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 ,לכבוד
 

 עו"ד ימית קליין            ד"ר עינת קליש רותם                            

 היועמ"שית לעיריית חיפה              ראשת העיר חיפה     

 

 
 

  עירוניתלגברים בלבד בחסות פה בחיאירוע  -פניה דחופה הנדון: 

שיתקיים במרכז הקונגרסים  מופעבבעקבות הפרסום לפיו  ,בדחיפות ןאנו פונות אליכ .1

הפרטים המופיעים על פי . תתאפשר השתתפותם של גברים בלבד 26.8.19בחיפה ביום 

האולם הוא אולם עירוני ובכתבה שפורסמה  ,חיפהבחסות עיריית ייערך אירוע ה במודעה,

 את הפרטים.  העיר מיכי אלפר, מסיעת דגל התורה תגן ראשאישר ס 8.8.19ביום 

 מצ"ב לפניה זו מודעת האירוע.  -

 הסוקרת את האירוע. 8.8.19לכתבה בעיתון הארץ מיום  קישורראו  -

, ותאסור ותפעול ןההדרת נשים מהמרחב הציבורי והפלייתן בקבלת שירות ציבורי  .2

וכן  קרון השוויוןבניגוד גמור לעי ותעומד, ת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותווהמנוגד

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור מהוות הפרה של 

 קובע כי:ה 2000-ולמקומות ציבוריים, תשס"א

"מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום 

ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן 

הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת 

, נטיה מינית, מיןגזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, 

שי, הורות או לבישת השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אי

)ההדגשה  ".מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם

 הוספה(.

 2013במרץ  7המלצות הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי מיום  .3

קובעות  (1526)החלטה מס'  2014במרץ  30אשר קיבלו תוקף של החלטת ממשלה ביום 

לאירוע ציבורי המאורגן על ידי  ציבורי לא ייתן חסותוגוף  אומשרד ממשלתי "במפורש כי: 

אין צעד מפלה גדול יותר " דומה כי .בצעדים מפלים אחריםגוף אחר הנוקט בהפרדה או 

 . מאשר איסור מוחלט על כניסתן של נשים לאירוע ציבורי כפי שמתוכנן במקרה דנן

קיום איננה מכשירה את ללא נשים יודגש כי ההנחה שיש קהל שיעדיף לקיים את האירוע  .4

מהנורמות שצוטטו לעיל עולה כי עקרון השוויון בין האירוע, שבמהותו נוגד את החוק. 

גוברים על העדפותיו של  –נשים  המדיריםקיים אירועים ציבוריים המינים והאיסור ל

 .ציבור כזה או אחר

https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.7651715
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של בית המשפט המחוזי בנצרת  וציין, כי בימים האחרונים התקבלה החלטתלא למותר ל .5

' שדולת הנשים בישראל ואח' נ 17029-08-19עת"מ )כב' השופט יונתן אברהם( במסגרת 

אין להסכין עם הפרדה מגדרית ( לפיה, וכמחויב על פי דין, 11.8.19)מיום  עירית עפולה ואח'

 בישראל, כך נקבע בין היתר כי: כפויה במרחב הציבורי 

אני אוסר על ביצוע הפרדה מגדרית על רקע של מין, גזע או כל "

מגדר אחר במהלך האירוע. כל אחד מבאי האירוע יהיה רשאי לפי 

שיקול דעתו לשהות בכל מקום באירוע, ונאסר בזאת על מי מן 

מאבטחים, או כל גורם מארגן אחר באירוע, לבצע הסדרנים או ה

פעולה כלשהי של הפרדה על רקע מגדרי. כן אני מורה למאבטחי 

וסדרני המשיבות למנוע כל נסיון שנועד לבצע הפרדה מגדרית, 

לסכל כל נסיון להציב שלטים המורים על הפרדה כאמור או 

מחסומים או אמצעי כריזה וכיו"ב, ולערב את משטרת ישראל 

הנוכחת במקום בכל מקרה שגורם כלשהוא ינסה לבצע הפרדה 

 "כאמור..

 והדברים יפים, וביתר שאת, גם לענייננו אנו. 

שתפעלו באופן מיידי כדי לבטל את האירוע על מנת  בדחיפות, ןאשר על כן, אנו פונות אליכ .6

 והמימון חסותלכל הפחות תוודאו את הסרת ה וכי המפלהובמתכונתו הנוכחית 

לא  עיריית חיפהלהתחייב כי כם זאת ועוד, נבקש. מהאירוע יםהעירוניים והממשלתי

 של החוק.  ברורהגברים בלבד וזאת כאמור תוך הפרה  עבור אירועים אילך אפשר מעתה ות

 ימים.  3בתוך  ןבשל לוח הזמנים הקצר, נבקש את תגובתכ .7

 

 בברכה,

 

      

                                                                                                                               מרים זלקינד, עו"ד                                                                                                                 מיכל גרא מרגליות, עו"ד                                                                                        

 מנהלת קידום מדיניות וחקיקה                     שדולת הנשים בישראל מנכ"לית                         

 

 

 העתקים:

הממונה על יישום המלצות הצוות למיגור הדרת נשים במרחב עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועמ"ש, 

 הציבורי

 גב' אוה מדז'יבוז', מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה

 


