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 4 

 פסק די�

  5 

 6  רקע כללי

  7 

 8דיזנגו& ושות' (נציגות קלובי�) בע"מ (להל� "הנתבעת" או  הנתבעת, חברת מ.   .1

 9המייצגת מועדוני� לשיפוי הדדי של "החברה") הינה חברה רשומה בישראל 

 10בעלי� וחוכרי� של כלי שיט וסוכניה� בישראל. במסגרת פעילותה מטפלת 

 11  החברה בתביעות הנובעות מאירועי� ביטוחיי� שהתרחשו בישראל.

  12 

 13התובעת, הגב' נעמי מושקובי+ סקורצקי (להל� "התובעת") הינה עו"ד   .2

 14  בהכשרתה.

 15  ד שפרסמה הנתבעת.התובעת הגישה מועמדותה למשרת עו"

  16 

 17לטענת התובעת, במהל� ראיונות עבודה  שנערכו לה בחברה נשאלה אודות   .3

 18גילה, מצבה המשפחתי (כולל מספר ילדיה וגיל�), וכ� לגבי תכנו� משפחתי 

 19עתידי, לרבות כמה ילדי� בכוונתה להביא לעול�, תו� ציו� העובדה כי היא 

 20  חרדי".,משתייכת למגזר "הדתי

  21 
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 1התובעת, במהל� הראיונות נאמר לה כי היא בעלת הכישורי� הנדרשי� לטענת 

 2למשרה, א� הובהר לה כי הנתבעת מחפשת עו"ד שיכול להקדיש את עצמו 

 3באופ� מלא לתפקיד, ע� יכולת לעבוד שעות רבות ונכונות לנסוע לחו"ל בעת 

 4הצור�, בהתראה קצרה, וכי מצבה המשפחתי, והמגזר הדתי אליו היא שייכת, 

 5  ולי� להפריע.על

   6 

 7משלא התקבלה התובעת לתפקיד, הגישה היא את התביעה שבפנינו ובה   .4

 8 1988 ,תובעת היא פיצוי כספי לפי חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 

 9בגי� אפליה שהופלתה לטענתה, באי קבלתה לעבודה, על רקע ובשל היותה א� 

 10  ודתייה. 

  11 

 12  ליה.הנתבעת מכחישה מכל וכל את טענת האפ  .5

  13 

 14לטענתה, התפקיד אליו הייתה מועמדת התובעת מעול� לא אויש על ידי מי 

 15מהמועמדי� האחרי� שנבחנו לתפקיד ועל כ�, לא נית� לטעו� טענת אפליה 

 16  (שכ� אד� אחר לא הועד& על פניה של התובעת).

  17 

 18זאת ועוד, הנתבעת הייתה מודעת מלכתחילה לנתוניה האישיי� של התובעת 

 19ראיונות ולשקול בכובד  3,מנעו ממנה לזמ� את התובעת לועובדות אלה לא 

 20  ראש את מועמדותה לתפקיד.

 21מה אינ� שאלות בעלות התובעת במהל� הראיונות שקוימו ע השאלות שנשאלה

 22גוו� מפלה, אלא, שאלות לגיטימיות אשר רלבנטיות לתפקודה, על מנת לוודא 

 23החריגות של כי התובעת מסוגלת ומעוניינת להירת� לדרישות הגבוהות ו

 24  התפקיד, ובמיוחד לאור ההכשרה הממושכת הנדרשת לתפקיד.

  25 

 26  ואלה העובדות שאינ� שנויות במחלוקת בי� הצדדי": 

  27 

 All 28"  , פורסמה על ידי הנתבעת מודעה באתר האינטרנט2010בחודש מר+   .6

Jobs.29  "  לפיה מחפשת הנתבעת עור� די� למשרה מלאה 

  30 
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 1את מועמדותה למשרה דר� האתר וצרפה  הגישה התובעת 16.03.2010ביו�   . 7

 2  רות חיי� והמלצות.וק

  3 

 4התובעת זומנה על ידי החברה למספר ראיונות אשר התקיימו במשרדי החברה   .8

 5  בחיפה. 2� "ברחוב פלי

  6 

 7ע� מר איתי זיו, עובד החברה, בנו של  7.4.10איו� הראשו� התקיי� ביו� יהר

 8  מנכ"ל החברה מר שמעו� זיו (להל� "שמעו�").

  9 

 10, שלחה התובעת לאיתי הודעה בדוא"ל ובה הודתה לו על שפגש 8.4.10בתארי�   .9

 11אותה ועל ההזדמנות שניתנה לה להגיש את מועמדותה לתפקיד בחברה (נספח 

 12  לתצהיר התובעת). 4

  13 

 14איו� נקבע לתובעת ריאיו� נוס& ע� מנכ"ל החברה, שמעו�, אשר ילמחרת הר  .10

 15  . 11.4.10התקיי� במשרדי החברה ביו� 

 16לטענת התובעת נאמר לה בפגישה זו כי השלב הבא הינו ראיו� ע� עו"ד ממשרד 

 17  ש.פרידמ� וכי יתוא� עמה מועד לפגישה.

