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הזדמנויות בעבודה

דוח שנתי

דבר הנציבה
אני מתכבדת להגיש לשר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים את הדוח השנתי השמיני
של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה המציג את
עבודתו של צוות נציבות השוויון ,אשר פועל במסירות
ובמקצועיות רבה להטמעת שוויון ולמיגור אפליה
בשוק העבודה .דוח זה חותם את שנתי הראשונה
בתפקידי כנציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה ,ואני
מודה על הזכות שניתנה לי להוביל את פעילותה של
נציבות השוויון.
במרכז עשייתנו בשנה זו עמד "מדד הגיוון" ,שהנו כלי
חדשני וראשון מסוגו בישראל ובעולם ,אשר פותח על
ידי נציבות השוויון בשיתוף עם הלמ"ס ואוניברסיטת
תל אביב .מדד הגיוון מספק תמונת מצב על שילוב
עובדים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות בשוק העבודה
הישראלי .המדד הושק בבית הנשיא בדצמבר 2016
וזכה לכיסוי תקשורתי נרחב .מיסוד של מדד הגיוון
ופרסומו אחת לשנה יאפשר מעקב אחר מצב הגיוון
בשוק העבודה בישראל.
מנתוני המדד עולה באופן מובהק כי קבוצות מופלות
מועסקות ,ולעיתים אף בייצוג יתר ,בעיקר בענפים
שהשכר בהם הוא הנמוך ביותר .ייצוג יתר זה
מעיד על מצוקתם של עובדים ועובדות מקבוצות
מגוונות עקב הדרתם מעבודות בענפים שבהם רמות
ההכנסה גבוהות .הייצוג של אוכלוסיות מודרות
בענפים שבהם השכר הממוצע גבוה  -נותר נמוך
ביותר ולפעמים אפסי :הענפים החזקים במשק
המשלמים שכר גבוה ביותר  -ענפי תכנות וייצור
מחשבים ,אדריכלות ,בנקים וביטוח  -מעסיקים פחות
מכול עובדים מהקבוצות שבחנו ומשלמים להם פחות
ביחס לקבוצת הרוב .המדד גם מראה כי הגיוון אינו
אחיד בין ענפי הכלכלה השונים .בחלקם משולבים
חרדים ,באחרים משולבים ערבים ויוצאי אתיופיה,
ובתוך הענפים המעסיקים הגדולים הם בדרך כלל
הפחות מגוונים .ממצאים אלו מראים כי השינוי יגיע
רק לאחר מאמץ פרו-אקטיבי לשילוב ולגיוון ,ורק
כאשר כולנו נהיה מחויבים לו.

מקומות עבודה שבהם ישולבו אנשים ממגזרים שונים,
יהוו מקום מפגש רב-תרבותי המונע ניכור ומאפשר
צמיחה וגדילה משותפת.
לאור זאת החלטנו לשים דגש משמעותי בזרוע
ההסברה על מנת לקדם את השיח הציבורי בנושא
גיוון תעסוקתי ,ואנו מצויים בקשר ישיר עם מעסיקים
רבים ,הן מן המגזר הציבורי והן מן המגזר הפרטי,
מתוך רצון לקדם את העקרונות של שוויון הזדמנויות
וגיוון בכוח האדם שלהם .אנו נרגשים לראות את
הרצון לשיתוף פעולה כן ואמיתי בנושא מצד כל
הגורמים.
בד בבד אנו ממשיכים לפעול בפן המשפטי ,ואנו
גאים בפסקי הדין של בתי הדין לעבודה אשר
מאמצים באופן תדיר את עמדותיה של נציבות השוויון
ומעידים גם הם על חשיבות פעילותה.
לקראת סוף השנה התחלנו תהליך שמטרתו גיבוש
התוכנית האסטרטגית של נציבות השוויון לשנים
 .2019-2017התוכנית תתמקד ,בין היתר ,בשיפור
המצב של שוויון ההזדמנויות והגיוון התעסוקתי הן
במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי באמצעות תוכניות
התערבות של נציבות השוויון להטמעת גיוון.
אני מבקשת להביע את תודתי לשר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,מר חיים כץ ,ולמנכ"ל משרדו,
מר אביגדור קפלן ,אשר מלווים את הנציבות לאורך
כל הדרך .תודתי המיוחדת נתונה לצוות הנציבות
ולוועדה המייעצת לנציבות השוויון הפועלת במסירות
ובמחויבות גדולה במטרה לסייע לפעילות הנציבות
ולהעניק לה תמיכה מקצועית.
עו"ד מרים כבהא,
נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה

בנוסף ליתרונות הכלכליים שיש בגיוון התעסוקתי,
אנו מאמינים שתחום התעסוקה מאפשר לאוכלוסיות
רבות ומגוונות להיפגש וללמוד מקרוב איש על רעהו.
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חזון ,ערכים ויעדים
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
בבמסגרת פרויקט  TAIEXשל האיחוד האירופי
גובשה בסוף שנת  2013התוכנית האסטרטגית
של נציבות השוויון לשנים  .2016-2014התוכנית
נכתבה על רקע התפתחויות בפעילותה של נציבות
השוויון ונוכח הדינמיות הרבה במצב השוויון בישראל
בכלל ובתחום התעסוקה בפרט .בשונה מהתוכנית
האסטרטגית הקודמת ,שמיקדה את פעילות הנציבות
בנושאי רוחב כמו פערי שכר או באוכלוסיות פרטניות
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כגון ערבים וחרדים ,התוכנית האסטרטגית החדשה
מבוססת על ארבעת היעדים האסטרטגיים האלה:
 .1להגביר ולהעמיק את האכיפה של חקיקת השוויון;
 .2לעודד גיוון והכלה בשוק העבודה ,בסקטור הפרטי
והציבורי;
 .3להתוות מדיניות ופרקטיקות הולמות באמצעות
המומחיות שלנו;
 .4לפעול ביעילות תוך יצירת שותפויות עם בעלי עניין
ושימוש במשאבים העומדים לרשותנו.
מהיעדים האסטרטגיים נגזר מגוון של פעולות רוחב
המאפשרות לנציבות למקסם את המשאבים השונים
העומדים לרשותה תוך השגת אפקט מרבי בזירת
הפעולה המשפטית ,בתחום ההסברה והעלאת
המודעות ובתחום של פיתוח הידע.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
התשמ"ח1988 -
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'  22לחוק)
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:

 .1חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו -
 ;1996בחוק זה נחקקו כמה תיקוני חקיקה בשנים
האחרונות:
• תיקון מס'  2לחוק זה משנת  2012מאריך את
תקופת ההתיישנות משנתיים לחמש שנים.
• תיקון מס'  3באמצעות הוספת סעיף 6א משנת
 2014מתייחס 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'  4משנת  2014החלפת המונח
"מעביד" במונח "מעסיק".
• תיקון מס'  5משנת  2014קובע הוספת סעד של
פיצויים ללא גרימת נזק בגין תובענה מכוח חוק
שכר שווה.
 .2חוק עבודת נשים ,התשי"ד–:1954
• תיקון מס'  51לסעיף  9לחוק  -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'  52משנת  - 2014החלפת המונח
"מעביד" במונח "מעסיק".
 .3החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח1998-
[תביעה אזרחית שבית הדין לעבודה מוסמך לדון
בה] .גם בחוק זה התקבלו כמה תיקוני חקיקה
בשנים האחרונות:
• תיקון מס'  8משנת  2013מגדיל את גובה
הפיצוי ללא הוכחת נזק ל120,000-ש"ח.
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•
•
•

•

תיקון מס'  10משנת  2014לסעיף 3א מוסיף
להגדרה של הטרדה מינית פרסום תצלום ,סרט
או הקלטה המתמקדים במיניותו של אדם.
תיקון מס'  11משנת  - 2014החלפת המונח
"מעביד" במונח "מעסיק".
תיקון מס'  12לסעיף 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'  13לסעיפים  3 ,2ו 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.

 .4סעיפים 9ג' ועד 9ז' לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א;1951-
 .5סעיפים 41 ,41א' ו41-ב' לחוק חיילים משוחררים
(החזרה לעבודה) ,התש"ט;1949-
 .6סעיף  15א' לחוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט;1959-
 .7סעיף 6ג' לחוק שווי זכויות האישה ,התשי"א:1951-
תיקון מס'  10לסעיף 6ג(3ג)  -הוספת חברה
ממשלתית להגדרה של "גוף ציבורי".
 .8סעיפים 42 ,42א'64 ,א' לחוק שירות התעסוקה,
התשי"ט( 1959-להלן :חוק שירות התעסוקה);
 .9חוק 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;
 .10סעיף 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש];
 .11סעיפים 50א' ו50-ב' 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:
 .1הסמכות לטפל בפניות של עובדים/ות בגין
אפליה בעבודה ,לרבות קיום בירור והחלטה על
דרך הפעולה המתאימה במקרה הנדון;
 .2הסמכות להורות בצו למעסיק/ה להעביר לה
נתונים באשר לקיום חובה מחובותיו על פי חקיקת
השוויון בעבודה;
 .3הסמכות לדרוש מגוף מבוקר מידע הנחוץ לנציבות
לביצוע תפקידה;
 .4הסמכות להגיש תביעות משפטיות בבתי הדין
לעבודה ,הן בשם הפונים/ות והן בשם נציבות
השוויון עצמה;
 .5הסמכות להגיש בקשה לבית הדין לעבודה לקבלת
צו כללי המורה למעסיק/ה לנקוט פעולות כלליות
הנוגעות לעובדים/ות שלו/ה;
 .6הסמכות לנקוט פעולות הסברה והדרכה להעלאת
המודעות הציבורית בנוגע לשוויון ולאפליה בשוק
התעסוקה על כל המשתמע מכך.

פעילות משפטית
פניות ציבור לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בשנת 2016
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.

בשנת  2016התקבלו בנציבות השוויון  708פניות.
בהשוואה לשנת  2015חלה ירידה קלה של 2.9%
במספר הפניות לנציבות .מאז הקמתה בספטמבר
 2008ועד סוף דצמבר  2016התקבלו בנציבות
 6,053פניות בסך הכול (לדיון בתנודות לאורך זמן
ראו עמוד .)19-15
בדומה לשנים קודמות ,גם בשנת  2016שיעור הפניות
בנושא אפליה על רקע היריון גבוה מאוד ומהווה מעט
יותר מרבע מהפניות .כפי שניתן ללמוד מתרשים
 ,1כשליש מהפניות לנציבות בתקופה זו היו בנושא
אפליה על רקע היריון ,טיפולי פוריות והורות (.)32.0%

תרשים  :1פניות לנציבות השוויון לפי נושא הפנייה2016 ,
הריון
מין
לאום
גיל
שירות מילואים
דת
מוצא
הטרדה מינית
מידע
טיפולי פוריות
הורות
תנאי שלא ממין העניין
מוגבלות
מקום מגורים
ייצוג הולם
נטייה מינית
מעמד אישי
השקפה /מפלגה
גזע
שונות

27.3%
12.0%
9.3%
8.9%
4.8%
4.5%
4.2%
3.5%
3.0%
2.4%
2.3%
2.1%
2.1%
1.3%
0.8%
0.7%
0.4%
0.4%
0.1%
9.7%

שיעור הפניות על רקע מין ,הכולל בין היתר גם פניות בנושא פערי שכר מגדריים ,מהווה בשנת  2016כשמינית
מכלל הפניות לנציבות .מתוך כלל רקעי האפליה שעל הטיפול בהם אמונה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה,
ארבעה נושאים מהווים כ 57%-מהפניות :אפליה על רקע היריון ,מין ,לאום וגיל.
6
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תרשים  :2פניות לנציבות השוויון לפי השלב בתעסוקה2016 ,

תרשים  :4פניות לנציבות שוויון לפי קבוצת אוכלוסייה2016 ,

אחרים 4%
31.5%
ערבים וערביות 14%

26.1%
23.0%

יהודים ויהודיות 82%

9.5%
6.8%

שונות

0.3%

1.1%

הכשרה
מקצועית

הטבות
פרישה

1.7%
קידום
בעבודה

מודעת
דרושים

קבלה
לעבודה

תנאי
עבודה

פיטורים

שיעור הנשים הפונות לנציבות גבוה פי שניים משיעור הגברים הפונים לנציבות ,והדבר נכון הן בקרב יהודים הן בקרב
ערבים .בתרשימים  7-3ניתן לראות את שיעור הפניות לפי מין ,לפי קבוצת אוכלוסייה ולפי שני המשתנים בהצלבה.

בשנת  2016חל גידול בשיעור הפונים הערבים מ 10.7%-בשנת  2015ל 14%-בשנת .2016

תרשים  :3פניות לנציבות השוויון לפי מין הפונה2016 ,

תרשים  :5פניות לנציבות שוויון לפי מין וקבוצת אוכלוסייה*2016 ,

אחר 7%

אחר 8.8%
ערבים 4.5%
גברים 30%
ערביות 8.9%

נשים 63%

יהודיות 52.8%

יהודים 25.0%

* הפער בין השיעורים המופיעים בתרשימים  3ו 4-לבין השיעורים המופיעים בתרשים  5נובע מרשומות 'אחר' בשני המשתנים.
8
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עיון בנושאי האפליה ושלבי התעסוקה לפי מין מלמד
על שונות בין גברים לנשים הן בנושאים והן בשלבי
התעסוקה.
בתרשים  6ניתן לראות שכמחצית מפניות הנשים היו
בנושאי אפליה על רקע היריון ומין ( .)48.2%בפניות
הנשים ישנו נושא אפליה מרכזי ובולט  -אפליה על
רקע היריון ,ששיעורו מכלל הפניות עומד על 36.3%

מהפניות .שיעור נושא הפנייה השני בשכיחותו -
אפליה על רקע מין  -נמוך פי שלושה ויותר מנושא
האפליה המרכזי ( .)11.9%נושאי הפנייה השלישי
והרביעי בשכיחותם הם אפליה על רקע לאום
וגיל 6.7% -מהפניות בכל אחד מהנושאים ,ובמקום
החמישי  4.3% -מהפניות בנושא אפליה על רקע
הטרדה מינית.

תרשים  :6פניות נשים לפי עילות אפליה2016 ,
הריון
מין
לאום
גיל
הטרדה מינית
מידע
טיפולי פוריות
מוצא
הורות
תנאי שלא ממין העניין
דת
מוגבלות
מקום מגורים
שירות מילואים
ייצוג הולם
מעמד אישי
השקפה/מפלגה
נטיה מינית
שונות

36.3%
11.9%
6.7%
6.7%
4.3%
4.0%
3.6%
3.1%
3.1%
2.7%
2.7%
2.0%
1.3%
1.1%
0.9%
0.7%
0.4%
0.2%
8.1%

לעומת זאת ,כפי שניתן לראות בתרשים  51.4% ,7מפניות הגברים מתפרסות על פני ארבעה נושאים עיקריים-
אפליה על רקע גיל ( 14.0%מפניות הגברים) ,היריון ( ,)13.6שירות מילואים ( )12.6%ולאום (.)11.2%
במקום החמישי מופיעות פניות בנושאי אפליה על רקע מין ודת ( 8.4%מפניות הגברים בכל אחד מהנושאים)
ומוצא (.)6.1%

תרשים  :7פניות גברים לפי עילות אפליה2016 ,
14%
13.6%

גיל
הריון
שירות מילואים
לאום
מין
דת
מוצא
מוגבלות
הטרדה מינית
תנאי שלא ממין העניין
נטייה מינית
מידע
מקום מגורים
ייצוג הולם
השקפה
הורות
גזע
שונות

12.6%
11.2%
8.4%
8.4%
6.1%
2.8%
2.8%
1.4%
1.4%
1.4%
0.9%
0.9%
0.5%
0.5%
0.5%
12.6%

גם בחינה של שלבי התעסוקה בכל אחד מנושאי
האפליה של נשים וגברים (תרשימים  )9 ,8מלמדת
על שוני בין פניות הנשים לפניות הגברים.
פניות של נשים על רקע גיל נוגעות בעיקר לפיטורים,
והן מהוות  46.7%מהפניות של נשים בנושא אפליה
על רקע גיל ,ורק  30.0%מפניותיהן בנושא זה נוגעות
לקבלה לעבודה .אצל הגברים המצב הפוך 53.3% -
מפניות הגברים בנושא אפליה על רקע גיל נוגעות
לקבלה לעבודה ,ואילו רק  23.3%מפניותיהם נוגעות
לפיטורים.

עם זאת ,פניות בנושא היריון בקרב שני המינים
מתרכזות בשלב הפיטורים ,אם כי בשיעור גבוה
יותר בקרב גברים ( 79.3%לעומת  64.8%בקרב
נשים).

תרשים  :8פניות נשים לפי עילות אפליה עיקריות ושלבים בתעסוקה2016 ,
אפליה על רקע גיל

46.7%

אפליה על רקע לאום

6.7%

אפליה על רקע מין

5.7%

אפליה על רקע הריון

10

באופן דומה ,פניות בנושא אפליה על רקע מין של
נשים מתרכזות בתנאי עבודה ( 45.0%מהפניות
בנושא זה) ,בעוד פניות בנושא מין של גברים
מתרכזות בנושא קבלה לעבודה ( 50.0%מהפניות
בנושא זה).

16.7%

33.3%

16.7%

45.3%

64.8%

30.7%

36.7%

17.0%

6.7%

6.7%

18.9%

13.2%

25.3%

0.6%
2.5% 6.8%

שלב אחר בתעסוקה
מודעת דרושים
קבלה לעבודה
תנאי עבודה
פיטורים

11

תרשים  : 9פניות גברים לפי עילות אפליה עיקריות ושלבים בתעסוקה2016 ,
אפליה על רקע דת
אפליה על רקע מין
אפליה על רקע לאום

11.1%

16.7%

11.1%

66.7%

27.8%

25.0%

33.3%

אפליה על רקע שירות מילואים
אפליה על רקע הריון
אפליה על רקע גיל

7.4%

79.3%

23.3%

12.5%

22.2%

3.4% 6.9% 10.3%

53.3%

10.0%

מגזר שלישי
4%

5.6%5.6%

37.5%

37.0%

אחר/לא ידוע
9%

5.6%

50.0%

25.0%

תרשים  :11פניות לנציבות לפי מגזר תעסוקתי2016 ,

6.7% 6.7%

שלב אחר בתעסוקה
מודעת דרושים
קבלה לעבודה
תנאי עבודה
פיטורים

מגזר פרטי
62%

מגזר ציבורי
25%

כמעט מחצית מהפניות לנציבות מגיעות ממחוז תל אביב והמרכז ,כרבע מהפניות מגיעות ממחוז חיפה והצפון
ועוד כרבע ממחוז ירושלים והדרום ,כפי שניתן לראות בתרשים .10

סך כל הפניות מהמגזר הפרטי עמד בתקופה זו
על  ,441ואילו מהמגזר הציבורי הגיעו  175פניות,
המהוות  25%מכלל הפניות בתקופה זו .מספר
הפניות מהמגזר השלישי עמד על  ,25והן מהוות 4%
מהפניות בתקופה זו.

תרשים  :10פניות לנציבות לפי אזור2016 ,
נציבות
ארצית 4%
מחוז חיפה
והצפון 25%

מחוז ת״א
והמרכז 45%

מחוז ירושלים
והדרום 26%

בחינה של הפניות לנציבות לפי אזור ומגזר תעסוקתי
(תרשים  )12מלמדת ששיעור הפניות מהמגזר
הפרטי גבוה במיוחד בנציבויות תל אביב והמרכז
וחיפה והצפון ועומד על כשני שלישים מהפניות בכל
אחת מהנציבויות .גם בנציבות ירושלים והדרום
שיעור הפניות מהמגזר הפרטי מהווה רוב בשיעור
הפניות (.)56.2%
בחינת הפניות לנציבות לפי מגזר תעסוקתי ונושא
מלמדת על שוני בשיעורי הפניות לפי נושאים בין

המגזרים הפרטי לציבורי .כמעט כשליש מהפניות
מהמגזר הפרטי היו בנושא אפליה על רקע היריון
לעומת כחמישית מהפניות בנושא זה מהמגזר
הציבורי .מספר הפניות בנושא היריון במגזר הפרטי
גבוה פי כמעט ארבעה ממספר הפניות בנושא זה
במגזר הציבורי( .מספר הפניות הכללי מהמגזר
הפרטי גבוה פי  2.5ממספר הפניות מהמגזר
הציבורי).
לעומת זאת ,שיעור הפניות על רקע מין מהווה 17.1%
מהפניות מהמגזר הציבורי ,בעוד שיעור הפניות
בנושא זה מתוך סך הפניות מהמגזר הפרטי עומד
על כעשירית .לאור היחס בין מספרי הפניות בשני
המגזרים מספר הפניות בנושא מין במגזר הפרטי
למעשה גבוה ממספרן במגזר הציבורי ( 48לעומת
 ,30בהתאמה).

 62%מהפניות לנציבות מגיעות מהמגזר הפרטי ,ואילו רבע מהפניות מגיעות מהמגזר הציבורי (תרשים .)11

12

13

השוואה רב-שנתית 2016-2009

תרשים  :12פניות לנציבות לפי מגזר תעסוקתי ונושא2016 ,
נושאים אחרים
טיפולי פוריות
17.2%
24.0%
2.9%
5.7%

שירות מילואים
הטרדה מינית
מוצא

4.1%
2.9%
3.4%

1.7%
2.9%
1.7%

לאום

8.0%

גיל

10.7%

8.0%

10.4%

דת

מין

מאז הקמתה של הנציבות בספטמבר  2008הנציבות קיבלה  6,053פניות ציבור.
בתרשימים  13עד  21שלהלן מוצגים נתונים רב-שנתיים המתייחסים לשנים  - 2016-2009שמונה השנים
המלאות שבהן פעלה הנציבות .בתרשימים אלה מופיע מפרט של מספרי הפניות ושיעורי הפניות ונושאיהן העיקריים.
עד שנת  2013נרשמה עלייה הדרגתית במספר הפניות לנציבות שוויון ,ואילו מאז  2013חלה ירידה הדרגתית
במספר הפניות (תרשים  ,)13מ 903-פניות בשנת  2013ל 708-פניות בשנת  - 2016ירידה של  .21.6%מתרשים
 13עולה כי מגמת הירידה נבלמת ,ובשנת  2016נרשמה הירידה הקטנה ביותר  2.9% -בלבד (בהשוואה ל7.1%-
בשנה הקודמת ו 16%-בשנה שלפניה).

תרשים  :13פניות לנציבות השוויון2016-2009 ,

היריון

903

8.6%
7.4%

10.9%

708

729

879
781

781

645

17.1%

499

31.7%
20.6%

המגזר הפרטי

המגזר הציבורי
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

תרשים  :14פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע היריון2016-2009 ,

34%
30.7%

31.9%

32.8%

32.1%

30.4%

27.3%
25.5%

193

224

256

307

280

251

196

127

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

מאז הקמת הנציבות שיעור הפניות בנושא אפליה על רקע היריון נע בין רבע לכשליש מהפניות (תרשים .)14
בשלוש השנים האחרונות נרשמת מגמת ירידה משמעותית במספר הפניות בנושא זה (מ 307-פניות על רקע זה
ב 2013-ל 193-פניות ב - 2016-ירידה של  ,)37.1%שיכולה להסביר את הירידה במספר הפניות הכללי בתקופה זו.
14
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תרשים  :15פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע מין2016-2009 ,

תרשים  :17פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע גיל2016-2009 ,

12%

12%
10.8%

11%
9.3%

8.5%

12.2%

10%

8.9%

8%
8.2%

6.1%
5.4%

5%

6%

4.6%

85

62

48

49

44

36

60

30

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

63

80

78

72

95

94

79

41

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

בשנת  2016נושא אפליה על רקע מין היה שני בשכיחותו מקרב הפניות ,ושיעורו מתוך סך הפניות עמד על .12.0%
זהו השיעור הגבוה ביותר של פניות בנושא זה מאז הקמת הנציבות .גם מספר הפניות בנושא זה ב 2016-הוא
הגבוה ביותר מאז הקמת הנציבות (תרשים  .)15כפי שניתן לראות בתרשים ,מאז  2011נרשמת מגמת עלייה
בשיעור הפניות ובמספר הפניות לנציבות בנושא זה.

