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 20201בשנת למשרת שכיר ברוטו השכר הממוצע 

Average Gross Wages per Employee in 2020 

 )ממוצע לחודש( 2על פי נתונים מקוריים - 2020 שנת

 עובדים ישראלים

 2019לעומת שנת  7.0%, עלייה של ש"ח 11,538 היה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. 

 2019לעומת שנת  7.6%, עלייה של ש"ח 10,952היה  3השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים. 

  בענף שירותי אירוח ואוכל  .2019שנת לעומת  10.0%ירידה של מיליון,  3.369מספר משרות השכיר היה
 .35.7%. בענף אומנות, בידור ופנאי הייתה ירידה של 40.9% –הייתה הירידה הגדולה ביותר 

 עובדים מחו"ל

  2019שנת לעומת  9.0%ירידה של  ,אלף 122.5היה מספר משרות השכיר. 

 2019לעומת שנת  1.0%, עלייה של ש"ח 6,649היה  השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. 

 שכר ותעסוקה בעקבות מגפת הקורונהדגשים מיוחדים לנתוני מדדי 

ם חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים על עובדים ינתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווח

שנמצאים בחל"ת ועל עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי אינם נכללים במדדי שכר ותעסוקה. 

השפיעה הן על צמצום היקף העבודה במשק מבחינת מספר משרות  2020התפרצות מגפת הקורונה בחודש מרץ 

תוני השכר והתעסוקה כוללים את מספר העובדים שהועסקו באותו נ השכר הממוצע למשרת שכיר. והן על השכיר

 חישוב השכר הממוצע אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד. החודש וסך השכר המשולם להם. 

  

                                                 
 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

שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של  ,השוואה לתקופות קודמותמנתונים מנוכי עונתיות, אינם משמשים לצורך 
 עונתיות, 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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 )ממוצע לחודש( נתונים מקוריים–שוטפים כר ממוצע למשרת שכיר ש

 2020 דצמבר-אוקטובר(, ש"חשכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ) -א לוח 

 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

 6,649 11,538 11,193 2020שנת 

 7,145 12,381 11,989 דצמבר

 6,688 11,506 11,142 נובמבר

 6,648 11,611 11,222 אוקטובר

לעומת השנה  2020-2012אחוזי שינוי של השכר הממוצע למשרת שכיר בכל אחת מהשנים שלהלן מציג  1תרשים 

. עקב 3.6%-ל 1.7%השכר הממוצע למשרת שכיר עלה בין  2019-2012 בשניםניתן לראות כי . לה הקודמת

 . 2019לעומת שנת  7.0%עלייה של חלה  2020בשנת  השפעת מגפת הקורונה על שוק העבודה,
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 נתונים מקוריים )ממוצע לחודש( - )עובדים ישראלים(ות שכיר רשמ

 2020 דצמבר-אוקטוברמשרות שכיר )אלפים(,  - בלוח 

 -משרות שכיר  -
  סך כל העובדים

 -משרות שכיר 
 ישראליםעובדים 

 -משרות שכיר 
 עובדים מחו"ל

 122.5 3,369.5 3,583.2 2020שנת 

 118.9 3,353.0 3,579.7 דצמבר

 117.7 3,255.2 3,479.0 נובמבר

 116.1 3,099.6 3,317.8 אוקטובר

חלה עלייה  2019עד שנת ניתן לראות כי  .2020-2011 בין השניםמשרות השכיר מספר שלהלן מציג את  3רשים ת

עקב השפעת מגפת בכל שנה לעומת השנה הקודמת לה(. בממוצע  2.6%-במספר משרות השכיר )כ הביעק

 .2019לעומת שנת  10%-ירד מספר משרות השכיר ב 2020בשנת  ,הקורונה על שוק העבודה
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לפי ענף כלכלי. ניתן לראות  2019לעומת שנת  2020מציג אחוזי שינוי של מספר משרות השכיר בשנת  5תרשים 

בענף שירותי אירוח הירידות הגבוהות ביותר היו ו ,כמעט בכל ענפי הכלכלה הייתה ירידה במספר משרות השכירש

לא חל שינוי כלל במספר  בענף שירותי בריאותוציבורי ונהל מקומי יבענף מובענף אמנות, בידור ופנאי.  ואוכל

 משרות השכיר. 
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  ומשרות שכירבמחירים שוטפים שכר ממוצע למשרת שכיר  -)עובדים ישראלים(  מגזרים במשק