  18 

 19  הצדדי� התכתבו בדוא"ל באשר לקיו� הפגישה השלישית.  .11

 20יוני, לאחר שטר� נקבעה עמה פגישה, שלחה התובעת הודעת דוא"ל בחודש 

 21לשמעו� בה ציינה כי לאור ההתפתחות היא מבינה כי מועמדותה למשרה אינה 

 22ושה זו על מנת שתוכל לכלכל נלקחת עוד בחשבו�, וכי היא מבקשת לאשר תח

 23  לתצהיר התובעת). 6(נספח  צעדיה

  24 

 25את ההודעה הבאה  10/6/10וא"ל ביו� בתגובה להודעה זו השיב לה שמעו� בד  .12

 26  לתצהיר התובעת): 7(נספח 

  27 

"Dear Naomi 28 

.Sorry but we did not as yet decide who suit us most 29 

No question that you have got a lot of qualifications but the question 30 

still remains if you would be fit for this job- which require attending 31 
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on vessels from time to time- vesting customers in Israel and 1 

abroad- and splitting your time between raising children and at the 2 

same time- working in a demand full job we are offering. 3 

Suggest you call me- whenever it is convenient to you- and we 4 

discuss it over again". 5 

  6 

 7  :10/6/10בתגובה השיבה התובעת ביו�   .13

  8 

"Dear Mr. Ziv, 9 

 10 

I am happy that you are convinced that I am qualified for the job. 11 

I understand your concerns and would like to assure you that I am 12 

interested and fully willing to dedicate myself to the proposed 13 

position as well as to M. Dizengoff & Co. 14 

 15 

I have the complete support of my husband who has always been 16 

my full partner and is more than willing to do whatever is necessary 17 

in order to enable me to dedicate myself to this position. 18 

Additionally, he spends a substantial of time at home. 19 

 20 

My support system also includes my parents. I have discussed this 21 

job opportunity with them and they have both happily and willingly 22 

offered any help necessary. They are available to assist me with my 23 

children when I work irregular hours or when I need to be away from 24 

home for a number of days. 25 

One of the main reasons why we moved from Jerusalem to the 26 

Haifa area (a few minutes walking distance from my parent's 27 

residence) was due to the help my parents offered to provide in 28 
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order to enable me to dedicate myself completely to my career and 1 

future workplace. 2 

 3 

I believe that due to a combination of my professional abilities, my 4 

work ethics, and my support system I am very well suited for the 5 

position . 6 

 7 

I would very much like to learn, grow and join the M. Dizengoff & Co. 8 

family. 9 

I would be happy to speak to you further either in person or on the 10 

phone. Please let me know what is most convenient for you". 11 

 12 

 13ע� מנכ"ל החברה,  15.6.10ריאיו� שלישי התקיי� במשרדי החברה ביו�   .14

 14  שמעו�, ועו"ד אמיר כה� דור, ממשרד עורכי די� פרידמ� ושות'.

  15 

 16איו� השלישי ועל יעל הדברי� שהוחלפו בי� התובעת ובי� שמעו� במהל� הר

 17  הסיבה לאי קבלתה לעבודה בסופו של דבר, נסבה המחלוקת בתיק זה. 

  18 

 19  עה הבאה:את ההוד 20/6/10לאחר הפגישה שלחה התובעת לשמעו� ביו�   .15

  20 

 21  "מר זיו, שלו� רב,

  22 

 23דרור, ובהמש� ,אית� וע� עו"ד כה� 15.06.10בהמש� לפגישה מיו� 

 24לפגישותינו ושיחותינו האחרי�, ומאחר ואני לא מצליחה להסיג אות� בטלפו�, 

 25  אני מוצאת לנכו� לכתוב ל� את הדברי� הבאי�.

  26 

 27בפגישתנו האחרונה מצאתי את עצמי קצת נבוכה, זאת לנוכח הדיבור המפורט 

 28על תכנו� המשפחה. עקב כ� מצאתי את עצמי באיבוד מילי� (דבר שלא קורה 

 29לי הרבה). לפיכ�, לא אמרתי ל� את הדברי� הבאי�, למרות שתמיד היו 

 30  ברורי� לי ולבעלי. 
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  1 

 2מהשיחה נית� היה להבי� כי אתה משיי� אותי למגזר החרדי, ש� לא נדיר 

 3ילדי�. כמו כ� הסברת כי אתה לא רואה אי� א�  9למצוא משפחה ע� 

 4למשפחה ברוכת ילדי� יכולה לשלב בי� המשרה שאת� מציעי� לבי� 

 5  משפחתה. 

  6 

 7 ברצוני להגיד ולהבהיר שאני כלל לא משייכת את עצמי למגזר החרדי. משפחה

 8ילדי� (ואפילו מספר קרוב לזה) כלל אינו בתכנוני� שלי. נדמה לי כי אינ�  9ע� 

 9רוצה שאכנס יותר מדי בפרטנות לחיי משפחה האישיי� שלי ושל בעלי, ולהגיד 

 10ל� ע� ברצוננו להביא לעול� עוד ילד אחד או שניי�. ובכל זאת, ברצוני לתק� 

 11ברצוני משפחה כה גדולה תמונה שאולי יצרתי בטעות על ידי שתיקתי, לפיו 

 12  כפי שתיארת, שאינה תואמת את המשרה כפי שתיארת.

 13אני חושבת שלעבוד בחברת דיזנגו&, חברה כה מכובדת וותיקה, זאת הזדמנות 

 14של פע� בחיי�. בגלל זה אני עוברת את כל התהלי� הזה איתכ� כבר יותר 

 15ות היתה מחודשיי�. היו לי הצעות עבודה אחרות אליה� סירבתי. אחת מההצע

 16  בחברה אליה סירבתי מאחר ולא האמנתי בחברה ובעתידה הרחוק.

