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  *על מס והדרה קהילתית בשוק העבודה

  מאת

  *** ואורי וייס**ברק אתיר�

מאמר זה . פליה ודיני המס נתפסי
 כתחומי
 נפרדי
 ומרוחקי
 זה מזההדיני מניעת ה

פליה הפליה האתנית ואת ההמראה שמס הכנסה ומס חברות דווקא מגבירי
 את ה

 אתנית הפליה להפחית אפשרכיצד : עלה את השאלהיהמאמר . המגדרית בשוק העבודה

רגולציה והסתמכות על השוק :  ידו� בתשובות השונות,ומגדרית בשוק והעבודה

 האתנית והמגדרית בשוק הפליה להפחית האפשר: ואז יציג תשובה משלו, החופשי

  . מס ההכנסה ומס החברותתהפחתבהעבודה 

 מציירת 1, גודל הכנסתה של פלוניתלפילפיה שיעור המס עולה ש, שיטת מדרגות המס

וללא ,  החזקות לטובת�קבוצות האוכלוסייהאת המס כנטל כלכלי הנישא על שכמ� של 

כ� הגדלת תקציב המדינה על נוס� . של הקבוצות החלשות בחברה, עזרת� הרבה

 השכבות החלשות בחברה למוסדות הממשל  והיזקקות� שלבאמצעות הטלת מס

ניקות לדיני המס את החזות של  החזקות מעהשכבות  יותר משנזקקות לה
תמיכתולו

לכ� במבט מהיר דיני . מכשיר שלטוני המוביל לחלוקה מחדש פרוגרסיבית של העושר

 
המס נחזי
 כמנגנו� חלוקתי חשוב שהווקטור המרכזי שבו פועל להקטנת הפערי

  . הכלכליי
 והחברתיי
 בי� חלקיה השוני
 של החברה האזרחית

 של מס ניכרדיסקרמנטיבי �צביע על אפקט רגרסיבימאמר זה מ, ובניגוד לגישה רווחת ז

 באמצעות.  בשוק העבודההפליהה
 עלולי
 לגרו
 להגדלת ה: הכנסה ומס חברות

 דיני המס על תמריצי עובדי
 ומעסיקי
 אנו מבקשי
 לחשו� וקטור 
 שלבחינת השפעת

 
אלו� ל, לאהוד גוטל, לאבי טבח, איתי אליאבלעל הערות ושיחות חשובות אנו מבקשי
 להודות   *

, ליוס� אדרעי, טליה פישרל', תלהנרי סמי, דות� אוליאורל, דוד גליקסברגל, לאס� לחובסקי, הראל
ב�  עדיל, ח��סיו� ברל, נגה בליקשטיי�ל, מנח
 פסטרנקל, לואיס קפלול, ישראל אומ�ל, יור
 מרגליותל

. משפטי
  ולחברי מערכת כתב העתשרו� חנסל, שגיא צביר�ל ,ארו' קנתל ,עמרי ידלי�ל, עמית זקל, זאב
הסדנה  למשתתפי, 2010לי למשפט וכלכלה כמו כ� אנו רוצי
 להודות למשתתפי הכינוס הישרא


באוניברסיטת  למדיניות מסי
 באוניברסיטה העברית בירושלי
 ולמשתתפי הסדנה במדיניות מסי
מאמר זה זכה בפרס מטע
 האגודה לחקר יחסי עבודה ובפרס מנח
 גולדברג של האגודה  .אביב�תל

  .הישראלית למשפט העבודה ולביטחו� סוציאלי
**   
רועי ' ופרופ) אוניברסיטת הרוורד(' הנרי סמית' בהנחיית פרופ,  תלמיד תואר שלישי,ברק אתיר

 .אביב�אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטי
, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמי
, קרייטנר
הפקולטה למשפטי
 , אהוד גוטל' ישראל אומ� ופרופ' בהנחיית פרופ, תלמיד תואר שלישי, אורי וייס  ***

 . בירושלי
האוניברסיטה העברית,  לחקר הרציונליותוהמרכז
מנח
  (Ï‡¯˘È· È˙˜ÂÏÁ ˜„ˆ261 " ההשלכות החלוקתיות הנסתרות בדיני מיסי
"צילי דג�  ורא  1

ˆ„˜ " יישו
 חלקי ובעייתי של מודל מס הכנסה שלילי בישראל" מרגליות ור
י; )2000, מאוטנר עור�
Ï‡¯˘È· È˙˜ÂÏÁ 283 ,284 )מאוטנר עו 
 ,Michael L. Roberts & Peggy A. Hite; )2000, ר�מנח

Progressive Taxation, Fairness and Compliance, 16 L. & POL’Y 27 (1994).  
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ה של מנוגד לזה המקובל ולטעו� כי יש בשיעור מס גבוה להוביל דווקא להרחבה והעמק

 נראה כי 2. המבוססת על מגדר ומוצא אתניהפליה השיטתית בשוק העבודה כהפליהה

באופ� זה אנו מבקשי
 . השפעתו של וקטור זה חזקה יותר ככל שהמס גבוה יותר

 לצדו של המחקר בתחו
 דיני המס ולטעו� כי הפליהלהעמיד את המחקר בתחו
 דיני ה

מאמר זה . אפקט המפלה של דיני המס בחשבו� את הלהביאדיני המס ראוי  בהסדרת

תרבותי בתחו
 דיני המס באמצעות החברתי וה, מבקש להרחיב את השיח הביקורתי

הצפת
 של רווחי ההתנהגות המפלה במקו
 העבודה וניתוח השפעת
 של דיני המס על 

  .כוח
 של רווחי
 אלו בעיצוב מבנה שוק העבודה

¯·„ Á˙Ù. ‡ .‰ ÈˆÈ¯Ó˙‰ÈÏÙ‰Ù· ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÒÓ‰ È�È„ ˙ÓÊÈ¯. 1 . הפליהרווחי 

 הפליה מצדשיעור המס ו. 3;  שיעור המס והפליה מצד המעסיקי
.2; כהכנסה זקופה

;  שיטתית כסיגנל לאיכותהפליה. Â ÌÈÓÚË ˙ÂÙ„Ú‰‰ÈÏÙ‰˙È˙ËÈ˘ . 1. ·; עובדי
ה

מנגנוני
 . ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙Â˜È�ÎË‰ÈÏÙ‰. 1 . ‚; בי� שוויו� לקהילה .2

; יותימיסו�מנגנוני
 להתערבות במסגרות פני
. 2; מיסוייות�במסגרות חו�להתערבות 

ÌÂÎÈÒ.ÁÙÒ� .  

  פתח דבר

היא  4.האד�פוצעת את כבוד היא  ומשווע עוול היא 3העבודה בשוק ומגדרית אתנית הפליה

 
לכ� .  שיטתית קבוצות מופלות יהיו ככלל ג
 חלשות כלכליתהפליהבשוק עבודה המתאפיי� ב  2

ות� קבוצות בגלל האפקט האינטואיציה הראשונית היא שמסי
 גבוהי
 פועלי
 לטובת� של א
בעבודה זו אנו באי
 לאתגר את . הפרוגרסיבי של העברת העושר המתבצעת באמצעות המס

שירע ע
 אות� קבוצות , אפקט מפלה של המס:  על ידי הצבעה על אפקט נגדיהזאתהאינטואיציה 
   .חלשות

עבודה הישראלי היא מגדרית וגזעית בשוק ה,  אתניתהפליהאחת האינדיקציות הבולטות לקיומה של   3
 אגורות על כל שקל שגברי
 80העובדה שנשי
 משתכרות בממוצע : "פערי השכר הקיימי
 בשוק זה


 אגורות על כל שקל שעובדי
 יהודי
 65ובני המיעוט הערבי משתכרי
 בממוצע , משתכרי

רו�  שראו. "המעידה על הצור� הדחו� לקד
 מנגנוני
 שיסייעו לצמצ
 פערי שכר אל, משתכרי

  ).2006( 204, 189 ל ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ "רגולציה של שיחות בי� עובדי
 על שכר
"מרגליות �רבי�
104/87� " ב� בבגופטעל פגיעת ההפליה בבסיס המבנה החברתי ראו דברי הש  4 Â·� � '˙È· ÔÈ„‰ 

Èˆ¯‡‰ ‰„Â·ÚÏ ,היא. ההפליה היא נגע היוצר תחושת קיפוח ותיסכול): "1990 (760 ,749 )4(ד מד"פ 
חברה אשר בה . פוגמת בתחושת השייכות ובמוטיוואציה החיובית להשתת� בחיי החברה ולתרו
 לה

 על ." לא תוכל להיקרא מדינה מתוקנתהפליהומדינה שבה נהוגה , נוהגת הפליה איננה חברה בריאה
 דורנר ופטת מופלות ראו דברי השקבוצות אוכלוסייהתחושת ההשפלה בסגירת מקצועות בפני 

4541/94� "בבג ¯ÏÈÓ � '¯˘ ÔÂÁËÈ·‰ ,סגירת מקצוע או תפקיד בפני ): "1995 (133 ,94 )4(ד מט"פ
ובכ� , משדרת מסר כי הקבוצה שעמה הוא נמנה היא נחותה, גזעו או כיוצא באלה, אד
 מחמת מינו

התדמית . כ� מתהווה מעגל קסמי
 המנציח את ההפליה. נוצרת לבנות הקבוצה ולבניה תדמית נמוכה
וההפליה מאששת את , גורמת להפליה, שיסודה בשונות הביולוגית או הגזעית, הנמוכה

גזע או , היסוד המרכזי בהפליה מחמת מי�, על כ�. הסטריאוטיפי
 המשפילי
 בדבר נחיתות המופלה
  ."הפליה דומה הוא השפלת הקורב�
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במקו� : שכ� היא גוררת חלוקה בלתי יעילה של העבודה, ג� גורמת לפגיעה בכלכלה
בשוק עבודה . פחות יועסק בו העובד המוכשר,  בתפקיד מסוי�שהעובד המוכשר יועסק

יבל� ת ובהדרה התקדמות� של בעלי הכישורי� והיכולות העדיפי� הפליהב המתאפיי�
את מקומ� יתפסו אנשי� . בשלבי� התחלתיי� רק בשל שייכות� לאוכלוסייה המופלה

י� לאוכלוסייה שאינ� משתייכ,  כמו של הראשוני� גבוהי�החסרי� כישורי� ויכולות
במציאות שוקית מעי� זו , יתר על כ�.  ולכ� חלוקת העבודה לא תהא יעילה,המופלה לרעה

גזע או מי� כמאותתי� על , יגדל משקל� של סטראוטיפי� מפלי� המייחסי� איכות לצבע
בשוק עבודה מעי� זה תדע� ג� . העיקר יהפו� לשולי והמינורי למרכזי. איכות המועסקי�

. י� להתקבל לשוק העבודה ולחברה בכלל בדר� של שיפור השכלת�תקוות המופל
 תעוות את התמרי� להשקיע בהו� האנושי ותמלא את לב המופלי� ורקמת הפליהה

  . החיי� החברתית בשנאה ובמדני�
.  האתנית והמגדריתהפליהולכ� חשוב מאוד לבנות מנגנוני� שיובילו להפחתת ה

 האתנית והמגדרית בשוק הפליההפחית את ה לאפשרמאמר זה מעלה את השאלה כיצד 
 היא תופעה שנחו� לעקרה מ� הפליה חשוב לעסוק בשאלה זו כיוו� שמחד גיסא .העבודה
, כפי שנראה במאמר זה. לעשות זאת אפשרכיצד , ומאיד� גיסא אי� ברור מאליו, השורש

 משוק הפליההאינטואיציות שלנו עלולות לתעתע בנו בבואנו למצוא דרכי� לסלק את ה
 – פחות זאת כיוו� שמלכתחילה תמוה מדוע מעביד מעדי� את העובד המוכשר. העבודה

?  יותרהטוב לו את התוצר שיפיק העובד שלשירותיו את מדוע שאד� לא ישכור 
ברשימה . קשה ג� לבנות מנגנוני� שיפחיתו אותה, הפליהוכשקשה לפענח את תופעת ה

ה תו� השתת לבנו לתמריצי� שיוצרי� דיני ננתח את תמריצי השחקני� בשוק העבודזו 
  .הפליה דרכי� להפחתת על כדי להתחקות ,המס

תשובה אחת היא ?  אתנית ומגדרית בשוק העבודההפליה להפחית אפשרכיצד אפוא 
 הניסיו� אול� .·‡Ì˙ÙÈÎובמצטבר , הפליהבדר� של יצירת כללי� משפטיי� למניעת  –

,  קשיי� מעשיי�לא עלה יפה בגלל פליהה באמצעות דיני� למניעת הפליהלהפחית 
 וג� א� דר� ז,  יתר על כ�5. להיהפ� לאות מתה בספר החוקי� הדיני�שבעטיי� עלולי�

לאד� אי� נעי� . רות ההישג המשפטי לא יערבו מספיק לחכו של המופלההרי שֵ�, תצלח
 פשרשא התשובה השנייה היא 6.במקו� שאי� הוא רצוי בו, וקל וחומר לעבוד, לשהות

 
ההבטחה . הובמקרה זה החוק והפסיק,  מתח אינהרנטי בי� שדות המשפט השוני
קיי
, בייחוד  5

 ,ההלי� המשפטיואילו , הגלומה בחוק יכולה להיות בעלת משמעות ציבורית רחבה ומתקדמת

עובדות במתאפיי� בהליכי
 פרוצדורליי
 שוני
 ומתמקד במקרי
 ו, המתנהל בי� קירות בתי המשפט

וא�  צמצו
 המהל� החקיקתי בפעולת בתי המשפטידי הבדלי
 אלו יכולי
 להביא ל. י
קונקרטי

 :Pierre Bourdieu, The Force of Lawראו במתח מוסדי זה שעל הדיו� . חיקתו הגמורהלמ

Towards a Sociology of the Juridical Field, 38 HASTINGS L.J. 814 (1987).  

בהתייחס לאינטגרציה כפויה בי� שחורי
 ולבני
 הועלתה הטענה כי דווקא המופלי
 לא יהיו   6

בו אי� ה
 רצויי
 יש השלכות ש שלשהות
 של אנשי
 במקו
  משו
תמעונייני
 באינטגרציה זא


 Psychologically, the situation of being unwanted (a“: שליליות הפוגעות במופלי
 עצמ
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רגולציה � האתנית והמגדרית בשוק העבודה דווקא בדר� של דההפליהלהפחית את ה
בהפיכת השוק : מצדדיה הזהירי� יותר יוסיפו הסתייגות. ובהפיכת השוק לחופשי

יש בידו הנעלמה של השוק כדי , )Gary Becker (לפי גארי בקר .‰‡ÈÓ· ¯˘Ù„˙ לחופשי
     7.הפליהלמגר את תופעת ה

 ארו' שאחד מדובריה העיקריי� הוא הכלכל� קנת, וגישה ז לזית עהביקורת המרכ
)Kenneth Arrow(,8 טוענת שהתאוריה של בקר נשענת על הנחה שהתנהגות מפלה בשוק 

היינו העדפות , לאנשי� יש טעמי� מפלי�. וההנחה הזו שגויה, העבודה היא לא רציונלית
את המטרות של שכ� היא מקדמת ,  התנהגות מפלה היא התנהגות רציונליתולכ�, מפלות
  .סטטיסטית הפליה לנקוט רציונלי מעסיקמלבד יכולותו של  זאת. הפרט
, התחרותיות ושל הפליה נגד החוקי� של החיובי האפקט לחיזוק כימאמר מציע ה

. קרי האפקט המפלה שלו,  להפלותהמס שמספק התמרי� ובאופ� משלי� בד בבד יופחת
הרי שהטלת ,  ממוסי�‡Ì�È הפליהורווחי ה, ממוסה ÔÎכיוו� שתפוקת העובד היא 

חברות על התפוקה הכלכלית מגדילה את התמרי� שיעורי� גבוהי� של מס הכנסה או מס 
 לטעמי� גזעיי� או מגדריי� בעיצוב או של עובדי� לתת משקל רב/של מעסיקי� ו

 גדל יחסית לרווח מ� הפליההרווח מה, כשמעלי� את המס. קהילת העבודה שלה�
קנה משקל רב יותר לרווח ַי, שמאז� בי� שני השיקולי� הללו,  ולכ� המעסיק,התוצר

 ,הפליהבי� המס לבי� הש יש אפוא להכיר בקשר הפליהכדי להתמודד ע� ה. הפליהה
,  למעשה מאמצת את טענתו של ארוותשובה ז. תחומי� נפרדי�בה� ואי� לראות 

הפחתה : רגולציה�  מכא� דווקא דהאבל גוזרת,  היא התנהגות רציונלית בשוקהפליהש
נבח� שלושה פתרונות ראויה של דיני המס במסגרת הסדרה  .של מס הכנסה ומס חברות

 מס ת אתנית ומגדרית באמצעות הפחתהפליההפחית נראה שאפשר ל, האחד: אפשריי�
למס הכנסה ולמס חברות יש אפקט של , זאת כיוו� שכפי שנראה. הכנסה ומס חברות

של מיסוי   בדר�הפליה להפחית הפתרו� השני הוא אפשרות לכאורה; הפליההגדלת ה
 הפליה להפחית אפשר, השלישי;  נדחה את הפתרו� הזה כאוטופיסטיאנו. הפליהרווחי ה

 
typically social predicament) is more difficult to bear than outright persecution (a political 

predicament) because personal pride is involved”.  ראוHannah Arendt, Reflections on Little 

Rock, in The PORTABLE HANNAH ARENDT 231, 244 (Peter Baehr ed., 2000).  

