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לכבוד 
חברי הכנסת

שלום רב,

הנדון: דין וחשבון על הוצאות השכר בגופים הציבוריים לשנת 2017

אני מתכבד להגיש את הדו"ח העשרים וחמשה על הוצאות השכר 
בגופים המתוקצבים, הנתמכים ובתאגידי הבריאות כנדרש על פי 
מטרתו   .1985  - התשמ"ה  התקציב,  יסודות  לחוק  א)ג(   33 סעיף 
של דו"ח זה לפרט את הממצאים העיקריים לגבי הוצאות השכר 
של עובדי הגופים המתוקצבים והנתמכים, תוך הבחנה בין קבוצות  

הגופים, דירוגי השכר והתפקידים השונים.
פברואר  בחודש  שפורסם  האחרון  לדו"ח  המשך  מהווה  זה  דו"ח 
ובשירות  שעניינו הוצאות השכר בשירות המדינה, בגופי הביטחון 
מהווים  המדינה,  שירות  דו"ח  בצירוף  אלו,  נתונים  הסוהר.  בתי 
או  הנקבעים  הציבורי  המגזר  עובדי  אודות  השכר  נתוני  כלל  את 

המפוקחים על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר. 
השכר הממוצע בשנת 2017 בגופים המתוקצבים והנתמכים עמד 
על 16,088 ש"ח, לעומת השכר הממוצע בשנת 2016 שעמד על 

15,795 ש"ח, נתון המצביע על עלייה ריאלית של 1.6%.
בדו"ח שלפניכם נערכה הבחנה בין קבוצות הגופים המתוקצבים 
הממשלתיות,  החברות  המקומי,  השלטון  הבא:  באופן  והנתמכים 
מדיצינית  והסתדרות  החולים  קופות  הסטטוטוריים,  התאגידים 

הדסה, תאגידי הבריאות והמוסדות להשכלה גבוהה. 
חלוקה זו תורמת להגברת השקיפות לציבור, לקידומה פועל אגף 
השכר, והמוצאת  ביטוייה  בדו"ח הממונה על השכר. זאת, מתוך 

אמונה שהגברת השקיפות מסייעת בקידום המגזר הציבורי.
השונים  הגופים  בין  גם  כמו  הגופים,  קבוצות  בין  הגדולה  השונות 
ובגיבוש  הנתונים  בהצגת  שונה  התייחסות  מחייבת  קבוצה,  בכל 
לערוך  להמשיך  לנו  מאפשרת  אף  זו  חלוקה  השכר.  מדיניות 
במגזר  השכר  מערכת  ולייעול  הגופים  לטובת  והשוואות  ניתוחים 
הציבורי. אנו מקפידים לשכלל את הדו"ח מדי שנה, תוך מתן דגש 

על כמות המידע המוצג ואופן הנגשתו לציבור.

במוקד הדו"ח השנה שלושה נושאים חשובים שעומדים על סדר יומו 
של אגף השכר בימים אלו: העובדים הסוציאליים - בפרק זה מצויים 
ניתוחי עומק חשובים לגבי תחום העבודה הסוציאלית בישראל ומחקר 

השוואתי הכולל סקירה בינלאומית בתחום; 
הרפורמה  של  מקיפה  סקירה  בדו"ח   - החשמל  בחברת  הרפורמה 
ממנה  הנגזרות  התועלות  הרפורמה,  שלבי  לרבות  החשמל  בחברת 

ומההסכם הקיבוצי שנלווה לה; 
עובדי ההוראה בחטיבות העליונות – בחלק זה מוצג ההסכם הקיבוצי 
האחרון שנחתם עם ארגון המורים העוסק בשכרם של עובדי ההוראה 
המורים  שכר  להעלאת  פעלנו  זה  בהסכם  העליונות.  בחטיבות 
והפיתוח  ולשיפור תהליך החניכה  המתחילים, לחיזוק שדרת הניהול 
המקצועי של עובדי ההוראה. הסכם זה מהווה דוגמא למדיניות השכר 
תוך  כיום,  העבודה  בשוק  המתרחשים  בשינויים  התומכת  באגף, 

התמודדות עם האתגרים הכרוכים בשינויים אלה.
אתגרי שוק העבודה מחייבים את כלל השחקנים במשק לשלב ידיים 
שיבטיח  באופן  לשינויים  להיערך  בכדי  משמעותיים  צעדים  ולקדם 

שירות ציבורי איכותי ויעיל והמשך צמיחת המשק.
בין היתר, יש לבחון את מערכת יחסי העבודה במשק ובמגזר הציבורי, 
לרבות את  חוקי העבודה בישראל, ולהמשיך את השימוש בשכר ככלי 
להעלאת פריון העבודה ואפקטיביות המגזר הציבורי, לקידום רפורמות 

ולצמצום פערים בין חזקים לחלשים ובין נשים לגברים.
יחסי  מערכת  שיפור  בין  המתבקש  האיזון  על  שמירה  תוך  זאת,  כל 
העל  מטרת  לאור  והכל,  התקציב.  מסגרת  על  שמירה  לבין  העבודה 

לפעול להעלאת הפריון במגזר הציבורי ולשיפור השירות לציבור.
ברצוני להודות לעובדי האגף שעמלו רבות ביצירת דו"ח זה.

קובי בר נתן 
הממונה על השכר
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בשנת 2017 דיווחו לממונה על השכר 801 גופים ציבוריים, מתוכם 790 	 
בסך  ההעסקה.  תנאי  בגין  הוצאותיהם  על  ונתמכים,  מתוקצבים  גופים 
הכול הועסקו בכלל גופים המתוקצבים והנתמכים כ-380 אלף עובדים 

בכ-301 אלף משרות.
הגופים 	  עובדי  של  מלאה  למשרה  ברוטו  החודשי  הממוצע  השכר 

המתוקצבים והנתמכים עמד בשנת 2017 על 16,088 ₪, לעומת  15,795 
₪ בשנת 2016. מדובר בשינוי ריאלי של כ-1.6%. מאז שנת 2008 גדל 
של  בשיעור  והנתמכים  המתוקצבים  הגופים  בקרב  הריאלי  השכר 

כ-16%.
שכר העובדים בחברות הממשלתיות היה הגבוה ביותר בממוצע  מבין 	 

והוא עמד על כ-21,918 ₪ ברוטו למשרה מלאה.  כל קבוצות הגופים, 
השכר הממוצע של העובדים במועצות הדתיות היה הנמוך ביותר מבין 
כל קבוצות הגופים המתוקצבים והנתמכים, והוא עמד על כ-8,942 ₪ 

ברוטו למשרה מלאה.
ובשירות 	  השכר הממוצע של העובדים הסוציאליים בגופים הציבוריים 

המדינה עמד בשנת 2017 על כ-13,603 ₪ ברוטו למשרה מלאה. השכר 
הממוצע לעובד סוציאלי עמד על כ-10,032 ₪ לחודש.

והשכר 	  בישראל  הסוציאליים  העובדים  של  החציוני  שכרם  בין  היחס 
ונמוך  החציוני במשק, גבוה מהיחס הדומה בארצות הברית ובאנגליה, 

מעט מיחס זה בקנדה.
בישראל מועסקים כ-1.4 עובדים סוציאליים לאלף נפשות. לשם השוואה, 	 

בארצות הברית מועסק עובד סוציאלי אחד בלבד לאלף נפשות.
 	 .2013 משנת  ברציפות  יורד  הממשלתיות  בחברות  המשרות  מספר 

החשמל,  במשק  לרפורמה  שנלווה  החשמל,  בחברת  השכר  הסכם 
יתרום להתחזקות המגמה הזו בשנים הקרובות.

בחברת 	  השכר  מהסכם  כתוצאה  המדינה  לקופת  המוערך  החיסכון 
מיליארד ₪(.  )כ-6.4  גבוה מהעלות שלו   ) מיליארד ₪  )כ-7.2  החשמל 
אחד הגורמים לחיסכון המשמעותי האמור הוא הפרישה המאסיבית של 

עובדי חברת החשמל, הכלולה בהסכם. 

כאשר מנתחים את השכר הממוצע בחלוקה לדירוגים המקצועיים, עולה 	 
הגבוה  הוא  והנתמכים2  המתוקצבים  בגופים  הרופאים  של  שכרם  כי 
ביותר והוא  עמד על כ- 39,000 ₪ ברוטו למשרה מלאה בשנת 2017. 
שכרם של הרופאים בגופים המתוקצבים והנתמכים  גדל בשיעור של 

כ-80% לאורך העשור האחרון. 
שכרם של הרופאים הווטרינרים עלה בשנת 2017 בשיעור של כ-11%, 	 

שיעור העלייה הגבוה ביותר מבין כל הדירוגים. שכרו של וטרינר בגופים 
ברוטו   ₪ כ-31,000  על   2017 בשנת  עמד  והנתמכים  המתוקצבים 

למשרה מלאה.
העובדים בנמל חיפה השתכרו בממוצע בשנת 2017 כ-33,000 ₪ ברוטו 	 

למשרה מלאה.  זהו הגוף שבו ממוצע השכר הוא הגבוה ביותר. שיאן 
השכר בנמל חיפה השתכר בממוצע כ-86,000 ₪, ברוטו למשרה מלאה.