שיעור הפניות בנושא אפליה על רקע גיל (תרשים  )17ירד בשנת  ,2016בדומה לרמתו בשנים  2013ו ,2009-כפי
שניתן לראות בתרשים  ,17אולם השינויים מתונים בשונה מהפניות בנושא אפליה על רקע לאום.

תרשים  :16פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע לאום2016-2009 ,

תרשים  :18פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע שירות מילואים2016-2009 ,
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שיעור הפניות לנציבות בנושא אפליה על רקע לאום אף הוא ,כמו שיעור הפניות בנושא אפליה על רקע מין ,גבוה
בשנת  2016יותר מבעבר .כפי שניתן לראות בתרשים  ,16מאז  2013שיעור הפניות בנושא אפליה על רקע לאום
וכן מספרן נמצאים בעלייה חדה.
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שיעור הפניות בנושא אפליה על רקע שירות מילואים לאורך השנים אף הוא ,בדומה לפניות בנושא אפליה על
רקע גיל ,אינו מלמד על מגמה קבועה .בשנת  2016המשיכו שיעור הפניות ומספר הפניות בנושא לרדת ביחס
לרמתם בשנת  ,2014ירידה של כ 40%-במספר הפניות (תרשים .)18
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תרשים  :19פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע דת2016-2009 ,

תרשים  :21פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע הטרדה מינית2016-2010 ,
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כפי שניתן לראות בתרשים  ,19שיעור הפניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע דת עלה במקצת בשנת
 2016לעומת שנת  .2015מלבד שנת  2014נושא אפליה זה שומר על יציבות יחסית מבחינת שיעור הפניות.
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שיעור הפניות לנציבות השוויון בנושא אפליה על רקע הטרדה מינית הגיע בשנת  2016לשיעורו בשנים 2013
ו ,2011-אולם בשנים  2015ו( 2009-נתונים שאינם מופיעים בתרשים בשל מיעוט המקרים) שיעור הפניות בנושא
זה שאף לאפס.

תרשים  :20פניות לנציבות שוויון בנושא אפליה על רקע מוצא2016-2009 ,
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שיעור הפניות לנציבות בנושא אפליה על רקע מוצא אינו מלמד על דפוס ברור ,אם כי בחינה של מספר הפניות
בנושא זה ,ללא קשר ליחס בינן למספר הפניות הכללי ,מלמדת על מגמת עלייה (תרשים .)20
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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 ייעוץ 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  2016טיפלה נציבות השוויון בחמישה עשר
תיקים והליכים משפטיים ,שחמישה מהם עדיין
תלויים ועומדים .הנציבות התייצבה באחת מהדרכים
האלה :באמצעות ייצוג אחד הצדדים ,כתובעת
עצמאית (תיק אחד) ,במעמד "ידיד בית הדין"
( 12( )AMICUS CURIEAמהתיקים) או בהתדיינויות
פנים-ממשלתיות (תיק אחד) .במקרה אחד ניהלה
הנציבות משא ומתן עם החברה.
מתוך  15התיקים שבהם טיפלה נציבות השוויון בשנת
 ,2016שבעה הם תיקים חדשים.
שישה מהתיקים שבהם טיפלה נציבות השוויון בשנת
 2016עסקו בנושא אפליה על רקע מגדר וארבעה
בנושא אפליה על רקע גיל .הטיפול בעשרה מתוך 15
התיקים שטופלו במהלך  ,2016הסתיים.
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להלן פירוט התיקים העיקריים בשנה זו לפי עילות
האפליה.

אפליה מחמת מגדר

ס"ק – (דרום) 7792-03-16הסתדרות העובדים
הכללית החדשה-האגף לאיגוד מקצועי וקטי
קרלקוב נג' חברת מכלוף בכור ובניו בע"מ
ההסתדרות פתחה בסכסוך קיבוצי על רקע פיטוריה
של מנופאית שהועסקה בחברת בנייה פרטית
מחמת סירובה ,לטענתה ,לעלות על המנוף בתנאי
מזג האוויר הקשים ששררו באחת הסופות שאירעו
בחורף האחרון תוך סיכון חייה ובניגוד לחוקי העובדים
המגינים עליה .בנוסף לכל אלה פוטרה המנופאית גם
בשל היותה אם והורה יחיד.
הנציבות הגישה לפרקליטות את עמדתה ,לפיה
מעובדות המקרה עולה אפליה לפי מודל ההכתמה,
הקובע כי בהתקיים שיקול פסול בהחלטה על
פיטורין ,הוא מכתים את ההחלטה כולה .כמו כן
הדגישה העמדה של הנציבות את חשיבות ההתאמה
של מקומות עבודה לשילוב נשים ואימהות ,בייחוד
מקומות עבודה כגון ענף הבנייה ,שאליהם כמעט
שלא מגיעות נשים מלכתחילה .עמדה זו הוגשה לבית
הדין יחד עם עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין
שאלות משפטיות הנוגעות לסוגיה של אפליה על
רקע מגדר ,מעמד אישי והורות ,שהן בעלות משמעות
משפטית וחברתית רחבה במסגרת השיח הנוגע
לזכויות עובדים ועובדות .ההליך טרם הסתיים.

חוק עבודת נשים אנונימית
אל הנציבות במחוז ירושלים והדרום הגיעה
עובדת שביקשה להתייעץ בנוגע לזכויותיה במקום
עבודתה בפרט הנוגע ,לטענתה ,להפרה לכאורה
של חוק עבודת נשים .במסגרת הבירור של נציבות
השוויון את המקרה עלה החשש כי הייתה הפרה
לכאורה של החוק כלפי העובדת.
נציבות השוויון פנתה אל המעסיק לבירור טענת
האפליה לכאורה ,ובסופו של יום החליטו הצדדים
להגיע להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט ,ונערך
הסכם פשרה שכלל פיצוי כספי בסך  35,900ש"ח
לעובדת.

סע"ש ( 49329-03-148129-03-14י-ם)
אלכסנדרה גנדל ולירון אבוטבול נג' המוסד
לביטוח לאומי  -היחידה הארצית לחקירות
הונאה בבית דין האזורי
חוקרות בביטוח לאומי תבעו את המוסד בטענת
אפליה על רקע מין ,שהתבטאה באמירות פוגעניות
מצד חוקרים ביחידה כלפי התובעות ובסירובם
לעבוד עימן .הנתבעים ביקשו שלא להשתבץ
לעבודה עם התובעות ,והיחידה הוציאה נוהל
שמאפשר התחשבות במגדר בשיבוץ לעבודה.
הנתבעים הכחישו את טענת האפליה וטענו כי מדובר
בסכסוכים אישיים שאינם קשורים למגדר.
לעמדת הנציבות ,כבר מרגע כניסתן לעבודה
התקיימה אפליה כלפי הנשים ביחידה .כניסתן ליחידה
עוררה התנגדות ,ונמנעה השתלבותן בה .הפתרון
של המעסיקים הגביל את העובדות על סמך מגדרן,
שאינו רלוונטי לאופי ולמהות התפקיד .הפרדה
מגדרית כפתרון לסירוב עובדים לעבוד עם נשים אינה
מידתית ,סבירה וחוקית ,במיוחד לאור היות המוסד
לביטוח לאומי מעסיק ציבורי .השופטת פרוז'ינין
אימצה במלואה את עמדת הנציבות בפסק הדין,
ונפסקו פיצויים מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
בסך  80,000ש"ח לתובעת הראשונה ו90,000-
ש"ח לתובעת השנייה בגין הפרה של חוק שוויון
ההזדמנויות בעבודה.

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 ( 2א) 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  7לחוק 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 הפנתה לחוות הדעת שנתנה
בעניין אורלי חביב נ' שטראוס גרופ בע"מ ,סע"ש
 .52538-07-14עמדת נציבות השוויון תוגש לאחר
הגשת תצהירי הנתבעת .לעת עתה ההליך נתון בדיון.
ס"ע ( 8143-08-10י-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 פנייה לנציבות של שתיים מעובדות
המחלקה ,אשר יוצגו בתביעתן על ידי שדולת הנשים,
והנציבות 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  .)2003בית 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 של פערי השכר .עם זאת,
בית הדין קבע כי התובעות לא סיפקו ראשית ראיה
שתעביר את נטל ההוכחה למעסיק להראות כי לא
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.
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בפסק הדין נקבע כי התקיימו פערי שכר מגדריים
שנבעו ,בין היתר ,מהסכם קיבוצי המכונה "הסכם
 ."99בפסק הדין נקבע כי לא ניתן להנציח פערי שכר
מגדריים במסגרת הסכמים מקומיים .בית הדין קיבל
במלואה את עמדתה של נציבות השוויון .השופטת
הסבירה כי החוק מקל על תובעות הטוענות לאפליה
על מנת להתמודד עם המצב הרווח של אפליה
מגדרית בשוק העבודה במטרה לחולל שינוי חברתי
רחב .השופטת קבעה כי עצם החלוקה של העירייה
את העובדים לקבוצות נפרדות מהווה אפליה על רקע
מין ,היות שהחלוקה שבוצעה מוטה מגדרית באופן
מובהק .בפסק דין חשוב זה של בית הדין הארצי
לעבודה נקבעו פיצויים על רקע פערי שכר מגדריים:
עיריית ירושלים תפצה את העובדות שלה בסכום של
 200,000ש"ח מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
על פערי שכר מגדריים.

אפליה מחמת מגדר  -מראה חיצוני

סע"ש  1103-05-16ליטל אלפרין נ' פיליפ מוריס
בע"מ ובלוסטון גרופ הפקות בע"מ
התובעת נענתה למודעת "דרושים" לתפקיד של
דיילות מכירות וזומנה ליום הכשרה .לטענת התובעת,
המודעה עצמה הייתה מפלה מיסודה ולא עמדה
בהוראות סעיף  8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,
שכן היא דרשה עובדות "חייכניות" ,וכל לשונה היה
לשון נקבה ,אף שבתחתית המודעה נכתב באותיות
קטנות יותר כי המודעה רלוונטית גם לגברים.
התובעת שהגישה את מועמדותה ,זומנה ליום
הכשרה ,אך כעבור כעשר דקות בלבד מתחילתו
הוצאה מן ההכשרה יחד עם שבע מועמדות נוספות,
לאחר שהוסבר להן כי אינן מתאימות למראה
המבוקש .התובעת ניגשה כעבור ימים אחדים לברר
במשרדי חברת "פיליפ מוריס" מדוע לא התקבלה
לעבודה ,ובתשובה הובהר לה כי אינה עונה לדרישות
המראה של החברה ,אשר מעוניינת בעובדות
בלונדיניות ועם עיניים כחולות בלבד .לטענת התובעת,
הנתבעות קבעו כעניין של מדיניות קריטריונים של
מראה חיצוני לנשים המעוניינות להיות מועסקות
אצלן ללא תלות בכישוריהן וביכולותיהן ,ובכך הופלו
למעשה על בסיס מראה ומגדר ,אפליה אסורה על פי
חוק השוויון.
היות שבתיק זה עולות שאלות שעניינן אפליה על
רקע מגדר ,אפליה על רקע מראה חיצוני והטרדה
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מינית במקום העבודה ,התבקשה הנציבות על ידי
התובעת להצטרף לתיק כ"ידיד בית הדין" .ההליך
הסתיים בפשרה שבמסגרתה שולם לתובעת סכום
של 120,000ש"ח.

אפליה מחמת היריון והורות

הודיה לגאמי נ' בנק מזרחי-טפחות בע"מ  -ע"ע
13627-05-16
עניינו של הליך זה בערעור על גובה הפיצוי שנקבע
לתובעת בתביעתה כלפי הבנק שבו הועסקה שנים
אחדות ,לפיו חלק מהשיקולים שהובילו להחלטה
בדבר הפסקת עבודתה ,היו שיקולים זרים הנגועים
באפליה על בסיס היותה בהיריון ואם לארבעה ילדים
קטנים ,אשר היה בהם כדי להכתים את החלטת
הפיטורין כולה .הוחלט על צירוף הנציבות לעניין
גובה הפיצוי הלא ממוני שנפסק למערערת בפסק
דינו של בית הדין האזורי .בעמדתה פירטה הנציבות
את הקריטריונים למתן פיצוי מוגבר .במאי 2017
התקיים דיון בבית הדין הארצי בערעורי הצדדים ,ואנו
ממתינים להכרעתו .במהלך הדיון טענה הנציבות שיש
צורך לפסוק פיצויים מוגדלים במקום שבו קובע בית
הדין כי התרחשה אפליה.

אפליה מחמת לאום

ת"א ( 9532-10-14י-ם)  -המרכז הרפורמי לדת
ומדינה ,התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
ומרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים
בישראל ע"ר נג' ארז ליברמן
הנציבות הצטרפה כ"ידידת בית הדין" לתביעה בעניין
אתר אינטרנט המציע שירותי פרסום ומשרות פנויות
ליהודים בלבד ולעסקים שבבעלות יהודים בלבד
המעסיקים יהודים בלבד .התביעה מבוססת על
הפרת חוק איסור אפליה בשירותים ומוצרים .הנציבות
הצטרפה בעמדה לפיה פרסום לוח מפלה זה מעניק
פלטפורמה שעלולה לעודד מעסיקים לפעול בניגוד
לחוק השוויון .ההליך מעלה סוגיות מהותיות בשאלת
השוויון בתעסוקה של בני האוכלוסייה הערבית.
ההליך מצוי לעת עתה בדיונים בבית משפט השלום
בירושלים וממתין לסיכומי הצדדים.

אפליה מחמת השקפה ולאום

סע"ש  42715-12-15תמרה סוויטי נ' פלאפון
תקשורת בע"מ
התובעת ,עובדת חברת "פלאפון" ,החליפה את
תמונת הפרופיל שלה בפייסבוק בתמונה של מי
שנחשד כי ביצע פיגוע דקירה בירושלים והיווה עבורה
חבר קרוב .עקב כך ולאחר חילופי מסרונים בינה
לבין הממונה עליה היא פוטרה מעבודתה באמצעות
מסרון .הנתבעת טענה כי פרסומה של התובעת מביע
הזדהות עם מעשי טרור ובכך הוא "מנוגד לנורמות
ולערכים של החברה" .התובעת מצידה טענה כי לא
מדובר בהזדהות עם מעשי טרור אלא כי זו דרכה
להתאבל על מותו של חברה.
בעמדה שהגישה נציבות שוויון כ"ידידת בית הדין"
פרסה הנציבות את משנתה לגבי אפליה על רקע
השקפה ולאום במקרים מסוג זה ואף 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 כזה .לכן התנהלות זו מעלה חשש כי
הפיטורים עלו כדי אפליה עקיפה על רקע לאום.
בית המשפט קבע כי נפל פגם חמור בפיטורי
התובעת ופסק לה  30,000ש"ח פיצויים בגין הפגם
בהליך ו 10,000-ש"ח פיצוי בגין נזק לא ממוני על
עוגמת הנפש שנגרמה לה.
סע"ש  40543-03-14איהב נופל נ' אלבר ציי רכב
בע"מ
עניינו של הליך זה בפיטורים על רקע לאום .לטענת
התובע ,הוא פוטר על ידי החברה מחמת היותו ערבי,
בעוד החברה טוענת כי פוטר עקב צמצומים בכוח
האדם .התובע טוען שהחברה ייחסה לו סיוע לגניבות
רכב (בחברה התרחשה סדרת מקרים של גניבות
כלי רכב ובהם גניבת רכבה של סמנכ"לית הכספים)
בשל מוצאו ומתוך דעות קדומות .על רקע זה פנה
התובע לגורמים בכירים בחברה על מנת למנוע את
הפיטורים ,והוצע לו לעבוד בסניף אחר ,אם ירצה
להמשיך את העסקתו בחברה .התובע סירב בשל
המרחק הרב מביתו לסניף החדש ,וכי לטענתו הצעת
החברה הייתה דרך "להכשיר את השרץ" .יודגש
שאין מחלוקת בין הצדדים על היות התובע עובד
מוערך על ידי מנהליו האישיים ועמיתיו לעבודה.

עמדתה של נציבות השוויון אשר הצטרפה להליך
במעמד של "ידיד בית הדין" היא כי לאור טענות
הצדדים ,כפי שפורטו בכתבי הטענות והתצהירים,
התובע הרים את הנטל הראשוני המעביר את נטל
ההוכחה לנתבעת כי לא התקיימה אפליה בסיום
העסקתו .הנציבות הדגישה בעמדתה שבכל הנוגע
לטענת אפליה נקודתית ,קרי ,באחד מסניפי החברה,
הרי המעבר לסניף אחר לאו דווקא ישמש מזור
לאפליה ,ויש להיזהר ממתן תוקף חוקי לסיטואציה
שבה הפתרון לאפליה הוא העברת המופלה
מתפקידו על פני שינוי הנסיבות המפלות.
בראשית שנת  2016התקבל פסק דין הקובע כי
פיטורי העובד מהווים אפליה על פי חוק שוויון
ההזדמנויות בעבודה ,ונפסק לתובע פיצוי בסך
 80,000ש"ח .במאי  2016הגישה חברת אלבר ערעור
על פסק הדין לבית הדין הארצי.
במסגרת הליך הערעור טענה נציבות השוויון הן
באשר לתוקפו של המבחן המשפטי בדבר נטל
ההוכחה שלא הורם על ידי החברה והן כי הטעמים
של בית הדין קמא לגובה הפיצוי בהליך דנן עומדים
בעינם ,בעיקר בשל המחדלים שנפלו בהתנהלות
החברה הן בזמן האירועים והן במסגרת ההליך
המשפטי .בהמלצת בית הדין הארצי הערעור נמחק
על ידי החברה.

ייצוג הולם
לנציבות ירושלים והדרום הגיעה פנייתה של עורכת
דין ,שניגשה למכרז לפרקליטות המדינה ,בתלונה
על אי-שקילת שיקולי העדפה מתקנת וייצוג הולם
בקבלתה לתפקיד .הפונה היא בת העדה האתיופית,
ולכן זכאית על פי סעיף (15א) לחוק שירות המדינה
(מינויים) להעדפה מתקנת וחובת ייצוג הולם .עם
זאת ,בפרוטוקול ועדת הבוחנים ,בסעיף ט בדבר
"העדפה מתקנת וחובת הייצוג ההולם" ,לא נכתב
דבר מלבד בסעיף ט( )1שציין ששמות הזכאים
להעדפה מתקנת וחובת ייצוג הולם מצוינים בנספח,
ובלשון הוועדה" :מצ"ב נספח" .הפונה עומדת בכל
תנאי המשרה ,כפי שפורטו בתנאי המכרז ,מבחינת
ההכשרה והניסיון המקצועי הנדרשים .נציבות השוויון
הצטרפה להשגתה של הפונה כנגד החלטת ועדת
הבוחנים בעמדה לפיה אי-ההתייחסות לחובת הייצוג
ההולם והעדפה מתקנת במסגרת מכרז זה מהווה
פגם מהותי היורד לשורשו של עניין .בעקבות הגשת
ההשגה בוטל המכרז.
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אפליה מחמת גיל

סע"ש  42256-01-14טבח לוי נ' בנק לאומי
לבית הדין לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה שעניינה
"הסכם קשישים"  -הסכם בדבר תנאי עבודה
לעובדים שהתקבלו לעבודה בבנק בגיל  55ומעלה,
הקובע תנאי העסקה פחותים בהשוואה לשאר עובדי
הבנק הכפופים לחוקת העבודה החלה בו .נציבות
השוויון הגישה את עמדתה בתיק ועמדה על חומרתה
של תופעת הגילנות ,בטענה שהגבלת הגיל בהסכם
הקשישים אינה מתחייבת מאופיו וממהותו של
התפקיד .ההליך נסגר לאחר שהצדדים הסמיכו את
בית הדין לפסוק פשרה בגבולות שבין  95,000ש"ח
ל 120,000-ש"ח לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,תשמ"ד .1984-לתובע נפסק פיצוי על
סך  115,000ש"ח ברוטו.
סע"ש  36973-11-13רבקה 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  10בינואר  ,2017לפיה 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
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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.
ההליך ממתין לפסק דין.
בת שבע שמחי נגד מוצרי מעברות בע"מ ,סע"ש
34536-02-16
עניינו של ההליך בשאלת קיומה של אפליה ,לכאורה,
בפיטוריה של התובעת ,אשר עבדה שנים רבות
בנתבעת ,על רקע גילה ,לנוכח תפקודה המשביע
רצון של התובעת אל מול רצונה של הנתבעת
לצמצם במערך כוח האדם מטעמים כלכליים .ברקע
של הדברים עומדת התייחסותה של נציגת הנתבעת
לגילה של התובעת .על רקע הדיון בסוגיות מהותיות
בנוגע לצורך במשנה סדורה בשאלת קיומה של
ראשית ראיה המצדיקה היפוך נטל ההוכחה בבחינת
קיומה של אפליה בנסיבות המקרה ,צורפה נציבות
השוויון לתיק כ"ידיד בית המשפט".
נציבות השוויון הגישה את עמדתה בתיק ,לפיה גם
החופש המוענק למעסיק אינו בלתי מוגבל .זכותו של
המעסיק לשקול שיקולים ככל שיהיו חייבת להיות
סבירה ומידתית ואינה יכולה להפר את השוויון.
מעסיק נדרש לקיים איזון בין האוטונומיה שלו לבין
זכות העובדים לשוויון ,ועל כן גם בפיטורי צמצום
השונים מפיטורים רגילים או מפיטורי משמעת -
כוחו של המעביד אינו בלתי מוגבל ,ועליו לפעול
בהגינות ,בסבירות ובתום לב .לשון אחרת ,כאן
הנטל הוא על הנתבעת להוכיח כי בעצם בפיטורי
התובעת השיגה את התועלת המרבית שלא ניתן היה
להשיג בדרכים אחרות תוך גרימת פגיעה מינימלית
בתובעת.
התקבל פסק דין המקבל את עמדת הנציבות ,לפיה
היעדר התייחסות לתרומת העובדת למקום העבודה,
לרבות הוותק שצברה ומידת הצלחתה בתפקיד,
עלול להוות אפליה על רקע גיל ,בעוד גילה היה
צריך להיחשב שיקול חיובי בעת קבלת ההחלטה
אם יש הצדקה לפטרה .העובדה שמדובר בפיטורי
צמצום אינה פוטרת את הנתבעת מלעשות כן .נפסק
לתובעת פיצוי ממוני על סך 109,877ש"ח ,פיצוי לפי
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה על סך 50,000ש"ח
והוצאות משפט ושכר טרחה על סך 20,000ש"ח.

אבי לנט נגד ג'י.סי.דקו ישראל בע"מ  -סע"ש
23009-03-15
התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת ,שעילתה ,בין
היתר ,פיטוריו תוך אפלייתו מחמת גילו בניגוד
להוראות סעיף (2א) לחוק השוויון .התובע ,שהיה
ממייסדי הנתבעת וכיהן בה בכמה תפקידים במשך
 17שנים ,טוען כי פוטר על ידי המנכ"ל מחמת גילו.
לטענתו ,מנכ"ל החברה הודיע כי מחליפו ,שהינו
צעיר יותר ,יוכל לדבר עם האנשים הצעירים שאיתם
הוא צריך להיות בקשר ,וכי גם לצעירים העובדים
בנתבעת כבר שש שנים צריך לתת אפשרות
להתקדם .כל זאת למרות התשבחות להן טוען התובע
כי זכה במהלך שנות עבודתו.
על רקע הדיון בשאלות מהותיות בכל הנוגע לאופן
שבו יש לבחון קיומה של אפליה בכלל ,ובנוגע לסוגיית
האפליה מחמת גיל בסיום העסקה בפרט ,במיוחד
בשאלה של העברת נטל ההוכחה בהתאם לסעיף
 9לחוק השוויון ,צורפה נציבות השוויון להליך כ"ידיד
בית הדין" .עמדת הנציבות תוגש לאחר הגשת תצהירי
הנתבעת .ההליך הסתיים בפשרה בין הצדדים.

