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   2013 יוני חודש: השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים
Average Wages per Employee Job of Israeli Workers:  June 2013 

  
  

  )2013 יוני-אפריל(על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים 
  

  בחישוב שנתי(במחירים קבועים , שכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר ב1.3%עלייה של.( 
  בחישוב שנתי (שכירהמספר משרות  ב0.5%עלייה של.(  

  לוחות
  

מספר משרות השכיר עמד על . ₪ 9,624 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 2013 יוניבחודש 

זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי . מיליון 3.224

  .ממקורות מנהליים אחריםו 102טופס 

  

משרות עלה מספר  2013 יוני-אפרילבחודשים . ספר משרות השכירממצביעים על עלייה ב 2נתוני המגמה: משרות שכיר

  .2013 מרס-ינוארבחישוב שנתי בחודשים  0.7%עלייה של בהמשך ל, בחישוב שנתי 0.5%-בהשכיר 

שכיר תרשים 1. משרות 
Figure 1. Employee jobs
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   1לנתוני תרשים 

                                                 
נתוני מגמה נאמדים . קבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי הפעילות מהנתונים המקורייםנתונים מנוכי עונתיות מת 2

נתונים אלה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש .  מהנתונים מנוכי העונתיות)  רעשים(סדירות -לאחר הסרת ההשפעה של האי
  מגמות , 3201הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת " יע בפרסוםמידע נוסף מופ .עם קבלת נתון מקורי נוסף מידי חודש

 ."2009-2013-ל
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 בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים עלייה נתוני המגמה מצביעים על :שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים

,  בחישוב שנתי2.8%- השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב עלה2013 יוני-אפרילבחודשים . שוטפים

  .2013 מרס-ינואר בחישוב שנתי בחודשים 2.8% של עלייהל בהמשך

שוטפים שכר ממוצע במחירים  תרשים 2. 
Figure 2. Average wages in current prices
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   2לנתוני תרשים                        

חירים שכר הממוצע למשרת שכיר במבה ה מצביעים על עלייהמגמ נתוני :קבועיםכר ממוצע למשרת שכיר במחירים ש

, בחישוב שנתי 1.3%-ב קבועיםהשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים עלה  2013  יוני-אפרילבחודשים . קבועים

  .2013  מרס-ינואר בחישוב שנתי בחודשים 1.7%עלייה של בהמשך ל

שכר ממוצע במחירים קבועים תרשים 3. 
Figure 3. Average wages in constant prices
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   3 תרשים לנתוני
  

  שלושת האומדנים האחרונים של המגמה עשויים להשתנות בצורה ניכרת*
The last three trend estimates are subject to substantial revisions*  
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  )5-4תרשימים (נתוני מגמה בחישוב שנתי לפי ענף כלכלי  

-ה מספר משרות השכיר בעל דואר ובלדרות, אחסנה,  שירותי תחבורהענףב :)עובדים ישראלים( משרות שכיר

מרס -ינוארבחודשים  בחישוב שנתי 1.0%בהמשך לעלייה של  ,2013 יוני-אפריל  בחישוב שנתי בחודשים4.4%

 בחודשיםלאחר יציבות שנרשמה ,  בחישוב שנתי4.8%-ירד מספר משרות השכיר ב ייעור ודיג, חקלאותבענף . 2013

  .2013מרס -ינואר

תרשים 4: אחוז השינוי בחישוב שנתי של  משרות השכיר 
      אפריל-יוני 2013, נתוני מגמה לפי ענף כלכלי

Figure 4: Percent change at annual rate of employee jobs
April-June 2013, trend data by Industry
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   4 תרשים לנתוני
  

ממוצע למשרת ההשכר  עלה מידע ותקשורת בענף :)עובדים ישראלים( שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים

שנתי בחישוב  4.8%של  בהמשך לעלייה ,2013 יוני-אפריל בחודשיםבחישוב שנתי  6.9%- בשכיר במחירים קבועים 

