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לכבוד
יו"ר וועדת חוקה חוק ומשפט - ח"כ גלעד קריב.

א.נ.

- נייר עמדההנדון: עיגון עקרון השוויון בחוקי היסוד של מדינת ישראל
מדינתכינקבעבההעצמאות,במגילתכברוהוכרהביותרהחשובותהאדםמזכויותהיאלשוויוןהזכות

בלי הבדל דת גזע ומין".ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה,

ברשויות,נצרבהאשרגברים,נגדהאפליהרקעעלבמיוחדראוימעשההינוהיסודבחוקיהשוויוןעיגון
יחסיקבלגברהצדק""בהיכליהמבצעת.ברשותוכלההשופטתהרשותדרךהמחוקקתמהרשותהחל

.ברובד הדיוני וברובד המהותימפלה בדיון בינו לבין אשה,

התיקוןהאםהשאלהמאליו,ומובןאלמנטריוחירותו,האדםכבודיסודבחוקלשוויוןהזכותהכללת
לאורבמיוחדבהמשך).(כמפורטבישראלהגבריםנגדהמובנותהאפליותכלאתיבטלגםהמוצע

החוק,בפנילשוויוןבסיסיתלזכותהגדרהרגיליםבחוקיםלאואףהיסודבחוקיאיןבישראלכיהעובדה
למעט כאשר מדובר בשוויון זכויות לאשה.

לכךמובהקתדוגמהובפסיקה.בחקיקהגבריםמפלהאשרהנאורבעולםהיחידהנותרהישראלמדינת
אשרהאו"םולהחלטותבינלאומיותלאמנותבניגודפועלתהיאשםאשרגירושיןבהליכילמצואניתן

ראההרך').הגיל('חזקתגרושיםאבותהמפלהוהאפוטרופוסותהמשפטיתהכשרותחוקאתלתקןדרשו
חברתיותכלכליות,זכויותבדברהאו"םאמנת,1989הילדלזכויותהאו"םאמנתהאו"םהחלטות

הבינלאומיותהאמנותיסוד.וחירויותאדםזכויותלהגנתהאירופיתבאמנה8סעיף,1966ותרבותיות
דינישלבמישורגםלזהזהשוויםואישהגברהוריו.שניעםמשמעותילקשרזכותילדלכלברורות,

משפחה.
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קישור לאמנה לזכויות הילד
בעיקרוןחוקיתפגיעההראשונה,מרכזיות:סיבותמשתיהמערבמדינותבכלבוטלההרךהגילחזקת

עפ"יאסורהגםהרךהגילחזקתלהורות.בזכותפגיעהוהשנייה,)1970–אנגליה(ארה"בהשוויון
2בסעיףנאסרשם),1989-1991(ישראלמדינתע"יונחתמהשאושררההילדלזכויותבאמנההכתוב

לאמנה, אפלייה של הורה על רקע מגדרי.

לנובמבר14ב-שהתקיימהותרבותיות,חברתיותכלכליות,לזכויותהוועדהבמסגרתהאו"םועוד,זאת
להחלטה:22סעיףהישראלי.בחוקהאפלייהאתלתקןישראללמדינתהקוראתהחלטהקיבלה,2011

אבותוכילאמהות,תמידניתנתששגילעדילדיםעלמשמורתגירושין,שלבמקרהכיחוששת"הוועדה
התנועהחופשאזילא,ואםהכנסתם,עלהעוליםילדיםמזונותסכומילשלםקרובותלעתיםנדרשים
ילדיהםאתלבקרקרובותלעיתיםנדרשיםגרושיםאבותכיחוששתהוועדהחמור.באופןמוגבלשלהם

בעבודההיעדרותלצבירתשמובילמהעבודתם,בשעותבמקור]לא-קשר[מרכזיבפיקוחביקורבמרכזי
הילד).לזכויותלאמנה10(סעיףבפיטוריםולסיכון
עלשמשמורתכךוהאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותחוקאתלתקןהחברהלמדינהממליצההוועדה

לאחייםלרמתיובילולאילדיםמזונותסכומיכיותוודאלאימהות,תינתןתמידלאששגילעדילדים
מספקת עבור האב."
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.2011משנתהאו"םלהחלטתקישור

.2019לנובמבר12בשהתקיימהותרבותיותחברתיותכלכליות,לזכויותהוועדהבמסגרתהאו"ם
הביעה דאגה מהעובדה שלא נעשו התיקונים המתחייבים:

הכשרותבחוקהרך""הגילחזקתנותרהעדייןהקודמת,המלצתהשלמרותמודאגתהוועדה.36"סעיף
הילד).לזכויותלאמנה10ו-3(סעיפים.1962התשכ"ב-והאפוטרופסותהמשפטית

והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותחוקאתלתקןהחברהלמדינהממליצההוועדה.37סעיף
יתקבלוילדיםמשמורתעלההחלטותשכלולהבטיחהרךהגילחזקתאתלבטלבמטרה1962התשכ"ב-

בהתאם לעיקרון טובת הילד."