  17 

 18אני בטוחה כמו שג� אמרת, שקיבלת� עשרות קורות חיי� למשרה המוצעת. 

 19כמו כ�, אני בטוחה שבעקבות המודעה החדשה שפרסמת� תקבלו עוד עשרות 

 20קורות חיי�. אבל אני יודעת שיש לי ער� מוס&, וכמו שציינת אני מאוד 

 21  אימה לתפקיד: מת

  22 

 23יש לי יחסי אנוש מצוייני� ויכולת לתקשר א� מגוו� רב של אנשי�.   •

 24הוכחתי את זה בכל תפקיד שעשיתי עד כה (כפי שנית� לראות בהמלצות 

 25  שלי) ואני בטוחה שאוכיח את זה בתפקידיי בעתיד.

 26מעבר לכ� היות ואיני ילידת האר+ הורגלתי כבר מגיל צעיר למגוו� רחב   •

 27� מרחבי העול�. ג� הנסיו� התעסוקתי הקוד� שלי דרש ממני של אנשי

 28  תקשורת עסקית ומקצועית ע� אנשי� ברחבי העול�.

 29אני ב� אד� שעובדת קשה וא& פע� לא מחפשת "הנחות". כאשר אני   •

 30עושה משהו אני מקדישה את כולי לתפקיד ועושה אותה בצורה הטובה 
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 1י� וג� את זה נית� ביותר. ג� את זה הוכחתי במקומות עבודה קודמ

 2  לראות במכתבי ההמלצה שלי.

 3  יש לי ראש פתוח ויצירתי ורצו� לייעל ולפתח את סביבת העבודה שלי.  •

 4יש לי את כל העזרה האפשרית ע� הילדי� שלי כדי שאוכל להקדיש את   •

 5עצמי לפיתוח הקריירה ופיתוח מקו� העבודה. עזרה זו מוצעת על ידי 

 6ר כל רצונ� הוא שאצליח. עובדה זו אנשי� שאני סומכת אליה� ואש

 7מאפשרת לי לעבוד שעות לא שגרתיות ולנסוע ככל שהתפקיד ידרוש 

 8  זאת, ה� ברחבי האר+ וה� בעול�.

  9 

 10אשמח להיות חלק ממשפחת דיזנגו&, אני מאמינה בחברה ובעתידה, ואני 

 11  רואה את עצמי בדיזנגו& לטווח הארו�.

  12 

 13  אשמח תמיד לדבר אית�.

  14 

 15תחזיר לי תשובה בנוגע להעסקתי (ג� א� התשובה לצערי אודה ל� מאוד א� 

 16  שלילית).

  17 

 18  בכבוד רב ובברכה,

 19  נעמי."

 20  מ.פ) ,(הטעויות במקור

  21 

 22  :21.6.10בתגובה השיב שמעו� בהודעת דוא"ל מתארי�   .16

  23 

 24  "נעמי שלו�

 25אלא רק  ,כפי שאמרתי ל� אנו לא מתערבי� בתכנו� המשפחתי של א& עובד 

 26  המהות התובענית של התפקיד.ניסיתי להסביר ל� את 

 27ורק אומר שטר� גיבשנו עמדתנו לגבי  ,בכל מקרה אני מודה ל� על הסבריי�

 28  העובד המתאי�. אשתדל לזרז החלטתנו.

 29  בברכה,

 30  שמעו� זיו."

  31 
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 1  , פרסמה הנתבעת את מודעת הדרושי� בשנית.17.6.10בתארי�   .17

  2 

 3  לרע. הנתבעת לא חזרה אל התובעת ע� תשובה כלשהי, לטוב או  .18

  4 

 5פנתה התובעת במכתב ב"כ אל הנתבעת בדרישה לתשלו�  4.04.11ביו�   .19

 6 16בטענה שהופלתה מחמת היותה א� דתייה (נספח 1  100,000פיצויי� בס� 

 7לתצהיר התובעת). בתגובה השיבה הנתבעת לתובעת, כי המשרה לבסו& לא 

 8 17אוישה וכי הנתבעת אינה מפלה מועמדי� על רקע דתי או אחר (נספח 

 9  לתצהיר התובעת). 

  10 

 11  הוגשה התובענה הנוכחית. 1.06.11ביו� 

  12 

 13  הכרעה

 14  הא" המשרה המיועדת אוישה בפועל?

  15 

 16בכתב ההגנה טענה הנתבעת, כי החברה החליטה בסופו של דבר שלא לאייש   .20

 17את התפקיד המיועד וזאת מטעמי התייעלות, בשל שינויי� שחלו בעומס 

 18ונות שהובעה מצד עובדיה הקיימי� של המטלות בחברה, ובי� השאר, נוכח נכ

 19  החברה לבצע את התפקיד.

  20 

 21במהל� חקירתו של שמעו� בפנינו התברר, כי מאז שהתובעת רואיינה, נכנס   .21

 22  למחלקת התביעות (לש� יועדה התובעת) עו"ד חדש בש� ניר. 

  23 

 24שמעו� טע� בחקירתו בפנינו, כי ניר החלי& עובד שיצא לפנסיה מאוחר יותר 

 25ולא את העובדת שבשל עזיבתה פורסמה המשרה, ואול�, לא הובאה ראיה 

 26  נוספת בעניי� זה. 

