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  זכויות כלכליות לזוגות מאותו המי�

  מאת

  *עירא הדר

  ואבמ. א

: כגו�  בתחומי חיי� רבי�שלל הטבות כלכליות, ירשבזוגיות� הוא מכ, הדי� בישראל מעניק לבני זוג

 נועדו והטבות אל. תגמולי ביטוח לאומי ועוד, פנסיה, ירושה, משכנתאות, רווחה, מיסוי, שוק העבודה

אבד� כשירות או , דהוכ� לתמו� בכל אחד מהפרטי� במקרה של פרֵ ,  הקשרלסייע לבני הזוג במהל�

, כפי שזו מוגדרת בחוקי�, הבסיס למת� הטבות אלו הנו קיומה של זוגיות. הזוגאחד מבני פטירה של 

הטבות הכלכליות יזכו בזוגות מאותו המי� ש מכא� נובע. בתקנות ובהסדרי� המנהליי� השוני�

  .יות רק א� יעמדו באות� קריטריוני� שנקבעו לכל זכות וזכותסיס הזוגהמוענקות על ב

כיצד   בוראה�. מטרת פרק זה היא לבחו� את היחס הנית� לבני זוג מאותו המי� לעניי� הטבות אלו

 י� ולכ� נדרש, קיומה של זוגיות אתמקושי מיוחד להוכיח , סובלי�ולעתי� עוד�, חברי הקהילה סבלו

 קושי זה .זוגות הטרוסקסואלי� נראות לרוב כמובנות מאליה�עבור טבות שלמאבקי� רבי� כדי לקבל ה

מינית �את הזוגיות החדמי� או משווה האותו ממכיר במפורש בזכויות של זוגות ה חוק מהיעדרנובע 

שתיקת המחוקק מובילה את חברי הקהילה להתדפק על דלתות בתי המשפט . הטרוסקסואליתהלזוגיות 

כעורכת די� שייצגה . הטבה כלכלית כזו או אחרתקבלת מינית לצור� �החדבבקשה להכרה בזוגיות 

ה הגאה זכתה עד כה להצלחות להקהי ,אציי� שלשמחתי,  מחברי הקהילה במאבקי� אלורבי�

� סקירה תאורטיתלא נועד להיותהפרק .  אבקש לסקור בפרק זה�אותש, מרשימות בבתי המשפט

, )בספר זהסקירה כזו מצויה בפרקי� אחרי�  (ילה הגאה באשר להתפתחות זכויותיה של הקהאקדמית

   . להסתכל ממעו� הציפור על התפתחות� של זכויותיה� של זוגות מקרב הקהילה הגאה לאור� השני�אלא

ת ואתייחס לבסיס ואסקור בקצרה את התפתחות הזכויות הכלכליתחילה : מבנה הפרק הנו כדלקמ�

 אבח� באופ� פרטני את הדי� הנוהג בתחומי� לאחר מכ� .זכויות בישראל לבני זוגהלהענקת אות� 

אדו� בהתפתחויות אחרונות בפסיקה ,  מאותו המי�ותות זכויות כלכליות לזוגניתנ �במסגרתששוני� 

מאבק� על  מאותו המי� וותעל מעמד� של זוגיה� של התפתחויות אלו בהשלכותכ� תחומי� והבאות� 

  .לשוויו� זכויות

 
תקדימי� כמה הובילה . תמיניו�המשפחות החדב ו"דיני הלהטבתחו� בישראל ת הדי� הבולטות מעורכו   *

. מניעת הפליה וקבלת זכויות, מינית�בעיקר בתחו� ההכרה בהורות החד,  עבור הקהילה הגאהמרכזיי�
 וייצוג  שירותי� משפטיי�ברי וחברות הקהילהלחעניק  במשרד הממיכל עד�ד "ע� עומנהלת שותפות 

 .משפטי בכל תחומי החיי�
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  רקע. ב

משנת חברתיות ותרבותיות , האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליותררה ישראל את  אש1991 בשנת

זכאות לזכויות קביעת הלמוסד המשפחה חשיבות לא מבוטלת בכי  לראות כבר באמנה זו נית� 1966.1

סיוע והגנה הגנה ו" תעניק , שהיא צד לאמנה, לאמנה קובע כי מדינה10סעי� . חברתיות וכלכליות

 לאמנה 11סעי� ,  כמו כ�2".האפשר למשפחה שהיא יחידת היסוד הטבעית של החברהרחבי� ככל 

  . קובע כי המדינה תכיר בזכותו של כל אד� לרמת חיי� נאותה עבורו ועבור משפחתו

. �הבסיס הראשו� והמרכזי להענקת זכויות והטבות כלכליות על בסיס הזוגיות הנו סטטוס הנישואי

. ההטבות והזכויות מוענקות לה� כמעט תמיד באופ� אוטומטי, י� כדי�כאשר מדובר בבני זוג הנשוא

באופ� בלעדי בידי הופקד מוסד הנישואי� כ� ש, אותו המי�מ ות מובנית כלפי זוגקיימת הפליה בישראל

, למעט חוק ברית הזוגיות לחסרי דת( אזרחיי� �נישואילהינשא בת ו אפשרואי� 3,הדי� הדתי ומוסדותיו

שה יהוגדרו כאיש וא" בני זוג"אלא שא� בו ,  שהוחל על מגזר צר ביותרזו בלבדלא ש, 2010–ע"תשה

  .)בלבד

 רק  אינומיניי� הבחירה א� לקבל על עצמ� את סטטוס הנישואי��בו נשללת מזוגות חדשהמצב 

הנות יהאפשרות ל את  ממנואלא א� מונע, חשובהזכות יסוד  המודר מ מגזר של� ורחבמפלה ומקפח

,  בתחו� זה נרשמו תמורות רבות.סטטוס הנישואי�הנגזרות מהרבות מההטבות ומידי מטי באופ� אוטו

ל זכאי� "אותו המי� שנישאו בחומזוגות שבו נקבע כי  ,2006שנת מ ב� ארי פסק הדי� בפרשת ובראש�

�פונקועוד קוד� לכ� בפרשת ,  כפי שנקבע בפרשה זו,אול�ו 4.להירש� כנשואי� במרש� האוכלוסי�

ולא תמיד די  ,למטרות סטטיסטיותבעיקר  רישו� המעמד האישי במרש� האוכלוסי� משמש 5,רשלזינג

 ע� .�ח סטטוס הנישואיו זכאי� זוגות מכ�להשהטבות הכלל הזכויות המהותיות ובו כדי להקנות את 

 חשובה משמעותמקבל סטטיסטי בלבד כרישו�   שהחל רישו�לעתי� קרובותהניסיו� מלמד כי , זאת

לצד התפתחות מוסד הידועי� , עובדה זו.  מהותיותזכויותג� הכרה משפטית ו לזוגות הקנותועשוי ל

תה פתח להשוואת זכאות� של זוגות בני אותו המי� לזכויות והטבות יהי,  להל�תוארבציבור שי

   6. בלבד אשר היו עד אותה העת מנת חלק� של זוגות הטרוסקסואלי� נשואי�,כלכליות

, ליות הניתנות במסגרת סטטוס הנישואי� מוענקות ג� לזוגות שאינ� נשואי�מרבית הזכויות הכלכ

הג� שלא ,  נשואי�ות שהיחסי� ביניה� זהי� ליחסי� בי� זוגותזוג –" ידועי� בציבור"א� הוכרו כ

 דיני המעמד האישי נשלטי� שבה , מוסד הידועי� בציבור נולד על רקע המציאות האמורה7.נישאו כדי�

 
1  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). 
� נפתחה לחתימה ב (205 ,31א "כ, חברתיות ותרבותיות, בינלאומית בדבר זכויות כלכליותהאמנה  ל10' ס  2

1966( www.nevo.co.il/law_html/Law09/amana-1037.pdf. 
  .בספר זה" מעמד� המשפטי של זוגות בני אותו מי�" פנחס שיפמ� –לסקירה מקיפה בנושא   3

  ).21.11.2006, בנבופורס�  (מנהל מינהל האוכלוסי� במשרד הפני�' ב� ארי נ �3045/05 "גב 4 
 .)1963 (225ז יד "פ, שר הפני�' פונק שלזינגר נ �143/62 "בג  5
 ראו .4ש "לעיל ה, ב� ארילפי הלכת עוד דה פקטו נית� לראות ניצני� של הכרה מהותית בנישואי� שנרשמו   6

 � . העוסק במיסויבחלק, הפרקבהמש
,  כיו�).2005(הידועי� בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה להרחבה ראו שחר ליפשי�   7

 ראו סקירהו .� במפורש בזכויותיה� של ידועי� בציבור חוקי� המכירי�23מכיל ספר החוקי� הישראלי כ
 .www.newfamily": משפחה חדשה" וכ� באתר www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7545 :ב
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על מנת להיכלל בהגדרת . מגזרי� נרחבי� להינשא בגבולות המדינהמ באופ� שמונע, דתיידי הדי� ה על

שעיקר� ניהול חיי� , קריטריוני�שורה של הידועי� בציבור נדרשי� הזוגות להראות כי ה� עומדי� ב

�א� שמעמד� של ידועי�  8.תו� קיו� זוגיות יציבה בעלת יסוד אינטימי, משותפי� במשק בית משות

 של למעמד�  הוא הול� ומשתווה בפועל נית� לומר כי, בחקיקה ייעודיתבכללותו טר� הוסדר בציבור

  9.זוגות נשואי�

שלל מאבקי� משפטיי� במטרה לזכות בהכרה  הקהילה הגאהוחברות במהל� השני� ערכו חברי 

. ואלי�ועל ידי כ� להשוות את זכויותיה� לאלה הניתנות לידועי� בציבור הטרוסקס, כידועי� בציבור

וא� לא בערכאות , זכו להצלחות דרמטיות, ללא יוצא מ� הכלל, אלההמאבקי� כל ה, ראה להל��כפי ש

 בשנת ,כידועי� בציבורהוכרו לראשונה זוגות מאותו המי� מאז .  בערכאות הגבוהות יותריאזהנמוכות 

ליות המוענקות מרבית הזכויות הכלכאת  אלהזוגות ניתנו עשרות פסקי די� אשר העניקו ל 2001,10

  .לידועי� בציבור ההטרוסקסואלי�

לקבוע החלו רשויות השלטו� , ב הלכו ותכפו"ככל שההצלחות המשפטיות של קהילת הלהט

. נהלי� וכללי� אשר נועדו להסדיר את סוגיית מת� הזכויות לזוגות מאותו המי�, ביוזמת�, בהדרגה

שופט , כיו� (שפטי לממשלה דאז מני מזוז כאשר היוע� המ,2004מגמה זו מצאה ביטוי דרמטי בשנת 

סוגיות ממוניות והסדרי�  לש מאותו מי� בהקשר ותהכרה בזוגה הצהיר כי )בית המשפט העליו�

 עמדה זו ביטאה 11.י�ברוח הזמ� והמציאות המשתנ, פרקטיי� אחרי� צריכה להיות פרגמטית וגמישה

. ממוניות ורכושיות של זוגות מאותו המי�שינוי עמוק שחל בקרב רשויות המדינה בכל הקשור לזכויות 

מיניי� כבר לא �וזוגות חד,  הסדרה מנהלית של ענייני� אלה כיו�במגוו� של תחומי� קיימת, אכ�ו

  . נאלצי� להיאבק על זכויותיה� בבתי המשפט

המחוקק הישראלי ולו חוק אחד עד היו� טר� חוקק  צורמת מאוד העובדה כי שינויי� אלהעל רקע 

קהילת וחברות מעניקי� לחברי ה שורה של חוקי� לעומת(במפורש זכויות לזוגות מאותו המי� המעניק 

 
org.il/?gclid=CLCyp8vOmMECFQQTwwodOzMARw . כאשר החוק אינו מעניק במפורש זכויות

בע כי הסדרי� מסוימי� הנוגעי� לזוגות וחסר וק את השמשלי� בית המשפט הוא לעתי�, לידועי� בציבור
א "עבעניי� זה ראו  – בנוגע להלכת השיתו� הקניינית כ� למשל. נשואי� יחולו ג� על ידועי� בציבור

 ).1984 (443) 1(ד לח"פ ,פרידמ�' שחר נ 52/80
  .3ש "לעיל ה, שיפמ�ו לדיו� נרחב במוסד הידועי� בציבור רא  8
בכפו� , כיר במעמד� של ידועי� בציבור לעניי� כלל ההטבות המוענקות דרכוהמוסד לביטוח לאומי מ  9

שמאפייני� , כלומר מערכת יחסי� אינטימית, קיו� חיי משפחה"למילוי טופס על ידי בני הזוג המצהיר על 
לא מתו� צור� , ה� מנהלי� משק בית משות�, וכ� א� נוס� על כ�, אותה קשירת גורל ורצו� לחיות יחדיו

 ראו ."כנהוג וכמקובל בי� בעל ואשה, אלא כתוצאה מחיי משפחה, נוחות או בגלל כדאיות כלכלית, אישי
 www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/Pages/yeduyim: באתר המוסד לביטוח לאומי

Btzibur.aspx. 
פנסיה "הפרק �תתבוט להל� ראו פיר). 25.6.2001, פורס�לא  (מבטחי�' לוי נ 3816/01) א"תאזורי (ב "ע  10

 ."ותגמולי�
, אלא הנהיג כאמור מדיניות מוצהרת,  בעניי� רשמיתהנחיההיוע� המשפטי לממשלה מזוז לא פרס�   11

ראשיתה . נהל הִמ הנחיות ספציפיות לרשויותעל ידי מת� תשובות לעתירות שונות או בעיקר במסגרת מת� 
שהעניק , המחוזי בנצרתפסק הדי� של בית המשפט לא לערער על שמדיניות זו בהחלטתו של מזוז של 

' נ. ר.ירושת המנוח ש 3245/03) 'נצמחוזי (א "ע: נכסי ב� זוגו המנוחבנוגע לבדעת רוב צו ירושה לקשיש 
, ראו הרחבה בהמש�). 11.11.2004, פורס� בנבו ( במשרד האפוטרופוס הכללי� המשפטי לממשלההיוע

