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  ,שלום רב

   יוצאי אתיופיה פתיחה בחקירה נגד סוכנויות תיווך בחשד להפליה מחמת ארץ מוצא של  :הנדון

, עירבן "ושיווק נדלהריני לפנות אליך ולבקשך לפתוח בחקירה פלילית נגד סוכנויות תיווך  .1

בשירותים ובכניסה למקומות , במוצרים לחוק איסור הפליה 9בחשד לביצוע עבירה לפי סעיף 

 .2000-א"תשסה, בידור ולמקומות ציבוריים

 בקריית מלאכי  כי דיירי שכונת בר יהודה,עולהכתבה ממנה  2בערוץ שודרה  3.1.12 ביום .2

למכור או להשכיר דירות לא הבתים המשותפים בעידוד נציגות חתמו על מסמך התחייבות 

כי , ומהצילומים במצלמה נסתרת שנכללו בה, מהכתבהעוד עולה  . ליוצאי אתיופיה בשכונה

  :הקישור לכתבה  .ההפליהפעולה עם לכאורה שיתפו ן בעיר "ושיווק נדל סוכנויות לתיווך

 htm.431017a2505dac1b78-Article/Newscast-2-Channel/2channel-news/il.co.mako.www://http  

, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, חוק איסור הפליה במוצרים .3

 מחמת ...ר לא יפלה בהספקת המוצ...מי שעיסוקו בהספקת מוצר"קובע כי  2000-א"תשסה

 לרבות סוכנות תיווך, על תאגידי דיורהפליה איסור מכאן שהחוק מטיל  ...." ארץ מוצא...גזע

 . בהספקת דירות למגוריםשעיסוקם  ,ן"ושיווק נדל

  150,600₪ שדינה קנס בגובה של עד , עוולה אזרחית אך גם עבירה פליליתהינהאפליה כזו  .4

  .) לחוק9סעיף (

על , ע של עבירה של הפליה באספקת מוצר מחמת ארץ מוצא או גזע לביצודמהכתבה עולה חש .5

 .ומכאן שהחוק חל עליהן, שעיסוקן בהספקת דירות, ידי סוכנויות תיווך בעיר

, איסור הפליה במוצריםאכיפת חוק גורמי האכיפה לא עסקו עד כה באנו מודעים לכך כי  .6

, פלילי במישור ה2000-א"תשסה, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים

המחוקק קבע סנקציה פלילית וחזקה עליו שלא התכוון שתהיה אות . אין לכך הצדקהאך 

 . מתה

 הקובע איסור על מעסיקים 1998- ח"התשמ, דומה הדבר לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה .7

ליה  לחוק כי הפ15סעיף נקבע ב,  אזרחיתלצד הקביעה כי מדובר בעוולה. להפלות עובדים

ולהרשיע המדינה ניצלה את החוק כדי להעמיד לדין , אכן. אסורה הינה עבירה פלילית

 .מעסיקים שהפרו את הוראות החוק
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הפליה  ()25.2.07מיום  (מ"תמנון טקסטיל בע' מדינת ישראל נ 492/05) א"ת(פ "ת: למשל

) 12.6.03מיום  (מ"תפקיד פלוס בע' מדינת ישראל נ 1038/99) א"ת(פ "ת; )מחמת הריון

  ). פרסום מפלה שלמודעת דרושים(

להגיש , וככל שהממצאים יאשרו את החשדות,  כמבוקשלכן אנו מבקשים לפתוח בחקירה .8

 .כתבי אישום

  ,בכבוד רב

    ד"עו, מור-גיל גן


