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  ומעלה בעשרים ענפי כלכלה45ילידי אתיופיה ובני 
 הראשונה     בפעם מציג2019מרכזיים. המדד לשנת 

 הנתוניםמרכזית. ובממשלה מקומיות ברשויות גם נתונים 
 במדד מוצגים לפי פילוח מגדרי ולפי רמת ההשכלה של

  מציג בפעם הראשונה2019השכירים, והמדד לשנת 
 פילוח לפי מחוז מגורים, המאפשר לתאר באופן מדויק

  יותר את מצב הגיוון של קבוצות המיעוט.

  נפגשה הנציבות כמה פעמים עם2019במהלך שנת 
 המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה. זאת
 כדי לקדם ולגבש את אמות המידה המומלצות למתן

 המענקים ואותות ההכרה למעסיקים שיבלטו בשילובן
השוויוני של נשים בכוח העבודה.

 780 התקבלו בנציבות 2019בשנת בתחום המשפטי: 
 פניות, רבע מהן בנושא אפליה על רקע היריון, ושליש

 מהן על רקע אפליה בתנאי עבודה - שכר והטבות, וכן
פיטורים ופיצויי פיטורים.

  השתתפה הנציבות בכמה הליכים2019בשנת 
  חוות דעת32משפטיים, חלקם עדיין מתנהלים, וניסחה 

 וחוות דעת משלימות בנוגע לתיקים שבהם שימשה צד
 להליכים משפטיים או הצטרפה/צורפה במעמד ידיד

 לתביעותבנוגע דעת חוות הנציבות ניסחה עוד הדין. בית 
 שהוגשו נגד משרדי ממשלה והשתתפה בגיבוש עמדת

 המדינה בהליכים.

 הגשת הדוח השנתי לשר היא הזדמנות יקרה מפז
 להודות לכל שותפינו לדרך, אשר חלקם סיימו את

 תפקידם: לשר חיים כץ, למנכ"ל המשרד הד"ר אביגדור
 קפלן ולחברי הוועדה המייעצת לנציבות השוויון. תודה

 גם לצוות עובדי הנציבות, אשר עובדים במסירות לאורך
 כל השנה על מנת לקדם את ההכרה בזכויות לפי

חקיקת השוויון בעבודה ואת מימושן.

 מי ייתן שנזכה לראות שינוי אמיתי בחברה הישראלית
 בכלל ובשוק העבודה בפרט, שילדינו לא יחוו עוד

 אפליה בתעסוקה מכל סוג שהוא, ושערך השוויון יהיה
 נר לרגלי כולנו.

עו״ד מרים כבהא
נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה

 אני מתכבדת להגיש לשר העבודה, הרווחה והשירותים
  של נציבות שוויון11החברתיים את הדוח השנתי ה-

 הזדמנויות בעבודה. הדוח מציג את פעילות נציבות
 השוויון, הפועל לקידום השוויון והגיוון בתעסוקה בישראל.

 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה פועלת בשני תחומים
 , ובמסגרתו הנציבותבתחום המשפטיעיקריים - 

 מטפלת בפניות, מספקת ייעוץ משפטי ומשתתפת
 בתיקים משפטיים ובוועדות כנסת וועדות שרים,

 , ובמסגרתו הנציבות משתפתבתחום ההסברתיו
 פעולה עם המגזר הציבורי ועם המגזר הפרטי בתוכניות

 גיוון, מחקרים, סקרים ומעבירה הרצאות להעלאת
 המודעות לשוויון.

 תחומיםבשני פועלה את הנציבות הרחיבה  2019בשנת 
  אלה, ולהלן תמצית עבודתה:

 הנציבות פועלתבתחום העלאת המודעות וההסברה: 
  שנים בתוכניות להטמעת שוויון וגיוון בתעסוקה.3כבר 

  החלו התוכניות לצבור תאוצה בארבע2017בשנת 
  התרחבו התוכניות2018חברות ממשלתיות, ובשנת 

 לכמה מוסדות אקדמיה ולכמה חברות ביטוח. במסגרת
 המיזם מבוצעת הערכה בארגונים, הן באמצעות מדידה

 של הגיוון בכוח האדם ושוויוניות השכר בכל אחת
 מהחברות, הן באמצעות ראיונות עם עובדים ומנהלים

 בכל אחד מהארגונים. לאחר היכרות מעמיקה עם
 החברות, נבנות תוכניות להטמעת שוויון וגיוון. התוכניות

 נבנות בהתאם לצרכים ולתנאים הייחודיים של כל
 חברה, ובשיתוף מלא עם הנהלות החברות. המיזם

 מצוי בשלב התרחבות, כדי ליצור שינוי מעמיק ונרחב
 יותר בקרב מגזרים רבים במשק. מסקנתנו מהפעלת

 התוכנית עד כה היא כי מעורבותה של המדינה,
 באמצעות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, המעניקה

 תמיכה וסיוע מקצועי למעסיקים, חיונית ליצירת
 מוטיבציה ובסיס איתן לפעילות גיוון פנים ארגונית. מיזם

 הגיוון מהווה אבן דרך בניסיון לקדם גיוון ושוויון הזדמנויות
 בתעסוקה בישראל.

  החלה העבודה2019נוסף על כך, לקראת סוף שנת 
 על המהדורה הרביעית של מדד הגיוון בשיתוף עם הגב'

 יפית אלפנדרי מהלמ"ס ופרופ' סנדרה קלב מאונ' תל
 אביב. המדד מספק תמונת מצב על אי השוויון בייצוג
 במקומות העבודה, ובשכר של נשים, ערבים, חרדים,

בהיצנהבר ד
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חזון
 "להוות כוח המניע שוויון הזדמנויות בשוק העבודה תוך
 יצירת שותפויות וניצול מיטבי של המשאבים העומדים

לרשותנו".

 הנציבות שואפת להוביל תהליך של יצירת שוויון וגיוון
 בשוק העבודה, מתוך אמונה כי ביטחון תעסוקתי הוא

 מפתח לחיים של עצמאות, עוצמה אישית והעצמת
אחרים, החיוניות ליצירת חברה מתוקנת, צודקת ויציבה.

ערכים
  - קידום שוויון מהותי בשוק העבודה באופן שבושוויון

כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית יקבלו ביטוי הולם;

  - הטמעה של תפיסות הגיוון וההכלה במקומותגיוון
 עבודה, תוך התמקדות בשינוי מדיניות, בנהלים

 ובפרקטיקות. זאת בצד הדגשת  היתרונות שבגיוון
 תעסוקתי והכדאיות העסקית הטמונה בו כאמצעי

לבחירת כוח אדם;

  - בנייה של קשרי עבודה פוריים והדדיים עםשותפות
 ארגונים ומוסדות, שיאפשרו לנציבות השוויון להשיג את

מטרותיה;

  - ביצוע עבודת הנציבות ביעילות ובאדיבותמקצועיות
 תוך כדי שימוש במומחיות המקצועית שנצברה במהלך

שנות קיומה.

יעדים
להגביר ולהעמיק את האכיפה של חקיקת השוויון.. 1

 לעודד גיוון והכלה בשוק העבודה, במגזר הפרטי. 2
ובמגזר הציבורי.

להתוות מדיניות ופרקטיקות הולמות.. 3

 לפעול ביעילות תוך יצירת שותפויות עם בעלי עניין. 4
ושימוש במשאבים העומדים לרשות הנציבות.

 היעדים האסטרטגיים מאפשרים לנציבות לפעול בשני
 ערוצי הפעולה העיקריים שלה, המשפטי וההסברתי,

 העבודהבשוק האפליה מיגור – העל במטרת ולהתמקד 
בישראל והפיכתו לשוק שוויוני ומכיל.

םידעיום יכרען, זוח
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ה דובעבויות נמדזההן ויוושק וח
 8819-חמ"שתה

 החוק העיקרי שמכוחו נציבות השוויון פועלת הוא חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה )להלן: "חוק שוויון ההזדמנויות
 בעבודה" או "החוק"(. החוק מתייחס לכמה קבוצות החשופות תדיר לאפליה ואוסר את אפלייתן. לנציבות השוויון יש

  הסמכות לאכוף את החלת החוק בכל מקרה של הפרתו. להלן עילות האפליה
כמפורט בחוק:

השקפהארץ מוצאהריוןמין

מפלגהדתהפריה חוץ גופיתנטייה מינית

שירות מילואיםלאוםהורותמעמד אישי

מקום מגוריםגזעגילטיפולי פוריות
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 כמו כן החוק קובע כי אפליה יכולה להתקיים משלב
 כניסת העובד או העובדת לשוק העבודה ועד צאתם

ממנו:  

 לעבודהבקבלה •

 העבודהבתנאי •

 בעבודהבקידום •

בנוגע להכשרה או להשתלמות מקצועית •

בפיטורין או בפיצויי פיטורין •

בהטבות בנוגע לפרישה •

 נוסף על חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ישנם חוקים
 המרכיבים את "חקיקת השוויון" ונמצאים בסמכותה

 של נציבות השוויון. חוקים אלה מנויים בתוספת לחוק
 שוויון ההזדמנויות בעבודה. להלן פירוט החוקים ותיקוני

 החקיקה שנעשו בשלוש השנים שחלפו:

1996חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו- .1

: 1954חוק עבודת נשים, התשי"ד- .2

 בחוק זה התקבלו כמה תיקוני חקיקה בשנים
האחרונות:

  - בהתאם2017( משנת 3 )ג()7 לסעיף 56תיקון מס'  •
 לתיקון, עבודה ב"משרה מלאה" הנדרשת לשם
 מימוש הזכות לשעת הורות, היא משרה מלאה

 לפי הנהוג במקום העבודה של העובדת או שהיא
  שעות לפחות,174 מועסקת במשרה שהיקפה 

 לפי הנמוך.

  - שינויים בהסדרים2017 משנת 57תיקון מס'  •
 הנוגעים לתקופת הלידה וההורות. בין היתר האריכו
 בשבוע אחד את פרק הזמן שבעדו משולמים דמי

 שבועות.15לידה, והוא יעמוד על 

  - נוסף2017)ג( לחוק משנת 7 לסעיף 58תיקון מס'  •
  לחוק, עובדת זכאית7על המקרים המפורטים בסעיף 

 להיעדר מעבודתה גם בתקופה שבה בן זוגה שוהה
 בשירות המילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים,

. 2008התשס"ח - 

  - עובד2018 לחוק משנת 6 לסעיף 60תיקון מס'  •
 שבת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, יהיה

 רשאי לממש, בתוך תקופת הלידה וההורות של
 בת זוגו, מיום הלידה ואילך, תקופה אחת רצופה

 של שבעה ימים לפחות ושבועיים לכל היותר מתוך
 שלושת השבועות, בעד כל ילד נוסף שנולד באותה

 לידה, וזאת לצורך טיפול בילדו במקום בת
זוגו ובהסכמתה.

  - הורחבה2019 לחוק משנת 7 לסעיף 61תיקון מס'  •
 זכאותה של עובדת שנמצאת בטיפול פוריות/הפריה

 להיעדר מהעבודה בשל הטיפולים על חשבון ימי
( לחוק.4 )ג()7מחלתה מכוח סעיף 

 1998החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- .3
 ]הסמכות של הנציבות מוקנית רק בתביעה

אזרחית שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בה[.

 ז' לחוק שעות עבודה ומנוחה,9ג' ועד 9סעיפים  .4
;1951התשי"א-

 ב' לחוק חיילים משוחררים41א' ו-41, 41סעיפים  .5
; 1949)החזרה לעבודה(, התש"ט-

  א' לחוק שירות המדינה )מינויים(,15סעיף  .6
;1959התשי"ט-

 ג' לחוק שווי זכויות האישה,6סעיף  .7
:1951התשי"א-

 א' לחוק שירות התעסוקה,64א', 42, 42סעיפים  .8
 )להלן: חוק שירות התעסוקה(;1959התשי"ט-

 חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות .9
 ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,

  לעניין תלונה לפי החוק האמור,,1997התשנ"ז-
שעניינה הפרת הוראה לפי חקיקת השוויון בעבודה;

 ב' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[,173סעיף  . 10
 א לפקודת34 לרבות כפי שהוחל בסעיף 

המועצות המקומיות;

 ב' לחוק החברות60ב' ו-50א', 50סעיפים  .11
.1975הממשלתיות, התשל"ה-
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הסמכויות המוקנות לנציבות 
על פי חוק

 נציבות השוויון אמונה על אכיפה של חוקי השוויון
 במישור האזרחיבעבודה 

  לנציבות סמכויות אכיפה משפטיות והסברתיות
 מגוונות ובהן:

 הסמכות לטפל בפניות של עובדים/ות בגין אפליה. 1
 בעבודה, לרבות ניהול  בירור והחלטה על דרך

הפעולה המתאימה במקרה הנדון;

 נתוניםלה להעביר למעסיק/ה בצו להורות הסמכות . 2
 באשר למילוי חובה מחובותיו/ה על פי חקיקת

השוויון בעבודה;

 הסמכות לדרוש מגוף מבוקר מידע הנחוץ לנציבות. 3
לביצוע תפקידה;

 הסמכות להגיש תביעות משפטיות בבתי הדין. 4
 לעבודה, הן בשם הפונים/ות, הן בשם נציבות

השוויון עצמה;

 הסמכות להגיש בקשה לבית הדין לעבודה לקבלת. 5
 צו כללי, המורה למעסיק/ה לנקוט פעולות כלליות

הנוגעות לעובדים/ות שלו/ה;

 הסמכות לנקוט פעולות הסברה והדרכה להגברת. 6
 המודעות הציבורית בנוגע לשוויון ולאפליה בשוק

התעסוקה על כל המשתמע מכך.
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מתמחה

עו"ד

מתמחה

נציב אזורי 
חיפה והצפון

נציב אזורי 
תל אביב

נציבה אזורית
ירושלים והדרום

סטודנט

סטודנט

נציבה ארצית

עו"ד

עו"ד

עו"ד

מנהל תחום בכיר 
גיוון תעסוקתי

מנהלת תחום
הסברה והדרכה

מנהלת תחום 
מחקר

מרכז תחום 
מחקר
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:תובינצהת ווצ
 – עו"ד מרים כבהאנציבה ארצית

נציבות ארצית:
  - עו"ד מיראל נח'ול )בהטלת תפקיד(מנהלת תחום בכיר גיוון תעסוקתי

 - שרה ליאל יצחקמנהלת תחום הסברה והדרכה
  – ציפי ברמןמנהלת תחום מחקר

(2019 – עו"ד נועה נאמן )עד מרץ עו"ד
 - עו"ד סיון אזולאיעו"ד
  - עו"ד אסתי לוטבק קופלעו"ד 

  - יעקב יוסף טייכמןמרכז תחום מחקר
  - שני עמירסטודנט תחום הדרכה והסברה

(2019 - שיימא אלגבריה )עד דצמבר סטודנט תחום מחקר

 נציבות חיפה והצפון:
- עו"ד פיראס פראג'נציב אזורי 

 - עו"ד מיראל נח'ולעו"ד
( 2019 עד נובמבר 2019 - עו"ד מאריא כסברא )מחליפה בחופשת לידה ממאי עו"ד

 ( ואריאל שמול2019- עמרם גור )עד אוגוסט מתמחה בנציבויות חיפה והצפון ותל-אביב והמרכז 
(2019)מספטמבר 

 נציבות תל-אביב והמרכז:
 – משרה בתהליכי איושנציב אזורי 

  - עו"ד סו אלבאסל-שירףעו"ד
(2019– עו"ד דניאלה אוחיון )ממאי עו"ד

 והדרום:       ירושליםנציבות
  - עו"ד יעל גליקמןנציבה אזורית

- עו"ד בת-אל אזמרה אסרסהעו"ד 
( 2019 עד אוקטובר 2019 – עו"ד מלכה מנגיסטו )מחליפה בחופשת לידה ממאי עו"ד

(2019( ומור רומי )ממרץ 2019 - חיים פתיחי )עד פברואר מתמחה בנציבות ירושלים והדרום
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תצייעמהה דועוה

 הוועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
  ז לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה18הוקמה מכוח סעיף 

 ואלה תפקידיה: לייעץ לנציבה הארצית בענייני מדיניות
 ובנוגע לפעילות הנציבות, להמליץ לנציבה הארצית

 על הקצאת המשאבים שיועמדו לרשות הנציבות
 ולסייע בקביעה של סדרי העדיפויות בפעילות הנציבות.
 הוועדה מתכנסת אחת לתקופה, וצוות הנציבות שומר

 על קשרי עבודה עם חברי הוועדה בהתאם לתחומי
 שלהם.   ההתמחות

 בוועדה המייעצת ישנם נציגים מכל המגזרים, ופועלות
 בה שתי קבוצות עבודה עיקריות: צוות ייעוץ משפטי

 תוקן 2015וצוות ייעוץ בנושאי מחקר ופיתוח ידע. בשנת 
 19חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ובמסגרת תיקון מס' 

. 26 ל-21לחוק הוגדל מספר חברי הוועדה מ-

  ניהלה הוועדה המייעצת שתי ישיבות2019בשנת 
 ודנה בין היתר בנושאים אלו: סקירה של תוכניות

 להטמעת שוויון וגיוון, עבודת המועצה הציבורית, מדד
 הגיוון והתייעצויות שונות בעניינים אלו, התייעצות בעניין
 תקציב וקמפיינים, התייעצויות בנושא תיקים משפטיים

 שבטיפול הנציבות, התייעצות בנושא קידום קבוצות
מיעוט בשוק התעסוקה באמצעות רכש ממשלתי, ועוד.
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 ת צייעמהה דועוהות /ירבח
הדובעבויות נמדזהן ויוושות ביצנל

רגוןא שפחהשם ומ

אגף אכיפה והסדרה, משרד הכלכלה גב' יפה סולימני להשרדי ממשיגי מנצ

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 
משרד המשפטים

מר אברמי טורם

לשכה משפטית, המשרד לענייני גמלאים עו"ד אורית בקר
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים עו"ד דן אורן

אגף התעסוקה, משרד הקליטה גב' קלאודיה כץ
התאחדות התעשיינים עו"ד מיכל חילי וקסמן ני מעסיקיםרגויגי אנצ

לשכת המסחר עו"ד יפה חובב
עיריית מודיעין עילית גב' פזית רוזנטלר

ארגון עובדים אביגיל שחם ני עובדיםרגויגי אנצ

נציגת ההסתדרות עו"ד גלי שטיינברג
עמותת הנני הרב משה סלומון רתייםנים חברגויגי אנצ

אלפנאר ד"ר יאסר חוג'יראת
שדולת הנשים בישראל גב' רינה בר-טל 

ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב  מר אבי סייג
משרתים במילואים

מומחה למשפט ויחסי עבודה, אונ' ת"א ויו"ר 
המועצה

פרופ' גיא מונדלק מומחים

יועמ"ש האגודה לזכויות האזרח עו"ד דן יקיר
מומחה בתחום הזקנה, החוק והמדיניות 

החברתית, אונ' חיפה
פרופ' ישראל דורון

מומחית לארגוני עבודה, חוק ותהליכים 
חברתיים הקשורים באפליה, אונ' ת"א, 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

פרופ' אלכסנדרה קלב

חברתית
משקיפה, ראשת תחום בכיר משקי בית 
וממונה על סטטיסטיקה מגדרית, הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה

גב' יפית אלפנדרי
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__________
* פניות נבחרות

9012ם וכי / סתוביצנת הוליעפ *

780 
פניות חדשות

32 
 חוות דעת וחוות דעת

משלימות

113 
פגישות עם מעסיקים/ות

ובעלי עניין
 

65 
 מכתבי בירור שנשלחו

למעסיקים

73 
הרצאות

1 
פרסום מדד הגיוון

47 
פגישות עם פונים

30
 בקשות / צווים שהופעלו

לאיסוף נתונים ממעסיקים

51
 הופעות בתקשורת

 )כתבות, הודעות לעיתונות,
ראיונות(

8
תוכניות 

להטמעת שוויון
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םניותנ
פניות ציבור לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

 נציבות השוויון מטפלת באופן שוטף בפניות של
 מועסקים/ות, מעסיקים/ות וכן של פרטים וגופים

 אחרים המבקשים לקבל או למסור מידע בנושאים של
 אפליה ואי-שוויון בתעסוקה. כל פנייה מקבלת בשלב

 הראשון מענה משפטי או מידע רלוונטי. הפניות מגיעות
 אל הנציבות בדוא"ל, בטלפון או באמצעות מערכת

 פניות הציבור של משרד העבודה, הרווחה והשירותים
 החברתיים, ומטופלות בנציבויות האזוריות לפי מיקומן

 הגיאוגרפי ובנציבות הארצית, עקב בקשה לקבל מידע
 מחקרי או בסוגיות של מדיניות. הנציבויות האזוריות

 מעדכנות את הנציבה הארצית עדכון שוטף בכל הנוגע
 לטיפול בפניות ולסוגיות העולות מהן.