.2019משנתהאו"םלהחלטתקישור
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אפלייתשמהותומגדרי'ב'שוויוןרקולאהמיניםביןבשוויוןגםשיעסוקראויהיסוד,בחוקיהשוויוןעיגון
בישראל,גבריםנגדגםוהעוולותהאפליותכלתיקוןשיכלולראויהיסוד,בחוקיהשוויוןעיגוןגברים.

שחלקם יפורטו להלן.

אפליה שיטתית בחוק הישראלי ובתקנות נגד גברים:

2000-להורותורישוםלהורותוזכותפוריותבטיפוליאפלייה
2008-באחריותםאבותוחיובממזריםרישוםבאיאפלייה
הרך.הגילחזקת-1962-ילדיהםעלבאפוטרופסותאפלייה
חייביעלהושארואךבכלל,חייביםעלמאסריםבוטלו--1994-מזונותחייביבמאסרגבריםאפליית
מזונות.
נשיםלהגנתשינוייםמכניסהארבלעדנהכאשר--1993-הפרקליטותשל2.5בהנחיהגבריםאפליית
.1996-2004במהלךבלבד,

מתןטרםעודמשאביםואיזוןרכושחלוקת- 2008התשס"ט-)4מס'(תיקוןזוגבניביןממוןיחסיחוק
גט.

,2001,2002,2009,2011בשנים:ותיקונים.1991-במשפחהאלימותלמניעתבחוקגבריםאפליית
גברים.כנגדרקבחוק,צדדיחדשימוש.2014,2017,2018

אין--2012התשע״ג–מוכות),לנשיםבמקלטששהונשים(זכויותרווחהשירותיבחוקגבריםאפליית
גברים נפגעי אלימות מבת הזוג.מקלטים לגברים נפגעי אלימות, כאשר ידוע לכל כי קיימים

וולונטרית, שגובשה יחד עם איגוד הבנקיםגברים בבנקים - "אמנת זמינות בנקאית"- היא אמנהאפליית
נפגעות אלימות, השוהות במקלטיםוהמערכת הבנקאית, לצמצום תופעת אלימות כלכלית נגד נשים

.2016ינוארמעבר.ובדירות
ועוד.2004,2014,2017תיקונים-1998התשנ״ח–מינית,הטרדהלמניעתבחוקגבריםאפליית

תיקונים במהלך השנים.
חוו"ד-2007משניםתיקונים.1998התשנ"ח-האישה,מעמדלקידוםהרשותבחוקגבריםאפליית
בניגוד לנתונים ולמחקרים אשר לא מצביעים--- חקיקה אשר מקדמת נשים על פני גברים, זאתמגדרית

.מיתוס פערי השכרעלעל הבדלים כלכליים בין המינים - ראו כתבה במקור ראשון
ושל התאמת מקומות עבודה לנשים,גברים בחוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודהאפליית

2008התשס"ח-

1996התשנ"ו-ולעובד,לעובדתשווהשכרבחוקגבריםאפליית
2020--6תיקון-מיןלפיבהתייחסותשנתישכרדוח●
שווהלשכרהזכות--2014התשע"ד-)3מס'(תיקון●

שלשכררמותבדברזהחוקלעניןמידעהעובד,דרישתלפילעובדו,ימסורמעסיק--7סעיף
עובדים המועסקים אצלו.

למרות שידוע כי ישנן אפליות גם כנגדזאת כאשר נבחנים הבדלים בשכר ובתנאים רק כנגד נשים,
גברים.

