דוח פנימי לשנת _________
תאריך הוצאת הדו"ח_________________ :
שם מקום העבודה ____________________ :
ענף הפעילות (כגון :בניה ,תעשיה ,פיננסים וביטוח ,שירותים משפטיים ,חינוך ותרבות ,חקלאות ,שירותים רפואיים_____________ :
מספר העובדים/ות במקום העבודה (רשות) ___________ _ : 1
פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי _ _________________________ ( 2יש לפרט את הפילוח הנבחר) ,כאשר בפילוח זה יש ___ קבוצות (יש לרשום את מספר הקבוצות בפילוח).
[הטבלה שלהלן תחזור על עצמה עבור כל קבוצת פילוח]
מדרג
היררכי 3

כאן
יצוין
מיקום
הקבוצה
במדרג
ההיררכי
של
הארגון

כינוי
קבוצת
העובדים/ו
ת במקום
העבודה 4
כאן יצוין
כינוי
הקבוצה
ו/או אופן
הפילוח
המדויק

 %גברים
ונשים
בפילוח
שנבחר

כאן
יצוין
אחוז
הגברים
ואחוז
הנשים
בקבוצת
הפילוח

מספר
עובדים/ות
לפילוח
שנבחר

השכר הממוצע לחודש של כל
העובדים/ות המועסקים/ות
אצל המעסיק ( 5חלקית+מלאה) 6

שכר קובע
לפיצויים

שכר
ברוטו

שכר
ברוטו+
הפקדות
מעסיק

השכר הממוצע לחודש של
העובדים/ות המועסקים/ות
ב משרה חלקית 7

שכר קובע
לפיצויים

שכר
ברוטו

שכר
ברוטו+
הפקדות
מעסיק

השכר הממוצע לחודש של כל
העובדים/ות המועסקים/ות
אצל המעסיק ב משרה מלאה

שכר קובע
לפיצויים

שכר
ברוטו

חלקיות
העסקה
ממוצעת

 %העובדים/ות
ששכרם/ן נמוך
מהשכר הממוצע
לחודש למשרה
מלאה

 %העובדים/ות
שמשולמת
להם/ן השלמה
לשכר המינימום

שכר
ברוטו+
הפקדות
מעסיק

כאן יצוין
כמה עובדים
יש סה"כ
בקבוצה

עובדים
עובדות
אחוז פערי
השכר 8בין
העובדות
לעובדים

ניתן לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדות ועובדים (רשות).
כמו כן ,מומלץ כי המעסיק יציג בדוח הפנימי את שכר הברוטו החציוני במקום העבודה ואת החלוקה על פיו של העובדות והעובדים המשתכרים מתחת לשכר הברוטו החציוני ומעליו ,וזאת על מנת לסייע
לשקף פערי שכר מגדריים ברמה הרוחבית (קרי ,שאינה תלויה בסוג הפילוח שנבחר בלבד).
הערה :יש לשמור יחד עם הדוח הפנימי את הנתונים ששימשו לשם הכנת הדוח.