 10.3% - בממוצע למשרת שכיר במחירים קבועיםההשכר  ירד כרייה וחציבה בענף .2013 מרס-ינואר בחודשים

  .2013מרס -ינוארבחודשים בחישוב שנתי  13.3%של  ירידהבהמשך ל, 2013 יוני-אפרילבחודשים בחישוב שנתי 
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תרשים 5:  אחוז השינוי בחישוב שנתי של השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים
אפריל-יוני 2013, נתוני מגמה לפי ענף כלכלי

Figure 5: Percent change at annual rate of average wages at constant prices
April-June 2013, trend data by Industry

סך הכל

  
  

   5לנתוני תרשים 
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  )7-6תרשימים ( 3  תונים מקורייםנ
עבור החודשים ) מחירים שוטפים(למשרת שכיר בלוח להלן מוצגים נתונים מקוריים של משרות שכיר ושכר ממוצע 

  .2013 יוני-אפריל

 שכר ממוצע למשרת שכיר        

 )₪(מחירים שוטפים  )אלפים(משרות שכיר  

 עובדים  עובדים  כל הסך  עובדים  עובדים  ך הכלס  

 ל"מחו ישראלים   ל"מחו ישראלים  

2013       

 4,779 9,624 9,406 102.4 3,224.3 3,373.2  יוני

 4,938 8,941 8,756 102.7 3,192.4 3,341.6  מאי

 4,919 9,150 8,943 102.4 3,153.3 3,304.6  אפריל
  

  ):םעובדים ישראלי(  משרות שכיר

   .לפי ענף כלכלי 2013 יוני בחודש) אלפים( מוצגים  נתונים מקוריים של מספר משרות השכיר 6בתרשים 

תרשים 6: משרות שכיר לפי ענף כלכלי, יוני 2013
Figure 6: Employee jobs by Industry,June 2013        
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   6לנתוני תרשים 

                                                 
אינם , בשונה מנתונים מנוכי עונתיות, ם אלהנתוני. נתונים מקוריים של  שכר ממוצע ומשרות שכיר נועדו להציג את הנתונים בחודש מסוים 3

  .חגים וימי פעילות, משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של העונתיות
 
 



5 03/09/2013   2013 יוני :השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים

   ):עובדים ישראלים(כר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ש

לפי  2013 יוניבחודש ) ₪( מוצגים נתונים מקוריים של השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים 7בתרשים 

   .ענף כלכלי

תרשים 7: שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי, יוני 2013
Figure 7: Average wages per employee job by Industry, June 2013
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   7 תרשים לנתוני
   

  . 4' ראה לוח מס, נתונים מקוריים לפי ענפי כלכלה נבחרים
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  )5לוח  (2013 יונילחודש ונים נת  – מגזרים

 לפי 2013 יונילחודש ) ₪(ממוצע למשרת שכיר חודשי ושכר ) אחוזים( נתונים של משרות שכיר מציג 8תרשים 

  .4 החלוקה של מגזרי העל

תרשים 8: משרות שכיר (אחוזים) ושכר ממוצע למשרת שכיר (₪) לפי מגזר, יוני 2013
Figure 8: Employee jobs (percent) and average wages per employee job (NIS)  by sector, June 2013

חברות לא פיננסיות
64.1%

מגזר ממשלתי
19.0%

משקי בית
7.5%

מלכ" רים פרטיים
6.3%

חברות פיננסיות
3.2%

₪ 9,560

₪ 15,626

₪ 4,395

₪ 5,783

₪12,136

  

   8רשים לנתוני ת
  

 64.1%( משרות שכיר מיליון 2.066 בו היו החברות הלא פיננסיותהמגזר הגדול ביותר היה מגזר  2013 יוניבחודש 

 611.2 היו במגזר הממשלתי. ₪ 9,560 הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה השכר). מכלל משרות השכיר במשק

