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 ט"תשע, תשרי' ז

 ,לכבוד
 

   ,נתיבותראש עיריית  השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  שר החינוך,

 יחיאל זוהר    אריה דרעימר   מר נפתלי בנט

 
 

 עירונית וממשלתית אירוע לגברים בלבד בחסות  -פניה דחופה הנדון: 

תתאפשר "שמחת חג בנתיבות" מופע בבעקבות הפרסום לפיו  ,בדחיפות אנו פונות אליכם .1

אמור האירוע  מודעת הפרסום המצ"ב.לראות בניתן שגברים בלבד, כפי השתתפותם של 

הוא  הפרטים המופיעים במודעה,על פי ו "אחוזת דניאל"באולמי  25.9.18 יוםבלהתקיים 

עיריית נתיבות, האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך והמשרד לפיתוח בחסות ייערך 

 . הפריפריה, הנגב והגליל

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

וכן  בניגוד גמור לעיקרון השוויון ותעומד, ת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותווהמנוגד

איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור חוק 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, מיןזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, ג

השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות או לבישת 

)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  30וקף של החלטת ממשלה ביום אשר קיבלו ת

משרד ממשלתי או גוף ציבורי לא ייתן חסותו לאירוע ציבורי המאורגן על ידי "במפורש כי: 

דומה כי אין צעד מפלה גדול יותר  ."אחרים מפלים בצעדיםגוף 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

ן מהנורמות שצוטטו לעיל עולה כי עקרון השוויון ביהאירוע, שבמהותו נוגד את החוק. 

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

  .ציבור כזה או אחר
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בטל את האירוע שתפעלו באופן מיידי כדי לעל מנת  בדחיפות, אשר על כן, אנו פונות אליכם .5

 והמימוןחסות לכל הפחות תוודאו את הסרת ה וכי, המפלהבמתכונתו הנוכחית ו

משרדי הממשלה  להתחייב כי כם זאת ועוד, נבקש. מהאירוע יםהעירוניים והממשלתי

גברים בלבד וזאת  עבור אירועיםאילך מעתה ו ואפשרילא נתיבות עיריית שבסמכותכם ו

 כאמור תוך הפרה בוטה של החוק. 

 ימים.  3בשל לוח הזמנים הקצר, נבקש את תגובתכם בתוך  .6

 

 בברכה,

                                         

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

 מנהלת תחום הדרת נשים   מנהלת קידום מדיניות וחקיקה מנכ"לית שדולת הנשים בישראל 

 
 

 : העתק
הציבורי במשרד עו"ד דינה זילבר, הממונה על יישום המלצות הצוות למיגור הדרת נשים במרחב 

  המשפטים.

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

 .איתיאל בר לוי, מנהל האגף לתרבות תורנית במשרד החינוךמר 

 ., מנכ"ל חברת נתיביםמר חן דהן


