
 מדינת ישראל
 

  לתקשורתלתקשורתהודעה הודעה 
 

 02-6521340פקס:  info@cbs.gov.ilדוא"ל: www.cbs.gov.ilאתר: 

 
 ה מיכל אבוגנים, תחום סטטיסטיקה של שכרכתב

 02-6527845 'לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 זתשע"טבת ב י' ירושלים,
 2017 בינואר 8

003/2017 

 2016 אוקטוברבחודש  השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים
Average Wages per Employee Job of Israeli Workers in October 2016 

 

 

 )ממוצע לחודש( 2016 אוקטוברחודש  - 1ם מקורייםעל פי נתוני
 

  מיליון 3.408מספר משרות השכיר היה. 

  ח"ש 9,592השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה.  

 ח"ש 9,183היה  2השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים.  

 לוחות

 ()ממוצע לחודש נתונים מקוריים

. מספר משרות השכיר ש"ח 9,592עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על  2016 אוקטובר בחודש

ווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ידזאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם  מיליון. 3.408עמד על 

 וממקורות מנהליים אחרים. 102ושכר על גבי טופס 

 
 

 2016 אוקטובר-אוגוסט ,לוח א. משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים

 

 שכר ממוצע למשרת שכיר      

 מחירים שוטפים )ש"ח( משרות שכיר )אלפים( 

 עובדים  עובדים  סך הכל  בדים עו עובדים  סך הכל  

 
 
 מחו"ל ישראלים  מחו"ל ישראלים 

       

 5,649 9,592 9,328 112.2 3,408.1 3,603.8 אוקטובר

 5,748 9,919 9,660 113.2 3,470.3 3,667.1 ספטמבר

 5,931 9,873 9,640 112.1 3,482.2 3,677.2 אוגוסט

       

                                                 
נתונים מקוריים של שכר ממוצע ומשרות שכיר נועדו להציג את הנתונים בחודש מסוים. נתונים אלה, בשונה מנתונים מנוכי עונתיות, אינם  1

 יות, חגים וימי פעילות.משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של העונת
 במדד המחירים לצרכן של כל חודש מנוכה 2
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 אוקטוברבחודש מוצגים נתונים מקוריים של מספר משרות השכיר )אלפים(  1שים בתר:  לפי ענף כלכלימשרות שכיר 

  לפי ענף כלכלי. 2016

 

 1לנתוני תרשים 

ונים מקוריים של השכר הממוצע מוצגים נת 2בתרשים  :לפי ענף כלכלישכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים 

 לפי ענף כלכלי. 2016 אוקטוברבחודש  (ש"חלמשרת שכיר במחירים שוטפים )

 

 

 2לנתוני תרשים  

בהם השכר שבענפים כלכליים נמצאים מיליון(  1.183) 34.7%במשק, משרות השכיר  מכלל, 2016 אוקטוברבחודש 

 65.3% משרות השכיר במשק, מכלל. (ש"ח 9,592השכר הממוצע של כלל המשק )מ גבוה היההממוצע למשרת שכיר 

השכר הממוצע של כלל מ נמוךהיה בהם השכר הממוצע למשרת שכיר שבענפים כלכליים נמצאים יליון( מ 2.225)

 .4לוח  ראוי ענפי כלכלה מפורטים נתונים מקוריים לפל .(ש"ח 592,9המשק )
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  בחישוב שנתי 3מגמה תונינ

  

עלה מספר  2016אוקטובר -אוגוסטבחודשים נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר.  משרות שכיר:

  .2016 יולי-מאיבחישוב שנתי בחודשים  2.3%עלייה של שך לבהמ בחישוב שנתי, 0.8% -משרות השכיר ב

  

  3לנתוני תרשים  
  

בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים  עלייהנתוני המגמה מצביעים על  :שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים

בחישוב  3.3%-השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב עלה 2016 אוקטובר-אוגוסטבחודשים שוטפים. 

