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  היועץ המשפטי לממשלהעמדת 

היועץ מתכבד  , ובהמשך להודעתו בדבר התייצבותו להליך,21.8.2019כב' השיא מיום בהתאם להחלטת 

  .שבכותרת לעתירהעמדתו ביחס להגיש ") היועץ(להלן: "המשפטי לממשלה 

  אין במקור, אלא אם צוין אחרת.ההדגשות 

  

  הקדמה-א

עייה של העתירה בכותרת, בדרישת העותרת כי בית המשפט הכבד, יוציא מתחת ידו צו מוחלט  .1

לקיים אירועים המיועדים לגברים "), והאוסר עליה העירייההמופה אל עיריית חיפה (להלן: "
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בוסף,  והמיועד לגברים בלבד. 28.8.19,1מוסיקלי מתוכן ליום בלבד, לרבות אירוע של מופע 

דורשת העותרת, כי בית המשפט הכבד יאסור על קיומו של כל סוג של הפרדה מגדרית יזומה, 

 במישרין או בעקיפין, הכול כפי שהובא בפתיח של העתירה כאמור.

י לגברים בלבד, מהווה הטעה העיקרית שהועלתה בעתירה הייתה, כי קיומו של מופע מוסיקל .2

אפליה העומדת ביגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, פוגע בזכות לשוויון ובזכות לכבוד, ועומד 

ביגוד להחלטת ממשלה, לפקודת העיריות, לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכיסה 

 המשפט המיהלי., כמו גם ביגוד לכללי 2000-למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

  

  רקע עובדתי-ב

עתירות, בעיין דומה, דוו בבית המשפט  2בטרם יובא הרקע העובדתי הרלבטי לעתירה יצוין, כי  .3

 כי: הודיע היועץ 23791-08-19לעיים מיהליים בצרת, כאשר במסגרת אחת משתיהן, עת"מ 

"... חשוב להדגיש כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, מהבחינה 

העקרונית, ייתכנו נסיבות מיוחדות בהן תוכל עירייה לקיים אירוע 

עבור הציבור החרדי בהפרדה. מפאת חשיבותה של הסוגיה 

בכוונת היועץ המשפטי לממשלה והשאלות העקרוניות הכרוכות בה, 

ת, על מנת להתוות את לקיים ישיבה בראשותו בנושא זה בדחיפו

אמות המידה המשפטיות והנסיבות המיוחדות שבהתקיימן יתאפשר 

 "לקיים אירועים כאמור

 היועץ קיים דיון כאמור, אשר מסקותיו לעת הזו, עומדות ביסוד עמדה זו המוגשת כעת.  .4

 ולעיין הדון:

 2יים הופעה מוסיקלית משותפת של עתידה להתק 26.8.2019העירייה פרסמה מודעה לפיה, ביום  .5

, זאת במרכז הקוגרסים שבעיר חיפה. )שטיימץ מרדכי בן דוד והזמר מוטי הזמר(זמרים חרדים 

 ".האירוע מיועד לגבריםבמודעה צוין, כי "

לעירייה, עם עותק למשה ליועץ  12.8.2019עקב פרסום זה, הקדימה העותרת ופתה ביום  .6

זילבר, עו"ד ולגב' אוה מדז'יבוז' (מכ"לית הרשות לקידום מעמד המשפטי לממשלה הגב' דיה 

האישה), כאשר במסגרת הפייה המוקדמת התבקשה העירייה לפעול לביטול האירוע במתכותו 

כפי שפורסם, ולכול הפחות לוודא כי תוסר החסות והמימון הממשלתיים והעירויים מהאירוע. 

לא תאפשר בעתיד אירועים עבור גברים בלבד. תוך  עוד התבקשה העירייה בפיה להתחייב, כי

 הפרת החוק, כך בפייה.

 ומסומן א'מצורף  12.8.2019פיית העותרת מיום העתק   ***

                                                           

1
  בעתירה.כך  
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ידי סגן ראש העיר), אשר בעקבותיה - עוד באותו יום, התקבלה הבהרה מטעם העירייה (ערוכה על .7

 ערכה פיה בחזרה מטעם היועץ, בדרישה להשלמת התייחסות.

 'בומסומן העתק התכתבות בדוא"ל מצורף   ***

בה הובהר, כי הושא  12.8.2019יתה תשובה של העירייה לפיית העותרת מיום  15.8.2019ביום  .8

הועבר לבחית הגורמים המקצועיים בעירייה, כאשר בכוות הייעוץ המשפטי של העירייה לקיים 

ן, כי ידוע לעירייה כי בכוות היועץ המשפטי עוד צוי דיון בעיין, לאחריו תיתן תשובתה של זו.

לממשלה, לקיים דיון דחוף בסיומו תתווה מדייות משפטית באשר לקיום אירועים המיועדים 

 לציבור החרדי בהפרדה.

 'גומסומן מצורף  15.8.2019תשובת העירייה מיום העתק   ***

כי זמן קצר לאחר מכן, שלחו  ,יצויןעוד . ןודפתה העותרת אל היועץ בעיין ה 16.8.2019 םויב .9

עם ארגוי חברה אזרחית, גורמי אקדמיה ועוד, ובהן ביקש להעביר ללשכת היועץ פיות שוות מט

את עמדתם לקראת קיום דיון משפטי עקרוי בושא זה. בין הפוים יתן למות גם את העותרת, 

 אשי אקדמיה מתחום המשפט ועוד. קבוצות שים חרדיות,

 'דומסומן מצורף  16.8.2019פיית העותרת מיום העתק   ***

, בה התבקשה 15.8.2019שיגרה העותרת בדוא"ל, תגובה לתשובת העירייה מיום  19.8.2019ביום  . 10

 האחרוה להודיע בדחיפות כיצד בכוותה להוג בהתייחס למופע המוסיקלי הדון.

 'הומסומן מצורף  19.8.2019הודעת דוא"ל מיום העתק   ***

המופע המוסיקלי, מהטעמים אשר עוד באותו יום יתה תשובת העירייה לפיה, זו עומדת על קיום  . 11

 הובאו בתשובה.

  'וומסומן מצורף  19.8.2019תשובת העירייה מיום העתק   ***

פורסם סיכום הדיון שהתקיים בפי היועץ המשפטי לממשלה בו קבעו אמות  22.8.2019ביום  . 12

 המידה להפרדה מגדרית באירועי תרבות במעורבות רשויות מקומיות.

  'ומסומן זמצ"ב  22.8.2019העתק סיכום הדיון מיום   ***

יה, ברם גם לאחר קבלתו ועד למועד הגשת עמדה זו, לא חל יסיכום הדיון הועבר בין היתר גם לעיר . 13

 .שיוי בעמדתה

  

  עמדת היועץ המשפטי לממשלה-ג

האדם הזכות החוקתית לשוויון גזרת מהזכות לכבוד האדם, המעוגת במסגרת חוק יסוד: כבוד  . 14

לאור זאת, פגיעה בשוויון, העולה גם כדי פגיעה בכבוד האדם, דרשת לעמוד בתאי  2וחירותו.

להיעשות מכוח חוק ההולם את ערכיה של מדית  -פסקת ההגבלה הקבועה בחוק היסוד, קרי 

  ישראל, לתכלית ראויה ובמידה שאיה עולה על הדרש.

                                                           
(פורסם בבו,  פיופ' משה גביש ג' הכגסת 9134/12); בג״ץ 1995( 94) 4, פ״ד מט(אליס מילי ג' שי הביטחון 4541/94ראו: בג״ץ   2

  ).12.09.2017(פורסם בבו, התגועה למען איכות השלטון בישראל ג' הכגסת  1877/14); בג״ץ 21.04.2016
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על פי הדברים, חשד לקיומה של הפליה מקרים שבהם מתקיימת הפרדה מגדרית מעוררים,  . 15

אסורה, הפוגעת בזכות החוקתית לשוויון. לפי הפסיקה, יש לבחון את הדברים בהתאם לאופיו של 

  3מקרה ההפרדה המגדרית ולמאפיייו.

וסף על המגבלה הובעת מכח חוק היסוד ומעקרוות היסוד של המשפט המהלי, אשר מוטלת על  . 16

לגרוע מאלה, יש להזכיר גם את חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים  רשויות ציבוריות, ומבלי

חוק איסור " או "החוקלהלן: "( 2000ובכיסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס״א־

 ור כללי על הפליה במגוון הקשרים."), הקובע איסהפליה

למשפט המהלי, חל חוק זה, שעיקר חידושו בהחלת איסור ההפליה גם על מי שאים כפופים  . 17

בוודאי גם על גופים ציבוריים דוגמת רשות מקומית. בתוך כך, מגדיר החוק מספר מצבים, אותם 

ן, מסדיר סעיף יאין רואים כהפליה לעסיבות בהן 3(ד)(3ין חוק זה. בהקשר בו עסקילחוק את ה (

  תהא מותרת הפרדה על רקע מגדרי, כהאי לישא:

  - זה  אין רואים הפליה לפי סעיף״

) בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה 3(

מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את  תמנעתמנעתמנעתמנע

הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, 

, בהתחשב, בין השאר, באופיו של מוצדקתמוצדקתמוצדקתמוצדקתובלבד שההפרדה היא 

המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, המוצר, השירות הציבורי או 

בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן 

  ההפרדה."

כפי שבואר בפסיקה, סעיף זה משמש כוסחת איזון ספציפית אשר ייחד המחוקק לושא ההפרדה  . 18

ת חוקיות אירועי תרבות המגדרית בהקשרים בהם עוסק החוק, ועל כן יתן להיעזר בו בעת בחי

 4מופרדים כאמור.

