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  ,שלום רב

  

    על רקע לאוםפליה אבחשד להקאנטרי קלאב בבאר שבע פתיחה בחקירה נגד  :הנדון

  

החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד " בחקירה פלילית נגד חברת לפתוחאנו פונים אליך בבקשה 

 לחוק איסור 9בחשד לביצוע עבירה לפי סעיף , טרי קלאב בבאר שבענבעלת הקא, "מ"ומשפחתו בע

וזאת , 2000-א"תשסה, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, במוצריםהפליה 

  :כמפורט להלן

ממנו עלה כי ,  תחקיר10הבוקר של אורלי וגיא בערוץ בתוכנית שודר  2013 ביולי 4ביום  .1

בשעה ,  בבאר שבע מנע את כניסתם לבריכה של ערבים שאינם תושבי העירהקאנטרי קלאב

 .הכניסה הותרהשליהודים שאינם מתגוררים בבאר שבע 

אשר ביקש , מורה ומחנך, ר מריסאתאההתחקיר נערך בעקבות פנייתו לתכנית של מר ט .2

מר . ירונענה כי הכניסה לקאנטרי מותרת רק לתושבי הע, להיכנס לבריכה עם שניים מחבריו

פנה לתוכנית הבוקר , ה זואשר ידע כי גם מי שאינם תושבי העיר רוחצים בבריכ, מריסאת

אף שהצהיר , לא התקשה לרכוש כרטיס, תושב נתניה, התחקירן. אשר שלחה למקום תחקירן

 .שאינו תושב העיר

י כי הקאנטרי נוהג באפליה אסורה ופסולה כלפי ערבים שאינם תושב, מצפייה בתוכנית עולה .3

בין קופאית , אשר צולמו והוקלטו, מצורף תמלול קטעי השיחה הרלבנטיים, לנוחותך. העיר

 :סאת והתחקירןימרמר הקאנטרי ובין 

        

  ?"אז איך את אומרת שרק באר שבעים בפנים.... : "מר מריסאת לקופאית      

  ".אני אמכור רק לבאר שבעים, זה הנוהל: "      קופאית

... קפטיסאני אומר לך אני ? לוקחת תעודות זהות של כל האנשים שנכנסיםאת : "מר מריסאת
  ......"אני לא מרגיש טוב עם זה

  ". זו פשוט הנחיה חדשה: "קופאית
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  .תושב נתניה, והגיע תחקירן תכנית הבוקר, מר מריסאת עזב את המקום

  " ?כמה זה: "התחקירן לקופאית

  " ?אתה חייל. 75: "קופאית

  ?"יש בעיה עם זה שאני לא מבאר שבע. אל...אה: "תחקירן

  ".לא: "קופאית

  "?לא: "תחקירן

  ".זה לא מכוון אליך: "קופאית

  "?מה זאת אומרת? זה לא מכוון אליי: "תחקירן

  1....".זה לאוכלוסייה מסוימת: "קופאית

ואפלייתם של , שמבצע הקאנטרי בין תושבים יהודים לערבים בכניסה לבריכהההפרדה  .4

בשירותים ובכניסה למקומות בידור , וגדת לחוק איסור הפליה במוצריםמנ, האחרונים

בין היתר , פליהאהאוסר מפורשות על , ")החוק: "להלן (2000- א"התשס, ולמקומות ציבוריים

 החוק .קאנטריהניתנים בכמו אלה בקבלת שירותים ציבוריים , מחמת השתייכות לאומית

 . מקום המציע את השירותפליה בקבלת השירות ובעת כניסה לאאוסר על 

 9סעיף ( ₪ 150,600שדינה קנס בגובה של עד , אפליה כזו מהווה עבירה פלילית, לפי החוק .5

 ). לחוק

בטענה כי הכניסה לבריכה מותרת המקרה אף שהנהלת הקאנטרי בתגובתה לכתבה התנערה מ .6

אית על כתפיה של הקופכך ל ובחרה להפיל את האחריות , וסביבתהרק לתושבי באר שבע

, )..." אנו רואים זאת בחומרה...הכנסת אזרח אשר אינו תושב באר שבע מפרה את הכללים("

 .מדובר במדיניות גזענית ומפלהכי  ותה זו יוזמה של הקופאיתיניכר מהכתבה כי לא הי

זו גם אם  - לתושבי העיר והסביבהטענת הקאנטרי כי הכניסה אליו מוגבלת גם . יתרה מכך .7

פעמים אשר , כשעצמה אפליה פסולהמהווה  -  תה נאכפת באופן שווה על ערבים ויהודיםהי

בית המשפט כבר פסק בשורת . באוכלוסיהלחסום קבוצות מסוימות היא מטרתה כל רבות 

' ר(אשר החוק בא להגן מפניה , אפליה על רקע מקום מגורים הנה אפליה פסולהגם מקרים כי 

 .)מ"חברת רזידנט מוזיק בע' סים סרור נני 198/09) נצרת(א "למשל  ע

, פליה בהתאם להוראות החוק אתעבירשל  החשד לביצועומתחזק עולה מהאמור לעיל  .8

אנו מודעים לכך כי גורמי האכיפה לא עסקו עד כה באכיפת חוק  .פתיחה בחקירההמצדיקה 

במישור בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים , איסור הפליה במוצרים

וחזקה עליו שלא התכוון , בחוק זהסנקציה פלילית לא בכדי קבע המחוקק אך , הפלילי

 . אות מתהזו שתהיה 

  

                                                 
  ArticleID?/Article/il.co.10anan.boker://http=989020לצפייה בכתבה המלאה  1
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וכמו חשיפת התופעה של , כמו במקרה הסופרלנד שנחשף אך לפני שבועות ספורים, זהבמקרה  .9

 קיים אינטרס ציבורי וחברתי רב עוצמה, 2איסור כניסה לערבים לבריכות בצפון הארץ

סירוב להכניס ערבים לבריכת שחייה . פליה באספקת השירותאעל הפלילי אכיפת האיסור ב

כמו גם הפרדה בין תלמידים , )גם בגין מקום מגוריהם, וכאמור (בשל השתייכותם הלאומית

 יםומביאגזעניות  תפיסות סטריאוטיפיות יםמחזק, יהודים לערבים בכניסה ללונה פארק

התעלמות ואי אכיפת החוק על עסקים הנוקטים .  הערבי בכללותולגיטימציה של הציבור-לדה

 .ומשדרת מסר כי אפליה כזו מותרת, באפליה כזו מעודדת את התפשטות התופעה

  

  

עבירה על פי לאב בחשד לקכי תורה על פתיחתה של חקירה נגד הקאנטרי אנו מבקשים אשר על כן 

  . בהתאםכתב אישוםיוגש כי , וככל שהממצאים יאשרו את החשדות,  לחוק9סעיף 

 

  

 

  

  

  

  

  ,בכבוד רב  

    ד"עו, טל חסין  

  

  

  

  

  

  02-6467001: 'בפקס, היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה וינשטיין: העתק

              מר טאהר מריסאת 
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