  .GARY S. BECKER, THE ECONOMICS OF DISCRIMINATION 43–45 (2nd ed. 1971)ו רא  7

 As a result, the“: ארומסביר , הפליהעלמות ה לטענה כי שוק תחרותי יביא להיובהתייחס  8

competitive effect just studied assumes an exaggerated form. Only the least discriminatory 

firms survive [...] Since in fact racial discrimination has survived for a long time, we must 

assume that the model just presented must have some limitation”, Kenneth J. Arrow, The 

Theory of Discrimination, in DISCRIMINATION IN LABOR MARKETS 3, 10 (Orley 

Ashenfelter & Albert Rees eds., 1973).  
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מה שמקנה , מת� הקלות מס למעסיקי� ומועסקי� שעובדי� במקו� עבודה שוויוניב
   9.למעסיקי� תמרי� לא להפלות

 לערכי� השוני� שנוצרי� הפליהזה את רווחי המאמר יקשור  בחלקו הראשו�
.  בשוק העבודההפליהבפעילות העסקית ויבהיר כיצד דיני המס מעצימי� את תופעת ה

 השיטתית הפליה תיבח� ייחודיות ה,בחלק השני, לאחר הצגת האפקט המפלה של המס
ת� וכ� חולש, של עובדי� על בסיס גזע או מגדר לעומת העדפות שונות שאינ� ממוסות

החלק השלישי והאחרו� ינתח . ושל מנגנוני� משפטיי� וחברתיי� להתמודד ע� תופעה ז
הכלי� האפשריי� את , הפליהאת יתרונות דיני המס בהתמודדות ע� תופעת ה

גישות בהשתלבות הטיעו� המרכזי את  במסגרת דיני המס וולהתמודדות ע� תופעה ז
  . עוסק בהפליההקיימות בשיח ה

  יה בשוק העבודה בפריזמת דיני המסתמריצי ההפל. א

בני אד� חולקי� שעות רבות . מקו� העבודה הוא קהילה מרכזית בחיי רוב בני האד�
 קהילתב המקרי� במרבית. לחברה העסקית או למשרד, ביממה ע� שכניה� למפעל

זה  שוהי� זמ� רב  העובדי� מטבע הדברי�:ביותר הקרוב החברי� מעגל נוצר העבודה
, לכ� סביר שיתפתחו ביניה� יחסי ידידות. היטבלומדי� להכיר זה את זה במחיצת זה ו

משעות העבודה פעמי� רבות מסגרות חברתיות אלו יחרגו . אפילו אהבהלעתי� אחווה ו
   10.ו חלק מרכזי בהרכבת הזהות הקהילתית והחברתיתיויה

תי  במקומות עבודה רבי� שיתו� פעולה יעיל בי� העובדי� ומבנה קהילמלבד זאת
אינטרס המעסיקי� יכול לפעמי� להשתלב . נוח ה� נכסי� אסטרטגיי� להצלחת העסק

 להשקיע רבות  אפוא מעסיקי� נוהגי�.שייכות לקהילהבידואלי וואינדיהבצור� האנושי 
שעובדי� נוסעי� , כ� יוצא. בפיתוח המסגרת החברתית והקהילתית של מקו� העבודה

 
בכ� כוונתנו להפחתה סלקטיבית של מס חברות ומס ההכנסה לחברות ולעובדי
 במקו
 עבודה   9

נתוני
 אמפיריי
 עדכניי
 על פי , בל לשורותיו בתנאי שכר שווי
 ג
 בני קבוצות מיעוט מופלותהמק

  . 2.פרק גלהל� להרחבה ראו . על פערי שכר והשתתפות בשוק העבודה של קבוצות אלו

רכיב חשוב וש, ידואליתווהאינדי הזהות על כליל משתלטתאינה  הקולקטיבית הזהותלגישה שלפיה   10

 ראו ידואלווהאינדי חיי את שמרכיבות הקולקטיביות לזהויות היחס הוא האישית ותבזה והכרחי

Marilynn B. Brewer, The Social Self: On Being the Same and Different at the Same Time, 

17 PERSONALITY & SOC’Y PSYCHOL. BULL. 475, 475–476 (1991): “The human species is 

highly adapted to group living and not well equipped to survive outside a group context 

[...] Even a casual awareness of world events reveals the power of group identity in human 

behavior [...] the self-concept is expandable and contractable across different levels of 

social identity with associated transformations in the definition of self and the basis for 

self-evaluation”.  
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צופי� יחדיו בהצגות תיאטרו� וסרטי� , מטע� מקו� העבודה לטיולי� משותפי�
ה� , כל אלו. �יהתוומארגני� פעילויות קהילתיות משותפות של העובדי� ובני משפח

מקו� העבודה ו של יכולתלביטוי להכרה בער� שאנשי� מייחסי� לשייכות קהילתית ו
  .ספק מבנה קהילתי מתאי� לעובדיול

 הראשו� הוא משכורתה :בי�נובע מהאמור שפלונית מפיקה ממקו� העבודה שני טו
 היא 11. התועלת הצומחת לה מהשתייכותה לקהילת מקו� העבודה והשני הוא,הכספית

 השתייכותה למקו� העבודה מכוננת ומזינה את זהותה מהיותה שליכולה ליהנות 
ידואלית וו הרי אנשי� נוהגי� לשלב בהגדרת זהות� האינדי12;ידואליתוואינדיההעצמית 

הזהות האישית יכולה לכלול את היותנו גברי� או . ילת העבודהאת השתייכות� לקה
 או Yמנהליו של מפעל , Xדתיי� או חילוני� א� ג� את היותנו עובדי חברת , נשי�

, לש� היכרות עצמ� זרי� זה לזה מתכנסי� יחדיו ומציגי�כשאנשי� . Zשותפי� במשרד 
 ההנאה שבני אד� 13.י� פרטיה� המזהבראש העבודה שלה�את מקו� ה� נוהגי� לציי� 

 
 השפעות יש ,וחשובהבייחוד א
 היא נתפסת כמבוקשת , לקהילהשייכות מחקר הטוע� כי לל  11

 & Louise Lemyre ראו ;ידואליתוופסיכולוגיות חיוביות על ההערכה העצמית של הזהות האינדי

Philip M. Smith, Intergroup Discrimination and Self-esteem in the Minimal Group 

Paradigm, 49 J. PERSONALITY & SOC. PSYCHOL. 660 (1985); Jennifer Crocker & Riia 

Luhtanen, Collective Self-Esteem and Ingroup Bias, 58 J. PERSONALITY & SOC. PSYCHOL. 

60 (1990).
�  על כוחה של העדפה פני 
בה
 הקבוצות נקבעות בצורה שקבוצתית ג
 במצבי

 Leigh L. Thompson & Jennifer Crocker, Downward Social Comparison in ראושרירותית 

the Minimal Intergroup Situation: A Test of a Self – Enhancement Interpretation, 20 J. 

APPLIED SOC. PSYCHOL. 1166 (1990). מתקשרת לסטראוטיפיזציה שלילית 
 כתיבה זאת ג


 ראו ,השפעתה על יעילות שוק העבודהל
 ויגזעיי
 או אתני, המבוססת על מאפייני
 מגדריי

Claude M. Steele, A Threat in the Air: How Stereotypes Shape Intellectual Identity and 

Performance, 52 AM. PSYCHOLOGIST 613 (1997).  

 ישראל ב� רות לתאר טיבהיה העובד וזהות האנושית תרבותבי� הל העבודה מקו
 בי� הקשר את  12


 חברתי תפקידלעבודה ] ... [העבודה יסוד על ומעול
 מאז הושתתה האנושיתהתרבות : "אלו במילי

 שאד
 התפקיד מיוחדוב, העבודה נהפכה כבר העשרי
 המאהבמהל� ] ... [בהתפתחות שלב בכל

� שעל חברתיי
 וסמל לסמ�, במסגרתה מבצע
 ראו רות ".זהותו ועוצבה האד
 של מעמדו נגזר פיה

" צדק חלוקתי בחלוקת העבודה במאה העשרי
 ואחת: העבודה�צדק חברתי בעיד� בתר"ב� ישראל 

Ï‡¯˘È· È˙˜ÂÏÁ ˜„ˆ 309) מאוטנר עור� 
  ).2000, מנח

 .10 ש"לעיל ה, Brewer ראו. עת במוב� זה מזהויות קולקטיביות רבותידואלית מושפוו אינדיזהות  13


 ואינה נתפסת כחלק מזהות מלאה בחירה של תוצר שאינה עבודה במסגרת בחברותרק  מדובר לעתי

 וזהות� כחלק מאשר מאומ ונבחר ע
 זאת במקרי
 רבי
 מדובר ברכיב חשוב .ידואלווהאינדי

 Social identity should not be equated with membership in a group or“: החברתית של העובד

social category. Membership may be voluntary or imposed, but social identities are chosen. 

Individuals may recognize that they belong to any number of social groups without 

adopting those classifications as social identities. Social identities are selected from the 
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 שעומדת imputed income(,14(הכנסה זקופה היא קהילתית ההשתייכות המפיקי� מ
  .לצדה של משכורת�

שיש לה� אי� נגזר בני אד� בזהות קהילתית ובחיי� קהילתיי�   שלמהצור�, כמוב�
 שלא בקהילה "ודאי, צור� דווקא בזהות קהילתית הומוגנית או בחיי� בקהילה הומוגנית

עולמו של הגזע� צר . איננו ממליצי� על דר� מסתגרת זו שמרוששת את האישיות. מדירה
אנו ,  בר� כשאנו באי� לעצב תמריצי� לבני אד�15.והכרתו את העול� מצטמקת, יותר

מבכי� שאנו אנו מברכי� עליה� ובי� שבי� , לוקחי� את העדפותיה� הנוכחיות כנתו�
עדפות הגזעניות ההכרה בקיומ� של ה� אי. כליהטע� הוא אקסוגני למודל הכל. עליה�

  . הגזעיתהפליהדווקא תמנע את סילוק ה
אפשר שג� , אנשי� ייחשפו למבני� קהילתיי� מכילי� ולא מפלי� א�, יתר על כ�

ה� , כשבני אד� בוחרי� להסתגר בקהילת�. העדפותיה� תשתנינה בטווח הרחוק
 האפשרות לבקר את אמונותיה� אינפורמציה ומונעי� מעצמ� אתבפני חוסמי� עצמ� 

בר� ככל שהתמרי� .  האפשרות לתק� את טעות�אתעצמ� מ מונעי�ה� , הגזעניות
 את העדפותיה� ישנובני אד� צפוי יותר שכ� , להיפתח לחברה הטרוגנית יהיה גדול יותר

  .הגזעניות

   כהכנסה זקופההפליהרווחי  .1

 מייחסי� ער� גבוה להשתייכות כי ה�, כאשר למעסיקי� ולעובדי� יש העדפות מפלות
הרי שמקו� העבודה , למסגרת קהילתית שמתאפיינת במרק� אנושי קוהרנטי ומדיר

 לפיכ� 16.ישמש בסיס לביטוי העדפותיה� המפלות ולעיצובו של מבנה קהילתי מפלה

 
various bases for self-categorization available to an individual at a particular time”. 
, ש

  .477' בעמ

 The principal meanings, which overlap“ :כ�ר הוגד) Imputed income ("הכנסה זקופה" המונח  14

somewhat, appear to be: (1) the flow of satisfactions obtained by a taxpayer (which would 

include not only the value of satisfactions derived from owning and spending but also the 

value of leisure, sleep, a happy marriage, etc.), and (2) the market-price equivalents of 

non-market economic activity (such as the value of self-grown crops and the rental value of 

self-owned assets, and possibly the value of self-performed services)”. Joseph M. Dodge, 

Accessions to Wealth, Realization of Gross Income, and Dominion and Control: Applying 

the ‘Claim of Right Doctrine’ to Found Objects, Including Record-Setting Baseballs, 4 

FLA. TAX. REV. 685, 691–692 (2000).  

15  
 צמצו
 .הקיימות קהילתיותה המסגרותידואלית על פי וו את זהות
 החברתית והאינדימעצבי
 אנשי

�נעו ושאינ ,הקהילתיות האפשרויות 
א פגיעה חמורה וה, הקהילה של ממאפייניה הנובעי
 בשיקולי

 
. עצמו ההתארגנות בחופש וא� ידואליתוווהאינדי החברתית זהות
 את לעצב אנשי
 שלביכולת

   .477' בעמ, 10ש "לעיל ה, Brewer ראו

  .11ש "לעיל ה, Lemyre & Smithראו   16
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החברה , מעסיקי� ועובדי� שמעדיפי� קהילה גברית בלבד יגרמו שעובדי המפעל
קרי להדרת� של נשי� ממסגרת , מו לדרישות קהילתיות אלההעסקית או המשרד יותא

  17.מקו� העבודה
אי� , הג� שאי� אנו נוהגי� לבטא את ער� ההשתייכות הקהילתית במונחי� כספיי�

א� אד� , למשל. פירושו של דבר שלהשתייכות קהילתית אי� ער� השקול לער� כלכלי
  זואזי השתייכות, � מסוידו�למועכחבר  תו לבי� קבלח"ש 100אדיש בי� קבלה של 

, למשל:  העדפות נגלות מעי� אלובמציאותאנו יכולי� לראות . ח"ש 100לו " שווה"
תמחור ערכה ע� תמחור ערכה של דירת המגורי� וא� ע� אנשי� נוהגי� לשקלל ער� זה 

 ה� שחקני� רציונליי� ÂÏÈ‡Îאו שלמצער בני אד� בשוק נוהגי� , של השכלה פרטית
מוסד בשכונת המגורי� וא� בא� , סביבה קהילתית מועדפת. זההמשקללי� ער� 

. הנכונות לשל� בעבור ההשכלהשל תוביל לעליית ערכה הכספי של הדירה או , ההשכלה
לעומת זאת סביבה קהילתית הנתפסת כנחותה עלולה להוביל לתמחור נמו� ה� של דירת 

בר חריג לייחס להעדפה לכ� אי� זה ד. השכלהלהמגורי� וה� של החינו� שנית� במוסד 
  . קהילתית מפלה במקו� העבודה משמעות כספית

מקו� כמו  ילדיה� ו אתמחנכי�בני האד� בו שממש כמו המוסד , מקו� העבודה
מעניק לה� הכנסה בדמות השתייכות קהילתית המתווספת למשכורת ,  שלה�המגורי�

מס הישראלי כהכנסה  הכנסה זאת אינה נתפסת בדיני הא� ,קרי הכנסה זקופה, החודשית
את משמעות� והשלכותיה� של הכנסות זקופות כתיבה מיסויית ענפה ניתחה . רכי מסולצ

 למשל הכנסה זקופה הנובעת ממגורי� של בעלי� בדירתו שלו 18,במישורי� רבי�

 
  של הזהותהשייכותקשר  זה הדרה קהילתית יכולה להיווצר ג
 ללא מטרה להפלות אלא בשל במוב�  17

 .Jonathon. D. Brown, Rebbeca L. Collins & Greg Wראו. ידואלית לזהות הקולקטיביתווהאינדי

Schmidt, Self Esteem and Direct Versus Indirect forms of Self-enhancement, 55 J. 

PERSONALITY & SOC. PSYCHOL. 445 (1988).  

 William D. Popkin, Household Services and Child Care in the Income Tax andה ראו לדוגמ  18

Social Security Laws, 50 IND. L.J. 238 (1974); Tsilly Dagan, Ordinary People, Necessary 

Choices: A Comparative Study of Childcare Expenses, 11 THEORETICAL INQ. L. 589, 

 Wendy ;)דיו� על הכנסת� הזקופה והלא ממוסה של נשי
 מעבודה בבית( (2010) 623–622

Richards, An Analysis of Recent Tax Reforms from a Marital-Bias Perspective: It is Time 

to Oust Marriage from the Tax Code, WIS. L. REV. 611, 629 (2008) )שבו האופ� על דיו� 

 עצמיי
 משירותי
 הנובעת הזקופה ההכנסה מיסוי�אי ע
 בשילוב ,המשפחה במסגרת המס מדיניות

 Tsilly Dagan, Itemizing ;)בבית שארלהי הזוג מבני אחד של ההחלטה על משפיעי
 ,בבית

Personhood, 29 VA. TAX REV. 93, 115–121 (2009)) דיו� בהכנסות זקופות 
 הנובעות משירותי

  .)סויי
עצמיי
 והסיבות להימנעות ממי
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, החוס� בתשלו� לעובד ניקיו�,  ניקיו� הבית על ידי דרי הבית19,במקו� לשל� שכירות
צריכה ִמ תשלו� לשירותי אומנת והכנסת� הזקופה של בני זוגטיפול בילדי� במקו� 

  20.עצמית של שירותי ב� הזוג
לאישה משירותיה או שצמחה , כיוו� שהכנסה זקופה היא הכנסה שאינה במזומני�

 ילדי� שלבטיפול ההיתר בעבודות הניקיו� או �  הרי שלמרות התמקדות21,מנכסיה
� אלה שנהנות מההחלטה שלא שה, ומכ� ג� הטענה – החלשות חברהה שכבות
מיסוי� גור� להטיות התנהגותיות �קיי� מגוו� רחב של הכנסות זקופות אשר אי – 22למסות�

 בעלי תארי� הורי�,  למשל23.מורכבות שלא זכו להתייחסות מספקת בספרות המיסויית

 
סעי� הגדיר בעבר , 181ח "ס, 1968–ח"תשכה, )13' מס(הג
 שבוטל בחוק לתיקו� פקודת מס הכנסה   19

השווי השנתי של אחוזת בית או של קרקע שבעליה
 " הכנסה כמקור הכנסה ג
 את לפקודת מס) 3(2


או חוכריה] ... [
  ."]...[ משתמשי
 בה
 לצורכי מגורי

ה  ËÙ˘Ó ÈÏÚ "הגיעה השעה לאמ� מודל הפרדה: מיסוי בני זוג בדי� הישראלי"עזא
  ראו רפעאת  20

179 ,190–191) 2006(.   

 HENRY C. SIMONS, PERSONAL INCOME TAXATION: THE DEFINITION OF INCOME AS Aראו   21

PROBLEM OF FISCAL POLICY  123 (1938); Donald B. Marsh, The Taxation of Imputed 

Income, 58 POL. SCI. Q. 514 (1943) ; על הגדרת ;  סו� הדר�–דוקטרינת המקור "יוס� אדרעי

  ). 1987 (25 ז יÌÈËÙ˘Ó " בדי� הישראלי הנוהג'הכנסה'המונח 

 ולכ� ה
 נאלצי
 , אינ
 יכולי
 לשכור בעלי מקצועותנמוכהמשכורות ה נטע� כי בעלי הכ� לדוגמ  22


מכ� הוסק שמיסוי ההכנסות הנובעות משירותי
 אלו יפגע דווקא . לבצע עבודות אלו בעצמ


 ולא טענה זאת מתהפכת לעומת זאת כאשר מדובר בהכנסה הנובעת מנכסי. בשכבות החלשות יותר


 454–453, 431 יב ÌÈËÙ˘Ó "בסיס מס כולל בישראל" אדרעי 'מראו יוס� . משירותי
 עצמיי

 המיסויית ההדוגמאות המרכזיות שניתנות בכתיב. )"בסיס מס כולל בישראל"אדרעי : להל� ()1983(

החיסכו� בהוצאה של בעל דירה המתגורר בה בעצמו במקו
 לשכור דירה "להכנסה זקופה ה� 

�או עוזר (�או של אד
 המנקה בעצמו את ביתו במקו
 לשכור את שירותיה של עוזרת, ולמגורי (

 222, 205 כד ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ "קטיגוריות של מי� ומעמד בדיני מס ההכנסה "ראו אס� לחובסקי". בית

)2000.(   

ילדי
 כהכנסה זקופה אשר חוסכת את התשלו
 בטיפול ה עבודות הניקיו� וותבאופ� כללי נתפס  23

 הטיה מיסויית לטובת ניקיו� וטיפול נוצרת שדיני המס אינ
 ממסי
 הכנסה היות. מטפלתמנקה ולל

המשפחה צריכה להחליט א
 להפיק " מוסבר כי הכ� לדוגמ. בילדי
 במקו
 יציאה לשוק העבודה

ולהוציא הוצאות שאינ� מוכרות ) הבית�הכנסות העבודה של האישה מחו� למשק(הכנסות חייבות 

ההכנסה הזקופה מטיפולה של (או שמא להפיק הכנסות שאינ� חייבות במס ) טיפול בילדי
הוצאות (

הכרה בהוצאות הטיפול ] ... [ולחסו� את ההוצאות על הטיפול בילדי
) הבית�האישה בילדי
 ובמשק

 
הוצאה " צילי דג� ראו ".תבטל את ההטיה המיסויית) ...ג
 מיסוי ההכנסה הזקופה�כמו(בילדי

מיסוי ההכנסה הזקופה בבית היא �כ� ג
 נטע� כי אי). 2009 (294 ,257 לא ÈÚËÙ˘Ó È�Â" מוכרת

 Society burdens women working in the paid workforce“: כאמירה לנשי
 להישאר בבית�

directly, by taxing them, and it also benefits women who work at home [...] by not taxing 

their imputed income [...] The system is saying to women: stay home, and we’ll take care 

of you; go to work, and we’ll punish you”. ראו EDWARD J. MCCAFFERY, TAXING WOMEN 
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 בתשלומי עתק רבמתקדמי� המספקי� למשפחת� חינו� והשכלה רחבה נהני� מחיסכו� 
הורי� שפיתחו במהל� ,  כמו כ�24.� או בשירותי� הנובעי� ממקצוע�ירטילמורי� פ

באמצעות , חוסכי� לילדיה�, )networking(השני� קשרי� עסקיי� וחברתיי� רבי� 
 א� למכוני השמה למיניה� וא� בהוצאות שיהיה על רבותהוצאות , הפעלת קשריה�

  25.ק העבודהשיווק ופיתוח יכולותיה� בשו, פרסו�ילדיה� לשאת בתהלי� 
הנטייה הכללית היא לא למסות הכנסות , על א� משמעות� והשלכותיה� הממשיות

 החדירה 26,ת כספי של ערכ�כימוהמעשיות ב�ההצדקות העיקריות לכ� ה� אי. זקופות
 פגיעה 28, הפגיעה באוטונומיה שתיגר� לו27,מיסוי זה לפרטיותו של אד� להגסה ש

 של הכנסות מנגנו� אפקטיבי לאיתור� ולאכיפת� של  היעדרו29,במבני� חברתיי� נחוצי�
 בעקבות מגבלות וקשיי� אלו הכנסות 30.בעקרו� השוויו�האפשרית  והפגיעה זקופות

אשר נותר הרחק ממגע יד� של דיני ו, ממנו נהני� נישומי� רבי�ש נאהזקופות ה� רווח 

 
כנסה הזקופה של עקרת הבית מניקיו� השיקולי
 אלו הובילו להצעות למסות את ה. (1997) 121

זאת ; Nancy C. Staudt, Taxing Housework, 84 GEO. L.J. 1571, 1619–1636 (1996) ראו .ביתה

 Nancy C. Staudt, The ראו .חשיבותה של העבודה בבית לזאת שבשוקאת בשל הרצו� להשוות 

Political Economy of Taxation: A Critical Review of a Classic, 30 L. & SOC’Y REV. 651, 

 ברור מדוע השוואה לעבודה בשוק היא המכניז
 שמגדיל את חשיבות העבודה לא. (1996) 664–662

מסגרת השוק כנקודת בסיס להשוואה יש להפלות את העבודה בנדמה כי דווקא בהיתלות . בבית

 יכולה לבחור במגוו� רב של הכנסות זקופות הנוצרות בבית ו הייתה כתיבה זמלבד זאת. בבית

שירותי החינו� והתרבות המוענקי
 על ידי הורי
 לילדיה
 א
 בדר� ובייחוד , ומושפעות מדיני המס

  . זאת הכוללת ג
 את ניקיו� הבית, של שיחות וא
 בדר� של התנהגות

סכו� בהוצאות יעזא
 מציי� כי בני זוג שה
 רופא ועורכת די� נהני
 מהכנסה זקופה בדמות הח  24


   .190' עמב, 20ש "לעיל ה,  עזא
ראו. לשירותי
 רפואיי
 ומשפטיי

� ההשלכות החלוקתיות של איעללדיו�   25 
ההשלכות החלוקתיות " דג� ראומיסוי שירותי
 עצמיי

  .270' בעמ, 1ש "לעיל ה ,"סי
יהנסתרות בדיני מ

' בעמ, 22 ש"לעיל ה, " בישראלכולל מס בסיס"אדרעי ; 53' בעמ, 21ש "לעיל ה, SIMONS ראו  26

453–455.  

