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אני מתכבדת להגיש לשר העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים את הדו"ח השנתי התשיעי של 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, המציג את עבודתו 

של צוות נציבות השוויון, הפועל לקידום השוויון והגיוון 

בתעסוקה בישראל. 

בשנת 2017, לקראת שנת העשור, העמקנו את 

פעילותנו לקידום שוק עבודה שוויוני במישורים שונים:

העלאת המודעות לקיומה של נציבות השוויון ולחוק 

שוויון הזדמנויות בעבודה בקרב החברה הערבית, 

זאת באמצעות קמפיין “מיש-פושטא”, שהושק 

בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי. קמפיין זה הביא 

למאות פניות כלליות לנציבות השוויון שמתוכן עשרות 

היו בנושאי אפליה בעבודה. היום, נציבות שוויון 

הזדמנויות בעבודה מוכרת לחברה הערבית בישראל 

הרבה יותר מבעבר.

נוסף לכך, ברבעון הראשון של שנת 2017 התחילה 

נציבות השוויון שיתוף פעולה עם רשות החברות 

הממשלתיות. שיתוף הפעולה כלל תוכניות להטמעת 

שוויון וגיוון תעסוקתי בארבע חברות ממשלתיות 

אשר ביקשו לקחת חלק בפיילוט: חברת החשמל, 

נמל אשדוד, חברת עמידר ורכבת ישראל. במסגרת 

המיזם בוצעה הערכה בארגונים, הן על ידי מדידות 

שונות של גיוון כוח האדם ושוויוניות השכר, והן על ידי 

ראיונות עם עובדים ומנהלים בכל אחד מהארגונים. 

לאחר היכרות מעמיקה עם החברות, בנינו תוכניות 

להטמעת שוויון. התוכניות נבנו בהתאם לצרכים 

והתנאים הייחודיים של כל חברה וחברה, ובשיתוף 

מלא עם ההנהלות בחברות.

השנה הצגנו בפני כבוד נשיא המדינה את מדד הגיוון 

השני, שכלל לראשונה דירוגים נפרדים של הענפים 

הכלכליים לפי רמת ההשכלה של המועסקים, 

הבחנה אשר חשפה את נציבות השוויון ואת כלל 

הציבור לממצאים חשובים וקשים בנוגע ליכולתה של 

ההשכלה לצמצם את הפערים ולשפר את תעסוקתם 

של אקדמאים מקבוצות בעמדת מיעוט. מדד הגיוון 

נוסד בשנת 2016, והוא פרי שיתוף פעולה של 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה ופרופ' אלכסנדרה קלב מאוניברסיטת 

תל-אביב. כמו כן, במדד הגיוון השנה התווסף פרק 

אשר יוקדש בכל שנה לענף כלכלי אחר. פרק זה 

כלל השנה בחינה של הגיוון והשכר בענפי ההשכלה 

הגבוהה בישראל, במסגרת מיזם 'תקווה ישראלית 

באקדמיה' של בית הנשיא.

עוד במישור זה, סקר שערכנו באמצעות מנהל 

מחקר וכלכלה בזרוע העבודה של משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים בנושא מידת 

המודעות לנציבות שוויון בסוף 2017 מלמד ש- 33% 

מהמועסקים שמעו על נציבות השוויון, לעומת 20% 

בשנת 2011. כולנו תקווה שגם בשנה זו נרחיב 

ונעמיק את מודעות הציבור לשוויון ההזדמנויות 

בעבודה ולנציבות השוויון, אשר קרוב לעשור פועלת 

בנחישות לקידום והטמעת הגיוון והשוויון במישור 

המשפטי, ההסברתי והמחקרי.

במישור המשפטי, שנת 2017 הניבה הצלחות בתיקים 

חשובים עליהם עמלה הנציבות לאורך זמן, ובראשם 

תביעה בנושא פערי השכר בעיריית ירושלים1. זאת, 

בנוסף לתיקים נוספים אליהם הצטרפה נציבות 

השוויון בעילות אפליה שונות )כגון אפליה על רקע 

גיל בחברת 'דובק'2( שהניבו פסקי דין חשובים 

ותקדימיים. למשל, בתיק אפליה על רקע מגדר 

בחברת 'אורבן קיטשן'3, הוגשה על ידי נציבות השוויון 

עמדה בעניין שלושה נושאים שעמדו לדיון: הקלטת 

השיחה ככלי להוכחת אפליה, גובה פיצוי בגין אפליה 

מכוח חוק שוויון ההזדמנויות ומתן העדפה לנשים 

בקבלה לעבודה בתפקידי מלצרות, המהווה אפליה 

"כפולה" כלפי נשים וגברים כאחד, כאשר היא 

מנציחה את הבידול התעסוקתי המגדרי. 

הגשת הדו"ח השנתי לשר הינה הזדמנות יקרה מפז 

להודות לכל שותפינו לדרך, לשר חיים כץ, למנכ"ל  

ד"ר אביגדור קפלן, לחברי הוועדה המייעצת לנציבות 

השוויון ובמיוחד לצוות עובדי הנציבות אשר מסורים 

לעבודתם ופועלים ללא הרף על מנת לקדם שינוי 

אמיתי בחברה הישראלית בכלל ובשוק העבודה 

בפרט.

 עו"ד מרים כבהא, 
נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה

דבר הנציבה

 1פרטים בעמוד 13, 2 פרטים בעמוד 16, 3 פרטים בעמוד 14
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החזון 
חזון נציבות השוויון הוא "להוות כוח המניע שוויון 

הזדמנויות בשוק העבודה תוך יצירת שותפויות 
וניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשותנו".

הנציבות שואפת להוביל תהליך של יצירת שוויון וגיוון 

בשוק העבודה מתוך אמונה כי ביטחון תעסוקתי הוא 

מפתח לחיים של עצמאות, עוצמה אישית והעצמת 

אחרים החיוניות ליצירת חברה מתוקנת, צודקת 

ויציבה.

הערכים
עבודתה של נציבות השוויון מבוססת על ארבעה 

ערכים מרכזיים:

שוויון קידום שוויון מהותי בשוק העבודה באופן 
שיביא לביטוי הולם של כלל האוכלוסיות בחברה 

הישראלית;

גיוון הטמעה של תפיסות הגיוון וההכלה במקומות 
עבודה תוך התמקדות בשינוי מדיניות, בנהלים 

ובפרקטיקות ושימת דגש ביתרונות שבגיוון תעסוקתי 

והכדאיות העסקית הטמונה בו כאמצעי לבחירת כוח 

אדם איכותי ולשמירה על החוק;

שותפות בנייה של קשרי עבודה פוריים והדדיים עם 
ארגונים ומוסדות באופן שיאפשר לנציבות השוויון 

להשיג את מטרותיה;

מקצועיות ביצוע עבודת הנציבות ביעילות ובאדיבות 
תוך שימוש במומחיות המקצועית שנצברה במהלך 

 שנות קיומה.

היעדים האסטרטגיים
בסוף 2016 גובשה התוכנית האסטרטגית של 

נציבות השוויון לשנים 2017-2018. בפועל, התוכנית 

ממשיכה את התוכנית האסטרטגית לשנים 

2014-2016, והיא מבוססת על ארבעת היעדים 

האסטרטגיים האלה:

1. להגביר ולהעמיק את האכיפה של חקיקת השוויון;

 2. לעודד גיוון והכלה בשוק העבודה ובסקטור הפרטי

    והציבורי;  

 3. להתוות מדיניות ופרקטיקות הולמות באמצעות

    המומחיות שלנו;

 4. לפעול ביעילות תוך יצירת שותפויות עם בעלי עניין

    ושימוש במשאבים העומדים לרשותנו.

התוכנית האסטרטגית לשנים 2017-2019 מסמנת 

פעילות ישירה ויצירת שיתופי פעולה של הנציבות 

עם קבוצות מעסיקים נבחרות במגזר הציבורי 

 - והפרטי. הפעילות נעשית בשני מישורים עיקריים

ההסברתי והאכיפתי. במישור ההסברתי נעשית 

פעילות ממוקדת להגברת המודעות לחוק ולנציבות 

שוויון הזדמנויות בעבודה, ויצירת שיתופי פעולה עם 

בעלי עניין. במישור האכיפתי, הפעילות מתמקדת 

במרחב המשפטי הן מבחינת קידום חקיקה רלוונטית 

והן מבחינת דגש על ייצוג פונים בתיקים משפטיים 

תקדימיים. 

היעדים האסטרטגיים מכסים את שני מישורי 

הפעולה העיקריים של הנציבות, ומאפשרים לנציבות 

ליצור שינוי נקודתי מדיד במגוון ממדים, אשר יספק 

דוגמאות מוחשיות להצלחת הטמעת השוויון, ויביא 

לידי ביטוי מירבי את המומחיות והניסיון המצטברים 

של הנציבות בהטמעת שוויון ומדידתו.

חזון, ערכים ויעדים

החוק העיקרי שמכוחו נציבות השוויון פועלת הוא 

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה )להלן: "חוק שוויון 

ההזדמנויות בעבודה" או "החוק"(. החוק מתייחס 

לכמה קבוצות החשופות תדירות לאפליה ואוסר על 

אפלייתן. לנציבות השוויון יש הסמכות לאכוף את 

החלת החוק בכל מקרה של הפרתו. להלן עילות 

האפליה כמפורט בחוק:

•  מין
•  נטייה מינית
•  מעמד אישי

 •  היריון
 •  טיפולי פוריות

•  טיפולי הפריה חוץ-גופית
•  הורות

•  גיל
•  גזע
•  דת

•  לאום
•  ארץ מוצא

•  השקפה
•  מפלגה ושירות מילואים

 •  מקום מגורים )תיקון מס' 22 לחוק(
•  תנאים שלא ממין העניין

כמו כן החוק קובע כי אפליה יכולה להתקיים החל 

משלב כניסת העובד או העובדת לשוק העבודה ועד 

צאתם ממנו: 

•  בקבלה לעבודה
•  בתנאי העבודה

•  בקידום בעבודה
 •  בנוגע להכשרה או להשתלמות מקצועית

 •  בפיטורין או בפיצויי פיטורין
•  בהטבות בנוגע לפרישה

נוסף על חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ישנם חוקים 

המרכיבים את "חקיקת השוויון" ונמצאים בסמכותה 

של נציבות השוויון. חוקים אלו מנויים בתוספת לחוק 

שוויון ההזדמנויות בעבודה ומפורטים להלן:

1. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו -     
   1996; בחוק זה נחקקו כמה תיקוני חקיקה בשנים

   האחרונות:

 •  תיקון מס' 2 לחוק זה משנת 2012 מאריך את
   תקופת ההתיישנות משנתיים לחמש שנים.

 •  תיקון מס' 3 באמצעות הוספת סעיף 6א משנת
    2014 מתייחס לפרסום מידע מגדרי ומרחיב את

    חבות פרסום המידע, ולפיו גופים המחויבים על

    פי חוק לפרסם מידע או דיווח על שכר העובדים,

    יכללו פילוח מגדרי רלוונטי.

 •  תיקון מס' 4 משנת 2014 - החלפת המונח
    "מעביד" במונח "מעסיק".

 •  תיקון מס' 5 משנת 2014 קובע הוספת סעד של
    פיצויים ללא גרימת נזק בגין תובענה מכוח חוק

   שכר שווה.

2. חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954:
תיקון מס' 51 לסעיף 9 לחוק - הורחבה ההגנה 
מפני פיטורים, והיא חלה גם על טיפולי פוריות 
או על טיפולי הפריה חוץ-גופית לקראת שתי 
לידות לכל היותר, במהלך תקופת העסקתם 

של העובד או העובדת אצל אותו מעביד 
או באותו מקום עבודה, ללא תלות במספר 

הילדים שיש להם או לטיפולים שעברו בתקופה 
שקדמה להעסקתם אצל המעסיק הנוכחי. 

הרחבת ההגנה, כאמור, חלה גם על עובדים 
שעוברים טיפולים לקראת הולדת ילד מבן זוג 
אחר, אף שעברו טיפולים להולדת ילדים מבן 

זוג קודם בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק 
או באותו מקום עבודה.

תיקון מס' 52 משנת 2014 - החלפת המונח 
 "מעביד" במונח "מעסיק".

 3. החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998
    ]תביעה אזרחית שבית הדין לעבודה מוסמך לדון

     בה[. גם בחוק זה התקבלו כמה תיקוני חקיקה
    בשנים האחרונות:

תיקון מס' 8 משנת 2013 מגדיל את גובה 
הפיצוי ללא הוכחת נזק ל-120,000ש"ח.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 
התשמ"ח- 1988 
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תיקון מס' 10 משנת 2014 לסעיף 3א מוסיף 

להגדרה של הטרדה מינית פרסום תצלום, סרט 

או הקלטה המתמקדים במיניותו של אדם.

תיקון מס' 11 משנת 2014 - החלפת המונח 

"מעביד" במונח "מעסיק".

תיקון מס' 12 לסעיף 6א לחוק מעביר למעסיק 

את נטל ההוכחה בתובענה של עובד או של 

דורש עבודה עקב פגיעה על רקע הטרדה מינית 

במסגרת יחסי עבודה.

תיקון מס' 13 לסעיפים 2, 3 ו-7 לחוק - הקביעה 

שאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן לא 

יידרש להראות למטריד שאינו מעוניין בהצעות 

או בהתייחסויות מיניות חוזרות המופנות אליו 

על מנת שייחשבו הטרדה מינית אסורה. עוד 

נקבע מפורשות בחוק שחובות המעסיק למנוע 

ולטפל במקרים של הטרדות מיניות חלות גם 

על הבעלים והמפעיל של מפעל מוגן.

 4. סעיפים 9ג' ועד 9ז' לחוק שעות עבודה ומנוחה,
    התשי"א-1951;

 5. סעיפים 41, 41א' ו-41ב' לחוק חיילים משוחררים
    )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949; 

 6. סעיף 15 א' לחוק שירות המדינה )מינויים(,
    התשי"ט-1959;

 7. סעיף 6ג' לחוק שווי זכויות האישה, התשי"א-1951:
     תיקון מס' 10 לסעיף 6ג3)ג( - הוספת חברה

    ממשלתית להגדרה של "גוף ציבורי".

 8. סעיפים 42, 42א', 64א' לחוק שירות התעסוקה,
    התשי"ט-1959 )להלן: חוק שירות התעסוקה(;

 9. חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה
    בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"ז-1997,

     לעניין תלונה לפי החוק האמור, שעניינה הפרת

    הוראה לפי חקיקת השוויון בעבודה;

 10. סעיף 173ב' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[;
 11. סעיפים 50א' ו-50ב' לחוק החברות הממשלתיות,

      התשל"ה-1975.

הסמכויות המוקנות לנציבות 
על פי חוק 

נציבות השוויון אמונה על אכיפה של חוקי השוויון 

בעבודה במישור האזרחי )להבדיל ממינהל 

ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה העוסק באכיפת 

חוקי העבודה במישור הפלילי(.

לנציבות סמכויות אכיפה משפטיות והסברתיות 

מגוונות, ובהן: 

 1. הסמכות לטפל בפניות של עובדים/ות בגין
     אפליה בעבודה, לרבות קיום בירור והחלטה על

    דרך הפעולה המתאימה במקרה הנדון;

 2. הסמכות להורות בצו למעסיק/ה להעביר לה
     נתונים באשר לקיום חובה מחובותיו על פי חקיקת

    השוויון בעבודה;

 3. הסמכות לדרוש מגוף מבוקר מידע הנחוץ לנציבות
    לביצוע תפקידה;

 4. הסמכות להגיש תביעות משפטיות בבתי הדין
     לעבודה, הן בשם הפונים/ות והן בשם נציבות

    השוויון עצמה;

 5. הסמכות להגיש בקשה לבית הדין לעבודה לקבלת
    צו כללי המורה למעסיק/ה לנקוט פעולות כלליות

   הנוגעות לעובדים/ות שלו/ה;

 6. הסמכות לנקוט פעולות הסברה והדרכה להעלאת
     המודעות הציבורית בנוגע לשוויון ולאפליה בשוק

    התעסוקה על כל המשתמע מכך.

•

• 

• 

•

נציבות השוויון מטפלת באופן שוטף בפניות של 

מועסקים/ות, מעסיקים/ות וכן פרטים וגופים אחרים 

המבקשים לקבל או למסור מידע בנושאים של 

אפליה ואי-שוויון בתעסוקה. כל פנייה מקבלת בשלב 

הראשון מענה משפטי או מידע רלוונטי. הפניות 

מגיעות אל הנציבות בדוא"ל, בטלפון או באמצעות 

מערכת פניות הציבור של משרד הכלכלה, והן 

מטופלות בנציבויות האזוריות לפי מיקומן הגאוגרפי 

ובנציבות הארצית עקב בקשה לקבלת מידע מחקרי 

או בסוגיות של מדיניות. הנציבויות האזוריות מעדכנות 

את הנציבה הארצית באופן שוטף בכל הנוגע לטיפול 

בפניות ולסוגיות העולות מהן.

כללי
בשנת 2017  התקבלו בנציבות השוויון 766 פניות 

בנושא אפליה, כולל 29 פניות בנושאי אפליה 

שהתקבלו בעקבות קמפיין “מיש-פושטא”. זוהי 

עליה של כ-8% יחסית למספר הפניות בשנת 2016. 

מאז הקמתה בספטמבר 2008, התקבלו בנציבות 

שוויון הזדמנויות בעבודה 6821 פניות בנושאי אפליה 

בסה"כ. כמו-כן, התקבלו בנציבות השוויון בשנת 

2017 עוד 368 פניות שונות, שאינן פניות בנושאי 

אפליה, בעקבות קמפיין “מיש-פושטא”, שנערך על 

ידי נציבות השוויון והמשרד לשוויון חברתי במשותף.

פניות בנושאי אפליה
בשנת 2017 הצטמצם משקל הפניות בנושא אפליה 

על רקע הריון לחמישית מהפניות לנציבות, לעומת 

כרבע מהפניות בשנת 2016. בשנת ,2017 56% 

מהפניות לנציבות השוויון היו על רקע חמישה נושאים 

בולטים: הריון, מין, לאום, שירות מילואים וגיל. זאת 

לעומת שנת 2016 שבמהלכה 57% מהפניות לנציבות 

השוויון היו על רקע ארבעה נושאים בולטים: הריון, 

מין, לאום וגיל.

פעילות משפטית
פניות ציבור לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

תרשים 1: פניות לנציבות השוויון לפי נושא הפנייה, 2016
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תרשים 2: פניות לנציבות השוויון לפי השלב בתעסוקה, 2017

תרשים 3: פניות לנציבות בנושאי אפליה לפי נציבות מטפלת, 2017:

 נציבות ת״א
 והמרכז
 40.2%

 נציבות ירושלים
 והדרום
 25.3%

נציבות ארצית 3.8% 

 נציבות חיפה
והצפון 30.7% 

התפלגות הפניות לפי השלב בתעסוקה כמעט לא השתנתה בהשוואה לשנת 2016. 

כמחצית מהפניות הנוגעות לפיטורין הן פניות בנושא אפליה על רקע הריון )49.3%(. למעלה ממחצית הפניות 

הנוגעות למודעות דרושים הן פניות בנושא אפליה על רקע מין וחמישית מהן בנושא אפליה על רקע לאום. 

בשנת 2017 40.2% מהפניות התקבלו בנציבות ת"א והמרכז, לעומת 45% בשנת 2016, ואילו 30.7% מהפניות 

התקבלו בנציבות חיפה והצפון ,לעומת 25% בשנת 2016. שיעור הפניות המתקבלות בנציבות ירושלים והדרום 

ובנציבות הארצית לא השתנה.
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תרשים 4: הפונים לנציבות לפי מגדר, 2017

תרשים 5: הפונים לנציבות לפי לאום, 2017

בדומה לשנת 2016 ולשנים קודמות, שיעור הנשים הפונות לנציבות גבוה משיעור הגברים. נושאי הפניה הבולטים 

של הנשים הם אפליה על רקע הריון )30.9% מפניות הנשים(, אפליה על רקע מין )10.0%(, אפליה על רקע לאום 

)6.1%( ואפליה על רקע הטרדה מינית )5.9%(. נושאי הפניה הבולטים של הגברים הם אפליה על רקע שירות 

מילואים )18.0%(, אפליה על רקע לאום )14.3%(, אפליה על רקע מין )12.3%( ואפליה על רקע דת )5.7%(.

שיעור הערבים שפנו לנציבות בשנת 2017 גדל ל 21% לעומת 14% בשנת 2016. זאת, ככל הנראה, 
כתוצאה מקמפיין “מיש-פושטא” שהתקיים ברבעון הראשון של שנת 2017, בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי, 
שנועד להגביר את מודעות החברה הערבית לחוק ולנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. בחודשים שלאחר הקמפיין 
הורגשה עלייה משמעותית בשיעור הפניות של ערבים. לאחר מספר חודשים העלייה נפסקה, וכמות הפניות של 

הערבים חזרה לשיעורה שהיה לפני הקמפיין.

בשנת 2017, 27.5% מהפניות של ערבים היו בנושא אפליה על רקע לאום, 17.5% מהפניות היו בנושא אפליה על 
רקע הריון, 7.5% מהפניות היו בנושא אפליה על רקע מין, 6.9% מהפניות היו בנושא מידע ונתונים, 6.3% מהפניות היו 

בנושא אפליה על רקע דת ו-5% מהפניות היו על רקע השקפה/מפלגה. 

נשים 60% 
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תרשים 8: פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע מין, 2009-2017

תרשים 9: פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע לאום, 2009-2017

2015 2016 2017201420132012201120102009

85 8462484944366030

4.6%

9.3%

6%

12%

11%

8.5%

6.1%
5.4%5%

מספר הפניות בנושא אפליה על רקע מין )תרשים 8( נשאר יציב בשנתיים האחרונות, ועומד על כתשיעית 

מהפניות לנציבות השוויון.

במהופך ממגמת הפניות בנושא אפליה על רקע היריון, המוצגת בתרשים 7, שיעור הפניות בנושא אפליה על 

רקע לאום )תרשים 9( גדל בעקביות מאז שנת 2014.

שיעור מתוך סה"כ הפניות       מספר הפניות

1011

שיעור הפניות בשנת 2017 עלה בכ-8% יחסית לשנת 2016, ועלה גם יחסית לשנת 2015, והוא מהווה כ-11% 

מכלל הפניות לנציבות מאז שנת 2009, שיעור שהוא כממוצע השנתי של תשע שנות הפעילות של הנציבות.

שיעור הפניות בנושא אפליה על רקע הריון )תרשים 7( יורד בעקביות מאז שנת 2014. עד אז היוו פניות 

אלה כשליש מסך כל הפניות במשך ארבע שנים רצופות. בשנת 2016 היוו הפניות בנושא זה כרבע מהפניות 

לנציבות, ואילו בשנת 2017 שיעורן עמד על כחמישית מסך כל הפניות לנציבות.

תרשים 6: מספר הפניות לנציבות השוויון - 2009-2017

תרשים 7: פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע הריון, 2009-2017

השוואה רב-שנתית 2009-2017

כאמור, מאז הקמתה של הנציבות בספטמבר 2008 קיבלה הנציבות 6821 פניות בנושאי אפליה. בתרשימים 

הבאים )תרשימים 6-12( שלהלן מוצגים נתונים רב-שנתיים המתייחסים לשנים 2009-2017 – תשע השנים 

המלאות בהן פעלה הנציבות. בתרשימים אלה מופיע מפרט של מספרי הפניות ושיעורי הפניות בשישה מנושאי 

האפליה העיקריים בשנת 2017.
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תרשים 10: פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע שירות מילואים, 2009-2017

שיעור מתוך סה"כ הפניות       מספר הפניות

שיעור מתוך סה"כ הפניות       מספר הפניות

תרשים 12: פניות לנציבות השוויון בנושא אפליה על רקע הטרדה מינית, 2009-2017

שיעור מתוך סה"כ הפניות       מספר הפניות
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2015 2016 2017201420132012201120102009
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שיעור הפניות בנושא אפליה על רקע שירות מילואים )תרשים 10( הוא הגבוה ביותר מאז הקמת הנציבות, 

ועומד על 7.6% מסך כל הפניות בשנת 2017. נושא פניות זה הוא הרביעי בשכיחותו בשנת 2017, לאחר אפליה 

על רקע הריון, מין ולאום.

בשונה מהיקף הפניות לנציבות השוויון על רקע שירות מילואים המוצג בתרשים 10, מספר הפניות בנושא 

אפליה על רקע גיל )תרשים 11( ירד גם בשנת 2017, ושיעורן מתוך סך כל הפניות בשנת 2017 הוא הנמוך 

ביותר מאז הקמת הנציבות. מספר הפניות היה נמוך יותר רק בשנת 2009. אפליה על רקע גיל היא סיבת 

הפניה החמישית בשכיחותה לנציבות השוויון.

2015 2016201420132012201120102009
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תרשים 11: פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע גיל, 2009-2017

שיעור הפניות לנציבות השוויון בנושא אפליה על רקע הטרדה מינית עלה גם בשנת 2017, והוא הגבוה ביותר 

מאז הקמת הנציבות. פניות בנושא אפליה על רקע הטרדה מינית הן השביעיות בשכיחותן בשנת 2017.

2015 201620142013201220112010

3.5% 3.5%

0.4%

1.7%

3.2%

1.7%

2.5%

2016

4.4%

3425 11 27 22 29 13



1415

 התדיינויות משפטיות 

לנציבות השוויון יש הסמכות לבצע אכיפה אזרחית 

של חקיקת השוויון. סמכות זו היא נדבך מרכזי 

בעבודתה. הפעילות המשפטית של הנציבות כוללת, 

בין היתר, טיפול בפניות ציבור, בירור תלונות בגין 

אפליה, מתן יעוץ משפטי לעובדים, למעסיקים 

ולציבור הרחב, כתיבת חוות דעת משפטיות, הגשת 

תביעות אזרחיות וחוות דעת מומחה לבתי הדין 

לעבודה ולבתי המשפט, הוצאת צווים כלליים בבית 

הדין המורים למעסיק/ה לנקוט פעולות כלליות לקיום 

חובותיו/ה על פי חקיקת השוויון בעבודה, וכן הוצאת 

צווים לקבלת נתונים ומסמכים ממעסיקים/ות.

נציבות השוויון מטפלת בכ-800-700 פניות בשנה. 