השכר הגבוה ביותר בשנת 2017 בקרב הגופים המתוקצבים והנתמכים, 	 
על  עמד  שכרו  הדסה.   מדיצינית  בהסתדרות  מומחה  לרופא  שולם 

כ-252,800 ₪ ברוטו לחודש במשרה מלאה.
שכרם הממוצע של בעלי שכר גבוה3 בקרב קופות החולים והסתדרות 	 

מדיצינית הדסה עמד על כ-50,000 ₪ ברוטו למשרה מלאה.
כ- 59% מהמשרות בקרב הגופים הנתמכים והמתוקצבים אוישו בשנת 	 

הגופים  בקרב  נשים  של  הממוצע  שכרן  זאת,  עם  נשים.  ידי  על   2017
המתוקצבים והנתמכים  נמוך משכרם של הגברים. בשנת 2017 עמד 

שכרה הממוצע של אישה  על כ- 65% משכרו הממוצע של גבר. 
כ-80% 	  על   2017 בשנת  עמד  נתמך  או  מתוקצב  בגוף  מנכ"לית  שכר 

מהשכר הממוצע למנכ"ל. מנגד- השכר הממוצע )ברוטו למשרה מלאה( 
של סמנכ"לית ברשויות המקומיות היה גבוה במעט מהשכר הממוצע 

של סמנכ"לים בקבוצת גופים זו.

נתון זה לא כולל את הרופאים המועסקים על ידי בתי החולים הממשלתיים ועל ידי משרד  2
הבריאות.

להסבר על החלוקה לבעלי תפקידים, בעלי שכר גבוה ועובדי הדירוגים, ראו פרק הגדרות. 3
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1.1
פילוח סך העובדים לפי קבוצות גופים

אוכלוסיית הדו"ח וחלוקה לקבוצות משנה

הציבוריים  בגופים  מהעובדים  מורכב  בישראל  הציבורי  המגזר 
ממשלתיים,  חולים  בתי  ממשלה,  )משרדי  המדינה  שירות  ועובדי 
מערכות חינוך ממשלתיות וגופי הביטחון(. בסך הכול, מספר עובדים 

זה עומד על כ-700,000 עובדים. 
)כהגדרתם  הציבוריים  הגופים  בעובדי  עוסק  שלפניכם  הדו"ח 
בהערת שוליים  1 לעיל(: השלטון המקומי, התאגידים הממשלתיים, 
הבריאות.   ותאגידי  הנתמכים,  הגופים  הממשלתיות,  החברות 
לאורך  הגופים.  קבוצות  של  משנה  חלוקת  מוצגת  הבא  בעמוד 
והגופים  המקומי  השלטון  קבוצות  של  החלוקה  נשמרת  הדו"ח,  
הנתמכים לקבוצות משנה בשל השונות הרבה בין יחידות המשנה 

בקרב גופים אלו.
הגופים הנכללים תחת הכותרת "שונות", הם שישה גופים נתמכים 
שאינם קופות חולים או מוסדות אקדמיים: בית התפוצות, מוזיאון 
ארץ ישראל תל אביב, מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאומנות, 
המכון הישראלי לייצוא ושיתוף פעולה בין לאומי, האגודה לקידום 

החינוך בירושלים והמפעל להכשרת ילדי ישראל.

מגזר ציבורי
כ-700,000

עובדים
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מורשת והשכלה
16.6%

רווחה וכלכלה
80.6%

אזוריים 
וחקלאיים

2.8%

 

45%

 
 

53.8%
קופות החולים והסתדרות מדיצינית הדסה

1.2%

 36.4%

 45.1%

 

18.4%  

2.0%

0.4%

 

11.0%

איגודי ערים

 
86.6%

שלטון מקומי

תאגידים ממשלתיים

של  השכר  נתוני 
בגופים  העובדים 
והעובדים  הנתמכים 
בשלטון המקומי מוצגים 
לחלוקה  בהתאם 
משנה,  לקבוצות 
הרבה  השונות  בשל 
קבוצות  את  המאפיינת 
חלוקות  הללו.  הגופים 
שמופיעות  נוספות 
מהניתוחים  בחלק 
בדו"ח הן חלוקות לבעלי 
שכר  בעלי  תפקידים, 
דירוגים  ועובדי  גבוה 
"הגדרות"(,  פרק  )ראה 
חלוקה מגדרית, וחלוקה 

לדירוגים מקצועיים.

פילוח סך 
העובדים 
בחלוקה 

לקבוצות משנה 

1.2
חברות ממשלתיות

תאגידי בריאותגופים נתמכים

כ-185,000
עובדים

כ-120,000
עובדים

כ-17,600
עובדים

כ-57,000
עובדים

כ-9,260
עובדים
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היקף ואוכלוסיית הדיווח
הממונה על   – )להלן  והסכמי העבודה במשרד האוצר  הממונה על השכר 
השכר(  פנה אל 801 גופים שחלה עליהם חובת דיווח לפי תיקון 16 ותיקון 
36 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985  )להלן  - חוק יסודות התקציב(. 
הגופים נדרשו לדווח על נתוני השכר וההעסקה של עובדיהם במהלך שנת 
אוכלוסיית הדו"ח  עובדים שפרשו במהלך שנת הדיווח.  גם על  2017, כמו 
שאינם  גבוה  שכר  בעלי  תפקיד,  בעלי  עיקריות:  קבוצות  לשלוש  מחולקת 

בעלי תפקיד ועובדי דירוגים.
מבין הגופים החייבים בדיווח, 790 הם גופים מתוקצבים ונתמכים ו-11 הם 
"הגדרות",  פרק  ראה  הבריאות,  תאגידי  בנושא  )להרחבה  בריאות  תאגידי 

סעיף 40(.
התפלגות כלל האוכלוסייה בדו"ח זה מיוצגת על ידי התפלגות המשרות בכל 
סוג גוף ולא על פי מספר הגופים. כלומר, מספר המשרות בכל סוג גוף מבטא 
לדוגמה, המועצות הדתיות  אוכלוסיית הדו"ח.  כלל  היחסי מתוך  גודלו  את 
מהוות כ-16% ממספר הגופים, אך תורמות פחות מאחוז למספר המשרות 
בכלל אוכלוסיית הדיווח. לעומת זאת, הגופים הנתמכים מהווים פחות מ-5% 
מהגופים אך מעסיקים עובדים בכ-86,915 משרות, שמהוות קרוב ל-28% 

מכלל המשרות בגופים הציבוריים.
לאוכלוסיית  לחלוטין  זהה  אינה   2017 בשנת  הדו"ח  אוכלוסיית  כי  נבהיר 

הדו"ח בשנת 2016 4.

נתוני 2016 המופיעים בדו"ח הנוכחי כוללים את נתוני השכר של החברה לטיפול והשבת  4
ולכן הם לא נכללו בנתוני   2016 מי ביוב חדרה, שדיווחה באיחור את נתוני השכר של 
שנה שעברה. הדבר מסביר, לשם הדגמה, פער של 19.75 משרות בין משספר המשרות 
בשנת 2016, כפי שהופיע בדו"ח הקודם, ובין מספר המשרות לשנת 2016 שמופיע בדו"ח 

הנוכחי.

בשנה החולפת התווספו לאוכלוסיית הדיווח הגופים הבאים: 
 חברה עירונית אחת: החברה העירונית רחובות לתרבות נופש וספורטא. 

חברה עירונית אחת הייתה רשומה גם בשנת 2016, אך לא מילאה את 
חובת הדיווח בשנה זו: א.ב. מנהלת אזורי תעסוקה אור עקיבא בע"מ. 

ארבע חברות ממשלתיות:ב. 
"מטענים רכבת ישראל";. 1
"פיתוח רכבת ישראל";. 2
נצר השרון;. 3
תומר בע"מ;. 4

שלושה גופים נתמכים:ג. 
מכללת סמינר הקיבוצים;. 1
המכללה האקדמית בית ברל;. 2
המכללה האקדמית אחווה;. 3

כמו כן, מאוכלוסיית הדיווח הוצאו הגופים הבאים: 	 
חברות עירונית:א. 

"בית הצנחן";. 1
החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון;. 2
"תשתית"- החברה להתחדשות עירונית אשדוד;. 3

מועצה דתית אחת:ב. 
מועצה דתית מנחמיה;. 1

חברה ממשלתית אחת:ג. 
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה.. 1
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1.3
בשנת 2017 דיווחו לממונה על השכר 

790 גופים מתוקצבים ונתמכים. 

