
מבוגריםבתעסוקתממששלמהפכהלהביאשעשויהכבג״ץעתירההגישוכשר.אסאופרופגבישמשהפרופי)מימין(,גביששוטנהעו״ד

הנוח״בהקדישהגילאתלשננו!עשויהלעבודההארציהדבינושלפסיקה

67בניעםומה

לפרוש?רוציםשלא
רקעעלהופלתהלפרוששחויבהעובדתכילאחרונהקבעלעבודההארציביה״ד

מחייב,פרישהגילהקובעבחוקהסעיףאתלבטלמבקשתלבג״ץעתירהגילה.

העבודה?בשוקלמהפכהבדרךאנחנוהאםגיל.באפלייתשמדוברבטענה

גורלימשה גורלימשה

ביתהכריעשבועייםפני

בע־לעבודההארציהדין

רעורה

$TS1$בערעורה$TS1$

$DN2$בערעורה$DN2$וינברגר,ליבישל

בר־אוניברסיטתעובדת

אילן

$TS1$בראילן$TS1$

$DN2$בראילן$DN2$,שאולצהלשעבר

67לגילבהגיעהמעבודתהלפרוש

בר־אוניברסיטתאתתבעהוינברגר

אילן

$TS1$בראילן$TS1$

$DN2$בראילן$DN2$וביק־לעבודההאזוריהדיןבבית

שה

$TS1$וביקשה$TS1$

$DN2$וביקשה$DN2$מחמתהעסקתהסיוםאתהמונעצו

החוקשהוראתבטענהונדחתה,גיל,

וית־לאוינברגרונהירה".״ברירההיא

רה

$TS1$ויתרה$TS1$

$DN2$ויתרה$DN2$עםיחדהארצי,הדיןלביתועירערה

זכויותלקידוםהפועלותעמותותשלוש

בישראל.הזקניםומעמר

האוניברסיטהנגדטענהוינברגר

ביולוגיפרישהגילשלקיומועצםכי

מט־אסורהאפליהמהווהוכפויאחיד

עמי

$TS1$מטעמי$TS1$

$DN2$מטעמי$DN2$,הזדמ־שיוויוןלחוקבניגודגיל

נויות

$TS1$הזדמנויות$TS1$

$DN2$הזדמנויות$DN2$הטענהבעבודה.אפליהואיסור

בהרכבהארצי,הריןביתאתאילצה

השופטתארד,ניליהנשיאהאתשכלל

דוידוב־סיגלוהשופטתורבנרעפרה

מוטולה,

$TS1$,דוידובמוטולה$TS1$

$DN2$,דוידובמוטולה$DN2$שניביןמחודשאיזוןלערוך

הסותרים.החוקים

בס־נאחזהדוירוב־מוטולההשופטת

עיף

$TS1$בסעיף$TS1$

$DN2$בסעיף$DN2$המשרלווינברגרהמאפשרמיוחד

להלפסוקכדי67גיללאחרהעסקה

זוובהזדמנותשקל,אלף50שלפיצוי

שלהדילמהאתהיוםסדרעלהניחה

ימיםכמהואכן,הכפוי.הפרישהגיל

גבישמשההפרופסוריםהגישוכך,אחר

אסאופרופ׳מהטכניוןשגבומרדכי

עתירהתל־אביבמאוניברסיטתכשר

גביש,שלרעייתובאמצעותלבג׳׳ץ.

