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המוזר:עלילותינוסיפור

 ,גמורהושיכחהשניהילדות

 , l "כלוסולא ,טעסלא ,עיןלא ,שןלא

מבואא.

הישראליתהחרבהעוברת ,צעירהמחברהמזדקנת,הישראליתהחברה

המהירבקצבהגדלההקבוצהבמסגרתהאשר ,דמוגרפיתטרנספורמציה

טומנתהישראליתהחברההזדקנותומעלה,-65הבניקבוצתהיאביותר

אך ,"החדשיסהזקניסייכלפיעמדותולרענוןלחידושהזדמנויותבחובה

שייךשאינומיכלשלוהפלייתסהדרתסלהעמקתסיכוןגסבהיש

זוחדשהחברתיתמציאותלכ,ךבנוסף ,"ה"צעירהההגמוניתלקבוצה

 "לנותגיייהמכונהחברתיתלתופעהבמודעותהעלייהרקעעלנוצרת

 ,אחרותחברתיותלתופעותבדומהאשר ,) Ageismל-העברי(המונח

שליליתחברתיתהבניהבחובהמגלמת ,הסקסיזסאוהגזענותכדוגמת

חולשהמאפייניכבעלתהמתויגתחברתיתקבוצהשלוהפליה ,הזקנהשל

הכרונולוגי,גילהבשלורקאךואי-יכולת

ביטוילידיבאהשבמסגרתןהחשובותהחברתיותהזירותאחת

היא ,הישראליתהחברההזדקנותתופעתשלהחברתיתהמורכבות

האחרונותבשניסנזקקיסהמשפטבתי ,המשפטיתהפסיקהזירת

 ,זכויותשלשאלותהמערביסחוקיותובסוגיותבסכסוכיסלהכריע

עדהישראלי,במשפטזקניסשללמקומסהנוגעבכל ,וערכיסמעמד

הזקנהשלהחברתיתלהבניהבאשרהפסיקתיתהממשקנקודתהיוס

אקדמיתספרותבנמצאשאיןוכמעט ,נחקרהשלאכמעטהמשפטבבתי

רקעעל ,לנותהגילתופעתהנוגעבכלהפסיקתיותהמגמותאתהמנתחת

פסיקתאתולבחוןלנתחלראשונהמנסהזהמאמר ,זהמחקריחלל

מרכזיותבסוגיותהעוסקותתקדימיותבפרשיותהעליוןהמשפטבית

מינרבהמרכזמטעםלמחרבשניתןמחקרמענקובאמצעותבזכותהתבצעזהמחקרתודות:

תתפרסםהמאמרשלהמורחבתהגרסהבירושלים,הערביתהאונירבסיטהאזרח,לזכויות

 ,) 2009 (ידבהמשפט

למדעיהפקולטהסוציאלית,לעבודההספרוביתלגרונטולוגיההחוגלמשפטים,דוקטור

חיפה,אונירבסיטתוהבריאות,הרווחה

כמהועדאסולבחוןלנסותהיאהמאמרמטרת ,זקניסלזכויותהנוגעות

 ,מאפייניהןואתהמשפטביתבפסיקתגילניותמגמותלזהותאפשר

והשפעתההושראלותהחברהנות Pהזדב.
הושראלוהמשפטעל

בעיצומהמצויה ,בכללותההאנושיתלחברהבדומה ,הישראליתהחברה

הוזכרוהדבריס , 2האוכלוסייההזדקנותשלדמוגרפיתמהפכהשל

אתולהזכירלשובהראוימןאך ,אחריס(משפטייסבהקשריסכבר

אתהחלההישראליתהחברה , 4בנדוןהדמוגרפייסהיסודמושכלות

זו , 565גילמעלהיומאזרחיה-4%כרקשבה ,צעירהכחברהדרכה

שאופיינה "צבר"הדמותעלדרכהבראשיתשנבנתהחברההייתה

היהודישלהניגודשהוא ,החזק ,הצעיר ,החדשהישראלישלבקוויס

שרביסחברהגסהייתהזו , 6מהאדמההמנותקהחלש, ,הזקןהגלותי,

בשלאס ,לצדסמבוגריסוסבתאסבאוואסאבדמותללאגדלוממנה

עוליסהיותסבשלואס ,בשואהנספושהוריהסשואהניצוליהיותס

 ,כיוס , 7הולדתסבארץומשפחתסהוריהסאתהותירואשרצעיריס

 I}בקצבשגדלההקבוצהלהיותהפכההזקניסאוכלוסיית ,זאתלעומת

 ,) 1990 (זיתמונהשניה,מערכהעוזאברהםעברי:נוסחבעיניכםכטובשקספירויליאם

גילנית,לגישהקלאסיתדוגמהזוהיהמאמר,בהמשךשנראהכפי

ושמואלשנוריצחקרבודסקי,גיניראובישראלהדמוגרפיתהמהפכהאודותעללנתונים

בישראל"),קשישיםיי(להלן: ) 2007 ( 2006סטטיסטישנתון-בישראלקשישיםבאר

 KEVIN KINSELLA & VICTORIA A ,ראו:בעולםהדמוגרפיתהמהפכהאודותעללנתונים

) 2001 ( 2001 : VELKOFF, AN AGING WORLD , 

וגדעוןבן-ישראלרותראוהישראליתהחרבהשלההזדקנותמהפכתשללאזכורדוגמה

זכויותיידורוןישראלזהלענייןראווכן ;) 2004 (השלישימהגילמפחךמיבן-ישראל

רבין(יורם 940-893בישראלותרבותיותחברתיותכלכליותזכויותבזקנה"חרבתיות

 ,) 2004עורכים,שניויובל

אדםהואמיהיאזקניםשלזכויותיהםאודותעלבדיוניםועולותשחוזרותהשאלותאחת 4

ידורבשעליה-הזקנהלתופעתשלנוהטבעיתלהתכחשותכמובןקשוריםהדרביםזקן"?יי

ורביאים,פעיליםבעודם , 75או 70בגילאנשיםלראותובהתנגדות-בהמשךבהרחבה

ככזה,אותומגדירבישראלשהחוקמיהואזקן" IIהמאמר,שלזוגרסהלצורך , IIזקנים IIכ

סוגיהעליותררחבדיון , 67גילאתהמציין ,-2004ד IIתשספרישה,גילבחוקכאמורכלומר,

זה,מאמרשלהמורחבתבגרסהלמצואיהיהאפשרזו

 , 17בעמ' , 2ה"שלעילבישראל,קשישיםראו

ראווכן ,) 1997 (ךיוקן-הצבראלמוגעוזראוה"זקן"וביןבינההניגודועלהצברדמותעל

לגגרונטולוגיה IIמשמעותמקורותשלושההישראלית:הזיקנה"ספקטור-מרזלגרביאלה

]] 34-) 2006 (, 

דורוןישראלראולסבאותהזכותשלבהקשרהישראליתהחרבהשלזהייחודיממדעל

פורסם),(לאומשפטמשפחה IIנכדיהםעםלקשרסביםשלהעמידהזכות"לינצ"ץוגליה
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אוכלוסייתמנתה 2005שנתבסוףהישראלית.בחברהביותרהמהיר

מנתהומעלה)-65ה(בניהזקניםואוכלוסייתנפש,מיליון 6.9ישראל

 . 8נפשאלף 693

השלכותוהיוישההזדקנותלתופעתכלכלית-חברתית,מבחינהגם

לדוגמה,כ,ך . 9הישראליתהחברהעלביותרמשמעותיותסוציו-כלכליות

גרראשרההסתדרותיות,הפנסיהבקרנותהמשמאתלצייןאפשר

והכלכליתהחוקיתלהסדרההנוגעבכללכתמרחיקישינוייםבעקבותיו

בעקבותהיתר,ביןנגרם,זהמשברבזקנה.סוציאלילביטחוןהזכותשל

וביחסהחברתיב"תמהיל"הדרמטיוהשינויהחייםבתוחלתהעלייה

נתרמיםאוהפנסיהלקרנותשתורמיםלגמלאים,צעיריםעובדיםשבין

חמתיותהשלכותהזקנהלמהפכתאפואטבעיבאופן . 1(בהתאמה)סמהן

חינו,ךבריאות,החיים:תחומיבכלכמעטביטוילידיהבאותוכלכליות

 . 11ועודתחבורהדיור,

אנטן-גןלנות?ומהןגןלנותמהןג.

כללי . 1

לעולםהזקנהמהפכתשלהרלוונטיותמהיהיאבפנינוהעומדתהשאלה

אותנולענייןצריכההזקנהמהפכתמדועאחרות,במיליםאוהמשפט?

האנושיתהחברהשלהדמוגרפיבהרכבהשינויעצםשהריהמשפטנים?

המשפטיים.בכלליםלשינוילגרוםכדילכאורה,כשלעצמו,בו,אין

הזדקנותבגינם,אשררביםהקשריםעללחשובאפשרבנקלדיברם,

כ,ך . 12המשפטמערכתעללהקריןאולהשפיעיכולההאנושיתהחברה

בעלתוהולכתגדלהאוכלוסייהשלקיומהכלכלית,מבחינהלדוגמה,

יותררבביקושלעורריכולהכלכליים,ומשאביםמשפטייםצרכים

הדיןעורכיבקרביישוק"מצדויוצראשרביקושמשפטיים,לשירותים

במסגרת . 13החדשיםהמשפטייםלצרכיםמענהלתתשנועדהפרטיים

המגוונתהקשתהתפתחותאתלמשללהזכיראפשראלהחדשיםצרכים

(כדוגמתהכלכליבהקשרהןזקנה,לקראתמשפטייםתכנוןכלישל

(כדוגמתהרפואיבהקשרוהןנאמנות)הסכמיאומתמשכיםכוחיפויי

החולהחוקמכוחמתמשכיםכוחיפוייאומקדימותרפואיותהנחיות

נוספות,רבותדוגמאותלתתאפשר . 14 )-2005התשס"הלמות,הנוטה

האסיריםאוכלוסייתהזדקנותעקבהחדשיםהמשפטייםמהצרכיםהחל

נהגיםשלהנהיגהרישיונותשלהמשפטיתההסדרהדרן , 15הכלאבבתי

 17הפליליהמשפטבמסגרתעברהקרבנותשהםזקניםשל , 16מזדקנים

זקניםלעדיםביחסוכלה , 18בכבודלהזדקןזקניםשלזכותםושל

הפוגמותזיכרוןמבעיותלעתיםוסובליםהמשפט,בבתיהמופיעים

 . 19שלהםההעדהביכולת

והתפתחותהתעוררות ,-80המשנותהחללזהותאפשרבכדילאואכן,

 . Elder Lawבשםארצות-הבריתבצפוןהידועייחודי,משפטיענףשל
מגוונתבקשתביטוילידיבאהזהמשפטיענףשלהמרשימהההתפתחות