  27 

 28גרסת הנתבעת, לפיה התובעת לא התקבלה לעבודה מהטע� שהמשרה בוטלה, 

 29מה מודעת דרושי� אינה עולה לכאורה בקנה אחד ע� העובדה שהנתבעת פרס

 30, מייד לאחר הריאיו� השלישי, וע� עדותו של 17.06.10נוספת לתפקיד בתארי� 
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 1שמעו� כי הייתה עובדת שלאחר שלב הריאיו� השלישי ג� נשלחה למבחני 

 2  פיל"ת.

  3 

 4מכל מקו�, השאלה הא� המשרה הראשונה עליה התמודדה התובעת התפנתה   .22

 5תה ואוישה שלא ע"י התובעת, ובוטלה או הא� הייתה משרה נוספת שהתפנ

 6אינה משנה לבחינת השאלה הא� היו שיקולי� מפלי� בבחינת התאמתה של 

 7שרו� פלוטקי� ושדולת הנשי" נ' אחי"  3,129התובעת לעבודה ( דב"ע נ"ו/

 8, ש� נקבע כי עצ� ההתנהגות הפסולה מטילה אחריות), א� כי אייזנברג בע"מ

 9התביעות אוישה על ידי מישהו  העובדה, כי משרה פנויה של עו"ד במחלקת

 10  אחר שאינו התובעת יכולה א& היא להצביע על חשש לאפליה.   

  11 

 12  תוכ� ואופי השאלות בריאיו� השלישי

  13 

 14בתצהירה פרטה התובעת את גרסתה בדבר הדברי� שאמר לה שמעו� בשיחה   .23

 15  .15.6.10שקיימו ביו� 

 16רשמה לעצמה לטענתה, שמעו� שאל אותה שאלות חודרניות ומשפילות אות� 

 17בתו� הפגישה וא& פרטה אות� בהודעת דוא"ל ששלחה לאביה בשובה 

 18  איו�.ימהר

 19  דוגמאות לשאלות שנשאלה ולאמירות שנאמרו לה כפי שצוינו בתצהיר:

  20 

 21  א. כמה ילדי� את מתכננת?

  22 

 23ב. את מוכשרת, יש לי אינטואיציה טובה לגבי�, את יכולה ללמוד את החומר 

 24ילדי� תוכל להסתדר.  9או  5,רואה אי� אימא לאבל אני בדילמה כי הוא לא 

 25  זה ש� את המעביד ואת העובדת במצב לא נעי� וזה לא טוב למי מהצדדי�.

  26 

 27  ג. א� היית גבר

  28 

 29ד. עכשיו "שחרדיות" יוצאות לשוק העבודה, אי� "הנחות" בעניי� מספר 

 30  הילדי�.

  31 
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 1לעשות ל� ה. אני צרי� להתייחס אלי� כמו אל שאר העובדי� ואני לא יכול 

 2  הנחות...

  3 

 4ו. יש נסיעות לתל אביב ולעיתי� לאילת. אני צרי� לדעת שאת יכולה לעשות 

 5  את זה בלי לדאוג שאת צריכה לקחת את הילדי� מהג�.

  6 

 7ז. יש לי חבר מקרית שמואל (שכונה דתית שבה התובעת מתגוררת)  שיש לו רק  

 8ל להתמודד ע� ילדי� שלא תוכ 9ילדי� א� אשתו עובדת ע� מישהי שיש לה  3

 9  העבודה.

  10 

 11  ח. את תצטרכי לעבוד כמו גבר.

  12 

 13ט. ברגע שלוקחי� מישהו לעבודה, זה בלתי חוקי לשאול על ילדי� וכדומה 

 14אבל כעת כאשר הוא רק מנסה למצוא את הב� אד� המתאי�, הוא יכול 

 15  לשאול.

  16 

 17לטענת התובעת, הרגישה מובכת ומושפלת נוכח האמירות והשאלות הללו   .24

 18שוב במהל� השיחה כי יש לה סביבה תומכת וכי היא יכולה לבצע את והסבירה 

 19התפקיד. לטענתה, לחלק מהאמירות כלל לא ענתה עקב המבוכה וההל� 

 20  שחשה.

  21 

 22לטענת שמעו�, במסגרת הראיונות הקפיד להציג לכל המועמדי� לתפקיד את   .25

 23אופי התפקיד המוצע בניסיו� להבהיר כבר מההתחלה כי התפקיד תובעני 

 24  מיוחד ושונה באופ� מהותי מכל תפקיד של עור� די� מ� השורה.ב

  25 

 26לטענתו, בשל העובדה שהתפקיד דורש הכשרה ארוכה ואינטנסיבית במיוחד, 

 27היה חשוב לו לוודא שמי שיתקבל לתפקיד, יתמיד בו לאור� זמ� ויישאר 

 28  בחברה תקופה ארוכה שתצדיק את זמ� ההכשרה הרב.

  29 

 30התובעת במהל� הראיונות והשיחות, כמו ג� לטענתו, לאור האמור, שאל את 

 31את כל המועמדי� האחרי�, הא� לדעתה תוכל לעמוד באילוצי� הקשי� והלא 
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 1רגילי� אשר יידרשו ממנה לצור� ביצוע התפקיד שכ� מדובר בתפקיד אשר 

 2יאל+ אותה לשהות שעות ארוכות במסגרת העבודה, ה� בשעות לא מקובלות 

 3  וה� במסגרת נסיעות לחו"ל.

  4 

 5ע� שמעו�, כי שאל את התובעת שאלות רבות מתו� רצו� כנה לוודא טו

 6  שביכולתה להתגבר על הקושי האובייקטיבי הטמו� בתפקיד.

