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ההסתדרות
הכללית
החדשה

הסתדרות 
המורים

אחוז מהשכירים

5,375.92,922.627.153.917.455.9סך הכל

מין
56.6(6.3)2,613.41,478.622.663.4גברים
2,762.51,444.031.746.925.555.4נשים
גיל

24–20606.9294.6(7.2)(52.7)..           (75.7)
34–251,165.4783.3            18.4            47.8(19.5)            55.7
44–351,081.2752.8            30.3            54.617.2            54.7
54–45843.8539.1            35.654.019.0            57.2
64–55762.6408.3            40.7            56.4(15.9)            53.6

(55.6)        ..(61.0)27.5            65915.9144.6 ומעלה
מצב משפחתי

מזה:
55.9            54.518.2            31.5            3,504.21,931.9נשואים
60.1            (15.5)55.8            28.8            413.5229.1           גרושים
53.7            (14.5)48.2            14.1            1,193.8718.0רווקים

קבוצת אוכלוסייה
54.7            4,503.52,560.627.955.315.8יהודים ואחרים
55.6            28.655.416.0            4,205.22,387.3    מזה: יהודים

66.6            (32.4)            21.140.3            872.3362.1           ערבים
55.9            (6.8)61.2            904.5554.722.0           עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
(63.0)(35.5)..(16.4)409.8196.0חרדים
45.7            (28.2)(39.5)459.6249.836.7דתיים

57.2            (11.7)64.9            1,476.2822.130.6מסורתיים
56.5            56.113.8            1,848.41,114.527.6לא דתיים, חילונים

משלח יד
מזה:

(52.9)            ..(67.0)282.8201.419.8מנהלים
36.254.0            963.8799.743.527.0בעלי משלח יד אקדמי

טכנאים, סוכנים הנדסאים,
60.8            ..79.1            27.2            576.7497.1            ובעלי משלח יד נלווה

49.2            ..283.1274.328.280.0           פקידים כלליים ועובדי משרד
57.0..63.7            18.1            628.3532.5           עובדי מכירות ושירותים

עובדים מקצועיים בחקלאות,
 בתעשייה ובבינוי

58.1            ..78.4            16.5            548.2445.4            ועובדים מקצועיים אחרים
(69.3)            ..(84.4 )           (12.9)139.2132.6           עובדים בלתי מקצועיים

ענף כלכלי
58.1..83.2            19.5            634.8547.6           ענפי ייצור(4)

29.449.020.155.5            2,858.02,317.4ענפי שירותים(5)
היקף משרה 
16.255.0            56.9            2,766.62,387.928.3משרה מלאה 
60.3            (24.7)            36.5            661.1527.821.5           משרה חלקית

הכנסה אישית (ברוטו לחודש)
(68.2)           ..(49.2)            585.9446.211.4עד 4,000 ש"ח

58.9            (16.6)57.8            19.9            4,001976.9886.2–7,500 ש"ח 
53.4            21.3            53.2            37.7            7,501989.0859.5–14,000 ש"ח 

14,000 ש"ח 55.1            (11.4)51.3            34.8            674.3523.8מעל
(1) לא כולל חיילים בשירות חובה, אנשי צבא קבע וחברי קואופרטיב.

(3) "מרוצים מאוד" או "מרוצים".
(4) חקלאות, ייעור ודיג; תעשייה, כרייה וחציבה; אספקת חשמל; אספקת מים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת; בינוי.

(5) מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים; שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות; שירותי אירוח ואוכל; מידע ותקשורת; 
     שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח; פעילויות בנדל"ן; שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים; שירותי ניהול ותמיכה;

     מינהל מקומי וציבורי וביטחון וביטוח לאומי; חינוך; שירותי בריאות, רווחה וסעד; אמנות, בידור ופנאי; משקי בית כמעסיקים.

   אחרים: הסתדרות העובדים הלאומית, האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל, ארגוני הסגל הבכיר והסגל הזוטר באוניברסיטאות ו"כוח לעובדים".
(2) 5.0% נוספים חברים בארגון המורים העל-יסודיים, 4.4% חברים בהסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), ו-16.9% חברים בארגונים

אחוז מהשכירים החברים בארגון עובדים אלפים

לוח 31. שכירים בני 20 ומעלה החברים בארגון עובדים, לפי הארגון ושביעות רצון מפעילותו

מזה:
שכירים(1)

חברים
בארגון
עובדים

 ארגוני עובדים(2)
מרוצים(3)
מפעילות
הארגון

בני 20 ומעלה –
סך הכל

2016 ולפי תכונות נבחרות,

- 113 -