 2020 שנת

מיליון משרות שכיר  2.137, ובו היו פיננסיות-החברות הלאהמגזר הגדול ביותר היה מגזר  2020 בשנת

 ש"ח.  12,421מכלל משרות השכיר במשק(. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה  63.4%)

 2020שנת  ,שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים - גלוח 

שכר ממוצע למשרת  מגזר
שכיר במחירים שוטפים 

 (ש"ח)

משרות שכיר 
 )אלפים(

אחוז משרות שכיר מכלל 
 משרות השכיר במשק

 100.0 3,369.5 11,538  סה"כ המשק

 63.4% 2,137.0 12,421 פיננסיות-חברות לא

 20.9% 703.3 11,164 מגזר ממשלתי

 7.2% 243.2 6,317 מלכ"רים פרטיים

 5.5% 186.5 5,004 משקי בית

 3.0% 99.4 20,228 חברות פיננסיות

מוצגים משרות שכיר )אחוזים( ושכר ממוצע למשרת שכיר )ש"ח( במגזר הממשלתי  7-ו 6תרשימים ב

 .2020בשנת מגזרים -פיננסיות לפי חלוקה לתת-ובמגזר החברות הלא
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  ומשרות שכיר מחירים שוטפיםבשכר ממוצע למשרת שכיר  -)עובדים ישראלים( חום ההייטק ת
 2020שנת 

של  עלייה ,ש"ח 24,974היה השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק  2020 בשנת

  .ש"ח( 23,545) 2019שנת לעומת  6.1%

 

 2019 שנתלעומת  0.5%של ירידה , אלף 321.7היה  מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 2020 בשנת

משרות השכיר בתחום  2019בשנת ו ,מכלל משרות השכיר במשק 9.5% וימשרות השכיר ה .אלף( 323.4)

 .8.6% ויההייטק ה
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 )ממוצע לחודש( 2020שנת  – (המדווחים למוסד לביטוח לאומי)עובדים מחו"ל 

צמצום היקף העבודה מבחינת מספר משרות השכיר והן על הן על השפיעה  2020 ץהתפרצות מגפת הקורונה במר

השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו"ל  2020 בשנת .של העובדים מחו"ל השכר הממוצע למשרת שכיר

 .2018לעומת שנת  2019בשנת  5.4%, בהמשך לעלייה של 2019לעומת שנת  1.0%, עלייה של ש"ח 6,649היה 

 2020-2018( של עובדים מחו"ל בשנים ש"ח)למשרת שכיר  שכר ממוצע - דלוח 

אחוז השינוי  2020 2019 2018 ענף -
 2020בשנת 
 2019לעומת 

Total 1.0% 6,649 6,586 6,249 סך הכל 

A 2.6% 6,761 6,589 6,516 חקלאות, ייעור ודיג 

F 7.1% 8,785 8,204 7,900 בינוי 

I 13.7% 7,485 8,673 8,206 שירותי אירוח ואוכל- 

N 2.2% 5,386 5,269 5,118 שירותי ניהול ותמיכה 

Q 9.6% 4,429 4,040 3,639 שירותי בריאות, רווחה וסעד 

Other 1.9% 9,683 9,874 9,349 יתר- 

, 2019לעומת שנת  9.0%אלף, ירידה של  122.5היה  2020בשנת של העובדים מחו"ל מספר משרות השכיר 

 . 2018לעומת שנת  2019בשנת  1.4%עלייה של  לעומתו

 2020-2018משרות שכיר )אלפים( של עובדים מחו"ל בשנים  - לוח ה

אחוז השינוי  2020 2019 2018 ענף -
 2020בשנת 
 2019לעומת 

Total 9.0% 122.5 134.7 132.8 סך הכל- 

A 1.7% 24.2 24.6 24.6 חקלאות, ייעור ודיג- 

F 6.3% 18.5 19.7 18.0 בינוי- 

I 34.4% 8.4 12.8 12.4 שירותי אירוח ואוכל- 

N 14.3% 19.7 23.0 22.8 שירותי ניהול ותמיכה- 

Q 3.1% 34.5 35.6 36.0 שירותי בריאות, רווחה וסעד- 

Other 9.1% 17.2 19.0 19.1 יתר- 
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. ניתן 2020מציג את משרות השכיר של העובדים מחו"ל לפי חלוקה לענפים כלכליים בשנת  10תרשים 

 (.27.1%) 2019הענף הגדול ביותר בדומה לשנת  ואה ענף שירותי בריאות, רווחה וסעדלראות כי 

 


