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

בחוקשכרשווהלעובדתולעובד,התשנ"ו-11996)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף6א,1רתיקוןסעיף6א
במקום"בתוספת"יבוא"בתוספתהראשונה"ובמקום"אתהתוספת"יבוא"אתהתוספת

הראשונה"ר

אחריסעיף6אלחוקהעיקרייבוא:2רהוספתסעיף6ב

"דוחשכרשנתי
בהתייחסותלפי

מין

בסעיףזה-6בר )א(

"מידערגיש"-סודמסחריכהגדרתובסעיף5לחוקעוולות
מסחריות,התשנ"ט-21999,ומידעשטעמיםשלביטחון

המדינהמצדיקיםשלאלגלותו;

"פילוחעובדים"-חלוקתהעובדיםבמקוםהעבודהלקבוצות
לפיסוגיעובדים,סוגימשרותאוסוגידירוגים,והכול

בהתאםלסוגולאופימקוםהעבודה;

"שכר"-לרבותגמולאחרכהגדרתובסעיף2,ובלבדשמשתלם
עליומסלפיסעיף2)2(לפקודתמסהכנסה3ר

מישמוטלתעליוחובהלפיחיקוקכאמורבסעיף6א, )ב(
ומעסיקהמעסיקיותרמ־518עובדים)בסעיףזה-מעסיק(
יערוך,אחתלשנה,דוחפנימיעלבסיסנתוניםשאסףובו
יפורטהשכרהממוצעשלעובדיםהמועסקיםאצלו,בפילוח
עובדיםתוךפירוטפעריהשכרהממוצעביןגבריםלנשים
באחוזיםבכלקבוצתעובדיםבמקוםהעבודה)בסעיףזה-
דוחפנימי(;הדוחיכלולאתכלהנתוניםכמפורטבתוספת
השנייה;איסוףועיבודהמידעלשםהכנתדוחפנימיייעשו
באופןהמצמצםאתהפגיעהבפרטיותואתסיכוניאבטחת

המידער

אחתלשנה,עםעריכתדוחפנימיובהתבססעליו,ימסור )ג(
מעסיקלכלעובדמידעבדברהקבוצהשהואמשתייךאליה
הדירוגים או המשרות העובדים, סוגי העובדים, בפילוח
בקבוצהופעריהשכרבאותהקבוצהבאחוזים,ובלבדשאין

במסירתהמידעהפרהשלכלדיןאחרר

אחתלשנה,עםעריכתדוחפנימיובהתבססעליו,יפרסם )ד(
המעסיקלציבורדוחפומבי,לרבותבאתרהאינטרנטשלואם
ישכזה;הדוחיכלולאתהנתוניםכמפורטבתוספתהשלישית;
בפרסוםיוצגופעריהשכרהממוצעשלהעובדיםהמועסקים
אצלהמעסיקבאחוזים,בלילגלותאתכינויקבוצותהעובדים
במקוםהעבודהובאופןשאינומאפשראתזיהויושלעובד

ואינוכוללמידערגישר

התקבלבכנסתביוםד'באלולהתש"ף)24באוגוסט2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-846,מיוםי"דבאבהתש"ף)4באוגוסט2020(,עמ'52ר

ס"חהתשנ"ו,עמ'230;התשע"ד,עמ'662ר 1

ס"חהתשנ"ט,עמ'146ר 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 3

הערות
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בדוחפומביכאמורבסעיףקטן)ד(רשאימעסיקלפרט )ה(
קבוצת בכל השכר פערי את המסבירים נוספים נתונים
עובדים,ובלבדשיובאותחתכותרתנפרדתולאיכללומידע

המאפשראתזיהויושלעובדמסויםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,לענייןגוףהמדווחלממונה )ו(
עלהשכרבמשרדהאוצרלפיהוראותסעיף33אלחוקיסודות
התקציב,התשמ"ה-41985,יראודיווחשלהנתוניםהמנויים
האוצר במשרד השכר על לממונה השלישית בתוספת
ופרסומםעלידוכפרסוםדוחפומביכמשמעותובסעיףקטן
)ד(,ובלבדשהגוףהמדווחהעביראתהמידעבאופןשקבע
הממונהעלהשכרבמשרדהאוצר,כפישביקשובמועדים

