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 לכבוד

 ד"ר משה ברקת

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 משרד האוצר

 שלום רב, 

  בקרנות הפנסיהגמלה חודשית מין בחישוב ההתבססות על קריטריון הביטול  הנדון:

 6בחלק  2.2.3)סעיף  הפנסיה החדשות לקרנותאת ההנחיות הקיימות  לבטלריני לפנות אליך בבקשה ה

התחשבות בקריטריון המין  תוךלחשב את קצבת הזקנה החודשית  המתירות להן, לקודקס הרגולציה(

 . , כל עוד לא נקבע הסדר אחר בחקיקה ראשיתשל המבוטח

 להלן נימוקי הבקשה:

פנסיה חודשית נמוכה מ נהנות, כאשר נשים בשיעור החיסכון הפנסיוניידוע קיים פער מגדרי כ .1

של נשים,  מזה 56%–שכרם של גברים גבוה בלמשל, נמצא כי אף שמשמעותית מזו של גברים. 

פער הנובע בעיקר מהבדלים בשנות החיסכון המאפשרות " ,113%–קצבת הפנסיה שלהם גבוהה ב

לגברים, וכן מהבדלים בשנות הפרישה הגוררים מקדם המרה נמוך יותר  צבירה גבוהה יותר

השוויון הפנסיוני: -פנסיית החובה בישראל והשפעתה על איאביה ספיבק ושחר צמח, "" )לגברים

פער זה מדאיג לאור  .((2017מכון ון ליר ) 22" מחקרי מדיניות הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה

קיום בכבוד בגיל הפרישה, ובמיוחד הזכות ליב המרכזי להבטחת העובדה כי הפנסיה היא המרכ

 –הסיבות לפער המגדרי הינן רבות לאור גובהן הנמוך של קצבאות האזרחים הוותיקים. 

אך ישנן גם סיבות  יחס לכל אלו,ופנייתנו לא מתיימרת להתי –היסטוריות, חברתיות וכלכליות 

 .הנושא שנדון במכתבי זה ן, ובכללשנעוצות ברגולציה

 הפליה אסורה –ביסוס קצבת הפנסיה על מין 

מקדם "אחת הדרכים שבה מונצח הפער המגדרי בחסכון הפנסיוני הוא ההנחיה לקבוע את  .2

, הקובע את הקצבה החודשית שעוברת למבוטחים, בהתאם למין, וביתר דיוק בהתאם "ההמרה

מכיוון שנשים חיות בממוצע יותר מגברים, . לכל גיל ללוחות מגדריים של תוחלת חיים צפויה

ההסתמכות על המין מובילה לכך שאישה ואיש שפרשו באותם תנאים בדיוק משוק העבודה יקבלו 

מהאישה בתנאי פרישה שווים  הגבר יקבל קצבה חודשית גבוהה יותר –קצבה חודשית שונה 

  .לחלוטין
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ם. מבטחי מנורה של הפנסיה סימולטור מצעותבאבמחקר של מכון טאוב בנושא, צוטטה בדיקה  .3

ופרשו באותו גיל.  משכורת אותה את הרוויחולא נשואים ש ואישה גבר בעבור נערך ישובהח

 ר )ליאורההגב של מהכנסתו אחוזים בששה נמוכה הייתה אישהה של מפנסיה החודשית הכנסתה

 ((. 2018)מכון טאוב  בישראל בפנסיה המגדרי הפערת: לגמלאו פוקס "מעבודה בוורס, הדס

היא מתייחסת למינו של אדם כשוני רלוונטי רק בהתבסס על  .על מיןאך ורק מתבססת הבחנה זו  .4

 יםהמיוחסת לשאר בני מינו ולא ביחס להסתברות הנובעת מפרמטר הסתברות סטטיסטית

( 5פ''ד נד), הדין הארצי לעבודה-רקנט נ' בית 4191/97דנג"ץ )ר'  כמו עישון למשל – יםפרסונאלי

היתר להתחשב בלאום או במקום ובצדק, הבחנה כזו הינה ייחודית. אין, למשל, ((. 2000) 330

