
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - נתוני 2021

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ הנה חברת התחבורה הציבורית הפרטית מהגדולות בישראל 
ומהוותיקות שבהן והנה המפעילה המובילה בגוש דן מזה קרוב ל-75 שנים. 

לצד עבר מפואר והיסטוריה השזורה בתולדותיה של המדינה, דן מהווה כיום את חוד החנית 
יזמות  חדשנות,  על  המתבססת  עסקית  מדיניות  ומובילה  בישראל  הציבורית  התחבורה  בענף 
חלוצת  הנה  דן  ותשתיות.  תחבורה  לתחומי  סינרגיה  בעלי  שהנם  נוספים  בתחומים  ופעילות 
ומשקיעה  בפרט,  האוטובוסים  ולחשמול  בכלל  ירוקה  באנרגיה  לשימוש  המעבר  ומובילת 
הכרטוס  התחבורתי,  הסייבר  והשיתופית,  החכמה  התחבורה  בתחומי  חדשניים  במיזמים 

והתשלום והטעינה החשמלית. בנוסף פועלת דן בתחום ייבוא האוטובוסים.

דן דוגלת בשוויון הזדמנויות ובשוויון בתנאי ההעסקה והשכר של עובדיה, נשים וגברים כאחד. 

מועסקים  החברה  עובדיה  רוב  אוטובוס.  נהגי/ות  בתפקיד  מועסקים  דן  חברת  עובדי  מרבית 
בהסכמים קיבוציים, אשר מהווים את המסגרת לקביעת השכר ללא הבדל מגדרי. 

דומים  ועובדות החברה לקבוצות בעלי מאפיינים  עובדי  בהתאם לדרישות החוק, פילחנו את 
של סוגי משרות )סקטורים(, היקף העסקה )שעתי/חודשי( ותפקידים )דירוג מקצועי(, כאשר 

בפילוח זה ישנן 42 קבוצות.

לא נמצאו נשים ו/או גברים להם משולמת השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר.

 תאריך הוצאת הדו״ח:
 01/06/22

 ענף הפעילות:
תחבורה ציבורת 

 שם מקום העבודה:
דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים – הפער באחוזים מופיע כחיובי )+(

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים – הפער באחוזים מופיע כשלילי )-(

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים מעבר לשכר הבסיס  ומותנים בביצוע שעות נוספות, 
שכר עידוד המותנה בביצוע משימות וכיו"ב .

1234567קבוצת פילוח

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

- +16% - - - - -

- +9.3% - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- +16% - - - - -

- +9.3% - - - - -

אחוז פערי השכר ברוטו הממוצע בין כל המועסקים/ות בחברה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  בחלקיות משרה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  במשרה מלאה

נמוך  ברוטו  ששכרם/ן  העובדים/ות  אחוז 
מלאה  למשרה  לחודש  הממוצע  מהשכר 

לפי קבוצות הפילוח, בהתייחסות לפי מין.

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים 
שעות  בביצוע  ומותנים  הבסיס  לשכר  מעבר 
משימות  בביצוע  מותנה  עידוד  שכר  נוספות, 
וכיו"ב. כפועל יוצא בקרב עובדים המועסקים 
)הסכמים  אחיד  העסקה  הסכם  במסגרת 
קיבוציים( קיים פער במונחי שכר ברוטו בלבד 

וזאת בהתאם להיקף עבודתם בפועל. 

נשיםגבריםקבוצה

141%--

260%--

333%--

453%--

537.50%--

660%6.6%

754.9%--

1 - 7
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כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים – הפער באחוזים מופיע כחיובי )+(

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים – הפער באחוזים מופיע כשלילי )-(

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים מעבר לשכר הבסיס  ומותנים בביצוע שעות נוספות, 
שכר עידוד המותנה בביצוע משימות וכיו"ב .

891011121314קבוצת פילוח

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

+7.1% -3.4% - +26.6% +25.1% - -

0% 0% - - +17.9% - -

- - - - - - -

- - - - - - -

+7.1% -3.4% - - +25.1% - -

0% 0% - - +17.9% - -

אחוז פערי השכר ברוטו הממוצע בין כל המועסקים/ות בחברה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  בחלקיות משרה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  במשרה מלאה

15161718192021קבוצת פילוח

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

- - -21.4% - - +4.6% -

- - 0% - - 0% -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - -21.4% - - +4.6% -

- - 0% - - 0% -

אחוז פערי השכר ברוטו הממוצע בין כל המועסקים/ות בחברה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  בחלקיות משרה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  במשרה מלאה

כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים – הפער באחוזים מופיע כחיובי )+(

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים – הפער באחוזים מופיע כשלילי )-(

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים מעבר לשכר הבסיס  ומותנים בביצוע שעות נוספות, 
שכר עידוד המותנה בביצוע משימות וכיו"ב .

נשיםגבריםקבוצה

1550%--

1648.80%2.3%

1750%--

1838%--

1944%3.7%

2048%--

2150%--

נשיםגבריםקבוצה

854.50%--

954%--

1050%0%

 משרה11
חלקית

 משרה
חלקית

1239%--

1348%0.01%

1447%0%

15 - 21

8 - 14

נמוך  ברוטו  ששכרם/ן  העובדים/ות  אחוז 
מלאה  למשרה  לחודש  הממוצע  מהשכר 

לפי קבוצות הפילוח, בהתייחסות לפי מין.

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים 
שעות  בביצוע  ומותנים  הבסיס  לשכר  מעבר 
משימות  בביצוע  מותנה  עידוד  שכר  נוספות, 
וכיו"ב. כפועל יוצא בקרב עובדים המועסקים 
)הסכמים  אחיד  העסקה  הסכם  במסגרת 
קיבוציים( קיים פער במונחי שכר ברוטו בלבד 

וזאת בהתאם להיקף עבודתם בפועל. 