  7 

 8איו� השלישי מצא חשיבות להבהיר שוב לתובעת ישמעו� טוע�, כי במסגרת הר

 9מה המשמעות של קבלת התפקיד וחזר בפניה על הדרישות החריגות של 

 10  התפקיד.

  11 

 12ט' לעיל , א' 23מכחיש כי אמר לתובעת את המשפטי� הנטעני� בסעי&שמעו�   .26

 13וטוע�, כי אופ� הצגת השאלות על ידי התובעת הינו מגמתי ומעוות. לטענתו, 

 14איו� היו יאינו נוהג להתבטא באופ� זה והאמירות שאמר לתובעת במהל� הר

 15  לגיטימיות במטרה להציג בפניה מראש את המהות התובענית של התפקיד.

  16 

 17לאחר ששקלנו את מכלול חומר הראיות והעדויות שהובאו בפנינו, ולאור   .27

 18  התרשמותנו מ� העדי� שהעידו בפנינו, מהימנה עלינו גרסתה של התובעת. 

  19 

 20מקבלי� אנו את עדות התובעת, כי במהל� הפגישה נאמרו ע"י שמעו� אמירות 

 �21 לדעת סטריאוטיפיות כגו� שהתובעת תצטר� לעבוד "כמו גבר", כי הוא צרי

 22שיהיה מי שיוציא את הילדי� מהג� וכי לא יהיו לה הנחות על רקע היותה 

 23  אישה וא� לילדי�. 

 24כ� מקבלי� אנו את גרסתה כי נשאלה שאלות הקשורות לילדיה וליכולתה 

 25לגדל� במקביל לעבודה, שאלות באשר לתכנו� משפחתה בהיותה משוייכת, 

 26  א ילדי� נוספי� לעול�. לדעת הנתבעת, למגזר החרדי ובדבר כוונתה להבי

  27 

 28גרסת התובעת נמצאת מחוזקת בדוא"ל ששלחה התובעת לאביה בתארי� 

 29לתצהיר התובעת), וכ� במייל  11, מועד הפגישה בינה ובי� שמעו� (נספח 15.6.10

 30). במיילי� אלו ציינה 20/6/10ששלחה לשמעו� בעקבות הפגישה ביניה� (מיו� 

 31בר תכנו� המשפחה, ההנחה כי התובעת את השאלות האישיות שנשאלה בד
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 1ילדי�, כי א� למשפחה  9היא משתייכת למגזר החרדי בו מקובל להביא לעול� 

 2ברוכת ילדי� אינה יכולה לשלב בי� המשרה המוצעת לבי� משפחתה, והעובדה 

 3  כי הובכה בפגישה עקב השאלות האישיות שנשאלה בנושא זה. 

  4 

 5לא הכחיש שמעו�  20/6/10� בתשובתו של שמעו� למייל ששלחה התובעת ביו  .28

 6את הטענה כי בפגישה עלה נושא תכנו� המשפחה והקושי הקיי� לשלב בי� 

 7המשרה לגידול משפחה ברוכת ילדי�, בהיות התובעת, לדעת שמעו�, משוייכת 

 8  למגזר החרדי.

  9 

 10תמיכה נוספת לקיומ� של שיקולי� מפלי� ולשאלות הנתבעת בנושא זה   .29

 11, טר� הפגישה, ובו פירט �10/6/10 לתובעת ביו� מצאנו ג� במייל ששלח שמעו

 12  את חששותיו באשר ליכולתה לעמוד בתפקיד נוכח הצור� לגדל את ילדיה: 

  13 

 "if you would be fit for this job- which require attending on 14 

vessels from time to time- visiting customers in Israel and abroad- 15 

and splitting your time between raising children and at the same 16 

time- working in a demand full job we are offering . " 17 

 18 

  19 

 20על  1988 –הא" הפרה הנתבעת את הוראות חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 

 21  רקע היות התובעת א" בכלל ובמגזר הדתי בפרט? 

  22 

 23, קובע איסור 1988 ,בעבודה, התשמ"ח לחוק שוויו� ההזדמנויות  2סעי&   .30

 24אפליה של מעביד בי� עובדיו או בי� דורשי עבודה, בי� היתר מחמת היות� 

 25  הורי� או מחמת דת�, בקבלה לעבודה. 

  26 

 27  לחוק, נקבעו הוראות לעניי� נטל ההוכחה כדלקמ�:  9בסעי& 

  28 

 29תהא חובת  2"(א) בתובענה של דורש עבודה או של עובד בשל הפרת הוראות ס' 

 30) לעני� קבלה 2 ,) 1ההוכחה על המעביד כי פעל שלא בניגוד להוראות סעי& 

 31א� קבע המעביד לגביה� תנאי� או כישורי�  ,לעבודה, קידו� בעבודה.... 
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 1תנאי� או ודורש העבודה או העובד לפי העניי� הוכיחו כי נתקיימו בה� ה

 2  הכישורי� האמורי�" 

  3 

 4הודה שמעו� למעשה כי לתובעת הכישורי� למשרה אול�  10/6/10במייל מיו�   .31

 5נותרת השאלה בדבר התאמת התובעת לתפקיד עקב הצור� לחלק זמנה בי� 

 6  גידול הילדי� ועבודה במשרה מלאה ותובענית.

