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  תקציר

  
  

כי זכות פרישה מוקדמת לנשים מהווה אבחנה מותרת ולא העדפה  נושא העבודה הוא דיון בטענה

  . בין המיניםוזאת על פי התפיסות שהתגבשו בדין הישראלי כלפי עיקרון השוויון , פסולה

בסיס העומדות במשפטיות ואמפיריות הנחות מספר  העבודה עם  תמודדטענה זו מתכדי להוכיח 

. פידלמןפסקי הדין שניתנו לאחרונה על ידי בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון בפרשת 

תקנת אין מקום להמשיך במתן העדפה מכי קבע אגב אורחא  פידלמןבית הדין הארצי בפסק דין 

מהווה שריד של   מוקדמת שנקבעה בחוק גיל פרישההפרישה הזכות ו, בהסדרי פנסיהלנשים 

חזר ואישר את פסק דינו , מפי השופטת חיות, בית המשפט העליון .שזמנן עבר" חזקות מיושנות"

המשפט הישראלי אינו משקיף באהדה על גיל פרישה " של בית הדין הארצי לעבודה ואף הוסיף כי 

מפרשת   ".לנשים ושואף לשוויון או לפחות לצמצום הפער בינן ובין הגברים בהקשר זה מוקדם

עולה אפוא כי המערכת המשפטית רואה בהשוואת גיל הפרישה של נשים עם גברים  צעד  פידלמן

  . המקדם שוויון בין גברים לנשים בשוק העבודה ובמערכת הפנסיה

ופעת הפרישה המוקדמת אצל נשים הינה תולדה באשר לקידום שוויון בשוק העבודה נטען כי ת

מכאן שללא טיפול בבעיית . תפקידים מגדרית בתוך המשפחה חלוקתשל הפליה בשוק העבודה ו

השוואת גיל הפרישה של נשים לגברים לא תביא להגדלת , הנגישות של נשים מבוגרות לעבודה

הפנסיה נטען כי למערכת  באשר לקידום השוויון במערכת. שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה

הפנסיה מהווה חלק מרשת הביטחון בכל חברה ועל כן עליה לפעול ליצירת שוויון בתוצאות 

טיעונים אלה תואמים תפיסות שוויון קיימות . ולחלוקה מחדש של הכנסה על פי מדדים חברתיים

  .  במשפט הישראלי

  :אלה המסקנות העיקריות של העבודה

לא מעט שחקנים חברתיים בשוק העבודה וקדמת מעבודה מגלה כי ניתוח הגורמים לפרישה מ

תופעת , באשר לנשים. ובמערכת הפנסיה מעורבים בקביעת גיל הפרישה של נשים וגברים מעבודה

. 1: הפרישה המוקדמת מעבודה נבדלת מתופעת הקדמת גיל הפרישה של גברים בשלושה אופנים

, ק העבודה פועלים ביתר שאת כלפי נשיםהכוחות הפועלים להוצאת עובדים מבוגרים משו

עדיין תפקידים מגדרית בתוך המשפחה   חלוקת .2. הסובלות גם מהפליית גיל וגם מהפליית מין

פרישה מוקדמת . 3. ממלאת תפקיד מרכזי בהמשך קיומה של תופעת פרישה מוקדמת אצל נשים

 . יה ההסתדרותיותבשיטת הפנסיה החברתית שהונהגה בקרנות הפנסבעבר של נשים עוגנה 



 

שוויון העלאת גיל הפרישה של נשים להרחיב את  סיכויו של מהלךמכאן אפשר להסיק כי 

החברתיים גורמים בבטיפול  ההזדמנויות ולהשפיע על הגדלת שיעור התעסוקה בקרב נשים תלוי

ללא יצירת מנגנונים יה צדדית במערכת הפנסרפורמה חד . לפרישה מוקדמת של נשיםהמביאים 

להביא להגדלת אי השוויון בין נשים לגברים גם  עלולה בטיחו לנשים מבוגרות נגישות לעבודהשי

  . בתקופה שקודמת לפרישה וגם לאחר הפרישה

   מסקירת ההיסטוריה המשפטית של זכות הפרישה המוקדמת של נשים בישראל עמדנו על

, ה המוקדמתהתפקיד שמילאו מוסדות שונים בחברה הישראלית בהתפתחות זכות הפריש

מערכת ה. והשפעתן של דוקטרינות שוויון שונות על מהלך השיח המשפטי והציבורי בסוגיה זו

ועל כן מדגישה את חשיבות דוקטרינת , המשפטית רואה בהליך הפרישה שלב במסלול העבודה

נקבע כי כפיית פרישה מוקדמת נוגדת את זכות האישה   נבו כך בפרשת. שוויון ההזדמנויות

ומנימוקים דומים נפסל הסכם קיבוצי השולל מנשים  אופציה לבחור , ן הזדמנויות בעבודהלשוויו

 . ניבמתי לפרוש לפנסיה בעניין 

ופט בך הש.  מסמן שינוי בעמדת מערכת המשפט כלפי פרישה מוקדמת מעבודה פידלמןפסק דין  

מוצא פגם במתן אינני " וקבע באופן מפורש לגבי הזכות לפרישה מוקדמת  נבוהתבטא בפרשת 

אך אין הצדקה . כל הנוגעים בדבר דבר זה עשוי להיות לתועלתם של; האופציה לאישה לפרוש

המועסק באותה עבודה וגילו , כאשר גבר, אשר על פיו מחויבת האישה לפרוש לגימלאות, להסדר

ם בפרשת פידלמן מביעיפסקי הדין שנתנו שתי הערכאות   ".רשאי להמשיך בעבודתו, זהה לגילה

חזקות ים לדעת השופט אדלר הופכ השינויים בתא המשפחתי ובשוק העבודה. דעה הפוכה

בשתי  . ולא רלוונטיות, מיושנותל ,חוק גיל פרישהכמו אלה הקיימות ב, משפטיות מן העבר

לא הבחנה בין ל, המצביעות על תפיסה פורמאלית של עיקרון השוויון הערכאות הובעו עמדות

לכך שבתי המשפט לא  מבחינים הסבר אפשרי .  מערכת הפנסיהשוויון בשוק העבודה לשוויון ב

במעמדה שחל השינוי בין תכלית עיקרון השוויון  בשוק העבודה לתכליתו במערכת הפנסיה הוא 

, אף שהדבר לא נאמר במפורש .2003בעקבות הרפורמה שנערכה בשנת  של מערכת הפנסיה

ממערכת העוסקת בחלוקה בין נוי  מעמדה הלאמת מערכת הפנסיה ההסתדרותית הביאה לשי

למערכת פיננסית , הבנויה על עקרונות הסולידאריות בין קבוצות בחברה, דורית של משאבים

שימוש  יםמסיבה זו על אף שבתי המשפט עדיין עוש. עקרונות כלכלייםלמעשה על פי  הפועלת

ם בהקשר של מערכת משמעות שינו אלה ושגיםמ "הדדיות"ו" שיתופיות" "שוויון"במושגים 

 מגלים בישראל מחוקק והמערכת הציבוריתה, לעומת בתי המשפט. אחר הרפורמהשלהפנסיה 

בועדת נתניהו קיימת נכונות  .מערכת הפנסיהבשוק העבודה ובשונות של שוויון  תפיסות לות חיפת



 

 עוט אףובדעת המי , לנשים מבוגרותאמיתי להתערב בשוק העבודה כדי ליישם שוויון הזדמנויות 

תוצאות הצלחת קליטתן של נשים מבוגרות הועלתה דרישה להתנות את התקדמות הרפורמה ב

כפי , יותר בדיון הפוליטי מקבלת הדרישה לשוויון בתוצאות הד משמעותי כך. בשוק העבודה

  . שניתן לראות בתוצאה הסופית של חוק גיל פרישה

  

   העליה הדרמטית בהשתתפות נשים ניתוח מצבו של שוק העבודה מביא למסקנה כי למרות

, של הפליה והדרת נשים" קלאסיים"שוק העבודה הישראלי נגוע בכל הכשלים ה, בכוח העבודה

נוסף . דרית בתוך היחידה המשפחתיתוכשלים אלה מועצמים על ידי מסורת של חלוקת עבודה מג

ות שוק המאפיינים את התפתחנוספים תהליכים ומגמות מתרחשים , "קלאסיים"לכשלים ה

פיצול שוק העבודה . הפערים ישראלי בשני העשורים האחרונים  שהלאה מגדילים אתהעבודה ה

חדשה לקבוצות העובדים החלשות בהן " תקרת זכוכית"וריבודו לשוק ראשוני ושניוני יוצר 

, ריבוד נשים בתחתית סולם השכר והשתייכותן לשוק העבודה השניוני. לנשים ייצוג גבוה במיוחד

מכאן שככל שמערכת . ישירות גם על היקף החיסכון הפנסיוני העומד לרשותן לעת זקנה משליך

וככל שהאחריות לחיסכון לעת , הפנסיה תהה מושפעת ממגמות ההפרטה וההגמשה בשוק העבודה

כך צפויה מערכת הפנסיה להוסיף ולהגדיל את אי השוויון בחברה , זקנה יועבר לפרטים

  .הישראלית

  נוגדת מסתייג מזכותן של נשים לפרישה מוקדמת כיוון שזו שפט הישראלי האם אכן המבחנו

מפי , פידלמןבפרשת  כפי שקבע בית המשפט העליון, "שאיפת המשפט הישראלי לשוויון"את 

היבטים עיקריים בהתפתחות תפיסת השוויון סקרנו את ה זושאלה לבירור . השופטת חיות

מסקירה זו ניתן להסיק כי למערכת . ישראלב פסיקה ובספרות המשפטית, המגדרי בחקיקה

ראיה רחבה ופתיחות להכיל , בין המיניםהמשפט הישראלית מחויבות עמוקה לעיקרון השוויון 

מחויבות מערכת המשפט לעיקרון השוויון באה לידי ביטוי בראש . תפיסות שונות של שוויון

בית המשפט   .אדם וחירותוכבוד ה :וחוק יסוד ,השיווי זכויות האש  וקובראשונה בפירוש ח

למרות שהזכות לשוויון לא הוכרה באופן מפורש כזכות פרטיקולרית  ע כיוקבלא נרתע מלהעליון 

בדוקטרינת הזכויות שמקורה היא מהווה זכות חוקתית , כבוד האדם וחירותו: בחוק יסוד

קיימת יותר , וןבשל מורכבותו של מושג השוויבתי המשפט חזרו לא פעם על הרעיון כי   .הנגזרות

ת המשפט ימצד ב העדפה  אכן קיימת .מעמדה משפטיות לגיטימיות אחת לפירוש מושג השוויון

עם . ובפרט לרעיון של שוויון הזדמנויות בשוק העבודה, לדוקטרינת השוויון הפורמאליהעליון 

ות של נוספדוקטרינות  בחון וליישםמצד המערכת המשפטית ל נכונותקיימות עדויות רבות לזאת 



 

יושמה על ידי בית המשפט   שדולת הנשיםכך בשתי הלכות בעניין .  שוויון כאשר הצורך בכך עולה

יושמה תפיסת   רקנטו ,אליס מילרובפסקי הדין בעניין , העדפה המתקנת העליון דוקטרינת ה

כשאר זכויות האדם החוקתיות , לשוויון הזכות האיש.  ההתאמה על מקרים של הפליית גיל ומין

הנשקלת מול זכויות אחרות על פי הכללים הקבועים בחוק  , היא זכות יחסית, בדין הישראלי

עם זאת במקרים רבים העדיף בית המשפט את זכות האדם לשוויון  .כבוד האדם וחירותו: יסוד

בהשוואה בין זכות  כימניתוח הפסיקה עולה כך גם  .על פני זכויות אחרות כגון חופש החוזים

מעמד בכורה לשוויון מגדרי  הלזכות האיש זכויות של קבוצות אחרות לשוויון ון ללשווי ההאיש

שאיפת "אפשר אם כן לקבוע כי אין תשובה אחת ויחידה לשאלה מה היא . הישראלי  במשפט

   .פידלמןכנטען בפסק דין " המשפט הישראלי לשוויון

 נו כי במשפט מצא. בשיטות משפט נוספותית הפרישה המוקדמת של נשים נבחנה סוגי

על כן אין מקום , וגיל הפרישה לנשים וגברים זהה, האמריקאי אין חובת פרישה מעבודה

, כמו ישראל, מוסדות המשפט של האיחוד האירופאי, מאידך .להשוואה בינו למשפט הישראלי

שלידתה במדינת הרווחה , מתמודדים מזה זמן רב עם סוגיית הפרישה המוקדמת של נשים

ת הדין לצדק מוביל בפסיקתו מזה שנים רבות מגמה המקדמת זכויות אדם בי. האירופאית

סוגיית הפרישה המוקדמת מוסדרת במדינות האיחוד בהנחיות   . בדין האיחודהמינים ושוויון בין 

תעסוקתית   באשר לפנסיה . המבחינות בין פנסיה תעסוקתית לפנסיה המשולמת מידי המדינה

. לאמנת רומא 119סעיף  על פי  עבודהעבור " תמורה"א מהווה נקט בית הדין לצדק בגישה כי הי

לאמנת רומא  119הבהיר בית הדין לצדק כי השוויון על פי סעיף  1990משנת   Barberבהלכת 

, גיל הזכאות לפנסיה  ובכלל זה , חייב להתקיים שוויון בכל אחד מהיבטיו של ההסדר הפנסיוני

בעקבות פסק הדין תוקנה גם החקיקה האוסרת כיום    .ותולא רק בשווי הכולל של זכויות פנסיוני

 . על הסדרי פנסיה תעסוקתיים לקבוע גיל פרישה שונה לנשים וגברים

האיחוד   מדינות , בהבדל ממדיניות שננקטה בשיטות המשפט האנגלו אמריקאיות, עם זאת

מחויבות זו . האירופאי ממשיכות גם היום להיות מחויבות לעקרונות של סולידאריות ושוויון

ויחד עמה  שמירת ,  מתבטאת גם במדיניות אכיפה פוזיטיבית של עיקרון השוויון בשוק העבודה

בגין תקופות שעסקו בטיפול   אמצעים של העדפה מתקנת בהסדרי פנסיה המקנים זכויות לנשים 

רשת כמו כן תיקוני החקיקה המאפשרים פרישה גמישה לנשים וגברים יוצרים למעשה    .בילדיהן

ובכך יוצרים הגנה כנגד הפלית נשים מבוגרות בשוק , ביטחון כלכלית למקרה של כשל שוק

במערכת הביטחון הסוציאלי עדיין נשמרת זכותן של המדינות להנהיג פרישה , בנוסף. העבודה

  .מוקדמת לנשים



 

  מבוא
  

בכוחה של  ואמון הציבור מתערער, כאשר אמות הסיפים רועדות בשווקים הפיננסיים, בימים אלה

נראה נכון מתמיד לבחון מחדש את , להבטיח רווחה לעת זקנה" היד הנעלמה של השוק"

ובכלל זה , משמעותם של המהלכים שנערכו במסגרת הרפורמות במערכת הפנסיה הישראלית

  . והשפעתו  על אי השוויון בין נשים לגברים בחברה, דחיית גיל הפרישה של נשים

"Pension Security in the 21st Century: Redrawing the Public-Private Debate"    בספרם 

מפני משמעויות מרחיקות לכת הנודעות לשינויים   Whiteside &  Clarkמתריעים המחברים 

ובפרט על הסכנה הטמונה , שנערכו בעשור האחרון בהסדרי הפנסיה הנוהגים במדינות המפותחות

  :  בהם להגברת אי השוויון בחברה

Ultimately, pension security is one of the most important issues facing our societies  

over the twenty –first century. It carries with it the potential to divide nations, to 

engender enormous conflict over the division of social resources, and to introduce a 

level of inequality that was antithetical to western  democracies in the second half of 

 the twentieth century".1 

רמת . אחד מביטויה המובהקים של תופעת אי שוויון בחברה הוא הפער הכלכלי בין נשים לגברים

הביאה לניסוח המלצה חד משמעית  , הפגיעות הגבוה של נשים בפני הגברת אי השוויון בחברה

  :  2002ח הפעולה של ועידת מדריד על הזדקנות האוכלוסייה  שנערכה בשנת "בדו

Older women outnumber older men, increasingly so as age increases. The situation of 

older women everywhere must be a priority for policy action. Recognizing the 

different impact of ageing on women and men is integral to ensuring full equality   

.between women and men and to the development of effective and efficient measures  

to address the issue. It is therefore critical to ensure the integration of a gender 

perspective into all policies, programs and legislation2.                                                

  
                                                 

 1 Gordon L. Clark and Noel Whiteside, Pension Security in the  21st  Century: Redrawing the Public-
Private Debate (Gordon L. Clark and Noel Whiteside eds. 2003) 

 
2  Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, Introduction,  sec 8                                          



 

השפעת הרפורמה במערכת הפנסיה על אי השוויון בין נשים וגברים בחברה הישראלית טרם 

דחיית גיל הפרישה מעבודה מהווה אחד מארבעה אמצעים . נחקרה לעומקה בספרות המקצועית

, 90-עיקריים שאומצו במדינות המפותחות לפתרון המשבר שפקד את מערכות הפנסיה בשנות ה

העברת האחריות להבטחת הפנסיה מהשוק הציבורי . 2.  יות מובטחותפגיעה בזכו. 1: הכוללים

על  3.העלאת גיל הפרישה מעבודה. 4. קידום החיסכון האישי. 3. )ולשוק העבודה( לשוק הפרטי

לא קשה . פניו ברור ששלושת האמצעים הראשונים נועדו לקדם מטרות כלכליות ולא חברתיות

 תעריףכמו ביטול , את זכויותיהן הפנסיוניות של נשים לראות כיצד צעדים שנועדו מראש להפחית

, והחלפתו בביטוח המחושב על פי סיכוני תוחלת חיים בקרנות הפנסיה החדשות אחידהביטוח ה

נשים מהוות רוב באוכלוסיה המבוגרת   4.יביאו להרחבת אי השוויון בין נשים לגברים בעתיד

ביטול סובסידיות והגנות מצד . הפיננסיתביציבותה  יהתלוועל כן  הנזקקת למערכת הפנסיה

קידום  .המדינה חושף נשים מבוגרות יותר מגברים לפגיעתם של שווקים פיננסיים לא יציבים

החיסכון האישי מעביר את האחריות לביטחון הסוציאלי של האוכלוסייה המבוגרת מהכלל אל 

ובין  בים בין דוריתהפרט ומבטל את תפקידה של מערכת הפנסיה כמוסד העוסק בחלוקת משא

תחום בעייתי אצל נשים , מעבודה האישי בכך עולה חשיבותה של הכנסה וחיסכון .מגדרית

רציפות תעסוקתית עקב חובותיהן  חוסרועבודתן מאופיינת בדפוס של  המשתכרות שכר נמוך

  . המשפחתיים

מגדיל את אי  האם הוא מקטין או, והיחיד שלגביו עדיין נותרה השאלה פתוחה, האמצעי האחרון

המחלוקת . והשוואת גיל הפרישה של נשים לגברים, הוא דחיית גיל הפרישה, בין המיניםהשוויון 

, סביב סוגיית פרישה מוקדמת של נשים עולה פעם אחר פעם בספרות המשפטית ובשיח הציבורי

  .  החברתיים וההיסטוריים, אך טרם לובנה במלואה על כל היבטיה המשפטיים

התייחסות ישירה יחידה לזכות פרישה מוקדמת לנשים בפסיקת בית המשפט , יבהיבט המשפט

אינני מוצא פגם "באותו עניין קבע השופט בך כי  5.נבוהעליון נעשתה על ידי השופט בך בפרשת 

אך אין . כל הנוגעים בדבר דבר זה עשוי להיות לתועלתם של; במתן האופציה לאישה לפרוש

המועסק באותה , כאשר גבר, ויבת האישה לפרוש לגימלאותאשר על פיו מח, הצדקה להסדר

עם .  נבובפרשת עד היום לא נהפכה ההלכה  ".רשאי להמשיך בעבודתו, עבודה וגילו זהה לגילה

ביחסה של מערכת המשפט כלפי זכות חל שינוי משמעותי זאת קיימים סימנים ברורים לכך ש

                                                 
    3  Whiteside  &Clark 1ש "עיל ה ,X11.  
הפרמטרים לחישוב סיכוני תוחלת חיים יכולים להשתנות ואולם עצם ההבחנה בין גברים לנשים על יסוד תוחלת  4   

  .באופן עקרוני שיטה מפלה  חיים שונה מהווה
: להלן(). 1990(  756,  749) 4(ד מד"פ, 'בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ואח' ר נעמי נבו נ"ד 104/87צ "בג 5  

    ").ץ נבו"בג"



 

בהמלצות ועדת נתניהו לגיל פרישה  שונהלרא הופיעואלה סימנים . הפרישה המוקדמת של נשים

והתייחסותן נגעה בעיקר להשפעת , אופי כלכלי ועדהבעיקרן נשאו המלצות ה 2000.6משנת 

עם זאת נקבע בדעת רוב חברי הועדה . הפרישה המוקדמת על מערכות הפנסיה והמשק הישראלי

מנציחה  טה זוגם מהטעם ששיכי יש מקום לחדול ממתן אופציה לפרישה מוקדמת של נשים 

דעת  .פוגעת בסיכויי הקריירה של נשים ובכך מנציחה אי שוויון בשוק העבודה, סטריאוטיפים

אין כל ביטחון שרוב הנשים יוכלו להמשיך ולמצוא מקומות עבודה כי המיעוט של רדאי סברה 

ועל כן יש להקים מנגנון מעקב שבסמכותו לעקב את התקדמות הרפורמה למקרה  60לאחר גיל 

חוק גיל בדיונים על   .תוצאתה תהיה אבטלת נשים מבוגרות והעמקת העוני בקרב נשים מבוגרותש

למרות שגיל הפרישה , ועקב כך וארגוני הנשים דעת המיעוט נתמכה על ידי ההסתדרות 7,פרישה

   8.שלוש שניםשל  לנשים זכות פרישה מוקדמת הנותר, נדחה נשים  וגבריםשל 

העלה אגב אורחא  9,פידלמןמימוש עיקרון השוויון של האלמן אורי בדיון שנערך לאחרונה על 

נשיא בית הדין הארצי לעבודה  את הדעה כי אין מקום להמשיך במתן העדפה מתקנת לנשים על 

מהווה לדעת   פרישה מוקדמת שנקבעה בחוק גיל פרישהלזכות . ידי מתן זכות לפרישה מוקדמת

במצב בו . "שזמנן עבר להבחנה בין עובדת לעובד" חזקות מיושנות"השופט אדלר שריד של 

, שיש להעדיף מדיניות היוצאת מנקודת הנחה, החברה שואפת לשוויון ופועלת להשגתו נראה לי

חזר ואישר את פסק דינו של , מפי השופטת חיות, בית המשפט העליון 10."כי שוויון זה יושג בקרוב

ישראלי אינו משקיף באהדה על גיל פרישה המשפט ה" בית הדין הארצי לעבודה ואף הוסיף כי 

  11".מוקדם לנשים ושואף לשוויון או לפחות לצמצום הפער בינן ובין הגברים בהקשר זה

התיזה המועלית בעבודה זו הינה כי זכות פרישה מוקדמת לנשים מהווה אבחנה מותרת ולא 

  . בין המיניםהשוויון וזאת על פי התפיסות שהתגבשו בדין הישראלי כלפי עיקרון , העדפה פסולה

העומדות המשפטיות והאמפיריות הנחות התתמודד העבודה עם  את הנטען בתיזהכדי להוכיח 

ובפרט עם הרעיון כי ההתייחסות המשפטית לסוגיית הפרישה , פידלמןבסיס  פסקי הדין בפרשת ב

                                                 
     ").ח ועדת נתינהו"דו: "להלן( 2000יולי , הציבורית לבחינת גיל הפרישה מעבודה ועדהח ה"דו   6
   ").  חוק גיל פרישה: "להלן( 2004-ד"התשס, וק גיל פרישהח   7
בהתקיים התנאים , הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל: "לחוק גיל פרישה קובע 3' ס   8

' ובכפוף להוראות פרק ד, לגבר 67גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור הוא גיל , הקבועים לכך על פי דין או הסכם
גיל הפרישה לנשים יועלה בהדרגה כך שגיל הפרישה לאישה שנולדה החל , לתוספת' על פי חלק ב". שהלאי 62גיל  –

  .   שנים 64ואילך יהיה  1953מחודש מאי 
ד פידלמן "פס": להלן). (2004( 112ע מ "פד ,מ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי בע' אורי פידלמן נ 1407/01ע "ע 9

  ").  ד הארצי"בה
 .129 ,9ש "ד הארצי לעיל ה"ביה ןד פידלמ"פס  10
מבטחים  2911/05ץ "דיון במאוחד עם בג, 'ר חבר הכנסת ראובן רבלין ואח"יו' נ' משה אלחנתי ואח 4948/03ץ "בג 11

בגץ : "להלן( .15.6.08ניתן ביום ) לא פורסם(  בית הדין הארצי ' נ' מ ואח"מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע
    )."פידלמן

  



 

ת לבעיית ללא התייחסו, המוקדמת של נשים תיקבע על פי דוקטרינת שוויון ההזדמנויות בעבודה

  . הנגישות של נשים מבוגרות לעבודה

מתמודד עם פרק הראשון ה: הוכחת התיזה תיעשה באמצעות דיון המחולק לחמישה פרקים

ובכך , ההנחה כי השוואת גיל הפרישה של נשים יגרום לעליה בשיעור התעסוקה של נשים מבוגרות

 הרקע הנחה זו נבחן את כדי לעמוד על תוקפה של. ירחיב את שוויון ההזדמנויות בעבודה

הפרק השני יסקור את התפתחות . נשים בישראל שלמוקדמת הפרישה ה תלתופעהסוציולוגי 

ובפרט את השפעתם של דוקטרינות שוויון שונות על  ,הישראלימשפט הדיון בפרישה מוקדמת ב

דין השגות על ההנחות האמפיריות שבבסיסו של פסק . מהלך השיח המשפטי והציבורי בסוגיה זו

פרק זה בוחן . אקונומי של נשים בישראל-הדן במצבן הסוציו ,לעבודה יועלו בפרק השלישי פידלמן

אם אומנם מתקיים שוויון הזדמנויות בשוק העבודה הישראלי ומה השיגה החברה הישראלית  

קביעת השופטת חיות כי המשפט הישראלי מסתייג מגיל השגות לגבי . במונחי שוויון בתוצאות

המסכם , ידונו בפרק הרביעי לעבודה, מוקדם לנשים הנוגד לכאורה את עקרון השוויוןפרישה 

תיסקר סוגיית הפרישה , לסיום. היבטים שונים של תפיסת השוויון המגדרי במשפט הישראלי

ויוצגו היבטים חדשים בסוגיה , המוקדמת של נשים בשיטות המשפט האמריקאית והאירופאית

המודל האירופאי מציע . אירופאי לצדק ומחוקי האיחוד האירופאישעולים מפסיקת בית הדין ה

  .   פתרונות אפשריים נוספים לבעיות אי השוויון המגדרי בפנסיה

  :עיקר פרקי הדיון הוא כדלהלן

  הפרק הראשון בעבודה מתחקה אחר הגורמים שהביאו להתפתחות תופעת הפרישה

של מהלך העלאת גיל הפרישה של במטרה לעמוד על סיכויו , המוקדמת של נשים בישראל

להשפיע על הגדלת שיעור התעסוקה נשים להרחיב את שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה ו

, בחלקו הראשון של הפרק נדון בגורמים המשפיעים על גיל הפרישה ככלל. בקרב נשים

. באמצעות ניתוח השינויים והתמורות שחלו בגיל הפרישה הנוהג בישראל לגברים כנשים

יתוח יתייחס לגיל הפרישה כנורמה חברתית המתגבשת על קו התפר בין שוק העבודה הנ

ויבדוק השפעתם של שחקנים ומוסדות הפועלים בשתי המערכות הללו   ,למערכת הפנסיה

שפיתח " Protection Production, and Partnership Institutions" -בהתאם למודל ה

ת הקשר בין התפתחות המגמה לדחות את בהמשך נבאר א Ebbinghaus.12הסוציולוג 

להתערערות מערכות הפנסיה במדינות המפותחות עקב עלייה , גיל הפרישה הנוהג

  .  בתוחלת החיים ותהליך הגלובליזציה

                                                 
12           Bernhard Ebbinghaus, Reforming Early Retirement in Europe, Japan, and the  USA, 4 (2006) .  



 

לבחינת השפעתם של  Ebbinghausבחלקו השני של הפרק ייושם לראשונה המודל של 

כות פרישה מוקדמת לנשים שחקנים חברתיים בזירה המקומית על תהליך היווצרות ז

תופעת עזיבתן של נשים מבוגרות את שוק העבודה תיבחן על רקע ההנחה כי . בישראל 

הנחה אשר תוכח בפרק  (שוק העבודה הישראלי נגוע בהפליה עמוקה כלפי נשים 

בהמשך יבדק הקשר בין תופעת הפרישה המוקדמת של נשים לחלוקת ). השלישי

ניתוח שיטת . על פי מחקרים אמפיריים שנערכו בעולם תפקידים מגדרית בתוך המשפחה

יאפשר  הפנסיה החברתית והמאפיינים המיוחדים של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות

הפרק מסתיים . הבין מדוע הוקנתה זכות פרישה מוקדמת לנשים דווקא במוסדות אלהל

חברתי  בניתוח השפעת סגירתן של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות וביטול מעמדן כסוכן

  . על זכותן של נשים  לבחור בפרישה מוקדמת, ניםמיה-ביןחלוקה ו 13דורית - לחלוקה בין

  היסטוריה המשפטית המורכבת של תופעת הפרישה המוקדמת את ה סוקרהפרק השני

נזהה את התפקיד שמילאו מוסדות שונים בחברה הישראלית . של נשים בישראל

עתן של דוקטרינות שוויון שונות על מהלך ואת השפ, הפרישה המוקדמתבהתפתחות זכות 

  .השיח המשפטי והציבורי בסוגיה זו

  נפתח בהצגת המקורות המשפטיים להיווצרות נורמה של כפיית פרישה מוקדמת     

נעמוד בהרחבה על חשיבות . בהסכמי עבודה קיבוציים הנתמכים בהסדרים פנסיוניים

ול חובת הפרישה המוקדמת לנשים לביט 14)1991(נבו  פסק דינו של השופט בך בעניין

נדון   .ועיגון עיקרון השוויון המגדרי בראש הסולם הנורמטיבי של המשפט הישראלי

" שיטת האופציות"את   אימץ אשר  15חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובדבמשמעות 

ובכך הטיב את מצבן של נשים על ידי מתן זכות בחירה לפרישה בין  16בדין הישראלי

נעמוד   17.וקדם המופיע בהסכם הקיבוצי לבין גיל הפרישה שנקבע בהסכם לגברהמועד המ

איתנה על הקושי ליישם חוק חברתי בשוק עבודה נגוע בהפליה באמצעות הדיון בפרשת 

                                                 
13 Whiteside  &Clark 1ש "עיל ה XII .                   
     .749 5ש "נבו לעיל ה צ "בג 14 
 .   1987-ז "התשמ, חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד  15
בדין הישראלי בחוק עבודת נשים אשר העניק לנשים זכות לבחור אם ברצונן לעבוד עבודת  שיטת האופציות יוסדה 16

 . 1954ד "לחוק עבודת נשים התשי 3- ו 2סעיפים : ראו. לילה
בע בהסכם קיבוצי גיל פרישה לעובדת הנמוך נק".: קבע 3ש "לחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד לעיל ה 2' ס 17

לפרוש מעבודתה בכל גיל , על אף האמור באותו הסכם קיבוצי, תהא לעובדת זכות, בדמגיל פרישה שנקבע בו לעו
  .  ישה שנקבע לעובדרשבין גיל הפרישה שלה ובין גיל הפ



 

את הבדלי תפיסות ועמדות ביחס לחשיבות עיקרון השוויון שוב פרשה זו חושפת  18.ניב

    . בבתי הדין לעבודה לעומת בית המשפט העליון

הוסט מרכז הכובד בדיון על פרישה מוקדמת של נשים  80-במחצית השניה של שנות ה    

, עם שינוי המשתתפים חל גם שינוי בתכנים 19.בישראל מבתי המשפט לזירה הציבורית

נבאר מה נותר ממעמד עיקרון השוויון בדיוני . משיח זכויות לרב שיח על אינטרסים

, לבחון את סוגיית גיל הפרישה"אשר מונתה , תניהוהציבורית בראשות השופטת נ ועדהה

וכן את סוגיית האחדת גיל הפרישה של גברים , על היבטיו החברתיים והכלכליים

ואת מהות המחלוקת  21,מכאן נעבור לבחון את הליכי חקיקת חוק גיל פרישה  20".ונשים

להצעת טענות המתנגדים  22.לחוק גיל פרישה 76' הפוליטית סביב הצעת ממשלה  מס

: הממשלה פותחות פתח להתחקות אחר השינויים בנימוקים להצדקת שיטת האופציות

העומדות , מעבר מתפיסות שוויון ליבראליות אל דוקטרינות של העדפה מתקנת והתאמה

    23.על חלוקה הוגנת בהקצאת משאבים בחברה

של נשים על השאלה מדוע לא הביא חוק גיל פרישה לסיום הוויכוח סביב גיל הפרישה   

בישראל נשיב באמצעות ניתוח שני פסקי דין חשובים שניתנו לאחרונה על ידי בית הדין   

מספר אמרות אגב בפסקי דין אלה  .פידלמן הארצי לעבודה ובית המשפט העליון בפרשת  

, חושפים אי נחת במערכת המשפט כלפי ההסדר המיטיב עם נשים בחוק גיל פרישה  

שתי   .  העבודה יון למתכונת צרה של שוויון הזדמנויות בשוק ונטייה להסגת עיקרון השוו  

שוק בהנחה אמפירית כי : פידלמןהנחות יסוד עמדו בבסיס פסקי הדין בעניין   

קרוב מתקיים הלכה למעשה שוויון הזדמנויות בעבודה ועל כן השוק הישראלי  העבודה  

משפט הישראלי מסתייג כי ה משפטית  והנחה  ,בתוצאותלהתכנס למצב של שוויון כלכלי   

ובלשונה של , מתפיסות שוויון החורגות מזכות האישה לשוויון הזדמנויות בעבודה  

המשפט הישראלי אינו משקיף באהדה על גיל פרישה מוקדם : "השופטת חיות  

השגות . "לנשים ושואף לשוויון או לפחות לצמצום הפער בינן ובין הגברים בהקשר זה  

  .4-ו 3עלו בפרקים  לגבי שתי הנחות אלה יו  

                                                 
   ).2002( 663) 6(ד נו "פ 'בית הדין הארצי לעבודה ואח' נ' איתנה ניב ואח 6845/00ץ "בג 18
: : נוי ניתן ללמוד מדברי השופט גולדברג בפרשת נבועל אי הרצון של המערכת המשפטית לשאת את דגל השי 19

ומקום שרצה  –המחוקק היה מודע לשינוי בתחומים שונים של ההעסקה : השוני הוא בצורה אך לא במהות"
חזקה על  –נושא שלא נקבעה לגביו הוראה מפורשת . עשה זאת מפורשות) או ליצור שוויון מוחלט(למנוע הפליה 

הסוכנות היהודית לארץ  –ר נעמי נבו "ד 73-3/ ע מו"דב " י טרם בשלה השעה לכךהמחוקק שהגיע למסקנה כ
    ).1986( 220, 197ע יח "פד, 'ישראל ואח

 .8.1.97מיום  1312' ממשלת ישראל מס בהחלטת ועדהכתב מינוי שניתן לחברי ה  20
   .7ש "לעיל ה וק גיל פרישהח 21
  .  64לה ח הממש"ה 2003ד "התשס, הצעת חוק גיל פרישה 22
 .לעבודה 4הסבר על  דוקטרינת השוויון השונות ראו בהרחבה בפרק   23



 

 בפסק דין . אקונומי של הנשים בישראל-הפרק השלישי סוקר בקצרה את מצבן הסוציו

את הדעה כי אי השוויון בין , השופט אדלר, הביע נשיא בית הדין הארצי לעבודה  פידלמן

נשים לגברים בשוק העבודה היווה בעבר נתון עיקרי בעיצוב ההסדרים הפנסיונים 

במצב בו "כי , סובר השופט אדלר, כיום. בקרנות הפנסיה הוותיקות המטיבים עם נשים

שיש להעדיף מדיניות היוצאת מנקודת , החברה שואפת לשוויון ופועלת להשגתו נראה לי

ראוי לדעת השופט , בהנחה כי השוויון מצוי בהישג יד 24."כי שוויון זה יושג בקרוב, הנחה

ם היוצרים העדפה מתקנת לנשים בקרנות ולחדול מהסדרי" חזקות מיושנות"אדלר לבטל 

האם ההנחה . לעמדה זו מצטרף למעשה גם בית המשפט העליון. הפנסיה הוותיקות

האמפירית כי שוק העבודה הישראלי מתכנס לשוויון כלכלי בין נשים לגברים עומדת 

נסקור בקצרה את מצב הנשים בשוק העבודה , כדי להשיב על שאלה זו? במבחן המציאות

ונעמוד על מספר מגמות ותהליכים בולטים המתרחשים בשני העשורים , ליהישרא

  . האחרונים ומשפיעים על התרחבות פערי השכר בין נשים לגברים

ד "מדוע בניגוד לאמור בפס, באמצעות הספרות הענפה בנושא מגדר ועבודה, נבאר  

אך לא  עליה בשיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה מהווה תנאי הכרחי, פידלמן

נפתח בליבון השאלה האם שוק העבודה . מספיק לסגירת הפער הכלכלי בין נשים לגברים

למרות מגמת סגירת פערים  ,  הישראלי עדיין נגוע בכשלים של הפליה והדרה כלפי נשים

נבחן את השפעת חלוקת . ומבנה שוק תחרותי ומודרני, בין נשים וגברים בהשכלה

המשפחתית על התפתחות דפוסי העסקה שונים לגברים העבודה המגדרית בתוך היחידה 

  . ולנשים

והמעבר משוק ריכוזי למבוזר על  25נתחקה אחר השפעת שבירת מודל ההגנה הקיבוצי

ננסה לבדוק מדוע נשים מהוות . תנאי העסקת נשים בעזרת מחקרים מתחום יחסי עבודה

שיעור גבוה של  ומדוע הן מאיישות, אחוז גבוה בקרב העובדים בעלי הכנסה נמוכה

נבחן את השפעת הפרטת המגזר הציבורי על הגמשת תנאי ההעסקה של . משרות חלקיות

נעמוד על הפגיעה שנגרמת לנשים מהעסקה באמצעות חברות . רובם נשים, עובדי הציבור

מכאן נעבור לתוצאות השינוי שחל במבנה השכר ובגידול באי שוויון בהכנסה . כוח אדם

נסיים . ו על פערי ההכנסה בין נשים לגברים לאחר הפרישה זקנהמשכר בישראל והשפעת

נסיים בדיון . הנגישות לצדק  אקונומי של נשים ובעיית - בבחינת הקשר בין מצבן הסוציו

                                                 
 .129, 9ש "לעיל ה, בבית הדין הארצי פידלמן ד"פס   24 

   תקציר הכנס הכלכלי השנתי של המכון הישראלי  57, 55" יחסי עבודה בעידן של תמורות"גיא מונדלק  25
  .)2004( לדמוקרטיה



 

על ההשלכות של תהליך הריבוד של נשים בתחתית סולם השכר והשתייכותן לשוק 

לאור דבריו של השופט , על היקף החיסכון העומד לרשותן לעת זקנה, העבודה השניוני

אלמן כאלמנה נזקקים . להתפרנס למחייתם, ככלל, אלמן כאלמנה יתקשו"אדלר כי 

   26".לקצבה זהה לאחר פטירת בן או בת זוגם  וזכאים 

  הפרק הרביעי דן בשאלה האם אכן המשפט הישראלי רואה בגיל פרישה מוקדם לנשים

 כפי שקבע בית המשפט העליון, "ןשאיפת המשפט הישראלי לשוויו"זכות יתר שנוגדת את 

לבירור סוגיה זו נסקור היבטים עיקריים בהתפתחות .  מפי השופטת חיות פידלמןבפרשת 

  . פסיקה ובספרות המשפטית, תפיסת השוויון המגדרי בחקיקה

הקושי התיאורטי להגדיר ולמקם את עיקרון השוויון המגדרי בשיטת המשפט הישראלית       

ולגורמים , הקשורות בניתוח תיאורטי של מושג השוויון" ותפנימי"נובע מסיבות 

שמקורם במחלוקת החברתיות המלווה את פרשנות עקרון השוויון המגדרי , "חיצוניים"

וחשש לשינוי  27אי הסכמה בשאלת זכותן של נשים לשוויון במעמדן האישי .בישראל

וחוק  29,היות האשהביאו לחקיקת חוק שיווי זכו 28מעמד הדת במדינה עקב חקיקת חוקה

הימנעות המחוקק מלכלול את זכות . במתכונת בעייתית 30,יסוד כבוד האדם וחירותו

בתי המשפט דילמה בסיסית כיצד  לשוויון במסגרת חוקי היסוד העמידה בפני ההאיש

נפתח .  ויצרה זכות פגומה לשוויון לקבוע את מעמדה של זכות זו בהירארכיה החוקתית

סוגיית מעמדה החוקתי של זכות האישה לשוויון על ידי  בבחינת הדרך בה טופלה

  . הפסיקה

אין עדיין ללמוד מה הם פניו של השוויון , מעצם ההכרה בשוויון כזכות יסוד נגזרת  

על כן עלינו להמשיך ולבחון  מהו תוכן השוויון אותו  31.בדין הישראלי ההמובטח לאיש

ואיזה מחיר מוצא המשפט , תומה היקף תחול, מבקש הדין הישראלי להקנות לנשים

עליה חזרו בתי , הנחת המוצא התיאורטית .בחברהון שמת ערך השוויהגכראוי לשם 

המשפט לא פעם היא שקיימת יותר מעמדה משפטיות לגיטימיות אחת לפירוש מושג 

נבאר מה הן דוקטרינות השוויון בהן מתלבטת המערכת . לאור מורכבותו, השוויון

  . המשפטית

                                                 
  .131 9 ש "לעיל הין הארצי בבית הד ד פידלמן "פס  26
עיונים במשפט  19" רטרוספקטיבה, תיאוריה משפטית חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראל"פרנסיס רדאי  27
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מצביעה על כך שהדוקטרינה המועדפת על   לול פסיקתו של בית המשפט העליוןבחינת מכ  

נעמוד על הסיבות  .מערכת המשפט הישראלית הינה דוקטרינת השוויון הפורמאלי

נברר את עקרונות הדוקטרינה ונבחן כיצד היא מתיישבת עם , להעדפת שוויון פורמאלי

אישית שמטרתה לקדם אוטונומיה  ליבראליזם משפטי המגדיר את הזכות לשוויון כזכות

בהמשך נבאר מדוע דוקטרינת השוויון הפורמאלי מזהה שוויון כזהות . של פרטים

)sameness ( בין נשים לגברים וכיצד היא מיושמת כזכות לשוויון הזדמנויות בשוק

את מגבלות דוקטרינת השוויון הפורמאלי נבחן באמצעות דוקטרינת ההעדפה . העבודה

ה כיצד מופעלת דוקטרינת ההעדפה המתקנת במשפט הישראלי וכיצד נרא. המתקנת

העדפה מתקנת יכולה להצדיק פעולה חיובית והתערבות מצד המדינה כדי להבטיח 

מעבר . שהזכות לשוויון הזדמנויות ושוויון בתוצאות ייושם גם במישור הקבוצתי

משפט  את ההמבקש להתאים  ההתאמהן למסגרות החשיבה הליבראלית נלבן את רעיו

נבחן כיצד אומצה דוקטרינת ההתאמה במספר  .בין קבוצות בחברההקיימת  לשונות

סתירה בין תפיסת בנדון . פסקי דין חשובים בהם התעוררה שאלה של הפליית מין וגיל

 יםהגלומ והתאמה העדפה מתקנתרעיונות של  שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה לבין 

-לבסוף נעמוד על ייחודה של התפיסה הסוציו. בזכאות לפרישה מוקדמת לפנסיה

  . משלבת בין דוקטרינת ההעדפה המתקנת וההתאמהה, פיתחה רדאידינאמית ש

נמשיך מכאן לברר מדוע עיקר הפיתוח של רעיון שוויון ההזדמנויות נעשה בתחום יחסי        

של  שהביאו להרחבת היקף תחולתו  עבודה ומה הם הגורמים החברתיים והמשפטיים   

נסיים בבחינת מידת . למשפט הפרטי  עיקרון השוויון מתחומי המשפט הציבורי   

הרטוריקה של זכויות :  "השופט ברק  מחויבותה של המערכת המשפטית לדברים שכתב   

אדם צריכה להיות מכוסה במציאות המעמידה זכויות אלו בראש סולם העדיפויות   

חברה המכבדת זכויות אדם צריכה להיות ו  , הגנה על זכויות אדם עולה כסף. הלאומי  

  32 ".נכונה לשאת במעמסה הכספית  

  הפרק החמישי מסיים את הדיון בפרישה מוקדמת של נשים בסקירה של ההתייחסות

בניגוד לקביעה המופיעה בהצעת , תחילה ננמק מדוע. לסוגיה זו בשיטות משפט נוספות

האיחוד האירופאי ולא המשפט דווקא משפט , חוק גיל פרישה שהוגשה על ידי הממשלה

האמריקאי הוא שרלוונטי להשוואה עם שיטת המשפט הישראלית בסוגיית פרישה 

                                                 
בעמדה זו תמכו גם  .1995 3 מהדורה , 528 3כרך  ,פרשנות חוקתית: פרק חמישי, ת במשפטפרשנו, ברק אהרון 32
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נעמוד על הדרכים בהם נוקטות מדינות האיחוד ליישם דוקטרינות . מוקדמת לנשים

ותרומתו של בית הדין האירופאי לצדק  , שוויון שונות במערכות הפנסיה ובשוק העבודה

  .שוויון  בדין האיחודלקידום עיקרון ה

ננתח את פסיקתו הענפה של בית הדין האירופאי לצדק   כדי ללבן היבטים שונים של אי 

נבחן כיצד הושפע דין האיחוד ממתן .  שוויון שנוצרים עקב פרישה מוקדמת של נשים

לאמנת רומא המסדיר תשלום שכר  119לעבודה בסעיף " תמורה"פירוש מרחיב למושג 

לבסוף נבחן מה הם האמצעים המתקנים שמתקיימים במערכת  .לעובדו שווה לעובדת

  .לאחר הפרישה מעבודה בין המיניםהפנסיה האירופאית וכיצד הם מקדמים שוויון 

   תופעת הפרישה המוקדמת של נשים התפתחות  .1

  
  רקע כללי: גיל פרישה בישראל .1.1

  
  

הינה אחת הסוגיות , ת זקנהקביעת גיל הפרישה של נשים וגברים מעבודה ומועד זכאותם לפנסיי

פרק . הסבוכות והמטרידות בתחום מדיניות הרווחה הציבורית עם תחילת המאה העשרים ואחת

פרישה "כאשר המושג , זה יבחן את הרקע להיווצרות זכות פרישה מוקדמת לנשים בישראל

 של נשים לפרוש מעבודה ולקבל פנסיה תעסוקתית וקצבת זקנה  מתייחס לזכאותן" מוקדמת

אם להפסיק לעבוד ולקבל פנסיה  הזכות לבחור .לאומי בגיל מוקדם מזה של גברים מביטוח

מהווה הטבה  ששיעורה נקבע בהתאם לתקופה שבה הפנסיה משולמת והפקדות מתוך השכר אינן 

1,משתלמות לקרן הפנסיה
בכך שהיא  ונבדלת מחובת פרישה מוקדמת לנשים שהיתה נהוגה בעבר 

לעמוד על סיכויו של מהלך העלאת גיל הפרישה של  מטרת הדיון הינה  .נתונה להחלטת האישה

  2 .להשפיע על הגדלת שיעור התעסוקה בקרב נשיםונשים להרחיב את שוויון ההזדמנויות 

נבחן את הגורמים  ,באמצעות ניתוח השינויים והתמורות שחלו בגיל הפרישה הנוהג בישראל 

בכל נורמטיבי מתייחס לגיל פרישה  "גיל פרישה נוהג"המושג . המשפיעים על גיל הפרישה ככלל

בהם ניתן לחייב עובד לפרוש  או בהסכמי עבודה ופנסיה מקובלים דיןבין שמקורו ב, מדינה

הניתוח יתייחס לגיל הפרישה  כנורמה חברתית המתגבשת על קו התפר בין שוק  3.מעבודתו

                                                 
. שנה 65שנה וגיל הפרישה של גברים על  60עמד גיל הפרישה של נשים על   ,2004ד "תשסחקיקת חוק גיל פרישה  עד   1 

, שנים 5עד  3 -וצמצם את הפער בין נשים לגברים ל, שנה 67-חוק גיל פרישה דחה את גיל הפרישה של גברים ל
     .בהתאם למועד הלידה של האישה

  .   16 ")ח ועדת נתינהו"דו: "להלן( 2000יולי , הציבורית לבחינת גיל הפרישה מעבודה ועדהח ה"דוראו מסקנות   2
  .דיון במשפט המשווה, לעניין זה ראה פרק חמישי, המשפט ניתן לחייב עובדים לפרושלא בכל שיטות    3



 

וסדות הפועלים בשתי המערכות השפעתם של שחקנים ומיבחן את ו 4,העבודה למערכת הפנסיה

שפיתח " Protection Production, and Partnership Institutions" -מודל העל פי הללו 

בהמשך נבאר את הקשר בין התפתחות המגמה לדחות את גיל הפרישה . Ebbinghausהסוציולוג 

תהליך הנוהג להתערערות מערכות הפנסיה במדינות המפותחות עקב עלייה בתחולת החיים ו

  . בשווקים הפיננסיים הגלובליזציה

בחלקו השני של הפרק תבחן השפעתם של שחקנים חברתיים בזירה המקומית על תהליך  

המתמקד  Ebbinghausעל פי המודל של , היווצרות זכות פרישה מוקדמת לנשים בישראל

הישראלי  על רקע ההנחה כי שוק העבודה. בהשפעת מוסדות חברתיים על נורמת פרישה מעבודה

תבחן השפעת ההתנהלות )  הנחה אשר תוכח בפרק השלישי(נגוע בהפליה עמוקה כלפי נשים 

בהמשך יבדק  הקשר בין תופעת . המפלה על יציאה מכורח של נשים מבוגרות ממעגל העבודה

הפרישה המוקדמת של נשים לחלוקת תפקידים מגדרית בתוך המשפחה על פי מחקרים אמפיריים 

ניתוח שיטת הפנסיה החברתית והמאפיינים המיוחדים של קרנות הפנסיה . ישראלשנערכו מחוץ ל

. ההסתדרותיות יכול להסביר מדוע הוקנתה לנשים זכות הפרישה מוקדמת דווקא במוסדות אלה

כסוכן הפרק מסתיים בניתוח השפעת סגירתן של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות וביטול מעמדן 

  . על זכותן של נשים  לבחור בפרישה מוקדמת, תמגדרי-ןובי 5תדורי -ביןחלוקה חברתי ל

  

נקבע ועוצב באירופה לפני יותר ממאה , גיל הפרישה שנהג בישראל עד חקיקת חוק גיל פרישה

בית הדין הארצי סיכם  6.במערכת הביטחון הסוציאלי הראשונה שהוקמה על ידי ביסמרק, שנה

ה בעשורים הראשונים לקום המדינה את יחסה של החברה הישראלית להליך הפרישה מעבוד

חובת הפרישה נחשבה  .....בתקופה שבה נקבעה חובת הפרישה בחוקים ובהסכמים " :ד נבו"בפס

באותם ימים רוב כוח  -ראשית  :מצב זה נבע מכמה סיבות. מוחלטת כזכות סוציאלית וכהטבה

בו בדרך כלל ירד גיל הפרישה היה הגיל ש. בעבודות שחייבו מאמץ פיזי העבודה היה מועסק

תוחלת החיים באותה תקופה היתה קצרה יחסית  - שנית   .באופן משמעותי כוחו הפיזי של העובד

                                                 
בעבר היה מוסכם כי עצם הקמת מערכת להבטחת הכנסה לאחר פרישה מעבודה מהווה תנאי ליצירתה של  נורמת   4

 כיום ישנם מחקרים היסטוריים בארצות הברית המלמדים כי במגזרים מסוימים במשק. פרישה מעבודה
ומעבר מעבודה שכירה לעבודה עצמאית  , האמריקאי כמו  המגזר חקלאי התפתחה נורמה של פרישה מוקדמת

   :ראו. ללא תלות במערכת הבטחת הכנסה ציבורית
  Susan B. Carter; Richard Sutch, Myth of the Industrial Scrap Heap: A Revisionist View of Turn-of 

the-  Century American Retirement, The Journal of Economic History, Vol. 56, No. 1, 5,    1996),   
5,30- 31.                                                                                                                                                          

5   Gordon L..Clark and Noel Whiteside, Pension Security in  the 21st Century Redrawing the Public-
Privet Debate XII (Gordon L.Clark & Noal Whiteside Ed. 2003).                                                               

   ).ה"תשנ( 96, 93' ג שנתון משפט העבודה" משפטיים היבטים –ביטוח עובדים בקרנות פנסיה "מנחם  גולדברג   6



 

בתנאים אלה לא עלתה  .וגילי הפרישה נקבעו סמוך לסיום תוחלת החיים הצפויה של העובד

שהעובד , שכן ההנחה היתה, שאלת הסתירה שבין הזכות לעבוד ולהתפרנס לבין חובת הפרישה

 נתפסהבן ישראל כפי שמציינת ,  זכות הפרישה מעבודה 7".פורש כאשר כבר אינו מסוגל לעבוד

הישג סוציאלי ראשון במעלה ומחויב המציאות נוכח מצב הבריאות שאפיין בדרך כלל " כ בעבר

    8".החיים הקצרה בעבר ובייחוד לנוכח תוחלת, אזרח ותיק

ממחיש , 1956נסיה של עובדי ההסתדרות משנת הלקוח מתוך המבוא לתקנון קרן הפ, טע הבאהק

  : את יחסם של מייסדי קרן פנסיה הסתדרותית להליך הפרישה מעבודה

שריריו מפסידים , בדרך הטבע פוחת והולך כושר עבודתו של האדם בגיל הזיקנה"  

, וכוח ההסתגלות של מחשבתו ורצונו למושגי העבודה המתחדשים והמשתנים, גמישותם  

המשכת עבודתו הרגילה של . ודה החדשות של הדור הצעיר יורד והולךלשיטות העב  

האדם הזקן למען הפרנסה בלבד מתשת את שארית כוחותיו הפיסיים והרוחניים מצד   

הן מבחינה , לפיכך רצוי. ומכבידה עליו ועל האדמיניסטרציה של המשק מצד שני, אחד  

מסוים וקבוע מעול כוח עבודתם  לשחרר את הזקנים בגיל, סוציאלית והן מבחינה משקית  

, שהגיעו לגיל הזיקנה, אולם רוב האנשים עצמם . השכירה הרגילה ומן הדאגה לפרנסתם  

בדרך . אינם נוטים להודות בעובדה שהם זקנים ואינם משלימים עם הפסקת פעילותם  

א שהי, ולחיות מן הקצבה" עובר ובטל מן העולם"כלל שום זקן אינו רוצה ליהפך ולהיות   

  . אגב תמיד פחותה מהמשכורת  

  ?כיצד לגשר בין הדברים  

  ?באילו שנים מגיע האדם לגיל הזקנה: וקודם כל   

נקבע גיל , המיועדות לשכבות העליונות של מעמד העובדים, בקרנות הפנסיה המיוחסות  

תוך הבטחת פנסיה גבוהה לפורש לכל ימי ) שנים לגברים 50-55(נמוך לפרישה מן העבודה   

, ומתוך הנחה ברורה שהפורש ימשיך הלאה את פעילותו בשטחי עבודה אחרים, וחיי  

לעומת אלו לא דאגו קרנות . שיוסיפו לו כבוד והנאה חומרית גם יחד עד סוף ימי חייו  

להרגשה הפסיכולוגית של הפרט ולצרכים , המיועדות בשביל המוני העובדים, הפנסיה  

וקבוע , ם פרישה מכאנית מעבודתם בגיל שווההמיוחדים של הפורשים וגזרו על העובדי  

. הביולוגיים והמתמטיים בלבד, שנקבע על יסודות החישובים הכרונולוגיים, מראש  

. בתוכנית הגמלאות שלנו לא הלכנו בעקבות השיטה הראשונה ואף לא בדרך השניה  

                                                 
בית : "להלן). (1986( 225-226, 197ע יח "פד, 'הסוכנות היהודית לארץ ישראל ואח –ר נעמי נבו "ד 73-3/ ע מו"דב  7  

    .")הדין הארצי בפרשת נבו
 ).2004( 22-23, מי מפחד מהגיל השלישירות בן ישראל וגדעון בן ישראל    8



 

ולא , התחשבות עם צרכי משק האדם והחברה: נקטנו בקו ההולם את מציאותנו  

לפיכך לא קיבלנו את שיטת . מנו מן ההרגשה הפסיכולוגית של הפרט ומדרישותיוהתעל  

שלפיה נקבע גיל פרישת חובה אחיד לאנשים מבלי , כרונולוגי הנוקשה -הגיל הביאו  

. שאינם שווים לכל בני האדם, הפיסיים והרוחניים, להתחשב עם שיעורי הפחת והבלאי  

גם , לא היו כל אותם האנשים, ונולוגית האחתכי על אף שנות ההולדת הכר, וזאת לדעת  

בעלי קונסטיטוציה גופנית ונפשית שווה ביום הולדתם , למשל, כשנולדו לפני שישים שנה  

ומכל שכן שלא עברו שישים שנות החיים של כל בני האדם בתבנית השפעה שווה . גופה  

בגבולות  –פעה שונה השפיעו הש םכי שישים שנות החיים האינדיווידואליז, ודאי. ויחידה  

על בני אדם שנולדו בשנה מסוימת לפני שישים  -עבודה שונה -כושר - שנות בלאי 5-10של   

ואינה צריכה לוותר על עבודת הזקן בן השישים או אפילו  ההחברה אינה יכול. שנה  

שעה שהוא יכול עדיין להיות , ולפרנסו בקצבה בלבד, קודם זמנו –השישים וחמש שנה   

שמחמת תנאי , לעומת זאת אין צריכים לכפות על אדם. ועלת המשק והחברהפעיל לת  

" מקובלת"תששו כוחותיו בטרם זמנו והזדקן לפני גיל הזקנה ה, או מקצועו , חייו  

לרעתו ולרעת המשק והחברה עד שיימלאו כך וכך שנים ליום , ולהחזיקו בעבודה מלאה  

אולם במקצועות . שנה לאישה 60, גבר שנה ל 65: לכן קבענו גיל פרישה רגיל. הולדתו  

בתחומים של חמש , אחרים יקדימו את גיל הפרישה וידחוהו במקצעות מיוחדים אחרים  

אם בפרישה גמורה ואם  –וכן ניתנת בכל המקצעות רשות לפרוש . שנים לכאן ולכאן  

ת ורשות לדחו, שנים לפני גיל הפרישה הרגיל 5 –בפרישה חלקית והמשכת עבודה חלקית   

כל . בהסכמה הדדית של המוסד ושל באות כוח העובדים, פרישה לתקופה מסוימת  

     ."הפרישות היוצאות מן הרגיל יקבעו לפי כללים שווים  

  

הביאו להתערערותן הכלכלית , הזדקנות האוכלוסייה עקב עליית תוחלת החיים והירידה בילודה

כאחד  – Whitesideו  Clarkידי מאופיינות על  90-אשר עד לשנות ה, של מערכות הפנסיה

המרכיבים היותר יציבים במכלול ההסדרים הכלכליים חברתיים שהתפתחו במדינות המערב 

תהליך הגלובליזציה שהלך וגבר בשני העשורים האחרונים הביא 9 .לאחר מלחמת העולם השניה

היחסים בין עד כדי שינוי יסודי בהגדרת מערכת , לשינויים כלכליים ופוליטיים מרחיקי לכת
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רווחה התפיסה כי המדינה  90-עד לשנות ה 10.המדינה לאזרחיה וערעור מודל הרווחה החברתית

ומערכות הפנסיה שימשו סוכנים חברתיים , היא שאחראית להבטחת ביטחון פנסיוני לאזרחיה

תהליך הגלובליזציה והתערערותן הכלכלית  11.המאפשרים חלוקת מחדש של הכנסה בין דורות

רבות הוטל ספק ביכולתה של המדינה  מפותחות ות הפנסיה הביאה לכך שבמדינותשל מערכ

פתיחת השווקים . להבטיח את זכויותיהם הפנסיוניות של אזרחיה ואף לעצם מחויבותה לכך

ומדינות רבות פתחו פתח , הגלובליים הביאה להגדרה מחודשת של תפיסת הסיכון והפנסיה

הספק בתפקוד מדינת . של הסדרי פנסיה עם מימון פרטי לבחינת שיטות המשלבות מימון חברתי

הרווחה הועצם באופן מיוחד במדינות האיחוד האירופי בהן התפתח מודל מדינת הרווחה 

התחזקות  12 .בשל  הירידה במעמד המדינה ומיזוגה הכלכלי והחברתי באיחוד, המודרנית

העלות שאלות ביחס לצורך התפיסה הניאו ליבראלית שהביאה להגמשת שוק העבודה הוסיפה ל

   13.בהגמשת מערכות הפנסיה

להתערערותן הכלכלית של מערכות הפנסיה היתה השפעה חזקה על הליך קביעת גיל הפרישה 

 ,Reforming Early Retirement in Europeבמחקרו המקיף . בישראל ובמדינות רבות נוספות

Japan and the USA תולה Ebbinghaus פרדיגמה בובל לגיל הפרישה את השינוי ביחס המק

הגברת האיום הדמוגראפי על ירידת גיל הפרישה המקובל לתרומת על , 90-שעלתה בשנות ה

יחד עם , מערכת הרווחההולכות וגדלות של כורח להקטין עלויות ה 14.מדינת הרווחה המודרנית

המכוונת ניות מדי על פי אותה פרדיגמה לאמץ, וחייב, בשוק רצון להגדיל את כוח העבודה הפעיל

כי עלייה מתמשכת בתוחלת  16פרדיגמה זו מבוססת על ההנחה 15.דחות את גיל הפרישה מעבודהל

. החיים וירידה בילודה מערערים את יחס התלות בין אוכלוסייה צעירה לאוכלוסייה מבוגרת

 מתחת לגיל הפרישה הנוהג שנצפתה ברוב המדינות ת נשים וגברים בפועלמגמת הירידה בגיל פריש

בין תקופת ההשתתפות המפותחות הוסיפה לערער את יחס התלות בכך שהרחיבה את הפער 

שנה הגיע  16.8על ממוצע של   50- שעמד בשנות ה ,פער זה. לתקופת הפרישה במעגל העבודה

                                                 
  ). ז"תשנ( 35, 15' ה שנתון משפט העבודה "2000בטחון סוציאלי בשנת "רות בן ישראל רות בן ישראל    10 
 11    Clark & Whiteside 5 ש"לעיל ה, XII.  

