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 2021במאי,   31

 לכבוד
 ניצב בועז גולדברג, ראש אגף משאבי אנוש 

 באמצעות דוא"ל                                        משטרת ישראל 
 

 שלום רב, 

 מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים -פרסום מפלה על ידי משטרת ישראל  : הנדון

 שדולת הנשים בישראל, הרינו מתכבדים לפנות אליכם בדברים כדלקמן:בשם מרשתנו, 

התברר לנו כי משטרת ישראל מפרסמת באמצעות הפייסבוק מודעת דרושים    21.4.2021ביום   .1

הנשים,   ציבור  של  החמורה  האפליה  נוספים(.  )וקהלים  נשים  בוטה  באופן  המפלה  ממומנת, 

בלשונה, בתוכנה, ובאופן    -ם שקשורים למודעה  בשמן אנו פונות, באה לידי ביטוי בכל האופני

 פרסומה ושליחתה, כשכל אלה מוכוונים ומיועדים לגברים בלבד, בניגוד מוחלט לדין.  

המודעה מפורסמת בדף הפייסבוק של "לשכת גיוס משטרת ישראל", פרופיל ממשלתי מאומת   .2

א מטעם  לתוכנית  להירשם  מזמינה  והיא  ישראל,  למשטרת  עובדים  "מאמינים  לגיוס  רגון 

גבר   שוטר  עצמה, מוצג  ושירות במשטרת ישראל. במודעה  גיוס, הכשרה  במשטרה" הכוללת 

במדי משטרת ישראל ומצויד בציוד משטרתי, כשעל ראשו כיפה, כל אלו  מלמדים על  מהותה  

 : המודעה  יתשל התוכנית, כפי שניווכח להלן(. כך נרא
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משטרת  .3 של  הממשלתי  האתר  אל  הגולשים  מועברים  במודעה,  המופיע  הקישור  על  בלחיצה 

"סייר/ת   תפקיד  מוצג  זה  בדף  הגיוס.  לשכת  בעמוד  במשטרה",    –ישראל  מאמינים  תכנית 

"בני הציונות הדתית".   כי התוכנית מגייסת מועמדים  והתוכנית מצוין,  כשבהגדרת התפקיד 

"רקע תורני / מכינה  - ם למשרה, הדרישה הראשונה היא לבדומה, בפירוט הכישורים הנדרשי

 חובה". כך מוצג דף הנחיתה באתר משטרת ישראל:   -קד"צ / ישיבה 

כלומר, המדובר בתוכנית המיועדת לגיוס גברים יהודים דתיים בלבד לשירות במשטרה, אשר   .4

בניגוד לדין.    באופן ברור ומוצהר מפלה נשים, וקהלים אחרים, בקבלה אליה, ולא פונה אליהן,

 תוכנית זו פועלת בשיתוף ובהובלת משטרת ישראל.  

שונים,   .5 וגופים  לעסקים  מאפשר  הפייסבוק  ברשת  שפרסום  הוא  המפורסמות  מן  ועוד:  זאת 

לפרסם תכנים ממומנים באופן ישיר ומדויק לקהלי יעד מסוימים תוך שימוש במידע ובמסד  

(. Targeting"טרגוט" פרסומת לקהל היעד )  –  מה שמכונההנתונים הקיימים בידי פייסבוק, או  

 כל עוד הדבר נעשה בהתאם לדין, כמובן שמדובר בכלי יעיל ושימושי.  
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אלא, שהשימוש שנעשה על ידכם בכלי הטרגוט, הוא שימוש שמפלה באופן בוטה נשים וקבוצות   .6

וונה  אחרות. כך, מבדיקת הפרסום האמור של המשטרה בפייסבוק, עולה כי קהל היעד אליו כ

. אין ספק כי  22-35גברים, דוברי עברית בין הגילאים  המודעה, ואליו בלבד היא נשלחה, הוא  

מדובר בקריטריונים שמפלים בקבלה לעבודה, וזאת הן מטעמי מין, הן מטעמי גיל ולאום, ואלה  

של   היעד  קהל  נתוני  את  נביא  הנוחות,  לשם  להלן.  שנראה  כפי  לדין,  מוחלט  בניגוד  עומדים 

 הדרושים כפי שעולים מבירור ברשת פייסבוק:  מודעת

מודעת הדרושים שפורסמה על ידכם היא מודעה שמפלה נשים, בכל היבט  במלים אחרות,   .7

ובאופן פרסומה    – אפשרי   זה    -בלשונה, בתוכנה  בוטה של הדין. בהקשר  וזאת תוך הפרה 

ומזכה בסעדים יצויין, כי הגם שכל אחד מביטויי האפליה הקשורים במודעה מהווה אפליה  

בתוכן, בלשון, ותוך שימוש באמצעי    –בפני עצמו, הרי שצבר ביטויי האפליה כמתואר לעיל  

הטרגוט באופן ממוקד לגברים בלבד )ורק לאילו מבין אותם גברים העונים גם על קריטריונים 

מלמד על עוצמתה של האפליה ועל הכוונה להפלות נשים וקהלים אחרים.    -של גיל ושל שפה(  
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במלים אחרות, אף כי אין צורך להוכיח כוונה של אפליה, הרי שבמקרה זה, לא רק שמתקיימת  

   אפליה, אלא ניתן לראות בנקל, כי גם יש כוונה להפלות.