שכלספציפיתועדההקימההאמריקניתהדיןעורכילשכתהקשרים:של

דיןעורכי ; 20לזקניםהנוגעיםמשפטתוכניבפיתוחלעסוקהואתפקידה

עורכיכלאתהמאגדעצמאימקצועיאיגודהקימובארצות-הבריתפרטיים

לתתהחלולמשפטיםפקולטות ; 21והזקנההמשפטבתחוםהעוסקיםהדין

בתחוםכולםכלשעוסקיםמשפטייםעתכתביויצרובתחום,קורסים

לתתבמטרההוקמוחוץ-ממשלתייםזכויותארגוני ; 22והזקנההמשפט

המחקריתהספרותולבסוף, ; 23יכולתמעוטילזקניםמשפטיוייצוגייעוץ

במשפטגם . 24ניכרותולהתפתחותלפריחהזכתהבתחוםוהתאורטית

לצפוןבדומהאשרזה,בתחוםהתפתחותהאחרוןבעשורניכרתהישראלי

בפרסומים , 25חוץ-ממשלתייםארגוניםבהקמתביטוילידיבאהאמריקה,

 . 28באקדמיהובקורסים 27ופופולריים 26אקדמיים

זהמאמרלעיל,המפורטיםההקשריםשלהמגוונתהקשתאףעל

ההזדקנותתופעתהשלכותשלחשוב,כיאםצר,בממדלעסוקמבקש

הייתההנראהשככלחמתיתתופעהבוחןזהמאמרהמשפט.מערכתעל

עולםאתמחייבתהדמוגרפיתהזקנהמהפכתאןומעולם,מאזקיימת

 . 29הגילנותתופעתבמישרין:אליהלהתייחסהמשפט

גילנותמהיהגזרה: . 2

המפתחמדמויותאחתלהגדירו.קלשלאמורכב,מושגהואהגילנותמושג

רוברטד"רהואוהגדרתוגילנותהמושגשלגבולותיופיתוחשלבהקשר

בארצות-הברית.לזקנההלאומיהמכוןשלהראשוןהמנהלשהיהמיבטל,ר

(ואףגילנותהמושגאתותאורטי,רעיוניבאופןשגיבש,זההיהבטלרד"ר

אופרטיביתהגדרהלבנותניסהבטלר .) Ageismהלשוןמטבעאתטבע

בטלרכ"הגדרתהידועההראשונות,ההגדרותאחתואכן,גילנות.למושג

כן:גילנותהגדירה , 1973משנתולואיס"

Ageism can be seen as a process of systematic stereotyping " 
, of and discrimination against people because they are old 

just as racism and sexism accomplish this for skin color and 
gender. Old people are categorized as senile, rigid in thought 
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Ageism נ,"[ and manner, old-fashioned in morality and skills 
allows the younger generations to see older people as different 
from themse]ves, thus they subt]y cease to identify with their 

, 30 " elders as human beings 

וגררהומגוונותרבותלביקורותזכתהולואיסבטלרשלזוהגדרה

אתלאחדשניסתההחשובותהגישותאחת . 31אלטרנטיביותהגדרותהצגת

 "מטריהמושגיילמעשההיא "גילנותייכיגורסת "גילנותיילהשונותההגדרות

מושגית:מבחינהונפרדיסשוניסאלמנטיסארבעהבמסגרתוהכולל

קדומותדעות )ב( iזקנהאודותעלשלילייסחברתייססטראוטיפיס )א(

סטיגמות )ד( iהזדקנותמפניאישיפחד )ג( iזקניסאודותעלחברתיות

 ,שונה "השתרעותתחוסייאלהמאלמנטיסאחדלכלזקניס.עסהקשורות

 • 3Zהתופעהשלראויההמשגהמאפשרהכוללאיגודסרקאן

במציאותגילנותשלודפוסיםביטויים . 3

 . 33מגווניסבהקשריסיסומתרחשרביסהסבמציאותגילנותשלהביטוייס

מגזענותשבשונהזהבמובןייחודיתהיאגילנותכילהדגישראוי ,זאתעס

 oכולנולפחות(אונזדקןכולנולכולס:נוגעתהיא-מיןמטעמימהפליהאו

 . 4בעמ' , 2ה"שלעילבישראל,קשישים

בו-ישראללזוגמהראוהישראלית,החרבהשלהזזקנותההשלכותעלמקיףלזיוו

 . 3ה"שלעילובו-ישראל,

הפנסיהקרנותמשרב IIספיבקאביהראוהוותיקותהפנסיהבקרנותהמשרבלתיאור 10

 ;) 1994 ( 484 , 3לכלכלהרבעון IIלפתרווההמלצותובחינתמושגיתמסגרתבישראל:

למהפכהוהקשר , 2004עז 2002השניםבמהלךשהתחוללוהזרמטייםהחוקייםלשינויים

 " 2002-2004בישראל:הפנסיהבמערכתהרפורמה IIפלגזבפירוטביתרראוהזמוגרפית,

ביטויליזיבאותהזקנהמהפכתשלהכלכליותההשלכות . 108-84 , 71סוציאליבטחון

בגילאיהאנשיםכמותוביוהזקניםכמותשביוהיחס : IIתלותיחס IIבשםהיזועבנתוןגם

עלהמוטלהיחסיהכלכלי IIנטל IIהאתמסוימת,ברמהלפחות ,שמשקף(נתוןהעבוזה

השירותיםאתשמספקיםהמיסיםנגביםעבוזתםשמתוךנתונה,בחרבההעובזיםקמצת

 1970בשנתהקשישיםשלהתלותיחסבישראל,עובזות).שאינולאוכלוסיותוהתמיכה

 178לכזיעלהזהתלותיחסהעבוזה;בגילאיאנשים 1000כלעלקשישים 135עלעמז

יגיעזהשנתוןהיאוהתחזית , 2005לשנתנכווהעבוזהבגילאיאנשים 1000כלעלקשישים

 . 74בעמ' , 2ה"שלעיל ,בישראלקשישיםבנזווראו- 2025בשנת 237לכזי
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מילים ,כאמורהזקנה,כלפיחיוביותאושליליותעולםתפיטותמשקפות

 ,כטניליותכחולי, ,כחולשהזקנההמזהותאמירותלכלוליכולותשליליות

נעשהזהבהקשרהשיפוט ,באלהוכיוצאישעכחוטר ,יכולתכחוטר ,כתלות

שלחיוביתתפיטהשמבטאיםולאמירותלביטויים ,למיליםחלוקהתוך

ואמירותביטויים ,מיליםלעומת ;יותר "אנטי-גילניים"כונתפטים ,הזקנה

גישהמשקפיםכלומר-הזקנהשלשליליתתפיטהומשקפיםשמשרטטים

 ,יותר "גילניתיי

נבקשממדבמטגרתהזקנים:לאוכלוסייתוזיקתםלהליךהצדדים . 4

ונתמקד ,ייצרשהואהטקטטיםעלאועצמוהמשפטביתעלפחותללמוד

תיבחןקונקרטי,באופן ,מתבררהואשבמטגרתוובהקשרבהליךיותר

הםאינטרטיםאילו ;המשפטביתבפנישעמדוהצדדיםהיומיהשאלה

צדדיםלצרףהחליטהמשפטביתוהאםהזקנים;זכויותשלבהקשרייצגו

נוטפיםרלוונטייםגופיםשלקיומםלאפשרותדעתואתנתןאונוטפים

הניתוחיתבטט ,זהבהקשרהמשפט,ביתבפנייישמעשקולםהיהשראוי

נציגיכולליםאו ,זקניםבעצמםהםלהליךשהצדדיםככלכיההערכהעל

זקניםשלאינטרטיםהמייצגיםואנשיםגופיםאוזקניםזכויותארגוני

שבהםמקריםבאותםואילו ;"לייאנטי-גילנותכביטוייותרנתפטהדמ-

זקניםזכויותארגונישלשקולםאובהלי,ךמיוצגיםאינםעצמםהזקנים

הדבר-נוכחיםאינםשלהםהרחביםהאינטרטיםאתשמייצגיםמיאו

 , 41גילנות"יילכביטוייותרנתפט

מהווההואכלומרבלבד,חלוץכמחקרעוצבהנוכחיהמחקר

הנתוניםמאגראתולפתחלהמשיךהואהעתידיוהאתגר ,ראשוןצעד

 ,מטוגוהראשוןהמחקרגםהואידו,עלושייחשפושיוצגווהממצאים

דומהמחקרנמצאלאואף ,בישראלכזהמחקרנערךטרםהיוםעדשכן

על ,ולבחוןלנתחניטיוןבמטגרתונעשהככזה,בעולם,אחריםבמקומות

שלבלבדומוגבלמצומצםמדגםלעיל,שתוארוהמידהאמותארבעפי

דין,פטקי

בתור ,ראשית ,הדיןפטקיבחירתבבטיטעמדומרכזייםשיקוליםשני

כמיהעליון,המשפטביתבהחלטותורקאךהמחקרהתמקד ,חלוץמחקר

תקדיםמהוותשהחלטותיווכמיהשיפוטית,ההייררכיהבראששעומד

בעיצובמרכזיתחשיבותהעליוןהמשפטביתשלהדיןלפטקימחייב,

בחשיבותןלהמעיטמבלי(וזאתישראלבמדינתהשיפוטיתהמדיניות

השניםלאורךשניתנוהזקנהבתחוםחדשניותהחלטותשלובמרכזיותן

חלוץמחקרבמטגרת-יתרוןישלפיכך , 41יותר)נמוכותערכאותידיעל

המחקר ,שניתהעליונה,השיפוטיתהערכאההחלטותאתלנתח-ראשוני

ועקרוניותמרכזיותהיותןבשלשנבחרוהחלטות,בארבעהתמקדזהבשלב

זכויותשלעקרוניותיטודבטוגיותשעטקובהחלטותמדובר , 4Jבתחומן

המשפטיהמעמדלעיצובהנוגעבכלדרךאבןוהיוו ,ישראלבמדינתהזקנים

 oדיןשפטקיבכךביטוילידיבאהדברולהגדרתו,בישראלהזקניםשל

באופומכיריםשכולנוואףנוזקושכולנואףועיקר,כללפשוטאינווהטיעווכאו,גם 34

כזיבכךאיו-ומחויטתקרבהמרגישיםאנושכלפיהםאואוהביםשאנווקניםאישי

וביוהצעיריםייייבינינומפריזקוולשרטטלכ,ךמלהתכחשמאתנולמנועכזיאולשלול

אישיתובהתנסותאמפירייםבמחקריםביטויליזיבאהזברהוקו,כלומר,-הייאחריי

נמנעים-גילבכלתמי,דכמעט-אנשיםוקויי,ייהואמילהגזרהמענהלתתניסיוושל

הוקנהאתמגזיריםתמיזאנשים-מתקזמיםבגילאיםגםכייוקניםי!עצמםאתמלהגזיר

לאפעםאףעצמםהםיותר,הנוקקיותר,החולהיותר,המבוגר-הייאחרייבאמצעות

לתחום"לנוהמאפשרמענייונתוווהוופסיכולוגית,סוציולוגיתמבחינהלפיכ,ךוקניםיי,יי

נהיהבעצמנושאנואף-גילניותגישותלאמץעלינוומקלהוקנים,וביובינינוגבולותיי

 Mary, E, Kite & Lisaוה,לענייוראושלנו,וקנתנובעתלהופגיעיםאולהוחשופים
Smith Wagner, Attitlldes TOWGl'd Older Adults, in AGEISM: STEREOTYPING AND 

130-161 PREJUDICE AGAINST OLDER PERSONS , 32היישלעיל , 

הסופרתכךעלעמזההגילנות,בתופעתהמרתקיםהמאפייניםאחזספקללאוהו 35

שלהמפורסמתאמרתועלהסתמכותתוךזה-בובוויר,סימווהצרפתייה,והפילוסופית

נוטיםאנשיםאחרות,במיליםאו ," Age takes hold of us by surprise "וציטוטה,גתה

כייוקניםייעצמםיגזירולאלעולםהםיוזקנו,עצמםשהםמהאפשרותעצמםאתלנתקיי"