אפליה מחמת נטייה מינית וזהות מגדרית

דר (לי) אביבי נ' אופיר שי רובין בע"מ  -סע"ש
60249-01-16
התובעת הועסקה כקופאית בסניף של הנתבעת,
שהיא זכיינית של חברת "סופרפארם" ,במשך
כשלושה חודשים בסך הכול .התובעת ,טרנסג'נדרית,
הזדהתה בתחילת עבודתה בנתבעת כגבר
והשתמשה בשם "דר" ,אולם כחודש לאחר תחילת
עבודתה סיפרה למנהליה ולעמיתיה לעבודה בנתבעת
כי היא עוברת תהליך של התאמה מגדרית ,קרי
תהליך לשינוי מין .מאותו מועד ואילך התובעת החלה
להגיע לעבודה בלבוש נשי וביקשה שיפנו אליה
בלשון נקבה ובשם "לי".
לטענת התובעת ,המנהל המסחרי של החנות לא
היטיב לקבל את השינוי ,ומרגע זה ואילך שינה לרעה
את יחסו כלפיה ,ואף העמיס עליה מטלות נוספות.
לבסוף פוטרה התובעת בצעד של פיטורים אשר
נעשו ,לטענתה ,שלא כדין ,בחוסר תום לב ומשיקולים
בלתי ענייניים תוך נקיטת אפליה בשל זהות מגדרית
ותוך עריכת שימוע שלא היה אלא "טקס" מיותר

ומשפיל שלא עמדה מאחוריו כוונה כנה ואמיתית
לבחון את טענותיה של התובעת או לבדוק אותן ,ותוך
שהנתבעת כבר גמרה אומר להיפטר מהתובעת עוד
טרם קיום השימוע.
על רקע הדיון בשאלות מהותיות בנוגע לאפליית א/
נשים טרנסקסואליים במקום העבודה ושאלת היכולת
של הוכחת האפליה בכלים הקיימים בידיהם של
א/נשים אלה ,צורפה נציבות השוויון לתיק כ"ידיד
בית המשפט" .ההליך הסתיים במסגרת פשרה בין
הצדדים.

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  2016ניסחה 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 .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 להיות מפורסמות
באתר האינטרנט של הנציבות ומיועדות לשימוש
הציבור הרחב .להלן תמצית של כמה מחוות הדעת
שנכתבו והופצו בשנת .2016

בחינה של גיל הפרישה לנשים
הנציבות הגישה חוות דעת לוועדה הציבורית לבחינת
גיל הפרישה לנשים שהוקמה במשרד האוצר.
תמצית העמדה נעוצה בחשיבות של שינוי משמעותי
אשר מבטיח את צמצום הפערים ואי-השוויון בשוק
העבודה על כל שלביו (קבלה לעבודה ,קידום
בעבודה ,שכר ופיטורין מהעבודה) ואשר רק אחריו
ניתן יהיה לתמוך בהמלצה להעלאת גיל פרישה
לנשים .הבעיה העיקרית שעליה הצביעה הנציבות
בעמדתה היא שחרף העלייה בשיעור ההשתתפות
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בכח העבודה בקרב הקבוצות המבוגרות ,בגילאים
 55ומעלה נשים מתקשות הרבה יותר מגברים
לשרוד בשוק העבודה .לאור האמור לעיל ,המלצת
הנציבות ,כפי שבאה גם לידי ביטוי בעמדתה ,היא
לבחון העלאה הדרגתית של גיל הפרישה לנשים עד
השוואתו לגיל הפרישה של גברים ואולם זאת תוך
שמירת ההפרדה בין גיל פרישה וקצבת הפנסיה לבין
קצבת הזקנה .במילים אחרות ,יש לשמר את המצב
כיום ,לפיו נשים שזכאיות לקצבת זקנה מגיל 62
(בהתאם למבחן ההכנסה) ,ימשיכו להיות זכאיות
לה ללא קשר לגיל זכאותן לפרוש משוק העבודה.
כך יינתן מענה לנשים שנפלטות משוק העבודה ,ואין
להן מקורות הכנסה נוספים ,וכמו כן לנשים עצמאיות
שאינן מצליחות להמשיך בעיסוקן ,לנשים הממשיכות
לעבוד אך משתכרות שכר נמוך מאוד ולעקרות בית.

שילוב האוכלוסייה החרדית במוסדות
האקדמיים במסגרת תוכנית החומש של
המל"ג
הנציבות הגישה למל"ג עמדה המתייחסת לשילוב
האוכלוסייה החרדית במוסדות האקדמיים במסגרת
תוכנית החומש של המל"ג .העמדה התמקדה
בהפרדה המגדרית ובפגיעה בנשים .טיוטת העקרונות
לתכנית החומש הבאה והמחקר ,אינם קובעים בצורה
ברורה וחד-משמעית כי האפשרות למנוע ממרצות
ללמד במסלולי הגברים תיפסק .עוד עולה מן המחקר
כי יכולת המוסדות לצמצם ולאכוף את ההפרדה
המגדרית למינימום האפשרי אינה מתקיימת בפועל.
בנוסף לכך ,אין אמירה מפורשת בהמלצות ,לפיה
מסלולי הלימוד לגברים ולנשים יאפשרו הזדמנות
שווה במסלולי ההשכלה המוצעים.
כל אלו מעלים חשש אמיתי כי הפגיעה בנשים ,בייחוד
מרצות ,עלולה להמשיך ולהתקיים גם במהלך תוכנית
החומש הבאה .על כן לפי עמדת נציבות השוויון,
על המל"ג להצהיר במפורש שנשים ומרצות יוכלו
להשתלב בכלל מסלולי הלימוד המוצעים במוסדות
להשכלה גבוהה.
כמו כן יש לתת את הדעת על כך שקיימים תחומי
לימוד נשיים מובהקים ולהיפך ,ולכן יש לעודד את שני
המינים להתרחב גם לתחומי לימוד בעלי תיוג מגדרי
הפוך על מנת להימנע מבידול תעסוקתי בהמשך.
לסיכום ,נציבות השוויון רואה בהסדר הקיים היום
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הסדר לא מידתי ,המנוגד לחוק יסוד כבוד האדם
וחירותו ולחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה .לדעת
הנציבות מחובתה של המל"ג לייצר הסדר שבו אין
מקום להדרת מרצות ממסלולי הלימוד לגברים ,ועליה
לחדד בתוכנית החומש הבאה את האמצעים שהיא
מתכוונת לנקוט על מנת להימנע מקיומה של אפליה
בפועל.

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
לוועדת שרים לענייני חקיקה הוגשו בשנת  2016חמש
חוות דעת להצעות חוק מהנציבות.
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון –
ייצוג הולם לעולים חדשים) ,התשע"ה- 2015-
הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק שירות המדינה
(מינויים) לפיה בקבלה או בקידום בשירות המדינה
תינתן העדפה לעולים חדשים שעלו לישראל בחמש
השנים שקדמו לתחילת עבודתם .לדעת נציבות
השוויון אין לעגן חובת ייצוג הולם והעדפה מתקנת
לאוכלוסיית העולים החדשים בחוק ,אלא יש לפעול
לגיבוש פתרון מידתי וממוקד יותר אשר ייתן מענה
לצורך לשלבם בשירות המדינה יחד עם צמצום
הפגיעה באוכלוסיות האחרות ,לפחות עד שיוצגו
נתונים המעידים על תת-ייצוג של אוכלוסייה זו
בשירות המדינה .הצעת החוק עברה.
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
(תיקון – חשיפת תנאי העבודה בין עובדים),
התשע"ה – 2015-המטרה של הצעת החוק היא
לאפשר לעובדים לחשוף ולחלוק מידע על אודות
שכרם ותנאי עבודתם עם עובדים אחרים באותו
מקום עבודה ולמנוע מהמעסיק להגביל אותם בזאת.
לעמדתה של נציבות השוויון ,הצעת החוק תאפשר
לעובדים לבדוק אם הם מופלים בתנאי העסקה

שלהם לעומת עובדים אחרים .נציין שמעסיקים
רבים משתמשים באי-הוודאות של העובדים לגבי
תנאי העסקתם כדי למנוע מהם לדעת אם יש אפליה
בתנאי העסקתם .על כן קשה מאוד לעובדים כיום
להגיע למידע ולנתונים הרלוונטיים .לפי שעה (חודש
יוני  )2017הדיון בהצעה נדחה.
הצעת חוק להעדפה מתקנת בתעסוקה לתושבי
עיירות הפיתוח ,התשע"ה – 2015-הצעת החוק
מבקשת לאפשר באמצעות חוק חדש העדפה
מתקנת על ידי מתן ייצוג הולם בשירות הציבורי
לתושבי הפריפריה ,עיירות הפיתוח ושכונות השיקום.
נציבות השוויון ציינה בחוות הדעת שהוגשה כי
ישנם כלים אחרים ורכים יותר לסייע לאוכלוסייה זו
להשתלב בשוק העבודה בישראל :גיוון תעסוקתי,
מתן מענקים מיוחדים ,יישוג המשרות שהמגזר
הציבורי מציע לתושבים ולתושבות בפריפריה ,בחינה
של מסלולי סיוע וקידום לתושבי הפריפריה בשוק
העבודה בכלל ,פיזור המשרות המוצעות על ידי
המגזר הציבורי ומשרדי הממשלה גם לפריפריה,
הטמעת הגיוון התעסוקתי בתוכניות הצוערים של
שירות המדינה ,סידור של אמצעי לינה במרכז הארץ,
תמריצים לסטודנטים ועוד .לאור כל זאת לדעת
נציבות השוויון אין לעגן חובת ייצוג הולם והעדפה
מתקנת לתושבי עיירות הפיתוח בחוק ,אלא יש
לפעול לגיבוש פתרון מידתי וממוקד יותר אשר ייתן
מענה לצורך של שילובם בשירות המדינה יחד עם
צמצום הפגיעה באוכלוסיות האחרות ,לפחות עד
שיוצגו נתונים המעידים על תת-ייצוג של אוכלוסייה
זו בשירות המדינה .לפי שעה (חודש יוני  )2017הדיון
בהצעה נדחה.
הצעת חוק  -מתן קדימות בקבלה לעבודה
וללימודים בגופים ציבוריים לחיילים
משוחררים  -על פי הצעת החוק ,גוף ציבורי,
כהגדרתו בהצעה ,יחויב לקבוע כללים למתן קדימות
לחיילים משוחררים בקבלה לעבודה או בקבלה
ללימודים או בכל עניין אחר שבתחום עיסוקו .הגוף
הציבורי יהיה פטור מחובה זו ,אם מתן הקדימות אינו
מתאפשר בשל מהותה ואופייה של הפעילות .נציבות
שוויון ההזדמנויות בעבודה סבורה כי הצעת החוק
הקובעת מתן קדימות לחיילים משוחררים בקבלה
לעבודה בגופים ציבוריים אינה נכנסת לגדר המקרים
שבהם יש לנקוט העדפה מתקנת ואף עלולה לעלות
כדי אפליה על פי החקיקה והפסיקה במדינת ישראל,

ועל כן התנגדה להצעה .לפי שעה (חודש יוני )2017
הדיון בהצעה נדחה.
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון – משרת
מילואים פעיל) ,התשע"ו – 2016-הצעת החוק
מבקשת לתקן את חוק שירות המדינה (מינויים)
ולפיה תינתן בקבלה או בקידום בשירות המדינה
העדפה למי שמשרת במילואים באופן פעיל .לדעת
נציבות השוויון ,נראה כי בפועל הצעת החוק עלולה
להביא לאפלייתן של אוכלוסיות חלשות ומופלות
בקבלה לשירות המדינה ,ואף תביא לפגיעה בעקרון
השוויון .לאור האמור לעיל ,נציבות שוויון מבקשת
לבחון מחדש את סעיף  3להצעת החוק ולהבטיח כי
ההצעה תעמוד בקנה אחד עם עקרון השוויון .הצעת
החוק נפלה.

ועדות הכנסת
בשנת  2016השתתפה נציבות השוויון בלמעלה מ60-
דיונים בוועדות הכנסת השונות ,אשר עסקו בנושאים
שבתחומי האחריות של נציבות השוויון .להלן תקציר
של מקצת הדיונים.
הטרדות מיניות במד"א
בחודש ינואר השתתפה עו"ד נועה נאמן בדיון בנושא
הטרדות מיניות במד"א .הדיון נקבע בעקבות כתבת
תחקיר ששודרה בערוץ הראשון .בפני הוועדה
הובאו נתונים באשר לטיפול הבלתי הולם בתלונות.
בארגון פועלים מתנדבים רבים ,מגיל  15ומעלה,
לרבות מתנדבות צעירות רבות .ההטרדות המיניות
שחוו נערות בארגון נעו מהטרדות מילוליות ועד
אונס .בינואר  2016מונתה לארגון ממונה אחת אשר
אחראית לנושא בכל סניפי מד"א .עו"ד נאמן הציגה
את האחריות החוקית של נציבות השוויון לנושא
והציעה את עזרת הנציבות בהסברה של נושאים
הנוגעים לשוויון הזדמנויות בעבודה.
הוועדה לקידום מעמד הקשיש בישראל
בחודש פברואר השתתפה עו"ד נועה נאמן בדיון
בוועדה לקידום מעמד הקשיש בישראל .הדיון נסב
על הקושי למצוא עבודה בגילאים מתקדמים יותר
ועל מעסיקים שנרתעים מהעסקת מבוגרים .עו"ד
נאמן הציגה נתונים על פניות בנושא לנציבות ואת
העבודה הנעשית בתחום.
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שילוב החברה הערבית בשירות הציבורי ובמשק
בחודש מארס הופיעה הנציבה הארצית ,עו"ד מרים
כבהא ,בפני ועדת הכספים בדיון בנושא שילוב
החברה הערבית בשירות הציבורי ובמשק.
הנציבה התייחסה בדבריה לנושא חוסר הבהירות
ביישום הכלי של ההעדפה המתקנת והציעה את
השותפות של נציבות השוויון בגיבוש של נוהל עבודה,
שינחה את ועדות המכרזים איך ובאילו מקרים יש
ליישם העדפה מתקנת .כמו כן ציינה הנציבה את
הצורך בגיוס של מנכ"לי המשרדים להטמעת שוויון,
בדומה למהלך שננקט במשרד המשפטים ,והציעה
לנציבות שירות המדינה שיתוף פעולה גם בנושא זה.
זכויות הוריות
בחודש מארס השתתפה עו"ד שירי לב-רן לביא,
הנציבה האזורית של מחוז ת״א והמרכז ,בדיון
שהתקיים בוועדת עבודה ,רווחה ובריאות בנושא
הצעת החוק של חברת הכנסת רחל עזריה לגבי
הארכה של חופשת הלידה והשתתפות בן הזוג
בחופשת הלידה.
תעסוקת אקדמאיות ערביות
בחודש אוגוסט השתתפה עו"ד מיראל נח׳ול בדיון,
שכלל סקירה מיוחדת שהכין מרכז המחקר והמידע
של הכנסת בנושא זה .הסקירה כללה נתונים על
תעסוקה ושכר של נשים אקדמיות ערביות ובחנה את
האפקטיביות של תוכניות לשיפור תעסוקה של נשים
ערביות .הנציבות הציגה את הקושי הכפול שעימו
נשים ערביות מתמודדות הן מול מעסיקים ,לנוכח
העובדה שהלאום והמגדר מקשים על השתלבותן
בשוק ההיי-טק ,הן מול חסמים פנימיים בתוך
החברה הערבית.
העלאת גיל הפרישה לנשים
בחודש נובמבר השתתפה עו"ד נועה נאמן בדיון
בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בנושא
העלאה של גיל הפרישה לנשים והציגה את עמדת
נציבות השוויון ,אשר הוגשה לוועדה הציבורית
שהוקמה בנושא על ידי שר האוצר בחודש יולי ,2016
לפיה יש לבחון העלאה הדרגתית של גיל הפרישה
לנשים עד השוואתו לגיל הפרישה של גברים ,ואולם
יש לעשות זאת תוך שמירת ההפרדה בין גיל פרישה
וקצבת הפנסיה לבין קצבת הזקנה.
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הדרת עולים משירות המדינה
בחודש דצמבר השתתפה עו"ד נועה נאמן בדיון
בוועדת העלייה והקליטה בנושא הדרת עולים
משירות המדינה .עו"ד נועה נאמן הציגה בפני חברי
הוועדה את הפעילות של נציבות השוויון לקידום
ייצוג הולם של יוצאי אתיופיה בשוק העבודה ,הציגה
נתונים על אודות מועסקים יוצאי אתיופיה במשרדי
ממשלה שונים והזמינה את חברי הוועדה להעביר
לנציבות השוויון פניות של עולים על אפליה בעבודה.

הסברה והעלאת מודעות
הנציבות במרחב המקוון
אתר האינטרנט
לקראת סוף שנת  2015הושק 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 .בשנת 2016
נרשמו כ 28,000-צפיות בדף הבית של האתר לעומת
 22,000בשנת .2015
כתובת אתר האינטרנט של נציבות שוויון ההזדמנויות
בעבודהHTTPS://E.ECONOMY.GOV.IL/EMPLOYMENT/ :
SHIVYON/PAGES/DEFAULT.ASPX

דף הפייסבוק
דף הפייסבוק של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה
נפתח בשנת  .2010כחלק מקמפיין הנציבות שודרג
העמוד בשנת  ,2014וכיום מניין ה"לייקים" בו עומד
על למעלה מ .10,733-לדף מועלים על בסיס יומיומי
תכנים מגוונים בנושא מניעת אפליה ,הטמעת שוויון
וגיוון בשוק העבודה ,בהם 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
וכן מעביר הרצאות רבות במטרה להגיע לקהלי יעד
מגוונים ,בהם מעסיקים/ות ,מנהלים/ות בכירים/ות
ועובדים/ות .בשנת  2016נשא צוות הנציבות כ140-
הרצאות בפני קהלים שונים בארץ ובחו"ל לעומת 92
הרצאות בשנת  2015וכ 150 -הרצאות בשנת .2014
מטרת ההרצאות היא להנגיש את הידע הקיים בנושא
שוויון הזדמנויות בעבודה בכלל ולגבי עבודת הנציבות
בפרט וכן 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.

הכנס השנתי לשנת 2016
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה קיימה לאורך השנה
כמה אירועי רב-שיח ברחבי הארץ .האירוע הראשון
בסדרה התקיים במסגרת הכנס השנתי של נציבות
שוויון הזדמנויות בעבודה ,שנערך ב 1-ביוני 2016
ב"טוקהאוס" בנמל תל אביב בסימן רבגוניות במקום
העבודה.
באירוע השתתפו מנכ"לית מיקרוסופט ישראל ,שלי
לנצמן; מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה ,עמית לנג;
הממונה על תקציבים במשרד האוצר ,מר אמיר לוי;
מנכ"לית משרד המשפטים ,אמי פלמור; ראש מועצת
ירוחם ,מיכאל ביטון; ד"ר סאמר חאג' יחיא ,דירקטור
בבנק לאומי; ופרופ' גיא מונדלק ,יו"ר הוועדה
המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.
בפתח האירוע הציגה גב' חנה קופפר ,מנהלת תחום
המחקר בנציבות ,את מיפוי מצב הגיוון בשוק העבודה
לשנת  .2012בהרצאתה היא סקרה את מטרות
פרויקט מדד הגיוון ,את המתודולוגיה החדשנית
של המיפוי ושל מדד הגיוון ,שפותח בחודשים
שלאחר מכן ,ואת הממצאים העיקריים בשלב
הפיילוט .פרויקט מדד הגיוון פותח על ידי הנציבות
בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועם
פרופ' אלכסנדרה קלב מאוניברסיטת תל אביב .המדד
הוצג במלואו מאוחר יותר בחודש דצמבר 2016
באירוע השקה רשמי בבית הנשיא (ראו להלן).
המדד אשר יעודכן מדי שנה ,מציג את רמת הגיוון
בייצוג ובשכר בענפי התעסוקה השונים בישראל
לקבוצות שונות הסובלות מאפליה ,בהן נשים ,עובדים
מבוגרים ,ערבים ,ילידי אתיופיה וחרדים (פרטים
נוספים על מדד הגיוון ניתן למצוא בפרק המחקר
בדוח זה).
בהמשך האירוע ערכה העיתונאית מירב ארלוזורוב
שיחה עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר ,מר
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אמיר לוי ,בנושא נחיצות הגיוון במשק והשלכותיו על
הצמיחה הכלכלית בישראל ,וד"ר יפעת ביטון הנחתה
פאנל שכותרתו "מדברים על גיוון" ,בהשתתפות עו"ד
אמי פלמור ,מנכ"לית משרד המשפטים; גב' שלי
לנצמן ,מנכ"לית מיקרוסופט ישראל; מר מיכאל ביטון,
ראש מועצת ירוחם; וד"ר סאמר חאג' יחיא ,מרצה
במרכז הבינתחומי ודירקטור בבנק לאומי .תודתנו
נתונה לכל המשתתפים והמשתתפות.
עו"ד מרים כבהא ,הנציבה הארצית ,סיכמה את
השקת סדרת אירועי השיח הפתוח ואירוע זה בפרט
כאמצעי נוסף של נציבות השוויון להגיע לרמת השטח,
לפגוש את המעסיקים והשותפים לדרך ולהראות,
באמצעות מחקרים וכן באמצעות גורמים מהמגזר
הציבורי והפרטי ,את החשיבות העצומה הטמונה
בסביבת עבודה מגוונת ,להציג את החשיבות של מתן
הזדמנות שווה בתהליך הקבלה לעבודה ,בסביבת
העבודה ובסיכויי הקידום של העובד ואת ההשפעה
הרחבה של תהליכים אלו על ישראל במישור הכלכלי
ובמישור החברתי.

השקת מדד הגיוון בבית הנשיא
ב 18 -בדצמבר הושק "מדד הגיוון" בבית הנשיא
במעמד נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי) ריבלין ,ושר
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,הח"כ חיים כץ.
בפתח האירוע נשאו ברכות שר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,ח"כ חיים כץ; נציבת שוויון
ההזדמנויות בעבודה ,עו"ד מרים כבהא; ופרופ' גיא
מונדלק ,יו"ר הוועדה המייעצת של הנציבות.

את דברי הסיכום נשא נשיא המדינה ,מר ראובן
(רובי) ריבלין.
את מדד הגיוון יזמה ,תכננה וביצעה קבוצת חוקרות
מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (חנה קופפר),
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) .מדד הגיוון
הוא כלי חדשני וראשון מסוגו המציג תמונת מצב
של הייצוג והשכר של קבוצות דמוגרפיות מגוונות
בחברה בישראל לפי ענפים כלכליים ומתמקד בחמש
קבוצות ,שבנוגע אליהן קיימים נתונים מִנהליים:
נשים ,ערבים ,ילידי אתיופיה ,חרדים ובני  45ומעלה.
מטרת המדד היא לקדם שימוש במידע על מנת
להאיר ולהנחות את פעילותם של עסקים ,ארגונים
חברתיים ומשרדי הממשלה למען הגברת העסקה
ושכר שוויוניים של קבוצות מגוונות בשוק העבודה.
מדידה של המצב הקיים ומעקב אחר שינויים לאורך
זמן יאפשרו למעסיקים לבחון מה מידת הגיוון בעסק
שלהם ביחס לענף שאליו הם שייכים ולגבש תוכניות
ומענים לקידום הגיוון בעסק.
בכנס נכחו נציגי תקשורת רבים ,ומדד הגיוון זכה
לסיקור תקשורתי נרחב .חלק מהכתבות מצורפות
כנספח לדוח זה.

לאחר מכן הוצג מדד הגיוון על ידי הגב' חנה קופפר,
מנהלת המחקר של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
עד לא מכבר ,והגב' יפית אלפנדרי ,מנהלת תחום
צריכה וכספים וממונה על הסטטיסטיקה המגדרית
והשוויון המגדרי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
בהמשך האירוע התקיים פאנל בהנחיית העיתונאית
לינוי בר גפן בהשתתפות פרופ' מומי דהאן ,פרופ'
לכלכלה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה
העברית; גב' נסרין חאג' יחיא ,מרצה וחוקרת מהמכון
הישראלי לדמוקרטיה; גב' מיכל צוק ,הממונה על
התעסוקה ,משרד הכלכלה; ומר מוטי פלדשטיין,
מנכ"ל קמ"ח (קידום מקצועי חרדי).
30

יום עיון לעוזרים משפטיים
בחודש מארס הרצו עו"ד שירי לב-רן לביא ,נציבה
אזורית לתל אביב והמרכז ,וגב' חנה קופפר,
מנהלת תחום המחקר ,ביום עיון בפני ציבור
העוזרים המשפטיים .עו"ד לב-רן לביא סקרה את
ההתפתחויות המשפטיות והחקיקתיות העדכניות
בתחום של פערי שכר מגדריים .גב' חנה קופפר
הציגה ממצאים מכמה סקרים שבוצעו בנציבות
השוויון בנושא פערי שכר מגדריים ,וכן את המחשבון
של פערי שכר מגדריים שפותח במסגרת מיזם "שוות
ערך".