אישיות הבאות לידי ביטוי האישיות ו�� טוענת דג� כי חלק גדול מהאינטראקציות הביהכ� לדוגמ  27

 וכי המטרה העיקרית שלה� היא ,י
 לעצמנו ולזולתנו אינ� מסתכמות בחיסכו� כספיבאספקת שירות

ההשלכות החלוקתיות הנסתרות בדיני  " דג�ראו. אישיי
 שמועברי
 דרכ���דווקא ערכי
 אישיי
 ובי

  .269' בעמ, 1ש "ה לעיל, "סי
ימ

  .273' בעמ, 23 ש"לעיל ה ,"רתהוצאה מוכ " דג�ראו  28

את הצור� , לעניי� בחינת התרת ניכוי הוצאות טיפול בילדי
,  ארבלופטת העלתה השהכ� לדוגמ  29


, כמו הטוב החברתי שקיי
 בשהות ממושכת של הורי
 ע
 ילדיה
, בשקילת אינטרסי
 חברתיי

פורס
  ( Ô„ ˘Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù'È¯Ù � 4243/08א "ראו ע.  במטפלתפה להחלישראי אפשהות שכאמור 

  ).30.4.2009, נבוב

 ,Boris I. Bittker, Federal Income Taxation and the Family, 27 STAN. L. REV. 1389ראו   30

1426 (1975).  
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יש ,  המסחלוקתיות של דיניוה הבוח� את השלכותיה� החברתיות ,שיח משפטי זה. המס
מאמר זה טוע� כי רשימת ,  כלומר31. כהכנסה זקופההפליהרווחי הלהעשיר בבחינת 
צריכה , אשר כבר זכתה למחקר ולהתייחסות רבה בשיח האקדמי, ההכנסות הזקופות

אלו , את ההכנסות הנובעות מהעדפות קהילתיות מפלות בשוק העבודהג� לכלול 
ההכנסה הזקופה של ש מראהמאמר זה .  התעסוקתיתהפליהשמהוות את תוצריה של ה

 , אתנית ומגדרית בשוק העבודההפליה גוררת , הכנסה הפטורה ממס,הפליהרווחי ה
 שה� הפליההמפלי� מופלי� לטובה בכ� שרווחי ה. "הפליה גוררת הפליה"בבחינת 

 אתנית ומגדרית הפליה להגבירמתמרצת אות�   במיסויו זהפליה. גורפי� פטורי� ממס
כ� המעסיקי� המפלי� בהעסקה מופלי� יותר לטובה , יותר ל שהמס גבוהככ. בהעסקה

  . מתומרצי� להפלות יותר בהעסקה כ� ה� ג�בו, במיסוי
רווחי� .  כמוב� הכנסות נוספות המתקבלות ממקו� העבודה שאינ� כספיותקיימות

או אולי דווקא , העבודהבלתי ממוסי� אלו יכולי� לנבוע מהרוגע שקיי� במקו� 
אנו ממליצי� על סדר יו� . 'וכו המיוחסת למקו� העבודהמהיוקרה ,  קהלע�דה מהעבו

ולא בשאלה כיצד להפחית צריכה , שיתמקד בשאלה כיצד להפחית הפליה בשוק העבודה
שיטתיי� ונוטי� , וזאת כיוו� שפגעי ההפליה ה� חמורי�; במקו� תוצר" אור שמש"של 

 ביחס לטובות הנאה אחרות הוא המיוחד ברווחי ההפליה השיטתית. לשעתק עצמ�
; שלהפליה שיטתית השלכות קשות שאינ� מתחלקות בצורה מקרית על אד� זה או אחר

אוכלוסייה ומחלחלת לכל אתרי החיי� בהיא פוגעת שוב ושוב באות� קבוצות 
חלק :  טובות הנאה שאינ� כספיות יכולות לאז� עצמ�32.התעסוקתיי� והחברתיי�

. אחרי� ייהנו מהשקט ומהעבודה בצל,  ומהעבודה בשמשמהעובדי� ייהנו מהאנשי�

 
דג�  ראו בפרספקטיבה חברתית תרבותית את דיני המס בוחנתה הכתיבה להתפתחות הדוגמ  31

"
של כתב העת ) 2(11 כר�וכ� ; 1ש "לעיל ה, "ההשלכות החלוקתיות הנסתרות בדיני מיסי

THEORETICAL INQUIRIES IN LAWב ( שהוקדש לנושא 
2010�התפרס( .  

אתניות ומגדריות , במוב� זה שהיא קושרת תכונות גזעיות,  שיטתית יש מבנה קרטליסטיהפליהל  32

על הפליה . לתחזקה זקוקי
 לקרטלוכדי , הכשרה ומקצועיות, למאפייני עבודה רלוונטיי
 כניסיו�

 Robert Cooter, Market Affirmative Action, 31ראו , שיטתית בלשוננו במאמר זה, קרטליסטית

SAN DIEGO L. REV. 133, 153 (1994);חזק קרטליזציה  על יכולתה של אידאולוגיה משותפת ל

 ראו ,אשר מרוממת את ההערכה העצמית של השותפי
 ברשת החברתית שמחזקי
 אותה, מפלה

Richard H. McAdams, Cooperation and Conflict: The Economics of Group Status 

Production and Race Discrimination, 108 HARV. L. REV. 1003, 1070–1071 (1995).  לטענה

ולכ� מקדמת אמו� בי� ,  המבוססת על העדפה של זהות קבוצתית מסוימתהפליהלהפריד בי� הכי יש 

 Chaim Fershtman, Uriראו, )לרעה הפליה( המבוססת על שנאת האחר הפליה ל,)נפוטיז
(חבריה 

Gneezy & Frank Verboven, Discrimination and Nepotism: The Efficiency of the Anonymity 

Rule, 34 J. LEGAL STUD. 371 (2005).  
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לעומת� רווחי ההפליה ה� ביטוי לטובת הנאה שמבטאת הכפפה של קבוצת מועסקי� 
  33.אחת לאחרת

 שיעור המס והפליה מצד המעסיקי�. 2

בניגוד לדעה שמסי� גבוהי� מסייעי� להעברת עושר מעניי� לעשירי� ומשקפי� , כאמור
סייע לחשו�  שימוש במסגרת העבודה של הניתוח הכלכלי י34,קתי צדק חלועקרונות של

וקטור מנוגד המצוי במהות� של דיני המס ומגדיל את תמריציה� של עובדי� ומעסיקי� 
תמרי� זה הוא תוצר ישיר של מבנה דיני המס ומיסוי הכנסות כספיות אל מול . להפלות

ובמקרה הנדו� , ות זקופותשל הכנס, א� מס חברות וא� מס הכנסה, היעדרו של מיסוי
תתחזק הנטייה להעדי� עובדי� , נראה שככל ששיעור המס גבוה יותר .הפליהרווחי ה

 ותיחלש הנטייה להעדי� עובדי� שמגדילי� את ההכנסה ,הפליהשמגדילי� את רווחי ה
  .הכספית

לאחר שלב הראיונות של . נניח לצור� המחשה כי בעל מפעל מבקש להעסיק מתמחה
. פשריי� בעל המפעל נותר ע� הזדמנות בחירה בי� שתי אלטרנטיבות שונותמועמדי� א

 ;ח לשנה" אל� ש100אשר תוסי� להכנסת המפעל , אישה יעילה ופרודוקטיבית, האחת
 ,בנוס�. ח לשנה" אל� ש70 אשר יוסי� להכנסת המפעל רק ,גבר יעיל פחות, יההשני

מאוד מעבודה בחברת אנשי� בעל המפעל נהנה ו, המפעל של בעל ו דתב� הואהגבר 
 של תושבי מרכז במחיצת�הוא ג� נהנה לשהות .  ובייחוד גברי�,המשתייכי� לדתו

נניח . בפריפריהמתגוררת  האישה ואילו, והגבר בסיפור דנ� מתגורר במרכז האר�, האר�
 אל� 20שבזכות אות� נתוני� העובד במקרה שלנו מוסי� לבעל המפעל רווח פרטי של 

  35.ח לשנה"ש

 
  .בפרק בלהל� ראו הרחבה לעניי� זה   33

 ג
 גלויות שהינ� חלוקתיות השלכות אכ� יש ההכנסהלמס : "המס דיני של הגלוי החלוקתי הרובד זהו  34

 בעלי על שונה יחסי נומינלי נטל מטילי
 הפרוגרסיביי
 המסשיעורי ] ...[ מקצועית�הבלתי לעי�

 בעלי של יותר גדולות תרומות באמצעות המשותפת הציבורית הקופהמימו� ] ...[ שונות הכנסות

 ההכנסות בעלי אל הגבוהות ההכנסות מבעלי כספי
 העברת, למעשה, משמעו הגבוהות ההכנסות

   .261 'בעמ, 1ש "לעיל ה, " בדיני מיסי
הנסתרות החלוקתיות ההשלכות "דג� ראו ".יותר הנמוכות

35  
שיבחרו את עובדי ה
 ,  מנהלי
 או עובדי
 בכירי
,במקרי
 רבי
 נציגיו של בעל המפעל, אמנ

. ולכ� הקטנת נטל המס לא תעודד אות
 שלא להפלות, אדישי
 לרווחי המפעלוה
 לכאורה , המפעל

 Jhone J. Donohue III, Discrimination in Employment, in 3 THE NEWראו לעניי� זה 

PALGRAVE DICTIONARY OF LAW AND ECONOMY 615, 618 (P. Newman ed., 1998) . לקושיה

המש� העסקת
 ושמ
 , זו נשיב שג
 א
 נציגי המפעל אינ
 מחזיקי
 במניות או באופציות בעסק

הרי , כאשר הנציגי
 אדישי
 לגמרי להצלחת העסק. הטוב תלוי בהצלחתו הכלכלית של העסק

 ובה
 מנגנו� ,ת הנציגיעסקי
 נעזרי
 במגוו� מנגנוני
 כדי לפתור את בעי.  איננו שורד בשוקסקשהע

 לפיחלוקת אופציות כחלק מהתגמול בגי� עבודת
 ומת� בונוסי
 , אפשרות הפיטורי�, המוניטי�
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; יתנאינה נובעת בהכרח מצרות עי� דתית או גזעהמפעל ההנאה הפרטית של בעל 
כ� הוא ג� נהנה מפעולות על  נוס� 36.הוא פשוט נהנה יותר לעבוד ע� אנשי� כמותו

פעילויות ספורט משותפות של , הכוללות טיולי� לאתרי מורשת, קהילתיות רבות
וא� בקבוצות קטנות ,  תאטרו�הליכה משותפת להצגות, �יהתוהעובדי� ע� בני משפח

א� העובד נראה כמי שמוסי� .  לארוחות משותפותזה את זהיותר ה� נוהגי� להזמי� 
העובדת אינה מוסיפה דבר הרי ש, ח לשנה" אל� ש20רווח פרטי של המפעל לבעל 

  . מלבד תוצר עבודתה
 בעל .יי� ומגדריי�נ המבוססת על טעמי� גזעהפליה זאת היא תיאור עדי� של הדוגמ
 הוא ; של המועמדתשייכותה הדתיתמצבע עורה או מאינו חש בהכרח סלידה המפעל 

מי שיכול , למי שנראה כמותו, שנתפסת לעתי� כמעט כטבעית, פשוט חש קרבה ואהדה
אלא שחר� השייכות הקהילתית ושיתו� הפעולה המיוחד . להפו� לחלק מקהילתו

ח " אל� ש70עדיי� יוסי� רק חות פהעובד היעיל , שייווצר במקו� עבודה הומוגני
ואילו העובדת הבלתי שייכת ונטולת האהדה הקהילתית , להכנסתו השנתית של המפעל

 �  . ח" אל� ש100יכולה להוסי
בעול� ללא ?  הוא יבחרבמי מ� העובדי�? כיצד אפוא ינהג המעביד במקרה שלפנינו
 �ההומוגנית של מקו� שייכותה לקהילה �אימס בעל המפעל צפוי לבחור בעובדת על א

, ח מהעובד" אל� ש90ה� רק ) הפליהרווחי ה+ תוצר ( שרווחיו הכוללי� כיוו� ,העבודה
לעומת זאת א� נניח כי מדובר בעול� בו המס על רווחי . ח מהעובדת" אל� ש100לעומת 
מעסיק רציונלי יבחר , 50%הוא )  מס חברות ומס על חלוקת דיבידנדי�הלדוגמ(המפעל 
 רווחי ואילו , שהתוספת להכנסת המפעל ממוסהזאת משו� 37.פחות ליעיהבעובד 

  הרווח הנקי של בעל המפעל מהעובדת היעילה יהיה , כלומר.  אינ� ממוסי�הפליהה

 
אינטרס מהותי ברווחיות , א� א
 אינ
 בעלי העסק, מכא� נובע שג
 לנושאי המשרה. הצלחת העסק

  . במיוחד בשוק תחרותי, סקהע

קשה לחלוק על כ� כי בהקשרי
 מסוימי
 יצירת מסגרות נפרדות לבני קהילה : "וכ� טע� ברק מדינה  36

במנהגי
 משותפי
 , בשפה, ברקע תרבותי, באמונה דתית, מסוימת המאופיינת במוצא לאומי משות�

ר הפרטי מנקודת מבט של איסור הפליה במגז" ראו ברק מדינה ."עשויה להיות יעילה, וכדומה

בה
 עבודה ע
 בני אותה שייתכנו כמוב� מצבי
 ). 2003 (60, 37ג  ËÙ˘Ó ÈÏÚ" תיאוריה כלכלית

 אי לכ� ערכי
 אלו ייכללו במסגרת הניתוח שהצענו בתוצר . העובדי
תפוקתהקהילה תשפיע על 

המוטיבציה . תיתייכות הקהילתשה הנובעי
 מההפליהולא ברווחי ה, שמפיק מקו
 העבודה מהעובד

ולכ� מבחינתו מדובר בתוצר ולא ברווח , של המעסיק כא� אינה להפלות אלא להרוויח יותר כס�

  . הפליה

37   
ולכ� תהא השפעה למס , בה
 החברה רווחיתשיש לציי� כי התופעה שאנו מתארי
 מוגבלת למצבי

הרי שהאפקט אינו , כ� שהיא לא תזדקק לשל
 מס כלל ועיקר, א
 החברה מצויה בהפסדי
. המוטל

אנו מדברי
 כא� על המס שתשל
 ; למס יש אפקט מפלה:  זוהצגה אחרת של דברי
 אלו היא. תופס

 ולכ� להפחתת ,0%יהיה ש ובי� 100%המס יהיה שבי� , 0תשל
 , 0ולכ� א
 רווחי� ה
 , בפועל

  .ל המס ג
 לא על האפקט המפלה ש–ומכא�  ,שיעור המס לא תהא השפעה על המס שתשל
 בפועל



  ב"תשע מב משפטי�  ברק אתיר� ואורי וייס

494  

 + 0.5*70=55 הרווח הנקי מהעובד היעיל פחות יהיה ולעומת זאת, 0.5*100=50
עברנו ,  מס50%למשטר של מס  0%שעברנו ממשטר של כאנו רואי� אפוא ש. 1*20

הנקודה , לעילד הספציפית ה בדוגמ38.פליהה לתוצאה של הפליה� מתוצאה של אי
  39.33.33334% שיעור מס ב� הינהפליה להפליה ה� הקריטית למעבר מאי

תחרות ("בתנאי שוק חופשי ? ואיזה אפקט מפלה יהיה למס על שכר העובדי�
ל העובד תהיה שווה עד שתפוקתו השולית ש, המעבידי� יעסיקו עובדי�") משוכללת

. העובד אפוא יקבל שכר השווה לתועלת השולית שהוא מניב למעביד. לשכר העבודה
כיוו� שהטלת המס פוגעת יותר בתפוקתו השולית של העובד השיי� לבני הקבוצה 

   .משכורתומלהפחתה גדולה יותר ג� היא תביא , המופלה
.  תמריצי העובדי�תבחינח השפעת המס על שכר העובדי� היא ותידר� אחרת לנ

,  כל השחקני� בו ה� רציונלי�הפועל תחת הנחה כיכיוו� שאנו מניחי� קיומו של שוק 
האחת היא להתמודד ע� האפקט : בני הקבוצה המופלה צפויי� לנקוט שתי אסטרטגיות

תועלת המעסיק מהעסקת� וכ� , המפלה של המס בדר� של התפשרות על המשכורת
על שמניב לו נוס� , � תועלתו מהעסקת העובד המתחרהלאחר הורדת המס תשתווה לס

 יכולה להיות או על דר� קבלת שכר נמו� יותר הזאתההתפשרות . הפליהתוצר ג� רווחי ה
 או על דר� של קבלת משרות 40,אותה משרהלקבוצה המועדפת משתיי� למאד� ה
יזדקק  – טיתתקבוצת מיעוט היפו, "כחולי�" בבחינת אד� מקבוצת ה–פחות  רווחיות

 כדי לזכות לשלושה תארי� כדי לזכות במשרה שאד� מקבוצת הרוב יזדקק לתואר אחד
י� ומגדריי� ג� כאשר אי� פערי� ב נידו� לפערי שכר אתניי�המופלה , בי� כ� ובי� כ�. בה

  . השכלת העובדי� וכישוריה�
 מידת ההשקעה בבחירת היא להגיב  העומדת בפני המופלההאסטרטגיה השנייה

� צפויי� להשקיע פחות ברכישת השכלה מופליה, ככלל.  ובהכשרה הנדרשתבהשכלה
 אנו רואי� 41. שלא יקבלו משכורת ראויה בעבור כישוריה�כי ה� מביני�הכשרה בו

 
  .  למאמרבנספחלהל� ראו מידול כלכלי של טענה זאת  38

39  100(1 – T) = 70(1 – T)+20; 
  30(1 – T) = 20;  

  30 – 30T= 20;  

  10 = 30T;  

  T=1/3.  

או כאשר בעצ
 ההתפשרות ,  אינה אפשרית כאשר אי� משתל
 לעבוד בשכר נמו� כל כ�והפחתה ז  40

חש העובד השפלה פסיכולוגית שתמנע ממנו , פלייתוהת כדי למנוע א, של העובד על משכורת נמוכה

 Jhone. J. Donohue III, Prohibiting Sex Discrimination inראו . להסכי
 לעבוד בשכר נמו� זה

the Workplace: An Economic Perspective, 56 U. CHI. L. REV. 1337 (1989).   

