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  אמפתיה מתקנת

  מאת

** ואד� שנער*יופי תירוש
  

 משפוט� של –קושי מושגי ראשו�   .1; אמפתיה ומשפט. ב. פסק די� אבבה. א .מבוא

הסטת : קושי מושגי שלישי. 3; טיבה של אמפתיה: קושי מושגי שני. 2; אמפתיה

חשש מראיפיקציה ומנורמליזציה : קושי יישומי ראשו�. 4; הדיו� מאפליה לרגשות

. הטלת עלויות בירור של זהות המועמד על המעסיק: קושי יישומי שני. 5;  זהויותשל

   .סיכו�

  מבוא

הא� יש מקו� לרגש זה בדיני איסור , ביתר דיוק? הא� לרגש אמפתיה יש מקו� במשפט
כוונה להפלות סופה שתטיל חבות על .  נעי� על הציר שבי� כוונה לתוצאה� אלהדיני? האפליה
א� בהיעדר כוונה , ע� זאת. כ� היא נובעת מהצדקה עניינית בנסיבות העניי�אלא א� , המפלה

בשל הטיות , למשל, וזאת, פליה על בסיס תוצאה מפלהאלהפלות נית� לבסס טענת 
 1.מטרה למנוע את אדישותו של המעסיק למצב המפלה שיצרבמודעות ו�קוגניטיביות בלתי

א� בכל זאת , תוצאה אינה בהכרח מפלה מה הדי� שעה שאי� כוונה להפלות וא� ה,אול�ו
תחושתו סבירה בנסיבות יש חשש שכי הופלה ו, באופ� סובייקטיבי, המועמד לעבודה חש

  ?העניי�
פליה עשויה א נקבע כי 2אבבהבעניי� אביב  הדי� האזורי לעבודה בתל די� של בית בפסק

עמד סביר במצבו פליה שהיה עלול לחוש כל מואתחושת הבלהתבסס ג� כאשר המעסיק מזלזל 
וזאת אפילו לא הייתה כוונה להפלות ואפילו לא , או למצער מזלזל בתחושה זו, של התובע

חובת "פליה בקובעו אהדי� מרחיב את גדריה של עילת ה  פסק.הייתה אפליה מבחינת התוצאה

_______________ 
   .מכללת ספיר, ראשת בית הספר למשפטי�  *

   .ז הבינתחומי הרצליההמרכ, בית הספר למשפטי�,  בכירמרצה   **
 .על הערותיה� המועילות, אנחנו מודי� ליפעת ביטו� ולמשתתפי סדנת הכותבי� בכר� זה  

: המשפט העליו��פליה בפסיקת ביתהעל היסוד הנפשי ביסוד איסור ה"אליה �ראו משה כה�  1
בית הדי
  'ננבו  87104/� " כ� ראו בג.)2016( 147יז  משפט וממשל" ? אדישות?תוצאה? כוונה

 אחי� אייזנברג –פלוטקי
  3�129/ נו)ארצי (ע"דב; )1990 (749) 4(מד ד"פ, הארצי לעבודה
 ).1999 (481ע לג "פד, מ"בע

 .)23.10.2012, פורס� בנבו (מ" בע101מוקד . א. א– אבבה 9690/09 )א"אזורי ת (א"תע  2
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משמעותה של חובה זו היא שכשהמעסיק מודע להיותו של המועמד לעבודה חבר ". אמפתיה
עליו להיות רגיש לאופ� , ) מועמד ממוצא אתיופינדו� עניינו שלבמקרה זה (וחלשת בקבוצה מ

ובפרט עליו לכוו� את התנהגותו כ� , שבו התנהגותו עלולה להתפרש אצל אותו מועמד
, הדי� כפי שציי� בית. שהמועמד לא יחוש כי הטע� לדחייה נעו� בהשתייכות הקבוצתית

דרישה , בנסיבות המתאימות, צריכה לגרור בעקבותיהאכיפה יעילה של עקרונות השוויו� "
הנדרש לשי� עצמו בתו� נעליו , סיקמשפטית למידה סבירה ומתבקשת של אמפתיה מצד המע

תו� מת� מענה לשאלה הא� אד� סביר במצבו של , פליהאקורב� ה, של ב� הקבוצה המוחלשת
או כל סוג של קיפוח או (העובד או של המועמד לעבודה עשוי לייחס את אי הקבלה לעבודה 

   3."להשתייכות לקבוצה המוגנת על פי חוק) פגיעה הנוגע לתנאי העבודה
המהל� של . חובת האמפתיהמאמר זה הוא הראשו� לבחו� את המשמעות של ִמשפוט 

ונראה שיש לו פוטנציאל חשוב בהרחבת , הכנסת ממד רגשי למשפט הוא מהל� מעניי� וחדשני
המשגת היחסי� בי� מעסיקי� לעובדי� כיחסי� שראוי . רי� רבי�ארגז הכלי� המשפטי בהקש

במאמר . וככזו מצריכה מחשבה, שיתאפיינו באמפתיה ג� ברגעי� קשי� היא המשגה מרתקת
זה אנחנו מבקשי� לבחו� לעומק את ההצעה להוסי� את רגש האמפתיה לארגז הכלי� המשפטי 

החובה ,  המעניי� של בית הדי� לעבודהלצד החידוש  כינבקש לטעו�. של דיני איסור האפליה
מעוררת קשיי� ה� במישור , ובדיני השוויו� בפרט, לנהוג באמפתיה במסגרת יחסי עבודה בכלל

  .המושגי וה� במישור היישומי של הכוונת התנהגות
, נטע� שקיי� קושי לַמשפט רגש כמו אמפתיה, ראשית. נטע� שלוש טענות, במישור המושגי

ובמסגרת , הספרות על אודות משפוט רגשות ענפה. זהו תפקידו של המשפטוספק בעינינו א� 
מאמר זה ברצוננו א� לסמ� את האתגרי� שאית� צרי� יהיה להתמודד ביצירת נקודות השקה 

נצביע על כ� שלמושג , אפילו יש מקו� לקבוע חובת אמפתיה, שנית. בי� אמפתיה למשפט
אשר באופ� טבעי , יב סטנדרט נורמטיבי שונהוכל מוב� עשוי לחי, האמפתיה מובני� שוני�

כיוו� שמטרת� של דיני איסור האפליה היא במיגור , שלישית. מעורר קשיי� הייחודיי� לו
, ובכ� לפגוע, נשאל א� התמקדות באמפתיה עלולה להסיט את הדיו� מאפליה לרגשות, אפליה

  . בחתירה לשוויו� במקו� העבודה, באופ� פרדוקסלי
יצירת חובה לחוש אמפתיה עלולה לגרו� , ראשית. מי נטע� שתי טענותבמישור היישו

חשש הראיפיקציה מתחדד . לראיפיקציה של הזהות שכלפיה אנו אמורי� לחוש רגש זה
במיוחד במקרי� שבה� העובד אינו מעוניי� שהשתייכותו לקבוצה מוחלשת תכונ� את זהותו 

חובת האמפתיה מחייבת את המעסיק לברר , שנית. או לפחות את זהותו אל מול המעסיק, כאד�
  .בירור שעשוי להיות לו מחיר כבד, את זהותו של העומד מולו

ובכ� אנו מצטרפי� לדבריו של בית , אישית�יש לבר� וא� לעודד אמפתיה בספרה הבי�
נבקש לשקול במאמר זה את , לצד זאת. הדי� לעבודה על חשיבותה הכללית של אמפתיה

בואה של אמפתיה לספרה המשפטית והפיכתה לחובה במסגרת דיני האתגרי� הכרוכי� ביי

_______________ 
 .הדי� לפסק 25' פס, ש�  3
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אנו סבורי� שאי� בכוחה של חובה משפטית לאמפתיה , במקו� שבו אי� אפליה. איסור האפליה
 .להושיע מפני פגיעה בבני קבוצות מוגנות

  פסק די� אבבה. א

 כב� ,והופלה מחמת מוצא, יצחק אבבה, הייתה א� התובעאבבה השאלה המרכזית בפרשת 
 בכ� שמועמדותו לתפקיד מוקד� בחברה שעוסקת במת� שירותי סיור ובקרה ,לעדה האתיופית

  . הראויה ואולי א� לא נבחנה כלללא נבחנה ברצינות
 , בעיתו�"דרושי�"ראה מודעת , אשר היה באותה תקופה סטודנט במכללה למינהל, אבבה

ביו� אליו זומ� ו, איו�ילקביעת רהתקשר , משנוכח כי הוא עומד בתנאי�. לתפקיד מוקדני�
המנהל ראה את אבבה ומיד . איו� כפי שנקבע ונלקח לחדרו של המנהליאבבה הגיע לר. למחרת

ובתגובה הציע לו המנהל , איו� לשוואיאבבה מחה על זימונו לר. אמר כי אי� צור� בעובדי�
כי מועמדותו אשר סבר , אבבה. שכ� אולי אז תהיה משרה פנויה, שבועיי�לאחר להתקשר 

שאינ� משתייכי� לעדה , הוא סיפר זאת לשלושה מחבריו. נפגע עמוקות, נדחתה עקב מוצאו
, איו�יכול� זומנו לר.  א� יקבלו יחס שונהבדוקואלה התקשרו לנתבעת כדי ל, האתיופית