 . העוסק בפנסיה ושאירי�בחלק



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  עירא הדר

348 

 וחר� , בישראלמיניי��נישואי� חדהאפשרות לעדר יחר� ה, בר� ).הגנות וזכויות כיחידי� ב"הלהט

, התפתחו באר�, מיניות� משפחות חדשל שתיקתו הרועמת של המחוקק בכל הקשור להגנה על הזוגיות 

 המעניקי� את מרבית מקיפי�הסדרי� משפטיי� , עות בתי המשפט ובאמצעות החלטות מנהליותבאמצ

 יידונו – יצרו אות� והמאבקי� ש–הסדרי� אלה . הזכויות וההטבות הכלכליות ג� לזוגות מאותו המי�

  . להל�

12זכויות בתחו� העבודה. ג
  

  שולית ופעוטת ער�הטבה לע, 'י� יונת� דנילוב,על�אלדייל ,  של איש אמי� אחדול החל במאבקוהכ

 לקבל עבור ב� זוגו כרטיס טיסה הקשבבעל �לאל'  פנה דנילובי�1988 בשנת .בדמות כרטיס טיסה

על לבני זוג הטרוסקסואלי� �בדומה להטבה המוענקת לפי ההסכ� הקיבוצי החל על עובדי אל, בחינ�

תה יה כזו לא היי באות� ימי� פני). החיי� יחד כידועי� בציבורוה� כאלה שנישאו כדי� וה� כאל(

רק באותה שנה ביטלה הכנסת את האיסור הפלילי על קיו� יחסי מי� . טריוויאלית כלל וכלל

� חדהקהילה הגאה העזו לצאת מהארו� ולחיות בגלוי בזוגיות וחברות מעטי� מחברי . הומוסקסואלי�

  .י�ב"בלת זכויות ללהט למאבק ציבורי ומשפטי לקה/ לא יצאת/ אחדועד אותה עת א�, מינית

, על סירבה להעניק לב� זוגו את כרטיס הטיסה�כאשר אלו,  כל אלה לא הרתיעו'את יונת� דנילובי�

 פסולה מחמת הפליהבודה בתל אביב וטע� שמדובר בבבית הדי� האזורי לע' תבע אותה דנילובי�

תוק� חוק שוויו� , 1992בשנת , �מספר ובמהלכ הדיוני� בבית הדי� נמשכו שני�. נטייתו המינית

 לאור התיקו� 13.פליה מחמת נטייה מיניתהאסר מפורשות והפ� לחוק הראשו� שהזדמנויות בעבודה 

לחוק קבע בית הדי� האזורי לעבודה כי הסכ� קיבוצי המעניק זכויות לבני זוג� של דיילי� רק א� ה� 

לפיכ� נקבע כי . יות בעבודההעומד בניגוד להוראות חוק שוויו� הזדמנו, ממי� שונה הוא הסכ� מפלה

על �אל.  של עובדתה של עובד או ב� זוגו בת זוג�לה� זכאישב� זוגו של עובד זכאי לכל אות� זכויות 

משיכה ה, אחר שערעורה נדחהל ו, על פסק דינו של בית הדי� האזוריערערה לבית הדי� הארצי לעבודה

  14.�"ועתרה לבג

אל מול ) יא בדימוס אהר� ברק והשופטת דליה דורנרהנש(ברוב של שני שופטי� , 1994בנובמבר 

פליה מחמת נטייה האיסור על  כי חל� " בגקבע, )השופט יעקב קדמי(דעתו החולקת של שופט אחד 

  : בפסק הדי� ציי� הנשיא בדימוס ברק. לרבות כלפי זוגות מאותו המי�, מינית

מהווה אפליה ופגיעה זוג מאותו מי� �ברור בעיניי כי שלילתה של טובת הנאה זו מב�

הטע� היחיד לשלילת טובת ההנאה מחבר לחיי שיתו� מאותו מי� הוא , אכ�. בשוויו�

תמיכה בתא (שוני זה אינו רלבנטי כלל לעניי� הנדו� . זאת ותו לא. בנטייה המינית

 
 .בספר זה" בית"פליה בעבודה לקהילה הלהטהשוויו� ו"פוקס ורויטל טרנר �אמיר פזחבה בנושא ראו להר  12
 .38ח "ס, 1988–ח"התשמ, לחוק שוויו� הזדמנויות בעבודה) א(2' ס  13
 ). 1994 (749) 5(ד מח"פ ,'דנילובי�' מ נ"על נתיבי אויר לישראל בע�אל �721/94 "בג  14
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עניי� לנו בהבחנה , מבחינתו של העניי� הנדו�). המבוסס על חיי שיתו�, חברתי הדוק

  15. ובלתי הוגנתשהיא שרירותית

   :והוסי� הנשיא ברק פסקה שהפכה לקלאסיקה משפטית של ממש

הא� חיי ? זוג מהמי� השונה�זוג מאותו מי� קלה יותר מפרידה מב��וכי הפרידה מב�

מבחינת יחסי השיתו� והאחווה וניהול התא , השיתו� בי� בני אותו מי� שוני� ה�

   16?נהזוג ממי� שו�מחיי שיתו� אלה בי� בני, החברתי

כי אפליה בענייננו היא על בסיס הנטייה המינית , לא יכול להיות ספק בכ�: " וציי� כי ברקהוסי�ועוד 

לפסיקתו של ברק  17." פסולה היא– כלפי ההומוסקסואל וכלפי הלסבית –אפליה זו . של העובד

ות� של  לעניי� זכאשר ביטאה בפסק דינה גישה מרחיבה עוד יותר, הצטרפה השופטת דליה דורנר

לכרטיס הטיסה עבור ב� זוגו קמה ' בעוד ברק קבע כי זכותו של דנילובי�. זוגות מאותו המי� לשוויו�

פליה הכי החוק משק� איסור על  סברהדורנר , א� ורק מכוח התיקו� לחוק שוויו� הזדמנויות בעבודה

 ו� השוויו� הכלליכחלק מעקר, 1992כלפי הומואי� ולסביות אשר היה קיי� עוד לפני חקיקתו בשנת 

דורנר עמדה על השינויי� שחלו בנורמות החברתיות בישראל ובעול� ביחס . החל במשפט הישראלי

כי על הדי� , עמדתה הנוכחית של החברה הישראלית: " כיבקובעה, להומוסקסואליות ולסביות

, ת הסכמה רחבהקיימ. באינדיפרנטיות, כל עוד אינו פוגע באיש, להתייחס לנטיותיו המיניות של האד�

  18."כי אי� להצר צעדיה� של הומוסקסואלי� או להפלות� לרעה

 ניתנה הכרעה שיפוטית נוספת בדבר זכויות והטבות ,'דנילובי�בסמו� לפסק הדי� בפרשת , ברוח זו

עוזי אב� נגד אוניברסיטת תל '  בתביעה שהגיש פרופוה זיתהי. לזוגות מאותו המי� בתחו� העבודה

סגל ועובדות העניק לב� זוגו את כל ההטבות שניתנות לבני ובנות זוג� שלל עובדי בדרישה ל, אביב

ובשנת , 'דנילובי�� "האוניברסיטה התנתה את קבלת תביעתו של אב� בתוצאות בג. האוניברסיטה

החליטה להסיר את התנגדותה לתביעה ולהעניק ג� לזוגות מאותו , מיד לאחר פרסו� פסק הדי�, 1995

פטור מתשלו� , רי�ילרבות פנסיית שא,  הזכויות וההטבות שניתנות לבני זוג ממי� שונההמי� את מלוא

  19.מת� כרטיסי טיסה בשנת שבתו� וכיוצא באלה, שכר לימוד

� נמנע מלהגדיר זוג גברי� החיי� "בג, 'דנילובי�ד "חר� החדשנות הרבה שבפסחשוב להדגיש כי 

עובד ", "שות� לחיי� מאותו המי�"י� מסויגי� כמו והקפיד להשתמש בביטוי" ידועי� בציבור"ביחד כ

". אלה החיי� חיי� משותפי� וה� בני אותו מי�"או " המקיי� קשר חיי� מתמש� וקבוע ע� גבר אחר

קבעו כי יש לנהוג בעובדי� ה� מחד כאשר , שג� שופטי הרוב עשו מאמ� להל� בי� הטיפותאפוא ניכר 

נעו מהצהרות גורפות בדבר הכרה בזוגות מאותו המי� ובדבר א� מאיד� נמ, הומואי� ולסביות בשוויו�

  . השוואת מעמד� לזה של ידועי� בציבור הטרוסקסואלי�

 
 .ברק) בדימוס(שיא  לפסק דינו של הנ15' פס, ש�  15
 .ש�  16
 .ברק) בדימוס( לפסק דינו של הנשיא 17' פס, ש�  17
דעת המיעוט של השופט קדמי שאבה השראה מסיפורי הבריאה  .לפסק דינה של השופטת דורנר 9' פס, ש�  18

וכי משפחה היא איחוד של איש , והשופט קדמי סבר כי בני זוג ה� בהכרח שניי� ממיני� שוני�, ותיבת נוח
 .פסק דינו ל1' פס, וראו ש� .שה שתכליתו הבאת צאצאי� לעול�יוא

 ). פורס�לא (אוניברסיטת תל אביב' אב� נ )א"תאזורי ( 3/1712/נד  19
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תה נקודת מפנה חשובה במאבק� של זוגות מאותו י הי'דנילובי�פרשת אי� חולק על כ� ש, ע� זאת

 אל על של ה התמוהההתעקשות.  לשוויו� זכויות,כללכבית "מאבקה של הקהילה הלהטב ו,המי�

הובילה , על קיפוח עובדיה ההומואי�, עד לערכאה המשפטית הגבוהה בישראל ,להיאבק בנחרצות

 לכאורה היקפו של פסק הדי� מצומצ� לתחו� אמנ�. יצירתו של תקדי� משפטי בעל חשיבות עצומהל

 היא. ב"בפועל שינתה פרשה זו את התייחסות בתי המשפט כלפי קהילת הלהטא� , העבודה בלבד

פרצה את הדר� לשורה ארוכה של תקדימי� משפטיי� וציבוריי� בכל תחומי החיי� ולמת� הטבות 

הוא , זכה להד תקשורתי רב' מאבקו של דנילובי�שמאחר . מינית�זוגיות חדוזכויות רבות על בסיס 

תר� רבות לתהלי� הנראות של הקהילה בקרב הציבור הרחב וסייע בתהלי� הלגיטימציה והקבלה של 

  20.מואי� ולסביות בישראלהו

  תשלומי פנסיה ותגמולי
 עקב פטירה. ד

 פתח את הפתח למאבקי� נוספי� של חברי הקהילה הגאה על שלל זכויות כלכליות 'דנילובי�תקדי� 

 הגנה זו הנה ה�בש� מיתחואחד ה. שנועדו להעניק הגנות לבני הזוג במסגרת התא המשפחתי

זכות לביטחו� סוציאלי ולקיו� שהנו מרכיב חשוב ב, גמלאותתחו� הפנסיה וה ואמשמעותית במיוחד ה

זו . מזו� ולבוש, גג לרבות קורת, הזכות לצורכי מחיה בכבוד"זכויות אלו משמעות� . מינימלי בכבוד

 הזכות לקיו� מינימלי בכבוד הוכרה זה 21."הזכות לא להיאל� לחטט בפחי אשפה וללו� ברחובות

זכויות הפנסיה ,  בהקשר הזוגי22.ד הנגזרת מכבוד האד�מכבר בפסיקה הישראלית כזכות יסו

, משרדי הממשלה(ה� מרשויות המדינה והתגמולי� נועדו להעניק הגנות במסגרת התא המשפחתי 

  . בת הזוג/ב� לש עקב פטירה) קרנות פנסיה(וה� מחברות פרטיות ) עיריות ועוד, הביטוח הלאומי, ל"צה

 בני זוג עבור בסירוב מוחלט לקבל קצבאות  בתחילה נתקלו מאותו המי�ותזוגג� בהקשר זה 

, ללא יוצא מ� הכללכול� ,  כנגד הפליה זו זכומאבקי�אלה אשר העזו לצאת ל, ואול� .שנפטרו

הגברת נראותה של אלא ג� ל, הכלכליות עצמ� שהובילו לא רק לקבלת הזכויות להצלחות דרמטיות

  . וההכרה בזכויותיהקהילה הגאהה

 היהמינית �במסגרת הזוגיות החדמרשויות המדינה אבק למע� זכויות הפנסיה  להיק�הראשו� ש

מאבקו של שטיינר החל בשנת . ל"טחו� וצהי משרד הבע� אשר ניהל מאבק משפטי ,אדיר שטיינר

שטיינר פנה  .נפטר בעת שירותו הצבאי, ל"מ דורו� מייזל ז"אל,  מזה שבע שני� ב� זוגוכאשר 1994

 ידועי� בציבור עלאותו המי� את הדי� החל מ ודרש להחיל על זוגות טחו�יל ולמשרד הב"לצה

הגיש שטיינר ,  לאחר שדרישתו נדחתה23.של ב� זוגו המנוח" שאיר"הטרוסקסואלי� ולהכיר בו כ

  25.ל" וה� כנגד צה24טחו�יעררי� ה� כנגד משרד הב

 
 /Ynet )28.11.2004 (www.ynet.co.il" מהפיכת זכויות ההומואי�: 'ד דנילובי�"עשור לפס"דורו� שפר   20

articles/0,7340,L-3010211,00.html. 
 חברתיות ותרבותיות, זכויות כלכליות" מודל לדוגמא של הזכות לתנאי קיו� נאותי�"טל� מיכאל א  21

 .)2004, יור� רבי� ויובל שני עורכי� (395בישראל 
 ). 2005 (464) 3(ד ס"פ, שר האוצר' עמותת מחויבות לשלו� ולצדק חברתי נ �366/03 "בג  22
 – והורי� נתמכי� 21י� עד גיל יתומ, אלמנה, מ� אל–גמלת שאירי� היא קצבה חודשית הניתנת לשאירי�   23

נועדה להבטיח אמצעי קיו� והיא , ) מלחמה או מחמת פשעעקבחו� מפטירה (של תושבי ישראל שנפטרו 
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� התגמולי� קצישדנה בסוגיית תשלו� הגמלאות מ, בראשות השופט גרמ�, ועדת הערר הראשונה

