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זו, ש" הבנה  השוויון  מתוך  שוויון הזדמנויות  עיקרון  בחוק  האישי המעוגן 

לא יצליח לחסל את פערי השכר, שכן קיימים בשוק העבודה גורמים שהם  

של   והטיות  בתבניות  שתלויים  או  ספציפיים,  ועובדת  למעסיק  חיצוניים 

והם   אותם,  ולהוכיח  עליהם  להצביע  קשה  אך  המסוים  העבודה  מקום 

הפל מבניתיוצרים  מגדרית  שכר  –  יה  חוק  שווה  שווה   חוקק  שכר  חוק   .

להוכיח  על    דורש  רק  מתבונן  שווה  שכר  שחוק  בכך  בלבד.  מפלה  תוצאה 

עם פערי השכר. החוק בוחן  מישור התוצאה, הוא בעצם מתמודד חזיתית  

ניסה המחוקק   זו  לנשים. בדרך  גברים  בין  בפועל קיימים פערי שכר  האם 

ע אפליה  עם  גם  אשרלהתמודד  וסמויה  על    קיפה  לתהות  רק  ניתן  קנקנה 

התוצאתי  בפן  חברת    1809-05-17  )ארצי(ע  ע"  . - "כשבוחנים את הדברים 

אש בע"מ  נמל  אלאשוילינ'  דוד  בנבו,  )  ואח'   אתי  )להלן:  15.8.19פורסם   )

 .  75סעיף , (רובמק ן אינ ; ההדגשות כאן ולהלןי"לאשוילענין א"

 פתח דבר  . א

,  בעבודה  מגדריים שכר  פערי  ולה של  פס ה התופעבשעניינו  וך  סכס הדין הנכבד  מונח בפני בית    ך זה בהלי .1

פרקטיקות של  בנושא של עבודות שוות ערך,  בשל חוק שכר שווה,  כליתו  תהקשורות ב   גיות שונותובסו

ו סמויה  מגדרית  וב אפליה  לנשים  האופייניות  התנהגויות  של  של  משמעות  בפעולה  מגדרית  הטיות 

 .  וחברות רגוניםא

העיקריים שנועדו  המהווים את הכלים    שני החוקיםבכלל זה  , ות החקיקה בנושארולמלמרבה הצער,   .2

בישראל,   המגדריים  השכר  בפערי  שלטיפול  שכר  תשנ"ו  ווהחוק  ולעובד,  "  1996-לעובדת  חוק  )להלן: 

, "(ויות בעבודהון הזדמנחוק שווי"  )להלן:  1988-"ח, תשמוויון הזדמנויות בעבודהק שוחו"(,  שכר שווה

הש המגדפערי  בישרכר  נותרריים  בעינםאל  ארוכות,    לאורך   ים  את  והחוקים  שנים  מלהשיג  רחוקים 

 אל. צמצום פערי השכר בישר  ,ל הפחותלכ ו ,המטרה של מיגור

י  פערגין  בשהוגשו בישראל  ות  התביע מספר  למרות קיומם המובהק של פערי שכר מגדריים בישראל,   .3

בי זעו  נוהיכר  ש הרבים  את,זותר.  ם  החסמים  עובד  נוכח  בפני  המופלהעומדים  בדרך  ת  בשכרה  ית 

וי  ידי ביט א ל , כפי שבהגשת תביעה שכזו, ניהולה והוכחתההקשיים הרבים הכרוכים ב ו ביעה,  להגשת ת

 .  דין נכבד זההמונח לפתחו של בית במקרה  היטב

רך לעבודתו  א שוות עבודה שהיע  בצעתת מהעובדם  אלה נכונים במיוחד במקרים בהוחסמים    קשיים .4

אחד השינויים  שרות  למקרה(.  שתכר יותר ממנה )להבדיל מעבודה שווה או שווה בעיעובד אחר, המ  של

  ודה שוות ערך, וזאת על מנתההכרה בעבהיה  ר שווה, עם חקיקתו מחדש,  יל חוק שכהמרכזיים שהוב

גשו להכרה  הופורות  סתביעות  רק  ל  תית, הרי בפוע אפלית הנשים כאפליה קבוצתופעת  להתמודד עם  

ש בע שוות  בודות  כעבודות  מו,  ערךונות  הדין  במעטים  בתי  שוות  להכיר  כעבודות  שונות  עבודות  שתי 

 ך. ער

מהסיבותבנוסף,   .5 המגדל  חלק  השכר  הטיה  ריים  פערי  מבניתהן  ואפליה  המקרי.  מגדרית  ם,  במרבית 

ו  זו  אפהטיה  מכ ות  נעשליה  בלתי  מודאף  ווון  באופן  מאודעבלתי  וקשה  על    מדובר  .ןולאתרן  לזהות  , 

ם  , שיכולים לבוא לידי ביטוי בשלל דרכי, נייטראלים לכאורה מבחינה מגדריתסי התנהגותדפו  אותם

במהשובכל   השונים  העבולבים  יחסי  ל   -דה  סגרת  בחלוקה  וההשמה,  הגיוס  שונים  בשלב  שכר  דירוגי 

קיבובהסכ בנ מים  בארג  הליםציים,  קידוניים,  בדרכי  ועוד  ום  הארגון  בסופו    -תוך  ר  בד של  ואשר 

   .שיוויון מגדרי-, בין במודע ובין שלא במודע, אי ויוצרים יםמשמר
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  שווה  נוכח תכליתו של חוק שכר הישראלית, ערי השכר בחברה פשל  פסדתופעה הנ על מנת למגר את הת .6

על בתי הדין להכיר באופן רחב יותר בעבודות  ,  מידע עצומים בין המעסיק לבין העובדתהפערי  לאור  ו

  ראשונית  ית ראייתיתתשת  צגתלאחר הו,  הלהוכחבלתי אפשרי  נטל  על העובדת    לא להטי ל  רך,ת עשוו

כך   על  ערך,  המצביעה  שוות  בעבודות  הנטל  שמדובר  את  כ ל  סיקהמעאל  להעביר  מדובר  הוכיח  לא  י 

ערך שוות  לנבנוסף,  .  בעבודות  באל  להסתפק  אפליפה ו  וברורשהיא  ה  סקת  שו נה  לעין, אלא  מה  גלית 

 .  למגרןם התוצאה היא מפלה, ולפעול מקרים בהאותם יות ואותן אפל  אתר אתמנת ל  לפעול על עלינו

אלה,   .7 החסמים  כשבנסיבות  עובדת  האדירים  למרות  של  בדרכה  לעומבשכר  מופליתההעומדים  ת  ה 

שוות  ונה אולם היא  א ששהי  אפליה בעבודה   בשכר,  תאפליה מובהקבגין  תביעה  שת  מוג,  גבריםים  ובדע

אפליה שקשה  ה מועסקת העובדת, תית ב ה הממשלומבנית בחבר יה מגדרית מהט כל כולה נובעתהערך, 

ולאתרה מלכתחילה,   בית  לישנה חשיבות עצומה  מאוד לזהותה  זהדין  התערבותו של  קביעת  ל  ,נכבד 

על    זאת, ואויעד רתן ס י ולשימו את תכלית החוק,  גי ש  רךלהכרה בעבודות שוות עבנוגע  כללים ברורים  

   אל.  כר בישרפערי השלצמצום,   ערמציגור, וללפעול למת מנ

 

 המגדריים שכר י הפערב. 

 כללי  -רי השכר וגע לפענתונים בנ .1ב.

פערי שכר בין נשים לגברים מאפיינים את שוק העבודה בכל מדינות העולם: בשכר החודשי הממוצע   .8

 .  ממשדה בוע סקים באותההעו ים  ונשרים  ריים ונשיים ובין גבלשעה, בין משלחי יד גב רכוהחציוני, בש

ה .9 התעסו  השתתפותשיעור  בשוק  נשים  האחרונשל  בעשורים  נסק  וכיום  קה  כים,  הן    47%-נשים 

לנתוני הלשכה המרכזית לסטט  מהעובדים במשק. לשנת  קה,  טייסבהתאם  רה החודשי  כש  2018נכון 

שכרן  ,  2018בשנת  .  1( %6.31ער של  )פ   רע של גבו הממוצמשכרבלבד   %4.68-כשל אשה הוא    הממוצע

נשישי  ודהח של  ברוטו  8,546היה    ם הממוצע  ואילו  ש"ח  גברים  ,  אחרות,    .ח" ש  12,428של  במלים 

 בלבד. אג'   68.4שגבר מרויח בממוצע, אשה מרויחה בממוצע  ₪  1חודשי, על כל  במונחי שכר

עים ישירות  נוב, שהעבודה   בדלים בשעותהבקיומם של  היות מוסבר  ל  ג נהוודשי  הח ער השכר המגדרי  פ .10

    2למטלות הטיפול בבית בילדים ומשקיעות בכך יותר שעות מגברים. ות אחראייותר עדיין ם מכך שנשי

אשה    ,2018נת  שבגברים ונשים.  ן  יערי שכר משמעותיים ביש פ  ממוצע  שעתי  מונחי שכרבגם  ש  אלא .11

ב.  (16%של    פער)  רגבשכר השעתי הממוצע של  המ  84%ע לשעה  צויחה בממורה גברים    2018ת  נשכך, 

ב לש  66.30ממוצע  השתכרו  ונש ש"ח  השתכרועה  לשעה   55.70  רק   ים  אחרות,  .3ש"ח  המונחי    במלים 

 אג'.   84רק בממוצע ממוצע לשעה, אשה מרויחה שגבר מרויח ב  ₪ 1כל על שכר שעתי, 

ירים את פער השכר  גד המ  OECD-ה את נתוני  ציג  הל מקובל     OECD-ה  השוואה בין ישראל למדינותב .12

כפ השכר  המגדרי  גבר חציוני  הער  המיבין  ונשים  מלאועסקים  במשרה  זה,  ה.  ם  מדד  פי  ה שכר על 

כ  עובדת במשרה מלאהה  בישראלישה  של אהחציוני  ממוצע  ה גבר  77%-הוא  (.  22.7%של    )פער  משל 

ת הדבר  בגובה הפער. משמעו  מיא,חמ, הלא  במקום השלישי, ישראל ממוקמת  OECD-הבהתאם למדד  

ש המדהיא  היא  פח  השלישיתינה  ישראל  בשוויונ  תוהכי  המצב    ,OECD-ית  וביפן  בקוריאה  כשרק 

יותר.   המעודכניםגרוע  הנתונים  במשרה  2020לשנת    ביותר   לפי  עובדים  בקרב  המגדרי  הפער  גובה   ,

 
לסה  1 המרכזית  לקטטיסטיקהלשכה  לקרא,  נתונים  הבינל ט  האשה  יום  מס'  17עמ'  אומי,  ת   ,4  . 

e/DocLib/2020/067/11_20_067b.pdfmediareleastps://www.cbs.gov.il/he/ht 
צמרת2 חנה -הגר  נ   קרצ'ר,  בהרצוג,  יוליה  חזן,  אליהועמי  בן  הדס  בריירסין,  רונה  איגארב,  -,  המגדר:  מגדרי  -מדד  שיוויון 

  . ליר -וצאת מכון ון, ה2019בישראל 
 , שם.  1הערה  לעיל 3
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 . OECD4-מהפער הממוצע בקרב מדינות ה 70%-מלאה בישראל גבוה ביותר מ

  י גם ים באים לידי ביטויר פערי השכר המגד.  לניהו  תבעמדוונשים    בריםין גמשמעותיים בפערי שכר   .13

  השכר  פערי משכרם של מנהלים.    73%-כהממוצע של מנהלות עומד על  חודשי  השכר ה .  בעמדות ניהול

  ת מנהלו  של   השעתי  שכרן  .משמעותיים  עדין  ם ה  אך,  יותר  מעט  קטנים   ומנהלות   מנהלים  בין  לשעה

  תר יומרוכזות  מנהלות    שיםלכך שנלייחס    שכר ניתןחלק מפערי ה.  ליםמנה  של  משכרם  76%-כ  על  עומד

מגזר הפרטי וכן לעובדה שגברים מהווים  שכר מנהלים בנמוך ביחס לשכר  ה   ירותים הציבוריים שםשב

בכירורוב   ניהול  מא  .5ת בדרגות  נובעת  הפער  בדעות  יתרת  הנעוצה  מעסיקים  פליה  של  קדומות 

    .6ם טריאוטיפים מגדרייסבו

ום המשפחה.  בתח  יוחדמ ים בל נשבחייהן ש  שוניםבטים  על היהשלכות קשות    השכר המגדריים  ריפעל .14

מגב  שלהם  יכולתן  את  חד   ילים  ובמשפחות  -נשים  בעצמן,  ילדיהן  ואת  עצמן  את  לפרנס   הוריות 

ה-דו ומנציחים    םהוריות  זוגן  בבני  נשים  של  הכלכלית  התלות  את  המשפחה    ת אמעמיקים  דפוסי 

ן  חשבועל    , הביתלות  יהן ולטפל במטלד י  נשים הוא לגדל את פקידן העיקרי של  ם שלפיהם תהמסורתיי

 המשפחה.   מחוץ למסגרת   ,כליתכל , לרבות עצמאותפיתוח עצמאות

מעט בשנים  עד כדי חוסר תזוזה כ,  מאדואיטי  לאורך השנים הוא קטן  מגדריים  ההשכר    בפערי השינוי   .15

גלו  נןיש ות.  האחרונ משבהערכות  מלפני  הקורונהבליות  שב  על  ר  המגמות,  הכך  אף  שהפערי  ינתן  כר 

קשות בתעסוקת  שפגע    ,כיצד ישפיע משבר הקורונהלדעת    בשלב הזה, מוקדם עדייןכש  , להתרחבבו  שוי

 . בפרט על פערי השכרנשים בכלל,  

   חברות ממשלתיותברגות בכירות בדייצוג נשים חסר ב ושכר  ריפע 2ב.

ן נמנית  וג עליה, חברות מהסחברות ממשלתיותב ות  ות הבכיר גבדר ה המגדרית  לי הפ ייחס לזה נתבפרק   .16

כפול.  שהפליה  ,  המשיבה באופן  ביטוי  לידי  בדרגות  ית,  ראשבאה  הנשי  שהייצוג  נמוך  הבכירות  בכך 

דרגות הבכירות, הרי  גיע לליחות להמצנשים כבר    כאשרשגם  ,  שניתמשמעותי מהייצוג הגברי, ובאופן  

   מזה של מקביליהן הגברים.ם, ומקומ אופן משמעותי בנמוך בממוצע, שכרן  ש

)להלן:    ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורידבר  , ב2014משנת    ר המדינהמבקח  ״לפי דו   .17

המבקר״״ ל(,  דו״ח  ״2012שנת  נכון  הממשלתיות    68-ב ,  שרהחברות  מנכ״לים,  כיהנו  רה  שבהן 

בולט  לתיות  ירים בחברות ממשדרגי הניהול הבכ יתר  בקרב  . גם  7״ קיד זההגמוניה גברית מוחלטת בתפ

הנשיםשיע יושבהנמוך    ור  המשמשות  הנשים  של  הזעום  ״מספרן  כי  דירקטוריונים,  והודגש  ראש  ות 

א תרבות  על  מצביע  בהם  בכירות  ומנהלות  ממשלתיות  חברות  של  בעלת  מנכ"ליות  מושרשת  רגונית 

   8וף בהסדרת הנושא״. ועל הצורך הדחדפוסים מובנים של אפליית נשים 

דו״ח הממונה על להלן: " )  2018  יבוריים לשנתהשכר של גופים צדו"ח הממונה על  פורסם    2020  נייוב .18

זה"(השכר דו״ח  שונים    בחן  .  הממשלתיהיבטים  בהתאם  בחברות  קבוצות  לארבע  חלוקתן  תוך  ות 

  9. ולאופי הגוף או פעילות 

 
4 gap.htm-wage-nderehttps://data.oecd.org/earnwage/g 
 . 378בעמ'  "(,טרנרהלן: ")ל 377(, 2016) ספר סטיב אדלר", ת בשכרהקץ להפליה מגדרי"רויטל טרנר, ד"ר  5
 .11עמ'    ,"(ון, אופירזגלו, חסבו-דגן: ")להלן  2014, מאי  פערי שכר מגדריים בישראלבוזגלו, יעל חסון ואריאן אופיר,  -נוגה דגן  6

content/uploads/2014/12/EqualPay_mail1.pdf-a.org/wp/advp:/htt 
המדינה,    7 הבכימבקר  בתפקידים  נשים  הציבורי,  ייצוג  בשירות  )רים  מיוחד  ביקורת  עמ׳  2014דוח   ,)72  

new.pdf-shimab319274f8ab/na-9815-4528-1696-https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_238/0c441ed0. 
 .   "(דו"ח מבקר המדינה)להלן: "

 .  87, בעמ' שם 8
( 2020)  26דו״ח    ,2018לשנת  יבוריים  דין וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הצ  משרד האוצר, אגף השכר והסכמי עבודה,9

 .  "(דו"ח הממונה על השכר)להלן: " 44-59עמ׳ 

https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
http://adva.org/wp-content/uploads/2014/12/EqualPay_mail1.pdf
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_238/0c441ed0-1696-4528-9815-ab319274f8ab/nashim-new.pdf
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ה  דו״חממצאי  ל  בהתאם .19 על  הכל, ב  ,כרשהממונה  ל  סך  בתפ2018-נכון  הועסקו  ניהוליים,    קידים 

 ברוב המוחלט   .גברים  2,457לעומת  בלבד  נשים    767מתוכן  עובדים,    3,224-כ ות  רות הממשלתיבבח

הניהולי של   ממשלתיהתפקידים  בחברות  הועסקוים  משמעותי,ות  באופן  מנשים  ,  גברים    כך  .יותר 

כמנכ״ל,   73מתוך  ,  למשל שהועסקו  נשים  4%  קר  עובדים  לעומת   3)   היו    8מתוך  ;  (גברים  70  נשים 

עובדים    174מתוך    ;(גברים  8לעומת    אפס נשים)  היו גברים   100%למנכ״לֹ,    ה נעובדים שהועסקו כמש

שהועסקו כמנהלי מדור,    694; מתוך  (גברים  133נשים לעומת    41)  ו נשיםיה   24%כ״ל,  שהועסקו כסמנ

בקרב    שייה רוב ניועמ"ש ה , דובר ודי מזכיררק בתפקי  .(יםגבר   452נשים לעומת    242)   היו נשים  35%

   . 10חברות הממשלתיות ב פקידי הניהולת

ועו .20 הממוצע  שה  :דזאת  מלאה  כר  למשרה  הממשלתיותברוטו  בחברות  על  ,  2018נת  לש   לאישה   עמד 

לגברמ  72%-כ הממוצע  האיפיון,  ממשלתיתהביצוע  הבזרוע  .  השכר  החברות    קבוצת  כלל  מתוך 

מוצע השכר המהחברה למתנ״סים,    -ו  ינפנמקרה שלב  כת המשיבהשיי  אליה, קבוצה שהממשלתיות

, בעוד שהנתון המקביל לגבר עמד על  ש"ח  16,084עמד על  וטו למשרה מלאה של אישה המועסקת  בר

 .   ש"ח 21,880

מגדריים   .21 שכר  פערי  קיימים  הדו״ח,  ממצאי  הממשלתיותגם  לפי  בחברות  ההנהלה  עובדי  ,  בקרב 

ערי השכר בין  לצמצם את פנועדו    אלו כי חוזים  הדו״ח מדגיש  .  ם גלובלייםשייבחוזים אי  המועסקים

דומה בתפקיד  המועסקים  ונשים  שכר  ,  גברים  רכיבי  מנטרלים  הם  להרחבתהשכן    , ריםהפע  תורמים 

  26,345על    עמדשל אישה המכהנת כמנכ״לית  ממוצע  השכרה  ולמרות זאת,  כמו שעות נוספות למשל,  