12    Clark & Whiteside 5ש "לעיל ה, XI .  
13    Clark & Whiteside 5 ש"לעיל ה, XIII .      .                                         .                                                    

          
14 Bernhard Ebbinghaus, Reforming Early Retirement in Europe, Japan, and the  USA, 4 (2006) .          
   

15   Ebbinghaus250, 14ש  "לעיל ה.  
  . 71ש "ה 2ראו פרק , הנחה שעמדה בבסיס דיוניה של ועדת נתינהו  16



 

ווה ידחיית גיל הפרישה מעבודה המציינים כי  – Whitesideו  Clark 17.שנים 22.6 -ל 90- בשנות ה

לפתרון המשבר שפקד את מערכות  המפותחותם עיקריים שאומצו במדינות אחד מארבע אמצעי

העברת האחריות . 2 . בטחותפגיעה בזכויות מו .1 :צעדים אלה כוללים .90- בשנות ה הפנסיה

ל יגהעלאת . 4. אישיהחיסכון הקידום  .3. פרטילהבטחת הפנסיה מהשוק הציבורי לשוק ה

ל פה על ידי מוסדות בינלאומיים כמו הבנק העולמי  מהלכים אלה הומלצו בכ 18.מעבודה הפרישה

   OECD.19 -ה

ביטוי לשינוי שחל ביחסה של החברה הישראלית כלפי גיל הפרישה מעבודה אפשר למצוא כבר  

האם מוצדק להקדים את גיל , השאלה: "דין נבובדברי בית הדין הארצי בפסק  1986בשנת 

שאלת  .....משמעות קביעת גיל פרישה מחייבקשורה לשאלה רחבה יותר של , הפרישה של נשים

בעוד . חברתית וכלכלית גיל הפרישה נעשתה היום לאחת השאלות הקשות והסבוכות מבחינה

הרי היום זו שאלה הכוללת , שבעבר היתה זו בעיקר בעיה של הגנת זכויות העובד לעת זקנתו

   20".בתוכה היבטים חברתיים וכלכליים מורכבים

התערערות יחס התלות בין צעירים המשך על תחזיות פסימיות לכל מסכימים לא הכדאי לדעת ש  

על הפרדוקס שיצרה המציאות הדמוגראפית במדינת הרווחה המודרנית כותבת . למבוגרים

  :את הדברים הבאים Thanההיסטוריונית  האנגליה 

"A common reaction to the success of the campaigns to reduce mortality and to 

control fertility, the realization of the dreams of many people over many centuries for 

longer, healthier lives, is not pleasure but gloom and despondency. How justified is 

this response? Now, as in the 1930s, much of the alarm is rooted in pessimistic 

assertion  rather than in substance."21 

                                                 
     . 16  ,8ש  "לעיל ה בן ישראל   17
18  Whiteside  &Clark 5ש "עיל ה ,X11.  

    19  Reforms for an Ageing Society, Social Issues, OECD 2000                                                                
  :וכן     

Blöndal, Sveinbjörn, and Scarpetta, Stefano,  The Retirement Decision in OECD Countries,  Paris: 
      Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 .                                                      

  .    226  , 7ש "הלעיל , י בפרשת נבובית הדין הארצ 20
21  Pat Than, Old Age in English History, Past Experiences, Present Issues, 475  (2000).                         

                                                                                               



 

ניתוח תהליכים עם , הערכה פסימית פחות באשר לתוצאות הקשות של עליית תוחלת החיים

מרסנת  כלכלית מדיניותהמשך סקנה כי למ  Thanאת מביאים הבריטי  גלובליים בשוק העבודה

       22.יכול למנוע את התערערות יחסי התלות במדינה זו

  
  

  2004ד  "חוק גיל פרישה תשס .1.2

  

ישראל הושפע מאותן התפתחויות בשוק העבודה בפרישה מעבודה הדיון הציבורי בגיל ה

לאחר דיון . ובמערכות הפנסיה ומהמגמות הפוליטיות מחוץ לישראל עליהן עמדנו בתחילת פרק זה

הכולל הקמת ועדה ציבורית בראשות שופטת בית המשפט העליון שושנה נתניהו , ציבורי ממושך

של  הנוהג חוק גיל פרישה הביא לדחיית גיל הפרישה .חוק גיל פרישה 2004נחקק בשנת , )1997(

ובה בעת טיפל , סטאטוטורי פרישהלראשונה בישראל גיל קבע החוק . גברים ונשים בישראל

על ידי דחיית מועד  23,מתחת לגיל הפרישה הנוהג פועלהמקובל בבמגמת הירידה בגיל הפרישה 

). מידי הביטוח הלאומי(וסוציאלית ) מקרנות הפנסיה(הזכאות לקבלת פנסיית זקנה תעסוקתית 

עם דחיית גיל  24כיוון שסוגיית הפרישה המוקדמת של נשים נכרכה בדיון הציבורי בישראל

לאיתור הגורמים בשוק העבודה  Ebbinghausנעזר במודל של הסוציולוג הגרמני , הפרישה הנוהג

יכול שימוש במודל ה .במדינות המפותחותפרישה הגיל על ובמערכת הרווחה והפנסיה המשפיעים 

 מוקדמת של נשיםהפרישה שהביאו להתפתחות תופעת ההתחקות אחר הגורמים לסייע גם ב

  .תופעת הפרישה המוקדמת של נשיםבשינוי מכשולים האיר על הובהמשך ל בישראל

  

המקובל בפועל מתחת  לירידה בגיל הפרישה Ebbinghausשני גורמים עיקריים הביאו לדעת   

לבעיית  יעילפרישה מוקדמת מהווה פיתרון , ראשית: במדינות המפותחות נוהגלגיל הפרישה ה

ירידת גיל הפרישה , שנית. האבטלה המובנית בחברות השואפות לשמר גמישות בשוק העבודה

  25.מהווה תוצאה עקיפה של מדיניות הרחבת זכויות סוציאליות במדינת הרווחה המודרנית

ה והפנסיה על חאת השפעת שוק העבודה ומערכת הרוו המסבירות המודל משלב בין שתי תזות

                                                 
22    Than  477, 21ש "ל הלעי.  
  .15 ,8 ש"לעיל ה, בן ישראל  23
לבחון את סוגיית "הוסמכו חברי ועדת נתניהו    8.1.97מיום  1312. בכתב מינוי שהוציאה הממשלה  בהחלטה  מס 24

".וכן את סוגיית האחדת גיל הפרישה של גברים ונשים, על היבטיה החברתיים והכלכליים, גיל הפרישה
    

25  , Ebbinghaus 3, 14ש "יל הלע.  



 

מתאר את השפעת הכוחות בשוק   The production –push thesis  .  ירידת גיל הפרישה מעבודה

מתאר את השפעת   The protection –pull thesis -ו, העבודה הדוחפים עובדים מבוגרים החוצה

לעבור למערכת לצאת משוק העבודה והכוחות במערכת הרווחה המושכים עובדים מבוגרים 

  . הרווחה

קום במהפועלים היצע וביקוש  של כוחותמשתלבים בהליך הפרישה המוקדמת ברמת המיקרו 

כי  טען נברמת המאקרו . של עובדים למסלולי פרישה ציבוריים ופרטיים גבוה עם נגישותהעבודה 

 יןהחצהמוקדמת כאמצעי לעושים שימוש במנגנון הפרישה הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים 

קיומם של אינטרסים משותפים לשחקנים . הציבורית מערכתהבאמצעות עבודה עלויות 

.                                  ושותפות ממוסדיםהחברתיים הראשיים בשוק העבודה ובמערכת הרווחה יוצר תהליך התקרבות 

באשר למניעים .  יים בהחלטתו של עובד בודד לפרוש מעבודתומה הם המניעים הרציונאל

ים פרטיומאפשרת לעובד לשקול שיקולים  26עלייה ברמת החיים יוצרת תרבות פנאי, האישיים

מייחס חשיבות רבה  Ebbinghaus. כמו מצב בריאות ושיקולי משפחה, בקביעת מועד הפרישה

ון הסוציאלי באמצעות מסלולי פרישה לכוח המשיכה הכלכלי שיוצר הליך הרחבת רשת הביטח

לדעה זו . שהתרחש בכל המדינות המפותחות )Protection -היבט ה(לקצבת אבטלה או נכות 

שפרסמו בשנת ) OECD(שותפים כותבים נוספים מטעם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי 

תבים טוענים הכו 27.ח מקיף בנושא ירידת גיל הפרישה מעבודה במדינות המפותחות"דו 1997

בנוסף כי הסדרי פנסיה שונים שהתפתחו במדינת הרווחה יצרו תמריצים שליליים לעבודה בגיל 

 28בין התמריצים השליליים מונים הכותבים תוכניות פנסיה עם שיעור תחלופה גבוה. מבוגר

גם מגמת ההקלה . ותוכניות המקטינות את שיעור צבירת הזכויות לקראת סיום תקופת העבודה

אי הכניסה למסלולי נכות מעבודה ואבטלה תוך המשך צבירת זכויות פועלת לעידוד הפרישה בתנ

הסדרי פנסיה המתנים את זכותו של העובד לקבל קצבת זקנה מלאה בפרישה , מאידך. מעבודה

  . מוחלטת משוק העבודה מקטינים את המוטיבציה של עובדים להמשיך ולעבוד באופן חלקי

ת שוק תחרותי הפועל לרענון בלתי פוסק של כוח העבודה נוטה ליצור  התפתחו, מצד שוק עבודה

מצב דברים כזה מניע את  ). Production -היבט ה(לחץ להוצאת עובדים מבוגרים ממעגל העבודה 

                                                 
על פי דגם זה הבחירה הבין זמנית של העובד לפרוש ". דגם הבחירה הבין זמנית"כ מצב זהבן ישראל מגדירה 26

, 8ש "לעיל ה, בן ישראל. מעבודה משקפת את העדפותיו בנוגע לחלוקת הזמן המיטבית בין עבודה לעיסוקי פנאי
68.  

27  Early Retirement in OECD Countries: The Role of Social   Security System, OECD Economic         
studies  No.29 1997/II.                                                                                                                           .   . 

                                                                                                                                                   
שיעור ככל ש. הכנסה מפנסיהגובה ההכנסה מעבודה לגובה הבין  היא ליחס" שיעור תחלופה"הכוונה במונח  28

  .תר מהכנסתו מעבודהיוגדול גבוה יותר כך הכנסתו של העובד לאחר הפרישה מהווה חלק  התחלופה



 

נציגות העובדים לנתב את יציאת העובדים המבוגרים למסלול פרישה מוקדמת המועדפים בדרך 

ובדים בשלב זה תפקיד מתווך בין כוחות השוק למערכת לנציגות הע. כלל על פני פיטורים

   29.הרווחה

הליך הפרישה המוקדמת מהווה בסיס לשיתוף פעולה בין הצדדים ליחסי עבודה , ברמת המאקרו

). Partnership Institutionsהיבט של (קיבוציים לבין המדינה לצורך השגת שקט תעשייתי 

להחצין את עלויות תהליכי ארגון העבודה על החברה הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים מעוניינים 

פעולה זו נעשית על ידי ניתוב מוסכם של עובדים מבוגרים למסלולי .  באמצעות מערכת הרווחה

האינטרס המשותף לצדדים ליחסי עבודה גובר בתקופות של . פרישה מוקדמת ציבוריים ופרטיים

לאפשר לעובדים צעירים להיקלט בשוק כאשר הכל מבקשים להקטין את צד ההיצע כדי , אבטלה

נטילת חלק בהליכי פרישה מוקדמת מעצים את כוחם של , מנקודת מבט מוסדית 30.העבודה

כך מסלולי פרישה . ארגוני העובדים ובה בעת מגדיל את הגמישות הניהולית לצד המעבידים

ערוך מוקדמת מאפשרים לפתור את הקונפליקט הבלתי פוסק בשוק תחרותי סביב הצורך ל

ובדרך זו להחליף הוצאות עבודה ישירות בהוצאות עקיפות הקשורות , שינויים ארגוניים

   31.לפרישה

היא שריבוי שחקנים חברתיים בעלי אינטרס  Ebbinghausהמסקנה העולה ממחקרו של 

הוא ההסבר לכך , המושקעים באופן שוטף בהליכי פרישה מוקדמת ברמת המיקרו והמקרו

השתרשה והפכה לזכות סוציאלית  נוהגרישה מתחת לגיל הפרישה השנורמה חברתית של פ

מכאן המסקנה היא שטיפול משולב בשוק העבודה ובמערכת . מקובלת במדינות מפותחות רבות

  . הרווחה תנאי הכרחי לשינוי מגמת הירידה בגיל הפרישה

 "Therefore, one sided policy changes that address only the protection side or only 

aim to intervene on production side are doomed to failure. As long as firms  continue 

to shed older workers, a cut in benefits will only place the burden of adaptation onto 

the shoulders of the social partners or on the individual worker alone. For too long, 

public policymakers have focused on welfare retrenchment, largely for budgetary 

                                                 
הטוענים כי מעורבותם של נציגי עובדים  הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכליח מטעם "לדעה שונה של כותבי הדו 29

  :ראו.מביאה להתייקרות כוח העבודה המבוגר והקשחת תנאי עבודה שתוצאתם  פליטת עובדים מבוגרים
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reasons. Only belatedly have they realized that narrowing exit pathways requires  

complementary policies to reintegrate and retain older workers in employment."  32  

 

   

  ובעיית הנגישות לעבודה  פרישה מוקדמת של נשים  .1.3

הגורמים להיווצרות תופעת פרישה מוקדמת אצל נשים בישראל טרם נחקרו באופן שיטתי 

כל עוד השתתפות נשים בשוק העבודה היתה  מוגבלת בהיקפה לא נתנו רבים . בספרות המקצועית

 ד"פסבבבית הדין הארצי לעבודה עוט מישופט ה. דעתם לנושא מחוץ לחוגי העבודה המאורגנת

הנשים נחשבו כחלשות יותר מבחינה פיזית ועל כן  ,בעבר:  "תאר את המצב כךמ 1986משנת  נבו

שכן , ההטבה שניתנה לנשים גם לא נחשבה לחריג רב משקל. זכאיות לפרוש בגיל מוקדם יותר

הפסיקה הישראלית  34,משךכפי שנראה בה  33".אחוז הנשים בכוח העבודה הכללי היה נמוך יחסית

בשוק  בין המיניםדנה בשאלת השוואת גיל הפרישה של נשים וגברים בעיקר כסוגיה של שוויון 

התמקדו בעיקר בהשפעה  , שהתנהלו בצל משבר קרנות הפנסיה, דיוני ועדת נתניהו. העבודה

דמיים בחוגים משפטיים ואק. הכלכלית של פרישה מוקדמת של נשים על המשק ומערכת הפנסיה

המשתתפות בשיח זה  . הדיון בגיל הפרישה של נשים נערך ברובו במסגרת השיח הפמיניסטי

אך באשר לשאלה האם נכון , הסכימו כי אין מקום לכפות על נשים פרישה מוקדמת מעבודה

 בילסקילטענת   . ולהשוותו לזה של גברים קיימת מחלוקתבפנסיה נשים  מזכהגיל ההלדחות את 

בין נשים ביחס לשאלת הפרישה המוקדמת נובעים מנקודת מבט מעמדית של הבדלי עמדות 

 ,כך נכפה על כלל הנשים רעיון השוואת גיל הפרישה .קבוצות שונות בציבור הנשים כלפי עבודתן

שהוא אינטרס של נשים המשתייכות למעמדות גבוהים המעוניינות להמשיך לעבוד עד גיל מבוגר 

 מנהיגות פמיניסטיותן המעמדי ועומדת על כך שבכל שלב שבו דוחה את הטיעו רדאי  35.יותר

אותו ציבור המשיך  לדבוק בזכות נשים , הנשים בישראל נאבק להשוואת גיל הפרישה עם גברים

בגישה הרואה בהליך  רדאימחזקת בעקיפין את דעתה של  בן ישראל 36.לפרישה מוקדמת כאופציה

ההחלטה מה הוא הגיל : "קבוצתית או מעמדיתלא , הפרישה מעבודה החלטה אינדיווידואלית

המועדף לפרישה לגבי נשים בגיל מבוגר מושפעת מהישגיהן וממצבן האישי של הנשים המבוגרות 

                                                 
32    Ebbinghaus275-276  14ש "לעיל ה   .      
  .226, 7  ש"לעיל ה, הדין הארצי לעבודה בפרשת נבובית   33
   .כן ראו דיון מפורט בהמשך עבודה זו ,82 8ש "לעיל ה בן ישראל   34
  .)ב"התשס. (549, 523,  1כה  עיוני משפט" המקרה של הפמיניזם בישראל: יבוא תרבותי"בילסקי ליאורה   35

עיונים במשפט   55, 19" רטרוספקטיבה, אוריה משפטית חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראלית"פרנסיס רדאי 36 
  ).  2007) (פוגץדנה , יפעת ביטון, רביד - שלומית יניסקי, ארז-עורכות דפנה ברק(מגדר ופמיניזם 



 

ו למשל מכ, יות עד גיל הפרישהשריות אפותיהן באשר להתפתחועד לאותה נקודת זמן וכן מהערכ

   37."כדומהמצב בריאותן ו, מידת צבירת זכויות הפנסיה שתעמוד לזכותן

מהנשים  63%,  2000על פי סקר מיוחד שערכה הרשות לתכנון כוח אדם במשרד העבודה בשנת 

נתונים דומים על דפוסי הפרישה  60.38מעדיפות לפרוש מעבודתן בגיל ) 24-45(בישראל בגיל עבודה 

 ת הפנסיה הוותיקועל ידי קרנות  צגוהו ההסתדרותיותקרנות הפנסיה החברות בבפועל של נשים 

הוותיקה הפנסיה  גיל הפרישה הממוצע של גברים בקרן 39.פידלמןה שהוגשה על ידן בעניין בעתיר

ה בגיל נמסת הפרישה העיקרית היכאשר (שנים  65.2- עומד על כ) 1987-2005נכון לשנים (מבטחים 

מסת (שנים  61.2- עומד על כ) ואילך 1.1.1987יום נכון ל(וגיל הפרישה הממוצע של נשים בקרן ) 65

גילאי הפרישה של גברים ונשים לאורך כל הפער בממוצע ב). 60הפרישה העיקרית הייתה בגיל 

   .שנים 4-עומד על כמבטחים שנות קיומה של 

  

קשה להעריך במדויק את מידת השפעתם של הגורמים בשוק , בהיעדר ספרות מחקרית בנושא

עם זאת . אצל נשים בישראלהעבודה ומערכת הפנסיה על התגבשות נורמה של פרישה מוקדמת 

 Ebbinghausזיהוי תופעות אופייניות למערכות ומוסדות בחברה הישראלית בהתאם למודל  של 

  .  יכול  להציע הסבר לתופעת הפרישה המוקמת של נשים

ראו  ניתוח (ניתוח  מצבן של נשים בשוק העבודה הישראלי   Production –push thesis  –מצד ה 

, אור מגמות השינוי  במבנה ההעסקה והמעבר לתבניות העסקה לא שגרתיותל ,)3מורחב בפרק 

פועלים כגורם ותבניות תגמול מפלות כי דפוסי העסקה בלתי שוויוניים , מבסס את המסקנה

תופעת ההפליה כלפי נשים מתקיימת בצד . דומיננטי להוצאת נשים מבוגרות ממעגל העבודה

הפועל להקטנת מעגל  תהליך, "בתר העבודה"עידן תהליך התכווצות כללי של שוק העבודה ב

שוק העבודה פועל איפוא בדרך דומה להוצאת עובדים ועובדות  40.העבודה במדינות המפותחות

  . כאשר ההפליה כלפי נשים פועלת לחיזוק מגמה זו,  מבוגרים

תה של האישה ההיבטים הרלוונטיים לחיי עבוד דפוסי העסקה בלתי שוויוניים פוגעים בכל

מצב זה יוצר תמריץ שלילי  .שלילית הטבותוהתקדמות מקצועית איטית , שכר נמוך: בישראל

תבניות תגמול מפלות מגדילות את פערי , בנוסף. עבור נשים להישאר בשוק העבודה בכל גיל

                                                 
  .82 8ש "בן ישראל לעיל ה 37
 .83 8ש "בן ישראל לעיל ה 38

מבטחים  2911/05ץ "דיון במאוחד עם בג', ר חבר הכנסת ראובן רבלין ואח"יו' נ' משה אלחנתי ואח 4948/03ץ "בג 39 
: להלן. (15.6.08ניתן ביום ) לא פורסם( בית הדין הארצי  ' נ' מ ואח"מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע

  ").   ץ פידלמן"בג"
  צדק " צדק חלוקתי בחלוקת העבודה במאה העשרים ואחת, העבודה - צדק חברתי בעידן בתר",רות בן ישראל 40

 .  )2000 מנחם מאונטר עורך( 309  חלוקתי בישראל



 

ההכנסה בין נשים לגברים ובכך מחזקות קוד תרבותי שעל פיו הכנסת האישה נחשבת משנית 

שהחברה ערכה נמוכה תבניות תגמול מפלות מבטאות בדרך זו ה. ק הגברלהכנסה העיקרית שמספ

  . ת  האישה ובכך מעודדות את הפסקתהלעבודמייחסת 

והמעבר משוק ריכוזי למבוזר הביאו לפיצול מבני של שוק  41שבירת מודל ההגנה הקיבוצי 

ל שתי מערכות קיומן ש. שוק עבודה ראשוני ושוק עבודה שניוני 42:העבודה הישראלי לשני רבדים

ותגמול דיפרנציאלי בין עובדים , פועל ליצירת הפליה שיטתית בחלוקת עבודה בין קבוצות עובדים

ניידות , בשוק העבודה השניוני המאופיין בשכר נמוךריכוז גבוה של נשים .  בעלי כישורים זהים

ים להיפלט העסקה גמישה וחלקית והיעדר ביטחון תעסוקתי מגדיל את סיכוייהן של נש, גבוהה

אך צפויים להיות , פיטורים כאלה יכולים להתרחש בכל שלב. משוק העבודה בפיטורים כפויים

ניידות גבוה בין . שכיחים יותר אצל עובדות מבוגרות הסובלות מהפליית גיל נוסף להפליה מגדרית

ם מפחיתה את האינטרס של מעבידי, מקומות עבודה האופיינית להעסקה בשוק העבודה השניוני

להשקיע בפיתוח ההון האנושי של נשים ובכך מוסיפה ומעודדת אותן לפרוש מעבודה לא מספקת 

  . וחסרת אופק תעסוקתי

פגיעה ממושכת בבסיס הארגוני והמשפטי עליו הושתתה בעבר ההגנה על זכויות עובדים מחלישה 

לי הנחות של מצבן הכלכ. מבוגרותהנשים הבהן ו, שוק העבודהאת מעמדן של הקבוצות החלשות ב

וזו אף  מוחרפת על ידי מנגנוני אכיפה לא יעילים , בעיית הנגישות לצדקמגביר את אלה נשים 

הפליה  נגד אלה מגבירים היתכנות של  תנאים 43.שאינם זוכים לתקצוב משמעותי מצד המדינה

  .  עובדות מבוגרות הן בשלבי הקבלה והן בהליך הפיטורים מעבודה

  

חקר אמפירי בישראל הוא השפעת מוסד המשפחה על התפתחות נורמה נושא שטרם נערך בו מ 

 תנורמההיסטורי ל מקורהסברה כי העלתה לראשונה את הלהב . של פרישה מוקדמת אצל נשים

שנשים נשואות יפרשו בה היה נהוג  ,במסורת האנגלית בישראל הוא נשיםמוקדמת של פרישה 

   44.שהיו מבוגרים מהם בדרך כלל, במקביל לבעליהן
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אף שקשה למקם את מוסד המשפחה באופן ברור בצד המושך נשים מתוך שוק העבודה אל תוך 

הגורם המשמעותי ביותר לשוני בין דפוסי פרישה של   Ebbinghausלדעת  , מערכת הרווחה

המטילה על נשים אחריות , גברים ונשים הוא דפוס חלוקת התפקידים המגדרית בתוך המשפחה

בעובדה  Ebbinghausחיזוק לטענה זו מוצא . גם בגילאים מאוחריםלטיפול בבני המשפחה 

שנורמת פרישה מוקדמת אצל נשים חזקה במיוחד באותן חברות שבהן נעדרת רשת ביטחון 

     45.למרות אי כדאיות כלכלית של צעד זה, חברתית

נובעות הבניות חברתיות ה, מחקרים נוספים שנערכו מחוץ לישראל מאשרים כי היום כמו בעבר   

מחלוקת תפקידים מגדרית בתוך המשפחה משפיעות על החלטת נשים בקביעת מועד פרישתן 

מגיעים    Moen–ו   Smithעל ידי הסוציולוגים  1998ב בשנת "במחקרים שנערכו בארה. מעבודה

החוקרים למסקנה כי אצל זוגות נשואים פרישת הבעל היא אירוע משמעותי  בהחלטת האישה 

המחקר מעלה עוד כי פרישת הגבר המפרנס בחברה האמריקאית נתפסה . ודתהמתי לפרוש מעב

, לעומת פרישת נשים שנחשבת אירוע בעל דרגת חשיבות נמוכה, כאירוע משמעותי בחיי המשפחה

הגיעו החוקרים  Hofmester -ו Moen  ,Kimבמחקר נוסף שערכו   46 .הנלווה לפרישת הבעל

ומשבר , מעבודה נוטה ליצור מצבי משבר בחיי נישואין למסקנה כי בארצות הברית הליך פרישה

מדינה , אחר שנערך בנורווגיה מחקר  47.זה מועצם במקרה שהבעל פורש והאישה ממשיכה לעבוד

, אינם גדולים בין המיניםשבה קיימת השתתפות גבוה של נשים בשוק העבודה ופערי השכר 

ככל שהשוויון הכלכלי בשוק העבודה  כילמסקנה   Vaage -ו  Dahal  Nilsenמגיעים החוקרים  

תהליך זה מוסבר על ידי הכותבים בשלוש . צפוי הפער בגיל הפרישה מעבודה להצטמצם, גדל

המחלישה את , התרופפות התא המשפחתי: מגמות שהולכות ומשתרשות בחברה הנורווגית

הגורמת , העליה ברמת ההשכל 48;השפעת התא המשפחתי כמניע הדוחף נשים מחוץ לשוק העבודה

 להקטנת פערי הכנסה  ובכך יוצרת מוטיבציה כלכלית לנשים להישאר בשוק העבודה בגיל מאוחר

המקטינה את סיכוייהן , וריכוז נשים עובדות  בסקטורים מאורגנים ומוגנים כמו חינוך ובריאות;

                                                 
45   Ebbinghaus28, 14ש "לעיל ה.  
46 Debora B.Smith and Phyllis Moen, Spousal Influence on Retirement: His, Her, and Their                   

Perceptions, Journal of Marriage and the Family, Vol. 60, No. 3  734, 744.                                                
 47         Phylis Moen, Jungeen E. Kim and Heather Hofmester, Couples' Work/Retirement Transition,          

                            .Gender and Marital Quality, Sosial Psychology Quarterly, Vol 64, No. 1 55-73 (2001)  
                                                                                                    

 
בני זוג מתאמים . גם בנורווגיה ההבדל בגיל הפרישה בין נשים לגברים קיים בעיקר כאשר מדובר בבני זוג נשואים 48

כאשר גיל הפרישה של האישה יהיה בדרך כלל מוקדם מזה של הגבר בשל הנוהג , את מועד פרישתם מעבודה
 ,Svenn-Age Dahi, Oivind Anti Nilsen, and Kjell Vaage    .המקובל של גברים להינשא לנשים צעירות מהם

Gender Differences in Early Retirement Behaviour, European Sociological Review, Vol. 19 179,180  
  



 

ההנחה שגיל הפרישה של נשים ישתווה באופן . להיפלט משוק העבודה עקב פיטורים כפויים

נתמכת גם על יד מחקרים המלמדים  על כך , תא המשפחתיבישתרש ככל שהשוויון , יספונטאנ

כדי לטפל בקטינים שנשים החיות במשפחה שבה ישנם קטינים תלויים יטו לפרוש בגיל מוקדם 

, מאידך 49.לעומת השפעה הפוכה על גברים שייטו להאריך במשפחות כאלה את תקופת עבודתם

  .   ת של גברים לא נשואים גבוה מזה של נשים שאינן נשואותשיעור הפרישה המוקדמ

שני הקטעים הבאים מוסיפים ומחזקים את הסברה כי גם היום מקובלת הדעה כי מטרת פרישתן 

הקטע הבא לקוח מתוך  . המוקדמת של נשים מעבודה היא לאפשר להן לסייע לתא המשפחתי

  ):OECD( ח כלכליהארגון לשיתוף פעולה ופיתומטעם  1997ח משנת "דו

For married women there are generally more alternative uses of time than for men, 

given their predominant role in household work. .Heckman and Killingsworth (1986) 

also suggest that much of the variation in female labour supply is explained by 

changes in family statues rather than by wages and income.50               .                          

את ההסבר , לשעבר יושב ראש האגף לביטחון סוציאלי בהסתדרות, כותב דב פלג 2000בשנת  

תחות ברוב הארצות המפו: "הבא על התהוות זכות לפרישה מוקדמת של נשים בחברה הישראלי

במקרים רבים בני שני המינים ( 65ולגברים  60היה נהוג שגיל הפרישה הפורמאלי לנשים הוא 

הנימוק להבדל בגיל הפרישה בין ) (Smeeding and Ouinn, 1977 p.111. פורשים מוקדם יותר

הנשים בדרך כלל צעירות יותר מבעליהן ורצוי ששני בני הזוג : המינים בא מתחום שונה לחלוטין

לאפשר לאישה בגיל המתקדם לנהל את : הועלה גם נימוק ענייני יותר. שו מן העבודה יחדיפר

נימוק נוסף היה שהפרישה המוקדמת של האישה באה בגלל הלחץ . רה מסודרתומשק הבית בצ

   51."הנוספת על השתתפותה בשוק העבודה, הרב המופעל עליה עקב אחריותה למשק הבית

מוכיחים   קדרי הלפריןלהוסיף כי מחקרים שנעשו על ידי  לדברים המפורשים של פלג אפשר

עיקר עבודתן  כאשר, בישראל בתוך היחידה המשפחתיתמובהקת לוקת עבודה מגדרית שקיימת ח

נעשית ) מזמן עבודתם של גברים 26%לעומת , שבו נשים עובדותזמן סך המ 71%(של נשים 

 52.ואינה משולמת, יחידה המשפחתיתמסגרת הב

  

                                                 
49  Dahi ,,Nilsen  &Vaage  185 48ש "לעיל ה..  
50 Sveinbjörn,    Stefano&למסמך 43' מס ש "בה  19ש  "לעיל ה   .  
  ).   2002( 56, 49,  62 ביטחון סוציאלי" דרושה רפורמה בהסדרי הפנסיה לנשים"ג דב פל 51
52 Halperin-Kaddari   128-129 43ש "לעיל ה.  



 

פעלו מערכת הרווחה והפנסיה עד חקיקת חוק גיל פרישה , Protection –pull thesis - מצד ה

להוצאת נשים ממעגל העבודה על ידי הקניית זכות פרישה מוקדמת בחוק הביטוח  2004בשנת 

מבין שתי המערכות למערכת הרווחה היתה כנראה השפעה . ובתקנוני קרנות הפנסיה 53הלאומי

קנה משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לכל אוכלוסיית הנשים רחבה יותר כיוון שפנסיית ז

ועל כן סביר להניח  54מצד שני מערכת הרווחה בישראל מאופיינת ברמת קצבאות נמוכה. העובדות

  . שכוח המשיכה שלה כמקור להכנסה אחרי הפרישה נמוך

ן את קרנות זכות פרישה מוקדמת לנשים המלווה בפנסיה תעסוקתית מלאה הינה הסדר המאפיי

 ראיהב 56.נוהלו על ידי ההסתדרות הכללית החדשה 2003אשר עד לשנת  55,הפנסיה הוותיקות

: להסתדרות הכללית היתה השפעה כפולה על גיבוש נורמת פרישה מוקדמת לנשים תהיסטורי

פרישה מוקדמת כפויה על  חובת נורמת אתהסכמים קיבוציים ב מיסדהמחד ההסתדרות היא ש

 אשר, קרנות הפנסיה ההסתדרותיות ,אידךמ ).1990( נבוץ "ימה בישראל עד בגאשר התקי נשים

את שיטת הפנסיה החברתית , במערכת הפנסיה רפורמהעד ל, יישמו 60-וה 50-נוסדו בשנות ה

הקניית זכות פרישה מוקדמת לנשים במטרה לקדם שוויון  57.קבוצתית תהדוגלת בסולידאריו

שיטת הפנסיה החברתית ואף את המבנה המשפטי והכלכלי תואם את תכלית  בין המיניםמהותי 

   .1995שבו פעלו קרנות הפנסיה ההסתדרותיות עד הרפורמה במערכת הפנסיה שהחלה בשנת 

:  בית הדין הארצי לעבודה תמצת את שיטת הפנסיה שהונהגה בקרנות הפנסיה הוותיקות בדרך זו

גורם ההדדיות וגורם המטרה , שוויוניותאחרים הוא גורם ה המייחד את קופות הפנסיה מהסדרים"

את שיטת הפנסיה פידלמן השופטת חיות בפסק דין ביתר הרחבה מתארת  58."הסוציאלית

בהיותן תאגידים המיועדים להגשים מטרה חברתית ולהעניק בטחון : "ומטרותיה החברתית

                                                 
  : מוקנת לנשים זכות פרישה מוקדמת בית הדין הארצי לעבודה בפרשת נבו מפרט את החקיקה הסוציאלית שבה  53

דמי (ג לאותו חוק 127סעיף ; )קצבת זקנה(1968 -ח"התשכ, ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי ) א(12סעיף 
; 1981-א"התשמ, לחוק הבטחת הכנסה) 4) (א(2סעיף ; )ביטוח נכות כללית(כא לאותו חוק 127סעיף ; )אבטלה

, 6ש "לעיל ה, בית הדין הארצי פרשת נבו 1959.-ט"התשי, ]נוסח משולב) [תגמולים ושיקום(א לחוק הנכים 7סעיף 
203  .  

  ).     2006אורי רם ונציה ברקוביץ עורכים ( 235, 234  שוויון/אי" מדינת הרווחה בישראל", זאב רוזנהק  54

 :הכוונה כאן לשבעה הקרנות הוותיקות. 29.3.95.הקרנות הותיקות הן אלה שנסגרו בהחלטת ממשלה מיום  55
; "מ"קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"; "מ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"
קרן ביטוח "; " מ"בע" קרן הגמלאות של חברי אגד", "מ"קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"

קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין " ; "מ"שיתופי בע' אג, ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל
     ".מ"קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע; "מ"ע. ש.ועבודות ציבוריות א

ומספר קרנות פנסיה " מגן"כמו  םמלבד קרנות הפנסיה ההסתדרותיות הוקמו בארץ קרנות פנסיה לקואופרטיבי  56
כמו קרן הפנסיה של חברי אגד וקרן , רונות דומים לקרנות ההסתדרותיותבמפעלים וארגונים שפעלו על פי עק

  .הסוכנות היהודית ועוד, ההסתדרות העובדים הלאומית, הפנסיה של הדסה
זכות לפרישה מוקדמת מעבודה קיימת אומנם גם בהסדרי פנסיה במגזר הציבורי  אך שם היא אינה מאופיינת  57

     .כזכות חברתית לקבוצת עובדים מסוימת
. 230) 5(כרך ל צילה כוכבי עבודה ארצי ' מ נ"קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע 2-6/ע נד"דב 58

     ").ד כוכבי"פס: "להלן( )1997(



 

קרונות סוציאלי לחבריהן נושאות קרנות הפנסיה הותיקות אופי שיתופי ופועלות על פי ע

הזכות לקבלת פנסיה העומדת לחברי הקרן ולשאריהם היא זכות . של הדדיות ושוויון

זכאים כל חבר ) מוות או נכות, פרישה(שוויונית במובן זה שבהתרחש האירוע הביטוחי 

או חברה וזכאים שאריהם לקבלת פנסיה בשיעור זהה הנגזר מן השכר הקובע של החבר 

מאפיין נוסף ). 541, מרגליותשל השכר הקובע ראו  לאופן חישובו(או החברה בקרן 

לפיו רשאית הקרן לשנות מעת לעת " עקרון הדינאמיות"וייחודי של קרנות הפנסיה הוא 

דינאמיות זו של תוכנית הפנסיה . את הוראות התקנון באופן המשנה את זכויות החברים

קרות האירוע והעיקרון הנוסף הנלווה אליה לפיו מתגבשות זכויות החברים בעת 

נועדו להעניק לקרנות הפנסיה הותיקות , הביטוחי ולא במועד הצטרפותם אל הקרן

 עניין: ראו(גמישות בהתאמת התחייבויותיהן הכספיות אל מקורות המימון הזמינים להן 

הערבות ההדדית המאפיינת את קרנות הפנסיה ). 30פסקה , ץ אליאב"בג ;587-586, שגיא

ות המבוצעות על ידי חברי הקרן ועל ידי מעבידיהם נצברות מתבטאת בכך שכל ההפרש

ע "ע: ראו(אותה על הקרן לנהל ולהשקיע כנאמן לטובת החברים " קופה משותפת"ב

ובקרות האירוע הביטוחי זכאים כל ) קופות גמל - לחוק הפיקוח  3סעיף ; 775, אליאב

רן בהתאם להוראות לקבל את המגיע להם מן הק) או שאריהם לפי העניין(חברה או חבר 

כמה הפריש או כמה הופרש על ידי , ללא קשר לשאלה"התקנון שיהיו בתוקף אותה עת 

או לסיכונים ) 413, התאחדות חברות לביטוח חייםעניין " (מעבידו בגינו לקופת קרן הפנסיה

   59.")230, כהנאראו (שהקרן נשאה בגינו 

אלא  בין המיניםן פורמאלי קרנות הפנסיה ההסתדרותיות לא הסתפקו ביישום שוויו

הקניית זכות . והתאמה כלכלית בין נשים לגבריםנקטו אמצעים ליצירת שוויון מהותי 

פרישה מוקדמת לנשים מהווה אחד משלושה אמצעים בהם נקטו קרנות הפנסיה ההסתדרותיות 

וא האמצעי החשוב ביותר להשגת שוויון ה. מיניםת משאבים שוויונית בין החלוק קדםלעל מנת 

שאינם מתחשבים בסיכוני תוחלת חיים שונים לנשים , תעריף ותנאי ביטוח אחידיםקביעת 

הוא  60,פידלמן ץ"אשר לאחרונה בוטל על ידי בית המשפט העליון בבג, אמצעי נוסף. וגברים

  . תשלום קצבת שאירים כפולה לאלמנות חברי הקרן לעומת אלמנים של חברות הקרן

פעלו  1995,61שנת מהצטרפות חברים חדשים בהוותיקות  עד סגירתן של קרנות הפנסיה

 קרנות הפנסיה . חלוקת משאבים בין דוריתהקרנות ההסתדרותיות כסוכן חברתי ל

                                                 
    .39ש  "לעיל ה, פידלמן ץ "בג   59

     .  39  ש"לעיל ה, ץ  פידלמן"בג 60 
  .29.3.95לטת ממשלה מיום החבדבר הסדר קרנות הפנסיה  5156' החלטת ממשלה מס  61



 

דור "אשר כונתה בישראל , "Pay as You Go"ההסתדרותיות פעלו על פי על שיטת מימון של 

ברי הקרן הצעירים מאפשרת סבסוד צולב בין ח Pay as You Goשיטת  ".לדור יביע אומר

נעשה אם כן באמצעות  בין המיניםקידום מטרות של  שוויון .  והמבוגרים ובין נשים לגברים

סבסוד שהחברים הגברים בקרן  משלמים לכיסוי העלות האקטוארית של פרישה מוקדמת 

  . לנשים

אשר הקל על הקניית זכויות קבוצתיות , ההסתדרותיותקרנות הפנסיה  מאפיין נוסף של

על ההבדל בין   62.ללא מטרות רווח כמערכות ביטחון סוציאלי קבוצתיהוא התנהלותן , נשיםל

לביטוח התאחדות חברות עמד בית המשפט העליון בפרשת , הדגם הקבוצתי לדגם ביטוח פרטי

שוני יסודי קיים בין חברות הביטוח וקרנות הפנסיה הן מבחינת המסגרת ": מ"חיים בע

והן מבחינת הזכויות של המבוטחים בכל , נה הכלכלי של כל אחת מהןהן מבחינת המב, המשפטית

קרנות הפנסיה פועלות על בסיס שיתופי ומאגדות בתוכן עמיתים אשר חברותם . אחת מהן

יבים יהסכמים המח, יסודה בהסכמים קיבוציים החלים לגביהם, אליה הם משתייכים, באותה קרן

, יוצא. פועלת בהתחשב בהם, ןיהפנסיה הנוגעת לעני ואף קרן, הן את העובדים והן את המעבידים

אשר הביטוח אצלן הוא ביטוח סוציאלי המעוגן בתנאי העבודה של , אין לקרנות הפנסיה, שככלל

, לעומת זאת. ין זה להסכמים קיבוצייםיאפשרות לבחור את מבוטחיהן והן קשורות בענ, העובד

בין . .... נדיבידואלית ביחס לכל מבוטחיהביטוח בחברות הביטוח מבוסס על הסכמה הדדית א

כשיארע , כל מבוטח יקבל. העמיתים בקרנות הפנסיה קימת ערבות הדדית לגבי כלל המבוטחים

לפי תקנות הקרן כפי שיהיה בתוקף  -מהקופה הכללית  - את המגיע לו מהקרן , אירוע ביטוחי

דו בגינו לקופת קרן ללא קשר לשאלה כמה הפריש או כמה הופרש על ידי מעבי, אותה שעה

כאן נקבע על פי פוליסת הביטוח שבין המבוטח לחברת הביטוח . לא כן בביטוח מנהלים. הפנסיה

   ....וסכום זה אינו קשור בביטוחים שנעשו על ידי אחרים בחברת הביטוח, הסכום שיקבל המבוטח

נות הפנסיה הוא הביטוח בקר, שלעומת ביטוח אישי הקיים לגבי כל מבוטח בחברת הביטוח, יוצא

על פיו יש בכספים המופרשים היום לקבוע גם את מצבם של מבוטחים במשך , ביטוח שתופי

, רואים אנו שהביטוח בחברות הביטוח. תקופה ארוכה בעבר וגם את מצב המבוטחים של המחר

בתנאיהם וביחסים שבין , שונים מאד זה מזה באופיים, לעומת זה שלפי קרנות הפנסיה

קביעת נורמה של פרישה מוקדמת לנשים כקבוצה  63."בין עצמם ובינם ובין המבטחהמבוטחים ל

מתיישב עם מהות שיטת הביטחון הסוציאלי הקבוצתי ועם שיטת קביעת נורמות עבודה במשא 

                                                 
       . 92-94, 8ש "לעיל ה בן ישראל  62
    . 412-413' עמ, 405, )1(ד מה"פ, ממשלת ישראל' התאחדות חברות לביטוח חיים נ 2010/90צ "בג  63



 

כמו יתר תנאי העבודה  נקבע בין הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים  , גיל הפרישה. ומתן קיבוצי

  . ובמקרה הזה על נשים, צות עובדיםכנורמה אחידה שחלה על קבו

אף היא מקלה על קביעת  64התנהלות קרנות הפנסיה ההסתדרותיות בשיטת הזכויות המובטחות 

התקנון ": זכויות קבוצתית במסגרת הוראות התקנון המהווה חוזה בין הקרן לכל אחד מחבריה

ה אינדיבידואלי לא מדובר בחוז. המהווה את ההסכם המחייב שבין הקרן לכל אחד מהחברים

אלא בהסכם אחד שהוא למעשה הסכם בין , המתאים עצמו לדרישותיו של כל אחד מן החברים

מדובר בהסכם המשקלל את כלל האינטרסים . החברים לבין עצמם ובין כל אחד מהם לבין הקרן

יות נויווש, של החברים והוא בנוי על הנחות ותחשיב אקטוארי כמו גם על בסיס של עזרה הדדית

בתי המשפט קראו לתוך התקנונים את התכלית הקיבוצית של ההוראות   65."ועקרונות סוציאליים

יש לפרש הסכם קיבוצי המעניק ביטחון סוציאלי לקבוצת עובדים גדולה כמאזן את , יתר על כן"

אין , אם הפירוש מתייחס לאינטרסים של הפרט והכלל, על כן. טובת כלל החברים וטובת הפרט

אלא פירוש המתחשב באיזון שנקבע בתקנות בין טובת הכלל , מישהו" לטובת"רוש לדבר על פי

מפי   בית הדין האזורי לעבודהסיכם  פידלמן בערכאה הראשונה שדנה בפרשת .66"לטובת הפרט

כללם של דברים " : כך" מבטחים"את דרך התנהלותה של קרן הפנסיה הוותיקה השופט שפיצר 

בשל חיובה של קרן הפנסיה . השוויון מושג מתוך שונות, עסקינןכי בתחום בו , מביאנו למסקנה

ההדדיות  ,השוויוניות: נות רד ביסוד הקמלקבל לשורותיה כל מבוטח וכדי להגשים את העו

ון את האיזון שבין צרכים במערכת פנסיונית הלוקחת בחש נוצרה , והגשמת המטרה הסוציאלית

טח שייחשף לאירוע פנסיוני מסוג זה או אחר יחולו תוך הבטחה כי כל מבו, ויכולות מאידך, מחד

      67".עליו או על הבאים מכוחו כללים זהים

בשל מטרתן החברתית הוענקה לקרנות הפנסיה ההסתדרותיות במהלך השנים תמיכה כלכלית  

מונה שלושה אמצעי תמיכה וסבסוד שניתנו לקרנות הפנסיה  מרגליות. משמעותית על ידי המדינה

ערבות ממשלה למקרה של חדלות פירעון והבטחת תשואה באמצעות , הטבות מס :הוותיקות

                                                 
קרן המעניקה לעמית זכויות בגין ביטוח זקנה נכות ושארים  – Defined Benefitsשיטת קרן הזכויות המובטחות  64

רות בגין כל תקופת הצבירה לפי סולם צבירה מדורג בשיעורים מהשכר המבוטח בקרן ושבה הזכויות כאמור המגוד
עיונים בתקומת ישראל סדרת , "?הפנסיה לאן", רמי יוסף ואביה ספיבק:  ראו. לא ישתנו לצורך איזון אקטוארי

,  דניאל גוטווין וטוביה פרלינג, ראלי אסופה  בעריכת אבי ב ,מבט היסטורי  ועכשווי, נושא חברה וכלכלה בישראל
 .  399', כרך א

  
 ). 2000(  501-502' עמ, 493, )5(ד נד"פ, קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים' שושנה כץ נ 233/98א "ע  65

 .   .133 , 58ש "לעיל ה  כוכביד "פס 66 
  .  3.10.01ניתן ביום ) סםלא פור( מ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי בע' נ אורי פידלמן  1286/99ב "ע 67 



 

החצינו הקרנות , באמצעות התמיכה הציבורית המשמעותית שקיבלו, כך 68.אגרות חוב מיועדות

  .חלק מעלותה של שיטת הפנסיה החברתית על החברה כולה

רנות הפנסיה שערערו את יציבותן הכלכלית של ק 69עקב גירעונות אקטואריים גדולים

לסגור את קרנות הפנסיה באופן שלא  29.3.1995החליטה הממשלה ביום  ,ההסתדרותיות

 Pay"הסתיימה שיטת המימון של בכך  .תתאפשר עוד קבלת עמיתים חדשים לקרנות אלה

as You Go"  מוגדר הלקרנות סגורות שמספר חבריהן הפכו ההסתדרותיות וקרנות הפנסיה

  . הזמןהולך ומצטמצם עם חלוף 

בקרנות הפנסיה  נוסף" מהפך"ך נער, בצל המיתון הכלכלי שפקד את המשק הישראלי, 2003בשנת 

הרפורמה בוצעה כמהלך . ההסתדרותיות וניהולן הועבר מידי ההסתדרות הכללית לידי המדינה

יחד עם הלאמת קרנות הפנסיה נערכו . באמצעות חקיקה ראשית בכנסת, חד צדדי של המדינה

יצירת מגנון לאיזון אקטוארי של , דחיית גיל הפרישה: ם להבראת הקרנות ובהםמספר צעדי

האחדת שיטת , הקרנות המעביר את מלוא הסיכון של יצירת גירעון עתידי על חברי הקרנות

קביעת דמי ניהול מתשלומי הפנסיה , קביעת תיקרה לגידול השכר המבוטח, חישוב הפנסיה

החברים וביטול סבסוד מערכת הפנסיה באמצעות  אגרות חוב לפנסיונרים  ודמי ניהול שוטפים מ

 78כי המדינה תקצה  71)ביטוח( על שירותים פיננסייםבמקביל נקבע בחוק הפיקוח  70.מיועדות

  . לכיסוי גירעונות הקרנות  ₪72מיליארד

,  העברת קרנות הפנסיה ההסתדרותיות לידי המדינה הביאה לסיום את שיטת הפנסיה החברתית

ביטול שיטת , הפסקת שיטת ההצטרפות והמשא ומתן הקיבוצי. דבר לא נאמר בגלויגם אם ה

יצירת מגנון שיטת הזכויות המובטחות על ידי ולמעשה גם ביטול  "Pay as You Go"המימון של 

מסוכן חברתי . הביאו לשינוי מבנה פעולתן של הקרנות ומעמדן כמוסד חברתי, לאיזון אקטוארי

משאבים בין דורית ובין מגדרית הפכו קרנות הפנסיה למוסדות חיסכון  שתפקידו להבטיח חלוקת

  . של קבוצת העובדים המאורגנים הולכת ומצטמצמת עם הזמן

הלאמת קרנות הפנסיה ההסתדרותיות רוקנה מתוכן את האידיאולוגיה שמכוחה פעלו . ויותר מכך

לעובדה זו היתה .  קבוצתיתובכלל זה את רעיון הסולידאריות ה, מוסדות אלה במשך עשרות שנים

אומנם כפי . השפעה בלתי נמנעת גם על יחס מערכת המשפט כלפי קרונות הפנסיה ותכלית פעילותן

                                                 
 ).  א"תשס. (544, 529) 3(לא משפטים" אפליה בהסדרי החיסכון הפנסיוני ופתרונה המוצע"יורם מרגליות  68 

לעיל  יוסף וספיבק : ראו .בין כלכלנים קיימת מחלוקת  ןעל גובה הגירעונות האקטואריים והסיבות להיווצרות 69
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" הדדיות" "שוויון"המערכת המשפטית ממשיכה להשתמש באותם ביטויים של , שנראה בהמשך

  . נות משמעותןמילים מש, ללא בסיס אידיאולוגי של סולידאריות קבוצתית, אך למעשה" שיתוף"ו

להמשיך ולסבסד את   73לחוק הפיקוח 1'בפרק זגם את ההתחייבות שקיבלה המדינה על עצמה 

המשך הסבסוד תלוי כיום . מותניתזכות הפרישה המוקדמת של נשים יש לקרוא כהתחייבות 

ביכולתה של המדינה לשנות את עמדת הרשות המחוקקת כלפי פרישה מוקדמת מעבודה ולא 

הפחתת הסובסידיות שניתנה לקרנות הפנסיה החברתיות   .ליחסי עבודה קיבוציים ברצון הצדדים

  .  אינה מאפשרת להחצין את עלויות שיטת הפנסיה החברתית

לא מעט שחקנים חברתיים בשוק העבודה ובמערכת הפנסיה מעורבים בתהליך קביעת , לסיכום

ישה המוקדמת מעבודה נבדלת תופעת הפר, באשר לנשים. גיל הפרישה של נשים וגברים מעבודה

הכוחות הפועלים להוצאת עובדים . 1: מתופעת הקדמת גיל הפרישה של גברים בשלושה אופנים

הסובלות גם מהפליית גיל וגם מהפליית , מבוגרים משוק העבודה פועלים ביתר שאת כלפי נשים

שך קיומה של עדיין ממלאת תפקיד מרכזי בהמתפקידים מגדרית בתוך המשפחה   חלוקת .2. מין

פרישה מוקדמת של נשים עוגנה בשיטת הפנסיה החברתית . 3. תופעת פרישה מוקדמת אצל נשים

  .שהונהגה בקרנות הפנסיה ההסתדרותיות

סיכויו של מהלך העלאת גיל הפרישה של נשים להרחיב את שוויון ה מ התשובה לשאלה

ה עם כן בטיפול שיעשה תלוי להשפיע על הגדלת שיעור התעסוקה בקרב נשיםוההזדמנויות 

, Ebbinghaus של אם לשוב למסקנות מחקרו. לגורמים החברתיים לפרישה מוקדמת של נשים

להשפיע בעתיד הרבה פחות מהמצופה על  נראה כי רפורמה חד צדדית במערכת הפנסיה עלולה

המשך הפליית נשים בשוק העבודה ובחברה . הקטנת תופעת הפרישה המוקדמת של נשים בישראל

כלל מנבאים כי נשים מבוגרות תיאלצנה גם בעתיד לעזוב את מעגל העבודה בגיל מוקדם יותר כ

   .רשת ביטחון כלכליתלא כל לוזאת  מגברים  

                                                 
  :לחוק הפיקוח קובע 1'פרק ז  73

  : לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע) 8)(ב.(ט.78"
כל עוד לא הועלה גיל הפרישה ; לקצבת זקנה בהתאמהיועלה גיל הזכאות , הועלה גיל הפרישה לפי כל דין

של ) 1(יכוסה ההפרש על ידי הגדלת הסיוע הממשלתי מעבר לסכום הנקוב בפסקה , לגבר ולאישה 67לגיל 
ההפרש שבין התחייבויות  –" ההפרש", פסקה זו ןלעניי; של אותו סעיף) 2(כאמור בפסקה , )א(יד 78סעיף 

 67לגבר ואישה לבין התחייבויות הקרן כשגיל הפרישה הוא  67הפרישה לגיל  הקרן כפי שיהיו אם יועלה גיל
לסכום הגלובלי     ; ואילך 1953לאישה שנולדה בחודש מאי  64ואילך וגיל  1942לגבר שנולד בחודש מאי 

מתווסף הסכום שמופיע בסעיף  1) א(יד .78שהמדינה התחייבה לשלם לסבסוד הקרנות הוותיקות בסעיף 
)2 .(  

  ):2)(א.(יד.78
שהדבר יידרש   ככל , )8)(ב(ט78כהגדרתו בסעיף , סכום בגובה ההפרש, יוסף) 1(לסכום הסיוע לפי פסקה 

  ."לפי הסעיף האמור
  
  
  



 

  המשפט הישראלי ופרישה מוקדמת של נשים מעבודה .2

  
עם ם אחר פפעהמחלוקת סביב סוגיית פרישה מוקדמת של נשים שנה עולה  30- מזה למעלה מ

.   ועקב כך מהווה סוגיית מפתח בנושא השוויון המגדרי במשפט הישראלי, והציבוריבשיח המשפטי 

התנהל  1987בשנת  1בקווים כללים ניתן לומר שעד חקיקת חוק גיל פרישה שווה לעובד ולעובד 

של  מאבק להשוואת גיל פרישת חובהכ, עיקר הדיון בקביעת גיל פרישת נשים בזירה המשפטית

נושאי . הפרישה מעבודה נתפס כשלב האחרון במסלול העבודה של האישהוהליך , נשים לגברים

תמכו עמדתם בטיעונים ו, שוויון כזהות בין המיניםדגל השוויון המגדרי השתמשו בדוקטרינות של 

בשלב זה מילאה המערכת המשפטית תפקיד . על הצורך בשוויון הזדמנויות בעבודהליבראלים 

בית המשפט העליון . בהסדרי העבודה המקובלים במשק וייםשינ 3נבוויצרה בפסק דין  2מכוון

להשתתף באורח שוויוני  זכותמילא תפקיד מפתח במימוש עיקרון השוויון כאשר קבע כי לנשים 

בית המשפט העליון היה . והעמיד את עיקרון השוויון בראש הסולם הנורמטיבי בחיי העבודה

בחוק גיל פרישה שווה והיה גם מי שידע לעגן שלידתה , ראשון לתת לגיטימציה לשיטת האופציות

    4 .בהסכמי עבודה קיבוצייםינים את השיטה בדרך המקדמת שוויון בין המ

נסיגת מערכת המשפט מתפקיד מוביל במערכה על קביעת גיל פרישת נשים התרחשה במקביל 

כאשר  נטלה המדינה את מושכות הדיון לידיה 90-לקראת סוף שנות ה. למשבר מערכת הפנסיה

 5.בראשות השופטת נתניהוסוגיית גיל הפרישה מעבודה ינת לבחועדת ציבורית  1997כוננה בשנת 

עיקר דיוני ועדת נתינהו ומסקנותיה התמקדו בהיבטים הכלכליים  של פרישה מוקדמת מעבודה 

המשך הדיון נוהל בזירה הציבורית כאשר התנגדות מצד . והשפעתם על המשק ומערכת הפנסיה

נשים ועובדים להשוואת גיל פרישת נשים לגברים הביאה לאימוץ חלקי של מסקנות הועדה  ארגוני

בטיעונים לטובת המשך מתן זכות פרישה מוקדמת לנשים עברו התומכים  6.בחוק גיל פרישה

לנימוקים שמקורם , מנימוקים שמקורם בתפיסה הליבראליות של שוויון פורמאלי בין זהים

     . ת וההתאמהבדוקטרינת ההעדפה המתקנ

                                                 
חוק גיל "או " חוק גיל פרישה לעובדת ולעובד": להלן( .1987-ז "התשמ, חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד  1

  )."פרישה שווה
המשפט באמצעות תמריציו ולעיתים אפילו הצהרותיו עשוי להשפיע על : "ליפשיץציע על פי האבחנה שמ 2

גם תפקידים נוספים כגון ... יש למשפט, לצד תפקידו כמכוון התנהגויות, ברם. התנהגותם העתידית של בני אדם
ד ומבקש התפקיד המכוון של המשפט צופה פני עתי. עשיית צדק בין בני אדם והגנה על צדדים חלשים בחברה

לשנות את המציאות החברתית הקיימת ואילו התפקידים האחרים ממוקדים במצב הקיים או אפילו במקרה 
אוריה האזרחית של יהידועים בציבור בראי הת, שחר ליפשיץ  ."הספציפי ומנסים להגיב עליו בדרך הטובה ביותר

  .220) 2004( דיני המשפחה
ץ "בג: "להלן) (1990(  749) 4(ד מד"פ, 'ן הארצי לעבודה בירושלים ואחבית הדי' ר נעמי נבו נ"ד 104/87צ "בג 3 

 ").  נבו
  ).  2002( 663) 6(ד נו "פ' ואח בית הדין הארצי לעבודה' נ' איתנה ניב ואח 6845/00ץ "בג 4 
  ").ח ועדת נתינהו"דו: "להלן( 2000יולי , הציבורית לבחינת גיל הפרישה מעבודה ועדהח ה"דו   5
 )."חוק גיל פרישה: "להלן( 2004-ד"התשס, גיל פרישהחוק    6



 

לא ייצבו , אשר ככלל דחו את גיל הפרישה לנשים וגברים 7ההסדרים החדשים בחוק גיל פרישה

בשיח המשפטי תלויה ועומדת שאלת הלגיטימיות של . את המערכות הציבוריות והמשפטיות

כפי שעולה מאמרות אגב שהושמעו , ההסדר המאפשר פרישה מוקדמת לנשים בחוק גיל פרישה

במקביל מונחות  על   8.פידלמןפרשת כאות בדיון על השוואת זכויות האלמן לאלמנה בבכל הער

 הצעה מטעם חברת הכנסת - בהן 9 ,שולחן הכנסת מספר הצעות חוק בנושא גיל פרישת נשים

  10. שנה 62המבקשת להבטיח כי גיל פרישת חובה לנשים לא יועלה מעל יחימוביץ 

אך   ,בישראל ע בדבר חקיקה גיל פרישה לנשים ולגבריםלא נקב 11,חוק גיל פרישהנחקק ר שאעד 

קיומן  12".ידיעת דיינים"במגזר הפרטי נחשב  פרישה שונה לגברים ולנשיםגיל קיומה של נורמת 

של הוראות חוק שונות בתחום יחסי עבודה וביטחון סוציאלי מלמד כי אכן האבחנה בגיל פרישת 

עד תיקון , קבע חוק פיצויי פיטוריםך לדוגמא כ. גברים ונשים היתה מקובלת במשפט הישראלי

, להתפטר בדין מפוטר, 60ועובדת לאחר גיל  65כי זכותו של עובד שעבר את גיל , ד"תשס

הבחין , חוק הביטוח הלאומי 13.שישולמו לעובדים הפורשיםמעמד הפיצויים  סדרוהובהתאמה 

 60ן נשים שמועד זכאותן בגיל לצורך זכאות לזכויות סוציאליות שונות כמו קבלת קצבת זקנה בי

   65.14לגברים שמועד זכאותם גיל 

קיבוציים  עבודה בהסכמי פרישה שונה לגברים ולנשיםחובת גיל  הוסדר ניםהמאורגבענפי המשק 

הסכם הקיבוצי הכללי בדבר הנהגת פנסיה הוראות ה . ההסתדרותיות ובתקנוני קרנות הפנסיה

                                                 
בהתקיים התנאים , הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל: "לחוק גיל פרישה קובע 3' ס   7

' ובכפוף להוראות פרק ד, לגבר 67גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור הוא גיל , הקבועים לכך על פי דין או הסכם
גיל הפרישה לנשים יועלה בהדרגה כך שגיל הפרישה לאישה שנולדה החל , לתוספת' על פי חלק ב". לאישה 62 גיל –

