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תוכן החוק
עמ'
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הפניה :לענין הגנה על מתלונן לפי החוק
שכאן ,ראה בסעיף  6לחוק שוויון
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בפרק  10.22לקובץ.
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 .1חוק זה נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל
גמול אחר בקשר לעבודה.2
 .2עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק 3באותו מקום עבודה ,זכאים לשכר
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ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
ראה פסיקה לענין זה ,בהמשך הפרק תחת הכותרת "הגדרת 'שכר' וכל גמול בקשר לעבודה".
המילה "מעביד" ,כאן ובהמשך הסעיף ,הוחלפה על ידי המילה "מעסיק" ,בס"ח ,2459
התשע"ד ,עמ' .600
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