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 להתחיל ברגל ימין: פרקטיקות משפטיות טובות להעסקה צריכות להתחיל בשלב ההעסקה

 2015בנובמבר,  10  1אנדריאה ברנשטייןמאת עו"ד  כתבה

וב כי מעסיקים המבקשים למלא משרות פנויות בחברות שההעסקה בארצות הברית נמצאת בעליה, וח

יעיל, אלא גם מותאם למגוון החוקים הפדרליים, המדיניים והמקומיים שאינו רק שלהם יעשו זאת באופן 

מאחר והמועמדים להעסקה בדרך כלל מוגנים את תהליך ההעסקה.  –ישירות ובעקיפין  –אשר קובעים 

 VII"(“Title VII”- Title VII of the Civil Rights Act ofכותרת "פדרליים כגון עבודה  חוקיעל ידי 

( וכן ע"י ADA” - Americans with Disabilities Act“) "חוק האמריקנים בעלי מוגבלויות"ו  (1964

המקבילות לחוקים אלה ברמת המדינה וברמה המקומית, ציות לחוקים אלה הינו חיוני על מנת למנוע 

שחוקיותם מוטלת  עמדים. לעתים קרובות, מבוססות תביעות אלה על בירוריםותביעות מצדם של המ

 בספק במהלך תהליך הגשת המועמדות. 

העסקה ייצרו את הבסיס לקבלת החלטות על העסקה, -באופן כללי, ההנחה היא כי בקשות למידע טרם

נחוצים כדי לכן המידע הנדרש מן המעומדים במהלך תהליך ההעסקה צריך להיות מוגבל לדברים ה

גזע,  –ישנן קטגוריות מסוימות שאין לשאול עליהן ישירות כי לקבוע האם האדם מוכשר לתפקיד. ברור 

וקבלת החלטות העסקה על בסיסם של נתונים אלה מנוגדת צבע, מגדר, מוצא לאומי, דת, או גיל, מאחר 

תמימות אחרות, שאלות  ,ואולם ;האם המועמד מתאים לתפקיד או אינו מתאים ותמציינ ןלחוק ואין ה

לכאורה, עשויות להניב מידע כזה בעקיפין, ויש להימנע אף משאלות אלה. על אף שייתכנו חריגים 

מסוימים בנסיבות בהן רשאי המעסיק , או אף נדרש, לברר בירורים מסוימים, על מנת לצמצם את 

 עמדים:הסיכון שבתביעות אפליה, בדרך כלל מעסיקים צריכים להימנע לבקש מן המו

 ;למסור תמונה יחד עם טפסי המועמדות שלהם 

 ;לספק מידע על ארגונים ומועדונים שהם משתייכים אליהם 

 לציין את גובהם ו/או את משקלם; או 

 או את שמותיהם וגיליהם של  םאת מעמדם המשפחתי או את שם בן/בת זוג צייןל

 . הם/הנתמכים על ידםילדי

מחוז נות מי, ודרישות החוק עשויות להשתשעלולים לגרום לקוישנם תחומים נוספים בהם בירורים 

 שיפוט אחד למשנהו:

 בירורים לגבי מוגבלות

 ,העסקה על מועמדים-טרםעל פי "חוק האמריקנים בעלי המוגבלויות" אין המעסיק רשאי לברר בירורים 

כאשר בירורים אלה עשויים לחשוף את קיומה של מוגבלות. בהתאם לכך, על המעסיקים להימנע 

מבקשת מידע ביחס להיסטוריה הרפואית של המועמד, למצבו הרפואי הנוכחי, או להיעדרויות מן 

, רשאי המעסיק לברר באופן כללי בלבד האם המועמד יהיה מסוגל לבצע ואולם ;העבודה בגין מחלה

נקציות העיקריות של המשרה עם או בלי התאמות. כאשר המועמד לוקה במוגבלות נראית לעין את הפו

, וסביר לשאול האם המוגבלות עלולה להקשות על האדם מוגבלויותיושף מרצונו את ו)כגון עיוורון( או ח

בביצוע מטלה מסוימת בעבודה, אזי רשאי המעסיק לשאול האם יזדקק המועמד להתאמה סבירה כדי 

 בצע את המטלה )כגון קורא מסך מחשב עבור עיוור(. ל

 ת אשראיובדיק
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על אף שהחוק הפדרלי אינו אסור ספציפית כי מעסיק יבדוק את היסטוריית האשראי של המועמד לפני 