בחית הסיבות אשר יגלו אם קיום של אירוע קוקרטי תוך הפרדה מגדרית בין המשתתפים עומד  . 19

  שלבי מצטבר:-באמות המידה של חוק איסור הפליה, עשית אם כך באמצעות מבחן דו

  באירוע?האם אי הפרדה תמע מחלק מן הציבור את ההשתתפות  -שלב ראשון   .א

האם ההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב באופיו של האירוע, במידת החיויות שלו,  -שלב שי   .ב

  בקיומה של חלופה סבירה לו ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה?

הסוגיה של הפרדה מגדרית מעוררת שאלות משפטיות מורכבות. קודת המוצא היא עיקרון  . 20

יסוד: כבוד האדם וחירותו, והאיסור על -וקרטית ומעוגן בחוקהשוויון, העומד בליבת השיטה הדמ

קיום האירוע במעורבות רשות ציבורית ללא הפליה אסורה שגזר ממו. מכאן, שהכלל הוא 

  .קיטת צעדים מצד הרשות שועדו לכפות הפרדה מגדרית

                                                           
  ").אבוטבול) (להלן: "עיין 1.11.2018(פורסם באר״ש, אבוטבול ג' פיליפ  5338/17ראו: ע״פ   3
״); רגן ) (להלן: "עיין2011( 530) 2, פ״ד סד(רגן ' משרד התחבורה 746/07לחוות דעתו של השופט ג׳ובראן בבג״ץ  7ראו: פס'   4

(פורסם בבו, פורום שים דתיות  -רדיו קול ברמה בע״מ ' קולך  6897/14לחוות דעתו של השופט דציגר ברע״א  53פס' 
  ).30.10.2000, (3,8, 15 -של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכסת ה 188״); פרוטוקול ישיבה מס' קול ברמה) (להלן: ״עיין 9.12.15
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לאורך השים, דוו בפורומים שוים ומגווים הוראות הדין ביחס למיעת מצבים של הפרדה  . 21

בושא "קווי רגן מגדרית אסורה. בהקשר זה יתן לציין את פסיקת בג״ץ בהקשרים שוים (עיין 

וכן הפרדה  6" שעסק בהשמעת שים ברדיו,קול ברמהעיין " 5מהדרין" בתחבורה הציבורית,

); את דו״ח הצוות 7בעיר ירושליםרחל עזריה ובעיין אבוטבול ב הציבורי בעיין אסורה במרח

מיום  1526ואת החלטת הממשלה  8המשרדי לבחית תופעת הדרת שים במרחב הציבורי;

 :, בה קבע כי30.3.2014

"ממשלת ישראל מכירה בכך כי תופעת הדרת הנשים במרחב 

ייתן של נשים באשר הציבורי היא תופעה חמורה המתאפיינת בהפל

  9הן נשים המחייבת פעולה ממשלתית אקטיבית לביעורה".

ייתכו הקשרים מיוחדים בהם בכל אלה יש כדי ללמד על העיקרון המחה. ואולם, בתוך כך  . 22

תתאפשר הפרדה מגדרית, לתכליות ציבוריות מסוימות ובלבד שההפרדה מקיימת את אמות 

ואושרו  10בחקיקה האפשרות להפרדה מגדרית בחופי רחצה,. כך, למשל, הוכרה המידה החוקתיות

מסלולי חיול והכשרה צבאית פרדים בצה״ל (כגדוד הח״ל החרדי, צח יהודה). כמו כן, עמדת 

הייעוץ המשפטי לממשלה בעבר הייתה כי יתן לאשר מבחיה משפטית, בסיבות מיוחדות 

 11המשפיעים של ציבות שירות המדיה, ומוגדרות, את קיומם של מסלולי הכשרה פרדים בתכית

 13אביב בהפרדה מגדרית.- ואירוע של חב״ד בתל 12מסלולי לימוד פרדים באקדמיה,

של הפרדה מגדרית באירועי תרבות הערכים במעורבותה של רשות  – לעיין ההקשר הדון . 23

לחוק איסור הפליה, רשות מקומית או כל גורם אחר המספק שירותי  2בהתאם לסעיף   – מקומית

בידור, מצויים בגדרי תחולת הוראות החוק (כאמור לעיל, ביחס לרשות הציבורית הוא איו ממצה 

את החובות החלות עליה בהקשר המדובר, הובעות מחוק היסוד וכללי המשפט הציבורי 

  בכללותם).

24 . יין בכך, הרי יצוין כי אם רשות מקומית מעות לקיים אירוע בהפרדה מגדרית עבור ציבור המעויי

שראשית עליה לבחון האם לאור מאפייי האוכלוסייה המתגוררת באותה רשות ולאור סוג האירוע 

בו מדובר, יתן לקיים הפרדה וולוטרית ללא הכווה. ככל שיתן, מובן כי יש להעדיף אפשרות זו 

כל פים, בעת החלטה על קיומם של אירועים בהפרדה מתוכת יש על פי הפרדה מתוכת. על 

) לחוק איסור 3(ד)(3להביא בחשבון את החובה לעמוד בשי התאים המצטברים הקבועים בסעיף 

  הפליה, כמפורט להלן.

על הרשות  – קיום האירוע ללא הפרדה ימע מחלק מן הציבור את קבלת השירות הציבורי . 25

יבור לו מיועד האירוע, או חלק משמעותי ממו, יימע מהשתתפות בו, המקומית להשתכע כי הצ

  בהעדר הפרדה מגדרית מתוכת.

                                                           
  .3, לעיל ה״ש רגןעיין   5
  .3, לעיל ה״ש קול ברמהעיין   6
  ).28.09.2010(פורסם בבו, רחל עזריה ' משטרת ישראל  6986/10; בג״ץ  2, לעיל ה״ש אבוטבולעיין   7
  ).2013(דין וחשבון הצוות המשרדי לבחית תופעת הדרת שים במרחב הציבורי משרד המשפטים   8
  ).30.03.2014״מיעת הדרת שים במרחב הציבורי״ ( 33-של הממשלה ה 1526החלטה   9

  .1964-התשכ״דחוק הסדרת מקומות רחצה,   10
מדית ישראל  שדולת השים בישראל ' 18-02-8822ם) - ; סע״ש (אזורי י 2007 -(ב) לחוק זכויות הסטודט, התשס״ז 4ראו: ס'   11

  ).08.04.2018(פורסם בבו, 
  ).10.7.18(מיום יופי תירוש ' המועצה להשכלה גבוהה  6500/17תגובת המדיה בבג״ץ   12
  ).22.06.2018(פורסם בבו, יפו -שדולת השים בישראל ' עיריית תל אביב 18-06-49150עת״מ (מיהליים ת״א)   13
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קיומה של הצדקה לעריכת האירוע בהפרדה מגדרית בהתחשב באופיו של האירוע, במידת  . 26

על - החיויות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה

ית לשקול את מכלול הסיבות של האירוע, ובמסגרת זו ליתן משקל, בין היתר, הרשות המקומ

 לאמות המידה הבאות העולות מלשון החוק ומהפסיקה:

ככל שמדובר בהפרדה וולטרית לחלוטין במסגרתה כל אדם בוחר  – וולוטריות ההפרדה  .א

וטריות את מקומו ללא כל הכווה, אין בכך כל קושי כאמור. ככל שגובר רכיב הוול

  בהפרדה, כך קטן הקושי שבהפרדה. בתוך כך, יש להתחשב בהיבטים הבאים:

האם בצד המתחמים הפרדים, קיים גם מתחם מעורב, המאפשר השתתפות  )1

  באירוע גם עבור מי שאים מעוייים בהפרדה?

בכל מקרה, אין לקבל כפייה של מקומות ישיבה באמצעות הפעלת כוח פיזי, או  )2

 דרישות לבוש או ציעות.אכיפה של 

ככל שייחודו של האירוע לקהל המעויין בהפרדה מגדרית הוא מובהק –ייחוד האירוע  .ב

  יותר, מצטמצם הקושי בקיומה. במסגרת זו, יש להתחשב בהיבטים הבאים:

האירוע איו מיועד ככלל לקהל של ילדים או משפחות (כמו פעילות או הפיג  )1

אופיו לקהל בוגר המעויין בקיומה של הפרדה בחגים ובחופשות), אלא מיועד ב

  מגדרית, ואי קיומה של הפרדה עשוי למוע את ההשתתפות בו.

האם מדובר באירוע ללא תשלום הפתוח לקהל הרחב, או באירוע שהשתתפות בו  )2

  מותית בהרשמה מראש או בקיית כרטיסים? אם מדובר בהרשמה או בתשלום,

ייחוד האירוע לקהל המעויין במתכות זו.הרי שמובן כי גוברת ההבה לגבי   

היחס בין סך כל האירועים הערכים ברשות מקומית לבין האירועים הערכים  )3

בהפרדה, והתאמתו של יחס זה להיקף הקהל המעויין בהפרדה באותה רשות 

  מקומית.

  –שוויון חומרי  .ג

 ככל שלא מתקיים שוויון חומרי בין המגדרים באירוע עצמו לא יתן יהיה )1

להצדיק את קיומו של אירוע בהפרדה. בפרט דרש כי ההפרדה תיעשה תוך 

הקפדה על תאים שווים ביחס לגברים ולשים, באופן המבטיח תאי גישות 

להתרחשות המרכזית של האירוע, מיקום ומרחב מתאימים ודומים, הכול 

  בהתאם לטיב האירוע.

ודרשת הצדקה כבדת אירוע המיועד למגדר אחד בלבד היו חריג במיוחד,  )2

משקל במיוחד המתבססת על קיומה של הבחה רלווטית, הובעת ישירות 

  .מאופי האירוע, ויש בה כדי ללמד על צורך מהותי באירוע פרד לשם לקיומו
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ככל שהאירוע משפיע באופן משמעותי יותר על -השפעה על הציבור שאיו מעויין בהפרדה  .ד

יש להתחשב  רית, כך גובר הקושי בהפרדה. במסגרת זו,הציבור שאיו מעויין בהפרדה מגד

  בהיבטים הבאים:

מידת החיכוך עם מי שאים מעוייים בהפרדה (למשל, אירוע המתקיים בפארק  )1

  פתוח או באולם סגור).