שקבער

רשאי ,)2022 ביוני 1( התשפ"ב בסיוון ב' מיום החל )ז(
שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים,בהסכמתשר
של והבריאות הרווחה העבודה, ועדת ובאישור האוצר
הכנסת,לקבוע,בצו,כיהוראותסעיףזהיחולוגםעלמעסיק

המעסיק518עובדיםלכלהיותר,במספרכפישיקבער

רשאי, החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה, שר )ח(
הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה, ועדת באישור
לשנות,בצו,אתהתוספתהשנייהואתהתוספתהשלישית,
ובלבדשבצולשינויהתוספתהשלישיתלאתיקבעחובה
לחשיפתמידערגישנוסףאומידעשעלוללאפשראתזיהוי

עובדיושלמעסיקר"

בתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,אחרי"תוספת"יבוא"ראשונה"ר3רתיקוןהתוספת

הוספתתוספת
שנייהותוספת

שלישית

אחריהתוספתלחוקהעיקרייבוא:4ר

"תוספת שנייה

)סעיף6ב)ב((

נתוניםבדברפילוחהעובדיםבמקוםהעבודה,כינויהשלכלקבוצתעובדיםוסוגי )1(
העובדים,המשרותאוהדירוגיםשנכללובה;

פילוח לפי בחלוקה המועסקים העובדים של הממוצע השכר בדבר נתונים )2(
העובדיםלפיפרט)1(,תוךפירוטפעריהשכרבאחוזיםבכלקבוצתעובדיםבהתייחסות

לפימין;

נתוניםבדברהשכרהממוצעשלהעובדיםהמועסקיםאצלהמעסיק,בחלוקה )3(
להעסקהבמשרהמלאהובמשרהחלקית,לרבותשיעורחלקיותהמשרה,תוךפירוט

פעריהשכרבאחוזיםבכלהיקףמשרהבהתייחסותלפימין;

נתוניםבדברשיעורהעובדיםהמועסקיםאצלהמעסיק,בהתייחסותלפימין, )4(
ששכרםנמוךמהשכרהממוצעבמקוםהעבודה;

נתוניםבדברשיעורהעובדיםהמועסקיםאצלהמעסיקשמשולמתלהםהשלמה )5(
לשכרמינימוםמכוחהסכםאוהסדר,וכןשיעורהעובדיםכאמורבאחוזיםמתוךכלל

העובדים,בהתייחסותלפימיןר

בדוחפומביכאמורבסעיףקטן)ד(רשאימעסיקלפרט )ה(
קבוצת בכל השכר פערי את המסבירים נוספים נתונים
עובדים,ובלבדשיובאותחתכותרתנפרדתולאיכללומידע

המאפשראתזיהויושלעובדמסויםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,לענייןגוףהמדווחלממונה )ו(
עלהשכרבמשרדהאוצרלפיהוראותסעיף33אלחוקיסודות
התקציב,התשמ"ה-41985,יראודיווחשלהנתוניםהמנויים
האוצר במשרד השכר על לממונה השלישית בתוספת
בסעיף כמשמעותו פומבי דוח כפרסום ידו על ופרסומם
קטן)ד(,ובלבדשהגוףהמדווחהעביראתהמידעבאופןשקבע
הממונהעלהשכרבמשרדהאוצר,כפישביקשובמועדים

שקבער

רשאי ,)2022 ביוני 1( התשפ"ב בסיוון ב' מיום החל )ז(
שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים,בהסכמתשר
של והבריאות הרווחה העבודה, ועדת ובאישור האוצר
הכנסת,לקבוע,בצו,כיהוראותסעיףזהיחולוגםעלמעסיק

המעסיק518עובדיםלכלהיותר,במספרכפישיקבער

רשאי, החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה, שר )ח(
הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה, ועדת באישור
לשנות,בצו,אתהתוספתהשנייהואתהתוספתהשלישית,
ובלבדשבצולשינויהתוספתהשלישיתלאתיקבעחובה
לחשיפתמידערגישנוסףאומידעשעלוללאפשראתזיהוי

עובדיושלמעסיקר"

תיקוןהתוספתבתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,אחרי"תוספת"יבוא"ראשונה"ר3ר

