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 2021לשנת  פומבידוח 

 1996-לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו (ד )ב6בהתאם לסעיף 

 2022ביוני  1: הדו"חהוצאת תאריך 
 "( החברה") כרמית תעשיות ממתקים בע"מ: מקום העבודהשם 

 תעשייה : הפעילות ףענ
 
, כאשר בפילוח  חברהלמדרג ההיררכי בו   בעלי מאפיינים דומים  תחומי עיסוקלפי  נעשה    במקום העבודה  פילוח הנתונים .1

 קבוצות.   11זה יש 
 

יפורטו   .2 מעסיק(    +  למס ברוטו שכר)  הממוצע השכר פערי בדבר באחוזים נתוניםלהלן   ות/העובדים  שלהפקדות 
 :העובדים פילוח לפי רה,חבה  אצל ות /המועסקים
 

קבוצת 
העובדים 

 בפילוח

אחוז פערי השכר  
הממוצע לחודש בין  

העובדות לכל   כל
העובדים 
  צלאהמועסקים/ות 

 החברה 

  אחוזי פערי השכר 
  הממוצע לחודש למשרה

  חלקית בין העובדות
 לעובדים המועסקים/ות

 החברה אצל 

  אחוזי פערי השכר 
הממוצע לחודש  

בין   מלאה למשרה
לעובדים  העובדות

אצל   המועסקים/ות
 החברה 

  חלקיות
 העסקה

ממוצעת 
 החברה  אצל

 

 *-- ה א'קבוצ

 לא רלוונטי. 

--* 

 לא רלוונטי. 

 - 11.2% - 11.2% ה ב'קבוצ
 32.1% 32.1% ה ג'קבוצ
 - 0.4% - 0.4% ה ד'קבוצ
 * *-19.6% * * - 19.6% ה ה'קבוצ
 ***-- *** -- ה ו' קבוצ

 *-- *-- 'קבוצה ז
 - 2.7% - 2.7% 'קבוצה ח
 ***-- ***-- 'קבוצה ט
 12.8% 12.8% 'קבוצה י

 8.2% 8.2% 'קבוצה יא
 ברובריקה זו לא פורטו פערי השכר וזאת מטעמים של צנעת הפרט והגנה על הפרטיות.  *
 . קידים בקבוצהבשל מהות ואופי התפהפערים עשויים לנבוע בקבוצה זו מובהר כי  **

 ***קבוצה הומוגנית. 
 

 :נוספים ערות ודגשיםה

 מנורמל למשרה מלאה ושנת עבודה מלאה. אחוז פערי השכר  .א
 .  וכן הפקדות המעסיק, במצטבר  הכנסה מוצג בדוח הינו השכר ברוטו למסההשכר  .ב
( מסמל פער לטובת גברים ואילו הסימון פלוס )+( מסמל פער לטובת  -, הסימון מינוס )הממוצע השכר  פערי אחוזב .ג

 . נשים
 .  חברהוזאת מן הטעם שאין לעובדים אלו תפקיד מקביל/דומה ב זה  לא נכללו בדיווח חברה מספר עובדים ב .ד

 
יפורטו   .3 מלאה    אחוזבדבר   נתוניםלהלן  למשרה  לחודש  הממוצע  מהשכר  נמוך  ששכרם  המועסקים/ות  העובדים/ות 

 : פילוח העובדיםלפי  במקום העבודה  
 

קבוצת העובדים 
 בפילוח

מועסקים/ות ההעובדים/ות אחוז 
 ששכרם נמוך מהשכר הממוצע
לחודש למשרה מלאה במקום 

 עובדים - עבודהה

מועסקים/ות ששכרם ההעובדים/ות  אחוז
לחודש למשרה   נמוך מהשכר הממוצע

 עובדות - עבודההמלאה במקום 

 0% 60% ה א'קבוצ
 43% 14% ה ב'קבוצ
 10% 40% ה ג'קבוצ

http://www.carmit.co.il/
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קבוצת העובדים 
 בפילוח

מועסקים/ות ההעובדים/ות אחוז 
 ששכרם נמוך מהשכר הממוצע
לחודש למשרה מלאה במקום 

 עובדים - עבודהה

מועסקים/ות ששכרם ההעובדים/ות  אחוז
לחודש למשרה   נמוך מהשכר הממוצע

 עובדות - עבודההמלאה במקום 

 40% 15% ה ד'קבוצ
 47% 29% ה ה'קבוצ
 45% 0% ה ו' קבוצ

 54% 8% קבוצה ז'
 25% 30% קבוצה ח'
 0% 72% קבוצה ט'
 14% 14% קבוצה י'

 25% 38% קבוצה יא'
 

אין   – אחוז העובדות והעובדים שמשולמת להן/ם השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר, לפי הפילוח שלעיל .4
 .עובדות ו/או עובדים שמשולמת להם השלמה כאמור

http://www.carmit.co.il/