אדם  כוח   2017 בשנת  העסיקו  אלו  גופים 
ב-300,983 משרות, גידול של כ-3.5%  בהשוואה 

ל-2016. 
כמות  גדלה   2017 לדצמבר   2016 דצמבר  בין 
לזה  דומה  גידול   שיעור  בכ-4.2%,  העובדים 
שהתרחש בין השנים 2015 ו-2016. הטבלה ובה 
סך תשלומי השכר בשנת 2017 בחלוקה לקבוצות 

גופים מופיעה  בטבלה 8.2 בנספח ו'. 

מספר משרות ומספר גופים מדווחים בחלוקה לקבוצות גופים

האחוזים מייצגים את שיעור המשרות בקבוצת הגוף מתוך כלל המשרות במגופים המתוקצבים והנתמכים

 7
0.3%

  48
0.3%

  130
1%

  172
4%

  11
3%

 57

5%

 32
 

11%

 79
 

18%

 259
 

41%

רשויות מקומיות  חברות ממשלתיות
קופות החולים

והסתדרות מדיצינית הדסה      מוסדות אקדמיים
        

17%

6
בקופות החולים

ובהסתדרות מדיצינית
הדסה
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5,000

9,250

13,500

17,750

22,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

איגודי ערים
רשויות מקומיות
מועצות דתיות
חברות עירוניות
חברות ממשלתיות
תאגידים
מוסדות אקדמיים
שונות
קופות החולים והסתדרות מדיצינית הדסה

1.4
ממוצע שכר ברוטו 
למשרה מלאה של 
העובדים בחברות 

העירוניות  גדל 
בשיעור נומינלי 

של כ-56% בעשור 
האחרון, ובשיעור 
ריאלי של כ-32%.

זהו שיעור הגידול המשמעותי 
קבוצות  כל  מבין  ביותר 
ברוטו  שכר  ממוצע  הגופים. 
למשרה מלאה של העובדים 
לעומת  הערים  באיגודי 
נומינלי  בשיעור  גדל  זאת, 
לציין  יש  בלבד.  כ-13%  של 
עברו   2012-2013 שבשנים 
על  מהעסקה  האש  לוחמי 
להעסקה  הערים  איגודי  ידי 
לוחמי  שכר  המדינה.  ידי  על 
בהשוואה  גבוה  היה  האש 
שאר  של  הממוצע  לשכר 
העובדים באיגודי הערים, ולכן 
הממוצע  בשכר  ירידה  חלה 
של העובדים באיגודי  הערים 

בשנים אלו.

ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה5 בחלוקה לקבוצות גופים בין השנים 2007-2017

ללא זקיפות הטבה ותשלומי פרישה. 5

19,992

13,613

15,388

13,639

11,968

8,235

10,913

8,626

9,761

6,263

8,942

6,254

21,918

16,802 16,660

11,783

18,495

13,702

קופות החולים 
והסתדרות מדיצינית 
הדסה
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בעלי תפקיד בעלי שכר גבוה עובדי דירוג כלל האוכלוסייה

16,088

13,214

42,517

30,455

15,796

12,999

42,266

29,784

ברוטו ממוצע לחודש 2016
ברוטו ממוצע לחודש 2017

1.5
ממוצע שכר ברוטו לחודש במשרה מלאה 

לעובד בגופים המתוקצבים והנתמכים, 
עמד על 16,088 ₪ בחודש.

הנתון  לעומת   1.6% של  ריאלית  עלייה  מהווה  זה  נתון 
המקביל בשנה שעברה. לשם השוואה, בשנת 2017 ממוצע 
 השכר ברוטו למשרה מלאה  במשרדי הממשלה עמד על 
16,014 6 ₪, ואילו ממוצע שכר ברוטו למשרת שכיר במשק 

עמד על 10,109 7 ₪ בחודש.
ב-2016  שדיווחו  הגופים  כלל  את  כוללת  השכר  בדיקת 
וב-2017, תוך אבחנה בין שלוש קבוצות של עובדים: בעלי 
ועובדי  תפקידים, בעלי שכר גבוה שאינם בעלי תפקידים, 

הדירוגים 8.
משתייך  והנתמכים  המתוקצבים  בגופים  עובד  כל  ככלל, 

לאחד משלושת הקבוצות הנ"ל, על פי החלוקה הבאה-
"בעל תפקיד" הוא  מנכ"ל,  עובד שכפוף אליו ישירות, או 
)כמו, למשל, סמנכ"ל  בגוף  עובד שממלא תפקיד מפתח 

או מנהל מחלקה(.
"בעל שכר גבוה" הוא עובד ששכרו עונה על ההגדרות כפי 

שהן מופיעות בנספח ג', והוא לא מוגדר כבעל תפקיד. 
עובד דירוג הוא עובד שהוא לא בעל תפקיד ולא בעל שכר 

גבוה, ובדרך כלל מועסק במסגרת הסכם קיבוצי. 

מקור הנתון: "דין וחשבון על הוצאות השכר בשירות המדינה ובגופי  6
הביטחון לשנת 2017", אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. 

על פי נתוני הלמ"ס 7
להסבר מלא בנוגע לקבוצות אלו, ראו חלק "הגדרות" ו-"נספחים"- 8

"רף לקביעת בעלי שכר גבוה",

ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה לפי סוג דיווח

האחוזים מתארים את שיעור  השינוי הנומינלי.

2.3%

0.6%

1.7%

1.85%
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מקומיות

שונות ממוצע 
משוקלל

איגודי 
ערים

מוסדות 
אקדמיים

תאגידים קופות החולים 
והסתדרות 
מדיצינית 
הדסה

חברות 
ממשלתיות

23,230

20,772
19,452

16,99916,59916,088

13,278

11,116
10,085

9,076

1.6
העובדים בחברות 

הממשלתיות 
הרוויחו את ממוצע 

שכר הברוטו 
למשרה מלאה 

הגבוה ביותר בשנת  
 2017

מהווים  שהרופאים  לציין  יש 
מהמועסקים  כ-20% 
החולים  קופות  בקבוצת 
הדסה  מדיצינית  והסתדרות 
הברוטו  שכר  וממוצע 
למשרה מלאה שלהם עמד 
לחודש.   ₪ כ-40,295  על 
עובדי  שאר  של  שכרם 
גופים  בקבוצת  הדירוגים 
 ₪ כ-16,116  על  עמד  זו 
לחודש במשרה מלאה, נתון 
דומה לממוצע שכר הברוטו 
הכללי למשרה מלאה  ביתר  

הגופים הציבוריים.

ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה , לפי קבוצת גוף

9,543 - השכר הממוצע לפי נתוני  ביטוח לאומי
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23,230

20,772
19,452

16,99916,59916,088
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באתר האינטרנט של הממונה על השכר אפשר למצוא השלמות לדו"ח זה וכן דו"חות וניתוחים נוספים. כמו כן אפשר להפיק נתונים בהתאם 
לשאילתות מותאמות אישית ברמת גוף, תפקיד ועוד.

http://hsgs.mof.gov.il



מוקד שנתי

16

ייעודו של המוקד השנתי הוא לשים זרקור על נושאים שנמצאים על סדר יומו 
של אגף השכר והסכמי עבודה, בין אם מדובר בנושא שזכה לטיפול משמעותי 

בשנה החולפת בדמות הסכם או הסדר ובין אם מדובר בנושא שנמצא על 
שולחננו כיעד לטיפול בהמשך – כפי שקורה בשנה זו.

הנושאים הנבחרים בכל שנה יזכו לניתוח משמעותי וילוו במסקנות ואף 
בהמלצות להמשך, מה שיאפשר לקוראים צוהר למדיניות השכר וההעסקה 

שמכתיבה את פעולות האגף בנושאים הנבחרים.
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א. עובדים סוציאליים
הקדמה 

לחוק  התשנ"ו-1996. בהתאם  הסוציאליים,  העובדים  בחוק  בישראל מוסדרת  הסוציאלית  העבודה 
העובדים  בפנקס  ורישום  בתחום  אקדמית  הכשרה  נדרשת  סוציאלית  בעבודה  לעסוק  מנת  על  זה, 
הסוציאליים המנוהל על ידי משרד הרווחה. כ-60% מהעובדים הסוציאליים מועסקים במגזר הציבורי, 
הסוציאליים  בעובדים  יעסוק  זה  פרק  עמותות(.   באמצעות  )בעיקר  המופרטים  בשירותים  וכ-40% 

המועסקים במגזר הציבורי, אשר כולל את הגופים הציבוריים ואת שירות המדינה. 
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2.1
בשנת 2017 הועסקו במגזר הציבורי כ-12,000 

עובדים סוציאליים9, מרביתם המוחלט )כ-66%( 
ברשויות המקומיות.