 בפסק די� ארו� ושמרני נקבע כי אי� 26. את עררו של שטיינר1995דחתה בשנת , טחו�ימשרד הבב

וכ� כי הכרה בזוגות מאותו , מדובר בשווי� אלא בשוני� ועל כ� אי� מקו� להחיל את עקרו� השוויו�

קיבלה , ל אלוניבראשות השופט שאו, היועדת הערר השני, לעומת זאת. המי� הנה עניי� למחוקק בלבד

 27.מינית�  במסגרת זוגיות חד ג�ל לשל� גמלאות" חובת צהל וקבעה את"נגד צה את הערר 1996בשנת 

מחייבי� לפרש את החוק ' דנילובי�בפסק די� קצרצר וחדשני נקבע כי עקרו� השוויו� ופסק הדי� בעניי� 

יריו של מי שנפטר בעת נקבע כי תכלית החוק היא להבטיח את שא. כחל ג� על זוגות מאותו המי�

זוגות ידועי� בנוגע לזוגות נשואי� וה� בנוגע לוכ� כי תכלית זו מתקיימת ה� , שירות בצבא קבע

  :  ובלשונו של השופט אלוני,לרבות זוגות מאותו המי�, בציבור

 ]... [הנחת היסוד שלנו צריכה להיות שאי� ליחס למחוקק כוונה לפגוע בעקרו� השוויו�

לפיו כוונת הכתוב ליחסי� , משיב בפרשנות שהוא מבקש להעניק לחוקא� אכ� צודק ה

, חוסר צדק וחוסר סבירות, הרי שלפנינו חוק הנגוע בשרירות, בי� בני זוג ממי� שונה

: לא ע� תפיסת עולמנו החוקתית בכללותה ולא ע� חוק יסוד, ודי� כזה אינו מתיישב

  28.כבוד האד� וחירותו

, דברבסופו של , אול�ו. וגשו ערעורי� הדדיי� לבית המשפט המחוזיעל שתי ההחלטות הסותרות ה

לפיו תשול� לו גמלה חודשית ש ,הסכ� ע� שטיינרל פרקליטות המדינה והפרקליטות הצבאית הגיעו

עקרונית לעניי� ההכרה �טיתופי שלא ניתנה הכרעה שא� על פי.  בהסכמהימחקויושני הערעורי� 

הזכויות  שבפועל הרי, טחו�ימשרד הבמל ו"בת שאירי� מצהבזוגות מאותו המי� לש� קבלת קצ

לש� השלמת התמונה באשר לעמדת משרד  .חשוב מאודהושגו ונוצר תקדי� מעשי הכלכליות 

הודיע שר , �"בעקבות עתירה לבג, 1997יצוי� כי בשנת , אותו המי�מטחו� כלפי זכויות זוגות יהב

בדומה לזכויות הניתנות לכלל בני הזוג ,  ב� זוגו המנוחהביטחו� כי שטיינר זכאי ג� לזכויות הנצחה של

  29.של נפטרי� במהל� שירות� הצבאי
 ,על כל עובדי המדינה, 1998 בשנת , בעניי� שטיינר הוחלה זמ� קצר לאחר מכ�מעשיתהתוצאה ה

 נציב שירות המדינה הכיר בזכאותו של ב� זוג מאותו המי� של עובד מדינה לקצבת שארי� כאשר

  1970.30–ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(לחוק שירות המדינה בהתא� 

 
 /www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance: ראו באתר המוסד לביטוח לאומי. ר�עבו

Pages/default.aspx. 
 .162ח "ס, 1950–י"תשה, )תגמולי� ושיקו�(י� שנספו במערכה לפי חוק משפחות חייל  24
 .142ח "ס, 1985–ה"תשמה, ]נוסח משולב) [מלאותיג(הגנה לישראל �לפי חוק שירות הקבע בצבא  25
 לא (קצי� התגמולי�' שטיינר נ 8/94 )לפי חוק משפחות חיילי� שנספו במערכהועדת ערעורי� (ש "עמ  26

 ).13.8.1995, פורס�
 .)5.12.1996,  פורס�לא (קצי� התגמולי�' שטיינר נ 369/94 )א"חוזי תמ(ש "ע  27
 .ש�  28
 ).2.2.1997, בנבופורס� ( שר הבטחו�' שטיינר נ �5398/96 "בג  29
היוע� ,  ד� יקירד"מנהל האג� לגמלאות ולרווחה בנציבות שירות המדינה לעו, מכתב מראוב� בוימל  30

 ). 21.1.1998(המשפטי לאגודת זכויות האזרח בישראל 
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 שאיבד את ב� זוגו ריקרדו –  פנה פטריק לוי2001בשנת . קרנות פנסיה פרטיות נמש� ע� המאבק

המפקח על .  לקר� הפנסיה מבטחי� וביקש לקבל את פנסיית השאירי� של ב� זוגו המנוח– ל"שניידר ז

, ה/ת שנפטר/בת זוג מאותו המי� של מבוטח/נונה כחל ג� על ב�הביטוח הורה למבטחי� לפרש את תק

במת� פסק די� הצהרתי של בית הדי� לעבודה הקובע כי , ידועי� בציבורבנוגע לכמקובל , א� התנה זאת

לוי ונת� פסק   לבקשתו שלבתל אביב נעתר בית הדי� האזורי לעבודה 2001בשנת . אכ� מדובר בבני זוג

כ� שלאחר פטירתו של אחד מה� מחויבת ,  כי שני הגברי� היו ידועי� בציבורבו הכריזש די� הצהרתי

 זו הפע� הראשונה שבה בית משפט הייתה 31. את פנסיית השארי� של המנוחאחרקר� הפנסיה לשל� ל

  .י זוג גברי� הנ� ידועי� בציבורבישראל הצהיר במפורש כ

 ,י� לצור� תשלו� גמלת שאירי� הכיר ג� המוסד לביטוח לאומי בזוגות מאותו המ2005בשנת 

 בעקבות תביעה שהוגשה לבית הדי� הכרה זו באה". אלמנה"ו" אלמ�"בדומה לזכאות הניתנת לכל 

 32. שנות חיי� משותפי�23שב� זוגו הל� לעולמו לאחר כ, גיורא רז האזורי לעבודה בתל אביב על ידי

משהתא "כי , מני מזוז, ממשלה דאזהודיע היוע� המשפטי ל, במהל� הדיוני� בתביעה, 2005בפברואר 

המשפחתי מבוסס על בני זוג מאותו המי� ואי� חולק על קיומו של קשר חיי� של ידועי� בציבור על פי 

הרי משהיו בני הזוג גברי� יהא ב� הזוג הנותר בחיי� , ומשאחד מה� הול� לעולמו, המבחני� הידועי�

 לחוק 238 לעניי� סעי� 'אלמנה'ג הנותרת בחיי� תהא בת הזו, ומשהיו בני הזוג נשי�, 'אלמ�'בגדר 

מדיניות חדשה זו של היוע� המשפטי לממשלה קיבלה ". הביטוח הלאומי והזכאות לקצבת שאירי�

  . מיו� הפטירה ואיל�, לו למפרעה וגיורא רז זכה לקבל את קצבת השאירי� המגיע,תוק� של פסק די�

אשר ביסס והעמיק את , פה פסק די� חשוב נוס�נית� בבית הדי� האזורי לעבודה בחיאותה שנה ב

לסבית שהלכה אישה באותו מקרה . מיניות�ההלכה בדבר תשלומי פנסיה עקב פטירה במשפחות חד

 חודשי� שלושה, לפלר�אורית מויאל, שאותה ילדה בת זוגה, לעולמה הותירה אחריה בת זוג ותינוקת

בדרישה לקבלת " מבטחי�"ת קר� הפנסיה לפלר א�לאחר הפטירה תבעה מויאל. בלבד לפני הפטירה

מאחר . קצבת שאירי� של המנוחה ה� עבור עצמה כאלמנה וה� עבור התינוקת כיתומה של המנוחה

,  המנוחהעל ידישלפני הפטירה לא הספיקו בנות הזוג להגיש בקשה פורמלית לאימו� התינוקת 

. של התינוקת" יבור כאמהידועה בצ "הייתהלפיה המנוחה שהסתמכה התביעה על טענה משפטית 

ונפסק כי , על שני חלקיה, לאחר הגשת התביעה הודיעה מבטחי� על הסכמתה לקבלת התביעה

בהתא� לכ� חויבה . וכי התינוקת הנה היתומה של המנוחה" ידועות בציבור"התובעת והמנוחה היו 

   33.נוחהלפלר וה� לבתה הלא ביולוגית של המ�מבטחי� לשל� את קצבת השאירי� ה� למויאל

אלמנת "לאחר פסק הדי� סירבה מבטחי� לראות בתובעת . לפלר� א� בכ� לא ת� מאבקה של מויאל

 20% והודיעה כי תשל� לתובעת קצבת שאירי� בשיעור 40%הזכאית לגמלה בשיעור של " מבוטח

לפלר לבית � עקב כ� הגישה מויאל. פי מדיניות המבוטחת על" אלמ� של מבוטחת"כפי המגיע ל, בלבד

   34.די� האזורי בחיפה תביעה נוספת למת� פסק די� הצהרתי לש� קביעת היק� הקצבה שתשול� להה

 
 . 10ש "לעיל ה, לויפרשת   31
 ).18.8.2005, לא פורס� (המוסד לביטוח לאומי' רז נ 3536/04) א"תאזורי (ל "ב  32
לא  (מ" מוסד לביטוח סוציאלי של העובדי� בע– מבטחי�' מויאל לפלר נ 4240/05) חיאזורי (' עב  33

 ). 26.12.2005, פורס�
, לא פורס� ( מוסד לביטוח סוציאלי של העובדי�מבטחי�' מויאל לפלר נ 1758/06) חיאזורי  ('עב  34

19.4.2007.( 
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 א� שיעור קצבת השאירי� במקרה של זוג מאותו המי� הייתהבה  להכריע  נדרשבית הדי�שהשאלה 

בית הדי� קבע כי התכלית בבסיס הזכאות לקצבת . יקבע לפי מינו של השאיר או מינו של המבוטחי

הרציונל להבחנה בי� . בת הזוג/� הנה להג� על שאירי� מפני מחסור כלכלי עקב אובד� ב�שאירי

בה ש, לצור� קביעת שיעור הקצבה מבוסס על המציאות הכלכלית הקיימת" אלמנה"לבי� " אלמ�"

נקבע כי לש� סגירת . של גברי� וקידומ� במעגל העבודה קשה יותרזו השתכרות� של נשי� נמוכה מ

  . להעניק לנשי� אלמנות קצבת שאירי� בסכו� גבוה יותריש הצדקהנשי� לרי� הפער בי� גב

כמקנה זכות לקצבת שאירי� ג� " מבטחי�"יש לפרש את תקנו� שבית הדי� אשרר את קביעתו 

בת /יש לסווג את ב�,  קבע כי בהתא� לרציונל העומד מאחורי קצבת השאירי�הוא. לזוגות מאותו מי�

ובהתא� לכ� , ת בחיי�/בת הזוג הנותר/לפי מינו של ב�, "אלמנה"או כ" למ�א"ת בחיי� כ/הזוג הנותר

  .40%ולשל� לה גמלה בשיעור " אלמנה"יש לסווג את התובעת כ

בת /בו ביקשה כי סיווג ב�ש, ערעור לבית הדי� הארצי לעבודה" מבטחי�"על קביעה זו הגישה 

במהל� הדיוני� ביקשה . ה/ של המנוחייעשה לפי מינו" אלמנה"או כ" אלמ�"ת בחיי� כ/הזוג הנותר

 המורה 35,ואלחנתי פידלמ�� בפרשות "למשו� את ערעורה עקב פסק די� שהתקבל בבג" מבטחי�"

ביולי . 20%לקר� הפנסיה לאחד את שיעור קצבת השאירי� של אלמני� ואלמנות לסכו� הנמו� של 

   36.הערעור ללא הכרעה עקרונית בסוגיהאפוא  נמחק 2008

 הראייתית הלהקל ברמהחל בית הדי� לעבודה כאשר  2010שנת ובה נוספת חלה בהתפתחות חש

 מקפתבפרשת , כ� למשל. זוגות מאותו המי� הנ� ידועי� בציבורכי הוכחה ש� להנדרשת והמהותית 

 בית הדי� לעבודה צעד נוס� בהכרה בזוגות מאותו המי� וקבע כי ג� כאשר זוג הומואי� חיו צעד

אי� מניעה לראות� כידועי� בציבור לצור� שאלת ,  נסתרת מעי� הציבורהייתהניה� והזוגיות בי, בארו�

" מקפת" מדובר בתביעה שהוגשה על ידי גבר כנגד קר� הפנסיה 37.הכרה בזכאות לזכויות בפנסיהה

 שנה הוא חלק את חייו 25בתביעתו ציי� התובע כי במש� . לקבלת קצבת השאירי� של ב� זוגו המנוח

שכ� הוא והמנוח הסתירו , התובע התקשה להציג ראיות לזוגיות, ע� זאת. תו� ואהבהע� המנוח בשי

ואפילו בפני בני משפחותיה� הקרובי� ה� לא הוצגו כבני זוג אלא כחברי� טובי� , את נטיית� המינית

בני הזוג התגוררו יחדיו וניהלו משק בית משות� רק , בשל הרצו� להסתיר את הזוגיות, כמו כ�. גרידא

  . ובתקופות מסוימות החזיק התובע דירה נוספת, חלק מזמנ�ב

הבהירה מיד כי העובדה , השופטת לאה גליקסמ�, תל אביבסגנית בית הדי� האזורי לעבודה ב

. שמדובר בבני זוג מאותו מי� איננה שוללת את זכותו המהותית של התובע לקבלת פנסיית השאירי�

, למציאות חייה� של זוגות מאותו מי� שנאלצי� לחיות בארו�בית הדי� גילה הבנה ורגישות , יתרה מכ�

א� כמי שגדל בתקופה שבה הדבר נחשב לטאבו , המנוח היה של� ע� היותו הומוסקסואל: "וקבע