   . 11( )! 00%1-כפער של  ,₪ 52,268על  עמדילה הגברי ש״ח ושל מקב

השכר  הממונה    דו״חלפי   .22 מ״על  בחחלק  הבכירים  שכר  בקביעת  נעוץ  בשכר  המגדרי  ברות  הפער 

ווג החברה לפי מאפיינים שונים  כ״ל, אשר גם הוא נקבע בהתאם לסיהממשלתיות כשיעור משכר המנ

של גברים  ו כן קיים ייצוג רב יותר  ים נוספים. כמ בהם גודל החברה, מחזור הפעילות ומאפיינים עסקי 

    . 12יווג גבוה לעומת סיווג נמוך״ים בסבכיר  בחברות בתפקידים

   המגדרייםלפערי השכר רמים הגו .3.ב

 יבותיהם. פערי השכר המגדריים וחקרו את סת ץ ובעולם בחנו אמחקרים רבים באר .23

ממ .24 שעולה  נוגהכפי  של  וא-דגן  חקרן  חסון  יעל  אופיר,  בוזגלו,  מגדרייעפ ריאן  שכר  בישראל רי   , 13ם 

פערי השכר בין נשים לגברים הם תופעה "  ",לקידום שכר שווה  - ךחלק מפרויקט "שוות ערשפורסם כ

  ."ייםבגדר מקרים נקודתליה מבנית ואינם ססת על אפהמבו

על  גורם המשפיע  עבודה והיקף המשרה כ עות הספר ששמבודדים את מ  חרלא כעולה מהספרות בנושא,   .25

השכר ונשיםב  פערי  גברים  בעול,  ין  עיקריים  ביים  גורמים  שני  הפערלרור  הושכר.  י  אחד  א  גורם 

תעסוקתית(  תעסוקתי ה  בידולה ,  שונים  בעיסוקים  ם מרוכזי  וגברים  ים שנש  לכך   ה הכוונ.  )סגרגציה 

   .משמעותי , באופןיותר תנמוכו   נשים מרוכזות  בהם בעיסוקים השכר רמות כאשר

 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/salary_suerior_report_public_body_2018/he/Publishes_Reports_salary_s

uerior_report_public_body_2018-full-version.pdf 
 .  95, בעמ' שם 10
 .  85 , בעמ'שם 11
 , שם.  שם 12
   .6הערה  ר, לעילן, אופיחסוזגלו, בו-דגן 13
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  ר אממבטרנר  רויטל  ד"ר    השופטת כבוד    כתבה,  וקתיבידול תעסשל    ה עהנוגעים לתופלענין פערי שכר   .26

עטה   לאלה  כי  פרי  מדעו"נובעים  ומסמעשה  קדומות  באת  בוחרות  טראוטיפים  שנשים  לעבודה  שר 

ת המאפשרים  למלא. כך למשל מעבידים רבים נתפסים במיתוס ה'בחירה' שלפיו נשים בוחרות מקצועו

  םם המעידים כי נשימחקרים רביך בופריתוס זה העם עבודה. מ  ריות משפחתית חותר של אשילוב נוח י 

והן גם אינן 'בוחרות'  סוג מסוים של עבודות    ת מסוימים או לעשות רקאינן 'בוחרות' להתרכז במקצועו

הילדי בגידול  להשקיע  "מעדיפות"  מלמאו  המציאות  הקריירה.  פיתוח  פני  על  נתקלות  ם  נשים  כי  דת 

נשים    ים אשר מניחים כיבודה וצרכנ לע  תיםידים, עמימצדם של מעב   קטיקות מפלותרומים ובפבמחס

 . 14ות כ'גבריות'" עבוד בעבודות אשר נתפס אינן מסוגלות או מוכנות ל

  נובעת האפליה  .  עקיפהבין ישירה ובין  ,  גרידאשל נשים    באפליה  מתבטא  לפערי השכר   גורם השניה .27

  :15בולטים שבהם הםשה, רמיםוג משורת

ונהואי;  העבודה  וקשב  נשים   של  ומן מיק  לע   והשפעתה  בבית  תדריהמג  העבודה  קת חלו .א הוג  ל 

העיקרי  תפקידן  את  הילדי  לראות  בגידול  נשים  במלשל  ובטיפול  נתפסות  ם  הן  הבית,  אכות 

  כמפרנסות משניות, כמי שתרומתן להכנסה המשפחתית משנית לעבודתן במשק הבית, לעומת

  16.משפחתם יקריים של בניהגברים אשר נחשבים למפרנסים הע 

 ;  לעבוד נשים  של המקצועית ןונכונות  יכולתן ילגב  מעסיקים ל ש תמוקדו דעות .ב

  שעות   מספר  פי  על  תפוקה  הערכת  כגון  המגדרי  השוויון  אי  את  המקבעות  תעסוקתיות  מותנור .ג

 ;  העבודה

נשים    -  גבוה  שכר  פני   על   תעסוקתי   ן חו בט  להעדיף   ונטייתן   נשים  של  יותר  נמוך   מיקוח  כוח .ד

שכר נמוך יחסית על  ל  רהיכימות בלית ברעבודתן, או מס  ורעבוך יחסית  שות שכר נמ רבות דור

עת מפערי הכוחות בין נשים לגברים בשוק  אות זאת נובת העבודה המבוקשת. מצימנת לקבל א

 רים.  העבודה אשר באים לידי ביטוי בדפוסי משא ומתן שונים בין נשים לגב

גרות  להתארגן במסם  ריבגות פחות מ, ונשים נוט שוק של עבודתןלנשים חסר מידע על שווי ה  .ה

שורות  אשר אינן ק  נסיבות אלו,גם  השכר.    לת לחץ על המעביד לשפר את תנאיע פהמאפשרות ה

במישרין לבחירות ולהחלטות של המעביד, משקפות למעשה הפליה נגד נשים, המובנית בשוק  

   17.עובדותנציחה את עמדת הנחיתות של נשים העבודה עצמו ומ

 

 ופעת פערי השכר  במיגור תהכרוכים הקשיים העצומים  ג.

 כללי . 1.ג

למרבה הצער, חוק שכר שווה וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה רחוקים מלהשיג את המטרה של מיגור   .28

נוכחר קטי שכנוגע לפערב   התביעות המוגשות  מספר ר בישראל.  ף צמצום פערי השכוא   ן מאוד. זאת, 

ה הרבים  עעו החסמים  בפני  המופלימדים  בדרך  ובדת  בשכרה  תביעה,  ת  הרבים  להגשת  והקשיים 

תביהכ בניהול  שכזו.  רוכים  במיוחד  עה  נכונים  אלה  בעבוד כאשר  דברים  ערך  מדובר  שוות  שהן  ות 

ליה המגדרית  ומהאפ  הפרותחלק נכבד מההדברים,  מטבע  .  ות שוות או שוות בעיקרן(וד להבדיל מעב)

בדווקא    הנעש  בשכר בעבודלא  לא  ואף  עבודות,  שונות אותן  עבודות  בשתי  אלא  בעיקרן,  שוות    ות 

 להוכחה.  ויים קשה לזיהוי  בעתשזו, קשה שכפליה א . ןמשקלחינת  שוות ערך מב אולם , בתכלית

 
 .  738' בעמ , 5הערה  לעילטרנר,  14
 .  3בעמ' , 6הערה  לעיל, בוזגלו, חסון, אופיר-דגן  15
 .  2-381בעמ' , 5הערה  לעיל ,טרנר 16
 .  384בעמ'  ,5הערה לעיל  רנר,ט 17
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שכר,  .29 פערי  בגין  תביעה  מוגשת  משכבר  אלה,  עבוב  בנסיבות  שהגין  ערךדות  שוות  כזו    ,ן  ובמיוחד 

בשכריסודה  שב מבנימטעמי  אפליה  שקשם  אפליה  היסטוריים,   / וים  לזהותה  מאוד  לאתרה  ה 

לעצ  בותחשינה  שי,  מלכתחילה ול ומה  הדברים,  של  מערכתית  ולדיון  בחינה  באפליה    משמעותי הכרה 

יבור  אצל צ  בנושא  מודעותהברת  להגתביא  של פיצוי כספי בגין האפליה,  , לצד פסיקה  . הכרה שכזובה

והנשים לעודד  ת,  זכויותיהןע פנשים  את  לאכוף  מנת  על  למעס,  ול  להותבהיר  להם  אל  כי  פלות  יקים 

   בדיוק.  ודהמדובר באותה עבכרן, גם אם לא נשים בש

 החסמים להגשת תביעה בגין פערי שכר מגדריים . 2.ג

 ה בשכר ילאפשל    קיומהת הקושי לזהו -  . חסם ראשון1.2.ג

כי  יבגין פערי שכר מגדריים להגשת תביעות  אחד החסמים הבולט  .30 במרבית המקרים,  ם הוא העובדה 

ני  נתו  כלל,רך  דבו  מיתיהם הגברים. זאת, מאחר עובדות כלל אינן יודעות כי הן מופלות בשכרן ביחס לע

ל שכם, זו  שכם א עובדיםת ועובד ים רבים, עובדים לך. כך, במקרכר של עמיתייך לעבודה אינם ידוע שה

העובד מקבל שכר גבוה מהעובדת, אלא שהעובדת כלל  או שווה בעיקרה,  מבצעים עבודה שווה  לצד זה,  

 אינה מודעת לכך.  

על אפליה בשכר בין    רלא מדוב  דווקא   שרכאה שבעתיים  אפליה בשכר, קש  לזהות קיומה של  הקושי .31

ם  ת במקוהקיימ באפליה מבנית  מדוברכאשר   ודה, אלאשכם באותה עב העובדים שכם מולשני עובדים  

ב אפליה  העסקההעבודה,  מבוססת  דפוסי  היתר,  שבין  התנהגות,  דפוסי  על  מגדר  גם  שבמרבית  ,  לפי 

 .  מעסיק, על ידי הואף לא מודעתוונת לא מכהמקרים נעשית בצורה 

   למעסיק  בין העובדת דעפערי המי ר נוכחהקושי להוכיח אפליה בשכ -שני  ם סח. 2.2ג.

  את  לגלות  האחריות  תמוטל  הבודדת  בדתעל העו  שבו"  התביעה  שתגה  מודל"   לע   שווה מבוססר  כשחוק   .32

שהיא  לעמוד בנטל ההוכחה    וכן   ראת פערי השכ, להוכיח  בפני בית הדין  נהעניי   את   אלהבי ,  השכר  רי פע

 .  העבודה  במקום גבר אחר שלה או שוות ערך וה, שווה בעיקרשומבצעת עבודה 

אח .33 מהשכל  שעל  ד  לעובדתהלבים  בשכרה,  המופלית  קשה  ,  הינו  תבניהו   ביותר. עבור  לל  הוכחת  יעה 

. זאת,  ומפרךה  קש  הליך הוא  (  פי חוק שכר שווה )וחוק שוויון הזדמנויות בעבודהכר מגדריים לפערי ש

בשל   והקשיים  בעיקר  ההוכחה  התובעת,  יהראייתי קשיי  העובדת  בפני  העומדים  הרבים  ע  בנוג  ןה ם 

עבודה  חמורים במיוחד כאשר מדובר ב  קשיי ההוכחה   רי השכר.לפען בנוגע  ות וה בעבוד שוויון  ת  להוכח 

 א שווה או שווה בעיקרה(.  עבודה שהישהינה שוות ערך )להבדיל מ 

זאת .34 שכשהמע  ,כל  הנוח הוסיק,  הגישה  בעל  למידע,  א  והזולה  המידע  מונע  ה  התובעת המ את    עובדת 

מועלה  כבר  ר  אף כאשיכך,  לפ  ה ולהתישה.הצלחת תביעת  ייכו חית את סיבמטרה להפ תיר אותו,  מסו

ש הרי  בשכרה,  מופלית  היא  כי  העובדת  אצל  הנתונים  לה    איןחשד  לאיסוף  הדרושים  הכלים  את 

הפל על  וההתיהמעידים  השגיתה,  לספנהגות  שלא  היא  מעסיקים  בקרב  נתוניםורה  לעובדות  אלה,    ק 

התכסות הגנ  תוך  של  של    הבאצטלה  פרטיותם  בנואחרים  דיםעוב על  רסף,  .  נוהגים  בים  מעסיקים 

כניס לתוך הסכמי העבודה עליהם מוחתמים העובדים, תניות סודיות בהסכם, המונעות מהעובדים  לה

   .  ילות עליהם סנקציות אם יעשו כןלגלות את שכרם לכל מאן דהוא, ומט

האומנם,   .35 ללכאורה,  יכולה  בדבקש  עובדת  צו סעד  לעבודה כבוד    של  מות  הדין  המובית  למעסיק  ,  רה 

ם. והרי, כיצד  ה בהליכים משפטייבדת כבר החלינתן רק לאחר שהעום אלה, אך סעד זה  ף נתונילחשו

להביא ראיות  רובץ עליה נטל כה כבד  כים משפטיים, ביודעה שבדת להתחיל בהליניתן לצפות מעו  זה

ראיות  ,  על הפלייתה לאסוף  את הכלים  לה  יש  בכדיבטרם  להעריך את  אלו,  יי תביעתה  סיכו  שתוכל 

 ?מראש
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עובדת מידע  פק לה לס מעט החוברי שכר לבנושא פעמעסיקים    על  חבותיל  לא הטהחוק  ,  לאחרונהעד   .36

גם אז המעסיקים  בנושא, ו   תביעה  גישהל  האפשרות  בירור  או  כנהשת זאת במסגרת הכאשר היא דור

  כלשהי עד   לפעולה  נדרש  לאלמעשה, המעסיק  .  עושים כל שביכולתם על מנת להימנע ממסירת המידע

נע  המשפט  בית  קבע  בו  עלרג )תיקון    והשו  , תוקן חוק שכרממש לאחרונה.  18פרה של החוק שתה הכי 

יהיו  ומעסיקים ציבוריים מסוימים,    םובדיע  518מעל  המעסיקים    מעסיקים   , 2021משנת  החל  , ו(6ס'  מ

לפי מין. י , בהתאצלם  דווח על השכרל  מחויבים הינו    בפרק הבא, התיקון האמור  פי שיפורט כ  יחסות 

    ג את המטרה. ישלהרחוק מ , אבל חשוב

,  (כב' השופטת טרנר)  זורי לעבודהית הדין האבידי  -על דין  פסק  לאחרונה ניתן  כי  זה,    ין בהקשרעוד יצוי .37

ומעשי    57327-01-18  נצ'()   סע"שב הרושמידות  מרדכי  נגד  בנבו  נוף  נקבע  (,  12.8.2020,  )פורסם  בו 

לח רשאי  יהיה  העסשושעובד  תנאי  את  את  ף  כולל  אם  קתו,  גם  סושכרו,  סעיף  על    זהבחו  דיותחתם 

בכך שגובה שכרו של העובד ורכיביו הם מידע  בית הדין לעבודה  ההכרה של    ה שלו מול המעסיק.עבודה

הופלו  משמעותי על עובדות שטוענות כי  באופן    הקלעשויה ל  ד, שהעובד זכאי לגלותם, של העוב  פרטי

תביעת  את  להוכיח  היא  ,ןבשכרן  תלויולם  הה  א  של  ברצונם  שכהקטוב  את  לחשוף  שלה  על  .  רולגות 

ידי המעביד  נגד העובדשהוגשה    בהקשר של תביעהניתן  ש   ,פסק הדין הפרת חובות אמון  לשטען    ,על 

בכ  וחובת  העובד,    קום אחר, על מעבר לעבודה במבעודו מנהל מו"מ    ך שגילה את שכרותום הלב של 

  , לות את שכרוים מהעובד לגסעיפים בהסכמי עבודה המונעגורפת של  פסילה  לקראת    לסמן את הדרך  

 .והמטילים עליו קנס בעשותו כן

האחרונה  אלהמבורכים  ים  ישינו למרות   .38 השפעובוודאי  ,  מהעת  התבררה  תב ניהותם,  טרם  יעה  ל 

של פערי  להוכחת  מגדריים  שכר  כר  חוק  )וחוק  פי  בעבודהשווה  הזדמנויות  קשה    הליךהוא  (  שוויון 

ש בהליכים  עשות שימולת לביכו  הפוגעים באופן קשה  , עצומים  ובדת קשייםבפני הע  , המעמיד ומפרך

   .יםכר המגדרישה  משפטיים על מנת למגר את תופעת פערי

שלישי  3.2.ג חסם  מ  -.  הליך  בלנהל  שלך הקושי  המעסיק  ההתנכלות  ול  של    ותופעת 

 דת שהגישה תביעה נגדם ם לעובעסיקימ

  ים ומד י של ממש העהווה חסם וקושהלך העבודה, מ ך, תוך כדי מ גד המעסיק שלך משפטי ניהול הלינ .39

 בפני העובדת.  

אצלם, סובלות  רבות, עובדות שמגישות תביעות נגד מעסיקיהן במקביל לעבודה    ם , פעמירעלמרבה הצ .40

י  ועה מטעם המעסיק, הבאות לידי ביט ם בתביעורבי ים הממהמעסיק ומהגורמ   מהתנכלות ומהתעמרות

  נהגה לעשות עד אותה   קבלת החלטות שהעובדתות ומעילוי וץ סמכויות, מידור מפבמופעים שונים: קיצ

התיש אותה,  על מנת להקשות עליה ול תפקידה  ונות על העובדת שאינן במסגרת  משימות ש  עת, הטלת 

 ם פרטיים.  והן, מקל וחומר, לגבי מעסיקימגזר הציבורי ביקים ונים הן לגבי מעס רים אלה נכ וכיו"ב. דב

עובדת שבנסיבות אל  .41 היאה,  כי  בידה להוכיח זאת, תשקול    יה יהואפילו  מופלית בשכרה,    התברר לה 

אהיט תב  להגיש  מעסיקהם  נגד  משפביעה  הליך  בלנהל  עצום  קושי  וישנו  מאחר  מול  ,  הדין  בבית  טי 

 ו.  ד אצלקביל להמשיך לעבו המעסיק שלך ובמ

לעו .42 שנותרת  המעשית  הברירה  אלה,  בין  בנסיבות  היא  היא    הראשונההאפשרות  ת:  אפשרויו  3בדת 

להגשת  משלה במקביל  לעבוד  שלךיך  המעסיק  נגד  ולהיותהתביעה  להתנכחש  ,  והתעמרות.  ופה  לות 

השכר המופלה,  להישאר עם    יך לעבוד אצל המעסיק,לא להגיש תביעה, להמשהיא    השניה האפשרות  

זה  ע  שפוג   דבר ובכלל  בעובדת,  הפנסקשות  בזכויותיה  העובדת,גם  של  שפגי   יוניות  לפצות  עה  קשה 

אפילבגינה ה ,  אם  בו  לתבוע  תרצה  ו עובדת  העבודה,  יחסי  ש תום  לכך  תקופלא  בכפוף  ת  חלפה 

העבודההיא    השלישיתהאפשרות    ההתישנות. מקום  את  מקום  לעזוב  הוא  אם  אפילו  טוב,  ,  עבודה 
 

   . 377, בעמ' 5הערה  לעיל, טרנר 18
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ר  בדות טובה בידי העובדת,  אף אחת מהאפשרויות האמורות איננה אפשר  . יקהמעס  ולהגיש תביעה נגד

 . הגשת תביעה  של ממש בפניהמהווה חסם 

 ועל רקע היעדר מידע בפרט  ביעה בכללת ת העלויות הכרוכות בהגש -רביעי חסם . 4.2.ג

ול .43 לתבוע  מנת  על  הדברים,  המטבע  נאלצת  כנו,  על  הצדק  את  ננקטה  עוהשיב  שנגדה  יות  המדינבדת 

   עלויות ניהול תביעה.את בלשכור שירותי עורכי דין ולשמפלה,  ה

הת כש .44 לשאת  צפויה  בו  הטרחה  ההליךר  ניהול  ועלויות  כ  ובעת  בכדאעשויים,  לפגוע    יותשלעצמם, 

  .תביעה הגשת  ף משמעותי בפני , דבר המהווה חסם נוסבגין פערי שכרשבהגשת תביעה 

 

 כים בגין פערי שכר מגדרייםהליול יהבנ הכרוכים ים כתימערה יים הקש. 3.ג

 שוות ערך המיעוט ההכרה בעבוד  - 1קושי . 1.3.ג

עם  ש  אף  על.  שוות ערךוט ההכרה בעבודה  שכר הוא מיעבמיגור תופעת פערי הים  רייקשיים העאחד הק .45

  רת תמו  שווה  לשכר  הזכות  -  שוויון  של  תרוי  רחבה   תפיסה  שווה  שכר  חוקודשת, החיל  המח   וחקיקת 

  בכל  הן  רןבעיק  שוות  או  זהות  שאינן  שעבודות  לקבוע  מהססיםעדיין    יןהד  שבתי  הרי,  ערך  שוות  עבודה

  , ראו לענין זה.  החוק  שמאפשר  כפי  זאת  לבחון  כדי  םוקיס יע  ת/מנתח  למנות  וממעטים  ךער  שוות  זאת

    .. להלן3.דפרק בבודות שוות ערך בהרחבה בדיון על ע

  פוהסעד שנפסק מצומצם בהיק  -קושי שני . 2.3.ג

מוכיחה   .46 שכהמציאות  של  בהליכים  הנפסק  הסעד  שווה,  י    כנגד רתעתי  וה  כינו חי   כלי  מהווה  אינוכר 

 . נשים אפליית

כפול .47 יש השלכה  מצננראשית, השה:  לכך  ה פעה  כלפי  הן תמריץ להגשת תביעה.  המונעת מתובעות,  ת 

תופעה  להמשך ה  , וגורמתבנושא  מעסיקים  של  ההתנהגות  שינויאת    מונעתשנית, השפעה מערכתית, ה 

 הפסולה של פערי השכר ולהנצחתה.  