כל פנייה מקבלת מענה משפטי ראשוני, אך לא 

בהכרח מתגבשת לתיק או להליך משפטי הדורש 

את מעורבותה. בבואה לבחור את התיקים וההליכים 

שבהם תהיה מעורבת, הנציבות מפעילה שיקול 

דעת בהסתמך על המטרות והיעדים שהוגדרו 

בתוכנית האסטרטגית שלה ועל תחומי האחריות 

והסמכויות הנתונות בידיה, וכן על הערך התקדימי 

והשלכות השאלה המשפטית שבמחלוקת. כמו-

כן, בנוגע לתלונות על אפליה המגיעות מעובדים 

במשרדי הממשלה, חובה על הנציבות להפעיל 

סמכות במסגרת הליך פנים-ממשלתי מול היועץ 

המשפטי לממשלה )להלן: היועמ"ש(. את המסמכים 

המסדירים את עבודתה בתחום זה ניתן למצוא באתר 

האינטרנט.

בשנת 2017 הייתה נציבות השוויון מעורבת ב-14 

תיקים והליכים משפטיים, שחמישה מהם עדיין 

תלויים ועומדים.  

 הנציבות התייצבה באחת מהדרכים האלה: 

באמצעות ייצוג אחד הצדדים, כתובעת עצמאית 

)שלושה תיקים(, במעמד "ידיד בית הדין" 

)AMICUS CURIEA(    )שמונה מהתיקים( או בהתדיינויות 

פנים-ממשלתיות )תיק אחד(. בשני מקרים ניהלה 

הנציבות משא ומתן עם החברה. 

ארבעה מ-14 התיקים שבהם טיפלה נציבות השוויון 

בשנת 2017 היו בנושא אפליה על רקע לאום, 

ארבעה בנושא מגדר ועוד שלושה בנושא אפליה על 

רקע גיל. שלושה תיקים נוספים בהם טיפלה הנציבות 

בשנת 2017 היו בנושאי אפליה על רקע הריון, 

מוצא ומקום מגורים. ארבעה מהתיקים בהם טיפלה 

הנציבות בשנת 2017 הם תיקים חדשים, שנפתחו 

בשנת 2017.

להלן פירוט התיקים העיקריים בשנה זו לפי עילות 

האפליה.

אפליה מחמת מגדר
סס"ע 8143-08-10 )י-ם( נציבות השוויון נ' עיריית 

ירושלים
נציבות השוויון הגישה תביעה ראשונה מסוגה 

נגד עיריית ירושלים. עניינה של התביעה בפערי 

שכר בוטים בין נשים לגברים העובדים במחלקת 

כוח האדם באגף התברואה של עיריית ירושלים. 

התביעה התגבשה בעקבות פנייתן לנציבות של 

שתיים מעובדות המחלקה, אשר יוצגו בתביעתן 

על ידי שדולת הנשים. הנציבות תבעה את העירייה 

מכוח חוק השוויון ובשם אינטרס השוויון הכללי. בית 

הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל חלקית את 

תביעתן של שתי העובדות וקבע כי עיריית ירושלים 

תשלם לכל אחת מהן הפרשי שכר בשווי של עשרות 

אלפי שקלים )בגין פערי שכר משנת 2003(. בית 

הדין אף קיבל את בקשתה של הנציבות להורות 

לעיריית ירושלים לערוך מחקר שיבחן את פערי 

השכר המגדריים בארגון. המחקר, כך נקבע, יבוצע 

על ידי גורם מקצועי חיצוני ויכלול צעדים אופרטיביים 

לצמצום פערי השכר. עם זאת, בית הדין קבע כי 

התובעות לא סיפקו ראשית ראיה שתעביר את נטל 

ההוכחה למעסיק, כך שלא חויב על ידי בית הדין 

להראות שלא הפר גם את חוק שוויון ההזדמנויות 

בעבודה. בעקבות פסק הדין הוגש ערעור מטעם 

העירייה וערעור שכנגד מטעם העובדות. נציבות 

השוויון הגישה אף היא את עמדתה בערעור, ובה 

הבהירה כי בהתאם לקבוע בבג"צ אורית גורן, מקום 

שבו הוכחו פערי שכר לפי חוק שכר שווה, קמה 

חזקה הניתנת לסתירה, לפיה הייתה גם הפרה של 

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. 

בפס"ד נקבע כי התקיימו פערי שכר מגדריים שנבעו, 

בין היתר, מהסכם  קיבוצי המכונה "הסכם 99". 

בפסק הדין נקבע כי לא ניתן להנציח פערי שכר 

מגדריים במסגרת הסכמים מקומיים. בית הדין קיבל 

את עמדת נציבות השוויון במלואה. השופטת הסבירה 

כי החוק מקל על תובעות הטוענות לאפליה על מנת 

להתמודד עם המצב הרווח של אפליה מגדרית בשוק 

העבודה, במטרה לערוך שינוי חברתי רחב. השופטת 

קבעה כי עצם חלוקת העירייה את העובדים לקבוצות 

נפרדות, מהווה אפליה על רקע מין היות והחלוקה 

שבוצעה מוטה מהבחינה המגדרית באופן מובהק. 

בפס"ד חשוב זה של ביה"ד הארצי לעבודה מתחילת 

ינואר 2017, נקבעו פיצויים על רקע פערי שכר 

מגדריים: עיריית ירושלים תפצה את העובדות שלה 

בסכום של 200,000 ₪ מכוח חוק שוויון הזדמנויות 

בעבודה על פערי שכר מגדריים.

ס"ע )ת"א( 47986-07-17 ליה נאידורף נ' חברת 
חשמל

הליך זה עניינו אפליה מגדרית בהכשרה מקצועית. 

חברת החשמל פתחה קורסים להכשרה מקצועית 

למאבטחים, אך לא אפשרה הכשרה של מאבטחות. 

בהוראת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, הגישה 

נציבות השוויון את עמדתה, שעסקה סביב הנושא 

של אפליה מחמת מין בקבלה להכשרה מקצועית 

במקרה של העסקה באמצעות קבלן. חוות הדעת 

בחנה את השאלה: האם על מזמין שירותים מוטלת 

אחריות מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה והאם 

חברת החשמל הרימה את הנטל להוכיח שלא 

הפלתה בהתנהלותה? הנציבות הגישה את עמדתה 

בשלב הסיכומים בתיק וטענה כי יש מקום להחיל 

אחריות על מזמין השירותים, במקרה שבו יש לו 

ידיעה ושליטה על פעולותיו של נותן השירותים, 

בדומה לאחריות שסעיף 2)א1( לחוק השוויון מטיל 

על מעסיק בפועל של עובד קבלן או חברת כוח אדם. 

בפסק דין מחודש מנובמבר 2013 קיבל בית הדין את 

עמדתה של הנציבות וקבע כי גם אם לא מתקיימים 

יחסי עובד-מעסיק, חוק השוויון חל, אולם פסק לגב' 

נאידורף פיצויים מכוח חוק השוויון בסך של 30,000 

ש"ח בלבד. בעקבות זאת, ערערו שני הצדדים 

לבית הדין הארצי לעבודה: חברת החשמל ערערה 

על ההחלטה להטיל עליה אחריות, ואילו התובעת 

ערערה על גובה הפיצוי. נציבות השוויון התייצבה 

כידיד בית הדין גם בהליך הערעור, ובנוסף לעמדתה 

כפי שהוגשה לבית הדין האזורי בכל הנוגע לתחולת 

חוק השוויון גם במקרים שבהם לא מתקיימת העסקה 

ישירה, הציגה הנציבות את דעתה לעניין גובה הפיצוי 

שיש לפסוק במקרים שבהם הייתה הפרה של חוק 

שוויון ההזדמנויות בעבודה. 

ביום 13.2.2018 ניתן פסק דין בערעור: ערעור 

העובדת בנוגע להיעדר השימוע נדחה, ונדחו כל רכיבי 

הערער של חברת החשמל. התקבל ערעורה של 

העובדת בנוגע לקיומה של אפליה מחמת מינה עם 

סיום העסקתה. חברת החשמל תפצה את העובדת 

בגין נזק לא ממוני בשל אפלייתה בסכום נוסף על-סך 

40,000 ₪, בתוספת ריבית והצמדה, משנת 2010, 

יעמוד הסכום על 70,000 ₪. הערעור של העובדת 

לאי-פסיקת פיצוי בעילה של גרם הפרת חוזה, בעבור 

הפסד השתכרות בעתיד התקבל, על כן היא תקבל 

בנוסף פיצוי של 58,753 ₪. 

סע )ת"א( 1783-11-14 תומר שחל נ' ג.ח אורבן 
קיטשן בע"מ 

התובע לא התקבל לעבודה במסעדת 'אורבן קיטשן' 

בגלל היותו גבר; נאמר לו כי "מלצרות זה רק לבנות". 

הנתבעת לא קיבלה את התובע לעבודה בשל מינו 

ובכך הפרה את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

בבחירתה בהעסקת מלצריות, הנתבעת פגעה 

בגברים שלא הועסקו אצלה. בנוסף, היא העבירה 

מסר סקסיסטי כי על נשים לעבוד כמלצריות.  

לטענת הנתבעת, התובע לא ביקש באמת ובתמים 

לעבוד כמלצר, ופעל בחוסר תום לב, על מנת להפיל 

את הנתבעת בפח. הנתבעת טענה בנוסף שהתובע 

לא פנה לאחראי מוסמך, הגיע בשביל להקליט והגיש 

תביעה דומה בעבר. מחד גיסא הנתבעת לא הרימה 

את נטל ההוכחה כי לא הפרה את החוק ומאידך גיסא 

התובע לא נהג בתום לב.

בפסק דין שניתן ביום 13.8.2017 בדעת רוב של נציגי 

הציבור כנגד דעתה החולקת של סגנית הנשיאה כב' 

השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ, נקבע כי הנתבעת 

תשלם לתובע 1,000 ₪ בגין הפרת חוק שוויון 

הזדמנויות בעבודה, ו2,500 ₪ הוצאות ושכ"ט.

התובע הגיש ערעור לבית הדין הארצי. בפסק הדין 

הייתה תמימות דעים, לעניין התוצאה המשפטית, כי 

התקיימה אפליה והופר חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

המחלוקת בפסק הדין נסבה סביב סוגיית תום הלב 

של המערער. נציגי הציבור טענו כי המערער פעל 

בחוסר תום לב בניסיונו להתקבל לעבודה אצל 

המשיבה וכי פעל בחוסר תום לב בדרך ביסוס 

טענותיו על ידי תיעוד הראיות בהקלטה. כבוד סגנית 

הנשיאה ד"ר אריאלה גילצר-כץ טענה כי המערער 

אכן חיפש עבודה והגיע לפגישה הראשונה בידיים 
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נקיות ובתום לב, וגם אם הגיע למפגש השני לצורך 

הקלטת הנתבעת במטרה להפלילה, אין לכך נפקות. 

מחלוקת זו באה לידי ביטוי בקביעת נציגי הציבור, כי 

 הפיצוי שייפסק לטובת המערער יהיה בשיעור

1,000 ₪ ולא בשיעור של 15,000 ₪ כפי שקבעה 

כב' סגנית הנשיאה.

נציבות השוויון הגישה בקשה להצטרף כידיד בית 

הדין והגישה עמדה לעניין שלושה נושאים שעומדים 

לדיון: 1. הקלטת השיחה של המערער אינה מהווה 

חוסר תום לב, והיא נדרשת על מנת להוכיח קיומה 

של אפליה לנוכח הקושי הרב בהוכחת אפליה 

בכלל ובשלב הקבלה לעבודה בפרט. 2. לשאלת 

גובה הפיצוי בגין אפליה מכח חוק שוויון ההזדמנויות 

שנפסק למערער. 3. מתן העדפה לנשים בקבלה 

לעבודה בתפקידי מלצרות מהווה אפליה "כפולה" 

כלפי נשים וגברים כאחד, כאשר היא מקבעת את 

ההבניה החברתית בשימור הסטריאוטיפ של נשים 

ויעודן לעבודות מסוג מסוים, לצד פגיעה במתן 

הזדמנות שווה לגברים להתפרנס מעבודת מלצרות.

אפליה מחמת מגדר - פערי שכר
שירלי זלצמן נ' לוג'יק אינדוסטריס, סע"ש -969

 08-15
התובעת עבדה בחברת 'לוג'יק אינדוסטריס' במשך 

כשנתיים וחצי בכמה תפקידים שהשתנו מעת לעת. 

במסגרת התביעה טענה התובעת להפרת חוק 

שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו-1996 ולהפרת 

הוראות סעיף 2 )א( לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 

התשמ"ח-1988. כל זאת, בין היתר, בשל פערי שכר 

משמעותיים בינה לבין עובדים אחרים בחברה, כולם 

גברים, באותו תפקיד, בתפקידים שווים בעיקרם או 

שווים בערכם, פערים אשר לטענת התובעת עומדים 

על 83%-55% בשכר החודשי.

עוד טענה התובעת כי לפערי שכר אלו היו אף 

השלכות רציניות על ההפרשות הסוציאליות מתוך 

שכרה, ולכך יש השלכות כלכליות עתידיות רבות 

משמעות.

כמו-כן, במסגרת כתב התביעה, עלו טענות לפיהן 

הפרה הנתבעת את סעיף 7 לחוק שכר שווה לעובדת 

ולעובד התשנ"ו-1996, עת נמנעה החברה מהמצאת 

נתונים ומסמכים על אודות רמות השכר של עובדיה 

אשר מאיישים את התפקידים אליהם יש להשוות את 

שכרה של התובעת, וזאת למרות דרישותיה החוזרות 

ונשנות בהסתמך על הוראות החוק הברורות בעניין זה.

על רקע הדיון בסוגיות מהותיות בנוגע לשאלת קיומם 

של פערי שכר מגדריים צורפה נציבות השוויון לתיק 

כ"ידיד בית המשפט" ונתנה חוות דעת ראשונית 

במסגרת דיון קדם, שבו הפנת ה לחוות הדעת שנתנה 

בעניין אורלי חביב נ' שטראוס גרופ בע"מ, סע"ש 

52538-07-14. עמדת נציבות השוויון תוגש לאחר 

הגשת תצהירי הנתבעת. לעת עתה ההליך בעיצומו 

של שלב ההוכחות.

אפליה מחמת לאום
תסע"ש )י-ם( 42715-12-15 תמרה סוויטי נ' 

חברת פלאפון: 
פיטורי עובדת ערביה על רקע אמירה שפורסמה 

על ידה בפייסבוק התומכת במחבל שביצע פיגוע. 

הנציבות  הגישה עמדה בתיק כידידת בית הדין בו 

טענה כי אין זה סביר שהתובעת הייתה יחידה מבין 

העובדים אשר העלתה פרסום "המנוגד לנורמות 

ולערכים של החברה", אולם היא הייתה היחידה 

שפוטרה בשל פרסום זה. לכן התנהלות זו מעלה 

חשש כי הפיטורים עלו כדי אפליה עקיפה על רקע 

לאום. ב- 5.4.17 ניתן פסק דין. בית הדין פסק כי לא 

ניתן לבסס עילה לאפליה מכוח חוק שוויון הזדמנויות 

בעבודה. התובעת העלתה לראשונה את טענת 

האפליה רק בשלב הסיכומים ומשכך אין לתת 

לטענותיה משקל בהליך. אולם, נפסק כי נפל פגם 

חמור בפיטורי התובעת ופסק לה 30,000 ₪ פיצויים 

בגין הפגם בהליך ו- 10,000 ₪ פיצוי בגין נזק לא 

ממוני עבור עוגמת הנפש שנגרמה לה.

ת"א 9532-10-14 התנועה ליהדות מתקדמת 
בישראל נ' ארז ליברמן )עבודה עברית(: 

אתר אינטרנט המציע שירותי פרסום ומשרות 

פנויות ליהודים בלבד ולעסקים שבבעלות יהודים 

בלבד. הכול תוך הפליה על בסיס גזע ולאום ובניגוד 

לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה 

למקומות בידור ולמקומות ציבוריים התשס"א-2000. 

התביעה התנהלה נגדם על ידי התנועה הרפורמית 

ומרכז מוסאואה בבית המשפט השלום בירושלים. 

התביעה מבוססת על הפרת חוק איסור אפליה 

בשירותים ומוצרים. הנציבות הצטרפה בעמדה לפיה 

פרסום לוח מפלה זה מעניק פלטפורמה המאפשרת 

למעסיקים להמשיך ולקיים מדיניות גזענית העומדת 

בניגוד לחוק, ומעודד בבירור אפליה בשוק התעסוקה. 

ההליך מעלה סוגיות מהותיות לשאלת השוויון של 

בני החברה הערבית בתעסוקה. השופטת עינת אבמן 

מולר קבעה בפסק הדין )15.10.17( כי בהתאם 

לעמדת נציבות השוויון, לוח המציע מקומות עבודה 

ליהודים בלבד תוך שהוא משכנע שלא להעסיק 

אחרים )ערבים בפרט( מהווה הפליה. בבית משפט 

השלום נקבע פיצוי בסך 40,000 ₪ מכוח חוק איסור 

הפליה בשירותים ומוצרים והוצאות משפט בסך של 

7,500 ₪. התובע ארז ליברמן הגיש ערעור למחוזי, 

באמצעות התא המשפטי של עמותת "דרך חיים". 

השופטת במחוזי דחתה את הערעור, והשאירה את 

גובה הפיצויים על כנם.

תיק אנונימי - הסכם פשרה שנחתם בסיוע 
הנציבות: 

בעקבות פרסום לפיו לכאורה התבקש קבלן שירותים 

שלא להציב בעבודה עובדים על רקע לאום, פנתה 

הנציבה האזורית של מחוז ירושלים והדרום במשרד 

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, עו"ד ג'נט 

שלום, בשביל לברר את טענת האפליה, לכאורה, 

כפי שעלתה מהפרסום הנ"ל. נציבות שוויון יצגה פונה 

בהליכי משא ומתן בעניין. נחתם הסכם פשרה בין 

קבלן השירותים והעובד, הכולל ויתור על תביעות 

כלשהן הן מטעם העובד והן מטעם הנציבות, לפיו 

ישלם קבלן השירותים לעובד פיצוי בסך 40,000 ₪ + 

פדיון ימי חופשה על סך 3,800 ₪.

אפליה מחמת דת ולאום
ת"א סע"ש 23-01-17 ד"ר מריה מחאמיד נ' ניו שן 

קליניק בע"מ
עניינו של הליך זה בהפלייתה, לכאורה, של התובעת, 

מחמת לאום ודת, בקבלה לעבודה כרופאת שיניים 

אצל הנתבעת, מרפאת שיניים בעיר נתניה. זאת, 

מאחר שהיא עוטה חיג'אב.

בספטמבר השנה הגישה הנציבות את עמדתה כ"ידיד 

בית המשפט". העמדה הוגבלה על ידי בית הדין 

לטענת ההגנה של הנתבעת בדבר שאלת קבילותה 

של טענת "דרישת לקוחות" בהיבט הרחב של הסוגיה 

האם שימוש מעסיק בהצדקה ביטחונית או בדרישת 

לקוחות- מהווה משום אפליה, ולגבי האופן בו יש 

לבחון תשובת המעסיק כאמור. 

בעמדת הנציבות נטען, כי "הנתבעת לא סירבה לקבל 

את התובעת לעבודה מחמת היותה מוסלמית, אלא 

מחשש תגובת הלקוחות, ועל כן ביקשה כי זו תסיר 

את החיג'אב. ראשית, מדובר בדרישה משפילה 

שטמונה בה דעה קדומה של מי שהופקד על קבלת 

עובדים. שנית, ניכר הזלזול בתחושת האפליה שהיה 

עלול לחוש כל מועמד סביר במצבה של התובעת 

מבקשה כזו. קרי, דרישה זו עשויה הייתה לעורר 

בכל מועמד סביר, הנמנה על הקבוצה המוחלשת 

אליה משתייכת התובעת, תחושה כי הטעם לדחייה 

נעוץ בהשתייכות הקבוצתית לעוטות החיג'אב, קרי 

מוסלמיות דתיות." ההליך ממתין לדיון הוכחות הקבוע 

לסוף שנת 2018.

אפליה מחמת גיל
סע"ש 36973-11-13 רבקה רוזנבאום נ' חברת 

דובק בע"מ
לבית הדין הוגשה תביעה בטענה לאפליה פסולה 

אשר נהגה חברת דובק בע"מ כלפי התובעת 

בפיטוריה בשל גילה, לכאורה. לטענת התובעת, 

פיטוריה נעשו באופן מפתיע ושרירותי, מבלי שעלתה 

כל טענה בדבר תפקודה ובניגוד לעמדת מנהלה 

הישיר, שביקש להשאירה בתפקיד. הנתבעת התנגדה 

לצירופה של נציבות שוויון להליך במעמד של 

"ידיד בית הדין", אולם בית הדין החליט בהחלטתו 

המנומקת כי יש חשיבות לצירופה של הנציבות 

להליך. נציבות השוויון הגישה את עמדתה בתיק 

ביום 10 בינואר 2017, לפיה בהינתן הסכמה בדבר 

תפקודה משביע הרצון של התובעת, וככל שהנתבעת 

נדרשה לצמצם במערך כוח האדם, התפיסה לפיה 

יש להפריש תחילה את ה"פנסיונרים" מעצם מעמדם 

ככאלו היא תפיסה שרירותית, שגויה ואף עלולה 

לעמוד בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות. דברים אלו 

מקבלים משנה תוקף עת מדובר בפרישת נשים אשר 

זכות הפרישה המוקדמת ניתנת לבחירתן ובהתאם 

לשיקוליהן ואיננה נתונה לשיקולו של המעסיק, וביתר 

שאת כאשר ידוע למעסיק כי פרישה כפויה מוקדמת 

של העובדת מהווה פגיעה כלכלית בה. עוד טוענת 

הנציבות כי ככל שהיה מקום לבחון את גיל התובעת 

בשאלת סיום ההעסקה, הרי גילה היה צריך לפעול 

לטובתה ולא לרעתה, והבחינה צריכה להיעשות 

על פי אמות מידה שונות בהתאם לסיטואציה. עוד 

הדגישה הנציבות בעמדתה כי אין בעצם ההתייחסות 

לגיל העובד לטעון לקיומה של אפליה, אולם יש בה 

כדי לחייב את המעסיק להצדיק את ההתייחסות 

ולהוכיח כי ככל שהייתה השפעה לגיל, הרי היא 

עמדה לזכות העובד, וההחלטה הייתה סבירה 

ומידתית לאחר בחינת כל השיקולים הרלוונטיים. 
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ביום 28.9.2017 ניתן פסק דין. ביה"ד פסק כי, 

התובעת פוטרה מעבודתה בנתבעת מחמת גילה 

ובהליך שימוע פגום, ופסק לזכותה פיצוי בשל אובדן 

הכנסה עד למועד הפרישה הקבוע בחוק )67(; פיצוי 

ללא הוכחת נזק בגין אפלייתה בסך של 50,000 ₪, 

 ופיצוי בגין היעדר שימוע כדין בסך של 52,500 ₪ 

)6 משכורות(. שני הצדדים הגישו ערעור.

ס"ע 42247-09-16 ישראל לוין נגד הספריה 
הלאומית: 

הפליה בקבלה לעבודה מחמת גיל. התובע )63( 

הגיש קורות חיים למשרת ארכיונאי בספריה 

הלאומית. התובע לא זומן לריאיון עבודה. הנתבעת 

טוענת כי מועמדתו נשללה משום כישורי יתר וניסיון 

ענף בתחום. הנציבות בעמדתה בתיק עסקה בשאלת 

העברת נטל ההוכחה למעסיק. לדעת הנציבות, 

התובע הציג כי הוא בעל כישורי סף לתפקיד ואילו 

טענת הנתבעת ל"כישורי יתר" לא מרימה את נטל 

ההוכחה שלא הפלתה. הנציבות בעמדתה ביקשה 

להציג כי יש קורלציה בין וותק, ניסיון וגיל ועמדה 

על כך שטיעון של "כישורי יתר" עלול להוות כסות 

לאפליה על רקע גיל. התיק נסגר בהסכם פשרה ב- 

.28.9.17

הליך פנים ממשלתי בנוגע לאביבה סתיו נ' 
מועצה אזורית מנשה 

עניינו של ההליך בפיטורי הגב' אביבה סתיו בשל 

גילה מבית הספר 'גוונים' השייך למועצה האזורית. 

גב' סתיו, גמלאית משרד החינוך, החלה לעבוד 

בביה"ס כמורה לאנגלית בהיקף של 40% משרה 

החל מספטמבר 2011, בהיותה כבת 60, ועד 

לפיטוריה באוגוסט 2015.

גב' סתיו עבדה לאורך שנות העבודה בביה"ס, 

לשביעות רצונם המלא של הממונים עליה והשקיעה 

בעבודתה את כל מרצה וכישוריה, תוך תחושת 

שליחות ושייכות בהיותה חלק ממפעל חשוב זה. דא 

עקא, במאי 2015, קיבלה גב' סתיו הודעה ממנהל 

ביה"ס, לפיה הוא מודיע לה על סיום העסקתה 

בביה"ס בתום שנת הלימודים 2014/2015 התשע"ה, 

בטענה כי הדבר נעשה על פי הנחיית המועצה 

האזורית מנשה, אשר בהתאם אליה הוא נדרש 

להימנע מהעסקתם של גמלאים. בנוסף לכך, סמוך 

מאוד למועד פיטוריה, המועצה פרסמה מודעת 

דרושים לאיתור מורים לאנגלית. הנציבות יצגה את 

גב' אביבה סתיו במסגרת הליך פנים-ממשלתי שבו 

השתתפו נציגים ממשרד המשפטים, משרד הפנים 

משרד החינוך, ונציגי המועצה. במסגרת ההליך 

התקבלה עמדת הנציבות לפיה המועצה לא הצליחה 

לעמוד בנטל ההוכחה להוכיח כי לא פעלה מתוך 

שיקולים פסולים, וכי בעצם נוכחותו של שיקול פסול 

בהליך קבלת ההחלטה, יש די כדי לפסול אותה או 

לכל הפחות להכתימה כהחלטה מפלה. בעקבות 

ההליך הפנים-ממשלתי נוהל משא ומתן בין הנציבות 

לבין נציגי המועצה, אשר בסיומו הגיעו הצדדים 

להסכם פשרה לפיו גב' סתיו פוצתה בסך 40,000 ₪, 

והמועצה התחייבה להמשיך לנקוט פעולות לקידום 

גיוס שוויוני.

