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 ניתנת האפשרות לאפליה בחוק בתנאים מסוימים.
 רוב המדינות הדמוקרטיות מעגנות את השאיפה לשוויון בשכר
 בשאיפה לכך ששכר העובדים הנמנים עם קבוצות מעמד שונות,
 המבצעים עבודה שווה, אצל מעביד אהד יהיה שווה. הכוונה
 היא ששכר כל העובדים המועסקים אצל מעביד אתד ייקבע על
 פי אמות מידה אחידות ושוות לכול, כגון תוכן התפקיד, כוחות

 השוק וכדומה.
 במשפט הבינלאומי מעוגן עקרון הזכות לשכר שווה, קודם כול,
 בהצהרה האוניברסלית של האומות המאוחדות על זכויות האדם
Universal Declarat) משנת 1948 ion of Human Rights) 
 , סעיף 23 (2): "לכל אדם, בלא כל אפליה, הזכות לשכר שווה

 בעבור עבודה שווה".
 מאוחר יותר הודגש העיקרון שוב, באמנה הבינלאומית בדבר
Internat ional) הזכויות הכלכליות, התברתיות והתרבותיוח 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 
 משנת 1966, סעיף 7(א)(1): על המדינות להבטיח "שכר הוגן
 ותמורה שווה בעבור עבודה שוות ערך מבלי כל הבתנה מכל סוג
 הוא, במיוחד כדי להבטית לנשים תנאי עבודה שאינם נתותים
 מאלה שמהם נהנים הגברים, כולל שכר שווה בעבור עבודה

 שווה".
 בשנת 1979 אימץ הארגון אמנה מיוחדת לנושא הנשים,
 המתייחסת אף היא לזכאות לשכר שווה. זוהי האמנה בדבר
Conven t i on on the) חיסול כל צורות האפליה של נשים 
El iminat ion of All Forms of Discr iminat ion aga ins t 
. זו קבעה, בטעיף 11( 1)(ד), כי יש להבטית את"הזכות (Women 
 לתמורה שווה, כולל זכויות נלוות, וליתט שווה בהקשר של עבודה
 שוות ערך, כמו גם ליתס שווה בהערכה של העבודה השווה."
 גם ארגון העבודה הבינלאומי, הסדיר את עקרון השכר השווה
 באמנה בדבר שכר עבודה שווה לגברים ולנשים עובדים בעד
ILO Convent ion concerning Equa l  עבודה שערכה שווה (
Remunerat ion for Men and Women Workers for Work 
 of Equal Value (No. 100) ) משנת 1951, ובהמלצה לשכר

 שווה משנת 1951.

 ההתפתתות המשפטית של עיקרון השוויון בשכר בישראל
 תואמת את שלבי ההתפתחות האוניברטלית של העיקרון.
 בראשית הדרך נאכף העיקרון באמצעות תוק שכר שווה לעובדת
 ולעובד, התשכ״ד- 1964, תוך עיגון השכר השווה בעבור עבודה
 שווה. בטופה של הדרך, באמצעות תוק שכר שווה לעובדת
 ולעובד, התשנ״ו- 1996, המעגן את עקרון השכר השווה בעבור
 עבודה שוות ערך, כל עוד מדובר בעובד ועובדת המועסקים בידי
 אותו מעביד ועבודתם מתבצעת באותו מקום עבודה.

 מדי הפערים בשכר בין עובד לעובדת

 נתונים אודות השכלת נשים: על פי חוברת שהוציא הסטטיסטיקן
 הממשלתי(מרץ 1999) בעשור האחרון עלתה רמת ההשכלה של

 יש הטוענים כי ההתייתסות הלא-שוויונית לשכר עבודת אישה
 וגבר היא אחת התופעות הלא צודקות הקיימות במרבית החברות
 בעולם. מאמר זה יבחן את היבטיה החברתיים-משפטיים של
ת.  התופעה תוך שימת דגש על החברה הישראלי
 המציאות מלמדת כי קיימים פערים בשכרם של העובדים,

 במקצועות, בדרגים ובמגזרים השונים.
 שכר עובדת ועובד המבצעים את אותה עבודה אצל אותו מעביד,

 או באותו מקום עבודה, יכול להיות שונה.
 ניתן לגלות הבדל זה אפילו בתנ״ך. בספר "ויקרא" (כז, 1-4)
 נאמר: "וידבר ה׳ אל משה לאמור: דבר אל בני ישראל ואמרת
 אליהם: איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה׳. והיה ערכך הזכר
 מבן העשרים שנה ועד בן שישים שנה והיה ערכך חמישים שקל
 כסף בשקל הקודש. ואם נקבה הוא והיה ערכך שלושים שקל".

 מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסמו במרץ
 2000 על אודות שנת 1999, עולה כי הנשים מרוויחות הרבה
 פחות מגברים בכל המקצועות(למעט מקצועות הסיעוד). למרות
 הצטרפות מסיבית של נשים לכות העבודה, כך שהן מהוות כ-
 50% מבין הסטודנטים ומכות העבודה, תוך השתלבות בכל
 המקצועות, נשאר שכר האישה נמוך בכ- 30% משכר הגבר,
 ונשמרת אפליה מבנית כך שנשים מרוכזות בדרגים נמוכים
 ובתפקידים נטולי השפעה, מוגבלות בהזדמנויות לניוד ונעדרות
 ממוקדי הכוח שבהם נקבעים אותם כללי משחק מפלים.

 אפליה זו אינה מובנת לאור ההון האנושי של הנשים, מסירותן
 לעבודה וכדי, ולכן מגמת המחוקק היא לאסור אפליה כזו.
 המחוקק אסר אפליית נשים במספר חוקים: התל מקבלה לעבודה,

 דרך מתן שכר שווה וכלה בפיטורין.

 יש גורמים לפערים בשכר(שוני אובייקטיבי או אפליה) אך לא
 ברור אם יש בהם כדי להצדיק את הפערים בשכר וגם על כך
 מתנהל ויכוח. לעתים יש לפערים בשכר צידוק ענייני הנובע
 משוני אובייקטיבי ממשי בעבודחם של העובדים השונים כגון
 שוני בתוכן התפקיד, רווח שונה שמפיק המעביד מהעבודה
 המבוצעת ועוד. אך לעתים קרובות הפער בשכר נובע מחולשתן
 של קבוצות מעמד שונות, המנוצלות בצורה מפלה בידי המעביד.
 על רקע הפערים בשכר, שמקורם באפליה, צמחה השאיפה
 לשוויון בשכר שהיא חלק מהשאיפה הכללית לשוויון.
 הזכות לשוויון נמנית עם זכויות היסוד של האזרח במשפט
 הישראלי וממנה נגזר, שאין להפלות בין אדם לאדם מטעמים
 פסולים, אשר מין הנו אחד מהם. כלל זה הנו עיקרון יסודי
 בשיטח המשפט הישראלי. כיום קיבלה הזכוח לשוויון משנה
 תוקף בשל הפרשנויות השונות(בעיקר של נשיא ביהמ״ש העליון
 אהרון ברק) שניתנו לתוק יסוד: כבוד אדם ותירותו. החוק אמנם
 לא מדבר על שוויון אך ברק גוזר מכבודו של אדם את הזכות
 לקבל שכר שווה (שאינו שונה מזה של בעל מין שונה). עם זאת
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 זגורמים לפערים בשכר בין עובד לעובדת

 מידע רב הצטבר בשנים האחרונות על אודות תעסוקת נשים בשוק
 העבודה ועל אפליית נשים בעבודתן ובשכרן, גם בעבור אותה
 עבודה. כאמור, השכר הממוצע לשעה של עובדת שכירה מהווה כ-
 75% - 80% מן השכה הממוצע לשעה שמקבל עובד שכיר. פער זה
 נשאר יציב בישראל וקיים גם בארצוח אחרות (נתוני הלשכה
.(Semyonov and Kraus, 1993,1999 ,המרכזית לסטטיסטיקה 

 אחד ההסברים לפער המשכורות בין המינים הוא ההבדל בערכם
 הכלכלי של גברים ונשים. הבדל זה ניתן, כפי שדאינו, לגלות
 אפילו בתנ״ך. הספרות נותנת מספר הסברים לפער בשכר בין
 עובד לעובדת (מלאך-פיינס, 1993, בן-ישראל, 1998):

 הבדלים ב״הון האנושי״ - ההון האנושי מצביע על הקדשת זמן
 להכשרה וללימודים. הטענה היא כי נשים משקיעות פתות זמן
 לפיתות מקצועיותן והשכלתן. טענה זו אינה תקפה כיום בעולם
 המערבי שבו נשים משכילוח לפחות כמו גברים(ולעתים יותר).