 1מעסיק המעוניין בכך ,יכול לציין באופן ולנטורי את פערי השכר גם ביחס לעובדי קבלן .לעניין זה ראה סעיף  4.1במסמך ההנחיות.
 2ראה דוגמאות לסוגי פילוחים בסעיפים  3.7-3.8למסמך ההנחיות.
 3בהתאם למטרות החוק רצוי לבצע את הפילוחים כך שישקפו את מיקומה של הקבוצה המוצגת בהתאם לפילוח שנבחר ,בתוך המדרג ההיררכי בארגון ו/או הבדלים היררכיים בין עובדים/ות (למשל :פילוח על בסיס תפקיד המשקף גם ד רג היררכי
במשרד עורכי דין יכול להיות כדלקמן :עורכי/ות דין שותפים/ות ,עורכי/ות דין בוותק של  5שנים ומעלה ,עורכי/ות דין בוותק של עד  5שנים ,מתמחים/ות ,צוות מנהלי ואדמיניסטרטיבי).
 4אופן פילוח העובדים והעובדות -מספר השורות בטבלה יהיה בהתאם לאופן הפילוח הנבחר (אם למשל הפילוח מתייחס לשלוש קבוצות ,אז תהיינה תשע שורות בטבלה 3 ,שורות לכל קבוצת עובדים).
 5השכר הנדרש להיות מוצג בדיווח מתייחס לשכר ברוטו למס .על מנת לשקף נכונה את הפערים המגדריים בשכר העובדים/ות ,נמליץ כי ב דיווח יוצגו  3רמות שכר .לעניין זה והגדרת "שכר קובע לפיצויים"" ,שכר ברוטו"" ,שכר ברוטו  +הפקדות
מעסיק" ראה בהרחבה הסבר בסעיף  3.3למסמך ההנחיות.
 6מנורמל למשרה מלאה ושנת עבודה מלאה בהתאם לאמור בסעיף  3.5למסמך ההנחיות.
 7ראה ה"ש  6לעיל.
 8לצד ציון אחוז פערי השכר הממוצע יצוין סימן "מינוס" ( ) -כאשר פער השכר הוא לטובת גברים וסימן "פלוס" ( )+כאשר פער השכר הוא לטובת נשים.

דוח פומבי לשנת _________
תאריך הוצאת הדו"ח_________________ :
שם מקום העבודה ____________________ :
ענף הפעילות (כגון :בניה ,תעשיה ,פיננסים וביטוח ,שירותים משפטיים ,חינוך ותרבות ,חקלאות ,שירותים רפואיים)___________________ :
מספר העובדות והעובדים במקום העבודה (רשות) ____________ : 9
על המעסיק למלא את הנתונים הבאים:
 . 1פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי ______________ (יש לפרט את הפילוח הנבחר) ,כאשר בפילוח זה יש ___ קבוצות (יש לרשום את מספר הקבוצות בפילוח).
 . 2נא למלא את הטבלה ,לפי הפילוח שנבחר 10 ,באופן המציג את אחוז פערי השכר בין גברים לנשים בקבוצות העובדים/ות השונות :11
אחוז פערי השכר
הממוצע  12לחודש בין כל
העובדות לעובדים
המועסקים/ות אצל
המעסיק 13

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה
חלקית  14בין העובדות לעובדים
המועסקים/ות אצל המעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה
בין העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל המעסיק

קבוצות
בפילוח
(ללא ציון
כינוי
קבוצות
שכר
העובדים/ות שכר קובע
לפיצויים ברוטו
במקום
העבודה)
א
ב
ג
ד

שכר
ברוטו+
הפקדות
מעסיק

שכר ברוטו +הפקדות
מעסיק

שכר ברוטו +הפקדות
מעסיק

שכר קובע
לפיצויים

שכר
ברוטו

שכר
קובע
לפיצויים

שכר ברוטו

חלקיות העסקה
ממוצעת בקבוצה

 . 3אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה ,לפי הפילוח שנבחר (ללא ציון כינוי קבוצות העובדים/ות במקום העבודה),
בהתייחסות לפי מין :15
(א) עובדים __________; עובדות __________;
(ב) עובדים __________; עובדות __________;
(ג) עובדים __________; עובדות __________;
 9מעסיק המעוניין בכך ,יכול לציין באופן ולנטורי את פערי השכר גם ביחס לעובדי קבלן .לעניין זה ראה סעיף  4.1במסמך ההנחיות.
 10אופן פילוח העובדים והעובדות -מספר השורות בטבלה יהיה בהתאם לאופן הפילוח הנבחר (אם למשל הפילוח מתייחס לשלוש קבוצות ,אז תהיינה תשע שורות בטבלה 3 ,שורות לכל קבוצת עובדים).
 11לצד ציון אחוז פערי השכר הממוצע יצוין סימן "מינוס" ( ) -כאשר פער השכר הוא לטובת גברים וסימן "פלוס" ( )+כאשר פער השכר הוא לטובת נשים.
 12מנורמל למשרה מלאה ושנת עבודה מלאה בהתאם לאמור בסעיף  3.5למסמך ההנחיות.
 13השכר הנדרש להיות מוצג בדיווח מתייחס לשכר ברוטו למ ס .על מנת לשקף נכונה את הפערים המגדריים בשכר העובדים/ות ,נמליץ כי בדיווח יוצגו  3רמות שכר .לעניין זה והגדרת "שכר קובע לפיצויים"" ,שכר ברוטו"" ,שכר ברוטו  +הפקדות
מעסיק" ראה בהרחבה הסבר בסעיף  3.3למסמך ההנחיות.
 14ראה ה"ש  12לעיל.
 15מספר השורות יהיה בהתאם לפילוח הנבחר;