* הנציבות הוקמה בספטמבר 2008.

2008*

200

499
645

781
879 903

781 729 708 766 748 780

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2019 - 2008: מספר הפניות לנציבות השוויון / 1תרשים 

8,419
 פניות התקבלו בנציבות

 פניות 750מיום הקמתה )כ-
בממוצע בכל שנה(

 פניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.780 התקבלו 2019בשנת 
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2019 - 2015: פניות לנציבות השוויון, לפי נציבות )מספרים ואחוזים( / 2תרשים 

2019

2018

2017

2016

2015

780

748

766

708

729

9.0

8.0 34.0

40.0

31.0

26.0

24.0

30.0

32.0

40.0

46.0

53.0

28.0

19.0

25.0

28.0

24.03.
0

4.
0

4.
0

נציבות ארצית
נציבות חיפה והצפון

נציבות תל אביב והמרכז
נציבות ירושלים והדרום
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 : פניות לנציבות השוויון, לפי מין, קבוצת אוכלוסייה, מוצא, רמת דתיות, מגזר1לוח 
2019תעסוקתי ואמצעי הפנייה )מספרים ואחוזים( / 

אחוזים* מספרים

33.0 239 גברים מין
67.0 486 נשים
82.0 551 יהודים  קבוצת אוכלוסייה
18.0 124 ערבים 

2.0 13 יוצאי בריה"מ לשעבר מוצא**
4.0 28 יוצאי אתיופיה
0.8 6 חרדי/ת רמת דתיות**
0.9 7 דתי/ת

66.0 486 פרטי מגזר תעסוקתי
33.0 241 ציבורי

1.0 8 שלישי
53.0 413 טלפון אמצעי הפנייה
33.0 261 דוא"ל / אינטרנט
11.0 87 מפ"צ

2.0 12 משרד המחוז
1.0 7 דואר / פקס / טלמסר

47.0 363 פעילות יזומה להעלאת 
המודעות בקרב הציבור 

)באמצעות רשתות 
חברתיות / אינטרנט 
/ הרצאה / קמפיין / 

תקשורת(

גורם הפנייה 

27.0 207 מכיר/ה את הנציבות 
מתוקף תפקידי

17.0 132 הפניה מגורם אחר
10.0 78 אחר

 * האחוזים חושבו מתוך סך הפניות בכל קטגוריה )לא כולל פניות שבהן המין / קבוצת אוכלוסייה / מוצא / רמת דתיות / מגזר תעסוקתי
 של הפונה לא רלוונטיים, כגון פניות ממעסיקים או גופים לקבלת ייעוץ, מידע או בקשת נתונים(.

** האחוזים חושבו מכלל הפונים לנציבות.

 18% מהפניות היו של יהודים ו-82% היו של נשים. 2019שני שלישים מהפניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בשנת 
 מהפניות היו של ערבים. שני שלישים מהפניות היו מהמגזר הפרטי ושליש מהמגזר הציבורי.

 כמחצית מהפונים פנו בעקבות פעילות יזומה של הנציבות להגברת המודעות בקרב הציבור )באמצעות רשתות
חברתיות, אינטרנט, הרצאות, קמפיינים והופעות בתקשורת(.
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2019)אחוזים( / : פניות לנציבות השוויון, לפי נושא הפנייה3תרשים   *

סך כל הפניות
780

17.2
10.8
10.3

8.7
7.6

7.1
6.0

4.5
4.2

3.6
2.4

2.2
1.8

1.5
1.3

1.0
0.9
0.8
0.8
0.4

0.3

4.0

היריון
עקרון השוויון הכללי

גיל
מין/מגדר

קבלת מידע ונתונים

הורות

לאום
דת

ארץ מוצא
הטרדה מינית

תנאי שלא ממין העניין
מקום מגורים

טיפולי פוריות

מוגבלות

שירות מילואים

מעמד אישי

גזע

נטייה מינית

ייצוג הולם
השקפה

מפלגה

 היות והם אינם כוללים את הקטגוריות: אחר / לא רלוונטי.100%*האחוזים המוצגים אינם מסתכמים ל-

 1.8% ו-7.1%, 17.2% היו על רקע היריון, הורות וטיפולי פוריות )2019כרבע מהפניות לנציבות בנושא אפליה בשנת 
בהתאמה(.
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 : פניות לנציבות השוויון, לפי מין הפונה ונושא הפנייה העיקרי4תרשים 
2019)אחוזים בקבוצה המתאימה( / 

גברים )33% מכלל הפניות(

מין/מגדר
12.1

10.5
8.8

7.5
6.7

5.9
4.6

3.8
3.8

4.2

2.1
2.1
2.1

1.3
0.8
0.8
0.8

0.4

0.4
0.4

0.4
7.1

עקרון השוויון הכללי

לאום

דת

גיל

ארץ מוצא

קבלת מידע ונתונים
הורות

13.4

מקום מגורים

תנאי שלא ממין העניין

היריון

שירות מילואים

מוגבלות
הטרדה מינית

נטייה מינית

לא מתחום סמכות הנציבות

גזע

מעמד אישי

ייצוג הולם

טיפולי פוריות

השקפה

מפלגה

אחר

נשים )67% מכלל הפניות(

7.3

10.3
9.5
8.8

8.0
6.2

4.5
4.1
3.5
2.9
2.5

2.1
1.4
1.0
1.0
1.0
0.8
0.6
0.2
0.2
0.2

גיל

לאום

מין/מגדר

דת

גזע

25.7

תנאי שלא ממין העניין

הורות

היריון

מוגבלות

ארץ מוצא

קבלת מידע ונתונים

מקום מגורים

הטרדה מינית

ייצוג הולם

מעמד אישי

טיפולי פוריות

עקרון השוויון הכללי

טיפולי הפריה חוץ גופית

נטייה מינית

השקפה

מפלגה

אחר

*מקרים בהם מין הפונה לא רלוונטי, כגון פניות ממעסיקים או גופים לקבלת ייעוץ, מידע או בקשת נתונים.

  היו של נשים ושליש מהפניות היו של2019שני שלישים מהפניות שהתקבלו בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בשנת 
(, 8%(, מין/מגדר )8.8%(, הורות )9.5%(, גיל )25.7%גברים. נושאי הפנייה הבולטים של נשים היו אפליה על רקע היריון )

( 7.5%(, דת )8.8%(, לאום )10.5%(, מין/מגדר )12.1%ואילו נושאי הפנייה הבולטים של גברים היו אפליה על רקע גיל )
(.6.7%וארץ מוצא )
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  היו של ערבים.2019כחמישית מהפניות שהתקבלו בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בשנת 

  אצל היהודים(, ובמקום השני אפליה על רקע2.4% לעומת 21%נושא הפנייה הבולט של ערבים היה על רקע לאום )
 בהתאמה(.20% ו-17%. שיעור זה נמוך מהשיעור הארצי ומהשיעור המקביל אצל היהודים )12.9%היריון – 

 4% לעומת 12%( ובמקום השני אפליה על רקע גיל )20%נושא הפנייה הבולט של יהודים היה אפליה על רקע היריון )
אצל הערבים(.

 ( וגבוה מעט מהשיעור8%שיעור הפניות בנושא אפליה על רקע הורות היה שווה הן אצל היהודים הן אצל הערבים )
(.7%הארצי )

 : פניות לנציבות השוויון, לפי קבוצת אוכלוסייה ונושא הפנייה העיקרי5תרשים 
2019)פניות נבחרות( )אחוזים בקבוצה המתאימה( / 

ערבים )18% מכלל הפניות(יהודים )82% מכלל הפניות(

11.6
10.9

8.5
8.0

4.9
4.7
4.4
4.2

2.4
2.4

2.2
2.0
1.8
1.6
1.5
1.1

גיל

לאום

מין/מגדר

דת

20.0

תנאי שלא ממין העניין

הורות

היריון

מוגבלות

ארץ מוצא

קבלת מידע ונתונים

קבלת מידע ונתונים

מקום מגורים

הטרדה מינית

שירות מילואים

טיפולי פוריות

עקרון השוויון הכללי

נטייה מינית

12.9
11.3
9.7
8.1

7.3
4.0
4.0
3.2
3.2
2.4

1.6
1.6
1.6

דת

21.0

הורות

גזע

ארץ מוצא

מקום מגורים

הטרדה מינית

טיפולי פוריות

לאום

היריון

קבלת מידע ונתונים

עקרון השוויון הכללי

מין/מגדר

גיל
תנאי שלא ממין העניין
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אחוז מכלל הפניות

2019( / : פניות לנציבות השוויון, לפי שלב תעסוקתי ומין )אחוזים6תרשים  *

תנאי עבודה- שכר והטבות

פיטורים / פיצויי פיטורים

קבלה לעבודה - תהליך

קבלה לעבודה - סביבתיים

תנאי עבודה - סביבתיים

קידום בעבודה

הטבות פרישה

פערי שכר מגדריים

הכשרה / השתלמות מקצועית

עקרון השוויון הכללי

28% 72%

62.0

גברים
נשים

29%

42%

46%

29%

23%

25%

50%

48%

50%

52%

100%

71%

58%

54%

71%

77%

75%

33%

32%

20%

5%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

 * לא כולל מקרים בהם השלב התעסוקתי של הפונה לא רלוונטי, כגון פניות ממעסיקים או גופים לקבלת ייעוץ, מידע או בקשת נתונים.

  היו על רקע אפליה בתנאי עבודה – שכר והטבות, כשליש נוסף מהפניות נגעו2019שליש מהפניות שהתקבלו בשנת 
 לפיטורים או לפיצויי פיטורים וחמישית מהפניות היו בנושא תהליך קבלה לעבודה.

 (, קידום100%על פי רוב נשים פנו יותר מגברים. הדבר בולט בעיקר בפניות על רקע אפליה בפערי שכר מגדריים )
 (, פיטורים / פיצויי פיטורים72%(, תנאי עבודה – שכר והטבות )75%(, הכשרה / השתלמות מקצועית )77%בעבודה )

(.71%( ותנאי עבודה סביבתיים )71%)
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 : פניות לנציבות השוויון, לפי שלב תעסוקתי וקבוצת אוכלוסייה7תרשים 
2019( / )אחוזים בקבוצה המתאימה *

תנאי עבודה- שכר והטבות

פיטורים / פיצויי פיטורים

קבלה לעבודה - תהליך

קבלה לעבודה - סביבתיים

עקרון השוויון הכללי

תנאי עבודה - סביבתיים

קידום בעבודה

הטבות פרישה

פערי שכר מגדריים

הכשרה / השתלמות מקצועית

31%

32%

41%

28%

21%
14%

5%

3%

3%

2%

5%

4%

4%

5%

1%
1%

1%

1%

יהודים
ערבים

 * לא כולל מקרים בהם השלב התעסוקתי של הפונה לא רלוונטי, כגון פניות ממעסיקים או גופים לקבלת ייעוץ, מידע או בקשת נתונים.

(. 28%( ופיטורים או פיצויי פיטורים )41% ערבים פנו בעיקר על רקע אפליה בתנאי עבודה – שכר והטבות )
 ( ותהליך31%(, תנאי עבודה – שכר והטבות )32%יהודים פנו בעיקר על רקע אפליה בפיטורים או פיצויי פיטורים )

(.21%קבלה לעבודה )
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תישנתב רה אוושה

2019 - 2009: פניות לנציבות השוויון לפי נושא הפנייה )מספרים ואחוזים( / 1לוח 

שנה
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

780 748 766 708 729 781 903 879 781 645 499 מספרים סך 
100.0הכול 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים

17.2 22.9 20.4 27.3 31.0 34.0 34.0 32.0 31.6 30.0 26.0 היריון
10.3 10.2 7.2 8.9 11.0 10.0 8.0 11.0 12.0 12.0 8.0 גיל

8.7 8.8 11.0 12.0 9.0 6.0 5.0 5.0 4.6 9.0 6.0 מין/מגדר
1.3 2.8 7.6 4.8 6.0 8.0 5.0 7.0 6.0 7.0 10.0 שירות מילואים 

*/ צבאי
6.0 7.5 9.7 9.3 8.0 6.0 3.0 4.0 2.4 2.0 4.0 לאום
7.1 6.7 4.2 2.3 5.0 5.0 6.0 6.0 7.3 5.0 7.0 הורות
4.5 4.0 4.0 4.5 4.0 6.0 5.0 3.0 3.1 3.0 2.0 דת
1.8 2.7 2.6 2.4 5.0 4.0 4.0 5.0 3.2 4.0 4.0 טיפול פוריות
7.6 2.5 3.7 3.0 3.0 6.0 4.0 3.0 1.0 4.0 6.0 קבלת מידע 

ונתונים 
3.6 2.4 4.4 3.5 0.0 3.0 3.0 3.0 3.3 2.0 - הטרדה מינית 
2.4 3.3 4.7 2.1 4.0 4.0 4.0 - 1.2 - - תנאי שלא 

ממין העניין
4.2 3.2 1.7 4.2 4.0 2.0 1.0 2.0 0.5 2.0 2.0 ארץ מוצא
0.7 1.0 1.4 0.4 1.0 2.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 השקפה/ 

מפלגה
1.5 3.3 3.1 2.1 2.0 - - - - - - מוגבלות
1.0 0.8 0.9 0.4 - 2.0 1.0 0.0 0.1 - - מעמד אישי
0.8 0.7 1.3 0.7 1.0 1.0 0.0 0.0 0.1 - - נטייה מינית
0.8 0.8 1.0 0.8 0.0 1.0 1.0 - - - - ייצוג הולם
2.2 0.8 1.3 1.3 1.0 - - - - - - **מקום מגורים
0.9 1.7 0.7 0.1 - - - 0.0 0.4 - - גזע

17.4 0.3 9.1 9.7 7.0 3.0 15.0 19.0 22.4 20.0 25.0 עקרון השוויון 
***יהכלל

* לרוב מדובר בשירות מילואים.
.2015** עילה שהתווספה בשנת 

.2019 מכלל הפניות ב-20186%- וכ- 2009 מכלל הפניות בשנים 2%*** כולל אחר/לא רלוונטי אשר מהווים כ-
– נתון חסר או שהקטגוריה לא נכללה בשנה זו במערכת הממוחשבת של הנציבות.
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2009-2019: פניות בנושא אפליה על רקע היריון )מספרים ואחוזים( / 1תרשים 

31.0
34.0 34.032.031.630.0

26.0 27.0
20.0 17.0

23.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019

12
7

19
6

25
1

28
0

30
7

25
6

22
4

19
3

17
1

13
4

מספר הפניות
אחוז מכלל הפניות

15
6

2009-2019: פניות בנושא אפליה על רקע גיל )מספרים ואחוזים( / 2תרשים 

8.0
8.0 8.9 7.2

10.2 10.310.012.0
12.0 11.0 11.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

41 79 94 95 72 78 80 55 77

מספר הפניות
אחוז מכלל

80 8063

2009-2019: פניות בנושא אפליה על רקע מין / מגדר )מספרים ואחוזים( / 3תרשים 

6.0

12.0 11.0
8.8 8.7

6.0
9.0

4.6 5.0
9.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30 60 36 44 49 48 80 84 66

מספר הפניות
אחוז מכלל

62 6885

5.0

__________
* פניות נבחרות
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2009-2019: פניות בנושא אפליה על רקע שירות מילואים )מספרים ואחוזים( / 4תרשים 

4.8

7.6

2.8
1.3

7.0
7.0 8.0

6.0 6.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50 28 39 59 40 56 80 58 21

מספר הפניות
אחוז מכלל

43 1034

5.0

10.0

2009-2019: מספר הפניות לנציבות השוויון על רקע לאום )מספרים ואחוזים( / 5תרשים 

7.5
6.0

2.2
3.8

6.1

2.4

8.1
9.3

9.7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

21 14 19 33 26 48 74 56

מספר הפניות
אחוז מכלל

59 4766

2.94.2

7.1

2009-2019: מספר הפניות לנציבות השוויון על רקע הורות )מספרים ואחוזים( / 6תרשים 

6.7
5.0

6.0 6.0

5.0 5.0

7.3

2.3
4.2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

35 32 57 53 54 39 32 50

מספר הפניות
אחוז מכלל

36 5516

7.0
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2009-2019: פניות בנושא אפליה על רקע דת )מספרים ואחוזים( / 7תרשים 

מספר הפניות
אחוז מכלל

4.54.0
2.8

3.3

4.7
6.3

3.7
3.1

4.5 4.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10 18 24 29 42 49 31 3027 3532

2.0

2009-2019: פניות בנושא אפליה על רקע טיפולי פוריות )מספרים ואחוזים( / 8תרשים 

מספר הפניות
1.8אחוז מכלל

4.0

5.0 5.0
4.0 4.0

3.2
2.4 2.6 2.7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20 26 25 44 36 31 20 2037 1418

4.0

2009-2019: פניות בנושא אפליה על רקע הטרדה מינית )מספרים ואחוזים( / 9תרשים 

מספר הפניות
1.8אחוז מכלל

2.0 3.0 3.0 3.0
3.4 3.5

3.6

4.4
3.3

2.4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11 27 22 29 13 23 34 1825 2834

2.2
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2011-2019: פניות בנושא אפליה על רקע השקפה/מפלגה )מספרים ואחוזים( / 10תרשים 

מספר הפניות
0.7אחוז מכלל

2.0

1.0

0.4

1.4
1.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11 0.0 0.029 16 7 11 73 534

0.6

2011-2019: פניות בנושא אפליה על רקע מעמד אישי )מספרים ואחוזים( / 11תרשים 

מספר הפניות
אחוז מכלל

1.0

2.0

*

0.4
0.9 0.8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0.0 16 *

1.0

63 870.1 9

* נתון חסר.