 גישת "הפרדת העיסוקים״ - יש הבדלים בעיטוקים ובחפקידים
 שממלאים גברים ונשים. העיטוקים ה״נשיים״ מעטים יותר
 מהעיסוקים ה״גבריים" וזמן ההכשהה לקראתם קצר יחסית,
 דרגת המעורבות בהם מוגבלת והסטטוס החברתי שלהם נמוך.
 בישראל קיימים 66 עיסוקים ״נשיים״ לעומת 240 "גבריים".
 כשלושה רבעים מכלל הנשים העובדות הן מזכירות, מורות או

 מטפלות(מלאך-פיינס, 12-13.1993).

 טיעון ה״בתירה התופשית״ - טיעון זה מתבסס על בתירתן של
 נשים לעסוק במקצוע המאפשר להן למלא את תפקידן הכפול,
 בעבודה ובמשק הבית באימהות. לכן הנשים בותרות במקצועות
 שאינם מצהיבים עבודה בשעות נוספות, הכשהה ארוכה וכד׳.
 המעסיקים מנצלים מצב זה בהורדת השכר. השאלה היא: האם
Weiler ?מקורו של טיעון זה בתנאים אובייקטיביים או באפליה 
- Posner (בתוך: בן-ישראל. 715) טוענים שהפער בשכר נובע  ו
 מחנאים אובייקטיביים של האישה כמו היריון או תפקידיה הרבים

 של האישה בחוך משפחחה.
 מנגד יש הטוענים כי השכר הנמוך של הנשים אינו נובע מבחירה
 תופשית של האישה לעבוד בעיטוקים אלה, אלא זוהי תוצאה של
 אפליה עקיפה המנווטת את האישה לעבוד בעיסוקים שהכנסתם
 נמוכה. מדובר בתנאים םביבתיים מפלים המושפעים מגורמים
 פיזיים, פםיכולוגיים ותברתיים מפלים ואלה מכתיבים את בתירתן
 של הנשים. לכן, ניתן לומר שמרובה כאן באפליה טרום-תעסוקתית
 שגם היא נתפסת באפליה בשכה. האפליה מטעמי"מין״ היא הטיבה

 לפערים בשכר.

 השוני האובייקטיבי וטיעון ״האפליה הטרום-תעסוקתית״ - ישנן
 סיבות הנראות על פניהן אובייקטיביות, המסבירות פערי שכר.
 למשל, שוני בהיקף העבודה (משרה חלקית) ובמשך תקופת
 העבודה, שוני בשיעור הוותק והניסיון בעבודה, שוני בדירוג, שוני
 במידת הסיכון הכרוך בביצוע העבודה. נראה כי פערי השכר שנגרמו
 בשל הסיבות שהזכהתי אינם תוצאה של שוני אובייקטיבי, אלא של
 אפליה טרום-תעסוקתית של הנשים בשוק העבודה, שהיא תוצאה

 של תהליך התברות, המפלה מטעמי מין.
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 כאמור, עקרון השכר השווה זכה להכרה משפטית שהביאה
 לעיגונו באמנות בינלאומיות ובעיצובו במסגרת החוקתית
 של כל מדינה. הכפייה המשפטית איננה מותלטת אך מתלתלת
 לאט לאט למערכת יחסי העבודה הממוסדת (לאו דווקא