היקף השטח ופרק הזמן אשר מוקצים לאירוע -כאשר מדובר במקום פתוח )2

הציבורי מאלו שאים המופרד, ומידת מיעת השימוש הגזרת מכך במרחב 

 מעוייים בהפרדה.

  

 מן הכלל אל הפרט-ד

יובהר כי פרטי האירוע המלאים וכלל סיבותיו אים מצויים בידיעת היועץ ובאי כוחו, ראשית,  . 27

 בדות כפי שהועברו בעמדת העירייה.ועל כן להלן תוצג עמדתו המשפטית של היועץ, בשים לב לעו

כן, ועל המוסיקלי בו עסקין יועד מראש לגברים בלבד  כאמור בפרק הרקע העובדתי, המופע . 28

 ) לעיל.2רלווטית בפרט אמת המידה המפורטת בסעיף ג.

כפי שפורט לעיל, חשיבות ההגה על כבוד האדם ועקרון השוויון, מכוחם גזר האיסור על הפליה,  . 29

מים. על כן,  מטיל טל משמעותי על מי שמבקש לקיים אירוע האוסר כליל על כיסת אשים בשל

בהתאם לאמת המידה המפורטת, מקרה של אירוע המיועד למגדר אחד בלבד, מעורר קושי מיוחד 

וחשד מוגבר להפליה אסורה. משכך, יש מקום כי העירייה תצביע על הצדקה כבדת משקל 

המתבססת על קיומה של הבחה רלווטית, אשר ובעת ישירות מאופי האירוע ויש בה כדי ללמד 

 רך מהותי בייחוד האירוע הדון לגברים בלבד. על צו

 22.8.2019בתשובות העירייה עובר להגשת העתירה, כמו גם בתגובתה לעתירה שהוגשה ביום  . 30

(שהיו כלליות) לא הוצגה הצדקה להבחה רלבטית כאמור, עקב אופי האירוע, אף לא עולה, כי 

ות העומדות בהוראות פסקת ההגבלה העירייה שקלה את מכלול סיבות העיין, וכי בחו חלופ

בחוק היסוד (במיוחד מהי התכלית הראויה, והאם בחו חלופות שהין "אמצעי הפוגע במידה 

 שאיה עולה על הדרש").

יתר על כן, לא מצאה בעמדת העיריה עד כה כל התייחסות לקיומה של הבחה קוקרטית  . 31

צורך המהותי ובהצדקה לקיימו כאירוע בהתייחס לאירוע מושא ההליך, שיש בה כדי לשכע ב

התייחסות לאפשרות לקיים את האירוע באופן שיאפשר גם המיועד לגברים בלבד. לא הוצגה כל 

אף אם בהפרדה מגדרית או ביצירת אזורים פרדים לצד אזור מעורב (כפי השתתפותן של שים בו, 

כי יתה כלל הדעת לאפשרות אף לא הובהר שעשה בהופעה דומה שהתקיימה לאחרוה בעפולה), 

  שים בו. קיימו תוך שיתוףל

על מת להבהיר את העירייה לא עמדה בטל  ,בסיבות אלה, לעמדת  היועץ המשפטי לממשלה . 32

  .המיועדת לגברים בלבד הצדקה לקיומו של האירוע במתכותו הוכחיתה
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  ______________________  _____________________________  

  (רו"ח) עו"ד, יוסף דאוד  שרון, עו"ד-אילה פיילס  
  אזרחי-חיפה סגן בכיר בפרקליטות מחוז  פרקליטת מחוז חיפה אזרחי   

  
  
  
  

  "ב באב תשע"טכ  חיפה

  2019באוגוסט  23  

  52/00002723/19  פמ"ח

  084691/2019  
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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
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 שלום עפרה,
  

  לא ברור לי מהתייחסותו של מ"מ ראש העיר אם תיאסר כניסה של נשים למתחם או תיאסר קניית כרטיסים על ידן.
  מהי סדרת האירועים הנפרדת לגברים ולנשים אליה מתייחס מ"מ ראש העיר?

  נשמח להשלמת ההתייחסות.
  

  תודה
  

 

 יפעת גורדון, עו"ד
 משרד המשפטים | מנהלי-המחלקה למשפט ציבורי –ייעוץ וחקיקה 

 91010, ירושלים 29דין -ירושלים, רחוב צלאח א
 02-6466030  | 054-7880670 

ifatgo@justice.gov.il 

P Please consider the environment before printing this e-mail  
 

 
  

From: יפתחאל עופרה-שלו [mailto:OfraS@haifa.muni.il]  
Sent: Monday, August 12, 2019 2:18 PM 
To: Ifat Gordon 
Cc: קליין ימית 
Subject: FW: פניה דחופה משדולת הנשים בישראל: אירוע בחיפה לגברים בלבד בחסות עירונית 

 
 הי יפעת, 

 
  במשך לשיחתנו מהבוקר לוטה התייחסות מ"מ ראש העיר חיפה המדברת בעד עצמה. 

  
  

  עפרה
  

 יפתחאל, עו"ד  -עופרה שלו
ש בתחומים אזרחיים ומהליים, ומהלת תחום ייעוץ וחקיקה, השירות המשפטי, עיריית סגית ליועמ"

 חיפה 
  04-8356010; פקס: 04-8357013טלפון: 

 

 
הודעת דואר אלקטרוי זו מאת השולחת ו/או עיריית חיפה כמו גם המסמכים המצורפים לה, עשויה 

  , ומיועדת אך ורק למעיה.לכלול מידע פרטי, סודי וחסוי
אין לגלות את תוכה של הודעה זו, להעתיקה או להפיצה בכל צורה שהיא. אין לראות בתוכה של 

על המידע הכלל בה כתחליף לייעוץ מכל סוג שהוא או לקוט כל   ההודעה משום ייעוץ ואין להסתמך
בכל טעה ו/או זכות העומדת לשולחיה, פעולה בהתבסס עליה. כמו כן, אין באמור בהודעה זו בכדי לפגוע 

לרבות טעת התיישות, ואין לראות באמור בה הודאה באחריות ו/או בחבות כלשהי. אם שלחה אליך 



[מס' עמוד]

הודעה זו בטעות הך מתבקש להודיע את דבר הטעות לשולח ולמחוק את ההודעה וכל העתק או גיבוי 
  שלה ממאגריך

  
  

From:  אלפר מיכאל 
Sent: Monday, August 12, 2019 2:13 PM 
To: עינת קליש רותם; נחשון צוק; שטיאסני איתן; קליין ימית 
Cc: יפתחאל עופרה-רבונה נריה; שלו  
Subject: FW: פניה דחופה משדולת הנשים בישראל: אירוע בחיפה לגברים בלבד בחסות עירונית 

 
 ימית שלום וברכה,

 
 שדולת השים בישראל. –בהתייחס לפיה המצ"ב 

  
לאורך חופשת הקיץ יתקיימו מגוון אירועים חלקם מיועדים לגברים וחלקם רק לשים, וזאת בהתאמה 

  ליעד הצרכן וצרכיו, אופי ציבור מקבלי השירות הם אלו המחים אותו בביצוע המופעים ואירועי הקיץ . 
מותאמים מיותר לציין כי לא מתקיימת כל אפליה, כאמור אירוע זה היו חלק מסדרת אירועים ה

  לגברים, שים וילדים.
 
מפה בעין זה ל חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכיסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,  

  : 2000-תשס"א
   

  שוויון –  דיני חוקה
   

  2011-) תשע"א2(תיקון מס' 
  –אין רואים הפליה לפי סעיף זה   (ד)          

  יו או ממהותו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי;כאשר הדבר מתחייב מאופ   )1(
כאשר הדבר נעשה על ידי ארגון או מועדון, שאינו למטרת רווח, ונעשה לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה    )2(

  שאליה משתייכים החברים במועדון או בארגון, ובלבד שצרכים מיוחדים כאמור אינם נוגדים את מטרת החוק;
בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או    )3(

השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת, 

יבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הצ

  חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה.
  
  

  בברכה,

  
הודעת דואר אלקטרוני זו מאת השולח/ת ו/או עיריית חיפה כמו גם המסמכים המצורפים לה, עשויה לכלול מידע פרטי, סודי 

פיצה בכל צורה שהיא. אין לראות בתוכנה וחסוי, ומיועדת אך ורק לנמעניה. אין לגלות את תוכנה של הודעה זו, להעתיקה או לה
של ההודעה משום ייעוץ ואין להסתמך על המידע הנכלל בה כתחליף לייעוץ מכל סוג שהוא או לנקוט כל פעולה בהתבסס עליה. 
ר כמו כן, אין באמור בהודעה זו בכדי לפגוע בכל טענה ו/או זכות העומדת לשולחיה, לרבות טענת התיישנות, ואין לראות באמו

בה הודאה באחריות ו/או בחבות כלשהי. אם נשלחה אליך הודעה זו בטעות הנך מתבקש להודיע את דבר הטעות לשולח 
  ולמחוק את ההודעה וכל העתק או גיבוי שלה ממאגריך.