כנס "קולקטיב אימפקט"
באפריל השתתפה הנציבה הארצית ,עו״ד מרים
כבהא ,בכנס מנטורינג שיזמה קולקטיב אימפקט
בעיר נצרת ,ואשר נערך במעמד נשיא המדינה ,מר
ראובן (רובי) ריבלין .במהלך הכנס הנציבה הארצית
נשאה דברים והתייחסה לחזונה של הנציבות להוות
כוח המניע שוויון הזדמנויות בשוק העבודה ולחשיבות
הרבה ביצירת שוק עבודה מגוון ,שיביא לקידום שוויון
הזדמנויות בעבודה ויעלה את רווחיות העסקים ואת
רווחתנו כחברה.

תוכנית מיפנה-מסאר
עו"ד פיראס פראג' ,הנציב האזורי של חיפה והצפון,
הרצה בפני קבוצת נשים ממגוון אוכלוסיות במסגרת
תוכנית "מיפנה-מסאר" שמפעילה עמותת "בעצמי"
המבוססת על בנייה של רשת תמיכה תעסוקתית
לנשים ,החל משלב ההכנה ליציאה לעבודה ועד
השמה יציבה ומקדמת .ההרצאה עסקה בשוויון
ההזדמנויות בשוק העבודה ובמיוחד בתחום של
זכויות נשים וחוקי המגן.

קרן קיסריה

נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי) ריבלין ,נושא דברים באירוע
השקת מדד הגיוון בבית הנשיא ,דצמבר 2016

של הנציבה עסקה בשוויון הזדמנויות בתעסוקה,
ביתרונות הגיוון תעסוקתי ובאופן שבו הם כשגרירים
יכולים לקדם את הנושא בהמשך דרכם.

בחודש אפריל הרצתה הנציבה הארצית ,עו״ד מרים
כבהא ,בפני סטודנטים מארגון שגרירי רוטשילד
 ארגון הפועל במטרה לקדם מצוינות אקדמית,אישית ועשייה חברתית .בארגון חברים כיום כ350-
סטודנטים מן הפריפריה החברתית והגאוגרפית ,אשר
לומדים במגוון חוגים ב 11-מוסדות אקדמיים שונים
בפריסה ארצית .התהליך החברתי שהשגרירים
עוברים מבוסס על מסלולי התמקצעות ,אשר
מיושמים בארגונים חברתיים ומיועדים לשרת ולחזק
מקצועות נחוצים למגזר החברתי בישראל .הרצאתה

הנציבה הארצית ,עו"ד מרים כבהא ,מרצה בפני סטודנטים מארגון
שגרירי רוטשילד ,אפריל 2016

הרצאות בחוג ללימודי עבודה,
אוניברסיטת תל אביב
גב' חנה קופפר ,מנהלת תחום מחקר בנציבות השוויון,
העבירה שיעור לסטודנטים לתואר שני בחוג ללימודי
עבודה ,הפקולטה למדעי החברה ,באוניברסיטת
תל אביב .בהרצאתה התמקדה גב' קופפר בשיטות
מחקר לבחינת מצבן של קבוצות מופלות בשוק
העבודה והציגה את ממצאי הסקרים העדכניים
בנושא שבוצעו בנציבות השוויון.
באירוע נפרד הרצתה הנציבה האזורית לתל אביב
והמרכז ,עו"ד שירי לב-רן לביא ,בפני סטודנטים
לתואר שני בלימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב.
ההרצאה נסובה על גיוון תעסוקה במקום העבודה
ועל הדרכים להשגתו.

יום עיון לרכזי תעסוקה של חברת
"אלפנאר"
במסגרת יום עיון שקיימה חברת "אלפנאר" בבסמת
טבעון לכלל רכזי התעסוקה שלה ,הרצה עו"ד פיראס
פראג' ,הנציב האזורי של מחוז חיפה והצפון ,על
חקיקת השוויון בעבודה ,זכויות המגן והטרדה מינית
במקומות העבודה.
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בנושא .לדעת נציבות השוויון מילת המפתח במודל
הפרישה הרצוי צריכה להיות גמישות ,ובקביעת מודל
כזה יש להביא בחשבון פרמטרים שונים ובהם-
ביטחון תעסוקתי ,מגזר ציבורי או פרטי ,עיסוק
במקצועות שוחקים ,שיקולים מערכתיים ועוד.

הרצאה בחברת "פרזנטנס"
בחודש ספטמבר נשאה עו"ד ג'נט שלום ,הנציבה
האזורית של מחוז ירושלים והדרום ,הרצאה על
גיוון בתעסוקה לעובדי חברת "פרזנטנס" בירושלים.
פרזנטנס היא חברה ליזמות חברתית המפעילה
תוכניות לטיפוח יזמות חברתית ויזמות עסקית
בישראל .בהרצאתה דיברה הנציבה האזורית על
החשיבות של שוויון הזדמנויות בשוק העבודה ,בייחוד
בארגונים חברתיים אשר מבקשים להוביל שינויים
חברתיים חיוביים בחברה הישראלית.

ערב עיון בנושא חוק שכר שווה לעובדת
ולעובד ,לשכת עוה"ד מחוז מרכז

בתמונה :עו"ד פיראס פארג' ,נציב אזורי של חיפה והצפון ,מרצה
בפני סטודנטים וסטודנטיות במסגרת קורס מבוא למשאבי אנוש
באוניברסיטת חיפה.

יום עיון לרגל יום מאבק בלהט"בופוביה -
אוניברסיטת תל אביב

גב' חנה קופפר ,מנהלת תחום המחקר בנציבות,
השתתפה בכנס שנערך באוניברסיטת תל אביב ביום
ההבנ"ה (היום הבינלאומי למאבק בלהטבפוביה).
במסגרת הכנס הושקו ממצאי סקר תחושות וחוויות
אפליה של מועסקים מקהילת הלהט"ב בשוק
העבודה בישראל ,שנערך על ידי נציבות השוויון .גב'
קופפר הציגה בהרצאתה ממצאים עיקריים מתוכו,
לרבות ממצאים העוסקים בתת-תעסוקה ובאבטלה
של תת-קבוצות בקהילת הלהט"ב.

האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה
בחודש מאי השתתפה הנציבה הארצית ,עו״ד מרים
כבהא ,בכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקר
יחסי עבודה .הנציבה השתתפה בפאנל שעסק
בסוגיית "גיל הפרישה  -ביטולו ,דחייתו או הגמשתו?".
הנציבה הציגה בפאנל את עמדתה של הנציבות
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במסגרת ערב עיון של לשכת עורכי הדין מחוז המרכז
נתנה גב' חנה קופפר ,מנהלת תחום המחקר ,את
הרצאת הפתיחה בנושא "פערי שכר מגדריים בשוק
העבודה בישראל – תמונת מצב  ."2015בהרצאתה
סקרה נתונים מן הארץ ומן העולם ,התייחסה לגורמים
המרכזיים לתופעה של פערי השכר המגדריים והציגה
את ממצאי הסקרים שבוצעו על ידי נציבות השוויון
בנושא זה .עו"ד ג'נט שלום ,הנציבה האזורית של
מחוז ירושלים והדרום ,השתתפה במושב שעסק
בנושא "הגורמים לפערי השכר המגדריים וכיצד ניתן
לפעול לצמצומם" ,ועו"ד שירי לב-רן לביא ,הנציבה
האזורית של מחוז תל אביב והמרכז ,הנחתה את
המושב בנושא "תביעות מכוח החוק בבתי הדין
לעבודה ,הקושי ביישומו של החוק ובהוכחת פערי
שכר וכיצד ניתן להוביל שינוי של ממש בנושא".

דוכן הסברה במסגרת יום זכויות עובדים
באוניברסיטה העברית בחודש יוני לקחו
חלק עו"ד סנדקה יוסף והמתמחה גב' חנה אלחדד
מנציבות ירושלים והדרום בדוכן הסברה שעסק
בזכויות עובדים באוניברסיטה העברית .עו"ד סנדקה-
יוסף והמתמחה אלחדד הסבירו לסטודנטים (שהם
העובדים/ות והמעסיקים/ות של מחר) מהו שוויון
הזדמנויות ,מהי אפליה ,כיצד מזהים אותה וכיצד
אפשר יחד למגר אותה משוק העבודה והחברה
בישראל.

הרצאה בקורס מטעם משרד החוץ

עו"ד שירי לב-רן לביא ,נציבה איזורית של ת״א והמרכז ,בהרצאה
בפני נציגים של התאחדות המלונות בישראל.

הרצאה בהשתלמות של לשכת עורכי הדין
בחודש יולי הרצתה עו״ד ג׳נט שלום ,הנציבה
האזורית של מחוז ירושלים והדרום ,במסגרת
השתלמות על דיני עבודה בלשכת עורכי הדין
באשדוד .ההרצאה עסקה בפרקטיקה ובפסיקה
של תיקי שוויון הזדמנויות בבתי הדין לעבודה וכן
דנה בשאלה מתי התנהלות של מעסיקים/ות עולה
כדי אפליה וכיצד ניתן לזהות אותה ,ומהם האתגרים
וההזדמנויות בתביעות על רקע אפליה.

הרצאה בפני רשות החברות
בחודש ספטמבר הרצתה הנציבה הארצית ,עו״ד
מרים כבהא ,ביום עיון על העסקה מגוונת שנערך
ברשות החברות .ההרצאה עסקה בחובות משפטיות
בנושא גיוון תעסוקתי בחברות ממשלתיות וביתרונות
הגיוון התעסוקתי.

הרצאה בעיריית קריית גת  -פורום א'
בחודש אוקטובר הרצתה עו״ד ג׳נט שלום ,הנציבה
האזורית של מחוז ירושלים והדרום ,בפני הנהלת
עיריית קריית גת בנושא "שוויון הזדמנויות ,גיוון
והכלה" .הרצאה זו ניתנה במסגרת שיתוף פעולה שבו
נציבות השוויון מבקשת לסייע לעירייה לקדם שוויון
הזדמנויות ולמגר אפליה על רקע גיל ,מגדר ,לאום,
מוצא ועוד ברשות המקומית.

השתתפות בפאנל של עיריית רעננה
בחודש יוני השתתפה עו״ד ג׳נט שלום ,הנציבה
האזורית של מחוז ירושלים והדרום ,בערב עיון בנושא
"חוק שכר שווה לעובדת ולעובד" במנהלת עסקים
רעננה ,מרכזים אקדמאיים .עו"ד ג'נט שלום לקחה
חלק בפאנל שעסק בגורמים העיקריים לפערי השכר
המגדריים ,וכיצד ניתן להוביל לשינוי של ממש בנושא
ולצמצום פערי שכר בשוק העבודה בישראל.

בחודש ספטמבר הרצתה הנציבה האזורית של מחוז
ירושלים והדרום ,עו"ד ג'נט שלום ,בשפה האנגלית
במסגרת הקורס "היבטים מגדריים במערכות תמך
ליזמות" שנערך בשיתוף פעולה עם SLOVAKAID
במרכז גולדה מאיר שבחיפה .הקורס נערך בשיתוף
עם מש"ב  -הסוכנות הישראלית לפיתוח בינלאומי
מטעם משרד החוץ .ההרצאה עסקה באתגרים
ובהישגים בתחום שוויון ההזדמנויות בעבודה בשוק
העבודה הישראלי.

עו"ד ג'נט שלום ,נציבה אזורית של ירושלים והדרום ,מרצה בפני
באות הכנס ליועצות למעמד האישה במלון לאונרדו בתל אביב.
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סדרת הרצאות של הנציבה הארצית
בארצות הברית

הרצאה בוועדה למעמד האישה
בהסתדרות

בחודש נובמבר נסעה הנציבה הארצית ,עו״ד מרים
כבהא ,לשבוע הרצאות בארצות הברית והרצתה
בפני לשכת עורכי הדין והאוניברסיטה בוושינגטון,
בפני איגוד עורכי הדין בתחום התעסוקה בסן
פרנסיסקו ובכנס שאורגן על ידי ה NCJW-והקונסוליה
הישראלית בניו יורק.
הנציבה תיארה בפני הארגונים השונים את עבודתה
של נציבות השוויון בישראל ,לרבות קידום מיעוטים
ונשים בשוק התעסוקה ,צמצום פערי שכר וחשיבות
הגיוון התעסוקתי בשוק העבודה הישראלי וכן הציגה
את תוכניותיה של הנציבות לעתיד בתחום זה.

עו"ד נועה נאמן מהנציבות הארצית הרצתה
בפני חברי הוועדה למעמד האישה בבית נבחרי
ההסתדרות בנושא "שוויון הזדמנויות בשוק העבודה
בישראל" במיוחד בנוגע למגדר .בהרצאתה התמקדה
עו"ד נאמן בתמונת המצב של הנשים הישראליות
בשוק העבודה ,בתופעה של פערי השכר ובפיטורי
נשים מחמת היריון.

כנס "גיוון מעבר לחוק"
עו"ד מיראל נח׳ול מרצה על פערי שכר במגזר הערבי בכנס
"שובר שוויון  "3לזכרה של עו"ד אודליה לוי-אטינגר.

הרצאה בפני מנהלים בהכשרה של
מכון אדם מילוא
עו"ד נועה נאמן מהנציבות הארצית הרצתה על שוויון
ההזדמנויות בעבודה במכון אדם מילוא בפני מנהלי
משאבי אנוש במסגרת הכשרות למעסיקים .עו"ד
נאמן הרחיבה בהרצאתה על נושא שוויון הזדמנויות
בעבודה ,על תפקידה של נציבות השוויון ,על העדפה
מתקנת ,על סוגי האפליה הקיימים בשוק העבודה ועל
חשיבות הגיוון התעסוקתי בשוק העבודה וחשיבותם
של מנהלי משאבי האנוש בתהליך.

הרצאה בפני בוגרות מכללת נעמ"ת
בנצרת
עו"ד פיראס פראג' ,הנציב האזורי של חיפה והצפון,
נשא הרצאה בפני קבוצת נשים שסיימו לימודי סייעות
שיניים במכללת נעמ"ת בנצרת .ההרצאה עסקה
בשוויון ההזדמנויות בשוק העבודה ובמיוחד בנושא
זכויות נשים והטרדה מינית במקומות העבודה.

פורום סמנכ"לים במשאבי אנוש
בחודש נובמבר השתתפה הנציבה הארצית,
עו״ד מרים כבהא ,בכנס השני של פורום סמנכ"לים
במשאבי אנוש ,אשר הוקדש ליצירת מובילּות
והשפעה מקצועית וציבורית .את הכנס ארגנה
העמותה לניהול ,פיתוח וחקר משאבי אנוש בישראל,
והוא התקיים באוניברסיטת תל אביב .הנציבה
הרצתה בפני באי הכנס על שוויון הזדמנויות
בתעסוקה ועל עבודת הנציבות.
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יום עיון בנושא עוצמה נשית בעולם
העבודה
עו"ד פיראס פראג' ,הנציב האזורי של מחוז חיפה
והצפון ,השתתף ביום עיון בנושא "עוצמה נשית
בעולם העבודה" שארגן "ויצו" ישראל בעיריית חיפה.
במהלך יום העיון נשא עו"ד פראג' הרצאה בפני
קבוצת נשים עובדות ממחלקות מגוונות בעירייה,
שעסקה בתמונת המצב של עולם העבודה בישראל
ובמיוחד בנשים ,בפערי שכר מגדריים ובהתמודדויות
ייחודיות של נשים בעולם העבודה.

בחודש יוני השתתפה הנציבה הארצית ,עו״ד מרים
כבהא ,בכנס "גיוון מעבר לחוק" שערך הפורום
הישראלי לגיוון בתעסוקה בשיתוף עם הקליניקה
לגיוון תעסוקתי במכללה האקדמית תל אביב יפו.
הנציבה חלקה עם הנוכחים את חזון הנציבות בנושא
והשתתפה בפאנל "גיוון תעסוקתי במרחב המשפטי -
מדיניות ופרקטיקה" ,שעסק בחשיבות הגיוון ,בחסמים
בפני תעסוקה מגוונת במשרדים מובילים לעריכת
דין ובכלים להתמודדות עימם .בכנס השתתפו
מנכ"לית משרד המשפטים ,עו"ד אמי פלמור ,ונציגים
ממשרדים של העורכי דין המובילים במשק ומעמותת
קמ״ח (קידום מקצועי חרדי).

הרצאות במרכזי ריאן
במסגרת שיתוף פעולה בין נציבות השוויון לחברת
"אלפנאר" המפעילה את מרכזי ריאן נשא עו"ד
פיראס פראג' ,הנציב האזורי של מחוז חיפה והצפון,
סדרת הרצאות במרכזי ריאן בנצרת ,בסכנין,
בעראבה ,באבו סנאן ובעוספיא בפני ציבור בלתי
מועסקים וציבור עובדים בתת-תעסוקה .ההרצאות
הועברו במסגרת סדנאות הכשרה שחברת "אלפנאר"
מקיימת ,אשר נועדו לתת מענה לאוכלוסייה הערבית
בתחום ההשתלבות בעולם העבודה ,להעלות את
המודעות לחקיקת השוויון בעבודה ולהקנות כלים
וידע להשתלבות והתמודדות עם חסמים בשוק
העבודה.

קליניקות משפטיות
עו"ד נועה נאמן מן הנציבות הארצית נשאה הרצאות
בפני סטודנטים בקליניקות המשפטיות בקריה
האקדמית אונו ובמרכז הבינתחומי בהרצליה .עו"ד
נאמן הרחיבה בהרצאותיה על סוגי האפליה הקיימים
בשוק העבודה ,על תפקידה של נציבות השוויון ועל
חשיבות הגיוון התעסוקתי בשוק העבודה.

הרצאות לתלמידי תיכון

הנציבה הארצית ,עו"ד מרים כבהא ,עם משתתפי כנס גיוון מעבר
לחוק ,ובהם מנכל"ית משרד המשפטים עו"ד אמי פלמור ,אברמי
יוסטמן ומשתתפים נוספים.

עו"ד פיראס פראג' ,הנציב האזורי של מחוז חיפה
והצפון ,נשא שתי הרצאות לתלמידי כיתה י"ב בבית
הספר תיכון "אלתסאמוח" באום אל פחם ובבית ספר
"הגליל" בנצרת במטרה לחשוף את דור העתיד של
המשתתפים בשוק העבודה בכל הנוגע לזכויותיהם
לפי חקיקת השוויון ולחוקי המגן ולנושא הטרדה מינית
בעבודה.
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עידוד וקידום שוויון
בשוק העבודה בישראל
שיתופי פעולה עם
מעסיקים/ות
פיתוח תוכנית להטמעת שוויון במועצה
האזורית אבו בסמה
בהמשך להחלטת בית המשפט בהליך ע"ע 20812-
 12-14שבו ניתנה החלטה כי הנציבות תפעיל תוכנית
להטמעת שוויון ,הנציבות האזורית של ירושלים
והדרום פועלת מול משרדי חן אביטן בבאר שבע,
המייצגים את המועצה האזורית אבו באסמה.
באוגוסט נערכה פגישת מעקב אחר יישום התוכנית
להטמעת שוויון ,ובה הוצגו בפני הנציבות רשימות
המועסקים והמכרזים המפורסמים במועצות האזוריות
באבו בסמה .המכרזים נבחנו בנוגע להתאמתם
לאוכלוסייה הערבית .בהמשך נערך מיפוי לבחינת
תת-ייצוג בתפקידים שונים ,וכן גובשה תוכנית
מותאמת לקידום השוויון ונערך מסמך הצהרת כוונות.

תוכנית להטמעת שוויון באוניברסיטה
העברית בירושלים
בעקבות פנייה של סטודנט שהופלה ,לטענתו ,בקבלה
לעבודה במוקד הביטחון באוניברסיטה העברית,
נפתח הליך של פיתוח תוכנית להטמעת שוויון בקבלה
לעבודה באוניברסיטה העברית .בחודש נובמבר
התקיימה פגישה ראשונה בנושא ,ובה הוחלט לפעול
באופן אקטיבי לאיתור נשים מתאימות לתפקיד.
הוחלט על ביצוע יישוג על ידי פרסום מודעות דרושים
הפונות לנשים ופרסומם באתרים רלוונטיים .בשלב
הבא תקבע פגישת מעקב לבחינה של הצלחת
הקריאה וביצוע העדפה מתקנת באופן ראוי ולבחינת
הצעדים הבאים.

השתתפות בוועדה לקידום נשים בשלטון
המקומי
הוועדה הוקמה ביוזמת שר הפנים במטרה לעודד
קידום נשים למשרות בכירות בשלטון המקומי
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ולהגדיל את ייצוגן .בוועדה חברים נציגי שלטון מקומי
ונציגים ממשרד האוצר ,משרד הפנים ,נש"מ ,משרד
הכלכלה ועו"ד ג'נט שלום ,הנציבה האזורית של מחוז
ירושלים והדרום .בישיבה הראשונה שהתקיימה
בחודש יולי ,הוגדרו יעדי הוועדה ,בהם :הגדלת הייצוג
הנשי בדרג הנבחר ,הגדלה של מספר הנשים חברות
דירקטוריון ,יצירת עתודה ניהולית של עובדות ברשות
המקומית ,פיתוח מנהיגות נשית מקומית קהילתית,
השוואה של פערי שכר בשלטון המקומי והטמעה של
תוכניות מגדר בחינוך .לשם כך חולקו חברי הוועדה
לצוותי משנה .הצוות שאליו עו"ד ג'נט שלום ,הנציבה
האזורית של ירושלים והדרום ,משתייכת יחד עם גב'
מרגלית בוטרמן ממשרד הפנים קיבל את המנדט
החקיקתי .במסגרת זו נסקר המצב המשפטי הקיים
היום ,ונערכה השוואה בין דוחות קיימים העוסקים
בנושאים של קידום נשים בשירות הציבורי .אומצו
חלק מההמלצות המופיעות בהן ,אשר יכולות
להתאים להחלה בשלטון המקומי ,והוספו המלצות
חדשות .בשלב זה גובש הנוסח הראשוני של כלל
המלצות הצוותים השונים לחיזוק מעמד הנשים
בשלטון המקומי.

שיתופי פעולה עם ארגוני
המגזר השלישי
פורום יוצאי אתיופיה
בחודש יוני הושק פורום יוצאי אתיופיה .הפורום פועל
להגברת הייצוג של יוצאי אתיופיה בשוק העבודה
הישראלי (הציבורי והפרטי כאחד) במיוחד בנושא
העסקה איכותנית וקידום .הפורום הוקם על ידי
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ,ומובילות אותו עו"ד
שירי לב-רן לביא ,הנציבה האזורית של מחוז תל
אביב והמרכז ,עו"ד נועה נאמן מן הנציבות הארצית
וגב' רחל מרשה מתוכנית מעוז .במהלך השנה
התקיימו שתי התכנסויות של הפורום בחודשים יוני
ואוקטובר.