 בני שני המינים, ובעיקר רמת ההשכלה של הנשים שהייתה בעבר
 נמוכה יותר מזו של הגברים וכיום היא משתווה אליה.
 בשנח הלימודים 1995 חלקן של הנשים מכלל מקבלי תואר
 אקדמי האשון היה 55% לעומת 49% בחשמ״ה. מכלל מקבלי
 תואר שני 49% ומכלל מקבלי תואר שלישי 39%.
 נתונים ממפקד האוכלוטייה 1995 על השכלה של בני 25-64
 מצביעים על כך שבגילאים אלה הנשים משכילות יותר מן
 הגברים. אחוז הנשים שבידן תעודת בגרות או תעודה גבוהה
 יותר הוא 51%, ואילו אתוז הגברים ללא תעודת הבגרות או
 תעודה גבוהה יותר הוא גבוה יותר. אתוז הנשים האקדמאיות

 הוא 21% ואתה הגברים האקדמאים - 17%.
 רק שתי מדינות בעולם- נורבגיה ודנמרק- מקדימות את ישהאל
 באחוז הנשים שיש להן תארים אקדמאים (שילובסקי, 1999).

 נחונים אודוח נשים כחלק מכוח העבודה: אחוז הנשים השייכוח
 לכוח העבודה בישראל עלה בעשרים השנים האתרונות באופן
- 32% ב- 1976, ל- 46% ב- 1996. כלומר הגידול  מרשים. מ
 במספה הנשים בכוח העבודה עולה על הגידול במספר הנשים
 באוכלוסייה בגילאים האלה. שיעור השתתפות הנשים בכות
 העבודה מגיע ל- 51%. למרות זאת הפער בהכנסה לשעת עבודה
 בין נשים לגברים קיים בכל רמות ההשכלה, והפער בקרב בעלי
 השכלה גבוהה גדול אף יותר מהפער בקרב בעלי השכלה נמוכה.
 נתונים אודות אפליה בשכה: ההכנסה הממוצעת של הנשים
 שלמדו 4 שנים או פתות הייתה ב- 1996 13.9 ש׳׳ת לשעה ברוטו,
 לעומת 14.7 ש״ח לשעה בקרב הגברים באותה רמת השכלה.
 דהיינו הכנסת הנשים הייתה 95% מהכנטת הגברים.
 ההכנסה הממוצעת של נשים שלמדו 16 שנים או יותר הייתה
 33.5 ש״ת לעומת 45.7 ש״ח בקרב הגברים. כלומה הכנסת הנשים
 בעלות השכלה גבוהה הגיעה ל- 73% בלבד מהכנסת הגברים

 באותה רמת השכלה.
 השכה החודשי הממוצע למשרת שכיר המשולם בשני הענפים
 שבהם עובדות רוב הנשים השכירות(בריאות וחינוך) הוא 4,284

 ש״ח. השכר המקביל של הגברים הוא 5,817.

 על מנת לראות כי הרבה לא השתנה מאז קום המדינה, להלן
 נתונים שהביאה תברת הכנסת אסתר וילנסקה בעת דיון
 בקריאה טרומית של הצעת תוק פרטית שהיא הגישה בנושא

 שכר מינימום.
 מהנתונים נלמד כי ההפרש בשכר היסוד היומי בין פועל
 לפועלת הוא: בתעשיית הקרטונאז׳ 18%, בתעשיית האהיג
 20%, בתעשיית השוקולד 20%, במלצרות 40%.

 נתונים מתוך מתקר של מנהל הכנסות המדינה שפוהטם
 בשנת 1992 קובע כי 56% מקרב הנשים העובדות אינן מגיעות
 לשכר מינימום. כמו כן נשים ששובצו בעמדות בכירות
 השתכרו רק כ- 55% משכרם של הגברים בעמדות אלה.