ראועצמם,מהםיותרחוליםאווקנים-אחריםעלהשלכתהתוךוקנהיגזירוותמיד

 , SIMONE DE BEAUVOIR, THE COMING OF AGE 283 ) 1972 (וה,לענייו

לזוגמהוהלענייוראו- 67גילמעלכאזםההקשריםדכובהישראליבחוקמוגזרוקויייי 36

עם ,-1989התשייוהותיקים,האורחיםחוקאתוכו ,-2004התשסיידפרישה,גילחוקאת

התפיסהבשלבתעסוקה,גילמטעמימהפליהסובלים 50בניאנשיםגםבפועל,ואת,

מסוימים,תעסוקתייםבהקשריםמזיוקניםייייכדכהם 50בניאנשיםשלפיההגילנית

המאמרשלהמלאהבגרסהההוזקנות,לתופעתאיזאליוציהלעשותבכוונתנואיוכינזגיש 37

היבטיםעםוההתמוזזותהוקנה,מציאותשלהמורכבותאתהרחבהביתרמפרטיםאנו

הוקנה,עםהכרוכותוהקוגניטיביותהפיויותביכולותיריזהשלאמפיריים

שלסיפור'ייתירושיופילמשלראוחברתיתמציאותכמבנההמשפטביתפסיקתעללזיוו 38

זוניישראלמזינת 3031/98בעייפטקסטואליייצוגשלהפוליטיקהעליותרי,לאאונס

הנרטיביביוחשכוי,המערערעיני'ייאלמוגשולמית ;) 2001 ( 579לאמשפטיםשבתאייי

וספרות,במשפטתרגילייקמיראורית ;) 2000 ( 306 , 295טומשפטמחקרילנורמטיבייי

טי,קרוזמויהוזיבמשפטפוגשווייטטיזגייימסאו,ויכרווומכונוכמתכנוהמשפט

 ,) 2002 ( 323יחמשפטמחקריעמיריייגאלניישראלמזינתובפסקי-הזיוזרווישבמחמוז

מסוימת,דכמהנתונה,המדידיםהקריטריוניםבחירתאמפירי,מחקרלכלבזומה 39

האפשר,במיזתשיהיו,קריטריוניםלבחורניסיוונעשהדנו,במחקרהחוקר,זעתלשיקול

ורלוונטייםהזיו,פסקיבכלמצוייםלמזיזה,וניתניםפשוטיםניטרליים,אובייקטיביים,

והולחיובהו-הוקנהשלחדכתיתוהבניהסטריאוטיפיםכלומר,הנמז,דלנושא

לשלילה,

ביוחפיפהתהיהתמיזלאתוכני,ולאפורמליקריטריוועלהמטססתהכללהלכלבזומה 40

פורמליתמבחינהשטזבריםמצבייתכולמשלכךהגילני,הניתוחלביוהזיופסקתוצאת

תפיסותחיווקזווקאהיאהתוצאהמשמעותאבלבמשפט,וכההוקניםאתהמייצגהצד

ניסיווייעשההזיו,מפסקיאחזכלשלהספציפייםוהניתוחההערכהבמסגרתגילניות,

וו,תובנהביטויליזילהביא

אינטרסיםלייצגהמתיימריםגופיםלעתיםמה,בוהירותלנהוגהראוימווהבקריטריווגם 41

להערכהפרט ,כאוגםלפיכ,ךולהיפך,במהותו,גילניותשהוטענותמאמציםוקניםשל

מקרה,כלשללגופוספציפי,באופוייבחנוהזדכיםהכוללנית,

למותהוכותבענייווהתקזימיותהחזשניותההחלטותמרביתהיום,ועזשנים,כ,ךבמשך 42

ראוזווקא,המחווייםהמשפטבתייזיעלניתנוהמבוגרת,האוכלוסייהבקרבבכבוז

סורוקה,רפואימרכז Iבגלעד 1030/95בייש)(מחוויהמייפבפרשתהזיופסקיאתלזוגמה

פיימוילבסקי, Iבאייל 1141/90תייא)(מחוויהייפגםוראו ;) 1995 ( 195 ) 3 ( 95תק-מח

 ,) 1990 ( 181 ) 3התשנייא(

אווירזיילישלבהפלייתםשעסקה , 46היישלהלורקבט,פרשתהם,שנבחנוהדיופסקי 43

האוצר,שר Iבמבור 5578/02בגייץמעבודה;הפרישהלגילהנוגעבכלקרקעזיילילעומת

 1185/97רעייאהוקנה;קצבאותוהקפאתקיצוץבחוקתיותשעסק ,) l) 729 (2004נט(פייז

במסגרתחוויתתניהבתוקףהזו ,) 1998 ( 145 ) 4נב(פייז Iמשעןמרכז Iבמילגרוםעיזבוו

 385 ) 6נח(פייזהבריאות,שר Iבשחם 4613/03בגייץולבסוף,אבות;ביתשלאחיזחווה

הוריהםשהותאתכספיתלממובגיריםילזיםשלהמשפטיתבחבותםשעסק ,) 2004 (

סיעוזיים,חוליםבבתיהוקנים
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אנשי ,המשפטיתהמציאותלבחינתהמידהכאמתעליהםהסתמכורבים

מוכריםוהםשונות,מבטמזוויותאותםוניתחוכתבוומחקראקדמיה

למשפטים.הספרובתיהפקולטותבמרביתונלמדים

לנתחהיהשאפשרנוספיםדיןפסקימעטלאישנםכימחלוקתאין

בלב,דחלוץמחקרזהמחקרהיותבשלמם, .זהמחקרבמסגרתולבחון

המש,ךמחקרבעתידלערוךהראוימןאכן, .בהיקפוהוגבלהואמלכתחילה

גםאלא ,במהותואיכותנירקלאיהיה ,זהמחקרממצאיבעקבותאשר

לתארמטרהמתוך ,דיןפסקישלרבמספרניתוחעלויתבסס ,כמותני

 ,זהבמובן . 44זהממחקרבהרבההיקףורחבתמהימנהסטטיסטיתתמונה

אפשרמה ,לראשונה ,ולחשוףלנסות :צנועותהןהנוכחיהמחקרמטרות

זאת ,מאפייניוועלהעליוןהמשפטביתשל "גילניותויימידתעלללמוד

ועקרונייםמוביליםדיןפסקישלונבחרמצומצםמספרניתוחעלבהתבסס

הזקנה.בתחום

הדיןפסק-בלבדאחדדיןפסקשלהניתוחיוצגזה,מאמרלצורך

שלושהשלניתוחיםיוצגוהמאמרשלהמורחבתבגרסה . 4Sרקנטבפרשת

 .ישראלבמדינתהזקניםשללזכויותיהםהנוגעיםנוספיםדיןפסקי

ה Pבתעסווגולנותנט Pרפרשתה.
הנושאמבחינתחדשניאוראשוניהיהלא 46רקנטבפרשתהדיןפסק

 ,בשעתוהיווההוא ,זאתעם . 47בתעסוקהגילמטעמיהפליה :שהעלה

עקרונותלקביעתהנוגעבכלוהמנחההמרכזיהתקדים ,היוםעדומהווה

שורה .הישראליתבפסיקהגילמטעמיההפליהאיסורשלבתחוםהיסוד

מההכרעותונבנוהסתמכו ,מאזשניתנועקרונייםדיןפסקישלארוכה

זכהרקנטבפרשתהדיןשפסקלצייןראוי . 48פרשהבאותהשנפסקו

 ,ברם . 49הישראליתהאקדמיתבספרותמגווניםולניתוחלהתייחסות

עדנבחנהשטרםוייחודיתחדשהמבטמזוויתאותויבחןלהלןהניתוח

 .הגילנות :היום

השופטיםוהכרעתהמקרהעובדות . 1

הקיבוציהעבודההסכם :יחסיתפשוטהוארקנטבפרשתהמעשהסיפור

29.8(מיוםהמיוחד  :(להלןמ"בעלישראלאווירנתיביאל-עלשבין ) 1990.