, ולראיה(הנתבעת טענה כי אבבה לא נדחה בשל מוצאו . ולאחת מה� א� הוצעה עבודה
אלא שבאותו יו� התקבלו , ) עובדי� אחרי� ממוצא אתיופיאותו תפקיד בהנתבעת העסיקה

 אמנ� עובדי� התקבלו לאחר 4.איו�ילעבודה מועמדי� אחרי� ולכ� לא היה טע� בקיו� הר
  .אול� הדבר נבע מתחלופה גבוהה של עובדי�, דחיית התובע
י חר�  כוקבעקיבל את תביעתו של אבבה ) השופטת נטע רות' כב( האזורי בית הדי�

יחד ע� העובדה שאחרי� , איו� א� לא רואיי�יאבבה זומ� לרשהעובדה , התאמתו לתפקיד
פליה אהעידו על ה, איו� ומועמדת אחת א� קיבלה הצעת עבודהישהתקשרו באותו יו� זומנו לר

 קיומה –פליה המסורתית א על בסיס עילת ה אפואתביעתו של אבבה התקבלה. שננקטה כלפיו
 אמנ� לנתבעת כתאגיד לא הייתה כוונה או 5).להבדיל מתוצאה מפלה (של כוונה להפלות

א� לאד� המופקד על בחירת מועמדי� , מדיניות מכוונת להפלות עובדי� ממוצאו של התובע
לתובע נפסקו פיצויי� בס� . ממוצא זהלעבודה אצל הנתבעת הייתה דעה קדומה כלפי עובדי� 

פליה מחמת אבשל )  בתביעות מעי� אלה�הדי סכו� גבוה ביחס לפסיקת בתי (ח"ש 95,000
 וכ� הוצאות ,1988–ח"תשמה,  בניגוד להוראותיו של חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה,מוצא

  6.משפט
 ג� – הדי� הינו הדיו� הרחב והחדשני שלו בשאלה א�  עיקר חידושו של פסק,ואול�

ת שזימנה את התובע  הנתבעת אכ� לא נזקקה לעובדי� בעא�עדרה של דעה קדומה וג� יבה

_______________ 
וסיפה הנתבעת כי המנהל היה בדרכו החוצה מהמשרד ולכ� ה, בשלב הגשת התצהירי�, לאחר מכ�  4

 .יתכ� שאופ� ניסוח הדברי� צר� לאוזנו של התובעי
 .פסק הדי� ל22 'פס, 2ש "לעיל ה  5
 מסכו� יותר גבוה פיצוי להעניק מעוניי� היה הדי� שבית הוא הגבוה הפיצוי לסכו� אפשרי הסבר  6

 .זאת לעשות הדר� הייתה המתקנת האמפתיה דוקטרינת. נזק הוכחת ללא הפיצוי
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 החובה שלא להיות אדישה לתחושת הפגיעה העמוקה  במקרה כזהחלה על הנתבעת –איו� ילר
איו� ונשלח י בעת הוא מוזמ� לר,שעשויה להתעורר בכל מועמד סביר ממוצאו של התובע

הדי� ד� בשאלה א� אדישות לפגיעתו הסבירה של ב�  בית, במלי� אחרות. הביתה ללא קיומו
  : כדברי השופטת רות. פליהאהמוגנת היא כשלעצמה הקבוצה 

ממדיניות , פי התרשמותנו� על, יחסה המפלה של הנתבעת כלפי התובע לא נבע
יה מחמת מוצא שננקטה על ידי הנהלת הנתבעת אפלמכוונת גורפת ומודעת של 
אלא משו� דעה קדומה של מי שהופקד על קבלת , או מי מעובדיה הבכירי�

 שהיה עלול לחוש כל האפליהשותו וזלזולו בתחושת עובדי� ומשו� אדי
  7].... [מועמד סביר במצבו של התובע

  , בית הדי�כפי שציי� 

שאלה אחרונה זו נוגעת למעשה לאפשרות לקרוא אל תו� נורמות משפטיות 
יחס של אמפתיה וכניסה לנעליו של הזולת ב� הקבוצה המוחלשת החשופה 

שיכול למזער את תחושת האפליה לאפליה וכ� נקיטה בכל צעד סביר 
ל באופ� סביר כתוצאה מ� "הסובייקטיבית שעלול לחוש ב� הקבוצה הנ

  8.הנסיבות שיצר המעביד

למנוע יחס , בי� היתר, פליה היאא כי מטרת� של דיני הבית הדי�נטי לענייננו קובע וובחלק הרל
כאשר יש .  סבירי�כאשר נית� לשנותה באמצעי�, של אדישות מצד המעסיק למציאות שיצר

חלה חובה על המעסיק לנטרל , פליהאנסיבות העלולות להתפרש אצל אד� מהקבוצה המוגנת כ
מחובה זו נגזרת , בית הדי� לדעתו של 9.כל עוד נית� לעשות זאת באופ� סביר, נסיבות אלה

עצמו בנעליה� את שמשמעה שהמעסיק ישי� , חובת האמפתיה כלפי בני האוכלוסייה המוגנת
מהתנהלות אשר יכולה להתפרש באופ� סביר על ידי עובד או מועמד לעבודה ב� "מנע ויי

 בית הדי� 10".פליה פסולה על רקע השתייכותו לקבוצה מוחלשת ומוגנתאהקבוצה המוגנת כ
לו היה נקבע לתובע בו "מדגי� כי את תחושת הפגיעה של התובע נית� היה למנוע או למזער 

או לו הייתה הנתבעת מראיינת את , וב תו� הבעת התנצלותבמקו� ראיו� עבודה במועד קר
, א� כ� 11".צעדי� שנתבעת לא נקטה בה�. התובעת על מנת לכלול אותו במאגר המועמדי�

העובד עלול לתפוס את בו שט את האופ� פליה ראוי לַמש#ֵ אכי לש� מיגורה של   סברבית הדי�
 להרחיב  בית הדי�בחר,  משכ�12.לאובי� א� ההתנהגות הייתה מפלה א� , התנהגות המעסיק

_______________ 
 .פסק הדי� ל24 'פס, 2ש "לעיל ה  7
 .פסק הדי� ל1 'ספ, ש�  8
 .פסק הדי� ל15 'ספ, ש�  9

 . ש�  10
 . השגיאה במקור.פסק הדי� ל29 'ספ, ש�  11
מת של יטית לאופ� המפלה בו עשויה התנהלות מסוימת� משמעות משפ ("פסק הדי� ל16 'ספ, ש�  12

ידי עובד או מועמד לעבודה כאמור הינה תנאי הכרחי למיגור יעיל של אפליה �מעביד להתפס על
בשי� לב להשפעתה של תפיסה זו של העובד על הפנמתה של תחושת נחיתות , זאת .ואי שוויו�
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פליה לתחושה סובייקטיבית שעלולה להתעורר באופ� סביר אצל אד� המשתיי� אאת מושג ה
  .אות� יצר או לא מנע המעסיק במאמ� סבירשבשל נסיבות , לקבוצה המוחלשת

.  הוסי� כי המעסיק הפר את חובת האמפתיה כלפי אבבהבית הדי�, למעלה מהנדרש
 והיה עליו להבי� כי כל מועמד סביר הנמנה ,י אבבה משתיי� לעדה האתיופיתהמעסיק ראה כ

היותו של אבבה .  הקבוצה המוחלשת יחוש כי הטע� לדחייה נעו� בהשתייכותו הקבוצתית�ע
 זוזהירות ולהוביל להתנהגות אחרת מ�אתיופי הייתה צריכה אפוא לגרו� למעסיק לנהוג משנה

  :בית הדי� כפי שכתב 13.שננקטה

מתפשרת של התובע על הס� בנסיבות הספציפיות של � חייתו העקבית והבלתיד
 מייד ע� הגעתו לראיו� שתוא� מראש טלפונית ומייד כשהתוודע –המקרה 

ללא הסבר או התנצלות או , המראיי� להשתייכותו של התובע לעדה האתיופית
תאו� מועד חליפי וחר� העובדה שהתובע ענה על כל התנאי� שהציבה 

הנמנה על ,  לעורר בכל מועמד סביריתהיהעשויה , עת במודעת הדרושי�הנתב
תה והינה קרב� לאפליה י שהי–הקבוצה המוחלשת אליה משתיי� התובע 

  .  תחושה כי הטע� לדחייה נעו� בהשתייכות הקבוצתית–מתמשכת 

הדלקת ",  אצל הנתבעת"הדלקת נורה אדומה"סבירותה של תחושה זו חייבה 
התנהלות שונה מזו בה נקטה בפועל עת שביטאה אדישות  שהצריכה "נורה

 מוחלטת וא� זלזול בתחושתו המתבקשת והסבירה בנסיבות העני� של התובע
בנסיבות , אכיפה יעילה של עקרונות השוויו� צריכה לגרור בעקבותיה ]...[

דרישה משפטית למידה סבירה ומתבקשת של אמפתיה מצד , המתאימות
קורב� , צמו בתו� נעליו של ב� הקבוצה המוחלשתהנדרש לשי� ע, המעביד
תו� מת� מענה לשאלה הא� אד� סביר במצבו של העובד או של , האפליה