 . 4אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר ,לפי הפילוח שנבחר (ללא ציון כינוי קבוצות העובדים/ות במקום העבודה)  ,בהתייחסות
לפי מין :16
(א) עובדים __________; עובדות __________;
(ב) עובדים __________; עובדות __________;
(ג) עובדים __________; עובדות __________;
 . 5ניתן לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדות ועובדים (רשות):
_________________________________________________________________________________________________.
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מספר השורות יהיה בהתאם לפילוח הנבחר;

דיווח לעובד/ת לשנת _________
לכבוד העובד/ת ___________________________________________
בהתאם לסעיף  6ב(ג) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו( 1996-להלן" :החוק") הריני לעדכנך כי ביצענו ניתוח לנתוני השכר במקום העבודה שלנו לפי _______________ (יש
להסביר את הפילוח שנבחר) ,להלן נתונים ומידע אודותיך:
החברה פילחה את עובדי החברה ל _______ קבוצות ,כאשר בכל קבוצה בוצע ניתוח לנתוני השכר של העובדים המשתייכים לאותה קבוצה ,על מנת לבחון האם מתקיימים בקבוצה
פערי שכר בין גברים לנשים.
הנך משתייך/ת לקבוצת העובדים/ות _________________
מספר העובדים/ות  17בקבוצה אליה הינך משתייך/ת הינו ( רשות) __________________________
בקבוצת העובדים אליה את/ה משתייך/ת ,פערי השכר בין גברים לנשים עומדים על:




____ %לטובת עובדים/עובדות (יש למחוק את המיותר) בשכר הקובע לפיצויי פיטורים.
____ %לטובת עובדים/עובדות (יש למחוק את המיותר) בשכר ברוטו למס.
____ %לטובת עובדים/עובדות (יש למחוק את המיותר) בשכר ברוטו  +הפקדות מעסיק.

נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בקבוצה אליה הינך משתייך/ת ( רשות):
_________________________________________________________________________________________________.
יצוין כי המידע המפורט לעיל אינו גורע מהזכות המוקנית לך לפי סעיף  7לחוק ,הקובע כי " מעסיק ימסור לעובדו ,לפי דרישת העובד ,מידע לענין חוק זה בדבר רמות שכר של עובדים
המועסקים אצלו ,לפי סוגי עובדים ,סוגי משרות או סוגי דירוגים ,ובלבד שהמעסיק אינו חייב למסור מידע אלא במידה הדרושה לפי הענין ,שיימנע מגילוי פרטים מזהים של עובדים,
ושאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר".
בברכה,
___________
תאריך__________________ :
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ניתן לפנות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ,אשר לה סמכות לפנות למעסיק בעניין הפרת סעיף  7לחוק שכר שווה.
ניתן לפנות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ,אשר לה סמכות להורות למעסיק למסור לה את ה דוח ה פנימי שערך וכן את הנתונים שעל בסיסם ערך אותו (סעיף 18יא (א)1
לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,הדתשמ"ח.)1988-

מעסיק המעוניין בכך ,יכול לציין באופן ולנטורי את פערי השכר גם ביחס לעובדי קבלן .לעניין זה ראה סעיף  4.1במסמך ההנחיות.

