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 הנדון: התנהגות מפלה של חברתכם

 שלום רב,

לאחרונה הוקם ליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב מיזם שבו עשרות רבות של מנהלות ומנהלים 

ככח תגובה מהיר לפגיעות משמעותיות בכירים במגזר העסקי התגייסו במטרה לקדם אחריות חברתית ולתפקד 

בערכים של המשטר הדמוקרטי בישראל בכלל ובזכויות האדם בפרט. פרטים על ה"מנהלות והמנהלים לאחריות  

ניתן למצוא . במסגרת פעילותינו אנו עומדים להקים את רשימת "עסקים איתם איננו כאן חברתית" ופעילותינו 

עושים עסקים", בה נפרסם שמות של חברות, עסקים ורשויות שנמצאו לאחר בדיקה ככאלה הפוגעים בזכויות  

 האדם באופן פסול משפטית או ציבורית.

צת הוועד המנהל של המנהלות והמנהלים לאחריות חברתית לחברים במיזם ולציבור בכללותו תהיה להימנע  המל

ומעשיית עסקים בכל דרך אחרת עם גופים שישתייכו לרשימת "עסקים איתם איננו  מרכישת מוצרים ושירותים 

 עושים עסקים".

(, לפיו חברתכם נהגה באופן מפלה ומכוער נגד לקוחות כאןהרינו לפנות אליכם בעניין חמור שפורסם בעניינכם )

בסירובכם  ביטוי  זו באה לידי  המינית. התנהגות  ונטייתם  ורק בשל זהותם  המשתייכים לקהילת הלהט"ב, אך 

הדפסה ללקוחה שפנתה אליכם בטענה כי   וזאת בשל היותכם  אינכםלתת שירותי  "עוסקים בחומרי תועבה" 

ורק בשל זהותה  יהודים . סירובכם נמסר עוד בטרם היה ידוע לכם מה תוכן ההדפסה המבוקשת, והוא נבע אך 



בו  שגם  דומה במקרה אחר, קודם בזמן,  נהגתם באופן  נגדכם כי  נטען  המינית של הלקוחה. בנוסף,  ונטייתה 

 ל השתייכותו לקהילה הגאה.סירבתם לספק שירות ללקוח בש

רק בגלל מי  התנהגות מפלה זו כלפי חברי קהילת הלהט"ב מהווה פגיעה חמורה, קשה ובוטה בזכותם לשוויון, 

שהם. ערך השוויון מונח בבסיס הקיום החברתי ומהווה ערך יסוד במדינת ישראל הדמוקרטית. אין לקבל בשום 

התנהגות מפלה ופסולה כזו מצד   ואופן  הפליה קבוצתית על רקע  פנים  חברה המספקת שירות לציבור. בנוסף, 

וחברה בקהילה.   האדם של כל חבר  בכבוד  ופגיעה  השפלה עמוקה  וזהות מגדרית טומנת בחובה  נטייה מינית 

מעבר לפגיעה בחברי קהילת הלהט"ב, התנהגות מפלה מסוג זה פוגעת בחברה הישראלית כולה ובמרקם היחסים  

ולשסע חברתי.  בין אזרחיה וגורמת   לפילוג 

בית המשפט התנהגותכם לא רק פסולה מבחינה מוסרית, היא גם מנוגדת לחוק ואסורה על פי דין. כידוע לכם, 

בעניינכם כי דחיית מתן שירות על בסיס זהות מינית אסורה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים  פסק

ולמקומות ציבורי תשס"אובכניסה למקומות בידור  המשפט שלח מסר ברור נגד הפליה מסוג 2000-ים,  . בית 

אמונתם  במפורש ביחס למי שמתרצים את ההפליה בשל דתם, כי "מקום שבו  המשפט קבע  בית  זה. בנוסף, 

בפסק הדין מתנגשת עם ההכרח ליתן שירות לכל 'במקום ציבורי', הערך האחרון מכריע". למרבה הצער קראנו  

 רים גם היום על אותה התנהגות פסולה.כי הצהרתם שהייתם חוז

התנהגותכם על לאחר הוקעת  שגם  כספי, בחרתם לפרסם  -הצטערנו לגלות  בפיצוי  וחיובכם  המשפט  בית  ידי 

באתר הפייסבוק של חברתכם מודעה )מצורפת למכתב(, אשר מביעה סלידה מפסיקת בית המשפט ומשקפת אי 

  הפנמה של הפסול בהתנהגותכם.

להפסקה  אנו   מיידי  באופן  לפעול  לכם  באתר    מוחלטתקוראים  תפרסמו  כי  ומצפים  זו  מפלה  התנהגות  של 

חרטה על התנהגות פסולה זו, ותשלח מסר   הפייסבוק של חברתכם )או בכל פרסום מקביל( הודעה אשר תביע 

 כאן.()ראו למשל דוגמא טובה  פומבי נחרץ בקול חזק וברור כנגד הדרה ואפליה בחברה הישראלית  

אנו מצפים לעדכון בנושא תוך ארבעה שבועות ממועד שליחת מכתב זה, על מנת שנוכל להימנע מהכללת שמכם  

 .ברשימת "עסקים איתם איננו עושים עסקים" של המנהלות והמנהלים לאחריות חברתית

זה, נשמח לפרסמה באתרנו בכל עת.  לחלופין, ככל שברצונכם למסור תגובה לטענות הכלולות במכתבנו 

 

 

 בכבוד רב,

 פרופסור רונן אברהם,  

Ronen3112@gmail.com 



 לאחריות חברתיתמנהלות ומנהלים 

)ליד הפקולטה למשפטים  

 באוניברסיטת תל אביב(

  

 

 

 

 