  ןדי  פסק,  מ"בעבעצמך(    זאת  )עשה  סנטר  םוה'  נ  אורית גורן  1758/11  צ"בגלענין זה ראו את האמור ב .48

   . 17.5.12ם מיו

ואלי  דיבידהאינ  המודלתחולת    -בבעיית פערי השכר  היעדר טיפול מבני    -  3קושי    .3.3.ג

 ת וסנקציות על המעסיק אחריוהיעדר הטלת ו, הקבוצתי במקום המודל 

צתית  ה קבוא בעי הו   םם לגברייון בשכר בין נשיוו החלה מתבססת התובנה שאי הש האחרונות    בשנים .49

למיגור  ך,  ולפיכ להביא  מנת  ל   פערי השכר על  לפחות  לאו  יש  עבור מהמודל האינדיבידואלי  צמצומם, 

מב  שכר  וססיםעליו  ל  חוק  הזדמנויות,  שוויון  וחוק  פערי  שווה  של  הקבוצתי  בהיבט  שתכיר  חקיקה 

יש  יכולתן של נשים להגחיזוק    שוויון. לצד-של אי  כמקרה אינדיבידואלית הבעיה  תסווג אהשכר ולא  

במתבי המתמקדת  עות  חקיקה  להתפתח  החלה  הקיימת,  החקיקה  חיוב  סגרת  קולקטיבית:  בפעולה 

נתונים אודות פערי שכר מגדריים וכן לנקוט צעדים    לפרסםחון ולב   י והפרטיורהציב   קים במגזרמעסי

 .  רלצמצום פערי השכ

האירופ  2006-ב .50 האיחוד  בנושאצו  י  פרסם  האיחוד  ל  למדינות  החל  ומאז  שווה  יות  הנח  פרסםשכר 

המגדריים השכר  פערי  ולצמצום  הצו  ב  הרובד .  ליישום  עוסק  החדשה  בחקיקה  שקיפות  הבסיסי 

נתו   קים ובת מעסיבחתמקד  ומ כך  לאסוף  על  ולדווח  מגדריים  פערי שכר  בדבר  סקרים  לערוך  או  נים 

ה עובדילגופים  לאיגודי  ו/או  בכך  ודיו  .םעוסקים  נתונים  איסוף  פינלנחובת  בשבדיה,  קיימת    ד,וח 
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ח  חובת דיוו ה ולוקסמבורג. בדרך כלל חלה  אסטוני יה, אוסטרליה,  נמרק, קנדה, בלגיה, צרפת, אוסטרד

 . 19עובדים ומעלה  100המעסיקים ם יים וגדולי נונסיקים בימעעל 

וה  תיקון חוק שכר שו  -ריים  גדמ  חובת הדיווח אודות פערי שכר  נעשה צעד ראשון להרחבת  2014  בשנת .51

ונושאי  ל עובדים  ש  ופים שחלה עליהם חובה לפרסם מידע או לדווח על שכרי ג לעובדת ולעובד הקובע כ

חייבי המשרה,  לכלול  מגדראו  פרסום  ב  ות תייחסם  לפי  לנתונים  התיקון  בדיווח  לחברות  .  מתייחס 

מ תאגידי  עמותות,  נוספ ציבוריות,  ציבוריים  וגופים  וביוב  ע ים  שמוטלת  דיוו ים  חובת  בנוסף  ליהם  ח. 

 יות. שלתחברות ממ ל איסוף ופרסום נתונים לפי מגדר עלה מורחבת שהתיקון חובמחיל  

אוגוסט  בח .52 חוק,  2020ודש  סעיף    שווה  שכר   תוקן  לו  חוב  ,ב6והוסף  מעסיקיםהמטיל  על    גדולים  ה 

  , בהתייחסותבי()פנימי ופומ  שנתי  להציג דו"ח שכרציבוריים,  או  /ו  (עובדים!  518)המעסיקים מעל  

ר יהיו  ם כאמומעסיקיכן,  -כמו.  (2020-(, התש"ף6שווה לעובד ולעובדת )תיקון מס'    )חוק שכר  לפי מין

כעת  מחו העיבים  לידי  שאליה  ובדלמסור  בדבר הקבוצה  היא משתייכים  מידע  או  ופערי השכר  הוא   ,

  להנטאת  ו אליהעביר לסיק, ובי ויזום מצד המעלעבור לדיווח אקטיהיא   התיקון מטרת  . באותה קבוצה

ומם  כחה לקיל ההואת נט ,  בהיבט הזה, לפחות  להקלובכך  ם אצלו,  ר מגדריים של פערי שכלבחון קיומ

 .  שכר מגדרייםשל פערי 

  ערי שכרמם של פקיו אסוף נתונים ולהוכיח  להעובדת  ת על  ת האחריובמקום להטיל אבמלים אחרות,   .53

העבודה,   לחוק  במקום  התיקון  למעאמעביר  האחריות  במעת  שמדובר  )במקרה  עליו  סיק  שחל  סיק 

על(,  חוקה לאומטיל  החובה  את  ו ס יו  הנתונים  את  בנתלוף  למין.  התייחחם,  החוק  ס  תיקון  הצעת 

על  הח  הטילה אתה,  י ט עאתי    כ "ח  ל שהמקורית   עובדים.    100-למעל  מעסיק  מי שכל  ובות האמורות 

בעקבות התנגדותם של מעסיקים, ובהם התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר, שטענו כי זהו  

   דים.עוב 518-של יותר מעסיקים רק על מדבר החובה  סופו שלהוחלה בנטל רגולטורי כבד מדי, 

  צתיתכבעיה קבווהכרה בה פערי השכר    בבעייתת בטיפול  ממסוי הולך כברת דרך  לחוקקון האחרון התי .54

  דאי לא , בווצמצום פערי השכרא לעבודה ולא יבימו, לא יעשה את ה, כשלעצפרסוםאולם    ת,כתי ערומ

  סתמכתמו  י,המודל האנגלמתבססת על    , הצעת החוקלתיקון לחוק  ברי דברי ההסלפבאופן משמעותי.  

רגולציה   ה על  ללא  מגדריים    טלתעצמית  שכר  פערי  שיציגו  מעסיקים  על  אחרת  או  כספית  סנקציה 

פער  .  לעמדת שדולת הנשים נוכח עומק הבעיה, נדרשת רפורמה מקיפה במצב החוקי בישראל .בארגון

   .רשת ועיקשתשהוא תופעה עמוקה, מו השכר המגדרי

ו  די  איןלטעמנו,   .55 עצמית  ווסהל  ישברגולציה  מניף  בחוק  ואלקבוע  יישום  אפקטיבייםגנון    כיפה 

ממשלתי   יש:  כדלקמן גוף  למנות  זאת  ובכלל  החוק,  לאכיפת  המדינה  של  אקטיבית  אחריות  לייצר 

ולהגדיר שוויון הזדמנ  ,למשל)  בחוק את סמכויותיו  לעניין  בעבודונציבות  לקבוע כן,  -כמו.  (היות  יש 

שקי פומם  בחוק  בשל  שכר  הארגון  ערי  פלילית  מרמת  עבירה  להטי   -הווה  ובהתאם    ל מנהלית 

תכנית  סנק וליישם  לגבש  בארגונם  שכר  פערי  התגלו  אשר  למעסיקים  הזדמנות  מתן  לאחר  ציות, 

יזכה   לתיקון הפערים  תיקון  בשלב  שיימצא  מעסיק  כי  לקבוע  ניתן  מוגדר.  זמן  פרק  תוך  הפערים 

אזרחיות    ינותלחס עמתביעות  בגיובדישל  שכר,  ם/ות  פערי  חייבאן  הפערים  תיקון  לכלול    ך  יהיה 

טיבי של פערי השכר שהתגלו, וכן תיקון מכאן והלאה של הגורם לפער, ושינוי ארגוני  רטרואק תשלום

 .  למניעת היווצרות פערים חדשים כולל

כי   .56 מיצויין  למודל  שעברו  נוספות  במדינות  נעשה  כבר  מעס-ניעתיהדבר  דיווח  של  כך .  יקיםאקטיבי 

ירוג השוויון המגדרי של הפורום הכלכלי העולמי,  אש דבר  שנים  11ר  שמדורגת כב  ,איסלנד  :  20למשל 

למדינה הראשונה    2017הפכה בשנת  ,  2022על כוונה לסגור את פער השכר המגדרי עד לשנת    ושהצהירה

 
 שם.  19
20 ctices on Equal Pay (2019)od Praional Cases and Gon Commission, Nat.Europea 
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עים  הם מציבל תעודה מהמדינה המאשרת שעובדים לק  25-שמחייבת בחוק מעסיקים של מעל ל  בעולם

  הניתנת לשלוש שנים ודורשת)  למין ולמגדר. התעודה  ללא קשרערך שווה    עבודה בעלת שווה עבור    שכר

  מונפקת לאחר שהעסק מטמיע מערכת ניהול לשכר שווה לפי סטנדרט שנקבע בהנחיות ושניתן(  חידוש

להטמע  מפקח  מצד  בדרישותתאישור  עומד  לא  מעסיק  אם  ,  Centre for Gender Equality  -ה ,  ה. 

תיקון עם הגבלת זמן ואם המעסיק לא עומד    ממנו  לדרושרשאי  ,  חהרד הרוו ת משבחסו  מוסד עצמאי

 ים.  להטיל עליו קנסות יומי ך, ניתן בכ

בשנת    צרפת ל  2018אימצה  מעל  של  לפרסם    50-חקיקה אשר מחייבת מעסיק  במגזר הפרטי  עובדים 

פ   מידי אודות  מידע  בעסשנה  מגדריים  ופעולותערים  תיקו  שנעשו  ק  לצורך  ידו  בהתאם  על  נם, 

חברתיים  שנדונה  המתודולוגיל ושותפים  הממשלה  פעולה  בין  בשיתוף  נבחרו  אינדיקטורים  חמישה   .

הבדל נשים    זה:  ואחוז  בקידום  הבדל  שכר,  בהעלאת  הבדל  האם,  של  לידה  מחופשת  חזרה  בשכר, 

ה  קבע באינדקס, ובמקר וים שנד מסעסיק נדרש לעמוד בניקוהגבוהה ביותר בעסק. המ  במדרגת השכר

לבין העובדים לתיקון, שתוצאותיו חשופים  ק   בו,  עומד   שהוא אינו בינו  ניהול משא ומתן  יימת חובת 

לתיקון  לביקורת מצד משרד שנים  של שלוש  זמן  פרק  ניתן  הוא חשוף    ןכשבסיומ ,  העבודה. למעסיק 

 .  תקופהשקדמה לתום הרווחיו בשנה  מסך 1%לקנס מנהלי של 

 

 המשפטי ון טיע. הד

 שוויוןון ה. על עקר1.ד

 ללי . כ1. 1.ד

בש .57 מרכזית  יסוד  זכות  הינה  לשוויון  המש הזכות  השוויטתנו  עקרון  א פטית.  "מנשמת  הוא  של  יון  פו 

כולו"   שלנו  ואח'  98/69בג"ץ    -המשטר החוקתי  נ' שר האוצר  )ברגמן  כג  פ"ד   ,1  , לן:  )לה  698,  693( 

ט  שיטת המשפ היסוד של  -מערכי  הוא   -חר: איסור ההפליה  שמו הא וב  -"(.  ערך  השוויון  גמןענין בר"

.. הוא מנ: "רע698ן, בעמ'  ענין ברגמ לנדוי ב בישראל. כדבריו של השופט  שמת אפו של המשטר  יון זה 

  עלה גבוה מכל משכמו ומ  –החוקתי שלנו כולו".  עקרון השוויון הוא "עיקרון מן הראשונים במלכות  

ד  הוא חלק בלתי נפרה  ט, מהווחי המשפמצמ  ולה ומחלחל בכל צמח ויון ע ... עקרון השו שאר עקרונות

כל כל  של  הֶגנטי  המערך  העבודה    2671/98בג"ץ  -:כולהמשפט  -לימן  שר  נ'  בישראל  הנשים  שדולת 

    .651-650בעמ'  "(,השני הנשים שדולתבג"ץ " )להלן:  630( 3, פ"ד נב)והרווחה ואח'

הן בשורה    אתעותי וזתוח משמולפיון השוויון לעיגון  ה עיקרמדינת ישראל, זכ  קיומה של  במשך שנות .58

עבודה, והן בפסקי  ויון הזדמנויות ב ת ועובד, וחוק שוווה לעובדשל חוקים, ובכללם חוק שכר ש ארוכה  

 דינם של בתי המשפט השונים, בראשות בית המשפט העליון.  

ת  מאות, הקובעת שמדינזת העצק. תחילתו בהכרישראלי החקואמור, בדין העיקרון השוויון מעוגן, כ .59

רון  קיקה שמגבשים עיקו בדברי חגזע ומין", והמשכהבדל דת,    בין אזרחיה "בלי  וןים שוויראל תקי יש

, ש"דין אחד  1951  –חסים מיוחדות. כך למשל, קובע חוק שיווי זכויות האישה, תשי"א  זה במערכות י 

  ון בשכרשווי כר שווה בא להבטיח  חוק ש  לחוק(, .  1יף  פטית"... )סעלכל פעולה משיהיה לאשה ולאיש  

עו שוו   בדבין  חוק  תשמ"לעובדת,  בעבודה,  הזדמנויות  ש1988-חיון  של,  קיומה  על  ב  אסור  כל  אפליה 

תשי"ט  תעסוקה,  שירות  חוק  לעבודה,  התעסוקה  1959-הנוגע  שירות  לשכת  על  הפליה  איסור  קובע   ,

לע אדם  )סעיף  בשליחת  וחקיק  42בודה  נועלחוק(,  מיוחדת  לאפה  של  דה  מתקנת  העדפה  ה  האיששר 

 (. 1975 –תיות, תשל"ה חוק החברות הממשלל  א1סעיף )ראו 

הנזכרת להגיעה  אה  לשי .60 וחירותו, שעיגן את  -חוקעיל עם חקיקתו של  ההתפתחות  יסוד: כבוד האדם 

 ת לכבוד האדם. חוקית בגדריה של הזכות החוקתי-השוויון כזכות חוקתית על 
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כשנפ .61 מתרחשת  בשוויון  יחגיעה  שלאנקט  מי  כלפי  שונה  ביני קי  ס  הבחנהימת  וכדבר   הם  י  רלוונטית, 

,  749(  5, פ"ד מח)נ' דנילוביץ'  לישראל בע"מעל נתיבי אוויר  -ל א  721/94  בבג"צ  כבוד השופטת דורנר

 (: 30.11.1994)ניתן ביום   779

רי  חברתי  בחלל  פועל  אינו  השוויון  במ"עקרון  אם  השאלה  או  ק.  זה  קרה 

הפליאחר   ש  ה נוהגת  אבין  מדובר ווים,  שמא  שונה  בי  ו  שונחס  ,  םיכלפי 

   "ותל סמך התפיסות החברתיות המקובלמוכרעת ע 

עהעליון  משפט  בית   .62 המשעמד  בבג"צ  ל  מהפליה  כתוצאה  הנגזרות  הקשות  מרכז    7111/95מעויות 

עד    "הפליה מכרסמת  21, שם נאמר: (6.2.1996ביום  )ניתן    503,  485(  3, פ"ד נ)הכנסת  השלטון המקומי נ'

בני כל בין  ביחסים  ביניהנוא-ות  עש,  לבין  הפליה מצם  תחושת  ל  ם.  ולהמביאה  עשתונות  רס  אובדן 

  2618/00גם והוסיף וקבע בבג"צ  בהקשר זה, בית המשפט העליון    ברו".היחסים בין אדם לחמירקם  

היא    "ההפליה  ( כדלקמן:9.7.2001)ניתן ביום    57,  49(  5, פ"ד נה)שר הבריאותנ'  חברת פארות בע"מ  

ה  תיו, עד שלבסוף היא מביא דוומקעקעת את יסו  ת י, מחלחלהדמוקרט  שטריס המעה החודרת לבסר

 ו ולחורבנו". להתמוטט 

 הפליה מחמת מין היא מן הקשות שבהפליות. 2.1.ד

ומרתה.  יה זהה במידת חעקרון השוויון ואיסור ההפלייה הוכר כאמור כעקרון על, ואולם, לא כל הפל  .63

 בהפליות.  שות שמן הק חמת מין היא הפליה מ

 בעו כי:  בק ,658-659עמ' , בבבג"ץ שדולת הנשים השני אל חשין שי שופט מה  אתלתאר זיב  היט .64

הינה הפליה ֶגֶנִרית... אם יעדיף    –באשר אישה היא    –  של אישה  "הפלייתה 

א  תה   –אישה היא  או יפסול את לאה באשר –לוי את ראובן באשר גבר הוא 

רית היא  הפליה גנת לקולרית. דוגמה נוספה פרטיית ולא הפליזו הפליה גנר

נרית, כפי שכבר  . הפליה גחמת גזעוחמת צבע עורו או מלייתו של אדם מ פה

וצעת אנושות בכבוד האדם. אין לו לאדם שליטה על  מר, הינה הפליה הפ נא

ות גופו )נכה  ו לבן(, על שלממינו )נקבה או זכר(, על צבע עורו )שחור, צהוב א 

בגופוא שלם  האדו  כל  (.  את  בחייו  עשה  כדשבים  לרכוש  כולתו  כמה  וח י 

להיו לבר ודעת,  נוח  ומיטיב,  טוב  אדם  וישרת  נדח-יות  והנה  הו דעת.  א  ה 

גנטי או  מפ עליו, מאפיין  לו שליטה  ני אחרים אך בשל אותו מאפיין שאין 

 אחר". 