 
  

From:  רבונה נריה<NeriaR@haifa.muni.il>  

Sent: Monday, August 12, 2019 12:20 PM 



 'גנספח 





 'דנספח 



 

 

 

 .Hagai Kalai, Adv ד"עו, חגי קלעי

 .Ohad Rosen, Adv ד"עו, אוהד רוזן

 .Carmit Mizrahi-Messer, Adv ד"עו, מסר-כרמית מזרחי

 .Ido David Cohen, Adv ד"עו, עידו דוד כהן

 (יועץ)ד "עו, יעקב סבו
 מוסמך גם במדינת ניו יורק

Jacob Sabo, Adv. (Of Counsel) 
Also admitted in New York 
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 2019, באוגוסט 16

 בדואר אלקטרוני        לכבוד       

 עו"ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

 

 ח.נ.,

 הפרדה על בסיס מין במרחב הציבוריהנדון: 

 - מרכז רקמן לקידום מעמד האשה , וכן בשםשדולת הנשים בישראלבשם מרשתי,  .1

ושוויון,  דת לחופש – ש"חדוהמרכז הרפורמי לדת ומדינה, , אוניברסיטת בר אילן

הריני לפנות אליך בדחיפות בעניין חוקתיות וחוקיות  ישראל חופשית ו הפורום החילוני

 הפרדה יזומה )במישרין או בעקיפין( במרחב הציבורי על ידי רשויות ציבוריות.

בית המשפט, כי בכוונתך פנייתי זו נעשית על רקע הודעתך לרשויות המקומית, כמו גם ל .2

לקיים ישיבה בימים הקרובים, במהלכה תשקול לשנות מעמדותיך הקודמות שהוצגו 

 לבתי המשפט בנושא.

טרם נפנה לגופם של הדברים, נציין כי תופעת הדרת הנשים, הכוללת בחובה הפרדה יזומה  .3

ציבוריים, היא תופעה על בסיס מין בין גברים ונשים במרחבים ציבוריים ובשירותים 

 שהפכה בשנים האחרונות למכת מדינה.

אין מדובר בתופעה שולית או נקודתית. בכל אתר ואתר בחברה הישראלית מונהגים  .4

מבלי לפנות כלל ליעוץ משפטי קודם לכן, ופעמים רבות  –הסדרי הפרדה יזומים, לרוב 

 חוקיות.מבלי לטרוח כלל לנסות ולשוות להסדרי ההפרדה מראית עין של 

בין היתר, ניתן למנות בהקשר זה פרסום מכרזים לקיום הכשרות ציבוריות במימון  .5

המדינה בהפרדה מגדרית; פתיחת קורס בשירות המדינה בהפרדה מגדרית; התרחבות 

בלתי פוסקת של היקף המוסדות האקדמיים המקיימים הפרדה מגדרית; ספריות 

אין להן כל חלופה המנהיגות הפרדה עירוניות שנותנות שירותים לשכונות שלמות ו

מגדרית; כנסים במימון משרדי ממשלה המתקיימים בהפרדה מגדרית )וממילא, לא ניתן 

להשתתף בהם אלא במתכונת ההפרדה(; קורסי נהיגה מונעת בהפרדה מגדרית; אירועי 

תרבות עירוניים בהפרדה מגדרית; אירועי תרבות במימון משרדי ממשלה בהפרדה 

הפרדה מגדרית ברחובות הערים בירושלים ובבית שמש לטים הקוראים לש מגדרית;

 ועוד.



 

 

 

 .Hagai Kalai, Adv ד"עו, חגי קלעי

 .Ohad Rosen, Adv ד"עו, אוהד רוזן

 .Carmit Mizrahi-Messer, Adv ד"עו, מסר-כרמית מזרחי

 .Ido David Cohen, Adv ד"עו, עידו דוד כהן

 (יועץ)ד "עו, יעקב סבו
 מוסמך גם במדינת ניו יורק

Jacob Sabo, Adv. (Of Counsel) 
Also admitted in New York 
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אפילו אם הדבר לא היה אסור מכוח החקיקה הראשית וההלכה הפסוקה )והוא  –ונדגיש  .6

מרבית הפעולות האמורות, ליזום הפרדה מגדרית בשירותים ציבוריים בהחלט אסור( 

לטה המתירה לסטות מהוראות ובמקומות ציבוריים, נעשו מבלי שהתקבלה מראש הח

 החלטת הממשלה האוסרת עליהם, וללא אישור של היעוץ המשפטי. 

ברוב המוחלט של האירועים בהם מקיימות רשויות הפרדה על בסיס  –ועוד יש להדגיש  .7

המשאבים ; אין חלופה שאינה בהפרדהמין והשירותים שניתנים בהפרדה על בסיס מין 

וההפרדה נאכפת בפועל גם על מי שאינם ; יונייםהמוקצים לשני המינים אינם שוו

 .מעוניינים בה

כך, לדוגמא, אפילו באירוע שאירע רק לפני יומיים בעפולה ועמד במוקד הסערה  .8

בלבד שהוראות פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים מיום זו הציבורית, לא 

יצות וכדומה הופרו , שמעולם לא בוטל ועודו בתוקף, ושאסרו על הצבת מח11.8.2019

ברגל גסה אלא המארגנים אף הגדילו לעשות, והציבו מחיצה בין אזור הנשים ליתרת 

האמפי תאטרון, באופן ששליש משטח האמפי תיאטרון היה לנשים, ושני שליש, לרבות 

 מרכז המקום, היה לגברים.

טי, לסדרנים זאת ועוד, באותו אירוע, בזמן שעיני כל נשואות אליו, הורה האמן, אדם פר  .9

מטעם העירייה לאכוף את ההפרדה המגדרית על מי שהיו בקהל ולא פעלו על פיה, כתנאי 

  .ואכיפה זו אכן בוצעהלעלייתו לבמה, 

אם כאשר הרשות הציבורית ומארגני האירוע מודעים לעיניים הצופיות אליהם הם אינם  .10

מובן מאליו כי באירועים בוחלים בכפיית הפרדה על ציבור חרדי ודתי שאינו מעוניין בה, 

לא שגרתיים, שאינם תחת ביקורת תקשורתית וציבורית, כפייה זו עזה לאין שיעור יותר. 

ותוך הדרת נשים לחלוטין, לרבות  לגברים בלבדארועים רבים מתקיימים  -זו אף זו  

 בחסות ובסיוע רשויות ציבוריות, ואינם נרתעים מלפרסמם בהרחבה.

על רקע זה, נפנה אם כן לתמצית הדברים עצמם, המובאים בקצירת האומר מפאת קוצר  .11

הזמן. נדגיש כבר עתה, כי תכליתו של מכתבנו זה אינו להציג את העמדה כולה, וכל 

להבהיר כי ישנו הכרח במתן פתחון פה לציבור ולגופים מעוניינים להשמיע מטרתו הוא 

  דבר שינוי פרשנותך את הדין.את קולם בטרם תתקבל החלטה על ידך ב

 



 

 

 

 .Hagai Kalai, Adv ד"עו, חגי קלעי

 .Ohad Rosen, Adv ד"עו, אוהד רוזן

 .Carmit Mizrahi-Messer, Adv ד"עו, מסר-כרמית מזרחי

 .Ido David Cohen, Adv ד"עו, עידו דוד כהן

 (יועץ)ד "עו, יעקב סבו
 מוסמך גם במדינת ניו יורק

Jacob Sabo, Adv. (Of Counsel) 
Also admitted in New York 
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הפסוקה המחייבים החוק וההלכה חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, 

 את הרשות המקומית )והם הפרשנות המוסמכת של הדין(

בפועלה לקיים אירוע ציבורי, או לתת שירות ציבורי, כפופה הרשות המנהלית כידוע,  .12

המנהלי, והיא כפופה לדין י והחוקתהיא כפופה לדיני המשפט  –למערך דינים דואלי 

 מהמשפט הפרטי החל עליה, ככל שהיא נותנת שירות בכובעה הפרטי.

דואלית זו, של המשפט בכל הנוגע לאירועים במרחב הציבורי ובמימון ציבורי, תחולה  .13

 המנהלי והמשפט הפרטי, ברורה מאליה.

 :קעדאןלא יכולה להיות מחלוקת כי בהתאם להלכת במישור החוקתי,  .14

הינה מעצם ( "separate but equal"' )נפרד אבל שווה'מדיניות של "
ביסוד גישה זו מונחת (.  )"inherently unequal"בלתי שווהטבעה 

, הפרדה משדרת עלבון כלפי קבוצת מיעוט המוצאת מן הכללהתפיסה כי 
ומקבעת תחושות של נחיתות , מחדדת את השוני בינה לבין האחרים

 258( 1קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ''ד נד) 6698/95)בג"ץ  "חברתית
(2000.) 

יזומה על ידי רשויות מקומיות, פוגעת בליבת על בסיס מין, המשמע, מדיניות של הפרדה  .15

 ות החוקתית לשוויון ולכבוד.הזכ

ת הפסיקה הקודמת לה שעמדה על היות הלכה זו אישררה בהקשר להפרדה על בסיס לאום, א .16

הפרדה על בסיס מין אסורה, גם אם תנאי ההפרדה זהים לחלוטין )ראו פסק דינו של בית 

על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' -אללג /3-25בע"ע  1973הדין הארצי לעבודה כבר בשנת 

 ((.1973) 365( 1, ד)הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים

הידועה  Brownהמהדהדת את פסיקת בית המשפט העליון בפרשת קביעה עקרונית זו,  .17

כה מובנת מאליה, עד שאין נדרשים כלל  לאקסיומהבארצות הברית, הפכה, במרוצת השנים, 

 לחקור אחר שורשיה. 

 מרחבהלמעשה, במקרה היחיד שבו נדון בצורה ישירה ניסיון לקיים הפרדה על בסיס מין  .18

ברחובות שכונה חרדית, התייחס בית המשפט לקביעה הנ"ל )כי נפרד אינו שווה(,  הציבורי,

, ולא נדרש כלל להסבר מדוע הפרדה בין גברים ונשים ברחוב בטלה כמובנת מאליה

( 6.10.2010) עזריה נ' משטרת ישראל 7521/11מדעיקרא, ולא ניתן להכשיר אותה )בג"צ 

, ההבהרה היחידה לה נדרש בית המשפט הנכבד היא "((. בעניין עזריהעניין עזריה)להלן: "
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 הבהרה למשטרת ישראל, כי עליה לאכוף את איסור ההפרדה בצורה אפקטיבית.