 שנים 64ואילך יהיה  1953מחודש מאי 
מבטחים  2911/05ץ "דיון במאוחד עם בג, 'ר חבר הכנסת ראובן רבלין ואח"יו' נ' משה אלחנתי ואח 4948/03ץ "בג 8

: להלן.  ( 15.6.08ניתן ביום ) לא פורסם(  בית הדין הארצי ' נ' מ ואח"ובדים בעמוסד לביטוח סוציאלי של הע
  ").ץ פידלמן"גב"

הונחה על שולחן הכנסת ביום  אשר 2006 –ו "התשס, )גיל הפרישה לאישה –תיקון (הצעת חוק גיל פרישה :ראו 9
כנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי עשרה על ידי חבר ה-הונחו על שולחן הכנסת השששהצעות חוק זהות ו 29.05.06
עשרה על ידי חברת הכנסת - הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש).2479/פ, 1916/פ(הכנסת 

   ).1891/פ(אורית נוקד 
  2984/17/פ /פ( 2007  - ח”התשס, )תיקוני חקיקה(חוק גיל פרישה לאישה הצעת הגישה יחימוביץ שלי חברת הכנסת  10

   .   8.10.07יום ב)  
  . 6ש  "לעיל ה חוק גיל פרישה  11
בית הדין : "להלן) (1986( 202, 197ע יח "פד, 'הסוכנות היהודית לארץ ישראל ואח –ר נעמי נבו "ד 73-3/ ע מו"דב 12

  .")נבו ד"סהארצי בפ
 לאחר דאו התפטר עוב 60לאחר שהגיעה לגיל  התפטרה עובדת): ה( 11סעיף  1963ג "חוק פיצויי פיטורים התשכ 13

ואולם מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים . חוק זה כפיטורים ןרואים את ההתפטרות לעניי 65שהגיע לגיל  
כמשמעותה בסעיף , כל סכום המשתלם לעובדת או לעובד מקופת גמל, המגיעים מכוח סעיף קטן זה או במקומם 

 והא אם , כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם ושנועד לשמש, עקב תשלומי המעביד לקופה, לפקודת מס הכנסה 47
 . 20או  14לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיפים 

המבחינה בין מועד  חקיקה הסוציאליתהפירוט מציג בית הדין  .202, 12ש "לעיל ה ,ד נבו"בית הדין הארצי בפס  14
, ]נוסח משולב[הלאומי  לחוק הביטוח) א(12' ס: שהיתה תקפה במועד פסק הדין הפרישה של נשים וגברים

ביטוח נכות (כא לאותו חוק 127סעיף ; )דמי אבטלה(ג לאותו חוק 127סעיף ; )קצבת זקנה(1968 -ח"התשכ
נוסח ) [תגמולים ושיקום(א לחוק הנכים 7סעיף ; 1981-א"התשמ, לחוק הבטחת הכנסה) 4) (א(2סעיף ; )כללית
לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה 10' ן מסבתיקו , להסכם הניידות2בסעיף 1959.-ט"התשי, ]משולב

      .202,  שם .1950-י"התש, )ושיקום תגמולים(



 

שיינים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של מקיפה בתעשייה שנחתם בין התאחדות התע

חובת הפרישה לפנסיית . א:  פרישה לפנסיה " :כך .א. 7קבע בסעיף  1979בשנת שנערך , העובדים

והוא זכאי לפנסיה ) באישה 60- שנים בגבר ו 65(בהגיע חבר פנסיה  מקיפה  לגיל  פרישה  : זקנה

במועד הפרישה הסמוך לתאריך  , ודתויהיה חייב לפרוש מעב, בהתאם  לתקנותיה"  מבטחים"מ

קרן הפנסיה , לתקנון מבטחים. א. 24הוראה משלימה הופיעה בסעיף . "כמפורט בתקנות,  האמור

. אישהשנה ומעלה ב 60 - שנה ומעלה בגבר ו 65גיל הפרישה הוא "אשר קבע   ,הגדולה בישראל

כמו כן  15".ההצטרפותומעלה אם נקבע בהסכמה בהסכם  65יהיה  אישהאולם גיל הפרישה של 

, נקבע בתקנוני קרנות הפנסיה ההסתדרותיות הסדר לפרישה מוקדמת עם הפחתת זכויות מדורגת

ההנחה שנשים פורשות  16.המביא בחשבון את זכאותן של נשים לפרישה מוקדמת, לנשים ולגברים

ציה בגיל מוקדם מגברים יכולה גם להסביר מדוע בקרנות הפנסיה הוותיקות לא הוסדרה אופ

 10כאשר תקופת ההכשרה המינימאלית הנדרשת היא , 55להצטרפות נשים שהחלו עבודתן בגיל 

  . שנות עבודה

נהג המגזר הציבורי מלכתחילה באופן שוויוני כלפי פרישת נשים כגברים , בהבדל מהמגזר הפרטי

ה אינו מבחין בין אישה לגבר בקביעת הקריטריונים לפריש 17חוק שירות המדינה. מעבודתם

 , 70ל יהמסדיר את פרישתם של שופטים בג 18המשפט-חוק בתיוכך גם , ישירות הציבורעבודה במ

                                                 
וקרנות הפנסיה , הם שקבעו את מועדי סיום העבודה של נשים וגברים במגזר המאורגן, הצדדים ליחסי עבודה 15

נים מלמד על ניסוח לא עיון בתקנוני הקרנות השו, עם זאת. קבעו את התנאים לקבלת קצבה קצבת זקנה בהתאמה
ואחרים על דרך של זכות , חלק מהתקנונים מדברים על פרישה מעבודה בלשון ציווי. אחיד בתחום זהלגמרי 

  :הנה מספר דוגמאות. לקבלת גמלה
  .אישהשנה מלאות ב 60 -שנה מלאות בגבר ו 65גיל הפרישה הוא ) א 28" קבע 1957 הדורת תקנון מבטחים מ   
  : קבע 1960 הדורתמ) כיום קרן מקפת(מ "נסיה של קופה מרכזית לתגמולים ופנסיה לפקיד בעקרן הפ ןתקנו    
תשלם לו הקרן קצבה חודשית לכל ימי חייו , אישהשנים  60-ו, גבר –שנה  65חבר שהגיע לגיל קצבת זקנה ) א 24"    

  ."בתנאים הנזכרים למטה
גיל הזכאות לפנסיה בעת  -גיל פרישה ": בהגדרות, נקבע בחלק הראשון 1976הדורת תקנון קרן פנסיה מקפת מ

  ."אישהשנה ב 60-שנה בגבר ו 65הפרישה מהעבודה הוא 
, אישהשנה  60-ו, גבר –שנה  65חבר שהגיע לגיל קצבת זקנה  .א 23: "קבע 1981 הדורתתקנון קרן הפנסיה מקפת מ

  .תשלם לו הקרן קצבה חודשית לכל ימי חייו בתנאים הנזכרים להלן
גיל הזכאות לפנסיה לעת זקנה הוא  –גיל פרישה " :בסעיף ההגדרות קבע 1988הדורת ון קרן הפנסיה מקפת מתקנ

  ."אישהשנה ב 60-שנה בגבר ו 65
גיל הפרישה . 39: "קבע 1956 מהדורתמ "תקנון הפנסיה של קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע

  . שנה 60בת  אישהשנה ו 65גבר בן : במוסד לעת זקנה הוא הגיל הרגיל לפרישה מן העבודה -הרגיל מעבודה
    גיל הפרישה הרגיל מן העבודה הוא שישים וחמש ) א( 16 -גיל הפרישה הרגיל " 1971הלכות הגמלאות מהדורת    

        ".אישהשנה בגבר ושישים שנה ב
י התקנות לקרן במשך "דמי גמולים עפחבר אשר שולמו עבורו " :2002לתקנון מבטחים מהדורת  27סעיף : לדוגמא 16

טרם . חודש 60אולם לא לפני , יהיה רשאי בהסכמת המעביד לפרוש לפנסיה מוקדמת) חודש 180(שנים לפחות  15
על פי , בעת הפרישה  ובהפחתה, ה יחושב לפי השיעור המגיע לחבר עקב חברותוישיעור הפנס. הגיעו לגין הפרישה
הפחתה  0.5%לנשים , הפחתה מהפנסיה לכל חודש הקדמה 0.416%לגברים  –שיים הבאים ודמקדמי ההפחתה הח

  ".מהפנסיה לכל חודש הקדמה
קובעים מספר קריטריונים לפרישת עובד  1970ל "תש] נוסח משולב) [גמלאות(לחוק שירות המדינה  18-ו 17סעיפים 17

  .לגבר אישהללא אבחנה בין , מדינה מהשירות הציבורי
  .1984-ד"התשמ, ]נוסח משולב[המשפט - ק בתיולח) א( 13סעיף   18 



 

בע וקה 20חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראלו 19,חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון

    .גיל פרישה זהה לעובדת ולעובד

  
  ת נבו וניבופרש: המאבק נגד כפיית פרישה מוקדמת .2.1

 ר"דבעניינה של   80-ביטול פרישה מוקדמת כפויה לנשים בשנות הלבק המשפטי תחילתו של המא

שנים כסוציולוגית בכירה במחלקת ההתיישבות של הסוכנות  25עבדה  ר נבו "ד  21.נבו נעמי

אלת גיל  קבע, המהווה הסדר קיבוצי דו צדדי, סוכנותלחוקת העבודה לעובדי ה 6סעיף  . היהודית

ר נבו פוטרה "ד. 65 - בעוד שגיל פרישת חובה לגברים נקבע ל ,שיםלנ פרישת חובהכגיל  60

חוקת ועתרה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה להצהיר כי , 60מעבודתה בגיל 

לצוות על עקב כך התבקש בית הדין ו, העבודה לעובדי הסוכנות מפלה נשים הפליה פסולה ואסורה

 על הפסדיה בשל הפרישהאותה לפצות , ו לחלופיןא, 65הסוכנות להמשיך ולהעסיקה עד גיל 

  22. דחה את התביעהבית הדין האזורי לעבודה . 60בגיל הכפויה 

על . ר נבו"של ד ערעורהדחה את  ,בהרכב  מורחב של שבעה שופטים, בית הדין הארצי לעבודה

 "המגבילה ההגנ"וצדק על פי דוקטרינת המ לפני גברים חיוב נשים לפרוש מעבודתן ,פי דעת הרוב

בית הדין הסיק מקיומן של הוראות חוק שונות המבחינות בין   23.ועל כן אינו יוצר הפליה פסולה

כי המחוקק נתן לגיטימציה לנורמה חברתית מקובלת של , נשים לגברים לעניין גיל הפרישה

היות וחובת הפרישה המוקדמת מלווה , על פי דעת הרוב 24.פרישה מוקדמת לנשים מעבודה

בית הדין הארצי  .ממילא האישה לא נפגעת בשל הפרישה) להבדיל מפיטורים(פנסיוני בהסדר 

לא נקבע , מצא חיזוק לעמדתו גם בעובדה שלמרות השינויים בזכויות נשים בעבודה בארץ ובעולם

בית  26.הוראה האוסרת כפיית פרישה מוקדמת על נשים 25בדבר הפליה בעבודה ובמשלח ידבאמנה 

על יסוד , "תיקון עולם"לשם  קיבוציה )או הסדר( הסכםבהוראותיו של הדין סירב להתערב 

                                                 
  .1969ט "חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון תשכ 19 
  . 1985-ה"התשמ,]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל ל 13סעיף  20 

שלוש רופאות במאבק משפטי להשוואת זכות הפרישה של נשים לגברים היו  לפתוחראשונות הרדאי מזכירה כי  21
מאבקן המשפטי והציבורי הביא לשינוי בהוראות , אף שעניינן לא הסתיים בפסק דין. בכירות בבית חולים הדסה

אוריה ית"פרנסיס רדאי . ההסכם הקיבוצי בהדסה באופן המשווה את מועד פרישת רופאות לרופאים בהדסה
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם  24-25 ,19" רטרוספקטיבה, משפטית חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראל

     ).  2007) (דנה פוגץ, יפעת ביטון, רביד - שלומית יניסקי, ארז-עורכות דפנה ברק(
   ).לא פורסם( הסוכנות היהודית' ר נעמי נבו נ"ד  3-865/ ע  מה"תב פסק דינה של השופטת עדנה גבריאלי 22
  .221 12ש "לעיל ה, ד נבו"בית הדין הארצי בפס 23
  .221  12 ש"הלעיל נבו  ד"פסבית הדין הארצי ב 24
  .)10כרך , 288כתבי אמנה (12.1.1960 ונכנסה לתוקפה לגבי ישראל ביום 12.1.1959 אושרה בידי ישראל ביום   25
לאומי בדבר עובדים בגיל מתקדם  –של ארגון העבודה הבין  162' בית הדין כנראה לא היה מודע להמלצה מס 26

, ככל האפשר: "קובע 21סעיף . זו מורה כי הפרישה מעבודה צריכה להיות רצונית ולא כפויה המלצה. 1980משנת 
 הפרישה ,להבטיח שבמסגרת הסדרת המעבר ההדרגתי מחיי העבודה לחופש פעילות) א( –יש לנקוט צעדים על מנת 
  ).2004( 78, מי מפחד מהגיל השלישירות בן ישראל וגדעון בן ישראל : ראו". מעבודה תהיה רצונית



 

אינה  ו, "סבירה"אבחנה היא  )ובמקרה הזה במספר חוקים( בחוקקיימת חזקה כי אבחנה שה

בית הדין הארצי לעבודה נתן איפוא גושפנקא להפליה נגד נשים   27.הציבור נוגדת את תקנת

  . גן על נשיםשנועדו כביכול לה 28מטעמים פטרנליסטיים

גיל פרישה כי ופסקו כי יש לקבל את התביעה ולהצהיר , שני חברי מותב חלקו על דעת הרוב

לדעת שופטי המיעוט עקב  .כלפי נשים פסולה מחייב לנשים נמוך מזה של גברים הוא בגדר הפליה

ה ווחפגיעה בראלא , פרישה מעבודה אינה מהווה הטבה, שינויים שחלו בשוק העבודה ובחיי נשים

יש להעמיד אינטרסים שונים   הפגיעה שנגרמת לנשים מול. של העובדת הכלכלית והחברתית

, שינויים טכנולוגייםהמצדיקים כפיית פרישה מוקדמת כמו הצורך לצמצם את כוח העבודה עקב 

לדעת שופט , עם זאת. ודרישת מעבידים לאפשר גמישות ניהולית ורענון של כוח העבודה המבוגר

הפליה חיוניים לחברה ופעול בכך לביטול  יםחברתיים להוביל שינויפקידו של בית הדין המיעוט ת

על פי דעת המיעוט לא קיים יותר הבדל רלוונטי  בין נשים לגברים . כלפי נשיםבלתי מוצדקת 

או תפקוד האישה בעבודה או כושרה  תוחלת החייםלא . המצדיק הבחנה מגדרית בגיל פרישה

כך גם שיעור התשלומים הזהה שמשלומות . על נשים על ידי הפסקת עבודתןיוצרים צורך להגן 

נשים רבות העובדה ש. נשים לקרנות הפנסיה שולל מאליו כפיית גיל פרישה שונה לעומת גברים

 בקביעת גיל פרישה העדפפליה או ההמשפטית  אינה מצדיקה מעדיפות לפרוש בגיל מוקדם

    .ת את גיל הפרישה של נשים וגבריםהשוולד ראוי לפי דעת המיעוט בעתי, על כן. מעבודה

חילוקי דעות בסוגיית כפיית פרישה מוקדמת לנשים בבית הדין הארצי לעבודה באו לידי ביטוי   

דחה  חבקין בעניין. ותוצאתו הפוכהנבו  פורסם זמן קצר אחרי פסק דיןר שא חבקיןגם בפסק דין 

ביקש לקבוע קיומו של ר שאמעביד ת טענ, טיםבהרכב שונה של שופ, בית הדין הארצי לעבודה

בית הדין ביסס החלטתו בעיקר על כך שגיל פירשה  60.29לפיו אישה פורשת בגיל כללי במשק  נוהג

גיל פרישה חובה  ".שווה לעובד ולעובדת חל הן בשירות המדינה והן במוסדות הסתדרות שונים

ערים אנחנו למאבק . של המאה העשרים לנשים עובדות בשנות השמונים" מובן מאליו"אינו תנאי 

של האישה העובדת להשיג שוויון זכויות ולא שמענו טעם כלשהו המצדיק הפליה בין עובד 

                                                 
  .221 12ש "לעיל הנבו ד "פסבית הדין הארצי ב 27 
  ).ד"תשנ( 260-262, 241 ד"כ משפטים"  על השוויון"פרנסיס רדאי   28
אשר  ,אביב-ראש המחלקה לאיגוד מקצועי במועצת פועלי תל- יושבד חבקין את עדותו של "בית הדין דחה בפס 29

או קרן " מקפת"יה מקיפה המסונפים לקרנות הפנסיה כגון בכל מקומות העבודה הקשורים בהסכם פנס"העיד כי 

' דבורה חבקין נ 40-3/ע מח"דב ".60ונשים בגיל  65פורשים לגמלאות גברים בגיל , הגמלאות המרכזית או נתיב

אף שפסק הדין ניתן בשנת ").  ד חבקין"פס: "להלן( ).1988(  171, 169' ע  כ"פד ,מ"גמול חיסכון לחינוך בע –גחלת 

  ,1208ח "ס(1987 -ז"התשמ, המקרה דנן קדם לחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובדבית הדין מציין כי  1988

  .)48' ע, 26.3.1987, ז"התשמ

  



 

תנאי  אישי חוזה עבודהתוך הוראות בית הדין אף סירב לקרוא ל 30."לעובדת לגבי גיל פרישה

נאי מכללא הינה כלי תורת הת"ש וזאת בנימוק  60מכללא על פיו נשים פורשות מעבודתן בגיל 

הפליה בין עובדת לבין . פי נורמות מקובלות ורצויות-משפטי המיועד להשלים חוזה עבודה על

בית הדין חייב את המעביד  31."דין זה-ידי בית- עובד איננה נורמה הראויה להנשמה מלאכותית על

   .60לשלם לעובדת פיצויי הפרה בגין פיטורים בגיל 

חוק גיל נכנס לתוקף , ר נבו"ן הארצי לעבודה דחה את תביעתה של דזמן קצר לאחר שבית הדי  

בדין " שיטת האופציות"חוק גיל פרישה שווה ייסד לראשונה את  32.פרישה שווה לעובדת ולעובד

גיל פרישה  תבעוהסכם או הסדר קיבוצי ק, בצו הרחבהשהוראה כי במידה   קבעהישראלי כאשר 

פרישה גיל ה פרוש בכל מועד שביןבחור לאופציה להבדת תהיה לעו, לעומת עובד תנמוך לעובד

החוק הורה גם על שמירת זכויות מטיבות לנשים   33.הפרישה שנקבע לעובדגיל ל לעובדת שנקבע

   34.ת גמל או נוהגופתקנון של ק, חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, בחוקשמקורן 

    

עתירה  הבית המשפט העליון את בפסק דין מהפכני קיבל . לבית המשפט העליון עתרה ר נבו"ד  

בית המשפט   35.פסולה מהווה הפליה מעבודה לעניין גיל פרישה גדריםוקבע כי הבחנה בין המ

כך פסק . בוחן מה משמעות כפיית פרישה מוקדמת על שוויון ההזדמנויות של נשים בשוק העבודה

  :  האשהדינה של השופטת נתניהו ממקם את הליך הפרישה כשלב במסלול העבודה של 

ניתנת 60.בגיל  במיוחד כאשר היא אופרטיבית, קשה להבין את הסיבה הרעיונית לאותה הפליה" 

להבנה ולהצדקה הבחנה מסוימת בגישה לתנאי עבודתם של גברים ונשים בשלבי חיים מוקדמים 

הרי זכאית היא , באותן שנים בהן ממלאת האישה את תפקידה כאם לילדים קטנים. יותר

לחופשות להטלת עבודות הדורשות מאמץ פיסי , בעיקר בכל הנוגע לשעות העבודה, להתחשבות

כשהילדים ברוב המקרים כבר עזבו את בית הוריהם , 60אולם כאשר מגיעה האישה לגיל . מיוחד

, אם מעוניינת היא, הרי דווקא זהו הרגע בו האישה, והקימו לעצמם חיים עצמאיים משלהם

לפרוש מעבודתה , בגלל היותה אישה, לאלץ אותה. ה בעבודתהיכולה להתפנות יותר לעיסוקי

                                                 
  . 29ש "לעיל ה חבקיןד "פס  30
  .173 29 ש"לעיל ה, ד חבקין"פס 31
  .1 ש "לעיל ה ,לעובדת ולעובד חוק גיל פרישה שווה  32
בע בהסכם קיבוצי גיל פרישה לעובדת הנמוך מגיל נק":קבע 3ש "וה לעובדת ולעובד לעיל הלחוק גיל פרישה שו 2' ס 33

לפרוש מעבודתה בכל גיל שבין , על אף האמור באותו הסכם קיבוצי, תהא לעובדת זכות, פרישה שנקבע בו לעובד
  .  "ישה שנקבע לעובדרגיל הפרישה שלה ובין גיל הפ

  .1ש "ולעובד לעיל ה לחוק גיל פרישה שווה לעובדת 4 'ס 34
 . 756 3ש "נבו לעיל הץ "בג 35



 

אשר בתנאי חיינו , זו אכן הפליה, בשלב זה של חייה ולנטוש את מימוש תקוותיה במישור זה

הרציונל של דברי נתניהו  36."ואין להשלים עמה, המודרניים נראית בלתי מוצדקת ובלתי סבירה

  . לנשים מבוגרות בשוק העבודה ותשוויון הזדמנויתפקיד המשפט להבטיח : ברור

מול . בית המשפט העליון רואה בהליך הפרישה מעבודה שלב במסלול העבודה של האישה

כי ברוח התפיסה הליבראלית השופט בך העמדה הפטרנליסטית של בית הדין הארצי לעבודה טוען 

כהגדרתו " ההגנה מגביל"או (, של האישה אינה מהווה העדפה חיוביתמעבודה פרישה מוקדמת 

השופט  .במישור האישי החברתי והכלכלי, בותורמ והשלכותיה השליליות, )של בית הדין הארצי

והמעבר , יציאה ממעגל העבודהומונה את ההשפעות השליליות של , בך ממשיך לפתח נושא זה

לכפיית  37".נהזק"ה של סטיגמשוליים הפסיביים המלווה בל, עשייההו הרייצממרכז מעגל ה

פרישה מוקדמת אינה שכן  ,מיוחדמוקדמת על נשים עלולה להיות תוצאה כלכלית קשה בפרישה 

פרישה . ר נבו לצבור את מלוא הזכויות הפנסיוניות עד הפרישה"מאפשרת לנשים כדוגמת ד

פרישה . גבוה פסד חמש שנות שכרמוקדמת קוטעת התקדמות מקצועית וכלכלית ומביאה לה

. של נשים מיצוי הפוטנציאל התעסוקתיקצועית ובכך לפגוע בהמוקדמת יכולה לעצור התקדמות מ

רחוק פוגע בנשים גם בתקופה שקודמת נטיית מעבידים להעדיף קידום עובדים שמועד פרישתם 

עומס ב בגיל מבוגר אין כל הבדל רלוונטי בין נשים לגברים שבגינו יש מקום להקל      38.לפרישה 

משפטית להעדפה שקיימת אצל חלק מציבור הנשים אין משמעות  39.דווקא אצל נשים העבודה

שכן  העדפת קבוצה אחת אסור שתבוא על חשבון זכותן הכללית של נשים , לפרישה מוקדמת

אינה היתה להגן על נשים המטרה מטרת הצדדים להסכם גם אם  65.40להמשיך לעבוד עד גיל  

תוצאה הסופית כפי שהיא ההבחנה הוא המשמעותי אלא המניע ללא . נפל בומתקנת את הפסול ש

 41.מצטיירת במציאות החברתית

השופט בך מדגיש את התפיסה שאפליה קבוצתית היא תופעה חברתית המחייבת התייחסות  

גמת בתחושת והיא פ. ההפליה היא נגע היוצר תחושת קיפוח ותסכול" 42.שיפוטית מיוחדת

חברה אשר בה נוהגת הפליה . אציה החיובית להשתתף בחיי החברה ולתרום להבהשייכות ובמוטי

קיימת סכנה  ."ומדינה שבה נהוגה אפליה לא תוכל להיקרא מדינה מתוקנת, איננה חברה בריאה
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שלא תמיד , נראה" : הפליה כלפי נשיםממשית שבתי המשפט לא ישכילו להבחין  בתופעת ה

את , גמהלדו, ראה לעניין זה. קיימת ערנות מספקת לנושא ההפליה כאשר זו פועלת נגד נשים

כי גיל הפרישה , כמקרה היפותטי, נניח 531.' בעמ, ]6[ 89/85א "העובדות ששימשו רקע לע

מהנימוקים שבני עדה זו מעדיפים לשבת בחיק , המוקדם היה חל על יוצאי עדה מסוימת

וכן כי פרישה כפויה זו מהווה הגנה , משפחתם וכי לדידם ההשתתפות בשוק העבודה הינה משנית

, כי הכללה מעין זו, אין ספק בלבי. בשל העומס הרב בו נשאו בתקופת בחרותם, רםמיוחדת עבו

ברי שלא הייתי נזקק כלל . היתה מצטיירת מיד כהפליה הזועקת לשמים, והקביעה שבעקבותיה

כי המדובר בהפליה , לפרט את ההשלכות הכלליות השליליות של ההבחנה כדי לנמק את הקביעה

אם אין הבחנה , עליו לבחון בשבע עיניים, תקל בהבחנה בין קבוצותכאשר בית המשפט נ .פסולה

עיגון ההבחנה  .שאין מקורן אלא בדעה קדומה, זו מבוססת על תפיסות כוללניות סטריאוטיפיות

שנשים אינן יכולות , המפלה בין גברים לנשים לעניין גיל הפרישה יש בו כדי לחזק את התפיסה

  43."ל יש בכך כדי לפגום בשוויון ההזדמנויות של נשיםובפוע, להיות שוות בשוק העבודה

, מיישום עקרון השוויון והוראות חוק שווי זכויות האישה הלכה למעשה, לדעת השופט בך

לניתוח החקיקה שקדמה לחוק גיל פרישה  כאשר עולות מספר אפשרויות פרשניות סבירותברור ש

בניגוד , על כן. ות הפרשנית המצרה אותןתועדף זו אשר מעגנת זכויות יסוד על פני האפשרשווה 

לא די בקיומן של  הוראות חוק המצביעות לכאורה על הכרת המחוקק , לדעת בית הדין הארצי

אלא דרושה חקיקה מפורשת כדי לשלול מן העותרת את , בשוני בין גבר לאישה לצרכים מסוימים

עת היתה זכאית לסעדים כיוון שהתוב 44.הזכות לפרוש בגיל השווה לגיל הפרישה של גברים

המבוקשים גם לפני שנחקק חוק גיל פרישה שווה אין בהוראות חוק זה כדי לשלול ממנה לקבל 

ועל כן יש בו כדי , קיים תולדה בלתי נמנעת של מצב חברתי ומשפטיהינו החוק .  סעדים אלה

נוסף חיזוק  45.אסורה פליהעל נשים המוקדמת בכפיית פרישה  ללמד על כך שהמחוקק רואה

לאור   Marshall.46בפרשת  להחלטתו מוצא השופט בך בהלכה שנקבעה על ידי בית הדין האירופי

וסותר בנוסף את , את תקנת הציבור נוגדלחוקת העבודה של עובדי הסוכנות  6המסקנה כי  סעיף 

 משפט יתערבה שביתקובע השופט בך כי ראוי ונכון ,  לחוק שיווי זכויות האישה 1הוראות סעי 

                                                 
  .761, 760  3 ש"ץ נבו לעיל ה"גב 43
 .765 3ש "ץ נבו לעיל ה"בג 44
  .766 3ש "ץ נבו לעיל ה"בג 45

 46 Case 152/84 Marshall v. Southampton and South West Hampshire Area Health  Authority 
(Teaching), (1986) 1 Common Market Law Reports (C.M.L.R) 688                                                           

 



 

השופט בך מציין כי לעומת ההפליה הגלומה בחיוב אישה  47.סעיף זה ויבטלהסדר הקיבוצי ב

 ,לפני גברים לפרושנשים המעוניינות לזכות בחירה מוצא פגם במתן אין הוא , לפרוש בגיל מוקדם

   48.כל הנוגעים בדבר להיות לתועלתם של לדעתו עשויהדבר 

.  גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד על דרך ההרחבה בתי הדין לעבודה יישמו את הוראותיו של חוק

כך למשל בית הדין הארצי לעבודה פרש באופן מרחיב את זכות העובדת לבחור את מועד פרישתה 

בעניין . גם כאשר מקור ההוראה הכופה פרישה מוקדמת בחוזה עבודה אישי ולא בהסכם קיבוצי

המחוקק בישראל היא להביא לשוויון בגיל מדיניותו של " קבע בית הדין הארצי לעבודה כי בליץ

    49".בהתאם לבחירתה של העובדת, של עובד מול גיל פרישת החובה, עובדת פרישת החובה של

  

ונעמי  יבאיתנה נפרשת האחיות , כדרכם של חוקים חברתיים שנועדו לקדם קבוצות חלשות

. אינו נטול קשייםאורטל המחישה את העובדה שגם יישום חוק גיל פרישה לעובד ולעובדת 

קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ל שתייכוהו ,קופת חולים הכלליתבחיות כא עבדו התובעות

זכאות הלעומת מועד , 60בגיל  יחל מועד זכאותן לפנסיית זקנה קבע כי קרן התקנון . ההסתדרות

וותיקים לעובדים ההוצע  קיבוצית במסגרת תוכנית צמצומים. 65בגיל  ים לפנסיית זקנהשל גבר

הכוללת זכויות  פנסיה תקציבית המעביד לפרוש מעבודתם ולקבל מידי הכללית קופת חולים של 

התובעות פרשו מעבודתן  . זכאות לפנסיית זקנההעד מועד נלוות והמשך צבירת זכויות פנסיוניות 

אים בתנ נהנו מפנסיה תקציביתבעוד שעובדי הקופה הגברים , 60וקיבלו פנסיה תקציבית עד גיל 

לבית הדין האזורי לעבודה בתביעה  התובעות עתרו, 60בהתקרבן לגיל . 65עד גיל  המשופרים

עקרון עקב הפרת  ,בהסכמי הפרישה בטליםבין נשים לגברים להצהיר כי הסעיפים המפלים 

וי ובית הדין התבקש לתת צ. מנוגדים לתקנת הציבורהיותם בשל ו, בזכויות יסודפגיעה , השוויון

להאריך את תקופת הפנסיה התקציבית המשולמת לתובעות עד גיל לקופת חולים  יםורמניעה המ

הצעת מעביד לפרישה מוקדמת קבע כי על אף ש, בית הדין האזורי לעבודה דחה את התביעה. 65

האפשרות בלבד ומתעלמת מ 60של נשים וגברים היוצאת מהנחה כי העובדת תועסק  עד גיל 

הפליה "היא הצעה בעלת אלמנט של  ,65ישה שווה לעבוד עד גיל פי חוק גיל פר-העומדת לה על

                                                 
  .769 3ש "ץ נבו לעיל ה"בג 47
  .756 3ש "ץ נבו לעיל ה"בג 48
    ).1994( .533, 528' ע כו"פד, רות בליץ –האוניברסיטה העברית בירושלים  3-200/ע נג"דב  49



 

, בית הדין האזורי נימק את החלטתו לדחות את התביעה מטעמים שבחופש החוזים 50".עקיפה

  . ונהנו לדעת בית הדין מפירותיו, הפרישה מיהסככיוון שהתובעות חתמו מרצונן על 

תוכנית צמצומים המיוסדת  קבע כים הוא דחה את הערעור למרות שג בית הדין הארצי לעבודה   

לעובדת ולעובד  חוק גיל פרישה שווה סותרת את הוראות 60עובדת תעבוד עד גיל ההנחה כי על 

מלכתחילה תכנית הפרישה הייתה צריכה בית הדין קבע כי  51."פליהמבעלת יסוד "ועל כן היא 

עובדת על פי חוק גיל פרישה להמוקנית " זכות היתר" מה שהוגדר על ידו כ להיות מושתתת על

מועד הפרישה בחירת ב המוענקת לעובדת מישותהג  בנסיבות הענייןאך  52,לעובדת ולעובד שווה

, 60ש לפני גיל ולפרתה הסכמהנובעת ממישות בתוצאה המשפטית גפירושה גם , לחוק 2בסעיף 

ם בעניין ניב בתי ג, בדומה לפרשת נבו 53 .במשפט העבודה שהתפתחו ויתורבעניין הלכות בהתאם ל

  .הפעם בנימוקים שמקורם באוטונומיה החוזית, הדין לעבודה נותנים גושפנקא להפליית נשים

בית המשפט העליון קיבל את עתירת התובעות ודחה בתוקף את טענת המעביד כאילו פעל 

 טיעוניה והסבריה של קופת חולים אין: כללם של דברים. "במסגרת הוראות חוק גיל פרישה שווה

בהעלותה לפני . בהם כדי להפוך את הצפרדע לנסיך ואת ההפליה האסורה להבחנה מותרת

הצעתה לפרישתן מעבודה במסגרת תכנית הפרישה  –ולפני עובדות אחרות במעמדן  –העותרות 

כך קובעים גם . הדין לעבודה-כך קבעו בתי. הפלתה קופת חולים לרעה את העותרות, מרצון

זכות  .רוש שנתנו בתי הדין לעבודה לחוק גיל פרישה שווהיפהם על השופט חשין מתרע 54".אנו

ובכל מקרה לא , ולא למעביד ההוענקה ל, שווה פרישהגיל על פי חוק  60לפרוש בגיל  שהיהא

בשל עוצמתה של ההפליה   55.ולהביא לפגיעה בשוויון התעסוקתי שלה, לרועץ אישהיכולה להפוך ל

דופן מנסיבות העניין יהא בכוחם -ובאורח יוצאבהכרח  המתחייביםרק שיקולים , כלפי נשים

השופט חשין מבטל את עמדתם של בתי הדין לעבודה  56.להתגבר על איסור ההפליה מחמת מין

נקבעו בהסכם הקיבוצי המפלים עקרונות ה. כאילו התובעות מימשו בפרישתם את חופש החוזים

מסיבה זו קובע השופט . ביחס עליהם אישי ומתן- משאנהל או ל תםלשנו ן למעשהניתלא ועל כן 

                                                 
 30.6.99ניתן ביום . לא פורסם, קופת חולים כללית' נ' איתנה ניב ואח 164/99-3' עב  50
  ).2000( 71, 49, ע כרך לה"פד, קופת חולים כללית' נ' איתנה ניב ואח 238/99ע "ע 51
מלכתחילה תכנית הפרישה הייתה צריכה להיות , לפיכך "לדברי בית הדין . 71,  50ש "פסק דין איתנה ניב לעיל ה 52

 .     " 65גיל  –ינו דהי, שהוא גיל הפרישה של העובד בקופת חולים, מושתתת על תקרת גיל הפרישה של העובדת

 .74, 50ש "פסק דין איתנה ניב בבית הדין הארצי לעבודה לעיל ה 53
בגץ ": להלן( ).2002( 683 - 682, 663) 6(ד נו "פ 'בית הדין הארצי לעבודה ואח' נ' איתנה ניב ואח 6845/00ץ "בג 54

  ").איתנה ניב
 .694-696, 674  54ש "ץ איתנה ניב לעיל ה"בג 55
  . 688 54ש "ניב לעיל ה ץ איתנה"בג 56



 

ואיזה  57.הסכמי הפרישהחתימה על  על זכותן ב מרצון לא ניתן לומר שהעותרות ויתרו חשין כי

הדין לעבודה כי -אמירות בית ,כן-על-יתר"? רצון חופשי יש בחתימה על הסכמי פרישה כאלה

ולא בגיל  60י לפרוש בגיל וכי בחרו מרצונן החופש, "חופש החוזים"העותרות מימשו כביכול את 

שהרי תנאי גיל הפרישה הוכתב לעותרות בידי קופת  ,אמירות אלו אינן אלא לעג לרש – 65

היכן היא , "חופש החוזים"היכן הוא . ולא ניתנה בידן כל אפשרות לשאת ולתת עליו ,חולים

ולא  ,להן כלל והרי חופש הבחירה לא ניתן, אמת-של" חופש"כיצד מימשו  .....?הבחירה החופשית

על אופן ייצוגן של  מתח ביקורתהעליון בית המשפט  58".הוצע להן לקבל תנאים שווים לעובדים

נשים באשר נשים  –הפלייתן של נשים בשוק העבודה "והדגיש כי  59,התובעות על ידי ההסתדרות

 ." רהותניה שכך מפלה היא נשים בטלה היא ומבוטלת מעיק, פוצעת אנושות בתקנת הציבור –הן 

הסכמי אותם סעיפים מפלים ב כלפסולים לחוק החוזים  30נקבע  כי על פי סעיף עקב כך  60

השופט  61.על פיהםכל הסדר שנעשה בהסכם הקיבוצי שמכוחו נעשו הסכמי הפרישה וב, הפרישה

כאן . להתקשרות בין עובד לבין מעביד אופי מיוחד:"טירקל  חוזר על כללי היסוד ביחסי עבודה

בד בעמדת מיקוח חלשה מזאת של המעביד הן בעת המשא ומתן לקראת ההתקשרות הן עומד העו

שוויון זה בין הכוחות ההדדיים אין ויתורו של העובד על זכויות -בשל אי. בתקופת עבודתו

בטל החוזה  טירקל לדעת השופטעקב כך   62."ליות שהחברה רואה כחיוניות בגדר ויתוראמינימ

עד כאן ניתן לומר כי בית המשפט  .לעבודה לקבוע תוצאות הביטול כולו ועל בית הדין האזורי

העליון מתייחס להליך הפרישה מעבודה כשלב במעגל העבודה של האישה ומסיבה זו נותן תוקף 

  .  לרעיון שוויון ההזדמנויות בעבודה

  2004 - ד"התשס ועדת נתניהו לחוק גיל פרישהומ .2.2

הוליד משבר מערכת , שהתנהל במערכת המשפט נשיםבסוגיית גיל פרישת  זכויותהבמקביל לשיח 

 .פוליטי בזירה הציבוריתדיון , 80-אשר החל לתת אותותיו כבר בשנות ה, הישראלית הפנסיה

אף על  ,ההסדר שהושג בחוק גיל פרישה שווהתוצאות דעתה של הממשלה לא היתה נוחה מ

עשור לאחר שנחקק  חוק ,  כך .נבו פרשתבית המשפט העליון בהלגיטימציה שניתנה לחוק מצד 
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בראשות שופטת בית המשפט הקמת ועדה ציבורית  1997יזמה הממשלה בשנת  63,גיל פרישה שווה

על , לבחון באופן מקיף את סוגיית גיל הפרישה מעבודהוהטילה על חבריה , העליון שושנה נתניהו

דיוני  64.ונשיםהיבטיה החברתיים והכלכליים וכן את סוגיית האחדת גיל הפרישה של גברים 

אשר על חבריה נמנו בעלי תפקידים בכירים במערכת יחסי העבודה הציבורית והפרטית , הועדה

מומחים מהאקדמיה נמשכו ו) ההסתדרות, ארגון העובדים הגדול במדינהבלט בהיעדרו נציג אך (

  . 2000ומסקנותיה פורסמו בשנת  שנתייםלמעלה מ

את גיל פרישת החובה וגיל  65ום להשוות בחקיקהנתניהו הגיעה למסקנה כי יש מק ועדת   

הועדה המליצה   67.66ולהעלותו בהדרגה לגיל  כאחד הזכאות התקני לפנסיה של נשים וגברים

יחס לפנסיית הזקנה הממלכתית המשולמת על אף בו 67,לה על כל המגזרים במשקאצעדים להחיל 

על פני תקופה , רמה באופן הדרגתיהרפוהועדה ראתה לנכון ליישם את . ידי המוסד לביטוח לאומי

כדי  68.לפרישה מוקדמת נשיםה לגיטימיות של ציבורכדי שלא לפגוע בציפיות  ,שנה 21ארוכה של 

מליצה הועדה להקטין את ה ,נשים שיבקשו לפרוש פרישה מוקדמתבלהקטין את הפגיעה הצפויה 

   69.על כל שנה 4.3%-ל 6% -מ בזכויות הפנסיה שיעור ההפחתה

מנמקת את הצורך בהעלאת גיל חובת הפרישה הכללי לעובדים בעיקר בנימוקים כלכליים הועדה  

הבעיה העיקרית  ,לדעת חברי הועדה. חיובי בנושא זה ניסיון בינלאומיכן בו ,טובת המשקשב

, העלייה המתמשכת בתוחלת החיים בעיית להתמודד היאהישראלית שעימה צריכה החברה 

נתוני התעסוקה של הועדה מצאה כי  70.ת בין מבוגרים לצעיריםהמביאה עימה עליה ביחס התלו

תורמים להרעה  71,האוכלוסייה המבוגרת בישראל אף שאינם חורגים מהמקובל בארצות מערביות

 55ביחס התלות בין אוכלוסיה נתמכת לאוכלוסיה עובדת בשל שיעור התעסוקה הנמוך בקרב בני 

דחיית גיל הפרישה  מצאה הועדה כיי התלות מבין האפשרויות השונות לשיפור יחס. ומעלה

                                                 
במהלך השנים . מעבודהשל נשים נושא גיל הפרישה בישראל שעסקה  ב הראשונה ועדהועדת נתניהו לא היתה ה 63

והוקמו , נערכו דיונים לא מעטים בכנסת בנושא הגיל הראוי לפרישה בזכות וחובת פרישה מעבודה לנשים ולגברים
 1986ת עד שנת ראו סקירת הוועדות הציבוריו. ) 1976(ועדת ניצן  ,)1975(בהן ועדת קיסטר   ,מספר ועדות ציבוריות

 117שהוקמה בהחלטת ממשלה  )1995(פוגל  ועדת. 203, 16ש  "לעל ה, בפסק דינו של בית הדין הארצי בענייו נבו
הצורך להתקדם בכיוון של השוואת גיל , בכל הועדות היתה הסכמה לגבי עצם קיום גיל פרישת חובה. 1992משנת 

    .יניהם והצורך בדיפרנציאציה מקצועית לגבי גיל הפרישההפרישה של נשים וגברים או לפחות לצמצם את הפער ב

 .ח"לדו 1' עמהמצוטט ב ,ועדת נתניהוכתב המינוי שקיבלה  64
הצורך בחקיקה נובע מאופיים הראשוני של ההסדרים המוצעים והרצון להחילם באופן אחיד על כל תושבי  65

 .10' עמנתניהו  ח ועדת"דו. המדינה
 .5 ' עמ ועדת נתינהו ח"דו  66
ח "לדו 15' עמ. 50 -יועלה ל, מליצה כי גיל מינימום לפרישה במשלחי יד שבהם השחיקה המקצועית קשהה ועדהה 67

 .נתינהו
 .16 ח ועדת נתניהו "דו  68
אשר על פי תכליתו החברתית ואמות מידה של מידתיות הוא גם , יעשה בחוקבאופן מדורג אלה נקיטת שינויים  69

  .עדת נתניהוח ו"לדו 6,10' עמ .חוקתי
 .11 ח ועדת נתניהו "דו 70
 42 יהו נח ועדת נת"דו 71



 

 דחיית גיל הפרישה  OECD.72 - ומיושמת בהצלחה במדינות ה, תואמת את המלצות הבנק העולמי

כמו הכבדת נטל המס על כלל , על אמצעים כלכליים אחריםמהלך מועדף נראית לחברי הועדה 

הועדה מניחה כי . הקרנותהאוכלוסייה או העלאה משמעותית של דמי הגמולים שמשלמים עמיתי 

ותגרום לגידול שיעור , העלאת גיל הזכאות לפנסיה תביא לשינוי בדפוסי עבודה המקובלים במשק

המלצות  74.בדומה למה שהתרחש במדינות אחרות 73התעסוקה בקרב עובדים בגילאים מבוגרים

התערבות  בעיקר הכוללים, שורת צעדים משלימים להעלאת גיל הפרישה לפנסיההועדה כללו גם 

ח התערבות "לדעת כותבי הדו. פעילה של המדינה לעידוד מעבידים להעסיק עובדים מבוגרים

 מתן סובסידיה למעבידים, ל תמריצים כלכליים לעובדיםוכלהמדינה בשוק העבודה צריכה ל

מערכת ו 76,מבוגריםעובדים ת לוכניות הכשרה מקצועית מיוחדות 75,המעסיקים עובדים מבוגרים

אמץ דגם  של ארגוני השמה עוד הוצע ל 77.מקובל במדינות המפותחותדמת כפי שמתקהסברה 

כי אין  וחברי הועדה סבר 78.המאפשרים גמישות ניהולית גבוה, מיוחדים לעובדים מבוגרים

לכך שקיימת ירידה תפקודית משמעותית בקרב עובדים מבוגרים חד משמעית הוכחה מדעית 

נתונים המוכיחים כי הארכת תקופת  בפניהם אוואף לא הוב 79שמונעת את המשך העסקתם

נוסף ליתרונות שיצמחו למשק מדחיית . העבודה תגדיל את שיעור האבטלה  אצל עובדים צעירים

הן במישור , תורם לרווחת הפרטבגיל מבוגר המשך תעסוקה  לדעת חברי הועדה ,גיל הפרישה

שתהיה  התרומה ינת הועדה אתמצי בתחום הכלכלי. הכלכלי והן במישור החברתי והפסיכולוגי

 נשים שדפוסי עבודה חלקית ולא רצופה מנעו מהן לצבור זכויות פנסיהלדחיית גיל הפרישה עבור 

   80.מלאות

העלאת גיל הפרישה של נשים מהווה צעד הכרחי במסגרת ח כי "קובע הדו בראיה מערכתית

ו אף יוצרת אחידות דרך ז 81.נוכח היקף השתתפותן הגבוה בשוק העבודה, הרפורמה הכללית

ומקדמת את השוויון בין נשים  82התקציבית והצוברת, מערכת הפנסיהושוויון בין נשים בכל 
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הועדה מניחה כי דחיית מועד הזכאות לפנסיה תביא להגדלת שיעור  83 .וגברים בשוק העבודה

תצמצם את התופעה הקיימת של מעבידים המעדיפים לפטר  84התעסוקה בקרב נשים מבוגרות

  86.ותהפוך את העסקתן לכדאית יותר עבור המעבידים 85,ם בשל זכאותן המוקדמת לפנסיהנשי

עדיפה וראויה יותר בעיני , התמודדות ישירה  עם תופעות של הפליה כלפי נשים בשוק העבודה

חברי , יתרה מכך. פרישה מוקדמת לנשים כפיצוי על הנעשה בשוק העבודה הועדה  מהענקת זכות

מסלול הפנסיה המוקדמת אינו מתקן או משפר את מצבן של נשים בשוק הועדה סבורים כי 

  87.העבודה אלא דווקא מנציח בעיות קיימות

בחוות דעתה נוגע  רדאיעיקר החשש שמעלה . שני חברים בועדה חלקו על חלק ממסקנותיה  

אותם עובדים מבוגרים שלא ימצאו תעסוקה הולמת עד לכשלים בשוק העבודה העלולים לפגוע ב

להטיל על החברה את  רדאימשיקולים של צדק חלוקתי ופיזור הנזק ראוי לדעת . יציאתם לפנסיה

זכאות  ההנטל להבטיח הכנסה לעובדים המבוגרים ששוק העבודה יפלוט בטרם הגיעו למועד 

מציעה לכלול ברפורמה מנגנוני פיקוח שיבטיחו הסדרי פנסיה בתנאים מיוחדים  רדאי. לפנסיה

 88.השנים לפני היציאה לפנסיה 10- ים שלא יצליחו לשמור על מקום עבודתם בלעובדים מבוגר

מנגנון ציבורי מיוחד דרוש לדעת רדאי באופן מיוחד על מנת לבחון את הצלחת קליטתן של נשים 

ובמקרה הצורך אף לעצור את התקדמות הרפורמה אם יתברר שהיא , מבוגרות בשוק העבודה

שותפה לדעת נציג התאחדות התעשיינים כי  רדאי 89.מבוגרותמביאה להעמקת העוני בקרב נשים 

ומפרה זכויות , פוגעת במערכת יחסי העבודה הקיבוצית הזכאות לפנסיההתערבות המדינה בגיל 

התנגד להעלאת גיל הפרישה בעיקר  גטניונציג התאחדות התעשיינים  90.יסוד מוקנות של העובדים

לדעתו שינויים חד צדדים בשוק העבודה שאינם . יםבשל העלויות שמהלך זה עלול לגרום למעביד

פוגעים ביחסי עבודה קיבוציים ובציפיות הצדדים , לוקחים בחשבון את צרכי שוק העבודה

  .ליחסים אלה
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 .16 נתניהו ח ועדת "דו 84
 17 נתניהוח ועדת "דו 85
 .17'   נתניהוח ועדת "דו 86

ים בזכויות כל השינוי, לשעבר יושב ראש האגף לביטחון סוציאלי בהסתדרות, של דב פלג 2000על פי הערכה משנת  87
, נשים שהוצעו על ידי ועדת נתניהו היו מאפשרים להקטין את הגירעון האקטוארי במערכת הפנסיה בערך במחצית

דרושה "דב פלג : ראו. ומתוכם השינויים בזכויות הנשים תומי בערך שני שלישים מן התרומה הכספית הכללית
    ). 2002(57,  49,  62 ביטחון סוציאלי" רפורמה בהסדרי הפנסיה לנשים

 .47 נתניהוח ועדת "דו 88
  .49-50נתניהו ח ועדת "דו 89
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בד בבד עם מהלכים נוספים שנקטה הממשלה לקידום רפורמה במערכת , 2003בחודש מרץ 

מסקנות ועדת נתינהו אף כי לא בה מאמצת הממשלה את  76' התקבלה החלטה מס, הפנסיה

הוצגה על ידי שר  200391הצעת החוק מטעם הממשלה שהוגשה בחודש נובמבר . באופן מלא

התאמות הנדרשות לנוכח חלוף הזמן והשינויים במצב הכלכלי "האוצר כהצעה מעודכנת הכוללת 

רעה ההצעה כללה למעשה רק את אותן המלצות של הועדה שתוצאתם ה 92."מאז מתן ההמלצות

השוואת גיל הפרישה של נשים וגברים ודחיית גיל הפרישה , בזכויות עובדים ועובדות דהיינו

  94.לשנה 5%כאשר הקנס על יציאה מוקדמת לפנסיה הועמד על , 67לגיל  93האוניברסאלי בהדרגה

בולט בהצעת החוק מטעם הממשלה העדרם המוחלט של אמצעים להתאמת שוק העבודה לדחיית 

ובכלל , על פי הצעת הממשלה דחיית גיל הפרישה נועדה לחול  על כל העובדים במשק. גיל הפרישה

בחוק  245הצעת הממשלה כללה גם תיקון לסעיף  95.כולל צבא קבע, זה עובדי המגזר הציבורי

לקבלת קצבת זקנה  )בו ניתן לפרוש פרישה מוקדמת( כך שגיל הפרישה המותנה, הביטוח הלאומי

בו ( וגיל הפרישה המוחלט,  67 -ושווה בין נשים לגברים ויועלה למהמוסד לביטוח לאומי י

  .   שנה לגברים ונשים 70יהיה  ) משולמת קצבה

 עיקר טענות . התנגדות קשה מצד ארגוני העובדים וארגוני הנשים בישראלעוררה הממשלה  תהצע

בשל  לעוני  העלולות להתדרדר נשים מבוגרותכוונו נגד הסכנה שנשקפה לעתידן של המתנגדים 

 ית זקנהפנסיהחוק מנשים הכנסה מ ימנע ,טענו המתנגדים מחד .67העדר מקור הכנסה לפני גיל 

ומאידך הן לא תוכלנה לשמור על מקומן בשוק עבודה בשל אותם כשלים  ,67עד גיל 

ביטול מחויבות המדינה לעידוד תעסוקת נשים  96.וסטריאוטיפים מוכרים כלפי נשים מבוגרות

הטיל לדעת המתנגדים את מלוא הסיכון הכרוך , נושא מרכזי בהמלצות ועדת נתניהו 97,מבוגרות

משקפים את עמדת כהן הכנסת  דברי חברת. בכשלי שוק העבודה על כתפי הנשים המבוגרות

את גיל הפרישה  -נכון שזה בהדרגה  -ללכת ולהעלות בשבע שנים ": המתנגדים באופן ממצה

הרי אנחנו יודעים שגם עד ? ל האם יצרתם תשתיות של תעסוקהאב, אין לי בעיה עם זה. לנשים

הן היו האחרונות שנתקבלו לעבודות והראשונות שהוציאו אותן או . היתה בעיה לנשים 60 גיל 

, רבותי, לבוא ולהגיד להם? מה אתם רוצים לעשות. שפיטרו אותן כשמפעל או מקום עבודה נסגר

                                                 
     .64ח הממשלה "ה 2003ד "התשס, הצעת חוק גיל פרישה 91
 .3.12.03הצעה לסדר היום  , דברי הכנסת 92
 2009בשנת  67- יגיע לחודשים באופן שגיל הפרישה של גברים  4-על פי הצעת הממשלה גיל הפרישה יועלה אחת ל 93

 .2024ונשים בשנת 
 .69ש "ראו לעיל ה. 4.3%ח ועדת נתניהו  "ולא על פי ההצעה בדו94 
   .76' מס ת ממשלההחלט  95
 חברתיות ותרבותיות בישראל, זכויות כלכליות" פמיניזם חברתי וזכויות חברתיות של נשים"דפנה ברק ארז   96

 .)ה"תשס( 880 ,879 ,855 )בעריכת יורם רבין ויובל שני(
  . 19' עמ, ועדת נתניהו ח"דו   97 



 

. כלל את הפנסיה ועד שתקבלו את הביטוח הלאומיאתם תחכו עוד כך וכך שנים עד שתקבלו ב

לא  ....אלה אנשים שפורשים. הם לא בנקים? יצרתם תשתית כזאת? אבל ממה הם יתפרנסו

מילא אם הייתם באים עם תוכנית של . לא יצרתם שום מקומות עבודה. עשיתם שום עבודה

, חד במקומות הפרטייםבמיו, כי המעסיק לא ירצה אותם, יצירת מקומות עבודה לאלה שייפלטו

גם את הפנסיה ? מה אתם לוקחים מהם, לכן. 67 אני לא צריך אתכם עד גיל : שכן הוא יגיד להם

   98".?ומה יהיה אם מפטרים אותם. וגם לא ביטוח לאומי, הם לא יקבלו

לעניינו חשוב לשים לב כי טענות המתנגדים להצעת הממשלה עברו בשלב זה מהצדקה באמצעות 

שתי הנחות עומדות  99.שוויון פורמאלי להצדקות שמקורן בדוקטרינת ההתאמהדוקטרינות 

נשים לגברים ממשיכים להתקיים הבדלים בין ההנחה הראשונה היא ש: בבסיס טיעוני המתנגדים

ההנחה השניה היא שהטלת הנזק . העבודה שוקם בעיוותים חברתיים וכשליבשל , גם בגיל מבוגר

על נשים אינה מוצדקת והמדינה היא שצריכה לקבל אחריות בשל כשלים חברתיים וכלכליים 

  .  לחלוקה הוגנת בהקצאת משאבים

פרישה לגברים הדחה את גיל , 2004נוסחו הסופי משנת על פי , בסופו של דבר חוק גיל פרישה

לחוק קובע כי גיל הפרישה  3סעיף . וביטל את חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד ונשים

וניתן יהיה להעלותו , שנים 62ואילו גיל הפרישה לנשים יעמוד על , שנים 67לגברים יהיה 

אישור בשנים אם תמליץ על כך ועדה ציבורית שיקים שר האוצר ו 64ולהעמידו על גיל 

גיל הפרישה לנשים , לתוספת לחוק גיל פרישה' בהתאם לחלק ב 100.ועדת הכספים של הכנסת

 .שנים 64ואילך יהיה  1953נולדה החל בחודש מאי כך שגיל הפרישה לאישה ש, יועלה בהדרגה

החוק קובע כי אוצר המדינה יסייע במימון ההוצאות לפתרון קשיים כספיים ממשיים הנובעים 

ומשאיר פתח לשינויים עתידיים שיערכו על פי המלצת ועדה ציבורית 101 מהעלאת גיל הפרישה

עובדים , תורכב מנציגי מעבידים בוריתהציועדה ה. 1950ו אחרי שנולד נשיםלבחינת גיל הפרישה ל

בעקבות חקיקת חוק גיל פרישה תוקנו גם  2011.102ותגיש מסקנותיה לכנסת בשנת , וממשלה

כך שגיל הזכאות של נשים לפנסיית זקנה יועלה בהדרגה וישתווה  103הוראות חוק הביטוח הלאומי

                                                 
 www.knesset.gov.il . 3.12.03היום   הצעה לסדר, דברי הכנסת  98
 .4על משמעות ההבדל בין דוקטרינות השוויון הפורמאלי לדוקטרינת ההתאמה ראו בהרחבה בפרק  99

בהתקיים התנאים , הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל: "קובעלחוק גיל פרישה  3' ס 100
' ובכפוף להוראות פרק ד, לגבר 67גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור הוא גיל , הקבועים לכך על פי דין או הסכם

פרישה לאישה שנולדה החל גיל הפרישה לנשים יועלה בהדרגה כך שגיל ה, לתוספת' על פי חלק ב". לאישה 62גיל  –
    .שנים 64ואילך יהיה  1953מחודש מאי 

 .6ש "לעיל ה, לחוק גיל פרישה 13' ס 101 
 .6ש "לעיל ה, לחוק גיל פרישה 9' ס 102
  .1995ה "תשנ] נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי   245סעיף   103



 

  104.שנה 70שהוא , גיל הפרישה של גברל

  ןפרשת פידלמ: חזרה לבתי המשפט .2.3

מועד ה, 2011עד שנת   לפחות המערכה על גיל פרישת נשים מעבודה צריכה היתה לשקוט, לכאורה

הדיון בנושא פרישת נשים , בפועל .הגשת מסקנות הועדה הציבוריתשנקבע בחוק גיל פרישה ל

שולי הדיון על ואף קיבל תפנית מפתיעה ב, בבתי המשפט וגם על במת הכנסת כיוםמעבודה נמשך 

    .פידלמןפרשת למנים בקרנות פנסיה וותיקות בזכויות א

בתביעה לקבל קצבת שאירים  105לבית הדין האזורי לעבודה 1999בשנת  עתר פידלמן אורי  האלמן

, 20%במקום מחצית קצבת אלמנה בשיעור של , משכרה הקובע של אשתו המנוחה 40%בשיעור 

דלמן בבית הדין האזורי לעבודה טענתו העיקרית של מר פי 106.על פי תקנון קרן הפנסיה מבטחים

הנוגדת את תקנת , כי תשלום מחצית קצבת השארים לאלמן מהווה הפלית מין פסולה, היתה

כי , מבטחים טענה מנגד. אשר דינה להתבטל מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הציבור

ותרת בין הוראות התקנון אינן  פוגעות בזכותו החוקתית של התובע הואיל ומדובר באבחנה מ

אלמן לאלמנה לאור מכלול הזכויות העדיפות של נשים בקרן הפנסיה ובפרט זכות הפרישה 

 107.נחקק חוק השוואת זכויות לאלמן ולאלמנה, 2000בסוף שנת , בין לבין .המוקדמת של נשים

והטיל על אוצר המדינה , החוק השווה את קצבת השאירים המשולמת לאלמנים ולאלמנות

וכבר , ימיו של חוק השוואת זכויות היו קצרים. בין שני סוגי הקצבאות להשלים את ההפרש

                                                 
צבת זקנה מביטוח לאומי לבין חובת שנים בין גיל הזכאות לק 6כך לאחר חקיקת חוק גיל פרישה נוצר פער של  104

 .פרישה על פי חוק גיל פרישה
בית : "להלן( 3.10.01ניתן ביום ) לא פורסם( .מ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי בע' אורי פידלמן נ 1286/99' עב  105

   "). בפסק דין פידלמן זוריהדין הא
  :קבע ןידלמציפורה פ, שהיה בתוקף בעת פטירת המנוחה 1993לתקנון  35תקנה  106
  .מהשכר הקובע 40%מבטחים תשלם לאלמנה פנסיה בשיעור של ) ב( 35"      

  .לעיל) ב(מהפנסיה שהיתה מקבלת אלמנה כאמור בתקנת משנה  50%אלמן יקבל פנסיה בשיעור של ) ג(             
    כלכל את עצמו כדי אם בעת פטירת החבר אין הוא מסוגל ל) א(י תקנת משנה "דין אלמן כדין אלמנה עפ) ד(   

  ....".מחייתו מחמת נכות מלאה
  :קבעה את זכויות שארי פנסיונר 31תקנה 

מת הזכאי לקבלת פנסיה והשאיר אחריו אלמנה שהייתה אשתו לפחות שנתיים לפני פטירתו או ) א.(31"    
, בל בעלהמהפנסיה שהיה מק 60%-תקבל האלמנה פנסיה לכל ימי חיה בשיעור השווה ל, שילה  לו ילד
  .אילולא נפטר

  .מפנסיית אלמנה כאמור לעיל 50%אלמן פנסיונרית יקבל פנסיה בשיעור ) ד(    
אם בעת פטירת הפנסיונרית אין הוא מסוגל לכלכל את עצמו    ) א(י תקנה משנה "דין אלמן כדין אלמנה עפ) ה(    

, זקנה של המוסד לביטוח לאומיכדי מחייתו מחמת נכות מלאה והוא מחוסר כל הכנסה אחרת למעט קצבת 
 ". או אם נקבע במפורש בהסכם ההצטרפות של החברה, וזאת כל עת היותו נכה

    התקבל  החוק ").חוק השוואת זכויות: "להלן( 2000  -א"תשס, ק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנהחו  107
  : כדלקמן  וקבע 2000בחודש נובמבר 

  השוואת זכויות פנסיה.2"       
  ופנסיית שאירים , פנסיית שאירים בשיעור מסוים מהשכר הקובע לאלמן, נקבעה בתקנון של קופת גמל לקצבה    

לפנסיית שארים , למרות האמור בתקנון, יהיו זכאים האלמן והאלמנה, בשיעור   אחר מהשכר הקובע לאלמנה
  .תקנוןל של כל אחד מהם לפי השיעור הגבוה הקבוע ב בשיעור זהה מהשכר הקובע

והוא יחול גם על מי שהיה אלמן או אלמנה ביום ) יום התחילה: להלן(תחילתו שלחוק זה ביום קבלתו בכנסת . 3   
  . "ת חוק זה בעד תקופה שקדמה ליום התחילהוואולם לא ישולם כל סכום לפני הורא; התחילה

  :דרכי מימון      
 ".  וראות חוק זה יכוסו מאוצר המדינההוצאות קופות גמל לקצבה הנובעות מיישום ה .4       



 

אשר היתלה את תוקף חוק השוואת זכויות עד  108נכנס לתוקף חוק ההסדרים 2001במחצית שנת 

ועד לחקיקת חוק התכנית  2002חוק השוואת זכויות הופעל שוב מתחילת שנת . 2001סיום שנת 

המחוקק הוסיף . 2003 חוק השוואת זכויות בחודש יוני אשר ביטל את 109להבראת כלכלת ישראל

  באמצעות , בכל קרנות הפנסיה הוותיקות, ועיגן את ההסדר התקנוני המבחין בין אלמן לאלמנה

על רקע הפגיעה , כך . 2003אשר הוחלו על הקרנות מחודש אוקטובר  110הוראות התקנון האחיד

הזכות לפרישה מוקדמת כהטבה שמחיר  הוצגה, בזכות האלמן לקצבת שאירים שווה לאלמנה

  .   כבד בצידה

 בית הדין יסד החלטתו על תפיסה. פידלמןבית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתו של מר 

לשם השגת שוויון מהותית של שוויון והדגיש את התכלית הסוציאלית של קרן פנסיה הפועלת 

, ייחוד המונח שוויון בתחום  הפנסיה שופט שפיצר עומד עלה 111.באופן שונה כלפי נשים וגברים

מטרת משפט העבודה להבטיח קיום תנאים הוגנים בשוק . לעומת תפיסת השוויון במשפט העבודה

הסדרים פנסיונים , לעומת זאת. כלומר שוויון הזדמנויות, וליצור שוויון בזכות לעבודה, העבודה

עבידו שאינם נדרשים לאמות המידה כספי הנערכים בין העובד למ –הם הסדרים בעלי אופי כלכלי 

ואילו , בעבודה צופה לעתיד אכיפת עיקרון שוויון. של שוויון פורמאלי המיושמות בתחום העבודה

השופט . תוצאות אכיפת עיקרון השוויון בקרן פנסיה פוגע בזכויות שנצברו על ידי חבר הקרן בעבר

ושת האדנים עליהם מונחים זכויות שפיצר מוסיף כי עיקרון השוויון הפנסיוני מהווה אחד משל

. והוא משולב בעקרונות הערבות הדדית והמטרה הסוציאלית שלשמה פועלת קרן פנסיה, החבר

בחובת קרן , ראשית. יישום עיקרון השוויון בא לידי ביטוי ייחודי בקרן פנסיה במספר אופנים

לא אבחנה במצבו ל, הפנסיה לקבל כל עובד שחלות עליו הוראות הסכם ההצטרפות הקיבוצי

קרן פנסיה מחויבת לחלק את , שנית. במצב בריאותו או בכל נתון ביטוחי אחר, בגילו, המשפחתי

כדי להשיג את המטרה . משאביה בדרך שוויונית המקדמת את מטרותיה הסוציאליות

תוך התחשבות בצרכים וביכולות של , עורכת הקרן איזונים בין החברים השונים, הסוציאלית

שלישית תקנון הקרן מבטיח כי השוויון בין . המבוססים על הנחות מסתברות, וניםחברים ש

עמיתים ישמר בכך שלגבי כל מבוטח שייחשף לאירוע פנסיוני  יחולו כללים זהים הקבועים 

בית הדין האזורי קיבל את טענת מבטחים כי בבחינת יישום עיקרון השוויון בין המגדרים . בתקנון

                                                 
ביטול והתליה , תיקון)(2001תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת (במשק המדינה   לחוק ההסדרים 13סעיף   108

  .2001- א"התשס, )של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות
יב והמדיניות הכלכלית לשנות תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצ(חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ל 19סעיף   109

 .2003-ג"התשס, )2004-ו 2003הכספים 
לפי , המפקח על הביטוח -להן מונה מנהל מיוחד  גירעוניות הותיקות הפנסיה הלקרנות הותקן תקנון הפנסיה ש  110

  1981-א"התשמ, לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח' ט78סמכותו בסעיף 
) 5(ד נד "פ, 'בית הדין הארצי לעבודה ואח' נ' רקנט ואח 4191/97ץ "דנגבית הדין מצטט את דברי השופט ברק ב 111

330. 