לבטלדורשיםהםגביש,שושנהעו״ד

פרישה.גילחוקאת

ברגשותהתקבל

מעורבים

האר־הדיןביתשלההחלטההאם

צי

$TS1$הארצי$TS1$

$DN2$הארצי$DN2$ממששלמהפכהמסמנתלעבודה

לפ־הכפויההיציאהלביטולשתוביל

נסיה

$TS1$לפנסיה$TS1$

$DN2$לפנסיה$DN2$דיןבפסקשמדובראו67בגיל

לנסי־מעברמשמעותישאינונקודתי

בות

$TS1$לנסיבות$TS1$

$DN2$לנסיבות$DN2$לו?המיוחדות

לב־וכשרגביששגב,שלהעתירה

ג׳׳ץ

$TS1$לבג׳׳ץ$TS1$

$DN2$לבג׳׳ץ$DN2$עשויההפרישהגילחוקלביטול

שלב־משוםהזו,לשאלהתשובהלתת

ג׳׳ץ

$TS1$שלבג׳׳ץ$TS1$

$DN2$שלבג׳׳ץ$DN2$לביתמאשריותרכבדיםכליםיש

להפעיליכולתכולללעבודה,הדין

שזונראהמקרה,בכלהכנסת.עללחץ

לגבימוסכמותכמהלטלטלהזדמנות

מעבודתו.פורשאדםשבוהעיתוי

לע־הארציביה״דשלהדיןפסק

בודה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$אצלמעורביםברגשותהתקבל

העבו־דיניבתחוםהדיןעורכיבכירי

דה.

$TS1$.העבודה$TS1$

$DN2$.העבודה$DN2$׳׳מה־בהרואהפינברגנחוםעו״ד

פכה

$TS1$׳׳מהפכה$TS1$

$DN2$׳׳מהפכה$DN2$בראשית׳׳,סדריהמשנהממששל

למהפךמותאםלאש״המשקוטוען

בזה.לעמודיוכלולאהמעבידיםכזה.

שורות,לרענןשרוצהמעבידעםומה

לאוצמצומיםייעולמטעמישמתכנן

אלהבמקוםחדשיםעובדיםלגייס

הואעכשיולפנסיה?לצאתשאמורים

עודאותם.הוציאלמהלנמקיצטרך

דין״.לעורכיעבודהעודשימועים,

מת־שמראריאלעו״דמנגר,

רגש

$TS1$מתרגש$TS1$

$DN2$מתרגש$DN2$מתרשם׳׳אינניפחות.הרבה

לנסיבותמעברמשמעותיהדיןשפסק

אמיתית:הבעיהאבלשלו,המיוחדות

אוכלוסייהעםעושיםמהאחד,מצד

הצד־ללאשהופכתויעילהפורייה

קה

$TS1$הצדקה$TS1$

$DN2$הצדקה$DN2$מצדוהחברה?המשפחהעללנטל

לתכנןלרענן,המעבידשלזכותושני,

העבודה׳׳.מקוםאתולייעל

דיניתחוםמנהלאיילה׳מיקיעו״ד

טועןושות׳,גורניצקיבמשרדעבודה

נוסףכרסוםהואהפרישהגילשביטול

לנהלהמעבידשלביכולתוומיותר

"כשמעביראיילון,לדבריעסקו.את

לויציעשלאייתכןמעובדו,רצוןשבע

שהחוקמחמתרקהעסקתוהמשךאת

במגזרזאת,לעומתלא.ממשמאפשר?

והס־קביעותקיימיםעדייןהציבורי

דרים

$TS1$והסדרים$TS1$

$DN2$והסדרים$DN2$העסקתהמנציחיםהיסטוריים

רבותשניםבמשךיעיליםלאעובדים

בה־כעת,פרישה.לגיללהגיעםקודם

נחה

$TS1$בהנחה$TS1$

$DN2$בהנחה$DN2$סיוםאתהמאפשרהחוקשיבוטל

בלתיעובדיםאותםייוותרוהעסקתם,

חשבוןעלרבותשניםעודיעילים

חש־עליותר:וחשובהמסים,משלם

בון

$TS1$חשבון$TS1$

$DN2$חשבון$DN2$יתפנהלאשעבורםאחריםעובדים

הנכסף׳׳.התקן

אות״הטבעת
קין״

גילרקעעלמפלההתייחסות

(,Ageism״גילנות״במושגמוכרת

ומתחרדתהולכתהאחרונותובשנים

עםבמיוחדלה,המשפטיתהמודעות

הפרישהגילהחיים.בתוחלתהעלייה

הפ־לגילבהתאםנקבע65המקורי,

רישה

$TS1$הפרישה$TS1$

$DN2$הפרישה$DN2$1889בשנתבגרמניהשהונהג

שנה49כ־עלעמדההחייםכשתוחלת

לאהפרישהגילזאת,ולמרותבלבד.