במגזר  .₪ 12,136 היהבמגזר זה ממוצע והשכר ה)  מכלל משרות השכיר במשק19.0%(אלף משרות שכיר 

במגזר זה והשכר הממוצע )  מכלל משרות השכיר במשק3.2%( אלף משרות שכיר 104.7 היו החברות הפיננסיות

והשכר )  מכלל משרות השכיר במשק7.5%( אלף משרות שכיר 240.3 היו משקי הביתבמגזר .  15,626₪היה 

 מכלל משרות 6.3%(אלף משרות שכיר  201.9 היו  רים הפרטיים"כמלהבמגזר . ₪ 4,395 היהבמגזר זה הממוצע 

  . ₪ 5,783היה במגזר זה והשכר הממוצע ) השכיר במשק

  

                                                 
 ,משקי בית,  ימגזר ממשלת, חברות פיננסיות , חברות לא פיננסיות: החלוקה של המגזרים היא לחמישה מגזרי על 4

הסבר מפורט בנושא זה  ניתן למצוא באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית .  את משקי הביתרים פרטיים המשרתים"מלכ
 .לסטטיסטיקה
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  5 2013  יוניחודשבמגזרים -להלן מוצגים נתונים של משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר לפי תתי

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
הסבר מפורט בנושא  .המגזרים מסתכמים למספר משרות השכיר במגזר כולו-מספר משרות השכיר בתתי. מגזרים- כל מגזר מחולק לתת5

 זה  ניתן למצוא באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  מגזר ממשלתי
  שכר ממוצע

12,136₪   
  סך משרות שכיר

  אלף 611.2

 

  ורייםרים ציב"מלכ
  

  שכר ממוצע
8,899 ₪  

  סך משרות שכיר
 מכלל משרות 41.1%( אלף 251.1

 )השכיר במגזר

  רשויות מקומיות
  

  שכר ממוצע
10,824 ₪   

  סך משרות שכיר
 מכלל משרות 22.4%(אלף  136.7

 )השכיר במגזר

ביטוח לאומי , ממשלה מרכזית
  ומוסדות לאומיים
  שכר ממוצע

16,577 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 36.6% ( אלף223.4
 )השכיר במגזר

  חברות לא פיננסיות
  שכר ממוצע

9,560₪   
  שכירסך משרות 

   מיליון2.066

  קואופרטיבים
  שכר ממוצע

8,918 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 2.9%(אלף  59.4
 )השכיר במגזר

 חברות ממשלתיות
  שכר ממוצע

18,140 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 7.2%(אלף  148.5
 )השכיר במגזר

  חברות פרטיות
  שכר ממוצע

8,895 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 89.9%( מיליון 1.858
 ) במגזר השכיר

 )6(חולים-בתי:מזה
  שכר ממוצע

16,367 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 47.3%( אלף 70.2
מגזר חברות -תתהשכיר ב

)ממשלתיות



8 03/09/2013   2013 יוני :השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חברות פיננסיות
  שכר ממוצע

15,626₪   
  סך משרות שכיר

  אלף104.7

שירותים פיננסים 
  נלווים

  שכר ממוצע
10,171₪    

  סך משרות שכיר
 15.9% ( אלף16.7

מכלל משרות השכיר 
 )במגזר

  ביטוח וקופות גמל
  

  שכר ממוצע
13,186 ₪   

  סך משרות שכיר
 18.5%( אלף 19.4

מכלל משרות השכיר 
 )במגזר

וכים פיננסים מתו
  ואחרים

  שכר ממוצע
14,264₪    

  סך משרות שכיר
 26.4%(אלף  27.6  

מכלל משרות השכיר 
 )במגזר

  מוסדות פיננסיים
  

  שכר ממוצע
19,911 ₪  

  סך משרות שכיר
 39.2%( אלף 41.0

מכלל משרות השכיר 
 )במגזר


