חוק שכר שווה – דוח פומבי לשנת 2021
בהתאם להוראות סעיף (6ב) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו1996-
שם מקום העבודה :חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

תאריך הוצאת הדוח 1 :ביוני 2022

ענף הפעילות :נדל"ן

מספר העובדים והעובדים במקום העבודה51 :

דגשים חשובים בקשר עם דוח זה:

.1

דוח זה מפורסם בהתאם להוראות סעיף 6ב(ב) בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד המחייב חברות ציבוריות
לפרסם דוח כאמור ,ללא כל קשר למספר המועסקים בהן ,בעוד שהחיוב בפרסום על ידי חברות אחרות הוא
רק לכאלה שמעסיקות לפחות  518עובדים.

.2

בהכשרת הישוב הועסקו ביום  31בדצמבר  51 ,2021עובדות ועובדים בלבד ,ובדרך כלל ,אין עובד או
עובדת העוסקים באותה עבודה ,אפילו אם לצרכיי דוח זה סווגו לאותה קבוצה.

.3

בהתאם לחוק ,על החברה להציג את הנתונים בפילוח לקבוצות ,והחברה מצאה כי פילוח ליותר משתי קבוצות
יוביל לכך שהקבוצות תהיינה קטנות מכדי לאפשר לבצע השוואה כלשהי.

.4

מובהר כי בשל מספר העובדים המצומצם בחברה ,ובהתאם לתרבות הארגונית הנהוגה בחברה לאורך שנים,
פילוח עובדים לקבוצות כלשהן אינו נחוץ לשום צורך ניהולי או אחר .בהתאם לכך ,הפילוח נעשה אך ורק
לצורך עמידה בדרישות החוק ,ואין לייחס לו משמעות אחרת כלשהי.

.5

גם כך ,כל אחת מן הקבוצות מונה מספר עובדות ועובדים הנמוך משמעותית מן המינימום הנדרש לצורך
שימוש בכלים סטטיסטיים .לעובדה זו יש השפעה מהותית על תוצאות הניתוח שבדוח והיכולת להסיק
מהן מסקנות כלשהן.

פילוח הנתונים נעשה על פי "שכר קובע לפיצויים" עבור עובדות ועובדים אשר התקיימו עימם יחסי עובד-מעסיק,
ביום  ,31/12/2021כאשר בפילוח זה יש שתי קבוצות.
קבוצה 1 #

קבוצה 2 #

קבוצת הפילוח:

-6%

-11%

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין עובדות ועובדים במשרה חלקית

---

---

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין עובדות ועובדים במשרה מלאה

-6%

-12%

חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

96%

98%

אחוז העובדות והעובדים ששכרן/ם נמוך מהשכר הממוצע לחודש

עובדות ;50%

עובדות ;78%

למשרה מלאה במקום העבודה

עובדים 67%

עובדים 40%

0%

0%

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כלל העובדות והעובדים

אחוז העובדות והעובדים שמשולמת להן/ם השלמה לשכר המינימום
מכוח הסכם או הסדר

