
קבוצה' מס
פערי שכר קובע % 

לפיצויים למשרה מלאה

פערי שכר ברוטו % 

למשרה מלאה

פערי שכר % 

עלויות + ברוטו 

מעסיק למשרה 

מלאה

אחוז 

משרה 

ממוצע 

לקבוצה

הערות וביאורים

פערי השכר הם פועל יוצא של שנות וותק ותחומי אחריות100%(+) 8%(+) 10%(+) 12.5%

קבוצה חד מגדרית *****2

ד בתעריף גבוה וללא זכאות לפנסיה"מ עובדת בחל"עובד נקלט כמ41%(-) 5%(+) 14%(+) 311%

קבוצה חד מגדרית *****4

קבוצה חד מגדרית *****5

קבוצה חד מגדרית *****6

קבוצה חד מגדרית *****7

קבוצה חד מגדרית *****8

קבוצה חד מגדרית *****9

קבוצה חד מגדרית *****10

11020% (-)11% (-)98%

123.5% (-)06.5% (+)61%

קבוצה חד מגדרית *****13

1417.5% (-)17.5% (-)21.5% (-)81%

152% (-)2% (-)10.5% (-)32%

קבוצה חד מגדרית *****16

קבוצה חד מגדרית *****17

182.5% (-)6.5% (-)10% (-)10%

קבוצה חד מגדרית *****19

2012.5% (-)15.5% (-)16% (-)6%

2115% (-)18% (-)18% (-)8%

קבוצה חד מגדרית *****22

קבוצה חד מגדרית *****23

2413% (+)6% (+)4% (+)20%

קבוצה חד מגדרית *****25

קבוצה חד מגדרית *****26

קבוצה חד מגדרית *****27

** ביאורים בהמשך28

292% (-)2% (-)2.5% (-)41%

*** ביאורים בהמשך30

קבוצה חד מגדרית *****31

670 = 2021כלל העובדים לשנת 

כ כמות העובדים במפעל"סה

110

אחוז

16.50%

המכתיב מראש את אופן התשלום " קול קורא"פסח וחנוכה אשר לגביהם התקבל , המדובר בקבוצת עובדים שהועסקה בקייטנות הקיץ28קבוצה **

.(...'סייעת וכד, מדריך, פרח הוראה, מורה)ת /ת העובד/ההבדל היחיד הוא במקצוע אותו ממלא. ואיננו מבחין בין מגדרים

שכאמור , כך שמראש לא ניתן לבצע השוואה. המדובר בקבוצת עובדים המקבלים שכרם בהתאם לכמות התלמידים שנרשמו לחוגם30קבוצה ***

.תשקף תוצאה שונה שתתייחס לכמות הנרשמים ולעלויות החוגים

.בנתוני השכר לא נמצאו עובדים אשר שולמה להם השלמה לשכר מינימום

ביאורים 

כ כמות העובדות במפעל"סה

560

חוק שכר שווה לעובדת ועובד - 2021דווח פומבי לשנת 

אחוז

83.50%

אנו מאמינים ששוויון בין המינים הוא ערך חשוב המאפשר לכל עובדת ועובד לממש . סים אילת חותרים לשוויון מגדרי"אנו בחברה למוסדות חינוך ותרבות ברשת המתנ

.את הפוטנציאל האישי והמקצועי שלהם

 0-  משקפים יתרון לעובדים בחברה בעוד שערכים הקטנים מ0-ערכים הגדולים מ. י קבוצות מקצועיות"אנו מתכבדים להציג בפניכם את הניתוח המגדרי שנעשה עפ

.משקפים יתרון לעובדות

.ח שלפניכם"או הקבוצות שלא נלקחו בחשבון הדו/ב עמודת ביאורים המסבירה את הפערים ו"מצ, לנוחיותכם
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