, הוא הקפיד לנהל חיי� דיסקרטיי� ביותר, ומאחר שהיה אד� מופנ� ומסוגר החי בדלת אמותיו, חמור

 השופטת א� הגדילה 38."לבי� התובע כלפי אמו וכלפי אחיוושמר על חשאיות מלאה של הקשר בינו 

לדעתי בעניי� זה יכול בית הדי� להסתמ� על ידיעה : " קיומה של ידיעה שיפוטית בנושאלעשות וקבעה

למרות השינוי שחל בפתיחות ובקבלת התופעה של נטייה מינית לבני אותו , ג� בימינו ,שיפוטית לפיה

 
 ).15.6.2008, נבופורס� ב (שר האוצר' אלחנתי נ �4948/03 "בג  35
 ).13.7.2008, לא פורס� (מויאל לפלר'  נמ" מוסד לביטוח סוציאלי של העובדי� בעמבטחי� 348/07ע "ע  36
 ).3.1.2010, לא פורס� (מ"רכז לפנסיה ותגמולי� בע ממקפת' לוני נפ 3075/08) א"תאזורי (' עב  37
  . לפסק הדי�12' פס, ש�  38
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ואי� ספק , 1942יליד , בהקשר זה אי� להתעל� ג� מגילו של המנוח. �יש עדיי� מי שחיי� בארו, מי�

שלפחות בצעירותו של המנוח הפתיחות וקבלת התופעה של נטייה מינית לב� אותו מי� הייתה שונה 

   ."לחלוטי� מאשר היו�

ראוי להקל על , נקבע כי לאור החשאיות שבה בחרו התובע והמנוח לנהל את הזוגיות ביניה�

 ביחס לכמות הראיות שיידרשו לש� הוכחת היותו הידוע בציבור של המנוח,  בהיבט הראייתיהתובע ה�

בית הדי� הביא בחשבו� את . ביחס לדרישה למגורי� משותפי� של בני הזוג, וה� בהיבט המהותי, �וסוג

ג� : "על המנוח" שבעה"התובע לא ישב שהעובדה שבני הזוג חיו בארו� ג� ביחס לטענת מקפת 

כ� .  זה יש להביא בחשבו� את העובדה כי התובע והמנוח לא חשפו את חייה� המשותפי�בהקשר

כאשר ה� בנו וה� אמו של המנוח לא ידעו על ,  בביתו'שבעה'ברור שהתובע לא יכול היה לשבת , למשל

נפסק כי התובע , פ�והיק  ולאור הפחתת נטל הראיות שנדרש מהתובע,בהתחשב בנסיבות". הקשר

  . ומקפת חויבה לשל� לתובע את קצבת השאירי� של המנוח,  ידועי� בציבורוהמנוח היו

פנה האלמוני מהפרשה ג� למוסד , "מקפת"תביעתו לפנסיית שאירי� מחברת הביטוח בד בבד ע� 

לפנייתו ציר� התובע את . לביטוח לאומי בבקשה לשל� לו את קצבת השאירי� לפי חוק ביטוח לאומי

וכ� הפנה לפרשת , בו כבר נפסק כי הוא והמנוח היו ידועי� בציבורש, מקפת� פסק הדי� שנית� לו בעניי

 בזוגות מאותו המי� לצור� תשלומי 2005ביטוח הלאומי כבר בשנת מוסד לההכיר בה ש, גיורא רז

לא נמצאה כל "ביטוח הלאומי טע� כי המוסד ל, משמעיות אלה� למרות אסמכתאות חד. קצבת שאירי�

עקב תגובה זו נאל� התובע להגיש תביעה לבית הדי� ". וע בציבור של המנוחדר� להכיר בתובע כיד

רק לאחר דיו� בבית . זוג� בכתב ההגנה חזר המוסד לביטוח לאומי על טענתו , בר�. האזורי לעבודה

מוסד בנסיבות אלה דרש התובע לחייב את ה. הדי� התעשת הביטוח הלאומי והסכי� למת� הזכויות

 משו� שמחדליו אילצו את ,אלא ג� בהוצאות משפט, ק בתשלו� קצבת השאירי�ביטוח הלאומי לא רל

. התובע להגיש תביעה הג� שמדובר בנושא שכבר הוכרע ה� מבחינה משפטית וה� מבחינה עובדתית

חייבו ביטוח הלאומי לשל� את קצבת השאירי� וכ� מוסד לבית הדי� נעתר לבקשות התובע והורה ל

  39.הוצאות משפט חריגות
 שהיה עובד , על זכותו לגמלת השאירי� של ב� זוגו המנוח62גבר ב� עמד אותה שנה אוחר יותר במ

 בד בבד ע�,  ג� במקרה זה40].נוסח משולב) [גימלאות(בהתא� לחוק שירות המדינה , עיריית תל אביב

 די בית הדי� לעבודה קבע כי. בה שהה חלק מזמנוש , התובע דירה נוספת החזיקשהותו בדירת המנוח

 מו של לקיו ההוכחהכדי להרי� את נטל, לעתי�ול� עמו , בכ� שהתובע גר בדירת המנוח רוב הזמ�

� של משפחת המנוח לקשר עזהבני הזוג סבלו מהתנגדות ש במיוחד לאור העובדה ,משק בית משות

משהמנוח והתובע נדרשו להסתיר את קיו� הקשר , בנסיבות מקרה זה: "ובלשו� בית הדי�. ביניה�

יש להביא זאת בחשבו� , יניה� וכפועל יוצא מכ� התקשה התובע להציג ראיות להוכחת הקשר הזוגיב

וכ� ,  את הכ� הכריעו מכתבי אהבה שהמנוח השאיר לתובע41".לעניי� הפ� הראייתי המוטל על התובע

 אלא ג�, השניי� התגוררו יחדיו חלק מהזמ�ש  לא זו בלבדמה� עלה כישתמונות ומסמכי� , עדויות

ל והשתתפו "נסעו לטיולי� באר� ובחו, יצאו לבילויי�, אכלו ארוחות משותפות, ערכו קניות יחדיו

 
 ).10.4.2011, לא פורס� (המוסד לביטוח לאומי' אלמוני נ 27366�06�10) א"תאזורי (ל "ב  39
 .)16.8.2010,  פורס�לא (עירית תל אביב'  אדרי נ3438�09 )א"תאזורי (ג "ק  40
 . לפסק הדי�50' פס, ש�  41
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לאור כל אלה הוחלט לקבל את התביעה ולהצהיר כי התובע היה ב� . באירועי� משפחתיי� וחברתיי�

  .תל אביבזכאי לקצבת השאירי� מעיריית זוגו של המנוח ועל כ� 

הנות מתשלומי� עקב י� שביצר את זכות� של זוגות מאותו המי� ל נית� פסק די� נוס2011בשנת 

 במקרה זה 42. לתשלו� תגמולי� לניצולי שואהרונה לב ר�מדובר בתביעתו של . פטירה במגוו� נסיבות

המנוח . 1957–ז"תשיה, המנוח ניצול שואה אשר קיבל תגמולי� לפי חוק נכי רדיפות הנאצי�היה 

ובידי התובע היו שלל ראיות לקיו� משק בית משות� וניהול ,  מעשורוהתובע חיו יחדיו במש� למעלה

א� ציינה כי מאחר , הרשות לזכויות ניצולי שואה לא התנגדה לתביעה. חיי זוגיות ואהבה ע� המנוח

היא מבקשת לקבל הכרעה , זוהי הבקשה הראשונה לתשלו� תגמולי� אלה לב� זוג מאותו המי�ש

והכירה במנוח ,  נעתרה לתביעה ללא קושיבתל אביבשפט השלו� ועדת העררי� בבית מ. שיפוטית

  .ובתובע כבני זוג לצור� חוק נכי רדיפות הנאצי�

בת זוגה של פאביולה בודנא , אלגבסי עניינה של ב2013התפתחות חשובה נוספת התרחשה בשנת 

מנוחה בת במותה הותירה ה. 2010שנספתה באסו� הכרמל בדצמבר , קצינה בשירות בתי הסוהר, ל"ז

 8 תינוקת בת ,והשלישית,  שניי� מה� ילדה המנוחה בעצמה–ושלושה ילדי� קטיני� ,  אלגבסי–זוג 

, כל שלושת הילדי� נולדו מאותו אב במסגרת הורות משותפת. אותה ילדה אלגבסיש, חודשי� בלבד

ביקשה לאחר הפטירה . אלגבסי והמנוחה גידלו את כל הילדי� ושימשו לה� בפועל כשתי אמהותו

שלושת הילדי� כשאירי המנוחה ולשל� לכול� את התשלומי� המגיעי� עקב באלגבסי להכיר בה ו

אשר . את התשלומי� עבור בת הזוג ועבור ילדיה הביולוגיי� של המנוחה אישרה המדינה מיד. הפטירה

תה שבסופו זכ, נדרש מאבק משפטי ע� משרד הביטחו�, שאינה בתה הביולוגית של המנוחהלתינוקת 

שאמה ואביה הביולוגיי� עוד� הג�  ולפיכ� זכתה למלוא התגמולי�, ג� היא להכרה כבתה של המנוחה

שיש בו משו� הכרה במשפחות מרובות הורי� ובהרכבי� ,  ופור� דר�מדובר בפסק די� חשוב 43.בחיי�

תו� שמירה על הזכויות הכלכליות והסוציאליות של הילדי� , משפחתיי� מגווני� וחדשניי�

 44.הוריה�ו
פרשות רבות הסתיימו כאמור . נית� לומר כי ניכרת הצלחה בזירת תשלומי הפנסיה, לסיכו� חלק זה

יש לזכור כי פסקי הדי� כול� ניתנו , ע� זאת. ח זוגיות�ובזכאות� של התובעי� לזכויות הכלכליות מכ

קי� נחושי� בעקבות מאב" טלאי� טלאי�"בערכאות נמוכות יחסית וכי מדובר בהצלחה המתפתחת 

נראה כי הגיעה העת לבחו� באופ� . של יחידי� ויחידות ולא בשל מדיניות מוצהרת או נוהל רגולטורי

  .מאותו המי� כדי להקל על זוגות ,יוניותרוחבי הוצאת הנחיות או נהלי� בנושא לחברות הביטוח הפנס

45זכויות ירושה. ה
  

שכ� היא פעולה , � המשפט האזרחיזכות הירושה במשפט הישראלי שייכת באופ� מסורתי לתחו

 כגו� הקצאת ,אשר אינה מצריכה מעורבות של המדינה, משפטית של העברת רכוש בי� אד� לאד� אחר

 
 ).16.5.2011, בנבופורס�  (הרשות לזכויות ניצולי השואה'  לב ר� נ23191�12�10) א"תשלו� (ע "ו  42
 ). 3.2.2013, פורס� בנבו (קצי� התגמולי�'  נ.א.ר 41988�03�11 )צ"שלו� ראשל (ח"עמ  43
  .בספר זה"  הכרה בשלושה הורי�– 'אסו� הכרמל'פרשת "להרחבה ראו מיכל עד�   44
  .בספר זה"  בישראלזכויותיה� של חברי הקהילה הגאה בזקנה"דורו� ) יסיא(להרחבה ראו ישראל   45
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המדינה מפקחת על דיני הירושה ומסדירה את התחו� באמצעות , ע� זאת. משאבי� או תשלו� מסי�

, אי לממש את זכותו לירושהלמעשה מי זכהלכה ועל ידי כ� קובעת , 1965–ה"תשכה, חוק הירושה

חוק הירושה הישראלי  .טחונ� הסוציאלי ומצב� הכלכלי של אזרחי המדינהי על בפיעבאופ� שמש

מסיבה זו נודעת  46.ה ה הוא היורש על פי די�/ב� הזוג של המנוח, קובע כי בהיעדר יורשי� לפי צוואה

סוציאלי של �� הכלכליהשפעה ממשית על מצבשבחוק הירושה " ב� זוג"לפרשנותו של המונח 

  .ה/בת זוג� נפטר/בי� אשר ב�"להט

 ,מ.עמדובר בסיפורו של . ות מאותו המי�י סוגיית זכויות הירושה במסגרת זוגהתעוררה 2003בשנת 

 שנה והתגוררו 40�מ והמנוח חלקו את חייה� במש� כ.ע. אשר ב� זוגו נפטר מבלי שהותיר צוואה

למנוח לא היו קרובי משפחה .  המנוחמו שלשל שומה ע רהייתה ש,בדירה צנועה בקריית שמונה

 55לפי סעי� ,  היורש של ב� זוגוהוא צו ירושה הקובע כי כי יינת�מ .לאחר הפטירה ביקש ע. מקרבת ד�

האפוטרופוס הכללי התנגד לבקשה . לחוק הירושה המעג� את זכותו של ידוע בציבור כיורש על פי די�

הג� שמשמעות הדבר , ת קיבל את ההתנגדות ודחה את התביעהובית המשפט לענייני משפחה בנצר

   47.דירת בני הזוג תועבר לרשות המדינה, עדר קרובי� אחרי� למנוחי כי בההייתה

 בדעת רוב קבע בית 48.הקצה אל הקצה� וש� השתנתה התמונה מ, מ ערער לבית המשפט המחוזי.ע

לאור , הרי שפרשנות הסעי�, "שהי ואאיש" לחוק הירושה מדבר על 55 שסעי� א� על פיהמשפט כי 

יש להחילו שמובילה למסקנה , יה מיניתיפליה מחמת נטהאור עקרונות השוויו� והאיסור על תכליתו ול

זוגות הטרוסקסואלי� בדומה ל,  לרשת לפי החוקותזכאתהיה ה� לכ� שג� , על בני זוג מאותו המי�

בית . ו רטוריקה חדשה ומרעננת לאות� ימי�ניכרה ב, מעבר לתוצאתו של פסק הדי�. ידועי� בציבור

ולא חשש לצאת בהכרה , המשפט התייחס לזכויות של זוגות מאותו המי� כאל דבר מוב� מאליו

� "דבר שכזכור לא נעשה בבג, לפיה זוגות מאותו המי� הנ� ידועי� בציבורשמשפטית גורפת 

  .'דנילובי�

 �הביעו את דעת� ו, ה מיניתימת נטיפליה מחהבמפורש בגנותה של ה דיברושופטי הרוב א

קביעה שב� זוג : "כדברי השופטת גבריאלה לוי. פליה כזו פוגעת במרק� החיי� החברתיי� בישראלשה

