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 מתפדסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק שבד שווה לעובד ולעובדת בעד עבודה שוות ערך,
 התשכ״ה-995ו

ל אותו מעביד באותו מקום עבודה, זבאיס, ללא אפליה ז^בות לשבר צ  1. עובד ועובדת, המועסקים א
ה י י  מחמת מין, לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך, ש

/ שנותן מעביד לעובר או עבורו בקשר ר ח  לרבות בל גמול, תשלום או הטבה(להלן - גמול א
ם אינו שכר עבודה.  לעבודתו, בכסף או בשווה בסף, אף א

 שהשוואת השכר תחול לא רק לגבי עבודה שווה או
 שווה בעיקרה בלבד, אלא גם לגבי עבודה שוות ערך.

 גורם עיקדי נוסף לפער שבין שכר הנשים לשבר
 הגברים מתבטא בתשלום התוספות השונות לשכר.
 כידוע הסכום שמשתלם לעובד עבור עבודתו מורכב
 מרכיבים שובים והוא בולל תוספות למיניהן. מרבית
 המחקרימ שנעשו לאחרונה מצביעים על כך שהפערים
 בשבר בין גברים לנשים נובעים בעיקר מתשלום
 התוספות השונות: מוצע להחיל את השוויון בשבר על

 בל ההסבות השונות.

 סעיף 1 סעיף זה קובע את הזכות הבסיסית לשכר
 שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה

 בעיקרה או עבודה שוות ערך.

י ד  ד ב

 עקרון הזכאות לשכר שווה בשל עבודה שוות ערך
 הינו עקרון יסוד אוניברסלי מכות אמנת ארגון העבודה
 ברבר השוויון בשבר, משנת 1951 (אמנה מס׳ 100) שהיא
 האמנה המאושררת ביותר מבין אמנות ארגון העבודה

 הבינלאומי ואשר גם ישראל אישררה אותה.

 כיום ברור כי אתר הגורמים לפער בין שכר הנשים
 לבין שבר הגברים הוא השכר הנמוך המשולם עבור
 מקצועות או תפקידים שרוב העוסקים בהם הן נשים.
 דעה זו מקובלת במדינות אירופה, בארהיב ובקנדה.
 החוק המוצע בזה הולך בעקבות האיחוד האירופי
 והמדינות החברות בו שקבעו במשפטם את עיקרון
 הזכאות לשכר שמה בשל עבודה שוות ערך, הוא מרחיב
 את היקף תחולת השוואת השבר הקבועה היום בחוק
 שבר שווה לעוברת ולעובד, התשב״ד-964ו בכך
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 2. יראו עבודה כשוות ערך לחברתה, אף אם אינן אותן עבודות או עבודות השוות
 בעיקרן זו לזו, אם הן בעלות משקל שווה, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות

 והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות.

 עבודות שוות
 ערך

 סמכות שיפוט 3. לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בתובענות לפי חוק זה.

 4. (א) בתובענה לפי חוק זה רשאי בית הרין לעבודה למנות מומחה לניתוח עיסוקים
 מטעמו, אשר יחווה את דעתו לענין השאלה האם העבודות הנדונות הן אותן עבודות,

(להלן - המומחה). ן י  עבודות שוות בעיקרן או עבודות שוות ערך, לפי הענ

ו של המומחה,  (ב) בית הדין לעבודה רשאי לקבוע את שבר טרחתו והוצאותי
 שישולמו על ירי בעלי הדין או חלק מהם, או, בנסיבות מיוחדות ומנימוקים שיירשמו,

 מאוצר המדינה, הכל בפי שיקבע ביה הדין ובמידה שיקבע.

 (ג) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע הוראות
 בדבר סדרי המינוי של המומחה, ובהסכמת שר האוצר, את התעריף המרבי של שבר הטרחה

 שישולם לך.

 5. (א) אין בהוראות סעיף 1 כדי למנוע הפרש בשבר או בגמול אחר המתחייב מאופיה
 או ממהותה של העבודה הנדונה או המוצדק מסיבות אחרות, ובכלל זה תפוקת העבודה,
 איכות העבודה, הותק בעבודה, ההכשרה או ההשכלה, הכישורים המיוחדים הדרושים
ן  לביצוע העבודה או צרכים מיוחדים של מקום העבודה או מיקומו הגיאוגרפי, והכל כשאי

 בכך משום אפליית מין.

 (ב) מצא בית הדין לעבודה, בתובענה לפי חוק זה, בי העבודות הנדונות הינן אותן
 עבודות, עבודות שוות בעיקרן או עבודות שוות ערך, וטען המעביד שקיימות נסיבות באמור

 בסעיף קטן(א), המצדיקוח הפרש בשבר או בגמול האחר, עליו נטל ההוכחה.