  .2016 יולי-מאי בחישוב שנתי בחודשים 3.0%עלייה של בהמשך לשנתי, 

  

   4לנתוני תרשים 

                                                 
נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי הפעילות מהנתונים המקוריים. נתוני מגמה נאמדים  3

שויים להשתנות מאחר שהם מחושבים סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי העונתיות. נתונים אלה ע- לאחר הסרת ההשפעה של האי
, 2016- הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל" מידע נוסף מופיע בפרסום מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מידי חודש.

  "6201-2012- מגמות ל
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שכר הממוצע למשרת שכיר במחירים ב עלייהמצביעים על  ההמגמנתוני  :שרת שכיר במחירים קבועיםכר ממוצע למש

בחישוב שנתי,  3.2%-בהשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים לה ע 2016 אוקטובר-אוגוסט. בחודשים קבועים

   . 2016 יולי-מאיבחישוב שנתי בחודשים  3.1%עלייה של בהמשך ל

  

   5לנתוני תרשים 
  

   תוני מגמה בחישוב שנתי לפי ענף כלכלינ
  

 2.4%-ב מספר משרות השכיר עלה מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ענףב :(נתוני מגמה) משרות שכיר

. 2016 יולי-מאיבחודשים בחישוב שנתי  2.5%של  בהמשך לעלייה 2016אוקטובר -אוגוסט בחישוב שנתי בחודשים

 2016 אוקטובר-אוגוסטבחודשים  בחישוב שנתי 3.7% -ב מספר משרות השכירירד  חקלאות, ייעור ודייגבענף 

  .2016 יולי-מאיחודשים בבחישוב שנתי  1.9%של  עלייה לעומת

  

   6לנתוני תרשים  
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השכר הממוצע למשרת עלה  חקלאות, ייעור ודיג בענף :)נתוני מגמה( שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים

שוב בחי 4.7%של עלייה בהמשך ל, 2016 אוקטובר-אוגוסט בחישוב שנתי בחודשים 7.3%-שכיר במחירים קבועים ב

הממוצע למשרת שכיר  שכרה ירד ומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומיקמנהל מ בענף .2016 יולי-מאי שנתי בחודשים

-מאי בחישוב שנתי בחודשים 2.5%של  בהמשך לירידה, 2016 אוקטובר-אוגוסטבחודשים  2.6%-ב במחירים קבועים

 .2016 יולי

 

 

 
 7לנתוני תרשים  
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 )ממוצע לחודש( 2016 אוקטוברחודש למקוריים ונים נת - גזריםמ ם לפינתוני
 

 2016 ראוקטוב בחודש( ש"חממוצע למשרת שכיר )חודשי נתונים של משרות שכיר )אחוזים( ושכר  מציג 8תרשים 

 .4העל-החלוקה של מגזרילפי 

 
 

  8לנתוני תרשים 
 

משרות שכיר  מיליון 2.230בו היו ו ,פיננסיות-החברות הלאהמגזר הגדול ביותר היה מגזר  2016 אוקטוברבחודש 

 . ש"ח 10,166הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה  מכלל משרות השכיר במשק(. השכר 65.4%)

במגזר זה והשכר הממוצע  ,מכלל משרות השכיר במשק( 17.9%) אלף משרות שכיר 609.8 היו ר הממשלתיבמגז

  .ש"ח 9,831 היה

מכלל משרות השכיר במשק(, והשכר הממוצע  6.8%אלף משרות שכיר ) 232.9היו  במגזר המלכ"רים הפרטיים

 ש"ח. 5,681במגזר זה היה 

מכלל משרות השכיר במשק(, והשכר הממוצע במגזר זה  6.8%כיר )אלף משרות ש 231.1היו  משקי הבית במגזר

 ש"ח.  4,493היה 

והשכר הממוצע  ,מכלל משרות השכיר במשק( 3.1%) אלף משרות שכיר 104.0היו  מגזר החברות הפיננסיותב

 . ש"ח 15,976 היהבמגזר זה 

 