תשעתק עצמה ג
 אצל שחקני
 רציונליי
  בשוק העבודה הפליה כי Arrowבדיוק בשל כ� מסיק  41

כיוו� שבני קבוצת המיעוט אינ
 מצפי
 . אתניות או מגדריות, יותנשאינ
 שוגי
 בהטיות גזע

ראו .  וכישוריה
 יהיו נמוכי
,השקעת
 ברכישת ההשכלה תרד, להשתלב בשוק העבודה בשכר ראוי
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. מבנה שוק העבודה יתאפיי� יותר באתנוגרפיה תעסוקתית, שיעלה שיעור המסשלכאפוא 
יהיה לכ� אפקט . שכר פוגעניי�פחות ולתנאי  חקו לעבודות אטרקטיביותהמופלי� ייָד

�השקעה פחותה מצד� בהו� . התמרי� שלה� להשקיע בהו� הראשוני שלה� יתעוות: נוס
עוד יותר את יעוות מה ש,  הסטטיסטית נגד�הפליההראשוני שלה� תגביר ג� את ה

   42.וחוזר חלילה, התמרי� שלה� להשקיע בהו� הראשוני שלה�

  מצד העובדי�הפליה שיעור המס ו.3

וג� , אינו נחלת� הבלעדית של מעסיקי�, המיוחס לשייכות לקהילה, הער� הפרטי
 43.קהילתי של מקו� העבודה� עובדי� רבי� מוצאי� הנאה מרובה במבנה האישיותי

ער� רב להיות מקו� עבודת� מאוכלס באנשי� בעלי רקע  לייחס העובדי� יכולי� לדוגמ
כיוו� שכבר אזכרנו זאת בניתוח , � מיליאי� צור� להכביר. תרבותי או אתני כשלה�

 שחבריה� לעבודה באפשרותא� ג� עובדי� יכולי� למצוא יתרו� רב , תמריצי המעסיק
 למצוא ער� רב הה� יכולי� לדוגמ. חברתי שלה��  ביתר קלות במבנה הקהילתיייכללו

 כדורגל או ילמשחק, בעובד שאתו וע� בני ביתו ה� יכולי� לצאת להצגות תאטרו�
ולכ� נתפס די בקלות כנעי� , בעובד החולק אותו מטע� דתי או ערכי, ירהלערבי ש
  . אינו מעורר מחלוקת או מדו�כמי שהליכות ו

 כזאת שאינה נובעת , עדינההפליהג� כא� התיאור הוא של , פליית המעסיקהכמו ב
כא� הדגש הוא על הער� שאנשי� . גזע או שייכות דתית ואתנית, מסלידה מצבע עור

כסביבת עבודה , בהשתייכות לקהילה בעלת מאפייני� הומוגניי� יחסיתמוצאי� 
 אותה בניעובדי� החולקי� זהות אתנית תרבותית משותפת או ; המורכבת בעיקר מגברי�

 לראותיכולי� העובדי� , כאשר מקו� העבודה מתאפיי� במבנה קהילתי כאמור. דת
 כא� אינו חייב להתבטא  הרווח האישי44.מקו� עבודת� רכיב חשוב בזהות� הפרטיתב

  .בשנאת האחר אלא בהעדפה מפלה של נתוני� אנושיי� מסוימי� ולא אחרי�

 
Kenneth J. Arrow, What Has Economics to Say About Racial Discrimination?, 12 J. ECON. 

PERSPECTIVES 91, 96–97 (1998)) להל� :Arrow, What Has Economics to Say(; לסייג אפשר 

, או למצער חלקי
 ממנה,  דווקא תתמר� את בני הקהילה המופלההפליההשזאת ולטעו� כי ייתכ� 

בכ� כדי לשפר סיכוייה
 א
 יהיה ,  שהיו רוכשי
 אלמלא היו מופלי
מזולרכוש השכלה גבוהה 

 וא
 עלויות רכישת ההשכלה נמוכות מספיק כדי להפו� השקעה זאת למשתלמת ,בשוק העבודה

  .מקורות המוגבלי
 שלה
ב בהתחשבולאפשרית 

מוצא אתני , טענות על מתא
 גבוה בי� גזע, שהאינטרס להשקיע ברכישת ההשכלה הנדרשת נחלשכ  42

 א� בשווקי
 הפליהולכ� משעתקות ומשמרות את ה, ות לנכונותאו מגדר לבי� יכולות וכישורי
 הופכ


   .תחרותיי

לעיל , Lemyre & Smith; 10 ש"לעיל ה, Brewer ראו בי� זהות עצמית ושייכות קהילתיות לקשר  43

   .11 ש"ה

  .10ש "לעיל ה, Brewer אור  44
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.  זאת נתמקד בעובד המתלבט בבחירה בי� שני מקומות עבודההפליהלצור� המחשת 
ואילו האחר מתאפיי� בסביבת , מקו� העבודה האחד מתאפיי� במרק� אנושי הטרוגני

נניח כי הרווח . התרבותיי� והאתניי�, פייניו הדתיי�תואמת את מאה, עבודה הומוגנית
,  מרק� אנושי מועד�שבומפיק העובד מעבודה במקו� עבודה ש, הפליהרווח ה, הפרטי

ח " אל� ש100נניח ג� כי מקו� העבודה ההטרוגני מוכ� לשל� . ח לשנה" אל� ש70הוא 
 יעמדו בפני הפליה ה לראות כי דיני מניעתאפשרג� כא� . יותר ממקו� העבודה ההומוגני

ואילו לדיני המס , שוקת שבורה בהתמודדות ע� העדפות הטעמי� של העובד המפלה
  .השפעה ברוכה ברורה על תמריצי העובד

הוא יעדי� להשיא את כלל .  של העובד תהא ברורהבחירתובעול� ללא מס הכנסה 
 לעיל ה בדוגמ.ובה� הכנסתו הכספית והער� שהוא מעניק למבנה קהילתי מסוי�, רווחיו

המתאפיי� בסביבת העבודה , בשל כ� שהוא מקבל ממקו� העבודה, העובד לא יפלה
הוא  ולעומת זאת ממקו� העבודה המתאפיי� במרק� אנושי הטרוגני, x+70, ההומוגנית

הוא ש נמו� מהסכו� הפליההפע� הער� שהוא מעניק לרווחי ה, משמע. x+100 מקבל
  .ייכול לקבל ממקו� העבודה ההטרוגנ

.  תגברהפליההשפעת רווחי ה, בו הכנסתו של העובד ממוסהשלעומת זאת בעול� 
 מדרגת על פי, 40%� שכל הכנסה נוספת למשכורתו של העובד ממוסה בהנניח לדוגמ

. x� מעבר לרווחיו על כל 40%� העובד במקרה שלנו ממוסה ב. המס העליונה של העובד
הכנסתו כעת . ע למדרגת המס העליונההוא מגי, xכשמשכורתו עולה על סכו� , כלומר

 הוא מה שנותר yכאשר , y+60ממקו� העבודה המתאפיי� במרק� אנושי הטרוגני היא 
 ולכ� רווח ,לעומת זאת במקו� העבודה שמעניק לו מבנה קהילתי. לאחר ניכוי המס x�מ

יוצא מכ� שהמעבר ). הפליהרווחי ה+ הכנסה כספית  (y+70הכנסתו היא , שאינו ממוסה
 ובכ� הוביל ,הפליהבו מושת מס הכנסה הגדיל ג� את משמעות רווחי השלעול� 

בה תהפו� בחירה שאינה מפלה לבחירה המבוססת שהנקודה הקריטית . לבחירה מפלה
  . על מדרגת המס העליונה של העובד30% היא שיעור מס של הפליהעל רווחי ה

שבעלי  הרי, לוני גודל הכנסתו של פעל פיכיוו� שמדרגות מס הכנסה עולות 
כלומר יהיה לה� חשוב , פלו יותר בבחירת המעסיקי� שלה�ַיהמשכורות הגבוהות 

ה� שיקנו . 'חיצונית וכו, מגדרית,  מבחינה גזעיתהמועדפי� עליה�לעבוד ע� אנשי� 
, תמרי� למעסיק להפלות בבחירת יתר העובדי� כדי ליצור סביבת עבודה המרצה אות�

אפשר , במילי� אחרות. עיניה� של בעלי המשכורות הגבוהותכלומר כזו המפלה כטוב ב
שכ� מי ,  גבוהה יותר במקומות עבודה שבה� משולמות משכורות גבוהותהפליה לְצפות

, מס שולי גבוה יותר משל� בשיטת המיסוי הפרוגרסיבית, אלהכ משכורות שמשתכר
עבודה ידע שכדי מקו� ה.  במקו� כס� מתחזקת"הפליהרווחי "ולכ� העדפתו לקבלת עוד 

 להציע לו או יותר כס� או יותר רווחי עליו, ל המהולל לשירותיו"לשכור את המנכ
  .הפליהכ� יצטרכו להציע לו יותר רווחי , ככל שהוא ימוסה יותר. הפליה
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הנובעת מהעדפת מועסקי� גזעני� , אתנית ומגדרית,  גזעיתשהפליהאבל יטע� הטוע� 
לשרת דווקא יכולה לפעמי�  ,"הקסטה השנואה"בני ע� באותו מקו� עבודה שלא לעבוד 

הרי שהמעביד , שמעביד בוחר בעובד בעל דרישות להפלותכ. את בני הקהילה המופלה
" כחול"עובד שדורש שלא יעסיקו עובד  .מקבל על עצמו מגבלה שתפגע בעסקיו

שקול לעובד שדורש , מאוד ג� א� הוא פורה, )מהקבוצה המופלית שתוארה לעיל(
. כיוו� שאותו עובד שונא קדמה, ביד שלא להשתמש במחשבי� מהדור החדשמהמע

, משמע. פחות התוצאה תהא שהעובדי� בעלי הדרישות המפלות ייהפכו לאטרקטיביי�
מה שיקנה לה� , יחסית אליה� העובדי� נטולי הדרישות המפלות ייהפכו לאטרקטיביי�

הלוא ה� זוכי� כא� , פלותא� נניח שהמופלי� ה� נטולי דרישות מ. יתרו� בתחרות
 שיטתית הקושרת איכויות תעסוקתיות הפליהשהשוק סובל מהיות ? אלא מאי. ליתרו�

 סיגנל אשר מעיד נוצר ,"נכו�"ייכות למבנה הקהילתי התהש, �יאתני, למאפייני� גזעיי�
לרבות אלו המשתייכי� לבני ,  לכ� כל העובדי�45.כביכול על איכויותיה� של העובדי�

כזה שיספק תג הכשר , יבכרו עבודה במבנה קהילתי מפלה, מיעוט המופלהקבוצת ה
יש להניח , שכ� א� התקבלו לעבוד ע� הקבוצה השלטת על א� אחרות�. לאיכויותיה�

. תמיד ייבחנו על פיהשאוטיפיזציה המקובלת אינה חלה עליה� הג� שייתכ� שהסטֵר
אלו השייכי� של  וא� לפיכ� העדפות מפלות של עובדי� השייכי� לקבוצה המפלה

 של קבוצות מיעוט או למצער �ישמרו מבנה שוקי מפלה המדיר רגליה, לקבוצה המופלה
העובדי� הגזעני� מעדיפי� שלא ,  שנית46.אתניי� ומגדריי�, יי�נסובל מפערי שכר גזע

בוודאי . פוגע בווכ� , "כחול"מה שיוצר לח� נגד העסקת עובד  ,"כחול"יעסיקו עובד 
יבי יותר לבחור בעובד שאינו משתיי� לקבוצת המיעוט ההיפותטית על פני יהיה אטרקט

  . ה במידהאותכאשר שניה� אינ� גזעני� או גזעני� ב, "כחול"עובד 
כאשר היא מתוארת כתוצר של פערי� ,  ומניעיה לעתי� מוסווי�הפליהחומרת ה

ולכ� , טלית אריסטוהפליהבשוק העבודה כשלעצמו אי� , לשו� אחר. כישורי�בבהשכלה ו
אלא . צפוי להיעל� כשייעלמו הפערי� ההשכלתיי�האתני והמגדרי שקיי� בו ג� הריבוד 

נה יא� תהי. פליית הטעמי� השיטתיתהכל אימת שלא תיעל� , הריבוד לא ייעל�? מאי
שאי� אלא שקבוצה אחת תהא לקסטה השנואה , ה מידהאותשתי קבוצות המשכילות ב

, ייתכ�, יחד ע� זאת. תוצאה תהיה ריבוד חברתיהרי שה, רצוי להימצא במחיצתה
אלא שג� בכ� . הנישהקסטה השנואה תקי� בעצמה משרד עורכי די� לעצמה שיורכב מָ>

 שבו הקהילות השונות אינ� נחשפות נידו� לשוק סגרגטיבי אז, ראשית: יש שלוש בעיות
ת ולצמצ� את מבנה שוקי כזה עשוי להנציח סטראוטיפי� חשוכי� ודעות קדומו. זו לזו

מבנה כזה פוגע במרק� , יתר על כ�. אפשרות הבחירה והפעולה של בני הקסטה המופלית
המשרד של בני הקסטה השנואה יתקשה להתחרות ע� , שנית; החברה ובלכידותה

 
  .97–96' בעמ, 41 ש"לעיל ה, Arrow, What Has Economics to Say סטטיסטית ראו הפליהעל   45

46  
פליית ה  עלבדיו� דומהיי
 ומגדריי
 ראו נ גזע,על הקשר בי� הטלת המס לפערי שכר אתניי
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לבני הקסטה השנואה ,  שלישית;'מוניטי� וכו, תיק שלו כבר יש תיק לקוחותוהמשרד הו
מפוזרי� וחסרי� את הבסיס הכלכלי , כי לרוב ה� מעטי�בי� היתר , יהיה קשה להתארג�

  . בשוק העבודהי�המוניטי� שנדרשאת ו

  העדפות טעמי� והפליה שיטתית. ב

 ה� הפליהקרי רווחי ה, הפליהדיני המס קיי� וקטור רגרסיבי המעודד בעד כה הובהר כי 
הוא :  מתעוותי� תמריצי הפרטבעקבות זאת.  המשכורת ממוסהואילו, בלתי ממוסי�

ככל שהמס יהיה . פליה מאשר למשכורתהמתומר� להקנות משקל גבוה יותר לרווחי ה
ומה מיוחד ברווחי :  נשאלת השאלהעל כ�. כ� העיוות יהיה גדול יותר, גבוה יותר

המס המוטל על הכנסות כספיות מעצי� ?  מיתר העיוותי� וההטיות שהמס יוצרהפליהה
 עלינו אפוא מדוע .כל הכנסה שאינה כספיתהוא מעצי� , הפליהלא רק את רווחי ה

 משלל ההנאות הפסיכולוגיות הקיימות הפליהלהעניק משקל מיוחד דווקא לרווחי ה
  ?במקו� העבודה

,  מעיק יותר מעיוותי� אחרי� שיוצרי� דיני המסנידו� להטעי� כי העיוות הברצוננו
 להטיל מס על הבה נניח כי הממשלה החליטה, למשל. ושאנו רגילי� להצביע עליה�

.  של אד� בי� תה לקפהבחירתו  את תעוותההחלטה. א� לא על ייצור תה, ייצור קפה
 המס אנשי� בשל. מס על עבודה מעוות את בחירתו של אד� בי� פנאי לעבודה, בדומה

שכ� המס , מה שפוגע בעוגה הכללית, "שוק חופשי"ב מתנהגי� יתנהגו אחרת משה�
 הפליהאבל העיוות של הגדלת ה. סקאות בלתי יעילותחוס� עסקאות יעילות ומעודד ע

מכוערת ,  היא תופעה מעוולתהפליהשכ� , השיטתית חמור הרבה יותר מבחינה חברתית
מחלחלת לכל ', דת וכו, מגדר, פליית אד� על רקע גזעה, יתר על כ�. ובלתי יעילה מאוד

ת דימוי�  אתמשסעת את מרק� היחסי� החברתיי� ומעוות, חלקי החברה האזרחית
הנטל יושת שוב ושוב על אות� הכתפיי� שכבר , כלומר. העצמי והחיצוני של המופלי�

. אלא על הנחוצות, האד� המופלה כבר לא יצטר� לוותר על המ<תרות. צרות מלשאתו
  .הוא יפסיד כס� שהתועלת השולית שלו ממנו גבוהה יותר

  שיטתית כסיגנל לאיכותהפליה. 1

, שיוכ� האתני, מינ�, � עור צבעיסודיא כוללת העדפת אנשי� על וה,  פני� רבותהפליהל
המתחלקות בצורה , ככל שמדובר בהעדפות אישיות רנדומליות. דתיות� ולאומיות�

ו  עורואילו האחר יופלה בשל צבע, לב�הו  עורקרי אחד יופלה בשל צבע, יחסית שוויונית
 העדפות טעמי� מסוג זה .מינוריותתהיינה  הפליה להניח שהשלכות האפשר ,שחורה

 בעל ער� מסוג זה כדי ליצור סיגנל הפליהשכ� אי� ב, אינ� מחייבות התערבות רגולטיבית
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 מי שיידחק ממקו� מלבד זאת 47.בשוק באשר לעליונותו של האחד ונחיתותו של האחר
 מסוג זה היא למשל העדפת הפליה. ' יוכל למצוא את מקומו במקו� עבודה ב'עבודה א

 מסוג הפליה. לעומת עובדי� שנוהגי� לרו�, ר בשעות הפנאי נוהגי� לשחותעובדי� אש
 לקוחות ועובדי� למרק� אנושי מסוי� במקו� ,זה אינה יוצרת ציפייה אצל ספקי�

בו כל שמעסיק לא יוכל להניח כי עובדי� יבכרו עבודה במקו� , הלדוגמ. עבודת�
 בעל ער�� כדי ליצור סיגנל  איוזכ רנדומלית הפליהלכ� ב. העובדי� נוהגי� לשחות

 .שיוביל להדרתה של קבוצה אחת לעומת אחרת
ה מרבית המעסיקי� מכווני� את ב ש48,)יתטסיסטמ( שיטתית הפליהלעומת זאת ב

מדובר בי� ש, על פני האחרתספציפית  קבוצה אחת  להעדפתהתנהגות� העסקית
בני לאו� , הפריפריהולא תושבי המרכז , גברי� ולא נשי�, בעובדי� לבני� ולא שחורי�

היא ,  במופלה הקונקרטיהפגיעעל הנוס� . גדולי� ה� הפליהנזקי ה, אחראחד ולא 
.  נוטעת אמונות גזעניותהזאת הפליהה. קבוצה המופלהל באשרמשגרת סיגנל שלילי 

אינ� עוסקי� " כחולי�"שהנה בני קבוצת ה,  ולאחר מכ� לזולת�,אנשי� משיחי� לעצמ�
" לא מוצלחי�", "טיפשי�", "עצלני�" ואי� זו אלא ראיה שה� ,במקצועות יוקרתיי�

דתו , ו עורצבע,  לכ� כל פע� שמפלי� אד� מחמת גזעו49.ושאר מרעי� בישי� התולי� ב�
  ".כמותוכש"אלא בעקיפי� ג� במי שנתפסי� ,  אי� פוגעי� רק בו–' וכו

�של  שיטתית מתבטאות בנזקי� מתמשכי� לחוסנה הפליההשלכותיה של , בנוס
מסגרת אי� ביכולת� להתחרות בכי מביני� " אחר"י� כס אלו שנתפ50.החברה האזרחית

המחסומי� והמכשולי� שייערמו כי או לכל הפחות , הפליה נוהגת בוכאשר   השוקתנאי
יסכלו את אפשרות קיומה של תחרות שוויונית המבוססת על להצלחה בדרכ� 

 שיטתית לא יהיה הפליהדמי� של לכ� בשלבי� מתק. פרודוקטיביות ויעילות עבודת�
לא ישרדו את הברירה  אלו.  להפלות משו� שלא יהיו מועמדי� מקרב המופלי�צור�

 לא תתאמ� להשקיע ית מי שמשתייכת לקבוצה המופל– (self-selection)העצמית 

 
בהתמודדות ע
 , אינ
 אוחזי
 בהעדפות טעמי
ה
 א� א
 ,  שישמש מעסיקי
 רציונליי
סיגנל  47

�אי
 Edmund. S. Phelps, The Statistical Theory ראו. הוודאות הקיימת בהעסקת עובדי
 חדשי

of Racism and Sexism, 62 AM. ECON. REV. 659 (1972).  

בעיה שיטתית כי היא חודרת לכל " נגד נשי
 כ" שיטתיתהפליה" במונח משתמשתפרנסיס רדאי   48

ומוצאת כי היא נובעת מהמבנה החברתי פסיכולוגי של " תודעתנותחומי החיי
 ומושרשת עמוק ב

  ).1996 (171, 145 ג Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó "על העדפה מתקנת " ראו פרנסיס רדאי.החברה

 חלוקה כמו, קוגניטיביות יוריסטיקות דר� כנעשית ג
 לראות נית� תזאוטיפית  סטריאפרשנות  49

 Amos ראו. הקבוצה חברי התנהגות של והערכה להשוואה כעוג� סטראוטיפ של והצמדה לקבוצות

Tversky & Daniel Kahneman, Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, 185 

SCIENCE 1124 (1974); Amos Tversky & Daniel Kahneman, Judgments of and by 

Representativeness, in JUDGMENT UNDER UNCERTAINTY: HEURISTICS AND BIASES 85 

(Daniel Kahneman et al eds., 1982).  

