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  2013מאי  ב30                   לכבוד

  מר סמי יחיא

  מ"ל עיר השעשועים בע"מנכ

  6423429-03: באמצעות פקס

  

  ,שלום רב

  

  ההפרדה בין קבוצות תלמידים יהודים וערבים בסופרלנד: הנדון

אנו פונים אליך בעקבות הפרסומים האחרונים בתקשורת אודות ההפרדה בין תלמידי בתי ספר  

בכתבה שהתפרסמה אתמול באתר וואלה בעניין . ערבים בכניסה לסופרלנדיהודים לבין תלמידים 

, יאל בימים מסוימים בחודש יוני הקרוב'מניעת כניסתם לפארק של קבוצת תלמידים מבית ספר אג

ישנן הזמנות לימים סגורים של בתי "בפארק כי , צוטטה תגובה מטעם הנהלת הסופרלנד שמאשרת

ימים ליהודים וימים : גזענות בסופרלנד "שירה הוד(". תי ספר ערבייםוישנן הזמנות לב, ספר יהודיים

  ).29.5.2013,  אתר וואלה"לערבים

בזכות החוקתית  אנושות ההפרדה בהזמנות בין תלמידי בתי ספר על רקע שיוכם הלאומי פוגעת

  .לשוויון ולכבוד

אין בה כדי , רגיליםבימי הפעילות ה, כולל ערבים, כי שערי הפארק פתוחים לקהל הרחב, הטענה

ההנחיה לגבי ימים נפרדים לקבוצות . לרפא את הפגיעה ובוודאי שאין בה כדי להצדיק את ההפרדה

אשר נופלת בגדר הגרעין הקשה של , אפליה אסורה, כשלעצמה, תלמידים מלאומים שונים מהווה

  .כבוד האדם וחירותו: המוגנת בחוק יסוד, הזכות לשוויון

בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות , איסור הפליה במוצריםההפרדה מנוגדת לחוק 

בקבלת , בין היתר מחמת השתייכות לאומית, האוסר מפורשות על הפלייה, 2000-א"התשס, ציבוריים

החוק אוסר על הפליה . כולל שירותי בידור דוגמת השירותים הניתנים בסופרלנד, שירותים ציבוריים

  . ה למקום המציע את השירותבקבלת השירות ובעת כניס

שדינה קנס (אפליה כזו מהווה עילה לתביעה אזרחית והיא אף מהווה עבירה פלילית , לפי החוק

כי אחת היא אם , לעניין תחולתו של החוק נשוב ונדגיש)).  לחוק9סעיף ( ₪ 150,600בגובה של עד 

  .מעשה ההפליה נוגע לקבוצות ולהזמנות או לכלל הפעילות של הפארק

האגודה לזכויות האזרח רואה בחומרה רבה את ההפרדה על בסיס לאום בכניסה ובהנאה ממתקני 

, בין אם היא מכוונת לכך ובין אם לאו, הפרדה כזו, מעבר לאיסור החוקי. השעשועים של הפארק

הצגת . מחזקת תפיסות סטריאוטיפיות שמביאות לכרסום בלגיטימציה של הציבור הערבי בכללותו



   

מעמידה , וכמי שלא ניתן לבלות במחיצתם, הערבים כמי שמותר להם לבלות אך בנפרדהתלמידים 

על כל הקונוטציות המסוכנות והמשפילות הכרוכות , הפרדה זו. את האזרחים הערבים באור שלילי

היא אף מעודדת מעשי . תורמת במציאות חיינו לליבוי העוינות כלפי התלמידים הערבים, בכך

   .יהםאלימות וגזענות כלפ

  

לאור האמור לעיל הננו לבקשך לבטל לאלתר את ההנחייה בדבר ההפרדה בין קבוצות תלמידים 

  . בפארק

  

  

  

  ,    בברכה              

  ד"עו,     עאוני בנא              

  מנהל המחלקה לזכויות המיעוט הערבי

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

 