הואהחוקבמסגרתוגםמאז,עודכן

האיסור67ל־בלבד,בשנתייםהועלה

לחוקהתווסףגילמחמתאפליהעל

משנתתיקוןבמסגרתהזדמנויותשוויון

ניטר־באופןמנוסחשהחוקאף1995

לי,

$TS1$,ניטרלי$TS1$

$DN2$,ניטרלי$DN2$האפליהמכוונתהמקריםבמרבית

״זקן״,או״מבוגר״כלפיגילמחמת

בגיללאנשיםהתייחסותומשקפת

המתויגתחברתיתכ׳׳קבוצהמתקדם

אךואי־יכולתחולשהמאפייניכבעלת

הכרונולוגי״.גילהבשלורק

מצטטוינברגרבענייןהריןפסק

עמוד 1



ישראל,בןרותפרופ׳שלממאמר

הכפויה׳׳הפרישהכינחרצותהקובעת

שלהאנושיבכבודופוגעתוהמוחלטת

אותבהטביעההוותיק,האזרח
קין

על

לאשיאבדוגורמתהפורששלמצחו

גםאלאהחברתית,ההערכהאתרק

הפרי־חובתהעצמית.הערכתואת

שה

$TS1$הפרישה$TS1$

$DN2$הפרישה$DN2$הח־לשוליאותודוחקתבפועל

ברה,

$TS1$,החברה$TS1$

$DN2$,החברה$DN2$הוותיקיםהאזרחיםאתומרכזת

החייםממעגל׳מופרשיםשלל׳גטו׳

הפעילים״׳.

