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 רחמים כהן  שופטה כבוד פני ל

 
 עמותת רומח אבירים סיוף עכו מבקשת

 יניב ברוך ע"י ב"כ עו"ד
 

 נגד
 
 איגוד הסיוף בישראל שיבמ

 איל יפה ע"י ב"כ עו"ד
 

 פסק דין

שאישר את החלטת  ,בהחלטת בית הדין העליון של ההתאחדות לספורטהמרצת פתיחה שעניינה 

 שלא לרשום את גב' דלילה חתואל ברוך לאליפות אירופה בסיוף. ,איגוד הסיוף בישראל

( לתקנון המשנה של איגוד הסיוף בישראל, 12)3שסעיף  ,במרכז המרצת הפתיחה עומדת הטענה

העולם ואליפות אירופה, מנוגד לעקרון השוויון הקובע קריטריונים להשתתפות בתחרויות אליפות 

לות יהקובע מתן הזדמנות שווה לפע ,1988 –ח )ב( לחוק הספורט, תשמ"10ולסעיף גברים לבין נשים 

 על כן, יש להורות על ביטולו.. נשים בספורט

 כללי רקע

(, כמשמעותה בחוק המבקשת –היא אגודת ספורט )להלן ם סיוף עכו המבקשת, עמותת רומח אבירי

 (. חוק הספורט –)להלן  1988 –הספורט, תשמ"ח 

(, נמנית על ספורטאי האגודה. הספורטאית ניצחה הספורטאית –גב' דלילה חתואל ברוך )להלן 

 2016ייצגה את ישראל במשחקים האירופאיים. באפריל  2015. בשנת 2008יולי  ,באליפות אירופה

לאומי -רות בתחרות בצ'כיה והבטיחה את הקריטריון הביןדורגה בין ארבע הספורטאיות הבכי

 למשחקים האולימפיים בברזיל. 

בו נכללת, בין , (, הוא עמותה רשומההסיוף איגוד אוהמשיב  –המשיב, איגוד הסיוף בישראל )להלן 

 היתר, המבקשת.

ום, אליפות העולם, נעשית באמצעות קוד רישברישום להשתתפות ספורטאים באליפות אירופה ו

 אותו מחזיק המשיב.

ילדה הספורטאית במזל טוב את  2017לדצמבר  14-הספורטאית נכנסה להיריון. ב 2017בחודש מרץ 

 . גופניתבנה בהליך של ניתוח קיסרי, שלאחריו ולצורך החלמה נאסר עליה לבצע פעילות 
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ביקשה , 2018חל מאפריל ה, חרף הנחיה מהגורם הרפואי לשוב לתחרויות 2018בחודש מרץ 

באמצעות המבקשת, להירשם לתחרות גביע המדינה ולחזור להתחרות. בסופו של דבר  ,הספורטאית

ועקב מצבה הרפואי במועד התחרות, נאלצה הספורטאית שלא להשתתף בתחרות גביע המדינה. 

בהקשר זה ציין המשיב, שהמבקשת לא העבירה אישור רפואי עבור הספורטאית כמתחייב בחוק 

 הספורט ולכן לא התחרתה.

שקיבלה אישור לשוב להתחרות, ביקשה המבקשת מהמשיב לרשום את הספורטאית לתחרות  לאחר

. המשיב סירב לרושמה בטענה, שלפי תקנון המשנה, אינה זכאית 2018אליפות ישראל לבוגרות 

 להתחרות באליפות ישראל משום שהיה עליה להתחרות בתחרות אחת לפחות לפני אליפות ישראל.

למשיב, בבקשה לאשר את רישום הספורטאית  אמנה של הספורטאיתפנה מ 17.5.2018ביום 

 , בסרביה. 17.6.2018ביום  התקיימהלאליפות אירופה, ש

שאינה עומדת בקריטריון הקבוע  ,המשיב סירב לרשום את הספורטאית לאליפות אירופה בנימוק

פחות בניצחון הקובע חובת השתתפות בתחרות גביע עולם אחת ל ,בתקנון המשנה של איגוד הסיוף

 (:החלטת המשיב –נוקאאוט )להלן 

 . ייצוג לאומי3

בוגרים, נוער וקדטים:  - ( קריטריונים להשתתפות באליפות אירופה ועולם12)

השתתפות בתחרויות גביע עולם או סבב אירופי )קדטים( במהלך אותה עונה ועמידה 

ל עליה נוקאאוט אחד )כול בתנאי המינימום כדלקמן: עליה משלב הבתים +

 (.הקריטריון –)להלן אוטומטית(. 

בית  –הגישה המבקשת עתירה לבית הדין העליון של ההתאחדות לספורט )להלן  23.5.2018ביום 

 ן( לביטול החלטת המשיב.הדי

עמותת שדולת הנשים ועמותת נעמ"ת ביקשו מבית הדין להצטרף להליך כ"ידידות בית הדין" )להלן 

 (.בקשות ההצטרפות –

 ,קבע בית הדין 7.6.2018ין דחה את בקשת ההצטרפות ואת עתירת המבקשת. בהחלטה מיום בית הד

שהטיעונים שמעלות העמותות בבקשות הצטרפות אינם מתייחסים לעובדות הספציפיות של המקרה 

שהעתירה  ,ואין להן תרומה מהותית המצדיקה את צירופן להליך. באשר למבקשת קבע בית הדין

. עוד קבע, שלספורטאית היו שתי הזדמנויות להשתתף בתחרויות גביע העולם לוקה בשיהוי מהותי

שלא להשתתף  ,מבלי שההיריון, הלידה וההחלמה מנעו ממנה זאת והספורטאית בחרה משיקוליה

 (.החלטת בית הדין –בהן )להלן 
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לקבלת צווים הצהרתיים  ,סעד זמנימתן הגישה המבקשת המרצת פתיחה ובקשה ל 12.6.2018ביום 

( לתקנון המשנה ולהורות למשיב 12)3וצווי עשה המורים על ביטולו של הקריטריון הקבוע בסעיף 

חמישה  – 17.6.2018שהייתה עתידה להתקיים ביום  ,לרשום את הספורטאית לאליפות אירופה

 ימים לאחר הגשת הבקשה לסעד זמנים.

ביחס לטענות  הדחוק הזמניםנדון לוח ים, במסגרתו התקיים דיון במעמד הצדד 13.6.2018ביום 

העקרוניות העומדות בבסיס התובענה ועל החפיפה שבין הסעדים הזמניים לסעדים העיקריים. 

סעדים זמניים. לצד זאת, המבקשת הפנתה את תשומת מתן בהמלצת בית המשפט נמחקה הבקשה ל

 . 20.7.2018שעתידה להתקיים ביום  ,אליפות העולםהלב ל

  .4.7.2018 בשים לב למועד אליפות העולם בסייף, נקבע דיון בתיק העיקרי ליום

 טענות המבקשתתמצית 

החלטת בית הדין פוגעת בשוויון ההזדמנויות של הספורטאית להתחרות, באופן המצדיק את 

 התערבותו של בית המשפט.

)ב(, 10הקובע בסעיף  בית הדין התעלם באופן מופגן מטיעוני המבקשת לעניין הפרת חוק הספורט

 שעל נשים לקבל הזדמנות שווה לפעילות בספורט.

שהמשיב קבע את מועד אליפות ישראל לקבוצות באותו יום בו  ,בית הדין התעלם מהעובדה

בגרמניה. הספורטאית בחרה להשתתף בתחרות ישראל בסבב העולמי,  7מספר  התקיימה תחרות

פחות מתחרות אליפות העולם. הטענה שבחירתה של תחרות בעלת משמעות מרכזית לא  -לקבוצות 

הספורטאית להשתתף באליפות ישראל לקבוצות ולא בתחרות בגרמניה, נובעת משיקול כלכלי 

שהורה כי אליפות  ,גרידא, היא החלטה פגומה ושגויה מיסודה. המשיב לא חשף בפני בית הדין

 ישראל לקבוצות תתקיים ביום התחרות בגרמניה.  

שקבוע בתקנון משנה. קיים פער משמעותי בין  ,פגיעה כה מהותית על בסיס קריטריון אין לאפשר

 שה יולדת. ישל הספורטאית במקצועה, כאדם וכא האיגוד לבין זכויות היסודשל תקנון המשנה 

, פוגע בחופש העיסוק 23.8.2017( לתקנון המשנה, שנכנס לתוקף ביום 12)3הקריטריון הקבוע בסעיף 

הספורטאית באופן שאינו מידתי ומפלה נשים בהיריון. הקריטריון מוביל לחוסר שוויון מהותי של 

כלפי נשים בהיריון, לאחר לידה ובהחלמה ממנה. היריון ולידה הוא מאפיין ייחודי של נשים, הכולל 

 . גם תקופת החלמה

ואה לספורטאיות בעקבות הלידה, הספורטאית ניצבת בעמדת פתיחה נחותה, פוגענית ומפלה בהשו

 אחרות שלא מימשו את זכותן להורות. 
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קביעת שוויון פורמלי בין שונים לא מקיים את הדרישה לשוויון והוגנות בספורט. יש לקיים שוויון 

מהותי, אשר יבטיח שוויון הזדמנויות אמיתי לכל ספורטאית מבלי לאלץ אותה לבחור בין שתי 

 להורות.  זכויות יסוד שלה, הזכות לעיסוק והזכות

נותרו שלושה כרטיסים לא מאוישים . , שביקשו להשתתף בתחרותנוספותאין ספורטאיות 

 להשתתפות באליפות.

