
דוח פומבי לתקופה 2021
הנתונים כוללים מידע על  כל עובדי קבוצת פלייטיקה בישראל.

הדוח מפורסם לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח, קרי 2021, וכולל נתונים על כל העובדים אשר
הועסקו בשנה זו, לרבות עובדים שעזבו.

שם מקום העבודה:
Playtika

ענף הפעילות:
הייטק וטכנולוגיה

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי דרג ויחידה עסקית כאשר בפילוח זה יש 15 קבוצות.

קבוצות פילוח

12345678

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק

5% +2% -3% +4% -7% -1% -2% +3% +שכר ברוטו

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

------------------------שכר ברוטו

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק

5% +2% -3% +4% -6% -1% -2% +3% +שכר ברוטו

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים, הפער באחוזים מופיע כפער שלילי עם סימן מינוס )-(; כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים הפער באחוזים מופיע כחיובי עם סימן פלוס )+(

100%100%100%99%100%100%100%100%חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

אחוז הגברים והנשים ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה
מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:

אחוז הנשים והגברים שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח
הסכם או הסדר, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:
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השוואות השכר נעשו כשהן מנורמלות )כלומר, מחושבות בהתאם( למשרה מלאה ולשנת עבודה מלאה. עם זאת, המשקל של עובדים/ות שעבדו חלק מהשנה בחישוב הוא נמוך
הופק במערכת צבירןיותר



דוח פומבי לתקופה 2021
הנתונים כוללים מידע על  כל עובדי קבוצת פלייטיקה בישראל.

הדוח מפורסם לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח, קרי 2021, וכולל נתונים על כל העובדים אשר
הועסקו בשנה זו, לרבות עובדים שעזבו.

שם מקום העבודה:
Playtika

ענף הפעילות:
הייטק וטכנולוגיה

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי דרג ויחידה עסקית כאשר בפילוח זה יש 15 קבוצות.

קבוצות פילוח
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אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק

7% -3% -1% -6% -8% -6% -4% -שכר ברוטו

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין הנשים לגברים מועסקים/ות אצל המעסיק

------2% +21% +---------שכר ברוטו

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין הנשים לגברים המועסקים/ות אצל המעסיק

7% -3% -3% -6% -8% -6% -4% -שכר ברוטו

כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים, הפער באחוזים מופיע כפער שלילי עם סימן מינוס )-(; כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים הפער באחוזים מופיע כחיובי עם סימן פלוס )+(

100%99%100%98%97%100%100%חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

אחוז הגברים והנשים ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה
מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:

אחוז הנשים והגברים שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח
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השוואות השכר נעשו כשהן מנורמלות )כלומר, מחושבות בהתאם( למשרה מלאה ולשנת עבודה מלאה. עם זאת, המשקל של עובדים/ות שעבדו חלק מהשנה בחישוב הוא נמוך
הופק במערכת צבירןיותר