הארציהדיןביתשלההחלטה

גילבנושאדרךציוןהיאלעבודה

להוציאהמעבירזכותשכןהפרישה,

לעבודלהמשיךהעובדוזכותלפנסיה

הדין.בפסקישניםכברמתכתשות

בתישלהמטוטלתהחלהבהדרגה

ונימוקיהעובדלטובתלנועהמשפט

למשלהדין,בפסקנסוגיםהמעבידים

לדורעבודהמקומותלפנותהשיקול

קידוםלאפשראבטלה,למנועהצעיר,

השורות׳׳.אתו׳׳לרענן

כפילעבודההריןביתשלהתשובה

וינ־שלבעניינההדיןבפסקשנוסחה

ברגר

$TS1$וינברגר$TS1$

$DN2$וינברגר$DN2$תגברכינניחאם״גםכיאומרת

עלדווקאלהטילמרועהאבטלה,

הנטלאתהמבוגריםהעובדיםקבוצת

ל׳רענוןבאשרפתרונה?שלהחברתי

מיד־דרכיםקיימותלכאורהשורות׳,

תיות

$TS1$מידתיות$TS1$

$DN2$מידתיות$DN2$שהכוונהככללכך.לדאוגיותר

עלויותלהפחתתהנהשורות׳ב׳רענון

העוב־שלהגבוההשכרםעלותבשל

רים

$TS1$העוברים$TS1$

$DN2$העוברים$DN2$,זהאיןכינקבעכברהמבוגרים

לגיטימי".שיקולכשלעצמו

נטלאת״להעביר

לעובד״ההוכחה

לנשבהחלההעליוןהמשפטבביתגם

כךהכפוי.הפרישהלגילהתנגדותרוח

בה־ג׳ובראןסליםהשופטכתבלמשל,

חלטת

$TS1$בהחלטת$TS1$

$DN2$בהחלטת$DN2$עובדיםשלבעתירהשדןבג״ץ

לפרושרצושלאהסוהרבתיבשירות

המחייבהסדר׳׳כלבחוק:הקבועבגיל

אפליהבבחינתהואלגמלאותיציאה

הואמהותומעצםשכןגיל,בסיסעל

למבוגריםצעיריםעובדיםביןמבחין

אולכישוריהםישירהזיקהכלללא

שלהם׳׳.העבודהליכולת

פרישהגילשלממנגנוןעובריםאם

התא־שללמנגנוןמראשוידועכפוי

מה

$TS1$התאמה$TS1$

$DN2$התאמה$DN2$,שהגיעעוברכללבחוןישאישית

עדייןהואאםגילית,יציאהלתחנת

הדבר.ייעשהוכיצדלהמשיךכשיר

שיקבע״חוקפתרון:מציעשמרעו״ד

גםאבל72או70דחוי,פרישהגיל

פיזיים,במקצועותלעובדיםיאפשר

מוקדםפרישהמגילליהנותלמשל,

העובדעליהיההנטלהיום.כמויותר,

כשהנטללהמשיך.זכאישהואלהוכיח

ונזקצערעלבון,גורםהואהמעביד,על

לפטרםשכרימבוגריםלעובריםנפשי

מזיקים,שהםלטעוןהמעסיקיצטרך

תו־ללאושהוחזקומתפקדיםשאינם

עלת

$TS1$תועלת$TS1$

$DN2$תועלת$DN2$פרישה".גילעד

למי־מהמכללהרראיפרנסספרופ׳

נהל

$TS1$למינהל$TS1$

$DN2$למינהל$DN2$לעובדהנטלשהעברתחושבת

יצטרךהעובר"ואםלכבודו:תוסיףלא

לפגועמהמעבידימנעלאזהלהוכיח,

ממנו?׳׳.להיפטרכדיבו

פתרונותלחפשצריךלשיטתה,

תמריציםליצור"בעיקריותר:עדינים

להמ־למעבידיםעובריםביןלהסכמות

שך

$TS1$להמשך$TS1$

$DN2$להמשך$DN2$ויוסיפויכבידושלאבאופןהעבודה

חלקיתמשרהלמשלהמעביד,לעלויות

לשלםלהמשיךיחויבלאשהמעביראו

פנסיה״.ותשלומילאומיביטוח

״כבוראתאחדמצרמדגישהרדאי

שני,מצרשנפגעים.וה״שוויון״האדם״

סגו־עבודהמערכותעלמצביעההיא

רות

$TS1$סגורות$TS1$

$DN2$סגורות$DN2$האוניב־כמוקבועיםתקניםעם

רסיטה,

$TS1$,האוניברסיטה$TS1$

$DN2$,האוניברסיטה$DN2$באהמבוגריםהעסקתשבה

״צריךהצעירים.חשבוןעלבהכרח

היאפרישה״,גילאחריהעסקהלעודד

תמ־עלבמקביללחשוב״אבלמסכמת,

ריצים

$TS1$תמריצים$TS1$

$DN2$תמריצים$DN2$.למעסיקים״

שלאינטרסים״שילוב

והעובד״המעסיק

האר־הדיןביתשלבדימוסהנשיא

צי

$TS1$הארצי$TS1$