2011-2019: פניות בנושא אפליה על רקע נטייה מינית )מספרים ואחוזים( / 12תרשים 

מספר הפניות
0.7אחוז מכלל

1

1.0 1.0
0.7

1.3

0.7 0.8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0.0 0.029 8 7 10 55 634
0.1
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2013-2019: פניות בנושא אפליה על רקע ייצוג הולם )מספרים ואחוזים( / 13תרשים 

מספר הפניות
אחוז מכלל

0.8 0.8 0.8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

* 6

1.0 1.0

68 6

1.0

89

*

* נתון חסר.

2015-2019: פניות בנושא אפליה על רקע מקום מגורים )מספרים ואחוזים( / 14תרשים 

מספר הפניות
אחוז מכלל

0.8

2.2

2015 2016 2017 2018 2019

10

1.3 1.3

66 17

1.0

97

2011-2019: פניות בנושא אפליה על רקע גזע )מספרים ואחוזים( / 15תרשים 

מספר הפניות
אחוז מכלל

0.8
1.0

0.8 0.9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 0.0 29 * ** 86 6 7

0.4

* נתון חסר.
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2011-2019: פניות בנושא אפליה על רקע ארץ מוצא )מספרים ואחוזים( / 16תרשים 

מספר הפניות
אחוז מכלל

2.0 2.0 2.0
1.0

4.0 4.2 4.2

1.7

0.5

3.2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10 13 4 18 9 16 13 2429 3330

2.0
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 , מקנה1988חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-
 לנציבות השוויון סמכות לבצע אכיפה אזרחית של

 חקיקת השוויון בעבודה. סמכות זו היא נדבך מרכזי
 בעבודתה של הנציבות. הפעילות המשפטית של

הנציבות כוללת בין היתר מתן ייעוץ משפטי לעובדים/
 ות, למעסיקים/ות ולציבור הרחב בתחומי פעילותה
 של הנציבות; כתיבת חוות דעת משפטיות וגיבוש

 עמדות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתחומי פעילותה
 של הנציבות; טיפול בפניות ציבור ובתלונות המוגשות

 לנציבות; הוצאת צווים למעסיקים/ות המורים להם
 למסור נתונים על מילוי חובה מחובותיהם על פי חקיקת
השוויון בעבודה; נקיטת הליכים משפטיים )במישור הדין

 האזרחי( - בין בשם מתלונן בין בשם הנציבות - לשם
 אכיפת הזכות מושא התלונה; הגשת בקשות לערכאות
 השיפוטיות המוסמכות למתן צווים למעסיקים/ות, שיורו
 להם לנקוט פעולות כלליות הנוגעות לכלל עובדיהם או
 לדורשי עבודה או לקבוצה מתוך אלה. זאת לשם מילוי

 חובה מחובותיהם/ן על פי הוראה לפי חקיקת השוויון
  בעבודה או לשם מניעת הפרה של הוראה כאמור;

 התערבות, ברשות בית המשפט או בית הדין המוסמך,
 בהליכים משפטיים המתבררים לפניו.

  פניות בשנה בממוצע.750נציבות השוויון מטפלת בכ-
כל פנייה מקבלת מענה משפטי ראשוני, אך לא בהכרח

 מתגבשת לכדי ניהול הליך משפטי.

 בבוא נציבות השוויון להחליט אם לנהל הליך
 משפטי או להתערב בהליך משפטי תלוי ועומד

 הנמצא בתחום סמכותה, הנציבות בוחנת בין יתר
 השיקולים בעניין זה אם מדובר בתיק העומד ביעדיה

 של הנציבות ותואם את סדרי העדיפויות שנקבעו
 בתוכנית העבודה שלה; כן מונחית הנציבות לתת

 עדיפות לתיקים בעלי חשיבות אסטרטגית לנציבות
 ולמטרותיה, ולתיקים אשר יתרמו לחיזוק ולהרחבת
 הזכויות הנובעות מחקיקת השוויון, באופן שיהא בו

 לתרום לאינטרס הציבור; בכלל זה ניתן משקל לערך
 התקדימי ולהשלכות הרוחב של השאלות המשפטיות

שבמחלוקת, זאת בצד שיקולים נדרשים נוספים.
 את המסמכים המסדירים את עבודת הנציבות לעניין זה

אפשר למצוא באתר האינטרנט של הנציבות.

 

 

 ראוי לציין כי נקבעו הנחיות הנוגעות לטיפול בתלונה
 המוגשת נגד גורם ממשלתי הפועל כמעסיק.  בין היתר

 נקבע כי כאשר מתעורר חשד להפרה של הוראה
 מהוראות חקיקת השוויון בעבודה על ידי גורם ממשלתי,

 תוכל נציבות השוויון )על פי שיקול דעתה( לפתוח
 בהליך בירור מול הגורם הממשלתי הרלוונטי. במקרה
 שתיוותר מחלוקת, לפעול על פי שיקול דעתה במנגנון

 ההכרעה הפנים ממשלתי שנקבע לעניין זה.

  הייתה נציבות השוויון מעורבת בכמה2019בשנת 
הליכים משפטיים, וחלקם עדיין מתנהלים.

 בחמישה הליכים משפטיים התייצבה הנציבות במעמד
( Amicus Curiea"ידיד בית הדין"/"ידיד בית המשפט" )

לאחר שניתנה לה הרשות לכך מאת בית הדין/
 בית המשפט. בשני הליכים נוספים שימשה הנציבות

 משיבה. כמו כן השתתפה הנציבות בשבעה עשר
 הליכים משפטיים נוספים שבהם יוצגה המדינה על ידי

 הפרקליטות; עוד השתתפה נציבות השוויון בשמונה
 הליכי התדיינות פנים-ממשלתיים.

 להלן פירוט התיקים העיקריים בשנה זו לפי תחומי
עניינם:

אפליה מחמת גיל
  מ.ע  נ' מועצה54940-08-17סע"ש )חי'( 

מקומית כאבול
 ההליך עוסק בפיטוריה של התובעת אשר הועסקה
 כסייעת בגנים מטעם מועצה מקומית כאבול, וזאת

 לטענתה על רקע גיל.

 עמדת הנציבות בתיק זה הייתה שפיטוריה של עובדת
 )פרישתה המוקדמת בכפייה( בשל הגיעה לגיל בו
 היא זכאית לפרוש לפי חוק גיל פרישה, ללא קשר
 לרצונה בכך, הם בבחינת אפליה אסורה על רקע

 גיל. עוד הוסיפה נציבות השוויון בעמדתה כי על מנת
 לבחון אם המעסיק פעל כדין בהחליטו לפטר עובד/ת

 יש לבחון את מכלול השיקולים שסביבם נסובה
 החלטת הפיטורים. מקום בו עסקינן בטענת אפליה
 על רקע גיל, די בשקילת גילה של העובדת בקבלת
 החלטת הפיטורים כדי להכתים את ההחלטה כולה,

תיטשפמת וליעפ
התדיינויות משפטיות
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 זאת גם כשיש לכאורה שיקולים נוספים שלטענת
 המעסיק מצדיקים את הפיטורים. לנוכח עמדת

הנציבות ובהמלצת בית הדין הסכימו הצדדים שמכתבי
 הפיטורים לתובעת מבוטלים, ולתובעת מלוא הזכות
 להמשיך לעבוד עד שתגיע לגיל פרישה חובה על פי
 חוק. עוד הסכימו הצדדים שבית הדין יפסוק פיצוי על

 א'.79דרך הפשרה לפי סעיף 

 

אפליה מחמת מגדר
  א.כ.א ואח' נ'36943-08-16סע"ש )ב"ש( 

 לאומית שירותי בריאות
 עניינה של תביעה זו בטענות התובעת כי הופלתה

 לעניין שכר העבודה מחמת היותה אישה. על פי הנטען
 בתביעה הועסקה התובעת אצל הנתבעת בתפקיד

 מ"מ מנהלת מרכז רפואי. במהלך עבודתה אצל
 הנתבעת נודע לתובעת כי קודמה בתפקיד, ששימש
 מ"מ מנהלת המרכז הרפואי במשך כשישה חודשים

 סך הכול, השתכר עם קליטתו לתפקיד שכר גבוה
 , זאת הגם שאין כל חולק כי התובעת20%משכרה בכ-

 וקודמה בתפקיד מילאו את אותו התפקיד בדיוק, ובאותו
 היקף משרה. לרקע האמור טענה התובעת בתביעתה

 כי הנתבעת הפרה בעניינה את הוראותיו של חוק
 , כמו גם את1996שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-

, 1988הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-
 בהפלותה את התובעת בשכרה מחמת מינה. הנתבעת

 טענה מנגד כי מינה של התובעת לא היה כלל שיקול
 בקביעת שכרה, וכי השכר ששולם לה תאם את

 הכללים שהותוו באישור הרלוונטי של הממונה על
 השכר ואת הסכמי העבודה במשרד האוצר, שהסדיר

 את סוגיית שכר העובדים אצל הנתבעת. שכרו של
 קודמה בתפקיד, לעומת זאת, אומנם חרג מהשכר

 ההתחלתי שהיה נהוג בשעתו, ואולם חריגה זו
 )שאושרה לבקשת הנתבעת ע"י הממונה על השכר(

 נדרשה, לטענת הנתבעת, משום שאותו עובד דרש
 שכר גבוה יותר מזה שהונהג, כתנאי לתחילת העסקתו.
 הנתבעת מצאה לנכון להיענות לדרישת השכר שהציב
 העובד לנוכח הדחיפות לאייש את המשרה, אשר נבעה

 לטענתה מהיעדרות ממושכת של העובדת הקבועה,
 ומקושי באיתור מועמד מתאים אחר לתפקיד באזור

הגיאוגרפי של מקום העבודה וסביבתו.

  הגישה הנציבות סיכומים בתיק מתוקף22.9.2019ביום 
 מעמדה כ"ידידת בית הדין". במסגרת סיכומיה, חיוותה
 הנציבות דעתה, כי זיקוק טענת ההגנה של הנתבעת
 בהליך מעלה כי "מרכז הכובד" בהחלטות הנתבעת

 בעניין קביעת שכרו של העובד לעומת שכרה של

 העובדת, מצוי בסופו של יום בדרישות השכר השונות
 של העובד ושל העובדת, בפערים בכוח המיקוח,

 ובשוני בדפוסי המשא ומתן בנוגע לשכר העבודה )אף
 אם נראה במבט ראשוני כי הנתבעת מנסה לשוות

 אופי אחר לטענותיה(. ממכלול הנטען בהליך עולה כי
 התובעת וכך גם קודמה בתפקיד שהשתכר שכר גבוה

 משכרה, פעלו, כפי שעולה מטענות הנתבעת עצמה,
 באותו שוק עבודה )שלטענת הנתבעת מתאפיין בקושי

 עקרוני לאתר כוח אדם מתאים(. על כן המסקנה
 המסתברת היא שהעובד הצליח למנף את מצב השוק

 שהוא פועל בו לשם השאת שכרו במסגרת המשא
 ומתן שניהל עם המעסיק, ולעומתו התובעת, שהייתה

 ל'שחקנית' באותו שוק עבודה, לא הצליחה לעשות כן.
 ואולם שיקולים אלו אינם עולים, ואין זה ראוי כי יעלו, כדי
 הצדקה עניינית לפערי השכר בין עובד לעובדת, לעניינה

 של תביעה מכוחו של חוק שכר שווה. עוד טענה
 קבלת העמדה ולפיה הפערים בשוקהנציבות כי 

 העבודה בין גברים לנשים עשויים כביכול להצדיק
 את הפערים בשכר בין עובד לעובדת בהקשרן של

 תביעות מכוחו של חוק שכר שווה - לא זו בלבד
 )א( לחוק שכר6שאינה עולה מלשונו של סעיף 

 שווה, אלא שהיא עלולה לרוקן אותו מתוכן נוכח
  עוד עמדה הנציבות עלהתכליות העומדות ביסודו.

 כך שטענת הנתבעת כאילו השכר ששילמה לתובעת
 הוא השכר "שהיא הייתה מחויבת לשלם לה על פי דין",

 אין בו לסייע בידה, שכן כפי שעולה מאישור הממונה
 על השכר, לנתבעת מסור שיקול דעת בקביעת שכר

 עובדיה, ובכלל זה בקביעת שכר החורג מטווחי השכר
 המוגדרים באישור הממונה בכפוף למכסות שנקבעו

 לעניין זה.

 יצוין כי בסיכומיה נדרשה הנציבות לסוגיות נוספות
 הנוגעות לחוק שכר שווה ולחוק שוויון ההזדמנויות

  ניתן פסק הדין. בית הדין31.8.2020בעבודה. ביום 
 קיבל את תביעתה של התובעת על פי חוק שכר שווה

 והורה על השוואת שכרה של התובעת לזה של קודמה
 בתפקיד. הוא אף פסק לתובעת פיצוי בגין נזק לא ממוני

  ₪. אשר לתביעה מכוחו של חוק25,000בשיעור של 
 שוויון, הורה בית הדין על דחיית התביעה בעילה זו על

הסף מחמת התיישנותה.
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אפליה מחמת לאום
  א.א נ' חברת נוף ים38453-02-18סע"ש )י-ם( 

 ביטחון בע"מ והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש
 דוד ילין

 התובע בהליך זה, אזרח ישראל, בן הלאום הערבי
 ובן הדת המוסלמית, ביקש לטענתו להגיש מועמדות

 למשרת אבטחה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש
 (. את המודעה פרסמה"המכללה"דוד ילין )להלן - 

(, "החברה"חברת "נוף ים ביטחון בע"מ" )להלן - 
 אשר העניקה למכללה שירותי שמירה ואבטחה. בכתב
 התביעה שהגיש נגד המכללה ונגד החברה טען התובע,
 שלדבריו עסק בעבר בתפקידי אבטחה, כי נציג החברה

 שעימו עמד בקשר לגבי המשרה שפורסמה, מסר לו
 במפורש כי לא ניתן לקבלו למשרת האבטחה הנדונה,

 משום שגורם רלוונטי במכללה ".... לא מוכן לקבל
 כחולה".זהות תעודת עם אפילו ערבים עובדים למכללה 

 עוד טען התובע בתביעתו כי כאשר פנה ישירות לאותו
 גורם מטעם המכללה על מנת לנסות ולשכנעו כי

 הוא בעל מלוא הכישורים הדרושים לאיוש המשרה
 המוצעת, השיב לו הגורם כי אין עוד צורך במאבטחים
 נוספים במכללה, וזאת אף שכמה שבועות לאחר מכן
 ראה התובע כי המשרה המדוברת עודנה מתפרסמת.

 התובע ציין בתביעתו כי התנהלות הנתבעות בעניינו
 פגעה בו, השפילה וביזתה אותו; כי הנתבעות הפרו

 במעשיהן שתוארו בתביעה את זכויות היסוד של
 התובע, לרבות הזכות לשוויון, לחופש העיסוק ולשמירה
 על כבודו - המעוגנות בחוק יסוד חופש העיסוק ובחוק

 יסוד כבוד האדם וחירותו, כמו גם את הוראותיו של
  )להלן –1988חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-

(."חוק השוויון"

 בכתבי ההגנה שהוגשו מטעם הנתבעות הכחישו אלו
 את טענות התובע כי הופלה מחמת לאומיותו ומחמת

 דתו בקבלה לעבודה, וטענו בין יתר טענותיהן כי אין הן
 נוהגות אפליה בהתנהלותן, וכי בפועל מועסקים אצלן

 עובדים בני הלאום הערבי בתפקידים שונים.

 ראוי לציין כי טרם הגשת התביעה פנה התובע לנציבות
 שוויון הזדמנויות בעבודה וזו ערכה הליך בירור, ומצאה
 כי התנהלות הנתבעות בעניינו של התובע מעלה חשד
 לכאורה לאפליה בקבלה לעבודה על רקע לאום ועל
 רקע דת, וכי בבירור שנערך לא עלה ביד הנתבעות

להפיג את החשד.

 התובע הגיש תביעתו באמצעות ייצוג עורכת-דין
 מהמגזר הפרטי. נציבות שוויון הצטרפה להליך המשפטי

במעמדה כ"ידיד בית הדין".

 דיון קדם משפט נערך בבית-הדין האזורי לעבודה,
 שבמהלכו האזין בית-הדין לשיחות המוקלטות שהיו

 ברשות התובע, נשמעו טענות הצדדים, ובאת כוח
 הנציבות אף חיוותה דעתה בשאלה משפטית הנוגעת

 לתחומן של תביעות מכוח חוק שוויון. לאחר הדיון הגיעו
 הצדדים לכלל הסכמות לסיום ההליך, ולפיהן שילמה

  ₪ בגין עוגמת נפש;45,000המכללה לתובע סכום של 
  ₪ בגין5,400ואילו החברה שילמה לתובע סכום של 

  ₪ בצירוף מע"מ,24,600עוגמת נפש, וסכום נוסף של 
 בגין השתתפות בהוצאות התובע ושכ"ט עו"ד )הגם
 שבהסכמי הפשרה ציינו הנתבעות כי הן אינן מודות
 בטענות או בתביעות התובע כלפי הנתבעות או מי

  ניתן תוקף של פסק דין להסכמי29.1.2019מהן(. ביום 
הפשרה שגובשו בין הצדדים לתביעה.

  מ.מ נ' ניו שן23-01-17סע"ש )ת"א( 
 בע"מ קליניק

 עניינו של הליך זה בהפלייתה לכאורה של התובעת,
 מחמת לאום ודת, בקבלה לעבודה כרופאת שיניים

 אצל הנתבעת, מרפאת שיניים בעיר נתניה. זאת מאחר
שהיא עוטה חיג'אב.

 נציבות השוויון צורפה להליך במעמד "ידיד בית הדין"
 והגישה חוות דעת שעסקה בהיבט הרחב של הסוגיה,
 האם שימוש מעסיק בהצדקה ביטחונית או בדרישת

לקוחות מהווה אפליה.

 הנציבות התייחסה בעמדתה לאפליה על רקע לאום
 באופן כללי ועל כך שבפועל, האוכלוסייה הערבית

 במדינת ישראל היא אחת הקבוצות המודרות
 והמוחלשות, הסובלות מאפליה בשוק העבודה. הנציבות

 סברה כי יש לדחות את טענת הנתבעת המבקשת
 להצדיק את אי קבלתה של התובעת לעבודה על

 רקע העדפת לקוחותיה. החלטה בדבר קבלת עובד
 לתפקיד צריכה להתבסס על הערכה אובייקטיבית

 של דרישות התפקיד. הנציבות התייחסה לכך שטענה
 להעדפת לקוחות מבטאת למעשה את הדעה הקדומה

 של הטוען ואת השפעתם של סטריאוטיפים ונטיות
 בלתי מודעות, אף באופן לא רצוני. הנציבות המליצה

 )ג( לחוק שוויון ההזדמנויות2ליישם את החריג בסעיף 
  על דרך הצמצום ועל פי1988בעבודה, תשמ"ח-

 בחינה אובייקטיבית, ולפיה כוונת המעסיק אינה פוטרת
 מהתנהלות מפלה. הנציבות סברה כי גם אם הנתבעת

 לא פעלה כפי שפעלה מחמת  היותה של התובעת
 ערבייה מוסלמית, אלא מחמת הסממן הדתי שהיה על
 ראשה, עדיין מדובר בהפליה, גם אם עקיפה, האסורה
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 על פי החוק, והיתלות במצב הביטחוני אינה יכולה לסייע
לנתבעת. 