אפליה מחמת היריון
סע"ש 49599-02-17 מרוה ג'אבר ונציבות שוויון 

נגד בנק לאומי
במהלך חודש פברואר 2017, הגישה נציבות שוויון 

הזדמנויות בעבודה לבית הדין האזורי לעבודה 

בחיפה, תביעה משפטית בשמה ובשם מרוה ג'אבר, 

עובדת בנק ערבי ישראל בע"מ לשעבר, שמוזג לבנק 

לאומי, אשר במסגרתה הועלו טענות על אפליה 

בקידום בעבודה על רקע הריון משום שהתובעת לא 

זומנה לוועדת קביעות בתקופת הריונה. התובעת 

טענה, כי אף שהייתה עובדת מקצועית, מסורה 

ומוערכת, וקיבלה הערכות שנתיות גבוהות, לא 

זומנה לוועדת קביעות רק משום שהייתה בהיריון, 

וזימונה נדחה לאחר שובה מחופשת לידה. "הרגשתי 

שמדובר בהפליה לא הוגנת ובאי צדק,  וכי הסיבה 

שבגללה לא זומנתי לוועדת קביעות הייתה לא עניינית 

והחלטתי להתפטר".

התיק נסגר בפשרה, תמורת תשלום סכום מוסכם 

לתובעת, והצהרה מצד הבנק כי אינו נוקט מדיניות 

מפלה כלפי עובדות בהריון, ומאמץ את עמדת 

הנציבות, בכך שלא תינקט על ידו מדיניות לפיה נשים 

בהריון לא תזומנה לוועדות קביעות, והוא מתחייב 

לרענן את ההנחיות בנושא לגורמים הרלבנטיים.

אפליה מחמת מוצא
סע"ש 63240-06-16 אבי סהלו נ' חברת החשמל 

עניינו של ההליך בתביעה שהוגשה על ידי מר 

סהלו, עובד חברת החשמל לשעבר, יוצא אתיופיה, 

בטענה שפיטוריו היו בניגוד להוראות חוק הגנה על 

עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או 

במנהל התקין(, התשנ"ז - 1997 ובניגוד לחוק שוויון 

הזדמנויות בעבודה, התשנ"ח - 1988. התובע, עובד 

טוב, מסור ומוערך לדעת כל הממונים עליו, מצא את 

עצמו, על לא עוול בכפו, קורבן ליחס גזעני ופוגעני 

כלפיו על רקע מוצאו האתיופי. שני עובדים ותיקים 

של הנתבעת, עמם עבד ביחד באותה המחלקה 

במשך מספר שנים, הטיחו בפניו, בנוכחות עובדים 

אחרים, התבטאויות חריפות כגון "מה אתה אומר 

על האתיופי הזה?", "מסתנן סודני", "אנחנו צריכים 

להקים מפלגה ולהעיף את כל האתיופים האלה 

שמקבלים הכל כלול ומשתלטים לנו על המדינה" 

ועוד. 

מר סהלו חש כי הגשת תלונתו הובילה להתנכלות 

קשה כלפיו מצד עובדי המחלקה. הוא מצא עצמו 

מתמודד עם חרם חברתי מאורגן מצד העובדים 

הקבועים בחברה שנמשך חודשים ארוכים עד 

הפסקת עבודתו בנתבעת. חמור מכך, התובע טען, 

כי התלונה שהגיש הובילה לפגיעה בסיכוייו לקבלת 

קביעות אצל הנתבעת ובסופו של דבר לפיטוריו. 

בנוסף, נאמר לו מפורשות על ידי הממונה עליו, כי 

אילולא התלונה שהוגשה על ידו, הוא היה מקבל 

קביעות. הליך הבירור בענייניו של אבי סהלו בוצע 

תחילה באמצעות הנציבות האזורית במחוז ירושלים 

והדרום, לאחר מכן הוגשה תביעה בשמו באמצעות 

היחידה לסיוע משפטי. הנציבות שוקלת הגשת עמדה 

בהליך כידידת בית הדין.

אפליה מחמת מקום מגורים
ב"ש 34393-08-17  ז'ניה חולקובסקי נ' לימאן 

משאבי אנוש בע"מ: 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הגישה תביעה 

בשם פונה נגד חברת 'לימאן משאבי אנוש' בטענה 

לאפליה בקבלה לעבודה על רקע מקום מגורים. 

ז'ניה פנה לנציבות שוויון וסיפר כי ניגש אל החברה 

וביקש להגיש מועמדות למשרה בעיר אשדוד. נמסר 

לו כי המשרה מיועדת לתושבי אשדוד בלבד. לאחר 

התכתבויות בין נציבות השוויון לחברה, ולאחר 

שנראה כי לא הורם הנטל להוכיח שהפונה לא הופלה 

מחמת מגורים, הגישה הנציבות בשמה ובשם הפונה 

תביעה לבית הדין האזורי בבאר שבע. קדם דיון בתיק 

התקיים ב- 4.2.18. התיק נדחה ללא צו להוצאות. 

 חוות דעת משפטיות 

חוות הדעת של נציבות השוויון משרתות מגוון של 

גורמים בזירה הפוליטית, המשפטית והחברתית 

בבואם לקבל החלטות תקדימיות בתחום השוויון 

בתעסוקה. במהלך שנת 2017 ניסחה נציבות השוויון 

והפיצה חוות דעת משפטיות בנושאים שונים. חלקן 

הוגשו לבית הדין מתוקף תפקידה של הנציבות כ"ידיד 

בית הדין" בתיקים משפטיים שבתחומי פעילותה, 

כפי שפורט לעיל. חוות דעת אחרות נכתבו כמענה 

לסוגיות עקרוניות ופרטניות הנוגעות לתחומי פעילותה 

של נציבות השוויון. בנוסף, הגישה הנציבות חוות 

דעת להצעות חוק, על חלקן ניתן לקרוא בפרק הבא. 

במישור המשפטי חוות הדעת של הנציבות תרמו, 

אפוא, לפיתוח ולהרחבת הדיסציפלינה המשפטית 

בנושא שוויון ההזדמנויות, ואילו במישור ההסברתי הן 

תרמו להטמעה של ערכי השוויון ולשינוי של דפוסי 

חשיבה קיימים בשוק העבודה הפרטי והציבורי. חוות 

הדעת מוסיפות להתפרסם באתר האינטרנט של 

הנציבות ומיועדות לשימוש הציבור הרחב.

חקיקה ופעילות פרלמנטרית
נציבות השוויון מלווה באופן אקטיבי את פעילות 

החקיקה וקביעת ההסדרים בוועדות הכנסת ובוועדות 

השרים על מנת לוודא שבמסגרתה מובאים בחשבון 

ערכים של שוויון ושילוב אוכלוסיות מגוונות בשוק 

העבודה. בשנת 2017 השתתפה הנציבות בכ- 36 

ועדות כנסת או ועדות שרים.
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חקיקה ופעילות פרלמנטרית 

נציבות השוויון מלווה באופן אקטיבי את פעילות 

החקיקה וקביעת ההסדרים בוועדות הכנסת ובוועדות 

השרים על מנת לוודא שבמסגרתה מובאים בחשבון 

ערכים של שוויון ושילוב אוכלוסיות מגוונות בשוק 

העבודה.

ועדות שרים 
חוות דעת להצעות חוק

בשנת 2017 הוגשו כ-35 התייחסויות להצעות חוק 

שהועלו בוועדת שרים. להלן פירוט לגבי שלוש מחוות 

דעת המשפטיות שהוגשו ב 2017. 

 – הצעת חוק שירות המדינה )מינויים( )תיקון
מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת(, 

התשע"ו–2016
על פי הצעת החוק, יתוקן חוק שירות המדינה 

)מינויים( באופן שבו תהיה עדיפות בקבלה לשירות 

המדינה, למי מהזכאים להעדפה מתקנת אשר שירתו 

בשירות סדיר או בשירות לאומי.  

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה סבורה כי הצעת 

החוק הקובעת מתן עדיפות למשרתים בהעדפה 

מתקנת אינה נכנסת לגדר המקרים בהם יש לנקוט 

כלי של העדפה מתקנת, ואף עלולה לעלות לכדי 

אפליה על פי החקיקה והפסיקה במדינת ישראל. על-

כן, הנציבות מתנגדת להצעה. בחודש נובמבר עברה 

הצעת החוק בתיאום עם נציבות שירות המדינה, 
משרד המשפטים ומשרד האוצר.

הצעת חוק שירות המדינה )מינויים( )תיקון – 
העדפת מי שסיים שירות סדיר( התשע"ז–2017  

הצ"ח פרטית להעדפת מי שסיים שירות סדיר. 

מטרתה להעדיף מי שסיים שירות סדיר בקבלה 

לעבודה בשירות המדינה. עמדת נציבות השוויון היא 

שהצעת החוק אינה עולה לכדי העדפה מתקנת ולכן 

עלולה להוות אפליה עקיפה בניגוד לחוק השוויון. 

הנציבות הדגישה כי אין זה ראוי להתנות את זכותו 

של אדם להתקבל לעבודה בכלל ולשירות המדינה 

בפרט בשירות סדיר, לאומי או אזרחי. זאת משום 

שהתניה זו עלולה להביא לאפליה עקיפה בניגוד לחוק 

שוויון ההזדמנויות בעבודה ואף לסכל, הלכה למעשה, 

את מטרת הייצוג ההולם וההעדפה המתקנת בשירות 

המדינה. 

ההצעה עברה והוכפפה להצעת החוק - העדפה 
מתקנת למשרתים בהעדפה מתקנת.

הצעת חוק שיווי זכויות האישה )תיקון – ייצוג 
הולם לנשים במקום העבודה(, התשע"ז–2017

הצ"ח המבקשת לתת ייצוג הולם לנשים בשוק הפרטי 

באמצעות תיקון חוק שוויון זכויות האישה. הנציבות 

הביעה תמיכה מלאה בהצ"ח אשר יכולה לקדם נשים 

בשוק הפרטי ולהביא לייצוגן השוויוני בכל הדרגות 

ובכל התפקידים ובכך אף לסייע בצמצום פערי שכר 

בשוק העבודה.  

הדיון בהצעה נדחה.

השתתפות בועדות הכנסת
בשנת 2017 השתתפה נציבות השוויון בלמעלה מ-22 

דיונים בוועדות הכנסת השונות, אשר עסקו בנושאים 

שבתחומי האחריות של נציבות השוויון. להלן תקציר 

של מקצת הדיונים. 

הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 
 )30.01.2017(

ניתוח מגדרי של תקציב משרד הבריאות. מנכ"ל 

משרד הבריאות הציג בפני חבריי הועדה ניתוח מגדרי 

של תקציב המשרד וצעדים לעתיד. עו"ד נועה נאמן 

ביקשה לחדד את הצעדים האופרטיביים המתוכננים 

לצמצום פערי השכר ולהדגיש כי ככל שניגשות 

נשים לתפקידי מנהלות, יש לזכור את כללי ההעדפה 

המתקנת בכל הנוגע לכישורים דומים.

הועדה לקידום מעמד האישה )13.6.2017(
דיון שנתי בנושא הטרדות מיניות במשטרה - בישיבה 

הוצגו נתוני תלונות על הטרדה מינית במשטרה ונתוני 

ייצוג נשים וערבים במשטרת ישראל. בנוסף הוצגה 

פעילות ההסברה בתוך הארגון, ודובר על הצורך 

במניעת תרבות של השתקה ובצורך בטיפול נכון, 

מהיר ויעיל בתלונות. הנציבה האזורית של ירושלים 

והדרום, עו"ד ג'נט שלום, הרחיבה בדבר הצורך 

להגביר את הגיוון במשטרה ולהגיע לשיעור של 50% 

נשים בכלל התפקידים במשטרת ישראל. 

ועדת הכספים )26.06.2017(
דיון בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים. עו"ד נועה 

נאמן הציגה את עמדת הנציבות בנושא ולפיה 

העלאת גיל פרישה צריכה להיעשות תוך מתן מענה 

לנשים שנפלטות משוק העבודה ואין להן מקורות 

הכנסה נוספים, כמו גם לנשים העובדות במקצועות 

השוחקים.

ועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 
  )27.06.2017(

דיון בנושא הטרדות מיניות בשירות המדינה - נתונים 

ואופן הטיפול. עו"ד נועה נאמן הדגישה את חשיבות 

מעמד הממונות במקומות העבודה אשר משפיע 

באופן ישיר על כמות התלונות ואיכות הטיפול בהן. 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות )28.6.2017( 
ישיבה בנושא אפליה על רקע משקל. השתתפה עו"ד 

מירנה סוידאן מנציבות תל אביב והמרכז. בוועדה 

הוצגו נתונים שחשפה עמותת "אדם ומלואו" ולפיהם 

63% מהאוכלוסייה סובלת מעודף משקל. מייסדי 

עמותת "אדם ומלואו הארגון הישראלי למניעת 

אפליה על רקע משקל" הציגו את נושא האפליה 

על רקע משקל כסוגיה חבויה בחברה הישראלית, 

אשר פולשת לכל תחומי החיים ברווחה, משפחה, 

שירותי הבריאות, מערכת החינוך, תקשורת. עו"ד 

מירנה סוידאן מנציבות השוויון הסבירה שאפליה 

על רקע מראה חיצוני ומשקל אינה מופיעה בחוק 

השוויון, אך לפי סעיף 2)ב( )תנאים שלא ממין העניין( 

אפליה כזאת תחשב כאפליה כל עוד האבחנה אינה 

מתחייבת מאופיו של התפקיד. עו"ד מירנה סוידאן 

קראה למי שחווה או חוותה אפליה לפנות לנציבות 

בכדי להילחם בתופעה ולהעלות את המודעת בכדי 

לצמצם כלל הניתן  את היקפה בשוק העבודה.

ועדת העלייה והקליטה )24.7.17(
דיון בנושא ייצוג הולם בחברות הממשלתיות 

ובתאגידים. עו"ד נועה נאמן הציגה את שיתוף הפעולה 

של נציבות שוויון עם רשות החברות הממשלתיות, 

ואת פרוייקט הטמעת הגיוון והשוויון בחברות 

הממשלתיות, תוך שימת דגש על רמת ייצוג ועל 

איכות התפקידים. 

ועדת העלייה והקליטה )7.11.2017(
דיון בנושא אפליה על רקע מוצא, לאור מקרים 

שהתפרסמו לפיהם עובדים ממוצא רוסי אינם 

מתקבלים לעבודה/מפוטרים ממקום העבודה בשל 

פגיעה בתעודת הכשרות. עו"ד נועה נאמן הציגה את 

פעילותה של הנציבות בנושא, וניצלה את המעמד 

על מנת לבקש מן הנוכחים, ובמיוחד מחברי הכנסת 

שהיו שותפים לדיון, להפנות לטיפול הנציבות פניות 

במגיעות אליהם בנושא.

ועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 
)13.11.2017(

דיון בנושא פערי שכר בין נשים לגברים בעקבות 

דו"ח ה- OECD. עו"ד נועה נאמן הציגה ממצאים 

שונים מתוך מדד הגיוון  והתייחסה לנתון לפיו, בכל 

הקשור לנשים, רמת ייצוג גבוהה לא מבטיחה 

שוויוניות שכר.

ועדות כנסת נוספות בהן השתתף צוות הנציבות 
במהלך שנת 2017:

הנציבה האזורית של ירושלים והדרום השתתפה 

בישיבות הבאות: בישיבת ועדת הכלכלה בה הציגה 

הנציבה נתונים על פניות בנושא אפליה שחווים 

משרתי מילואים לנציבות. היא השתתפה גם בדיון 

בכנסת על ייצוג הולם לערבים בשירות המדינה 

)18.7(, הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי- 

תעסוקת נשים בדואיות בנגב )31.10(, הוועדה 

לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי- מסקנות הוועדה 

הציבורית לקידום נשים בשלטון המקומי )20.11( 

והוועדה לקידום מעמד האישה - הצגת מדד המגדר 

של 'שוות' - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית 

.)4.12(
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הנציבות במרחב המקוון

אתר האינטרנט
לקראת סוף שנת 2015 הושק אתר האינטרנט החדש 

של נציבות השוויון. האתר החדש מורכב מכמה 

דפי משנה: דף המיועד לעובדים ובו פירוט של סוגי 

אפליה, שאלות ותשובות, חקיקה רלוונטית, פסיקה, 

מחקרים וסקרים, חוות דעת ומידע על העדפה 

מתקנת בשירות המדינה. כמו-כן, דף מעסיקים 

ובו מידע על קורסי הכשרה בנושא גיוון תעסוקתי 

ושירותים אחרים שנציבות השוויון מציעה למעסיקים, 

פרסומים רלוונטיים, פסיקה וחקיקה, קמפיין 

המעסיקים של נציבות השוויון ועוד. 

במהלך שנת 2017 נספרו 7,970 צפיות בדף הבית 

של אתר הנציבות, מתוכן 5,684 צפיות ייחודיות 

)כלומר, ללא ספירה של צפיות חוזרות בדף במהלך 

פעילות באתר(. 

כתובת אתר האינטרנט של נציבות שוויון ההזדמנויות 

HTTP://EMPLOYMENT.MOLSA.GOV.IL/SHIVION :בעבודה

דף הפייסבוק
דף הפייסבוק של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה 

נפתח בשנת 2010. כחלק מקמפיין הנציבות שודרג 

העמוד בשנת 2014. עד סוף שנת 2017 היו 12,959 

לייקים לעמוד. )לעומת 10,733 בסוף שנת 2016(.

לדף מועלים על בסיס יום-יומי תכנים מגוונים בנושא 

מניעת אפליה והטמעת שוויון וגיוון בשוק העבודה, 

ביניהם כתבות עיתונות, הודעות על כנסים וקורסים 

למעסיקים, דיווחים על הרצאות של צוות הנציבות, 

שאלות מעובדים וממעסיקים ועוד. 

הרצאות, השתתפות בכנסים ובפורומים 
כחלק מעבודת ההסברה והעלאת המודעות שנעשית 

בנציבות השוויון, צוות הנציבות מקיים פאנלים וכנסים. 

בנוסף, הצוות מעביר הרצאות רבות במטרה להגיע 

לקהלי יעד מגוונים, בהם מעסיקים/ות, מנהלים/ות 

בכירים/ות ועובדים/ות. בשנת 2017 נתן צוות הנציבות 

כ-110 הרצאות בפני קהלים שונים בארץ ובחו"ל 

לעומת 120 בשנת 2016 ו- 92 הרצאות בשנת 2015. 

מטרת ההרצאות היא להפיץ את הידע הקיים בנושא 

שוויון הזדמנויות בעבודה, ולספר עבודת הנציבות. 

ההרצאות באות גם לעסוק בסוגיות בוערות בתחום 

שוויון ההזדמנויות, כגון שילוב חרדים בשוק העבודה, 

שוויון מגדרי ופערי שכר בין גברים לנשים, תעסוקת 

נשים ערביות, החשיבות והיתרונות שבגיוון תעסוקתי 

 ועוד. להלן פירוט מקצת הפעילויות שהתקיימו 

בשנה זו.

כנסי הנציבות
כנס השקת קמפיין מיש פושטא 

הכנס נערך בחודש מרץ בנצרת בשיתוף עם הרשות 

לפיתוח כלכלי של החברה הערבית במשרד לשוויון 

חברתי. מטרתו העיקרית הייתה להעלות מודעות 

בקרב החברה הערבית לאפליה בשוק העבודה. כנס 

ההשקה נערך במעמד שרת המשרד לשוויון חברתי 

גילה גמליאל, מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים 

החברתיים, דר' אביגדור קפלן ומנהל הרשות לפיתוח 

 כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי, 

מר איימן סייף. 

הקמפיין נועד להגביר את המודעות בחברה הערבית 

בכל הנוגע לזכויותיהם של העובדות והעובדים בשוק 

העבודה ולאיסור האפליה על רקע מגדר, דת, לאום, 

הריון גיל, השקפה ועוד. הקמפיין הציג לציבור הערבי 

את הנציבות ככתובת במקרים בהם נתקלו באפליה 

בכל שלב משלבי ההעסקה.

הנציבה הארצית, עו"ד מרים כבהא, קראה 

למעסיקים לקחת חלק בעשייה החשובה של 

הנציבות על מנת שהחברה כולה תזכה ליהנות - 

כלכלית וחברתית כאחד, מכוח העבודה של האזרחים 

הערבים במדינת ישראל ומשוק עבודה מגוון. 

במקביל, היא פנתה אל העובדים הערבים בבקשה 

שלא לוותר על הזכויות שלהם, ולפנות אל נציבות 

השוויון אם חוו אפליה בעבודה.   

במסגרת הכנס התקיים פאנל בהשתתפות מר ניר 

לבינגר, מנהל החברה המרכזית למכירות והפצה 

מקבוצת קוקה קולה, מר חסאן טואפרה מרשות 

החברות הממשלתיות, גב' באסמה חלף, מנהלת 

צוות פיתוח מחלקת מעבדים באינטל וגב' סלימה 

מוסטפא-סלימאן, מנהלת תחום פיתוח איזורי - 

הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון 

חברתי. הם הציגו מקרים של השתלבות מוצלחת של הסברה והעלאת מודעות

עובדים ערבים במקומות העבודה השונים, וסיפרו על 

האתגרים איתם התמודדו מעסיקים ועובדים כאחד.

 כנס מדד הגיוון 2017 
בדצמבר הוצג "מדד הגיוון 2017" בבית הנשיא במעמד 

נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין, מנכ"ל משרד 

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים דר' אביגדור 

קפלן, ומר הראל טובי, מנכ"ל בית הנשיא.

מדד הגיוון, אשר הושק בבית הנשיא בשנת 2016, 

הוא מיזם ייחודי, פרי שיתוף פעולה של נציבות שוויון 

ההזדמנויות בעבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

)יפית אלפנדרי, שהיא גם חברה בוועדה המייעצת 

של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ואילה גינת( 

ואוניברסיטת תל אביב )פרופ' אלכסנדרה קלב מהחוג 

לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, שהיא גם חברה בוועדה 

המייעצת של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה(.

בשנת 2016 המדד סיפק תמונת מצב של שילוב נשים, 

ערבים, חרדים, ילידי אתיופיה ובני 45 ומעלה בעשרים 

ענפי כלכלה מרכזיים. בשנת 2017 פותח המדד, והוא 

כולל את דירוג הגיוון ושוויוניות השכר בענפי הכלכלה 

עבור אקדמאים ועבור מי שאינם אקדמאים בנפרד. כמו 

כן הוקדש פרק מהפרסום לענפי האקדמיה. 

בפתח האירוע נשא מר הראל טובי דברי ברכה, 

ולאחריו ניתנה הרצאת אורח מאת ד"ר יואב הלר, 

שכותרתה "הגיוון התעסוקתי בראי אתגרי מדינת 

ישראל". בהמשך האירוע נערכה סדנת גיוון בשולחנות 

עגולים, אשר הועברה על ידי היועצים הארגוניים 

המועסקים על ידי נציבות השוויון, גברת אירית חוביץ 

ומר אילון סלייטר, וכן על ידי חברי צוות נציבות שוויון 

הזדמנויות בעבודה ועובדי בית הנשיא. הסדנאות לווו 

בערכות גיוון למשתתפים.

לאחר הסדנה נשאה פרופ' אלכסנדרה קלב הרצאה 

המסכמת את ממצאי מדד הגיוון 2017, וסיכמה את 

משמעותם החברתית והמסקנות האופרטיביות של 

הממצאים.

לסיכום הכנס, נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין 

נשא דברי ברכה. אחריו עלה מנכ"ל משרד העבודה 

הרווחה והשירותים החברתיים, דר' אביגדור קפלן, 

שבירך גם הוא, ולבסוף בירכה הנציבה הארצית עו"ד 

מרים כבהא.

בכנס נכחו נציגי תקשורת רבים. מדד הגיוון זכה 

גם השנה לסיקור תקשורתי נרחב. חלק מהכתבות 

מצורפות בנספח לדו"ח זה.

הרצאות והשתתפות בכנסים
במהלך שנת 2017 הנציבה הארצית, עו"ד מרים כבהא, 

נתנה עשרות הרצאות שונות בפני קהלים מגוונים בארץ 

ובעולם. להלן פירוט מקצתן:

'מנכ"לים על הבר' - בחודש ינואר, מנכ"לים של 
משרדים ממשלתיים הרצו בברים במחנה יהודה. הערב 

התקיים במסגרת פרוייקט של רוח חדשה לחיבור 

בין המגזר הציבורי לירושלים. בין היתר, הרצו בברים 

שונים המנכ"לים של משרדי האוצר, המשפטים, משרד 

האנרגיה, משרד ראש הממשלה ועוד. הנציבה הארצית 

הרצתה בבר "שוקא" על נציבות השוויון ופעילותה.

כנס אילת לנושאי עבודה - בחודש פברואר השתתפה 

הנציבה בכנס אילת ה - 21 לנושאי עבודה אשר 

נוסד על ידי נשיאות הארגונים העסקיים במשותף עם 

ההסתדרות. בכנס השתתפו ראשי הממשל והמשק, 

וראשי תחום העבודה בארץ. 

הנציבה השתתפה בפאנל "פערי שכר בישראל - 

גברים ונשים - האם המעסיקים יכולים לעשות לשיפור 

המצב". הנציבה גם נשאה הרצאה בנושא והביאה 

בפני הנוכחים נתונים מתוך מדד הגיוון 2016, פסקי דין 

לדוגמא ואף הציגה כלים לשינוי בידי המעסיק. 

על עובדים מאוגדים, חרדים ומה שביניהם - בחודש 
אפריל השתתפה הנציבה הארצית  בכנס  של המכון 

החרדי למחקרי מדיניות בנושא "על עובדים מאוגדים, 

חרדים ומה שביניהם" - איגודי עובדים וזכויות בעבודה. 

הנציבה הייתה שותפה לפאנל בנושא "זכויות נשים 

בעבודה" והרצתה על תופעת פערי השכר בין גברים 

ונשים בכלל, ובקרב נשים חרדיות בפרט. 

סדנת גיוון בבית הנשיא - בחודש יוני השתתפה 
הנציבה הארצית במפגש של "תקווה ישראלית 

באקדמיה" שהתקיים בבית הנשיא. במפגש השתתפו 

נציגי מוסדות אקדמיים שהצטרפו למיזם ואשר מינו 

עובד לתפקיד 'ממונה תקווה ישראלית'. הנציבה הובילה 

סדנה שעסקה בייצוג וגיוון, מתוך מטרה לרתום את 

המשתתפים בסדנה להבנה שביכולתם לקדם שינוי 

מוסדי שיוביל להגברת הייצוג והגיוון בסגל המנהלי 

והאקדמי.
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הרצאות בפני משלחות שונות מארה"ב - במהלך 
שנת 2017 הרצתה הנציבה הארצית פעמיים בפני 

משלחת של כ-20 עוזרים פרלמנטריים של חברי 

קונגרס אמריקניים )MECEA DELEGATION(, ופעם אחת 

בפני משלחת של נשים מנהיגות מארה"ב. ההרצאות 

תואמו על ידי נציגים ממשרד החוץ. 