או כל סוג של קיפוח או (המועמד לעבודה עשוי לייחס את אי הקבלה לעבודה 
מת� . להשתייכות לקבוצה המוגנת על פי חוק) פגיעה הנוגע לתנאי העבודה

מחייב את המעביד לנקוט בפעולה סבירה על מנת מענה חיובי לשאלה זו 
  14.למנוע תחושה זו

ואשר הייתה (פסק כי הנתבעת הייתה אדישה לתחושה הסובייקטיבית שהתעוררה אצל אבבה נ
, הנתבעת לא פעלה לצמצמה). אתיופיתהמתעוררת אצל כל מועמד סביר המשתיי� לעדה 

כדי לבסס את בכ� היה די . צלות או הבעת התנמועד אחר באמצעות קביעת ריאיו� ללמשל
איו� וא� התקבלו יאפילו לא היה מצליח אבבה להראות כי אחרי� זומנו לר, פליהאטענת ה

  :בית הדי�כדברי . לעבודה באותו מועד

_______________ 
וכ� נוכח השפעתה של הפנמה זו , יתהקשורה להשתייכות לקבוצה מוגנת הסובלת מאפליה הסטור

הנמכת רמת ציפיותיו ה� מעצמו וה� מסביבתו ומכא� ג� , על התנהלותו של ב� הקבוצה המוגנת
 .")להשפעתה של ההפנמה כאמור על הנצחתה של האפליה

 .פסק הדי� ל25 'ספ, ש�  13
 .ש�  14
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הדי� לשאול עצמו כאמור הא� המעביד פעל באופ� סביר בהתחשב �על בית
 למנוע את תחושת או ליתר דיוק תו� הפגנת אמפתיה סבירה על מנת, באילוציו

ככל שהתשובה לשאלה זו . הקיפוח והאפליה של העובד או המועמד לעבודה
  15.הרי שמדובר בהתנהגות מפלה, תהא שלילית

בדומה ": אמפתיה מתקנת"הדי� דוקטרינה של  נית� לכנות את הדוקטרינה החדשנית של פסק
ג� מעסיק שאיננו  ,במקרה שלנו, שבה יש חובה לפעול ג� בהיעדר אפליה, להעדפה מתקנת

 יידרש להיות רגיש לאפשרות של תחושת ,פליהאוא� איננו אדיש לתוצאת ה, מפלה במכוו�
,  חובה פוזיטיביתבית הדי� בכ� יוצר .הסבירפגיעה סובייקטיבית של ב� הקבוצה המוגנת 

לתק� מראש את האפשרות של פגיעה סובייקטיבית סבירה , פליהאהחורגת מגדרי האיסור על 
.  נוספי�ראוי בהקשר זה ג� משני טעמי�" מתקנת"ש� התואר . מועמד לעבודהב או עובדב

, הדי� קובע שבמקרה של קבוצות שהפנימו את נחיתות� החברתית הטע� הראשו� הוא שפסק
הכרה "ובכ� לספק , ולפסוק פיצויי� גבוהי�" יד קשה" לנקוט מדיניות של בית הדי�על 

 הטע� השני 16".משקל נגד להפנמה של חוסר השוויו�מוסדית מועצמת בשאיפת� לשוויו� כ
 ובאמצעות ,חברה הישראליתההדי� כמבקש לתק� כמה מתחלואי  הוא שנית� לקרוא את פסק

 ,חובת האמפתיה לתרו� להעמקת הסולידריות החברתית בישראל ולפיתוח דיאלוג הדדי מכבד
  .וברגישויותיו שבו כל צד מכיר בכאביו של האחר

פליה לפי חוק א עילת המרחיבה את בית הדי�אותה פיתח המתקנת שתיה דוקטרינת האמפ
לא הייתה הכרחית  שכ�, דוקטרינה זו נכתבה כאוביטר, אכ�. שוויו� הזדמנויות בעבודה

ברור אפוא שכוונתו של בית הדי� . א� הניתוח הנורמטיבי בפסק הדי� מתמקד בה, להכרעה
חשיבותו של פסק הדי�  17.ת האפליההייתה להציע תשתית מושגית חדשה לניתוח עיל

והתהודה שזכה לה בקהילה המשפטית מצדיקי� א� ה� דיו� מעמיק בתפיסה המרתקת העולה 
דוקטרינת האמפתיה האתגרי� המושגיי� והיישומיי� שמעוררת  על  להל�נעמוד. ממנו

  .המתקנת

_______________ 
 .פסק הדי� ל28 'ספ, ש�  15
 .פסק הדי� ל32 'ספ, ש�  16
17  �. א� היא של השופטת רות,  אוזכרה בפסיקה אחרת של בית הדי� האזורי לעבודההדוקטרינה א

מרכז להכשרה מקומית תיכונית ותורנית ממיסודה של  – פישר 7757/09) א"אזורי ת(א "תעראו 
ביטוי  (")27.1.2013, פורס� בנבו( לפסק הדי� 28' פס ,הסתדרות הנוער הדתי העובד בישראל

 של ההתנהגות המפלה נית� למצוא בהכרה בקיומה של 'יקטיביבהיבט הסובי'אחר להכרה 
) להבדיל מזה ארו� הטווח(שלה  המיידי ללא קשר להיבט התוצאתי, התנהגות בעלת אופי מפלה

לקבלה לעבודה או , ולהשפעתה המיידית על המציאות האובייקטיבית הנוגעת לתנאי ההעסקה
העובד או המועמד לעבודה בסיטואציה זאת כל אימת שהתנהלות המעביד כלפי . לפיטורי�

תחושה כי נשקלי� ) הסביר(עלולה לעורר אצל ב� הקבוצה המוגנת , על רקע נסיבותיה, מסוימת
לגביו או עשויי� להשקל שיקולי� שלא ממי� העניי� הנוגעי� להשתייכותו הקבוצתית ושעה שעל 

פליה א חוויה זו של קורב� השכ�. רקע הנסיבות נית� לצפות מ� המעביד הסביר לצפות תחושה זו
על ההשלכות ארוכות הטווח שיש לכ� על , מעצימה כאמור את הפגיעה בכבוד ובדימויו העצמי

 . "ההשתלבות השוויונית של בני קבוצות מוגנות בשוק התעסוקה
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  אמפתיה ומשפט. ב

גש שיש לשלב לתו� דוקטרינת � התפיסה שאמפתיה היא רלפני שנעמוד על הקשיי� העולי� מ
  .ברצוננו להדגיש כמה נקודות, איסור האפליה

אי� ספק שאמפתיה כלפי מצבו של האחר מאפשרת לנו להבי� מדוע אי� להפלות , ראשית
כדי להבי� לעומק את טעמיה של הדרישה שלא להפלות נדרשת אמפתיה כלפי בני . אותו

� לסטריאוטיפי� בשל התפיסה שלו כשונה ללא הבנת מצבו של האחר כחשו. קבוצות מוגנות
כמי שכפא� , ימלאו מעסיקי� אחר חובות איסור האפליה רק מצוות אנשי� מלומדה, וכנחות

ראוי , כפי שנסביר להל�, ע� זאת. ולא מתו� הפנמת הרציונלי� של דיני איסור האפליה, שד
 האפליה דר� להבחי� בי� השאיפה שמעסיקי� יבינו מלכתחילה את הטע� לדיני איסור

לבי� הדרישה שינהגו באופ� אמפתי , האמפתיה שה� חשי� כלפי בני קבוצות מוגנות
, במילי� אחרות. בסיטואציה שבה אי� בבסיס התנהגות� מניע של אפליה או תוצאה מפלה

רגש האמפתיה כלפי קבוצות ויחידי� " עוברת דר�"הפנמת הרציונלי� של דיני איסור האפליה 
 מכא� לא נובע כי בסיטואציה קונקרטית יש חובה לנהוג באופ� אמפתי מקו� ,ואול�. מוחלשי�

  .שבו אי� אפליה
אנו רואי� את הרעיו� של החלת חובת אמפתיה על אלה שחלה ברצוננו להדגיש כי , שנית

 עומדת כמיהה לחברה אנושית יותר וסולידרית עליה� החובה שלא להפלות כרעיו� שבבסיסו
אכ� הדי�  מפסק. נוחות עקב התנהגותו של המעסיק במקרה זה� איחשצדק בית הדי� ש. יותר

 ריאיו�מעסיק המטריח אד� ל. רוח עולה כי הייתה בהתנהגותו של המעסיק אטימות וא� גסות
בחשבו� שמעשיו עשויי� להתפרש הביא  צרי� ל– אפילו מסיבות ענייניות – מראיי� אותו אינוו

יצוי� שזהו אחד המקרי� הבודדי� של תובעי� . וכנעוצי� במוצאו של המועמד ובצבע עור
 והמקרה הראשו� שבו התקבלה תביעת 18,ממוצא אתיופי על אפליה שהגיע לבית הדי� לעבודה

אמפתיה היא אכ� רגש רצוי מבחינה . הדי� היבט אקספרסיבי חשוב פסקבכ� נושא . האפליה
פי קבוצות מוחלשות  וביתר שאת כל19,בוודאי כשמדובר באפליה על רקע מוצא , חברתית