 בפרשה זו, כבכל הפרשות לאחריה, היה מובן לכל כי ההפרדה פוגעת בזכות לשוויון.  .19

, )שהם שירות ציבורי( במסגרתה נדונה הפרדה על בסיס מין באוטובוסים, רגןכך, בפרשת  .20

 ה לנשיאה )בדימוס( רובינשטיין כי: ציין המשנ

ברי כי על המבקשים לנהוג בעצמם במרחב הציבורי באופן שונה "

כל 'חל הכלל התלמודי , מתפיסת השויון המקובלת במשפט הישראלי

)פסקה ח לפסק דינו( '(" ב', משנה בבא מציעא ו' )המשנה ידו על התחתונה

 ( )לעיל ולהלן: "עניין רגן"((.5.1.2011) רגן נ' שר התחבורה 746/07)בג"צ 

חל , כי ההלכה הפסוקה והמחייבתהמשפט העליון קבע בפסק הדין, שהוא בית  –ונדגיש  .21

, וכי חלה איסור על כל יזום של הפרדה על בסיס מין במרחב הציבורי, לרבות הצבת שלטים

אקטיבית על הרשויות לפעול למניעת כל גילוי פרטי של ניסיון לכפות הפרדה על חובה 

 .ירותים ציבורייםבסיס מין במרחב הציבורי ובש

פורום נשים  -רדיו קול ברמה בע"מ נ' קולך  6897/14)רע"א  קול ברמהבדומה, בפרשת  .22

"( נקבע כי לא ניתן לקבל טענות בדבר התאמה עניין קול ברמה( )להלן: "9.12.2015) דתיות

 טעם לאי השמעתן של נשים.תרבותית כ

הנחת מוצא זו, שעל פיה עצם קיומה של הפרדה על יסוד שיקול "חשוד" כשלעצמו, מהווה  .23

פגיעה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד, היא אף שעמדה ביסוד פסק דינו של בית המשפט העליון 

( )להלן: 6.8.2009) עמותת נוער כהלכה נ' משרד החינוך 1067/08)בג"צ  נוער כהלכהבעניין 

 ((."עניין נוער כהלכה"

גישת המשפט הישראלי היא, אם כן, כי מובן מאליו שהתייחסות לאדם באופן שונה בשל  .24

. כידוע, פגיעה פוגעת בליבת הזכות לכבוד ולשוויוןמינו, מקום בו אין מינו של אדם רלבנטי, 

 בזכות חוקתית תותר רק במקרים בהם מתקיימים תנאי פסקת ההגבלה. 

לקבל אין כל הוראה בפקודת העיריות המסמיכה עיריות  –במישור המנהלי  –במסגרת זו  .25

 החלטה הפוגעת בזכות חוקתית לשוויון באמצעות כפיית הפרדה במרחב הציבורי.

די בכך כדי להביא למסקנה כי כל זמן שלא שונה החוק, עירייה אינה מוסמכת לקיים  .26

 אירועים מכספי ציבור בשטחים ציבוריים בהפרדה מגדרית. 
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בהמשך לאמור, אפילו אם נניח שישנה תכלית ראויה כלשהי לקיומה של הפרדה יזומה  .27

בפני הרשויות  אין כל תשתית עובדתית בפניך, אובאירועים ציבוריים, ולא כך, 

 המקומיות, בקשר לצורך הנטען בהפרדה, בקשר לחלופות אפשרויות וכיו"ב.

משכך, המסקנה ההכרחית והמתחייבת היא שעיריות אינן מוסמכות לקיים אירועים  .28

 בהפרדה על בסיס מין, כל זמן שלא ניתנה להן סמכות זו בחוק.

עים אלו, אין לך כל יכולת בהמשך לכך, בהעדר ולו ראשית תשתית עובדתית בקשר לאירו .29

 .ילבחון כלל את השאלה האם אירועים אלו מקיימים את תנאי המידתיות בצורה כלשה

ברור לחלוטין, ממכלול האירועים והשירותים בהפרדה, כי ברוב רובם המוחלט אין כלל  .30

שלא בהפרדה, והמשאבים המוקצים לשני המינים אינם שוויוניים. מובן, כי  זההחלופה 

 לגישת המקלים ביותר בזכות לשוויון, מדובר באפליה אסורה ובלתי מידתית. אפילו 

בהמשך לאמור, משאין בדין סמכות לקיום הפרדה יזומה על ידי רשויות ציבוריות,  .31

ממילא אין צורך להידרש, בהליך הנוכחי, לשאלה האם עומדים הסדרי הפרדה על בסיס 

מצוא, כאשר גוף פרטי שאינו ממומן  מין בדרישות המשפט הפרטי, וניתן להשאירה לעת

 .מכספי ציבור יבקש לקיים אירוע במקום פרטי בהפרדה מגדרית יזומה

( לחוק איסור הפליה הוא חריג  3)ד()3יחד עם זאת, נציין כבר עתה כי החריג הקבוע בסעיף  .32

  צר ביותר, המתיר הפרדה על בסיס מין רק בהתקיים שני תנאים מצטברים:

אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את  .א

 הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי; 

הפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי  .ב

ורכי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצ

 הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה.

ספק רב אם אירועים מהסוג בהם בכוונתך לדון נכנסים בגדרו של מוצר "חיוני", או  .33

 עומדים ביתר תנאי החריג לחוק.

מכל מקום, מאחר שהאמור הוא בבחינת למעלה מן הצורך, שכן איננו עוסקים במקרים  .34

 יזומים, לא נרחיב עוד כאן בעניין זה. המבקשים לקיים הסדרי הפרדהשל גופים פרטיים 
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 סוף דבר

ד"ר תירוש נגד המועצה להשכלה גבוהה קבע בית המשפט העליון כי גם  6777/14בבג"ץ  .35

מקום בו קיימת סמכות בדין, קודם לקביעתו של הסדר משפטי המתיר הפרדה יזומה 

תשתית עובדתית , וכן יש חובה לאסוף שימוע ציבוריבמרחב הציבורי, יש חובה לקיים 

 .מתאימה

שנה והן מהשבוע, קבעת כי החלטה של רשות מקומית בעמדותיך הקודמות, הן מלפני  .36

שלא להתיר הפרדה היא סבירה, וכי קיומה של הפרדה יזומה על בסיס מין באירועים 

 .ציבוריים יכולה, אם בכלל, להתקיים רק במקרים חריגים וקיצוניים

בהקשר זה, בהתאם לפסיקה המחייבת את כל רשויות המדינה, לרבות היעוץ המשפטי,  .37

בלעדיו אין לקיומה של הפרדה שכזו הוא שהיא תהיה וולנטרית לחלוטין, שוויונית תנאי 

 לחלוטין, שמקורה בליבת הפרקטיקה הדתית, ושתהיה חלופה זהה שלא בהפרדה. 

כל אלו אינם מתקיימים באירועים לציבור החרדי במימון כספים ציבוריים במרחב  .38

לציבור החרדי שאינם בהפרדה,  הציבורי )ובראש ובראשונה, אין אירועים המופנים

 וההפרדה היא מלאה, מוחלטת וכפויה(.

יתר על כן, הן בתקופה האחרונה והן בעבר היה ברור כי עמדת הדורשים הפרדה במתכונת  .39

שנכפתה בעפולה, טרם נודעה החלטתו של כב' בית המשפט העליון, אינה העמדה החרדית 

הניסיון הישראלי בנדון, גם בתוך הציבור החרדי עצמו. היחידה, וכי קיימים מגוון קולות 

יותר משהיא נותנת מענה לצורך  –והעולמי מעלה כי יצירת שירותים או מסגרות נפרדות 

יוצרת צורך זה, מקבעת אותו ואף תורמת להתרחבות, להקצנה  –של האוכלוסייה 

 ולנרמול של מרחבים נפרדים בתחומי חיים רבים והולכים בישראל. 

ככל שבכוונתך לשנות מעמדותיך, נבקשך לקיים שימוע ציבורי בעניין, לאחר איסוף  .40

 זהובידי הארגונים אשר הצטרפו למכתב  תשתית עובדתית מספקת, וליתן בידי מרשתי

 . םעמדתאת זכות להשמיע 

עוד נציין, בסיום הדברים, כי ספק רב אם ראוי שבתקופת ממשלת מעבר, על רקע לחצים  .41

פוליטיים וציבוריים, תהפך החלטת ממשלה הלכה למעשה על ידי היעוץ המשפטי ובפרט 

בנושא כה חשוב ועקרוני בציבוריות הישראלית, הנוגע בסוגיות שהן מליבת זכויות היסוד 

 בראשן הזכות לשוויון והזכות לכבוד.ו

למען הזהירות יצוין כי אין במכתב זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת למרשתי. כמו כן,  .42

נציין כי ככל שבכוונתך לקבל החלטה ללא קיום שימוע ציבורי ואיסוף תשתית עובדתית 
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פניה מתאימה, ובתקופת ממשלת מעבר , אנא ראה במכתב זה משום מיצוי הליכים בטרם 

 לערכאות.

כמו כן, ככל שבכוונתך להביא את העניין לפתחה של הממשלה, נבקשך להציג בפני  .43

 הגורמים הרלבנטיים פנייתנו זו.