הפורום להגברת האכיפה בתעסוקה של
האוכלוסייה הערבית
בחודש מאי התקיימה במשרדי הנציבות בחיפה
הישיבה הרביעית של הפורום להגברת האכיפה
בתעסוקה באוכלוסייה הערבית .הפורום נועד ליצור
קואליציה של שיתופי פעולה בין כל הארגונים
והמשרדים הממשלתיים להגברת המודעות והאכיפה
של חקיקת השוויון וחוקי העבודה בחברה הערבית.
במסגרת הישיבה הוצגו ונידונו שלושה יעדי ביצוע
אופרטיביים שבכוונת חברי הפורום לקדם בתקופה
הקרובה.
היעד הראשון  -הקמת כנס השקה של קמפיין
להגברת מודעות העובדים לסוגיות האפליה בשוק
העבודה ,אשר הושק בחודש מארס  .2017היעד
השני שנידון בישיבה נוגע להקמת מערך של סוכני
שטח ,שישמש ידו הארוכה של הפורום בכל הנוגע
להגברת המודעות והאכיפה של חקיקת השוויון וחוקי
המגן .היעד השלישי שהוצג בפני חברי הפורום הוא
פתיחת עמוד ייעודי בפייסבוק שבו יהיו חברים נציגי
הפורום ושותפים נוספים ,ומטרתו להנגיש את המידע
לאוכלוסייה הערבית.
בחודש יולי התקיימה הישיבה החמישית של הפורום
להגברת האכיפה בתעסוקה של האוכלוסייה הערבית
במשרדי הנציבות בחיפה .הישיבה נוהלה על ידי עו"ד
פיראס פראג' ,הנציב האזורי של מחוז חיפה והצפון,
עו"ד מיראל נח'ול מנציבות תל אביב והמרכז וגב'
עינת אשכנזי מתוכנית מעוז.
במסגרת הישיבה הוצג כלי עבודה שישמש את
הפורום להכשרת מערך סוכני שטח ,כאמור .כמו
כן הוצגה הצעה לפתיחת ערוץ יוטיוב שירכז מידע
וסרטונים חשובים ,שיועלו בעתיד על ידי חברי הפורום
בהתאם לתחומי המומחיות והעיסוק שלהם.
במסגרת הפורום נערכה סדרת מפגשים נוספים עם
ארגונים העוסקים בנושא תעסוקת ערבים ואפליית
ערבים ,בהם מפגש שנועד לבחון את האפשרות של
הגברת האכיפה באמצעות פניות שמגיעות לעמותות.
כמו כן נערכו מפגשים (בחודש יולי) עם הקליניקה
לפמיניזם ומשפט באוניברסיטת חיפה ועם הקליניקה
לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב ,אשר בחנו
אפשרויות של שיתוף פעולה בתיקים משפטיים.
התקיימה גם פגישה עם נציגי המרכזים לפיתוח

קריירה במוסדות האקדמיים שונים במטרה להעלות
את המודעות בקרב הסטודנטים לחקיקת השוויון
ולעצם קיומה של הנציבות כגוף האמון על אכיפה
של חקיקת השוויון.

שיתופי פעולה עם האקדמיה
שיתוף פעולה עם הקליניקה המשפטית
במכללת ספיר בדרום
ב 2016-נבנה שיתוף פעולה עם הקליניקה
המשפטית במכללת ספיר בשדרות ,ובמסגרתו
מגיעים סטודנטים מהקליניקה המשפטית להכשרה
מעשית בנציבות .בשנה זו הצטרף לנציבות
סטודנט מהקליניקה המשפטית שעבד על יצירת
פורום להגברת האכיפה של שוויון הזדמנויות
בעבודה בדרום .הסטודנט ערך מיפוי של הארגונים
הרלוונטיים ופניות לשיתוף פעולה עם הנציבות.
במקביל ,הנציבות האזורית של תל אביב הזמינה
סטודנטית מהקליניקה המשפטית בספיר לבצע את
ההכשרה המעשית בנציבות .הסטודנטית סייעה
לנציבות להכין מסמך קריטריונים למעסיקים באשר
להתנהלות רצויה במקרים של התבטאויות מפלות
על רקע לאום או השקפה פוליטית במרשתת,
השתתפה בדיונים משפטיים שבהם הנציבות הייתה
מעורבת ואף סייעה בקיבוץ פסקי דין רלוונטיים.
בעקבות הקשרים שנוצרו עם מכללת ספיר מתוכנן
כנס של נציבות השוויון בשיתוף עם המכללה.

פרויקט התמחות בשיתוף פעולה עם
אוניברסיטת קורנל בארצות הברית
זו השנה השנייה שבה מתקיים שיתוף פעולה עם
אוניברסיטת קורנל שבארצות הברית ,השולחת
מטעמה סטודנטים לתקופת התמחות בת כמה
חודשים בנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה
בישראל .השנה התמחתה בנציבות ירושלים והדרום
הסטודנטית שירה כץ ,שסייעה רבות בהכנת הרצאות
לנציבות הארצית ובחיפושים במאגרים של חומר
משפטי על משפט משווה ובכתיבת חוות דעת
לנציבות האזורית ירושלים.
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שיתופי פעולה עם משרדי
ממשלה

מחקר

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.

נציבות השוויון האמונה ,בין השאר ,על העמקה
והגברה של הידע בתחומי פעילותה ,מבצעת מדי
שנה סקרים ומחקרים בנושאים רלוונטיים .בשנת
 2016התרכזה הנציבות בתכנון ובנייה של מדד הגיוון,
אשר נבנה בשני שלבים  -מיפוי ענפי הכלכלה לשנת
 2012כפיילוט ,ופיתוח מדד הגיוון במלואו ,הכולל גם
את מיפוי הגיוון ב 20-ענפי כלכלה מרכזיים במשק
לשנת .2014
בצד המדד נערכה גם סקירה של הרכב כוח האדם
במשלחי יד לפי קבוצות האוכלוסייה הנחקרות במדד
הגיוון ככלי נוסף להערכת מצבן של הקבוצות בשוק
העבודה.

הצוות הבין-משרדי למיגור הגזענות נגד
יוצאי אתיופיה
הנציבה הארצית הייתה חברה בצוות הבין-משרדי
למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה יחד עם נציגים
ממשרדי הממשלה ,משטרת ישראל וצה"ל וכן
נציגי הקהילה מעמותות ורשויות מקומיות ופעילים
חברתיים .הצוות כתב דוח מפורט המשקף תחושות
קשות של אפליה וגזענות בקרב יוצאי אתיופיה
ומפרט שורה של המלצות ליישום במשרדי הממשלה
ורשויות המדינה .הדוח הוגש לראש הממשלה
ביולי  .2016בין ההמלצות המרכזיות :הקמת יחידה
ממשלתית במשרד המשפטים לתיאום המאבק
בגזענות ,מינוי "ממונה על אפליה וגזענות" בכל משרד
ממשלתי ,יצירת מסגרת לנקיטת הליכים משמעתיים
נגד עובדי מדינה ובעלי מקצועות מוסדרים במקרים
של "הטרדה גזענית" ,קביעת נהלים להגדרת סמכותם
של שוטרים לפנות לאדם בדרישה להזדהות ואופן
מימוש הסמכות בנסיבות שונות ,ייצוג משפטי חינם
בתביעות שעניינן אפליה על רקע גזעני בכניסה
למקומות ציבוריים ,המלצות להגברת נוכחות חיובית
של יוצאי אתיופיה במרחב הציבורי ,התרבותי
והתקשורתי ,מנגנון חדשני לקליטה מהירה של
אקדמאים יוצאי אתיופיה בשירות הציבורי והרחבת
הפיילוט לנשיאת מצלמות גוף על ידי שוטרים לתחנות
משטרה בערים שבהן יש שיעור גבוה של יוצאי
אתיופיה.
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ציון השוויוניות בשכר לכל קבוצה מחושב כאחוז
שכר הקבוצה משכר קבוצת ההשוואה (גברים
לעומת נשים ,יהודים לעומת ערבים ,חרדים לעומת
יהודים שאינם חרדים וכן הלאה) .ציון השווה ל1-
מעיד על שוויוניות מלאה בשכר .אם שכר הקבוצה
גבוה משכר קבוצת ההשוואה ,מתקבל ציון גבוה
מ( 1 -לצורך חישוב הממוצע לכל הקבוצות ציון גבוה
מ 1-תוקנן ל.)1-

מדד הגיוון
מדד הגיוון הוא כלי שפותח במסגרת שיתוף פעולה
בין גב' חנה קופפר מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה,
גב' יפית אלפנדרי וגב' אילה גינת מהלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ופרופ' אלכסנדרה קלב מהחוג
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
מדד הגיוון לשנת  2016מציג תמונת מצב של הייצוג
ושוויוניות השכר של חמש קבוצות דמוגרפיות בחברה
בישראל  -נשים ,ערבים ,ילידי אתיופיה ,חרדים ובני
 45ומעלה ב 20-ענפי כלכלה מרכזיים .דירוג הענפים
מבחינת הייצוג והשוויוניות בשכר מופיע הן במשולב
והן באופן פרטני לכל קבוצה.
בנוסף לחישוב המדד בוצע ניתוח עומק של דפוסי
הייצוג והשכר של הקבוצות הדמוגרפיות בתוך
הענפים השונים לפי מין ,גיל וגודל הארגון המעסיק.
ציון הייצוג לכל קבוצה מחושב כשיעור התעסוקה של
קבוצת אוכלוסייה בענף ביחס לשיעורה באוכלוסייה
בגילאי עבודה ( 18עד  ,)65+כדלהלן :נשים ;51.1% -
ערבים  ;18.7% -ילידי אתיופיה  ;1.1% -חרדים -
 ;6.7%בני  45ומעלה  .42.2% -דירוג הייצוג נע בין
( 0היעדר 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 .כל קבוצה
מקבלת משקל זהה ( )20%בחישוב הציון המשולב.
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לוחות  1ו 2 -שלהלן מציגים את דירוגי הענפים לפי ציון הייצוג המשולב (לוח  )1ולפי ציון השוויוניות בשכר
המשולב (לוח  )2של נשים ,ערבים ,ילידי אתיופיה ,חרדים ובני  45ומעלה.
הלוחות ממוינים בסדר יורד ,מהענף השוויוני ביותר לענף הכי פחות שוויוני.

לוח  - 1דירוג ייצוג

לוח  - 2דירוג שוויוניות שכר

שיעור הנשים ,ערבים ,ילידי אתיופיה ,חרדים
ובני  45ומעלה בענף ,ביחס לשיעורם בגילאי
עבודה

אחוז שכר נשים ,ערבים ,ילידי אתיופיה ,חרדים ובני
 45ומעלה ,מתוך שכר קבוצת ההשוואה
ממוצע
ציוני
שוויוניות
שכר

16

ביטוח ,ביטוח משנה וקרנות
פנסיה ,ופעילויות עזר הנלוות
לשירותים פיננסיים ולביטוח

0.558

1

ייצור טקסטיל ומוצרי הלבשה

0.934

1

שירותי תחזוקה לבניינים
ועבודות גינון

0.835

17

ייצור מחשבים ,מכשור
אלקטרוני ואופטי

0.488

17

2

ייצור מוצרי מזון ,משקאות
ומוצרי טבק

0.902

2

שירותי תעסוקה

0.815

18

הפקה ,פוסט-פרודקשן והפצה,
ושידור תכניות רדיו וטלוויזיה

0.446

18

3

שירותי תעסוקה

0.902

3

מכירה קמעונית ,פרט לכלי
רכב מנועיים

0.782

0.430

4

מכירה קמעונית ,פרט לכלי
רכב מנועיים

0.882

4

הפקה ,פוסט-פרודקשן והפצה,
ושידור תכניות רדיו וטלוויזיה

תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום
המחשבים ושירותים נלווים
אחרים

0.764

5

שירותי תחזוקה לבניינים
ועבודות גינון

0.859

5

שירותי תקשורת

0.745

6

מסחר סיטוני ,פרט לכלי רכב
מנועיים

0.791

6

ייצור תרופות

0.742

7

הוצאה לאור

0.716

7

הוצאה לאור

0.736

8

תעשיית מתכות בסיסיות

0.679

8

מסחר סיטוני וקמעוני בכלי
רכב

0.735

9

שירותי אדריכלות והנדסה,
בדיקות טכניות וניתוח נתונים
טכניים

0.650

9

ייצור מוצרי מזון ,משקאות
ומוצרי טבק

0.712

10

שירותים פיננסיים ,פרט
לביטוח ולקרנות פנסיה

0.631

10

תעשיית מתכות בסיסיות

0.711

כפי שניתן לראות בלוח  ,1חמשת הענפים המגוונים
ביותר בדירוג הייצוג (בייחוד בעלי הייצוג הגבוה ביותר
של עובדים ערבים וילידי אתיופיה) ,הם ענפי "צווארון
כחול" ,שההכנסה בהם היא הנמוכה ביותר .מתוך 20
הענפים שנבחנו במדד הגיוון ,חמשת הענפים הללו
הם בין ששת הענפים שבהם ההכנסה הממוצעת
ברוטו לחודש היא הנמוכה ביותר ,והיא נעה בין 3,520
ש"ח ל 9,006-ש"ח.

11

מסחר סיטוני וקמעוני בכלי
רכב

0.627

11

שירותים משפטיים ושירותי
חשבונאות

0.697

12

שירותים משפטיים ושירותי
חשבונאות

0.619

12

ייצור מחשבים ,מכשור
אלקטרוני ואופטי

חמשת הענפים בעלי ציוני הייצוג הנמוכים ביותר
הם ענפי "צווארון לבן" ,שההכנסה הממוצעת ברוטו

0.693

13

ייצור תרופות

0.609

13

שירותים פיננסיים ,פרט לביטוח
ולקרנות פנסיה

0.689

14

שירותי תקשורת

0.585

14

מסחר סיטוני ,פרט לכלי רכב
מנועיים

0.674

15

פרסום וחקר שווקים

0.568

15

ייצור טקסטיל ומוצרי הלבשה

0.655

ענף כלכלי
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ממוצע
ציוני
ייצוג

ענף כלכלי

19

20

מחקר מדעי ופיתוח

0.416

16

תכנות מחשבים ,ייעוץ
בתחום המחשבים ושירותים
נלווים אחרים

0.652

פרסום וחקר שווקים

0.644

מחקר מדעי ופיתוח

0.635

שירותי אדריכלות והנדסה,
בדיקות טכניות וניתוח נתונים
טכניים

0.622

19

20

ביטוח ,ביטוח משנה וקרנות
פנסיה ,ופעילויות עזר הנלוות
לשירותים פיננסיים ולביטוח

0.610

לחודש בהם גבוהה מאוד ,והיא נעה בין  12,496ש"ח
ל 22,586-ש"ח.
כפי שניתן לראות בלוח  ,2הענפים עם ציון שוויוניות
השכר הגבוה ביותר הם ענפים שרמת ההכנסה
הממוצעת ברוטו לחודש בהם היא הנמוכה ביותר,
והיא נעה בין  3,520ש"ח ל 6,129-ש"ח .בשלושת
הענפים שבהם השוויוניות בשכר היא הנמוכה ביותר,
כלומר פערי השכר הם הגבוהים ביותר ,ההכנסה
הממוצעת ברוטו לחודש נעה בין  12,918ש"ח
ל 22,586-ש"ח.
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מיפוי ענפי הכלכלה לפי שילוב של ציוני הייצוג והשוויוניות בשכר
שחלקם ענפים שרמת ההשתכרות בהם נמוכה
במיוחד .מנגד ,באזור השמאלי התחתון של התרשים,
המסמל ייצוג נמוך ושוויוניות שכר נמוכה ,מופיעים
ענפי "צווארון לבן" שרמת ההשתכרות בהם גבוהה
עד גבוהה מאוד.

תרשים  22מציג את מיקום הענפים בהצלבה בין ציון
הייצוג (הציר המאוזן) לציון של שוויוניות השכר (הציר
המאונך) .התרשים מלמד שמצב מיטבי של ייצוג
גבוה עם שוויוניות שכר גבוהה (באזור הימני העליון
של התרשים) מתקיים בעיקר בענפי "צווארון כחול",

ייצוג נמוך

0.850

שירותי תחזוקה וגינון
שירותי תעסוקה
מכירה קמעונית

ייצור מוצרי מזון
ומשקאות

שוויוניות
שכר
נמוכה

0.800
שירותי תקשורת
ייצור תרופות
הוצאה לאור
מסחר בכלי רכב
תעשיית מתכות בסיסיות
שירותים משפטיים וחשבונאות

ייצור טקסטיל
והלבשה

מסחר סיטוני

הפקה ושידור תכניות

0.750
0.700

ייצור מחשבים

שירותים פיננסיים
פרסום וחקר שווקים
שירותי אדריכלות והנדסה

0.650

תכנות מחשבים
מחקר מדעי ופיתוח

ביטוח ופנסיה

1.000

0.900

0.800

0.700
ציון ייצוג

0.600

0.600
0.500

0.400

ציון שוויוניות שכר

שוויוניות
שכר
גבוהה

•

יש שונות גדולה בין הקבוצות ברמת
השוויוניות בשכר .להוציא את קבוצת בני
 45ומעלה הרמה של שוויוניות השכר בכל
הקבוצות נעה בין  0.40ל ;0.83-כלומר ,ערבים,
ילידי אתיופיה ,חרדים ונשים מרוויחים בין
 40%ל 83%-מהשכר של מועסקים בקבוצות
ההשוואה שלהם.

רמת ההכנסה בענפים בדירוג נמוך גם בייצוג וגם
בשוויוניות השכר היא מהגבוהות במשק .מדובר
בענפי הביטוח והפנסיה (הכנסה ממוצעת ברוטו
לחודש  13,318 -ש"ח) ,תכנות מחשבים (הכנסה
ממוצעת ברוטו לחודש  20,442 -ש"ח) ומחקר מדעי
ופיתוח ( 22,586ש"ח).
בענפים שבהם יש דירוג גבוה יותר בייצוג
מבשוויוניות השכר ,יש ייצוג גבוה יחסית של
עובדים מקבוצות מגוונות ,אולם עובדים אלו
ככל הנראה משולבים בעיקר במשלחי יד ברמת
השתכרות נמוכה ואינם מצליחים להתקדם במדרג
הארגוני .למשל ,ענף ייצור טקסטיל ומוצרי הלבשה
מדורג ראשון בממד ייצוג ובמקום  15בממד שוויוניות
השכר (הכנסה ממוצעת ברוטו לחודש 8,172 -
ש"ח) ,ענף מסחר סיטוני פרט לכלי רכב מדורג שישי
בייצוג ובמקום  14בשוויוניות שכר (הכנסה ממוצעת
ברוטו לחודש  10,131 -ש"ח) ,ענף שירותי אדריכלות
והנדסה מדורג תשיעי בייצוג ובמקום  19בשוויוניות
השכר (הכנסה ממוצעת ברוטו לחודש 12,918 -
ש"ח) ,וענף שירותים פיננסיים מדורג עשירי בממד
הייצוג ו 13-בממד שוויוניות השכר (הכנסה ממוצעת
ברוטו לחודש  20,076 -ש"ח).
ענפים אחרים הם בעלי ייצוג נמוך יחסית ,אך
דירוג גבוה בשוויוניות השכר .בענפים אלה קבוצות
מגוונות מתקשות להשתלב ,אך כאשר הן משולבות -
שוויוניות השכר בהן גבוהה יותר .דפוס זה נצפה בענף
שירותי תקשורת המדורג במקום  14בייצוג ובמקום
חמישי בשוויוניות השכר (הכנסה ממוצעת ברוטו
לחודש  12,580 -ש"ח) ,ובענף הפקה ושידור תוכניות
רדיו וטלוויזיה המדורג  18בייצוג ובמקום  4בשוויוניות
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•

גיוון סלקטיבי :גם בענפים מגוונים הגיוון אינו
נוגע לכל הקבוצות.
רמות הייצוג ושוויוניות השכר של הקבוצות
שונות זו מזו באופן משמעותי גם באותו ענף.
לדוגמה ,בענף הוצאה לאור לנשים ,לחרדים
ולבני  45ומעלה יש ייצוג גבוה יחסית ,ואילו
לערבים ולילידי אתיופיה יש ייצוג נמוך מאוד.
בענף הפקה ושידור לנשים יש ייצוג גבוה ,אך
לא לשאר הקבוצות.
בענף שירותי תקשורת לכל הקבוצות יש ייצוג
גבוה יחסית מלבד ערבים ובני  45ומעלה.
בענפים כגון מחקר מדעי ופיתוח או שירותי
אדריכלות והנדסה ,רק לנשים ולבני  45ומעלה
יש ייצוג גבוה יחסית ,בעוד בענפי התכנות
והביטוח לחרדים ולנשים יש ייצוג גבוה יחסית,
אך לערבים ,לילידי אתיופיה ולבני  45ומעלה יש
ייצוג נמוך.

המדד מראה בצורה מובהקת כי קבוצות מופלות
מצליחות להשתלב ואף להיות במצב של ייצוג יתר,
בעיקר בענפים שבהם השכר הוא הנמוך ביותר.

תרשים  :22פיזור הענפים לפי מצב הייצוג והשוויוניות בשכר
ייצוג גבוה

הענפים עם ייצוג גבוה ושוויוניות שכר גבוהה הם
הענפים שבהם ההכנסה היא הנמוכה במשק.
הענפים הם :ענף שירותי תעסוקה שבו ההכנסה
הממוצעת היא הנמוכה ביותר ( 3,250ש"ח ברוטו
לחודש) ,ונכללות בו חברות השמה וחברות להעסקת
כוח אדם (אולם לא חברות קבלניות) ,ענף שירותי
תחזוקה לבניינים ועבודות גינון (הכנסה ממוצעת
ברוטו לחודש  4,540 -ש"ח) וענף מכירה קמעונית
פרט לכלי רכב מנועיים (הכנסה חודשית ממוצעת
ברוטו  6,129 -ש"ח).

השכר (הכנסה ממוצעת ברוטו  12,496 -ש"ח).
בחינה של ציוני הייצוג והשוויוניות בשכר בעשרים
הענפים (הדירוג המלא מופיע בנספח א )2בכל אחת
מחמש הקבוצות בנפרד מצביעה על כמה דפוסים:

•

בקרב בני  45ומעלה קיים דפוס של ייצוג
נמוך אך שכר גבוה .בני  45ומעלה מאופיינים
בייצוג נמוך בחלק מן הענפים ,אולם בכל
הענפים ממוצע שכרם שווה לרמת ההשתכרות
בענף או גבוה ממנה .דפוס זה נובע ,בין השאר,
מכך שרמת השכר והדירוג הארגוני עולים לרוב
עם הגיל.

•

נשים הן בעלות הייצוג הגבוה ביותר ,אך
פערי השכר שלהן דומים לפערים של
מועסקים ערבים וילידי אתיופיה .נשים הן
בעלות ציון הייצוג הגבוה ביותר מבין הקבוצות
במדד (להוציא מקרים של ייצוג יתר) .עם זאת,
ממוצע שוויוניות השכר שלהן ( )0.664דומה
לממוצע של שכר הערבים ( ,)0.646ילידי
אתיופיה ( )0.589וחרדים (.)0.632
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•

בקרב ערבים וילידי אתיופיה יש דפוס
בולט של ייצוג יתר בענפים בשכר נמוך.
ערבים וילידי אתיופיה מאופיינים בייצוג יתר
בענפים בעלי ההכנסה הנמוכה ביותר ,כמו
שירותי תחזוקה לבניינים ועבודות גינון; שירותי
תעסוקה; ייצור מוצרי מזון ,משקאות וטבק;
ייצור טקסטיל ומוצרי הלבשה ועוד .ייצוג יתר
כזה אינו מהווה תופעה שוויונית.

•

לחרדים ,בשונה מערבים ומילידי אתיופיה,
יש ייצוג גבוה יחסית גם בחלק ניכר מענפי
"צווארון לבן" ,כמו הוצאה לאור ,שירותים
משפטיים ושירותי חשבונאות ,פרסום וחקר
שווקים ,תכנות מחשבים ועוד .עם זאת ,בענפים
שבהם רמת ההשתכרות היא גבוהה במיוחד,
פערי השכר בין החרדים לבין מועסקים
בקבוצת ההשוואה גבוהים מאוד ומגיעים
לשיעור של כ.50%-

תרשים  :23שיעור השכירים הערבים לפי מין וגודל ארגון בענף שירותים משפטיים
ושירותי חשבונאות2014 ,
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מיפוי הייצוג והשכר של קבוצות מופלות בענפי הכלכלה
בנוסף לדירוג  20הענפים במשק חוברת המדד
כוללת גם בחינה של הבדלים בייצוג ובשוויוניות
השכר של גברים ונשים בקבוצות השונות בתוך כל
ענף על פי גודל הארגון וגיל השכירים .מיפוי פנימי זה
ממחיש כי דפוסי ההדרה ופערי השכר אינם זהים
בין גברים לנשים ובין עובדים בקבוצות גיל שונות גם
בתוך אותה קבוצת אוכלוסייה (ערבים ,ילידי אתיופיה
חרדים ובני  45ומעלה) .דפוסים אלו משתנים גם לפי
גודל הארגון המעסיק.
הממצאים העיקריים העולים מהמיפוי מלמדים
שארגונים גדולים הם לרוב פחות מגוונים .גם בענפים
עם ייצוג גבוה לקבוצות המודרות ההשתלבות היא
לרוב רק בארגונים בינוניים וקטנים .דוגמה בולטת
לכך ניתן לראות בענף שירותים משפטיים ושירותי
חשבונאות.