לק מהסעדים שהתבקשו בהמרצת לכך, שח המבקשת עותרת לקבלת מספר צווים, זאת בשים לב

הקבוע  הפתיחה התייתרו: צו הצהרתי לפיו החלטת בין הדין, בטלה; צו הצהרתי לפיו הקריטריון

למשיב לרשום את הספורטאית המורה  (, בטל ולחלופין, בטל כלפי הספורטאית; צו עשה12)3בסעיף 

 .20.7.2018לאליפות העולם בסיוף, שתתקיים ביום 

 טענות המשיבתמצית 

 דין המרצת הפתיחה להידחות בשל חוסר עילה להתערבות בהחלטות הטריבונל השיפוטי הפנימי.

ערעור על פסק דין של טריבונל שיפוטי פנימי. בית הולמים צת הפתיחה הטיעונים העולים מהמר

המשפט אינו ערכאת ערעור על החלטת בית הדין. בית הדין לא חרג מסמכותו, פעל בהתאם לתקנוניו 

 ולא הייתה כל פגיעה בכללי הצדק הטבעי.

 ית הדין העליון.סמכות בית הדין נטענו רק לאחר דחיית העתירה על ידי ב היעדרטענות המבקשת ל

בית הדין דחה את בקשות ההצטרפות של עמותת שדולת הנשים ועמותת נעמ"ת לאחר שניתנה להן 

 זכות טיעון.

המשיב פעל בהתאם להוראות חוק הספורט בהתקנת תקנוניו, בניהול ענייניו השוטפים ובהיזקקות 

 לטריבונלים שיפוטיים פנימיים. 

( לתקנון המשנה סביר, הוגן ושוויוני. הדרישה לבטלו חסרת בסיס 12)3הקריטריון הקבוע בסעיף 

 עובדתי ומשפטי. 

שההישג  ,ספורטאית יולדת אינה מופלית לרעה ביחס לכל ספורטאית אחרת. עסקינן בספורט הישגי

של נשים ספורטאיות הטוענות  "האג'נדה"הספורטיבי הוא הבסיס להתנהלותו. הבקשה נוגדת את 

לשוויון. אין כל אפליה של נשים בספורט ואין כל אפליה של הספורטאית. ההיפך הוא הנכון, שעה 

שהמבקשת והספורטאית מבקשות להפלותה לטובה ביחס ליתר הספורטאיות. ספורטאיות בכל 

כו להטבה או העדפה העולם נכנסות להיריון, יוצאות לחופשה לידה וחוזרות להתאמן ומעולם לא ז

 על ידי פטור מקצועי.
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העתירה לבית הדין כמו גם המרצת הפתיחה הוגשו בשיהוי רב. בשתיהן מבוקש לפסול קריטריון 

שאין כל הצדקה בדין  ,בתמיכת נציג המבקשת. מדובר בקריטריון סביר 2017שנקבע כדין באוגוסט 

 ע.חודשים לאחר שנקב עשרהלהתערב בו או לבטלו. וודאי שלא 

יכולה להשתתף בתחרויות, ללא קשר הייתה חופש העיסוק של הספורטאית לא נפגע. הספורטאית 

להריונה ולעמוד בקריטריון. הספורטאית נמנעה מלעשות כן ללא סיבה מוצדקת ולכל הפחות ללא 

הספורטאית אינה מודרגת כלל בהיעדר תוצאות בארץ  סיבה המצדיקה את התערבות בית המשפט.

ובמסגרת העולמית ביוני  2017תחרות הארצית האחרונה בה נטלה חלק הייתה באפריל ובעולם. ה

לחו לייצג ואין בעולם תקדים לספורטאי שלא התחרה ולא עשה קריטריון מקצועי ודורש לש .2016

 את מדינתו. 

לא נזכרו בבקשתה,  20.7.2018יום שעתידה להתקיים ב ,טענות המבקשת באשר לאליפות העולם

 הטריבונל המתאים לבחינתן הוא בית הדין ולא בית המשפט.וממילא 

 דיון

 התערבות בית המשפט בהחלטת בית הדין של ההתאחדות לספורט

משפט אינו יושב כערכאת ערעור על פסיקת בית הדין של ההתאחדות לספורט, לו נתונה הבית 

עניינים העולים  הסמכות בעניינים הקשורים לפעולות במסגרת איגוד כדוגמת המשיב ובכלל זה

 לחוק הספורט: 11מהמרצת הפתיחה. כפי שעולה מסעיף 

הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענינים הקשורים לפעילות במסגרת  .)א(11

התאחדות או איגוד, תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון לפי 

החלטות ערכאת , ובהתאם להוראות שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף; 10סעיף 

השיפוט הפנימית העליונה בענייני משמעת יהיו סופיות ואין לערער עליהן לפני בית 

 משפט.

לחוק הספורט עולה עקרון של מיצוי הליכים במסגרת מוסדות פנימיים זאת  11מהאמור בסעיף 

ההנחה, שלמוסדות השיפוט הפנימיים הידע והמומחיות המתאימים. התכלית שביסוד סעיף  תחת

היא יצירת מערכת לפתרון מהיר ויעיל לבירור סכסוכים שלהם מאפיינים ייחודיים הכרוכים  11

במומחיות ובכלל זה מומחיות בפירוש משפטי של תקנונים. בפרט נוכח הדינמיות של ענף הספורט, 

 (.20.5.2013, מיום מליקסוןנ'  עמר 2186/12המצריכה החלטות דחופות ומהירות )רע"א 

סדות השיפוט הפנימיים של איגודי הספורט פורשה בפסיקה על דרך ההרחבה. זאת, סמכותם של מו

מהטעם שלרוב הם יודעים טוב יותר מכל גוף שיפוטי מה הם צורכי חבריהם וכיצד יש  ,בין היתר

של אלו ובכך הסכימו לקבל על  סמכותםלנהל את ענייניהם, כאשר החברים הכפיפו עצמם מרצון ל

 עצמם את הכרעותיהם:
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כבר נקבע לא אחת לגבי גופים וולונטריים, שכשיש לאלה מנגנון של שיפוט פנימי, "

מן הראוי למצות אותם הליכי שיפוט פנימיים. הדבר ראוי, הן משום שכך קבעו 

אותם גופים וולונטריים, כשכל המצטרף אליהם יודע ומקבל על עצמו את ההוראות 

פוט של גופים אלה הידע בדבר השיפוט הפנימי, והן משום שלמוסדות השי

והמומחיות, הקשורים בפעילות אותם גופים. וכך בענייננו: אין ספק, שלשופטים 

בבית הדין יש הידע והניסיון הנוגעים לפעולת האיגוד והאגודות המסונפות אליו, ידע 

וניסיון שיש בהם כדי לסייע בקבלת ההכרעות המתאימות. יש להזכיר בהקשר זה, 

()ב( של תקנון היסוד(, כך שגם 3)ב()6ן הם משפטנים )סעיף שכל חברי בית הדי

איגוד הכדורסל  463/90)ע"א  "מלאכת פירוש משפטי של התקנונים אינה זרה להם.

עניין  –, להלן 5פסקה  22.6.1990, מיום ל.ב.ן. לקידום כדורסל נשיםנ'  בישראל

 –, להלן 4.10.2009ם , מיואיגוד הכדורסל בישראלנ'  כץ 180/07; ראו גם: רע"א ל.ב.ן

 (.עניין כץ

שהחלטות מוסדות השיפוט הפנימיים חסינות מפני ביקורת שיפוטית. אולם, ההלכה  ,על פניו נראה

הפסוקה מורה, כי בית המשפט יתערב בהחלטות מוסדות השיפוט הפנימיים בשני מצבים: האחד, 

ההסתדרות הכללית של  166/79; ע"א עניין כץהשני, פגיעה בכללי הצדק הטבעי ). חריגה מסמכות

ההתאחדות לכדורגל נ'  העובדים בארץ ישראל, התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" ראשון לציון

 (22.10.1979, מיום בישראל

 כפי שעלה בעניין ל.ב.ן:

אף הנטייה שלא להתערב בעניינים בהם קיים הסדר -כאן המקום להדגיש, שעל"

ם לאחר החלטת בית הדין אין הדרך לבית שיפוט פנימי בגופים וולונטריים... ג

המשפט חסומה באותם מקרים שראויה התערבותו של בית המשפט. רק מלים 

מפורשות של המחוקק יש בהן כדי לשלול התערבות כזו של בית המשפט בהחלטות 

לחוק הספורט יש גם רמז ברור לכך,  11של גופים וולונטריים. בסעיף  טריבונאים

ידי החוק בענייננו. הסיפא של הסעיף קובע, -ללה עלשהתערבות כזו לא נש

ש"החלטות ערכאת השיפוט הפנימית העליונה בענייני משמעת יהיו סופיות ואין 

לערער עליהן בפני בית משפט". נוסח זה כולל שלילת סמכות לדון בענייני משמעת 

י ידי מוסדות השיפוט של האיגוד. אך משקבע המחוקק רק לגב-שהוכרעו סופית על

החלטות בענייני משמעת, שאין לערער עליהן לפני בית המשפט, ניתן להבין מכך, 

שבעניינים אחרים החלטות ערכאת השיפוט העליונה של האיגוד אינן חסינות, 

 (.7" )פסקה במקרים המתאימים, מפני התערבות בית המשפט.

