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שוויון

אני שמחה וגאה להגיש לשר התעשייה, המסחר 
והתעסוקה, את הדוח הרביעי של נציבות שוויון 

ההזדמנויות בעבודה. בדוח זה נסקרת הפעילות 
לשנת 2012. בעבודתה, שואפת הנציבות לקדם 

ולהטמיע שוויון הזדמנויות בעבודה, מתוך אמונה כי 
פעולות של הגדלת החשיפה והמודעות הציבורית 

לערכי השוויון והגיוון, הנגשת מידע למעסיקים 
ולעובדים והגברת האכיפה, עשויות לסייע במיגור 

האפליה בשוק העבודה בישראל.

נציבות השוויון מבצעת את עבודתה בשיתוף עם בעלי 
עניין רבים, בהם עובדים/ות ומעסיקים/ות מהמגזר 

הציבורי ומהמגזר הפרטי, וכן נציגי/ות ארגונים 
חברתיים העוסקים בתחומי פעילותה. אני סבורה, כי 
שותפויות אלו הן מאבני היסוד של עבודת הנציבות, 

ומשכך יש לחזקן ולהעצימן.

העולם המערבי כולו, ובתוכו ישראל, עובר תהליך 
של גלובליזציה, המחייב ביצוע של התאמות בשוק 

העבודה. בנוסף, מתרחשים שינויים דמוגרפיים בעלי 
השלכות ארוכות טווח, כמו עלייה בתוחלת החיים, 

שינויים במבנה המשפחה, וגיוון רב של קבוצות 
וקהילות בחברה הישראלית, שחלקן עדיין אינן מיוצגות 

דיין בשוק העבודה. במצב זה, הכללה של אוכלוסיות 
מגוונות בתעסוקה הופכת לכורח המציאות.

כיום עדיין קיימת הדרה של קבוצות שונות, בהן 
נשים, מבוגרים, ערבים, אתיופים, חרדים ועוד, אולם 
לשיח החברתי בישראל מחלחלת אט אט ההבנה, 

שיש לבצע את ההתאמות הנדרשות בשוק העבודה, 
על מנת לאפשר הכללה של עובדים ממגוון של 

קבוצות. גיוון תעסוקתי מבטיח העסקה של העובדים 
המתאימים ביותר לתפקיד, הגעה למגוון רחב יותר 
של לקוחות וספקים, שיפור השירות ללקוח, שיפור 

כושר השרידות של העסק, עידוד חדשנות ויצירתיות 
בקרב העובדים, יצירת סביבת עבודה פתוחה, 

מכבדת וגמישה, ועוד. 

מעבודת הנציבות עם מעסיקים במגזר הפרטי והציבורי 
בישראל, אני למדה, כי נעשים מאמצים רבים לשלב 

אוכלוסיות שונות במקומות עבודה. לצד זאת, בהסתמך 
על הניסיון שנצבר במדינות אחרות, בנציבות השוויון 
הולכת ומתגבשת ההבנה שהמפתח לקידום של גיוון 

תעסוקתי הוא במדידה ובבקרה. 
כך ניתן לסייע למעסיקים באיתור החסמים העומדים 

בפני אוכלוסיות מסוימות ולפתח מדיניות ומענים 
המותאמים לצרכים הספציפיים של האוכלוסיות 

המודרות בישראל, ולאופיו של שוק העבודה הישראלי.

במסגרת דוח זה נבקש לפרט את עיקרי הפעילות 
 879�לשנת 2012. בשנה זו, טיפלה נציבות השוויון ב

פניות ציבור; ניהלה וממשיכה לנהל 19 הליכים 
משפטיים בבתי הדין לעבודה; פרסמה מספר 

חוות דעת משפטיות בנושאים שונים; קיימה קורס 
להטמעת שוויון שבו השתתפו 25 מנכ“לים ומנהלי 
משאבי אנוש של חברות גדולות מהמגזר הפרטי; 

בשנה זו אף קיימה נציבות השוויון את הכנס השנתי 
השלישי שלה ונציגותיה העבירו 167 הרצאות לקהלי 

יעד שונים ברחבי הארץ והשתתפו בעשרות רבות של 
כנסים והשתלמויות. 

בתחילת שנת 2012 הגיע לסיומו פרויקט 
ה�TWINNING (טווינינג), המשותף לנציבות ולאיחוד 

האירופי, ובחודש נובמבר אירחה נציבות השוויון את 
נציגי נציבות צפון אירלנד והאיחוד האירופי, במהלך 
ביקור שמטרתו היתה בחינת יישום ההמלצות של 

הפרויקט, לרבות עצמאות הנציבות.

בשנה זו, כבעבר, הוסיפה הנציבות לתת שירות 
מקצועי, יעיל ואמין לכל הפונים/ות אליה, ולפעול 
במישור המשפטי, הציבורי והתקשורתי, על מנת 

להטמיע את ערך השוויון בשוק העבודה בישראל.

תודה רבה על שיתוף הפעולה,
אינה סולטנוביץ‘-דויד, עו“ד

נציבה ארצית בפועל

דבר הנציבה
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החוק העיקרי שמכוחו פועלת נציבות השוויון הוא 

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (להלן: ”חוק שוויון 

ההזדמנויות בעבודה“ או ”החוק“). החוק מתייחס 
למספר קבוצות שחשופות תדירות לאפליה ואוסר את 

אפלייתן. לנציבות השוויון הסמכות לאכוף הפרה של חוק 

זה. להלן עילות האפליה, כמפורט בחוק:
מין

נטייה מינית
מעמד אישי

הריון
טיפולי פוריות

טיפולי הפריה חוץ גופית
הורות

גיל
גזע
דת

לאום
ארץ מוצא
השקפה 

מפלגה ושירות מילואים
תנאים שלא ממין העניין

החוק קובע, כי אפליה יכולה להתקיים החל 
משלב כניסת העובד/ת לשוק העבודה

ועד לצאתו/ה ממנו:

בקבלה לעבודה
בתנאי העבודה

בקידום בעבודה
ביחס להכשרה או השתלמות מקצועית

בפיטורין או בהטבות בקשר לפרישה

בנוסף לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, קיימים חוקים 
המרכיבים את ”חקיקת השוויון“ ונמצאים בסמכותה 
של נציבות השוויון. חוקים אלו מנויים בתוספת לחוק 

שוויון ההזדמנויות בעבודה ומפורטים להלן:  
  ;1996�חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ“ו

תיקון מס‘ 2 לחוק זה משנת 2012 קובע שתקופת 
ההתיישנות היא חמש שנים.

;1954�חוק עבודת נשים, התשי“ד
  1998�החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ“ח

[תביעה אזרחית שבית הדין לעבודה מוסמך לדון 
בה];

סעיפים 9ג‘ ועד 9ז‘ לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
;1951�התשי“א

סעיפים 41, 41א‘ ו�41ב‘ לחוק חיילים משוחררים 
 ;1949�(החזרה לעבודה), התש“ט

סעיף 15 א‘ לחוק שירות המדינה (מינויים), 
;1959 �התשי“ט

;1951�סעיף 6ג‘ לחוק שווי זכויות האישה, התשי“א
סעיפים 42, 42א‘, 64א‘ לחוק שירות התעסוקה, 

התשי“ט�1959 (להלן: חוק שירות התעסוקה);
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;

סעיף 173ב‘ לפקודת העיריות [נוסח חדש];
סעיפים 50א‘ ו�50ב‘ לחוק החברות הממשלתיות, 

.1975�תשל“ה
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חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
התשמ“ח�1988

שוויון הזדמנויות 
בעבודה
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החוק מקנה לנציבות את הסמכויות 
הבאות: 

נציבות השוויון אמונה על אכיפת חוקי השוויון בעבודה 
במישור האזרחי (וזאת להבדיל ממינהל ההסדרה 
והאכיפה של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 

(להלן: “התמ“ת“), העוסק באכיפת חוקי העבודה 
במישור הפלילי).

לנציבות סמכויות אכיפה משפטיות והסברתיות 
מגוונות, ובהן:

הסמכות לטפל בפניות של עובדים/ות בגין אפליה 
בעבודה, ובכלל זה קיום בירור והחלטה על דרך 

הפעולה המתאימה במקרה הנדון.
הסמכות להורות בצו למעסיק/ה להעביר לה 

נתונים באשר לקיום חובה מחובותיו, על פי 
חקיקת השוויון בעבודה. 

הסמכות לדרוש מגוף מבוקר מידע אשר דרוש 
לנציבות לצורך ביצוע תפקידה.

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

השוויון עצמה.
הסמכות להגיש בקשה לבית הדין לעבודה, לצורך 

קבלת צו כללי המורה למעסיק/ה לנקוט פעולות 
כלליות הנוגעות לעובדים/ות שלו/ה. 

הסמכות לנקוט בפעולות הסברה והדרכה 
להעלאת המודעות הציבורית, בכל הנוגע לשוויון 

ולאפליה בשוק התעסוקה, על כל המשתמע מכך.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

החזון:
”להוות כוח מניע המחולל ומטמיע שוויון הזדמנויות 

בעבודה, באופן המגביר את תחושת הביטחון 
התעסוקתי“.

הנציבות שואפת להוביל את התהליך מתוך אמונה 
שבטחון תעסוקתי מהווה מפתח לחיים של עצמאות, 

של עוצמה אישית והעצמת אחרים. אלה חיוניים 
ליצירת חברה מתוקנת, צודקת ויציבה.

היעדים:
לקדם ולהטמיע שוויון הזדמנויות ולמגר אפליה 

בשוק העבודה;
להעמיק ולהגביר את האכיפה האזרחית בנושא 

שוויון הזדמנויות ומניעת אפליה;  
להוות מקור מידע למעסיקים/ות ולעובדים/ות 

בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה;
להגדיל את החשיפה והמודעות הציבורית 

לתרומת השוויון ולמחיר האפליה, ולהוות כוח מניע 
שיחולל שינוי בשוק העבודה;

להגביר את המודעות בשוק העבודה לזכויות 
העובדים/ות בהיבט של שוויון ואפליה; 

להגביר את הביטחון התעסוקתי של העובדים.

החזון והיעדים

החזון והיעדים

סמכויות
אכיפה 

משפטיות
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במהלך שנת 2011 פורסמה התכנית האסטרטגית 
של נציבות השוויון לשנים 2013�2012. תכנית זו 
 ,Twinning�פותחה ונכתבה במסגרת פרויקט ה

המשותף לנציבות השוויון ולאיחוד האירופי. התכנית 
מגדירה יעדים ומטרות לשנים הקרובות, כפי שיפורט 

להלן. התכנית האסטרטגית מתבססת, בין היתר, 
על התייעצויות עם בעלי עניין שונים, דיונים עם חברי 

הוועדה המייעצת של נציבות השוויון וצוות נציבות 
השוויון, וכן על ניסיון וידע של מומחים/ות שונים/ות 

ממדינות האיחוד האירופי. 

התכנית מפרטת את המטרות והיעדים הממוקדים 
של נציבות השוויון לשנים 2013�2012 ומהווה בסיס 

לתכנית העבודה שלה. במסגרת התכנית נבחרו 
שלושה ”נושאי דגל“ ושלושה נושאים מרכזיים 

נוספים, אשר היו בראש סדר העדיפויות של הנציבות 
בשנת 2012 ויוסיפו להיות מקודמים בשנת 2013, בין 

היתר באמצעות הכלים והצעדים המפורטים בתכנית, 
בהם פעילות משפטית, מחקר, הסברה והדרכה, 

גיבוש עקרונות מדיניות וכו‘. יחד עם זאת נבהיר, כי 
נציבות השוויון תמשיך לספק מידע משפטי ראשוני 

לפונים/ות אליה בכל נושאי השוויון והאפליה.

שלושת נושאי הדגל שנבחרו על ידי 
הנציבות מצויים במוקד השיח הציבורי על 

שוק העבודה בישראל, והם:

קידום רב גוניות ושילוב של מגוון האוכלוסיות 
בחברה הישראלית בקבלה לעבודה במגזר 

הציבורי; 
פערי שכר מגדריים; 

שילוב ערבים במגזר הפרטי.

התכנית האסטרטגית מונה שלושה נושאי משנה 
נוספים שאותם מקדמת נציבות השוויון, אך בהיקף 

קטן יותר מנושאי הדגל. שלושת הנושאים הם: 

אפליה על רקע גיל.
אפליה על רקע דת ושילוב חרדים בשוק העבודה.  

אפליה נגד הקהילה ההומוסקסואלית, הלסבית 
הביסקסואלית והטרנסג‘נדרית. 

נושאי הדגל ושלושת הנושאים הנוספים נבחרו 
ופותחו בעקבות ניתוח של שוק העבודה הישראלי 

והמאפיינים הייחודיים לו. בבחירתם מבקשת נציבות 
השוויון לאזן בין הצורך לטפל במגוון של עילות אפליה 

שבסמכותה לבין המשאבים העומדים לרשותה.

כאמור, במקביל להתמקדות בנושאים שלעיל 
הנציבות ממשיכה ותמשיך בעבודתה השוטפת, 

לרבות טיפול בפניות ציבור, הכשרת 
מעסיקים/ות, הגשת חוות דעת משפטיות; בניית 

אסטרטגיה תקשורתית להטמעת שוויון בשוק 
העבודה; איסוף נתונים וביצוע מחקרים התומכים 
בפעילות המשפטית והציבורית של הנציבות, ועוד.

התכנית האסטרטגית

פניות ציבור לנציבות שוויון 
ההזדמנויות בעבודה, 2012

 879�במהלך שנת 2012 טיפלה נציבות השוויון ב
פניות של מועסקים/ות, מעסיקים/ות, וכן פרטים 

או גופים אחרים המבקשים לקבל או למסור מידע 
בנושאי אי�שוויון בעבודה, זאת לעומת 781 פניות 

בשנת 2011 � גידול של 12.5%. 

כל פניה קיבלה בשלב הראשון מענה משפטי או 
ענייני ראשוני. הפניות הגיעו אל הנציבות באמצעות 
דוא“ל, בטלפון או באמצעות מערכת פניות הציבור 
של משרד התמ“ת, וטופלו בנציבויות האזוריות לפי 
מיקומן הגיאוגרפי, ובנציבות הארצית במקרים של 
בקשות לקבלת מידע מחקרי או נתונים הקשורים 
בעבודת נציבות השוויון. הנציבויות האזוריות עדכנו 

באופן שוטף את הנציבה הארצית בכל הנוגע לטיפול 
בפניות ולסוגיות שעולות מהן.

פעילות משפטית
•
•
•

•

•
•
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פניות ציבור

תרשים א‘: התפלגות פניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לפי נושא,
ינואר�דצמבר 2012

11% גיל

3% דת

6% הורות

3% הטרדה מינית

32% הריון

0% השקפה

5% טיפולי פוריות

4% לאום

2% מוצא

3% בקשת מידע

5% מין

19% שונות0% גזע

7% שירות מילואים

0% עובד קבלן
0% נטייה מינית
0% מעמד אישי

כשליש מהפניות (277) שהגיעו לנציבות בשנת 2012 
היו בנושא היריון, ועוד 11% בנושא גיל.

בפניות בנושא היריון וטיפולי פוריות, שיעור הדיווח על 
פיטורים גבוה במיוחד, ומגיע לכשלושה רבעים בפניות 
על רקע היריון ואף יותר מכך (81%) בפניות על רקע 

טיפולי פוריות. שיעור זה עולה בעשרות אחוזים על 
השיעור הכללי של הפניות לנציבות בגין פיטורים, בשנת 
2012. כלומר, ניכר כי נשים הפונות לנציבות השוויון על 
רקע אפליה מחמת היריון או טיפולי פוריות, עושות זאת 

לרוב משום שפוטרו ממקום עבודתן. פילוחים דומים 
לאלו נעשו גם עבור פניות בנושא הורות וגיל.

בפילוח פניות על רקע הורות נמצא שיעור גבוה (37%) 
של דיווח על אפליה בתנאי העבודה. בפניות בנושא 

גיל נמצאו שיעורים גבוהים יחסית של דיווח על אפליה 
 ,10%�בקבלה לעבודה ובמודעות דרושים (37% ו

בהתאמה), זאת ביחס לשיעורים בפילוח הכללי של 
הפניות, לפי שלב בתעסוקה (ראו תרשים ב‘). 

דיווח בשיעור גבוה במיוחד על אפליה בקבלה לעבודה 
אפיין גם פניות בנושא לאום.

כלומר, פונים/ות שהתלוננו על אפליה בשוק העבודה 
על רקע לאום, דיווחו פעמים רבות כי האפליה 

התרחשה כבר בשלב הקבלה לעבודה.
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תרשים ב‘: התפלגות פניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לפי שלב בתעסוקה, 
ינואר�דצמבר 2012

תרשים ג‘: התפלגות פניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לפי מין הפונה, 
ינואר�דצמבר 2012

למעלה מ�40% מהפניות לנציבות בשנת 2012 היו 
בנושא פיטורים, עוד חמישית בקירוב (18%) היו 
לגבי תנאי עבודה ו�17% בנושא קבלה לעבודה. 

מתוך הפניות לגבי פיטורים, למעלה ממחצית (54%) 
היו בעניין אפליה מחמת היריון, 11% בנושא שירות 

מילואים, 10% על אפליה מחמת גיל ו�9% בעניין 
אפליה על רקע טיפולי פוריות.

מתוך הפניות לגבי קבלה לעבודה, כרבע (24%) היו 
בנושא אפליה מחמת גיל, 13% בנושא אפליה על 

רקע לאום, 10% לגבי אפליה על רקע היריון ועוד 9% 
היו בנושא אפליה מחמת מין.

שני שלישים בקירוב (63%) מהפניות נעשו על 
ידי נשים, והשאר � על ידי גברים. 44% מהפניות 

שהתקבלו מנשים היו בגין אפליה על רקע היריון, 8% 
בנושא אפליה על רקע הורות, 7% היו לגבי אפליה על 

רקע טיפולי פוריות ו�6% היו בנושא אפליה מחמת גיל. 

בנוסף, כמחצית (49%) מפניות הנשים היו על רקע 
פיטורים, כחמישית (19%) על רקע אפליה בתנאי 

העבודה ו�12% לגבי אפליה בקבלה לעבודה.

