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 י"ד תשרי, תשע"ט

 לכבוד

 עו"ד עוזי סלמן,    חולדאי,ן ורמר 

 יפו- "אעיריית תמ"ש יוע   יפו-א"ראש עיריית ת

 

 נכבדיי,

 

 קיום אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית בתל אביב יפו  הנדון:

שהופנתה אלינו על ידי תושבת העיר בנושא הדרת נשים ואפלייתן באירוע "שמחת  הבעקבות תלונ כםאלי ותפונ ואנ

המצורף גם על פי הפרסום, וה בתל אביב יפו. וגן התקב 27.9.18הצפוי להתקיים בתאריך  ת"בית השואבה המרכזי

נם "מקומות מיוחדים לנשים", . כמו כן, מצוין בפרסום כי ישלא תופיע ולו אישה אחת, על במת המופע למכתב זה

 בהסדרי הישיבה.  הפרדה מוחלטת בין גברים לנשיםכשהכוונה העולה בבירור מהניסוח היא כי האירוע יתקיים תוך 

בחודש יוני השנה, לקראת קיומו של אירוע "חב"ד בכיכר", ולאחר פניית שדולת הנשים בישראל לעירייה, כידוע לכם, 

אירועים במרחב הציבורי בהפרדה מגדרית. את קיומם של לא יאפשר בעתיד כי  ,מר חולדאיראש העיר, הצהיר 

אלא את אישור העירייה , לא רק בהפרדה מגדריתקיבל האירוע הנ"ל, שצפוי להתקיים למרות הצהרה חשובה זו, 

 אף את חסותה. 

 ,הבמה ובהפרדה מגדריתללא נשים על , מרחב ציבורי השייך לכל תושבי העיר, גן ציבוריהפקת מופע מעין זה ב

 . פוגעת בערך השוויון ומפלה נשים

 2000-א"תשס, ציבוריים ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים, במוצרים הפליה איסור )א( לחוק3 סעיף

  )להלן: חוק איסור הפליה( קובע כי:

ציבורי, לא יפלה בהספקת  םי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקומ"

המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, 

, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מין מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא,

  ד אישי או הורות" )ההדגשה לא במקור(.עממפלגתית, גיל, מ

אפליה מחמת מין, קבועים חריגים מצומצמים ביותר  ,בין היתרכאמור, והפליה, האוסר  )א( לחוק איסור3לסעיף 

האיסור הקבוע בסעיף חל על ומכאן ששל מקרים בהם החריגה מהאיסור הקבוע בחוק לא תחשב להפליה אסורה. 

 רובם המוחלט של אירועי התרבות ברשויות המקומיות.  

בחינת הדרת נשים במרחב הציבורי שאומצו על ידי היועץ המשפטי זאת ועוד, המלצות הדו"ח הצוות המשרדי ל

 וקיבלו תוקף של החלטת ממשלה הובילה את עו"ד זילבר בקביעתה כי:  2013לממשלה בשנת 

הנהגת הפרדה בין גברים לנשים במרחב הציבורי מהווה הפליה פסולה וחמורה של נשים אך "

שויות הציבוריות בישראל להימנע מכל באשר הן נשים, ומדגיש את מחויבותן של כלל הר

 עומדת כאמור . יודגש עוד, כי על פי המלצות הדו"ח האמור "באירועמעשה מפלה ומדיר"

 " .כמשתתפות והן כקהל הן, האירוע של היבטיו בכל ומלאה שווה השתתפות זכות לנשים
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אנו דורשות כי עיריית תל לאור הצהרת ראש העיר, אנו מבינות כי ייתכן וניתן אישור בשוגג לאירוע. יחד עם זאת, 

יש לייצר . כמו כן, , בהתאם לחוק ולהחלטת הממשלהאביב תעמוד בהבטחותיה ותבטל את ההפרדה באירוע המדובר

בשים לב לבקשות , ן העירייהבחסות ובמימוים ובוודאי אירועאירועים המתרחשים באישור, מנגנון ברור לבחינת 

 הפרדה מגדרית. הנוגעות ל

 נודה לתגובתכם בהקדם האפשרי. 

 

 בברכה,

     

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

 מקדמת מדיניות  מנהלת תחום הדרת נשים   שדולת הנשים בישראל מנכ"לית

 

 : העתק

  במשרד המשפטים. למיגור הדרת נשים במרחב הציבוריהממונה על יישום המלצות הצוות דינה זילבר,  עו"ד

 גברת אווה מדז'יבוז', מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה.
 .מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי

 