 בית הדין קיבל את התביעה ופסק כי דחיית מועמדותה
 של התובעת מחמת עטיית החיג'אב, בשל דעה קדומה

 של לקוחות או של הנתבעת ומי מעובדיה, עולה כדי
 הפליה המנוגדות לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

 הדרישה להסרת החיג'אב, שהוא סממן דתי-מוסלמי
 מובהק, היא "תנאי שלא ממין העניין", כהוראת סעיף

 )ב( לחוק ועל כן עולה כדי אפליה, גם אם בעקיפין.2
 בית הדין קבע כי הטענה למצב ביטחוני קיצוני, הגורם

 למתיחות יתר של הלקוחות, אינה הופכת את הדרישה
 להסרת החיג'אב לדרישה "ממין העניין", או כזו

המתחייבת מהמשרה או מהתפקיד.

אפליה מחמת מוצא
  א.ס ועמותת "טבקה" נ'14270-05-18סע"ש 

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ
 בהליך זה ביקשו התובעים מבית-הדין כי יורה לנציבות

 השוויון לחשוף בפניהם חומרים הנוגעים לנתבעת
 בהליך, שאספה הנציבות במסגרת טיפולה בתלונתו של

אדם שלא היה צד להליך המשפטי הנדון.

 הנציבות הגישה עמדה מטעמה לבית-הדין, ועמדה
 תחילה על כך שעל פי כללי המשפט הדיוני הנוהגים,
 הנתבעת עצמה חבה בחובת גילוי מסמכים בהיותה
 צד להליך. על כן בפני התובעים פתוחה דרך המלך

 לפנות לנתבעת במישרין בדרישה לגילוי מסמכים
 ונתונים הנוגעים לנתבעת, במסגרת ההליך המשפטי

 שהם מנהלים. לפיכך, טענה הנציבות, מתייתר הצורך
 בשאלות ובהיבטים הכרוכים בבקשתו של גורם זה או
 אחר )דוגמת התובעים( לקבל לעיונו חומרים ונתונים

  זה או אחר, שהגיעו לידי נציבותלמעסיקהנוגעים 
השוויון אגב הפעלת סמכויותיה לפי דין.

 מעבר לכך, ובכל הנוגע לדרישה להמצאת מסמכים
  אחר )שלא היה צד להליך המשפטי(,למתלונןהנוגעים 

 עמדה הנציבות בתגובתה על כך שאין בידה להעמיד
 מסמכים כאמור לעיונם של התובעים, בין היתר מאחר

 שחשיפת החומרים והצגתם לתובעים עומדת בניגוד
 לחובת סודיות המוטלת על הנציבות בנסיבות העניין

 לפי דין. בהקשר זה ציינה הנציבות כי על פי חוק
 , היא עשויה1988שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-

לפעול במסלול שיש בו כדי להקים יחסי עורך דין-
 לקוח בינה ובין מתלונן שתלונתו הובאה בפניה וטופלה
 על ידה, וכי כך עשתה במסגרת טיפולה בתלונתו של

 המתלונן הנוסף שהתובעים ביקשו לעיין במסמכים

 הנוגעים לעניינו. משכך, ומשנתקיימו יחסי עו"ד-לקוח
 בנסיבות המקרה, חלה על הנציבות החובה המוטלת

  לחוק לשכת עורכי הדין,90על עורך דין מכוח סעיף 
 , הקובע כי "דברים ומסמכים שהוחלפו1961התשכ"א-

 בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר ענייני לשירות
 המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, לא יגלה

 אותם עורך הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש,
 מלבד אם ויתר הלקוח על חסינותם" )הנציבות הפנתה

בהקשר זה בתגובתה להוראות חוק נוספות(.

 עוד עמדה הנציבות בתגובתה על כך שחשיפתם של
 המסמכים הנוגעים לתלונתו של המתלונן שלא היה

 כאמור צד להליך, עלולה לפגוע בפרטיותו ובפרטיותם
 של צדדים שלישיים נוספים שאינם בעלי דין בהליך

 זה - בלי שנתנו הסכמתם, כמו גם באינטרסים אחרים
 אשר זכו להגנה בשיטת המשפט הנוהגת. בכלל זה

 טענה הנציבות כי חשיפת חומרים החוסים תחת הגנת
 הפרטיות ונוגעים למתלונן אשר מצא לנכון להביא

 עניינו לטיפול הנציבות, בלי שניתנה הסכמתו לכך ובלי
 שנשמעה עמדתו, לא זו בלבד שהיא עלולה לפגוע
 בזכויותיו של המתלונן, אלא שהיא עלולה לגרום -

 ברמת ודאות קרובה - לשיבוש תפקודה התקין של
 הנציבות, לפגיעה באמון הציבור בה ולפגיעה ביכולתה

 לבצע את תפקידיה לפי דין. בהקשר זה הוסיפה וטענה
 הנציבות כי גם גילוי פרטים הנוגעים לעובדים במפעלו

 של מעסיק שלא על דעתם, שגילויים נדרש אגב בירור
 תלונה, עשוי להרתיע מעסיקים מלשתף פעולה עם

הליך בירור שנקטה הנציבות.

  קיבל בית הדין הנכבד את20.2.2019בהחלטתו מיום 
 עמדת הנציבות ודחה את בקשת התובעים בתיק.

  ל.ב ואח' נ' השר לשירות3258/19בג"צ  
 ואח' דת

 עתירה זו הוגשה נגד משרדי ממשלה וגורמים שלטוניים
 שונים. עם המשיבים לעתירה נמנתה גם נציבות

 השוויון. במוקד העתירה עמדו טענות העותרות ולפיהן
 1התנהלותו של רב העיר נותן ההכשר כלפי העותרת 

 )חברת הקייטרינג( ועובדיה במסגרת הליכי מתן תעודת
 הכשר "מהדרין", כוללת מתן הנחיות והוראות גזעניות.

 לטענת העותרת הנחיות אלה הן בבחינת אפליה פסולה
 מחמת מוצא כלפי בני ובנות העדה האתיופית וכלפי

 העולים מחבר העמים מקרב עובדי החברה. בהקשר
 זה נטען כי הרב המקומי דרש כי עובדים אלו יעברו

 הליכי "בירור יהדות" כתנאי להמשך עבודתם.

 נציבות השוויון נדרשה לעניין, הן בהיבטיו הפרטניים
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 הן בהיבטיו הרחבים יותר, בהתייחסות להשלכות
 החברתיות, התעסוקתיות והציבוריות שהסוגיה מעוררת

 וישיבותפגישות הנציבות ניהלה זה בכלל הרחב. בהיבט 
עם גורמים ממשלתיים רלוונטיים.

 , ניתנה החלטת מועצת הרבנות3.11.2019ביום 
 , נגד1הראשית לישראל בערר שהגישה העותרת 

 סירוב הרב נותן ההכשר להעניק תעודת כשרות
 למהדרין. מועצת הרבנות הראשית לישראל אישרה את
 המלצות הוועדה המיוחדת לענייני כשרות ואת המלצות
 ועדת הכשרות שמטעם מועצת הרבנות הראשית ביחס

 לערר. בין היתר צוין: "]ש[סוגיית יהדותם של העובדים
 בבישול המזון נוגעת לליבת דיני הכשרות".

 בכל הנוגע לסוגיית הצורך בבירור יהדות לעובדים
 העוסקים בבישול בעסק כשר למהדרין ולאופן הבירור,

 קבעה מועצת הרבנות הראשית כי שיוכו של עובד
 לעדה או ארץ מוצא אינו יכול כשלעצמו להצדיק בירור
 יהדות לעובד המסוים. על אף האמור קבעה המועצה
 כי ככל שרב נותן הכשר רואה לנכון לנהל הליך בירור
 יהדות גם לעובדים שאין לגביהם חשש מסוים כאמור,

 הוא רשאי לעשות כן ובלבד שיקיים הליך זה לכלל
 עובדי בית העסק העוסקים בבישול ב"פס החם", ולא
לעובד זה או אחר, על מנת שלא לפגוע בשום עובד.

  התקיים דיון בבג"ץ, ובו העיר בית המשפט4.11.19ביום 
 הנכבד לעותרות כי בכל הנוגע לסעדים האישיים

 שהתבקשו בעניינו של הרב נותן ההכשר, היה על
 העותרות למצות הליכים כנדרש טרם הגשת העתירה.

 ובסיומו של הדיון  נמחקה העתירה על פי הסכמת
הצדדים. 

 יצוין כי בעת הזו תלויה ועומדת בפני בית המשפט
 העליון הנכבד עתירה נוספת, המופנית נגד החלטת

 . כמו גם3.11.2019מועצת הרבנות הראשית מיום 
 עתירה נוספת העוסקת בטענות העותרות באשר

 להתנהלות הרב נותן ההכשר, ובסעדים המבוקשים על
ידן מרשויות שונות לנוכח התנהלותו הנטענת.

חוות דעת משפטיות
חוות הדעת של נציבות השוויון משרתות מגוון של 
גורמים בזירה המשפטית, החקיקתית והחברתית  
בבואם לקבל החלטות תקדימיות בתחום השוויון 

בתעסוקה. 

 32 ניסחה נציבות השוויון והפיצה 2019במהלך שנת 
 חוות דעת וחוות דעת משלימות, ביחס לתיקים שבהם

 שימשה צד להליכים משפטיים או הצטרפה/צורפה
 במעמד ידיד בית הדין וביחס לתביעות שהוגשו כנגד

 משרדי ממשלה והיא השתתפה בגיבוש עמדת המדינה
בהליכים. 

 במישור המשפטי תרמו אפוא חוות הדעת של
 הנציבות לפיתוח ולהרחבת הדיסציפלינה המשפטית

 בנושא שוויון ההזדמנויות. במישור ההסברתי הן תרמו
 להטמעה של ערכי השוויון ולשינוי של דפוסי חשיבה
 בשוק העבודה הפרטי והציבורי. חוות הדעת מוסיפות

 להתפרסם באתר האינטרנט של הנציבות ומיועדות גם
 לשימוש הציבור הרחב.

חקיקה ופעילות פרלמנטרית
 נציבות השוויון מלווה במשך השנים ליווי שוטף את

 פעילות החקיקה וקביעת ההסדרים בוועדות הכנסת
 ובוועדות השרים. זאת על מנת לוודא שמובאים בחשבון

 ערכים של שוויון ושילוב אוכלוסיות בשוק העבודה.
 הנציבות מעבירה התייחסויות להצעות חוק שונות

 המובאות בפני ועדת שרים לענייני חקיקה ומשתתפת
 בדיונים בוועדות הכנסת הנוגעים לתחום פעילותה.

, 2019 באפריל 9, שנבחרה ב-21כידוע, הכנסת ה-
   והוקמה ממשלה חדשה2019התפזרה בשלהי מאי 

  לא הייתה אפוא פעילות2019. במהלך 2020בשנת 
במישור זה.
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תועדומת ברגהוה ברסה
הנציבות במרחב המקוון

אתר האינטרנט
 אתר הנציבות מורכב מכמה דפי משנה: דף המיועד

 לעובדים ובו פירוט של סוגי אפליה, שאלות ותשובות,
 חקיקה רלוונטית, פסיקה, מחקרים וסקרים, דפי מידע,
 חוות דעת ומידע על העדפה מתקנת בשירות המדינה.
 עוד באתר - דף מעסיקים ובו מידע על קורסי הכשרה

 בנושא גיוון תעסוקתי ושירותים אחרים שהנציבות
 מציעה לעסקים, פרסומים רלוונטיים, פסיקה וחקיקה

ועוד. 

 כתובת אתר האינטרנט של נציבות שוויון הזדמנויות
il/shivionhttps://employment.molsa.gov.בעבודה:  

דף הפייסבוק
 לדף הפייסבוק של הנציבות עולים על בסיס יום-יומי

 תכנים מגוונים בנושא מניעת אפליה והטמעת שוויון וגיוון
 בשוק העבודה, הפונים הן למעסיקים/ות הן לעובדים/ות.

 בין אלה: מידע על זכויות וחקיקה, כתבות מהעיתונות,
 הודעות על כנסים, סיקור הרצאות של עובדי הנציבות,

 2019שאלות מעובדים וממעסיקים ועוד. עד סוף שנת 
13,196 עוקבים. סימוני "לייק" לעמוד ו-13,220נספרו 

הרצאות וכנסים
 כחלק מעבודת ההסברה והגברת המודעות עובדות
 ועובדי הנציבות נושאים הרצאות ברחבי הארץ לפני

 עובדים ומעסיקים בנושא גיוון תעסוקתי ושוויון הזדמנויות
 בשוק העבודה. הנציבות יוזמת כנסים בנושאים אלה

 ומזמינה את המומחים בתחומם להשתתף בהם. נציגי
 הנציבות גם משתתפים בפנלים ובכנסים חיצוניים כדי

 לקדם את הנושאים האמורים. כל זאת בעקבות הגישה
 שלצד הצעדים המשפטיים נגד מעסיקים מפלים יש

 לנקוט גם צעדים שמחנכים לשוויון תעסוקתי, על מנת
 להפחית את מקרי האפליה בשוק העבודה. הכנסים
 וההרצאות עסקו בין היתר בנושאים: שילוב חרדים
 בשוק העבודה, שוויון מגדרי ופערי שכר בין גברים

 לנשים, תעסוקת נשים ערביות, החשיבות והיתרונות
  העביר צוות2019שבגיוון תעסוקתי ועוד. בשנת 

   הרצאות והשתתף בפנלים.73הנציבות 

הרצאות והשתתפות בכנסים חיצוניים
  נשאו חברי צוות הנציבות עשרות2019במהלך שנת 

 הרצאות בפני מגוון קהלים ובמסגרות שונות. להלן
הבולטות שבהן:

  - בחודש פברואר לנושאי עבודה23כנס אילת ה-
 השתתפה הנציבה הארצית בהרצאה בנושא גיוון

 תעסוקתי והתייחסה ליתרונות של גיוון תעסוקתי. כמו כן
   הציגה את התוכנית להטמעת שוויון שהנציבות מפעילה.

  - בחודש מרץ העבירההתוכנית ללכידות חברתית
 הנציבה הרצאה בערבית במסגרת התוכנית ללכידות

 חברתית לנשים משפיעות בחברה הערבית. ההרצאה
 התמקדה בפעילות נציבות השוויון, חקיקה וסמכויות,

תיקים משפטיים, מדד הגיוון וחשיבות הגיוון התעסוקתי.

  - בחודש מרץ הרצתההמכון הישראלי לדמוקרטיה
 הנציבה ביום עיון שנושאו "ערבים וחרדים בשירות

 המדינה: אתגרים והזדמנויות". ההרצאה עסקה בשוויון
 הזדמנויות בשוק העבודה ובגיוון תעסוקתי, והנציבה

 הרחיבה ביתרונות של גיוון תעסוקתי ובפרט ביתרונות
 של גיוון תעסוקתי בשירות הציבורי, וכן הציגה את

התוכנית להטמעת שוויון. שהנציבות מפעילה.

 - בחודש מרץ השתתפההמרכז האקדמי רופין 
 הנציבה הארצית בכנס אפליה והעדפה מתקנת

 בהשכלה ובתעסוקה במרכז האקדמי רופין. בהרצאתה
 התייחסה הנציבה לסמכויות הנציבות, הציגה תיקים

 משפטיים, נתונים על מצב השוויון המגדרי של ישראל,

http://#
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 ממצאים מרכזיים של מדד הגיוון וכן פירטה אודות
 חשיבות הגיוון.

 - בחודש אפריל העבירה הנציבהמשרד הביטחון 
 הארצית הרצאה במשרד הביטחון, והציגה את

 סמכויות הנציבות, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תיקים
  משפטיים שהשתתפה בהם, מדד הגיוון וחשיבות הגיוון.

  - בחודש אפריל הרצתהקרן שגרירי רוטשילד
 הנציבה בפני קרן שגרירי רוטשילד והתייחסה לפעילות

 הנציבות וסמכויותיה, לחקיקה וסמכויות, לתיקים
 משפטיים, למדד הגיוון ולחשיבות הגיוון התעסוקתי.

 - בחודש אפריל הרצתה omenoWPrתוכנית 
  באוניברסיטה העברית,omanoWPrהנציבה בתוכנית 

 , המיועדת לסטודנטיותomanoWPrמטעם עמותת 
 מצטיינות השואפות לשאת משרות ניהוליות, בכירות

 ומשפיעות במשק ובחברה הישראלית. הנציבה
 הארצית שיתפה אותן בסיפורה האישי, בהצלחות

 ובאתגרים אשר ליוו אותה במהלך הדרך, בהתמודדותה
 עם האתגרים ובהמלצותיה לנשים הנמצאות בתחילת
 הקריירה שלהן. כמו כן הרצתה הנציבה על הנציבות,

 וסמכויותיה.  תפקידה

 פנל בנושא שלושה עשורים לחוק שוויון הזדמנויות-
 בחודש יוני השתתפה הנציבההישגים ואתגרים - 

 בפנל בכנס לזכרה של עו"ד אודליה לוי אטינגר ז"ל,
 בנושא "שלושה עשורים לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 - הישגים ואתגרים".

 הנציבה הארצית סיפרה על היכרותה עם אודליה,
-2012שהייתה חברה בוועדה המייעצת בין השנים 

  ובין היתר כתבה חוברת מידע למעסיק2009
  לחוק הקובע15הפוטנציאלי. בחוברת מוסבר תיקון 

 כי בתובענה של עובד או דורש עבודה, אם הוכח
 כי המעסיק דרש מידע במישרין או בעקיפין בנושא

 שאפליה בשלו אסורה, יעבור נטל ההוכחה למעסיק כי
 לא הפלה. בין היתר השיבה הנציבה לשאלות שנשאלה

על מדד הגיוון וכיצד הוא מסייע במיגור האפליה.

 בפנל השתתפו ח"כ פנינה תמנו-שטה, עו"ד מיכל גרא
 מרגליות מנכ"לית שדולת הנשים, עו"ד דנה אייזנר

 לביא, מנהלת מרכז זכויות נשים עירוני עיריית ראשל"צ
 ועו"ד הדס רוקח-דביר שותפה ומנהלת מחלקת עבודה

במשרד שיבולת.

 - בחודש אפריל השתתפה הנציבהעולים ביחד 
 הארצית ביום עיון בנושא תעסוקה, שוויון, גזענות

 ומה שביניהם, והרצתה בנושא גיוון תעסוקתי. לאחר
 ההרצאה השתתפה הנציבה בפנל בנושא.

  - בחודש אפריל השתתפה הנציבה הארציתנעמת
 ביום עיון בנושא שכר שווה בנעמת, והרצתה על שכר
 שווה. בהרצאתה התייחסה הנציבה לחקיקה רלוונטית

 ולסמכויות הנציבות והציגה סוגיות משפטיות בנושא
 פערי שכר.

  ע"ש פדרמן באונ'בי"ס למדיניות ציבורית וממשל
 העברית בירושלים. בחודש יוני הרצתה הנציבה

 הארצית בפני צוערי מחזור ז' של תוכנית צוערים
 לשירות המדינה. בהרצאה נתנה הנציבה רקע על

 הנציבות, הרחיבה לעניין סמכויות הנציבות והחקיקה
 הרלוונטית, הביאה דוגמאות של אפליה מן השטח,

 הציגה נתונים כלליים על שוק העבודה ואת מדד הגיוון
והסבירה אודות חשיבות הגיוון התעסוקתי.

