
 

  

  03-5608165: פקס, 073-7050759: 'טל,  תל אביב75נחלת בנימין , )ר"ע( בישראל האגודה לזכויות האזרח
il.org.acri.www ,ל"דוא :il.org.acri@gil 

  

  2013מאי ב 30  

  לכבוד 

  יצחק מנשהצ "סנ

  משטרת ראשון לציוןמפקד 

  9689433-03: בפקס

  

  

  ,שלום רב

  

    על רקע לאום בחשד להפליה פארק הסופרלנדפתיחה בחקירה נגד  :הנדון

  

המפעילה את , "מ"עיר השעשועים בע" בחקירה פלילית נגד חברת לפתוחאנו פונים אליך בבקשה 

, במוצרים לחוק איסור הפליה 9בחשד לביצוע עבירה לפי סעיף , ן לציוןפארק הסופרלנד בראשו

  :וזאת כמפורט להלן, 2000-א"תשסה, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים

בין תלמידי פארק מנהיג הפרדה הכי , מפרסומים בכלי תקשורת שונים מאתמול והיום עולה .1

בכתבה שהתפרסמה אתמול באתר . ם בכניסה לסופרלנדיהודים לבין תלמידים ערביבתי ספר 

 צוטטה שביפויאל 'וואלה בעניין מניעת כניסתם לפארק של קבוצת תלמידים מבית ספר אג

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

ימים : נות בסופרלנדגזע"שירה הוד (". וישנן הזמנות לבתי ספר ערביים, ספר יהודיים

 ).29.5.2013, אתר וואלה" ליהודים וימים לערבים

סופרלנד י הנהלת ה" ערבים ויהודים אושרה עתלמידיםעובדת ההפרדה כאמור בין  .2

ההפרדה נוגעת אך להזמנות של קבוצות , לטענת הסופרלנד. בהזדמנויות שונות בתקשורת

 . בימי הפעילות הרגילים, כולל ערבים,  שערי הפארק פתוחים לקהל הרחבאילוו, תלמידים

בשירותים ובכניסה למקומות בידור , ההפרדה מנוגדת לחוק איסור הפליה במוצרים .3

בין היתר מחמת , האוסר מפורשות על הפלייה, 2000-א"התשס, ולמקומות ציבוריים

כולל שירותי בידור דוגמת השירותים , בקבלת שירותים ציבוריים, השתייכות לאומית

החוק אוסר על הפליה בקבלת השירות ובעת כניסה למקום המציע את . נים בסופרלנדהנית

 . השירות

 9סעיף ( ₪ 150,600שדינה קנס בגובה של עד , אפליה כזו מהווה עבירה פלילית, לפי החוק .4

 ). לחוק
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חשד ומתחזק ה עולה לדיווחים אלהמהדיווחים הרבים בתקשורת ומתגובות הסופרלנד  .5

אחת היא כי , עבירה זו נדגישביצוע לעניין . ל הפליה בהתאם להוראות החוקלביצוע עבירה ש

 ההפרדה בין .אם מעשה ההפליה נוגע לקבוצות ולהזמנות או לכלל הפעילות של הפארק

 .  תלמידים לפי שיוכם הלאומי מצדיקה כשלעצמה פתיחה בחקירה

, 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

על הפליה הפלילי אכיפת האיסור בקיים אינטרס ציבורי וחברתי רב עוצמה במקרה דנן  .7

מחזקת תפיסות ההפרדה בין תלמידים על רקע שיוכם הלאומי שכן . אספקת השירותב

הצגת התלמידים . לגיטימציה של הציבור הערבי בכללותו- סטריאוטיפיות ומביאה לדה

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

תורמת , יות המסוכנות והמשפילות הכרוכות בכךעל כל הקונוטצ, הפרדה זו. באור שלילי

היא אף מעודדת מעשי אלימות . במציאות חיינו לליבוי העוינות כלפי התלמידים הערבים

  .וגזענות כלפיהם

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

 . בהתאםכתב אישום

  

 

  ,בכבוד רב

    ד"עו, עאוני בנא

  מנהל המחלקה לזכויות המיעוט הערבי
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