
דוח פומבי לתקופה 2021

תאריך הוצאת הדו”ח:שם מקום העבודה:
yes2022 26 מאי

מספר הגברים והנשים במקום העבודה:ענף הפעילות:
1,475אחר

כאשר בפילוח זה יש 14 קבוצות. חברה - פילוח 1 פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי 

קבוצות פילוח

12345678

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק

8% +8%0% -1% -3% -7% +6% -9% +שכר קובע לפיצויים

8% -2% +9% -3% -5% -3% +12% -5% +שכר ברוטו

5% -2% +8% -3% -5% -3% +12% -8% +שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

------------------------שכר קובע לפיצויים

------------------------שכר ברוטו

------------------------שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק

5% +8%0% -1% -3% -5% +6% -9% +שכר קובע לפיצויים

8% -2% +9% -3% -5% -1% +12% -5% +שכר ברוטו

5% -2% +8% -3% -5% -1% +12% -8% +שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים, הפער באחוזים מופיע כפער שלילי עם סימן מינוס )-(; כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים הפער באחוזים מופיע כחיובי עם סימן פלוס )+(

100%100%97%100%100%100%100%100%חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

אחוז הנשים והגברים שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח אחוז הגברים והנשים ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה
הסכם או הסדר, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין: מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:
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הופק במערכת צבירןהשוואות השכר נעשו כשהן מנורמלות )כלומר, מחושבות בהתאם( למשרה מלאה ולשנת עבודה מלאה. עם זאת, המשקל של עובדים/ות שעבדו חלק מהשנה בחישוב הוא נמוך יותר

עמוד 1 מתוך 2



דוח פומבי לתקופה 2021

תאריך הוצאת הדו”ח:שם מקום העבודה:
yes2022 26 מאי

מספר הגברים והנשים במקום העבודה:ענף הפעילות:
1,475אחר

כאשר בפילוח זה יש 14 קבוצות. חברה - פילוח 1 פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי 

קבוצות פילוח

91011121314

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק

---9% -9% +20% -0%---שכר קובע לפיצויים

---10% -3% -23% -0%---שכר ברוטו

---10% -1% -22% -0%---שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

------9% +27% -0%---שכר קובע לפיצויים

------3% -23% -0%---שכר ברוטו

------1% -22% -0%---שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק

---9% -6% +27% -------שכר קובע לפיצויים

---10% -1% -26% -------שכר ברוטו

---10% -2% -26% -------שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים, הפער באחוזים מופיע כפער שלילי עם סימן מינוס )-(; כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים הפער באחוזים מופיע כחיובי עם סימן פלוס )+(

---20%85%71%100%---חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

אחוז הנשים והגברים שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח אחוז הגברים והנשים ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה
הסכם או הסדר, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין: מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:
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הופק במערכת צבירןהשוואות השכר נעשו כשהן מנורמלות )כלומר, מחושבות בהתאם( למשרה מלאה ולשנת עבודה מלאה. עם זאת, המשקל של עובדים/ות שעבדו חלק מהשנה בחישוב הוא נמוך יותר

עמוד 2 מתוך 2