  - בחודש יוני הרצתה הנציבהאיגוד הבנקים בישראל
 בפני ראשי הבנקים. היא הציגה את הרקע לחוק השוויון

 ואיסורי האפליה, ודיברה על יתרונות הגיוון וחשיבות
 הגיוון למשק הישראלי ולכלכלה. כמו כן דיברה הנציבה

על התוכנית להטמעת שוויון ומדד הגיוון.

  - בחודש נובמבר הרצתה הנציבהחברת החשמל
 הארצית בכנס הנהלה בכירה של חברת החשמל.

 ההרצאה התמקדה בפעילות נציבות השוויון, חקיקה
 וסמכויות, תיקים משפטיים, מדד הגיוון וחשיבות הגיוון

התעסוקתי.

  - בחודש נובמבר השתתפה הנציבהקרן ויינברג
 הארצית ביום עיון, שבמהלכו השתתפה בפנל בו

 הציגה את תפיסת המדינה בנוגע לגיוון תעסוקתי ואת
 הנציבות.בעיני תעסוקתי לגיוון שיש והיתרונות החשיבות 

 כמו כן הציגה הנציבה את עבודת הנציבות, ובין היתר
 את מדד הגיוון ואת התוכנית להטמעת שוויון. עוד

 הדגישה הנציבה שהנציבות רואה במעסיקים שותפים
לקידום גיוון ושיווק בשוק העבודה.
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ce on Israeli Arab Issuesask For-Agency TInter -
 בחודש דצמבר הרצתה הנציבה הארצית בניו יורק

 בנושא שוויון במקום העבודה. היא דיברה על סמכויות
 הנציבות, הציגה תיקים משפטיים וכן נתונים על מצב

 התעסוקה בישראל ועל פערי השכר בישראל. כמו
 כן הציגה את מדד הגיוון וממצאים מרכזיים מתוכו,

 סקרה את התוכנית להטמעת שוויון שהנציבות מפעילה
והביאה דוגמאות מהשטח.

נציבות תל-אביב והמרכז
 הרצאה במרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

 מנציבותשירף אלבאסל סו עו"ד הרצתה מרץ בחודש – 
 תל-אביב והמרכז לאחראיות על מניעת הטרדה

 מינית ברשויות המקומיות במסגרת קורס במרכז סיוע
 לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. בהרצאתה סקרה עו"ד

 סו אלבאסל את סמכויות הנציבות ודרכי פעילותה,
 בדגש על הדרכים שבהן עובדות/ים שנפגעו מאפליה או

הטרדה מינית יכולות/ים להיעזר בנציבות.

  הרצאה בפני החראיות על מניעת הטרדה06.09.19 .1
מינית ברשויות המקומיות – עוה"ד סו אלבסל.

  הרצאה בפני משתתפות קורס לקידום26.11.19 .2
 נשים בניהול ופוליטיקה בגבעת חביבה - עוה"ד סו

אלבסל.

  – בחודש דצמבר הרצתההרצאה בגבעת חביבה
 עו"ד סו אלבאסל שירף מנציבות תל-אביב והמרכז

 בפני קהל משתתפות קורס לקידום נשים בניהול
 ופוליטיקה בגבעת חביבה. בהרצאתה סיפרה על

 נציבות השוויון וחוק השוויון, סיקרה חקיקה רלוונטית
 בדגש על זכויות נשים, כגון חוק עבודת נשים, חוק שכר

 שווה לעובדת ולעובד, והציגה דוגמאות של פסקי דין
ביחס למקרי אפליה מחמת מוצא, גיל, מין ועוד.

נציבות חיפה והצפון
 השתתפות בפנל "גיוון בתעסוקה חוסן ושוויון

 חברתי" במסגרת כנס עיר שווה שארגנה עיריית
 - בחודש דצמבר השתתף עו"ד פיראסתל אביב יפו 

 פראג', הנציב האזורי של מחוז חיפה והצפון, בפנל "גיוון
 בתעסוקה, חוסן ושוויון חברתי" במסגרת כנס עיר שווה

 שארגנה עיריית תל אביב יפו. בדבריו התייחס הנציב
 האזורי לחשיבות הפעולות האקטיביות שהעירייה יכולה

 לנקוט לקידום הגיוון התעסוקתי על ידי עידוד ספקים
ומעסיקים לאמץ מדיניות גיוון והכללה.

- הרצאות בפני סטודנטים באוניברסיטת חיפה 
 בחודש ינואר ובחודש דצמבר נשא עו"ד פיראס פראג',

 הנציב האזורי של מחוז חיפה והצפון, שתי הרצאות בפני
 סטודנטים וסטודנטיות בקורס מבוא למשאבי אנוש

באוניברסיטת חיפה.
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 במהלך ההרצאות התייחס הנציב האזורי לחשיבות
 הטמעת השוויון והגיוון התעסוקתי בשוק העבודה,

 לאכיפת חקיקת השוויון ומיגור תופעות האפליה
 בקידוםאנוש במשאבי העוסקים של המרכזי ולתפקידם 

 שוויון הזדמנויות בשוק העבודה. כמו כן ציין את תפקידם
החשוב של מעסיקים לאמץ מדיניות גיוון והכללה.

 הרצאה בהשתלמות דיני עבודה של לשכת עורכי
  - בחודש ינואר הרצה עו"ד פיראס פראג', הנציבהדין

 האזורי של מחוז חיפה והצפון, בהשתלמות דיני עבודה
 בלשכת עורכי הדין במחוז חיפה בנושא:" סוגיות

מיוחדות בחקיקת השוויון בעבודה".

  - בחודש מאיהרצאה במכללת מבחר בני ברק
 הרצה עו"ד פיראס פראג', הנציב האזורי של מחוז חיפה
 והצפון, בפני סטודנטיות חרדיות  לתואר בשירותי אנוש
 ורב תחומי  במכללת "מבחר" בבני ברק. הנציב האזורי

 הסביר על חקיקת השוויון בעבודה, הדגים באמצעות
 פסיקה עדכנית את עילות האפליה שבה נתקלים
 העובדים בשוק התעסוקה ופירט על פעילותה של

 נציבות השוויון במניעת אפליה אסורה.

  - בחודש יוני הרצה עו"דהרצאה בעיריית חיפה
 פיראס פראג', הנציב האזורי של חיפה והצפון,

 בעיריית חיפה בבמה שיתופית בנושא: תעסוקת נשים
 שמתקיימת במסגרת תוכנית "עיר לכולן", המקדמת

 מדיניות עירונית לשוויון מגדרי. הרצאתו של הנציב
 עסקה בצמצום  חסמים ופערים בשוק התעסוקה

  ובשכר, ובפיתוח תעסוקה בשכונות.

 - בחודש אוקטובר הרצתההרצאה במרכז עוצמה 
 עו"ד מאריא כסאברה מנציבות מחוז חיפה והצפון בפני
 נשים ערביות במרכז עוצמה כפר כנא. ההרצאה עסקה
 בחסמים ובאתגרים השונים שבהם נתקלות נשים בכלל

 ונשים ערביות בפרט בבואן להשתלב בשוק העבודה,
ובהעצמתן באמצעות הכרת חקיקת השוויון.

  - במסגרת שיתוף הפעולה ביןהרצאות במרכזי ריאן
 נציבות השוויון לחברת "אלפנאר", המפעילה את מרכזי

 ריאן, הרצו עו"ד מיראל נחול ועו"ד מאריא כסברא
 מנציבות חיפה והצפון במרכזי ריאן בנצרת ובבאקה אל

 גרביה בסדנאות ההכשרה של המרכזים. ההרצאות
 נועדו לתת מענה לחברה הערבית בתחום ההשתלבות
 בעולם העבודה, להגביר את המודעות לחקיקת השוויון

 עםוהתמודדות להשתלבות וידע כלים ולהקנות בעבודה 
 חסמים בשוק העבודה.

  - בחודשהרצאה בכנס מועצה מקומית כסרא סמיע
 מאי השתתף עו"ד פיראס פראג', הנציב האזורי של

 מחוז חיפה והצפון, בכנס שערכה המועצה המקומית
 כסרא סמיע במרכז עוצמה לרגל יום הפועלים. הנציב
 הרצה בנושא זכויות עובדים בדגש על חקיקת השוויון

בעבודה. 

  - בחודש פברוארהרצאה במפעל ת.א.ג. געתון
 הרצה עו"ד פיראס פראג', הנציב האזורי של מחוז חיפה

 והצפון, בפני עובדי הנהלת המפעל ת.א.ג. געתון. הוא
 התייחס לסוגיות השוויון בדגש על נושא הטרדות מיניות
 במקום העבודה, האיסורים, חובות המעסיק וכן דרכים

 לטיפול בהטרדות מיניות ומניעתן.

  – בחודשהרצאה לצוות עובדי מפתח צפון חיפה
 דצמבר הרצתה עו"ד דניאלה אוחיון בפני צוות עובדי

 מפתח צפון בחיפה. ההרצאה נועדה לתת לצוות העוסק
 בהכוון, השמה ושילוב תעסוקתי מידע בנוגע לחקיקת

 השוויון בעבודה בעיקר בתחום עיסוקם, המשמש צומת
 מרכזי בהשתלבות חרדים בשוק העבודה.

  - בחודש מרץכנס יום האישה, לאו בק, חיפה
 הרצתה עו"ד מיראל נח'ול מנציבות מחוז חיפה והצפון
 בפני תלמידות ותלמידי בית ספר ליאו בק בחיפה, על

 שוויון מגדרי ועל אפליה בשוק העבודה, בדגש על פערי
   מגדריים.שכר

 - בחודש מרץ השתתפהפנל יום האישה, באקה 
 עו"ד מיראל נח'ול מנציבות מחוז חיפה והצפון, בפנל

 בנושא "הזדמנויות ואתגרים בתעסוקת נשים ערביות",
 בכנס העצמה נשית שנערך במכללת אלקאסמי

 בבאקה אל גרבייה לרגל יום האישה. היא התייחסה
 לאתגרים הרבים בשוק העבודה של הנשים בכלל
 והנשים הערביות בפרט. היא סקרה בהרחבה את
 פעילות הנציבות לקידום ושיפור מצב הנשים, את
 חשיבות הגברת המודעות לחקיקת השוויון וכן את
 תוכניות הטמעת שוויון שהנציבות מובילה בחברות

  במשק.גדולות
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נציבות ירושלים והדרום
 הרצאה לצוות מחלקת משאבי אנוש של קופת

  – בחודש יוני הרצתה עו"ד יעל גליקמן,חולים כללית
 הנציבה האזורית של מחוז ירושלים והדרום, בפני

 עובדות ועובדי מחלקת משאבי אנוש של קופת חולים
 כללית. ההרצאה עסקה בסוגיות שונות מתחום חקיקת

 השוויון בעבודה, ובפעילותה וסמכויותיה של הנציבות.

 הרצאה לעובדות ועובדי הסוכנות לעסקים קטנים
  – בחודש יולי הרצתה עו"דובינוניים במשרד הכלכלה

 יעל גליקמן, הנציבה האזורית של מחוז ירושלים והדרום,
 בפני עובדות ועובדי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 במשרד הכלכלה. הרצאתה עסקה בתחומי פעילות
 הנציבות וסמכויותיה, כמו גם בסוגיות שונות של חקיקת

השוויון בעבודה הלכה למעשה.

– הרצאה בלשכת עורכי הדין במחוז ירושלים 
 בחודש נובמבר הרצתה עו"ד יעל גליקמן, הנציבה
 האזורית של מחוז ירושלים והדרום, בהשתלמות

 לעורכי דין בלשכת עורכי הדין מחוז ירושלים. ההרצאה
 עסקה בסמכויותיה של נציבות השוויון ובדרכי פעילותה

 בעיקר באפיק המשפטי. בתוך כך נסקרו סוגיות
 מתחום חקיקת השוויון בעבודה, בהיבטים המשפטיים

   למעשה.הלכה

 הרצאה לנציגי ציבור בבית הדין האזורי לעבודה
  – בחודש דצמבר הרצתה עו"ד יעל גליקמן,בירושלים

 הנציבה האזורית של מחוז ירושלים והדרום, בכנס נציגי
 ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. הרצאתה

 עסקה בסמכויותיה של הנציבות, ובדרכי פעילותה
 בעיקר באפיק המשפטי. בכלל זה עסקה ההרצאה
 בסמכות הנציבות להתערב, ברשות בית המשפט,
 בהליכים משפטיים. עוד נסקרו הליכים משפטיים

 שבהם השתתפה הנציבות בהליך המשפטי וחיוותה
  דעתה בסוגיות תקדימיות ורוחביות.

 הרצאה במדרשה להשתלמות עורכי הדין בלשכת
  – בחודש דצמבר הרצתה עו"דעורכי הדין בתל-אביב

 יעל גליקמן, הנציבה האזורית של מחוז ירושלים והדרום,
 בהשתלמות עומק בנושא "דיני עבודה", במדרשה

 להשתלמות עורכי הדין בלשכת עורכי הדין בתל-אביב.
 בהרצאתה סקרה עו"ד גליקמן את סמכויותיה של

 הנציבות ואת דרכי פעילותה. בתוך כך נסקרו סוגיות
שונות מתחום חקיקת השוויון בעבודה, הלכה למעשה.

  – בחודשהרצאה בחברת סיון טכנולוגיות בע"מ
 דצמבר הרצתה עו"ד יעל גליקמן, הנציבה האזורית

 של מחוז ירושלים והדרום, בפני עובדות ועובדי חברת
 סיון טכנולוגיות בע"מ. הרצאתה סקרה את סמכויות

 הנציבות ואת דרכי פעילותה, בדגש על סוגיות מתחום
 , חוק1988חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-

  וחוק למניעת הטרדה1954עבודת נשים, תשי"ד – 
  .1998מינית, תשנ"ח-
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 הרצאה לסטודנטים לתואר שני באוניברסיטת
 – בחודש דצמבר הרצתה עו"ד יעלבן גוריון 

 גליקמן, הנציבה האזורית של מחוז ירושלים והדרום
 באוניברסיטת בן-גוריון, בתוכנית ללימודי מגדר לתואר
 שני. הרצאתה עסקה בסוגיות בתחום חקיקת השוויון

 בעבודה הלכה למעשה. כן סקרה עו"ד גליקמן את
סמכויות הנציבות ואת דרכי פעילותה.

מיזמים ושיתופי פעולה
הנציבות הארצית

 - בחודש דצמבר השתתפה הנציבהפורום גיוון 
 הארצית בשולחן עגול בנושא גיוון תעסוקתי בניו יורק,

והתייחסה בעיקר לחשיבות הגיוון והציגה את מדד הגיוון.

 - בחודש ספטמבר יזמהשולחן עגול מכוני מיון 
 הנציבות שולחן עגול עם מנהלים ונציגים ממכוני מיון

 מרכזיים בארץ ובנוכחות נציגים מממד"ה.

 המפגש נועד לקדם הליכי מיון שוויוניים יותר במכוני
 המיון, אשר יאפשרו הזדמנות שווה לכל אחת

 ואחד בכניסתם לשוק העבודה. במפגש נשא דברי
 ברכה מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים

 החברתיים, ד"ר אביגדור קפלן.

נציבות חיפה והצפון
 השתתפות במיזם "עצמאות כלכלית לעקרות

  - בחודש פברואר הושק מיזם "עצמאותהבית"
 כלכלית לעקרות הבית" בחיפה בשיתוף שירות הייעוץ
 לאזרח הוותיק ומשפחתו בביטוח לאומי, עיריית חיפה
 ונציבות שוויון ההזדמנויות. המיזם נועד לסייע לעקרות

  ומעלה להכיר את זכויותיהן במוסד50בית בנות 
 לביטוח לאומי כזכאיות פוטנציאליות לגמלת אזרח

 ותיק כשתגענה לגיל המזכה ולסייע להן לחזור לשוק
 העבודה. במפגשים שנערכו במסגרת המיזם הדגיש

 עו"ד פיראס פראג', הנציב האזורי של מחוז חיפה
 והצפון, את חשיבות השילוב של עקרות הבית בשוק
 העבודה ואת זכויותיהן הנובעות מכוח חקיקת השוויון

 ואיסור הפלייתן על רקע גיל.

נציבות ירושלים והדרום
 ישיבה בנושא אפליית עובדים ממוצא אתיופי,

 כינסה 22.5.2019 - ביום תוך הטלת ספק ביהדותם
 נציבות ירושלים והדרום ישיבה בהשתתפות נציגי

 משרדי ממשלה רבים וגורמים נוספים. הישיבה כונסה
 על רקע טענות שהובאו לפתחה של נציבות השוויון,

 ולפיהן נדרשו מעסיקים בענף המזון ובייצור יין, ע"י
 גופי כשרות )או מי מטעמם(, להרחיק עובדים ממוצא
 אתיופי מעשיית פעולות מסוימות, כתנאי למתן תעודת
 ההכשר או אישורי השגחה. נציבות שוויון ראתה לנכון

 תרבות המקרים שבהםִלכנס ישיבה בנושא, עקב ה
 מועלות טענות כאמור ולנוכח ההשלכות התעסוקתיות,

 החברתיות והציבוריות הרחבות של הסוגיה.

 בישיבה נדרשו המשתתפים בעיקר לטענות שגורמי
 כשרות העלו חשדות כלפי עובדים יהודים יוצאי אתיופיה

 בנוגע ליהדותם,  ועל ההשלכות הקשות שנלוות
 לדברים. רבים ממשתתפי הישיבה קראו למועצת

 הרבנות הראשית לישראל להידרש לנושא כדי שתציע
 בהנחיותיה ובפסיקותיה פתרון הן בהקשר הרחב והן
 בהקשר הנדון. כמו כן, נדונו במסגרת הישיבה הצעות

להתמודדות מעשית בשוק העבודה בעת הזו.
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שיתופי פעולה עם 
מעסיקים/ות

תוכנית גיוון בחברות ממשלתיות, 
חברות ביטוח ואקדמיה

  נועד לחולל2017מיזם הגיוון שמפעילה הנציבות משנת 
 בארגוניםההזדמנויות ושוויון הגיוון ברמת משמעותי שינוי 

 במשק הישראלי. דרך הפעולה של המיזם מבוססת
 על פיתוח ויישום תוכניות ארגוניות בחברות מובילות
 במגזרים שונים במשק. התוכניות וולונטריות, חוצות

 ארגון, ומתייחסות להגברת שוויון הזדמנויות בכל קבוצות
 הגיוון )חברה ערבית, חרדים, יוצאי אתיופיה ונשים

 בתפקדי ניהול(.

 התוכניות מבוססות על מעטפת של ייעוץ ארגוני וליווי
 משפטי אשר הנציבות מציעה לארגונים. שילוב זה

 מאפשר הסרת חסמים והטמעת מדיניות ופרקטיקות
 של העסקה מגוונת. מטרות התוכניות הן להגדיל את
 שיעור הייצוג המגוון בארגונים ולפתח תרבות ארגונית
 מכלילה לעובדים מרקע מגוון. עד כה יושמה התוכנית
 בשלושה מגזרים מרכזיים במשק: חברות ממשלתיות,

 מוסדות אקדמיים וחברות ביטוח. כשנתיים וחצי
 לאחר תחילת הפעילות ועם השלמת כמה תוכניות

 גיוון מוצלחות )פיילוטים(, המיזם עומד בפני התרחבות
 ניכרת, כדי להטמיע את תפיסת הגיוון כסטנדרט ארגוני

 במשק הישראלי.

