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   2013 אוגוסט: השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים
Average Wages per Employee Job of Israeli Workers: August 2013 

  

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

  

  בחישוב שנתי(במחירים קבועים , שכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר ב1.0%עלייה של.( 
  בחישוב שנתי (שכירהמספר משרות  ב0.8%עלייה של.(  

  לוחות
  

מספר משרות השכיר עמד על . ₪ 9,297 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 2013 אוגוסטבחודש 

זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי . מיליון 3.163

  .ממקורות מנהליים אחריםו 102טופס 

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

  .2013 מאי-מרסבחישוב שנתי בחודשים  0.7%עלייה של בהמשך ל, בחישוב שנתי 0.8%-במשרות השכיר 

שכיר תרשים 1. משרות 
Figure 1. Employee jobs

2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30

I VI XIII VI XIII VI XIII VI XIII VI XIII VI XIII VI XIII VI XIII VI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ם
ני
יו
יל
מ

Original data  נתונים מקוריים Seasonally Adjusted data  מנוכי עונתיות Tr
  

   1לנתוני תרשים 

                                                 
נתוני מגמה נאמדים . נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי הפעילות מהנתונים המקוריים 2

חושבים מחדש נתונים אלה עשויים להשתנות מאחר שהם מ.  מהנתונים מנוכי העונתיות)  רעשים(סדירות -לאחר הסרת ההשפעה של האי
  מגמות , 3201הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת " מידע נוסף מופיע בפרסום .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 שנתי2.6%- השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב עלה2013 אוגוסט-ייונבחודשים . שוטפים

  .2013 מאי-מרס בחישוב שנתי בחודשים 2.9% של עלייהל בהמשך

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

רים שכר הממוצע למשרת שכיר במחיבה ה מצביעים על עלייהמגמ נתוני :קבועיםכר ממוצע למשרת שכיר במחירים ש

, בחישוב שנתי 1.0%-ב קבועיםהשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים עלה  2013אוגוסט -יוניבחודשים . קבועים

  .2013  יוני-מרס בחישוב שנתי בחודשים 1.6%עלייה של בהמשך ל

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

  לושת האומדנים האחרונים של המגמה עשויים להשתנות בצורה ניכרתש*
The last three trend estimates are subject to substantial revisions*  



3 07/11/2013   2013 אוגוסט :ראליםהשכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים יש

  )5-4תרשימים (נתוני מגמה בחישוב שנתי לפי ענף כלכלי  

 בחישוב שנתי 10.3%-עלה מספר משרות השכיר בשירותים אחרים  ענףב :)עובדים ישראלים( משרות שכיר

ירד מספר הבינוי בענף . 2013 מאי-מרסבחודשים  בחישוב שנתי 2.1%של לאחר עלייה  ,2013 אוגוסט-יוני בחודשים

-מרס בחודשים בחישוב שנתי 4.8%ירידה של בהמשך ל, אוגוסט- בחודשים יוני בחישוב שנתי6.4%-ב משרות השכיר

  .2013מאי 

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

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

 עלה שירותי בריאות ושירותי רוחה וסעד בענף :)עובדים ישראלים( שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים

של  עלייה לאחר ,2013אוגוסט -יוני בחודשיםבחישוב שנתי  2.5%-בממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ההשכר 

ממוצע למשרת שכיר במחירים ההשכר  ירד אחריםשירותים  בענף .2013 מאי-מרס בחודשיםבחישוב שנתי  1.0%

- מרסבחודשים בחישוב שנתי  1.7%של  ירידהלאחר , 2013אוגוסט -יוניבחודשים בחישוב שנתי  2.4% - בקבועים

  .2013 מאי
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תרשים 5:   אחוז השינוי בחישוב שנתי של השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים
מאי-יולי 2013, נתוני מגמה לפי ענף כלכלי

Figure 5: Percent change at annual rate of average wages at constant prices
May-July 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 יולי-מאי

 שכר ממוצע למשרת שכיר        

 )₪(מחירים שוטפים  )אלפים(משרות שכיר  

 עובדים  עובדים  כל הסך  עובדים  עובדים  ך הכלס  

 ל"מחו ישראלים   ל"מחו ישראלים  

2013       

 4,877 9,297 9,080 103.1 3,163.4 3,316.6  אוגוסט

 4,992 9,426 9,215 101.8 3,224.4 3,376.6  לייו

 4,781 9,627 9,404 103.1 3,227.1 3,381.1  יוני
  

  ):ליםעובדים ישרא(  משרות שכיר

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

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

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

  .חגים וימי פעילות, משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של העונתיות
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   ):עובדים ישראלים(כר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ש