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 חגי קלעי, עו"ד
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:דגל המשך טיפול המשך טיפול
:מצב דגל מסומן בדגל

   שלום רב,
  

(שהתקבלה בפקס) המצ"ב כאן גם היא, נבקשכם להודיע  15.8.19ולתשובתכן מיום  12.8.19בהמשך לפנייתנו המצ"ב מיום 
   שעות ממועד פניה זו, כיצד בכוונתכם לנהוג באשר לאירוע שבנדון. 24-בדחיפות ולא יאוחר מ

    ימים בלבד). 10(בעוד  28.8.19זאת בשים לב לכך שהאירוע האמור מתוכנן להתקיים ביום 
  

נגה שרון   5435/19(עעמ  14.8.19נא הביאו במכלול השיקולים העומדים בפניכן, כי בית המשפט העליון אישרר בפסק דינו מיום 
קיימים במרחב הציבורי ובמימון עירוני, וכי המלצות הדו"ח נ' עיריית עפולה) את איסור כפיית ההפרדה המגדרית באירועים המת

   המשרדי בעניין הדרת נשים עומדות בעינן.
  

  בברכה,
   

                  מרים זלקינד, עו"ד 
    מנהלת קידום מדיניות וחקיקה

         שדולת הנשים בישראל
  Fax  03-6123991 פקס            Cell 058-6740855  נייד      Tel 03-6123990 טל' 

    
  

 

On Mon, Aug 12, 2019 at 11:03 AM Miriam Zalkind Adv. <legal@iwn.org.il> wrote: 
 שלום רב,

  
  מצורפת פניה רשמית מאת שדולת הנשים בישראל בנושא שבכותרת.

  לתגובתכן וטיפולכן המהיר אודה.
  
  

  בברכה,
   

                  מרים זלקינד, עו"ד 
    מנהלת קידום מדיניות וחקיקה

         שדולת הנשים בישראל



[מס' עמוד]

  Fax  03-6123991 פקס            Cell 058-6740855  נייד      Tel 03-6123990 טל' 
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 שלישי י"ט אב תשע"ט יום

20-Aug-19 
 

 לכבוד
 

 Haifaialik St. B rd3                                                 , חיפה3רח' ביאליק 

  :Fax 972-4-8357936פקסימיליה  ;:Telephone 972-4-8357077/8טלפון: 

 Email: yossid@haifa.muni.ilדוא"ל 

        ד"עו ,זלקינד מריםגב'   ד"וע ,מרגליות גרא מיכל גב'
 וחקיקה מדיניות קידום מנהלת בישראל הנשים שדולת לית"מנכ
     26רחוב סעדיה גאון      26ה גאון ידסע רח'
  תל אביב יפו    אביב יפו-תל

 legal@iwn.org.ilל בדוא"   legal@iwn.org.il לבדוא"
 

  אירוע קיץ בחיפה  : הנדון
        12.8.2019הנושא תאריך  ןכמכתב                       

 
מיום  ןתכילפנילהלן תשובת עיריית חיפה  15.8.2019בהמשך לתשובתנו מיום 

12.8.2019. 
 

אירוע תרבות וזמרה בתשלום, אשר יתקיים בעיר  וניההקיץ המדובר אירוע  .1
 . )להלן: "האירוע"(  חיפה בסוף חודש אוגוסט, האירוע מיועד לגברים בלבד

 

מדובר בסוגיה משפטית דווקא אלא יותר אין , בנסיבות המקרה דנןלטעמנו,  .2
לחיות על פי תרבותו, דתית, בדבר זכותו של הציבור החרדי -בסוגיה ערכית

אמונתו האישית ומצוות הדת אשר הלכה למעשה מאפשרות , אורחות חייו
: קיום אירוע תחת שתי חלופות בלבד ,קיום אירועי תרבות לציבור זה

 בהפרדה או קיום אירועים מקבילים ונפרדים. 

 

עיריית חיפה מייחדת תקציבים מאושרים ומוגדרים מראש לקיום אירועי  .3
מרה נפרדים לנשים ולגברים באופן שווה ושקוף, שכן קיום אירועי תרבות וז

לצרוך  ,תשומר המצווציבור ההנו האפשרות היחידה של  ,תרבות בהפרדה
 . וליהנות מתרבות איכותית וייחודית

 
אין המדובר בהפרדה כפויה אלא בהפרדה וולונטרית שמטרתה זאת ועוד, 

להכרה בקיום אורחות חיים  הנותן ביטוי , מתן מענה תרבותי עירוני הולם
 דתית, ערכית ותרבותית.   ותהדורשים הפרדה כזו שמקורה בתפיס

 
כי ציבור זה זכאי, כיתר לא יכול להיות חולק , ל עיריית חיפהשה לטעמ .4

התושבים החיפאים, לקבלת שירותי תרבות מהעירייה תוך כיבוד אמונתו, 
ה ולעירייה הפררוגטיב, אורחות חיים וצרכיו ככל אדם באשר הוא אדם

תוך התאמת  יבאופן שוויונ העירונית המלאה לחלק את עוגת התקציב
 האוכלוסיהבתחומה ו הדרה מדיניות התקצוב והתמיכה עם כלל האוכלוסייה

  בפרט.  תהדתי
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( לחוק איסור הפלייה 3)ד( ) 3תפיסה זו עומדת בקנה  אחד עם הוראות סעיף  .5
 המורה במפורש כי  2000-במוצרים ושירותים תשס"א

 
 –ין רואים הפליה לפי סעיף זה א )ד( "

 
(1) ...;  

 
(2)  ;... 

 
קיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי ב (3)

מנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות ת הפרדה
למקום הציבורי, או את מתן השירות  הציבורי, את הכניסה

לבד שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, במקום הציבורי, וב
בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום 
הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, 

 ."י הציבור העלול להיפגע מן ההפרדהכרוובצ

 

נקבעה בפסיקת בית תואמת להלכה המנחה שאף של עיריית חיפה עמדתה זו 
 רגן נ' שר התחבורה.  746/07המשפט העליון, ראו למשל בג"ץ 

 

מן  ה,שע, הלכה למהמודרדווקא הציבור החרדי הוא זה עיריית חיפה לטעם  .6
אותם מקיימת עיריית חיפה הרבים המרחב הציבורי, בכל אחד מן האירועים 

 .לציבור הרחב

 

, כת האירועים בהפרדה  משום פגיעה בשוויוןמדובר בערי אין  אשר על כן,  .7
 ןכבמכתב ןכלדחות את טענותיבעיקרון נפרד היינו שווה ולפיכך אין לנו אלא 

  . בנדוןש

 

 5435/19ן של בית המשפט העליון בעע"מ נבהיר כי פסק הדילמעלה מן הצריך  .8
אליו הנכם מפנים בהודעת הדוא"ל  ה שרון ואח' נ' עיריית עפולה ואח'נג

 מאשר איסור הפרדה באירועים.  איננו 19.8.2019הנושאת תאריך 
 

  :כיהוא  פסק הדין קובעכל ש

 
ליתן סעד  ם לא היה מוסמךינהלייינים מיבית המשפט לענ"... 
שניתן מספר ימים קודם שונה אעותו ביטול פסק הדין בעתירה הרמשמש

 לפסק הדין( 6)סעיף  ".לכן
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 :פסק הדין כיל 10בסעיף  מבהירבית המשפט  .9
 
בין  נדרשים לגופה של המחלוקת איננוות האמורות יביודגש כי בנס"

 ".ואין אנו מביעים לגביה עמדה, לגביה לא שמענו טיעונים דיםהצד
 ד.(י. –)ההדגשות שלי 

  

חה"כ משה  23791-08-19תשובת היועהמ"ש לממשלה בעת"מ ל 32סעיף ב .10
 נאמר כך:ארבל ואח' נ' עיריית עפולה ואח' 

 

, מהבחינה חשוב להדגיש כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה"

העקרונית, ייתכנו נסיבות מיוחדות בהן תוכל עירייה לקיים אירוע 

. מפאת חשיבותה של הסוגיה עבור הציבור החרדי בהפרדה

הכרוכות בה, בכוונת היועץ המשפטי לממשלה העקרוניות  שאלותוה

מנת להתוות את  לקיים ישיבה בראשותו בנושא זה בדחיפות, על

אמות המידה המשפטיות והנסיבות המיוחדות שבהתקיימן יתאפשר 

  לקיים אירועים כאמור".

 

התקיימה אכן ה של עיריית חיפה נציין עוד כי למיטב ידיעת התשובהשולי ב .11
 .אצל היועהמ"ש לממשלה ישיבה לבחינת קיומם של אירועים בהפרדה

 
 .לענייןלממשלה התייחסות היועהמ"ש  אתעיריית חיפה ממתינה לקבל 

 
ועץ המשפטי לממשלה נותרת עיריית חיפה יחד עם זאת ועד לקבלת עמדת הי

וראות הב , בשל אופיו וייחודו, עומדהאירוע, כפי שהובאה לעיל, כי בעמדתה
 . דיןה

 

 

 
 בכבוד רב ובב"ח,

 
 יוסי דלל, עו"ד

 מנהל תחום מכרזים, חוזים ואזרחי
 היועץ משפטי לועדת המכרזים
 השירות המשפטי, עיריית חיפה

 
 

 :העתק
 

 העירייה;ראש  –רותם -קלישעינת  דר'
 וסגן ראש העירייה;מ. מ. –נחשון צוק מר 
 ראש העירייה;סגן  –ר מיכאל אלפמר 

 לעירייה;המשפטית היועצת  –ד ימית קליין "וע
 ץ המשפטי לממשלה;ליוע משנהה –ד דינה זילבר "עו
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 לשכת היועץ המשפטי לממשלה

 אב תשע"ט אכ" ,ירושלים

 2019אוגוסט  22

 

 004-99-2019-018522 מס' מסמך:

 )בתשובה נא לציין מספרנו(
 
 

 אל: משתתפי הדיון
 
 

 ת רשויות מקומיותמעורבוב תרבות הפרדה מגדרית באירועי הנדון:
 

התקיים דיון בנושא שבנדון בראשות היועץ המשפטי לממשלה, ובהשתתפות  18.8.19-ביום ראשון ה

 ליועץ המשפטי לממשלה(, המשנה ידים מיוחדים)ניהול ותפק ליועץ המשפטי לממשלההמשנה 

כן ו )משפט אזרחי( ליט המדינהרקמשנה לפהמנהלי(, מנהל מחלקת הבג"צים, -)משפט ציבורי

עמדתו אך , דיוןב נכחלא  פרקליט המדינה ומייעוץ וחקיקה. נציגים נוספים ממחלקת הבג"צים

  .דעתוגם על , וסיכום זה הוא מכן לאחרהמשפטי לממשלה  הובאה בפני היועץ

 

 רקע 

 
במסגרת הליכים משפטיים, אשר נסובו סביב קיומו של אירוע תרבות בפארק העירוני בעפולה  .1

 17029-08-19עת"מ ; שדולת הנשים נ' עיריית עפולה 17029-08-19עת"מ בהפרדה מגדרית )

(, הודיע היועץ המשפטי לממשלה שרון נ' עיריית עפולה 5435/19; עע"מ ארבל נ' עיריית עפולה

 :כי

מהבחינה העקרונית, ייתכנו נסיבות מיוחדות בהן תוכל עירייה לקיים אירוע "

מפאת חשיבותה של הסוגיה והשאלות  עבור הציבור החרדי בהפרדה.

