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 2021ח פומבי לשנת "דו

 

 31.5.2022 תאריך הוצאת הדו"ח:      בוליגו קפיטל בע"מ  שם מקום העבודה:  
 

 31.12.2021הנתונים נכונים ליום                                          ניהול השקעות נדל"ן  ענף הפעילות : 
 

 

 : קבוצות  5  כוללפילוח ה, תחומי עיסוקפילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי 

 

 *המועסקים בקבוצה זאת הם בני אותו מגדר, עובדים או עובדות.
 

 : מגדר בהתייחסות לפי  ,הפילוחקבוצות העבודה, לפי אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום 

    ; ; עובדות ל.ר33% )א( עובדים

    ; ל.ר  ; עובדות75%ם )ב( עובדי

    ; 33%; עובדות  0%  )ג( עובדים

    ; ; עובדות ל.ר)ד( עובדים ל.ר 

    ; 66%; עובדות )ה( עובדים ל.ר
 

  : מגדר, בהתייחסות לפי וח שנבחרסכם או הסדר, לפי הפיל אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח ה

 ; ; עובדות ל.ר )א( עובדים ל.ר

   ; ; עובדות ל.ר )ב( עובדים ל.ר

 ; ; עובדות ל.ר)ג( עובדים ל.ר 

 ; ; עובדות ל.ר)ד( עובדים ל.ר 

          ; ; עובדות ל.ר )ה( עובדים ל.ר
 

 .הנכללים בקבוצה ות/ק של העובדים בכירות וותבדות בקבוצה ג' נובעים בעיקרם מ**הפערים בשכר בין עובדים לעו

קבוצות 
 בפילוח 

אחוז פערי השכר הממוצע  
העובדות   כללחודש בין 

לעובדים המועסקים/ות אצל  
 המעסיק 

אחוז פערי השכר הממוצע  
בין  למשרה חלקית לחודש 

העובדות לעובדים 
 המעוסקים/ות אצל המעסיק

השכר הממוצע  אחוז פערי 
בין   למשרה מלאהלחודש 

לעובדים  העובדות
חלקיות   המעסיקל עסקים/ות אצהמו

העסקה 
ממוצעת  
 בקבוצה 

שכר קובע  
 לפיצויים 

שכר ברוטו+  
הפקדות  

 מעסיק 

שכר קובע  
 לפיצויים 

שכר ברוטו+  
הפקדות  

 מעסיק 

שכר קובע  
 לפיצויים 

שכר ברוטו+  
הפקדות  

  מעסיק 

 

 
 100% לא רלוונטי *  נטי * וולא רל לא רלוונטי *  טי * לא רלוונ לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  א 

 

 100% לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  ב 
 

 100% 27.21%- 21.19%- לא רלוונטי  לא רלוונטי  27.21%- 21.19%- ** ג       
 

 100% ונטי * רלו לא לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  ד 
 

 68% לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  לא רלוונטי *  ה
 