לפי  2013 אוגוסטבחודש ) ₪( מוצגים נתונים מקוריים של השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים 7שים בתר

   .ענף כלכלי

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

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

 לפי 2013 אוגוסט לחודש) ₪(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, אוגוסט 2013
Figure 8: Employee jobs (percent) and average wages per employee job (NIS)  by sector, August 2013

חברות לא פיננסיות
מגזר ממשלתי65.5%

18.3%

משקי בית
6.9%

מלכ"רים פרטיים
6.0%

חברות פיננסיות
3.2%

₪ 9,687

₪ 15,846

₪ 4,423

₪ 5,644

₪9,786

  

   8לנתוני תרשים 
  

 משרות שכיר מיליון 2.072 בו היו החברות הלא פיננסיותהמגזר הגדול ביותר היה מגזר  2013 אוגוסטבחודש 

  היובמגזר הממשלתי. ₪ 9,687 הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה השכר).  מכלל משרות השכיר במשק65.5%(

במגזר  .₪ 9,786 היהבמגזר זה והשכר הממוצע )  מכלל משרות השכיר במשק18.3%(אלף משרות שכיר  579.8

במגזר זה והשכר הממוצע )  מכלל משרות השכיר במשק3.2%( אלף משרות שכיר 102.2 היו החברות הפיננסיות

והשכר ) ת השכיר במשק מכלל משרו6.9%( אלף משרות שכיר 218.6 היו משקי הביתבמגזר .  15,846₪היה 

 מכלל משרות 6.0%(אלף משרות שכיר  190.6 היו  רים הפרטיים"מלכהבמגזר . ₪ 4,423 היהבמגזר זה הממוצע 

  . ₪ 5,644היה במגזר זה והשכר הממוצע ) השכיר במשק

  

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 זה  ניתן למצוא באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  מגזר ממשלתי
  שכר ממוצע

9,786₪   
  סך משרות שכיר

  אלף 579.8

 

  רים ציבוריים"מלכ
  

  שכר ממוצע
8,121 ₪  

  סך משרות שכיר
 מכלל משרות 39.2%( אלף 227.5

 )השכיר במגזר

  רשויות מקומיות
  

  שכר ממוצע
8,127 ₪   

  שכירסך משרות 
 מכלל משרות 22.2%(אלף  128.9

 )השכיר במגזר

ביטוח לאומי , ממשלה מרכזית
  ומוסדות לאומיים
  שכר ממוצע

12,438 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 38.5% ( אלף223.4
 )השכיר במגזר

  חברות לא פיננסיות
  שכר ממוצע

9,687₪   
  סך משרות שכיר

   מיליון2.072

  קואופרטיבים
  שכר ממוצע

8,504 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 3.0%(אלף  62.4
 )כיר במגזרהש

 חברות ממשלתיות
  שכר ממוצע

19,291 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 7.0%(אלף  143.7
 )השכיר במגזר

  חברות פרטיות
  שכר ממוצע

8,986 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 90.0%( מיליון 1.866
 ) במגזר השכיר

 )6(חולים-בתי:מזה
  שכר ממוצע

17,685 ₪  
  סך משרות שכיר

 מכלל משרות 44.8%( אלף 64.4
מגזר חברות -תתהשכיר ב

)ממשלתיות
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 חברות פיננסיות
  שכר ממוצע

15,846₪   
  סך משרות שכיר

  אלף102.2

ים פיננסים שירות
  נלווים

  שכר ממוצע
10,418₪    

  סך משרות שכיר
 16.2%( אלף 16.5

מכלל משרות השכיר 
 )במגזר

  ביטוח וקופות גמל
  

  שכר ממוצע
13,188 ₪   

  סך משרות שכיר
 19.4%( אלף 19.8

מכלל משרות השכיר 
 )במגזר

מתווכים פיננסים 
  ואחרים

  שכר ממוצע
15,499₪    

  סך משרות שכיר
 24.0%(אלף  24.5

מכלל משרות השכיר 
 )במגזר

  מוסדות פיננסיים
  

  שכר ממוצע
19,497 ₪  

  סך משרות שכיר
 40.4%( אלף 41.3

מכלל משרות השכיר 
 )במגזר


