
זכותון - בחייהן ובמותן לא נפרדו!

בלוויה, למשפחת הנפטר.ת ישנה הזכות לטקס ללא הפרדה מגדרית, כאשר נשים   •
לוקחות בו חלק מלא ושווה.

בטקס לוויה, אסור לנציגי בית העלמין או החברה קדישא:  •

לכפות או לבקש לקיים הפרדה בין גברים לנשים בכל אמצעי שהוא )שילוט,  .1 
מחיצות, בקשות בע"פ(, וזאת בכל אחד משלבי הטקס, אלא אם המשפחה מבקשת 

זאת במפורש. 

למנוע מנשים לקחת חלק מלא בטקס, ובכלל זה - ללכת אחר הנפטר או לעמוד   .2
בסמוך לקבר, לשאת הספדים או לומר קדיש.

כפיית הפרדה מגדרית בטקסי לוויה או איסור הספד על ידי נשים הינן עבירות על החוק    •
וניתן להגיש בעניינן תביעה נזיקית לפיצוי וגם תלונה במשטרה.

אם נתבקשתן ע"י נציגי בית העלמין במהלך טקס לוויה לעבור מקום, להיפרד מבני   •
משפחה וחברים, או אם נאסר עליכן לקחת חלק מלא ושווה בטקס בשל היותכן נשים - 

זכותכן המלאה לסרב.

במקרה כזה, פנו לנציגי בית העלמין וציינו בפניהם כי זוהי עבירה על החוק. עמדו על   •
זכותכן לקחת חלק מלא ושווה בטקס הלוויה, ולהיפרד מיקירכן לפי השקפת עולמכן.

במידה ונפגעתן - פנו אל המרכז הרפורמי לדת ומדינה, וספרו לנו - על מנת שנוכל 
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בלוויה, למשפחת הנפטר.ת ישנה הזכות לטקס ללא הפרדה מגדרית, כאשר נשים לוקחות בו חלק 
מלא ושווה.

בטקסי  מגדרית  הפרדה  כפיית 
לוויה או איסור הספד על ידי נשים 
הינן עבירות על החוק וניתן להגיש 
בעניינן תביעה נזיקית לפיצוי וגם 

תלונה במשטרה.

אם נתבקשתן ע"י נציגי בית העלמין 
במהלך טקס לוויה לעבור מקום, 
להיפרד מבני משפחה וחברים, או 
אם נאסר עליכן לקחת חלק מלא 
ושווה בטקס בשל היותכן נשים - 

זכותכן המלאה לסרב.

במקרה כזה, פנו לנציגי בית העלמין 
וציינו בפניהם כי זוהי עבירה על 
החוק. עמדו על זכותכן לקחת חלק 
מלא ושווה בטקס הלוויה, ולהיפרד 

מיקירכן לפי השקפת עולמכן.

למנוע מנשים לקחת חלק מלא 
בטקס, ובכלל זה - ללכת אחר 
הנפטר או לעמוד בסמוך לקבר, 

לשאת הספדים או לומר קדיש.

בית  לנציגי  אסור  לוויה,  בטקס 
העלמין או החברה קדישא:

לכפות או לבקש לקיים הפרדה בין 
גברים לנשים בכל אמצעי שהוא 
)שילוט, מחיצות, בקשות בע"פ(, 
וזאת בכל אחד משלבי הטקס, 
אלא אם המשפחה מבקשת זאת 

במפורש. 
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