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לכבוד
חברי הכנסת 
שלום רב, 

 2020הנדון: דין וחשבון על הוצאות השכר בגופים הציבוריים לשנת  

.8519 א)ג( לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-33 כנדרש על פי סעיף 28אני מתכבד להגיש את הדוח ה-
 בין הבחנה תוך והנתמכים, המתוקצבים הגופים  עובדי של השכר להוצאות הקשורים העיקריים הממצאים מפורטים זה בדוח 

 חברותהבא: ן באופנערכה  ם נתמכיוהוקצבים המתופים הגות וצקבבין חנה ההב. וניםהשדים והתפקי השכר דירוגי , הגופיםקבוצות 
  הגבוהה, התאגידים הסטטוטוריים והגופים הציבוריים במערכת הבריאות.מערכת ההשכלה ממשלתיות, שלטון מקומי, 

 השלטוןהממשלתיות, החברות עולמות לכלל עומק התייחסות תוך הציבוריים, בגופים השכר של ניתוח כולל זה דוח גם כבעבר, 
 הפריוןלשיפור ותרמו שנחתמו בהסכמים להתמקד חרנו בהשנה כן, כמו הסטטוטוריים. והתאגידים הגבוהה ההשכלה המקומי, 

 הסכםאת , היםבנמלי תחרות ליצירת הרפורמה ליישום שתרמו ההסכמים את סקרנו גם זה בדוח בישראל. הציבורי המגזר של 
 ןונכתהת כערמבה מרופהרם ושיית בוטלם תחנשם סכההת אוי תוחרתכר שבם יסדנהמס יילגר שפאמהן וינטכבם יסדנהמה

 תגמולהמאפשרים מודרניים שכר מודלי לגיבוש השכר אגף של המעבר מוצג כן, כמו ור. הדימשבר עם התמודדות לצורך והבנייה 
לפי ביצועים ושיפור הפריון.

 הדוחותלצד אלו, נתונים ממשלה. ומשרדי ביטחון בריאות, , חינוךבנושאי האחרונה בשנה שפורסמו לדוחות המשך מהווה זה דוח 
האוצר. במשרד השכר על הממונה ידי על המפוקחים או  הנקבעים הציבורי, המגזר עובדי אודות השכר נתוני כלל את מהווים הקודמים,

 שעמד, 1920בשנת הממוצע השכר לעומת ח ש" 58516,על עמד והנתמכים המתוקצבים בגופים  2020בשנת הממוצע השכר 
ח. ש"36516,על 
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 בשיעורעלה הממוצע השכר כי לראות ניתן הקורונה. ממגבלות רבות שהושפעה  2020שנת את סוקר הדוח לעיל, לאמור מעבר 
 הסיבהקודמות. בשנים  3%כ-של ממוצעת עלייה לעומת המשרות במספר התייצבות לראות ף אניתן קודמות. לשנים ביחס נמוך 

 חות עובדים וירידה בביקוש לשירותים מסוימים בשל הקורונה.לכך היא צמצום הפעילות של הגופים בשל מגבלות בנוכ
 לביקושהשירות את להתאים לגופים שסייעו חדשים ניהולית גמישות כלי לבחון אפשר הקורונה משבר הפעילות, צמצום לצד 

 בשנתחתמה שנחבילה הבעסקת הוטמעו משרה, ות הגדרושינוי ם דיעובוד ניהיתר, בין וללים, הכאלו כלים . המגפהבשל המשתנה 
חדש.ורי להתאים את עצמו לשוק העבודה החר מגבלות הקורונה ואפשרו למגזר הציב לא2120

 הסכםנחתם האחרון, בנובמבר שנחתמה החבילה, עסקת במסגרת חוק. מרלעבודה הנוגע בכל טבעי ניסוי יצר הקורונה משבר 
 לטובתומעסיקים עובדים בקרב סקרים הפצנו הקורונה ופת תקבמהלך זה. חום בתהעבודה יחסי את המסדיר מרחוק עבודה 
 לסייעשיכולה גמישות מאפשר מרחוק לעבודה המעבר . המודלטיוב לטובת היום גם זאת לחקור ממשיכים ואנו המדיניות, גיבוש 

בגיוס הון אנושי איכותי לשירות הציבורי.
חד לפבל צימבליסט, אוריאל זבירין ומור נהרי.ברצוני להודות לעובדי האגף שעמלו רבות על יצירת דוח זה ובמיו

קובי בר נתן 
הממונה על השכר 



4 

אישור ובקרה
סגן בכיר לממונה על השכר די עאזםשא

 מנהל תחום בכיר – אכיפה טפבל צימבליס

עריכה, כתיבה וניתוח נתונים
מרכז בכיר אוריאל זבירין

סטודנטיתמור נהרי 

בשיתוף
, צוות השכלה גבוהה וצוות תאגידים סטטוטוריים, צוות שלטון מקומיצוות חברות ממשלתיות

אגף הדוברות, משרד האוצר
ף מערכות מידע, משרד האוצר באגBIחטיבת 

לשכת הפרסום הממשלתיתפקה: פי והעיצוב גר

 



5  

תוכן העניינים

עיקרי הדוח............................................................................................................................................................. 7

 15............................................................................................................................................ חבימבט רו ׀ 1פרק 

חברות ממשלתיות ׀ 2פרק  ............................................................................................................................31 

 47........................................................................................................................................ שלטון מקומי ׀ 3פרק 

 67............................................................................ גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה ׀ 4פרק 

 83................................................................................................................................................. תאגידים ׀ 5פרק 

 101 ................................................................................................................................ יםחפנסו ותרדגה ׀ 6 קפר

 911 ................................................................................................................................... םינותנת ואלבט ׀ 7 קפר



6 



7 עיקרי הדוח

עיקרי הדוח



עיקרי הדוח8



9 עיקרי הדוח

יקף העסקהה

  בשניםשינוי  ללא נותרהציבוריים בגופים  הכוללהמשרות  מספר
 המשרותבכמות  3%כ-של ממוצע שנתי גידול לעומת זאת , 01920-220

.01519-220 בהיקף האוכלוסייה בשנים 2%ושל כ-

 הציבוריות המשרות שיעור הפרטי, במגזר המועסקות במשרות הקיטון עקב 
 לממוצעבדומה , %81כ-על ועומד  %1בכ-עלה המועסקים כלל מתוך 

.OECDה-

2020אות השכר בשנת הוצהעסקה והיקף ה

גידול בהיקף העסקה והאוכלוסיה
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

שיעור המשרות הציבוריות המלאות מתוך כלל המועסקים
2020נתוני הגופים הציבוריים,   1

 .Paris, Publishing OECD1,  202Glance a at Government, (0212) OECD. 1

15%

10%

5%

0%

2019

2020

OECD )2019(

20202019201820172016201520%15%10%5%0%

 אוכלוסיה    משרות הגופים הציבוריים

17%

18%

18%

ף השכר והסכמי עבודה,  משרד האוצרמקור: אג

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

0%

12%

9.8%
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מספר המשרות בגופים הציבורים נותר ללא שינוי, תוך עליה בקרב  
 ף ההעסקה בקרב עובדי התאגידים,גופי מערכת הבריאות, ירידות בהיק

עובדי ההשכלה הגבוהה ובקבוצת המשנה חברות עירוניות.
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 בכמות ירידה חלה הקודמות לשנים בניגוד 
 עליהד לצם גברידי יעל ות ויישהמאות משר

במספר משרות המאויישות על ידי נשים.

  במערכתציבוריים בגופים והעובדים המשרות במספר קיטון חל לראשונה 
 ההשכלה הגבוהה לצד עליה במספר הסטודנטים.

שיעור השינוי במספר המשרות
20152020-נתוני הגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה, 

שיעור השינוי במספר משרות ועובדים
20192020-גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

4%

2%

0%

-1%

-2%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-0.2%

2%

3.1%

3.7%

2.9%

-0.04%

סטודנטיםמשרותעובדים

קור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר ועיבוד האגף לנתוני הלמ״סממקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

 שינוי ממוצע במספר המשרות 2019-2015     שינוי במספר המשרות בשנת 2020

1%

-1%

  במשרות.5%7עליה של כ-
הנשים

  במשרות.5%1ירידה של כ-
הגברים

-3% גופים ציבוריים
 ציבוריים במערכת

הבריאות

משרדי הממשלהכלל הגופים הציבוריים



11 עיקרי הדוח

  9%כ-ושל המשרות במספר  %11כ-של ירידה חלה העירוניות בחברות 
 ,םוגיח, נאיפוות תרבות ויעילפבדה מיריוצאה כתזאת , עסקהההות בעל

 מוזיאונים וצהרונים.

 הפועתהת ודשת ושרי דבוער פסמבה דחה דירי 
 המשרותמספר השכר, בהוצאות לירידה הובילה 

ובשכר הממוצע של עובדי אשכול תאגידים.

 םארעיים דיובע, םנייטכות ועקצמדי ובעשל קה ההעסף בהיקדה יריד לצ 
 .םיילאיצוסם ידבועום יאפור, םיריכבם ידבועשל ה קסעהבה יעלה חל, םיטנדוטסו

שינוי במספר המשרות על פי אשכולות הגופים
20192020-נתוני הגופים הציבוריים, 

שינוי בהיקף העסקה על פי דירוג
20192020-נתוני הגופים הציבוריים, 

5%

0%

-5%

-10%

10%

0%

-10%

-20%
 חברותשלטון מקומיתאגידים

ממשלתיות
גופים

 ציבוריים
 במערכת
הבריאות

גופים
  ציבוריים
 במערכת
 ההשכלה
הגבוהה

מקצועות טכנייםסטודנטים שעותרופאיםעובדים סוציאליים

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

קור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר ועיבוד האגף לנתוני הלמ״סמ

-1.5%

2%
5%3%

0.3%

-1.0%

-10%

-3.8%

-11%

  במספר38%דה של ירי
עובדי רשות שדות התעופה

כתוצאה מכך -

אשכול תאגידים
 ירידה של:

 בהוצאות השכר5% כ-⋅
 במספר המשרות8% כ-⋅
 בשכר הממוצע4% כ-⋅

-8.2%

-0.1%

0.1%

3.1%

 שינוי במספר משרות לדירוג     שינוי בשיעור המשרה הממוצעת לעובד
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הוצאות שכר

 01519-220 בשנים .5%4 בלבד לעומת עליה ממוצעת של כ-2% בכ-2020 הוצאות השכר )עלות ההעסקה( של הגופים הציבוריים עלו בשנת.

 לעומת עליה ממוצעת2020עליה בשכר בשנת 
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

10%

5%

0%
שכר ממוצע במשקגופים ציבורייםשירות המדינה

)הלמ״ס(

1.2% 1.5% 2.2% 2.3%

7.0%

3.0%

 הטבה, זקיפותעל  הציבוריים הגופים בהוצאות ירידה חלה לראשונה 
 זו בהוצאה ש"חמיליארד  כ-חצי של ממוצעת שנתית עליה לעומתזאת 

. 01519-220בשנים 

טבהממוצע זקיפות ה
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

שינוי שנתי ממוצע בהוצאה על 
זקיפות הטבה 2019-2015

 שינוי בהוצאה על זקיפות
הטבה בשנת 2020

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר קור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר ועיבוד האגף לנתוני הלמ״סמ

 שינוי בשנת 2020     שינוי ממוצע 2019-2015
6%4%2%0%-2%

5.8%

-0.01%

  כללבקרב הממוצע השנתי העלייה לשיעור מעבר עלה לא הממוצע השכר 
הגבוהה.ההשכלה במערכת ציבוריים גופים בקרב למעט הגופים, קבוצות 

  עלועומד  2020בשנת  .2%1בכ-עלה הציבוריים בגופים הממוצע השכר 
 בכללהממוצע בשכר  7%כ-של  מחושבתעליה לעומת ש"ח,  60016,כ-

ח. ש"50011,המשק, העומד על כ-

1

 קהפסוה– ם קיסעומהיל מהתבוי נמשיקרה עיבת עובנס מ"הלפי על ע וצממההשכר ן ותנבעלייה ה 
ו צומצמה העסקה של יותר עובדים בשכר נמוך ביחס לעובדים בשכר גבוה.א

 .1
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 5%בכ- עלה מינימום" לשכר השלמה "רכיב מקבלי שיעור 
 ןונתהח וודיחילת תמאז ם ניהזמכל לשיא פס וטי 0202נת בש

 דמועו אלם ידובעלע וצממהכר הש . %34-כ- כר השעל ה נוממל
 עלת יורביהצה אצוההה תלעו זה נשב, ףסונב. ח"ש 007,01-כל ע
 ,יסיסבהם וכסן וכדעל שה אצותי הוז. %91-כבב יכרהם ושלת

.2020שחלה באפריל 

  הדובעד בורבה יעלו, םישנלת ורשמהר פסמבה ילעף אעל 
 השכר בפער משמעותי שינוי חל לא האחרונות, בשנים נוספת

 .תונוחראהם ניהשת משחבד בלב %7.0-בכד ירא ווהדרי מגה
 שכרומקבלי תפקידים בעלי בניכוי אך , %35כ-על עומד הפער 

.%22גבוה, פער השכר היה מוערך בכ-

  השכרבפער  6%כ-של משמעותית ירידה חלה  2020בשנת 
 במספרגדולה הפחתה עקב בעיקרה הנובעת תאגידים, בקרב 

 יותרקטנה דה ליריביחס פה התעוות שדות ברשהגברים ות משר
במשרות הנשים.

1

 םלושמו ניאב יכרה. ביצקתהת ודוסיק וחל 63ן וקיתם עה לחוהן ותנהן יגבח ווידת בוח  
. להסבר נוסף, ראו פרק הגדרות.בהכרח לעובדים המשתכרים שכר מינימום

.1

מקבלי רכיב השלמה לשכר מינימום
20172020-נתוני הגופים הציבוריים, 

פער שכר מגדרי בגופים הציבוריים
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

11,200

11,000

10,800

10,600

10,400

40%

35%

30%

25%

20%

15%

2020201920182017

28%

10,708

11,160

10,528

10,684
29%

38%
43%

 גופים ציבוריים במערכת הבריאות   חברות ממשלתיות
 גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה  שלטון מקומי

 תאגידים
מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

37.4%

 שיעור מקבלי רכיב השלמה לשכר מינימום    שכרם הממוצע

202020192018201720162015

30.4%

26.6%
25.2%
24.5%

35%

28%
25.6%
23.9%

16.8%
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17 פרק 1 - מבט רוחבי

אינם כפופים 
לסמכות

ופיקוח
אגף
השכר
והסכמי
עבודה

 הקדמה1.1
ית הדוח וחלוקה לאשכולותיאוכלוס

 ציבוריים, בגופיםמועסקים  בישראלהציבורי  המגזר עובדי 750,000כ-
 עובדי 400,000לכ- מתייחס זה דוח .הביטחון ובגופי המדינה בשירות
 הציבורי.המגזר עובדי מכלל  %55כ-המהווים , הציבורייםהגופים 

.ותבריאדי ובתאגים וקצביומתם נתמכים פיוג 008בכ-ם קיעסומו אל
 חלוקהבמוצגים הגופים של ההעסקה ותנאי השכר הוצאות נתוני 

 ,ימוקמן וטשל, תויתמשלמת וחברם: ייזמרכם פיוגת וולאשכישה מחל
 ההשכלהבמערכת ם ורייציבם פיוג, ותהבריאבמערכת ם ורייציבם פיוג

 הדוח לאורך נשמרת זו חלוקה סטטוטוריים. ותאגידים הגבוהה
 םבכללי, םתועילפני פייבמאמזה זה ם דלינבות ולשהאשכן וומכי

 מציעים.שהם ההעסקה ובתנאי אליהם כפופים שהם הרגולטוריים 
 במשרדהשכר על לממונה לראשונה הועברו  2020לשנת בדיווח 
 מפורטתבמתכונת הציבוריים הגופים של והעסקה שכר נתוני האוצר 

 השכרני ונתו חוודוט פיילהבמסגרת . םוהיד עוגה נהשהייתה ו מז
 2020-2019בשנים המדווחות מהמשרות  80%כ-של וההעסקה 

 אשרזה, בדיווח יכללו הגופים כלל  2120משנת החל העובד. ברמת 
 הגופיםעבור לפרסם השכר על לממונה מאפשר האמור, על נוסף 

 קוחלם אתבה, םיידרמגם עריפת ודואם יימבופת וחודם ייוריבהצ
שכר שווה לעובדת ולעובד.

3

2

1

חד.חות. הנתונים והתוכן מתייחסים לכל מגדר כא ניסוח בלשון זכר מטעמי נו .1
 מפורטבאופן הוצגו  2020בשנת הציבורי המגזר יתר עובדי של השכר הוצאות נתוני  

 ,תירוביצהת ואירבהת כרעמ, ןוחטיבהי פוג, הנידמהת וריש– ר כשהל עה נוממהת וחודב
חינוך הציבורית.מערכת ה

.2

3. להסבר נוסף על הגדרת גופים ציבוריים ראו פרק הגדרות.
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שרות– עובדים ומעסקה בגופים הציבוריים ה 1.2

 תורשמהר פסמבשנה י מד 3%-כשל ת צעוממיה יעלת מולעת זא, יםירויבהצים פוגבת ורשמהת ומכבי וינשחל לא  2020ת שנב
. 2019-2015ים ין השנב

 הסכמיםמספר נחתמו עבודה והסכמי השכר אגף הקורונה. בהובלת ממשבר הנובעות ישיר של ההגבלות תוצר מהווה  2020ההעסקה בשנת קפיאת העלייה בהיקף 
 להוציאהוחלט הראשון, הסגר של תחילתו עם הסגול. התו וכללי לסגרים בהתאם הציבוריים הגופים בקרב העובדים נוכחות את יעיל באופן לצמצם שנועדו קיבוציים 

 במגזרהזמנית האבטלה למדיניות עצמו את התאים הציבוריים הגופים מערך בכך . שלהםהצבורים החופש ימי חשבון על כחודש של לחופשה ניים חיושאינם ובדים ע
 מעובדי הרשויות המקומיות הוצאו לחופשה זו.%77הפרטי ושמר על רציפות ההעסקה. לצורך המחשה, כ-

 עובד,לכל בממוצע כיומיים של העסקה אי לתקופת המקומי(, השלטון עובדי  50013,כ-)מתוכם עובדים  00015,כ-זמני באופן מפעילות הוצאו השנה במהלך ף, בנוס
 שלהמשרה שיעור על השפיעו שלא , אלומצעדים נובעים לא חדשה בהעסקה והקיפאון המועסקות במשרות נצפית ההירידה  היסוד.משכר חלקי פיצוי מתן תוך 

 קבוצותבכל שכר על הציבורית ההוצאה ומיתון הקורונה ממגבלות שהושפעו בתחומים הכלכלית הפעילות צמצום שונות: לכך הסיבות . השכרבמערכות העובדים 
 הגופים, למעט בחברות ממשלתיות.

4

 ללאנשאר היה המשרות מספר – זו התאמה ללא בהסדר". ל"עובדים המתייחס ההסכם במסגרת העסקה אי לתקופת עובדים מהוצאת כתוצאה ההעסקה היקף ירידת את משכללת המשרות במספר המוצגת הירידה  
שינוי בקרב גופי השלטון המקומי עקב מבנה הרישום בתלושי השכר.

 .4

202020192018201720162015
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2020
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 שיעור המשרות הציבוריות המלאות מתוך
כלל המועסקים

20192020-נתוני הגופים הציבוריים, 

גידול בהיקף העסקה והאוכלוסייה
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

 אומדן גידול במשרות - אילולא משבר הקורונה
  גידול במשרות - גופים ציבוריים

  גידול במשרות - שירות המדינה
מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר  אוכלוסיה
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 ורעשי, קהעסההור עבשידה היריף אעל 
 כללוך מתם ורייהציבם פיובג ם דיובעה

 קיטוןבעקבות זאת . עלהבמשק המועסקים 
 הפרטי,המגזר בגופי בהעסקה יותר נרחב 
 הבריאות, מערכת עובדי בכמות גידול

 ואצוהשם ידבועלה קסעהת ופיצרת רימש
 נהוורקהמשבר בשל ת פוטשות עילפמ

 ונמסרו שהוגדרו ניהולית גמישות וכלי
 החדההירידה קיבוציים. בהסכמים לגופים 

 מירידה בעיקר נובעתהתאגידים  במשרות
 שדות ברשות המשרות במספר 33% של

 התאגידים. בפרק ומפורטת התעופה

גופים ציבוריים 
במערכת 

ההשכלה הגבוהה

גופים ציבוריים 
במערכת הבריאות

חברות 
ממשלתיות

שירות המדינהגופים ציבורייםתאגידיםשלטון מקומי

גופים ציבוריים 
במערכת 
ההשכלה
הגבוהה

גופים ציבוריים 
במערכת
הבריאות

חברות 
ממשלתיות

שלטון
מקומי

גופיםתאגידים
ציבוריים

שירות המדינה

2%

0%

-2%

6%
4%
2%
0%

-2%
%-4
%-6
%-8
10%

שינוי בשיעור משרה ממוצעת לעובד
20192020-נתוני הגופים הציבוריים, 

שינוי במשרות בעקבות משבר הקורונה
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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-0.1%-0.04%-0.2%
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 שינוי שנתי ממוצע במספר המשרות 2019-2015
 שינוי ממוצע במספר המשרות 2020-2019
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אות השכרהוצאומדן  1.3

.2019-2015בשנים שנה מדי  4.5%כ-של ממוצעת יה עלילעומת , 2%בכ-עלו  2020בשנת ים הציבוריהגופים של השכר הוצאות 

.5102נת משוצע הממהעלייה ור משיעוכה נמזו עלייה , זאתם ע. %6כ-על דת ועומות הבריאבמערכת וריים ציבפים גוול באשכחלה השכר ות וצאבהביותר והה הגבהעלייה 
 ביותרהגבוהה הירידה גם חלה זה באשכול . 01519-220בשנים  3%כ-של ממוצעת עלייה לעומת וזאת , השכרבהוצאות  5%כ-של ירידה חלה בלבד תאגידים בקרב 

 בהעסקת עובדים ומשרות.

שינויים בהוצאות השכר
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

אומדן הוצאות השכר בגופים ציבוריים
2020נתוני הגופים הציבוריים, 

גופים ציבוריים 
במערכת ההשכלה

הגבוהה
גופים ציבוריים 

במערכת
הבריאות

 חברות
ממשלתיות

 שלטון
מקומי

גופים ציבורייםתאגידים

9%

7%

5%

3%

1%

-1%

-3%

-5%

-7%

4.5%

2.1%

7.2%

1.6%

-0.6%

1.2%

7.5%
5.9%

3.3%

0.5%

3.4%

-5.3%

 שיעור השינוי הממוצע בין השנים 2019-2015    שיעור השינוי הממוצע בין השנים 2020-2019

 שלטון
מקומי

%30

תאגידים
6%

חברות
ממשלתיות

%23

גופים ציבוריים
במערכת
ההשכלה
הגבוהה

%12

 גופים
ציבוריים
במערכת
הבריאות

%29

85כ-
מיליארד ש״ח

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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שרותקה ומעסירוגים - הד 1.4

 יםיה בהעסקה של עובדים, חלה עלים וסטודנטיים, עובדים ארעיי מקצועות טכניקף ההעסקה של עובדירידה בהלצד 
ים.ירבכ

. 5102נת משוצע הממהעלייה ור לשיעמעבר עלה לא וגים דירהוב רשל וצע הממהשכר , םנאיוטכם דסאיהנ, םבכירי, םניפטמש, םוציאלייסם דיובען וכגוגים דירכמה למעט 

טו בדירוגים נבחריםשינויים בשכר הממוצע ברו
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

שינויים בהיקפי העסקה
20192020-נתוני הגופים הציבוריים, 
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 שינוי במספר משרות לדירוג
 שינוי בשיעור המשרה הממוצעת לעובד 

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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צעמושכר מ 1.5

 יעורמוך משיעור נ, ש1%י עלה בכ-מגזר הציבור, השכר ב2020מוצע במשק בשנת מ בשכר ה7%יה של יאל מול על
5ים האחרונות.ממוצע בשניה היהעל

 שימורתוך נמוך, בשכר עובדים של העסקה הפחתת - המועסקים תמהיל משינוי ונובעת בחלקה, מלאכותית הפרטי במגזר הממוצע בשכר  7%כ-של החדה העלייה 
וה.העסקה של עובדים בכירים ו/או חיוניים בשכר גב

 העסקתהיקף במקביל, . מהגופיםחלק בקרב קבועים מימון ומקורות גמישים העסקה להסכמי הודות יותר, נמוך בהיקף זו תופעה חלה הציבוריים הגופים עובדי בקרב 
 עובדים חדשים במערכת הבריאות הציבורית נשאר בדומה לשנים הקודמות.

6

5.  השכר הממוצע אינו כולל את תאגידי הבריאות.
.2020ן בשנת  לביטוח לאומי, עקב הקפאת עליית הנתו1 לצורך ההשוואה נתון שכר ממוצע נלקח מהלמ"ס ולא כהגדרתו בסעיף   .6

שיעור עלייה בשכר הממוצע
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

עלייה נומינלית בשכר
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 
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 שיעור השינוי בין השנים 2020-2019
 שיעור השינוי השנתי הממוצע בין השנים 2019-2015

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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 ממוצע במשק - הלמ״ס   
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202020192018201720162015המדינה
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התעופה.שדות רשות י עובדילות פעצמצום בעקבות וזאת , 2020בשנת  4%בכ-ירד ים ידהתאגי עובדבקרב מוצע המהשכר 

חס לשאר עובדי האשכול. במשרות רשות שדות התעופה אשר הועסקו בשכר גבוה בי%33עיקר הירידה בשכר הממוצע של עובדי התאגידים נובעת מירידה של 
 משברבתחילת החולים קופות לעומת זה( בדוח נכללים )שאינם החולים בבתי הפעילות מריכוז נובעת הבריאות מערכת עובדי בשכר יחסי באופן הנמוכה העלייה 

רונה, ומגידול בהעסקת עובדים חדשים מתחומי הרפואה בשכר נמוך יותר.הקו
 בהיקףהמקבילה הירידה עקב . שכרהסכם פי על באוניברסיטאות הבכיר הסגל בשכר עלייה ות מפעימהיתר בין נובעת הגבוהה ההשכלה מערכת עובדי בשכר העלייה 

 דול משמעותי בהוצאות השכר בגופים הציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה.העסקה, העלייה בשכר לא גררה גי

שיעור השינוי בשכר הממוצע
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

עלייה נומינלית בשכר
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

 שיעור השינוי בין השנים 2020-2019
 שיעור השינוי השנתי הממוצע בין השנים 2019-2015

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

 חברות ממשלתיות   גופים ציבוריים במערכת הבריאות )ללא תאגידי בריאות(
 שלטון מקומי   גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה

 תאגידים

גופים ציבוריים 
במערכת 
ההשכלה
הגבוהה

 גופים
ציבוריים 
במערכת 
הבריאות

חברות 
ממשלתיות

תאגידיםשלטון מקומי

202020192018201720162015

0.4%

2.1%2.1%
1.6%

2.3%

-4.3%

1.6% 1.7%

2.5%

1.0%24,436

22,019

19,679
18,221
16,632

10,127

21,113

18,563
17,740

11,246
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יםפערים מגדריים בגופים הציבורי 1.6

 יים ומקבלידי התפקמשרות בעל בלבד מ30%ישות כ-יים מאנש
 השכר הגבוה.

בשנתאלו במשרות נשים  %27מכ-, 01520-220השנים בין  3%בכ-הצטמצם ההעסקה פער  
הגבוההשכר ומקבלי התפקידים בעלי של השכר פער . 2020בשנת נשים  30%לכ- 2015

מהוותנשים – הפוכה כמעט המציאות הדירוגים עובדי בקרב . %10כ-על עומד  2020בשנת 
.%22 מעובדי הדירוגים, ופער השכר עומד על כ-%65כ-

 
 

 התפלגות מגדרית במספר משרות
תפקידיםעבור בעלי שכר גבוה ובעלי 

2020נתוני הגופים הציבוריים, 

 התפלגות מגדרית במספר משרות
דירוגיםעבור עובדי 

2020נתוני הגופים הציבוריים, 

דירוגיםדרית במספר משרות עבור עובדי פלגות מגהת
2020נתוני הגופים הציבוריים, 

30%35%

70%65%

 גברים     נשים
 שיעור משרות גברים     שיעור משרות נשים     שכר ברוטו ממוצע לחודש

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מספר 
משרות

 חוזה4,175
בכירים

מהנדסים723

הנדסאים2,340
וטכנאים

 חוזה977
אישי

 חוזה5,551
מיוחד

 חינוך4,314
משלים

אחר8,050

 עובדי16,522
הוראה

מח״ר5,269

 אחיד/87,196
מנהלי

פסיכולוגים2,126

עובדים6,475
סוציאליים

100%80%60%40%20%0%

60% 17,516

12,421

14,610

13,453

25,469

11,711

12,326

10,542

13,612

9,355

15,069

9,411

40%

42%

44%

60%

67%

67%

69%

69%

71%

72%

73%

89%

58%

56%

40%

33%

33%

31%

31%

29%

28%

27%

11%
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13,655 3,576

3,454
1,060

 י לאגדרי השכר, פער השכר המיב העבודה הנוספת מרובדיעור רכייה בש, ועליםיותר בשכר הנשירה יה מהיעל אף על
.2020השתנה בשנת 

 ומקבליתפקיד בעלי ללא . הגבריםשכר לטובת  %35כ-על ועומד , 2020בשנת  .1%0ובכ-האחרונות השנים בחמש  .7%0ב-ירד הציבוריים בגופים המגדרי השכר פער 
. %22שכר גבוה - פער השכר המגדרי עומד על כ-

 עבור .2%0ובכ- .6%2בכ-נשים עבור נוספת עבודה רובד ערך עלה  2020בשנת לנשים. גברים בין השכר לפער עיקרי מסביר כגורם הנוספת בעבודה לראות נהוג 
2. פי גבוה נשאר גברים בקרב הרובד ערך , נשיםבקרב הנוספת ודה בעבהמינורית העלייה ף אשעל משום זאת בלבד. האחוז בעשירית ירד השכר פער אך , הגברים

 חרים, פער השכר נותר בעינו.ללא שינוי משמעותי בעבודה הנוספת, וללא שינוי בגורמים מסבירים א

שכר ממוצע בחלוקה לרכיבי שכר עיקריים
2020נתוני הגופים הציבוריים, 

 שיעור השינוי
2020-2019

 שיעור השינוי
 הממוצע

2019-2015
 שיעור השינוי 
2020-2019

 שיעור השינוי
 הממוצע

2019-2015
שכר הברוטו הממוצערובד עבודה נוספת

שינויים בשכר הברוטו הממוצע
20152020-נתוני הגופים הציבוריים, 

 גברים     נשים

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
0.2%

2.6%

3.2%

1.9%

 שכר משולב ותוספות שכר  עבודה נוספת
 זקיפות הטבה   ברוטו ממוצע לחודש

 ממוצע חודשי תשלומים שנתיים, הפרשי שנים קודמות והחזר הוצאות

1.4%
1.6%1.7%

2.0%

נשיםגברים

21,025

13,146
9,694

1,690
2,024

373
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7יונימוצע ושכר חצשכר ברוטו מ 1.7

ים מפורסם בפעם הראשונה.ייבורים הצגופי ביונמדן לשכר החצמונה על השכר, אומפורט למיווח ההודות לד

 חציוני הגבוה ביותר נוכח בגופיםהשכר בין הפרטים בקבוצות השונות. בקרב אשכולות הגופים, פער השכר החציוני לשכר הממוצע משקף את פערי פער בין השכר ה
. %35ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה ועומד על כ-

 בתוךגבוה. שכר בעלות ובמשרות מרכזיים בתפקידים גברים של יותר גבוה שיעור עם אחד בקנה עולה הדבר לנשים, ביחס גברים בקרב יותר גבוה החציוני השכר פער 
(.%35 והוא נמוך מפער השכר המגדרי של השכר הממוצע )כ-%29חציוני עומד על כ-כך, פער השכר המגדרי של השכר ה

7.   מסך המשרות שדווחו בשנה זו.%80, במסגרתו נקלטו מעל לכ-2020ח המפורט חציוני לחלק זה מבוסס על נתוני הדיווהשכר ה

שכר חציוני ושכר ממוצע בפילוח לקבוצות משנה
2020נתוני הגופים הציבוריים, 

דרישכר ממוצע ושכר חציוני בפילוח מג
2020נתוני הגופים הציבוריים, 

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

 שכר ממוצע     שכר חציוני שכר ממוצע     שכר חציוני

חברות גבריםנשים
ממשלתיות

גופים
ציבוריים 
במערכת 
הבריאות

גופים ציבוריים תאגידים
ההשכלה 

הגבוהה
שלטון
מקומי

כלל
גופים

ציבוריים

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

20,991

10
,74

9 13,475 13,881

9,58911
,70

8
8,7

22

19
,21

0
11

,50
7 16

,22
5

14
,50

1

21
,34

7
15

,52
4

23
,97

7
18

,87
0

16
,50

6



27 פרק 1 - מבט רוחבי

 8מוםעובדים המקבלים רכיב השלמה לשכר מיני 1.8

.43%יא של כ-ינק לש ז2020ימום בשנת ינמה לשכר מיב השלים רכים המקבליעור העובדש

 הגבוההשיעור זהו . %43כ-של לשיא הגיע זה שיעור  2020בשנת - מינימום לשכר השלמה רכיב המקבלים העובדים בשיעור עלייה מגמת ניכרת חרונות האבשנים 
 לענייןהבסיס סכום מעדכון נובעת זו עליה האוצר. במשרד השכר על לממונה אלו עובדים בדבר נתונים דיווח חייב אשר , התקציביסודות לחוק  36תיקון מאז ביותר 
 שכרהמשתכרים לעובדים בהכרח משולם לא הרכיב - בגרף שמוצג וכפי ההגדרות בפרק שמצוין כפי . 2020בשנת במשק הממוצע השכר מעליית כתוצאה זה, רכיב 

 עלהציבורית ההוצאה . הגבוההההשכלה מערכת עובדי בקרב למעט הגופים, קבוצות בכל נוכחת ההשלמה רכיב את המקבלים העובדים בשיעור העלייה מינימום. 
.2120, וחזרה לרמתה המקורית ב-2020 בשנת %19רכיב ההשלמה עלתה בכ-

.%28 בקרב עובדי התאגידים לשיעור של 2%ל שינוי בשיעור העובדים ששכרם נמוך מהממוצע במשק, למעט עליה של כ- לא ח2020 בשנת   .8

מקבלי רכיב השלמה לשכר מינימום
20192020-נתוני הגופים הציבוריים, 

מקבלי רכיב השלמה לשכר מינימום
20142020-נתוני הגופים הציבוריים, 
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8,000
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0

חברות שלטון מקומיתאגידים
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 גופים
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במערכת 
 ההשכלה
הגבוהה

כל הגופים

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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 שכר ממוצע 2019 שכר ממוצע    שיעור מקבלי רכיב השלמה לשכר מינימום
 שכר ממוצע 2020

 שיעור העובדים המקבלים רכיב השלמה לשכר מינימום
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זקיפות הטבה 1.9

הטבה.יפות זקעל בהוצאה יה יעלחלה לא ולראשונה , ש״חיון ילמ 22בכ-ארוחות הטבת על ההוצאה הופחתה  2020בשנת 

..5%0. במקביל, שיעור הטבת רכב מתוך כלל ההטבות עלה בכ-1%חות ירד בכ-וך כלל ההטבות, שיעור הטבת הארומת
 אחדבקנה עולה אלה בהוצאות אי-העלייה ש"ח. מיליארד חצי כשל ממוצעת שנתית עלייה לעומת ש"ח,  00,0015בכ-לעובדים הטבות על ההוצאה פחתה  2020בשנת 

 דול במספר המשרות ועם הקיטון בשיעור העלייה בהוצאות השכר בשנה זו.עם אי-הגי
 ההטבהזקיפות מערך  %86בכ-גבוה התפקידים לבעלי הממוצע ההטבה זקיפות ערך . הדירוגיםעובדי של הוא השכר מכלל ביותר הנמוך ההטבה זקיפות שיעור 

הממוצע לעובדי דירוגים.

פלגות סך הזקיפות לפי סוג זקיפה )מגולמות ולא מגולמות(הת
2020נתוני הגופים הציבוריים, 

די השכרפות הטבה ביחס לכלל רובשיעור זקי
2020נתוני הגופים הציבוריים, 
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1,000

500
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7%
6%
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 שיעור רכיב זקיפות מכלל השכר  ממוצע חודשי זקיפות הטבה

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מקבלי שכר גבוהבעלי תפקידיםעובדי דירוגים

2%

6%

4%

377

2,760

גמל לקצבה/קופת 
גמל/תמלוגים

4%

ארוחות/אשל/אוכל/
ארוחות חג/מזון

8%

פעילויות רווחה
4%

2,508

רכב
)שווי/ליניארי/
צמוד/חברה(

29%

שאר
הזקיפות

12%

קרן 
השתלמות

16%

שי לחג
8%

פנסיה
8%

השתתפות
המעביד 
בחשמל,

מים וארנונה
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סימולציית שכר לעו״ס משפחה במצב הישן ובהסכם החדש

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

 מצב ישן     לפי ההסכם החדש

323130292827262524232221201918171615141312111098765432
שנות ותק

משולחנו של הממונה
 םייוניהשת אם יפקמשם ימסכהה. םמודיקבי תועממשם ורגה יהו אה דועבי מסכהוכר השף אגביל ושה, םיתיועממששכר י מסכהפר סמו מתחננה וחראפה וקתב

אלו.הסכמים של קצרה סקירה להלן המשתנים. השוק לתנאי ולהתאימו הציבורי השירות את ולייעל לשפר נועדו אשר הציבורי, במגזר העסקה בתחום האגף שמקדם 

דים סוציאליים:דש לעובדל שכר חמו
 םדיובוהעות ובדהעד ואיגם ע 22.5.21ם ובים חתנשם ההסכ

 בתחוםמשמעותיים שינויים מספר  איתו מביאהסוציאליים, 
  עו"סים.00016,השכר של כ-

של  והתגמול הקידום אופן את משנה ההסכם ראשית,
 ,קריירההשלבי כל ורך ,לאדש חהדל והמפי על . וזוסייה וכלא

 כאנשיומתמדת רציפה התפתחות על יתוגמלו העובדים 
 החיתפם גר שפאתת, יעוקצמהם ודיקהת ועמצאב. עוקצמ
 רשפאישן ונגנמם ייקל דומב, ףסונב. םודיקהק פואל ש

למנהלים לתגמל עובדים לפי תפקודם המקצועי.
 .רכשהל דומבה פיקמוה מלשה מרופרע צבמם כסהה, תינש

 כיום,הקיימות שכר תוספות עשרות בוטלו המודל במסגרת 
 השתלמות, וגמול מינימום לשכר ההשלמה תוספת גם ביניהן

 בלבד,שכר רכיבי  2יהיו העובדים, של ניכר לרוב במקומן, 
דבר אשר יפשט משמעותית את הבנת תלוש השכר.

 אתולשפר לקדם צפויים בו ו שעוגנונים והמנגנדל המו
 לעלייהולהביא הסוציאלית העבודה בתחום הציבורי  השירות

 םגם ירבם יקרמבום יס"ועהר כבש %01על משל ת עוצממ
.%20לעלייה של כ-

שכר
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תומר"הסכם שכר בחברת "
 אשרשלה, מהפעילות קטן חלק כאשר תעש, חברת הפרטת על הוסכם  1420ב-

 קלטההיא . כךם לשקמה ושה, ומרת, דשהחת משלתימחברה לעבר וה, וגומסהיה 
 ההפרטה, הסכמי במסגרת "תעש". בחברת הזו בפעילות שעסקו העובדים את

 לאחר בתעש. שהיו כפי תנאים באותםיהיו  תומר לחברתשיעברו  שהעובדים הוסכם
 בחברה.והשכר העבודה תנאי יהיו מה שיקבע חדש, עבודה הסכם ייחתם שנים,  5

 הסכמים– הקיים ההסכמי המערך הייתה חה הפתינקודת , 1920ב-חל שהבמו"מ 
 המודרני.העבודה לשוק מתאימים כך כל שלא ותק, ולפי מתקדמים בהם , מיושנים
 שכרטווחי מוגדרים כזה במודל - מודרני שכר למודל הרעיון עלה המו"מ במהלך 

 .םדיובעהת ומדקתלהן וכם דיובעת יטקללם משמשיאשר , םניושם דייקפתלם ניוש
 . בנוסף, במודלחוות דעתהעובדים מתקדמים בצורה דיפרנציאלית לפי ביצועים ו

 חדשות,טכנולוגיות להטמיע עובדים, לנייד באפשרות גמישות יש להנהלה מודרני 
 כינציין משמעת. בעיות או התאמה אי יש בהן חריגים במקרים העסקה ולסיים 

 ביןמהווה, מודרני שכר ומודל טובים, עובדים ושימור בגיוס קשיים חוותה החברה 
 היתר, כלי לפתרון בעיות אלו.

 1202שנת ובסוף מודרני, שכר מודל של לרעיון הסכימו וההסתדרות העובדים 
 בחלקן לעובדים, משמעותיות שכר תוספות גם שכלל ומתקדם, חדשני הסכם נחתם

 שכרלמודלי מעבר אל בדרך משמעותית דרך באבן מדובר דיפרנציאליות. הגדול 
 המהלךבכלל. הציבורי ובמגזר בפרט הממשלתיות בחברות ומתקדמים גמישים 

 ,םידבועהד עוו, הרבחהת להנה: םימרוגהל לכל שה לועפף ותישת ובקעבר שפאתה
 ההסתדרות, וכמובן באישורו של הממונה על השכר.

הסכם שכר במכון וינגייט:
 טרופסבת וניוצמלי מואלהן וכמה, טייגניון וכמי דבועלי צוביקם כסהם תחנ 22.5.21-ב

. 1720. המכון הפך מגוף נתמך לתאגיד סטטוטורי בשנת של מדינת ישראל
 מעגןההסכם . מודרניחדש שכר למודל עוברים המכון עובדי ההסכם, במסגרת 

 חבי.מספר עקרונות שאגף השכר מקדם באופן רו
 מיושניםרכיבים וביטול שורה שכר מבנה יצירת השכר. מבנה פישוט הוא ון, הראש

 רכיברכב. ואחזקת  השתלמותגמול רכיבי בוטלו לדוגמה,  כךרלוונטיים. שאינם 
 בהם,ולהשתמש פרטיים רכבים ות לקנעובדים מעודד רכב אחזקת של היסטורי 

 יובל מענק רכיב בוטל בנוסף, יותר. ירוקות באפשרויות נסיעה לתעדף במקום
 חריגות הסדיר ההסכם כן, כמו מסוים. בגוף עבודתם משך על רק עובדים שמתגמל

 מוגדרת.רשימה למעט במכון נהלים והנהגים כל ביטול ידי על בגוף, שהתגלו שכר 
 שמשתקפים כפי ביעדים, ועמידה בביצועים שמותנים שכר קידומי יצירת הוא השני,

 במקום מצוינות. מעודדות שאינן וותק מוטות תוספות ביטול לצד עובדים, מהערכות
 ,ןוכמבד יקפתל כלר כשי חווטו עבקנ, תוגרדום יגורידל שן שוימהר כשה נבמ
 ביצקתהב ורר שאכ, םודיקב יקצתלם אתהבם הבם דקתהלם יולכים ידבועהש

 דיפרנציאלי המותנה בעמידה ביעדים.
 עובדיםבהעסקת בגמישות שמתבטאת ניהולית עצמאות ודד מעההסכם בנוסף, 
 קליטתעובדים, ניוד שעתי, בשכר ובדים עהעסקת אמון, במשרות אישיים בחוזים 

.םומצצי ורטפיו אה מאתהי את מחמן יורטיפבן וכשכר הי דברבם ידובעוץ יבושם ידבוע
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מספר עובדים

666,54
מספר משרות

5,0253
שכר ברוטו ממוצע

למשרה מלאה לחודש

 ש״ח6,4324
עלות העסקה

 מיליארד ש״ח19כ-

2 רק פ
חברות ממשלתיות

נושא שנתי - הדרך אל תחרות הנמלים
 טלי אוברמן - מנהלת תחום⋅כתיבת הנושא השנתי: אפי מלכין - משנה לממונה על השכר 
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 הקדמה2.1
 מדיניותמימוש לשם פועלות ממשלתיות חברות 

 ומהוות עסקיים, שיקולים עלשמירה תוך  ממשלתית
 ותעילפ. ישראלובכלכלת ק במשוב חשמרכיב 

 לפעילות ציבוריים ויעדים מטרות משלבת החברות
.נלאומייםבים ובשווקיבישראל ותית חרותעסקית 
 החברות חוק הוראות אלו, חברות של לאופיין בהתאם

 ממשלתית,חברה על כי קובעות הממשלתיות 
 לפילפעול חים, רוובחלוקת שאסורה כזו למעט 

 חברה לפעולנוהגת שלפיהם העסקיים השיקולים 
 הפעילות שבבסיס אף על זאת, ממשלתית. שאינה

 תוטרמת שגבהורך הצד מועת יתמשלמה חברשל 
 עסקיים,מאפיינים בעלות ח בהכרשאינן ציבוריות 

 ,עיטבול פונומ, םרגישים נייוחביטם וצרימח ופיתן וכג
 לאור ועוד. חיוניים מוצרים או שירותים הספקת

 זהבפרק יוצגו זה, מסוג חברות של הרחב המגוון 
 לצד במשק, ומורכבות גדולות ממשלתיות חברות

.חברות קטנות וייחודיות
 לארבעהממשלתיות חברות האת חלק לניתן 

 ,פיואהפי לת ודרוגמה, תוזימרכנה משת ווצקב
 הפעילות ומבנה התאגדות הגוף.

1

 בע"מ"קורספונדנציה "שירותי ף הגונתונים  2020הדיווח שנת 
 בקעת אז- ה נושארהם חווידת נשי הוזשך כר ואלם יעיפומם ניא
 חלהו פיעויף והגני ונת, ותודמקם נילשואה ולהשות פשראוסר ח

.2120מהדוח לשנת 

 .1

 70010,כ-כוללות הממשלתיות הביצוע זרועות 
 ןארגודרות המוגחברות בם ועליהפם ובדיע

 ליישוםנועדו והן חוץ-ממשלתי, חצה, עסקי-למ
 מה:וגדל. םניושם ומיחתבמשלה המות נידימ
 תרבח, תרצנוה קיתעהו כעח ותיפלה רבחה

חברה למתנ"סים.נתיבי איילון, עמידר וה

 םניוומגת וילעפי מוחתבת וחבר -אחר "
 האחרות.המשנה קבוצות עם נמנות שלא 

 הברחהוט נ"ק, היפשר יאמר עונהפר כה: מגודל
 .נהדיהמלעובדי ות ההשתלמנות קרלניהול 

 עובדים.001,7בקבוצה זו מועסקים כ-

 כוללות הממשלתיותהביטחוניות התעשיות 
 יהעשיתבם יקעסומם תמרביש, םדיובע 003,32-כ

 םקיוובשות עלופאלה ת וחבר. פא"לוברוירית והא
 לביטחוןהנוגעות מסיבות אך מאוד, תחרותיים 

 זובקבוצה המדינה. בבעלות מוחזקות הן לאומי 
 ותוגיולנטכק וולשית ועלופהת וחברם גת ונכלל

.ותממשלתיסמך דות ביחיחים המפותומוצרים 

 חברות- טבעיים האו הממשלתיים פולים המונו
 שבהםבשווקים מוצרים או שירותים המוכרות 

 כלל,תחרות בהם שאין או מוגבלת תחרות 
 וצהבקב. והרכבתם נמליה, חשמלהחברת ן וכג
 מרוכזיםומרביתם עובדים  0020,3כ-מועסקים זו 

 המעסיקה-  החשמלבחברת חברות: בשתי 
 המעסיקה- ישראל וברכבת , דיםובע 00,511כ-
 עובדים.004,0כ-
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2.2
ים ומשרותמספר עובד

 שניתןכפי . בהתאמה 6%1וכ- 3%1כ-על ומד ועותר יגבוה ות והמשרהעובדים שיעור , זאתלעומת . הציבורייםהגופים מכלל  %9כ-על ומד עהממשלתיות ות החברור שיע
 אוהממשלתיים והמונופולים הממשלתיות הביטחוניות התעשיות המשנה בקבוצות כאשר המשנה, בקבוצות למשרות העובדים פרופורציות בין התאמה קיימת לראות, 

 ת הממשלתיות. מכלל המשרות בחברו92%טבעיים מרוכזות כ-ה

  חברות ממשלתיות
  שאר הגופים

  מונופול טבעי/ממשלתי
  זרוע ביצוע ממשלתית

  אחר
מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר  תעשיות בטחוניות

הציבורייםהגופים מכלל הממשלתיות החברות שיעור 
2020חברות ממשלתיות, 

דים ומשרותעוב
2020חברות ממשלתיות, 

משרות ועובדים לפי קבוצות משנה
2020חברות ממשלתיות, 

54,666 עובדים
53,025 משרות

91%

84%

87%

16%

13%
9%

54,666 עובדים
53,025 משרות 48%48%43%44%

3% 5%

6%3%
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0.1%

0.3%

202020192018201720162015 עובדיםמשרות

64,000

62,000

60,000

58,000

56,000

54,000

52,000

50,000

0.4%

 0.2%

0.0%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר  מספר עובדים   מספר משרות

2.3
 משרותים ומספר עובדמורות בת

 העובדיםפר במסהאחוז עשיריות כשלוש של מזערית עלייה לעומת זאת, . 2019-2015השנים בין  .3%1כ-של ממוצע שנתי ירידה בשיעור ד ירוהמשרות העובדים היקף 
. 2020-2019וכעשירית האחוז במספר המשרות בין 

 תויריואהיה עשיתב. %1.1-בכ 9102-0202ם ינהשן בית ומשרהפר מסעלה , תויתמשלמת וחברבת ומשרהמכלל  %12-בכם דיובעם יקסעומבה , מלחשהת חברב
 בנתון זה..4%3, ישנה ירידה של כ- מכלל המשרות%20לישראל, המהווה כ-

57,541

54,666
55,999

53,025

שיעור השינוי במספר העובדים והמשרות
2019-2020חברות ממשלתיות, 

תמורות במספר העובדים והמשרות
2015-2020חברות ממשלתיות, 
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613

2.4 
יקף העסקההוצאות שכר וה

 שבעתשל השכר  הוצאות את מציג הגרף
 .ותרביוה הגבות המשרפר מסבעלי ם פיוהג
 וכן שקלים במיליוני מוצג גוף כל הוצאות סך

 ותוצאהמכלל השכר ות וצאהור שיעוצג מ
 חברתשל השכר הוצאות . לשנההגוף 

 5כ-על ת ועומדוביותר הגבוהות הן החשמל 
 מכללששיעורן בעוד זאת שקלים, מיליארד 

.23%הוצאות הגוף עומד על כ-

2

 חלקהחברות, רשות נתוני עם הנתונים השוואת לטובת 
 שלהן:הבת חברות עם במאוחד מוצגות החברות מן 

 נתוניה את כוללת בע"מ לישראל האווירית התעשייה
 לארשית בכר, מ"עבת וינורטקלאת וישעתא תלאי נותנו

 ונתוני ישראל רכבת פיתוח נתוני נתוניה, את כוללת בע"מ
 מ"עבם ימהת רבחת ורוקמ, לארשית בכרם ינעטמ

 ונתוני בע"מ ביצוע מקורות שח"מ נתוניה, את כוללת
מקורות פיתוח וייזום.

 .2

יחס הוצאות השכר מתוך כלל הוצאות החברה
2020חברות ממשלתיות, 

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

ים
יונ

מל

1,347 
חברת נמל 
אשדוד בע״מ

2,045
מקורות חברת 

המים בע״מ

3,852
רכבת ישראל

5,343
דואר ישראל 

בע״מ

8,025
רפאל - רשות 
לפיתוח אמצעי 

לחימה

14,374
התעשייה 
האווירית 

לישראל בע״מ

11,226
חברת חשמל 

בע״מ

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
האוצר משרד הממשלתיות, החברות רשות באדיבות ואומתו הופקו החברות הוצאות נתוני

60%

18%

47%

71%

779

1,1841,048

3,249

5,523

4,909

37%
39%

23%

  סך הוצאות השכר בחברה    יחס הוצאות שכר מתוך כלל ההוצאות    מספר משרות   
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חלקיות העסקה
2020חברות ממשלתיות, 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

חברות ממשלתיותתעשיות בטחוניותמונופול טבעי/ממשלתיזרוע ביצוע ממשלתיתאחר

מקור: אגף השכר והסכמי העבודה, משרד האוצר

2.5 
 ייעוריות העסקה ושחלק

משרה

 ממשלתיות בחברות הממוצע המשרה שיעור
 והגבהמשרה ור עשי .97%כ-ל עד עומ

 חברות דומה לשוקמשום שאופן העסקה ב
 משרהבם קיעסומם דיובעהת מרביוטי פרה

 םידיקפתהי פואא והכך לף סונר סבה. האמל
 מועסקים העובדים שמרבית מכיוון באשכול,

 לדוגמה,גבוה. משרה שיעור בעלי בתפקידים 
 מכלל %11כ-וה ומהנאים וטכדסאים נהוג דיר

.%96המשרות ושיעור המשרה בו הוא כ-

 עובדים במשרה מלאה ומעלה
 עובדים מ-3/4 משרה ועד משרה מלאה

 עובדים מ-1/2 משרה ועד 3/4 משרה

 עובדים מ-1/4 משרה ועד 1/2 משרה
 עובדים עד 1/4 משרה

89%

4% 1% 4% 1%

10%

8%

9%

12%3%
3%2%4%1%3%3%

4%
2%1%

94% 91% 91%

61%
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2.6
3ממוצע שכר ברוטו 

 1%6-כם יהוומת יותלהממשת ברובחכר שהת פוסתווב להמשוכר הש
 בשנת ועמד ביותר הגבוה הוא הנמלים עובדי שכר השכר. רובדי מכלל
 שכר - השכר רובדי ממוצע כאשר בממוצע. ש"ח 33,500- כל ע2020

 לשאר ביחס בנמלים גבוה – נוספת ועבודה שכר תוספות משולב,
 חברות הממשלתיות.הסקטורים ב

 החברותבאשכול  5%בכ-עלה נוספת עבודה רובד  2020-2019בין 
 למעטזה, ברובד ירידה לראות ניתן הסקטורים ברוב  הממשלתיות.

 אלהם וריטקס. םמיוהנרגיה האות תיתשוות ניוחיטהבת ועשיתה
  מכלל המשרות באשכול זה.%70מהווים כ-

 מופיעהשכר רובדי על נוסף הסבר פרישה. תשלומי ללא חושב מהממוצע ברוטו השכר  
בפרק ההגדרות.