 17%�בקרב הגברים, 18% מהפניות היו בנושא גיל ו
� בנושא שירות מילואים. מבחינת השלב בתעסוקה, 
שליש (34%) מהגברים פנו עקב פיטורים, רבע בשל 

אפליה בקבלה לעבודה ו�16% עקב אפליה בתנאי 
העבודה. 

36% גבר

1% אחר

63% אישה

3% מודעות דרושים

17% שונות

43% פיטורים

17% קבלה לעבודה

2% קידום בעבודה

18% תנאי עבודה



תרשים ה‘: התפלגות פניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לפי מחוז, 
ינואר�דצמבר 2012
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כפי שניתן לראות בתרשים ה‘, מחצית בקירוב 
מהפניות בשנת 2012 טופלו במחוז ת“א, כשכל אחד 

משני המחוזות הנוספים טיפל ב�26% מהפניות. 
בנציבות הארצית, הנותנת מענה במקרים של 

בקשות למידע ונתונים או בסוגיות של מדיניות, טופלו 
2% מהפניות בשנה זו.

בדיקה של מגמת הגידול בפניות בכל אחת 
מהנציבויות האזוריות מעלה, כי בנציבות מחוז חיפה 

והצפון הגידול בשיעור הפניות תלול במיוחד בין השנים 
2009 ו�2010 (118%), ככל הנראה משום שאז 

הוקמה נציבות המחוז הצפוני, ומתמתן עם השנים 
(82% בשנת 2011 ו�31% בשנת 2012), אם כי עדיין 
מדובר בגידול משמעותי מאד גם בשנים המאוחרות 

יותר. בנציבות מחוז ירושלים והמרכז חל גידול בפניות 
בשיעור של 12.5% בשנה האחרונה, לעומת מגמת 

גידול מתונה יותר בשנים שקדמו לה. 

בחינה של המגמה הרב�שנתית בפניות לנציבות 
מחוז תל אביב והמרכז מעלה, כי בשנה האחרונה חל 

גידול מינורי במספר הפניות, בשיעור של 7%, זאת 
לעומת גידול משמעותי יותר בשנים שקדמו לה (59% 

בין השנים 2009 ו�2010, ו�42% בין השנים 2010 
.(2011�ו

על מנת לבחון על פני זמן את המגמות השונות בפניות, נעשתה השוואה בין כמות הפניות בארבע השנים 
העיקריות שבהן פועלת נציבות השוויון. מתרשים ד‘ עולה, כי עם השנים חל גידול הדרגתי ועקבי בפניות.

תרשים ד‘: השוואה רב שנתית של הפניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

46% מחוז תל אביב והמרכז2% נציבות ארצית26% מחוז ירושלים והדרום

26% מחוז חיפה והצפון

שנת 2009 שנת 2010 שנת 2011 שנת 2012
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ייעוץ וטיפול משפטי

לנציבות השוויון הסמכות לבצע אכיפה אזרחית 
של חקיקת השוויון ופעילות זו מהווה נדבך מרכזי 

בעבודתה. הפעילות המשפטית של הנציבות כוללת, 
בין היתר, טיפול בפניות ציבור, בירור תלונות בגין 
אפליה, מתן ייעוץ משפטי לציבור הרחב, כתיבת 

חוות דעת משפטיות, הגשת תביעות אזרחיות וחוות 
דעת מומחה לבתי הדין לעבודה, הוצאת צווים 

כלליים בבית הדין על מנת להורות למעסיק/ה לנקוט 
בפעולות כלליות לשם קיום חובותיו/ה על פי חקיקת 

השוויון בעבודה, וכן הוצאת צווים לקבלת נתונים 
ומסמכים ממעסיקים/ות.

התדיינויות משפטיות

כאמור, נציבות השוויון מטפלת במאות פניות בשנה. 
כל פניה מקבלת מענה משפטי ראשוני, אך לא כל 
פניה מתגבשת לתיק או הליך משפטי בו מעורבת 

הנציבות. בבואה לבחור את התיקים וההליכים בהם 

תהיה מעורבת, מפעילה הנציבות שיקול דעת, אשר 
בסופו מתקבלת ההחלטה בנוגע לטיב מעורבותה בהליך. 

שני מסמכים עיקריים שהוכנו על ידי צוות הנציבות, 
בשיתוף עם נציגי נציבות צפון אירלנד, מסייעים 

בהקשר זה:
מסמך המפרט את הקריטריונים שעל הנציבות 
לשקול בבואה לבחור את התיקים שבהם תהיה 

מעורבת, בין אם כגוף הנותן ייצוג משפטי או כידיד 
בית הדין. המסמך פורסם לציבור הרחב במהלך 

שנת 2011, והוא מנגיש את מטרות ויעדי הנציבות, 
תחומי אחריותה וסמכויותיה, והשירותים אותם היא 
מספקת לאזרחים. נציבות השוויון מקווה כי מסמך 

זה יסייע לציבור בהבנת המהות והתפקידים של 
נציבות השוויון, כמו גם בהכרת האופנים שבהם 
הנציבות יכולה לסייע בכל הנוגע לאפליה בשוק 

העבודה בישראל, כל זאת מתוך מחויבות לעיקרון 

השקיפות בהתנהלות הנציבות.

התכנית האסטרטגית של נציבות השוויון לשנים 
2013�2012, כפי שהוצגה לעיל. כאמור, מסמך זה 
מתייחס בפירוט למטרות וליעדים הממוקדים של 

.2012�נציבות השוויון לשנים 2013

בשנת 2012 טיפלה נציבות השוויון ב�19 תיקים 
והליכים משפטיים שחלקם עדיין תלויים ועומדים. 

להלן פירוט התיקים העיקריים משנה זו:

פערי שכר בין נשים לגברים:

בג“צ 1758/11 אורית גורן ואח‘ נ‘ הום סנטר
נציבות השוויון הצטרפה לעתירה זו במעמד של ”ידיד 
בית הדין“, ובית המשפט העליון אימץ את עמדתה כי 
במקרה שבו הוכחו פערי שכר על פי חוק שכר שווה 

קמה חזקה ניתנת לסתירה לפיה התקיימה הפרה 
של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. אם המעסיק לא 
יצליח להפריך את החזקה, יקבע כי התקיימה הפרה 

של חוק השוויון והתובעת תהיה זכאית לפיצויים גם 
מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. 

סע“ש (י-ם) 18503-06-12 נציבות השוויון נ‘ 
חברה פרטית

בשנת 2010 פנתה עובדת חברה פרטית לנציבות 
שוויון הזדמנויות בעבודה, בטענה כי הופלתה 

בפיטורים ובתנאי עבודתה מחמת היותה אישה ואמא 
לילדים קטנים. בעקבות זאת פתחה הנציבות בבירור 

מקיף מול החברה, שבמהלכו פנו לנציבות בתלונות 
דומות שתי עובדות נוספות בחברה. 

במהלך השנתיים שבהן נמשך הבירור, קיבלה 
נציבות השוויון לבקשתה נתונים על אודות העובדים 
שהתקבלו לעבודה והעובדים שסיימו את עבודתם 

בחברה, בין השנים 2003 ו�2010, וכן נתוני שכר 
לצורך בחינת קיומם של פערי שכר על בסיס מגדרי. 

נתוני השכר הועברו לרואה חשבון אשר מצא כי 
קיימים פערי שכר. בנוסף, מהנתונים עלה כי קיימת 
אפליה לכאורה על רקע אימהות, במשך כל שלבי 

ההעסקה � החל מהקבלה לעבודה, דרך תנאי 
ההעסקה, וכלה בסיום ההעסקה. בעקבות זאת, 

בראשית יוני 2012 הגישה הנציבות כתב תביעה נגד 
החברה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים.

•

•
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ס“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 
התהוותה בעקבות פנייתן לנציבות של שתיים 

מעובדות המחלקה. התובעות יוצגו על ידי שדולת 
הנשים והנציבות תבעה את העירייה מכוח חוק 

השוויון ובשם אינטרס השוויון הכללי.

במסגרת הליך זה, הנציבות דרשה מהעירייה בצו 
(מכוח סמכותה בחוק השוויון) להעביר אליה את 

נתוני השכר של כל העובדות והעובדים במחלקה. 
נתונים אלה הועברו לבדיקה של רואה חשבון מטעם 

הנציבות, אשר קבע בחוות דעתו כי קיימים פערי שכר 
בלתי מוסברים בין הנשים לגברים במחלקה, הבאים 

לידי ביטוי בשכר היסוד, במתח הדרגות, בדרגה 
בפועל, ברכיב אחזקת הרכב ובתוספות השכר. התיק 

מצוי בימים אלה בשלב הגשת הסיכומים.

אפליה מחמת מגדר/הריון:

ס“ע 23019-11-11 (ב“ש) פלונית נגד פלוני 
(דלתיים סגורות)

ההליך עוסק בטענה של מורה בבית ספר בדרום 
הארץ, לפיה הודחה מתפקידה כסגנית המנהל 

ומאוחר יותר אף פוטרה מבית הספר, משום 
התייחסות מינית כלפיה מצד מנהל בית הספר. בניגוד 

למנהל, המכחיש את האמור, הרשת המפעילה את 
בית הספר לא מכחישה את מניעיו של המנהל ואף 

טענה בפני בית המשפט כי ההחלטה להדיח את 
התובעת נתקבלה לטובת בית הספר ולטובת המורה 

עצמה, שכן כך נמנעה ממנה הטרדה מינית בידי 
המנהל.

נציבות השוויון הצטרפה להליך והגישה לבית 
הדין חוות דעת מנומקת, בה היא טוענת להטרדה 
מינית של המורה, אף שלא במעשה אקטיבי, וכן 

לאפלייתה מחמת מיניותה ומינה. ההליך עומד בפני 
מתן פסק דין.

פלונית נ‘ אלמונית (ת“א)
הליך שעניינו אפליה מחמת מגדר, דת, הורות 

והשקפה. התובעת, מורה במוסד חינוכי דתי, פוטרה 
מחמת הריונה בעודה רווקה, מאחר ש“אורח 

חייה“ זה, קרי, החלטה להרות בעודה רווקה, לא 
היה מקובל על המוסד החינוכי בו עבדה. הנציבות 

התבקשה על ידי בית הדין למסור עמדתה לשאלת 
יישומו של סעיף 2 (ג) לחוק השוויון, כלומר לתת 
מענה לשאלה: באילו מקרים תתאפשר אבחנה 
הנובעת מטיבו ומהותו של תפקיד, וזאת בהיות 

הנציבות הגוף הממשלתי בעל המומחיות בשאלה. 
ההליך עומד בפני מתן פסק דין.

ב“ע 11-47003-12 שרה אלחנני נגד רשות המים
תביעה של אפליה על רקע מגדר בקידום ובתנאי 

עבודה. נציבות השוויון ייצגה את הגב‘ שרה אלחנני 
בהליך בירור פנים ממשלתי אצל היועמ“ש, מול 

תאגיד המים. הליך הבירור הסתיים ללא הכרעה 
בשל רצון העובדת לברר את עניינה בהליך סדור 

בבית הדין לעבודה. לצורך כך, הגב‘ אלחנני הגישה 
תביעה נגד תאגיד המים באמצעות עו“ד פרטי. 

בית הדין הורה על התייצבות נציבות השוויון בהליך 

והבעת עמדתה, אולם בהתאם להנחיית היועמ“ש, 
העמדה הוגשה על ידי משרד המשפטים.

אפליה מחמת לאום/מוצא/גזע:

ס“ע 42800-05-12 (ב“ש) טלאל אבו חמאד נ‘ 
מועצה אזורית אבו בסמה 

התובע, בדואי תושב הנגב, טען כי הופלה מחמת 
לאום במכרז לתפקיד ”עובד זכאות“ במועצה. אף 
שהתובע עמד לכאורה בכל תנאי הסף שפורסמו 

לתפקיד, והגם שביצועו כרוך במגע יומיומי עם 
אוכלוסייה דוברת ערבית, זכו במכרז שתי עובדות 

שאינן דוברות את השפה. בעקבות פנייתו של 
התובע ערכה הנציבות בירור מול המועצה, במסגרתו 

התקשתה האחרונה ליתן הסבר משכנע לאי 
קבלתו של התובע לתפקיד. הנציבות הגישה בקשה 
להצטרף להליך במעמד ידיד בית משפט ובית הדין 

קיבל את בקשתה.
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עב‘ (ת“א) 3709/10 חרות אדגה נ‘ עמותת פ.ש.ר
התובעת יוצגה על ידי נציבות שוויון הזדמנויות 

בעבודה בהליך שעניינו הפלייה על רקע מוצא. 
בחודש ינואר 2009 פנתה הגב‘ אדגה לשירות 

התעסוקה בלוד, אשר הפנה אותה לעבודה כמטפלת 
במעון דרור�חב“ד בעיר. לאחר שיחה טלפונית עם 

מנהלת המעון קבעו השתיים להיפגש על מנת לקיים 
ראיון. בעת המפגש פנים אל פנים נשאלה הגב‘ אדגה 

להשתייכותה העדתית ותו לא. כאשר השיבה כי 
היא ממוצא אתיופי, נאמר לה על ידי מנהלת המעון 

כי אין באפשרותה לקבל אותה לעבודה מאחר 
שהאוכלוסייה שנמצאת במעון אינה מעוניינת בגננת 

מעדה זו. עילת הפסילה אף נמסרה לגב‘ אדגה 
במסמך כתוב.

במסגרת הסכם פשרה בין הצדדים הוסכם כי 
הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי כספי בסך של 

40,000 ₪, במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

ע“ב (ת“א) 3816/09 מישל מלכה נ‘ התעשייה 
האווירית לישראל

נציבות השוויון הגישה עמדתה בהליך זה אשר עניינו 
תביעה בגין אפליה מחמת מוצא בקבלה לעבודה. 

התובע טען, כי לא התקבל לעבודה כפראמדיק 
בתעשייה האווירית עקב שמו המעיד על מוצאו 

המזרחי. התובע הוסיף, כי חברו, אשר העביר את 
קורות חייו אל הממונה הרלוונטי בתעשייה האווירית, 
שמע את האחרון מתבטא באופן מפלה ביחס לזהותו 
האתנית של התובע. עוד טען, כי כאשר שלח שוב את 
קורות חיים בשם שונה, זומן לראיון. המעסיקה טענה 

להגנתה, כי לאור חוות דעת שליליות שקיבלה על 
התובע, החליטה שלא לזמנו לראיון. 

בעמדתה הציגה נציבות השוויון נתונים על אודות 
הפלייתם של יוצאי עדות המזרח. עמדתה התמקדה 

גם במבחנים שיש ליישם בנסיבות העניין, בכל הנוגע 
להעברתו של נטל ההוכחה. ההליך הסתיים וממתין 

לפסק דין.

ס“ע 2989-11-11 (חיפה) מהרט ואח‘ נגד כיף 
ים בע“מ

ששה דורשי עבודה ממוצא אתיופי (גבר וחמש 
נשים), גויסו על ידי חברת כוח אדם לעבודה 

במלצרות. הם נשלחו לעבוד באולם אירועים ביחד 
עם ארבעה עובדים אחרים שאינם ממוצא אתיופי, 
אולם הנהלת אולם האירועים, שעה שנודע לה כי 

חלק מהעובדים שהגיעו הם ממוצא אתיופי, ביקשה 
מהם לעזוב את המקום באופן מיידי, מבלי שניתן 

להם הסבר להחלטה שלא לאפשר להם לעבוד שם 
כמלצרים. 

בעקבות זאת, העובדים האתיופים הגישו תביעה בסך 
של 300,000 ₪, בגין אפליה מחמת מוצא בקבלה 
לעבודה, ונציבות השוויון הצטרפה לתיק כידיד בית 

משפט. התיק נמצא כעת בשלב קדם משפט.

נהג מונית שהופלה מחמת היותו ערבי בקבלה 
לעבודה – התקבל לעבודה לאחר התערבות 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
בחודש יולי 2012 פנה מר יוסף עטאללה, נהג מונית 
מיפו, לחברת המוניות הדר, לאחר שנתקל במודעת 

דרושים לנהגים לחברה. בראיון טלפוני עם החברה 
התבקש להגיע לתחנה על מנת להתקבל לעבודה, 
אך ברגע שנתגלה כי הוא בן הלאום הערבי, נאמר 

לו שאם אין ברשותו פנקס מילואים, לא יוכלו לקבלו 
לעבודה.

בבדיקה של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה עלה 
כי קיומו של תנאי מפלה במכרז בין רשות שדות 
התעופה לחברת המוניות הדר, אשר דרש שירות 
צבאי כתנאי סף לקבלה לעבודה, הביא לפסילה 

גורפת של נהגים ערבים בקבלה לעבודה, ביניהם מר 
עטאללה.

בעקבות התערבותה של נציבות השוויון, אשר פנתה 
הן לרשות שדות התעופה והן לחברת המוניות, 

הודיעה הראשונה כי היא מבטלת את הסעיף המפלה 
בהתקשרותה עם חברת המוניות, ואילו חברת 

המוניות שכרה את שירותיו של עטאללה ואף פנתה 
לנהגים ערבים נוספים להצטרף לשורותיה וקלטה 

אותם.
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העדפה מתקנת וייצוג הולם בשירות המדינה
עו“ד ערבי התמודד במכרז פנימי על תפקיד מנהל 

לשכה אזורית ברשות המיסים בישראל ולא זכה 
במכרז. הפונה טען, כי ועדת הבוחנים לא בחנה 

כמתחייב את זכאותו להעדפה מתקנת, זאת בשים 
לב לפער הניקוד הקטן בינו לבין הזוכה, אשר עמד 

על כ�5% בלבד, וכן לא נימקה כראוי את החלטתה 
בעניין. בעקבות פנייתו לנציבות, הגישה הנציבה 

האזורית של מחוז חיפה והצפון השגה דחופה 
לנציבות שירות המדינה במסגרתה ביקשה להקפיא 

את המשך הליכי המכרז, זאת עד לתום הבירור 
בהשגה.

בנסיבות המקרה, קרי, הפער הקטן בין שני 
המועמדים, ונוכח היעדר ייצוג הולם לבני האוכלוסייה 
הערבית בתוך רשות המסים, הנציבות סברה שחובה 

היה על ועדת הבוחנים במכרז לשקול ולבחון את 
זכאות הפונה להעדפה מתקנת, ואף העלתה טענות 
בדבר חובתה של ועדת הבוחנים לקיים דיון מובנה, 

מסודר ומנומק בעניין הזכאות להעדפה מתקנת. 
בעקבות ההשגה שהוגשה מטעם הנציבות והטיעונים 

שהועלו בה, הורה אגף בחינות ומכרזים בנציבות 
שירות המדינה על הקפאת ההליכים במכרז זה עד 

לבירור ההשגה בפני היועמ“ש.