 כפי שנראה ,ואול� .כמו הקהילה האתיופית, החשופות לסטריאוטיפי� קשי�, ומופלות במיוחד
 אל תו� הדוקטרינה המשפטית כדרישה  של אמפתיהאנו סבורי� שיש קשיי� לקליטתה, להל�

  . פליהאשהיא חלק מדיני איסור ה
בהיבטי� ,  מרי�הוא, הדי� הסכמתנו ע� היבט מסוי� של פסק�עוד נוסי� כי על א� אי

יש בו דיו� , כ� למשל. פליה בישראלא דיני איסור ה� שלתרומה חשובה לפיתוח, אחרי� שלו

_______________ 
  מיקוד שמירה–מסאפינט  19795�08�10) ��יאזורי (ע "ס: התביעות שפורסמו באתר נבו ה�  18

פליה מחמת מוצא אהתביעה על ) (29.12.2013, פורס� בנבו (מ"אבטחה שירותי� וניקיו
 בע
) 3.4.2013, פורס� בנבו (מ" חברת אמיטול בע– פרדו 9321�08�10 )��יאזורי (ע "ס; )נדחתה

אמונה  –טנגרט  176�09�13 )א"תאזורי (ש "כ� ראו סע). פליה מחמת מוצא נדחתהאהתביעה על (
על הנתבעת היה לוודא שהתנגדות ) (10.11.2014, פורס� בנבו (הדתית לאומיתתנועת האשה 

 ).תה ממניעי� גזעניי�יההורי� לחזרתה לעבודה של התובעת כמנהלת מעו� לא הי
ונראה , פליה על רקע מוצאא עוסק באבבהג� פסק הדי� שבו מפתחת השופטת רות את הלכת , כ�  19

 . 17 ש"לעיל ה, פישרראו עניי� . שלא במקרה



  טו חברה ומשפט, עבודה ♦ 44

  

 

בנטלי הראיה השוני� ובמתחמ� של , בי� כוונה להפלות לבי� תוצאה מפלהשחשוב בהבדל 
ווצר  יי וכ�, קבוצות מופלות יפנימו את נחיתות� כ� הוא ד� בחשש שבני20.דוקטרינות אלה

  21. האובייקטיבי מבחינה כלכלית וחברתיתמעגל שוטה של הנצחת מצב�
 קשיי� מושגיי� ושני קשיי� יישומיי� ביחס לדוקטרינת האמפתיה לושהלהל� נעמוד על ש

  . המתקנת

 משפוט� של אמפתיה –קושי מושגי ראשו�   .1

ש להבהיר את י, )או ביחסי עבודה בכלל( להטיל חובת אמפתיה על מעסיק כלפי עובד כדי
בי� אמפתיה נבהיר את חשיבות ההבחנה , לפני שנפנה לכ�. ותהסמשמעותה ואת היק� התפר

, סימפתיה היא גילוי אכפתיות וחמלה למצבו של אד� אחר.  סימפתיה– לבי� מושג קרוב אחר
 הרגשת רגש כלפי מישהו זוהי. א� מבלי לחוות בעצמ� את אות� רגשות שאותו אד� מרגיש

(feeling for someone) .אלא הולכת צעד נוס� ומחייבת את , אמפתיה אינה מסתכמת בחמלה
   feeling with someone.(22(היכולת לחוות בעצמ� את רגשותיו של אחר 

 א� נשתמש 23.מ� הראוי להבי� מהו טיבו ומובנו של רגש האמפתיה, לש� משפוטו
;  הרגש של האחרהרגשתבאמפתיה יכולה לבוא לידי ביטוי  24,בטיפולוגיה של בית הדי�

ידי כ� שהאד�  על, ג� מבחינה אפקטיבית וג� מבחינה קוגניטיבית,  של האחרבהבנת מצבו
כלומר ,  לאחר חוויית המצוקה של אחרבנקיטת פעולה; מדמיי� שהוא בנעליו של האחר

 שני 25.ר פעולה אקטיביתואשר עשויה ליצ, התנהגות אשר ראשיתה בסימפתיה וחמלה

_______________ 
 .פסק הדי� ל16–14 'ספ, 2ש "לעיל ה, אבבהעניי�   20
אנו סבורי� כי הדר� של המשפט למנוע את ,  כפי שנבהיר להל�.פסק הדי� ל�30 ו26 'ספ, ש�  21

 להבדיל מהטלת –ית� הפנמת הנחיתות של בני קבוצות מופלות היא הטלת סנקציה על הפלי
ג� א� רגשותיו של אד� לא נפגעו א� הוא , במילי� אחרות. סנקציה על פגיעה ברגשותיה�

, א� רגשותיו של אד� נפגעו א� הוא לא הופלה, לעומת זאת. על המשפט לספק לו סעד, הופלה
. א� הנו מחו� לתחומו של המשפט, מדובר באירוע שיש לו השלכות חברתיות כבדות משקל

סק ע) Brown) Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)בפרשת , וגמהלד
. בית המשפט העליו� האמריקני בהפנמת הנחיתות של הילדי� השחורי� הלומדי� בהפרדה

נניח שהיינו מראי� כי הילדי� השחורי� אינ� . לב העניי� לא היה הפנמת הנחיתות, ואול�
 הא� היה בכ� כדי להתיר את הפרקטיקה של בתי –ו שרגשותיה� לא נפגעו א, מרגישי� נחותי�

א� א� בני הגזע המופלה , מ� הטע� שהפרדה גזעית פסולה מוסרית, ברור שלא? ספר נפרדי�
 .אינ� מרגישי� שה� נחותי�

 .Nancy E. Snow, Empathy, 37 AM. PHIL. Q. 65, 66 (2000)למהות ההבחנה ראו   22
והמובני� , דות התפתחות המונח אמפתיה בספרות הפילוסופית והפסיכולוגיתאועל לסקירה   23

 Karsten Stuber, Empathy, STANFORDראו באופ� כללי , השוני� שניתנו למונח זה

ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY (Edward N. Zalta ed., 2014) http://plato.stanford.edu/ 
archives/win2014/entries/empathy/ .ראו ג� Snow ,לא נוכל , יריעהבשל קוצר ה. 22ש "לעיל ה

 .ה זוילהרחיב בסוג
 .Lynne N. Henderson, Legality and Empathy, 85 MICH. Lהגדרה המבוססת על מאמרה של   24

REV. 1574 (1987). 
 .1579' בעמ, ש�  25
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המוב� השלישי קורא . כלומר קוראי� לידיעה והבנה, ני� ה� אפיסטמיי�המובני� הראשו
אמפתיה מאפשרת לנו אפוא להבי� את מצבו של האד� שמולנו בכל הרמות . לפעולה

  26.ידי כ� ג� לקבל החלטה טובה יותר ועל, האפשריות
ת אלא ג� להיו,  צרי� להיצמד רק לכללי� משפטיי� מופשטי�אינו, הדי� לפי פסק, המשפט

במיוחד בהקשר של , א� השחקני� המשפטיי�. רגיש לאופ� שבו אנשי� חיי� את חייה�
בית .  נקבל מושג דל ורדוקטיבי של אנושיות,לא יחויבו לגלות אמפתיה זה כלפי זה, פליהא

 שוא� אפוא להשתת� בכינונ� של הסדרי� משפטיי� שמה� עולי� יחסי� בי� פרטי� הדי�
  .שאינ� מנוכרי� זה מזה

, &טָ $ש#סתה של אמפתיה למערכת השיקולי� שעל המעסיק לקחת בחשבו� שקולה לִמ הכנ
של מה ט ער� שעד עתה נותר מחו� למערכת המשפט אינה החלטה אול� ההחלטה למש#ֵ 

�ככל ששיקול : להחלטה על משפוט יש השלכות ערכיות ומוסדיות חשובות, למשל,  כ�27.בכ
 ועל כ� 28, יותר בהערכתו ובקביעת משקלוחשובד המשפט יש תפקי כ� לבית, ממושפט יותר

. המשפט  להכרעתו של ביתלמסורלו ערכי� ושיקולי� אנו מעונייני� ייש לחשוב היטב א
, למשל, משפט סמכות מעניקה לבתי, והמערבית בכלל, המסורת המשפטית הישראלית בפרט

אינטרסי� בי� יות ולהכריע במקרי� של התנגשות בי� זכויות ובמקרי� של התנגשות בי� זכו
אי� (איננה זכות , לעומת זאת, אמפתיה. ציבוריי� שוני� אשר המדינה רשאית להביא בחשבו�

היא רגש , ציי*וכפי שכבר , אמפתיה). א� א� אני מעוניי� בה ,לאמפתיה מאד� אחרלי זכות 
אודות  עלאול� תפיסתנו , אנו רוצי� שאנשי� יהיו אמפתיי� כלפי אחרי�. סובייקטיבי�אינטר

 משפוטה של תפיסה כזו או .הראויי�חיי� ביחס לרציותה של אמפתיה קשורה לתפיסה שלנו 
אחרת של החיי� הטובי� מעוררת בעיות קשות על רקע התפיסה הליברלית של ניטרליות 

האופ� שבו ה� בוחרי� לחיות את חייה� והערכי� , המדינה כלפי תפיסות הטוב של אזרחיה
  29.ת�בהתנהגואשר מדריכי� 