                                                 
מלכ"רים פרטיים  פיננסיות, חברות פיננסיות, מגזר ממשלתי, משקי בית,-חברות לאעל: -וקה של המגזרים היא לחמישה מגזריהחל 4

הסבר מפורט .  ESA 2010ו SNA 2008הנתונים לפי מגזרים מסווגים בהתאם להגדרות  2014החל משנת . המשרתים את משקי הבית
 בנושא זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/26_17_003netunei_tarshim8.xls
http://www.cbs.gov.il/y_labor/emp_explan.pdf
http://www.cbs.gov.il/y_labor/emp_explan.pdf
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 .5 2016 אוקטוברבחודש מגזרים -תתילהלן מוצגים נתונים של משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר לפי 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
הנתונים לקוחים  .העלהמגזרים מסתכמים למספר משרות השכיר במגזר -מגזרים. מספר משרות השכיר בתתי-יכל מגזר מחולק לתת 5

 .הסבר מפורט בנושא זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 5מלוח 

 מגזר ממשלתי
 שכר ממוצע

 ש"ח 9,831
 סך משרות שכיר

 אלף 609.8

 

 מלכ"רים ציבוריים
 

 שכר ממוצע
 ש"ח 8,519

 סך משרות שכיר
מכלל משרות  36.2%אלף ) 221.0

 השכיר במגזר(

 

 רשויות מקומיות
 

 שכר ממוצע
  ש"ח 8,116

 סך משרות שכיר
מכלל משרות  25.5%אלף ) 155.4

 השכיר במגזר(

 

ממשלה מרכזית, ביטוח לאומי 
 ומוסדות לאומיים

 שכר ממוצע
 ש"ח 12,216

 סך משרות שכיר
מכלל משרות  38.3%אלף ) 233.4

 השכיר במגזר(

 

 פיננסיות-חברות לא
 שכר ממוצע

 ש"ח 10,166

 סך משרות שכיר
 ןמיליו 2.230

 

 קואופרטיבים
 שכר ממוצע

 ש"ח 8,977
 סך משרות שכיר

מכלל משרות  2.7%אלף ) 59.1
 השכיר במגזר(

 

 חברות ממשלתיות
 שכר ממוצע

 ש"ח 16,838
 סך משרות שכיר

מכלל משרות  6.7%אלף ) 150.0
 השכיר במגזר(

 

 

 חברות פרטיות
 שכר ממוצע

 ש"ח 9,706
 סך משרות שכיר

משרות מכלל  90.6%מיליון ) 2.021
 (במגזר השכיר

 
 

 מזה: בתי חולים
 שכר ממוצע

 ש"ח 14,820
 סך משרות שכיר

מכלל משרות  49.6%אלף ) 74.4
מגזר חברות -תתהשכיר ב

 (ממשלתיות

 

 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/26_16_056t5.xls
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 ותחברות פיננסי
 שכר ממוצע

 ש"ח 15,976
 סך משרות שכיר

 אלף 104.0

מוסדות ביטוח וקרנות 
 פנסיה

 
 

 שכר ממוצע
  ש"ח 13,369

 סך משרות שכיר
 18.8%אלף ) 19.5

מכלל משרות השכיר 
 במגזר(

 

מוסדות עזר פיננסי, 
מוסדות פיננסיים 
 שבויים ומלווי כסף

 
 שכר ממוצע

  ש"ח 14,214
 סך משרות שכיר

 39.0%אלף ) 40.6 
מכלל משרות השכיר 

 במגזר(

מתווכים פיננסים 
 אחרים

 
 

 שכר ממוצע
 ש"ח 13,271

 סך משרות שכיר
מכלל  5.6%אלף ) 5.9

 משרות השכיר במגזר(

 

 מוסדות פיננסיים
 מוניטריים

 
 

 שכר ממוצע
 ש"ח 19,603

 סך משרות שכיר
 36.6%אלף ) 38.1

מכלל משרות השכיר 
 במגזר(