חשוב להדגיש, כי מקרה זה העלה שאלות מהותיות 
לגבי הליך העבודה של וועדות הבוחנים, והיכולת של 

וועדות אלו לפעול להשגת ייצוג הולם ולהפעיל את 
הכלל של העדפה מתקנת בצורה מובנת וראויה.

ייצוג 
הולם

אפליה מחמת גיל:

ע“ע 22131-06-12 ענת אופיר נ‘ קרן היסוד 
המגבית המאוחדת לישראל

ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה 
בירושלים. המערערת טענה, כי הופלתה בפיטורים 
מחמת גיל מעבודתה בקרן היסוד, לאחר שסירבה 

לקחת חלק בתכנית פרישה מרצון שהנהיגה 
המשיבה, היינו תכנית שבמסגרתה הופרשו עובדים 

ותיקים בתנאים מועדפים.

במעמדה כידיד בית הדין בהליך, הגישה הנציבות 
חוות דעת, לפיה יש במבצעי עידוד הפרישה של 

עובדים ותיקים כדי להעביר את נטל ההוכחה לאי 
קיומה של אפליה מחמת גיל אל כתפי המעסיק. 

כן הצביעה הנציבות בעמדתה על השלכות הרוחב 
החברתיות שעשויות להתעורר במציאות בה מבצעי 
עידוד פרישת עובדים מרצון יאומצו באופן נרחב על 

ידי מעסיקים במשק, בשים לב לעלייה המתמדת 
בתוחלת החיים בקרב אזרחי המדינה וביתר שאת 

נוכח חידושי הפסיקה בסוגיה של אפליה על רקע גיל 
ובשאלת החוקתיות של חוק גיל פרישה.

התיק נסגר בפשרה בין הצדדים. בהסכם הפשרה 
שהושג במסגרת ההליך בבית הדין הארצי לעבודה, 

פוצתה המערערת על ידי המשיבה בסכום של 
 .₪ 700,000

ע“ע 14705-09-10 (ארצי) יוסף מוצפי נ‘ בנק 
לאומי

ערעור על פסק דין שניתן בבית הדין האזורי בת“א. 
 �עניינו של הערעור (ההדדי) ב“הסכם קשישים“ 

הסכם בדבר תנאי עבודה לעובדים שהתקבלו 
לעבודה בבנק בגיל 55 ומעלה, הקובע תנאי העסקה 

פחותים בהשוואה לשאר עובדי הבנק הכפופים 
לחוקת העבודה החלה בו. נציבות השוויון הגישה 

עמדתה במסגרת הערעור, בו עמדה על חומרתה 
של תופעת הגילנות, וטענה כי הגבלת הגיל בהסכם 

הקשישים אינה מתחייבת מאופיו וממהותו של 
התפקיד. בית הדין הארצי אימץ את עמדת הנציבות 

במלואה ונתמך בנתונים שהציגה הנציבות בכל הנוגע 
לתופעה הקשה של אפליית מבוגרים.
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תורמות לפיתוח ולהרחבת הדיסציפלינה המשפטית 
בנושא שוויון ההזדמנויות, ואילו במישור ההסברתי, הן 
תורמות להטמעת ערכי השוויון ולשינוי דפוסי החשיבה 
הקיימים בשוק העבודה הפרטי והציבורי. חוות הדעת 

מפורסמות באתר האינטרנט של הנציבות ומיועדות 
לשימוש הציבור הרחב. להלן תמצית של כמה מחוות 

הדעת שנכתבו והופצו בשנת 2012:

חוות דעת בעניין קבלתה להכשרה מקצועית של 
עובדת בהיריון

חוות הדעת התמקדה בסוגיית העסקתה של עובדת 
בהיריון בתפקיד חירום, ובה נטען, כי היעדרות 

העובדת בתקופת ההיריון של מי שנטלה על עצמה 
התחייבות שבתפקיד אינה מלמדת כי זו אינה רוצה 

או יכולה לעמוד בה במובן הרחב, וכן כי בחינת 
תפקוד האישה לאורך זמן מלמדת כי היעדרותה 
הזמנית מחמת הריון, אין בה בכדי לפגוע בביצוע 

תפקידה כנדרש. עיקרה של חוות הדעת בקביעה, 
כי בעבודות הכרוכות בסיכון אין למנוע מנשים 

מלהתקבל לעבודה רק בשל היותן נשים, אלא יש 
להבחין בשוני הרלוונטי בין המינים ולהתחשב בו על 

ידי התאמות נדרשות לתקופת ההיריון בלבד.

סקירה משפטית בעניין חופשת לידה במסגרת 
הליך פונדקאות לזוגות חד מיניים

הסקירה עסקה בשאלה: האם בני זוג חד מיניים 
המעורבים בהליך פונדקאות בחו“ל יהיו זכאים 

להיעדר ממקום העבודה עוד בטרם הולדת התינוק, 
וזאת לשם הבאתו לישראל מארץ הולדתו, על חשבון 

חופשת הלידה של אחד מבני הזוג. בנוסף עלתה 
שאלת הזכאות של זוג חד�מיני לקבלת דמי לידה 

מהביטוח הלאומי. 

בכל הנוגע להכרה בהיעדרות מהעבודה לצורך 
הבאתו של ילוד לארץ אשר נולד לאם פונדקאית 

בחו“ל, במסגרת חופשת הלידה של העובד, סברה 
הנציבות כי יש להכיר בזכותו של עובד בזוגיות חד 

מינית לחופשת לידה מכוח סעיף 7 (ג2) (1) (ב) לחוק 
עבודת נשים, ובכלל זה באפשרותו להתחיל את 

חופשת הלידה עד שבעה שבועות לפני מועד הלידה. 
באשר לזכאות לדמי לידה, הזכאות לזוגות חד�מיניים 

קיימת ומימושה אפשרי באמצעות פנייה לסניף 
הביטוח הלאומי.

את עמדתה בעניין זה, לפיה את המקרה הקונקרטי 
יש לבחון בהקשר החברתי שבו הוא התרחש. על 
אף שאין לעודד מסירת נתונים שאינם אמת, הרי 

שמוטל על בית הדין למצוא סעד ראוי, המתמודד עם 
החסם שממנו סובלים אנשים מבוגרים בכניסה לשוק 

העבודה. חסם זה הוא המעודד אצלם את הניסיון 
לטשטש את גילם � נתון לא רלוונטי להעסקתם, 

שבעטיו הם סובלים מהפליה. במקרה דנן השאלה 
היא האם הפגם שנפל במסירת נתון לא רלבנטי 

לעבודה, מהווה עילה לכריתת מטה לחמו של אדם 
או לחילופין האם פיטוריו בגין פגם זה מהווים הפליה. 

ההליך נמצא בשלב הגשת הסיכומים.

חוות דעת משפטיות 

במהלך שנת 2012 נציבות השוויון ניסחה והפיצה 
חוות דעת משפטיות בנושאים שונים. באמצעות 
הגשת חוות דעת משפטיות למשרדי הממשלה 

ולכנסת ישראל ממלאת הנציבות פן חשוב וחיוני 
בתפקידה, הן במישור המשפטי והן במישור 

ההסברתי. במישור המשפטי חוות הדעת של הנציבות 

תע“א (ת“א) 5646/03 שמחה בוסי ואח‘ נ‘ 
הסתדרות המורים של אגודת ישראל

בשנת 2011 ניתן פס“ד על ידי בית הדין הארצי, 
ובו התקבלה עמדת נציבות השוויון אשר התייצבה 
בהליך כידיד בית הדין, לפיה מעביד המתנה שכר 
ופיטורים בתנאי מפלה, מבלי להראות שתנאי זה 

מתחייב מאופיו ומהותו של התפקיד, מפר את 
הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. התיק הוחזר 

לבית הדין האזורי, ובינואר 2013 ניתן פסק דין 
משלים, המורה על תשלום פיצויים לגננות בסכום 

כולל של כארבעה מיליון ₪.

עב (ת“א) 4592/10 שרגא קורן נ‘ מכללת זינמן
התובע, בהיותו בן 56, התקבל לעבודה במכללה 

לחינוך גופני במכון וינגייט כאיש מחשבים, שם 
הועסק לשביעות רצון המעסיקים. לאחר שלוש שנים 

וחצי הסתבר למעביד, כי בעת קבלתו לעבודה הוא 
”הצעיר“ בעשור את גילו בקורות החיים שמסר. 

התובע פוטר, לטענת המעסיק בשל פגם באמינותו 
לעניין גילו בעת הקבלה לעבודה. הנציבות הגישה 
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חוות דעת בנושא הפליה מחמת מראה חיצוני
חוות הדעת עסקה בסוגייה: האם מעסיק רשאי לפטר 

עובדת בתפקיד פקידת קבלה, משום שתספורתה 
לא נשאה חן בעיני לקוחותיו ואלה התלוננו על כך. 
עמדת הנציבות כפי שהובאה בחוות הדעת היא, כי 
אם המעסיק יפטר את העובדת משום שתספורתה 

”מרחיקה“ לקוחות, נטל ההוכחה יעבור אל המעסיק 
להראות שלא הפלה את העובדת מחמת מראּה 
החיצוני. העובדת תוכל לטעון כי לתספורתה אין 

כל רלוונטיות למהותו או לאופיו של תפקידה, 
אשר בליבתו, ניתן להניח, כולל בעיקר מתן שירות 
אדמיניסטרטיבי ללקוחות ועובדי החברה. המעסיק 

לא יוכל להשתמש בטענת הגנה שתסתמך על 
הערות מצד לקוחותיו מכיוון שאלו מנציחות תפיסות 
סטריאוטיפיות בדבר הדמות הנשית הרצויה למילוי 

תפקידים מעין אלו.

הפליה מחמת מראה חיצוני, המסתמכת על גובה, 
משקל או מידת יופיים של מועמדים/ות לעבודה, 

מעבר להיותה פסולה, גם אינה משרתת את 

האינטרס של המעסיק בבחירת העובדים הטובים 
ביותר ובעלי הכישורים המתאימים ביותר לתפקיד.

חוות דעת בנושא שאלונים אישיים בקבלה 
לעבודה ברשויות ציבוריות/ רשויות המדינה

השאלונים האישיים בקבלה לעבודה בשירות הציבורי 
הכילו עד לאחרונה דרישה לקבלת פרטים רבים, 
העלולים להוות חסם להגשת מועמדות לעבודה, 
בייחוד עבור אלה המשתייכים לקבוצות המוגנות 

הנזכרות בחוק. נציבות שירות המדינה גיבשה 
לאחרונה טופס מקוון, הדורש מהמועמד לספק אך 
ורק פרטים הרלוונטיים לאופיו ומהותו של התפקיד, 

בהתאם לנדרש בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. יחד 
עם זאת עולה, כי תקנה 4 לתקנות העיריות (מכרזים 

לקבלת עובדים), התש“ם� 1979, מפנה לטופס 
ארכאי הדורש פרטים מיותרים שאינם רלוונטיים 

לתפקיד. משכך גיבשה הנציבות חוות דעת שהועברה 
למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לפיה יש לבטל את 

הטופס המופיע בתקנות תחתיו לקבוע את השאלון 
שאומץ על ידי נציבות שירות המדינה. 

חקיקה ופעילות פרלמנטרית

מעורבות בשלב הגיבוש של הצעות חקיקה היא 
חשובה במיוחד, משום שהיא מאפשרת למעורבים 

להשפיע על עיצוב החוק באופן שישקף בצורה 
הראויה ביותר את ערכי המדינה וצרכיה של 

האוכלוסייה הנדונה. נציבות השוויון רואה חשיבות 
רבה במעורבות כבר בשלבי החקיקה הראשוניים, אז 

ניתן להשפיע באופן משמעותי על עיצוב החוק. 

תיקון מס‘ 2 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, 
התשע“ב-2012 - הנציבות היתה מעורבת בתיקון, 

המגדיל את תקופת ההתיישנות בעילות התביעה לפי 
חוק זה, משנתיים לחמש שנים.

הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - 
נקיטת אמצעים בידי מעביד), התשע“א-2011 - 

נציבות השוויון מלווה, מאז ייזומו, את התיקון להצעת 
החוק שהוגש על ידי חברת הכנסת רונית תירוש. 
התיקון קובע נורמות התנהגות חדשות, לפיהן על 

מעסיק ליידע את עובדיו ועובדותיו באשר לזכויותיהם 
על פי חקיקת השוויון. ההצעה צפויה לשוב ולעלות 

לדיון בכנסת הבאה.

וועדת ההיגוי לבחינת הסדרי שעות העבודה 
במשרד התמ“ת - ועדה זו הוקמה במהלך המחצית 
השנייה של שנת 2012, ועל חבריה נמנית עו“ד מרים 

כבהא מנציבות חיפה והצפון. מטרת הוועדה לבדוק 
האם ההסדרים הקיימים ביחס לשעות עבודה הם 
רלוונטיים וישימים מבחינת ההתפתחות של שוק 

העבודה, או לחילופין, האם יש צורך במודל העסקה 
אחר. לפעילות הוועדה חשיבות גם בהקשר של 

קידום סוגיית איזון בית�עבודה.

השתתפות בוועדות הכנסת: 

בשנת 2012 צוות הנציבות השתתף בדיונים רבים 
של ועדות הכנסת, בהן ועדת העבודה, הרווחה 

והבריאות והוועדה לקידום מעמד האישה. במסגרת 
דיוני הוועדות הציגה נציבות השוויון את עמדתה ביחס 

לנושאים ולהצעות החוק שעלו לדיון.
להלן כמה דוגמאות לדיונים שבהם השתתפה הנציבות: 
דיון בנושא העסקת נשים ערביות בוועדה לקידום 

מעמד האישה. הוועדה דנה במצב של נשים 
ערביות בשוק העבודה בישראלי, וכן בחסמים 

הניצבים בפני נשים אלו בבואן להשתלב בשוק 
העבודה.

•
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דיון בוועדה לקידום מעמד האישה, בנושא 
מעקב אחר יישום החוק לעידוד שילוב וקידום 

נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים. 
הדיון עסק בקטגוריות ובאמות המידה שהוגדרו 

במשרד התמ“ת, שעל פיהן יוענקו אותות 
הצטיינות לעסקים המקיימים הלכה למעשה 

סביבה תומכת הורות, ומתוך כך פועלים לשילוב 
ולקידום של נשים בעבודה, בדגש על אוכלוסיות 
מודרות, כמו נשים ערביות, חרדיות, חד�הוריות, 

מבוגרות, ועוד.
שולחן עגול בנושא שילוב של מורות ערביות 

בשוק העבודה בוועדה לקידום מעמד האישה. 
הוועדה התכנסה ביוזמת עמותת נשים נגד 

אלימות. במסגרת הדיון הוצגו נתונים על אודות 
תעסוקת נשים ערביות בכלל ומורות בפרט, והוא 
עסק בסוגיית התעסוקה של ערביות אקדמאיות 

בעלות תעודת הוראה, בפערים בשוק התעסוקה 
שקיימים בינן לבין נשים מן האוכלוסייה הכללית, 

בהשלכות ובהמלצות לפתרון. בדיון נכחו חברי 
כנסת ונציגי עמותות. 

כנס שנתי של שדולת הנשים בישראל בכנסת 
בנושא: ”עבודה מאוזנת“. הכנס עסק בחלוקת 

האחריות ההורית. במסגרת הכנס הוצעו מספר 
פתרונות שיסייעו להתמודדות עם התופעה 
והשלכותיה על שוק העבודה, ובין היתר על 

היכולת של נשים להתקדם, ליהנות משכר שווה 
ועוד. נציבות השוויון הציעה ליצור מנגנון של שעות 

גמישות במקומות עבודה כאחד מהפתרונות 
האפשריים לחלוקת הנטל באחריות ההורית. 
בנוסף, הציעה הנציבות לבנות מנגנון שמודד 

את תפוקות העובדים/ות ולא רק את התשומות 
שלהם/ן.

דיון לגבי הקרן למקצועות שוחקים בוועדה 
לקידום מעמד האישה. את הדיון יזמו מרכז מהות 

והאגודה לזכויות האזרח, והוא עסק ברלוונטיות 
של קריטריונים למקצועות שוחקים שפרסמה 

הקרן למקצועות שוחקים (רובם מקצועות 
שוחקים פיזית), עבור נשים. נציבות השוויון תמכה 

בעמדת הארגונים וסברה כי הפתרון שהוצע 
בדמות הכללת עוד מספר מקצועות בהגדרה 

של ”מקצועות שוחקים“, אין בו כדי לתת מענה 
לכשל המהותי של הגדרת קריטריונים המותאמים 

למקצועות ”גבריים“ בעיקרם, על פני מקצועות 
”נשיים“.

הצגת דוח הפעילות השנתי והתכנית האסטרטגית 
של נציבות השוויון בוועדה לקידום מעמד 

האישה. במסגרת הדיון, הציגה נציבת השוויון, 
עו“ד ציונה קניג�יאיר, את עיקרי הדוח, תוך 

התייחסות להיבטים שונים של פעילות הנציבות, 
כמו הסמכות מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, 

כמות הפניות ופילוחן, הפעילות המחקרית 
שביצעה הנציבות בשנה זו, ועוד. כמו כן, 

הוצגו תהליך הגיבוש והעקרונות של התכנית 
האסטרטגית לשנים 2013�2012. בשלב מאוחר 

�יותר, הדוח הוצג על ידי עו“ד אינה סולטנוביץ‘
דויד בדיון בוועדת העבודה והרווחה.

•

•

•

•

•

ועדות
הכנסת
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הכנס השנתי לשנת 2012

הכנס השנתי השלישי של נציבות שוויון ההזדמנויות 
בעבודה, בנושא ”שוויון � מגזר ציבורי מול מגזר 

פרטי“, התקיים ב�15 בפברואר, 2012, במלון דויד 
אינטרקונטיננטל תל אביב, במעמד שר התמ“ת, מר 

שלום שמחון. הכנס הונחה על ידי העיתונאית עו“ד 
דנה ויס והשתתפו בו כ�650 אנשים.

