
   kolzchut.org.il/justiceכחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר כל זכות בכתובת: 
 כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

 
 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א
 02-6468016פקס:  02-6466052/3טלפון: 
 antiracismunit@justice.gov.ilדוא"ל: 

 

 

 משרד המשפטים

 היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות

 

 

 2018 בדצמבר 23                                                                                                                        לכבוד

 תשע"ט טבת ט"ו                                                                                      אגף חקירות ומודיעיןראש 

 משטרת ישראל

 באמצעות לשכת מפכ"ל

 

 שלום רב,

לעבירה לפי בגין חשד  קאנטרי קלאב "פיט אנד פאן ישראל" בקשה לפתיחה בחקירה נגדהנדון:       

 איסור הפליה חוק 

קאנטרי קלאב "פיט אנד ב כיהחשד עולה  20.12.18ביום  בכתבה באתר "מאקו" מפרסום .1

זוג ממוצא דרוזי של , לכאורה, התקיים אירוע הפליה  )להלן: "הקאנטרי"(פאן ישראל" 

 : לקישור לכתבהלקאנטרי ברכישת מנוי תושבי דלית אל כרמל, 

-consumer/Article-https://www.mako.co.il/finances

artnerb9a1064b3dac761006.htm?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share&P

=Whatsapp_Share  

למנוע מהם לרכוש מנוי, בין היתר, פעל טענו כי הקאנטרי , בני הזוג משיחה שקיימנו עם .2

אביב -)תושבי תל םיהודימהתשלום שמשלמים  דרישת תשלום גבוהה יותרבאמצעות 

 הדרוזי.  על רקע מוצאםוזאת  (באזור יישובים יהודייםותושבי 

 אשרהפליה פסולה משום  ת זובהתנהגויש חשד כי הרי ש ,נכוניםככל שהדברים המתוארים  .3

. התנהלות האדם ולפגוע בכבודלבזות להשפיל, כדי יש בה פוגעת בזכות אלמנטרית לשיווין ו

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה אסורה לפי  -זו, ככל שתתברר כנכונה

 .(")להלן: "חוק איסור הפליה 2000 -למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או  א לחוק איסור הפליה קובע כי "מי3סעיף  .4

, במתן הכניסה לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, בהפעלת מקום ציבורי

 ,לאוםלמקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, 

 ."...ארץ מוצא

 . עבירה פלילית הפרת הוראות החוק מהווה כי  לחוק איסור הפליה קובע 9סעיף  .5

פועלת למיגור כל צורות הגזענות הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות,  היחידה .6

  ובקרב נותני שירות ציבורי.יות המדינה ת ברשווהמתרחש
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ככל לעיל. לחקור את האירוע המפורט , נבקשכם והחומרה הגלומה בו לאור חשיבות העניין .7

נגד למיצוי ההליכים  יש לפעוליאמתו את החשדות המתוארים, חקירה שממצאי ה

 איסור הפליה.  שימוש בסעיף העונשין העומד לרשותכם בחוקהאחראים תוך 

 ,החוק במסגרת, נוספים הליכים נקיטת לייתר או/ו למנוע כדי זו הבפניי אין כיר, יובה .8

 .זה מאירוע הנפגעים של זכויותיהם מלוא למיצוי

 

 

 

 בברכה,                                                                         

 

 אווקה )קובי( זנה, עו"ד

 ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות

 antiracismunit@justice.gov.ilדוא"ל:  6468016-02פקס: , 6466052-02טלפון: 

 

 

 העתק:

 .לתפקידים מיוחדיםנורית ליטמן, משנה לפרקליט המדינה  עו"ד
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