
שם מקום העבודה

ענף פעילות

ות במקום העבודה/מספר העובדים

(הקבוצות בפילוח' מס) קבוצות    17      כאשר בפילוח זה יש  מחלקות והגדרות תפקידפילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי 

 ,אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית , (משרה חלקית+ משרה מלאה  )אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כול העובדים  תת פילוח בוחן את

ואחוז פערי השכר הממוצע למשרה מלאה

.מלאה במקום העבודה,  הפקדות המעסיק+ שכר ברוטו , שכר ברוטו,  פילוחי קבוצות אלו נבדק ממוצע פערי השכר הקובע לפיצויים3בכול 

חלקיות העסקה ואחוזי העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה

.מ לא לפגוע בצנעת הפרט"לחוק נקבע כי ניתוח הנתונים יהיה כזה שלא יאפשר זיהוי של עובדים בפרסום דוח פומבי ע ('ד) 2בהתאם לסעיף 

:(קריטריונים)תנאי סף לכניסה לניתוח 

. עובדים6 (נשים+ גברים )גודל קבוצה מינימלי של כל קבוצה 

.מבלי יכולת זיהויו של עובד מסוים– וזאת על מנת לשמור על פרטיות העובדים .  עובדים3= גברים מינימלי בקבוצה / נשים ' מס

חלקיות העסקה 

ממוצעת לקבוצה

שכר ברוטושכר קובע לפיצויים
+ שכר שרוטו 

הפקדות מעסיק
שכר ברוטושכר קובע לפיצויים

+ שכר שרוטו 

הפקדות מעסיק
שכר ברוטושכר קובע לפיצויים

+ שכר שרוטו 

הפקדות מעסיק

36%15%-36%-34%-20%16%16%י

5%6%5%18%14%14%8%-יא

17%6%-16%-23%-1%1%1%-יב

13%10%-13%-11%-8%-8%-12%-יג

41%0%0%-39%8%7%-יז

קבוצת 

פילוח

תקין- מכאן שישנם פערים בעקבות גובה ההכנסות , (המשתנה)י מספר משתתפים ועלות החוג "השכר מחושב עפי

תקין- מכאן שישנם פערים בעקבות גובה ההכנסות , (המשתנה)י מספר משתתפים ועלות החוג "השכר מחושב עפיא

תקין- ניסיון ואחריות מקצועית של העובדים וכן תקצוב חיצוני לתחום מסויים ,הפערים נובעים מוותק יב

תקין- י מספר המשתתפים בפועל בכל חודש לכל עובד "השכר מחושב עפיג

תקין- ת /לכל פרוייקט תקצוב ותמחור שונה ומכאן נגזר השכר לעובד. על סמך פרוייקטים, בקבוצה זו העובדים הינם ארעייםיז

 בין כל משרה מלאהאחוז פערי השכר הממוצע לחודש ל

העובדות לעובדים המועסקים ללא ציון )קבוצות בפילוח 

(שם הקבוצה

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים 

המועסקים

 בין כל משרה חלקיתאחוז פערי השכר הממוצע לחודש ל

העובדות לעובדים המועסקים

ס קדימה צורן"מתנ- חברת מוסדות חינוך 

חינוך ותרבות

422

:פירוט והסברים נוספים המסבירים את פערי השכר בין עובדים ועובדות בקבוצות הפילוח

2021דוח פומבי לשנת 



נשיםגבריםקבוצה בפילוח
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נשיםגבריםקבוצה בפילוח
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(נשים בקבוצה/  גברים 3-פחות מ): לא עומדים בתנאים

חד מגדרי: לא עומדים בתנאים

:קבוצות שאינן נכללות בפילוח