כנס זה עמד בסימן המשך פעילותה של נציבות 
השוויון לקידום שוויון ההזדמנויות והגיוון התעסוקתי 

במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, תוך בחינה של 
הקשיים והאתגרים הניצבים בפני שוק העבודה 

בישראל, אך בה בעת שימת דגש על ניצני ההצלחה 
בתחום זה. בהתאם לכך, ההרצאות והפאנלים עסקו 
בפרקטיקות של שילוב והכללה, שילוב האוכלוסייה 

הערבית בארגונים עסקיים, יצירת התאמות לצורך 
העסקת חרדים, העסקה שוויונית לעובדי קבלן, ועוד.

בכנס הוצגו ממצאים משני סקרים שבוצעו בשנת 
2011 על ידי נציבות השוויון, בשיתוף עם מנהל מחקר 

וכלכלה במשרד התמ“ת. הסקרים עסקו בעמדות 
ובתפיסות של מעסיקים במגזר העסקי ביחס לשוויון 

הזדמנויות, אפליה בעבודה והעסקה רב�גונית, וכן 
בתחושות אפליה בקרב מועסקים ומחפשי עבודה.

כמו בכנסים קודמים, גם בכנס זה הושם דגש מיוחד 

על קיום שיח בלתי אמצעי עם מעסיקים/ות 
ומועסקים/ות, שמטרתו קידום ערכים של שוויון 

הזדמנויות וגיוון תעסוקתי. על מנת לפתח שיח זה, 
הוזמנו לכנס מעסיקים/ות מהארץ ומחו“ל, מומחים/יות 

מקרב האקדמיה, נציגי/ות המגזר הציבורי והפרטי, 
וכן נציגי/ות ארגונים מקומיים ובינלאומיים העוסקים 

בקידום של ערכי השוויון והגיוון.

במסגרת הכנס ובשיתוף עם דה�מרקר, התקיימה גם 
מעבדה לגיוון בתעסוקה שפותחה בדנמרק ומטרתה 

לעודד מעסיקים/ות ולהכשירם/ן להטמעת שוויון 
הזדמנויות ולהעסקה מגוונת, באמצעות מתן הכלים 

והאמצעים הרלוונטיים ויצירת שיח משותף בנושא זה. 
הסדנא שהתקיימה במסגרת הכנס היתה בת 4 שעות 

והיוותה פיילוט ראשון מסוגו בארץ. 

בין הדוברים בכנס היו מר מת‘יו גולד, שגריר 
בריטניה בישראל, פרופ‘ פרנסס רדאי, יו“ר הוועדה 

המייעצת של הנציבות, מר צבי אורן, נשיא התאחדות 
התעשיינים, גב‘ קלייר הארטי, הממונה על הגיוון 

בחברת מיקרוסופט העולמית, גב‘ יפית אלפנדרי, 
ראש תחום צריכה וכספים בלמ“ס, גב‘ אוולין קולינס, 

פעילות הסברתית להעלאת 
המודעות הציבורית לנושא 
שוויון ההזדמנויות בעבודה

נציבת השוויון בצפון אירלנד, מר מוטי גוטמן, מנכ“ל 
מטריקס, ד“ר גיא רוטקופף, מנכ“ל משרד המשפטים, 
פרופ‘ גיא מונדלק, חבר הוועדה המייעצת, גב‘ אורנה 

סגל, מנכ“לית מנפאואר, גב‘ טלילה יודפת, מנהלת 
משאבי אנוש במקדונלד‘ס ישראל, גב‘ ורד סויד, 
מנכ“לית הרשות לקידום מעמד האישה במשרד 

רוה“מ, מר ליאור רייטבלט, מנכ“ל סופרפארם, ורבים 
נוספים.

העסקה
מגוונת
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צוות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ונציגי האיחוד האירופי בכנס השנתי של הנציבות, 2012.

מימין לשמאל: ח“כ שלום שמחון, שר התמ“ת, עו“ד ציונה קניג יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, מר מת‘יו גולד, שגריר בריטניה בישראל 
ומר שרון קדמי, מנכ“ל משרד התמ“ת.
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מימין לשמאל: מר צבי אורן, נשיא התאחדות התעשיינים, ח“כ שלום שמחון, שר התמ“ת, מר מת‘יו גולד, שגריר בריטניה בישראל 
ופרופ‘ פרנסס רדאי, חברת הוועדה המייעצת של הנציבות.

הרצאות, השתתפות בכנסים ובפורומים: 

צוות הנציבות רואה חשיבות רבה בהגעה לקהלי 
יעד נבחרים, מעסיקים/ות, מנהלים/ות בכירים/ות 
ועובדים/ות. בשנת 2012, צוות הנציבות העביר 
167 הרצאות בפני קהלים שונים בארץ ובחו“ל, 

שמטרתן העלאת המודעות הציבורית והנגשת הידע 
הקיים בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה בכלל ולגבי 

עבודת הנציבות בפרט. נושאי ההרצאות כללו בין 
היתר: שוויון הזדמנויות בעבודה, אפליה בתעסוקה, 

הטמעת שוויון, נשים בשוק העבודה ועוד. להלן 
מקצת מהפעילויות שהתקיימו בשנה זו:

נציבות ארצית
עו“ד ציונה קניג�יאיר, מילגאית קרן וקסנר לשנת 

2013, השתתפה בשני פאנלים באוניברסיטת 
הרווארד, בנושא קידום השוויון האזרחי והכלכלי 
לערבים בישראל. מטרת הפאנלים היתה לספק 
הצצה לאופנים שבהם מתמודדים הדרג הפוליטי 

והחברה האזרחית בישראל עם סוגיית השוויון 
האזרחי והכלכלי. במהלכם, עו“ד קניג�יאיר חלקה 
עם הקהל את ניסיונה רב השנים במגזר השלישי 

ובמגזר הציבורי.

במהלך מבצע עמוד ענן, עו“ד ציונה קניג�יאיר 
השתתפה באירוע תמיכה בישראל בצ‘סטנט היל, 
במסגרתו התראיינה לתקשורת וסיפרה על החיים 

בצל הטילים באזור הדרום בישראל.
עו“ד אינה סולטנוביץ‘�דויד, נציבה ארצית בפועל, 
השתתפה בצוות חשיבה בנושא העדפה מתקנת, 
ייצוג הולם ושילוב נשים בשוק העבודה, לקראת 
כנס הרצליה ה�31. צוות החשיבה עסק בסוגיות 

שונות ובהן המדיניות הרצויה לשילוב נשים בשוק 
העבודה, האפקטיביות של עיקרון ההעדפה 

המתקנת, נתונים עדכניים שעניינם שילוב נשים 
במגזר הציבורי והפרטי, ועוד.

עו“ד אינה סולטנוביץ‘�דויד העבירה הרצאה 
במסגרת כנס יחסי עבודה, בנושא שוויון הזדמנויות 

בעבודה והעסקה מורכבת. ההרצאה התמקדה 
בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, בהקשר של 

העסקה מורכבת, וכן בהליכים משפטיים שעניינם 
אפליה נגד עובדי קבלן.

גב‘ חנה קופפר השתתפה ביום עיון של סקר 
 SHARE (THE SURVEY OF HEALTH, AGEING AND

RETIREMENT IN EUROPE) בישראל. ביום העיון 

הוצגו מחקרים שונים שנעשו בישראל בהתבסס 

•

•

•

•
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על נתוני הסקר, בהם מחקרים בנושא רווחה 
כלכלית של בני 50 ומעלה, ועבודה ודפוסי פרישה 

בקרב קבוצת גיל זו.
עו“ד אינה סולטנוביץ‘�דויד ועו“ד ג‘נט שלום 

העבירו שתי הרצאות במפגש עמיתים משותף של 
בוגרי הקורס למנהלי גיוון של הפורום לגיוון ובוגרי 
הקורס של נציבות השוויון בנושא ”מנהיגות לשוויון 
והעסקה רב גונית“. ההרצאות עסקו בפן המשפטי 

של גיוס והעסקה מגוונים ושל תכניות להטמעת 
שוויון.

עו“ד ג‘נט שלום העבירה הרצאה לתלמידי כיתה 
�י“ב בבית צפפא, במסגרת תכנית ”סטרייב

ישראל“, שמטרתה הכשרה של אנשים לקידום 
כלכלי ולפיתוח קריירה. ההרצאה עסקה באפליה 

מעילות שונות, בהן לאום, גזע, מוצא, גיל ומגדר, 
והועברה בשיתוף עם המורה של התלמידים, אשר 

סייעה בהתגברות על קשיי השפה.

נכון שמעסיק יתחשב בדעות קדומות שיש לו על 
אוכלוסיות ייחודיות, בבואו להעסיק עובדים או 

לקבל החלטה בדבר קידום עובדים, ומה המחיר 
של עמדה מפלה שכזו בהיבט של רווחיות העסק.
עו“ד אינה סולטנוביץ‘�דויד העבירה הרצאה בפני 

צוות החשיבה של שתי“ל. ההרצאה עסקה בנשים 
בשוק העבודה הישראלי, החסמים העומדים 

בפניהן, פערי שכר מגדריים, עבודת נציבות השוויון 
והחזון שלה בנושא.

עו“ד שירי לב�רן לביא העבירה הרצאה לפורום 
לצדק חברתי במשפט, דימונה. ההרצאה ניתנה 

לחברי קהילת העבריים ועסקה בשוויון הזדמנויות 
בכלל, ובחסמים העומדים בפני חברי הקהילה 

בשלב הקבלה לעבודה, בפרט. בין היתר, סיפרו 
חברי הקהילה כי בלשכת התעסוקה נוהגים להציע 

להם רק עבודות זוטרות. בעקבות זאת, הדיון 
נסב, סביב השאלה מה מותר ומה אסור למעסיק 
לשאול בריאיון עבודה, וכן אילו פרטים המועמד 

מחויב למסור למעסיק פוטנציאלי.
במסגרת אירועי יום האישה, עו“ד שירי לב�רן 

לביא העבירה הרצאה לעובדות ולעובדי הביטוח 
הלאומי. ההרצאה עסקה בפערי שכר ובייצוג 

נציבויות אזוריות
נציבות מחוז ירושלים והדרום: 

עו“ד אינה סולטנוביץ‘�דויד העבירה הרצאה 
לפורום הכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים. 

ההרצאה, שניתנה לסטודנטים, עסקה בשוויון 
הזדמנויות בעבודה בכלל ובתרומת השוויון והגיוון 

בתעסוקה לכלכלת המשק בפרט. בדיון דובר 
על החסמים העומדים בפני אוכלוסיות ייחודיות 

בחברה הישראלית בבואן להיכנס לשוק העבודה 
ועל ההפסד הנגרם עקב כך למשק. כן עלתה לדיון 

השאלה, האם יש מקום להעדפות של מעסיקים 
לקבל לעבודה אנשים הדומים להם.

עו“ד אינה סולטנוביץ‘�דויד העבירה הרצאה 
בלשכת עורכי הדין בירושלים. ההרצאה עסקה 

באפליה בקבלה לעבודה.
במסגרת השתלמות שערכה נציבות שירות 

המדינה לעובדיה, עו“ד אינה סולטנוביץ‘�דויד 
העבירה הרצאה למשתתפי קורס מקבלי החלטות. 

ההרצאה עסקה באפליה בשלבים השונים 
בתעסוקה ובמסגרתה עלו לדיון השאלות: האם 

הולם לנשים במגזר הציבורי, והתמקדה במבנים 
החברתיים המאפשרים את השתמרותן של 
תופעות שמקורן באי שוויון בין גברים לנשים.

עו“ד שירי לב�רן לביא העבירה הרצאה לסגל 
הניהולי ולעתודה הניהולית בבית חולים שמואל 

הרופא בבאר טוביה. ההרצאה עסקה בפערי 
שכר בין נשים לגברים במגזר הציבורי והפרטי. 
כמו כן, ניתנה סקירה על סוגיית הייצוג ההולם 

לנשים במשרות בכירות במשק והיתרונות של גיוון 
תעסוקתי.

נציבות מחוז תל אביב והמרכז:
עו“ד שירי לב�רן לביא העבירה הרצאה לעוזרים 

משפטיים בבתי הדין לעבודה, במסגרת השתלמות 
שנערכה לעורכי דין, עוזרים משפטיים ושופטי 

בתי הדין לעבודה. ההשתלמות היתה בסימן 
”עבודה ומשפחה“, וההרצאה התמקדה בפן החוקי 
ובפסיקה החדשה בתחום של עידוד אחריות הורית 

משותפת, כחלק מתהליך המניעה של אפליה 
מגדרית בשוק העבודה.

עו“ד שירי לב�רן לביא העבירה הרצאה במסגרת 
פרויקט ”שכר מצווה“, לעורכי דין המתנדבים 

•

•

•

•

•

•

•
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•
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בתכנית הפרו בונו של לשכת עורכי הדין. בהרצאה 
ניתנה סקירה של החקיקה והפסיקה הרלוונטית 

לעניין שוויון הזדמנויות בעבודה, וסקירה של 
סמכויות ופעילות נציבות השוויון בפן ההסברתי 

ובפן המשפטי, בעיקר במעמד של ידיד בית הדין.
עו“ד שירי לב�רן לביא העבירה הרצאה 
לסטודנטים למשפטים במכללה למנהל, 

המשתתפים בקליניקה לאחריות חברתית, 
ולסטודנטים לתואר שני בלימודי עבודה 

באוניברסיטת תל אביב. ההרצאה עסקה במניעת 
אפליה ובקידום שוויון הזדמנויות בעבודה, כמו 

גם בשוויון הזדמנויות ככלי וכאמצעי ביטוי ליישום 
שוויון חברתי וכלכלי המוביל לצדק חלוקתי.

עו“ד שירי לב�רן לביא העבירה הרצאה לדרג 
הניהולי בחברת ”נטלי“, במהלכה התייחסה 

לחסמים בקבלה לעבודה ולחשיבות של גיוון 
ושילוב אוכלוסיות מודרות בשוק העבודה, כיתרון 

עסקי וכצורך חברתי.
עו“ד שרון אברהם�ויס, מלגאית קרן וקסנר 

לשנת 2012, הציגה את פועלה של הנציבות ואת 

רלוונטית, וכן בתפקידה של הנציבות כגוף 
ממשלתי האמון על אכיפה במדינה דמוקרטית.
עו“ד שרון אברהם�ויס העבירה הרצאה לצוות 

יוהל“ן (יועצת הרמטכ“ל לענייני מעמד האישה). 
ההרצאה עסקה בסוגיה של שילוב נשים בשוק 

העבודה האזרחי בישראל ולוותה בדיון בהיבטים 
הרלוונטיים לשילוב נשים בצה“ל.

נציבות מחוז חיפה והצפון:
עו“ד מרים כבהא השתתפה בכנס ועידת ראש 

הממשלה של הרשות לפיתוח כלכלי במגזר 
הערבי, הדרוזי והצ‘רקסי. בכנס הוצג דוח הפעילות 

של הרשות לשנת 2011, במגזר הערבי.
עו“ד מרים כבהא השתתפה בשולחן עגול של 

ארגון ”קו לעובד“, שעסק בדרכי התמודדות ושיתוף 
פעולה לצמצום התופעה של תשלום שכר נמוך 

משכר המינימום לעובדות ערביות. בשולחן העגול 
נכחו נציגים ממשרד התמ“ת, מטעם אגף האכיפה 
וההסדרה ונציבות השוויון, וכן נציגי עמותות בעלות 

עניין. במהלך הדיון הוצגו נתונים על אודות שיעור 
הנשים הערביות המועסקות תוך הפרה גסה של 

חקיקת המגן, ובפרט של חוק שכר המינימום. 

יעדיה בהקשר של הנחיות ה�OECD, בפני פורום 
המלגאים של קרן ווקסנר באוניברסיטת הרווארד, 
קיימברידג‘�מסצ‘וסטס. ההרצאה עסקה במניעת 

אפליה ובקידום שוויון הזדמנויות בעבודה, וכן 
בשוויון חברתי וכלכלי המוביל לצדק חלוקתי 

ובקשר שבין דמוקרטיה לשילוב מיעוטים.
עו“ד שרון אברהם�ויס הרצתה בפני פורום 

�בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת ייל, ניו�הייבן
קונטיקט. בהרצאה ניתנה סקירה על הנציבות 

וחזונה, וכן על חקיקה, פסיקה רלוונטית ותיקים 
עקרוניים בתחומי פעילותה של הנציבות.

עו“ד שרון אברהם�ויס השתתפה בפאנל עם 
העיתונאי והסופר סייד קשוע. הפאנל התקיים 

בבית הלל שבאוניברסיטת הרווארד, ועסק בשילוב 
ערבים בחברה הישראלית בכלל ובשוק העבודה 

בפרט.
עו“ד שרון אברהם�ויס הרצתה בפני הקהילה 

היהודית בבית הכנסת קהילת ישראל, בברוקלין, 
ניו יורק. ההרצאה עסקה במניעת אפליה, בקידום 

שוויון הזדמנויות בעבודה, בחקיקה ובפסיקה 

כן עלתה לדיון ההשפעה שיש לאי אכיפת חוקי 
העבודה על עבודת נשים ערביות. בהקשר זה 

הוצעו מגוון דרכי טיפול בבעיה, ובהן הגברת 
האכיפה.