לגברים.גברים בוועדה לזכויות האישה - אין וועדה מקבילהאפליית
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גברים בחוק שיווי זכויות האישה:אפליית
הירושהחוקיתחתזכויותלשוויוןלהביאהייתההתיקוןמטרת.1995בשנתנחקקלחוק1תיקון●

והעיזבון.
העצמאות,מגילתעקרונותלפיהמיניםביןמלאשוויוןלוודאוביקש2000בשנתנחקק2תיקון●

כמו: קיום בכבוד אנושי,תוך הרחבת זכויות האישה מהתחום המשפטי ובתחומים נוספים
חברתית.עבודה, חינוך, השכלה, בריאות, דיור, איכות סביבה ורווחה

לנשים.שניתנויתרבזכויותיפגעלאזהשחוקלהבטיחבאג1סעיף
שנקבעואיסוריםלהתירכדיזהסעיףבהוראתאיןגופה;עלמלאהזכותאישה"לכלא:6סעיף
בדין".
בגופה".וסחרמיניניצולמינית,הטרדהאלימות,מפנילהגנהזכותאישה"לכלב:6סעיף

.2000שנת-נשים.שלמתקנתהעדפההמתירב1סעיף●
.2000שנת-ציבוריים.בגופיםלנשיםהולםלייצוגחתירההמחייבג6סעיף●
1ג6סעיףובולחוק,4מספרתיקוןהאישה.זכויותשיווילחוק4–3תיקוניםנחקקו2005בשנת●

הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כלליהקובע כי: "בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, ראש
בנסיבות העניין לייצוגן של נשים ממגווןשל משרד ממשלתי (להלן - גוף ממונה) יינתן ביטוי הולם

קבוצות האוכלוסייה".
הפיקוחחוקתחתלנשיםשהתייחסובהוראותלפגועשאיןקבעהשנהמאותה5תיקון-2005●

מעלה או מוריד… לא מכיר (יונדב)על שירותים פיננסיים (קופות גמל) --- לא יודע אם זה
בתקופתעודמוצעתחקיקהשלמגדריותהשלכותבחינתלהבטיחבא2007משנת6תיקון●

על כל הצעת חוק וחקיקה אשרהליכי החקיקה. כמו כן נקבע כי יש להגיש חוות דעת מגדריות
נשים לגברים.עתידות להיות להן או שיש להן השלכות על השוויון בין

לושם"1951התשי"א-)2(מס'הסטטיסטיקהפקודתלתיקון"חוקתחת2008משנת7תיקון●
מגדר בגופים הציבוריים.למטרה להבטיח איסוף, עיבוד ופרסום מידע סטטיסטי בנושאי

בוועדות.נשיםשלההולםהייצוגחובתמימושאתלקדםובא2011בשנתנחקק9תיקון●
עלומידעהמכרזיםבפרסוםמיןלפיהתייחסותלקבועובא2014בשנתנחקק10תיקון●

משכורות עובדים.
בחוק)(כהגדרתםציבוריבמקוםאוציבוריתשברשותקובעוהוא,2018ביוליאושר11תיקון●

תינתן עדיפות בתור לאישה בהיריון, לפי בקשתה.

המינים,ביןשוויוןעלמדבר---2000-האישהזכויותשיוויחוק-בחוקמפורשתגבריםואפלייתהדרת
מוכר (ויצו, נעמת ואינסוף ארגוני נשיםאלא שהוא תקף רק לנשים. ראה ארועים לנשים בלבד בכל מוסד

ועיריות).
מין במערכת החינוך - חוק למניעתגברים בהגשת אישור משטרתי על העדר עבר של עבריינותאפליית
–”בגיר“מהחוק:ציטוט-13סעיף-2001תשס"א-מסוימים,במוסדותמיןעבריינישלהעסקה

בלבד.לגברים-אישה;"למעט,1בסעיףכהגדרתו
קיים-238בסעיףכהגדרתהביתעקרתלמעטי״א,פרקלפימבוטח-שאריםבקצבתגבריםאפליית

.2020עד1996משנתתיקוניםגברים.אלמנים,לרעתאפליה-ואלמנהאלמןבהגדרותהבדל
על מעשיהן --- חוק איסור צריכת זנותגברים בנושא הטיפול בזנות - פטירת זונות מאחריותאפליית
.2019תשע"ט-חקיקה),ותיקוןשעה(הוראת
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גברים בנהלי משטרת ישראל בטיפול בתלונה על אלימות במשפחה --- משטרת ישראל - נוהלאפליית
ממיןבנפגעתשמדוברמניחכלומרהנפגע,כלפינקבהבלשוןמדבר-)2014(פברואר03.300.226

נקבה, ומדבר בלשון זכר כלפי התוקף.
1995תשנ"ה-משולב],[נוסחהלאומיהביטוחחוק---לילדיהםלאומיביטוחבדמיבזכאותאבותאפליית

מוחלטבשיתוףחייםההוריםשניאםגםמקרה,בכללאם",תשולםילדים"קצבתכי(א)69בסעיףקובע
וגם אם בנפרד או בגירושין.