שכ� ג� תפיסה , למותר לציי� כי אי� אנו סבורי� שהמדינה יכולה להיות ניטרלית לחלוטי�
אשר , תפיסה זו. ראויי�רזה של זכויות בהכרח משקפת תפיסה מסוימת של החיי� הליברלית 

 נשענת על ערכי� ציבוריי� המאפשרי� חיי� בחברה שמקדמת ,כמוב� יש החולקי� עליה
. בעוד תפיסות טוב ה� ביסוד� תפיסות פרטיות או מגזריות, ו� פעולהחירות ושית, שוויו�

אפילו היא סבורה , רעותהמאחת   תפיסת טוב פרטיקולריתהעדי�המדינה אינה אמורה ל
�מדינית�תפיסות טוב אינ� אפוא נושא להסדרה פוליטיתבנוגע לויכוחי� . שתפיסה זו נכונה

שכ� בעוד המדינה רשאית ,  זו מוחרפת בהקשר של אמפתיה הבחנה, זאת ועוד30.משפטית
 רשאית היא אינה, )במגבלות חוקתיות כמוב�(לו לא ילו פעולות אנו רשאי� לעשות ואילקבוע א

. וממילא אי� היא יכולה להטיל עלינו חובה להרגיש רגש מסוי�, לקבוע כיצד עלינו להרגיש

_______________ 
 .1576' בעמ, ש�  26
 .)2015 (249 לז משפט עיוני" ? ומדועפטמש ל צרי�המשפט המ: דבר�פתח "הראל אלו�  27
 .252' בעמ, ש�  28
29  JOHN RAWLS, POLITICAL LIBERALISM (1993). 
–260' בעמ, 27ש "הלעיל ,  ראו הראלמנו טיעו� זו ולהתמודדות ע� הקשיי� הנובעי� מלפיתוח  30

270. 
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 בי� ערכי� ראויי� מבלבלת, ט� של תפיסות מוסריותבדומה למשפ$, הטלת חובת אמפתיה
  .אישיי� לבי� דרישות משפטיות מחייבות בי� פרטי��ביחסי� בי�

להחלשת מעמדה , סליקבאופ� פרדו,  של אמפתיה עלול להביאט&משפ$,  על כ�נוס�
חובה מוסרית לעומת , ע� המעבר לאמפתיה כחובה משפטית. כנורמה ראויה מבחינה ערכית

ביל מתפיסתה של אמפתיה כנורמה מוסרית ראויה עלול להתבצע ג� מעבר מק, אישית�בי�
נית� .  והפיכתה לאילו� חיצוני המגיע מנורמה משפטית כופה,הנובעת ממניעי� אינטרינזיי�

לפחות בקרב האוכלוסייה ,  כיו� בישראל קיימת: הבאההלהמחיש זאת באמצעות הדוגמ
 אינ� מקיימי� נורמה זו אנשי� אשר. נהיגה ביו� כיפור�אינורמה חברתית חזקה של , היהודית

נהיגה �אינניח כעת שהנורמה של . זוכי� לגינוי ציבורי חרי� כל אימת שהתנהגות זו מאותרת
אנו סבורי� ? הא� הדבר צפוי להשפיע על משמעותה של הנורמה. תעוג� בחוקביו� כיפור 

�לאומית�דתיתכיו� נורמה זו נשענת על ערכי� של סולידריות . התשובה לכ� חיוביתש

 המדינהנוספת ש עלול להביא לדילול בערכה האינטרינזי ולהיתפס כדרישה משפוט&. תרבותית
הולכת נהיגה � איהמשמעות המיוחדת של . נהוג או שלא לנהוג אשר פוגעת בחירותנו ל,מטילה

 של משפוט&בנוגע לדברי� דומי� נית� לטעו� . אפוא לאיבוד ע� עיגונה כדרישה משפטית
  .אמפתיה

  אמפתיה של יבהט: שני ושגימ קושי. 2

נוכח קשיי� . ושל אמפתיה בפרט, עד עתה ד*ו בקשיי� הנובעי� ממשפ$ט� של רגשות בכלל
הבה נניח כי מסיבות שונות , ואול�. ראוי להקדיש מחשבה נוספת טר� פעולת המשפוט, אלה

א� נשאלת השאלה . הגענו למסקנה שלא צריכה להיות מניעה עקרונית למשפוט� של רגשות
אנו סבורי� כי קיי� קושי במשפוט& של , כאמור. ראוי למשפט רגש ספציפי כמו אמפתיה

. יש להבהיר מהי משמעותה של אמפתיה, בהנחה שפעולת המשפוט ראויה, ואול�. אמפתיה
בחירה במוב� ספציפי אינה ). conceptions(אשר לו מובני� רבי� ) concept(אמפתיה היא מושג 

) ורגש(שכ� כל מוב� מציע סטנדרט התנהגות ,  בעלת משמעות נורמטיביתאלא ג�, א� סמנטית
  .אחר

מבלי להכריע , שלושה מובני� שוני� של אמפתיה בית הדי� הציע, כפי שציי*ו לעיל
א� אנו מעונייני� להראות כי לצד , ג� לנו אי� רצו� להכריע בי� המובני� השוני�. ביניה�

נוס� על , כ�. הדי� נית� לחשוב על מובני� נוספי�המובני� האפשריי� אשר הוצעו בפסק 
חובה שמניחה שנית� להורות לאד� להרגיש (הטלת חובה להרגיש את שמרגיש האחר 

 נית� לטעו� כי חובת האמפתיה מחייבת ג� הכרת עולמ� ומצב� של בני הקבוצה 31,)משהו
רה מוקדמת של ללא הכ, אכ�. הכרה שמטרתה הבנה של תנאי החיי� של קבוצה זו, המוחלשת

שכ� זו , מצב� החברתי של בני הקבוצה כלל לא ברור כיצד אמור המעסיק להרגיש אמפתיה

_______________ 
למשל מבחינת מעמד , הנמצא במקו� אחר מאיתנו, יש אד� אחרלהרגיש את שמרג האפשרות  31

חלקיות זו . תהיה חלקית ולעול� תאפשרי�א כמעט בלתייה,  דת אוגזע, מוצא, מגדר, כלכלי
 .להל�כפי שנדו� , מעוררת בעיות של ראיפיקציה
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 זו בלבדלא .  צעד אחד קדימהמוב� זה צועד. חייבת להתבסס על ידיעה עובדתית של מצב�
 דורשי� מהמעסיק שיקבל את תחושת המוחלשג� אנחנו , שאנחנו מחייבי� הכרה והרגשה

, לכת דרישה זו עשויה להיראות מרחיקת.  מרגיש מוחלשוא שיסבור שבדי� הכלומר, כמוצדקת
מעסיק שסבור שתחושתו הסובייקטיבית של אד� אחר המשתיי� . גיו�יאבל במבט שני יש בה ה

יתקשה , )למשל הוא סבור כי קבוצה זו אינה מוחלשת(היא חסרת בסיס לקבוצה המוחלשת 
בנוגע ב שאי� צור� להיות אמפתי כלפי אד� הטועה  אותו מעסיק יחשו32.להיות אמפתי למצבו

לפי מוב� זה של . ומשו� כ� אי� הוא חייב ביחס מיוחד כלפיו, מצבו העובדתי כמוחלשל
אלא , הנטל שאנו מטילי� על המעסיק יחייב לא רק לשי� אותו בנעליו של המוחלש, אמפתיה
 א�, לחלופי�. זו אינה ראויהושמוחלשות , שאכ� מדובר בקבוצה מוחלשת, ולהסכי�, ג� להבי�

�בלתיוכמעט יהיה קשה , א� ראוי שתהיה מוחלשת, יסבור המעסיק שהקבוצה אכ� מוחלשת

נית� יהיה : ודוק. אפשרי לחייבו להיות אמפתי כלפי מוחלשות אשר הוא סבור שהיא מוצדקת
 ותההידווקא בגלל , אול� הדרישה לאמפתיה, לחייב את המעסיק שלא להפלות את אותו אד�

  . או לאוכפ&מטילה חובה שיהיה קשה ליישמ&, דרישה לידיעה ולרגש
להתגבר על הקושי המושגי באמצעות התמקדות ובחירה במוב� אחד מסוי� של כמוב� נית� 
 ולא דיו� מקדי� באשר לשיקולי� המדריכי� בחירה במוב� אחד מצריכה א� בחירה זו ,אמפתיה

  .מוב� אחר

  פליה לרגשותאת הדיו� מהסט: לישיקושי מושגי ש. 3

פליה לקיומו של שיח אהוא שחובת האמפתיה מסיטה את הדיו� מבחינת קיומה של קושי אחר 
לקד� , אולי, יצירתו של שיח אמפתי יכולה. פליהאמטרת� של דיני השוויו� היא מיגור . אמפתי

רה של אול� קיומה או היעד, מטרה זו באמצעות העלאת מודעות למצב� של קבוצות מוחלשות
עדר אמפתיה ע� י של הוזיהוי. פליהאאמפתיה אינו בהכרח ראיה לקיומה או היעדרה של 

