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 20211 אוקטובר בחודשלמשרת שכיר של עובדים ישראלים ברוטו השכר הממוצע 
Average Gross Wages per Employee Job of Israeli Workers in October 2021 

 (עובדים ישראלים) 2על פי נתונים מקוריים - 2021 אוקטוברחודש 
 אוקטוברלעומת  2.6%של  ירידהש"ח,  11,277היה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים  •

 ש"ח). 11,580( 2020
 אוקטובר לעומת %4.8של ירידה ש"ח,  ,44910היה  3השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים •

 ש"ח). 10,976( 2020
  .מיליון) 3.105( 2020 אוקטוברמת לעו 21.1%עלייה של , מיליון 3.759מספר משרות השכיר היה  •

 (ממוצע לחודש) 2021אוקטובר , נתונים מקוריים -שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים 

אינם  ואלנתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים 

אינו מתייחס למשרת שכיר השכר הממוצע . חישוב עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומיכוללים 

 . שבהם הועסק העובדלמספר הימים בחודש 

 2021 אוקטובר – 2021 אוגוסט), ש"חשכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ( -א לוח 

 שכר ממוצע למשרת שכיר 2021שנת 
 – מחירים שוטפים

 סך כל העובדים

 שכר ממוצע למשרת שכיר
 –מחירים שוטפים 

 עובדים ישראלים

 שכר ממוצע למשרת שכיר
 – מחירים שוטפים

 מחו"לעובדים 
 7,091 11,277 10,969 אוקטובר
 6,907 11,668 11,294 ספטמבר

 7,291 11,771 11,443 אוגוסט

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

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

שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של  ,מנתונים מנוכי עונתיות, אינם משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות
 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. 
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 .2021-2017בשנים לפי חודש במחירים שוטפים מציג את השכר הממוצע למשרת שכיר להלן  1תרשים 

 

 לפי ענפי כלכלה. 2021 אוקטוברלהלן מציג את השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בחודש  2תרשים 
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 ים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמהתוננ - שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים

 .קבועיםמנוכי עונתיות ומגמה של השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים מקוריים, נתונים מוצגים  3בתרשים 

 
 כרתי* שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה נ

 2021 אוקטובר, נתונים מקוריים -משרות שכיר (עובדים ישראלים) 

 2021 אוקטובר - 2021 אוגוסט משרות שכיר (אלפים), - בלוח 
 -משרות שכיר  2021-

  סך כל העובדים
 -משרות שכיר 

 עובדים ישראלים
 -משרות שכיר 
 עובדים מחו"ל

 125.5  3,758.8 3,997.9 אוקטובר
 123.7  3,621.7 3,854.6 ספטמבר

 125.0  3,723.7 3,961.3 אוגוסט

מספר משרות ניתן לראות כי  .2021אוקטובר -2020החל מינואר להלן מציג את מספר משרות השכיר  4 תרשים

מיליון)  3.781( 2020מיליון) עדיין נמוך ממספר משרות השכיר בחודש פברואר  3.759( 2021 באוקטוברהשכיר 

 לפני פרוץ מגפת הקורונה. 
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 לפי ענפי כלכלה. 2021 אוקטוברלהלן מציג את מספר משרות השכיר בחודש  5תרשים 
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 , מנוכי עונתיות ומגמהנתונים מקוריים - משרות שכיר (עובדים ישראלים)
 משרות השכיר.מנוכי עונתיות ומגמה של מקוריים, נתונים מוצגים  6 בתרשים

 
 כרתי* שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה נ

 2021אוקטובר  – שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר –(עובדים ישראלים)  מגזרים במשק

מיליון  2.410 ובו היו ,פיננסיות-החברות הלאהמגזר הגדול ביותר היה מגזר  2021 אוקטוברבחודש 

 12,320מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה  64.1%משרות שכיר (

  ש"ח.

 2021 אוקטובר ,שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים - גלוח 

שכר ממוצע למשרת  מגזר
שכיר במחירים שוטפים 

 )ש"ח(

משרות שכיר 
 (אלפים)

שכיר מכלל אחוז משרות 
 משרות השכיר במשק

 100.0% 3,758.8 11,277  סה"כ המשק

 64.1% 2,410.0 12,320 פיננסיות-חברות לא

 19.7% 739.0 10,661 מגזר ממשלתי

 7.3% 272.6 6,291 מלכ"רים פרטיים

 6.3% 235.7 5,223 משקי בית

 2.7% 101.5 18,444 חברות פיננסיות
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מוצגים משרות שכיר (אחוזים) ושכר ממוצע למשרת שכיר (ש"ח) במגזר הממשלתי  8-ו 7תרשימים ב

 .2021 אוקטובר מגזרים בחודש-פיננסיות לפי חלוקה לתת-ובמגזר החברות הלא

  

 , ומשרות שכיר מחירים שוטפיםבשכר ממוצע למשרת שכיר  -(עובדים ישראלים) טק יחום ההית
 2021אוקטובר 

, ש"ח 25,812 היהטק יהשכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההי 2021 אוקטוברבחודש 

  ).ש"ח 23,870( 2020 אוקטוברלעומת  8.1%של  עלייה

 

ומת לע  10.1%של עלייה, אלף 355.0היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק  2021 אוקטובר בחודש

 לל משרות השכיר במשקמכ 9.4% היוהשכיר בתחום ההייטק משרות  .אלף) 322.3( 2020 אוקטובר חודש

  ).9.6%( 2021 ספטמברחודש בדומה ל
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 . 2021 אוקטוברלהלן מציג את משרות השכיר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי בחודש  10תרשים 
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