הנציבה התמקדה בפעילות נציבות השוויון, ושוחחה 

על נושאים הקשורים לסוגיות חברתיות, קידום נשים, 

ושילוב מיעוטים וקבוצות חלשות בשוק העבודה. 

ועדת CEDAW - הנציבה הארצית הצטרפה למשלחת 
שהופיעה בסוף חודש אוקטובר בפני ועדת האו"ם 

האחראית על יישום האמנה לביטול כל צורות האפליה 

נגד נשים. במשלחת היו חברים נציגים ממשרדים 

ממשלתיים שונים כדוגמת משרד המשפטים ומשרד 

הבריאות. חברי המשלחת הציגו בפני חבריי ועדת 

האו"ם צעדים שונים הנעשים לצורך ביעור אפליה נגד 

נשים במדינת ישראל. הנציבה הארצית הציגה את 

פעילות נציבות השוויון בכלל ואת נושא אפליית הנשים 

בפרט, ונתנה מענה בנושאים שונים הקשורים לנשים 

בתעסוקה.

ועידת 'עדיף' ה - 17 - הנציבה הארצית הרצתה 
בחודש נובמבר בוועידת 'עדיף' ה-17, הוועידה המרכזית 

של ענף הביטוח והפנסיה, אשר נערכה תחת הכותרת 

"חדשנות מובילה לצמיחה". יותר מ-800 איש, בהם 

בכירי ענף הביטוח והפנסיה, השתתפו בוועידה. 

הנציבה השתתפה בפאנל "עשור לפנסיה חובה - 

אתגרים מול תמורות", והרצאתה התמקדה בנושא 

אי-שוויון פנסיוני בין גברים לנשים.

כנס דה מרקר - בחודש נובמבר הנציבה הארצית 
השתתפה בוועידה הכלכלית של החברה הערבית 

שהתקיימה בנצרת. הנציבה הארצית שוחחה עם כתבת 

ועורכת מדור קריירה ב-THEMARKER טלי חרותי-סובר. 

מקצת דבריה של הנציבה: "האפליה מול החברה 

הערבית היא לא רק על רקע לאום, ויצאנו בקמפיין 

ייעודי לחברה הערבית שמסביר על אי השוויון. כיום, 

22% מהפניות לנציבות נעשות על ידי ערבים, והפניות 

לא רק על רקע לאום. מדובר בהפנמה של הנוכחות 

של הנציבות ככלי מסייע" )בקישור ניתן לצפות בראיון 

במלואו, כפי שהתקיים על הבמה:

HTTPS://WWW.THEMARKER.COM/ALLNEWS/LIVE-

 )1.4604894?CARDID=704418792

עו"ד שירי לב-רן לביא, הנציבה האזורית של תל 
אביב והמרכז, קיימה במהלך 2017 עשרות הרצאות 
מול קהלים שונים - באקדמיה, בפני פורומים משפטיים 

שונים, בפני מעסיקים, עמותות, ארגונים חברתיים 

וקהלים נוספים. הרצאותיה באוניברסיטאות ומכללות 

התקיימו באוניברסיטת תל אביב )ינואר(, בקמפוס 

'אילת' של אוניברסיטת בן גוריון )ינואר(, באוניברסיטה 

העברית )ינואר(, במכללה למנהל )בינואר ובאוגוסט( 

מול משתתפי הקליניקה לזכויות זקנה אוניברסיטת בר 

אילן )מרץ(, במכללת נתניה )אפריל(, באוניברסיטת 

חיפה )אפריל(, בפני האגודה ליחסי עבודה 

באוניברסיטת ת"א, בנושא העסקת נשים ומיעוטים 

)מאי( ובקריה האקדמית אונו )אוקטובר(. עו"ד לב-

רן לביא נשאה הרצאות גם בפני משתתפי סמינרים, 

קורסים ומרכזי חינוך מחוץ לאקדמיה, ובהם סמינר 

גילנות 'אמצע הדרך' )פברואר(, מכללת חשבים )מרץ(, 

וכן במסגרת קורס שנותנת העיתונאית טלי חרותי-סובר 

)אוקטובר(.

הרצאותיה של עו"ד לב-רן לביא בפני פורומים 

משפטיים שונים כללו את משרד עורכי הדין 'הרצוג, 

פוקס, נאמן' )פברואר(, את הפרקליטות )ספטמבר(, 

את בית הדין לעבודה )ספטמבר(, ואת לשכת עורכי 

הדין בתל אביב )אוקטובר, נובמבר(. 

כמו כן הרצתה הנציבה האזורית של תל אביב והמרכז 

בפני עמותות, מעסיקים וארגונים חברתיים שונים - 

'מעלה' )פברואר(, מרכז ריאן בטייבה )ינואר(, איגוד 

הסיוע לנפגעי הטרדה מינית )מרץ(. היא השתתפה 

בסמינר פורום לכיוון תעסוקתי )מרץ( וכן בשולחן 

עגול שארגנה עמותת איתך-מעכי, שכותרתו "אכיפת 

זכויות נשים בעבודה באזור המשולש יעדים ואתגרים" 

)אפריל(, ונשאה הרצאות בנושא הטרדה מינית במועדון 

קהילתי ביפו )יולי( ובפני חברות הייטק )אוקטובר(.   

הנציבה האזורית של תל אביב והמרכז, עו"ד שירי 

לב-רן לביא, הרצתה גם בכנס יחסי העבודה באילת 

והשתתפה בפאנל עבודה ומגדר בכנס במרכז ליאו בק 

)שניהם בחודש פברואר(. היא הרצתה בכנס לשכת 

עורכי הדין )יוני(, בכנס האגודה לביטחון סוציאלי בנושא 

גיוון )אוגוסט( ובכנס התעסוקה של המשרד לשוויון 

חברתי )אוקטובר(. 

הנציבה האזורית של תל אביב והמרכז עו"ד שירי 

לב-רן לביא הרצתה גם בכנס יחסי העבודה באילת 

והשתתפה בפאנל עבודה ומגדר בכנס במרכז ליאו בק 

)שניהם בחודש פברואר(, הרצתה בכנס לשכת עורכי 

הדין )יוני(, בכנס האגודה לביטחון סוציאלי בנושא גיוון 

)אוגוסט( ובכנס התעסוקה של המשרד לשוויון חברתי 

)אוקטובר(. 

במהלך שנת 2017 העבירו עו"ד פיראס פראג', נציב 
שוויון הזדמנויות בעבודה של חיפה והצפון, ועו"ד 
מיראל נח'ול מנציבות חיפה והצפון, עשרות הרצאות 

בפני מגוון קהלים ובמסגרות שונות. להלן הבולטות 

שבהן:

ערב עיון מטעם לשכת עורכי הדין במוקד באקה 
אלגרביה - בסוף ינואר השתתף עו"ד פיראס פראג', 

הנציב האזורי של מחוז חיפה והצפון, בערב עיון מטעם 

לשכת עורכי הדין במוקד באקה אלגרביה, אשר 

במהלכו העביר הרצאה שעסקה בסקירת המצב 

המשפטי וההתפתחויות שבפסיקה ובחקיקה בכל הנוגע 

לשוויון תעסוקתי ומניעת אפליה בעבודה. במהלך ערב 

העיון הציג הנציב האזורי מחקרים בנושא שוויון וגיוון 

תעסוקתי בישראל והדרכים היעילות לקידום ערכים אלו 

ולמניעת אפליה והדרה בעבודה.

 כנס השקת השדולה למען האישה הדרוזית 
בכנסת - בתחילת דצמבר השתתף עו"ד פיראס פראג', 

הנציב האזורי של מחוז חיפה והצפון בכנס השקת 

השדולה. במהלך הכנס קרא הנציב האזורי לכל אישה 

שנתקלת בתופעות אפליה בשוק העבודה לא להסס 

ולפנות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לקבלת סיוע 

ויעוץ משפטי.

 

עו"ד פיראס פראג', נציב אזורי של חיפה והצפון, בכנס 

השקת השדולה למען האישה הדרוזית בכנסת

הרצאות בפני מעסיקים - 
הרצאות בפני עיריות שפרעם וחיפה - באמצע פברואר 

העביר עו"ד פיראס פראג', הנציב האזורי של מחוז 

חיפה והצפון, הרצאה בפני מנהלי המחלקות בעיריית 

שפרעם, במסגרת שיתוף פעולה עם הממונה על 

מעמד האישה בעיריית שפרעם. בהרצאתו הרחיב 

הנציב בנושא תפקידה של נציבות השוויון וסמכויותיה, 

והסביר את חשיבות הגיוון התעסוקתי בשוק העבודה, 

תוך הצגת נתונים על מצב האפליה ופערי השכר בשוק 

העבודה. בהרצאתו ייחד הנציב פרק לנושא ההטרדה 

המינית בעבודה, בדגש על חובות המעסיק לנקיטת 

אמצעי מנע, דרכי טיפול ובירור תלונות בגין הטרדה 

מינית.

 

עו"ד פיראס פראג', נציב איזורי של חיפה והצפון, 

בהרצאה בויצ"ו בעיריית חיפה העבודה" 

בסוף יוני הרצה עו"ד פיראס פראג' באולם הכנסים 

של עיריית חיפה בפני עובדות עיריית חיפה, במסגרת 

תוכנית "עוצמה נשית בעולם העבודה" שמפעילה ויצ"ו 

ישראל בעיריית חיפה.

במהלך ההרצאה, הציג הנציב נתונים ומחקרים על 

אודות תמונת מצב בעולם העבודה בישראל בדגש על 

פערי שכר מגדריים והתמודדויות ייחודיות של נשים 

בעולם העבודה.

הרצאה בפני עובדי 'אלפא אומגה' הנדסה בנצרת - 

באמצע מרץ נתן עו"ד פיראס פראג' הרצאה בפני 

העובדים של חברת 'אלפא אומגה הנדסה' בנצרת. 

ההרצאה עסקה בסוגיית אכיפת חקיקת השוויון ומיגור 

תופעות האפליה בשוק העבודה. במהלכה, הוצגו נתונים 

על מצב האפליה ופערי השכר המגדריים. בנוסף, 

עסקה ההרצאה בנושא הטרדה מינית בעבודה, בדגש 

על חובות המעסיק בנקיטת אמצעי מנע ודרכי טיפול 

ובירור תלונות בגין הטרדה מינית.
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הרצאות באוניברסיטאות - בתחילת יוני השתתף 
עו"ד פיראס פראג' בכנס "זכויות נשים בישראל" 

באוניברסיטת חיפה, במושב שעסק בנושא "הדרת 

נשים במרחב הציבורי", והתייחס בדבריו לפעילות 

הנציבות ותרומתה לקידום נשים בשוק העבודה, תוך 

מתן דוגמאות למקרים של הדרת נשים משוק העבודה 

שטופלו על ידי הנציבות.

באמצע ספטמבר נתן עו"ד פיראס פראג' הרצאה 

באוניברסיטת חיפה במסגרת קורס גיוס ומיון עובדים. 

בהרצאתו התייחס הנציב האזורי לתפקידם המרכזי של 

העוסקים במשאבי אנוש בקידום שוויון הזדמנויות בשוק 

העבודה, ולחשיבות הטמעת השוויון והגיוון התעסוקתי 

בשוק העבודה. כמו-כן, התייחס בהרצאתו לאכיפת 

חקיקת השוויון ומיגור תופעות האפליה בעבודה.

באמצע נובמבר נשא עו"ד פיראס פראג' הרצאה בפני 

סטודנטים וסטודנטיות הלומדים בקליניקות המשפטיות 

"משפט ופמיניזם", ו-"זכויות זקנים" באוניברסיטת חיפה.

בהרצאה הציג הנציב נתונים על מצב האפליה ופערי 

השכר בשוק העבודה, וסקר את המצב המשפטי 

וההתפתחויות בפסיקה ובחקיקה בכל הנוגע לשוויון 

תעסוקתי ומניעת אפליה בעבודה.

הרצאות במרכזי ריאן - במסגרת שיתוף פעולה בין 
נציבות השוויון לחברת "אלפנאר", המפעילה את מרכזי 

ריאן, העבירו ע"ד פיראס פראג', הנציב האזורי של מחוז 

חיפה והצפון ועו"ד מיראל נח'ול מנציבות חיפה והצפון 

סדרת הרצאות במרכזי ריאן בנצרת, אום אלפחם, 

אבו סנאן, שיבלי, ירכא, ג'וליס, בועינה נג'ידאת ובית 

ג'אן, בפני ציבור בלתי מועסקים וציבור עובדים בתת-

תעסוקה. ההרצאות הועברו במסגרת סדנאות הכשרה 

שמקיימים מרכזי ריאן, אשר נועדו לתת מענה לחברה 

הערבית בתחום ההשתלבות בעולם העבודה. מטרת 

ההרצאות היתה העלאת המודעות לחקיקת השוויון 

בעבודה והקניית כלים וידע להשתלבות והתמודדות עם 

חסמים בשוק העבודה.

 

הנציבה האזורית של ירושלים והדרום, עו"ד ג'נט 
שלום העבירה בשנת 2017 הרצאות בפני קהלים 

שונים ובמסגרות שונות, וביניהם הרצאות במכללת 

ספיר ובפני וועדת 2050 ישראל )שתיהן בינואר(. היא 

הרצתה גם בפני ממונות על שוויון מגדרי במסגרת קורס 

הכשרת ממונות אשר עסק בנושא שוויון הזדמנויות 

בעבודה )פברואר(, במרכז ריאן בישוב חורה, בנושא 

מניעת הטרדה מינית )אפריל(. היא השתתפה בפנאל 

של לשכת עורכי הדין בנושא מגדר )יולי( והעבירה   

הרצאה בפני עובדי מנהל החינוך של עיריית באר שבע, 

בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה בכלל, ונציבות השוויון 

עצמה, כדי להנגיש את הידע למנהלים ולעובדים 

)נובמבר(.

כמו-כן, השתתפה הנציבה בפאנל בכנס 'ספיר פוגש 

אקדמיה - ממשל - חברה אזרחית', שעסק בנושא 

זכויות חברתיות וכלכליות בפריפריה וזכויות בחברה 

הבדואית )אפריל( ובפאנל נוסף במכללת ספיר, בנושא 

אתגרי הרגולוציה במשפט העבודה )דצמבר(. הפאנל 

נערך במסגרת שבוע זכויות האדם ובחסות בית הספר 

למשפטים של המכללה. הפאנל עסק בנושא של 

שוויון זכויות, בהיבטים המשפטיים והחברתיים של גיוון 

בשוק העבודה, בנושא הפערים המגדריים, זכויות של 

אוכלוסיות מוחלשות, ייצוג של עובדים, נגישות, וכן, 

באופן שבו זכויות יסוד נוספות, באות לידי ביטוי בשוק 

עבודה.

בנוסף, קיימה הנציבה של איזור ירושלים והדרום 

הרצאות בפני הקליניקה של שדולת הנשים במרכז 

האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן )בנובמבר(, ובפני 

הסטודנטים של הקליניקה לזכויות בדואים של מכללת 

ספיר )דצמבר(. הסטודנטים בקליניקה פועלים בשטח 

ומפעלי מרכזי זכויות לבדואים בכמה מוקדים בדרום. 

עו"ד שלום התייחסה בהרצאותיה לחשיבות שוויון 

ההזדמנויות בעבודה, מחיר האפליה והאחריות בה 

נושאים כולנו לקידום שוק עבודה המקדם שוויון 

הזדמנויות.

הרצאותיה של עו"ד נועה נאמן מהנציבות הארצית 
התקיימו בפני מעסיקים וארגונים שונים, ובעיקר בנושא 

ההטרדה המינית במקומות העבודה ושוויון הזדמנויות 

בעבודה. בין קהליה נמנים עובדי האגודה לזכויות 

האזרח, עובדי עיריית נס ציונה, עובדי חברת 'הארגז', 

עובדי חברת 'אידאה' ועובדי חברת 'פרופימקס', בחמש 

הרצאות נפרדות. ההרצאות קיבלו משמעות נוספת 

.METOO# וחשובה לאור הקמפיין

כמו-כן, העבירה עו"ד נאמן בשנת 2017 הרצאה בנושא 

שוויון הזדמנויות בעבודה ומתן כלים ראשוניים לסיוע 

לפונים - למתנדבי שי"ל בסניף פתח תקווה.



2829

 שיתופי פעולה עם 
מעסיקים/ות 

פיתוח תוכנית להטמעת שוויון במועצה 
האזורית אבו בסמה

ברבעון הראשון של 2017 החלה נציבות השוויון 

להפעיל פיילוט של תוכנית ייחודית וחדשנית בשיתוף 

עם רשות החברות הממשלתיות ועם מספר גופים 

אקדמיים, לקידום הגיוון התעסוקתי והטמעת שוויון 

הזדמנויות. התוכניות הן תוכניות עומק רב שנתיות 

שמטרתן להביא לשינוי מעמיק וארוך טווח. 

מטרות העל של התוכניות להטמעת שוויון וקידום 

גיוון הן שינוי משמעותי בשיעורי הייצוג של עובדים 

ועובדות מקבוצות גיוון בארגון בכלל ובתפקידים 

ניהוליים ובכירים בפרט. כמו-כן, נועדה התוכנית 

להטמיע תשתיות ארגוניות, מדיניות ולהשתית תרבות 

ארגונית של הכלה. היעדים ומדדי הבקרה נקבעים 

עבור כל ארגון במסגרת תוכנית מותאמת אישית 

המבוססת על המאפיינים והצרכים הייחודיים של כל 

ארגון. 

במסגרת הפיילוט מקיימת הנציבות סדנאות והכשרות 

לנציגי הארגונים, שמטרתן להעלות את המודעות 

לחשיבות הרב-גוניות בחברה, להדריך את החברות 

כיצד ליצור סביבה מכילה יותר, וללמדן לגייס עובדים 

איכותיים מקהילות שונות. במישור הפרקטי, מסייעת 

התוכנית בזיהוי וניתוח של דפוסי העסקה, גיוס, קידום 

והשתלבות בארגון ובבניית תוכנית עבודה מפורטת 

להשגת שוויון באפיקי הפעולה הנבחרים. במקביל, 

לצד כל זה, מתבצעת עריכת מדידה ובקרה של 

עמידה ביעדי התוכנית. בין החברות המשתתפות: 

חברת החשמל, נמל אשדוד, עמידר ורכבת ישראל 

ואוניברסיטת בן גוריון. 

התוכנית פותחה על בסיס חקיקת השוויון בשוק 

העבודה, ועל ההבנה ששוויון הזדמנויות והעסקה רב-

גונית מקדמים אינטרס כלכלי, ציבורי וחברתי למשק 

הישראלי. הסדנאות הראשונות התקיימו בבית הנשיא 

ובחברת עמידר בהובלת נציבות השוויון ובתקצובה, 

בשיתוף עם רשם החברות במשרד האוצר, ונכון 

לשלב זה צפויים להשתתף מנהלים וסמנכ"לים של 

משאבי אנוש בכ-35 חברות ממשלתיות. 

שיתופי פעולה עם ארגוני 
המגזר השלישי 

שולחן עגול חרדים
בסוף חודש נובמבר כינסה הנציבות הארצית שולחן 

עגול שעניינו החברה החרדית - לקידום האוכלוסייה 

החרדית בישראל בשוק העבודה ולמניעת אפליה 

בשוק העבודה. 

מיעוט הפניות מתוך האוכלוסייה החרדית הוביל את 

הנציבות הארצית להקמת השולחן העגול, שסביבו 

התכנסו אנשי מפתח מתוך המגזר הפרטי, השלישי 

והציבורי של החברה, כולם בעלי אוריינטציה לשילוב 

חרדים בשוק העבודה. המטרה היא להנגיש את 

השירותים של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה 

ולאפשר לחברה החרדית לראות בנו כתובת ומשאב 

ציבורי שיכול לסייע. כינוס השולחן נועד כדי לקבל 

מידע מן החברה החרדית כיצד ניתן להתחבר לשטח 

בצורה מפרה ושאינה פוגעת באוכלוסייה. 

הנציבות הציגה בפני המשתתפים את הכלים הקיימים 

בידה על מנת לסייע לנוכחים דוגמת מתן הרצאות 

בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, כתיבת מאמרים 

ועוד. הנוכחים נתנו לצוות הנציבות הצעות מעשיות 

להמשך הדרך.

במהלך שנת 2018 בכוונתנו לכנס את הנוכחים לעוד 

2 מפגשים.   

 עידוד וקידום שוויון 
בשוק העבודה בישראל

פורום לקידום יוצאי אתיופיה

הפורום לקידום האוכלוסייה האתיופית אשר מובל 

על ידי עו"ד שירי לב רן לביא, הנציבה אזורית של תל 

אביב והמרכז ועו"ד נועה נאמן מן הנציבות הארצית, 

התכנס זו הפעם השלישית.

בפורום חברים נציגים מתוך המגזר הציבורי והשלישי 

ומטרתו העיקרית היא הגברת הייצוג של יוצאי 

אתיופיה בשוק העבודה הישראלי תוך שימת דגש על 

העסקה איכותנית וקידום העובדים בארגון. 

הדיון התמקד בהצגת נתונים רלוונטיים מתוך מדד 

הגיוון 2017, בשיח פתוח עם המשתתפים בנוגע לסיוע 

בתהליך אל מול החברות הממשלתיות, ובקידום 

פניות לנציבות מתוך האוכלוסייה, בדגש על פניות 

המתייחסות לתעסוקה איכותית. 

הפורום להגברת האכיפה בחברה 
הערבית

במהלך שנת 2017, התקיימו בתאריכים  26.1.2017, 

19.4.2017 ו-ב 6.11.2017, שלוש ישיבות של 

הפורום להגברת האכיפה והמודעות לחברה 

הערבית במשרדי הנציבות בחיפה. הפורום נועד 

ליצור קואליציה של שיתופי פעולה בין כל הארגונים 

והמשרדים הממשלתיים לשם הגברת המודעות 

והאכיפה לגבי חקיקת השוויון וחוקי העבודה בחברה 

הערבית. במסגרת הישיבה הוצגו ונידונו שלושה יעדי 

ביצוע אופרטיביים שבכוונת חברי הפורום לקדם 

בתקופה הקרובה.

במהלך הישיבות, נידון נושא הגברת נראות נציבות 

השוויון בקרב החברה הערבית, על ידי הגברת 

המודעות באמצעות הקמפיין “מיש-פושטא” כיעד 

אופרטיבי, ואפשרויות קידומו על ידי חברי הפורום, 

כל אחד בתחום עיסוקו. במסגרת שיתוף הפעולה, 

התקיימה פעילות "קפה על הבוקר", אשר במסגרתה 

חילקו עובדי מרכזי ריאן לעובדים שנמצאים בדרכם 

לעבודה קפה ועלונים הנוגעים לקמפיין “מיש-

פושטא”'.

בנוסף, נידונו במסגרת ישיבות הפורום, דילמות 

שחברי הפורום נתקלים בהן במהלך עבודתם, 

ונושאים במטרה שיקודמו במסגרת הפורום כמו 

כתיבת כתבות וטורים אישיים של חברי הפורום.

שיתופי פעולה עם האקדמיה
שיתוף פעולה עם הקליניקה המשפטית 

במכללת ספיר 

גם במהלך 2017 המשיך שיתוף הפעולה שנבנה 

ב-2016 עם הקליניקה המשפטית במכללת ספיר 

בשדרות. במסגרת שיתוף פעולה זה, סטודנטים 

למשפטים ולמנהל ציבורי עושים פרקטיקום)הכשרה 

מעשית( על מנת להיחשף כבר במהלך הלימודים 

האקדמיים לעבודתם של גופים ציבוריים. נציבות 

השוויון נבחרה להיות חלק מהמיזם. במסגרת זו 

התנדבו השנה שלושה סטודנטים אשר כל אחד לקח 

חלק בהיבט אחר של פעילות נציבות השוויון: לקיחת 

חלק בכתיבת עמדה משפטית, יצירת מסמך לצורך 

קידום מדיניות גיוון במקומות עבודה וכיו"ב. 

שיתופי פעולה עם משרדי 
ממשלה

נציבות השוויון מקיימת קשר שוטף ועקבי עם משרדי 

הממשלה ועם גופים ציבוריים אחרים, הן במסגרת 

פניות פרטניות של מועסקים/ות מהמגזר הציבורי, 

והן באמצעות מתן חוות דעת וייעוץ בנושא שוויון 

הזדמנויות ואפליה בעבודה.

קמפיין “מיש-פושטא”

קמפיין “מיש-פושטא” - קמפיין העלאת המודעות 

בחברה הערבית העוסק בקידום זכויות העובדים 

והמאבק באפליה במקומות העבודה. הוא הושק 

ביום 21.3.2017. הקמפיין הינו יוזמה משותפת של 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה 

והרווחה והרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים 

במשרד לשוויון חברתי. הקמפיין הושק למשך 

ארבעה שבועות, ובעקבותיו הקמפיין התקבלו פניות 

רבות. הקמפיין התמקד בתכנים העוסקים באיסור 

אפליה על רקע הריון, דת, לאום וגיל. התכנים 

פורסמו באינטרנט, בתכניות רדיו בערבית שעוסקות 

בסוגיות השונות של אפליה תעסוקתית, ברשתות 

חברתיות, בעיתונות ארצית ומקומית ושלטי חוצות 

ביישובים הערבים.
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שיתופי פעולה נוספים
פרויקט הנגשת זכויות בדרום:

מטרתו של הפרויקט היא להגיע לאוכלוסייה עצמה 

ולהנגיש בפניה את הזכויות העומדות לה מכוח 

חקיקת השוויון. הנגשה זו כללה ייעוץ משפטי מקצועי, 

מתן כלים לזיהוי אפליה בעבודה, בירור מול מעסיקים 

במקרים המתאימים והגשת תביעות אזרחיות 

במקרים המתאימים. במהלך 2017 התקיימו פגישות 

בנושא עם עיריית באר שבע, מרכז ריאן דרום, יועצת 

ראש עיר לשוויון מגדרי- עיריית אשקלון, קליניקה 

מכללת ספיר ומשרד הנגב והגליל.

במסגרת זו תציע נציבות השוויון כל אחד מהשותפים 

הפוטנציאלים )כל אחד לפי מאפייניו(: הכשרות רוחב 

והרצאות בנושא שוויון ההזדמנויות, מניעת אפליה 

וגיוון, ייעוץ משפטי חינם בתחום עבודת הנציבות לכל 

פונה או עו"ד אשר מטפל בתיק בתחום זה, הצטרפות 

להליכים משפטיים כידיד בית הדין, ליווי משותף של 

תיקים ושקילת האופציה למתן חסות ובחינת בקשת 

מימון של עד 50,000 מטעם נציבות השוויון )רלוונטי 

לגורמים שאינם ממשלתיים(.