לעובדיהמשותפתהעובדיםונציגותהכלליתההסתדרותלבין )"אל-עליי

גילכי ,השארבין ,נקבעחובה.פרישתבענייןהסדריםקבע ,אל-על

ומהנדסיםטייסיםשלהפרישהגיל ; 65הואקרקעעובדישלהפרישה

אנשיואילולעבודה;בחזרהלהתקבלרשאיםהםאך , 60הואמוטסים

באל-מעבודתםלפרושחייבים )"האווירדיילייי(להלן:אווירדייליצוות

אפשרכי ) 27.2.1987(מיוםהקיבוציבהסכםנקבעכןכמו . 60בגילעל

זהבמקרהלתפקידם.אי-התאמתםמחמתהאווירדייליאתלקרקע

בחברהעבודההמשךלביןמעבודהפרישהביןלבחורהאווירדיילרשאי

קרקע.בתפקידי

 , 60בגילמעבודתםלפרוששחויבואווירדייליכולם ,העותריםטענות

מהעובדיםיותרמוקדםשניםחמשלפרושחיובם-האחת :שתייםהיו

הזדמנויותשוויוןבחוקכמשמעותה ,גילמטעמיהפליהמהווההאחרים

ולפיכך ,)"בעבודההזדמנויותשוויוןחוקיי(להלן:-1988ח"התשמבעבודה,

 ,בעבודההזדמנויותשוויוןחוקתיקוןלפניגם-השנייה ;פסולההנה

היותהבשל ,גילמטעמיאסורההפליההיווהיותרמוקדםלפרושחיובם

 ."הציבורתקנתייאתסותרת

מדובראיןראשית,כדלקמן:הטענותלשתיהשיבהמצדההמשיבה

 ,גילמטעמיבהפליהמדומאכןאםגם ,שנית ;גילמטעמיבהפליהכלל

בהפליהמדובראםגם ,ולבסוףהתפקי;דמהותלאורמוצדקתהיאהרי

העבודההסכםהוראותעללגבורכדיבכךאין ,מוצדקתשאינהגילמטעמי

 ."הציבורתקנת"בפגיעהלכדימגיעאינוהדברשכן ,הקיבוצי

שלמגוונתקשתלאחרץ"בבגנוסףלדיוןהגיעההפרשה ,כאמור

לנשיאהמשנה ,ברקהנשיאאתשכלל ,מורחבהרכבבפני ,ודעותהחלטות

המשפטשביתכפיוביניש.דורנר ,זמיר ,חשין 'מ ,אורוהשופטיםלוין 'ש

שאלות:בשתיהמחלוקתהתמקדה ,הדיוןשלזהבשלב ,תיאר

פהקבע,וביניש)זמיר ,חשין 'מ(השופטיםהעליוןבית-המשפטיי

 60בגילהאווירדיילישלהחובהפרישתבענייןההסכםהוראותכיאח,ד

השופטים .בטלותהןהשוויוןבעקרוןפגיעתןובשלמפלות,הוראותהן

שלהחובהפרישתאם ,האחת :מרכזיותשאלותבשתיבדעותיהםנחלקו

בחוקהתיקוןמאזהאסורה ,גילמחמתהפליהמהווה 60בגילדיילים

קבעאשר ,ההזדמנויות)שוויוןחוק-(להלןבעבודהההזדמנויותשוויון

גילמחמתהפליה ,כןואם ,ההפליהמעילותכאחתגילמחמתהפליה

להםמלאושטרםהדייליםכלפיאוהעובדים(כללקבוצהאיזוכלפי

לדייליהנוגעבכל-המפלותההוראותאתלבטלניתןאם ,השנייה .) 60

מכוח-ההזדמנויותשוויוןחוקתוקןבטרםלגימלאותשיצאואוויר

כללי)(חלקהחוזיםלחוק 30בסעיף(כאמורהציבורבתקנתפגיעתן

 . s"סהחוזים))חוק-(להלן

מוב ,העליוןהמשפטביתקיבלהנוסף,בדיוןאלהבשאלותבדונו

נשיאהגיע ,הראשונהלשאלההנוגעבכלהאוויר.דייליעתירותאת ,דעות

בגילולא 60בגיללפרושהאווירדייליחיובכילמסקנההמשפטבית

הזדמנויותשוויוןבחוקכמשמעותהגילמטעמיפסולההפליהמהווה 65

כדלקמן:היהלהחלטתוהנשיאאתשהובילהשיפוטיההיגיון .בעבודה

קבוצתרקלאהיאאל-עלמחויבתשכלפיה "השוויוןקבוצתיי ,ראשית

העובדיםויתרהאווירדייליקבוצתאלא ,עצמםוביןבינםהאווירדיילי

אינוהקרקעלדייליהאווירדייליביןבתפקי,דהשוני ,שנית . sIבאל-על

ניתוחהפרישה.לגילנוגעשהדברככלביניהםהשונההיחסאתמצדיק

כדמיאו ,אובייקטיביניתוחעלמבוססלהיותאמורבתפקידיםהשוני

דרישותכי(סובייקטיבית)חושבהמעבידאםאינההשאלהייהנשיא:

התפקידדרישותאםהינההשאלההתפקיד.ממהותמתחייבותהתפקיד

ביישוםכיוקבעהמשיךהנשיא . S2 "התפקידממהותסבירבאופןמתחייבות

אמותפיעללפעוליש ,התפקידיםשביןלשוניבאשרהאובייקטיביהמבחן

המקרהעלאלהמידהאמותיישוםתוך . s 'ומידתיותסבירותשלמידה

ניתוחעלובהתבססאובייקטיביתשמבחינהלמסקנה,הנשיאהגיע ,הנדון

שתי-הפיזיותוהדרישותהנאהההופעההיבטידהיינוהתפקי,דדרישות

לדייליאוירדייליביןהשונהליחסכבסיסהציגהאל-עלשחמתהתכונות

הספציפיבהקשר ,הפרישהבגילההפליהאתלהצדיקכדיבהןאיןקרקע,

 . S4האווירדייליעבודתשל
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הפליה ,שלפיהלתוצאהברקהנשיאהגיעהשנייההשאלהבענייןגם

כניטתוטרםלגמלאותשהוצאולעובדיםבנוגעגםפטולההנהגילמטעמי

איטורהוטףמכוחו(אשרבעבודההזדמנויותשוויוןחוקתיקוןשללתוקף

הציבור.לתקנתבניגודעומדשהדממשוםוזאת ,גיל)מטעמיההפליה

גילמטעמיהפליהמדועדינובפטקבהרחבהוהטבירנימקמקהנשיא

עלהוכרואשראחרותמהפליותבחומרתהאובחשיבותהנופלתאינה

הפליההוכרהשבפועללכךראיותהציגברקהעליון.המשפטביתידי

שוויוןבחוקהוכרהבטרםעוד ,נכרובארצותבישראלבמשפטגילמטעמי

הצטרפוודורנר)אור ,(לויןהאחריםהשופטיםרובבעבודה.הזדמנויות

היאהרובדעתלפי "התחתונההשורהיי .בשלמותוהנשיאשלדינולפטק

המבוגרים.העובדיםלזכויותמוחץניצחון

גםהושמעו ,הרובדעתאתששיקף ,הנשיאשלהדיןפטקמולאל

אודותעלהנשיאשלהניתוחעםהטכיםזמירהשופטשונות.מיעוטדעות

שעניינוהשני,הטיעוןשללניתוחהנוגעבכלעליוחלקאךהראשון,הטיעון

הציבור.תקנתאתטותרותהקיבוציההטכםהוראותאכןאםהשאלה

עבודהבהטכםהוראהעלהמשפטביתיכריזבקלותלא ,זמירשללשיטתו

בכלימדוברלדידוהציבור.תקנתאתטותרתהיותהבשלכבטלהקיבוצי

קוראיםמשקלוכבדירביםחברתייםאינטרטיםאשרמטוכן,שיפוטי

לפיכךקיבוצי.עבודהבהטכםעטקינןשבומקוםבומלהשתמשלהימנע

יחטיתמפותחתופחותמוכרתפחותהפליההיותהבשל ,גילמטעמיהפליה

לאלפחות ,הציבורבתקנתפגיעהלכדימגעתאינה ,אחריםהפליהלטוגי

 ,"בינייםדרךיימכנהשהיאבגישהביניש,השופטת . 551995שנתלפני

לפטולראוישבוהמקרהזהאיןשלפיהזמירהשופטשללעמדתוהצטרפה

 ,ולבטוף . 56הציבורתקנתאתטותרתהיותהבשלקיבוציבהטכםהוראה

 ,במלואההרובדעתהגיעהשאליהלתוצאהשהטכיםאף ,חשיןהשופט

הרובדעתעלחלקחשיןהשופט ,ראשיתבמקצת:שונהבדרךנימקה

לא :התפקידדרישותאתהמשפטביתיקבעפיושעללמבחןהנוגעבכל

מעורב-טובייקטיבימבחןאםכיהרוב)(כדעתבעיקרואובייקטיבימבחן

שלמזכותווכנגזרת ,שנית . 57ואובייקטיביהמעביד)הגדרתלפי(כלומר

במקרהההפליהחשיןשללשיטתו ,התפקידדרישותאתלהגדירהמעביד

עובדים.קבוצותביןהפליהאלאגיל,מטעמיהפליהאינהכללהנדון

כדיילילעבודלהמשיךהזכותבאי-הענקתנעוצהאינהשלהאי-החוקיות

להפטיקהאווירדייליאתשמחייביםבכךנעוצההיא , 65גילעדאוויר

בתפקידולעבודלהמשיךלהםמאפשריםולא , 60בגיללחלוטיןלעבוד

 . 65לגיל 60גילבין ,הקרקעכדיילילדוגמה ,אחר

והמשפטיהחברתיההקשר . 2

עוטקתאינהשזוכמובןהוארקנטפרשתשלהמענייניםהממדיםאחד

שהגיעובאנשיםעטקינןאין : 58מנורבפרשתזהמושגכמשמעות "ב"זקנים

זכאיםשלטענתם(אועובדיםבאנשיםאלאזקנה,לקצבתהזכאותלגיל

שראינוכפי ,זאתעםעליהם.חללאלכאורה "זקנהיישהמושג ,לעבוד)להמשיך

בהכרחאינןהשליליותהחמתיותהתפיטות- "גילנותייהמושגבהגדרת

מיכלכלפי :כלליבאופןההזדקנותתהליךכלפימופנותהן ."זקניםייכלפי

מעמד.אויכולות ,כישוריםכנטולנתפט ,הכרונולוגיגילובשלורקשאך

הנוגעבכלהמשפטבתימערכתשלגילנותלבחוןשניסהכמותנימחקרשללזוגמה 44

זורוןישראלראוזקניס,לאנשיסאפוטרופסיסמינוי-מאוזנקוזתיתמשפטיתלסוגיה

החייםבפעגליאזםוזכויותהזרה "משפטיתאפוטרופסותבצלזקניסניראיס,הבלתייי

פורסס).(לאעורכיס)סלוניס-נבווורזזורוןישראל ,רונן(יאיר

זברשלבסופוהמאמר.שלזובגרסהשיוצגהיחיזבמקרהלבחורהיהקללא 45

בצורהנחשפוזהזיןשבפסקמהעובזהבעיקרנבעהרקנטבפרשתהבחירה

תופעתכלפיהראויההעולסלתפיסתביחסמהותייסזעותחילוקיוישירהגלויה

בגרסהשנסקריסהאחריסהזיןמפסקיאחזלאבאףהמשפטי.בהקשרההגילנות

הגישותביןהעימותישירהכהבצורהביטויליזיבאהמאמר,שלהמורחבת

והאנטי-גילניות.הגילניות

בערכאותשניתנו ,שוניסזיןפסקימאךבעהפחותלאלמעשהכוללתרקנטפרשת 46

האזוריהזיןביתשלהזיןפסקלחלוטין'שונותמהותיותהכרעותובהס ,שונות

(לאאל-על-רקנט 3-2493 /תשןת"א)(אזוריכתב"עהיזועזיון-לעבוזה

פסק ;גילסבגיןלרעההופלולאשהסוקבעהעותריסטענותאתזחהאשר ,פורסס)

אל-על-רקנט 3-118 /נהע"כזבהיזועלעבוזה,הארציהזיןביתשלבערעורהזין

העותריסטענתאתקיבלאשר ,רקנט-עבוזה)פרשת(להלן, ) 1995 ( 581כחע"פז ,

6051ץ"כבגהיזועץ"בגשלהזיןפסק ;גילסמחמתלרעההופלוכי / נ'רקנט 95

שבורקנט-עליון),פרשת(להלן' ) 1997 ( 289 ) 3נא(פ"זלעבוזה,הארציבית-הזין

גילמטעמיבהפליהמזובראכןכיוביניש,זמירהשופטיסשלזעותברוב ,נקבע

תקנתשלבהפרהמזובראיןכיאך ,בעבוזההזזמנויותשוויוןחוקמכוחהאסורה

לעומת ,סברחשיןהשופטבחוק.שנעשההתיקוןלפנישפרשולעובזיסביחסהציבור

פסולהבהפליהמזוברכיאך ,גילמטעמיבהפליהמזוברשאין ,מיעוטבזעתזאת,

פגיעהלכזימגעתזוהפליהוכי ,שונותעובזיסקבוצותביןהשוויוןעקרוןהפרתבשל

בזיוןהזיןופסק ;הקיבוציהעבוזההסכסהוראותבטלותהמצזיקההציבורבתקנת

4191ץ"כזנגהיזועהנוסף /  330 ) 5נז(ז"פלעבוזה,הארציהזיןביתנ'רקנט 97

פסולהבהפליהמזובראכןכיזעותברובנפסקבואשררקנט)פרשת(להלן' ) 2000 (

המצזיקההציבורבתקנתפגיעהלכזישמגעתבהפליהמזוברכיוכן ,גילמטעמי

כנגז(וזאתבחוקהתיקוןלפניאףהקיבוציהעבוזהבהסכסההוראותבטלותאת

זינסבפסקעמזותיהסעלרבהבמיזהשחזרו,וביניש,זמיר ,חשיןשלהמיעוטזעות

 ,כלומר ,בסזרה-והמחייב-האחרוןהזיןפסקנבחרזהמאמרלצורךהראשון).