תפגע בתקנת , תביא לתוצאה בלתי רצויה מבחינה חברתית, ב� אותו המי� אינו יכול לרשת את ב� זוגו

אי� כיו� שו� : " נסי� ממ�סג� הנשיאוהוסי�  49".תפגע בשוויו� ותפלה על בסיס נטיה מינית, הציבור

סיבה שהכרה בזכויות הירושה של ידועי� בציבור בני אותו מי� לא תוב� כצעד מתבקש מהמצב 

   50."המשפטי הנוכחי

ייחוד נוס� של פסק די� זה היה בכ� שלראשונה נית� פסק די� חשוב בנוגע לקהילה הגאה שבמרכזו 

. בית" הלהטשל הקהילה" מיינסטרי�" ה�ריה ואשר אינו נמנה עהמתגורר בפריפ, מזרחי, עמד קשיש

נדרי� 'ביסקסואלי� וטרנסג, לסביות, הומואי�:  מסר עקרוני חשוב ויוצא דופ� אפואפסק הדי� שולח

 
 .63ח "ס, 1965–ה"תשכה,  לחוק הירושה10' ס  46
 )15.10.2003, בנבופורס�  (האפוטרופוס הכללי'  פלוני נ710/01 )'נצמשפחה (ע "ת  47
, פורס� בנבו (כלליבמשרד האפוטרופוס הלממשלה היוע� המשפטי ' מ נ. ע3245/03) 'נצמחוזי (א "ע  48

11.11.2004.( 
  .בפסק דינה של השופטת גבריאלה לוי, ש�  49
 .בפסק דינו של סג� הנשיא נסי� ממ�, ש�  50
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אי� להגנת החוק ובתי  וכול� זכ,היבכל העדות ובכל שכבות האוכלוסי, בכל גיל, יש בכל מקו�

  . פליהההמשפט מפני 

. נית� היה לצפות שהמדינה תבקש לערער עליו לבית המשפט העליו�, ו של פסק הדי�לאור חדשנות

יצא היוע� , כחודש לאחר מת� פסק הדי� בנצרת, 8.12.2004ביו� . מלבבתאלא שכא� חיכתה הפתעה 

 רשויות אכיפת � שלהמשפטי לממשלה דאז מני מזוז בהצהרה דרמטית בדבר שינוי עמוק שחל בעמדת

מזוז הודיע כי הוא תמי� דעי� ע� .  לזכויות ממוניות ורכושיות של זוגות מאותו המי�החוק בכל הקשור

 הוסי� כי ראוי הוא. מיניי��שופטי הרוב בנצרת וכי ג� לדעתו יש להחיל את חוק הירושה על זוגות חד

ירושה אלא בכל הסוגיות הממוניות וההסדרי�  לשלהכיר בזוגות מאותו המי� לא רק בהקשר 

 ברוח הזמ� והמציאות , לנקוט עמדה פרגמטית וגמישהיש מקו�ות אלה שאלכי בכ� ו, הפרקטיי�

   51.י�המשתנ

 מכוונת היא איננה  יש להדגיש כי,היוע� המשפטי לממשלהלמרות חשיבותה הרבה של הצהרת 

בקשר .  כי היא מצומצמת רק לענייני רכוש וממו�ציי�שכ� מזוז , ב"פליה כלפי להטהנגד כל צורות ה

המחוקק הוא בדר� כלל  כי הצהיר ושמרניה את הקו המשי� מזוז  אישיסטטוסגיות הנוגעות ליצירת סול

אימו� והכרה , מיניי��כמו נישואי� חד, בשורה של נושאי� מהותיי�,  ואכ�.שמוסמ� להכריע בה�

  .עדיי� נדרשי� מאבקי� משפטיי� להשגת מעמד וזכויותנדרשו ו, בהורות

 לש השוואת מעמד� של זוגות מאותו המי� בהקשר הסוגיה של, וז מזהצהרת בשל, יתרה מכ�

. ועד היו� טר� נקבעה הלכה מחייבת ביחס אליה , לפתחו של בית המשפט העליו�לא הגיעהירושה 

 דחה בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע את בקשתו של גבר למזונות מ� 2010באוגוסט , כ�מש

מידת השיתו� ל באשרבית המשפט הטיל ספק , ראיות שהוצגו לאור ה52.זבו� של ב� זוגו המנוחיהע

 
יתכ� שעמדתו של מזוז הושפעה מביקורת חריפה שהושמעה זמ� קצר לפני כ� על ידי השופט יהודה גרניט י  51

. מינית�פטי הקוד� כנגד הזוגיות החדבגנות עמדת היוע� המש, מבית המשפט לענייני משפחה ברמת ג�
) א"תמשפחה (ש "תמ( בי� זוג הומואי� הסכ� לחיי� משותפי� אושרבו ש בפסק די� התעוררהקורת זו יב

הכרה העד אותה העת לא הייתה הלכה ברורה באשר לשאלת . ))21.11.2004, פורס� בנבו(' צ' ק 6960/03
 אחדי� סירב בית המשפט לענייני משפחה לראות בבני במקרי� ,כ�. מיניי� כידועי� בציבור�בזוגות חד

 )א"תמשפחה (ש "תמראו למשל ( יה� משתרעת עלהוקבע כי סמכותו אינ" בני משפחה"מאותו המי� זוג 
) א"תמשפחה (ש "תמ; )17.3.2002, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' ליבמ� נ 21030/00
בית אישר א� במקרי� אחרי� , ))8.5.2005, ס� בנבופור (היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ 16610/04

, פורס� בנבו(. א.ר 3140/03) א"תמשפחה (ש "ראו ג� תמ( בי� זוגות מאותו המי� �מיהסכהמשפט 
ת ללושה השופט גרניט היה הראשו� אשר יצא בביקורת נוקבת על עמדת הרשויות ,אול�ו. ))16.2.2004

שומר 'כ היוע� המשפטי רואה את עצמו כ"ה בעיני כי בתמו: "באומרו ,זכויות מהומואי� ולסביות
של עניני המשפחה ואוט� את אוזניו משמוע ומכסה את עיניו מלראות את   בנושאי� רבי�'החומות

 כמו, בה מתקיימי� יחסי� זוגיי� ומשפחתיי� באופני� שוני�, שבימינו  ,בחברה הישראלית שינויי� החלי�
 ]... [אחרי� משפחות בני אותו מי� וה� לגבי נושאי�, הוריות� חדמשפחות, יחסי� בי� ידועי� בציבור

להתאמה בי� המשפט לבי� מציאות  כי הוא יפעל, מצופה מיוע� משפטי לממשלה בחברה דמוקרטית
כי הוא יהיה ער , תהיה נטיית� המינית אשר תהיה, כי הוא יג� על זכויותיה� של כל בני החברה, החיי�

לבעלי אידיאולוגיות שמרניות , באופ� אוטומטי, ת בחברה ולא ישמש לפהלמציאות הקיימת והמתפתח
שונה מזו של בעלי , מבני החברה שנטיית� המינית המוצהרת המתנגדות למת� כל זכות לאלה

  .) להחלטת השופט גרניט49–47' פס, 'נ' מ' וי' צ' קראו (" השמרנית האידיאולוגיה
כי בפרשה זו קבע המנוח , יודגש). 25.8.2010, פורס� בנבו(ונית פל' פלוני נ 1320/08 )ש"משפחה ב (ע"ת  52

, ולכ� לא הייתה זו סוגיה מובהקת של קביעה מיהו היורש על פי די�, בצוואה כי כל רכושו יורש לאחותו
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בחר בית המשפט , א� בעודו נמנע מלהכריע בסוגיה עובדתית זו, המנוחבי� ששררה בי� התובע ו

שבחוק הירושה " שהיאיש וא" וקבע כי המילי� מפסק הדי� של בית המשפט המחוזי בנצרתלסטות 

וכי נוכח הדעות השונות , השופט ציי� כי מדובר בעניי� ערכי. זוג מאותו המי�בני אינ� חלות על 

על פסק הדי� .  עצמו מחויב לעמדת בית המשפט המחוזי בנצרת אתו רואההקיימות בהקשר זה הוא אינ

הבית הפתוח והאגודה לזכויות האזרח ביקשו . ל הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע"הנ

הצדדי� לפשרה מחו� לכותלי בית  הגיעו א� בסופו של דבר, להצטר� לערעור כידידי בית המשפט

  53.קבלה בו הכרעה עקרונית מבלי שהתהערעור נמחקהמשפט ו

 54.במקרה אחר ג� בית הדי� הרבני שלל באופ� נחר� מת� זכויות ירושה לבני זוג מאותו המי�

הוגשה , כאשר ביקשה אמו של המנוח לרשת אותו. באותו מקרה נפטר אד� כשהוא רווק ללא ילדי�

די� הרבני דחה את בית ה. התנגדות למת� צו הירושה על ידי גבר שטע� שהיה ב� זוגו של המנוח

�בית הדי� אימ� את דעת . בקובעו כי חוק הירושה אינו חל על בני זוג מאותו המי�, ההתנגדות על הס

המיעוט בבית המשפט המחוזי בנצרת ואת עמדת בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע וקבע כי 

  .מתייחס א� ורק לגבר ואישה" איש ואישה"המונח 

 קשה לדעת א� מינית�חדירושה במסגרת זוגיות ה שאלת דונהנבה� שלאור מיעוט המקרי� 

אשר זכתה לתמיכתו הגורפת של היוע� המשפטי , פרשנותו המרחיבה של בית המשפט המחוזי בנצרת

בתחו� הירושה קיי� פתרו� משפטי קל ופשוט יחסית , מכל מקו�. תהפו� להלכה מחייבת, לממשלה

, עדר צוואהיבה.  ברורות ומפורשות למקרה של פטירה לקבוע הנחיותנית�בה ש, ה של צוואהבדמות

 להוכיח שבפועל התקיי� קשר זוגיות בהתא� לקריטריוני� הנדרשי� על ידי בתי ובת הזוג יידרש/ב�

. לרבות קיו� מערכת יחסי� זוגית מונוגמית במשק בית משות� במש� פרק זמ� ממוש�, המשפט

דבר שכזכור (בת ד� יבקשו את הירושה לעצמ� בה� קרובי משפחה מקרשובמיוחד במקרי� , לעתי�

 להגיע לכדי מאבק משפטי מר שעלול להסתיי� בתוצאות יכולי�הדברי� , )לא אירע במקרה בנצרת

  .כואבות

 בית המשפט המחוזי בנצרת ומדיניותו של היוע� המשפטי לממשלה תיש לקוות כי פסיק, לסיכו�

יוע� ההל של האפוטרופוס הכללי או הנחיות או לכל הפחות בנו 55יעוגנו בתיקו� לחוק הירושה

  .משפטי לממשלהה

  ענייני מס. ו

. בו יחסי הזוגיות מקני� הטבות כלכליות משמעותיות הנו תחו� המסשאחד מתחומי המשפט 

וכ� מיישמת , סוציאלי של אזרחיה�באמצעות מדיניות מיסוי משפיעה המדינה על מצב� הכלכלי

 
פעולה שאפשרית חר� הקביעה שהיורשת לפי , זבו�יאלא דיו� באפשרות להעניק לב� הזוג מזונות מ� הע

 . המנוחהצוואה היא אחות
בקשה להצטר� , פלונית' הבית הפתוח בירושלי� לגאווה ולסובלנות נ) ש"מחוזי ב (8138�11�10 ש"עמ  53

  ).2011(לדיו� כידידי בית משפט 
 ).16.3.2011 ,פורס� בנבו (אלמוני' פלונית נ 835722/2 )'אזורי חי (תיק  54
 מאותו המי� יזכו לזכויות ירושה זהות לפיה זוגות, שאושרה בועדת השרי�,  הוגשה הצעת חוק2014במאי   55

  .www.molad.org/images/upload/files/LGBTQ-Knesset-19.pdf  ראו–לזוגות הטרוסקסואלי� 
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 למשפחות  הטבות במס כ� למשל מוענקות56.העדיפויות שלה סדרי אתאידאולוגיה אשר ממחישה 

לער� מייחסת  שהמדינהמבטאות את החשיבות ואלה , צעירות בהתא� למספר הילדי� במשפחה

נשללו מחברי , מינית�החדמנעו רשויות המס מלהכיר בזוגיות כל עוד נ, לענייננו. המשפחה והילודה

האפשרות ליצירת מה�  המנעוא� נ, ר� כלכלי רבהקהילה הגאה שורה של זכויות בעלות עוחברות 

בהיות מדיניות המיסוי כלי בידי המדינה לקביעת סדרי : לא זו א� זו.  במסגרת הזוגיותשיתו� בנכסי�

 שלא אמירה ערכית ברורה ,לדעתי, גאי� היא י� משפחתיי�הכרה בתאההיעדר הרי ש, העדיפויות שלה

 . אלהלעודד תאי� משפחתיי� 
תנת לעולי� חדשי� ובני זוג� י זוגות בני אותו המי� מההטבה הנ לא נהנו1998 לשנת עד, כ� למשל

 57.לפיה עולה רשאי לרכוש רכב פטור ממס והשימוש בו מותר לו ולבת זוגוש, לעניי� רכב פטור ממס

 היוע� המשפטי הנחה 1998עד שבשנת , אג� המכס הגביל הטבה זו רק לזוגות הטרוסקסואלי�

את אג� המכס להחיל על זוגות מאותו המי� את המדיניות הנוהגת , יקי� רובינשטיי�אל, לממשלה דאז

  58.כלל הידועי� בציבורבנוגע ל

. יצירת שיתו� בנכסי מקרקעי�עניינו  להיאבק מאותו המי�מולו נאלצו זוגות ר שא נוס�מחסו� 

במטרה לאחד  ראח מבקשי� להעביר זכויות בדירת מגוריה� מהאחד ל�כאשר בני זוג הטרוסקסואלי

 בצע ביקשו לכאשר זוגות מאותו המי�,  לעומת זאת59.י מקרקעי�ה� פטורי� מתשלו� מס, את נכסיה�

