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 1 2020 מרסבחודש למשרת שכיר של עובדים ישראלים ברוטו השכר הממוצע 

Average Gross Wages per Employee Job of Israeli Workers in March 2020  

 )עובדים ישראלים( 2על פי נתונים מקוריים - 2020 מרסחודש 

  2019 מרס לעומת 1.5%של  ירידה ,ש"ח 10,948היה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים.  

 2019מרס  לעומת 1.5%של  ירידה, ש"ח 10,346היה  3השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים. 

 2019 מרס לעומתאלף(  68.2) 1.8%של  ירידהמיליון,  3.664היה  מספר משרות השכיר. 

 שכר ותעסוקה בעקבות מגיפת הקורונה ידגשים מיוחדים לנתוני מדד

 2020אפריל  - מרס

 עלנתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. המעסיק מדווח 

 חישוב השכר הממוצע אינו מתייחס סך השכר המשולם להם. יודגש כיועל מספר העובדים שהעסיק באותו החודש 

בשל  ,חודש מרסחל מאמצע בשל צמצום היקף העבודה הולכן , העובדהועסק למספר הימים בחודש בהם 

. ירידה זו ישנה ירידה בשכר הממוצע למשרת שכירהתפשטות נגיף הקורונה )ומעבר למשק במתכונת חירום( 

בכלל המשק ובענפים מסוימים בפרט, למשל, בענף שירותי אירוח ואוכל )כי המשרות לא פחתו, כאמור( .  מתבטאת

שנה ירידה גם במספר משרות השכיר, אם כי מתונה יותר. כתוצאה מסגירת עסקים במחצית השנייה של מרס, י

שינויים משמעותיים בסדרות הביאו לכך שבלוחות אין התייחסות בכל הסדרות לנתונים מנוכי עונתיות ונתוני המגמה. 

 לעומת זאת במאגר הנתונים של הלמ"ס ניתן למצוא באופן חלקי, נתונים מנוכי עונתיות ונתוני מגמה.

  

                                                 
 102מבוסס על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס  1

 ומקורות מנהליים אחרים. 
 , בשונהונתונים מקוריים של שכר ממוצע ומשרות שכיר נועדו להציג את הנתונים בחודש מסוים. נתונים אל 2

השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של עונתיות, מנתונים מנוכי עונתיות, אינם משמשים לצורך 
 חגים וימי פעילות.

הוא השכר הממוצע במחירים שוטפים מנוכה במדד המחירים לצרכן במחירים קבועים  שכר ממוצע למשרת שכיר 3
 של כל חודש. שכר זה מייצג את השכר ללא השפעה של עליות ו/או ירידות מחירים במשק. 

https://www.cbs.gov.il/
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 2020י )משרות שכיר( לחודש אפריל אומדן ראשונ

אחוזים מהדיווחים החודשיים של המעסיקים למוסד הביטוח הלאומי  60-עד למועד פרסום הודעה זו התקבלו כ

במדגם הלמ"ס עם התפלגות די שווה בענפים השונים כך שאין הטיה בנתונים אבל השונות גדולה יותר בשלב זה. 

 30-שסך המשרות במשק בחודש אפריל )על פי הנתונים החלקיים( צפוי לרדת בכדיווחים אלה מעידים על כך 

 70-מיותר אחוזים כאשר בענפים שירותי אוכל, אמנות, בידור ופנאי הירידה בסך משרות השכיר צפויה להיות 

 . יםאחוז

מעבודתם זמנית על המועסקים שנעדרו  2020נתונים אלה דומים לממצאים של סקר כוח אדם בחודש אפריל 

כתוצאה מנגיף הקורונה. מוקדם לאמוד את השכר הממוצע למשרת שכיר לחודש אפריל אך יודגש כי ירידה 

לעלייה בשכר הממוצע  תביאהממוצע במשק, השכר משמעותית במספר המשרות בענפים בהם השכר נמוך מ

 למשרת שכיר ברמת סה"כ המשק.