יתר �פליה מטשטש אפוא את תכליות דיני השוויו� וא� עלול להביא למקרי� של התמקדותא
מצליח להוכיח כי לא הייתה לו כוונה להפלות וכי אינו בו הנתבע שמקו� , באמפתיה

 לולהטענת המעסיק כי היה אמפתי ע, בניסוח אחר. ה מפלהלהתנהגותו לא הייתה תוצא
קיומה של אמפתיה או היעדרה ,  אכ�33.את טענת העובד כי הופלה) ואפילו להכשיל(להחליש 

 לאד� יש .לא האמפתיה, פליהאאבל העיקר הוא ה, פליהא להיות סימ� לקיומה של י�עלול
דיני איסור האפליה . א להפלותזכות המקימה את חובת האחר של, זכות שלא להיות מופלה

אי� ספק שאפליה יכולה להביא לפגיעה . מגיני� על שוויו� ולא על רגשותיה� של המופלי�
 .שהוא מניעת אפליה, נלווית לנזק העיקרי א� פגיעה כזו היא, )וזה המצב ברוב המקרי�(רגשית 

_______________ 
עורר אבל מצב זה מ, בו אד� יסבור שאד� אחר טועה ועדיי� יהיה אמפתישאי� אנו שוללי� מצב   32

מחזיק בדעות לדעת� קשה הרבה יותר להרגיש אמפתיה כלפי אד� אשר , ראשית. שני קשיי�
קיי� , ג� א� נית� להתגבר על קושי זה ולחוש אמפתיה, שנית. מוטעות ותחושות לא מבוססות

 . חשש כי אמפתיה במצב זה תגלוש לסוג של פטרונות
 . ד הישא� שבאיטה על תובנה זו"אנו מודי� לעו  33
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פסק הדי� מזהה . אי� לתלות את קיומה של השפלה בקיומו של שיח אמפתי, באופ� דומה
. ג� א� לא הייתה כוונה להפלות, תחושת השפלה אצל התובע כמעידה על קיומה של אפליה

, אכ� נדרשת מידה מסוימת של אמפתיה כדי לא להשפיל. אי� קשר הכרחי בי� השתיי�, ואול�
אלא בהיבט , סוציולוגי של אמפתיה�קד בהיבט פסיכולוגיאבל הטיעו� שלנו אינו מתמ

. המבח� המשפטי הוא שהמעסיק לא הפלה, בי� א� למעסיק יש אמפתיה ובי� א� לאו. המשפטי
תפיסה זו משתלבת היטב ע� דיני . לא ביסוד הנפשי של המעסיק, הדגש הוא אפוא בתוצאה

נית� לדמיי� מצב , כ�.  של המפלהאשר מתמקדי� בהיבט התוצאתי ולא ביסוד הנפשי, השוויו�
כש� שנית� לדמיי� מצב שבו המעסיק אינו , שבו המעסיק אמפתי ועדיי� הנתבע יחוש מושפל

הדגש צרי� להיות בקיומה של אפליה ולא , במילי� אחרות. אמפתי והנתבע אינו חש מושפל
  .בקיומה של אינטראקציה המ$נעת מרגשות

עשויה לחתור תחת המטרה שלשמה נקבעה חובה זו הטלת חובה לנהוג באמפתיה , לבסו�
הדי� אי� צור�  כיוו� שלפי פסק, )התחשבות ברגשותיו של הפרט השיי� לקבוצה מופלית(

 וא� אכ� נפגע מיחס המעסיק  לאשור�שהמעסיק יברר מה� רגשותיו של המועמד לעבודה
 גילוי רגישות שתיטיב תחת, באופ� פרדוקסלי, בכ�). ונזכיר כי אי� מדובר ביחס מפלה(כלפיו 

  .הטלת חובת האמפתיה עשויה דווקא להוביל לפגיעה ברגשותיו, ע� הרגשתו של המועמד

  חשש מראיפיקציה ומנורמליזציה של זהויות: קושי יישומי ראשו�. 4

פליה היא שבמקו� להפו� את ההבדלי� בי� אכלפי דיני איסור ההמופנות אחת הביקורות 
כשכלל קובע ,  כ�34.פליה משעתקי� הבדלי� אלהאדיני איסור ה, רלוונטיי��זהויות לבלתי

הוא למעשה מעמיק את ,  למשל,נטייה מינית או מוצא לאומי, גיל, איסור להפלות מחמת מי�
, מבוגרי�לצעירי� בי� , נשי�ל בי� גברי� � התפיסה שיש הבדלי� שה� כמעט תמיד רלוונטיי�

לקיבוע , כ� הביקורת, כלל כזה מסייע. ערבי�ל יהודי�בי� הומוסקסואלי� או לסטרייטי� בי� 
עוברת (הגילית וכדומה נדמית להיות ממשית , הזהות המינית: מהותני של העילות המנויות בו

 רוב בהקשר של. הכלל תור� להנצחתה, פליהאבמקו� לפעול לביטולה של ו 35,)ראיפיקציה
 משפיעה על אינהנטייה המינית ה, למשל. נטיי�ווהבדלי� בי� קבוצות אכ� אינ� רל, העיסוקי�

 עצ� מִניית העילות ,ואול�. אבבהדרישות התפקיד של בקרה וסיור כמו אצל הנתבעת בפרשת 
וכ� מעצימה את התחושה שיש הבדלי� בי� " תיותיאמ"זהויות כאילו ה� " מסמנת"בחוק 

  .ת יציבותוכי מדובר בזהויו, בי� גברי� לנשי� או בי� שחורי� ללבני�, הומואי� לסטרייטי�
 הודות לכ�מה   במידתא� הוא מתרכ�, פליהאאינהרנטי לתחו� איסור הזה אמנ� קושי 

. פליהאמושא להנותר בידי הפרט שהוא עדיי� שהכוח לסיווג עצמי כבעל זהות מסוימת 
בעימות ע� שבי� (הפרט הוא שבידיו הכוח לבחור א� הוא טוע� כנגד הפלייתו , במילי� אחרות

איסור עצמו לקבוצה מובחנת לפי כללי את  ובכ� לשיי� ,)ה משפטית בתביעאוהמעסיק 

_______________ 
34  Katherine M. Franke, The Central Mistake of Sex Discrimination Law: The Disaggregation 

of Sex from Gender, 144 U. PA. L. REV. 1 (1995). 
35  Stephen Reicher, The Context of Social Identity: Domination, Resistance, and Change, 25 

POL. PSYCH. 921, 934 (2004). 
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 החופש להימנע מתביעה ולכ� ג� ממחירו הזהותי והחברתי של  אפואנתו�  לפרט.האפליה
  .השיו� לקבוצה ספציפית

כאשר אמפתיה הופכת להיות חלק מהאינטראקציה  קיי� אינוריכו� כזה של הקושי 
כחבר א� להגדיר את זהותו נתונה הבחירה  לעובדלא  כיוו� ש,הנדרשת לפי דיני איסור האפליה

 י�מעסיק. אלא על המעסיק מוטלת חובה כזו,  ואת פגיעתו כחבר בקבוצה זובקבוצה מסוימת
 בנעליו של המועמד לעבודה � את עצמשי�ל, מכוח דרישת האמפתיה, י� נדרשי�פוטנציאלי

 ריאיו�שלח הביתה מבלי שהתקיי� ה שנב� קבוצה מוגנת כלשהיולשער כיצד מרגיש מועמד 
 ולפעול שייכותו הקבוצתית של המועמד לעבודה את לסווג בעצמ�  עליה�לש� כ�. שנקבע לו

אמפתיה למועמד השיי� לקבוצה שאי� להפלותה לפי �היינו לגלות יתרד ,בהתא� לסיווג זה
 אלא פסק, י�יק שפעולת הסיווג מוטלת על המעסזו בלבדלא ,  על כ�יתר. פליהאכללי איסור ה

במקרי� . המועמד לעבודה בראש ובראשונה כב� הקבוצה המוגנתהדי� מחייב לראות את 
 למועמד אפשרי להתייחס� בלתיוכמעטיהיה קשה , כאשר התכונה החיצונית בולטת, מסוימי�

בעוד דיני השוויו� הליברליי� שואפי� , לי� אחרותיבמ.  הבולטתלעבודה אלא כבעל התכונה
דרישת האמפתיה , באופ� פרדוקסלי, חנה בי� קבוצות על רקע העילות האסורותלביטול ההב

 ציפייה ממעסיקי� להתנהגות המעמיקה ומקבעת את השייכות ,ג� א� שלא במתכוו�, מעמידה
עצמו באופני� שוני� ביחס לקבוצת את הקבוצתית והשוללת מ� הפרט את חירותו להגדיר 

ה מ� המעסיק להניח שהתקיימה פגיעה רגשית עשויה הדריש, א� כ�. התייחסות כזו או אחרת
  .ב לעובדי� מקבוצות מופלותו שירות דלעשות

תפקוד והישגי� ב הקשורותנדמה לעצמנו אישה שלא קודמה בעבודה מסיבות ענייניות 
קידומה לגלות אמפתיה � על המעסיק המודיע לה על איש דרישת האמפתיה משמעותה. בעבודה

בכ� . קידומה איננו נובע משייכותה לקבוצה� נשי� ולהבהיר לה כי אילהיותה שייכת לקבוצת ה
קידומה כתוצר של גישות סטריאוטיפיות �שולל ממנה המעסיק את הבחירה א� לראות את אי