 

יש להביא בחשבון את העובדה כי הדין והתקנון מעניקים לנשים תנאים בקרן פנסיה וותיקה 

, שנים קודם למועד פרישת הגבר 5תנאים אלה כוללים את זכות האישה לפרוש לפנסיה .  מועדפים

בית הדין קיבל את טענת קרן הפנסיה כי . כאשר בתקופה זו היא אינה משלמת דמי גמולים לקרן

על ידי הענקת ביטוח , גם אם באופן חלקי, פרישה מוקדמתהיא מאזנת את הזכות העודפת ל

למעשה כל תשלום נוסף . שאירים מצומצם לנשים בהשוואה לביטוח השארים שמקבל חבר הקרן

המשולם לבן זוגה של החברה במסגרת פנסיית שאירים מגדיל את אי השוויון בזכויות העודפות 

לדעת השופט שפיצר המטרה הסוציאלית . ריםובהכרח  יבוא על חשבון  חברי הקרן הגב, של נשים

מביאה בחשבון את ההנחה המסתברת כי יכולת ההשתכרות של האלמנה נמוכה , 35שביסוד סעיף 

למרות שבית הדין קיבל את . מזו של האלמן ובדרך זו מקדמת שוויון מהותי בין אלמנים לאלמנות

עסקת נשים לדעתו קבלת התביעה כי במהלך השנים חלו שינויים בתנאי ה פידלמןטענתו של מר 

בית הדין . 1995כיוון שמדובר בקרן פנסיה וותיקה הסגורה משנת , תביא לתיקון עוול בעוול

ומכאן שכל התערבות בתקנונה חייב , האזורי קיבל את הנימוק הכלכלי שמשאבי הקרן מוגבלים

  . להיעשות בזהירות מרבית

ובצעד מרחיק לכת קבע כי  , דין האזורי לעבודההפך את החלטת בית ה 112בית הדין הארצי לעבודה

נגד  יוצרות הפליה פסולה, וההוראות המקבילות להן בתקנון האחיד, ההוראות בתקנון מבטחים

. כבוד האדם וחירותו: בהיותן מנוגדות לתקנת הציבור ולחוק יסוד, ודינן להתבטל גברים אלמנים 

עה שעלולה להיגרם לשוויון ההזדמנויות בשוק בפסק דינו מאריך בית הדין הארצי בדיון על הפגי

  . העבודה עקב הקניית זכיות מועדפות לנשים במערכת הפנסיה

על רקע מציאות , בוחן את הזכות לשוויון פנסיוני כחלק מזכות העובדת לשוויון ,השופט אדלר

, ודהמו של אי שוויון בין נשים לגברים בשוק העבבית הדין מכיר בקיו. שוק העבודה הישראלי

בפסק דינו הדגש , למרות זאת. תעסוקת נשיםהמוטלות בפערי שכר ובמגבלות המאופיינת תופעה 

בית . ן של נשים לזה של גבריםשכרהנמשכת בשוק להשוואת  המגמהא על והשל בית הדין הארצי 

, תמורות אלה. יחס לעבודת נשיםבלטובה  םיישינו הדין הארצי מציין כי גם בתא המשפחתי חלו

שעליהן נוסדו הכללים המבחינים בין  הופכות חזקות משפטיות מן העבר, השופט אדלר לדעת

השופט אדלר . ולא רלוונטיות, מיושנותל ,חוק גיל פרישה שווהכמו אלה הקיימות ב, נשים לגברים

שיש להעדיף מדיניות , במצב בו החברה שואפת לשוויון ופועלת להשגתו נראה לי"כי  ,קובע

בית הדין בוחן את השאלה האם מוצדק  113."כי שוויון זה יושג בקרוב, נחההיוצאת מנקודת ה

                                                 
ד "פס: "להלן( .)2004(.  128, 112ע מ "פד, מ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי בע' אורי פידלמן נ 1407/01ע "ע 112 

      ").ארצי בעניין פידלמן
 .129, 112ש "לעיל ה, פידלמןד ארצי בעניין "פס  113



 

אין להחיל את , כנקודת מוצא .של נשים "העדפה מתקנת"להבחין בין אלמן לאלמנה כדי לקדם 

עובדתית קובע . במקרים יוצאי דופןאלא , לדעת השופט אדלר, "ההעדפה המתקנת"דוקטרינת 

, של נשים מתקנתההעדפה התקנון לא היתה לקדם את רעיון הבית הדין הארצי כי כוונת מתקיני 

להשוות את זכות האלמן ) ולמעשה האוצר(העומדים בבסיס סירוב הקרן  שיקוליםאף כיום הו

אי השוויון בין אלמן לאלמנה בתקנון קרן הפנסיה אינו מקדם  .םתקציביים ביסודהם , לאלמנה

כאשר ביטוח השארים שהיא  נפגעתלשוויון  ישהאהזכות , אלא להיפך, את השוויון בשוק העבודה

מפרנס הבכך אף מתחזקת הפרדיגמה כי הגבר הוא ו, מקבלת מקרן הפנסיה נופל מזה של הגבר

גם מטעמי מדיניות משפטית לא ראוי ליישם , לדעת השופט אדלר. העיקרי בתא המשפחתי

יית הגמלאים שמצבה בשוק העבודה באמצעות אוכלוס "העדפה מתקנת"מדיניות שנועדה ליצור 

אלמן כאלמנה נזקקים . להתפרנס למחייתם, ככלל, אלמן כאלמנה יתקשו". ממילאהכלכלי קשה 

בית הדין הארצי הורה לבטל את  ההוראות ". וזכאים לקצבה זהה לאחר פטירת בן או בת זוגם

פרק והקציב   114המפלות בין אלמן לאלמנה בתקנוני הקרנות והוראות המקבילות בתקנון האחיד

זכויות הלהסדיר את השוואת הפנסיה הוותיקות כדי  רמים האחראים על קרנותזמן של שנה לגו

שותף לדעת הרוב בהחלטה לבטל את הוראות התקנון המבחינות , השופט פליטמן. ימהבדרך מתא

מדוע לדעתו , נימוקים נוספים מיעוטהבדעת ומוסיף , בין אלמן לאלמנה בתשלום קצבת שאירים

. כולל זכות האישה לפרישה מוקדמת, ל אבחנה בין גבר לאישה בקרנות הפנסיהיש לבטל כ

, כל זכאות צריכה להיבחן אישית ולא קבוצתית"הזכאות בקרן פנסיה היא אישית ומכאן , לשיטתו

התייחסות לקבוצת המין בעת קביעת . לכן תנאי זכאות שווים בהכרח מקנים שיעור זכאות שווה

איפוא לדעת השופט  המינים חייב להתקיים שוויון בין". ן הענייןאינה ממי –שעור הזכאות 

מכאן   .לשיעורהגם באשר ויצירת הזכות  באשר לתנאיגם , לגבי כל זכאות וזכאות בנפרדפליטמן 

שגם דעת הרוב של השופט אלדר וגם דעת המיעוט של השופט פליטמן השאיפה לשוויון 

ואין כבר מקום בדין הישראלי , ויות אישיהצטמצמה לתפיסה פורמאלית של שוויון הזדמנ

  . לא בשוק העבודה ולא במערכת הפנסיה 115,או אמצעי התאמה "העדפה מתקנת"ל

  

                                                 

קובעת  19תקנה . מקבילות לאלה שנקבעו בתקנון הקרןקובעות הוראות , לתקנון האחיד 23קנה ות 19תקנה  114
של  מקצבתה האחרונה 30%קצבה בשיעור ו, של הפנסיונר לאלמנההאחרונה  גמלתומ 60%קצבת שאירים בשיעור 

אילו ו הקובע ומשכר 40%קבל קצבה בשיעור זכאית אלמנת מבוטח פעיל קובע כי  23סעיף . הפנסיונרית לאלמן
גם בתקנון האחיד אלמן גם בתקנון האחיד  . משכרה הקובע 20%מבוטחת פעילה יקבל קצבה בשיעור של אלמן 

 .זכאי לפנסיה זהה לזו של אלמנה, אשר אין לו הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר, מעוט יכולת
  .לןלה 4ראו בהרחבה בפרק  ודוקטרינת ההתאמה  על דוקטרינת ההעדפה המתקנת 115



 

עליהן חלות הוראות התקנון ותיקות היחד עם שש קרנות פנסיה ב עתרה  קרן הפנסיה מבטחים

בעתירת מבטחים לדיון  116.פידלמןלביטול פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעניין , האחיד

סעיף אשר ביקש מבית המשפט העליון להצהיר על בטלות  117אלחנתי צורפה עתירתו של מר משה

לאלמן  והשבת הוראות חוק השוואת זכויות 118לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל 19

   .ולאלמנה

ודה הותיר את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבובית המשפט העליון דחה את שתי העתירות     

בהרכב מורחב של   119.לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל 19על כנו מבלי לבטל את  סעיף 

כי הסדר שונה לאלמנים ואלמנות מהווה הפליה מגדרית  שבעה שופטים נקבע מפי השופטת חיות

  .כלפי חברות הקרן ששאיריהן זוכים לפנסיה מופחתת למרות שיעור התשלומים הזהה

לואה את עמדת בית הדין הארצי לעבודה באשר לאופן יישום עיקרון השופטת חיות אימצה במ

על פי גישה זו טענות הנסמכות על אי השוויון בין המגדרים בשוק . השוויון המגדרי בשוק העבודה

גישות סטריאוטיפיות לפיהן נתפסת האישה כמפרנס "העבודה הינן מיושנות ומוגדרות כ 

מבחינת הנכונות ; מבחינת השכר שהיא מקבלתמשני וכבעלת מעמד נחות בשוק העבודה 

אף כי לצערי חלק מגישות אלה יש להן עדיין אחיזה . ומבחינת משך העסקתה; להעסיקה

בשוק העבודה הישראלי דומה כי אין חולק שזוהי מציאות בלתי רצויה אשר יש לפעול 

 ,כפי שפורט לעיל"בהמשך מציינת השופטת חיות  120".בהתמדה לעקירתה מן השורש

נעוצים שורשיו של ההסדר המפלה בתפיסות חברתיות מיושנות לפיהן האישה היא לכל 

, היותר מפרנסת משנית אשר פטירתה אין לה השפעה ממשית על הקופה המשפחתית

דומה כי תפיסות אלה אשר . משום שהגבר שהתאלמן הוא ממילא המפרנס העיקרי

המינים בכלל ובשוק העבודה מלכתחילה לא הטמיעו כראוי עקרונות של שוויון בין 

הולכות ונעלמות בחברה הישראלית אשר בה כפי שכבר צוין מהוות הנשים כיום , בפרט

למרבה הצער טרם הושג גם לעת הזו השוויון הנדרש בין . מחצית מכוח העבודה במשק

אך אין חולק כי השאיפה לשוויון כזה היא חלק בלתי , שכרן של נשים לשכרם של גברים
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 . 'בית הדין הארצי לעבודה ואח' נ' מ ואח"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע 2911/05ץ "בג
117

  .8ש  "פידלמן לעיל ה ץ "בג 
תיקוני חקיקה להשגת (חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל ) וביטול החקיקה תקציבית דחיי(' לפרק ה 19' ס 118

חוק התוכנית להבראת : "להלן( .2003ג "התשס) 2004 2003ת התקציב יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנו
 ").כלכלת ישראל

    . 8ש "לעיל ה, פידלמן ץ"בג 119
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הנורמות שמבקשת החברה הישראלית לקדם והדבר משתקף בהסדרים נפרד מן 

   121."הסטטוטוריים השונים עליהם עמדנו בהרחבה לעיל

משפט להגן על עיקרון השוויון בין המגדרים בשוק מערכת התפקיד  אכן השופטת חיות רואה את

ביא לא הו, נכשלשוק העבודה ש אם מסתבראך על פי תפיסת בית המשפט העליון , העבודה

תיקון על ידי . לתקן מצב זהמערכת הפנסיה אין זה מתפקידה או תכליתה של , לשוויון בתוצאות

בגישות אלה כדי להצדיק אפליה בין משכך הסדר הנאחז " : חלוקה מחדש פוגע בעיקרון השוויון

גברים לנשים בשיעור פנסיית השארים אינו יכול להיתפס אלא כהסדר שיש בו משום פגיעה 

של הנשים כעובדות וכעמיתות בקרנות וכן בכבודם של האלמנים משום שהוא פוגע ללא בכבודן 

במובן זה מדובר באפליה הקשורה קשר ענייני והדוק . הצדקה ברמת חייהם לאחר מות נשותיהם

לכבוד האדם והפגיעה שהיא יוצרת יש בה על כן משום פגיעה בזכות היסוד של האלמנים 

122.פי מודל הביניים שאימץ בית משפט זה כמפורט לעיל ונשותיהן המנוחות לכבוד על
השופטת  

כי נוכח גיל הפרישה של ) שעליה הצטרפה גם המדינה(חיות דוחה גם את טענת קרנות הפנסיה 

מכלול מיטיבים עם כנשים המוקדם מזה של גברים ותוחלת חייהן הארוכה יותר תנאי הקרנות 

פרישת נשים מעבודה בדין הישראלי היא מציינת לאחר שסקרה את התפתחות סוגיית גיל . נשים

חוק זה אימץ רק בחלקן את המלצות ועדת נתניהו ושימר למרבה " ביחס לחוק גיל פרישה כי

משראינו כי המשפט "וממשיכה   123."הצער את ההבדל בין נשים לגברים בכל הנוגע לגיל הפרישה

אף לשוויון או לפחות לצמצום הישראלי אינו משקיף באהדה על גיל פרישה מוקדם לנשים ושו

נראה כי אין מקום להיאחז בגיל הפרישה המוקדם לנשים על , הפער בינן ובין הגברים בהקשר זה

.מנת להצדיק באמצעותו הסדר שונה לאלמנים ולאלמנות בכל הנוגע לפנסיית שארים
124

    

  

פיסה יותר נראה כי המערכת הציבורית מגלה ת, בתי המשפט כיום מרנית שמגליםעמדה שמול 

.רחבה של עיקרון השוויון
125

חוק גיל הוגשה על ידי חברת הכנסת יחימוביץ הצעת  2007בשנת  

.2007-ח”התשס, )תיקוני חקיקה(פרישה לאישה 
126

בדברי ההסבר להצעה הנתמכת על ידי ארגון  

שנה בכשלי שוק העבודה שלא  62מנומקת הדרישה לקבוע את גיל פרישת נשים על , ת"הנשים נעמ

העדר כל מדיניות ממשלתית המכוונת המשך העסקת נשים , כצפוי. לכל מענה מצד המדינה זכו

                                                 
   .   36 פסקה8ש "לעיל ה, פידלמן ץ "בג 121
  .26 פסקה 8ש "לעיל ה, פידלמןץ "בג 122
  .25פסקה  8ש "פידלמן לעיל הץ "בג 123
  .26פסקה  8ש "לעיל ה, פידלמןץ "בג 124
 .לעיל 9ש "להצעות חוק שהוגשו מאז שנחקק חוק גיל פרישה ראו ה 125
  . לעיל 10ש "ה, חוק גיל פרישה לאישההצעת  126

  



 

מבוגרות ומטפלת בהפליה המושרשת נגד נשים מבוגרות בשוק העבודה הטיל את מלוא הנזקים 

הסגרגציה בשוק העבודה מוסיפה . והפקיר אותן למחסור קשה, שבהעלאת גיל הפרישה על הנשים

ת טיפוליים שבהן השחיקה המקצועית גבוה ולא מאפשר עבודה בגיל ודוחקת נשים למקצועו

 64דחיית גיל הפרישה הראשון לנשים לגיל "כי בנסיבות אלה נטען בהסבר להצעת החוק . מבוגר

, מהווה פגיעה בלתי מידתית בציבור הנשים ונוגדת את זכויות היסוד של נשים לשוויון הזדמנויות

ש לשנות את חוק גיל פרישה באופן שגיל הפרישה הראשון לנשים לפיכך י. לקניין ולקיום בכבוד

  ".לכל היותר 62יהיה 

  

שתי תפיסות של  שוויון  באות לידי ביטוי על פני שלושים השנים בהם מתנהל דיון , לסיכום

ככלל ראתה המערכת המשפטית בהליך  . ציבורי בסוגיית גיל הפרישה של נשים בישראל -משפטי 

ועל כן מצאה לנכון לתת תוקף לדוקטרינת שוויון ההזדמנויות , ול העבודההפרישה שלב במסל

נקבע כי כפיית פרישה מוקדמת נוגדת את זכות האישה לשוויון   נבו כך בפרשת. בעבודה

ומנימוקים דומים נפסל הסכם קיבוצי השולל מנשים  אופציה לבחור מתי , הזדמנויות בעבודה

ייחסות מפורשת בודדה של השופט בך לשאלה האם באותה התעם זאת . ניבלפרוש לפנסיה בעניין 

השופט . זכות פרישה מוקדמת לנשים סותרת את עיקרון השוויון התשובה שלילית וחד משמעית

כל  דבר זה עשוי להיות לתועלתם של; אינני מוצא פגם במתן האופציה לאישה לפרוש"בך קובע 

, כאשר גבר, מחויבת האישה לפרוש לגימלאות אשר על פיו, אך אין הצדקה להסדר. הנוגעים בדבר

    127".רשאי להמשיך בעבודתו, המועסק באותה עבודה וגילו זהה לגילה

אף שפסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון בפרשת פידלמן  אינם מהווים  

רך בהגדרת הם וודאי מהווים ציון ד, הלכה בסוגיית זכות הפרישה המוקדמת של נשים בישראל

מפסקי הדין שנתנו שתי הערכאות . תפיסת השוויון העכשווית במערכת המשפט הישראלית

. מסתבר כי כיום מערכת המשפט מסתייגות מהמשך קיומה של זכות פרישה מוקדמת לנשים

, לדעת השופט אדלר חזקות משפטיות מן העבר  השינויים בתא המשפחתי ובשוק העבודה הופכים  

הדיונית  הערכאהעמדת לעומת . ולא רלוונטיות, למיושנות, ת בחוק גיל פרישהכמו אלה הקיימו

הובעו עמדות המצביעות על תפיסה פורמאלית  הגבוהות שתי הערכאותב ,שיישמה שוויון מהותי

לכך שבתי  אפשרי  הסבר . ללא הבחנה בין שוק העבודה למערכת הפנסיה, של עיקרון השוויון

שוויון בשוק העבודה לשוויון במערכת הפנסיה הוא השינוי שחל ה המשפט לא  מבחינים בין מהות
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אף שהדבר לא נאמר . 2003שנערכה שנת   במעמדה של מערכת הפנסיה בעקבות הרפורמה 

הלאמת מערכת הפנסיה ההסתדרותית הביאה לשינוי  מעמדה ממערכת העוסקת , במפורש

, אריות בין קבוצות בחברההבנויה על עקרונות הסוליד, משאבים  בחלוקה בין דורית של 

מסיבה זו על אף שבתי המשפט עדיין . למערכת פיננסית הפועלת למעשה עלפי עקרונות כלכליים

מילים אלה איבדו משמעותם בהקשר " הדדיות"ו" שיתופיות" "שוויון"עושה שימוש במושגים 

חות רבה המחוקק והמערכת הציבורית ממשיגים לגלות פתי. של מערכת הפנסיה אחרי הרפורמה

אם בועדת נתניהו קיימת נכונות להתערב בשוק העבודה כדי . יותר כלפי תפיסות שוויון שונות

בדיון הפוליטי מקבלת הדרישה לשוויון בתוצאות , הזדמנויות לנשים מבוגרות  ליישם שוויון 

  . כפי שניתן לראות בתוצאה הסופית של חוק גיל פרישה, משמעותי הד 

  
ההנחה : ההנחות בבסיס תפיסת השוויון של המערכת המשפטית חשפה שתי פידלמןפרשת 

, ההנחה השנייה. הראשונה הינה כי שוק העבודה הישראלי קרוב להתכנס לשוויון בין המגדרים

כי המשפט הישראלי אינו משקיף באהדה על גיל פרישה מוקדם "היא , כפי שציינה השופטת חיות

כלומר המשפט "... ר בינן ובין הגברים בהקשר זהלנשים ושואף לשוויון או לפחות לצמצום הפע

שני . הישראלי מעדיף שוויון פורמאלי ואין בו מקום לתפיסות אחרות של שוויון בין המגדרים

  .  הפרקים הבאים ידונו בתוקפם של הנחות אלה

 

  נשים בשוק העבודה הישראלי .3

  
   

ם מעבודה אבן בוחן  לנכונות מזה למעלה משלושה עשורים מהווה סוגיית קביעת גיל פרישת נשי

החברה הישראלית להתמודד עם משמעות תוצאות אי השוויון הכלכלי בין נשים לגברים בשוק 

לאחרונה עלה לדיון הקשר בין אי השוויון בשוק העבודה הישראלי לתוקפן המשפטי של . העבודה

   .פידלמןרי אוכלפי נשים בפרשת האלמן  תאמה הוראות תקנון קרן פנסיה שנועדו ליצור ה

מעמדה בשיפור חל כי  ,ה האמפיריתהנחמעוגנת ב בפרשת פידלמןהנמקת בית הדין הארצי 

, על יסוד הנחה זו. חלו בשוק העבודהאשר עקב שינויים , שה בישראלינומי של האאקו-סוציוה

עליהן  ,"זקות מיושנותח"מה שבית הדין הארצי מכנה להתכליתי הבסיס , לדעת הרוב ,שמטנ

קרן העדפה מתקנת כלפי נשים בתקנון של ולמעשה לכל , לתקנון מבטחים 35וראה הנסמכה 

 תופעת אי השוויון ששלטה בעבר בשוק העבודהמציין כי באופן היסטורי השופט אדלר   .פנסיה

בעבר . של נשים בקרנות הפנסיה הוותיקותעיקרי בעיצוב ההסדרים הפנסיונים הגורם ה היתה



 

ם זאת ע. םחבריהמערכת הציפיות של ו, ת הסוציאלית של הקרנותתאמו הסדרים אלה את התכלי

והחזקות עליהן , חלו תמורות רבות בשוק העבודה, בחלוף העתים"השופט אדלר סבור כי 

יום נשים מהוות כי ה, בית הדין מציין 1".התבססה האבחנה בין אלמנה לבין אלמן השתנו אף הן

מקובל הוא שפרנסת המשפחה מוטלת על וההסדר החברתי ה, כמחצית מכוח העבודה במשק

בית הדין מדגיש את השיפור , אף שעדיין נותרו פערי שכר לטובת העובד. שכמם של שני בני הזוג

 ,חיוביות שבית הדין רואה בשוק העבודההלמגמות . שחל ביחס שבין שכר העובד והעובדת

השנים כדי הלך מבתי המשפט ביחד עם שנקט המחוקק הרבים אמצעים משפטיים המצטרפים 

כי האופטימית כל אלה מביאים את השופט אדלר למסקנה . לקדם את עיקרון השוויון בין המינים

במצב בו החברה שואפת לשוויון ", ועל כן, השוויון בין נשים לגברים מצוי בשלב זה בהישג יד

יושג כי שוויון זה , שיש להעדיף מדיניות היוצאת מנקודת הנחה, ופועלת להשגתו נראה לי

 שה בשוק העבודהיהא במעמדעל בסיס ההנחה האמפירית כי חל שיפור משמעותי  2."בקרוב

המסקנה הראשונה היא שכיום כדי : גוזר בית הדין הארצי שתי מסקנות נורמטיביות, הישראלי

יש להשוות את זכויות שאירי האישה , להגשים את תכליתה הסוציאלית של קרן פנסיה וותיקה

ת אחד משני טירובדרך זו  למנוע פגיעה צפויה להכנסת המשפחה עקב פ, של הגברלזכויות שאריו 

המסקנה השנייה היא כי תשלום גמלה שווה לשאירי האישה והגבר . מפרנסים בעלי מעמד דומה

שאינה נופלת , ומבטא את העלייה בתרומת הנשים לקרנות הפנסיה, תואם את עיקרון השוויון

 אמפיריותשותף למעשה להנחות ה ,בדעת המיעוט השופט פליטמן. באופן משמעותי מזו של גברים

ת חברתיה התכלית, בהתאם לעמדתו כי ביטוח פנסיוני הוא למעשה ביטוח אישיאך , בדעת הרוב

. אין הוא נדרש לדון במצבן של נשים בשוק העבודהועל כן , תוקבוצתי ותצדיק העדפלה ה יכולאינ

שכן , ת מגדר שהתקיימו בעבר אינו מעניינה של קרן פנסיההפיתרון לבעיו, לשיטת השופט פליטמן

והענקת זכויות עודפות על בסיס קבוצתי פוגע , זו מחויבת לנהוג בשוויון כלפי כל אחד מעמיתיה

כי זכות הפרישה המוקדמת של , יטמןפלהשופט מוסיף ,  כאוביטר, בהמשך .בעיקרון השוויון

  . י הקרן ולפיכך ראויה להתבטלנשים מהווה אף היא הפליה פסולה בין עמית

הנתון . בית המשפט העליון אימץ במלואן את ההנחות עליהן ביסס בית הדין הארצי את פסק דינו

היקף העסקתן של נשים לעת הזו "הרלוונטי לקיומו של שוויון בין המגדרים הוא העובדה ש

ל נשים למרבה הצער שכרן הממוצע ש"אומנם ". הושווה במידה רבה לזה של הגברים

בית המשפט אך  "…בישראל עדיין נופל במידה לא מבוטלת משכרם הממוצע של גברים

                                                 
בית הדין : " ןלהל( .)2004(.  128, 112ע מ "פד, מ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי בע' אורי פידלמן נ 1407/01ע "ע 1

 "). ד פידלמן"הארצי בפס
 .129, 1ש "לעיל ה, פידלמן ד"בית הדין הארצי בפס  2



 

בדומה לבית הדין לעבודה מוצא כי אמצעים מתקנים במערכת הפנסיה יביאו , העליון

קביעת שיעור הפנסיה "לדברי השופטת חיות . להנצחת אי השוויון בשוק העבודה

השלמה כזו אך . משום השלמה עימהלאלמנים בהתבסס על אותה מציאות יש בה 

מעצימה את הפער הבלתי ראוי והבלתי מוצדק הקיים בין שכרן של נשים לשכרם של 

תפקידו  3".גברים והיא עלולה לתרום להנצחתו בעוד שראוי לפעול לעקירתו מן השורש

  ". להנחיל עקרונות של שוויון"החשוב של בית המשפט הוא לפיכך 

מה ב ,פידלמןעומדות בבסיס פסק דין ט את ההנחות האמפיריות הפרק זה יבחן ביתר פירו 

ויציג מספר השגות לגבי  הערכת , אקונומי של נשים בישראל- שחל במעמדן הסוציו לשינוי שקשור

לקראת שוויון מלא בין  תכנסשוק העבודה הישראלי מבית הדין הארצי ובית המשפט העליון כי 

ת התרחבות הפערים הכלכליים בין המגדרים בשוק בהמשך הפרק תידון השפע .נשים לגברים

ובפרט על פערי ההכנסה בין נשים לגברים בעת , העבודה  על מערך הזכויות הסוציאליות של נשים

אקונומי של -דיון בקשר שבין מצבן הסוציו. ותופעת העוני בקרב נשים מבוגרות בישראל, זקנה

  .      נשים ובעיית הנגישות לצדק ולשוויון מסכם פרק זה

כי מקובל לראות באי שוויון כלכלי תופעה רב ממדית שאינה  ,כבר בראשית הדברים ראוי לציין 

ניתוח מקיף של אי שוויון כלכלי חייב להביא , על כן 4.תוצאה של גורם אחד או של תהליך אחיד

, העוסקות בחלוקה מחדש תומערכובפרט את תפקודן של , בחשבון גורמים נוספים לשוק העבודה

 6,המשפחה השפעתם של מוסדות חברתיים נוספים כמו מוסדו 5והמיסוי רווחהקרי מערכת ה

התמקדות בשוק העבודה ובחינת המגמות  ,עם זאת .מהיקף עבודה זו יםחורגנושאים ה

ששוק העבודה נחשב  כיוון, והתהליכים המתרחשים בו חיוניים לדיון באי שוויון בין גברים לנשים

בשוק העבודה  .יקר הפעילות הכלכלית בחברה הקפיטליסטית המתועשתלמוסד בו מתרחשת ע

ועל כן הוא מהווה מוסד עיקרי בעיצוב אי שוויון בין פרטים ובין , נערך ארגון התעסוקה בשכר

שלדעת , חשיבותו של שוק העבודה להבטחת הזכות לשוויון הינה כה מרכזית 7.קבוצות חברתיות

                                                 
מבטחים  2911/05ץ "דיון במאוחד עם בג, 'ר חבר הכנסת ראובן רבלין ואח"יו' נ' משה אלחנתי ואח 4948/03ץ "בג  3

: להלן( .15.6.08ניתן ביום ) רסםלא פו(  בית הדין הארצי ' נ' מ ואח"מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע
    ").ץ פידלמן"בג"

מנחם ( 122, 121 ,צדק חלוקתי בישראל, "דפוסי  שעתוק של אי שוויון בישראל: משפחה וריבוד"אפשטיין  -נח לוין  4
   . )2001 מאונטר עורך

חלוקת ההכנסות על השפעת מדיניות חלוקה מחדש באמצעות מיסוי ותשלומה העברה להורדת רמת אי השוויון ב  5
השוויון בחלוקת ההכנסות של משקי הבית של השכירים -אי "דותן לשם , סאלם אבו דיאד, יצחק ספורטא ורא

  למיסוי הכנסתן של נשים ראה   )2006( 19-24,  מכון וון ליר, סידרת מחקרי מדיניות" 1967-2003, בישראל
                          .126-127  , )2004  (Ruth Halperin-Kaddari, Women in Israel :A State of Their Own,    

                             
 אורי רם ונציה ברקוביץ עורכים( 265 שוויון /אי" משפחה"ביזאוי  -סילביה פוגל. 123, 4ש "הלעיל , לוין אפשטיין   6

2006.(     
  ). 2006נציה ברקוביץ עורכים אורי רם ו( 385, שוויון/אי " שוק עבודה", חיה שטייר   7



 

 -עידן בתר"ב, אף באופן תיאורטי, היום ניתן ליישם זכות זו קיים ספק רציני אם כבר בן ישראל

  8".העבודה

  
  

  הפליה מגדרית בשוק העבודה הישראלי .3.1

שינוי מעמדן בורם עיקרי עומד על חשיבות הצטרפותן של נשים לשוק העבודה כגבית הדין הארצי 

יעור ש, על פי נתונים אחרונים שבידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 9.נומיאקו-סוציוה

ועלה לשיעור   10,48.4%על  2002בשנת ההשתתפות של נשים בכוח העבודה האזרחי בישראל עמד 

שיעור השתתפותן של נשים בכוח , עם זאת 2005.11בשנת  50.0% - ו, 2004בשנת  49.9%של 

ומחצית הנשים בישראל עדיין אינן  60.7%12 -המגיע ל, מזה של גבריםנופל  העבודה עדיין

השתתפות נשים  ,קדרי הלפריןנתונים שנבחנו על ידי על פי , כמו כן 13.עבודהמשתתפות בשוק ה

לנתונים אלה יש להוסיף  14.אינו מגיע לרמה המקובלת במדינות מתועשות, בכוח העבודה בישראל

כי  לעליה בשיעור השתתפות נשים בשוק העבודה קיימים גם היבטים שאינם , בהערה כללית

כי בד בבד עם הצמיחה , מצביעה על העובדה שטייר. העבודה תורמים להגדלת השוויון בשוק

אשר חלקם , הדרמתית בהשתתפות נשים בשוק העבודה חלו שינויים במאפיינים של שוק העבודה

כך למשל  קיימים קשרי גומלין מורכבים בין הצמיחה הדרמטית . פועלים דווקא להקטנת השוויון

ה במשרות חלקיות ולגידול שחל במגזר בהשתתפות נשים בכוח העבודה לעלייה בתעסוק

מוסיפה כי הצטרפותן המאסיבית של נשים לשוק  בן ישראל  15.השירותים  המתאפיין בשכר נמוך

                                                 
 צדק " צדק חלוקתי בחלוקת העבודה במאה העשרים ואחת, העבודה -צדק חברתי בעידן בתר" ,רות בן ישראל 8

  .  )2000 מנחם מאונטר עורך( 309  חלוקתי בישראל
  . 128, 1ש "ד פידלמן לעיל ה"בית הדין הארצי בפס  9

של  עלייה ברמת ההשכלה: עור השתתפותן של הנשים בכוח העבודהלעלייה בשיקיימים מספר הסברים מקובלים  10
בפרט מסגרות חינוכיות לגיל (התרחבות מערכת התמיכה הסביבתית  ;העולה כיום בממוצע זו של גברים, נשים
נתונים לקראת יום . להגדיל הכנסה משפחתיתהכלכלי וצורך  ; שיפורים טכנולוגיים בניהול משק הבית ; )הרך

   .הלשכה המרכזית  לסטטיסטיקה, 2003לאומי - הבין האישה
לקראת יום האישה  5.3.2007נתונים שהציג משרד התעשייה והמסחר ביום , נשים בעולם העבודה11 

    הבינלאומי
                                                  -AF21-47B7-8A39-www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/047EA0B0 EE6A6B55ED/0/X758.doc      

נתונים מסקר  .")2004נשים בישראל ": להלן(. www.iwn.org.il, 72באתר שדולת הנשים , 2004נשים בישראל  12
על פי  :  הערה. 2004הודעה לעיתונות , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2004כוח אדם לרבע הראשון של שנת 

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נשים 48%מהשכירים במשק הם גברים לעומת  52% 2005סקר הכנסות לשנת 
, 13.8.07נתונים אלה חזרו גם בהודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום . 24.7.2006הודעה לעיתונות מיום 

   www.cbs.gov..il .2006לשנת ביחס 
מהנשים היהודיות משתתפות בשוק  51%כאשר  ,מוצא אתניפי על בין הנשים  בישראל בנושא זה קיימת חלוקה   13

     . 270 6ש "לעיל ה ,ביזאוי -פוגל. מהנשים הערביות 22%העבודה לעומת 
14 Halperin-Kaddari   129-131, 128,  .112 5  ש"יל הלע.  

בהם מדורגת   www.adva.org/ivrit/homepage_heb.html.2002    ראה גם נתונים המתפרסמים באתר אדווה
מספר  וספרד באיטליה ,תורכיהנות במדיכשרק , בסוף  רביעיבמקום ,  OECD –ישראל אחרונה מבין מדינות ה 

  .שעות עבודתן של נשים נמוך מזה שבישראל
   . 386, 7ש "לעיל ה חיה שטייר  15



 

אשר מביאה להפחתה בערך , "לערעור המידתיות שבין היצע העבודה לביקוש לה"העבודה תורמת 

      16.העבודה בשוק

אינה מאופיינת כיום בהפליה בשלב כנראה אל אף על פי שכניסתן של נשים לשוק העבודה בישר

אי שוויון כלכלי בין גברים לנשים בישראל עדיין עמוק כי , מלמדיםמחקרים  17,השכירה לעבודה

כל המחקרים מצאו שההיררכיה הבסיסית בשוק העבודה הישראלי לא " כהןלדברי   18.ומושרש

בני העולים שנולדו (ור השני ואף שועתקה בקרב בני הד, השתנתה  בחמישים השנים האחרונות

האשכנזים : ההיררכיה הבסיסית  בשוק העבודה הישראלי על פי מחקרים אלה ברורה)...."בישראל

המזרחים באמצעיתו והאזרחים הערבים של ישראל , אקונומי-נמצאים בראש הסולם הסוציו

   19".בתוך כל קבוצה  גברים הם מעל הנשים בכל הנוגע להכנסות מעבודה. בתחתיתו

כבר בעת כניסתן של נשים לשוק  כאשר, לאי השוויון בשוק העבודה שורשים היסטוריים עמוקים

  דפוסי העסקה שונים ואי שוויון   20.נוצרו דפוסי העסקה שונים לנשים וגברים 19-העבודה במאה ה

, לא נעלמו משוק העבודה למרות המעבר לשוק תחרותי, הגם שעברו שינויים, בין גברים לנשים

, כי בעבר כמו גם היום, נראה 21.הפערים בנתוני ההון האנושי של שתי הקבוצות תריסגאף  ועל

ממחקרים  22.לאי השוויון הינה הפליה ישירה של נשים בשוק העבודה העיקריות אחת הסיבות

המגדר שזור במארג "כי  יזרעאלימסיקה , שערכה לאורך השנים בשוק העבודה הישראלי

הוא אינו מאפיין המובא מבחוץ אל מקום העבודה  אלא . יחסי הסמכותההיררכיות הבירוקרטיות ו

כל הסבר תיאורטי להתמדתו של אי השוויון בעולם העבודה .... תכונה אינהרנטית למערכת יחסים

יצטרך להתחשב בעובדה שהמבנים והתהליכים בעולם העבודה מושתתים מעצם מהותם על אי 

אותם סטריאוטיפים היסטוריים שקבעו את  כך 23".השוויון הקיים בין נשים לגברים בחברה

                                                 
     .314 ,8ש  "לעיל ה בן ישראל 16
בדיקת הפליה בשכירה לעבודה על ידי מבחני "כהן ומונדלק , שרון, דרייהר, אפלבוים, חיריק –אבן, בן הדור 17

יובל מזר ממחלקת נתונים אלה אף תואמים מחקר שערך  ).2005( 397, 392, 381' יא עבודה חברה ומשפט  "היענות
. "2005עד  1990: פערי השכר בין גברים לנשים בעת הצטרפותם למגזר הציבורי"בנושא  המחקר של בנק ישראל

במגזר השנים שנבדקו במחקר הצטמצמו פערי השכר בכניסה לעבודה בין נשים לגברים  16מזר מצא כי במהלך 
בנק . הציבורי  וזאת בשל תהליך האקדמציה המואץ בקרב נשים וירידת התשואה לשכר של תכונות הגברים לנשים

          20k  - www.bankisrael.gov.il/press/heb/061122/061122a.htm .22.11.06הודעה לעיתונות מיום , ישראל
   .).2004( 15 ,הומרכז אדו,"2004 –תמונת מצב חברתית ", אטיאס-קונור אתי, רסקישלמה סבי 18
 ).2006אורי רם ונציה ברקוביץ עורכים ( 339,שוויון/אי, "מגדריים ואתניים, פערי שכר לאומיים", ינון כהן 19
עורכות  קובי-שלו ויבן, רדאי( 65, 64 מעמד האישה בחברה ובמשפט "נשים בשוק התעסוקה"רדאי  סיספרנ 20

  ).ה"תשנ
 ).1999עורך  גיורא רוזן( 197 ,167 מין מגדר פוליטיקה, "המיגדור בעולם העבודה" יזרעאלי. 67 ,20 ש"ה לעיל,רדאי 21

פמיניזם חברתי וזכויות "דפנה ברק ארז . רמת ההשכלה הממוצעת  של נשים גבוה יותר מזו של גברים, ככלל
 873 ,855 )יובל שניבעריכת יורם רבין ו( חברתיות ותרבותיות בישראל, זכויות כלכליות" חברתיות של נשים

קיימת עליה מתמדת , 2004נשים בישראל  ,על פי ממצאי שדולת הנשים. 341, 340  18ש "לעיל ה כהן. )ה"תשס(
שיעור הנשים הלומדות במוסדות וכאשר מספר הנשים המחזיקות בתעודת בגרות , ברמת ההשכלה של נשים

מספר הנשים בעלות תואר . עולה על מספר הגברים בוגרות אוניברסיטה בתואר ראשון ושניומספר  ,להשכלה גבוה
    .מזה של גברים) 3%(שלישי נמוך במעט 

  . 341, 19ש "לעיל ה, כהן  22
     . 172 -171  21ש  "לעיל ה ,יזרעאלי  23



 

ויוצרים ציפייה  24,ממשיכים להתקיים גם היום, 19-שה במאה הימעמדה ותפקידה של הא

תופעה  25,נורמטיבית כי עבודת ניהול משק הבית והטיפול בילדים יעשו ללא תמורה על ידי נשים

, כקוד תרבותי, הישראלית סבורה כי המשפחתיות פוגל ביאזי 26".משטר הביות"גם  המכונה

כאשר עבודה בשכר של האישה נתפסת , מניחה כמובנת מאליה חלוקה מגדרית בלתי שוויונית

בהתאם לנתונים  27.והכנסתה מהווה רק תרומה נוספת להכנסה העיקרית שמספק הגבר, כמשנית

, ראלביש בתוך היחידה המשפחתיתמובהקת לוקת עבודה מגדרית קיימת ח קדרי הלפריןשמציגה 

מזמן עבודתם של  26%לעומת , שבו נשים עובדותזמן סך המ 71%(עיקר עבודתן של נשים  כאשר

כי , מוסיפה וטוענת יזרעאלי 28.ואינה משולמת, יחידה המשפחתיתמסגרת הנעשית ב) גברים

תורם , יחידה המשפחתיתתוך ההקישור המסורתי בין נשים לעבודה לא משולמת הנעשית ב

פרקטיקות , רוטינות"כאשר מארג של  29,בודה שנשים עושות בשכרלהפחתה גם בערך הע

מבטיח כי מערכת יחסי הכוחות המקיימת את אי השוויון בין המינים בחברה  30,"ואידיאולוגיות

אותה הבניה חברתית שמקורה ביחידה  .תועתק גם למקום העבודה, )ובפרט ביחידה המשפחתית(

למסלולי עבודה דומים באופיים לזו הנעשית על  נשים מנותבותש היא שמביאה לכך המשפחתית

פחות כועקב כך מוערך ערכה הכלכלי של עבודתן באופן שיטתי , ידן במסגרת היחידה המשפחתית

  כי חלק לא מבוטל של נשים בישראל, מצאה ביזאוי - פוגל 31.מעבודה הנעשית על ידי גברים

תקת מערכת הציפיות מתוך היחידה שהע, מכאן 32.מקבלות אישור חברתי לעבודה בין נשים בלבד

נשים   שבה ,מציאות של סגרגציה) חלקית לפחות(המשפחתית לשוק העבודה יכולה להסביר 

על פי נתוני הלשכה המרכזית . ממשיכות להתרכז במשלחי יד המאופיינים בשכר עבודה נמוך

בהם נמצאת כמחצית מהנשים המועסקות בששה משלחי היד , 2002גם בשנת " לסטטיסטיקה

עובדות ", "עובדות הוראה בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים ומדריכות חברתיות: "הועסקו בעבר

עובדות מטבח ועובדות , עובדות ניקיון במבנים", "פקידות אחרות", "מטפלות", "מזכירות

 -מהוות הנשים למעלה מ, למעט האחרון, כאשר בכולם, "זבניות ודוגמניות, מוכרות"ו" מכבסות

                                                 
הכותבת מציינת כי ככל שמספר שעות העבודה .  27.7.07 הארץ" את המתכונים היא מוצאת באינטרנט"מיכל פלטי  24

 מגדריתת העבודה והאחריות וחלוק, לשוב לעבודה לאחר לידהמתקשות נשים , וק הישראלי עולה המקובל בש
 . www.haaretz.co.il/hasite/spages/886631.html ראה . ומחריפהבלתי שוויונית בתוך המשפחה הולכת 

  .74, 66, 21ש "ה לעיל, רדאי  25
עבודה , "הצורך בשינוי מאפייניו של שוק העבודה: ון הזדמנויות בעבודהוהורות פעילה ושי"מיכל פרקל , דפנה הקר 26

  ).2005( 8 ש "ה,  278,  275, 'יא חברה ומשפט
 .  6ש "לעיל ה, ביזאוי - פוגל  27
28  ,Halperin-Kaddari  128-129 5 ש"לעיל ה.  
  .182, 21 ש"לעיל  ה ,יזרעאלי  29
  .167, 21 ש"ה לעיל  ,יזרעאלי  30
   .183-187, 21  ש"ה לעיל  ,יזרעאלי 31
  .269 6ש "לעיל ה ביזאוי - פוגל 32



 

 סבירה גם מדוע נשים מ ה הנעשית על ידיערכה נמוכה לעבודה 33."ועסקים במשלח הידמהמ 70%

בשוק  34.מאיימת על מעמדו הכלכלי של המקצוע, כניסתן של נשים רבות למקצוע שהרכבו גברי

קבוצות חלשות אינן מצליחות לתרגם את , ות דעות קדומות וסטריאוטיפיםעבודה בו מושרש

של ברמת ההשכלה הדרמטי השיפור , על כן 35.ןשוויוני על כישוריהההשכלה שרכשו ולקבל החזר 

אפשר כניסה של נשים מועטות אלא , בשוק העבודה ןצבמב מהותילא הביא לשינויי נשים 

במספר תפקידי ניהול בכירים מסוימת עלייה אומנם קיימת  .לתחומים המאופיינים בייצוג גברי

ובתחומים ספציפיים כמו  ,2002 - ב 30% - ל  1988בשנת  18% - מ ,המאוישים על ידי נשים

אך עליה זו רחוקה מאוד מלבטא  36,34% -ל 26% -דין מ ותועורכ ותספר השופטמשפטים עלה מ

עדיין רובן המוחלט של הנשים ו ,את התקדמותן של נשים במישורים של השכלה וניסיון מקצועי

   37 .רחוק מעמדות ניהול וכוח

ותבניות תגמול מפלות בשוק העבודה מוסיפות  , דה המשפחתיתחלוקת עבודה מגדרית בתוך היחי

  38:עבודה למשפחה במספר אופנים חשובים נוספיםהסדרי  ומחזקות את הקשר הדו סטרי בין 

נשים משלמות את עיקר המחיר על , כי מעבר להפליה המופנית ישירות כלפי נשים, סבורה רדאי

הבא לידי ביטוי באי קידום של נשים , "מהותמס א"  39.ההפליה בשוק העבודה הקשורה להורות

על פי  40.משיעור אי השוויון בשכר בין נשים לגברים 2/3-מוערך כמקור ל, בשכר ובתנאים נלווים

, פערי ההכנסה שנוצרו בתקופות של לידה וגידול ילדים, נתוני השכר שקיימים בקרנות הפנסיה

בותן של נשים כלפי עבודתן בתוך היחידה מחוי 41.אינם נסגרים גם בסיום תקופת ההורות הפעילה

 43,ות חלקיותנשים המועסקות במשרהגבוה של ר שיעול 42המשפחתית היא גם אחד ההסברים

ריבוי . מכלל הגברים המועסקים בדרך זו 14.4%לעומת , מועסקותמכלל ה 37.4%העומד היום על  

 34.8ים בשבוע הוא ממוצע שעות העבודה של נשנשים המועסקות במשרה חלקית מסביר מדוע 

                                                 
 2003ל "נתונים לקראת יום האישה הבינ, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה33

hodaot2003/01_03_56.dochttp://www.cbs.gov.il/     
  .179, 21ש  "ה לעיל  ,יזרעאלי 34
 סידרת" 2003-1970האיגוד המקצועי וגידול אי השוויון הכלכלי בישראל " גיא מונדלק, ינון כהן, טלי קריסטל 35

  2006, 25, וון לירמכון  ,מחקרי מדיניות
  . 35ש "לעיל ה ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 36
 .207, 206  21  ש"ה, יזרעאלי  37
 .188, 21  ש"ה, יזרעאלי 38
  .83-84 20ש "לעיל הרדאי  39
 .   280, 279 ,26ש "לעיל ה, פרנקלוהקר  40
מ "מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע, ח אקטוארי  של קרן הפנסיה הוותיקה מבטחים"דובטבלאות ראו  41

י שכר משמעותיים בין חברי הקרן לחברות הקרן ממשיכים להתקיים פער, 31.12.2004נכון ליום ) בניהול מיוחד(
  .  40-67בין הגילאים 

ועבודה במשרה חלקית , נובעות מהיצע נמוך של משרות מלאות בשוק  שדולת הנשים על פי נתוני, סיבות נוספות  42
 .  2004נשים בישראל  .המוגדרת כמלאה כגון הוראה

  . 386, 385 7ש "לעיל ה שטייר  43



 

חשוב לציין כי פערי השכר בין נשים לגברים עמוקים יותר  44.שעות אצל גברים 45.4שעות לעומת 

ועיקר השיפור בהכנסת נשים במהלך השנים נובע ממעבר של   45בשכר לחודש מאשר לשכר לשעה

ימת קי –במילים אחרות  46.נשים מעבודה חלקית לעבודה מלאה ולא מעליית ערך שעת עבודה

" אלייהעובד האיד"אשר על פי מודל  47עבודה חלקיתשלילית על העסקה גמישה ו" פרמיה"

שמשלמות נשים באה לידי " פרמיית גמישות" 48.מבטאת מחויבות נמוכה כלפי מקום העבודה

שלילית , התקדמות מקצועית איטית, שכר נמוך: ביטוי בכל ההיבטים הרלוונטיים לחיי עבודה

   . חון תעסוקתיוהעדר ביט  49,הטבות

מגבלות תעסוקתיות מכורח מחויבויות משפחתיות ויכולת , צירוף של הפליה ניתן אם כן לומר כי 

מקשים את השתלבותן היעילה של נשים בשוק , "נשיים"ניעות נמוכה המרכזת נשים במקצועות 

שני  המהוות כיום 50כי עבודה בשכר נמוך שכיחה בעיקר בקרב נשים, ואאין פלא איפ. העבודה

   51.במשק מינימוםהשלישים מהמועסקים בשכר 

  

  העסקת נשים בתבניות העסקה לא שגרתיות .3.2

נוספים קשיים המשותפים לנשים ולקבוצות עובדים , לבעיות של הפליה ישירה בשוק העבודה

עובדים בשכר נמוך חשופים ביתר שאת לתהליכים , ככלל. אחרות במשק המועסקות בשכר נמוך

שחלו בשוק העבודה הישראלי בשני העשורים האחרונים ופגעו בבסיס הארגוני ושינויים  מבניים 

בדומה למתרחש במדינות מערביות . והמשפטי עליו הושתתה בעבר ההגנה על זכויות עובדים

מתהליכים כלכליים ופוליטיים אשר גרמו לשינויים  ושפע שוק העבודה הישראליה, אחרות

, גלובליזציה, עקב שינויים טכנולוגיים. ר בשוק הפרטיעמוקים במבנה ההעסקה שהיה מקובל בעב

נחלש כוחם , )בשל הגירת עובדים לישראל והוצאת עבודה יצרנית  מחוץ לישראל(וגידול באבטלה 

 53בענפים רבים במשק. וחלה שחיקה ביחסי עבודה הקיבוציים 52,ומעמדם של העובדים וארגוניהם

                                                 
השוואת הנתונים החדשים לאלה שפורסמו על . 13.8.07הודעה לעיתונות מיום , לסטטיסטיקההלשכה המרכזית  44

ונתונים מאוחרים יותר של  ,35ש "לעיל ה, 2003ל "לקראת יום האישה הבינ המרכזית לסטטיסטיקה כהידי הלש
שעות העבודה מלמד כי מספר ) 14ש "לעיל ה 2004נשים  בישראל ( 2004הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאפריל 
 32 -ומספר שעות העבודה הממוצע של נשים עלה בהתאמה ל, שעות 43הממוצע לגברים במשק  עלה לממוצע של 

  .שעות בשבוע
 .  35ש "לעיל ה מונדלקו, כהן, קריסטל 45
  .23 35ש "לעיל ה  מונדלקו, כהן, קריסטל 46
  .26 35ש "לעיל ה  מונדלקו, כהן, קריסטל 47

 .168, 21  ש"ה, יזרעאלי 48 
 .131 5ש "לעיל ה   Halperin-Kaddari : ולנתונים הסותרים טענה זו  רא. 78, 14ש "לעיל ה 2004נשים בישראל  49
 . 17 35ש "לעיל ה מונדלקו, כהן, קריסטל 50
  .167 21ש "לעיל ה, יזראעלי 51
     .325 8ש "לעיל ה בן ישראל52
 כנס הכלכלי השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיהתקציר ה 57" יחסי עבודה בעידן של תמורות"גיא מונדלק  53

)2004(. 



