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 "ז תשרי, תשע"טי

 ,לכבוד
 ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת

 היועץ המשפטי לעיריית ירושלים, עו"ד חיים נרגסי
 פריפריה הנגב והגליל, מר אריה דרעי, השר הפנים

 עו"ד יהודה זמרת היועץ המשפטי למשרד הפנים, 
 עו"ד מרון כליפה  ,משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליללהיועץ המשפטי 

 

  בירושלים י חג הסוכותאירועב הדרת נשים והפרדה אסורה –פניה דחופה הנדון: 

 ירושלים בימים אלההאומה בבנייני לנוכח שורת אירועי תרבות המתקיימים ב ,בדחיפות אנו פונות אליכם .1

מתחם  –"סוכות בירושלים  :תחת הכותרת בחסות עיריית ירושלים ו/או משרד הפריפריה, הנגב והגליל

כליל ובחלקם מתקיימת הפרדה אסורה  מודרות נשים . מחלק מהאירועיםמופעים למשפחה הירושלמית"

 : . להלן פירוט האירועים הידועים לנו בשלב זהבין גברים לנשים

האירוע התקיים  - גדולי הזמר המרוקאי והתזמורת האנדלוסית" –סוכה ולולב לעם סגולה " (א

 ויועד לגברים בלבד.בהשתתפות השר אריה דרעי  25.9אתמול 

  .ומיועד לגברים בלבד 26.9היום  המתקייםאירוע מוזיקלי  – "חוגגים סוכות בירושלים" (ב

ומיועד  26.9היום המתקיים אירוע מוזיקלי  - מופע נוסטלגי קסום" –"השירים שאהבנו  (ג

  .בלבד נשיםל

 25.9התקיים אתמול האירוע  – מופע טכנולוגי ייחודי לכל המשפחה" –"הקפות של אור  (ד

 בהפרדה בין נשים לגברים.  27.9ומתוכנן להתקיים גם מחר 

ביום  תקייםתוכנן לההאירוע מ – "מיזם שירת ההמונים של רדיו "קול ברמה" –ישיבישיר " (ה

 . לגברים בלבד ומיועד 28.9

ת לחוק יסוד: ו, המנוגדותאסור ותפעול ןההדרת נשים מהמרחב הציבורי והפלייתן בקבלת שירות ציבורי  .2

במוצרים, מהוות הפרה של חוק איסור הפליה וכן  , עומדות בניגוד גמור לעיקרון השוויוןכבוד האדם וחירותו

 קובע כי:ה 2000-בשירותים ובכניסה למקומות בידור 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 

, נטיה מינית, מיןבמקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, 

, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל

 )ההדגשה הוספה(. ".וההצלה או ענידת סמליהם

כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון, יצירת הסדרי הפרדה כפויים בין גברים לנשים בהספקת מוצר או  .3

 התחבורה(.  משרד' נ רגן נעמי 746/07שירות, היא אפליה אסורה )בג"ץ 

אשר קיבלו  2013במרץ  7ת המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי מיום המלצות הצווגם  .4

הסדרי  לאפשראו  קובעות כי אין ליצר(, 1526)החלטה מס'  2014במרץ  30ם תוקף של החלטת ממשלה ביו

 המלצות הצוות קובעות במפורש כי:  .אירועי תרבות כגון אלההפרדה בין גברים לנשים בהדרה או 
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משרד ממשלתי או גוף ציבורי לא ייתן חסותו לאירוע ציבורי המאורגן על ידי גוף אחר " 

 שה הוספה(.)ההדג "בצעדים מפלים אחרים הנוקט בהפרדה או

 -ובהמשך  

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 הציבורית בכובעה הרגולטורי, כאשר ההפרדה היא תוצאה של פעולתם של 

ח זכיון או רשיון מאת המדינה או רשות ציבורית אחרת אשר גופים פרטיים הפועלים מכו

הרשות אחראית להענקתם. במצב דברים זה על הרשות הציבורית להפעיל את מלוא 

האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כגורם מפקח ומאסדר כדי להביא להפסקתה של כל 

 ".צורת הפרדה והבחנה המהוות, כאמור, הפליה

או  (בעיקר לגברים –ובמקרה דנן )אירועי תרבות המיועדים למין אחד בלבד  כי מכל האמור לעיל עולה, .5

אפליה אסורה שלעיריית ירושלים ולמשרד הפריפריה, הנגב  מהוויםקביעת הסדרי הפרדה בין המינים, 

 . שהוא גהעניק לה חסות מכל סווהגליל אסור להשתתף במימונה או ל

יותר משהיא נותנת  –עוד יצוין כי הניסיון הישראלי והעולמי מעלה כי יצירת שירותים או מסגרות נפרדות  .6

ולנירמול  , להקצנהלהתרחבותהיא יוצרת צורך זה, מקבעת אותו ואף תורמת  –מענה לצורך של האוכלוסיה 

שדולת ניה שנערכה מטעם ויודגש, כי בעקבות פשל מרחבים נפרדים בתחומי חיים רבים והולכים בישראל. 

לגברים בלבד מלכתחילה באירוע שיועד  ,למשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר והתערבותה הנשים בישראל

אכן הגיעו ונהנו  הןו, הורתה העירייה לאפשר לנשים את ההשתתפות באירוע (25.9.18)ביום  בעיר נתיבות

 . לצד הגברים ממנו

יידי כדי לבטל את האירועים הנ"ל שתפעלו באופן מעל מנת  ,בדחיפות אשר על כן, אנו פונות אליכם .7

ים העירוניים והממשלתי חסות  והמימוןלכל הפחות תוודאו את הסרת ה וכי , המפלהובמתכונתם הנוכחית 

מעתה  ואפשרילא  ירושליםעיריית שבסמכותכם ו משרדי הממשלהלהתחייב כי  כם . זאת ועוד, נבקשמהם

 םאו בהפרדה מגדרית אסורה וכי תנחו את כל האגפים הרלוונטיי עבור גברים בלבד אירועים אילךו

 במשרדיכם בהתאם. 

 בשל לוח הזמנים הקצר והדוחק, נבקש את תגובתכם לפנייתנו באופן מיידי.  .8

 

 בברכה,

                                                                 

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

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

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

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

 