מספקת  אשר  חברתיים  לשירותים  מחלקה  קיימת  מקומית  רשות  בכל 
שירותי רווחה לתושבי האזור. בין שירותים אלו נמנים ליווי משפחות במצוקה 
כלכלית, טיפול בנוער בסיכון, טיפול במקרי אלימות במשפחה ועוד. להוציא 
את הרשויות המקומיות,  המעסיק הגדול ביותר של העובדים הסוציאליים 
החולים  בבתי  הסוציאליים  העובדים  מועסקים  בו  המדינה,  שירות  הינו 
הממשלתיים ובמרכזים של משרד הרווחה. מבין קופות החולים, המעסיקה 
הגדולה ביותר של עובדים סוציאליים הינה קופת חולים כללית )בקהילה 
ובבתי החולים( ולאחר מכן קופת חולים מכבי. בשאר סוגי הגופים הציבוריים 

אחוז העובדים הסוציאליים נמוך יחסית. 
על   2017 בשנת  עמד  סוציאליים  עובדים  של  הממוצע  המשרה  אחוז 
עובדים  של  הינו  ביותר  הגבוה  הממוצע  המשרה  אחוז  כאשר  כ-74% 
ואחוז המשרה הממוצע הנמוך ביותר  סוציאליים בשירות המדינה )86%( 
עובדים  כי  יצוין   .)46%( הבריאות  בתאגידי  סוציאליים  עובדים  של  הינו 
במקביל,  עבודה  מקומות  במספר  קרובות  לעיתים  מועסקים  סוציאליים 
לדוגמא,  כך,  לכך.  קרוב  או   100% הינה  משרתם  חלקיות  שבמצטבר  כך 
ישנם עובדים סוציאליים המועסקים בשתי מחלקות שונות בבתי החולים, 
ועובדים סוציאליים  אשר מועסקים בשני תפקידים שונים תחת אותה רשות 

מקומית. 

לא כולל משרד הביטחון בו הועסקו בשנת 2017 כ-135 עובדים סוציאליים. 9

התפלגות מספר העובדים בחלוקה לקבוצות גופים

2.4%
  

9.9%
 

17.0%

0.7%

 
67.1%

0.4%
1.9%
0.2%

0.5%

  -    
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2.2
בשנת 2017 השכר הממוצע ברוטו 
של עובד סוציאלי בביטוח הלאומי 

עמד על כ-22,522 ₪ ברוטו לחודש 
למשרה מלאה, ועל כ-19,400 ₪ 

לשכר ברוטו ממוצע לחודש לעובד. 

הגורם המשמעותי ביותר לפער בין שכר העובדים 
העובדים  ושכר  הלאומי  בביטוח  הסוציאליים 
הסוציאליים בשאר הגופים הציבוריים, הוא השיעור 
שמועסקים  סוציאליים  עובדים  של  מאוד  הגבוה 
הועסקו  )כ-34%  הלאומי  בביטוח  גבוהות  ברמות 
של  זכאותם  ובשל  ג-א2(,  ברמות   2017 בשנת 
ולתוספות  לפרמיות  הלאומי  בביטוח  העובדים 

מפעליות אחרות הייחודיות לעובדי המוסד.
ברוטו של העובדים הסוציאליים   השכר הממוצע 
עמד  המדינה  ובשירות  הציבוריים  הגופים  בכלל 
על כ-13,603 ₪ למשרה מלאה ועל כ-10,032 ₪ 

לעובד.
 ברשויות המקומיות, קבוצת הגופים בה מועסקים 
הממוצע  השכר  עמד  הסוציאליים,  העובדים  רוב 
ברוטו  על כ-13,047 ₪ למשרה מלאה ועל כ-9,504 
₪ לעובד. הגורם לפער זה הינו חלקיות המשרה בה 
מועסקים מרבית העובדים הסוציאליים בקבוצה זו.

ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה של עובד/ת סוציאלי/ת, בחלוקה לקבוצות גוף
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השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה של העובדים הסוציאליים בהשוואה לשכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה של |2.3
עובדים בגופים ציבוריים נבחרים.

  -   

  6,000 

  12,000 

  18,000 

  24,000 

ביטוח 
לאומי

קופות 
החולים

הרשות 
לשיקום 
האסיר

שירות 
המדינה

רשויות 
מקומיות

חברות 
ממשלתיות

תאגידי 
בריאות

חברות 
עירוניות

שאר 
הגופים 
הנתמכים

10,56510,70910,87911,471
13,047

14,18014,21014,538

22,522

16,849

10,085

14,214

23,230

11,116

16,301

12,671

20,754

16,938

ברוטו ממוצע לחודש
עובדים סוציאליים
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2.4
עבודה סוציאלית הינו מקצוע בעל 

ייצוג נשי  מובהק. בשנת 2017 אחוז 
הנשים בדירוג עמד על כ-90%.

הציבורי,  במגזר  הדירוגים   ברוב  כמו  זאת,   עם 
לטובת  מגדריים  שכר  פערי  ישנם  זה  בדירוג  גם 
השכר  פער  עמד  המקומיות  ברשויות  הגברים. 
בשנת 2017 על כ-5%, בשירות המדינה על כ-8%, 

בקופות החולים על כ-4% ובביטוח לאומי על 1%.
העובדים  בקרב  וגברים  נשים  בין  השכר  פערי 
הסוציאליים משקפים במידה רבה את השוני באופי 
אופי  לעומת  גברים  מבצעים  אותם  התפקידים 
שבקרב  בעוד  נשים.  מבצעות  אותם  התפקידים 
העובדים הסוציאליים שמוגדרים כ"בעלי תפקידים" 
עובדת  של  משכרה  גבוה  סוציאלי  עובד  שכר 
שבקרב  הרי  בממוצע,   ₪ בכ-1,000  סוציאלית 
תפקידים  בעלי  שאינם  דרגה  בדירוג-  העובדים 
המצב שונה. מדיאגרמה מס' 2.5,  בה מוצג השכר 
הממוצע בחלוקה מגדרית בקרב העובדים בדירוג-

דרגה בלבד )ללא העובדים הסוציאליים המוגדרים 
ניתן לראות  גבוה"(,  ו"בעלי שכר  "בעלי תפקידים" 
מחזיקות  שאינן  הסוציאליות  העובדות  ששכר 
משכר  במעט  גבוה  אף  ניהוליים  בתפקידים 
העובדים הסוציאליים שאינם מחזיקים בתפקידים 

ניהוליים.

אחוזי העסקה בחלוקה מגדרית
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   ברוטו ממוצע לחודש
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ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה בחלוקה מגדרית, בקרב עובדי הדירוג בלבד|2.5

0.9%

4.5% 7.7%

0.2% 0.1%
14.3%

0.8% 1.7%

האחוזים מתארים את שיעור הפער המגדרי
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המועסקים  הסוציאליים  העובדים  אחוז  המדינה  בשירות  השוואה,  לשם 
במשרה חלקית עמד על כ-30%. הבדל זה נובע מהשונות באופי התפקידים 
עובדים  לעומת  המקומיות  ברשויות  הסוציאליים  העובדים  מבצעים  אשר 

סוציאליים בשירות המדינה. 
ברשויות  משרה  בחלקיות  המועסקים  של  הממוצע  המשרה  אחוז 

המקומיות שנדגמו עמד על כ-68%.
עובדים  כך,  השכר.   רמות  ובין  המשרה  חלקיות  בין  חיובי  מתאם  ישנו 
סוציאליים שמועסקים ברמות שכר גבוהות יותר, מועסקים בחלקיות משרה 

גדולה יותר, כאשר א1 היא הרמה11 ביותר ו-יא' היא הרמה הנמוכה ביותר.
והתפקידים  ניהוליים,  תפקידים  אלו  ג'-א'  ברמות  התפקידים  למשל  כך 

ברמות יא'-ט' הם תפקידים התחלתיים שלא מצריכים ניסיון.

המדגם נערך בקרב רוב הרשויות המקומיות, אך לא כולל את  כל הערים הגדולות - כך  10
למשל הוא כולל את חיפה אך לא כולל ת"א וירושלים.

בקרב עובדים סוציאליים קיימות גם רמות השכר  א1 ו-א2, אך אין ברשויות המקומיות  11
עובדים ברמות השכר הללו.

2.6
על פי מדגם של 172 רשויות מקומיות10, בשנת 2017 
כ-62% מהעובדים הסוציאליים ברשויות אלו הועסקו 

במשרה חלקית. 