  663(  6)  ד נו, פ"ח'ארצי לעבודה ואבית הדין ה  ניב ואח' נ'נה  אית  6845/00בג"צ  הקשר זה בנקבע בכן   .65

 מן: קל כד(, דיןלפסק ה 28ף )בסעי

ה  וג ההפליה ובעוצמת זו אלא בס"ואולם עיקר הוא לא בהפליה בתורת שכ

המשפט כי לא הרי הפליה כהרי הפליה:  -יין זה קבע ביתשל ההפליה, ולענ 

הפליה    ת גזע, ולא הרילא הרי הפליה בהקצבת מענקים כהרי הפליה מחמ

רישיונות.  ה בהענן כהרי הפלי מחמת מי  גמח   הפליהקת    זע, לאום מת דת, 

מין   שבהפליותאו  הקשות  מן  כ  "היא  ולהלן  )ההדגשות  במקור  אן    -אינן 

 . (ג.ז.

 
 . 688, 673(  3, פ"ד נה)םתיאלי נ' שר הפנייקו 6741/99ג"צ בעניין זה ראו גם: ב21
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 : 132, בעמ' 94( 4, פ"ד מט)ןנ' שר הביטחו  מילראליס  4541/94בג"ץ  ראו גם בענין זה ו .66

שהוא פועל    לה, מעמדחות למופנד  עמכזו עומד ייחוס מ הפליה  ביסודה של  "

לקורבן    מובן, השפלה עמוקה טמונה, כ  ו הנחותה כביכול. בכך ממהות יוצא  

 ". ההפליה

בבג"צ   .67 בוכן  נתיבי  -אל 721/94בג"ץ  וכן  לישראל  על  דנילוביץ  "מבעאויר  מח),  נ'   ,  749  (5פ"ד 

 ברק(:  השופט ,זרו דאתוא, כלנשיאנה המש )מפי  763בעמ' 

היא," פסולה  הפליה  כל  בגדרן  אכן,  עצמן    אך  ההפליות  דרגות  של  ישנן 

חריפותה של ההפליה נגזרת מחומרת הפגיעה בעקרון השוויון. כך,    שונות. 

הפ יתרה  בחומרה  רואים  הננו  גז למשל,  בסיס  על  לליה  לאום,  דת,  שון,  ע, 

ג שיטסגבמיל.  עדה,  מעניקה  זו  הרת  הישת  חש משפט  רבביראלית  ה  ות 

 ". ..ליה על בסיס מיןולמנוע הפלצורך להבטיח שוויון בין המינים, 

 ה עקרון השוויון ואפליית נשים בתעסוק. 3.1.ד

חוקים, ל של  לומכדה באמצעות  הדין הישראלי מקדם את השוויון בין נשים לגברים בשוק העבוכידוע,   .68

להטמי וליישמטרתם  בין  ע  השוויון  את  לגבריםנשישם  הרלבנטייה הבמכלול    ם  אשר  ו ם,  יבטים 

מחויבו צביעים  מ הברורהעל  לעקירת  תו  המחוקק  המגדרשל  האפליה  של  השורשה  מן  ו" ית  על  , 

ין  ב(.  35ה  פסק  ,  אלאשוילי)ענין  "  ההחשיבות הרבה והדגש לנושא השוויון, כאשר מדובר ביחסי עבוד

  שכר דמנויות, חוק  ויון הז, חוק שו1954  -, התשי"ד  חוק עבודת נשיםהחוקים ניתן למנות, בין היתר,  

ה  מינ   למניעתק  חושווה,  התשנ"ח  יתהטרדה  ועוד1998  –,  כל  ,  מה  אשר  עם  ם  אחד  להתמודד  נועד 

 ית שונה. פליה בתעסוקה מזווא

ובפרט   .69 לגברים,  נשים  בין  העבודה  בשוק  בשכרשוויון  ומשוויון  בסיסי  יישום  הוא  בי,  של  רכזי  ותר 

 .  יםיון בין המינון הכללי של שו העיקרו

השוויוןטה .70 עקרון  במיוחש   מעת  בעולםובה  האדהתעסו  חד  לחיי  העבודה  של  מרכזיותה  בשל  ,  םקה, 

לסי ולהיות מרכזי  "מקור  הגשמ ה  משמעות,  ביןהפוק,  קשרים  אישית,  התפתחות  עצמית,  הגדרה   ,-

פורסם בנבו[  ]  ר אילןברסיטת בוניא  -ליבי וינברגר    209/10ע"ע )ארצי(  אנושיים ומעורבות חברתית" )

(6.12.12  .)) 

בית הדין הארצי לעבודה בענין  דינו של  בפסק  ,  מוטולה-דוידוב השופטת    כב'ת  א זאלבט  הוכפי שהיטיב  .71

  ( 28.12.16ניתן ביום  ,  בוסם בנ)פור  נה אילוז עיריית ירושלים נ' גלית קידר ודפ  1842-05-14ע"ע )ארצי(  

 ין: לפסק הד  34, בפסקה "(ת ירושליםיעירי עניןן: ")להל

אנובובע" חלק   דה  ש  מבלים  מרכזי  מאפיין  היא  מזמננו;  הגדרתנו ניכר    ל 

וכים למעמד חברתי וכן מעריכים את  ובאמצעותה אנו ז  העצמית וזהותנו;

ח את  להוסיף  יש  לכך  ויכולותינו.  העבודה  עצמנו    וההשתכרות  -שיבות 

באמצהמופק להת  -עותה  ת  בכבוד,  לאפשרותנו  חיינוקיים  ,  לאיכות 

לממש  וליכולת בחירונו  "את  את  ולכתוב  בפרט  תינו  כך  חיינו".  סיפור 

המודרניבחבר הכס ה  משאביו  בה  משלית,  אדם  של  חלקים  פיים  על  כים 

 ...".  משמעותיים של חייו

http://www.nevo.co.il/case/5962704
http://www.nevo.co.il/case/5962704
http://www.nevo.co.il/case/5962704
http://www.nevo.co.il/case/5721650
http://www.nevo.co.il/case/5721650
http://www.nevo.co.il/case/5721650
http://www.nevo.co.il/law/72507
http://www.nevo.co.il/case/2392324
http://www.nevo.co.il/case/2392324
http://www.nevo.co.il/case/2392324
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הפלע .72 של  הקשות  ההשלכות  כלפי  ל  במסיה  עמדנשים  העבודה,  הה  גרת  ,  מוטולה-דוידוב  תשופט כב' 

 :פסקה, כדלקמןבהמשך אותה 

כלפ" בהפליה  נשים  פי  בכבתעסוקה  את  ווגעת  מחזקת  שלהן,  האדם  ד 

פוגעת השלילי,  ה  דימוין  זובהערכה  הן  לה  דעוחברתית  מעצימה  ת כות, 

מגדרית )בידול תעסוקתי על    'סגרגציה'קדומות וסטריאוטיפים, מחזקת  

 על חייהן ועל סביבתן, נשים    עתן של השפ  בסיס מין(, מפחיתה את יכולת

כרותן של  גובה השתקתיות וביות תעסון הזדמנון ישיר באובדופוגעת באופ

אפשרותן לכלכל  הפנסיה שלהן וב  ת בזכויותנשים על כל הכרוך בכך, לרבו

 ".  ת עצמן באופן עצמאיא

, פ"ד  ח'ראל וא שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת יש  453,454/94בג"ץ  בדברים ברוח דומה נאמרו גם   .73

 : 515, בעמ' ("נשים הראשוןבג"ץ שדולת הלהלן: ") 501( 5מח)

נית על  תעסוקה והפעילות המשקית השפעה הרסים בתחומי הית נש פלי"לה

החברשו מעמדן  של  ויון  הפלייתן  המשקית  תי.  הפעילות  בתחומי  נשים 

ימי לאורך  השרשתן  את  שלה,  בדרכה  חברתיות  מזינה,  תפיסות  של  ם 

   מעוותות". 

נבו[ פד"ע  רסם ב , ]פועדנה חזין  -י אוויר  ועד אנשי צוות דייל     3-25דב"ע )ארצי( לג/ בהקשר זה ראו גם   .74

נו/ (;  1973)  365ד'   )ארצי(  ]פאחים אייזנברג בע"מ  -  ןיפלוטקשרון    3-129דב"ע  פ  ורסם,  ד"ע לג  בנבו[ 

 (. 26.3.08]פורסם בנבו[ ) .פ ילו בע"ממ.ד -ורלי מורי א 627/06ע"ע )ארצי( (; 1997) 481

שווה וק  חעל  .  2.ד הזדמנויותחוק  ו  שכר  הקבעבודה  שוויון  ועל  ביניהם  היחס  על  שיים  , 

 אמצעותםפערי השכר ב מיגור ב

חומור,  אכ .75 וויון  החוק הראשון הוא חוק שמגדריים.    פערי שכרנושא של  ב   עוסקיםכזיים  קים מרשני 

בשנת  הזד שנחקק  בעבודה  שכר1998מנויות  חוק  הוא  השני,  והחוק  שנחקק,    ,  ולעובד  לעובדת  שווה 

 (.  1964יותר משנת )וביטל חוק מוקדם  1996במתכונתו החדשה, בשנת  

 דלקמן: ה קובע כסור הפלי , שעניינו אינויות בעבודהלחוק שוויון הזדמ )א(  2סעיף  .76

ת, מעמדם ודה מחמת מינם, נטייתם המינידורשי עב   לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין"

, גזעם, דתם, גופית, היותם הורים, גילם-לי פוריות, טיפולי הפריה חוץהאישי, הריון, טיפו

מקלאומי  מוצאם,  ארץ  השקפתםותם,  מגוריהם,  מפלגתםום  ב  ,  שירותם  מילואים, או 

לשיר קרי מילוא אתם  שיות  או  בשירוים  הצפוי  כהגדר רותם  מילואים  שת  בחוק  ירות  תו 

תו או משכו, כמשמעותו בחוק  , לרבות מחמת תדירו1986-שמ"וביטחון ]נוסח משולב[, ת

 להם, בכל אחד מאלה: , הצפוי 1986-תשמ"ושירות בטחון ]נוסח משולב[, 

 ( קבלה לעבודה; 1)

 עבודה;   ( תנאי2)

 ; קידום בעבודה( 3)

 קצועית; למות משתה שרה או ( הכ4)

 יטורים;( פיטורים או פיצויי פ5)

 ".  עובד בקשר לפרישה מעבודה( הטבות ותשלומים הניתנים ל6)

http://www.nevo.co.il/case/18679556
http://www.nevo.co.il/case/18094355
http://www.nevo.co.il/case/26337
http://www.nevo.co.il/case/26337
http://www.nevo.co.il/case/26337
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 ל הזכות לשכר שווה:י ש סיסקובע את הכלל הבלחוק שכר שווה  2 סעיף .77

ו"עוב המו דת  אועובד  מ עסקים אצל  מ  עסיקתו  עבודבאותו  זכאים  קום  ה, 

ערך;  שווה בעיקרה או עבודה שוות    דה, עבודהעד אותה עבווה ב לשכר שו 

לענין גם  תחול  זו  עבורו    הוראה  או  לעובד  מעסיק  שנותן  אחר,  גמול  כל 

לעבודת  "בקשר  זה,  חוק  לענין  אחר"  ו;  תוס  -גמול  הנאה,  כל  טובת  פת, 

מענקקצו נלוו בה,  תנאים  לכ,  תשלום  הוצים,  תשליסוי  בשל אות,    ומים 

שימו רכב,  מכסת  החזקת  בטלפון,  נוספש  ספרות  שעות  רכישת  ות, 

בי תגמו מקצועית,  כל  או  ברכב,  שימוש  כסף,  גוד,  בשווה  או  בכסף  אחר  ל 

 ". אם אינם שכר עבודה במישרין או בעקיפין, והכל אף

שנאמרו  .78 הדברים  זה,  דין  בית    ידי  על  והנה  שווהנכבד  שכר  חוק  ,  36בסעיף    ,אלאשויליבענין    ,על 

 כדלקמן: 

מתוך מטרה למגר ענף    1964חוק שכר שווה לעובדת ולעובד נחקק בשנת  "

שוק התעסוקה, והוא פערי שכר בין גברים לנשים. אמנם  אחד של הפלייה ב

צפות לקיומם של פערי שכר בין קבוצות עובדים, בעיקר  בשוק חופשי יש ל

הבדלי שישנם  זאת,  ככל  עם  עבודות.  סוגי  בין  ענייניים  שמדובר  ם  ככל 

ניתן   לא  אחת,  עובדים  קבוצת  של  חולשה  של  תולדה  שהם  שכר  בפערי 

ענייני   צידוק  לכך  את התופעהלמצוא  למגר  מזה   .ומכאן צמחה השאיפה 

נשים    למדים על קיומם של פערי שכר ביןשנים שהנתונים הסטטיסטיים מ

לגברים. הדבר בא לידי ביטוי בשני היבטים מרכזיים. האחד, בתשלום שכר  

נמוך לנשים בהשוואה לגברים. ההיבט השני של תופעת פערי השכר קשור  

ב  מצב  שזהו  תעסוקתית,  מסורתי  לסגרגציה  שבאופן  מקצועות  ישנם  ו 

ב הנשים  שריכוז  מפני  ל"נשיים"  הוראה,  נחשבים  סיעוד,  כגון:  גבוה  הם 

ת אלה מתאפיינים, ככלל, בשכר  עבודה סוציאלית, מזכירות ועוד. מקצועו

 נמוך יחסית למקצועות אחרים שבאופן מסורתי נחשבים "גבריים".

שני .79 בין  היחס  התכ  על  ועל  שהחוקים  השונה  יפילית  שניהם,  כל  של  דבריה  השופטם  -דובדוי ת  ב' 

 :  43סעיף ב, יםעירית ירושל  , בעניןמוטולה

בי  הפער  לבין המציאות  ן השוויון"נוכח  עלי ספר  נרתם המחוקק  הרשום   ,

יש דרך  במסגרת  ליצירת  השכר,  אפליית  לתיקון  יותר  ו"אגרסיבית"  ירה 

גם: )להלן  שווה  שכר  בשהחוק חוק  חוקק  אשר  החוק1996נת  (  נוקט    . 

יעות  בתבלת  זו המקובושונה מ  דמנויות, וק שוויון הזונה מזו של חבגישה ש 

השהמבוס עקרון  על  להסות  הזדמנויות  וויון.  שוויון  מחוק  ומהדרך  בדיל 

חוק שכר שווה הוא חוק  דים עם טענות אפליה, " השגרתית בה אנו מתמוד

קורבעל תפיסה חדשנית...   עהחוק  תיגר  בלת...  וויון המקול תפיסת השא 

שם  במשק, ולמגדריים  י השכר החזיתית בפער  ק היא להילחםתכלית החו

פוטר אכך   ק   ת התובעת מהצורךהוא  או עקיף(  להוכיח  )ישיר  שר סיבתי 

 (.  547מרגליות, בעמ'  -" )רבין גורם המין לבין פערי השכר בין

http://www.nevo.co.il/law/5150/2
http://www.nevo.co.il/law/5150/2
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 : עירית ירושליםלפסק הדין בענין  55ובהמשך, בסעיף  .80

הזדמנויות  שוו  "חוק להגןיון  ככלל  לש   נועד  הזכות  העל  ברמת  פרט,  וויון 

ל זכלומר  על  של  הגן  העבשהי  רטהפכותו  בשוק  אליו  פי  חס  על  יהיה  ודה 

וק  כותו לקבוצה מוגנת. בהיותו חם רלוונטיים ולא על פי השתייקריטריוני

יכול   הזדמנויות  שוויון  חוק  סיבתי,  קשר  הוכחת  ומחייב  פרטים  על  שמגן 

לסיי באו בלבד  מוגבל  שכר  פן  פערי  בצמצום  כע    ת אמשקיים.  -ללמבניים 

ב הזה  חהחסר  למלא  שא  שכר  שעיקרון   נוצר  הוא  ה.וווק  הבנה  מתוך 

לא יצליח לחסל את פערי  עוגן בחוק שוויון הזדמנויות  האישי המ  השוויון

שהם  השכר, גורמים  העבודה  בשוק  קיימים  למעסיק   חיצוניים שכן 

ספציפיים,   ו  או ועובדת  בתבניות  העבושתלויים  מקום  של  דה הטיות 

להצהמסוי קשה  אך  ולם  עליהם  מגליהפויוצרים  הוכיחם,  ביע  דרית  ה 

בהמבנית שפורט  וכפי  בהתאם  לעיל.  את  ,  רחבה  מצריך  שווה  שכר  חוק 

מפלה; הוא מתמודד חזיתית עם פערי  בעת להצביע רק על התוצאה ההתו

התוצאה   מישור  על  רק  מתבונן  שהוא  בכך  פערי    -השכר  קיימים  האם 

לנשי גברים  בין  ללכוכך    -ם  שכר  יכול  ההפהוא  את  גם  העקיוד  פה  ליה 

  לפסק הדין(. 55)סעיף   "ותרי קהוהעמו

ח .81 שבהתאם,  שכר  לתו וק  ורק  אך  הזרקור  את  מפנה  פוה  של  קיומם  ולעצם  המפלה  שכר  וצאה  ערי 

חוק שוויון  נה להפלות )בדומה לבפועל. לצורך הוכחת עילת תביעה מכוחו לא רק שאין צורך להוכיח כוו 

, ובמילים  שקילת גורם אסור  לביןר  שכן פערי הסיבתי בי להוכיח קשר    גם אין צורך  ות(, אלאהזדמנוי

 רותם של פערי השכר.  ל המגדר היא שהביאה להיווצלהוכיח כי לקיחה בחשבון ש  רךאין צו  - אחרות

82. "" קובע  למעשה  עוחלוטה חזקההחוק  בין  בשכר  הפער  שלפיה  המבצעים  ,  לעובדת  עבד  בודה אותה 

קיומה   על  מחממצביע  הפליה  מיןשל  )בג"צת  הגורן "  אי הדג;  כך (.  קורמב  נהשה  אם  נועד  החוק 

באופ עלהתמודד  חזיתי  במן  כי  הבנה  תוך  השכר,  פערי  סם  על  להצביע  קשה  המקרים  יבה  רבית 

עירית  )ענין    "קיומםיש למנוע את    -קונקרטית שגרמה להם ותלויה במעסיק המסוים, ולמרות זאת  

 (.  43פסקה   ,ושליםיר

בהקש .83 יצוין  כי  עוד  זה  השתר  מיישווה  שכר  חוק  ר  בנוגלאאת  לה  המורמיגע  שהובילו  ם  דויקים 

רי שכר  ו, בקבעו חזקה חלוטה לפיה פעוהאם הם בשליטת המעסיק אם לאקרה נתון  להפליה בכל מ

המנויים ההסברים  )מסוג  "פנימי"  הסבר  להם  הובא  ה לחוק  6בסעיף    שלא  פ(  אסוריםם   . ערים 

באחריותו  ,  ידךמא דיון  מכובמסגרת  מעסיק  שוויון של  חוק  צו   תוהזדמנוי   ח  לבחוןיש  כמה    רך  עד 

ך  השכר המגדריים, כאשר אין צורבמישרין או בעקיפין, לפערי    זו שגרמה,של המעסיק היא    התנהלותו

יטריונים שמשפיעים  להוכיח כוונה להפלות, וגם הפליה תוצאתית ועקיפה )למשל באמצעות קביעת קר

 ה.  בפסיקה כאפלי( הוכרה אחרת על שני המינים

דרי בעבודה בכלל  על רקע מג או שוות ערך כמו גם איסור אפליה  דה שווה  ה לעבו ו ושל שכר שהעיקרון   .84

בפרט,  בין  מעוגנים  ובשכר  משנת  -באמנות  כבר  ה .  1957לאומיות  ארצות  ברוב    -OECD-בהתאם, 

 .  ין בעבודהסרת אפליה על רקע מ קיימת זה שנים רבות חקיקה האו
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לחקיקה לעיל,    האמורכל  למרות   .85 הביאה  לא  פעה  זאת  .  רחבהכתופעה    המגדרייםהשכר    ירצמצום 

העוסקים  חוקים ההפרת חובת השוויון.  ססת על מודל אינדיבידואלי של חקיקה מבובשל העובדה שה

  לגלותוטלת האחריות  בו על העובדת הבודדת מש"  מודל הגשת התביעה"על  מתבססים  בשכר שווה  

, עבודה שווה בעיקרה עבודהתה  אוגין  שב  כיחהולו,  שפטיינה לבית המענ  תאלהביא  פערי השכר,  את  

ערך שוות  עבודה  מבצעת,    ,או  גבר.  שהיא  משל  נמוך  שכר  מקבלת  רבים בועוד:    תאזהיא  מקרים 

במסגרת  נדר המשפטי  שים  עיסוקיםלההליך  להוכ  ניתוח  מנת  זאתעל  הדין,  יח  ממהרים    ובתי  לא 

וגם אולמנות מ הסעדים  רך.  שוות ע  בעבודותר  כי ים מאוד להעטממ,  הם מונמחה לניתוח עיסוקים, 

הם   גם  מקנה,  הנפיצויי  -  ינדיבידואליםא  רקיעבשהחקיקה  לצד  שהמעסיקם  מבלי  יידרש    פגע 

ב יותר של אפליה  כלי  אלה לא  ית המדינות סעדים  מקום העבודה. במרב לבחינה רחבה  י  חינוכהיוו 

 . 22אבנוש של מעסיקים  נוי ההתנהגותביאו לשייית נשים ולכן לא הוהרתעתי כנגד אפל

 

  " שוות ערך" העבוד. 3ד.