 .3

15%
10%

5%
0%

-5%
-10%
-15%

חינוך 
ותרבות

פיננסים נמלים
ואחרים

שיכון , 
פיתוח

תיירות 
ומקרקעין

תעשיות 
ביטחוניות

תשתיות 
אנרגיה 

ומים

תשתיות 
כבישים 
ורכבות

 אשכול
 חברות

ממשלתיות

5%

-11%

10% 9%

-6%
-4% -5%

-12%

מקור: אגף השכר והסכמי העבודה, משרד האוצר
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תעשיות
בטחוניות

תשתיות 
אנרגיה 

ומים

תשתיות 
כבישים 
ורכבות

אשכול 
חברות

ממשלתיות

5,376

4,671

958
1,825

13,891

16,265

3,851

2,432

6,761
6,070

1,575
2,347

15,936

10,666

579
1,050

3,421
1,794
564

3,000

4,168

1,036

4,994

8,205

23,374

12,538

1,568
2,769

15,066

24,436

21,295

28,331

25,813

15,746
13,559

32,958

 שכר משולב ותוספות שכר
 עבודה נוספת
 זקיפות הטבה

 תשלומים שנתיים, הפרשי שנים קודמות
    והחזר הוצאות

 שכר ברוטו ממוצע

15,305

932
663

די שכר עיקרייםהשכר הממוצע בחלוקה לרוב
2020חברות ממשלתיות, 

1,391

דה נוספתשיעור שינוי ברובד עבו
2020חברות ממשלתיות, 
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 נמלים
 תשתיות אנרגיה ומים

 תעשיות ביטחוניות

 חברות ממשלתיות
 תשתיות כבישים ורכבות

 שיכון, פיתוח, תיירות ומקרקעין

 חינוך ותרבות
 שכר ממוצע במשק

 פיננסים ואחרים

 ברוטו ממוצע לחודש   מספר משרות

2.7
ממוצעמורות בשכר הברוטו הת

 השכרעלה  2020-2019השנים בין ש"ח.  24,400כ-על עמד  2020בשנת ממשלתיות חברות באשכול הממוצע השכר 
..1%2טו הממוצע בחברות ממשלתיות בכ-הברו

 הממוצע מהשכר גבוה זה שכר ש"ח. 18,400כ- הוא מהעובדים, 72%כ- המהווים הדירוגים, עובדי עבור הממוצע השכר
. %76 בכ-2020במשק לשנת 

 עומד 2020לשנת הממוצע ושכרם , %12כ-הוא במשק הממוצע מהשכר הנמוך בשכר המשתכרים העובדים שיעור 
ח. ש"008,0על כ-

דש לפי סוגי דיווחטו ממוצע לחוברו
2020חברות ממשלתיות, 

עלייה נומינלית בשכר לפי קבוצות משנה
2015-2020חברות ממשלתיות, 

שיעור השינוי הנומינלי בשכר
2019-2020חברות ממשלתיות, 
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מקבלי שכר 
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39,967 40,879

-6.1%

-0.9%

                                                                                                 5.1%

18,356

3,078 38,239

1.6%1.9%

5.8%
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32,958

28,331
25,813
24,436
21,295

15,746
13,559
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24,910
23,148
22,019
19,467

13,925
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-0.5

ור: אגף השכר והסכמי העבודה, משרד האוצרמק
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2.8
י קבוצות חלוקה שונותממוצע לפשכר ברוטו 

 בכעשיריתירד דירוגים הבשאר העובדים של המשרות פר מסכאשר זאת , 4%בכ-עלו בחברות בכירים בחוזה דים העובושכר המשרות פר מס 2020-2019השנים בין 
.01920-220חלו שינויים בין השנים ניתן לראות כי גם בדירוגים העיקריים בחברות הממשלתיות ד.  בלב2%האחוז ושכרם עלה בכ-

 שיעור השינוי במספר המשרות ובשכר
 טו הממוצעהברו

2019-2020חברות ממשלתיות, 

שיעור השינוי בדירוגים העיקריים
2019-2020חברות ממשלתיות, 

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

ברוטו ממוצעמספר משרות
לחודש

2.1%

1%

4% 4%

-0.1%

2%

 מספר משרות חוזה בכירים   חוזה מיוחד   שאר הדירוגים
 שכר הברוטו הממוצע

  שיעור מכלל המשרות, 2020
  שכר הברוטו הממוצע, 2020

מקור: אגף השכר והסכמי העבודה, משרד האוצרמקור: אגף השכר והסכמי העבודה, משרד האוצר

2% 2% 2% 2% 2%2%

4%
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-5%

0%

0% 0%

0%

עובדי מחקר

13% 
34,759

מהנדסים

7% 
27,423

הנדסאים 
 וטכנאים

12% 
26,041

דרוג מפעלי

14% 
23,364

חוזה מיוחד

9% 
22,221

אחיד/מנהלי

30% 
21,169

מח״ר

6% 
22,186
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2.9
יםיגדרי שכר מפער

 תורשמהל לכמ %06-כל עד מועת ויתלשממהת ורבחבם ישנהר ועיש
 תברובחה ישלאלאה מלמשרה צע הממוטו ברוהכר ש, תאזם ע .ולבאשכ

 המשמעותיהפער לגבר. המקביל מהנתון  28%בכ-נמוך ממשלתיות 
.32%כ-- יים תלים/ממשבעיטים לפונוהמונה המשת בוצבקנו יהתר ביו

 בחמשכאשר , באשכולהמגדריים השכר בפערי מתון צמצום ניכר 
. 2%השנים האחרונות הצטמצם פער זה בכלל גופי האשכול בכ-

פער שכר הברוטו הממוצע בין נשים לגברים
2015-2020חברות ממשלתיות, 
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  תעשיות ביטחוניות
  חברות ממשלתיות

פער השכר בחלוקה לרכיבי השכר העיקריים
2020חברות ממשלתיות, 
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 ממוצע חודשי שכר משולב ותוספות שכר
 ממוצע חודשי עבודה נוספת

 זקיפות הטבה

 ממוצע חודשי תשלומים שנתיים,
    הפרשי שנים קודמות והחזר הוצאות

 שכר ברוטו ממוצע לחודש
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2.10
יםים נבחרגדר בקרב דירוגי מפער

 האשכול.משרות מכלל  %13כ-המהווה חקר, מעובדי ודירוג האשכול, משרות מכלל  7%כ-המהווה מהנדסים, דירוג דירוגים: בשני השכר פערי את מציג התרשים 
 משרות בדירוגים אלו.020הנתונים מוצגים עבור סקטורים בהם מעל ל-

. %18. עבור דירוג עובדי מחקר נתון זה עומד על כ-%12דסים פער השכר בין נשים לגברים עומד על כ-בדירוג מהנ
. 2019. נתונים אלו מהווים עלייה של כאחוז מהנתון המקביל ב- בדירוג עובדי מחקר19%דירוג מהנדסים וכ- ב23%דירוגים עומד על כ-תפותן של הנשים בשיעור השת

השתתפות נשים
2020דירוג עובדי מחקר ודירוג מהנדסים, חברות ממשלתיות, 

 טו הממוצעפות נשים ושכר הברושיעור השינוי של השתת
2020דירוג עובדי מחקר ודירוג מהנדסים, חברות ממשלתיות, 
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                          עובדי מחקרמהנדסיםמהנדסיםעובדי מחקר
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8%

5%

1%
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3%

0%

23,714

30,198
26,746

36,008

29,479

מקור: אגף השכר והסכמי העבודה, משרד האוצר

   מספר משרות    ברוטו ממוצע לחודש

   נשים    גברים
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 ית ולהפרטתמימשק התובלה היחת י העבודה, בדרך לפתיחסיבט ים, בהיים משמעותישראל עושה צעדינת מד
ים.ימשלתמהנמלים ה

ולהפרטתלתחרות הימית התובלה משק פתיחת להליך זרקור נפנה זו בסקירה  
ושנחתמהקיבוציים ההסכמים באמצעות התהליך את נסקור . הממשלתייםהנמלים 

האתגרים,את חיש להמננסה הרבים, ופיתוליו זה מסע תיאור דרך . שניםלאורך 
הציבורי.במגזר הרפורמות למימוש עד הזמן משך ואת התהליכים מורכבות את 
בהיבטמענה הנותנות ככאלה הרפורמות, הטמעת חשיבות את גם נפרט כן, כמו 

חותיפום ייונישת ורשפאמהה לאככו, םיינבמם ייונישש ומימת בוטלה דובעי סחי
ח.בראייה ארוכת טוו

בישראל. םהימלי נדרך ובר עו נממ %89כ-. וץחחר בסוהה גבת ותלאלי הישרק משל
חברות ידי על המופעלים - אשדוד ונמל חיפה נמל נמלים: שישה כיום פועלים

חברתאשר פרטיים, כנמלים הפועלים - אילת ונמל ישראל מספנות ממשלתיות, 
פרץמהמל נ- םידשחם ימלני נשו , םהבת ויתתשהח ותיפעל ת יאחראאל ישרי מלנ
הלשממהת טלחהלך שמהבם ינורחאהם ישדוחבל ועפלו לחהר שא- ם ורדהל מנו

התחרות לקידום מהותי צעד הינה אלו נמלים פעילות הנמלים. בענףתחרות  לעודד

4

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[.2020, ]720 א70דוח שנתי  ח מבקר המדינה, "ההיערכות לתחרות בנמלי הים", לקוח מנתוני דו .4

 הגופיםשל פעילותם נמל, של הגבוהות ההקמה עלויות לאור והתייעלותו. ף בענ
 למנהת ורבחת רגסמב( תיפצתוה רישק, הניגע, הרירג, בותינ)ם יי תורישם יקפסמש

 החדשההכללית העובדים הסתדרות תחת הנמלים עובדי התאגדות וכן הקיימות, 
 ופכהלמעשה . ףנבעאמיתית ות חרתוצרה נולא , םחולתו נסנכלא ם דשיחם מפעילי

הנמלים למונפולים אזוריים.
 הנמלים, דרך העובר בזה ובעיקר חוץ, בסחר המשק של הגבוהה התלות בגלל

 ועלהמחירים על ואבסולוטית משמעותית השפעה הייתה בענף התחרות להיעדר 
 השכררמות על גם השפיעה אלה מונופולים ות היווצרכן, על יתר . בתחוםהיציבות 

 ףנעת אם גח ותפלם ינהשמהלך בם הרבית ונויסינלת וסיבהה אל. םינמלבות וההגב
 לדרך. יצאה לענף התחרות להבאת הרפורמה דבר, של בסופו ואכן, לתחרות. הנמלים

ולו של משא ומתןגלגנושא שנתי

חדשיםנמלים נמלים פרטייםנמלים מתוקצביםחברה ממשלתית
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 ים: מלהדרך אל תחרות הנ

2003
שינוי אופן החזקת
והפעלת הנמלים

 .תקורפמת ווהרכבם ימלנהת ורש
 ממשלתיות,חברות מספר מוקמות 

 תתיתשהעל ת ועלהבן בינה חהבוך ת
 לתפעולישראל( נמלי  )חברת

חברות הנמלים(.הרציפים )

2004-2005
דרתהשלמת חקיקה והס

השינוי מול ההסתדרות

 שלוששל הפרטה מתווה על סיכום 
 המפעילות הממשלתיות החברות

 .(תילא, פהיח, דודאש)ם יפירצהת א
 של פעולה שיתוף אי בעקבות

 ויתרההממשלתיות, החברות 
 באופןההנפקה קידום על המדינה 

חד צדדי.

2008
 ניסיון הממשלה לקידום

התחרות, מודל "לנד לורד"

 את לקדם שוב ניסתה הממשלה
 לורד""לנד למודל בהתאם חרות הת

 וניהוללפיתוח לחברה הסמכות ומתן 
 והתעבורה הימי התחום לניהול נכסים,

 םיפירצת מקהלם ידקמי אנתכ, תימיה
 בהיעדר. הוגנתתחרות וקיום חדשים 

 עובדיעם מתאימות להסכמות הגעה 
 ןויסינהמה לשממהה בה רזח, םילמנה

הזה.

2011
 הפעלת נמלים על ידי

חברות פרטיות

 רגבנטכטרת דעוח ודת ובקעב
 הלאד פקו"התדות ואנותיה ומסק

 הממשלה מחליטה הנמלים", של יעיל
 ולבנות 0520למתווה להמתין שלא 

 הפעלתלאפשר כדי דשים חנמלים 
 נמלים על ידי חברות פרטיות.

 חברות כי קובע התחרות על הממונה
 ולפונומן נהיפה חימל נוד ודאשנמל 

 להןלהקצות אפשרות אין וכי אזורי 
 תחרותי. הליך במסגרת שלא שטחים

2012
 "מודל ברצלונה"

 המכונהתחרות, מודל לקדם ניסיון 
 אמור היה זה מודל ברצלונה". "מודל

 ושימורמחד נמלית תחרות לאפשר 
 הנמליבמרחב ועדים אותם שליטת 
 מלכתחילהאשר זה, הסדר מאידך. 
 לפועל יצא לא ליישום, מורכב

 גורמיםבין נדרש תיאום בהיעדר 
 ממשלתיים וחילופי ממשלות.
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2013
הפרטת

נמל אילת

 ,ושאנבות ההסכמחרי אם ניש 8
 כאשרנה ראשוחה הצלנרשמה 

 אילתנמל חברת הפרטת הושלמה 
 ממשלתית. חברה להיות חדלה והיא
 מרבית כי לציין יש זאת, עם יחד

 נהיאאל ישרבת ימלנהת וילעפה
מרוכזת באילת.

 הרציפיםשל הקמה מכרזי פורסמו 
 על הכריזה ההסתדרות החדשים.

 תיוב, תומסכהדר עבהידה ועבוך סכס
 למדינההורה לעבודה הארצי הדין 
 דעם המכרזים וקידאת פיא להק

 העובדים מוללהסכמות  להגעה
 על המדינה ערעור לאחר בנושא.
 נמלים מוקמים הדין בית עמדת

חדשים.

2015
 שביתה של עובדי הנמלים לאור

התארכות המשא ומתן

 מולם ונחתמים חדשים מפעילים נבחרים
 חס לרציפים הנבנים.חוזי הפעלה בי

 כעשורובמשך  2013משנת זאת, בעקבות 
 המדינה, גורמי ניהלו (2021 לשנת )עד
 בעצימות החברות, הנהלות עם יחד

 תורדתסהם ען תמוא שמת ויביסנטניאבו
 םדיובהעדי ועם ועהכללית ם דיובהע

 חה לתחרות.לעניין השלכות הפתי

2019-2019
 ת ביחסהגעה להסכם עקרונו

די נמל אשדודלעוב

 בין בין־ארגוני סכסוך – 2019-2016
 "תיללכהם ידבועהת ורדתסהה"

 של לנציגות ביחס הלאומית" ל"הסתדרות
 ןורצת ועישבסר וחור אל, דודאשמל ני דובע

העקרונות. מהסכם הנמל מעובדי חלק של
 תרבחך ותבי נוגראן־יבהך וסכסהר ואל

 הסכםקידום תהליך דעך – אשדוד נמל 
 ידובעלט סוהד וקימהוד ודשאבת ונוקרעה

חברת נמל חיפה.

2019-2018
 יישום מודל "לנד לורד"

 הממונהידי על ואושרו חתמו נ 1920בשנת 
 אתו שהסדירקיבוציים, הסכמים השכר על 

 עובדישל הים חלקות מעובדי של המעבר 
 במסגרתקה להעסד ודואשחיפה נמל חברת 

 ףוסנשלב . ישראלנמלי חברת של חברה־בת 
 "דרולד נלה"ל דומם ושי- ה מרופרבם ייתסמ

חור של יותר מעשור.באי

2020
חתימת הסכם קיבוצי

 עלשאושר ומפורט מלא קיבוצי הסכם נחתם 
 נמל חברתעובדי מול אל השכר  עלהממונה ידי 

 חתפתיהשלכות את הסדיר ההסכם . חיפה
 חברתהפרטת  את גם כמו מלא, באופןהתחרות 

 הסכמיםנחתמו מכן, לאחר כשנה . חיפהנמל 
 ,זאת. דודאשנמל בם גות חרהתאת ם חיהמבטי

 הפעלתתחילת לפני בלבד ספורים כחודשים 
.ותפרטינמלים ות חברדי יעל ם דשיחהם פיהרצי
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יום:מצב כה

 חלקי,באופן פועל הדרום נמל פועל, כבר חיפה בהמפרץ נמל ח, הדוכתיבת במועד 
 ויהפצוב קרשבכך . פרטההתהליך של ם ניוחראם בשלביא נמצ, ממשלתיה, פהחינמל ו

 חברת נמל אשדוד.חום הנמלים – להישאר רק חברה ממשלתית אחת בת
 בעקבות העובדים, מספר מבחינת התייעלו הממשלתיות הנמל חברות כיום כבר

 שלתפעולי תור ישנו אלו בימים כי נציין הרפורמה. במסגרת שנעשו פרישה תוכניות 
 ומסיבותהקורונה בעקבות המסחר בהיקף מעלייה כתוצאה השונים, בנמלים אוניות 

 .םימלנבת וחרתהר דעיהא יהה זר ותלת פסונת ירשפאה ביס. תונושת וימואנליבו־רקאמ
 חרותהתתוצאות את רואים לא עדיין התפעולי, התור מצב עקב וגם , זוזמן בנקודת 

 נמלפרטת החר לאן וכ, ויתבססם דשיחהם נמלישהשככל היא פייה הצי. חבשט
 יתייעלו,הנמל חברות כי היא ההנחה בענף. חרות תהקרובות בשנים תתפתח - חיפה 

 צפויהמכך כתוצאה נוספות. תפעוליות מבחינות וגם האדם, כוח עלויות מבחינת גם 
 אתלהוריד עתידות אלו רפורמות והטעינה(. )הפריקה הימית ההובלה חירי במירידה 

 .הייחמהר קוית אד יורהולק שמלל גלגתהלם ייופצו אלום יימיהע ונישהוה קירפהי ירחמ

יכום:ס

 נתדיבמם נייהמבם ויינהשים ודקיות ורכבמאת חיש להמו נניסיעיל לח וניתב
 רפורמות בהשלמת העבודה יחסי להיבט שיש העצומה החשיבות ואת ישראל

 שבהםעשורים משני יותר לאחר ביטוי לידי באה זו מורכבות בנמלים, אלו. 
 הליךלאחר רק מרכזי. כה במשק רפורמה לקדם ושוב שוב המדינה ניסתה 

 מהורפהראת ממש לנה דיהמחה הצלים דיובעהדי עוול מורכב ומוך אר
המדוברת ולהוציאה אל הפועל.

 והצורךהעבודה יחסי עולם אחרת, משמעותית רפורמה בכל כך בנמלים, כמו 
 מרכזירכיב וא ה, םחריואם ניימבם ויינשים ודקיפשר שיאם מתאינה מען במת

 .םחריהאום יתימשלמהם ימורהגן ביא מלם ואתיום דקומן ונתכיב חימותהליך ב
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מספר עובדים

557,119
מספר משרות

487,214
שכר ברוטו ממוצע

למשרה מלאה לחודש

 ש״ח6,2411
עלות העסקה

 מיליארד ש״ח26כ-

3 רק פ
שלטון מקומי

נושא שנתי - הסכם תומך להשגת יעדי הרפורמה בתכנון ובבנייה
 רוני שטרק - כלכלנית⋅כתיבת הנושא השנתי: גלי אמיר - מנהלת תחום בכירה
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 הקדמה3.1
 החייביםהציבוריים פים הגומכלל  76%כ-המהווים , גופים  606מונה המקומי טון השלאשכול המקומי. בשלטון ההעסקה והיקפי השכר מבנה של סקירה מהווה זה פרק 

 שתיממימוש נובע מהעלייה חלק . 1920משנת ח ש"מיליון  040כ-של עלייה זוהי ש"ח. מיליארד  26כ-על עומד  2020לשנת באשכול השכר הוצאות אומדן  דיווח.ב
ח"ר בשנה זו. לדירוג המנהלי והמ1620פעימות של הסכם המסגרת 

 מיםותאגידי מקומיות רשויות דתיות, מועצות עירוניות, חברות ובנייה, לתכנון מרחביות ועדות ערים, איגודי משנה: קבוצות לשש מתחלקים המקומי בשלטון הגופים 
חתם של התושבים באזורה ובתחומי אחריותה.וביוב. כל אחת מקבוצות המשנה עוסקת בהיבט אחר הנוגע לניהול רוו

7

 גופיםושני שבע, תל מקומית ומועצה עילוט מקומית מועצה אריאל, גוונים העירונית חברה ה- ח הדיוובדרישות עמדו שאינם גופים שלושה מהם, זה. בדוח מוצגים אינם שנתוניהם גופים חמישה יש  2020הדיווח בשנת  
.2120פשרות להשוואה לשנים קודמות, נתוני הגופים יופיעו החל מהדוח לשנת לכלית למועצה אזורית בני שמעון. האחרונים אינם מופיעים עקב חוסר אחברה הכשדיווחו לראשונה בשנה זו - מי הוד השרון וה

 .7

  שלטון מקומי      שאר הגופים הציבוריים

24%

76%

725
רשויות

מקומיות

912
מועצות
דתיות

56
תאגידי

ביוב ומים

אשכול
טוןשל

מקומי

611
חברות
עירוניות

21
איגודי
ערים

פלגות הגופים בקבוצות המשנההת
2020אשכול שלטון מקומי, 

שיעור גופי שלטון מקומי מכלל הגופים הציבוריים
2020 שיעור הגופים, אשכול שלטון מקומי, 

דים ומשרותעוב
2020שיעור העובדים והמשרות, אשכול שלטון מקומי, 

27
ועדות
לתכנון
ובנייה

רות מש

45%

53%

55%
191,575 עובדים
147,248 משרות

47%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

דים עוב



פרק 3 - שלטון מקומי50

 דן הוצאות שכר לפי קבוצות משנהאומ
2020אשכול שלטון מקומי, 

 דים לפי קבוצות משנהמשרות ועוב
2020אשכול שלטון מקומי, 

3.2
מדן עלות העסקהמשרות ואו, יםעובד

 מקומישלטון באשכול דים העובמכלל  87%כ-מהווים המקומיות הרשויות עובדי האשכול. מגופי  42%כ-הכוללת המקומיות, הרשויות היא ביותר דולה הגהמשנה קבוצת 
 גורמיעם פעולה ף בשיתומקומיים ציבוריים שירותים מגוון ותפעול מקומיות סוגיות ניהול על חראי האהגוף היא הרשות  הציבוריים.פים בגוהעובדים מכלל  40%וכ-

חרת על ידי התושבים.. מועצת הרשות נבהממשל המרכזי
 שמספרבעוד זאת, . 1920לעומת ש"ח, מיליון  015כ-המהווים , 9%בכ-ירדה זו בקבוצה ההעסקה עלות . העירוניותחברות הקבוצת היא בגודלה השניה המשנה קבוצת 

 צהרונים,המפעילות עירוניות )חברות השנה במהלך ופנאי לתרבות החברות של בפעילותן בצמצום זו ירידה להסביר ן ניתמשרות.  001,2- כ -%11בכ-ירד המשרות 
 עוד(, בעקבות הצווים שהוצאו במטרה למנוע את התפשטות נגיף הקורונה.חוגים, פעילות תרבות, מוזיאונים ומערך 

0.2%

0.3%

0.3%

0.5%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר רשויות מקומיות   חברות עירוניות   מועצות דתיות   תאגידי מים   ועדות לתכנון ובניה   איגודי ערים

191,575 עובדים
147,248 משרות

כ-26
מיליארד ש״ח

87%

10%

2%

7%

90%
91%

6%
1% 

1% 

רות ש מ

דים עוב

1% 

1% 
1% 
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3.3
 משרותים ומספר עובדמורות בת

 שהוצאודים עובשל משרות הפחתת )בשקלול האחוז מעשירית פחות על עומד במשרות השינוי שיעור כאשר , 2020-2019השנים בין השתנה ולא כמעט העובדים שיעור 
 קליטתצמצמו המקומיות שהרשויות מכך נובעת ההעסקה ף בהיקהעלייה אי . המשרות(פר במס 1%כ-של דה יריחלה בהסדר", "עובדים הסכם במסגרת מפעילותם 

  לאור אי הוודאות בתקופת הקורונה.2020עובדים במהלך שנת 
משרות בשלטון המקומי עולה בקצב גבוה יותר מקצב הגידול באוכלוסייה.ף מטה, לאורך השנים שיעור העובדים והכפי שניתן לראות בגר

8

.21חבי,  הסבר על עובדים בהסדר מוצג בפרק מבט רו .8

202020192018201720162015

202020192018201720162015

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

20%
18%
16%
14%
12%
10%

8%
6%
4%
2%
0%

תמורות במספר העובדים והמשרות
2015-2020אשכול שלטון מקומי, 

דול באוכלוסייהדים והמשרות ביחס לגידול במספר העובגי
2015-2020אשכול שלטון מקומי, 

 מספר עובדים    מספר משרות

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר שיעור עובדים    שיעור משרות     גידול באוכלוסייה

, עיבוד אגף השכר לנתוני הלמ"סמקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

161,407

0%

19%
191,575

147,248
123,952

10%



פרק 3 - שלטון מקומי52

3.4 
משרהיעורי יות העסקה ושחלק

 ,יהלנמד יחאוג ירד, ימוקמהן וטשלבתר ויבול דהגוג ירדב 
 הממוצעתהמשרה ושיעור עובדים אלף  87כ-מועסקים 
.%75עומד על 

 שיעור משרה ממוצעת לפי קבוצות משנה
2020 אשכול שלטון מקומי, 

חלקיות העסקה
2020 אשכול שלטון מקומי, 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

38%

5%

14%

23%

21%

26%

22%

24%

18%

11%53%

17%

17%

8%

5%

90%

2%
2%
3%
3%

93%

2%
2%2%1%

51%

16%

17%

10%

7%
19,286

חברות עירוניות
3,719

מועצות דתיות
166,056

רשויות מקומיות
445

ועדות לתכנון
ובנייה

280
איגודי ערים

1,789
תאגידי מים

191,575
אשכול שלטון 

מקומי חברות 
עירוניות

מועצות 
דתיות

רשויות 
מקומיות

ועדות 
לתכנון 
ובנייה

איגודי 
ערים

תאגידי 
מים

אשכול 
שלטון 
מקומי

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 עובדים במשרה מלאה ומעלה
 עובדים מ-3/4 משרה ועד משרה מלאה

 עובדים מ-1/2 משרה ועד 3/4 משרה

 עובדים מ-1/4 משרה ועד 1/2 משרה
 עובדים עד 1/4 משרה 

 מספר משרות

90%

3%

2%
4%

77%

98%
90%

96%

80%

57% 51%

ור: אגף השכר והסכמי העבודה, משרד האוצרמק



53 פרק 3 - שלטון מקומי

3.5 
ממוצעשכר ברוטו 

 םוגידירדי ובעור עבם עיוצמהמהשכר די וברוט פירוצג מזה ף בגר
.10,ומקבלי שכר גבוה

 ארשן יבלי מוקמהן וטבשלם ידיקפתהי עלבכר שן יבכר השער פ
 שכרם עלה 2020-2019 בשנים .53%כ- על עומד העובדים

 ראשר כשר שאכ, זוחאהי צחמת וחפבם ידיקפתהי לעבל ש
 של פעימות שתי תשלום עקב זאת .1.6%בכ- עלה העובדים

 .0202ת נשחילת תבו מולשאשר , 6102ת נמשת המסגרמי הסכ
 ןפואבד רית פסונה דובעד בור, תוינוריעת ורבחה נשמהת צובקב

 ומקבלידירוגים עובדי עבור -  2020לשנת  1920בין משמעותי 
 זו ירידה .18%בכ- תפקידים בעלי ועבור 23%בכ- גבוה שכר

 וספורט,פנאי לתרבות החברות של פעילותן מצמצום נובעת 
 תרבותמוסדות לימוד, מוסדות סגירת בדבר ההנחיות בעקבות 

נופש ופנאי מכח התקנות לצמצום התפשטות נגיף הקורונה.
 ורעב %9בכ-עלה פת וסנדה ועבד וברת ודתית ועצושבמד ועבת זא
 .םידקיפתעלי בור עב %81ובכ-, םוגידירדי ובעווה גבשכר קבלי מ

 טהרתדי ובעשל דה ועבהן פובאוי נמהשיעת ובנו זעלייה שן ייתכ
נה.המת )במועצות המעסיקות עובדים אלה( עקב נגיף הקורו

9

9.  שכר הברוטו אינו כולל את רובדי השכר זקיפות הטבה ותשלומי הפרישה.
 מהוויםשהם מפני זאת בגרף, נכללים אינם התפקידים בעלי של השכר רובדי . 

 םלשוצג מזה ן ונת. השכרני ונתאת ם מטיאך ול באשכם דיובעהמסך ד בלב %4כ-
השוואת סכום רכיבי שכרם.

10

השכר הממוצע בחלוקה לרובדי שכר עיקריים
2020אשכול שלטון מקומי, 

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

 שכר משולב ותוספות שכר   עבודה נוספת   זקיפות הטבה   תשלומים שנתיים, הפרשי שנים קודמות 
והחזר הוצאות   שכר ברוטו ממוצע מקבלי שכר גבוה ועובדי דירוגים   שכר ברוטו ממוצע בעלי תפקידים

אשכול 
שלטון מקומי

רשויות תאגידי מים
מקומיות

מועצות 
דתיות

חברות 
עירוניות

ועדות לתכנון 
ובנייה

איגודי ערים

3,844

16,265

25,651

30,369

20,996

16,429

24,657 24,745 24,182

14,465

9,091 9,808
10,761 11,520 10,663858

149
166

1,068
760

637
748

603 1721,621 730

1,960

9,605 9,456
7,400 7,250 8,119 7,601 8,060

3,217

1,804
1,737

1,709
1,711

1,227 120
334

 ף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמקור: אג
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21,000

19,000

17,000

15,000

13,000

11,000

9,000

7,000

5,000
202020192018201720162015

3.6
11ממוצע תמורות בשכר הברוטו ה

  בשכר הברוטו הממוצע באשכול שלטון מקומי.6% חלה עלייה ריאלית של כ-01520-220בין השנים 
 רכשהם ש, םירעי דוגיאבא יהר תויבה הובגהה יילעה. עצוממהר כשב %6.1-כל שה יילעה חל 9102-0202ם ינשב

..2%6הברוטו הממוצע עלה בכ-
 חות מאחוז. ושכרם עלה בפ.6%7עוד ניתן לראות כי מספר המשרות עבור בעלי שכר גבוה ירד בכ-

11. שכר הברוטו אינו מכיל את רכיבי השכר זקיפות הטבה ותשלומי הפרישה.

פי סוג דיווחשיעור שינוי ל
2019-2020אשכול שלטון מקומי 

עלייה נומינלית בשכר לפי קבוצות משנה
2015-2020אשכול שלטון מקומי, 

 מועצות דתיות    חברות עירוניות     ועדות לתכנון ובנייה     איגודי ערים
 עובדי דירוגים    בעלי תפקידים   מקבלי שכר גבוה שכר ממוצע במשק     אשכול שלטון מקומי    תאגידי מים    רשויות מקומיות

 שיעור השינוי   סכום  השינוי 

5%

0%

-5%

-10%
ברוטו ממוצע לחודשמספר משרות

1.6%
0.3% 0.6%

-0.1%

2.8%

-7.6%

שיעור השינוי הנומינלי בשכר
2019-2020אשכול שלטון מקומי, 

איגודי 
ערים

ועדות 
לתכנון 
ובנייה

חברות 
עירוניות

מועצות 
דתיות

רשויות 
מקומיות

תאגידי 
מים

אשכול 
שלטון 
מקומי

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

-1%
-2%
-3%

173

1.6%
160
1.4%

159

1.6%

1,113

6.2%
351

3.6%

-123
-0.9%

-296

-1.7%

16,439

13,698
14,409

10,206
9,334
8,725
8,533

11,293
10,428

9,941
10,188

19,026

17,367

10,248

12,975

10,127

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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3.7
12ים ייקרים עגירוחלוקה לד

 המקומי. בשלטון המשרות מכלל 59%כ- מהווים המנהלי בדירוג עובדים
 עובדים עבור הממוצע מהשכר נמוך הדירוג של הממוצע הברוטו השכר

.   ש"ח 9,400טון מקומי ועומד על כ-בשל
 005,42כ-על ד ומהע, ותרביוה הגבהשכר בעל וג דירהו נהים בכיריוג דיר

 250 נוספו 2020-2019 בין כאשר המשרות, מכלל 3%כ- ומהווה ש"ח
 משרות לדירוג.

13

12.  משרות או יותר010 בגרף מוצגים דירוגים בעלי 
סף אודות שכר הברוטו, עלות העסקה ועלות המעביד מופיע בפרק הגדרות. הסבר נו .13

ברוטו ממוצע למשרה לפי דירוגים עיקריים
2020אשכול שלטון מקומי, 

35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000
  ממוצע חודשי עלות מעביד   עלות העסקה ממוצעת   ברוטו ממוצע לחודש

משרות

אחר8,050

אחיד /87,196
מנהלי

חוזה מיוחד5,551

חינוך 4,314
משלים

מח״ר5,269

הנדסאים 2,340
וטכנאים

עובדים 6,475
סוציאליים

פסיכולוגים2,126

עובדי 16,522
הוראה

חוזה 4,175
בכירים

11,823

13,488

17,704

17,346

15,849

15,261

18,987

20,179

33,729

12,179

9,355

10,542

13,612

13,453

12,326

11,711

14,610

15,069

25,469

9,411

2,323

2,852

3,951

3,716

3,434

3,342

4,251

5,053

7,770

2,674

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

הרכב המשרות לפי דירוגים עיקריים
2020אשכול שלטון מקומי, 

אחיד/מנהלי
59%

עובדי הוראה 11%

אחר 5%

עובדים סוציאליים 4%

חוזה מיוחד 4%

מח״ר 4%

חינוך משלים 3%
חוזה בכירים 3%

הנדסאים וטכנאים 2%

שאר הדירוגים 3%
פסיכולוגים 1%,  חוזה אישי 1%



פרק 3 - שלטון מקומי56

שכר ממוצע לעובדים ששכרם נמוך מהממוצע במשק
2019-2020אשכול שלטון מקומי, 

שכר ממוצע לעובדים ששכרם נמוך מהממוצע במשק
2020אשכול שלטון מקומי, 

3.8
מוצע במשקמהממוך ים ששכרם נמלאה לעובדמשרה מוצע למשכר הברוטו ה

ועירייתירושלים  עיריית-  ביותרהגדול  העובדים מספר עם הרשויות בשתי  .62% כ-על  עומד המקומי בשלטוןבמשק  מהממוצע נמוך ששכרם העובדים שיעור
ובעירייתש"ח  8,000כ-הוא מלאה במשרה אלה דים עובשל הממוצע שכרם ירושלים בעיריית . בהתאמה 30%וכ- 56% כ-על ד עומאלה עובדים שיעור - אביב-יפו תל 

  ש"ח.8,900פו הוא כ-תל אביב-י
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7,500
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מקומיות

מועצות 
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חברות 
עירוניות

ועדות 
לתכנון 
ובנייה

איגודי 
ערים

20192020

62.3%

8,089

28%
23%

42%

8,456
59%

74%

63%

7,081 7,104

7,501

7,867

 שכר ברוטו ממוצע     שיעור העובדים
 שכר ממוצע לעובדים ששכרם נמוך מהממוצע במשק

  שיעור העובדים ששכרם נמוך מהממוצע במשק

7,229

7,438

61.9%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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3.9
תמורות בפערי השכר

.2020 ועד 2017 החל משנת 24%טון מקומי עומד על כ-פער השכר המגדרי באשכול של
 תאגידיעבור אולם ש"ח(.  381 )4%בכ-גדול הגברים ושכר ח( ש" 011,2 )9%בכ-גדל הנשים של שכרן כאשר , 01920-220בין  3%בכ-קטן ערים באיגודי השכר פער 

 ש"ח(.316 )2%. כאשר שכר הנשים ירד בשנים אלו בכ-1%המים פער השכר עלה בכ-
  לגברים.85% וכ-74%. כאשר שיעור המשרה לנשים עומד על כ-10%פער בין שיעור המשרה לגברים, לעומת נשים, עמד על כ- ה2020בשנת 

 פער שכר בין גברים לנשים לאורך שנים2020-2015דה בפער השכר שיעור הירי
2020 2015-אשכול שלטון מקומי, 

202020192018201720162015

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

  מועצות דתיות
  איגודי ערים

  אשכול שלטון מקומי

  ועדות לתכנון ובנייה
  רשויות מקומיות

  תאגידי מים

  חברות עירוניות

42%
39%

32%

22%

33%

24%

17%

35%
34%

ועדות לתכנון ובנייה
8%       

 דתיותמועצות 
   6%

תאגידי מים
4%     

איגודי ערים

חברות עירוניות

5%      
רשויות מקומיות

   0%

 עלייה
   של

1% כ-

24%

21%

15%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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3.10
יםיגדרי שכר מפער

 ןיב %4.0-כבם צטמצהם ישנלם יברגן יבר כשהער פ
 באמצעותזו דה ירילהסביר ניתן . 2020-2019השנים 

 השכרשפערי מכיוון נוספת. עבודה ברובד הירידה 
 רובעבור שלו ירידה זה, ד מרובהיתר, בין נובעים, 

 זאת .פערבתי משמעוצמצום יצרה לוסייה האוכ
 הפערם פקידיתבעלי עבור  0202נת בשכאשר 

 שכרקבלי ומם וגידירדי ובעור עבו, %41כ-על ד ומע
 דירוגיםעובדי עבור . %18כ-על עומד הפער גבוה 

 ברובד המגדרי השכר פער גבוה שכר ומקבלי
.%73עבודה נוספת עומד על כ-

פער השכר בחלוקה לרובדי השכר העיקריים
2020נתוני מגדר, אשכול שלטון מקומי, 

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

 ממוצע חודשי שכר משולב ותוספות שכר
 ממוצע חודשי עבודה נוספת
 ממוצע חודשי זקיפות הטבה

 ממוצע חודשי תשלומים שנתיים, הפרשי שנים 
קודמות והחזר הוצאות

 ברוטו ממוצע לחודש

8,389

1,539
266

2,167
12,361

10,003

25,929

21,752

7,930

409
135

1,530

3,416

3,381

1,251
1,199

2,077
1,512

18,924
15,922

גבריםנשיםגבריםנשים
עובדי דירוגים ומקבלי שכר גבוהבעלי תפקידים

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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89%
89%

100%
100%
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23%

3.11
מקבלי שכר גבוהים וידי תפקגדר בקרב בעלי מפער

בעליבקרב וגברים נשים עבור המשרות התפלגות את מציג התרשים 
העובדים.כלל מסך  827,2כ-מהווים אלו עובדים . גבוהשכר ומקבלי תפקידים 

.%40כ-על הנשים ושיעור , %60כ-על עומד אלו במשרות הגברים שיעור 
תלומקבאו דים פקיתת לוכבעת המועסקונשים עבור הממוצע טו הברושכר 
עלייהמגמת משקפת זו עלייה  .2015לשנת ביחס  12%בכ-עלה גבוה שכר 

.%4.0בכ-ד ירו אלם בשנים הגברישכר . נהשותה לאחס בידרגתית ה

2015שיעור השינוי בשכר הברוטו הממוצע ביחס לשנת 
 2015-2020בעלי תפקידים ומקבלי שכר גבוה, אשכול שלטון מקומי, 

 פקידים ומקבלי שכר גבוה בחלוקה מגדריתבעלי ת 
 2020אשכול שלטון מקומי, 

0%

12%

-0.4%
202020192018201720162015

14%
12%
10%

8%
6%
4%
2%
0%

-2%

  נשים      גברים

מספר 
משרות
יועץ משפטי127
מרכז מקצוע53

מנהל מדור317
עוזר/עוזר ראשי/עוזר בכיר195
רואה חשבון10
מנהל מחלקות בתי חולים1

כלכלן11
מנהל מחלקה2,386

דובר64
סגן מנהל אגף252
מזכיר150

אחר1,496
יועץ הנדסי15

מנהל אגף900
סמנכ״ל96

מנהל כספים/גזבר316
משנה למנכ״ל18

מנהל כללי320
מבקר פנימי149
וטרינר ראשי73

מהנדס ראשי290
יו״ר הנהלה11
יו״ר דירקטוריון10
רב שכונה11
מנהל איזור7
חבר הנהלה2

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

24,797
21,868
37,160
17,009
28,921
42,314
20,060
35,516
18,493
33,930
31,775
23,485
28,945
29,416
35,047
32,703
16,078
19,895
15,144
32,296
25,645
28,916
30,759
17,863
16,508
20,645

 שיעור גברים    שיעור נשים    ברוטו ממוצע לחודש
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ירקע כלל

ב התכנון שלהן כולל יותר מרשות מקומית אחת )להלן: "ועדה מרחבית"(. מתוכן הן ועדות מקומיות שמרח26 ועדות מקומיות, 113בשלטון המקומי ישנן כ-
 " או "התיקון"(.110 לחוק התכנון והבנייה" )להלן: "תיקון 110 נכנסה לתוקף רפורמה במערכת התכנון והבנייה במסגרת "תיקון 1420במהלך שנת 

 מוסדותלעבודת ביחס השקיפות הגברת ומיות; המקהועדות סמכויות הגדלת הינם: ובנייה, לתכנון הוועדה עבודת על שהשפיעו אלו מבין בחוק, העיקריים השינויים 
 התכנון; רישוי מקוון; קציבת זמנים לתהליכים.

 התיקון נועד להשגת מספר יעדים עיקריים:

חיזוק הרשויות והגדלת עצמאותן.שינויים אלו נעשו תוך התמקדות ב

בבנייהתכנון וסכם תומך להשגת יעדי הרפורמה בהנושא שנתי

קיצור לוחות הזמנים
לקבלת היתרים

הקלה על הליכישיפור איכות הבנייה
התכנון והבנייה

 חיזוק השלטון המקומי והגדלת
 חרי הציבורהאחרויות של נב

בתחום התכנון והבנייה

הגדלת עצמאות הועדות 
 המקומיות וצמצום התלות

שלהם בועדה המחוזית
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עיקרי ההסכם הקיבוצי:

 זמניםקביעת מקוונים, טפסים של חה ושליקבלה מקוון, רישוי הליך כללו: אלו שינויים שלהן. העשייה באופן שינויים נדרשו המקומיות, בוועדות התיקון מהטמעת חלק כ
ויות לידי הוועדה המקומית.לתהליכי עבודה והעברת סמכ

 ותדעווהדי ובעשל ם תדועבת נותכמת אנה שין וקהתיכי נה עבטת זא. םדיובעהבשכר וי פיצן מתלדשה חהת הכלליות דרההסתד מצדרישה עלתה , כךת וקבעב
 לוועדותשנוספו החדשות במטלות לעמוד כדי שונה תעסוקתי פרופיל בעלי עובדים נדרשים וכי נמוך, העובדים שכר כי המעסיקים מצד טענות עלו בנוסף, . המקומיות

 המקומיות בעקבות התיקון.

 התקשרו ההסתדרות, שהכריזה העבודה וסכסוך הרפורמה בעקבות
 ולתנאיהעובדים של לשכרם הנוגעים קיבוציים, הסכמים בשני הצדדים 

 המקומיות,הוועדות עובדי עבור - האחד . ולבנייהלתכנון בוועדות העסקתם 
 הממונההמרחביות. בוועדות המקבילים העובדים עבור - השני וההסכם 

 ף סמכותו, היה מעורב בגיבוש ההסכמים ואישר אותם.על השכר, מתוק
בסקירה זו נרצה להתמקד במתן גמול משתנה בהתאם ליעדים.

הסכם עבור עובדי
ועדות מקומיות

 שינוי במתכונת העבודה של עובדי הוועדות
המקומיות

שכר העובדים נמוך

נדרש להעסיק עובדים
בעלי פרופיל תעסוקתי שונה

שינוי החוק -
110תיקון 

 שינוי פעילות הוועדות
בהתאם לתיקון

 ת מתחי הדרגות לתפקידים של העובדים המקצועיים בוועדות, כגון: מפקחהרחב
 יה, בודק בקשות להיתרים, בודק תוכניות )תב"ע(, מידען תכנוני ועוד.תכנון ובני

  שקלים002,0סוכם על הענקת תוספת רפורמה לערך שעה ולפיצויים בסך של 
 לחודש לעובד במשרה מלאה.

 שקלים לחודש001,0מתן גמול משתנה בגין עמידה ביעדים - סך של עד 
לעובד במשרה מלאה.

 עיקרי ההסכמים הקיבוציים:

הסכם עבור עובדי
ועדות מרחביות
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 לעובדש"ח  00012,עד של שנתי בסך ביעדים עמידה בגין משתנה גמול יינתן כי נקבע ובבנייה, בתכנון הרפורמה של המקצועיים ביעדיה לתמוך מנת על זה, הסכם לפי 
 במשרה מלאה.

  היעדים נקבעו בשיתוף עם ההסתדרות.■
  ועוד.GISוקה לבעלי התפקידים השונים בוועדה: מפקחים, בודקי היתרים, מידעני/ היעדים נקבעו בחל■
  היעדים נותנים מענה גם ליעדי הממשלה וגם ליעדי הוועדה.■
. 110 היעדים כוללים רכיב של עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בתיקון ■

, 1820שנת של השנייה המחצית ף בסוהיעדים פי על להשתלם החלה התוספת היעדים, למדידת מחשוב מערכות של ן זמינותואי ומתן המשא התארכות עקב למעשה, 
 חלק שונו 2120בשנת . חודשלח ש" 070של בסך אחיד תגמול ניתן  1720בגין . 1820שנת של הראשונה המחצית על "הושלכו"  1820של השנייה חצית המיעדי כאשר 

.2120 הערות שהתקבלו מהשטח, והשינוי נכנס לתוקפו במחצית השנייה של שנת מהיעדים בעקבות
 התוספת המותנית, כאמור, משולמת באופן חצי שנתי.

להלן נתונים הנסמכים על מדגם תצפיות ומייצגים את גובה תשלום
אחוז ממקסימום תוספת מותנית - מדגם כלל הרשויותהתוספת המותנית בכלל ועדות התכנון והבנייה:

  2018201920202021
 חציון  

שני
חציון 
ראשון

 חציון
שני

חציון 
ראשון

 חציון
שני

חציון 
ראשון

 ממוצע
לעובד

5,0554,8894,7514,0705,0255,074

ממוצע 
למשרה

5,0664,8754,8034,0884,1215,087

85%

70%71%
80%80%84%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
חציון 
ראשון

חציון חציון שני
ראשון

חציון חציון שני
ראשון

חציון שני

20212020       2019    2018

 שקלים001,0עד 
לעובד במשרה מלאה

  שקלים לעובד00012,עד 
במשרה מלאה בסך שנתי
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 שעדמשום זאת, משמעיות. חד ות מסקנלהסיק ניתן לא המפורטים מהנתונים 
 דרעיבה. תוחבימרוהת וימוקמהת ודעווהת וקופתת ודואם ינותנו תרואא לה כ

 דתלמיוב קירכד ובלעוצע הממול התגמעל ו זקירה בסנסתמך , ואלם ניונת
 העמידה ביעדים תומכי הרפורמה.

 במחצית רבה. במידה הושגו היעדים ,2019 בשנת הממוצע על בהסתכלות פניו, על
 נגיףהתפשטות צמצום לשם שננקטו הצעדים עקב , 2020שנת של הראשונה 

 םוריאישו נניתות דועומהק חלבכך . השתבשההרגילה דה והעבנת ומתכ, נהוורקה
 העובדיםמצבת צמצום בדבר בתקנות, שנקבעה ההנחיה עקב מועדים. לדחיית 
 צמצמומהוועדות חלק המקומית, הרשות עובדי מכלל  %30של לשיעור הפיזית 

 באופןלמדוד היה ניתן שלא כך הראשון, הסגר בתקופת עבודתן את משמעותית 
 ישיר את תפוקות העובדים.

 הראשונה, במחצית עבודתם תפוקת את למדוד היה ניתן שלא עובדים עבור
 חציתבמון חשבבו יילקח 0202שנת של נייה השחצית המשל ות התפוקכי הוסכם 

 לעומת. לשנה זו. הדברים משתקפים בנתוני התגמול 2020הראשונה של שנת 
 שלהממוצע שיעור - לראות שניתן וכפי התגמול, מודל תוקן  2120בשנת , זאת

. %85העמידה ביעדים היה גבוה ועמד על 
 פתוסהתם ותשלובה גאת ות המייצג, ותחביהמרות דועובות פיתצם דגמנת חיבב

 הבדלים חלו לא כי ניכר המקומיות, בוועדות תצפיות למדגם ובהשוואתן המותנית,
 עובדיכי ניכר זו בשנה . 2020שנת הינה הכלל מן יוצאת . השניםלאורך מהותיים 

 שהתגמול נניח אם ביעדים. עמידה עבור יותר גבוה תגמול קיבלו המקומיות הוועדות
 הוועדותעובדי  2020בשנת כי עולה אזי ביעדים, העמידה לשיעור קירוב מהווה 

המקומיות השיגו יותר יעדים ביחס לוועדות המרחביות.

מדגם נתוני ועדות מרחביות:

מדגם נתוני ועדות מקומיות:

  2018201920202021
 חציון  

שני
חציון 
ראשון

 חציון
שני

חציון 
ראשון

 חציון
שני

חציון 
ראשון

 ממוצע
לעובד

5,1125,4554,8463,4514,6505,135

ממוצע 
למשרה

5,0595,3464,8563,4513,7565,145

  2018201920202021
 חציון  

שני
חציון 
ראשון

 חציון
שני

חציון 
ראשון

 חציון
שני

חציון 
ראשון

 ממוצע
לעובד

5,0444,7674,7344,2445,1165,061

ממוצע 
למשרה

5,0674,7724,7934,2674,2115,075

אחוז ממקסימום תוספת מותנית - מדגם כלל הרשויות

100%

80%

60%

40%

20%

0%
חציון שניחציון ראשוןחציון שניחציון ראשוןחציון שניחציון ראשון

20212020           2019       2018

85%86%

70%
63%

71%

58%

80%81%80%

89%
84%84%

 ועדות מרחביות    ועדות מקומיות 



פרק 3 - שלטון מקומי64

דות עםמספר הוע
מחסור בבודקי היתרים

 מספר ועדות
דעניםעם מחסור במי

שם המחוז

5 14 הדרום

3 15 המרכז

6 15 הצפון

1 7 חיפה

0 1 ירושלים

0 2 תל אביב

ביקורת על יישום הרפורמה:

 עלעלה לא מידע תיק להפקת הזמנים משך כי היתר, בין העלתה, הביקורת . 110תיקון עיקרי יישום את בחן 8 , הבנייהרישוי הליכי בייעול העוסק המדינה, מבקר דוח 
 בממוצעעמד בנייה היתר לקבלת עד הטיפול משך המסלולים, בכל בדין. מהמתחייב ימים בעשרה חרג הטיפול משך - שנבחנו מהוועדות  %16ב-אולם בדין, חייב המת

 הזמןמשך על , 110תיקון השפעת כי נמצא עוד מקוון. רישוי הליך המנהלות במדינות העולמי הבנק בדיקת לפי ימים  411של ממוצע זמן משך לעומת ימים,  931על 
 אדםבכוח חסור מהיה מהוועדות בחלק כי מצא המבקר דוח . התארךאף מהוועדות חלק ובמשמעותית, השתנה לא שנבדקו, בוועדות בנייה היתר קבלת לשם הנדרש 
 הטיפולזמן לבין בוועדה המקצועיים התפקידים בעלי מספר בין קורלציה נמצאה לא אך תוכניות(, בודקי )בעיקר אדם כוח עודף היה ן ובחלקבמידענים(, חסור מ)בעיקר 

 ההכשרהרמת את להעלות יש כי המבקר דוח מצא כן, כמו . בוועדותהאדם ח כושל מיטבי לא מניהול נובע שהדבר ייתכן כי ציין המבקר דוח בנייה. להיתר בבקשות 
 וההשכלה הרלוונטית של עובדי הוועדות.

 במידענים ובבודקי תוכניות:%30חוזות שבהם יש מחסור של מעל חלוקה למדוח המבקר בחן תקן כוח אדם מול מצבה בוועדות המקומיות, בין היתר ב
 ביןקורלציה נמצאה לא לעובד, הממוצע לתגמול בהתייחס שערכנו מניתוח 

 ביעדים.עמידה אי על להעיד שיכול התגמול גובה לבין האדם בכוח חסור המ
 קידוובם ניעדמים חסרית ודעושל עט ומפר במסכי ניכר פה חיז וחמב, וגמהדל

 הממוצעתהתוספת כי נראה במחוז המותנית התוספת גובה מניתוח תוכניות. 
 ניכרשבו דרום מחוז לעומת זאת, הארצי. לממוצע ביחס נמוכה במחוז לעובד 

 לעובדהממוצעת התוספת אולם ביותר, הגדול הוא האדם בכוח המחסור כי 
אינה שונה באופן משמעותי מהממוצע הארצי.

7

21.20.0630 דוח מבקר המדינה בנושא ייעול הליכי רישוי הבנייה מיום   .7
21.20.0630דוח מבקר המדינה בנושא ייעול הליכי רישוי הבנייה מיום   .8

 30%חלוקה מחוזית של ועדות מקומיות עם מחזור של יותר מ-
2תרים דקי היבמידענים ובבו
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סיכום:

 שהשנים מכיוון זאת נוספת. הרצה תקופת נדרשת המודל יעילות את לבחון מנת על
 בעקבותיה.שנקבעו והמגבלות הקורונה מגפת בשל חריגות היו  2120ו- 2020

 ןתינ, םידעיבה דימעהת דימות ודעווהת וקופתת ודואם ינותנר דעיהב, ןכו מכ
 התגמוליםשיעור באמצעות עקיפה, בדרך ביעדים העמידה שיעור על להסיק 

 שלמסוימת תרומה קיימת בידינו, הקיימים לנתונים חס בהתייפניו, על ששולמו. 
 מודל התגמול להשגת יעדי הרפורמה.

 ניתנהשבו המקומי, בשלטון הראשון חבי הרוהקיבוצי ההסכם זהו כי לציין חשוב 
 זההסכם הרפורמה. ביעדי לתמוך במטרה ביעדים בעמידה המותנית תוספת 

 לכןביעדים. ועמידה תפוקות פי על לתגמול למעבר השכר ף אגדיניות במתומך 
 ניסיוןתוך הקיבוצי, וההסכם הרפורמה תוצאות חר אלמעקב רבה חשיבות יש 

 שיהיהן ובכמ. םומטייוטוהאם חבייוהרם ניהמתן וחשבעל זה וג מסם ניעמחיב להר
חים ולדייק מתן תגמולים אלו בעתיד.הכרח להפיק לק

2021 2020 2019 2018   
 חציון
ראשון

 חציון
שני

 חציון
ראשון

 חציון
שני

 חציון
ראשון

 חציון
שני

  

69% 52% 71% 57% 58% 84% חיפה

95% 84% 93% 91% 89% 92% תל אביב

84% 73% 63% 80% 75% 85% מרכז

89% 69% 73% 87% 89% 87% צפון

81% 72% 71% 79% 82% 77% דרום

91% 93% 75% 90% 87% 84% ירושלים

אחוז ממקסימום תוספת מותנית - מחוזות )מדגם(

100%

80%

60%

40%

20%

0%
חציון שניחציון ראשוןחציון שניחציון ראשוןחציון שניחציון ראשון

20212020          2019    2018

 ירושלים     דרום     צפון     מרכז     תל אביב     חיפה
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67

מספר עובדים

8,4954
מספר משרות

1,7933
שכר ברוטו ממוצע

למשרה מלאה לחודש

 ש״ח0,7417
עלות העסקה

 מיליארד ש״ח.89כ-

4 רק פ
 גופים ציבוריים במערכת

ההשכלה הגבוהה

נושא שנתי - הסכם המהנדסים בטכניון
מורדי וורטל - כלכלן • כתיבת הנושא השנתי: שמואל אפלבוים - מנהל תחום
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 הקדמה4.1
 9ח: בדיווהחייבים ציבוריים השכלה מוסדות  32ישנם . הגבוההההשכלה במערכת הציבוריים הגופים של ההעסקה והיקפי השכר נתוני של סקירה מוצגת זה בפרק 

 הוצאותמסך  %11וכ-בגופים המשרות מכלל  %12כ-מהווה המשרות מספר כאשר הציבוריים, הגופים מכלל  4%כ-מהווים אלה מוסדות מכללות.  23ו-אוניברסיטאות 
 עלייהמהווה זה נתון . 2019לעומת ש"ח מיליון  50כ-של עלייה זוהי . ש"חמיליארד  .89כ-על ד עומ 2020לשנת דות במוסהשכר הוצאות דן אומהציבוריים. בגופים השכר 

 השכרמהעלאת נובעת  01920-220בין השכר הוצאות באומדן העלייה . 2019-2015השנים בין  .3%3של שנתית ממוצעת עלייה לעומת , 2020- ל2019בין אחוז כחצי של 
חת., שנעשתה בשתי פעימות, ועבור הסגל הזוטר, שנעשתה בפעימה אעבור הסגל הבכיר

   גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה     שאר הגופים הציבוריים   

דן הוצאות שכראומ
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

דים ומשרותעוב
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

 

 אוניברסיטאות9

אביב,תל חיפה, ילן, אבר בנגב, גוריון בן אל, ארי
.ןיונכטהון צמיון כומ, החותפה, םילשוריבת ירבעה

 מכללות23

 לאמנות אקדמיה – בצלאל הקיבוצים, סמינר
 לומחויקה למוסדמיה האק, ליםירושב ועיצו

 ,אשקלוןדמית האקאחווה, דמית האקבירושלים, 
סמי להנדסה דמית האקמערבי, גליל האקדמית 

 האקדמית )כנרת(, הירדן עמק האקדמית שמעון,
 לתת דמיהאק, תפצת דמיהאק, זרעאליעמק 

ספיר, דמית האקברל, בית דמית האקאביב-יפו, 
 האקדמי המרכז הדסה, אקדמית חי, תל אקדמית

 ,וןלוחי גלוונכטהון כמה, יןפורי מדאקהז כרמה, בל
להנדסה האקדמית פקה, אלהנדסה האקדמית 

 שנקר עזריאלי, להנדסה אקדמית בראודה, אורט
ת.– הנדסה, עיצוב ואומנו

54,498 עובדים
33,791 משרות

89%

85%

12%

15%

88%

11%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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30,00025,00020,00015,00010,0005,0000

 דן הוצאות שכר לפי קבוצות משנהאומ
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

עלות העסקה ממוצעת למשרה מלאה
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

  דים לפי קבוצות משנהמשרות ועוב
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

4.2
מדן עלות העסקהמשרות ואו, יםעובד

  מיליון ש"ח.47 בכ-2020טאות עלה בשנת דן הוצאות השכר באוניברסיאומ
 ביןמהמכללות, גדולות האוניברסיטאות המתוקצבות. האקדמיות במכללות והיתר , באוניברסיטאותמועסקים , %74כ-הגבוהה, ההשכלה במערכת העובדים מרבית 

 בהוראה. שיעור הוצאות השכר באוניברסיטאות מכלל מערכת השכלה הגבוההחקר, בעוד שהמכללות עוסקות בעיקר , לאור התפקיד הכפול שלהן – הוראה ומהיתר
 יותר מאשר בקרב עובדי המכללות.%24, לאור גודל האוניברסיטאות ולאור עלות העסקה ממוצעת, הגבוהה בכ-. זאת%79גבוה משיעור העובדים והוא עומד על כ-

  אוניברסיטאות   מכללות

21%
מכללות

אוניברסיטאות

20,337

25,292

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

79%

כ-9.8
מיליארד ש״ח

54,498 עובדים
33,791 משרות

26%

24%

74%

76%
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4.3
 משרותים ומורות במספר עובדת

 ןבים דיובוהעות המשרפר במסול דהגיקצב כי ות לראן נית
 עם. הסטודנטיםבמספר הגידול לקצב ישיר ביחס עולה  01519-220

 ביחסנמוך  2020-2019השנים בין השינוי שיעור כי לראות ניתן זאת, 
 יתועמשמהר עפה .5102-9102ם ינשלע צוממהי תנשהה יילעהר ועישל

 לעומת, 910-20202ן בי %3ב-ירד אשר , דיםהעובפר במסהוא ותר בי
.01519-220 בין .7%2עלייה שנתית ממוצעת של 

סטודנטיםמשרותעובדים

202020192018201720162015

4%
3%
2%
1%
0%

-1%
-2%
-3%
-4%

שינוי במספר המשרות והעובדים
2015-2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

טודנטיםדול במספר הסת ביחס לגידים והמשרוגידול במספר העוב

01520-220גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

 עובדים
  משרות

  סטודנטים
 שיעור השינוי השנתי הממוצע בין השנים 2019-2015

 שיעור השינוי בין השנים 2020-2019

0%

8.1%

7.9%

5.3%

15%

10%

5%

0%

-5%

, עיבוד אגף השכר לנתוני הלמ"סמקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

2.7%
2.3%

-1.5%

-3%

1%1.1%
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6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

סגל מנהליסגל אקדמי בכירסגל אקדמי זוטרחוזים אישיים ובכירים

4.4 
יםייקרגים עירוחלוקה לד

. 2019-2015 בין השנים .3%2ת עלייה שנתית ממוצעת של כ-, לעומ.5%1 ירד בכ-2020פים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה בשנת מספר המשרות בגו
.01920-220 בשיעור גבוה מהשיעור בין השנים 01519-220כי בארבעת הסגלים המוצגים מטה כמות המשרות עלתה בממוצע בין השנים ניתן לראות 

.01920-220 בין .1%3 מסך המשרות. שיעור המשרות בסגל זה ירד בכ-%59הסגל המנהלי מהווה כ-

הרכב המשרות לפי דירוגים עיקריים
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

עלייה שנתית ממוצעת במספר המשרות
2015-2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר  שיעור השינוי השנתי הממוצע בין השנים 2019-2015   שיעור השינוי בין השנים 2020-2019

19,924
סגל מנהלי

59%

2.6%
1.5%

4.9%

0.0%

4.8%

-8.4%

1.8%

-3.1%

134
חוזים אישיים

ובכירים
0.4%

8,023
סגל אקדמי

בכיר
23.7%

5,710
סגל אקדמי

זוטר
16.9%
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4.5 
משרהיעורי יות העסקה ושחלק

 הסיבותאחת . %62כ-- הציבוריים הגופים אשכולות כלל מבין ביותר הנמוך הינו הגבוהה ההשכלה במערכת וריים הציבבגופים העובדים של הממוצע המשרה שיעור 
 שיעורעל מסתכלים כאשר משרה.  %20ב-כמתרגל מועסק להיות עשוי שני ואר לתסטודנט לדוגמה, העבודה. לצד אקדמיים ומחקרים לימודים של שילוב היא לכך 

 במכללות.יותר הגבוה טר זודמי אקסגל דירוג בהמשרה שיעור למעט יותר, גבוה טאות האוניברסיעובדי עבור המשרה שיעור המרכזיים, הדירוגים של הממוצע המשרה 
 מורכבבמכללות המשרות שתמהיל מכיוון זאת . %57כ-על ועומד האוניברסיטאות של מזה  7%בכ-נמוך המכללות של הממוצע המשרה שיעור העובדים, כלל עבור 

חוז משרתם נמוך יותר ביחס לחבר סגל בכיר.משיעור ניכר יותר של חברי סגל זוטר שבאופן כללי א

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
 14,405סגל מנהליסגל אקדמי בכירסגל אקדמי זוטר

מכללות
40,093

אוניברסיטאות

שיעור משרה ממוצעת שנתית בדירוגים עיקריים
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

חלקיות העסקה בפועל
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

  אוניברסיטאות   מכללות

30%
41%

79%
90%

36%
29%

 עובדים במשרה מלאה ומעלה 
 עובדים מ-3/4 משרה ועד משרה מלאה

 עובדים מ-1/2 משרה ועד 3/4 משרה

 עובדים מ-1/4 משרה ועד 1/2 משרה
 עובדים עד 1/4 משרה

 מספר המשרות

43%

4%
9%

18%

27%

34%

5%
11%

21%

28%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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4.6
 ממוצעתמורות בשכר הברוטו ה

 השניםבין הממוצע הברוטו בשכר  1%כ-של ממוצעת ת שנתיעלייה לעומת זאת . 2020-2019השנים בין  .5%2בכ-עלה הגבוהה ההשכלה במערכת הממוצע טו הברושכר 
2019-2015 .