 7  היותה א� . מכא�, שהנטל על הנתבעת להוכיח כי התובעת לא הופלתה על רקע

  8 

 9מ' פד"ע לג בע שרו� פלוטקי� ואח' נ' אחי" אייזנברג בע"מ,, 129,3בדב"ע נו/  .32

 10קבלה לעבודה, בניגוד להוראות חוק ,, נדונה טענה להפליה פסולה באי481

 11שוויו� ההזדמנויות. ההפליה במקרה זה התבטאה באמירה בעת ראיו� עבודה 

 12  ואיינת אישה. המצביעה על דעה קדומה בקשר להיותה של המר

  13 

 14בפסק הדי� צוינה חשיבותו של החוק כחוק מכוו� ההתנהגות ובעל מטרה 

 15  חינוכית להטמעת נורמות של שוויו� בשוק העבודה. 

 16נקבע, כי ההתנהגות הפסולה נבחנת לפי קנה מידה אובייקטיבי, ואי� מקו� 

 17  לבחו� את כוונת מבצע ההתנהגות הפסולה: 

  18 

 19ת עובדי� בגלל מי�, בעבודה כמו ג� "חשיבות הדוקטרינה שאי� להפלו

 20בעת הקבלה לעבודה, מחייבת החדרת הנורמה לציבור המעבידי�. 

 21התנהגות לא שוויונית די בה כדי להצביע על התנהגות לא ראויה. 

 22ראשית לכל משו� שקשה מאוד למתלוננת להוכיח הפליה מסיבות מי�, 

 23כמה. זה  וכוונה וקיו� התנהגות כזו כשהיא מכוונת קשה הוכחתה פי

 24מההיבט הדיוני. א� חשוב מכ�, חשיבותה של ההלכה, כי אי� להפלות 

 25בעבודה ובקבלה לעבודה הוא בכ�, שהתנהגות זו תהא פסולה, תהא 

 26כוונתו של המעביד אשר תהא. בכ� נותנת החברה ביטוי לסלידתה 

 27  מיצירת סטריאוטיפי�." 

  28 

 29, מ.ד.פ ילו בע"מ � ורי אורלי מ 627/06ג� בעניי� אורלי מורי (ע"ע (ארצי)   .33

 30  נקבע: ))2008(

  31 
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 1"על פי ההלכה, עצ� האמירות הסטריאוטיפיות מבססות את טענת 

 2ההפליה. ג� א� האמירות נאמרו מתו� כוונה טובה וכנה, אי� הדבר 

 3רלוונטי. א� נאמרה אמירה בעלת אופי מפלה וסטריאוטיפי, הרי 

 4ייקטיבית, מדובר בהתנהגות פסולה אשר נמדדת על פי אמת מידה אוב

 5  תהא כוונתו של המעביד אשר תהא" . 

  6 

 7פרופ' רות ב� ישראל, ציינה בספרה שוויו� הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה,   .34

 8  : )663,ו 662ב' עמ' (כר� 

  9 

 10"מהאיסור המפורש של אפליה מטע� ההורות משתמע בי� השאר, כי 

 11זאת מעביד מנוע מלשאול בשלב הקבלה לעבודה שאלות בקשר להורות, 

 12באשר הצגת שאלות בנושא זה, עשויה ללמד על כוונתו לא להעסיק א� 

 13  לילדי�..." .

  14 

 15  עוד ציינה:

  16 

 17"המציאות מלמדת, כי איסור אפליה מטע� מי� נחו+ כדי להג� על נשי� 

 18בעבודה. אפליה של נשי� מטע� מי� היא פועל יוצא מאפליית� של 

 19האחריות  הנשי� העובדות מטעמי� של הריו�, לידה ונשיאה בעול

 20המשפחתית. אפשר לומר, כי האחריות המשפחתית, הכרוכה במיוחד 

 21בגידול הילדי� ובטיפול בה�, היא כיו� אחד הגורמי� המקשי� ביותר 

 22על שילוב� של נשי� במעגל העבודה בכלל, ועל השוואת מעמד� בעבודה 

 23  בפרט."

  24 

 25ה, באשר לחובת גילויי� של פרטי� שהתחשבות בה� משמעה הפליה פסול  .35

 26  נכתב במאמרו של כב' הנשיא המנוח מנח� גולדברג ז"ל דברי� בזו הלשו�:

  27 

 28קובע שורה של  1988,"חוק שוויו� ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח

 29נתוני� שאסור להפלות בגינ� בקבלה לעבודה, במהלכה ולעת פיטורי�. 

 30הוראה דומה המתייחסת לקבלה לעבודה בלבד אנו מוצאי� בחוק 

 31. שני החוקי� אוסרי� להביא בחשבו� 1959,י"טשירות התעסוקה התש
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 1נתוני� מסוימי� של העובד בקבלה לעבודה ובמהלכה. א� אי� ה� 

 2אוסרי� לקבל נתוני� אלה מהמועמד לעבודה או העובד. לדעתי, א� 

 3אסור להתחשב בגורמי� אלה ולהביא� בחשבו�, מה טע� להביא� 

 4הקי� שהגנת לידיעת המעביד, מה עוד שמדובר בנושאי� אישיי� מוב

 5הפרטיות פרושה עליה�. פירוש תכליתי של ההוראות האמורות יביא 

 6לכלל מסקנה כי שעה שהמחוקק אסר להביא גורמי� אישיי� אלה 

 7בחשבו� לקראת קבלתו של אד� לעבודה ובמהלכה, האיסור משתרע על 

 8  הצגת שאלות לגביה� למועמד".(ההדגשה הוספה)

  9 

 10עו) והכוונה לגיל הזהב בע"מ נ' אדווה נאמ� י 135/10(וראה ג� בשא (ארצי) 

 11  ),02.06.2011מאגר נבו  ,  בנימי�� צפו�

  12 

 13משקבענו כי התובעת הוכיחה התאמתה לתפקיד, עובר הנטל בנסיבות אלו אל   .36

 14הנתבעת להוכיח כי התובעת לא הופלתה לרעה מחמת היותה אישה וא� 

 15  דתית.