הזיןלפסקהפניהגסנעשתהמסוימיסבמקריסכיאף ,הנוסףבזיוןהזיןפסק

ץ.ייבגשלהראשון

ראורקנט.בפרשתהזיןפסקילפניעוזניתנוגילמטעמיהפליהבגיןבתביעותזיןפסקי 47

הזיןפסקמתןמועזתנמבחי(לפחותלהשקזמהשרעביפרשתהשתלשלותאתלזוגמה

 ,הפלחיםפפעלי-שרעבי ,בייש)(אזורי , 3-418 /נגע"זבהעליון),המשפטביתיזיעל

יםפפעלישלהעובזיםפועצת , 3-196 /נו(ארצי)ע"זב ;) 1996 ( 7 33 ) 4 ( 96עבוזהפזאור

 ,לעבוזההארציהזיןביתנ'שרעבי 594/98בג"ץ ,ולבטוף ;) 1997 ( 283ל ,שרעבי-הפלח

 .) 1999 ( 239 ,) 3 ( 98תק-על

הזיןפסקעלבפסיקתסהסתמכושכולס ,הבאיסהתקזימייסהזיןפסקיאתלזוגמהראו 48

6778ץ"בגרקנט,בפרשת פנים,לבטחוןהשרנ'בישראלהאזרחלזכויותהאגוזה 97/

להפליה(בנוגעבישראל)האזרחלזכויותהאגוזהפרשת(להלן, ) 2004 ( 358 ) 2נח(ז"פ

ץ"ובג ;ואח')ס"השבכ,"השבהמשטרה,כמולגופיסעובזיסשללעבוזהבקבלהגילמטעמי

פרשת(להלן' ) 12.12.2006 ,פורטס(טרסהסוהרבתישירותנציגנ'רוזנבאום 10076/02

הסוהרבתישירותכמובגופיספרישהלגילבנוגעגילמטעמילהפליה(בנוגערוזנבאום)

 .)יואח

 . 59ש"הלהלן ,רבין-מרגליותשרוןלזוגמהראו 49

 . 339יבעמ , 46ה"שלעילרקנט,פרשת 50

 . 346 'בעמשס, 51

 . 348בעמ'שס, 52

 . 349בעמ'שס, 53

 . 354יבעמשס, 54

 . 374יבעמשס, 55

 . 383יבעמ ,שס 56

 . 378בעמ' ,שס 57

רבק.הנשיאשלזינולפסק 6 'פט , 43היישלעיל ,פנורפרשת 58 0
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ומכמתיסהמודדיסישיריסאמפירייסנתוניסשאיואףואכן,

ישהישראלי,התעטוקהבשוקגילמטעמיההפליהתופעתממדיאת

לדוגמה,כה .נרחביסבהיקפיסבתופעהשמדוברלכךרבותראיות

לירידההנוגעיסנתוניסהסזהבהקשרבהסלהשתמששמרביסנתוניס

בהקשר . 59התעטוקהבשוקמבוגריסעובדיסשלההשתתפותבשיעורי

במדינתהמגמההאלפייס,שנותלתחילתועדניסהאחרובעשוריסזה,

עובדיסשלבתעטוקהומתמשכתעקביתירידהברורה:הייתהישראל

להיעזרנהוגשבהסנוטפיסטטטיטטייסנתוניס . 60מבוגריס(גבריס)

שיעוריהסבתעטוקה,גילמטעמיהפליהשלקיומההמחשתלשס

מבוגריסבעובדיסשעטקוכתבותטדרתבמטגרתלמשל,כההאבטלה.

הלשכהשלנתוניס , 2007בשנתטינירותיהעיתונאיתחשפהבישראל

דורשיכלמתוך-+45הבנישיעורשלפיהסלטטטיטטיקההמרכזית

שלהשלישילרבעון 2004שנתשלהראשוןמהרבעוןעלההעבודה

 +50בניבקרבהממוצעהאבטלהמשך ; 44.5ס mל 32ס mמ 2006שנת

ושיעור ; 2006בשנתשבועות,-46ל , 2004בשנתשבועות-40מעלה

 , 50omמיורדהקרובהבשנהעבודהימצאוכיהמעריכיסהמובטליס

 . 61ומעלה-50הבניבקרבבלבה-11%ל ,ארבעיסעדהעשריסבניבקרב

עובדיסשלאישיותעדויותהפופולריתבעיתונותלמצואאפשרלבטוף,

רקבפניהסנטגרותהעבודהמקומותדלתותכיצדהמתאריסמבוגריס,

 • 6Zהמתקדסגילסבשל

אתומפורשמפורטבאופוביטוילידיהמשפטביתהביארקנטבפרשת

לרצונובניגודלעבודלהפטיקאדסבחיובהכרוכההקשהלפגיעהמודעותו

אומר:חשיןהשופט ,לדוגמהכהמוקדמת.לפרישההוצאתועס

זכות--ולעבודולהמשיךלעבודלהחל-לעבודאדסשלייזכותו

שעונשלימדנוהכתובאכו,טבעית.לזכותהיאשקולההיא.של-תשתית

 "?ירסתאגל r: י~>::>ז~ת 1 "כילובאומרוהאדסעלאלוהיסשהשיתהוא

בימיסגסהיהכך-בימינוכיידענוכולנו ,ואולס ,)]ג[יטג,(בראשית,

ניטלהשעבודתואדסלאדס.היאטס-חייסהעבודה-לימינושקדמו

בדיוןבחוות-דעתיממנו.ניטלכבודומקצתממנו,ניטלהזכות-ממנו

כך:כתבתי 327 'בעמ ,] 1 [המקורי

ליכ.גי p\נכ ל>::>'היא:אלוהיולפניאדסשלותחינתולזקנה.שישיס'בו

בוהעובדבקשתגסזו .)טעא, ,(תהליסני' l1;:נכ~ ל>::>כחיכ?לותגה ?i !?עת

 . 63לרצונו'"בניגודמוקדמתפרישהעליותיכפהשלאהשישיס,

בפרשתבךהשופטמדברידינובפטקברקהנשיאציטטרוח,ובאותה

נבו:

שליליות.וחברתיותאישיות-נפשיותהשלכותישמעבודה"לפרישה

כימרגיש,המתקדסגילובשלמעבודתוהפורשאדסרביס,במקריס

נשלליסכי ,חשהואהחברה.שלהיצרניתלמערכתשותףעודהואאיו

הרגשהעמלו.עבורתגמולשבקבלתוהטיפוקשבעשייההטיפוקממנו

אליומתייחטתרביסבמקריסאשרהחברה,יחטבשלגסמתחזקתזו

כאשר ,בימינויותרחריפיסהדבריסתועלת.עודבושאיו ,'זקן'כאל

בגילאיסגסנשמרתאדסשלובריאותוגדלה,הממוצעתהחייסתוחלת

בגופואיתומבוגר,אדסשבהסהשניס,מטפרגדלכךבשלמתקדמיס.

 ,ולהביטהעבודהבשוקמפעילותולפרושטגולותיו,למרותנאלץ, ,ובנפשו

ליטולעודלוניתושלאהפעלתניהחייסבזרסבתיטכול,קרובותלעתיס

 . 64חלק"בו
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שלשחיובולכךגבוההמודעותומבטאותמשקפותאלההתבטאויות

בהתבטטורקואךלרצונובניגודזמן,בטרםהעבודה,ממעגללפרושאדם

 . 65העצמיבכבודוביותרקשהפגיעהמשוםבוישהכרונולוגי,גילועל

וערכיםביטוייםלשון, . 3

הדיןפטקארוכים:הםרקנטבפרשתהעליוןהמשפטבביתהדיןפטקי

עלהשתרעהנוטףבדיוןהדיןפטקואילועמודים, 77פניעלהשתרעבבג"ץ

התייחטותשלשונותצורותבחובםכללוהדיןפטקישניעמודים. 48פני

בפרשתהדיןפטקרנם,גיל.מטעמיההפליהטוגייתכלפיוערכיתלשונית

הגילנות,תופעתכלפיהערכיתלעמדההנוגעבכלדרךאבןמהווהרקנט

נחרצות;אנטי-גילניותהתבטאויות-האחדהיבטים:שניבשלבעיקר

שללמעמדבנוגעבמטגרתו,שהתגלעוהעקרונייםהדעותחילוקי-השני

לראשונה-חשףהדיןפטקהישראלי.במשפטגילמטעמיההפליהאיטור

זהשמאמרהבטיטייםהחשיבהדפוטישניאתוחריף,בוטהבאופן-

ואנטי-גילנות.גילנותבהם:עוטק

כאנטי-גילניות.לתייגןשאפשררבותאמירותזרועהדיןפטק

המראהלדרישתבאשראל-עללטענתהשופטיםבהתייחטותלדוגמה,

נדחותהתפקיד,שלהפיזיותלדרישותבאשראואווירדיילישלהנאה

מלשמשמבוגריםעובדיםלפטולראוישלפיהןאל-עלטענותכללי,באופן

בדרישותלעמודמטוגליםאינםאונאיםאינםהםשכןאווירכדיילי

לטענתבתשובההנשיא,דבריזהלענייןיפיםפיזית.מבחינההתפקיד

כיהמבקשיםלקוחותיהם,דרישותעלעונההכולבטךהיאכיאל-על

נאים:יהיוהאווירדיילי

שפותחוטטראוטיפיםמאשרלהפליהיותרפורייהקרקעלך"אין

לענייןכך ] ...ננשיםשלטטראוטיפיםלענייןכךהשנים.במשך

הבנוייםסטראוטיפיםלענייןוכןבגזע,שוניעלהבנוייםטטראוטיפים

מתחתהקרקעשומטתבטטראוטיפיםהתחשבות ] ...נגילשלהבחנותעל

טכנהקיימת ] ...'נכידורנרהשופטתציינהבצדקעצמו.הרלוונטיותלמבחן

 oישקפווענייןענייןבכלשיוחלוהמידהאמותכי-אחתלאשהתממשה-

משפטיםהעטזה"בשוקכוחותיחסישלמשחקוגיל,אפליהייהבחנה,רביו-מרגליותשרוו 59

 .) 2002 ( 176-131לב

שלהפוליטיקהמתוךהעבוזהייבשוקהמבוגרתהאוכלוסייהייהשתתפותקלינוברות 60

רביק(יצחק 114-111הלאומיהעזיפותבסזרבישראלהמבוגרתהאוכלוסייההזיקנה,

בעקבותהיתר,ביו ,-2000השנותרבאשיתנעצרהזומגמהכילצייוראוי ) 2002עור,ך

ורוניקופיעקבזהלענייוראו .-2004תשסייזפרישה,גילחוקבמסגרתהפרישהגילהעלאת

 142-121לגגרונטולוגיהעקריותיימגמות-העבוזהבכוחקשישיםייהשתתפותבר-צורי

) 2006 (. 

הארץבשבילךייעבוזהאיווהשכלה?נסיוועם 45בוהמטגרים,ייהעובזיםסינירותי 61

20.11.2007 . 

