
29/05/2022תאריך הדוח: 
רפואהענף הפעילות:

7מספ' עובדים/ות:

פילוח העובדים במקום העבודה נעשה על פי משרות עבודה כאשר בפילוח זה יש שתי קבוצות

שכר ברוטואחוז משרהחודשי העסקהשעות עבודהמיןת.זעובד
נרמול למשרה 

מלאה
שכר קובע 
לפיצויים

נרמול 
למשרה 
מלאה

שכר 
ברוטו+הפקדות 

מעסיק

נרמול למשרה 
מלאה

פער באחוזים         18,423            1,046       16,380           930            16,380                          6260.06930זכר125546227
40.75%-         12,508            4,103       11,118        3,647            11,118                       59.710.333,647נקבה241153727
         14,399               322       12,477           279            12,835                          44.8110.02287נקבה315716947
         13,290          13,290       11,800      11,800            11,971                     145681.0011,971נקבה448077879
אחוז הנשים מכלל העובדים המשתכרות פחות מהממוצע         10,433            8,274         9,196        7,293              9,283                       86660.797,362נקבה529611902
42.86%-           6,370            2,275         6,370        2,275              6,370                       45570.362,275נקבה6342636677
           7,463            3,914         6,477        3,397              6,653                       477.350.523,489נקבה739434766

74,610            73,818       82,887         
41%41.56%41.68%אחוז פער בין זכר לנקבה:

פילוח עפ"י משרות:
אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל המעסיק במשרה רגילה 

שכר ברוטואחוז משרהחודשי העסקהשעות עבודהמיןת.זשם
נרמול למשרה 

מלאה

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 
קבוצה לפני 

נרמול

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 

קבוצה לאחר 
נרמול

שכר קובע 
לפיצויים

נרמול למשרה 
מלאה

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 
קבוצה לפני 

נרמול

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 

קבוצה לאחר 
נרמול

שכר ברוטו+הפקדות מעסיק 
(גמל,השתלמות ופנסיה)

נרמול 
למשרה מלאה

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 
קבוצה לפני 

נרמול

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 

קבוצה לאחר 
נרמול

59.710.333,64711,1183,64711,1184,10312,508נקבה41153727קבוצה א
44.8110.0228712,83527912,46832214,399נקבה15716947קבוצה א
86660.797,3629,2837,2939,1968,27410,433נקבה29611902קבוצה א
45570.362,2756,3702,2756,3702,2756,370נקבה342636677קבוצה א
477.350.523,4896,6533,3976,4773,9147,463נקבה39434766קבוצה א

3017,061                     46,259            45,628         51,173       
100.00%100.00%100.00%אחוז פער בין זכר לנקבה:

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל המעסיק במשרה ניהולית 

שכר ברוטואחוז משרהחודשי העסקהשעות עבודהמיןת.זשם
נרמול למשרה 

מלאה

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 
קבוצה לפני 

נרמול

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 

קבוצה לאחר 
נרמול

שכר קובע 
לפיצויים

נרמול למשרה 
מלאה

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 
קבוצה לפני 

נרמול

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 

קבוצה לאחר 
נרמול

שכר ברוטו+הפקדות מעסיק 
(גמל,השתלמות ופנסיה)

נרמול 
למשרה מלאה

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 
קבוצה לפני 

נרמול

שכר ממוצע 
בפילוח לפי 

קבוצה לאחר 
נרמול

       18,423                                              1,046         16,380               930            16,380                          6260.06930זכר25546227קבוצה ב
       13,290                                            13,290         11,800          11,800            11,971                     145681.0011,971נקבה48077879קבוצה ב

1428,351            28,180         31,713       
27.86%-27.96%-26.92%-אחוז פער בין זכר לנקבה:

.

נקבהזכר
60.00%-פילוח עובדים קבוצה א
--פילוח עובדים קבוצה ב

     10,659ממוצע כללי
3מס' המשתכרים פחות מהממוצע

       7,435ממוצע שכר המשתכרים פחות מהמוצע 

10551שכר ממוצע במשק

אחוז הגברים מכלל העובדים המשתכרים פחות מהממוצע
42.86%

סיכום:

0.00%

 אחוז העובדים ששכרם נמוך מהממוצע לפי פילוח

שכר ממוצע גברים למשרה מלאה

מס' הגברים המשתכרים פחות מהממוצע במשק

ממוצע השכר של המשתכרים מתחת לממוצע

שכר ממוצע נשים למשרה מלאה

מס' הנשים המשתכרות פחות מהממוצע במשק

ממוצע השכר של המשתכרות מתחת לממוצע

0

16,380                                                                  9,705                                                                   

3

דוח פומבי לשנת 2021 -העמותה הישראלית לאטופיק דרמטיטיס מס' 580592822                                                             

3,09310,514

7,239        13,861       7,141       13,763        8,043      15,490        

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל המעסיק מול השכר ההמוצע במשק

2,8129,5292,7799,347

7,435                                                                   0