   .4 ש"ה לעיל ,�·Â עניי�דברי השופט ב� ב ראו  50
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 51.מסלול היא תופלההברכישת ההשכלה המתאימה כאשר היא מודעת לכ� שבסופו של 
 �היא יכולה לבחור שלא ,  תצליח לרכוש את ההשכלה המתאימהג� א�, כ�על נוס

היא פשוט . הפליה יהיה לאתר ג� אי אפשרולכ� , לעבוד במקו� שבוחר להפלות אותה
  .  את קיומה"לאכו�"מבלי שיהיה צור� , תתקיי�

שכ� היא תולב� ותזכה ,  חמורה במיוחד,ברירה עצמיתעל ידי נעת  המ"הפליהה
בעקבות ?  אחד"כחול"מה לכ� כי תלינו כאשר לא היה א� מועמד בבחינת , ללגיטימציה

לקבוצת ". נרפי� את�: "אשמהה בקבוצת המופלי� ג� צפויה להיות מוטלת זאת
 52, סטטיסטיתהפליה תתפתח נגד� ולפיכ�, "עצלני�"המופלי� צפוי לצאת ש� רע של 

 קבוצת 53.פליותהואז נידו� לגלגל של , את ידיה� מלרכוש השכלהיותר מה שירפה עוד 
  .לה לעזרתהיינה המופלי� תשקע בבו� טובעני מבלי שתובענות 

   בי� שוויו� לקהילה.2

  שהיית� יחד של עובדי�א� בשל, נארג מרק� אנושי קהילתי במקו� העבודה, כאמור
צור� האנושי ה תוא� אתמרק� זה .  וא� בשל קרבה מקצועית והשכלתיתרבמש� זמ� 

 לזהות� הפרטית של אנשי� וקשר שיש לזהות קהילתית זבובהשתייכות למבנה קהילתי 
מניע אנושי זה יכול להבהיר במידת מה את סיבת השתלטות� של טעמי� מפלי� . רבי�

בבחינת א� כבר יש לנו עניי� ביצירה של מבנה , פרטיי� על עיצוב קהילת מקו� העבודה
? צונותינו הפרטיי� שיתאי� לרבאופ�מדוע שלא נארוג אותו , קהילתי במקו� העבודה
נחש� לו קונפליקט ממשי בי� התמרי� ליצירה ,  שיטתיתהפליהאלא שככל שמדובר ב

 
 To prepare to work requires investment“ :הטעמי
 תיפליה של להשתרשותהוביל עלול לה זה  51

by the worker [...] it may require changes of habits and attitudes towards work, and 

diligence in school and home tasks [...] If the employer is going to judge by race, then there 

is no reward for these investments. They will not be acquired, and then the statistical 

judgments will be confirmed”. ראו Arrow, What Has Economics to Say ,בעמ, 41 ש"לעיל ה' 

96–97.  

אלא התנהגות המשקפת שקלול , או מגדריתאתנית , ביטוי להעדפת טעמי
 אינה סטטיסטית הפליה  52

בנוגע לפוטנציאל , הוודאות שבשלב הקבלה למקו
 העבודה�הסיכוני
 והסיכויי
 הנובעי
 מאי

, Phelps ראו. אליה שיי� המועמדשני הקבוצה שקלול זה כולל ג
 את מאפיי. הצלחתו של העובד

   .47 ש"הלעיל 

 פעולה הוא אנשי
 של קטגוריזציה על הנשעני
, שגויי
 א
 ג
, לסטראוטיפי
 וער�מת� משקל   53

 קיומה ובשל קולטי
 שחושינו הרב המידע ע
 בהתמודדות שמהקושי הנובעת שכיחה קוגניטיבית

 :Thomas F. Pettigrew, The Ultimate Attribution Error ראו. לקבוצות אנושית חלוקה של

Extending Allport’s Cognitive Analysis of Prejudice, 5 PERSONALITY & SOC’Y PSYCHOL. 

BULL. 461, 463 (1979); GORDON W. ALLPORT, THE NATURE OF PREJUDICE 20 (1954).  
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 נסוג בעול� השוויו�  שיטתיתהפליהבמקרה של . של זהות קהילתית לעקרו� השוויו�
   54.המעשה כשאנשי� מבקשי� לעצמ� זהות קהילתית המדירה את רגלי האחר

ל הוא וא� אולי המפורס� מכ,  אותוועיצבו יו�עקרו� השוובפסקי די� רבי� הכירו 
 בפסק די� זה עמדה Brown v. Board of Education of Topeka.55  האמריקאידי�הפסק 

 .Plessy vאשר התקבלה בפסק די� , "נפרד אבל שווה"בפני בחינה חוקתית דוקטרינת 

Fergusonהמרכזי  הדיו�56. ואפשרה מבנה סגרגטיבי גזעני במערכת החינו� הציבורי 
שבמסגרתה ילדי� , הפרדה הגזעיתה כלו� : עסק בשאלה·¯‡ÔÂ בפסק די� שהתקיי�

יכולה לחיות , אמריקאי� לא היו יכולי� להתקבל לבתי ספר שנועדו ללבני��אפרו
, שאותה הציג נשיא בית המשפט,  בהחלטה פה אחד?בשלו� חוקתי ע� עקרו� השוויו�

היא אינהרנטית לא , � בתי הספר שווי� באיכות�ג� א, הובהר כי הפרדה גזעית, ארל וור�
יש כדי ליצור תחושת נחיתות בקרב , כצבע עור, בהפרדה על בסיס גזע. שוויונית

 כאשר החוק הוא שמבסס ומשמר את 57.התלמידי� השחורי� בנוגע למעמד� החברתי
ליצור סיגנל וסימו� חברתי של האוכלוסייה כדי יש בזה , ההפרדה הגזעית

  58.יקאית המעיד על נחיתות� המעמדיתאמר�האפרו
במאמר שנכתב .  נמתחה על ידי חנה ארנדט·¯‡ÔÂביקורת מעניינת על פסק די� 

בעקבות ניסיו� ליישו� פסק הדי� בליטל רוק ארקנסו מעמידה ארנדט את הזכות 
 59.אל מול הזכות לשוויו�, ובמרכזה תפיסת העדפת הטעמי� כזכות חברתית, להתארג�

בה לחופש ההתארגנות שר ומקומות עבודה מצויי� בספרה החברתית בתי ספ, לדידה

 
בו העדפות טעמי
 מהותיות פחות ופעוטות עשויות להתפשט ולהביא לעיצובו של מבנה שעל האופ�   54

 .Thomas C. Schelling, Dynamic Models of Segregation, 1 J רגציה נוקשה ראושוקי רחב של סג

MATHEMATICAL SOCIOLOGY 143 (1971).  

  .)·¯‡ÔÂפסק די� : להל� (Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) ורא  55

 .Plessy v ראו, רה הציבורית סוגיית התחבו של נוצר בהקשר"הנפרד אבל שווה"א
 כי ש
 עקרו�   56

Ferguson, 163 U.S. 537 (1896).  

�די
 האפרויט מסביר כי ההפרדה הגזעית יוצרת בקרב הילבית המשפ  57
 a feeling of [...]“: אמריקאי

inferiority as to their status in the community that may affect their hearts and minds in a 

way unlikely ever to be undone” . עניי�ראו ÔÂ‡¯· ,494' בעמ, 55 ש"לעיל ה.  

 the impact is greater [...]“על השפעתו המיוחדת של החוק המשמר את ההפרדה הגזעית נכתב כי   58

when it has the sanction of the law; for the policy of separating the races is usually 

interpreted as denoting the inferiority of the negro group. A sense of inferiority affects the 

motivation of a child to learn”.
  .  ש

59  Arendt מסבירה על הספרה החברתית :“we are driven into this sphere by the need to earn a 

living or attracted by the desire to follow our vocation [...] and once we have entered it, we 

become subject to the old adage of ‘like attracts like’ which controls the whole realm of 

society in the innumerable variety of its groups and association” .ראו Arendt, Reflections 

on Little Rock ,237' בעמ, 6ש "לעיל ה.  
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 ולכ�, בה לכל אד� יש קולש , לעומת הספרה הפוליטית60,פליית טעמי� יש עליונותלהו
, ובה חופש ההתארגנות,  הספרה החברתיתהפליהללא . בה יש לעקרו� השוויו� עדיפות

העדפת הטעמי� הפסול בסגרגציה הגזעית אינו ב,  ניתוח זהלפי 61.תיעל�
מה שגור� ליצירתה של , ידואלית אלא דווקא בקביעת כללי הסגרגציה בחוקווהאינדי

 ארנדט 62.סטגנציה חברתית ולחסימת האפשרות לאתגר את המבנה החברתי הקיי�
עלולה להצמיח  ·¯‡ÔÂשהתערבותו של בית המשפט הפדרלי בפסק די� ואומרת מתריעה 

  .טוטליטריז�

 בשוק העבודה גורמת לפגיעה ישירה במערכת הפליה כי הכעת אנו רוצי� לציי�

שכ� א� קבוצות מיעוט מופלות יפנימו שהשתלבות� בשוק העבודה , החינו� ובהשכלה

 ברכישת י�הזמ� הנדרשאת  מדוע שישקיעו את הכספי� ו–תיחס� ג� א� ירכשו השכלה 

בוצת  שוק עבודה מפלה מוביל להורדת רמת ההשכלה של בני ק63!?השכלה ראויה

שחנה ארדנט דנה , שוק העבודה אינו נפרד מהעול� החינוכילכ� . המיעוט המופלית

 יש אפוא הפליהכדי להבי� את השלכות ה. אלא הוא קשור אליו בעבותות, בדרכי תיקונו

את , וליתר דיוק, להבי� את הקשרי� בי� תחרותיות שוק העבודה לבי� מערכת החינו�

דיו� בשוק . ני� בשוק העבודה ובמערכת החינו�השפעת דיני המס על תמריצי השחק

 ועיו� בתמריצי השחקני� ללמוד מוביל למסקנה כי ,העבודה הוא דיו� במערכת החינו�

   64.בלי שוויו� בשוק העבודה לא נגיע לשוויו� במערכת החינו�

 
60  
  .238 'בעמ, ש

 people group [...]“: הכוללת מקומות עבודה ובתי ספר,  בספרה החברתיתהפליהעל חשיבות ה  61

together, and therefore discriminate against each other, along lines of profession, income, 

and ethnic origin [...] without discrimination of some sort, society would simply cease to 

exist and very important possibilities of free association and group formation would 

disappear” .
  .ש

תפקידה של נורמות חברתיות שיוצרות את הסגרגציה אלא ל בקיומ� ש  הפסול אינוArendtלדידה של   62

מכשירה את  שאינה חוקתית ולכ� סגרגרציה הגזעית במשפט הוהיז. המערכת המשפטית ביצירתה

בהשוואה לחקיקה המונעת נישואי
 בי� גזעי
 שוני
 . 236–235'  בעמ,ש
. מעורבות בית המשפט

 The scandal begins only when their challenge to society and prevailing“: היא מציינת כי

customs [...] is interpreted as a criminal offense [...] social standards are not legal standards 

and if legislature follows social prejudice, society has become tyrannical” .
 'בעמ, ש

239–240 .  

 סטטיסטית שמוכיחה הפליה הגזעית להפליהמסביר את הפיכתה של ה Arrow זהו ג
 האופ� בו  63

, 41 ש"לעיל ה, Arrow, What Has Economics to Sayראו . עצמה כמשקפת נכונה את המציאות

  .97–96 'בעמ

את בתי הספר  Arendtספרה החברתית משווה באחר הדיו� הממוש� במיקו
 תחו
 בתי הספר ואכ� ל  64

 ,the school is to the child what a job is to an adult [...] To Force [...]“: למקו
 העבודה

Parents to send their children to an integrated school against their will means to deprive 
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ל לאור הדיו� שנער� בחלקו הראשו� של ווהכ, הפליה ה"מחלת"שאנו מביני� את כ

. אנו ג� יכולי� להיטיב לרפא אותה, ת ההשפעה הסיבובית של דיני המסאודועל המאמר 

במאמר זה אנו מעלי� לדיו� פתרונות מיסויי� . למעשה ממקורות הבעיההתרופה נגזרת 

והפתרונות הללו מ<תרי� ג� על הפתרו� הרגולטיבי בכ� שבניגוד  ,לבעיית ההפליה

 הוא אינו לוקה בהזמנת 65, ארדנטלפתרו� זה הפתרו� המיסויי אינו חשו� לביקורת של

הוא אינו מועיד סכנה של הצמחת ; להתערב, הבריו� השכונתי המודרני, המדינה

 עיקור וליתר דיוק על, אלא על תמרו�" כפייה"הוא פתרו� שאינו נשע� על . טוטליטריז�

 המס המוטל על המשכורת ורווחי החברות – הפליההתמרו� שמשפט המדינה מעניק ל

  .הפליהרווחי הא� לא על 

ואפשר להשתמש בה� כדי להניע ולשרת מגוו� רחב של , דיני המס ה� מכשיר חברתי

ע� זאת יטע� הטוע� שהכפפת דיני המס לשיקולי� חברתיי� חיצוניי� . מטרות חברתיות

מוטב לשמור על ; ובעיקר היא חורגת ממערכת המס הנורמטיבית, מעוררת קושי רב

כדי להקטי� את עלויות מערכת המס וכדי למנוע ,  עיוותי�מערכת מס ניטרלית כדי למנוע

נדות 'ספור שיקולי� חיצוניי� המבקשי� לקד� אג� מצב שבו דיני המס יסורבלו באי�

א� חלקי� ממנו אינ� אוחזי� , הדבר ג� יוביל להקטנת אמו� הציבור. חברתיות� פוליטיות

אנו מבקשי� להכפי� את במאמר זה אי� ? אלא מאי. חברתיות� באות� העדפות פוליטיות

אנו מבקשי� לנטרל את ההטיה השיטתית שקיימת : נהפו� הוא, דיני המס לשיקול חיצוני

אנו מבקשי� להפו� את . במערכת דיני המס ומעצימה את תופעת ההפליה בשוק העבודה

  . המס לניטרלי במידת האפשר ולבלו� את העיוות המפלה שהוא יוצר

התערבות ב לוקה בלבד שהפחתת המס אינה זו כי לא אנו רוצי� להטעי�, יתרה מזאת

לוקה בהתערבות המדינה בהעדפות היא ההפחתת המס � אי, המדינה בהעדפות הפרט

ההצעה שלנו .  אתנית ומגדריתהפליההיא לוקה בהתערבות המעודדת ,  יתר על כ�.הפרט

יבית אינה יוצאת מתו� זכות פוזיטיבית לשוויו� במשפט הפרטי אלא מתו� זכות נגט

אי� בה כדי לתבוע מ� המדינה להג� על הפרטי� , לשו� אחר. לשוויו� במשפט הפרטי

 
them of rights which clearly belong to them in all free societies – the private right over 

their children and the social right to free association” . ראוArendt, Reflections on Little 

Rock ,242 'בעמ, 6 ש"לעיל ה.  

65  
ה
 יכולי
 להתקיי
 בצוותא . המס כי אי� סתירה בי� הפתרו� הרגולטיבי לפתרו� של הפחתת נטעי

 הפליה שהפתרו� הרגולטיבי לא יצליח להתמודד ע
 ,ע
 זאת יש להטעי
. חדא ולחזק זה את זה

 הפתרו� של הפחתת המס לא יצליח להתמודד ע
 ,מנגד. במקו
 שבו הפתרו� של הפחתת המס יצליח

4191/97� "דגנכמו , הוא המתאי
מקרי
 שבה
 הפתרו� הרגולטיבי  �˜¯� Ë ' Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È·

‰„Â·ÚÏ ,לציי� שמאמר זה אינו יוצא נגד , למע� הסר ספק. )2000 (330) 5(ד נד"פ 
דיני אנו רוצי

  . 1988–ח"התשמ, הזדמנויות בעבודההחוק שוויו� כגו� , מניעת ההפליה
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אלא כדי לתבוע , פליית�ה בספרה הפרטית או כדי לתבוע ממנה לאסור על הפליהמפני 

  . בספרה החברתיתהפליהממנה לא לעודד 

 חל עקרו� השוויו� בצורה, גו� ציבורי מובהק, וא� יטע� הטוע� שעל רשות המס

 66הפליהולכ� רשות המס אינה רשאית לפעול בצורה שמעצימה את תופעת ה, ישירה

או לפעול ( בחשבו�  להביא המסמדיניותלכ� על קובעי . באופ� שחורג מפסקת ההגבלה

את ההשלכות המפלות של הטלת המס ולבחו� א� השלכות )  בחשבו�מביאי�כאילו ה� 

פעילות ,  לא זאת א� זאת67.פחות אפשרויות מפלות קיימותאלה הכרחיות או שמא 

ולכ� עצ� קיומו של חשש סביר , רשות המס מכוונת ומעצבת את מבנה שוק העבודה כולו

מחייב את , הפליהכי יש באופ� פעילותה של הרשות כיו� כדי להגביר את תופעת ה

  .  את אפשרות הפעלת� של חלופות פוגעניות פחותבכובד ראשהרשות לבחו� 

  ות להתמודדות ע� הפליהאפשרי טכניקות. ג

מאמר זה טוע� כי לא רק , פליה אתנית ומגדריתהבעוד שנדמה שדיני המס ניטרלי� ל

.  בשוק העבודההפליהאלא שהוא א� מעודד את השתרשותה של ה, שהמשפט אינו אדיש

אינה , שגרורותיה חודרות לכל רובד בחיי� האזרחיי�,  כרעה חולההפליהבמוב� זה ה

אלא היא תוצאה של פעילות , של חופש ההתארגנות בספרה החברתיתביטוי בלתי נמנע 

אי� לעומתיות בי� חופש ההתארגנות למניעת .  היא הטלת המס– שלטונית מרכזית

לסלילת , כא� דווקא חופש ההתארגנות משמש טיעו� להפחתת המס, יתר על כ�. הפליה

והוא , התארגנות בלהשתת�המס מפריע לעובד המופלה . הדר� להתארגנות שוויונית

Aכא� איננו באי� ,  ויתר על כ�,י התארגנויות קיימי� ולהיחל� מה�מפריע לאתגר מב

במקלה ובתרמילה של חירות ההתארגנות כדי להג� על התארגנות בזויה ומדירה אלא על 

מכוחו שאפשר שוא� חופש ההתארגנות הוא כבד משקל עד . התארגנות משתפת ופתוחה

קל וחומר שהוא טיעו� כבד משקל בבואו לאפשר התארגנות , תהתארגנות גזעניתצמח 

   .שלל צבעי�בעלת 

  

  

 
�" אור בבגופטעקרו� השוויו� ראו דברי השללעניי� מחויבות רשויות ציבוריות   66 5394/92 ¯ÙÂ‰Ë �' 

"„È Ì˘Â" ,פעולה שעשתה הרשות הציבורית במסגרת הסמכות ): "1994 (360, 353) 3(ד מח"פ

צריכה לעמוד במבחני
 שמטיל המשפט המינהלי על שיקול  עדיי� הפונקציונלית הנתונה לה בדי�

  ". ההפליה אסורה על רשות ציבורית] ... [הדעת של הרשות

  .1391ב "ח התשנ"ס,  כבוד האד
 וחירותו:יסוד� לחוק8 'ס  67
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 ותימיסוי�מנגנוני� להתערבות במסגרות חו�. 1

)‡(‰ÈˆÏÂ‚¯   
 מרחיבי� את תחולת� של ערכי יסוד ככבוד האד� וכשוויו� ג� הפליהדיני מניעת ה

תה יבספרה שהי ה� מגני� על זכותו של אד� לשוויו� ג� 68;לספרה של שוק העבודה
ה� יוצאי� מגישה ; יכולה להיתפס כפרטית במקו� שכביכול אל למשפט לענות בו

במקרה שלנו הרתעתה ו, המדגישה את תפקידו החברתי של המשפט בהכוונת התנהגות
 בשוק הפליה 69.של התנהגות מפלה תו� הגדלת המודעות החברתית לפסול שקיי� בה

א� אנו , המזניקה שנאה ומזיקה לכלכלההעבודה היא התנהגות מעוולת ומכוערת 
קושר יופי ואיכות למאפייני�  אד�לדוגמה א� .  המשפט להכחידהו של ידבקוצרמכירי� 

גזעיי� ומוצא שאנשי� המשתייכי� לגזע מסוי� ה� יפי� וחברותיי� ולכ� עשויי� 
המשפט לבדו אינו יכול לשנות את טעמו , להשתלב ביתר קלות במקו� העבודה שלו

  70.ה או לחסו� אותו מלממשוהמפל
הקושי להפריד בי� טעמי� מפלי� פסולי� להתרשמות אישית הוא קושי פרקטי 

ומדובר בסיבה מרכזית לכ� שלמרות תפיסת עקרו� השוויו� כעקרו� יסוד , מהותי

 
68  
ד "ח התשנ"ס, העיסוק חופש: יסוד�וחוק כבוד האד
 וחירותו :יסוד�חוק העקיפה של תחולת

 הפליההתמודדות בתי המשפט ע
 תופעת ההמתאי
 ל מרכזי כלי היא על המשפט הפרטי ,1454

) 2(וד מ" פ,˜È„˜ ˙¯·Á˘Á‚" ‡"ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ‰˜ "� 'ÌÂ‡·�ËÒ˘‡  294/91א "ראו ע. בשוק העבודה

�"בג ;65 ש"ה לעיל, ¯˜�Ë עניי�; )1992 (464 721/94 Ï‡ � ÏÚÈ·È˙� ¯ÈÂ‡ Ï‡¯˘ÈÏ Ú·"Ó �' 

ıÈ·ÂÏÈ�„ ,אהר� ברק ; )1994 (749) 5(ד מח"פ ËÙ˘Ó· ˙Â�˘¯Ù– פרשנות חוקתית: כר� שלישי 

בו ש האופ� על). וקי היסוד במשפט הפרטיניתוח ארבעה מודלי
 לתחולת ח) (1994 (649–697

6427/02� "בגמעוצב הדיו� בשוויו� בפריזמת כבוד האד
 ראו  Ï ‰ÚÂ�˙‰ ÔÚÓ� ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ '

˙Ò�Î‰ ,2006 (619) 1(סאד "פ.(  

 שכ� השלב ,תפקיד חשוב בהלי� המשפטי הפליהלאיסור על גע להגברת המודעות החברתית בנו  69

בו אנו שהשלב :  הוא שלב השיו
,שלב ההאשמה ושלב הדרישהלפני , הראשו� בהלי� המשפטי

קיי
 ש"ועל כ� לבי
 אלו  חשיבות שלע. מעניקי
 ש
 לתופעה וממקמי
 אותה בשדה המשפטי

או " מרחק רב בי� חווית הפגיעה של היחיד לבי� היכולת להביאה לכדי גיבוש כמחלוקת משפטית

 סוציולוגיה לקראת: לעבודהד "בביה הזדמנויותו� שווי "טראיש יכלומ שמיר ונ�ר מחלוקת בכלל ראו

 ,William Felstiner; )1996 (295–294, 287 ו ‰ÔÂ˙�˘ ËÙ˘Ó ‰„Â·Ú" השיפוטי ההלי� של

Richard Abel & Austin Sarat, The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, 

Blaming, Claiming..., 15 L. & SOC’Y. REV. 631 (1980).  