הוספתתוספתאחריהתוספתלחוקהעיקרייבוא:4ר
שנייהותוספת

שלישית "תוספת שנייה

)סעיף6ב)ב((

נתוניםבדברפילוחהעובדיםבמקוםהעבודה,כינויהשלכלקבוצתעובדיםוסוגי )1(
העובדים,המשרותאוהדירוגיםשנכללובה;

פילוח לפי בחלוקה המועסקים העובדים של הממוצע השכר בדבר נתונים )2(
העובדיםלפיפרט)1(,תוךפירוטפעריהשכרבאחוזיםבכלקבוצתעובדיםבהתייחסות

לפימין;

נתוניםבדברהשכרהממוצעשלהעובדיםהמועסקיםאצלהמעסיק,בחלוקה )3(
להעסקהבמשרהמלאהובמשרהחלקית,לרבותשיעורחלקיותהמשרה,תוךפירוט

פעריהשכרבאחוזיםבכלהיקףמשרהבהתייחסותלפימין;

נתוניםבדברשיעורהעובדיםהמועסקיםאצלהמעסיק,בהתייחסותלפימין, )4(
ששכרםנמוךמהשכרהממוצעבמקוםהעבודה;

נתוניםבדברשיעורהעובדיםהמועסקיםאצלהמעסיקשמשולמתלהםהשלמה )5(
לשכרמינימוםמכוחהסכםאוהסדר,וכןשיעורהעובדיםכאמורבאחוזיםמתוךכלל

העובדים,בהתייחסותלפימיןר

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 4

הערות
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תוספת שלישית
)סעיף6ב)ד((

אצל המועסקים העובדים של הממוצע השכר פערי בדבר באחוזים נתונים )1(
המעסיקלפיפילוחהעובדים,בהתייחסותלפימין;

אצל המועסקים העובדים של הממוצע השכר פערי בדבר באחוזים נתונים )2(
המעסיקבחלוקהלהעסקהבמשרהמלאהובמשרהחלקית,לרבותשיעורחלקיות

המשרה,בהתייחסותלפימין;

נתוניםבאחוזיםבדברשיעורהעובדיםהמועסקיםאצלהמעסיקששכרםנמוך )3(
מהשכרהממוצעבמקוםהעבודה,וכןבדברשיעורהעובדיםשמשולמתלהםהשלמה

לשכרמינימוםמכוחהסכםאוהסדר,והכולבהתייחסותלפימיןר"

תיקוןחוקשוויון
ההזדמנויות

בעבודה-מס'23

בחוקשוויוןההזדמנויותבעבודה,התשמ"ח-51988,בסעיף18יא,אחריסעיףקטן)א(5ר
יבוא:

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,הנציבהארציאונציבאזורי,אועובדהנציבות ")א1(
שהסמיךמימהםלענייןסעיףזה,רשאילהורותבצולמעסיקלמסורדוחפנימישערך
לפיהוראותסעיף6בלחוקשכרשווהלעובדתולעובד,התשנ"ו-1996,וכןאתהנתונים
שעלבסיסםערךאותו;עלאףהאמורבכלדין,הנציבותלאתעבירלאחרמידעשקיבלה
לפיהוראותסעיףקטןזהבאופןשמאפשראתזיהויעובדיושלהמעסיקולאתעשהבו
כלשימוש,אלאלשםמילויתפקידהלפיחוקזה,לרבותטיפולבתלונהלפיסעיף18יג,

אובהתאםלהוראותשלערכאהשיפוטיתר"

תחילהודוח
ראשון

תחילתושלחוקזהחודשייםמיוםפרסומור6ר )א(

מעסיקכמשמעותובסעיף6ב)ב(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהיערוךדוחפנימי )ב(
ראשוןויפרסםדוחפומביראשוןלפיהוראותסעיף6ב)ב(ו–)ד(לחוקהעיקריכנוסחו
בחוקזהלאיאוחרמיוםב'בסיווןהתשפ"ב)1ביוני2022(,לגביהשנהשקדמהלמועד

הדיווחר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

י ל ו מ ש  ק י צ י א
שרהעבודה,הרווחה

והשירותיםהחברתיים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשמ"ח,עמ'38;התשע"ה,עמ'45ר 5
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הערות




