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 לכבוד

 מר אווקה )קובי( זנה ארז קמיניץמר 

 מתאם המאבק בגזענות )אזרחי( יועץ המשפטי לממשלהמשנה לה

 

 שלום רב,

 

 יישום החלטה בעניין צעדים משמעתיים כלפי בעלי מקצועות רישויים שנקטו בגזענות  הנדון:

 

ליצור תשתית לנקיטה בצעדים  צההוועדה למיגור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה, ועדת פלמור, המלי .1

 כיום . בדוח נקבע כי "איןתוך הפליה פסולהבגזענות או  הנוהגיםכלפי בעלי מקצועות רישויים 

  בעלי על הולמת שאינה התנהגות המשמעת של עבירת ליישום הנוגע בכל וברורה אחידה מדיניות

 לממשלה המשפטי היועץ"לכן המליצה הוועדה כי  ,ומפלה" גזעני באופן התנהגו אם אלה קצועמ

 את יבהיר שבה ,הרישויים המקצועות המשמעתיים של התובעים לכל הנחיה להוציא ישקול

 להתנהגויות ראייתית תשתית בהם שיש במקרים הליכים משמעתיים לנקיטת הנוגע בכל מדיניותו

 אך טרם יושמה. 19.8.16 מיום 1958 המלצה זו עוגנה בהחלטת הממשלה ומפלות". גזעניות

 להלן עמדת האגודה לזכויות האזרח ביחס לאופן הראוי למימוש ההמלצה.  .2

ראשית נתחיל ונאמר כי לעמדתנו חובתה של המדינה לפקח כי מי שמוענק לו רישיון למקצוע  .3

מתן השירות המקצועי באופן גזעני או מפלה מסוים יפעל במקצועו באופן ההולם את המקצוע. 

 אינו הולם את כבוד המקצוע ומצדיק נקיטה בצעדים משמעתיים. 

מחמת  –ב, הכולל את כל מופעי הגזענות וההפליה יש לפרש את המונח גזענות והפליה באופן רח .4

לאום, ארץ מוצא, צבע עור, מין, נטייה מינית, זהות מגדר, דת, מוגבלות וכיוצ"ב. התנהגות שיש 

להתייחס אליה באמצעות הדין המשמעתי כוללת התבטאויות גזעניות במובן הרחב של המילה, 

יות וכל התבטאות שיש בה משום לרבות התבטאויות אנטישמיות, להט"בפוביות, סקסיסט

השפלה, הקטנה וזלזול על רקע השתייכות קבוצתי או מאפיין לא רלוונטי אחר. כמובן שמעבר 

 להתבטאויות יש להתייחס להפליה בפועל, כמו מניעת שירות, או התניית השירות בתנאים שונים.

יעה בזכות היסוד לחופש שלילת רישיון לעסוק במקצוע אינה עניין של מה בכך ואף היא מהווה פג .5

הגנה על הציבור הזקוק לשירותיהם של אנשי  –העיסוק, אולם היא פעולה המיועדת לתכלית ראויה 

קיבלו את הרישיון לעסוק בו באופן שהוא נקי מגזענות והפליה. מובן כי הפעלת ר שאהמקצוע, 

הסנקציות צריכה להיעשות באופן מידתי. כך, לעיתים מדובר בעבירה משמעתית קלה המצדיקה 
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נזיפה בלבד ולעיתים התליית הרישיון על תנאי או לתקופה קצובה. במקרים של מופעים חוזרים 

 פסקת, יש מקום גם לנקיטת צעד של שלילת רישיון. ונשנים של גזענות שלא נ

לצד זאת, יש להדגיש כי ככל שמדובר בהתבטאות גזענית אשר אינה במסגרת מילוי התפקיד )למשל  .6

פוסט בפייסבוק הפרטי(, אין, ככלל, מקום לנקיטה בצעדים משמעתיים, וזאת בשל ההגנה על  –

מצב בו מעסיק חודר לפרטיות עובדיו. חריג  חופש הביטוי במרחב הפרטי מחוץ לעבודה, ולמניעת

 במסגרת תפקידו מעידה על יחס גזעני או מפלה של בעל המקצועפרטית התבטאות כאשר לכך הינה 

כתב ברשת חברתית על כך שבמסגרת תפקידו הוא פוסט שנתמכת בפסיכולוג תלונה על  –)למשל 

 מפלה לרעה קבוצה מסויימת, בשל דעותיו הקדומות עליה(.

וב החוקים המסדירים את העיסוק במקצועות השונים ישנה כבר פרוצדורה לבירור תלונות נגד בר .7

איש המקצוע, ובכל מקרה יש להנחות כי גם בהיעדר פרוצדורה מובנית, איש המקצוע יזכה לשימוע 

 מלא בטרם תתקבל החלטה לגביו, וכי ענישה משמעתית תהיה כפופה לביקורת שיפוטית. 

מהו המצב  –למכתב זה אנו מציינים את כל המקצועות הרישויים, ולגבי כל אחד בטבלה  המצורפת  .8

 ודוגמאות להפעלת הדין המשמעתי. המשפטי הקיים, האם יש צורך בשינויו

 . נודה לזירוז יישום ההחלטה תוך התחשבות בהערותינו .9

 

 בכבוד רב, 

 

 אן סוצ'יו, עו"ד  ; מור, עו"ד-גיל גן


