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בחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-- 1
()1

אחרי סעיף  50יבוא:
"פרק ו' :1ייצוג הולם בקרב עובדי חברות ממשלתיות

ייצוג הולם בקרב
עובדי חברות
ממשלתיות

50א( .א) בקרב העובדים בחברות הממשלתיות ,בכלל המשרות
והדירוגים ,יינתן ביטוי הולם ,בנסיבות העניין ,לייצוגם של מי
שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה (בפרק זה  -ייצוג
הולם).
(ב) הדירקטוריון יפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים
בחברה בהתאם ליעד שיקבע ,ולשם כך ינקוט את האמצעים
הנדרשים בנסיבות העניין אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד
ייצוג הולם ,לרבות אלה:
( )1ייעוד משרות אשר יועסקו בהן ,ככל האפשר ,רק
מועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם;
( )2הוראה בדבר מתן עדיפות למועמדים מקרב
קבוצה הזכאית לייצוג הולם ,כאשר הם בעלי כישורים
דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים ,לעניין משרה
או קבוצת משרות או לעניין דרגה או קבוצת דרגות
שיפורטו בהוראה ,ולתקופה שתיקבע בה.
(ג) הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה
והקידום בעבודה בחברה הממשלתית.
(ד) הוראות סעיף זה יחולו על חברה ממשלתית המעסיקה
יותר מ– 50עובדים.

דיווח ומעקב
לעניין ייצוג
הולם

50ב( .א) חברה ממשלתית תגיש לרשות ,אחת לשנה ,דין וחשבון
לגבי ביצוע הוראות פרק זה ובו יפורטו ,בין השאר ,נתונים
באשר לייצוג הולם בקרב עובדי החברה.
(ב) הרשות תגיש לממשלה ,לנציבות שוויון הזדמנויות
בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,
התשמ"ח1988- ,2ולוועדת העלייה הקליטה והתפוצות של
הכנסת ,אחת לשנה ,דין וחשבון בהתאם לנתונים שהתקבלו
באותה שנה לפי פרק זה באשר לייצוג הולם בקרב עובדי
החברות הממשלתיות;".

()2

בסעיף  ,54אחרי פסקה (7א) יבוא:
"(7ב) תפעל לקידום ולהשגת ייצוג הולם ,כמשמעותו בסעיף 50א;";
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אחרי סעיף 60א יבוא:

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א ( 28במרס  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,358 -מיום כ"ז בטבת התשע"א ( 3בינואר  ,)2011עמ' .38
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;132התשע"א ,עמ' .682
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .38
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"ייצוג הולם בקרב
עובדים בתאגידים
שהוקמו בחוק

הוראות פרק ו' ,1לעניין
יחולולעניין
פרק ו',1
בסעיף ,60
הוראות
האמור
אףיחולו
על,60
בסעיף
האמור(א)
בקרבאף 60ב.
הולם על
"ייצוג (א)
60ב.
עובדים בתאגידים
בשינויים המחויבים לפי
המחויבים לפי
שהוקמו בחוק
בשינויים
בתאגידים
שהוקמו בחוק
עובדים בתאגידים עובדים
שהוקמו בחוק
בכפוף להוראות החוק
החוק
והכל
להוראות
כמפורט להלן,
והכל בכפוף
ובשינויים
כמפורט להלן,
העניין ובשינויים העניין
שמכוחו מוקם התאגיד:
שמכוחו מוקם התאגיד:
"הדירקטוריון יפעל" כאילו
יפעל" כאילו
במקום
"הדירקטוריון
בסעיף 5א(ב),
במקום
( )1בסעיף 5א(ב))1( ,
שהוקם בחוק תפעל";
תפעל";
תאגיד
בחוק
שהוקם של
תאגיד"מועצה
נאמר "מועצה של נאמר
()2

בסעיף 50ב )2( -

בסעיף 50ב -

ממשלתית "חברה ממשלתית
"חברה (א) ,במקום
בסעיף קטן
(א)במקום
(א) בסעיף קטן (א),
תאגיד"מועצה של תאגיד
של נאמר
כאילו
"מועצה
לרשות"
נאמר
תגיש
תגיש לרשות" כאילו
לשר הממונה ולשר
תגישולשר
הממונה
לשרבחוק
שהוקם
שהוקם בחוק תגיש
"החברה" כאילו נאמר
ובמקום נאמר
"החברה" כאילו
המשפטים"
המשפטים" ובמקום
"התאגיד";
"התאגיד";
במקום "הרשות תגיש"
(ב) ,תגיש"
"הרשות
בסעיף קטן
(ב) במקום
(ב) בסעיף קטן (ב),
המשפטים יגיש" ובמקום
יגיש" ובמקום
נאמר "שר
המשפטים
כאילו נאמר "שר כאילו
כאילו נאמר "תאגידים
"תאגידים
הממשלתיות"
כאילו נאמר
"החברות
"החברות הממשלתיות"
שהוקמו בחוק" .שהוקמו בחוק".
(ב)

בסעיף זה ( -ב)