היועץ המשפטי לממשלה לקיים ישיבה  העקרוניות הכרוכות בה, בכוונת

ראשותו בנושא זה בדחיפות, על מנת להתוות את אמות המידה המשפטיות ב

 32)פס'  ".כאמור..שבהתקיימן יתאפשר לקיים אירועים והנסיבות המיוחדות 

 לתשובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה(.

של הגוף אשר  טיבו תהשפעות, בהן עקרוניאלה מעוררת שאלות סוגיות הכרעה משפטית ב .2

המעורבות של גוף ציבורי )תקצוב ישיר לעומת תמיכה או רישוי(, סוגי  אופןהפרדה, ב מעורב

, והאופנים השונים בהם עשויה להתבטא מתבקשת הפרדה הםב יםהציבורי יםהשירות

מקרב שונים , וכן פונים םיאקדמיגורמים , ארגוני חברה אזרחיתבהקשר זה יצוין כי ההפרדה. 

 עקרוני זה. הכרעה משפטית בנושאישמע קודם לקבלת תכי עמדתם ביקשו  הקהילה החרדית

כלל הגורמים ל זדמנותמתן הברי כי דיון שכזה, נכון שייעשה באופן שקול ויסודי, לאחר 

 . לעשות כן המבקשים להביא את עמדתם בעניין
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בתוך כך, התברר כי כבר בעת הקרובה צפויים להתקיים מספר אירועים בהפרדה מגדרית  .3

מהירה, עוד בטרם ניתן יהיה  גיבוש עמדה משפטיתברשויות מקומיות שונות, דבר המחייב 

 להשלים את הבחינה העקרונית המתוארת.

לסוגיית באופן ספציפי  אשר יוחדדיון  בדחיפותהיועץ המשפטי לממשלה כינס נוכח האמור,  .4

 תוותלהההפרדה המגדרית באירועי תרבות, המתקיימים ברשויות המקומיות. זאת, על מנת 

, וזאת את צעדיהן בהחלטותיהן הרשויות המקומיותתכלכלנה משפטיות לאורן אמות מידה 

 המתחייבת פהמקיהו תעקרוניה תמשפטיהבחינה השל  הקיומלביניים, עד התקופת למצער ב

 כאמור. בנושא 

 

 נורמטיביתהתשתית י העיקר

נגזרת מהזכות לכבוד האדם, המעוגנת במסגרת חוק יסוד: כבוד  החוקתית לשוויוןהזכות  .5

נדרשת לעמוד העולה גם כדי פגיעה בכבוד האדם,  ,לאור זאת, פגיעה בשוויון 1.האדם וחירותו

להיעשות מכוח חוק ההולם את ערכיה של  –בתנאי פסקת ההגבלה הקבועה בחוק היסוד, קרי 

 מדינת ישראל, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.  

, חשד לקיומה של הפליה הדברים מקרים שבהם מתקיימת הפרדה מגדרית מעוררים, על פני .6

אסורה, הפוגעת בזכות החוקתית לשוויון. לפי הפסיקה, יש לבחון את הדברים בהתאם לאופיו 

 2ההפרדה המגדרית ולמאפייניו. של מקרה

מוטלת אשר  ,נוסף על המגבלה הנובעת מכח חוק היסוד ומעקרונות היסוד של המשפט המנהלי .7

חוק איסור הפליה במוצרים  את  גם , ומבלי לגרוע מאלה, יש להזכירעל רשויות ציבוריות

"החוק" או )להלן:  2000-ושירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

חוק זה, שעיקר חידושו . הקשריםמגוון בקובע איסור כללי על הפליה ה"חוק איסור הפליה"(, 

גם על גופים בוודאי אינם כפופים למשפט המנהלי, חל על מי שגם בהחלת איסור ההפליה 

אין רואים אותם חוק מספר מצבים, ך כך, מגדיר הבתו .ציבוריים דוגמת רשות מקומית

( לחוק את הנסיבות בהן תהא 3)ד()3מסדיר סעיף  ,בו עסקינןהקשר ב. לענין חוק זה הפליהכ

 מותרת הפרדה על רקע מגדרי, כהאי לישנא:

 – אין רואים הפליה לפי סעיף זה"

... 

את  מחלק מן הציבור תמנעלגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה  מסגרות נפרדותבקיומן של   (3)

הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום 

של המוצר, השירות  באופיו, בהתחשב, בין השאר, מוצדקתהציבורי, ובלבד שההפרדה היא 

בצורכי לו, ו חלופה סבירהשלו, בקיומה של  במידת החיוניותהציבורי או המקום הציבורי, 

  ]הדגשה נוספה[ ".מן ההפרדהציבור העלול להיפגע ה

                                                           
 פרופ' משה גביש נ' הכנסת 9134/12(; בג"ץ 1995) 94( 4, פ"ד מט)אליס מילר נ' שר הביטחון 4541/94בג"ץ  או:ר 1

 .(12.09.2017)פורסם בנבו,  התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת 1877/14(; בג"ץ 21.04.2016)פורסם בנבו, 
 "(.אבוטבול( )להלן: "עניין 1.11.2018)פורסם באר"ש,  אבוטבול נ' פיליפ 5338/17ראו: ע"פ  2
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לנושא אשר ייחד המחוקק משמש כנוסחת איזון ספציפית כפי שבואר בפסיקה, סעיף זה  .8

, ועל כן ניתן להיעזר בו בעת בחינת חוקיות בהקשרים בהם עוסק החוק ההפרדה המגדרית

   3.אירועי תרבות מופרדים כאמור

בין המשתתפים הפרדה מגדרית תוך קונקרטי אירוע קיום של בחינת הנסיבות אשר יגלו אם  .9

 שלבי מצטבר:-ת אם כך באמצעות מבחן דוינעש ,של חוק איסור הפליה עומד באמות המידה

 האם אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את ההשתתפות באירוע?  –שלב ראשון  .א

במידת  האם ההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב באופיו של האירוע, –שלב שני  .ב

החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן 

 ? ההפרדה

 

 :היועץ המשפטי לממשלה סיכם את הדיון כדלקמן

הסוגיה של הפרדה מגדרית מעוררת שאלות משפטיות מורכבות. נקודת המוצא היא עיקרון  .10

, והאיסור האדם וחירותו ודיסוד: כב-בחוקוגן עומ השוויון, העומד בליבת השיטה הדמוקרטית

רשות ציבורית ללא במעורבות מכאן, שהכלל הוא קיום האירוע על הפליה אסורה שנגזר ממנו. 

 .קיטת צעדים מצד הרשות שנועדו לכפות הפרדה מגדריתנ

של הפרדה  ביםמצמניעת הוראות הדין ביחס ל נדונו בפורומים שונים ומגווניםלאורך השנים,  .11

"קווי בנושא  רגןעניין ת בג"ץ בהקשרים שונים )מגדרית אסורה. בהקשר זה ניתן לציין את פסיק

הפרדה וכן  5,דיושעסק בהשמעת נשים בר "קול ברמה" עניין 4מהדרין" בתחבורה הציבורית,

ח הצוות "את דו ;(6ירושליםעיר ב רחל עזריהעניין וב אבוטבולבעניין  במרחב הציבוריאסורה 

מיום  1526ואת החלטת הממשלה  7;המשרדי לבחינת תופעת הדרת נשים במרחב הציבורי

, בה נקבע כי "ממשלת ישראל מכירה בכך כי תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי 30.3.2014

היא תופעה חמורה המתאפיינת בהפלייתן של נשים באשר הן נשים המחייבת פעולה ממשלתית 

  8אקטיבית לביעורה".