לזקוייכוייהגיזוטוניק-כהותמר . 6ג 24.6.2002הארץ "-40הגיליימחסוםביאורחיים 62

 . 71,17.3.2006סופשבועמעריב

 . 380בעמי , 46היישלעילרקנט,פרשת 63

 368בעמישם, 64

הכרוכההפגיעהעלשלומבטואתהציורית,בשפתוחשיוהשופטביטאבבגייץ,הזיובפסק 65

הפרישה,יוםכךחג.יוםאינומעבוזתואזםשלפרישתויייוםמעבוזה,כפויהבפרישה

חשאזםכבזה.והמועקהמתרוקוכמוהלבאלה.עלאלהייערמולאחריושיבואווימים

ובאים,הולכיםכולםהםהנהבשוליה.כסרח-עוזףוהואמעליההחרבהאותוזחתהכמו

רקנט-פרשתבמחזהייכצופהאלאאינו-מהםאחזשהיה-והואאנה-ואנה,מתרוצצים

 . 325בעמי , 46היישלעילעליןן,
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ההפליהאיסורלהתמודדמיועדשעמםהמשפיליםהסטראוטיפיםאת

 , 66 ),ד,י-שלי(ההדגשות I/מיסודו'

דרךציוןהיארקנטפרשתהכלליות,האנטי-גילניותהאמירותלצד

ביתנשיאשטבעוהעצמתיתהמובהקתהאנטי-גילניתלאמירההנוגעבכל

גילמטעמיהפליהשלולמשמעותהלמעמדההנוגעבכלהעליוןהמשפט

פגיעהשלפיהוחד-משמעיתברורהעמדההביעהנשיאהישראלי,במשפט

הפליהמכלובהשלכותיהבחומרתהנופלתאינהגילמטעמיהפליהעקב

אחרת:מוכרת

/I גילמחמת'הפליהכיהייתהזמירהשופטשלהשנייההנמקתו

בעמ' ,] .. ,[המקורי(הדיוןדת'אוגזעמחמתהפליהכמומקוממתאינה

שלבהפלייתולנוענייןכאשרמאו,דמקוממתהיאאבלייתכן, ,) 370

טעא,(תהילים, l/זק~ה?עת~ליכ.!י I}ל- I/)tשלהערךהמבוגר,העובד

הפליהשלנו,החברתיתבתרבותעמוקהטבועהלתפיסהביטויהוא )]א[

עלהפליהשלאחריםמסוגיםלהבדיל-המבוגרגילומחמתאדםשל

אינניהמבוגר,העובדשלבכבודוקשהפגיעהמהווה-גילשלבסיס

בית-המשפטאשראחרותמפגיעותפחותמקוממתזושפגיעהסבור

מדועהציבור,לתקנתסתירהשבשיגרה,כענייובהו,רואההעליוו

בתקנתכפוגעתנתפסתהעובדשלהעיסוקבחופשסבירהבלתיפגיעה

סבירהבלתיפגיעהואילו ] .. ,[המדינהקוםמאזענפה(בפסיקההציבור

בתקנתכפוגעתנתפסתאינההמבוגרהעובדשלהעסקתובשוויון

האיןההזדמנויות)?שוויוןחוקשללחקיקתולהמתין(וחייבתהציבור

שלהנמוךלכושרובאשרסטראוטיפיםלאותםכניעהמשוםזובגישה

 I?[l/ [המקוריבדיוןחוצץזמירהשופטיצאכנגדםאשרהמבוגרהעובד

 , 67 ],ד,י-שלי[ההדגשות

 ,למעשהרקנט,בפרשתנשמעואנטי-גילניותעמדותרקלאאולם

השיפוטיהקונצנזוסוהיעדרהאמביוולנטיותאתחשפהרקנטפרשת

ישגיל,מטעמיהפליהאיסורשלהחוקילמעמדהנוגעבכלבישראל

שאליהלעיל,שתוארההמרשימההאנטי-גילניתהאמירהכילזכור

שופטיםשלמיעוטדעתרקעעלנאמרההשופטים,הרכברובהצטרף

ביתכנשיאתכיוםהמכהנתשופטתובכללםניסיון,ובעלימוערכים

באהמובהקת,גילניתעמדהשביטאהזו,מיעוטדעתהעליון,המשפט

גילניותהןעמדותיהםוזמיר,בינישהשופטיםשלבדעותיהםביטוילידי

להפליההעניקושהן-הזכויותבהייררכיית-שהמעמדזהבמובן

מטעמיהפליה(כגוןאחרותהפליותשלמהמעמדנמוךהיהגיל,מטעמי

מטעמיהפליהשלפיהעמדתואתזמירהשופטהצדיקוכךגזע),אומין

לפני-בחומרתההגיעהלאלפחות(אובחומרתהמגעתאינהגיל

מוכרותלהפליותבעבודה)הזדמנויותשוויוןבחוקשנעשההתיקון

דת:אוגזעלאום,מין,בסיסעלאחרות

/I גזעמחמתהפליהכמומקוממתאינהגילמחמתהפליהרוב,על-פי

היאשכןקדומות,בדעותאלאבסיסלהןאיןכילכולשברורדת,או

הפיזיבכושרהירידהכמורציונליים,טעמיםעלעצמהלבססמתיימרת

חוק(עדהיהיכולוהגוןמשכילאדםגםלכן,השנים,במשךאדםשל

בקביעתלמשל,בו,להתחשבשמותרעניינישיקולבגיללראותהשוויון)

 , 68/1העבודהתנאי

המשיכהבנדון,זמירהשופטשללדעתושהצטרפהביניש,השופטת

הנוסף:בדיוןגםזובדעתהלהחזיק

/I אחיזהיששניםלפניגילמחמתההפליההוכרהשבהןבמדינותגם

ה'זועקות',ההפליותכאחתנחשבתאינהגילמחמתהפליהכילהשקפה

 , 69/1יותרמועטההיאלההניתנתההגנהומידת

עםהרוב,דעתידיעלדבר,שלבסופונדחו,אלהעמדותכאמור,

האמביוולנטיותאתמבטאבהן,הטמוןהגילניוהמסרקיומן,עצםזאת,

עילתשלהחוקילמעמדההנוגעבכלהעליוןהמשפטבביתהמצויה

גיל,מטעמיההפליה

להליךהצךךים .~

העותריםעצמה,בפנימעניינתסוגיההיארקנטבפרשתלהליךהצדדיםזהות

מפרשתבשונה , 70באל_עלאווירדיילישלמגוונתקבוצההיורקנטבפרשת

ארגוניאוחוץ-ממשלתיים,עובדיםארגוניהעותריםלצדעמדולאמנור,

עודמכ,ךחשובמכיסם,ומומןפרטי,היההעותריםשלוהייצוגזכויות,

בקשהודייליםדיילות 19הגישולעבודה,האזוריהדיןבביתהדיוןבשלב

שהםטועניםשהםתוך-שהתקבלהבקשה-כנתבעיםלהליךלהצטרף

ולתמוךוחבריו,רקנטלתביעתלהתנגדרצוןמתוךדיילים, 140מייצגים

לוואלהדבריםתקפות,הקיבוציההסכםהוראותשלפיהאל-עלבטענת

להתקדםיותרהצעיריםהעובדיםשלרצונםעםמתיישב I/הדברכיבטענה

מביןאלהידיעלהמתפנותהמשרותאתולאיישתפקידםבמסגרת

עמדתםאתשינואלהצעיריםדיילים , l/!7פרישהלגילשהגיעוהעובדים

הםכיבאמירהלהסתפקבחרוכברזהובשלבץ, l/לבגהדיוןהגיעבעת

נוספיםמשיבים , 7המשפטןביתשלדעתולשיקולההכרעהאתמותירים

היציגהעובדיםועדהכלליתההסתדרותהיוהעותריםלתביעתוהכרחיים

הקולקטיביתהעמדהאתלבטאשאמוריםהגופיםכלומר-הדייליםשל

שלולסיכומולעיצובושותפיםשהיואלההיוואשרהעובדים,זכויותשל

הםאףמלכתחילהתמכואלהייצוגייםגופיםהקיבוצי,העבודההסכם

ואינןחוקיותהקיבוציהעבודההסכםהוראותכיוגרסואל-על,בעמדת

שינוץ, l/לבגהעתירההוגשהשבובשלבזאת,עםגיל,מטעמיהפליהמהוות

בחוקהתיקוןכיוגרסועמדתם,אתהעובדיםועדהכלליתההסתדרות

לקבלישולכןהמשפטית,המציאותאתשינהבעבודההזדמנויותשוויון

 , 73העותריםעמדתאת

אמביוולנטית:מציאותגילנית,מבטמזוויתמציגה,זומצבתמונת

מבטא ,השורהמןאווירדייליהעותרים,שלמאבקם-גיסאמחד

בפרישהחיובםאתלזהותרקלאויכולתוכלכלית,אישיתעצמהכוח,

ואףאפקטיביתבצורהלפעוליכולתגםאלאגילנית,כפגיעהמוקדמת

העותריםזו,מבטמזוויתויקר,ממושךארו,ךמשפטיבהליךלזכות

הקשההמוצאנקודתאףעלאנטי-גילני:הצלחהסיפורמשקפים

חברתי,שינויולחולללזכותהצליחוהםמאבקם,אתהחלושבה

הפעולהשיתוףהיעדרהעותרים,של l/בדידותם I/-גיסאמאידך

בכללזכויותארגוניאועובדיםזכויותארגונישלואי-הצטרפותם

דיילישלההתגייסותהעובדים,ועדשלהאמביוולנטיותלמאבקם,

מערכהלנהלאל-עלהנהלתשלוהנכונותמאבקםכנגדהצעיריםהאוויר
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שללעניינםהאפריוריהאהדהחוסרעלמלמדת ,ויקרהארוכהמשפטית

העותריםכנגדשעמדההגופיםשל "ציהיקואל"הזהבמובןהעותרים.

מאבקהעותריםשלבמאבקםראתהלאאשר ,גילניתתפיסהמבטאת

וחזקהעשירהעובדיםקבוצתשל ,אגואיסטימאבקאלא ,אנטי-גילני

העובדיםארגוןשלובכוחבמעמדולפגועלכרסםשמנסה ,יחסית

מזווית .יותרהצעיריםהדייליםשלהקידוםבזכויותלפגועואף ,היציג

העובדיםכללאתלצדםלרתוםהעותריםשלההצלחהחוסר ,זומבט

לרתוםאוהכללית)ההסתדרותאו/והעובדיםועד(באמצעותבחברה

 ,האזרח)לזכויותהאגודה(כדוגמתחוץ-ממשלתייםארגוניםלמאבק

ללאגםעמדתםצדקתאתלקבלאל-עללהנהלתלגרוםההצלחהוחוסר

הגילניותהעמדותלעצמתביטוימשמשיםכולם-שיפוטיתהכרעה

להתמודד.העותריםנאלצושכנגדן

S . לסיבוס

למאבקהנוגעבכלדרךלאבןהשניםעםנהפךרקנטבפרשתהדיןפסק

דעתהישראלי.במשפטהאנטי-גילניולמאבקגילמטעמיהפליהכנגד

ביטוילידישבאו ,החזקותהאנטי-גילניותוההתבטאויותהברורההרוב

 ,תקדימיתאחיזהנקודתשימשו ,השופטיםשלהמגוונותבעמדותיהם

נוספותותי-גילניאנטהחלטותלקבלהאחרונותבשניםשאפשרה

 ,לעילשתוארכפי ,זאתעם . 74גילמטעמיההפליהאיסורבתחום

אמביוולנטיות:בחובהכוללתרקנטפרשתשלהגדולהההצלחהגם

שלהגילניתהחוויהוביניש;זמירהשופטיםשלהגילנייםהביטויים

וכנגד ,יותרהצעיריםהאווירדיילי ,חבריהםכנגדבעומדםהעותרים

ובחר ,שלהםהאינטרסיםעלולהגןלייצגםהיהשאמורהעובדיםארגון

הנרחביםההקשריםשלוהמוגבלהמצומצםהביטוי ;כןלעשותשלא

אלוכל-הישראליהעבודהבשוקגילמטעמיההפליהתופעתשליותר

הצלחהשלעירובהיארקנטפרשתגםדברשלשבסופו ,לכךגורמים

 . 7Sכישלוןעם

אנסן-גןלנות?אוגןלנותזמנן:סןגוםו.

