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 השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים
 ח" ש7,208 היה 2005בחודש אפריל 

7,208 NIS Average Wage per Employee Post of Israeli workers  

April 2005  
של עובדים , 2005דש אפריל בחו") השכר הממוצע"להלן (סך כל התשלומים ברוטו למשרת שכיר 

כך נמסר מהלשכה  על .יליון מ2.427- כ מספר משרות השכיר באותה תקופה היה.ח" ש7,208היה  ,ישראלים

על סמך עיבוד ראשוני של מדגם מדוחות המעבידים למוסד לביטוח לאומי  ,המרכזית לסטטיסטיקה

 .  ומקורות מנהליים אחרים

 

 65.1ומספר משרות השכיר היה , ח" ש3,910, 2005אפריל בחודש יה ה, ל"העובדים מחוהשכר הממוצע של 

 . אלף15.8 היה שומרון וחבל עזה, העובדים מיהודהמספר משרות השכיר של . אלף

 

 2.508-היה כ) ל"שומרון וחבל עזה ועובדים מחו, עובדים מיהודה, עובדים ישראלים(סך כל משרות השכיר 

 .ח" ש7,094מיליון  והשכר הממוצע שלהם היה 

 

 
היה קצב הגידול של מספר משרות השכיר של , 2005אפריל -עולה כי בחודשים מרס, מנתוני המגמה

במחירים , קצב הגידול של השכר הממוצע למשרת שכיר.  בחישוב שנתי2.4%העובדים הישראלים  

. בחישוב שנתי2.4%היה אף הוא ,שוטפים
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 1  של הביטוח הלאומי102נתונים נוספים על משרות השכיר על פי טופס 
 2' ראו לוחות  מס (102על סמך עיבודים מפורטים של טופסי , עוד נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סך כל . 2 אלף משרות שכיר כמקום עבודה נוסף110.7דווח על ידי המעבידים על  2005בחודש אפריל כי , )3-ו

 את לא כולליםכאשר .  מיליון2.316-סף היה כללא משרות השכיר שדווחו כמקום עבודה נו, משרות השכיר

 7,552היה השכר הממוצע ) אבל כן כוללים את השכר שקבלו(משרות השכיר שדווחו כמקום עבודה נוסף 

 .ח"ש

מסך כל משרות השכיר היו של עובדים )  מיליון1.598-כ (65.9%" קבוצות חיוב בדמי ביטוח"על פי 

והשכר ) 2שכר הממוצע על פי חוק ביטוח לאומי סעיף ה ("מעל מחצית השכר הממוצע"המשתכרים 

 .ח" ש9,456הממוצע בקבוצה זו היה 

 
 "עד מחצית השכר הממוצע"מסך כל  משרות השכיר היו של עובדים המשתכרים )  אלף651.8-כ (26.9%

 .ח" ש1,928והשכר הממוצע בקבוצה זו היה ) 2השכר הממוצע על פי חוק ביטוח לאומי סעיף (

 
השכר הממוצע בקבוצה זו היה . ף משרות שכיר היו של עובדים החייבים בחלק מסעיפי הביטוח אל176.5

 . ח" ש6,349

 
ירחון הסטטיסטי "נתונים מפורטים על השכר הממוצע למשרת שכיר ועל משרות השכיר מתפרסמים ב

רסמים באתר הירחונים מתפ" (סטטיסטיקה של עבודה ושכר"  וכן בירחון 4-13א לוחות 'פרק י, "לישראל

 ) www.cbs.gov.il: ס"האינטרנט של הלמ

 

 

 

                                              
 .הנמסרים לביטוח לאומי, על עובדים ישראלים,  דוחות מעבידים– 102טופס  1

 : של המוסד לבטוח לאומי102קבוצות חיוב בדמי ביטוח על פי טופס "  2
 .וק הביטוח הלאומי לח2 הנקבע לפי סעיף עובדים המשתכרים יותר ממחצית השכר הממוצעמשרות שכיר של  .1
 . לחוק הביטוח הלאומי2 הנקבע לפי סעיף של עובדים המשתכרים עד למחצית השכר הממוצעמשרות שכיר  .2
 או חיילים בשירות חובה שיש להם 18אנשים עד גיל  (של עובדים החייבים בחלק מסעיפי הביטוחמשרות שכיר  .3

 ).65 וגברים מעל גיל 60אישור עבודה  או נשים מעל גיל 
 .הם עובדים במקום עבודה נוסףרות שכיר של עובדים אשר דווחו על ידי המעסיקים שלהם כי מש .4

 
 :בלוחות פרסום של ההודעה לעתונות

 .הם נתונים ארעיים* נתונים שלידם מופיעה * 
R נתונים שלידם מופיעה Rהם נתונים מתוקנים   . 


