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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד )תיקון מס' 4( )פיצויים בשל נזק לא ממוני והגנה על 
מתלונן(, התשע"ד–2014 *

בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996 1, בסעיף 4 –1.תיקון סעיף 4

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ותרופות";  )1(

האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )2(

בתובענה לפי חוק זה רשאי בית הדין לעבודה, נוסף על כל סעד אחר, לפסוק  ")ב( 
פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין "

תיקון חוק שוויון 
ההזדמנויות 

בעבודה

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 2, בסעיף 6)א(, אחרי "חוק זה או" יבוא 2.
יבוא  זה"  חוק  "לפי  ובמקום  או",  התשנ"ו–1996,  ולעובד,  לעובדת  שווה  שכר  חוק  "לעניין 

"לפי החוקים האמורים"  

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996,   סעיף 1 
אותו  אצל  המועסקים  ועובד  עובדת  כי  קובע   
מעביד באותו מקום עבודה זכאים לשכר שווה בעד אותה 
עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך  לבית 
הדין לעבודה נתונה סמכות ייחודית לדון בתובענות לפי 
החוק, והוא רשאי לפסוק לתובע הפרשי שכר אם מצא כי 

קיים פער בשכר כאמור  

פערים בשכר בין עובדת לעובד בעד עבודה שווה, 
לגרום  עלולים  אלה,  פערים  המצדיקות  נסיבות  בהיעדר 
או  העובד  של  העצמי  בערך  ופגיעה  השפלה  לתחושת 
לעבודה  הדין  בית  את  להסמיך  מוצע  כן  על  העובדת  

לפסוק סעד עצמאי בשל נזק שאינו נזק של ממון בתביעות 
לפי החוק 

ההזדמנויות  שוויון  לחוק   6 סעיף  הוראות   סעיף 2  
בעבודה, התשמ"ח–1988, נועדו להגן על עובדים   
שהתלוננו או הגישו תביעה על הפרת איסור ההפליה לפי 
בעניינים  המעביד  ידי  על  בהם  פגיעה  מפני  החוק,  אותו 
המנויים בסעיף 2 לחוק האמור, ובהם תנאי העבודה וקידום 
בעבודה  מוצע להחיל את הוראות סעיף 6 כאמור גם על 
עובדים שהתלוננו או הגישו תביעה על הפרת הוראות חוק 

שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996  

הצעת חוק מס' פ/1536/19 )מספר פנימי: 553655(; הועברה לוועדה ביום י"ט בחשוון התשע"ד )23 באוקטובר 2013(   *

ס"ח התשנ"ו, עמ' 230; התשע"ד, עמ' 339.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשע"ד, עמ' 329.  2
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