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 תעודת יושר

1981- א"התשמ ,השבים ותקנת הפלילי המרשם לחוק (ב)22 'ס: 

  מידע ,בעקיפין או במישרין ,המרשם מן דרש או שהשיג מי (ב") 

  בעניין החלטה קבלת לשם או העסקה לשם לקבלו זכאי שאינו

  יראו לא זה לעניין ;שנתיים אסרמ – דינו ,לו נוגע שהמידע האדם

 בלבד כך בשל ,המרשם מן מידע לקבל כזכאי כאמור שעשה מי

 "המידע למסירת הסכים לו נוגע שהמידע שהאדם

 

 אסור למעביד לפנות לעובד או למועמד לעבודה  -הפרשנות בעבר

 בבקשה לקבל ממנו פרטים והצהרה אודות הרשעות קודמות

 

 



 תעודת יושר
(.28.1.2013ניתן ביום )הפיס מפעל ' רפאל דיין נ 8189/11א "ע 

 

 ובהסכמתוהחוק אינו מונע מסירת מידע מן האדם בידיעתו. 

 

על שניתנת הסכמה כי ,חשש בשל הינן המעביד זכות על ההגבלות  
  האינטרסים בין לאזן יש .ומדעת ממשית הסכמה אינה ,העובד ידי

 .הפרק שעל

 

את המנהלת חברה האם" :השופטת ארז – ברק דפנה השופטת  
 ממועמד לדרוש רשאית אינה לקוחותיה של ההשקעות כספי

 ."?וגניבה מרמה בעבירות הורשע האם בתצהיר יפרט כי לעבודה
 

 



 תעודת יושר

 כללים ארבעה

  ועומדות תלויות לחקירות ,להרשעות - הנוגע מידע לדרוש ניתן1.

  לעבירות רק יתייחס שהמידע בתנאי ,שהוגשו אישום ולכתבי

 .הקונקרטית למשרה הרלוונטיות

 .נמחקו או שהתיישנו להרשעות הנוגע מידע לדרוש אין2.

  יוצאי למקרים פרט שנסגרו חקירה לתיקי הנוגע מידע לדרוש אין3.

 .דופן

 הקבלה לצורך ורק אך ישמש המידע כי להקפיד המעסיק על4.

 זה רגיש למידע בנוגע הסודיות שמירת על להקפיד חובתו ,לעבודה

  כך עצמו הארגון בתוככי גם אלא חיצוניים גופים כלפי רק לא הינה

 .ההחלטה בתהליך שמעורבים מי רק אליו שייחשפו



 

 :חריג

מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת החוק,  

 .2001 – א"התשס

 

בריכות" ;"כושר מכוני" - מוסדות המפעילים המעסיקים על חל  

 .ועוד ;"הסעה חברות" ;"קייטנות" ;"חינוך מוסדות" ;"שחיה

 

מין בעבירת שהורשע בגיר במוסד לעבודה לקבל אסור למעסיק  

  או בפועל מאסר לשנה עליה ונידון בגיר בהיותו ביצע שאותה

   .יותר

 

במוסד לעבודה בגיר לקבל אסור מעסיקל – האיסור ישום לצורך 

 .להעסקתו מניעה אין כי ,המשטרה מן אישור קיבל בטרם

 



 שירות צבאי

 אין לבקש את הפרופיל הצבאי

1988 – ח"התשמ ,בעבודה ההזדמנויות שוויון לחוק א2 סעיף – "... 
  ,שלו הצבאי הפרופיל את מעובד או עבודה מדורש ידרוש לא מעביד

 ."...לידיו הגיע אם ,שלו הצבאי בפרופיל שימוש יעשה ולא

 

 ?"דרוש עובד לאחר שירות צבאי" -מה בעניין 

ואח קאדי כרים עבדול 3863/09 (א"ת) א"בש] "הרכבת תצפיתני" דין פסק' 

 .(8.9.09 ביום ניתן) ישראל רכבת 'נ

 

