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 1 2019מרץ  11
 2 
 :פניל

 שופט בכיר -יצחק לובוצקי  כב' השופט

 

 

 אורן עמיר טופט תובעה

- 

 ליאנטק שיווק פיננסים בע"מ תנתבעה

 רונית לוי ע"י ב"כ עו"ד

 3 

 פסק דין
  4 

 5לפיצוי מכוח חוק שוויון הזדמנויות  ,("התובע"פני תביעתו של מר אורן טופט )להלן: ל

 6 . לפי התובע, ("חוק שוויון הזדמנויות" או "החוק")להלן:  1988 -בעבודה, התשמ"ח

 7 הנתבעת הפלתה אותו בקבלה לעבודה בשל גילו.

 8 

 9 :רקע עובדתי

 10 

 11 הנתבעת היא חברה העוסקת בשיווק ופרסום דיגיטלי. .1

 12למשרת מנהל תוכן  ,זומן התובע לראיון עבודה אצל הנתבעת 25.7.2016ביום  .2

 13 )קופירייטר(.

 14בראיון העבודה נכחו מטעם הנתבעת: מנהלת משאבי אנוש, הגב' מייגן סמית'  .3

 15 (."ארתור"( ומנהל השיווק, מר ארתור פרילוצקי )להלן: "מייגן")להלן: 

 16 .44והשיב כי הוא בן  ,אין חולק כי במעמד הריאיון נשאל התובע לגילו .4

 17לאחר הריאיון ועוד באותו היום העביר התובע למייגן שתי הודעות דוא"ל.  .5

 18 בראשונה נכתב על ידו:

"Hi Megan, 19 

Was really nice to meet you both today. I liked the vibe of the 20 

company. …"   21 

 22למייל צירף דוגמאות של חומרים שנכתבו על ידו, ובהמשך שלח מייל נוסף עם 

 23 לכתב ההגנה(. 3-4)נספחים דוגמאות לעבודה שנכתבה על ידו  
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 1על מנת לברר גורל  ,פנה התובע שוב בתכתובת דוא"ל למייגן 27.7.16ביום  .6

 2 6 )נספחונענה על ידה כי הוחלט שלא להמשיך בהליך גיוסו לתפקיד  ,מועמדותו

 3 .לכתב ההגנה(

 4פנה התובע באמצעות פרקליט, במכתב דרישה מהנתבעת לפיצוי  2.8.16ביום  .7

 5טענה ה .לכתב ההגנה( 7)נספח בגין הפליה פסולה מכוח חוק שוויון הזדמנויות 

 6 כי התובע הופלה על רקע גילו בהליך קבלתו לעבודה.תה יהי

 7לכתב  8)נספח  3.8.16הנתבעת דחתה את טענות התובע במכתב תשובה מיום  .8

 8וזאת לאחר  ,"מרשך לא נמצא מתאים לעבודה אצל מרשתיוטענה כי:  ,ההגנה(

 9ראיון עבודה שהתקיים אצל מרשתי ולאחר בחינת חומר שנשלח על ידו 

 10 למרשתי ולא ענה על דרישותיה".

 11 

 12 לפיכך הוגשה התביעה הנוכחית.

 13 

 14שקדמו לכך והנסיבות  , גרסאות הצדדים באשר לאווירה ששררה במהלך ראיון העבודה

 15 :בין הצדדים לגילו, חלוקותנשאל התובע עה שש

 16 

 17, בשלב מסוים במהלך הריאיון ולאחר מספר שאלות מקצועיות, נשאל לגרסת התובע

 18הבהיר לארתור באופן חד משמעי, כי הוא לפתע על ידי ארתור מהו גילו. לדבריו, הוא 

 19ושאל  ,המשיך ללחוץ עליו בענייןאולם, ארתור ואין מדובר בשאלה מותרת ולגיטימית. 