תרשים  23מראה כי ייצוג הערבים בענף השירותים
המשפטיים ושירותי החשבונאות מרוכז בקרב
המעסיקים הקטנים.
שכירים ערבים מועסקים בעיקר במשרדי עורכי דין
ורואי חשבון קטנים ,ויש להניח שהם נותנים שירותים
בעיקר בתוך החברה הערבית.
המשרדים הבינוניים והגדולים ,שבהם השכר גבוה
יותר ואפשרויות הקידום מרובות יותר ,כמעט שאינם
מעסיקים שכירים ערבים .יתרה מזאת ,אף שנשים
מהוות שני שלישים מכלל השכירים בענף שירותים
משפטיים ושירותי חשבונאות ,בקרב הערבים גברים
מיוצגים כמעט כמו נשים.
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גודל ארגון לפי מספר מועסקים

בחלק מהענפים ארגונים בגדלים שונים מתמקדים בהעסקה מגוונת של קבוצה מסוימת .לדוגמה (תרשים ,)24
בענף תכנות מחשבים שיעור הגברים החרדים יורד מעט עם העלייה בגודל הארגון ,ושיעור הנשים החרדיות גדל
באופן משמעותי בארגונים גדולים בהשוואה לארגונים בינוניים וקטנים .גידול זה גבוה מהגידול בשיעור הנשים
מהאוכלוסייה הכללית בארגונים גדולים .ייתכן שמקורו של דפוס זה במדיניות גיוון מכוונת בקרב מעסיקי היי טק
גדולים לגייס עובדות חרדיות.

תרשים  :24שיעור השכירים החרדים לפי מין וגודל ארגון בענף תכנות מחשבים ,ייעוץ,
מחשבים ושירותים נלווים אחרים2014 ,
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גודל ארגון לפי מספר מועסקים

בשונה מנתוני הייצוג ,באשר לשוויוניות השכר עולה שפערי השכר לרוב נמוכים יותר בארגונים גדולים ,בעיקר בין נשים
לגברים .כך בענפים של שירותים פיננסיים ,תכנות מחשבים ,משפטים וחשבונאות ,ביטוח ופנסיה ואדריכלות והנדסה.
לדוגמה ,בענף שירותים פיננסיים (תרשים  )25הפערים המגדריים בשכר הם ברמה של כ 50%-בארגונים קטנים
וקטנים מאוד לעומת  30%-35%בארגונים גדולים וגדולים מאוד.
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תרשים  :25שכר חודשי ממוצע של נשים וגברים שכירים לפי גודל ארגון בענף שירותים
פיננסיים ,פרט לביטוח ולקרנות פנסיה ,שקלים חדשים2014 ,
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גודל ארגון לפי מספר מועסקים

בבחינת הייצוג לפי גיל הגיוון יורד ,ככל שקבוצת הגיל עולה .בכל ענפי "צווארון לבן" שיעור הנשים ,החרדים ,ילידי
אתיופיה והערבים הגבוה ביותר הוא בקרב מועסקים צעירים בגילאים  29ומטה .ברוב הענפים הללו ייצוג החרדים
והערבים בקבוצת הגיל  44-30יורד באופן משמעותי .קבוצת הגיל הצעירה היא המגוונת ביותר משתי סיבות
עיקריות :ראשונה  -רמת ההשכלה היא גבוהה יותר בקרב צעירים ערבים ,יוצאי אתיופיה וחרדים בהשוואה לדור
המבוגר; שנייה  -ישנה ירידה בשיעור של תעסוקת נשים בגילאי הורות.

הוועדה המייעצת
בשנת  2016הוסיפה לפעול הוועדה המייעצת השנייה
של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה .עם הוועדה
המייעצת החדשה נמנים נציגים מכל המגזרים
(לרשימה המלאה ראו נספח א) ,והם נחלקים לשלוש
קבוצות עבודה עיקריות :צוות ייעוץ משפטי ,צוות
ייעוץ בנושאי מחקר ופיתוח ידע וצוות עבודה בנושא
עצמאותה של נציבות השוויון .בשנת  2015תוקן 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  2016קיימה הוועדה המייעצת שלוש ישיבות
בהן נידונו תוכניות הנציבות לשנה הקרובה ,בניית
תקציב שנתי ,דגשים רצויים בעבודת הנציבות ונמסרו
דיווחים על פעילות נציבות השוויון .כמו כן הועלו
בדיונים הצעות שונות לחשיפת וקידום הנציבות
ועבודתה ,ונדונו דילמות בעבודת הנציבות.

בבחינת השוויוניות בשכר לפי גיל עולה שבקרב בני  45ומעלה פערי השכר בין גברים יהודים לא חרדים ולא
אתיופים לקבוצות המגוונות הם הגבוהים ביותר בכל  20ענפי הכלכלה שנבחנו.
פערי השכר המגדריים עולים באופן משמעותי כבר בגילאים  ,44-30והם גדלים עוד יותר בקרב בני  45ומעלה.
שכר הגברים ממשיך לעלות ,אך לא כן שכר הנשים .דפוס זה אופייני לרוב הענפים שנבחנו .לדוגמה ,בענף מחקר
מדעי ופיתוח הפער המגדרי בגילאי  29ומטה עומד על  ,30%והוא עולה לרמה של  42%בקבוצת הגיל .44-30
בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר הפער מתרחב עוד ומגיע ל ,47%-כפי שניתן לראות בתרשים .26

תרשים  :26שכר חודשי ממוצע של נשים וגברים שכירים לפי גיל בענף מחקר מדעי
ופיתוח ,שקלים חדשים2014 ,
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קבוצת גיל
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מבנה הנציבות

סיכום
בסוף דצמבר  2015נבחרה פה אחד הנציבה הארצית
החדשה ,עו"ד מרים כבהא ,על ידי ועדת האיתור,
והיא החלה את כהונתה מיד לאחר אישור מינויה
בממשלה בחודש ינואר  .2016עו"ד מרים כבהא
החליפה את עו"ד ציונה קניג-יאיר ,הנציבה הארצית
הראשונה והמקימה של נציבות השוויון ,לאחר סיום
כהונתה בת שמונה השנים.

נציבה ארצית

מנהלת תחום הסברה
והדרכה

עורכת דין בנציבות הארצית

מנהלת תחום מחקר

נציב אזורי
חיפה והצפון

מתמחה
במשרה חלקית

נציבה אזורית
ת”א והמרכז

נציבה אזורית
ירושלים והדרום

עורכת דין
בנציבות האזורית

מתמחה

עורכת דין
בנציבות האזורית

מתמחה
במשרה חלקית

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 עדן שטה (עד פברואר) ,עו"ד בוסנה סנדקה-יוסף (מאפריל)
עורכת דין בנציבות הארצית עו"ד נועה נאמן
עורכת דין בנציבות מחוז תל אביב והמרכז עו"ד מיראל נח׳ול
מנהלת תחום מחקר חנה קופפר (עד יולי) ,חגית שריד (מספטמבר)
מנהלת תחום הסברה והדרכה שרה יצחק

בזירה המשפטית טיפלה נציבות השוויון בשנת 2016
בלמעלה מ 700-פניות שהתקבלו על רקע עילות
שונות ,בהן מוצא ,לאום ,היריון ,הורות ,טיפולי פוריות,
גיל ,דת ושירות מילואים .בעוד בעילות הבולטות יותר
בשכיחותן ,כמו היריון וגיל ,נרשמה ירידה במספר
הפניות ובשיעורן ( 14%ו 21%-בהתאמה בהשוואה
לשנת  ,)2015נרשמה עלייה משמעותית מאוד
במספר הפניות על רקע הטרדה מינית (משלוש פניות
ב 2015-ל 25-פניות ב ,2016-פי שמונה יותר ממספר
הפניות ב .)2015-נרשמה עלייה גם במספר הפניות
על רקע מין ( ,)37.1%דת ( )18.5%ולאום (.)11.9%
במהלך שנת  2016הייתה נציבות השוויון מעורבת
ב 15-הליכים משפטיים ,בהם חמישה בנושא
אפליה על רקע מגדר ,ובראשם פסק הדין של
בית הדין הארצי לעבודה בעניין תביעתן של שתי
עובדות בעיריית ירושלים על פערי שכר מגדריים
לפי חוק שכר שווה וחוק השוויון .העירייה נתבעה הן
על ידי העובדות והן על ידי נציבות שוויון הזדמנויות
בעבודה .בית הדין קיבל במלואה את עמדתה של
נציבות השוויון .בפסק דין חשוב זה נקבע כי לא
ניתן להנציח פערי שכר מגדריים במסגרת הסכמים
מקומיים .השופטת הסבירה כי החוק מקל על תובעות
הטוענות לאפליה להתמודד עם המצב הרווח של
אפליה מגדרית בשוק העבודה במטרה לחולל שינוי
חברתי רחב וקבעה כי עצם החלוקה של העירייה את
העובדים לקבוצות נפרדות מהווה אפליה על רקע מין,
היות והחלוקה שבוצעה מוטה מגדרית באופן מובהק.

מתמחה בנציבות האזורית מחוז ירושלים והדרום חנה אלחדד
מתמחה בנציבויות האזוריות מחוז תל אביב והמרכז ומחוז חיפה והצפון
הודיה שקד (עד ספטמבר) ,אלינור פרימן (מספטמבר)
קניית שירותים של עורכי דין חיצוניים :החל משנת  2012נציבות 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".
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הנציבות הייתה מעורבת ב 2016-בשלושה הליכים
משפטיים בנושא אפליה על רקע גיל ,בארבעה
הליכים משפטיים בנושא אפליה על רקע לאום ,וכן
בהליכים משפטיים נוספים בנושאי ייצוג הולם ,אפליה
מחמת נטייה מדינית וזהות מגדרית ואפליה מחמת
היריון והורות.

בתחום המחקר בשנת  2016פותח והושק לראשונה
מדד הגיוון  -ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי
בישראל.
פרויקט חדשני ורחב היקף זה פותח ונערך
בשותפות עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ופרופ' אלכסנדרה קלב מהמחלקה לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב .ממצאיו הוצגו
על ידי צוות הפיתוח בדצמבר  2016בכנס חגיגי בבית
הנשיא ,בחסות כבוד נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי)
ריבלין ,ובברכת שר העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,מר חיים כץ.
מדד הגיוון הוא כלי מחקרי יישומי לבחינת השתלבותן
של קבוצות אוכלוסייה שונות בשוק העבודה ,הן
מבחינת הייצוג בענפי הכלכלה השונים והן מבחינה
של שוויוניות השכר .מאז השקת המדד בבית הנשיא
יש התעניינות רבה מאוד במדד מצד גורמים שונים,
וכמעט כל כלי התקשורת בארץ סיקרו את התוצר
החדשני בכתבות נרחבות.
בתחום ההסברה נציבות השוויון פתחה בסדרה של
כנסי רב-שיח ,שהראשון בהם היה גם הכנס השנתי
השמיני של הנציבות ,שהתקיים ב"טוקהאוס" בנמל
תל אביב ואירח בכירים מהמגזר הציבורי והפרטי
ומהאקדמיה.
לקראת סוף שנת  2015השיקה נציבות השוויון אתר
אינטרנט חדש ומשופר ,ובמהלך  2016המשיכה
הנציבות לקדם את דף הפייסבוק שלה ולהציע תכנים
מגוונים לקהלי יעד שונים בעברית ובערבית .מניין
ה"לייקים" לדף הפייסבוק עמד בסוף שנת  2016על
למעלה מ .10,700-כמו כן צוות הנציבות נשא כ140-
הרצאות למגוון של קהלי יעד.
בשנת  2016יזמה הנציבות שיתופי פעולה חדשים,
ובהם הפורום לקידום יוצאי אתיופיה בשוק העבודה
שמטרתו להגביר את הייצוג של יוצאי אתיופיה
בהעסקה איכותית בשוק העבודה הציבורי והפרטי
כאחד .כמו כן המשיכה הנציבות להפעיל את הפורום
להגברת האכיפה בנוגע לאוכלוסייה הערבית ,שהחל
לפעול בראשית שנת  2015ומטרתו להעמיק את
המודעות של מועסקים מהחברה הערבית לאפליה
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ולשוויון הזדמנויות ולהגביר את נגישותם למידע
רלוונטי.
בשנת  2017צפויה נציבות השוויון להעמיק ולהרחיב
את שיתופי הפעולה שהיא מקיימת ,הן במגזר
הציבורי הן במגזר הפרטי .מדד הגיוון לשנת 2016
מיפה באופן ראשוני את רמת הייצוג והשוויוניות
בשכר של קבוצות אוכלוסייה שונות בעשרים
ענפים כלכליים בשוק העבודה הפרטי .החל משנת
 2017יתמקד מדד הגיוון בכל שנה בענף או קבוצת
ענפים נבחרים .מדד הגיוון  2017יתמקד בענפי
האקדמיה  -מכללות ואוניברסיטאות ,בנוסף לעשרים
הענפים שנבחנו ,תוך התייחסות לרמת ההשכלה של
השכירים בענפים .בשנת  2018יבחר ענף כלכלי אחר
למיקוד .תוכניות ליצירת שיתופי פעולה ,הטמעת שוויון
והעלאת רמת הגיוון בענפים הכלכליים הרלוונטיים
יגזרו בהתאם לממצאים.
בד בבד תפעל הנציבות ליצירת שיתופי פעולה במגזר
הציבורי לצורך הטמעת שוויון ,כמו פיילוט שהחל
בתחילת  2017עם רשות החברות הממשלתיות.
בתחום ההסברה ייערכו כמה קמפיינים במטרה
להעלות את המודעות לחוק שוויון ההזדמנויות
ולנציבות השוויון .כבר בתחילת  2017הועלה הקמפיין
"מיש פושטה" ,המשותף לנציבות השוויון ולמשרד
לשוויון חברתי ,שנועד להעלות את המודעות לנושא
בקרב האוכלוסייה הערבית.

חברי/ות הוועדה המייעצת
נציגי משרדי ממשלה

נציגי ארגוני מעסיקים

נציגי ארגוני עובדים

שם ומשפחה

ארגון

מר איימן סייף

הרשות לפיתוח כלכלי ,משרד ראש הממשלה

גב' יפה סולימני

אגף אכיפה והסדרה ,משרד הכלכלה

מר אברמי טורם

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים

עו"ד דן אורן

מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים

עו"ד אורית בקר

לשכה משפטית ,המשרד לענייני גמלאים

גב' קלאודיה כץ

אגף התעסוקה ,משרד הקליטה

מר עופר יוחננוף

התאחדות התעשיינים

עו"ד לירון עצמון

לשכת המסחר

גב' פזית רוזנטלר

עיריית מודיעין עילית

איריס ורדי

נציגת ההסתדרות

נציגי ארגונים חברתיים הרב משה סלומון

כבכל שנה נציבות השוויון מברכת על שיתופי
הפעולה עם בעלי העניין בתחומי פעולתה ומקווה
להוסיף ולפתח שותפויות מסוג זה גם בעתיד.
מומחים

עמותת הנני

ד"ר יאסר חוג'יראת

אלפנאר

גב' רינה בר-טל

שדולת הנשים בישראל

ד״ר סיגל שלח

הג'וינט

פרופ’ גיא מונדלק

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

ד"ר יופי תירוש

מומחית לדיני עבודה ,אונ' ת"א

פרופ' ישראל דורון

מומחה בתחום הזקנה ,החוק והמדיניות החברתית,
אונ' חיפה

פרופ' אלכסנדרה קלב מומחית לארגוני עבודה ,חקיקה ותהליכים חברתיים
הקשורים באפליה ,אונ' ת"א
גב’ יפית אלפנדרי

משקיפה ,ראש תחום צריכה וכספים וממונה על
סטטיסטיקה מגדרית ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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נספח א׳ 2
ציוני ייצוג ושוויוניות בשכר לכל קבוצה
ציוני ייצוג לכל קבוצה

ענף כלכלי*

נשים

ערבים

ילידי
אתיופיה

חרדים

ציוני השוויוניות בשכר לכל קבוצה
גילאי
45
ומעלה

סך הכול
משרות
שכיר
(אלפים)

חרדים

תעשייה וחרושת

תעשייה וחרושת

ייצור מוצרי מזון ,משקאות ומוצרי טבק

0.716

0.625

0.645

0.576

1.557

9,006

ייצור טקסטיל ומוצרי הלבשה

0.551

0.569

0.611

0.547

1.296

8,172

0.766

0.560

0.674

0.712

1.407

18,175

0.653

0.614

0.547

1.356

11,130

0.557

0.614

0.717

1.210

18,943

ייצור מוצרי מזון ,משקאות ומוצרי טבק

0.669

1.240

3.545

1.194

0.843

56.2

ייצור טקסטיל ומוצרי הלבשה

1.230

1.535

1.090

0.671

1.106

9

ייצור תרופות

0.909

0.160

2.545

0.208

0.770

13.3

ייצור תרופות

תעשיית מתכות בסיסיות

0.356

0.786

2.090

0.253

1.210

43.3

תעשיית מתכות בסיסיות

0.745

ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי

0.637

0.080

0.545

0.223

0.959

62.5

ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי

0.579

מסחר סיטוני וקמעוני

מסחר סיטוני וקמעוני

מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב

0.420

1.443

0.536

0.358

0.824

35.7

מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב

0.716

0.667

0.601

0.695

1.433

10,131

מסחר סיטוני ,פרט לכלי רכב מנועיים

0.759

0.588

1.363

0.761

0.850

134.6

מסחר סיטוני ,פרט לכלי רכב מנועיים

0.645

0.562

0.609

0.556

1.475

11,233

מכירה קמעונית ,פרט לכלי רכב מנועיים

1.135

0.860

2.000

0.970

0.580

200.9

מכירה קמעונית ,פרט לכלי רכב מנועיים

0.639

0.796

0.761

0.717

1.129

6,129

מידע ותקשורת

מידע ותקשורת
הוצאה לאור

1.031

0.294

0.454

1.776

0.836

9.9

הוצאה לאור

0.765

0.610

0.706

0.599

1.450

9,111

הפקה ,פוסט-פרודקשן והפצה ,ושידור
תכניות רדיו וטלוויזיה

0.892

0.331

0.000

0.343

0.668

8.5

הפקה ,פוסט-פרודקשן והפצה ,ושידור תכניות
רדיו וטלוויזיה

0.768

0.618

-

0.671

1.940

12,496

שירותי תקשורת

0.915

0.272

0.727

0.656

0.355

27.4

שירותי תקשורת

0.634

0.670

0.765

0.657

2.225

12,580

תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום המחשבים
ושירותים נלווים אחרים

0.714

0.101

0.181

0.746

0.412

92.4

תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום המחשבים
ושירותים נלווים אחרים

0.641

0.608

0.478

0.536

1.408

20,442

שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח
שירותים פיננסיים ,פרט לביטוח ולקרנות
פנסיה

1.189

0.229

0.363

0.611

0.952
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שירותים פיננסיים ,פרט לביטוח ולקרנות פנסיה

0.692

0.716

0.429

0.612

1.823

20,076

ביטוח ,ביטוח משנה וקרנות פנסיה,
ופעילויות עזר הנלוות לשירותים פיננסיים
ולביטוח

1.309

0.155

0.272

0.776

0.590

42.5

ביטוח ,ביטוח משנה וקרנות פנסיה ,ופעילויות
עזר הנלוות לשירותים פיננסיים ולביטוח

0.535

0.453

0.478

0.588

1.564

13,318

שירותים מקצועיים ,מדעיים וטכניים

שירותים מקצועיים ,מדעיים וטכניים
שירותים משפטיים ושירותי חשבונאות

1.295

0.251

0.272

1.253

0.575

40.1

שירותי אדריכלות והנדסה ,בדיקות טכניות
וניתוח נתונים טכניים

0.796

0.577

0.454

0.477

0.950

32.4

מחקר מדעי ופיתוח

0.667

0.139

0.272

0.298

0.706

37.9

פרסום וחקר שווקים

1.048

0.267

0.272

0.955

0.350

19.6

שירותי ניהול ותמיכה
שירותי תעסוקה

1.146

0.973

4.454

0.791

0.748

83.5

שירותי תחזוקה לבניינים ועבודות גינון

0.876

1.299

7.090

0.432

0.990

87.6

*הלוח מסודר לפי ענפי כלכלה ראשיים ,כפי שמופיעים בסיווג ענפי הכלכלה של הלמ״ס (.)2011
חמשת הענפים עם רמת הייצוג הנמוכה ביותר עבור כל קבוצה מוארים בתכלת.
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ענף כלכלי*

נשים

ערבים

ילידי
אתיופיה

גילאי
45
ומעלה

שכר
ממוצע
בענף
(ש”ח)

שירותים משפטיים ושירותי חשבונאות

0.647

0.664

0.546

0.631

1.208

10,017

שירותי אדריכלות והנדסה ,בדיקות טכניות
וניתוח נתונים טכניים

0.598

0.529

0.418

0.565

1.471

12,918

מחקר מדעי ופיתוח

0.548

0.666

0.385

0.579

1.301

22,586

פרסום וחקר שווקים

0.633

0.717

0.339

0.535

1.511

8,734

שירותי ניהול ותמיכה
שירותי תעסוקה

0.760

0.820

0.743

0.776

0.976

3,520

שירותי תחזוקה לבניינים ועבודות גינון

0.707

0.858

0.783

0.829

0.999

4,540

*הלוח מסודר לפי ענפי כלכלה ראשיים ,כפי שמופיעים בסיווג ענפי הכלכלה של הלמ״ס (.)2011
חמשת הענפים עם רמת שוויוניות השכר הנמוכה ביותר עבור כל קבוצה מוארים באפור ,פרט לבני  45ומעלה
ששכרם שוויוני או גבוה מקבוצת ההשוואה.
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כתבות

כתבות

אפליה בעיריית י-ם :נשים קיבלו שכר נמוך
משמעותית מגברים
הצורך של רשות ציבורית לשמור על "ריסון תקציבי" ולעמוד בהסכמים ,לא יכול
להכשיר אפליה לרעה בשכר של עובדות נשים  -כך פסק לאחרונה בית הדין
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  - )1999נחזה 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
בעירייה .במקביל אליהן הועסקו באותה מחלקה ארבעה עובדים נוספים באותו תפקיד ,שתי נשים
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
המשולמות לקבוצה זו ,בעוד שהנשים השתייכו לקבוצת "עובדי הנהלת האגף" אשר תוספות השכר
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
הגברים ,ולמרות זאת מקבלות שכר נמוך משמעותית  -מבלי שניתן להצדיקו .עם זאת ,בית הדין
האזורי קיבל את טענת העירייה ,שנתמכה על ידי הממונה על השכר ,כי אין לשלם למערערות חלק...
את הכתבה במלואה ניתן לקרוא
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נשים הופלו בשכר ופוצו במאתיים אלף שקל
גלית קידר ודפנה אילוז שעובדות כאחראיות כוח אדם בעיריית ירושלים נוכחו
לגלות ששכרן נמוך ב 30%-משכר עמיתיהן הגברים ותבעו את העירייה בסיוע
שדולת הנשים .בית הדין הארצי לעבודה פסק כי מדובר באפליה וחייב לשלם
מאה אלף שקל לכל אחת?
נורית יוחנן פורסם29.12.16 :
פיצוי על אפלייה מגדרית בשכר :בית הדין הארצי לעבודה פסק היום (ה') כי עיריית ירושלים הפלתה
שתי עובדות באגף התברואה משום ששילמה להם  30%פחות מהגברים באותו המקצוע .הוא חייב את
העירייה לפצות אותן במאתיים אלף שקל.
גלית 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
בעקבות פסק הדין הגישה עיריית ירושלים ערעור לבית הדין הארצי לעבודה ובתגובה הוגש ערעור
גם מטעם התובעות .לאחר התדיינות של למעלה לשנתיים ,החליט בית הדין הארצי לדחות את ערעור
העירייה ופסק לכל אחת מהעובדות פיצוי של  75אלף שקל בגין הנזק ומעל ל 25-אלף שקל בעבור
הוצאות משפט...
את הכתבה במלואה ניתן לקרוא
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בית הדין הארצי" :עיריית ירושלים הפלתה
עובדות על רקע מינן"
העירייה תפצה את שתי העובדות ,שמועסקות במחלקת השכר באגף התברואה
בעירייה ,ב 75-אלף שקל כל אחת תשלם להן הוצאות משפט
מאת :טלי חרותי סובר
גלית קידר ודפנה אילוז ,עבדו בעיריית ירושלים ,והועסקו במחלקת השכר באגף התברואה בעירייה.
באותה מחלקה הועסקו ארבעה עובדים נוספים באותו תפקיד ,שתי נשים 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 המשולמות לקבוצה זו ,בעוד
שהנשים השתייכו לקבוצת "עובדי הנהלת האגף" שתוספות השכר 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 דרשו 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 המערערות אכן מבצעות עבודה זהה לזו שמבצעים שני העובדים הגברים,
ולמרות זאת מקבלות שכר נמוך משמעותית  -מבלי שניתן להצדיקו בוותק שונה ,מיקום גיאוגרפי שונה,
תקן שונה או חלוקה ל"קבוצות מיקוח" שונות.
עם זאת ,בית הדין האזורי קיבל את טענת העירייה ,שנתמכה על ידי הממונה על השכר ,כי אין לשלם
למערערות חלק גדול מתוספות השכר שמקבלים העובדים הגברים ,שכן התשלום יעמוד בניגוד להוראות
סעיף  29לחוק יסודות התקציב ,ובניגוד להסכם הקיבוצי הכללי בעניין חריגות השכר שנחתם בשנת
 1999בין ההסתדרות למרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות  .כן נדחתה תביעת המערערות
לפי חוק שוויון הזדמנויות ,לאחר שנקבע כי הן לא הוכיחו קשר סיבתי בין פערי השכר לבין שיקול אסור
של העירייה שבגינם נוצרו.
שני הצדדים ערערו על פסק הדין .בית הדין הארצי בו ישבו השופטת סיגל דוידוב-מוטולה ,הנשיא יגאל
פליטמן ,השופטת לאה גליקסמן ונציגי הציבור שי צפריר ורוית ברניב ,קיבל את ערעורן של קידר אילוז
ודחה את ערעור העירייה .בית הדין קבע כי המערערות זכאיות להשוואה מלאה של שכרן מול זה של
העובדים הגברים המועסקים באותה עבודה .עוד נקבע כי המערערות זכאיות לפיצוי בגין נזק בלתי
ממוני בסך  75אלף שקל לכל אחת בהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות ,מאחר שהעירייה לא עמדה
בנטל להראות כי לא לקחה בחשבון את מינן בעת יצירת פערי השכר .בנוסף לכך חויבה העירייה...