הניתוחמגבלות . 1

מגבלותיו.אתולהדגישלחזורראוי ,מהמחקרמסקנותינואתנציגבטרם

שלהפעולהדפוסאוהתנהלותאודותעלכוללתתמונהלתארניסיוןכל

ומצומצםמוגבלמספרשלניתוחבסיסעלבישראלהעליוןהמשפטבית

יש ,זהפרויקטשלראשוניותובשל ,זאתעםלכישלון.נידון ,מקריםשל

מחקרוהמשךמחשבהכיווניעללהצביעשמאפשרתדרךפריצתמשוםבו

בתוקףלאנעוצהבהמשךשיוצגווהממצאיםהמסקנותחשיבות .בעתיד

למחשבהעתידיותנקודותעללהצביעביכולתםאלא ,שלהםהסטטיסטי

שללזכויותיהםהנוגעיםדיןפסקיוקריאתכתיבתבעת ,לבולתשומת

בישראל.הזקנים

ביתאםבהכללהלומרמאפשרותאינןהמחקרמגבלות ,כאמור

עדשתוארוהממצאים ,זאתעםאנטי-גילני.אוגילניהנוהעליוןהמשפט

להמשךתשתיתלשמששיוכלו ,מנחיםקוויםכמהלשרטטמאפשריםכאן

בנושא.העתידייםוהדיוןהמחקר

היסטורי-תהליכיניתוחגילנית:אמביוולנטיות . 2

במאמר(וכאמור,זהבמחקרהדיןפסקישלביותרהבולטשהממצאנדמה

שאי-הואבמסגרתו)שנותחוהדיןפסקיארבעתמתוךאחדרקהוצגזה

התבטאויות ,העליוןהמשפטביתשלהדיןפסקיאתגיולתילהכלילאפשר

לאנטי-אולגילנותיותרכנוטיםגורףבאופן ,לגופןההכרעותאוהשופטים

זכויותדברשלבסופואםבשאלההבדלללא ,הדיןפסקיבכלגילנות.

הדיןפסקיתוכנישלהמעמיקהניתוח ,הפסידואובמערכהזכוהזקנים

 ;אנטי-גילניותנטיותלצדגילניותנטיותשלשילוב :אמביוולנטיותמגלה

לצד ,הישראליתבחברהההזדקנותתופעתשלמסוימיםלהיבטיםמודעות

אמירות ;להםמודעותחוסראואחריםייחודייםמהיבטיםהתעלמות

סטראוטיפיות ,גורפותאמירותלצדומדודותזהירותאנטי-גילניות

שליכולותהמשקפות ,אנטי-גילניותכוחקואליציות ,ולבסוף ;וגילניות

כוחומוקדיקואליציותלצד ,זכויותיהםעללהילחםזכויותוארגוניזקנים

 .הזקניםשלהאינטרסיםכנגדגילנילמאבקהמוכנים ,גילניים

הדיןבפסקיהמשתקפתלאמביוולנטיותהאפשרייםההסבריםאחד

במשפטהמודעות .ההיסטורי-התפתחותיבהקשרהדבריםבניתוחמצוי

היאהגילנותלא ,(ודוקיחסיתחדשההיאהגילנותלתופעתהישראלי

לקיומההמשפטיתהמודעותאלא ;ומעולםמאזקיימתתהיהיזוהחדשה:

תופעתשלהמשמעויותהתפתחותיחסית).החדשהזוהיאולמאפייניה

 o .מתמשךתהליךאםכי ,בין-לילההמתרחשענייןאינןוהפנמתןהגילניות

 . 351בעמי , 46ה"ש,לעילרקנטפרשת 66

 . 370בעמישס, 67

בזיוןאלהמיליסעלחזרלאכרבזמירהשופט . 370בעמי , 46ה"שלעילרקנט-עליון,פרשת 68

באמנותגילמטעמיהפליהשלהמעמזשלפיההבסיסיתעמזתועלחזרהואכיאסהנוסף,

לאוסמין,גזע,מטעמיההפליהכגוןאחרות,הפליותשללמעמזמגעתאינהבין-לאומיות

 . 374בעמי , 46ה"שלעילרקנט,פרשתוזת.

 . 384בעמישס, 69

אפריסאוויר:זיילישלושהיזיעלמלכתחילההוגשהלעבוזההאזוריהזיןלביתהתביעה 70

שלושתרביס,משפטייסהליכיסובמסגרתלבין,ביןלביא.ומאירמושסאוסקררקנט,

נוספיס,אווירזייליאליהסוהצטרפולשערב",אוירייזיילילהיותוהפכופרשואלהזייליס

עילותהצמיחזהזבריסמצבלפרוש.חויבווטרסאווירכזייליעבזועזייןחלקסאשר

התיקוןלפנימעבוזתספרשואחזלמעטכולסהשוניס:העותריסמטעסשונותמשפטיות

הוסיףאשר 1500ס"ח ,) 3מסי(תיקון 1995בשנתעבוזההזזמנויותשוויוןבחוקשנעשה

לזוןהמשפטביתאתחייבזהזברמכן.לאחרפרשואחזגיל,מטעמיההפליהאיסוראת

השונות.בעילותיהסבנפרז

הזין.לפסק 16בסי , 46ה"שלעילרקנט-עבודה,בפרשתבזיוןראו 71

 . 305בעמי , 46ה"שלעילרקנט-עליון,פרשת 72

שס. 73

 48ה"שלעילבישראל,האזרחלזכויותהאגודהבפרשתהזיןפסקיאתלזוגמהראו 74

המשטרההסוהר,בתילשירותמועמזיסשללעבוזהבקבלהגילמטעמיהפליה(לעניין

לצאתעובזיסבחיובגילמטעמיהפליה(לעניין 48ה"שלעילרוזנבאוס,ופרשתוהמכס);

חובה).הפרישהמגילמוקזסשהנובגיללגמלאות

הגילנייסבהיבטיסאמיתישינוימלחוללזרב,שלבסופונכשלה,רקנטשפרשתלכךתמיכה 75

פסקיבשנילמצןאאפשרבעבוזה,הפליהמפניזקניסעובזיסעלבהגנהאוהעבוזהבשוק

מטעסבהנחיהשעסקההאחת,הזקנה:בשירותהמשפטעמותתשלעתירותשזחוהזין

סיעוזחרבותיזיעל 70גילמעלסיעוזעובזיהעסקתעלנאסרשלפיההלאומיהביטוח

והשנייה, ;) 11.10.07פורסס,(טרסלאומילביטוחהמוסדנ'ובסקיוזדדר 2828/06בג"ץ-

בג"ץ-פרישהגילמעלהיהשגילוכךבשלרקלמכרזמועמזשלבפסילתושעסקה

 .) 28.8.07פורסס,(טרסלעבודההארציהדיןביתניקלנר , 4487106
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גוףפסיקה,שלגוףמתמש,ךאךאיטיבאופונבנהבמסגרתואשרתהליך

השניס,לאורךולהסתמךלבנותאפשרשעליוידע,שלוגוףתקדימיסשל

במסגרתההתפתחותההיבטאתבמפורשציינוובינישזמירהשופטיס

המיעוטלדעותכבסיסבווהשתמשו ,רקנטבפרשתשכתבוהדיופסקי

הגילניות,הסולאמירותישלהס

בחלוףכילצפותישלאופטימיות:מקוסבהחלטישזה,הסברפיעל

וככל ,יגברהגילנותתופעתאודותעלהציבורישהשיחככלהשנ,סי

האמביוולנטיותממד-יתרחבובווהעיסוקלתחוסהמשפטיתשהחשיפה

וברורה,גלויהאנטי-גילניתגישהולאמץלהפניסהנטייהותגבריצטמצס

הגמלאיסמפלגתשלזכייתהלאמורהישראלי,הפוליטילהקשרגס

התהליךלהמשךתרומהישהאחרונות,בבחירותבכנסתמקומותבשבעה

 ,בפועל ,ואכן ,אנטי-גילניתואידאולוגיהמדיניותבפיתוחההתפתחותי

בתיבפסיקתאנטי-גילניותבהכרעותושימושהפנמהלזהותאפשר

התקדימיותההכרעותבעקבותוזאת ,האחרונותבשניסהשוניסהמשפט

זה,במחקרשנדונו

בעצסנעוץלהיותעשויהפסיקתיתלאמביוולנטיותאחרהסרב

כךעלמצביעההמדעיתהספרות ,כאמורהגילנות,תופעתשלמורכבותה

בממדיסמתאפיינתגילנות ,סקסיזסאוגזענותכדוגמתמתופעותשבשונה

אותהולאפייןברורבאופוהתופעהאתלהמשיגהקושיומורכביס,ייחודייס

ייתכן ,השיפוטיבשיחאי-בהירותגסעמולגרורעשוי ,חברתיתמבחינה

והמושגיתהחרבתיתההבנההעמקתהואהאתגרזהבהקשרכילפיכך

בנקיטתיותררבהבהירותגסדברשלבסופושיאפשרדבר ,התופעהשל

בתחוס,השיפוטיתהעמדה

חילופיניתוחוגילנות:סוציאליזם/גילנותואנטיליברליזם . 3

זהמחקרשלהמלאהבגרסהשנותחוהדיופסקיארבעת ,כאמור

מאפשריסהסזאת,עס ,כלשהומייצגמדגסלהיותמתיימריסאינס

התוצאותביוחפיפה ,התוצאהמבחינתלפחות ,מסוימתברמהלזהות

וידועהמוכרתשהנהאחרתחלוקהלביןוהאנטי-גילניותהגילניות

ואזרחיותפוליטיותזכויותביוהחלוקהוהיאהישראלי,החוקתיבשיח

 , 76חברתיותזכויותובין

אשר ,זהבמחקרשנבחנוהמשפטייסהמאבקיסשניכילזהותקל

הזקניסאוכלוסייתשלהאינטרסיס "התחתונהבשורהייניצחובהס

(פרשתבתעסוקהלשוויוןהזכות :שליליותזכויותעלמאבקיסהיו-

גס ,מילגרום)(פרשתאחידחוזהבמסגרתשלסלמידעוהזכות ,רקנט)