בתוחלת החיים בין אזרחים יהודים סטטיסטי גם מגורים, למרות שאנו יודעים כי קיים פער 

 בהסדרי שוויון – ופרישה מגדר)ר' לילך לוריא,  אזרחים במרכז לאזרחים בפריפריה לערבים ובין

  .(37בעמ' (, 2018)המוסד לביטוח לאומי  מסכם ח"דו:והתעסוקתית המדינתית הפנסיה

, לזכות החוקתית לשוויון כפופהההנחיה הניתנת לקרנות הפנסיה להתחשב במגדר בחישוב הקצבה  .5

המעוגנת בזכות לכבוד שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. גם קרנות הפנסיה עצמן כפופות לזכות 

( )שם הכפיף בג"ץ 2008) 406( 4סב)פ"ד  אלחנתי נ' שר האוצר 2911/05בג"ץ )ר' החוקתית לשוויון 

עקרון לפי תחולה עקיפה של ה הןהן מכוח היותן גוף דו מהותי ו את קרנות הפנסיה לחובת השוויון

 . ((החוקתי באמצעות האיסור על כריתת חוזה הנוגד את תקנת הציבור

חוק איסור הפליה במוצרים, ול 1951-התשי"אחוק שיווי זכויות האישה, מנוגדת גם ל ההנחיה .6

, האוסר על הפליה מחמת 2000-שירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

אים הפליה בהבחנה המבוססת על מין וות ביטוח. החוק קובע שלא רמין בשירותים פיננסיים, לרב

מאופיו או ממהותו של המוצר, וברור כי אין כל חובה לבסס את הקצבה  מתחייברק כאשר הדבר 

   איחוד האירופאי זה אף אסור.ארה"ב וב, וכפי שמיד אסביר, בותם מגדרייעל טבלאות תוחלת חי

שיקולים אקטואריים עומדים בבסיס ההבחנה המבוססת על , גם אם אלחנתיכפי שנקבע בעניין  .7

מטרה להנציח לא למין, וגם אם השיקולים האקטואריים מוצגים כמשקפים מציאות מסוימת, ו

 , הם לא מצדיקים הפליה.  פערים מגדריים

 הפליה בגמלה בשל מין, גם על בסיס חישובים אקטוארייםעל  ואסר םהאירופיוהאמריקאים 

על חברות ממשלתיות או פרטיות המספקות  1983בארה"ב אסר בית המשפט העליון כבר בשנת  .8

 Arizonaביטוח פנסיוני להתייחס לעמיתים שלהם על פי המין בחישובים אקטואריים )ר' 

Governing Comm. v. Norris, 463 U.S. 1073 (1983)) 

פסל בית המשפט האירופאי לצדק את האפשרות לקבוע את הפנסיה במדינות האיחוד  2011בשנת  .9

 על בסיס לוחות מגדריים של תוחלת חיים. 

 Case C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL and Others V. Conseil des 

ministers (Court of Justice, Grand Chamber, 2011) 

אוסר על הפליה  , שכמו בישראלפסק הדין עסק בהוראה בדירקטיבה שיישמה את החוק האירופאי .10

 קבעה כך :בדירקטיבה  (1)5 ה(. הוראDirective 2004/113מגדרית בשירותים ומוצרים )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0113
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"In order to ensure equal treatment between men and women, the use of sex as an 

actuarial factor should not result in differences in individuals’ premiums and benefits" 

חוזה חדש, משנת נע מפגיעה רטרואקטיבית, ההנחיה הנ"ל תחול על כל מעוד נקבע כי על מנת להי .11

 (, המתיר החרגה מהכלל:2)5ואילך. לצד זאת בדירקטיבה היה סעיף נוסף, סעיף  2017

"Notwithstanding paragraph 1, Member States may decide before 21 December 2007 to 

permit proportionate differences in individuals’ premiums and benefits where the use 

of sex is a determining factor in the assessment of risk based on relevant and accurate 

actuarial and statistical data. The Member States concerned shall inform the 

Commission and ensure that accurate data relevant to the use of sex as a determining 

actuarial factor are compiled, published and regularly updated. These Member States 

shall review their decision five years after 21 December 2007, taking into account the 

Commission report referred to in Article 16, and shall forward the results of this review 

to the Commission." 