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
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דוח נציבות שוויון ההזדמנויות חושף:
אפליה קשה במשק הישראלי
"מדד גיוון" מצביע על פערים משמעותיים בנתוני ההעסקה .נשים מרוויחות עד
 50%פחות מגברים ,ערבים וילידי אתיופיה כמעט ולא מועסקים בענפים בעלי
שכר גבוה?
משה כהן 16:06 18/12/2016
על פי בדיקת משרד העבודה ,נשים מועסקות במרב התפקידים במשק ,אך סובלות מפערי שכר גדולים
במשרותיהן .בענף הביטוח וקרנות הפנסיה ,בו שיעור התעסוקה הנשי הוא הגבוה ביותר ,מרוויחות
נשים  50%פחות ממקביליהן הגברים .כמו כן עלה כי נשים מרוויחות  50%פחות מהגברים בארגונים
קטנים וקטנים מאוד בענף השירותים הפיננסיים ,לעומת  35%-30%בארגונים גדולים וגדולים מאוד.
רק  2%מהעובדים בהיי-טק ערבים
לעומת הנשים ,שמיוצגות ברוב הענפים ,נמצא שערבים וילידי אתיופיה כמעט ולא מועסקים בענפים
בעלי שכר גבוה .על פי הבדיקה ,רק  2%מכלל המועסקים בענפי ההיי-טק הם ערבים .זאת ועוד ,המדד
מלמד ,כי בענפי תכנות וייצור מחשבים ,בהם ייצוג הערבים הוא הנמוך ביותר ,שכר הערבים מהווה
 55%-60%%בלבד משכרם של יהודים.
חרדים נמצאים בייצוג חסר בענפים בהם רמת ההשתכרות גבוהה מאוד ,כמו מחקר מדעי ופיתוח,
ייצור מחושבים ותרופות וכן בענפים שבהם השכר נמוך מאוד ,כמו גינון ותחזוקה .עם זאת ,מבחינת
השוויוניות בשכר ,מצבם של החרדים מעט טוב יותר לעומת מצבם של ערבים וילידי אתיופיה .הדבר בא
לידי ביטוי בכך שהפערים בין חרדים ליתר היהודים בענפים בהם השכר גבוה ,נמוכים מאשר הקבוצות
האחרות ,אך הם עדיין משמעותיים מאוד.
מקיפוח קשה סובלים גם בני  45ומעלה .המדד מתריע ,כי שכירים בני  45ומעלה סובלים מייצוג נמוך
בענפים בעלי יוקרה ובולטות ציבורית ,דוגמת פרסום ,שירותי תקשורת ,תכנות ושירותים משפטיים
וחשבונאות .זאת ,לעומת ייצוג גבוה יותר בענפי "צווארון כחול" ,דוגמת תעשיות מתכת ,ייצור טקסטיל,
תחזוקה וגינון .עם זאת ,כמעט בכל הענפים ,שכרם הממוצע גבוה ביחד אל מול בני  44ומטה.
"פיתחו את השערים"
נשיא המדינה ,ראובן ריבלין ,אמר בעקבות ממצאי הדו"ח" :הרחבת מעגל המועסקים ,מיצוי הכישרון
הישראלי בכל מקום בו הוא נמצא – חיוניים לכל חברה שרוצה לצמוח ולהתחרות בעידן של חדשנות.
לאורך זמן מעסיק שלא יידע לגייס עובדים מהציבור החרדי ומהחברה הערבית – פשוט לא יוכל...
את הכתבה במלואה ניתן לקרוא
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עובדת שטראוס תפוצה ב 100-אלף שקל בגין
אפליה בשכרה על רקע מגדרי
בית הדין לעבודה חייב את החברה לפצות עובדת לשעבר שטענה כי פוטרה
במהלך חופשת לידה ,וכי הופלתה בשכר לעומת עובדים גברים בתפקידים
מקבילים | עו"ד עדי סקופ" :אנו מקווים שפסק הדין יעודד נשים נוספות
להילחם על זכותן לשכר שווה"
ז'נאן בסול
14:45 06.04.2016
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע פיצויים על סך  100אלף שקל לעובדת לשעבר של
חברתשטראוס ,שתבעה את החברה בטענה כי הופלתה בשכרה וכי פוטרה בעת שהייתה בחופשת
לידה .הפיצוי נקבע בהסכם הפשרה ,ובמסגרתו הוחלט כי שטראוס תשלם גם הוצאות משפט בסך 15
אלף שקל.
העובדת הועסקה בשטראוס כמנהלת פרויקטים ומנהלת אתר "שטראוס שלי" עד תחילת שנת ,2014
ובסיום עבודתה תבעה את החברה ,באמצעות עו"ד עדי לוי סקופ ,בטענה כי הופלתה בשכר בשל היותה
אישה ,וכי עובדים גברים בתפקידים מקבילים קיבלו שכר גבוה יותר .בנוסף ,העובדת טענה בתביעה כי
פוטרה בשל הריונה במהלך חופשת הלידה ,וכי תפקידה הועבר ,במהלך חופשת הלידה ,לעובדת אחרת.
במסגרת התביעה ,פנתה העובדת לשטראוס ודרשה מידע בגין שכר של עובדים גברים בתפקידים
שווי ערך או שווים בעיקרם ,לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד  -אולם שטראוס התנגדה למסור את
המידע .בפועל ,מעט מאד עובדות דורשות את המידע מהמעסיקים שלהן ,וגם הדורשות נתקלות לא
פעם בהתנגדות מצד המעסיק .כך גם מספר התביעות המגיעות לפתח בתי הדין בשל אפליית שכר
נותר נמוך מאד.
בתגובה לתביעה טענה שטראוס כי התובעת לא פוטרה בשל הריונה ,אלא כי תפקידה בוטל בשל ארגון
מחדש בחברה .לעניין הטענה כי הופלתה בשכרה ,טענה שטראוס כי התפקידים שתיארה העובדת
כמקבילים לשלה שונים לחלוטין מתפקידה ,וכי ההשוואה בין גברים לנשים בחברה "איננה רלוונטית
ולמעשה בלתי אפשרית ,בבחינת השוואה בין תפוחים לתפוזים".
לפי פסק הדין בדו"ח אחריות תאגידים שפירסמה החברה בשנת  ,2012שכר הגברים בחברה גבוה
משכר הנשים ב.22%-
לתביעה ,הצטרפה להליך נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כידיד בית המשפט ,באמצעות הנציבה
האזורית של מחוז ת"א והמרכז ,עוה"ד שירי לב-רן לביא ועו"ד מיראל נח'ול.
מספר מועט מאוד של תביעות
מאז חקיקת חוק שכר שווה ,נדונו בבתי הדין לעבודה מספר מועט מאד של תביעות מכוח החוק ,וגם...
את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:

HTTP://WWW.THEMARKER.COM/CAREER/1.2906923
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מצבם של העובדים האתיופים  -החמור ביותר
מדד הגיוון בתעסוקה קובע כי ערבים וילידי אתיופיה סובלים מאפליה
תעסוקתית :מועסקים פי שבעה מחלקם באוכלוסייה בתחזוקה וגינון ,אך מהווים
כ 2%-מהעובדים בייצור מחשבים ומחקר מדעי .נשים נהנות מייצוג טוב יותר,
אך סובלות מפערי שכר דומים .עובדים ממוצא אתיופי מרוויחים  40%מהשכר
של מקביליהם בתחום בשאר האוכלוסיה
נורית יוחנןפורסם16:04 ,18.12.16 :
ייצוג שווה בשכר נמוך .מדד "גיוון" ,הבודק את ייצוגן של חמש קבוצות דמוגרפיות שונות :נשים ,ערבים,
ילידי אתיופיה ,חרדים ועובדים בני  45ומעלה בענפים שונים במשק ,מציג תמונת מצב עגומה של אי
שוויון בשכר .המדד פורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
במשרד הרווחה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
מדו"ח המדד עולה כי במקצועות "צווארון כחול" ,בהם המשכורת הינה מתחת לממוצע במשק ,קיים
הייצוג הגבוה ביותר לערבים ,ילידי אתיופיה ועובדים מעל גיל  .45המדד מעניק ציונים הנעים בטווח של
 ,1-0כאשר דירוג  0מייצג היעדר ייצוג מוחלט ו 1-מייצג ייצוג שוויוני באוכלוסיה.
על פי הנתונים ,מקצועות "צווארון כחול" ,בהם השכר הוא הנמוך ביותר ,מובילים את הרשימה .ענפי
יצור הטקסטיל ומוצרי ההלבשה קיבלו את הציון  .0.934אחריהם ברשימה מופיעים ענפי יצור מוצרי
מזון ,משקאות ומוצרי טבק עם ציון של  .0.902לעומת זאת ,בתחתית הרשימה נמצאים ענפי "צווארון
לבן" ,דוגמת הפקה ושידור תוכניות טלויזיה ורדיו ,יצור מחשבים וציוד אופטי ומחקר מדעי ,כולם עם ציון
הנמוך מ.0.5-
גם בשוויון בשכר קיימת עדיפות למקצועות "צווארון כחול" ,כלומר הקבוצות שנבדקו מצליחות להשתלב
הן מבחינת תעסוקה והן בקבלת שכר שווה ,בעיקר בענפים בהם השכר נמוך מהממוצע במשק.
ייצוג גבוה לנשים ,אך הן סובלות מפערי שכר
עוד עולה מהמחקר כי נשים הן בעלות הייצוג הגבוה ביותר מבין כלל הקבוצות שנבחנו ,אך פערי השכר
שלהן דומים לערבים וילידי אתיופיה .שיעור הייצוג הנשי הגבוה ביותר ( )1.309נמצא בענף הביטוח ,אך
הוא גם הענף בו רמת השוויון בשכר היא הנמוכה ביותר ( .)0.535בנוסף ,ישנו ייצוג נמוך ופערי שכר
גבוהים בין גברים לנשים בענפים בהם קיימת רמת השתכרות גבוהה ,דוגמת מחקר מדעי ()0.714
ותכנות מחשבים ( .)0.637החוקרים שאמונים על המדד מסבירים כי הסיבה לכך היא שנשים מועסקות
בענפים אלו בעיקר במשרות זוטרות ובדרג ביניים ,דוגמת פקידות ובמחלקת מכירות...
את הכתבה במלואה ניתן לקרוא
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בכתובתHTTP://WWW.YNET.CO.IL/ARTICLES/0,7340,L-4894632,00.HTML :

בדיקת משרד העבודה והרווחה :בענף הביטוח
משכורת נשים היא מחצית מזו של גברים
בדיקת נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה מעלה כי הייצוג של עולי אתיופיה
וערבים בענפי הצווארון הכחול גדול מחלקם באוכלוסיה ובענפי הפרסום ,בענף
תיקשורת והייטק נדיר למצוא עובד בן  45ומעלה
מיקי פלד16:0018.12.16
גם במקומות בהם הייצוג של נשים שווה יחסית לזה של גברים ,הן עדיין משתכרות הרבה פחות,
כך עולה ממדד הגיוון התעסוקתי של נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה.
כך לדוגמה בענף הביטוח שיעור הייצוג הנשי הוא הגבוה ביותר ( 39%יותר מאשר חלקן באוכלוסיה
העובדת) אך הוא גם הענף בו רמת השוויון בשכר היא הנמוכה ביותר ,ולמעשה השכר הממוצע של
אישה בו הוא כ 53%-מזה של גבר .ענפים נוספים בעלי ייצוג נשי בולט הם במשרדי עו"ד ורו"ח (29%
יותר מאשר שיעורן באוכלוסיה העובדת) ,טקסטיל ( )23%ושירותים פיננסיים ( .)19%פערי שכר גבוהים
בין גברים לנשים נרשמו גם בתחומים כמו מחקר מדעי ופיתוח (אישה משתכרת בממוצע  54%מהגבר
הממוצע) ,טקסטיל ( )55%וייצור מחשבים ( .)58%עורכות המדד מסבירות כי נתון זה נובע ככל הנראה
מתקרת הזכוכית ,המשפיעה על כך שנשים מועסקות בתפקידים זוטרים ובדרג הביניים ומאיישות פחות
תפקידי ניהול.
המדד בדק גם את הייצוג של מגזרים שונים באוכלוסיה  -עולים חדשים ,ערבים ,חרדים  -בענפי המשק
השונים .כך לדוגמה גילה כי הפערים הגדולים ביותר הם בקרב ילידי אתיופיה .ביחס לגודל שלהם
בסך האוכלוסיה העובדת ,הם הקבוצה הבולטת ביותר במקצועות צווארון כחול בהם משתכרים שכר
נמוך :בשירותי תחזוקה וגינון ( 609%יותר מאשר חלקים באוכלוסיה העובדת) או בייצור מזון (254%
יותר) .בענפים בעלי רמת השתכרות גבוהה ,דוגמת ענף ההפקה ,ענפי מחקר מדעי ופיתוח ותכנות
מחשבים ,ייצוג ילידי אתיופיה נמוך במיוחד ולמעשה לא קיים בראשון ,ובודדים בלבד עובדים בשני
הענפים שלאחר מכן.
מטבע הדברים תמונה דומה עולה גם כאשר מסתכלים על האוכלוסיה הערבית .אך במקרה שלהם יש
להם ייצוג קטן גם בענפי צווארון לבן דוגמת ענף הביטוח ,תכנות מחשבים וייצור מחשבים .במקומות
הללו הם מהווים  8%-16%%מהעובדים (ביחס לחלקם באוכלוסיית העובדים הכללית) אך השכר שהם
משתכרים בממוצע הוא פחות או יותר מחצית מזה של שכר העובד היהודי הממוצע.
במקרה של עובדים חרדים נמצא כי הם בייצוג חסר בענפים שבהם רמת ההשתכרות גבוהה מאוד כמו
מחקר מדעי ופיתוח ,ייצור מחשבים ותרופות ,וכן בענפים שבהם השכר נמוך מאוד כמו גינון ותחזוקה...

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:

HTTP://M.CALCALIST.CO.IL/ARTICLE.ASPX?GUID=3704041
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הנתונים מראים :פערים בולטים בייצוג ובשכר
בהיי-טק הישראלי

דוח :לנשים ייצוג גבוה בד"כ ,אך הן סובלות
מפערי שכר גדולים

המדדים של משרד העבודה והרווחה מעלים תמונה עגומה באשר למצב הגיוון
בתעסוקה בענף | השיעור של נשים ,ערבים ,חרדים ,ילידי אתיופיה ובני 45
ומעלה  -נמוך ,ורובם מרוויחים הרבה פחות מהאחרים

מדד של נציבות הזדמנויות בעבודה :ישנן אוכלוסיות שלמות המודרות מענפים
בעלי רמת השתכרות גבוהה או נמצאות בייצוג יתר בענפים המציעים תעסוקה
לא איכותית

מאת יניב הלפרין  18בדצמבר 2016

 16:03 ,18/12/2016שירות גלובס  

ההיי-טק הישראלי סובל מחוסר שוויון בולט ומייצוג נמוך לנשים ,ערבים ,חרדים ,ילידי אתיופיה ובני
 45ומעלה – כך עולה ממדד הגיוון שנעשה על ידי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה
והרווחה ,שמתפרסם היום (א').
על פי נתוני המדד ,שנכונים לדיווחי המס של החברות לרשויות ל ,2014-ייצוג בני אוכלוסיות אלה עומד
על כ ,0.5-כאשר  1אומר שוויון מוחלט ו – 0-חוסר שוויון מוחלט (הדבר נכון לכל הנתונים) .בענפי ייצור
המחשבים והמכשור האלקטרוני והאופטי עומד הייצוג על  ,0.488כאשר בענפי תכנות המחשבים ,הייעוץ
בתחום המחשבים והשירותים הנלווים האחרים המצב רע אף יותר ועומד על  .0.43ענפים אלה ממוקמים
במקומות ה 17-וה ,19-בהתאמה ,מתוך  20ענפים שנמדדו .מגזר שירותי התקשורת נמצא במקום ה,14-
עם  .0.585המגזר בעל השוויון הרב ביותר מבחינת העסקה הוא ייצור הטקסטיל ומוצרי ההלבשה ,עם
.0.934
המדד בוחן גם את השוויון בשכר בענפים השונים .גם כאן ,שירותי התקשורת נמצאים במקום הגבוה
ביותר מבין ענפי ההיי-טק והענפים המשיקים :הם הגיעו למקום החמישי בדירוג עם  .0.745ייצור
המחשבים והמכשור האלקטרוני והאופטי נמצאים במקום ה 12-עם  ,0.693ותכנות המחשבים ,הייעוץ
בתחום זה והשירותים הנלווים האחרים – במקום ה 16-עם .0.652
תחום בולט לרעה הוא המחקר המדעי והפיתוח :במדד הייצוג הוא הגיע למקום האחרון ובמדד השכר
רק שני מקומות מעל.
הערבים והחרדים – רק  4%מההיי-טק הישראלי
הנתונים מגלים שהאוכלוסייה הערבית היא המודרת ביותר ממקצועות ההיי-טק ,עם ייצוג שעומד על
בערך  ,0.1או  .2%גם שאר האוכלוסיות מודרות ,כאשר האוכלוסייה הכי פחות מודרת היא הנשים ,עם
לערך  .0.7במגזר שירותי התקשורת הן הגיעו למקום הראשון מבין האוכלוסיות שאליהן מתייחס הסקר,
עם .0.915
גם בשוויוניות בשכר הגיעו כלל האוכלוסיות לפחות מ ,1-אלא שכאן מצבם של הערבים מעט טוב יותר,
ובתחום המחקר והפיתוח הם זוכים לשכר ממוצע גבוה יותר מזה של הנשים ,ילדי אתיופיה והחרדים.
לעומת זאת ,בני ה 45-ומעלה מגיעים בתחום זה ליותר מ ,1-וכך גם בשאר הענפים.
פירוט לאוכלוסיות מעלה כי שירותי התקשורת מובילים מבין ענפי ההיי-טק והענפים הנלווים מבחינת
שיעור ייצוגיות הנשים (במקום התשיעי) ,אם כי המתכנתות מרוויחות יותר מהעוסקות בענפים האחרים...

מדד חדש ומקיף של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה מאשש לראשונה את
מה שכולנו מרגישים :ישנן אוכלוסיות שלמות המודרות מענפים בעלי רמת השתכרות גבוהה או נמצאות
בייצוג יתר בענפים המציעים תעסוקה לא איכותית.
המדד פותח על ידי צוות חוקרות מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה ,הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
"מדד הגיוון" בחן את ייצוגן ורמות השכר של חמש אוכלוסיות :נשים ,ערבים ,חרדים ,ילידי אתיופיה ובני
 45ב 20-ענפי כלכלה מרכזיים ,המייצגים מחצית מסך השכירים בשוק הפרטי .נתוני המדד נסמכו על
דיווחי המעסיקים (טופס  )126למס הכנסה לשנת .2014
בין הממצאים הבולטים:
 לנשים יש בדרך כלל ייצוג גבוה אך הן סובלות מפערי שכר גדולים ,בדומה לערבים ולילידי אתיופיה. ערבים וילידי אתיופיה מיוצגים ייצוג יתר בענפים המציעים תעסוקה לא-איכותית ושכר נמוך מאד,ובמקביל מיוצגים ייצוג חסר בענפים בעלי שכר גבוה.
 ארגונים גדולים הם לרוב פחות מגוונים ,אולם פערי השכר בהם לרוב נמוכים יותר. חרדים מיוצגים בשיעורים גבוהים יחסית בחלק מענפי 'צווארון לבן'.נשיא המדינה ראובן ריבלין ציין כי "הרחבת מעגל המועסקים מיצוי הכישרון הישראלי בכל מקום בו
הוא נמצא  -חיוניים לכל חברה שרוצה לצמוח ולהתחרות בעידן של חדשנות .לאורך זמן ,מעסיק שלא
ידע לגייס עובדים מהציבור החרדי ומהחברה הערבית פשוט לא יוכל להתחרות .כפי שגם הכלכלה
הישראלית לא תחזיק מעמד ללא השתלבות אפקטיבית של ציבורים אלה".
שר העבודה והרווחה חיים כץ הוסיף כי "רווחתו של אדם קשורה קשר ישיר ליכולתו להשתלב במעגל
התעסוקה ולמצות את הפוטנציאל האישי שלו ואת יכולת ההשתכרות .ככל שיותר קבוצות ,נשים וגברים
מכל המגזרים ישתלבו בשוק העבודה כך כולנו נרוויח .מדד הגיוון מציג תמונת מצב מדאיגה בכל הנוגע
לשוויון ההזדמנויות בשוק העבודה הישראלי ,ומחובתנו לפעול כדי לשנות את פני הדברים ולאפשר
לאזרחים שמעוניינים לקחת חלק ולתרום מכישוריהם לחברה ,לעשות זאת ללא כל מחסום או אפליה.
אני קורא לכל המעסיקים לעודד גיוון בהון האנושי ולסייע לנו להעניק הזדמנות שווה לכל האוכלוסיות"...

