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השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2020
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Average Gross Wages per Employee Job of Israeli Workers in April 2020
חודש אפריל  – 2020על פי נתונים מקוריים( 2עובדים ישראלים)


מספר משרות השכיר היה  2.648מיליון.



השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה  12,494ש"ח.



השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים 3היה  11,842ש"ח.

דגשים מיוחדים לנתונים של מדדי שכר ותעסוקה בעקבות מגפת הקורונה
אפריל–מאי 2020
הנתונים של מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי .דיווחים על
עובדים שנמצאים בחל"ת ועל עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי לא נכללים במדדי שכר
ותעסוקה .נתוני משרות השכיר בחודש אפריל  ,2020כפי שהם מובאים בהודעה זו ,משקפים את נתוני העובדים
שקיבלו את שכרם ישירות מהמעסיק .על פי הנתונים בחודש אפריל  2020ירד מספר המשרות במשק בכ27%-
לעומת מרץ .2020
העובדה שהשכר הממוצע למשרת שכיר בחודש אפריל  2020עלה ב 14%-לעומת חודש מרץ  2020נובעת ככל
הנראה מכך שרוב העובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו מעבודתם וקיבלו דמי אבטלה ,הם עובדים ששכרם נמוך
מהממוצע.
עקב שינויים משמעותיים בסדרות ,בלוחות המצורפים אין פרסום של נתונים מנוכי עונתיות ונתוני המגמה ,אך
במאגר הנתונים של הלמ"ס ניתן למצוא נתונים אלו באופן חלקי.
 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

אומדן ראשוני (משרות שכיר) לחודש מאי 2020
עד למועד פרסום הודעה זו התקבלו קרוב ל 70%-מהדיווחים החודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי.
דיווחים אלה מעידים על כך שסך המשרות במשק בחודש מאי (על פי הנתונים החלקיים) צפוי לעלות ,בכלל המשק,
בכ 20%-לעומת חודש אפריל  .2020בענף שירותי אירוח ואוכל אוכל ובענף אמנות ,בידור ופנאי שבהם רוב
העובדים הוצאו לחל"ת בחודש אפריל ,צפויה בחודש מאי  ,2020עלייה של כ 80%-לעומת חודש אפריל .2020

משרות שכיר (עובדים ישראלים) – אפריל ( 2020ממוצע לחודש)
בחודש אפריל  2020מספר משרות השכיר היה  2.648מיליון ,ירידה של  27.4%לעומת חודש מרץ  .2020הירידה
הייתה בכל ענפי המשק ,ובענף שירותי אירוח ואוכל הייתה הירידה הגבוהה ביותר –  75.7%לעומת חודש מרץ
.2020
לוח א  -משרות שכיר (אלפים) ,פברואר-אפריל 2020
-שנת 2020

משרות שכיר -
סך כל העובדים

משרות שכיר -
עובדים מחו"ל

משרות שכיר -
עובדים ישראלים

אפריל

2,807.2

2,648.4

119.1

מרץ

3,873.4

3,646.9

132.3

פברואר

3,987.5

3,749.5

134.6
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שכר ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים) – אפריל ( 2020ממוצע לחודש)
לוח ב  -שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש"ח) ,פברואר-אפריל 2020
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

אפריל

12,110

12,494

6,225

מרץ

10,608

10,954

6,315

פברואר

10,699

11,016

6,444

שכר ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים) במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי ,אפריל 2020
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מגזרים במשק (עובדים ישראלים)  -שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר – אפריל 2020
בחודש אפריל  2020המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות ,ובו היו  1.653מיליון משרות
שכיר ( 62.4%מכלל משרות השכיר במשק) .השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה  13,381ש"ח.
לוח ג .שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים ,אפריל 2020
מגזר

שכר ממוצע למשרת
שכיר במחירים שוטפים
(ש"ח)

משרות שכיר
(אלפים)

אחוז משרות שכיר מכלל
משרות השכיר במשק

סה"כ המשק

12,494

2,648.4

100.0

חברות לא פיננסיות

13,381

1,652.7

62.4%

מגזר ממשלתי

11,326

608.6

23.0%

מלכ"רים פרטיים

6,872

176.2

6.7%

משקי בית

4,824

122.2

4.6%

חברות פיננסיות

25,700

88.7

3.4%

בתרשימים  4 ,3מוצגים משרות שכיר (אחוזים) ושכר ממוצע למשרת שכיר (ש"ח) במגזר הממשלתי ובמגזר
החברות הלא-פיננסיות לפי חלוקה לתת-מגזרים בחודש אפריל .2020
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תחום ההייטק (עובדים ישראלים)  -שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ומשרות שכיר,
אפריל 2020
בחודש אפריל  2020השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה  25,111ש"ח ,ירידה
של  6.0%לעומת מרץ  26,703( 2020ש"ח).

בחודש אפריל  2020היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק  297.3אלף ,ירידה של  9.1%לעומת מרץ
 327.0( 2020אלף).
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