 רב בהחלטת בית הדין. בנסיבות העניין, לא מתקיימים החריגים שנקבעו בפסיקה ולא מצאתי להתע
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יפות אירופה לשלא לרושמה לתחרות א ,בעתירתה לבית הדין תקפה המבקשת את החלטת המשיב

הפוגעת בזכויותיה. המבקשת לא עתרה לביטול  ,בטענה, שמדובר בהחלטה מפלה, לא סבירה

( לתקנון המשנה, אלא טענה לנסיבות שבגינן נבצר ממנה לעמוד בו, 12)3הקריטריון הקבוע בסעיף 

 "סתפתו"אינה , שוהעובדה גיהנסיבות הריונה וההחלמה ממנו בשילוב הישש ,תוך שהיא טוענת

 מקום של ספורטאית אחרת, מחריגות אותה מהקריטריון.

בעתירה שהגישה המבקשת ועל העובדות שהונחו שנטענו על העילות  בהחלטתו בית הדין התבסס

 בפניו ובהתאם לסעד שהתבקש על ידי המבקשת:

הספורטאית לא עומדת בקריטריון שנקבע ולפיכך, ולו לכאורה, אין היא זכאית "

את לייצג את ישראל בתחרות אליפות העולם. לעותרת היו שתי הזדמנויות לשתף 

, מבלי שהיריון, הלידה 2017-2018הספורטאית בתחרויות גביע העולם בעונת 

והחלמה מנע ממנה להשתתף בתחרויות אלו, אלא שהעותרת בחרה של לשתף את 

הספורטאית בתחרויות אלה, משיקוליה של העותרת... אם כן, המסקנה היא שלא 

ה תחרות קריטריון הייתה מניעה לשתף את הספורטאית בתחרות נביע העולם, שהינ

לתחרות אליפות אירופה, אלא שהעותרת בחרה שלא לשתף אותה ולפיכך אין לה 

 32-, ו27, 26, פסקאות 8.6.2018" )החלטת בית הדין מיום להלין אלא על עצמה.

 להחלטת בית הדין, נספח יח' להמרצת הפתיחה(.

ל ידי עמותת שדולת הנשים ( הועלו ע12)3של הקריטריון הקבוע בסעיף בטלותו הטענות לעניין 

בית הדין דחה את בקשתן של שדולת  כ"ידידות בית הדין". ועמותת נעמ"ת, שביקשו להצטרף להליך

 האם הקריטריון מפלה, אם לאו: ,הנשים ונעמת, לא בחן את הקריטריון לגופו ולא דן בשאלה

במכלול הטיעונים מצאנו כי הערותיהן של המבקשות, חשובות וראויות ככל "

שתהיינה עניינן בטענת אפליית נשים בכלליות בממשק שבין דברי חקיקה )חוקי 

היסוד; חוק הספורט וכיוצ"ב( לתקנוני איגודי הספורט בכלל. ואולם, טיעונים 

כלליים אלו אינם תורמים מהותית למקרה הקונקרטי המונח לפנינו, הואיל 

מקרה שהובא והמבקשות אינן מתייחסות בבקשתן לעובדות הספציפיות של ה

 להכרעת בית הדין... 

לפיכך, הגענו למסקנה שאין למבקשות תרומה מהותית המצדיקה צירופן כידיד בית 

הדין. כמובן שתבורך כל יוזמה של המבקשות לפעול בקרב הגורמים המתאימים 

" להצעת פתרון חוקי ותקנוני לקשת של מקרים כלליים שתהלום את עמדתן...

להחלטת בית הדין, נספח יח'  16-ו 14, פסקאות 8.6.2018)החלטת בית הדין מיום 

 להמרצת הפתיחה(.
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. 3.7.2018 ביום בית המשפט" יום לפני הדיון, תוהעמותות ביקשו להצטרף להליך זה כ"ידיד

 בנסיבות העניין, די בכך, כדי לדחות את הבקשה. 

שההיריון, הלידה או מבלי הספורטאית הייתה יכולה להשתתף בשתי תחרויות בנסיבות בהן 

ההחלמה מנעו זאת ממנה, טענה אשר לא נסתרה גם במסגרת תובענה זו, לא מצאתי להתערב 

 בהחלטת בית הדין בעניין.

אלה  –( לתקנון המשנה 12)3של הקריטריון הקבוע בסעיף בטלותו באשר לטענות שהועלו לעניין 

לחוק הספורט,  11ם הקבוע בסעיף נדרשות לדיון בפני בית הדין. בהתאם לעקרון מיצוי ההליכי

צריכה המבקשת לפנות בעתירה בשאלת תוקפו של הקריטריון לבית הדין. גם בעניין זה לא מצאתי 

 להתערב בהחלטת בית הדין.

תרבותית וערכית,  ,שאלות עקרוניות ויסודיות בעלות משמעות חברתיתהמרצת הפתיחה מעוררת 

כן, לא למעלה מן הצורך של הציבור ובפרט ציבור הנשים הישגי. על הבנוגע לאפליית נשים בספורט 

 להעיר מספר הערות.מצאתי ולא בשולי הדברים, 

 שונות רלוונטית והזכות לשוויון

עקרון השוויון זכה למעמד בכורה כעקרון יסוד בשיטת המשפט הישראלית ורבות נכתב על 

משמעותו של עקרון זה והאופן שבו יש ליישמו על קבוצות שונות המרכיבות את הציבור בישראל 

; בג"ץ 14.9.2010, מיום עיריית ירושליםנ'  הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות 343/09)עע"ם 

 נ' המרכז הרפורמי לדת ומדינה של התנועה ליהדות מתקדמת )רפורמית( בישראל 3871/15

ממשלת נ'  התאחדות הסטודנטים בישראל 616/11; בג"ץ 27.12.2016, מיום ממשלת ישראל

, מיום שר העבודה הרווחהנ'  שדולת הנשים בישראל 2671/98; בג"ץ 25.5.2014, מיום ישראל

 את הרשימה(.  והיריעה קצרה מלהכיל 11.8.1998

כבוד האדם וחירותו  :הזכות לשוויון, כידוע, נגזרת מהזכות החוקתית לכבוד הקבועה בחוק יסוד

(. על פי התפישה המקובלת, 11.5.2006, מיום הכנסתנ'  התנועה לאיכות השלטון 6427/02)בג"ץ 

ד השני של שהצ ,החובה לנהוג בשוויון משמעה מתן יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים. מכאן

השוויון הוא האפליה, שהיא יחס שונה ובלתי הוגן לשווים, כאשר ההכרה בעילת האפליה נותנת 

, בית הדין הארצי לעבודהנ'  רקנט 4191/97ביטוי מעשי למעמדו הרם של עקרון השוויון )דנג"ץ 

 (.10.12.2000מיום 

הבדל בין אפליה מותרת שהרי בכך טמון ה, להצדיק הבחנה שונות רלוונטית עשויה, שכלל הוא

לפסק דינו של כב'  13, פסקה 8.11.1195, מיום שר הביטחוןנ'  מילר 4541/94לאפליה פסולה )בג"ץ 

 (.בג"ץ אליס מילר –השופט א' מצא, להלן 
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פליה, אבה כדי לסתום את הגולל על טענת הלעיתים, גם במקרים בהם קיימת שונות רלוונטית, אין 

תנת לתיקון או לנטרול כדי להשיג שוויון ראוי לתקנה או לנטרלה )אם כי שכן, שונות רלוונטית הני

 כהן(.-לפסק דינה של כב' השופטת ט' שטרסברג 3פסקה  ,בג"ץ אליס מילרלא בכל מחיר( )

העמדת דרישה לנטרול שונות כדי להשיג שוויון אינה זרה לדין הישראלי. לא אחת גילה המחוקק 

פליה כתוצאה משונות רלוונטית. כפי שניתן למצוא בחוקים שונים ובכלל אבמניעת עירנות לצורך 

(; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק עבודת נשים –)להלן  1954 –זה: חוק עבודת נשים, תשי"ד 

(; חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים חוק שוויון הזדמנויות בעבודה –)להלן  1988-תשמ"ח

; חוק שוויון זכויות לאנשים עם 2000 –ולמקומות ציבוריים, תשס"א ובכניסה למקומות בידור 

(; חוק זכויות הסטודנט, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –)להלן  1988 –מוגבלות, תשנ"ח 

 (.חוק הסטודנט –)להלן  2007–תשס"ו 

אותם  חוקים אלה נועדו להשיג שוויון על אף השונות הרלוונטית. בחקיקתם נלקחו בחשבון

 מאפיינים שיוצרים את השונות ונבחנו הדרכים בהן, חרף השונות, ניתן יהיה ליצור שוויון.