 תואטיסרבינואבר יכבגל סלכר שהם כסהת ומיעפי תשל שן שומיממת עבונה זוג ירדבה ייעל. %3-כשל ה ייעל- ת וכללמביר כבהל סגהב רקבה תייהת יתועמשמהה ייעלה
 , אשר השפיע גם על שכר הדירוג במכללות.2020בשנת 

 זו.בשנת הקורונה בתקופת מרחוק בעבודה העסקתם לאור הוצאות החזרי ברכיב ירידה ידי על , היתרבין , מוסברתזו ירידה . .2%3בכ-ירד במכללות הזוטר הסגל שכר 

שיעור עלייה בשכר הממוצע
2015-2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

דירוגיםעלייה נומינלית בשכר לפי קבוצות משנה ו
2015-2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

  שיעור השינוי השנתי הממוצע בין השנים 2019-2015
 שיעור השינוי בין השנים 2020-2019

שכר ממוצע 
במשק

סגל אקדמי 
 זוטר

מכללות

סגל אקדמי 
 בכיר

מכללות

סגל אקדמי 
זוטר 

אוניברסיטאות

סגל אקדמי 
בכיר 

 סגל אקדמי זוטר אוניברסיטאותאוניברסיטאות
  סגל אקדמי בכיר אוניברסיטאות

  סגל אקדמי זוטר מכללות

  סגל אקדמי בכיר מכללות
  שכר ממוצע במשק

2.8%
3.5%

-3.2%

1.3%

3.0%

0.2%0.4%

2.2%
1.3%

30,516
33,790

23,514

12,293
11,702
10,428

21,689

11,577
11,217

9,334

2.0%

4%
3%
2%
1%
0%

-1%
-2%
-3%
-4%

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

5,000
0

202020192018201720162015
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4.7
1ממוצעשכר ברוטו 

 רבסומר עפהמק חל. תואטיסרבינואלת וללכמהן יב %71-כל שער פם ייקו טורבע וצממהר כשב
 האוניברסיטאותעובדי בקרב שלושה פי גבוה השכר מכלל נוספת עבודה רובד ששיעור בכך 

 שארלבין האקדמיים הסגלים שכר בין פער ישנו כי לראות תן ניעוד המכללות. לעובדי ביחס 
 שלמזה  42%בכ-גבוה באוניברסיטאות האקדמיים הסגלים שכר הגבוהה. בהשכלה הדירוגים 

 שתוספותבכך פער מהחלק להסביר ניתן . 35%כ-על עומד זה נתון במכללות . הדירוגיםשאר 
 עדלהגיע היכולים שונים, ממענקים מורכבות טאות באוניברסיבכיר סגל דירוג של השכר 

 משכר הבסיס.90%ל-
 במערכתבגופים השכר ותוספות המשולב השכר ממוצע העיקריים, השכר לרובדי חלוקה ב

 ברובדהשינוי השיעור הממוצע. הברוטו השכר מסך  %81לכ-מסתכמים הגבוהה ההשכלה 
 משיעורגבוה זה ברובד העלייה שיעור כי לראות ניתן . 4%כ-על עומד  01920-220בשנים זה 

  השינוי בשכר הברוטו הממוצע בשנים אלה.

1. שכר הברוטו הממוצע בעמוד זה מחושב ללא רכיבי השכר: תשלומי פרישה

די שכר עיקרייםהשכר הממוצע בחלוקה לרוב
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

די שכר משולב ותוספות שכרשיעור השינוי ברוב
 2015-2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

 שכר משולב ותוספות שכר
 עבודה נוספת
 זקיפות הטבה

 החזר הוצאות, תשלומים שנתיים
    והפרש שנים קודמות

 שכר ברוטו ממוצע

21,133

1,340

1,497

2,272
346

908522 315

17,903

10,851

317362
1,255

1,481

10,541

25,044

14,386

19,582

12,758

1,307

 שיעור השינוי השנתי הממוצע בין השנים 2019-2015
 שיעור השינוי בין השנים 2020-2019

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

8%
6%
4%
2%
0%

-2%

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

סגלים אקדמייםשאר הדירוגיםסגלים אקדמייםשאר הדירוגים

סגלים שאר הדירוגים
אקדמיים

סגלים שאר הדירוגים
אקדמיים

אוניברסיטאותמכללות

אוניברסיטאותמכללות
2.3% 1.8%

3.1%

-0.3%

2.3%

6.1%

0.2%
1.8%
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4.8
ימוםינמה לשכר מים רכיב השלים המקבלמשק ועובדמוצע במהשכר המים נמוך ים המשתכרעובד

. 2020-2019 בין השנים 4%בלי רכיב השלמה לשכר מינימום בגופים במערכת ההשכלה הגבוהה ירד בכ-שיעור מק
 המשלההי לבקמשל ר תויבה ובגהז וחאהת לעבה טיסרבינואה. 9102ת נשבם ידבועהל כלמ %31ת מועל, םידבועהלל כמ %5.7-כעל ד מועת ואטיסרבינואהר ובעה זן ותנ
ח. ש״009,2( השכר הממוצע של מקבלי ההשלמה עומד על כ-%11)

 ההשלמהמקבלי של ביותר הגבוה האחוז בעלת במכללה . 1920בשנת העובדים מכלל  4%לעומת  .5%2כ-על עומד זה רכיב המקבלים העובדים חוז אהמכללות עבור 
. 20012,( השכר הממוצע של מקבלי ההשלמה עומד על כ-%15)

 12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
20202019

20202019
 שכר ברוטו ממוצע     שיעור העובדים

שכר ממוצע לעובדים ששכרם נמוך מהממוצע במשק
2019-2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

רכיב השלמה לשכר מינימום
2019-2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

9,905

6,654 7,104
6.2%

38% 38.6%

7.3%

5,641

10.6%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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4.9
3,ים יגדרי השכר הממורות בפערת 2

 כלעבור הזהה מהנתון גבוה זה נתון , בגרףלראות שניתן כפי . 24%כ-על עומד  2020לשנת הגבוהה ההשכלה במערכת הציבוריים הגופים עובדי עבור המגדרי השכר פער 
 מהוותנשים הדירוגים, לשאר ביחס גבוה השכר פער שבו , האקדמייםסגלים בדירוג  דירוג.בכל המועסקות הנשים בשיעור שונות יש כי להסיק ניתן מכך ד. בנפרדירוג 

 בהתפלגותמשמעותי שינוי ניכר לא המשרות. מסך  %63כ-מהווה הנשים שיעור יותר, נמוך השכר פער בהם האחרים, שבדירוגים בעוד זאת המשרות. מסך  %41כ-
. 1920חס ל- בי2020רובדי השכר בשנת 

2.   השכר הברוטו הממוצע מחושב ללא תשלומי פרישה.
3.  הסבר נוסף על רכיבי השכר מופיע בפרק ההגדרות.

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
 גופים ציבוריים
השכלה גבוהה

202020192018201720162015סגלים אקדמייםשאר הדירוגים
 גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה    סגלים אקדמיים       שאר הדירוגים

    פער מגדרי בשכר ברוטו ממוצע בחלוקה לקבוצות משנה
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

דירוגיםדרי בשכר ברוטו ממוצע בחלוקה לפער מג
2015-2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

20%

26%
24%

20%

15%

20%

15%

24%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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 שיעור מכלל השכר     פער הרובד 

4.10
יםיגדרי שכר מפער

 בהתאמה.439 ו-894ד זה ממוצע התשלום לגברים הוא יותר מכפול בממוצע לנשים ועומד על . ברובפות ההטבה הוא רובד השכר בעל פער השכר הגבוה ביותרזקי
.%50 ש"ח. זוהי תוספת של כ-001,4ח ולגברים הוא מסתכם ב- ש"094 פער משמעותי הינו רובד עבודה נוספת - ממוצע התשלום לנשים הוא רק רובד נוסף בו יש

פער רובדי השכר ושיעורם מסך שכר הברוטו
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

פער השכר בחלוקה לרובדי השכר העיקריים
2020גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

שכר משולב 
ותוספות שכר

החזר הוצאות, זקיפות הטבהעבודה נוספת
תשלומים שנתיים 

והפרש שנים 
קודמות

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
-10%

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

10%
4%

51%
15,344

20,631

6%

33%

80%

26%

-2%

גבריםנשים

 שכר משולב ותוספות שכר
 עבודה נוספת
 זקיפות הטבה

 תשלומים שנתיים,
    הפרשי שנים קודמות והחזר הוצאות

 שכר ברוטו ממוצע

1,743
894

1,415

16,801
12,354

941439 1,784
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4.11
יםיגדרי שכר והעסקה מפער

 שיעורכל ליד ומכללות. אוניברסיטאות המשנה לקבוצות וכן נבחרים לדירוגים בחיתוך זה ח פילובהם מוצג . מגדריתבחלוקה המשרות שיעור את מציגים הגרפים 
חתך זה. בצד שמאל של הגרף מוצג פער השכר המגדרי עבור הדירוג.משרות מוצג שכר הברוטו הממוצע עבור משרה מלאה ב

 המשרות מסך 36%כ- על עומד זה שיעור באוניברסיטאות. הבכיר האקדמי בסגל הוא ביותר הנמוך הנשים שיעור הגבוהה ההשכלה במערכת הציבוריים הגופים כלל עבור
 אישייםחוזים בדירוג הוא הגבוהה ההשכלה במערכת הציבוריים הגופים בכלל ביותר המשמעותי השכר פער בנוסף, . 16%כ-של שכר פער עם זו, אוכלוסייה בקבוצת 

.%28ובכירים - כ-

דריים בחלוקה לדירוגים עיקרייםפערי שכר והעסקה מג
2020ערכת ההשכלה הגבוהה,   גופים ציבוריים במ

אוניברסיטאות
 2020לה הגבוהה, גופים ציבוריים במערכת ההשכ            

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

 נשים    גברים    פער השכר המגדרי

חוזים אישיים 25%
ובכירים

סגל אקדמי 13%
בכיר

סגל אקדמי 7%-
זוטר

סגל מנהלי13%

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

50% / 33,66350% / 25,103

37% / 15,44863% / 13,439

49% / 12,254 51% / 11,487

33% / 30,538 67% / 35,046

חוזים אישיים 18%
ובכירים

סגל אקדמי 16%
בכיר

סגל אקדמי 1%
זוטר

סגל מנהלי18%

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

47% / 27,645 53% / 33,920

43% / 13,14057% / 13,008

43% / 23,512 57% / 27,876

37% / 14,61963% / 12,035

מכללות
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 המחקרבמעבדות מהנדסים לרבות שונים, בתפקידים מהנדסים מעסיקות חקר המאוניברסיטאות 

 המגזרמצד גבוהה תחרות לצד במוסד המחקרית בפעילות גידול בשל , האחרונותבשנים השונות. 
 לייצריכולתו את סיכן אשר מהנדסים בגיוס ושי קעם התמודד הטכניון , מהנדסיםהעסקת על העסקי 

מחקר איכותי בתחומים אסטרטגיים.

 הסכם. 7919משנת עבודה הסכם תנאי לפי המהנדסים הועסקו החדש, ההסכם על לחתימה עד 
 בהתאםנקבע המהנדסים של ההתחלתי שכרם קשיחים. שכר ובתנאי נמוכה בגמישות מאופיין זה 

 זהשכר . םניוהשם דיקיפתוהדסה נההוגי סן בית קפסמנה חהבא לל, השכרת וטבלאפי על , םתדרגל
 בנוסף,. העבודהבשוק הטכניון של ובאטרקטיביות בתחרותיות ופגע בשוק מהמקובל לנמוך נחשב 

 נהמבו יצר- ם דליוגמהבראה דמי וות ויננוכ, ותהשתלמולי גמן וכג- ם ניוהשם והרכיביות פוסהתכלל 
 ונערךשנה בכל קבוע בשיעור נעשה השכר קידום חדשים. עובדים עבור לחיזוי וקשה מורכב שכר 

 לכמהחת א, ןכו כמ. דוסהמורכי ולצו עיולביצ, וורילכיש, וותחיומלמקשר וללא ד ובהעק ותולם בהתא
 הטכניוןהקיים השכר קידום במבנה . 15לדרגה עד הממונה חלטת הלפי בדרגה קידום נערך שנים 

, או חוסר שביעות הרצון, מתפקודם.לא היה יכול לשמר עובדים או לאותת להם על שביעות הרצון

 ברעמ, הסדנההת ועוקצמבם ידובעלר ובוגך ולהוש קיבם הב, הדובעהק ובשם ייונישהר ואולם ינשהם ע
 המשמעותמאחור. נותר הקיים השכר מבנה , העובדיםבהעדפות ושינויים חדשה צוברת לפנסיה 

 גופיםידי על המוצע לשכר חס ביויותר יותר נשחק במוסד הצעירים המהנדסים של שכרם כי היא 
פרטיים, ואטרקטיביות המוסד כמעסיק הלכה ופחתה.

1979תנאי הסכם העבודה משנת 

 גמישות נמוכה■
חים תנאי שכר קשי■
 מבנה שכר מורכב■
 חרותיות והאטרקטיביות של פגיעה בת■

המוסד בהעסקת עובדים

24/03/2021
תם הסכם קיבוצי חדשנח

 ובדי מחקר איכותיים שאינם קליטה של ע■
חברי סגל

 שכר גמיש המתחרה עם שכר בשוק הפרטי■
חיות וביצועים תגמול העובדים לפי מומ■

כם המהנדסים בטכניוןהסשנתי נושא 
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 ותלהסתדרון הטכניבין חד ומיוצי קיבהסכם ם חתנ 1202.30.42ם ביו
 םכסה. דסומבם יסדנהמהל שה קסעההי אנתא שונבם יסדנהמה
 ידסנמהשל ם טתיקלאת , תרהין בי, פשראמדש חהם דסינמהה
 חבריכם יטקלנם נישאקר חמי תימעשל ה טקלין וכם ייתויכאת ודעבמ

 המוסד. של המחקרית היכולת את להעצים יכולים אך בכיר, סגל
 העובדשל למאפייניו ם בהתאהנקבע , ורהשבשכר נקלטים המהנדסים 

 כלליםגם נקבעו ההסכם במסגרת השוק. שכר את והולם ותפקידו 
 מומחיות,לפי שכר העלאות המאפשרים המהנדסים, שכר לקידום 
 מאפשרהחדש ההעסקה מבנה . המוסדצורכי ולפי איכות , ביצועים
 ולשמרלקלוט וכך כמעסיק שלו האטרקטיביות על לשמור לטכניון 

 והמצוינותהאקדמית איכותו בקידום יסייעו , אלו. איכותייםמהנדסים 
המחקרית של המוסד.

 םג, ועתדול קלשים תאבה, עלהציול יכד וסהמ, םההסכת מסגרב
 ודשחלן נכו. חדשהההעסקה למבנה ור לעבקיימים למהנדסים 

 המתווה לפי להעסקה הועברו קיימים מהנדסים 21 ,2022 מרץ
 ש"ח אלף 17.4כ- על עמד המעבר טרם הממוצע שכרם החדש.

 שכרם. ש"חאלף  822.כ-על ומד עהממוצע שכרם המעבר חר ולא
 ההסכם במסגרת מועסקים להיות שהמשיכו המהנדסים, של הממוצע

 שלהממוצע הוותק . ש"חאלף  722.כ-על עומד , 7919משנת הקיים 
 הוותקואילו שנים,  .54כ-על עומד החדש להסכם שעברו העובדים 
 הקייםבהסכם מועסקים להיות שהמשיכו המהנדסים של הממוצע 

 שנים.14עומד על כ-

טו ממוצע למשרה מלאהטוס העסקה, ברופי סטשכרם הממוצע של מהנדסים ל

 שכרם הממוצע של מהנדסים שעברו להעסקה במבנה השכר החדש,
טו ממוצע למשרה מלאהלפני ואחרי המעבר, ברו

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

עובדים חדשים שנקלטו 
במבנה השכר החדש

עובדים שעברו למבנה השכר 
החדש

עובדים שנשארו
בהסכם 1979

שכר לפני מעברשכר לאחר מעבר

22,883

17,393

18,934

22,88322,715
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 36במוסד נקלטו החדש, ההסכם חתימת ממועד חלפה שבשנה 
ח.ש"אלף  918.כ-על עומד הממוצע שכרם אשר חדשים, מהנדסים 

 הסכמים במסגרתובקידום, בהטמעה  רבה חשיבות רואה השכראגף 
 הציבורי.במגזר גמישים שכר מודלי של אחרות, ובמסגרות קיבוציים 

 םופיהגשל ותיות חרהתאת פרים משו אלן מעים דליוומם הסכמי
 הקצאת ואת איכותי אדם כוח של ובשימור בקליטה הציבוריים
 הולם תגמול מספקים הם כן, כמו בגופים. הכלכליים המשאבים

 ולציבור לגופים ערך ולייצר יותר טובים להיות אותם ומעודדים לעובדים
 לחתימהומתנים משאים החלו בטכניון, ההסכם חתימת עם כולו. 

 הסכםחתם נ 2120בדצמבר . אחריםבמוסדות דומים הסכמים על 
 באוניברסיטאותהסכמים להיחתם וצפויים ויצמן, במכון דסים המהנ

נוספות בתקופה הקרובה.

 שיעור שכר הבסיס והתשלום בגין שעות נוספות בפועל מתוך כלל השכר,
טו למשרה מלאהטוס העסקה, ברולפי סט

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
הסכם 79הסכם מהנדסים 21

 שכר בסיס4 + עבודה נוספת בפועל
 כל השאר )החזרי הוצאות, כוננויות, דמי הבראה, גילומים ותשלומים נוספים(

4. שכר בסיס מהווה רובד שכר המכיל את השכר המשולב ותוספות השכר.

7%

93%
78%

22%
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מספר עובדים

,68017
מספר משרות

,64016
שכר ברוטו ממוצע

למשרה מלאה לחודש

 ש״ח3,5618
עלות העסקה

 מיליארד ש״ח5כ-

5 רק פ
תאגידים

דרנייםנושא שנתי - מודלי שכר מו
קרן טדלה - סטודנטית ⋅ סופי ורנר - כלכלנית ⋅ עדי זימל - כלכלנית ⋅ כתיבת הנושא השנתי: עומר חזן - מנהל תחום
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 הקדמה5.1
 בתאגידיםההעסקה והיקפי השכר מבנה את סוקר זה פרק 

 קרי,להם. המיוחד חוק מכוח הוקמו אלה תאגידים הסטטוטוריים. 
 התאגידים. תפקודואופן ואת תפקידו את הקובע חוק יש תאגיד לכל 

 שהםף אשעל בכך הציבוריים הגופים משאר נבדלים הסטטוטוריים 
 עבודתםעל המפקח גוף אין הציבורי, במגזר משמעותי חלק מהווים 

 נאיותהשכר היבטי על חראי אנה והממ. השכרעל נה והממד מלב
 צוותידי על נעשה התחום וריכוז הסטטוטוריים, בתאגידים העסקה 

ף.ייעודי באג
 לאזןהמאסדר הצוות נדרש ביניהם והשונות התאגידים ריבוי לנוכח 

 םהיניבת ונושבב שחתהלך רוצהם ייק, דחאד צמ. תושימגות ודיחאן יב
 מהצדותאגיד. תאגיד כל של חודיים הייוהמאפיינים בצרכים ולהכיר 

 שכרלרמות אחידים קריטריונים על בשמירה חשיבות ישנה השני, 
כך שישרתו מספר רב, ככל הניתן, של תאגידים.

 םידיאגתה. םייוריבהצם יפוהגמכלל  %7-כם יווהמה, ם ידיאגת 85ם ניש
 אזוריים תאגידים משנה: קבוצות לשלוש מתחלקים הסטטוטוריים

 למרותוכלכלה. רווחה ותאגידי והשכלה מורשת תאגידי וחקלאיים, 
 יותרנמוך והמשרות העובדים שיעור , 7%כ-מהווה הגופים שמספר 

 בהתאמה.5% וכ-4%ועומד על כ-

1

 דהתאגי- זה ח ודבם נכללים נשאים פיוגני שם חיוודהמם פיוהגאל ו פוסוהת 0202נת בש  
 להשוואהאפשרות חוסר עקב זאת אתיופיה. יהדות למורשת והמרכז וטרינרי לפיקוח 

 .2120לשנים קודמות, נתוני הגופים יופיעו החל מהדוח לשנת 

.1

 אשכול תאגידים
 שאר הגופים הציבוריים 

מספר גופים לפי קבוצות משנה

שיעור העובדים והמשרות ביחס לכלל הגופים הציבוריים
2020תאגידים סטטוטוריים, 

95%

96%

4%

 תאגידי מורשת
והשכלה

 גופים18
31%כ-המהווים 

מכלל הגופים באשכול

חהתאגידי רוו
וכלכלה

 גופים20
34.5%-המהווים כ

מכלל הגופים באשכול

תאגידים אזוריים
חקלאייםו

 גופים20
34.5%כ-המהווים 

מכלל הגופים באשכול

17,680 עובדים
16,640 משרות

5%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר



פרק 5 - תאגידים86

5.2
יםגידמשרות באשכול תאים וגות עובדהתפל

 לדוגמה,דומה. בשיעור מתחלק אינו והמשרות העובדים שיעור לראות, שניתן כפי דומה, גופים מספר בעלות קבוצות לשלוש מתפלג תאגידים שאשכול פי על אף 
 העובדיםכמות כן, כמו . וכלכלהמורשת בתאגידי העובדים משיעור ארבעה מפי ביותר גדול וכלכלה חה רוותאגידי של משנה בקבוצת דים העובשיעור כי לראות ניתן 

ף.והמשרות משתנה מגוף לגו
 אדום.ד דוומגן התעופה דות שרשות לאומי, טוח לביהמוסד - וכלכלה רווחה די לתאגיהמשתייכים מרכזיים, גופים בשלושה הגבוה דים העובשיעור בגלל השאר, בין זאת, 

 טוטוריים.די התאגידים הסט מכלל עוב57%שלושת גופים אלה מהווים ביחד כ-

התפלגות משרות לפי קבוצות משנה
2020תאגידים סטטוטוריים, 

התפלגות שיעור העובדים בתאגידים
2020תאגידים סטטוטוריים, 

 תאגידי רווחה וכלכלה
 תאגידי מורשת והשכלה

 תאגידים אזוריים וחקלאיים

17,680 עובדים
16,640 משרות

15%
2%

2%
15%

83%

83%

מוסד לביטוח ה
לאומי
24%

רשות שדות 
התעופה

17%
מגן דוד
אדום
15%

גופים המעסיקים 
בין 500 ל-1000

26%

רשות
הטבע
והגנים

6%

גופים
המעסיקים

עד 500
עובדים

12%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרמקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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5.3
 יםתמורות במספר עובד

ומשרות

 העובדיםבכמות העלייה מגמת לאחר 
 םינהשן יבם ידיאגתבת ורשמהו

 ביןתקדים חסרת ירידה חלה , 01719-220
 בעיקרהנובעת זו ירידה . 1920-2020השנים 

 םידיגאתהת וליעפח פנבחל שי ונישהמ
 היתרבין . נהורוהקף נגיות פשטהתות קבבע

 תומבכדה ירי, םדייאגתהשל ת וסנהכבן וטיק
 הממלכתייםם ובאתרינים במוזיאוהמבקרים 

 תוברש. תב"גנבם יעוסנהפר מסבה דיויר
 %83כ-של דה יריחלה דה לבפה והתעת ודש

 %33כ-ושל , 2020בשנת העובדים במספר 
במספר המשרות בשנה זו.

  מספר עובדים      מספר משרות

202020192018201720162015

שיעור השינוי במספר העובדים והמשרות
2018-2020תאגידים סטטוטוריים, 

מספר העובדים והמשרות בתאגידים
2015-2020תאגידים סטטוטוריים, 

17,680
17,231

16,492 16,640

20,000

19,000

18,000

17,000

16,000

15,000

15%
10%

5%
0%

- 5%
-10%
-15%

12%10%

2018-2019 2019-2020
-10%

-8%

19,698

18,130

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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5.4
 ייעוריות העסקה ושחלק

משרה

 דיםתאגיבת הממוצעההעסקה ת יולקח
 כאשרלעובד. משרה  94%כ-על  עומדת

 מלאהבמשרה מועסקים דים עוב 14,300כ-
 ויותר.

 ואאה מלבמשרה ם דיובעלקה סעהת וקיחל
 %2-בכה תעלם ייורטוטטסהם ידיאגתבתר וי

 ידתאגיבא יהיה עליהקר עי.  9102ת מועל
 בחלקיותהעלייה שם והשכלה, מורשת 
 על עומדת 2020-2019 בשנים העסקה

.7%כ-

תאגידים אזוריים וחקלאייםתאגידים מורשת והשכלהתאגידים רווחה והשכלהאשכול תאגידים

חלקיות העסקה
2020תאגידים סטטוטוריים, 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 עובדים במשרה מלאה ומעלה    עובדים מ-3/4 משרה ועד משרה מלאה
 עובדים מ-1/2 משרה ועד 3/4 משרה  עובדים מ-1/4 משרה ועד 1/2 משרה

 עובדים עד 1/4 משרה

84%

5% 5%

5%
4%

4% 6% 6%
7%
4%
2%

8%
4%1%

4%
3%
3%

81% 81% 81%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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5.5
אומדן הוצאות שכר

.1920 מיליון ש"ח( מהנתון הזהה בשנת 028 )כ-5% מיליארד ש"ח. זוהי ירידה של כ-5 עמדו על כ-2020כלל הוצאות השכר בתאגידים הסטטוטוריים בשנת 
 .7%כ-של ירידה , 31%כ-על ד עמזה נתון  2019שבשנת ד בעותאגידים, באשכול השכר ת הוצאומכלל  24%כ-היוו התעופה שדות ברשות השכר הוצאות  2020בשנת 

ח. מיליון ש"043 עמדה על כ-2020 ל-1920סך הירידה בהוצאות השכר ברשות שדות התעופה בין 

דים מסך הגופים הציבורייםאשכול תאגי
2020תאגידים סטטוטוריים, 

בחלוקה לקבוצות משנה
2020תאגידים סטטוטוריים, 

בחלוקה לגופים
2020תאגידים סטטוטוריים, 

 תאגידי רווחה וכלכלה
 תאגידי מורשת והשכלה

 תאגידים אזוריים וחקלאיים

 שאר הגופים הציבוריים
 תאגידים

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

94%

6%

86%

12%

2%

כ-5
מיליארד ש״ח

המוסד לביטוח 
לאומי
22%

רשות שדות 
התעופה

24%

שאר 
הגופים

7%

מגן דוד
אדום
11%

בנק
ישראל

8%

רשות הטבע והגנים )רש״ט( 5%

מכון התקנים 5%

כ.א.ן תאגיד השידור
 הישראלי 5%

רשות העתיקות 3%
מפעל הפיס 3%

שרות התעסוקה 2%
רשות ניירות הערך 2%

יד ושם 2%
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5.6
ממוצעמורות בשכר הברוטו הת

 םדימהתאגיק חלבם דיובהעשל וצע הממהשכר  910-20202ם ניהשן בי
 מועסקיםשבהם , להוכלכרווחה די תאגיבכאשר , עלהחלק וב, דיר

 דהלירי .2%כ-בד ירהממוצע טו ברוהשכר , דיםתאגיבים דבהעות בימר
 וארכמתם גו דיראשר , םדיהתאגיבכלל השכר ות וצאהעל פעה השו ז

לעיל.
 שלהפעילות נפח צמצום הוא הברוטו בשכר לירידה המרכזי הגורם 

 תפוחלמתם גת עובנדה היריכי ן תכיי, ףוסנב. וזנה שמהלך בם דיתאגיה
 עובדים במהלך השנה.

שיעור השינוי הנומנלי בשכר הברוטו הממוצע
2019-2020תאגידים סטטוטוריים, 

10%

5%

0%

- 5%

-10%
תאגידים אזוריים 

וחקלאיים
תאגידי מורשת 

והשכלה
תאגידי רווחה 

וכלכלה

4%3%

עלייה נומינלית בשכר לפי קבוצות משנה
2020תאגידים סטטוטוריים, 

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000
202020192018201720162015

 אשכול תאגידים סטטוטוריים
 תאגידים אזוריים וחקלאיים  

 תאגידי רווחה וכלכלה
 תאגידי מורשת והשכלה

 שכר ממוצע במשק

9,334 10,428

15,046

18,563

18,821
19,18319,061

18,221

16,856

13,194

 שיעור השינוי בשכר הברוטו הממוצע
 שיעור השינוי במספר המשרות

טו ובמשרות בחלוקה לסוגי דיווחשיעור השינוי בשכר ברו
2019-2020תאגידים סטטוטוריים, 

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%
מקבלי שכר גבוהבעלי תפקידיםעובדי דירוגים

-34%
4%

-2%
-6%

-5%

-5%
0%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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5.7
2ממוצעשכר ברוטו 

 בכללנוספת עבודה של השכר רובד 
השנים בין 11% בכ- ירד התאגידים
2020-2019.

 ירד הברוטו שכר לכלל ביחס שיעורו
 לחשי ונישהת אף קשמה זן ותנ. %2-כב

 השנת במהלך בתאגידים השכר בהרכב
 חלההמשנה קבוצות בכלל שכן  ,2020
 בעיקר זאת נוספת. עבודה ברובד ירידה

 הנוורקהף ינגת וטפשתהת וכהשלשל ב
ח הפעילות של התאגידים.וצמצום נפ

 רכיבללא מחושב זה בעמוד הממוצע הברוטו שכר  
תשלומי פרישה.

.2

השכר הממוצע בחלוקה לרובדי השכר העיקריים
2020תאגידים סטטוטוריים, 

דה נוספתהשיעור השינוי הממוצע רובד עבו
2019-2020תאגידים סטטוטוריים, 

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000

8,000
6,000
4,000
2,000

0

-15%

-10%

-5%

0

תאגידים אזוריים וחקלאייםתאגידים מורשת והשכלהתאגידי רווחה וכלכלהאשכול תאגידים

תאגידים אזוריים וחקלאייםתאגידים מורשת והשכלהתאגידי רווחה וכלכלהאשכול תאגידים

 ממוצע חודשי שכר משולב ותוספות שכר
 ממוצע חודשי עבודה נוספת

 ממוצע חודשי זקיפות הטבה
 ברוטו ממוצע לחודש

%-9-10% -11%-11%

 ממוצע חודשי תשלומים שנתיים, הפרשי שנים קודמות והחזר הוצאות 

11,236 9,765

1,244
2,904
1,144

1,004

3,970

3,656 3,275

3,792
1,053

11,223 11,007

2,516

3,028

2,327
18,821

15,046

19,183 18,563

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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5.8
 3ים ייקרים עגירוחלוקה לד

 דירוגעבור הממוצע הברוטו השכר  2020בשנת גם , 2019לשנת בדומה 
 הואטטוטוריים, הסהתאגידים בקרב ביותר פוץ הנדירוג השהוא מפעלי, 
 זהבדירוג הממוצע השכר . המוצגים הדירוגים כל מבין ביותר הגבוה 

 ייחודי דירוג הוא זה דירוג מלאה. למשרה ש"ח 23,043כ- על עומד
ף.המשתנה מגוף לגו

4

3. משרות או יותר.010 בגרף מוצגים דירוגים נפוצים בהם 
סף אודות שכר הברוטו, עלות העסקה ועלות המעביד מופיע בפרק הגדרות. הסבר נו .4

הרכב המשרות לפי דירוגים עיקריים
2020תאגידים סטטוטוריים, 

דירוגיםטו ממוצע למשרה לפי ברו
מספר 2020תאגידים סטטוטוריים, 

משרות

סטודנטים111
שעות

 ארעיים187

אחר155

אחיד/מנהלי4,420

מח״ר2,819

חוזה מיוחד2,795

הנדסאים 484
וטכנאים

עובדים 464
סוציאליים

מהנדסים377

חוזה אישי183

דירוג מפעלי4,147

35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000

6,332 1,917
8,249

15,529
11,815 3,714

5,716

4,56014,519

4,74315,568

4,96516,882

18,390

7,99818,848

5,57219,090

6,28219,661

6,94621,536

9,96823,043

אחיד/מנהלי
27%

דרוג מפעלי
25%

מח״ר
17% חוזה מיוחד

17%
הנדסים וטכנאים 3%

עובדים סוציאליים 3%

אחר 5%

ארעיים 1%

מהנדסים 3%
דירוגים
נוספים

2%

משפטנים
1%

סטודנטים
שעות
1%

אחר
1%

חוזה
אישי
1%

 ברוטו ממוצע לחודש
 עלות מעביד ממוצעת לחודש

 עלות העסקה חודשית

19,079

20,312

21,847

24,106

26,846

24,662

25,943

28,482

33,011

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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שכר ממוצע למקבלי רכיב השלמה לשכר מינימום
2019-2020תאגידים סטטוטוריים, 

5.9
5ימוםינמה לשכר מיב השלים רכים המקבלמוצע של עובדשכר הברוטו המ

 תאגידיםמשמונה חלט המוברובו מושפע העובדים שיעור תאגידים. באשכול העובדים מכלל  %22כ-על עומד מינימום לשכר השלמה רכיב המקבלים העובדים שיעור 
 נמוךשכר שמקבל למי רק משולם לא שהרכיב מכיוון להטעות עלול הרכיב של שמו . אחדמאחוז חות פעל ד עומאלו עובדים שיעור התאגידים בשאר כאשר בלבד, 
 וקבועשוטף באופן המשולמים אחרים רכיבים כולל אינו הוא למשל, , כך. ממנולחלקים רק אלא העובד של הכולל לשכר מתייחס אינו זה רכיב שכן המינימום, משכר 

 מלאהלמשרה הממוצע הברוטו שכר לראות, שניתן וכפי המינימום משכר יותר הרבה להרוויח יכולים למינימום השלמה שמקבלי מצב וצר נשונים(. מסוגים )תוספות 
ח. ש"20018,של עובדים המקבלים רכיב השלמה למינימום בתאגידים עומד על 

(.1820 ש"ח )החל מאפריל 005,3, לצורך השוואות הדו"ח זה, עומד על 2020חודשי במשק לשנת בהתאם לנתוני ביטוח לאומי, שכר המינימום ה  .5

 שכר ברוטו ממוצע     שכר מקבלי רכיב השלמה

שיעור מקבלי רכיב השלמה לשכר מינימום
2020תאגידים סטטוטוריים, 

מקבלי השלמה
לשכר מינימום

22%

אינם מקבלים
רכיב השלמה

78%

20,000

15,000

10,000

5,000

0
20202019

33%

10,545

18,215

22%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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5.10
יםיגדרי השכר המתמורות בפער

 וגבריםנשים בין השכר פערי ב 6%כ-ל שדה ירילה ח 2020-2019נים בש
.17%טטוטוריים והוא עומד על כ-דים הסבתאגי

 גבריםמשרות  001,0כ-של מהפחתה נובעת השכר בפער הירידה 
 הממוצע,בשכרם ח ש" 004,0כ-של וירידה התעופה שדות ברשות 
 ש"ח 002,0כ-של וירידה נשים משרות  050כ-של הפחתה לעומת 

בשכרם הממוצע.
 מורשתובתאגידי וחקלאיים אזוריים בתאגידים השכר בפער הגידול 

 תיתועמשמה ייעלמא לא, םישנהל שן רכשבה דירימע בונו ניאה לכשהו
. בשנים אלה שכרם של שני המגדרים עלה.יותר בשכר הגברים

 םיברגור בעה סקעההף יקהבי תושמעמער פה יהא ל 0202ת נבש
 עבור גברים.94% עבור נשים וכ-92%לעומת נשים - כ-

פער שכר בין גברים לנשים לאורך שנים
2015-2020תאגידים סטטוטוריים, 

2020-2015דה בפער השכר שיעור הירי

30%

25%

20%

15%

10%

28%

25%
24%
23%

21%

18%
19%

17%

26%

25%

18%

 אשכול תאגידים
 תאגידים אזוריים וחקלאיים  

 תאגידי רווחה וכלכלה
 תאגידי מורשת והשכלה

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

202020192018201720162015

 עלייה
   של

1% כ-

טוטורייםדים סטתאגי
8%  כ-                 

די רווחה וכלכלהתאגי
9% כ-

תאגידים אזוריים וחקלאיים
3%כ-                      

די מורשת והשכלהתאגי
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5.11
6יםיגדרי שכר מפער

 ושיעורוגברים, עבור זה מרובד  %41בכ-נמוך נשים עבור נוספת עבודה רובד אולם . 8%בכ-מטה הנשים שכר את מטה השכר ותוספות המשולב בשכר המגדרי הפער 
.  6%מכלל שכרן של הנשים נמוך יותר בכ-

,דבלב %2-כא הוה זד ברובי וניהשעור ישם ישנהל צא. ישדוהחע צמובמח "ש 147ל שה דיירך ס, %51-כבד ירם ירבגבור עת פסונה דבועד ברו 0202 ת נשך להבמ
 דשי. ש"ח בממוצע החו51המהווים 

6.  שכר הברוטו הממוצע בעמוד זה מחושב ללא רכיב תשלומי פרישה.

פערי השכר בחלוקה לרובדי השכר העיקריים
2020תאגידים סטטוטוריים, 

ד עבודה נוספת ושיעורו מכלל השכררוב
2020תאגידים סטטוטוריים, 

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

נשיםגברים
נשיםגברים

4,087

2,403

 ממוצע חודשי שכר משולב ותוספות שכר  ממוצע חודשי עבודה נוספת
 ממוצע חודשי זקיפות הטבה   ברוטו ממוצע לחודש

 ממוצע חודשי תשלומים שנתיים, הפרשי שנים קודמות והחזר הוצאות
 רובד עבודה נוספת    שיעור רובד עבודה נוספת מכלל השכר

17,141
3,546

3,546

2,403
684

 10,508

4,087
1,397

11,472

20,979

21%15%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר



פרק 5 - תאגידים96

5.12
 יידים ומקבלי תפקים בקרב בעלימגדרים פער

שכר גבוה

 עליבקרב בם וגברים נשיור עבת ומשרהת ופלגתהת אמציג ם תרשיה
 55%כ- של בשיעור מועסקות נשים גבוה. שכר ומקבלי תפקידים

פחות במשרות אלו.
 או תפקידים כבעלות המועסקות נשים עבור הממוצע הברוטו שכר

 תפקמשו זעלייה  ,2015ת נשביחס  12%כ-בלה עבוה גכר שת לובמק
 עלייתשיעור  1920בשנת שנה. לאותה ביחס הדרגתית עלייה מגמת 

 אךה עלו אלם ינבשם יהגברשכר . %31-כשל א ישלע יהגן שכר
בשיעורים נמוכים יותר.

דריתדים ומקבלי שכר גבוה בחלוקה מגבעלי תפקי
2020תאגידים סטטוטוריים, 

100%80%60%40%20%0%

 דיםשיעור השינוי בשכר הברוטו הממוצע עבור בעלי תפקי
או מקבלי שכר גבוה

2015-2020תאגידים סטטוטוריים, 
10%

8%

6%

4%

2%

0%

34,808
77,262
18,053
27,926
18,787
26,787
32,681
20,706
40,727
37,764
17,867
33,959
43,872
38,742
44,190
59,333
36,022
42,569
41,626
40,281
41,434
26,048
24,929
31,373

202020192018201720162015
 שיעור גברים    שיעור נשים    ברוטו ממוצע לחודש

8%

0%
 גברים
 נשים

מספר 
משרות

נשיא אקדמי/לא אקדמי1
י״ור דירקטוריון2
מזכיר5

עוזר/עוזר ראשי/עוזר בכיר13
כלכלן9

מנהל כספים/גזבר19
סגן מנהל אגף60

רואה חשבון4
יועץ משפטי17

דובר9
מנהל מדור20

מנהל מחלקה158
משנה למנכ״ל3

מנהל אגף203
סמנכ״ל74
חבר הנהלה11
מנהל איזור44

יו״ר הנהלה7
מבקר פנימי6

אחר1,231
מנהל כללי46
מהנדס ראשי10

מרכז מקצועי2
וטרינר ראשי1

0%
14%
24%
26%

29%

40%

50%

30%

42%

50%

33%

43%

52%

38%

45%

69%
78%

35%

44%

54%

26%

0%

100%
100%

100%
86%
76%
74%

71%

60%

50%

70%

58%

50%

67%

57%

48%

62%

55%

31%
22%

65%

56%

46%

74%

100%

0%
0%

7%

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
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התפלגות הגופים שיש בהם מודלי שכר מודרניים

 

הקדמה
 התעסוקהשוק על עמוקות השפיעו הקורונה ף נגיוהתפשטות התפרצות 

 נאלצוהתאגידים בפרט. הסטטוטוריים ובתאגידים , בכללהישראלי במשק 
 חיותנוהההמגבלות ם ועם שלההפעילות ח נפבדרסטי ום צמצם עד דלהתמו

 למשל,כך הקורונה. נגיף התפשטות את לעצור במטרה עליהם שהוטלו 
 לכמותביחס מחצי ביותר הצטמצמה בנתב"ג הנוסעים כמות  2020בשנת 

.1920הנוסעים בשנת 
 תוליעפבוה דובעהי כילהתבם ייונישך ורעלם יפוגהת או צליאה לאת ועפשה

 כוחאת צמצמו הגופים היתר, בין לתקופה. עצמם את להתאים כדי שלהם 
 הארגוניתבתרבות לכן, קודם עוד שהחלו , ושינוייםתהליכים והאיצו האדם 

ובהטמעת טכנולוגיות מתקדמות.
 במבנהביטוי לידי שתבוא גמישות מצריכים אלה שינויים הדברים מטבע 
 הוותיקים,לעובדים ובייחוד החדשים, ולעובדים לגופים לאפשר כדי השכר 

 והטכנולוגייםהארגוניים לשינויים ביותר הטובה בצורה עצמם את להתאים 
הנדרשים.

 שהחליפובתאגידים חדשים שכר הסכמי מספר נחתמו חרונות האבשנים 
 אתשיתמרץ כך ומתקדם, מודרני שכר במבנה המיושן השכר מבנה את 
 ורהבצלמשרה התאמה וא למצו לפשר ויאוקה פהתאת דיל להגד ובהע

הטובה ביותר.

יםימודרנמודלי שכר 
בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר התאגידים הסטטוטוריים

 20- ב,תאגידים  58מתוך מודרניים. שכר מודלי העובדים על חלים שבהם 
 כרשי דלומם ידבועהעל ם יחל, םידיאגתהכלל מ %43-כם יווהמה, םהמ

מודרניים.

7

 התאגיד זה, בדוח נכללים אינם אשר גופים שני המדווחים הגופים אל התווספו 2020 בשנת 
לפיקוח וטרינרי והמרכז למורשת יהדות אתיופיה.

 .7

תאגידים ללא 
מודלי שכר 
מודרניים 

66%

תאגידים עם 
מודלי שכר 
מודרניים 

34%

דלי שכר מודרניים בתאגידים סטטוטורייםמו נושא שנתי
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יםגידמבנה השכר בתאים ביינוש

יםיים סטטוטוריד בתאגOECDישום המלצות ה-י

 דרךהשכר מבנה את המפשט וינגייט במכון קיבוצי הסכם האחרונה בשנה נחתם בישראל, הציבורי במגזר וחסכונית יעילה שכר למערכת  OECDה-להמלצות בהתאם 
 כאשר. לתפקידהנדרשים לכישורים השכר בין יותר הדוקה התאמה מאפשר ההסכם . לכןקודם קיימות שהיו חרות אשכר תוספות חשבון על הבסיס שכר הגדלת 
 גמוליכמו אוטומטיים רכיבים ומבטל בשכר הוותק מרכיב של צמצום מעגן ההסכם כן, כמו העובד. וביצועי הערכות פי על נקבע בשכר והקידום עיסוק, לפי נקבע השכר 

חזר הוצאות רכב.השתלמות וה

מבנה שכר בהסכמים ישנים

חביות( תוספות שכר "אוטומטיות" )אחידות/רו⋅
שכר נקבע לפי דירוגים

 תוספות שכר מוטות ותק המותאמות לעולם⋅ 
 של פנסיה תקציבית, מקשות על גיוס עובדים

צעירים ואיכותיים ועל ניוד עובדים
 תוספת גמול השתלמות מותנית במכסת שעות⋅ 

 להשלמה, שלא מתמרצות הכשרה לאורך
הקריירה

מבנה שכר בהסכמים מודרניים

 ביטול תוספות "אוטומטיות" ומעבר לקידום עובדים לפי⋅ 
ביצועים, יעילות ואיכות השירות

שכר הנקבע לפי עיסוקים⋅ 
 שכר התחלתי גבוה יותר המותאם לעולם של פנסיה צוברת⋅ 

ומאפשר גיוס עובדים צעירים ואיכותיים וניוד של עובדים
 קידום בשכר מותנה ביצועים ועמידה ביעדים מתמרץ את⋅ 

 העובדים לרכוש הכשרות לאורך הקריירה ולשכלל את
המיומנות שלהם לתפקיד הנדרש

דלתהג
פריון

ויעילות
 תאמתה

מבנה
שכר

יחסי
 דהעבו

מאוזנים

שכר
מבוסס
תפוקות

העסקה
גמישה
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ימודרנמודל שכר ידום שכר בנוסחת ק

 הנהלות- אוטומטיות ותוספות שכר קידומי שבמקום בכך מתאפיינים אלה הסכמים היתר, בין הסטטוטוריים. בתאגידים מודרניים שכר הסכמי של מודלים כמה קיימים 
 ביעדים לעמוד העובדים את לתמרץ במטרה זאת, וביצועים. עובדים הערכת ולפי דעתן שיקול לפי דיפרנציאלי באופן שכר תוספות לעובדים משלמות התאגידים

ובתפוקות שנקבעו להם.

טוריים:טטודום בתאגידים סדוגמה לנוסחה לפיה מחולק תקציב קי

 גובה התוספת
לקבוצה בש״ח

 מספר העובדים
בקבוצה

קבוצת הערכה

0 A  - אינו ממלא את תפקידו כראוי1

T*1 B  - טעון שיפור2

T*1.25 C  - ממלא את תפקידו כנדרש3

T*1/5 D  - ממלא את תפקידו בצורה טובה4

 נקבע באופן הבא:Tכאשר 

Y  = מסויםלשיעור שווה יהיה אשר הקידום תקציב גובה 
 בחודשהמודל חל עליהם העובדים של היסוד שכר מסך 

דצמבר של השנה בגינה מבוצע הקידום.
 עבודהותכניות ביעדים לעמידה בהתאם יקבע השיעור 

שנקבעו לתאגיד.

b + 1 . 2 5 * c + 1 . 5 * d
T= Y
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הגדרות
. גוף מתוקצב1
 ,אלשריק נב, תיתדה עצומ, תימוקמת ושר, דיאגת

1.חברה עירוניתחברה ממשלתית ו

. גוף נתמך2
 במישרין בתקציבו משתתפת שהממשלה תאגיד

 ףגוהוא כי ו לגביקבע האוצר ושר ן, פיבעקיאו 
2. 8519 תשמ"ה-התקציב, יסודות חוק ן לעניינתמך 

דיווח. גופים חייבים ב3
 חידתי, ממשלתימשרד , נתמךף גומתוקצב, גוף 

 תיקון  הביטחוןכוחות ולמעט בריאות, ותאגיד סמך 
 מחייב ,1985התשמ"ה- התקציב,יסודות  לחוק 16
 עבודה והסכמי השכר על לממונה לדווח הגופים את
 משרדי)נתוני שנה בכל העובדים העסקת תנאי על 

 תורישבר כשהת ואוצהח ודבד רפנבם יצגומה שלממה
חון והשב"ס(.המדינה, גופי הביט

3.

.21  שם, סעיף  .1
32שם, סעיף   2

א, סעיף קטן ד'.33 חוק יסודות התקציב, סעיף   .3

16. תיקון מס' 4
 התקציב, יסודות לחוק 16 מס' תיקון נקבע 1993 בשנת

 שלדיווח חובת קובע חוק התיקון . 8519התשמ"ה-
 םולהמשהשכר ויות לעלור הקשבכל וריים ציבם פיוג

 עלהממונה כי גם נקבע הנ"ל בתיקון בגוף. לעובדים 
 ,לכנסתיגיש וצר האבמשרד דה העבווהסכמי השכר 

 בסיסעל וממצאים סקירה שיציג , וןוחשבן דישנה, מדי 
הדיווחים שהועברו לו.

36. תיקון מס' 5
 התקציב, יסודות לחוק 36 מס' תיקון נקבע 2009 בשנת

 נוספתדיווח חובת  קובעהתיקון . 1985התשמ"ה-
 מינימום,לשכר השלמה תוספת כגון שכר, נתוני על 

 מהשכרנמוך שכר המשתכרים שיעור , חציונישכר 
 עובדים, העסקת של בפועל חלקיות במשק, הממוצע

 ןקבלדי ובעעל ח וודיוות בריאתאגידי על ח ודיוובת ח
)הנתונים לגבי עובדי קבלן מוצגים בדוח נפרד(.

. תאגיד בריאות6
 משפטיגוף כל או חברה , שיתופיתאגודה עמותה, 

 משפטיות,ולפעולות לזכויות לחיובים, הכשר חר א
 אוממשלתי חולים בית בתוך בריאות שירותי המוכר 

4. תוך שימוש במתקני בית חולים כאמור

. עובד7
 לפחותבגוף שעבד מי הוא עובד  . מגוףשכר מקבל 

 שעה, םנתיישם חיוודי)בח וודידש וחבמהלך חת אשעה 
 בדוח,עובדים מספר מצוין שבו מקום בכל בשנה(. 

 דצמברבחודש העובדים למספר היא ההתייחסות 
  )אלא אם כן צוין במפורש אחרת(.2020

5

. משרות8
 לשנהאחת עבודה ליחידת הכוונה "משרה" ח במונ

שלמה.

.21 חוק יסודות התקציב, סעיף   .4
.32 חוק יסודות התקציב, סעיף   .5
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. בעלי שכר גבוה שאינם תפקיד9
פים המסווגים:בגו

 משכר 90%על עולה לחודש הממוצע ששכרם עובדים 
 בטבלאותהמפורטים לסכומים מעבר ו אהגוף, מנכ"ל 

 המרוויח עובדכל  כן, כמוגופים.  קבוצת לכלהמתייחסות 
 מחושבהממוצע השכר לחודש. ש"ח  00030,מ-יותר 

למשרה מלאה.
ביתר הגופים:

 ףרלר בעמר כתשמה. רחאר כשף רע בקנף וגל כב
 הרף את למצוא ניתן גבוה. שכר כמקבל מוגדר זה

בכל סקטור.
 בשארשנקבע השכר ף ורהמסווגים הגופים רשימות 

ח.הגופים מוצגים בנספחי הדו

 .  בעל תפקיד10
 קצבותמהף והגת הלנהו אה עצומ, ןויורטקירדחבר ו"ר וי

 אומשנה כללי, מנהל וכן העניין, לפי הנתמך, הגוף או 
 סדנהמ, ירכזמ, םיפסכי ניינעהל נמ, יכללל הנמן סג

 הכפוףאחר מנהל וכל משפטי יועץ פנימי, מבקר עיר, 
 כאמור, תפקיד הממלא וכל הכללי למנהל במישרין

 שייקבעאחר תפקיד בעל כל וכן שונה, תוארו אם אף 
.בתקנות

 םיורייבהצם פיובגד קיפתהי עלבשל ם ידקיפתהח תפמ
ח.מוצג בנספחי הדו״

6

די דירוגים. עוב11
 לדוגמה:)דירוגים ודרגה דירוג לפי המועסקים עובדים 
 וכד'(.הנדסאים/טכנאים סוציאליים, עובדים רופאים, 

 המועסקיםעובדים גם בדוח נמנים הדירוגים עובדי עם 
 גבוהשכר בעלי תפקיד, בעלי שאינם אישיים בחוזים 

שאינם בעלי תפקיד או עובדי תפוקות.

א, סעיף קטן ד'.33 חוק יסודות התקציב, סעיף   .6

. שכר12
 קצובהאו הנאה ובת טכל ודה; מעבוח רואו השתכרות 

 יוסיכלד בועלו נתינשם ימושלת; וקיסעממד בועלו נתינש
 טלפון, או רכב אחזקת בשל תשלומים לרבות הוצאותיו,

 אך, דויגבו את יעוקצמת ופרסת ישרכו א"ל וחלת ועיסנ
 אה;וצהכד ובעלם יתרומה, ורמאכם ימותשלט עמל

 העובד;של לרשותו שהועמד ברכב שימוש של שוויו 
 שניתנובין ף, כסבשווה ובין בכסף שניתנו בין - והכול 

7 לטובתו.לאחר שניתנו או בעקיפין, או במישרין לעובד 

(.2)2 פקודת מס הכנסה, סעיף   .7
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. שונות מבנה השכר13
 ואחריםשנתיים ותשלומים הוצאות החזרי , נוספתעבודה שכר, תוספות משולב, שכר עיקריים: רבדים חמישה כולל והנתמכים המתוקצבים בגופים השכר מבנה ככלל, 

 )מעבר לכך, בחישוב השכר הממוצע נכללות גם זקיפות הטבה(.

 ותק. ותוספת יסוד משכר מורכב - משולב שכר •
 םידבהר. כרשהנה במשבלב ם ילשש יה זהשר קהב

 דוברי דלכו דחואשכר ת ופסותוולב מששכר של 
אחד. מדובר במבנה שכר פשוט יותר.

 כחלק שנקבעו שכר תוספות - שכר תוספות •
 לאלוחלקות מתהשכר תוספות . השכרמהסכמי 

 ולאלו עבודה שעת ערך חישוב על המשפיעות
 השכר מתוספות חלק כן, כמו עליו. משפיעות שאינן

 לשכר ההשלמה רכיב לעניין בחשבון נלקחות
 המינימום, אך לא כולן.

 בגיןהמשולמים השכר רכיבי כל - פת נוסדה עבו •
 הרגילות העבודה לשעות מעבר המתבצעת עבודה

 תפסונהה דועבהת ייורטגק. עוביצהדי עילעבר מו א
 ,תויוננוכ: רכשי ביכרה מכמת בכרומל לכך רדב

 םולמשה, דודעיושכר ת ופוסנות עש, תומשמר
 לעובד. שהוגדרו הביצוע ליעדי מעבר תפוקות בגין

 תואוצהן יבגם ימולמשהשכר י בירכ- ת אוצהוזר הח •
 ורכילצפרטי ברכב וש שימן וכג, םדתועבעל ם דיובע

 בתחבורהנסיעה קצובת מסוימים, בתפקידים עבודה 
  שכר עבור החזר כלכלה, דמי אש"ל, טלפון, ציבורית,

דירה, החזר עבור שכר לימוד והחזרים נוספים.

 ימדן וגכם ימולשת –ם ירחאום ייתנשם ימולשת •
 הפרשילאומי, הכנסה וביטוח מס גילומי הבראה, 

שכר, מענק יובל ומענקים שנתיים נוספים.

 השוטף לשכר המתווסף סכום - הטבה זקיפות •
 המעסיקשנתן כסף בשווי הטבה בגין העובד של 

 מסחישוב לצורך וכד'(, סלולרי ן טלפוצמוד, )רכב 
 הכנסה של העובד.

 השונותהגופים קבוצות בין השכר מבנה בין השונּות 
 דחאבכל , ועלבפוצע הממהשכר ובה געל פיעה מש

מרכיבי השכר, וכמובן - על השכר הכולל.
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.  שכר חציוני14
 מהעובדיםשמחצית השכר, גובה הינו חציוני ההשכר 

 משתכרים מהעובדים ומחצית ממנו נמוך שכר מקבלים
 ינויחצהר שכלף ובגע וצממהכר שהן יב. ונממה וגבם וסכ

 השכר.ברמות הכנסות לפערי אומדן המהווה פער קיים 
 רכשלס חייתמי נויצחהר כשה, עצוממהר כשלה מודב

הברוטו ומתוקנן למשרה מלאה.

.  השכר הממוצע15
 מלאה. למשרה ברוטו, במונחי לחודש, הממוצע השכר

 והוא העובדים שלהשוטף שכרם את מציג  זהנתון 
 רכיביאת ולל כוצע הממהשכר . מלאהלמשרה ושב חמ

 עבודה שכר, תוספות משולב, שכר הבאים: השכר
 ,םחריואם נתיישם ומיתשל, ותוצאהחזר ה, פתוסנ

 תופיקזות וקופתן יגבר כש, תומדוקם ינשן יגבם ישרפה
הטבה.

. השכר הממוצע במשק16
 הלאומי, הביטוח לחוק 1 סעיף לפי כהגדרתו
 ש"ח 10,428על עמד  2020)בשנת  1995התשנ"ה-

לחודש(.

ת מעסיק. עלויו17
 המעסיקחלק לדוגמה: המעסיק, על המוטלות עלויות 

 שלחלקו השתלמות, לקרן הפרשה לאומי, ח ביטודמי ב
המעסיק בהפרשה לפנסיה ועוד.

. עלות ההעסקה הכוללת18
 עלותרכיבי למעסיק. העובד העסקת של העלות סך 

 שלא שכר/הטבות + למס ברוטו הכוללת: ההעסקה
 תשלומי כוללת )אינה מעסיק עלויות + במס חייבים

מעסיק בגין פנסיה תקציבית(.

. ברוטו למס19
 וכוללף, בכסשכר מתשלומי מורכב למס הברוטו 

 תופיקז")ד ובעלו קנעוהשף סכי וובשת ובטהן יבגת ופיקז
 בניכוי המותרים ניכויים מנוכים אלה מסכומים הטבה"(.

 ועלישם והסכוא הלמס ו וטבר. נסההכמס דת וקפפי על 
מחויב העובד במס הכנסה.

טבות/שכר שלא חייבים במס. ה20
 תונקתוה סנכהס מת דוקפי פלשר א, רשכי יבכר

 נמנים, אלה רכיבים עם במס. חייבים אינם מטעמה
 שאינם נסיעות והחזרי מקצועית אגרה מסוימים, בגופים

 קהעסההות עלב"ם פיקומשאלה ם רכיבי. במסם חייבי
הכוללת".

חישוב שכר ממוצע:
)סה״כ ברוטו למס ללא תשלומי פרישה

וללא תשלומי שכר בגין תפוקות(
/ מספר המשרות

/ 12
+

 )ס״הכ ברוטו למס של עובדי תפוקות ושכר
בגין תפוקות, ללא תשלומי פרישה(

/ מספר העובדים המקבלים שכר בגין תפוקות
/ 12
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. רכיב השלמה לשכר מינימום21
רכיב שכר, המשולם לעובד ששכרו אינו מגיע לרף הקבוע בחוק.

 סוגים:לשני מחולק המינימום שכר של חישוב האופן המינימום. משכר חת יפשלא ודה עבשכר ממעסיקו לקבל זכאי עובד כל כי קובע , 8719תשמ"ז-מינימום, שכר חוק 

 "השכרלגובה יגיעו המפורטים שהרכיבים מחייב החוק  שעה",הוראת "הפרשי . 1
 םהרכיביום סכם א. ח(ש" 359,4על ד עמהבסיסי השכר  0202פריל לאן ונכ)הבסיסי" 

 השכררכיבי הפער. בגובה השלמה לעובד תשולם , הבסיסילשכר מגיע אינו לעיל 
וב זכאות רכיב השלמה לשכר הבסיסי:המהווים בסיס לחיש

. שכר יסוד או שכר משולב )לא כולל הוותק(1
. תוספת יוקר אם אינה כלולה בשכר המשולב2
. תוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו3

 עבודהבשל תוספת ותק, , משפחהתוספת חשבון ביובאו לא מוחרגת: תוספת  *
 תועיסנו"ל שא, הלכלכ, תואצוהי רזחה, םייתנשם יקנעמ, תוימרפ, תורמשמב

שהמעסיק משלם.