השתתפות בוועדות ציבוריות

 הנציבה האזורית של ירושלים והדרום, עו"ד ג'נט

שלום, השתתפה בוועדות הבאות:

כינוס הוועדה לקידום נשים בשלטון 
המקומי

הנציבה האזורית של ירושלים והדרום, עו"ד ג'נט 

שלום, השתתפה בדיון הוועדה לקידום נשים בשלטון 

המקומי של משרד הפנים )16.1.17(. בכינוס הוועדה 

הציגה עו"ד ג'נט שלום יחד עם עו"ד מרגלית בוטרמן 

את המצב המשפטי הקיים של ייצוג נשים בשלטון 

המקומי ואת המלצותיהן לשיפור.

מובילות

ועדה מייעצת- עו"ד שלום חברה בוועדה המייעצת 

של התוכנית, הפועלת למען שילוב נשים חרדיות 

וקידומן לתעסוקה איכותית. 

תעסוקת בדואים, משרד הביטחון- ועדה חדשה 

העוסקת בקידום תעסוקת חיילים בדואים משוחררים 

בדרום.

ועדת היגוי ריאן דרום

ועדה שוטפת אשר מרכזת דיווחים על פעילות מרכזי 

ריאן בדרום. מרכזי ריאן של מיזם 'אלפנאר' מספקים 

הכוון תעסוקתי והשמה של החברה הערבית הדרוזית 

והצ'רקסית, אבחון תעסוקתי, סדנאות הכנה לעבודה 

והפנייה להכשרה מקצועית בכל הארץ.

ועדה לקידום נשים בשלטון המקומי

הנציבה האזורית של ירושלים והדרום, עו"ד ג'נט 

שלום היתה חברה בוועדה הציבורית לקידום נשים 

בשלטון המקומי, אשר כונסה על מנת לבחון ולהמליץ 

על דרכים לקידום מעמדן של נשים בשלטון המקומי, 

הן בדרג הנבחר והן בדרגים המקצועיים, הן ברשויות 

המקומיות והן בתאגידים העירוניים. במסגרת 

פעילותה בוועדה, השתתפה בצוות המשפטי שניסח 

את טיוטת ההמלצות לשר הפנים. הטיוטה כללה 

הובלת תיקון חקיקה בפקודת העיריות, אשר יבהיר 

את חובת הרשויות המקומיות לגבי ייצוג הולם הן 

לגבי עובדים/ות והן לגבי הדרג הנבחר. התיקון יבהיר 

את חובת הייצוג ההולם כפי שהיא מנוסחת בחקיקה 

הקיימת יחד עם התוספות הבאות: קביעת מטרות, 

יצירת חובה לבניית מאגר נשים מועמדות, חובת דיווח  

ובחינה מגדרית של תקציב הרשות. ההמלצות הובאו 

בפני השר, ובשלב זה הוועדה ממתינה להכרעה לגבי 

אימוץ ההמלצות.

מחקר
נציבות השוויון האמונה, בין השאר, על העמקה 

והגברה של הידע בתחומי פעילותה, מבצעת מדי 

שנה סקרים ומחקרים בנושאים רלוונטיים. בשנת 

2017 התרכזה הנציבות בפיתוח מדד הגיוון, שכלל 

השנה גם את ממד ההשכלה של המועסקים וגם פרק 

על ענפי האקדמיה, בנוסף ל-20 הענפים שנסקרו 

במדד הגיוון 2016.

בנוסף, קיימה הנציבות סקר בנושא הכרת נציבות 

השוויון וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה בשיתוף עם 

מנהל מחקר וכלכלה בזרוע העבודה של משרד 

הרווחה והשירותים החברתיים.

מדד הגיוון
כללי

מדד הגיוון הוא כלי שפותח במסגרת שיתוף פעולה 

בין נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה ופרופ' אלכסנדרה קלב 

מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל 

אביב. מדד הגיוון מציג תמונת מצב של הייצוג ושל 

שוויוניות השכר של חמש קבוצות דמוגרפיות בחברה 

בישראל – נשים, ערבים, יוצאי אתיופיה )בשנת 2016 

הנתונים התייחסו לילידי אתיופיה בלבד(, חרדים ובני 

45 ומעלה ב-20 ענפי כלכלה מרכזיים. הדירוג מופיע הן 

במשולב והן באופן פרטני לכל קבוצה. 

בשנת 2017 מדד הגיוון כלל לראשונה את משתנה 

רמת ההשכלה: הייצוג ושוויוניות השכר של הענפים 

עבור חמש הקבוצות נותחו בנפרד עבור אקדמאים 

ולא-אקדמאים. תוספת משתנה רמת ההשכלה של 

העובדים מהקבוצות השונות שפכה אור על התמורה 

של רכישת ההשכלה ועל איכות התעסוקה של נשים 

וגברים בכל אחת מהקבוצות הנבחנות בענפים השונים. 

פיתוח נוסף במדד הגיוון 2017 הוא בחינת הייצוג 

ושוויוניות השכר ביחס לרמת ההשתכרות בענפים.

כמו כן, החל משנת 2017 מוקדש פרק נפרד לניתוח 

עומק של ענף נבחר. 

פרק א' בחוברת המדד מציג בנפרד את נתוני המדד 

המשולב עבור אקדמאים ולא-אקדמאים, ואת נתוני 

הייצוג ושוויוניות השכר עבור כל אחת מקבוצות 

המיעוט שנבחנו. פרק ב' מציג את מיפוי נתוני הייצוג 

ושוויוניות השכר בענפים עבור חמש הקבוצות לפי 

רמת השכלה, מגדר, גודל ארגון וגיל, ופרק ג', שמשנת 

2017 יוקדש לענף נבחר, הציג השנה ניתוח של הייצוג 

ופערי השכר של הקבוצות בענפי האקדמיה – הסגל 

הבכיר באוניברסיטאות ובמכללות.

לא-אקדמאיםאקדמאיםסך הכולאוכלוסיית גילאי העבודה

50.4%55.0%48.3%שיעור נשים בגילים 64-18 

19.8%9.7%23.9%שיעור ערבים בגילים 64-18

1.2%0.3%1.6%שיעור יוצאי אתיופיה בגילים 64-18

7.1%3.5%8.6%שיעור חרדים בגילים 64-18

42.2%47.2%40.4%שיעור אוכלוסייה בגילים 64-45
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דירוג הייצוג נע בין 0 )היעדר מוחלט של ייצוג( ל-1 

)ייצוג שוויוני ביחס לשיעור הקבוצה בגילאי עבודה(. 

ציון גבוה מ-1 מציין ייצוג יתר; כלומר, שיעור הייצוג 

של הקבוצה בענף מסוים גבוה משיעורה בגילאי 

עבודה. בחישוב המדד המשולב לחמש הקבוצות, כל 

קבוצה מקבלת משקל זהה )20%(.

ציון שוויוניות השכר לכל קבוצה מחושב כאחוז שכר 

הקבוצה משכר קבוצת ההשוואה )גברים לעומת 

נשים, יהודים לעומת ערבים, חרדים לעומת יהודים 

שאינם חרדים וכן הלאה(, בנפרד עבור אקדמאים 

ולא-אקדמאים. ציון השווה ל-1 מעיד על שוויוניות 

מלאה. אם שכר הקבוצה גבוה משכר קבוצת 

ההשוואה, מתקבל ציון גבוה מ-1 )עבור המדד 

המשולב לחמש הקבוצות, לצורך חישוב הממוצע 

לכל הקבוצות ציון גבוה מ-1 תוקנן ל-1(.

ממצאים נבחרים

דירוג ענפי כלכלה לפי ייצוג ושוויוניות 
השכר

מנתוני המדד המשולב, המוצגים בפרק א' בחוברת 

המדד 2017, עולה שאקדמאים מקבוצות בעמדת 

מיעוט מיוצגים פחות וחווים פערי שכר גדולים יותר 

משכירים שאינם אקדמאים, אולם דפוס אי-השוויון 

של אקדמאים מקבוצות מיעוט דומה לזה של לא-

אקדמאים: ייצוג נמוך בענפים בהם רמת ההשתכרות 

גבוהה וייצוג גבוה בענפים בהם רמת ההשתכרות 

נמוכה.

תרשימים 13 14- מציגים את ציוני הייצוג המשולבים 

 )עבור חמש הקבוצות שנבחנו( של הענפים 

)ציר ה - X( אל מול רמות ההשתכרות בכל ענף )ציר 

ה - Y(, עבור אקדמאים )תרשים 13( ולא-אקדמאים 

)תרשים 14( בנפרד.
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ציון הייצוג

בתרשים עבור אקדמאים )תרשים 13( ניתן לראות 

את הקשר בין דירוג הייצוג של עובדים אקדמאים 

בענף לבין רמת ההכנסה שהענף מציע לעובדים 

אקדמאים. כל הענפים משלמים את השכר הגבוה 

לאקדמאים, מלבד ענף השירותים הפיננסיים, שמדורג 

במקומות הנמוכים בדירוג הייצוג. הריבוע השמאלי 

העליון מייצג שכר גבוה וייצוג נמוך והינו המאוכלס 

ביותר, בעוד הריבוע הימני העליון המייצג שכר גבוה 

וייצוג גבוה מכיל שני ענפים בלבד.

בחינת פיזור הענפים לפי ציון שוויוניות השכר ורמת 

ההשתכרות בענף מלמדת ששבעה ענפים בהם רמת 

ההשתכרות של האקדמאים גבוהה קיבלו במדד 

המשולב לחמש הקבוצות ציון גבוה יחסית בשוויוניות 

שכר –ייצור מחשבים, מחקר מדעי ופיתוח, תכנות 

מחשבים, ייצור תרופות, שירותים פיננסיים, שירותי 

תקשורת וענף ייצור מוצרי מזון. זאת לעומת הענפים 

בהם רמת ההשתכרות של אקדמאים נמוכה ואף 

שוויוניות השכר נמוכה - ענפי ייצור טקסטיל, הוצאה 

לאור, מכירה קמעונית ושירותי תעסוקה. 

בחינת פיזור הענפים לפי ציוני הייצוג ושוויוניות השכר 

מלמדת שעבור אקדמאים רק בארבעה מהענפים 

יש ייצוג גבוה ושוויוניות שכר גבוהה. אלה הם ענפי 

ההפקה, שירותי תחזוקה, משפטים וחשבונאות 

ושירותים פיננסיים. 

חשוב לציין שאף בענפים אלה השילוב שוויוני רק 

באופן יחסי: בענפי תכנות מחשבים, מחקר מדעי 

ופיתוח, ייצור מחשבים וייצור תרופות, שירותי 

תקשורת, תעשיית מתכות בסיסיות ושירותי 

אדריכלות, שוויוניות השכר אמנם גבוהה, אבל הייצוג 

נמוך. כלומר, שיעור השכירים האקדמאים מקבוצות 

מיעוט בענפים אלה נמוך, אבל מי שמצליחים 

להשתלב בהם נהנים משוויוניות שכר גבוהה יחסית. 

בתרשים עבור לא-אקדמאים )תרשים 14( ניתן 

לראות את הקשר בין דירוג הייצוג של עובדים 

לא-אקדמאים בענף לרמת ההכנסה שהענף מציע 

לעובדים לא-אקדמאים. הריבוע השמאלי העליון 

מראה כי ענפים המשלמים שכר גבוה הם מגוונים 

פחות, והריבוע הימני התחתון מראה כי הענפים בהם 
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בתרשים עבור אקדמאים )תרשים 13( ניתן לראות 

את הקשר בין דירוג הייצוג של עובדים אקדמאים 

בענף לבין רמת ההכנסה שהענף מציע לעובדים 

אקדמאים. כל הענפים משלמים את השכר הגבוה 

לאקדמאים, מלבד ענף השירותים הפיננסיים, שמדורג 

במקומות הנמוכים בדירוג הייצוג. הריבוע השמאלי 

העליון מייצג שכר גבוה וייצוג נמוך והינו המאוכלס 

ביותר, בעוד הריבוע הימני העליון המייצג שכר גבוה 

וייצוג גבוה מכיל שני ענפים בלבד.

בחינת פיזור הענפים לפי ציון שוויוניות השכר ורמת 

ההשתכרות בענף מלמדת ששבעה ענפים בהם רמת 

ההשתכרות של האקדמאים גבוהה קיבלו במדד 

המשולב לחמש הקבוצות ציון גבוה יחסית בשוויוניות 

שכר - ייצור מחשבים, מחקר מדעי ופיתוח, תכנות 

מחשבים, ייצור תרופות, שירותים פיננסיים, שירותי 

תקשורת וענף ייצור מוצרי מזון. זאת לעומת הענפים 

בהם רמת ההשתכרות של אקדמאים נמוכה ואף 

שוויוניות השכר נמוכה - ענפי ייצור טקסטיל, הוצאה 

לאור, מכירה קמעונית ושירותי תעסוקה. 

בחינת פיזור הענפים לפי ציוני הייצוג ושוויוניות השכר 

מלמדת שעבור אקדמאים רק בארבעה מהענפים 

יש ייצוג גבוה ושוויוניות שכר גבוהה. אלה הם ענפי 

ההפקה, שירותי תחזוקה, משפטים וחשבונאות 

ושירותים פיננסיים. 

חשוב לציין שאף בענפים אלה השילוב שוויוני רק 

באופן יחסי: בענפי תכנות מחשבים, מחקר מדעי 

ופיתוח, ייצור מחשבים וייצור תרופות, שירותי 

תקשורת, תעשיית מתכות בסיסיות ושירותי 

אדריכלות, שוויוניות השכר אמנם גבוהה, אבל הייצוג 

נמוך. כלומר, שיעור השכירים האקדמאים מקבוצות 

מיעוט בענפים אלה נמוך, אבל מי שמצליחים 

להשתלב בהם נהנים משוויוניות שכר גבוהה יחסית. 

בתרשים עבור לא-אקדמאים )תרשים 14( ניתן 

לראות את הקשר בין דירוג הייצוג של עובדים 

לא-אקדמאים בענף לרמת ההכנסה שהענף מציע 

לעובדים לא-אקדמאים. הריבוע השמאלי העליון 

מראה כי ענפים המשלמים שכר גבוה הם מגוונים 

פחות, והריבוע הימני התחתון מראה כי הענפים בהם 

רמת השכר נמוכה מגוונים ביותר.

בחינת פיזור הענפים לפי ציון שוויוניות השכר ורמת 

ההשתכרות בענף מלמדת שברוב הענפים המשלמים 

שכר נמוך השכר יותר שוויוני, בעוד בחצי מהענפים 

המשלמים שכר גובה שוויוניות השכר נמוכה.

בחינת פיזור הענפים לפי ציוני הייצוג ושוויוניות השכר 

מלמדת שאצל לא-אקדמאים הצירים של הציונים 

מתחילים מנקודה גבוהה יותר בהשוואה לאלו של 

האקדמאים. מחצית מעשרים ענפי המשק שנבחנו 

נמצאים במפת הייצוג ושוויוניות השכר באיזור ייצוג 

נמוך ושוויוניות שכר נמוכה. רובם המכריע - ענפי 

צווארון לבן בהם רמת ההשתכרות הגבוהה במשק. 

באיזור המיטבי במפת הייצוג ושוויוניות השכר 

נמצאים רק ענפי הצווארון הכחול, שבהם רמת 

ההשתכרות היא מהנמוכות במשק ומגבילה בכך את 

פערי השכר. באיזור של ייצוג נמוך אך שוויוניות שכר 

גבוהה נמצאים רק ארבעה ענפים, וביניהם ענף ייצור 

תרופות, שאמנם מדורג במקום ה 18 מבחינת ייצוג, 

אך פערי השכר בו יחסית קטנים ועומדים על 85% 

משכר קבוצת הרוב, בדומה למצב אצל אקדמאים.

השוואת ממצאי המדד עבור אקדמאים 
ולא-אקדמאים 

השוואה של ממצאי המדד המשולב עבור אקדמאים 

ועבור מי שאינם אקדמאים בכוח העבודה מצביעה 

על מספר הבדלים חשובים בדפוסי הייצוג ופערי 

השכר בין רמות ההשכלה השונות. בשתי רמות 

ההשכלה שנבחנו רוב הענפים בהם הייצוג גבוה הם 

ענפים שבהם רמת ההשתכרות נמוכה מאוד. בענפי 

הצווארון הכחול עובדים לא-אקדמאים מקבוצות 

מיעוט חווים פערי שכר קטנים יחסית, ואקדמאים 

מקבוצות מיעוט חווים פערי שכר גדולים מאוד. 

הבדל זה נובע מכך שהשכלה מתורגמת להכנסה 

גבוהה יותר בקרב קבוצת הרוב במידה רבה יותר 

מאשר בקרב קבוצות מיעוט. ברוב ענפי הצווארון 

הכחול עבור קבוצת הרוב השכלה אקדמית מגדילה 

את פוטנציאל ההשתכרות באופן גדול משמעותית 

לעומת קבוצות מיעוט. בענפי הצווארון הלבן, אשר 

ברובם הגיוון הוא נמוך, פערי השכר שחווים שכירים 

מקבוצות מיעוט שאינם אקדמאים גדולים יחסית 

לשאר הענפים. בענפים אלה פערי השכר שחווים 

אקדמאים מקבוצות מיעוט קטנים יחסית לשאר 

הענפים.

מעט מאוד ענפים נמצאים באותו מיקום במדדים 

לאקדמאים וללא-אקדמאים. החוקרות סבורות 

שהדבר מעיד, בין השאר, על כך ששוויון הזדמנויות 

וגיוון בתעסוקה אינם אסטרטגיה כלל-ארגונית. 

 גם בענפים המדורגים במדד כמגוונים, משמעות 

הגיוון אינה עולה בקנה אחד עם המטרה של שוויון 

בשוק העבודה, מכיוון שברוב הענפים האלו תנאי 

השכר והביטחון הסוציאלי הם הנמוכים במשק, 

והשכירים האקדמאים ממשיכים לחוות פערי שכר 

גדולים מאוד. 

לסיכום, מתמונת המצב העולה מהמדד המשולב 

לגבי הקשר בין השכלה לסגירת פערים חברתיים 

מתברר ששכירים מקבוצות אוכלוסייה בעמדות 

מיעוט בשוק העבודה, אשר רכשו השכלה אקדמית, 

אינם משולבים במשרות איכותיות במשק וחווים פערי 

שכר גדולים יותר משכירים מקבוצות מיעוט שלא 

רכשו השכלה אקדמית.

פרק ב' במדד הגיוון 2017 בחן, כאמור, את נתוני כל 

אחת מהקבוצות לפי רמת ההשכלה, המגדר, גודל 

הארגון והגיל.

החלק הראשון של הפרק בחן את ההבדלים בפערי 

השכר בין קבוצות המיעוט, לפי מגדר והשכלה. 

הנתונים העולים מפרק זה מציירים תמונה של שוק 

עבודה מפולח ולא שוויוני, שבו כל קבוצה דמוגרפית 

חווה מערך שונה של הזדמנויות ופערים. 

 החלק השני של הפרק בדק מי מרוויח יותר 

מהשכלה - מהו היחס בין שכר האקדמאים לשכר 

הלא-אקדמאים בכל ענף בקרב גברים ונשים 

בקבוצות השונות. ממצאי חלק זה מלמדים שבענפי 

הטכנולוגיה העילית )מלבד מחקר מדעי ופיתוח( 

ובשירותי תקשורת, השכלה אקדמית משפרת את 

שכרן של הנשים יותר מאשר את שכרם של הגברים 

בייחוד בקרב יוצאי אתיופיה וחרדים. החוקרות 

מצביעות על האפשרות שזהו שיקוף, לפחות חלקי, 

של המאמץ שחברות טכנולוגיה עילית משקיעות 

בגיוון. עם זאת, שכרן של הנשים בענפים אלה 

עדיין נמוך משמעותית משכר הגברים. לעומת זאת, 

בענפים הפיננסיים והשירותים המקצועיים התמונה 

הפוכה: השיפור בין שכר אקדמאים ללא-אקדמאים, 

בייחוד בקרב יוצאי אתיופיה, משמעותי יותר בקרב 

הגברים מאשר בקרב הנשים. החוקרות מצביעות על 

כך שיתכן שהסיבה לכך נעוצה בשכרם הנמוך של 

יוצאי אתיופיה הלא-אקדמאים, שבחלק מענפים אלה 

הוא הנמוך ביותר בענף, וכן על האפשרות שהבידול 

המקצועי המגדרי חד יותר בקרב אקדמאים בענפים 

אלו.

החלק השלישי של הפרק בוחן האם פערי השכר 

בין גברים לנשים בקרב אקדמאים מאותה קבוצה 

דמוגרפית קטנים מהפערים בקרב לא-אקדמאים. 

הנתונים מלמדים שבקרב קבוצת הרוב )יהודים 

שאינם חרדים ואינם יוצאי אתיופיה( הפערים 

המגדריים בקרב אקדמאים שווים או גדולים מאלו 

שבקרב לא-אקדמאים ברוב הענפים. בקרב 

ערבים, יוצאי אתיופיה וחרדים, ניתן למצוא יותר 

ענפים שבהם פערי השכר המגדריים קטנים יותר 

בקרב אקדמאים, בייחוד בענפים שבהם ההכנסה 

הממוצעת נמוכה ובענפי הצווארון הכחול. הדפוסים 

שהעלתה הבחינה הם:

בענפי הייצור הפערים המגדריים לרוב גדלים או 

נשארים דומים, מלבד ענף ייצור תרופות, שבו נשים 

יוצאות אתיופיה מצמצמות את פערי המגדר באופן 

משמעותי, ונשים ערביות מצמצמות אותם במידה 

מעטה.

בענפי טכנולוגיה עילית ותקשורת וכן בענף הפרסום 

פערי השכר המגדריים קטנים יותר בכל הקבוצות, 

מלבד בקרב ערבים בענף שירותי תקשורת.

בכל שאר ענפי הצווארון הלבן, ענפי השירותים 

הפיננסיים והשירותים המקצועיים, הפערים 

המגדריים גדלים בכל הקבוצות, מלבד בקרב יוצאי 

אתיופיה בענף הביטוח וחרדים בענף שירותים 

פיננסיים.

בתרשים 15 )להלן( ניתן לראות את נתוני ענף 

מחקר מדעי ופיתוח, המתמקד כמעט כולו במשרות 

הדורשות השכלה אקדמית. פערי השכר המגדריים 

גדולים יותר בקרב אקדמאים. נשים ערביות חוות את 

הפערים המגדריים הגדולים ביותר והם זהים עבור 

אקדמאיות ולא-אקדמאיות.
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תרשים 15: אחוז שכר הנשים משכר הגברים בענף מחקר מדעי ופיתוח, שנת 2015

ערביות יוצאות אתיופיה חרדיות יהודיות שאינן 
יוצאות אתיופיה או 

לא-אקדמאיותחרדיות אקדמאיות

החלקים הרביעי והחמישי בפרק ב' בוחנים את 

השפעת גודל הארגון )לפי מספר המועסקים( על 

הייצוג ושוויוניות השכר בענפים עבור הקבוצות 

השונות. מהממצאים עולה שבאופן כללי ארגונים 

גדולים אינם מובילים במגמת השוויון בשכר, בייחוד 

עבור עובדים אקדמאים. בארגונים גדולים לרוב פערי 

השכר גדולים יותר מכיוון ששכרם של אקדמאים 

מקבוצת הרוב נוסק, ואילו זה של אקדמאים 

מקבוצות המיעוט עולה אך במעט. 

הקבוצות שנבחנו במדד מתאפיינות בייצוג שונה 

בגודלי ארגון שונים: לרוב ערבים וחרדים מיוצגים טוב 

יותר בארגונים קטנים, ואילו יוצאי אתיופיה מיוצגים 

טוב יותר בארגונים גדולים. להערכת החוקרות דפוס 

זה הוא תוצאה של יוזמות חברתיות מסוגים שונים. 

מחד גיסא הוא מצביע על הצלחה של היוזמות, 

מאידך גיסא הוא מצביע על בידול בגיוון.

חלקו השישי והאחרון של הפרק בוחן את הייצוג 

ופערי השכר בענפים השונים לפי גיל. מהנתונים 

עולה שבקרב אקדמאים הדפוס הכללי הוא של 

ירידה באחוז העובדים מקבוצות מיעוט עם העלייה 

בקבוצות הגיל. בקרב לא-אקדמאים דפוס הייצוג 

לפי גיל משתנה. ללא קשר לרמת ההשכלה, נמצאה 

עלייה משמעותית בפערי השכר עם העלייה בקבוצות 

הגיל, הנובעת מעלייה גדולה בשכר של שכירים 

מקבוצת הרוב לעומת עלייה מתונה בשכר של כל 

האחרים.

פרק ג', כאמור, הוקדש בשנת 2017 לענפי 

האקדמיה- האוניברסיטאות והמכללות, ובחן את 

הייצוג של נשים, יוצאי אתיופיה, ערבים וחרדים 

ושוויוניות השכר בקרב הסגל האקדמי הבכיר 

במוסדות להשכלה גבוהה. 

הדפוס של פערי שכר קטנים בתוך הדרגות ופערי 

שכר גדולים בסך כל הסגל הבכיר במוסדות 

להשכלה גבוהה מלמד שהאוניברסיטאות והמכללות 

משלמות שכר קרוב לשוויוני לנשים ולערבים באותה 

דרגה, אולם פערי הקידום )תרשים 16( גורמים לכך 

שנשים וערבים בסגל הבכיר במוסדות להשכלה 

גבוהה מרוויחים פחות מגברים בסך הכל.

שכרן של הנשים הערביות הוא הנמוך ביותר הן 

באוניברסיטאות והן במכללות. שכרם של החרדים 

הוא הגבוה ביותר באוניברסיטאות והשני בגובהו 

במכללות. במכללות )ללא תרשים( מרוויחים שכר 

נמוך יותר מאשר באוניברסיטאות, בייחוד בדרגת 

מרצה בכיר, המהווה את הדרגה הגבוהה ביותר 

לרוב הסגל הבכיר במכללות. נקודה זו חשובה מכיוון 

שלנשים, לערבים ולחרדים יש ייצוג גבוה במכללות. 

פערי השכר בין נשים וגברים ובין יהודים וערבים 

במכללות גדולים יותר מאשר באוניברסיטאות. זאת 

ועוד, פערי השכר הגדולים ביותר באותה דרגה הם 

בדרגת פרופסור חבר במכללות. על מנת להבין טוב 

יותר את מקורות פערי שכר האלו יהיה צורך בניתוח 

נפרד של מכללות מתוקצבות ומכללות פרטיות.