   קיומהרקע והראציונל ל  .1.3.ד

שכר .86 לשלם  השווה    החובה  וגבר  אלאשה  היתה  מבצעים  עבודה  אותה  עוד  קת  הישראלי  בחוק  בועה 

היינו    ".וה בעיקרהעבודה שוה עבור ", נוספה לחובה זו, החובה לשלם שכר שוו1973בשנת  .  1964נת  מש

העיקר  השכר  נקבע  להשוואת  שהמבחן  עון  ללא  בין  העבודה,  של  העיקרית  מהותה  הוא  לעובד  ובדת 

   .יה בין עבודת העובד והעובדתצורך בהשוואה מדוקדקת על כל פרט 

דש  חה וק בחהחידושים הגדולים אחד ק שכר שווה מחדש, וההסדר הקודם בוטל. חוקק חו 1996בשנת  .87

שונה,  , לראאת המעסיקים  חייבעיקרון זה  .  וות ערךדה שעבו  ורעבגם  בזכות לשכר שווה  הכרה  היה ה

  .ן ערך שווהעבודות שאינן שוות, אולם יש להמבצעים אמנם שאשה וגבר, ר שווה ל לשלם שכ

ובה    ישראל,   ידי -על  לאומי, שאושררה גם-של ארגון העבודה הבין  100גם באמנה מס'    קיים  זה   עיקרון .88

 WORK OF"  –נוסח  הוא מכפי ש  ד עבודה שוות ערך,ולעובדת בעל שכר שווה לעובד  נקבע העיקרון ש

EQUAL VALUE".   

ואהמלעבודות    "עבודה שוות ערך "וספת  ה .89 גבר  או שוות    ות שוות עבוד )ולא רק    ה שה בשכר שווזכות 

הנמוך  השכר   - עסוקתיפעת הבידול התתו מ הנובעיםפערי השכר נת להתמודד עם על מנעשתה בעיקרן(,  

, לעומת שכר גבוה המשולם עבור  ד שרוב העוסקים בו הם נשיםתפקיאו  מקצוע  דה בהמשולם עבור עבו

או   במקצוע  העועבודה  שרוב  גבריםתפקיד  הם  בו  זה    .סקים  בהקשר  שנאמרו  הדברים  דברי  בהנה 

   :החוקההסבר להצעת 

שוו " לשכר  הזכאות  עקרעקרון  הוא  ערך  שוות  עבודה  בשל  יסוד  ה  ון 

יום ברור כי  כ...    ן בשכרהשוויו  בדבר  אוניברסלי מכוח אמנת ארגון העבודה 

לבין שכר הגברים הוא השכר הנמוך    אחד הגורמים לפער בין שכר הנשים 

. דעה  מקצועות או תפקידים שרוב העוסקים בהם הן נשים  המשולם עבור

באר אירופה,  במדינות  מקובלת  ובקנד זו  ה  ה.ה"ב  בזה  המוצע  ולך  החוק 

האירופי  האיחוד  החברו  בעקבות  בו  והמדינות  בת  את  שקבעו  משפטם 

את היקף    הזכאות לשכר שווה בשל עבודה שוות ערך; הוא מרחיב   קרוןעי

בחוק היום  הקבועה  השכר  השוואת  ולעובד,    תחולת  לעובדת  שווה  שכר 

 
לו  דגן בוזג, מרכז אדוה, שוות ערך )להלן: "מבט בינלאומי  –ות לצמצום פערי שכר מגדריים  מדיני  בוזגלו ויעל חסון,נוגה דגן    22
 http://adva.org/wp-content/uploads/2015/06/Policy_guide_mail1.pdf"(. חסון -
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ע  בכך 1964-התשכ"ד לגבי  רק  לא  תחול  השכר  אושהשוואת  שווה    בודה 

 . 23ך" בד, אלא גם לגבי עבודה שוות ערשווה בעיקרה בל

העק .90 השונירונועל  בבס ת  העומדים  כתבה    יסם  ערך,  שוות  בעבודה  טרנההכרה  ד"ר  השופטת  ר,  כב' 

 :24ענין זה אמרה בבמ

האלמנטי" הסתכלות    –המהותי    ןהשוויו  ןבעקרו םהמרכזיי םשלושת 

ל ש  ןלידי ביטוי בעיקרו םבאי  –בתוצאות והכרה בשונות    ןקבוצתית, שוויו

ער שוות  עבודה  בעד  שווה  ב ך,  שכר  מכיר  זה  של  אפשרות  מודל  שעבודת 

שבה םשוני ם באלמנטי  ןתתאפיי םנשי מאלו  שונות  בהתנסויות   םאו 

עבודת בכישורי  ןבי) םגברי  של םמאופיינת   םשנשי םשוני םשמדובר 

  ן העבודה או בהעדפות שונות בנוגע לבחירת מקצוע, ובי םמביאות אל עול

ו  ם. אך אין בשונות זלגברי םעבודה אשר מכפיפה נשישמדובר בסביבת ה

 " .בהכרח שכר שונההצדיק כדי ל

 :25בהקשר זה ' רבין מרגליות, ריה של המלומדת, שהנה דבו .91

שווה   מודל " לשכר  מ   הזכות  ערך  שוות  עבודות  שכר  עבור  בפערי  תמקד 

לנשים. הוא אמור לסייע בצמצום    קתי בין גבריםשמקורם בבידול התעסו

השכר לנ  פערי  שיאפשר  נשבכך  בתפקידים  בצדם  יים,  שים  נמוך  שהשכר 

היו לעובדים  שכר  השוואת  לתבוע  גבריותר,  עבודות  שהשכר  ת,  מבצעים 

יותר, גבוה  בהם  מחקרים   המשתלם  ערך.  שוות  בעבודות  שמדובר    בתנאי 

בשוק העבודה, כך שתעסוקת נשים  מצביעים על כך שקיים בידול תעסוקתי  

ובתפקיד  מרוכזת שהשכבמקצועות  נשיים,  מהשכר  ים  נמוך  בהם  ר 

לעובדים )מקצובמקצוע  המשתלם  נמוך  הנשים  ריכוז  שבהם  עות  ות 

 ."כר חלק מפערי הש גבריים(, וכי בידול תעסוקתי מסביר

 ד מוכיחים אותהכיצועבודת שוות ערך מהי . 2.3.ד

   דלקמן:כ מהי עבודת שוות ערך, קבע על כן  וק שכר שווה לח  3סעיף  .92

בודות אף אם הן אינן אותן עבודות או ע  ות ערך לחברתה,יראו עבודה כשו"

בעלוה הן  אם  לזו,  זו  בעיקרן  מבחינת  שוות  היתר  בין  שווה,  משקל  ת 

ומבחינת  הכישורים,   לביצוען  הנדרשים  והאחריות  המיומנות  המאמץ, 

 ."התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות

  )פורסם בנבו,  אירית בן משהקומברס נ'    114/09עע)ארצי(    בעניןשוויון, נקבע  נוגע להגדרת קבוצת הב .93

  באופן   שייעשו  צריך  השכר  תלהשווא  הזכאות  בסיס  וקביעת  השוויון   קבוצת  הגדרת "  כי,  (27.1.2010

  לקריטריונים   בהתאם  ",שבו  והעיקרי  החשוב  והחלק  המבוצע  התפקיד  של  המעשי  תוכנו  לפי,  ענייני

    .(לפסק הדין 14יף וק )סעלח 3בסעיף  הנקובים

 
   .  373עמ' ב, 2377, ה"ח 1995-ה שוות ערך, התשנ"ה ד עבוד ולעובדת בע צעת חוק שכר שווה לעובד ה 23
 .  390בעמ'  ,5הערה  עיללטרנר,  24
"מרגליו-רבין'  ש  25 שכר מגדריים  (ירוץ)ת   ההסברת  לפערי  דיןהשוקי  פסק  בעקבות  זא)  הומסנטרס  :  בעצמעשה  אורי(  ךת  ת  נ' 

 .295בעמ'  ,("ות רבין מרגלי)להלן: " 447-494, "ע, נ' תשהפרקליט, גורן"
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בהוהמורכל  ע .94 והמורכב כחבות  בכלל,  השוויון  קבוצת  המת  שחדת  יוות  היא  להוכחה  מסוימת  עבודה 

  ן )להלן: "עני  (26.07.07)  מדינת ישראל נ'  שושנה כרם    222/06עע  בכבר נקבע בענין  אחרת,  שוות ערך ל

 :כדלקמן, "(שושנה כרם

מעגלי" שלושה  מגדיר  החוק  רואים  שאנו  עוכפי  קבוצות  של  בדים  ם 

ן הוא, לכאורה, פשוט: עובד המבצע  ל הראשו המהווים קבוצת שוויון. המעג

שוו זכאי לשכר  זה מתייחס לעובד המבצע תפקיד  "אותה עבודה"  ה. מצב 

הזהה לזה של זולתו. כך, למשל, קופאי במרכול או טלפן בחברה המעניקה  

 ה טלפוני מבצעים "אותה עבודה" ממש.  שרות מענ 

ל עובאך  שני  תמיד  מבצעיםא  משרה"  ב"אותה  המכהנים  "אותה    דים 

הממשלה   משרדי  של  הכלליים  המנהלים  כל  האם  למשל,  כך,  עבודה": 

תוכן  מ בשל  ביניהם  להבחין  יסוד  אין  האם  עבודה"?  "אותה  בצעים 

והע למרותם  הנתון  האדם  כח  והיקף  הפעילות  היקף  וצמה  התפקיד, 

, האם הקופאי  לדוגמת המרכול  התקציבית הנתונה בשליטתם? ואם נחזור

כמו מוכר הגבינות באותו מרכול? או שמא  עבודה"  במרכול מבצע "אותה  

בע  שווה  ב"עבודה  כלשון  מדובר  שווה  חוקל  2  סעיף יקרה",  כאן  שכר   .

כבר ו  השאלה  יותר  כלמורכבת  של  העיסוקים  בניתוח  כרוכה  אחד    היא 

 עלי התפקידים ומציאת הנקודות השוות והשונות ביניהם.מב

  חוק ל   2  שבסעיף מתגמד לעומת הקושי שבבחינת המעגל השלישי  קושי זה  

זה   ,שכר שווה יותר מזה של  ו מעגל  הוא מעגל ה"עבודה שוות ערך".  רחב 

נ כאן  בעיקרה".  שווה  "עבודה  או  עבודה"  להגדרה  "אותה  המחוקק  צרך 

 לחוק...   3 בסעיףמיוחדת המצויה 

  דים שאינם זהים ו, על פניה, קשה ליישום שכן במקרה של תפקי הגדרה ז

שוואו   "משקל  מהו  ברור  לא  מבחידומים  המאמץ,  ה"  הכישורים,  נת 

 ם אינו דבר המובן מאליו. המיומנות והאחריות וכו'. השוואת העיסוקי

בבחינת   וכרוך  מורכב  עניין  הוא  נתון  שבחוק במקרה  יישומה של הגדרה 

ין  ישומה של ההגדרה שבחוק במקרה נתון הוא ענימדוקדקת ומקצועית. י

דומים זה לזה    תפקידיםברורה ומסודרת, שהרי לא כל שני    הטעון הוכחה

   ..."או שווים זה לזה מן הבחינות שנקבעו בחוק

 ת שוות ערך ה בעבודומיעוט ההכר. 3.3ד.

.  ום פערי השכרלצמצ  כה מודל השכר השווה עבור עבודה שוות ערך לא נחל הצלחה במאבק  עדכאמור,   .95

ו וניה הכרוכים בשיים  הקהחסמים  די ביטוי,  באים ליה מגדרית בשכר,  בגין אפלי תביעה    ול שלהגשה 

ן  גיבם המוגשים  א רק שמספר ההליכיל.  בודות שוות ערךופן מיוחד, כאשר מדובר בעובא  אתביתר ש

ממעטים ביותר להכיר בעבודות שוות ערך,  תי הדין  הרי שבר,  שווה הינו מועט ביות  פרת חוק שכרה

 .  זה שוא הליךנ בדיוק כפי שאירע במקרה 

למ .96 ב כך  ראלינידם    1576/99)ב"ש(  עבשל,  בע"מ   נ'  ואלקטרוניקה    נדונה (,  5.11.2003)נבו,    חשמל 

גדוליהשאלה   שוות ערך למכירת מוצרי חשמל  האם מכירת מוצרי חשמל  בית  קטנם היא עבודה  ים? 

בע מדובר  שלא  קבע  הנכבד  והדין  מאחר  ערך,  שוות  המבודות  הכישורי  והידע  הנדרשים  טכני  כירה 

ומורכבמו  למכירת שונים  גדולים  מוצרי    יותר  יםצרי חשמל  הנדרשים לשם מכירת  מאשר הכישורים 

http://www.nevo.co.il/case/25388
http://www.nevo.co.il/case/25388
http://www.nevo.co.il/case/25388
http://www.nevo.co.il/law/5150/2
http://www.nevo.co.il/law/5150/2
http://www.nevo.co.il/law/5150
http://www.nevo.co.il/law/5150/2
http://www.nevo.co.il/law/5150/2
http://www.nevo.co.il/law/5150
http://www.nevo.co.il/law/5150
http://www.nevo.co.il/law/5150
http://www.nevo.co.il/law/5150
http://www.nevo.co.il/law/5150/3
http://www.nevo.co.il/law/5150/3
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 .  חשמל קטנים

גם .97 תביע נ נידו,  םכרושנה  שענין  ב,  כך  של  ה  כמ שהועובדת  תה  העסקה  של  ועדה  וטענה  כנסת  נהלת 

ים אישיים,  עסקו בחוזאחרת, והו  נסתשל ועדות כ  שהיו מנהלים,  גברים אחרים  3ל  לאפלייתה אל מו

ות  וד דחה את הטענה שמדובר בעבודות שוות או עבית הדין הנכבד  בכרם היה גבוה משכרה.  לפיהם שש

ערך,  ווש הוכח  ת  לא  כי  התוקבע  של  תפקידה  בין  לביןדמיון  הוועדות    ובעת  מנהלי  של  התפקיד 

   .האחרים

  בית ידי  -על  ,(21.9.2008נבו,  )  קומברס  שה נ'אירית בן מ  7342/02  (עב)ת"אבבענין  הניתוח שנעשה  גם   .98

ניתוח הינו  לעבודה,  האזורי  ערך  מצמצם  הדין  שוות  עבודה  של  ,  קבעזורי  האהדין    בית.  להגדרה 

עליה  ש  החלטה ב של  ש  נדחה,הערעור  פרעבודתו  הפיתוח  קוימנהל  במחלקת  שוות  טים  אינה  עבודתו 

ים  מדובר בתפקידכי  "  עת לאחר שהשתכנ זאלקת השיווק,  ייקטים במח ערך לעבודתה של מנהלת פרו

אינםשוני אשר  שוויון   ם  קבוצת  באותה  אותם  לכלול  אין  ולפיכך  במהותם  פרויקט  מ....  .דומים  נהל 

מתואר  הכספים,    בשיווק  מחלקת  התפעול,  הייצור,  הפיתוח,  גורמי  בין  והמתווך  המתאם  כגורם 

ה  עם לקוחות, יכולת שיווקית, עבוד יכולות תקשורת ההנדסה והלקוח. ממנהל פרויקט בשיווק נדרשות

ג והכרת השוק הבינלאומי.  ומול  נסיעות לחו"ל  גורמים בחברה,  בין  לוגיסטיים בחברה, תיאום  רמים 

לחידוד ההבחנה, נאמר כי עיקר עבודתו של  ן הנדרש ממנהל פרויקט בחטיבת הפיתוח.  זאת, בשונה מ 

פנימית  היא  הפיתוח  בחטיבת  פרויקט  אחראי  מנהל  הוא  בחטי  וכי  מנהל  ואילו  המוצר  פיתוח  בת  על 

אצל  השיו וההטמעה  המכירה  על  אחראי  שהוא  באופן  החברה  בתוך  הלקוח  של  כשגריר  משמש  וק 

 .  (לפסק הדין 15יף סע ) "הלקוח בקשר למוצר

   : המגדריים רי השכרפעתופעת  המשך קיומה של לת הסיבות הוא אח מיעוט ההכרה בעבודות שוות ערך .99

בייקו" נוסף  הוא    שוםשי  להמודל  הדין  בתי  של  שעההיסוס  בודות קבוע 

  נידם . בעניין  בכל זאת עבודות שוות ערך  שוות בעיקרן הן  שאינן זהות או

ירת מוצרי חשמל קטנים כעבודה שוות  להכיר במכ  ודהסירב בית הדין לעב

תו של מנתח  על חוות דעגדולים, וזאת בהסתמך  ערך למכירת מוצרי חשמל  

במקרה.  םעיסוקי על ,הז  אם  דובר  בסעבו  שבו  להן  שיש  משותדות  ף  יס 

וכישורים שונים, לא נראה    ידע, מיומנות  רחב, נקבע כי העבודות דורשות

ב ימהר  הקרוב  בעתיד  להכיר  כי  הדין  שונותית  כבעבודות  אחיות גון  , 

 .26"מקצועיות וטכנאים בבתי חולים כעבודות שוות ערך

 לעבודות שוות ערך בנוגע   קמאבית דין  כבודוטעות של ות מתפיס. 4.3ד.

  יר בעבודה המבוצעת על ידיהכלא  ושפט את התביעה, מאחר  דחה בית המיק זה,  ת  נשואגם במקרה   .100

כל הכבוד, בפסק דינו של בית הדין  ב  העובדת כעבודה שוות ערך לעבודות האחרות. כפי שנראה מיד, 

   . כבד זהדין נחייבות תיקון של בית ות, המ קש קמא נפלו טעויות

 שווה" לקלהוכחת "מש  תן לבחוןשני השיקולים  . 1.4.3ד.