 שעההוראת הפרשי כולל עובד, של שכרו אם  –המינימום שכר לגובה שכר השלמת . 2
 שכר 2020)במהלך המלא המינימום שכר לגובה מגיע אינו , המוחרגותוהתוספות 
 אוכלוסייתכן, כמו הפער. בגובה השלמה ובד העיקבל ש"ח(  005,3היה המינימום 
 שכרהמקבלים )עובדים  2-ו 1בסעיף הרכיבים לפי משולם לא ששכרם העובדים 
 לפיתחושב והיא המינימום, שכר לגובה שכר השלמת רק לקבל זכאים "גלובלי"( 

 אםאחרות. תוספות בלא אך , המוחרגתהתוספת את הכולל הרגיל, העבודה שכר 
 הפער.בגובה השלמה לעובד תשולם המינימום, לשכר מגיע אינו לעיל הרכיבים סכום 

 תובשוחמן ניאר שא, תוברר כשת ופסותת ומלושמי רוביצהר זגמבשה דבועהר ואל
 בסיסילשכר השלמה קבל מהד ובעם שבהם קרימם ניש, םומניהמישכר במסגרת 

 ולעיתים המינימום, משכר משמעותית הגבוהה משכורת משתכר מינימום לשכר או
 חודש(.לש"ח  42810, ל ע2020בשנת )שעמד במשק הממוצע מהשכר גם גבוהה 
 לשכרבהתאם מינימום לשכר ההשלמה רכיב לחישוב דוגמה מוצגת זה בעמוד 

הבסיסי, כפי שמוגדר בחוק.
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12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
 שכר יסוד

 רכיב השלמה לשכר מינימום
 החזר הוצאות

 תשלומים אחרים

 עבודה נוספת
 תוספות המהוות בסיס 

לחישוב זכאות להשלמה לשכר 
מינימום

 תוספות שאינן מהוות בסיס 
לחישוב זכאות להשלמה לשכר 

מינימום

מקור: אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

פי השלב הראשון )לגובה ״השכר הבסיסי״(: דוגמה לחישוב רכיב השלמה לשכר מינימום ל9.1תרשים 

2,972

730

1,251

1,231

2,418

1,699
בדוגמא, שכרו הממוצע של 
על  למעשה  עומד  העובד 
10,428 ש"ח - סכום העולה 
על השכר הממוצע במשק 

בשנת 2020.

השכר המשולב והתוספות 
לחישוב  בסיס  שמהוות 
לשכר  להשלמה  זכאות 
מינימום מגיעות יחד ל-3,702 
רכיב  מתווסף  ש"ח.עליהן 
ההשלמה כדי להגיע ל"שכר 
הבסיסי" - 4,953.30 ש"ח. 

284
10,585 ש״ח

4,953 ש״ח

3,702 ש״ח
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נספחים

. טבלאות ודיאגרמותד. רף לקביעת בעלי שכר גבוה       הדירוגים           ת       ב. מפתח התפקידים        ג. מפתח ה. הסביבה הנורמטיבי   א

א. הסביבה הנורמטיבית – חוק יסודות התקציב

 לחוק 16מס' תיקון בכנסת התקבל  1993במרץ 
 "החוק"(.)להלן:  8519התשמ"ה-התקציב, יסודות 

 יסודות לחוק 36 מס' תיקון בכנסת התקבל 2009ב-
 הגופים לשנה אחת כי קובעים החוק תיקוני התקציב.

 פיעל , םדיהובעשל קה ההעסנאי תעל ח וודלם חייבי
ן:נייעבק וחהקרי עין להל. השכרעל נה והממדרישת 

 
 חובת הדיווח של הגופים על השכר:.11
 דועבמ, נהלשחת אנה ולממו ימסרם פיו"ג)א( . א 33

 על מלא פירוט ובו וחשבון דין בתקנות, שייקבעו ובאופן
."םמעסיקים שהד פקיתבעל כל של ו קתעסהנאי ת

 במועד דרישתו לפילממונה  ימסרו"גופים )ב(  א. 33
 מלאפירוט ובו וחשבון דין בתקנות, שייקבע ובאופן 

 מעסיקים, שהם עובד כל של העסקתו תנאי על
כמפורט בדרישה."

 דיווח לכנסת:.21
 במועדשנה מדי לכנסת, יגיש "הממונה )ג( א.  33

שייקבע בתקנות, דין וחשבון שיכיל את אלה:

 ע"פלו שנמסרו הדוחות לגבי וממצאים סקירה . 1
סעיפים קטנים )א( ו-)ב(.

 םדיובעשל שכר נאי תדבר בם ניונת. 2
  ולכיה אלם ינותנ: םיפובגם ידיקפתי עלבו

 תפקידבעל של השכר תנאי על מפורט מידע שיכללו 
נה.מסוים, כפי שיחליט הממו

 בגופיםהמועסקים העובדים פר מסבדבר נתונים א. 2
 םידבועהר ועישן כות יקחלה רשמבוה אמלה רשמב

 שיחליט כפי פירוט לפי משרה, היקף בכל המועסקים
הממונה.

 בגופים המועסקים העובדים מספר בדבר נתונים ב.2
 פרסמדבר בם ניותנ, עוצממהמהשכר וך מנם ששכר

 מינימוםלשכר השלמה להם שמשולמת העובדים 
 כאמורהעובדים שיעור וכן הסדר, או הסכם מכוח 

 השכרדבר בם ניותנוף וגו תואבם דיובעהכלל וך תמ
ף.החציוני בכל גו

 המקבילהנתון יוצג ח, בדוהנכלל נתון כל לצד ג. 2
 לאהדוח. לתקופת שקדמה הכספים שנת לגבי לו 

צוין נתון כאמור - יציין הממונה את הנימוקים לכך.

. רשימת הגופים שלא דיווחו בהתאם לחוק.3
 םיפוהגום קצביותמהם יפוהגת מירש. 4
 השכרו אהשכר ת רמם שבה, םנתמכיה

 חורגיםמסוים, לעובד או תפקיד לבעל המשולם 
 תוך )א(,29 סעיף לפי הנדרש מן מהותי באופן

 עובד.או תפקיד אותו של השכר תנאי פירוט 
 ןחשבוודין העם חד ילכנסת יגיש האוצר שר ( 1) (1)ג

 כאמור הנתונים ולצד )ג(, קטן סעיף לפי המוגש
 םידובעהדבר בם ינותנ, ףוגכל י לגבן טקף יעסו תואב

 המועסקים בגופים באמצעות קבלן כוח אדם.
 ממשלתי, משרד נתמך, גוף מתוקצב, גוף – 'גוף' )ד(

.21יחידת סמך ותאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 

ד( לחוק: א )33ד בסעיף ועו

 מינימום, שכר בחוק כהגדרתו – מינימום" "שכר
.8719התשמ"ז-

 חוהביטק וחל 1ף עיבסו ותכמשמע– ע" וצממ"שכר 
.9519הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה-
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ב. מפתח התפקידים של בעלי התפקידים

הגדרת "בעל תפקיד" נתונה בפרק א' – הגדרות. על מנת לפשט את החוק, כללי הסיווג שלהלן הועברו לגופים. עובד יוגדר כבעל תפקיד אם מתקיימים בו התנאים הבאים:
• כפיפות ישירֹות למנכ"ל או ראש הגוף

• תפקיד המקביל למנהל אגף ומעלה 
• בעל תפקיד מרכזי בגוף. כגון: מנהל ראשי וכדומה.

  
רשויות מקומיות / חברות עירוניות

חברות ממשלתיות / תאגידים
איגודי ערים / מועצות דתיות

אוניברסיטאות / מכללותקופות חולים

נבחרים / דירקטוריון החברה
 / מועצת איגוד
/ מועצת תאגיד

יו"ר דירקטוריוןיו"ר דירקטוריוןיו"ר דירקטוריון/ איגוד/ מועצה/ רשות
      ראש מועצה/ עיר

יו"ר הנהלה   יו"ר הנהלה
      סגן ראש עיר/מועצה

נשיא אקדמי/לא אקדמי      
חבר דירקטוריוןחבר דירקטוריוןחבר דירקטוריון/ איגוד/ מועצה/ רשות

חבר מועצה   חבר מועצה
חבר הנהלה   חבר הנהלה

      רב העיר

סטטוטורי / הנהלה

רקטור      
סגן רקטור      
סגן נשיא       

מנהל כללימנהל כללימנהל כללי
משנה למנכ"למשנה למנכ"למשנה למנכ"ל

סמנכ"לסמנכ"לסמנכ"ל
מנהל כספים/ גזברמנהל כספים/ גזברמנהל כספים/ גזבר

מזכירמזכירמזכיר
מבקר פנימימבקר פנימימבקר פנימי
מנהל אגףמנהל אגףמנהל אגף

דיקנים   
   מנהל בית חוליםמנהל בית חולים

   מנהל מחלקה בבית חוליםמנהל מחלקה בבית חולים
יועץ משפטייועץ משפטייועץ משפטי

מהנדס ראשימהנדס ראשימהנדס ראשי
מפקד/ראש שירות כבאות
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רשויות מקומיות / חברות עירוניות

חברות ממשלתיות / תאגידים
איגודי ערים / מועצות דתיות

אוניברסיטאות / מכללותקופות חולים

בעלי תפקיד מקצועי

מנהל מחלקהמנהל מחלקהמנהל מחלקה

עוזר / עוזר בכירעוזר / עוזר ראשי / עוזר בכירעוזר / עוזר ראשי / עוזר בכיר

רואה חשבוןרואה חשבוןרואה חשבון

כלכלןכלכלןכלכלן

מנהל אזורמנהל אזורמנהל אזור

מנהל מדורמנהל מדורמנהל מדור

דוברדוברדובר

סגן מנהל אגף

וטרינר ראשי

יועץ הנדסאי

מרכז מקצועי

רב שכונה

סגן מפקד / ראש שירות כבאות
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ג. מפתח הדירוגים

שם דירוגקוד דירוגשם דירוגקוד דירוגשם דירוגקוד דירוג

מוקבלי שופטים082רוקחים034אחיד/מינהלי001

רבני שכונות083אחיות בריאות הציבור038חוזה בכירים005

מרצים מחו"ל086אחיות039נבחרים006

אקדמאים שכר כולל087דירוג מפעלי040טכנאי רנטגן008

ארעיים089עובדי הוראה041מח"ר011

חוזה מיוחד090עובדי מחקר043מהנדסים012

לבורנטים )שלטון מקומי(091עובדי הוראה ומחקר044הנדסאים וטכנאים013

מהנדסים חוזה אישי )ש.מ.(092סגל אקדמי בכיר045כלכלנים נבחרים014

אחר098קלינאי תקשורת046חוזה אישי-יועצים משפטיים015

שכר כולל – מנהל ומשק148פארה-רפואיים047פסיכולוגים016

שכר כולל – משפטנים187מרפאים בעיסוק049מנהל/ סגן מחלקת חינוך/גני ילדים017

כלכלנים נבחרים514חניכים051עובדי בקורת018

חוזה אישי557סטג'רים053פיזיותרפיסטים 020

לשכות שר ומנכ"ל564חוזה אישי עובדים בכירים057משפטנים021

שכר כולל – אקדמאי587חוזה אישי-מנהלים כלליים ומקביליהם 059פרקליטים022

נהג שר ומנכ"ל764מפקחים ימיים061עובדים סוציאליים024

בכיר לשכת שר/ מנכ"ל864מקצ"ט062עיתונאים027

שכר כולל – מנהל ומשק948סטודנטים071רופאי שיניים029

שכר כולל – מומחים964מתמחים למשפטים072רופאים031

שכר כולל – משפטנים987חינוך משלים080רופאים וטרינריים032

סגל אקדמי זוטר081ביוכימאים מיקרוביולוגים033
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. שער רף לקביעת בעלי שכר גבוהד

 עובד יוגדר כ"בעל שכר גבוה" בהתאם לשייכות הארגונית שלו.

ח. ש״00030, משכר מנכ"ל או ששכרו גבוה מ-%90בארבע קבוצות הגופים המסווגים שלהלן: אם שכרו עומד על סך של מעל  •

ח. ש״00030,בגופים הלא-מסווגים: מעל לשכר המפורט בטבלה הבאה או מעל  •

חברות עסקיות

רמה
שכר מנכ"ל
)צמוד מדד(

90% משכר
מנכ"ל

124,339 21,905   

225,620 23,058   

327,170 24,453   

429,078 26,170   

531,110 27,999   

633,278 29,950   

735,630 32,067   

838,058 34,252   

944,354 39,919   

1050,804 45,724   

)1( 1064,255 57,830   

חברות לא עסקיות

שכר מנכ"לרמה
)צמוד מדד(

90% משכר
מנכ"ל

1 24,339 21,905 

2 25,620  23,058 

3 26,969  24,272 

4 28,387  25,548 

5 29,883  26,895 

6 31,455  28,310 

7 33,108  29,797 

8 34,853  31,368 

9 36,686  33,017 

תאגידים שהוקמו ע״פ החוק

שכר מנכ"לרמה
)צמוד מדד(

90% משכר
מנכ"ל

122,546 20,291 

224,987 22,488 

327,706 24,935 

430,704 27,634 

534,032 30,629 

637,719 33,947 

741,810 37,629 

846,319 41,687 

951,321 46,189 

רשויות מקומיות
גודל הרשות

שכר מנכ"לרמה)תושבים(
)צמוד מדד(

90% משכר
מנכ"ל

   19,130 121,255עד 5,000

5,001-10,000223,185 20,867   

10,001-20,000328,983 26,085   

20,001-30,000430,913 27,822   

30,001-50,000532,847 29,562   

50,001-100,000634,777 31,299   

100,001-250,000736,711 33,040   

   34,779 838,643מעל 250,000

יתר הגופים

17,000חברות עירוניות

17,000איגודי ערים

17,000מועצות דתיות

30,000גופים נתמכים

30,000תאגידי בריאות
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מספר קבוצת גוף
עובדים

מספר 
משרות

מספר 
עובדים עד 
1/4 משרה

מספר שיעור
עובדים 
מ-1/4 

משרה ועד 
1/2 משרה

מספר עובדים שיעור
מ-1/2 משרה 
ועד 3/4 משרה

מספר עובדים שיעור
מ-3/4 משרה ועד 

משרה מלאה

עובדים שיעור
במשרה 
מלאה 
ומעלה

שיעור

 גופים ציבוריים במערכת
54,49833,79114,95827.4%10,16818.7%5,0589.3%2,2624.2%22,05240.5%ההשכלה הגבוהה

גופים ציבוריים
91,74974,4024,9255.4%11,36812.4%13,34914.5%12,60913.7%49,49853.9%במערכת הבריאות

54,66653,0253670.7%1,2992.4%1,9303.5%1,2812.3%49,78991.1%חברות ממשלתיות

1,025734737.1%17316.9%838.1%585.7%63862.2%שונות

191,575147,24813,4367.0%19,44110.1%31,65116.5%29,96615.6%97,08150.7%שלטון מקומי

17,68016,6403251.8%6593.7%1,2917.3%1,0445.9%14,36181.2%תאגידים

411,193325,84134,0848.3%43,10810.5%53,36213.0%47,22011.5%233,41956.8%סיכום כולל

סיכום שנה קודמת - 
2019410,719325,98335,5918.7%44,02310.7%54,15013.2%46,32111.3%230,63456.2%

טבלאות ודיאגרמות

6.1
חלקיות המשרה בפועל של העובדים בגופים הנתמכים והמתוקצבים )דצמבר 2020(.
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ברוטו ממוצע מספר עובדים  
לחודש

 מספר עובדים 
ששכרם נמוך 

מהממוצע במשק

 שיעור העובדים 
ששכרם נמוך 

מהממוצע במשק

 שכר ממוצע 
לעובדים ששכרם 
נמוך מהממוצע 

במשק

 מספר עובדים בעלי 
רכיב השלמה לשכר 

מינימום

 שיעור העובדים 
המקבלים רכיב 
השלמה לשכר 

מינימום

 שכר ממוצע לבעלי 
רכיב השלמה לשכר 

מינימום

  2019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020

גופים 
ציבוריים 
במערכת 
ההשכלה 

הגבוהה

56,06554,49817,30917,74031,53130,91538%39%6,6547,1045,9663,39811%6%5,6419,905

גופים 
ציבוריים 
במערכת 
הבריאות

78,11381,97821,03921,11316,55617,69419%20%6,9268,18835,79337,71646%46%15,65714,859

חברות 
ממשלתיות

54,50654,66623,93024,4366,6337,41711%12%7,6097,97413,47314,71125%27%16,14314,785

1,3521,02512,56412,97186262947%44%7,9288,04851850038%49%9,4139,752שונות

שלטון 
מקומי

191,570191,57511,07311,246155,968152,52962%62%7,2297,43889,582108,81247%57%10,5708,702

19,69817,68019,40018,5635,8156,06025%27%7,0766,8986,5933,81733%22%10,54518,215תאגידים

401,304401,42216,38216,585217,365215,24443.06%43.10%7,1337,457151,925171,55337.86%42.74%10,06410,684סך הכל

6.2
שכר ממוצע, עובדים המשתכרים שכר מתחת לממוצע במשק ועובדים המקבלים רכיב השלמה לשכר המינימום8 

8. לא כולל נתוני תאגידי הבריאות
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 מספר עובדים מגדר   
ששכרם נמוך 

מהממוצע במשק

 שיעור העובדים 
ששכרם מתחת 
לממוצע במשק

 שכר ממוצע 
לעובדים ששכרם 
נמוך מהממוצע 

במשק

 מספר עובדים בעלי 
השלמת הכנסה

 שיעור העובדים 
המקבלים רכיב 
השלמה לשכר 

מינימום

 שכר ממוצע לבעלי 
רכיב השלמה

גופים ציבוריים במערכת 
ההשכלה הגבוהה

12,07315%6,9791,0604%10,141גברים

18,84224%7,1842,3388%9,798נשים

גופים ציבוריים במערכת 
הבריאות

2,7123%8,1307,48934%15,985גברים

14,98217%8,19830,22751%14,580נשים

3,3886%7,92010,10025%16,329גבריםחברות ממשלתיות

4,0297%8,0194,61131%11,401נשים

18413%7,46715545%12,339גבריםשונות

44531%7,45434551%10,048נשים

29,10612%8,06625,69850%10,400גבריםשלטון מקומי

123,42350%8,04183,11459%9,461נשים

2,84213%7,6123,13335%9,915גבריםתאגידים

3,21815%7,3973,28338%8,327נשים

50,30531%6,84147,63532%11,488גבריםסך הכל

164,93951%6,948123,91849%10,214נשים

6.3
שכר ממוצע, עובדים המשתכרים שכר מתחת לממוצע במשק ועובדים המקבלים רכיב השלמה לשכר מינימום 

בחלוקה מגדרית9 

9. לא כולל נתוני תאגידי הבריאות
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מספר דירוג אביב
עובדים

מספר 
משרות

חלקיות 
משרה 
ממוצעת

ברוטו 
ממוצע 
לחודש 

2019

ברוטו 
ממוצע 
לחודש 

2020

אחוז שינוי 
בשכר 
הברוטו 
הממוצע

163,794126,38077%12,19812,2020.03%אחיד/מנהלי

18,66914,48378%21,49921,5180.09%אחיות

4,2863,16874%16,61516,9802.19%אחיות בריאות הציבור

69,02221,17131%18,38718,9072.83%אחר

1,18119416%10,05710,4173.58%אקדמאים שכר כולל

11,9591,70714%10,64411,0704.00%ארעיים

4,1653,21877%18,14518,2780.73%ביוכימאים מקרוביולוגים

11100%24,56732,99934.32%בכיר לשכת שר/מנכ"ל

-42,808-1021%גננים

16,21212,34976%22,80821,970-3.67%דרוג מפעלי

הנדסאים בחוזה אישי 
11979%15,05811,890-21.04%ברשויות המקומיות

10,82610,11293%22,93524,3836.32%הנדסאים וטכנאים

4,9692,77356%17,08817,6223.13%חוזה אישי

חוזה אישי - מנכ"לים 
20117989%26,29827,2133.48%ומקביליהם

חוזה אישי עובדים 
25923691%28,42628,5810.54%בכירים

מספר דירוג אביב
עובדים

מספר 
משרות

חלקיות 
משרה 
ממוצעת

ברוטו 
ממוצע 
לחודש 

2019

ברוטו 
ממוצע 
לחודש 

2020

אחוז שינוי 
בשכר 
הברוטו 
הממוצע

חוזה אישי-יועצים 
796886%17,00216,826-1.04%משפטיים

5,6034,99189%53,96848,261-10.58%חוזה בכירים

43,83018,40142%19,51119,432-0.40%חוזה מיוחד

6,0854,40772%11,60311,7090.91%חינוך משלים

2,203924%6,7085,847-12.83%חניכים

1,4141,16983%31,35030,566-2.50%טכנאי רנטגן

20518590%17,99217,729-1.46%כלכלנים נבחרים

-9,919-563970%לא ידוע

63652683%8,7448,738-0.07%לבורנטים בבתי ספר

11100%20,03920,7213.40%לשכות שר ומנכ"ל

6,2735,79792%48,50048,481-0.04%מהנדסים

מהנדסים בחוזה אישי 
393283%13,14013,5302.97%ברשויות המקומיות

108%64,79064,345-0.69%מוקבלי שופטים

22,24519,09086%16,21416,4281.32%מח"ר

מנהל/סגן מחלקת 
44839488%24,23323,535-2.88%חינוך/גני ילדים

6.4
שכר ממוצע, מספר משרות ומספר עובדים בחלוקה לדירוגים מקצועיים
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מספר דירוג אביב
עובדים

מספר 
משרות

חלקיות 
משרה 
ממוצעת

ברוטו 
ממוצע 
לחודש 

2019

ברוטו 
ממוצע 
לחודש 

2020

אחוז שינוי 
בשכר 
הברוטו 
הממוצע

49144490%22,88021,235-7.19%מקצ"ט

1,37565748%16,08616,1640.49%מרפאים בעיסוק

11100%33,39136,0407.93%מרצים מחו"ל

38933686%19,98820,9875.00%משפטנים

1578252%7,1526,746-5.68%מתמחים למשפטים

161062%37,94539,6734.56%נבחרים

3264%15,65514,886-4.91%נהג שר ומנכ"ל

9,4828,23387%31,24931,8421.90%סגל אקדמי בכיר

16,8085,02230%11,87311,835-0.32%סגל אקדמי זוטר

96915116%8,7218,8241.18%סטג'רים

7,3471,05014%8,4818,6642.15%סטודנטים שעות

484389%32,08729,955-6.64%עובדי בקורת

26,52218,05468%14,75614,9931.61%עובדי הוראה

2,01054227%9,6138,958-6.82%עובדי הוראה ומחקר

7,9547,31892%33,97233,852-0.35%עובדי מחקר

11,4758,11871%14,03714,3632.33%עובדים סוציאליים

8560%17,93714,882-17.03%עיתונאים

מספר דירוג אביב
עובדים

מספר 
משרות

חלקיות 
משרה 
ממוצעת

ברוטו 
ממוצע 
לחודש 

2019

ברוטו 
ממוצע 
לחודש 

2020

אחוז שינוי 
בשכר 
הברוטו 
הממוצע

2,7701,57657%20,49120,122-1.80%פיזיוטרפיסטים

5,1222,71653%15,19815,127-0.46%פסיכולוגים

2,8551,58656%14,86714,9780.75%פרא-רפואיים

צוערים אקדמאיים 
20214069%11,02410,943-0.73%בשלטון המקומי

76427836%14,02214,3982.68%קלינאי תקשורת

39637194%12,01412,3572.86%רבני שכונות

22100%35,29533,614-4.76%רופאי שיניים

19,35214,61776%43,88442,793-2.49%רופאים

69324035%29,94529,522-1.41%רופאים וטרינריים

2,9062,40383%18,08918,4912.22%רוקחים

44100%16,91718,77911.01%שירות החוץ

907684%12,01812,1431.04%שכר כולל - אקדמאי

12410988%18,49618,6140.63%שכר כולל - מומחים

29125989%11,73211,126-5.16%שכר כולל - מנהל ומשק

25322388%17,93117,564-2.05%שכר כולל - משפטנים
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מספר עובדים סוג דיווחקבוצת גוף
12/2020

מספר עובדים 
12/2019

שיעור שינוי 
במספר העובדים

מספר משרות 
2020

מספר משרות 
2019

שיעור שינוי 
במספר המשרות

שכר ברוטו 
ממוצע לחודש 

2020

שכר ברוטו 
ממוצע לחודש 

2019

שיעור שינוי 
בשכר הברוטו 

הממוצע

גופים ציבוריים 
במערכת ההשכלה 

הגבוהה

3,6883,5882.79%3,5703,4144.56%38,79138,7400.13%בעלי שכר גבוה

1,7351,6912.60%1,6701,6193.12%34,30134,2420.17%בעלי תפקיד

74,71177,769-3.93%28,55229,298-2.55%14,14013,8751.91%עובדי דירוג

גופים ציבוריים 
במערכת הבריאות

10,1839,7314.64%9,4819,0704.53%64,63166,707-3.11%בעלי שכר גבוה

964978-1.43%888919-3.36%56,69758,321-2.78%בעלי תפקיד

94,45090,2704.63%64,03362,1892.97%19,02419,314-1.50%עובדי דירוג

חברות ממשלתיות

11,83011,7880.36%11,70911,6360.62%39,96738,4383.98%בעלי שכר גבוה

3,1743,0862.85%3,0782,9723.55%40,87940,984-0.25%בעלי תפקיד

44,76545,545-1.71%38,23938,354-0.30%18,35618,2060.82%עובדי דירוג

שלטון מקומי

9601,041-7.78%9471,025-7.64%28,32728,1480.64%בעלי שכר גבוה

7,0856,9721.62%6,3546,1822.79%24,18224,1170.27%בעלי תפקיד

238,451242,321-1.60%139,947140,119-0.12%10,54310,3731.64%עובדי דירוג

תאגידים

1,2821,947-34.16%1,2641,907-33.75%40,14742,511-5.56%בעלי שכר גבוה

734755-2.78%688700-1.75%36,47935,0674.03%בעלי תפקיד

20,12720,987-4.10%14,68815,522-5.37%15,86615,8540.08%עובדי דירוג

6.5
שכר ממוצע, מספר משרות ומספר עובדים בחלוקה לסוגי דיווח



7 רק פ
טבלאות נתונים



טבלאות נתונים - חברות ממשלתיות120

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

40105
איסורד בע"מ

 46,261  37,424  1.0  39,842  31,878  2.0 בעלי שכר גבוה
 42,306  30,744  8.2  42,563  33,238  7.3 בעלי תפקיד
 20,340  15,536  37.4  19,430  15,542  33.8 עובדי דירוג

 24,767  18,686  46.6  24,308  19,307  43.2 איסורד בע"מ סיכום

40121
אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ

 50,618  41,326  1,017.1  50,462  41,220  1,199.2 בעלי שכר גבוה
 80,504  58,988  14.5  83,213  67,051  15.6 בעלי תפקיד
 25,959  20,822  2,612.1  26,889  21,455  2,493.6 עובדי דירוג

 33,059  26,697  3,643.7  34,749  28,038  3,708.5 אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ סיכום

40460
התעשיה האוירית לישראל בע"מ

 50,558  41,283  1,940.4  50,555  41,416  2,171.1 בעלי שכר גבוה
 84,264  67,690  24.6  103,810  79,936  19.6 בעלי תפקיד
 25,463  20,185  9,079.5  25,914  20,563  8,474.8 עובדי דירוג

 30,003  23,997  11,044.5  31,073  24,917  10,665.4 התעשיה האווירית לישראל בע"מ סיכום

41301
רפאל, מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

 46,098  36,506  1,719.2  47,357  37,577  1,296.4 בעלי שכר גבוה
 54,487  44,555  1,179.3  53,471  43,559  1,242.3 בעלי תפקיד
 25,395  20,022  4,896.2  26,046  20,387  5,486.8 עובדי דירוג

 34,363  27,369  7,794.8  33,734  26,751  8,025.5 רפאל, מערכות לחימה מתקדמות בע"מ סיכום

42051
נצר השרון

 62,776  37,143  4.0  42,164  33,629  4.9 בעלי תפקיד
 19,976  16,254  2.8  24,439  19,338  3.2 עובדי דירוג

 45,062  28,498  6.8  35,216  28,027  8.1 נצר השרון סיכום

42053
תומר חברה ממשלתית בע"מ

 46,389  33,215  37.5  44,352  34,447  42.7 בעלי שכר גבוה
 62,333  43,594  18.4  56,375  45,782  24.0 בעלי תפקיד
 24,083  17,281  473.4  23,060  17,612  474.4 עובדי דירוג

 26,993  19,324  529.3  26,217  20,189  541.0 תומר חברה ממשלתית בע"מ סיכום
 31,884  25,447  23,065.7  32,469  25,940  22,991.7 סיכום כולל

יותיטחונמשלתיות - חברות בחברות מ



121 טבלאות נתונים - חברות ממשלתיות

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

40288
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ

 41,508  34,428  1.0  40,461  33,452  1.0 בעלי שכר גבוה
 47,939  38,984  7.0  46,158  37,295  7.0 בעלי תפקיד
 20,610  16,991  18.6  20,494  16,590  17.0 עובדי דירוג

 28,576  23,425  26.6  28,488  23,070  25.0 החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ סיכום

40569
חברת החשמל לישראל בע"מ

 46,348  37,447  4,580.2  47,810  40,228  4,776.8 בעלי שכר גבוה
 44,501  38,006  983.0  48,454  39,800  995.9 בעלי תפקיד
 25,712  17,636  5,542.5  24,294  18,085  5,452.9 עובדי דירוג

 35,885  27,609  11,105.6  36,444  29,434  11,225.6 חברת החשמל לישראל בע"מ סיכום

40957
מקורות חברת מים בע"מ

 47,486  34,232  469.2  46,134  35,623  468.6 בעלי שכר גבוה
 79,060  63,121  12.1  71,945  57,467  11.6 בעלי תפקיד
 25,911  20,384  1,124.6  26,818  20,043  1,066.7 עובדי דירוג

 32,615  24,752  1,605.8  33,007  25,042  1,546.9 מקורות חברת מים בע"מ סיכום

41335
רכבת ישראל בע"מ

 43,042  34,448  342.1  42,991  34,565  300.1 בעלי שכר גבוה
 54,819  41,302  65.4  50,874  40,056  86.3 בעלי תפקיד
 23,235  19,002  3,362.7  23,396  19,042  3,465.7 עובדי דירוג

 25,580  20,790  3,770.1  25,539  20,723  3,852.2 רכבת ישראל בע"מ סיכום

41765
חברת נמלי ישראל

 49,782  39,534  34.8  52,762  38,967  27.3 בעלי שכר גבוה
 61,327  49,473  28.3  57,297  45,045  28.9 בעלי תפקיד
 24,178  19,433  69.4  24,849  19,861  77.2 עובדי דירוג

 38,845  31,134  132.6  37,588  29,226  133.3 חברת נמלי ישראל סיכום

חברות ממשלתיות - חברות כלכליות



טבלאות נתונים - חברות ממשלתיות122

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

41773
חברת נמל אשדוד

 49,333  41,398  628.8  49,323  41,823  619.1 בעלי שכר גבוה
 78,231  55,820  12.3  63,616  50,756  12.6 בעלי תפקיד
 27,022  22,613  710.7  27,642  23,074  715.0 עובדי דירוג

 37,866  31,653  1,351.8  37,945  31,951  1,346.7 חברת נמל אשדוד סיכום

41781
חברת נמל חיפה

 50,667  42,948  560.3  51,890  42,460  544.8 בעלי שכר גבוה
 56,715  42,243  62.3  54,146  44,144  59.9 בעלי תפקיד
 28,908  23,676  368.1  35,151  21,487  348.1 עובדי דירוג

 42,962  35,742  990.7  45,916  34,903  952.8 חברת נמל חיפה סיכום

41822
נתיבי ישראל

 51,808  39,043  108.9  48,505  36,309  116.1 בעלי תפקיד
 27,654  20,228  318.0  27,973  20,468  325.0 עובדי דירוג

 33,817  25,028  426.9  33,376  24,637  441.1 נתיבי ישראל סיכום

42010
מקורות פיתוח וייזום

 69,425  40,208  1.1  54,359  44,634  1.0 בעלי תפקיד
 19,048  15,210  20.3  17,442  14,324  18.0 עובדי דירוג

 21,606  16,479  21.3  19,385  15,919  19.0 מקורות פיתוח וייזום סיכום

42028
שחמ מקורות ביצוע בע"מ

 45,921  35,004  128.8  44,250  36,579  118.3 בעלי שכר גבוה
 57,666  46,840  6.9  59,975  48,601  8.0 בעלי תפקיד
 23,359  17,187  342.7  22,075  17,484  352.5 עובדי דירוג

 29,930  22,413  478.4  28,188  22,722  478.9 שחמ מקורות ביצוע בע"מ סיכום

42049
מטענים רכבת ישראל

 49,676  39,162  1.8  59,762  47,552  1.0 בעלי תפקיד
 19,371  15,795  4.1  20,022  17,308  3.1 עובדי דירוג

 28,755  23,030  5.9  29,739  24,703  4.1 מטענים רכבת ישראל סיכום

42056
פיתוח רכבת ישראל

 56,524  44,889  1.0  57,563  45,667  1.0 בעלי תפקיד
 27,248  22,314  4.2  26,541  21,375  4.0 עובדי דירוג

 32,910  26,681  5.2  32,745  26,233  5.0 פיתוח רכבת ישראל סיכום
 33,962  26,591  19,921.0  34,347  27,559  20,030.4 סיכום כולל



123 טבלאות נתונים - חברות ממשלתיות

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

40030
 22,665  17,125  0.8  -  -  - בעלי תפקידאוצר מפעלי ים בעמ

 22,665  17,125  0.8  -  -  - אוצר מפעלי ים בעמ סיכום

40155
אתרים בחוף תל-אביב -

חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א

 53,192  37,668  3.0  46,315  36,637  2.0 בעלי שכר גבוה
 60,261  40,647  8.5  49,620  39,460  7.0 בעלי תפקיד
 22,843  15,282  54.5  20,352  16,354  52.5 עובדי דירוג
 29,057  19,577  66.1  24,529  19,644  61.5 אתרים בחוף תל-אביב-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א סיכום

40189
בית ספר המרכזי למלונאות בע"מ

 33,947  26,891  2.0  -  -  - בעלי תפקיד
 20,403  10,618  45.0  -  -  - עובדי דירוג

 20,979  11,311  47.0  -  -  - בית ספר המרכזי למלונאות בע"מ סיכום

40254
האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

 31,099  23,258  6.0  31,117  23,087  6.0 בעלי תפקיד
 14,589  11,086  31.1  15,005  11,358  27.0 עובדי דירוג

 17,257  13,053  37.1  17,935  13,491  33.0 האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה סיכום

40270
אשרא-החברה הישראלית לביטוח

סיכוני סחר חוץ בעמ
 53,801  36,909  6.1  54,374  37,009  5.0 בעלי תפקיד
 23,262  15,864  14.6  24,703  16,844  17.2 עובדי דירוג

 32,233  22,046  20.6  31,389  21,388  22.2 אשרא-החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בעמ סיכום

40303
החברה הממשלתית לתיירות

 35,857  27,257  10.5  39,877  30,244  8.6 בעלי תפקיד
 17,237  13,297  9.7  20,116  15,415  11.6 עובדי דירוג

 26,924  20,560  20.1  28,556  21,749  20.2 החברה הממשלתית לתיירות סיכום

40337
החברה לפתוח חוף אילת בע"מ

 31,307  24,887  2.0  37,992  30,166  1.0 בעלי תפקיד
 -  -  -  28,586  23,658  0.8 עובדי דירוג

 31,307  24,887  2.0  33,961  27,377  1.8 החברה לפתוח חוף אילת בע"מ סיכום

חברות ממשלתיות - סוכנויות ביצוע ממשלתיות



טבלאות נתונים - חברות ממשלתיות124

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

40379
החברה לפתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ

 31,238  23,810  5.8  31,911  22,742  6.1 בעלי תפקיד
 11,523  8,945  54.2  12,559  9,448  38.8 עובדי דירוג

 13,440  10,390  60.0  15,170  11,242  44.9 החברה לפתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ סיכום

40387
החב' לשיקום ולפתוח הרובע היהודי

בעיר העתיקה בי-ם
 32,051  26,067  3.0  34,031  27,706  3.0 בעלי תפקיד
 12,974  10,457  16.5  13,825  11,366  9.3 עובדי דירוג

 15,908  12,858  19.5  18,758  15,355  12.3 החב' לשיקום ולפתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בי-ם סיכום

40395
החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

 -  -  -  49,935  40,358  2.0 בעלי שכר גבוה
 63,920  44,573  6.2  49,602  39,372  4.0 בעלי תפקיד
 18,502  15,196  124.7  18,113  14,827  124.6 עובדי דירוג

 20,641  16,579  130.8  19,565  15,970  130.6 החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ סיכום

40402
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ

 35,608  27,349  4.1  40,298  29,967  2.6 בעלי שכר גבוה
 26,612  20,086  9.6  25,703  19,308  9.3 בעלי תפקיד
 16,760  12,703  298.1  17,011  12,852  295.6 עובדי דירוג

 17,313  13,124  311.8  17,470  13,191  307.5 הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ סיכום

40410
המועצה הישראלית לצרכנות

 20,703  15,710  3.7  22,833  17,095  2.8 בעלי תפקיד
 10,339  8,741  32.0  12,702  9,613  28.1 עובדי דירוג

 11,403  9,456  35.7  13,604  10,279  30.9 המועצה הישראלית לצרכנות סיכום

40428
 10,344  10,344  4.2  14,242  11,273  4.2 בעלי תפקידהמכון הישראלי ליין

 10,344  10,344  4.2  14,242  11,273  4.2 המכון הישראלי ליין סיכום

40436
המכון הגיאופיסי לישראל

 38,478  30,644  1.0  40,352  32,662  1.0 בעלי שכר גבוה
 39,055  29,405  5.4  36,265  28,833  4.0 בעלי תפקיד
 19,205  15,409  62.7  20,973  17,056  40.6 עובדי דירוג

 21,041  16,727  69.1  22,741  18,432  45.6 המכון הגיאופיסי לישראל סיכום



125 טבלאות נתונים - חברות ממשלתיות

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

40452
הרשות לחינוך והכשרה ימיים

 33,709  25,869  2.2  -  -  - בעלי שכר גבוה
 41,581  31,616  2.7  38,387  28,970  4.0 בעלי תפקיד
 16,294  12,740  14.6  18,124  14,311  13.0 עובדי דירוג

 21,717  16,803  19.4  22,881  17,752  17.0 הרשות לחינוך והכשרה ימיים סיכום

40626
חברת נתיבי איילון בע"מ

 -  -  -  40,978  31,441  9.0 בעלי שכר גבוה
 51,105  38,820  35.8  47,794  35,403  34.7 בעלי תפקיד
 23,022  17,575  111.4  22,512  17,121  117.9 עובדי דירוג

 29,847  22,738  147.1  28,975  21,849  161.6 חברת נתיבי איילון בע"מ סיכום

40650
חלד - חברה ממשלתית עירונית

לשיקום דיור ופיתוח בע"מ

 -  -  -  46,408  38,179  1.0 בעלי שכר גבוה
 28,543  22,497  8.2  22,002  17,509  10.6 בעלי תפקיד
 16,216  13,252  3.7  27,475  22,393  3.8 עובדי דירוג
 24,729  19,637  11.8  24,936  20,055  15.4 חלד - חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ סיכום

40668
חלמיש חברה ממשלתית עירונית

לדיור לשיקום ולהתחדשות
 38,893  31,173  4.0  40,463  32,074  4.0 בעלי תפקיד
 21,085  13,369  31.3  18,456  14,181  32.5 עובדי דירוג

 23,105  15,388  35.3  20,870  16,144  36.5 חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות סיכום

40676
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ

 48,595  36,688  4.8  77,876  38,013  5.1 בעלי שכר גבוה
 45,600  34,164  4.0  46,544  34,324  3.8 בעלי תפקיד
 18,769  14,028  142.8  18,720  14,063  143.1 עובדי דירוג

 20,426  15,281  151.7  21,395  15,371  152.0 חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ סיכום

40684
החברה לחינוך ימי בישראל )בתיה"ס הימיים(

 48,020  35,782  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 42,374  31,272  7.0  42,061  30,119  6.7 בעלי תפקיד
 13,710  10,324  459.3  17,024  12,784  335.2 עובדי דירוג

 14,211  10,691  467.3  17,511  13,121  341.8 החברה לחינוך ימי בישראל )בתיה"ס הימיים( סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

40767
כפר הנוער מאיר שפיה

 34,933  26,140  2.1  -  -  - בעלי שכר גבוה
 34,937  26,784  3.0  27,707  21,272  6.9 בעלי תפקיד
 17,417  13,271  107.2  18,025  13,337  107.6 עובדי דירוג

 18,213  13,872  112.3  18,609  13,816  114.5 כפר הנוער מאיר שפיה סיכום

40832
מדרשת שדה בוקר

 35,841  27,767  4.2  32,012  23,735  5.6 בעלי שכר גבוה
 38,510  25,867  2.9  34,879  26,488  4.8 בעלי תפקיד
 16,448  12,586  146.3  15,642  11,811  134.9 עובדי דירוג

 17,396  13,252  153.3  16,901  12,750  145.3 מדרשת שדה בוקר סיכום

40931
מקוה ישראל כל ישראל חברים

 32,835  24,605  1.0  33,133  24,847  4.2 בעלי שכר גבוה
 30,244  22,747  15.5  30,343  22,576  13.9 בעלי תפקיד
 16,899  12,649  212.9  17,173  12,787  204.1 עובדי דירוג

 17,868  13,382  229.4  18,299  13,628  222.2 מקוה ישראל כל ישראל חברים סיכום

41054
עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל

 33,878  27,935  17.0  41,614  33,523  4.0 בעלי שכר גבוה
 61,045  49,000  19.0  54,757  42,670  17.0 בעלי תפקיד
 16,656  13,768  428.8  17,122  14,138  436.8 עובדי דירוג

 19,097  15,724  464.8  18,730  15,364  457.8 עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל סיכום

41062
ענבל חברה לבטוח בע"מ

 45,105  30,711  3.0  47,070  31,971  2.0 בעלי שכר גבוה
 50,312  34,344  11.0  50,820  34,640  11.0 בעלי תפקיד
 22,534  15,494  177.7  22,527  15,392  181.6 עובדי דירוג

 24,479  16,812  191.7  24,378  16,650  194.6 ענבל חברה לבטוח בע"מ סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

41070
ערים חברה לפתוח עירוני בע"מ

 43,591  35,268  6.0  40,205  32,050  5.8 בעלי שכר גבוה
 53,748  43,864  6.0  49,639  37,847  6.5 בעלי תפקיד
 19,214  15,499  18.0  18,559  14,921  19.0 עובדי דירוג

 30,996  25,125  30.0  29,035  22,865  31.3 ערים חברה לפתוח עירוני בע"מ סיכום

41129
 9,575  7,916  0.8  9,811  8,130  0.9 בעלי תפקידפרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים

 9,575  7,916  0.8  9,811  8,130  0.9 פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים סיכום

41161
פתוח מזרח ירושלים בע"מ

 35,860  28,549  3.0  35,393  28,228  3.0 בעלי תפקיד
 13,398  11,078  18.3  13,378  10,985  18.6 עובדי דירוג

 16,563  13,540  21.3  16,438  13,382  21.6 פתוח מזרח ירושלים בע"מ סיכום

41286
קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

 54,953  35,661  11.6  54,792  34,991  10.8 בעלי תפקיד
 22,256  15,715  69.6  22,271  15,689  76.3 עובדי דירוג

 26,923  18,562  81.1  26,286  18,072  87.1 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ סיכום

41319
רותם תעשיות בע"מ

 42,055  33,881  1.7  38,349  31,532  2.0 בעלי שכר גבוה
 53,147  41,812  8.0  48,717  38,770  6.7 בעלי תפקיד
 15,186  12,484  197.8  15,046  12,299  181.8 עובדי דירוג

 16,882  13,800  207.6  16,479  13,435  190.5 רותם תעשיות בע"מ סיכום

41343
שקמונה חברה ממשלתית-עירונית

לשקום הדיור

 41,150  32,950  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 31,252  25,274  6.0  44,377  25,592  6.8 בעלי תפקיד
 9,656  8,143  78.9  10,119  8,407  78.0 עובדי דירוג

 11,520  9,620  85.8  12,873  9,789  84.8 שקמונה חברה ממשלתית-עירונית לשקום הדיור סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

41351
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

 41,528  33,201  15.0  41,734  33,982  13.0 בעלי שכר גבוה
 55,492  44,674  12.9  55,521  45,189  11.9 בעלי תפקיד
 17,774  14,754  319.0  18,347  15,127  325.8 עובדי דירוג

 20,201  16,662  346.9  20,477  16,848  350.7 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. סיכום

41434
חברה ישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ

 43,213  33,693  1.0  43,084  33,572  1.0 בעלי תפקיד
 16,931  13,603  43.1  15,894  12,799  42.8 עובדי דירוג

 17,526  14,058  44.1  16,515  13,273  43.8 חברה ישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ סיכום

41442
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

 51,037  38,647  20.9  47,883  35,473  23.0 בעלי תפקיד
 24,484  18,741  52.7  26,742  20,387  61.4 עובדי דירוג

 32,038  24,404  73.6  32,510  24,503  84.5 חברת כביש חוצה ישראל בע"מ סיכום

41476
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים

בישראל בע"מ

 47,114  34,350  14.0  54,938  33,507  10.9 בעלי שכר גבוה
 47,168  34,956  14.0  46,349  34,402  12.6 בעלי תפקיד
 27,312  19,358  467.3  28,001  19,542  451.0 עובדי דירוג

 28,433  20,223  495.3  29,108  20,258  474.5 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראלבע"מ סיכום

אות המוצר הירושלמי בע"מ41517
 16,121  12,273  1.5  19,083  14,511  1.3 בעלי תפקיד
 8,349  6,635  0.5  -  -  - עובדי דירוג

 14,168  10,856  2.0  19,083  14,511  1.3 אות המוצר הירושלמי בע"מ סיכום

מכון היהלומים הישראלי41608
 36,435  27,211  3.7  32,418  24,466  4.5 בעלי תפקיד
 16,006  11,804  12.3  16,576  12,441  8.8 עובדי דירוג

 20,705  15,347  16.0  21,913  16,492  13.3 מכון היהלומים הישראלי סיכום

41658
חב' המשקם - לתעסוקת קשישים

ובעלי מוגבלות
 31,976  25,954  16.3  35,368  26,036  15.5 בעלי תפקיד
 11,321  9,340  167.8  11,038  9,211  178.8 עובדי דירוג

 13,150  10,811  184.1  12,975  10,551  194.2 חב' המשקם - לתעסוקת קשישים ובעלי מוגבלות סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
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 ברוטו ממוצע 
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 עלות העסקה 
ממוצעת 
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 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

41674
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה

 34,681  26,478  2.0  31,808  24,350  2.5 בעלי תפקיד
 16,524  12,572  1.0  -  -  - עובדי דירוג

 28,629  21,843  3.0  31,808  24,350  2.5 חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה סיכום

41707
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

 21,279  16,062  2.0  21,363  16,106  2.0 בעלי תפקיד
 12,232  9,550  9.6  10,054  7,851  11.1 עובדי דירוג

 13,797  10,676  11.6  11,778  9,109  13.1 הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי סיכום

41715
האגודה לתרבות הדיור

 23,799  18,765  7.0  23,712  18,600  6.8 בעלי תפקיד
 14,191  10,822  25.6  14,311  11,023  25.8 עובדי דירוג

 16,253  12,527  32.6  16,265  12,598  32.6 האגודה לתרבות הדיור סיכום

41806
 2,297,527  151,456  0.2  27,563  23,573  4.0 בעלי תפקידפי גלילות מוספי נפט וצינורות בע"מ

 2,297,527  151,456  0.2  27,563  23,573  4.0 פי גלילות מוספי נפט וצינורות בע"מ סיכום

41814
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 -  -  -  40,122  33,132  5.7 בעלי שכר גבוה
 46,770  38,057  26.7  45,752  36,670  26.4 בעלי תפקיד
 26,195  21,768  64.0  25,509  20,977  59.6 עובדי דירוג

 32,260  26,570  90.7  32,247  26,252  91.7 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ סיכום

41830
חברת דואר ישראל בע"מ

 41,173  33,472  87.0  43,198  34,515  54.8 בעלי שכר גבוה
 59,905  47,720  27.1  60,923  46,599  23.6 בעלי תפקיד
 16,869  13,788  5,011.7  15,872  12,927  5,264.6 עובדי דירוג

 17,509  14,301  5,125.8  16,351  13,297  5,342.9 חברת דואר ישראל בע"מ סיכום

41856
חברת פארק אריאל שרון בע"מ

 34,556  25,896  5.1  42,568  31,039  4.2 בעלי תפקיד
 18,860  14,529  22.0  19,903  15,335  20.2 עובדי דירוג

 21,804  16,661  27.1  23,838  18,061  24.4 חברת פארק אריאל שרון בע"מ סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
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קודמת 

 ברוטו ממוצע 
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 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

41864
נתיבי תחבורה עירוניים

 40,826  31,213  8.0  41,525  31,679  11.0 בעלי שכר גבוה
 52,617  39,497  41.5  50,138  36,729  55.2 בעלי תפקיד
 23,805  18,123  150.1  23,514  17,846  184.0 עובדי דירוג

 30,475  23,089  199.5  30,180  22,621  250.2 נתיבי תחבורה עירוניים סיכום

41872
מתימו"פ-מרכז התעשייה הישראלית

 57,078  42,197  1.0  118,316  20,453  0.6 בעלי תפקידלמחקר ופיתוח

 57,078  42,197  1.0  118,316  20,453  0.6 מתימו"פ-מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח סיכום

41905
קרנות השתלמות למורים וגננות -

חב' מנהלת בע"מ
 64,160  49,321  1.1  64,612  49,752  1.6 בעלי תפקיד
 14,562  11,157  5.9  14,592  11,174  8.8 עובדי דירוג

 22,504  17,268  7.0  22,098  16,963  10.3 קרנות השתלמות למורים וגננות- חב' מנהלת בע"מ סיכום

41913
קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים,

סמינרים ומפקחים
 64,283  49,416  0.4  -  -  - בעלי תפקיד
 15,024  11,618  2.3  -  -  - עובדי דירוג

 22,750  17,547  2.7  -  -  - קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים סיכום

41939
החברה לניהול קרן השתלמות

לעובדי המדינה בע"מ
 37,333  27,989  1.0  39,816  28,341  0.7 בעלי תפקיד
 13,084  10,095  13.0  13,869  10,491  12.7 עובדי דירוג

 14,818  11,374  14.0  15,170  11,386  13.4 החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ סיכום

41963
ק.ל.ע-חברה לניהול קרן השתלמות

לעובדים סוציאליים
 23,550  18,321  1.0  24,165  18,885  1.0 בעלי תפקיד
 19,315  15,555  1.2  11,582  9,333  2.0 עובדי דירוג

 21,240  16,812  2.2  15,777  12,517  3.0 ק.ל.ע-חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים סיכום

41989
קרן השתלמות לאקדמאים

במדעי החברה והרוח
 18,940  14,248  1.0  18,936  14,249  1.0 בעלי תפקיד
 11,578  8,819  2.0  16,357  12,452  3.0 עובדי דירוג

 14,032  10,629  3.0  17,002  12,901  4.0 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח סיכום

41997
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

 26,087  19,147  1.0  26,133  19,200  1.0 בעלי תפקיד
 13,978  10,602  2.0  15,501  11,799  2.0 עובדי דירוג

 18,015  13,451  3.0  19,045  14,266  3.0 קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ סיכום
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42002
קרן השתלמות למורים על יסודיים

)עגור חברה לניהול(
 51,045  39,344  2.2  61,663  43,136  1.9 בעלי תפקיד
 16,379  12,389  3.4  13,831  10,618  3.7 עובדי דירוג

 30,196  23,133  5.6  29,890  21,536  5.5 קרן השתלמות למורים על יסודיים )עגור חברה לניהול( סיכום

42036
החברה הממשלתית להגנות ים המלח

 45,601  35,113  6.0  41,431  35,002  6.0 בעלי תפקיד
 20,071  15,129  20.0  21,773  16,460  18.3 עובדי דירוג

 25,963  19,741  26.0  26,637  21,048  24.3 החברה הממשלתית להגנות ים המלח סיכום

42041
החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים 

 32,182  24,067  7.7  30,032  24,297  6.7 בעלי תפקידהתיכון בע"מ

 32,182  24,067  7.7  30,032  24,297  6.7 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ סיכום

42043
דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור 

ולהשכרה בע"מ
 48,431  39,543  6.7  43,827  34,760  7.0 בעלי תפקיד
 19,987  16,279  9.4  18,193  14,735  12.5 עובדי דירוג
 31,883  26,009  16.1  27,409  21,935  19.5 דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ סיכום

 19,234  15,107  9,976.1  18,778  14,726  10,003.4 סיכום כולל



טבלאות נתונים - שלטון מקומי132

שלטון מקומי - איגודי ערים
 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף

לחודש 
 עלות העסקה 

ממוצעת 
 מספר משרות 

שנה קודמת 
 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

30015
איגודן לתשתיות איכות הסביבה

 47,108  37,675  4.0  47,399  38,343  4.0 בעלי שכר גבוה
 45,953  34,908  14.0  50,050  35,940  12.8 בעלי תפקיד
 23,278  17,900  35.8  24,196  18,671  35.3 עובדי דירוג

 30,952  23,797  53.8  32,316  24,415  52.1 איגודן לתשתיות איכות הסביבה סיכום

30031
איגוד ערים אזור דן - תברואה

 45,248  36,242  1.3  48,362  37,881  2.8 בעלי תפקיד
 18,702  14,319  20.0  18,904  14,345  20.0 עובדי דירוג

 20,361  15,689  21.3  22,559  17,266  22.8 איגוד ערים אזור דן - תברואה סיכום

30049
איגוד ערים אזור איילון - ביוב

 30,102  23,919  2.0  30,328  24,184  2.4 בעלי תפקיד
 11,451  9,745  2.5  13,432  11,261  2.5 עובדי דירוג

 19,778  16,073  4.5  21,777  17,643  4.9 איגוד ערים אזור איילון - ביוב סיכום

30057
איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה

 23,096  17,505  2.0  23,586  17,879  3.0 בעלי תפקיד
 13,590  10,502  4.4  13,704  10,269  3.8 עובדי דירוג

 16,561  12,691  6.4  18,077  13,636  6.8 איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה סיכום

30073
איגוד ערים אזור השרון לתברואה

 8,923  8,119  0.7  8,825  7,917  0.6 בעלי תפקיד
 12,009  10,585  0.5  11,874  10,462  0.5 עובדי דירוג

 10,265  9,191  1.2  10,243  9,101  1.1 איגוד ערים אזור השרון לתברואה סיכום

30122
איגוד ערים איכות הסביבה-המשולש הדרומי

 17,982  13,632  5.0  18,465  13,943  5.0 בעלי תפקיד
 9,192  7,716  2.8  10,466  8,551  3.0 עובדי דירוג

 14,805  11,494  7.8  15,465  11,921  8.0 איגוד ערים איכות הסביבה-המשולש הדרומי סיכום

30148
איגוד ערים חינוך על יסודי - גדרה

 11,956  9,443  1.0  12,160  10,021  4.5 בעלי תפקיד
 12,133  10,140  3.5  -  -  - עובדי דירוג

 12,093  9,985  4.5  12,160  10,021  4.5 איגוד ערים חינוך על יסודי -גדרה סיכום
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30156
איגוד ערים אזור השומרון - מטבחיים

 35,537  27,178  4.0  45,665  34,235  2.0 בעלי שכר גבוה
 41,091  31,162  2.0  40,019  30,297  2.0 בעלי תפקיד
 14,064  10,859  4.3  12,154  9,279  5.3 עובדי דירוג

 27,677  21,159  10.3  25,339  19,156  9.3 איגוד ערים אזור השומרון - מטבחיים סיכום

30164
איגוד ערים לשירותים וטרינריים - גוש דן

 33,788  26,718  10.0  35,163  27,770  10.0 בעלי שכר גבוה
 71,443  59,191  1.0  70,384  58,374  1.0 בעלי תפקיד
 15,401  11,829  6.5  13,726  10,739  5.5 עובדי דירוג

 29,079  23,018  17.5  30,152  23,948  16.5 איגוד ערים לשירותים וטרינריים - גוש דן סיכום

30180
איגוד ערים פסולת מוצקה-גליל מזרחי, גולן

 42,010  18,853  1.0  34,266  26,709  1.0 בעלי תפקיד
 17,040  13,044  2.0  -  -  - עובדי דירוג

 25,363  14,980  3.0  34,266  26,709  1.0 איגוד ערים פסולת מוצקה-גליל מזרחי, גולן סיכום

30239
איגוד ערים נפת אשקלון - איכות הסביבה

 23,320  18,050  1.0  23,006  18,103  2.0 בעלי שכר גבוה
 24,543  18,518  5.1  27,805  20,956  3.8 בעלי תפקיד
 17,188  13,380  5.0  16,219  12,430  5.7 עובדי דירוג

 21,114  16,157  11.1  21,212  16,223  11.4 איגוד ערים נפת אשקלון - איכות הסביבה סיכום

30247
איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון - כרמל

 28,457  21,640  4.0  25,599  19,684  4.0 בעלי שכר גבוה
 56,300  41,307  1.0  58,154  42,745  1.0 בעלי תפקיד
 11,618  8,561  15.7  24,999  19,061  7.1 עובדי דירוג

 17,031  12,670  20.7  27,927  21,217  12.1 איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון - כרמל סיכום

30255
איגוד ערים לאיכות הסביבה - גליל מערבי

 25,958  19,380  5.2  28,944  21,799  4.4 בעלי תפקיד
 14,603  11,152  3.3  14,416  11,168  4.6 עובדי דירוג

 21,542  16,180  8.5  21,503  16,353  9.0 איגוד ערים לאיכות הסביבה - גליל מערבי סיכום

30263
איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל 

יבנה

 31,513  23,406  1.0  25,503  19,219  3.0 בעלי שכר גבוה
 33,182  25,084  4.0  33,765  25,415  6.0 בעלי תפקיד
 17,102  12,911  8.5  13,864  10,543  4.7 עובדי דירוג

 22,934  17,295  13.5  25,154  18,975  13.7 איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי134

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

30289
איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

 40,380  30,339  3.0  40,950  30,775  3.0 בעלי תפקיד
 15,340  11,615  4.9  17,693  13,393  4.7 עובדי דירוג

 24,861  18,735  7.9  26,754  20,165  7.7 איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון סיכום

30304
איגוד ערים לאיכות הסביבה -אגן בית נטופה

 41,827  31,435  1.3  41,716  32,604  1.3 בעלי תפקיד
 13,932  10,763  6.0  13,839  10,732  6.0 עובדי דירוג

 19,003  14,521  7.3  18,906  14,708  7.3 איגוד ערים לאיכות הסביבה -אגן בית נטופה סיכום

30495
איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה

 52,397  39,354  1.0  53,934  40,439  1.0 בעלי תפקיד
 17,363  13,263  4.9  18,148  13,885  5.2 עובדי דירוג

 23,311  17,693  5.9  23,958  18,196  6.2 איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה סיכום

30883
איגוד ערים לאיזור חיפה )ביוב(

 25,701  20,225  12.6  29,990  22,754  12.7 בעלי תפקיד
 16,917  13,363  15.0  16,746  13,265  20.2 עובדי דירוג

 20,926  16,494  27.6  21,858  16,927  32.9 איגוד ערים לאיזור חיפה )ביוב( סיכום

30908
איגוד ערים לביוב- דרום השרון המזרחי

 36,985  34,745  1.0  37,339  35,067  1.0 בעלי תפקיד
 9,410  7,964  2.0  12,199  10,570  1.8 עובדי דירוג

 18,602  16,891  3.0  21,341  19,478  2.8 איגוד ערים לביוב- דרום השרון המזרחי סיכום

30916
איגוד ערים השרון הצפוני )תברואה(

 27,599  20,543  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 12,225  9,805  3.3  17,205  13,331  3.8 בעלי תפקיד

 15,767  12,279  4.3  17,205  13,331  3.8 איגוד ערים השרון הצפוני )תברואה( סיכום

31007
איגוד ערים חיפה כוללני

 31,707  24,314  2.0  32,430  24,858  2.0 בעלי שכר גבוה
 47,679  35,968  1.0  48,238  36,440  1.0 בעלי תפקיד
 19,744  15,195  14.3  20,035  14,984  15.0 עובדי דירוג

