חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכ יסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,
התשס"א2000-

חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכ יסה למקומות בידור ולמקומות
ציבוריים ,תשס"א*2000-
מטרה
הגדרות
)תיקון מס' (1
תשס" ה2005-
)תיקון מס' (5
תשע" ז2017-

איסור הפליה
) תיקון מס' (1
תשס"ה2005-
) תיקון מס' (3
תשע"ד2014-
) תיקון מס' (5
תשע"ז2017-
)תיקון מס' (4
תשע" ז2017-

)תיקון מס' (2
תשע" א2011-

חוק זה ועד לקדם את השוויון ולמ וע הפליה בכ יסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים
.1
ושירותים.
.2
)א( ב חוק זה –
וגבלות" – ) מחקה(;
"מ
כוחות הביטחון וההצלה" – צבא הג ה לישראל ,משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר ,אגודת
"
מגן דוד אדום בישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום ,התש"י ,1950-הרשות הארצית לכבאות והצלה
או גוף ש קבע בצו לפי סעיף )4א() (8לחוק שירות לאומי-אזרחי ,התשע"ד;2014-
עמד אישי" – היות אדם רווק ,שוי ,גרוש או אלמן;
"מ
קום ציבורי" – כל מקום המיועד לשימוש הציבור ,לרבות אתר תיירות ,בית מלון ,אכס יה,
"מ
בית הארחה ,גן ציבורי ,מסעדה ,בית קפה ,אולם המשמש למופעי בידור ותרבות ,מ וזיאון ,ספריה,
דיסקוטק ,אולם או מיתקן ספורט ,בריכת שחיה ,ק יון ,ח ות ,מוסך וכן מקום המציע שירותי תחבורה
ציבורית;
ירות ציבורי" – שירותי תחבורה ,תקשורת ,א רגיה ,חי וך ,ת רבות ,בידור ,תיירות
"ש
ושירותים פי סיים ,המיועדים לשימוש הציבור;
ירותים פי סים" – שירותי ב קאות ,מתן אשראי וביטוח;
"ש
ירותי תחבורה" – אוטובוסים ,רכבות ,תובלה אווירית ,א יות ,שירותי הסעה והשכרת
"ש
רכב.
( ל ע ין סעיף זה" ,ציבור" – ציבור בלתי מסוים; ואולם לא ייחשב מקום או שירות כמקום
)ב
או שירות שאי ם עומדים לשימוש הציבור בשל שלילת השימוש או הכ יסה ,מחמת עילות ההפליה
המ ויות בסעיף .3
)א( מ י שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקו ם ציבורי ,לא יפלה
.3
בהספקת המוצר או השירות הציבורי ,במתן הכ יסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום
הציבורי ,מחמת גזע ,דת או קבוצה דתית ,לאום ,ארץ מוצא ,מין ,טיה מי ית ,השקפה ,השתייכות
מפלגתית ,גיל ,מעמד אישי ,הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ע ידת סמליהם.
)א (1מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי ,לא יפלה
בהספקת המוצר או השירות הציבורי במקום העסק ,במתן הכ יסה למקום הציבורי או במתן שירות
במקום הציבורי ,מחמת מקום מגורים; ואולם לא יראו הפליה לפי סעיף קטן זה הבח ה ש עשית על
ידי רשות מקומית בין תושביה ובין מי שאי ם תושביה ,במידה ה דרשת לביצוע תפקידיה או
להפעלת סמכויותיה לטובת תושביה ,והכול בכפוף להוראות כל דין.
( ל ע ין חוק זה ,אחת היא אם העיסוק עשה למטרת רווח או שלא למטרת רווח ואם גבה
)ב
או לא גבה תשלום תמורת הספקת המוצר או השירות הציבורי ,הפעלת המקום הציבורי ,מתן
הכ יסה למקום הציבורי או מתן השירות במקום הציבורי.
( ב חוק זה" ,מי שעיסוקו" – לרבות בעלים ,מחזיק או מ הל של עסק ,וכן האחראי בפועל
)ג
על הספקת המוצר או השירות הציבורי או על הפעלת המקום הציבורי או הכ יסה אליו.
)ג (1לע יין סעיף זה ,רואים כהפליה גם קביעת ת אים שלא ממין הע יין.
( א ין רואים הפליה לפי סעיף זה –
)ד
) (1כ אשר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המוצר ,השירות הציבורי או המקום
הציבורי;
* פורסם ס"ח תשס"א מס'  1765מיום  21.12.2000עמ' ) 58ה"ח תש"ס מס'  2871עמ' .(370
תוקן ס"ח תשס"ה מס'  1995מיום  7.4.2005עמ' ) 332ה"ח הכ סת תשס"א מס'  2951עמ'  – (326תיקון מס'  1בסעיף
 12לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות )תיקון מס'  ,(2תשס"ה ;2005-תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.
ס"ח תשע"א מס'  2293מיום  6.4.2011עמ' ) 784ה"ח הכ סת תש"ע מס'  334עמ'  – (194תיקון מס' .2
ס"ח תשע"ד מס'  2458מיום  15.7.2014עמ'  ) 594ה"ח הכ סת תשע"ד מס'  550עמ'  – (100תיקון מס'  3בסעיף 1
לחוק איסור הפליה מחמת גיל )תיקו י חקיקה( ,תשע"ד.2014-
ס"ח תשע"ז מס'  2608מיום  1.3.2017עמ'  ) 442ה"ח הכ סת תשע"ו מס'  638עמ'  – (120תיקון מס'  ;4תחולתו על
עסקאות ש עשו מיום פרסומו.
ס"ח תשע"ז מס'  2642מיום  8.4.2017עמ' ) 984ה"ח הכ סת תשע"ד מס'  570עמ'  – (163תיקון מס' .5

על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואי ו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאי ו
בא במקום יעוץ מקצועי .האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפ י כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע .האתר אי ו אחראי לדיוק ול כו ות החומר
המופיע באתר .החומר המקורי חשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסוימים ועד להעלאתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה
שתעשה לאחר השימוש בו .האתר אי ו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם ,תאגיד או גוף המופיע בו.