עו“ד מרים כבהא העבירה סדרה של הרצאות 
בפני נשים ערביות, במסגרות שונות, בהן מיזם 

”שריכאת חיאת“ של קרן אברהם, בפרויקט 
עתידה ובמרכז הכוון תעסוקתי ”אלנהדה“. נושא 
ההרצאות היה תעסוקת נשים ערביות, ובמהלכן 
הועבר מידע בדבר הזכויות של נשים בעבודה, 

בדגש על חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות 
בעבודה, וכן על החסמים הניצבים בפני נשים 

ערביות, בבואן להיכנס לשוק העבודה.
עו“ד שירי לב�רן לביא השתתפה בפאנל בבית 

הספר הרפורמי ”ליאו בק“ בחיפה, שנערך 
במסגרת תכנית לימודית העוסקת בסוגיית מעמד 

האישה בחברה הישראלית. בפאנל, התמקדה 
נציגת הנציבות בקשר שבין הבנייה מגדרית 

בדבר התפקיד של האישה כאם לבין היעדר 
שוויון הזדמנויות בשוק העבודה, ואף הדגישה את 
החשיבות שבחלוקת האחריות ההורית באופן שוויוני.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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אתר האינטרנט בעברית: 

בנובמבר 2011 עלה לאוויר אתר האינטרנט המחודש 
של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה ובמהלך שנת 

2012 נרשמו 9,851 כניסות לדף הבית של האתר. 
האתר מותאם לשלושת קהלי היעד המרכזיים 
של נציבות השוויון: עובדים/ות, מעסיקים/ות, 

ומשפטנים/ות, והוא בנוי כך שכל קהל יעד ימצא בו 
תכנים המותאמים לצרכיו ולמאפייניו. באתר ניתן 

למצוא תכנים חדשים, בנוסף לתכנים שהופיעו 
באתר הישן, ובכלל זה את כל המידע הדרוש 

למועסקים/ות ולמעסיקים/ות בנושא שוויון הזדמנויות 
ואפליה בעבודה על רקע מין, נטייה מינית, מעמד 

אישי, גיל, היריון, טיפולי פוריות, הורות, דת, לאום, 
ארץ מוצא, השקפה, מפלגה או שירות מילואים.

בנוסף, באתר מידע על סמכויות הנציבות, הנחיות 
בנוגע לקבלה לעבודה, שוויון בשכר לעובד ולעובדת, 

שוויון בתנאי עבודה ופיטורין מפלים, שאלות 
ותשובות, כתבי בית דין, מאגרי פסיקה מהארץ 

ומהעולם ועוד. באתר עדכונים על אירועים, פסקי 
דין, מחקרים וסקרים מתחום השוויון בעבודה, וכן 

מועלים אליו מעת לעת כתבי הטענות וחוות הדעת 
המשפטיות שהוגשו על ידי הנציבות. האתר מכיל, 
בין השאר, מאגר פסיקה ייחודי ובו כ�100 סיכומי 

פסיקה מרכזיים בנושא שוויון ואפליה בשוק העבודה, 
מהאיחוד האירופי ומבריטניה. מאגר זה עומד לרשות 

משפטנים, אנשי אקדמיה והציבור הרחב, ומטרתו 
לסייע בהעמקת הידע הקיים ובהגברת הנגישות אליו.

כתובת אתר האינטרנט של נציבות שוויון 
הזדמנויות בעבודה: 

WWW.MOITAL.GOV.IL/SHIVION

אתר האינטרנט בערבית:

אתר האינטרנט בערבית הושק כבר בינואר 2009 
והוא האתר הראשון השייך למשרד התמ“ת שתורגם 

לערבית. האתר מהווה כלי חשוב ביותר להעברת 
מידע למגזר הערבי בנושא מיגור האפליה והטמעת 

שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה, וניתן למצוא בו 
מידע למעסיקים/ות ולעובדים/ות בנושא אפליה 
בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה ובפיטורין. כמו 

כן, האתר מכיל קישורים לפסקי דין בנושא אפליה, 
שאלות ותשובות נפוצות ועוד.

כתובת אתר האינטרנט בערבית: 
HTTP://WWW.MOITAL.GOV.IL/CMSTAMAT/RSRC/

SHIVYONARBIC/SHIVYONARABIC.HTML

דף הפייסבוק: 

דף הפייסבוק של הנציבות נפתח בשנת 2010. מאז, 
נוספו לו חברים רבים וכיום עומד מניינם על 469. 

לדף מועלים מעת לעת תכנים מגוונים בנושא אפליה 
בשוק העבודה וזכויות עובדים, בהם כתבות עיתונות, 

הודעות על כנסים וקורסים רלוונטיים, ועוד. באמצעות 
דף הפייסבוק ניתן ליזום דיונים בנושאים שבתחומי 

פעילותה של הנציבות.
כתובת דף הפייסבוק:

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PROFILE.

PHP?ID=100001897090790&FREF=TS

בדצמבר 2012 נפתח דף הפייסבוק בערבית, שעליו 
נמנים נכון לעכשיו 69 חברים. 

כתובת דף הפייסבוק בערבית:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/#!/EEOCAR

הנציבות באינטרנט
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הרקע לפעילות הוועדה
ב�14 בפברואר 2012, מינה שר התמ“ת, מר שלום 

שמחון, ועדה לבדיקת פערי שכר בין גברים ונשים 
העובדים במשרד התמ“ת. לראשות הוועדה מונה 

סמנכ“ל המשרד, מר משה לביאן, והיא כוללת 
נציגים מיחידות שונות במשרד, בהן החשבות, 

הלשכה המשפטית, מינהל משאבי אנוש, אגף בכיר 
לתכנון מדיניות, מינהל מחקר וכלכלה ונציבות שוויון 

הזדמנויות בעבודה.

עבודת הוועדה התמקדה בבחינת היקף ועומק פערי 
השכר בין גברים ונשים במשרד, תוך איתור הסיבות 

לקיומם. כמו כן, הוועדה הוסמכה להציע דרכים וכלים 
לצמצום פערים אלו והתבקשה להתייחס לנושא מתן 

הזדמנות שווה לנשים, בקליטתן ובקידומן במשרד.

עבודת הוועדה נמצאת כעת בעיצומה, אולם חלק ניכר 
מהפעולות כבר בוצע ובהתאם נוסחו המלצות הביניים.

המלצות הביניים של הוועדה
דוח הביניים פורסם בנובמבר 2012, ונקבע בו כי 

בעוד הוועדה רואה בצמצום פערי השכר בין גברים 
ונשים במשרד צעד חשוב, היא סבורה שהוא מהווה 

נדבך אחד במכלול של פעילות, שמטרתה שינוי 
תפיסת העולם ביחס לקידומן של נשים, שביטויו, בין 

היתר, בהפיכת מקום העבודה ל“תומך משפחה“. 
צעד זה יש בו כדי לתרום לשילובן ולקידומן של 

נשים, להתייעלות בתחום ההון האנושי בשוק העבודה 
ולהגברת השוויון בין גברים ונשים. 

בהקשר זה, הוועדה ניסחה המלצות ראשוניות כדלהלן:
לקבוע יום בשבוע של יציאה מוקדמת לכלל 

העובדים, או לחילופין, יום אשר יוגדר מראש ככזה 
בו לא תיקבענה פגישות ו/או ישיבות עבודה, אחרי 

השעה 16:00.
לאפשר שעות עבודה גמישות לכלל העובדים, 

באופן פרופורציונלי ושקול.

על מנת להוביל תהליך שיניב את התוצאות הרצויות, 
החליטה הוועדה לבצע את הפעולות הבאות:

ניתוח נתוני שכר ב�3 אגפים במשרד שיאפשר 
לגבש הבנה טובה יותר לגבי הסיבות לפערי 

השכר, לרבות סוגיית השעות הנוספות. 
הפצת שאלון לעובדות המשרד, שמטרתו מחד 

גיסא מיפוי חסמים ומאידך גיסא שיתוף העובדים 
במשרד בתהליך. 

גיוס מנהלי מינהלים, אגפים ומחוזות המשרד 
לתהליך צמצום הפערים.

סקירת ”מקרי בוחן“ (CASE STUDIES) בעולם.
גיבוש מתודולוגיה לצמצום פערי השכר והעברתה 

לתאגידים וליחידות הסמך1.

1 מתוך מסמך הביניים של הוועדה לבחינת פערי שכר בין גברים ונשים במשרד התמ“ת.
2 מתוך מסמך הביניים, שם.

להעמיק את המודעות בקרב הממונים והעובדים, 
בנושא עקרונות תומכי משפחה.

לפעול לקידום ייצוג של נשים בהנהלת המשרד, 
כמו גם לשינוי היחס הקיים בין אחוז הנשים בכלל 

המשרד, לבין אחוז הנשים בעמדות הבכירות 
ולעידוד עובדות המשרד להתמודד למשרות 

בעמדות בכירות.
להמשיך ביישום כלל ההעדפה המתקנת לנשים 

במכרזים, על פי ההנחיות, הווי אומר, במצבים 
בהם על תפקידים מתמודדים גבר ואישה בעלי 

כשירות והתאמה זהה למילוי התפקיד2.

פעילות הוועדה הניבה, כבר בשלב זה, תובנות 
רבות חשיבות באשר למצוקות ולקשיים שחוות 

עובדות המשרד, בבואן לאזן בין החיים האישיים 
לחיים המקצועיים, וכן לגבי האופן שבו חוסר איזון 

זה משפיע על דפוסי העבודה שלהן וכנגזרת ישירה 
� על רמת ההשתכרות שלהן ביחס לגברים עובדי 

המשרד. בהמשך צפויה הוועדה לפעול לגיבוש תכנית 
להתמודדות עם פערי השכר בין גברים לנשים, 

ולהטמעתה במשרד התמ“ת ובמשרדי ממשלה נוספים.

הוועדה לבחינת פערי שכר מגדריים 
במשרד התמ“ת

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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הפרויקט לצמצום פערי שכר מגדריים
בשנת 2012, ניתן אישור להענקת חסות על ידי נציבות 

השוויון לפרויקט לצמצום פערי שכר מגדריים בשוק 
העבודה בישראל, שבו שותפים שתי“ל, שדולת הנשים 
ומרכז אדווה. הפעילויות השונות בפרויקט יתפרשו על 

פני שלוש שנים וימומנו על ידי האיחוד האירופי. 

המטרה העיקרית של הפרויקט היא להביא לצמצום 
האי�שוויון המגדרי בשכר, וזאת באמצעות שני אפיקי 

לקראת סוף שנת 2011 יזמה נציבות השוויון שולחן 
עגול, בראשות שר התמ“ת, בנושא שילוב וקידום בני 

האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה, במגזר הפרטי 
והציבורי. 

בשולחן העגול השתתפו דמויות מובילות במשק 
הישראלי ובעקבותיו הוקמו שני צוותי עבודה. צוותים 

אלה היו אמונים על בחינה ויישום של הרעיונות 

והפתרונות שעלו בכינוס. שני הצוותים הביאו את 
מסקנותיהם בפני השר ונציבות השוויון פעלה לקידום 

המלצות הצוותים, בין היתר, באמצעות ייזום של 
שיתוף פעולה עם נציבות שירות המדינה בנוגע לבניית 

מאגר מועמדים מהאוכלוסייה הערבית בשירות 
המדינה, הבניית קורסים להכשרת מנהלים לגיוון 
תעסוקתי וגיבוש קבוצות עבודה לקידום השוויון. 

פעולה מרכזיים: (א) מתן ידע וכלים לפעולה לעובדים 
ולמעסיקים, תוך העלאת המודעות הציבורית לסוגיית 
פערי השכר המגדריים; (ב) הנעת מקבלי ההחלטות 

במשק, בהם קובעי המדיניות ורשויות המדינה, 
למהלך אקטיבי של שינוי מדיניות בנושא פערי השכר 
�בין גברים לנשים, כל זאת על מנת להפחית את האי
שוויון המגדרי בשוק התעסוקה בישראל, ובפרט את 

האפליה המגדרית בשכר.

שולחן עגול בנושא תעסוקת ערבים

שיתופי פעולה עם מעסיקים/ות 

במהלך שנת 2012 המשיכה נציבות השוויון בגיבוש 
שיתופי פעולה וביצירת דיאלוג עם מעסיקים/ות. 

מטרת השיח עם המעסיקים/ות היא לקדם שוויון 
וגיוון תעסוקתי בחברות ובארגונים עסקיים, ולהבין 

מהם החסמים והקשיים העומדים בפניהם/ן. במסגרת 
שיתוף הפעולה, נציבות השוויון מבקשת ליידע את 
המעסיקים/ות לגבי היתרונות שבהעסקה מגוונת, 
הן מבחינה עסקית וכלכלית והן מבחינת הקיימות 
והשרידות של החברה. להלן עיקרי הפעילות של 

נציבות השוויון בנושא זה, לשנת 2012:

עריכה והפצה של שלוש חוברות הדרכה 
למעסיקים/ות בנושאי אפליה ושוויון הזדמנויות, 

גיוס עובדים והדרך לגיוון תעסוקתי, ודרישת מידע 
לדורש/ת עבודה או לעובד/ת (הנחיות למעסיק).

קיום הרצאות וימי עיון רבים המכוונים 
למעסיקים/ות ולעובדים/ות.

יצירת שיתוף פעולה עם מעסיקים/ות 
בתחום הגיוון התעסוקתי, על ידי אימוץ מודל 
ה�DIVERSITY MANAGEMENT, שבו נעשה 

שימוש במגוון של חברות בארה“ב ובאירופה. 
מודל זה מעודד גיוס של כוח אדם הטרוגני וניהול 

נכון של כוח האדם, כבסיס לחדשנות, לצמיחה 
ולהצלחה כלכלית של חברות וארגונים. זהו מהלך 

חדשני ותקדימי בשוק העבודה בישראל.

הכשרות למעסיקים/ות

בשנת 2012 ערכה נציבות השוויון פיילוט ראשון 
מסוגו להכשרת מנהלים/ות בנושא מנהיגות לשוויון 

וגיוון תעסוקתי, בשיתוף עם אוניברסיטת 
תל�אביב. בפיילוט נטלו חלק 30 מעסיקים/ות 
מהמגזר הפרטי. בוגרי התוכנית אף הצטרפו 
למערך של למידת עמיתים במסגרת קבוצת 

למידה, שנערך בשיתוף עם הפורום הישראלי 
לגיוון בתעסוקה. בקבוצת הלמידה השתתפו 

עידוד וקידום שוויון בשוק העבודה
•

•

•

•
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בוגרי הקורס של נציבות השוויון ובוגרי הקורס 
של הפורום לגיוון. הבוגרים צפויים להיפגש כמה 

פעמים במהלך שנת 2013, על מנת להיחשף 
לתכנים נוספים בנושא העסקה מגוונת, לחלוק ידע 
וניסיון, ולהמשיך לקדם במשותף את נושא השוויון 

והגיוון בתעסוקה, בחברות שאותן הם מייצגים.

בעקבות הצלחת הפיילוט, צפוי להתקיים במהלך 
שנת 2013 פיילוט נוסף בשיתוף עם נציבות שירות 

המדינה ולהב. פיילוט זה יוקדש למעסיקים/ות 
מהמגזר הציבורי.

בוגרות ובוגרי קורס ”מנהיגות לשוויון וגיוון תעסוקתי“ של נציבות השוויון ולהב, אוניברסיטת תל�אביב.

•

לקראת סוף שנת 2012 פורסם מכרז רחב היקף 
בנושא הכשרות למעסיקים/ות. באמצעות מכרז 
זה ייבחר גוף מקצועי שיבצע, בהדרכה ובפיקוח 

של נציבות השוויון, הכשרות למעסיקים/ות בנושא 
שוויון, גיוס רב גוני והעסקה מגוונת.

•
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שיתופי פעולה עם משרדי 
ממשלה וגופים ציבוריים נוספים

לנציבות השוויון קשר שוטף ועקבי עם משרדי 
הממשלה ועם גופים ציבוריים אחרים, הן במסגרת 

פניות פרטניות של מועסקים/ות במגזר הציבורי 
והן באמצעות מתן חוות דעת וייעוץ בנושא שוויון 

הזדמנויות ואפליה בעבודה. נציבות השוויון פועלת 
ליצירת שיתופי פעולה עם נציבות שירות המדינה, בין 
השאר לצורך קידום הנושא של גיוון בתעסוקה. נוסף 

על כך, נציבות השוויון מסייעת בהבניה של תכניות 
להטמעת שוויון במגזר הציבורי, שעיקרן התמודדות 

עם פערי שכר מגדריים והטמעת עקרונות הגיוון 
בתעסוקה. להלן הפעילויות שבוצעו בשנה האחרונה 

בתחום זה:

בדיקת פערי השכר המגדריים במשרדי 
ממשלה נוספים

כאמור, כבר בסוף 2010 נערכה במשרד התמ“ת 
בדיקה ראשונית שמטרתה לאמוד את עומק והיקף 

הגדרות תפקיד ברשויות המקומיות

ביולי 2012 נציבות השוויון נפגשה עם מנהל אגף כ“א 
ושכר ברשויות המקומיות שבמשרד הפנים, במטרה 

לבחון אפשרויות לשיתוף פעולה. במסגרת שיתוף 
הפעולה שנוצר, סוכם שנציבות השוויון תסייע למשרד 
הפנים בניסוח הגדרות לתפקידים ברשויות המקומיות, 

באופן שאינו מפלה ומסייע בקידום השוויון. 

הטמעת תקציב מגדרי בעיריית באר שבע

במסגרת פרויקט שהחלה עיריית באר שבע לצורך 
בחינת פערי שכר בקרב עובדיה, נציגות נציבות 

השוויון ונציגי האיחוד האירופי שעבדו באותה עת 
בנציבות במסגרת פרויקט הטווינינג, נפגשו עם נציגי 

הרשות. לצורך קידום הפרויקט, נציבות השוויון 
העבירה לרשות מידע מחקרי ודוגמאות של מקרי 

בוחן דומים באירופה. בהמשך, מתכננת הרשות 
לבצע כמה פעולות, בהן ניתוח נתוני שכר וקיום ימי 

עיון למנהלים/ות.

רשות החברות הממשלתיות � דוח ייצוג 
הולם ליוצאי אתיופיה

בשנת 2012 רשות החברות הממשלתיות העבירה 
לראשונה לנציבות השוויון ולוועדת העלייה, הקליטה 
והתפוצות בכנסת, דוח מכוח התיקון לחוק החברות 
הממשלתיות משנת 2011. הדוח עסק בייצוג הולם 

של בני העדה האתיופית, והופיעה בו רשימה של 
החברות הממשלתיות הרלוונטיות ומספר העובדים 

האתיופים בכל אחת מהן.

פערי השכר ברכיבים התוספתיים, ובתחילת 2012 
החלה את עבודתה הוועדה לבחינת פערי שכר 

בתמ“ת, ששמה לה למטרה לעמוד על מקור והיקף 
הפערים בשכר בין העובדים לעובדות שבמשרד, 
 25�ולגבש תכנית להתמודדות עם פערים אלו. ב

ביוני 2012 הציגה נציבות השוויון את הדוח השנתי 
שלה לשנת 2011, בדיון של הוועדה לקידום מעמד 

האישה. במסגרת דיון זה, הנציבות הזמינה את 
משרדי הממשלה האחרים להצטרף אליה בפיתוח 

תכניות להטמעת שוויון מגדרי. לאחר הדיון, ראש 
הוועדה לקידום מעמד האישה הוציאה מזכר למשרדי 

הממשלה ובו הנחייה ליישום של מהלך זה. 

