
 
 

 2021לשנת  פומבידוח 
 1996-( לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ודב)6בהתאם לסעיף 

 אפי נכסים בע"מ : שם המעסיק
 1.6.2022: תאריך הדו"ח
 נדל"ן  : ענפי הפעילות

   .לצורך דוח זה פולחו הקבוצות לפי דרג ניהולי בחברה :העובדיםאופן פילוח 
 3: בפילוחמספר הקבוצות 

 
יפורטו   .1 מעסיק  +  למס ברוטו שכר)  הממוצע השכר פערי בדבר באחוזים נתוניםלהלן   ות/העובדים  של(  הפקדות 

  :העובדים פילוח לפי המעסיק  אצל ות /המועסקים
קבוצת 

העובדים 
 בפילוח

אחוז פערי  
השכר הממוצע  

  לחודש בין כל
העובדות לכל  

העובדים 
המועסקים/ות 

 בחברה 

  השכר אחוזי פערי 
הממוצע לחודש  

חלקית בין   למשרה
לעובדים  העובדות

 המועסקים/ות
 בחברה 

  אחוזי פערי השכר 
הממוצע לחודש  

בין   מלאה למשרה
לעובדים  העובדות

 המועסקים/ות
 בחברה 

  חלקיות
 העסקה

ממוצעת 
 בחברה 

 

 הבהרות

מיוחס  זניח הפער ה 100% ( -)0.5% לא רלוונטי  ( -)0.5% א'ה קבוצ
בוותק  להבדלים 

ולהגדרות התפקיד  
 . השונים

בין העובדים   הפער 100% ( -)28% לא רלוונטי  ( -)28% ב'ה קבוצ
מיוחס להבדלים   לעובדות

בוותק ולהגדרות  
 . התפקידים השונים

אין פערים   ג'ה קבוצ
 מגדריים  

הקבוצה מורכבת ממגדר   100% אין פערים מגדריים  לא רלוונטי 
 .אחד

 

 :נוספים הערות ודגשים

 נכון למועד הדיווח אין בחברה משרות חלקיות;  .א
 שנת עבודה מלאה.  למנורמל אחוז פערי השכר  .ב
 .  הפקדות המעסיקבתוספת  הכנסה מוצג בדוח הינו השכר ברוטו למסההשכר  .ג
לטובת  ( מסמל פער לטובת גברים ואילו הסימון פלוס )+( מסמל פער  -, הסימון מינוס )הממוצע השכר  פערי אחוזב .ד

   .נשים
 הפערים בין העובדים לעובדות מיוחסים להבדלים בוותק ולהגדרות התפקידים השונים. .ה
 . לא נמצאו נשים ו/או גברים להם משולמת השלמה לשכר המינימום מכוח הסכם או הסדרנכון למועד הדוח  .ו

 
נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה    ן/שיעור העובדים/ות המועסקים/ות ששכרםבדבר   נתוניםלהלן יפורטו   .2

 : )לפי הפילוח שנבחר ולפי מגדר( בחברה
 

קבוצת 
העובדים 

 בפילוח

שיעור העובדים/ות 
מועסקים/ות ה

נמוך  ן/ששכרם
  מהשכר הממוצע
לחודש למשרה  
מלאה במקום  

 עובדים - עבודהה

שיעור העובדים/ות 
מועסקים/ות ה

נמוך מהשכר   ן/ששכרם
לחודש   הממוצע

למשרה מלאה במקום  
 עובדות - עבודהה

שיעור העובדים/ות 
 המועסקים/ות

שמשולמת להם/ן  
לשכר   השלמה

המינימום מכוח הסכם  
 עובדים  - או הסדר

שיעור העובדים/ות 
שמשולמת   המועסקים/ות

לשכר   להם/ן השלמה
המינימום מכוח הסכם או  

 עובדות - הסדר

 - - 60% 50% א'ה קבוצ
 - - 38% 66% ב'ה קבוצ
 - - 0% 67% ה ג' קבוצ

 :נוספים הערות ודגשים

 . לא נמצאו נשים ו/או גברים להם משולמת השלמה לשכר המינימום מכוח הסכם או הסדר הדוח למועד  נכון

 