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
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/HTTP://WWW.PC.CO.IL/NEWS/230390

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
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הממונה על התקציבים באוצר אמיר לוי:
"החרדים והערבים הם לא הבעיה של המשק
הישראלי  -הם הפתרון"
נציבות שוויון הזמנויות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה בראשות הנציבה החדשה
עו"ד מרים כבהא קיימה כנס שהתמקד בחשיבות הרב גוניות במקום העבודה.הממונה
על התקציבים באוצר אמיר לוי":החרדים והערבים הם לא הבעיה של המשק הישראלי
 הם הפתרון .התמקדות של הממשלה באוכלוסיות הללו ,השקעה בחינוך ובהכשרות,יכול לייצר עבור המשק את מקפצת הצמיחה הבאה".
נציבות שוויון הזמנויות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה בראשות הנציבה החדשה עו"ד מרים כבהא
קיימה כנס שהתמקד בחשיבות הרב גוניות במקום העבודה .בכנס לקחו חלק בין היתר מנכ"ל משרד
הכלכלה והתעשייה עמית לנג ,הממונה על תקציבים במשרד האוצר אמיר לוי ,מנכ"לית משרד המשפטים
אמי פלמור ,מנכ"ל בית הנשיא הראל טובי ,ראש מועצת ירוחם מיכאל ביטון ,מנכ"לית מיקרוסופט ישראל
שלי לנצמן ,ד"ר סאמר חאג' יחיא מרצה במרכז הבינתחומי ודירקטור בבנק לאומי  ,ד"ר יפעת ביטון ועוד.
נציבת שוויון בעבודה עו"ד מרים כבהא התייחסה לדרך הארוכה שבה עדיין יש לצעוד ואמרה כי" :שוק
העבודה עדיין רואה בגיוון חיסרון ולא יתרון ,יש פער גם בשכר ובייצוג של אוכלוסיות שונות .בעולם הגיוון
הוא ממזמן חלק בלתי נפרד מהאחריות התאגידית".
לוי התייחס בדבריו לשילוב גברים חרדים ונשים ערביות בשוק העבודה ואמר שהדבר הביא לגידול
משמעותי בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה" .החרדים והערבים הם לא הבעיה של המשק הישראלי-
הם הפתרון .התמקדות של הממשלה באוכלוסיות הללו ,השקעה בחינוך ובהכשרות ,יכול לייצר עבור
המשק את מקפצת הצמיחה הבאה".
ביחס לסוגית התקצוב הדיפרנציאלי לוי אמר כי כ 450-בתי ספר (יסודיים וחטיבות ביניים) יקבלו "ליווי
צמוד החל משנה הבאה במסגרת התקצוב הדיפרנציאלי וכי יועצים יסייעו למנהלי בתי הספר לבנות
'תכנית אסטרטגית' לשיפור הישגים".
לוי דיבר גם על התיקונים שיש לעשות במנגנוני התקצוב ויישום החלטת ממשלה  ,922כולל התקצוב
הדיפרנציאלי בחינוך ,הגדלת היצע שירותי התחבורה הציבורית ומענות היום במגזר הערבי והחלת
צעדים נוספים לעידוד והשתלבות בשוק העבודה .לדבריו ישנה גם כוונה "לעגן בהחלטות הממשלה
יעדים כמותיים ברורים בתחום החינוך ובהם שיפור הישגיים ואיכות הבגרות וצמצום שיעור הנשירה"...
את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
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נשים ,ערבים ויוצאי אתיופיה מרוויחים פחות
הסקר שפרסם משרד העבודה והרווחה מראה כי אוכלוסיות שלמות מודרות
מענפים בעלי רמת השתכרות גבוה
נועם (דבול) דביר 18.12.2016
נשים עדיין מרוויחות הרבה פחות מגברים  -כך עולה ממדד של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
במשרד העבודה והרווחה .לטענת מחברי הדוח אוכלוסיות שלמות כמו ערבים ויוצאי אתיופיה מודרות
מענפים בעלי רמת השתכרות גבוהה או נמצאות בייצוג יתר בענפים המציעים תעסוקה לא איכותית.
'מדד הגיוון' בחן את ייצוגן ורמות השכר של חמש אוכלוסיות בהן נשים ,ערבים ,חרדים ,ילידי אתיופיה
ובני  45ב 20-ענפי כלכלה מרכזיים .ממצאי המדד החדש מצביעים באופן ברור על הבדלים גדולים
בהזדמנויות הפתוחות בשוק העבודה לקבוצות שונות .על פי הדוח ,לנשים ייצוג נמוך במקצועות בהם
רמת השתכרות גבוהה ,דוגמת תכנות מחשבים ומחקר מדעי ופיתוח .בענפים אלה בולט גם חוסר
השוויון ביחס השכר בין גברים לנשים .לדוגמא ,בענף הביטוח נשים מרוויחות  50%פחות מגברים.
עוד עולה כי האוכלוסייה הערבית נמצאת בעיקר בענפי ה'צווארון הכחול' (טקסטיל ,כלי רכב ,ושירותי
תחזוקה וגינון) שבהם רמת ההשתכרות נמוכה ,וכשבני המגזר כבר משתלבים בענפי תכנות וייצור
מחשבים שכרם מהווה  55%-60%בלבד משכרם של יהודים .במקביל ,גם ילידי אתיופיה סובלים מייצוג
חסר בענפים בעלי השתכרות גבוהה -והפערים גבוהים יותר מאלו שנצפו בקרב הערבים.
מבחינת השוויוניות בשכר ,מצבם של החרדים מעט טוב יותר ממצבם של ערבים וילידי אתיופיה :אומנם
נמצאים בייצוג חסר בענפים שבהם רמת ההשתכרות גבוהה מאוד (מחקר מדעי ,מחשבים ותרופות)
אך גם בענפים שבהם השכר נמוך מאוד (גינון ותחזוקה) .הפערים בין חרדים ליתר היהודים בענפים
בהם השכר גבוה ,נמוכים מאשר הקבוצות האחרות ,אם כי הם עדיין משמעותיים מאד .בכל הנוגע לבני
 45ומעלה -שכרם הממוצע גבוה ביחס לקבוצת ההשוואה שלהם (בני  44ומטה) שכן מהמדד עולה כי
התופעה של אפליית עובדים מבוגרים בשוק העבודה באה לידי ביטוי בעיקר בהיבט של ייצוג ולא במידת
השוויוניות בשכר.
הנתונים מראים איפה יש לעובד סיכוי טוב יותר להשתלב ולהרוויח יותר :הדוח מעלה כי ארגונים גדולים
(מעל  100מועסקים) הם לרוב פחות מגוונים בתמהיל העובדים שלהם אך מנגד פערי השכר בהם לרוב
נמוכים יותר .ייצוג קבוצות מגוונות כמו ערבים ,אתיופים וחרדים אפשר למצוא לרוב בארגונים בינוניים
או קטנים  -אך שם יש יותר פערים בשכר.
הדוח מראה כי פערי השכר משתנים משמעותית לפי גודל הארגון ולרוב הם גדולים יותר בארגונים
קטנים :בענפי 'צווארון לבן' פערי השכר בין גברים לנשים בארגונים גדולים קטנים באופן משמעותי
מפערי השכר בארגונים קטנים ובינוניים .לדוגמא :בארגונים קטנים בענף השירותים הפיננסיים נשים
מרוויחות  50%פחות מגברים ,לעומת  30-35%בארגונים גדולים .כך למשל בארגון בו מועסקים בין 51-
 100עובדים ,שכרה החודשי הממוצע של אישה יעמוד על  14,021ש"ח לעומת שכר של גבר שיעמוד...
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נשים מרוויחות פחות ,ערבים מחוץ להייטק
משרד העבודה והרווחה מפרסם לראשונה נתונים על ייצוג של קבוצות מודרות
בשוק הפרטי .על פי הנתונים ,כל הקבוצות שנבדקו סובלות מחוסר ייצוג
בענפים יוקרתיים ומרוויחות פחות בצורה משמעותית .נשיא המדינה" :קורא
לכל ראשי המשק  -פתחו את השערים בפני כל הקהילות"
האפליה עדיין כאן :נשים מרוויחות פחות מגברים בצורה משמעותית ,ערביי ישראל כמעט ולא מועסקים
בהייטק וחרדים לא מתקרבים להכנסה של חילונים .תמונת המצב העגומה הזו עולה מנתונים על שילוב
אוכלוסיות מודרות בשוק הפרטי שמפרסמת היום (ראשון) לראשונה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
במשרד העבודה והרווחה.
"מדד הגיוון" שפותח על ידי צוות חוקרים במשרד ,בלמ"ס ובאוניברסיטת תל אביב בחן את ייצוגן ורמות
השכר של חמש אוכלוסיות בישראל :נשים ,ערבים ,חרדים ,ילידי אתיופיה ומבוגרים בני  45ומעלה ב20-
ענפי כלכלה מרכזיים .את הממצאים הפיקו החוקרים באמצעות דיווחי המעסיקים למס הכנסה בשנת
.2014
ממצאי המדד מצביעים באופן ברור על הבדלים גדולים בהזדמנויות הפתוחות בשוק העבודה לקבוצות
שונות ,ועל פערי שכר משמעותיים ביניהן.
לפי המדד ,קיים פער משמעותי בין ייצוג הנשים לייצוג הגברים בענפי הכלכלה בהם רמת ההשתכרות
גבוהה ,דוגמת תכנות וייצור מחשבים ומחקר מדעי ופיתוח .מהנתונים עולה כי גם נשים שהצליחו לשבור
את תקרת הזכוכית והועסקו בענפים אלה  -הרוויחו פחות מגברים בצורה משמעותית.
עם זאת ,ישנם ענפים בהם קיים ייצוג יתר לנשים בהם שירותים משפטיים ושירותי חשבונאות ,טקסטיל
ושירותים פיננסיים .בענף הביטוח וקרנות הפנסיה ייצוג הנשים הוא הגבוה ביותר אך נשים מרוויחות בו
כמעט  50%פחות מגברים.
ערבים ,אתיופים והצווארון הכחול
המציאות עגומה יותר כשבוחן המדד קבוצות אחרות באוכלוסייה כמו אתיופים וערביי ישראל .על פי
הנתונים ,שתי הקבוצות הללו כמעט ולא מיוצגות כלל בתעשיית ההייטק ,המניבה משכורות גבוהות
לעובדיה .בדומה לנשים ,גם ערבים שהצליחו לחדור לענף ההייטק מרוויחים כמחצית משכר היהודים
בעבודות בו .עוד עולה מהנתונים כי ייצוגם של ערביי ישראל וילידי אתיופיה גבוה בענפי ה"צווארון
הכחול" דוגמת ענף הטקסטיל ,שירותי תחזוקה וגינון ,מסחר קמעוני וייצור מזון.
"מדד הגיוון" מוצא כי ביחס לקבוצות מודרות אחרות באוכלוסייה ,מצב החרדים בישראל טוב יותר.
חרדים אמנם מועסקים פחות בענפים שבהם רמת ההשתכרות גבוהה ,אך פערי השכר בין חילונים
לחרדים נמוכים מהפערים בין גברים לנשים או בין יהודים לערבים .לפי הנתונים ,חרדים זוכים לייצוג
גבוה בענפים כמו הוצאה לאור ושירותי משפטים וחשבונאות.
הוסיף והתייחס לקידום צעדים שיאפשרו רכישת השכלת יסוד במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי בשיתוף...
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למה באמת חשוב לגוון בשוק העבודה?
שוק עבודה מגוון בישראל חייב לכלול עובדים מכל גווני הקשת .מעסיק שיפעל
לגיוון ,יקדם יעילות ויצירתיות ,יפנה לפלח רחב ומתרחב של האוכלוסייה ,ישפר
את ביצועיו ובעיקר יכיר מקרוב לעצמו ,לעובדיו וללקוחותיו את האחר
נועה נאמן 09:31 ,28.05.16
הרשתות החברתיות הופכות אותנו ,ניתן לומר ,לחסרי גיוון  -החברים שלנו דומים לנו ,התוצאות
בגוגל ובפייסבוק מותאמות לצרכינו ואפילו החדשות שאנו צורכים מותאמות אלינו .ההומוגניות הופכת
לסטנדרט והיא מחלחלת באופן הרסני אל שוק התעסוקה ,שבו קיימת נטייה לקבל לעבודה את מי
שנראה וחושב כמונו.
עוד בערוץ הדעות:
מי מפסיד ומי מרוויח מההתחדשות העירונית?
ביטול חזקת הגיל הרך :מה באמת צריכים הילדים?
לקח ישראלי נדרש ממהפכת  1953באיראן
המשטרה צריכה להכיר בגזענות
איום החרם האקדמי  -לא נעים ,אבל יש מה לעשות
התפיסה המקדמת גיוון במקומות עבודה ,לא מסתמכת רק על תפיסת העולם וטוב ליבם של המעסיקים,
אלא גם מצביעה על יתרון עסקי מובהק לחברות שתמהיל העובדים בהם משקף את האוכלוסייה על
גווניה .מחקר שערכה חברת מקינזי לפני כשנה בקרב  366חברות גילה שבחברות הנמצאות ברביעון
העליון מבחינת רמת הגיוון האתני ,התשואה הפיננסית הייתה גבוהה ב 35%-מהחציון שבענף שאליו
השתייכו.
היתרון הכלכלי המובהק שמציג המחקר הוא פועל יוצא של המשמעויות הרבות של סביבת עבודה
מגוונת  -כזו שמעלה את היכולת לחדשנות ויצירתיות ,מגדילה את המשאבים הזמינים לפיתוח הארגון,
משקפת את קהל הצרכנים ומאפשרת לפתוח שווקים ומוצרים .סביבה כזו היא גם הבסיס לעבודה בשוק
גלובלי והתרחבות לשווקים חדשים ונושאת בחובה ערך חברתי ממשי  -מייצרת מרחב משותף המחבר
בין אנשים מרקעים שונים ומאפשרת להם להכיר וללמוד האחד על השני.
ומה עם העובדים? הם יהיו בסדר גמור ,טוב ששאלתם .כנראה אפילו יותר שמחים .לפי סקר מעסיקים
בנושא גיוון תעסוקתי משנת  2013שנערך במשרד הכלכלה 50% ,מהמועסקים מעריכים במידה רבה
מאוד את תרומתה של סביבת עבודה מגוונת לשיפור השירות ללקוחות מקבוצות שונות ,עידוד חדשנות...
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"إدارة التن ّوع" يف سوق العمل ،بقلم :املحام ّية مريال
نخول -مفوض ّية تكافؤ الفرص يف العمل
كثريون ال يَعون مدى أهمية وتأثري "إدارة التن ّوع" عىل سوق العمل من جميع جوانبه ،وقالئل يُط ّبقون هذا املفهوم يف
مؤسساتهم .ليك نساهم يف فهم أسس ،ايجابيات وآليات أدارة التنوع ( ،)DIVERSITYسأتطرق بداي ًة للمعنى النظري
والعميل لهذا املصطلح.
أوالً ،قد تعني "ادارة التن ّوع" للكثريين توظيف اقليات عرقية مختلفة أو حتى الحرص عىل توظيف مجموعات تعاين من
نقص يف التمثيل يف سوق العمل .وبالفعل يف مؤسسات عديدة يقترص املجهود لتحقيق التنوع بشكل جوهري عىل التوظيف
املتعدد .ومن دون االستهانة بأهمية املجهود املبذول يف بعض املؤسسات لتكوين قوى عاملة متنوعةّ ،إل أن هذا التعريف
بعيد عن أن يكون كافياً ،وااللتزام به يُبعدنا عن الهدف األسايس وهو تحقيق تكافؤ فرص حقيقي ،ناجح وناجع .
ثانيا ،أدارة التنوع هي يف األساس االعرتاف بوجود فروق فردية  ،ت َف ُّهم هذه الفروق وتقديرها كعامل إيجايب للرشكة قبل كونها
كذلك للعامل ،فاألمر بالنهاية يتمثل بنظرة تجارية ذكية وبسيطة ،بحيث أن كل رشكة تهدف بطبيعتها التجارية اىل زيادة
أرباحها ،وذلك عن طريق توسيع دائرة زبائنها أو مستثمريها .فمن ناحية ،بالنسبة للرشكة دائرة

עבודה מהבית תסייע במאזן חיים־עבודה
מחקרים מצאו כי ככל שהעובד חי בקונפליקט גדול יותר בין הבית לעבודה ,כך
פוחתת מידת שביעות הרצון שלו מעבודתו
נועה נאמן וחנה קופפר
08.03.2016
איזון חיים־עבודה הוא מושג המתייחס להסדרים ופתרונות שונים ,המאפשרים לאנשים המשתתפים
בשוק העבודה לאזן בין מקום העבודה לבין חיי הפנאי והמשפחה.
לדברי פרופ' יצחק הרפז ,ראש המכון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי באוניברסיטת חיפה ,שוק
העבודה בישראל הוא אכזרי מאוד ,והתפתח בו דפוס של התייחסות לעובדים כחד־פעמיים .כלומר,
האצבע קלה יותר על ההדק בכל הקשור לפיטורי עובדים מטעמי חיסכון והתייעלות.
כמו כן ,נתוני  OECDמלמדים שבישראל הממוצע השנתי של שעות העבודה הוא כ– 150שעות יותר
ממוצע מדינות  ,OECDוכן שהיא מהווה אחת מהמדינות שבה שיעור העובדים שעות ארוכות (יותר מ50-
שעות בשבוע) הוא מהגבוהים ביותר .מחקרים מצאו כי ככל שהעובד חי בקונפליקט גדול יותר בין הבית
לעבודה ,כך פוחתת מידת שביעות הרצון שלו מעבודתו.
הצורך באיזון חיים־עבודה עולה ביתר שאת בקרב נשים ,המהוות עדיין האחראיות העיקריות לגידול
הילדים ולטיפול במשק הבית .למעשה ,חרף התמורות שחלו בשנים האחרונות בהגדרה של התפקידים
המגדריים ,גברים עדיין לא נושאים באחריות שווה לנשים בתחום גידול הילדים ותחזוקת הבית .בשוק
העבודה הישראלי פועלים כבר שנים רבות כוחות המגבירים את השתתפות הנשים ואת השוויון ,אך
עדיין המדיניות והפרקטיקות של שוק העבודה הנהוגות בישראל (וגם בעולם) מושתתות על המודל
המסורתי של הגבר האחראי על פרנסת המשפחה והאשה האמונה על הטיפול בילדים ותחזוקת הבית.
בפועל ,נשים מתמודדות יותר מגברים עם חסמים בשוק העבודה  -חיצוניים ופנימיים .חסמים אלה
משפיעים על היכולת של נשים לבחור ,ומה שנראה כבחירות חופשיות של נשים בשוק העבודה הן
בחירות המוטות מגורמי השפעה רבים ומגוונים .לבחירות אלה יש השלכות על היבטים נוספים של
פיתוח הקריירה.
מכאן עולה שהצורך בגיבוש ובהטמעת תוכניות מדיניות שעניינן איזון חיים־עבודה .הדיון בסוגיה זו
מתקיים בקרב ארגונים בינלאומיים שונים ,אך גם בעניין זה יש מגוון רב של דעות באשר לאופן שבו ניתן
להשיג איזון חיים־עבודה וצמצום האי־שוויון בין גברים לנשים.

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
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HTTP://WWW.ALASL.NET/ARTICLE.PHP?ID=4812

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:

HTTPS://WWW.THEMARKER.COM/OPINION/1.2876790
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21.6.2016

מרים היקרה,
תודה על שכיבדת אותנו בנוכחותך והוספת מעולמך לפרויקט
. INNOVATE FOR GOOD
ערב זה היה מפגש מרגש ששב ושיקף את הפוטנציאל האינסופי הטמון בחיבור שבין
הנוער הישראלי ,עמותות חברתיות וטכנולוגיה.
אנו נמשיך ונפעל לקידומם של פרויקטים פורצי דרך ,מתוך מחויבות לחברה הישראלית
ומתוך האמונה שלטכנולוגיה יש את הכוח להשפיע על חייהם של רבים ולעשותם טובים
יותר.
נשמח לשמור על קשר ולקדם שיתופי פעולה נוספים.
בברכה ,הגר
אחריות תאגידית מיקרוסופט ישראל
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לכבוד,
מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הכלכלה

21.6.2016

הנדון:
מכתב ברכה והמלצה – נציבות שויון הזדמנויות בעבודה
מחוז ירושלים  /משרד הכלכלה
כבוד גדול הוא לי לשגר בזאת אות הוקרה
להביע ,ובכנות מלאה ,הערכה לשירותיו המקצועיים ,היעילים והיסודיים
של משרד הכלכלה אגף נציבות שווין הזדמנויות בעבודה.
אשר הוו עבורי סעד ומרפא והנחו קו סיום נבון ויעיל
לתקופת סבל משמעותית שהיתה מנת חלקי במקום עבודתי.
נפעמתי מהתגובה האטית ,ההתבוננות בנתונים ,וההכלה האנושית.
במהלך כל תקופת הלווי עד לחתימת הסכם הפשרה.
תודה על כך שעמדתם לצידי ,נתתם יציבות וחוזקה מול "פשעיו" של המעביד
וכל זאת ללא שום תמורה...
המסר המכבד ,ומענה המתמיד  -הם אבני יסוד הזועקות מעבר לשוויון ...והזכויות...
אביע בזאת הערכתי ותודתי:
לעו"ד ג'נט שלום ,העושה חיל ותעצומות בכל מישורי המשפט ,הזכות והצדק.
הגב' בוסנה יוסף מתמחה לעו"ד ,העושה מלאכתה נאמנה ביסודיות וביעילות.
הגב' חנה אלחדד מתמחה לעו"ד ,על הסיוע והתמיכה הרבה ובאוזן קשבת.

לכב'
עו"ד שירי לב -רן לביא
משרד הכלכלה
הנדון:
תודה על הרצאתך ביום עיון
שירי יקרה,
אבקש להודות לך על הרצאתך "שוויון הזדמנויות בעולם העבודה הנוכחי" ביום העיון,
משאבי אנוש בתקופה מאתגרת שקיימנו ביום רביעי ,ה ,21.9.16 -במסגרת המרכז לקידום
במלונאות ,במלון הרודס ת"א.
הרצאתך במסגרת יום עיון זה הייתה יוצאת מן הכלל ,חשובה מאוד ,רלוונטית ומלמדת,
וקיבלנו עליה חוות דעת מעולות מהמשתתפים.
אין לי ספק שתרמת בהשתתפותך למקצועיותם של המשתתפים ,בתקופה של אתגרים בלתי
פוסקים בתחומי אחריותם.
תודה והוקרה מקרב לב!
בברכה
יואב בכר
סמנכ"ל משאבי אנוש – התאחדות המלונות בישראל

כל הנכתב לעיל  -יאה וראוי להן,
ואף הרבה מעבר לזאת!
בהוקרה רבה,
ש'
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לכבוד
עו"ד שירי לב-רן לביא  -נציבה אזורית מחוז ת"א
עו"ד מיראל נח׳ול  -נציבות שויון הזדמנויות בעבודה
הנדון :מכתב תודה
אני מודה לכן מקרב לב על שהקדשתן זמן לבדוק ולבחון את טענותיי כלפי בנק
הפועלים באשר לפיטוריי,
וזאת תוך כדי ראיה אובייקטיבית ומשפטית וללא פניות.
אני מודה גם על הנסיון ליישב ולסיים את הסוגייה מבלי
להידרש לפתחו של בית הדין.
ובאשר להמשך דרכי בעניין ,אני רואה כאופציה פתוחה את פנייתי לבית דין
לעבודה לצורך הכרעת הדין.
בברכה ובכבוד רב,
א.

מרים היקרה,
לאין לי מילים להודות לך על מפגש מרתק ,מלמד ,מרגש ומעורר השראה.
אנחנו והעמיתים מאוד מאוד התרגשנו לפגוש אותך ולשמוע את סיפורך ועל עבודתך
כנציבה.
המשובים של העמיתים היו מצוינים!!
אחד העמיתים בתכנית תיאר את המפגש איתך "עורר בי את הפרפרים בבטן".
אחר רשם "אישה מצוינת!! היה מאוד מרתק!! למדתי ממנה כי יש לקחת
יוזמה ואחריות והשינוי מתחיל בכל אחד מאיתנו".
ועמיתה נוספת רשמה "אישה מאוד חזקה ואמיצה ולא מפחדת מכלום .היא
אישה מודל לחיקוי ,ממש כל הכבוד לה"!!
פשוט היה תענוג לפגוש אותך ותודה רבה שוב על כך שהגעת אלינו ביום שישי
ומרחוק ,זה לא מובן מאליו!
נשמח לארח אותך במפגשים נוספים,
שיהיה המשך יום מצוין,
טרסיט

טרסיט לגסה בישאו | מנהלת תחום צעירים
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Dear Mariam
Thank you so much for speaking to the UK Task Force study trip group
last week addressing the role that you and the EEOC play in creating a
more equal and inclusive Israeli society. Hearing from you about the
challenges and opportunities in this area and discussing the issues
you raised had a huge impact on the Task Force delegation, and
the conversation you started with the group continued throughout
the remainder of the trip. The information you shared and the way
you responded to questions from the participants allowed them to
engage more deeply with the issues which will help immensely with
further educational engagement.
Thank you again for taking the time to do this.
Kind regards,
Toni
Toni Rickenback
Director, UK Task Force
JHub | Haskell House | 152 West End Lane | London NW6 1SD
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