על בסיס סעיף זה, נקבע בחוק הבלגי סעיף המתיר להתחשב בהבדלים אקטואריים על בסיס   .12

המשפט מגדרי, והוגשה עתירה לבית הדין החוקתי בלגיה. בית הדין החוקתי הפנה את העניין לבית 

לא ניתן  2012( נועד להיות זמני, וכי החל משנת 2)5סעיף ש 2011, שפסק בשנת האירופאי לצדק

, לרבות הטבות סוציאליות 2012יהיה להתבסס עליו יותר, והוא יהיה בטל. מכאן שהחל בשנת 

 . על בסיס מיןלא יכולות להיקבע  קצבת פנסיה,

 ראשית חקיקהר ראשוני המחייבים דפגיעה בזכות חוקתית והס

חקיקה ראשית, שכן  תהאפשרות להתחשב במין המבוטח בקביעת הגמלה בחסכון הפנסיוני מחייב .13

מדובר בהסדר  –הן בשוויון והן בזכות לכבוד. כמו כן  –מדובר בהסדר שפוגע בזכויות חוקתיות 

 ראשוני העומד בסתירה לחקיקה ראשית אחרת, ולא ניתן להסדירו בהנחיות מנהליות. 

בקשה לאישור תובענה ייצוגית,  שיש לדחותבית הדין הארצי לעבודה  קבע אשבל-תותיבעניין  .14

שעסקה בהפליה מגדרית בביטוח מנהלים של חברות ביטוח שונות. בית הדין הארצי קבע כי 

המדיניות של חברות הביטוח, בשיווק ביטוח מנהלים, להעניק למבוטחות גמלה חודשית נמוכה 

הפליה אסורה. יצוין כי עתירה  אינה מהווה –חיים הארוכה יותר של נשים יותר בשל תוחלת ה

הראל חברה לביטוח  26328-09-14ע )ארצי( "עלבג"ץ על פסק דין זה נדחתה בפס"ד קצרצר )ר' 

תותי אשבל נ' בית הדין הארצי   3420/20בג"ץ ; (3.12.19)מיום  תותי אשבל -בע"מ 

 (. ה בקשה לדיון נוסףואף הוגש (10.06.2020)פורסם בנבו,  לעבודה

בעלת השלכות  קודקודית-סקינן בסוגיה מורכבת, רבעאולם גם בית הדין הארצי לעבודה ציין כי " .15

שאלות  –נרחבות המעוררת שאלות נכבדות, בין היתר, של הצורך בביטול כל הבחנה על יסוד מין 

 ".שמעצם טיבן צריכות להיות מוסדרות בחקיקה ראשית

 אשבל והשלכתה על פניה זו-פרשת תותי

החלטתו בכך שהחלטה של חברות הביטוח בית הדין הארצי לעבודה את נימק אשבל -תותי בעניין .16

מציאות להסתמך על טבלאות מגדריות של תוחלת חיים אינה משקפת ששיווקו ביטוחי מנהלים 
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ועל כן אין שהוסבר בנימוקים ענייניים, נתון אמפירי ולא ערכי,  אלא על  סטריאוטיפית כלפי נשים

  .לומר כי כרוכה בהבחנה זו השפלה כלשהי, העשויה להוביל למסקנה כי לפנינו הפליה פסולה

 שאינם ביולוגיים, טים מגדרייםביהם המשקלל גהיא בהחלט נתון ראשית נעיר כי תוחלת חיים  .17

מסבירים את הפער או שילוב של רכיבים אלה עם אחרים,  ,בדיוק כפי שרכיבים לא ביולוגיים

  בתוחלת החיים בין גברים עשירים לעניים או בין נשים יהודיות לנשים ערביות. 