הכרה במוגבלותנו האנושית מלמדת כי הצמדת איכות למאפייני
 חיצוניי
 וגזעיי
 נובעת , יתר על כ�  70

 האד
 יראה כי"הפסוק המקראי . ת ללמוד על איכויות וכישורי
 בדר� אחרתממיכולתנו המצומצ

ות מציג את המוגבל,  שנאמר בהלי� בחירת המנהיג שיחלי� את שמואל,"ללבב יראה' לעיני
 וה

ממנה קשה שכתכונה אנושית , העיניי
, האנושית במדידת איכות ועל בררת המחדל המטעה

  .7טז ,  שמואל אראו. להשתחרר
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את  נתקלת במשוכות גבוהות בבואה לצמצ� הפליה הפעלת דיני מניעת ה71,חוקתי
 הוא נסתר עד כדי כ� הפליהשל ה קיומה,  בנוס�72. המבנית בשוק העבודההפליהה

 קשה להוכיחה בבתי 73;שהיא לפעמי� יכולה להיעשות מבלי שקרבנה יהיה מודע לה
כביכול בדר� , לעשותה בעקלתו�, ודי פשוטות,  ורווחות אפשרויות רבות74,משפט
  : צהולתר הפליה מגוו� דרכי� להסוות �קיי, למרבה הצער. חוקית
תירוצה במשקל ;  הסתתרות מאחורי מושגי� כמשרות אמו�75;�זימו� לריאיו� אי

תירוצה בחשיבות� ; יהיה אפילו מוגז� ביותר, שנית� להתרשמות אישית בראיו� העבודה

 
קרו� זה מעוג� י ע, כבוד האד
 וחירותו:יסוד�בחוקבאופ� פרטיקולרי הג
 שעקרו� השוויו� אינו נכלל   71

גזע או , בי� אזרחיה בלי הבדל דתבשוויו� לנהוג אשר מחייבת את מדינת ישראל , בהכרזת העצמאות

 לחוק נאסר 2 עי�בס. הזדמנויות בעבודההקרו� זה מעוג� בחוק שוויו� י במישור שוק העבודה ע.מי�


א
 בקבלת
 וא
 בקידומ
 , דת
 ואר� מוצא
, בי� היתר על בסיס גזע
, על מעסיק להפלות עובדי


�"בגב למשל. בפסקי די� רבי
הוכר ונדו� וכ�  ,או פיטור 98/69 � ÔÓ‚¯· '¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ,1(ד כג"פ (

 10/69נ " בד. לנדוי כנשמת אפו של המשטר החוקתיופטהגדיר אותו הש) 1969( 698, 693

� È˜Ò·Â�Â¯Â· '‰Ï‡¯˘ÈÏ È˘‡¯‰ ·¯ ,קרו� זה יל ע אגרנט כי אופטמבהיר הש) 1971( 35, 7) 1(ד כה"פ

 אור כעיקרו� ופטכינה אותו הש, 363' בעמ, 66 ש"ה לעיל, ‰Ë¯ÙÂ עניי� ב.שוא� כל משפט דמוקרטי

, בייחוד גישתה של השופטת דורנר Â,4 ש"לעיל ה ,ÏÈÓ¯ ראו ג
 עניי�; חוקי�בעל מעמד חוקתי על

ולכ� , להביא להשפלתו של קרב� ההפליה, מחמת מי� או גזע, שלפיה יש בהפליה על רקע קבוצתי

ג
 ע
 הזמ� נקט בית המשפט העליו� פרשנות הרואה ; לפגיעה בכבוד האד
 המוג� בחקיקת היסוד

� "ראו בג. נכללת בכבוד האד
כהפליה שאי� עמה השפלה בÏ ‰ÚÂ�˙‰ ÔÚÓÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ , לעיל

  .68ש "ה

החלתו של עקרו� השוויו� ש ",בהתייחסה לשוויו� מגדרי, דורנרהשופטת  מציינת הכ� לדוגמ  72

, יכ� נדמה ל,  לא שינתה את המציאות–ו במוצהר חולקי
 עלי, א
 בכלל,  א� שמעטי
–הפורמלי 

). 1997( 542, 541 כ ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ "הבחנה משווה ומעמד האשה" ראו דליה דורנר. "במידה מספקת

פרנסיס רדאי קושרת את הולדת מושג ההעדפה המתקנת לכישלו� השוויו� הפורמלי בהשגת השוויו� 

   .145' בעמ, 48ש " לעיל ה, רדאיראו. הלכה למעשה

 את לאתר מאוד עד קשהי,  לכדי גורמי
 בודדי
 אישיותנורידודבבחינת  שמעשה ההפליה הוא כיוו�  73

 גורמי
 רבי
 שיכולי
 לשמש קיימי
א� ביתר שאת כאשר ו, מופלה עובד שבגינה המדויקת הסיבה

 אינה מתקבלת לעבודה מתקד
 ובגילעולה חדשה , יהדתי עובדת כי הנניח לדוגמ. הפליהסיבה ל


 אפשר כיצד?  או המגדרית? שייכותה הדתית? בשל גילהנבעה הפליהה הא
. מטעמי
 מפלי

הא
 הפסיקה מייחסת ? יתהיפלהל ובילמש של כמה גורמי
 הוא שילוב בהש מציאות ע
 להתמודד

פ� שבו המשפט מתמודד ע
 הפליית לכתיבה ביקורתית על האו? אותה החשיבות לכל סוג של הפליה

 ופרישת בעבודה מתקד
 גיל מחמת הפליה על: 'לצעירי
 שיי�
 העול'"שנקר � גיל ראו פנינה אלו�

  ).Â„ ‰ÈÏ„ ¯ÙÒ 81) 1999¯�¯" נקוב בגיל חובה

 המקרה" מרגליות�רבי� שרו� ראו העבודה במקו
 הפליה של בהוכחתה 
יהראייתי הקשיי
 על  74

  ).2000 (529 מד ‰ËÈÏ˜¯Ù "? כיצד מוכיחי
 את קיומה–בודה  בעהפליההחמקמק של 

 מאודקשה , לריאיו� הראשוני הזימו� שלבהוא ,  בשלב הראשוני בקבלה למקו
 העבודההפליה  75

 או חברתיי
  להזמי� רק את המועמדי
 המועדפי
 דר� מעגלי
אפשרמלכתחילה , למעשה. להוכחה

 כיוו�. אלו למעגלי
 קרבתו על מעידי
 אינ
 שלו י
החי שקורות מי איו�ילר להזמי� שלא לבחור
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התאמתה �תירוצה באי; אישיי� חמי� שנבחנו כמוב� בראיו� העבודה� �של יחסי� בי
י� יכולי� לשמש  כל אלו ועוד רב– החברתית והתרבותית של העובדת למקו� העבודה

  . מנגנוני� יעילי� ביותר להסוואת הדרתו של האחר
, המנגנוני� הללו יעילי� במיוחד לאור התמקדותו של המשפט במיקרו ולא במקרו

בלתי כמעט בתיק הבודד . דהיינו הוא בודק כל מקרה לגופו ולא את התמונה הכללית
 – את התמונה בכללותה  שבה� אילו בדקנו,ג� במקרי�וזאת  76;הפליהאפשרי להוכיח 

 סביר שהבחירה נעשתה באופ� לא כי היינו מגיעי� למסקנה –את כלל מועסקי החברה 
   77.'גזע וכו, דת, בלתי תלוי בשיקולי מגדר

בכלל ייתכ� שמרבית המופלי� יוותרו על הניסיו� לדרוש בבית המשפט , על כ�יתר 
כמי שאי� מעונייני� ,  רצויי�כבלתי, וייתפסו, את הצבת� במקו� עבודה שבו ה� נתפסי�

 לעתי� אד� חלש לא יפתח 78. במקו� העבודהלשת� עמ� פעולה ולהקל את קליטת�

 
 של פשוט די מעק� היא זה מסוג הפליה, פני
 מול פני
 מפגש שו
 ואי� ,זה לשלב תיעוד כל שאי�

,  ב� הדורבתיה ראומחקרי
 שנעשו לאיתורה ל זו מעוררת והפליהעל קשיי
 ש. הפליהה מניעת דיני

 הפליה בדיקת"גיא מונדלק וינו� כה� , שרו�דפנה , ייהרהדס דר, אפרת אפלבוי
, עליזה אב� חיריק

  .)2006( 381 יא Â·Ú ,‰¯·Á ËÙ˘ÓÂ„‰ "בשכירה לעבודה על ידי מבחני היענות

 בה� אי�, מקיפות סטטיסטיות ראיות ואפילו נוספי
 מקרי
 של קיומ
שאלת  "כי נאמר הלדוגמכ�   76

, בלבד וה�, הקונקרטי הסכסו� של בדותהעו, פרטי במקרה שמדוברככל ] ...[ לתובעת להועיל כדי

, המבוססת על הגיונו המוב� מאליו של ההלי� השיפוטי, תוצאה זו. במחלוקת להכריע צריכות


". להוכיח את טענת�, שפוטרו עקב יחס מפלה, 'בודדות' עד למינימו
 את יכולת� של נשי
 מצמצ

  .305 'בעמ, 69ש "לעיל ה, שמיר ושטראי ראו

בה נניח כי מיעוט מסוי
 הוא שישית מ� האוכלוסייה ושישית מבי� מסיימי ההסמכה למקצוע ה  77 

 ב� אותו מיעוט. בני אותו מיעוט ה
 ית מתוכ
רק שישו,  עובדי
100מקו
 העבודה מונה . הרלוונטי

שהרי ג
 , וכל לבסס טענת הפליההוא לא י, א
 יגיש תביעה. והוא נדחה, מתמודד למשרה חדשה

אבל לו בית המשפט . שישית הוא בבחירה עיוורת לגזע הסיכוי שב� אותו מיעוט יתקבל למשרה זו

הוא היה מגיע למסקנה שהסיכוי שהבחירה במקו
 העבודה היא , היה בוח� את התמונה הכללית

והתוצאה המתקבלת , כשאנו מטילי
 קוביה פע
 אחת? למה הדבר דומה. עיוורת לגזע הוא אפסי

הרי שנוכל , אבל א
 נבח� מספר גדול של הטלות, א נית� להסיק שהקובייה מוטהלהרי ש,  ששאינה

למקו
 העבודה אי� אינטרס לתעד את מאפייני , מכיוו� שלא כבהטלת קובייה. הלבסס טענה של הטי


  .עלות הוכחת קיומה של הטיה היא גבוהה במיוחד, המועמדי

לאמצע שנות ועד ות של שינויי
 בהפליה תעסוקתית מתחילת שנות השבעי
 בחינות אמפירי  78

תביעות המבוססות על הפליה בקבלה למקו
 העבודה מ משמעותיהשמוני
 מלמדות על מעבר 

 John J. Donohue III & Peterראו . לתביעות המבוססות על הפליה בפיטורי� ממקו
 העבודה

Siegelman, The Changing Nature of Employment Discrimination Litigation, 43 STAN. L. 

REV. 983, 1015–1016 (1991). 
 ולכ� , להניח כי ע
 השני
 מידת ההפליה התמתנהאפשר אמנ

 הפליהאלא שא
 מידת ה. המאבק שנותר הוא בתחו
 הפיטורי� ולא בשלב הקבלה למקו
 העבודה

 תצו� מחדש א
 המעסיק מודע לקיומה  מדוע שהיא– עבודה אינטגרטיבית מתאפשרתו ,התמתנה

א
 הוא מודע לקשיי
 שהוא עתיד להתמודד ,  יתר על כ�? בשלב הפיטורי�הפליה�של חקיקת אנטי
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אולי איננו יודע ,  בהלי� משפטי בשל הקושי שלו לקרוא בש� משפטי לפגיעה בוכלל
 79. בהלי� המשפטיפותחי�או כיצד  את מי להאשי�, "מקרה משפטי" שמדובר בכלל

 משו�ולו למשל , לש יותר קשה לשאת בנטל של ההלי� המשפטילאד� הח, יתר על כ�
 עובדי� מופלי�  לכ�80. די�כיעורמשרד מרוחק מבית המשפט או א� משמקו� מגוריו 

ולכ� ביו� פקודה לא , ה משתלמתייכולי� שלא לראות את הפנייה לערכאות כאופצי
 לו ישועה תהיה כיוו� שהציבור המופלה מודע לכ� שלא, נוס� על כ�. גשו לערכאותיי

הוא מלכתחילה יוותר על , הפליהשל ממש מריבת ריבו בבית המשפט לפי דיני מניעת ה
שכ� הוא יודע שלא יוכל להסתמ� על , הגשת מועמדות למשרות נחשקות בשוק העבודה

הוא יימנע מהגשת ,  רוצה לומר81.תביעת זכותו לשוויו� בבית המשפט ביו� פקודה
 היה מגיש, הפלייתושבו המשפט היה לו לעזר במניעת מועמדויות למשרות שבעול� 

  82.מועמדותו אליה�
 אינה הפליה עלול להטעות אנשי� לחשוב שהפליההיעדר שימוש בדיני מניעת ה

או לפרש נתוני� סטטיסטיי� על פערי� אתניי� ומגדריי� בשוק העבודה , קיימת עוד
יחו לעצמ� שאילו היו האנשי� יש. הפליהמשונות מהותית לגיטימית ולא מ כנובעי�

הכשרה ,  נעוצה בהיעדר מוטביציהאיננהשבעיית� ו ,מופלי�אכ� הנדחקי� החוצה 

 
אנו מוצאי
 ש הסבר ? מדוע שלא יעדי� להפלות כבר בשלב הקבלה לעבודה,את
 בשלב הפיטורי�

נדרשות כדי להג� על עצמ
  מתבסס על יכולותיה
 של מעסיקי
 לבצע את ההתאמות ה יותרמשכנעכ

התאמות שקשה ליצור ולבסס כלפי מי ,  בשלב הקבלה למקו
 העבודההפליהמפני תביעה בגי� 


ולכ� ,  א� האפשרות להילח
 בה, קיימתאפוא הפליה. בשלב הפיטורי�, שמכיר את המערכת מבפני

עבודה אפשרות  ואילו בשלב הקבלה ל, לשלב הפיטורי�העבר, ג
 ההצדקה להגשת התביעות הרבות

עובדי
 המודעי
 להתאמות אלו המבוצעות על ידי מעסיקי
 לא , בנוס�. פחותמעשית זאת הפכה 

   .יגישו תביעה מלכתחילה ואולי א� לא יגישו מועמדות למשרה המבוקשת

  .69 ש"לעיל ה, Felstiner, Abel & Saratראו  79

  .)Ó· ÌÈ¯ÊËÙ˘ :Ï‡¯˘È· ˜„ˆÏ ˙Â˘È‚� 48–49 )2005  יובל אלבש�ראו  80

. הפליה המשפטי במאבק לתידרשנה לעלויות הגבוהות שערה תהא בהיגיו� ת הפועלה מופלתעובד  81

כה תפני
 שההלי� המשפטי אינו , ע
 משאבי
 מצומצמי
, בשונה משחק� חוזר, פעמי�כשחק� חד

�שחקני
 חדאטרקטיבי ל
על השפעת . ירה בנתיב יקר זה ולכ� תוותר מלכתחילה על הבח,פעמיי

�עלויות ההלי� המשפטי על שחקני
 חד 
 Marc Galanter, Why the ‘Haves’ Come outראופעמיי

Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, 9 L. & SOC’Y. REV. 95 (1974).  