 מגביל את התהליך אשר לפיו( Fair Credit Reporting Act)העסקתו, "חוק דיווח האשראי ההוגן" 

הסכמות ל . הגבלות אלה נוגעותשתמש בתוצאותיהולהכזו של אשראי  מעסיק לנהל בדיקה רשאי

על סמך המידע שלמד באמצעות בדיקת  יפעלהמעסיק בטרם  שינקוטצעדים ולנדרשות מן המועמד, ה

הנפיק הדרכה המזהירה מפני ( 2יאהאמריק נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה) EEOC-הרקע. בנוסף, ה

שלילת תעסוקה מבני מיעוטים לגרום ל, למשל שימוש כזה עלול להשפיעשימוש בבדיקות רקע כאשר 

 בשיעור בלתי פרופורציוני. 

חוק הפדרלי ביחס לשימוש בבדיקות אשראי ות רבות הינן קפדניות יותר מאשר האולם, חוקים של מדינ

הוואי, רשימה הולכת וגדלה של מדינות, כולל נבדה, קליפורניה, קולורדו, קונטיקט, . העסקה-טרום

העסקה או -אילינוי, מרילנד, אורגון, ורמונט, וושינגטון העבירו חוקים האוסרים על בדיקות אשראי טרום

מגבילות בדיקות אלה. בנוסף, אפילו עיריות מקומיות מעבירות חוקים כאלה. מוקדם יותר השנה, העיר 

 ,העסקה. למידע נוסףניו יורק העבירה חקיקה האוסרת על שימוש בבדיקות אשראי ברוב החלטות ה

city-york-new-prohibits-law-http://swalegal.com/2015/05/13/new- :בלינק הבא  ראה

information/-credit-employee-and-antapplic-using-from-employers מאחר וישנם .

 הבדלים משפטים בין המדינות, יש לפנות לייעוץ לפני ביצוע בדיקת אשראי לגבי כל מועמד. 

 בדיקות עבר פלילי

מספר הולך  ,היסטורית, נאסר על מעסיקים לברר בירורים ביחס לרישום מעצרים של המועמד. בנוסף

של מדינות ורשויות מקומיות מעביר חוקים אשר אוסרים או מגבילים את השימוש במידע ביחס דל וג

 ,החרימו את המשבצת"חוקים אלה של "להרשעות פליליות של המועמד תוך כדי תהליך ההעסקה. 

ת אשר בה נדרש המועמד לסמן בחיוב כאשר קיימת ודמהמכונות כך על שם המשבצת בטופס המוע

 משתנים מרשות לרשות. הרשעה פלילית, 

, אוסר 2015באוקטובר,  27-את המשבצת" של העיר ניו יורק, אשר נכנס לתוקף בלאסור למשל, חוק "

)א( לכלול במודעה על משרה הגבלת העסקה של אדם על סמך מעצר או הרשעה  יםמעסיקרוב העל 

מדת נגד המועמד עד )ב( עשיית בירור הקשור למעצר או רישום הרשעה פלילית תלויה ועופלילית, 

העסקה או נקיטת מעשה ביטול הצעה מותנית לשהמעסיק הציע למועמד הצעת העסקה מותנה; )ג( 

 מגיע למסקנהרה פלילית אחת או יותר או משום שהמעסיק ישלילי כנגד אדם כי אדם זה הורשע בעב

  .רה פלילית אחת או יותריכי המועמד חסר "אופי מוסרי טוב" משום שהורשע בעב

עיר ניו יורק, לאחר שהמעסיק הציע הצעת העסקה המותנה בבדיקת רקע פלילי, רשאי המעסיק לברר ב

, אם בטרם ינקוט תיקים פליליים התלויים ועומדים נגד המועמד או היסטוריה של הרשעותאודות 

על סמך בירור זה, הוא )א( יספק העתק בכתב של הבירור למועמד,  המעסיק כל מעשה נוגד העסקה

על פי גורמים המנויים כחוק ויספק העתק של ניתוח כזה בכתב למועמד, מד עושל המ יבצע ניתוח )ב(

ח, וכן את סיבותיו של וניתהמסמכים תומכים אשר יוצרים את הבסיס למעשה שלילי על סמך  כולל

ר המעסיק לנקיטת מעשה שלילי כנגד המועמד, וכן )ג( לאחר מתן הבירור והניתוח למועמד בכתב, יאפש