 נתונים מתוך בדיקה במוסד לביטוח לאומי שנערכה בשנת
 94 מראים כי מתוך 3,600 עובדים, שיעוה הנשים הוא 72%,
 אולם בשלוש הדרגות הבכירות(ראש אגף ומעלה) 3% בלבד.
 במשך 40 השנים הראשונות למוסד לביסות לאומי, לא נבתהה
 מעולם אישה לתפקיד מנהלת מחוז. נכון לשנת 1998 - מתוך

 19 מתוזות - 4 מנוהלים על ידי נשים.
 טקר הביטות הלאומי משנת 1996 מלמד כי 70% מהגברים
 הלא נשואים השתכרו עד למתצית השכר הממוצע במשק,
 לעומת 80% מהנשים. 38% מהגברים הנשואים השתכרו פחות
 מהשכר הממוצע במשק, לעומת 58% מהנשים. 6% מהגברים
 הנשואים השתכהו פי שלושה מהשכה הממוצע במשק, לעומת

 0.005% מהנשים.



 ב. חיסול פערי שכר שמקורם באפליה עקיפה- עקרון השכר
 השווה בעד עבודה שוות ערך באותו מקום עבודה, או בכלל

 המשק
 הגל השני בהתפתחות העיקרון החל בשנות השמונים המוקדמות.
 השאיפה הייתה לצעוד קדימה כדי לבטא גם את עקרון השוויון
 המהותי ולא רק את השוויון ביחס. רצו לבטל את תוצאות
 האפליה העקיפה (קביעת אמות מידה שונות לתגמול עבודת
 גברים ונשים) על ידי פיתוח עקרון השכר השווה כך, שהוא יקנה

 זכות לשכר שווה בעד עבודה שוות ערך.
 עקרון השכר השווה בעבור עבודה שוות ערך התפתת בשני

 מסלולים:
 ראשית, הורחב בסיס ההשוואה - העיקרון זיכה בשכר שווה גם

 בגין ביצוע עבודה שוות ערך.
 היה צורך להגדיר "ערך שווה", למעשה ניתן ביטוי בשלב זה,
 להעדפה מתקנת המתערבת באוטונומיה של המעביד ומתייבת

 אותו לשלם על פי אמת מידה זהה.
 שנית, נקבע תתום תתולתו של העיקרון. השוואת השכר הוגבלה
 לעובדים ועובדות המועסקים בידי מעביד אחד או באותו מקום
 עבודה. בכך התאפשרה השוואת שכר נשים שעסקו בעיסוקים
 שתדמיתם נשית במסגרת המפעלית. אך נותרה בעינה בעיית

 השוואת השכר הבין-ענפית.
 מספר קשיים גרמו לכך שגיבוש העיקרון בתקיקה לא קידם את

 העיקרון כמצופה:
-העובדות נרתעו מלהפעיל את החקיקה כי חששו מפעולת

 תגמול של המעביד.
-קשה להוכית את הערך השווה.

- ביהמ״ש עוין את רעיון השכר השווה, בשל היעדר סולם ברור
 ואובייקטיבי שעל פיו ניתן למדוד את הערך של העבודה, ובכך
 להתליף את שיקול דעתו של מעביד בקביעת שכר לתפקידים

 שונים.
 כדי להתמודד עם הבעיות האלה, מתפתחת מגמה שלפיה מי
 שתובעת השוואת שכר תצטרך להוכיח רק לכאורה את תביעתה,
 ואילו המעביד יידרש להצדיק את השוני בשכר.
 ג. חיסול פערי שכר שמקורם באפליה טרום-תעסוקתית - שכר

 שווה בעד עבודה שונה
 השלב השלישי צריך לספק תשובה לאפליה שהנה תולדה של פגיעה
 בשוויון ההזדמנויות שלהן בעבודה. התפחחות זו נמצאת עדיין

 בחיתוליה.
 כדי להשיג השוואח שכר חוך חיסול האפליה הטרום-תעסוקתית

 יש לנקוט העדפה מתקנח :
 * יש לשפר את האמצעים שהקהילה מטפקת לגידול הילדים. כך
 נשים יוכלו לעבוד כמו גברים, לצבור וותק וניסיון, לשמור על עדכון
 שוטף של הידע וכוי. יש להקצות משאבים לאומיים למטרות האלה.
 * יש ליצור תנאים שיאפשרו לשני ההורים להתתלק בנשיאה בעול

 האחריות המשפחתית.
 המתוקק הישראלי קידם את הנושא הזה בעזרת תשתיח תקיקתית

 המאפשרת לשני ההורים:
׳ 7(ד 1) לתוק עבודת נשים, ט -לצאת לתופשת טיפול בילדים -

 התשי״ד- 1954 .
' ס -לקבל פיצויי פיטורים אם ההורה מתפטר כדי לספל ביילוד -

 7 לתוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג- 1963.
-לנצל ימי מחלה אם הורה צריך להיעדר מהעבודה כדי לטפל
 בילד או בבן משפחה חולה - חוק דמי מתלה (היעדרות בשל

 מתלת ילד), התשני׳ג- 1993.