בעלות משקל שווה, בין היתר מבחינת  אחרת, אם הן "וות ערך ל עבודה תהא שע כי  ק קוב לחו  3סעיף   .101

המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן  הכישורים,  

על  עיד  לה  יםיכול ש קריטריונים נוספים  ישנם  ך ש צביע על כמ",  ן היתרתיבה, "ביימוש בשה".  מבוצעות

בעבודות   שווה"ות "משקבעלכך שמדובר  לאל ,  ל  בסעיףבנוסף  מיומנות  )  ו המנויים  כישורים, מאמץ, 

הנדרשים והן וע לביצ  ואחריות  ה ,  שבהם  הסביבתיים  מההשא   . (ותמבוצע  ןתנאים  היא  אותם  לה  ם 

 
"מרגליו-רבין'  ש  26 שכר מגדריים:  ה  (ירוץ)ת   ההסברת  לפערי  דיןשוקי  פסק  זא)  הומסנטרס  בעקבות  בעצמעשה  אורי(  ךת  ת  נ' 

 . 530בעמ'  ,("ות רגלירבין מ)להלן: " 494-447, "ע, נ' תשהפרקליט, גורן"
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 ? ה שוות ערךאם מדובר בעבוד  על מנת להכריע  לשקולאותם ניתן נוספים קריטריונים 

   :ק הדין(פסל  118סעיף  ) מןקלד, כבנדון קביעה מוטעית, עם כל הכבוד, ין קמאדינו קובע בית דק סבפ .102

הפררוגטיבה  " מעסיק  בידי  קיימת  עדיין  הנוהג  המשפטי  במצב  לטעמי 

כיר  להחליט ולקבוע שתפקיד מנהל מחלקת הביטחון חשוב יותר לארגון וב

 .  "ר בהתאםשכר תפקידה של התובעת ולקבוע פערי יותר מארגון מאש

לבחון כדי לקבוע  אותם יש    ריוניםהקריט.  ביסודהטעית  מו  דין קמא של בית  זו  קביעתו  ם כל הכבוד,  ע .103

בדבר    בידי המעסיק  הותרת ההחלטה  אובייקטיבים.חייבים להיות  ,  ערךמדובר בעבודות שוות  אם  

לארגון התפקיד  אובייקריטר שמוגדרים  בלי    ,חשיבות  לגדמנו,  כך  לצורך  קטיביםיונים  שכר  ת  חוק 

  .ת בשכרהמגדרי פתח לניצול של מעסיקים ולהנצחת האפליה מהווה ו, תכליתוו שווה

יקטיבית של המעסיק בדבר חשיבות התפקיד לארגון כגורם שיש להתחשב בו  יכרה בתפיסה הסובה .104

  ןתפקידיהככלל,  מאחר וי נשים,  ורית כלפאפליה אפרי  יש בהבבחינה אם מדובר בעבודות שוות ערך,  

  .כנחותים יותרדי הארגון י-פסים עלנתשים נ של

ועוד:   .105 של  זאת  העמדה  להנצחת    קמאדין    תביקבלת  מאפשרת  תביא  והיא  מאחר  מגדריים  פערים 

ובין בדיעבד,  , בין מראעוןטלמעשה למעסיקים ל יותר, עבודות    םעבודות שהשה ש  משלמים בעבורן 

גבש בהם  מועסקים  עבודות  רים,  ככלל  לארהן  יותר  ולפיכך  ןגוהחשובות  שכר,  בגינן  גבוה   משולם 

  . יותר

ן של נשים לשוק  בדבר תרומת  ות מגדריותהוא תפיסים  ר המגדריופעת פערי השכאחד הגורמים לתהרי   .106

ו נמוכהחהעבודה,  נשיםה   שיבות  ידי  על  המבוצעת  לעבודה  העובדות    ניתנת  שרוב  בתפקיד  הן    בואו 

 : 27הקשר זהב ר רויטל טרנ ד"ר'ב השופטת כשל ה י . הנה דברנשים

חלחלה אל פרקטיקות השכר במשך שנים  תופעה של פערי שכר מגדריים  ה"

נשים  א של  תרומתן  בדבר  מגדריות  תפיסות  על  נבנית  שהיא  תוך  רוכות 

של   המחשבה  בדפוסי  השתרשו  ספק  ללא  אשר  תפיסות  העבודה,  לשוק 

החבר ושל  נקמעבידים  ללא  ואשר  כולה,  מניעתיים  ה  צעדים  יטת 

   . יה אי אפשר לשנותן"יהפוזיטייביים 

ידי  -האזורי בתל גולו בבית הדין  גלבתיק זה ממש, בנקבע  זה,  ר  ובהקש .107 גיסיןב'  כאביב, על  ,  השופטת 

 ( 15.2.2017יום טה מהחלל 35ן )סעיף כדלקמ

, רזיםמכ,  רכש  –  שונים  מתחומים,  ושונות  רבות  מטלות  לבצע  היכולת  גם"

  זוכה   ואינה  יתכן,  שבפני   וז  בתביעה  לתובעת  ביחס  הנטען  כפי,  דועו  הדרכה

  לאישה   כלכלי  תגמול  ליתן  לנכון  רואה  אינו  והמעסיק  מאחר  הראוי  לתגמול

  חלק   שזהו  מוצא  נקודת  מתוך,  הנזכרים  התפקידים  שלל  את  המבצעת

סע"ש  )  עיסוקיה   לשלל  כלכלי  מחיר  תג  ליתן  צורך  ואין  לארגון  מתרומתה

למתנ"סים  ע   40124-10-16 החברה  נ'  בביוף  קהילתיים  זים  רכמ   –לית 

 .  (35, סעיף 15.2.2017, החלטה מיום בישראל

, ואם הן  אם שתי עבודות הן עבודות שוות ערךלבחינה  מחוקק מבחנים אובייקטיבים,  הקבע  כדי  לא ב .108

ורים  יות, המיומנות, הכישמידת האחרריטריונים האובייקטיבים של  עו הק. כך נקבבעלות משקל שווה

קריטריונים  ת, כוצעות העבודם מבובה  תייםסביבהתנאים  וה  ודהעבה והמאמץ הנדרשים לשם ביצוע  

   ות לארגון.ווי בערך העבודהשלבחינת 

 
 .  406-405. ראו גם בעמ' 401, בעמ' 5הערה  לעילנר, רט 27
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חשיבות התפקיד    לל וכלל לא.רלבנטית. כלא  לארגון    מידת החשיבות של התפקידאין אנו אומרות ש  .109

לב רלבנטית  בהחלט  ה חילארגון  עבודות  נה  שתי  עבה אם  שוון  שהודות  אלא,  ערך.  בנות   געהחלטה 

ה יכוללחשיבות  לא  לארגון  החלטתותפקיד  על  להישען  בנויהסוב  ה  המעסיק  של  לכךיקטיבית   .גע 

לכזו  חלטתו  ה בסעיף  שיקולים  העל  תבסס  החייבת  כישורים למשל,  )  3הנמנים  מיומנות,  אחריות, 

כל פרשנות אחרת תביא  מדידים.  ו  םיביאובייקטשיקולים    היינו,  -    או שיקולים מאותו הסוגומאמץ(  

נשים.בה כנגד  ותפעל  מגדרית,  להטייה  ביקורת  בנוסף,     כרח  להפעיל  יכולת  להעדר  יביא  הדבר 

  .על טענת המעסיק לעבודה שאינה שוות ערךשיפוטית 

האמור   .110 על  מ הדין    לפסק  121בסעיף  גם  בית  שקשה  טעות  למד  הכבדין  ל  בכל  הנוגע  בכל  וד,  קמא, 

של   הדין  בלתפקידו  בעבובתית  להכרה  ע   ה דביעה  בשוות  המזכה  שווה.  רך  הדין  שכר  את  בית  רואה 

שיבות והתרומה של כל תפקיד  מידת הח את    י המעסיק ואמור לקבוע במקומותפקידו, כמי שבא בנעל 

שנ.  לארגון הדברים  בסעיף  הנה  הדיןלפס  121קבעו  בעבודו":  ק  מדובר  אין  כי  דעת  בר  לכל  ת  ברור 

ך קביעה שמדובר בעבודות שוות ערך אין די  אני סבור כי לצורבניהם גדולים מאוד.    דומות וההבדלים

כאמור, מאחר שמדובר בתפקידם מתחומים    נית דומה או תנאים פיזיים דומים.להוכיח כפיפות ארגו

יכול לשים  אין בית הדין    -ת ראויה של מומחה לניתוח עיסוקיםואופי שונים לחלוטין ובהעדר חוות דע

החשיבות והתרומה של כל תפקיד לארגון ומתוך    את עצמו בנעלי המעסיק ולקבוע במקומו את מידת

 . "לם לכל בעל תפקיד כאמורכך את השכר שישו

המעסיק הוא אשר קובע   הדין הנכבד לטעות כפולה. ראשית, כשקבע כיבכך נתפס בית הכבוד, כל  עם .111

לבוא  עצמו כמי שאמור  סבר לעיל, ושנית, כאשר ראה את  ו של התפקיד לארגון, כפי שהואת חשיבות

 . קיד לארגוןתפשיבות והתרומה של כל את מידת הח במקומולקבוע , ועסיקלי המעבנ

ותרומה של תפקיד לארגון,  המגדריות  נוכח ההטיות,  כאמור .112 שכר שווה קבע חוק    בקביעת חשיבות 

ותרומתו  מ חשיבותו  למדידת  אובייקטיבים  תפק  של בחנים  לארגון.  כל  מדידים  יד  אלה  מבחנים 

בסעיף   כישורים  אחריות,  –  שווה  לחוק שכר  3קבועים  לביצוע העבמיומנות,  ודה , מאמץ הדרושים 

, רלבנטיים,  העבודהעל משקל שווה של    עידיםיטריונים נוספים, המקר.  ותנאים סביבתיים לביצועה 

ש מגדריתידיםומד  אוביקטיבייםיהיו  ככל  הטיה  ללא  להכ.  ,  בבבואו  מגדרית  ה  לאפליתביעה  ריע 

ערך  בשכר שוות  עבודות  ל,  בגין  הדין  בית  וובחעל  הללו,  הקריטריונים  את  מדובר    להכריען  אם 

כן  ויש לו את הכליםבודות שוות ערך,  בע דובר במאמץ מיוחד שעל כבוד בית הדין אף לא מ  .לעשות 

שמפע שיפוטית  לביקורת  לב  בשים  כדבר  לעשות,  לעבודה,  הדין  בתי  החלטות  ילים  על  שבשגרה 

 .על פיטורים, החלטה על ניוד וכיו"ב"יומיומיות" של מעסיקים, כגון החלטה 

 בעבודות שוות ערך שמדובר היא  ות בין העבוד היעדרו של פער מובהק משמעות. 2.4.3ד.

  ר מובהק בין עבודות היא משמעות היעדרו של פעקמא,  ן של בית דין  נקודה נוספת שעלתה בפסק הדי .113

בית  כ ונות.  שו קבע  ב"  :מאק  דיןך  קושי  מעוררת  זו  שהמסקנקודה  היא  שעה  הדעת  מחוות  נות 

ביחס  שהת שרק  אלא  נבדקים,  שמונה  מתוך  השביעי  במקום  שקיבלה  הציון  מבחינת  מדורגת,  ובעת 

מהם   זאת,  לשנים  עם  מובהק".  "לא  פער  על  מדובר  האחרים  לגבי  ואילו  "מובהק"  פער  על  מדובר 

מתעלמת הדעת  חוות  שהתובע  מסקנת  דות,  מכך  אכן  מטעמה,  המומחה  לשיטת  נמוך  גם  יותר  רגה 

שקיב  הציון  נקודת  מבחינת  ואין  מאחר  עצמה.  את  להשוות  ביקשה  אליהם  הגברים  ממרבית  לה 

דוע המסקנה שהפער לא מובהק מחייבת לגזור שהשכר צריך להיות לא ברור מהתייחסות להשוואה,  

 ".לפסק הדין( 67 )סעיף ...שווה
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בה .114 זופאמור  הוא,    סקה  אף  כל  מלמד,  ההכבוד,  עם  התכלהבניעדר  על  שווהית  ת  שכר  חוק  , של 

אלו בהכרח אינן  עות של עבודות שוות ערך?  מיוחד בכל הקשור לעבודות שוות ערך. הרי מה המש מב

כולות להיות עבודות שונות לחלוטין, אלא שיש להן משקל  בעיקרן. הן יאו עבודות שוות    אותן עבודות

בין ש שנקבע ש  שווה. ככל א שמדובר בעבודות שוות הית הדבר  משמעו,  י עבודותתאין פער מובהק 

 . ןערך וכי יש לשלם שכר זהה בגינ

י בשלב שבו נבחנת טענת המעסיק שאמנם  כ  נכבד זה  דין  ביתהדגיש  ,  ושליםיר  עיריתבענין  יתרה מזו:   .115

הנמנים בסעיף  ם  בודה שוות ערך אולם ישנם שיקולים המצדיקים את פערי השכר )השיקולי בר בעמדו

לחוק6 ש  ,()א(    יש   אלא ,  הלגיטימיים  קולים השי  רשימת   מתוך  שיקול  על  סתמית  הבהצבע  די  לאהרי 

  רלוונטית   משמעות  בעל  הוא  הנטען  השיקול  כי  היינו,  לאורו"  מתחייב "  השכר  שהפרש  להראות

  שיקול  אותו  לבין  בשכר  הפער  בין  מידתיות  להראות  יש,  בנוסף.  העניין  בנסיבות  בשכר  ערפה  להצדקת

 (.שם  הפניותוה הדין קלפס  51  סעיף, עירית ירושליםענין )

י .116 אלה  גם  דברים  בעבודות  לב  שלפים  מדובר  אם  לאו.  הבחינה  אם  ערך  ב שוות  הזה,  גם  די  שלב  לא 

קולים  יש רכיבים בעבודה אחת שאינם מתקיימים בעבודה אחרת, מבחינת השילמעסיק להראות ש 

תהיה    לאלוטין,  לח  ר בעבודות שונותם, ובמיוחד כשמדוב, מטבע הדברירילחוק. ה  3המנויים בסעיף  

 . ת. די להראות כי אין פער מובהק בין העבודותאנבחנים במסגרת זת גם בשיקולים הזהות מוחלט

זה    אין,  , נניח יותר מאמץ3מהשיקולים המנויים בסעיף  אם נדרש בעבודה אחת יותר  במלים אחרות,   .117

כי   ב משמעות הדבר ש אומר  ותכ יישוות ערך.  שאינן  ת  עבודו מדובר  האחרת    ם בעבודהנדרשי למשל,  ן 

לקבל  מכלול, ו ם כשיש לשקול אות יקטיבים, מדידים,  , אובי קוליםל של שיס מדובר ביותר מיומנויות.  

כי כאשר מעסיק טוען  . באותו הקשר, יצויין  שוות ערך לעבודה ב'  החלטה אם כמכלול עבודה א' היא 

חייב  השכר מת  שהפרשות  א עליו גם להר  כי על כן יש פערים בשכר,בודות שוות ערך, ושאין מדובר בע

 . 28שמצדיק את פערי השכרדות הוא ות, וכי אכן ההבדל בין העבוהעבודכתוצאה מהשוני בין 

 עיסוקים יתוח ונ, ערךת שוות וההוכחה להוכחת עבוד נטל. 3.4.3.ד

לקד  ור,כאמ .118 מנת  החוק על  תכלית  את  את    ם  השכר  תופעת  ולמגר  הקושי  ו דריים,  מגה פערי  נוכח 

מקורבהצבעה   הפיה,  האפל   על  מהצורטר  העובדת  את  להומחוקק  מופליך  שהיא  בשל  כיח  בשכרה  ת 

להראות  עלנה. כל שמי מ, שבגין אותה  זהיה  היא  גבר המבצע את  נמ בלת שכר  קעבודה  וך משכר של 

עבודה ערך  אותה  שוות  עבודת  ל.  או  החוק,  של  הכובד  מרכז  עבר  מדושבכך,  האם  בעבודאלה   ות בר 

י  שהקולעומת זאת,  אמיתית.  שאלה  אין  ,  בעיקרהאו עבודה שווה    ודהעבר מדובר באותה  אש. כשוות

  .שאינן שוות, אולם הן שוות ערךמדובר בעבודות אשר כ מתעורר

שאין קשר סיבתי  בטענה  שווה,    לתביעה מכוח חוק שכר מאחריות  עוד    יכול לחמוקאחר ומעסיק לא  מ .119

וביןב השכר  פערי  שהמגדר,    ין  מנת  הרי  לחמאלהתנער  על  יפעריות  אצלו,  מגדריים  שכר  ה  עש רי 

דות שוות ערך. שנית,  ובעבודות או ב אותן עכלל לא מדובר ביטען שים. ראשית, הוא  המעסיק שני דבר

 הרי שיש הצדקה לפערי השכר.  רך,  עבודות שוות עאם מדובר ב פילוא טענתו זו תידחה, יטען כיאם 

בהםמבגם  הרי   .120 שמדובאין    קרים  לספק  שוותמקום  בעבודות  ערך,  עיקרןב  ר  שוות    המעסיקים  או 

ניכר מההליך  , וחלק  ערךאו בעבודות שוות    שוות בעיקרןבעבודות  שאין מדובר כלל  מקשים וטוענים  

מא הבלהוכחת    תנהלמ תוךליורור  העובד  ,  בין  משמעותיים  מידע  המעסיק,  פערי  ובין  כל  שות  בידיו 

ג   םים אלה חמורידבר  .הידע ע, כמיבורייםופים צבמיוחד כאשר  ירושליםו  נמל  ו   , המשיבה כאןיריית 

הליך  מסגרת ה ב  ,עירית ירושלים ן בענין  וה  אלאשויליבהקשר זה נזכיר שהן בענין    .ךוהגים כאשדוד, נ 

והןבבית הדין האזורי לעבודה, הקדישו נמל אשדוד  ירושלים, בהתאמה,    , הן  משאבים רבים    עירית 

 
זה,    28 עמ'  5הערה    לעילטרנר,  ראו    ,שיטת ההשוואה היחסית""לענין  קבע שלא  דין  ה   ביתמרות של שם    -  נידםענין  כן  ו ;  34, 

 .  צדקיםערים בשכר מו אם הפהוא המשיך ובחן , ערך מדובר בעבודות שוות
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כאילו לא  הטיעון  מהן זנחה את    ן, כל אחתהשוות ערך, בעוד שבערעור שלכאילו העבודה אינה  לטעון  

וטענה   והיה,  בנושאים הכספיים  .  ון בעבודותשווי לאי    ת טענתה דחיי משפטיות שעלו מהשאלות  ברק 

כיח שהעבודה היא שווה או שוות  כדי להו  (!)ים, בזבזו הנשים שניםקרבכל אחד מהמר, שמשמעות הדב

 . על פניו שהיה ברור  , דבר ערך

אל  יים,  גדראת פערי השכר הממד בבסיסו, לצמצם  , והאינטרס העוקח תכלית החונוכלה,  בנסיבות א .121

פרשנות בתי  מינה.    כי הופלתה בשכרה בשל  טוענתובדת העל עהמידה,    , יתר על לבתי הדין להכביד

 בכך טעה בית דין קמא, שדרש מהעובדת.  ות מקלהחייבת להיבעבודות שוות ערך    רהכין בנוגע להדה

הוכחה"רב  לעמוד הכי  טענתה  חת  גבוה" להוכ  ף  לזו של חברי הקבוצה  ערך   שווית מועבודתה שוות 

קמא(  48)סעיף   דין  בית  של  הדין  והן  הן  זאת,  .  לפסק  החוק  תכלית  פבשל  המידענוכח  בין    ערי 

 . ושש את המידעת, שצריכה לק, לבין העובדיאת כל המידע הרלבנט וביד , האוחזיקהמעס

זה .122 של  יפי,  בהקשר  דבריו  פלי ה  'כבם  בענין רו  )כתוא   טמןשופט  דעתו  בחוות  שנאמרו  כפי    עע   דאז(, 

התטורתמר    186/09)ארצי(   שדות  רשות  נ'  בנבו)פורס  עופהג'מן  ב14.3.2010,  ם    דינו לפסק    7סעיף  ( 

 : דעת מיעוט באותו פסק דין(שהיתה )

האמור לאור  המערערת  בהוכחה לחוק,    3סעיף    בדרישת  משעמדה  ודי 

שוולכאורה עבודתה  כי  האחרים; ,  הסמנכ"לים  עוזרי  לעבודות  ערך  ת 

הפר אותו  להצדקת  ההוכחה  נטל  אזי  ביניהם,  שכר  הפרש  ש  ומשקיים 

בו עמדה  לא  והיא  המשיבה  על  חסרת  מוטל  הסתמית  הכללית  טענתה   .

