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 2022בינואר,  12

 לכבוד

 עודד כהן

 מנכ"ל חברת אמנון מסילות בע"מ

 t.co.il-appeals@afikimבדוא"ל: 

 שלום רב,

 בחברת אמנון מסילותפסולה לשירות צבאי כתנאי לקבלה לעבודה כנהג דרישה הנדון: 

בדרישה לביטול תנאי הסף שהציבה חברת אמנון מסילות לצורך הגשת מועמדות  אני פונה אליך

למשרת נהג/ת בסניף שלה בעפולה והעמקים; ולבקש לוודא כי תנאי זה יוסר לאלתר ממודעת 

החברה, ולוודא כי מדיניות פסולה זו אינה נוהגת בשאר המודעות של החברה. השירות הצבאי 

ה כסות לאפלייתם לרעה של נהגים ונהגות ערבים ולהדרתם אינו רלוונטי לתפקיד נהג ומהוו

. כמו כן נבקש להבהיר לכל חוק שוויון הזדמנויות בעבודהל בוטההפרה מהחברה, דבר שמהווה 

סניפי החברה כי מדיניות זו היא בלתי חוקית, מהווה עבירה פלילית ואפשר להטיל בגינה 

 נעמוד על הדברים להלן: קנסות.

מודעה לפיה דרושים  בדף הפייסבוק שלהפירסמה חברת אמנון מסילות  1.11.2021ביום  .1

לחברה נהגים ונהגות בסניף עפולה. במודעה נכתב במפורש כי הנהגים נדרשים להיות 

 יוצאי/ות צבא, ובתמונה המלווה אותה מופיע גבר חובש כומתה צבאית. להלן המודעה: 

 

)להלן: החוק( אוסר על מעסיקים  1988-תשמ"חהחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ל 2סעיף  .2

להפלות בקבלה לעבודה על בסיס שורה ארוכה של תבחינים, אשר ביניהם גזע, דת, ארץ 

קביעת )ב( לחוק מדגיש כי איסור זה יכול גם על "2מוצא, מקום מגורים, גיל וכיוצ"ב. סעיף 

  ."ןיתנאים שלא ממין העני
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מעסיק או הזקוק לעובד, לא יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או לחוק קובע, כי " 8סעיף  .3

שליחה להכשרה מקצועית אלא אם כן הצעת העבודה צויינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין 

וכן לא יפרסם מודעה כאמור שיש בה משום הפליה על פי הוראות סעיף ביחיד ובין ברבים, 

2. " 

מוסיף ומדגיש כי בגין הפרה של הכללים האמורים ניתן להשית כפל הקנס  לחוק 15סעיף  .4

 . 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז3)א()61הקבוע בסעיף 

בני החברה  הקריטריון של שירות צבאי הוא לרוב כסות לאפליה בקבלה לעבודה נגד .5

אפליה הערבית, אשר ברובם הגדול אינם משרתים שירות צבאי. רק נתון זה, אשר מביא ל

החברה הערבית, מביא להפרה של הזכות לשוויון שהיא זכות  בנימובהקת וברורה כנגד 

קעדאן נ' מנהל מקרקעי  6698/95בג"ץ ר' יסוד ומהווה חלק בלתי נפרד מהזכות לכבוד )

( 5, פ"ד נד)רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה 4191/97; דנג"צ (2000) 258( 1, פ"ד נד)ישראל

300 (2000.)) 

לאור האיסור על אפליה בקבלה לעבודה גם על ידי קביעת תנאים "שלא ממין העניין", נקבע  .6

כי תנאי של שירות צבאי בקבלה לעבודה יהיה מוצדק רק במקרים בהם יש קשר ישיר 

קאדי נ' רכבת  3863/09א )ת"א( "בשמובהק בין השירות הצבאי ובין אופי העבודה )ר' 

מדינת ישראל משרד העבודה והרווחה נ'  1038/99פ )ת"א( "ת; (2009) 10-12, פס' ישראל

קשת גיבורים שיווק בע"מ  -קיס  5865-08-16סע"ש )ת"א(  ;(2003) תפקיד פלוס בע"מ

(2019)) 

איסור האפליה חל גם לא רק במקרה של קבלה לעבודה אלא גם בפרסום מודעת יודגש כי  .7

כי פרסום מודעת  ,תפקיד פלוסבית הדין לעבודה בעניין פסק  . בהקשר זהדרושים לעבודה

וכי התנאי מהווה  ,דרושים שכללה תנאי סף של שירות צבאי אינה מוצדקת באותו מקרה

 אפליה פסולה. 

יהיה ניתן  –לחוק, ואם לא תתוקן  8-ו 2על כן, המודעה כאמור מפרה את הקבוע בסעיפים  .8

קנס. אי לכך, אנו מבקשים לבטל את תנאי הסף לפתוח בהליך פלילי ואך להטיל בגינה כפל 

של שירות צבאי ממודעת הדרושים הנ"ל ולפרסם מודעת דרושים חדשה ומעודכנת. עוד 

נבקש לוודא כי תנאי סף זה לא קיים במודעות דרושים קיימות או עתידיות, להבהיר לכל 

חברה על כל סניפיה סניפי החברה כי מדיניות זו היא מדיניות פסולה ולא חוקית, ולוודא שה

 .נותנת הזדמנות שווה בקבלה לעבודה לבני החברה הערבית

 בכבוד רב,

 
 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד

 

 : העתק

 עו"ד פראס פראג', נציב אזורי מחוז חיפה והצפון, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.