מס  אשר מותנית בתשלו� התייחסה רשות המסי� לעניי� כאל עסקה בי� צדדי� זרי�, העברה דומה

מצב החוקי השתנה ה 2003בשנת  .עשרות אלפי שקלי�ששיעור� עלול להגיע לכדי , שבח ומס רכישה

 ביקש להעביר לב� זוגו במתנה מחצית מהזכויות בדירת הלה 60.אדיר שטיינר בעקבות מאבקו שלבנדו� 

לש� כ� הוא . על מנת ליצור איחוד בנכסיה�,  רשומה על שמו של שטיינרהייתהש, המגורי� שלה�

בדומה לפטור , י המקרקעי� בגי� העברה זותשלו� מספנה לרשויות מיסוי המקרקעי� וביקש פטור מ

וא� ערר שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב , בקשתו נדחתה. הנית� לבני זוג הטרוסקסואלי�

 ,"שהיאיש וא" שני שופטי הרוב סברו כי החוק מגביל את מת� הפטור ממס רק ל61.בדעת רובנדחה 

טור מבני זוג כי שלילת הפסבר שופט המיעוט , לעומת�. מאותו המי� לזוגות וועל כ� לא נית� להעניק

  : ובלשונו, פליה פסולה על רקע נטייה מיניתה מהווה מאותו המי�

היא , בכ� שהמדינה מטילה מעמסה כלכלית כבדה ביותר על בני זוג בני אותו המי�

לרבות , מונעת מה� למעשה את האפשרות לנהל משק בית משות� במלוא מוב� המילה

, � שונה לבי� זוגות מאותו המי�בהפלותה בי� זוגות ממי. בעלות משותפת בנכסי�

 
פרק , שיטות ממשלות ישראל לצמצו� השירותי� החברתיי�: בי� מימוש לייבושהאגודה לזכויות האזרח   56

 www.acri.org.il/he: זמי� ב). 2012(ה פערי�  מדיניות מיסוי שמקטינה הוצאות חברתיות ומגדיל– 6
 ).2003, מהדורה שלישית (2דיני המס החדשי�  יוס� גרוס ;22329/

 .36ת "ק, 1975–ו"התשל, )פטור(לצו מס קניה ) א2)(א(18 'ס  57
" י ב� זוג מאותו מי�"שימוש ברכב פטור ממסי� ע"סיכו� דיו� בלשכת היוע� המשפטי לממשלה בנושא   58

 ).7104/98מכתב ' מס ()22.4.1998(
 לתקנות מיסוי מקרקעי� 21 'ת; 156ח "ס, 1963–ג"התשכ, )שבח ורכישה(לחוק מיסוי מקרקעי� ) ב (62 'ס  59

  .140ת "ק, 1974–ה"התשל, )מס רכישה ()מכירה ורכישה, שבח(
. תו המי�מדובר באותו אדיר שטיינר אשר קיד� את המאבק להשוואת זכויות השאירי� עבור בני זוג מאו  60

 .כא� מדובר במאבק שניהל להעברת זכויות בדירה לב� זוגו החדש
  ).27.3.2003 ,פורס� בנבו( 2א "מס שבח ת' שטיינר נ) א"תמחוזי  ('וע  61



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  עירא הדר

360 

את , הלכה למעשה, קונסת המדינה, באמצעות הדרת� מקבוצת הזכאי� לפטור ממס

ואית� לבנות ק� , וזאת א� משו� שבחרו לקשור את גורל� ע� בני מינ�, האחרוני�

   62.המבוסס על יחסי שיתו� רגשיי� וחומריי�, משפחתי

 חיוב בני הזוג בתשלו� מס בשל רצונ� לאחד את רכוש�  טע� שטיינר כיר לבית המשפט העליו�וערעב

י הטלת המס משמעה הוא הוסי� וטע� כ. לכבוד ולקניי�,  בזכויות היסוד החוקתיות שלה� לשוויו�פוגע

כאשר נכנס מני  63.מאותו המי�ייחוס ער� נחות ובלתי ראוי ליחסי האהבה ולחיי השיתו� של בני זוג 

את התנגדותה למת� המדינה הסירה  64,ונוכח עמדתו האמורה, משלהמזוז לתפקידו כיוע� המשפטי למ

ובית המשפט , בעת העברת נכס מקרקעי� ללא תמורה בי� זוגות מאותו המי� הפטור מתשלו� מס

 מקו� שבו ה� פטור ממסזוגות מאותו המי� לקבל  נפתחה האפשרות לבכ�. עמדה זוהעליו� אישר 

  65.במתנה מ� האחד לאחרידי העברת זכויות  ל לאחד את נכסי המקרקעי� שלה� עמבקשי�

פרסמו הוראת ביצוע המשווה את ו,  השלימו רשויות מיסוי מקרקעי� את המהל�2006בחודש יולי 

זכויותיה� של זוגות מאותו המי� לפטור מתשלו� מסי מקרקעי� בעת העברת נכסי מקרקעי� מהאחד 

 מיסוי לחוק א4רשנות רחבה לסעי� בכ� אימצו רשויות המס ג� פ.  במסגרת הליכי פרדהאחרל

   66. והחילו את הכללי� שבחוק ג� על זוגות מאותו המי�,"העברה אגב גירושי�"הד� ב, מקרקעי�

 בנוגעהפע� , מאותו המי� לסדר היו� סוגיה חדשה הנוגעת למיסוי זוגות עלתה 2013בשנת 

י� נהני� מהקלות בתשלומי לפיה הורי� לילדש זו נעו� במדיניות ההרקע לסוגי. לתשלו� מס הכנסה

פקודת מס הכנסה , ואול� 67.באמצעות מת� נקודות זיכוי בהתא� למספר הילדי� במשפחה, מס הכנסה

זיכוי הת ונקודועקב כ�  ,לרבות מאותו המי�, איננה מכירה בתאי� משפחתיי� של ידועי� בציבור

פקודת מס הכנסה , כמו כ�. "א� יחידנית"  מסלולאו" זוגות נשואי�"מסלול : ת בשני מסלולי�וניתנ

אמהות מקבלות נקודות זיכוי בהיק� גדול מזה שבאופ� ,  לנשי� ולגברי�הזכאות שונהיק� קובעת 

מזו בהרבה אשר זכאות� לנקודות הזיכוי קטנה , אבות הומואי�לצר קושי ומצב זה י 68.שמקבלי� אבות

 הזיכוי וה� במספר השני� שה� ה� בכמות נקודות, לסביות של זוגות הטרוסקסואלי� ומזו של זוג

   .משולמות

 
 .ד דב שמולבי�"חוות דעתו של עו, ש�  62
 ). 4.8.2011 ,פורס� בנבו(מקרקעי� שבח מנהל מס ' מגדל פיקר נ 5178/03א "ע  63
  .13' עמב, ש�, עמדתו בחלק הנוגע לירושהראו את תיאור   64
ג� זוגות מאותו המי� שרוצי� ליצור רישו� של בעלות , כמו כל זוג המבקש לבצע שינוי של רישו� בטאבו  65

, משותפת נדרשי� לערו� פרוצדורה משפטית הכוללת הגשת מסמכי� מתאימי� לרשויות המס ולטאבו
ולאחר שעמדו בכל , בדה שהזכויות בדירה מועברות במתנהלרבות תצהירי� המעידי� על הזוגיות ועל העו

 .נער� רישו� הבעלות המשותפת ללא תשלו� מסי�, הדרישות החוקיות
 .)17.7.06( 6/2006מקרקעי�  מיסוי ביצוע הוראת  66
 ש"לעיל ה, ראו גרוס. אחד מארבעת עקרונות היסוד בחקיקת מס, הסדר זה נועד לקד� את עקרו� השוויו�  67

 .31–1' בעמ, 56
 לפי נתוני הלשכה המרכזית – בהתבסס על כ� שנשי� מרוויחות פחות מגברי� ,מטעמי צדק חלוקתיזאת   68

 . פחות מגברי�34%נשי� מרוויחות , 2014שה הבינלאומי במר� ילסטטיסטיקה שהתפרסמו לרגל יו� הא
 ולכ� אי� מניעה לקבוע הטבות מס ,גת המס הראשונהמרבית� כלל אינ� מגיעות למדרעקב כ� , ע� זאת

  .הנו מה�ירבות אשר בפועל ה� לא י
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 �זוגות שלפיה ,  הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסהעדי קול) לשעבר(כ " ח העלתהאותה שנהבסו

 יהאומי " שהיא" זכאי לנקודת זיכוי כא יהמשניה�ידרשו להצהיר בפני פקיד השומה מי י מאותו המי�

את מעמד� של זוגות מאותו המי� להשוות הייתה מטרתה של הצעת החוק ". גבר"זכאי לנקודת זיכוי כ

 היא; בקרב הקהילה הגאהרבה  הצעת חוק זו זכתה לביקורת 69.למעמד� של זוגות הטרוסקסואלי�

מיניי� לזה �השוואת מעמד� של הזוגות החדבדבר  אמנ� מסייעת לכאורה בהשגת הכרה דקלרטיבית

שכ� לפי הצעת , לסביותהנשי� השל ב� אבל בפועל היא מרעה את מצ, של הזוגות ההטרוסקסואלי�

בכ� תסוכל מטרת  70.של גבר ואישהזוג נשוי מו נקודות הזיכוי כקבלת לעניי� החוק ה� תיחשבנה 

לעודד את יציאת� לשוק העבודה ולחזק� על מנת , המחוקק להיטיב ע� נשי� בקבלת נקודות הזיכוי

מספר פעילי� ופעילות , לאור זאת 71.�פליית� בשכר במשק הישראלי לעומת הגבריהכלכלית כתיקו� ל

שתקטי� את היק� נקודות הזיכוי הניתנות ללסביות ותגדיל את  , כי הצעת החוקב טענו"בקהילת הלהט

שוויו� �א� למעשה תגרו� לאי, גברי�לתיצור שוויו� פורמלי בי� נשי�  ,היק� נקודות הזיכוי לגברי�

נהלות משק בית שהכנסותיו נמוכות ה� משל משק לסביות אשר מבתפגע בעיקר באופ� זה היא . מהותי

המורכב , ובוודאי ממשק בית הומוסקסואלי, אישה וגברהכנסות של המורכב מ, בית הטרוסקסואלי

שכ� היא מדגימה את המתח שנוצר במצבי� , ביקורת זו מעניינת במיוחד. שני גברי�הכנסות של מ

א� , ) הכרה של פקודת מס הכנסה בזוגיות�היעדר (ה הבעיה נתקלי� באותמאותו המי�בה� זוגות ש

  .להועיל לחלקי� מתו� הקהילה ובה בעת לפגוע באחרי� י�מת� זכויות או אפילו השוואת זכויות עלול

ביו� , א� על פי כ�. לא קודמה  הצעת החוק,על רקע התנגדויות בתו� הממשלה, מכל מקו�

 למת� נקודות זיכוי בגי� ילדי� לזוגות הנחיה לפקידי השומה באשרפרסמה רשות המסי�  30.12.2013

יהנו מאות� נקודות זיכוי המוענקות לכלל י מאותו המי� נשואי�בהנחיה נקבע כי בני זוג . מאותו המי�

ב� הזוג שמקבל את קצבת הילדי� מהמוסד לביטוח לאומי יקבל את נקודות ש כ�, הזוגות הנשואי�

   72".גבר"יקבל את נקודות הזיכוי המוענקות ל אחר ואילו ב� הזוג ה,"שהיא"הזיכוי המוענקות ל

לנוכח , הנחיות אלה יוצרות הפליה קשה, בני זוג נשואי�זו מוענקת רק להטבה כל עוד אעיר כי 

 73.ל"חו בלהינשאלהירש� כנשואי� הנה יכולי�  זוגות מאותו המי� שבהדר� היחידה העובדה שה

 
 2013–ד"התשע, )מת� נקודות זיכוי בגי� ילדי� לבני זוג מאותו המי�(הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה   69

 .1699/19/פ
ר וביסוס המודל במוב� זה שנטע� כי ההצעה למעשה מבוססת על שימו, ג� היבט זה זכה לביקורת  70

 התקדמות ליברלית או נסיגה –ב "נקודות זיכוי במס הכנסה ללהט" גל אמיר :ראו. ההטרונורמטיבי
 /http://hatraklin.org/2013/12: זמי� ב) 2.12.2013( מחשבות על משפט –הטרקלי� " ?פטריארכלית

02/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%99%D7%9B%D 
7%95%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94-
%D7%9C%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9 

E%D7%95%D7%AA/. 
 /NRG )24.12.2013 (www.nrg.co.il/online" מיניי��לסביות נגד חוק הטבות מס לזוגות חד"אריק בנדר   71

1/ART2/533/890.html.  
נקודות זיכוי בגי� ילדי� לבני זוג  "06586313לית בכירה שומה וביקורת לפקידי השומה "סמנכהנחיית   72

 /http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMikzoiyot: זמי� ב, )30.12.2013" (מאותו מי�
mikzoiyot30122013.pdf.   