 חקיקה: שכר שווה במשפט הישראלי
 המציאוח הוכיחה כי כוחות השוק והמשא ומתן הקיבוצי אינם
 יכולים לחסל את התופעה של אפליה בשכר. הממשלה לא נקטה
 יזמה והיחידות שנטלו את יזמת החקיקה לידיהן היו תברות

 במערכת הפרטית).

 המערכת הממוסדת לא קיבלה בזרועות פתותות את העיקרון,
 ולא התעקשה עליו בעת משא ומתן על השכר. ההתנגדות לאכיפת
 העיקרון נבעה לא רק מהמעביד, שלא יוכל עוד לנצל עבודה
 זולה, אלא גם מהאיגודים המקצועיים, שנשלטו בידי הגברים,
 אלה לא ששו לוותר על עדיפותם של העובדים בקביעת השכר
 (היה ברור שהעלאת שכר העובדות יבוא על חשבון שכר הגברים).
 העיקרון לא היה נאכף לולא גובש כנורמה תקיקתית כופה.

 עקרון השכר השווה בעולם המערבי המתועש התפתת תוך מאבק
 באפליה על שלוש צורותיה הרלוונטיות: אפליה פתותה, אפליה

 עקיפה ואפליה טרום-תעסוקתית.
 מדובר בהתפתתות היסטורית בת שלושה שלבים: כל שלב יוחד
 למאבק בסוג מסוים של אפליה, והותאם לסוג האפליה שאותה

 הוא בא לתקן.

 בן-ישראל (721.1998 - 733) מציגה את מהות עקרון השכר
 השווה תוך כדי תיאור של התפתתותו הכרונולוגית.
 א. חיסול פערי שכר שמקורם באפליה פתותה - עקרון השכר
 השווה בעד עבודה שווה, או בעד עבודה שווה בעיקרה
 השלב הראשון התל להתגבש בשנות החמישים כשהמחוקק

 התחיל לעגן בתקיקה את העיקרון הזה.
 לעיקרון היה ביטוי צר(יחס שווה): תובה לשלם שכר שווה רק
 לעובד ולעובדת המבצעים עבודה שווה באותו מקום עבודה.
 כל שוני בתפקיד היה בו כדי לדתות תביעה לשכר שווה - שם
 נקבע כי מאתר שבבית הסוהר יש שוני ביחס בין מספר אסירים
 וסוהרים לבין אסירות וסוהרות , וסוהרות נדרשו לבצע משימות
 נוספות במשרדים, אין מדובר בעבודה שוות ערך ומוצדק להעניק

 שכר שונה.
 מאותר יותר העיקרון הורתב בבסיסו, כך שזיכה בשכר שווה לא
 רק במצבים שהעובדת והעובד מבצעים עבודה שווה, אלא גם
 במצבים שבהם העבודה המבוצעת היא דומה. דוגמה להרתבה
 ניתן לראות בתיקון החוק לשכר שווה לעובדת ולעובד, התשכ״ד-
 1964 כך שהזכאות לשכר השווה הורתבה והוקנתה גם בנסיבות
 שהעובד והעובדת מבצעים עבודה שווה בעיקרה. למשל שרה
 לדרמן, הוכיתה שעבודתה כמפעילת מכונה דומה לעבודתו של
 מפעיל, על אף שלא עשתה את כל הפעולות הקשורות לטיפול

 במכונה שעשה האתרון.
 יישום העיקרון בשלב זה היה די עקר מבחינת תוצאותיו, בשל
 מבנה השוק: באותו מקום עבודה הנשים עבדו בתפקידים בעלי
 דימוי נשי(פקידות, בתבניות) ולא היה בנמצא גבר שלשכרו יכלו
 לדרוש להשתוות. בשל אותה סיבה העיקרון לא הועיל לנשים