ורציפות וותק .1 –ובהמשך .צבאי שירות תחילה דרשה הרכבת  
  ;במשמרות בעבודה ניסיון .2 ;חודשים 18 לפחות של קודמת בעבודה

  כעבודה נחשב צבאי שירות כאשר - היררכי בארגון בעבודה ניסיון .3
 .אלו כל לצורך

 



1988 – ח"התשמ ,בעבודה ההזדמנויות שוויון לחוק (א)2 סעיף -  

  ,גזעם ... מחמת עבודה דורשי בין או עובדיו בין מעביד יפלה לא"

 "...לאומיותם ,דתם

 

היא כאשר זה סעיף לפי הפליה רואים אין (ג"- (ג)2 סעיף  

 "המשרה או התפקיד של ממהותם או מאפיים מתחייבת

 

תנאי גם להיות עליו ,רלבנטי שהתנאי בכך די לא יכ – נפסק  

 .מתחייב

 

רלבנטיים אמנם הרכבת קבעה אותם הקריטריונים כל כי – נפסק  

  עונה בצבא ששירת שמי וכיוון ,מתחייבים הם כי ,הוכח לא אך

  ישראל אזרחי כלפי לאפליה חשש שעולה הרי ..." בקלות עליהם

 "בצבא שירתו שלא

 



 בפרטיות פגיעה –שאלות אישיות 

בין מעסיק יפלה לא (א" - בעבודה ההזדמנויות שוויון לחוק (א)2 סעיף  

  מעמדם ,המינית נטייתם ,מינם מחמת עבודה דורשי בין או עובדיו

  ,הורים היותם ,גופית-חוץ הפריה טיפולי ,פוריות טיפולי ,הריון ,האישי

  ,השקפתם ,מגוריהם מקום ,מוצאם ארץ ,לאומיותם ,דתם ,גזעם ,גילם

 "... מילואים לשירות קריאתם ,במילואים שירותם או מפלגתם

 

"במילואים משרת אתה האם" ;"?להריון להיכנס מתכוונת את האם?"- 

 !פסולות

 

"דרוש" ;(דת) "?שבת שומר אתה האם" ;(הורות) "?לך יש ילדים כמה 

  התנאי אם לבדוק יש  - (גיל) "25 גיל עד צעירים דרושים" ;(מין) "עובד

 .[דרושים מודעות בעניין לחוק 8 'ס – תזכורת] ומתחייב רלבנטי

 

 



 מקום מגורים

ההזדמנויות שוויון לחוק (א)2 סעיף של 2014 משנת תיקון  

 עבודה דורשי בין או עובדיו בין מעסיק יפלה לא (א" - בעבודה

 "... ,מגוריהם מקום ... מחמת

 

בין ההבחנה שבהם מקרים עם להתמודד כדי" :החוק הצעת  

  מגוריהם מקום בסיס על היא לעבודה מועמדים או עובדים

   "...כשלעצמו

  רוברט ,סטרוק אורית ,שטבון יוני ,מועלם־רפאלי שולי הכנסת חברי :יוזמים)

  דוד ,זאב נסים ,אוחיון שמעון ,כלפה זבולון ,רגב מירי ,פייגלין זלמן משה ,אילטוב

 .(טופורובסקי בועז הכנסת חבר :מצטרף לוין יריב ,צור

 



 גיל

4592/10 לחינוך המכללה 'נ קורן    4592-10 (א"ת) תעא  

  .20.10.13 ביום ניתן ,גופני

 

שאצלנו חושב אתה מה" של מהסוג תשובות קיבל אשר 56 בן  

  "ותיקן" מגילו שנים 10 "הוריד" - נתונים זייף "?אבות בית מנהלים

  .האישי מספרו את ואפילו הצבאי השירות תקופת כגון נתונים

 

התגלתה ,שנים ארבע עבד ,בכיר מחשבים כטכנאי לעבודה נקלט  

 .ופוטר לשימוע זומן ,התרמית

 

נפסק.... 



