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התפתחות השכר ברבע השני של 2010
עיקרי הדברים
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 השכר הממוצע לשכיר בתעשייה עמד ברבע השני של  2010על כ ,₪ 11,534 -הגבוה
בכ 73% -מהשכר הממוצע במשק ופי  7משכר המינימום (.)₪ 758,2
 השכר הריאלי הממוצע בתעשייה רשם עלייה מואצת ,של  53%לעומת תקופה מקבילה
בשנה קודמת 5זאת בהמשך לעלייה של  2%ברבע הקודם ולאחר תשעה רבעונים רצופים
בהם נרשמה נסיגה ריאלית בשכר 5בשיעור ממוצע של כ 1% -לרבעון.
 הגידול בשכר הריאלי בתעשייה ברבע השני של  2010נגזר מגידול נומינלי (שקלי) חד
ביותר 5של  5,.5%בשכר הממוצע בתעשייה 5אשר קוזז בחלקו בשל עליית מחירים בשיעור
של  1.8%בתקופה הנסקרת.
 הגידול המואץ בשכר הריאלי משקף האצה בקצב עליית השכר במרבית קבוצות ענפי
התעשייה ,למעט קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית 5אשר רשמה האטה בקצב עליית
השכר.
 בתוך כך ,עלייה ריאלית מהירה ,של  ,3.8%נרשמה בשכר הממוצע בקבוצת ענפי
הטכנולוגיה העילית ברבע השני של השנה והוא הסתכם ב ₪ 16,856 -לחודש ,שהם
למעלה מפי  4משכר המינימום .גידול זה 5נגזר מעלייה ריאלית בשכרם הממוצע של העובדים
בענפי הציוד התעשייתי לבקרה 5פיקוח ורפואי ( 5),.5%רכיבים אלקטרוניים ( ),.2%וכלי
ההובלה ( 5)6.4%אשר קוזזה בחלקה בשל נסיגה בשכרם הממוצע של העובדים בענף הציוד
התקשורת האלקטרוני (.)-2.3%
 מנגד ,הואט קצב עליית השכר הריאלי של העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-
עילית :גידול של  1.7%נרשם בשכר הממוצע בקבוצה 5לאחר עלייה חדה 5של  56.3%בתחילת
 1222והוא הסתכם ב ₪ 13,907 -לחודש .גידול זה 5נגזר מעלייה ריאלית בשכרם הממוצע
של העובדים בכל ענפי הקבוצה (ענף החשמל –  56.4%ענף הכימיה –  1.6%וענף המכונות
והציוד – .)2.7%

להצטרפות כמנוי לסקירה המלאה של התפתחות השכר
הכוללת מידע נרחב וטבלאות שכר מפורטות
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מקור נתוני השכר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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