התפלגות העובדים ברשויות המקומיות לפי חלקיות משרה ורמות שכר 

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

מ- 1/2 משרה ועד 3/4 משרה
מ- 1/4 משרה ועד 1/2 משרה

עד 1/4 משרה
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2.7
רכיב ההשלמה לשכר המינימום מהווה 

כ-9% משכר הברוטו של העובדים 
שמקבלים אותו 

קיבלו   2017 דצמבר  בחודש  זהה,  רשויות  מדגם  פי  על 
רכיב  המקומיות  ברשויות  הסוציאליים  מהעובדים   71%
השלמה לשכר מינימום, על אף ששכרם הברוטו הממוצע 
למשרה מלאה עמד על כ- 10,600 ₪  - פי שניים משכר 

המינימום על פי חוק.
על  עומד  התחיליות  ברמות  ההשלמה  מקבלי  מספר 
מקבלי  באחוז  הדרסטית  הירידה  כאשר   ,100% כמעט 
ההשלמה מתרחשת במעבר בין הרמות ז' עד ה', רמות 

בהן מועסקים עובדים בדרג תיכון. 
והיווה   ,₪ כ-860  על  עמד  הממוצע  ההשלמה  סכום 
בממוצע כ-11% מהשכר הפנסיוני של מקבלי ההשלמה. 
הפנסיוני  השכר  מסך  ההשלמה  רכיב  שמהווה  האחוז 
יא'  ברמה   21% בין  ונע  הרמות,  בין  במעבר  ויורד  הולך 

)תחילית( לכ-5% ברמות הגבוהות.
השלמה  מקבלים  מהעובדים  גבוה  שאחוז  לכך  הגורם 
ממנו  גבוה  הפנסיוני  ששכרם  אף  על  המינימום  לשכר 
בשירות  כיום  הנהוג  השכר  מבנה  הוא  משמעותית, 
הציבורי בכלל, ובמבנה השכר של העובדים הסוציאליים 
מהשכר  מוחרגות  רבות  פנסיוניות  תוספות  בפרט.  
פרק  )ראה  ההשלמה  רכיב  קביעת  לצורך  המחושב 
"הגדרות", דיאגרמה מס' 8.1(, מה שמאפשר את קבלת 
הרכיב על אף שהשכר הפנסיוני בפועל גבוה יותר משכר 

המינימום, כאמור.

התפלגות מקבלי רכיב השלמה לשכר המינימום12, דצמבר 2017

בקרב העובדים הסוציאליים קיימות גם הרמות א 1, א 2, ב' אך אין בהן מקבלי השלמה לשכר מינימום. 12

ברוטו ממוצע בדרגה
אחוז מקבלי ההשלמה מכלל העובדים בדרגה
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שכר העובדים הסוציאליים בהשוואה בין-לאומית

עובדים  של  והתעסוקה  השכר  נתוני  נבדקו  מצומצם  השוואתי  במדגם 
בשל  השאר  בין  נבחרו  )המדינות  מערביות  מדינות  במספר  סוציאליים 
מספר  עולות  מהתוצאות  לגביהן(.  נתונים  של  יחסית  הגבוהה  הזמינות 

תובנות מרכזיות.  
במשרה  ברובם  מועסקים  המדגם  במדינות  סוציאליים  עובדים  כי  נמצא 

מלאה. 
עוד נמצא כי לא קיים מתאם חיובי בין היקף העסקת העובדים הסוציאליים 

וגובה שכרם לגודל ההוצאה הממשלתית לנפש על בריאות במדינה.
ואנגליה די דומים מבחינת גובה ההוצאה  כך למשל, על אף שנתוני קנדה 
הממשלתית לנפש על בריאות, קיימת שונות רבה בין מדינות אלו בפרמטרים 

שנבדקו, קרי בכמות העובדים הסוציאליים והשכר החציוני לעובד סוציאלי. 
כמו כן, ועל אף שישראל ממוקמת במקום ה-26 בגודל ההוצאה הממשלתית 
לנפש על בריאות וארצות הברית ממוקמת במקום הראשון בעולם במדד זה, 
נמצא כי בישראל יש יותר עובדים סוציאליים לנפש מאשר בארצות הברית, 
החציוני  לשכר  ביחס  בישראל  סוציאליים  עובדים  של  החציוני  השכר  וכי 
היא  ההשערה  הברית.  בארצות  זה  מיחס  יותר  גבוה  בישראל,  הממוצע 
שתמהיל האוכלוסייה בכל מקום )רמת העוני וכיו"ב( וכן החלטות מדיניות הם 

מבין הפקטורים בקביעת כמות העובדים הסוציאליים במדינה. 

יחסית  גבוה  במקום  ממוקמת  ישראל  כי  מעלה  זו  מהשוואה  נוסף  ממצא 
לגודל  ביחס  הציבורי  במגזר  הסוציאליים  העובדים  לכמות  הקשור  בכל 
האוכלוסייה, ובכל הקשור לגובה שכרם ביחס לשכר החציוני במשק, ביחס 

למדינות המדגם13.
העובדים  שכר  לקביעת  הרלוונטיים  נוספים  פרמטרים  ישנם  כי  לציין  ראוי 
הסוציאליים שלא צוינו בהשוואה המוצגת להלן. כך למשל , רמת ההשכלה 
בכל  במשק  הממוצעת  מההשכלה  גבוהה  הסוציאליים  העובדים  של 
המדינות שנבדקו: רוב מוחלט של העובדים הסוציאליים הינם בעלי תואר 
ראשון בשל דרישות התפקיד. כמו כן, 45% ו-27% מהעובדים הסוציאליים 

הינם בעלי תואר שני ומעלה בארה"ב ובאנגליה. 

בהשוואה  שמופיעים  הנתונים  ומקורות  המתודולוגיות  ההערות  לכלל 
הבינלאומית, ראו נספח ה'.

יש לציין שבנוסף להיותה של הסקירה מצומצמת בהיקף, לא נספרים בה עובדים סוציאליים בעמותות, ארגונים ללא מטרת רווח )NGOs( וכיו"ב. גופים אלו עשויים לקבל תקצוב ממשלתי בהעסקת עובדים  13
סוציאליים, אך בשל חוסר היכולת להשיג נתונים לגביהם בכל מדינה הם נוכו מהסקירה.
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2.8
בישראל, בדומה למדינות הנוספות שבמדגם, השכר 

החציוני של העובדים הסוציאליים גבוה מהשכר 
החציוני של כלל העובדים. הפער בין השכר החציוני 

של העובדים הסוציאליים והחציון הכללי בישראל 
גבוה יותר מהפער הדומה בארה"ב ובאנגליה, ונמוך 

מזה שבקנדה. 

מדיאגרמה 2.8 ניתן ללמוד כי השכר החציוני של עובד סוציאלי בישראל 
גבוה ב-24% מהשכר החציוני במשק. כפי שניתן לראות, נתון זה גבוה ביחס 
לנתון המקביל בארצות הברית ולאנגליה, ונמוך רק במעט מהנתון המקביל 

בקנדה.

הפער בין השכר החציוני של עובד סוציאלי במגזר הציבורי לבין השכר החציוני של 
עובד בכלל המשק
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90%

120%

150%

קנדה ישראל אנגליה (2012) ארה"ב
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 השכר החציוני 
שכר חציוני עובדים סוציאליים
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2.9
בישראל מועסקים באופן יחסי מספר רב יותר של 

עובדים סוציאליים, בשכר יחסי גבוה יותר בהשוואה 
למדינות מערביות נבחרות.

גם  נפשות.  לאלף   1.38 על  הסוציאליים  העובדים  מספר  עומד  בישראל 
המדינות  בקרב  המקביל  מהנתון  גבוה  בישראל  הנתון  זאת  בהשוואה 

שנדגמו.

מספר עובדים סוציאליים לאלף נפשות בהשוואה בין לאומית
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קנדה ישראל ארה"ב אנגליה
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ב. הרפורמה בחברת החשמל לישראל
הקדמה 

נציגות עובדיה, כחלק מהרפורמה  בין הנהלת חברת החשמל לישראל לבין  2018 נחתם הסכם קיבוצי היסטורי  במאי 
במשק החשמל ובחברת החשמל. הסכם זה הסדיר את השלכות השינויים הארגוניים והמבניים מרחיקי הלכת בחברת 
החשמל, אשר ישפיעו בצורה מהותית לא רק על חברת החשמל עצמה אלא על משק החשמל כולו.  ההסכם הקיבוצי 
מסדיר את השלכות הקטנת חלקה של חברת החשמל במקטע ייצור החשמל על ידי מכירת תחנות כוח והשאלת עובדיהן 
ליצרנים הפרטיים שיפעילו אותן. לצד זאת הוסדרו השלכות הוצאת מנהל המערכת תוך העברת עובדיו מחברת החשמל 
אל חברה ממשלתית נפרדת. שני מהלכים משלימים אלו יאפשרו את הגברת התחרות בתחום ייצור החשמל ויאפשרו 
לחברה להתמקד במקטע רשת החשמל בהתאם לצורכי משק החשמל. משמעות הדבר היא ייעול משק החשמל ושיפור 

האמינות והזמינות שלו.
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מועדי פינוי לאתרי ייצור ומתחמי חברת חשמל, מיום חתימת ההסכם|2.10

מועד חתימת 
ההסכם

שנה וחצי 
ממועד החתימה

שנתיים וחצי 
ממועד החתימה

שלוש שנים 
ממועד החתימה

שלוש שנים 
ממועד החתימה

חמש שנים 
ממועד החתימה

2018
מאי 2020 2021 2022 2022 2024

פינוי אלון תבור 
ורוטנברג

פינוי
רמת חובב

פינוי
רידינג

פינוי
חגית

פינוי
אשכול
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2.11
בתוך כ-6 שנים צפוי מספר העובדים 

הקבועים בחברת החשמל להצטמצם 
בשיעור של כ-22%. 