 

וחוזה עבודה , עבודה במשרה מלאה, עסוקתיתהמבטיחה יציבות ת, מתכונת ההעסקה המסורתית

להעסקה בתבנית העסקה לא , הוחלף על פי דרישת המעבידים, לטווח ארוך בין עובד ומעביד

תבניות העסקה לא שגרתיות מאופיינות בהגמשה רב ממדית של כל ההיבטים הנוגעים  54.שגרתיות

וד שוק העבודה לשתי קבוצות ריב, שינוי ארגון העבודה, הגמשת מעמד העובד: להעסקת עובדים

לעניין מעמדן של נשים וסיכויי הניעות שלהן  55.עובדים וצמצום השיטה להבטחת זכויות עובדים

והמעבר משוק ריכוזי למבוזר  56חשוב להכיר בכך ששבירת מודל ההגנה הקיבוצי, בשוק העבודה

פיצול . דים שניונישוק עובדים ראשוני ושוק עוב 57:הביאו לפיצול מבני של השוק לשני רבדים

ותגמול דיפרנציאלי בין עובדים , השוק יצר הפליה שיטתית בחלוקת העבודה בין קבוצות עובדים

שבו העובדים מתוגמלים מעבר , שוק העבודה הראשוני הוא שוק מובנה. בעלי כישורים זהים

כות טווח בעיקר על פי רמות תפוקה של הארגון והתחייבויות ארו 58,למתחייב על פי כוחות השוק

שוק העבודה השניוני מאופיין על ידי , מאידך 59.שנטלו על עצמם הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים

המשתנה על פי תנאי שוק ועל פי , דפוסי העסקה של תשלום שכר בהיקף שאינו יציב"במונדלק 

טי ון פרכהפניית הפרט לחס, תעסוקתיים ובטחון רהעדר מוחלט של הגנה בפני פיטו, תמריצי שכר

ניידות גבוה בין מקומות עבודה ואי ציות , ולא לחסכון המבוסס על השתייכות למקום עבודה

קיימים מספר מדדים שמכוחם ניתן , אף שאין על כך נתונים רשמיים 60".לנורמות המגן שבדין

  61.כי מספר גבוה של נשים משתייכות כיום לשוק העבודה השניוני, להעריך במידה רבה של וודאות

ומאיישות שיעור גבוה , עובדה שנשים מהוות אחוז גבוה בקרב עובדים בעלי הכנסה נמוכהעצם ה

כי , לכך יש להוסיף. מצביע  על דפוסי עבודה המאפיינים את השוק השניוני, של משרות חלקיות

- מקרב המועסקים באמצעות חברות כוח 55% -כ, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חברות כוח , כאשר מטבע הדברים 62,)ל קבלני כוח אדם שאינם קבלני משנהכול(, אדם הן נשים

                                                 
 . 388 7  ש"לעיל ה שטייר  54
       .314 8ש  "לעיל ה בן ישראל 55
   .55 53ש "לעיל ה מונדלק 56
שאליו משתייכת קבוצת העובדים הבכירים במשק " שוק על", מצומם ביותר, בן ישראל מבחינה גם בשוק שלישי 57

  .824  8ש "ה, שכר גבוה ביות ראו בן ישראלהממלאים תפקידי ניהול ב
,  147, 131,ב"תשס) 1(לב משפטים "משחק של יחסי כוחות בשוק העבודה: הבחנה אפליה וגיל"שרון רבין מרגלית  58

148   . 
 .148,  147 58ש "לעיל ה רבין מרגלית 59
  .56  53ש "לעיל המונדלק   60
ובכללם רוב דורשות העבודה ורוב , נים בעדן זה עובדים מכל סוגעם שוק העבודה השניוני נמ", לטענת בן ישראל 61

   .  324 8ש "בן ישראל לעיל ה. "דורשי העבודה בני הגיל המתקדם
בין גלובליזציה : קבועות - עובדות זמניות"קרנצלר . מציטוט של : 14ש "לעיל ה 2004נשים בישראל  מתוך 62

כ "כאשר סה, מהמועסקים באמצעות חברות כוח אדם הן נשים 65% )רובינשטיין  וקרנצלר עורכים  " שראבלוףיל
נתון מעניין נוסף מתייחס לשיעור הגבוה של . מהנשים בשוק העבודה מועסקות באמצעות חברות כוח אדם 6.8%

המגזר הציבורי אף . מכלל הנשים 31%המגיע ל –נשים במגזר הציבורי המועסקות באמצעות חברות כוח אדם 
 26.2עד לתקופה ממוצעת של  ,  ך ביותר את תקופת ההעסקה באמצעות חברות כוח אדםנמצא כמעסיק המארי

 .חודשים



 

, עם הזמן 63.תנאי העסקה נחותים באופן משמעותי מאלו הקיימים בתעסוקה ישירה מציעות אדם

כאשר עצם קיומם הפך , לענפים שלמים במשקהשתרשו דפוסי ההעסקה של שוק שניוני והתפשטו 

, חברות כוח אדם הפכו גורם דומיננטי בשוק העבודה ,משלכך ל 64.לכשלים נוספיםגורם מסביר 

עובדים (" מעמדות"עקב קיומם של כל אפשרות להסדרה אחידה של תנאי עבודה המכשיל 

בדרך זו גורם . בתוך הארגון) המועסקים ישירות על ידי המעביד לעומת עובדי חברות כוח אדם

חסומים ארגוניים הדוחקים את הפיצול והריבוד המבני שהתרחש בשוק העבודה ליצירת מ

ההשתייכות לשוק העבודה השניוני  65.לפריפריה, קבוצות העובדים החלשות בהן לנשים ייצוג גבוה

והוא מאופיין , בשוק זה שכר העבודה הוא נמוך 66:מרע את מצבן של נשים במספר אופנים

צעות חיסכון השכר הנמוך לא מאפשר לעובדת לדאוג לעתידה באמ. בהיעדר תנאים סוציאליים

הניידות גבוה בין מקומות עבודה שונים מונעת מעובדות לרכוש במהלך עבודתם זכויות .  פרטי

כאשר למעביד אין עניין להשקיע בפיתוח ההון האנושי של , סוציאליות ולשפר את תנאי עבודתן

ל מחזור עבודה קצר מונע למעשה מעובדות לקב. העובדת או לאפשר קידום מקצועי תלוי וותק

שתנאי לקיומן הוא תקופת , כמו דמי הבראה ופיצויי פיטורים, חלק גדול מזכויות הקוגנטיות

חלה הרעה במצב , גם בסקטור הציבורי שבו קיים ייצוג גבוה של נשים. תהכשרה מינימאלי

הפרטת המגזר הציבורי מאפשרת הגמשת תנאי . העובדים עקב מדיניות ממושכת של הפרטה

פרקטיקת באמצעות חברות כוח אדם המיישמות  םידי העסקתר על העסקה של עובדי ציבו

כמו כן הליך  67.סקטור הציבוריהחלות בהמסגרות הנוקשות  פיהמתחייבת על  זוהעסקה חורגת מ

ההפרטה מסייע לעקיפת מנגנון הפיקוח שיוצר המשפט הציבורי ופוגע באופן מיוחד בקבוצות 

    68 .םנשי, בהן, העובדים החלשות הסובלות מהפליה

קשור בשינויים שחלו , גורם משמעותי נוסף המרחיב את הפערים הכלכליים בין נשים לגברים

הגידול באי שוויון בהכנסות משכר מהווה . ובגידול באי שוויון בהכנסה משכר, במבנה השכר

שגרם לעליה בביקוש לעובדים , מיומנות - המוסברת בשינוי טכנולוגי מוטה 69,מגמה עולמית

המנוע כי   כהןמסיבה זו סבור  70.ובכך לגידול בתמורה להון אנושי ובמיוחד להשכלה, מיומנים

הוא , בחברה הישראלית המרכזי הבולם את סגירת פערי השכר הממוצעים בין קבוצות שונות

שהפערים בין שלביו הולכים וגדלים ככל , ריכוזן של הקבוצות החלשות בתחתית סולם שכר

                                                 
 . 33ש "לעיל ה ,הלשכה המרכזית  לסטטיסטיקה 63
 . 55  53ש "לעיל המונדלק  64
  .  56, 55  53 ש "לעיל ה מונדלק 65
  .56  53ש "לעיל ה מונדלק 66
   .הלןעל היקף התופעה ראו ל .50 53ש "לעיל ה מונדלק 67
  .  205 21ש "לעיל  ה ,יזרעאלי 68
 . 14 5ש "לעיל ה לשםוספורטא  אבו דיאד  69
  .343 19ש  "לעיל ה כהן 70



 

בקיטוב גדל והולך בין , בין השאר, בא לידי ביטוי"ערים התרחבות הפ 71.שמטפסים מעלה

בין עובדים במשלחי יד אקדמיים וניהוליים לבין אלה העובדים , משכילים לפחות משכילים

לאומי או , למרות שהדלק המאיץ  אינו עדתי". גבריים"נשיים ל"ובין עיסוקים , במשלחי יד אחרים

פערי השכר הממוצעים בין הקבוצות שכן הנהנים הגידול בו השפיע באופן מכריע על , מגדרי

. שרובם גברים אשכנזים, המרכזיים מהגידול באי השוויון הם אלו הממוקמים באחוזונים העליונים

לנשים , שם יש למזרחים, הסובלים מאי השוויון הם אלו הממוקמים באחוזונים התחתונים

לעומת מגמת ההתמתנות הנצפית ". ולערבים יצוג יתר יחסית למשקלם באוכלוסיית השכירים

לשלוט  70- ממשיכה מגמת העמקת פערי שכר שתילתה באמצע שנות ה, במדינות מפותחות אחרות

השוואת מצבן של , יתרה מכך 73.ורמתו כיום היא מן הגבוהות במדינות המערב 72,במשק הישראלי

חלה הרעה מלמדת כי בעוד שבישראל , נשים בישראל לעומת מצבן של הנשים בארצות הברית

, בארצות הברית חלה עליה בשכרן הראלי של נשים בחמש העשירונים העליונים, במצב הנשים

  74 .והנשים בחמש העשירונים התחתונים שמרו על שכר ראלי יציב

השוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה הישראלי , כי על פי כל קנה מידה, עד כאן אפשר לסכם

על פיהם נכון לשנת , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוניות במסקנות אלה נתמכ.  עדיין רחוק

 58% - שיעור הנמוך ב, ₪ 5,521 על  לחודש עבודהבישראל  של נשים ן הממוצע שכרעמד , 2006

 80%על  ,עמד בממוצע, של נשים לשעת עבודה ןשכר.  ₪ 8,712 -משכר ממוצע של גברים שהגיע ל

מתנאים נלווים והטבות נשים נהנות בממוצע  פחות , ס"על פי ניתוח שערך התמ  75.משכר הגברים

השתתפות בהשכלה , השתתפות ברכב, אופציות, קרנות השתלמות, ביטוחים(במקום העבודה 

נתונים דומים הוצגו על ידי קרנות הפנסיה הוותיקות  76.)'עיתון וכו, ריאטלפון סלול, לילדים

 קרן הפנסיה מבטחים וצע של חברותשכרן הממ. פידלמןבעתירתן לבית המשפט העליון בפרשת 

 חברי השכר הממוצע של בעוד₪  6,008על סך , 2005ה בשנת עתירהבעת הגשת  לחודש עבודה עמד

                                                 
 . 341, 340 19ש "לעיל ה כהן  71
לגידול בפערי ההכנסה משק  םהכותבים מציינים מספר גורמים ייחודיי.  14  5ש "לעיל ה לשםואבו דיאד , ספורטא 72

עליית , אינפלציה גבוה מאמצע שנות השבעים עד לשנות השמונים, 1973האבטלה מאז  בשיעור ההעליי: הישראלי
גלי הגירה גדולים מארצות חבר השתלבות , באוכלוסיה הכללית) חרדים וערבים(משקלם של מגזרים חלשים  

הודעת ראו גם  .90-המאמצע שנות ופתיחת השוק הישראלי למהגרי עבודה בשוק העובדים הבלתי מיומנים העמים 
על פיה אי השוויון בהכנסה בין משקי הבית עלה עליה נוספת בין  13.8.07הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום 

  . 2006- ל 2005השנים 
ממעורבות ממשלתית  610-650 "עליית אי השוויון הכלכלי"דהן  'מתוך מ, 35ש "לעיל ה מונדלקוכהן , קריסטל 73

  .54 53ש "ונדלק לעיל הוכן מ  )2001,בן בסט עורך( לכלכלת שוק
 .13 ,35ש "לעיל ה מונדלקוקריסטל כהן  74
  .  33ש "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעיל ה 75
  2006מרץ  ,והטבות הפער בין נשים לגבריםהשתתפות מעסיקים בתנאים  ,ה המסחר והתעסוקהימשרד התעשי 76

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת  וראות נתונים אלה מצביעים על כישלון באכיפת ה.מנהל תכנון מחקר וכלכלה
 . 1996ו "תשנ



 

בין , גברים ונשיםשל הפער בשכר הממוצע מכאן ש 77.₪ 8,413הקרן לחודש עבודה עמד על סך 

   78.30%על היום מד וע ,פעילים בקרןה החברים

מאפיינות את שוק העבודה הישראלי בשלושת העשורים האחרונים ניתוח המגמות הכלליות ה

וסותר את ההנחה כי , מוסיף ספק רציני נוסף ביחס לתחזית האופטימית שמציע בית הדין הארצי

  . שוק העבודה עומד להתכנס למצב של שוויון בין נשים לגברים  בעתיד הנראה לעין

  

  ישהלאחר פראי שוויון בהכנסה מעבודה ופערי הכנסה  .3.3

שגם מדיניות , מגמת התרחבות אי השוויון בהכנסה מעבודה בחברה הישראלית הינה כה חזקה

מצליחה רק למתן את תהליך העמקת פערי ) באמצעות מיסוי ובתשלומי העברה(חלוקה מחדש 

 80מערכת הרווחה הממלכתית בישראל מאופיינת ברמת קצבאות נמוכה 79.השכר אך לא לבטלו

באשר . תר לחשיפה של קבוצות חלשות למעמדם בשווקים הכלכלייםהנותנת מענה חלקי ביו

אומנם מונעת , כי מדינת הרווחה הישראלית במתכונתה המצטמקת, קדרי הלפריןסבורה , לנשים

 תומצוקפתור את אותן ערוכה לאך באופן מהותי אינה , את הידרדרותן למצב של מחסור אקוטי

וד שנשים חשופות יותר מגברים לפגיעתם של כוחות בע 81.המאפיינות את אורחות חייהן תוכלכלי

בנויה מערכת הרווחה במתכונת התואמת את   82,מאלייעדר מקור מחיה מינילנסיבות של ההשוק ו

נשים שעיקר עבודתן  83כך על פי חוק הביטוח הלאומי. דרך חיים של אדם פעיל בשוק העבודה

בכל הקשור לצבירת זכויות  84 .חלקינעשה מחוץ לתחומי שוק העבודה הממוסד מבוטחות באופן 

נשים , המותנות ברציפות תעסוקתית ועמידה בתקופות אכשרה מינימאליות כמו דמי אבטלה

                                                 
 9,052עמד השכר המבוטח הממוצע  של גברים על סך  31.12.04על פי דין וחשבון אקטוארי  שערכה מבטחים ביום  77

 . ₪ 6,402ושכרן המבוטח הממוצע של נשים על סך ₪ 
ההכנסה החודשית של  2005ר הכנסות לשנת פי  סק על. דומים חוזרים בהודעות שניתנו גם בשנים קודמותנתונים  78

הודעה . (₪ 5,419שה שכירה שעמדה על סך יגבוה יותר מההכנסה של א 58% - ב₪  8,574הייתה  בישראל  ר שכיר
השתתפות מעסיקים בתנאים , ה המסחר והתעסוקהינתוני משרד התעשי ראה גם. 24.7.2006לעיתונות מיום 

  .  מנהל תכנון מחקר וכלכלה  2006מרץ , בין נשים לגברים רוהטבות הפע
המאשרים  14ש "ראה גם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעיל ה. 21 5ש  "לעיל ה לשםוספורטא אבו דיאד  79

  .מסקנה זו
    ).2006אורי רם ונציה ברקוביץ עורכים ( 235, 234  שוויון/אי" מדינת הרווחה בישראל", זאב רוזנהק  80
81   Halperin-Kaddariדיני הבטחת הכנסה והשלכתם על זכותן של נשים "עינת אלבין  ו עודרא. 99, 5ש "עיל הל

הכותבת מדגישה את הכישלון של ביישום חוק ). 2005( 155 ',יאעבודה ומשפט , "עניות לשוויון בשוק העבודה
הבטחת הכנסתן ומכריח קבוצה זו לבחור בין קבלת תשלום ל, החוסם ניעות כלכלית לנשים עניות, הבטחת הכנסה
חברתיות , זכויות כלכליות ,"פמיניזם חברתי וזכויות חברתיות של נשים"גם  דפנה ברק ארז  ורא. לבין לימודים

על העוני בקרב משפחות שבראשן מפרנס .880, 855 )ה"תשס י עורכיםיורם רבין ויובל שנ( ותרבותיות בישראל 
 92%בראש  , 14ש "לעיל ה 2004 על פי  נשים בישראל   .10 37ש  "לעיל המונדלק ו,קריסטל כהן ראה גם, יחיד

ש "לעיל ה ביזאוי - גם פוגל ורא .חיות מתחת לקו העוני נשים אלהשליש מ. שהיא עומדת מהמשפחות החד הוריות
לאחר תשלומי , מהמשפחות החד הוריות מתחת לקו העוני 30.9%חיו  נתוני המוסד לביטוח לאומי  בשנת על פי . 8

  .  סיםהעברה ומי
82     Halperin-Kaddari100 .,  5ש "לעיל ה    
  .1995ה "תשנ] נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי  83
84      Halperin-Kaddari99, 98., 5ש "לעיל ה. 



 

, הפסקות עקב אילוצים משפחתיים, על ניידות בין עבודותמשלמות מחיר משמעותי עובדות 

  .   ועבודה חלקית

ממנה  , האוכלוסייה המבוגרתשל הכלכלי קשה הארצי מתייחס בפסק דינו למצבה  בית הדין

אלמן כאלמנה נזקקים . להתפרנס למחייתם, ככלל, אלמן כאלמנה יתקשו"מסיק השופט אדלר כי 

מתעלמת מכך שפערי ההכנסה   קביעה זו 85".וזכאים לקצבה זהה לאחר פטירת בן או בת זוגם

עמדה ההכנסה ועל פי מחקרים שערך המוסד לביטוח לאומי , מלווים נשים וגברים גם בעת זקנה

עמדה מבוגרת ש האיש ה הממוצעת של הכנסתלעומת ₪  4,657על סך  2001של גבר מבוגר בשנת 

קביעת בית הדין אף   86.62% - כלומר הכנסתו הממוצעת של גבר היתה גבוה ב, ₪ 2860על סך 

החיות  שים מבוגרות בודדותמתעלמת מכך שבקרב  האוכלוסייה המבוגרת מצבן הכלכלי של   נ

לאחר תשלומי  ,30%- סובלות מתחולת עוני של קרוב ל נשים אלה. קשה באופן מיוחד בגפן

    87.העברה

בני השישים מבין  האוכלוסיב מהוות רובועל כן הן , נשים מאריכות ימים יותר מגברים, בממוצע

מקורות ההכנסה העומדים  88.וחלקן גדל ככל שמדובר באוכלוסיה יותר מבוגרת, וחמש ומעלה

שיטת הפנסיה . ם מבוגרות מושפעים מדפוסי השתתפותן בשוק העבודה במהלך השניםלרשות נשי

שיטה זו . הצוברת מבוססת על חישוב שכר המשלב את תקופת הצבירה עם גובה השכר המבוטח

פוגעת יותר בנשים כיוון שהו צוברות בממוצע שכר נמוך על פני תקופה קצרה יותר מגברים עקב 

באשר לסיכוייהן להכנסה מעבודה בגיל . ה והפסקות ברצף עבודהכניסה מאוחרת לשוק העבוד

אבטלה גורם לכך ש, יחד עם הפליה כלפי נשים 89שילוב של הפליה כלפי עובדים מבוגרים, מבוגר

 13.1% -בעוד שו 90מבוגרים בקרב נשים מבוגרות היא תופעה נפוצה יותר מאבטלה בקרב גברים

   91.ממשיכות לעבוד אחרי גיל הפנסיה םמהנשי 7.4%רק , ממשיכים לעבודמהגברים 

משליך ישירות על היקף , ריבוד נשים בתחתית סולם השכר והשתייכותן לשוק העבודה השניוני

מאוכלוסיית הקשישים בישראל  34%רק , כיום. עת זקנהלהחיסכון הפנסיוני העומד לרשותן 

ספר העובדים מ, ככל שמצטמצמת העבודה המאורגנת במשקו 92,מקבלים פנסיה תעסוקתית

                                                 
  .31,  1 ש"פידלמן לעיל ה ד"פסבית הדין הארצי ב  85
מחקרים , המוסד לביטוח לאומי 14, "הכנסות הקשישים בישראל"מרים שמלצר ,ברנדה מורגנשטיין, רמסיס גרא 86

    .www.btl.gov.il  ראו אתר .)2001(וסקרים מיוחדים 
יחסי הגומלין בין הזדקנות החברה הישראלית ובין מעמדן של : זקנה וזכויות כלכליות וחברתיות"  ישראל דורון 87

 903,895 ,893 חברתיות ותרבותיות בישראל, זכויות כלכליות" ליהזכויות הכלכליות והחברתיות במשפט הישרא
  ).ה"תשסעורכים  יורם רבין ויובל שני( .27 ש"ה

 . 895 87ש "לעיל ה דורון 88
 . 140, 139, 138,  137, 58ש "ה  לעיל רבין מרגלית 89
 .880 21ש  "לעיל ה ברק ארז 90
  .  29. 86ש  "לעיל ה שמלצרומורגנשטיין ,גרא 91
  . 29 86ש  "לעיל ה שמלצרומורגנשטיין ,גרא 92



 

בהן , ותההצטמצמות חלה בעיקר בקבוצות העובדים החלשכאשר , המבוטחים ביטוח פנסיוני קטן

  ועומד על , גבריםעל כן שיעור מקבלי פנסיה תעסוקתית גבוה פי שנים אצל  93.יש לנשים ייצוג גבוה

בה הקצ, תעסוקתית במקרים שבהם נשים זכאיות לפנסיה 94.מהנשים 25.5%ם לעומת  48.1%

חלק גדול מהנשים . עבודדפוסי נמוך ו שכרשוב בשל , זו של גבריםלהן נמוכה יחסית המשולמת ל

מתקשות לצבור את כיוון שהן  ,70%שיש להן פנסיה תעסוקתית אינן מגיעות ליחס תחלופה של 

נאלצות , נכנסות לשוק העבודה בגיל מאוחר יחסיתנשים . שנות עבודה הדרושות לכך 35מלוא 

בגיל מוקדם  עקב אילוצים משפחתיים ולעיתים לפרוש העבודה במהלך השנים וקלצאת מש

יוצר פערים ניכרים בין המינים בהכנסה , נמוכהההכנסתן אלה יחד עם  שילוב נתונים  95.יותר

₪  3,101על סך  2001ה בשנת הכנסה ממוצעת מפנסיה אצל גברים עמדכאשר , מפנסיה תעסוקתית

בהיעדר הכנסה ממקורות   96.51%כלומר פער של , ₪ 2,055ל סך  של נשים ע  והכנסה ממוצעת

 40% . נסמכות על תשלומי העברה המשתלמים על ידי המדינה, יותר מגברים, נשים 97,אחרים

מסתמכות על קצבת זקנה מידי , מהגברים המבוגרים 28%לעומת , מהנשים המבוגרות בישראל

לא נתן הביטוח לאומי  1996עד לשנת , דךמאי. המוסד לביטוח לאומי כמקור יחיד של הכנסה

מקבלים קצבה מהמוסד לביטוח  מבוגריםמהגברים ה 93.7%ועל כן , כיסוי לכל אוכלוסיית הנשים

מקור הכנסה לה  איןהאוכלוסייה המבוגרת ש 12%עקב כך מכלל  .מהנשים 79.3%לעומת , לאומי

   98.עקרות ביתהן  94%, כלשהו

, אי השוויון הכלכלי בין גברים לנשים עמוק ומושרש שבה נוכח ריבוי הנתונים על מציאות

כביטויו של  99,מתחזק הספק ביחס לכוחה של הנורמה המשפטית להביא לשינוי המצב

מהם האמירות הרבות יהם וע –ריבוי החוקים האוסרים על הפלייתה של האישה "  השופט חשין

ולפיו הגבר נעלה על האישה  והארוכות בהלכה על הצורך הדוחק בנו לשרש את הנוהג הרווח

כשם שתקנות שהתקין רבנו , אכן. נהפוך הוא .אינם מדברים בשבחנו –בתחומי החיים השונים 

שאיש לא יגרש ; שאיש לא ישא אישה על אשתו: והאיסורים שאסר) ג"חדר(גרשום מאור הגולה 

 שלא יועד לושאדם יכבד את צנעת היחיד של הזולת ושלא יפתח ויקרא מכתב ; כורחה- אישה על

משום ; היילשאת אישה שנ נהגוכל תקנות אלו ואיסוריהן לא באו אלא משום שיהודים  –

                                                 
  .מצב זה יכול להשתנות בהדרגה עם התקדמות מהלכים לפנסיית חובה בישראל. 878, 23ש "ה לעיל  ברק ארז  93
  .29 86ש "לעיל ה שמלצרומורגנשטיין ,גרא  94
     .35' מס ש"ה ,906  87ש "לעיל ה דורון 95
 .30 86ש  "לעיל ה שמלצרומורגנשטיין ,גרא  96
  .29 86ש "מורגנשטיין ושמלצר לעיל ה,גרא  97
 .29 86ש "מורגנשטיין ושמלצר לעיל ה,גרא  98
ורי רם ונציה ברקוביץ עורכים א( 49-50, 47,  שוויון/אי, "משפטיים היבטים –אפליה בתעסוקה ", קגיא מונדל 99

) 2006, ו"התשס( 10כרך  ה בישראלמגדר וחבר" מין...בלי הבדל...ויון זכויותוש"רות הלפרין קדרי  וכן ראו ).2006
163 ,178. ,185  . 



 

כן . לקרוא מכתבים שלא יועדו להם נהגומשום שיהודים ; כורחה- לגרש אישה על נהגושיהודים 

 –גיבובם ; חקיקתם התכופה של חוקים האוסרים הפלייתן של נשים לרעה: שלנו-הוא בענייננו

לנושא , שוב ושוב, הידרשותה של ההלכה; של חוקים האוסרים הפליית נשים –גבי אלה -לאלה ע

כל אלה מעידים על עצמם ועל הנעשה בחברה כי נשים מופלות לרעה  – הפלייתן לרעה של נשים

המשפט להילחם בנהגים -סיונם הנואש של המחוקק ושל בתיימלמדים הם על נ. בחיי היומיום

ככל שאותם נהגים פסולים , אכן. חורמה היא- והמלחמה מלחמת. חברתנורעים שפשו והשתרשו ב

ַמִׁשיִבים החוקים האוסרים הפליית נשים רוח עזה  –במידה - ובה –כך , מתרבים והולכים

 איסור הפלייתן של –כך היה איסור הפליה מחמת מין . בדוקטרינה ונוסכים הם בה עוצמה רבה

עיקרון הוא שעקרונות אחרים . בילים במשפט ישראללאחד מן החזקים בעקרונות המו –נשים 

   100."יקודו וישתחוו לו, יגורו מפניו

   101.עיקר הקושי במימוש הזכות לשוויון על ידי הפרט קשור בקשיים המובנים בהליך המשפטי

קורבנות של הפליה עם השנים הסתבר כי הכלים שהעמיד המחוקק למאבק בהפליה אינם יעילים ו

משך ההליכים , משפטיים עקב שילוב הקושי הכרוך בהוכחת הפליהמהליכים  יםנרתע

, נגישות לצדקהנשים סובלות מבעיית  102.והעלויות הגבוהות הכרוכות בהם, המשפטיים

לעמוד על זכויות הדרושים כדי  יכולותאמצעים והמאפיינת קבוצות מוחלשות בחברה שחסרות 

ל החברה גורם להבדלים מהותיים כלכלי שהארגון הסוציו " :רדאילדברי  103.מכוח הדין

סדר  104."זכויות היסוד שלהם" חבילת"ביכולת של חברי קבוצות שונות ליהנות בפועל מ

בהיותן קבוצה מוחלשת התלויה  דיני העבודה פוגע בנשיםאכיפת מנגנוני עדיפויות המזניח את 

בעיית בדרך זו  106.חוק שכר שווה לעובד ולעובדת 105,חוק שכר מינימום מובאופן ישיר בחוקים כ

מוחרפת על ידי מנגנוני אכיפה לא יעילים שאינם זוכים לתקצוב משמעותי   הנגישות לצדק

הן בשל ירדת כוחם , שינוי ופיתרון לבעיית האכיפה אף אינו נראה באופק 107.מצד המדינה

, בן ישראלהארגוני של העובדים בישראל והן בשל אותן מגמות ניאו ליבראליות עליהן עומדת 

                                                 
   .)2002. (689, 688, 663 )6(ד נו "פ. בית הדין הארצי לעבודה' נ' איתנה ניב ואח 6845/00ץ "בג 100
   .102-115,  20ש "לעיל  הרדאי  101
 .48-49 99ש "לעיל ה, קמונדל 102
 .26 35ש "לעיל ה  מונדלק, כהן,קריסטל 103
 .  48 ,21, ד"ג תשנ"כ משפטים, והשימוש לרעה בכוח "הפרטת זכויות האדם" ,פרנסיס רדאי 104
 .1987ז "תשמ, חוק שכר מינימום 105
   .1964ד "תשכ, שכר שווה לעובד ולעובדת 106
107 Halperin-Kaddari   208-209, 23ש "ה לעיליזרעאלי , 112-113 5ש "לעיל ה.  



 

כי , המסקנה על כן הינה 108.תרות להעברת האחריות להבטחת זכויות העובד מהמדינה לפרטהחו

 109מסוימותלמרות התפקיד המרכזי שיש למשפט בקידום זכות האשה לשוויון והצלחתו במדינות 

 כמעט בטוח מתכון, קדרי הלפריןכדברי  ,מהווה, הסתמכות בלעדית על המשפט לשינוי חברתי

  110.לכישלון

שוק העבודה הישראלי נגוע בכל  . חזון שוק העבודה השוויוני טרם התגשם בישראל, לסיכום 

של הפליה והדרת נשים המועצמים על ידי מסורת של חלוקת עבודה " קלאסיים"הכשלים ה

תהליכים ומגמות בחינת  ,"קלאסיים"נוסף לכשלים ה .מגדרית בתוך היחידה המשפחתית

. אינו מצביע על מגמת צמצום פערים אלא להיפך תפתחות שוק העבודה הישראלימתמשכים בה

חדשה לקבוצות העובדים " תקרת זכוכית"פיצול שוק העבודה וריבודו לשוק ראשוני ושניוני יוצר 

ריבוד נשים בתחתית סולם השכר והשתייכותן לשוק . החלשות בהן לנשים ייצוג גבוה במיוחד

  .הפנסיוני העומד לרשותן לעת זקנהעל היקף החיסכון גם משליך ישירות , העבודה השניוני

ככל , מושפעת ממגמות ההפרטה וההגמשה בשוק העבודהככל שמערכת הפנסיה . יתרה מכך 

כך צפויה מערכת הפנסיה להוסיף ולהגדיל את אי , שהאחריות לחיסכון לעת זקנה עובר לפרט

  :– Whitesideו  Clarkכפי שמסבירים . השוויון בחברה הישראלית

"Finally, then as now the focus on privet saving failed to acknowledge  the gendered   

  nature of the pension  problem. Past, present and future majorities of pensioners  

were are, and will be female. Many will be living alone, and most with previous 

earning (and saving) capacity reduced by uneven employment histories- the 

consequence of  their efforts to combine domestic duties with waged work.."111 

                                                 
  .325, 8ש "ה לעיל בן ישראל 108
109  W. Darity & P. Mason, Evidence on Discrimination in Employment: Codes of Color, Codes of 

Gender, 12(2) journal of Economic Perspectives, 63 (1998).     
   .185 ,99ש "לעיל ה , מין...בלי הבדל...זכויות ןשוויו, הלפרין קדרי  110
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  מספר היבטים בתפיסת השוויון המגדרי במשפט הישראלי .4

  
פסיקה ובספרות , פרק זה סוקר היבטים עיקריים בהתפתחות תפיסת השוויון המגדרי בחקיקה

במטרה לבחון מה הם הכלים שפיתח הדין הישראלי עד כה כדי להתמודד עם בעיית , המשפטית

כלים אילו להתמודד עם שאלת אי  ובאמצעות, לגבר בחברה הישראלית האי השוויון בין איש

השוויון  אי כדי לעמוד על היקף הלבטים שמעוררת שאלת .לגבר בתחום הפנסיה השוויון בין איש

, משפטישיח המהלך השנים במפתח שהתעוררו בהסוגיות  יוצגו , בין המינים במשפט הישראלי

ועוד הערה . הפנסיוני סוגיות בעלות השלכה לשאלת השוויוןאותן ב הדיון הפרק יתמקד סיוםוב

התפתח סביב תופעת ההפליה של , הדיון המשפטי בתפיסת השוויון בהקשר המגדרי: מתודית

ומבטא , מתפרש בעבודה זו באופן לא סימטרי" םינישוויון בין המ"המושג  , על כן 1.בחברהנשים 

  .    לזה של הגבר האת הצורך בהשוואת מעמדה הנחות של האיש

  

ונקבע , ישה עשורים לאחר שהזכות לשוויון קיבלה הכרה במגילת העצמאותשחמ, אין זה מקרה

חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל  שוויון זכויותמדינת ישראל תקיים "בה העיקרון כי 

או , לשוויון הטרם נוצקה במשפט הישראלי תבנית יחידה וברורה לזכות האיש, "מיןו גזע, דת

הקושי להגדיר ולמקם את עיקרון השוויון המגדרי בשיטת המשפט . לעיקרון איסור ההפליה

ולגורמים , הקשורות בניתוח תיאורטי של מושג השוויון" פנימיות"הישראלית נובע מסיבות 

   2.ברתיות המלווה את פרשנות עקרון השוויון המגדרי בישראלשמקורם במחלוקת הח, "חיצוניים"

גם מימד של ניגוד , נוסף למתח הקיים בכל חברה דמוקרטית בין חופש לשוויון, בהקשר הישראלי

לתפיסה הדתית בדבר עליונות הדין , המיוסד על ערכים חילוניים, בין רעיון השוויון המגדרי

, ל הקשיים הכרוכים בתפיסה המושגית של עיקרון השוויוןכי בש, סבורים 4זמיר וסובול 3.הדתי

מעורפל יותר מזה של זכויות , מעמד עיקרון השוויון כזכות משפטית, וביישום המעשי של השוויון

                                                 
, 652-660 , 630, )3(ד נב"פשר העבודה והרווחה ' שדולת הנשים בישראל נ 2671/98ץ "בגראו דברי השופט חשין ב 1

  ").  ץ שדולת הנשים השני"בג: "להלן) (1998(
כדי ליישם את עקרון השוויון יש להזדקק לגורמים ערכיים , רטיעומדת על כך שגם במישור התיאו  רות בן ישראל   2

שוויון רות בן ישראל . על פיהם ייקבעו המאפיינים הרלוונטיים המשפיעים על התוצאה, חיצוניים לעקרון זה
מושג יסוד זה מעורר יותר "אורית קמיר סבורה כי  ).1998( 25, 27' כרך א בעבודה הפליההזדמנויות ואיסור 

התכונה המבלבלת ביותר של מושג השוויון היא שהוא מציין בה בעת , לדעתה". מהתשובות שהוא מספקשאלות 
משוויון כמושתת על : תפיסות של שוויון"אורית קמיר . וגם זכות, גם ערך שיש לשאוף עליו, גם מצב עניינים קיים

ראו גם הערת . 2006) קוביץ עורכיםאורי רם ונציה בר( 15, שוויון/אי, "דמיון לשוויון כמושתת על כבוד האדם
טרם נעשתה קביעה מהותית ] לשוויון המהותי[לעולם לא נדע מה פנים לו " ,בפרשת אליצורהשופטת נתניהו 

ד לז "פ ,'יה ואחיעיריית נהר' יה ניאליצור אגוד ספורטיבי דתי סניף נהר 720/82ץ "בג "המחייבת החלטות ערכיות
)3 (17 ,21.  

המקרה של : יבוא תרבותי" ליאורה בילסקי וכן ראו). ד"התשנ( 248, 241כד  משפטים" ל השוויוןע"פרנסיס רדאי   3
על הדת כהסבר לקשיים בהשגת שוויון  אחרתדעה ל, )ב"התשס( 558, 523, 1כה  עיוני משפט "הפמיניזם בישראל

  .לנשים בישראל
   .  193, 192, 165) ס"התש(' המשפט וממשל " השוויון בפני החוק"משה סובול , יצחק זמיר    4



 

כי בית המשפט הוסיף ותרם לאי הבהירות , המחברים אף טוענים. אדם אחרות במשפט הישראלי

בכך שהרבה לעשות שימוש במושג השוויון והרחיב  ,והחלשת מעמדו, המושגית של עקרון השוויון

גם הבחנות שאינן קלאסיות וקרובות יותר  כיום את היקף הזכות לשוויון באופן שהיא כוללת

   5 לשיקולים זרים

לשוויון  יסודכלפי זכות ה 6שני החוקים הממחישים יותר מכל את עמדתו המורכבת של המחוקק

וחוק יסוד כבוד האדם  7,ההם חוק שיווי זכויות האש, יםבין המגדרלשוויון  הוזכותה של האיש

, כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד ניסוח ובאופן מיוחד, ניסוחם של שני חוקים אילו 8.וחירותו

 ההעמידו בפני בתי המשפט דילמה פרשנית בקביעת מעמדה החוקתי הירארכי של זכות האיש

  . לשוויון

דין " ראשונות לקום המדינה וקבע באופן חד משמעי כי שנים הבנחקק  החוק שווי זכויות האיש

 הוכל הוראת חוק המפלה לרעה את האיש, ולאיש לכל פעולה משפטית האחד יהיה לאיש

 הבכך הניח חוק שווי זכויות האש 9".אין נוהגים לפיה, לכל פעולה משפטית, הבאשר היא איש

מלבד נושא הדין  10,את התשתית להבטחת השוויון בין נשים לגברים בישראל בכל תחומי המשפט

יחס  המתחילת דרכו קיבל חוק שווי זכויות האש .א מלכתחילה מגדרו של הכללאשר הוצ, האישי

עקרון יסוד בשיטת  בין המגדריםונקבע כי מכוחו מהווה השוויון , מיוחד מצד בתי המשפט

, מהפכני, חוק אידיאולוגי" השווי זכויות האיש הגדיר את חוקהשופט זילברג . המשפט הישראלי

למרות אופיו , ואולם 12".מלכותי"ברק תיאר את החוק כחוק  והשופט 11,"חברה-סידרי-משנה

בין וביטויים רבים בפסיקה על מקומו של עיקרון השוויון , ההמכונן של חוק שווי זכויות האיש

נשמרו בתי המשפט מלעשות שימוש בחוק על מנת , כערך יסוד בשיטת המשפט הישראלית יניםהמ

 פורז כך בעניין. מעין חוקתיחוקתי או ורמטיבי לעגן את מעמד השוויון כזכות בעלת מעמד נ

בהעדר הכוונה . אך זהו עיקרון יחסי, השוויון הינו עיקרון חשוב"מסביר השופט ברק כי אומנם 

גם השיקול הפרטיקולרי של מינוי אסיפת בחירות שתוכל . אין לו משמעות מוחלטת, חוקתית

                                                 
  .207 ,2ש "לעיל ה ,זמיר וסובול   5
" מין...בלי הבדל...ויון זכויותוש"רות הלפרין קדרי : על חקיקה כמקור מועדף לבחינת עמדות ושינויים בציבור ראו  6

  ).2006, ו"התשס( 178, 163 10כרך  מגדר וחברה בישראל
  ").חוק שיווי זכויות האשה: "הלןל.(1951א "התשי, חוק שווי זכויות האשה   7
  ").כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד": להלן( 1992ב "התשנ, כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד   8
  .248  ,26.7.1951יום מ ,82' מס א"תשי ח"ספורסם   , לחוק שיווי זכויות האשה בנוסחו המקורי 1' ס   9

  ).  1962( 406, 403) 1(ד טז "פ ,תל אביב, פקיד השומה' אליעזר לובנסקי נ 337/61א "ע  10
  .)1958( 1537,1528) 2(ד יב"פ, 'הנשיא וחברי בית הדין הרבני הגדול ואח' סידיס נ אסתר 202/57צ "בג 11
  ).1994( 240, 221 )2( ד מח"פ, בית הדין הרבני הגדול' בבלי נ 1000/92צ "בג 12



 

ר בית המשפט עורך איזון בין עיקרון כאש, מסיבה זו 13."למלא את תפקידה אינו שיקול מוחלט

כראוי על  הפרטיקולרי של מינוי אסיפת בחירות שתוכל למלא את תפקידהלערך , השוויון הכללי

 על ידי , בין שתי זכויות בעלות מעמד דומה, נערך האיזון בדרך אופקית, חוק שירותי הדתפי 

   14.הסתברותהנוסחת 

ונוספו לו מספר סעיפים חשובים   הי זכויות האישנערך תיקון נרחב בחוק שיוו 2000,15בשנת 

להבטחת "בתיקון נוספה הגדרה חדשה למטרת החוק . במישור הקונסטיטוטיבי והדקלרטיבי

תחומי  16".ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, שוויון מלא בין האישה לבין האיש

זכות שווה לקיום בכבוד "הכוללת  באמצעות הגדרה  חדשה, הורחבו אף הם יניםבין המהשוויון 

איכות הסביבה , הדיור, הבריאות, ההשכלה, החינוך, ובכלל זה לשוויון בתחומי העבודה, אנושי

התיקון קובע באופן מפורש כי בדין הישראלי לא יראו באבחנה מותרת  17".והרווחה החברתית

קן הפליה קודמת או כאשר אבחנות אלה נועדו לת –והעדפה מתקנת פגיעה בעיקרון השוויון 

בתיקון  18.קיימת של נשים ובמקרה של הוראה או פעולה שנועדה לקדם את שוויונן של נשים

החוק מרחיב את חובת  20.וזכותה להגנה מפני אלימות 19על גופה הלחוק נקבעה זכותה של האיש

וי רואה בתיקון שנערך לחוק שיו 22הלפרין קדרי 21.הייצוג ההולם של נשים בגופים ציבוריים

ביטוי לשינוי רדיקלי שחל באופן התייחסותה של החברה הישראלית  2000בשנת  הזכויות האיש

ביטא החוק את , 50-בשנות ה הכאשר נחקק  חוק שיווי זכויות האיש. למהות השוויון המגדרי

התבססה ההבנה כי לא , עם הזמן. כפי שנתפס בליברליזם המשפטי 23,ירעיון השוויון הפורמאל

התיקון לחוק . באמצעות הבטחת שוויון פורמאלי בלבד השינוי אמיתי במעמד האישניתן לבצע 

את מימדי השוויון לתחומים המהותיים והדגיש את הצורך בהתערבות חברתית  ואהרחיב  איפ

בחר המחוקק לא לתת מעמד חוקתי  2000גם בתיקון , ם זאתע. פעילה להשגת שוויון אמיתי

                                                 
ץ "בג: "להלן) (1988( 309) 2(ד מב "פ, 'שלמה להט ראש עיריית תל אביב יפו ואח' ד נ"עו, אברהם פורז 1/88צ "בג 13

  ").פורז
  .251  ,2 ש"הלעיל " על השוויון", רדאי  לביקורת על עמדה זו ראו. 336 ,12ש "הלעיל  ,פורז ץ"בג 14
  .167ח "ס, 2000-ס "התש, )2. תיקון מס(חוק שיווי זכויות האשה  15
   .לחוק שיווי זכויות האשה 1 ' ס 16
 .לחוק שיווי זכויות האשה 6, 1'  ס 17
  .לחוק שיווי זכויות האשה ב1 ' ס 18
  .לחוק שיווי זכויות האשהא  6  'ס 19
 .לחוק שיווי זכויות האשהב  6' ס 20
  .ג לחוק שיווי זכויות האשה6, ב6, א6, ב.1 ' ס 21
 . 182, 181 ,6ש "עיל הל ,הלפרין קדרי 22
 .לדיון במושג זה ראו בהמשך פרק זה  23



 

ההוראה המוציאה מגדרו של החוק את הדין האישי  אילו ו ,בין המגדריםלעקרון השוויון 

   24 .הורחבה

כבוד האדם : ובאופן מיוחד חקיקתו של חוק יסוד, 90-חקיקת חוקי היסוד בתחילת שנות ה 

יצרו צומת טבעית לדיון ובחינה מחודשים במעמדו הראוי של עיקרון השוויון בשיטת , וחירותו

ראוי היה נראה כי , דם החוקתי של זכויות האדםבמסגרת הדיון במעמ. המשפט הישראלית

משפט בלהביא בחשבון את השינויים וההתפתחויות שהתרחשו בתפיסת מעמד השוויון המגדרי 

 עם השנים עוגן איסור ההפליה נגד נשים בכל העולם מתוקף שלושת  25.הבינלאומי והלאומי

 26.ם של משפט בינלאומימשפט מנהגי ועקרונות כלליי, אמנות: בינלאומיהמשפט המקורות 

כאשר הצטרפה לשורה של בתחום המגדר  מדינת ישראל הכירה בצורך לערוך שינויים חברתיים

חקק נ  בטרםשנה ( 1991בשנת  27.אמנות בינלאומיות שנועדו לקדם את השוויון בין גברים ונשים

ת המבטיחה א 28CEDAW-אמנת ה על ידי ישראל אושררה )כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד

, כלכליות, פוליטיות, כולל זכויות אזרחיות, חובות הממשלות כלפי נשים במישור זכויות האדם

בכך התחייבה ישראל לפעול לביטול ההפליה נגד נשים על כל סוגיה . חברתיות ותרבותיות

ולהגן על נשים מפני רמיסת זכויותיהן בידי  ,באמצעות חקיקה ומעשים וכן למנוע הפליה כזאת

   29.אחרים

במספר פסקי דין  בין המגדריםזכות השוויון פעלו במהלך השנים לבסס את  בישראל בתי המשפט

לעבודה הוראה בהסכם קיבוצי אשר יצרה הארצי ביטל בית הדין  ,עדנה חזיןד "כך בפס. בולטים

בית הדין . Separate but equal   דוקטרינתמסלולי קידום נפרדים לנשים וגברים ושלל בכך את 

פוגעת בכבודה כאדם , האישבאשר היא  האישבפני  מסויםסגירת הדרך לתפקיד "קבע כי הארצי 

                                                 
באשר למשמעות המשפטית , 181, 6ש "הלעיל , ראו גם עמדת הלפרין קדרי. א לחוק שיווי זכויות האשה7, 7' ס 24

  . סעיפים אלהתיקון ולמסר החינוכי המשתמע מ
יחסית בנוגע לחוסר הלגיטימיות של  בחברה הישראלית יש הסכמה חברתית רחבה"כי  סבורמשה כהן אליה  25

שלוש הסתייגויות ממפעל ההרחבה של איסורי ההפליה בחקיקת העבודה "משה כהן אליה : ראו" הפליית נשים
 204, 195 יא שנתון האגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי כרך ,עבודה חברה ומשפט "בישראל

   .)ד"תשנ( 36, 21 ג "כ משפטים  "וןעל השווי"רדאי פרנסיס  .)2005, ו"תשס(
  .164, 6ש "הלעיל   , הלפרין קדרי 26
  ):1(4נקבע בסעיף  ,בדבר ביטול כל צורות ההפליה נגד נשים 1979משנת  הבאמנכך לדוגמא  27

של אמצעים זמניים מיוחדים שמטרתם להחיש את השוויון למעשה בין , צד באמנה אימוצם בידי מדינות שהן"    
, כתוצאה מכך, אולם אימוץ זה לא יגרור בשום אופן ; כמוגדר באמנה זו, הפליהנשים לא יראו אותו בגדר גברים ו

המטרה של שוויון ההזדמנויות  משישונו אמצעים אלה יופסקו; קיומן של אמות מידה בלתי שוות או נפרדות
יון בין עובדות לעובדים באיחוד שוו"ראו גם חוה שחור לנדאו להתפתחות שחלה במשפט האירופי  ".ושוויון היחס

, 357 יא כרך שנתון האגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי ,עבודה חברה ומשפט "האירופי
    .)2005 ,ו"תשס( 376 371,372

) CEDAW )Elimination of All Forms of Discrimination Against Women on the The Conventionאמנת   28
  .  2.11.1991ף לגבי ישראל ביום נכנסה לתוק

  .164, 6ש "הלעיל  , הלפרין קדרי 29



 

ד "בפס 30."אחרת" מוחשית"או טובת הנאה , ידי מתן כסף-פגיעה זו אינה ניתנת לאיזון על. עובד

מסלולי פרישה נפרדים הכופים על עובדות פרישה בגיל מוקדם , פסל בית המשפט העליון נעמי נבו

במעמד  הבאותו עניין העמיד השופט בך את חוק שיווי זכויות האיש. של עובדים מגיל פרישתם

. ההאישיש ליתן אף יתר משקל לכף המאזניים הנושאת את חוק שיווי זכויות "מעין חוקתי וקבע 

חוק שיווי . עקרון המעצב את החיים במדינתנו כמדינה מתוקנת, חוק זה משקף ערך חשוב ומרכזי

מקום , על כן. ר על ערך אשר מן הדין שיקיף את כל מערכת המשפט שלנומצהי ההאישזכויות 

התואם את עקרון השוויון , הרי יש להעדיף פירוש לחוק, שלא נקבע מפורשות דבר הסותר חוק זה

לספר החוקים שורה של חוקים בעלי אוריינטציה  במהלך השנים נוספו 31."בין המגדרים

וחוק שוויון  33,ק גיל פרישה שווה לעובד ולעובדתבתחום התעסוקה נחקקו חו 32.פמיניסטית

 35במטרה למגר את האלימות כלפי נשים נערכו תיקונים לעבירות האינוס 34.ההזדמנויות בעבודה

להגנה על נשים  מפני אלימות במשפחה נחקק חוק למניעת אלימות  36.ותוקנו דיני הראיות

וחלה  התקדמות  38הנישואים בעת פקיעת הבתחום הכלכלי הורחבו זכויות האיש 37.במשפחה

   39.בנושא מיסוי הכנסתן נשים

הליך החקיקה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שוב המחיש את עומק המחלוקת החברתיות 

אי הסכמה בשאלת זכותן של נשים לשוויון . הקיימת בחברה הישראלית סביב עיקרון השוויון

הולידו ניסוח המציב את  41קיקת חוקהוחשש לשינוי מעמד הדת במדינה עקב ח 40במעמדן האישי

כמקובל בחוקותיהן של , מבלי לכלול במפורש את הזכות לשוויון, כערך חוקתי" כבוד האדם"

, בין המגדריםעל רקע השינויים שחלו בתפיסות המקובלות על שוויון  42.מדינות דמוקרטיות

ת המחוקק מלכלול הימנעו, בארץ ובעולם הוהשיפור המשמעותי שחל במעמדה המשפטי של האיש

מהווה נסיגה ברורה בתהליך , כבוד האדם וחירותו: לשוויון במסגרת חוק יסוד האת זכות האיש

                                                 
  .)"ד חזין"פס": להלן(, )1973( 374, 365' ע ד"פד 'עדנה חזין ואח –' ועד אנשי צוות אויר ואח) ארצי( 3-25/ע לג"דב 30
: להלן(, )1990( 765-764 ,749) 4(ד מד"פ, 'בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ואח' ר נעמי נבו נ"ד 104/87צ "בג 31

  ").ץ נבו"בג"
עיונים  32-35, 19" רטרוספקטיבה, אוריה משפטית חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראלית"פרנסיס רדאי  32

 ).  2007) (דנה פוגץ, יפעת ביטון, רביד -שלומית יניסקי, ארז-עורכות דפנה ברק(במשפט מגדר ופמיניזם 
 .1987-ז "התשמ, ובדחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולע  33
 .1988ח "התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה  34
לרשימת התיקונים שנערכו בסעיפי החוק הדנים בעבירות שונות הקשורות . 1977ז "לחוק העונשין תשל 345סעיף  35

, סטית בישראלניאוריה משפטית חקיקה והתדיינות פמיית, באינוס ובעילה אסורה בהסכמה ראו רדאי
  . 37בהערה 32ש "הלעיל , קטיבהרטרוספ

תיקון ) בעירת מין נפגעותחקירת (א 2הוספת סעיף , 16ח "ס 1957ח "תשי )חקירת עדים(חוק לתיקון סדרי הדין  36
 .1988ח "התשמ 22' מס

  .1991-א "התשנ, חוק למניעת אלימות במשפחה 37
  .1990 - ן"התש) תיקון(חוק יחסי ממונן בין בני זוג  38
  .177ח "ס, 1992ב "התשנ) 89' מס(ודת מס הכנסה חוק לתיקון פק 39
 . 34-35, רטרוספקטיבה, אוריה משפטית חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראלית, פרנסיס רדאי 40
 ).  1996( 108, כרך א, הסכמות המנהלית ,יצחק זמיר 41
  .  94, 41ש "לעיל ה, הסכמות המנהלית ,זמיר 42



 

, כי חסרונם של זכויות היסוד החברתיות והכלכליות בחוקי היסוד, לכך יש להוסיף. של התקדמות

   43.יחסית לגברים, בשל מצבן הכלכלי הנחות, פוגע באופן חמור ביותר בנשים

נדרש בית המשפט להשיב על שורה של שאלות , כבוד האדם וחירותו: שנחקק חוק יסוד לאחר

בית המשפט התבקש . וסוגיות חדשות שהתעוררו עקב אי הכללת הזכות לשוויון בחוקי היסוד

במקרים בהם אין יסוד . מה היחס בין זכות האדם לשוויון לבין זכות האדם לכבוד, להגדיר

התמודד בית המשפט עם השאלה האם ניתן לעגן את הזכות , ות לכבודלהכללת זכות השוויון בזכ

בפני בית המשפט  44.לשוויון כערך מערכיה של מדינת ישראל מבלי להיזקק לזכות האדם לכבוד

לאור , מהותה של הזכות לשוויוןו, הועלתה מספר פעמים שאלת היקף זכותו של כל אדם לשוויון

קבע בית , נית בדבר מעמדה החוקתי של הזכות לשוויוןבשאלה הראשו. תכליתם של חוקי היסוד

כי למרות שהזכות לשוויון לא הוכרה באופן מפורש כזכות , המשפט העליון באופן חד משמעי

בדוקטרינת שמקורה היא מהווה זכות חוקתית , כבוד האדם וחירותו: פרטיקולרית בחוק יסוד

ובכך הבטיח כי  46,כליתית לחוקי היסודבחר בפרשנות תהעליון בית המשפט  45.הזכויות הנגזרות

הפרה במערך ההרמוני של זכויות האדם ופער נורמטיבי בין "השמטת הזכות לשוויון לא תביא ל

שהיתה עלולה  "זכויות הנובעות מאותו הגיון דברים ומשמשות לאותן התכליות החברתיות

ויון באמצעות המושג לשו היסודבית המשפט עיגן את זכות  47.להיווצר מפרשנות מילולית צרה

שאינן , בגזירת זכויות" :התנועה לאיכות השלטוןכפי שנקבע לאחרונה בפרשת  48,"כבוד האדם"

לא ניתן , אך נכללות בתוך המושג של כבוד האדם, מנויות במפורש בחוקי היסוד בדבר זכויות

... 'בעלות שם'אילו עמדו לעצמן בזכויות ' נגזרות'תמיד לתפוס את מלוא ההיקף שהיה לזכויות ה

   וכדי, הסקת הזכויות המשתמעות מכבוד האדם נעשית אפוא מזווית הראיה של כבוד האדם

זאת הן לעניין . תפיסה זו קובעת את היקפן של הזכויות המשתמעות. ההתאמה למושגיות זו

פרשת " (הן לעניין הזכויות החברתיות המשתמעות, וזאת... הזכויות האזרחיות המשתמעות

כי אי הכללתן המפורשת של זכויות , הגישה אינה: ודוק). לפסק דיני 15פסקה , ייבותעמותת מחו

מביאה לידי כך כי אין לכללן במסגרת הזכות בדבר כבוד , כגון הזכות לאיכות הסביבה, אדם שונות

                                                 
  .3בפרק  ראו דיון מורחב 43
   .43הערה ב ,41ש "לעיל ה ,סכמות המנהליתה ,ירזמ 44
 .252, 1ש "לעיל ה, רות בן ישראל   45
 34פסקה  ).11.5.06ניתן ביום , לא פורסם( 'הכנסת ואח' נ' התנועה לאיכות השלטון בישראל ואח 6427/02ץ "בג  46

ל ידי מתן פרשנות את התשובה לשאלה זו יש לתת ע? וכן מהו כבוד האדם על פי גישתו של בית המשפט העליון"
, ברק וכן אהרון ,)"ץ התנועה לאיכות השלטון בישראל"בג: "להלן(" חוקתית ללשון החוק על רקע תכליתו

 .1995 3 מהדורה , 3כרך  ,פרשנות חוקתית: פרק חמישי, פרשנות במשפט
 158 129ה "כ משפטים "כבוד האדם וחירותו: צת שאלות על כבוד האדם לפי חוק יסודקמ"יהודית קרפ   47

 ).ה"תשנ(
 אליס מילר 4541/94ץ  "וכן בבג. 430 - 428, 2שער , 2000ס "תש, יצחק זמיר, כהן.בעריכת ח מבחר כתבים, ברק' א  48

  "). ץ אליס מילר"בג: "להלן) (1995(  94) 4(ד מט "פ 'שר הביטחון ואח' נ



 

, התפיסה אינה כי שתיקתו של חוק היסוד לעניין הזכויות שאינן מפורשות בחוק היסוד; האדם

, הגישה הינה כי הזכות לכבוד האדם עומדת על רגליה היא. שלילי לעניין זכויות אלהכמוה כהסדר 

גם אם בהסדר חוקתי , )בין בגרעינה ובין בשוליה(והיא כוללת בחובה את שמטבעו וטיבו נכלל בה 

כי אין לעשות את , התפיסה היא. מלא הוא היה נכלל במסגרתן של זכויות מפורשות אחרות

ואין לדחוס לתוך כבוד האדם את כל הזכויות האזרחיות , סוד פלסתרתכליתו של חוק הי

ברק כי עוד נקבע מפי השופט  49."המקובלות במדינות בנות תרבות, על כל היקפן, והחברתיות

הכרה בערך השוויון כעיקרון מרכזי בשיטת המשפט של הזכות האדם לשוויון נגזרת גם מתוך 

צריך לקבל " כבוד האדם וחירותו"המושג , פרשנית זו על פי גישה: "מדינה יהודית ודמוקרטית

יש ליתן לו אותו תוכן אשר ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית מעניקים . את משמעותו המלאה

הציבור "מהותו תיקבע על פי תפיסות היסוד של ". כבוד האדם וחירותו"למושג ) אובייקטיבית(

כל אלה הם [....] את השוויון " האדם וחירותו כבוד"על כן יש לכלול במסגרת . בישראל" הנאור

וכפועל יוצא , בהתאם לקביעות אילו 50".ביטוי לכבוד האדם וחירותו במדינה יהודית ודמוקרטית

: לחוק יסוד 8ממעמדו החוקתי של עקרון השוויון קבע בית המשפט כי לפסקת ההגבלה שבסעיף 

פגיעה כדין בשוויון עשויה להתקיים אם "  תחולה גם על זכות האדם לשוויון, כבוד האדם וחירותו

אם היא לתכלית ראויה ואם פגיעתה בשוויון אינה מעבר , זו תואמת את ערכיה של מדינת ישראל

   51."למידה הדרושה

קיימת מחלוקת בין , כבוד האדם וחירותו: באשר להיקף זכות השוויון המוגנת על ידי חוק יסוד

כי , מציין השופט ברק 52נועה לאיכות השלטון בישראלהתבעניין . שופטי בית המשפט העליון

על כל , לפיהן נכלל השוויון, אומנם קיימות בפסיקת בית המשפט העליון מספר אמרות אגב

 כבוד האדם: במסגרת פרשנות מרחיבה למושג כבוד האדם בחוק יסוד, כזכות חוקתית, היבטיו

מכילה את כל היבטיו של השוויון  אינה, פרשנות ראויה לכבוד האדם, אך לשיטתו 53,וחירותו

לאחרונה סיכמה השופטת פרוקציה את עמדת בית  54.כזכות עצמאית העומדת על רגליה היא

קשר בין כבוד האדם והיקף הזכות לשוויון המוגן על ידי חוק יסוד כבוד ה שאלתבהעליון המשפט 

                                                 
 .   34פסקה   46ש "לעיל  ה, התנועה לאיכות השלטוןץ "בג 49
  . )ג"תשנ( 261, 253  א משפט וממשל  "יות אדם מוגנות ההיקף וההגבלותזכו"ברק ' א 50
המחשה לשימוש בפסקת ההגבלה ניתן לראות . 261, 50ש "לעיל ה ,זכויות אדם מוגנות ההיקף וההגבלות, ברק' א  51

  .אליס מילר ץ"בפסק דינה של השופטת דורנר בבג
   26פסקה ). 11.5.06ניתן ביום , לא פורסם( 'הכנסת ואח' נ' התנועה לאיכות השלטון בישראל ואח 6427/02ץ "בג 52

 .  לפסק הדין
  .37פסקה  ,44ש "לעיל ה ,התנועה לאיכות השלטון בישראלץ "גב  53
נמתחה   "מודל הביניים" ברקהמכונה על ידי , על עמדה זו .39פסקה  44ש "לעיל ה ,התנועה לאיכות השלטון ץ"בג  54

, של השופט ניאו ליבראליתתו הנובעת מתפיס, כי הגבלת הזכות לשוויון ןטעביקורת בספרות המשפטית ונ
השלכות חוקי "בן ישראל : ראו המכוונת את פרשנות המושג כבוד האדם וחירותו ללא זכויות האדם החברתיות

  .31, 27) ד"תשנ( 'שנתון העבודה ד" היסוד על חקיקת העבודה



 

ק מהזכות לכבוד מעמדה החוקתי של הזכות לשוויון מותנה בשילובה כחל: "האדם באופן הבא

 25פיסקה , 1559) 2(2006על -תק, הכנסת' התנועה לאיכות השלטון בישראל נ 6427/02צ "בג(האדם 

ובמידת נגיעתה למושג , מעמד זה מותנה במהות הפגיעה בשוויון). דינו הנשיא ברק- ואילך לפסק

ו קשורה קשר הזכות לכבוד האדם כוללת בחובה את הזכות לשוויון ככל שזכות ז.....כבוד האדם

 בהרכב הנוכחי, העליון כי בית המשפט מדברים אילו ואמשתמע איפ 55."ענייני הדוק לכבוד האדם

  .מעבר ללשון החוק הזכות החוקתית לשוויוןמלהרחיב את תחומה של  נזהר

  

 האין ללמוד מה הם פניו של השוויון המובטח לאיש) נגזרת(מעצם ההכרה בשוויון כזכות יסוד 

כדי לדעת מה הם הכלים שפיתח הדין הישראלי לטיפול בשאלת זכות , על כן 56.בדין הישראלי

מעבר לשאלת מעמדה החוקתי של זכות , עלינו להמשיך ולבחון, לשוויון בהיבט הפנסיוני ההאיש

ואיזה מחיר  , מה היקף תחולתו, מהו תוכן השוויון אותו מבקש הדין להשיג, לשוויון ההאיש

עקרון השוויון מעוגן במספר הואיל ו. בחברהון שמת ערך השוויהגמוצא המשפט כראוי לשם 

יבחנו השאלות הבאות על פי ההלכה שפיתחו בתי המשפט במסגרת  57,נורמטיביותמערכות 

  .ובספרות המשפטית, בדין הישראלי החקוק 58,דוקטרינת ההגנה על זכויות האדם

  

  הכלת דוקטרינות שוויון שונות במשפט הישראלי .4.1

אף אם אין בה מיצוי של מכלול , ת רעיון השוויון המגדרי בדין הישראליסקירת התפתחו 

יש בה כדי ללמד על מגמות ושינויים , הרעיונות וההתפתחויות שחלו בנושא זה בחברה הישראלית

הדיון בשוויון מגדרי מחדד דילמות  59.אשר התרחשו במהלך השנים בתפיסת השוויון בחברה

תפיסת השוויון במסגרת ההשקפה : לשוויון הכות האישפנימיות בין תפיסות שונות של ז

הגדרת הזכות לשוויון כזכות ,  הליבראלית לעומת התפיסה הסוציאליסטית של הזכות לשוויון

לגבר כזהות או תפיסה של שוויון  ההבנת מהות השוויון בין איש, אישית או זכות קבוצתית

ן במכלול הדיון המשפטי שהתפתח עד עיו. בין המגדריםמשפטי המתאים עצמו לשונות הקיימת 

נראה כי מערכת ,  ומה שחשוב לעניינו, כה מלמד כי דילמות אלה באות לידי ביטוי בשיח המשפטי

  . המשפט פתוחה להכלת  רעיונות ותפיסות שונות של שוויון מגדרי

                                                 
  .7.12.06, )לא פורסם( ,'ממשלת ישראל ואח 'נ' אח 50-מ ו"פולגת גינס בע 9722/04ץ "בג 55
  .287, 1ש "לעיל ה, רות בן ישראל 56
ץ "בג: "להלן( )1994( 759,760, 749) 5(ד מח "פ ,יונתן דנילוביץ' מ נ"על נתיבי אויר בע-אל 721/94ץ "בג 57

  .")דנילוביץ
  .97, 41ש "לעיל ה, הסמכות המנהלית, זמיר 58
  .  163, 6ש "לעיל ה, "מין...בלי הבדל...זכויות ןשוויו"הלפרין קדרי  59



 

ימת קי, כי בשל מורכבותו של מושג השוויון ,הנחת המוצא עליה חזרו בתי המשפט לא פעם הינה 

עומד  שדולת הנשים בפרשת.  יותר מעמדה משפטיות לגיטימיות אחת לפירוש מושג השוויון

: שמא נאמר, אב-עקרון, להלכה ולמעשה, עקרון השוויון הינו" :השופט חשין על עיקרי תפיסה זו

בעת - מתאים עצמו עקרון השוויון לסביבתו ובה , בשלבנו אותו בנושא משפט פלוני. אם-עקרון

, רזיםכלא הרי עקרון השוויון בדין הבחירות כהרי עקרון השוויון בדין המ. וא על סביבתומשפיע ה

ולא הרי עקרון השוויון בדין המכרזים לשכירת שירותים או טובין כהרי עקרון השוויון במכרזים 

והשוויון במובנו , אגד של עקרונות, למעשה, עקרון השוויון מהווה. לקבלת משרה בתחום הציבורי

משנה ימצא את מקומו -בין אותם עקרונות. פשט הוא המכנה המשותף של כל אותם עקרונותהמו

ברוח דברים אלה  60".לבין הגבר ההאישבין , בין המגדריםעקרון השוויון  - ומקום כבוד הוא  -

וממילא של " (שוויון"בשל מורכבותו של מושג ה, אמת" רקנט מתבטא גם השופט ברק בעניין

הוא מושג סבוך ובעל " שוויון"ה, אכן. .....ין גישה אחת ויחידה באשר לתוכנו א") הפליה"מושג ה

 61 ...".לצרכים שונים יש מקום להיזקק לתפישות שונות של השוויון....היבטים רבים ומגוונים

 הלבחון את זכות האיש, לפחות באופן תיאורטי, מעמדה זו ניתן לגזור כי בתי המשפט  פתוחים

על  יניםבין המולקלוט דוקטרינות שונות על מהות השוויון הראוי , פות שונותלשוויון על פי השק

  .פי הקשר הדברים

מצביעה על כך שהדוקטרינה המועדפת באופן  62בחינת מכלול פסיקתו של בית המשפט העליון

המכונה גם , מובהק על ידי רוב שופטי בית המשפט העליון הינה דוקטרינת השוויון האריסטוטלי

דוקטרינת השוויון הפורמאלי מוסברת על ידי השופט ברק  63.השוויון הפורמאלי דוקטרינת

לצורכי סוג המקרים שלפנינו התגבשה התפישה כי נקודת מוצא ראויה ":בדרך באהבפרשת רקנט 

לפיה יש להעניק יחס שווה לשווים ויחס , לבחינת השוויון וההפליה היא הנוסחה האריסטוטלינית

', ספר ה, מהדורת ניקומאכוס(אתיקה , אריסטו(ופורציונית לשוני ביניהם שונה לשונים במידה פר

פירושה ; הפליה פסולה פירושה יחס שונה אל שווים) ). "ג"התשל, ליבס' בתרגומו של ג', פרק ג

מכוחה של גישה זו מוסבר עקרון השוויון  ...."יחס בלתי שווה ובלתי הוגן למי שראויים לאותו יחס

לשם השגת השוויון יש לפעול מתוך "לעתים . שוויון אינו מחייב זהות. ...נטיותעל פי תפיסת הרלב

עקרון השוויון דורש כי . עקרון השוויון אינו שולל דינים שונים לאנשים שונים", אכן ...."שונות

                                                 
פרשת : "להלן(. )1998( 655 - 654, 630, )3(ד נב"פ ,שר העבודה והרווחה ' שדולת הנשים בישראל נ 2671/98ץ "בג 60

  ").שדולת הנשים השניה
 "). קנטץ ר"דנג: "להלן) (2000( 343  ,330) 5(ד נד "פ  בית הדין הארצי לעבודה' רקנט אפרים נ 4191/97ץ "גדנ 61
  לבחינה מלאה של גישת בית המשפט העליון לשוויון ראו גם 62

Frances Raday, Social Science in the Law: The Israeli Supreme Court: Social Science Insights: On 
Equality  Judicial Profiles,  Israel Law Review  35 380 (2001). 