ולא  לגבי פניה זו, שנוגעת לקרנות הפנסיה רלוונטיין תותי אשבל אינו ילעמדתנו פסק הדין בענ .18

 עמים הבאים:אינו חוסם פנייה זו, וזאת מהטהוא ו, לביטוח מנהלים

לא הייתה שאלת הלגיטימיות של התבססות על טבלאות תוחלת בפסק הדין הטענה המרכזית  .א

בביטוח  חיים מגדריות, אלא על כך שלא התחשבו באותה מידה במין המבוטחת ברכיב הריסק

הסיכון להתקצרות החיים לפני גיל הפרישה אצל נשים הוא  תלמקרי מוות, למרות שסטטיסטי

. משקבע בית הדין שהיה הסבר מניח את הדעת מדוע לקחו בחשבון את המין בשאלת קטן יותר

 נקבע שלא הייתה שרירות בהחלטה.  –הגמלה, ולא לקחו בחשבון את המין בשאלת הריסק 

בית הדין נתן משקל רב לעמדת המאסדר, שעלתה בקנה אחד עם מדיניות חברות הביטוח.  .ב

בית הדין אף ציין  נות, ופניה זו הינה צופה פני עתיד.אולם עמדת המאסדר בסוגיה יכולה להשת

חירתן של המשיבות שלא לתקוף את הנחיות המפקח על הביטוח באופן ישיר ושלא את "ב

 ".מטה את הכף אל עבר דחיית הבקשהכשיקול ה", "לצרפו כמשיב בהליך

ים שקל רב לכשל שוק אפשרי במקרה שתיקבע גמלה חודשית שווה לגברמבית הדין נתן  .ג

בית הדין . המתיר משיכה הונית ביום הפרישה ולנשים, בשל מאפייניו של ביטוח המנהלים

קיבל את הטענה שאם תושווה הגמלה, בשל היכולת לפדות את הביטוח, מבוטח גבר רציונאלי 

לא משכנע שצפוי לחיות פחות שנים ממבוטחת, יפעל למשיכת הקרן מיד עם פרישתו. נימוק זה 

לגבי קרנות הפנסיה, וכפי שניתן לראות במדינות רבות  מקרה אינו רלוונטי בעינינו, אך בכל

   כשל שוק המצדיק את ההפליה.הדבר יוצר שבהן פנסיה שווה מבחינה מגדרית, אין 

 סיכום

פערים מגדריים בפנסיה מחייבים פעילות נחושה מצד כל רשויות המדינה, שכן הפנסיה הינה  .19

ובחברה שוויונית לא ניתן לקבל כי אישה  לקיום בכבוד בעת זקנההאמצעי המרכזי להבטחת הזכות 

 . תקבל קצבה פחותה מגבר, אף שפרשו באותם תנאים

מתן גמלת פנסיה נמוכה יותר לנשים בהתבסס על לוחות תוחלת חיים מגדריות זו הפליה מחמת  .20

ואין כל הצדקה מין, וכשמדובר בחסכון הפנסיוני, לא קיים הכרח בכך כדי למנוע כשל שוק חריף, 

לתת משקל למין בקביעת גמלת הזקנה על ידי קרנות הפנסיה. היא נאסרה באיחוד האירופאי 

 ובמדינות נוספות.

קרנות הפנסיה לא לתת משקל מכוח הזכות החוקתית לשוויון להנחות את המאסדר חייב  .21

 לקריטריון המין של המבוטח בקביעת גמלת הזקנה בפנסיה.

חקיקה ראשית, שכן היא פוגעת בזכות חוקתית זו החלטה שמחייבת  ,יןהתחשבות במככל שנדרשת  .22

זהו הסדר ראשוני שיש להסדירו בחקיקה ראשית ולא בנוסף,  את דיני איסור ההפליה.וסותרת 

 בהנחיות מנהליות.
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לאור כל האמור נבקשך ליידע את קרנות הפנסיה שלא יוכלו מעתה והלאה להתחשב במין המבוטחים 

גמלה )בלי לפגוע בגמלה שניתנת כעת למבוטחים שפרשו מעבודה(. למצער, יש להודיע לצורך חישוב ה

 כי אם הנושא לא יוסדר בתוך זמן סביר בחקיקה, ההנחיה תבוטל.

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 העתקים: 

 ץ, שר האוצר"ח"כ ישראל כ

 הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה, ח"כ איציק שמולי, שר 

 מרים כבהא, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודהגב' 