 מקוריים )ממוצע לחודש(נתונים  - במחירים שוטפים שכר ממוצע למשרת שכיר

 2020 מרס-ינואר, (ש"ח) לוח א. שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים

 שכר ממוצע למשרת שכיר -
 - מחירים שוטפים
 סך כל העובדים

 שכר ממוצע למשרת שכיר
 -מחירים שוטפים 
 עובדים ישראלים

 שכר ממוצע למשרת שכיר
 - מחירים שוטפים
 עובדים מחו"ל

 - - - 2020שנת 

 6,373 10,948 10,604 מרס

 6,444 11,003 10,686 פברואר

 6,625 10,846 10,543 ינואר

  - במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי )עובדים ישראלים( שכר ממוצע למשרת שכיר

 2020 מרסחודש , מקורייםנתונים 

בענפים כלכליים שבהם השכר  היו מיליון( 1.111)מכלל משרות השכיר במשק  30.3%, 2020 מרסבחודש 

מכלל משרות השכיר  69.7%(. ש"ח 10,948הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק )

בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של  היו מיליון( 2.553)במשק 

  .4ראו לוח מפורטים לנתונים מקוריים לפי ענפי כלכלה  .כלל המשק
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 )ממוצע לחודש( נתונים מקוריים - רות שכירמש

 2020 מרס-ינואר, לוח ב. משרות שכיר )אלפים(

 - משרות שכיר -
  סך כל העובדים

 - משרות שכיר
 עובדים ישראלים

 - משרות שכיר
 עובדים מחו"ל

 - - - 2020שנת 

 133.8 3,663.8 3,892.2 מרס

 135.5 3,754.6 3,993.5 פברואר

 135.8 3,758.5 4,001.8 ינואר
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 שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר,  -מגזרים במשק )עובדים ישראלים(
 2020, חודש מרס מקורייםנתונים 

מיליון משרות  2.341, ובו היו פיננסיות-החברות הלאהמגזר הגדול ביותר היה מגזר  2020מרס בחודש 

 ש"ח.  11,863מכלל משרות השכיר במשק(. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה  63.9%שכיר )

 2020בחודש מרס . שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים גלוח 

שכר ממוצע למשרת  מגזר
שכיר במחירים שוטפים 

)₪( 

משרות שכיר 
 )אלפים(

אחוז משרות שכיר מכלל 
 משרות השכיר במשק

 100.0 3,663.8 10,948  סה"כ המשק

 63.9% 2,341.0 11,863 חברות לא פיננסיות

 19.6% 716.8 10,323 מגזר ממשלתי

 7.8% 284.2 5,438 מלכ"רים פרטיים

 6.0% 219.0 4,225 משקי בית

 2.8% 102.8 24,028 חברות פיננסיות

במגזר הממשלתי ובמגזר מוצגים משרות שכיר )אחוזים( ושכר ממוצע למשרת שכיר )ש"ח(  3,4תרשימים ב

 .2020מגזרים בחודש מרס -פיננסיות לפי חלוקה לתת-החברות הלא

 

 ומשרות שכיר מחירים שוטפיםבשכר ממוצע למשרת שכיר  -)עובדים ישראלים( חום ההייטק ת

 (5)לוח  2020חודש מרס  

ש"ח, עלייה של  26,693היה השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק  2020בחודש מרס 

 ש"ח(.  26,042) 2019לעומת מרס  2.5%

מציג שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי. העמודות בתרשים  5תרשים 

מייצגות את השכר הממוצע כאשר ציר הערכים נמצא בצד שמאל של התרשים. הנקודות מייצגות את מספר 

השכר הממוצע מחקר מדעי ופיתוח ר הערכים נמצא בצד ימין. לדוגמה: בענף משרות השכיר כאשר צי

 אלף  51.2ש"ח ומספר משרות השכיר היה  30,034היה  2020למשרת שכיר בחודש מרס 
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לעומת מרס  2.1%, עלייה של אלף 327.1היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק  2020בחודש מרס 

 . מכלל משרות השכיר במשק 8.9%ו ובתחום ההייטק המשרות השכיר אלף(.  320.5) 2019

 