 20( של התובע לית ברירה ולאחר ש"נאנס" )כך כלשונודאותו שוב לגילו, עד שנאלץ, ב

 21. בתגובה לכך, הגיב ארתור כי "וואו, לא 44ציין כי הוא בן הוא  .להשיב על השאלה

 22 לתצהיר התובע(. 6-7)סע' " 35הייתי מאמין, הייתי בטוח כי אתה גג בן 

 23 

 24ובע, מאותו רגע, ליוותה אותו תחושה קשה של חוסר אונים, לנוכח לטענת התעוד 

 25והלחץ שהופעל עליו מצד ארתור להצהיר מהו גילו.  ,החיטוט והחדירה לפרטיותו

 26הפסיק לתפקד בריאיון הוא ולמעשה  ,חוסר בטחוןהתובע לדבריו כתוצאה מכך חש 

 27הנתבעת רק על סמך  לאחר שהבין כי אינו נשפט על ידי ,בצורה המאפיינת אותו בשגרה

 28אצל פוגע בסיכויו להתקבל לעבודה  44וכי היותו בן  ,כישוריו, אלא גם על סמך גילו

 29 לתצהיר התובע(. 10)סע' נתבעת ה

 30 

 31 
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 1היא עלתה  ."השאלה הזאת עלתה עוד לפני התחביביםבבית הדין העיד התובע: 

 2אני אמרתי ואני נתתי מבט נוקב הן בארתור והן במייגן, ו ,בתחילת ראיון העבודה

 3כי היא לא  ,ואני מבקש לא לענות על השאלה הזאת ,שהשאלה הזאת לא נוחה לי

 4ובפעם הרביעית הרגשתי שאם אני לא  ,רלוונטית. ואני נשאלתי פעם שניה ושלישית

 5אענה לא נתקדם לשום מקום, ואז עניתי ואז נכנסנו לנושא המוסיקה. אבל בעצם 

 6 זה היה לפני שאלת התחביבים. ,השאלה הזאת אלי

 7אני לא אמרתי שהשיחה היתה נעימה ונינוחה, אני הייתי מאוד לא נינוח  -לשאלתך

 8ולא היה לי נעים, למרות שדיברתי על התחביבים, בשלב הזה הראיון איבד ערך 

 9 ם.המקצועי והיה מזו

 10 

 11 לפיה טענתי שהשיחה היתה מאוד בעייתית עבורי, וכשאת שואלת אותי ,לשאלתך

 12מדוע אם השיחה לא היתה נעימה, מדוע אני אמרתי ההיפך במייל ששלחתי לאחר 

 13הראיון, אני משיב: אין שום סתירה בין התחושה האובייקטיבית במהלך ולאחר 

 14 לבין מה שכתבתי למייגן במייל ... ,הראיון

 15כתבתי את המייל מסיבות פוליטיות, על מנת לגרום להם להבין שאני מעוניין בתפקיד, 

 16 (. 1-3ש'  6, עמ' 21-30ש'  5)עמ' י באמת הייתי מעוניין להכנס לחברה." ואנ

 17 

 18במהלך הריאיון סיפר התובע על ניסיונו התעסוקתי והכשרתו. ארתור לגרסת הנתבעת, 

 19שאל את התובע שאלות מקצועיות ובכללן התוצאות אותן השיג בעבודתיו הקודמות 

 20נעימה ונינוחה, והתפתחה בין התובע  האווירה בריאיון היתה לתצהיר ארתור(. 11)סע' 

 21שיחה חברית ונעימה, בה סיפר התובע לארתור כי הוא תקליטן )די.ג'יי(,  רלארתו

 22לתצהיר ארתור(.  12)סע' וכמוהו גם ארתור. לאור זאת, התעניין ארתור בגילו של התובע 

 23ולא היתה קשורה  ,בהקשר לאותה שיחהכאמור, לגרסת ארתור, שאלת הגיל היתה 

 24)סע' , ובתגובה לכך החמיא לו ארתור על חזותו הצעירה 44ודה. התובע ענה שהוא בן לעב

 25 לתצהיר ארתור(. 13

 26 

 27 -)צ.להאם הבהרת לי כששאלתי אותך  -"לשאלתך: , לאמורבבית הדין העיד ארתור

 28כמה אתה, שהשאלה לא לגיטימית, אני משיב: לא אמרת לי במפורש שהשאלה בן( 

 29או שהיא אסורה על פי החוק. וגם לא שאלתי עוד שלוש  ,לא נוחה לך לעניין הגיל

 30 פעמים את אותה שאלה.

