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 2021אפריל  28

 ט"ז אייר, תשפ"א

  - דחוף  -

   לכבוד

        מ.ל.ב                         קורין אברמוביץ           עו"ד אלי מלכה          משה לאון

       קהילתייםממונה מינהליים           יועמ"ש ע. ירושלים         ראש עיריית ירושלים
 

 בין ילדים לילדות באירוע ל"ג בעומר לילדי שכונת קטמונים אסורה הפרדה הנדון: 

, לפיה המינהל שהגיעה אלינו היום בעקבות פניה של תושב שכונת הקטמונים בירושליםבדחיפות  כםאלי ותפונ ואנ .1

כל זאת, בחסות ובמימון עירית –" 9אירוע ל"ג בעומר המיועד "לבנים ובנות בהפרדה עד גיל מחר עומד לקיים הקהילתי 

מודעה שהופצה בקרב תושבי השכונה. בשל כך, הסביר הפונה, ייבצר לירושלים ובמרחב הציבורי בשכונה, הכל בהתאם 

להגיע לאירוע עם בתו הפעוטה בשכונה שבה הוא מתגורר, שהיא שכונה מעורבת שבה מעולם לא היו נהוגים  ממנו

 הסדרי הפרדה כלשהם. 

 נוסח המודעה מצ"ב לפנייה זו. 

נקדים ונאמר כי הפרדה בין גברים לנשים במרחב הציבורי, קל וחומר בין ילדים לילדות, במסגרת אירוע הממומן מכספי  .2

כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון, יצירת הסדרי הפרדה כפויים בין גברים . אסורה ומנוגדת לדיןא ציבור, הי

לנשים בהספקת מוצר או שירות, היא אפליה אסורה, המנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עומדת בניגוד גמור 

 746/07)בג"ץ  תים ובכניסה למקומות ציבורייםלעקרון השוויון וכן מהווה הפרה של חוק איסור הפליה במוצרים, בשירו

 (. התחבורה משרד' נ רגן נעמי

אשר קיבלו תוקף של  2013במרץ  7המלצות הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי מיום בנוסף,  .3

הסדרי הפרדה בין גברים  לאפשראו  צרילי( קובעות כי אין 1526)החלטה מס'  2014במרץ  30החלטת ממשלה ביום 

 :לנשים. המלצות הצוות קובעות במפורש כי

"על כל אחת מהרשויות הציבוריות הנוגעות בדבר לפעול באופן מהיר, יעיל ונחרץ להפסקתם של ביטויי 

ההפרדה והאבחנה בתחום אחריותה או השפעתה. יצוין כי חובה זו חלה בעוצמה זהה על הרשות 

י, כאשר ההפרדה היא תוצאה של פעולתם של גופים פרטיים הפועלים מכוח הציבורית בכובעה הרגולטור

זכיון או רשיון מאת המדינה או רשות ציבורית אחרת אשר הרשות אחראית להענקתם. במצב דברים זה 

על הרשות הציבורית להפעיל את מלוא האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כגורם מפקח ומאסדר 

 ". )ההדגשה הוספה(הפליה, כאמור, המהוות והבחנה הפרדה צורת כל של להפסקתה להביא כדי

בנוגע להפרדה מגדרית באירועי תרבות ברשויות  22.8.19נזכיר עוד כי בסיכום דיון שפרסם היועץ המשפטי לממשלה ב  .4

לקהל מקומיות, הותוו קווים מנחים לבחינת אירועים כאלה, וניתן משקל מיוחד לקושי בהפרדה באירועים המיועדים 

צעיר. במסגרת זו התייחס היועמ"ש להיבטים שונים של האירוע וקבע, בין היתר, כי יש להביא בחשבון  ש"האירוע אינו 
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מיועד ככלל לקהל של ילדים או משפחות )כמו פעילות או הפנינג בחגים ובחופשות(, אלא מיועד באופיו לקהל בוגר". כן 

כדלקמן: "האם מדובר באירוע ללא תשלום הפתוח לקהל הרחב  התייחס היועמ"ש להיבט התשלום וההרשמה מראש

או באירוע שהשתתפות בו מותנית בהרשמה מראש או בקניית כרטיסים? אם מדובר בהרשמה או בתשלום, הרי שמובן 

 כי גוברת ההבנה לגבי ייחוד האירוע לקהל המעוניין במתכונת זו".

 ומעבר להיות, י בעירלהתקיים מחר בחסות ובמימון עירית ירושלים ובמרחב הציבורהאירוע שעומד מכאן עולה כי  .5

הוא מיועד לקהל צעיר  –את שני הפרמטרים אליהם התייחס היועץ המשפטי לממשלה בחוות דעתו גם  נוגד מנוגד לדין,

 ( ואינו כרוך בתשלום או הרשמה מראש. 9)ילדים עד גיל 

, כפי שעשו במשך למעלה מסוגלים לבלות בפעילות פנאי משותפתילדים וילדות, גם דתיים וגם חרדים, כי אין ספק  .6

שבעה עשורים מאז קום המדינה. משפחות רבות, גם חרדיות, מעוניינות להמשיך להגיע לאירועים יחד, ללא מחיצה מ

לא רק שהיא מפלה כשלעצמה  -ות בהפרדה בחסות רשויות מקומיותאו הפרדה. הפרקטיקה המפלה של אירועי תרב

ואינה מוצדקת, אלא שהיא תורמת להתרחבות ולנרמול של מרחבים נפרדים בתחומי חיים רבים והולכים בישראל, 

 תופעה שכבר נקבע שיש לפעול למיגורה. 

על מנת שהאירוע יתקיים ללא הסדרי הפרדה כלשהם, ובאופן לאלתר אנו פונות אליכם על מנת שתפעלו אשר על כן,  .7

חלקיו. ככל ל כל בכל עת, וענות מהאירוע היכנס ולישיותר לכל ילד וילדה,  כמו גם לכל מבוגר המלווה אותם, לה

 . שמתקיימים אירועים נוספים ובהם הפרדה כאמור, נבקשכם לפעול לאלתר גם ביחס אליהם.

 

 בברכה,

 

                                                           

                                  גלי זינגר, עו"ד        רויטל חובל, עו"ד                         דנה מיטב, עו"ד

 מנהלת המחלקה המשפטית מקדמת מדיניות וחקיקה    מנכ"לית שדולת הנשים בישראל           

 

 : העתקים

 במשרד המשפטים למיגור הדרת נשים במרחב הציבוריהממונה על יישום המלצות הצוות , קרן דהרי עו"ד

  אורן אדר, מנהל מינהל קהילתי דרום 

 