תרשים 16: שכר נשים, חרדים וערבים בסגל הבכיר באוניברסיטאות, 2015

תרשים 17: ייצוג נשים, חרדים וערבים בסגל הבכיר באוניברסיטאות, 2015
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כפי שניתן לראות בתרשים 17 נשים מהוות כ-45% 
מהסגל הבכיר בדרגת הכניסה, אולם ייצוגן יורד 

משמעותית עם העלייה בסולם הדרגות. שיעור חברי 
הסגל הבכיר הערבים יורד בדרגות הפרופסורה 

הגבוהות.

נכון לשנת 2013 אין חברי סגל בכיר יוצאי אתיופיה, 
החרדים נמצאים בייצוג הולם בסגל הבכיר ביחס 
למקבלי תואר שלישי בישראל בשנים האחרונות 

והערבים - בייצוג חסר.

בקרב החרדים והערבים, אחוז הנשים בסגל הבכיר 
במוסדות להשכלה גבוהה נמוך הרבה יותר מאחוז 
הגברים. באוניברסיטאות אחוז הערבים נשאר יציב 

בשלוש הדרגות הראשונות בסולם הדרגות אבל הוא 
נמוך בכשליש בדרגת פרופסור מן המניין, דרגה בה 

השכר גבוה יותר באופן משמעותי והיא מאפשרת 
כניסה למנגנוני קבלת ההחלטות של האוניברסיטה.

אחוז החרדים והערבים במכללות גבוה פי אחד וחצי 
עד שניים מאשר באוניברסיטאות, אך נמוך ביותר 
בשני סוגי המוסדות. במכללות יש ייצוג הולם של 
חברי סגל בכיר ערביים בדרגת מרצה בכיר אבל 

הם לא מיוצגים כלל בדרגות הפרופסורה. יש צורך 
בניתוח נפרד של מכללות מתוקצבות ומכללות 

פרטיות כדי להבין טוב יותר את מקורות פערי הייצוג.
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סקר הכרת 
נציבות השוויון 

וחוק שוויון 
הזדמנויות 

בעבודה
בשנת 2017 ערכה נציבות שוויון הזדמנויות 

בעבודה סקר בשיתוף עם מנהל המחקר במשרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אשר 

בחן את הנושאים הבאים: ההכרה של החוק 
לשוויון הזדמנויות בעבודה, ההכרה של נציבות 

שוויון הזדמנויות בעבודה, קיומו/ה של ממונה על 
שוויון הזדמנויות במקום העבודה, שמירת החוק 

לשוויון הזדמנויות במקום העבודה, תחושת אפליה 
בעבודה ופנייה לגורמים בעבודה ומחוץ לעבודה 

בעקבות האפליה ותחושת אפליה בקבלה לעבודה. 
הסקר בוצע בחודשים דצמבר 2017 עד פברואר 

2018, ובמסגרתו רואינו טלפונית 804 שכירים, שהיו 
מועסקים במועד ביצוע הסקר, המהווים מדגם מייצג 
של כלל השכירים במשק. הראיונות התבצעו בעזרת 

שאלון מובנה בעברית או בערבית.

הכרת החוק ונציבות השוויון

מהסקר עולה שבשנת 2017, שנת הפעילות 
התשיעית של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, 33% 
מהמועסקים היו מודעים לקיומה של נציבות השוויון, 
לעומת 20% בשנת 2011, שנת הפעילות השלישית 

של הנציבות )תרשים 18(.
לעומת זאת, שיעור המכירים את חוק שוויון הזדמנויות 
בעבודה נשאר דומה בשתי השנים ועומד על כ- 52% 

שהעריכו שהם מכירים את החוק באופן מלא או 
חלקי, לעומת 49% בשנת 2011.

תרשים 18: הכרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ונציבות שוויון הזדמנויות 
בעבודה בשנים 2011, 2017

כמחצית )49%( מהנשאלים שהכירו את החוק 

העריכו שמקור המידע העיקרי שלהם לגבי חוק 

שוויון הוא מהתקשורת, וכך גם מקרב מי ששמעו על 

הנציבות )48%(.

בחינת ההיכרות עם חוק ונציבות שוויון הזדמנויות 

בעבודה לפי מאפייני מקום העבודה ומאפייני 

המשיבים מלמדת שאין הבדלים משמעותיים בין 

ארגונים בגדלים שונים מבחינת שיעור המכירים את 

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אולם שיעור המכירים 

את נציבות השוויון גבוה יותר בקרב המועסקים 

בארגונים גדולים )500 עובדים או יותר( - 39% 

לעומת 26% בקרב המועסקים בארגונים קטנים )עד 

24 עובדים(. 

יותר הורים לילדים עד גיל 18 דיווחו על הכרת החוק: 

57% לעומת 47% בקרב מי שאינם הורים לילדים 

בגיל זה. כך גם בנושא הכרת נציבות השוויון - 38% 

מקרב הורים לילדים עד גיל 18 דיווחו שהם מכירים 

את נציבות השוויון לעומת 27% מקרב מי שאינם 

הורים לילדים בגיל זה. 

לא נמצא הבדל בין נשים וגברים בהכרת החוק, 

אבל נמצא הבדל בהכרת הנציבות - 38% מהגברים 

מכירים, לעומת 28% מהנשים. 

מבחינת הכרת החוק לפי גיל עולה ש- 41% 

מהצעירים עד גיל 29 הכירו את החוק, לעומת 64% 

בקרב עובדים בגילאים 45-59. בנושא הכרת נציבות 

השוויון - רק 22% מהצעירים עד גיל 29 הכירו את 

הנציבות, לעומת 42% מקרב בני 45 ומעלה.

עוד עולה מהממצאים ש- 53.2% מהיהודים מכירים 

את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לעומת 44.7% 

מהערבים, אולם הכרת הנציבות בקרב שתי הקבוצות 

דומה - 33.0% מיהודים לעומת 30.8% מהערבים.

ולבסוף, נמצא קשר רציף בין רמת ההשכלה להכרת 

החוק והנציבות: בקרב נשאלים שהשכלתם היא עד 

תיכונית וללא בגרות 68.4% לא מכירים את החוק 

כלל, ו- 79% אינם מכירים את הנציבות, ומנגד רק 

32.6% מהנשאלים בעלי תואר שני או שלישי  אינם 

מכירים את החוק כלל, ו- 53% לא מכירים את 

הנציבות.

אפליה במקום העבודה

9.5% מהנשאלים השיבו שחשו אפליה במקום 

עבודתם הנוכחי על רקע אחד או יותר מששת 

הנושאים שנבחנו )הורות או הריון, דתיות, מוצא, 

לאום, גיל ו/או מגדר(: 3.3% דיווחו על תחושת אפליה 

על רקע הורות או הריון, 3.3% דיווחו על תחושת 

אפליה על רקע גיל, 3.1% - על רקע מוצא, 2.4% על 

רקע דתיות ו- 2.1% על רקע לאום.

שיעור המדווחים על אפליה גבוה יותר משמעותית 

במגזר הציבורי - 14.5% מהנשאלים המועסקים 

במגזר הציבורי לעומת 6.5% מהנשאלים המועסקים 

במגזר הפרטי או בעמותות.

בהבחנה בין אקדמאים ללא-אקדמאים, 12% 

מהאקדמאים דיווחו על אפליה באחד או יותר מששת 

הממדים, לעומת 7% מהלא-אקדמאים.

ללאום של הנשאלים הייתה השפעה על היקף 

תחושת האפליה - שיעור הערבים שדיווחו על 

תחושת אפליה על רקע אחד או יותר מששת 

הנושאים שנבדקו עמד על כ-20% לעומת 8% 

מהיהודים. חשוב לציין ששיעור הערבים שדיווחו על 

אפליה היה גבוה יותר לא רק בקרב המדווחים על 

אפליה על רקע לאום )6.0% בקרב הערבים לעומת 

1.5% בקרב היהודים(, אלא גם בקרב מי שדיווחו על  

אפליה על רקע מגדר- 7% מהערבים לעומת 2.5% 

מיהודים, ואפליה על רקע דתיות - 6% מהערבים 

לעומת 2% מהיהודים.

פנייה לגורם במקום העבודה 
או לגורם חיצוני כתוצאה 

מאפליה

בסקר זה בחנו מי הם הגורמים אליהם פנו מועסקים 

אשר דיווחו כי חשו אפליה במקום העבודה, תוך 

הבחנה בין פנייה לגורם בתוך מקום העבודה ופנייה 

לגורם מחוץ למקום העבודה.

פנייה לגורם במקום העבודה כתוצאה מאפליה

המרואיינים שדיווחו שחוו אפליה במקום עבודתם 

מסיבות הקשורות למגדר, גיל, לאום, מוצא, 

דתיות ו/או הורות והריון, נשאלו האם פנו לגורם 
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כלשהו במקום העבודה בעקבות האפליה שצוינה. 

מהממצאים עולה ש- 30% מהנשאלים אשר דיווחו 

כי חוו אפליה, פנו לגורם כלשהו במקום העבודה. 

מחציתם )52%( דיווחו שפנו לממונה הישיר, ועוד 

19% פנו לממונה עקיף, 7% פנו לאגף למשאבי אנוש 

ו- 5% פנו לאחראי על הרווחה.

כמחצית מהנשאלים שדיווחו על פנייה לגורם כלשהו 

בעבודה בעקבות אפליה שחוו )49%(, העריכו 

שהפניה לא תרמה דבר לפתרון בעייתם, 13% דיווחו 

על תרומה מעטה, 25% דיווחו על תרומה בינונית 

ו-13% דיווחו על תרומה רבה מאוד או רבה. בסה"כ 

רוב הנשאלים שפנו )62%( העריכו שהפנייה לא 

תרמה בכלל או תרמה במידה מעטה בלבד. 

פנייה לגורם חיצוני כתוצאה מאפליה

נשאלים, שדיווחו שחוו אפליה במקום העבודה, 

נשאלו האם פנו לגורם חיצוני למקום העבודה, 

בעקבות האפליה. נמצא כי רק 8% מאותם נשאלים 

פנו לגורם חיצוני כלשהו, שיעור נמוך בהרבה 

בהשוואה לנשאלים שפנו לגורם פנימי במקום 

העבודה )30%(. המספר הקטן של הפונים מקשה על 

ניתוח תרומת הפניה לפתרון הבעיה. 

אפליה בקבלה לעבודה

הסקר בדק האם הנשאלים חשו אפליה בתהליך 

חיפוש העבודה האחרון שלהם, או בתהליך החיפוש 

לעבודתם הקודמת. כ-14% מהנשאלים דיווחו שחשו 

אפליה במהלך תהליך חיפוש העבודה על רקע אחד 

או יותר מנושאי האפליה שנבדקו. כ-7% מהמשיבים 

חשו אפליה על רקע גיל, כ-4% חשו אפליה על 

רקע מוצאם, כ-3% חשו אפליה על רקע הורות או 

הריון ושיעור דומה על רקע דתיות, 2% חשו אפליה 

על רקע מגדרם ו- 2% חשו אפליה על רקע הלאום 

שלהם. 

שיעור הנשאלים האקדמאים שדיווחו על תחושת 

אפליה בתהליך הקבלה לעבודה בגלל אחד או יותר 

מרקעי האפליה שנבחנו היה גבוה מזה של לא-

אקדמאים - 19% לעומת 10% בהתאמה.

17% מהנשים לעומת 11% מהגברים חשו אפליה 

על רקע אחד או יותר מנושאי האפליה בתהליך 

חיפוש העבודה. נמצא כי שיעור הנשים שחשו אפליה 

בתהליך חיפוש העבודה בגלל מגדרן גבוה משיעור 

הגברים )3.3% לעומת 1.2%(, ושיעורן אף גבוה 

מזה של הגברים שחשו אפליה על רקע דתיות )4% 

לעומת 1.2%(. שיעור הנשים שחשו אפליה על רקע 

הורות גבוה באופן משמעותי משיעור הגברים שחשו 

אפליה על רקע זה )5.1% לעומת 0.6%(.

בקרב הערבים כ-17% חשו אפליה בתהליך הקבלה 

לעבודה, על רקע אחד או יותר מהממדים שנבדקו, 

לעומת 14% מהיהודים. שיעור הערבים שחשו אפליה 

על רקע לאום בתהליך הקבלה לעבודה עמוד על 

8.4% וכן נמצאו הבדלים משמעותיים גם בתחושת 

האפליה על רקע דתיות: 7.3% מהערבים חשו אפליה 

על רקע דתיותם, לעומת 2.1% בלבד בקרב היהודים. 

בבחינת אפליה על רקע מגדר, גיל או הורות, לא 

נמצאו הבדלים משמעותיים בין ערבים ליהודים. 

הוועדה המייעצת 
בשנת 2017 הוסיפה לפעול הוועדה המייעצת השנייה 

של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה. עם הוועדה 

המייעצת החדשה נמנים נציגים מכל המגזרים 

)לרשימה המלאה ראו נספח א(, ופועלות במסגרתה 

שתי קבוצות עבודה עיקריות: צוות ייעוץ משפטי וצוות 

ייעוץ בנושאי מחקר ופיתוח ידע. בשנת 2015 תוקן 

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ובמסגרת תיקון מס' 

19 לחוק הוגדל מספר חברי הוועדה מ-21 ל-26. מניין 

החברים העתידי בוועדה יכלול אפוא גם נציגים ערבים 

מוסלמים וערבים נוצרים, וכן יאפשר ייצוג לקבוצות 

נוספות הסובלות מאפליה ומהדרה בשוק העבודה.

הוועדה המייעצת לנציבות השוויון הוקמה מכוח חוק 

שוויון ההזדמנויות בעבודה ותפקידיה הם: לייעץ 

לנציבה הארצית בענייני מדיניות ובנוגע לפעילות 

הנציבות )לרבות אישור דוח הפעילות השנתי של 

הנציבות(, להמליץ לנציבה הארצית בדבר הקצאת 

המשאבים שיועמדו לרשות הנציבות ולסייע בקביעה 

של סדרי העדיפויות בפעילות הנציבות. עם חברי 

הוועדה נמנים נציגים של משרדי ממשלה, נציגים של 

ארגוני מעסיקים ועובדים, נציגי ארגונים חברתיים, 

מומחים בתחומי פעילותה של הנציבות, נציגי הרשות 

לקידום מעמד האישה )זמנית התפקיד אינו מאויש( 

ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הוועדה 

נוהגת להתכנס אחת לרבעון, אולם צוות הנציבות 

שומר על קשרי עבודה רציפים ומתמשכים עם חברי 

הוועדה בהתאם לתחומי ההתמחות שלהם.

בשנת  2017 קיימה הוועדה המייעצת ארבע ישיבות, 

בהן נדונו הנושאים הבאים: פרסום הליכים בבתי הדין, 

קידום הצעת חוק להקמת קרן פיצויים, ההתקדמות 

בפרויקט עם רשות החברות, מינוי נציגים חדשים 

לוועדה המייעצת ועוד.

כמו כן, נמסרו דיווחים שוטפים והתייעצויות בנושאים 

השונים הנוגעים לפעילות נציבות השוויון.  

בימים אלו, אנו לקראת סוף תהליך המינוי של 

חברים חדשים לוועדה: מר אבי סייג - יו"ר העמותה 

למען חיילי המילואים - נציג ארגון העוסק בקידום 

התעסוקה בקרב משרתי מילואים, מיכל חילי וקסמן-   

עו"ד באגף העבודה של התאחדות התעשיינים - 

נציגת התאחדות התעשיינים )כאחת משני נציגים 

של ארגון מעסיקים(, עו"ד דן יקיר - יועמ"ש האגודה 

לזכויות האזרח - כאחד מתוך ארבעה מומחים 

בתחום פעולתה של הנציבות, אביגיל שחם - נציגת 

"כוח לעובדים" כוח לעובדים - ארגון עובדים ישראלי 

שהוקם בשנת 2007 ומאגד עובדים מתחומים 

שונים - )כאחת משני נציגי ארגון עובדים(, וד"ר יאסר 

חוג'יראת, מנכ"ל חברת "אלפנאר", הפועלת לשילוב 

החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי ומפעילה 

את מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי, כאחד מתוך ארבעת 

נציגי הארגונים החברתיים בוועדה.
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נציבה ארצית

עורכת דין בנציבות הארצית

 נציב אזורי 
חיפה והצפון

 עורכת דין 
בנציבות האזורית

 עורכת דין 
בנציבות האזורית

 מתמחה 
במשרה חלקית

 מתמחה 
במשרה חלקית

מתמחה

 נציבה אזורית 
ת”א והמרכז

נציבה אזורית 
ירושלים והדרום

 מנהלת תחום הסברה
והדרכה

מנהלת תחום מחקר

מבנה הנציבות

צוות נציבות השוויון:
נציבה ארצית עו"ד מרים כבהא

נציבה אזורית מחוז תל אביב והמרכז עו"ד שירי לב-רן לביא
נציבה אזורית מחוז ירושלים והדרום עו"ד ג'נט שלום

נציב אזורי מחוז חיפה והצפון עו"ד פיראס פארג'
 עורכת דין בנציבות מחוז ירושלים והדרום  

עו"ד בוסנה סנדקה-יוסף )עד יוני(, עו"ד אגרנש אגניהו )יולי-אוקטובר(

עורכת דין בנציבות הארצית עו"ד נועה נאמן
 עורכת דין בנציבות מחוז תל אביב והמרכז 

עו"ד מיראל נחול )עד פברואר(, עו"ד מירנה סוידאן )מרץ עד אוגוסט(, עו"ד סו אלבאסל-שירף )מדצמבר(

מנהלת תחום מחקר חגית שריד
מנהלת תחום הסברה והדרכה שרה יצחק

מתמחה בנציבות האזורית מחוז ירושלים והדרום חנה אלחדד )עד פברואר(, הגר שחורי-פרידמן )ממרץ(
 מתמחה בנציבויות האזוריות מחוז תל אביב והמרכז ומחוז חיפה והצפון 

אלינור פרימן )עד פברואר(, אלה ריבניק-מורדכוביץ )ממרץ(

קניית שירותים של עורכי דין חיצוניים: החל משנת 2012 נציבות השוויון עובדת בשיתוף עם משרדי עורכי דין 
נבחרים. המשרדים מסייעים בקיום פגישות ראשוניות עם פונים, בכתיבת מכתבים למעסיקים ובהכנת חומרים 

לצורך הגשת תביעות או הצטרפות במעמד "ידיד בית הדין".

סיכום
היקף הפעילות של נציבות השוויון התרחב בשנת 

2017 בכל תחומי עבודתה, הכוללים טיפול בפניות 

ציבור, ניהול תיקים והליכים משפטיים, כתיבת חוות 

דעת משפטיות, השתתפות בוועדות כנסת וממשלה 

ובוועדות ציבוריות אחרות, הפקת כנסים והסברה, 

מתן הרצאות בפני קהלים שונים, ובעיקר בתחום 

שיתופי הפעולה עם מעסיקים ופיתוח מדד הגיוון. 

בזירה המשפטית טיפלה נציבות השוויון בשנת 2017 

ב-766 פניות, שהתקבלו על רקע עילות שונות, 

לעומת 708 בשנת 2016. נושאי הפניה השכיחים היו 

אפליה על רקע היריון, אפליה על רקע מין, אפליה על 

רקע לאום ואפליה על רקע שירות מילואים. בנוסף, 

התקבלו כ- 370 פניות נוספות בעקבות קמפיין “מיש-

פושטא”, שאינן בנושאי אפליה. 

  

בשנת 2017 הייתה נציבות השוויון מעורבת ב-14 

תיקים והליכים משפטיים, מהם שלושה כתובעת 

 AMICUS( "עצמאית, שמונה במעמד "ידיד בית הדין

CURIEA(. ארבעה מ-14 התיקים שבהם טיפלה 
נציבות השוויון השנה היו בנושא אפליה על רקע 

מגדר, ובהם פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה 

בערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה 

בתל אביב משנת 2013, בנושא אפליה מגדרית 

בהכשרה מקצועית במקרה של העסקה בחברת 

החשמל באמצעות קבלן, וגובה הפיצוי מכח חוק 

השוויון. נציבות השוויון הגישה את עמדתה בהוראת 

בית הדין האזורי לעבודה, בנושא קיומה של האחריות 

מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה על מזמין 

השירותים, במקרה שבו יש לו ידיעה ושליטה על 

פעולותיו של נותן השירותים, עמדה אשר התקבלה 

בפסק דין מחודש מ-2013, שקבע כי גם אם לא 

מתקיימים יחסי עובד-מעסיק, חוק השוויון חל. 

התובעת הגישה ערעור לבית הדין הארצי על גובה 

הפיצויים מכוח חוק השוויון. נציבות השוויון התייצבה 

כידיד בית הדין גם בהליך הערעור, והציגה את 

עמדתה לעניין גובה הפיצוי שיש לפסוק במקרים 

שבהם הייתה הפרה של חוק שוויון ההזדמנויות 

בעבודה. בפסק הדין בערעור התקבל ערעור העובדת 

בנוגע לקיום אפליה מחמת מינה עם סיום העסקתה 

וסכום הפיצויים הוכפל.

כמו כן, בשנת 2017 נכתבו על ידי צוות הנציבות 

למעלה מ-35 חוות דעת משפטיות להצעות חוק, וכן 

חוות דעת משפטיות בנושאים שונים הנוגעים לתחומי 

העיסוק של נציבות השוויון, וצוות הנציבות השתתף 

בלמעלה מ-30 ועדות שונות - ועדות שרים, ועדות 

כנסת וועדות ציבוריות שונות.

שנת 2017 מסתמנת כשנת גיבוש ופיתוח של 

הפעילות בזירות המחקר ושיתופי הפעולה עם 

מעסיקים.

בסוף דצמבר הוגש לנשיא המדינה מדד הגיוון השני, 

אשר בו, בנוסף לבחינה מעמיקה של הגיוון ושוויוניות 

השכר ב-20 הענפים שנבחנו במדד הראשון 

בשנת 2016, נותחו הנתונים לפי רמת ההשכלה של 

המועסקים. ניתוח הנתונים לפי רמת ההשכלה איפשר 

ללמוד על התמורה ברכישת השכלה בקרב קבוצות 

בעמדת מיעוט, על ההבדלים בגיוון ובשוויוניות 

השכר שחווים אקדמאים ולא-אקדמאים מקבוצות 

אוכלוסייה שונות ועל ההבדלים המגדריים בקרב 

אקדמאים ולא-אקדמאים בתוך כל אחת מהקבוצות 

שנבחנו. כמו כן, הוקדש פרק נרחב לגיוון ושוויוניות 

השכר בקרב הסגל הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה. 

מדד הגיוון הוא פרי שיתוף פעולה בין נציבות שוויון 

הזדמנויות בעבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ופרופ' אלכסנדרה קלב מאוניברסיטת תל אביב. 

גם בשנת 2017 יצרה נציבות השוויון שיתופי פעולה 

עם האקדמיה, עם ארגונים מהמגזר הפרטי, מהמגזר 

הציבורי ומהמגזר השלישי וכן עם מעסיקים, לטובת 

עידוד וקידום שוויון ההזדמנויות בעבודה, ובראשם 

שיתוף הפעולה עם רשות החברות, שהחל בשנת 

2017. שיתוף פעולה זה התרכז בשיפור הייצוג 

ושוויוניות השכר באמצעות התערבות ארגונית 

ישירה והשמת תוכניות עומק והכשרות בסיס 

מותאמות-ארגון להטמעת שוויון, על מנת להגדיל 

את שיעור המועסקים מאוכלוסיות הסובלות מהדרה 

בשוק העבודה ולהקטין את פערי השכר בארגונים 

הנבחרים. במהלך השנה התרחב הפרוייקט וכלל גם 

מוסדות אקדמיים, וביניהם אוניברסיטת בן גוריון.

בזירת ההסברה התמקדה פעילות נציבות השוויון 

בשנת 2017 בהעלאת המודעות לנציבות השוויון 
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ככתובת לפניות בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה עבור 

מועסקים מקבוצות אוכלוסייה שונות. 

בחודש מרץ ערכה נציבות השוויון כנס משותף עם 

המשרד לשוויון חברתי בנצרת, בו הושק קמפיין 

“מיש-פושטא” להעלאת המודעות לשוויון, לחוק 

ולנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בקרב החברה 

הערבית, שתרומתו ניכרה בשיעור הגבוה יחסית של 

פניות של ערבים לנציבות השוויון בשנת 2017 )עליה 

מ 14% מהפניות בשנת 2016 ל- 21% בשנת 2017(, 

בנושאי אפליה על רקעים שונים.

בחודש דצמבר נערך כנס מדד הגיוון בבית הנשיא, 

במסגרתו הוגשה חוברת המדד, הוצגו ממצאי המדד 

השנתיים על ידי פרופ' קלב, ניתנו הרצאות בנושא 

גיוון, ונערכה סדנה להטמעת שוויון בהנחיית היועצים 

הארגוניים המלווים את פרויקט הטמעת השוויון 

בחברות הממשלתיות, צוות נציבות השוויון ואנשי בית 

הנשיא, ובהשתתפות מוזמני הכנס. 

במהלך השנה ניתנו כ-110 הרצאות על ידי צוות 

הנציבות לקהלים שונים ונציבות השוויון זכתה 

לחשיפה תקשורתית נרחבת בעיתונות הכתובה 

ובראיונות עם חברי צוות הנציבות בטלויזיה וברדיו. 

מסקר שערכה הנציבות שבחן את שיעור המועסקים 

המכירים את נציבות השוויון עולה ששיעורם עלה 

בסוף שנת 2017 ל- 33%, לעומת 20% בשנת 2011.

בשנת 2018 צפויה הנציבות להרחיב את שיתופי 

הפעולה עם מעסיקים, שיכללו גם חברות בענף 

הביטוח. במקביל, ממשיך הפיתוח של מדד הגיוון, 

שיכלול בשנת 2018 גם ניתוח לפי תחומי הלימוד 

של המועסקים בענף, והצגת דירוגי ייצוג ושוויוניות 

השכר של כל אחת מהקבוצות גם לפי מגדר. בשנת 

2018 יוקדש הפרק המתחלף לניתוח עומק של ענף 

הביטוח.

שנת 2018 היא שנת העשור לנציבות שוויון הזדמנויות 

בעבודה, שתצוין בכנס מיוחד בבאר שבע, בו 

מתוכננים לקחת חלק מעסיקים ורשויות מקומיות 

מהאיזור, ובמהלכו יוצג מדד גיוון מיוחד למחוזות באר 

שבע והדרום.

