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רקע
ביום  ,25/08/2020פורסם תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד (חובת פרסום דוח שנתי) התש"ף –
 .2020התיקון מחייב מעסיקים המעסיקים יותר מ 518 -עובדים ,או שמנויים בתוספת הראשונה לדוח,
להכין ולפרסם דו"ח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין.
התוספת הראשונה
מי שמוטלת עליו חובה לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה בשל אחד מהחוקים:
 .1חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה–1985-סעיף *33
 .2חוק העמותות ,התש"ם–1980-סעיף (36ב)
 .3תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל–1970-סעיף 21
 .4כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ע–2010-סעיף )5(11
* לעניין גוף המדווח לממונה על השכר במשרד האוצר לפי הוראות סעיף 33א לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה ,1985-יראו דיווח של הנתונים לממונה על השכר במשרד האוצר ופרסומם על ידו כפרסום
דוח פומבי.

מטרת החוק
מטרת החוק הינה ,לפתור בעיה רבת שנים של פערי שכר בין נשים לגברים בחברה הישראלית .התיקון
לחוק מורה על עריכת דוח פנימי ,שליחת מידע לעובד ופרסום דוח פומבי בהתאם להנחיות סעיף 6ב
לחוק .הנכם נדרשים לפרסם את הדו"ח הפומבי והודעה לעובד לא יאוחר מיום  1יוני  ,2022לגבי
השנה שקדמה למועד הדיווח (שנת .)2021
דוחות אלו אמורים להגביר את השקיפות ולהביא לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים בשוק
העבודה ,בקרב כל סוגי המעסיקים.
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דוח פנימי
המעסיק נדרש לערוך ,אחת לשנה ,דוח פנימי על בסיס נתונים שאסף.
בדוח יפרט המעסיק את השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצלו ,בפילוח עובדים תוך פירוט פערי
השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.
המעסיק נדרש לחלק את העובדים במקום העבודה לקבוצות לפי סוגי עובדים ,סוגי משרות או סוגי
דירוגים ,והכול בהתאם לסוג ולאופי מקום העבודה.
איסוף ועיבוד המידע לשם הכנת דוח פנימי ייעשו באופן המצמצם את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני
אבטחת המידע.

מידע שיש לכלול בדוח (כמפורט בתוספת השנייה):
 פילוח העובדים לקבוצות ,כינוי כל קבוצת עובדים ,פירוט סוגי העובדים ,המשרות או הדירוגים
שנכללו בה.
 השכר הממוצע של העובדים בקבוצת הפילוח ,פירוט פער השכר באחוזים בכל קבוצת עובדים
לפי מין .
 השכר הממוצע של העובדים ,בחלוקה למשרה מלאה וחלקית ,הצגת שיעור חלקיות המשרה,
פירוט פערי השכר באחוזים בכל היקף משרה בהתייחסות לפי מין.
 שיעור העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה בהתייחסות לפי מין.
 שיעור העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר בחלוקה לפי מין.
דוגמה לדוח פנימי נמצאת בנספח א' (בהתאם להמלצת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה).
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דוח פומבי
בהתבסס על הדוח הפנימי ,המעסיק יפרסם אחת לשנה ,דוח פומבי ,לרבות באתר האינטרנט שלו אם
יש כזה .בפרסום יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים באחוזים ,בלי לגלות את כינוי קבוצות
העובדים.
הנתונים יוצגו באופן שאינו מאפשר את זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש.
בדוח הפומבי רשאי המעסיק לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדים,
ובלבד שיובאו תחת כותרת נפרדת ולא יכללו מידע המאפשר את זיהויו של עובד מסוים.
מידע שיש לכלול בדוח (כמפורט בתוספת השלישית):
 פערי השכר הממוצע של העובדים באחוזים לפי פילוח העובדים ,בהתייחסות לפי מין.
 פערי השכר הממוצע של העובדים באחוזים ,בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית,
לרבות שיעור חלקיות המשרה ,בהתייחסות לפי מין.
 אחוז העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה ,בהתייחסות לפי מין.
 שיעור העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר בהתייחסות לפי
מין.
דוגמה לדוח פומבי נמצאת בנספח ב' (בהתאם להמלצת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה).

הודעה לעובד/ת
אחת לשנה ,עם עריכת דוח פנימי ובהתבסס עליו ,ימסור מעסיק לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שהוא
משתייך אליה בפילוח העובדים ,סוגי העובדים ,המשרות או הדירוגים בקבוצה ,ופעריה שכר באותה
קבוצה באחוזים .בלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.
דוגמה לדיווח לעובד נמצאת בנספח ג' (בהתאם להמלצת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה).
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נספח א' – דוגמה ל דוח פנימי

נספח ב' – דוגמה לדוח פומבי
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נספח ג' – דוגמה לדיווח לעובד
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