הסכם השכר צפוי לחזק את המגמה של צמצום מספר 
הממשלתיות,   החברות  ובכלל  חשמל  בחברת  המשרות 

שנמצא במגמת ירידה החל משנת 2013.

אשר  נרחב,  התייעלות  מהלך  ביצוע  מעגן  ההסכם 
בכ-1,800  תקטן  בחברה  האדם  כוח  מצבת  במסגרתו 
מתקן  מ-20%  יותר  המהווים  קבועים,  עובדים  תקני 
עובדי תחנות  כ-400  )מלבד   2018 עובדי החברה בשנת 
הכוח שיימכרו ועובדי מנהל המערכת(. ירידה זו במספר 
מס'  מדיאגרמה  לראות  שניתן  כפי  הקבועים,  העובדים 
הירידה  היא המשך המגמה בשנים האחרונות של   ,2.11
תכניות  של  יוצא  כפועל  הקבועים  העובדים  במספר 
מהלכים   החשמל.  בחברת  והתייעלות  מוקדמת  פרישה 
אשר הביאו בין השנים 2011 ל-2018 לירידה של כ-16% 
ירידה  במצבת העובדים הקבועים ואשר צפויה להשלים 
של 35% במצבת העובדים הקבועים עד שנת 2026. כמו 
לפועל  להוציא  לחברה  שיאפשר  ארגוני  שינוי  יבוצע  כן 
בה.  העבודה  וליחסי  החברה  למבנה  הקשורים  מהלכים 
ניוד  יכולת  הגמשת  כגון  מהלכים  למנות  ניתן  היתר  בין 
עובדים בחברה, שינוי נהלי המכרזים בה, העברת מנהלים 
בחוזה  להעסקה  קיבוציים  בהסכמים  מהעסקה  בחברה 
אישי, ניסוח הסכם שכר חדש אשר יאפשר לחברה לפעול 

בעולם תחרותי, שינוי מנגנוני המשמעת בחברה ועוד. 

מספר העובדים בחברת חשמל, בשנים 2004 - 2026 )צפוי( 
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2.12
תשלום המתנים במסגרת 

הסכם השכר מותנה 
בביצוע אבני דרך

זה  הסכם  של  נוסף  משמעותי  הישג 
המתנים  תשלום  של  קשירה  הינו 
עמידה  עם  החשמל  חברת  לעובדי 
כפי  ההסכם.  יישום  של  דרך  באבני 
 2.12 מס'  בתרשים  לראות  שניתן 
)הגדלת  לעובדים  המרכזי  המתן 
ב-1,700  הנשארים  לעובדים  הגמלה 
הדרך  אבני  בהשלמת  מותנה   )₪
בעת  רק  ברפורמה.  המרכזיות 
יהיו  מוגדרת,  דרך  אבן  השלמת 
הגמלה  להגדלת  העובדים  זכאים 
זו.  דרך  לאבן  הקשורים  בסכומים 
רתימת העובדים להצלחת הרפורמה 
הצדדים  מחויבות  את  מבטיחה 
הרפורמה  של  והצלחה  להשלמה 
וצפויה להשיא תרומה לשיפור משק 
תושבי  ולרווחת  בפרט  החשמל 

ישראל בכלל. 

אבני דרך בביצוע הרפורמה בחברת החשמל כתנאי לתשלום מתנים

הסכום שמופיע במרכז התיבות מהווה את התוספת המצטברת לגמלת העובדים, ברוטו בש"ח. 

800 1,100 1,280 1,700

הוצאת מנהל המערכת	 
השלמת הליכי החקיקה	 
השלמת השינוי הארגוני בחברה	 
 השלמת הסכם השכר 	 

לעובדים החדשים

תוספת גמלה בעת
השלמת אבן דרך זו: 300

תוספת גמלה בעת
השלמת אבן דרך זו: 180

תוספת גמלה בעת
השלמת אבן דרך זו: 420

ביצוע כלל אבני הדרך

מכירת אלון תבור	 
מכירת רמת חובב	 

מכירת רידינג	 
מכירת חגית 	 

מכירת אשכול	 
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2.13
הסכם השכר בחברת החשמל 

מאוזן יותר ביחס להסכמים 
קודמים, והוא כולל מתנים 

סבירים.

כפי שניתן ללמוד מדיאגרמה מספר 2.13,  
החשמל  בחברת  שנחתם  השכר  הסכם 
להסכמים  בהשוואה  סבירים  מתנים  כולל 
בשונה  בנוסף,  קודמות.  בשנים  דומים 
המתנים  תשלום  קודמים,  שכר  מהסכמי 
חשמל  בחברת  השכר  בהסכם  הכלולים 
לאור  כאמור.  הדרך,  אבני  בביצוע  מותנה 
המסיבית  הפרישה  תכנית  ובעקבות  זאת, 
המוערך  החיסכון  השכר,  בהסכם  שכלולה 
מיליארד  )כ-7.2  ההסכם   מיישום  כתוצאה 
מיליארד   6.4 )כ-  שלו  מהעלות  גבוה   )₪
לא  שבו  לתרחיש  ביחס  וזאת  ש"ח(, 
מתבצעת הרפורמה, ולכן לא נחתם הסכם 

ואין פרישה של עובדים.

השוואת המתנים בהסכם השכר בחברת החשמל אל מול המתנים בהסכמים דומים בשנים קודמות 

  

רשות הנמלים רכבת ישראל רמ״י תע״ש חברת החשמל
עיקרי השינוי

מעבר לחברות 	 
ממשלתיות

הסדרת הפרטה 	 

מענקים
100 אלף ₪	 

מתנים
תוספת שכר  של 	 

16%, רק 5% מותנה 
בביצוע

ביצוע
מעבר לחברות 	 

בוצע, והפרטה טרם 
מומשה

עיקרי השינוי
הקמת חברה בת 	 

למטענים
הוצאה למיקור חוץ 	 

של הטיפול בחלק 
מקרונות הרכבת

הקמת חברת נדל"ן	 

מענקים
40 אלף ₪	 

מתנים
תוספת שכר  של     	 

כ-18%, לא מותנה

ביצוע
בוצע חלקית	 

עיקרי השינוי
רפורמה במנהל 	 

מקרקעי ישראל  

מענקים
כ-30 אלף ₪	   

מתנים
תוספת שכר של 	 

כ-25% 

ביצוע
מעבר ממנהל 	 

לרשות

עיקרי השינוי
הפרטת החברה	 

מענקים
עד שתי 	   

משכורות לעובד

מתנים
תוספת שכר של 	 

8% והגדלת השכר 
הקובע לפנסיה 

ב-2,500 ₪.

ביצוע
בוצע	 

עיקרי השינוי
מכירת חמש 	 

תחנות כוח
פיצול חברת ניהול 	 

המערכת
שינויים משמעותיים 	 

בהסכמי העבודה 

מענקים
30 אלף ₪	   

מתנים
מתנים לפנסיה 	 

בעלות חד פעמית 
ובמונחי תוספת 

שכר בשווי שבין 5% 
ל-7% 

ביצוע
מתנים כפונקציה 	 

של התממשות 
הביצוע

2005 2012 2013 2014 2018
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 ג. הסכם קיבוצי – עובדי הוראה בחטיבות העליונות
בחודש מרץ 2018 נחתם הסכם קיבוצי בין ארגון המורים לשלטון המקומי. 

ההסכם התמקד בשלושה תחומים עיקריים:
תהליך  ושיפור  הניהול,  שדרת  חיזוק  מתחילים,  למורים  השכר  הגדלת 

החניכה והפיתוח המקצועי של המורים.
שכר  לרכיבי  רב  משקל  נותן  ההוראה  עובדי  של  שכרם  מבנה  היסטורית, 
תלויי ותק לרבות ותק מקצועי, גמולי השתלמות ותפקידים נוספים. אי לכך, 
אף על פי שהיחס בין שכר עובדי הוראה בישראל לבין שכר עובדים אחרים 
אחרות  למדינות  בהשוואה  נמוך  איננו  בישראל  תיכונית  על  השכלה  בעלי 
במדינות הOECD-, שכרם של עובדי ההוראה בתחילת הקריירה נותר נמוך 

באופן יחסי.
במסגרת המשא המתן, אגף שכר והסכמי עבודה פעל לתעל חלק משמעותי 
מעלות ההסכם לטובת צמצום פערי השכר בין מורים חדשים לוותיקים, זאת 
על ידי יישום שני מהלכים משמעותיים. האחד, שיפור טבלאות השכר למורים 
בעלי ותק של עד 7 שנים. השני, תוספת שכר שקלית אחידה לכלל עובדי 
ההוראה. כתוצאה ממהלכים אלו, שכרו של מורה מתחיל עלה מכ-6,400 ₪ 
טרם ההסכם, לכ-8,500 ₪ ביישום מלא של ההסכם, ושיעור השינוי בין שכר 

מורה מתחיל לשכר מורה ותיק ירד מ-233% ל-195%.
למקצוע  הביקוש  את  להגדיל  צפויה  מתחילים  למורים  השכר  העלאת 
אדם  כוח  למשוך  החינוך  למערכת  לסייע  ובכך  העבודה,  בשוק  ההוראה 

איכותי יותר, מתוך מטרה לשפר את הישגי המערכת.

