מה אפשר לעשות
אם נתקלתי בהפרדה?

> ניתן להגיש תביעה אזרחית לפיצוי בגין ההפליה על

•

הדרך היעילה ביותר להגיש תביעה על פי החוק היא

נוסע/ת באוטובוס על ידי נוסע/ת אחר/ת ,באופן שגורם

פי חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה

תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות ,שם מתנהל

נזק או אי נוחות בלתי סבירה לאותו נוסע/ת ,מהווה

למקומות בידור ומקומות ציבוריים ,תשס˝א – .2000

בירור מהיר של העניין ,אשר מסתיים בדרך כלל בדיון

עבירה פלילית על פי תקנות התעבורה.

> קודם כל חשוב לדעת שההפרדה איננה חוקית

•

וזכותך להתנגד לדרישות הפרדה המופנות כלפיך.

הפנו לאשה דרישה שלא הפנו לגבר ,או התנו את מתן

> חשוב לתעד ולשמור את הפרטים המדויקים בנוגע

השירות בתנאי שלא נדרש מגבר) ,ואין צורך להוכיח שנגרם

לאירוע בו התרחשה ההפרדה או הדרישה להפרדה

נזק .צריך להדגיש שגם אם מדובר בהפרדה שנראית שווה

(תאריך ,מקום ,פרטי מי שהפנה את הדרישה המפלה

לכאורה (למשל ,כניסות נפרדות לאותו בניין ,או הקצאת

– נהג אוטובוס ,איש החברה קדישא ,עובד עירייה

אותו מספר של שעות לגברים ונשים) עצם ההפרדה

וכו‘).

מהווה הפליה שניתן להגיש תביעה בגינה.

> ניתן להגיש תלונה למשרד הממשלתי או לגוף העירוני

•

המתאים ,למשל ,משרד התחבורה בנוגע לאוטובוסים
(בפקס  02-6558903או באתר האינטרנט של המשרד),

לצורך הגשת תביעה ,די בכך שהייתה הפליה (דהיינו,

החוק חל לגבי כל מקום שמעניק שירות ציבורי ,גם

כאשר מדובר בגוף פרטי שמעניק שירות לציבור (כמו
חנות).

אחד .הסכום המרבי שניתן לתבוע כיום בבית המשפט
לתביעות קטנות הוא  31,900ש”ח .בבית המשפט

> המרכז הרפורמי לדת ומדינה מעניק סיוע וייעוץ לכל מי

לתביעות קטנות התובעת מייצגת את עצמה ,ואין זכות

שנפגע/ה מהפרדה .שירותי המרכז ניתנים ללא תשלום

לייצוג משפטי .על פסק דין של בית המשפט לתביעות

כספי .המרכז פועל מזה כעשור כנגד הפרדה בין נשים

קטנות ניתן להגיש ערעור רק ברשות בית המשפט.

•

ניתן גם להגיש תביעה בבית משפט השלום ,ואז אפשר

לתבוע סכום גבוה יותר ,אולם מדובר בהליך ארוך ומורכב

וגברים ,והוא ממובילי המאבק בתופעה .נשמח לעמוד
לרשות כל מי שנפגע/ה מהפרדה או מעוניין/ת להירתם
למאבק בנושא.

יותר ,שעלול להימשך מספר שנים עד למתן פסק דין,
ובו רצוי שיהיה ייצוג של עורך/ת דין .על פסק דין של

ניתן לפנות אלינו:

בית משפט שלום יש זכות להגיש ערעור לבית המשפט

טל’ / 02-6203211 :מיילirac@irac.org :

המחוזי.

המשרד לשרותי דת בנוגע לקבורה (בפקס ,)02-6535825

•

משרד הבריאות בנוגע לקופות חולים (פניות ציבור

אך צריך לדעת שבית המשפט פוסק בדרך כלל פיצוי

> ניתן להגיש תלונה במשטרה .יש להדגיש שהפרת חוק

 ,)02-5655969עיריות בנוגע לאירועים עירוניים.

בסכומים נמוכים בהרבה בתביעות בגין הפליה.

איסור הפליה מהווה עבירה פלילית .בנוסף ,הטרדת

 -המרכז הרפורמי לדת ומדינה

אפשר לתבוע סכום של עד  ₪ 50,000ללא הוכחת נזק,

חשוב לנו לשמוע מכן -
כדי שיחד נוכל להיאבק בתופעה!

זכותון הפרדה מגדרית במרחב הציבורי

הפרד

מר

ח
ב הצ
יבורי

> המרחב הציבורי בישראל שייך לכולנו ,נשים וגברים כאחד.
לכולנו זכות שווה לשהות במרחב הציבורי ולהתהלך בו ,בין

וגברים במרחב הציבורי ,וההישענות על ההלכה כמצדיקה

אם מדובר בלב תל אביב ,בשכונת מאה שערים או ברמת בית

הפרדה בכל מקום ואתר (להבדיל מבתי כנסת או אירועים

שמש .אסור ולא ניתן לכפות במרחב הזה כל סוג של הפרדה.

פרטיים כגון שמחות) מומצאת גם היא .רק בעקבות הקצנה

> הפרדה מגדרית במרחב הציבורי אסורה במדינת ישראל

של פלגים מסוימים בשנים האחרונות ,ובהעדר עמדה

נפרדת ,קביעת מקום שירות נפרד ,כניסות נפרדות ,ועמדות
או תורים נפרדים .הפרדה מגדרית נוגדת את עקרון השוויון

וישנם חרדים רבים המתנגדים לכך ,אך חוששים לצאת בקול

בין בני-האדם ופוגעת בכבוד האדם וחירותו .בג˝ץ פסק כי

כנגד תופעת ההפרדה.

וכי הפרדה פירושה הפליה .כמו כן קבע בג˝ץ כי במרחב

לפרטים:
טל’ | 02-6203211 :מיילirac@irac.org :

שלטונית עקבית ,החלה פרקטיקה מפלה זו.
> הדרישה להפרדה אינה מקובלת על רבים בציבור החרדי

אסור להורות לגברים ונשים לשבת בהפרדה באוטובוסים
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חדשה מומצאת ,המוגשת בכסות של מסורת ישנה ,על-ידי
גורמים קיצוניים .אין כל עיגון הלכתי להפרדה בין נשים

על-פי חוק .הפרדה שכזו כוללת בין היתר הסדרי ישיבה

ה מגד
רית ב

> הפרדה אינה חלק ממסורת ארוכת שנים .מדובר במסורת

> חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ,ובכניסה למקומות

ציבורי מובהק כגון רחובותיה של עיר – אסורה הפרדה על

בידור ולמקומות ציבוריים ,התשס˝א  ,2000קובע שכל גוף,

רקע מגדרי.

ציבורי או פרטי ,המעניק שירות ציבורי ,אסור לו לנקוט

> ההפרדה אינה ניטרלית ,והיא אינה חלוקה שוויונית של

באפליה כלפי ציבור מסוים ,גם מטעמי מין ,ועל כן הפרדה
בין נשים וגברים גם היא הפליה לפי החוק.

המרחב בין גברים ונשים ,אלא הפליה של ציבור הנשים
שמטרתה העלמתן של הנשים מן המרחב הציבורי.

* האמור במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
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