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 .1חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין האשה 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.
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ס"ח  ,82התשי"א ,עמ'  ;248הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהצעות חוק  ,75התשי"א,
עמ'  .100החוק תוקן בס"ח  ,446התשכ"ה ,עמ'  ;82תיקון מספר  2פורסם בס"ח ,1735
התש"ס ,עמ'  .167בחוק שולב גם תיקון מספר  ,3שפורסם בס"ח  ,2008התשס"ה,29.6.05 ,
עמ' ( 528ה"ח הכנסת  ,75 -התשס"ה ,עמ'  .)140תיקון מס'  4פורסם בס"ח  ,2017התשס"ה,
 ,1.8.05עמ' ( 717ה"ח הכנסת  ,78 -התשס"ה ,עמ'  .)151תיקון עקיף (תיקון מספר  5מתשס"ה),
נעשה בסעיף  63לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה  ;2005 -ס"ח
 ,2024התשס"ה ,עמ'  ,889בעמ'  .913תיקון מס'  6פורסם בס"ח  ,2118התשס"ח,25.11.07 ,
עמ'  ,35כתיקון עקיף בחוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה) ,התשס"ח 2007 -
(ה"ח הכנסת  ,8.10.07 ,173 -עמ'  .)2תיקון מס'  7פורסם בס"ח  ,2155התשס"ח,11.6.08 ,
עמ'  ,532כתיקון עקיף בחוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס'  ,)2התשס"ח  ,2008 -ונקבע
כי תחילתו של תיקון מס'  7ביום ( 1.1.2009ה"ח הכנסת  ,24.3.08 ,220 -עמ'  .)250תיקון מס'
 8פורסם בס"ח  ,2166התשס"ח ,14.7.08 ,עמ' ( 645ה"ח הכנסת  ,233התשס"ח ,עמ' ,)322
ותחילתו שישה חודשים מיום הפרסום .תיקון מס'  9פורסם בס"ח  ,2294התשע"א,10.4.11 ,
עמ'  ,802כתיקון עקיף בחוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה) ,התשע"א -
( 2011ה"ח הכנסת  ,9.2.2011 ,369 -עמ'  .)102תיקון מס'  10פורסם בס"ח  ,2438התשע"ד,
 ,10.3.2014עמ'  ,339כתיקון עקיף בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס'  ,)3התשע"ד
( 2014 -ה"ח הכנסת  ,538התשע"ד ,עמ' .)62
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