 31ולכן אתה לא יכול לשאול אותי שאלה  ,פעמים בן כמה אתה 4... אני לא שאלתי אותך 

 32בתצהיר,  13פעמים. ..אם אתה מפנה אותי לסע'  4שבנויה על זה כאילו שאלתי אותך 



 
 יפו -בית דין אזורי לעבודה בתל אביב 

 14532-09-16 ס"ע 

  

 6מתוך  4

 1הקשר של הגיל, וגם החמאתי לך על  וכשאני מדבר על העדפות מוסיקליות ואז היה

 2 המראה הצעיר שלך ...

 3 

 4כשאתה שואל אותי מה זה קשור לראיון עבודה שאמור להיות מקצועי, אני משיב: זה 

 5לא היה קשור לראיון העבודה, זה לא היה בקונטקסט של ראיון עבודה מקצועי. אנחנו 

 6וגם אני הייתי  ,ן(די גי בעבר )תקליט -דיברנו על זה שאתה עבדת תקופה ארוכה כ

 7קשור לעבודה דומה בחיי הלילה בעבר, ובקשר לזה עלה נושא הגיל שלך ולא בקשר 

 8 (.1-8ש'  8, עמ' 26-30ש'  7)עמ'  מקצועי. " 

 9 

 10"בחדר היתה גם הגב' מייגן, ולפי מה שאני זוכר, היא לשאלת בית הדין, העיד ארתור: 

 11בהתייחס לשאלה לעניין וגם לא היה שום התערבות מצידה  ,לא התערבה בשיחה

 12 מפני שהתובע בכלל לא מחה על כך, כטענתו כעת." ,הגיל

 13 

 14 :דיון והכרעה

 15 

 16מחמת מינם...  עבודה דורשי  בין לא יפלה מעביד בין עובדיו או לחוק קובע " )א(2סעיף 

 17  .)הדגשה הוספה(..." , גזעם, דתםגילם

 18 

 19 לחוק קובע: )א(9סעיף 

 20"בתובענה של דורש עבודה או של עובד בשל הפרת הוראות סעיף 

 21, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי פעל שלא בניגוד להוראות 2

 22 – 2סעיף 

 23לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה, שליחה  (1)

 24ת מקצועית, או תשלום פיצויי להכשרה או השתלמו

 25אם קבע המעסיק לגביהם תנאים או כישורים,  –פיטורים 

 26ודורש העבודה או העובד, לפי הענין, הוכיחו כי נתקיימו 

 27 בהם התנאים או הכישורים האמורים".

 28 

 29והיא קיימת גם בשלב סיום  ,בולטת במיוחד בתהליכי גיוס עובדים ,הפליה מחמת גיל

 30הבעיה והגישות לפתרונה, ר': ד"ר ש.רבין מרגליות, "הבחנה, אפליה וגיל:  )על היקףיחסי העבודה 

 31כשמדובר בכניסה לעבודה, נפסק  .(131משחק של יחסי כוחות בשוק העבודה, משפטים לב עמ' 

http://www.nevo.co.il/law/5016/2.a
http://www.nevo.co.il/law/5016/9.a
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 1 6778/97)בג"צ המעביד מנוע מלקבוע תנאי סף של גיל, שאינם רלוונטיים לתפקיד ש

