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ח נתונים כללים סגל אקדמי "דו

שם קבוצהדרוג
אחוז מכלל 

העובדים
אחוז נשיםנשיםגברים סה"כ

אחוז הפער בשכר 

הממוצע

0.7%82433948%2.0%אקדמי בכיר - דרגת מרצהאקדמי בכיר

1.2%-2.2%2731809334%אקדמי בכיר - דרגת מרצה בכיראקדמי בכיר

3.3%-2.4%2952059031%אקדמי בכיר - דרגת פרופ חבראקדמי בכיר

3.3%-2.8%3482688023%אקדמי בכיר - דרגת פמ"האקדמי בכיר

1.8%-0.5%58223662%סגל אקדמי בכיר - מסלול מקביל אקדמי

1.6%2028212059%0.4%חוקר,נלווה,קליני - דרגת מרצהאקדמי

0.5%60283253%1.2%חוקר,נלווה,קליני - דרגת מרצה בכיראקדמי

0.5%60421830%11.9%חוקר,נלווה,קליני - דרגת פ"חאקדמי

8.4%-0.3%38271129%חוקר,נלווה,קליני דרגת פמ"האקדמי

1.0%-0.7%86295766%חוזה אישי אקדמיאקדמי זוטר

0.1%-7.8%97348748650%אסיסטנטים ומדריכיםאקדמי זוטר

5.8%71430241258%0.2%עמיתי הוראהאקדמי זוטר

2.4%2997422575%5.4%עובדי הוראה אקדמי זוטר

1.2%-0.3%40192153%מורה מן החוץ רמה 1אקדמי זוטר

2.7%33011921164%1.3%מורה מן החוץ רמה אאקדמי זוטר

0.7%-1.8%2271577031%מורה מן החוץ רמה באקדמי זוטר

2.3%-0.5%57441323%מורה מן החוץ רמה גאקדמי זוטר

12.6%156180875348%0.7%עוזרי הוראהאקדמי זוטר

מספר עובדים 

לטובת הנשים-ירוק
לטובת הגברים–אדום



ח נתונים כללים סגל מנהלי"דו
ירוק -לטובת נשים.  אדום - לטובת גברים*

אחוז

מכלל 

העובדים
שכר כולל שכר ללא שעות נוספותאחוז נשיםנשיםגברים סה"כ

4.1%-0.1%1641275%7%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 36מנהלי

14.3%-0.6%6976290%2.9%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 37מנהלי

0.7%90236774%13.0%1.1%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 38מנהלי

9.4%-0.9%113229181%1.1%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 39מנהלי

4.9%-3.7%-1.1%1423710574%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 40מנהלי

7.5%-1.5%-1.1%1422711581%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 41מנהלי

4.9%-1.2%1532812582%3.2%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 42מנהלי

4.2%-1.2%1514011174%4.0%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 43מנהלי

5.9%-0.9%116397766%3%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 44מנהלי

10.8%-1.2%-1.2%154639159%מח"ר מהנדסים טכנאים דרגה 45מנהלי

2.4%2997722274%2.1%4.7%ביוכימאיםמנהלי

3.4%41619322354%32.4%5.1%דרוג מינהלמנהלי

17.4%-14.7%-1.3%1631036037%חוזה אישי מינהלי מנהלי

2.0%-37.5%46531761289262%העסקה לפי שעות- כולל עבודה מזדמנתשעתי

אחוז הפרש שכר ממוצעמספר עובדים


