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מיום  ןתכילפנילהלן תשובת עיריית חיפה  15.8.2019בהמשך לתשובתנו מיום 

12.8.2019. 
 

אירוע תרבות וזמרה בתשלום, אשר יתקיים בעיר  וניההקיץ המדובר אירוע  .1
 . )להלן: "האירוע"(  חיפה בסוף חודש אוגוסט, האירוע מיועד לגברים בלבד

 

מדובר בסוגיה משפטית דווקא אלא יותר אין , בנסיבות המקרה דנןלטעמנו,  .2
לחיות על פי תרבותו, דתית, בדבר זכותו של הציבור החרדי -בסוגיה ערכית

אמונתו האישית ומצוות הדת אשר הלכה למעשה מאפשרות , אורחות חייו
: קיום אירוע תחת שתי חלופות בלבד ,קיום אירועי תרבות לציבור זה

 בהפרדה או קיום אירועים מקבילים ונפרדים. 

 

עיריית חיפה מייחדת תקציבים מאושרים ומוגדרים מראש לקיום אירועי  .3
מרה נפרדים לנשים ולגברים באופן שווה ושקוף, שכן קיום אירועי תרבות וז

לצרוך  ,תשומר המצווציבור ההנו האפשרות היחידה של  ,תרבות בהפרדה
 . וליהנות מתרבות איכותית וייחודית

 
אין המדובר בהפרדה כפויה אלא בהפרדה וולונטרית שמטרתה זאת ועוד, 

להכרה בקיום אורחות חיים  הנותן ביטוי , מתן מענה תרבותי עירוני הולם
 דתית, ערכית ותרבותית.   ותהדורשים הפרדה כזו שמקורה בתפיס

 
כי ציבור זה זכאי, כיתר לא יכול להיות חולק , ל עיריית חיפהשה לטעמ .4

התושבים החיפאים, לקבלת שירותי תרבות מהעירייה תוך כיבוד אמונתו, 
ה ולעירייה הפררוגטיב, אורחות חיים וצרכיו ככל אדם באשר הוא אדם

תוך התאמת  יבאופן שוויונ העירונית המלאה לחלק את עוגת התקציב
 האוכלוסיהבתחומה ו הדרה מדיניות התקצוב והתמיכה עם כלל האוכלוסייה

  בפרט.  תהדתי

 
 

mailto:legal@iwn.org.il
mailto:legal@iwn.org.il


 

 

 
 

 - 2 - 
 

( לחוק איסור הפלייה 3)ד( ) 3תפיסה זו עומדת בקנה  אחד עם הוראות סעיף  .5
 המורה במפורש כי  2000-במוצרים ושירותים תשס"א

 
 –ין רואים הפליה לפי סעיף זה א )ד( "

 
(1) ...;  

 
(2)  ;... 

 
קיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי ב (3)

מנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות ת הפרדה
למקום הציבורי, או את מתן השירות  הציבורי, את הכניסה

לבד שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, במקום הציבורי, וב
בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום 
הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, 

 ."י הציבור העלול להיפגע מן ההפרדהכרוובצ

 

נקבעה בפסיקת בית תואמת להלכה המנחה שאף של עיריית חיפה עמדתה זו 
 רגן נ' שר התחבורה.  746/07המשפט העליון, ראו למשל בג"ץ 

 

מן  ה,שע, הלכה למהמודרדווקא הציבור החרדי הוא זה עיריית חיפה לטעם  .6
אותם מקיימת עיריית חיפה הרבים המרחב הציבורי, בכל אחד מן האירועים 

 .לציבור הרחב

 

, כת האירועים בהפרדה  משום פגיעה בשוויוןמדובר בערי אין  אשר על כן,  .7
 ןכבמכתב ןכלדחות את טענותיבעיקרון נפרד היינו שווה ולפיכך אין לנו אלא 

  . בנדוןש

 

 5435/19ן של בית המשפט העליון בעע"מ נבהיר כי פסק הדילמעלה מן הצריך  .8
אליו הנכם מפנים בהודעת הדוא"ל  ה שרון ואח' נ' עיריית עפולה ואח'נג

 מאשר איסור הפרדה באירועים.  איננו 19.8.2019הנושאת תאריך 
 

  :כיהוא  פסק הדין קובעכל ש

 
ליתן סעד  ם לא היה מוסמךינהלייינים מיבית המשפט לענ"... 
שניתן מספר ימים קודם שונה אעותו ביטול פסק הדין בעתירה הרמשמש

 לפסק הדין( 6)סעיף  ".לכן
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 :פסק הדין כיל 10בסעיף  מבהירבית המשפט  .9
 
בין  נדרשים לגופה של המחלוקת איננוות האמורות יביודגש כי בנס"

 ".ואין אנו מביעים לגביה עמדה, לגביה לא שמענו טיעונים דיםהצד
 ד.(י. –)ההדגשות שלי 

  

חה"כ משה  23791-08-19תשובת היועהמ"ש לממשלה בעת"מ ל 32סעיף ב .10
 נאמר כך:ארבל ואח' נ' עיריית עפולה ואח' 

 

, מהבחינה חשוב להדגיש כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה"

העקרונית, ייתכנו נסיבות מיוחדות בהן תוכל עירייה לקיים אירוע 

. מפאת חשיבותה של הסוגיה עבור הציבור החרדי בהפרדה

הכרוכות בה, בכוונת היועץ המשפטי לממשלה העקרוניות  שאלותוה

מנת להתוות את  לקיים ישיבה בראשותו בנושא זה בדחיפות, על

אמות המידה המשפטיות והנסיבות המיוחדות שבהתקיימן יתאפשר 

  לקיים אירועים כאמור".

 

התקיימה אכן ה של עיריית חיפה נציין עוד כי למיטב ידיעת התשובהשולי ב .11
 .אצל היועהמ"ש לממשלה ישיבה לבחינת קיומם של אירועים בהפרדה

 
 .לענייןלממשלה התייחסות היועהמ"ש  אתעיריית חיפה ממתינה לקבל 

 
ועץ המשפטי לממשלה נותרת עיריית חיפה יחד עם זאת ועד לקבלת עמדת הי

וראות הב , בשל אופיו וייחודו, עומדהאירוע, כפי שהובאה לעיל, כי בעמדתה
 . דיןה

 

 

 
 בכבוד רב ובב"ח,

 
 יוסי דלל, עו"ד

 מנהל תחום מכרזים, חוזים ואזרחי
 היועץ משפטי לועדת המכרזים
 השירות המשפטי, עיריית חיפה

 
 

 :העתק
 

 העירייה;ראש  –רותם -קלישעינת  דר'
 וסגן ראש העירייה;מ. מ. –נחשון צוק מר 
 ראש העירייה;סגן  –ר מיכאל אלפמר 

 לעירייה;המשפטית היועצת  –ד ימית קליין "וע
 ץ המשפטי לממשלה;ליוע משנהה –ד דינה זילבר "עו
 