מודל עבודה מקצועי
 במסגרת התוכנית פותח מודל התערבות מובנה ויושם

 בהצלחה בחברות למיניהן.

 ואלה מטרות העל של תוכניות הגיוון:

 שינוי של ממש בשיעורי ייצוג של עובדים מקבוצות. 1
 גיוון בארגון.

 הטמעה של תשתיות ארגוניות, מדיניות ותרבות. 2
 ארגונית של הכלה.

 את התוכנית מובילה הנהלת החברה, בתמיכה ישירה

 של המנכ״ל ושל הדירקטוריון וכוללת בקרה פנימית
 וחיצונית על התקדמות המיזם ותוצאותיו.

 אבני הדרך המרכזיות של התוכנית הן:

 מיפוי רמת הייצוג בארגון בהתייחסאבחון ארגוני:  .1
 להיבטים של ייצוג כללי, פיזור בתוך הארגון )לרוחב

 ולפי דרגות ניהוליות( וכן מיפוי פערי שכר. המיפוי
 כולל גם ניתוח של התרבות והמבנים הארגוניים,

 הזדמנויות וחסמים רלוונטיים לסוגיית הגיוון. האבחון
 משמש תשתית לפיתוח תוכנית פעולה לשינוי

 ושיפור המצב הקיים.

  בניית תוכנית עבודה בשיתוףבניית תוכנית עבודה: .2
 פעולה מלא עם נציגי הארגונים. התוכנית מתייחסת

 לקביעת שיעורי גיוס עובדים מרקע מגוון, פיתוח
 תשתית ארגונית )מדיניות, שגרות ניהול ודיווח(,

 התאמת תהליכי משאבי אנוש בדגש על גיוס, מיון,
 קליטה ורווחה וכן הכשרת המנהלים ואנשי משאבי

 אנוש לפיתוח תרבות ארגונית מכלילה.

 : יישום התוכנית תוך כדי בקרה רבעוניתיישום .3
 על התקדמות ודיווחים שוטפים למנכ״ל החברה
 והנציבות. היישום מתבצע בסיוע וליווי צמוד של

 יועצים מקצועיים מטעם הנציבות.

תיאור הפעילות לפי מגזרים במשק
 את פעילות המיזם מובילה נציבת שוויון הזדמנויות

 הארצית, בתמיכת צוות הנציבות. את העבודה בחברות
מבצעים יועצים ארגוניים חיצוניים מומחים לנושא.

 התפיסה האסטרטגית של התוכניות בארגונים היא
 יצירת חוד חנית במגזרים מובילים במשק, באמצעות
 שיתופי פעולה והפעלת תוכניות עומק בכמה ארגונים

 מובילים במגזרים השונים.

שותפות עם רשות החברות הממשלתיות
 תוכנית הגיוון )פיילוט( של המיזם בוצעה בחברות

 ממשלתיות במסגרת שיתוף פעולה בין נציבות השוויון
 לרשות החברות. במסגרת השת״פ נערכו מגוון

 פעולות ובכללן יישום תוכניות עומק לצד הכשרות
 רוחב מקצועיות.

ק שובן ויושום ודיקוד ודיע
לארשביה דבועה
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 חודשים 24-18תוכניות העומק פעלו בפרקי זמן של 
 בארבע חברות – חברת החשמל, עמידר, רכבת ישראל

 ונמל אשדוד.

 בד בבד נערכו מפגשי הכשרה לאנשי משאבי אנוש
 בחברות הממשלתיות.

 הישגים מרכזיים:
 פיתוח מדיניות רשמית בנושא גיווןחברת החשמל: 

 בתעסוקה ואישורה על ידי דירקטוריון החברה, בניית
 תשתית פנים ארגונית לניהול הנושא באמצעות הקמה

 והכשרה של נציגי גיוון בכל מחלקות משאבי אנוש
 ברחבי הארץ, פיתוח תוכנית תקשורת פנים ארגונית

 ועלייה ניכרת בשיעור הגיוסים המגוונים בחברה.

  פיתוח תפיסה ומדיניות ארגונית בנושאחברת עמידר: 
 העסקה מגוונת, הכשרת מנהלים מקצועיים בכירים,
 הטמעת מדיניות רווחה רב תרבותית,  ועלייה ניכרת

 בשיעור הגיוסים המגוונים בחברה.

 פיתוח תשתית ומבנה ארגוניחברת נמל אשדוד: 
 לניהול שוטף של נושא הגיון, ליווי קליטה של עשרות
 עובדים מרקע מגוון בתפקיד הסוורות, פיתוח תוכנית

 בדרגיםמקצועיים מנהלים והכשרת תרבותית רב רווחה 
שונים. 

 לסיכום, כל החברות הממשלתיות שהשתתפו במיזם
 שיפרו שיפור ניכר את שיעור הגיוס המגוון ופיתחו

 תשתיות ארגוניות לניהול הנושא. ליווי החברות על ידי
 הנציבות הסתיים, והחברות מוסיפות לפעול לקידום

 הנושא ומדווחות לנציבות על התקדמותן.

שותפות עם האקדמיה הישראלית
 בשלב השני שולבה הפעילות במוסדות אקדמיים

 מובילים, במסגרת שיתוף פעולה עם תוכנית ״התקווה
 הישראלית באקדמיה״ ובית הנשיא.

 במסגרת זו מופעלות שלוש תוכניות עומק, לפרקי זמן
  חודשים, בשלושה מוסדות – האוניברסיטה24-18של 

 העברית, אוניברסיטת בן גוריון והמכללה האקדמית
כנרת. 

 הישגים מרכזיים:
 הקמת תשתית ארגונית לניהולאוניברסיטת בן גוריון: 

 הנושא, כולל מינוי ממונה גיוון מהסגל האקדמי הבכיר
 באוניברסיטה, פיתוח תהליכי גיוס, מיון וקליטה מגוונת,

 עלייה של מאות אחוזים בשיעור מועמדים מגוונים בדגש
 על מועמדים מהחברה הבדואית, ועלייה של עשרות
 אחוזים בשיעור הגיוסים. כמו כן הכשרה נרחבת של

 משאבי אנוש. התוכנית באוניברסיטה הסתיימה עם
 הצהרה והתחייבות של ההנהלה הבכירה לשינוי חזון
 ומדיניות ארגונית בתחום הגיוון והרב תרבותיות, לצד
 הנחת תשתיות לקידום הנושא בקרב הסגל האקדמי

במוסד. 

  הקמת תשתית ארגוניתהאוניברסיטה העברית:
 לניהול הנושא, כולל מינוי ממונה גיוון מהסגל האקדמי
 הבכיר באוניברסיטה ובניית תוכנית עבודה. התוכנית

ביישום. 

 גיוס הנהלת המוסד למיזם ובנייתמכללת כנרת: 
 תוכנית עבודה להרחבת שיעור הייצוג המגוון במכללה.

 התוכנית ביישום.

 חברות במגזר העסקי
 בשלב השלישי הורחב המיזם למגזר העסקי, לחברות

 ביטוח מובילות במשק. התוכנית פועלת בשלוש חברות
 ביטוח מובילות והתהליכים בחברות אלו מצויים בשלבי

יישום שונים.

מבט לעתיד
 כיום, לאחר כשלוש שנות פעילות,  המיזם מצוי בשלב

 התרחבות במטרה ליצור שינוי מעמיק ונרחב יותר
 בקרב מגזרים רבים במשק. לצד המשך הפעלת

 תוכניות עומק במספר מצומצם של חברות ובעתיד
 הקרוב אף עם כמה רשויות מקומיות, הנציבות בוחנת

 אפיקים להפצת הידע והצעת מענים ספציפיים,
 שישמשו קטליזטור להתנעה ויישום של תוכניות

 גיוון שיפעילו הארגונים בליווי ופיקוח של הנציבות.
 הניסיון שנצבר בתקופת הפעילות של המיזם, מראה
 בבירור כי מעורבותה של המדינה, באמצעות נציבות
 שוויון הזדמנויות בעבודה, דרך תמיכה וסיוע מקצועי

 למעסיקים, חיונית ליצירת מוטיבציה ובסיס איתן
 לפעילות גיוון פנים ארגונית.

 שאיפתנו היא להביא לידי התחלת התהליכים בעשרות
 חברות בכל שנה, וזאת באמצעות עבודת הסברה

 ותמיכה בתהליכים קריטיים להתנעת השינוי. במהלך
 השנים הבאות יינתן דגש על תקשור והגברת המודעות

 לנושא בציבור, ועל עבודה עם ארגונים בדגש על
 מיפוי המצב הקיים בחברות, סיוע בפיתוח מדיניות גיוון

 והכשרת אנשי משאבי אנוש.

 לסיכום, מיזם הגיוון אשר החל את פעולתו לפני
 כשלוש שנים הוא אבן דרך בניסיון לקדם שוויון

 הזדמנויות במשק הישראלי. הפעולות שנעשו בחברות
 הממשלתיות, באקדמיה ובחברות במגזר העסקי נחלו



45

 הצלחה רבה, והוכיחו את הערך הרב שבמעורבות גוף
 ממשלתי בהתנעה ויישום השינוי. כעת כאמור המיזם

 עומד בפני התרחבות נוספת, והיא תגביר במידה ניכרת
 את המודעות לנושא ותביא לידי יישום נרחב בארגונים

 רבים במשק.

 הרצאות והשתלמויות 
בנוגע לגיוון בשוק העבודה

 עו"ד מיראל נח'ול הרצתה בקורס הכשרת ממונות גיוון
 של הפורום הישראלי לגיוון, על חשיבות הגיוון וכיצד ניתן

 להיעזר בנציבות ביצירת תוכניות עבודה לגיוון ואיסוף
  נתונים.

אות המעסיק
 יישום החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה

, 2008ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח – 
 . החוק2017עבר לידיה של נציבות השוויון בסוף שנת 

 והתקנות לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה
, 2013ושל התאמת מקומות עבודה לנשים התשע"ד-

 נועדו לטפח מודעות ציבורית לקידום שינוי של התרבות
 העסקית, לעודד התאמה של מקומות העבודה לנשים,
 ולעודד את קידומן ושילובן המיטבי במקומות העבודה.

 זאת  בין היתר באמצעות הענקת אותות הכרה
 והשירותיםהרווחה העבודה שר ידי על כספיים ומענקים 

 החברתיים, למעסיקים שיבלטו בתחום שילובן השוויוני
 של נשים בכוח העבודה. ייחודו של החוק, שהוא מסמן
 את ראשית מעורבותה האקטיבית של המדינה לעידוד
 מעסיקים לאמץ מדיניות ידידותית לנשים ולמשפחות.

  פעלה הנציבות למנות "מועצה ציבורית2018בשנת 
 לחוק. 5לשילוב וקידום נשים בעבודה" כנדרש בסעיף 

 בהתאם, התפרסמה ברשומות הודעה על מינוי
 , ט"ז באייר התשע"ט,8251המועצה )ילקוט הפרסומים 

21.05.2019 .)

 בראש המועצה עומדת כבוד השופטת בית הדין הארצי
 לעבודה בדימוס, רונית רוזנפלד, ועם חבריה נמנים

 עו"ד מרים כבהא - נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה,
 גב' אווה מדיבוז' - יו"ר  הרשות לקידום מעמד האישה

 במשרד לשוויון חברתי, גב' נעה ליטמנוביץ - נציגת
 משרד האוצר, גב' יוליה איתן - ראש מנהל תעסוקת
 אוכלוסיות, נציגת משרד העבודה, הרווחה והשירותים

 החברתיים, עו"ד מיכל גרא מרגליות - מנכ"לית שדולת
 הנשים, נציגת ארגון העוסק בזכויות נשים, עו"ד מהא

 בזכויותהעוסק ארגון נציגת מעכי, איתך ארגון - שחאדה 
 נשים, עו"ד רעות רינצקי - הסתדרות העובדים, נציגת

 ארגון עובדים, ד"ר טל לוטן- התאחדות התעשיינים,
 נציגת ארגון מעסיקים, ד"ר זאב לרר - אוניברסיטת תל

 אביב, נציג האקדמיה, פרופסור שרון רבין מרגליות -
 המרכז הבינתחומי הרצליה, נציגת אקדמיה.

  קיימה המועצה ארבע פגישות כדי לגבש2019בשנת 
 את אמות המידה המומלצות למתן המענקים ואותות

 ההכרה למעסיקים. כמו כן בחודש דצמבר נבחר מפעיל
 שיספק את השירותים למיון ובחינת המועמדים לקבלת

 האותות והמענקים.
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השתתפות בוועדות ציבוריות 
  השתתפה הנציבה הארצית עו"ד2019במהלך שנת 

 מרים כבהא בוועדות האלה:

  – ועדהועדה לשילוב יוצאי אתיופיה בתעסוקה
 שמוביל מטה היישום לשילוב יוצאי אתיופיה במשרד

 רוה"מ. הוועדה פועלת בין היתר לקידום שילובם
 המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

 – ועדת היגוי שילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודים
 מרחבים - מכון מרחבים מפעיל תוכניות לשילוב מורים

 ערבים בבתי ספר יהודיים, בין היתר לקידום שותפות
 ואחדות בין האוכלוסיות. במהלך הדיונים בוועדה

נשקלות החלטות להרחבת הפעילות.

 ועדה מייעצת לתוכנית למדיניות כלכלית של
  - מכון אהרון הקים תוכנית למדיניותהחברה הערבית

 כלכלית של החברה הערבית בהובלת ועדה מייעצת
 ובראשות השופט העליון בדימוס סלים ג'ובראן. בוועדה
 חברים אנשי מפתח מהחברה הערבית מכל התחומים.

 חזון התוכנית הוא קידום כלכלה יצרנית ועסקית של
 החברה הערבית בישראל והגברת שילובה בכלכלה
 הלאומית.  גופים ממשלתיים הגדירו את התוכנית יעד
 אסטרטגי לאומי, ומושקעים בה תקציבים ממשלתיים

 וכספי תרומות רבים. מוקד הפעילות הוא קבלת
 החלטות ליישום מדיניות כלכלית לתוכניות ארוכות טווח
 לחברה הערבית. כדי לקדם את חזון התוכנית, הפעילות
 מתמקדת בעיצוב אסטרטגיות ובכתיבת ניירות מדיניות

 ובהם המלצות מדיניות והצעות לתוכניות מפורטות.
 התוכניות מבוססות על נתונים עדכניים של האוכלוסייה

 הערבית, ידע לאומי ובין-לאומי מוכחים, והתחשבות
 בהרגלים ובתרבויות בישראל ובמגבלות הפוליטיות.

 כל זאת כדי לשכנע את מקבלי ההחלטות ולהביא לידי
 החלטות ממשלה ליישום מדיניות כלכלית ארוכת טווח.

 הוועדה המייעצת מחליטה על תוכנית המחקר של
המכון על סמך התוצאות והידע המצטבר.

ווןיגהד דמ
 - בחודש פברואר הושקההשקת מדד הגיוון 

 המהדורה השלישית של מדד הגיוון במשכן הנשיא
 במעמד חגיגי בנוכחות נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין,
 ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים דאז, מר

 חיים כץ, שר האוצר דאז, מר משה כחלון ומנהל רשות
החברות הממשלתיות, עו"ד יעקב קוינט.

כללי
  והוא מספק2016המדד הושק לראשונה בשנת 

 תמונת מצב על אי השוויון בייצוג במקומות העבודה
 ובשכר של נשים, ערבים, חרדים, ילידי אתיופיה ובני

  ומעלה בעשרים ענפי כלכלה מרכזיים, המהווים45
 כמחצית משוק העבודה הפרטי בישראל, ובפעם

 המרכזיתוהממשלה המקומיות ברשויות גם הראשונה 
  אלף עובדים. לקראת סוף שנת400המעסיקים כ-

  החלה העבודה על המהדורה הרביעית של2019
 מדד הגיוון, בשיתוף עם הגב' יפית אלפנדרי מהלמ"ס

ופרופ' סנדרה קלב מאונ' תל אביב.

 גם במדד זה הנתונים מוצגים בפילוח מגדרי וכן לפי
 רמת ההשכלה של השכירים, על מנת ללמוד על

 תרומת ההשכלה הגבוהה להשתלבותן ולשכרן של
 קבוצות המיעוט בענפי הכלכלה השונים.

 במהדורה הרביעית של מדד הגיוון מוצגים בפעם
 הראשונה נתוני הייצוג בשוק העבודה והשכר של שלוש

 קבוצות המיעוט, ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה לפי
 מחוז מגורים. הפילוח הגיאוגרפי מאפשר לתאר תיאור

 מדויק יותר של מצב הגיוון של קבוצות המיעוט.

  מיפוי נתונים המאפשר לבחון את מצבמטרות המדד:
 הגיוון בייצוג ובשכר של קבוצות שונות בשוק העבודה.
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 מדד הגיוון מאפשר לבסס מדיניות על מנת להפוך את
 שוק העבודה לשוויוני יותר.

(.64-18 שכירים בגיל העבודה )אוכלוסיית המדד:

מדדים: 

 מדד הייצוג -  ייצוג הקבוצה בענף ביחס לייצוגה בכוח •
העבודה.

 מדד השוויוניות בשכר - שיעור השכר של כל קבוצה •
מתוך שכר קבוצת ההשוואה.

 ציוני המדד:

 - מבטא ייצוג חסר/היעדר ייצוג בענף. 0.20עד •

 - מבטא ייצוג שוויוני.0.1 •

השכר נמוך מתאר אי-שוויון קיצוני.

  ומעלה - מבטא ייצוג גבוה וייצוג יתר/שכר0.95 •
 שוויוני או שכר גבוה. כלומר, מצב שבו שיעור הייצוג

 של הקבוצה בענף מסוים גבוה משיעורה בקרב
 האוכלוסייה בגילי עבודה. ייצוג יתר בענפים שבהם

 ציוני הייצוג מבוססים על השוואה לכלל האוכלוסייה
 יכולתמחוסר לנבוע יכול נמוך ייצוג כן על העבודה. בגילי 

 להתקבל לעבודה בענף מסוים )בגלל השכלה או חוסר
 מיומנויות וניסיון( או משיעורי תעסוקה נמוכים מאוד
 של קבוצה מסוימת )בגלל חוסר רצון להיכנס לשוק
 העבודה(. כל אלה יכולים להיות תוצר של תהליכי

 אפליה בשוק העבודה ובחברה בכלל.

 ציון שוויוניות השכר מבטא את שיעור השכר המשולם
 לכל קבוצה ביחס לשכר של קבוצת ההשוואה שלה.

 , פער השכר גבוה יותר. ציון1ככל שהציון נמוך מ-
  מעיד על שוויוניות מלאה בשכר. ציון גבוה1השווה ל-

  מתקבל אם שכר הקבוצה הנבדקת גבוה מהשכר1מ-
בקבוצת ההשוואה.

 להלן סקירה של ממצאים נבחרים מהמדד לפי
הופעתם בפרקי המדד.

הרכב המדד

שכירים בגיל העבודה )64-18( אוכלוסיית המדד

נשים * ערבים * יוצאי אתיופיה * חרדים * בני 45 
ומעלה

קבוצות המדד

ייצוג הקבוצה בענף ביחס לייצוגה בכוח מדד הייצוג: 
העבודה.