-29.01.2012מיום08/04מס'בנוהל3.1.2סעיף--לאומימביטוחדירהבשכרבסיועגבריםאפליית
למשפחות חד הוריות המתקיימות מקצבתהשתתפות בתשלום שכר דירה של משרד השיכון, קובע "סיוע

למזונות ועל כן מודרים מזכאות זו.מזונות מהמוסד לביטוח לאומי" - כמובן שגברים אינם זכאים
-- חוק סיוע למשפחות שבראשן הורהגברים בסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד הורי)אפליית
בשניםתיקוניםומפורש.מובהקבאופןלנשיםהמשוייכיםבמקריםסיועקובע1992תשנ"ב-עצמאי,
ששהתהלאישהזכאותקובע)(ג)2(1סעיףלעגונה.זכאותקובע)(ב)2(1סעיף.2018עד1994

במקלט לנשים מוכות. ועוד.
החשמל (תשלום מופחת לזכאים שונים),גברים בתשלום לחברת החשמל --- עפ"י תקנות משקאפליית
לנשים.-מזונותלזכאיהחשמלבחשבון50%שלהנחהניתנת),6(ו-)5(7סעיפים,2011תשע"א-
254בסעיףקובע1968תשכ"ח-משולב],[נוסחהלאומיהביטוחחוק---ליתומהיתוםביןאפלייה

,13לגילבהגיעולילדוהמוסדישלםשאירים,קצבתמכוחוומשתלמתמבוטח"נפטרכי:א(א))22(
.2003משנתתיקון".12לגילבהגיעה–ולילדתו
המתת(א)303סעיף1977תשל"ז-העונשין,חוק---הריגה-לנשיםמופחתתבענישהגבריםאפליית

.1939שנתתיקון---תינוק
שסייעהאישה---מעשהלאחרמסייע(א),260סעיף,1977תשל"ז-העונשין,בחוקגבריםאפליית

הבריטי.לרצח כי בעלה אמר לה, חומרת העבירה מופחתת. חוק מהמנדט
],2[יג/הריוןהפסקתאיסור,1977תשל"ז-העונשין,חוק---הריוןהפסקת-לנשיםמופחתתענישה
"מיבהפלה:שעסקהאחרהאדםאוהרופאאתומחייבעוברההפלתמאחריותאישהפוטר,313סעיף

בדרך אחרת, דינו - מאסר חמש שנים או קנסשהפסיק ביודעין הריונה של אשה, בין בטיפול רפואי ובין
"אשהוקובע:בחוק320סעיףמוסיףהאישה,עלאחריותשאיןלוודאובכדילירות.".אלףחמישים

בקשר לעבירה זו.". עוד חוק מהמנדטשבוצעה בה עבירה בניגוד לסימן זה לא תשא באחריות פלילית
הבריטי.
משניםתיקוניםפלוסלפנסיה.הפרישהבגילאפליה-2004התשס"ד-פרישה,גילבחוקגבריםאפליית

.2016ו-2012
האשה)4(---2011תשע"ב-)187מס'(תיקוןגברים.לעומתלנשיםבמסזיכויבנקודותגבריםאפליית

-אישיתמיגיעההכנסתהעלהחלהמסוכנגדובנוסףא,36סעיףלפיזיכוינקודת1/2ל-זכאיתתהא
לנקודות זיכוי בעד ילדיה כלהלן:

נקודתו-½לידתו,בשנתמילדיהאחדכלבעדזיכוינקודות1½(א)-2018תשע"ח-)247מס'(תיקון
זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת בגרותו;

ויש עוד הטבות בחוק.
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היסודזכויותשלילתאתימשיךשפורטו,כפיהאפליותכללתיקוןללאהיסודבחוקיהשוויוןעיגוןא.
קיימתאולםהעצמאותהכרזתבעתשנאסרהלאפליהישירהמשךויהווהישראלבמדינתמגברים

הלכה למעשה ופוגעת במחצית מאוכלוסיית ישראל.

חקיקה מפלה כנגד גברים.ב. בטרם עיגון השוויון יש להקים וועדה בכנסת לביטול

ממלכה".ג. אפלייה היא אסורה ובאשר בקיומה המתמשך "יאבד עם ותשבות

תחום מדיניות וחקיקה, אבות למען צדק.
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