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התפתחות השכר ברבע השלישי של 2100
עיקרי הדברים

1

 השכר הממוצע לשכיר בתעשייה עמד ברבע השלישי של  2100על  9₪ 0291,2גבוה בכ-
 37%מהשכר הממוצע במשק ( )₪ 8,811וכמעט פי  3משכר המינימום.
 השכר הגבוה ביותר בתעשייה נרשם בענף ציוד התקשורת 9בקרה ורפואי –  219,02ש"ח
בממוצע לחודש 9פי  2.2מהשכר הממוצע במשק וכמעט כפול מהשכר הממוצע בתעשייה.
 מנגד 9ענף העור וההנעלה ממשיך להיות בתחתית טבלת השכר בתעשייה  6,544 -ש"ח
בממוצע לחודש .אם כי רמת שכר זו גבוהה בכ 61% -משכר המינימום.
 עלייה מהירה 9של  2.4%במונחים נומינליים (שקליים) 9נרשמה בשכר הממוצע בתעשייה
ברבע השלישי של  2100לעומת התקופה המקבילה אשתקד .עלייה זו 9הקיפה את כל
קבוצות ענפי הטכנולוגיה 9ובלטה במיוחד בענפי הטכנולוגיה העילית..
 במונחים ריאליים (בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן) 9חלה עלייה של  20.1%בשכר החודשי
הממוצע לשכיר בתעשייה ,זאת לאחר ירידה של  1.8%ברבע הקודם ושל  1.7%ברבע שלפניו.
 הגידול בשכר הריאלי נגזר בחלקו הגדול מעלייה בשכר הממוצע של העובדים בקבוצת ענפי
הטכנולוגיה העילית ( 9)2.2%על רקע עלייה בשכר הממוצע בענפי הציוד לבקרה ,פיקוח ורפואי
( ,)5.8%כלי ההובלה ( )3.5%והרכיבים האלקטרוניים (.)1.3%
 מנגד 9ירידה ריאלית מתונה 9של  91.1%נרשמה בשכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה
המעורבת -עילית 9בעיקר על רקע נסיגה בשכר הריאלי של עובדי ענף הכימיה (נסיגה של ,1.6%
ככל הנראה על רקע השביתה באחד המפעלים הבולטים בענף) .כך 9הסתכם השכר הממוצע
בקבוצה ב ₪ 029202 -לחודש (כ 02% -מעל השכר הממוצע במשק).

להצטרפות כמנוי לסקירה המלאה
הכוללת מידע נרחב גם בפרוט ענפי 9כולל טבלאות שכר מפורטות

לחץ כאן
שירות זה מיועד לחברי ההתאחדות בלבד
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות מחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן 9מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי
ג'ולי שדה זלצר 9ראש תחום ניתוחים כלכליים
טלפון10-10,4410 :

 1מקור נתוני השכר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 2לעומת תקופה מקבילה אשתקד.
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המעוניינים לקבל מידע מפורט ועדכני לגבי רמות שכר ותשלומים נלווים של
כ 201 -תפקידים בתעשייה
מוזמנים לרכוש את סקר השכר בתעשייה לשנת 1111
הצטרפו עכשיו לעשרות החברות שכבר עושות שימוש בנתוני הסקר ככלי ניהולי!
למידע נוסף :אגף כלכלה ,המחלקה למחקר כלכלי ,בטל' 13-4188817

2