 גיל

ומוותרת קדומות דעות מנציחה ,בכבוד פוגעת גיל מחמת האפליה  

   .ויכולת ניסיון בעלי רבים אנשים של ויצרנותם יצירתיותם על

עצם .צעירים עובדים של ברורה העדפה על מלמדים מחקרים  

  "מכתימה" לעבודה הקבלה בשיקולי האדם של לגילו ההתייחסות

  .לשוויון הזכות להפרת חשש ומעלה

ויש קסם מילת אינה "אמון משבר"..." - "התרמית" עם בקשר  

  לחוסר כיסוי זה בנימוק אין האם אובייקטיביות בעיניים לבחון

   ."המעסיק בפעולות זרים מניעים או לב תום

כהזדמנות ,עכורים יחסים לעובד היו עמו הממונה את שימש השקר  

   .לפטרו

אלף 100 כמעט ,משכורות 7 -ל השווה בסך פיצוי ₪. 



 מראה חיצוני

 .בריאות תקינה לעובד כפיים; כושר גופני טוב למאבטח - לגיטימי

 

 ?"דרושות מלצריות נאות" –מה בעניין 

  ישראל מדינת 'נ 'ואח מ"בע קטלית 413/07 (א"ת) פ.ת דין פסק

 .(27.1.09 ביום ניתן)

 

  שאינה (בהקת) עור מחלת בשל עובדת פיטרה קייטרינג חברת

  הפרת על (הפלילי במישור) אישום כתב כנגדה הוגש .מדבקת

 .בעבודה הזדמנויות שוויון חוק הוראות

 

 

 

 



ההפליה טעמי רשימת כי ,קבע הדין בית .בוטל האישום כתב  

 .סגורה רשימה הינה שבחוק

  

רפואי מצב מחמת כגון ,שבחוק מאלו אחרים מטעמים הפליה /  

 .הפלילי ולא האזרחי במישור תיאכף חיצוני מראה

  

ח"התשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק (א)2 סעיף – 

  מחמת ,עבודה דורשי בין או עובדיו בין מעביד יפלה לא" - 1998

 "...הנדונים למשרה או לתפקיד כשירים שהם ובלבד ,מוגבלותם

  

  צרכיו מחמת הנדרשות התאמות ביצוע-אי רבותל" – "הפליה" 

  כל ,"העסקתו את יאפשרו אשר מוגבלות עם אדם של המיוחדים

  בנסיבות סביר בלתי נטל" המעביד על להטיל בהן אין עוד

 ."...,העניין

 

 

 

 

 



ביום ניתן) מ"בע קפה פינות 'נ משה גבאי    8435-09 (א"ת) תעא  

9.1.2012).  

 

הפליה איננה קעקועיו לנוכח ארוכה חולצה ללבוש ממלצר דריש 

  .מידתית דרישה אלא ,חיצוני מראה מחמת אסורה

 

ומזכויותיו המעסיק של הניהולית מהפררוגטיבה נובעת זו דרישה  

 מפגיעה להימנע וכן לו הנראה באופן עסקו את לנהל הקניינות

  .המקובל הלבוש לקוד עונה שאינו מי את שיעסיק שעה כלכלית

 הנגזר ,מידתיות של מבחן הינו זו בסוגיה להציב שיש המבחן

  ,בעובד הפגיעה מהות כגון שיקולים לשקול יש :המקרה מנסיבות

  לבו תום ,המפלה בדרישה שיש השרירות מידת ,והיקפה טיבה

   .שיקולים ב"וכיו המעסיק של

 

 

 

 



 שבת, אב'חיג –דת 
  ייהנו האנשים כל" - 1922 משנת במועצתו המלך לדבר 83 סימן

 ובלבד ,פולחנם בצורות חופשי ומשימוש ,המצפון של גמור מחופש

   ;"..הציבוריים והמוסר הסדר שיישמרו

 

  ,מצפון ,דת חופש תבטיח  .. ישראל מדינת" - העצמאות הכרזת

  כל של הקדושים המקומות על תשמור ;ותרבות חינוך ,לשון

 ."..הדתות

 

 

 

 

 

 

 

 