 22,742  17,450  17.3  22,979  17,273  18.0 איגוד ערים חיפה כוללני סיכום

 23,283  17,913  257.4  24,825  19,026  251.9 סיכום כולל
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30338
ועדה מקומית לתכנון ובניה - קסם

 36,910  28,196  3.5  35,757  27,247  3.3 בעלי תפקיד
 15,166  11,939  7.4  15,828  12,295  7.5 עובדי דירוג

 22,162  17,170  11.0  21,937  16,878  10.8 ועדה מקומית לתכנון ובניה - קסם סיכום

30346
ועדה מקומית לתכנון ובניה - הגליל המרכזי

 -  -  -  25,791  19,794  5.0 בעלי שכר גבוה
 34,034  25,930  7.6  37,635  26,445  3.0 בעלי תפקיד
 16,009  12,099  7.8  16,222  12,211  6.6 עובדי דירוג

 24,914  18,932  15.4  23,925  17,752  14.6 ועדה מקומית לתכנון ובניה - הגליל המרכזי סיכום

30354
ועדה מקומית לתכנון ובניה - הגליל המזרחי

 30,348  23,287  13.3  -  -  - בעלי שכר גבוה
 55,249  39,890  1.0  42,818  32,495  3.5 בעלי תפקיד
 23,144  9,717  9.1  23,825  18,240  20.2 עובדי דירוג

 28,626  18,726  23.4  26,664  20,371  23.7 ועדה מקומית לתכנון ובניה - הגליל המזרחי סיכום

30370
ועדה מרחבית לתכנון ובנייה - יישובי הברון

 25,503  19,761  5.0  23,537  17,895  2.0 בעלי שכר גבוה
 45,170  33,199  5.5  45,529  33,984  5.8 בעלי תפקיד
 17,789  13,669  13.7  17,832  13,616  16.7 עובדי דירוג

 25,615  19,373  24.2  24,891  18,814  24.5 ועדה מרחבית לתכנון ובנייה - יישובי הברון סיכום

30388
ועדה מקומית לתכנון ובניה - מצפה אפק

 21,708  17,059  1.0  22,156  17,628  1.0 בעלי שכר גבוה
 52,108  39,306  2.6  51,898  39,180  2.3 בעלי תפקיד
 16,510  12,775  16.8  17,470  12,936  15.9 עובדי דירוג

 21,251  16,328  20.3  21,831  16,320  19.2 ועדה מקומית לתכנון ובניה - מצפה אפק סיכום

30396
ועדה מקומית לתכנון ובניה - זמורה

 23,294  18,089  2.0  23,635  18,293  2.0 בעלי שכר גבוה
 38,477  29,090  2.5  41,570  29,597  2.2 בעלי תפקיד
 14,209  10,830  6.2  13,827  10,556  6.9 עובדי דירוג

 21,593  16,465  10.7  20,993  15,655  11.1 ועדה מקומית לתכנון ובניה - זמורה סיכום

ועדה מקומית לתכנון ובניה - יזרעאלים30403
 34,177  26,070  4.9  34,837  27,558  5.0 בעלי תפקיד
 20,144  15,313  9.8  18,311  13,977  10.9 עובדי דירוג

 24,812  18,891  14.7  23,459  18,208  15.9 ועדה מקומית לתכנון ובניה - יזרעאלים סיכום

שלטון מקומי - ועדות לתכנון ובנייה
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30429
ועדה מקומית לתכנון ובניה - מבוא העמקים

 26,333  20,689  9.0  26,372  20,653  7.0 בעלי שכר גבוה
 55,334  39,292  2.1  57,552  43,678  2.0 בעלי תפקיד
 18,765  14,394  15.7  17,133  13,157  19.3 עובדי דירוג

 24,111  18,418  26.8  22,273  17,167  28.3 ועדה מקומית לתכנון ובניה - מבוא העמקים סיכום

30445
ועדה מקומית לתכנון ובניה - מעלה הגליל

 27,068  21,301  3.0  26,871  21,142  5.0 בעלי שכר גבוה
 41,727  31,877  2.5  49,374  31,594  2.5 בעלי תפקיד
 18,214  13,957  7.0  16,522  12,442  6.2 עובדי דירוג

 25,041  19,304  12.5  26,315  19,127  13.7 ועדה מקומית לתכנון ובניה - מעלה הגליל סיכום

30453
ועדה מקומית לתכנון ובניה - מעלה חרמון

 25,557  20,464  1.9  23,688  19,851  2.0 בעלי שכר גבוה
 52,347  41,189  2.0  49,963  39,028  2.0 בעלי תפקיד
 17,612  13,800  6.7  17,075  13,071  7.0 עובדי דירוג

 25,612  20,181  10.6  24,260  19,020  11.0 ועדה מקומית לתכנון ובניה - מעלה חרמון סיכום

ועדה מקומית לתכנון ובניה - מעלה נפתלי30461
 31,729  22,399  4.9  30,578  23,046  4.3 בעלי תפקיד
 13,486  9,937  8.2  13,934  9,505  6.5 עובדי דירוג

 20,361  14,633  13.1  20,579  14,911  10.9 ועדה מקומית לתכנון ובניה - מעלה נפתלי סיכום

30479
ועדה מקומית לתכנון ובניה - אלונים

 54,366  40,604  0.9  53,699  40,276  0.9 בעלי תפקיד
 18,660  14,852  15.1  18,834  14,910  16.5 עובדי דירוג

 20,561  16,222  16.0  20,636  16,221  17.4 ועדה מקומית לתכנון ובניה - אלונים סיכום

30487
ועדה מקומית לתכנון ובניה - עירון

 29,703  23,615  6.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 52,073  34,362  3.6  51,606  39,860  3.8 בעלי תפקיד
 17,181  12,610  12.7  21,249  16,142  18.6 עובדי דירוג

 26,159  19,067  22.3  26,343  20,122  22.4 ועדה מקומית לתכנון ובניה - עירון סיכום
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30502
ועדה מקומית לתכנון ובניה -הקריות

 28,282  21,448  2.0  27,082  20,363  2.0 בעלי שכר גבוה
 48,738  30,539  3.5  35,851  28,009  3.0 בעלי תפקיד
 16,716  12,736  16.1  16,462  12,507  16.9 עובדי דירוג

 22,919  16,397  21.5  20,100  15,359  21.9 ועדה מקומית לתכנון ובניה -הקריות סיכום

30510
ועדה מקומית לתכנון ובניה - רכס הכרמל

 29,406  22,867  4.0  33,983  24,497  1.7 בעלי שכר גבוה
 36,914  28,502  5.0  35,497  27,363  5.0 בעלי תפקיד
 17,933  13,684  4.8  19,236  13,745  8.1 עובדי דירוג

 28,129  21,709  13.8  26,423  19,583  14.7 ועדה מקומית לתכנון ובניה - רכס הכרמל סיכום

30528
ועדה מקומית לתכנון ובניה - שורקות

 54,787  41,336  1.5  56,877  41,941  1.5 בעלי תפקיד
 16,078  12,287  11.0  18,044  13,060  11.3 עובדי דירוג

 20,723  15,773  12.5  22,486  16,363  12.7 ועדה מקומית לתכנון ובניה - שורקות סיכום

30544
ועדה מקומית לתכנון ובניה - שרונים

 46,216  34,860  2.9  45,462  34,150  2.9 בעלי תפקיד
 19,944  14,731  23.5  18,684  14,174  21.7 עובדי דירוג

 22,786  16,909  26.3  21,788  16,490  24.6 ועדה מקומית לתכנון ובניה - שרונים סיכום

30841
ועדה מקומית לתכנון ולבניה -הראל

 44,797  33,542  1.3  64,578  40,960  0.2 בעלי תפקיד
 17,101  12,961  9.1  18,657  14,131  9.2 עובדי דירוג

 20,581  15,547  10.4  19,478  14,611  9.3 ועדה מקומית לתכנון ולבניה -הראל סיכום

30859
ועדה מקומית לתכנון ובניה-מורדות הכרמל

 24,988  19,410  3.0  24,214  18,815  2.0 בעלי שכר גבוה
 36,653  27,797  3.9  36,589  27,742  3.9 בעלי תפקיד
 16,755  12,760  11.3  18,275  13,119  10.8 עובדי דירוג

 22,367  17,071  18.2  23,278  17,229  16.7 ועדה מקומית לתכנון ובניה-מורדות הכרמל סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי138

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

30867
ועדה מקומית לתכנון ולבניה - מזרח השרון

 26,854  21,453  3.0  26,768  21,783  1.0 בעלי שכר גבוה
 54,317  33,190  1.5  48,174  36,840  0.5 בעלי תפקיד
 14,975  11,495  2.5  17,941  13,883  4.5 עובדי דירוג

 28,497  20,411  7.0  21,932  17,113  6.0 ועדה מקומית לתכנון ולבניה- מזרח השרון סיכום

30958
ועדה מקומית לתכנון ובניה - בקעת בית 

הכרם
 52,251  39,018  0.5  -  -  - בעלי שכר גבוה

 26,855  19,724  8.8  27,692  21,264  9.6 בעלי תפקיד
 14,621  11,561  4.1  15,531  12,182  4.7 עובדי דירוג

 24,104  17,981  13.5  23,722  18,299  14.3 ועדה מקומית לתכנון ובניה - בקעת בית הכרם סיכום

30966
ועדה מקומית לתכנון ובניה שפלת הגליל

 53,757  40,227  1.4  62,176  46,599  1.2 בעלי תפקיד
 18,750  14,452  11.2  19,595  15,052  11.7 עובדי דירוג

 22,536  17,239  12.6  23,599  18,018  12.9 ועדה מקומית לתכנון ובניה שפלת הגליל סיכום

ועדה מקומית לתכנון ובניה לב הגליל30974
 63,094  47,148  1.4  50,129  37,710  1.4 בעלי שכר גבוה

 98,504  62,310  0.8  62,030  46,477  1.0 בעלי תפקיד
 20,082  15,606  13.5  19,433  14,957  15.6 עובדי דירוג

 28,170  20,960  15.7  24,146  18,447  17.9 ועדה מקומית לתכנון ובניה לב הגליל סיכום

30982
ועדה מרחבית לתכנון ובניה אצבע הגליל

 25,418  18,644  3.0  22,176  16,458  8.0 בעלי שכר גבוה
 40,934  30,395  1.8  42,396  31,403  1.5 בעלי תפקיד
 19,097  14,191  4.5  9,278  7,048  0.5 עובדי דירוג

 25,278  18,701  9.3  24,564  18,229  10.0 ועדה מרחבית לתכנון ובניה אצבע הגליל סיכום

ועדה מקומית לתכנון ובניה - גליל עליון30990
 22,693  17,561  1.0  24,936  19,186  1.0 בעלי שכר גבוה

 35,144  26,671  2.5  33,918  24,391  2.0 בעלי תפקיד
 14,751  11,323  7.9  15,123  11,469  8.8 עובדי דירוג

 19,911  15,229  11.4  19,157  14,325  11.8 ועדה מקומית לתכנון ובניה - גליל עליון סיכום



139 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

ועדה מקומית לתכנון ובניה נגב מזרחי31009
 37,301  28,131  2.5  38,366  26,782  2.4 בעלי תפקיד
 16,546  12,704  12.4  15,678  11,858  10.1 עובדי דירוג

 20,019  15,285  14.9  20,100  14,767  12.5 ועדה מקומית לתכנון ובניה נגב מזרחי סיכום

31011
ועדה מקומית לתכנון ובניה נגב מערבי

 37,651  28,621  2.8  41,238  30,301  2.4 בעלי תפקיד
 15,302  11,652  15.5  16,492  12,531  14.5 עובדי דירוג

 18,666  14,207  18.3  20,056  15,090  16.9 ועדה מקומית לתכנון ובניה נגב מערבי סיכום
 23,611  17,663  426.6  22,958  17,367  425.5 סיכום כולל



טבלאות נתונים - שלטון מקומי140

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

20090
אפת"ח - עמותה לתיירות ונופש חיפה

 31,461  23,786  2.0  30,416  22,984  2.0 בעלי תפקיד
 11,068  8,811  4.7  11,709  9,110  2.5 עובדי דירוג

 17,165  13,288  6.7  20,117  15,346  4.5 אפת"ח - עמותה לתיירות ונופש חיפה סיכום

20115
בית אריה - חברה לפיתוח בע"מ

 15,150  11,752  1.0  14,874  12,349  1.0 בעלי תפקיד
 10,789  9,036  3.9  9,663  7,617  0.9 עובדי דירוג

 11,668  9,583  4.8  12,377  10,082  1.9 בית אריה - חברה לפיתוח בע"מ סיכום

20165
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

 -  -  -  32,793  26,258  10.0 בעלי שכר גבוה
 36,882  27,657  23.0  42,231  31,453  11.0 בעלי תפקיד
 8,967  8,961  27.0  15,312  11,633  25.7 עובדי דירוג

 21,817  17,567  50.0  25,384  19,425  46.7 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ סיכום

20173
מפעלי בית עמנואל

 26,152  20,027  26.5  23,729  18,102  39.1 בעלי תפקיד
 8,651  6,823  1,111.9  8,040  6,348  966.6 עובדי דירוג

 9,059  7,131  1,138.4  8,649  6,805  1,005.7 מפעלי בית עמנואל סיכום

20305
חברת גני יהושע בע"מ

 46,629  38,335  1.0  51,699  42,343  1.0 בעלי שכר גבוה
 54,454  43,129  1.0  50,529  40,114  1.0 בעלי תפקיד
 16,219  13,222  82.5  16,166  13,018  80.3 עובדי דירוג

 17,031  13,873  84.5  17,015  13,704  82.3 חברת גני יהושע בע"מ סיכום

20363
החברה הכלכלית לאילת בע"מ

 25,841  20,768  14.7  26,260  20,772  14.3 בעלי תפקיד
 9,684  7,596  140.3  10,325  8,114  126.5 עובדי דירוג

 11,216  8,845  155.0  11,946  9,401  140.8 החברה הכלכלית לאילת בע"מ סיכום

20371
החברה הכלכלית לאלפי מנשה בע"מ

 11,089  9,116  1.0  13,533  8,597  1.0 בעלי תפקיד
 10,243  8,294  11.3  9,537  7,767  12.7 עובדי דירוג

 10,312  8,361  12.3  9,823  7,826  13.7 החברה הכלכלית לאלפי מנשה בע"מ סיכום

שלטון מקומי - חברות עירוניות
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

20438
החברה הכלכלית לכרמיאל

 32,666  20,631  3.1  30,028  23,265  3.0 בעלי תפקיד
 23,171  11,834  1.8  13,501  11,081  1.3 עובדי דירוג

 29,142  17,366  4.9  24,993  19,553  4.3 החברה הכלכלית לכרמיאל סיכום

20446
החברה הכלכלית ללוד בע"מ

 38,634  30,025  6.2  36,280  30,448  8.1 בעלי תפקיד
 16,951  13,156  20.7  16,215  12,813  25.0 עובדי דירוג

 21,920  17,022  26.9  21,140  17,142  33.1 החברה הכלכלית ללוד בע"מ סיכום

20511
החברה הכלכלית לקריית שמונה בע"מ

 21,950  22,733  1.0  21,496  20,800  1.0 בעלי תפקיד
 8,319  6,726  9.6  9,280  7,682  9.9 עובדי דירוג

 9,606  8,238  10.6  10,401  8,885  10.9 החברה הכלכלית לקריית שמונה בע"מ סיכום

החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ20529
 26,578  21,495  4.6  27,219  21,951  5.0 בעלי תפקיד
 13,007  10,624  30.8  12,458  10,163  28.8 עובדי דירוג

 14,783  12,046  35.5  14,639  11,906  33.8 החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ סיכום

20561
החברה הכלכלית עמק המעיינות

)בקעת בית שאן(

 44,881  35,549  8.8  -  -  - בעלי שכר גבוה
 26,162  20,830  3.2  28,664  21,112  3.4 בעלי תפקיד
 18,362  15,246  8.3  24,171  18,498  5.6 עובדי דירוג

 31,079  24,922  20.2  25,879  19,491  9.0 החברה הכלכלית עמק המעיינות ) בקעת בית שאן( סיכום

20595
החברה הכלכלית לפיתוח הגליל העליון

 27,684  21,265  2.6  27,218  21,749  2.0 בעלי תפקיד
 16,259  13,232  1.1  16,381  13,112  1.0 עובדי דירוג

 24,285  18,875  3.6  23,606  18,870  3.0 החברה הכלכלית לפיתוח הגליל העליון סיכום

20652
החברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא בע"מ

 36,256  28,691  5.2  38,234  30,309  4.7 בעלי תפקיד
 16,136  13,315  28.4  15,964  13,049  26.8 עובדי דירוג

 19,230  15,680  33.6  19,269  15,610  31.5 החברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא בע"מ סיכום

20678
 29,603  23,585  1.0  29,723  23,789  1.0 בעלי תפקידהחברה הכלכלית לפיתוח מגידו

 29,603  23,585  1.0  29,723  23,789  1.0 החברה הכלכלית לפיתוח מגידו סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי142

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

20686
החברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ

 17,636  13,696  0.9  14,539  11,327  0.3 בעלי תפקיד
 11,028  8,384  43.0  10,614  8,101  43.0 עובדי דירוג

 11,167  8,495  44.0  10,637  8,119  43.2 החברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ סיכום

20793
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 25,629  20,526  4.9  24,722  19,666  3.8 בעלי תפקיד
 10,450  8,513  8.5  10,767  8,770  8.5 עובדי דירוג

 16,012  12,915  13.4  15,101  12,154  12.3 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ סיכום

20800
החברה הכלכלית לראשון-לציון בע"מ

 39,161  29,226  6.8  38,711  30,684  6.6 בעלי תפקיד
 16,993  13,916  24.2  18,182  14,795  24.2 עובדי דירוג

 21,835  17,260  30.9  22,566  18,188  30.8 החברה הכלכלית לראשון-לציון בע"מ סיכום

20818
החברה הכלכלית מיסודה של עירית טבריה

 10,232  10,232  6.4  13,199  10,591  6.9 בעלי תפקיד
 6,580  6,513  15.1  9,298  8,238  9.4 עובדי דירוג

 7,675  7,628  21.5  10,952  9,236  16.3 החברה הכלכלית מיסודה של עירית טבריה סיכום

20850
החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ

 22,949  17,000  22.4  28,503  22,016  11.8 בעלי תפקיד
 -  -  -  13,104  10,332  11.0 עובדי דירוג

 22,949  17,000  22.4  21,060  16,370  22.8 החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ סיכום

20868
החברה העירונית ראשל"צ לתרבות וספורט

 26,314  20,168  23.0  26,079  19,866  16.1 בעלי שכר גבוה
 30,682  23,181  20.6  31,570  23,010  24.0 בעלי תפקיד
 10,714  8,622  1,296.1  10,953  8,724  1,117.4 עובדי דירוג

 11,290  9,045  1,339.8  11,591  9,176  1,157.6 החברה העירונית ראשל"צ לתרבות וספורט סיכום

20941
החברה העירונית לפיתוח תיירות

בהרצליה בע"מ
 28,481  23,072  5.0  28,980  23,527  5.7 בעלי תפקיד
 12,939  10,471  15.3  15,349  12,803  9.9 עובדי דירוג

 16,773  13,580  20.3  20,319  16,713  15.6 החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ סיכום



143 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

21014
החברה לפיתוח מרכזים במטה יהודה

 16,173  12,196  5.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 47,131  35,070  1.0  45,023  33,708  1.3 בעלי תפקיד

 21,333  16,008  6.0  45,023  33,708  1.3 החברה לפיתוח מרכזים במטה יהודה סיכום

21072
ה.ל.ר-החברה לפיתוח רחובות בע"מ

 39,111  29,262  5.3  42,198  31,435  4.5 בעלי תפקיד
 13,801  10,732  11.0  14,084  10,839  11.8 עובדי דירוג

 22,051  16,772  16.3  21,827  16,511  16.3 ה.ל.ר-החברה לפיתוח רחובות בע"מ סיכום

21171
הכרמלית חיפה בע"מ

 33,010  26,548  2.0  32,073  25,640  2.0 בעלי תפקיד
 13,517  11,140  13.3  13,831  11,318  13.0 עובדי דירוג

 16,064  13,153  15.3  16,271  13,234  15.0 הכרמלית חיפה בע"מ סיכום

21189
המרכז הזאולוגי ת"א-ר"ג בע"מ

 24,849  20,060  17.6  -  -  - בעלי שכר גבוה
 29,055  23,166  11.0  33,312  22,543  10.8 בעלי תפקיד
 14,148  11,489  108.6  14,986  10,567  102.0 עובדי דירוג

 16,717  13,525  137.3  16,739  11,713  112.7 המרכז הזאולוגי ת"א-ר"ג בע"מ סיכום

21204
המרכז לבידור ובילוי

 25,504  20,591  16.9  26,801  21,463  13.8 בעלי תפקיד
 10,742  9,285  260.2  10,601  8,901  127.4 עובדי דירוג

 11,643  9,975  277.1  12,183  10,128  141.2 המרכז לבידור ובילוי סיכום

21212
המשכן לאמנויות הבמה

 25,775  19,351  1.0  27,411  20,577  1.0 בעלי שכר גבוה
 35,611  26,709  2.0  37,929  27,611  1.9 בעלי תפקיד
 10,254  8,024  5.0  9,142  7,050  3.4 עובדי דירוג

 18,533  14,111  8.0  20,723  15,397  6.4 המשכן לאמנויות הבמה סיכום

21238
ח.ל.ת חברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ

 39,834  31,623  7.0  40,235  32,076  7.0 בעלי תפקיד
 13,697  11,008  12.6  14,056  11,280  11.3 עובדי דירוג

 23,032  18,370  19.6  24,097  19,257  18.3 ח.ל.ת חברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי144

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

21262
חברה כלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 24,678  19,812  8.8  24,208  19,467  9.6 בעלי תפקיד
 11,990  9,799  5.0  11,798  9,581  4.7 עובדי דירוג

 20,093  16,193  13.8  20,133  16,221  14.2 חברה כלכלית לפיתוח חולון בע"מ סיכום

21543
החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה בע"מ

 33,697  23,036  9.5  32,495  24,375  6.9 בעלי תפקיד
 10,853  8,450  188.1  10,939  8,287  112.8 עובדי דירוג

 11,948  9,149  197.6  12,182  9,215  119.7 החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה בע"מ סיכום

21551
החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים

 -  -  -  76,842  58,798  0.1 בעלי שכר גבוה
 28,525  21,655  8.0  29,112  22,047  7.0 בעלי תפקיד
 10,829  8,464  321.1  11,551  8,929  268.1 עובדי דירוג

 11,259  8,785  329.1  12,021  9,281  275.2 החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים סיכום

21618
יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

 28,132  20,874  4.3  29,992  22,119  3.9 בעלי תפקיד
 8,171  5,882  11.6  7,463  6,131  10.0 עובדי דירוג

 13,513  9,894  15.9  13,794  10,623  14.0 יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ סיכום

21692
מוזיאוני חיפה, חל"צ

 19,624  14,383  10.4  19,939  14,944  10.6 בעלי תפקיד
 10,062  8,050  61.3  10,404  8,106  41.9 עובדי דירוג

 11,443  8,965  71.6  12,327  9,485  52.5 מוזיאוני חיפה,חל"צ סיכום

21733
מטה אשר - ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ

 26,968  21,656  2.7  25,507  20,778  3.9 בעלי תפקיד
 16,070  13,932  4.3  14,560  12,422  3.8 עובדי דירוג

 20,294  16,926  6.9  20,069  16,627  7.7 מטה אשר-ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ סיכום

21767
מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ

 43,758  32,179  1.0  49,931  37,231  1.0 בעלי תפקיד
 10,080  8,129  22.5  11,555  9,091  20.0 עובדי דירוג

 11,513  9,152  23.5  13,383  10,431  21.0 מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

21866

אקספו תל אביב המרכז הבינלאומי לכנסים 
ותערוכות בע"מ

 25,365  18,985  6.3  24,013  19,373  4.5 בעלי שכר גבוה
 32,558  25,848  9.8  33,627  26,915  9.8 בעלי תפקיד
 12,799  10,374  47.8  17,707  11,149  24.8 עובדי דירוג

אקספו תל אביב המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ 
 17,069  13,596  63.9  22,424  16,049  39.1 סיכום

21874
מרכז הספורט הלאומי תל-אביב

 36,067  28,482  5.0  38,434  29,790  5.0 בעלי תפקיד
 11,709  9,337  26.3  12,612  9,976  25.6 עובדי דירוג

 15,603  12,398  31.3  16,831  13,214  30.6 מרכז הספורט הלאומי תל-אביב סיכום

21907
מרכז קהילתי לספורט ונופש בהרצליה בע"מ

 18,502  14,025  1.0  18,235  13,807  1.0 בעלי תפקיד
 12,421  10,205  5.3  13,537  10,999  2.9 עובדי דירוג

 13,380  10,808  6.3  14,739  11,717  3.9 מרכז קהילתי לספורט ונופש בהרצליה בע"מ סיכום

21965
נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ

 22,235  18,038  1.0  44,709  19,555  0.6 בעלי תפקיד
 7,785  6,702  5.2  10,035  7,733  1.3 עובדי דירוג

 10,116  8,530  6.2  20,564  11,323  1.9 נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ סיכום

21981
עזרה ובצרון - חברה לשכון בע"מ

 26,317  21,595  16.5  28,291  23,257  14.5 בעלי תפקיד
 11,521  9,512  27.5  12,475  10,170  23.8 עובדי דירוג

 17,065  14,040  44.0  18,458  15,121  38.2 עזרה ובצרון - חברה לשכון בע"מ סיכום

22369
החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

 36,264  28,944  1.5  36,845  29,358  1.6 בעלי תפקיד
 8,715  7,180  85.4  9,004  7,367  77.6 עובדי דירוג

 9,190  7,555  86.9  9,552  7,800  79.2 החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ סיכום

22385
החברה לפיתוח פתח-תקוה בע"מ

 31,589  25,249  7.3  32,648  25,099  9.5 בעלי תפקיד
 9,111  7,282  34.8  10,894  8,749  27.6 עובדי דירוג

 12,988  10,380  42.0  16,447  12,922  37.1 החברה לפיתוח פתח-תקוה בע"מ סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
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 מספר משרות 
שנה קודמת 
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 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

22608
תאטרון עירוני חיפה

 32,143  24,582  5.0  30,369  23,118  5.0 בעלי תפקיד
 12,880  10,289  42.0  11,035  8,293  19.7 עובדי דירוג

 14,928  11,808  47.0  14,944  11,290  24.7 תאטרון עירוני חיפה סיכום

22640
החברה הכלכלית ערבות הירדן

 21,469  17,327  2.0  21,456  17,401  2.0 בעלי תפקיד
 11,401  9,637  47.0  9,562  8,003  55.0 עובדי דירוג

 11,812  9,951  49.0  9,979  8,332  57.0 החברה הכלכלית ערבות הירדן סיכום

22658
החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון

 32,173  29,150  1.1  31,922  27,329  2.0 בעלי תפקיד
 15,661  13,578  2.0  16,699  14,507  2.0 עובדי דירוג

 21,520  19,103  3.1  24,310  20,918  4.0 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון סיכום

22682
החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא

 21,899  17,272  2.3  22,045  17,282  2.3 בעלי תפקיד
 10,336  8,285  48.6  10,626  8,435  49.8 עובדי דירוג

 10,865  8,696  50.9  11,136  8,830  52.2 החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא סיכום

22723
חופית החברה לפיתוח התיירות באשדוד 

בע"מ
 20,326  16,550  6.5  18,392  14,758  9.3 בעלי תפקיד
 8,588  7,642  17.3  11,889  9,844  7.4 עובדי דירוג

 11,812  10,089  23.8  15,517  12,586  16.7 חופית החברה לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ סיכום

22749
גלבוע-חב' כלכלית להשקעות ופיתוח בע"מ

 37,841  23,500  0.5  35,447  28,105  0.9 בעלי תפקיד
 11,001  8,390  10.0  11,947  9,326  7.0 עובדי דירוג

 12,279  9,110  10.5  14,624  11,465  7.9 גלבוע-חב' כלכלית להשקעות ופיתוח בע"מ סיכום

22830
החב' הכלכלית לפיתוח יואב

 20,523  16,688  1.2  22,785  18,573  1.6 בעלי תפקיד
 7,364  6,059  0.9  8,882  7,096  1.0 עובדי דירוג

 14,758  12,031  2.1  17,438  14,159  2.6 החב' הכלכלית לפיתוח יואב סיכום

22872
 26,820  21,573  1.0  26,955  21,684  1.0 בעלי תפקידהחב' הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ

 26,820  21,573  1.0  26,955  21,684  1.0 החב' הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
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 מספר משרות 
שנה קודמת 
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קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

22898
החב' הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ

 26,940  20,099  2.6  28,037  21,212  2.0 בעלי שכר גבוה
 37,026  27,593  4.9  38,689  27,807  5.0 בעלי תפקיד
 13,339  10,200  3.5  14,701  11,140  4.1 עובדי דירוג

 27,171  20,336  11.0  27,933  20,479  11.1 החב' הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ סיכום

22955
חב' לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ

 23,562  18,981  5.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 21,433  16,299  8.4  22,154  17,407  9.2 בעלי תפקיד
 11,222  9,393  73.1  14,708  12,522  65.0 עובדי דירוג

 12,927  10,618  86.5  15,633  13,128  74.2 חב' לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ סיכום

22963
החב' הכלכלית לערד בע"מ

 24,001  19,126  1.7  22,332  17,922  1.0 בעלי תפקיד
 11,742  9,594  15.8  10,187  8,030  6.5 עובדי דירוג

 12,914  10,505  17.4  11,800  9,344  7.5 החב' הכלכלית לערד בע"מ סיכום

22989
החב' הכלכלית לקרית גת בע"מ

 25,147  17,849  1.5  21,529  17,573  8.8 בעלי תפקיד
 16,555  13,240  19.0  12,474  10,346  9.5 עובדי דירוג

 17,183  13,577  20.5  16,823  13,817  18.2 החב' הכלכלית לקרית גת בע"מ סיכום

22997
החב' הכלכלית לקרני שומרון בע"מ

 27,095  21,726  1.0  23,962  20,191  1.2 בעלי תפקיד
 9,632  7,981  28.9  10,280  8,450  24.7 עובדי דירוג

 10,217  8,442  29.9  10,899  8,981  25.9 החב' הכלכלית לקרני שומרון בע"מ סיכום

23010
חב' בתי אבות בר"ג בע"מ

 26,907  21,502  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 25,813  20,884  2.3  28,530  23,181  2.3 בעלי תפקיד
 13,006  10,786  18.3  13,758  11,922  20.2 עובדי דירוג

 15,014  12,358  21.6  15,266  13,072  22.5 חב' בתי אבות בר"ג בע"מ סיכום

23028
החב' הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ

 29,956  23,973  1.0  30,090  24,065  1.0 בעלי תפקיד
 12,462  10,417  5.1  14,305  11,792  5.0 עובדי דירוג

 15,353  12,658  6.1  16,958  13,855  6.0 החב' הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ סיכום
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 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

23036
החברה הכלכלית כפר יונה

 28,935  22,986  2.5  30,554  19,717  2.9 בעלי תפקיד
 12,900  10,429  1.9  13,426  10,878  1.9 עובדי דירוג

 21,929  17,499  4.4  23,711  16,186  4.9 החברה הכלכלית כפר יונה סיכום

23060
החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ

 31,009  23,429  3.2  34,260  25,852  3.0 בעלי תפקיד
 12,411  9,995  128.7  11,949  10,023  140.5 עובדי דירוג

 12,865  10,323  131.9  12,416  10,354  143.5 החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ סיכום

23078
החברה הכלכלית למגדל-העמק בע"מ

 27,160  21,541  1.0  29,294  23,341  1.0 בעלי תפקיד
 13,495  11,774  3.7  13,626  11,545  3.8 עובדי דירוג

 16,384  13,839  4.7  16,876  13,992  4.8 החברה הכלכלית למגדל-העמק בע"מ סיכום

23086
החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים 

בע"מ
 33,251  26,667  4.0  34,774  27,825  4.0 בעלי תפקיד
 8,866  7,705  17.0  10,049  8,820  15.4 עובדי דירוג

 13,511  11,317  21.0  15,147  12,738  19.4 החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ סיכום

23119
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

 27,211  21,978  5.8  26,146  21,113  6.0 בעלי תפקיד
 10,874  9,037  1.0  12,322  10,054  1.0 עובדי דירוג

 24,791  20,061  6.8  24,171  19,533  7.0 החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ סיכום

23135
החברה הכלכלית לפיתוח
מעלות תרשיחא )1989(

 17,160  14,113  1.0  31,010  24,276  1.2 בעלי תפקיד
 19,374  14,834  2.8  14,972  12,356  2.0 עובדי דירוג
 18,791  14,644  3.8  20,891  16,755  3.2 החברה הכלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא )1989( סיכום

23151
החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ

 34,557  27,511  3.0  22,356  17,973  11.6 בעלי תפקיד
 11,614  9,486  5.0  -  -  - עובדי דירוג

 20,217  16,246  8.0  22,356  17,973  11.6 החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ סיכום

23276
צחר

 23,989  19,169  2.0  37,248  29,871  1.0 בעלי תפקיד
 -  -  -  10,646  8,389  1.0 עובדי דירוג

 23,989  19,169  2.0  23,947  19,130  2.0 צחר סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
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 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

23284
החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד

 32,788  24,715  16.4  34,863  26,401  1.6 בעלי שכר גבוה
 39,253  28,904  7.0  22,979  17,145  56.0 בעלי תפקיד
 12,323  9,510  1,141.5  12,005  9,154  954.7 עובדי דירוג

 12,774  9,841  1,164.9  12,648  9,623  1,012.2 החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד סיכום

23292
היכלי הספורט ת"א-יפו בע"מ

 36,532  30,669  4.7  38,246  32,038  5.0 בעלי שכר גבוה
 27,087  23,580  3.0  25,736  22,176  3.9 בעלי תפקיד
 14,540  12,665  33.0  13,989  11,712  36.0 עובדי דירוג

 18,004  15,549  40.7  17,714  14,887  44.9 היכלי הספורט ת"א-יפו בע"מ סיכום

23375
כפרי גליל תחתון בע"מ

 36,609  29,157  5.0  37,741  30,174  4.5 בעלי תפקיד
 10,868  8,960  18.0  10,843  8,922  18.0 עובדי דירוג

 16,464  13,351  23.0  16,225  13,174  22.5 כפרי גליל תחתון בע"מ סיכום

23718
אחוזות החוף בע"מ

 47,084  37,183  5.0  45,506  37,098  4.6 בעלי תפקיד
 17,281  13,966  61.3  16,916  13,665  62.8 עובדי דירוג

 19,530  15,718  66.3  18,846  15,248  67.4 אחוזות החוף בע"מ סיכום

23720
האגודה למפעלי תרבות ונוער - סינמטק תל 

אביב
 26,936  20,314  11.9  26,936  20,314  11.9 בעלי תפקיד
 13,293  10,420  40.0  10,562  8,200  19.2 עובדי דירוג

 16,423  12,690  51.9  16,831  12,838  31.1 האגודה למפעלי תרבות ונוער - סינמטק תל אביב סיכום

23722
החברה הכלכלית לעכו בע"מ

 27,752  22,363  7.2  29,347  23,712  8.3 בעלי תפקיד
 12,404  9,649  21.2  11,784  9,331  21.7 עובדי דירוג

 16,272  12,854  28.4  16,650  13,315  30.0 החברה הכלכלית לעכו בע"מ סיכום

23724
החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל 

בע"מ
 33,031  26,212  1.0  34,788  27,552  1.0 בעלי תפקיד
 13,984  11,443  2.0  14,974  12,191  1.9 עובדי דירוג

 20,333  16,366  3.0  21,760  17,451  2.9 החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל בע"מ סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
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 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 
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23726
החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון בע"מ

 38,074  30,601  1.0  44,355  30,875  0.8 בעלי תפקיד
 14,439  12,046  3.0  14,643  12,100  4.0 עובדי דירוג

 20,348  16,685  4.0  19,749  15,326  4.8 החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון בע"מ סיכום

23728
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

 26,077  21,076  6.7  24,654  19,815  7.4 בעלי תפקיד
 8,654  7,496  15.3  9,608  8,271  15.6 עובדי דירוג

 13,956  11,628  22.0  14,441  11,979  22.9 החברה הכלכלית לפיתוח שדרות סיכום

23730
החברה הכלכלית קדומים בע"מ

 11,197  9,155  1.3  -  -  - בעלי שכר גבוה
 12,656  9,347  9.2  11,767  9,542  8.9 בעלי תפקיד
 9,256  6,742  34.1  8,826  5,904  9.3 עובדי דירוג

 10,016  7,351  44.7  10,269  7,689  18.2 החברה הכלכלית קדומים בע"מ סיכום

23732
החברה הכלכלית בית שמש

 37,290  31,707  1.0  19,205  16,024  3.1 בעלי תפקיד
 9,373  7,549  1.3  -  -  - עובדי דירוג

 21,511  18,052  2.3  19,205  16,024  3.1 החברה הכלכלית בית שמש סיכום

23734

החברה העירונית לתרבות, נוער, 
ספורט,ונופש באשקלון בע"מ

 24,281  18,019  6.3  25,310  19,048  7.8 בעלי תפקיד
 9,409  7,258  257.3  10,996  8,644  420.7 עובדי דירוג

החברה העירונית לתרבות,נוער,ספורט
 9,762  7,513  263.5  11,255  8,832  428.4 ונופש באשקלון בע" סיכום

23738
החברה לחקלאות בגליל העליון

)ח.ח.ג.ע. 1988(

 23,858  18,572  0.9  -  -  - בעלי שכר גבוה
 24,132  18,457  9.1  25,212  17,445  7.6 בעלי תפקיד
 11,355  9,862  7.1  13,126  10,616  6.4 עובדי דירוג

 18,804  14,888  17.1  19,685  14,322  13.9 החברה לחקלאות בגליל העליון )ח.ח.ג.ע. 1988( סיכום

23740
החברה לפיתוח גני-תקווה בע"מ

 25,664  18,882  5.2  24,121  20,824  4.0 בעלי תפקיד
 10,610  8,648  75.7  7,356  6,342  83.8 עובדי דירוג

 11,570  9,301  80.9  8,122  7,003  87.8 החברה לפיתוח גני-תקווה בע"מ סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

23742
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

 33,184  26,646  6.0  20,456  16,561  20.1 בעלי תפקיד
 14,245  11,703  14.8  -  -  - עובדי דירוג

 19,716  16,019  20.8  20,456  16,561  20.1 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ סיכום

23746
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ

 26,765  21,386  0.8  26,458  21,096  0.8 בעלי שכר גבוה
 43,090  34,165  6.0  42,790  33,450  5.9 בעלי תפקיד
 9,540  7,591  7.9  13,451  10,834  5.2 עובדי דירוג

 24,186  19,200  14.7  28,899  22,759  11.8 הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ סיכום

23748
החברה הכלכלית לנחל שורק

 -  -  -  19,984  17,588  0.1 בעלי שכר גבוה
 29,760  21,957  1.0  29,819  23,045  1.0 בעלי תפקיד
 10,243  7,862  118.3  10,411  8,027  137.5 עובדי דירוג

 10,407  7,980  119.3  10,556  8,141  138.6 החברה הכלכלית לנחל שורק סיכום

23750
חברת ידידי בית גבריאל בע"מ

 17,259  13,928  5.0  17,067  13,817  5.0 בעלי תפקיד
 10,611  9,397  4.2  10,567  8,450  1.0 עובדי דירוג

 14,240  11,870  9.2  15,965  12,908  6.0 חברת ידידי בית גבריאל בע"מ סיכום

23752

חברת מוסדות חינוך ותרבות ביהוד
מיסודה של הסכונות היהודית

 36,176  27,945  1.5  36,977  28,300  1.5 בעלי שכר גבוה
 34,720  26,030  8.8  35,277  26,423  7.8 בעלי תפקיד
 19,657  14,395  170.7  19,490  14,351  171.5 עובדי דירוג

 חברת מוסדות חינוך ותרבות ביהוד מיסודה
 20,529  15,076  181.1  20,316  14,988  180.8 של הסוכונות היהודית סיכום

23754
יובל חינוך בע"מ

 33,110  25,035  14.3  32,408  24,503  26.0 בעלי שכר גבוה
 34,239  25,942  6.4  37,234  28,000  4.9 בעלי תפקיד
 11,905  9,519  932.3  10,831  8,687  932.0 עובדי דירוג

 12,374  9,862  953.0  11,549  9,213  963.0 יובל חינוך בע"מ סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

23756
יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ 

)חיפה(

 28,330  21,585  1.7  28,580  19,597  6.3 בעלי שכר גבוה
 31,563  23,932  19.3  32,810  23,333  18.4 בעלי תפקיד
 13,699  10,437  33.0  17,066  12,425  17.2 עובדי דירוג

 20,531  15,601  53.9  25,726  18,304  41.9 יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ )חיפה( סיכום

23758
כיוונים - החברה לתרבות הפנאי

באר-שבע בע"מ
 23,762  17,813  49.2  23,388  17,328  51.6 בעלי תפקיד
 11,577  9,193  712.1  11,516  9,102  569.6 עובדי דירוג

 12,365  9,750  761.3  12,501  9,784  621.1 כיוונים - החברה לתרבות הפנאי באר-שבע בע"מ סיכום

23760
 30,588  25,394  2.4  30,110  23,551  2.0 בעלי תפקידלמען הספורט בנתניה בע"מ

 30,588  25,394  2.4  30,110  23,551  2.0 למען הספורט בנתניה בע"מ סיכום

23762
פארק לאומי רמת גן

 23,511  19,009  4.8  27,836  20,531  3.7 בעלי תפקיד
 10,815  9,071  28.4  10,742  8,864  25.2 עובדי דירוג

 12,659  10,515  33.2  12,908  10,342  28.9 פארק לאומי רמת גן סיכום

23768
תאגיד לחינוך שהם בע"מ

 13,383  9,958  1.0  14,224  10,634  1.0 בעלי תפקיד
 10,366  7,927  118.5  10,867  8,282  119.8 עובדי דירוג

 10,391  7,944  119.5  10,895  8,301  120.8 תאגיד לחינוך שהם בע"מ סיכום

23770
החברה הכלכלית קרית ארבע חברון בע"מ

 13,953  11,897  7.2  16,174  11,979  6.5 בעלי תפקיד
 6,015  5,917  0.1  16,045  11,998  6.5 עובדי דירוג

 13,876  11,839  7.2  16,110  11,989  12.9 החברה הכלכלית קרית ארבע חברון בע"מ סיכום

23772
שח"ק פארק תעשיות צפון השומרון בע"מ

 22,410  18,278  3.2  21,810  16,711  3.2 בעלי תפקיד
 8,350  7,278  2.2  11,038  9,633  3.3 עובדי דירוג

 16,667  13,784  5.4  16,407  13,161  6.5 שח"ק פארק תעשיות צפון השומרון בע"מ סיכום

23774
א.ב. מנהלת אזורי תעסוקה אור עקיבא בע"מ

 11,877  7,235  0.8  7,450  6,620  0.5 בעלי תפקיד
 10,623  8,928  0.6  7,149  6,352  0.5 עובדי דירוג

 11,351  7,946  1.4  7,300  6,486  1.0 א.ב. מנהלת אזורי תעסוקה אור עקיבא בע"מ סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

23776
החברה העירונית אריאל - לתרבות, חברה, 

חינוך, רווחה,

 -  -  -  36,463  21,394  1.0 בעלי שכר גבוה
 31,166  24,121  9.2  45,932  24,779  3.3 בעלי תפקיד
 11,164  8,575  800.5  12,742  9,820  662.7 עובדי דירוג

 11,392  8,751  809.7  12,942  9,912  667.0 החברה העירונית אריאל - לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, סיכום

23780
פארק תעשיות ספירים בע"מ

 39,221  30,473  0.6  35,935  27,624  0.6 בעלי תפקיד
 12,187  9,503  2.0  12,522  9,438  1.9 עובדי דירוג

 18,663  14,526  2.6  18,306  13,931  2.6 פארק תעשיות ספירים בע"מ סיכום

23786
היי-סנטר-מרכז ליזמות עסקית טכנולוגית 

בחיפה בע"מ )ח
 30,952  24,736  3.0  30,096  23,830  2.8 בעלי תפקיד
 13,746  9,595  0.7  12,850  10,319  1.6 עובדי דירוג

 27,697  21,872  3.7  23,867  18,950  4.4 היי-סנטר-מרכז ליזמות עסקית טכנולוגית בחיפה בע"מ )ח סיכום

חברה כלכלית גולן23788
 26,684  20,104  1.0  28,581  21,400  1.0 בעלי שכר גבוה

 33,107  25,361  3.6  32,469  24,790  3.6 בעלי תפקיד
 12,536  10,270  57.5  12,875  10,477  56.6 עובדי דירוג

 13,951  11,299  62.1  14,277  11,492  61.2 חברה כלכלית גולן סיכום

23790
אופקים חדשים-החברה הכלכלית לפיתוח 

אופקים בע"מ
 33,127  25,275  3.1  35,684  27,211  4.0 בעלי תפקיד
 10,814  8,309  45.0  11,528  8,923  47.3 עובדי דירוג

 12,245  9,397  48.1  13,410  10,348  51.3 אופקים חדשים-החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ סיכום

23794
 17,578  14,479  2.0  12,684  9,346  1.0 בעלי תפקידהחברה הכלכלית אורנית בע"מ

 17,578  14,479  2.0  12,684  9,346  1.0 החברה הכלכלית אורנית בע"מ סיכום

23796
החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )1996( בע"מ

 34,861  27,119  1.2  18,087  14,022  1.7 בעלי תפקיד
 16,315  13,258  1.3  -  -  - עובדי דירוג

 24,983  19,736  2.5  18,087  14,022  1.7 החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )1996( בע"מ סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

23798
החברה הכלכלית לפיתוח

מועצה אזורית מנשה
 24,548  19,831  4.0  26,651  21,550  4.0 בעלי תפקיד
 17,118  14,015  5.7  14,703  12,145  7.6 עובדי דירוג

 20,188  16,419  9.7  18,841  15,402  11.6 החברה הכלכלית לפיתוח מועצה אזורית מנשה סיכום

23802
החברה הכלכלית שהם בע"מ

 33,916  27,202  2.0  34,034  27,240  2.0 בעלי תפקיד
 13,216  11,061  3.3  34,422  28,348  1.6 עובדי דירוג

 21,102  17,210  5.3  34,203  27,724  3.6 החברה הכלכלית שהם בע"מ סיכום

23804
החברה לביטחון וסדר ציבורי

 23,915  17,997  17.4  24,701  19,069  15.8 בעלי תפקיד
 9,765  7,759  98.0  10,167  8,102  94.6 עובדי דירוג

 11,900  9,303  115.5  12,248  9,672  110.4 החברה לביטחון וסדר ציבורי סיכום

23806
החברה לחינוך תרבות ופנאי

בחבל מודיעין בע"מ
 28,104  21,161  3.0  28,898  21,137  3.2 בעלי תפקיד
 14,008  10,896  67.5  12,872  10,152  61.6 עובדי דירוג

 14,607  11,333  70.5  13,656  10,690  64.8 החברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל מודיעין בע"מ סיכום

23808
החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ

 16,639  13,751  2.0  19,288  15,833  2.8 בעלי תפקיד
 -  -  -  5,885  5,683  0.2 עובדי דירוג

 16,639  13,751  2.0  18,528  15,258  3.0 החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ סיכום

23812
חברה כלכלית לפיתוח עפולה בע"מ

 37,595  31,377  0.9  41,943  33,641  1.0 בעלי תפקיד
 8,116  6,909  22.6  7,780  6,238  17.0 עובדי דירוג

 9,273  7,870  23.5  9,678  7,760  18.0 חברה כלכלית לפיתוח עפולה בע"מ סיכום

23814
מנהלת פארק תעשיות גליל תחתון

 47,784  35,845  1.0  47,392  35,545  1.0 בעלי תפקיד
 7,619  5,795  1.0  7,615  5,792  1.0 עובדי דירוג

 27,701  20,820  2.0  27,504  20,668  2.0 מנהלת פארק תעשיות גליל תחתון סיכום

23817
החברה לפיתוח זבולון בע"מ

 22,286  18,962  2.0  23,479  19,183  2.0 בעלי תפקיד
 7,857  6,718  0.1  7,760  6,579  1.0 עובדי דירוג

 21,534  18,324  2.1  18,239  14,982  3.0 החברה לפיתוח זבולון בע"מ סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

23822
החברה הכלכלית חורה

 15,776  15,776  2.0  24,195  18,715  2.0 בעלי תפקיד
 5,965  5,360  181.0  6,836  5,691  96.0 עובדי דירוג

 6,073  5,474  183.0  7,190  5,957  98.0 החברה הכלכלית חורה סיכום

23827
חברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגים 

)חמש( בע"מ
 19,692  14,707  9.6  19,117  14,386  7.8 בעלי תפקיד
 8,204  6,316  118.3  9,015  7,151  91.0 עובדי דירוג
 9,066  6,946  127.9  9,813  7,722  98.8 חברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגים )חמש( בע"מ סיכום

23830

בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים 
אליאנס ת"א-יפו

 27,365  20,065  24.5  27,249  18,956  29.4 בעלי שכר גבוה
 31,178  23,157  3.5  33,203  23,300  3.2 בעלי תפקיד
 18,186  12,898  48.6  17,714  13,116  40.2 עובדי דירוג

 21,707  15,653  76.5  22,236  15,916  72.8 בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים אליאנס ת"א-יפו סיכום

23833
החברה העירונית רחובות לתרבות,

ספורט ונופש

 25,003  19,535  2.9  -  -  - בעלי שכר גבוה
 23,953  18,462  9.1  23,017  17,773  12.7 בעלי תפקיד
 11,659  9,396  351.1  11,672  9,427  293.0 עובדי דירוג

 12,071  9,703  363.0  12,142  9,773  305.6 החברה העירונית רחובות לתרבות,ספורט ונופש סיכום

23835
החברה הכלכלית חוף בת ים

 -  -  -  26,177  22,111  0.7 בעלי שכר גבוה
 39,584  33,687  0.3  46,504  40,207  1.0 בעלי תפקיד
 11,254  9,651  12.0  12,537  10,556  11.0 עובדי דירוג

 12,013  10,294  12.3  15,939  13,508  12.7 החברה הכלכלית חוף בת ים סיכום
 12,386  9,782  11,081.0  12,695  9,941  9,833.0 סיכום כולל



טבלאות נתונים - שלטון מקומי156

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50013
 12,259  10,330  1.8  10,632  8,016  2.4 עובדי דירוגמועצה דתית - אבן-יהודה

 12,259  10,330  1.8  10,632  8,016  2.4 מועצה דתית - אבן-יהודה סיכום

50021
מועצה דתית - אופקים

 19,893  16,284  1.0  20,915  17,106  1.0 בעלי תפקיד
 10,815  8,451  15.0  10,722  8,378  15.6 עובדי דירוג

 11,383  8,941  16.0  11,337  8,905  16.6 מועצה דתית - אופקים סיכום

50039
מועצה דתית אור-יהודה

 16,138  13,379  1.0  16,447  13,637  1.0 בעלי תפקיד
 11,492  8,991  9.9  11,651  9,223  9.7 עובדי דירוג

 11,919  9,395  10.9  12,098  9,635  10.7 מועצה דתית אור-יהודה סיכום

 10,893  9,135  3.0  13,005  10,768  3.1 עובדי דירוגמועצה דתית - אורנית50047
 10,893  9,135  3.0  13,005  10,768  3.1 מועצה דתית - אורנית סיכום

50055
מועצה דתית - אור עקיבא

 14,771  12,477  0.8  16,556  13,713  0.8 בעלי תפקיד
 11,166  9,015  13.9  10,588  8,746  14.8 עובדי דירוג

 11,351  9,192  14.6  10,876  8,985  15.6 מועצה דתית - אור עקיבא סיכום

50063
 8,693  7,276  3.2  10,691  8,436  3.2 עובדי דירוגמועצה דתית - אזור

 8,693  7,276  3.2  10,691  8,436  3.2 מועצה דתית - אזור סיכום

50071
מועצה דתית שדות דן )עמק לוד(

 14,285  11,762  1.0  15,877  13,044  1.0 בעלי תפקיד
 12,012  9,778  11.0  11,869  9,655  10.8 עובדי דירוג

 12,202  9,944  12.0  12,210  9,944  11.8 מועצה דתית שדות דן )עמק לוד( סיכום

50089
מועצה דתית - אילת

 22,517  17,176  2.8  22,070  16,644  2.4 בעלי תפקיד
 13,810  10,780  59.3  12,982  10,056  49.2 עובדי דירוג

 14,196  11,064  62.1  13,405  10,362  51.6 מועצה דתית - אילת סיכום

50097
מועצה דתית - אליכין

 15,522  12,936  0.8  15,404  12,736  1.0 בעלי תפקיד
 10,691  8,678  2.1  11,640  9,264  2.0 עובדי דירוג

 12,006  9,837  2.8  12,890  10,418  3.0 מועצה דתית - אליכין סיכום

שלטון מקומי - מועצות דתיות



157 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50104
 14,068  11,352  3.3  11,581  9,375  3.1 עובדי דירוגמועצה דתית - אלקנה

 14,068  11,352  3.3  11,581  9,375  3.1 מועצה דתית - אלקנה סיכום

50112
 13,110  9,684  6.1  12,288  10,210  6.2 עובדי דירוגמועצה דתית - אפרת

 13,110  9,684  6.1  12,288  10,210  6.2 מועצה דתית - אפרת סיכום

50120
מועצה דתית - אריאל

 -  -  -  24,417  19,192  1.1 בעלי תפקיד
 11,348  9,110  4.5  11,784  9,441  5.3 עובדי דירוג

 11,348  9,110  4.5  13,931  11,098  6.4 מועצה דתית - אריאל סיכום

50138
מועצה דתית - אשדוד

 23,995  18,609  2.0  25,160  19,472  2.5 בעלי שכר גבוה
 16,054  12,779  2.0  16,275  13,001  2.0 בעלי תפקיד
 13,106  10,321  83.2  13,467  10,485  79.2 עובדי דירוג

 13,423  10,567  87.2  13,883  10,813  83.7 מועצה דתית - אשדוד סיכום

50146
מועצה דתית - אשקלון

 -  -  -  22,842  18,193  2.0 בעלי שכר גבוה
 24,181  19,189  3.3  24,783  19,625  3.3 בעלי תפקיד
 12,764  10,262  59.2  13,508  10,845  54.9 עובדי דירוג

 13,367  10,734  62.5  14,437  11,571  60.2 מועצה דתית - אשקלון סיכום

50154
 10,231  8,322  2.8  10,571  8,435  2.8 עובדי דירוגמועצה דתית - באר-יעקב

 10,231  8,322  2.8  10,571  8,435  2.8 מועצה דתית - באר-יעקב סיכום

50162
מועצה דתית באר-שבע

 20,942  17,216  1.0  26,033  20,892  5.0 בעלי שכר גבוה
 22,753  18,730  5.5  29,390  24,157  5.5 בעלי תפקיד
 12,786  10,334  85.6  13,420  10,876  80.0 עובדי דירוג

 13,470  10,910  92.1  15,088  12,237  90.5 מועצה דתית באר-שבע סיכום

50170
מועצה דתית -בית-דגן

 11,138  8,528  1.0  11,727  8,963  1.0 בעלי תפקיד
 12,034  10,140  2.0  12,089  9,893  1.6 עובדי דירוג

 11,739  9,610  3.0  11,949  9,532  2.6 מועצה דתית -בית-דגן סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי158

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50188
מועצה דתית - בית-שאן

 20,414  16,851  1.0  22,950  18,939  1.0 בעלי תפקיד
 12,560  10,143  7.9  13,536  10,830  5.3 עובדי דירוג

 13,443  10,896  8.9  15,030  12,117  6.3 מועצה דתית - בית-שאן סיכום

50196
 13,659  10,979  39.0  14,692  11,750  38.6 עובדי דירוגמועצה דתית - בית-שמש

 13,659  10,979  39.0  14,692  11,750  38.6 מועצה דתית - בית-שמש סיכום

50203
מועצה דתית - בני-ברק

 20,800  16,187  2.0  21,351  16,612  2.0 בעלי תפקיד
 10,394  8,328  7.7  10,491  8,396  7.7 עובדי דירוג

 12,531  9,942  9.7  12,721  10,083  9.7 מועצה דתית - בני-ברק סיכום

50211
מועצה דתית - בנימינה וגבעת עדה

 16,692  13,822  1.0  20,608  17,007  1.0 בעלי תפקיד
 10,246  8,255  2.0  11,767  9,378  2.0 עובדי דירוג

 12,366  10,086  3.0  14,744  11,947  3.0 מועצה דתית - בנימינה וגבעת עדה סיכום

50229
מועצה דתית - בני-עייש

 14,677  6,677  0.5  -  -  - בעלי תפקיד
 10,306  8,339  2.3  10,355  8,052  2.9 עובדי דירוג

 11,087  8,042  2.8  10,355  8,052  2.9 מועצה דתית - בני-עייש סיכום

50237
מועצה דתית - בת-ים

 18,855  15,504  2.0  18,974  15,589  2.0 בעלי תפקיד
 12,211  8,976  20.4  11,698  9,310  19.0 עובדי דירוג

 12,804  9,558  22.4  12,392  9,909  21.0 מועצה דתית - בת-ים סיכום

50245
 9,039  7,040  5.2  8,977  7,117  5.3 עובדי דירוגמועצה דתית - גבעת זאב

 9,039  7,040  5.2  8,977  7,117  5.3 מועצה דתית - גבעת זאב סיכום

50253
מועצה דתית - גבעתיים

 17,190  13,340  3.0  17,017  13,254  3.0 בעלי תפקיד
 11,038  8,770  12.5  11,646  9,097  12.0 עובדי דירוג

 12,227  9,653  15.5  12,724  9,931  15.0 מועצה דתית - גבעתיים סיכום



159 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50279
מועצה דתית גבעת שמואל

 15,077  12,533  1.0  15,438  12,827  1.0 בעלי תפקיד
 12,131  9,584  5.3  11,993  9,461  5.6 עובדי דירוג

 12,602  10,056  6.3  12,514  9,971  6.6 מועצה דתית גבעת שמואל סיכום

50287
 11,013  8,928  9.6  11,544  9,117  9.7 עובדי דירוגמועצה דתית גדרה

 11,013  8,928  9.6  11,544  9,117  9.7 מועצה דתית גדרה סיכום

50295
מועצה דתית גן-יבנה

 19,876  16,569  1.0  20,370  16,918  1.0 בעלי תפקיד
 11,618  9,561  3.3  12,145  9,905  3.3 עובדי דירוג

 13,556  11,206  4.3  14,049  11,529  4.3 מועצה דתית גן-יבנה סיכום

50302
מועצה דתית גני-תקוה

 14,288  11,872  1.0  14,967  12,475  1.0 בעלי תפקיד
 12,104  9,805  3.0  9,610  7,637  3.3 עובדי דירוג

 12,646  10,318  4.0  10,853  8,759  4.3 מועצה דתית גני-תקוה סיכום

50310
מועצה דתית דימונה

 27,455  20,971  1.0  27,240  20,815  1.0 בעלי תפקיד
 11,755  9,537  12.1  12,559  10,046  12.0 עובדי דירוג

 12,953  10,409  13.1  13,685  10,872  13.0 מועצה דתית דימונה סיכום

50328
מועצה דתית הוד-השרון

 31,042  17,293  1.3  21,310  17,592  1.3 בעלי תפקיד
 12,145  9,472  13.3  11,985  9,667  13.5 עובדי דירוג