השונות הרלוונטית בין נשים לגברים נבחנת בעיקרה על יסוד ההבדל הביולוגי בין המינים. כפי 

 :בג"ץ אליס מילרשעמדה על כך כב' השופטת ד' דורנר בפסק דינה ב

כלל כוחן הפיזי פחות מכוחם. הן מוגבלות בכורח  . בדרךנשים שונות מגברים"

היריון, לידה והנקה. הבדלים אלה הם שהיו, כנראה,  –הפונקציות הטבעיות שלהן 

ביסוד חלוקת התפקידים בין המינים בחברה האנושית הקדומה, שהולידה את 

המשפחה הפטריארכלית. הגבר, שהיה גם חזק יותר וגם חופשי ממגבלות הכרוכות 

לפסק דינה של  2" )פסקה , הופקד על הספקת המזון ועל ההגנה על המשפחהבלידה

 כב' השופטת ד' דורנר(.

הייתה משך שנים "עילה" לאפלייתן של נשים, הפכה עם השנים, לסיבה שעל ש ,השונות הרלוונטית

 בסיסה יש לשנות את החוקים הקיימים, על מנת ליצור שוויון בין נשים לגברים.

קבע המחוקק הוראות, שיהיה בהן כדי לנטרל את השונות הרלוונטית בין נשים  בשורה של חוקים

 לגברים על מנת ליצור שוויון.

 זכויות נשים במשפט העבודה

משפט העבודה הישראלי מעניק הגנות שונות לאישה עובדת בהקשר ללידה, הורות וחיי משפחה. 

מיוחדים של נשים כפי שעולה מדברי חוק עבודת נשים נועד להתאים את תנאי העבודה למאפיינים ה

 ההסבר לחוק עבודת נשים: 
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החוק המוצע בא לקבוע הוראות להגנת האשה העובדת, במידה שההוראות "

" הכלליות להגנת העובד אינן פותרות את הבעיות המיוחדות של האשה העובדת

 (.252, עמ' 1952 –, כ' בתמוז תשי"ב 127)הצעת חוק מס' 

שה עובדת לאחר לידה וניתנות לה זכויות שונות יתו של מעסיק לפטר אולהחקיקה מגבילה את יכ

)ג( לחוק עבודת נשים(; כן אסורה אפליה של מעביד בין 9בזמן ההיריון ובעקבות הלידה )סעיף 

עובדיו או בין דורשי עבודה, בין היתר, מחמת מינם, בשל היריון, או בשל הורות, בכפיפות לסייגים 

 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה(. 21 -)א( ו2)סעיפים 

 זכויות נשים סטודנטיות

ב. הוראות בדבר התאמות לסטודנטים ולסטודנטיות עקב 19סעיף  ,2חוק הסטודנט קובע בפרק ג'

 טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

התאמות שתאפשרנה לסטודנטים ולסטודנטיות להשלים את נועדו לקבוע  .ב19הוראות סעיף 

נזק ועל מנת לאזן בין חובותיהם כסטודנטים לבין זכותם להם בלי שייגרם מהלימודים שלהם 

 להורות. כפי שעולה מדברי ההסבר להצעת החוק לעניין התאמת והקלות: 

ם המועצה להשכלה גבוהה נתנה את דעתה על הקשיים העומדים בפני סטודנטי"

וסטודנטיות במילוי מטלות הלימודים העומדות לפניהם עקב היריון, לידה, טיפולי 

פוריות, אימוץ, קבלת ילד למשמורתם כהורים מיועדים או קבלת ילד לביתם כהורים 

במשפחת אומנה. במרבית המוסדות להשכלה גבוהה נקבעו כללים לגבי סיוע 

דות אין כללים כאמור או והתאמות לקבוצת סטודנטים זו, ואולם בחלק מהמוס

עם זאת, גם כאשר ישנם כללים, ניכרים פערים לא מעטים  .שהכללים חלקיים בלבד

בסוגי הסיוע וההתאמות הניתנים במוסדות השונים. כדי להבטיח את הטמעת 

הנורמה של התייחסות הולמת לקבוצה זו של סטודנטים וסטודנטיות בכל המוסדות 

ואחידה של סיוע והתאמות, מוצע לתקן את להשכלה גבוהה, במידה בסיסית 

הוראות החוק ולעגן בו את החובה של כל מוסד להשכלה גבוהה לקבוע, לאחר 

 התייעצות עם אגודת הסטודנטים, הוראות להתאמות לסטודנטים ולסטודנטיות

אימוץ או קבלת ילד כהורים מיועדים או כהורים ה, עקב טיפולי פוריות, היריון, ליד

התאמות כאמור ייקבעו לפי כללים אחידים ומנחים שתקבע  .הבמשפחת אומנ

, כ"ב באדר ב' 576 –" )הצעות חוק ממשלה .המועצה להשכלה גבוהה לעניין זה

 (.590, עמ' 28.3.2011התשע"א, 

ציפי חוטובלי, יו"ר הוועדה לקיום  גב' על הצורך וחשיבותה של חקיקה זו ניתן ללמוד גם מדברי

 נסת בהצעת חוק:שה, בדיון הכימעמד הא
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אנחנו חברה חפצת חיים, וחברה חפצת חיים צריכה להתחשב בכך שסטודנטים "

במדינת ישראל הם בדרך כלל סטודנטים מבוגרים יותר מסטודנטים במקומות 

 אחרים בעולם, ורובם הופכים להורים בתקופה החשובה והמשמעותית הזאת. 

למה שנעשה בעבר עם  למעשה הצעת החוק הזאת היא קביעת ציון דרך בהתאם

המילואימניקים, בהתאם לעובדה שלגבי חיילי מילואים הבינו שאם המדינה שלנו 

חפצה בחיילים שמשרתים במילואים, היא צריכה להתאים את התקופה 

הסטודנטיאלית שלהם לצורך של המדינה בשירות המילואים. באותה מידה, גם 

ראשונה להכיר בתקופה הזאת  בעניין הזה, אני חושבת שיש צורך לאומי ממדרגה

שבה אותן סטודנטיות לומדות ומביאות ילדים לעולם, לתת להן את כל הגיבוי של 

המדינה, כדי שהן תוכלנה גם ליהנות מחופשת לידה וגם לעמוד במועדי הבחינות, 

אם זה מועדים מיוחדים ואם זה הקלות, בתקופה שבה נשים צעירות עוברות טיפולי 

את הילדים שלהן. זה בעצם החידוש הגדול בהצעת החוק הזאת,  פוריות או יולדות

( )התאמות 4)דיון בהצעת חוק זכויות הסטודנט )תיקון מס'  ".ועל כך תבוא הברכה

עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה 

( )קריאה ראשונה(, ישיבה 576)הצעות חוק, חוב' מ/ 2011–במשפחת אומנה(, התשע"א

 (.30.3.2011, עשרה-השל הכנסת השמונ 234מס' 

 מחות בלימודי הרפואה  זכויות נשים בהת

משך התמחות בלימודי הרפואה קבוע בהתאם למקצוע הרפואי וזהה בין גברים לנשים. אף על פי כן, 

 -)נוסח חדש(, תשל"ז  המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית המופקדת על פי פקודת הרופאים

עדכנה את נהליה  ,על התכנון, הביצוע והפיקוח על מערכת ההתמחות של רופאים בישראל 1976

כי לצורך תקופת  ,שעניינו חופשת לידה לעובדת, וקבעה ,בחוק עבודת נשים 46בעקבות תיקון 

השבועות בתשלום או בחלק מהם, בהתאם למשך תקופת  14-ההתמחות, מכירה המועצה המדעית ב

במהלך  שבועות 14ת בהתאם לכך, הכרה של חופשת לידה בההתמחות במסגרתה ילדה המתמחה. 

. במילים זו של שנה ומעלה תובא בחשבון חודשי ההתמחות, ואין צורך להשלים תקופה מחותהת

שבועות חופשת הלידה ייחשבו כחלק מההתמחות.  14 , כיאחרות: נהלי המועצה המדעית קובעים

 זאת, על אף שהרופאה המתמחה לא ביצעה בהם ההתמחות בפועל.