בסעיף זה -

בתאגידגוף אחר בתאגיד
רשות או
לרבותאחר
או גוף
"מועצה" -
"מועצה"  -לרבות רשות
תפקיד דומה לתפקיד
לתפקיד
הממלא
בחוק,דומה
תפקיד
שהוקם
שהוקם בחוק ,הממלא
ממשלתית לעניין סעיף
בחברה סעיף
ממשלתית לעניין
בחברהדירקטוריון
של דירקטוריון של
שונה;אף אם כינויו שונה;
50א(ב),
50א(ב) ,אף אם כינויו
שהוקםעל התאגיד שהוקם
הממונה
התאגיד
הממונה"על -השר
"השרהממונה
"השר הממונה"  -השר
שמכוחו הוקם התאגיד,
התאגיד,
הוקםהחוק
ביצוע
שמכוחו
בחוק או על
בחוק או על ביצוע החוק
לפי העניין".
לפי העניין".
תיקון פקודת
אחרי סעיף 173א יבוא:
העיריות,3יבוא:
סעיף 173א
בפקודת
העיריות ,3אחרי
בפקודת .2
.2
העיריות  -מס' 124
"ייצוג הולם בקרב
עובדי עירייה

תיקון פקודת
העיריות  -מס' 124

הולם בקרב
"ייצוג
המשרות והדירוגים ,יינתן
והדירוגים ,יינתן
עירייה ,בכלל
המשרות
עובדי
בכלל
בקרב
עירייה,
173ב( .א)
בקרב עובדי
173ב( .א)
עובדי עירייה
שאחדמי שהוא או שאחד
לייצוגם של
שהוא או
העניין,
של מי
בנסיבות
לייצוגם
הולם,
העניין,
ביטוי
ביטוי הולם ,בנסיבות
(בסעיף זה  -ייצוג הולם).
באתיופיה הולם).
נולדו זה  -ייצוג
מהוריו(בסעיף
מהוריו נולדו באתיופיה

ביצוע הוראות סעיף
לשםסעיף
הוראות
מועמד
ביצוע
העדפת
נדרשתלשם
העדפת מועמד
(ב)
(ב) נדרשת
המועמד הוא בעל כישורים
אםכישורים
כאמורבעל
המועמד הוא
תינתן העדפה
כאמור אם
קטן (א),
קטן (א) ,תינתן העדפה
של מועמדים אחרים.
אחרים.
לכישוריהם
מועמדים
דומים
דומים לכישוריהם של
אשר יועסקו בהן ,ככל
משרות ככל
יועסקו בהן,
אשרלייעד
רשאית
משרות
עירייה
(ג) לייעד
(ג) עירייה רשאית
לתפקיד מקרב קבוצה
קבוצה
כשירים
שהםמקרב
לתפקיד
מועמדים
כשירים
שהםרק
האפשר,
האפשר ,רק מועמדים
המשרות או לגבי סוגים של
כללסוגים של
לגבילגבי
המשרות או
לייצוג הולם,
לגבי כלל
הזכאית
הזכאית לייצוג הולם,
משרות.
משרות.
דרכי הקבלה לעבודה
לעבודה
על כל
הקבלה
דרכי יחולו
סעיף זה
על כל
הוראות
(ד) הוראות סעיף(ד)זה יחולו
בעבודה לפי פקודה זו.
פקודה זו.
והקידום
בעיריהלפי
בעיריה והקידום בעבודה
לשנה ,דין וחשבון לגבי
אחתלגבי
וחשבון
הפנים,
לשנה ,דין
תגיש לשר
העירייהאחת
לשר הפנים,
(ה) העירייה תגיש(ה)
יפורטו ,בין השאר ,נתונים
ובו נתונים
השאר,
סעיף זה,
יפורטו ,בין
ההוראות לפי
סעיף זה ,ובו
ביצוע
ביצוע ההוראות לפי
באותה שנה ונתונים
ונתונים
סעיף זה
לפישנה
באותה
שננקטו
לפעולות זה
באשרלפי סעיף
באשר לפעולות שננקטו
עובדיה.הולם בקרב עובדיה.
בקרב לייצוג
באשר לייצוג הולםבאשר
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197התשע"א ,עמ' .732
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(ו) שר הפנים יגיש לממשלה ,לנציבות שוויון הזדמנויות
בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,
התשמ"ח1988- ,4ולוועדת העלייה הקליטה והתפוצות של
הכנסת ,אחת לשנה ,דין וחשבון בהתאם לנתונים שהתקבלו
באותה שנה לפי סעיף קטן (ה) באשר לייצוג הולם בקרב עובדי
העיריות".
תיקון פקודת
המועצות המקומיות
 -מס' 61

.3

בפקודת המועצות המקומיות5 ,בסעיף 34א ,אחרי "171א ",יבוא "173ב.",

תיקון חוק שוויון
ההזדמנויות
בעבודה  -מס' 16

.4

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח1988- ,6בתוספת ,אחרי פרט  9יבוא:
" 	.10סעיפים 50א50 ,ב ו–60ב לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-.7
 	.11סעיף 173ב לפקודת העיריות ,לרבות כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת המועצות
המקומיות".
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