 13,824  10,167  14.6  12,803  10,362  14.8 מועצה דתית הוד-השרון סיכום

50336
מועצה דתית הרצליה

 17,778  14,235  2.0  19,968  16,013  2.0 בעלי תפקיד
 12,406  9,887  13.4  12,356  9,887  14.3 עובדי דירוג

 13,104  10,452  15.4  13,289  10,638  16.3 מועצה דתית הרצליה סיכום

50344
מועצה דתית זכרון יעקב

 22,124  18,025  1.0  23,597  19,229  1.0 בעלי תפקיד
 11,231  9,119  8.4  13,382  10,768  7.1 עובדי דירוג

 12,389  10,065  9.4  14,641  11,811  8.1 מועצה דתית זכרון יעקב סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי160

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50352
מועצה דתית חדרה

 12,022  8,896  1.0  11,891  8,786  1.0 בעלי תפקיד
 11,133  8,924  17.9  11,717  9,408  18.0 עובדי דירוג

 11,180  8,923  18.9  11,727  9,375  19.0 מועצה דתית חדרה סיכום

50360
מועצה דתית חולון

 20,579  17,025  3.0  20,304  16,802  3.0 בעלי תפקיד
 11,471  9,034  27.5  11,883  9,369  27.0 עובדי דירוג

 12,368  9,821  30.5  12,725  10,112  30.0 מועצה דתית חולון סיכום

50378
מועצה דתית חיפה

 31,759  25,821  1.2  26,513  21,515  1.3 בעלי תפקיד
 14,638  11,848  30.9  15,403  12,333  28.0 עובדי דירוג

 15,277  12,370  32.1  15,896  12,740  29.3 מועצה דתית חיפה סיכום

50386
 13,487  10,457  4.0  14,022  11,090  4.0 עובדי דירוגמועצה דתית חצור הגלילית

 13,487  10,457  4.0  14,022  11,090  4.0 מועצה דתית חצור הגלילית סיכום

50394
מועצה דתית טבריה

 22,158  12,582  0.9  -  -  - בעלי תפקיד
 11,174  8,787  24.3  11,096  8,887  26.0 עובדי דירוג

 11,570  8,924  25.2  11,096  8,887  26.0 מועצה דתית טבריה סיכום

50401
מועצה דתית טירת הכרמל

 20,461  17,119  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 11,712  9,213  14.8  12,791  9,622  15.1 עובדי דירוג

 12,266  9,714  15.8  12,791  9,622  15.1 מועצה דתית טירת הכרמל סיכום

50419
מועצה דתית יבנאל

 16,720  13,959  1.0  16,849  14,050  1.0 בעלי תפקיד
 9,208  7,167  0.9  10,523  8,041  0.7 עובדי דירוג

 13,100  10,686  1.9  14,223  11,555  1.7 מועצה דתית יבנאל סיכום

50427
 11,487  9,269  19.9  12,244  9,831  20.7 עובדי דירוגמועצה דתית יבנה

 11,487  9,269  19.9  12,244  9,831  20.7 מועצה דתית יבנה סיכום



161 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50435
מועצה דתית יהוד

 24,239  19,928  1.0  27,888  22,913  1.0 בעלי תפקיד
 11,041  9,018  9.7  11,311  9,085  9.5 עובדי דירוג

 12,270  10,034  10.7  12,892  10,405  10.5 מועצה דתית יהוד סיכום

50451
מועצה דתית יקנעם

 25,356  20,620  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 -  -  -  25,776  20,829  1.0 בעלי תפקיד
 10,457  7,944  9.6  10,215  7,988  10.4 עובדי דירוג

 11,857  9,136  10.6  11,585  9,119  11.4 מועצה דתית יקנעם סיכום

50469
מועצה דתית ירוחם

 14,852  12,480  1.0  15,227  12,834  1.0 בעלי תפקיד
 10,472  8,352  3.6  11,085  8,742  3.5 עובדי דירוג

 11,426  9,251  4.6  12,011  9,657  4.5 מועצה דתית ירוחם סיכום

50477
מועצה דתית ירושלים

 -  -  -  23,259  19,045  1.0 בעלי שכר גבוה
 27,203  21,404  3.0  25,448  20,833  3.8 בעלי תפקיד
 10,404  8,277  190.7  10,902  8,669  179.0 עובדי דירוג

 10,664  8,480  193.7  11,272  8,979  183.9 מועצה דתית ירושלים סיכום

50485
מועצה דתית כוכב יאיר-צור יגאל

 12,468  9,527  1.0  12,824  9,797  1.0 בעלי תפקיד
 8,230  6,551  1.7  8,713  6,946  1.7 עובדי דירוג

 9,829  7,674  2.7  10,219  7,990  2.7 מועצה דתית כוכב יאיר-צור יגאל סיכום

50493
מועצה דתית כפר יונה

 8,708  7,332  1.0  14,128  11,778  1.0 בעלי תפקיד
 10,744  8,670  2.8  12,138  9,673  3.0 עובדי דירוג

 10,203  8,314  3.8  12,637  10,201  4.0 מועצה דתית כפר יונה סיכום

50500
 12,501  10,123  17.0  12,480  9,952  17.0 עובדי דירוגמועצה דתית כפר-סבא

 12,501  10,123  17.0  12,480  9,952  17.0 מועצה דתית כפר-סבא סיכום

50518
 11,809  9,251  1.5  11,526  9,105  1.8 עובדי דירוגמועצה דתית כפר תבור

 11,809  9,251  1.5  11,526  9,105  1.8 מועצה דתית כפר תבור סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי162

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50526
 12,569  9,965  17.3  13,801  10,780  15.6 עובדי דירוגמועצה דתית כרמיאל

 12,569  9,965  17.3  13,801  10,780  15.6 מועצה דתית כרמיאל סיכום

50534
מועצה דתית לוד

 16,358  13,501  2.0  17,895  14,787  2.0 בעלי תפקיד
 11,622  9,277  23.1  12,114  9,586  23.6 עובדי דירוג

 11,999  9,613  25.1  12,566  9,993  25.6 מועצה דתית לוד סיכום

50542
מועצה דתית מבשרת ציון

 18,836  15,593  1.0  19,445  16,110  1.0 בעלי תפקיד
 13,110  10,539  7.8  13,267  10,706  8.3 עובדי דירוג

 13,760  11,112  8.8  13,935  11,290  9.3 מועצה דתית מבשרת ציון סיכום

50550
מועצה דתית מגדל

 11,726  10,002  0.6  11,107  9,447  0.6 בעלי תפקיד
 12,004  10,036  0.5  9,739  8,136  0.5 עובדי דירוג

 11,848  10,017  1.1  10,465  8,832  1.1 מועצה דתית מגדל סיכום

50568
מועצה דתית מגדל-העמק

 30,911  24,749  1.0  31,024  24,801  1.0 בעלי תפקיד
 9,780  7,855  12.9  10,168  8,210  13.5 עובדי דירוג

 11,301  9,071  13.9  11,609  9,357  14.5 מועצה דתית מגדל-העמק סיכום

50576
 11,319  9,155  3.0  12,289  8,683  2.9 עובדי דירוגמועצה דתית מזכרת בתיה

 11,319  9,155  3.0  12,289  8,683  2.9 מועצה דתית מזכרת בתיה סיכום

50584
 9,939  7,690  2.2  9,760  7,675  1.9 עובדי דירוגמועצה דתית מטולה

 9,939  7,690  2.2  9,760  7,675  1.9 מועצה דתית מטולה סיכום

50592
 8,223  6,764  2.8  9,014  7,004  3.4 עובדי דירוגמועצה דתית מיתר

 8,223  6,764  2.8  9,014  7,004  3.4 מועצה דתית מיתר סיכום

50617
 11,116  8,900  11.0  11,412  9,130  11.4 עובדי דירוגמועצה דתית מעלה אדומים

 11,116  8,900  11.0  11,412  9,130  11.4 מועצה דתית מעלה אדומים סיכום



163 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50625
מועצה דתית מעלות

 14,160  11,776  1.0  15,660  13,015  1.0 בעלי תפקיד
 8,226  5,914  10.6  8,277  6,563  9.6 עובדי דירוג

 8,738  6,421  11.6  8,976  7,174  10.6 מועצה דתית מעלות סיכום

50633
 12,697  10,535  1.4  13,688  10,785  1.9 עובדי דירוגמועצה דתית מצפה רמון

 12,697  10,535  1.4  13,688  10,785  1.9 מועצה דתית מצפה רמון סיכום

50641
מועצה דתית נהריה

 14,249  12,003  1.0  15,189  12,799  1.0 בעלי תפקיד
 10,424  8,088  17.1  11,092  8,717  16.4 עובדי דירוג

 10,636  8,305  18.1  11,327  8,951  17.4 מועצה דתית נהריה סיכום

50667
 10,608  8,387  11.4  11,286  8,915  11.4 עובדי דירוגמועצה דתית נס-ציונה

 10,608  8,387  11.4  11,286  8,915  11.4 מועצה דתית נס-ציונה סיכום

50675
מועצה דתית נוף הגליל

 16,688  13,940  1.0  19,811  16,246  1.0 בעלי תפקיד
 11,066  8,448  10.9  10,707  8,288  10.7 עובדי דירוג

 11,539  8,910  11.9  11,487  8,970  11.7 מועצה דתית נוף הגליל סיכום

50683
מועצה דתית נשר

 17,994  13,745  1.0  18,083  13,857  1.0 בעלי תפקיד
 11,405  9,298  7.1  12,020  9,739  7.4 עובדי דירוג

 12,218  9,847  8.1  12,739  10,227  8.4 מועצה דתית נשר סיכום

50691
 10,780  8,706  15.7  11,870  9,554  16.6 עובדי דירוגמועצה דתית נתיבות

 10,780  8,706  15.7  11,870  9,554  16.6 מועצה דתית נתיבות סיכום

50708
מועצה דתית נתניה

 12,792  10,213  3.0  14,157  11,293  3.0 בעלי תפקיד
 12,153  9,893  48.6  12,555  10,104  48.8 עובדי דירוג

 12,190  9,912  51.6  12,648  10,173  51.8 מועצה דתית נתניה סיכום

50716
מועצה דתית סביון

 12,281  10,576  0.6  12,679  10,918  0.6 בעלי תפקיד
 9,470  7,637  1.6  10,328  8,237  1.4 עובדי דירוג

 10,247  8,450  2.2  11,033  9,041  2.0 מועצה דתית סביון סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי164

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50724
מועצה דתית עכו

 34,105  24,923  2.0  33,566  24,507  2.0 בעלי תפקיד
 13,189  10,056  31.1  13,010  9,940  25.4 עובדי דירוג

 14,452  10,954  33.1  14,513  11,006  27.4 מועצה דתית עכו סיכום

50732
מועצה דתית עמנואל

 15,571  11,925  1.0  15,399  11,768  1.0 בעלי תפקיד
 11,191  8,581  2.6  11,751  9,454  2.7 עובדי דירוג

 12,418  9,518  3.6  12,750  10,088  3.7 מועצה דתית עמנואל סיכום

מועצה דתית עפולה50740
 15,196  12,583  1.0  19,846  16,294  1.0 בעלי תפקיד
 10,498  8,430  19.1  11,498  8,971  20.0 עובדי דירוג

 10,732  8,636  20.1  11,896  9,319  21.0 מועצה דתית עפולה סיכום

50758
מועצה הדתית ערד

 24,214  18,969  1.0  23,453  18,277  1.0 בעלי תפקיד
 11,638  9,507  13.1  11,599  9,567  13.9 עובדי דירוג

 12,529  10,177  14.1  12,393  10,151  14.9 מועצה הדתית ערד סיכום

50766
מועצה דתית עתלית

 12,533  9,702  1.0  12,952  9,952  1.0 בעלי תפקיד
 10,599  8,061  1.0  11,350  8,585  1.0 עובדי דירוג

 11,547  8,865  2.0  12,151  9,268  2.0 מועצה דתית עתלית סיכום

50774
מועצה דתית פרדס-חנה כרכור

 8,133  6,745  1.0  8,463  7,032  1.0 בעלי תפקיד
 11,232  8,836  8.9  12,674  8,591  8.0 עובדי דירוג

 10,925  8,629  9.9  12,207  8,418  9.0 מועצה דתית פרדס-חנה כרכור סיכום

50782
מועצה דתית פתח-תקוה

 31,084  25,612  2.0  27,692  22,606  2.9 בעלי תפקיד
 11,314  8,937  40.9  11,492  9,004  37.3 עובדי דירוג

 12,235  9,714  42.9  12,674  9,996  40.2 מועצה דתית פתח-תקוה סיכום

50790
מועצה דתית צפת

 24,001  17,578  1.9  21,765  16,561  1.9 בעלי תפקיד
 11,943  9,529  21.0  12,674  9,909  20.0 עובדי דירוג

 12,945  10,198  22.9  13,477  10,496  21.9 מועצה דתית צפת סיכום



165 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50807
מועצה דתית קדימה

 17,174  14,213  1.0  17,206  14,237  1.0 בעלי תפקיד
 10,952  8,731  3.5  10,753  8,697  4.1 עובדי דירוג

 12,350  9,963  4.5  12,029  9,792  5.1 מועצה דתית קדימה סיכום

50815
 11,403  8,876  4.8  11,122  9,135  4.6 עובדי דירוגמועצה דתית קצרין

 11,403  8,876  4.8  11,122  9,135  4.6 מועצה דתית קצרין סיכום

50823
מועצה דתית קרית-אונו

 15,941  13,135  1.0  17,473  14,413  1.0 בעלי תפקיד
 12,345  9,918  6.5  12,746  10,175  6.9 עובדי דירוג

 12,826  10,348  7.5  13,344  10,711  7.9 מועצה דתית קרית-אונו סיכום

50831
 9,909  7,829  12.8  10,631  8,285  10.9 עובדי דירוגמועצה דתית קרית ארבע

 9,909  7,829  12.8  10,631  8,285  10.9 מועצה דתית קרית ארבע סיכום

50849
מועצה דתית קרית אתא

 21,632  17,911  1.1  26,789  13,980  0.8 בעלי תפקיד
 11,696  9,285  10.8  11,912  9,486  11.2 עובדי דירוג

 12,596  10,066  11.9  12,849  9,769  11.9 מועצה דתית קרית אתא סיכום

50857
מועצה דתית קרית-ביאליק

 21,051  17,302  1.0  21,170  17,400  1.0 בעלי שכר גבוה
 19,561  16,162  1.0  21,002  17,308  1.0 בעלי תפקיד
 13,326  10,522  5.1  13,736  10,790  4.9 עובדי דירוג

 15,301  12,279  7.1  15,857  12,684  6.9 מועצה דתית קרית-ביאליק סיכום

50865
מועצה דתית קרית-גת

 17,662  13,884  3.0  19,048  15,343  3.0 בעלי תפקיד
 11,589  9,073  23.6  12,401  9,793  23.6 עובדי דירוג

 12,273  9,615  26.6  13,151  10,419  26.6 מועצה דתית קרית-גת סיכום

50873
מועצה דתית קרית טבעון

 12,010  10,294  1.0  -  -  - בעלי תפקיד
 13,435  9,432  5.0  14,954  7,049  5.5 עובדי דירוג

 13,197  9,576  6.0  14,954  7,049  5.5 מועצה דתית קרית טבעון סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי166

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

50881
מועצה דתית קרית ים

 21,868  18,130  1.0  23,976  19,890  1.0 בעלי תפקיד
 10,668  7,568  12.9  9,929  7,581  13.3 עובדי דירוג

 11,473  8,327  13.9  10,909  8,440  14.3 מועצה דתית קרית ים סיכום

50899
 8,740  7,312  5.0  9,257  7,562  4.9 עובדי דירוגמועצה דתית קריית מוצקין

 8,740  7,312  5.0  9,257  7,562  4.9 מועצה דתית קריית מוצקין סיכום

50906
 12,988  10,504  14.4  13,494  10,931  13.6 עובדי דירוגמועצה דתית קרית מלאכי

 12,988  10,504  14.4  13,494  10,931  13.6 מועצה דתית קרית מלאכי סיכום

50914
 11,496  9,156  4.7  10,747  8,409  4.7 עובדי דירוגמועצה דתית קרית עקרון

 11,496  9,156  4.7  10,747  8,409  4.7 מועצה דתית קרית עקרון סיכום

50922
 12,411  9,765  13.5  12,909  10,192  11.7 עובדי דירוגמועצה דתית קרית שמונה

 12,411  9,765  13.5  12,909  10,192  11.7 מועצה דתית קרית שמונה סיכום

50930
 10,766  8,709  6.4  10,251  8,122  6.7 עובדי דירוגמועצה דתית קרני שומרון

 10,766  8,709  6.4  10,251  8,122  6.7 מועצה דתית קרני שומרון סיכום

50948
50948

 10,448  7,993  15.9  12,008  9,473  16.3 עובדי דירוגמועצה דתית ראש העין
 10,448  7,993  15.9  12,008  9,473  16.3 מועצה דתית ראש העין סיכום

50956
מועצה דתית ראשון לציון

 17,462  14,181  3.0  18,143  14,741  3.0 בעלי תפקיד
 12,590  10,109  44.0  13,250  10,611  45.3 עובדי דירוג

 12,901  10,369  47.0  13,554  10,868  48.3 מועצה דתית ראשון לציון סיכום

50964
 11,757  9,433  31.2  12,372  9,855  32.7 עובדי דירוגמועצה דתית רחובות

 11,757  9,433  31.2  12,372  9,855  32.7 מועצה דתית רחובות סיכום

50972
מועצה דתית רכסים

 11,169  8,579  0.8  11,727  9,005  0.8 בעלי תפקיד
 9,650  7,580  4.4  9,636  7,649  4.8 עובדי דירוג

 9,874  7,727  5.2  9,920  7,833  5.6 מועצה דתית רכסים סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מועצה דתית רמלה50998
 16,623  13,752  1.0  17,321  14,313  1.0 בעלי תפקיד
 12,358  9,890  23.1  13,370  10,205  21.9 עובדי דירוג

 12,535  10,050  24.1  13,542  10,385  22.9 מועצה דתית רמלה סיכום

51003
מועצה דתית רמת-גן

 22,351  17,217  1.0  23,099  17,818  1.0 בעלי שכר גבוה
 18,708  14,411  1.0  -  -  - בעלי תפקיד
 11,670  9,109  32.4  11,951  9,424  34.0 עובדי דירוג

 12,185  9,499  34.4  12,270  9,664  35.0 מועצה דתית רמת-גן סיכום

51011
מועצה דתית רמת השרון

 33,439  15,241  1.5  26,066  21,196  1.0 בעלי תפקיד
 12,361  9,646  14.8  13,343  10,578  15.5 עובדי דירוג

 14,249  10,147  16.3  14,115  11,222  16.5 מועצה דתית רמת השרון סיכום

51029
 9,807  8,111  4.0  10,377  8,557  3.9 עובדי דירוגמועצה דתית רמת ישי

 9,807  8,111  4.0  10,377  8,557  3.9 מועצה דתית רמת ישי סיכום

51037
מועצה דתית רעננה

 28,325  21,990  1.0  29,601  22,844  1.0 בעלי תפקיד
 12,055  9,443  23.9  12,244  9,241  22.2 עובדי דירוג

 12,709  9,947  24.9  12,993  9,828  23.2 מועצה דתית רעננה סיכום

51053
מועצה דתית שדרות

 14,761  11,401  1.0  13,800  10,654  1.0 בעלי תפקיד
 11,578  9,123  12.7  12,568  9,879  12.0 עובדי דירוג

 11,810  9,290  13.7  12,663  9,939  13.0 מועצה דתית שדרות סיכום

51061
 9,174  6,121  4.6  9,573  6,592  4.8 עובדי דירוגמועצה דתית שלומי

 9,174  6,121  4.6  9,573  6,592  4.8 מועצה דתית שלומי סיכום

51079
מועצה דתית תל אביב יפו

 21,942  17,937  2.0  22,495  18,480  2.0 בעלי שכר גבוה
 22,093  17,695  4.6  23,991  19,330  4.6 בעלי תפקיד
 11,752  9,286  80.2  11,985  9,508  79.8 עובדי דירוג

 12,535  9,932  86.8  12,867  10,239  86.4 מועצה דתית תל אביב יפו סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי168

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

51087
מועצה דתית תל מונד

 15,777  13,181  1.0  16,296  13,600  1.0 בעלי תפקיד
 9,801  8,574  1.0  15,319  11,055  1.0 עובדי דירוג

 12,850  10,924  2.0  15,815  12,347  2.0 מועצה דתית תל מונד סיכום

51110
מועצה דתית אזורית עמק המעינות

)בקעת בית שאן(
 12,682  9,845  1.0  13,223  10,308  1.0 בעלי תפקיד
 11,410  9,100  14.8  11,764  9,378  14.7 עובדי דירוג
 11,491  9,147  15.8  11,857  9,437  15.7 מועצה דתית אזורית עמק המעינות )בקעת בית שאן( סיכום

51128
מועצה דתית בקעת הירדן

 22,251  17,796  4.0  22,908  18,304  4.0 בעלי תפקיד
 12,505  9,940  11.9  12,542  10,083  12.1 עובדי דירוג

 14,958  11,917  15.9  15,125  12,132  16.1 מועצה דתית בקעת הירדן סיכום

51136
מועצה דתית גוש עציון

 25,974  20,871  1.0  25,777  20,708  1.0 בעלי תפקיד
 13,662  10,750  19.6  14,108  11,274  19.8 עובדי דירוג

 14,260  11,241  20.6  14,669  11,727  20.8 מועצה דתית גוש עציון סיכום

51152
מועצה דתית גליל תחתון

 25,759  19,815  1.0  19,283  14,660  1.0 בעלי תפקיד
 10,334  8,159  7.4  10,703  8,459  7.4 עובדי דירוג

 12,179  9,553  8.4  11,727  9,199  8.4 מועצה דתית גליל תחתון סיכום

51160
מועצה דתית הר חברון

 32,716  26,940  1.0  31,821  26,195  1.0 בעלי תפקיד
 12,230  9,695  19.6  14,177  10,532  19.3 עובדי דירוג

 13,224  10,531  20.6  15,048  11,305  20.3 מועצה דתית הר חברון סיכום

מועצה דתית חבל יבנה51178
 26,347  21,643  1.0  26,642  21,886  1.0 בעלי תפקיד
 14,238  11,653  5.4  14,331  11,681  5.4 עובדי דירוג

 16,133  13,216  6.4  16,257  13,278  6.4 מועצה דתית חבל יבנה סיכום

51186
מועצה דתית כנרות

 13,701  11,391  1.0  11,666  9,671  1.0 בעלי תפקיד
 12,284  9,892  3.4  11,983  9,460  3.4 עובדי דירוג

 12,607  10,234  4.4  11,910  9,508  4.4 מועצה דתית כנרות סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

51194
מועצה דתית אזורית - עמק חפר

 26,860  20,688  1.0  27,947  21,465  1.0 בעלי תפקיד
 13,118  10,480  4.0  14,071  11,277  4.0 עובדי דירוג

 15,866  12,522  5.0  16,847  13,314  5.0 מועצה דתית אזורית - עמק חפר סיכום

51201
מועצה דתית לכיש

 15,707  13,037  1.0  16,228  13,466  1.0 בעלי תפקיד
 13,344  10,672  16.9  13,655  10,874  16.9 עובדי דירוג

 13,476  10,804  17.9  13,798  11,019  17.9 מועצה דתית לכיש סיכום

51219
 11,170  8,973  41.4  11,153  8,995  41.0 עובדי דירוגמועצה דתית מטה בנימין

 11,170  8,973  41.4  11,153  8,995  41.0 מועצה דתית מטה בנימין סיכום

51227
 12,314  10,285  26.0  12,610  10,342  28.3 עובדי דירוגמועצה דתית מרחבים

 12,314  10,285  26.0  12,610  10,342  28.3 מועצה דתית מרחבים סיכום

51235
מועצה דתית שדות נגב )עזתה(

 11,442  9,478  1.0  10,464  8,716  1.0 בעלי תפקיד
 14,053  10,566  24.3  13,651  10,902  22.9 עובדי דירוג

 13,950  10,523  25.3  13,517  10,810  23.9 מועצה דתית שדות נגב )עזתה( סיכום

51251
מועצה דתית רמת-הגולן

 25,858  20,336  1.0  26,831  20,970  1.0 בעלי תפקיד
 12,542  10,139  17.9  13,480  10,781  16.6 עובדי דירוג

 13,248  10,680  18.9  14,237  11,359  17.6 מועצה דתית רמת-הגולן סיכום

51269
מועצה דתית שומרון

 21,795  17,924  1.0  22,081  18,177  2.0 בעלי שכר גבוה
 13,588  10,325  1.0  14,154  10,933  1.0 בעלי תפקיד
 12,025  8,895  32.6  11,741  9,235  35.0 עובדי דירוג

 12,352  9,197  34.6  12,349  9,750  38.0 מועצה דתית שומרון סיכום

51277
מועצה דתית שפיר

 -  -  -  21,082  17,347  1.0 בעלי שכר גבוה
 13,327  11,041  1.0  13,668  11,325  1.0 בעלי תפקיד
 12,244  10,032  16.9  12,655  10,136  16.1 עובדי דירוג

 12,305  10,089  17.9  13,177  10,601  18.1 מועצה דתית שפיר סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

51285
 7,315  6,102  1.7  7,919  6,592  1.6 עובדי דירוגהמועצה הדתית ראש פינה

 7,315  6,102  1.7  7,919  6,592  1.6 המועצה הדתית ראש פינה סיכום

51318
מועצה דתית קדומים

 18,973  15,773  0.5  16,600  13,858  0.5 בעלי תפקיד
 10,935  9,076  1.2  10,581  8,811  1.3 עובדי דירוג

 13,258  11,011  1.7  12,271  10,228  1.8 מועצה דתית קדומים סיכום

51334
מועצה דתית קרית יערים - טלז -סטון

 25,172  21,207  0.3  23,932  20,108  0.3 בעלי תפקיד
 11,930  9,785  4.8  12,610  10,245  4.5 עובדי דירוג

 12,790  10,527  5.1  13,391  10,926  4.8 מועצה דתית קרית יערים - טלז -סטון סיכום

מועצה דתית פרדסיה51342
 10,987  8,477  0.6  11,717  9,071  0.6 בעלי תפקיד
 11,096  9,556  0.6  12,663  10,871  0.5 עובדי דירוג

 11,041  9,012  1.2  12,152  9,898  1.1 מועצה דתית פרדסיה סיכום

51350
מועצה דתית אלפי מנשה

 13,410  11,191  0.8  15,057  12,583  0.8 בעלי תפקיד
 12,348  9,909  2.3  12,182  9,784  2.4 עובדי דירוג

 12,618  10,235  3.1  12,897  10,480  3.2 מועצה דתית אלפי מנשה סיכום

51368
 10,098  7,930  6.0  10,338  8,165  5.8 עובדי דירוגמועצה דתית כפר פינס

 10,098  7,930  6.0  10,338  8,165  5.8 מועצה דתית כפר פינס סיכום

51376
מועצה דתית מרום הגליל

 25,834  21,275  2.0  25,221  20,764  1.8 בעלי שכר גבוה
 20,860  17,311  1.0  20,702  17,184  1.0 בעלי תפקיד
 12,311  10,053  24.6  12,647  10,325  25.1 עובדי דירוג

 13,599  11,128  27.6  13,728  11,228  27.8 מועצה דתית מרום הגליל סיכום

51384
מועצה דתית מעלה יוסף

 15,080  12,738  1.0  15,547  13,129  1.0 בעלי תפקיד
 9,715  8,305  2.5  9,029  7,764  3.3 עובדי דירוג

 11,257  9,579  3.5  10,555  9,020  4.3 מועצה דתית מעלה יוסף סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

51392
מועצה דתית חבל מודיעין

 20,920  17,327  1.0  20,821  17,243  1.0 בעלי שכר גבוה
 14,074  11,449  14.7  14,281  11,556  14.5 עובדי דירוג

 14,510  11,824  15.7  14,703  11,923  15.5 מועצה דתית חבל מודיעין סיכום

51409
המועצה הדתית כפר שמריהו

 -  -  -  9,183  7,441  0.5 בעלי תפקיד
 15,994  13,338  1.1  21,565  18,196  0.6 עובדי דירוג

 15,994  13,338  1.1  15,832  13,217  1.1 המועצה הדתית כפר שמריהו סיכום

51417
המועצה הדתית עמק יזרעאל

 16,690  12,825  1.3  17,426  13,243  1.0 בעלי תפקיד
 11,972  10,042  9.4  12,509  10,511  10.4 עובדי דירוג

 12,528  10,370  10.6  12,939  10,750  11.4 המועצה הדתית עמק יזרעאל סיכום

51425
מועצה דתית ביתר עילית

 15,054  11,862  1.1  16,522  13,022  1.0 בעלי תפקיד
 10,540  8,372  2.6  9,877  7,906  3.0 עובדי דירוג

 11,854  9,388  3.7  11,543  9,188  4.0 מועצה דתית ביתר עילית סיכום
 12,396  9,837  2,138.7  12,836  10,188  2,101.3 סיכום כללי
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שלטון מקומי - רשויות מקומיות
 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף

משרות 
 ברוטו ממוצע 

לחודש 
 עלות 

העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10017
מועצה מקומית אבו-גוש

 24,167  18,163  11.8  26,349  19,791  8.2 בעלי תפקיד
 12,654  9,615  137.9  13,376  10,098  135.2 עובדי דירוג

 13,563  10,289  149.7  14,115  10,650  143.4 מועצה מקומית אבו-גוש סיכום

10025
מועצה מקומית אבו-סנאן

 39,356  29,409  2.3  36,655  27,502  1.1 בעלי שכר גבוה
 30,092  24,364  12.8  30,472  24,687  12.8 בעלי תפקיד
 12,456  9,736  212.0  12,766  9,926  206.3 עובדי דירוג

 13,719  10,757  227.1  13,910  10,868  220.1 מועצה מקומית אבו-סנאן סיכום

10033
מועצה מקומית אבן יהודה

 36,875  29,125  7.5  37,571  29,772  7.0 בעלי תפקיד
 10,861  8,387  122.5  11,591  8,953  118.1 עובדי דירוג

 12,362  9,584  130.0  13,045  10,118  125.1 מועצה מקומית אבן יהודה סיכום

10041
עיריית אום אל פחם

 43,049  31,788  4.0  45,820  33,839  4.0 בעלי שכר גבוה
 40,437  32,311  11.3  38,256  30,370  13.8 בעלי תפקיד
 13,539  10,344  967.2  13,786  10,547  950.8 עובדי דירוג

 13,967  10,683  982.4  14,266  10,925  968.6 עיריית אום אל פחם סיכום

10059
עיריית אופקים

 32,852  25,160  21.6  33,498  24,886  23.7 בעלי תפקיד
 12,303  9,533  355.9  12,283  9,505  360.6 עובדי דירוג

 13,481  10,429  377.5  13,591  10,454  384.3 עיריית אופקים סיכום

10067
עיריית אור יהודה

 43,650  33,071  1.2  43,776  32,842  1.2 בעלי שכר גבוה
 42,118  31,456  14.5  39,936  30,213  15.4 בעלי תפקיד
 12,851  9,876  579.9  13,133  10,088  616.8 עובדי דירוג

 13,626  10,448  595.6  13,843  10,621  633.5 עיריית אור יהודה סיכום

10075
מועצה מקומית אור עקיבא

 47,198  36,624  1.0  47,874  37,081  1.0 בעלי שכר גבוה
 37,896  29,313  9.9  40,469  29,525  10.3 בעלי תפקיד
 11,951  9,215  375.7  12,398  9,503  373.8 עובדי דירוג

 12,704  9,799  386.6  13,238  10,107  385.1 מועצה מקומית אור עקיבא סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10083
מועצה מקומית אורנית

 29,807  22,079  5.8  24,192  18,505  11.0 בעלי תפקיד
 10,542  8,168  104.6  10,956  8,439  103.7 עובדי דירוג

 11,547  8,894  110.3  12,229  9,407  114.7 מועצה מקומית אורנית סיכום

10091
מועצה מקומית אזור

 25,213  19,573  19.3  26,033  20,110  19.3 בעלי תפקיד
 12,032  9,092  160.1  12,156  9,353  168.2 עובדי דירוג

 13,451  10,220  179.5  13,584  10,459  187.5 מועצה מקומית אזור סיכום

10108
מועצה מקומית איכסאל

 40,463  29,782  1.0  43,767  32,406  1.9 בעלי שכר גבוה
 44,049  35,522  6.0  45,242  36,449  6.0 בעלי תפקיד
 13,670  10,442  227.8  13,711  10,468  237.7 עובדי דירוג

 14,560  11,166  234.8  14,716  11,274  245.6 מועצה מקומית איכסאל סיכום

10116
עיריית אילת

 38,344  28,669  7.0  45,362  34,577  4.0 בעלי שכר גבוה
 38,812  30,085  40.3  37,830  29,290  41.3 בעלי תפקיד
 16,394  12,494  864.6  16,349  12,445  859.9 עובדי דירוג

 17,553  13,395  911.9  17,458  13,312  905.2 עיריית אילת סיכום

10124
מועצה מקומית אעבלין

 43,025  32,722  5.7  44,390  34,118  5.7 בעלי תפקיד
 11,559  8,888  198.2  12,069  9,297  182.4 עובדי דירוג

 12,440  9,555  203.9  13,050  10,051  188.1 מועצה מקומית אעבלין סיכום

10132
מועצה מקומית אל עג'ר

 68,653  33,084  1.8  28,110  21,394  2.7 בעלי תפקיד
 13,642  10,340  32.9  12,920  10,210  32.0 עובדי דירוג

 16,545  11,541  34.7  14,091  11,072  34.6 מועצה מקומית אל עג'ר סיכום

10140
עיריית אל - טירה

 37,583  28,737  9.3  39,206  30,010  9.8 בעלי תפקיד
 10,888  8,719  287.5  11,277  9,003  281.1 עובדי דירוג

 11,720  9,343  296.7  12,214  9,708  290.8 עיריית אל - טירה סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10158
מועצה אזורית אלונה

 41,434  31,308  1.3  41,816  31,539  1.3 בעלי תפקיד
 10,890  8,768  38.4  11,865  9,139  33.8 עובדי דירוג

 11,853  9,478  39.7  12,933  9,938  35.1 מועצה אזורית אלונה סיכום

10166
מועצה מקומית אליכין

 30,448  23,516  2.7  34,076  25,889  2.8 בעלי תפקיד
 12,106  9,686  37.9  13,311  10,273  36.5 עובדי דירוג

 13,334  10,612  40.6  14,769  11,370  39.3 מועצה מקומית אליכין סיכום

10174
מועצה מקומית אלפי מנשה

 23,383  17,864  13.4  22,010  16,648  15.8 בעלי תפקיד
 10,803  8,389  72.5  10,423  8,037  76.9 עובדי דירוג

 12,761  9,864  85.9  12,393  9,501  92.7 מועצה מקומית אלפי מנשה סיכום

10182
מועצה מקומית אלקנה

 28,641  21,682  7.5  31,677  24,155  5.7 בעלי תפקיד
 11,995  9,249  48.4  12,348  9,443  53.3 עובדי דירוג

 14,219  10,911  55.8  14,209  10,860  59.0 מועצה מקומית אלקנה סיכום

10207
מועצה מקומית אפרת

 31,858  24,750  10.6  37,453  28,665  9.6 בעלי תפקיד
 11,681  9,169  166.2  12,330  9,613  174.3 עובדי דירוג

 12,886  10,100  176.7  13,639  10,605  183.9 מועצה מקומית אפרת סיכום

10215
עיריית אריאל

 34,108  26,168  10.3  37,139  27,658  11.0 בעלי תפקיד
 11,757  9,159  267.7  11,915  9,278  269.0 עובדי דירוג

 12,588  9,791  278.0  12,907  10,001  280.0 עיריית אריאל סיכום

10223
עיריית אשדוד

 40,047  31,707  26.6  41,980  32,390  18.2 בעלי שכר גבוה
 43,906  34,003  42.8  43,052  33,154  45.9 בעלי תפקיד
 14,024  10,821  2,922.3  14,030  10,795  2,894.2 עובדי דירוג

 14,683  11,339  2,991.7  14,652  11,275  2,958.3 עיריית אשדוד סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10231
מועצה אזורית אשכול

 38,544  29,476  4.1  38,576  29,459  4.1 בעלי שכר גבוה
 27,492  20,488  20.7  28,202  21,108  21.9 בעלי תפקיד
 12,984  9,793  375.3  13,608  9,870  378.1 עובדי דירוג

 13,993  10,546  400.0  14,654  10,679  404.1 מועצה אזורית אשכול סיכום

10249
עיריית אשקלון

 27,116  20,728  115.1  27,456  20,295  111.5 בעלי תפקיד
 12,561  9,789  1,460.1  13,301  10,021  1,444.6 עובדי דירוג

 13,624  10,588  1,575.2  14,315  10,757  1,556.1 עיריית אשקלון סיכום

מועצה מקומית באקה אלגרבייה10257
 39,644  29,504  1.0  41,230  30,474  2.0 בעלי שכר גבוה

 29,089  22,336  20.0  29,336  22,302  21.0 בעלי תפקיד
 12,482  9,618  496.1  12,343  9,473  496.8 עובדי דירוג

 13,177  10,149  517.1  13,141  10,072  519.8 מועצה מקומית באקה אלגרבייה סיכום

10265
מועצה מקומית באר יעקב

 32,609  24,759  8.1  33,265  24,581  7.9 בעלי תפקיד
 10,676  8,213  436.5  11,047  8,450  451.8 עובדי דירוג

 11,076  8,515  444.7  11,430  8,728  459.7 מועצה מקומית באר יעקב סיכום

10273
עיריית באר שבע

 46,070  34,812  6.0  46,219  34,366  10.0 בעלי שכר גבוה
 31,060  23,918  114.3  31,687  24,433  112.4 בעלי תפקיד
 13,840  10,660  3,106.3  13,929  10,689  3,146.1 עובדי דירוג

 14,511  11,175  3,226.6  14,638  11,234  3,268.5 עיריית באר שבע סיכום

10281
מועצה אזורית באר טוביה

 36,835  27,415  2.2  -  -  - בעלי שכר גבוה
 29,204  23,036  17.7  30,035  23,793  15.5 בעלי תפקיד
 15,725  11,840  355.4  15,907  12,167  334.6 עובדי דירוג

 16,484  12,459  375.3  16,531  12,681  350.0 מועצה אזורית באר טוביה סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מועצה מקומית בועיינה-נוג'יידאת10299
 30,694  22,530  7.8  35,690  26,391  2.5 בעלי שכר גבוה

 28,809  22,847  8.5  35,674  28,039  4.7 בעלי תפקיד
 13,662  10,339  163.2  14,624  11,053  179.4 עובדי דירוג

 15,111  11,455  179.4  15,435  11,686  186.6 מועצה מקומית בועיינה-נוג'יידאת סיכום

10306
מועצה מקומית בוקעאתא

 28,393  21,863  5.7  32,696  24,505  3.8 בעלי תפקיד
 9,713  7,717  95.6  10,563  8,205  84.3 עובדי דירוג

 10,761  8,511  101.3  11,517  8,908  88.1 מועצה מקומית בוקעאתא סיכום

10314
מועצה מקומית בענה

 36,404  26,821  4.0  26,735  21,789  1.0 בעלי שכר גבוה
 38,315  29,597  4.0  33,468  26,115  4.2 בעלי תפקיד
 12,789  9,850  87.3  12,758  9,887  78.9 עובדי דירוג

 14,852  11,391  95.3  13,952  10,834  84.0 מועצה מקומית בענה סיכום

מועצה מקומית ביר אל מכסור10322
 33,752  24,947  4.0  45,560  33,770  0.7 בעלי שכר גבוה

 28,500  22,121  8.5  27,184  21,264  7.8 בעלי תפקיד
 14,308  10,927  133.4  14,463  11,044  121.4 עובדי דירוג

 15,673  11,967  146.0  15,390  11,777  129.9 מועצה מקומית ביר אל מכסור סיכום

10330
מועצה מקומית בית אריה

 27,139  20,547  8.2  29,777  22,521  6.6 בעלי תפקיד
 11,615  8,957  62.2  11,803  9,045  57.9 עובדי דירוג

 13,420  10,304  70.4  13,632  10,417  64.5 מועצה מקומית בית אריה סיכום

10348
מועצה מקומית בית דגן

 22,771  17,352  5.7  22,834  17,256  6.5 בעלי תפקיד
 9,642  7,625  77.4  9,539  7,541  87.0 עובדי דירוג

 10,546  8,295  83.1  10,457  8,211  93.4 מועצה מקומית בית דגן סיכום

10356
עיריית בית שאן

 32,130  24,407  12.6  30,301  23,139  12.5 בעלי תפקיד
 12,039  9,379  244.3  12,304  9,548  250.6 עובדי דירוג

 13,024  10,116  256.9  13,161  10,196  263.1 עיריית בית שאן סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10364
מועצה מקומית בית ג'אן

 27,731  21,794  1.2  33,227  24,646  4.0 בעלי שכר גבוה
 35,751  27,216  9.0  32,321  25,782  6.7 בעלי תפקיד
 13,401  10,493  217.0  13,661  10,653  221.9 עובדי דירוג

 14,358  11,212  227.2  14,539  11,333  232.7 מועצה מקומית בית ג'אן סיכום

עיריית בית שמש10372
 34,690  26,358  45.5  35,585  26,523  50.2 בעלי תפקיד
 11,464  8,937  1,037.3  11,666  9,033  1,131.5 עובדי דירוג

 12,440  9,668  1,082.8  12,683  9,777  1,181.7 עיריית בית שמש סיכום

10380
עיריית ביתר עלית

 39,756  29,289  14.9  39,010  29,583  14.7 בעלי תפקיד
 12,987  10,007  145.6  14,026  10,835  155.9 עובדי דירוג

 15,479  11,802  160.6  16,179  12,450  170.6 עיריית ביתר עלית סיכום

10398
מועצה מקומית בני עי"ש

 24,791  18,629  7.0  27,486  20,464  7.3 בעלי תפקיד
 11,671  8,805  72.3  11,535  8,599  66.5 עובדי דירוג

 12,829  9,672  79.3  13,104  9,766  73.7 מועצה מקומית בני עי"ש סיכום

מועצה אזורית בני שמעון10405
 33,990  26,001  12.9  40,354  27,917  13.2 בעלי תפקיד
 14,972  11,583  115.0  14,977  11,462  122.7 עובדי דירוג

 16,885  13,033  127.9  17,447  13,063  136.0 מועצה אזורית בני שמעון סיכום

עיריית בני ברק10413
 39,997  32,065  2.8  40,687  32,294  2.8 בעלי שכר גבוה

 35,951  28,067  46.5  35,972  28,327  47.8 בעלי תפקיד
 13,733  10,781  2,838.7  14,362  11,252  2,902.1 עובדי דירוג

 14,116  11,080  2,888.0  14,737  11,548  2,952.7 עיריית בני ברק סיכום

10421
מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה

 27,024  20,758  16.9  28,940  21,673  15.8 בעלי תפקיד
 12,213  9,321  144.7  12,626  9,610  147.4 עובדי דירוג

 13,763  10,518  161.7  14,204  10,777  163.2 מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10439
מועצה מקומית בסמת טבעון

 27,012  22,316  0.8  26,924  22,181  0.8 בעלי שכר גבוה
 32,306  25,115  5.0  31,818  25,129  5.0 בעלי תפקיד
 10,514  8,227  80.8  10,319  8,083  80.6 עובדי דירוג

 11,917  9,326  86.5  11,709  9,192  86.3 מועצה מקומית בסמת טבעון סיכום

10447
מועצה אזורית עמק המעיינות )בקעת בית שאן(

 26,575  20,366  25.5  26,899  20,720  25.0 בעלי תפקיד
 14,158  10,886  215.5  13,466  10,263  220.6 עובדי דירוג

 15,470  11,887  240.9  14,830  11,326  245.6 מועצה אזורית עמק המעיינות )בקעת בית שאן( סיכום

10455
מועצה אזורית ברנר

 -  -  -  29,835  21,933  14.2 בעלי שכר גבוה
 30,538  23,177  8.9  30,082  22,753  7.6 בעלי תפקיד
 16,895  12,444  202.5  16,357  12,095  185.4 עובדי דירוג

 17,467  12,895  211.4  17,782  13,159  207.2 מועצה אזורית ברנר סיכום

10463
עיריית בת ים

 44,796  35,742  9.0  43,201  34,526  9.7 בעלי שכר גבוה
 34,076  26,371  56.3  34,188  25,890  65.3 בעלי תפקיד
 13,831  10,787  1,702.9  13,843  10,769  1,693.0 עובדי דירוג

 14,633  11,410  1,768.2  14,755  11,458  1,768.0 עיריית בת ים סיכום

10471
מועצה מקומית ג'דיידה-מכר

 55,793  41,246  1.0  53,272  39,367  1.0 בעלי שכר גבוה
 37,332  28,466  5.5  43,276  32,574  4.6 בעלי תפקיד
 13,139  10,378  278.4  13,821  10,813  276.8 עובדי דירוג

 13,756  10,836  284.9  14,438  11,267  282.3 מועצה מקומית ג'דיידה-מכר סיכום

10489
מועצה מקומית ג'וליס

 23,131  18,694  7.8  32,676  19,193  5.3 בעלי תפקיד
 12,986  10,174  75.6  11,752  9,413  74.1 עובדי דירוג

 13,930  10,966  83.3  13,136  10,060  79.4 מועצה מקומית ג'וליס סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 
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 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10497
מועצה מקומית ג'יסר א זרקא

 32,496  23,940  1.2  -  -  - בעלי שכר גבוה
 42,551  27,792  4.8  31,800  24,036  5.0 בעלי תפקיד
 12,514  9,540  218.9  13,403  10,200  219.9 עובדי דירוג

 13,266  10,009  225.0  13,812  10,508  224.9 מועצה מקומית ג'יסר א זרקא סיכום

מועצה מקומית ג'לג'וליה10504
 27,181  20,171  5.2  -  -  - בעלי שכר גבוה

 23,790  18,711  4.0  31,753  24,733  2.6 בעלי תפקיד
 11,901  9,140  193.7  12,215  9,425  194.8 עובדי דירוג

 12,530  9,613  202.9  12,473  9,627  197.4 מועצה מקומית ג'לג'וליה סיכום

10512
מועצה מקומית ג'ת

 35,012  28,570  3.4  35,348  28,949  4.4 בעלי שכר גבוה
 31,007  24,597  8.2  32,964  25,863  7.0 בעלי תפקיד
 13,320  10,448  249.1  13,955  10,726  242.2 עובדי דירוג

 14,159  11,129  260.7  14,852  11,461  253.6 מועצה מקומית ג'ת סיכום

10520
מועצה מקומית גבעת זאב

 29,388  23,241  14.6  31,461  25,362  14.8 בעלי תפקיד
 12,022  9,424  195.2  12,683  9,964  193.2 עובדי דירוג

 13,227  10,382  209.8  14,020  11,060  208.0 מועצה מקומית גבעת זאב סיכום

10546
עיריית גבעת שמואל

 30,967  23,855  23.7  32,221  24,795  21.5 בעלי תפקיד
 11,261  8,762  274.8  11,438  8,862  289.4 עובדי דירוג

 12,823  9,958  298.5  12,878  9,966  310.9 עיריית גבעת שמואל סיכום

10554
עיריית גבעתיים

 39,617  29,998  26.8  38,928  30,103  27.1 בעלי תפקיד
 12,830  10,015  747.2  13,320  10,387  752.2 עובדי דירוג

 13,758  10,707  774.0  14,210  11,072  779.2 עיריית גבעתיים סיכום

עיריית גדרה10562
 36,646  28,765  9.0  37,501  29,300  9.3 בעלי תפקיד
 11,583  8,915  278.6  12,021  9,249  290.4 עובדי דירוג

 12,367  9,536  287.6  12,808  9,867  299.7 עיריית גדרה סיכום
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 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 
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10570
מועצה אזורית גדרות

 28,992  22,224  8.7  28,662  22,157  8.8 בעלי תפקיד
 12,470  9,647  56.4  12,636  9,612  53.2 עובדי דירוג

 14,689  11,335  65.1  14,900  11,384  62.0 מועצה אזורית גדרות סיכום

10588
מועצה אזורית גולן

 31,121  22,807  20.5  29,137  22,229  19.1 בעלי תפקיד
 11,922  9,248  248.5  12,419  9,590  258.6 עובדי דירוג

 13,385  10,280  269.0  13,567  10,459  277.7 מועצה אזורית גולן סיכום

10596
מועצה אזורית גוש חלב

 26,952  20,888  6.3  32,689  24,868  4.0 בעלי תפקיד
 10,978  8,729  40.2  11,403  9,035  39.6 עובדי דירוג

 13,151  10,383  46.5  13,357  10,488  43.6 מועצה אזורית גוש חלב סיכום

10603
מועצה אזורית גוש עציון

 38,325  26,254  12.8  34,221  26,191  13.4 בעלי תפקיד
 11,933  9,248  260.6  12,403  9,546  269.8 עובדי דירוג

 13,169  10,044  273.3  13,435  10,334  283.2 מועצה אזורית גוש עציון סיכום

10611
מועצה אזורית גזר

 35,876  26,718  12.9  35,474  26,999  13.0 בעלי תפקיד
 12,502  9,738  287.5  12,572  9,770  298.6 עובדי דירוג

 13,508  10,468  300.4  13,526  10,487  311.5 מועצה אזורית גזר סיכום

מועצה מקומית גן יבנה10629
 37,802  29,061  10.2  38,872  29,719  9.5 בעלי תפקיד
 11,315  8,769  267.3  11,683  8,966  264.6 עובדי דירוג

 12,286  9,513  277.4  12,625  9,686  274.1 מועצה מקומית גן יבנה סיכום

10637
מועצה אזורית גן רוה

 32,059  24,636  5.3  31,867  24,118  5.2 בעלי תפקיד
 13,264  10,188  88.8  13,036  10,096  78.1 עובדי דירוג

 14,314  10,995  94.0  14,205  10,967  83.2 מועצה אזורית גן רוה סיכום

10645
מועצה מקומית גני תקוה

 31,354  23,276  3.4  -  -  - בעלי שכר גבוה
 28,623  21,699  21.1  26,895  20,517  31.8 בעלי תפקיד
 12,851  9,919  305.8  13,121  10,031  319.3 עובדי דירוג

 14,047  10,808  330.3  14,369  10,981  351.1 מועצה מקומית גני תקוה סיכום



181 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

עיריית דאלית אל-כרמל10653
 33,170  25,837  9.3  34,556  26,989  8.5 בעלי תפקיד
 11,118  8,634  225.7  11,523  8,924  232.5 עובדי דירוג

 11,990  9,315  235.0  12,334  9,559  241.0 עיריית דאלית אל-כרמל סיכום

מועצה מקומית דבורייה10661
 26,758  21,399  6.6  30,026  21,550  7.4 בעלי תפקיד
 11,225  8,856  129.8  11,631  9,155  115.1 עובדי דירוג

 11,975  9,462  136.4  12,745  9,905  122.5 מועצה מקומית דבורייה סיכום

10679
מועצה מקומית דיר חנא

 28,479  21,518  5.3  29,326  21,805  4.3 בעלי שכר גבוה
 34,058  26,219  7.0  33,359  25,679  7.4 בעלי תפקיד
 12,941  9,966  167.4  13,247  10,205  175.2 עובדי דירוג

 14,221  10,939  179.6  14,414  11,085  186.9 מועצה מקומית דיר חנא סיכום

10687
עיריית דימונה

 50,382  38,055  2.8  -  -  - בעלי שכר גבוה
 38,620  25,738  15.4  40,969  29,493  15.0 בעלי תפקיד
 13,894  10,460  390.7  13,930  10,631  389.6 עובדי דירוג

 15,072  11,222  408.9  14,933  11,330  404.6 עיריית דימונה סיכום

10695
מועצה מקומית דיר אל אסד

 28,810  23,242  1.1  26,304  20,570  3.9 בעלי שכר גבוה
 37,479  29,332  6.7  37,242  29,278  5.8 בעלי תפקיד
 12,951  10,023  206.0  13,149  10,194  208.2 עובדי דירוג

 13,804  10,698  213.8  14,031  10,892  217.9 מועצה מקומית דיר אל אסד סיכום

10702
מועצה אזורית דרום השרון

 42,899  31,643  2.0  44,174  32,574  2.0 בעלי שכר גבוה
 31,610  23,575  29.7  31,189  23,422  31.6 בעלי תפקיד
 14,676  11,085  436.3  14,694  11,038  451.4 עובדי דירוג

 15,871  11,965  468.0  15,890  11,934  485.0 מועצה אזורית דרום השרון סיכום

10710
מועצה אזורית הגלבוע

 34,352  25,869  14.4  31,876  23,676  11.6 בעלי תפקיד
 11,510  8,824  354.0  11,670  8,965  336.9 עובדי דירוג

 12,404  9,491  368.4  12,342  9,455  348.5 מועצה אזורית הגלבוע סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי182

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10728
מועצה אזורית הגליל העליון

 36,269  27,046  4.2  35,502  26,462  5.4 בעלי שכר גבוה
 29,785  22,048  19.4  30,272  22,238  17.8 בעלי תפקיד
 16,454  12,275  207.6  15,030  11,370  235.6 עובדי דירוג

 17,932  13,363  231.2  16,508  12,435  258.9 מועצה אזורית הגליל העליון סיכום

10736
מועצה אזורית הגליל התחתון

 36,310  26,444  15.9  37,360  29,603  10.5 בעלי תפקיד
 12,572  9,717  164.5  12,682  9,746  175.7 עובדי דירוג

 14,666  11,193  180.5  14,074  10,866  186.2 מועצה אזורית הגליל התחתון סיכום

10744
עיריית הוד השרון

 46,599  34,783  1.0  39,635  29,800  3.2 בעלי שכר גבוה
 33,960  25,562  45.8  35,053  25,805  46.2 בעלי תפקיד
 13,386  10,353  1,154.5  13,531  10,401  1,232.1 עובדי דירוג

 14,198  10,953  1,201.3  14,373  11,005  1,281.5 עיריית הוד השרון סיכום

10752
מועצה אזורית ערבה תיכונה

 -  -  -  33,563  22,837  1.0 בעלי שכר גבוה
 23,270  17,150  6.0  26,143  19,416  4.9 בעלי תפקיד
 13,199  10,150  58.7  13,279  10,249  51.0 עובדי דירוג

 14,136  10,801  64.7  14,738  11,256  56.9 מועצה אזורית ערבה תיכונה סיכום

10760
מועצה מקומית הר חברון

 32,623  26,151  3.0  36,622  29,273  2.0 בעלי שכר גבוה
 33,176  25,793  10.4  34,056  26,254  8.8 בעלי תפקיד
 12,492  9,700  177.4  12,935  9,941  171.7 עובדי דירוג

 13,935  10,835  190.7  14,213  10,939  182.5 מועצה מקומית הר חברון סיכום

10778
עיריית הרצליה

 43,823  33,403  16.6  44,547  34,924  15.0 בעלי שכר גבוה
 49,021  34,687  16.6  45,274  34,215  17.2 בעלי תפקיד
 14,660  11,182  1,865.4  14,866  11,263  1,931.6 עובדי דירוג

 15,216  11,582  1,898.6  15,359  11,645  1,963.8 עיריית הרצליה סיכום



183 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10786
מועצה אזורית זבולון

 33,156  24,787  3.7  40,885  30,440  1.2 בעלי שכר גבוה
 35,577  25,914  11.5  34,393  25,608  14.0 בעלי תפקיד
 14,613  11,175  285.6  14,715  11,172  293.8 עובדי דירוג

 15,640  11,905  300.8  15,709  11,901  309.0 מועצה אזורית זבולון סיכום

10794
עיריית זכרון יעקב

 37,406  31,331  0.5  -  -  - בעלי שכר גבוה
 27,630  21,136  28.5  27,732  21,160  27.5 בעלי תפקיד
 13,739  10,340  370.3  14,014  10,465  377.5 עובדי דירוג

 14,761  11,138  399.3  14,945  11,191  404.9 עיריית זכרון יעקב סיכום

10801
מועצה מקומית זמר

 31,748  24,402  9.5  34,747  26,317  9.7 בעלי תפקיד
 11,181  8,867  75.0  11,655  9,185  79.9 עובדי דירוג

 13,494  10,614  84.5  14,159  11,043  89.7 מועצה מקומית זמר סיכום

10819
מועצה אזורית חבל אילות

 29,002  22,137  8.6  30,546  22,745  5.8 בעלי שכר גבוה
 29,286  20,195  19.0  25,832  19,382  21.0 בעלי תפקיד
 15,253  11,602  153.0  15,484  11,539  156.5 עובדי דירוג

 17,383  13,007  180.6  17,147  12,792  183.3 מועצה אזורית חבל אילות סיכום

10827
מועצה אזורית חבל יבנה

 31,733  23,735  5.5  32,525  24,185  5.3 בעלי שכר גבוה
 29,643  22,029  3.0  34,958  26,129  2.1 בעלי תפקיד
 14,466  10,926  109.2  14,886  11,269  112.4 עובדי דירוג

 15,653  11,802  117.7  16,013  12,097  119.7 מועצה אזורית חבל יבנה סיכום

10835
עיריית חדרה

 46,298  38,212  1.0  41,422  31,778  2.0 בעלי שכר גבוה

 23,073  17,132  145.7  23,195  17,885  134.8 בעלי תפקיד
 12,297  9,399  1,259.4  12,493  9,466  1,268.1 עובדי דירוג

 13,438  10,220  1,406.1  13,561  10,306  1,404.9 עיריית חדרה סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי184

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

10843
עיריית חולון

 40,661  30,492  10.5  41,613  31,326  11.6 בעלי שכר גבוה

 29,921  21,863  130.5  27,949  21,200  138.9 בעלי תפקיד
 16,059  12,153  1,452.7  16,304  12,335  1,458.4 עובדי דירוג

 17,356  13,068  1,593.7  17,492  13,238  1,609.0 עיריית חולון סיכום

10851
מועצה אזורית חוף אשקלון

 32,440  24,333  10.6  29,786  21,949  10.9 בעלי תפקיד
 13,548  10,301  268.1  12,724  9,705  209.3 עובדי דירוג

 14,265  10,834  278.7  13,569  10,312  220.2 מועצה אזורית חוף אשקלון סיכום

10869
מועצה אזורית חוף הכרמל

 31,142  24,171  25.2  31,552  24,368  26.9 בעלי תפקיד
 14,009  10,687  176.6  13,898  10,682  200.6 עובדי דירוג

 16,150  12,372  201.9  15,987  12,302  227.5 מועצה אזורית חוף הכרמל סיכום

מועצה אזורית חוף השרון10877
 32,232  23,959  13.5  32,593  22,802  16.6 בעלי תפקיד
 13,486  10,138  117.0  13,279  10,012  120.1 עובדי דירוג

 15,426  11,568  130.5  15,627  11,567  136.7 מועצה אזורית חוף השרון סיכום

10893
מועצה מקומית חורפיש

 29,306  21,266  11.9  29,227  21,297  10.9 בעלי שכר גבוה
 31,176  24,011  4.9  33,099  25,521  3.8 בעלי תפקיד
 13,132  10,270  127.8  13,849  10,748  122.8 עובדי דירוג

 15,076  11,642  144.6  15,592  11,986  137.4 מועצה מקומית חורפיש סיכום

10900
עיריית חיפה

 48,697  37,827  34.4  47,261  36,762  37.0 בעלי שכר גבוה
 38,196  29,697  98.4  37,469  28,681  115.2 בעלי תפקיד
 14,497  11,223  4,774.4  14,774  11,413  4,686.1 עובדי דירוג

 15,211  11,779  4,907.1  15,563  12,018  4,838.3 עיריית חיפה סיכום

מועצה מקומית חצור הגלילית10918
 23,894  17,338  20.1  21,988  17,483  16.6 בעלי תפקיד
 10,349  8,170  103.4  10,890  8,562  100.3 עובדי דירוג