נציגי משרדי ממשלה

נציגי ארגוני מעסיקים

נציגי ארגוני עובדים 

נציגי ארגונים חברתיים 

מומחים

ארגוןשם ומשפחה

מר איימן סייף

גב' יפה סולימני

מר אברמי טורם

עו"ד דן אורן
עו"ד אורית בקר
 גב' קלאודיה כץ

אורי שיינין

מר עופר יוחננוף/ 

מיכל חילי וקסמן*עו"ד 

לירון עצמון

גב' פזית רוזנטלר

 איריס ורדי

אביגיל שחם*

הרב משה סלומון

ד"ר יאסר חוג'יראת

גב' רינה בר-טל 

 ד"ר סיגל שלח

אבי סייג*

פרופ’ גיא מונדלק 

 ד"ר יופי תירוש
 עו"ד דן יקיר*

 פרופ' ישראל דורון

פרופ' אלכסנדרה קלב

גב’ יפית אלפנדרי

הרשות לפיתוח כלכלי, משרד ראש הממשלה

אגף אכיפה והסדרה, משרד הכלכלה

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

לשכה משפטית, המשרד לענייני גמלאים

 אגף התעסוקה, משרד הקליטה

נציג משרד ממשלתי

התאחדות התעשיינים

לשכת המסחר

עיריית מודיעין עילית

 נציגת ההסתדרות

ארגון עובדים

עמותת הנני

אלפנאר

שדולת הנשים בישראל

 הג'וינט
ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב משרתים במילואים

מומחה למשפט ויחסי עבודה, אונ' ת"א ויו"ר הוועדה

 מומחית לדיני עבודה, אונ' ת"א

יועמ"ש האגודה לזכויות האזרח

 מומחה בתחום הזקנה, החוק והמדיניות החברתית, 

אונ' חיפה
מומחית לארגוני עבודה, חוק ותהליכים חברתיים הקשורים 

באפליה, אונ' ת"א, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 חברתית

משקיפה, ראשת תחום בכיר משקי בית וממונה על 

סטטיסטיקה מגדרית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חברי/ות הוועדה המייעצת
נספח א׳

*הליך המינוי לוועדה נמצא בשלבי סיום

נציבות שוויון הזדמנויות מברכת על שיתופי הפעולה 

עם מעסיקים, חוקרים ובעלי עניין בתחום פעילותה 

ומקווה להעמיק את שיתופי הפעולה ולצרף 

לפעילותה גופים נוספים אשר שותפים לאמונה 

ששוויון ורב-גוניות יקדמו ויביאו לשינוי אמיתי בשוק 

העבודה בישראל.
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אפליה בעיריית י-ם: נשים קיבלו שכר נמוך 
משמעותית מגברים

הצורך של רשות ציבורית לשמור על "ריסון תקציבי" ולעמוד בהסכמים, לא יכול 
הדין  בית  לאחרונה  פסק  כך   - נשים  עובדות  של  בשכר  לרעה  אפליה  להכשיר 
הארצי לעבודה בתביעת שתי עובדות עיריית ירושלים ששכרן נמוך משמעותית 

משכר גברים עמן הן עובדות

הצורך של רשות ציבורית לשמור על "ריסון תקציבי" ולעמוד בהסכמים, לא יכול להכשיר אפליה לרעה 
בשכר של עובדות נשים, בהשוואה לשכרם של עובדים גברים שמועסקים בתפקידים זהים. כך פסק 
לאחרונה בית הדין הארצי לעבודה בקבלו ערעור שהגישו שתי עובדות של עיריית ירושלים, גלית קידר 

ודפנה אילוז, על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בעיר.
בית הדין הארצי הדגיש כי תמיד יהיו "תירוצים" שיצדיקו את השכר השונה בין גברים לנשים, ותירוצים 
אלה עשויים להיראות לנו סבירים שהרי כך אנו רגילים לחשוב ולפעול, לא בכדי נוצרה האפליה המבנית 
ושומרה לאורך שנים כה רבות. ואולם, לפי פסק הדין, "כשם שחברה מהמגזר הפרטי לא תוכל להתגונן 
מפני תביעה להשוואת שכר מכוח חוק שכר שווה בטענה שהדבר יפגע באיזון הכלכלי שלה, בדו"חות 
הכספיים, בהבטחותיה למשקיעים או בתוכנית העסקית שלה - כך גם ה"תירוץ" המתייחס לצורך בריסון 
תקציבי ולאי-פריצתו של הסכם קיבוצי )משנת 1999( - נחזה ממבט ראשון כסביר וראוי, אך מבט שני 
מלמד כי הוא מתעלם מהכוונתו הברורה של המחוקק לתקן פערי שכר היסטוריים, ולנסות להביא לשוויון 

אמיתי בשכר בין גברים לנשים בשוק העבודה", נקבע.
קידר ואילוז, הן עובדות עיריית ירושלים והועסקו בתקופה הרלוונטית במחלקת השכר באגף התברואה 
נשים  שתי  תפקיד,  באותו  נוספים  עובדים  ארבעה  מחלקה  באותה  הועסקו  אליהן  במקביל  בעירייה. 
ושני גברים, שכולם ביצעו את אותה עבודה של הכנת משכורות לעובדי אגף התברואה. עם זאת, שני 
הגברים נחשבו כחלק מקבוצת "עובדי המוסך והתחבורה" בעירייה וקיבלו את תוספות השכר הייחודיות 
זו, בעוד שהנשים השתייכו לקבוצת "עובדי הנהלת האגף" אשר תוספות השכר  המשולמות לקבוצה 

הייחודיות המשולמות לה נמוכות משמעותית.
בבית הדין האזורי עתרו קידר ואילוז, באמצעות שדולת הנשים בישראל, להשוואת שכרן ותנאיהן לאלה 
של שני העובדים הגברים מכוח חוק שכר שווה, וכן לקבלת פיצוי בגין הפליה מחמת מין לפי חוק שוויון 
הזדמנויות בעבודה. תביעה נוספת באותו עניין הוגשה לבית הדין האזורי על ידי נציבות שוויון הזדמנויות 

בעבודה, ושתי התביעות נדונו במאוחד.
בית הדין האזורי קבע כי מבחינה עובדתית המערערות מבצעות עבודה זהה לזו שמבצעים שני העובדים 
הדין  בית  זאת,  עם  להצדיקו.  שניתן  מבלי   - משמעותית  נמוך  שכר  מקבלות  זאת  ולמרות  הגברים, 
 האזורי קיבל את טענת העירייה, שנתמכה על ידי הממונה על השכר, כי אין לשלם למערערות חלק...

HTTP://WWW.YNET.CO.IL/ARTICLES/0,7340,L-4671857,00.HTMLאת הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:

חברת ההסעדה שולץ תגבש תוכנית למניעת 
אפליה בעבודה

יש מקרים שבהם תביעה ספציפית של עובד או אפילו התראה לפני הגשת תביעה 
ציבור רחב  ולהשפיע על  יכולות לחרוג מהשלכות המקרה הפרטי  נגד המעסיק 

יותר, אולי אפילו לעשות תיקון קטן של המציאות | זה המקרה שלפנינו

על-פי רוב, כשעובדים מאיימים בתביעות לבתי הדין לעבודה נגד מעסיקיהם, הם שואפים לקבל פיצוי 
כספי על קיפוח זכויותיהם או להביא לתיקון נזקים ומחדלים שנגרמו להם במסגרת העבודה, אבל יש 
יכולות  מקרים שבהם תביעה ספציפית של עובד או אפילו התראה לפני הגשת תביעה נגד המעסיק 
של  קטן  תיקון  לעשות  אפילו  אולי  יותר.  רחב  ציבור  על  ולהשפיע  הפרטי  המקרה  מהשלכות  לחרוג 

המציאות.

תיקון כזה התרחש לאחרונה בעקבות סכסוך שהתגלע בין ערבי ישראלי בשם סאמר אבו טאעה לבין 
חברת הקייטרינג שולץ )איכות קייטרינג שולץ( שנרכשה על-ידי קרן אייפקס. אבו טעאה, שעבד במשך 
רוב חייו הבוגרים כשף וכמנהל תחום מזון ומשקאות בבתי מלון נחשבים ומוכרים )בין השאר ברשת 
קראון פלאזה, במלון דיוויד ים המלח ובמלון נוטרדאם בירושלים(, טען כי החברה סירבה להעסיק אותו 
רק משום היותו ערבי. בהסכם פשרה שנחתם בין הצדדים התחייבה חברת שולץ לפעול לעיגונה של 

תוכנית למניעת אפליה ולהגברת המגוון האנושי במתקניה.

אבו טאעה פנה לחברת שולץ בעקבות פרסום שלה באוגוסט האחרון והציג מועמדות למשרה של מנהל 
תחום המזון )שף( באחד ממרכזי המזון שמפעילה החברה עבור חברת טבע. לאחר שפנייתו לא קיבלה 
כל מענה, ניסה אבו טאעה ליצור קשר ישיר עם החברה. בשלב זה, הודיע לו מנהל מרכז מזון בחברת 
שולץ, אדם בשם צ'ארלי, כי מדיניותה של חברת טבע, שעבורה נוהל מרכז המזון, היא שלא להעסיק 
עובדים ערבים. צ'ארלי חזר על הדברים יותר מפעם אחת ושיחה אחת שנערכה בין השניים אף הוקלטה 

ופורסמה בכלי התקשורת.

בעקבות הדברים פנה אבו טאעה, באמצעות עורכי הדין דניאלה יעקובי וחגי קלעי, לחברת שולץ ולחברת 
טבע, בדרישה לבטל את המדיניות המפלה ובדרישה לפיצוי כספי בסך 120 אלף שקלים בגין אפליה, 

בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בעולם, מקיימת  ענק, מהגדולות  "מציאות שבה חברת  כי  היתר,  בין  כתבו,  אבו טאעה  פרקליטיו של 
סובלת.  אינה  מציאות שהדעת  היא  זו,  למדיניות  בשתיקה  ידה  נותנת  או  לאום  בשל  אפליה  מדיניות 
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נשים הופלו בשכר ופוצו במאתיים אלף שקל

נוכחו  ירושלים  בעיריית  אדם  כוח  כאחראיות  אילוז שעובדות  ודפנה  קידר  גלית 
ותבעו את העירייה בסיוע  ב-30% משכר עמיתיהן הגברים  נמוך  לגלות ששכרן 
לשלם  וחייב  באפליה  מדובר  כי  פסק  לעבודה  הדין הארצי  בית  הנשים.  שדולת 

מאה אלף שקל לכל אחת.

גגלית קידר ודפנה אילוז עובדות למעלה מ-20 שנה באגף התברואה בעיריית ירושלים כאחראיות כוח 
אדם. העובדים באגף התברואה מחולקים לשלוש קבוצות: פועלי ניקיון, עובדי מוסך ותחבורה ועובדי 
הנהלת האגף, ולכל אחת מהן הוסדרו תנאי שכר נפרדים, בעוד הרוב המכריע של פועלי הניקיון ועובדי 

המוסך והתחבורה הם גברים.

קידר ואילוז מועסקות כאחראיות כוח אדם לצד שתי נשים נוספות ושני גברים, הכפופים כולם לסגן מנהל 
האגף ומבצעים את אותה העבודה בדיוק: טיפול במשכורות עובדי אגף התברואה. למרות זאת, הגברים 
נחשבים לחלק מעובדי המוסך והתחבורה ומשום כך מקבלים תוספות שכר של למעלה מ-30% לעומת 

הנשים.

ב-2010 השתיים הגישו תביעה בבית הדין לעבודה ויוצגו על ידי עו"ד אפרת דויטש ממערך האכיפה של 
שדולת הנשים ובה טענו כי הפער בשכר אינו הוגן, ואינו מבוסס על הבדל אמיתי בין העובדים. יתרה 
מכך, באותה התקופה קידר ואילוז טיפלו במספר גדול יותר של עובדי אגף התברואה ביחס לעובדים 

הגברים, אך קיבלו שכר נמוך יותר.

בית הדין קבע אז כי דרגת הנשים תושווה לזו של הגברים וכי יקבלו את רוב תוספות השכר שקיבלו 
הגברים, כמו תשלום תמורת אחזקת רכב. עוד נקבע כי העובדות יפוצו רטרואקטיבית על פערי השכר, 

פיצוי שהגיע לעשרות אלפי שקלים לכל עובדת.

בית הדין הארצי דחה את ערעור העירייה
ובתגובה הוגש ערעור  לבית הדין הארצי לעבודה  ירושלים ערעור  עיריית  בעקבות פסק הדין הגישה 
גם מטעם התובעות. לאחר התדיינות של למעלה לשנתיים, החליט בית הדין הארצי לדחות את ערעור 
ל-25 אלף שקל בעבור  ומעל  75 אלף שקל בגין הנזק  פיצוי של  ופסק לכל אחת מהעובדות  העירייה 

הוצאות משפט. 

אפליה  של  במקרים  עתידיות  לתביעות  דלת  הפותח  מכונן  דין  בפסק  "מדובר  כי  מסרה  דויטש  עו"ד 
אסורה או מוסווית בין מקצועות 'גבריים' למקצועות 'נשיים'".
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נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה: מספר הפניות 
על רקע הטרדה מינית עלה פי שמונה

המלבד הטרדה מינית, גידול חד במספר הפניות גם בנושא אפליה מגדרית ופערי 
שכר העילה השכיחה ביותר בקרב נשים: אפליה על רקע הריון ■ עילת האפליה 

השיחה בקרב גברים - גיל

ושירות  גיל  פוריות,  ירידה בשיעור הפניות על רקע היריון, הורות, טיפולי   2016 מנגד, נרשמה בשנת 
מילואים. בסך הכל, נרשמה ירידה של 2.9% בפניות לנציבות, בעיקר על רקע הירידה במספר הפניות 
כשליש  לעומת  השוויון,  לנציבות  מהפניות  בקירוב  רבע  השנה  שהיוו  הריון,  רקע  על  אפליה  בנושא 

מהפניות בשנים קודמות.

רוב פניות הגברים )51.4%( הן בנושאי אפליה על רקע גיל )14%(, הריון )13.6(, שירות מילואים )12.6%( 
ולאום )11.2%(. במקום החמישי פניות בנושאי אפליה על רקע מין, דת ומוצא. 

בבחינת שלבי התעסוקה בכל אחד מנושאי האפליה של נשים וגברים נראה כי קיימת שונות בין פניות 
הנשים לפניות הגברים: רוב פניות הנשים בנושא אפליה על רקע גיל נוגעות בעיקר לפיטורים, ורק 30% 
מפניותיהן בנושא זה נוגעות לקבלה לעבודה. אצל הגברים המצב הפוך: 53.3% מהפניות בנושא אפליה 

על רקע גיל נוגעות לקבלה לעבודה, ורק 23.3% מפניותיהם נוגעות לפיטורים.

יצוין כי מאז הקמת נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה בספטמבר 2008 ועד סוף 2016 התקבלו בנציבות 
6,053 פניות בסה"כ. עד שנת 2013 נרשמה עליה הדרגתית במספר הפניות לנציבות שוויון, ואילו מאז 
2013 חלה ירידה הדרגתית של 21.6% במספר הפניות- מ-903 פניות בשנת 2013 ל-708 פניות בשנת 

.2016

עו"ד מרים כבהא, נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה: "הנתונים מציגים תמונה מורכבת אודות השינויים 
הטרדות  דוגמת  חמורים  נושאים  אודות  לנציבות  בתלונות  עלייה  כי  מובן  בישראל.  התעסוקה  בשוק 
מיניות ואפליה על רקע מין משקפים מודעות גבוהה יותר של הצדדים השותפים ביחסי העבודה במשק 
כי העלייה בתלונות בנושא היא גם תוצאה של השיח בישראל בשנים האחרונות  הישראלי. אין ספק 
ודיווח על התנהלות לא תקינה במקום העבודה. נציבות שוויון  אשר מעודד פניה לגורמים המוסמכים 
ההזדמנויות בעבודה פועלת בכדי לפתוח כל דלת שחוסמת איש או אישה במקום העבודה. אנו מעודדים 
את הציבור לפנות אלינו לסיוע בייצוג משפטי, בהתנהלות מול המעסיק ובהעלאת המודעות במקומות 

העבודה"..

HTTPS://WWW.THEMARKER.COM/CAREER/1.3627292את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:

כתבות
נספח ב׳



5051

כתבות
נספח ב׳

HTTPS://WWW.CALCALIST.CO.IL/LOCAL/ARTICLES/0,7340,L-3710048,00.HTMLאת הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:

דו"ח השכר השנתי חושף: השכר בחברות 
הממשלתיות גבוה ב-130% מהשכר הממוצע 

במשק

על פי דו"ח שכר השנתי, השכר הממוצע בחברות הממשלתיות עמד על 21,937 
9,540 שקל; שיאן השכר:  על  שקל בחודש בעוד שהשכר הממוצע במשק עמד 

עובד שרותי ציוד בנמל אשדוד שהרוויח מעל ל-92 אלף שקל

השכר בחברות הממשלתיות גבוה ב-130% מהשכר הממוצע במשק, כך עולה מדו"ח שכר וכוח אדם 
בחברות הממשלתיות לשנת 2016, שהוצג היום )ג( בכנס משאבי אנוש השנתי.

בעוד השכר הממוצע במשק עומד על 9,540 שקל, השכר הממוצע בחברות עומד על 21,937 שקל. שכר 
הברוטו הממוצע הגבוה ביותר בשנה החולפת היה בחברת נמל חיפה, שעמד על 29,824 שקל. אחריה 
נמל אשדוד עם שכר ממוצע של כ-27,600 שקל ולאחריה רפאל עם מעל 26 אלף שקלים שכר ממוצע 

ברוטו.

על פי הדוח, שיאן השכר מבין בכירי החברות הממשלתיות הוא, יוסי וייס מנכ"ל התעשייה האווירית - 
שכר של כ-81,240 שקל ברוטו. את המקום השני תופס מנכ"ל רפאל המשתכר בכ-77,880 שקל. מנכ"ל 
חברת החשמל תופס את המקום השלישי ברשימה עם שכר חודשי של כ-77,038 שקל. המנכ"לים של 

רכבת ישראל ומקורות תופסים את המקום הרביעי והחמישי בהתאמה.

בין שיאני השכר הנוספים )שאינם מנכ"לים( בחברות נמצאים עובד שרותי ציוד בנמל אשדוד שהרוויח 
מעל ל-92 אלף שקל, טייס בתע"א שהרוויח כ-75 אלף שקל, וקברניט בכיר בנמל חיפה שהרוויח מעל 

77 אלף שקל. 

"מנכ"לים בחברות ממשלתיות מרוויחים משמעותית פחות ממה שאמורים להרוויח בשוק הפרטי", ציין 
יוגב שמכהן כמנהל רשות החברות הממשלתיות. לדבריו, "אחד המהלכים שינסו לקדם ברשות  אורי 
בעתיד הוא הצמדת התנאים של הדרגות הבכירות בחברות לשוק הפרטי. כלומר, גמישות רבה יותר 

בהגדלת הפערים בשכר בין הדרגות.

"לא צריך להגזים בסוציאליסטיות" אמר יוגב. לדבריו, "בשוק הפרטי יש פערים מאוד גדולים בין הדרגים. 
לא צריך להגיע לרמה הזאת אך צריך לצמצם את הפער עם השוק הפרטי. כמו כן, מתוכננת רפורמה 
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העלאת גיל הפרישה לנשים - בדרך לשיוויון 
אמיתי?

יש לבחון העלאה הדרגתית של גיל הפרישה לנשים עד להשוואתו לגיל הפרישה 
של גברים ואולם זאת תוך שמירת ההפרדה בין גיל פרישה וקצבת הפנסיה לבין 

קצבת הזקנה

סוגיית גיל הפרישה מעסיקה את כלל מדינות העולם המפותח, ובכללן ישראל, ביתר שאת בעשור האחרון, 
זאת על רקע העלייה בתוחלת החיים והרצון להשאיר כמה שיותר נשים וגברים בשוק העבודה. נזכיר, כי 

כיום גיל פרישת חובה הוא 67 לנשים ולגברים, ואילו לנשים ניתנת האפשרות לפרוש כבר בגיל 62.

לגיל  נשים  של  הפרישה  חובת  גיל  את  להשוות  מציעה  לנשים  הפרישה  גיל  להעלאת  החוק  הצעת 
הפרישה של גברים.

 
לצורך כך, בחודש מרץ אשתקד, הוקמה ועדה ציבורית, שנדרשה לבחון את גיל הפרישה המיטבי, שהוא 
פרישתה. המלצות  בשל  גמלה  ולקבל  גילה,  בשל  מעבודתה  לפרוש  זכאית  אישה תהיה  המועד שבו 
הוועדה התבססו על השוואה למדינות ה־OECD, שם גיל הפרישה הממוצע לנשים גבוה בשנה אחת 

)63( לעומת המצב בישראל.

הוועדה ציינה כי המלצת ה- OECD היא להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים, וגם המלצה זו, כאמור, 
אינה נלקחת בחשבון בגיל הפרישה הנוכחי בישראל.

הוועדה העבירה את המלצותיה לוועדת הכספים, אך זו דחתה את יישום הצעת החוק לחודש אפריל, 
בטענה כי דרוש דיון מעמיק יותר לצורך שינוי המצב הקיים.

 
גיל  את  להשוות  יש  לפיו:  הטיעון  הוא  לנשים  הפרישה  גיל  להעלאת  בהקשר  שעולה  הטיעונים  אחד 
הפרישה בין נשים לגברים כחלק מיצירת שוויון בין המינים. אולם שוויון מהותי יכול להתקיים רק כאשר 
התנאים המקדימים הם זהים, כלומר, בהינתן שגברים ונשים זוכים להזדמנויות שוות בשוק העבודה. 

ואילו המצב, נכון להיום, איננו שוויוני.
 

כך, למשל, בגילאי 55 ומעלה נשים מתקשות הרבה יותר מגברים לשרוד בשוק העבודה. נתוני הלמ"ס 
מגלים שבגילאי 35-54 הפער בשיעור ההשתתפות של גברים ונשים עומד על 13%-12%, ואילו בקבוצת 
הגילאים הבאה )55-64( הפער כמעט מכפיל את עצמו ומגיע ל-22% ובקבוצת הגילאים המבוגרת ביותר 
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"שיאני הפערים בתעסוקה במשק | אקדמאים 
יוצאי אתיופיה"

נשים ערבים  בין השאר של  ופערי השכר  הייצוג בשוק העבודה  דוח שבחן את 
וחרדים בישראל הראה כי פערי השכר שחווים יוצאי אתיופיה הם הגבוהים ביותר 
ההכנסה  עם  השכירות  הן  מיעוט  מקבוצות  נשים  כי  נמצא  עוד  הקבוצות.  מבין 

הנמוכה ביותר ברוב הענפים.

נשים אקדמאיות מרוויחות פחות, פערי שכר גדולים בין יהודים לערבים ומספרם של אקדמאים יוצאי 
אתיופיה הוא פחות מ-40 איש לענף - כך עולה ממדד הגיוון לשנת 2017 של נציבות שיוויון הזדמנויות 
בעבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. שר העבודה והרווחה חיים כץ הגיש היום 

)רביעי( את מדד הגיוון לנשיא המדינה ראובן ריבלין בבית הנשיא.

מדד הגיוון בוחן את הייצוג בשוק העבודה ופערי השכר של חמש קבוצות הנמצאות בעמדת מיעוט בשוק 
העבודה בישראל: נשים, ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה ובני 45 ומעלה בעלי השכלה אקדמית וחסרי 

השכלה אקדמית ב-20 ענפי כלכלה מרכזיים בשוק הפרטי בישראל. 

המדד השנה משווה בין דפוסי הייצוג ושוויוניות השכר של שכירים אקדמאים לשכירים שאינם אקדמאים 
מחמש הקבוצות שנבחנו. השוואה זו מציעה תמונת מצב כללית על הקשר בין רכישת השכלה אקדמית 
להשתלבותן של חמש הקבוצות בענפים השונים, ועל מידת השוויוניות בשכרם של האקדמאים מקבוצות 
אלה לעומת מי שלא רכשו השכלה אקדמית. כמו כן, מציג השנה מדד הגיוון את הייצוג והשכר בקרב 

הסגל האקדמי במוסדות האקדמיים.

כתבות
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עובדת תובעת את בנק לאומי בטענה להפרת 
הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

יש לבחון העלאה הדרגתית של גיל הפרישה לנשים עד להשוואתו לגיל הפרישה 
של גברים ואולם זאת תוך שמירת ההפרדה בין גיל פרישה וקצבת הפנסיה לבין 

קצבת הזקנה

בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה הוגשה תביעה בסך של כ-200 אלף שקל נגד בנק לאומי בטענה 
והתובעת  ]HIDE <נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה  להפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 
מרווה ג'אבר, כי עניינה באפליה מחמת הריון ומין בתנאי העסקה. ג'אבר טוענת, כי נמנע ממנה לקבל 
קביעות וקידום עת עבדה בבנק ערבי ישראלי שמוזג עם בנק לאומי, אך ורק בשל היותה בהריון למרות 

שהייתה עובדת מקצועית, מסורה ומוערכת.

וליד מסאלחה מי שכיהן בתקופה  בתביעה נטען, כי אפלייתה של ג'אבר באה לידי ביטוי בדבריו של 
הרלוונטית לתביעה בתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש בנק ערבי ישראלי. לדברי התובעת, מסאלחה ציין 

במפורש, כי שאלת הקביעות תלויה בהיותה בהריון.

התובעת טוענת, כי בחלוף ארבע וחצי שנות ותק בעבודתה בבנק ולאחר שנמסר לה לא אחת, כי היא 
נמנית על העובדים המובילים לקבלת קביעות, היא פנתה למסאלחה על מנת לברר מולו מדוע היא טרם 
זומנה למבחני הקביעות בבנק. לדבריה, זה ענה לה באופן ישיר, כי הסיבה לאי זימונה היא לא אחרת 
מאשר הריונה. עוד ציין מסאלחה, כי התקבלה החלטה אסטרטגית בהנהלה הראשית בבנק הכוללת את 

הנהלת בנק לאומי לפיה הוחלט לדחות את מבחני קבלת הקביעות לכלל העובדות הנמצאות בהריון.

עוד לדבריה אמר מסאלחה, כי דיון בסוגיית הקביעות שלה ייקבע עת תשוב מחופשת הלידה, אלא אם 
כן בכוונתה להיכנס שוב להריון.