 השונות הרלוונטית של נשים בספורט

 .א9הספורט הוכרה זכותן של נשים לשוויון וזו מעוגנת במפורש בחוק הספורט. סעיף גם בתחום 

 לחוק הספורט קובע חובת ייצוג הולם:

)א( בקרב העובדים וההנהלה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות  א.9

 1985-ואיגוד, המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה
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יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של  גופי ספורט(, –)בסעיף זה 

נשים בסוגי המשרות השונים, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראות סעיף זה 

נדרשת העדפת אישה תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בין שני המינים 

 הם בעלי כישורים דומים.

הזדמנות שווה לפעילות )ב( לחוק הספורט קובע חובה לקבוע הוראות בעניין מתן 10בנוסף, סעיף 

 נשים בספורט:

מתן הזדמנות שווה לפעילות )ב( בתקנונים כאמור ייקבעו הוראות בענין  .10

ייקבעו בהם כללי אתיקה מקצועית לשופטי ספורט,  וכן נשים בספורט

ים, בהתאמה לענפי הספורט, וכן אלמאמנים, למדריכי ספורט ולספורט

, בהתאחדות או 1999-התשנ"טלנושאי משרה, כהגדרתם בחוק החברות, 

 )הדגשה הוספה(. באיגוד, לפי העניין.

על איגודי הספורט מוטלת חובה לפעול על מנת להבטיח שוויון מהותי לנשים אשר בא לידי ביטוי 

 במתן הזדמנות שווה.

 5325/01הפסיקה עמדה על זכותן של נשים לשוויון בספורט ובכלל זה על תקצוב מתאים. בבג"ץ 

(, דן בית 2.6.2004)מיום  המועצה המקומית רמת השרוןנ'  .ן. לקידום כדורסל נשיםעמותת ל.כ

המשפט בשאלת הקריטריונים שנקבעו לצורך הקצאת תקציבים ותמיכות לגופי ספורט ברמת 

השרון. במסגרת העתירה הועלתה הטענה לפיה, על הרשות לפעול לפי מודל שקבעה הוועדה לתקצוב 

לצורך הטיפוח  "מתן דגש ,בין היתר ,אגודות ספורט ברשויות המקומיות ועל הקריטריונים לכלול

וקידום נשים בספורט". בית המשפט בחן את הקריטריונים שנקבעו ושלגביהם הוגשה העתירה ועמד 

 שקביעת הקריטריונים צריכה לתת ביטוי לשוויון ההזדמנויות לנשים:, על כך

נראה לי כי אימוץ הקריטריונים של משרד המדע, התרבות והספורט יהיה בגדר "

ים אלה יש ביטוי לצורך ב"העדפה משווה". צוין בהם כי פתרון סביר. בקריטריונ

"בסעיפים בתוכנית העבודה שבהם יש הפרדה בין גברים לנשים, יהיה ניקוד 

מצטבר לפעילות בתחום לגברים ולנשים בנפרד כאשר הניקוד המצטבר בכל תחום 

לפסק דינה של כב' השופטת, כתוארה אז,  17)פסקה  ".1.5-לפעילות נשים יוכפל ב

  מרים נאור(.

באותו עניין אומצו קריטריונים מסוימים כפתרון ביניים. באשר לצורך בפעולה מתקנת של 

 הקריטריונים הקיימים הוסיף כב' השופט א' ריבלין: 

תכלית זו של השגת שוויון בין קבוצות ספורט הגברים לקבוצות ספורט הנשים יש "

ת הקריטריונים למתן המשפט בקביע-בה כדי להצדיק את התערבותו של בית
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תמיכה.... לכך יש להוסיף במקרה שבפנינו את הצורך בפעולה מתקנת. במשך 

תקופה ארוכה ניתן יחס מועדף לספורט הגברים בהשוואה לספורט הנשים. 

הקריטריונים שגיבש משרד המדע, התרבות והספורט נדמים כשוויוניים וכעונים על 

ורך בפעולה מתקנת. כפי שמציינת דרישות הפסיקה. הם נותנים גם ביטוי לצ

עצמם לאמץ את אותם הקריטריונים של משרד  3-1חברתי, החליטו המשיבים 

המדע, התרבות והספורט, ולמצער כך הצהירו. קביעתנו כי יש לפעול לפי 

תפיסת המדיניות  קריטריונים אלו אין בה אפוא בנסיבות אלה, כדי לסתור את 

כן, כפי שציינה חברתי השופטת נאור, -על-הכוללת של המשיבות בסוגיה. יתר

הכול לפי כללי  –האפשרות לשנות קריטריונים אלה  1עומדת תמיד למשיבה 

לפסק דינו של כב' השופט א'  2" )פסקה המשפט המינהלי ולביקורת שיפוטית.

 ריבלין(. 

בות אימץ הוועד האולימפי בישראל את האמנה לשוויון מגדרי המשקפת מחוי 10.6.2018יום ב

 : , כדלהלןלקידום השוויון בין המינים בספורט. האמנה קובעת, בין היתר

הוועד האולימפי בישראל וכל נושאי התפקידים ובעלי העניין שאמנה זו חלה "

 –עליהם, מתחייבים לפעול לקידום ואכיפת 

הסרת חסמים: טיפוח השוויון בין המינים וחיזוק השתתפותן של נשים בספורט, 

 להשתלבותן המיטבית בספורט. החסמים הסרת כלתוך 

קידום מוטיבציה הישגית: קידום הלגיטימציה למוטיבציה חברתית להישגיות 

בספורט חובבני ותחרותי בקרב נשים כגברים, על מנת להגביר מעורבותן והישגיהן 

 בספורט העלית.

הכרה כי לספורטאיות צרכים שונים מאלה של ספורטאים ויש להכיר הכרה בשוני: 

 " )הדגשות הוספו(..בהם כתנאי לשוויון ולשיפור הישגיהן

לשונות הרלוונטית בין נשים לגברים והוועד האולימפי ערים  מהאמור עד כאן ניכר, שהמחוקק

 לנטרול השונות, מקום שיש צורך, ובכלל זה גם בתחום הספורט. יםופועל

בתחום הספורט המבוסס על יכולות פיזיות וביולוגיות, ניכרת עוד יותר השונות הרלוונטית שבין 

 נשים לגברים. 

מעבר להבדלים האנטומיים, הפיזיים והביולוגיים בין נשים לגברים, נשים, הן היחידות שיכולות 

וגם אם  ללדת. מדובר במאפיין בולט, אשר משפיע על יכולתה של האישה בשלב כזה או אחר

 תקופה קצרה בלבד במהלך ההיריון ולעיתים לאחריו. ל
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כאשר מדובר בתחום הספורט שהוא תחום הישגי המבוסס, בין היתר, על יכולות פיזיות, ובשים לב 

לכך שגיל ההשתתפות בספורט ההישגי והמקצועני וגיל הפוריות לרוב חופפים, יש להריון השפעה 

 פורטאית. על הישגיה המקצועיים של הסניכרת 

 

 .Wהספורט ההישגי על תחומיו מתאפיין לרוב בתקופת זמן מוגבלת, בהתאם לענף הספורט )ראו:

D. Witnauer, R. G. Rogers & J. M. Saint Onge "Major league baseball career length in 

the twentieth century" Population Research and Policy Review. 26(4), 2007: 371-386; J. 

Baker, D. Koz, A.M. Kungl, J. Fraser-Thomas "Staying at the top: playing position and 

performance affect career length in professional sport" High Ability Studies, 24(1), 

2013: 63-76; P.A. Groothuis, J. R. Hill, "Career Duration in the NBA" Journal of Sports 

Economics; Thousand Oaks, 19(6), 2018: 873-883. .) 

עבור ספורטאים רבים העיסוק בספורט ההישגי מהווה מקור פרנסה )גם אם לא מקור בלעדי(. כך 

למשל, בארצות הברית, כבר בשלבים המוקדמים, סטודנטים ספורטאים לומדים על בסיס מלגות. 

מוסד הלימודי מעוגנים בחוזים המבוססים על הישגים היחסים בין הסטודנט הספורטאי ל

 ספורטיביים. 

 גם בישראל רואים את הספורט ההישגי כעיסוק: 

נכון, שאגודות הספורט היום אינן כבר כולן אגודות חובבים העוסקות בספורט "

לשמו, ואין זה סוד, כי הספורט הפך לעסק, שבו מועסקים שחקנים בשכר לא קטן 

אגודת ספורט רמת נ'  הנפלד 496/88" )ע"א ה לאגודה בתמורה.ומועברים מאגוד

 (.31.12.1988, מיום השרון

 ובמקום אחר:

... למושג  757/79...אם אשתמש במבחנו של כב' השופט וינוגרד בה"פ )ת"א( "

שעצם מהותו הוא התעסקות לשם פרנסה...', נראה לי  -'עיסוק' לאמור: 'עיסוק 

ימינו, בין שחקן טניס שולחן העוסק בכך כספורט לשמו... שיש לאבחן, בישראל של 

ולבין שחקן כדורגל שמקבל תמורה כספית מהאגודה שבמסגרתה הוא משחק עפ"י 

כמו מכנס... הייתי מציע  -חוזה שנחתם ביניהם, והמתפרנס ממשחק הכדורגל 

נון לאמץ פרשנות רחבה יותר למושג 'עיסוק', כשאנו דנים ובוחנים את תוקפו של תק

מסעיפיו לשם הכרעה בשאלה, אם יש בכתוב  של גוף וולנטארי או של סעיפים

במסמך שכזה משום הגבלת חופש העיסוק ואם לאו. 'עיסוק' נראה לי, ככולל כל 
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פעילות שיש לה ערך כלכלי ושיש בה אלמנט של קביעות או יציבות מבחינת עושה 

 (.31.10.1983, מיום ל בישראלההתאחדות לכדורגנ'  מכנס 906/83" )ה"פ הפעילות...