ת משלושה ימי עסקים, ח. פרק זמן זה לא יפיתאפשר לו להגיבלמועמד פרק זמן סביר אשר במהלכו 

ובמהלך זמן זה, יש להחזיק את המשרה פנויה עבור מועמד זה. לפי החוק, אין המעסיק רשאי למנוע 

 מד לבין המשרה המוצעת; ע( ניתן להסיק קשר ישיר בין הרישום הפלילי של המו1העסקה אלא אם כן: )

 

                                                           
בכל מדינה  הינה סוכנות פדרלית, שתפקידה לפרש ולאכוף חוקים למניעת אפליה במקום העבודה EEOCה 2

 בארה"ב.

http://swalegal.com/2015/05/13/new-law-prohibits-new-york-city-employers-from-using-applicant-and-employee-credit-information/
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ניתן לראות כי העסקת המועמד תהיה כרוכה בסיכון בלתי סביר לרכוש או לבטיחות או לרווחה ( 2או )

ניצול בדיקות רקע פלילי בעיר של אנשים מסוימים או של הציבור הרחב. מידע נוסף ביחס לתהליך של 

 לינק הבא:יורק ניתן למצוא בניו 

 InterpretiveGuide.pdf-http://www.nyc.gov/html/cchr/downloads/pdf/FCA. 

 חוקים אחרים ספציפיים למדינות

של  יםיה נוספמשקפות תחומי בירור הנאסרים לעתים קרובות, ישנם חוקי אפלבעוד הדוגמאות דלעיל 

המעסיק בתחומים שונים לבעלי סיכון באותה מידה. לדוגמא  דינות שונות ההופכים את הבירור שלמ

 בלבד )ומדינות רבות עשויות לאסור על האפליה הרשומה מטה(, באופן כללי: 

 בלתי חוקי להתנות העסקה בשאלה האם מועמד מחזיק או אינו מחזיק ברישיון בפלורידה ,

 (;SCAורידה או להפלות מועמד על סמך מצב האנמיה החרמשית שלו )נשק חסוי בפל

 ;באריזונה, בלתי חוקי להפלות אדם משום שהוא פציינט של מריחואנה רפואית 

 ;בקנטקי, בלתי חוקי להפלות על בסיס מעמד עישון טבק 

 ;במישיגן, בלתי חוקי להפלות אדם על סמך משקלו 

 בלתי חוקי, באופן כללי, להפלות בהעסקה על סמך פעילויותיו החוקיות של  ,ובמדינות רבות

 , כגון עישון או הימורים במהלך שעות שאינן שעות עבודה. עבודהכשהוא אינו באדם 

העסקה דורשות כי מעסיקים יפעילו זהירות במהלך תהליך -טרוםלאור האמור לעיל, ההגבלות על 

על מנת להגביל את הבירורים כלפי  –בכתב והן במהלך הריאיון הן בשלב טופס המועמדות  –ההעסקה 

 המעומדים לאותן שאלות הקשורות ספציפית לדרישות המשרה. 

במשרד עו"ד שוועל וימפהיימר  בפרקטיקה בתחום העבודה והתעסוקההנה חברה  3אנדריאה ברנשטייןעו"ד 

חוק ההעסקה האמריקני. אנדריאה בעלת ניסיון הנוגעים ל כל ההיבטיםבומייצגת חברות אמריקניות  SWA -ושות'

, בדגש על הגנה על התחייבויות מגבילות, נושאים של שכר ושעות דיני עבודהתיקי רב בהגנה על מעסיקים ב

אפליה, הטרדה, ופיצויים. כמו כן יש לה ניסיון רחב בייעוץ לצוות משאבי אנוש ולצוות הבית ן תביעות על כעבודה, ו

. ניתן ליצור קשר עם אנדריאה במייל דיני עבודהלחוק והימנעות מסיכונים בהקשר של בנושאים של ציות 

abernstein@swalegal.com  .0775-667-077או בטל . 

בנושאים  המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או דעה ביחס לעובדות ספציפיות. למידע נוסף

. אין לראות בהזמנה ליצור קשר שידול לעבודה משפטית. כל ברנשטיין אהיעו"ד אנדר אלה, נא צרו קשר עם

 מערכת יחסים חדשה של עורך דין/לקוח תאושר בכתב.
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