 16  נטל זה לא הור� על ידה.  

  17 

 18מירות הסטריאוטיפיות שנאמרו במפגש שבי� קביעתנו זו מתבססת על הא

 19התובעת לבי� שמעו�, החדירה לפרטיות התובעת בדבר תכנו� משפחתה מתו� 

 20ההנחה שכא� למשפחה ברוכת ילדי� (אולי בעתיד) לא  ,הנחה שהיא חרדית

 21תוכל התובעת לשלב בי� היותה א� לעבודתה והיעדר גרסה עקבית ומהימנה 

 22א קיבלה את התובעת בסופו של יו� לעבודה, מטעמה בעניי� הסיבה שבגינה ל

 23כאשר בסמו� לאחר הריאיו� השלישי בו הושמעו האמירות המפלות  ,במיוחד

 24את התובעת על רקע היותה אישה וא� "בפוטנציה" למספר ילדי�, פורסמה 

 25  מודעת הדרושי� פע� נוספת.  

  26 

 27איננו מקבלי� טענותיו של שמעו� לפיה�, כל השאלות אות� שאל את התובעת   .37

 28היו בגדר "תיאו� ציפיות" בי� צדדי� ליחסי עבודה, הלי� שמקובל לעשותו 

 29  בטר� קבלה לעבודה. 
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  1867�06�11 ס"ע  

   

 19מתו�  16

 1אומנ�, בשלב המשא ומת� לקבלת עובד לעבודה נחוצי� למעסיק מירב 

 2כמי שחב בחובת גילוי הפרטי� אודות המועמד לעבודה (ואת המועמד רואי� 

 3מוגברת למעסיק הפוטנציאלי ). יחד ע� זאת, יש להתחשב בזכותו של העובד 

 4  לפרטיות, שמקורה בכבוד האד� שלו. 

  5 

 6לעניי� האיזו� הנכו� שבי� האינטרסי� המתנגשי� יפי� דברי אלישבע ברק 

 7  במאמרה, ובזו הלשו�:

  8 

 9. חובת הגילוי "חובת הגילוי ביחסי עבודה מוגברת. אי� היא מוחלטת,..

 10פוגעת בפרטיותו של העובד הפוטנציאלי, של המועמד לעבודה 

 11ובפרטיותו של העובד. עומדי� זה מול זה שני אינטרסי� נוגדי�, 

 12האינטרס של העובד והמעביד הפוטנציאלי הוא שלא להידרש לענות על 

 13שאלות הפוגעות בפרטיות� ושאינ� רלבנטיות לעבודה המוצעת... 

 14שה בכ� שנאפשר א� שאלות הרלוונטיות למהות האיזו� הנכו� יע

 15היחסי� שעומדי� להיווצר. על קנה המידה לבחינת האיזו� בי� דרישת 

 16  הגילוי לזכות לפרטיות להיות קנה מידה אוביקטיבי".

  17 

 18על א& שעל פניו נראה כי מדובר במשרה תובענית וחריגה,  ונכו� היה מצידו של   .38

 19לקבל התייחסותה של התובעת לכ�, הרי שמעו� להבהיר זאת מהרגע הראשו� ו

 20שמשהבהירה התובעת כי תוכל לעמוד בדרישות התפקיד ג� תו� קבלת סיוע 

 21), לא היה רשאי 10/6/10מבני משפחתה, בעלה והוריה (ר' ג� המייל מיו� 

 22שמעו� להמשי� ולשאול אותה שאלות חודרניות ובלתי רלוונטיות אשר פוגעות 

 23העתידי, והפיכתה (אולי) לא� במשפחה  בפרטיותה באשר לתכנו� משפחתה

 24  ברוכת ילדי�. 

 25כמו כ� ובודאי שלא היה מקו� לאמירות סטריאוטיפיות כגו� האמירה כי 

 26  תצטר� לעבוד "כמו גבר" וכי לא יהיו לה "הנחות" בהיותה אשה.

  27 

 28טענת הנתבעת, כי קיבלה לשורותיה נשי� אימהות וה� הועסקו במחלקת   .39

 29  תביעות, לא הוכחה. 

 30ביד המבקש להביא ראיות לסתירתה של טענת אפליה בהסתמ� על העסקה מע

 31בפועל של בני קבוצות מוגנות, נדרש להציג תשתית ראייתית נרחבת ומשכנעת 
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 19מתו�  17

 1ביחס למדיניות ההעסקה של בני קבוצות אלה. תשתית המצביעה, בי� היתר, 

 2 על הכמות היחסית של עובדי� אלה בהשוואה למספר� היחסי באוכלוסיה, על

 3  תפקידיה�, רמת בכירות�, מועדי קבלת� לעבודה, תנאי העסקת� ועוד. 

 4  הנתבעת לא הביאה ולו ראשית ראיה להוכחת טענותיה.