 שבת, אב'חיג –דת 
  לבנות שמידט ספר בית 'נ נמרי נאדרה    9022-06-10 (ם-י) סע

 (23.12.2010 ביום ניתן)

  בסטטוס לשינוי תגרום הלבוש בקוד פגיעה כי ,לכאורה ,שוכנענו"
  אמנם .לתלמידותיו להקנות מנסה הספר שבית ובערכים ,הקיים קוו

  חייבות אינן המורות ואילו ,אחידה תלבושת יש לתלמידות
  השגת לצורך אחיד לבוש קוד שמירת ואולם .כזאת בתלבושת

  הן כאמור קוד שמירת מחייבת הספר בית של החינוכיות מטרותיו
  ומופת דוגמא המורות היות בשל ,לתלמידות והן למורות

  על תיאסר אב'חיג לבישת כי הדעת על מתקבל זה אין .לתלמידות
 "למורות ותותר התלמידות

 

 .הארצי הדין בבית בהסכם בוטלה ההחלטה

 

 

 

 

 

 



 שבת, אב'חיג –דת 
 לעובד הזקוק יסרב לא (א")  - ומנוחה עבודה שעות חוקל  'ג9 'ס

  מסכים שאינו לעבודה קבלתו עם הודיע שהוא בלבד כך בשל לקבל

  שאותן דתו שבמצוות איסור פי על השבועית המנוחה בימי לעבוד

  המנוחה בימי לעבוד התחייבות ליתן ממנו ידרוש ולא ,מקיים הוא

 ."לעבודה לקבלתו כתנאי השבועית

            

  המנוחה בימי לעבוד ממנו דורש שמעסיקו עובד (א)" – לחוק ד7 'ס

  ,כאמור לעבוד ממנו לדרוש כוונתו על לו שהודיע או ,השבועית

  או הדרישה מיום ימים משלושה יאוחר לא ,למעסיקו להודיע רשאי

  השבועית המנוחה בימי לעבוד מסכים אינו שהוא ,כאמור ההודעה

 ."מקיים הוא שאותן דתו שבמצוות איסור פי על

 

 

 

 

 



 שבת, אב'חיג –דת 
  פיצוי ,נפסק בשבת לעבוד כך בשל שחויבה יהודיה לא לעובדת ביחס

 .ח" ש 75,000 של בסכום

 

  ,יהודי אינו שהוא בגלל רק בשבת לעבוד עובד חיוב" כי ,נפסק

  התובעת ,כן על .ומשפילו בכבודו בו פוגע ,דתו בשל אותו מפלה

  אותה הפלתה הנתבעת כי להראות הראשוני הראייה בנטל עמדה

 ."יהודיה לא היותה בשל

 

  רשתות ברג קרל 'נ וייסברג אירינה   21954-09-13 (ש"ב) סעש

 (10.3.2013 ביום ניתן) מ"בע

 

 

 

 

 

 



 שבת, אב'חיג –דת 
 בטענה דתי יהודי מועמד לקלוט סירבה באינטל הקשורה חברה

 .בשבתות לרבות במשמרות הינה שהעבודה

 :(4.3.2002 ביום ניתן) 'ריסרץ 'נ עובד 1777/99 'בעב נפסק

 

 גם  העצמאות מגילת על  חרתה   ישראל מדינת  כי העובדה"
  ליום נקבע השביעי היום כי נקבע  מכוחם אשר ,היהדות  ערכי   את

  לעבוד מעוניין  אינו הוא מדוע מלתרץ אדם כל פוטרים ,מנוחה
 "בשבת

 

  כופר שהוא מי לבין ,מצוות ג"בתרי שמדקדק מי בין  להבחין אין"
 ".יהודים כולם  .בעיקר

 

 

 

 

 

 



 שבת, אב'חיג –דת 
  בשבת  עובדים שאינם  מי של העסקתם כי  בפני הוכח לא"

  כי יתכן .עימם להתמודד תוכל  לא הנתבעת אשר  כלכליים לנזקים  תביא
  זהו אולם  .הנתבעת על מה  במידת  להשפיע עשוי  הדבר
 "לשלמו צריכה בישראל אחר מעביד כל כמו ,שהנתבעת  מחיר