$DN2$הארצי$DN2$אתבעברמנהאדלרסטיבלעבודה

״שילובהכפוי:הפרישהגיליתרונות

והמשקהעובדהמעסיק,שלאינטרסים

לפתוחרצוןבאלה:ועיקרםבכללותו,

קידוםואפשרויותעבודהמקומות

כוחלתכנוןכליםמתןהצעיר...לדור

עבודהבמקומותבפרטוניהולו,אדם

לרבותוידוא,׳קביעות׳:קיימתשבהם

להמשיךמסוגלהעובדכיבטיחותי,

מבלימתקדם,בגילגםתפקידולבצע

גרי־תוךפרטניבאופןייבדקשהדבר

מת

$TS1$גרימת$TS1$

$DN2$גרימת$DN2$;ומ־פנאיתקופתוהבטחתמתח

נוחה

$TS1$ומנוחה$TS1$

$DN2$ומנוחה$DN2$,מקורעלשמירהתוךלעוברים

לאחרחודשיתגמלהבדמותמחיה

רבות״.עבודהשנות

הדעהמתגבשתשבהדרגהאלא

כדיהכרחיאינוהכפויהפרישהשגיל

אלו.מטרותלהגשים

מידתי״,לפתרוןנוספת״דוגמה

וינברגר,בענייןהריןבפסקנכתב

גמישהלפרישהאפשרותמתן״הנה

הפרי־גיללאחרשגםכךוהדרגתית,

שה

$TS1$הפרישה$TS1$

$DN2$הפרישה$DN2$המעונייןלעובדיתאפשרהכפוי

במשרהלעבודלהמשיךלכךוכשיר

גילוייקבעאחר,בתפקידאוחלקית

קיבוצייםבהסכמיםרקכפויפרישה

מקוםשלצרכיואתבחשבוןהמביאים

בתמורהומעניקיםהספציפיהעבודה

ופנסיהתעסוקתיביטחוןלעוברים

מספקת״.

שמר:אריאלעו״ד

הדיןשפסקמתרשם״אינני

לנסיבותמעברמשמעותי

שלו״המיוחדות

ישראל:בןרותפרופ׳

הכפויה״הפרישה

בכבודופוגעתוהמוחלטת

הוותיק.האזרחשלהאנושי

דוחקתהפרישהחובת

החברה״לשוליאותו

סטיבבדים׳השופט

הפרישה״גילאדלר:

המעסיק,שלאינטרסהוא

ועיקרווהמשק,העובד

משרותלפתוחברצון

לצעירים״קידוםואפשרויות

בעולםקורהמה

הגילחובתביטולהמגמה:

הפ־גילאירופה,ארצותברוב

רישה

$TS1$הפרישה$TS1$

$DN2$הפרישה$DN2$ול־לנשיםזההוהוא65הוא

גברים.

$TS1$.ולגברים$TS1$

$DN2$.ולגברים$DN2$בהולנדבגרמניה,נחוגכך

60הואהגילבצרפתובשבדיה.

67הואבדנמרקואילו

חובהפרישתגילבוטלבארה״ב

המו־חריגיםמקריםלמעט1986ב־

גדרים

$TS1$המוגדרים$TS1$

$DN2$המוגדרים$DN2$.בעברשצייןכפיאולםבחוק

הדיןביתונשיאבדימוסהשופט

״הסבראדלר,סטיבלעבודההארצי

כרו־פרישהגיללאי־קביעתאפשרי

נולוגי

$TS1$כרונולוגי$TS1$

$DN2$כרונולוגי$DN2$לפטרניתןששםהואבארה״ב

הפיטוריםעודכלרגע,בכלעובד

בי־מנגד,ענייני.בסיסעלנעשים

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$עובר״.לפטריותרקשה

חוק2011ב־נחקקבבריטניה

כמ־עודנחשבאינו65גילשלפיו

צדיק

$TS1$כמצדיק$TS1$

$DN2$כמצדיק$DN2$.שמע־היאהמשמעותפרישה

סיק

$TS1$שמעסיק$TS1$

$DN2$שמעסיק$DN2$מהרבחובהפרישתגילהקובע

שלהקביעהעצםאתהןלהצדיק

הספ־הגילאתוהןהחובהפרישת

ציפי

$TS1$הספציפי$TS1$

$DN2$הספציפי$DN2$כך.לצורךשנבחר

שחובת1990ב־נקבעבקנדה

חוקתית.היאמוגדרבגילהפרישה

מגמתהאחרונותבשניםזאת,עם

חובתאתלבטלהיאהקנדיהחוק

במק־למעטמסוים,בגילהפרישה

רים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$אופנסיהבהסכמישמעוגנים

דרישותבשלנדרשושהפיטורים

בו־שבהןנוספותמדינותהעבודה.

טלה

$TS1$בוטלה$TS1$

$DN2$בוטלה$DN2$ביולוגיבגילהפרישהחובת

יווןזילנר,ניואוסטרליה,הןאחיד

ופינלנד.

גורלימשה

עמוד 2


