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 הנדון: בקשה להכחדה מוחלטת של מופעי אפליה בחברתכם

 שלום רב,

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

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

על פרטים בפרט. האדם ובזכויות בכלל בישראל הדמוקרטי המשטר של בערכים משמעותיות              לפגיעות

עומדים אנו פעילותינו במסגרת כאן. למצוא ניתן ופעילותינו חברתית" לאחריות והמנהלים             ה"מנהלות

ורשויות עסקים חברות, של שמות נפרסם בה עסקים", עושים איננו איתם "עסקים רשימת את                להקים

 שנמצאו לאחר בדיקה ככאלה הפוגעים בזכויות האדם באופן פסול משפטית או ציבורית.

בכללותו ולציבור במיזם לחברים חברתית לאחריות והמנהלים המנהלות של המנהל הוועד             המלצת

שישתייכו גופים עם אחרת דרך בכל עסקים ומעשיית ושירותים מוצרים מרכישת להימנע              תהיה

 לרשימת "עסקים איתם איננו עושים עסקים".

מועדון לחברי בלעדי באופן לשווק בחרתם לפיו אליכם, בנוגע שהתפרסם בעניין אליכם לפנות               הרינו

האיסור הפרת תוך למשתכן", "מחיר פרויקט במסגרת הרחב לציבור מיועדות שהיו דירות מאות               "חבר"

  על מתן הנחות המפלות חלק מהציבור.

בלבד, אקסקלוסיבית קבוצה עבור הדירות שיווק על-ידי לרעה מעמדכם ניצול את בחומרה רואים               אנו

חרדים ערבים, ובנותיהן בניהן מגיוס הפטורות קבוצות על בדגש הישראלי, מהציבור רחב חלק הדרת                תוך
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אוכלוסיה חשבון על לבוא יכול לא מסוימת, אוכלוסיה עם להטיב הרצון מוגבלויות. בעלי               ואנשים

  אחרת באופן שמביא להדרתה.

מועדון לעמיתי בלעדי באופן הדירות למכירת רלוונטי טעם בהיעדר שהנהגתם, המפלה השיווק              שיטת

אפליה איסור חוק שבבסיס הערכים לרוח מנוגדת ואף חברתית, מבחינה פסולה היא "חבר",               הצרכנות

האפליה איסור ולסעיף תשס"א-2000 ציבוריים ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים            במוצרים,

מוגברת, באחריות מלווה זה מסוג בפרויקט חלק ולקיחת המדינה עם במכרז התקשרות החכירה.               בחוזה

אסרה אשר העליון המשפט בית לפסיקת מנוגדת השיווק שיטת כן, על יתר בהתנהגותכם. הפרתם                אותה

 על הפליה במכירת קרקעות מדינה על-ידי חברות בניה.

אנו מחברתכם. זה מסוג מפלות התנהגויות של מוחלטת להכחדה מיידי באופן לפעול לכם קוראים                אנו

למשל (ראו הישראלית בחברה ואפליה הדרה כנגד וברור חזק בקול נחרץ פומבי מסר תשלחו כי                 מבקשים

  דוגמא טובה כאן).

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

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

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

  

 בכבוד רב,

  פרופסור רונן אברהם,

Ronen3112@gmail.com 

 מנהלות ומנהלים לאחריות חברתית
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