מדדים
 שיעור השכר של כל קבוצה מדד השוויוניות בשכר:

מתוך שכר קבוצת ההשוואה.
 20 ענפי כלכלה מרכזיים, המהווים המגזר הפרטי:

כמחצית משוק העבודה הפרטי בישראל.
*להלכנפי כע

 הרשויות המקומיות והממשלה המגזר הציבורי:
המרכזית המעסיקים כ-400 אלף עובדים.

לפי מין והשכלה פילוח

ייצוג חסר = 0.00 עד 0.20
ייצוג גבוה וייצוג יתר / שכר שוויוני או שכר גבוה = ני המדדציו

0.95 ומעלה
 * ענפי הכלכלה המוצגים במדד נבחרו מתוך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה. ענפים אלה נבחרו כמייצגים את המגזר העסקי מכל היבטיו.

  אלף עובדים(. במגזר הציבורי נכללות400מדד הגיוון כולל בפעם הראשונה גם את המגזר הציבורי, המעסיק הכי גדול במשק )יותר מ-
 הרשויות המקומיות והממשלה המרכזית, לא כולל בתי חולים מלבד חולים גריאטריים ופסיכיאטריים וכולל גם את משרד החינוך - מנהלה

  מהמעסיקים בישראל. בלוחות50%ומורים. ענפי הכלכלה שנבחרו עם המגזר הציבורי מעסיקים יותר ממיליון ושבע מאות עובדים וכוללים כ
 הבאים ניתן למצוא את מאפייני ענפי הכלכלה שנבחרו למדד.
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ממצאים נבחרים 1
2:פרק א

 דירוג ענפי כלכלה לפי מידת ההעסקה ושוויוניות
 השכר של נשים, ערבים, יוצאי אתיופיה, חרדים ובני

 ומעלה בשוק העבודה בישראל45

 22פרק זה סוקר את ציוני הייצוג ושוויוניות השכר ב-
 ענפי המדד שנבחרו כמייצגים את שוק התעסוקה,

 וכוללים בפעם הראשונה גם את הרשויות המקומיות
 והממשלה המרכזית. קבוצות הגיוון שנבדקו הן נשים,

  ומעלה, לפי45ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה ובני 
 פילוח מגדרי והשכלתי. יצוין כי בבדיקה שנעשתה

 לצורך השוואה רב-שנתית לא נמצאו מגמות ושינויים
 משמעותיים בין השנים. לפיכך לא נכללו הנתונים

במדד זה.

המגזר הציבורי:
 בהשוואה לענפי המגזר הפרטי, במגזר הציבורי יש •

 ייצוג שוויוני או ייצוג יתר של המספר הרב ביותר
 של קבוצות גיוון. הקבוצה שבה הייצוג הנמוך ביותר

 במגזר הציבורי היא של גברים חרדים וגברים ערבים
ללא השכלה אקדמית.

 לגברים מקבוצות המיעוט יש שכר שוויוני במגזר •
 הציבורי, ואילו לנשים אין, אף שהייצוג של הנשים

בענפים אלה גבוה הרבה יותר.

בהתייחסות לקבוצות השונות:

 לנשים וגברים ערבים לא-אקדמאים קשה הרבה •
 יותר להשתלב בעבודה במגזר הציבורי מאשר לנשים

 וגברים ערבים אקדמאים. עם זאת המגזר הציבורי
 מדורג במקומות הראשונים במדד שוויוניות השכר

 בעבור נשים ערביות אקדמאיות ובעבור גברים
 ערבים )אקדמאים ולא אקדמאים(, ובפער רב מענפי

המגזר הפרטי.

 מאוד של גברים יוצאי אתיופיה ללא השכלה
 אקדמית ברשויות המקומיות(.

 יוצאי אתיופיה מכל הקבוצות במגזר הציבורי •
 מיוצגים בייצוג יתר ומקבלים שכר שוויוני יותר

 מאשר במגזר הפרטי )יוצא דופן הוא הייצוג הנמוך

 לגברים חרדים ייצוג חסר במגזר הציבורי, אולם •
 שוויוניות השכר שלהם גבוהה מאוד. לנשים חרדיות
 ייצוג חסר בממשלה המרכזית )פחות מחצי משיעורן

 בכוח העבודה( וייצוג שוויוני ברשויות המקומיות, אולם
 הן מרוויחות פחות משני שלישים מהגברים החרדים.

 השכר של נשים חרדיות במגזר הציבורי נמוך גם מזה
 של נשים ערביות ויוצאות אתיופיה.

45 ומעלה, במגזר הציבורי יש ייצוג יתר לנשים בגיל  •
 בייחוד נשים לא-אקדמאיות ברשויות המקומיות,
 המיוצגות יותר מפי שניים משיעורן בכוח העבודה

 45הלא-אקדמי. בקרב גברים, אקדמאים בני 
 ומעלה מיוצגים בייצוג כמעט שוויוני ביחס לחלקם

בכוח העבודה.

המגזר הפרטי:
 ממבט ממעוף הציפור על הייצוג של קבוצות שונות, •

 נראה כי ייצוג שוויוני וייצוג יתר מאפיינים לרוב את
 הענפים המשלמים שכר נמוך ואת המגזר הציבורי.

 לערבים - גברים ונשים - הייצוג הנמוך ביותר •
בחמשת הענפים המשלמים את השכר הגבוה ביותר.

ליוצאי אתיופיה, גברים ונשים, אקדמאים ולא- •
 אקדמאים - ייצוג היתר הגבוה ביותר במספר הרב

 ביותר של ענפי השכר הנמוך במשק. כך למשל
 יוצאי אתיופיה מיוצגים בענף התחזוקה פי שלושה

 עד פי שישה משיעורם בכוח העבודה, ושכרם עומד
  ש"ח בחודש בממוצע )פחות משכר4,725על 

 המינימום במשק(.

 דפוס התעסוקה של החרדים לא דומה לבידול •
 התעסוקתי האתני של ערבים ובייחוד של יוצאי
 אתיופיה. לחרדים יש ייצוג יתר בפחות ענפים,

 אולם אלה ענפים המשלמים שכר גבוה ולא ענפים
 המשלמים שכר נמוך כמאופיין לשכירים ערבים ויוצאי

 אתיופיה. בשאר הענפים ייצוג החרדים לרוב נמוך
 מזה של שאר הקבוצות.

 es-4theports/variability-measur.il/he/departments/publications/r.govwww.  לפרסום מדד הגיוון מהדורה רביעית: 1
.  ראו לוחות ציון הייצוג וציון שוויוניות השכר בנספחים.2

http://#
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  ומעלה מרוויחות משמעותית פחות45נשים בנות  •
 מהגברים בכל ענף, ומיוצגות ייצוג יתר בענפים

 המשלמים שכר נמוך ביותר, כגון ייצור טקסטיל
  ומעלה מרוויחים ברוב45וקמעונות. גברים בני 

  ויותר מעובדים צעירים, אולם נשים1.5הענפים פי 
 לא חוות עלייה כזו בשכרן. ברוב הענפים שכרן של

  ומעלה דומה מאוד לשכרן של נשים45נשים בנות 
 צעירות יותר ועומד על כשני שליש משכר הגברים.

 השכר הנמוך והפער המגדרי הגדול מתבטאים בגודל
 הפנסיה של נשים וגברים, וכך משפיעים על איכות

 החיים גם לאחר היציאה ממעגל העבודה.

פרק ב: ייצוג ושכר לפי מחוז מגורים
פרק זה סוקר את ציוני הייצוג ושוויוניות השכר בכל שוק 
 העבודה בענפי הסדר הראשיים. קבוצות הגיוון שנבדקו

 הן ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה לפי פילוח מגדרי,
השכלתי וגיאוגרפי.

 במחוזות המאופיינים בתעסוקה מסורתית, במפעלים •
  יש ייצוג יתר לכל קבוצות הגיוון.Low-techובחברות 

 במחוז תל-אביב והמרכז, שהתעסוקה בו חדשנית
 וטכנולוגית יותר, ציוני הייצוג של קבוצות המיעוט

נמוכים לעומת יתר המחוזות.

 גודלה של קבוצת הגיוון המתגוררת במחוז אינו •
 קשור בהכרח לשיעור הייצוג בשוק העבודה במחוז.
 במחוז ירושלים למשל נמצאו שיעורים נמוכים של
 האוכלוסייה הערבית וכן של גברים חרדים. במחוז

 תל-אביב והמרכז נמצאו פחות יוצאי אתיופיה בשוק
 התעסוקה. במחוז דרום לעומתם, נמצא שילוב פורה

של נשים ערביות משכילות.

 השכר של נשים מקבוצות המיעוט נמוך משכר •
 הגברים של אותן קבוצות מיעוט בכל המחוזות,

  וכמעט זהה בין כל הנשים בכל המחוזות.
 לעומתן השכר של גברים מקבוצות המיעוט שונה

ממחוז למחוז.

 התשואה להשכלה, הן מבחינת ייצוג והן מבחינת •
 שכר, גבוהה ביותר לנשים ערביות בעיקר במחוזות

 צפון, חיפה ודרום. השכלה מקדמת את הנשים
הערביות במחוזות אלו.

 האוכלוסייה היהודית. במחוז צפון ובמחוז דרום גברים
ערבים אקדמאים אינם חווים פערי שכר.

 השילוב והכמות של קבוצות הגיוון במחוז תורמים •
 לשוויוניות השכר של קבוצות הגיוון, בעיקר בקרב

 הגברים - במחוזות צפון, חיפה והדרום כמעט שאין
 פערי שכר לגברים הערבים האקדמאים לעומת יתר

 במחוזות עירוניים יותר, הקרובים למרכזי תעסוקה •
 שהאפשרויות בהם רבות ומגוונות, נמצא ייצוג נמוך

 יותר של קבוצות גיוון, אך גם השכר הגבוה ביותר גם
 לקבוצות הגיוון.
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ם כויס

 היקף הפעילות של נציבות שוויון הוסיף להתרחב בשנת
 . הנציבות המשיכה בעבודתה הכוללת טיפול2019

 בפניות ציבור, ניהול תיקים והליכים משפטיים, כתיבת
 חוות דעת משפטיות, הרצאות בפני קהלים שונים, וכן
 בתחום שיתופי הפעולה עם מעסיקים, לרבות תוכניות

הטמעת גיוון ופיתוח ושכלול מדד הגיוון.

 2019780 ב-בזירה המשפטית טיפלה הנציבות בשנת 
 פניות שהתקבלו על רקע עילות שונות.

 נוסף על כך הייתה נציבות השוויון מעורבת בכמה
הליכים משפטיים, וחלקם עדיין מתנהלים.

  הליכים משפטיים התייצבה הנציבות במעמד5ב-
( Amicus Curiea"ידיד בית הדין"/"ידיד בית המשפט" )

 לאחר שניתנה לה הרשות לכך מאת בית הדין/בית
 משיבה.הנציבות שימשה נוספים הליכים  2וב-המשפט, 

  הליכים משפטיים17כמו כן השתתפה הנציבות ב-
 נוספים שבהם יוצגה המדינה על ידי הפרקליטות; עוד

 הליכי התדיינויות פנים-8השתתפה נציבות השוויון ב-
ממשלתיים. 

 הנציבות נשאה השנה עשרות הרצאות בנושאי אפליה,
 גיוון וסוגיות מגדר בשוק העבודה בישראל.

  חוות דעת32 ניסחה נציבות השוויון 2019במהלך שנת 
 וחוות דעת משלימות, ביחס לתיקים שבהם שימשה
 צד להליכים משפטיים או הצטרפה/צורפה במעמד
 ידיד בית הדין, וביחס לתביעות שהוגשו כנגד משרדי
 ממשלה והנציבות השתתפה בגיבוש עמדת המדינה

 בהליכים. חוות הדעת של הנציבות תורמות אפוא
 לפיתוח ולהרחבת הדיסציפלינה המשפטית בנושא
 שוויון ההזדמנויות, וכן תורמות להטמעה של ערכי

 השוויון ולשינוי של דפוסי חשיבה בשוק העבודה הפרטי
והציבורי.

  החלה העבודה על המהדורה2019לקראת סוף שנת 
 הרביעית של מדד הגיוון, אשר מספק תמונת מצב על
 אי השוויון בייצוג במקומות העבודה ובשכר של נשים,

  ומעלה בעשרים45ערבים, חרדים, ילידי אתיופיה ובני 
  מציג בפעם2019ענפי כלכלה מרכזיים. המדד לשנת 

 הראשונה נתונים גם ברשויות מקומיות ובממשלה
 המרכזית. הנתונים במדד מוצגים לפי פילוח מגדרי ולפי

2019 מציג רמת ההשכלה של השכירים, והמדד לשנת 
 בפעם הראשונה פילוח לפי מחוז מגורים, מה שמאפשר

 לתאר תיאור מדויק יותר של מצב הגיוון בקבוצות
המיעוט.  

  נפגשה הנציבות כמה פעמים2019כמו כן במהלך שנת 
 עם המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה,

 על מנת לקדם ולגבש את אמות המידה המומלצות
 למתן המענקים ואותות ההכרה למעסיקים שיבלטו

בתחום שילובן השוויוני של נשים בכוח העבודה.

 הנציבות מוסיפה להרחיב את פעילותה בתוכניות
 להטמעת שוויון, על מנת ליצור שינוי מעמיק ונרחב

 יותר בקרב מגזרים רבים במשק ולהגביר את המודעות
 לחשיבות הגיוון. לצד המשך הפעלת תוכניות עומק

 במספר מצומצם של חברות אנו שואפים בעתיד הקרוב
 לשתף פעולה עם כמה רשויות מקומיות.

 שאיפתנו היא להביא לידי התחלת תהליכים בעשרות
 חברות בכל שנה, באמצעות עבודת הסברה ותמיכה
 בתהליכים קריטיים להתנעת השינוי. במהלך השנים

 הבאות יינתן דגש על תקשור והגברת המודעות לנושא
 בציבור ועבודה עם ארגונים. זאת בדגש על מיפוי המצב
 הקיים בחברות, סיוע בפיתוח מדיניות גיוון והכשרה של

 אנשי משאבי אנוש.

 שיתוף פעולה נוסף נעשה דרך "שולחן עגול מכוני מיון",
 שמטרתו לקדם הליכי מיון שוויוניים יותר במכוני המיון,

 אשר יאפשרו הזדמנות שווה לכל אחת ואחד בכניסתם
לשוק העבודה.

  בכל התחומים2020הנציבות תמשיך בפועלה בשנת 
 האמורים במסגרת שתי זרועות הפעולה שלה - הזרוע
 ההסברתית והזרוע המשפטית. כל זאת מתוך תפישה

 שמודעות ציבורית ליתרונות הרבים שבגיוון התעסוקתי,
 לצד פעילות משפטית שתוכיח את המחיר הכבד

 של אפליה, יקדמו בסופו של דבר את שוק העבודה
 בישראל להיות שוויוני ומכיל.
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רופאה ערביה לא התקבלה לעבודה מפני שלבשה חיג'אב - ותפוצה על כך

 טעןאך חיובי, רושם עשתה כי לרופאה אמר בנתניה קליניק" שן "ניו מרפאת מנהל 
 הורהאביב בתל לעבודה האזורי הדין בית טיפול. ממנה לקבל ירצו לא שהלקוחות 

 אלף שקל40לפצות אותה ב-

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
emium-1.7810831etz.co.il/news/law/.pr.haarhttps://www

לא התקבלה לעבודה בגלל החיג'אב - ותפוצה

 הראשכיסוי "עם לה שאמר בנתניה מרפאה מנהל ע"י נדחתה מוסלמית שיניים רופאת 
 אלף שקל50זה לא יעבוד". בית הדין פסק לזכותה פיצויים של 

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5585029,00.htmlhttps://www

נספח א'

תובכת
קליניקשן ניו נ' מחאמיד מריה ד"ר - דין פסק 

http://#
http://#
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חברה ועבודה
"שוויון דורש השתדלות"

 אפלייה.בגין ש"ח אלף  40 ב-רופאה תפצה שיניים מרפאת יעבוד": לא זה הראש כיסוי "עם 
 לאכי נדחתה אך שבנתניה בע"מ" קליניק שן "ניו לקליניקה להתקבל ביקשה מחאמיד מריה 

 עללהגן רצינו המעסיק: | עצמה על עוטה שהיא החיג'אב את עבודתה במהלך להסיר הסכימה 
שופטת: "התיק דנן ממחיש היטב כי אפליה אינה נחלתם של הרשעים בלבד"העובדת | ה

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.davar1.co.il/194514https://www /

בית דין לעבודה
הרופאה לא התקבלה לעבודה בגלל חיג'אב, ותפוצה

 אלף שקל40ב-

 התקבלהשלא מוסלמית שיניים רופאת תפצה קליניק שן ניו רשת כי קבע לעבודה ביה"ד 
 המרפאה"בעלי השופטת:  העבודה בזמן החיג'אב את להסיר שסירבה כיוון לעבודה 

אפשרו לתפיסה סטראוטיפית חסרת יסוד להוביל אותם"

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001300203https://www

נספח א'

כתבות
פסק דין - ד"ר מריה מחאמיד נ' ניו שן קליניק

http://#
http://#
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 חיג'אבלהסיר שנדרשה מוסלמית שיניים לרופאת פיצוי 
כתנאי קבלה לעבודה

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
https://portal.takdin.co.il/Article/Article/6366184

נספח א'

כתבות
פסק דין - ד"ר מריה מחאמיד נ' ניו שן קליניק

http://#
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מי צריך השכלה? נשים אקדמאיות בישראל מיוצגות פחות 
בשוק העבודה

 היאהמקרים ברוב - העבודה בשוק שילוב מבטיחה לא אקדמית שהשכלה רק לא 
 לעומתמיעוט, קבוצות ובני נשים שחווים השכר פערי ואת ההדרה את מחמירה 

 ההזדמנויותשוויון נציבות של התעסוקתי הגיוון מדד השכלה. רכשו שלא מקביליהם 
 העבודה:בכוח מיעוט קבוצות  5של ולשכר לשילוב בנוגע עגומה תמונה מציג בעבודה 

 ומעלה45נשים, ערבים, יוצאי אתיופיה, חרדים ובני 

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5465044,00.htmlhttps://www

המגזר הערבי
מדד הגיוון התעסוקתי: הערביות האקדמאיות בתחתית; 

"הפרדה אתנית" בתעסוקת יוצאי אתיופיה

 המרכזיתהלשכה הממשלה, ראש במשרד בעבודה הזדמנויות לשוויון נציבות 
 לשנתבתעסוקה הגיוון מדד את היום מפרסמים ת"א ואוניברסיטת לסטטיסטיקה 

 פעריםמרחיבה האקדמית ההשכלה והמטרידים: המרכזיים הממצאים אחד   2018
בין קבוצות

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001273615https://www

נספח א'

תובכת
סיקור מדד הגיוון – המהדורה השלישית

http://#
http://#
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 פחות מהממוצע - ומה לגבי 50%נשים אתיופיות מרוויחות 
ערבים?