שלבסופוהאנטי-גילניתהזכייה ,לגרוםמיבפרשתוגסרקנטבפרשת

 ,המדינהתקציבעלנוסףתקציבינטלשוסהטילהלא ,המשפטיההליך

שלבמקרהוהחברה,המדינהרשויותעלמעשיתחובהכלהטילהולא

דייליאתולהעסיקלהמשיךאל-עלחברתעלהטילההתוצאה-רקנט

הנהלותעלהטילההתוצאה-מילגרוסשלובמקרה ; 65גילעדהאוויר

האשפוזמחירשלפירוטולהוסיףשלהסהחוזיסאתלתקןהאבותבתי

לעומתכלכלי,עדכוןמנגנוןעסיחדסיעודיותבמחלקותהממושך

בשתיהןאשר ,שחםופרשתמנורפרשת ,האחרותהפרשותשתי ,זאת

בזכויותחזיתיתעסקו-העליוןהמשפטביתידיעלנדחוהעתירות

אילו ,בזקנהלבריאותוהזכותבזקנהסוציאלילביטחוןהזכות :חברתיות

הייתההתוצאה-אלהפרשיותבשתיהעותריסטענותמתקבלותהיו

החזרת-מנורשלבמקרההמדינה:תקציבעלישירכספינטלהטלת

הממוצעהשכרלפיהזקנהקצבאותשלראליועדכון , 4%שלהקיצוץ

 "שחרוריי-שחסשלבמקרה ;לצרכוהמחיריסמדדלפירקולאבמשק

הוריהסשלהסיעודיהאשפוזבמימוןההשתתפותמדמיהמשפחהבני

לתקציבשקליסשלמיליוניסעשרותהוספתמחייבתהייתההזקניס

הבריאות,משרדשלהממושךהסיעודיהאשפוז

בהרחבהנדונההיאשכודלעילההבחנהבתוקףלדוןבכוונתנואיו

ביובישראלהקייסהחוקתיהפערעלהצביעואשר , 77אחריסידיעל

שנאמרבכךנסתפק ,ואזרחיותפוליטיותזכויותלביןחברתיותזכויות

חפיפהאין-זהמחקרממצאיפיעללפחות-טהורגילניבניתוחכי

הואשבוהזכויותסוגוביוהדיופסקשלהגילנותמידתביוהכרחית

מאופיינת ,גילניתלכאורההיאשתוצאתה ,מנורפרשת ,לדוגמהעוסק,

יכולתעלהצביעההעותריסזהותאנטי-גילנייס:וברטוריקהבשיחגס

פסקשלהמילוליתהרטוריקהואילוהזקניסשלגבוהההתארגנות

על ,רקנטבפרשתהדיופסק ,זאתלעומתברובה,ניטרליתהיאהדין

כדוגמת ,גילנייסממדיסדווקאבחובומגלס ,האנטי-גילניתתוצאתואף

(קואליציההמאבקבתחילתגילמטעמיבהפליהשתמכההקואליציה

ועדהכללית,ההסתדרותאתגסאלאאל-עלחברתאתרקלאשכללה

השופטיסמצדגילניותואמירותהצעיריס)הדייליסוקבוצתהעובדיס

פסיקותאחרבעתידולעקובלהמשיךמענייויהיה ,זאתעס ,ובינישזמיר

ממשיכהכמהעדולבחון ,הזקניסלזכויותהנוגעיסבנושאיסהמשפטבתי

החברתיות,הזכויותלשיחהגילנותשיחביןקורלציהלהתקייס

המשפטייםבהליכים IIשחקנים IIהזהותחשיבותעל . 4

העותריס,זהותהואזהממחקרהעוליסיניסמעניהההיבטיסאחד

זקניסזכויותשעניינסמשפטייסבמאבקיסכיעולההמחקרמממצאי

אינטרסיס:שללהמייצגיסצדדיסשלרחבספקטרוסלמצואאפשר

ההסתדרות ;הלאומיהביטוחהמדינה; ;משפחותיהסבני ;עצמסהזקניס

בתוךאחריס,פרטייסוגופיס ;עובדיסארגוני ;אבותבתיהכללית;

אחרותמוחלשותמקבוצותלדוגמה ,ובשונה-הללוהארגוניס "יסיי

המאבקיסאתומובילשנמצא ,מובילחוץ-משפטיארגוןבנמצאאיו-

 ,לדוגמה ,לזהותאפשרשס ,הנשיסמקבוצתבשונה ,כלומרהמשפטייס,

 ,ביסמהערבשונהאומוביל;ממשלתיחוץ-כגוף ,הנשיסשדולתאת

איןמוביל;חוץ-ממשלתיכגוף ,עדאללהכמוארגוןלזהותאפשרשס

כידידלהלי,ךכצדשנמצאמובילזכויותארגוןהזקניסזכויותבתחוס

לזכויותהאגודההיעדרותגסבולטתזהבהקשרכמייצג,אוהמשפטבית

וצוינו ,חדשיסאינסאלהממצאיסדלעיל,שנסקרומהמאבקיסהאזרח

המעורבותשעצסנכון ,אכן , 7Sנוספותבהזדמנויותזהמחקרעורךידיעל

במערכהזכייהבהכרחמבטיחאינוחוץ-ממשלתייסזכויותארגונישל

למנועכדיבהישעדייואולס ,לכך)טובהדוגמההיאמנור(ופרשת

שנתגלואלוכמו ,משפטייסכוחותפעריאוקונטקסטואליעיוורון"יי

והרחבתהקמתסבעקבותבעתי,דכילקוותלפיכךיש ,שחםבפרשת
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ריבה"יייד ,הזקנה"בשירותהמשפטייעמותתכדוגמתגופיםשלפעילותם

מציאות-המשפטיתבזירהומעורבותםפעילותםוהגברתלזקן",כן"ו

 . 79תשתנהזו

העתודוהאגתרעלוכוס: Oוס pבמו.
פיעללאלפחותהעליון,המשפטביתפטיקתאתלתייגאי-אפשרכאמור,

שהפטיקהלומראפשרהיותרלכלכאנטי-גילנית.אוכגילניתזה,מחקר

תופעתכלפיהעליוןהמשפטביתשלאמביוולנטיותשלעידןמבטאת

אפשר ,זהמחקרממצאיעלבהתבטטזאת,עםהישראלי.במשפטהגילנות

הבאות,הנקודותבאמצעותלעתידהאתגראתולעצבלנטות

העמקתבתחוםוהמשפטיתהשיפוטיתהפעילותאתלהגבירראוי ) 1 (

 ,בכלל-בישראלהשופטיםבקרבהזקנהלמהפכתוהמודעותהידע

להעמיקחשובזובמטגרתבפרט.-העליוןהמשפטביתשופטיובקרב

המורכביםלתכניההגילנות,תופעתלממדיבאשרוהידעההכשרהאת

אחרותמוחלשותקבוצותכלפיהפליהמאשרחמורהפחותלאולהיותה

עםכיהיאהתקווהמוגבלות.בעליאנשיםאומיעוטיםנשים,כדוגמת

הדיןפטקילתוככיגםהללווהמודעותהידעממדייייחלחלו"הזמן,חלוף

 . 80התכניםרבמתוהןהשפהברמתהן ,השיפוטיותוההכרעות

בתביעותאובעתירותדיוניובמטגרתהעליון,המשפטלביתלוראוי ) 2 (

להעמיק ,בישראלהזקנהלאוכלוטייההנוגעיםעקרונייםלהיבטיםהנוגעות

המשפטי.העימותמתרחשבמטגרתואשרהחרבתיבהקשרהדיוןאת

מודעותעללהקפידישהזקניםלזכויותהנוגעתהמשפטיתהטוגיהבבחינת

 . 81טטריאוטיפיותמהכללותולהימנעזו,אוכלוטייהשללרב-גוניות

 ,נתוןבמקרהבהכרעתומתלבטהעליוןהמשפטשביתבשעה ) 3 (

 ,לגילנותביטויתיתןהכרעתוכמהעדגםיבחןשיקוליו,יתרשביןראוי

עליוכ,ךכללי.באופןזקניםכלפיקדומותדעותולהנצחתלפטרנליזם

ובתיוגיםבמינוחיםלהשתמש,בחרשבהםבמיליםישמידהבאיזולשקול

יששמאאואמנציפציה,משוםבחרשבההערכיתובהכרעהאימץשאותם

אנשיםכלפיוהפטרנליטטיהמתנשאהיחטאוהדיכויהמשךמשוםבהם

הכרונולוגי.גילםבשלרק

בנתוניםאובשיחלשימושעניינייםוהצדקהבטיטישכאשרגם ) 4 (

 ,הזקניםשלהחברתייםהכוחותביחטיתלותעלאוחולשהעלהמצביעים

לתוצאהלהגיעאי-אפשראםלשקולהעליוןהמשפטביתעלעדיין

 ,החולשהבממדיהשימושללאגםהזקניםזכויותעלהמגנההמשפטית

אוניברטליים.משפטייםבטיעוניםשימושתוךאלא

מדיניותאימוץבמטגרתהעליון,המשפטלביתלוראוי ,לבטוף ) 5 (

ביתבפנימובאאכןהזקניםשלהאותנטיקולםכילוודאאנטי-גילנית,

מעמדםעלהשלכהלהםשישמשפטייםדיוניםשלבמקריםהמשפט,

כצדיציגיםארגוניםצירוףדרךעללהיעשותיכולהדברהישראלית.בחברה

צירוףחובתהטלתדרךעלאוהמשפט",ביתדידייישלבמעמדאולהליך

זהקולוהבאתהזקניםשלקולםשמיעתעצם . 8Zלענייןהנוגעיםהדיןבעלי

כשלעצמה-בהיש ,המשפטביתידיעלההחלטהקבלתבהליךבחשבון

 . 83חשובאנטי-גילניממד-

האזרחיות-פוליטיותהזכויותשלמעמזןביןההבחנהעלהאחרונותבשניסנכתברבות 76

(שמכונותהחברתיותהזכויותשלמעמזןלביןשליליות")זכויותייגסלעתיס(שמכונות

בעיזןעזיףחוקתימעמזלראשונותכיהגורסבהקשרבמיוחזחיוביות"),זכויותייגס

לזיוןראוחרבתיות.זכויות'יסו,ךחוקשלוהיעזרווחירותו,האזסכבוזחוק-יסוז,של

נגז""כליאוחלוקתילצזקכליהישראלית,החוקהייגרוסאייללזוגמהאלהסוגיותעל

חברתיות-ייזכויותמונזלקגיא ;) 2000עור,ךמאוטנר(מנחס 96-79בישראלחלוקתיציק

שנתווהאזס"זכויותשלהחברתילממזחרבתיותמזכויותהחזש,החוקתיבשיחכלכליות

ברנזווספרחרבתיות"וזכויותאזסזכויותייאזרעייוסףוכן ;) 1999 ( 65והעבויהמשפט

 .) 2000עורכיס,ברנזוןוחייסרבק(אהרן 45סברהבני-שניכרן

שס. 77

 .) 2007 ( 194וזקנהציקמשפטזורוןישראל 78

ייעורן-זותןיואבראוהמשפטבביתציבורייסשחקניס"יישלתפקיזסועלמקומסעל 79

בשאלתראשוניתאמפיריתהתבוננות-האינזיוויזואליוהלקוחהציבוריתהמטרההזין,

 715-697כגמשפטעיוני'המשפט"בביתציבורייסעורכי-זיןשלהיחסיתההצלחה

) 2000 (. 

תופעתלהפחתתהנוגעבכלברתיוויטולרישלהמלצותיהשלנגזרתגסהיאזוהמלצה 80

הזקניס.אוכלוסייתשלהסטריאוטיפיזציהלתופעתורגישותמוזעותבאמצעותהגילנות

 . 331בעמי , 32ה"שלעיל , Braithwaiteראו

 . 32ה"שלעיל , Braith\vaiteשלמהמלצותיהנגזרתהיאההמלצהכאן,גס 81

ומנאלזורוןישראלראוהמשפט"ביתכ"יזיזזקניסזכויותארגונילצרףהאפשרותלעניין 82

 108-65המשפטעליישראלי"בית-משפט"יזיזיישלוהתפתחותוליזתו"תותרי-גיורבאן

) 2006 (. 

 . 32ה"שלעיל , Braith\vaiteשלהמלצותיהראו 83
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