  
  .39 ,21, ד"ג תשנ"משפטים כ, והשימוש לרעה בכוח "םהפרטת זכויות האד" ,פרנסיס רדאי 63



 

עקרון השוויון מניח קיומם של טעמים . קיומו של דין מבחין זה יוצדק על פי טיב העניין ומהותו

הבחנה בין אנשים או בין עניינים מטעמים בלתי , כידוע, הפליה היא. ".."המצדיקים שוני ענייניים

מבהיר השופט זמיר כי שוויון ושוני נמדדים על פי , כדי להעמיד דברים על דיוקם 64."ענייניים

אדם אינם - בני  ,אך גם זה ידוע. יחס שונה כלפי שווים, כידוע, הפליה היא":אמות מידה משפטיות

היא יחס שונה כלפי השווים מבחינה , מבחינה משפטית, לפיכך יש לומר כי הפליה. יםשוו

  65".?מי הם השווים מבחינה משפטית: השאלה הקשה היא..... .משפטית

על פי תפיסת העולם . לדוקטרינת השוויון הפורמאלי שורשים במסורת המשפטית הליבראלית

דואלי כמכשיר לשחרור הפרט מכבלי השיוך נתפס איסור ההפליה במישור האינדוו, הליבראלית

הגישה הליבראלית גורסת כי קידום השוויון  66.הקבוצתי ואמצעי לקדום האוטונומיה האישית

ועל כן קיום רמת שוויון מינימאלי מהווה תנאי הכרחי  בהבטחת , מהווה אמצעי לקידום החופש

רון השוויון הוא אלמנט מצביעה על כך שעקרדאי . האוטונומיה התחילית של היחיד בחברה

החברה "מעצם התפישה של , אינטגראלי ומקדמי לפעילות של גורמים פרטיים בשוק הכלכלי

   67.שהיא מיסודות ההשקפה הליבראלית, "החוזית

בעיקר באמצעות , ליישום דוקטרינת השוויון הפורמאלי היתה השפעה עמוקה בתחום יחסי עבודה

התפתחות הרעיון של שוויון הזדמנויות מבוססת על "ינת כי רדאי מצי. רעיון שוויון ההזדמנויות

מבטאת את האידיאל הליברלי של " שוויון הזדמנויות"ההמשגה של .....הנורמה של שוויון פורמאלי

לת בשל חבר הקבוצה הסו) sameness(את התפיסה של זהות , בסופו של דבר, תחרותיות וכן

התאמה או שינוי מבני אלא רק להבטיח את הזכות , אין כאן ניסיון לבצע חלוקה מחדש. מסטיגמה

את התפיסה של תחרות , מעצם הגדרתו. אשוויון הזדמניות מבט. המשפטית המהותית להתחרות

זכאי רק לנקודת , בהיותו זהה באופן בסיסי לכל הפרטים האחרים, ת ההנחה שכל פרטאשווה ו

משפט כדי לאפשר לנשים להפעיל באופן ביישום רעיון שוויון ההזדמנויות פועל ה 68."שווה תחלהה

בית . על ידי נקיטת אמצעים נגד הפליה ישירה ועקיפה, אפקטיבי את זכותן לשוויון פורמאלי

המשפט העליון תרם תרומה משמעותית לחיזוק האתוס של שווין הזדמנויות בדין הישראלי 

   69.במספר פסקי דין בולטים שעסקו בזכויות נשים בעבודה

                                                 
 .344 , 61 ש"ה לעיל ,רקנטץ "גדנ  64
  ").ץ רקנט"בג: "להלן) (1997( 346, 289, )3(ד נא"פ ,בית הדין הארצי לעבודה' אפרים רקנט נ 6051/95ץ "בג  65
 .535, 529, מד הפרקליט, כיצד מוכיחים את קיומה -בעבודה הפליההמקרה החמקמק של , שרון רבין מרגליות  66
 .208, 25ש "לעיל ה, וכן כהן    

  .36, 25ש  "לעיל ה, על שוויון, פרנסיס רדאי  67
  .43, 32ש "לעיל ה ,"רטרוספקטיבה, אוריה משפטית חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראלית", רדאי 68
  .43, 32ש "לעיל ה ,"בהרטרוספקטי, אוריה משפטית חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראלית", רדאי 69



 

באי יכולתו  רדאילדעת מתבטא , יתרון הפוראמלי המתמקד בהבטחת שיוויון לפרטחסרונו של הפ

הנובע מכשלים היסטוריים ופסיכולוגיים , להתמודד עם אופיה השיטתי של תופעת ההפליה

מתקנת נועדה ההעדפה דוקטרינת ה 70.ופוגע באופן מובהק בקבוצות מסומנות, במבנה החברתי

יגשים גם , שהוא כבר מוצדק עלפי עקרון השוויון הפורמאלי, להבטיח כי השוויון בנקודת המוצא

העדפה מתקנת מקדמת גם תהליך חברתי המאפשר להתמודד עם שאלת  71.את השוויון בתוצאות

ניטרול תופעות של הפליה מקדם  72.במטרה לשרש סטריאוטיפים מזיקים, הגורמים להפליה

מופלית לפתח באופן מלא יותר את הקצאת משאבים אופטימלית ויוצר תמריץ לבני הקבוצה ה

 74מקובלת במדינות רבות, כחריג להשקפה הליבראלית, על כן 73.מכלול ההון האנושי שברשותם

העמדה כי יישום ההעדפה המתקנת יכול להצדיק פעולה חיובית והתערבות מצד המדינה כדי 

התערבות זו . להבטיח שהזכות לשוויון הזדמנויות ושוויון בתוצאות ייושם במישור הקבוצתי

כגון שוק העבודה או שוק המצרכים , מוצדקת במיוחד בתחומים משקיים שיש להם מימד ציבורי

  . כי יש מקום להחיל את עקרון איסור ההפליה 75בהם מוסכם, והשירותים

המוגדרות כצעדי ביניים שנועדו לבטל , דוקטרינת ההעדפה המתקנת מכילה שורה של שיטות

בין . חברי קבוצה מוגנת המבקשים להגיע לשוויון אמיתי בחברהמחסומים העומדים בפני 

המחייבת מתן ייצוג הולם , השיטות שפותחו במסגרת דוקטרינה זו מונים את שיטת המכסות

 דרך משפטית נוספת להבטיח שוויון  76.לקבוצה המוגנת בתחומים מוגדרים של פעילות חברתית

ולט במשאבים כי פעל תוך מתן הזדמנות שווה על מי שש המשפטי נטל ההוכחההינה להעביר את 

   .לחברי הקבוצות השונות

ואף יושמה  78,דוקטרינת ההעדפה המתקנת זכתה להכרה במשפט הבינלאומי 77,למרות הביקורת

המחוקק הצהיר באופן עקיף על נכונותו לקלוט את רעיון . בתחומים מסוימים בדין הישראלי

                                                 
 "הפרטת זכויות האדם"וכן רדאי , )ה"תשנ( 148, 145ג  משפט וממשל" על העדפה מתקנת"פרנסיס רדאי  70

 .34 ,63ש "לעיל ה ,"והשימוש לרעה בכוח
  ).1998( 506', כרך ב בעבודה הפליהשוויון הזדמנויות ואיסור , בן ישראל 71
 .31 32ש "לעיל ה ,רטרוספקטיבה –נות פמיניסטית בישראל חקיקה והתדיי, משפטית התיאורי, רדאי 72
 .162-163, 70ש "לעיל ה, על העדפה מתקנת, רדאי  73
  . 38 ,63ש "לעיל ה, והשימוש לרעה בכוח "הפרטת זכויות האדם"רדאי   74
  .206, 25ש "לעיל ה, כהן 75
, 1993ג "התנ)  מינויים(הממשלתיות חוק החברות , 132', א18סעיפים , 1975-ה "תשל, חוק החברות הממשלתיות  76

 .  500וסעיף , המתוקן 86סעיף 1995ט "תשי) מינויים(חוק שירות המדינה 
  . 506-525 ,71ש "לעיל ה ,שוויון הזדמנויות ואיסור הפליה בעבודה ,בן ישראל  77
מיוחדים של אמצעים זמניים , שהן צד באמנה אימוצם בידי מדינות " ):1(4נקבע בסעיף  CEDAW תבאמנ 78

אולם ; כמוגדר באמנה זו, הפליהשמטרתם להחיש את השוויון למעשה בין גברים ונשים לא יראו אותו בגדר 
אמצעים אלה יופסקו ; קיומן של אמות מידה בלתי שוות או נפרדות , כתוצאה מכך, אימוץ זה לא יגרור בשום אופן

 בסקירתה של שחר לנדאו. 179, 31כרך  כתבי אמנה : ראו ".משיושגו המטרה של שוויון ההזדמנויות ושוויון היחס
 Recommendation of 13 1984לדירקטיבה משנת  הכותבת מפנה ,מעמדן המשפטי של נשים באיחוד האירופי על

December 1984 of the Council of Ministers of the European Communities on  the Promotion of 
Positive Action for Women (OJ of 19 December 1984 p. 51(  העדפה המתקנת לנשיםשעניינה יישום .



 

בסעיף זה  79.לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה) ב(3בסעיף , 1988ההעדפה המתקנת כבר בשנת 

לגרוע מזכות יתר זכות המוגנת לשוויון בחוק זה לא נועדה "כי , נקבע באופן הרחב ביותר

ס לחוק "תיקון תשב". הסכם קיבוצי או לפי חוזה עבודה, לעובדת לפי חיקוקת המוענק

ב .1דפה המתקנת בהוראה ניתנה לגיטימציה ישירה לדוקטרינת ההע 80,שוויי זכויות האשה

והעדפה מתקנת אין רואים כפגיעה בשוויון או כהפליה אסורה כל  אבחנה מותרת"הקובעת כי 

או הוראה , שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים, הוראה או פעולה) 2( ...: אחד מאלה

דפה המתקנת שני החוקים בהם קיבלה דוקטרינת ההע  ."שנועדה לקדם את שוויונן, או פעולה

אימוץ , עם זאת 82.וחוק החברות הממשלתיות 81,הינם חוק שירות המדינה, ביטוי ישיר וקונקרטי

בהשוואה למדינות בהן  שפט הישראלי נעשתה באופן מתוןדוקטרינת ההעדפה המתקנת במ

פסקי הדין הבולטים בהם יושמה  83.דוקטרינת ההעדפה המתקנת משמשת עיקרון חוקתי

 שהוגשו על ידיניתנו במסגרת עתירות , המתקנת על ידי בית המשפט העליוןדוקטרינת ההעדפה 

שדולת בפרשת . ליישום הוראות חוק שירות המדינה וחוק החברות הממשלתיות, שדולת הנשים

לחוק החברות הממשלתיות במילים ) א(18קובע השופט מלץ את תכלית סעיף , הראשונה הנשים

מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני , על דרך החיוב, שמטרתה לאכוף, ורמה חדשהנ: "אלה

המינים בהרכבי הדירקטוריונים של חברות ממשלתיות ובגופי הניהול המקבילים של תאגידים 

ועיקרו הוא בהעמדת אמצעי של מדיניות משפטית להגשמת השוויון "..."שהורתם ולידתם בחוק

ששיעורו , יחסי לכל אחד מן המינים מתן ייצוג"זאת באמצעות .. ."כנורמה חברתית תוצאתית

הממשלתי או , מטרותיו וצרכיו המיוחדים של התאגיד ,פי אופיו- הראוי צריך להיקבע על

                                                                                                                                            
המיועדת לשרש את אי השוויון , לאמץ מדיניות של העדפה מתקנת"מנחה את מדינות האיחוד  דירקטיבהל 1סעיף 

כלול מדיניות זו ת. הקיים המשפיע על נשים בחיי העבודה שלהן ולקדם איזון טוב יותר בין המינים בתחום העבודה
במסגרת הנהלים והמדיניות הכלל ארציים ובו בזמן תכבד במלואם את תחומי , אמצעים כללים וייחודיים נאותים

לחסל או לפעול נגד הדעות הקדומות המשפיעות על נשים . א: זאת כדי. הכישורים של שני הצדדים בתעשייה
ומתבססים על , וממבנים קיימים מהתנהגות, אשר נובעות מגישות, או על נשים המחפשות עבודה, בעבודה

לעודד השתתפות של נשים בתחומי .ב. התפיסה המסורתית לגבי חלוקת התפקידים בין נשים לגברים בחברה
במיוחד במגזרי העתיד ובדרגות אחריות גבוהות , באותם מגזרים שבהם הן סובלות כיום מתת ייצוג, עבודה שונים

מצביעה הכותבת על כך , האמור בדירקטיבהלמרות  .ים האנושייםיותר כדי להשיג ניצול טוב יותר של המשאב
והקהילה אף נמנעה מלהשתמש בביטוי זה  ,מדינות אירופהכולל בשהמושג העדפה מתקנת לא אומץ באופן 

באמנת אמסטרדם  141מניסוחו של סעיף הכותבת מוסיפה כי  .ת בית הדין האירופאי לצדקבחקיקתה ופסיק
נוקשה של  םניתן ללמוד כי בקהילה האירופית אי אפשר לקבוע הסדרי) מנת רומאלא119שהחליף את סעיף (

אך רגישה בו , לקידום נשיםבאופן פוזיטיבי  ומוכנה לפעול, מעודדת שוויוןהאירופית אומנם הקהילה . מכסות
ת משפט של מדינות החברובמספר שיטות שלמרות , כך. זמנית לנושא ההפליה של עובדים בשל העדפה מתקנת

 בפסיקתו חיפש האירופאי לצדקבית הדין , מתקנתההעדפה קיים שימוש בדוקטרינת ה) גרמניהלדוגמא (בקהילה 
    .לאזן בין שוויון בפועל של עובדות לבין מניעת הפליה של עובדים

 .1988ח "התשמ, הזדמנויות בעבודההחוק שוויון  3סעיף   79
והעדפה מתקנת אין רואים כפגיעה בשוויון או  אבחנה מותרת: "ב1בסעיף : ס"תיקון תש, חוק שיווי זכויות האשה  80

או , שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים, הוראה או פעולה) 2( ...: כהפליה אסורה כל אחד מאלה
    ."שנועדה לקדם את שוויונן, הוראה או פעולה

ם הוראות מפורטות ליישום ודיווח על ביצוע ראה ג. 1959ט "תשי) מינויים(לחוק שירות המדינה , א"תיקון תשס 81
 .) ז(א15, )ו(א15, ה"תיקון תשס, ההעדפה המתקנת

 .א.18' ס, 1975ה "תשל, ג לחוק החברות הממשלתיות"תיקון תשנ 82
  . 153-157  70ש "לעיל ה, על העדפה מתקנת, רדאי  83



 

מבני שני , פי ההתפלגות של המועמדים המצויים- ועל, שעניינו עומד על הפרק, הסטטוטורי

מבהיר  ניההש בפרשת שדולת הנשים 84 ..".המתאימים לכהונה הספציפית המבוקשת, המינים

ולצורך כך מוטלת על , כי מטרת התיקון לחוק שירות המדינה להביא לשוויון מהותי, השופט חשין

מאמץ כן וישר להעמיד את האשה "המוסד לביטוח לאומי חובה לפעול באופן פוזיטיבי ולעשות 

" יעשייה נמרצת למתן ביטוי הולם לייצוגה של האשה בשירות הציבור; בקו זינוק אחד עם הגבר

המופלה לרעה כמו  -להבדילה מאשר בהפליה פרטיקולרית  -בהפליה גנרית : "ומוסיף בית המשפט

הריפורמה בענייננו -לתיקון המצב הלכו איפוא בעלי ....מינו כולם-הוא את קיפוחם של בני" מייצג"

   85 ...".'במועצות מנהלים וכו, על דרך הטלתה של חובה להביא לייצוגן של נשים במקומות עבודה

זוכה רעיון ההעדפה המתקנת לתמיכה על ידי מי , גם מחוץ לפרדיגמת החשיבה הליבראלית

העדפה מתקנת מהווה אמצעי משפטי ליצירת מנגנון לחלוקה . שדוגלים ברעיונות צדק מחלק

בין קבוצות בעלות צרכים ואינטרסים , הזדמנויות וכוח חברתי, צודקת יותר של משאבים

, וקה הוגנת בהקצאת המשאבים החברתיים בין קבוצות שונות בחברההשאיפה לחל. מובחנים

ולא השאיפה לביטול הבדלים בין , היא המהווה הצדקה להתערבות המשפט בהסדרים הקיימים

    86 .קבוצות בחברה

לדוקטרינת ההעדפה המתקנת , או גרסה מתקדמת, רעיון ההתאמה מהווה המשך טבעי

הנחת היסוד . המטרה היא להשיג שוויון משפטי בין שוניםכאשר , כמנגנון לקידום צדק חלוקתי

כי על כל חברה להתמודד בדרך ראויה וצודקת עם הבדלים בין , בדוקטרינת ההתאמה הינה

בין שמקורם של הבדלים אלה בעיוותים חברתיים וכשלי שוק ובין שמדובר , קבוצות באוכלוסיה

 להתמודד יעדיה שטות ההעדפה המתקנת לעומת שי. בהבדלים אמיתיים בין קבוצות באוכלוסיה

דוקטרינת , אין ליישם העדפה מתקנת שלאחר שההפליה הופסקהבהנחה  הפליה שיטתית

כך מבקש רעיון . ההתאמה מבקשת להשיג שינויים מעמיקים בהסדרים החברתיים הקיימים

על פי . ההתאמה להתגבר על מכשול שאיננו ניתן להסרה אי פעם ולכן תמיד ידרוש אמצעי התאמה

באופן , יחד עם זאת 87.ולא כופים) facilitative(אמצעי התאמה הם אמצעים מאפשרים , הגדרתם

בתחום התאמת , היסטורי עיקר יישומם של הסדרי התאמה נעשה על ידי המדינה בדרך כופה

                                                 
ץ "בג: "להלן(, )1994( 528 -527, 501) 5(פד מח 'ממשלת ישראל ואח' שדולת הנשים בישראל נ 453/94ץ "בג84 

 .   )"שדולת הנשים הראשון
ץ "בג: "להלן) (1998( 667-668,  630, )3(ד נב"פ ,שר העבודה והרווחה' שדולת הנשים בישראל נ 2671/98ץ "בג 85

  ").שדולת הנשים השני
  .519  ,71ש "לעיל ה, בן ישראל. 153, 70ש  "לעיל ה, על העדפה מתקנת, רדאי  86
 .97הערה , 32ש "לעיל ה, רטרוספקטיבה –חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראל , אוריה משפטיתית, ירדא 87

  544, 543 2ש "לעיל ה, בילסקי



 

לידה , דרישות העבודה לצרכיהן הפיזיולוגיים המיוחדים של נשים עובדות בכל הקשור להריון

 88,מעוררים מחלוקתהפוריות אינם בעוד שכפיית הסדרי התאמה על נשים בתקופת  .והנקה

איסור הפליה על , כגון, כי התקדמות החקיקה ליצירת הסדרי התאמה הוריים, קיימת הסכמה

מהווה צעד חיוני לקידום השוויון המהותי בדרך של יצירת שינוי מבני בנורמות  89,בסיס הורות

   .חברתיות

 תם קבוצות מוגנות שילובן והבטחודיקשום דוקטרינת ההתאמה הכולל ייעיקר אומנם 

להקצות משאבים וליצור הסדרים חלוקתיים  הסמכותמתוקף , נעשה על ידי המדינה, רווחתן

וקטרינת ההתאמה במספר פסקי דין גם הם היבטים בד בתי המשפט אימצו, יחד עם זאת. חדשים

שופטי הרוב עומדים על  אליס מילר ץ"בגב. וגילבהם התעוררה שאלה של הפליית מין חשובים 

השופטת דורנר עומדת על כך . קיומם של אמצעי התאמה על יד הצבא להשגת שוויון מגדרי

האינטרס , תכנון מערכתי הלוקח בחשבון את צרכיהן הייחודיים של נשים"שהצבא ידאג ל

- מאידך, ובגידול ילדים ובהמשך קיומה של החברה, גיסא-מחד, בהבטחת כבודן ומעמדן של נשים

שלא למנוע מנשים את האפשרות למצות את יכולתן  -ככל שהדבר ניתן  -דורש , גיסא

יש . ובכך להפלותן לרעה מגברים, ושאיפותיהן אך בשל הפונקציות הטבעיות המיוחדות להן

מטבע ... .לצרכי האישה -לרבות ההסדרים המשפטיים  -להתאים את המוסדות החברתיים 

 - בעלויות אלה חייבים לשאת . יישומו של מודל הביניים עולה כסף ומכביד על התכנון ,הדברים

 - וחומר - מכוח קל - חובה זו מוטלת . גם מעבידים פרטיים - לעתים בהשתתפות הביטוח הלאומי 

השופט מצא קובע כי הצבא צריך לערוך תוכניות המתחשבות בשוני בין נשים   90."אף על המדינה

הצבא יכול . ניתן להביאו בחשבון במסגרת התכנון, שאין לזוקפו לחובתה, זהשוני "לגברים  

השופטת   91".מן הניסיון העשיר שיש לו בקרב סגל אנשי הקבע שלו, בעניין זה, להשכיל

שונות ": שטרסבורג כהן משתמשת במושג ההעדפה המתקנת אך למעשה מציעה התאמה

בכל "אם כי לא , ראוי לתקנה או לנטרלה, ג שוויוןרלוואנטית הניתנת לתיקון או לנטרול כדי להשי

משמעות הדבר היא שיש לנקוט בהפליה מתקנת כדי ליצור שוויון במקום שקיימת שונות  ."מחיר

ידי הקצאת משאבים שייצרו תנאים אשר יציבו עמדת זינוק שווה לשניים על : אמיתית

ותו של התפקיד חוסמים את אלא שנתונים שאינם ממה, המתאימים באותה מידה לאותו תפקיד

 ,שבה ניתנת השונות הרלוואנטית לניטרול, ענייננו נופל לקבוצה השנייה. דרכו של אחד מהם

                                                 
 .36-37, 32ש "לעיל ה, רטרוספקטיבה –חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראל , אוריה משפטיתית, רדאי 88
  . 1988 ח"התשמ, לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 2סעיף  89
 .139, 48ש "לעיל ה, ץ אליס מילר"בג 90
  .114, 48ש "לעיל ה, ץ אליס מילר"בג 91



 

באשר לעובדות  –עמדתי " ובהמשך" כדי להשיג שיווון, במחיר סביר וראויה היא להיות מתוקנת

ידי - ם שווים עלשונה בכך שהיא מעמידה דרישה לניטרול השונות בין בעלי כישורי –שלפנינו 

הקצאת משאבים שייצרו תנאים אשר יציבו עמדת זינוק שווה לשניים המתאימים באותה מידה 

. אלא שנתונים שאינם ממהותו של התפקיד חוסמים את דרכו של אחד מהם, לאותו תפקיד

שבה ניתנת השונות הרלוואנטית לניטרול וראויה היא להיות , ענייננו נופל לקבוצה השנייה

חברה המכבדת את ערכי היסוד שלה ואת זכויות היסוד של חבריה צריכה להיות מוכנה  .מתוקנת

אלא יקבל ביטוי ויישום , מנת שערך השוויון לא יעמוד ככלי ריק מתוכן-לשלם מחיר סביר על

המחייב מעבידים  93השופט ברק מאמץ את המודל הקנדי, ץ רקנט"בדנג 92."הלכה למעשה

ובין השאר להמשך העסקתם של , בלות השונות של עובדיהםלהתאים את מקום העבודה למג

על מחויבת לערוך  התאמה בארגון עבודת  –באותו עניין נקבע כי חברת אל . עובדים מבוגרים

גם אם השונות מבחינת . "נטרל את הירידה בכושר הפיזי של הדייל המבוגרישדיילי האוויר באופן 

ילים צעירים היא רלוונטית לעניין גיל הפרישה מן הכושר הפיזי בין דיילים מבוגרים לבין די

    94".על לעשות מאמץ סביר לנטרול השונות כדי לקדם את השוויון-על אל, העבודה

שיושמה בישראל כחלק , סוציו דינאמיתהיא התפיסה ה, רדאי מזהה תפיסה רביעית של שוויון

ת סוציאליסטיה הולוגיאידיאהרקע להתפתחות תפיסה זו הוא ה 95.מהמדיניות הסוציאליסטית

את דוקטרינת ההעדפה התפיסה הסוציו דינאמית משלבת . ששלטה בישראל עד שנות השבעים

ומכוונת לשילוב מלא של נשים  96,לי ומשלים לעקרון השוויון הפורמאליאהמתקנת כחלק אינטגר

  . במוסדות החברה תוך התחשבות בצרכיהם המיוחדים) וקבוצות מופלות אחרות בחברה(

   

  קף תחולתו של עיקרון השוויון במשפט הישראלי הי .4.2

זה מכבר קיימת ההכרה בדמוקרטיות ליבראלית כי קיומן של פרקטיקות מפלות מצדיק את 

ובמיוחד בשוק העבודה , החלת עיקרון איסור ההפליה בתחומים משקיים שיש להם מימד ציבורי

                                                 
  .122 48ש "לעיל ה, ץ אליס מילר"בג 92
 .357, 61 ש"לעיל ה, ץ רקנט"גדנ 93
  .364-363 , 61 ש"הלעיל  ,רקנטץ "גדנ 94

 95 Frances Raday, Socio-dynamic Equality - the Contribution of the Adversarial Process, in The 
Constitutional Basis of Political and Social Change in the United States 141, ed  Shlomo 
Slonim.(1990). 

  
המכנה העדפה מתקנת , השופטת דורנרציטוט מדברי . 3הערה  ,145 70ש "לעיל ה, על העדפה מתקנת, רדאי  96

כך גם . האינטגראלי בין עיקרון השוויון הפורמאלי להעדפה מתקנת מושג הממחיש את הקשר, "הבחנה משווה"
נגזר מעיקרון ) affirmative action" המקדמת"או " (ההעדפה המתקנת"רעיון ":שדולת הנשיםהשופט מצא בפרשת 

ץ "בג". אמצעי של מדיניות משפטית להגשמת השוויון כנורמה חברתית תוצאתיתהשוויון ועיקרו הוא בהעמדת 
  .516, 84ש "לעיל ה, הראשוןבישראל הנשים  שדולת



 

ההיסטורי להחלת החובה  המקורסביר להניח כי   רדאילטענת  97.ושוק המצרכים והשירותים

להבטחת זכויות האדם יש תפקיד "שכן , במשפט העבודה הינו במישור הפרטי לכבד זכויות יסוד

מסורתי בתחום העבודה כפי שהדבר מתבטא באמנות בינלאומיות בחקיקה ובפסיקה בארץ 

ודה מנמקת את עליונות עקרון השוויון בתחום התעסוקה בחיוניותה של העב שטופלר 98."ל"ובחו

הבטחת גישה שווה לעבודה מהווה תנאי הכרחי . ככלי להבטחת קיום כלכלי בכבוד אנושי לעובד

, לדעת שטופלר, מסיבה זו 99.ליכולתו של כל אדם לעצב את חייו ולנהלם באופן אוטונומי

מתקיימים טעמים מיוחדים בשוק העבודה  להעדפת הזכות לשיווין על פני זכויות אחרות שהוכרו 

חיזוק לדעה זו ניתן למצוא בדבריו של השופט מצא בפרשת  100.יסוד על ידי בית המשפטכזכויות 

כי להפליית נשים בתחומי התעסוקה והפעילות המשקית , כן ראוי שנראה נכוחה":שדולת הנשים

ברוח , עוד חשוב להבין.... יש השפעה הרסנית על שוויון מעמדן החברתי של הנשים במובנו הרחב

ם במגזרי התעסוקה והפעילות המשקית נודעת השפעה ילהפלייתן של נשש, מה שכבר נרמז

היעדר , למשל, כך. גם בתחומים אחרים, כמעמד שהוא כביכול נחות, מצטברת על דימוין השלילי

ייצוג הולם לנשים בענפי ובמקומות עבודה שונים תורם ליצירת דימוי ירוד ליכולתן לנהל באופן 

את , בדרכה שלה, תן של נשים בתחומי הפעילות המשקית מזינהמכאן שהפליי. עצמאי את חייהן

איסור "בדבריו של השופט חשין וכן  101."השרשתן לאורך ימים של תפיסות חברתיות מעוותות

ומי אשר יקום נגדו אחת דינו , הפליה ביחסי עבודה הינו אחד מראשי תקנת הציבור בישראל

חוקק הישראלי מכלול של חוקי עבודה במהלך השנים יצר המ 102".להבטל ולעבור מן העולם

, קידום, קבלה לעבודה  -על כל שלביה , המסדירים ומטפלים באיסור ההפליה בשוק העבודה

ללא אבחנה בין  השוק , תנאי עבודה ויחסים, שכר -ובכל ממדיה של ההתקשרות , וסיום עבודה

כירו בשוויון בעבודה ישראל למדינות רבות בעולם אשר ה הצטרפהבכך  103.הפרטי לשוק הציבורי

הכרה המוצאת ביטויה באמנות בינלאומיות בהן נקבע השוויון כזכות אדם  104כזכות יסוד

תי המשפט על ידי ב בעבודה מתחילת הדרך אופיינה הזכות לשוויון 105.חברתית אוניברסאלית

                                                 
   .206  ,25ש "לעיל ה, כהן   97
 .41 ,63ש "לעיל ה ,והשימוש לרעה בכוח "הפרטת זכויות האדם" ,רדאי   98
 , מבט השוואתי –הקונפליקט בין חופש הדת וחופש ההתאגדות לבין שוויון ההזדמנויות בעבודה , גילה שטופלר 99

, 2005ו "תשס, 'יא כרך, ון האגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלישנת ,עבודה חברה ומשפט
    .343, 342, 323 , הוצאת דיונון

 .342, 100ש "לעיל ה ,שטופלר 100
  .524-525 ,84ש "לעיל ה, ץ שדולת הנשים בישראל הראשון"בג 101
  .315-316 ,65ש "לעיל ה, רקנטץ "בג  102
    יםנושא גיל פרישה מעבודה אינו מוזכר בחוק אך לדעת השופט. 1988ח "התשמ, החוק שוויון הזדמנויות בעבוד 103

 375 .349  ,103ש "לעיל ה, צ רקנט"בג: ראו. אפשר לכלול אותו לאור תכלית  החוק, וביניש זמיר
 . 357, 27ש "לעיל ה, לנדאו -שחר: לנושא השוויון המגדרי באיחוד האירופי ראו 104
ובאופן מיוחד בסעיף  1948בהצהרה האוניברסאלית בדבר זכויות אדם משנת  2סעיף . 39, 71ש "לעיל ה, בן ישראל 105
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ביטל בית הדין לעבודה הוראה בהסכם קיבוצי שנערך  106עדנה חזיןד "כבר בפס .כזכות פרטית

כך נהג גם בית המשפט העליון . אשר יצרה מסלולי קידום נפרדים לנשים וגברים, מגזר הפרטיב

לא היסס בית המשפט העליון שוב  108איתנה ניבבפרשת , מאוחר יותר 107.נעמי נבור "דפרשת ב

לפסול הוראה בהסכם קיבוצי בין קופת חולים הכללית לבין ההסתדרות בשל היותה נוגדת את 

בתי הדין לעבודה חזרו וקבעו כי לשמירת השוויון בעבודה חשיבות במערכות  .עיקרון השוויון

השוויון במקום העבודה והיחס השווה לכל " פידלמןכדברי השופט אדלר בפרשת , יחסי עבודה

    109".הם חלק בלתי נפרד מיחסי העבודה התקינים בעידן המודרני, עובד

כך . ון השוויון המגדרי בשורה של חוקיםבשוק המצרכים והשירותים הציבוריים עוגן עיקר גם

בשירותים , חוק איסור הפליה במוצריםל 3קבע המחוקק את עיקרון איסור ההפליה בסעיף 

מי שעיסוקו בהספקת מוצר : איסור הפליה. 3" 110.ולמקומות ציבוריים ובכניסה למקומות בידור

במתן , או השירות הציבורילא יפלה בהספקת המוצר , או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי

, לאום, דת או קבוצה דתית, מחמת גזע, הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי

על  ."הורות או מוגבלות, מעמד אישי, השתייכות מפלגתית, השקפה, נטיה מינית, מין, ארץ מוצא

, דורבי, רבותת ,חינוך ,אנרגיה, תקשורת, שירותי תחבורה –" ירות ציבוריש"מוגדר  2פי סעיף 

 מוגדרים " ירותים פיננסיםש"ואילו ; המיועדים לשימוש הציבור, תיירות ושירותים פיננסיים

קובע  111לחוק ביטוח בריאות ממלכתי .א.3סעיף  ". מתן אשראי וביטוח, שירותי בנקאות"כ

חד מאלה קופת חולים לא תפלה מטעמי מין בכל א: "הוראות מפורשות האוסרות הפליה של נשים

תנאי החברות ) 2(; מבוטח שאינו חבר או כבן משפחה מבוטח, קבלתה לקופת חולים כחבר) 1(

חוק ביטוח , בכל הנוגע לתשלום מס בריאות, כמו כן". תנאי הביטוח הרפואי) 3(; בקופת חולים

 זאת בניגוד לעבר, שיעורי ביטוח אחידים לגברים ולנשים, באופן עקרוני, בראיות ממלכתי קובע

                                                                                                                                            
ולהגנה מפני , לתנאי עבודה הוגנים וצודקים, לבחירה חופשית של עיסוק, יש זכות לעבודה לכל איש ואישה.1"

  . אבטלה
 לאמנה בדבר  7ראה גם סעיף ".שווה יש זכות לשכר שווה בעד עבודה, בלא כל הבחנה, לכל אחד ואחת. 2 

המדינות השותפות לאמנה הזאת מכירות : "הקובעת 1966החברתיות והתרבותיות משנת , הזכויות הכלכליות
תגמול המבטיח ) א: (המבטיחים במיוחד, בזכותם של כל בני האדם ליהנות מתנאי עבודה צודקים והוגנים

לנשים . על עבודה בעלת ערך שווה בלא הבחנה מכל סוג שהוא שכר הוגן גמול שווה) 1: (לכל העובדים לפחות
לרבות שכר שווה תמורת עבודה , במיוחד יובטחו תנאי עבודה שאינם נחותים מתנאי העבודה של גברים 

הזדמנות שווה לכל לקידום בעבודה על )ג(; חיים בכבוד להם ולמשפחותיהם בהתאם לתנאי אמנה זו)2. (שווה
כל בני " 1944הצהרת פילדלפיה משנת קבע בארגון העבודה הבינלאומי  ."ישורים בלבדפי שיקולי בכירות וכ

זכאים לרווחה חומרית ולהתפתחות רוחנית בתנאים של חירות וכבוד ושל , דת או מין, בלי הבדל גזע, האדם
                                                             .                         171' עמ' רות בן ישראל כרך א: ראו". ביטחון כלכלי והזדמנות שווה
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אינו  112בעוד שחוק חוזה ביטוח.  שבו הנהיגו קופות החולים תשלומים מופחתים לנשים נשואות

 לחוק הפיקוח על שירותים) א.(ט78בסעיף נקבע , הפליה בין מבוטחים קובע במפורש איסור

במטרה , המפקח יכין תקנון אחיד לכל הקרנות הוותיקות שמונה להם מנהל מיוחד"כי 113פיננסיים

בשים לב לסיוע הממשלתי , זון אקטוארי ולכך שיוכלו לשלם קצבאות לעמיתיהןלהביאן לאי

התקנון האחיד יוכן על פי ) ב... (וליצירת אחידות במערך הזכויות' שיינתן לפי הוראת סימן ה

הוראה דומה מופיעה בתקנות ". לא תהיה הפליה בין עמיתים בקרן) 1: (עקרונות והוראות אלה

תקנונה אוסר  )2(... אלא אם כן, לא יאשר הנציב קופת גמל"כי  )א(. 7בתקנה  114מס הכנסה

    ."וכן הפליה בין הזכויות המוקנות לעמיתים, העברת זכויות עמית או שעבודן לאחר

, בתחומי משפט אחרים, שוק המצרכים והשירותים הציבורייםו משפט העבודהוציא את לה

טי במה שקשור לדרישת השוויון על בין התחום הציבורי לתחום הפר גישה המבחינהנשמרה 

מציינת כי במשפט הישראלי התפתח מודל של שוויון כללי רק  רבין מרגלית. השונים ההיבטי

בין , כל הבחנה על בסיס שיקול לא ענייני"במשפט הציבורי , מכוחו של מודל זה. בתחום הציבורי

ולא רלבנטי נתפס כמפר את אם הוא שיוך קבוצתי במובן המסורתי ובין אם הוא קריטריון סתמי 

שם לדעת הכותבת אומץ מודל שוויון מצומצם יותר , באשר  למשפט הפרטי 115".עיקרון השוויון

המאפשר פגיעה באוטונומיה של היחיד רק במקרים בהם המחוקק מבקש להגן על קבוצה 

שפט מייחסים את האבחנה בין מעמד השוויון במ 116זמיר וסובול. המועדת לקיפוח קבוצתי חברתי

ציבורי , במקורות הנורמטיביים השונים ואופן התפתחותם של שני ענפי המשפט, הציבורי לפרטי

ועל כן השלטון מחויב לפעול , המשפט הציבורי מבוסס על סמכותו של הגוף הציבורי. לעומת פרטי

, מאידך. על ידי הפעלת סמכותו באופן שוויוני, בנאמנות כלפי ציבור שבחר בו בדרך שוויונית

זכויות שאינן נובעות ממקור חיצוני אלא , המשפט הפרטי מבוסס על זכויותיו של האדם כפרט

אלא רק על ידי החובה , מהוות חלק ממהות האדם ועל כן אינן מוגבלות על ידי חובת הנאמנות

המבחינה בין הספרה , עמדות אילו מתיישבות עם תפיסת העולם הליבראלית. לנהוג בתום לב

הפרטית ומסתייגות מהתערבות חברתית שיש בה פגיעה באוטונומיה של  הציבורית לספרה

כיוון שהסדרה של זכויות על ידי המדינה מהווה התערבות , על פי הגישה הליבראלית. פרטים

ביטוי להשקפה זו ניתן למצוא גם בעמדתו של  .פעולה זו חייבת להיות חריגה וצרה, בחירות הפרט

קף הזכות לשוויון מול הזכות לחופש ההתקשרות על פי מידת המציע לשקול את הי, השופט ברק
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בדילמה בין הזכות , לדעתו. קיומו של היבט ציבורי בהתקשרות או בשירות העומדים על הפרק

חופש ההתקשרות הוא בעל העוצמה הרבה ביותר כאשר הוא קשור , לשוויון לחופש ההתקשרות

הזכות לא , בדומה. וון כלפי הציבור כולווהוא הולך ונחלש כאשר הוא מכ, לפרטיותו של אדם

היא החזקה ביותר כאשר ניתן שירות לכלל הציבור וממעיטים מתוכו אדם על , להיות מופלה

על פי עצם מהותו , הזכות לא להיות מופלה הולכת ונחלשת מקום שהשירות. מין או דת, בסיס גזע

   117 .אינו פתוח לכל וניתן על בסיס אישי

בה הצדדים , ף ההנחה כי קיימת במציאות ספירה פרטית וחופשיתיש החולקים על תוק

ראו  118הריאליסטים האמריקאים. מתקשרים בחוזים כביטוי לחופש ולאוטונומיה אישית

ספירה שלא מתקיים בה חופש אמיתי ואנשים נכפים , קרי, כפיה"בספרה החוזית  ספירה של 

מציעה להבחין  120כהן 119".ק של המילהלעיתים לחוזיהם שלא על פי רצונם החופשי במובן העמו

אינו קיים למעשה במצב של אי , חופש על פי מהותו דעתהל. בין חופש פורמאלי לחופש מהותי

ומכאן שהתערבות החברה בחוזה דרושה במצבים של אי שוויון כדי לעבור מחופש , שוויון כלכלי

הוא שמעניק לפרט זה  עיקרון שוויון, מנקודת מבטו של פרט מופלה. פורמאלי לחופש מהותי

כאשר מדובר בקבוצות מיעוט או , על כן. חופש פעולה אשר נשלל ממנו קודם לכן בשל ההפליה

מכאן גם נובע כי הצורך בהתערבות החברה . קבוצות מקופחות ניתן לומר שהשוויון יוצר חופש

הפרטי אומנם החלת חובת השוויון בתחום . בחופש החוזים הינה תולדה מהיעדר חופש מהותי

כאשר בכל מקרה יש לקבוע את , התחשבות בשורה של שיקולים מורכבים 121,כהןלדעת , מחייבת

ואם מדובר בחוזה , אם על פי תוכנו ממלא המתקשר פונקציה ציבורית או פרטית, סוג החוזה

לשאלת משקל היא בעלת כהן אף מסכימה לכך שזהות המתקשרים . או קולקטיבי יאינדיבידואל

, מונופול, כעין ציבורית, מידת ההתערבות משתנה אם מדובר ברשות ציבורית שכןההתערבות 

רואה את מגבלותיו של  122ברק ארז. ימתקשר בחוזה אחיד או מתקשר בחוזה אינדיבידואל

. על רקע תהליך ההפרטה המתרחש במשק הישראלי, ובפרט רעיון חופש החוזים, המשפט הפרטי

ערכתי במישור המשפטי והתייחסות חדשה לאבחנה בין תופעת ההפרטה מחייבת שינוי מ, לדעתה

כאשר הספרה הציבורית הולכת ומצטמצמת נוצרת שחיקה , בעידן ההפרטה. משפט ציבורי לפרטי
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ההפרטה עלולה לכרסם בהיקף ההגנה על זכויות "לדבריה . בהגנה המשפטית על זכויות אדם

להתאים את מושגיה למציאות  היסוד של הפרטים בחברה אלא אם כן תשכיל המערכת המשפטית

, בין הפרטה של שירותים חברתיים, לדעתה, מכאן שיש מקום להבחין". )המפורטת(החדשה 

שעלולה להיות בעלת השלכה על הרמה והאיכות של , ובאופן מיוחד שירותים חברתיים חיוניים

שירותים  כדי להבטיח הגנה על. לשאר השירותים המופרטים, השירותים ועל  הזכויות לקבלתם

לזנוח את ההבחנות המסורתיות בין ציבורי לפרטי וכאשר מדובר  ברק ארזחיוניים לציבור מציעה 

בפונקציות בעלות חשיבות ציבורית המועברות לידיים פרטיות להחיל את כללי המשפט הציבורי 

   123.בהיבטים של שוויון והליך הוגן

חל שינויי בעמדת , משפט ציבורי לפרטיבד בבד עם התפתחות הביקורת כלפי רעיון האבחנה בין 

. בתי המשפט כלפי עצם תוקפה ותחולתה של אבחנה זו כלפי מוסדות וארגונים חברתיים שונים

 פסק הדין המזוהה ביותר עם המפנה בהשקפה הדיכוטומית בין משפט ציבורי לפרטי הוא פסק דין

משפט ציבורי למשפט פרטי  ההבחנה ביןכי , באותו עניין פסק השופט ברק א"חברה קדישא גחש

מהווה אלא  שיטת משפט אינה קונפדרציה של תחומי משפטהיות ו, כה חריפה הבחנה אינה

ואין , זכויות היסוד של האדם אינן מכוונות רק כנגד השלטוןנקבע כי . אחדות של שיטה ומשפט

סים מתפרסות גם ביחזכויות היסוד , לדעת השופט ברק. למשפט הציבורילהגביל תחולתם 

ציבורי למשפט המשפט ההדרך להעברת עקרונות יסוד מ .ההדדיים שבין הפרטים לבין עצמם

משפטיים  היא באמצעות כלים  ,כויות יסוד של האדםובכלל זה דוקטרינות המגינות על ז, פרטיה

הפר חובה ועוולות הרשלנות  ,תקנת הציבור, הלב- עקרונות תום, בהם, הקיימים במשפט הפרטי

עבר מהספרה הציבורית לפרטית חלים שינויים במערך האיזונים בין זכויות האדם במ 124.חקוקה

כפי שמסביר השופט , מעמד הזכות לשוויון משתנה, עקב כך. כגון חופש החוזים, לזכויות אחרות

בהעברתם של עקרונות היסוד בכלל והשוויון בפרט למשפט הפרטי : ודוק" 125ץ רקנט"בדנגברק 

של הרשות הציבורית לנהוג בשוויון כלפי הפרט אינה זהה בתוכנה חובתה . חלה בהם תמורה

אחד הטעמים לכך הינו זה שכנגד טענת השוויון . לחובתו של פרט לנהוג בשוויון כלפי פרט אחר

שמעלה ראובן כנגד שמעון עומדת הטענה של האוטונומיה של הרצון הפרטי וזכויות אדם אחרות 

האיזון בין אלה שונה הוא מהאיזון בין טענת . מעון כנגד ראובןשמעלה ש) 'עיסוק וכו, כגון קניין(
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השוויון של ראובן כלפי הרשות הציבורית לטענות של צורכי הציבור שמעלה הרשות השלטונית 

   126."כלפי ראובן

מהווה דוקטרינת הגוף הדו , ביטוי נוסף לנסיגה מעמדה דיכוטומית כלפי משפט ציבורי לפרטי

מכירה בקיומה של דואליות נורמטיבית כלפי גופים פרטיים בעלי דוקטרינה זו  127.מהותי

הוחלו עקרונות המשפט הציבורי על , באמצעות דוקטרינת הגוף הדו מהותי. מאפיינים ציבוריים

גופים פרטיים אשר התאגדו על פי דיני המשפט הפרטי אך צברו במהלך פעילותם עוצמה כלכלית 

בתי המשפט מבקשים לרסן את  128.בעל אופי ציבורימעמד או תפקיד , זיקה לשלטון, גדולה

העוצמה שצברו אותם גופים דו מהותיים ולכפות עליהם את נורמות התנהגות ראויות שפותחו 

בדרך זה נשמרת המסגרת של המשפט הפרטי תוך שמוגברת המחויבות של " 129.במשפט הציבורי

  130".פרטי המשרת את הציבור הדבר תואם את עצם מהותו כגוף. גוף מעין זה לציבור לקוחותיו

כי בשל תפקידן הציבורי ואופי השירות החיוני  131לעניינו חשוב לציין כי בית המשפט קבע לא פעם

  .יחולו נורמות מתחום המשפט הציבורי, שנותנות קרנות הפנסיה לחבריהם

ה את החוב הקובע ,הלחוק שווי זכויות האיש ס"תיקון תשנשמר ב ,1כלל היסוד שנקבע בסעיף 

ולאיש לכל פעולה  הלאישדין אחד יהיה . א)א( 1" : לקיים שוויון מגדרי בכל פעולה משפטית

אין  -לכל פעולה משפטית , האישבאשר היא , ההאישוכל הוראת חוק המפלה לרעה את ; משפטית

ניתן כיום לפרש את , לאור השינויים שחלו במעמד זכויות האדם במשפט הפרטי 132".לפיה נוהגים

מעבר למגבלות המשפט  יחול עקרון השוויון המגדריולקבוע כי , וק באופן מרחיבמילות הח

באשר לתחום הפנסיה השופטת חיות אינה מהססת לקבוע .גם על תחומי המשפט הפרטי, הציבורי

  : כי בית המשפט יאכוף את זכות השוויון בין הקרן לחבריה ובין החברים לבין עצמם

ת אליהן הצטרפו המדינה והיועץ המשפטי ולפיהן טרם שנידרש לטענותיהן של הקרנו"

ראוי להסיר מן הדרך טענת סף שעלתה , מדובר בהבחנה עניינית שאינה מהווה אפליה

ולפיה ככל שמדובר בתקנותיה של קרן מבטחים הותיקה ובתקנוניהן של קרנות הפנסיה 

                                                 
 רדאילדעת . מותחת ביקורת על האופן העברת זכויות היסוד מתחום המשפט הציבורי למשפט הפרטי רדאי 126

ק ייעד כדי לאזן פערי כוח סוציו קיימת סכנה כי השימוש שיעשה בית המשפט בהגנות המיוחדות שמחוק
עלול לפגוע , כגון חופש החוזיםיבידואליות על מנת להבטיח זכויות יסוד אינד, אקונומיים לקבוצות חלשות בחברה

 . 36, 63 ש "ה, והשימוש לרעה בכוח" הפרטת זכויות האדם" ,רדאי: ראו. בהישגי מדינת הרווחה
 .  )1987( 462, 449) 2(ד מא"פ, מ"שראל בעחברת החשמל לי' מיקרו דף נ 731/86צ "בג 127
, המשפט הפרטי המשפט  הציבורי ומה שביניהם, 7.1.07ר אסף הראל מיום "דברים מתוך הרצאה משודרת של ד 128

  .שערי משפט. בין קניין הפרט לקניין הציבורי: גופים דו מהותיים 
 .60, 59 ותהער, 3ש "לעיל ה, וסובול זמיר 129
 . 9.4.06ניתן ביום  )לא פורסם( מ"מבטחים בע' ב להב ניוא 600009/98ע "ע 130
  ). 2003( 641, 636, 630ע לח "פד, מ"מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע, מבטחים -רחל רפפורט  1341/01ע "ע 131
דובר על החלת עקרון השוויון בכל  1גם בנוסחו המקורי של סעיף , למעשה .חוק שיווי זכויות האשה ,א)א(1' ס 132

וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה , דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית" :ומי המשפטתח
  ."אין נוהגים לפיה, לכל פעולה משפטית, באשר היא אשה

  

  

  

  

 

 

  



 

שכך אין הוא המשפט הפרטי ומ" תחום מחייתו"בפנינו הסדר חוזי ש, הותיקות האחרות

מקום לביקורת שיפוטית ולהתערבות באוטונומיה של הצדדים אשר יצרו את ההסדר 

ובייחוד אין לעשות כן תוך חיוב המדינה לשאת בעלות הכרוכה בהחלת עקרון השוויון 

ככל שמדובר בהיקף החלתו של . עמיתיהן ושאריהם, על מערכת היחסים שבין הקרנות

מדובר בעקרון יסוד שאיננו נחלת , כפי שכבר צוין. עקרון השוויון דין הטענה להידחות

ערך השוויון כמו ערכי יסוד חשובים אחרים הינם חלק משיטת . המשפט הציבורי בלבד

המשפט בכללותה ועל כן אין הוא זר למשפט הפרטי ומופעיו בתחום זה אפשריים למשל 

. וזים הישראליבאמצעות החלת דוקטרינות של תום לב ותקנת הציבור השלובים בדין הח

עניין לנו ביחסים חוזיים מסוג מיוחד בין קרנות הפנסיה הותיקות לבין . זאת ועוד

עמיתיהן ובמסמך חוזי שאינו אלא תקנון ההתאגדות של אותן קרנות אשר התאגדו 

במסמכי היסוד עקרונות של שוויון " חרתו על דגלן"כאגודות שיתופיות או כחברות ו

לצורך השמירה על עקרונות יסוד אלה אין בתי המשפט . םוערבות הדדית בין העמיתי

 - ודוק . נרתעים כפי שכבר בואר אף מהתערבות בהסדרים הכלולים בתקנוני התאגדות

קיבל ביטוי גם בהוראות דין שונות , עקרון השוויון כעקרון מרכזי בפעילותן של הקרנות

במסמכי היסוד שלהן הנוגעות לקרנות והמיועדות להבטיח כי עקרון זה אכן יישמר 

אשר היו (קופות גמל  -  תקנות מס הכנסהל) 2)(א(7כך נקבע בסעיף . ובפעילותן השוטפת

כי נציב מס הכנסה לא יאשר ) בתוקף בתקופה בה נקבעו תקנוניהן של הקרנות הותיקות

ובסעיף " אפליה בין הזכויות המוקנות לעמיתים"כן תקנונה אוסר קופת גמל אלא אם 

נקבע כי החברה ) את אותן תקנות 2005שהחליף בשנת (קופות גמל  - לחוק הפיקוח ) ב(3

סעיף ". עמיתים]ל[   ...לא תפלה בין הזכויות המוקנות"המנהלת של קופת הגמל 

קובע אף ) ף בחוק ההבראהאשר נוס(לחוק  1ביטוח שבפרק ז - לחוק הפיקוח ) 1)(ב(ט78

". לא תהיה אפליה בין עמיתים בקרן"הוא כי בתקנון האחיד החל על הקרנות הותיקות 

המאפיינים את קרנות " מעין ציבוריים"לכל האמור לעיל יש להוסיף את הסממנים ה

, הפנסיה הותיקות הבאים לידי ביטוי בתכלית הסוציאלית החשובה שבבסיס פעילותן

בהיקף הניכר של מגזר העובדים השכירים המאוגד בהן וכן , רווח שהינה ללא מטרת

ראו והשוו (במתן הטבות מס , בין היתר, במעורבותה של המדינה בפעילותן של הקרנות

להחלתן של נורמות מן המשפט הציבורי על גופים פרטיים בעלי . 365, עניין רקנט

" נהלי על גופים פרטייםתחולת המשפט המ"איל בנבנשתי : סממנים ציבוריים ראו גם

ין ין הפרט לקניבין קני - מהותיים - אסף הראל גופים דו; )1994( 33, 11משפט וממשל ב 



 

, אילן- אוניברסיטת בר, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור( 125-129, 15-16הציבור 

אם דרוש טעם נוסף המצדיק קיומה של ביקורת שיפוטית על ההסדר השונה )). ו"תשס

ניתן , נות שהנהיגו קרנות הפנסיה הותיקות בכל הנוגע לפנסיית שאריםלאלמנים ולאלמ

למוצאו בכך שסוגיה זו נוגעת ישירות למשפט העבודה אשר כפי שבואר מגלה מאז 

ומעולם רגישות יתר לעקרון השוויון וחותר בהתמדה למיגור אפליה בכלל ואפליה 

  133. "מגדרית בפרט

  

  

  לשוויון יש מחיר .4.3

אפשר ללמוד ממצאי המחקר   לשוויון הל המשפט בקידום זכות האישעל תפקידו המרכזי ש

 הכותבים. תופעת ההפליה בשוק התעסוקה האמריקאיעל  Darity & Mason134 שערכו ףמקיה

נקודת מהווה  1964בשנת   Civil Rights Act -ה חקיקה הפדראלית שלכי ה, מגיעים למסקנה

בהפליה גזעית נגד שחורים ובהפליה נגד  מפנה  עיקרית בשינוי מגמות שהיו קיימות עד אז

הכותבים מציינים כי הצלחת מיגור ההפליה במישור המשפטי היא אשר פתחה בפני  135.נשים

ותרמה תרומה מכרעת בהקטנת פערי הכנסה בינם  ,אזנשים תחומי עבודה שמהם הורחקו עד 

חייב למלא תפקיד גם בממסד המשפטי הישראלי קיימת זה מכבר הכרה כי המשפט  . לבין גברים

הרטוריקה של זכויות אדם צריכה להיות ". מוביל  בהוצאת עיקרון השוויון מן הכוח אל הפועל

הגנה על זכויות אדם . מכוסה במציאות המעמידה זכויות אלו בראש סולם העדיפויות הלאומי

  136".וחברה המכבדת זכויות אדם צריכה להיות נכונה לשאת במעמסה הכספית, עולה כסף

  

ספרות משפטית ענפה עוסקת בהבנת התופעה החברתית תמודדות עם תופעת ההפליה נוצרה בה

מגדירה הפליה  137רדאי . הפסיכולוגיים והכלכליים, גורמיה ההיסטוריים, של הפליה מגדרית

בשל קריטריון של   stigmatized)(תופעה היסטורית שבה חברי קבוצה המסומנת "קבוצתית כ

                                                 
מבטחים  2911/05ץ "דיון במאוחד עם בג', ר חבר הכנסת ראובן רבלין ואח"יו' נ' משה אלחנתי ואח 4948/03ץ "בג 133

  .  15.6.08ניתן ביום ) לא פורסם(בית הדין הארצי   ' נ' מ ואח"לי של העובדים בעמוסד לביטוח סוציא
 W. Darity & P. Mason, Evidence on Discrimination in Employment: Codes of Color, Codes of Gender, 
12(2) journal of Economic Perspectives, 63 (1998). 
  

135 Darity and Mason   67, 136 ש"לעיל ה.  
   .528, 46ש "לעיל ה, רקב136 

  .34, 63ש "ה, והשימוש לרעה בכוח "הפרטת זכויות האדם" ,רדאי 137



 

חברי קבוצות מסומנות אלה הוצאו בעבר . כלכלי משפטי–מקיפוח סוציו  סובלים, דת או מין, גזע

ומתחום ההגנה של זכויות האדם והאזרח , בכלל, מתחום התחולה של העקרונות החוקתיים

מכונה ה ,בין הפליה לא רציונאלית המיוסדת על דעות קדומות נהבחימ רבין מרגלית ."בפרט

דעות היא התנהגות המבוססת על  פליית טעמיםה  138".הפליה סטטיסטית"ל" הפליית טעמים"

. כלפי קבוצות מסוימות בציבור, םלקוחות ועובדי, החלטות יקדומות והטיות תרבותיות של מקבל

הפליית טעמים יכולה להיות מונעת ממגוון סיבות פסיכולוגיות וסוציולוגיות אשר , באשר לנשים

הן מוערכות , ת הפליית טעמים כלפי נשיםבשל ההטיה השלילית שיוצר. ליותאבמהותן אינן רציונ

 תהפליה סטטיסטי 139.וירידה כללית בשכרן, כך נוצרים תהליכים של סגרגציה עקבו, בחסר

) לשיטתו, אמין(המשתמש בשיוך קבוצתי כמנבא , מוגדרת כגישה רציונאלית של מקבל החלטות

ההחלטות פועל באמצעות הטענה שמקבל  141,השימוש בהפליה סטטיסטית מוצדק 140.לכישורים

ועל כן חייב להשלים את המידע החסר בעזרת מנבאים קבוצתיים שהוכח , במערכת נתונים חסרה

אין  ,מכאן שברמת המקרה הבודד. לגביהם בעבר כי הם בעלי מתאם גבוה עם תכונות ספציפיות

 מונדלק .ם ויכולותאך קיימת הסתברות שהמנבא מייצג כישורי ,ודאות ביחס לנכונות ההחלטה

אך מנקודת מבט חברתית , מסביר כי הפליה סטטיסטית יכולה לשרת את האינטרס של הפרט

נשים עלולות  142.זוהי בדיוק הסיבה לכך שקבוצות מסוימות מודרות משוק העבודה באופן מובנה

הפליה המנבאת בספרות הטענה כי כך למשל מוכרת . להיפגע מהפליה סטטיסטית בצורות שונות

על יסוד תבניות התנהגות בעבר שאינן מביאות נבנית  ,תןשים כלפי עבודיבות נמוכה של נומח

חולשתם של שני ההסברים  143.עבור עבודתן בעברנשים בחשבון את התמורה הנמוכה שקיבלו 

טמונה בכך שאין הם יכולים להסביר מדוע נמשכת תופעת ההפליה בשווקים , לדעת מבקריהם

                                                 
 144 - 141, 131) 1(לב  משפטים" משחק של יחסי כוחות בשוק העבודה: הפליה וגיל, הבחנה"שרון רבין מרגלית  138  

בדיקת הפליה בשכיר לעבודה על ידי "הן ומונדלק כ, שרון, דרייהר,  אפלבוים, חיריק – אבן, וכן בן הדור). ב"תשס(
  ).   2005( 382, 381' יא עבודה חברה ומשפט" מבחני היענות

 .143, 139ש "לעיל ה ,"משחק של יחסי כוחות בשוק העבודה: הפליה וגיל, הבחנה", רבין מרגלית 139
 .145, 139ש "יל הלע, "משחק של יחסי כוחות בשוק העבודה: הפליה וגיל, הבחנה", רבין מרגלית 140
   כי ,1972עוד בשנת  ,בהירה, הציג את מודל ההפליה הסטטיסטיתאשון שמי שהיה ר Phelps  כי מעניין לציין 141

    .הפליה סטטיסטית הינה תופעה פסולה ככל הפליה אחרת ,לשיטתו
"A final word. A sensitive person, I have been warned, might read this paper as expressing an 
impression on the part of the author that most or all discrimination is the result of beliefs that blacks 
and women deliver on the average an inferior performance. Actually, I do not know (nor claim to 
know) whether in fact most discrimination is of the statistical kind studied here. But what if it were? 
Discrimination is no less damaging to its victims for being statistical. And it is no less important for 
social policy to counter."  

  :ראו      
E.S. Phelps, The Statistical Theory of Racism and Sexism, 62 (9) American Economic Review, 659, 
(1972).  