 נשיםשל בשכרן משמעותיים פערים מציג בתעסוקה ההזדמנויות שוויון נציבות דוח 
 שילובעל חיוביים נתונים נחשפו לכך, בנוסף במשק. הממוצע לעומת וערביות אתיופיות 

 פחות.הרבה מרוויחות החרדיות הנשים אך - רווחיים בענפים אקדמאים חרדים גברים 
הנתונים המלאים

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
https://news.walla.co.il/item/3219628

 מגברים76%מיעוט בהייטק: מתכנתות מרוויחות 

 מתחיליםהפערים מהגברים; מחצית משתכרות כמתכנתות העובדות חרדיות נשים 
 עםהגברים משכר  80%- ל60%בין מרוויחות כבר  30גיל לפני משכילות נשים - מוקדם 

2018אותו תואר אקדמי, כך לפי מדד הגיוון 

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3756539,00.htmlhttps://www

נספח א'

כתבות
סיקור מדד הגיוון – המהדורה השלישית

http://#
http://#
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 משכר הגברים, פערים מדאיגים בשכר 60%נשים מרוויחות 
של קבוצות מיעוט

 מתקשיםהאתיופית העדה ובני ערבים קובע: בעבודה השוויון נציבות של השנתי הדוח 
איתה"להשלים אפשר שאי מציאות "זאת ריבלין: הנשיא המכניסים. למקצועות להיכנס 

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.co.il/news/israel/Article-685523.maarivhttps://www

נספח א'

כתבות
סיקור מדד הגיוון – המהדורה השלישית

http://#
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 מהתלונות על אפליה מגיעות 70%שוויון הזדמנויות בעבודה? 
מנשים

 הריוןרקע על אפליה היו  2018ב-הזדמנויות שוויון לנציבות נשים של מהפניות  31%
 -גיל רקע על לאפליה טענו מהגברים  18%כ 23%  רקעעל היו ערבים של מהפניות 

חוק הלאום

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
etz.co.il/tmr/1.8316773.haarhttps://www

עבודה ורווחה
יש למי לפנות

 70%היריון. רקע על אפליה בגין מהפניות  30%בעבודה: זכויות שוויון לנציבות עשור 
 אפליהבגין הוגשו פניות  56ו-נשים, ידי על הוגשו  2018בשנת לנציבות מהפניות 

 |בעבודה אפליה על פניות  7,639ב-הנציבות טיפלה הקמתה מאז | לאומי רקע על 
 מבטאתנשים, מקרב הפניות בשיעור "העלייה כבהא: מרים עו"ד הארצית הנציבה 

אמון בנציבות"

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.davar1.co.il/204057https://www 

נספח א'

תובכת
2018סיקור הדוח השנתי לשנת 

http://#
http://#
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 מהתלונות על אפליה בעבודה בעשור האחרון - 64%
מצד נשים

 נציבותשל דו"ח לפי כך אתיופיה, ויוצאי ערבים נשים, של בתלונות עלייה נרשמה האחרון בעשור 
 היו על אפליה בשל היריון2018שוויון הזדמנויות בעבודה. עיקר התלונות של נשים ב-

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5648177,00.htmlhttps://www

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה מסכמת עשור:
 מהפניות - בשל אפליה על רקע הריון30%

 מכלל 10%כמעט של לשיא עד - העשור לאורך עלייה נרשמה לאום רקע על באפליה 
 הערביםוהעובדות העובדים במספר זינוק ניכר במקביל . 2017בשנת לנציבות הפניות 
 7,639בנציבות התקבלו האחרון העשור במהלך הכל, בסך לנציבות. בתלונות שפונים 

פניות

את הכתבה במלואה ניתן לקרוא בכתובת:
.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776410,00.htmlhttps://www

נספח א'

כתבות
סיקור הדוח השנתי לשנת 2018

http://#
http://#
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נספח א'

תורשקתבות ניואר

 עו"ד מיראל נח'ול התראיינה בתוכנית "סבאחנא
 גיר" על פערי שכר מגדריים, והתייחסה לפעולות של
 הנציבות להגברת המודעות ולהטמעת השוויון והגיוון

 בשוק העבודה. 

קישור לראיון:
e=youtu.be&fbclid=IwAR036cCtxekCspClpTdV5p_HJVx0y.youtube.com/watch?v=T5QcNZ3e6XY&featurhttps://www

QvhanLqGbJy7NUpBBOM3po_3RfCGZ0

 עו"ד מיראל נח'ול התראיינה בתוכנית "סבאחנא גיר" על
 השימוש בכל שפה שאינה עברית במקומות העבודה,
 הסבירה את עמדת החוק בעניין זה וכיצד על המעסיק

 לפעול. כמו כן התייחסה לחשיבות האפשרות לעובד
 לדבר בשפת האם שלו במקום העבודה והסבירה

 מתי המעסיק יכול להגביל את השימוש בשפת האם
 בהתאם לחוו"ד שכתבה הנציבות בנושא.  

קישור לראיון:
e=youtu.be.youtube.com/watch?v=5KlBHN4OCX8&featurhttps://www 

http://#
http://#
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נספח א'

ראיונות בתקשורת

 בחודש פברואר התראיינה הנציבה הארצית עו"ד מרים
  על מדד הגיוון. YNETכבהא ל-

 Social Impact Israel Blogבחודש יוני פורסם באתר 
 ראיון שנערך עם הנציבה הארצית, עו"ד מרים כבהא.
 האתר מסקר עשייה ישראלית בכל המגזרים, בעלת

 השפעה חברתית וסביבתית )המסווגת בו בהתאם
 ליעדי הקיימות של האו"ם(. הריאיון עם הנציבה הוא
 מהראשונים שזכו לקבל מעורכי הבלוג את חותמת

  כמנהיגה ומובילהChangemakerה"משפיענית"/
בהשפעה חברתית בישראל.

קישור לראיון:
https://socialimpactil.com/mariam-kabaha /

http://#
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מרים היקרה,

  ביום חמישי האחרון. התובנותJFNרציתי להודות לך שוב על השתתפותך בפאנל באירוע של קרן ויינברג ו-
והפרספקטיבה שלך היו משמעותיות ביותר עבורנו  ועבור כל המשתתפים והועברו כמובן בחן ובמקצועיות שזורים.

 אנחנו עדיין מקבלים פידבק חיובי להפליא מהאירוע ובעיקר מהפנל. ההצלחה לא הייתה אפשרית ללא השתתפותך
 ואני יודעת כמה את עסוקה ומאד מאד מעריכה את ההתגייסות.

תמיד תענוג לעבוד אתך.

תודה וחיבוק והמון המון הערכה
יפעת

נספח ב'

דהותי בכתמ
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נספח ב'

מכתבי תודה
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נספח ב'

מכתבי תודה
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נספח ב'

מכתבי תודה
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נספח ב'

מכתבי תודה



66

נספח ב'

מכתבי תודה
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נספח ב'

מכתבי תודה
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נספח ב'

מכתבי תודה
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נספח ב'

מכתבי תודה
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נספח ב'

מכתבי תודה
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נספח ב'

מכתבי תודה

סו יקרה,

 רציתי להודות לך בשם מרכז הסיוע על הרצאה מעניינת, קולחת ומקצועית. היה חשוב מאוד שהממונות יפגשו אותך,
 יכירו את הנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, וישמעו על האופנים בהם עובדות/ים שנפגעו מאפליה או הטרדה מינית

יכולות/ים להיעזר בכם.
 הסרטון היה מאוד מדויק למסר שהעברת, והפסיקה הייתה מעניינת והדגימה היטב את העבודה החשובה שלכן. אין
 ספק שהצלחת לגרום לכל אחת מהמשתתפות לשים לב להטיות הסטריאוטיפיות שיש להן, ולהתחיל לפתח ראיה

ביקורתית על כך.

המון תודה ונשמח מאוד להזמין אותך שוב בעתיד!

שבוע נפלא,
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נספח ב'

מכתבי תודה
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נספח ג'

לוחות ציון הייצוג וציון שוויוניות השכר
לוח א.1: ציון הייצוג,* לפי מגזר עסקי, ענף כלכלי, מין והשכלה (2017)  

מגזר עסקי 

ענף כלכלי 
 

קבוצות המדד 
בני 45 ומעלה חרדים יוצאי אתיופיה ערבים נשים 

נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים 

שם סיווג ענף 
השכלה אקדמית השכלה אקדמית השכלה אקדמית השכלה אקדמית השכלה אקדמית 

כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא 

מזון, משקאות וטבק   12-10

תעשייה 
וחרושת 

פרטי 

 1.27 0.86  0.70  1.19 0.35  0.75  0.80  1.65 ^  4.12 ^  2.40 0.30  0.31  0.80  1.71 1.37 0.81  0.68  1.49

 0.77  0.69 טקסטיל והלבשה   14-13 1.34 ^  0.68  1.17 ^  1.54 0.00  1.15 0.00  1.25 0.00  1.15 ^  1.25 1.01 1.05 1.65 1.60

ייצור תרופות   21 0.64  0.93  1.33 0.14  0.12  0.22  0.33  1.06 ^  0.11  ^  0.40  ^  0.80  ^  6.47 0.90  0.87  0.90  1.33

תעשיית מתכת    25-24 1.57 0.49  0.37  1.67 ^  0.10  0.45  1.49 ^  0.10  0.56  0.40  0.00  0.59  ^  4.58 2.35 0.68  0.47  2.40

ייצור מחשבים   26 1.20 0.04  0.12  0.12  0.15  0.56  0.78  1.58 0.11  0.17  0.66  0.38  ^  0.89  0.77  1.32 1.55 1.58 0.60  1.06

מסחר בכלי רכב    45
מסחר סיטוני 

וקמעוני 

 1.51 0.68  0.44  1.43 2.27 ^  0.14  ^  0.46  0.00  0.23  0.00  0.93  0.59  0.23  1.14 1.57 0.50  0.40  1.63

מסחר סיטוני    46 1.23 0.27  0.32  0.54  0.91  0.90  0.75  1.13 0.28  0.51  0.62  0.93  0.91  0.70  ^  2.42 1.40 0.83  0.76  1.22

 0.79  0.83 מכירה קמעונית    47 1.19 0.87  1.16 0.85  1.44 1.29 ^  1.52 2.78 0.91  0.65  0.83  3.08 0.75  0.66  0.63  3.08 1.12

 0.90 הוצאה לאור   58

מידע ותקשורת 

 1.00 1.11 0.00  ^  0.00  ^  ^  0.13  ^  0.34  1.00 ^  1.60 0.63  2.45 0.92  1.03 0.89  1.10

הפקה    60-59 1.17 0.82  1.03 0.59  0.48  0.72  0.83  ^  0.18  ^  0.47  0.00  ^  0.00  ^  0.26  0.14  0.58  0.36  0.98

שירותי תקשורת   61 1.05 1.22 0.68  0.33  0.69  0.64  0.57  ^  0.88  0.00  0.90  0.19  0.19  0.37  0.32  0.83  0.95 0.50  0.30  1.19

תכנות מחשבים    62 1.20 0.82  0.65  0.38  0.27  0.42  0.44  0.08  0.08  0.28  0.18  0.65  0.78  1.46 0.34  0.33  0.84  0.67  0.45  1.87

 0.64 שירותים פיננסיים    64 שירותים 
פיננסיים 

ושירותי ביטוח 

 0.95 1.40 0.64  0.94  ^  0.43  0.23  0.50  0.25  1.04 0.86  0.54  1.94 0.85  0.89  0.65  1.34 0.91  1.97

 0.51 ביטוח   66-65 1.54  0.95 0.60  ^  0.16  0.20  0.21  0.15  0.12  1.04 0.68  0.44  2.00 0.53  0.38  0.65  1.69 0.52  1.24

 0.32 משפטים וחשבונאות   69
שירותים 

מקצועיים, 
מדעיים  
וטכניים 

 1.02 1.75 0.61  ^  ^  0.32  0.44  0.62  0.20  0.99 0.42  1.02 1.54 3.41 0.45  0.30  1.08 0.45  1.55

אדריכלות והנדסה    71 1.11 0.75  0.88  1.33 0.66  0.48  ^  0.37  ^  0.66  0.30  0.39  0.92  1.19 0.19  1.05 1.06 0.77  0.83  1.29

מחקר מדעי ופיתוח   72 1.26 0.21  0.43  0.66  0.61  0.00  0.80  ^  0.88  0.11  0.12  0.41  0.28  0.57  0.71  1.57 1.10 0.40  0.66  1.15

פרסום    73 0.97 1.02 1.03 ^  0.60  0.00  ^  0.28  0.30  0.36  0.37  0.99 0.00  0.97 0.36  0.52  0.39  0.53  0.38  1.31

 0.75  0.82 שירותי תעסוקה   78 שירותי תמיכה 
וניהול 

 1.19 1.19 0.84  1.05 0.94  1.20 ^  4.53 4.54 0.61  0.49  0.68  0.79  0.72  0.57  5.15 1.16 1.06

שירותי תחזוקה   81 1.04 1.17 0.87  0.96 0.87  1.41 0.30  1.10 4.65 4.14 0.24  0.27  0.75  0.50  ^  6.97 1.10 1.64 1.22 1.45 0.65 י   0.53 רשויות מקומיות  ציבור

 1.51 0.43  1.26 1.64 1.19 0.58  1.85 1.22 1.50 0.57  0.62  3.45 1.81 1.08 0.84  0.96 2.21 1.52

 0.55  0.91 0.72 1.10 ממשלה מרכזת   1.34 0.33  1.23 2.48 2.29 1.35 1.55 0.49  0.82  0.41  0.45  2.32 0.58  0.99 1.47 1.47
  

ייצוג חסר (0.00 עד 0.20)    ציון ייצוג גבוה וייצוג יתר (0.95 ומעלה)   * אחוז הקבוצה בענף מתוך סך המועסקים בענף מחולק לאחוז הקבוצה בגילאי העבודה. פחות מ-40 שכירים/ות בקבוצה ^ 
בוצה^ 
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לוח א.2: ציון שוויונות השכר,* לפי מגזר עסקי, ענף כלכלי, מין והשכלה (2017) 
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מגזר עסקי 

ענף כלכלי 
 

קבוצות המדד 
בני 45 ומעלה חרדים יוצאי אתיופיה ערבים נשים 

נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים 

שם סיווג ענף 
השכלה אקדמית השכלה אקדמית השכלה אקדמית השכלה אקדמית השכלה אקדמית 

כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא 

מזון, משקאות וטבק   12-10

תעשייה 
וחרושת 

פרטי 

 1.45 0.54  0.60  0.57  0.71  ^  0.63  ^  0.91  0.35  0.53  0.61  0.86  0.67  0.69  1.50 1.66 1.59 1.10 1.00

טקסטיל והלבשה   14-13 1.83 0.46  0.56  2.17 ^  0.42  0.00  0.81  0.00  0.56  0.00  0.86  ^  0.49  ^  1.00 1.91 1.84 0.80  1.02

ייצור תרופות   21 1.25 ^  ^  ^  0.91  ^  0.74  ^  0.92  0.46  0.37  0.86  0.74  0.77  0.80  1.30 1.34 1.70 1.02 1.31

תעשיית מתכת    25-24 1.32 ^  0.55  0.87  0.83  0.00  0.46  ^  0.72  ^  0.42  0.82  0.74  0.68  0.76  1.46 1.40 1.24 0.85  1.05

ייצור מחשבים   26 1.73 ^  0.44  0.62  0.61  0.46  0.40  0.89  0.80  0.63  0.58  1.58 0.63  0.60  0.88  0.96 1.61 0.80  0.84  1.49

מסחר בכלי רכב    45
מסחר סיטוני 

וקמעוני 

 1.37 ^  0.62  ^  0.79  0.00  0.42  0.00  0.68  0.32  0.42  0.59  0.76  0.62  0.73  1.63 1.49 1.70 1.04 1.14

מסחר סיטוני    46 1.58 0.49  0.50  0.72  0.72  0.39  0.46  ^  0.76  0.35  0.39  0.59  0.73  0.63  0.63  1.59 1.72 1.67 1.03 0.99

מכירה קמעונית    47 1.53 0.55  0.66  1.82 0.46  0.62  0.80  0.96 0.49  0.62  0.89  0.91  0.42  0.68  ^  0.95 1.88 1.92 0.90  1.20

הוצאה לאור   58

מידע ותקשורת 

 1.34 0.60  0.57  ^  0.78  0.00  ^  0.00  ^  ^  0.62  ^  0.69  0.68  0.75  1.48 1.62 1.48 1.22 0.98

הפקה   60-59 1.32 0.89  0.75  0.76  1.33 ^  0.72  ^  0.83  0.00  ^  0.00  ^  0.60  0.66  1.00 2.83 2.25 1.94 1.77

שירותי תקשורת   61 1.59 0.33  0.55  0.64  0.90  0.69  0.63  1.46 ^  0.53  0.00  0.99 0.56  0.60  0.89  1.00 2.23 1.91 1.45 1.46

תכנות מחשבים    62 1.73 0.58  0.54  0.85  0.81  0.41  0.38  0.74  0.70  0.42  0.38  0.73  0.75  0.67  0.58  1.50 1.84 1.58 1.00 1.07

שירותים פיננסיים    64 שירותים 
פיננסיים 

ושירותי ביטוח 

 1.27 0.56  0.62  0.81  0.91  0.42  0.48  0.55  ^  0.49  0.65  0.82  0.81  0.71  0.79  1.41 2.43 2.27 1.81 1.54

ביטוח   66-65 1.57 0.92  0.49  0.59  ^  0.77  0.34  0.49  0.67  0.91  0.59  0.64  1.71 0.59  0.67  1.10 2.33 2.42 1.27 1.37

משפטים וחשבונאות   69
שירותים 

מקצועיים, 
מדעיים  
וטכניים 

 1.31 0.86  ^  0.58  ^  ^  0.53  0.60  0.80  0.87  0.73  0.76  1.38 0.63  0.79  0.99 1.93 2.01 1.25 1.11

אדריכלות והנדסה    71 1.49 0.59  0.56  0.92  0.89  0.50  0.45  ^  0.73  0.48  0.43  0.77  0.69  0.63  0.67  1.58 1.72 1.71 1.08 1.00

מחקר מדעי ופיתוח   72 1.73 0.53  0.59  0.86  0.92  ^  0.39  ^  0.62  0.41  0.38  0.88  0.87  0.57  0.58  1.75 1.85 1.65 0.91  0.95

פרסום    73 1.58 0.63  0.63  1.58 0.57  0.59  0.00  0.72  0.45  0.35  0.00  ^  0.42  0.54  0.88  1.14 1.64 1.76 1.09 1.06

שירותי תעסוקה   78 שירותי תמיכה 
וניהול 

 1.41 0.67  0.71  1.49 0.91  ^  0.69  ^  0.85  0.38  0.61  0.49  1.00 0.60  0.74  1.01 1.47 0.71  0.89  1.22

שירותי תחזוקה   81 1.43 0.56  0.66  0.78  0.89  0.58  0.69  0.79  0.93  0.53  0.65  0.70  0.90  0.66  0.70  1.51 1.22 0.71  0.80  1.13 רשויות מקומיות י  ציבור

 1.60 0.71  0.62  1.41 1.21 0.73  0.68  1.17 0.74  0.74  0.86  1.05 1.06 0.67  0.69  1.02 1.96 1.99 1.21 1.45

0.69 1.41 ממשלה מרכזת   0.71  1.45 1.18 0.75  0.63  1.14 1.12 0.70  0.76  1.03 1.01 0.66  0.58  1.00 1.73 2.14 1.28 1.53
  

ייצוג חסר (0.00 עד 0.20)       שכר שוויוני או גבוה (0.95 ומעלה)        * אחוז שכר הקבוצה מתוך שכר קבוצת ההשוואה (ראו לוח 2 במתודולוגיה)    פחות מ-40 שכירים/ות בקבוצה ^ 

נספח ג'

לוחות ציון הייצוג וציון שוויוניות השכר
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