צעד נוסף שנעשה במסגרת ההסכם הקיבוצי נועד לחזק את הדרג הניהולי 
בבתי הספר, והוא כלל תוספת שכר שקלית ייעודית למנהלים, לצד הוספה 
נועדה  זו  תוספת  הספר.  בית  לצוות  חדשים  תפקידים  בעלי  מספר  של 
קידום  אפיקי  ולאפשר  הצוות,  לחברי  סמכויות  להאציל  למנהלים  לאפשר 

מקצועיים וניהוליים למורים מצטיינים.
מחקרים רבים בתחום מדיניות החינוך מראים שתהליך חניכה איכותי צפוי 
לתרום לפיתוח המקצועי של מורים בראשית דרכם, ולסייע להם להתמודד 
ידי כך  ועל  עם קשיים המאפיינים את השנים הראשונות במערכת החינוך 
גם לצמצם את תופעת נשירת המורים בשנותיהם הראשונות במקצוע. בכדי 
לחזק את מערך החניכה, ההסכם מעניק תוספת שכר למורים מובילים אשר 
שנמצאת  עבודה  סביבת  קיום  החניכה,  תהליך  לצד  חדשים.  מורים  יחנכו 
)Life Long Learning( נמצאה אף היא כתורמת לשיפור  בלמידה מתמדת 
איכות כוח האדם בהוראה. ולכן, על מנת לעודד מורים וותיקים אשר הגיעו 
במסגרת  ללמוד  להמשיך  שכר,  בתוספת  המזכות  ההשתלמויות  לתקרת 
את  בפניהם  פותח  ההסכם  החינוך,  משרד  של  המקצועיות  ההשתלמויות 

האפשרות לצבור גמול השתלמות נוסף. 
לשקט  התחייבות  סעיף  כולל  ההסכם  לעיל,  שפורטו  להסכמות  בנוסף 
את  החינוך  למערכת  להקנות  מנת  על  שנים,  וחצי  ארבע  של  תעשייתי 
היציבות ההכרחית לפעילותה. עלות המתנים הכלכליים אשר פורטו לעיל,  
לגידול הצפוי בתקציב המדינה  וזאת בהלימה  תיפרס במשך ארבע שנים, 

בשנים הבאות.
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שכר ברוטו למורה בחטיבה העליונה, לפי ותק|2.14

לאחר ההסכם )יישום מלא(
טרום ההסכם
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שכר ברוטו למורה מתחיל בחטיבה העליונה14|2.15

תוספות השכר אשר נתנו במסגרת ההסכם יגדלו בהדרגה עד ליישום במלא ב-1.9.2021 14
מקור הנתונים- אגף השכר
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הסכמים מרכזיים שנחתמו במהלך שנת 2018
הסכם פתיחת נמל התעופה תמנע ברשות שדות התעופה  

בתחילת שנת 2018 נחתמו הסכמים קיבוציים בין רשות שדות התעופה בישראל לבין  
הסתדרות העובדים הכללית החדשה. ההסכמים מקדמים את שיפור השירות של 
רשות שדות התעופה לאזרח תוך שמירה על הרצף התפקודי של שדה התעופה, 
ויאפשרו  להתמודד בצורה טובה יותר  עם גידול חסר תקדים של למעלה מ-60% 
יעודדו תיירות בין - לאומית רבה  2012-2017, וכן  בכמות הנוסעים שחל בין השנים 

יותר בישראל בכלל, ובאילת בפרט.  

שדות  רשות  עובדי  שיקבלו  וההטבות  הזכויות  החובות,  את  מסדירים  ההסכמים 
התעופה בעקבות השינויים המתוכננים בפעילות הרשות. במקביל התחייבו העובדים 
לשקט תעשייתי ולמיצוי תביעות מלא ומוחלט בגין כל השינויים הבאים: פתיחת נמל 
התעופה רמון, סגירת שדות התעופה באילת, שדה דב והרצליה, הפסקת הפעילות 
האזרחית בשדה התעופה עובדה, הרחבת הפעילות  בטרמינל 1 והקמת זרוע רביעית 

בנמל התעופה בן גוריון.

רשות העתיקות
בתום משא ומתן ארוך נחתם הסכם קיבוצי אשר שינה לחלוטין את יחסי העבודה 
ברשות העתיקות. במסגרת ההסכם נבנו לראשונה טווחי שכר מסודרים לפי תפקידים, 
הוסדרו כללי קידום מודרניים ואופק תעסוקתי לפי קריטריונים מקצועיים מובנים על 
מנת להבטיח את התקדמות הרשות והתייעלותה. בנוסף ניתנה גמישות ניהולית רבה 
בתחומים שונים, לרבות קליטה, ניוד ופיטורי עובדים, נבנה מנגנון רוטציות וקדנציות 
להבטיח תחלופה בריאה ונכונה של עובדים וכן מודל תגמול להבטחת שיפור הפריון 
והיעילות בעבודת הרשות. לצד האמור, הביא ההסכם לתיקון ברמות השכר של עובדי 

הרשות, אשר השתכרו שכר נמוך מהממוצע בשירות המדינה.

מועצת הלול 
לענף  במועצה  הסכם  האחרון  ביוני  נחתם  כשנתיים,  שארך  ומתן  משא  של  בסופו 
הלול. במסגרת ההסכם הוסדרו חריגות שכר שהתגלו בביקורת שנערכה בגוף על ידי 
יחידת האכיפה של הממונה על השכר. העובדים השיבו עד 20,000 ₪ לעובד, כאשר 
בנוסף לכך תוספת השכר האחוזית,  שנקבעה בהסכם המסגרת, פחתה באופן ניכר 
דיפרנציאליים,  קידום  וכללי  שכר  טווחי  הוסדרו  בנוסף  המועצה.  עובדי  לכל  ביחס 
בוטלו תוספות חורגות והוסדר מבנה תלוש השכר. ההסכם החדש מסדיר לראשונה 
ברשות  השונים  לתפקידים  בהתאם  ומעודכנת  מאושרת  בצורה  השכר  מבנה  את 

ומבטיח קידום תלוי ביצועים תחת זחילת שכר אוטומטית כפי שקיים כיום.

נת"ע )נתיבי תחבורה עירוניים(
ההסכם הקיבוצי נחתם בעקבות התארגנות ראשונית  של העובדים, בחודש נובמבר 
בנוסף  בנת"ע.  העובדים  של  והשכר  העבודה  תנאי  כל  את  מסדיר  ההסכם   .2018
העובדים:  לקידום  הקשור  בכל  ביותר  גבוהה  גמישות  להנהלה  ההסכם  מאפשר 
בעיקר  יתבצע  שקידום  קובע  והוא  פרמננטי,  לקידום  התחייבות  כולל  לא  ההסכם 

בהתאם לביצועיו של העובד.
עובדים,  קליטת  הבאים:  בנושאים  מלא  חופש  להנהלה  מאפשר  ההסכם  כן,  כמו 
בין  עובדים  ניוד  החברה,  בעבודת  התייעלות  שיאפשרו  טכנולוגיות  של  הטמעה 
צורך  ללא  החברה  בתוך  ארגוניים  שינוים  ביצוע  החברה,  בתוך  שונים  תפקידים 
מספר  צמצום   - הצורך  ובמקרה  התאמה  אי  עקב  עובדים  פיטורי  הוועד,  באישור 
העובדים ללא זכות  וטו של ועד העובדים. בנוסף, קובע ההסכם תקופת ניסיון של 

ארבע שנים לעובדים חדשים לפני שיינתן להם מעמד של עובדים קבועים.
תעשייתי  שקט  על  והוסכם  מצוינות,  מענקי  תשלום  גם  הוסדר  ההסכם  במסגרת 

לתקופה ארוכה של חמש שנים.
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פרק 3
 מאפייני שוק העבודה בשנת 2017  

סקירה כללית
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3.1
בשש  השנים האחרונות 

ירד שיעור האבטלה 
מ-6.9% בשנת 2012 
ל-4.2% בשנת 2017

שעל  ללמוד  אפשר    3.1 מדיאגרמה 
ולא  אף ששיעור ההשתתפות כמעט 
האחרונות,  השנים  בשלוש  השתנה 
שיעור  האבטלה ממשיך לרדת באופן 

רציף ויציב.
בכוח  שהשתתפו  הנשים  אחוז 
בגילאי  הנשים  כלל  מתוך  העבודה 
 2017 בשנת  עמד  בישראל,  העבודה 
שהתאפיין  זה,  נתון  כ-59.3%.  על 
שנות  תחילת  מאז  רציפה  בעלייה 
האלפיים,  כמעט ולא השתנה בשנים 
לכך  הסיבה  שזו  ונראה   2015-2017
העבודה   בכוח  ההשתתפות  ששיעור 
נותר כמעט ללא שינוי לאורך שלושת 

השנים האחרונות. 