  
 )אורי רם ונציה ברקוביץ עורכים( ,50-51, 47,  שוויון/אי,  "היבטים משפטיים –אפליה בתעסוקה ", גיא מונדקל 142

)2006.( 
 .146, 145, 149ש "לעיל ה, "משחק של יחסי כוחות בשוק העבודה: הפליה וגיל, הבחנה" ,רבין מרגלית 143



 

ההפליה הישירה  146,על פי הסבר אחר 145.דע סבירבהם נוצרת רמת מי 144,משוכללים ותחרותיים

, כלומר בתנאים חיצוניים, שוק–בשוק העבודה נובעת מהפליה עקיפה שמקורה במצב קדם

ויוצרים פערים בין קבוצות באוכלוסיה המקובעים בשוק , למשל בתחום החינוך, המתקיימים

       147.העבודה

אינו מעלה או מוריד  ,התנהגות מפלה כי היסוד המניע, בתי המשפט חזרו לא פעם על הרעיון

נבחנת על פי , על פי השקפתו של בית המשפט, הפליה. ה במישור הנורמטיבילשאלת פסלות

ולצורך קביעת קיומה של , נדוןבהמניע ליצירת שוני בין גברים לנשים אינו המכריע : "תוצאותיה

השופט מצא  148".חברתיתכפי שהיא מצטיירת במציאות ה, הפליה יש לבחון את התוצאה הסופית

שכן הפסול הוא בתופעת ; עדרה של כוונה להפלות אינו מעלהיה" קובע  ץ שדולת הנשים"בבג

 149".כעובדה מוכחת והפליה היא פסולה גם כשאין ביסודה כוונה להפלות, ההפליה של נשים

י כ, ח וטוענת"מוסיפה קופ: "רעיון במילים אלהמסכם השופט חשין את האיתנה ניב ובפרשת 

; ההבחנה בין עובדות לבין עובדים נועדה לחסוך ממון במצב החירום שאליו נקלעה הקופה

שיקולי : על כך נשיב אנו ונאמר. להכות את טענת ההפליה, כמסתבר, ובטענה זו מבקשת היא

. אך לא להעמדתן של עובדות במצב נחות ממצבם של עובדים, תקציב אכן שיקולים ראויים הם

כדי להצדיק הפלייתן של  - בענייננו  - ין כיצד זה היה בכוחם של שיקולי תקציב נתקשינו להב, אכן

לרוב הדרישה לתשלום . הבטחת שוויון עולה כסף. זכויות אדם עולות כסף..... 150נשים לרעה

, חלות ביחסים בין פרטים, כמו השוויון, אך מקום שזכויות האדם... באה כלפי השלטון " מחיר "ה

זהו מחיר שכדאי וצריך לשלמו כדי להבטיח את היותנו ... הם אלה שצריכים לשאת במחיר הנדרש 

בוודאי כך כאשר הדרישה לשוויון נקבעה במפורש על . ומכבדת שוויון חברה שומרת זכויות אדם

קל וחומר ייאמרו בהפלייתן של נשים לרעה , אם אלה דברים ייאמרו על דרך הכלל.... ידי המחוקק

                                                 
למעשה מצמצמת את היקף תופעת הפליית הטעמים לשווקים בהם קיים תמריץ להשיג יעדים  ,רבין מרגלית 144

הפליה , הבחנה", רבין מרגלית, ראו. בעיקר בשוק הציבורי ובחברות מונופוליסטיות, אחרים מלבד מקדום רווחים
  .38והערה , 142, 139ש "לעיל ה, "משחק של יחסי כוחות בשוק העבודה: וגיל

העובדה שכוחות השוק אינם  כי .Darity & P. Mason Wבדיון מקיף על תופעת ההפליה בשוק העבודה טוענים  145
ליברלי  מצביעה על חולשת מודל השוק הניאו, על תופעת ההפליה הלא רציונאלית, לאורך זמן, רוגבמצליחים ל

 אמורה להיעלם בשוק ,  לית הליבראליתעל פי התיאוריה הכלכ, גם זו, הפליה הסטטיסטיתבאשר למודל ה .ככלל
קיומה של הערכה נמוכה ממושכת כלפי קבוצה מעיד , על פי תפיסה כלכלית. תחרותי שבו קיימת רמת מידע סביר

 Darity & P. Masonלדעת  , מטרת שני המודלים. על כך שחברי קבוצה זו אכן נופלים במדדים של הון אנושי
הסברים נוספים המוצעים על . ה ולהעתיקו לגורמים אחרים שקדמו לשוק זהלהסיט את הדיון מכשלי שוק העבוד

כאשר באופן היסטורי ניתן ". נבואה המגשימה את עצמה"מתייחסים לתהליך של  Darity & P. Masonידי 
בנסיבות  ,תההפליה המקוריסיום הפגיעה בקבוצה יכולה להימשך זמן רב לאחר , תר הפליה כלפי קבוצה חלשהאל

   .136ש "לעיל ה   Darity and Mason .קבוצה מוגנתשבהן 
   .383, 139ש "לעיל ה ,מונדלקוכהן , שרון, דרייהר, אפלבוים, חיריק – אבן, בן הדור 146
  . 3ראו פרק , על הגורמים הספציפיים להפליית נשים בשוק העבודה 147
 .759, 31ש "לעיל ה, ץ נבו"בג 148
 .524 84ש "ל הלעי, ץ שדולת הנשים בישראל הראשון"בג 149
  .697 ,108ש "לעיל ה, איתנה ניבץ "בג 150



 

כי לא היתה בכוונת מעסיקיה של העותרת להפלות אותה , מוכן אני להניח.... .151ביחס לגברים

אך כוונתה של המשיבה אינה . חתמו על חוקת העבודהואת יתר העובדות לרעה כאשר 

קיומה של - שכן המבחן לבדיקת קיומה או אי, קונקלוסיבית לעניין השאלה שעלינו להכריע בה

המניע ליצירת שוני בין גברים לנשים אינו המכריע . אפליה הוא אובייקטיבי ולא סובייקטיבי

כפי שהיא מצטיירת , התוצאה הסופית ולצורך קביעת קיומה של אפליה יש לבחון את, בנדון

    152."במציאות החברתית

הנשקלת  , היא זכות יחסית, כשאר זכויות האדם החוקתיות בדין הישראלי, לשוויון הזכות האיש

 דנילוביץ בעניין. כבוד האדם וחירותו: מול זכויות אחרות על פי הכללים הקבועים בחוק יסוד

למותר ": כךבחברה אחרים  רך השוויון מול ערכיםע לשקול אתדרך המתווה בית המשפט את 

היא -ככל זכות אדם אחרת  - לשוויון זכותו של אדם. כי השוויון אינו מעניק זכות מוחלטת, לציין

התפרסותו של עקרון  גבולות ..."מוחלט אלא יחסי השוויון אינו עיקרון"עקרון . זכות יחסית

יתן נ....ידי האינטרס הציבורי- כלול זכויות האדם ועלבין מ) פנימי(ידי איזון -השוויון נקבעים על

לא פעם אין השוויון זוכה להגנה על , אכן...לפגוע בזכות לשוויון מכוחם של ערכים ראויים אחרים

אם , שוויון עשויה להתקיים אם זו תואמת את ערכיה של מדינת ישראלבפגיעה כדין . מלוא היקפו

הכפיף בית , באותו עניין 153."ן אינה מעבר למידה הדרושההיא לתכלית ראויה ואם פגיעתה בשוויו

. המשפט את חופש החוזים של צדדים ליחסי עבודה קיבוציים לאיסור הפליה בשל נטייה מינית

העמידה המדינה להכרעת בית המשפט שורה של שיקולים הנוגעים לכדאיות , אליס מילרץ "בבג

שופטי הרוב שקלו . כטייסות בחיל האוויר מערכתית ומגבלות ארגוניות הכרוכות בשילוב נשים

בעת יישום , תחילה: בשני שלבים, יעילות מערכתיתלשוויון מול אינטרס של  האת זכות האיש

, על פי אמות המידה של יעילות מערכתית הנבחן השוני בין גבר לאיש בשלב זה ,מבחן הרלוונטיות

קיומו של הבדל ) די רוב השופטיםעל י(לאחר שנקבע . שירות בטחוןחוק  בהתאם  לתכליתו של

טית להכרעה נמידתי וסביר להשתמש בשונות הרלוו, חזר בית המשפט ובחן האם ראוי, רלוונטי

בית המשפט נחלק בכל אחת משתי . לשוויון הזדמנויות בקבלה לקורס טייס הבשאלת זכות האיש

המדינה אינם   כאשר על דעת הרוב מוסכם כי שיקולי היעילות המערכתית שהציגה, השאלות

הוסיף השופט ברק כי  ץ רקנט"בדנג . לשוויון הזדמנויות השקולים כנגד זכותה החוקתית של איש

שאלה אינה אם קביעת גיל פרישה שונה הינה ה"דרישת הרלוונטיות היא דרישה מחמירה 

                                                 
  .697 ,108ש "לעיל ה, איתנה ניבץ  "בג 151
 698 ,108 ש"לעיל ה ,איתנה ניבץ  "בג 152
  .760 57ש "לעיל ה ,דנילוביץץ "בג 153



 

בית המשפט אימץ בעניין זה את  154".השאלה הינה אם קביעת גיל פרישה שונה מתחייב. אפשרית

, נדחה בדעת הרוב טיעון המעביד, עניין באותו 155.כללים שנקבעו בפסיקה האמריקאית והקנדיתה

המבטאת את העדפת הלקוחות " הפלית טעמים"כי משיקולים כלכליים מותר ליישם מדיניות של 

העדפת עובדים צעירים : ברורה, שלה הצטרף השופט ברק 156,דעתו השופט זמיר. לעובדים צעירים

גם אם יש יתרון עסקי לאל על בהעסקת עובדים " ועל כן, ל סטריאוטיפים אסוריםהינה תוצאה ש

ההופעה , נכון יותר –דרישת ההופעה הנאה  ...זהו מחיר שצריך לשלם עבור השוויון –צעירים 

בכך לא די כדי להפוך דרישה זו לנתון רלוונטי . על-עשויה להעניק יתרון עסקי לאל –הצעירה 

את התפקיד החשוב של מערכת  משפחה חדשהשופט חשין מדגיש בפרשת ה  157 ."השולל הפליה

מקובלות אך  - ' חברתיות מקובלותתפיסות 'לשירוש " .המשפט ביישום עיקרון השוויון

יעמוד על המשמר , בצד המחוקק, המשפט- ובית , נועדו חוקים אלה ואחרים - פסולות 

כישוריו של היחיד ולא על  החברה ערכי שוויון הבונים עצמם על- ויעשה להנחיל לבני

    158".שדבק בקבוצה שפלוני נמנה עם חבריה פסטריאוטי

     

 159כי הרחבת איסור ההפליה בחקיקת העבודה כלפי קבוצות מוגנות חדשות, יש מי שמתריע

עלולים לפוגע ברמת , ת יתר של עקרון השוויון בפסיקתו של בית המשפט העליוןסופרי

מין , כלפי איסור ההפליה בתחומים המסורתיים של דת האפקטיביות איתה מתמודד המשפט

כי בשל השימוש המרובה שעשה בית המשפט במושג השוויון להכרעה , זמיר וסובול טוענים. וגזע

נגרם פיחות רב מבחינה עיונית ומעשית למשמעות הנודעת להפליה , במגוון של סוגיות מנהליות

השוואה למקובל במדינות אחרות ובמשפט ובעקיפין גם פיחות למשמעות הנועדת לשוויון ב

תהליך   161רואה בשורת התיקונים שנערכו לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה כהן   160.הבינלאומי

                                                 
  .349,  61ש "לעיל ה, רקנט ץ "גנד  154
האמריקני יש להראות כי דרישת   במשפט:   השופט ברק מפרט את המבחנים .349, 61ש "לעיל ה, רקנטץ "גנד 155

ובמשפט  )Age Discrimination Act, 1967-ל 45סעיף על פי (למהות התפקיד  reasonably necessary הגיל הינה
משפט -בתי" occupational requirement" Bona fideאם הדבר מהווה  , הקנדי ניתן להצדיק גיל פרישה שונה

  .מידה של מידתיות מצביע על אמת ”reasonably necessary“מבחן של הוסיפו וקבעו כי האף קנדיים ה
  .356,  65ש "לעיל ה, ץ רקנט"בג 156
 .354, 61ש "לעיל ה, ץ רקנט"דנג 157
 ).    2002( 451, 419) 1(ד נד "פ, לאישור הסכמים לנשיאת עוברים ועדהה' משפחה חדשה נ 2458/01ץ "בג158 
ובכל פעם , 2004 -ל 1992פעמים בין השנים  9תוקן , 1988ח "תשמ  בעבודהלחוק שוויון ההזדמנויות ) א(2סעיף  159

, נטייה מינית, נישואים, הורות, מין: כיום עילות התביעה מכוח סעיף זה כוללות. נוספו לו קבוצות מוגנות חדשות
חוק .  ידע גנטיפרופיל רפואי ומ, שירות מילואים, מפלגה, השקפה, היריון, מעמד אישי, לאום ארץ מוצא, דת, גזע

 .שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוסיף איסור הפליה מטעמי מוגבלות גם לתחום העבודה
 . 194, 3ש "לעיל ה, זמיר וסובל 160
 . לעיל 153ש "ראה ה 161



 

אותן מבקש עקרון איסור , החורג מתחום ההטיות הבלתי רציונאליות, בלתי רצוי של הרחבה

   162.ההפליה למנוע ברוב הדמוקרטיות הליבראליות

, ומכל מקום, החשש לפיחות במעמד עקרון השוויון המגדרי לא הוכיח את עצמולפי שעה נראה כי 

מקורות ההתנגדות לביסוס השוויון המגדרי בחברה הישראלית אינם קשורים דווקא בהרחבת 

בית המשפט העליון ביסס את מעמד עקרון השוויון המגדרי כראשון במעלה . איסורי הפליה בדין

אחד הביטויים החשובים לעקרון "קבע השופט ברק כי פורז  ורזפץ "כבר בבג. במספר פסקי דין

באופן  דנילוביץץ  "על הלכה זו חזר בית המשפט העליון בבג 163 .השוויון הוא השוויון בין המגדרים

. אך בגדרן של ההפליות עצמן ישנן דרגות שונות, כל הפליה פסולה היא, אכן: "כאשר קבע, מודגש

הננו רואים בחומרה , למשל, כך. ומרת הפגיעה בעקרון השוויוןחריפותה של ההפליה נגזרת מח

במסגרת זו מעניקה שיטת המשפט . גיל, עדה, לשון, לאום, דת, יתרה הפליה על בסיס גזע

: ראה(ולמנוע הפליה על בסיס מין , הישראלית חשיבות רבה לצורך להבטיח שוויון בין המגדרים

מבחינה השופטת  אליס מילרץ "בבג 164;]19[' ואח השר לענייני דתות' שקדיאל נ 153/87צ "בג

: בחוק יסוד, לדעת השופטת דורנר, זכות שאינה מעוגת במלואה, דורנר בין זכות האדם לשוויון

דעתי היא " : דוהמעוגנת בזכות האדם לכב, לשוויון הלבין זכות האיש, כבוד האדם וחירותו

כלומר , גורמת להשפלה כאשר הפגיעה כי חוק היסוד מגן מפני פגיעה בעקרון השוויון, אפוא

, לשיטתי... .וכך הוא כאשר אישה מופלית לרעה בשל מינה. לפגיעה בכבוד האדם באשר הוא אדם

, הפליה לרעה של אישה ובענייננו, הפלייתו של אדם לרעה מחמת השתייכותו הקבוצתית, כאמור

לשוויון  הואה בין זכות האישבהשו עולה כי 166רקנט בפרשתגם מהדיון  165... .פוגעת בזכות לכבוד

באופן . מעמד בכורה במשפטלשוויון מגדרי  הלזכות האישזכויות של קבוצות אחרות לשוויון ל

נטל הראיה כי הפרת השוויון נערכה כדין כבד , ככל שהזכות שוויון מגדרי חזקה יותר, מעשי

-זית לכנסת האחת ר ועדת הבחירות המרכ"יו' נ ניימןכפי שקבע השופט שמגר בעניין  167,יותר

לא די , ועל אחת כמה וכמה לגבי שלילתן של זכויות יסוד, לגבי שלילת זכויות קיימות:" עשרה

הדרושות כדי לשכנע רשות סטטוטורית , כי הראיות, הנני סבור... בראיות המתפרשות לכאן ולכאן

כגודל ...עותמשמעיות ומשכנ- חד , צריכות להיות ברורות, בקיום הצדק לשלילתה של זכות יסוד

                                                 
 .195 25ש  "לעיל ה, כהן 162
 332,  13ש "לעיל ה, ץ פורז"בג 163
  .763 57ש "לעיל ה, ץ דנילוביץ"בג 164
 .132, 48ש "לעיל ה ,ץ אליס מילר"בג 165
. בפרשת רקנט נדון תוקפו הרטרואקטיבי של עיקרון איסור הפליית עובדים מבוגרים במסגרת תקנת הציבור166

באותו עניין התגלתה מחלוקת בין השופטים בשאלה האם הפגיעה בזכותם של עובדים מבוגרים לשוויון מגיעה 
  .לכדי פגיעה בתקנת הציבור

 132,133 48ש "לעיל ה, ץ אליס מילר"בג 167



 

 168".החלטה בדבר הפחתתה של הזכותהמשמשת יסוד ל, הזכות כך גודלה ועוצמתה של הראיה

לשוויון  מוכרת על ידי בית המשפט כבעלת מעמד גבוה יותר  העוד ניתן להניח כי ככל שזכות האיש

תחול לגביה החזקה כי כל הוראת חוק אינה מתכוונת לפגוע בעקרון , בסולם זכויות האדם

   169.ביתר שאת, ויוןהשו

מעלה , גם אם אינה מלאההבמשפט הישראלי  בין המיניםבחינת תפיסת השוויון  ,לסיכום

מגיל פרישה קיימת הסתייגות כי  פידלמןבפרשת  של השופטת חיות קביעתהספקות באשר ל

    ."שאיפת המשפט הישראלי לשוויון"נוגדת את וזו , מוקדם לנשים

ל בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון בפרשת להוציא אמרות אגב ש, עד היום

ההתייחסות הישירה היחידה לזכות פרישה מוקדמת לנשים נעשתה על ידי השופט בך , פידלמן

; אינני מוצא פגם במתן האופציה לאישה לפרוש" ובאותו עניין קבע השופט בך כי , בפרשת נבו

אשר על פיו מחויבת , אך אין הצדקה להסדר. כל הנוגעים בדבר דבר זה עשוי להיות לתועלתם של

רשאי להמשיך , המועסק באותה עבודה וגילו זהה לגילה, כאשר גבר, האישה לפרוש לגימלאות

   170".בעבודתו

ובפרט לרעיון של שוויון , העדפה לדוקטרינת השוויון הפורמאליאכן בתי המשפט מגלים   

בחון מצד המערכת המשפטית ל ונותנכקיימות עדויות לעם זאת . הזדמנויות בשוק העבודה

. כאשר הצורך עולה, רעיונות של העדפה מתקנת והתאמה, נוספות של שוויוןדוקטרינות  וליישם

לנכונות המערכת המשפטית לחרוג מתחום שוויון ההזדמנויות הפורמאלי משמעות כאשר אי 

בשלב הפרישה  .השוויון בין נשים וגברים במועד הפרישה מעבודה נובע מהבדלים חברתיים

היא שמאפשרת להתמודד באופן  ולא שוויון ההזדמנויות בעבודה, מעבודה דוקטרינת ההתאמה

גם   עם תופעת ההפליה הסטאטסטית שמביאה להדרת נשים מבוגרות משוק העבודהגם משפטי 

שני הגורמים המשפיעים על פרישה מוקדמת של , תפקידים מגדרית בתוך המשפחה  חלוקתעם 

    .הנשים מעבוד

                                                 
ר ועדת הבחירות המרכזית "יו' אבנרי נ; עשרה-ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת"יו' ניימן נ 3, 2/84ב "ע 168

   .)1985( 250, 225) 2(ד לט"פ, עשרה-לכנסת האחת
  ).1963(, 612, 598) 1(' ד יח"פ, הרב הראשי לישראל' שטרייט נ 301/63ץ "בג 169

 ).1990( 756, 749) 4(ד מד"פ, 'בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ואח' נבו נר נעמי "ד 104/87צ "בג 170 

 



 

  מבט משווה :  פרישה מוקדמת של נשים מעבודה .5

  

פותחת , 2003שהוגשה מטעם הממשלה בחודש נובמבר , 2003ד "הצעת חוק גיל פרישה תשס  

כמו גם העליה ביחס שבין מספר , הגידול המתמשך בתוחלת החיים":  בדברי ההסבר הבאים

והן , ות ייחודיות למדינת ישראלאינן תופע, ההמבוגרים בחברה הישראלית לבין כלל האוכלוסיי

דוגמת , תופעות אילו הביאו מדינות מפותחות רבות. מתקיימות במרבית המדינות המפותחות

כדי להתאים את שוק העבודה ואת מערכות , לבצע שינוים  בהסדרי הפרישה הנהוגים בהן, ב"ארה

מדברי ההסבר   1."לאותם שינויים) הממלכתיות ואלה שאינן ממלכתיות(הסוציאלי  הביטחון

פרישה  לקבוע כללים אחידים לעניין גיל"והאמור בהצעת החוק משתמע כי מטרת חוק גיל פרישה 

עולה בקנה אחד עם  2.."...מעבודה ובכלל זה העלאתו באופן מדורג וקביעת גיל זהה לגבר ולאישה

נסיה  בשוק העבודה ובמערכות הפ, ב"ובפרט ארה, ההתאמות שנקטו בהן המדינות המפותחות

פרק זה מבקש לבחון בקצרה אם דברי ההסבר אכן תואמים . כדי להתאימן לעליה בתחולת החיים

את אופן ההתמודדות של מדינות מפותחות אחרות עם הסוגיה המורכבת של שוויון מגדרי 

  . ופרישה המוקדמת של נשים מעבודה

ה לבחון מהלך של דחיית ב מהווה דוגמא מתאימ"ארה, על פי דברי ההסבר להצעת חוק גיל פרישה

לראות , ובפרט בחוגי האוצר, בניגוד לנטייה המקובלת בחוגים מסוימים. גיל הפרישה של נשים

מבט שטחי מגלה כי שיטת המשפט , בשיטה האמריקאית דגם חיקוי מוצלח לכל דבר ועניין

דרש המשפט האמריקאי לא נ . האמריקאית היא הפחות מתאימה לבחינת הסוגיה העומדת לדיון

מתיישבת עם עיקרון  להתמודד ישירות עם השאלה אם זכותן של נשים לפרישה מוקדמת מעבודה

גיל הפרישה בצורך להשוות את הכיר זה מכבר ) ואף הקנדי(המשפט האמריקאי השוויון כיוון ש

שוויון בגיל הפרישה פתר איפוא את המשפט האמריקאי מלדון בשאלות של  3.נשים וגברים לש

המגדרים בבואו לבחון את העלאת גיל הזכאות המינימאלי לקצבת זקנה מביטוח  שוויון בין

  67.4לגיל  65לאומי מגיל 

ב "להיעדרו של חומר משפטי המטפל ישירות בסוגיית פרישה מוקדמת של נשים מעבודה בארה

נוסף מכשול תיאורטי הנובע משוני בין מבנה מערכות הביטחון הסוציאלי עליהן משתייכים 

                                                 
  .3.11.03, ד"התשס ןבחשוו' ח, 64 - הצעת חוק הממשלה   1
  . 2003ד "להצעת חוק גיל פרישה התשס 1סעיף    2
ולגבי פרישה   www.ssa.gov/retire2/agereduction.htm באתר , ראו לגבי גיל פרישה על פי  חוק הביטוח הלאומי  3 

, OECD-שיעורי הילודה והתמותה בישראל ובארצות ה, גיל הפרישה לפנסיה"עמוס אולצור : לפנסיה תעסוקתית
בנובמבר  23, מרכז המחקר והמידע של הכנסת" תשואות קופות הגמל וחברות הביטוח בשנים האחרונות בישראל

     .גם לנתונים על גיל הפרישה בקנדה, 2003
 4 John Tuner, Raising the Pensionable Age in Social Security: An International            

Survey Public Policy Institute, AARP  (2004).                                                               



 

נורמה של פרישה מוקדמת , כפי שהובהר בפרקים הקודמים. הפנסיה בשתי המדינותהסדרי 

 5,מעבודה לנשים התפתחה באופן היסטורי בד בבד עם התרחבות מדינת הרווחה האירופאית

על  6.קשורה באופן מובהק לדגם של יחסי עבודה קיבוציים ומעוגנת בתפיסת עולם סוציאליסטית

ם פנסיוניים נתמכים במימון ציבורי ומנוהלים על פי אמות מידה הסדרי, פי דגם מדינת הרווחה

ב נבדלת בכל אחד מההיבטים הכלכליים "מערכת הפנסיה בארה. ונורמות מהמשפט הציבורי

ועל כן אין מקום להשוואת הסדרי הפרישה הנהוגים בה לאלה  7החברתיים והנורמטיביים הללו

  .הנהוגים בישראל

בה מתנהל שיח ממושך ומעמיק בשאלה אם זכותן של נשים זירה משפטית ש, לעומת זאת 

היא זירת האיחוד , מתיישבת עם עיקרון השוויון בין המגדרים לפרישה מוקדמת מעבודה

במוקד הדיון המשפטי שהחל במוסדות האיחוד שנים רבות בטרם עלתה שאלת דחיית . האירופאי

עומד העימות בין תפיסות שונות , גיל הפרישה לסדר היום הציבורי בשל משבר מערכות הפנסיה

תפיסות השוויון השונות יוצגו במדינת הרווחה האירופאית על ידי שתי . של שוויון בין המגדרים

ובמיוחד , בו הודגשה תפיסת השוויון הפורמאלי, מצד אחד שוק העבודה: מערכות חברתיות

ישמות למעשה דוקטרינות ומצד שני מערכות הביטחון הסוציאלי המי, הזכות לשוויון הזדמנויות

  . התאמה שמטרתן לקדם שוויון בתוצאות

לא נכלל בגדר הנושאים , עליו משתייכות מערכות הפנסיה, מלכתחילה תחום הביטחון הסוציאלי  

ועקב כך אינו בסמכות  8,באמנת רומא 1957המוסדרים על פי עקרונות כללי הסחר שנקבעו בשנת 

את מערכת היחסים בין מדינות האיחוד לאיחוד בתחום  כלל היסוד הקובע  9.מוסדות האיחוד

המצהיר כי מדינות האיחוד יפעלו תוך , לאמנת רומא 118סעיף הביטחון הסוציאלי נקבע ב

גם בימים אלה כאשר המודעות                                   10.בתחום הביטחון הסוציאלי" שיתוף פעולה הדוק"

                                                 
  .בעבודה זו 3פרק  ראו  5
עיונים במשפט  41, 19" רטרוספקטיבה, משפטית חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראל התיאורי"פרנסיס רדאי  6

  :ראו גם   ).2007) (דנה פוגץ, יפעת ביטון, רביד - שלומית יניסקי, ארז-עורכות דפנה ברק(מגדר ופמיניזם 
 Leora  F. Eisenstadt, Privileged but Equal? A Comparison of U.S. and Israeli Notions of Sex             

Equality in Employment Law, 40 Vanderbilt Journal of Transnational Law, March 2007 357,409-410 
                                                                                               

7  Gordon L. Clark, Twenty first century Pension (In )  Security, 225, 226, 232, Pension Security in        
  the 21st Century, ed. Gordon L.Clark and Noal Whiteside ( 2003).                                                          

        .                              
   8       Treaty of Rome Creating the European  Economic Community, March 25 1957, 294 U.N.T.S.17    

     )."אמנת רומא: "להלן(
9    Philippe Pochet, Pensions: The European Debate ,44, 47, Pension Security in the 21st Century, ed. 

Gordon L.Clark and Noal Whiteside 2003                                                                                                    

10 Article 118 Without prejudice to the other provisions of this Treaty and in conformity with its 
general objectives, it shall be the aim of the Commission to promote close collaboration between                  
Member States in the social field, particularly in matters relating to                                                            



 

ההכרה  11,להשפעת מדיניות אחידה בתחום הפנסיוני על יציבותו הפיננסית של האיחוד גוברת

י שרירה וקיימת מכוח סעיף בזכות המדינות לפעול באופן אוטונומי בתחום הביטחון הסוציאל

  האיחוד  הקובע כי  12לאמנת ניס 137

 ”Shall not affect the right of Member States to define the fundamental principles of 

their social security systems and must not significantly affect the financial equilibrium 

thereof."                                                                                                                           

יישום עיקרון השוויון בין המגדרים בנושאי בטחון אשר הסדירו עד לאחרונה את  נחיותההשתי 

אמצעים אפשריים ליישום  3י מדינות האיחוד פותחות בפנ 86/378והנחיה  79/7הנחיה , סוציאלי

הקובעת את הכלל בדבר חובת יישום עיקרון  79/7נחיה ה. שיטות של התאמה בתחום הפנסיוני

שומרת על זכותן של מדינות האיחוד לקבוע את גיל הפרישה 13 תוכניות ביטוח לאומיהשוויון על 

 של תקופות ת פנסיוניות בגיןומאפשרת גם להעניק הטבות וזכויו 14,מעבודה על פי שיקולן

  .משפחהבני טיפול בעקב היעדרות מעבודה 

                                                                                                                                            
 employment,  
 labour legislation and working conditions,  
 occupational and continuation training,  
 social security,  
 protection against occupational accidents and diseases,  
 industrial hygiene,  
 the law as to trade unions, and collective bargaining between employers and workers.  

For this purpose, the Commission shall act in close contact with Member States by means of studies, 
the issuing of opinions, and the organising of consultations both on problems arising at the national 
level and on those of concern to international organisations. 

Before issuing the opinions provided for under this Article, the Commission shall consult the Economic 
and Social Committee. 

  
 11    Philippe Pochet, Pensions: The European Debate ,44, 47 . Pension Security in the 21st Century, ed. 

Gordon L.Clark and Noal Whiteside 2003                                                                                                    
12 Treaty of Nice, March 10, 2001.                                                                                                                   

13 Council Directive 79/7 (EEC) of 19 December 1978 on the progressive implementation of the 
principle of equal treatment for men and women in matters of social security.                                      

")אמנת ניס"להלן   )          
ההסדר המאפשר למדינות לקבוע את גיל הפרישה  נועד צוין כי במקור י.  78/386 - ו 7/79ראו בהרחבה הנחיות   14

משך קיומו  יבחן לפרקים על ידי   הקובע כי הצורך לה, להנחיה. 2 7כפי שמשתמע מסעיף , להיות הסדר זמני 
  :ורא. המדינות החברות

Timothy Millett, European Community Law: Sex Equality and  Retirement Age, International and        
Comparative  Quarterly 1987, 616,   627.                                                                                         

              :לדוגמא ראו. אך בפועל הזמניות נמשכה שנים רבות אחר כך      
 Council Directive 2000/78/ECof 27 November 2000 establishing a general framework for equal  
treatment in employment and occupation.  14) This Directive shall be without prejudice to national 



 

  : קובע 79/7להנחיה  7סעיף 

Article 7: 

1. This Directive shall be without prejudice to the right of Member States to 

exclude from its scope: 

(a) The determination of pensionable age for the purposes of granting old age and 

retirement pensions and the possible consequences thereof for other benefits; 

(b) Advantages in respect of old-age pension schemes granted to persons who have  

brought up children; the acquisition of benefit entitlements following periods of 

interruption of employment due to the bringing up of children; 

תוכניות (פנסיה תעסוקתיות תוכניות את חובת יישום עיקרון השוויון ב מסדירהה, 86/378הנחיה 

הותירה  15שאינן מטעם המדינה)  occupational social security schemesמשלימות המכונות 

גיל הפרישה מעבודה לפנסיה תעסוקתית בידי החלת עיקרון השוויון יעת מועד גם היא את קב

תחום נוסף בו ניתנה הזדמנות ליישם את דוקטרינת ההתאמה הוא בתוכניות . מדינות האיחוד

  . פנסיית שאירים

  :קובע 86/378להנחיה  9סעיף  

Article 9 :  

Member States may defer compulsory application of the principle of equal treatment 

with regard to: 

 (a) determination of pensionable age for the purposes of granting old-age or 

retirement pensions, and the possible implications for other benefits: - either until 

                                                                                                                                            
provisions laying down retirement ages. 

  

15 Council Directive 86/378 (EEC) of 24 July 1986 on the implementation of the principle of equal 
treatment for men and women in occupational social security schemes.  .                                    

    

  ").86/378הנחיה ": להלן(

 



 

the date on which such equality is achieved in statutory schemes,  - or, at the 

latest, until such equality is required by a directive. 

(b) Survivors' pensions until a directive requires the principle of  equal treatment in 

statutory social security schemes in that regard;  

 care)טיפול במשפחה בשל תקופות היעדרות מעבודה  נסיוניות בגיןשיטת מתן הטבות וזכויות פ 

work)  מוסדות האיחודמצד לתמיכה אומצה על ידי לא מעט מדינות באיחוד ואף זכתה .

גם להמשיך בסבסוד הביטוח הפנסיוני הומלץ  200616ח הנציבות משנת "לאחרונה במסגרת דו

  :בין נשים לגברים הצפויים להתרחב  סגירת פערי הכנסהלבהסדרי פנסיה פרטיים כמכשיר 

 Pension systems can, however, give credits for breaks in paid  employment or for 

part-time work because of care obligations. Provisions within the public and private 

pension systems which contribute to gender gaps in pension outcomes need to be 

addressed. While public schemes seem increasingly to cover unpaid care work, 

solidarity features (e.g. pension credits for parental or elderly care leave) are seldom 

present in second- and third-pillar17 schemes except in a few Member States. The 

broader use of second- and third-pillar provisions may increase gender differences in 

pension entitlements as the employment gap continues to be substantial and women 

are more often in jobs which do not give access to occupational pensions.  

ולא ) טיפול בילדים(שעל פי הגדרתה מותנית בהתנהגות , בשונה משיטת מתן ההטבות הישירה

צומצמו באופן משמעותי , היוצרות התאמה עקיפה על בסיס מין, שתי השיטות הנותרות, במין

  . כפי שנראה בהמשך, במהלך השנים על ידי פסיקת בית הדין האירופאי לצדק וחקיקה

עיקרון השוויון בין המגדרים התבסס בתחום יחסי העבודה , בהנחיות לעומת דרך קביעת נורמות

רמת וקשור לעליה בחשיבות זכויות האדם במדינות האיחוד ותהליך העמקת , באופן הדרגתי

                                                 
16                 European Commission Directorate-General for Employment, Social  Affairs and   Equal  

Opportunities, Adequate and  Sustainable Pensions Synthesis Report  2006.                                      
   

  .הכוונה לתוכניות פנסיה תעסוקתיות שאינן במימון המדינה  17



 

כך בתחילת הדרך נעשה שימוש בעיקרון השוויון בין המגדרים כאמצעי  18.האירופאיהאיחוד 

כדי לקדם מטרה מוגבלת זו  19.שוק עבודה משותףהכרחי להבטחת ניידות כוח עבודה וליצירת 

אשר נועד במקורו למנוע תחרות לא הוגנת בין אותן  20,לאמנת רומא 119סעיף  1957נחקק בשנת 

. מדינות איחוד בהן נהוגה הפליה כלפי נשים בשוק העבודה למדינות שקידמו שוויון בין המגדרים

   21 .כר עבודה לגברים ונשיםקבע את העיקרון הבסיסי בדבר שוויון בש 119סעיף 

במהלך השנים חלה עליה במעמדו של עיקרון השוויון ביחסי עבודה לא מעט בזכות פסיקתו של  

עיגן באופן שיטתי את ערכי ההגינות , כפי שנראה בהמשך, בית הדין. בית הדין האירופאי לצדק

 22 הוראות החוקוהצדק החברתי כעקרונות יסוד במשפט האיחוד באמצעות פרשנות תכליתית ל

, שמציינת שחור לנדאוכפי , תרומתו של בית הדין 23.בעיקר במסגרת פסיקותיו בהחלטות טרומיות

כפי , לא באה לידי ביטוי בפיתוח דיון משפטי מעמיק במהותו התיאורטית של עיקרון השוויון

דק שכן צורת הדיון והניתוח של בית הדין האירופאי לצ, שעשה בית המשפט העליון בישראל

כמו כן נראה כי בית הדין  24.המאופיינת בגישה פורמליסטיות, יונקת מהשיטה הקונטיננטאלית

לצדק אינו מתלבט בין דוקטרינות שונות של שוויון ולמעשה מיישם בפסיקתו בעיקר את תפיסת 

בולטת השפעתו , בהבדל ממערכת המשפט הישראלית, מאידך. שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה

ובפרט השפעת קביעותיו על , ין האירופאי לצדק על מוסדות אחרים של האיחודשל בית הד

                                                 
האוניברסיטה , המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי( 121 משפט בינלאומי" האיחוד האירופי" אריה רייך 18 

  ).2003, רובי סייבל עורך, ירושלים, העברית
 

19 Philippe Pochet, Pensions: The European Debate ,44, 45 . Pension Security in the 21st Century, ed. 
Gordon L.Clark and Noal Whiteside 2003)                                                                                                   

 
20                                   Article 119 Each Member State shall in the course of the first stage ensure and 

subsequently maintain the application of the principle of equal remuneration for equal work as between 
men and women workers.  
For the purposes of this Article, remuneration shall mean the ordinary basic or minimum wage or 
salary and any additional emoluments whatsoever payable directly or indirectly, whether in cash or in 
kind, by the employer to the worker and arising out of the workers’ employment.   
Equal remuneration without discrimination based on sex means: 

(a) that remuneration for the same work at piece-rates shall be calculated on the basis of the same unit 
of measurement; and  

(b) that remuneration for work at time-rates shall be the same for the same job. 

   
שוויון בין "ר לנדאו ראו חוה שחו. לאמנת אמסטרדם 141ומופיע היום בסעיף , תוקן מספר פעמים 119סעיף  21

שנתון   האגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון  ,עבודה חברה ומשפט" עובדות לעובדים באיחוד האירופי
 ).2005, ו"תשס( 361, 357 יא הסוציאלי כרך

    .367 21ש"לעיל ה, "שוויון בין עובדות לעובדים באיחוד האירופאי" ,שחר לנדאו 22
  .לאמנת רומא 234מכוח סעיף  23
שנתון ) )" ר נבו"מרשאל וד' בעקבות פרשת הגב(גלאי פרישה שוויוניים לעובדים ועובדות "לנדאו  –חוה שחור  24

  ).   1992(  184,  175', ג משפט העבודה



 

כך לדוגמא בתחום השוויון בשכר נחקקו בהשפעת  25.החקיקה בתחום השוויון בין המגדרים

הנחיות שהרחיבו את הטיפול הנורמטיבי בסוגיית השוויון הרבה מעבר  13פסיקת בית הדין לצדק 

   26.לאמנת רומא 119כר בסעיף לעיקרון הבסיסי של שוויון בש

        

  שים בפסיקת בית הדין לצדקנפרישה מוקדמת ל .5.1

בשלושה , בית הדין הכיר לראשונה במעמדו המחייב של עיקרון השוויון  בהליכי סיום העבודה  

בית הדין פסק כי הוראה  Gabrielle Defrenne.27' בעניינה של גב 70- פסקי דין שניתנו בשנות ה

מבלי לכפות פרישה בגיל זהה לדיילים מהווה  40פה על דיילות פרישה בגיל בהסכם קיבוצי הכו

מהווה כלל יסוד בדין , כך פסק בית הדין לצדק, עקרון השוויון בין המגדרים. הפליה פסולה

 The court has repeatedly stated that:האירופאי המחייב  את מדינות האיחוד ללא הסתייגות

respect for fundamental personal human rights is one of the general principles of 

Community law, the observance of which it has a duty to ensure. There can be no 

doubt that the elimination of "discrimination based on sex forms part of those 

fundamental rights.28  ותרה בהיקף הסעדים המצומצמים שהוענקו לעותרת הדין נ חולשת פסק

  . עקב היעדר כללים ליישום עיקרון השוויון

בדבר שוויון  75/11729עם חקיקת הנחיה , 70-בעיית הסעדים באה על פתרונה באמצע שנות ה

בהנחיה זו עוגן עיקרון השוויון באופן אחיד בחוקי מדינות האיחוד . בשכר בין עובדים לעובדות

ההנחיה מטילה חובה כללית על חברות האיחוד לבטל . זכות תביעה לאזרחי האיחודוהוסדרה 

נחקקה  1976בשנת . הוראות בדין המקומי ובהסכמים קיבוציים בהם קיימת הפליה בין המגדרים

, את עקרון השוויון בשכר לכל ההיבטים הקשורים בתעסוקה 30אשר הרחיבה 76/207' הנחיה מס

                                                 
     .362, 359 21ש "לעיל ה ,"שוויון בין עובדות לעובדים באיחוד האירופי", לנדאו - שחור 25
  .362-366  21 ש"לעיל ה, "ת לעובדים באיחוד האירופאישוויון בין עובדו", לנדאו - שחור 26
27         Case 80/70 Defrenne v. Belgiam State, 1971 E.C.R 445; Case 43/75 Defrenne v. Sabena, 1976          

E.C.R. 445; Case 149/ 77 Garrielle Defrenne V.  Societe Anonyme Belge de Navigation Aerienne         
Sabena 1978 E.C.R 1365.                                                                                                                             

                   
                                                                                                                            

                29    Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws of the   
Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women         

  ").75/117נחיה ה: "להלן(
 

30              Council Directive  76/207/EEC  of 9 February 1976 on the Implementation of the Principle 
of   Equal Treatment for Men and Women as Regards Access to Employment, Vocational   Training 

and        Promotion, and Working Conditions.                                                                                            
                



 

מחייבת את  76/207הנחיה . ובכלל זה גם על הליך סיום העבודה, דההכשרה מקצועית ותנאי עבו

הסכמים קיבוציים וחוזים אישיים העומדים בניגוד לעקרונות , מדינות האיחוד לבטל חוקים

להנחיה ) 2(1יחד עם זאת סעיף . ובמקביל מרחיבה את זכות התביעה ליחיד, שנקבעו בהוראותיה

כאשר נושא זה מועבר , השוויון בתחום הביטחון הסוציאלימטיל מגבלה על יישום עקרון  76/207

   31.להמשך בחינת הנציבות

הובהר באופן  32כמקור לזכויות וחובות גם לאחר סיום יחסי עובד ומעביד 119מעמדו של סעיף  

באותו עניין קבע בית הדין כי המושג  Eileen Garland .33' בפרשת גב 1981חד משמעי בשנת 

ככולל כל תמורה המשתלמת ממעביד לעובד בגין , יפורש בהרחבה, 119עיף המופיע בס 34"תמורה"

, על פי הפירוש המרחיב למושג התמורה. במישרין או בעקיפין, בין באופן מיידי או בעתיד, עבודתו

זכות זו מהווה , כאשר מעביד מעניק הטבה בדרך של זכות לנסיעה חינם לבני משפחתו של גמלאי

בית הדין הבהיר כי . על כן הענקתה לגברים בלבד מהווה הפליה אסורהו, תמורה עקיפה לעבודה

ואין צורך להזדקק להנחיות , הופלתה Garland' על מנת לקבוע כי גב 119די בהוראות סעיף 

   76/207.35או   75/117

  

ניתנה ימים ספורים , 79/7המסיגה את עקרון השוויון ומרחיבה את החריג בהנחיה , הלכה הפוכה

בית  Arthur Burton 36.מר , אף היא בעניין עובד רכבת בריטי, Garlandד "סום פסלאחר פר

שעל פיה חושבו פיצויי , לפסול הוראה בהסכם קיבוצי Burtonהדין דחה את תביעתו של מר 

במקרה הזה נקבע . פרישה בהתאם למועד זכאות העובד או העובדת לקצבת זקנה מביטוח לאומי

לאמנת  119ולא סעיף  76/207להנחיה  5ת סיום העבודה הוא סעיף כי מקור הזכות לשוויון בע

כיוון שתנאי סיום העבודה במקרה הזה נקבעו תוך הסתמכות ישירה על הוראות חוק . רומא

 7יחול סעיף  76/207להנחיה ) 2(1נקבע כי בהתאם לחריג שבסעיף , הביטוח הלאומי האנגלי

                                                                                                                                            
                                                                                                                     .להנחיה 5סעיף  

                                                                                                                           
31       1(2) With a view to ensuring the progressive implementation of the principle of equal treatment in 

matters of social security, the Council, acting on a proposal from the Commission, will adopt provisions 
defining its substance, its scope and the arrangements for its application.  

 
32    Deirde Curtin, Scalping the Community Legislator: Occupational Pensions and "Barber",Common 

Law Review 27: 475     
33               Case 12/81Garland v. British Rail Engineering (1982) E.C.R 359,369 Case 12/81Garland v. 

British     Rail Engineering (1982) E.C.R 359,369.                                              
   ) .                                                       Garland v. British Rail Engineering ":"להלן (

  .remuneration -המופיע בגרסאות שונות גם כ considerationפסק הדין מתייחס לביטוי   34
35  Garland v. British Rail Engineering ,370, 32ש"לעיל ה.  
36 Case 19/81 Arthur Burton v. British Railways Board , 1982 ERC 555                                                 



 

ן השוויון לא נפגע כאשר חישוב פיצויי פרישה זהה מכאן הסיק בית הדין כי עיקרו. 79/7להנחיה 

  . המשתנה כפועל יוצא מהוראות חוק הביטוח הלאומי, לגברים ונשים בכל מלבד מועד הזכאות

  

כאשר בית  1984חזרה לנתיב של פסיקה המצמצמת כל חריג לעיקרון השוויון הסתמנה כבר בשנת 

סיה מפעלית בה הותנתה זכות החברות כי תוכנית פנ Bilka – Kaufhause 37הדין קבע בפרשת

יוצרת הפליה עקיפה נגד נשים המהוות רוב מבין העובדים , בעבודה בהיקף של משרה מלאה

נקבע כי על המעביד הנטל להוכיח כי אבחנה בין סוגי עובדים לשאלת . המועסקים במשרה חלקית

קנה מידה  זכאותם להשתתף בקרן פנסיה על פי היקף מישרתם מדתית ומוצדקת על פי

הואיל ותנאי הפנסיה בקרן מפעלית נקבעו על ידי המעביד והיוו חלק , במקרה הזה.  אובייקטיבי

 119בית הדין לא היסס לקבוע כי מדובר בסוגיה של שוויון בעבודה על פי סעיף , מהסכם  העבודה

 בית הדין לא מצא לנכון לקבוע הלכה כללית המחייבת מעבידים, עם זאת 38.לאמנת רומא

המנהלים תוכניות פנסיה מפעליות להתאים תכניות אלה למגבלות התעסוקתיות מהן סובלות 

 Francina Johanna'  בעניינה של גב, בפסק דין מאוחר יותר 39.נשים עקב מטלות משפחיות

Maria Dietz 40  119נקבע כי מנהלי תוכניות פנסיה מפעליות  כפופים לכללי השוויון בסעיף ,

תישמר  Bilka – Kaufhauseי גם זכות ההצטרפות השווה שנקבעה בעניין ועליהם להבטיח כ

 119מהמועד הראשון בו הכיר בית הדין במעמדו המחייב של עיקרון השוויון בשכר מכוח סעיף 

בעניין מכוח זכות ההצטרפות השווה שנקבעה ). 1976כלומר מחודש  אפריל ( Defrenneבפסק דין 

 Bilka – Kaufhause 41' י פסיקת בית הדין בעניין  גבעל פ, גםMary Teresa Magorrian   כי

  . לנשים המועסקות במשרה חלקית זכות  לבטח רכיבי שכר המשולמים במשרה מלאה

  

                                                 
37 Case 170/84 Bilka Kaufhause GmbH v Weber von Harz, 1986 E.C.R. 1981.                                        
  .  
  .368, 364, 21ש "שחור לנדאו לעיל ה גם ראו)  "Bilka Kaufhauseפרשת : "להלן(     

  .1626, 1625 37 ש "לעיל ה Bilka Kaufhauseפרשת  38
  . 1629 37 ש "לעיל ה Bilka Kaufhauseפרשת  39
40     Case C-435/93 Francina  Johanna Maria Dietz v. Stichting Thuiszorg Rotterdam, 1996 ECR I-5223 

   
41 Case c-246/96 Mary Teresa Magorrian and Irene Patricia Cunningham v Eastern Health and Social   

 Services Board and Department of Health and Social Services,   1998 All ER  
(EC)38 .  

  ראו גם 
         Case c- 57/93 Anna Adriaantje Vroege v NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV                          

                                                       and Stichting Pensioenfonds NCIV ECR (1994) I-
4541                                                                                                                                     



 

המסתמכים על זכאותן של נשים , תוקפם המשפטי של כללים המחייבים פרישה מוקדמת לנשים 

 26- לושה פסקי דין שנתן בית הדין  בנבחנה בש, לקבל פנסיית זקנה בביטוח לאומי לפני גברים

בשל אזכורו על ידי , פסק הדין שזכה לתהודה הרבה ביותר בדין הישראלי. 1986לחודש פברואר 

פוטרה  Marshall 'גב M.H. Marshall42.' ניתן  בעניינה של גב, ר נבו"ץ ד"השופט בך בבג

' בקשתה של גב. 62מעבודתה כדיאטנית ברשות הבריאות המחוזית של סאוטהמפטון בגיל 

Marshall  סורבה מהסיבה היחידה שהיא הגיעה לגיל הפרישה  65להמשיך ולעבוד כמו גבר עד גיל

על פי  מועד זכאותן של נשים לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי , שקבעה רשות הבריאות הבריטית

לקבלת  בית המשפט הבחין בין זכות המדינה לקבוע גיל זכאות שונה לנשים וגברים. בבריטניה

בית הדין . האסורה על פי דין האיחוד, לבין כפיית פרישה מוקדמת מעבודה, זכויות סוציאלית

, לאור חשיבות עיקרון השוויון ומעמדו בדין האיחוד, Burtonלצדק סייג את תחולת הילכת 

, מאידך נקבע כי חריגים לעקרון השוויון. 76/207להנחיה  5מעמד המחייב פירוש מרחיב לסעיף 

ובאופן המתיר שיקול , יפורשו בצמצום 79/7להנחיה  7והוראה , 76/207להנחיה ) 2( 1ון הוראה כג

ברורה ובלתי  76/207עוד נקבע כי הנחיה . דעת למדינות החברות בענייני ביטוח לאומי בלבד

מכוח דוקטרינת  43,מותנית ועל כן עובד יכול להסתמך עליה בתביעה נגד כל מעביד ציבורי

בעת כי מדינה אינה רשאית להיבנות מכך שאינה מיישמת הוראות שנקבעו הקו, ההשתק

     44.בהנחיות

ממחיש היבט נוסף בקביעת נורמה של גיל פרישה  Joan Roberts45'  בפרשת גב, פסק הדין השני

אשר עלול ליצור צפייה בלתי מוצדקת לשמירת הפער בגיל הפרישה בין , שונה לנשים וגברים

באותו מקרה קבע המעביד . גם כאשר גיל הפרישה הוקדם לשני המינים, בגברים לנשים בכל מצ

טענה כי על פי ההלכה בפרשת  Roberts' גב. כגיל פרישה אחיד לפנסיה מוקדמת 55את גיל 

Burton ,שנים קודם למועד הפרישה הנוהג של גברים נפגעה מהחלטת  5לפרוש  הזכותה כאיש

בית הדין הבהיר כי יש לצמצם את תחולתו , Marshallבדומה להלכה שנפסקה בעניין . המעביד
                                                 

 42 Case 152/84 M.H .Marshall v. Southampton and South West Hampshire Area Health  Authority    
(Teaching), (1986) 1 Common Market Law Reports (C.M.L.R)                                                           688   

  
   Jane D. N. Beates, Sex Discrimination and Retirement: Two :ולביקורת על היבט זה בפסק הדין רא         43

Recent Decisions of the Court of Justice, Public Law 1986  537, 546                                          .     
ועל כן צפוי הליך , הכותבת מציינת כי דווקא בדין האנגלי קיימת אי בהירות רבה ביחס להגדרת רשות ציבורית    

                                                         .בתי המשפט להיתקל בקשייםיישום פסק הדין  ב
    

  44 Timothy Millett, European Community Law: Sex Equality and  Retirement Age, International and 
Comparative  Quarterly 1987, 616, 623.                                                                                                       

45 Case 151/84 Joan Roberts v. Tate & Lyle Industriea Limited,  ( 1986)  ECR  703.                                
      



 

והדגיש כי  פרוש , לסוגיות של זכאות לזכויות סוציאליות 79/7להנחיה  7של החריג שנקבע בסעיף 

מכאן . נגזר מחשיבותו של עיקרון השוויון בדין האיחוד 76/207להנחיה  5מרחיב להוראות סעיף 

יך סיום העבודה חייב להתבצע על פי עקרון הל, שגם כאשר בסיום העבודה משולמת פנסיה

  .  השוויון

  

בשאלה האם מדינה רשאית לקבוע בחקיקה חריגים לעיקרון השוויון עוסק פסק הדין השלישי 

לקוד ) 1( 1637על פי הוראה   Vera Mia Beets Proper .46'שנתן בית הדין בעניינה של גב

לכלל המחייב לנהוג בשוויון בין המינים נקבע חריג , האזרחי ההולנדי שהיה בתוקף באותה עת

' חוזה עבודתה של גב. כאשר בסיום העבודה משולמת לעובד הטבה כלכלית או פנסיה תעסוקתית

Beets Proper  הסתיים מעצמו על פי החוק ההולנדי כאשר נוצרה לגב 'Beets –Proper  זכאות

בית הדין קבע כי , Beets –Proper' למרות שהמעביד לא פיטר את גב. 60לפנסיה תעסוקתית בגיל 

בניגוד , הזכאות לפנסיה אינה מרפאת את ההפרה הנגרמת עקב כפיית פרישה מוקדמת על נשים

בית הדין לצדק חזר על ההלכה כי ממעמדו המרכזי של עקרון השוויון .  76/207בהנחיה  5להוראה 

חלק ממערך הזכויות  המהווה, בדין האיחוד נגזרת הפרדה מושגית בין זכאות לפנסיית זקנה

     47.המהווה הפליה בתנאי העבודה של נשים, לכפיית פרישה מוקדמת, הסוציאליות של העובד

  

בעניינו , 1990עלתה במלוא חריפותה בשנת , הטענה כי פרישה מוקדמת לנשים מפלה גברים לרעה

מים פוטר מעבודתו עקב צמצו Barberבאותו מקרה מר  Douglas Harvey Barber .48של מר

כאשר אישה על פי תנאי , 62בגיל  49")משלימה("והיה זכאי לפנסיה מקרן פנסיה מפעלית , 52בגיל 

הוקדם גיל , Barberעל פי הסכם הצמצומים שמכוחו פרש מר . 57התוכנית זכאית לפנסיה בגיל 

 Barberואילו למר , 52זכאית לפנסיה כבר בגיל  הכך שאיש, שנים 5-הזכאות הכללי לפנסיה ב

בית הדין . למו פיצויים מוגדלים שערכם נמוך באופן משמעותי משוויה של פנסיה מוקדמתשו

או על ידי , כי תוכנית פנסיה מפעלית  הממומנת על ידי מעביד Barberקיבל את  טענתו של מר 

                                                 
     46                             Case 262/84 Vera Mia Beets –Proper v. F. Van Lanschot Bankiers NV (1986) ,   

773.  
  ").Beets –Properד "פס: " להלן(  
  .792 ,46 ש "לעיל ה, Beets –Proper ד "פס 47 

48 Case C-262/88 Douglas Harvey  Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group (1990) ECR  
1-1889                                                                                                                                                      

  ). Barber"פרשת ":להלן (
- על פי הגדרתה ב" Contract –out"מכונה תוכנית פנסיה מפעלית פרטית תוכנית  , להבדיל מפנסיה ממלכתית 49

Social Security Pension Act 1975 . או פנסיה משלימה, קרן פנסיה משלימה: להלן.  



 

ועל כן יחול עליה   עיקרון , מהווה חלק מחוזה העבודה של העובד במפעל ,מעביד ועובד במשותף

בית הדין  50.בין שהיא מנוהלת על ידי המעביד או באמצעות גוף חיצוני, 119בסעיף השוויון ש

לאמנת רומא חייב להתקיים בכל אחד מהיבטיו של ההסדר  119הבהיר כי השוויון על פי סעיף 

האיסור  51.ולא רק בשווי הכולל של זכויות פנסיוניות, ובכלל זה גיל הזכאות לפנסיה, הפנסיוני

רים חל על כן למרות שתוכנית הפנסיה נסמכה על ההסדר התקף במערכת להפלות בין המגד

כדי להגן על חוסנן הכלכלי של קרנות  52 ,באופן יוצא מן הכלל. הפנסיה הממלכתית בבריטניה

נקבע כי ההלכה החדשה , 86/378- ו 79/7פנסיה משלימות שהסתמכו עד מתן פסק הדין על הנחיות 

  . מלבד מקרים שהוגשה תביעה קודם למתן פסק הדין ,תחול ממועד מתן פסק הדין ואילך

   

יצר מציאות משפטית חדשה ברובד השני והשלישי של מערכות הפנסיה  Barberפסק דין 

והוא מבטא באופן מובהק את תהליך העברת תפיסת השוויון , הפועלות במדינות האיחוד

בשנים שבאו . 119ף באמצעות פירוש מרחיב לסעי, הפורמאלי משוק העבודה לתחום הפנסיה

לבין המציאות המשפטית ומבנה  Barberלאחר מתן פסק הדין נדרש בית הדין ליישב בין הילכת 

אף שפסק הדין קבע הלכה בעניינן של  . מערכות הפנסיה שפעלו במדינות האיחוד באותה העת

על פיהן הבסיס הרעיוני של פסק הדין העמיד בסימן שאלה הנחות יסוד ש, קרנות פנסיה משלימות

 9והיה מי שטען כי פסק הדין יוצר חזקה שסעיף , פעלו חלק גדול מקרנות הפנסיה התעסוקתיות

בו עוגן עיקרון השוויון מכוח , Marshallבהבדל  מפסק דין   53.הפך אולטה וירס 86/378להנחיה 

שירה הסתמכות י, ובדרך זו נוצרה  זכות תביעה מוגבלת בין האזרח למדינה בלבד 76/207הנחיה 

וכללית " רוחבית"לאמנת רומא יצרה זכות תביעה  119על סעיף  Barberשל בית הדין בעניין 

, עם הזמן הסתבר גם כי קיימות שאלות בעניין תחולת פסק הדין במישור הזמן. במדינות האיחוד

    54).1992(למרות הבהרה מפורשת שנרשמה בפרוטוקול לאמנת מסטרייכט 

                                                 
  .1952, 1945, 1949 48 ש "הלעיל , Barberפרשת   50

  .1953 48 ש"הלעיל  , Barberפרשת   51
    case 61/71 Amministrazione delle finanze dello Statoלאמנת רומא וההלכה בפסק דין  177על פי סעיף  52 

v.Dekavit Italiana Srl (1980) ECR 1205                                                                                                    
  .פסיקה של בית הדין המפרשת הוראה באמנה מהווה דין מחייב באיחוד ממועד חקיקת האמנה     

                                                                                                                                                                        
   

53 , Curtin  488-491. ,32ש "לעיל ה                                                              
54                                                                                

Protocol No 2 annexed to the Treaty on European Union, which provides that: `For the purposes of 
Article 119 of this treaty, benefits under occupational social security schemes shall not be considered 
as remuneration if and in so far as they are attributable to periods of employment prior to 17 May 1990, 
except in the case of workers or those claiming under them who have before that date initiated legal  



 

בקרן  Barberדין שעסקו בהיקף תחולתו ואופן יישומו של פסק דין  הראשון מבין שורה של פסקי

קרן פנסיה הולנדית סירבה להעניק   Ten Oever .55פנסיה מפעלית משלימה ניתן בעניינו של מר

בטענה שזכות זו הוקנתה , קצבת שאירים 1988אשר התאלמן מאשתו בשנת ,  Ten Oeverלמר 

, Barberכי בהתאם  להלכת  Oever Tenרונית של מר טענתו העק. 1989לראשונה לחבריה בשנת 

אך בסופו של יום נקבע , התקבלה על ידי בית הדין 119גם קצבת שאירים מהווה שכר על פי סעיף 

לא זכאי לקצבת שאירים כיוון שזכאותו נוצרה בטרם התגבשות הזכות על פי  Oever Tenכי מר 

כות הפנסיונית בקרן פנסיה צוברת הפועלת על על יסוד ניתוח מהות הז, עם זאת. Barberהילכת 

, נקבע כי היות והפקדות המעביד לקרן פנסיה מהוות שכר דחוי 56,פי תוכנית של זכויות מוקנות

על אותו חלק בהפקדות  ששולמו לאחר מתן פסק   119יחול סעיף  Barberהרי שעל פי  הילכת 

  .  הדין

כל קרנות הפנסיה  על57Michael Moroni בפסק דין  Barberהורחבה הילכת  1993בשנת 

התעסוקתיות באיחוד האירופאי הפועלות ברובד הפנסיוני השני וצוברות כספים שמקורם ביחסי 

עוד נקבע באופן מפורש כי החובה לנהוג באופן שוויוני חלה כלפי כל ההיבטים . עובד ומעביד

  .     הקשורים לזכויות חברי הקרן

  

, קרנות פנסיה ומערכות המשפט הלאומיות, בתם של מעבידיםפסק הדין המסכם  את היקף חו

ניתן בעניינן של קרנות הפנסיה , Barberלאמנת רומא על פי הילכת  119לפעול ליישום הוראה 

באותה פרשה התבקש בית הדין להנחות  Coloroll Pension Trustees Limited.58האנגליות 

כיצד לחלק את הכספים הצבורים  Coloroll Pension Trustees Limitedאת המפרק של קבוצת 

הכספים . נוכח העובדה  שלזכות הנשים נצברו סכומים גבוהים מאלה שצברו הגברים, בקרנות

העודפים לזכותן של הנשים הופקדו על ידי  מעבידים לכיסוי  זכות הפרישה המוקדמת של נשים 

                                                                                                                                            
proceedings or introduced an equivalent claim under the applicable national law.'                                    