  .שו� נישואי�לעיל דיו� בנושא של ריג� ראו  .4ש "לעיל ה, ב� אריעניי�   73
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נשוי זוג להירש� כולחזור לאחר מכ�  ול"חיוב� של זוגות מאותו המי� להתחת� בחו, השקפתיל

   74.הנה מקוממת ביותר, כתנאי לקבלת נקודות זיכוי במס הכנסה, ישראלב

  זכויות נוספות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי. ז

 �ח חוק וומכ, אמו� על מימוש הזכויות הכלכליות של אזרחי המדינהההמוסד לביטוח לאומי הוא הגו

   75.מזכה אות� בתשלומי� שוני� בהתא� למצב� האישיהביטוח הלאומי הוא 

מינית � המוסד לביטוח לאומי הכיר בזוגיות חד,  והתגמולי�פנסיהההפרק בנושא � כפי שראינו בתת

  המסדיר את,מפורטנוהל  העמיק הביטוח הלאומי את הכרתו זו ופרס� 2009ביולי  76.גיורא רזבפרשת 

לרבות ,  הטרוסקסואלי�ותלזוג הניתנות שוות� לאלההומנסה ל  מאותו המי�ות זוגיה� שלזכויות

יצוי� כי בחלק . מענקי לידה וקצבאות זקנה, קצבאות ילדי�: לדוגמה, אבותלזכויות הניתנות לאמהות ו

, מינית מקנה זכויות ותשלומי� אשר לא היו ניתני� אלמלא ההכרה�מהמקרי� ההכרה בזוגיות החד

ות /מינית מונעת כפל תשלומי� לכל אחד מיחידי�גיות החדואילו בחלק אחר של המקרי� ההכרה בזו

דעת ני יואי. הוריות� ות הזוג אשר לפני כ� הוגדרו כמשפחות חד/יחידימוגורעת תשלומי� ניכרי� , הזוג

מינית נבעה משינוי מהותי ונאור בתפיסה ביחס �א� החלטת הביטוח הלאומי להכיר בזוגיות החד

עדר הכרה זו הביטוח הלאומי שיל� סכומי עתק למשפחות יה כי בהמינית או שמא מההבנ� לזוגיות החד

תחו� נוס� זהו , כ� או כ�. זוג המנהל משק בית משות�ב מדובר שבפועל שעה, הוריות�חדשהוגדרו 

בפתח נוהל , לגופו של עניי�.  בזכויות הכלכליות לזוגות מאותו המי�מהותיתשבו חלה פריצת דר� 

  :  לנשי� ולגברי�י� המוענקשיעורי התגמולי�בחנה בי� הביטוח הלאומי עומדת שוב הה

. בחוק הביטוח הלאומי יש הבחנה בי� גבר לאישה והזכויות המוקנות לה� אינ� זהות

תופעה זו הינה תולדה של חקיקה שהתייחסה למשפחה המסורתית וטר� הסתגלה 

הבחנה בי� אלמ� לאלמנה בגמלאות : לדוגמא. לשינויי� במבנה התא המשפחתי

זכות לתוספת בעד ב� זוג רק לזוגות שאינ� חד ; שאירי� ותלויי� בנפגע בעבודה

פטור ממבח� תעסוקה רק ; הגדרת בני זוג בחוק הבטחת הכנסה כגבר ואשה; מיניי�

   77.התייחסות שונה לעקרת הבית בחוק ביטוח נכות; לא� לילדי� קטני�

הניתנות זכויות ו י�גברהניתנות לכויות נה בי� זחחוק הבבכאשר יש  נקבע בנוהל כי אלובשל פערי� 

 התאלמ� מב� זוגוגבר כאשר  ,לדוגמה,  כ�. הזכויות בהתא� למינו של ב� הזוג הנותרייבחנו, לנשי�

 
פליה זו חלה ג� על זוגות מאותו המי� שאינ� נשואי� מסיבות אידאולוגיות או שהנ� פסולי העל א� ש  74

 .חיתו�
 .210ח "ס, 1995–ה"תשנה, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי   75
 . 350' בעמ,  בחלק ד לעילראו הדיו�  76
 : זמי� ב")החוזר: "להל� ()23.7.2009 (2 "בני זוג מאותו מי� "116/090חוזר המוסד לביטוח לאומי   77

www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%96%D7 
%95%D7%92%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95%20%D7%9E%D7%99%D7 

%9F.pdf.  
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פי  כקבעו זכויות בת הזוג הנותרתיא� מדובר בבנות זוג יו, "אלמ�"כ נותרב� הזוג הקבעו זכויות יי

   78".אלמנה"הזכויות המשולמות עבור 

 80, קצבאות ילדי�79, השוואת זכויות עבור בני זוג מאותו המי� בסוגיות של לידההנוהלע עוד קוב

 כתלוי הזוגבת /בב� הכרה 82,קצבת זקנה 81,קצבת תלויי� בנפגעי עבודה, קצבת שאירי� , פטירהימענק

חישוב הכנסות שני בני הזוג לש�  84, נכותבמקרי תשלו� בתוספת הכרה 83, דמי אבטלהחישוב לצור�

מאז פורס� נוהל  87. ותגמולי איבה למשפחות שכולות86הכנסה הבטחת 85,גמלת סיעודב שיעור חישו

בה� ש,  עולות סוגיות ייחודיותלעתי� ,אול�ו. הביטוח הלאומי מייש� על פי רוב את הוראותיו, זה

הדבר מצרי� אות� לפנות לבית הדי� .  בסירוב של הביטוח הלאומי מאותו המי�נתקלי� זוגותעדיי� 

  . כדי לקבל סעד, שלו מסורה הסמכות בבירור תביעות לפי חוק הביטוח הלאומי, בודהלע

בה� פנו הזוגות לבתי הדי� לעבודה נחלצו השופטי� לעזרת� ופסקו כנגד עמדת שבכל המקרי� 

כי במקרה של זוג גברי� נקבע בנוהל  . דוגמה לכ� היא קבלת זכויות המוקנות להורי�.הביטוח הלאומי

לאומי הביטוח  ה2009משנת , ואכ�. ודמי לידהישולמו לאב הביולוגי מענק לידה , י�שהפכו להור

 שאלה .ל" באמצעות פונדקאות בחוי�ילדהמביאי� לעול� גברי� ות  לזוגמשל� תשלומי� אלה

 שתשול� לזוג הומואי� שהביאו לעול� את שלושת לידההקצבת שיעור מעניינת שהתעוררה נוגעת ל

בלידה הראשונה נולדו לבני הזוג תאומי� על ידי א�  .ונדקאות נפרדי� בהודוילדיה� בשני הליכי פ

בני הזוג ביקשו .  פונדקאית אחרת א� וחודשיי� לאחר מכ� נולד לה� ב� נוס� על ידי,פונדקאית אחת

הביטוח הלאומי סירב . מהביטוח הלאומי קצבת לידה בהיק� המוגדל המשול� בגי� לידת שלישייה

 קצבת הלידה המוגדלת משולמת רק כאשר נולדו ,לחוק הביטוח הלאומי) א(45� לפי סעישבנימוק 

 
  . 3' בעמ, ש�  78
בדומה , וק ביניה� את חופשת הלידההמוסד לביטוח לאומי מאפשר לבני ובנות זוג מאותו המי� לחל  79

היולדת מחויבת ליטול את , בהתא� לחוק. ב� זוגהללחלוקה הנעשית לפי חוק עבודת נשי� בי� היולדת 
 של החופשה יכולה  הנותרי�השבועותשמונת ואילו את ,  השבועות הראשוני� של חופשת הלידהששת

 .ליטול בת זוגה
לצור� . בנות זוג יופיעו יחדיו במניי� אותה המשפחה/� של בנינקבע בנוהל כי כל הילדי. 3' בעמ, ש�  80

ירש� כל אחד י כל זוג יידרש לקבוע על ש� מי מה� .קבלת קצבת הילדי� ויתר הזכויות מהביטוח הלאומי
עוד נקבע כי מענק הלימודי� .  ניתנת לשינויאינהפעמית ו�בחירה זו הנה חדו, מהילדי� בביטוח הלאומי

 .הורי� יחידי� לא ישול� לזוגות מאותו המי� החיי� חיי זוגיות כידועי� בציבורהמשול� לפי חוק ל
נקבע כי זוגות מאותו המי� זכאי� לקצבאות שאירי� וקצבאות תלויי� לאחר פטירת אחד . 5' בעמ, ש�  81

ולבחו� את זכאותו לקצבאות על פי מבח� ההכנסה הקבוע " אלמ�"יש לראותו כ,  כאשר מדובר בגבר.מה�
 ."אלמנה"יש לבחו� את זכאותה בהתא� למבחני� הקבועי� בחוק ל, שהיכאשר מדובר בא. בחוק

כאשר מדובר .  קבע כי תוספת לקצבת זקנה המשולמת עבור בני זוג תשול� ג� לזוגות מאותו המי�חוזרה  82
ואילו כאשר מדובר בזוג גברי� שיעור , פי המשול� עבור בת זוגעל  שיעור התוספת יהא ,בזוג נשי�

 .תוספת יקבע בהתא� למשול� עבור ב� זוג
 ככל ;אחד הפרמטרי� לחישוב מספר הימי� שבגינ� משולמי� דמי אבטלה הנו מספר התלויי� במבוטח  83

בת זוג מאותו /לצור� כ� יוכרו כתלויי� ג� ב�.  ימי האבטלה� שלגדל מספר, שמספר התלויי� גדול יותר
 .המי� והילדי� הגדלי� במשפחה

הנוהל קובע את החובה . בת זוג/ הלאומי קובע כי נכה זכאי לתוספת תשלו� כאשר יש לו ב�חוק הביטוח  84
 .בת זוג מאותו המי�/לשל� תוספת זו ג� בגי� ב�

 ".בודד" נקבע כי למי שמקיי� חיי זוגיות ע� בני אותו המי� לא תשול� תוספת ניקוד עבור כמו כ�  85
 .וק הבטחת הכנסה יוחל ג� על ידועי� בציבור מאותו המי� לח1בסעי� " בני זוג"נקבע בנוהל כי המונח   86
 .בנוהל נקבע כי זוגות מאותו המי� יוכרו ג� לצור� תשלומי תגמולי� לאלמ� או אלמנה במשפחות שכולות  87
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בני הזוג הגישו תביעה לבית הדי� האזורי לעבודה ותביעת� ". בלידה אחת"יותר משני ילדי� 

לאומי פרשנות תכליתית שתתאי� הביטוח ה לחוק �תייש ל כי השופטת רוית צדיק פסקה 88.התקבלה

שנת  ב,עת חקיקת החוקבהמחוקק  � לא חזהאותש ותתייחס ג� למקרי� ,הקיימת מציאות החברתיתל

, זמנית� בומטרת החוק היא להקל על הורי� הנדרשי� לטפל בשלושה תינוקות קבע כי בית הדי� . 1985

 בגידול שלושה תינוקות ה�העומס הנופל על כתפי שכ�, זוג אבותבנוגע לרציונל זה מתקיי� ג� וכי 

 .יו�ה לאוויר העול� באותו הבאר שאה יומס המוטל על כתפי הורי� לשלישיהע� רכי� אינו נופל מ

ואילו כא� מדובר בשתי לידות נפרדות , "לידה אחת"יחסת לימת החוק לשו�שנקבע כי א� , משכ�

נית� , הלידות התרחשו בהפרש של חודשיי� בלבד זו מזוששתי מאחר הרי ש, משתי פונדקאיות שונות

  89.היאבות קצבת לידה בגי� שלישיהנדו� ולהעניק ל את החוק  על המקרהלהחיל

שני הליכי פונדקאות י זוגות של תאומי� בנולדו שנ שלה� ,תקדי� זה הוחל ג� על זוג הומואי�

 וג�, היבני הזוג ביקשו להכיר בשני זוגות התאומי� כרביעי. חודש וחציהפרש זמני� של שוני� ב

  90.בקשת� אושרה

בתקדי� חשוב נוס� העמיק בית הדי� הארצי לעבודה את זכויותיה� של הומואי� שמביאי� את 

א� שהיולדת , ל"וג זכאי� ג� להחזר הוצאות האשפוז בחווקבע כי בני הז, ל"ילדיה� בפונדקאות בחו

שהביאו את ילדיה� , כמה זוגות של אבות,  במקרה זה91.אינה מבוטחת בביטוח הלאומי) הפונדקאית(

. ל של התינוקות שנולדו כפגי�"תבעו מהביטוח הלאומי לממ� את האשפוז בחו, ל"בפונדקאות בחו

ש� נפסק כי לידה באמצעות פונדקאות תיחשב , � הארצילאחר שתביעת� נדחתה ה� ערערו לבית הדי

יש לאשר לה� , וכיוו� שה� עצמ� מבוטחי� בביטוח הלאומי, ככזו שנעשתה עבור ההורי� המיועדי�

נקבע כי מדובר בזכות סוציאלית שהמדינה מבקשת להעניק לתושביה כיוו� שעידוד . את כל ההחזרי�

  92.ות להורות ועקרו� השוויו�כחלק מהזכ, הילודה נתפס כאינטרס ציבורי

ידועי� בציבור לזכות� של  לסביות  נשי�זוג� של יהתיואת זכולאומי הביטוח ה השווה 2010 סבמר

הנהנית מכיסוי ביטוחי מכוח תשלומי  ,"עקרת בית"להיחשב ג� בנוגע לאפשרות  הטרוסקסואלי�

  93.טוח לאומימבלי שתידרש לשל� דמי ביוזאת , הביטוח הלאומי של בת זוגה העובדת

המוסד לביטוח לאומי לפנות באופ� יזו� לבנות זוג לסביות ולבקש מה� א� החל בשני� האחרונות 

צהיר תכי אחת מה� בנות הזוג חל הביטוח הלאומי לדרוש מבהמש� ה. להצהיר כי ה� ידועות בציבור

מרניות ביחס  על תפיסות חברתיות שמעידה, שמניעיה אינ� ברורי�,  פנייה זו".עקרת בית"שהנה 

וא� שתי בנות הזוג , שלפיה� מערכת יחסי� זוגית מורכבת ממפרנס עיקרי וממנהלת משק בית, לנשי�

באופ� שהופ� אות� , אי� לה� ככל הנראה כוונה לנהל משק בית משות�, מנהלות קריירות עצמאיות

  . לידועות בציבור

 
 ).7.9.2012, פורס� בנבו(  נגד המוסד לביטוח לאומי.ק.ש.ש 12398�05�12) א"תאזורי (ל "ב  88
 . לפסק הדי�23' פס, ש�  89
 ).21.10.2012(ל המוסד לביטוח לאומי "מנכ, ד עירא הדר לשלמה מור יוס�"מכתב מעו  90
 .)23.6.2014, פורס� בנבו( המוסד לביטוח לאומי' הורובי� נ 20833�07�10) א"אזורי ת (ל"ב  91
  . לפסק הדי�28'  פס,ש�  92
 ).8.3.2010, לא פורס� (4563�04�09) 'חיאזורי (ל "ב  93
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94דיורזכויות בתחו� ה. ח
  

 95חברתיות ותרבותיות, באמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליותהזכות לדיור הוכרה כזכות יסוד ה� 

כגו� ,  המדינה מקלה על זוגות במימוש זכות� לדיור באמצעות מת� הטבות96.וה� במשפט הישראלי