( אוסר על מעסיק  חוק"ה )להלן: "  1988-)א( לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח2סעיף   .8

)א( לחוק קובע, כי  8יל, לאום או דת. בנוסף, סעיף  להפלות בין עובדיו, בין היתר, מטעמי מין, ג 

 אסור אף הוא.  )א(2פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה המפלה כאמור בסעיף  

לחוק וכן פרסום מודעה מפלה, הן אסורות ומהוות עוולה   )א(2ראוי לציין, כי אפליה לפי סעיף   .9

לחוק, שבגינה ניתן    15ף  פי הדין ואף עבירה פלילית בהתאם לסעי- אזרחית, המזכה בפיצוי על  

להעמיד לדין, באופן אישי, גם את מי שהיה אחראי מטעם המשטרה על הפרת הדין במקרה זה,  

 לחוק.   16הכל בהתאם לאמור בסעיף  

מודעת הדרושים מושא מכתב זה,  מפרה באופן בוטה את החוק, ונעשה בה ובאמצעותה כל מה   .10

ישראל   משטרת  מטעם  עבודה  בהצעת  לעשות  חלק    – שאסור  )"קח  בלבד  לגברים  פונה  היא 

בחזית המאבק בפשיעה", "מי שמאמין מצטרף" וכיו"ב(, והקריטריונים הקבועים בה לקבלת  

הציונות הדתית" בלבד,    בניהעבודה, הם קריטריונים פסולים, כאמור לעיל, שתכליתם גיוס "

נדרשים, לבין אופי  טריונים היכלומר, גברים יהודים ודתיים, וזאת כאשר אין כל קשר בין הקר 

 ומהות התפקיד.  

ודוברי עברית,    35-22בנוסף, כאמור לעיל, עניינה של מודעה זו, בפרסום הנשלח אך לגברים, בני    .11

וגם משכך מדובר בפרסום מפלה על רקע    –הציונות הדתית" בלבד    בניולמעשה פונה לדתיים "

 לחוק.  8מין, לאום ודת, בניגוד להוראות סעיף 

עוד, ל .12 זו אינה  נציין  מעלה מן הצורך ובטרם סיום, כי הקבוצה המקודמת באמצעות תוכנית 

- א לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט15קבוצה הזכאית להעדפה מתקנת בהתאם לסעיף  

1959  . 

 נוכח כל האמור לעיל, הנכם נדרשים לפעול כדלקמן:  .13

מפר .13.1 לחדול  זה  ובכלל  פורסמה  בו  מקום  מכל  זו  מודעה  לאלתר  ברשת להסיר  סומה 

 הפייסבוק, באופן המפלה כאמור, ולהתחייב שלא לעשות כן בעתיד.  

לבטל את התוכנית במתכונתה המפלה הנוכחית, ולפתוח את המשרות לכלל הציבור,  .13.2

 גברים ונשים כאחד, ללא תלות באמונתם הדתית. 
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ימים מיום מכתבנו זה. יובהר כי אם   10- נודה על התייחסותכם למכתבנו בהקדם, ולא יאוחר מ .14

לא תעשו כן, מרשתנו לא תהסס למצות את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, ובכלל  

זה פניה לערכאות המשפטיות, על מנת למצות את זכויותיהן של ציבור הנשים בישראל ולמנוע  

 ל זה תביעה לסעדים קבועים ולפיצוי כספי.  את אפלייתן, ובכל

אין באמור ו/או בשאינו אמור לעיל משום זניחה, מיצוי או ויתור, על כל טענה, זכות, תביעה,   .15

 סעד או תרופה, המגיעים למרשתנו על פי כל דין, והללו שמורים במלואן. 

 

 

 בכבוד רב ובברכה, 

                    

           

 חגי קלעי, עו"ד               גל בריר, עו"ד     גלי זינגר, עו"ד           

 קלעי, רוזן ושות'          מנהלת המחלקה המשפטית 

                שדולת הנשים           

 

  :העתק

 למשטרת ישראל  ת המשפטי צת היועתנ"צ איילת אלישר, 

 ראש היחידה לשוויון מגדרי ותרבותי תנ"צ סיגל טולדו, 


