
אימקו תעשיות בע"מ שם המעסיק:
31 בדצמבר 2021 תאריך הדוח:
תעשייה בטחונית ענף פעילות:

אופן פילוח 
העובדים:

(א)

100% קבוצה א'

83% קבוצה ב'

100% קבוצה ג'

מנורמל למשרה מלאה. (*)

 (ב)

קבוצת 
העובדים/ות 

בפילוח

עובדים עובדות עובדים עובדות
0 0 0 0 קבוצה א'
0 0 100% 100% קבוצה ב'

0 0 קבוצה ג'

דוח פומבי לשנת 2021

שכר קובע לפיצויים / שכר ברוטו

לפי סוגי משרות והמדרג ההיררכי בחברה, 
כאשר בפילוח זה יש שלוש קבוצות.

קבוצה זו הינה הומוגנית ולא מועסקים בה 
גברים ונשים ביחד. על מנת שלא לאפשר 

את זיהוי העובדים/ות ומידע פרטי 
אודותיהם/ן, לא מפורסם המידע לציבור.

אחוז פערי השכר הממוצע 
לחודש למשרה חלקית 
ביןהעובדות לעובדים 

המועסקים/ות אצל המעסיק

שכר קובע לפיצויים / שכר ברוטו

בקבוצת פילוח זו מועסקת עובדת אחת. על מנת שלא לאפשר את זיהוי העובדת ומידע פרטי אודותיה, לא מפורסמים הנתונים ההשוואתיים 
לציבור.

קבוצה זו הינה הומוגנית ולא מועסקים בה גברים ונשים ביחד, לפיכך לא ניתן לדווח אודות פערי שכר בקבוצה זאת.

קבוצות 
העובדים 
בפילוח

בתוך קבוצת פילוח זו, תת 
הקבוצה של מועסקים/ות במשרה 

חלקית הינה הומוגנית ולא 
מועסקים בה גברים ונשים ביחד, 
לפיכך לא ניתן לדווח אודות פערי 

שכר בתת קבוצה זאת.

בקבוצת פילוח זו מועסקת עובדת אחת. 
על מנת שלא לאפשר את זיהוי העובדת 

ומידע פרטי אודותיה, לא מפורסמים 
הנתונים ההשוואתיים לציבור.

שיעור העובדים/ות המועסקים/ות ששכרם נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה ושיעור העובדים/ות המועסקים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר 
המינימום מכוח הסכם או הסדר:

נתונים באחוזים בדבר פערי השכר הממוצע (שכר ברוטו למס) של העובדים/ות המועסקים/ות אצל המעסיק לפי פילוח העובדים:

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

למשרה מלאה במקום העבודה

שיעור העובדים/ות המועסקים/ות 
שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום 

מכוח הסכם או הסדר

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לכל העובדים 
המועסקים/ות אצל המעסיק (*)

בקבוצת פילוח זו מועסקת עובדת אחת. על מנת שלא לאפשר 
את זיהוי העובדת ומידע פרטי אודותיה, לא מפורסמים הנתונים 

ההשוואתיים לציבור.

בהתאם לסעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו - 1996

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש 
למשרה מלאה ביןהעובדות לעובדים 

המועסקים/ות אצל המעסיק

שכר קובע לפיצויים / שכר ברוטו

חלקיות 
העסקה 
ממוצעת 

אצל 
המעסיק