נמוך  ברוטו  ששכרם/ן  העובדים/ות  אחוז 
מלאה  למשרה  לחודש  הממוצע  מהשכר 

לפי קבוצות הפילוח, בהתייחסות לפי מין.

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים 
שעות  בביצוע  ומותנים  הבסיס  לשכר  מעבר 
משימות  בביצוע  מותנה  עידוד  שכר  נוספות, 
וכיו"ב. כפועל יוצא בקרב עובדים המועסקים 
)הסכמים  אחיד  העסקה  הסכם  במסגרת 
קיבוציים( קיים פער במונחי שכר ברוטו בלבד 

וזאת בהתאם להיקף עבודתם בפועל. 
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כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים – הפער באחוזים מופיע כחיובי )+(

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים – הפער באחוזים מופיע כשלילי )-(

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים מעבר לשכר הבסיס  ומותנים בביצוע שעות נוספות, 
שכר עידוד המותנה בביצוע משימות וכיו"ב .

כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים – הפער באחוזים מופיע כחיובי )+(

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים – הפער באחוזים מופיע כשלילי )-(

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים מעבר לשכר הבסיס  ומותנים בביצוע שעות נוספות, 
שכר עידוד המותנה בביצוע משימות וכיו"ב .

נשיםגבריםקבוצה

2936.60%--

3038.40%0%

3140%--

3240%5%

3347.60%4.7%

3447%--

3537.50%0%

נשיםגבריםקבוצה

2247%--

2350%--

2457%--

2542.80%--

2637.50%--

2759%0%

2837.80%2.7%

22232425262728קבוצת פילוח

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

-9.5% +19.4% - - - - -

0% 0% - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-9.5% +19.4% - - - - -

0% 0% - - - - -

אחוז פערי השכר ברוטו הממוצע בין כל המועסקים/ות בחברה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  בחלקיות משרה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  במשרה מלאה

29303132333435קבוצת פילוח

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

+0.1% - -5.1% -7.3% - +20% -

0% - 0% 0% - 0% -

- - - - - - -

- - - - - - -

+0.1% - -5.1% -7.3% - +20% -

0% - 0% 0% - 0% -

אחוז פערי השכר ברוטו הממוצע בין כל המועסקים/ות בחברה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  בחלקיות משרה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  במשרה מלאה

29 - 35

22 - 28

נמוך  ברוטו  ששכרם/ן  העובדים/ות  אחוז 
מלאה  למשרה  לחודש  הממוצע  מהשכר 

לפי קבוצות הפילוח, בהתייחסות לפי מין.

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים 
שעות  בביצוע  ומותנים  הבסיס  לשכר  מעבר 
משימות  בביצוע  מותנה  עידוד  שכר  נוספות, 
וכיו"ב. כפועל יוצא בקרב עובדים המועסקים 
)הסכמים  אחיד  העסקה  הסכם  במסגרת 
קיבוציים( קיים פער במונחי שכר ברוטו בלבד 

וזאת בהתאם להיקף עבודתם בפועל. 

נמוך  ברוטו  ששכרם/ן  העובדים/ות  אחוז 
מלאה  למשרה  לחודש  הממוצע  מהשכר 

לפי קבוצות הפילוח, בהתייחסות לפי מין.

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים 
שעות  בביצוע  ומותנים  הבסיס  לשכר  מעבר 
משימות  בביצוע  מותנה  עידוד  שכר  נוספות, 
וכיו"ב. כפועל יוצא בקרב עובדים המועסקים 
)הסכמים  אחיד  העסקה  הסכם  במסגרת 
קיבוציים( קיים פער במונחי שכר ברוטו בלבד 

וזאת בהתאם להיקף עבודתם בפועל. 
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כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים – הפער באחוזים מופיע כחיובי )+(

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים – הפער באחוזים מופיע כשלילי )-(

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים מעבר לשכר הבסיס  ומותנים בביצוע שעות נוספות, 
שכר עידוד המותנה בביצוע משימות וכיו"ב .

נשיםגבריםקבוצה

3640%0%

3750%--

3850%--

3946.10%--

4053.80%--

4150% 

4241%14.5%

36373839404142קבוצת פילוח

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר ברוטו

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

שכר בסיס לפיצויים

+5.5% +27.8% - - - - +15.9%

+20.4% 0% - - - - 0%

- - - - - - -

- - - - - - -

+5.5% +27.8% - - - - +15.9%

+20.4% 0% - - - - 0%

אחוז פערי השכר ברוטו הממוצע בין כל המועסקים/ות בחברה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  בחלקיות משרה

אחוז פערי השכר ברוטו בין כל העובדים המועסקים/ות  במשרה מלאה

36 - 42

נמוך  ברוטו  ששכרם/ן  העובדים/ות  אחוז 
מלאה  למשרה  לחודש  הממוצע  מהשכר 

לפי קבוצות הפילוח, בהתייחסות לפי מין.

יובהר כי נתוני שכר ברוטו למס כוללים רכיבים 
שעות  בביצוע  ומותנים  הבסיס  לשכר  מעבר 
משימות  בביצוע  מותנה  עידוד  שכר  נוספות, 
וכיו"ב. כפועל יוצא בקרב עובדים המועסקים 
)הסכמים  אחיד  העסקה  הסכם  במסגרת 
קיבוציים( קיים פער במונחי שכר ברוטו בלבד 

וזאת בהתאם להיקף עבודתם בפועל. 


