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25/05/2022תאריך הוצאת הדו"ח:   

 שם מקום העבודה: אורה סמארט אייר בע"מ 

 ענף הפעילות: הייטק 

 
 .קבוצות 11 כאשר בפילוח זה ישדרגות העובדים/ות בחברה  לפי פי מחלקות ופילוח הנתונים במקום העבודה נעשה ל .1

 ת: לנשים בקבוצות העובדים השונולהלן נתונים בדבר אחוזי פערי השכר בין גברים  .2

  

העסקה חלקיות  
בקבוצה  ממוצעת  

למשרה לחודש הממוצע השכר פערי אחוז  
לעובדים העובדות בין מלאה  

המעסיק  אצל ות/המועסקים  

למשרה לחודש הממוצע השכר פערי אחוז  
לעובדים העובדות בין חלקית  

המעסיק  אצל ות/המועסקים  

  כלאחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין 
העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל 

 קבוצות המעסיק
 בפילוח

 שכר ברוטו  שכר ברוטו  שכר ברוטו 

 א 0% 0% 0% 100%
100% -11.7% 

 
 ב 11.7%- 0%

83% -30.92% 
.9 

0% 43.38-  ג %
 0%   0%  ד 0% 0% 0% 100%
 ה 0% 0% 0% 100%

 ו 0% 0% 0% 65%

 ז 0% 0% 0% 100%

 ח 0.1% 0% 0.1% 100%

 ט 9.47% 0% 1.76% 95%

 י 0% 0% 0% 100%

 יא 21.35% 0% 21.35% 100%
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 : לפי הפילוח שנבחר בהתייחסות לפי מין , אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה .3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:   אחוז העובדים/ות .4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (א) עובדים: - עובדות: 0%
 (ב) עובדים: 25% עובדות: 100%
 (ג) עובדים: 0% עובדות: 100%
 )ד( עובדים: - עובדות: 50%

 )ה(  עובדים: 0% עובדות: -
 )ו(  עובדים: - עובדות: 0%
 )ז(  עובדים: - עובדות: 0%

 )ח(  עובדים: 67% עובדות: 67%
 )ט(  עובדים: 25% עובדות: 0%

 )י(  עובדים: 75% עובדות: -
 )יא(  עובדים: 100% עובדות: 0%

 

 (א) עובדים: - עובדות: 0%
 (ב) עובדים: 0% עובדות: 0%
 (ג) עובדים: 0% עובדות: 0%
 )ד( עובדים: - עובדות: 0%

 )ה(  עובדים: 0% עובדות: -
 )ו(  עובדים: - עובדות: 0%
 )ז(  עובדים: - עובדות: 0%
 )ח(  עובדים: 0% עובדות: 0%
 )ט(  עובדים: 0% עובדות: 0%

 )י(  עובדים: 0% עובדות: -
 )יא(  עובדים: 0% עובדות: 0%
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 להלן נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדים ועובדות: .5

עובדים )מספר זה כולל עובדים שכבר לא מועסקים בחברה(, החברה הינה חברה צומחת אשר המחלקות  שלושים ושלושה  2021החברה העסיקה בכל שנת 
 שלה לעיתים כוללות עובד/עובדת יחידים ולעיתים מספר עובדים/עובדות אשר אינו עולה על שישה בקבוצה.

 ז' כוללות נשים בלבד.-קבוצות א',ד',ו', ו 

 בלבד.י' כוללות גברים -קבוצות ה' ו 

 בקבוצה ג' שליש מהעובדים/ות מועסקים על פי שכר שעתי בניגוד לשאר המועסקים בקבוצה. 

  