 6. מעביד ימסור לעובדו, לפי דרישת העובד, מידע לענין חוק זה בדבר רמות שכר של
 עובדים המועסקים אצלו לפי סוגי עובדים וסוגי משרות, ובלבד שמהעביד אינו חייב למסור
ן  מידע אלא במידה הדרושה לפי הענין ויימנע מחשיפת זהותם של עובדים, וכן שאי

 במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.

 מינוי מומחה
 לניתוח עיסוקים
 מסעם בית הדין

 הפרש בשכר

 מסירת מידע

 סעיף 5 מוצע לקבוע כי אם אופיה או מהותה של
 העבודה מחייב זאת או אם הדבר מוצדק
 מסיבות אחרות, יבול שיהיה הפרש בשכר גס אם מדובר
 בעבודות שוות ערך. סיבות אחרות לענין סעיף זה יכולות
 להיות, בין היתר, תפוקת עבודה, איכות עבודה, ותק
 בעבודה, הכשרה או השכלה - ובלבד שאין המדובר
 באפליה מחמת מין. נטל ההוכחה בדבר קיומן של נסיבות

 באלה הוא על המעביד.

 סעיף 6 לעתים יש חשיבות רבה, לשם מימוש
 זכויותיהם של העובדים מכוח החוק,
 להשגת מידע על רמות השכר של העובדים במקום
 העבודה, ולפיכן מוצע שהמעביד ימסור לעובדיו על־פי

 דרישתם מידע באמור, בתנאים הנקובים בסעיף,

י ר ב  ד

 הסעיף מבהיר בי השוויון בשבר כולל את כל
 הסכומים המשתלמים לעובד או עבורו בעד עבודתו,

 בכסף או בשווה בסף.

 סעיף 1 בסעיף זה נקבעו מספר מבחנים לשאלה
 מהן עבודות שוות ערך. הבחינה תיעשה
 על־פי המשקל שיש לכל עבודה, בין היתר, מבחינת

 הכישורים, המאמץ והאחריות הנדרשים לביצוען.

 סעיפים מוצע כי הסמכות הייתורית לדון
 3 ו־4 בתובענות לפי החוק תהיה בידי בית הדין
 לעבודה, אשר יוכל למנות מומחה לניתוח
 עיסוקים לבחינת השאלה האם העבודות הנדונות הינן
 שוות ערך. מוצע ששכר המומחה ישולם, על־פי קביעת
 בית הרין, על ירי בעלי הדין או חלק מהמ או, בנסיבות

 מיוחדות ומנימוקים שיירשמו, מאוצר המדינה.
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 הפרשי שכר
 או גמול אחר

 זכות התביעה

 זבות התערבות
 בתובענות

 תובענה ייצוגית

 7. (א) עובד אינו זכאי להפרשי שבר או לגמול אחר מכוח הוראות חוק זה לגבי תקופה
 העולה על שנים עשר החודשים שקדמו ליום הגשת התובענה.

 (ב) הגיעו לעובד הפרשי שכר עבודה, שנקבע מועד לתשלומם לפי חוק הגנת
 השכר, התשי״ח-11958 (להלן - חוק הגנת השכר), יהיה המועד לתשלומם לענין החוק
 האמור - היום השמיני שלאחר מתן פסק הדק, ו״היום הקובע״ ־ היום התשיעי שלאחר

 מועד התשלום כאמור.

 (ג) הורה בית הדין לעבודה על עיכוב ביצוע פסק דין, בתובענה לפי חוק זה, עד
 להכרעה בערעור, לא יחולו פיצויי הלנת שכר כמשמעותם בחוק הגנת השבר על הפרשי
 שכר שנפסקו לעובד כאמור, לגבי התקופה שמיום מתן פסק הדין ועד להכרעה בערעור, אלא

ם כן נקבע אחרת בפסק הדין שבערעור.  א

 8. תובענה לפי חוק זה יכול שתוגש בידי עובד או בידי ארגון העובדים היציג באותו
 מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים יציג כאמור, בידי ארגון העובדים שהעובד חבר בו, ובן
 יכול שתוגש תובענה כאמור, בהסכמת העובד, בידי ארגון העוסק בזכויות נשים; בסעיף• זה,

.  ״ארגון עובדים יציג׳׳ - במשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-ד195־

 9. בתובענה לפי חוק זה רשאי בית־הדין לעבודה לתת לארגון העוסק בזכויות נשים,
ם נם צדדי  לעובד העלול להיפגע מהתובענה או לארגון עובדים כאמור בסעיף 8, גם אם אי

 לתובענה, להשמיע את דברם, בדרך שיורה.

