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 ל.הפליה בראיון עבודה מטעמכם לגברת נדון: ה

 7.12.2020סימוכין: פנייתנו מיום 

 13.2.2021פנייתנו מיום 

 21.2.2021תשובתכם מיום 

, בכדי לייתר הליכים  ל. הרינו שבים ופונים ביתר פירוט בשם מרשתי, גב'  21.2.2021בהמשך לתשובתך מיום

  נה נוקב שלא הותיר ספק כי השיקולים בענייובאופן קצר   עם מרשתי  נוהלאשר ראיון עבודה  משפטים בעניין 

 כפי שנפרט כדלקמן:   היו נגועים בהפליה פסולה מחמת לאום ומקום מגורים

 וניהול.   הינה בעלת תואר ראשון בהנדסת תעשייה ל. .1

מועמדות לתפקיד "עובדת תפ"י" בסניף חברתכם בעטרות, בעקבות מודעת    .הגישה ל  17/9/2020ביום   .2

 ". alljobדרושים שפורסמה מטעמכם באתר "

מטעמכם על מנת לקבוע ריאיון עבודה לתפקיד הנ"ל.  .  לל, פנו  30/9/2020כשבועיים לאחר מכן, ביום   .3

, 1/10/2020ריאיון עבודה באמצעות תוכנת הזום ליום למחרת, משמע ליום  ל.במהלך שיחה זו, נקבע ל

לשאול לסיבת    . . כשמועד ריאיון העבודה הגיע ולא יצרו עימה קשר, התקשרה ל15:00-14:00בין השעות  

 בקרוב. כי המראיין עסוק בראיונות אחרים וכי יצרו איתה קשר   .העיכוב. מטעם חברתכם נמסר ל

תחושת חוסר    .ונמשך כרבע שעה. במהלך ריאיון זה, הרגישה ל  14:35לבסוף, ריאיון העבודה החל בשעה   .4

ציינה מספר פעמים שיש לה ידע וניסיון    .נוחות מהתנהלותו ומשאלותיו של המראיין. ראשית, על אף של

את השימוש בתוכנה   בתוכנת ה"פריורטי", חזר המראיין ואמר כי אם תתקבל לעבודה זו תאלץ ללמוד

כן, המראיין הדגיש כי העובדה ש המתגוררת בשועפט, איננה    ל.  החל מהרמה הבסיסית ביותר. כמו 

ציינה שישנה תחבורה ציבורית סדירה למקום ושבמקרה    .ניידת עשויה להוות בעיה. זאת, למרות של

 הצורך תוכל להגיע עם אחותה. 

יתנה לה הזדמנות אמיתית ושווה להתקבל למשרה בשל  לאחר הריאיון היו כי לא נ  ל.  תחושותיה של   .5

היותה ערבייה. הדבר קיבל משנה תוקף כאשר ראתה שנשלחו אליה טרם תחילת הריאיון שתי הודעות  

 מטעמכם. הראשונה מתייחסת ללאומה והשנייה מציינת כי ההודעה כאמור נשלחה אליה בטעות.  

 רה אוישה.הודעה מטעמכם כי המש   ל. קיבלה  4/11/2020ביום  .6

בריאיון   .7 מגורים  ומקום  לאום  דוגמת  זרים  שיקולים  של  מעורבות  כי  ליבכם  לתשומת  להביא  הריני 

כמו כן, הדגש   .1988-בעבודה, תשמ"ח)א( לחוק שוויון הזדמנויות  2ובקבלה לעבודה אסורים לפי סעיף 



 

הניתן ללאומה וניהול הריאיון באופן קצר ונוקב מהווים יחס לא שוויוני, אלו גרמו למרשתי עוגמת נפש 

 ופגעו פגיעה חמורה בכבודה. התנהלות זו אסורה לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.  

 

 ממועד קבלת מכתבנו זה:  ימים 7בתוך לאור כל האמור לעיל ומתוך פשרה בלבד, דורשת מרשתי כי   .8

 עבירו לידינו מכתב התנצלות על היחס המשפיל שמרשתי ספגה מחברתכם. ת .א

 שקלים. יודגש כאמור כי סכום זה מוצע לצרכי פשרה בלבד.  50,000תשלום פיצוי בסך  .ב

 

מובהר בזאת כי אין במכתב זה משום מיצוי כל טענות מרשתי כלפיכם בהקשר לסוגיה המתוארת ואין   .9

במה שאמור בו ו/או במה שלא אמור בו משום ויתור על כל זכות טענה ו/או תביעה השמורה למרשתי  

 מכח כל דין 

 התראה נוספת לא תישלח.   .10

 

 בכבוד רב,  

 נסרין עליאן, עו"ד  

 

ס מהקליניקה לרב תרבותיות ומגוון  אן של הסטודנטיות שלי מלכה ואדווה אטימכתב זה נכתב בסיוע

 הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית.  

 

 

 

 

 


