
 

 

 

 

 

 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק

 "החברה" 

 

 2021לשנת  ומבידוח פערי שכר פ
 

 2022במאי  24: תאריך הוצאת הדו"ח

 

 פיתוח, מכירה ותחזוקה של פתרונות רובוטיים לניקוי לוחות סולאריים ענף הפעילות: 

   1021 מספר העובדים/ות במקום העבודה:

 קבוצות.   4, כאשר בפילוח זה יש דירוג מנהליפילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי 

 

 : הגדרות

שכר קובע  

 לפיצויים

 ;  1963-כמשמעו בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג -

למסמך ההנחיות. במידה והשכר מכיל    3.2ברוטו למס הכנסה, בהתאם לאמור בסעיף   - שכר ברוטו 

 תגמול הוני, יש להכלילו ברמת שכר זו; 

שכר ברוטו  

+ הפקדות  

 מעסיק

ביטוח   - גמל,  (לקופות  לתגמולים  המעסיק  הפקדות  בצירוף  הכנסה,  למס  ברוטו 

בון פיצויי פיטורין  מנהלים, אובדן כושר עבודה), הפקדות המעסיק השוטפות על חש

והפקדות לקרן השתלמות מתחת לתקרת המס. למען הסר ספק, אין להציג תשלומי  

 מעסיק בגין ביטוח לאומי ומס שכר (היכן שרלוונטי);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  31  ונכללו בדו"ח. מצבת עובדי החברה ליום  2021שסיימו את ההעסקתם במהלך שנת  עובדים  גם  מספר העובדים הנ"ל כולל    1

 נתוני הדו"ח אינם כוללים את עובדי החברה בחו"ל, אשר אינם תושבי ישראל.   עובדים. 75, עמדה על 2021בדצמבר 
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 השכר הממוצע למשרה מלאה (בש"ח)   

שכר ברוטו + הפקדות   שכר ברוטו  שכר קובע לפיצויים  מין מדרג היררכי 
 מעסיק 

 הנהלה בכירה
 55,952 47,564 39,875 זכר 

 62,809 53,651 40,917 נקבה 
 11%- 11%- 3%-  % פערי השכר בין העובדים לעובדות 

 מנהלי/ות צוותים 
 46,299 39,970 34,333 זכר 

 41,094 33,261 33,000 נקבה 
 13% 20% 4%  % פערי השכר בין העובדים לעובדות 

 זוטרים/ות  מנהלים/ות
 31,530 26,167 24,978 זכר 

 30,069 25,104 23,300 נקבה 
 5% 4% 7%  % פערי השכר בין העובדים לעובדות 

 עובדים/ות 
 18,337 15,603 13,318 זכר 

 21,042 18,108 14,058 נקבה 
 13%- 14%- 5%-  % פערי השכר בין העובדים לעובדות 

 

 (בש"ח) השכר הממוצע למשרה חלקית   
שכר ברוטו + הפקדות   שכר ברוטו  שכר קובע לפיצויים  מין מדרג היררכי 

 מעסיק 

 6,198 5,541 4,847 זכר  עובדים/ות 
 8,623 7,469 6,382 נקבה 

 28%- 26%- 24%-  % פערי השכר בין העובדים לעובדות 
 

 

העבודה, לפי אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום   .1

 הפילוח שנבחר (ללא ציון כינוי קבוצות העובדים/ות במקום העבודה), בהתייחסות לפי מין: 

 ;0 -; עובדות 8 -עובדים  .1.1

 הסברים לפערי שכר:  .2

לשנת  הפערים    .2.1 צוותים  מנהלי/ות  בחברה  ממנעד  נבעו    2021בקבוצת  הקיימים  במקצועות 

(למשל: מהנדסי/ות תוכנה זו  עובדים/ות  ורכש) ,  בשכבת  לוגיסטיקה    מנהלי/ות פרויקטים, 

  2021ואשר, בהתאם לרמות השכר המקובלות בשוק, ישנם פערי שכר מובנים ביניהם. בשנת 

   נצפה הפער המתואר לעיל.  בקבוצת הנדסת התוכנה ועל כןצוות  החברה לא העסיקה מנהלות  

  

 