עולי
 בפני קבוצות המשפט אינו יכול לתמר� התמודדות ע
 נגעי ההפליה כאשר שערי המשפט נ  82

הריבוד החברתי של ההתדיינות המשפטית מצמצ
 מראש את : "ו דברי
 אלורא. אוכלוסייה חלשות

המשפט מייצר אשליה כאילו הוא נגיש ] ...[ היכולת לגרו
 לשינוי חברתי ואת העניי� לעשות זאת

נגיש ] ... [הלי�ה. א שונהיא� למעשה נגישותו של המשפט לכל רובד חברתי בציבור ה, לכל החברה

, נוס� לכ�; )כדוגמת שכר טרחת עורכי די� והוצאות משפט(למעטי
 יחסית עקב עלותו הגבוהה 

הא
 בתי : המשפט כשדה במסגרת של כוח פוליטי"גד ברזילי . "הלי� כזה כרו� ג
 בהשקעת זמ� רב

דפנה הקר  (Ì‡‰ ËÙ˘Ó‰ ·Â˘Á? 107 ,113" ? כיצד–וא
 כ� , פוליטי�משפט ה
 נשאי שינוי חברתי

  ).2010,  עורכותונטע זיו
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 את היות� מופלי�לא היו מקבלי� הרי ה� , קרטיווניסיו� הנדרשי� להצלחה בשוק מריט
 להסיק שמדובר בהבדלי� אפשרמכ� שלא עשו כ� . אלא היו נוקטי� הליכי� משפטי�

מגדרי החלש �המאפיי� האתני! הלוא שתיקת� המשפטית כהודאה. הפליהאמתיי� ולא ב
, שקוד� הושתתה על אפיו� אתני ומגדרי, ההבחנה.  במאפיי� מריטוקרטי חלש אפואיומר

ולפיכ� ההבחנה שקוד� הפרה את עקרו� השוויו� , קרטיותושתת כעת על אפיו� מריט
   83.תעלה אתו כעת בקנה אחד, הארסיטוטלי

 � הפליה לחשו� את קיומה של ההפליהדיני מניעת ההצליחו ו ג� איל, כ�על נוס
ברור א� העובדי� בלתי  84,ועל א� סעד האכיפה, ולהוכיחה בהליכי� משפטיי�

 תיהיו שיטענו שכפיי. בסמיכות למפלי�יו� � יו�מעונייני� לעבוד היו המופלי� 
סוג זה תוביל כפייה משפטית משייתכ� ,  יתר על כ�85. עוול גדולעלולה ליצוראינטגרציה 

המפלי� עלולי� להפו� , הלדוגמ.  שהייתה קיימת קוד� לכ�הפליהאקציה חמורה מהלֵר
. את מקו� העבודה לאתר של קונפליקט ומדו� ואולי א� להוביל לקריסתו העסקית

 ,מאודצפויי� לסבול  ולכ�, המופלי� מצד� ייאלצו לעבוד בחברת מי שמעוניי� להדיר�
א� מקו� העבודה הוא ג� . א� גלויות וא� סמויות, ת רבות מהטרדו,על בסיס יומיומי

מעשיות הכפייה האינטרגרטיבית ,  בי� העובדי�רבמקו� שבו נדרש שיתו� פעולה 
  .מוטלת בספק

)·(È˙Â¯Á˙ ˜Â˘   
 �פירמה שתבחר . מסגרת תחרות השוקב קיי�זה המשפטי על מנגנו� אפשרי נוס

תניב תשואה פחותה ', צבע וכו, עגז, בגלל שיקולי דת בעובדי� המוכשרי� פחות
 לא הפליהלכ� בשוק חופשי אסטרטגית ה .מפירמה שתבחר בעובדי� המוכשרי� ביותר

ולכ� יש בו , הכלכליתבו הער� המרכזי הוא ההצלחה שהשוק נתפס כאתר  86.תשרוד
המגדילי� את היתרו� , כזאת המבוססת על כישורי� ואיכות, לקד� תחרות מהותית

באותו האופ� ידו הנעלמה של השוק תגמד טעמי� מפלי� . י� בשוקהכלכלי של השחקנ
תפיסה זאת . שאינ� מבוססי� על יעילות ולכ� אינ� מעניקי� כל יתרו� כלכלי לאוחז בה�

 
 יחס שווה לשווי
 ויחס שונה תא דרישה לנקיטי הדרישה לשוויו� ה,הגדרה האריסטוטליתה על פי  83


ראו אריסטו .  פגיעה בשוויו�הפליה לראות באי אפשרשהכישורי
 הרלוונטיי
 שוני
 כ. לשוני

ÒÂÎÓÂ˜È� ‰˜È˙‡ מ סליב' ג' י, �שוקהוצאת ( 1131 ' פס5 ספר
  ). 1973, תרג

מעביד ג
 א
 מדובר –הזדמנויות בעבודה מאפשר לאכו� יחסי עובדהלחוק שוויו� ) 2)(א(10 עי�ס  84


, ) בשל הפרת חוזהתרופות(לחוק החוזי
 ) 2(3 וזאת על א� האמור בסעי� ,ביחסי
 אישיי

  ).1998 (469 כר� ב ÂÒÈ‡Â ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘‰ÈÏÙ‰ ·‰„Â·Ú¯ ישראל �ראו רות ב�. 1970–א"תשלה

  .6ש "לעיל ה, Arendt, Reflections on Little Rockראו . Arendt  ג
 טענתה המרכזית שלזוהי  85

סימ� שהיא נשענת , שוקבאפשטיי� מוסי� ואומר כי א
 ההפליה תשרוד ; 7 ש"לעיל ה, BECKER ראו  86



תפוקתי� מהבדלי
 אמתיי
 ב, לדידו, פליית נשי
 יכולה לנבועה ,ה לדוגמ. רלוונטיי
על הבדלי 

 :RICHARD A. EPSTEIN, FORBIDDEN GROUNDS ראו .נשי
 בשוק העבודהזו של  בי�גברי
 לשל 

THE CASE AGAINST EMPLOYMENT DISCRIMINATION LAWS 269–275 (1995).  
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 שכ� באמצעות המעבר דר� , לא תשרוד בשוקהפליההביאה כלכלני� כבקר לקבוע כי ה
. קה מפלה של עובדי� כהעס,מסננות השוק תיפלט מהשוק התנהגות שאינה יעילה

לצדו של הער� הכספי מתחרי� בשוק ערכי� , למרות הגיונה המפתה של תפיסה זאת
. מעניקי� עובדי� ומעסיקי� לעבודה ע� סוג מסוי� של אנשי�שולענייננו הער� , נוספי�

ת להגדיל את הנאכדי יש בו , א� על פי שער� זה אינו קשור בהכרח להגדלת התפוקה
פליית עובדי� היא ה כלכלני� כארו הסבירו שלפיכ�. עבודה ממקו� ההאחרוני�

מעניקי� השחקני� לעבודה ע� סוג מסוי� של ש, השווה לכס�, רציונלית בשל הער�
  . ובכ� למעשה הפרי� ארו את התאוריה של בקר,אנשי�

ארו למעשה מבהיר כי רכיב חשוב במבנה שוק העבודה הוא קיומו של רישות 
 בשוק עבודה 87.תית על קבלת ההחלטות בחברות עסקיותאשר משפיע מהו, קהילתי

לצד אינטרס הגדלת הרווח הכספי עומד האינטרס , המבוסס על רשתות קהילתיות
למעסיקי� יש העדפות , זו ביקורת לפי 88.קהילתיי�� בהשאת הרווחי� החברתיי�

וא� הער� שאותו מייחסי� מעסיקי� להעדפות , יי� ומגדריי�נשנובעות מטעמי� גזע
 89.כי אז מעסיק רציונלי יפלה, לה עולה על הער� המיוחס להגדלת הרווח העסקיא

שייכות אתנית או דתית היא התנהגות , גזע,  מגדריסוד זאת של עובדי� על הפליה
 כי השוק  בעיקרביקורת זאת של ארו מלמדת. ולכ� תשרוד בכלכלת השוק, רציונלית

אלא א� , א� לאינטרס מקסו� הרווחמורכב מאנשי� שהתנהגות� אינה מוכוונת רק בהת
   90.ובה� ג� העדפות מפלות, בהתא� להעדפות הנאה אישיות

, הפליהשעליה מושתתי� השנאה והיצרי� שמזיני� , סביר להניח כי חיסול הבורות
י� לחשיבה יכלי� בסיס.  בשוק העבודההפליההוא מנגנו� חשוב ביותר למניעתה של 

 הפליה מ� הדעות הקדומות המובילות לניכר חלק ביקורתית יאפשרו לרוכשיה� להפרי�
 לאתגר את עול� המושגי� החברתיי� ואת אפשרבאמצעות השכלה . ולהיפטר מה�

 
87  Arrow  
אינטרס בשוק עבודה לקושר לעניי� זה את האינטרס במבני
 חברתיי
 קהילתיי
 מפלי

 The network concept of labor allocation differs considerably from a market. It is“: מפלה

indeed very easy to say how social segregation can give rise to labor market segregation 

through network referrals. Discrimination no longer has any cost to the discriminator; 

indeed, it has social rewards. Profit maximization is overcome by the values inherent in the 

maintenance of the network or other social interaction [...] Clearly, the anonymous market, 

in which in effect every seller is connected with every buyer, is one extreme of a network 

[...] The main point is that personal interactions occur throughout this process, and 

therefore there is plenty of room for discriminatory beliefs and preferences to pay a role 

  .98' בעמ, 41 ש"לעיל ה, Arrow, What Has Economics to Say ראו .”[...]

88  
  .ש

89  
  .ש

90  
  .ש
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 ע� זאת בשל מורכבות תחו� 91.חומות ההפרדה בי� הקבוצות החברתיות השונות
מאמר זה אינו מבקש להתמודד ע� בחינת , ועל א� חשיבותו, החינו� בישראל ובכלל

ונסתפק בלומר ,  התעסוקתיתהפליהה ויעילותה של מערכת החינו� בצמצו� ההשלכותי
   92.לכזה שאי� די בו כשלעצמו, כי יש בו קשיי� שהופכי� פתרו� זה לכל הפחות

  יותימיסו� מנגנוני� להתערבות במסגרות פני�. 2

דיני המס אינ� ניטרליי� למציאות חברתית , כפי שהראינו בחלק השני של המאמר
מקטיני� את , המבוססי� על מיסוי ההכנסה הכספית, דיני המס.  מפלהתעסוקתית

ומגדילי� אפוא את חשיבות� היחסית של , חשיבות הער� הכספי על פי גובה שיעור המס
כ� דיני המס מקני� תמרי� חזק יותר , ככל ששיעור המס גבוה יותר. ערכי� מתחרי�

ודה הער� העיקרי המתחרה בשוק העב. במקו� העבודהערכי� בלתי כספיי� להעדפת 
ע� הער� הכספי הוא זה שמעניקי� אנשי� לעבודה ולשיתו� פעולה ע� סוג מסוי� של 

אנשי� המחזיקי� באמונה דתית משותפת או ,  יהיו אלו אנשי� הנחשבי� נאי�–אנשי� 
 הופכי� למעשה העדפות אלה לחשובות מסי� גבוהי�. המשתייכי� למוצא אתני מסוי�

 ומקשי� על אפשרות� של הפליהלכ� דיני המס מעודדי� . דהיותר בשוק העבו
  .ידואלי� לאתגר אותהוואינדי

וכ� ג� על , לדיני המס השפעה משמעותית על הבניית שוק העבודה ויעילותו, א� כ�
 פתרונות שוני� להתמודדות להעלות אפשר אפוא. תמרי� העובדי� והמעסיקי� להפלות

  : דיני המס שיטתית בשוק העבודה דר�הפליהע� 

 
91  Arendt תולה את הצלחת המוסדות להשכלה גבוהה במיגור הגזענות ביכולת
 
 להפריד בי� הורי


 The idea that one can change the world by educating the children in the spirit of“ :לילדיה

the future has been one of the hallmarks of political utopias since antiquity. The trouble 

with this idea has always been the same: it can succeed only if the children are really 

separated from their parents and brought up in state institutions, or are indoctrinated in 

school so that they will turn against their own parents”. ראו Arendt, Reflections on Little 

Rock ,246' עמב, 6ש "לעיל ה.  

בעבר הלא רחוק ו, כרח שמערכת החינו� תילח
 בהפליה ותבכר ערכי
 של שוויו� והכלהאי� כל ה  92

עד כ� , מצב
 של הערבי
 מבחינת ייצוג בסגל האקדמי גרוע ביותר: "פעלה בכיוו� הפו�א� היא 


12�עד תחילת העשור היו בישראל כ. שמספר
 אינו מאפשר ניתוח סטטיסטי של הנתוני 
 מרצי

אחד : "ועל עיירות הפיתוח נכתב"  אנשי סגל בכיר בכל האוניברסיטאות5,000�ערבי
 מתו� כ

הגורמי
 המשפיעי
 על הישגיה
 החינוכיי
 של תלמידי
 הוא המיו� וההפניה למסלולי הלימוד 


שבה
 כיתות ספורות של , ברוב עיירות הפיתוח בישראל מצויי
 רק בתי ספר תיכו� מקיפי
. השוני

שהלימודי
 בה� אינ
 מובילי
 לתעודת בגרות ורבי
 , ל כיתות מקצועיותלימודי
 עיוניי
 ורוב ש

, לימוד תפירה ופקידות לבנות(מה
 יוצרי
 הסללה של הלומדי
 בה
 למקצועות צווארו� כחול 


 È˙˜ÂÏÁ ˆ„˜ "בישראל חלוקתי צדק" ראו מנח
 מאוטנר .)"לימודי נגרות ומכונאות רכב לבני

Ï‡¯˘È· 9, 17 ,23) מאוטנ 
  ).2000, ר עור�מנח
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)‡(ÒÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰˙ÁÙ‰   

 התמודדות ראשונית ופשוטה היא צמצו� האפקט המפלה של המס באמצעות הקטנת 

 ו שלהקטנה זאת של נטל המס תוביל להגדלת חשיבות. שיעור מס הכנסה ומס חברות

ובייחוד של רווחי , זה הכספיע� ולכ� להקטנה יחסית של ערכי� מתחרי� , הער� הכספי

אפקט רגרסיבי המיטיב ע� בעלי ההכנסות   נטל המס יש ג�ת להקטנע� זאת. הפליהה

זאת כיוו� שמס הכנסה עשוי להיות מכשיר להעברת . ג� אלו שימשיכו להפלות, הגבוהות

א� בעול� של מסי� נמוכי� אנשי� יהיו עשירי� , זאת ועוד. עושר מעשירי� לעניי�

ה� ייאותו , הווה אומר. גדלת ההפליה יפיקו מייתכ� שהתועלת הסובייקטיבית שה�, יותר

הלח� עליה� להתייעל כלכלית על ידי הפחתת . להפסיד יותר כס� כדי שיוכלו להפלות

קרי אפקט , הפליהבמוב� הזה אפשר שלהפחתת מסי� יש אפקט נגדי על .  יקט�הפליה

   93.הפליהשל הגדלת 

�צא מהקטנת המס  כפועל יוהפליה ברור א� הצמצו� האפשרי של הלא, בנוס

 בתקציב להשתמש ביכולת המדינה )הנגרמת מהקטנת תקציב המדינה(משתווה לפגיעה 

 יש להוסי� כי על זאת 94.זה לחיזוק מוסדותיה ולשיפור תנאי החיי� של כל אזרחיה

 בבואנולכ� . הפחתת המס תוביל ג� לפגיעה ביכולת דיני המס לעודד התנהגויות חיוביות

 להביא יש גישת המיסוי האופטימלי על פי, סוי הטובה ביותרלקבוע את מדיניות המי

 יחד ע� 95.לימינימנזק ות הפתרו� שמוביל לובחשבו� שהפחתת מסי� עלולה שלא לה

 הבצורה משמעותית את יתרונותיתחליש זאת ייתכ� מאוד שבעיית האפקט המפלה 

,  לקוי המסי�כספיבהמדינה השימוש של ככל ש, כמוב�. השוויוניי� של הגדלת נטל המס

לכ� כשאנו באי� לקבוע את . כ� יגדל משקלו היחסי של הטיעו� בזכות הקטנת המס

לצד שקילת� של שיקולי� נוספי� אשר משפיעי� על קביעת , המס האופטימלישיעור 

אפקט יכול ה. מדיניות המסי� יש לתת משקל הול� ג� לאפקט המפלה של דיני המס

 
ככל שהחברות יהיו רווחיות יותר כ� הצור� בהגדלת היעילות הכלכלית יקט� ותינת� חשיבות , כלומר  93


ראו התייחסות לכ� בניתוח יתרונות האפשרות , גדולה יותר לערכי
 מתחרי
 לאלו הכלכליי

  .  להל�השלישית

מס , כ� למשל. קבולי המדינה ממסי
 נטל המס תוביל לעתי
 דווקא להגדלת תתשהקטנייתכ� , מוב�  94 

א� . כיוו� שהוא יתמר� אנשי
 לעבוד, 100% יניב יותר תקבולי
 ממס הכנסה של 50% של הכנסה

הא
 שיעורי המס הנוהגי
 בפועל בישראל ובמדינות אחרות ה
 כאלו שהקטנת
 יכולה דווקא 


מקבלי
 כי אפשרי אנו ,  בכל אופ�.אנו מותירי
 את השאלה הזו פתוחה? להגדיל את התקבולי

 של המס עלולה להוביל לאובד� מס של מינהל המס ולכ� לפגיעה בעקרו� הנייטרליות ושהפחתה ז

 Elizabeth Garrett, Harnessing Politics: Theעל עקרו� זה ראו ). revenue neutrality(הגבייתית 

Dynamics of Offset Requirements in the Tax Legislative Processes, 65 U. CHI. L. REV. 501, 

509 (1998).  

 .269' בעמ ,23 ש"לעיל ה, "הוצאה מוכרת "דג�האופטימלי ראו לתיאור תורת המיסוי   95
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דווקא להוריד את שיעור מוטב ,  לקד� את השוויו�להוביל להחלטה כי בשל רצוננו העז

  . המס

)·(‰ ÈÁÂÂ¯ ÈÂÒÈÓ ‰ÈÏÙ‰  

מיסוי , כביכול,  דר� דיני המס הייתה יכולה להיותהפליההתמודדות אפשרית שנייה ע� ה

 הפליהמהנובעת  עובדי� ומעסיקי� שלמיסוי ההכנסה הזקופה , כלומר. הפליהרווחי ה

 הפליההאטרקטיביות של רווחי הה משמעותית את יקטי� בצורמיסוי כזה . תעסוקתית

 להפלות מחו� יהיה מוטב ; דווקא במקו� העבודההפליההתמרי� לייצר את רווחי האת ו

 .אלא שפתרו� זה לוקה באוטופיז�.  מסוג זה אינה ממוסההפליהשכ� , למקו� עבודה

 אי� ברור ,ראשית. ֵראלי הופ� אותו ללאשלמעשה ,  קושי מעשי כביר במיסוי כזהקיי�

 96.ולכ� קשה לכמת אותו, מייחסי� לרווחי� אלושאנשי� כלל מהו הער� הסובייקטיבי 

הער� הסובייקטיבי , סביר ולו בקירוב, בעצמו מהואי� ברור כלל א� האד� המפלה יודע 

באומדנה ג� לו היה נית� לעשות שימוש , מעבר לכ�. שהוא מקנה לרווחי ההפליה

כאשר טעויות בהליכי� אלו , ת דיני המס ולגבות כספי� אלו היה קושי לאכו� א,מסויימת

במקביל לקושי בחשיפת ,  בנוס� לכ�.היו מובילות לפגיעה ברמת הפעילות העסקית

תהיה פליה יהיה מורכב ועלותו ההלי� הוכחת קיומ� של רווחי , קיומה של הפליה

היינו נדרשי� , י אפשרהיה הדברא� במידה ו, ג� בעצ� מדידת רווחי ההפליה. גבוהה

 כל אלו הופכי� את הפתרו� הזה לבלתי 97.להיכנס לקרביו של אד� ולצפונות נפשו

   98.משפט אנוש הוא מוגבל. אפשרי

)‚(˙È·ÈË˜ÏÒ ÒÓ ˙˙ÁÙ‰   

מועסקי� המצויי� להתמודדות אפשרית שלישית היא הענקת הטבת מס למעסיקי� או 

 הטרוגני יגדירו מקו� עבודהרשויות המס ,  לצור� המחשה99.במקומות עבודה הטרוגניי�

 
' בעמ, 22 ש"לעיל ה, " בישראלכולל מס בסיס" אדרעי; 21ש "לעיל ה, SIMONSראו כתביו של   96

453–455.  

  .269' בעמ, 1ש "לעיל ה, "ההשלכות החלוקתיות הנסתרות בדיני מיסי
"דג�   97

 כהכנסה הפליה רווחי ,1.אבפרק לעיל או דיו� ר.  נוהגי
 למסות הכנסות זקופותאי�קשיי
 אלו בגלל   98

  . זקופה

בה
 אשר מסבסדת מקומות עבודה ש, מכניז
 דומה לזה המוצע בפתרו� השלישי קיי
 בגרמניה  99

 נמו�, מקומות עבודה שאינ
 מעסיקי
 כלל נכי
 משלמי
 קנס. עובדי
 ה
 נכי
החמישה אחוזי
 מ

משי
 המתקבלי
 משכספי
 ה. י
ישה אחוז ככל שה
 מתקרבי
 לדרישת החמאשר קט�, יחסית

, שמדובר בסכומי
 זעומי
פי א� על . מקומות העבודה שקולטי
 אות
להטבות לנכי
 ומימו� ל

מצב התעסוקה של , פליית נכי
הב הנאבקת,  קיומה של אמירה נורמטיבית ברורהעצ
בשל וייתכ� ש

 the German scheme produces very much“: שבארצות הבריתנכי
 בגרמניה טוב בהרבה מזה 

better results in terms of employment of disabled than does our current set of 
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 נתוני� אמפיריי� על קיומ� של קבוצות מודרות משוק העבודה כמקו� שאינו על פי

מועסקי� בו למעלה ממספר ובנוס� , יי�נמגדריי� או גזע, מתאפיי� בפערי שכר אתניי�

הקריטריו� שיידרש , ה לדוגמ100. אנשי� השייכי� לאות� מגזרי� מוחלשי�מסוי� של

 מסוי� של עובדי� השייכי� שיעור,  מסוי� מתושבי הפריפריהשיעורשל יהיה העסקה 

 כ� הוא יזכה , אפשר שככל שמקו� עבודה יתקרב לדרישות אלה101.ב"לדת אחרת וכיו

ענה לדרישות אלה במלוא� הוא י נניח שא� הוא י102.להקטנה יחסית של שיעור המס

 במקו� עבודה כזה  כ� ג� עובד שבחר לעבוד103. חמישה אחוזי�להטבת מס בתיזכה 

רשויות המס . יזכה להקטנת שיעור המס על מדרגת המס העליונה בחמישה אחוזי�

יכולות לכלול בהגדרת מוסדות ללא כוונת רווח ג� את הדרישה לקיומו של מקו� עבודה 

נראה שככל .  במוסדות אלוהפליהכ� להקטי� את החשש לקיומ� של רווחי ב ו,הטרוגני

 ורבי�יותר  ומדרגות המס שייקבעו יהיו מורכבי� שיעור המסת שהקריטריוני� להפחת

 
arrangements. The unemployment rate for the severely disabled was estimated at 13% in 

1986 versus 7.8% for the general population. By contrast the unemployment for the 

handicapped in the United States is estimated at 75% to 80%” . ראוJerry L. Mashaw, 

Against First Principles, 31 SAN DIEGO L. REV. 211, 236 (1994). שפועל 
 לתיאור המכניז

 ,Martin Kock, Disability Law in Germany: An Overview of Employmentבגרמניה ראו

Education and Access Rights, 5 GERMAN L.J. 1373, 1379 (2004).  

