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תוספת (סעיף 6ה(א))

 .1חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין האישה לבין האיש,
ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

מטרת החוק
(תיקון מס' ,2
התש"ס)

1א( .א) דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית; וכל הוראת חוק המפלה
לרעה את האשה ,באשר היא אשה ,לכל פעולה משפטית  -אין נוהגים לפיה.

שויון לפני החוק
(תיקון מס' ,2
התש"ס)

(ב) לענין סעיף קטן (א) ,אין נפקא מינה אם ביסוד פעולה שתוצאתה היא הפליה
היתה כוונה להפלות ,או לא.
1ב .אין רואים כפגיעה בשוויון או כהפליה אסורה כל אחד מאלה:1
( )1אבחנה בין אישה לבין איש ,במידה שהיא מתחייבת מהשונות הענינית
שביניהם ,או מאופיו או ממהותו של הענין;

אבחנה מותרת
והעדפה מתקנת
(תיקון מס' ,2
התש"ס)

( )2הוראה או פעולה ,שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים ,או
הוראה או פעולה ,שנועדה לקדם את שוויונן.
1ג .הוראות חוק זה באות להוסיף על זכויות האישה לפי כל דין ,הסכם קיבוצי ,חוזה
עבודה או חוזה אחר ,ולא לגרוע מהן.

שמירת זכויות
(תיקון מס' ,2
התש"ס)

 .2לאשה נשואה תהיה כשרות מלאה לקנין ולעשיה בקנינים כאילו היתה פנויה;
ואין קניניה שרכשה לפני הנישואין נפגעים על ידי קשר הנישואין.

קניניה של אשה
נשואה
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חקיקה נוספת ופסיקה לענין אבחנה עניינית ולענין העדפה מתקנת ,ראה בפרקים 10.22
לעיל ו 10.22.6 -להלן.
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