 

  את קובע אני  ובגדריו  ,שלי עסקי זהו" לומר  יכול אינו שהמעביד מכאן"
  את" :כזה  למעביד משיבה  ישראל מדינת ."לעבודה אקבל  מי

  מחמת לעבודה מועמדים בין תפלה  שלא באופן  לנהל עליך   עסקך
  דרישות את לקבוע  ,הנתבעת זה  ובמקרה המעביד על  ."דתם

  שמצאה תפיסה - והדתית  החברתית התפיסה  רקע על  התפקיד
  בעילות עובדים בין להפלות אין כי - ההזדמנויות שוויון בחוק  ביטוייה

 .דת של זו ובהן  שונות

 

000,30 ₪   

 

 

 
 
 

 



 הפניה לבדיקות רפואיות
מנגד .[קביעות לקבלת תנאי) העבודה יחסי ממרקם קחל – מחד – 

   .הפרטיות להגנת החוק .וחירותו האדם כבוד :יסוד חוק .יסוד זכויות

 

לבנה וירט השופטת: 

  בפרטיות פגיעה שמשמעותו העבודה במקום נוהל שכל ראוי .." 

  נציגות או העובדים בהסכמת רק ייעשה ,בחוק הוסדר לא אם ,העובדים

  הקריטריונים כאשר ייסוג המעביד של הניהול כוח ,היינו .העובדים

  בבדיקות שהמדובר בין ,לפרטיות חדירה מהווים המעסיק שנוקט

  יושר מבחני ,פסיכולוגיים-שונים במבחנים שהמדובר ובין רפואיות

 " ...וכדומה

 

היא האם ?ראויה למטרה הינה רפואית בדיקה לביצוע הדרישה האם  

 .פחות פוגעת אחרת בדרך מטרה אותה את להשיג ניתן האם ?מידתית

 

 

 

 



 מבדקי התאמה

הכללית ההסתדרות 'נ אביב תל אוניברסיטת 4-70/97 ע"דב – מנחה דין פסק 

   .(17.6.98 ביום ניתן) 385 ל ע"פד ,'ואח

 

"מידע מספקים אשר ,ומגוונים רבים כלים מבין אחד כלי הם התאמה מבחני  

 "העבודה במקום קידומו לצורך והן לעבודה קבלתו לצורך הן האדם על

 

מהימנות - דרישות שתי לקיים עליו ללגיטימי יחשב התאמה שמבדק מנת על - 

  באותו בשנית נבחנים הם כאשר אנשים אותם שמשיגים הציונים של יציבותם

  מה את מודד אכן המבחן מידה באיזו - תוקף ;שלו מקביל בנוסח או מבחן

 .למדוד אמור שהוא

 

עליו המקצועי והפיקוח המקצועי ניסיונו ,הסמכתו ,שכלתוה – הבוחן כישורי. 

 

 

 



 

לעמוד אדם לחייב רשאי יהיה שהמעסיק מנת על" - נפסק  

 במידה כמדויקת תוכר שהבדיקה צורך יש ,שהיא כל בבדיקה

  בפרטיות הפגיעה את להצדיק כדי ,היתר בין ,וזאת סבירה

 "במבחנים לעמוד הסכמתו התקבלה אם גם ,האדם

 

 IN – הישג בחנימ (TESTS ACHIEVEMENT); כושר מבחני  

  ;פסיכומטריות בדיקות ;(אינטליגנציה מישכל מבחני) שכלי

  כושר בדיקות ;((SKILLS טכניים מבחנים ;מקצועיות בדיקות

(APTITUDE TESTS); אישיות בדיקות פסיכולוגיות בדיקות  

(PERSONALITY TESTS). 

 

 OUT – כיוצא וכל ;בקפה קריאה ;אסטרולוגיה ;נומרולוגיה  

 .בזאת

 

 

 

 

 

 

 



 

וטכנולוגיה למשפט הרשות הנחיות: 

המועמד של מדעת הסכמה קבלת. 