 2 . (12.1.04פנים ואח', מיום האגודה לזכויות האזרח נ' השר לבטחון 

 3 

 4המבחן, שנקבע בפסיקת בתי הדין לעבודה, אמתי לא יראו בהפליה הפליה פסולה, הוא 

 5 אובייקטיבי". ן"מבח

 6 

 7, נקבע, כי הנטל 481שרון פלוטקין נ' אחים אייזנברג בע"מ, פד"ע לג'  129-3נו/בדב"ע 

 8 ,באשר לאפליה הנטענת ,שוני מוטל על העובד, אך די שהתובע יביא ראשית ראיההרא

 9 המעסיק.  כתפיעל מנת להעביר את הנטל ל

 10 

 11ובכך מצאתי פסול  ,בענייננו, אין חולק ששאלת גילו של התובע עלתה במהלך הריאיון

 12ובמהלך  ,מסוים. ואולם, אני מקבל את גרסתו של ארתור כי שאלת הגיל עלתה בתום לב

 13שיחה שהתקיימה בין הצדדים ברוח טובה, כשהשיחה ביניהם "התגלגלה" לסוגיית 

 14התחביב המשותף. כאשר המחמאה על מראהו הצעיר של התובע ביחס לגילו, לא היתה 

 15כי שאלת הגיל היתה מתוך סקרנות גרידא,  ,תוך הסחה של בדיקת מקצועיותו. שוכנעתי

 16ואף התובע קיבל זאת ברוח טובה. ולראיה, אותו מייל ששלח התובע מיד לאחר 

 17עובדה  .שמצביע על האווירה הנעימה והטובה ששררה במהלך הריאיון ,הריאיון

 18 ,לחלוטין את ניסיונו של התובע בתביעתו, להציג את העלאת סוגיית הגילהשוללת 

 19 יל שגרם לו לתחושה קשה.כעניין משפ

 20 

 21עדר ההשפעה של עניין הגיל על ההחלטה בדבר אי יעם זאת, על אף ששוכנעתי בדבר ה

 22קבלתו של התובע לתפקיד, או השפעה מזערית, קיימת לטעמי גם חשיבות לשאלה כיצד 

 23 הנושא מצטייר בעיניי המתבונן מן החוץ. 

 24 

 25עמד בתנאים ובכישורים לפיה  ,לציין כי אני מתקשה לקבל את טענת התובעיש 

 26המקצועיים הנדרשים לתפקיד. לגרסתו של ארתור, לאחר שבחן את החומרים 

 27המקצועיים ששלח התובע, החליט כי התובע אינו עומד בקריטריונים המקצועיים 

 28גרסה זו לא נסתרה  (.1-8ש'  9, עמ' 17-32ש'  8לתצהירו, עמ'  5-11)ר' סע' הנדרשים לנתבעת 

 29 בשום ראייה נוגדת.

 30 

 31 

http://www.nevo.co.il/case/18094355
http://www.nevo.co.il/case/18094355
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 1"לעניין היכולות המקצועיות שלי והטענות כלפיי בקשר לזה גם התובע הודה בעדותו: 

 2שבגללם לא התקבלתי לעבודה... אני מסכים שלא כולם אוהבים את אותו הדבר. זה 

 3לא תשובה של כן ולא בנושא של כתיבה יצירתית. ברור שבנושאים אומנותיים יש 

 4 . (19-24ש'  6)עמ' עניין של טעם וריח..." 

 5 

 6אף שלא מדובר ב"הפלייה ישירה ומכוונת", עצם העלאת נושא  סיכומם של דברים, 

 7מהווה "הפלייה עקיפה".  נעשה בתמימות מסויימת, הוא , גם אם בראיון העבודה הגיל 

 8 רים מצטיירים אצל המתבונן מן הצד.שכן, יש חשיבות גם לשאלה כיצד הדב

 9 

 10 ללא הוכחת נזק של ממון. ואולם, לפסוק לזכות התובע פיצוי החלטתי שיש  , לפיכך

 11  בלבד. ₪ 5,000בסכום של לכן ו";  ברף הנמוך" בנסיבות העניין )כמתואר( יהא הפיצוי 

 12 

 13 כל צד יישא בהוצאותיו. פיכךול ,התובע זכה רק בחלק קטן מתביעתו

 14 

 15 יום.  30תוך  :זכות ערעור

 16 

 17 ., בהעדר הצדדים(2019מרץ  11), ד' אדר ב' תשע"טניתן היום, 

  18 

 19 

 20 

 21 