כך ייתכנו הקשרים מיוחדים בהם בכל אלה יש כדי ללמד על העיקרון המנחה. ואולם, בתוך  .12

תתאפשר הפרדה מגדרית, לתכליות ציבוריות מסוימות ובלבד שההפרדה מקיימת את אמות 

 9אפשרות להפרדה מגדרית בחופי רחצה,המידה החוקתיות. כך, למשל, הוכרה בחקיקה ה

ו כמ .)כגדוד הנח"ל החרדי, נצח יהודה( אושרו מסלולי חיול והכשרה צבאית נפרדים בצה"לו

 ותיבסנב ת,שפטינה ממבחי ראשל תןינ כיתה ייה עברב שלהממל טישפהמוץ יעהית עמד, כן

מסלולי הכשרה נפרדים בתכנית המשפיעים של נציבות ל ש םמקיות א ,ותדרגומו ותחדיומ

                                                           
)להלן: "עניין  (2011) 530( 2, פ"ד סד)רגן נ' משרד התחבורה 746/07לחוות דעתו של השופט ג'ובראן בבג"ץ  7ראו: פס'  3

 פורום נשים דתיות –רדיו קול ברמה בע"מ נ' קולך  6897/14לחוות דעתו של השופט דנציגר ברע"א  53; פס' "(רגן
-של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה 188פרוטוקול ישיבה מס'  ;"(קול ברמה)להלן: "עניין  (9.12.15)פורסם בנבו, 

15 ,3,8( ,30.10.2000.) 
 .3, לעיל ה"ש רגןעניין  4
  . 3, לעיל ה"ש קול ברמהעניין  5
  (.28.09.2010)פורסם בנבו,  רחל עזריה נ' משטרת ישראל 6986/10; בג"ץ 2, לעיל ה"ש אבוטבולעניין  6
 (.2013)דין וחשבון הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת נשים במרחב הציבורי משרד המשפטים  7
 (.0.03.20143"מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי" ) 33-של הממשלה ה 1526החלטה  8
 . 1964-תשכ"דהחוק הסדרת מקומות רחצה,  9
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אביב בהפרדה -אירוע של חב"ד בתלו 11מסלולי לימוד נפרדים באקדמיה, 10שירות המדינה,

  12מגדרית.

לת בעל של הנושא, הסוגיה העומדת לפתחנו היא בצד ההיבטים הציבוריים כבדי המשק .13

קביעת אמות . היא מחייבת הכרעה משפטית – אליהםחס יב, ומשמעותיים משפטייםים היבט

 מקיפהעקרונית בחינה  תשרודמידה משפטיות כלליות, אשר יחולו על מגוון הנסיבות השונות, 

. בנושאאת עמדתם  עבירהל גורמים שונים בעלי ענייןלגם תינתן אפשרות במסגרתה , כאמור

לשם מתן מענה לעניינים  ,בהיבט הקונקרטי שבנדוןאך ורק לאור זאת, הסיכום הנוכחי עוסק 

  .ת הזוהדחופים שהתעוררו בע

של רשות מעורבותה הנערכים ב תרבות באירועישל הפרדה מגדרית  –הנדון לעניין ההקשר  .14

לחוק איסור הפליה, רשות מקומית או כל גורם אחר המספק  2בהתאם לסעיף  –מקומית 

הוא ציבורית שות הלרביחס  כאמור לעיל,) בגדרי תחולת הוראות החוקמצויים שירותי בידור, 

המשפט  בהקשר המדובר, הנובעות מחוק היסוד וכללי אינו ממצה את החובות החלות עליה

   .(בכללותם יבוריצה

מעוניינת לקיים אירוע בהפרדה מגדרית עבור ציבור המעוניין בכך,  מקומית רשות אםיצוין כי  .15

 סוגותה רשות ולאור אבמתגוררת ה האוכלוסייה מאפייני אורלהרי שראשית עליה לבחון האם 

ן כי יש להעדיף מוב שניתן,כל כ .ית ללא הכוונהלקיים הפרדה וולונטר ניתן, מדובר בו האירוע

בהפרדה קיומם של אירועים החלטה על בעת פנים,  כלעל  .מתוכננתהפרדה  אפשרות זו על פני

סעיף בשני התנאים המצטברים הקבועים ב עמודלהחובה  יש להביא בחשבון את מתוכננת 

 , כמפורט להלן. ( לחוק איסור הפליה3)ד()3

על הרשות  – קבלת השירות הציבוריאת הציבור חלק מן מקיום האירוע ללא הפרדה ימנע  .16

יימנע מהשתתפות  , או חלק משמעותי ממנו,אירועהמקומית להשתכנע כי הציבור לו מיועד ה

  . תוכננתמ מגדרית בו, בהעדר הפרדה

בהתחשב באופיו של האירוע, במידת הפרדה מגדרית קיומה של הצדקה לעריכת האירוע ב .17

 – החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה

בין  ,על הרשות המקומית לשקול את מכלול הנסיבות של האירוע, ובמסגרת זו ליתן משקל

 : הפסיקהלשון החוק ומהעולות מהבאות  מידההאמות ל ,היתר

לחלוטין במסגרתה כל אדם  וולנטריתשמדובר בהפרדה  ככל– וולונטריות ההפרדה .א

ככל שגובר רכיב  .כאמור כל קושי כךב אין ,בוחר את מקומו ללא כל הכוונה

, יש להתחשב בהיבטים תוך כך. בהקושי שבהפרדהקטן כך הוולונטריות בהפרדה, 

 הבאים:

 השתתפותמתחם מעורב, המאפשר קיים גם  ,המתחמים הנפרדיםבצד האם  (1)

 ?מעוניינים בהפרדה םמי שאינעבור אירוע גם ב

או  ,פיזי כוחבאמצעות הפעלת  לקבל כפייה של מקומות ישיבה איןבכל מקרה,  (2)

 אכיפה של דרישות לבוש או צניעות.

                                                           
 נ'שדולת הנשים בישראל  18-02-8822ם( -יאזורי סע"ש ); 2007 –)ב( לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז 4ראו: ס'  10

 .(08.04.2018)פורסם בנבו,  מדינת ישראל
 (.10.7.18)מיום יופי תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה  6500/17תגובת המדינה בבג"ץ  11
 .(22.06.2018)פורסם בנבו,  יפו-שדולת הנשים בישראל  נ' עיריית תל אביב 18-06-50491ת"א( מינהליים עת"מ ) 12
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הוא מובהק מגדרית לקהל המעוניין בהפרדה  ככל שייחודו של האירוע – האירוע ייחוד .ב

 . במסגרת זו, יש להתחשב בהיבטים הבאים:בקיומה מצטמצם הקושייותר, 

ככלל לקהל של ילדים או משפחות )כמו פעילות או הפנינג מיועד אינו האירוע  (1)

 הפרדהשל  המעוניין בקיומה לקהל בוגרבאופיו מיועד אלא  חופשות(,בבחגים ו

 . בו ואי קיומה של הפרדה עשוי למנוע את ההשתתפות ,מגדרית

לקהל הרחב, או באירוע שהשתתפות בו האם מדובר באירוע ללא תשלום הפתוח  (2)

, או בתשלוםבהרשמה מדובר  םאמותנית בהרשמה מראש או בקניית כרטיסים? 

  .ייחוד האירוע לקהל המעוניין במתכונת זוגוברת ההבנה לגבי  י שמובן כיהר

יחס בין סך כל האירועים הנערכים ברשות מקומית לבין האירועים הנערכים ה (3)

 רשות עוניין בהפרדה באותהבהפרדה, והתאמתו של יחס זה להיקף הקהל המ

 .מקומית

  –שוויון חומרי  .ג

לא ניתן יהיה להצדיק  באירוע עצמו ככל שלא מתקיים שוויון חומרי בין המגדרים (1)

הקפדה על תוך תיעשה ההפרדה בפרט נדרש כי  את קיומו של אירוע בהפרדה.

להתרחשות  גברים ולנשים, באופן המבטיח תנאי נגישותתנאים שווים ביחס ל

בהתאם לטיב  , הכולדומיםו מיםימתא מיקום ומרחב ,המרכזית של האירוע

  .האירוע

, ונדרשת הצדקה כבדת משקל הינו חריג במיוחד אירוע המיועד למגדר אחד בלבד (2)

ישירות מאופי  ת, הנובעתרלוונטי בחנההשל  הקיומ לעבססת תהמבמיוחד 

 לקיומו.  שםללמד על צורך מהותי באירוע נפרד לכדי  היש בו האירוע,

ככל שהאירוע משפיע באופן משמעותי  – השפעה על הציבור שאינו מעוניין בהפרדה .ד

. במסגרת זו, הפרדהגובר הקושי ב ךכ ,מגדרית יותר על הציבור שאינו מעוניין בהפרדה

 יש להתחשב בהיבטים הבאים: 

)למשל, אירוע המתקיים בפארק  חיכוך עם מי שאינם מעוניינים בהפרדהמידת ה (1)

 . פתוח או באולם סגור(

שטח ופרק הזמן אשר מוקצים לאירוע היקף ה – כאשר מדובר במקום פתוח (2)

שאינם ומידת מניעת השימוש הנגזרת מכך במרחב הציבורי מאלו המופרד, 

 מעוניינים בהפרדה.

 

כגון בין עובדים העוסקים בניהול  ,מגדרית אחרת בחנההכדי להתיר  לעיל באמור איןכי ודגש י .18

 .האירוע

רשויות לאשר יש בהן כי לסייע , קווים מנחיםהמפורטות הן בגדר לעיל, אמות המידה כאמור  .19

כל . המעוניין בהפרדה מגדריתלציבור המיועדים  םלשקול עריכת אירועי ןהמקומיות בבוא

 קיומו של דיון משפטי עקרוני ומקיף בסוגיה זו. לעד ביניים אשר תעמוד בתוקפה  כעמדתזאת, 

החלטה על קיום אירוע ה, נוכח המורכבות והרגישות של הסוגיות המתעוררות בהקשר ז .20

, וזאת לאחר שהיועץ ת המקומיתושרידי דרג מקצועי בכיר ב-תתקבל עלשנכון  בהפרדה

 לעיל.המפורטים יחווה דעתו באשר לשיקולים  שות המקומיתרהמשפטי ל
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ככל שתתעוררנה שאלות ביחס ליישום השוטף של האמור במכתב זה, וכן לשם טיפול בפניות  .21

כנהוג לגב' דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה אחרות המגיעות בעניין זה, יש לפנות 

מנהלי(, הממונה מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה על תכלול הטיפול -)משפט ציבורי

 המשפטי בנושא מניעת הדרת נשים מן המרחב הציבורי.

 

 

 בברכה,

 

 גיל לימון, עו"ד ד"ר 

 המשפטי לממשלהעוזר בכיר ליועץ 
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