  5 

 6בנוס&, איננו מקבלי� טענותיה של  הנתבעת, כי זימונה של התובעת לשלושה   .40

 7  ראיונות מלמד שלא הייתה כוונה של הנתבעת להפלות את התובעת. 

  8 

 9עת לא התכוו� להפלות את התובעת, עדיי�, הציגה הנתבעת ג� א� מנהל הנתב

 10התובעת אכ� לא התקבלה  ,התנהגות והתייחסות מפלה ו"בשורה התחתונה" 

 11  לעבודה. 

 12הבחינה, כאמור, הינה בחינה אובייקטיבית ובחינה כזו של מהל� הדברי� 

 13  מלמדת על חשיבה והתנהגות מפלה.

  14 

 15לאור כל האמור, נוכח התנהגות ואמירות הנתבעת, העובדה שהתובעת ענתה   .41

 16לדרישות התפקיד כפי שנקבעו על ידי הנתבעת, העדר הסבר סביר לדחיית 

 17מועמדות התובעת, והעובדה שמועמד אחר התקבל לתפקיד, שוכנענו, כי 

 18הנתבעת לא קיבלה את התובעת לעבודה על רקע היותה א� לשלושה ילדי� 

 �19 הנחתה כי עקב היותה דתייה היא מבקשת להביא מספר רב של ועל סמ

 20  ילדי� נוספי� בהמש�. 

 21  בכ�, הפרה הנתבעת את הוראות חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה. 

  22 

 23  הסעד

  24 

 25בהתבסס על 1   150,000לכתב התביעה, התובעת תובעת פיצוי בס�  27בסעי&   .42

 26בגיו עוגמת נפש, כאב הוראות חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה ו/או פיצוי� 

 27  צפייה והסתמכות. ,וסבל, אובד� הזדמנויות, אובד� קידו� מקצועי

  28 

 29  לחוק (בתקופה הרלוונטית לתביעה) קבע כ�: 1(א)  10סעי&   .43
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 19מתו�  18

 1"לבית הדי� לעבודה תהא סמכות ייחודית לדו� בהלי� אזרחי בשל הפרת חוק 

 2   –זה והוא רשאי 

 3לפסוק פיצויי� א& א� לא נגר� נזק של ממו� בשיעור שייראה לו   )1(

 4, רשאי 7בנסיבות העני�; ואול� בהלי� אזרחי בשל פגיעה כאמור בסעי& 

 5ללא הוכחת 1  50,000בית הדי� לעבודה לפסוק פיצוי שלא יעלה על 

 6  נזק;". 

  7 

 8חוק לחוק נות� בידי בית הדי� לקבוע פיצויי� בגי� הפרת הוראות ה 10סעי&   .44

 9וזאת א& א� לא הוכח נזק ממו�, כל זאת בשיעור שיראה לו בנסיבות העניי�. 

 10מטרת סעי& זה היא בי� היתר עונשית והרתעתית כעולה מההלכה הפסוקה 

 11  אשר קבעה כדלקמ�:

  12 

 13"מכח חוק שוויו� הזדמנויות יכול בית הדי� לפסוק פיצוי בשיעור 

 14ממו� פיצוי כזה  שייראה לו בנסיבות העני�, א& א� לא נגר� נזק של

 15חינוכי, מעבר לפיצוי על נזק הנית�  –עונשי  –הוא בעל פ� הרתעתי 

 16להערכה. ברי, כי חוק שוויו� הזדמנויות, על הסעדי� הקבועי� בו, בא 

 17להזהיר מפני חומרתה של האפליה ולהבטיח הגנה משפטית באמצעות 

 18  פסיקת פיצויי� אפקטיביי�". 

  19 

 20, [פורס� בעצמ.) בע"מ נ' אורית גור�הו" סנטר (עשה זאת  1156/04(ע"ע 

 21  ).20.11.07בנבו], נית� ביו� 

  22 

 23התובעת לא הוכיחה כל נזק ממשי שנר� לה ומכא�, שהפיצוי שיפסק לה הינו   .45

 24  בגבולות שקבע החוק כפיצוי ללא הוכחת נזק.

  25 

 26הכולל 1  50,000בנסיבות העניי� מוצאי� אנו לפסוק לתובעת פיצוי בס� של 

 27  בגי� עגמת הנפש שנגרמה לתובעת עקב התנהגותה של הנתבעת.בחובו ג� פיצוי 

 28יו� מקבלת פסק הדי� שא� לא כ�  30הס� האמור ישול� לתובעת תו� 

 29יתווספו לו תוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו� מת� פסק הדי� ועד 

 30  למועד התשלו� בפועל.
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 19מתו�  19

 1בס� ושכ"ט עו"ד 1  1000כמו כ� תשל� הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בס� 

 2יו� מקבלת פסק הדי� שא� לא כ� ישאו הפרשי  30אשר ישולמו תו� 1  7,500

 3  הצמדה וריבית כחוק מיו� מת� פסק הדי� ועד לתשלו� בפועל.

  4 

 5 30לצדדי� זכות ערעור על פסק הדי� לבית הדי� הארצי לעבודה בירושלי� תו�   .46

 6  יו� מקבלתו.

  7 

  8 

  9 

 10  .ויישלח אליה" , בהעדר הצדדי")2015אפריל  01(, י"ב ניס� תשע"הנית� היו", 

  11 

 12 

 13 

 14 
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 16 

  17 

  18 

  19 

  20 

  21 