 בענפים בעלי תדמית נשית (טקסטיל, מזון).
 תוצאותיו התיוביות של השלב הזה:

-תיסול התופעה של כינוי תפקיד זהה בשמות שונים כדי
 "להתאימו" לעובדת לעובד, כאשר השוני בשם התפקיד גרר

 בעקבותיו תגמול שונה.
-תיסול קביעת סולמות השכר הנפרדים לעובדים ולעובדות

 בהסכמים הקיבוציים.
 לעתים הביטול היה רק למראית עין, משום שעובד לא מקצועי
 שהתקבל לעבודה דורג מיד בדרגה מתקדמת בםולם השכר, ואילו
 עובדת זהה דורגה באותו סולם בדרגת השכר ההתחלתית.
 בישראל נעלמה התופעה של קביעת סולמות שכר נפרדים
 המושתתים על המין רק בראשית שנות השבעים (הממונה
 הראשי על יתסי העבודה סירב לרשום הסכם קיבוצי בטיעון,
 שקביעת סולמות שכר נפרדים סותרת את חוק השכר השווה
 לעובדת ולעובד, מאז איגודים מקצועיים לא נתנו עוד יד

 לקביעת סולמות שכר נפרדים).



 שכר שווה לעובד ולעובדת אירן פסטרנק

 אמנותיים. גם בלגיה אימצה את האמנות הבינלאומיות בדבר
 איסור אפליה אך החוק הבלגי, וגם הגרמני, בדומה לאיטלקי
 מתיר אפליה כאשר יש טיבות אובייקטיביות - חכונוח טבועות
 ההכהחיות לביצוע אותה עבודה. בשבדיה, בהולנד, באנגליה
 ובארצות הברית יש תקיקה לשוויון בעבודה אך בכל זאת קיימת
 רשימה מאוד מצומצמת של עיטוקים שבהם מותרת הבתנה.

 לטיכום, נראה כי קיים אי-שוויון בשכר בין העובדת לעובד
 עבור עבודה שוות ערך. התפתתות החקיקה על מנת למנוע
 אפליה היא צעד חשוב לקראת השגת צדק ומעידה על שתי
 עובדות; האתת, למרות החקיקה עדיין קיימת אפליה ולכן בתי
 מתוקקים בעולם ובארץ מנסים להתגבר עליה. השנייה, קיימת
 מודעות לצורך במניעת האפליה. מכאן אסיק כי עדיין יש לפעול
 לסגירת ״פרצות״ בחוקים על-מנח לחסל את הפערים בשכר בין
 עובד לעובדת. "סגירה" זו תתרום לצמצום אי השוויון וליותר
 צדק תברתי. עם זאת, החקיקה כשלעצמה לא תצלית במשימה.
 שוויון בשכר בין העובד לעובדת תלוי וקשור בשוויון כולל בין
 נשים לגברים. תייבים להתבצע שינויים תברתיים-תרבותיים
 להשוואת מעמד האישה למעמד הגבר בתברה בכלל, ובמשפתה
 בפרט. משימה כה צודקת תוכל להתגשם רק כתוצאה משינוי
 מערכתי-גלובלי, היא אינה יכולה להיות תלויה בחקיקה

 משפטית בלבד.
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 פסיקה
 דב״ע ל״ז / 3-71 "עלית - הברה ישהאלית לתעשיות שוקולד

 בע״מ" נגד שרה לדרמן.