דווקא במקרה של   התימוכין הקונקרטיים לעניין מדיניות צימצום עלויות 

לצי מענה  ראוי  מענה  מלהיות  רחוקה  בין  המערערת,  השכר  פער  דוק 

 המערערת לחבריה עוזרי הסמנכ"לים האחרים. 

ל בית הדין במקרה שלפנינו לקבל את  אפילו אם נניח, כי לא היה ע          ו.

תביעת המערערת על פי החוק; עדיין הוא לא יכול היה להתעלם מכך שאל  

רמ"ח   של  היה  דרגתם  שתקן  והמנח"טים  הסמנכ"לים  עוזרי  עשרת  מול 

, המערערת היא היחידה שתקן משרתה  2005אפריל    -בנטי מרץ  במועד הרל

 רמ"ד והיא אישה.  -היה נמוך משלהם 

המערערת    בנסיבות בשכר  לכאורה  ברורה  הפלייה  של  אלה  מיוחדות 

לניתוח   בית הדין לפחות "למנות מומחה  על  היה  בהשוואה לשכר חבריה, 

לשאלה   דעתו  יחווה  אשר  מטעמו,  עו  -עיסוקים"  עבודות  זרי  האם 

, הן "עבודות שוות ערך".  2005הסמנכ"לים והמנח"טים, נכון למרץ אפריל  

משהדבר  ".  לחוק  5לסעיף   "י סמכותו בהתאםאת זאת היה עליו לעשות עפ 

 . "לא נעשה יש לפסוק שכך ייעשה בנסיבות המקרה שלפנינו

וד, ו, טעה בכל הכבבשאלה אם מדובר בעבודות שוות ערך אם לא  כריעו להליכולתגם בנוגע    זאת ועוד: .123

זה.  ית  ב פעל במקרה  באופן שבו  מנוס מהתחדין קמא,  ש אין  הפרו ושה  בית    צדורליתההתנהלות  של 

י אינו  ר הדין ה  ביתכבוד    .תה של התביעהופו של דבר, שלא בצדק, לדחייבסבתיק, הובילה    הדין הנכבד

מ  למנות  לבומחה  מחוייב  עיסוקים  בלניתוח  מדובר  אם  לאו.  חינה  אם  ערך,  שוות  תובעת,  עבודות 

על    . יזקק למומחה, בלי להבאת ראיותאמצעות הב  ,עבודות שוות ערךה, להוכיח  אית ויכול שרהחלט  ב

אויה בהתאם  מידה חוות דעת מומחה רובעת לא העהת שעה שמ, לפיה  קמא  כן, קביעתו של בית הדין

הדין  להנחיות  עלבית  לא  כי  ,  לשכנע  בידה  ערךעבודתה  ה  שוות  הדין(  117-118סעיפים  )  היא    , לפסק 

    . (אלאשווילינין , עאיות חיצוניות )ראו למשלמניעה להוכחה באמצעות ר דה. אין כלטעות יסוב

http://www.nevo.co.il/law/5150/5
http://www.nevo.co.il/law/5150/5
http://www.nevo.co.il/law/5150/5
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חר  וח עיסוקים, ובשהתיק שלפניו מצדיק מינוי מומחה לנית חליט  ה בית הדין  כבוד  ת, אם  עם זא  יחד .124

,  דיןמטעם בית ה היה עליו להמשיך עם המומחה  , בית הדיןמטעמו של עיסוקים,   לניתוחלמנות מומחה 

לצדדים להביא חוות דעת מטעמם,  בו    רולא לחזו ולאפשר  זה,  למומחה מטעם בימהחלטתו  ת  שהרי 

  .מטעם מי מהצדדים שר למומחהאה משונמשקל יש הדין  

 

ו.  4ד. המוטלת על בתי הדין    החובה ו  אפליה מבנית מ פערי שכר הנובעים מהטיה מגדרית 

   לאתרם ולמגרם

המגד,  לעיל  כאמור .125 השכר  מפערי  ובעולם  רי חלק  בישראל  ומים  מגדרית  מהטיה  נובעים  אפליה  בכלל 

נעמבני רבות  שפעמים  בת,  בל שות  מודע.אופן  ובלתי  מכוון  היא  תי  התנהגות  ל  הכוונה  דפוסי  אותם 

לכאורה,   מגדרית,  טבעיים  מבחינה  לכאורה  נשים  מוביליהנייטראלים  הסופית  שבתוצאה  לכך  ם 

אפליה  לנו להסתפק בהפסקת    השכר, אלהתופעה הנפסדת של פערי    למגר את  ל מנתע  .לרעה  מופלות

ו אלברורה  לעין,  ענגלית  שומה  אותן  לינו  א  את  לאתר  מנת  על  בהם  לפעול  מקרים  ואותם  אפליות 

 התוצאה היא מפלה, וסיבותיה אינן נגלות לעין.  

אינ   הכירה בכך כבר  הפסיקה   .126 נשים  נובעה רק בעלת אופי אינדיביד שהפליית     וויוןש  ת מאי ואלי אלא 

כב'  כתב    זהשר  . בהקכיוםו מהדהדות גם  דה רבה השפעותימשך שנים רבות, ובמיי, שנהג  מבנ-שיטתי

   :(524)בעמ'   את הדברים הבאים, דולת הנשים הראשוןבג"ץ שב מצא השופט

נשים   של  כלשהו  "הפלייתן  תלוובעיקר    –בתחום  אינו  רק  כשקידומן  י 

המועמד של  גםבכישוריהן  אלא  במרכזיב   ות,  המתקבלות  שליטה    החלטות 

ם  ם רבימושרשות, שאנשים הגוני  סכמותיוצא של מו-הינה פועל  -סדיים  מו

תפיסות ומוסכמות דעתם לפסול שבמעשיהם...    פועלים מכוחן בלי ליתן את 

  . אין המדובר, כלל לתן כמעט בכל אתר ואתר העבר מוסיפות לפעול את פעו

ברתיים  מוצהרת, אלא בהרגלים ח  ל אידאולוגיהועיקר, בהפליה המיוסדת ע 

נשתרשואש מעין  ר  של  מקיומה  מודעת    והניזונים  לא  כללית  הסכמה 

 .  "נמשכת  ת את ההפליה למציאות חברתיתההופכ

 : בקבעו כי, 660  , בעמ'בג"ץ שדולת הנשים השניב לבטא זאת השופט חשין היטיבו .127

לרע הפל" האישה  של  אייתה  המלווה  חולה  רעה  הינה  מימה  החברה  -ית 

בשני  ואלפים  מאות  הפליה  קדם,  זם.  אורחותמתמשכת  יצרה  חיים  -ו 

ואלו  -תואורחו מסוימות,  דומה  העמיקמחשבה  שלעתים  עד  שורש    על   –ו 

יצרו מעין  –דרך ההפלגה   מוטציה במערכת הגנטית שלנו. מכל מקום,  -כי 

אורחות  כ כי  ידענו  לשרשןולנו  ניתן  לא  יתר  אלו  ערב.  עד  :  כן-על-מבוקר 

-זו על  –יה  ת של הפליצרה שכבושל ההפליה שנים כה רבות  התמשכותה  

פליה שלבשה מחלצות של  רת, התגבשה והלכה הפליה מצטבוכך נ  –גבי זו  

אוויר  -. למשל: פשיטא שאישה אינה יכולה למלא תפקיד בצוותסטטוס-מעין

ה  )פרשתבחיל  מילר אוויר  שאי[20] אליס  פשיטא  לשמש  (;  מתאימה  אינה  שה 

דת כחבר במועצה  )פרשתה  שאי(;  [18] שקדיאל ית  אינה  פשיטא  מתאימה  שה 

ה האספה  עם  )פרשתלהימנות  עיר  ברב  שאישה  [11] רז פו בוחרת  פשיטא   ;)

בעוד אשר גבר יכול שיצא לגימלאות בגיל    60ת לגימלאות בגיל  אמורה לצא

שאיש[17] נבו )פרשת  65 פשיטא  "לע(;  מתאימה  אינה  השעה  ה  אחרי  בוד 
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)פר16:00 שמסל לעיל ,[28]פלוטקין   שת"  פשיטא  ההתקדמ(;  דיול  של  -ילת ות 

מגיע   אינו  דיילכמס  –אוויר  של  ההתקדמות  כלכל    –וויר  א-לול  לדרגת  עד 

לג/דב"כך )אלא פחות מ אנ 3-25ע  ואח' ועד  אוויר  דיילי  צוות  חזי  –  שי  ]עדנה  ואח'  (; [30ן 

שזכ איפשיטא  של  להצביותה  אגודהשה  של  באספות  מושב  -שיתופית-ע 

של   מזכותו  וא 84/64ע"א  )  אישּהנחותה  פרידמן  נ'  בע"מ  חנניה  פשיטא [21] ח' בית   ;)

להיות   שאישה יכולה  לקבל  אינה  במושב;  משפחה"  עבוד  "ראש  ה"  "זכות 

זכות וכי  בכך;  "שמור  הכרוכה  אךזו  )  ורק-ה  חי 89/85ע"א  לגברים"   –רות  בית 

 .  "וד ועוד( וע [22] מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' גלזמן

ני, בהקשר של חוק שכר  יטתי והמבנכבד זה, לאי השוויון השדין  התייחס בית    וילי אלאושענינן  גם ב .128

 שווה:  

הזדמנויות  " שוויון  בחוק  המעוגן  האישי  השוויון  שעיקרון  זו,  הבנה  מתוך 

לא יצליח לחסל את פערי השכר, שכן קיימים בשוק העבודה גורמים שהם 

שתלויים  או  ספציפיים,  ועובדת  למעסיק  של    חיצוניים  והטיות  בתבניות 

והם  אותם,  ולהוכיח  עליהם  להצביע  קשה  אך  המסוים  העבודה  מקום 

. חוק שכר שווה דורש  חוקק חוק שכר שווה  –יה מגדרית מבנית  יוצרים הפל

מישור    להוכיח על  רק  מתבונן  שווה  שכר  שחוק  בכך  בלבד.  מפלה  תוצאה 

בוח  החוק  השכר.  פערי  עם  חזיתית  מתמודד  בעצם  הוא  האם  התוצאה,  ן 

המחוקק   ניסה  זו  בדרך  לנשים.  גברים  בין  שכר  פערי  קיימים  בפועל 

ע  אפליה  עם  גם  רק  להתמודד  קנקנה  על  לתהות  ניתן  אשר  וסמויה  קיפה 

 . (75סעיף  ) "תי כשבוחנים את הדברים בפן התוצא

ירושליםבענין   .129 זה  בית  ,  עירית  נכבד  ש כבר  דין  לסוגיה  לעין,בשכר שלא  ל אפליה  נדרש  גלויה    היתה 

 : שובים הבאיםדברים החאת הקבע ו

דיני איסור האפליה אינה    למטרתם ש דגיש כבר בשלב זה כי  עוד ראוי לה"

ומוצהרות, אלא להיאבק גם ב"הטיות  רק למנו ע אפליות ישירות, מכוונות 

פ  לא קבוצות  נגד  בחברה  הרווחות  נתפסים רציונאליות  שחבריהן  גיעות 

ת שווה  מהשתתפו  ירות אותם דמכתימות אותם ומ  הטיות אשר  -חרים'  כ'א

אליה, שלוש הסתייגויות ממפעל  -" )משה כהןמשקייםהציבוריים וה  בחיים

איסורי    ההרחבה בישראל,של  העבודה  בחקיקת  חב ההפליה  רה  עבודה, 

גם  .  ((2006)   195י"א   ומשפט אופן  בתעסבבאותו  נשים  אין והפליית  קה 

בבילה וגלויסתפק  ישירה  אפליה  של  את  עורה  ולאתר  לנסות  אלא  לעין,  ה 

אשר השלכותיה באות לידי ביטוי   וקדיה של האפליה העקיפה והסמויה,מ

  4/8710בג"צ " )ירת במציאות החברתיתב"תוצאה הסופית, כפי שהיא מצטי

בית   נ'  הארציהנבו  מד  לעבודה,  דין  )1990)  749(  4)פ"ד  לפסק    35פסקה  (" 

   הדין(.

 האפליות המוסוות הנובעות מדפוסים טרום תעסוקתיים:על   דין נכבד זההרחיב בית  ובהמשך .130

מהגורמ" אלא  חלק  מעסיקים  של  הישירה  בשליטתם  אינם  נובעים  ים 

  (, אפליהר מהווים כשלעצמם  קתיים )שחלקם כאמותעסו-מדפוסים טרום

לקחא יש  "ניטרך  החלטות  שגם  בחשבון  מעסיקים  ת  של  כביכול  אליות" 

. כך, וכדוגמא, הדרך בה  פליה בשכרצוב מקום העבודה עלולות לגרום לאיבע

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E3%E1%F2%20%EC%E2/25-3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E3%E1%F2%20%EC%E2/25-3
http://www.nevo.co.il/case/17006034
http://www.nevo.co.il/case/17006034
http://www.nevo.co.il/case/17006034
http://www.nevo.co.il/case/17932552
http://www.nevo.co.il/case/17932552
http://www.nevo.co.il/case/17932552
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4196
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4196
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4196
http://www.nevo.co.il/safrut/book/4196
http://www.nevo.co.il/case/5676725
http://www.nevo.co.il/case/5676725
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למ סף  דרישות  קובעים  אדם  מעסיקים  כוח  גיוס  נערך  בה  הדרך  שרות; 

ייניה; הדרכים  ג משרה בהתאם למאפהדרך בה נקבע שכר לכל סו  למשרה;

ע להע במקום  ובדירכת  וכיו"בם  ולקידומם;   ,Vicky Schultz)  ....עבודה 

Telling Stories About Women and Work: Judicial Interpretations of 

Sex Segregation in the Workplace in Title VII Cases Raising the 

Lack of Interest Argument, 103 Harvard L. Rev. 1749 (1990) דוגמא .)  

ב  לכך   טובה הפני ענייןהובאה  הוכחה  בו  ה"טבעית"נידם,  של  -יתן  כביכול 

מוצרי   נשים של  מכירה  למשרות  ק  רק  בגינן  חשמל  ששולם  שהשכר  טנים, 

,  עירית ירושלים )ענין  "  ים גדוליםנמוך יותר מזה ששולם בגין מכירת מוצר

 . ין(לפסק הד 57סעיף 

 

 ים קיבוציים פערי שכר והסכמ. 5ד.

ש  .131 זה,כפי  כי    ביתכבוד    נראה בפרק  ניתן מכוח הסכם    השכרהטענה שהדין הארצי לעבודה כבר קבע 

-ה שוותבצעת את אותה עבודה, עבודאשה המוכי    ,כות לשכר שווהיכולה לגבור על הזה  איננקיבוצי  

כזהו  .  שלו זכאי הגבר מכוח ההסכם הקיבוצישכר,    לאותוה זכאית  ערך או עבודה שווה בעיקרה תהי 

 .  והמקרה שלפנינ בדיוק

, גם אם  הטיה מגדריתינם נקיים מאפרשנותם ויישומם על ידי המעסיק,  ופן  ואבוציים  הסכמים קים  ג .132

  ית וממושכת,נציח אפליית שכר היסטורבפועל מ שומו  שייכות על הסכם קיבוצי  הסתמבאופן לא מודע.  

לש ו של  מובהק לתכלית  ק, מנוגדת באופןשווה המוקנית במפורש בחו  כרכהצדקה לשלול את הזכות 

   (.גורןה גם האמור בבג"צ )ראו בענין ז שפירשה אותו ה הפסוקה וק ולהלכהח

 י: "ר טרנר כ כתבה כבוד השופטת ד, סכמים קיבוצייםבהיה המובנית אפלעל ה .133

ם  ר לצדה חלק בבנייתם של סולמות השכטורית, לארגוני העובדים הי"היס

המיוצ העובדים  שמרבית  והיות  המעבידים,  ידיהם  של  על  גברים  גים  היו 

פור  שילדו היו "גבריים" באופיים, הדגש ניתן  והעיסוקים שבהם הם התמק

העובדים  של  השכר  העי   תנאי  ואת  דחקהגברים,  הם  הנשיים  ו  סוקים 

המעבידים הם מבנים "גבריים"  שכר. זכור עוד כי ארגוני  סולמות ה  לתחתית

הבחבאופי  ללא  ועובדות  עובדים  מאגדים  אמנם  הם  בדרגים:  אולם  ים  נה, 

יושבים    הגבוהים של הארגון, בדרג מקבלי ומנהלי המשא ומתן,  ההחלטות 

יע  היסטורית, ואולי משפן העובדים השפיע  ר גברים. הרכב זה של ארגובעיק

את תופעת ההפליה בשכר ואת    על מידת הבנתו של הארגון  ום, לא רקעד הי 

שח נכונות  לקו  על  גם  אלא  הפערים,  בהעמקת  הארגון  להיאבק ל    הארגון 

אש מהלך  השכר,  סולמות  שינוי  בכלל  למען  לפגוע  כדי  בו  יש  כאמור  ר 

ב תנהעובדים  העבודה אם השוואת  נשים  מקום  של  בטווח  אי השכר  תוביל 

  29לגברים". לאת השכר הקפאת העהארוך ל 

 
 .  422בעמ' , 5ערה ה עילל ,טרנר 29
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י שכר מגדריים בהסכמים קיבוציים, כאשר קבע  פער הכיר בקיומם של  נכבד זה כבר  דין  בית  כאמור,   .134

 (, כדלקמן: 78)בפסקה עירית ירושלים ן בהקשר זה בעני 

בדים הגברים אינם גזירת  כור כי פערי השכר בין המערערות לשני העויש לז"

שנחתמו לאורך  מקומיים,  מהסכמים  יש מאין, אלא נובעים    ורל, ולא נוצרו ג

סוג זה מושפעים דרך כלל  ם מעל ידי אנשים בשר ודם. הסכמיעשרות שנים  

ל( מכוחה הארגוני של כל אחת מהאוכלוסיות מול  לעי  )כפי העולה מהפירוט

העובד  ועדי  ובקרב  בעירייה  ההחלטות  ג מקבלי  כמו  העובדים,  וארגון  ם  ים 

ו משא  וסטריאוטיפ מדפוסי  שונים,  לגבי  מתן  " ים  נשיים"  תפקידים 

 ."חד מהםל א והשכר שאמור להיות משולם לכ  ותפקידים "גבריים" 

 :  וכן .135

הקונסטרוקציה" זאת,  לאישור  טית  המשפ  עם  שהובילה  המדויקת 

השליך על הזכאות לקבלת שכר שווה מכוח החוק. ספות אינה אמורה להתו

אי הרי  התובהשאלה  העובדת  אם  זכנה  היא  עת  להן  לתוספות  אית 

עצ עותרת הוא  מכוח  נהפוך  לעובדת    -מה;  כי  היא  המוצא  נקודת 

לק אין התובעת הסכמית  השכר זכות  התוספ  בלת  או  יותר  ות  הגבוה 

 .שכר שווה מכוח חוק ית לקבלםזכא ת יותר, ולמרות זאת היא דולוהג

ם  הגברייות לשני העובדים  די לנו לפיכך בקביעה כי תשלום התוספות הייחוד

כיום   ההשוואה  -מבוצע  תקופת  מנת   -  ובכל  על  טענת    כדין,  את  לדחות 

חוקי "אי  על  העירייה המבוססת  של  התוספות. המערערות  ההגנה  של  ותן" 