כיוון שהעיסוק בספורט מקצועני מוגבל בזמן, מלכתחילה נוטים הספורטאים להתחייב לאותו 

עיסוק לאותה תקופה. נשים ספורטאיות אף הן נוטלות על עצמן את אותה מחויבות. אלא, 

יל ההשתתפות במידה רבה לג ףהפוריות, החופ שמחויבות זו שונה בין ספורטאית לספורטאי. גיל

בספורט הישגי ומאפייני הספורט ההישגי, מאלצים נשים לבחור בין רצונן ליטול חלק בתחרויות 

 לבין רצונן לממש את זכותן להורות והן דוחות את רצונן להביא לילדים לתקופות מאוחרות יותר.

 לעיתים ותהן נאלצ. אינה בחירה אמיתית, כי אם "הרע במיעוטו"הבחירה  עבור נשים ספורטאיות

 מקור פרנסה.  ,, שהוא, בין היתרהישגילבחור בין הזכות להורות לבין המשך העיסוק בספורט 

איסור . חל התפיסה של משפט העבודה הישראלי הוא בהגנה על זכויות עובדת בהיריון ולאחר לידה

הזכות להורות והזכות להפלות עובדת בשל היריון, לידה והורות במסגרת הזכות לשוויון בתעסוקה. 

 : בכפיפה אחתר אמורות לדולחופש העיסוק של האישה 

כפייתה של אישה לבחור בין המשך תעסוקה, תוך הגשמת ציפיותיה הכלכליות "

הלגיטימיות, לבין הגשמת זכותה לאמהּות, אינה מתיישבת עם התפיסות הערכיות 

משרד נ'  קו לעובד 11437/05" )בג"ץ חוקתיות של החברה בישראל.-והמשפטיות

 (.40, פסקה 13.4.2011, מיום הפנים

בדומה לזכותן של נשים לחזור למקום העבודה ולשמור על מעמדן ותפקידן במקום העבודה קודם 

   לחוק עבודת נשים(, ההתייחסות לנשים בספורט ולזכויותיהן צריכה להיות דומה. 9להריונן )סעיף 

 ,להביא לכךים בתקופות של היריון וחופשת לידה עלולהכרה אי אי מתן הזדמנות שווה לנשים ו

 שה המבקשת להביא ילדים לעולם, לא תוכל להתחרות. ישא

בשונות הרלוונטית שלהן, היא אך כללים המכירים הכרה במאפיינים הפיזיים של נשים ויצירת 

 תוצר טבעי של מדיניות השואפת ליצירת שוויון זכויות בספורט.

במאפיינים הפיזיים ככאלה היוצרים "שונות רלוונטית" בתחום הספורט ועל  ניתן ללמוד על ההכרה

 למאפיינים אלה מ"ספורט הנכים". הכללים התאמת 

חוקי ספורט הנכים מותאמים למאפיינים הפיזיים של ספורטאים בעלי מוגבלות. חוקי הספורט 

 "הרגילים" שונו לצורך התאמתם. 

פראלימפיים נקבעו תקנות מיוחדות לספורטאים בתקנות הוועד האולימפי של המשחקים ה

הפראלימפיים ומותאמות להם. תקנות אלה אמנם מהוות נגזרת של תקנות המשחקים האולימפיים. 
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בתקנות הוועד האולימפי של המשחקים הפראלימפיים נקבע בסעיף ההגדרות שההנחיות של  ,אולם

 הקובעות אלו הן שנקבעו והותאמו לנכיםהוועד האולימפי הרגיל הן הנחיות בלבד ואילו, ההנחיות 

(World Para Athletics – Rules and Regulations 2018-2019:)  

 

“PART C - WORLD PARA ATHLETICS COMPETITION RULES 

Interpretation – where a number appears in brackets next to the 

heading of any of the following Rules it shall generally refer to the 

corresponding IAAF Rule. This is for guidance only and the IAAF rule 

must not be used to determine any issue at an WPA Recognised 

Competition (see Part – B 3.1.2), except in the limited number of places 

where these Rules clearly specify that the IAAF Rule shall apply.” 

חוקי ענפי ספורט הנכים מותאמים למאפיינים הפיזיים של השחקנים. בענף הכדורסל שינו את חוקי 

לייחודיות השחקנים. קיים חוק האוסר על השחקנים לגעת יותר  מםהמשחק על מנת להתאי

מפעמיים בגלגלי הכיסאות ללא כדרור. בנוסף, כל אחד מהשחקנים בקבוצת הכדורסל מקבל ניקוד 

וככל שמידת נכותו של השחקן חמורה  4.5על פי מידת נכותו. הנכות הקלה ביותר מקבלת ניקוד של 

. בכל זמן נתון במהלך המשחק מותר למאמן הקבוצה לשלב 1.0יותר, הניקוד יורד עד לניקוד של 

 באתר פדרציית כדורסל הנכים העולמית(. -חוקי המשחק ) .במצטבר 14.0שחקנים המנוקדים עד 

בדומה לקביעת חוקי ספורט המותאמים למאפיינים הפיזיים של ספורטאים בעלי מוגבלות, כך מן 

 תאמים למאפיינים הפיזיים של נשים.הראוי לקבוע חוקי ספורט וקריטריונים המו

כדי לראות בהיריון ובלידה משום נכות, פציעה או מחלה, אלא מאפיין פיזי זו באמירה שאין יודגש, 

 הרלוונטי לנשים בלבד. 

 ,הרואה היריון כמחלה או פציעה אינה שוויונית, אלא נגזרת ממדיניות קיימתקביעת מדיניות 

ולא מתוך הכרה בשונות הרלוונטית של נשים. מדיניות כאמור מאפיינים גבריים  פי-על שנקבעה

 במודל של "עיוורון למין": תאינה מבחינה בשונות בין נשים לגברים ולמעשה נוקט

מודל זה )מודל העיוורון למין( גורס התייחסות זהה לנשים ולגברים, ויוצא מתוך "

לבני שני המינים יכולת תפקוד זהה. לפי תפיסה זו, ייחשב היריון   הנחה כי

כמוגבלות שוות ערך למחלה של גבר. אימוץ מודל זה כרוך בדרך כלל בבנייתה של 

. בתכנונה נלקחים כמובן בחשבון צרכים שונים פי יכולת הגבר-המערכת על
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צורכיהן אך אין מתחשבים בהמשותפים לכל בני המין האנושי, נשים כגברים, 

פי מודל זה, מערכת שלחברה אינטרס בפעולתה -. עלהמיוחדים של נשים

האופטימלית תהיה רשאית לסגור את הדלת בפני נשים, אם יסתבר כי בשל צורכיהן 

ותכונותיהן צפוי משך פעילותן להיות קצר ממשך פעילותם של גברים )וזאת לרבות 

דין מעניק להן, בקשר להיריון, ידי נשים בפריוויליגיות שה-בשל עשיית שימוש על

לידה וכיוצא באלה פונקציות נשיות(. המודל הסימטרי עלול אפוא למנוע או לצמצם 

במידה ניכרת העסקה של נשים במערכות חיוניות... לדעתי, הפתרון לקשיים 

הגשמת פי מודל זה, -שמעוררים שני המודלים הקיצוניים מצוי במודל ביניים. על

ם מחייבת תכנון מערכתי שייקח בחשבון את צורכיהן הייחודיים השוויון בין המיני

של נשים. האינטרס בהבטחת כבודן ומעמדן של נשים, מחד גיסא, ובהמשך קיומה 

שלא למנוע  –ככל שהדבר ניתן  –של החברה ובגידול ילדים, מאידך גיסא, דורש 

הטבעיות מנשים את האפשרות למצות את יכולתן ושאיפותיהן אך בשל הפונקציות 

המיוחדות להן, ובכך להפלותן לרעה מגברים. יש להתאים את המוסדות החברתיים 

 15, פסקה  בג"ץ אליס מילר" )לצורכי האישה. –לרבות ההסדרים המשפטיים  –

  .לפסק דינה של כב' השופטת ד' דורנר, הדגשות הוספו(

יניות של "העדפה מתקנת", זאת ועוד, הכרה במאפיינים הפיזיים של נשים אין פירושה נקיטת מד

טרול פציעה או מחלה, אלא מדיניות של נשכאמור, אין בה צורך. שכן, אין לראות בהריון נכות, 

 לשונות הרלוונטית של נשים לצורך השגת שוויון: מיםהשונות הרלוונטית ויצירת כללים המתאי

רים שבין כמו בכל סיווג לקבוצות, אין שתי קבוצות יכולות להתאים לכל קשת המק"

 שני הקצוות. ישנם מקרים הנופלים באופן ברור לגדר אחת הקבוצות וניתן לקבוע

 בנקל אם קיימת הפליה אם לאו. לעומת זאת קיימים מקרים שיוכם לאחת משתי

הקטיגוריות איננו מובן מאליו ואיננו מספיק. מקרים אלה מצריכים סיווג משנה. 