 12,553  9,661  123.5  12,467  9,830  116.9 מועצה מקומית חצור הגלילית סיכום



185 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

עיריית טבריה10934
 46,607  30,438  14.1  41,032  29,477  12.1 בעלי תפקיד
 12,216  9,615  559.9  12,429  9,731  543.4 עובדי דירוג

 13,060  10,126  574.0  13,052  10,162  555.5 עיריית טבריה סיכום

מועצה מקומית טובא זנגריה10942
 30,659  25,292  1.0  31,047  25,736  1.0 בעלי שכר גבוה

 30,186  24,483  6.1  33,519  26,960  5.9 בעלי תפקיד
 11,241  8,954  90.8  11,948  9,440  89.5 עובדי דירוג

 12,615  10,086  97.9  13,475  10,688  96.5 מועצה מקומית טובא זנגריה סיכום

10950
מועצה מקומית טורעאן

 44,659  34,314  5.0  32,101  25,010  11.0 בעלי תפקיד
 10,825  8,610  128.3  10,604  8,432  127.4 עובדי דירוג

 12,095  9,575  133.3  12,312  9,750  138.4 מועצה מקומית טורעאן סיכום

10968
עיריית טייבה

 32,534  25,496  16.0  31,036  24,155  16.7 בעלי תפקיד
 10,906  8,583  363.3  11,420  8,913  363.2 עובדי דירוג

 11,818  9,297  379.3  12,281  9,582  379.9 עיריית טייבה סיכום

10976
עיריית טירת הכרמל

 -  -  -  41,387  33,575  1.5 בעלי שכר גבוה
 28,127  21,970  29.0  28,799  22,453  28.8 בעלי תפקיד
 12,882  9,818  460.4  13,079  9,960  489.4 עובדי דירוג

 13,784  10,537  489.4  14,031  10,720  519.7 עיריית טירת הכרמל סיכום

10984
מועצה מקומית חריש

 33,655  25,935  18.5  37,245  27,781  14.5 בעלי תפקיד
 11,150  8,732  212.5  11,180  8,615  311.0 עובדי דירוג

 12,952  10,110  231.0  12,338  9,467  325.5 מועצה מקומית חריש סיכום

10992
מועצה מקומית יבנאל

 46,048  36,891  0.5  -  -  - בעלי שכר גבוה
 28,308  22,443  1.5  34,624  27,062  2.0 בעלי תפקיד
 10,768  8,539  39.2  11,253  8,906  47.2 עובדי דירוג

 11,820  9,378  41.1  12,186  9,630  49.1 מועצה מקומית יבנאל סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי186

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

11007
עיריית יבנה

 46,222  34,628  3.0  45,838  34,251  3.0 בעלי שכר גבוה
 35,212  27,014  23.3  34,808  26,601  24.7 בעלי תפקיד
 12,557  9,696  934.5  12,670  9,765  973.0 עובדי דירוג

 13,212  10,194  960.7  13,315  10,254  1,000.6 עיריית יבנה סיכום

11015
עיריית יהוד- מונסון

 31,505  23,579  19.1  39,788  29,400  13.0 בעלי תפקיד
 13,461  10,144  288.6  13,813  10,564  302.1 עובדי דירוג

 14,583  10,980  307.8  14,881  11,339  315.1 עיריית יהוד- מונסון סיכום

11023
מועצה אזורית יואב

 30,101  22,553  11.2  30,491  22,866  9.3 בעלי שכר גבוה
 28,610  22,087  12.4  28,886  22,294  12.4 בעלי תפקיד
 14,134  10,721  166.0  14,108  10,744  164.4 עובדי דירוג

 16,019  12,160  189.5  15,911  12,119  186.1 מועצה אזורית יואב סיכום

מועצה מקומית יאנוח-ג'ת11031
 30,439  22,671  8.2  41,546  31,002  1.0 בעלי שכר גבוה

 23,159  18,905  5.0  24,441  20,014  5.2 בעלי תפקיד
 13,632  10,462  132.2  13,661  10,513  137.8 עובדי דירוג

 14,910  11,442  145.4  14,238  10,994  144.0 מועצה מקומית יאנוח-ג'ת סיכום

מועצה מקומית יסוד המעלה11049
 36,056  26,614  1.5  32,551  25,026  1.7 בעלי תפקיד
 12,129  9,543  16.2  12,120  9,289  15.8 עובדי דירוג

 14,097  10,947  17.6  14,122  10,831  17.6 מועצה מקומית יסוד המעלה סיכום

מועצה מקומית יפיע11057
 38,467  28,506  1.0  39,531  29,220  1.0 בעלי שכר גבוה

 40,467  30,914  5.0  40,949  31,351  6.0 בעלי תפקיד
 13,882  10,739  261.1  13,936  10,783  279.0 עובדי דירוג

 14,472  11,184  267.1  14,593  11,279  286.0 מועצה מקומית יפיע סיכום

עיריית יקנעם עילית11065
 29,253  22,857  29.8  29,708  23,232  30.1 בעלי תפקיד
 11,598  8,936  348.1  11,940  9,265  351.9 עובדי דירוג

 12,989  10,034  377.8  13,340  10,366  382.0 עיריית יקנעם עילית סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

11073
מועצה מקומית ירוחם

 25,534  19,492  11.9  28,938  22,154  11.7 בעלי תפקיד
 12,671  9,904  155.3  12,744  9,796  159.4 עובדי דירוג

 13,587  10,586  167.3  13,847  10,638  171.0 מועצה מקומית ירוחם סיכום

עיריית ירושלים11081
 42,364  33,671  94.5  42,947  33,940  107.9 בעלי שכר גבוה

 48,879  36,985  56.3  48,924  37,437  58.2 בעלי תפקיד
 15,001  11,304  9,483.6  15,172  11,563  9,456.6 עובדי דירוג

 15,467  11,673  9,634.4  15,688  11,970  9,622.7 עיריית ירושלים סיכום

מועצה מקומית ירכא11099
 29,401  23,676  7.5  31,402  25,585  7.5 בעלי תפקיד
 11,128  8,814  216.4  11,372  9,002  208.5 עובדי דירוג

 11,740  9,312  223.9  12,067  9,578  216.0 מועצה מקומית ירכא סיכום

מועצה מקומית כאבול11106
 48,371  35,885  2.2  39,714  29,340  3.3 בעלי שכר גבוה

 43,195  33,862  5.0  43,210  33,894  5.0 בעלי תפקיד
 14,685  11,388  206.0  14,621  11,316  200.3 עובדי דירוג

 15,696  12,165  213.2  15,702  12,141  208.6 מועצה מקומית כאבול סיכום

11114
מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיג'א

 31,775  23,545  3.8  30,328  22,487  6.0 בעלי שכר גבוה
 27,978  22,765  5.0  31,500  25,466  4.3 בעלי תפקיד
 13,332  10,244  89.9  13,717  10,547  90.2 עובדי דירוג

 14,789  11,394  98.7  15,454  11,885  100.4 מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיג'א סיכום

11122
מועצה מקומית כוכב יאיר

 28,671  23,604  1.0  29,216  24,034  1.0 בעלי שכר גבוה
 35,165  26,824  5.9  35,864  27,442  6.0 בעלי תפקיד
 12,161  9,463  79.3  12,331  9,542  84.6 עובדי דירוג

 13,927  10,816  86.2  14,045  10,863  91.6 מועצה מקומית כוכב יאיר סיכום

11148
מועצה מקומית כסרא-סומיע

 21,578  17,366  15.7  22,514  18,090  15.0 בעלי תפקיד
 10,886  8,582  121.3  11,161  8,691  127.9 עובדי דירוג

 12,111  9,589  137.0  12,351  9,676  142.9 מועצה מקומית כסרא-סומיע סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי188

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

11156
עיריית כפר יונה

 29,938  21,654  31.1  26,116  19,643  33.6 בעלי תפקיד
 12,359  9,355  353.6  12,430  9,389  390.9 עובדי דירוג

 13,780  10,349  384.7  13,512  10,200  424.4 עיריית כפר יונה סיכום

11164
מועצה מקומית כפר מנדא

 42,984  31,981  1.0  42,921  31,898  1.0 בעלי שכר גבוה
 27,854  21,319  12.0  27,968  22,101  11.3 בעלי תפקיד
 13,812  10,481  358.0  14,118  10,665  369.7 עובדי דירוג

 14,345  10,891  371.0  14,603  11,059  382.0 מועצה מקומית כפר מנדא סיכום

עיריית כפר סבא11172
 31,211  24,145  72.8  31,296  23,467  83.3 בעלי תפקיד
 13,357  10,307  2,009.4  13,772  10,586  1,970.7 עובדי דירוג

 13,981  10,791  2,082.2  14,482  11,108  2,054.0 עיריית כפר סבא סיכום

עיריית כפר קאסם11180
 37,710  28,377  10.3  36,343  27,226  11.1 בעלי שכר גבוה

 43,621  31,411  9.8  38,683  30,027  9.0 בעלי תפקיד
 13,135  10,204  516.2  13,643  10,430  501.6 עובדי דירוג

 14,161  10,937  536.2  14,556  11,124  521.7 עיריית כפר קאסם סיכום

מועצה מקומית כפר כמה11198
 23,514  18,314  5.3  24,691  19,197  5.3 בעלי תפקיד
 10,475  8,261  42.3  11,316  8,919  43.0 עובדי דירוג

 11,916  9,372  47.5  12,772  10,038  48.2 מועצה מקומית כפר כמה סיכום

מועצה מקומית כפר קרע11205
 25,590  20,010  16.8  25,055  19,491  17.6 בעלי תפקיד
 13,008  10,013  274.5  12,897  9,965  267.8 עובדי דירוג

 13,732  10,588  291.2  13,645  10,550  285.4 מועצה מקומית כפר קרע סיכום

מועצה מקומית כפר שמריהו11213
 28,917  21,229  7.8  27,478  20,645  10.3 בעלי תפקיד
 15,226  11,561  21.4  13,875  10,827  19.1 עובדי דירוג

 18,897  14,153  29.2  18,651  14,274  29.5 מועצה מקומית כפר שמריהו סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מועצה מקומית כפר תבור11221
 31,058  23,647  5.8  29,300  21,845  6.3 בעלי תפקיד
 11,089  8,696  57.1  11,189  8,687  60.4 עובדי דירוג

 12,914  10,063  62.9  12,907  9,936  66.7 מועצה מקומית כפר תבור סיכום

מועצה מקומית כפר ברא11239
 24,894  19,595  0.5  -  -  - בעלי שכר גבוה

 29,965  24,506  6.5  31,160  25,542  6.6 בעלי תפקיד
 9,619  7,394  93.7  9,743  7,495  91.1 עובדי דירוג

 11,008  8,558  100.7  11,182  8,708  97.7 מועצה מקומית כפר ברא סיכום

מועצה מקומית כפר יאסיף11247
 -  -  -  35,200  25,992  2.2 בעלי שכר גבוה

 35,424  28,010  3.0  42,945  34,790  2.2 בעלי תפקיד
 14,517  11,064  167.4  14,956  11,353  165.5 עובדי דירוג

 14,885  11,362  170.4  15,576  11,842  169.8 מועצה מקומית כפר יאסיף סיכום

11255
מועצה מקומית כפר כנא

 32,568  24,222  1.5  39,137  28,956  1.2 בעלי שכר גבוה
 38,453  30,896  8.5  38,731  31,055  7.6 בעלי תפקיד
 12,851  10,021  295.3  13,368  10,412  282.9 עובדי דירוג

 13,661  10,672  305.3  14,134  11,026  291.6 מועצה מקומית כפר כנא סיכום

11263
עיריית כרמיאל

 -  -  -  40,057  30,016  1.0 בעלי שכר גבוה
 42,361  31,975  18.9  38,957  30,928  17.5 בעלי תפקיד
 13,048  9,986  853.7  13,340  10,187  810.1 עובדי דירוג

 13,682  10,462  872.6  13,912  10,648  828.5 עיריית כרמיאל סיכום

11271
מועצה אזורית לב השרון

 34,346  26,447  9.9  36,623  28,402  9.3 בעלי תפקיד
 12,023  9,280  369.6  12,081  9,288  364.6 עובדי דירוג

 12,606  9,729  379.6  12,693  9,765  374.0 מועצה אזורית לב השרון סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מועצה מקומית להבים11289
 27,817  21,429  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה

 29,772  22,705  7.2  33,933  25,705  7.4 בעלי תפקיד
 15,143  11,640  40.6  15,571  11,732  41.9 עובדי דירוג

 17,553  13,467  48.7  18,323  13,827  49.3 מועצה מקומית להבים סיכום

עיריית לוד11297
 20,768  16,439  153.1  21,564  16,907  150.8 בעלי תפקיד
 11,469  8,921  929.4  11,796  9,107  994.5 עובדי דירוג

 12,784  9,984  1,082.4  13,082  10,134  1,145.4 עיריית לוד סיכום

11304
מועצה אזורית לכיש

 33,884  26,137  6.1  33,887  26,210  6.5 בעלי תפקיד
 10,335  8,141  156.2  10,803  8,494  145.6 עובדי דירוג

 11,217  8,816  162.2  11,789  9,251  152.1 מועצה אזורית לכיש סיכום

מועצה אזורית מבואות החרמון11312
 33,792  26,038  9.0  34,484  26,315  9.5 בעלי תפקיד
 13,000  9,992  110.4  13,104  10,036  110.6 עובדי דירוג

 14,571  11,204  119.4  14,797  11,324  120.1 מועצה אזורית מבואות החרמון סיכום

11320
מועצה מקומית מבשרת ציון

 37,280  28,987  7.2  39,585  28,805  6.1 בעלי תפקיד
 12,432  9,620  251.2  12,202  9,523  234.8 עובדי דירוג

 13,121  10,157  258.4  12,894  10,010  240.9 מועצה מקומית מבשרת ציון סיכום

מועצה מקומית מג'אר11338
 47,323  33,845  2.0  47,802  34,365  2.6 בעלי שכר גבוה

 36,742  27,438  7.4  40,330  29,896  7.2 בעלי תפקיד
 13,570  10,352  398.8  13,916  10,731  399.5 עובדי דירוג

 14,160  10,780  408.2  14,594  11,217  409.3 מועצה מקומית מג'אר סיכום

11346
מועצה מקומית מג'ד אל כרום

 30,006  22,274  3.6  30,308  22,632  4.9 בעלי שכר גבוה
 37,612  28,934  6.2  33,347  25,541  7.9 בעלי תפקיד
 13,411  10,369  230.7  13,556  10,514  232.1 עובדי דירוג

 14,278  11,022  240.5  14,523  11,236  244.8 מועצה מקומית מג'ד אל כרום סיכום



191 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

11354
מועצה מקומית מג'דל שמס

 35,282  26,405  8.1  35,381  27,365  8.4 בעלי תפקיד
 11,304  8,869  97.3  11,921  9,174  93.4 עובדי דירוג

 13,139  10,211  105.3  13,862  10,679  101.8 מועצה מקומית מג'דל שמס סיכום

11362
מועצה מקומית מגדל

 25,979  21,383  4.2  34,073  28,632  3.8 בעלי תפקיד
 11,313  9,043  23.1  11,791  9,385  27.0 עובדי דירוג

 13,571  10,943  27.3  14,545  11,763  30.8 מועצה מקומית מגדל סיכום

11370
עיריית מגדל העמק

 30,490  23,121  24.3  30,474  23,543  24.8 בעלי תפקיד
 12,138  9,365  277.2  12,593  9,629  287.9 עובדי דירוג

 13,614  10,471  301.4  14,008  10,731  312.7 עיריית מגדל העמק סיכום

11388
מועצה מקומית תעשיתית מגדל תפן

 29,134  22,041  4.0  33,936  24,147  4.3 בעלי תפקיד
 15,613  12,235  5.7  14,133  11,118  6.1 עובדי דירוג

 21,212  16,296  9.7  22,287  16,483  10.4 מועצה מקומית תעשיתית מגדל תפן סיכום

11396
מועצה אזורית מגידו

 35,531  28,100  1.0  35,718  28,219  1.0 בעלי שכר גבוה
 27,629  21,002  11.9  27,828  21,349  11.8 בעלי תפקיד
 14,154  10,762  83.3  14,107  10,792  84.2 עובדי דירוג

 16,044  12,209  96.2  16,004  12,259  97.0 מועצה אזורית מגידו סיכום

11403
מועצה אזורית מגילות ים המלח

 30,919  23,368  5.8  28,683  21,978  6.4 בעלי תפקיד
 12,958  10,047  23.2  13,399  10,387  23.5 עובדי דירוג

 16,534  12,699  29.0  16,647  12,851  29.9 מועצה אזורית מגילות ים המלח סיכום

11411
מועצה אזורית חבל מודיעין

 48,528  36,352  1.0  47,870  35,773  1.0 בעלי שכר גבוה
 40,852  30,333  9.9  30,335  23,065  18.7 בעלי תפקיד
 13,858  10,669  412.2  13,586  10,386  406.9 עובדי דירוג

 14,570  11,188  423.1  14,402  11,002  426.6 מועצה אזורית חבל מודיעין סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

11429
מועצה מקומית מזכרת בתיה

 32,968  25,000  9.7  28,386  21,454  13.9 בעלי תפקיד
 10,807  8,204  155.8  10,824  8,168  159.8 עובדי דירוג

 12,107  9,188  165.5  12,231  9,232  173.7 מועצה מקומית מזכרת בתיה סיכום

11437
מועצה אזורית מטה אשר

 -  -  -  38,344  30,277  2.0 בעלי שכר גבוה
 32,846  25,215  15.9  36,346  26,665  14.8 בעלי תפקיד
 13,281  10,150  300.4  13,331  9,984  313.7 עובדי דירוג

 14,265  10,907  316.3  14,510  10,851  330.5 מועצה אזורית מטה אשר סיכום

מועצה אזורית מטה בנימין11445
 33,889  25,516  38.6  32,198  23,931  57.0 בעלי תפקיד
 11,655  8,949  1,287.9  11,563  8,831  1,294.8 עובדי דירוג

 12,302  9,431  1,326.5  12,432  9,468  1,351.8 מועצה אזורית מטה בנימין סיכום

מועצה אזורית מטה יהודה11453
 54,870  40,965  4.0  -  -  - בעלי שכר גבוה

 27,693  21,399  36.1  32,016  24,446  40.7 בעלי תפקיד
 12,941  10,055  630.1  13,278  10,296  646.3 עובדי דירוג

 13,987  10,850  670.2  14,389  11,135  687.0 מועצה אזורית מטה יהודה סיכום

מועצה מקומית מטולה11461
 29,094  22,020  0.6  27,449  20,333  0.6 בעלי שכר גבוה

 16,108  11,839  2.8  15,194  11,655  2.7 בעלי תפקיד
 11,684  9,142  16.9  11,939  9,283  16.6 עובדי דירוג

 12,803  9,891  20.2  12,844  9,935  19.8 מועצה מקומית מטולה סיכום

מועצה מקומית מיתר11479
 31,894  24,386  6.5  36,024  28,171  6.5 בעלי תפקיד
 11,916  9,150  104.2  12,026  9,302  115.3 עובדי דירוג

 13,089  10,045  110.7  13,306  10,309  121.8 מועצה מקומית מיתר סיכום

מועצה אזורית מנשה11502
 34,888  26,781  14.4  37,166  26,870  17.7 בעלי תפקיד
 14,741  11,193  286.7  14,774  11,193  283.2 עובדי דירוג

 15,701  11,936  301.0  16,090  12,114  300.9 מועצה אזורית מנשה סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 
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לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

11510
מועצה מקומית מסעדה

 26,227  19,840  1.0  25,873  19,325  1.0 בעלי שכר גבוה
 49,358  30,659  2.7  28,922  22,367  1.3 בעלי תפקיד
 11,804  8,974  62.7  12,327  9,402  60.7 עובדי דירוג

 13,559  10,026  66.4  12,872  9,817  62.9 מועצה מקומית מסעדה סיכום

11528
מועצה מקומית מעיליא

 34,108  26,452  0.6  -  -  - בעלי שכר גבוה
 32,937  25,498  7.6  27,483  21,511  6.0 בעלי תפקיד
 10,949  8,483  49.9  11,211  8,685  46.6 עובדי דירוג

 14,049  10,882  58.0  13,074  10,154  52.6 מועצה מקומית מעיליא סיכום

11536
מועצה מקומית מעלה אפרים

 26,160  17,114  2.3  29,049  21,665  1.9 בעלי תפקיד
 13,164  10,253  30.2  12,775  9,937  30.6 עובדי דירוג

 14,094  10,744  32.6  13,731  10,626  32.5 מועצה מקומית מעלה אפרים סיכום

11544
עיריית מעלה אדומים

 36,740  28,760  19.6  37,224  28,548  20.9 בעלי תפקיד
 13,888  10,897  486.4  14,021  11,026  489.0 עובדי דירוג

 14,773  11,588  506.0  14,973  11,744  509.9 עיריית מעלה אדומים סיכום

מועצה אזורית מעלה יוסף11552
 43,331  30,562  8.0  38,831  30,305  7.4 בעלי תפקיד
 12,646  9,913  212.6  12,653  9,892  210.0 עובדי דירוג

 13,759  10,661  220.6  13,547  10,589  217.5 מועצה אזורית מעלה יוסף סיכום

עיריית מעלות- תרשיחא11560
 35,690  26,414  11.8  38,413  28,309  11.2 בעלי תפקיד
 12,389  9,653  407.4  13,144  10,131  394.5 עובדי דירוג

 13,047  10,126  419.3  13,841  10,632  405.7 עיריית מעלות- תרשיחא סיכום

מועצה מקומית מצפה רמון11578
 44,593  33,392  1.5  45,953  34,503  1.5 בעלי שכר גבוה

 28,264  20,930  9.1  28,136  21,265  9.9 בעלי תפקיד
 13,195  10,259  102.7  13,041  10,073  99.8 עובדי דירוג

 14,823  11,423  113.4  14,825  11,395  111.2 מועצה מקומית מצפה רמון סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי194

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מועצה אזורית מרום הגליל11586
 24,162  18,726  17.1  23,183  17,855  13.9 בעלי תפקיד
 12,182  9,452  276.7  12,353  9,565  277.1 עובדי דירוג

 12,881  9,993  293.9  12,871  9,961  291.0 מועצה אזורית מרום הגליל סיכום

מועצה אזורית מרחבים11594
 50,058  37,645  1.0  49,672  37,507  1.0 בעלי שכר גבוה

 28,074  21,695  17.7  30,478  23,423  16.1 בעלי תפקיד
 12,673  9,741  260.3  12,995  9,939  260.9 עובדי דירוג

 13,782  10,598  279.0  14,142  10,821  278.1 מועצה אזורית מרחבים סיכום

מועצה אזורית משגב11601
 42,155  30,581  1.0  43,643  32,118  1.0 בעלי שכר גבוה

 25,393  19,437  40.8  25,379  19,217  39.2 בעלי תפקיד
 14,305  10,830  357.6  14,075  10,622  438.9 עובדי דירוג

 15,507  11,758  399.4  15,061  11,371  479.1 מועצה אזורית משגב סיכום

מועצה מקומית משהד11619
 -  -  -  32,328  24,866  1.6 בעלי שכר גבוה

 20,506  16,209  5.5  21,396  16,918  5.6 בעלי תפקיד
 13,078  9,946  101.4  13,299  10,055  103.2 עובדי דירוג

 13,460  10,269  106.9  13,980  10,613  110.4 מועצה מקומית משהד סיכום

עיריית נהריה11635
 29,160  21,987  33.3  29,033  22,405  30.7 בעלי תפקיד
 11,561  8,811  769.2  11,775  8,957  734.3 עובדי דירוג

 12,292  9,358  802.5  12,467  9,496  765.0 עיריית נהריה סיכום

מועצה אזורית נחל שורק11677
 28,464  21,426  8.3  30,038  22,408  7.6 בעלי תפקיד
 15,118  11,746  22.5  15,530  11,995  24.5 עובדי דירוג

 18,736  14,369  30.8  18,966  14,461  32.1 מועצה אזורית נחל שורק סיכום

מועצה מקומית נחף11685
 39,808  29,349  2.3  33,851  24,982  7.1 בעלי שכר גבוה

 38,366  29,813  6.5  37,296  29,005  7.0 בעלי תפקיד
 14,123  10,867  233.9  14,275  11,024  235.3 עובדי דירוג

 15,009  11,544  242.6  15,471  11,921  249.3 מועצה מקומית נחף סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

עיריית נס ציונה11693
 43,060  31,762  3.0  44,311  32,623  3.0 בעלי שכר גבוה

 32,076  23,531  34.1  31,609  24,006  31.0 בעלי תפקיד
 13,823  10,584  942.3  14,023  10,669  957.4 עובדי דירוג

 14,547  11,099  979.4  14,664  11,153  991.4 עיריית נס ציונה סיכום

עיריית נצרת11700
 58,461  47,380  2.8  42,146  34,754  2.0 בעלי שכר גבוה

 43,177  32,545  13.6  43,469  33,848  13.0 בעלי תפקיד
 12,697  9,953  1,197.8  13,461  10,158  1,126.8 עובדי דירוג

 13,145  10,293  1,214.2  13,853  10,471  1,141.8 עיריית נצרת סיכום

עיריית נוף הגליל )נצרת עילית(11718
 34,911  26,956  21.3  37,298  27,857  21.0 בעלי תפקיד
 12,777  9,763  465.1  12,706  9,800  476.4 עובדי דירוג

 13,745  10,515  486.4  13,743  10,562  497.4 עיריית נוף הגליל )נצרת עילית( סיכום

11726
עיריית נשר

 32,415  24,098  18.2  30,814  23,409  20.1 בעלי תפקיד
 13,320  10,068  352.1  13,624  10,246  361.0 עובדי דירוג

 14,259  10,757  370.3  14,529  10,939  381.1 עיריית נשר סיכום

11734
עיריית נתיבות

 -  -  -  44,015  35,772  1.0 בעלי שכר גבוה
 31,107  23,929  32.8  31,740  24,201  33.1 בעלי תפקיד
 11,852  9,174  388.1  12,755  9,821  386.5 עובדי דירוג

 13,353  10,324  420.9  14,322  11,014  420.6 עיריית נתיבות סיכום

11742
עיריית נתניה

 44,495  35,151  27.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 46,202  34,687  24.5  48,374  34,575  32.1 בעלי תפקיד
 13,787  10,632  3,095.7  14,102  10,856  3,183.8 עובדי דירוג

 14,303  11,029  3,147.1  14,444  11,093  3,215.9 עיריית נתניה סיכום

מועצה מקומית סאג'ור11750
 22,072  16,584  5.5  29,003  18,208  4.3 בעלי תפקיד
 10,533  8,013  71.9  10,434  8,084  72.6 עובדי דירוג

 11,352  8,622  77.4  11,482  8,655  77.0 מועצה מקומית סאג'ור סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

11768
מועצה מקומית סביון

 -  -  -  25,634  19,952  1.9 בעלי שכר גבוה
 28,533  21,344  6.0  30,020  21,899  6.7 בעלי תפקיד
 12,983  10,304  46.3  12,625  9,895  51.1 עובדי דירוג

 14,776  11,577  52.3  14,979  11,554  59.7 מועצה מקומית סביון סיכום

עיריית סחנין11776
 36,165  28,517  17.4  40,352  31,389  16.6 בעלי תפקיד
 13,697  10,580  495.8  14,004  10,819  514.4 עובדי דירוג

 14,460  11,188  513.2  14,828  11,461  531.0 עיריית סחנין סיכום

מועצה מקומית עומר11784
 32,230  23,917  4.2  36,096  26,606  2.7 בעלי שכר גבוה

 39,882  30,874  6.7  40,023  31,046  5.9 בעלי תפקיד
 13,379  10,075  191.8  13,765  10,551  181.6 עובדי דירוג

 14,644  11,047  202.7  14,888  11,408  190.2 מועצה מקומית עומר סיכום

מועצה אזורית שדות נגב11792
 33,158  24,909  0.9  -  -  - בעלי שכר גבוה

 27,004  20,924  17.9  26,868  20,771  20.9 בעלי תפקיד
 14,010  10,997  123.1  13,773  10,762  122.3 עובדי דירוג

 15,765  12,333  141.9  15,681  12,220  143.2 מועצה אזורית שדות נגב סיכום

11809
מועצה מקומית עילבון

 25,677  20,117  6.9  27,014  20,791  6.0 בעלי תפקיד
 10,189  8,007  74.3  10,742  8,395  67.6 עובדי דירוג

 11,506  9,036  81.2  12,063  9,401  73.5 מועצה מקומית עילבון סיכום

11817
מועצה מקומית עילוט

 26,220  21,555  0.9  -  -  - בעלי שכר גבוה
 37,743  29,072  6.3  -  -  - בעלי תפקיד
 11,399  8,340  86.4  -  -  - עובדי דירוג

 13,320  9,868  93.6  -  -  - מועצה מקומית עילוט סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

11825
מועצה מקומית עמנואל

 26,754  20,290  1.0  27,005  20,379  1.0 בעלי שכר גבוה
 23,183  17,410  11.7  23,405  17,751  10.9 בעלי תפקיד
 11,867  9,186  52.1  12,241  9,486  50.5 עובדי דירוג

 14,133  10,837  64.8  14,433  11,108  62.4 מועצה מקומית עמנואל סיכום

11833
מועצה מקומית עין מאהל

 44,462  33,036  1.7  34,972  25,852  2.2 בעלי שכר גבוה
 27,298  21,320  8.1  27,802  21,820  8.1 בעלי תפקיד
 12,813  9,899  212.8  13,223  10,206  215.0 עובדי דירוג

 13,586  10,494  222.6  13,955  10,773  225.3 מועצה מקומית עין מאהל סיכום

11841
מועצה מקומית עין קיניה

 27,947  21,642  3.8  30,072  22,274  3.6 בעלי תפקיד
 11,852  8,961  24.0  11,937  9,081  23.9 עובדי דירוג

 14,027  10,676  27.7  14,303  10,802  27.4 מועצה מקומית עין קיניה סיכום

11859
מועצה מקומית עוספיא

 32,190  22,869  4.1  36,191  28,100  4.0 בעלי תפקיד
 10,953  8,618  138.2  11,294  8,876  151.3 עובדי דירוג

 11,565  9,029  142.3  11,931  9,368  155.3 מועצה מקומית עוספיא סיכום

11867
עיריית עכו

 42,923  32,347  9.0  50,191  33,983  11.2 בעלי תפקיד
 14,057  10,871  531.8  14,355  10,942  572.0 עובדי דירוג

 14,538  11,229  540.8  15,041  11,383  583.2 עיריית עכו סיכום

11875
מועצה אזורית עמק הירדן

 34,481  27,008  2.0  34,066  26,881  5.0 בעלי שכר גבוה
 29,912  21,472  19.2  28,312  21,677  15.7 בעלי תפקיד
 13,999  10,906  189.9  13,999  10,814  189.4 עובדי דירוג

 15,639  12,018  211.0  15,545  12,007  210.1 מועצה אזורית עמק הירדן סיכום

11883
מועצה אזורית עמק חפר

 44,135  33,268  2.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 30,858  22,937  21.4  30,291  23,199  28.8 בעלי תפקיד
 13,949  10,693  656.4  13,824  10,610  679.5 עובדי דירוג

 14,570  11,145  679.8  14,493  11,121  708.3 מועצה אזורית עמק חפר סיכום
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 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

11891
מועצה אזורית עמק יזראל

 32,093  24,281  32.5  32,453  23,137  32.0 בעלי תפקיד
 15,131  11,407  480.0  15,011  11,213  492.4 עובדי דירוג

 16,207  12,224  512.5  16,076  11,941  524.4 מועצה אזורית עמק יזראל סיכום

11908
מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד(

 33,282  24,002  11.2  29,612  22,576  10.4 בעלי תפקיד
 12,084  9,328  200.4  12,323  9,448  195.2 עובדי דירוג

 13,208  10,106  211.6  13,195  10,110  205.5 מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד( סיכום

11916
עיריית עפולה

 40,857  29,238  13.8  37,021  27,679  18.9 בעלי תפקיד
 12,415  9,521  534.0  12,454  9,559  553.4 עובדי דירוג

 13,133  10,018  547.8  13,264  10,157  572.3 עיריית עפולה סיכום

11924
עיריית עראבה

 46,491  35,848  4.1  43,946  33,405  2.6 בעלי שכר גבוה
 38,630  29,458  12.4  37,373  28,524  12.6 בעלי תפקיד
 13,539  10,394  515.8  13,882  10,674  523.2 עובדי דירוג

 14,377  11,033  532.3  14,577  11,201  538.4 עיריית עראבה סיכום

11932
מועצה אזורית ערבות הירדן )בקעת הירדן(

 30,783  24,868  1.0  31,035  25,014  1.0 בעלי שכר גבוה
 29,920  22,063  6.0  31,352  23,706  6.3 בעלי תפקיד
 11,575  8,683  103.2  11,779  8,916  105.3 עובדי דירוג

 12,747  9,557  110.1  13,038  9,881  112.5 מועצה אזורית ערבות הירדן )בקעת הירדן( סיכום

11940
עיריית ערד

 23,732  18,425  54.3  23,706  18,461  55.2 בעלי תפקיד
 11,477  8,948  372.0  11,597  9,034  382.1 עובדי דירוג

 13,039  10,156  426.3  13,124  10,223  437.3 עיריית ערד סיכום

11958
המועצה המקומית ערערה

 45,234  33,525  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 35,152  25,716  8.1  33,658  25,912  8.5 בעלי תפקיד
 12,935  9,997  329.8  12,733  9,786  324.7 עובדי דירוג

 13,560  10,442  338.9  13,265  10,195  333.2 המועצה המקומית ערערה סיכום
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 עלות העסקה 
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קודמת 

11974
מועצה מקומית פוריידיס

 46,979  34,669  1.0  40,702  30,022  2.1 בעלי שכר גבוה
 42,213  31,727  3.0  43,406  32,530  3.5 בעלי תפקיד
 13,151  10,083  246.8  13,365  10,225  249.6 עובדי דירוג

 13,636  10,442  250.8  13,997  10,690  255.2 מועצה מקומית פוריידיס סיכום

11982
מועצה מקומית פסוטה

 22,663  17,270  4.7  21,686  17,177  6.0 בעלי תפקיד
 11,579  9,107  40.3  11,908  9,367  38.2 עובדי דירוג

 12,728  9,953  45.0  13,236  10,429  44.2 מועצה מקומית פסוטה סיכום

11990
מועצה מקומית פקיעין

 31,609  23,401  2.8  -  -  - בעלי שכר גבוה
 21,028  17,107  8.4  22,008  17,803  8.0 בעלי תפקיד
 12,725  9,923  116.0  12,854  10,016  98.4 עובדי דירוג

 13,694  10,697  127.2  13,542  10,601  106.4 מועצה מקומית פקיעין סיכום

12005
מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור

 31,459  23,870  14.8  30,716  23,485  20.8 בעלי תפקיד
 11,469  8,841  477.6  12,122  9,371  498.3 עובדי דירוג

 12,071  9,293  492.5  12,868  9,936  519.1 מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור סיכום

12013
מועצה מקומית פרדסיה

 34,591  26,450  4.8  34,935  26,658  4.8 בעלי תפקיד
 10,890  8,573  67.9  11,133  8,609  74.4 עובדי דירוג

 12,456  9,754  72.7  12,582  9,708  79.2 מועצה מקומית פרדסיה סיכום

עיריית פתח-תקוה12021
 43,521  30,925  9.5  44,592  34,384  14.8 בעלי שכר גבוה

 51,226  29,234  51.0  45,853  35,748  34.4 בעלי תפקיד
 14,583  10,592  4,086.0  14,324  10,920  4,061.7 עובדי דירוג

 15,100  10,868  4,146.5  14,696  11,211  4,110.8 עיריית פתח-תקוה סיכום

עיריית צפת12039
 44,316  33,051  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה

 27,116  20,837  37.4  26,595  20,302  41.4 בעלי תפקיד
 11,691  9,071  398.3  11,776  9,140  398.1 עובדי דירוג

 13,087  10,134  436.7  13,173  10,192  439.5 עיריית צפת סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי200

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מועצה מקומית קדומים12047
 30,019  22,268  3.2  29,252  22,331  2.8 בעלי תפקיד
 12,330  9,597  77.8  12,678  9,884  76.9 עובדי דירוג

 13,027  10,096  80.9  13,259  10,320  79.6 מועצה מקומית קדומים סיכום

מועצה מקומית קדימה-צורן12055
 43,793  32,650  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה

 35,324  26,720  10.2  33,530  25,253  12.5 בעלי תפקיד
 13,627  10,207  311.4  13,983  10,488  333.0 עובדי דירוג

 14,407  10,800  322.6  14,690  11,022  345.5 מועצה מקומית קדימה-צורן סיכום

עיריית קלנסווה12063
 39,722  29,450  4.4  37,766  27,976  4.5 בעלי שכר גבוה

 41,854  29,918  6.5  39,382  30,468  6.6 בעלי תפקיד
 12,781  9,728  416.3  13,276  10,069  412.5 עובדי דירוג

 13,497  10,236  427.2  13,939  10,574  423.6 עיריית קלנסווה סיכום

12071
מועצה מקומית קצרין

 27,950  21,518  8.0  29,641  21,610  7.3 בעלי תפקיד
 11,313  8,564  104.4  11,565  8,775  100.4 עובדי דירוג

 12,497  9,486  112.4  12,783  9,640  107.6 מועצה מקומית קצרין סיכום

12089
עיריית קרית אתא

 52,197  39,081  3.0  35,674  26,734  3.0 בעלי שכר גבוה
 46,622  36,795  10.0  46,533  36,747  10.0 בעלי תפקיד
 13,386  10,231  972.0  13,606  10,410  987.6 עובדי דירוג

 13,841  10,589  985.0  14,001  10,722  1,000.6 עיריית קרית אתא סיכום

12097
עיריית קרית אונו

 43,284  32,341  2.3  39,456  29,376  3.5 בעלי שכר גבוה
 28,816  22,251  40.4  27,015  20,694  56.9 בעלי תפקיד
 13,170  10,162  721.0  13,414  10,232  720.7 עובדי דירוג

 14,089  10,870  763.7  14,520  11,078  781.0 עיריית קרית אונו סיכום

12104
עיריית קרית ארבע

 31,562  24,441  8.5  36,443  23,309  8.7 בעלי תפקיד
 11,675  9,093  155.1  11,960  9,303  150.3 עובדי דירוג

 12,706  9,888  163.6  13,293  10,066  158.9 עיריית קרית ארבע סיכום



201 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

12112
עיריית קרית ביאליק

 41,234  30,980  1.0  43,031  32,419  1.0 בעלי שכר גבוה
 36,569  26,966  19.4  36,160  27,103  19.0 בעלי תפקיד
 11,793  9,207  494.3  12,318  9,556  496.2 עובדי דירוג

 12,785  9,919  514.7  13,255  10,246  516.2 עיריית קרית ביאליק סיכום

12120
עיריית קרית גת

 21,982  16,148  1.2  -  -  - בעלי שכר גבוה
 35,604  26,675  24.0  38,843  29,472  21.8 בעלי תפקיד
 11,845  9,040  971.9  11,898  9,072  825.0 עובדי דירוג

 12,429  9,473  997.1  12,593  9,598  846.8 עיריית קרית גת סיכום

12138
מועצה מקומית קרית טבעון

 28,049  21,076  14.9  28,091  20,923  14.3 בעלי תפקיד
 11,914  9,199  192.1  12,228  9,422  199.7 עובדי דירוג

 13,075  10,054  207.0  13,286  10,189  214.0 מועצה מקומית קרית טבעון סיכום

12146
עיריית קרית מוצקין

 33,240  25,502  18.5  31,994  24,594  19.8 בעלי תפקיד
 11,437  8,902  460.8  11,803  9,181  472.5 עובדי דירוג

 12,279  9,542  479.3  12,613  9,799  492.3 עיריית קרית מוצקין סיכום

12154
עיריית קרית מלאכי

 35,011  25,648  13.4  35,762  26,878  13.3 בעלי תפקיד
 12,798  9,811  322.0  12,943  9,921  320.1 עובדי דירוג

 13,687  10,445  335.4  13,853  10,598  333.4 עיריית קרית מלאכי סיכום

12162
מועצה מקומית קרית עקרון

 42,407  31,876  5.4  42,854  32,299  5.3 בעלי תפקיד
 12,158  9,497  121.3  12,735  9,872  116.9 עובדי דירוג

 13,442  10,447  126.7  14,049  10,850  122.2 מועצה מקומית קרית עקרון סיכום

12170
עיריית קרית שמונה

 34,277  25,755  11.7  36,253  27,149  10.5 בעלי תפקיד
 12,055  9,476  403.4  12,269  9,572  385.7 עובדי דירוג

 12,680  9,934  415.0  12,905  10,038  396.2 עיריית קרית שמונה סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי202

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

12188
עיריית קרית ים

 35,952  27,133  11.1  36,229  27,035  11.5 בעלי תפקיד
 11,855  9,143  522.4  12,345  9,461  491.7 עובדי דירוג

 12,356  9,517  533.4  12,890  9,861  503.2 עיריית קרית ים סיכום

מועצה מקומית קרית יערים12196
 28,294  21,899  6.5  27,911  21,796  10.1 בעלי תפקיד
 10,907  8,432  87.2  10,903  8,492  60.0 עובדי דירוג

 12,115  9,368  93.7  13,353  10,408  70.1 מועצה מקומית קרית יערים סיכום

12203
מועצה מקומית קרני שומרון

 27,989  21,401  8.6  27,021  20,848  9.7 בעלי תפקיד
 10,702  8,307  221.7  10,571  8,158  217.0 עובדי דירוג

 11,347  8,795  230.2  11,274  8,700  226.6 מועצה מקומית קרני שומרון סיכום

מועצה מקומית ראמה12211
 27,924  20,643  1.6  27,349  20,344  2.7 בעלי שכר גבוה

 27,629  22,537  8.6  29,459  24,107  7.7 בעלי תפקיד
 12,313  9,768  134.3  12,621  9,934  131.9 עובדי דירוג

 13,394  10,645  144.5  13,805  10,893  142.2 מועצה מקומית ראמה סיכום

12229
עיריית ראש-העין

 43,679  33,066  19.7  40,329  29,549  25.9 בעלי תפקיד
 14,063  10,642  893.6  13,765  10,458  974.9 עובדי דירוג

 14,703  11,126  913.3  14,452  10,952  1,000.8 עיריית ראש-העין סיכום

12237
עיריית ראש פינה

 28,945  22,132  4.7  27,826  21,011  6.5 בעלי תפקיד
 11,681  9,154  49.7  11,733  8,960  53.0 עובדי דירוג

 13,184  10,284  54.5  13,495  10,279  59.5 עיריית ראש פינה סיכום

12245
עיריית ראשון לציון

 42,366  32,565  30.0  43,445  33,692  22.6 בעלי שכר גבוה
 39,198  30,297  84.9  41,411  31,780  83.7 בעלי תפקיד
 15,559  12,030  4,110.3  15,781  12,183  4,187.5 עובדי דירוג

 16,224  12,543  4,225.2  16,426  12,678  4,293.7 עיריית ראשון לציון סיכום



203 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

12253
עיריית רהט

 46,249  34,268  3.0  45,520  33,659  4.1 בעלי שכר גבוה
 29,407  23,453  23.9  32,385  24,653  24.2 בעלי תפקיד
 12,791  9,848  1,004.5  12,966  9,956  1,056.7 עובדי דירוג

 13,275  10,234  1,031.4  13,521  10,372  1,085.0 עיריית רהט סיכום

12261
עיריית רחובות

 44,498  33,540  0.9  42,595  32,084  1.9 בעלי שכר גבוה
 36,309  28,336  39.5  37,254  29,234  34.8 בעלי תפקיד
 11,637  9,029  2,205.2  11,944  9,246  2,260.4 עובדי דירוג

 12,085  9,379  2,245.6  12,352  9,567  2,297.1 עיריית רחובות סיכום

מועצה מקומית ריינה12279
 43,439  32,490  2.0  45,267  33,663  2.0 בעלי שכר גבוה

 42,137  33,376  3.5  62,753  37,294  3.3 בעלי תפקיד
 14,314  11,085  202.3  14,650  11,282  208.0 עובדי דירוג

 15,068  11,671  207.8  15,675  11,891  213.3 מועצה מקומית ריינה סיכום

12287
מועצה מקומית רכסים

 35,037  26,221  4.8  28,340  21,868  10.5 בעלי תפקיד
 12,276  9,721  73.7  11,865  9,356  73.5 עובדי דירוג

 13,653  10,720  78.5  13,924  10,920  84.0 מועצה מקומית רכסים סיכום

12302
עיריית רמלה

 35,762  27,849  21.6  37,296  28,413  23.1 בעלי תפקיד
 12,771  9,962  1,164.6  13,169  10,280  1,194.2 עובדי דירוג

 13,190  10,288  1,186.2  13,627  10,625  1,217.3 עיריית רמלה סיכום

12310
עיריית רמת גן

 41,558  31,851  13.8  42,517  32,766  16.2 בעלי שכר גבוה
 34,862  25,504  95.6  33,734  24,969  89.9 בעלי תפקיד
 14,580  11,231  2,644.1  14,784  11,368  2,742.9 עובדי דירוג

 15,420  11,830  2,753.4  15,540  11,919  2,849.0 עיריית רמת גן סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי204

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

12328
עיריית רמת השרון

 39,078  29,068  2.3  43,729  33,438  1.0 בעלי שכר גבוה
 33,126  25,433  31.2  34,905  26,466  24.8 בעלי תפקיד
 14,287  10,980  963.1  14,555  11,171  973.8 עובדי דירוג

 14,934  11,475  996.6  15,089  11,572  999.6 עיריית רמת השרון סיכום

12336
מועצה מקומית תעשיתית נאות חובב

 36,854  28,012  6.2  37,380  29,759  6.4 בעלי תפקיד
 17,894  14,209  48.7  18,849  15,031  52.2 עובדי דירוג

 20,045  15,775  54.9  20,882  16,647  58.6 מועצה מקומית תעשיתית נאות חובב סיכום

מועצה מקומית רמת ישי12344
 28,308  21,196  7.2  29,537  22,033  7.5 בעלי תפקיד
 11,147  8,436  59.7  11,463  8,646  61.4 עובדי דירוג

 12,982  9,801  66.9  13,430  10,103  68.9 מועצה מקומית רמת ישי סיכום

מועצה אזורית רמת נגב12352
 31,379  24,465  9.3  32,878  25,636  9.3 בעלי תפקיד
 17,127  13,119  25.1  16,824  12,822  42.7 עובדי דירוג

 20,974  16,181  34.3  19,684  15,105  52.0 מועצה אזורית רמת נגב סיכום

עיריית רעננה12360
 43,834  32,734  4.1  42,244  31,766  4.2 בעלי שכר גבוה

 50,705  39,411  8.0  48,520  36,754  11.0 בעלי תפקיד
 15,171  11,704  2,111.4  14,984  11,451  2,066.5 עובדי דירוג

 15,360  11,849  2,123.4  15,216  11,626  2,081.7 עיריית רעננה סיכום

מועצה מקומית שבלי - אום אל ג'אנם12386
 27,133  21,969  6.0  25,785  20,952  5.5 בעלי תפקיד
 10,279  8,080  68.0  12,541  9,684  84.4 עובדי דירוג

 11,652  9,211  74.0  13,348  10,371  89.9 מועצה מקומית שבלי -אום אל ג'אנם סיכום

עיריית שדרות12394
 51,293  39,907  9.8  46,528  34,283  7.3 בעלי תפקיד
 13,057  10,252  386.9  13,224  10,306  401.4 עובדי דירוג

 14,001  10,984  396.7  13,816  10,731  408.7 עיריית שדרות סיכום



205 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מועצה אזורית שומרון12401
 -  -  -  38,678  31,442  0.5 בעלי שכר גבוה

 28,038  21,746  45.1  27,149  20,828  48.0 בעלי תפקיד
 11,013  8,398  698.8  11,155  8,466  770.4 עובדי דירוג

 12,045  9,207  743.9  12,109  9,204  818.8 מועצה אזורית שומרון סיכום

מועצה מקומית שלומי12427
 19,749  15,404  25.0  21,378  16,442  23.5 בעלי תפקיד
 11,264  8,717  76.0  10,974  8,548  89.8 עובדי דירוג

 13,362  10,370  100.9  13,129  10,184  113.3 מועצה מקומית שלומי סיכום

12435
מועצה מקומית שעב

 28,164  22,954  8.1  27,697  22,070  10.5 בעלי שכר גבוה
 23,560  18,608  4.5  25,779  19,759  4.5 בעלי תפקיד
 13,092  10,127  98.6  13,013  9,934  105.3 עובדי דירוג

 14,617  11,408  111.3  14,764  11,354  120.2 מועצה מקומית שעב סיכום

12443
מועצה אזורית שער הנגב

 35,509  26,003  2.2  37,246  27,367  3.3 בעלי שכר גבוה
 32,077  24,284  9.4  31,161  23,673  9.6 בעלי תפקיד
 15,599  11,930  184.4  15,473  11,771  178.0 עובדי דירוג

 16,611  12,679  196.0  16,634  12,636  190.9 מועצה אזורית שער הנגב סיכום

12451
מועצה אזורית שפיר

 30,585  22,919  6.3  28,807  21,650  8.6 בעלי שכר גבוה
 29,428  21,158  12.1  32,128  22,540  10.6 בעלי תפקיד
 13,617  10,252  192.7  13,829  10,336  197.5 עובדי דירוג

 15,031  11,256  211.1  15,317  11,381  216.7 מועצה אזורית שפיר סיכום

12469
עיריית שפרעם

 42,860  33,852  4.6  40,332  31,571  4.0 בעלי שכר גבוה
 35,638  27,657  15.0  26,217  20,522  31.9 בעלי תפקיד
 13,555  10,496  518.3  13,556  10,410  511.6 עובדי דירוג

 14,420  11,173  537.9  14,489  11,154  547.4 עיריית שפרעם סיכום
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12477
עיריית תל אביב- יפו

 44,698  35,067  109.0  44,707  35,344  108.9 בעלי שכר גבוה
 34,638  26,761  510.1  34,970  27,195  508.7 בעלי תפקיד
 17,022  13,141  7,909.7  17,262  13,290  8,130.3 עובדי דירוג

 18,429  14,235  8,528.8  18,633  14,374  8,747.9 עיריית תל אביב- יפו סיכום

מועצה מקומית תל מונד12485
 35,145  25,441  2.1  -  -  - בעלי שכר גבוה

 35,810  27,769  10.8  36,564  28,169  10.3 בעלי תפקיד
 13,971  10,624  192.0  14,386  10,965  199.8 עובדי דירוג

 15,330  11,673  204.8  15,468  11,805  210.0 מועצה מקומית תל מונד סיכום

מועצה מקומית תל שבע12493
 43,338  32,433  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה

 30,147  22,230  6.8  -  -  - בעלי תפקיד
 11,560  9,254  95.6  -  -  - עובדי דירוג

 13,093  10,334  103.4  -  -  - מועצה מקומית תל שבע סיכום

מועצה אזורית תמר12500
 31,351  23,899  18.6  31,674  23,600  9.1 בעלי שכר גבוה

 40,172  28,832  5.6  33,600  25,873  14.7 בעלי תפקיד
 15,486  11,906  161.1  15,723  12,022  173.9 עובדי דירוג

 17,826  13,623  185.3  17,789  13,587  197.7 מועצה אזורית תמר סיכום

עיריית טמרה12518
 -  -  -  47,487  35,400  1.0 בעלי שכר גבוה

 27,138  21,638  22.7  22,437  17,644  19.7 בעלי תפקיד
 13,047  10,099  743.7  13,504  10,399  746.6 עובדי דירוג

 13,464  10,441  766.4  13,777  10,618  767.2 עיריית טמרה סיכום

עיריית מודיעין מכבים רעות12526
 41,815  31,824  5.4  41,616  31,631  6.4 בעלי שכר גבוה

 30,077  22,826  82.7  30,655  23,071  84.7 בעלי תפקיד
 13,590  10,302  1,690.6  13,806  10,431  1,738.7 עובדי דירוג

 14,441  10,949  1,778.6  14,683  11,090  1,829.8 עיריית מודיעין מכבים רעות סיכום
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12534
עיריית אלעד

 27,413  20,837  37.6  27,521  20,861  37.7 בעלי תפקיד
 13,363  10,092  172.0  13,746  10,367  177.6 עובדי דירוג

 15,884  12,020  209.6  16,159  12,205  215.3 עיריית אלעד סיכום

12542
מועצה מקומית הר אדר

 28,885  21,972  6.8  27,956  21,167  7.7 בעלי תפקיד
 13,856  10,426  36.0  13,638  10,190  31.4 עובדי דירוג

 16,252  12,267  42.8  16,468  12,360  39.2 מועצה מקומית הר אדר סיכום

12550
מועצה מקומית כפר ורדים

 29,803  22,002  7.8  30,479  22,468  8.8 בעלי שכר גבוה
 33,152  24,080  6.0  32,780  24,406  5.3 בעלי תפקיד
 15,268  11,606  131.5  15,528  11,765  134.2 עובדי דירוג

 16,792  12,683  145.4  17,035  12,855  148.3 מועצה מקומית כפר ורדים סיכום

12568
מועצה מקומית שהם

 -  -  -  37,148  28,174  0.5 בעלי שכר גבוה
 40,891  30,282  12.6  43,041  31,892  10.9 בעלי תפקיד
 18,958  13,968  200.8  19,048  14,064  208.9 עובדי דירוג

 20,252  14,931  213.4  20,274  14,977  220.3 מועצה מקומית שהם סיכום

12576
בסמ"ה

 28,434  22,092  5.0  27,471  21,236  5.5 בעלי תפקיד
 10,130  7,857  138.8  10,556  8,155  136.6 עובדי דירוג

 10,766  8,352  143.8  11,211  8,662  142.1 בסמ"ה סיכום

12584
מועצה מקומית מעלה עירון

 30,081  22,232  11.1  32,452  23,969  8.7 בעלי שכר גבוה
 34,431  26,084  7.2  37,619  27,978  6.2 בעלי תפקיד
 13,594  10,269  192.8  14,141  10,672  197.5 עובדי דירוג

 15,174  11,439  211.2  15,581  11,725  212.4 מועצה מקומית מעלה עירון סיכום

מועצה מקומית חורה12592
 23,788  18,237  22.5  23,829  18,461  21.3 בעלי תפקיד
 10,833  8,292  213.4  11,055  8,461  232.8 עובדי דירוג

 12,069  9,241  235.9  12,125  9,298  254.1 מועצה מקומית חורה סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי208

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מועצה מקומית כסיפה12609
 32,783  24,550  6.2  28,857  21,924  11.1 בעלי תפקיד
 10,457  8,250  198.7  10,595  8,305  207.6 עובדי דירוג

 11,130  8,741  204.9  11,523  8,998  218.8 מועצה מקומית כסיפה סיכום

מועצה מקומית כעביה טבאש-חג'אג'רה12617
 29,289  22,304  3.5  31,082  23,339  3.6 בעלי תפקיד
 10,590  8,122  58.9  10,945  8,347  61.1 עובדי דירוג

 11,639  8,917  62.4  12,060  9,177  64.7 מועצה מקומית כעביה טבאש-חג'אג'רה סיכום

מועצה מקומית לקיה12625
 25,532  19,778  6.7  27,118  21,070  6.5 בעלי תפקיד
 11,173  8,755  197.4  11,248  8,809  143.5 עובדי דירוג

 11,643  9,115  204.1  11,936  9,341  150.0 מועצה מקומית לקיה סיכום

עיריית מודיעין עלית12633
 26,214  20,212  35.9  27,227  20,730  36.3 בעלי תפקיד
 12,117  9,347  260.4  12,419  9,558  278.9 עובדי דירוג

 13,826  10,664  296.3  14,123  10,844  315.2 עיריית מודיעין עלית סיכום

מועצה מקומית מזרעה12641
 22,410  17,516  7.7  23,188  18,112  7.8 בעלי תפקיד
 10,437  8,241  63.1  11,212  8,740  48.7 עובדי דירוג

 11,733  9,245  70.8  12,859  10,029  56.4 מועצה מקומית מזרעה סיכום

מועצה מקומית ערערה בנגב12659
 37,074  28,399  0.7  -  -  - בעלי שכר גבוה

 35,106  26,941  8.1  40,218  30,683  7.1 בעלי תפקיד
 10,932  8,491  218.1  11,423  8,836  224.2 עובדי דירוג

 11,871  9,208  226.8  12,301  9,502  231.2 מועצה מקומית ערערה בנגב סיכום

12667
מועצה מקומית שגב שלום

 46,104  35,315  5.8  47,733  36,514  5.8 בעלי תפקיד
 11,835  9,011  248.6  12,284  9,338  263.8 עובדי דירוג

 12,617  9,611  254.4  13,044  9,921  269.6 מועצה מקומית שגב שלום סיכום
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12675
מועצה מקומית זרזיר

 33,634  26,017  0.5  31,816  24,244  0.5 בעלי שכר גבוה
 34,944  26,263  4.0  31,164  23,552  5.7 בעלי תפקיד
 11,357  8,625  87.1  11,804  8,921  87.8 עובדי דירוג

 12,508  9,490  91.6  13,079  9,886  94.0 מועצה מקומית זרזיר סיכום

מועצה מקומית בית אל12683
 31,238  23,632  0.7  30,274  22,862  0.7 בעלי שכר גבוה

 26,041  19,709  12.8  27,042  20,035  13.1 בעלי תפקיד
 11,457  8,608  109.4  11,731  8,832  102.6 עובדי דירוג

 13,076  9,840  122.8  13,556  10,170  116.3 מועצה מקומית בית אל סיכום

מועצה אזורית אל בטוף12724
 34,481  25,642  2.1  35,997  26,823  2.0 בעלי שכר גבוה

 28,885  22,252  7.3  28,142  21,128  6.3 בעלי תפקיד
 12,927  9,796  144.9  13,376  10,245  174.0 עובדי דירוג

 13,965  10,593  154.2  14,141  10,808  182.4 מועצה אזורית אל בטוף סיכום

מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'12732
 23,837  18,336  6.9  24,807  19,326  8.3 בעלי תפקיד
 11,074  8,369  65.8  11,284  8,441  60.0 עובדי דירוג

 12,288  9,317  72.7  12,918  9,757  68.3 מועצה אזורית בוסתאן אלמרג' סיכום

מועצה אזורית נווה מדבר12782
 35,392  26,512  0.9  39,488  29,564  0.8 בעלי שכר גבוה

 34,273  25,918  10.0  37,614  28,401  7.7 בעלי תפקיד
 10,937  8,294  443.5  11,379  8,502  410.5 עובדי דירוג

 11,497  8,716  454.3  11,909  8,904  418.9 מועצה אזורית נווה מדבר סיכום

מועצה אזורית אל-קסום12790
 31,598  23,330  8.5  33,172  24,867  11.4 בעלי תפקיד
 10,475  8,038  444.4  11,261  8,534  405.6 עובדי דירוג

 10,871  8,325  452.9  11,861  8,982  417.0 מועצה אזורית אל-קסום סיכום
 14,512  11,133  131,757.2  14,723  11,293  132,877.7 סיכום כולל
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מניב ראשון בע"מ22509
 46,009  36,685  3.0  46,970  37,550  3.0 בעלי תפקיד
 13,980  11,583  91.0  14,735  12,003  90.0 עובדי דירוג

 15,003  12,384  94.0  15,775  12,827  93.0 מניב ראשון בע"מ סיכום

22666
גיחון

 26,325  21,784  93.9  26,276  21,818  93.8 בעלי שכר גבוה
 29,817  24,516  34.0  30,782  23,708  33.1 בעלי תפקיד
 15,085  12,230  110.0  15,156  12,315  113.0 עובדי דירוג

 21,627  17,757  237.9  21,661  17,603  239.9 גיחון סיכום

23044
החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור

נחל חדרה בע"מ
 34,540  29,109  2.0  30,391  25,431  2.0 בעלי תפקיד
 16,505  13,046  12.0  16,074  12,777  13.0 עובדי דירוג

