חשיבות השוויון במקום העבודה

חוקי שוויון ואיסור הפליה
במקום העבודה

"לא ...ניתן לדבר על כבוד האדם וחירותו ללא שוויון ,ושוויון
בעבודה על אחת כמה וכמה .חלק ניכר מחיינו אנו מבלים
בעבודה ,והפליה והשפלה אין להרשותם במקום העבודה".

עו"ד תמר גוטגולד-כהן

עו"ד תמר גוטגלד-כהן

1

)דב"ע ו 129-3/שרון פלוטקין ואח'  'אחים אייזברג בע"מ(.

2

החוקים הדים במיעת הפליה
ושוויון ביחסי עבודה










חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט1949-
)סע' 41-41ב(.
חוק שווי זכויות האישה ,תשי"א.1951-
חוק עבודת שים ,התשי"ד.1954-
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט) 1959-סע' 42,42א64,א(.
חוק שירות המדיה מיויים ,תשיט) 1959-סע' 15א(.
חוק שוויון הזדמויות בעבודה ,תשמ"ח .1988
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תש"ו.1996-
חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,תש"ח .1998

עו"ד תמר גוטגלד-כהן

החוקים הדים במיעת הפליה
ושוויון ביחסי עבודה ,המשך







חוק למיעת הטרדה מיית התש"ח.1998-
חוק הגה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות
או במהל התקין( ,תש"ז.1997-
חוק מידע גטי ,תשס"א) 2000-פרק ו(.
חוק גיל פרישה ,התשס"ד.2004 -
חוק לעידוד של שילוב וקידום של שים בעבודה ושל התאמת
מקומות עבודה לשים ,התשס"ח.2008-

עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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עו"ד תמר גוטגלד-כהן
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1

חוק שוויון הזדמויות בעבודה,
תשמ"ח1988-

חוק שוויון הזדמויות בעבודה ,תשמ"ח ,1988-המשך

סעיף )2א( – איסור הפליה
"לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת:
מינם ,נטייתם המינית ,מעמדם האישי ,הריון ,היותם הורים,
גילם ,גזעם ,דתם ,לאומיותם ,ארץ מוצאם,
מקום מגוריהם )תיקון ,(12/14
השקפתם ,מפלגתם או משך שירות המילואים"... ,

"בכל אחד מאלה.1 :קבלה לעבודה; .2תנאי עבודה;
 .3קידום בעבודה;  .4הכשרה או השתלמות מקצועית;
 .5פיטורים או פיצויי פיטורים; .6הטבות ותשלומים הניתנים
לעובד בקשר לפרישה מעבודה".
סעיף )2ג(" -אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא
מתחייבת מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה".

ובוסף-

"איסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו"
5

עו"ד תמר גוטגלד-כהן
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עו"ד תמר גוטגלד-כהן

מן הפסיקה-
הפליה מחמת ארץ מוצא בקבלה לעבודה

חוק שוויון הזדמויות בעבודה ,תשמ"ח ,1988-המשך
הפליה מחמת ארץ מוצא בקבלה לעבודה ,המשך

תע"א )ת"א(  3816/09מישל מלכה  'התעשייה האווירית
)אוגוסט :(2013
מישל מלכה מגיש מועמדות למשרת פרמדיק בחברה באמצעות
מכר .תגובת המעסיק "מי זה הערס הזה שהבאת לי לעבודה".
אמר למישל כי המשרה איה אקטואלית עוד .חודשיים אח"כ
שולח את אותם קו"ח בשם אחר -מאיר מלכיאלי .מוזמן לראיון
עבודה "בהקדם האפשרי".
ביה"ד:
" ערס" היא מילת גאי המקושרת להתהגות וולגרית ומזוהה
יותר -גם אם לא רק -עם זהות מזרחית סטריאוטיפית.

תע"א )ת"א(  3816/09מישל מלכה  'התעשייה האווירית
)אוגוסט  ,(2013המשך:
 מישל עמד בטל הראשוי לצורך העברת טל ההוכחה
למעסיק )הביטוי "ערס"+קו"ח בשם אחר והזמה לראיון(.
 הטל עבר למעסיק להוכיח כי לא לקחו בחשבון דעות
קדומות בוגע למוצאו .המעסיק לא הרים את הטל שכן לא
הוכח כי מישל לא עומד בדרישות המשרה.
 מדובר בהפליה מחמת מוצא.
 פיצויי ללא הוכחת זק בסך  7,500+ ₪ 50,000שכ"ט.

עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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מן הפסיקה ,המשך
הפליה מחמת _______ בסיום יחסי עבודה

חוק שוויון הזדמויות בעבודה ,תשמ"ח ,1988-המשך
הפליה מחמת _______ בסיום יחסי עבודה ,המשך

תעא )ת"א(  12137/09פלוית  'אלמוית ):(3/2013
 מורה באולפה שבחרה לממש את זכותה להורות כאם
יחידית -מפוטרת.
 האולפה מתגות בעזרת סע' )2ג( לאור סע'  18לחוק חיוך
ממלכתי לפיו בחיוך ממלכתי דתי יתן לפסול מטעמים
דתיים בלבד ,מיויו או המשכת שירותו של מורה.
ביה"ד -תביעת המורה מתקבלת:
 מול ערכי האולפה ורצוה לשמרם עומד מקרה של מורה
שאיה מתריסה והרוצה לממש את זכותה להורות .יש ליתן
עדיפות לרצון המורה להורות ואין להדירה בשל כך.

תעא )ת"א(  12137/09פלוית  'אלמוית ) ,(3/2013המשך:
 החלטת האולפה איה עומדת בקה אחד עם סעיף )2ג(-
איה סבירה ואיה מידתית.
 בוסף ,ההחלטה התקבלה ביגוד לחוק עבודת שים וללא
שימוע.
 הסעד ₪ 60,000 :בגין העדר שימוע;  ₪ 74,400בגין חוק
עבודת שים ) 24,400לפי 13א)ב() (1ו) 50,000לפי  13א )א();(1
 ₪ 50,000בגין חוק שוויון הזדמויות;  ₪ 20,000בגין
הוצאות ושכ"ט.

עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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חוק גיל פרישה ,התשס"ד2004 -


בעבר גיל פרישה מקובל בהסכמים ותקוים – .65



סעיף  -4גיל פרישת חובה" :הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב
עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו ,הוא גיל  67לגבר ולאישה
)בחוק זה -גיל פרישת חובה(".



סע' " :10על אף  ...ניתן בהסכם –לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו
ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו יהיה גבוה מגיל
פרישת חובה".
עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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מן הפסיקה -העסקה לאחר גיל פרישה

העסקה לאחר גיל פרישה ,המשך

עעא )ארצי( 209-10 209/10ליבי ויברגר ואח'  'או 'בר אילן:
ליבי מבקשת להמשיך לעבוד אחרי גיל  .67בקשתה דחית.
ביה"ד הארצי:
 שילוב חוק שוויון הזדמויות עם חוק גיל פרישה -לעובדים
זכות לבקש להמשיך לעבוד אחרי גיל .67
 למעסיק קמה חובה להפעיל שיקול דעת ראוי ופרטי לבקשת
העובד/ת.
 חובה זו ובעת מחובות תום הלב וההגיות שחב בהן מעסיק
כלפיו עובדיו ,בשילוב האיסור החוקתי של הפליה מחמת גיל.

עעא )ארצי( 209-10 209/10ליבי ויברגר ואח'  'או'
בר אילן ,המשך:






עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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האו 'הייתה צריכה לקיים לעובדת שימוע לאור בקשתה,
וזאת לאור הוהל בושא וחובת תום הלב.
האו 'הייתה צריכה לשיקול בין היתר :סיבות אישיות של
העובד/ת ,תרומה לעבודה ,שיקולים מערכתיים ,הפסיה
ההוגה בעבודה ,העסקה בדרך שוה והשלכות רוחב על
בקשות אחרים.
פיצוי בסך  -50,000הפליה מחמת גיל.
עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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גיל פרישה ביולוגי -דיון ביקורתי

גיל פרישת חובה -דיון ביקורתי ,המשך

שיקולים בעד השארת גיל פרישה :פיוי מקומות לדור הצעיר;
ירידה בתפקוד בגיל מבוגר )בדיקות אישיות יפגעו בכבוד(;
וודאות למעסיק וכך מיעת פיטורי עובדים מבוגרים לפי גיל
תשובות?!
פרישה.