 הכנסת שהגישו הצעות חוק פרטיות.
 התפתתות התקיקה של סוגיית השכר השווה בישראל עברה
 שלושה גלים מרכזיים, כאשר כל גל השאיר את רישומו.
 1. הגל הראשון - שכר שווה בעד עבודה שווה או בעד עבודה

 שווה בעיקרה:
-הצעת חוק שכר מינימום ושכה שווה בעד עבודה שווה, תשי׳׳ד-
 1954, הוגשה ע״י ח״כ אסתר וילנסקה כהצעת תוק פרטית

 והוסרה מסדר היום.
-הצעות תוק דומות הוגשו ב- 1961 והוסהו אף הן על ידי שר
 העבודה בטיעון פוהמלי כי הסדר שכר מינימום אינו האוי להסדר
 תקיקתי. תבהי הכנסת, דוגמת משה ברעם, אף סברו כי בגלל
 מגבלותיה של העובדת היא אינה יכולה למלא אותו תפקיד

 שממלא הפועל וזה מצדיק פער בשכר.
-שילוב של 4 הצעות תוק פרטיות הביאו בשנת 1964 לתקיקת
 תוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשכ״ד- 1964.
-בשנת 1973 תוקן התוק ביזמת הבהת הכנטת שושנה ארבלי
 אלמוזלינו כך שהורתב בסיס השוואת השכר ונקבע, כי יש
 להשוות שכה לא דק בעד אותה עבודה, אלא גם בעד עבודה

 שווה בעיקרה:
-בית הדין לעבודה אשר נקרא לפרש את התוק לאתר התיקון נתן
 לתקיקה פרשנות רהבה אף יותר, בקבעו בפרשת שרה לדרמן כי
 מדובר בחובה להשוות שכר לא רק בנסיבות שמדובד בעבודה שווה,
 או בעבודה שווה בעיקרה, אלא גם בגין עבודה שוות ערך.

 2. הגל השני - הגדרת שכר עבודה

 המטהה הרהבה שקבע בית הדין לא נוצלה ובסך הכול התבררו
 עוד שחי הביעוח בלבד.

 שחי הסיבוח שחדמו לכך הן:
-התוק משנת 1964 הגביל את התביעה להשוואת שכר לגבי
 עובד ועובדת המועסקים באותו מקום עבודה בלבד, ואף זאת
 כשמדובר בעבודה שווה או בעבודה שווה בעיקהה (לא רלוונטי
 לנשים המועסקות בעבודות נבדלות, בדרגות הנמוכות בסולם

 השכר).
-היעדה הגדהה למונה שכר עבודה בתוק אפשרה למעסיקים
 להשוות את השכר הבסיסי בלבד ולהוסיף להפלות עובדות בכל
 הקשור לתנאים נלווים(גמול אתזקת רכב, גמול שעות נוספוח),
 בניגוד גמור לכוונה המחוקק, העולה מדברי חברות הכנסת שיזמו

 אח החוק.
 מטרת הגל השני, ששוב נבע מיזמות תקיקה פרטיות, הייתה
 להגדיר את מושג השכר ולהבהיר בדרך זו שתובת השוואת השכר

 מתפרסת גם על הנלווים, כולל מגוון הגמולים.
-מטפר הצעוח חוק פרטיות שהוגשו בסוף שנות ה- 80 הביאו
 להגשת הצעת תוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס׳ 3),
 התשנ״ב - 1992, אך ההצעה לא עברה את מתסום התקיקה גם

 כשהוגשה שוב ב- 1995.
 3. הגל השלישי - שכר שווה בעד עבודה שוות ערך

 לראשונה ננקסה יזמה ממשלתית עם מינויה של חברת הכנסת
 אורה נמיר לשדת העבודה והרווחה.

 בעקבוח כמה הצעוח חוק שהגישה, נחקק חוק שכר שווה לעובדת
 ולעובד, התשנ׳׳ו - 1996.

 ההוק ההתיב את בסיס הזכאות להשוואת שכר והתיל אותה גם
 לגבי עבודה שוות ערך.

 כיום ניתן לתבוע במקביל השוואת שכר גם מטעמים אחרים
 במטגרת תוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ׳׳ת - 988ו.
 סעיף 2 לתוק אוסר אפליה בתנאי עבודה, הכוללים גם שכר.
 האפשרות הגלומה בתוק זה צרה יותר משום שהיא מאפשרת

 השוואת שכר רק בגין עבודה שווה.

 מה המצב בארצות אתרות בעולם? באיטליה קיימת תקיקה
 הקובעת כי אין להפלות מטעמי מין אך מותה להפלות מטעמים