  .  ועוד97הפעלת מערכת דיור ציבורי, מעורבות בסבסוד משכנתאות, מענקי� לרוכשי דירות

בכל הנוגע לזכויות  מאותו המי�ההכרה בזוגות  שאלת 2013התעוררה בשנת בי "בהקשר הלהט

 זוג נשי� יחד בדירת עמידר אשר הייתה רשומה  התגוררובאותו מקרה. חברת עמידרמגורי� בדירה של 

 ובת זוגה נדהמה לקבל דרישה לפנות את הדירה ,נפטרהבעלת הזכויות בדירה . על שמה של אחת מה�

ורר בה כדיירת ממשיכה על פי חוק זכויות הדייר א� על פי שהייתה זכאית להמשי� להתג, לאלתר

, בש� בת זוגה של המנוחה, ד מיכל עד�" של עו רק לאחר התערבות1998.98–ח"התשנ, בדיור הציבורי

  99. והתיר לבת הזוג להמשי� ולהתגורר בדירההתחזרה בה עמידר מדריש

  טבות נוספות בתחו
 הזכויות הכלכליותה. ט

ניתנו לזוגות מאותו בה� אשר ,  נוספות של רשויות שונותמנהליות החלטות ברבות השני� התקבלו

 ולילדיה� שהנ� מאותו המי� ותיפו להעניק לזוג� החליטה עיריית תל אביב2002בינואר  .המי� זכויות

 הניתנות לבני זוג לאלובדומה ,  עירוניי� ובמתקני�שירותי�שימוש ב גי�תושבי העיר הנחות ב

שני : "בנוהל העירייה בני זוג באופ� המרחיב הבאלש� כ� הוגדרו  .לדיה�נשואי� וליהטרוסקסואלי� 

ומקיימי� חיי זוגיות מבלי שנישאו , מנהלי� משק בית משות�, המתגוררי� יחד, בגירי� תושבי העיר

   100."לרבות שני בגירי� בני אותו המי�, על פי חוקי מדינת ישראל

לצור� הוספת אחת כבנות זוג בזוג לסביות של משרד התחבורה משרד הרישוי  הכיר 2005בשנת 

 101".יד"שיו� הרכב שבו זוגתה רשומה מבלי שהדבר ייחשב כהעברת בעלות ברכב או הוספת ימה� לר

  . העלולה להביא לפגיעה כלכלית בבנות הזוג, הטבה זו נועדה למנוע את ירידת ער� הרכב

 
  . בספר זה"ב"הזכות לשוויו� בדיור וקהילת הלהט, הזכות לדיור"מור �� גיל גלהרחבה ראו  94
מדינות שה� צד באמנה זו מכירות בזכות כל אד� לרמת חיי� נאותה עבורו ועבור : " לאמנה קובע11 'ס  95

 ."]...[מלבושי� ודיור נאותי� , לרבות מזו� ,משפחתו
). 2004( לפסק דינו של השופט ריבלי� 7' פס, 934) 3(נח, רייז' מ נ"מיסטר מאני ישראל בע 9136/02א "ע  96

הינה , המהווה ג� חלק מהזכות לקיו� מינימלי בכבוד, בית המשפט העליו� עמד על כ� שהזכות לקורת גג
 .זכות יסוד חוקתית הנגזרת מהזכות לכבוד האד�

 ,י� מוגדרי� מראש המושכר במחיר מסובסד לזכאי� לכ� על פי תנא,דיור ציבורי הנו דיור בבעלות המדינה  97
 . למעוטי היכולת ומחוסרי הדיורכסיוע

ב� זוג של "קובע שדייר ממשי� הנו , 278ח "ס, 1998–ח"התשנ, ויות הדייר בדיור הציבורלחוק זכ 1' ס  98
, נכדו, וכ� ילדו, לרבות הידוע בציבור כב� זוגו,  או של זכאי שעבר להתגורר במוסד סיעודיזכאי שנפטר

ובלבד שהוא התגורר ע� הזכאי בדירה הציבורית תקופה של שלוש , י היה אפוטרופסוהורהו או מי שהזכא
 ".מועד שבו עבר הזכאי להתגורר במוסד הסיעודישני� לפחות בסמו� למועד פטירת הזכאי או ל

 ).28.7.2013(ד מיכל עד� לחברת עמידר "מכתב מעו  99
  ).6.1.2002(" הנחות לבני זוג ומשפחות "1�2002נוהל עיריית תל אביב   100
 ).17.6.2003" (הרחבת ההגדרה של בני זוג"חוזר משרד התחבורה   101
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 מאותו המי�� של משפחות את מעמד, בנימי� ב� אליעזר,  דאזת"שר התמ השווה 2010בשנת 

 לה� סבסוד על בסיס אות� קריטריוני� החלי� על קבע כי יוענקו, משפחתוני� וצהרוני�,  יו�במעונות

  102.משפחות הטרוסקסואליות

במת� הטבות לזוגות ג�  בעניי� זה  חלה התקדמות רבה האמורותהחלטות המנהליותבד בבד ע� ה

נגד חנות  נדונה בבית משפט השלו� בנתניה תביעה 2007 בשנת ,כ� למשל.  במגזר הפרטימאותו המי�

נחת� לבסו�  בי� הצדדי�. הומואי�לזוג העניקה סירבה להעניקה הטבה לזוגות לקוחות א� רהיטי� ש

 ועוד נקבע בו כי החנות, ח"ש 12,500ס� בעלי החנות לבני הזוג פיצוי בשילמו לפיו שהסכ� פשרה 

תאפשר בכל מבצע עתידי תאשר כי  ו,וגות מאותו המי� זהמפללפיה היא איננה  הצהרה �פרסת

  103.בכפו� להצגת תצהיר המאשר את דבר היות� בני זוג,  מאותו המי�השתתפות של בני זוג

  סיכו�. י

אי� ספק כי מדינת . ק� רחבי הי כאמורב בהקשר לזכויות כלכליות הנ�"ההישגי� של קהילת הלהט

 במישור ה�, מאותו המי�רה בזוגיות ובמשפחות הכ לשדר� מרשימה בהקשר ישראל עשתה כברת 

בי� "כ� שזוגות להט של מאבקי� אלה מתבטאת לא רק בת� הצלח. במישור המשפטיה�הציבורי ו

בזכות� של חברי הציבורית דרמטי של ההכרה הבקידו� עניינה הוא א�  ;מקבלי� הטבות ככל זוג אחר

רשויות השלטו� ומערכת , קרב הציבור הרחב בהטמעת הרעיו�תו�  ,ב לשוויו�"קהילת הלהטוחברות 

וכול� לגיטימיות ומהוות חלק , בישראל סוגי משפחות  רחב שלמגוו�שלפיו יש בישראל , המשפט

   :הבית הפתוחפרשת  העליו� בפטהמשת ביעמד על כ� ג�  .מהפסיפס האנושי הקיי� בכל חברה

ויי� והתמורות המשפט בישראל בעניינה של הקהילה הגאה וחבריה משק� את השינ

עמדתה של החברה בישראל היא כי על הדי� . שחלו במרוצת השני� בחברה הישראלית

כש� שיש להתייחס לנתוני� אחרי� בזהותו , להתייחס לנטייה מינית באינדיפרנטיות

  מלומדי� תיארו את שנות]... [מי� ועוד, לאו�, גזע, כמו גיל, של אד� או של קבוצה

 ואת השינויי� המשפטיי� שעברה שיטת, "ההומוסקסואליעשור "התשעי� בישראל כ

". הומוסקסואלית מהפכה משפטית"כ, בחקיקה ובפסיקה, המשפט הישראלית בשני� אלו

 על רקע נטייה מינית החברה בישראל פיתחה במרוצת השני� מנגנוני הגנה מפני אפליה

אלא , של זכויות" �איי" אי� מדובר ב]... [תו� קידו� זכות חברי הקהילה הגאה לשוויו�

   104.בתפיסה חוקתית כוללת של הזכות שלא להיות מופלה מחמת נטייה מינית

 
" לסבית�מדיניות חדשה כלפי הקהילה ההומו"המסחר והתעסוקה , הודעת שר משרד התעשייה  102

)8.2.2010 .( 
באשר להפליה של פרטי� ). 27.12.2007, לא פורס� (דיבאני סנטר' בלנק נ 10116/07) 'נתשלו� (א "ת  103

פוליטיקת הגועל בחוק איסור הפליה  "אליה�כה�ראו משה  גורמי� פרטיי� ב על ידי"הילת הלהטמק
 . בספר זה" במצרכי� ובשירותי�

דינו של  לפסק 56–54' פס, ית ירושלי�יעיר' לגאווה וסובלנות נבירושלי�  הבית הפתוח 343/09מ "עע  104
 .)14.9.2010, פורס� בנבו(השופט עמית 
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שבמסגרת� הושוו זכויותיה� , להדגיש כי מרבית ההסדרי� שפורטו לעיללא אוכל לסיי� פרק זה מבלי 

נקבעו לאחר מאבקי� משפטיי� רבי� אשר , של זוגות מאותו המי� לאלו של זוגות הטרוסקסואלי�

במאבקי� וזכות על כל זכות להיאבק  יהוחברות ב"הצור� של חברי קהילת הלהטעצ� . הלו יחידי�ני

ושינוי חברתי גובה לעתי� מחיר  שוויו� זכויות המסע הארו� למע�. ו בעייתי ביותרהנמייגעי� ומפרכי� 

 לש� נדרשות שני� של מאבקי� ומלחמות לעתי� .רגשי וכלכלי כבד מאות� אמיצי� ואמיצות, אישי

כל מי שהתנסה .  מקבלי� כדבר מוב� מאליוהטרוסקסואלי� שאות� זוגות ,השגת זכויות בסיסיות

אומ� וחזו� יש להצטייד לפני תחילת ,  יודע בכמה אור� רוח ולשינוי חברתיבמאבק לשוויו� זכויות

  . הדר� ובמהלכה

בעלי שה� קהילה בוחברות  �י חבריל יד ערכי�המאבקי� נעמרבית , מטבע הדברי�, יתרה מכ�

 רבי� שהזכויות נשללות מה� משו� בי�"להטיש ודאי . אמצעי� ונגישות למידע ולייצוג משפטי

שאי� משו� על זכויותיה� מוותרי� ה�  או שהעומדות בפניה�שאינ� מודעי� לאפשרויות המשפטיות 

החברתיי� או לארגוני� , בכוח� להיאבק על המגיע לה� או אי� לה� נגישות למנגנוני עשיית הצדק

 דווקא נית� להניח כי, יתר על כ� . הפועלי� למע� קידו� זכויות הפרט והאזרח,לקליניקות המשפטיות

אשר נועדו לצמצ� , יותכלכל לזכויות  במידה רבהזקוקי�  זכויותיה� למיצויאמצעי�בעלי לו שאינ� א

  . חברתיי��פערי� כלכליי�

עדר מרש� זוגיות שבו מי שחפ� בכ� י ועקב העקב ההדרה הגורפת ממוסד הנישואי� ,זאת ועוד

ח את הזוגיות יהוכל דרישההמאותו המי� עומדי� בפני זוגות , חיי הזוגיותהצהיר על קיומ� של כל לוי

חברי אפוא במהל� חייה� נדרשי� .  שמניתי לעיל כתנאי לקבלת הזכויות וההטבות השונותביניה�

על בסיס� יוכלו  אשר ייצור ראיות ליי� רבי� לש� להשקיע משאבי� נפשיי� וכלכיההקהילה וחברות

מסמכי�  תלהסדר עליה� לדאוג מבעוד מועד .הזוגיותעצ� קיומה של  את , בעת הצור�,להוכיח

, הסכמי הורות, הסכמי ממו�,  לחיי� משותפי� הסכמי�כגו�,  והמשפחהזוגיותאודות העל משפטיי� 

עדר יבה. עודייפויי כוח רפואיי� ו, י אפוטרופסותצוו, צווי הורות, צווי אימו� ,צוואות, תצהירי�

 לפי המבחני� הנדרשי� על ידי � להטבות שונות לעתי� להוכיח את זכאותיתקשו  ה�,מסמכי� אלה

  .בתי המשפט או הרשויות השונות

�ידועי� "או של " בני זוג"ה של גדרכי ה� עומדי� בהזוגות הג� לאחר שהוכיחו ,  על כ�נוס

לעניי� הלכת השיתו� , למשל. מוטל עליה� נטל הוכחה נוס� ביחס להסדר מסוי� לעתי�, "בציבור

הוא כבד יותר מ� הנטל , הנטל הרוב� על ידוע בציבור הטוע� לשיתו� בנכסי ב� זוגו"הקניינית נקבע כי 

שדי לה�  ,זוגות נשואי�מנת חלק� של איננה  הכבדה זו 105."הרוב� בנסיבות דומות על ב� זוג נשוי

 כמעט באופ�הטבות כלכליות על מנת לקבל רישו� במרש� האוכלוסי� הנישואי� והעודת  תבהצגת

  .אוטומטי

 עדיי� הקהילה הגאהוחברות לעתי� קרובות חברי , למרות רשימת ההישגי� המפוארת, וכ�

.  המשפטמקנהההגנות שכל מהנות יל  מאשר מגזרי� אחרי� ולא תמיד זוכי�יותר החשופי� לפגיע

 בישראל יזכו לשוויו� מלא ולהכרה טרנס ובי,  לסבית,כל הומוהדר� ליו� שבו ארוכה עוד נראה כי 

ב "לאור המהפכה הדרמטית שחלה בזכויות קהילת הלהט, ועדיי� .ובמשפחות שהקימוזוגיות מלאה ב

 
 ).1997( לפסק דינו של השופט מצא 14' פס, 337) 1(ד נא"פ ,כרמי' � נסל 4385/91 א"ע  105
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 אני מאמינה שיש מקו� 106,ולאור מגמות חיוביות שקיימות בעול� הנאור, בעשורי� האחרוני�

  . באשר להשגת השוויו� המלא המיוחללאופטימיות זהירה

 
 .Obergefell v. Hodges, No ראו .ב"העיקרית שבה� הינה ההכרה בנישואי� של זוגות מאותו המי� בארה  106

14-556 (U.S. Apr. 3, 2015). 




