
 

 

 

 2021דוח פומבי לשנת 

 מ"בע( 1966 אפ פארם ) נובולוג: המעסיק שם

 1.6.22: ח"הדו תאריך

 הפארמה בתחום  לוגיסטיקה שירותי: הפעילות ענפי

 תפקיד ודרג ארגוני  אופי, עיסוק  תחום : העובדים פילוח אופן

 

העובדות והעובדים של נובולוג הם הנכס המרכזי והמשמעותי ביותר שלנו ואנחנו עובדים כולנו יחד, כתף אל כתף, כדי  

ובמקצועיות. באחריות  הקבוצה,  חזון  את  אח  לממש  שלכל  מאמינים  להציע  ד ואח  ת אנחנו  מה   .יש 

מאמינים בשוויון מגדרי ופועלים רבות כחלק ממדיניות זו אנו  מדיניות של גיוון תעסוקתי הינה חיונית לבניית עסק מצליח.  

 לקידום נשים. 

ל  ות ו את העובד , פילחנ בהתאם לדרישות החוק נעשתה  קבוצות    חמשוהעובדים   תחום בהתבסס על  שונות, החלוקה 

. אנו שמחים לבשר כי בדיקתנו הראתה כי אין פערי שכר אשר נובעים מהבדלי מגדר. תפקיד ודרג ארגוני  אופי,  עיסוק

ההבדלים בשכר נובעים   הפער נטה לטובת הגברים.מהקבוצות  שלושם ובמן הקבוצות הפער נטה לטובת הנשי שתיים ב

 דרג ארגוני.ניסיון קודם וברוב רובם של המקרים מסיבות וותק, 

 וויון המגדרי כלפי נשים וגברים כאחד.ינובולוג תמשיך לפעול ולקדם את נושא הש

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

 : העובדים  פילוח לפי המעסיק אצל ות /המועסקים 

 

קבוצת 
העובדים 

 בפילוח

 הממוצע השכר  פערי אחוז
  העובדות כל  בין לחודש

  העובדים לכל
 אצל ות/המועסקים

 המעסיק

  השכר  פערי אחוזי
 לחודש הממוצע

  בין חלקית למשרה 
  לעובדים העובדות

 ות/המועסקים
 המעסיק אצל

  השכר  פערי אחוזי
 לחודש הממוצע

  בין מלאה  למשרה 
  לעובדים העובדות

 ות/המועסקים
 המעסיק אצל

חלקיות העסקה 
ממוצעת אצל 

 המעסיק
 

 100% -2.5%  -2.5% קבוצה א' 

 100% 1.8%+  1.8%+ 'בקבוצה 

 100% 9.1%+  9.1%+ 'גקבוצה 

 98.7% 5%- 0% 2%- ' דקבוצה 

 100% - 5.9%  - 5.9% ' ה קבוצה 



 

 

 

 :הערות
 . במצטבר, המעסיק  הפקדות וכן הכנסה למס ברוטו  השכר  הינו בדוח  המוצג השכר .א

 . גברים לטובת  פער  מסמל( -) מינוס הסימון ואילו נשים לטובת פער  מסמל)+(  פלוס הסימון, הממוצע השכר פערי באחוז .ב

 . מלאה עבודה ושנת מלאה למשרה מנורמל השכר פערי אחוז 2בעמודה  .ג

 מכוח הסכם או הסדר. מינימום לשכר   השלמה משולמת אשר בחברה  עובדיםלא נמצאו עובדות ו/או  .ד

 

 מלאה   למשרה  לחודש  הממוצע  מהשכר  נמוך  ששכרם   ות / המועסקים   ות /העובדים   שיעור  בדבר נתונים   יפורטו  להלן .2

 :העבודה במקום 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

קבוצת העובדים 
 בפילוח

 ות/המועסקים ות/העובדים שיעור
 לחודש הממוצע מהשכר נמוך ששכרם
 עובדים  - העבודה  במקום מלאה  למשרה 

 ששכרם ות/המועסקים ות/העובדים שיעור
 למשרה  לחודש הממוצע מהשכר נמוך

 עובדות - העבודה  במקום מלאה 

 53% קבוצה א' 
 

50% 

 'בקבוצה 
 

67% 50% 

 57% 44% 'גקבוצה 

 64% 55% ' דקבוצה 

 67% 50% ' ה קבוצה 