 10. (א) עובד רשאי לתבוע, בכפוף להוראות סעיף זה, בשם קבוצת עובדים, בעילה אשר
ן - תובענה ייצוגית). (להל  על פיה הוא יכול על פי חוק זה לתבוע בשמו

 (ב) פסק־דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים עם
 הקבוצה.

ם  (ג) הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית הדין לעבודה והוא יאשרה אלא א
ת ענינם של בל  כן קיים, בין היתר, יסוד סביר להניח כי התובע אינו מייצג בדרך הולמת א

 הנמנים עם הקבועה.

 (ד) אישר בית־הדין לעבודה את הגשת התובענה בתובענה ייצוגית, יגדיר תחילה
 את קבוצת העובדים שבשמה תוגש התובענה ויורה על אופן פרסום החלטתו.

 (ה) יראו מי שנמנה עם הקבוצה שהגדיר בית הדין לעבודה כמי שהסכים להגשת
ם כן הודיע לבית הדין, תוך ארבעים וחמישה ימים מיום  התובענה בתובענה ייצוגית, אלא א

 פרסום החלטת בית הדין, על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.

 (ו) תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית ולא יעשה הסדר או פשרה עם נתבע אלא
 באישור בית הדין לעבודה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיכימ מוצע כי תובענת יבול שתוגש בידי ארגון
 8 ו־0ו עובדים או, בהסכמת העובד, בידי ארגון
 העוסק בזכויות נשים. כן מוצע לאפשר
 הגשת תובענה ייצוגית, בתנאים המפורטים בסעיף
 באופן שמפסק הדין בתובענה תובל ליהנות קבוצת

 עובדים או עובדות.

 סעיף זה מסדיר את תשלום תפרשי השכר
 או הגמול האחר הנובעים מהוראות החוק

 סעיף ל

 המוצע.

 סייח התשי״ח, עמי 86.

 ס־ת התשי׳ז, עבו 3¿.
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 איסור התניה 11. זכותו של עובד לפי חוק זה, אינה ניתנת להתניה או לויתור.

 12. הטבה הניתנת לעובד, בקשר להולדה או להורות, לא תילקח בחשבון לענין חוק
 זה.

 13. (א) שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בבל
 הנוגע לביצועו.

 (ב) שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, רשאי להתקין
 תקנות בדבר סדרי דין מיוחדים וקבלת ראיות לענין חוק זה בפני בית הדין לעבודה, לרבות

 בדבר חוות דעת המומחה, וכן בדבר סדרי הדין בתובענה ייצוגית וניהולה לפי חוק זה.

5 - בטל.  14. חוק שבר שווה לעובדת ולעובד, התשב״ד-964ו

 15. (א) תחילתו של חוק זה -

 (1) לגבי מעביד במגזר הציבורי - בתום 6 חודשים מיום פרסומו:

 (2) לגבי מעביד אחר - בתום 18 חודשים מיום פרסומו.

 (ב) לענין חוק זה, ״מגזר ציבורי״ - אחד מאלה:

/ ״ט-959ו  (1) משרד כהגדרתו בסעיף ו לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי
 ובלבד שלענין חוק זה ובכפוף להוראותיו ייחשב כל משרד כמקום עבודה נפרד:
 שר העבודה והרווחה ושר האוצר רשאים לקבוע בי יחידה מםויימת או מספר

 יחידות במשרד הם מקום עבודה נפרד:

 (2) תאגיד שהוקם בחוק או שהוכר בחוק שנתייחד לו:

 (5) רשות מקומית;

 (4) מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
;  התשי״ח-51958

 (5) חברה ממשלתית, חברה עירונית וחברה-בת עירונית, בהגדרתם בסעיף 21
/ שאינן פועלות *לשם הפקת רווחים. 985ו  לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-

 שמירת זכויות

 ביצוע ותקנות

 ביטול

 תחילה

 בשני שלבים. בשלב הראשון יופעל החוק במיגזר
 הציבורי, בתום 6 חודשים מיום פרסומו, ובשלב השני
 יופעל החוק ביתר מגזרי המשק, בתום 12 חודשים

 נוספים.

י ר ב  ד

 סעיף 15 מאחר שהחוק המוצע קובע שיטה חדשה
 לצורך השוואת שכר בין עובדים ועובדות,
 בדרך של בחינת עבודות כשוות ערך ולא. דק שוות
 בעיקרן, בקיים היום. מוצע לאפשר את קליטתו של החוק

 1 ס*ח התשכ׳ד, עמ׳ 66 ו.

 * ם׳ח התשי־ט, עמי 86.
 5 ס־ח התשי״ח, עמי 191.

 6 םית התשמיה, עמ־ 60.
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