בעקבות זאת, משרדי ממשלה נוספים פנו לנציבות 
שוויון הזדמנויות בעבודה במטרה לקבל הדרכה 

והכוונה בביצוע הבדיקה של פערי שכר. נציגי 
המשרדים הגיעו לפגישות שבסיומן נשלח אליהן 

מסמך ובו הנחיות מפורטות לביצוע הבדיקה. 
נציבות השוויון מתכוונת לעקוב אחר מהלך הבדיקה 

במשרדים אלה.



בשנת 2012 ערכה נציבות השוויון שני סקרים, 
בשיתוף עם מינהל המחקר וכלכלה:

סקר תחושות אפליה בקרב 
 מועסקים ומחפשי עבודה

סקר זה בוצע בסוף שנת 2011 � תחילת 2012, 
ונבדקו בו תחושות האפליה של קבוצות שונות בכמה 
שלבים בתעסוקה. לסקר השיבו 1,036 נבדקים, בהם 

פרטים הסובלים מאפליה על רקע מגדר, אימהות 
לילדים קטנים, גיל, לאום, דתיות, מוצא מזרחי, עולים 

חדשים, שירות מילואים ומוגבלות. להלן תמצית 
הממצאים:

שלב הקבלה לעבודה: למעלה מרבע מהנשאלים 
(28%), דיווחו כי לא התקבלו לעבודה בשל 

השתייכותם לאחת מהקבוצות המופלות. תחושת 

תפיסת הציבור לגבי עומק האפליה: בסקר 
נבדקה תפיסת הציבור לגבי המידה שבה מופלות 
קבוצות שונות ונמצא, כי עובדים מבוגרים ואנשים 

עם מוגבלות נתפסים כמופלים ביותר (56% מהציבור 
סברו כי הם מופלים במידה רבה), ולאחר מכן 

אימהות לילדים קטנים (53%), יוצאי אתיופיה (43%), 
ערבים (42%) ונשים (36%).

פרישה מהעבודה ואפליה על רקע גיל: נבדקה 
גם תפיסת הציבור ביחס לגיל הפרישה האידיאלי 

ונמצא, כי כ�80% מהציבור סבורים שיש לקבע 
את גיל הפרישה הנוכחי לנשים (62). דווקא בקרב 

הנשים, היה שיעור התומכות בהשארת גיל הפרישה 
כפי שהוא גבוה משיעור הגברים שתמכו בצעד זה 
(81% ו�78% בהתאמה). עם זאת, למעלה משליש 
מהנשאלים אמרו שהם מעוניינים לעבוד לאחר גיל 

הפרישה הקבוע בחוק ועוד כרבע אמרו שישקלו 
זאת. לבסוף, 35% דיווחו שנתקלו במודעות דרושים 

המפלות על רקע גיל.

אפליה בשיעור גבוה במיוחד נמצאה אצל אימהות 
לילדים עד גיל 6, ערבים ואנשים עם מוגבלות. 

תחושה זו רווחה יותר בקרב מועסקים במגזר הפרטי, 
לעומת המגזר הציבורי, שבו פחות מועסקים חשו כך.

שלב ההעסקה במקום העבודה: תחושות 
המועסקים נבדקו ביחס לשכר, לתנאים הנלווים 

לשכר, לקידום בעבודה להכשרה מקצועית ובאופן 
כללי. נמצא, כי 29% מהנבדקים חשים מופלים בשל 

ההשתייכות שלהם לאחת מהקבוצות המופלות, 
במידה דומה בשני המגזרים, בייחוד ביחס לשכר, 

לקידום בעבודה ולתנאים הנלווים לשכר. הקבוצות 
שחשו מופלות בשיעורים הגבוהים ביותר הן אנשים 

עם מוגבלות (28%), אימהות לילדים עד גיל 6 
(19%), ערבים (18%), עולים מבריה“מ לשעבר 

(15%), מבוגרים מעל גיל 45 (14%) ונשים (12%).

סקר מעסיקים בנושא שוויון 
הזדמנויות בסקטור הפרטי 

והציבורי 
סקר זה בוצע במחצית הראשונה של שנת 2012 

והשתתפו בו 509 עסקים במגזר הפרטי ו�153 רשויות 
וארגונים במגזר הציבורי. מטרת הסקר היא בחינת 

עמדות מעסיקים ביחס להעסקה ולקידום של אוכלוסיות 
הסובלות מאפליה בשוק העבודה, בהן נשים ואימהות 

לילדים קטנים, ערבים, חרדים, אנשי מילואים ועוד. 
בנוסף, נבדקו תפיסות ביחס לאפליה וגיוון במקום 

העבודה, כמו גם מידת ההיכרות עם חוק שוויון הזדמנויות 
בעבודה ועם נציבות השוויון. להלן עיקרי הממצאים:

העסקת נשים ואימהות לילדים קטנים: כחמישית 
מהעובדים בתפקידי הניהול במגזר הפרטי היו נשים. 

במגזר הציבורי, כשליש מהעובדים בתפקידי ניהול היו 
נשים. כמו כן, כרבע מן המעסיקים במגזר הפרטי ופחות 

מחמישית מהמעסיקים במגזר הציבורי סברו כי בארגונים 
שלהם יש תפקידים שנשים ואימהות יתקשו למלא.

מחקרים וסקרים
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העסקת ערבים: 43% מהעסקים בבעלות יהודית 
במגזר הפרטי ו�57% מהארגונים במגזר הציבורי (לא 

כולל רשויות ערביות) דיווחו שהם מעסיקים עובדים 
ערבים. מתוך העסקים והארגונים הללו, 8% במגזר 
הפרטי ו�17% במגזר הציבורי דיווחו שאינם יכולים 

להעסיק ערבים מסיבות ביטחוניות.

העסקת חרדים: חמישית מקרב המעסיקים במגזר 
הפרטי וכשליש מארגוני המגזר הציבורי דיווחו שהם 

מעסיקים חרדים. בתפקידי ניהול, ירד שיעורם של 
 12%�המעסיקים חרדים ל�4% במגזר הפרטי ו

במגזר הציבורי. כמו כן, 12% מקרב המעסיקים בשני 
המגזרים דיווחו שהם חווים קושי בהעסקת עובדים 

חרדים, בעיקר נוכח אי היכולת לעבוד בשבת.

העסקת אנשי מילואים: 57% מהעסקים במגזר 
הפרטי ו�78% מארגוני המגזר הציבורי דיווחו כי הם 

מעסיקים עובדים המשרתים במילואים. עם זאת, בין 
רבע לחמישית מהמעסיקים במגזרים השונים דיווחו 

שישנם תפקידים שהמשרתים במילואים יתקשו 

במחצית השנייה של שנת 2012 החלה נציבות השוויון 
בתכנון של שני סקרים נוספים, בשיתוף עם מינהל 

מחקר וכלכלה במשרד התמ“ת ונציבות שירות 
המדינה. הסקר הראשון יבוצע בקרב מועמדים 
שהגישו מועמדות למשרות בשירות המדינה 

ויספק תמונת מצב ראשונית על אופי וסוג המועמדים 
והמתקבלים למשרות בשירות המדינה, אפיונם עפ“י 

המגזרים השונים באוכלוסייה, עמדותיהם ושביעות 
רצונם של המועמדים שניגשו למכרזים הפומביים, כמו 

גם על המצב התעסוקתי שלהם מספר שנים לאחר 
סיום תהליך הגשת המועמדות לשירות המדינה.

הסקר השני יעסוק בחסמים להגשת מועמדות 
לשירות המדינה בקרב אנשים שהחליטו שלא 

להגיש מועמדות. במחקר זה ייבדקו תפיסותיהם של 
אנשים מקבוצות שונות באוכלוסייה, בדגש על נשים, 

ערבים, עולים מאתיופיה, אנשים עם מוגבלות, בני 
+45 וחרדים, כלפי תעסוקה בשירות המדינה, וכן 

היכרותם עם תהליך המיון ותנאי ההעסקה בשירות 
המדינה. מטרת המחקר היא לזהות את החסמים 

הייחודיים לכל אחת מהקבוצות, ולאתר את הגורמים 
של חסמים אלו.

למלא, בעיקר במקרים שבהם מועסק בתפקיד אדם 
בודד שלא ניתן למצוא לו תחליף בעת היעדרות 

ממושכת.

תפיסות ועמדות כלפי אפליה וגיוון: 40% מהעסקים 
במגזר הפרטי וכ�60% מארגוני המגזר הציבורי 

העדיפו גיוון בעבודה, ובשיעורים גבוהים (למעלה 
ממחצית במגזר הפרטי וכשלושה רבעים במגזר 

הציבורי), אף העריכו שקיים גיוון במקום עבודתם.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ונציבות השוויון: 
הרוב הגדול של המעסיקים (57% במגזר הפרטי 

ו�76% במגזר הציבורי) דיווח כי הוא מכיר את החוק. 
בשיעורים נמוכים יותר (23% ו�43% בהתאמה) דווח 

על היכרות עם נציבות השוויון, בעיקר מהתקשורת. 
פער גדול בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי נמצא 

בהקשר של ביצוע פעולות כלשהן בכפוף לחוק (17% 
לעומת 66%, בהתאמה).  

סקר נוסף שמתוכנן לצאת אל הפועל במהלך שנת 
2012 יעסוק באפליה בתעסוקה כלפי עובדים 
מבוגרים, ומטרתו לבחון לעומק את טיב והיקף 

תחושות האפליה שחווים עובדים מבוגרים. השאלון 
יעסוק בהיבטים שונים, ובהם מודעות לחקיקה 
בנושא אפליה על רקע גיל, היכרות עם שירותי 
נציבות השוויון בהקשר זה, תפיסות ועמדות על 

אודות עובדים מבוגרים, וחוויות אישיות של אפליה 
על רקע גיל.

אפליה
בתעסוקה
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פרידה מעו"ד אודליה לוי-אטינגר (ז“ל)
השנה, בחודש ספטמבר 2012, איבדה נציבות שוויון 

ההזדמנויות בעבודה חברת ועדה מייעצת, חברה 
יקרה ועמיתה מן השורה הראשונה � עו“ד אודליה 
לוי�אטינגר. אודליה הייתה חלק ממשפחת נציבות 

השוויון וכיהנה בוועדה המייעצת כנציגת שדולת 
הנשים בישראל. אודליה ליוותה את נציבות השוויון 

עוד כשזו הייתה רק רעיון על הנייר, והמשיכה לקדם 
את ערך שוויון הזדמנויות בעבודה כחברה בוועדה 

המייעצת, מקום הנציבות ועד יום מותה.

אנו בנציבות השוויון, כמו הציבור הישראלי כולו, 
חבים/ות לאודליה תודה והוקרה על פועלה והישגיה 

הרבים בתחום השוויון המגדרי בעולם התעסוקה, 
הישגים שקידמו שוויון בין נשים וגברים והשפיעו רבות 

על שוק העבודה הישראלי.

הוועדה המייעצת 
אודליה פעלה לקידום שוויון הן בכובעה כמנהלת משרד 
פרטי ומצליח בתחום דיני העבודה והן בכובעה כחברת 

הנהלה וכמתנדבת בשדולת הנשים בישראל.   

במסגרת התנדבותה בשדולה, עסקה רבות בקידום 
שוויון מגדרי, בין היתר, דרך ניהול תיקים בהתנדבות, 

שבאמצעותם נלחמה מלחמה עיקשת ואמיצה על 
מנת להשיג פסקי דין תקדימיים שיבטיחו את הטמעת 

השוויון בחברה הישראלית.

כמה מן התיקים המרכזיים שניהלה אודליה בשדולה 
הביאו לשינוי מהותי בשוק העבודה, בהם ע“ע 

363/07 ארביב נ‘ פואמיקס בנושא אפליה בקבלה 
לעבודה על רקע הריון; בג“ץ 5158/09 ארן נ‘ 

ממשלת ישראל, בנושא ייצוג הולם של נשים; ובג“ץ 
1758/11 גורן נ‘ הום סנטר (עשה זאת בעצמך) 

בע“מ, בנושא פערי שכר. 

במהלך כהונתה כחברה בוועדה המייעצת של נציבות 
השוויון, אודליה תרמה רבות מזמנה, מקצועיותה 

ומרצה, חלקה עם חברות וחברי צוות הנציבות את 
מומחיותה וניסיונה, ועמדה לרשות צוות הנציבות בכל 

שאלה או צורך, בכל שעה ויום.  

צוות הנציבות והוועדה המייעצת מבכים את 
לכתה של אודליה ומודים לה על פועלה הרב 

והחשוב בתחום השוויון בשוק העבודה ובחברה 
הישראלית בכלל.  

עבודת הוועדה המייעצת
הוועדה המייעצת לנציבות הוקמה מכוח החוק 

ותפקידיה הם: לייעץ לנציבה הארצית בענייני מדיניות 
ובנוגע לפעילות הנציבות, להמליץ לנציבה הארצית 

בדבר הקצאת המשאבים שיועמדו לרשות הנציבות, 
וכן לסייע בקביעת סדרי העדיפויות בפעילות 

הנציבות. שנת 2012 היא שנת הפעילות הרביעית 
של הוועדה הנוכחית, שמונתה ע“י שר התמ“ת דאז, 
אלי ישי, ביום 4.12.08. חברי הוועדה כוללים נציגים 

ממשלתיים, נציגי ארגוני מעסיקים ועובדים, נציגי 
ארגונים חברתיים, מומחים בתחומי פעילותה של 

הנציבות, נציגי הרשות לקידום מעמד האישה ונציבות 

השוויון לאנשים עם מוגבלות. רשימת חברי הוועדה 
מופיעה בנספח ”א“ לדוח זה.

בנוסף, משנת 2010 פועלת נציבות השוויון לקבלת 
עצמאות משפטית, זאת על מנת לבצע את התפקידים 

המוטלים עליה על פי חוק בצורה הטובה, היעילה 
והנאמנה ביותר. לאור חשיבות הנושא הוקמה תת 

ועדה בה חברים/ות: פרופ‘ פרנסס רדאי, יו“ר הוועדה, 
�פרופ‘ גיא מונדלק, עו“ד ארנה לין, עו“ד אודליה לוי
אטינגר (ז“ל) ועו“ד דן יקיר. במהלך 2012 הוסיפה 

לפעול תת�הוועדה לעניין עצמאות הנציבות מול שר 
התמ“ת ומשרד המשפטים.

במהלך שנת 2012 התקיימו 3 פגישות של הוועדה 
המייעצת ובמהלכן עלו לדיון נושאים שונים, בהם 
עצמאות הנציבות, העסקת משרדי עו“ד חיצוניים 

במיקור חוץ והעברת קורסי הכשרה למעסיקים/ות.

תקופת כהונתה של הוועדה המייעצת היתה צפויה 
להסתיים בדצמבר 2012, עם חלוף ארבע שנים מיום 

מינויה, אולם בשל הבחירות לראשות הממשלה 
הוארך משך כהונתה והיא תסיים את עבודתה 

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013.
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 Twinningפרוייקט ה�
עם האיחוד האירופי

הקדמה:
במהלך השנתיים האחרונות, נציבות שוויון ההזדמנויות 

בעבודה פעלה בשיתוף עם נציבות שוויון ההזדמנויות של 
צפון אירלנד, כחלק מפרויקט ה�TWINING של האיחוד 

האירופי, שבמסגרתו מדינה אירופאית חונכת מדינה 
אחרת בעולם הפועלת להקמת מוסדות חדשים. הפרויקט 
נועד לחזק את יכולותיה של הנציבות וכן לשמש כמשאב 

למעסיקים, ארגונים לא�ממשלתיים ובעלי עניין אחרים.

במסגרת הפרויקט נעזרה נציבות השוויון בישראל 
במומחיות ובידע הקיימים במדינות האחרות באיחוד 

האירופי ובמוסדות האיחוד האירופי. הפרויקט נוהל על ידי 
מר בוב ניבן, מי שהיה נציב השוויון לאנשים עם מוגבלות 

בבריטניה, ועל ידי רכזת הפרויקט עו“ד ארווא רינאווי. 
לצורך מימון הפרויקט, שהחל במארס 2010 והסתיים 

בפברואר 2012, הקצה האיחוד האירופי סכום של 
950,000 אירו (כ�4.6 מיליון ₪).

ארוחת ערב חגיגת לרגל סיום פרויקט ה�TWINING, בהשתתפות עו“ד ציונה קניג�יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, ח“כ שלום שמחון, 
שר התמ“ת, חברי הוועדה המייעצת ונציגי האיחוד האירופי ונציבות צפון אירלנד.
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מימין לשמאל: עו“ד ציונה קניג�יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, מר בוב ניבן, יועץ נציבות שוויון הזדמנויות ומנהל פרויקט 
ה�TWINING מטעם האיחוד האירופי וגב‘ אוולין קולינס, מנכ“ל נציבות שוויון צפון אירלנד.

מימין לשמאל: עו“ד ציונה קניג�יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, מר ג‘ונתן בל, השר לעניינים חברתיים בצפון אירלנד, 
ח“כ שלום שמחון, שר התמ“ת וגב‘ אוולין קולינס, מנכ“ל נציבות שוויון צפון אירלנד.
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למשך תקופת פעילותו, פרויקט ה�TWINING הרים 
תרומה מרכזית לפיתוח ולחיזוק מעמד הנציבות, 

בהיבטים הבאים: 

שיתופי פעולה עם מעסיקים/ות ובעלי עניין - 
במהלך השנים 2012�2011 הפרויקט סייע ביצירת 

שיתופי פעולה עם מגוון ארגונים מהחברה האזרחית 
ומהעולם העסקי. בין הארגונים הללו ניתן למנות את 

התאחדות התעשיינים, התאחדות העסקים הבינוניים 
והקטנים בישראל, ההסתדרות, נציבות שירות 

�המדינה, ג‘וינט�תב“ת, ציונות 2000 והפורום לרב
גוניות. בנוסף נציגי הפרויקט נפגשו עם מנהלים ואנשי 

מפתח בחברות עסקיות, על מנת לדון בנושא הגיוון 
 MANPOWER, התעסוקתי. על החברות הללו נמנות
NESS, HOT, בנק הפועלים, אוראנג‘, סונול וסלקום.

