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השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ינואר 2020

1

Average Gross Wages per Employee Job of Israeli Workers in January 2020
חודש ינואר  - 2020על פי נתונים מקוריים( 2עובדים ישראלים)
 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה  10,887ש"ח ,עלייה של  3.4%לעומת ינואר .2019
 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים 3היה  10,319ש"ח ,עלייה של  3.1%לעומת ינואר .2019
 מספר משרות השכיר היה  3.756מיליון ,עלייה של  32.0( 0.9%אלף) לעומת ינואר .2019
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על אף מצב החרום בישראל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ,ממצאי השכר והמשרות הופקו על פי מסגרת
הנתונים המלאה ,כמידי חודש בחודשו ,מתוך דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח הלאומי .עם זאת ,עקב הצמצום
המשמעותי בכוח האדם של הלמ"ס ,תוך שמירה על התקנות לשעת חרום ,אנו מפרסמים בשלב זה את הסדרות
הבאות בלבד:
 .1נתונים עבור כלל המשק :מקורי ,מנוכה עונתיות ומגמה
 .2משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע לפי ענף כלכלי (נתונים מקוריים בלבד)
 .3נתונים רבעוניים לפי ענף כלכלי מפורט
 .4מדדי שכר חודשי במחירים קבועים
שאר הנתונים כגון ירחון שכר ותעסוקה ,נתוני שכר לפי מגזרים ,נתוני רשויות מקומיות ,נתוני עובדי חול ועוד ,יושלמו
לאחר חג הפסח ,בהנחה שתהיה גמישות מבחינת היכולת לגייס ולשנע את כוח האדם הדרוש לכך.
 1מבוסס על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102
ומקורות מנהליים אחרים.
 2נתונים מקוריים של שכר ממוצע ומשרות שכיר נועדו להציג את הנתונים בחודש מסוים .נתונים אלו ,בשונה
מנתונים מנוכי עונתיות ,אינם משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של עונתיות,
חגים וימי פעילות.
 3שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים הוא השכר הממוצע במחירים שוטפים מנוכה במדד המחירים לצרכן
של כל חודש .שכר זה מייצג את השכר ללא השפעה של עליות ו/או ירידות מחירים במשק.
כתבה מיכל אבוגנים ,תחום סטטיסטיקה של שכר
לקבלת הסברים אפשר לפנות אל היחידה למידע סטטיסטי בטל' 02-6592666