ות היא רלוואנטית יש לחלק לשתי נראה לי, כי את קבוצת המקרים שבהם השונ

קבוצות משנה: האחת, קבוצה שבה השונות הרלוואנטית איננה ניתנת או איננה 

ראויה לניטרול; והשנייה, קבוצה שבה השונות הרלוואנטית ניתנת וראויה לניטרול 

כדי להשיג שוויון. בחלוקה כזו אין אנו עוסקים בהעדפה מתקנת במשמעותה 

שערי תחום זה או אחר בפני קבוצה שאותו תחום היה סגור  המובהקת, שבה פותחים

בפניה גם אם חברי קבוצה זו מתאימים פחות מאחרים לתפקד באותו תחום. דרך זו 

ננקטת כדי לתקן עיוות היסטורי, סטיגמה חברתית, דעות קדומות וכיוצא בזה.... 

הם או בהעדפה מתקנת נדרשות הימנעות מהבחנה בין מי שאינם שווים בכישורי

באשר  –בהתאמתם והתייחסות שווה כלפיהם, כדי לתקן עיוות חברתי. עמדתי 

שונה בכך שהיא מעמידה דרישה לניטרול השונות בין בעלי  –לעובדות שלפנינו 

ידי הקצאת משאבים שייצרו תנאים אשר יציבו עמדת זינוק -כישורים שווים על

א שנתונים שאינם ממהותו שווה לשניים המתאימים באותה מידה לאותו תפקיד, אל
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ענייננו נופל לקבוצה השנייה, שבה של התפקיד חוסמים את דרכו של אחד מהם. 

, בג"ץ אליס מילר" ).ניתנת השונות הרלוואנטית לניטרול וראויה היא להיות מתוקנת

 (., הדגשה הוספהכהן-לפסק דינה של כב' השופטת ט' שטרסברג 5פסקה 

מיניים אינם רלוונטיים בספורט, היות שנשים מתחרות עם -יהיו שיטענו, כי ההבדלים הבין

עמיתותיהן הנשים ולא עם גברים ואין מקום להעניק לספורטאיות הנכנסות להיריון "פטור 

 שהן מתחרות מול נשים.  ,מקצועי" או הקלות כלשהן בשל הריונן ולו בשל העובדה

דעתי שונה. השונות הרלוונטית הנבחנת בתחרות עצמה, אינה זהה לשונות הרלוונטית באימוץ 

. נדרש תיקון ,מבוססים על מודלים גבריים ולפיכךכללי התחרות והכללים הנוגעים לתחרות. שכן, 

 בכללי התחרות. כשם שיש הפרדה בין מינים לעניין התחרות, כך נדרשת גם הפרדה בין המינים 

הטניסאית סרינה וויליאמס שעורר דיון ציבורי נרחב בעולם, פרשת זה ראוי להזכיר את בהקשר 

האם איגודי הספורט שמנהלים את תחרויות הגראנד סלאם )תחרויות הטניס  –נוכח השאלה 

היוקרתיות בעולם( ובכלל זה התאחדות הטניס לנשים צריכים לאפשר לוויליאמס לשמור את 

 ו הגיעה קודם להפסקת השתתפותה בתחרויות עקב הריונה.הדירוג העולמי האחרון אלי

וויליאמס נמנית שנים רבות על ספורטאיות הצמרת העולמית בתחום הטניס ודורגה במשך סרינה 

עקב הריונה, הלידה ואי השתתפותה בתחרויות במשך כשנה,  ,2018שנים במקום הראשון. בשנת 

 ופן שחייב אותה להיאבק מחדש על דירוגה. בא 453 -ירדה וויליאמס בדירוג העולמי למקום ה

מאפשרת לנשים שלא התחרו עקב הריונן להיכנס (   WTA)מדיניות התאחדות הטניס לנשים 

לתחרות על בסיס דירוגן הקודם. עם זאת, הן אינן יכולות לשמור על דירוגן ונאלצות להיאבק עליו 

אים שהיעדרותם נמצאה מוצדקת, מחדש. זאת, למרות שלפי חוקי הטניס, קיימת אפשרות לספורט

 לשמור על דירוגם.

האם לאפשר לה  ,איגודי הטניס בתחרויות הגראנד סלאם היו חלוקים בדעתם במקרה של וויליאמס

לשמור על דירוגה הקודם. בעוד שפדרציית הטניס הצרפתית סירבה לאפשר לוויליאמס לשמור על 

אי ומארגני תחרות הטניס בווימבלדון, כן הדירוג באליפות צרפת הפתוחה, איגוד הטניס האמריק

 אפשרו לה לשמור על דירוגה הקודם, וזאת חרף העובדה שלא התחרתה במשך למעלה משנה. 

ליאמס עורר הד ציבורי רחב בעולם הטניס וספורטאיות טניס נוספות ברמתה יוו סרינה המקרה של

לשמור על דירוגה, ואף קראו לאמץ מדיניות וקריטריונים ה של וויליאמס תמכו בהחלטה לאפשר ל

 מתאימים לספורטאיות טניס מקצועני. 

העולמי לצאת בהצהרה לפיה, על רקע פרשת וויליאמס וקריאותיהן של  WTA-את ה הוויכוח הוביל

שחקניות הטניס, ננקטים מהלכים להתאמת המדיניות בספורט הטניס למאפיינים הנשיים )ראו 
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-WTA (http://www.wtatennis.com/news/focus-wta-בהרחבה: אתר האינטרנט של ה

maternity-leave-policy-rankings-and-seedings.) 

אמס מדגים את המגמה הרצויה לשינוי והתאמה של חוקי הספורט יווילסרינה  המקרה של

למאפיינים נשיים. אולם, אליה וקוץ בה, שכן המקרה של וויליאמס אמור להיות הכלל ולא החריג, 

וויליאמס קיבלה את הזכות לשמור על דירוגה בשל יכולותיה ומעמדה בספורט העולמי. בנוסף, 

על בסיס מדיניות שחלה על גברים ונשים כאחד, ותוך  היבלה את הזכות לשמור על דירוגוויליאמס ק

דהיינו  –השוואת מצבה למקרים של פציעה או מחלה. אף אם התוצאה האופרטיבית של המדיניות 

ששינוי  ,שמירה על הדירוג, היא תוצאה זהה, הרי שהמדיניות אמורה להיות שונה. הציפייה היא

 .ייחודיים להןרט ייעשה כלפי כל הנשים ועל בסיס מאפיינים פיזיים המדיניות בספו

אימצו מדיניות המותאמת לסטודנטיות בארצות הברית  מוסדות להשכלה גבוההיצוין, ש

ספורטאיות ובכלל זה נותנת מענה לנשים בהריון ומאזנת בין זכויותיהן כספורטאיות לבין זכויותיהן 

 לממש את הורותן.

הקובע איסור מקיף   Civil Rights Act of 1964של   Title IXית אימצה את החקיקה האמריקא

גברים. לקובע שוויון בהקצאת משאבים בין ספורט הנשים  Title IXעל אפליה בין המינים בחינוך. 

 ,לא נותרו במסגרת של הקצאת משאבים והיוו את המסגרת הנורמטיבית Title IXההשלכות של 

התחשבות עיצוב מדיניות רחבה המתייחסת לנשים בספורט תוך ל ,יחד עם חוקים אחרים

 מאפייניהן הייחודים של נשים. ב

 .( קובעת מדיניות המותאמת לסטודנטיות ספורטאיותNCAAהתאחדות ספורט הקולג'ים הלאומי )

מפרסם מעין מנשר מדיניות והנחיות למוסדות לימוד בדבר סטודנטיות ספורטאיות  NCAA -ה

 לך ההיריון ולאחריו:זכויותיהן במה

"Introducing the NCAA Model Pregnancy and Parenting Policy: The 

NCAA Model Pregnancy and Parenting Policy (“Model Policy”) is 

designed to provide information and resources to member institutions 

and their student-athletes to effectively meet the needs of student-

athletes dealing with a pregnancy. It will improve compliance with 

federal law and NCAA bylaws, and help institutions create a safe, 

healthy environment while fulfilling their educational missions. The 

Model Policy is intended to provide clear guidance for all members of 

the athletics department, including administrators, coaches, and 
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athletic trainers, as well as for parents, and most of all, the student-

athletes…The Model Policy is fully in accord with the NCAA’s 

purpose. It is based on an ethic of care, to ensure that pregnancy is 

treated consistently with the broad goals that all student-athletes work 

toward graduation, that physical and mental health issues be managed 

appropriately, and that all policies are fair to both men and women. 