לפרויקט הטווינינג שיתוף פעולה גם עם ארגוני 
החברה האזרחית, מכוני מחקר ומוסדות אקדמיים 

כגון: עמותת סיכוי, נשים נגד אלימות, שדולת 
הנשים, קרן אברהם, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

שתיל, מוסאווא, אג‘יק, עדאלה, קליניקת המשפטים 
באוניברסיטת תל אביב והמכון האקדמי בנצרת. 

המטרה של שיתופי הפעולה שנוצרו היא לקדם את 
הנציבות ואת הקשרים שהיא רוקמת עם חברות 
עסקיות וארגונים חברתיים, המהווים כמה מבעלי 

העניין בנציבות השוויון, תוך איתור אינטרסים 
משותפים והבניית פעולות מתואמות בנושאים של 

קידום שוויון הזדמנויות וגיוון תעסוקתי. 

אסטרטגיית העלאת המודעות - במסגרת הפרויקט 
גובשה אסטרטגיה להעלאת המודעות ולשיפור השיח 

התקשורתי בישראל, זאת בנוסף לקיום ימי עיון 
וכנסים בנושאים מרכזיים שבטיפול הנציבות. נציבות 

השוויון ממשיכה כעת ביישום אסטרטגית העלאת 
המודעות לגבי אפליה בתעסוקה ובמהלך החודשים 
הקרובים היא צפויה לצאת בקמפיין אינטרנט ורדיו 

המיועד למעסיקים ומתמקד בעידוד לגיוון תעסוקתי. 
לקמפיין יוקצה תקציב כולל של כ�3 מיליון ₪.

כמו כן, מגוון רחב של הסכמי פרקטיקה טובה 
וכלים מקצועיים הועברו לנציבות ולבעלי העניין 
כדי לייצר תהליך של למידה מנציבויות אחרות 

באירופה. חומרים אלו נועדו לעזור למעסיקים ליישם 
בחברותיהם מדיניות ופרקטיקות שעניינן קידום גיוון 
תעסוקתי, בהתאם לצרכים הפרטניים של כל חברה.

  
הקמת מאגר נתונים - הקמת מאגר מידע שיכלול, 

בין היתר, דוחות, נתונים בנושא שוויון, חוות דעת 
ופסקי דין מרכזיים מכל העולם. במסגרת הפרויקט 
הוקם מאגר מידע המשרת את צוות הנציבות ועשוי 
לסייע בהמשך גם לבעלי העניין בעבודת הנציבות. 

במאגר המידע ניתן למצוא דוחות ומחקרים רלוונטיים 
לעבודת הנציבות.

בניית תכנית אסטרטגית לשנים 2012-2013 -  
בהתייעצות עם כמה מבעלי העניין של הנציבות, הכינו 
המומחים מטעם האיחוד האירופי תכנית אסטרטגית. 
התכנית כוללת התייחסות לשלושה נושאי דגל שבהם 

תמשיך להתמקד עבודת הנציבות בשנת 2013: 

רב�גוניות בתעסוקה במגזר הציבורי
תעסוקת ערבים במגזר הפרטי

צמצום פערי שכר מגדריים
בנוסף, עוסקת התכנית באפליה על רקע גיל, שילוב 

חרדים בתעסוקה ואפליה על רקע זהות מגדרית 
ונטייה מינית. 

ביקור של נציבות שוויון הזדמנויות בצפון 
:MISSION REVIEW - אירלנד

בנובמבר 2012 הגיע לביקור צוות הנציבות של צפון 
אירלנד, ביחד עם מנהלת המשימה ונציג של משלחת 
האיחוד האירופי. מטרת הביקור היתה לבדוק את טיב 

ועומק ההטמעה של פרויקט ה�TWINING, וכן את 
ההתקדמות בעבודת הנציבות בתחומים השונים, מאז 
סיום הפרויקט בראשית 2012. במהלך הביקור נפגשו 

נציגי המשלחת עם שר התמ“ת, מר שלום שמחון, 
מנכ“ל המשרד, מר שרון קדמי, ויו“ר המשלחת של 

האיחוד האירופי לישראל, מר אנדרו סטנדלי. בנוסף 
נפגשה המשלחת עם צוות הנציבות ועם נציגים של 

ארגונים חברתיים בעלי עניין בעבודת הנציבות.
 

•
•
•
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נציבה ארצית

עורכת דין בנציבות הארצית

עורכת דין במשרה חלקית 
בנציבות הארצית

נציבה אזורית 
חיפה והצפון

עורכת דין 
במשרה חלקית

עורכת דין
במשרה חלקית

עורכת דין 
במשרה חלקית

מתמחה 
במשרה חלקית

מתמחה 
במשרה חלקית

מתמחה

נציבה אזורית ת“א 
ומרכז

נציבה אזורית 
ירושלים והדרום

מנהלת אדמיניסטרטיבית

מנהלת תחום מחקר

מבנה הנציבות

צוות נציבות השוויון:

•  נציבה ארצית � עו“ד ציונה קניג�יאיר (בשנת לימודים), נציבה בפועל � עו“ד אינה סולטנוביץ‘�דויד
•  נציבה אזורית מחוז תל אביב והמרכז � עו“ד שרון אברהם�ויס

•  נציבה אזורית מחוז ירושלים והדרום � עו“ד שירי לב�רן לביא (מ“מ)
•  נציבה אזורית מחוז חיפה והצפון � עו“ד מרים כבהא

•  עורכת דין בנציבות הארצית � עו“ד ג‘נט שלום
•  עורכת דין בנציבות הארצית ובנציבות מחוז ירושלים והדרום � עו“ד אסתר אליאס

•  עורכת דין בנציבות חיפה והצפון ובנציבות תל אביב והמרכז � עו“ד רנין דראושה
•  מנהלת תחום מחקר � חנה קופפר

•  מנהלת אדמיניסטרטיבית � שרה יצחק
•  מתמחה בנציבות האזורית ירושלים והדרום � אהוד שישון

•  מתמחה בנציבויות האזוריות תל אביב והמרכז וחיפה והצפון � הילה בר אילן (עד ספטמבר 2012),
   שאדי סכראן

•  קניית שירותים של עו“ד חיצוניים � בשנת 2012 נבחרו שישה משרדי עו“ד חיצוניים שבשיתוף איתם
   עובדת הנציבות על מנת להתמודד עם עומס העבודה הרב. המשרדים מסייעים בקיום פגישות ראשוניות
   עם פונים, כתיבת מכתבים למעסיקים והכנת חומרים לצורך הגשת תביעות או הצטרפות כידיד בית הדין.
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סיכום 
במהלך שנת 2012 פעלה נציבות שוויון ההזדמנויות 
בעבודה לקידום ולהטמעה של ערכי השוויון והגיוון 

בכל האפיקים, בהם טיפול בפניות ציבור, ניהול תיקים 
והליכים משפטיים, כתיבת חוות דעת משפטיות, 

הסברה והעלאת המודעות הציבורית, השתתפות 
בכנסים ובהרצאות, עדכון אתר האינטרנט וקידום 

היעדים שהוגדרו במסגרת התכנית האסטרטגית.

במהלך שנה זו, טיפלה הנציבות ב�879 פניות, 
המשיכה לנהל ולטפל בתיקים בהתדיינויות 

משפטיות, והיתה מעורבת בהשגתם של שני פסקי 
דין משמעותיים: בג“צ אורית גורן, שבו בית המשפט 

העליון יצא בקביעה המקלה את נטל ההוכחה על 
עובדות המבקשות להוכיח פערי שכר, ובג“צ יוסף 
מוצפי שבו קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי עצם 

קביעת קריטריון הגיל בהסכם קיבוצי, ללא קשר 
לתפקיד, יש בו משום אפליה מחמת גיל, והוא בניגוד 

לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

בתחום ההסברה והעלאת המודעות, נציבות השוויון 
קיימה השנה את הכנס השנתי השלישי שלה, 

שעסק בשוויון במגזר הפרטי והציבורי. במקביל, 
ערכה הנציבות קורס פיילוט בשיתוף עם ”להב“ 

 30�באוניברסיטת תל�אביב, שבו השתתפו כ
מנכ“לים ומנהלי משאבי אנוש מחברות שונות 

מהמגזר הפרטי, חלקן גדולות וחלקן בינוניות. הקורס 
עסק בנושא הגיוון התעסוקתי והיווה יריית הפתיחה 

לפעילות הנציבות בתחום ההכשרה לגיוון תעסוקתי. 
גם בשנה הקרובה תוסיף הנציבות לעסוק בנושא 

זה, ואף תקיים קורס נוסף המיועד למנהלים מהמגזר 
הציבורי.

במהלך שנת 2012 פעלה הנציבות לקידום המטרות 
והיעדים הממוקדים שהוגדרו בתכנית האסטרטגית. 

את תהליך העבודה של הנציבות בתחום זה ליוו 
הוועדה המייעצת, נציגי האיחוד האירופי ונציבות 

השוויון בצפון אירלנד, שאף הגיעו לביקור בנובמבר 
2012, מספר חודשים לאחר סיום הפרויקט המשותף 

 .(TWINING�(ה

במהלך שנת 2013, תמשיך הנציבות לפתח את 
שיתופי הפעולה מול בעלי עניין שונים, בהם ארגונים 

חברתיים, מעסיקים/ות, עובדים/ות ועוד. ברבעון 
הראשון של שנת 2013 צפוי להתקיים הכנס הרביעי 

של הנציבות, בנושא ”מנהיגות לשוויון = יתרון“. לאחר 
מכן, תשיק הנציבות קמפיין בנושא גיוון תעסוקתי. 
הקמפיין יפנה למעסיקים המבקשים לקבל מידע 

סדור באשר לשוויון הזדמנויות וגיוון בשוק העבודה.

בנוסף, במטרה לאפשר לנציבות השוויון למלא את 
תפקידה בצורה הטובה ביותר, הן במגזר הפרטי והן 

במגזר הציבורי, יוסיף צוות הנציבות לפעול להפיכתה 
לגוף עצמאי. 

נציבות השוויון מאמינה שגיוון בשוק העבודה בישראל 
יכול לקדם לא רק את הכללתן של אוכלוסיות 

מודרות, אלא אף את האיכות ורמת הביצועים של 
החברות העסקיות והמוסדות הציבוריים שלוקחים 
חלק בתהליך להטמעת גיוון. השנה למדנו, כי שיח 

השוויון והגיוון התעסוקתי אינו בבחינת חלום בלתי 
מושג, וכי התווייה של תפיסת עולם התומכת בגיוון 

מתוך הבנה של הרווחים העסקיים, הארגוניים 
והתרבותיים שבצידה, יש בה כדי להזניק קדימה 

את הפרויקט החברתי לקידום שוויון הזדמנויות וגיוון 
בשוק התעסוקה. המפתח להצלחה נעוץ בהטמעה 

של תכניות מותאמות ורלוונטיות, כמו גם בבקרה 
ובמדידה של יעדי הגיוון.
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נציגי משרדי ממשלה

נציגי ארגוני מעסיקים

נציגי ארגוני עובדים 

נציגי ארגונים חברתיים 

מומחים

תאור תפקידשם ומשפחה

גב‘ רותי אשכנזי

גב‘ יפה סולימני

מר בני פפרמן

עו“ד דן אורן

גב‘ חיה דסקל

גב‘ מרים שכטר

גב‘ ורד סויד

גב‘ ליאורה רופמן

מר עודי שינטל

רו“ח טובה הילמן

גב‘ רות אהרון

מר עואד יאסר

עו“ד דן יקיר 

גב‘ יעל קאהן�שרון

עו“ד אודליה לוי�אטינגר (ז“ל)

מר ג‘עפר פרח

פרופ‘  פרנסיס  רדאי

פרופ‘ גיא מונדלק 

פרופ‘ דליה מור 

עו“ד ארנה לין

גב‘ יפית אלפנדרי

משרד האוצר

משרד התמ“ת

משרד התמ“ת

משרד המשפטים

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

משרד החינוך

ראש הרשות לקידום מעמד האישה במשרד 

ראש הממשלה

נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות

התאחדות תעשייני היהלומים

לה“ב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים 

יו“ר גמלאיות נעמ“ת

הסתדרות העובדים

עמותת סיכוי

האגודה לזכויות האזרח בישראל

קו משווה

שדולת הנשים

מוסאוא

מומחית למשפט עבודה ולזכויות אדם במשפט 

הישראלי והבינ“ל

מומחה למשפט ויחסי עבודה

סוציולוגית, מומחית לנשים בשוק העבודה 

ולאחריות חברתית

מומחית לדיני עבודה

משקיפה, ראש תחום צריכה וכספים וממונה 

על סטטיסטיקה מגדרית בלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה.

חברי/ות הוועדה המייעצת
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HTTP://WWW.THEMARKER.COM/CAREER/WOMEN/1.1656959את המשך הכתבה ניתן לקרוא בכתובת:

כתבות
נספח ב‘

כיצד אפשר להתמודד עם הקושי - המכביד לרוב על נשים יותר מאשר על מגברים 
- של איזון שבין בית לקריירה, ומה על נשים לעשות כדי לקדם את עצמן בשוק 
 ,THEMARKER העבודה? בסדנה שעסקה בנושאים אלה בכנס נשים ועסקים של
הדגישה המנחה, נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת עו"ד ציונה 
קניג-יאיר, שהשיח על חלוקת הנטל המשפחתי צריך להיות משותף לשני ההורים. 
כן הוסיפה שחיזוק מעמדן של נשים בשוק העבודה ישתנה ברגע שנראה יותר נשים 
בהנהגה - בהנהלות בכירות של חברות כמו גם בקרב קובעי מדיניות בממשלה 
ובכנסת. אלא שכיום, אמרה קניג-יאיר, על רקע הועבדה שאין ייצוג הולם לנשים 
בהנהגות ושהן מצופות לקחת תפקיד משמעותי יותר בבית, עוד אי אפשר לומר 

שלנשים קרייריסטיות יש חיים קלים.

האיזון,  את  לעשות  אומרת שאפשר  אני  וקרייריסטית,  אמא  פמיניסטית,  "כאשה 
ייצוגן של נשים  ומורכב", אמרה קניג-יאיר. לפי נתונים שהציגה קניג-יאיר, בישראל 2012  אבל זה לא קל 
בפרלמנט הישראלי הוא 20% בלבד, ואף ייצוגן של נשים בהנהלות הבכירות של חברות נמוך ביחס לעולם - 
30% בהנהלות בכירות לעומת 44% בדרום אפריקה, 50% בארה"ב, 37% בקנדה ו-45% באוסטרליה. "יש לנו 
כנשים ערך מוסף אדיר בשוק העבודה", אמרה קניג-יאיר. "והוא חייב לבוא לידי ביטוי גם בדרג המנהיגות. 
כשאני נכנסת לישיבות ממשלה וסביב השולחן יושבים 19 גברים ואשה אחת - למי יש אומץ להשמיע קול 
בנסיבות כאלה? למרות הקושי, נשים צריכות ללכת ולשבת בקדמת השולחן ולא להתחבא, הן צריכות להנכיח 

את עצמן ולהגיד את מה שהן חושבות".

ניצה מזור מעמותת סביבה תומכת - מרכז קידום לנשים בעסקים, שהשתתפה בסדנה התייחסה לקושי של 
נשים לנהל משא ומתן על שכר בכניסה לתפקיד. "מה יגיד הבוס לעובדת שמקבלת פחות כסף מעובד באותו 
הדרג? את פשוט לא ביקשת", אמרה מזור, "בעת ניהול משא ומתן השאלה הראשונה שהגבר ישראל היא 
'מה השכר' בעוד אשה תשאל 'מה אני מצופה לעשות?' ואולי בסוף תשחיל איזו שאלה על השכר ועוד תגיד 
תודה". קניג-יאיר סיפרה בהקשר זה על מחקר אמריקאי שהראה ש-57% מהגברים עורכים משא ומתן על 

השכר לפני הכניסה לתפקיד לעומת 7% מהנשים.

עו"ד ג'נט שלום מנציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה אמרה: "שמעתי פעם ממעסיק שהוא אוהב מאוד להעסיק 
נשים - הן מבקשות פחות כסף, לוקחות על עצמן יותר משימות אבל לא לוקחות קרדיט". בתגובה אמרה קניג-
יאיר כי "זה מסביר מדוע יש כל כך מעט נשים בפוליטיקה, שם נדרשות מאנשים התכונות ההפוכות בדיוק".

ציונה קניג-יאיר: "השיח של אמהות שנדרשות 
להיות סופר-וומן חייב להשתנות"

קניג-יאיר: "למרות הקושי, נשים צריכות ללכת ולשבת בקדמת השולחן ולא להתחבא, 
הן צריכות להנכיח את עצמן ולהגיד את מה שהן חושבות"
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HTTP://WWW.YNET.CO.IL/ARTICLES/0,7340,L-4262794,00.HTMLאת המשך הכתבה ניתן לקרוא בכתובת:

כתבות
נספח ב‘

איך בדיוק שירות צבאי ינבא איזה עובד נקבל?
מעסיקים שאינם עומדים בדרישות החוק - צריכים לתת את הדין - נציבת שיוויון הזדמנויות בעבודה מגיבה 

על הטענה שהשירות הצבאי יכול לנבא איזה סוג עובד תהיה - והיא לא נשארת חייבת

קראתי את טורו של יהודה מודעי על העדפת יוצאי צבא לעבודה. הדבר אינו עולה בקנה אחד עם חוק שיוויון 
הזדמנויות בעבודה. אדגיש כי מעסיקים/ות צריכים לפעול בהתאם להוראות החוק ולתת את הדין במקרים 
בהם אינם עומדים בדרישות החוק. קריאה של מעסיק על כך שאינו מתכוון לפעול בהתאם לדין אינה חוקית 

ואינה מקובלת.

דעה: למה אני מגייס רק את מי ששירת בצבא?
מה ישאלו אותך בראיון לעירייה?

יוצאי יחידות קרביות? חברה זרה תגייס רק אתכם
 

תפיסה שקובעת שיתקבלו לעבודה רק גברים ששרתו בצבא לא זו בלבד שלא תסייע למעסיקים לגייס את 
העובדים הטובים ביותר - אלא גם יש בה פגיעה בחברה כולה. החובה לשרת בצבא כבודה במקומה מונח 
אין לערב מין שאינו במינו. ההנחה שהשירות הצבאי  נגד החשיבות שלה. עם זאת,  או  נגדה  יוצאת  ואיני 

כשלעצמו יכול לנבא איזה עובד יהיה אותו אדם בעתיד בשוק העבודה הינה פשטנית ולא ריאלית".
 