כתוצאה , לדוגמה, או אפילו, או כתוצאה של היותה מתאימה פחות באופ� ענייני, כלפי נשי�
תמיד "את האישה בהגדרה של עלול לכלוא מצב זה . ה על רקע גיל ולא על רקע מי�פליאשל 

  .ללא כל קשר לביצועיה בתפקיד, "אישה
פי סיווג זהויות  ג� בדוקטרינה של העדפה מתקנת נדרשי� מעסיקי� לפעול על, אכ�

 36;)אתיופי� או אנשי� ע� מוגבלות, ערבי�, נשי�(קבוצתי ולקד� את בני הקבוצות המוגנות 
� כלומר התוצאה היא שיפור אי37,קנת המבח� הוא תוצאתי במקרה של העדפה מת,ואול�

בעוד ,  בהעסקת אד� שאחרת היה סיכוי טוב שיופלה לרעההמתבטאת ,השוויו� בשוק העבודה

_______________ 
 ,86ח " ס,1959–ט"תשיה, )מינויי�( לחוק שירות המדינה )א(א15' הוראתו של ס, לדוגמה, ראו  36

לייצוג� של בני שני , בנסיבות העני�, ביטוי הול�"המחיל חובה לתת במינויי� בשירות המדינה 
ושל , רקסית'לרבות הדרוזית והצ, של בני האוכלוסיה הערבית, של אנשי� ע� מוגבלות, המיני�

 ."הוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיהמי ש
לחוק שירות  7' תיקו� מס – ייצוג הול� לבני שני המיני� בשירות המדינה"ראו יופי תירוש   37

 201–199, 183 ל משפטי�" פרשנותו וקווי יסוד ליישומו: 1959–ט"תשי, )מינויי�(המדינה 
)1999.( 



  טו חברה ומשפט, עבודה ♦ 50

  

 

במקרה של אמפתיה מתקנת המבח� הוא מבח� כוונת המעסיק והרגש שגילה כלפי המועסק 
  .הפוטנציאלי

קבוצות אלה , כידוע. מאוד של קבוצותהחברה הישראלית מורכבת ממספר רב ,  על כ�נוס�
למשל (ומספר רב של אנשי� משתייכי� לשתי קבוצות או יותר , אינ� תמיד מובחנות זו מזו

ועל כ� ,  תהלי� מורכבדורשתחזקות ל הבחנה בי� קבוצות חלשות 38).היאישה מזרחית או דתי
שכ� מטבעה , תיתבהיעדר קריטריוני� ברורי� הבחנה זו עלולה להיות שרירושמתעורר חשש 

  .כמו למשל מי� או צבע עור, היא תתמקד בזהויות הבולטות לעי� המעסיק
 הוא �אותש מהשיוכי� הקבוצתיי� דמעסיק צרי� להיות אמפתי לכל אח, למשל, הא�

, למשל מי�(הא� עליו להבי� את האינטראקציה בי� תכונות מורכבות ?  אצל המועמדמזהה
הא� עליו לתת את דעתו באופ� שווה לכל תכונה שעלולה  ?)יה מינית והשתייכות עדתיתינט

אופ� שבו בית הדי� מבקש ל בהתא�שונות התכונות את ה או שמא עליו לדרג ,פליהאלגרו� ל
לא ברור , מכל מקו�. אלה שאלות מורכבות שכלל לא ברור שיש לה� תשובה? כי יחווה אות�

  .מענהלה�  ביותר לתת הוא המתאי�מדוע המעסיק 
, אשר למקרה שבו השיו� הקבוצתי של העובד או המועמד לעבודה איננו נראה לעי�ומה ב

פסק הדי� ? )מינית או במקרה של מוגבלות נפשית� במקרה של זהות חד, למשל(לפחות לא מיד 
נראה שפסק הדי� , מצד אחד. איננו מספק הנחיה באשר להיקפה של חובת המעסיק בהקשר זה

ק את החובה לברר את השיו� הקבוצתי של המועמד או של איננו מתכוו� להטיל על המעסי
  לבירור כזה עלולות להיות השלכות על פרטיותשכ�, העובד א� שיו� זה איננו ברור וגלוי

נראה שאמפתיה משמעותה ג� הימנעות ,  במוב� זה.ו ואולי א� על כבוד האד� שלהמועמד
 � עלול להביא לתוצאה אבסורדית זהבירור מעי� ,  על כ� נוס�.יזו� בחייו של אחר" חיטוט"מ

עורר אצלו יחס מפלה ועקב כ� יתמודע לשייכותו הקבוצתית של המועמד ייעשה המעסיק 
, אחרמצד .  זהותו הקבוצתית של אותו מועמדאלמלא ידע את יחס שלא היה מגלה –כלפיו 

על הטלת חובת האמפתיה רק על זהויות נראות לעי� נראית שרירותית בכ� שהיא מטילה 
  . לעי�חובות מופחתות כלפי עובדי� או מועמדי� לעבודה שזהות� איננה גלויה מעסיקי� 

חובה , לדעתנואול� , אנו סבורי� שאמפתיה היא דבר רצוי ביחסי� בי� בני אד�, כאמור
לא תביא , בניגוד להעדפה מתקנת שמתמקדת בתוצאות ההעסקה, משפטית לחוש אמפתיה

  . � בשוק העבודההשוויו� איו שלבהכרח למיגור
של כיוו� שעל המעסיק להניח כיצד מרגיש המועמד לעבודה כתוצאה , לסיכו� נקודה זו

תו י שנשלח הביתה בלי שקיימו א,כזה להניח שמועמד יועל, ב� קבוצה מוגנתעצ� היותו 
 תמונה  אפואמתקבלת. שייכותו הקבוצתית בשל שהדבר התרחש נפגע כיוו� שהניח ,ריאיו�

ב� כל אד� : כלל החברי� בקבוצה המוחלשתבנוגע לעסיק לעשות הכללות לפיה על המש

_______________ 
 Kimberle Crenshaw, Mapping: הו לדוגמא� רא, נרחבת ביותרשל זהויות " צמתי�"הספרות על   38

the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, 43 
STAN. L. REV. 1241 (1991); Leslie McCall, The Complexity of Intersectionality, 30 SIGNS 

תרבות " קולוניאליז� וגלובליזציה�פוסט, רחיפמיניז� מז"כלב �הנרייט דהא�; (2005) 1771
 ).2006 (135, 10 דמוקרטית
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 עשוי להרגיש נפגע א� יישלח הביתה בלא שראיינו אותו לאחר שהוזמ� הקבוצה המוגנת
דרישת האמפתיה , תחת דרישה ממעסיקי� להתייחס לכל אד� כאד�,  כ�39. עבודהריאיו�ל

  .עשויה להעצי� הכללות וסטריאוטיפי� קבוצתיי�

  הטלת עלויות בירור של זהות המועמד על המעסיק: קושי יישומי שני. 5

 שמייחס הקבוצתית הזהות לכדי העובד זהות של שברדוקציה הקושי על עמדנו הקוד� בסעי�
 ,לעבודה למועמד או לעובד המעסיק בי� הנדרשת האינטראקציה של נוס� היבט. המעסיק לו

 עליו עתה שכ�, עלויות המעסיק על משיתה תקנתהמ האמפתיה שדוקטרינת הוא ,הדי� פסק לפי
 הזדמנויות שוויו� חוק לפי מוגנת לקבוצה שיי� הוא א� ולבדוק המועמד זהות את לברר

 או לעבודה המועמד של מקבוצתו סביר אד� של סובייקטיבית לפגיעה חשש יש וא� בעבודה
  .אמפתיה כלפיו לגלות החובה חלה המעסיק על, הדבר כ� א�. העובד של

 בדיולר באשר גבוהה" אוריינות "כבעלי מעסיקי� של תמונה עולה האמפתיה מדרישת
 ופערי הקבוצות שבי� הכלכלי השוויו�� אי, בקרבה הקבוצות שבי� המתחי�, הישראלית החברה

 א� עצמו את ישאל פוטנציאלי מעסיק או שמעסיק יהיהציפ. ביניה� והחברתי התרבותי ההו�
 המשיתה פייהיצ היא אליו מיחסו נפגע היה לעבודה המועמד או העובד של במצבו סביר אד�

 בעבודה ההזדמנויות שוויו� דיני. כזה בירור של עלות וא� זהות בירורל אחריות המעסיק על
 לוודא הוא שדרשו כל. עובדיו זהות את לברר ממעסיק דרשו לא האמפתיה דרישת טר�

 לי�יבמ. באלה וכיוצא גילו, גזעו, במינו נעו� אינו לעובד נחותי� העסקה תנאי למת� שהטע�
 בעבודה הזדמנויות שוויו� חוק של דרישותיו אחר למלא בעיה כל הייתה לא למעסיקי�, אחרות

 היה כזאת מודעות היעדר – אדרבה. עובדיה� של הקבוצתית לשייכות מודעי� שיהיו מבלי ג�
 שאינו, ענייני באופ� בעי�נק מוחלשת מקבוצה עובד של העבודה שתנאי לכ� טובה אינדיקציה