למועמד המבדק/הבחינה ממצאי מלא מסירת. 

חריגים במקרים רק השמטה. 

רשום מידע מאגר במסגרת שמירה. 

מדעת הסכמה ללא שימוש איסור. 

בו השימוש לאחר המידע מחיקת חובת. 

 

 

 

 

 

 

 



 גרפולוגיה
מ"בע אייזנברג אחים 'נ ואחרים פלוטקין שרון 3 -129 /נו דבע,  

 :481 לג פדע

  לעבודת בהקשר המערערת של ידה כתב את בחן הגרפולוג" 

  ,נמרצת ,סוערת אישיות שלמערערת ציין ,המשרד בתוך מזכירות

  עם תחרות מעין מנהלת היא שם שאי דומה" :והוסיף ויטאלית

  בוטה היא לפיכך .עליונותה את עליהם להוכיח במגמה הגברים

 ."עקיבות חסרת אך למדי ותוקפנית למדי כוחנית ,למדי

 

 (  אז)אליה הצטרף השופט , אלישבע ברק( בדימוס)השופטת

 -:הנשיא אלדר

  סטריאוטיפי אופי בעלת דעת-חוות למשיבה הגיש הגרפולוג" 

  .וכל מכל לדחות המשיבה על היה זו מעין דעת-חוות ...ביותר

  אופי ניתוח ולבקש לגרפולוג דעת-חוות להגיש לגיטימי אם ספק

 "... ,כללי

 

אין הכרעה בפסיקה באשר לגרפולוגיה. 

 



 פוליגרף
ביום ניתן) ושיווק יצור מרגלית אבא 'נ ויטראול 300228/95 ע"ע  

25.10.06) 

 

 השוללת את הבדיקה גישה –אלישבע ברק ( בדימוס)השופטת:- 

  ,מאוד חודרני הליך היא ,פוליגרף מכשיר באמצעות חקירה" 

 מדובר .משפילה ואף נעימה בלתי רגשית חוויה להיות ועלולה

  בחופש לפגוע ובכך מודע הלא אל להעמיק שנועדה בבדיקה

  תגובות וגביית האדם של נפשו לנבכי חדירה כדי תוך ,הרצון

  הציבור בעיני נתפסת הפוליגרף בדיקת ,כן על יתר .מודעות בלתי

  נתפס בה שנכשל ומי ,המכשיר של העממי כשמו – אמת כמכונת

  אשר המכשיר של האמיתית למהימנות בניגוד זאת ,שקר כדובר

 "במחלוקת כאמור שנויה

 

מיעוט בגישת שמדובר נראה. 

 



פי על קונקרטי באופן זו בסוגיה להכריע יש טעמיל" – אדלר הנשיא  

  באופן - להתיר או לשלול ואין ומקרה מקרה כל של נסיבותיו מכלול

 ."פוליגרף בבדיקת להיבדק מעובדו מעסיק של דרישה - גורף

שיקולים: 

בבדיקה משתמשת הביטחון מערכת. 

בדיקה תוצאות כראיה להגיש האפשרות את צמצם העליון המשפט בית. 

"[433 'בעמ ,חוקתית פרשנות ,ברק .א] "האדם בכבוד פוגע בפוליגרף שימוש 

העברית באוניברסיטה החברה למדעי הפקולטה דיקן ,שחר בן גרשון 'פרופ 

 אבחון של לרעיון מדעי ביסוס כל אין" :הפתוחה האוניברסיטה נשיא ,בירושלים

-פסבדו מעמד כזה לאבחון לכן ,הפוליגרף באמצעות יושר או אישית אמינות

 ."בקפה או היד בכף קריאה ,גרפולוגיה ,אסטרולוגיה של לזה בדומה ,מדעי

 

של מפורשת הסכמה לקבל יש .לפוליגרף להפנות תןני – לסיכום 

  לתוצאות מכריע משקל מתן עם רבה עם זהירות להיזהר יש .העובד

 .בדיקה לבצע לסירוב או הבדיקה

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ...וכל זאת רק על קצה המזלג
 

 !תודה רבה
 
 