Policies that are hostile to pregnancy and parenting – whether 

deliberately or inadvertently - pose obstacles to a student’s academic 

goals. In extreme cases, those obstacles may pressure a student-athlete 

to have an abortion or to jeopardize her health by not getting medical 

care and hiding a pregnancy in order to compete. Given appropriate 

monitoring and support systems, pregnancy and parenting are 

compatible with successful intercollegiate athletics, and many athletes 

have achieved success after the birth of their children. An athletics 

department’s compassionate, fair treatment of pregnancy can help 

prevent health problems, facilitate a smooth transition back to 

successful athletic participation, and make continued academic 

progress more likely." (NCAA – Gender Equality: Pregnant and 

Parenting Students-Athletes, Resources and Model Policies, pp. 5-6) 

במסגרת מדיניות זו ישנה התייחסות לתהליך של ליווי סטודנטיות בהיריון על מנת שתוכלנה 

ריון ולאחריו. יהמבחינה רפואית, במהלך ה להמשיך ולהתאמן באופן מפוקח וככל שהדבר אפשרי

 ,מיוחדים של נשיםם בין גברים לנשים ומאפייני השונימצוינים  עת ההנחיות והמדיניותבקבי

 ,שחוזים של מוסדות השכלה עם סטודנטיות, נחיותההות מהות. בכלל זה קובעיכתוצאה מהיריון וא

 . היריון רקע עליכללו סעיפים מפלים שמקבלות מלגות לימוד ספורט לא 

 Federal Protection Againstהאפליה בחינוך בארצות הברית )חלק מחוקי איסור כבנוסף, 

Pregnancy Discrimination Title IX) למוסדות ההשכלה  ותאיסור אפליה ומור ות ההנחיותקובע

 להחזיר את הסטודנטיות לאחר היריון לאותה עמדה ספורטאית בה היו קודם להיריון:

"A Student-Athlete with a Pregnancy-Related Condition Must Be 

Provided with the Same Types of Modifications Provided to Other 
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Student-athletes to Allow Continued Team Participation… A Student-

Athlete Whose Athletic Career is Interrupted Due to a Pregnancy-

Related Condition Will Typically Be Entitled to a Waiver to Extend 

Her Athletic Career… A Student-Athlete Who Has Taken Leave for 

Pregnancy Related Conditions Must Be Reinstated." (NCAA – Gender 

Equality: Pregnant and Parenting Students-Athletes, Resources and Model 

Policies pp. 32, 34, 40). 

משווה את זכויותיהן של נשים  ,בדומה למקרה של סרינה וויליאמס , NCAA -המדיניות שקובעת ה

שהשוואה זו היא רק באופן עם זאת נראה, בהריון לזכויותיהם של סטודנטים עם פציעה או מחלה. 

 NCAA -מתן הזכויות, אך לא ברציונליים ובתפיסה העומדת מאחורי השוואת זכויות זו. ה

הריון אינו מחלה ומעודדים נשים לקחת חלק בספורט ההישגי לבחירתן )בכפוף לאישור מדגישים ש

 רפואי(:

"When a woman becomes pregnant, many coaches and athletes assume 

that her life as a competitive athlete is over. Plain and simple, this is a 

myth. Unlike a knee injury, pregnancy is normal and healthy for the 

female body. Although pregnancy may require temporary 

accommodations, there is no evidence that post-partum women are not 

capable of returning to and even improving upon their athletic form. It 

is helpful to equate pregnancy with temporary disabilities when 

considering legal protections and discrimination, since men do not 

experience pregnancy, but it is an unhelpful comparison when the 

comparison limits athletic aspirations. In fact, most athletes who are 

mothers report pregnancy as a positive event physically, adding to 

their strength and stamina… Similarly, the idea that women athletes 

who receive proper prenatal care and emotional support can continue 

to progress with their athletic careers, is a change in mindset partially 

attributed to Title IX. As the average age of the elite female athletes 

has increased, it is probably not surprising that a significant number of 

them have also combined their athletic careers with pregnancy, 

childbirth and parenting. On the 2008 Olympic Team, 20 team 
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members were mothers, with at least two giving birth within a year of 

their Olympics performances. They come from all types of athletic 

disciplines, from sprinters and endurance athletes, from weight lifters 

to gymnasts, from individual to team athletes, including those 

participating in contact sports." NCAA – Gender Equality: Pregnant and 

Parenting Students-Athletes, Resources and Model Policies pp. 93-94). 

יות בישראל נחוצה פעילות שתוביל לשינוי מדיניות הספורט כלפי נשים לצורך הגשמת שוויון זכו

מהותי. בדומה לחובה המוטלת על גופים המחויבים בייצוג הולם של נשים לפעול באופן אקטיבי על 

כך, ועל מנת להבטיח ייצוג הולם ושוויון הזדמנויות אמיתי . מנת לאתר נשים לתפקידים רלוונטיים

לתקן את להטיל על הגורמים הרלוונטיים לפעול באופן אקטיבי ובכלל זה מן הראוי לספורטאיות, 

תקנונים המותאמים לספורטאיות. היעדר התייחסות למאפיינים נשיים היא היוצרת אפליה. באופן 

 דומה ומקביל להיעדר הקצאת משאבים המהווה אפליה:

...כאשר מגזר מסוים באוכלוסיה לא מתוקצב כלל או לא מתוקצב על פי שיעורו "

ארז, -צאה על אפליה )ברקהיחסי באוכלוסייה, הדבר עשוי להעיד על פי מבחן התו

(.... לעתים אפשר שתוטל על רשות מנהלית חובה לנקוט 700משפט מינהלי, בעמ' 

צעדים מיוחדים, אף אם הם כרוכים במאמץ נוסף ובמשאבים נוספים, כדי להנהיג 

שוויון... לעיתים אף תוך שימוש ב"נשק כבד" בדמות תיקון אקטיבי, העדפה 

המשפט מוצא כי שערי הכניסה למגרש טובים  מתקנת וצדק חלוקתי. יש ובית

וראויים, אך הקבוצות שנכנסו למגרש וכבר עלו לכר הדשא, אינן נהנות מיחס שווה 

" בינן לבין עצמן ויש מקום להתערבות, וזו נעשית באספקלריה של המשפט המנהלי.

 , מיוםעיריית ירושליםנ'  הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות 343/09)עע"ם 

 (.48, 47, פסקאות 14.9.2010

להגשמת עקרון שוויון  יםהתעלמות והיעדר התייחסות למאפיינים של נשים בהיריון חוטא

ח הוראות חוק והתייחסות ספציפית כזו נדרשת ומתחייבת הן מכהזדמנויות לנשים בספורט. 

 הספורט והן מכוח האמנה של הוועד האולימפי. 

 : בג"ץ מילרפט א' מצא בבהקשר זה יפים דבריו של כב' השו

נועדו לשכנענו כי שילובן של נשים ... הטעמים התכנוניים שעליהם כבר עמדנו"

אם לחששות  ,תמהני ...ביצוע-במסגרת התכנונית הפעילה של צוותי האוויר אינו בר

גם אם ההנחה היא כי תרומתה הממוצעת הכוללת של טייסת  הללו יש יסוד איתן...

תהיה פחותה משל טייסים גברים, הרי זה  –ורצף השירות  מבחינת משך השירות –
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שוני הנובע מהיותה אישה. שוני זה, שאין לזוקפו לחובתה, ניתן להביאו בחשבון 

 לפסק דינו של כב' השופט א' מצא(.  20-21" )פסקה במסגרת התכנון...

לנשים בקורסי טיס, בדומה לאופן בו סבר כב' השופט מצא שיש להלך לצורך השגת שווין הזדמנויות 

 תכנון ועיצוב תקנוני הספורט.עת כך המאפיינים הפיזיים של נשים צריכים להילקח בחשבון ב

 סוף דבר

 בעולם הספורט עניינה של העתירה שלפנינו הוא באמות המידה לתרגום השוני שבין נשים לגברים

 לנורמות משפטיות. 

 . הסיוף בישראל עבור איגודאין זה מתפקידו של בית המשפט לקבוע קריטריונים 

" כל שנה בקיץ, לקראת העונה הקרובה קובעים את הקריטריונים..."שציין בדיון,  ב"כ המשיב

 10" )עמוד שיהיה דיון מערכתי בספורט הישראלי...לפרוטוקול(. כמו כן, שימליץ, " 9)עמוד 

 לפרוטוקול(.

בוע את בפסק הדין, עת יבוא לקאין אלא לקוות, שהמשיב יעלה לדיון במוסדותיו את האמור 

   ( וכי יהווה דוגמא ומופת לענפי ספורט אחרים. 2019 – 2018הקריטריון לעונה הקרובה )

 בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 

 

 בהעדר הצדדים., 2018יולי,  16 , ' אב, תשע"חד  ניתן היום,

          

 

 

 

 