פגיעה בזכויות בסיס
בנוסף, מדינת ישראל מורכבת מאוכלוסיות שונות ומגוונות. הדרת אוכלוסיות שונות משוק העבודה רק בגלל 
השתייכות קבוצתית, פוגעת בזכות הבסיסית שלהן לבוא לידי ביטוי בשוק העבודה ופוגעת בצמיחה הכלכלית 

של המדינה בכללותה.
 

מעבר לזה, מעסיקים מבקשים לדעת היכן מסתתרות כל אותן עובדות מצטיינות ועובדים מצטיינים שמקום 
העבודה משווע להן/ם ואשר יקדמו עוד יותר את התפוקה והיכולת של העסק. התשובה טמונה במאות קורות 
החיים המגיעים לכל מעסיק/ה והסינון של קורות החיים על פי קריטריונים מקצועיים הנדרשים באופן ענייני 

מאופי ומהות התפקיד

דבר ידוע הוא שגיוס כוח אדם רב גוני, מתרבויות שונות, גילאים שונים, מינים שונים למשרות בדרגות שונות 
דרכי חשיבה  יצירתיות,  הן בהזרמת  ביטוי  לידי  לבוא  יכול  למקום העבודה. הדבר  יתרון משמעותי  מהווה 

חדשות, מציאת פתרונות נוספים ועוד.

איך בדיוק שירות צבאי ינבא איזה עובד נקבל?
מעסיקים שאינם עומדים בדרישות החוק - צריכים לתת את הדין - נציבת שיוויון 

הזדמנויות בעבודה מגיבה על הטענה שהשירות הצבאי יכול לנבא איזה סוג עובד 
תהיה - והיא לא נשארת חייבת

עו"ד אינה סולטנוביץ'-דוד
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-HTTP://WWW.ALARAB.NET/ARTICLE/434973את המשך הכתבה ניתן לקרוא בכתובת:

כתבות
נספח ב‘

ً وسياسيًا مرتبط بدمج املواطنني العرب وحتقيق املساواة لهم في مختلف ااالت،  "حتول اسرائيل لدولة عظمى اقتصاديا
فللمواطنني العرب دور رئيسي ومركزي بنمو وتدعيم االقتصاد االسرائيلي، وفي الوقت نفسه فأن تطوير االقتصاد وحتقيق 
املساواة للمواطنني العرب هي مصلحة قومية اسرائيلية، والعرب اثبتوا دورهم ومحاوالتهم لتحقيق ذلك"، هذا ما قاله 
وزير الصناعة والتجارة والعمل شالوم سمحون خالل حديثه ملوقع العرب ظهر اليوم في املؤمتر السنوي الثالث ملفوضية 

تكافؤ الفرص بالعمل بوزارة الصناعة التجارة والعمل حتت عنوان: "املساواة افضلية في القطاع العام واخلاص".
 

وأقييم املؤمتر مبشاركة مواطنني ومختصني ومسؤولني من الوسطني العربي واليهودي اضافة ملمثلني عن مشغلني في 
القطاعني العام واخلاص وعن جمعيات واطر وهيئات تعمل في مجال حتقيق الفرص بني اتمعات في اسرائيل وخارجها 

ومجموعة كبيرة من الدبلوماسيني والعاملني في السلك الدبلوماسي .
هذا وشمل املؤمتر على مجموعة غنية من احملاضرات وورشات العمل واملداخالت لشخصيات مسئولة ومختصني وباحثني 
استعرضوا خالل مداخالتهم الستطالعات وابحاث اظهرت نتائج وارقام مقلقة للغاية والتي تؤكد التمييز في العمل بني 
مختلف االوساط في القطاع العام واخلاص بني مختلف اتمعات والتي بحاجة الى تدخل ووضع استراتيجيات وسياسة 

لتحقيق املساواة بني مختلف اتمعات داخل اتمع االسرائيلي . 

شروط عمل متساوية ملستخدمي املقاولة
وكان من ابرز املداخالت، جتارب عملية من القطاع اخلاص، ومعطيات دائرة االحصاء املركزية حول االستخدام في القطاعني 

العام واخلاص في اسرائيل، شروط عمل متساوية ملستخدمي املقاولة ،تشغيل العرب ودمجهم واستيعابهم في 
املؤسسات، اضافة لعرض بحث خاص قامت به مفوضية تكافؤ الفرص بالعمل في وزارة الصناعة،التجارة والعمل 
ً في عملهم احلالي،  والذي يبني ما يقارب ثلث من االمهات في اسرائيل يشعرون بالتمييز عند قبولهم للعمل وأيضا

وحوالي %38 من االمهات أشرن على الشعور بالتمييز في القطاع اخلاص مقارنةً ب %19 في القطاع العام.
وزير الصناعة التجارة والعمل شالوم سمحون اشار :" هذا البحث يكشف عن بيانات مثيرة للقلق، دمج النساء االمهات 

ً كبيرة لتحسني الية احلضانات النهارية لكي تتمكن املزيد من  في سوق العمل هو أمر ضروري لنموه، نحن نبذل جهودا
االمهات اخلروج الى العمل لتحقيق ذاتهن واملساهمة في االقتصاد االسرائيلي، باملقابل سنواصل العمل أمام أرباب 

العمل من أجل القضاء على هذه الظاهرة".

عدم املساواة والتمييز
في الوقت نفسه طالب الوزير سمحون باقتراح في ان يتحول عقاب عدم حتقيق مساواة الفرص في العمل للمشغلني 

في القطاعني اخلاص والعام الفات جنائية في سبيل محاربة هذه الظاهرة والضغط على املشغلني .

كشف:هل طالب وزير االقليات شالوم سمحون رئيس 
احلكومة باعفائه من مهامه ؟
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תגיות: אפליית נשים,נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

הנה בשורות מצוינות שנוגעות להחלטה חשובה ואחראית שקיבלו שלושה גברים במשרה בכירה: שר התמ”ת 
שלום שמחון, המנכ”ל שרון קדמי ומשה לביאן הסמנכ”ל למשאבי אנוש החליטו לצלול לעומק בריכה עכורה 
שהמים שלה עומדים ומבאישים 40-30-20 שנה, ולתקן אפליה חסרת היגיון וצדק של פערי השכר בין גברים 

ונשים באותן משרות בדיוק.

בשנת 2008 הוקמה במשרד התמ”ת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שאחראית, בין היתר, לצמצום פערי 
שכר ולשוויון תעסוקתי.

ותוצאות  יש לומר, הסכים שמחון לבדוק את פערי השכר במשרד התמ”ת עצמו,  כנקודת פתיחה אמיצה, 
הבדיקה הראו פערים של 31 אחוז בין גברים לנשים. הפער, הסתבר, נבע משלוש תוספות שגלומות בשכר: 

שעות נוספות, ניידות רכב וכוננויות.

מאותו רגע מינה שמחון ועדת בכירים שבודקת לעומק את מקורות האפליה בשכר במשרד הזה שמועסקים 
בו 1,400 עובדים, מחצית מהם נשים.

את המסקנות והתיקונים לשכר הנשים יעביר משרד התמ”ת כדגם לכל משרדי הממשלה. והנה כך הזיז 
שמחון את הקרון הראשון ברכבת ארוכה שכולנו נוסעות בה.

מכשולים גלויים וסמויים

עבודת נשים היא מרחב שיש בו אפליות, אתגרים, מלכודות, הטרדות וחזית אחת קשה במיוחד שאופיינית 
לנשים שהן אמהות שמתפקדות במשרה מלאה בבית ובעבודה, כלומר גם בספירה הפרטית (משפחה) וגם 

בציבורית (שוק העבודה).

לא  המאוד  השכר  פערי  העין:  מן  וסמויים  גלויים  מכשולים  עם  יום-יום  מתמודדות  העבודה  בשוק  הנשים 
עליהם  להצביע  היכולת  מבחינת  הסמויים  אבל  הידועים,  הדברים  מסוג  הם  נשים  לבין  גברים  בין  קטנים 
ולאתר את מיקומם המדויק. לזה אפשר להוסיף את העובדה שסטריאוטיפים תרבותיים מכוונים  בוודאות 

נשים להתרחק מכסף.

מי הבוס
עבודת נשים היא מרחב של אפליות ואתגרים, ובו אישה חזקה נתפסת כוחנית. 

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה מתחילה את המהפכה עכשיו

בילי מוסקונה-לרמן

HTTP://WWW.NRG.CO.IL/ONLINE/1/ART2/360/132.HTMLאת המשך הכתבה ניתן לקרוא בכתובת:
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להגיש  יש  כי  נכתב  בה   - קבע  בשירות  כלכלה  לקצין  דרושים  מודעת  באחרונה  התפרסמה  צה"ל  באתר 
מועמדות לתפקיד אך ורק אם לא מלאו יותר מעשר שנים מיום סיום שירות החובה.

אזרח שביקש להגיש מועמדות למשרה גילה כי אחד מתנאי הקבלה היה גיל המועמד. בעקבות פניית האזרח 
לנציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת, ערכה הנציבות בירור מול ראש אגף כוח אדם בצה"ל, 

וזו הורתה להסיר לאלתר את התנאי המפלה ממודעת הדרושים.
 

גיל כתנאי סף לקבלה  ובדרום, אמרה בנושא: "דרישת  נציבה אזורית בירושלים  עוה"ד שירי לב-רן לביא, 
לעבודה, כשדרישה זו אינה נובעת מאופיו או מהותו של התפקיד – מהווה אפליה בקבלה לעבודה"

עו"ד אינה סולטנוביץ'-דוד, מ"מ נציבת שיוויון הזדמנויות ארצית, אמרה: "אני מברכת את אגף כוח האדם 
בצה"ל על היענותו לפניית הנציבות לשוויון ההזדמנויות בעבודה ועל הסרת התנאי המפלה. אני קוראת לכל 
המעסיקים לבחון את כל כישורי המועמד הרלוונטיים לתפקיד, ולא לקבוע תנאים שאינם מתחייבים מאופי 

ומהות התפקיד".
 

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "צה"ל מגייס אנשי קבע במגוון רחב של גילאים ולמגוון רחב של תפקידים. מדובר 
בטעות שנעשה בתום לב ותוקנה, ואנו מצרים עליה".

רצה לחזור לקבע - וגילה כי הוא מבוגר מדי
אזרח שביקש להגיש מועמדות למשרה גילה כי אחד מתנאי הקבלה היה גיל המועמד. 

בהתערבות נציבות שיווייון הזדמנויות בעבודה הורתה ראש אגף כוח אדם בצה"ל 

להסיר לאלתר את התנאי המפלה ממודעת הדרושים. דובר צה"ל: "מדובר בטעות 

שנעשה בתום לב ותוקנה"

רן רימון

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה דו“ח שנתי 2012

41



נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה דו“ח שנתי 2012

42

מכתבי תודה
נספח ג‘



נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה דו“ח שנתי 2012

43

מכתבי תודה
נספח ג‘



עו“ד אינה שלום,
 

שמי דלית אדרי,  ברצוני להודות על השירות והתמיכה שקיבלתי מהמתמחה שלכם הילה בר אילן.

הילה  התקשרה ביררה ונתנה לי מידע אם ניתן לפטר אותי.

�אציין כי הנני עוברת טיפולי פוריות והייתי מועמדת לפיטורים דאז במקום עבודתי בתאגיד מי
אביביים.

וביקשתי לדעת אם החוק עומד לטובתי בעניין הפיטורים.

לבסוף פיטרו אותי מהעבודה, כי החוק תופס רק שנתיים מהיום שבו אישה נעדרת  לצורך טיפולי 
פוריות.

תודה רבה על השירות הנפלא של הגברת הילה בר אילן.

בברכה, דלית.

רנין שלום,

עכשיו כשסיימת את הטיפול בפנייתי, רציתי להגיד לך שוב תודה על הכל.
לאחר שפיטרו אותי מחברת אל�על רקע שירות מילואים, החלטתי לפנות לקמל“ר, משם הפנו אותי 
ל“נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה“. ידעתי שאני פונה לגוף ממשלתי והכנתי את עצמי מראש שיהיה 
עלי להשקיע מאמץ וזמן רב על מנת שאזכה להשמיע את מצוקתי בפני אוזניים קשובות ואכן לקבל 

סיוע מהותי להתמודדות איתה.
להפתעתי, ההליך הבירוקרטי הארוך לו ציפית היה קצר ביותר. ברגע שהופנתי לנציבות ודיברתי 

איתך בפעם הראשונה, הרגשתי שבאמת חשוב לך לשמוע את כל הסיפור עד אחרון הפרטים. שירי 
ואת הבנתן את מצוקתי ואת דחיפות פנייתי ודאגתן שהטיפול יעשה באופן מקצועי ומיידי מתוך רצון 

כנה לעזור לי.
לאורך כל הטיפול בפנייתי השקעת מעל מעבר ממרצך וזמנך ושמרת איתי על קשר רציף ומעולם 

לא הרגשתי שעלי ”לרדוף אחרייך“ כמו שאני מרגישה בפנייה לכל גוף אחר המטפל בנושא ובנוסף 
לכל זה, בשיחתנו האחרונה הבהרת שאוכל לפנות אליך בהמשך אם אתקל בבעיות נוספת ותשמחי 

לעזור.
הנציבות עושה עבודה מבורכת וחשובה מאוד על מנת להביא להשבת זכויותיהם הפגועות של 

העובדים. לאורך כל הדרך עשית את עבודתך במקצועיות רבה, בנועם ובסבלנות ועל כך אני רוצה 
להודות לך מקרב לב. 

תודה רבה,  ניצן יחיעם.
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לכבוד,
נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה,

גב‘ אינה דויד-סולטנוביץ,

ג.נ.
 הנדון: הערכה ותודות לעבודת הגב‘ מרים כבהא, בתיק של הח“מ עוה“ד מסרי אחמד,

בזה הח“מ מביע הערכה והערצה לעבודתה הסיזיפית, הקשה שעתה ועושה הגב‘ מרים כבהא, בטיפולה 
 בתביעת הח“מ בעניין האפליה במכרז ”מנהל המחלקה המשפטית מכס ומע“מ חיפה והצפון“.

אין מילים שיכולות לתאר את תחושתו של הח“מ, ביחס לטיפול בתיקו, ע“י הגב‘ מרים, ביחס למוסרות 
 לעבודתה, לאכפתיות, למעכב והעקשנות שלה לעמוד על עקרונותיה וצדקת הדרך בה היא מאמינה.

אכן, התיק של הח“מ בחיתוליו, וטרם הסתיים, והדרך עדיין ארוכה, והמשימה כה קשה בהתייחס 
לכוחות נגדם אנו עומדים,

ובכל זאת לא יכולתי לעמוד ממול, ולהיות אדיש למאמציה של הגב‘ מרים, מבלי לפחות להודות לה 
ולכולן, על עבודתכם הנהדרת, ולאכפתיות... שזה המינימום שיכולתי לעשות...

 
יישר כח, מכל הלב, אחמד מסרי, עו“ד

אינה שלום,
 

ברצוני להודות לחנה מנהלת תחום המחקר ולשבחה על עזרתה ואדיבותה במציאת מידע אודות 
הנציבות.

זכיתי לעזרה מקצועית, מהירה וליחס חם מרגע פנייתי אליה.
 

כן ירבו כמוה.
 

בתודה, שושנית בן חיים
סטודנטית למשפטים במרכז "הבינתחומי הרצליה"

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה דו“ח שנתי 2012

45

מכתבי תודה
נספח ג‘



לכבוד הגב‘ עו“ד רנין דראושה
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד התמ“ת

שלום רב!

ברצוני להודות לך, הגב‘ עו“ד רנין דראושה, על הייעוץ המשפטי והשירות המקצועי, הסבלני, האדיב 
והנעים שקיבלתי ממך. 

פניתי אליך לאחר שפוטרתי מעבודתי במהלך הריון, הייתי אובדת עצות ולא ידעתי כיצד עליי לנהוג, 
עזרת לי עוד באותו היום, נתת לי מענה מקצועי, הסברת לי את משמעות החוק וזכויותיי ותמכת בי 

בתהליך זה.

שמחתי לגלות שיש במשרד התמ“ת גוף שתומך בעובדים, שאינם בקיאים בנהלים ובחוקי העבודה. 
בעת מצוקה, הוקל לי שיש לי כעובדת שכירה, כתובת לפנות אליה על מנת לשאול את השאלות 

ולהבין את הזכויות והתהליכים. 
לנו, העובדים, לעומת המעסיקים שלנו, אין לנו סוללת עורכי דין או מחלקות של יעוץ משפטי מוסדר 

שיהיו לצידנו וינחו אותנו כיצד לפעול. לכן חשיבותכם ותרומתכם הנה חשובה ביותר.

אמנם החלטה בענייני טרם התקבלה, אך אני שמחה שיכולתי להיוועץ בך בעת הצורך וכעת אני 
יודעת שיש לי במי להיעזר בתחום זה.

יישר כח! תודה רבה,  שירלי שרון

לכבוד              לכבוד
שירי לב-רן לביא, עו“ד   אודי שישון- מתמחה 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה    נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה 

אושרית סייג ת.ז 039277827 	 מכתב תודה 
לפני שלושה חודשים פוטרתי ממשרת מילוי מקום בביטוח הלאומי לאחר כחצי שנה בה עבדתי שם, 

בזמן היותי בהריון. פיטורים שלכל הדעות נעשו ללא הצדקה ושלא כחוק.
פניתי ללשכתכם לצורך בדיקת הנושא. 

אני שמחה ומודה שפנייתי הגיעה לידכם. הפיטורים העיבו עלי וההרגשה הייתה מרה, אך לאחר 
שיחתי עמכם, רווח לי. 

ברצוני להודות על טיפולכם המסור, על הכנות והאכפתיות ועל שהנכם מבצעים עבודתכם נאמנה, 
עם המון אכפתיות, ורצון לעזור, ואין זה דבר המובן מאליו. פנייתי לא הונחה על השולחן ונשכחה, 

אלא טופלה בזריזות, ביעילות ובדרכי נועם.

תודה על הכל,
אושרית דהן
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