    
  

55      Case c- 109/91Ten Oever V. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers –en                 
      Schoonmaakbedrijif  (1993)ECR I-4879                                    

                                                  
  ). Defined Benefit plan(  קרן זכויות  56
57        Case c-110/91 Michael Moroni v. Collo GMGH  (1993) ECR I-6591.                                            

                          
         58 Case c-200/91 Coloroll Pension Trustees Limited v. James Richard Russell, Daniel Mangham,     

Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith Ann Broughton And Coloroll Group PLC      
(1994) ECR I- 4389.                                                                                                                                 



 

חלה על כל סוגי קרנות  Barberבית הדין פסק כי הילכת . ותוחלת חיים ארוכה יותר בממוצע

בהן לא ניתן לערוך השוואה , מלבד קרנות המבטחות רק מין אחד, הפנסיה התעסוקתיות באיחוד

, עוד נפסק כי אמצעים הננקטים להבטחת זכויות פנסיה שוות. 119של תנאי שכר ליישום סעיף 

אינם מהווים , םכגון מימון מוגדל להבטחת כיסוי אקטוארי לתחולת חיים ארוכה יותר של נשי

עקב כך נקבע כי אין חובה . 119הכפופה לעקרונות סעיף , שמשלם מעביד עבור עבודה" תמורה"

בין שכספים אלה , להשוות את סך הזכויות הכספיות שנצברו לטובת נשים בקרנות פנסיה

על פי הכללים שנקבעו בהלכת  .מועברים עקב הפירוק ישירות למבוטחות או לקרן פנסיה חדשה

Coloroll Pension Trustees Limited ,דחה בית הדין את טענתו של התובע David Neath 59 

כי תשלום מוגדל של מעביד לכיסוי שוויה האקטוארי של פנסיית זקנה עבור נשים מהווה הפרה 

המהווה שכר עבודה , בית הדין הבחין בין חלק העובד בהפקדות לקרן הפנסיה. של עקרון השוויון

בית הדין חזר על הרעיון שאמצעי מימון שמטרתו להבטיח פנסיה . לקו של המעבידלח, לכל דבר

מכאן שעקרון השוויון אינו מופר . 119על פי סעיף " תמורה"שווה לעובדים ועובדות אינו מהווה 

כאשר מעביד מממן פנסיה לאישה בעלות אקטוארית גבוה הנובעת מצפי לתוחלת חיים גדולה מזו 

  .    סכומים גבוהים מאלה שצבר הגבר בקרן הפנסיה הכך נצברו לזכות האיש גם אם עקב, של גבר

לאור האמור בסעיפים  119הציפה שאלות נוספות הקשורות לפירוש סעיף  Barberהילכת  

קובע כי מטרת האיחוד לפעול לשיפור , לאמת רומא 117 כך לדוגמא סעיף. אחרים באמנת רומא

  Affirming as the essential objective of their efforts the-מצב העובדים במדינות החברות 

constant improvement of the living and working conditions of their peoples. לכאורה ,

קריאת שני סעיפי האמנה יחדיו מביאה למסקנה שהשוואת גיל הפרישה של נשים וגברים על פי 

לא כך סבר בית הדין  60 .ת מועד הפרישה של גבריםאפשרית רק בדרך של הקדמ Barber הילכת

 Avdel Systems LTD 61נשים שעתרו נגד קרן הפנסיה  78נדחתה תביעתן של  1994בשנת . לצדק

בית הדין פסק כי לא ניתן אומנם להרע את . 65בגין  העלאת מועד זכאותן לפנסיית זקנה לגיל 

אך במה שקשור להרעת תנאי , Barberזכויותיהן של התובעות לתקופה שקדמה לפסק דין  

היכולה להתבצע גם על , אינו קובע את אופן ההשוואה 119סעיף , הזכאות אחרי מתן פסק הדין

  .ובמקרה הזה על ידי דחיית גיל הפרישה של נשים, ידי הפחתת זכויות

                                                 
59 Case c-152/91 David Neath v. Hugh Steeper LTD (1993) ECR I- 6935                                                 
60 Barry Fitzpatrick, Equality In Occupational Pensions – The New Frontier after Barber, The Modern 

  Law Review, Vol. 54, No. 2 (Mar., 1991) pp. 271-280                                                                             
61 Case C-498/92 Constance Christina Ellen Smith and Others v. Avdel Systems LTD (1994) I- 4435    



 

  

 מגמת בית הדין לצמצם את זכות הפרישה המוקדמת של נשים כחריג לעיקרון השוויון השפיעה  

בעקיפין על זכויות סוציאליות נוספות המשתלמות במדינות האיחוד בהתאמה למועד הפרישה 

מתיר למדינות שקבעו גיל פרישה שונה לנשים   79/762בהנחיה , )סיפא) (a(7סעיף .  לפנסיית זקנה

כבר . וגברים לשלם זכויות נוספות במערכת הביטחון הסוציאלי בהתאם לגיל הפרישה מעבודה

 Secretary of State for Social Security, ex parteהביע בית הדין דעתו בעניין  1992בשנת 

the Equal Opportunities Commission63  שיש לפרש באופן מצמצם את החריג הקבוע

יחד עם . וחשיבות עיקרון השוויון במשפט האיחוד 79/7נוכח אופיה הזמני של הנחיה ) a( 7בסעיף 

עמד על כך שיש  Thomas  64ובעניין, מתוכן) a(7שלא לרוקן את סעיף בית המשפט הקפיד , זאת

לאפשר למדינות המבקשות לשמור על זכותן של נשים לפרישה מוקדמת לנקוט באותם אמצעים 

הכרחיים באופן אובייקטיבי הדרושים להבטחת איזון כלכלי במסגרת מערכת הביטחון הסוציאלי 

כחה המוטלת על מדינה המבקשת ליישם את הכלל מידת ההו. שתאפשר פרישה מוקדמת לנשים

באותו  Regina Virginia Happle.65' נדונה בתביעה שהוגשה עיל ידי גב) a(7בסיפא לסעיף 

אשר הגבילה את זכותם  66מקרה העלו מספר תובעים בריטיים טענות נגד חקיקה סוציאלית

נו כי יציאה מוקדמת של התובעים טע. לקצבאות נכות מעבודה עד מועד זכאותם לפנסיית זקנה

היות וקצבת נכות נגזרת , מביאה לפגיעה משמעותית בהכנסתן 60נשים לפנסיית זקנה בגיל 

בית הדין קבע כי הפסקת גמלת נכות מעבודה . מהכנסה בעבודה גבוה משמעותית מקצבת זקנה

פידה בכפוף לכך שבריטניה הק) a( 7בגיל הזכאות לפנסיית זקנה עומדת בתנאי הסיפא לסעיף 

בית הדין . לנקוט רק באותם אמצעים המתחייבים באופן אובייקטיבי ומידתי מגיל פרישה שונה

  'התיר לערוך התאמה גם לתשלומי פנסיה מגשרת ולהפחית פנסיית נכות תקציבית שקיבלה  גב

                                                 
62 "  "and the possible consequences thereof for other benefits;  
  

63                           Case C-9/91 The Queen v Secretary of State for Social Security, ex parte the Equal   
Opportunities Commission [1992] ECR I-4297                                                                                             

64         .      Case C-328/91 Secretary of State for Social Security v Thomas and Others [1993] ECR I-
1247  

65  Case c-196/98  Regina Virginia Hepple v Adjudication Officer and Adjudication Officer v Anna      
Stec. (2000) ECR I- 3071.                                                                                                                          
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באופן מצומצם שאינו פוגע בתכלית ) a( 7בסעיף שלעובדה זו היתה משמעות בפירוש החריג . לתוקף 79/7
  .קידום השוויון במערכות ביטחון סוציאלי במדינות האיחוד, קרי, ההנחיה



 

Friedel M. Roberts67  בית הדין הסכים עם גב. 60בשיעור פנסיית זקנה ממשלתית מגיל '

Roberts אך עם זאת קבע כי לאור , 119פנסיה תקציבית מהווה שכר עבודה בהתאם לסעיף  כי

מטרתה של הפנסיה התקציבית כפנסיית גישור אין הפרה של עיקרון השוויון כאשר מקור 

בית הדין התיר להפחית מסך הפנסיה , יתרה מכך. ההכנסה השתנה ממעביד לקופה הציבורית

זכאית העובדת על אף שבפועל לא כל הנשים זכאיות התקציבית את הסכום המקסימאלי שלו 

  .  לפנסיית זקנה מקסימאלית

          

  בדין האיחוד שינויי חקיקה .5.2

בהשפעת פסיקתו של בית הדין לצדק נערכו שינויי חקיקה המיישמים את עיקרון השוויון בין 

ן בין אימצה במוצהר תפיסה חדשה כלפי עיקרון השוויו 1997אמנת אמסטרדם משנת . המגדרים

  68.יניםלאמנה מסמיך את המועצה לפעול במאבק נגד הפליה בין המ 13כאשר סעיף , המגדרים

לאמנה  מצהיר על חובת המדינות החברות באיחוד לנקוט מדיניות פוזיטיבית על ) 4( 141סעיף 

  2000/78,69' הנחיית מסגרת מס. מנת לצמצם את תופעת ההפליה נגד נשים בשוק העבודה

וראות אמנת אמסטרדם ומטילה חובה על חברות האיחוד לפעול באופן פוזיטיבי מיישמת את ה

 2001צירוף מגילת זכויות האדם כנספח לאמנת ניס משנת . בהן נשים, לקידום קבוצות מקופחות

  70.מבטא עליה נוספת ברמת מחויבותן של  מדינות האיחוד לעקרונות של צדק ושוויון

  

                                                 
   67 Case C-132/92: Birds Eye Walls Ltd v. Friedel M. Roberts (1993) ERC  I- 5579                                 

 .                                                                                                                                                       
לדעת  ". to take  appropriate action  to combat discrimination"האמנה משתמשת בביטוי   68

Waddington  מקשה על יישום הניסוח הכללי מצד שני  .להבדיל מאיסור הפליה, מדובר בצורת ביטוי אקטיבית
  :ראו  .יישום ישיר של ההוראה

                      
  Lisa Waddingtone, Testing The Limits Of The EC Treaty Article On Non-  Discrimination                      
Industrial law Journal , 1999 (23) 133 .                                                                                                            

  
69 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000  establishing a general framework for equal      

     treatment in employment and occupation.                                    
                                 

  Rights of The European Union Charter of Fundamental   The  מתוך                                              23סעיף ב 70
        Equality between men and women                                                                                         :נקבע שם

Equality between men and women must be ensured in all areas, including employment, work and  pay. 
The principle of equality shall not prevent the maintenance or adoption of measures providing for 

specific advantages in favor of the under-represented sex. 
  

  



 

בשתי  70- הלכות שנפסקו בבית הדין לצדק מאז שנות הבתחום הביטחון הסוציאלי אומצו ה

נועדה על פי האמור במבוא להוראותיה  96/97הנחיה   2006.72 -ו 199771הנחיות שנחקקו בשנים 

ברוח העקרונות הנובעים מפסקי הדין הבולטים שניתנו בנושא   86/378לתקן את הוראות הנחיה 

פרט פסקי הדין וב, 90-וה 80-שוויון וביטחון סוציאלי בשנות ה Bilka-Kaufhaus Barber -ו  כך . 

( 9בוטל  סעיף  a ובהתאם לפסק דין , 86/378בהנחיה )   Barber הוחלף בהוראה המסדירה שיטת  

( 9התיקון לסעיף . פרישה גמישה לשני המינים a : קובע )  Where men and women may claim 

a flexible pensionable age under the same conditions, this shall not be deemed to be                                   

incompatible  with this Directive.73                                                                                                                

          

השוויון בין  יישום עיקרון בנושאהאירופאי התקף כיום ין האיחוד מסכמת את ד 2006/54הנחיה 

התפתחות תפיסת השוויון מודגשת משמעות  בדברי ההסבר לאמנה . המגדרים בתעסוקה ועבודה

. הבטחת שוויון בשכר עבודהל ויכביט, תחום הביטחון הסוציאליפסיקת בית הדין לצדק בב

  : החוק ליישם את פסיקת בית הדין לצדק שינויבמבוא להנחיה מובהר כי מטרת 

Specific measures should be adopted to ensure the  implementation of the principle of 

equal treatment in occupational social security schemes and to define its scope more 

clearly. 

מסכמת את כל ההלכות שנקבעו עד כה בעניין יישום עקרון השוויון על קרנות  2006/54הנחיה 

לפיו קביעת גיל פרישה  Barberעל הכלל שנפסק בהליכת  )  f( 9פנסיה תעסוקתית וחוזרת בסעיף 

  .שונה לנשים וגברים מהווה הפליה אסורה

  

                                                 
71 Council Directive 96/97/EC of 20 December 1996 amending Directive 86/378/EEC on the                   

implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security 
schemes.                                                                                                                                                        

72 Council Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the     
  implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in   

matters of employment and occupation (recast).                                                                                         
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נורמה של פרישה ו, מוקדמת או מדורגת מתחילה לתפוס מקום חשוב בדין האירופאי, מציינים כי פרישה חלקית
 .וצייםבחקיקה ובהסכמים קיב גם אירופהחלק ממדינות גמישה החליפה  את הנורמה של פרישה מוקדמת ב

  



 

ופן משמעותי את מעמד עיקרון השוויון בין המגדרים בדין בית הדין לצדק קידם בא, לסיכום

לפסיקתו של בית הדין לצדק היתה השפעה חשובה על אימוץ גישה פוזיטיבית מצד . האיחוד

  .מדינות האיחוד על מנת לצמצם את תופעת ההפליה נגד נשים בשוק העבודה

וקדמת של נשים בשורה של פסקי דין שבהם בית הדין לצדק ניתח את סוגיית הפרישה המ

מהווה , להבדיל מפנסיה המשולמת מביטוח סוצאילי, התגבשה ההלכה כי פנסיה תעסוקתית

כתוצאה מכך הגיע בית הדין למסקנה שאין מקום לקבוע גיל פרישה שונה . עבור עבודה" תמורה"

  . לנשים וגברים כיוון  שבכך תיפגע זכותם של גברים לתמורה שווה עבור עבודתם

לשכוח כי אמצעים אחרים שמטרתם לקדם שוויון במערכת הפנסיה עדיין מופעלים עם זאת אין 

שני האמצעים המתקנים החשובים מנקודת .  65וגיל הפרישה המקובל הוא  במדינות האיחוד

וזכות הפרישה הגמישה , מבטן של נשים הם הזכות לקבל פנסיה עבור שנות הטיפול בילדים

הגמישה חשובה לנשים אף יותר מגברים כיוון שהיא מהווה  זכות הפרישה.  המוקנית גם לגברים

  . רשת ביטחון לבעיית הנגישות לעבודה של נשים מבוגרות

 Adequate and Sustainable: "תחת הכותרת, מטעם הנציבות 2006ח שפורסם בשנת "בדו

Pensions Synthesis,.74   גם לקידום שוויון חוזרות מדינות האיחוד ומאשרות את מחויבותן

של מדינות ממליצים על המשך רפורמה במערכת הפנסיה הכותבים . באמצעות מערכת הפנסיה

  : האיחוד תוך התחשבות במטרות החברתיות של מערכת הפנסיה  ובכלל זה

Objective 10 – Meet the aspirations for greater equality between  women and men: 

Review pension provisions with a view to ensuring the principle of equal treatment 

between women and men, taking into account obligations under EU law.  

                                                 

  74   :מתוך
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ocs/social_protection/2006/sec_2006_304_horizontalec.europa.eu/employment_social/spsi/d

 analysis_en.pdf 
 
  



 

  דיון ומסקנות
  

לפגיעתם של , יותר מגברים, זה מכבר קיימת הכרה כי אורחות חייהן של נשים חושפות אותן

 Pat Than ההיסטוריונית האנגליה . גיל מבוגרב עדר מקור מחיהילנסיבות של הכוחות השוק ו

   :"העניים יחוק"על דיון במסגרת , 19-באנגליה  של המאה מצטטת את הדברים הבאים שנאמרו 

"When we know that a very large proportion are due to women who cannot save, 

nothing could be so cruel than to say that their position is the result of their own fault.  

There is no neglect, there is no drunkenness and there is no idleness".1 

  

, על אף ההתקדמות העצומה שחלה במעמדן המשפטי והכלכלי של נשים מאז נאמרו דברים אלה

העבודה עדיין  למרות שיעור ההצטרפות הגבוה של נשים לשוק. עדיין יש להם תוקף גם היום

חלק חשוב בהסבר על המשך קיומם של פערים . נותרו פערים כלכליים גדולים בין נשים לגברים

כלכליים מצוי בכשלי שוק העבודה וחלקו האחר בהבניות חברתיות הפוגעות בנגישות של נשים 

לפערים הכלכליים שנוצרים לפני הפרישה מעבודה השפעה מכרעת על מצבן של . לשוק העבודה

תוחלת החיים הארוכה של נשים הפכה את בעיית   הזקנה להיות מזוהה עם . נשים לאחר הפרישה

בדברים ) 2002(מ קופי אנאן בוועידת מדריד "ל האו"לעניין זה התייחס מנכ. עוני של  נשים

  :הבאים

"There is also a significant gender dimension to this portrait of humanity's 'coming to 

age'. Women nearly everywhere are living longer than men. Women are more likely 

than men to be poor in old age. They face a higher risk of chronic illness and   

disability, discrimination and marginalization. Women are also more likely to be care 

givers and sometimes face a triple burden: child care; elder care; and of course, seeing 

to their own well – being. But these contributions – to their families, communities and 

the economy- are often overlooked".2 

  

ערערותה הכלכלית העלתה  את המשך הצורך לבצע רפורמה במערכת הפנסיה הישראלית עקב הת

על אף המלצות וועדת . קיום ההטבה המוקנית לנשים בזכות הפרישה המוקדמת מעבודה לדיון

                                                 
1 Pat Than, Old Age in English History, Past Experiences, Present Issues, 186  (2000).                     

                                                                                                          
2   Building a society for all ages, Second Word Assembly on Ageing, Madrid, Spain 2002.                          



 

נכשל ניסיונה של המדינה לבצע , להשוות את גיל הפרישה של נשים וגברים 2000נתניהו משנת 

  . 2004מהלך זה בחוק גיל פרישה שנחקק בשנת 

מספר שנים לאחר שנחקק , ושא פרישה מקודמת של נשים באיחורהמערכת המשפטית נדרשה לנ

 3,הראשון של בית הדין הארצי לעבודה, פידלמןשני פסקי דין שניתנו בעניין ב.  חוק גיל פרישה

 5"העדפה מתקנת"אין מקום להמשיך במתן הובעה הדעה כי   4,והשני של בית המשפט העליון

  פרישה מוקדמת שנקבעה בחוק גיל פרישהלזכות ה. לנשים על ידי מתן זכות לפרישה מוקדמת

. שזמנן עבר להבחנה בין עובדת לעובד" חזקות מיושנות"מהווה לדעת השופט אדלר שריד של 

שיש להעדיף מדיניות היוצאת , במצב בו החברה שואפת לשוויון ופועלת להשגתו נראה לי"

"  הוסיף מפי השופטת חיות, ןבית המשפט העליו 6."כי שוויון זה יושג בקרוב, מנקודת הנחה

המשפט הישראלי אינו משקיף באהדה על גיל פרישה מוקדם לנשים ושואף לשוויון או לפחות 

   7".לצמצום הפער בינן ובין הגברים בהקשר זה

של נשים בשל מצב  התיזה בעבודה זו הינה כי זכות פרישה מוקדמת לנשים מהווה אבחנה מותרת

וזאת על פי התפיסות שהתגבשו בדין הישראלי כלפי , פה פסולהולא העד סוציו אקונומי שונה

הנחות ההעבודה עם  המודדהת את הנטען בתיזהכדי להוכיח . עיקרון השוויון בין המגדרים

ובפרט עם הרעיון כי , פידלמןבסיס פסקי הדין בפרשת העומדות בהמשפטיות והאמפיריות 

שים תיקבע על פי דוקטרינת שוויון ההתייחסות המשפטית לסוגיית הפרישה המוקדמת של נ

  . ההזדמנויות בעבודה ומבלי להתייחס לבעיית הנגישות של נשים מבוגרות לעבודה

  :ואלה המסקנות העיקריות של העבודה

  בפרק הראשון נבחנה ההנחה כי השוואת גיל הפרישה של נשים לזו של גברים תגרום

. ר התעסוקה בקרב נשים מבוגרותלהרחבת שוויון ההזדמנויות של נשים ותגדיל את שיעו

לא מעט שחקנים חברתיים בשוק ניתוח הגורמים לפרישה מוקדמת מעבודה מגלה כי 

. העבודה ובמערכת הפנסיה מעורבים בקביעת גיל הפרישה של נשים וגברים מעבודה

תופעת הפרישה המוקדמת מעבודה נבדלת מתופעת הקדמת גיל הפרישה , באשר לנשים

הכוחות הפועלים להוצאת עובדים מבוגרים משוק . 1: אופניםשל גברים בשלושה 

                                                 
     ).2004( 112ע מ "פד, מ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי בע' אורי פידלמן נ 1407/01ע "ע  3

מבטחים  2911/05ץ "דיון במאוחד עם בג', ר חבר הכנסת ראובן רבלין ואח"יו' נ' משה אלחנתי ואח 4948/03ץ "בג 4 
 .  15.6.08ניתן ביום ) לא פורסם(   בית הדין הארצי' נ' מ ואח"מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע

פסק אשר מאומץ על ידי בשופטת חיות ב)  ד"לפסה 14' ראו עמ" (העדפה מתקנת"השופט אדלר משתמש בביטוי   5
נראה שהמונח הנכון למתן זכות פרישה מוקדמת הינו התאמה  ).ד"לפס 24' ראו עמ(דינו של בית המשפט העליון 

  .שכן מדובר באמצעי מפצה שאינו מקדם שוויון הזדמנויות בתעסוקה או בפוליטיקה
 .129  ש "ד הארצי לעיל ה"ביה, ד פידלמן"פס  6
   ש "לעיל ה, ץ  פידלמן"בג 7



 

 .2. הסובלות גם מהפליית גיל וגם מהפליית מין, העבודה פועלים ביתר שאת כלפי נשים

עדיין ממלאת תפקיד מרכזי בהמשך קיומה של תפקידים מגדרית בתוך המשפחה   חלוקת

עוגנה בשיטת הפנסיה פרישה מוקדמת של נשים . 3. תופעת פרישה מוקדמת אצל נשים

  .החברתית שהונהגה בקרנות הפנסיה ההסתדרותיות

שוויון סיכויו של מהלך העלאת גיל הפרישה של נשים להרחיב את מכאן אפשר להסיק כי   

גורמים בבטיפול  יםההזדמנויות ולהשפיע על הגדלת שיעור התעסוקה בקרב נשים תלוי

Ebbinghaus   קבות מסקנותיו שלבע . לפרישה מוקדמת של נשיםהחברתיים המביאים 

יה צדדית במערכת הפנסנראה כי רפורמה חד , על דחיית גיל הפרישה הכללי 

להשפיע בעתיד הרבה פחות מהמצופה על הקטנת תופעת הפרישה המוקדמת של    עלולה

ללא יצירת . נשים בישראל ללא טיפול בבעיית הנגישות של נשים מבוגרות לעבודה

שים מהפלייה בשוק העבודה ובחברה ככלל  נראה כי גם בעתיד נשים מנגנונים שיגנו על נ

רשת ביטחון  וזאת ללא ,תיאלצנה לעזוב את מעגל העבודה לגיל מוקדם מזה של גברים

  .  כלכלית  

  בפרק השני סקרנו את ההיסטוריה המשפטית של זכות הפרישה המוקדמת של נשים

עיגון עיקרון השוויון העליון ב ו המרכזי של בית המשפטתפקידועמדנו על , בישראל

שונות של הגענו למסקנה כי  שתי תפיסות  . בהליך הפרישה של נשים מעבודההמגדרי 

על פני שלושים השנים בהם מתנהל דיון בשיח המשפטי והציבורי שוויון באות לידי ביטוי 

המערכת המשפטית רואה בהליך הפרישה שלב . בסוגיית גיל הפרישה של נשים בישראל

 כך בפרשת. ועל כן מדגישה את חשיבות דוקטרינת שוויון ההזדמנויות, מסלול העבודהב

, נקבע כי כפיית פרישה מוקדמת נוגדת את זכות האישה לשוויון הזדמנויות בעבודה  נבו

לל מנשים  אופציה לבחור מתי לפרוש לפנסיה ושהקיבוצי ומנימוקים דומים נפסל הסכם 

ייחסות מפורשת בודדה של השופט בך לשאלה האם זכות עם זאת באותה הת. ניבבעניין 

. פרישה מוקדמת לנשים סותרת את עיקרון השוויון התשובה שלילית וחד משמעית

דבר זה עשוי להיות ; אינני מוצא פגם במתן האופציה לאישה לפרוש"כי  השופט בך קובע 

יבת האישה אשר על פיו מחו, אך אין הצדקה להסדר. כל הנוגעים בדבר לתועלתם של

רשאי להמשיך , המועסק באותה עבודה וגילו זהה לגילה, כאשר גבר, לפרוש לגימלאות

    8".בעבודתו

                                                 
 ).1990( 756, 749) 4(ד מד"פ, 'בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ואח' ר נעמי נבו נ"ד 104/87צ "בג 8 



 

אינם   פידלמןפסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון בפרשת אף ש   

מהווים הם וודאי , מהווים הלכה בסוגיית זכות הפרישה המוקדמת של נשים בישראל  

מפסקי הדין . ך בהגדרת תפיסת השוויון העכשווית במערכת המשפט הישראליתציון דר  

מסתייגות מהמשך קיומה של מערכת המשפט שנתנו שתי הערכאות מסתבר כי כיום   

 ים הופכ השינויים בתא המשפחתי ובשוק העבודה. זכות פרישה מוקדמת לנשים  

 ,חוק גיל פרישהות בכמו אלה הקיימ, חזקות משפטיות מן העברלדעת השופט אדלר   

המצביעות על תפיסה  עמדות  בשתי הערכאות הובעו  . ולא רלוונטיות, מיושנותל  

.  לא הבחנה בין שוק העבודה למערכת הפנסיהל, פורמאלית של עיקרון השוויון  

לכך שבתי המשפט לא  מבחינים בין שתי שוויון בשוק העבודה לשוויון אפשרי   הסבר   

בעקבות הרפורמה  במעמדה של מערכת הפנסיהשחל ינוי השבמערכת הפנסיה הוא   

הלאמת מערכת הפנסיה , אף שהדבר לא נאמר במפורש .2003שנערכה בשנת   

ממערכת העוסקת בחלוקה בין דורית של ההסתדרותית הביאה לשינוי  מעמדה   

למערכת פיננסית , הבנויה על עקרונות הסולידאריות בין קבוצות בחברה, משאבים  

מסיבה זו על אף שבתי המשפט עדיין . עקרונות כלכלייםלמעשה עלפי הפועלת   

משמעותם   מילים אלה איבדו  "הדדיות"ו" שיתופיות" "שוויון"עושה שימוש במושגים   

  . בהקשר של מערכת הפנסיה אחרי הרפורמה  

המחוקק והמערכת הציבורית ממשיגים לגלות פתיחות רבה יותר כלפי תפיסות שוויון   

ם בועדת נתניהו קיימת נכונות להתערב בשוק העבודה כדי ליישם שוויון א. שונות  

בדיון הפוליטי מקבלת הדרישה לשוויון בתוצאות הד , הזדמנויות לנשים מבוגרות  

  . כפי שניתן לראות בתוצאה הסופית של חוק גיל פרישה, משמעותי  

  
  בית הדין לעבודה שהוצג על ידי נשיא חזון שוק העבודה השוויוני בפרק השלישי נבחן

ניתוח מצבו של שוק העבודה מביא למסקנה כי למרות העליה הדרמטית . פידלמןבפרשת 

" קלאסיים"שוק העבודה הישראלי נגוע בכל הכשלים ה, בהשתתפות נשים בכוח העבודה

מועצמים על ידי מסורת של חלוקת עבודה מגדרית  וכשלים אלה, של הפליה והדרת נשים

תהליכים ומגמות בחינת  ,"קלאסיים"נוסף לכשלים ה .יתבתוך היחידה המשפחת

אינו מצביע המאפיינים את התפתחות שוק העבודה הישראלי בשני העשורים האחרונים 

פיצול שוק העבודה וריבודו לשוק ראשוני ושניוני . על מגמת צמצום פערים אלא להיפך

                                                                                                                                            
 



 

. יצוג גבוה במיוחדחדשה לקבוצות העובדים החלשות בהן לנשים י" תקרת זכוכית"יוצר 

גם משליך ישירות , ריבוד נשים בתחתית סולם השכר והשתייכותן לשוק העבודה השניוני

 ככל שמערכת הפנסיהמכאן ש .על היקף החיסכון הפנסיוני העומד לרשותן לעת זקנה

וככל שהאחריות לחיסכון לעת , מושפעת ממגמות ההפרטה וההגמשה בשוק העבודה תהה

כך צפויה מערכת הפנסיה להוסיף ולהגדיל את אי השוויון בחברה  ,זקנה יועבר לפרטים

  .הישראלית

 מסתייג מזכותן של נשים שאלה האם אכן המשפט הישראלי נדונה הפרק הרביעי ב

כפי שקבע , "שאיפת המשפט הישראלי לשוויון"נוגדת את לפרישה מוקדמת כיוון שזו 

סקרנו את  זושאלה לבירור  .מפי השופטת חיות, פידלמןבפרשת  בית המשפט העליון

פסיקה ובספרות , היבטים עיקריים בהתפתחות תפיסת השוויון המגדרי בחקיקהה

מסקירה זו ניתן להסיק כי למערכת המשפט הישראלית מחויבות . בישראל המשפטית

ראיה רחבה ופתיחות להכיל תפיסות שונות של , עמוקה לעיקרון השוויון בין המגדרים

 . שוויון

  וקערכת המשפט לעיקרון השוויון באה לידי ביטוי בראש ובראשונה בפירוש חמחויבות מ

לא נרתע בית המשפט העליון  10.יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק  9,השיווי זכויות האש

למרות שהזכות לשוויון לא הוכרה באופן מפורש כזכות פרטיקולרית בחוק  ע כיוקבמל

בדוקטרינת הזכויות שמקורה ת חוקתית היא מהווה זכו, כבוד האדם וחירותו: יסוד

, בשל מורכבותו של מושג השוויוןבתי המשפט חזרו לא פעם על הרעיון כי   11.הנגזרות

 העדפה  אכן קיימת .קיימת יותר מעמדה משפטיות לגיטימיות אחת לפירוש מושג השוויון

ון ובפרט לרעיון של שווי, לדוקטרינת השוויון הפורמאליהעליון ת המשפט ימצד ב

מצד המערכת  נכונותקיימות עדויות רבות לעם זאת . הזדמנויות בשוק העבודה

.  נוספות של שוויון מעת לעת כאשר הצורך בכך עולהדוקטרינות  בחון וליישםהמשפטית ל

 יושמה על ידי בית המשפט העליון דוקטרינת ה 12שדולת הנשיםכך בשתי הלכות בעניין 

יושמה תפיסת ההתאמה על   13, אליס מילר ובפסקי הדין בעניין, העדפה המתקנת

  .  מקרים של הפליית גיל ומין

                                                 
  ").חוק שיווי זכויות האשה: "להלן.(1951א "התשי, חוק שווי זכויות האשה   9

  ").כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד": להלן( 1992ב "התשנ, כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד   10
 .252, 1ש "לעיל ה ,רות בן ישראל   11
שדולת הנשים  2671/98ץ "בג;  )1994( 501) 5(פד מח' ממשלת ישראל ואח' שדולת הנשים בישראל נ 453/94ץ "בג12 

  ). 1998( 630  )3( ד נב"פ ,שר העבודה והרווחה' בישראל נ

   ).1995( 94) 4(ד מט "פ 'שר הביטחון ואח' אליס מילר נ 4541/94ץ  "בג 13 



 

 , היא זכות יחסית, כשאר זכויות האדם החוקתיות בדין הישראלי, לשוויון הזכות האיש

 .כבוד האדם וחירותו: הנשקלת מול זכויות אחרות על פי הכללים הקבועים בחוק יסוד

כות האדם לשוויון על פני זכויות אחרות עם זאת במקרים רבים העדיף בית המשפט את ז

לשוויון  הבהשוואה בין זכות האיש כימניתוח הפסיקה עולה כך גם   14.כגון חופש החוזים

  מעמד בכורה במשפטלשוויון מגדרי  הלזכות האיש זכויות של קבוצות אחרות לשוויון ל

שאיפת "אפשר אם כן לקבוע כי אין תשובה אחת ויחידה לשאלה מה היא . הישראלי

   .פידלמןכנטען בפסק דין " המשפט הישראלי לשוויון

 מצאנו . בשיטות משפט נוספותית הפרישה המוקדמת של נשים סוגינדונה  פרק החמישי ב

על כן , וגיל הפרישה לנשים וגברים זהה, כי במשפט האמריקאי אין חובת פרישה מעבודה

ות המשפט של האיחוד מוסד, מאידך  15.אין מקום להשוואה בינו למשפט הישראלי

, מתמודדים מזה זמן רב עם סוגיית הפרישה המוקדמת של נשים, כמו ישראל, האירופאי

  . שלידתה במדינת הרווחה האירופאית

בית הדין לצדק מוביל בפסיקתו מזה שנים רבות מגמה המקדמת זכויות אדם ושוויון בין   

דינות האיחוד בהנחיות   סוגיית הפרישה המוקדמת מוסדרת במ. מגדרי בדין האיחוד  

באשר לפנסיה . המבחינות בין פנסיה תעסוקתית לפנסיה המשולמת מידי המדינה  

סעיף  על פי  עבודהעבור " תמורה"תעסוקתית נקט בית הדין לצדק בגישה כי היא מהווה   

הבהיר בית הדין לצדק כי השוויון על פי  1990משנת  Barber16בהלכת . לאמנת רומא 119  

ובכלל זה , לאמנת רומא חייב להתקיים בכל אחד מהיבטיו של ההסדר הפנסיוני 119סעיף   

בעקבות פסק הדין   17.ולא רק בשווי הכולל של זכויות פנסיוניות, גיל הזכאות לפנסיה  

תוקנה גם החקיקה האוסרת כיום על הסדרי פנסיה תעסוקתיים לקבוע גיל פרישה שונה   

 . לנשים וגברים  

מדינות , דיניות שננקטה בשיטות המשפט האנגלו אמריקאיותבהבדל ממ, עם זאת  

. האיחוד האירופאי ממשיכות גם היום להיות מחויבות לעקרונות של סולידאריות ושוויון  

                                                 
 ).1994( 749) 5(ד מח "פ יונתן דנילוביץ' מ נ"על נתיבי אויר בע-אל 721/94ץ "בג14 

  
 ולגבי פרישה  www.ssa.gov/retire2/agereduction.htm באתר , חוק הביטוח הלאומי על פי ראו לגבי גיל פרישה   15

, OECD-שיעורי הילודה והתמותה בישראל ובארצות ה, גיל הפרישה לפנסיה"ר עמוס אולצו :תעסוקתית לפנסיה

בנובמבר  23 ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת" תשואות קופות הגמל וחברות הביטוח בשנים האחרונות בישראל
  .   גם לנתונים על גיל הפרישה בקנדה, 2003

16 Case C-262/88 Douglas Harvey  Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group (1990) ECR 
1-1889                                                                                                                                                           

.  
  .1953 51 ש"הלעיל  , Barberפרשת   17



 

,  מחויבות זו מתבטאת גם במדיניות אכיפה פוזיטיבית של עיקרון השוויון בשוק העבודה  

פנסיה המקנים זכויות לנשים ויחד עמה  שמירת אמצעים של העדפה מתקנת בהסדרי   

כמו כן תיקוני החקיקה המאפשרים פרישה   18.בגין תקופות שעסקו בטיפול בילדיהן  

ובכך , גמישה לנשים וגברים יוצרים למעשה רשת ביטחון כלכלית למקרה של כשל שוק  

במערכת הביטחון , בנוסף. יוצרים הגנה כנגד הפלית נשים מבוגרות בשוק העבודה  

  .דיין נשמרת זכותן של המדינות להנהיג פרישה מוקדמת לנשיםהסוציאלי ע  

                                                 

 Council Directive 79/7 (EEC) of 19 December 1978 on the progressive .   מתוך 7(b) סעיף  18
implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security.     

                                 

      



 

  רשימה ביבליוגרפית .6
  

  חקיקה.6.1
, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, חוק איסור הפליה במוצרים .1

 .2000-א"התשס

  .1994ד "התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי .2

 . 2004 - ד "התשמ, חוק גיל פרישה   .3

 .1987-ז "התשמ, ווה לעובדת ולעובדחוק גיל פרישה ש   .4

 .1969ט "חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון תשכ .5

   .1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[וק הביטוח הלאומי ח .6

 .1975ה "תשל, חוק החברות הממשלתיות .7

 .1993ג "נשהת) מינויים(חוק החברות הממשלתיות  .8

  .1981א "התשמ) ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  .9

ני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות ותיק(חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל  .10

 .2003ג "התשס)  2004-ו 2003הכלכלית לשנות התקציב 

 .  1977ז "חוק העונשין תשל   .11

  .1981א "התשמ, חוק חוזה הביטוח .12

 .1990 -ן"התש) תיקון(חוק יחסי ממונן בין בני זוג  .13

 .1992ב "התשנ, ותוכבוד האדם וחיר: חוק יסוד  .14

  .1991- א "התשנ, חוק למניעת אלימות במשפחה .15

 .1954ד "התשיחוק עבודת נשים  .16

חקירת נפגע (א 2הוספת סעיף , 16 ח"ס 1957ח "תשי )חקירת עדים(חוק לתיקון סדרי הדין  .17

  .1988ח "התשמ 22' תיקון מס) ירת מיןבבע

 .177ח "ס, 1992ב "התשנ) 89' מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  .18

 .1963ג "חוק פיצויי פיטורים התשכ .19

  .1951א "התשי, חוק שווי זכויות האשה .20

 .1988ח "התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה .21

 .  1995ט "תשי) מינויים(חוק שירות המדינה  .22

 .1985ה "תשמ]  נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה  .23

 .1970ל "תש] שולבנוסח מ) [גמלאות(חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל  .24

 .1964ד "התשכ) כללים לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה  .25

 .64ח הממשלה "ה 2003ד "התשס, הצעת חוק גיל פרישה .26

 .2007-ח"התשס, )תיקוני חקיקה(חוק גיל פרישה לאישה הצעת  .27

  .29.3.95החלטת ממשלה מיום בדבר הסדר קרנות הפנסיה  5156' החלטת ממשלה מס .28

 



 

 ישראליתפסיקה .6.2
  
דיון במאוחד עם , 'ר חבר הכנסת ראובן רבלין ואח"יו' נ' משה אלחנתי ואח 4948/03ץ "בג .1

  בית הדין הארצי ' נ' מ ואח"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע 2911/05ץ "בג

 .  15.6.08ניתן ביום ) לא פורסם(

ניתן ביום ) לא פורסם( 'אחבית הדין הארצי לעבודה ו' נ' משה אליאב ואח 6460/02ץ "בג .2

8.2.2006 . 

אגודה , מרכז לפנסיה ותגמולים, קרן מקפת' נ' משה אליאב ואח 600029/97ע "ע .3

 .401, )2(2002אר  –תק  ,מ"שיתופית בע

     17) 3(ד לז "פ, 'עיריית נהרייה ואח' אליצור אגוד ספורטיבי דתי סניף נהרייה נ 720/82ץ "בג .4

)1983.( 

 ).1994( 749) 5(ד מח "פ יונתן דנילוביץ' מ נ"ל נתיבי אויר בעע-אל 721/94ץ "בג .5

 ).1994(  221 )2( ד מח"פ, בית הדין הרבני הגדול' בבלי נ חוה 1000/92צ "בג .6

ע ז  "פד ,מ"קופת  הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע' מאיר ברנר נ 6-1/ ע לז"דב .7

472 )1975.( 

ניתן ביום  ) לא פורסם( דבורה חבקין–מ "נוך בעגחלת גמול חיסכון לחי 3-59/ ע נו"דב .8

25.3.1996 . 

 . )1994. (533, 528' ע כו"פד, רות בליץ –האוניברסיטה העברית בירושלים  3-200/ע נג"דב .9

 . )1990( 405, )1(ד מה"פ, ממשלת ישראל' התאחדות חברות לביטוח חיים נ 2010/90צ "בג .10

ניתן ביום , לא פורסם( 'הכנסת ואח' נ' ל ואחהתנועה לאיכות השלטון בישרא 6427/02ץ "בג .11

11.5.06.(  

 ).1973(  365' ע ד"פד 'עדנה חזין ואח –' ועד אנשי צוות אויר ואח) ארצי( 3-25/ע לג"דב .12

, )2(ד מו"פ ,קסטנבאום ליונל אריה' נ "ירושלים קהילת"א "חברה קדישא גחש 294/91א "ע .13

464 )1992.( 

  ).  1988(  169' ע  כ"פד, מ"גמול חיסכון לחינוך בע –לת גח' דבורה חבקין נ 40-3/ע מח"דב .14

 .133' עמ, 130, )2(97אר -תק, צילה כוכבי' קרן הגמלאות המרכזית של עובדי נ 6-2/ע נז"דב .15

)1997.( 

   ).2000( 493, )5(ד נד"פ, קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים' שושנה כץ נ 233/98א "ע .16

 .  9.4.06ניתן ביום ) לא פורסם( מ"ם בעמבטחי' יואב להב נ 600009/98ע "ע .17

 ).1962( 403) 1(ד טז "פ, תל אביב, פקיד השומה' אליעזר לובנסקי נ 337/61א "ע .18

אר -תק מרק פיורסט' מ נ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע 600026/97ע "ע .19

2003)3( ,339  )2003.( 

 ).1995( 94) 4(מט  ד"פ 'שר הביטחון ואח' אליס מילר נ 4541/94ץ  "בג .20

 ).1987(  449) 2(ד מא"פ, מ"חברת החשמל לישראל בע' מיקרו דף נ 731/86ץ "בג .21

 419) 1(ד נד "פ, לאישור הסכמים לנשיאת עוברים ועדהה' משפחה חדשה נ 2458/01ץ "בג .22

)2002.( 



 

מרכז לתגמולים ופנסיה " קרן מקפת"' נ'  מ ואח"חברת מים בע" מקורות" 448/06ע "ע .23

 . 21.11.06ניתן ביום ) לא פורסם( )בניהול מיוחד(מ "שיתופית בעאגודה 

  1528) 2(יב ד"פ, 'הנשיא וחברי בית הדין הרבני הגדול ואח' סידיס נ אסתר 202/57צ "בג .24

)1958(.   

   749) 4(ד מד"פ, 'בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ואח' ר נעמי נבו נ"ד 104/87צ "בג .25

)1990.( 

 ). 1986( 197ע יח "פד, 'הסוכנות היהודית לארץ ישראל ואח –ר נעמי נבו "ד 73-3/ ע מו"דב .26

ר "יו' אבנרי נ; עשרה-ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת"יו' ניימן נמשה  2/84ב "ע .27

  .)1985(  225) 2(ד לט"פ, עשרה-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת

ניתן ביום  ) לא פורסם( 'שראל ואחממשלת י' נ' אח 50-מ ו"פולגת גינס בע 9722/04ץ "בג .28

7.12.06.  

 309) 2(ד מב "פ, 'שלמה להט ראש עיריית תל אביב יפו ואח' ד נ"עו, אברהם פורז 1/88צ "בג .29

)1988.( 

 ). 2004( 112ע מ "פד, מ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי בע' אורי פידלמן נ 1407/01ע "ע .30

ניתן ביום ) לא פורסם( מ"וח סוציאלי בעמבטחים מוסד לביט' נ אורי פידלמן  1286/99ב "ע .31

3.10.01.  

ע לח "פד, מ"מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע, מבטחים -רחל רפפורט  1341/01ע "ע .32

630 )2003 .(  

  ). 1997( 289) 3(ד נא"פ ,בית הדין הארצי לעבודה' אפרים רקנט נ 6051/95ץ "בג .33

 ).  2000( 330) 5(ד נד "פ  בודהבית הדין הארצי לע' רקנט  נאפרים  4191/97ץ "גדנ .34

 ).2002( 663) 6(ד נו "פ 'בית הדין הארצי לעבודה ואח' נ' איתנה ניב ואח 6845/00ץ "בג .35

 ).2000( 49, ע כרך לה"פד, קופת חולים כללית' נ' איתנה ניב ואח 238/99ע "ע .36

 30.6.99ניתן ביום . לא פורסם, קופת חולים כללית' נ' איתנה ניב ואח 164/99-3' עב .37

ניתן ביום  ) לא פורסם( ',ממשלת ישראל ואח' נ' עמותת קו ועובד ואח 4542/02ץ "בג  .38

30.3.06. 

 ).  2004(  112ע מ "פד, מ"מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי בע' אורי פידלמן נ 1407/01ע "ע .39

 ).טרם ניתן פסק דין(  'לעבודה ואח  

 .742,  721,  )1(ד נד"פ, שר הביטחון' פלונים נ 7048/97פ "דנ .40

 ).1994( 501) 5(פד מח 'ממשלת ישראל ואח' שדולת הנשים בישראל נ 453/94ץ "בג .41

 ).  1998( 630  )3( ד נב"פ ,שר העבודה והרווחה' שדולת הנשים בישראל נ 2671/98ץ "בג  .42

 .)1963(  598) 1(' ד יח"פ, הרב הראשי לישראל' שטרייט נ 301/63ץ "בג .43

 ספרות בעברית.6.3
, "הבטחת הכנסה והשלכתם על זכותן של נשים עניות לשוויון בשוק העבודהדיני "עינת אלבין  .1

 ).2005( 155', יאעבודה ומשפט 



 

, OECD-שיעורי הילודה והתמותה בישראל ובארצות ה, גיל הפרישה לפנסיה"עמוס אולצור   .2

מרכז המחקר והמידע של " תשואות קופות הגמל וחברות הביטוח בשנים האחרונות בישראל

  .2003בנובמבר  23, הכנסת

 523, 1כה  עיוני משפט" המקרה של הפמיניזם בישראל: יבוא תרבותי"ליאורה בילסקי    .3

)2001.( 

בדיקת הפליה בשכיר לעבודה "כהן ומונדלק , שרון, דרייהר,  אפלבוים, חיריק –אבן, בן הדור .4

 ).2005( 381' יא עבודה חברה ומשפט" על ידי מבחני היענות

 ).1998( יון הזדמנויות ואיסור הפליה בעבודהשוורות בן ישראל    .5

 ).2004( מי מפחד מהגיל השלישיגדעון בן ישראל , רות בן ישראל   .6

 ). ד"תשנ( 27 'שנתון העבודה ד" השלכות חוקי היסוד על חקיקת העבודה"רות בן ישראל  .7

צדק חלוקתי בחלוקת העבודה במאה , העבודה -צדק חברתי בעידן בתר",רות בן ישראל .8

 ).  2000מנחם מאונטר עורך ( 309  צדק  חלוקתי בישראל" רים ואחתהעש

  ). ז"תשנ( 15' ה שנתון משפט העבודה "2000בטחון סוציאלי בשנת "רות בן ישראל  .9

 ).1995( 3כרך , פרשנות חוקתית: פרק חמישי, פרשנות במשפט, אהרון ברק  .10

 ). 2000) (יצחק זמיר, עורכים חיים כהן( 428 מבחר כתביםאהרון ברק   .11

 ).ג"תשנ( 253א  משפט וממשל" זכויות אדם מוגנות ההיקף וההגבלות"אהרון ברק  .12

 163, ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי" זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי"אהרון ברק  .13

 ). 1993) (עורך יצחק זמיר (

 שנתון האגודה עבודה חברה ומשפט" זכויות אדם בעידן של הפרטה"ארז  -דפנה ברק .14

 ).  2002(  209ח  כרך, הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי

חברתיות , זכויות כלכליות" פמיניזם חברתי וזכויות חברתיות של נשים"דפנה ברק ארז  .15

 ).ה"תשס( 855) בעריכת יורם רבין ויובל שני( ותרבותיות בישראל

שנתון משפט " היבטים משפטיים –ביטוח עובדים בקרנות פנסיה "מנחם  גולדברג  .16

 ).ה"תשנ( 93' ג העבודה

 79 צדק חלוקתי בישראל" כלי לצדק חלוקתי או כלי נגדי: החוקה הישראלית"איל גרוס  .17

  ).2000א "תשס) (עורך מנחם מאוטנר(

יחסי הגומלין בין הזדקנות החברה : זקנה וזכויות כלכליות וחברתיות"ישראל דורון  .18

זכויות " ות והחברתיות במשפט הישראליהישראלית ובין מעמדן של הזכויות הכלכלי

 ). ה"יורם רבין ויובל שני עורכים תשס( 893חברתיות ותרבותיות בישראל , כלכליות

 163 10כרך  מגדר וחברה בישראל" מין...בלי הבדל...ויון זכויותוש"רות הלפרין קדרי  .19

  ).2006, ו"התשס(

הצורך בשינוי מאפייניו של : בודההורות פעילה ושיוון הזדמנויות בע"מיכל פרקל , דפנה הקר .20

  ).2005( 8ש  "ה,  278,  275', יא עבודה חברה ומשפט" שוק העבודה

המשפט הפרטי המשפט  , 7.1.07ר אסף הראל מיום "דברים מתוך הרצאה משודרת של ד .21

  .שערי משפט. בין קניין הפרט לקניין הציבורי: גופים דו מהותיים , הציבורי ומה שביניהם

 ).  ס"התש( 165' המשפט וממשל " השוויון בפני החוק"משה סובול , יצחק זמיר  .22



 

עיונים בתקומת ישראל סדרת נושא חברה וכלכלה  " ?הפנסיה לאן" ,מי יוסף ואביה ספיבקר .23

 , דניאל גוטווין וטוביה פרלינג, בעריכת אבי בראלי  אסופה  ,מבט היסטורי  ועכשווי, בישראל

   . 399 ,'רך אכ

 ).    1999גיורא רוזן עורך ( 167 מין מגדר פוליטיקה" מיגדור בעולם העבודהה"דפנה יזרעאלי  .24

שלוש הסתייגויות ממפעל ההרחבה של איסורי ההפליה בחקיקת העבודה   "משה כהן אליה  .25

שנתון האגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון  ,עבודה חברה ומשפט" בישראל

 .)2005, ו"תשס( 195 יא הסוציאלי כרך

  ).1992( 131 המשפט" מול חופש החוזים" שוויון"ה"כהן  נילי .26

אורי רם ונציה ברקוביץ ( 339, שוויון/אי" מגדריים ואתניים, פערי שכר לאומיים"ינון כהן  .27

 ).2006עורכים 

צדק חלוקתי , "דפוסי  שעתוק של אי שוויון בישראל: משפחה וריבוד"אפשטיין  - נח לוין .28

  ).  2001מנחם מאונטר עורך ( 121, בישראל

 ). 2004( הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה, שחר ליפשיץ .29

אורי רם ונציה ( 47, שוויון/אי,  "היבטים משפטיים –אפליה בתעסוקה ", גיא מונדלק .30

 ).2006) (ברקוביץ עורכים

ן תקציר הכנס הכלכלי השנתי של המכו 57" יחסי עבודה בעידן של תמורות"גיא מונדלק  .31

 ).2004( הישראלי לדמוקרטיה

 529) 3(לא משפטים" אפליה בהסדרי החיסכון הפנסיוני ופתרונה המוצע"יורם מרגליות  .32

  ).  א"תשס(

השוויון בחלוקת ההכנסות של משקי הבית -אי "דותן לשם , סאלם אבו דיאד, יצחק ספורטא .33

 ).2006( מכון וון ליר, סידרת מחקרי מדיניות" 1967-2003, של השכירים בישראל

  ). 2004( מרכז אדוה "2004 –תמונת מצב חברתית ", אטיאס-קונור אתי, רסקישלמה סבי .34

 ).  2006אורי רם ונציה ברקוביץ עורכים ( 265 שוויון /אי" משפחה"ביזאוי  -סילביה פוגל .35

 ). 2002( 49,  62 ביטחון סוציאלי" דרושה רפורמה בהסדרי הפנסיה לנשים"דב פלג  .36

משוויון כמושתת על דמיון לשוויון כמושתת על כבוד   : יסות של שוויוןתפ", אורית קמיר .37

 .2006) אורי רם ונציה ברקוביץ עורכים( 15, שוויון/אי, "האדם

משמעויותיה החברתיות של ? כבוד האדם על שוויון החירות) שוויון(מדוע עדיף "אורית קמיר  .38

  ).2007( 23המשפט " הבחירה הישראלית בכבוד האדם הסגולי כערך יסוד

האיגוד המקצועי וגידול אי השוויון הכלכלי בישראל "גיא מונדלק , ינון כהן, טלי קריסטל .39

  2006, 25, מכון וון ליר, מחקרי מדיניות סידרת" 2003-1970

 משפטים" כבוד האדם וחירותו: מקצת שאלות על כבוד האדם לפי חוק יסוד"יהודית קרפ  .40

 ).ה"תשנ( 129ה  "כ

" כיצד מוכיחים את קיומה- המקרה החמקמק של הפליה בעבודה"ות שרון רבין מרגלי .41

 ).  1999( 529מד  הפרקליט

לב  משפטים" משחק של יחסי כוחות בשוק העבודה: הפליה וגיל, הבחנה"שרון רבין מרגלית   .42

 ).  ב"תשס( 131) 1(



 

 ).  ד"תשנ( 21ג "כמשפטים " והשימוש לרעה בכוח" הפרטת זכויות האדם"פרנסיס רדאי  .43

 ). ד"תשנ( 21ג "כ משפטים"  על השוויון"פרנסיס רדאי  .44

" רטרוספקטיבה, אוריה משפטית חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראלית"פרנסיס רדאי  .45

יפעת , רביד -שלומית יניסקי, ארז- עורכות דפנה ברק(עיונים במשפט מגדר ופמיניזם    19

 ).2007) (דנה פוגץ, ביטון
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Abstract  
  

The subject of this study is a discussion of the claim that the right of early retirement 

for women constitutes gender equality, rather than undue preference, according to the 

concepts that have evolved in Israeli law with respect to gender equality. 

  

To prove this claim, this study contends with legal and empirical assumptions that 

underlie rulings that were recently made by the National Labor Court  and by the 

Supreme court  in the Fidelman case. The National Labor Court stated  in the matter 

of  Fidelman that it is inappropriate to continue to extend affirmative action to 

women in pension rights, and that the right of early retirement that has been given to 

them by law is a remnant of  "old assumptions" whose time has passed. The Supreme 

Court, in the words of Supreme Court judge Hayut, re-affirmed the ruling by the 

National Labor Court, and even added that "Israeli law does not view with 

sympathy early retirement age for women, and aspires to equality, or at least to 

minimizing the difference between women and men in this respect." The 

Fidelman case therefore implies that the legal system views the equalization of the 

retirement age of men and women as a step toward and reaction to gender equality in 

the workplace and in the pension system. 

 

As for the advancement of equality in the workplace, it is argued here that the early 

retirement of women is a result of workplace discrimination against women and of 

traditional gender roles in the family. It then follows that without dealing with the 

issue of lack of access to work for older women, the equalization of the retirement age 

for men and women will not bring about equal opportunities in the workplace. As for 

advancing equality in the pension system, it is argued here that the pension system is a 



 

part of the social safety net in every society, and it should therefore be employed to 

create an equality of outcomes, and re-distribute income according to societal 

parameters. Furthermore, these considerations are all consistent with Israeli Law. 

The main conclusions of this study are as follow: 

 An analysis of the reasons for early retirement reveal that quite a few "social 

players" are involved in setting the retirement age of men and women. Women's 

early retirement differs from that of men in three aspects. (1) The forces in the labor 

market that push older workers out of the workforce are particularly strong against 

women, who are susceptible both to age and gender discrimination. (2) The 

traditional gender roles in the family remain a central reason for early retirement of 

women. (3) The early retirement of women was anchored in the social pension 

system of the Histadrut pension funds.  

 It can therefore be inferred that the chances that a move to raise women's retirement 

age will increase the equality of opportunity and increase the fraction of working 

women, depend on dealing with the societal causes of early retirement of women. A 

one-sided reform of the pension system, without  the creation of mechanisms to 

guarantee access to work for older women may actually increase gender inequality 

both before and after retirement. 

 A survey of the legal history of the right of early retirement for women reveals the 

role of different institutions in Israeli society in the evolution of this right, and the 

influence of different doctrines of equality on the course of the legal and public 

debates on this issue. The legal system views retirement as a phase of the work 

track, and therefore emphasizes the importance of the equal opportunities doctrine. 

This is seen in the case of Nevo, where it was ruled that enforcing early retirement 

contradicts a woman's right for equal opportunity in the workplace, and for similar 



 

arguments, the Niv ruling annulled a collective agreement that did not allow women 

to choose their retirement age. Supreme Court judge Bach explicitly addressed the 

issue of early retirement in the matter of Nevo as follows: "I see no fault in 

allowing a woman the option of retirement; this can be beneficial to all those 

involved. But there is no justification for an arrangement where a woman is 

forced to retire, when a man of the same age, employed at the same job, can 

continue working." The Fidelman ruling marks a change in the judicial system's 

position on early retirement and expresses  an opposite view. According to National 

Labor Court president judge Adler, the transformations in the family unit and the 

labor market make past legal assumptions, such as those in the Retirement Age 

Law, antiquated and irrelevant. These rulings express a formal concept of the 

principle of equality, which does not distinguish between equality in the labor 

market and equality in the pension system. A possible reason why the courts do not 

make this distinction is the change in the status of the pension system following the 

reforms of 2003. Although it is not stated explicitly, the nationalization of the 

Histadrut pension system changed its status from a system that implements a trans-

generational re-distribution of resources, based on principles of solidarity between 

groups in society, to a financial system that operates according to economic 

principles. For that reason, although the courts still use the terms "equality", 

"collectivity" and "reciprocity", these words have lost their meaning in the context 

of the post-reform pension system. In contrast to the legal system, the law-makers 

and the public system are still open to other concepts of equality in the labor market 

and the pension system. In the Netanyahu commission there is a willingness to 

interfere in the labor market to implement real equality of opportunity for older 



 

women, and in the political discourse the demand for equality of outcomes is 

significantly echoed in the final form of the Retirement Age Law. 

 An analysis of the state of the labor market leads to the conclusion that in spite the 

dramatic rise in women's participation in the workforce, the Israeli labor Markey is 

afflicted by all of the "classical" faults of discrimination and exclusion of women, 

and these faults are magnified by the traditional division of labor in the family unit. 

In addition to the "classical" faults, other processes and trends that characterize the 

Israeli labor market in the past two decades further increase the inequality gap. The 

stratification of the labor market to primary and secondary markets creates a new 

"glass ceiling" for the weaker groups of workers, where women have an especially 

high representation. The stratification of women at the bottom of the wage ladder 

and in the secondary labor market have direct implications on the size of their 

pension savings. It then follows that the more the pension system is influenced by 

the trends of privatization and  labor flexibility, and the more the responsibility for 

saving for retirement age be transferred to the individual, so will the pension system 

contribute to increasing the degree of inequality in Israeli society. 

We examined whether Israeli law does in fact disagree with women's right to early 

retirement, since it contradicts "Israeli law's aspiration for equality", as stated by the 

Supreme Court in the matter of Fidelman, as written by judge Hayut. To explore this 

question we surveyed the main issues in the evolution of the concept of gender 

equality in Israeli legislation, court rulings and legal literature. The survey reveals that 

the Israeli legal system has a deep commitment to gender equality, a wide view of the 

matter and a receptiveness to include different concepts of equality. The system's 

commitment to the principle of equality is first and foremost expressed in the 

interpretation of the women's equal rights law and the basic law: human dignity and 

freedom. The Supreme Court did not hesitate to state that although the right to 

equality was not explicitly recognized as a particular right in the Basic Law: Human 

Dignity and Liberty, it constitutes a constitutional right based on the doctrine of 



 

derived rights. The courts repeated more than once that because of the complexity of 

the concept of equality, there is more than one legitimate interpretation of the concept 

of equality. The Supreme Court does indeed prefer the doctrine of formal equality, 

and in particular the concept of equal opportunities in the labor market. However, 

there are many instances where the legal system has been willing to consider and 

implement other doctrines of equality when necessary. Such was the case in two 

rulings in the matter of the Women's Lobby, where the Supreme Court adopted the 

Affirmative Action doctrine, and in the rulings in the matter of Alice Miller and 

Recant, where the Accommodation doctrine was applied to cases of age and gender 

discrimination. Women's right to equality, like other constitutional human rights in 

Israeli law, is a relative right, which has to be weighed against other rights according 

to the rules set by the basic law: human dignity and freedom. Nevertheless, in many 

cases the court preferred the human right for equality to other rights, such as the 

freedom of contracts. The analysis of other court rulings also shows that when 

weighing between women right for equality to the rights of other groups for equality, 

women right for gender equality has a preferred status in Israeli law. It is therefore 

possible to determine that there is no single answer to the question what is the "Israeli 

law's aspiration for equality", as opposed to what was claimed in the ruling on the 

matter of Fidelman. 

 The issue of early retirement for women was also examined in other legal systems. 

We find that there is no obligation for retirement in American law, and the 

retirement age is the same for men and women, so there is no basis for comparison 

with Israeli law. On the other hand, the legal institutions of the European Union, 

like their Israeli counterparts, have had to contend for some time with the issue of 

early retirement for women, whose origin is in the European welfare state. The 

European Court of Justice has been, for many years, promoting in its rulings human 

rights and gender equality in the Union's law. The issue of early retirements is 

regulated  in the Union member countries by directives that distinguish between 

employee pensions and state-funded pensions systems. The European Court of 

Justice adopted the position that employee pensions are compensation for work, 



 

according to sec. 119 of the Rome treaty. In the matter of Barber 1990 the 

European Court of Justice made it clear that according to sec. 119 of the Rome 

treaty, the equality must be manifested in all the aspects of the pension arrangement, 

including the age of retirement, and not only in the total worth of the pension rights. 

Following this ruling, the legislation was amended to forbid employee pensions 

from setting different retirement ages for men and women.  However, in contrast 

with the policies of the Anglo-American legal systems, the member states of the 

European Union remain committed to the principles of solidarity and equality. This 

commitment is expressed in a policy of positive enforcement of the principle of 

labor market equality, while maintaining methods of affirmative preference in 

pension rights, which give women benefits for periods spent in child-care. In 

addition, recent legislative amendments to enable flexible retirement for both men 

and women, create in practice a safety net against market failures, and protect older 

women from workplace discrimination. The social security system further reserves 

the rights of individual member states to allow early retirement for women. 
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