איאמ זנם  הייחודיותנן  לתוספות  המקומימכ  כאיות  ההסכמים  ואף  וח  ים, 

 שווה. , אך זכאיות להן מכוח חוק שכר 1999לא מכוח הסכם 

טענת  של  למעשה  שתשם  נכון  כזו:  היא  והממונה  התוספות  העירייה  לום 

הממונה, ובאישור  כדין  נעשה  הגברים  העובדים  לשני  זאת    הייחודיות  אך 

קיב הסכם  הוראות  )מכוח  חבילה 1999  הסכםוצי  "עסקת  שקבע  וכחלק  ",  ( 

ל תשלומן של התוספות הייחודיות לכל אדם אחר שאינו כלול  ממנה אוסר ע 

ים זכות  רוץ את הוראות ההסכם, ולא ניתן להקין לפתנאי ההסכם. לכן אב

מונ עצמו  ההסכם  שכן  מכוחו,  שאושרו  תוספות  בסיס  על  שכר  ע  להשוואת 

  ורה לשכר שווה מכוח החוק אמ   כאותא שהזזאת. היינו, למעשה הטענה הי

ק הסכם  בשל  שקיבל  לפקוע  למי  רק  מאושרות  התוספות  כי  שקבע  יבוצי 

 ים הגברים.העובד שני   -ובענייננו  אותן בפועל,

ו, שאינה טענת הגנה אפשרית כנגד הזכות לשכר  לטעמנו אין לקבל טענה ז

ית  מגדר  ואף עלולה "לשמש ככסות להפליהשווה בהתאם להוראות החוק,  

לחתוו וכך  להנצחתה,  תלהביא  העומדת  ר  התכלית  שכר חת  חוק  ביסוד 

ופש  ס ל"חגורן, בהתייח בג"צ" )בלשונה של הנשיאה )בדימוס( ביניש בשווה

כפי שקבענו לעיל וכפי שעולה  ענייננו(.  ההתקשרות" אך הדברים יפים גם ל 

שווה לשכר  הזכאות  החוק,  המערערות    מהוראות  כי  שהוכח  מרגע  קמה 

הג  ותהדים הגברים מבצעים את "אהעובושני   וטענת  לפיה    -נה  עבודה", 

מכוח הסכם קיבוצי  פערי השכר נובעים מתוספות שכר שאמורות להשתלם  
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ור אואך  שמקבלים  אלו  שהם  מהטעם  לגברים  בפועל  ק  טענת    -תן  אינה 

לפי  ניטראלי    1999הסכם  .  וקלח ()א6סעיף   הגנה אפשרית  ינה  מבחאמנם 

פע אך  בדיוק  מגדרית,  הם  "אגבי"  באופן  במסגרתו  המונצחים  השכר  רי 

שכר  התופעה   חוק  בא  ירושליםענין  )  "להתמודדשווה  שאיתה  , עירית 

 .(דיןלפסק ה  75-76פסקה 

 : ירושלים  עיריתבענין  77בפסקה כן, ו .136

כר  ששווה מכוח חוק  הסכם קיבוצי אינו יכול לשלול זכאות לשכר  ויודגש:  "

דת  עומסכם קיבוצי אינה טענת הגנה השל ה  שווה. הסתמכות על הוראותיו

סעיף    בתנאיו הוא  לח  6של  נהפוך  קיבוציים הם ה  -וק;  והסדרים  סכמים 

לעיתים חלק מההפליה  שהובילו במקר והם  פערי השכר  ליצירת  רבים  ים 

  ."דהתמודבנית עמה נועד חוק שכר שווה למ-המגדרית ההיסטורית

נה  מבחי   ין קבוצות שונות, חלוקה שאיננה ניטרלית ב מקומות העבודה,    גם בנוגע באשר לחלוקה בתוך .137

ה,  שר מהווה תוצאה של דעות קדומות וסטריאוטיפייםמגדרית, א דין הארצי לעבודה כבר אמר  בית 

 :  עירית ירושליםין לפסק הדין בענ   63-65בפסקה  את דברו,

מקבוצת "עובדי המוסך" אינה ניטרלית  ק  גם הבחירה לראות בע' וד' חל"

אלמ מגדרית,  לפיה  אבחינה  קדומות  ודעות  מסטריאוטיפים  ם נובעת 

המ"קבו עובדי  ופקידות    -נהלה"  צת  מזכירות  כאמור  מיועדת   -שכוללת 

ף גברים שביצעו אותה עבודה  . כתוצאה מכך כאשר הגיעו לאגם בלבדלנשי

כל   -דיוק  ב עובדי  הם  ל"קבוצת  הוכנסו  לא  שובצו  המ ל  אלא  נהלה" 

"מעמדם". בהתאם ע' וד' אף    ת התואמת יותר אתמלכתחילה בקבוצה אחר 

כונו "פקי כוחלא  ש  די  כפי  ניתנו לתפקידיהם  אדם"  כונו המערערות, אלא 

שמבחינה מהותית  על אף   וגמת "רכז מינהל וכוח אדם"(כותרות אחרות )ד

עבודה   הביצעו  של  לזו  הזהה  של  השונה  הכותרת  אף  תפמערערות.  קיד 

דרג להגדיר מתח  לעירייה  אות אפשרה  בגין  שונה  תפקיד, כאשר מתח    וות 

היה גבוה יותר מזה שהוצמד  דים הגברים  י העובהדרגות שהוצמד לתפקיד

משכורות  ניסתה להסביר כי ע' וד' הכינו את    העירייה  לתפקידי המערערות.

והנהגים המוסך  מוצדק    עובדי  חלק  ולכן  כאל  אליהם  להתייחס  היה 

לפימ" אך  והתחבורה",  המוסך  עובדי  רציונל    קבוצת  ערערות  מ ה  -אותו 

היה להכניסן לקבוצת    , ולכן צריך ניקיוןהכינו את משכורותיהם של פועלי ה

ה  וספות הייחודיות שהשיגה לעצמה קבוצ"פועלי הניקיון" ולזכותן בכל הת

ת  היותן של קבוצות אלו קבוצו  ל דעתו, נוכחזו )אפשרות שאיש לא העלה ע

-וצות היא בכביכול בין ק-עיתעצם החלוקה הטב  "(.מובהקות "ללא נשים

המבנית   האפליה  על  שמלמדת  שכלל  )שסבירהיא  מודעת(,    להניח  אינה 

החבר בתפיסות  חזק  כה  מושרשת  היותה  והניהוליותועל  לכן תיות   .

העי בטענה  התגוננות  השכר,  פערי  מפני  הקרייה  של  מהווה  שקיומן  בוצות 

מותרת"   א  -"הבחנה  אינה  שלכלל  להוראותיו  בהתאם  שכר    פשרית  חוק 

 . "ף חותרת תחת תכליתו הבסיסיתשווה, וא

http://www.nevo.co.il/law/5150/6.a
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 יך שלפנינולהל נוספת ות  התייחס ה.

תנאי  למערערת  לשלם  המשיבה  חובתה של  הפרת  הוא בדין נכבד זה,  הערעור המונח בפני בית  של  ו  עניינ .138

   .לשלהודה שוות ערך עבווים לגברים המבצעים שכר ש

המערערת  תפקידה של  שוקת  נדמה כי לא יכולה להיות מחל   בתיק,  שהוגשמחומר הראיות  ולה  כפי שע  .139

זאת, הגברים מקבלים את שכרם    ולמרותחרים, גברים,  עובדים אשני  ל  פקידיהם שנו שווה ערך לת הי

אים נחותים משמעותית,  בתנ, המזכה  ת בדירוג המינהליורגבעוד שהיא מד,  המפעלידורגים בדירוג  ומ

 .  לילדירוג המפעביחס 

המשיבה  כאשר    –הדירוג המינהלי והדירוג המפעלי    -המשיבהם עיקריים אצל  קיומם של שני דירוגי .140

שמ היה  אשרת  לא  מחלקה  אצלה  מעולם  בגבמנהל  המדורג  המר  המינהלכי  ,  ינהלידירוג  י  הדירוג 

של   דירוג  למעשה  שהן  משמש  בנשימנהלות  תפקילבד  ם  הבית)למעט  אב  נד  אם  רב  שספק  יתן  , 

כמנ ל נשים  כאשר    ,(הללהגדירו  ממשיכות  המינהלי  למסלול  מתקבלות  כשההיואשר  גם  בו,  ן  ותר 

 .   משיבהה אצל ית נשים  מלמדת על אפלי , כמערערתה נהלות מחלקמף לוא הופכות למנהלות

של  .141 ההעסקה  המשיבה  היסטוריית  אצל  בדהמערערת  שהחלה  והתקבלה    ירוג,  מאחר  המינהלי 

, אולם עדיין והן מבחינת השכלה  מה הן מבחינה מקצועית במהלך השניםלעבודה כמזכירה, התקד

ובדינותרה   המינהלי,  נורוג  לנשים  בדומה  כמנהלוזאת  המשמשות  מדורגות  ספות,  עדיין  אולם  ת 

וזאת   המינהלי,  כיהמערערת  כש בדירוג  כממשמשת  מחלקה,נהלום  עבוד  ת  שוומבצעת  ערך  ה  ת 

אין אף גבר  לא כי מאשרת בפה מ  וכשהמשיבהרוג המפעלי, לעבודה של גברים מנהלים המדורגים בדי

ת ת הדעמחוועולה  ערערת, וכפי שמהשל    ור על אפלייתהי, מצביעה בבירנהלאחד מנהל בדירוג המי

   הסיבות לאפלייתה קשורות קשר הדוק להיותה אשה. , ךרפה להלישצו

לפתור  רק כדי  שווה לא בא    חוק שכר,  ין של בית דין קמאלפסק הד  149ור בסעיף  לאממוחלט  בניגוד   .142

,  כתיתה תפקידו. הוא בא לעולם מתוך בעיה מערלא ז  .ין גבר מסוים לאשה מסוימתת בקרטיבעיה קונ

  סק הדין ד לאמור בפ ובניגו)   על ידי בית דין נכבד זה  כפי שכבר נפסקו  .פערי שכר מגדרייםשל    קבוצתית

, על מנת  תסמויו, גם אם הן  ות מפלותקדווקא כן אמור לאתר פרקטיבית המשפט  ,  (דין קמא  של בית

   ופעה הפסולה של פערי השכר. ר הת להביא למיגו

להאכן,   .143 חייבת  איננה  מגדרית  מואפלייה  לא  ואף  מכוונת,  אפליקיודעת.  יות  של  בהתאם  מה  נבחן  ה 

וכפי שעולה מהנתונים שלפנינו מדובר  ובעת מאופי  , הנהמערערתה בוטה של  באפלי  למבחן התוצאה, 

השכ אצל  ומבנה  החהמשיבהר  שונלוק ,  לדירוגים  המאפיינים  ה  ומההיסטוים  שונות,  ריה  אוכלוסיות 

      .המשיבהשים נוספות, אצל , כמו גם של נערתהמערהתעסוקתית של  

הוא  המשיבה    וןניסיועוד:    זאת .144 הקיבוצי  ההסכם  כאילו  ממנה  לטעון  את  למערערת  לשלם  משמונע 

, איננו מפלה כשלעצמו. מה  במקרה שלפנינו ההסכם הקיבוצי ,הר ואכל. ינו להידחותדהשכר המגיע לה, 

נשים, ממשיכות להיוותר בהסכם השבאופן    –אליו    השיבוץשמפלה הוא   נהלי, אפילו  יהמקיבוצי  רק 

 .  נהלית אלא ניהוליתעות עבודה מ , וכבר מזמן לא מבצופכות למנהלותכשהן ה 

ו אפליה ז, וומהבעת קבלתה לעבודה, אלא בעת קידנעשתה  הזה, לא  ת במקרה  המערערפלייתה של  א .145

למעשה,  עת מהטיות מגדריות במקום העבודה.  , ונובינה של המערערתר הדוק וישיר למקשורה קש

של במקרה  שילו,  פנינהאפליה  האפליות  היא  של  אחרותוב  עובדות  ההיא  .  שחוו  של  אפליה  שילוב 

אורית  ממנה   עבודתהה  אפלי)  גורןסבלה  פסוליםבתנאי  העסקה  מדפוסי  הנובעת  האפליה  של  ו,  (, 

קידרשחוו   איל  ,גלית  אלאשו  וזדפנה  כה  יליאתי  עאפליה  )  ןואפרת  בבתנאי  שווה עבודה  בודה 

ער/בעיקרה הנובעת  ךשוות  מ,  במקרה  ת  אפליול  דומהב  .(גדריותמהטיות  גם  האמורים,  בתיקים 

ודרימג  הטיה הנובעת מפליה  ערך, אוות  בודה שבע  ,מדובר על אפליה בעבודהפנינו  של לא    ,מבניתת 

   . הגע לקידום בעבודכל הנואלא ב   בלה לעבודהקהבעת 
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וע .146 שזאת  המקרה  גם  בוד:  על  אירע  שהופלתה  אלחנני,  שרה  גב'  המים,  רשות  עובדת  של  רקע  עניינה 

קומינה   ולה  דמהולא  בכיר  מנהל  לדרגת  כך  בחובשל  במסגעניינה  ש ,  בכיריםזה  עסקה  רת  נידון 

]פורסם בנבו[    וב ואח'וביהרשות הממשלתית למים  -ראל יש  מדינת  -אלחנני    47003-12-11  )ת"א(ס"ע

בענין  בית הדין הנכבד קיבל את התביעה    ., דומה להפליא לעניינינו"(ענין אלחנני( )להלן: "17.6.2013)

א  ויות, תוך שהודמנהז  וק שכר שווה והן מכוח חוק שוויון וח חמכ   ופסק לתובעת פיצויים הןאלחנני  

 קובע כדלקמן:  

ברשות  " האפליה  זועק  לטעמנו,  של  ל  תהמים  קידומים  נוכח  שמיים 

הנבריהג של  וקיפוחן  ברשות  העובדים  "מינוי  שיםם  שכותרתו  ממסמך   .

)לאחר   חדשות  ומשרות  המים  ברשות  בכירים  כי  ..  ("2008מנהלים  עולה 

  גברים:   5 תבעתהנ  ידי-נטית קודמו לתפקידים הבכירים עלרלווה הבתקופ

בר  ומר  פרננדס  מר  פיקסלר,  מר  גראזי,  מר  לקר,  אחת  ל  וק-מר  ואישה 

ים ששלחה רשות המים,  ניתוח שנעשה ע"י התובעת לנתונ   ...בלבד, גב' שור.

על צורף  רשות  -אשר  בכירי  מרבית  כי  עולה  ממנו  הוזם,  לא  התובעת  ידי 

ג הנם  זבריהמים  כם.  רק  משמשים  אשר  עובדים  ועוד,  תחום  לי  מנהאת 

 . ..שכר גבוה יותר מהתובעתמשתכרים 

משמעות מעינינו  נעלמת  לפיה  פס  לא  והשלכותיו  זה  דין  בית  בסמק  כות 

. לטעמנו, החובה ליתן ביטוי לייצוג  העלות דרגותהדין להתערב בתקינה ול

קב בשלב  גם  שלב  בכל  וחלה  אבסולוטית  חובה  הנה    תקן   יעתהולם 

 המשרות.  

ללא כל הסבר מקצועי, אלא    ל על רקע מינהעוורם  השתכנענו כי לתובעת נג

תן לנו הסבר  ני  . משלאקצועיותה של התובעתמ  לנהפוך הוא: אין עוררין ע

אומנם נשקלו השיקולים בנש"מ לאחר המלצת פרופ'  המניח את הדעת כי  

בהחל להתערב  מקום  מצאנו  ברשות,  נוספים  וגורמים    מ. הנש"טת  שני 

ת של הפליית  תרבות ארגוני  רשההשתהתרשמנו כי ברשות המים אומנם  

    הדין.  סקפל  86-90 בסעיפים, אלחנני ענין – "נשים

גם  .  התביעהלאחר הגשת  מערערת  בפגיעה    לש נבקש להתייחס בקצרה למשמעות    לפני סיום נתייחס .147

הכבוד, בכך ובכל  לטעמנו,  ב   ,  קמא.  טעה  דין  ביתו  פרשנותית  של  דין    של  תפקידה  לשינמוך  קמא, 

לפיה מדובר לכאורה  ובקשר ישיר אליה, יתה בשכר, תה בגין אפלי תביע אחר הגשת ערערת, שנעשה ל מה

התב של  הטבעי  הדין(  139,  123עיף  )ס  פקיד מקום  ביסודהומ,  לפסק  היא  טעית  מתן  מהווה  .  למעשה 

יד  עה בתפקיפגעות לבית הדין.  תביא לפגיעה קשה בהגשת תבי ותביעה,  פרס על התנכלות בגין הגשת  

מהגשת  תוצאכ אפל ביתה  בגין  א עה  היא  החסמיייה,  המובהקים  ם  חד  נמ והקשיים  סובלות    שים הם 

וי  ראלכך את המשקל ה תן ליכבד חייב ם. בית הדין הנם המגדרייהפעריומביאים להנצחה של בעניינינו, 

כי   ההוכחה  לעצם  בנוגע  הן  היות יש הבהחלטתו,  על  מעיד  עצמו  בנוגע    העבודות   נמוך  והן  ערך,  שוות 

ב  להתנהלות הפסולה וב  תפקיד שבפגיעה  לפסהמשמעותיים  הפיצויים  עקבות הגשת התביעה,  וק  שיש 

 רק בגין ענין זה.  
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 סוף דברו. 

 

סיום,   .148 דלפני  את  להביא  פלהחשובים  בריו  נבקש  השופט  כב'  בענין  )כתוארו    ן יטמשל   מן 'גטורדאז(, 

   : הדין בעבודה שוות ערךה של בית  כר , בקשר לחשיבות ההדינו(לפסק   .א8)סעיף 

שהיו " כפי  מתה,  אות  ישאר  לבל  לחוק  ותוקף  נפקות  ליתן  הדין  בית  על 

התביעו מיעוט  היום.  עד  למעשה  השכר הדברים  ופער  החוק  פי  על  ת 

הדברים. הם  כאלה  כי  בעליל,  מוכיחים  לעובדת,  עובד  בין  מתן   הנמשך 

נפקות ותוקף לחוק משמעם, כי אין על העובדת להוכיח "עבודה שוות ערך"  

שעבודתה שוות ערך, לעבודות   לכאורה ברים, אלא עליה להוכיחלעבודות הג

 ..."הגברים.

אבל נדמה שלא יכולה  במסגרת דעת מיעוט,  אמנם  נאמרו  אשר  מדברים אלה,    ה כי אין מדויקיםמנד .149

מחלוקת להיות  בהם  על   עוד  זאהאמור  במיוחד.  ממועד  שני  10בחלוף  כעת,    ת,  הדברים,  ם  כתיבת 

 .  עבודות שוות ערך, בוודאי לא ב בנוגע לפערי השכר המגדרייםלא נראה כל שינוי כשו

לעיכל  לאור   .150 מל,  האמור  לועל  לפעול  הדין  נת  שבית  הראוי  מן  המגדריים,  השכר  פערי  תופעת  מיגור 

י הנדון,  במקרה  יתערב  העבודב   כירהנכבד  של  ערהיותן  שוות  יות  ויפסוק  ך,  בהפליה,  שמדובר  קבע 

    סעד ראוי בגין הפלייתה.למערערת 

 

 

ֹֹֹ                     __________________ 

    גלי זינגר, עו"ד                 
 הנשים בישראל ב"כ שדולת                 
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