בתביעה נאמר, כי על רקע הפגיעה העמוקה וההשפלה אותה חשה ג'אבר כפועל יוצא מהפלייתה מחמת 
הריונה ויחסה של ההנהלה כלפיה, היא הודיעה על סיום עבודתה בבנק.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד פיראס פראג' מצוין, כי במענה לפנייתה של הנציבות לשוויון הזדמנויות 
בעבודה להנהלת הבנק נמסר לה, כי אי זימונה של ג'אבר למבחני הקביעות נובע מאי עמידתה בדרישות 
כלול  אינו  בבנק  משמשת  היא  בו  המזכירה  תפקיד  וכי  הקביעות  קבלת  לשם  הנדרשות  המקצועיות 

במסלול המיועד לקביעות לנוכח צרכי כוח האדם בבנק.
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הפערים עצומים: מתכנתות מרוויחות 67% משכר 
עמיתיהן הגברים

המדעי  המחקר  ובענף  מגברים,  פחות  משמעותית  אקדמאיות משתכרות  נשים 
והפיתוח שכרן הוא 56% מזה של עמיתיהן, כך לפי מדד הגיוון של נציבות שוויון 
והן  ביותר  הגרוע  הוא  מיעוט  מקבוצות  נשים  של  מצבם  בעבודה.  הזדמנויות 

השכירות עם ההכנסה הנמוכה ביותר במשק ברוב הענפים

נשים עדיין משתכרות פחות מגברים, במיוחד בעבודות שנחשבות טובות. פערי השכר בין נשים לגברים 
הם הגבוהים ביותר בענפי הצווארון הלבן שמאופיינים בשכר גבוה ובשיעור גבוה של אקדמאים. באותם 
ענפים גם הייצוג של נשים הוא נמוך ביחס לענפים אחרים. כך, למשל, בתחום תכנות המחשבים נשים 
מרוויחות 67% משכר הגברים וייצוגן הוא 66% משיעורן בכוח העבודה בעל השכלה אקדמית, כך עולה 
ממדד הגיוון לשנת 2017 של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים שפורסם היום )ד'(. 

בענף המחקר המדעי והפיתוח שכרן של הנשים הוא 56% מזה של הגברים. למרות ש-69% מהשכירים 
60% משיעורן בכוח העבודה. הסיבה לכך,  ייצוגן של נשים אקדמאיות עומד על  בענף הם אקדמאים, 
היא שבתוך הענפים האלה גברים מועסקים בעבודות הליבה והניהול בעלות השכר הגבוה בעוד הנשים 
מועסקות בעבודות ששכרן נמוך יותר. כמו כן, לפי דו"ח מדד הגיוון, פערי שכר מתקיימים לעתים גם 
באותה משרה. בענפים רבים יש מרכיבי שכר שבנויים על בונוסים והערכות סובייקטיביות של העובדים 

שעלולות להיות מוטות נגד נשים.

 55% נשים נחשבות למיעוט בשוק העבודה למרות שמקרב האקדמאים בגילאי העבודה שיעורן הוא 
ומתוך אוכלוסיית הלא-אקדמאים בכוח העבודה הן מהוות 48.3%. הסיבה לכך היא שהייצוג של נשים 

בעבודות טובות )עם שכר גבוה( הוא נמוך ופערי השכר שלהן בהשוואה לגברים - גבוהים.
 

שוק העבודה בישראל מתאפיין בבידול מגדרי, כלומר, יש מקצועות שנחשבים 'נשיים' בהם יש שיעור 
גבוה של נשים שמועסקות ביחס לייצוגן בכוח העבודה. נשים מועסקות בעיקר בתחומים מסוימים כמו 
שירותים משפטיים ושירותי חשבונאות, ביטוח, שירותי תעסוקה, מכירה קמעונאית, הוצאה לאור, ייצור 
טקסטיל ופרסום. ייצוג היתר הגבוה ביותר לנשים ללא השכלה אקדמית הוא בענף השירותים המשפטיים 
ושירותי החשבונאות ואילו עבור נשים אקדמאיות, ייצוג היתר הגבוה ביותר הוא בענף הפרסום. למרות 

זאת, בענף הפרסום מרוויחות הנשים רק 65% משכר הגברים.
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מדד הגיוון ל-2017: פערי שכר קיצוניים לרעת 
יוצאי אתיופיה

הגבוהים  הם  אתיופיה  יוצאי  לרעת  השכר  פערי  בעבודה:  זכויות  שוויון  נציבות 
ביותר | ייצוג נמוך של קבוצות מיעוט בסגל האקדמי ■ הנשיא ריבלין: "דרושה 

פעולה עקבית ומתמשכת"

עד כמה שוק העבודה בישראל מגוון? עד כמה מקופחות אוכלוסיות המיעוט? בחברה הישראלית, בואכה 
שנת 2018, נשים מרוויחות פחות - ואישה הנמנית עם קבוצת מיעוט, כלומר ממוצא ערבי או אתיופי - 
תהיה בעלת הכנסה הנמוכה ביותר במשק. גם גברים מקבוצות המיעוט הללו מופלים לרעה: אקדמאים 
אינם  ובני העדה האתיופיות  היהודים  פחות משכר האקדמאים של  מרוויחים הרבה  מהמגזר הערבי 

מצליחים להשתלב בענפים רבים בשוק העבודה.

נתונים אלה ועוד מתפרסמים במדד הגיוון לשנת 2017 שערכה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד 
שר  )ד'(  היום  הגיש  השנייה,  השנה  זו  שנערך  המדד,  את  החברתיים.  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
שוויון  נציבות  ידי  על  כלי מחקרי שפותח  הוא  הגיוון  לנשיא המדינה. מדד  כץ  חיים  והרווחה  העבודה 
הזדמנויות בעבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת 

תל-אביב.

הדוח בדק ייצוג בשוק העבודה של חמש קבוצות הנמצאות בעמדת מיעוט: נשים, ערבים, חרדים, יוצאי 
אתיופיה ובני 45 ומעלה. הבדיקה נערכה לפי ענפי תעסוקה שונים, דוגמת ייצור טקסטיל והלבשה, ייצור 
מוצרי מזון, שירותי תקשורת, מחקר מדעי ופיתוח, אדריכלות והנדסה, תכנות מחשבים ועוד. הבדיקה 
כללה השוואה לרמות השכר בין המועסקים בחלוקה מגדרית ובין רמת ההשכלה, כלומר רמות השכר 

של אקדמאים מול אקדמאים מקבוצות מיעוט.

למשל,  כך  מיעוט.  קבוצות  עבור  הזדמנויות  שוויון  מבטיחה  אינה  אקדמית  השכלה  כי  עולה  מהמחר 
אקדמאים ערבים, יוצאי אתיופיה וחרדים הם בעלי ייצוג נמוך במיוחד ברוב הענפים. כמו כן, אקדמאים 

מקבוצות מיעוט סובלים מפערי שכר גבוהים יותר משכירים שאינם אקדמאים מקבוצות מיעוט.

הממצאים מצביעים גם על כך שאקדמאים יוצאי אתיופיה חווים את הבידול התעסוקתי הקיצוני ביותר 
ייצוג יתר בענפים שבהם  מבין הקבוצות שנבחנו. בנוסף, עולה כי אקדמאים מקבוצות מיעוט מיוצגים 

רמת ההשתכרות נמוכה, וייצוג חסר בענפים שבהם רמת ההשתכרות גבוהה.
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נשים, ערבים ואתיופים בעמדת נחיתות: תמונה 
מדאיגה בשוק העבודה

משרד העבודה והרווחה הציג את מדד הגיוון במשק לשנת 2017, המראה מצב 
בעייתי במשק. נשים מקבוצות מיעוט הן השכירות עם ההכנסה הנמוכה ביותר 

ברוב הענפים

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה פרסמה היום )רביעי( את מדד הגיוון לשנת 
2017, המספק תמונת מצב עדכנית של שילוב קבוצות מיעוט בשוק העבודה.

 
מדובר במדד שפותח על מנת לבחון באופן שוטף את הייצוג ופערי השכר של חמש קבוצות הנמצאות 
בעלי  ומעלה   45 ובני  אתיופיה   יוצאי  חרדים,  ערבים,  נשים,  בישראל:  העבודה  בשוק  מיעוט  בעמדת 

השכלה אקדמית וחסרי השכלה אקדמית ב-20 ענפים מרכזיים בשוק הפרטי בישראל.

מהמדד עולה כי נשים באופן כללי נמצאות בעמדת נחיתות בשוק העבודה, ועבורן השכלה אקדמאית 
לא מצמצמת את פערי המגדר. בין השאר נמצא כי נשים מקבוצות מיעוט הן השכירות עם ההכנסה 
הנמוכה ביותר במשק ברוב הענפים. כמו כן עולה כי נשים אקדמאיות מרוויחות פחות - אם זה בענף 
 56%  - ופיתוח  מדעי  מחקר  בענף  או  הגברים,  משכר  כ-67%  משתכרות  הן  שם  המחשבים,  תכנות 
יותר מאלו של נשים  משכר הגברים. באופן כללי, נשים אקדמאיות חוות פערי שכר מגדריים גבוהים 

לא-אקדמאיות.

פערי השכר גדולים גם בין יהודים לערבים, כאשר אקדמאים ערבים וחרדים הם בעלי ייצוג נמוך במיוחד 
46% משכר מקביליהם היהודים,  במרבית הענפים. בענף הביטוח למשל, אקדמאים ערבים מרוויחים 
ייצור מוצרי מזון,  65% מאלו היהודיות. בענף  בענף מחקר מדעי ופיתוח אקדמאיות ערביות מרוויחים 
בעלי השכלה  שכירים  בקרב  כללי,  באופן  יהודים.  אקדמאים  39% משכר  מרוויחים  ערבים  אקדמאים 
אקדמית נשים ערביות נמצאות בעמדה הנחותה ביותר. שכרן הוא הנמוך ביותר ב 12 מתוך 20 העפים 

שנבחנו.

במקרה של אקדמאים יוצאי אתיופיה נמצא הבידול התעסוקתי הקיצוני ביותר מבין הקבוצות שנבחנו 
בשוק העבודה. בחמישה מהענפים שנבחנו, הקבוצה הזו לא מועסקת כלל ובמחצית מהענפים שנבחנו, 
עובדים פחות מארבעים שכירים אקדמאים יוצאי אתיופיה. לעומת זאת הם מיוצגים ייצוג יתר בשלושת 
הענפים עם שכר האקדמאים הנמוך ביותר במשק - שירותי תחזוקה, שירותי תעסוקה ומכירה קמעונית. 
פערי השכר שחווים יוצאי אתיופיה הם הגבוהים ביותר מבין כל פערי השכר של הקבוצות שנבחנו במדד  
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אקדמאית? עדיין תרוויחי פחות מגבר

ופערי  לאי השוויון  הנוגע  בכל  לא פשוטה  ישראל מעלה תמונה  הגיוון של  מדד 
השכר בין קבוצות מיעוט כמו נשים, חרדים, ערבים ויוצאי אתיופיה אל מול קבוצת 
של  משכרו   59% מרוויחים  אתיופי  ממוצא  מתכנתים  יהודים.  גברים  של  הרוב 

מתכנת יליד הארץ, ערבים מרוויחים 66%, נשים 67% וחרדים 69%

תואר אקדמי לא מסייע בצמצום הפערים המגדריים בשכר - כך עולה ממדד הגיוון של נציבות שוויון 
)רביעי(. הנתונים העולים במדד מציגים תמונה  הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה שמפורסם היום 

מדאיגה של חוסר שוויון ופערי שכר גדולים בין קבוצות המיעוט במדינה לקבוצת הרוב.  

מהמדד עולה, למשל, כי נשים המחזיקות בתואר אקדמי בתחום תכנות המחשבים מרוויחות רק 67% 
משכרם של גברים, ואילו בתחום המחקר המדעי והפיתוח שכרן מהווה רק 56% מזה של גברים בתחום. 
 65% והפיתוח הן מרוויחות רק  - בענף המחקר המדעי  יותר  בקרב נשים ערביות המצב קשה אפילו 
משכרן של אלו המשתייכות לקבוצת הרוב, כלומר 36.4% משכרם של גברים. מצבן של נשים אתיופיות 

ונשים חרדיות טוב מעט יותר.   

חרדים, ערבים ואתיופים מרוויחים פחות

בענף הביטוח, אקדמאים ערבים מרוויחים 46% משכרם של אקדמאים יהודים. בענף תכנות המחשבים 
חרדים מרוויחים 69% משכר של יהודים שאינם חרדים, ערבים מרוויחים 66% ויוצאי אתיופיה מרוויחים 
54%. נשים אקדמיות מרוויחות 67% משכר גבר בענף התכנות בעוד בענף המחקר המדעי מרוויחות 

נשים רק 56% משכר גבר.

אקדמאים מקבוצות מיעוט כמו חרדים, ערבים ויוצאי אתיופיה מצליחים להשתלב בעיקר בענפים בהם 
רמת השכר נמוכה. לא רק שהשכר בענפים אלו הוא הנמוך ביותר במשק, גם פערי השכר בענפים עלו 
ביותר  הגיוון הרב  הן בעלות  נמוכות  ביותר. בקרב לא-אקדמאים, תעשיות ברמות שכר  הם הגדולים 
בכוח האדם ואילו התעשיות המשלמות את השכר הגבוה ביותר במשק ממוקמות בתחתית דירוג הגיוון.
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אפלייה בישראל 2017: פערי השכר נחשפים

נשים סובלות מפערי השכר הכי גבוהים דווקא בענפים בהם לא נדרשת עבודה 
ויוצאי  תעשיות,  באותן  יהודים  של  משכרם  שליש  שני  מרוויחים  ערבים  פיזית, 
אתיופיה חווים את פערי השכר הגדולים מכולם. מדד הגיוון התעסוקתי שהוצג 

היום מציב תמונה לא כל כך נעימה של האפליה בישראל 2017

האפליה עדיין כאן: נשים חוות את הפערים הגדולים ביותר בייצוג ובשכר דווקא בענפים בהם לא נדרשת 
עבודה פיזית, ערבים אקדמאים מרוויחים פחות משני שלישים משכרם של יהודים בעלי השכלה אקדמית 
באותן תעשיות, ויוצאי אתיופיה מקבלים ייצוג אפסי בענפים בהם השכר גבוה, וחווים את פערי השכר 

בגבוהים ביותר באופן כללי.  

אלו רק חלק מהממצאים הבולטים העולים ממדד הגיוון התעסוקתי ל-2017, אשר מפורסם על ידי נציבות 
שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד העבודה והרווחה, ובוחן את הייצוג )כמות המועסקים ביחס לחלקם 
באוכלוסיה( ורמות השכר של נשים, ערבים, חרדים, ילידי אתיופיה ובני 45+ ב-20 ענפי כלכלה מרכזיים. 

המדד הוצג היום )ד'( לנשיא המדינה רובי ריבלין על ידי שר העבודה והרווחה, חיים כץ. 

והחוג  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  בעבודה,  הזדמנויות  שוויון  נציבות  ידי  על  פותח  אשר  המדד, 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, התמקד השנה בהשפעתה של השכלה אקדמית על 

הייצוג ופערי השכר של קבוצות המיעוט.

הפערים הגדולים ביותר לרעת הנשים - דווקא בענפי ה"צווארון הלבן"
לפי הנתונים, שיעור הנשים האקדמאיות מתוך אוכלוסיית האקדמאים בגילאי העבודה עומד על 55%, 
בעוד שיעור הנשים הלא אקדמאיות מתוך אוכלוסיית הלא אקדמאים בכוח העבודה עומד על 48.3%. 
למרות זאת שיעור הנשים בשוק העבודה עדיין נמוך ממספרן באוכלוסיה, ופערי השכר שלהן בהשוואה 

לגברים גבוהים.

שירותי  ענף  כמו  מסוימים,  בענפים  מגדרי:  בידול  על  מצביע  העבודה  בשוק  נשים  של  הייצוג  דפוס 
התקשורת, שירותי תעסוקה, שירותים פיננסיים ועוד יש לנשים ייצוג יתר, ובענפים אחרים ייצוג חסר 

משמעותי. עם זאת, ייצוג היתר בענפים רבים מלווה בפערי שכר מגדריים גבוהים מאד.
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פוטר כי הוא ערבי - "אלבר" תפצה

חברת השכרת הרכב חויבה לשלם פיצויים לעובד לשעבר, לאחר שטען כי פוטר 
בשל מוצאו. בית המשפט קיבל את טענותיו ואף הפציר באנשי החברה למשוך 
את ערעורה בנושא. עורך דינו של העובד: "מקווים שפגיעה בכיס תרתיע מעסיקים 

מביצוע מעשים כאלו"

פוראת נסאר | החדשות | פורסם 25/04/17 17:53 
בית הדין הארצי לעבודה חייב היום )שלישי( את חברת השכרת הרכב "אלבר" לשלם פיצויים לאחד 
80 אלף  מעובדיה לשעבר, שטען כי פוטר על רקע מוצאו. החברה תעביר לידי העובד פיצויים בגובה 
שקלים, וכן 16 אלף שקלים נוספים בגין הוצאות משפט, זאת לאחר שאנשיה קיבלו את הצעת בית הדין 

למשוך את ערעורם בנושא.

איהאב נופל, תושב לוד בן 23 שהועסק על ידי החברה, זומן על ידי מנהליו לשימוע לפני פיטורים. אנשי 
החברה הסבירו לו כי החברה עומדת בפני צמצומי כוח אדם ובשל כך עליהם להפסיק את העסקתו.

נופל, שלדבריו קיבל את הבשורה בהפתעה גמורה, טען כי פיטוריו התרחשו משום שהוא ערבי. לדבריו 
בחברה הסיקו כי בשל מקום מגוריו, יש לו קשרים עם גורמים עבריינים וגנבי רכב - בין השאר על רקע 

מוצאו.

לאחר שהחברה לא הצליחה להוכיח אחרת, בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל בתחילת החודש את 
טענותיו של נופל ופסק כי על החברה לפצותו. ב"אלבר" לעומת זאת החליטו לערער לבית הדין הארצי, 

אולם גם שם סגנית נשיא בית הדין, השופטת ורדה וירט ליבנה, לא קיבלה את טענותיהם.
"פגיעה בכיס תרתיע מעסיקים"

במהלך הדיון היום בבית הדין הארצי הציעה השופטת לנציגי החברה למשוך את ערעורה, שכן אם לא 
יקבלו את הצעתה - היא עלולה לפסוק פיצויים נוספים לנופל. נציגי החברה החליטו לקבל את הצעת 

השופטת ומשכו את הערעור.

רבות  נתקלים פעמים  "אנו  בית המשפט.  על החלטת  בירך  בדיון  נופל  את  שייצג  כבהא  עו"ד פארס 
בסיפורים שכאלה", אמר לחדשות ONLINE 2. "ההחלטות של בית הדין לעבודה בת"א ובית הדין הארצי 
הן החלטות שניתן להיאחז בהן על מנת למנוע אפלייה ופיטורים על רקע מוצא. כבר בימים אלה אנו 
מטפלים במספר תיקים מסוג זה ומקווים שפגיעות בכיסם של מעסיקים ירתיעו אותם מלבצע מעשים 

כאלו".
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 לכבוד 
 

 עו"ד מרים כבהאנציבה ארצית,  –נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה 

 

 שלום רב,

 

 של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי 18-הכנס ההנדון: 

 

של המרכז לחקר ארגונים  18-בכנס השנתי ה המעניינת אותה נשאתל ההרצאה ברצוננו להודות לך ע
ועל  2017במרץ  14בתאריך " גיוון תעסוקתי ושונות בעבודה"וניהול המשאב האנושי בנושא: 

 תרומתך הרבה להצלחת הכנס של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי.
 

למצוא חניה באוניברסיטה( ולתת את אנו מעריכים את הזמן והמאמץ שהשקעת להגיע )שלא לומר 
 ההרצאה. אנו מודים לך מאד על כך.

 

 שתף עמך פעולה בעתיד.המשיך לנשמח ל

 
 
 
 

 בברכה,
 

 פרופ' שי צפריר                      ד"ר אריה רשף         נעמה קטן

 

 ראש המרכז                   חבר הנהלת המרכז            מרכזת המרכז 

 
 
 

מכתבי תודה
נספח ג׳

לכבוד
גב' מרים כבהא

שלום רב!

הנדון: הרצאתך בתוכנית משפיעים

ברצוני להודות לך על הרצאתך בתוכנית "משפיעים" שעסק בנושא: שוויון זכויות בעבודה.

המפגש איתך היה לנו לעונג. ההיכרות עם זכויות של מיעוטים הן של המגזר הערבי והן כלל 

המגזרים - כולל המגזר החרדי שאני חלק ממנה - בחברה הישראלית דרך ההרצאה שלך, 

הסיפור האישי ובדרכך המיוחדת, זו חוויה. 

אני מרגיש שהדרך שלך לראות את ה"אחר" כיתרון וכהזדמנות, מהווה השראה עבורי ועבור 

עמיתיי בני המגזר החרדי. 

"אם ניתן להם לחשק אותנו, לא נוכל לפרוץ" המילים שהם עבורך מוטו לחיים, מהדהדות 

בראשי ואני מקווה שיאירו לי במסלול חיי.

אני מאמין שההיכרות עוררה את הסקרנות והרצון להכיר עוד, לחזק את המאחד, ותשפר את 

עבודתנו המקצועית במשרדי הממשלה השונים.

תודה רבה,
שמעון וייס

בשם עמיתי מחזור א' תוכנית "משפיעים"
חרדים לשירות המדינה ושלטון המקומי

21.6.2016
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מכתבי תודה
נספח ג׳

מרים יקרה,

אני רוצה להודות לך מקרב לב על השתתפותך בכנס העתיד בשוויון מגדרי. הכנס הוכתר 

כאירוע מכונן עבור רבים ורבות – ובעניין מגיעה הוקרה רבה לדוברות ולדוברים שהרשימו 

באיכות התכנים, בעומק הסיפורים, בפרספקטיבה הייחודית, בדיוק ובחדות המסר, 

במקצועיות שבהצגת הדברים, ובתכונה הזו שמאפשרת לקהל לרצות לשמוע ולהיסחף עם 

אדם שעל הבמה. לכבוד ולעונג היה לנו לארח אותך. 

בהזדמנות זו אני רוצה להזמין אותך לראות את התמונות מהאירוע, ולשתף אם וכפי שתמצאי 

לנכון. הוידאו יהיה מוכן בימים הקרובים. 

רכשנו היכרויות, חברויות ושותפויות רבות ביום הזה ואני מקווה שתראי בקשר איתנו גם כן 

כאחת מאותן ידידויות נפלאות שנועדו להמשיך ולפרוח, בכל דרך שרק תעלה בידנו לסלול. 

המון תודות
סקיי      

מכתבי תודה
נספח ג׳

מירנה שלום,

ברצוני להגיד לך תודה רבה על עזרתכם בתיק שלי בנוגע לפיטורין במהלך 

שירות מילואים. ללא עזרתכם בוודאות לא הייתי מצליח לקבל דחייה בפיטורין 

עד לאחר המילואים והייעוץ שנתתם לי בנוסף למכתב ששלחתם לחברה 

שבה אני עובד עזר לי מאד וללא כל ספק בזכות השירות הטוב והעזרה שלכם 

המעסיק חזר בו והמתין עד תום שירות המילואים לפיטורין.

שוב המון תודה לכם

בברכה ובכבוד רב,
טל פאר
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מכתבי תודה
נספח ג׳

מרים היקרה, 

מבקשת להודות לך מקרב לב על הרצאתך המרתקת במשרד החוץ, בפני 

משלחת נשים מנהיגות מארה'ב. 

את ללא ספק הרשמת את המשתתפות גם מהמשלחת וגם מהמשרד שבאו 

לשמוע אותך, והוכחת שבתחום שוויון הזדמנויות בעבודה,

יש לנו אג'נדה להציע גם בקרב קהלים ליברלים כגון אלה של המשלחת. 

לכבוד היה לנו לארח אותך.

מילת תודה לנועה שהיה לי העונג לעבוד מולה לקראת ההרצאה והמצגת. 

מקוים להמשך שיתוף פעולה פורה בעתיד,

)שמתי בדע את ליאורה הרצל סמנכ'ל אגף צפון אמריקה, ואת אהרון שגיא - 

מנהל מחלקת קונסוליות באגף צפון אמריקה.(

רויטל

מכתבי תודה
נספח ג׳

שלום רב,

ועידת עדיף ה-17 מאחורינו, אבל לא לפני שנאמר תודה!

תודה לכל העושים במלאכה, ובראשם המרצים והמנחים היקרים שטרחו 
ועמלו רבות לקראת יום זה. 

תודה על תרומתכם לכנס מקצועי, מלמד ומעניין.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה לאורך כל הדרך!

בזכותכם מדי שנה אנו יכולים להתחדש, לחדש, לצמוח ובעיקר לתת ערך. 

ואם תרצו תזכורת לכל מה שהתרחש: 

לצפייה בסיקור תכני הכנס באתר עדיף )כתבות / תמונות / מצגות( 

תכני הכנס שודרו לייב בפייסבוק ונמצאים בעמוד של עדיף תקשורת . בקרוב 

נעלה ליוטיוב של עדיף את הסרטונים באיכות גבוהה לאחר עריכה.

תמונות הוועידה זמינות לצפייה בפייסבוק של עדיף

אלבום ערב הגאלה

אלבום יום הדיונים

בימים הקרובים יופץ מגזין דיגיטלי מיוחד לסיכום הוועידה: 
ראיונות עם הזוכים בדירוג נבחרי השנה 2017, סיקור יום הדיונים ואלבום 

תמונות חגיגי לתיעוד הרגעים המרגשים.

נתראה בוועידת עדיף ה-18.

בברכה,
דורית פרץ

רכזת מערכת | עדיף תקשורת
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מכתבי תודה
נספח ג׳

מרים היקרה,

 ומבקשת להודות לך מקרב לב על הרצאתך המרתקת במשרד החוץ, 

בפני משלחת נשים מנהיגות מארה'ב. 

את ללא ספק הרשמת את המשתתפות גם מהמשלחת וגם מהמשרד שבאו 

לשמוע אותך, והוכחת שבתחום שוויון הזדמנויות בעבודה,

יש לנו אג'נדה להציע גם בקרב קהלים ליברלים כגון אלה של המשלחת. 

לכבוד היה לנו לארח אותך.

מילת תודה לנועה שהיה לי העונג לעבוד מולה לקראת ההרצאה והמצגת. 

מקוים להמשך שיתוף פעולה פורה בעתיד,

)שמתי בדע את ליאורה הרצל סמנכ'ל אגף צפון אמריקה,

ואת אהרון שגיא - מנהל מחלקת קונסוליות באגף צפון אמריקה.(

 רויטל מלכה
סגן מנהל מחלקת קונסוליות ארה"ב

אגף צפון אמריקה



הזדמנויות בעבודה

ת ו ב י צ נ

www.economy.gov.il/shivion


