
 2020 ספטמבר                                                                                           יחסי עבודה מחלקת 

   2020 –(, התש"ף 6חוק שכר שווה לעובדת ולעובד )תיקון מס' 

 נכבדים,  לקוחות

. חוק  2020 –( התש"ף  6תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד )תיקון מס'  את ה   24.08.2020מליאת הכנסת אישרה ביום  

מטרתו למנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר  הינו חוק ש  )להלן: "החוק"(  שכר שווה לעובדת ולעובד

אותה  בעד  בקשר לעבודה. החוק מבוסס על ההנחה כי עובדת ועובד, העובדים אצל אותו מעסיק, זכאים לקבל שכר שווה  

ק אמצעי נוסף  להעני בכדילחוק בא  6תיקון , ומטרתו בהתאם לרוח החוקעבודה, עבודה שוות ערך או עבודה שווה בעיקרה. 

   לטפל בסוגיית פערי השכר שעודנה קיימת בין גברים לנשים.  כדיב

 , לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד  2020,  התש"ף 6תיקון מס'  עיקרי 

לבין עובדים, השימוש בחוק הינו דל בין עובדות  אחת    . בהתאם לדברי ההסבר, חרף קיומו של חוק שמחייב שוויון בשכר 

, במהלך תקופת ההעסקה, בדמות פנייה למעסיק  המרכזיות לכך הינה שהחוק מחייב פעולה אקטיבית מצד העובדת הסיבות  

 במקום העבודה. את נתוני השכר של העובדים האחרים ודרישה לקבל 

 :  כפי שיבואר להלןלשכר שווה,   זכותןלממש את בידן בכדי לסייע אמצעי נוסף לעובדות מעניק  לחוק 6תיקון 

שחלה עליו חובת דיווח לפי החוק  ; )ב( כל ארגון  עובדים  518כל ארגון המעסיק מעל    : )א(לחוק חל על  6מס'    תיקון   ✓

 . 1  לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה

העובדים    המעסיקעל   ✓ של  הממוצע  השכר  את  יפרט  ובו  שאסף,  נתונים  בסיס  על  פנימי  דוח  לשנה,  אחת  לערוך, 

תוך פירוט פערי השכר    בהתאם לסוגי העובדים, סוגי המשרות וסוגי הדירוגים. פירוט השכר יהיה  והמועסקים אצל

 .הממוצע בין הגברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה של המעסיק

הוא משתייך כל אחד מהם  אחת לשנה, עם עריכת הדוח הפנימי, המעסיק ימסור לעובדיו מידע בדבר הקבוצה שאליה   ✓

זאת, בלבד   ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים.  בפילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה 

 של כל דין אחר.  שמידע זה לא יהווה הפרה 

 
עמותות הרשומות בישראל, בהתאם לסעיף    ;1985  –לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה    33גוף מתוקצב וגוף נתמך בהתאם לסעיף    1

; כל תאגיד שניירות הערך שלו הוצעו לציבור על פי תשקיף או נסחרים בבורסה בהתאם  1980  –)ב( לחוק העמותות, התש"ם  36

לי  ותאגידי המים והביוב החלים עליהם כל   1970  –לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל    21)א( וסעיף  2לסעיף  

   .2010 –תאגידי מים וביוב )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ע 

 



2 

 

)לרבות באתר האינטרנט    וח הפנימי ובהתבססות עליו, יפרסם המעסיק לציבור דוח פומביאחת לשנה, עם עריכת הד ✓

ואשר עיקרם הוא הצגת    הדוח הפומבי יכלול את הנתונים כמפורט בתוספת השלישית לחוקשל המעסיק, במידה ויש(.  

הציג את פערי השכר  , המעסיק חייב לבנוסףשיעורי העסקה בחתך לפי מגדר, פערי שכר בחתך לפי מגדר וכיוצ"ב.  

 הממוצע של העובדים המועסקים אצלו באחוזים באופן שאינו מאפשר את זיהויו של העובד ושאינו כולל מידע רגיש.  

)חודשיים מיום פרסומו( כאשר הדו"ח הראשון על פי התיקון לחוק יפורסם לא יאוחר   25.10.2020החוק יחול מיום   ✓

 למועד הדיווח של המעסיק. ה שקדמ . הדו"ח יתייחס לשנה 1.6.2022מיום 

מסמיך את נציב שוויון הזדמנויות בעבודה להורות למעסיק למסור דו"ח לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה    תיקוןבנוסף,   ✓

 פנימי הערוך בהתאם להוראות התיקון ואת הנתונים שעליהם התבסס המעסיק בהכנת הדו"ח. 

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע ככל הנדרש. 

 

 למידע נוסף ניתן לפנות אל: 

   steken@fbclawyers.com                          6069656-03                                    שי תקן"ד עו 

 mmfriedman@fbclawyers.co             6069656-03                            מורן פרידמןעו"ד 

 hsachs@fbclawyers.com                         6069656-03עו"ד הילה זקס                               

 abechler@fbclawyers.com                    6069656-03עו"ד עמית בכלר                             

   פאטימה מחמוד  כותבת עדכון זה:  

 . ............................................................................................................................. . 

ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות לפישר בכר  ייעוץ משפטי  זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או  .   חן   הכלול באגרת מידע  ושות' ן  ו  וול אורי

 news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   
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