,  הנדרשי
השיעורי
בה� מספר העובדי
 קט� מכדי לקלוט את שחברות מ להקל בדרישות אלו אפשר  100

אינ� מתאפיינות בפערי שא� עדיי� מאפשרות קליטה משמעותית יחסית של בני קהילות מופלות ו


  . מגדריי
אתניי
 או , שכר גזעיי

בה
 שולכ� במקרי
 מסוימי
 , ואלית וגמישהטהגדרת ההטרוגניות כאמור היא הגדרה קונטקס  101

א
 מדובר במוסד , הלדוגמ. הגדרת ההטרוגניות תשתנהש יכול ,מדובר בהפרדה ראויה בי� קבוצות

, לדרישת ההטרוגניות יכולה לכלו, ולכ� אינו מעסיק בני דת אחרת, המשמר תרבות דתית מסוימת


שיתו� מוגבר של נשי
 ג
 בעמדות ,  של בעלי מוגבלויותגדול שיעור, מעבר לפערי שכר מצומצמי

לדיו� על מצבי
 שבה
 הפרדה בי� קבוצות . בכירות וקבלה של אוכלוסייה מבוגרת למקו
 העבודה

ע
 זאת היינו ממליצי
 להיזהר . 63–61 'בעמ, 36 ש"לעיל ה, ראו מדינה, יכולה להיות רלוונטית

  . ית או אתניתנגזע, לבל ננציח הפליה מגדרית, בגמישות זאת

לקבוצות  המס יכולה להיות קשורה למידת הפתיחות של מקו
 העבודה בשיעורהטבה הדרגתית   102

הפחתה ב יזכה  מקו
 עבודה שעשירית מעובדיו ה
 בני קהילה מופליתכ� למשל,  מופלותאוכלוסייה

 מהעובדי
 שייכי
 וכשמחצית, 3% –עובדי
 שייכי
 לאוכלוסייה מופלית מהרבע כש, 2%של 

זהו ג
 המכניז
 הפועל בגרמניה . 5% יקבל מקו
 העבודה הפחתה של  מופלותלקבוצות אוכלוסייה

  .1379' בעמ, 99 ש"לעיל ה, Kockראו . לקליטת נכי
 בשוק העבודה

בניסיו� להחזיר את מערכת , כלומר. יוצרי
 דיני המס מלכתחילהש בתיקו� העיוות מדובר גיסא מחד  103

קרי ,  בדר� של הקטנת נטל המסכספי תשלו
 בהענקת מדובר גיסא מאיד�. המס למסלול ניטרלי

שכ� היא , ה לדיני המסהקטנת נטל זה של המס יכולה להיתפס כשילוב בי� מערכת הרווח. זיכוי

בי� מערכת דיני המס ש הקשר על. מפלה תעסוקתי מבנה מדכאת ושוויוני תעסוקתי מבנהמעודדת 

  .289–286 'בעמ, 1 ש"לעיל ה, למערכת הרווחה ראו מרגליות
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. ותפגו� ביעילותהיותר כ� העלות המערכתית ביצירת הפחתת המס תהא גבוהה , יותר

 קריטריוני� פשוטי� וברורי� במידת בעלתלכ� בשל עלויות אלו יש לבכר מערכת 

היתרונות אנו רוצי� להטעי� כי אנו נסתפק באזכור דר� זו ובשטיחת . האפשר

  .והחסרונות שלה להל� מבלי למצות את הדיו� בה ומבלי להביע את דעתנו על רציותה

היתרונות העיקריי� של התגובה השלישית ה� קיזוז השלכותיה� המפלות של דיני 

בפתרו� הזה איננו חשופי� לבעיה , זאת ועוד. המס ויישור העיקו� התמריצי של דיני המס

ירצו ש וייתכ�,  של מסי� נמוכי� אנשי� יהיו עשירי� יותרבעול�שלפיה , תוארה לעילש

הטבת מס סלקטיבית זאת , בנוס�.  א� במחיר כספי גבוה יותרהפליהליהנות מרווחי ה

א� עושה זאת במכניז� , היא ג� אמירה נורמטיבית ברורה השוללת את תופעת ההפליה

מופלה להשקיע את  ג� תגדיל את התמרי� של בני קבוצת המיעוט התגובה זו 104.שוקי

וזאת בשל הגדלת סיכוייה� למצוא , הנדרש ברכישת ההשכלה הנדרשת להתחרות בשוק

 וכפועל יוצא מכ� הפרופורציה של בני הקבוצה המופלה 105,מקו� עבודה שאינו מפלה

. ת נגדהדבר שיקטי� את ההפליה הסטטיסטי, � במשרות הנחשקות תגדלמחזיקיבקרב ה

 בני אותה קבוצה לרכוש יגדל התמרי� של,  נגדהלכשתפחת ההפליה הסטטיסיטית

בני הקבוצה ל עשויה לסייע הפליהאמירה נורמטיבית נגד , בנוס�. השכלה וכישורי�

 ובכ� תפחת, יעודד אות� לרכוש השכלהש באופ�,  מהפנמת הדיכוי ונחיתות�להימנע

  .  הסטטיסטיתהפליהה

שעקרונית אי� להשתמש ביקורת חשובה שיכולה להישמע על השימוש במנגנו� היא 

,  שוב,נטעי�. במערכת המס לקידו� נושאי� המצויי� מחו� למבנה המס הנורמטיבי

 אינ� מזמיני� את דיני המס לתק� – לרבות זה האחרו� –הפתרונות השוני� שנדונו ש

,  בשוק העבודההפליהמערכת המס מעצימה את ה, כאמור. למס"  קשורהאיננה"שבעיה 

 ג� א� הפגיעה שהיא יוצרת היא 106.כ� ג� הגיוני למצוא בה מרפא ול,היא יוצרת החולי

לכ� מוצע  .הרי שעליה לא לפגוע בשוויו� מעבר למידה העולה על הנדרש, לתכלית ראויה

הפתרונות . שהשלטונות מטילי המסי� יבחנו ג� קיומ� של אלטרנטיבות פוגעניות פחות

 
104  
גמישי
 יותר לצרכי
 המשתני
 , ניותבשונה מהחלטות רגולטוריות חיצו, בעיקר מכניזמי
 שוקיי

 
 the economic critique of regulation“: מועטה יותרלה
 תהיה התנגדות השל השוק ולכ� ג

builds upon the insight that the best regulations for society are seldom best for the 

regulators, and even officials who have incentives to impose the best regulations seldom 

have enough information [...] In contrast, ‘market-like instruments’ of regulation 

economize the amount of information that officials require to enforce them [...] The 

mechanisms that can achieve this goal include targets supported by tax-subsidies or 

transferable employment rights”.  ראוCooter, 147' בעמ, 32 ש"לעיל ה .  

 Arrow, What Has בתמרי� בני קבוצות מופלות להשקיע בהשכלת
 ראו הפליה של פגיעתהעל   105

Economics to Say ,97–96' בעמ, 41 ש"לעיל ה.  

  .בבסו� פרק לעיל  דיו� אור  106
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 שהפתרו� השלישי מבקש אלא, השלישי והראשו� מבוססי� על הפחתה של נטל המס

 ניסיו� לאתגר מבני� קהילתיי� קוהרנטיי� ולהכיל את קיי�בה� שלקיימה רק במקומות 

הפחתה כוללת של שיעורי המס מיטיב ג� ע� מי הפתרו� הראשו� של , ודוק". אחר"ה

תיטיב ג� ע� מי שללא האפקט השלילי של המס היה ההפחתה כלומר , שימשי� להפלות

 העומת זאת הפחתה סלקטיבית לאלו שאינ� מפלי� מעודדת את אלל. ממשי� להפלות

. לשנות את סביבת העבודה – ששיקולי המס מנעו מה� לקיי� מבנה עבודה הטרוגני

  .  שיטתית בשוק העבודההפליה� מעידי� על קיומה של יכל עוד נתוני� אמפירי, זאת

ג� בהקטנה הולמת של ולכ� , קיי� קושי בכימות נכו� של רווחי ההפליה, יחד ע� זאת

ולכ� להטבה ,  ער� גבוה במיוחדהפליהמחד גיסא יהיו מי שיעניקו לרווחי ה.  המסשיעור

מאיד� גיסא יהיו מי שיעניקו לרווחי ו; זאת לא תהא השפעה משמעותית על התנהגות�

לפיה ש,  הפוכההפליההטבה זאת להוביל לשל  ולכ� בכוחה , ער� נמו� במיוחדהפליהה

בשל הרווח , פחות א� כאלו השייכי� לקבוצות מופלות ובדי� יעילי�ה� יעדיפו ע

סרו� ילהטבה מיסויית כאמור ח,  זאת ועוד107.שההטבה המיסויית יוצרת בהעסקת�

וזאת א� מבלי , מהותי והוא קטלוג� הממשלתי של אנשי� לפי מאפייניה� הגזעיי�

סרו� זה יאל מול ח. לקרוא למקוטלג ולשאול את פיו לאיזו קבוצה הוא רוצה להשתיי�

,  לטעו� כי התמודדות זאת מוגבלת בזמ� ובעצמה לקיומו של שוק בעל ריבוד גזעיאפשר

כוחה של המדינה לקטלג אנשי� כתגובה למאפייניו הגזעיי� השל , כלומר. אתני ומגדרי

נתוני� אמפיריי� יבהירו כי הגזענות שחררה את אחיזתה בשוק כש ייתש מיד, השוק

 זה מדובר בהתערבות מיסויית מצומצמת וזמנית שבאה לערער את במוב�. העבודה

והאיתות נגד הקבוצות המופלות , הפליהככל שהטבת המס תקטי� את צריכת ה. הפליהה

להעביר אותנו משיווי ה יכול זהמכניז� ה. כ� יפחת הצור� בשימוש בהטבת המס, ידע�

משקל ה מרגע שנגיע לשיווי. משקל של הפליה רבה לשיווי משקל של הפליה מעטה

התכלית של הטבת המס היא . יוותר שיווי משקל ג� בלעדיו, הזהרצוי בזכות המכניז� ה

לקד� את עקרו� השוויו� וחופש העיסוק המהותי של בני קבוצת המיעוט המופלית תו� 

,  בנוס�108.ה מינימלית בתמריציה� הכלכליי� של השחקני� בשוקכדי שמירה על פגיע

 התמרי� 109, הכופי� העסקתו של מי שהוכיח כי הופלה,הפליהבשונה מדיני מניעת ה

בו חברות מתחרות על הטבת המס וכ� ג� ש 110,יותרשוקי המיסויי הוא למעשה מכניז� 

 
107  
 אנו אלו במקרי
 ,יוות שמערכת המס יוצרת ולקרב את המס למסלול ניטרלי ביקשנו לתק� את העא


 העיוותי
 שהטבות מס על. ריחוק של מערכת המס מנתיב ניטרליל הפו� ולעיוות להוביל עלולי

   .ש
יוצרות ראו 

  . 269' בעמ, 23 ש"לעיל ה, "הוצאה מוכרת "ראו דג�, ולכ� היא הולמת את גישת המיסוי האופטימלי  108

  . הזדמנויות בעבודההלחוק שוויו� ) 2)(א(10 'ס  109

תגרור , מפלי
אזי הטבת המס לבלתי , שהואיל והטבת מס לאחד היא הרעת מס לאחר, נית� לטעו�  110

 
שכ� , א
 כי ייתכ� שדווקא הטבת המס לבלתי מפלי
 תגדיל את תקבולי המס(הגדלת מס למפלי
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ו� העבודה  האפשרות לבחור את מקלאחרו� ולכ� תהא 111, של המופלהעל העסקתו

   112.עסקיי� וחברתיי�, שמעניק לו את התנאי� הטובי� ביותר

 לדיו� פתרו� זה כדר� להתמודדות אפשרית ע� נגעי בהעלאההמאמר מסתפק , כאמור

   .מבלי להמלי� על אימוצו או דחייתו,  התעסוקתיתהפליהה

  סיכו�

 הפליה של הסובל מקיומה, שוק העבודה.  שיטתית מובילה להפסד חברתי וכלכליהפליה

יאבד את יכולתו ליצור כוח עבודה מתאי� ולאתר בו את האנשי� המוכשרי� , שיטתית

. מלבד זאת מדובר בעוול מוסרי מהדרגה הראשונה. זהו הפסד כלכלי טהור. ביותר

השטחה זאת . מי� ודת, כמו צבע עור, הפליה היא השטחת מורכבותנו האנושית לגורמי�

, המארג החברתי והקהילתי.  בני אד� על יסוד אנושיות�תפריע מאוד להשתית יחסי� בי�

ושסעי� חברתיי� עמוקי� ינוונו את מוסדות , עלול להיפר�, המושתת על יחסי� אנושיי�

מאמר זה הראה שלדיני המס . הפליה הלכ� חשוב מאוד למזער את נגעי. המשפט והחברה

כאשר אנו באי� . תולכ� ג� של הפחתת היעילו,  התעסוקתיתהפליהאפקט של עידוד ה

 ולנטרל  בחשבו� את האפקט המפלה של המסלהביא  אפואאנו מציעי�, הפליהלהפחית 

  .אותו באמצעות מערכת המס עצמה

  

 
שמדובר ברכישה של החלק היחסי של העסקת בני , נית� לכ� לומר). כעת שוק העבודה יתייעל

למודל המציע הטלת מכסות להעסקת . חובה זאת/וסחר של השוק בזכות, קבוצות מיעוט מופלות

שחברה שאינה יכולה להעסיק עובדי
 , כלומר, ובדי
 מוגבלי
 בה� יוכלו חברות המבכרות לסחורע

לעיל , Mashaw ראו ,של עובדי
 מוגבלי
לת דמוגמוגבלי
 תשל
 לחברה אחרת שתקלוט מכסה 

הפעלת השוק ואינטרסי
 , קרי, ו
 אווירלמכניז
 דומה לסחר במכסות לזיה. 231'  בעמ,99 ש"ה

 CHARLES L. SCHULTZE, THE PUBLIC USE OF PRIVATEראו , פרטיי
 למטרות ציבוריות

INTEREST (1977).זאת 
נית� , או הקטנת זיהו
 האוויר, את הטלת הסיוע לבעלי מוגבלויות,  ע

  . אפיי�בשל כ� שאת המכסות קל להגדיר ול, הפליהג
 מבלי להאשי
 ב, להצדיק

 Discriminatory social groups are“: הפליהמה שמעודד את שבירת המבנה הקרטליסטי של ה  111

much like cartels, and a discriminatory norm is analogous to a price-fixing agreement. 

Thus, the analysis and attack upon discriminatory market power can borrow much from 

monopoly theory and antitrust law”.  ראוCooter ,153' בעמ, 32 ש"לעיל ה .  

ולמצער אנו מוצאי
 חשיבות רבה באמירה ,  אי� תפקיד חשובהפליהאי� אנו טועני
 כי לדיני מניעת ה  112


דיני המס לא ייצרו וקטור הפכי לזה הקיי
 בדיני ע
 זאת טענתנו היא שראוי ש. הנורמטיבית שלה

  .אי� סתירה בי� הפתרונות הללו. הפליהמניעת ה



  ב"תשע מב משפטי�  ברק אתיר� ואורי וייס

518  

  נספח

 המודל הכלכלי

 1מועמד ; למשרה מסוימת] 2, 1[מעסיק ושני מועמדי� , הלדוגמבהתא� , המודל מכיל
כלומר הוא מי שהתוצר ,  ביותרהוא מי שתרומתו הצפויה להכנסת המפעל היא הגבוהה

  . הוא הגבוה ביותר) Product(הצפוי שלו 
 לבי� 1כלומר הוא יכול לבחור בי� עובד , ]2, 1[א קבוצת האפשרויות למעסיק הי

  .2עובד 
U(i) – תועלתו של המעסיק מעובד i.  

Di –הפליה רווחי ה (Discriminative Gain),הרווח האישי  �פלייתי שהמעסיק יפיק ה
  .iבד מעו

Pi – התרומה הצפויה בתוצר מעובד iלהכנסת המפעל .  
T –שיעור המס .  

 של המעסיק מעובד מורכבת מהתוצר ומרווחי (Utility Function)ת התועלת יפונקצי
  .U(i) = (1 – T)Pi + Di : והיאהפליהה

כלומר התוצר ,  התועלת של העובד היא התוצר שהוא יקבל לאחר ניכוי מס:ונסביר
  . שאותו עובד יניב לוהפליהועוד רווחי ה) ה אחוז פחות אחוז המסמא(כפול 

ההנחה היא שהמעסיק הוא רציונלי ויבחר בעובד שמעניק לו את התועלת הגבוהה 
  – ולכ� .ביותר

  ;U(1) = (1 – T)P1 + D1 : של המעביד מהמועמד הראשו� תהאתועלתו
 .U(2) = (1 – T)P2 + D2 : של המעביד מהמועמד השני תהאתועלתו
 קרי המועמד ע� – U(1) – התועלת מהמועמד הראשו� – ורק א� –  א�הפליהקיימת 

 המועמד בעל – U(2) – נמוכה מהתועלת מהמועמד האחר  דווקא,התוצר הגבוה יותר
 א� הפליהכלומר קיימת . במקרה הזה יועד� העובד הפורה פחות. התוצר הנמו� יותר

 .U(1)<U(2) :ורק א�
  : א� ורק א�הפליהמכא� נובע כי תהא 

(1 – T)P1 + D1 ≤ (1 – T)P2 + D2; 
(P1 – P2)(1 – T) ≤ D2 – D1;  
1 – T ≤ (D2 – D1)/(P1 – P2); 
T ≥ 1 – (D2– D1)/(P1 – P2);  
T ≥ 1 + (D1– D2)/(P1 – P2); 

T ≥ 1 + delta D/delta P.  
  כל אחד מה�בו בוחרי� בי� שני מועמדי� שתרומתשמכא� נובע כי בכל מקרה 

שמעליה אנו צופי� כי ) T(קיימת נקודה קריטית בשיעור המס , שונה) P(הכנסת המפעל ל
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, 100%�המס צרי� להיות גבוה מ, הפליהנציי� כי לעתי� כדי שתהיה . הפליהתתקיי� 
 אבל העובד השני מעניק יותר רווחי ,אבל כעת נראה שכאשר עובד אחד יעיל יותר

 היא נמוכה ,הפליהממנה והלאה תהא  ש,אזי הנקודה הקריטית של המס, הפליה
  .100%�מ

 P2 > P1 א�

 D2 < D1וג� ) התוצר של העובד הראשו� גדול יותר(

העובד הראשו� (
ונקודה , T ≥ 1 + delta D/delta P : א� ורק א�הפליה תתקיי� ,)הפליהמעניק פחות רווחי 

 delta P� וdelta Dשהרי ,  הוא שליליdelta D/delta Pשכ� הגודל  ,1� קריטית זאת נמוכה מ
כ� שהעובד היעיל יניב פחות על כלומר נוס� , תנאי� אלועל כאשר נוס� . ה� הפוכי סימ�

כלומר , delta P יהיה גדול מהער� המוחלט של delta Dהער� המוחלט של , הפליהרווחי 
 יהיה גדול מההפרש בער� מוחלט בי� הפליהכאשר ההפרש בער� מוחלט בי� רווחי ה

 :ובשפה פורמלית יותר. י שנזדקק לשיעור מס שלילי כדי למנוע ההפליההר ,התוצרי�
   . הוא מספר שליליK�ו, T < K אזי לא תהא הפליה א� ורק א� P1 – P2 < D2 – D1א� 

 30� במקרה שבו רווחי ההפליה הנובעי� מהעובד השני גדולי� ב: ונמחיש בדוגמה
 של העובד הראשו� גדולה ואילו התרומה להכנסת המפעל, מאלו של העובד הראשו�

כדי  50%נזדקק לכל הפחות למס שלילי בשיעור של ,  מזאת של העובד השני20�ב
  .הפליהלהביא לביטול ה