 19,081  15,341  14.0  17,983  14,464  15.0 החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ סיכום

יובלים בשומרון 2003 בע"מ23200
 32,514  23,284  4.4  28,349  22,907  3.5 בעלי תפקיד
 13,309  10,932  6.0  13,344  10,821  6.0 עובדי דירוג

 21,445  16,165  10.4  18,832  15,242  9.5 יובלים בשומרון 2003 בע"מ סיכום

התנור-תאגיד מים וביוב בע"מ23218
 32,823  26,146  4.0  27,208  21,724  7.0 בעלי תפקיד
 15,429  12,633  9.0  15,389  12,897  5.9 עובדי דירוג

 20,777  16,788  13.0  21,812  17,694  12.9 התנור-תאגיד מים וביוב בע"מ סיכום

מי מודיעין בע"מ23226
 32,792  26,010  4.1  32,383  25,782  4.8 בעלי תפקיד
 8,852  7,224  27.0  6,751  5,565  36.0 עובדי דירוג

 11,997  9,692  31.1  9,739  7,921  40.8 מי מודיעין בע"מ סיכום

מי נתניה 2003 בע"מ23234
 33,842  26,911  6.0  37,216  29,870  5.8 בעלי תפקיד
 10,690  8,651  30.1  8,322  6,790  40.0 עובדי דירוג

 14,538  11,686  36.1  11,953  9,691  45.8 מי נתניה 2003 בע"מ סיכום

מיתב, תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ23242
 50,041  37,180  3.3  36,813  29,376  4.0 בעלי תפקיד
 17,836  14,562  58.5  17,449  14,109  57.9 עובדי דירוג

 19,571  15,780  61.8  18,700  15,095  61.9 מיתב, תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ סיכום

שלטון מקומי - תאגידי מים
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מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ23250
 43,061  34,332  2.0  43,519  34,645  2.0 בעלי תפקיד
 13,392  10,813  26.0  13,150  10,665  27.0 עובדי דירוג

 15,511  12,493  28.0  15,244  12,319  29.0 מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ סיכום

עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע"מ23268
 35,457  28,533  4.0  35,673  28,692  4.0 בעלי תפקיד
 13,301  11,294  17.0  13,413  11,041  17.0 עובדי דירוג

 17,521  14,577  21.0  17,653  14,403  21.0 עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע"מ סיכום

פלג הגליל החברה האיזורית למים וביוב בע"מ23309
 28,991  23,029  6.3  29,087  23,223  6.0 בעלי תפקיד
 11,447  9,560  30.8  11,779  9,894  29.8 עובדי דירוג

 14,443  11,860  37.1  14,684  12,131  35.8 פלג הגליל החברה האיזורית למים וביוב בע"מ סיכום

אל עין בע"מ23317
 29,600  23,811  4.0  30,094  24,222  4.0 בעלי תפקיד
 11,062  9,248  32.3  11,273  9,410  32.5 עובדי דירוג

 13,107  10,854  36.3  13,336  11,033  36.5 אל עין בע"מ סיכום

עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ23325
 24,127  18,668  4.7  26,121  20,898  5.6 בעלי תפקיד
 11,105  8,947  10.5  12,137  9,749  10.7 עובדי דירוג

 15,108  11,935  15.2  16,927  13,568  16.2 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ סיכום

מי עכו בע"מ23333
 36,276  28,783  2.0  32,775  26,019  2.9 בעלי תפקיד
 11,893  9,734  16.4  12,302  9,994  19.7 עובדי דירוג

 14,549  11,809  18.4  14,894  12,023  22.6 מי עכו בע"מ סיכום

סובב שפרעם בע"מ23341
 65,030  32,515  2.0  63,853  33,999  2.0 בעלי תפקיד
 24,116  12,058  33.1  26,089  13,044  35.8 עובדי דירוג

 26,449  13,224  35.1  28,087  14,153  37.8 סובב שפרעם בע"מ סיכום

מי גליל בע"מ23359
 30,344  24,687  8.0  29,383  23,906  7.8 בעלי תפקיד
 11,148  9,099  17.7  11,146  9,082  17.8 עובדי דירוג

 17,130  13,957  25.7  16,680  13,580  25.5 מי גליל בע"מ סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי212

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

23367
 22,741  18,315  9.7  23,148  18,651  10.6 בעלי תפקידמעיינות זיו בע"מ

 22,741  18,315  9.7  23,148  18,651  10.6 מעיינות זיו בע"מ סיכום

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ23383
 26,112  21,113  2.0  25,836  20,728  1.9 בעלי תפקיד
 12,488  10,168  19.2  13,141  10,741  18.3 עובדי דירוג

 13,771  11,199  21.2  14,349  11,691  20.2 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ סיכום

מי רקת טבריה בע"מ23391
 29,747  23,778  5.0  33,235  25,092  4.2 בעלי תפקיד
 10,585  8,735  13.5  8,519  6,967  14.5 עובדי דירוג

 15,752  12,792  18.5  14,033  11,011  18.7 מי רקת טבריה בע"מ סיכום

23408
מעיינות החוף בע"מ

 23,305  19,495  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 31,870  25,406  4.0  33,662  26,833  4.0 בעלי תפקיד
 14,421  11,909  9.5  16,943  13,951  9.9 עובדי דירוג

 19,847  16,155  14.5  21,751  17,655  13.9 מעיינות החוף בע"מ סיכום

פלגי מוצקין בע"מ23416
 40,639  33,283  1.8  36,074  29,001  2.0 בעלי תפקיד
 16,733  13,900  10.7  15,491  13,065  12.7 עובדי דירוג

 20,085  16,618  12.5  18,298  15,237  14.7 פלגי מוצקין בע"מ סיכום

ימים-תאגיד המים של קרית ים בע"מ23424
 20,562  17,508  1.0  22,922  19,016  1.0 בעלי תפקיד
 11,235  9,397  4.8  12,646  10,091  6.0 עובדי דירוג

 12,832  10,786  5.8  14,114  11,366  7.0 ימים-תאגיד המים של קרית ים בע"מ סיכום

מעיינות אתא בע"מ23432
 40,953  32,472  3.0  41,405  32,830  3.0 בעלי תפקיד
 15,650  12,867  11.4  16,732  13,628  12.2 עובדי דירוג

 20,929  16,957  14.4  21,595  17,413  15.2 מעיינות אתא בע"מ סיכום

מעיינות העמקים בע"מ23440
 30,976  26,229  2.9  31,101  25,016  3.8 בעלי תפקיד
 10,379  8,448  15.4  11,115  8,975  14.6 עובדי דירוג

 13,688  11,305  18.3  15,201  12,255  18.3 מעיינות העמקים בע"מ סיכום



213 טבלאות נתונים - שלטון מקומי

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מי כרמל בע"מ23458
 38,970  30,782  3.9  39,856  31,729  4.0 בעלי תפקיד
 16,266  13,464  25.6  17,472  14,555  25.7 עובדי דירוג

 19,280  15,763  29.5  20,486  16,868  29.7 מי כרמל בע"מ סיכום

מי עירון בע"מ23466
 25,180  20,289  9.8  27,088  22,474  8.1 בעלי תפקיד
 8,041  6,723  4.0  9,299  7,703  4.1 עובדי דירוג

 20,224  16,366  13.8  21,109  17,510  12.2 מי עירון בע"מ סיכום

מי חדרה בע"מ23474
 30,434  24,480  5.0  32,862  26,744  6.0 בעלי תפקיד
 16,861  14,105  18.0  13,820  12,181  18.0 עובדי דירוג

 19,812  16,360  23.0  18,581  15,822  24.0 מי חדרה בע"מ סיכום

מעיינות השרון בע"מ23482
 25,775  20,017  7.4  22,254  17,562  8.0 בעלי תפקיד
 10,223  8,532  8.9  10,242  8,638  9.7 עובדי דירוג

 17,298  13,757  16.3  15,659  12,662  17.7 מעיינות השרון בע"מ סיכום

מי רעננה בע"מ23490
 34,439  27,576  3.7  35,958  28,775  3.6 בעלי תפקיד
 14,859  12,310  26.2  11,633  9,590  35.0 עובדי דירוג

 17,266  14,187  29.9  13,919  11,392  38.6 מי רעננה בע"מ סיכום

מי הרצליה בע"מ23507
 34,590  27,437  4.0  35,443  28,120  4.0 בעלי תפקיד
 13,102  10,891  17.3  15,581  12,969  17.3 עובדי דירוג

 17,132  13,994  21.3  19,306  15,811  21.3 מי הרצליה בע"מ סיכום

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ23515
 34,352  27,806  3.0  34,932  28,295  3.0 בעלי תפקיד
 12,592  10,190  20.1  13,325  10,883  19.5 עובדי דירוג

 15,421  12,480  23.1  16,211  13,209  22.5 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ סיכום

מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ23523
 32,356  25,723  6.0  32,160  25,633  7.1 בעלי תפקיד
 10,522  8,848  14.7  10,513  8,824  15.3 עובדי דירוג

 16,848  13,737  20.6  17,403  14,175  22.4 מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי214

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

עין אפק בע"מ23531
 36,599  29,111  3.0  37,178  29,625  3.0 בעלי תפקיד
 15,474  12,808  13.8  15,299  12,639  14.0 עובדי דירוג

 19,246  15,719  16.8  19,160  15,637  17.0 עין אפק בע"מ סיכום

מי גבעתיים-מפעלי מים וביוב בע"מ23549
 37,596  29,937  2.8  44,288  36,312  2.8 בעלי תפקיד
 14,788  12,110  8.9  15,385  12,508  8.1 עובדי דירוג

 20,256  16,383  11.7  22,783  18,601  10.9 מי גבעתיים-מפעלי מים וביוב בע"מ סיכום

מי אביבים 2010 בע"מ23557
 31,382  25,128  19.4  31,236  24,913  20.6 בעלי תפקיד
 12,114  9,784  118.8  12,613  10,164  123.9 עובדי דירוג

 14,824  11,941  138.3  15,266  12,265  144.5 מי אביבים 2010 בע"מ סיכום

מי אונו בע"מ23565
 25,828  20,587  7.0  27,540  21,879  7.0 בעלי תפקיד
 13,257  10,819  13.2  14,665  11,886  13.0 עובדי דירוג

 17,624  14,212  20.2  19,191  15,398  20.0 מי אונו בע"מ סיכום

מעיינות המשולש בע"מ23573
 28,564  22,808  4.8  26,978  21,459  5.3 בעלי תפקיד
 12,823  10,770  8.0  11,679  9,649  10.0 עובדי דירוג

 18,751  15,304  12.8  16,998  13,755  15.3 מעיינות המשולש בע"מ סיכום

מי ציונה בע"מ23581
 25,010  20,160  7.0  25,891  20,796  7.0 בעלי תפקיד
 9,256  7,657  15.2  8,207  6,810  18.6 עובדי דירוג

 14,224  11,600  22.2  13,043  10,634  25.6 מי ציונה בע"מ סיכום

מי לוד בע"מ23599
 25,968  20,042  7.3  25,300  20,390  7.0 בעלי תפקיד
 10,704  8,709  22.0  11,563  9,349  20.0 עובדי דירוג

 14,522  11,544  29.3  15,125  12,212  27.0 מי לוד בע"מ סיכום

ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ23606
 28,663  22,401  3.9  43,287  38,465  1.0 בעלי תפקיד
 13,527  11,167  15.1  14,515  12,639  19.0 עובדי דירוג

 16,659  13,492  19.0  15,954  13,930  20.0 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ סיכום
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 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

מי בית שמש בע"מ23614
 35,355  27,775  4.9  31,796  25,595  6.3 בעלי תפקיד
 11,330  9,499  52.9  12,061  10,009  58.5 עובדי דירוג

 13,373  11,053  57.8  13,988  11,531  64.8 מי בית שמש בע"מ סיכום

מי בת ים23622
 37,219  29,378  2.0  47,821  32,137  1.6 בעלי תפקיד
 14,854  12,221  12.3  14,166  11,673  15.3 עובדי דירוג

 17,993  14,629  14.3  17,325  13,594  16.8 מי בת ים סיכום

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ23630
 41,196  30,097  3.4  35,877  28,681  4.0 בעלי תפקיד
 16,285  13,338  26.0  16,980  13,816  26.0 עובדי דירוג

 19,181  15,287  29.4  19,499  15,798  30.0 מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ סיכום

מי יבנה בע"מ23648
 27,962  21,570  5.3  29,630  23,906  4.0 בעלי תפקיד
 12,440  10,303  9.0  13,319  10,973  11.0 עובדי דירוג

 18,220  14,499  14.3  17,669  14,421  15.0 מי יבנה בע"מ סיכום

מי אשקלון23664
 28,701  25,437  5.0  30,746  27,419  5.1 בעלי תפקיד
 11,136  9,352  28.0  9,410  7,891  41.0 עובדי דירוג

 13,797  11,789  33.0  11,763  10,045  46.1 מי אשקלון סיכום

יובלים אשדוד בע"מ23672
 35,570  28,445  4.0  44,116  28,376  4.0 בעלי תפקיד
 14,612  11,990  29.0  14,337  11,770  30.0 עובדי דירוג

 17,153  13,985  33.0  17,841  13,723  34.0 יובלים אשדוד בע"מ סיכום

מי קרית גת )2008( בע"מ23680
 22,500  22,500  4.0  31,851  25,767  5.0 בעלי תפקיד
 9,293  9,293  26.0  12,110  9,919  26.0 עובדי דירוג

 11,054  11,054  30.0  15,294  12,475  31.0 מי קרית גת )2008( בע"מ סיכום

23698
מי שבע תאגיד אזורי למים והביוב בע"מ

 26,642  22,769  9.8  26,179  22,406  12.5 בעלי תפקיד
 12,743  10,833  60.4  12,466  10,977  61.9 עובדי דירוג

 14,675  12,492  70.1  14,775  12,902  74.5 מי שבע תאגיד אזורי למים והביוב בע"מ סיכום



טבלאות נתונים - שלטון מקומי216

 מספר סוג דיווחשם גוףקוד גוף
משרות 

 ברוטו ממוצע 
לחודש 

 עלות 
העסקה 
ממוצעת 

 מספר 
משרות שנה 

קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

23705
מעיינות הדרום בע"מ

 -  -  -  22,202  18,131  0.1 בעלי שכר גבוה
 32,847  26,178  5.0  28,044  22,441  9.8 בעלי תפקיד
 14,355  11,773  13.7  12,540  10,278  9.3 עובדי דירוג

 19,307  15,631  18.7  20,524  16,543  19.2 מעיינות הדרום בע"מ סיכום

23713
מי רהט בע"מ

 34,478  26,033  2.6  32,446  26,048  1.1 בעלי תפקיד
 11,616  9,614  6.7  10,740  8,867  8.6 עובדי דירוג

 17,945  14,159  9.2  13,216  10,827  9.7 מי רהט בע"מ סיכום

23714
תאגיד מי רמת גן בע"מ

 32,499  31,771  2.3  40,110  32,100  3.0 בעלי תפקיד
 13,055  11,032  25.0  12,155  10,139  29.0 עובדי דירוג

 14,710  12,797  27.4  14,776  12,198  32.0 תאגיד מי רמת גן בע"מ סיכום

23716
מי תקוה

 27,987  22,502  2.0  28,951  23,198  2.0 בעלי תפקיד
 10,953  9,300  2.6  13,526  11,426  2.7 עובדי דירוג

 18,391  15,065  4.6  20,076  16,425  4.7 מי תקוה סיכום

קולחי גליל עליון בע"מ23764
 28,880  21,989  4.0  29,138  22,162  4.0 בעלי תפקיד
 16,755  12,842  11.8  17,647  13,608  12.2 עובדי דירוג

 19,824  15,157  15.8  20,484  15,720  16.2 קולחי גליל עליון בע"מ סיכום

תאגיד מים- פלגי השרון23782
 11,985  9,664  1.0  21,272  16,909  1.0 בעלי תפקיד
 15,180  12,374  11.5  15,032  12,323  12.5 עובדי דירוג

 14,925  12,157  12.5  15,495  12,663  13.5 תאגיד מים- פלגי השרון סיכום

23784
תאגיד מים- נווה מדבר

 -  -  -  27,951  25,896  1.0 בעלי שכר גבוה
 32,063  25,766  1.0  19,199  18,759  1.0 בעלי תפקיד
 13,928  9,738  16.5  10,323  9,792  19.0 עובדי דירוג

 14,964  10,654  17.5  11,585  10,985  21.0 תאגיד מים- נווה מדבר סיכום
 17,124  13,821  1,665.4  17,008  13,698  1,758.9 סיכום כולל



217 טבלאות נתונים - השכלה גבוהה

גופים ציבוריים במערכת ההשכלה גבוהה - אוניברסיטאות

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

70392
אוניברסיטת תל-אביב

 51,705  37,836  619.3  51,425  38,760  642.0 בעלי שכר גבוה
 46,519  33,833  290.2  46,419  34,596  298.6 בעלי תפקיד
 19,377  13,972  3,786.1  19,467  14,184  3,740.8 עובדי דירוג

 25,318  18,347  4,695.7  25,569  18,857  4,681.5 אוניברסיטת תל-אביב סיכום

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל70409
 50,033  39,210  502.6  50,741  39,720  511.4 בעלי שכר גבוה

 61,244  49,139  44.0  62,731  50,313  33.6 בעלי תפקיד
 19,204  14,898  1,725.6  19,088  14,832  1,736.7 עובדי דירוג

 26,837  20,938  2,272.2  26,825  20,932  2,281.6 הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל סיכום

אוניברסיטת חיפה70417
 52,206  38,316  323.4  50,917  37,425  323.5 בעלי שכר גבוה

 63,560  45,147  44.2  59,411  44,910  46.1 בעלי תפקיד
 16,754  12,498  2,392.0  17,461  13,022  2,318.9 עובדי דירוג

 21,659  16,046  2,759.6  22,206  16,505  2,688.5 אוניברסיטת חיפה סיכום

70425
האוניברסיטה העברית בי-ם

 54,453  39,317  616.8  55,127  39,511  632.3 בעלי שכר גבוה
 53,218  39,914  151.7  53,423  40,141  149.7 בעלי תפקיד
 19,443  13,354  3,726.7  19,650  13,441  3,726.3 עובדי דירוג

 25,386  17,813  4,495.1  25,748  17,984  4,508.3 האוניברסיטה העברית בי-ם סיכום

אוניברסיטת בר אילן70433
 55,950  39,137  372.4  53,176  37,598  402.2 בעלי שכר גבוה

 67,654  47,455  77.5  61,624  44,231  82.5 בעלי תפקיד
 22,134  15,745  2,281.6  21,853  15,746  2,213.5 עובדי דירוג

 28,035  19,833  2,731.5  27,738  19,874  2,698.3 אוניברסיטת בר אילן סיכום

אוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
 51,106  35,686  366.4  51,453  35,954  404.0 בעלי שכר גבוה

 51,483  38,048  223.6  51,226  37,549  274.1 בעלי תפקיד
 17,657  12,718  3,361.9  18,150  13,101  3,042.3 עובדי דירוג

 22,672  16,281  3,951.9  24,203  17,384  3,720.3 אוניברסיטת בן גוריון בנגב סיכום



טבלאות נתונים - השכלה גבוהה218

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

70459
מכון ויצמן למדע

 61,171  43,983  319.8  60,194  43,739  322.9 בעלי שכר גבוה
 81,808  61,039  27.0  81,317  58,311  22.9 בעלי תפקיד
 20,758  14,994  1,805.7  20,989  15,338  1,792.2 עובדי דירוג

 27,528  19,879  2,152.5  27,555  20,087  2,138.0 מכון ויצמן למדע סיכום

70467
האוניברסיטה הפתוחה

 50,137  37,589  166.8  51,292  38,433  195.4 בעלי שכר גבוה
 78,583  47,870  13.8  70,387  52,634  12.2 בעלי תפקיד
 20,493  15,458  1,271.1  20,662  15,604  1,258.6 עובדי דירוג

 24,451  18,309  1,451.7  25,157  18,954  1,466.2 האוניברסיטה הפתוחה סיכום

70782
אוניברסיטת אריאל

 48,001  36,267  56.5  49,281  37,140  62.7 בעלי שכר גבוה
 45,080  34,116  64.6  44,521  33,563  65.2 בעלי תפקיד
 17,538  13,470  1,264.9  18,480  14,101  1,246.6 עובדי דירוג

 20,064  15,362  1,386.1  21,120  16,075  1,374.5 אוניברסיטת אריאל סיכום
 24,810  18,043  25,896.1  25,292  18,492  25,557.1 סיכום כולל



219 טבלאות נתונים - השכלה גבוהה

גופים ציבוריים במערכת ההשכלה גבוהה - מכללות

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

70227
מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט

 40,712  32,368  0.5  -  -  - בעלי שכר גבוה
 34,956  26,657  10.1  33,944  26,241  12.4 בעלי תפקיד
 16,518  12,799  176.6  16,000  12,233  147.6 עובדי דירוג

 17,580  13,601  187.2  17,392  13,320  160.0 מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט סיכום

70368
בצלאל-אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים

 42,898  32,104  3.5  45,908  34,194  2.5 בעלי שכר גבוה
 48,954  35,652  7.8  43,231  32,746  9.8 בעלי תפקיד
 20,361  15,474  346.7  20,452  15,456  346.2 עובדי דירוג

 21,201  16,074  358.0  21,253  16,060  358.5 בצלאל-אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים סיכום

70376
שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ(

 47,280  36,119  8.8  47,576  31,357  9.3 בעלי שכר גבוה
 41,230  30,895  29.6  42,903  31,092  29.7 בעלי תפקיד
 20,129  15,131  335.5  19,944  15,037  331.2 עובדי דירוג

 22,435  16,870  373.8  22,478  16,734  370.2 שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ( סיכום

70384
האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים

 -  -  -  52,925  40,068  5.0 בעלי שכר גבוה
 37,614  28,191  28.7  34,321  25,344  22.7 בעלי תפקיד
 19,026  14,642  170.1  19,823  15,187  160.8 עובדי דירוג

 21,706  16,596  198.8  22,444  17,068  188.5 האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים סיכום

70475
המרכז האקדמי לב

 41,530  31,438  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 46,363  31,674  32.9  43,522  32,784  32.4 בעלי תפקיד
 19,762  14,838  408.2  19,766  14,869  420.2 עובדי דירוג

 21,793  16,130  442.1  21,466  16,151  452.6 המרכז האקדמי לב סיכום



טבלאות נתונים - השכלה גבוהה220

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

70483
המכללה האקדמית של ת"א-יפו

 45,324  34,553  5.5  44,200  33,482  5.5 בעלי שכר גבוה
 49,261  37,357  17.3  51,679  39,022  18.0 בעלי תפקיד
 19,055  14,523  295.2  19,620  14,840  298.0 עובדי דירוג

 21,148  16,108  318.0  21,831  16,510  321.5 המכללה האקדמית של ת"א-יפו סיכום

70491
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 47,434  35,593  7.8  50,530  38,572  6.6 בעלי שכר גבוה
 62,288  47,487  5.0  62,874  47,890  5.0 בעלי תפקיד
 22,827  17,010  319.6  20,380  15,021  351.1 עובדי דירוג

 23,999  17,906  332.4  21,517  15,904  362.8 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה סיכום

70508
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

 41,536  31,388  1.3  41,635  31,103  2.0 בעלי שכר גבוה
 34,379  25,297  56.8  34,819  25,731  53.0 בעלי תפקיד
 13,958  10,709  567.5  18,053  13,704  460.4 עובדי דירוג

 15,866  12,074  625.5  19,869  15,009  515.5 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון סיכום

70516
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 43,859  33,435  1.5  43,103  32,683  1.5 בעלי שכר גבוה
 36,730  28,117  36.5  37,009  28,267  38.8 בעלי תפקיד
 18,109  13,877  369.2  17,968  13,700  342.9 עובדי דירוג

 19,871  15,225  407.1  19,997  15,251  383.2 המכללה האקדמית עמק יזרעאל סיכום

70558
מכללה אקדמית ספיר

 47,471  36,160  3.5  46,824  35,593  3.3 בעלי שכר גבוה
 45,273  34,188  12.4  47,427  33,370  12.1 בעלי תפקיד
 20,551  15,633  501.4  20,728  15,744  473.9 עובדי דירוג

 21,325  16,216  517.2  21,565  16,314  489.3 מכללה אקדמית ספיר סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

70566
מכללה אקדמית תל חי

 44,003  31,692  2.3  41,507  33,843  0.5 בעלי שכר גבוה
 35,811  26,719  47.0  36,189  27,084  51.7 בעלי תפקיד
 15,916  12,110  465.2  16,329  12,279  436.5 עובדי דירוג

 17,858  13,531  514.4  18,455  13,866  488.6 מכללה אקדמית תל חי סיכום

70574
אפקה - המכללה האקדמית

להנדסה בתל-אביב

 42,945  32,579  4.0  42,671  32,362  3.0 בעלי שכר גבוה
 42,388  31,879  20.9  42,920  32,241  23.3 בעלי תפקיד
 21,215  16,208  270.1  21,806  16,650  255.9 עובדי דירוג

 23,010  17,540  295.0  23,768  18,102  282.1 אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב סיכום

70706
עזריאלי מכללה אקדמית
להנדסה ירושלים )ע"ר(

 35,844  26,925  22.7  39,268  29,384  22.5 בעלי תפקיד
 14,469  10,941  197.9  15,444  11,580  186.9 עובדי דירוג

 16,668  12,585  220.6  18,003  13,493  209.4 עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר( סיכום

70714
מכון טכנולוגי חולון

 44,952  34,713  8.5  49,736  38,434  7.7 בעלי שכר גבוה
 37,609  28,219  52.1  38,399  28,207  56.3 בעלי תפקיד
 17,413  12,928  400.4  17,174  12,930  431.1 עובדי דירוג

 20,205  15,059  461.0  20,091  15,061  495.0 מכון טכנולוגי חולון סיכום

70722
המכללה האקדמית גליל מערבי

 33,432  25,182  17.0  34,355  25,298  17.5 בעלי תפקיד
 18,507  14,128  223.1  19,123  14,550  219.2 עובדי דירוג

 19,566  14,912  240.1  20,249  15,344  236.6 המכללה האקדמית גליל מערבי סיכום



טבלאות נתונים - השכלה גבוהה222

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

70730
המכללה האקדמית עמק הירדן )כנרת(

 44,324  34,304  1.0  -  -  - בעלי שכר גבוה
 26,204  19,665  55.6  27,601  20,666  56.0 בעלי תפקיד
 18,685  14,468  146.2  18,326  14,040  147.6 עובדי דירוג

 20,874  15,992  202.8  20,878  15,863  203.6 המכללה האקדמית עמק הירדן )כנרת( סיכום

70756
המכללה האקדמית אשקלון

 41,814  34,157  7.0  43,247  34,630  10.1 בעלי שכר גבוה
 48,696  38,093  9.0  49,840  39,036  9.0 בעלי תפקיד
 18,959  14,517  277.7  20,489  15,659  257.2 עובדי דירוג

 20,411  15,704  293.7  22,280  17,116  276.4 המכללה האקדמית אשקלון סיכום

70764
המרכז האקדמי רופין

 47,279  36,673  7.0  46,229  35,880  7.0 בעלי שכר גבוה
 32,737  24,712  91.4  33,224  25,062  90.7 בעלי תפקיד
 16,675  12,695  344.7  17,229  13,383  347.3 עובדי דירוג

 20,470  15,551  443.1  20,944  16,116  445.0 המרכז האקדמי רופין סיכום

70772
המכללה האקדמית צפת

 43,552  33,051  3.4  45,175  34,604  5.9 בעלי שכר גבוה
 42,593  32,152  13.3  45,283  33,967  10.9 בעלי תפקיד
 17,674  13,508  229.9  18,596  14,204  217.0 עובדי דירוג

 19,375  14,783  246.5  20,505  15,636  233.7 המכללה האקדמית צפת סיכום

70780
עמותת מכללה אקדמית הדסה

 -  -  -  43,467  32,501  1.0 בעלי שכר גבוה
 37,597  27,970  41.4  37,904  28,491  38.8 בעלי תפקיד
 17,572  13,516  382.2  16,913  12,975  426.0 עובדי דירוג

 19,530  14,929  423.6  18,720  14,311  465.9 עמותת מכללה אקדמית הדסה סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

70788
המכללה האקדמית אחווה

 45,324  36,960  2.2  43,753  35,474  2.9 בעלי שכר גבוה
 31,302  23,972  20.0  32,526  24,251  19.7 בעלי תפקיד
 17,765  13,616  282.9  18,691  14,278  256.1 עובדי דירוג

 18,854  14,466  305.2  19,926  15,200  278.6 המכללה האקדמית אחווה סיכום

70790
מכללת סמינר קיבוצים

 31,184  23,439  37.5  31,982  23,839  37.6 בעלי תפקיד
 15,960  12,243  491.9  15,700  11,973  497.9 עובדי דירוג

 17,039  13,036  529.4  16,843  12,806  535.5 מכללת סמינר קיבוצים סיכום

70792
המכללת האקדמית בית ברל

 52,277  44,470  1.8  -  -  - בעלי שכר גבוה
 41,852  31,991  17.5  44,490  34,238  17.0 בעלי תפקיד
 17,927  13,782  480.2  18,745  14,371  464.7 עובדי דירוג

 18,890  14,531  499.5  19,655  15,072  481.8 המכללת האקדמית בית ברל סיכום
 19,820  15,053  8,435.1  20,337  15,405  8,234.1 סיכום כולל



טבלאות נתונים - תאגידים224

תאגידים - תאגידי מורשת והשכלה

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

60070
יד ושם

 37,704  28,639  11.7  40,393  30,549  5.7 בעלי שכר גבוה
 50,691  38,573  21.2  52,982  39,120  22.9 בעלי תפקיד
 15,349  11,699  537.2  15,340  11,569  501.9 עובדי דירוג

 17,119  13,044  570.0  17,234  12,962  530.5 יד ושם סיכום

האקדמיה ללשון העברית60096
 32,952  24,441  4.8  32,523  24,094  5.0 בעלי תפקיד
 17,098  12,923  44.1  16,515  12,346  45.1 עובדי דירוג

 18,665  14,062  48.9  18,112  13,518  50.1 האקדמיה ללשון העברית סיכום

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים60228
 37,712  27,790  9.5  36,457  26,996  10.1 בעלי תפקיד
 20,175  15,095  27.7  19,673  14,704  27.9 עובדי דירוג

 24,646  18,332  37.2  24,138  17,974  38.0 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים סיכום

רשות הטבע והגנים )רש"ט(60252
 42,442  32,812  17.0  41,762  32,201  18.0 בעלי שכר גבוה

 39,460  29,941  45.5  41,351  29,845  44.8 בעלי תפקיד
 20,791  15,693  928.3  20,691  15,288  935.9 עובדי דירוג

 22,019  16,641  990.8  21,996  16,246  998.6 רשות הטבע והגנים )רש"ט( סיכום

יד יצחק בן-צבי60327
 36,135  28,360  0.5  -  -  - בעלי שכר גבוה

 40,516  31,577  3.0  38,336  29,876  3.5 בעלי תפקיד
 15,196  11,674  64.5  15,605  11,265  53.8 עובדי דירוג

 16,466  12,675  68.0  16,993  12,401  57.3 יד יצחק בן-צבי סיכום

60385
בית דוד בן-גוריון

 32,359  18,083  2.0  25,330  17,026  2.0 בעלי תפקיד
 9,955  8,267  3.5  11,365  8,644  3.3 עובדי דירוג

 18,159  11,861  5.5  16,655  11,819  5.3 בית דוד בן-גוריון סיכום
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 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

60393
המכון למורשת דוד-בן-גוריון

 18,343  14,073  11.0  20,806  15,491  7.3 בעלי תפקיד
 11,338  8,721  15.6  13,120  10,128  18.9 עובדי דירוג

 14,241  10,939  26.6  15,270  11,628  26.2 המכון למורשת דוד-בן-גוריון סיכום

60509
רשות העתיקות

 39,778  31,384  5.0  40,001  31,685  8.0 בעלי שכר גבוה
 49,991  36,760  18.4  51,559  38,761  18.0 בעלי תפקיד
 16,906  12,927  722.0  19,264  14,555  630.9 עובדי דירוג

 17,874  13,637  745.3  20,402  15,427  656.9 רשות העתיקות סיכום

61002
הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 20,983  16,641  1.1  27,578  22,583  0.6 בעלי תפקיד
 -  -  -  12,012  10,004  0.3 עובדי דירוג

 20,983  16,641  1.1  22,390  18,390  0.9 הרשות הלאומית לתרבות יידיש סיכום

61010
הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו

 11,235  8,049  0.6  9,558  7,633  0.7 בעלי תפקיד
 10,323  8,013  0.9  12,069  9,899  0.4 עובדי דירוג

 10,710  8,028  1.5  10,510  8,493  1.2 הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו סיכום

61028
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 40,950  31,137  6.0  39,111  29,713  6.0 בעלי תפקיד
 15,368  11,861  28.2  16,785  12,328  17.5 עובדי דירוג

 19,856  15,242  34.2  22,490  16,771  23.5 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל סיכום

61060
מרכז מורשת מנחם בגין

 36,469  26,981  3.8  36,332  26,893  3.8 בעלי תפקיד
 14,084  10,953  37.1  13,942  10,652  29.7 עובדי דירוג

 16,185  12,458  40.9  16,505  12,510  33.6 מרכז מורשת מנחם בגין סיכום

61127
האקדמיה ללשון ערבית

 24,301  21,530  0.6  38,176  19,986  0.6 בעלי תפקיד
 11,137  8,914  3.4  12,643  10,014  3.0 עובדי דירוג

 13,111  10,807  4.0  16,852  11,658  3.6 האקדמיה ללשון ערבית סיכום



טבלאות נתונים - תאגידים226

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

61135
המרכז למורשת ההתיישבות בגוש קטיף

 25,684  20,615  0.8  27,248  20,553  0.8 בעלי שכר גבוה
 35,032  27,588  1.0  35,539  27,156  1.0 בעלי תפקיד
 11,851  9,044  3.7  12,478  9,504  3.7 עובדי דירוג

 18,078  14,098  5.5  18,819  14,321  5.5 המרכז למורשת ההתיישבות בגוש קטיף סיכום

61147
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

 38,376  29,269  1.0  42,730  32,541  0.9 בעלי תפקיד
 12,492  9,508  12.0  15,722  11,855  10.1 עובדי דירוג

 14,484  11,028  13.0  17,878  13,506  11.0 מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי סיכום

61149
 22,860  18,183  2.0  22,392  17,836  2.0 בעלי תפקידרשות לחילופי צעירים ונוער

 22,860  18,183  2.0  22,392  17,836  2.0 רשות לחילופי צעירים ונוער סיכום

70230
מרכז מורשת ששת הימים

 24,307  18,749  5.7  23,501  18,171  6.1 בעלי תפקיד
 11,949  9,312  7.2  10,225  7,823  6.9 עובדי דירוג

 17,375  13,455  12.9  16,428  12,658  13.0 מרכז מורשת ששת הימים סיכום

70232
המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 35,443  28,592  1.0  31,113  23,352  1.6 בעלי תפקיד
 6,819  5,652  3.3  12,977  10,312  5.2 עובדי דירוג

 13,445  10,962  4.3  17,245  13,380  6.8 המרכז למורשת הדרוזים בישראל סיכום
 19,287  14,648  2,611.7  20,150  15,046  2,463.9 סיכום כולל



227 טבלאות נתונים - תאגידים

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

60046
מגן דוד אדום

2633,71441,91211.0034,57742,774בעלי שכר גבוה
7931,66242,70882.3329,45038,885בעלי תפקיד
2,03615,40020,1981,835.4715,42119,865עובדי דירוג

2,14116,22221,2911,928.8016,12920,808מגן דוד אדום סיכום

60088
מכון התקנים

6729,82947,40392.3333,11942,805בעלי שכר גבוה
839,75350,2646.9235,50956,489בעלי תפקיד
78416,98023,427778.6317,96022,655עובדי דירוג

85918,18925,538877.8819,69325,041מכון התקנים סיכום

60103
המוסד לביטוח לאומי

9334,28343,45264.3035,28444,476בעלי שכר גבוה
6337,70450,05466.0337,15647,707בעלי תפקיד
3,97916,77521,4443,890.8116,05020,372עובדי דירוג

4,13617,48922,3774,021.1416,70521,206המוסד לביטוח לאומי סיכום

60111
בנק ישראל

34541,14451,708335.0840,70851,326בעלי שכר גבוה
6060,19675,23958.6758,87471,625בעלי תפקיד
42817,86326,331414.4218,10824,171עובדי דירוג

83330,53540,342808.1730,43838,875בנק ישראל סיכום

60129
המוסד לבטיחות ולגיהות

1124,95935,86713.0024,07532,208בעלי תפקיד
8913,67717,94790.7714,17118,389עובדי דירוג

9914,90419,896103.7715,41120,120המוסד לבטיחות ולגיהות סיכום

60145

130,23936,436בעלי שכר גבוההמועצה להשכלה גבוהה
1043,36158,70511.2540,11757,283בעלי תפקידהמועצה להשכלה גבוהה
9216,63021,53393.3916,34321,278עובדי דירוגהמועצה להשכלה גבוהה

10419,38625,325104.6418,89925,149המועצה להשכלה גבוהה סיכום

תאגידים - תאגידים רווחה וכלכלה



טבלאות נתונים - תאגידים228

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

60301

המועצה להסדר ההימורים 
בספורט

950,00065,61610.4347,05072,426בעלי תפקיד
12318,56424,027128.2218,01623,251עובדי דירוג

המועצה להסדר ההימורים 
13220,70326,857138.6520,19926,950בספורט סיכום

60319
רשות ניירות ערך

7739,88453,44077.3640,25653,894בעלי שכר גבוה
1751,10668,14316.1252,23471,230בעלי תפקיד
15518,57024,861148.5618,97125,212עובדי דירוג

24827,34836,607242.0427,98937,444רשות ניירות ערך סיכום

60351

קרנית - קרן לפיצוי נפגעי 
תאונות דרכים

332,11543,1552.9034,59246,247בעלי שכר גבוה
844,83959,5578.0044,35058,880בעלי תפקיד
5414,23619,14253.0314,38919,148עובדי דירוג

קרנית - קרן לפיצוי נפגעי 
6518,82825,22563.9319,05525,350תאונות דרכים סיכום

60400
רשות שדות תעופה

58042,99052,2421,239.9344,88353,841בעלי שכר גבוה
1173,33386,54711.8369,659119,072בעלי תפקיד
2,56916,07426,3793,440.8416,98819,308עובדי דירוג

3,16021,21231,3344,692.6024,49128,684רשות שדות תעופה סיכום

60450
הרשות לשיקום האסיר

925,76633,4018.5024,56231,768בעלי תפקיד
13313,19416,884123.0713,18216,848עובדי דירוג

14113,95517,884131.5713,91717,812הרשות לשיקום האסיר סיכום

60476
הרשות לפיתוח ירושלים

1526,75735,34514.5026,89935,897בעלי תפקיד
910,92714,1428.8011,90315,212עובדי דירוג

2420,89927,49923.3021,23528,085הרשות לפיתוח ירושלים סיכום



229 טבלאות נתונים - תאגידים

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

60517
1033,98042,1919.8134,39542,692בעלי תפקידהרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

3415,87119,13934.1516,18419,564עובדי דירוג
4420,00724,40343.9620,24924,726הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו סיכום

60525
הרשות לפיתוח הנגב

431,06640,9493.6029,79939,386בעלי תפקיד
1611,10814,63822.429,46712,393עובדי דירוג

2014,82219,53426.0212,28016,128הרשות לפיתוח הנגב סיכום

60947
שרות התעסוקה

2.7541,03552,531בעלי שכר גבוה
3527,96236,00232.9625,05432,518בעלי תפקיד
52913,47617,062537.8412,46315,768עובדי דירוג

56414,38318,247573.5513,32416,907שרות התעסוקה סיכום

60989
הרשות לפיתוח הגליל

326,19733,88319.5811,33215,194בעלי תפקיד
109,80912,675עובדי דירוג

1313,36917,28219.5811,33215,194הרשות לפיתוח הגליל סיכום

61036
הרשות הלאומית להסמכת 

מעבדות
339,86453,2603.0040,08353,565בעלי תפקיד
1219,62826,17912.0019,38925,833עובדי דירוג

1523,67531,59515.0023,52831,379הרשות הלאומית להסמכת מעבדות סיכום

61101
מפעל הפיס

8042,13854,94977.6641,51655,708בעלי תפקיד
20124,01531,002201.8523,39230,206עובדי דירוג

28129,18537,833279.5128,42837,292מפעל הפיס סיכום

61143

הרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים

130,50839,139בעלי שכר גבוה
1127,26137,04111.4226,85135,653בעלי תפקיד
5316,36121,51354.7716,68621,945עובדי דירוג

הרשות הלאומית לבטיחות 
6518,41024,39266.1918,43924,310בדרכים סיכום



טבלאות נתונים - תאגידים230

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

61156
כ.א.ן תאגיד השידור הישראלי

2136,48148,54418.6136,69448,652בעלי שכר גבוה
3433,88145,40432.0435,56547,924בעלי תפקיד
82214,76519,606830.9715,24120,109עובדי דירוג

כ.א.ן תאגיד השידור הישראלי 
87716,02921,303881.6316,43321,722סיכום

19,1832,395,45330,083.8320,2682,347,367 27,640.4 סיכום כולל



231 טבלאות נתונים - תאגידים

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

60187

המועצה לייצור ולשיווק של 
אגוזי אדמה

226,05731,9082.2025,78731,602בעלי תפקיד
114,41518,1802.0013,37816,876עובדי דירוג

המועצה לייצור ולשיווק של 
322,03827,1684.2019,87824,589אגוזי אדמה סיכום

60260
המועצה לענף הלול

738,40146,32717.0042,26150,602בעלי שכר גבוה
839,23747,9387.4037,43745,829בעלי תפקיד
12717,83323,765238.5216,02120,123עובדי דירוג

14320,10426,297262.9218,32022,817המועצה לענף הלול סיכום

60335

המועצה לייצור צמחים 
ולשיווקם

730,28537,1646.9531,54339,170בעלי תפקיד
5917,61921,61758.7717,49921,346עובדי דירוג

המועצה לייצור צמחים 
6618,96223,26665.7218,98523,232ולשיווקם סיכום

60640
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

427,07235,3813.5025,93333,852בעלי תפקיד
29,31611,2362.268,75710,703עובדי דירוג

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי 
620,00525,7715.7619,19424,769סיכום

60658
רשות ניקוז-קישון

1.0030,70841,983בעלי שכר גבוה
819,29425,3351.0021,92929,708בעלי תפקיד
18,0149,8786.9213,36814,605עובדי דירוג

918,14723,7648.9216,27219,367רשות ניקוז-קישון סיכום

60666
רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

132,98681,4121.0032,01242,627בעלי תפקיד
711,94115,1927.6611,00914,103עובדי דירוג

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי 
814,61923,6178.6613,43417,396סיכום

תאגידים - תאגידים אזוריים וחקלאיים



טבלאות נתונים - תאגידים232

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

60707
רשות ניקוז ונחלים שרון

525,45132,2574.9425,36925,369בעלי תפקיד
010,42911,5770.0410,92310,923עובדי דירוג

525,33032,0914.9825,25325,253רשות ניקוז ונחלים שרון סיכום

60723
רשות נחל הירקון

129,41838,6681.0028,98438,089בעלי שכר גבוה

134,32445,8331.0037,70750,289בעלי תפקיד

415,82320,7823.5014,63319,009עובדי דירוג
621,36628,1985.5021,43828,165רשות נחל הירקון סיכום

60765
רשות ניקוז-שורק-לכיש

230,26939,2561.5030,01138,924בעלי תפקיד
313,08916,8293.0013,18316,939עובדי דירוג

518,25323,5704.5018,79324,268רשות ניקוז-שורק-לכיש סיכום

60773
רשות ניקוז-שיקמה-בשור

128,63335,8521.0028,38935,538בעלי שכר גבוה
235,06846,8542.0033,19144,369בעלי תפקיד
68,26110,8954.607,66610,269עובדי דירוג

רשות ניקוז-שיקמה-בשור 
916,86422,1607.6017,11022,567סיכום

60799
רשות ניקוז-ים המלח

121,12826,732בעלי שכר גבוה
325,19133,7603.2524,29932,428בעלי תפקיד
212,12116,6333.0015,88520,571עובדי דירוג

620,15426,8696.2520,26026,737רשות ניקוז-ים המלח סיכום

60814
רשות ניקוז- ערבה

227,85636,6422.0027,05935,652בעלי תפקיד
414,41318,9753.5514,13718,775עובדי דירוג

619,25825,3425.5518,79424,857רשות ניקוז- ערבה סיכום

60822
519,92527,6434.2524,01333,292בעלי תפקידרשות ניקוז-ירקון

519,92527,6434.2524,01333,292רשות ניקוז-ירקון סיכום



233 טבלאות נתונים - תאגידים

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

60830
815,67220,4549.0015,40320,062בעלי תפקידרשות נחל הקישון

815,67220,4549.0015,40320,062רשות נחל הקישון סיכום

60848
רשות ניקוז-כנרת

825,47132,1648.0022,97429,068בעלי שכר גבוה
729,97339,7367.0028,93638,464בעלי תפקיד
4511,66915,30644.1411,41114,950עובדי דירוג

6015,63620,39259.1415,04919,643רשות ניקוז-כנרת סיכום

60856
רשות ניקוז-כרמל

132,63440,2521.0031,29933,976בעלי תפקיד
0.259,04011,351עובדי דירוג

132,63440,2521.2526,84729,451רשות ניקוז-כרמל סיכום

60971
מועצה למוצרי פרי הדר

136,22844,9530.5035,66344,340בעלי תפקיד
012,25414,4460.196,8498,166עובדי דירוג

135,30543,7800.6927,72934,379מועצה למוצרי פרי הדר סיכום

61119
219,26025,0501.9821,10827,404בעלי תפקידמועצת בתי העלמין בברקת
מועצת בתי העלמין בברקת 

219,26025,0501.9821,10827,404סיכום

61151
מועצת בתי עלמין תל רגב

135,56248,8842.0034,52845,071בעלי תפקיד
59,28411,8865.099,14711,824עובדי דירוג

מועצת בתי עלמין תל רגב 
615,17920,1857.0916,30621,202סיכום

61153
218,91624,7322.0019,08219,082בעלי תפקידרשות נחל באר שבע

218,91624,7322.0019,08219,082רשות נחל באר שבע סיכום

70227

מכון וינגייט המכון הלאומי 
לספורט

0.5032,36840,712בעלי שכר גבוה
1226,24133,94410.1326,65734,956בעלי תפקיד
14812,23316,000176.6012,79916,518עובדי דירוג

מכון וינגייט המכון הלאומי 
16013,32017,392187.2313,60117,580לספורט סיכום

1,03218,8211,780,3161,326.3918,0441,745,618סיכום כולל



טבלאות נתונים - מערכת הבריאות234

גופים ציבוריים במערכת הבריאות - גופים רפואיים
 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף

לחודש 
 עלות העסקה 

ממוצעת 
 מספר משרות 

שנה קודמת 
 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

12708
תל -אביב - עובדי ביה"ח איכילוב

 49,513  39,032  246.4  49,213  38,754  307.9 בעלי שכר גבוה
 51,080  40,075  224.9  52,374  41,108  222.3 בעלי תפקיד
 21,039  16,219  4,475.9  21,778  16,752  4,475.2 עובדי דירוג

 23,824  18,440  4,947.3  24,825  19,187  5,005.3 תל -אביב - עובדי ביה"ח איכילוב סיכום

12716
חיפה- עובדי ביה"ח בני ציון

 53,978  42,347  108.1  55,407  43,478  115.7 בעלי שכר גבוה
 63,400  50,459  52.6  64,668  51,449  48.0 בעלי תפקיד
 21,957  16,929  1,327.8  22,506  17,294  1,386.0 עובדי דירוג

 25,747  19,961  1,488.5  26,267  20,306  1,549.6 חיפה- עובדי ביה"ח בני ציון סיכום

70251
שירותי בריאות כללית

 63,687  49,411  2,734.0  64,230  48,845  2,871.0 בעלי שכר גבוה
 104,318  82,631  12.0  110,491  87,879  12.0 בעלי תפקיד
 22,830  17,061  18,254.9  23,883  16,947  18,728.4 עובדי דירוג

 28,196  21,310  21,000.9  29,291  21,223  21,611.4 שירותי בריאות כללית סיכום

70786
הסתדרות מדיצינית הדסה

 63,463  47,633  620.7  63,211  47,169  681.8 בעלי שכר גבוה
 41,241  29,845  352.3  41,838  31,606  337.1 בעלי תפקיד
 23,706  17,135  3,970.7  23,933  17,619  4,099.9 עובדי דירוג

 29,947  21,869  4,943.7  30,344  22,476  5,118.8 הסתדרות מדיצינית הדסה סיכום

70793
קופת חולים מאוחדת - מוסדות

 41,056  31,023  1.0  40,691  30,622  1.0 בעלי שכר גבוה
 34,039  26,081  17.5  37,232  28,481  15.9 בעלי תפקיד
 10,701  8,518  428.5  10,637  8,487  437.4 עובדי דירוג

 11,680  9,255  446.9  11,632  9,234  454.3 קופת חולים מאוחדת - מוסדות סיכום

70796
בית החולים אסותא אשדוד

 65,424  52,266  170.9  65,756  52,426  177.0 בעלי שכר גבוה
 70,564  48,751  10.8  63,738  48,805  11.1 בעלי תפקיד
 20,549  15,683  1,185.7  21,102  16,128  1,294.5 עובדי דירוג

 26,554  20,517  1,367.4  26,753  20,706  1,482.6 בית החולים אסותא אשדוד סיכום
 27,428  20,728  34,194.7  28,341  20,899  35,222.1 סיכום כולל



235 טבלאות נתונים - מערכת הבריאות

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

70269
קופ"ח לאומית

 51,398  38,989  394.6  51,105  38,786  403.1 בעלי שכר גבוה
 47,138  35,335  85.6  49,362  36,089  79.5 בעלי תפקיד
 19,313  14,373  2,197.7  19,554  14,487  2,309.7 עובדי דירוג

 24,931  18,670  2,678.0  24,958  18,610  2,792.3 קופ"ח לאומית סיכום

70532
מכבי שירותי בריאות

 54,580  41,722  402.0  54,057  41,326  442.0 בעלי שכר גבוה
 75,371  57,264  39.4  78,345  57,708  42.3 בעלי תפקיד
 21,759  16,344  5,975.0  22,288  16,805  6,201.0 עובדי דירוג

 24,144  18,185  6,416.4  24,743  18,685  6,685.3 מכבי שירותי בריאות סיכום

70540
קופת-חולים "מאוחדת"

 49,961  37,550  307.5  49,107  37,019  336.0 בעלי שכר גבוה
 70,658  53,761  40.9  71,672  53,757  42.2 בעלי תפקיד
 17,969  13,265  4,299.4  18,793  13,356  4,336.0 עובדי דירוג

 20,550  15,228  4,647.8  21,427  15,404  4,714.3 קופת-חולים "מאוחדת" סיכום

70784
שירותי בריאות כללית - קהילה

 71,282  55,855  3,582.4  71,491  55,124  3,677.4 בעלי שכר גבוה
 98,114  76,311  13.0  96,457  74,424  17.0 בעלי תפקיד
 21,567  16,131  12,858.0  22,695  15,959  13,258.5 עובדי דירוג

 32,452  24,828  16,453.4  33,354  24,513  16,952.9 שירותי בריאות כללית - קהילה סיכום
 28,188  21,393  30,195.6  28,947  21,354  31,144.7 סיכום כולל

גופים ציבוריים במערכת הבריאות - קופות חולים



טבלאות נתונים - מערכת הבריאות236

שירותים אחרים במערכת הבריאות
 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף

לחודש 
 עלות העסקה 

ממוצעת 
 מספר משרות 

שנה קודמת 
 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

80000
קרן המחקרים ושירותי בריאות שיבא

 64,049  54,112  241.2  63,291  54,146  259.9 בעלי שכר גבוה
 62,547  47,014  4.9  63,563  47,941  4.5 בעלי תפקיד
 24,841  17,867  2,178.4  24,663  18,146  2,305.0 עובדי דירוג

 28,818  20,853  2,424.5  28,639  21,193  2,569.4 קרן המחקרים ושירותי בריאות שיבא סיכום

80010
תאגיד הבריאות - רמב"ם )ע"ר(

 47,351  40,196  62.3  48,595  40,347  63.8 בעלי שכר גבוה
 58,067  43,920  13.3  60,401  46,009  10.3 בעלי תפקיד
 17,701  15,611  1,657.5  17,807  15,142  1,597.6 עובדי דירוג

 19,078  16,773  1,733.2  19,245  16,356  1,671.8 תאגיד הבריאות- רמב"ם )ע"ר( סיכום

80028
תאגיד בריאות שליד ביה"ח לגליל המערבי 

נהריה

 43,598  34,390  12.2  44,972  34,862  11.3 בעלי שכר גבוה
 19,558  14,922  8.3  21,753  16,590  7.5 בעלי תפקיד
 30,746  19,516  171.1  29,587  19,367  188.4 עובדי דירוג

 31,078  20,665  191.6  30,145  20,460  207.1 תאגיד בריאות שליד ביה"ח לגליל המערבי נהריה סיכום

80036
קרן המחקרים שליד ביה"ח וולפסון

 54,565  64,458  20.5  60,012  75,898  18.2 בעלי שכר גבוה
 40,908  58,638  8.8  41,847  45,815  6.6 בעלי תפקיד
 25,421  19,281  258.4  25,052  19,783  279.5 עובדי דירוג

 27,972  21,645  287.8  27,511  22,127  304.4 קרן המחקרים שליד ביה"ח וולפסון סיכום

80044
קרן המחקרים שליד ביה"ח אסף הרופא

 48,205  39,003  19.5  49,395  40,003  24.7 בעלי שכר גבוה
 39,171  30,022  4.0  43,061  33,320  3.8 בעלי תפקיד
 23,193  16,274  391.1  22,723  16,220  383.3 עובדי דירוג

 24,526  17,438  414.6  24,510  17,782  411.8 קרן המחקרים שליד ביה"ח אסף הרופא סיכום



237 טבלאות נתונים - מערכת הבריאות

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

80052
קרן מחקרים שליד ביה"ח הלל יפה

 53,684  44,115  22.3  49,090  39,478  30.3 בעלי שכר גבוה
 22,117  16,896  13.5  28,899  22,140  10.2 בעלי תפקיד
 13,442  11,283  341.9  11,994  9,546  430.6 עובדי דירוג

 16,128  13,530  377.7  14,742  11,775  471.0 קרן מחקרים שליד ביה"ח הלל יפה סיכום

80060
קרן המחקרים שליד ביה"ח ברזילי

 64,741  50,680  7.0  49,259  37,978  9.2 בעלי שכר גבוה
 52,486  47,956  3.9  61,626  54,144  4.2 בעלי תפקיד
 27,390  19,503  177.2  26,693  19,269  178.9 עובדי דירוג

 29,298  21,312  188.1  28,527  20,972  192.2 קרן המחקרים שליד ביה"ח ברזילי סיכום

80078
קרן המחקרים שליד ביה"ח פוריה

 42,030  32,547  4.9  44,861  35,637  5.9 בעלי שכר גבוה
 41,758  31,319  1.3  44,470  33,347  1.3 בעלי תפקיד
 12,503  9,781  183.7  14,264  11,260  170.5 עובדי דירוג

 13,460  10,664  189.9  15,496  12,351  177.7 קרן המחקרים שליד ביה"ח פוריה סיכום

80086
קרן המחקרים שליד ביה"ח זיו

 39,899  34,984  27.7  47,670  40,218  11.0 בעלי שכר גבוה
 22,134  17,144  3.6  23,499  20,974  3.0 בעלי תפקיד
 10,677  9,317  337.3  12,039  10,291  354.4 עובדי דירוג

 12,987  11,280  368.6  13,196  11,277  368.4 קרן המחקרים שליד ביה"ח זיו סיכום

80094
קרן המחקרים שליד ביה"ח בני ציון

 74,908  83,654  3.0  72,690  63,011  2.9 בעלי שכר גבוה
 31,950  32,107  5.9  35,588  35,874  5.7 בעלי תפקיד
 22,866  14,685  202.0  23,496  14,954  212.1 עובדי דירוג

 23,861  15,394  210.9  24,447  15,560  220.6 קרן המחקרים שליד ביה"ח בני ציון סיכום

80101
קרן המחקרים שליד ביה"ח איכילוב

 51,679  47,470  81.9  56,655  43,242  30.8 בעלי שכר גבוה
 65,823  49,375  2.5  72,009  54,149  2.5 בעלי תפקיד
 18,205  16,096  1,316.7  19,667  17,943  1,398.1 עובדי דירוג

 20,247  18,945  1,401.1  20,555  18,648  1,431.3 קרן המחקרים שליד ביה"ח איכילוב סיכום
 23,043  17,866  7,788.0  23,088  17,907  8,035.3 סיכום כולל



טבלאות נתונים - שונות238

גופים ציבוריים - שונות

 ברוטו ממוצע  מספר משרות סוג דיווחשם גוףקוד גוף
לחודש 

 עלות העסקה 
ממוצעת 

 מספר משרות 
שנה קודמת 

 ברוטו ממוצע 
לחודש שנה 

קודמת 

 עלות העסקה 
ממוצעת שנה 

קודמת 

70087
בית התפוצות בע"מ

 -  -  -  207,949  50,148-  0.1 בעלי שכר גבוה
 23,389  17,748  24.0  22,084  16,328  19.8 בעלי תפקיד
 15,122  11,290  25.3  15,056  10,922  20.4 עובדי דירוג

 19,142  14,431  49.3  18,913  13,457  40.3 בית התפוצות בע"מ סיכום

70186
מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב

 33,410  25,250  8.8  33,151  24,958  9.3 בעלי תפקיד
 15,031  11,671  82.4  14,261  11,054  64.2 עובדי דירוג

 16,811  12,986  91.2  16,645  12,809  73.5 מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב סיכום

70194
מוזיאון ישראל

 47,695  35,195  2.2  -  -  - בעלי שכר גבוה
 42,032  29,639  10.3  46,926  33,376  8.7 בעלי תפקיד
 17,094  13,124  251.9  18,968  14,178  160.6 עובדי דירוג

 18,326  13,955  264.4  20,400  15,162  169.3 מוזיאון ישראל סיכום

70201
מוזיאון תל-אביב לאמנות

 28,216  20,508  29.7  29,332  20,192  32.0 בעלי תפקיד
 15,496  11,480  132.7  15,753  11,197  94.1 עובדי דירוג

 17,823  13,132  162.4  19,197  13,478  126.0 מוזיאון תל-אביב לאמנות סיכום

70219
המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף

פעולה בין-לאומי
 48,274  36,203  7.0  48,389  36,279  7.0 בעלי תפקיד
 17,089  12,978  101.7  17,148  12,887  82.0 עובדי דירוג

 19,098  14,474  108.7  19,604  14,726  89.0 המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי סיכום

70293
האגודה לקידום החינוך ירושלים

 34,466  26,017  12.0  -  -  - בעלי תפקיד
 13,256  9,983  123.6  -  -  - עובדי דירוג

 15,130  11,399  135.5  -  -  - האגודה לקידום החינוך ירושלים סיכום

70300
המפעל להכשרת ילדי ישראל

 26,089  19,557  12.1  28,300  21,870  14.4 בעלי תפקיד
 12,264  9,430  231.1  12,643  9,688  221.5 עובדי דירוג

 12,951  9,933  243.1  13,600  10,433  235.9 המפעל להכשרת ילדי ישראל סיכום
 16,585  12,564  1,054.6  17,454  12,971  734.0 סיכום כולל