"הפרישה הכפויה והמוחלטת פוגעת בכבודו האנושי של האזרח הוותיק,
בהטביעה אות קין על מצחו של הפורש וגורמת שיאבד לא רק את
ההערכה החברתית ,אלא גם את הערכתו העצמית .חובת הפרישה בפועל
דוחקת אותו לשולי החברה ,ומרכזת את האזרחים הוותיקים ב"גטו" של
ה"מופרשים" ממעגל החיים הפעילים .בעבר הייתה החברה סבילה,
ובמסגרת זו היו ההזדקנות הגופנית והנפשית עובדה של"גמלאים" לא
הייתה בררה אלא להשלים עמה .החברה כיום פעילה יותר ,ואין בה
הצדקה לפגוע בכבודם האנושי של האזרחים הוותיקים על ידי הטלתה
של חובת פרישה כפויה ומוחלטת" )פרופ' רות בן ישראל.(2002 ,

שיקולים בעד ביטול גיל פרישה :חוק יסוד חופש העיסוק; חוק
יסוד כבוד האדם וחירותו; חוק שוויון הזדמויות בעבודה;
חובת תום לב.

עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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בית המשפט העליון והגיל השלישי-
בג"צ פרופ' גביש

גיל פרישת חובה -דיון ביקורתי ,המשך


הסדרים אפשריים אחרים?!



משפט משווה



ומה סבור בית המשפט העליון?

בג"ץ  9134/12פרופ' גביש ואח'  .1 'הכסת  .2שר האוצר .3
היועמ"ש  .4הטכיון ):(2016
האם יש לבטל את הוראת החוק לפיה מעסיק יכול לחייב
עובד/ת לפרוש מהעבודה בגיל ?67


פרישה כפויה מחמת גיל פוגעת בשוויון ובכבוד האדם.



אך הפגיעה היא לתכלית ראויה ובמידה שאיה עולה על
הדרש.

עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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בית המשפט העליון והגיל השלישי-
בג"צ פרופ' גביש ,המשך
בג"ץ  9134/12פרופ' גביש ואח'  .1 'הכסת  .2שר האוצר .3
היועמ"ש  .4הטכיון ) ,(2016המשך:
"בימ"ש מפעיל ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית של הכנסת בריסון
ובזהירות .זהירות מיוחדת נדרשת כאשר מדובר בחקיקה המתווה מדיניות
חברתית וכלכלית רחבת-היקף; גיל הפרישה הוא נושא סבוך ורב-פנים
ומבין הפתרונות האפשריים ,אימץ המחוקק הישראלי בחוק מודל
קולקטיבי ,המעדיף קריטריון של גיל על-פני בחינה אינדיבידואלית של
הפרט .בנסיבות כאלה ,אף שבימ"ש לא ימשוך את ידיו מהפעלת ביקורת
חוקתית ,הוא יפעילהּ ביתר זהירות".

העסקה לאחר גיל פרישה ,המשך
סע"ש  29562-09-17אברהם שמילוביץ  'איסכור מתכות
ופלדות בע"מ )מיום (6.9.17
 עובד שהסתימה העסקתו בגיל פרישת חובה ,ולא בקש
מהמעסיק להמשיך לעבוד ,לא יוכל לדרוש מהמעסיק
להחזירו לעבודה ו/או לטעון לפיטורים שלא כדין.


טעת העובד כי לא בקש להמשיך לעבוד שכן חיכה שהמעסיק
יזום זאת  -דחית.

העתירה דחית.
עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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חוק גיל פרישה -גברים ושים
חוק גיל פרישה ,התשס"ד) 2004 -המבטל את חוק גיל פרישה
שווה לעובד ולעובדת מ.(1987
סע'  -3גיל פרישה:
"הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל,
בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם ,גמלה בשל
פרישתו כאמור ,הוא גיל  67לגבר...וגיל  62לאשה".
תיקון  3לחוק מתייחס להקמת וועדה לעיין גיל פרישה מעל 62
לשים שולדו לאחר שת  ,55כמפורט בחלק ד' לחוק.
עו"ד תמר גוטגולד-כהן
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עו"ד תמר גוטגלד-כהן

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד,
תש"ו1996-


אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה
בעד עבודה שווה /שווה בעיקרה /שוות ערך -אפשרות
למיוי מומחה
שכר שווה או גמול אחר



הסעד :השוואת שכר ,ובוסף לאור תיקון :8/2014
"פיצויים ,אף אם לא נגרם נזק של ממון ,בשיעור שייראה
לו בנסיבות העניין".
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עו"ד תמר גוטגלד-כהן
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עו"ד תמר גוטגלד-כהן
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