
 2021דוח פומבי לשנת 

  שכר שווה לעובדת ולעובד 
  

  .2022ביוני,  1תאריך הוצאת הדוח:  

  .פוטומיין בע"משם מקום העבודה: 

  . טק -היי ענף הפעילות: 

  

  :2021נתונים לשנת 

 . קבוצות 5, כאשר בפילוח זה יש ודרג חטיבהפילוח העובדים במקום העבודה נעשה על פי  . 1
  

 : לדוח זה) 5(ראה גם סעיף   פערי השכר בין גברים לנשים בקבוצות השונותטבלה המציגה את אחוז להלן  . 2
  ) כאשר פער השכר הוא לטובת הגברים, וסימן פלוס (+) כאשר פער השכר הוא לטובת הנשים - בטבלה להלן מוצג הסימן מינוס (

  

   קבוצה 

אחוז פערי השכר הממוצע  
בין כל העובדות   *לחודש

לכל העובדים המועסקים/ות  
    אצל המעסיק

אחוזי פערי השכר הממוצע  
בין   *לחודש למשרה חלקית 

העובדות לעובדים  
המועסקים/ות אצל  

    המעסיק 

אחוז פערי השכר הממוצע  
לחודש למשרה מלאה בין  

העובדות לעובדים  
  המועסקים/ות אצל המעסיק 

חלקיות  
העסקה  
ממוצעת  

אצל  
שכר   המעסיק 

קובע 
  לפיצויים 

שכר 
  ברוטו 

שכר 
ברוטו 

הפקדות  ו
  מעסיק 

שכר 
קובע 

  לפיצויים 

שכר 
  ברוטו 

שכר 
ברוטו 

הפקדות  ו
  מעסיק 

שכר 
קובע 

  לפיצויים 

שכר 
  ברוטו 

שכר 
ברוטו 

הפקדות  ו
  מעסיק 

  100%  +  0%  +  0%  +  0%        +  0%  +  0%  +  0%  א
  50%  --  --  --  --  --  --  --  --  --  ב
  98%  -  4%  -  4%  -  4%  --  --  --  +  2%  +  3%  +  0%  ג
  81%  +  41%  +   39%  +   40%  +  0%  +  0%  +  0%  +  8%  +  8%  +  9%  ד
  100%  +  4%  +  1%  +  3%        +  4%  +  1%  +  3%  ה
  .מנורמל למשרה מלאה ושנת עבודה מלאה      * 

  ) בטבלה לעיל מייצג קבוצה אשר כוללת רק נשים או רק גברים.--הסימון (    ** 
  מצב בו אין עובדים במשרה מלאה או במשרה חלקית. תיבות ריקות מייצגות    *** 

  **** אחוז פערי השכר חושב לפי ההפרש בין ממוצע השכר של עובדות לבין ממוצע השכר של עובדי  
  ביחס לממוצע הקבוצה.  החברה,         

  

   



  
  5(ראה גם סעיף   העבודהאחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום  . 3

 : לדוח זה)
 

 קבוצה 
שיעור העובדים/ות המועסקים/ות ששכרם נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום  

    העבודה
  עובדות  עובדים 

  0%  0%  א
  --  --  ב
  27%  27%  ג
  33%  11%  ד
  20%  20%  ה

  .מנורמל למשרה מלאה ושנת עבודה מלאה     *
  בטבלה לעיל מייצג קבוצה אשר כוללת רק נשים. ) --הסימון (  ** 

 . הרלוונטית *** השיעור חושב ביחס לכלל העובדים והעובדות בקבוצה

  

 : לדוח זה) 5(ראה גם סעיף ח הסכם או הסדרו אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכ . 4
  

 קבוצה 
    לשכר המינימום מכוח הסכם או הסדרשיעור העובדים/ות המועסקים/ות שמשולמת להם/ן השלמה 

  עובדות  עובדים 
  0%  0%  א
  0%  0%  ב
  0%  0%  ג
  0%  0%  ד
  0%  0%  ה

  

 : נתונים נוספים . 5
  

  כוללות רק עובדים ועובדות במשרה מלאה. ' ה-ו קבוצות א' 
  כוללת רק עובדות.  קבוצה ב' 
  עובדים. 22%-עובדות ו 78%- מורכבת מ קבוצה ד' 

  

  

  