  .הקבוצתי לשיוכו קשור
 אנשי�. משמעי ה� מעטות מאוד�זהויות הניכרות לעי� באופ� חד.  קושי נוס�צטר�לכ� מ

 נראית איננה המופלית לקבוצה שהשתייכות� כ� בעול� מהלכי� מופלות קבוצות בני רבי�
 כגו� לקבוצות רק אל נכו� הדבר 40.ושלישי שני במבט ג� ולעתי�, ראשו� במבט לעי�

 שוויו� חוק לפי נוספת אסורה עילה (כלשהי מפלגתית השתייכות בעלי או הומוסקסואלי�
 א�, ראשו� במפגש ג� בולטת לכאורה שזהות� לאנשי� בנוגע ג� אלא, )בעבודה הזדמנויות

 ;ריו�יאישה שמנה עשויה להתפרש בטעות כאישה בה, למשל, כ�. מתעתעת להיות עשויה היא
 אד� ;המתמודד ע� בעיות בריאות שסימניה� ניכרי� עליו עשוי להיתפס כאד� מבוגרצעיר 

 אפילו במקרה של צבע עור ;ששיערו דליל עשוי להיתפס כאד� הנמצא בטיפולי כימותרפיה
 וייתכ� ,תימני ולא אתיופיאו ממוצא , יתכ� שמדובר באד� ממוצא אשכנזי ולא מזרחיי, כהה

 י� ולכ� הבית שבו גדל והחינו� שקיבל שונ,הה שאומ� בינקותושמדובר באד� בעל צבע עור כ
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 בכ� הבחי� לא המעסיק שבו מצב לעצמנו נדמה, לחלופי�. בנוגע אליומהנחות המעסיק 
 הא�. אמפתיה כלפיו לגלות שעליו סבר לא ולכ�, מזרחי ממוצא או ערבי ממוצא הוא שהעובד

  ?המעסיק על עלויות להשית נרצה כזאת בסיטואציה
 גילוי האמפתיה כלפי עובד או המועמד לעבודה על המעסיק לברר ה שלדי לעמוד בדרישכ

זה עשוי להיות חודרני ופוגעני עוד יותר כבירור . את זהותו ואת שייכותו הקבוצתית של הפרט
בירור כזה ג� עלול לנרמל את . גילוי אמפתיה מצד המעסיק לשייכות הקבוצתית�מאשר אי

כ� שג� , נקליציבה וניתנת לזיהוי ב, היינו לצייר אותה כברורה, &ולקבע זהותו של הפרט
פליה א שחותרת תחת התכלית של דיני ה,במקרה זה עולה החשש מפני ראיפיקציה של זהויות

  .בעבודה
לא חלה על , הזהות איננה נראית לעי�בו נית� לכאורה לפתור קושי זה א� נאמר שמקו� ש

כלל סלקטיבי שאיננו מג� שכ� תוצאתו ,  זה מעורר קושיתרו�פ. המעסיק חובה לגלות אמפתיה
 אשר ממילא נית� ,"בולטות"אלא רק על אות� זהויות , על כל הקבוצות המופלות באופ� שווה

 כלומר ,מועמדת לסבית או מועמדת שהיא א� לילדי�, למשל, כ�. בנוגע אליה�לטעות 
בת המעסיק לגלות אמפתיה למצב� לא ייהנו מחו, מועמדות שזהות� איננה נראית לעי� בקלות

  אפואחובת האמפתיה טומנת. הירוד בשוק העבודה התחרותי ורווי הפרקטיקות המפלות
  .בחובה עלויות שבמבט ראשו� הנ� סמויות מ� העי�

 הנגזרי�,  של המועמד או העובדרגשותיו ג� קשיי� בבירור ישלצד הקשיי� בבירור זהות 
עולה חובה של המעסיק לברר את זהותו של המועמד מדרישת האמפתיה . לכאורה מזהותו

 להימנע מפגיעה כדי,  רגשותיו של מועמד סביר לשער אתשל הבירורוכפועל יוצא , לעבודה
 יו שלהטלת עלויות, כפי שהסברנו לעיל.  לקבוצה מופליתשל השתייכותויתרה בו כתוצאה 

 �אד� אשר אינו לזהות מסוימת בירור הזהות על המעסיק חושפת אותו לטעויות הנובעות משיו
, לצד חשש זה. תופס את עצמו כבעל אותה זהות או שזהות זו איננה חלק דומיננטי בהווייתו

לו מקורות צריכה להיגזר תחושתו ימא. חשש נוס� נובע מטבעו החמקמק של מושג האמפתיה
ועמד  המו של שאיתור זהותדרישת האמפתיה מניחה ?העובד מרגיש רגש מסוי�ששל המעסיק 

 לכאורה להיבנות ג� אמפתיה יכולה, ואול�. ש של המועמד להבי� את הרגת המעסיקיביא א
יתכ� שהרגש שייווצר אצל י, כ�. מצבו של המועמדהנוגעות למנותק מעובדות ב ,באופ� עצמאי

 , למשל,נניח. שאיננה מתאימה לנסיבות של המועמדהמעסיק יתבסס על תפיסה עצמאית 
המעסיק סבור שהמועמד . בגדיו רטובי�ו ,ועמד ביו� גשו� וסוערשהמעסיק פוגש את המ

המועמד אינו עצבני כלל או . יתכ� שהוא טועהיאבל , עצבני עקב חוסר הנוחות שנגרמה לו
אמפתיה .  העבודהריאיו�למשל לח� לקראת , אבל בגלל סיבה אחרת, שהמועמד אכ� עצבני

אלא ג� , אותה מרגיש האחרשהתחושה אינה מסתכמת א� בהרגשת , כ� נראה לנו, אותנטית
המעסיק דומה הרגש שמרגיש , שא� לא כ�, בהבנת ההיסטוריה הסיבתית המביאה לרגש מסוי�

�זהו מצב של אמפתיה בלתי, לכל היותר. אבל נובע מסיבה אחרת לגמרי, של המועמדזה ל

 נוכח  על המעסיק לגלות אמפתיה באופ� אותנטי מתעצמת אפוא העלות המושתתת41.מדויקת
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להבדיל , הדרישה הכפולה לאיתור הזהות המדויקת של המועמד והרגש המדויק המשוי� לה
  .מרגש דומה אשר נגזר מסיבות אחרות

  סיכו�

הממונה על שכירת .  מצביעות על מציאות מקוממתאבבהדי�  העובדות המתוארת בפסק
ועמד לעבודה א� נתבעת פעל באופ� מוטה ורווי דעות קדומות כלפי מאצל העובדי� חדשי� 

 שכ� , את הפיצויי� הגבוהי� שפסקאבבהשפסק לכ בית הדי�טוב עשה . בשל מוצאוורק 
יש לקוות שהדבר ירתיע מעסיקי� אחרי� הפועלי� מתו� . במקרה זה ה$כחה כוונה להפלות

, הדי� רובד נוס� לפסק,  כאמור לעיל,ואול�. דעות קדומות או מתו� אדישות לתוצאה המפלה
אלא באטימות המעידה על , לסיטואציה שבה מעסיק איננו פועל באופ� מוטה ומפלההמתייחס 

מעסיק צרי� לגלות רגישות אמפתית כלפי , בית הדי�קובע , בסיטואציה כזאת. חוסר רגישות
שיש חשש שיסיק כי היחס כלפיו נעו� בדעה קדומה כלפי בני , )עובדהאו (מועמד לעבודה 

יחסו של המעסיק איננו לאמיתו של דבר  שא� על פי ,ומופלהכ� יחוש מושפל ועקב , קבוצתו
על המעסיק לגלות יחס אמפתי כלפי העובד , הדי� קובע פסק, בסיטואציה כזאת. פליהאנגוע ב

  .פליהאתחושת ההשפלה והאת לרכ� כדי עצמו בנעליו ולפעול את לשי� , או המועמד לעבודה
רה של היחסי� שבי� אד� שה ראויה בספֶ דרישת האמפתיה היא דרי, ו ברשימה זוכפי שטע*

ויש לה ג� חשיבות חברתית של תרומה לסולידריות ולהפחתת השסעי� בי� הקבוצות , לחברו
הקבוצות המופלות ביותר בשוק נמני� ע� אחת יוצאי אתיופיה . בחברה הישראלית המקוטבת

, מפתי כלפיה�המשפט איננו הזירה ההולמת לכינונו של יחס א ,ואול� 42.העבודה הישראלי
ד  על א� היעדר יחס מפלה המועמבמצבי� שבה�. כמו ג� כלפי קבוצות מופלות אחרות

 שיי�אינטראקציה ממד זה של ה. משפט להתערבאל לו ל –לעבודה או העובד עשויי� להיפגע 
למועמדי� לעבודה או לעובדי� בני קבוצות הסובלות מדעות , אכ�. לספרה שבי� אד� לחברו

קביעת , כפי שהראינו לעיל, ע� זאת. � לא יהיה מזור משפטי במקרי� אלהקדומות כלפיה
, פליהא לחתור תחת דיני איסור ה,ג� א� שלא במתכוו�, תרופה משפטית של אמפתיה עשויה

  .ולכ� תחת המטרות שלשמ� פותחה דרישת האמפתיה
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