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה15 )גילאי 15 ומעלה( ושיעור האבטלה בשנים 2012-2017

מקור הנתונים: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל – לוחות תעסוקה ושכר, בנק ישראל ה'-נ'8- וה'-נ-2 15

שיעור השתתפות בכוח עבודה
שיעור אבטלה
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3.2
ממוצע השכר ברוטו למשרה 
מלאה של העובדים בגופים 

המתוקצבים והנתמכים עלה 
בין השנים 2016 ל-2017 

מ-15,796 ₪ ל- 16,088 ₪, 
המהווה שינוי ריאלי16 של 

כ-1.6%. 

התקציב,  יסודות  בחוק  לנדרש  בהתאם 
הוא  זה  בדו"ח  להשוואה  שישמש  הנתון 
ממוצע השכר ברוטו למשרה מלאה במשק 
כפי שנקבע על ידי הביטוח הלאומי. ממוצע 

זה עמד בשנת 2017 על 9,543 ₪.
הערה מתודולוגית:

השכר  דיווחי  כוללים   2015 משנת  החל 
אותם מעבירים הגופים הציבוריים לממונה 
הטבה.  זקיפות  בגין  דיווחים  השכר  על 
הנתונים  זו  משנה  החל  זאת,  בעקבות 

בדיאגרמה 3.2 כוללים זקיפות הטבה.

מדד המחירים לצרכן רשם עלייה ממוצעת של  16
0.2% בין השנים 2016 ל-2017.

שכר ריאלי ממוצע בין השנים 2008-2017 17 )מחירי 2008(

השכר הממוצע בכלל המשק מבוסס על נתוני ביטוח לאומי, "שכר למשרת שכיר", בעיבוד אגף השכר. 17

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

משרדי הממשלה
כלל המשק- נתוני ביטוח לאומי
 גופים נתמכים ומתוקצבים

111%

120%

116%

משרדי הממשלה
גופים נתמכים ומתוקצבים

כלל המשק - נתוני ביטוח לאומי

100%
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3.3
על פי הוראת השעה18, שכר 

המינימום  נקבע בשנתיים 
האחרונות על סכומים שקליים 

הגבוהים מ-47.5% מממוצע 
השכר ברוטו למשרה מלאה 

במשק.

המינימום  שכר  עלה   2017 שנת  במהלך 
עבודה  לחודש   ₪ ל-5,300   ₪ מ-5,000 
השלמה  רכיב  על  )להסבר  מלאה  במשרה 

לשכר מינימום ראה חלק "הגדרות"(.   
התפתחות  מתוארת   3.3 מספר  בדיאגרמה 
שכר המינימום בשנים האחרונות. בשנת 1997 
כך  המינימום,   לשכר  "רצפה"  בחוק  נקבעה 
שהוא לא יהיה נמוך מ-47.5%  מממוצע השכר 
ברוטו למשרה מלאה במשק כפי שהוא מוגדר 

לפי סעיף  1 לחוק הביטוח הלאומי. 
שהתקבלו  המינימום  שכר  לחוק  התיקונים 
שכר  את  קבעו  ל-2017   2015 השנים  בין 
מ-47.5%  גבוהה  שקלית  ברמה  המינימום 
הקבועה בחוק כאמור, אל רמה של כ-55.5% 

מהשכר הממוצע.

סעיף 21 לחוק שכר מינימום תשמ"ז-1987, הוראת  18
שעה מספר 7736 תשע"ח-2018.

שכר המינימום בין השנים 2008-2018

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

5,300

4,656

5,000

4,533

שכר המינימום
47.5% מהשכר הממוצע
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היקף העסקת עובדים, 

מספר משרות וחלקיות 
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4.1
בדצמבר 2017 

הועסקו בכלל הגופים 
המתוקצבים והנתמכים 

380,404 עובדים19, 
גידול של 4.2% 

בהשוואה לדצמבר 
 2016

השינוי המשמעותי ביותר  במספר 
החברות  בקבוצת  היה  העובדים 
גדל  ל-2017   2016 בין  העירוניות: 
זו  גופים  בקבוצת  העובדים  מספר 
בשיעור של כ-15%. שיעור גידול זה 

מוסבר באופן חלקי בעמוד הבא.

כיחידה  19 נספר  עובד  כל  כי  יודגש 
חלקי  באופן  הועסק  אם  גם  אחת, 
זאת   .)2017 )דצמבר  הנדגם  בחודש 
להבדיל ממשרות, שנספרות בהתאם 

לחלקיות המשרה.

מספר העובדים בשנים 2016 ו-2017 בחלוקה לקבוצות גופים

מקור: אגף השכר, משרד האוצר
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4.2
בשנת 2017 הועסקו על ידי הגופים 

המתוקצבים והנתמכים עובדים 
ב-300,983 משרות, גידול של 

כ-3.5% במספר המשרות בהשוואה 
לשנת 2016. 

ביותר  המשמעותי  הגידול  כי  עולה  מהנתונים 
ל-2017   2016 השנים  בין  המשרות,   במספר 
של  תוספת  עם  המקומיות  ברשויות  התרחש 
לשנת  בהשוואה   4.7% של  )גידול  משרות   5,788

.)2016
המשרות  במספר  ביותר  הגבוה  הגידול  שיעור 
נרשם בחברות העירוניות )כ-9%(, נתון זה  מוסבר 
בחלקו על ידי הפעלת תכנית "ניצנים" של משרד 
החברות  מפעילות  התוכנית  במסגרת  החינוך. 
משרד  ידי  על  המסובסדים  צהרונים  העירוניות 
החינוך על בסיס כוח אדם שמגויס על ידי החברות, 
מה שהביא לגידול במספר המשרות לעומת שנת 

2016 בה לא פעלה התוכנית. 
בחברות  נרשמה  המשרות  במספר  ירידה 
 50 של  ירידה   – הדתיות  ובמועצות  הממשלתיות 
כ-0.1%  שמהוות  הממשלתיות,  בחברות  משרות 
מכלל המשרות בקבוצה זו, וירידה של  43 משרות 
המשרות  מכלל  כ-2%   שהן  הדתיות,  במועצות 
במספר  הירידה  הדתיות.  המועצות  בקבוצת 
היא  השנה  הממשלתיות  בחברות  המשרות 
המשכה של מגמת צמצום הנמשכת משנת 2013. 

מספר המשרות בשנים 2016 ו-2017 בחלוקה לקבוצות גופים

3.9% 1.3% -2% 9% 0.1% 5.7% 3.4% -0.1% שיעור השינוי4.7%
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25%

50%
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חברות 
ממשלתיות

איגודי 
ערים

תאגידים שונות מוסדות 
אקדמיים

קופות החולים 
והסתדרות 
מדיצינית 
הדסה

רשויות 
מקומיות

מועצות 
דתיות

חברות 
עירוניות

4.3
57% מהעובדים 

שהועסקו בחודש 
דצמבר 2017, 

הועסקו במשרה 
מלאה

ביותר  הגבוהים  השיעורים 
מלאה  במשרה  העסקה  של 
בדצמבר  נרשמו  ומעלה, 
החברות  עובדי  בקרב   2017
ואיגודי   )89.9%( הממשלתיות 

הערים )86.8%(.
של  ביותר  הנמוך  השיעור 
מלאה  במשרה  מועסקים 
ומעלה הוא בחברות העירוניות 

 .)29.8%(
ההעסקה  חלקיות  נתוני 
בגופים  העובדים  של  בפועל 
הציבוריים נכון לחודש דצמבר 
 8.3 בטבלה  מוצגים   2017
בהשוואה  וזאת  ו',  בנספח 

לנתוני השנה הקודמת20.

נתוני התפלגות חלקיות המשרה  20
לקבוצות  בחלוקה  ב-2017 
באתר  במלואם  מוצגים  גופים 
על  הממונה  של  האינטרנט 

השכר.

חלקיות העסקה בפועל של העובדים בגופים הציבוריים )בדצמבר 2017(

.

עד 1/4 משרה
מ- 1/4 משרה ועד 1/2 משרה
מ- 1/2 משרה ועד 3/4 משרה

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



46

על
פו

 ב
קה

עס
 ה

ות
קי

חל
ת ו

שרו
 מ

פר
מס

ם, 
בדי

עו
ת 

סק
הע

ף 
יק

 ה
:4

ק 
פר

4.4
ממוצע השכר ברוטו למשרה  

מלאה גדל עם חלקיות המשרה

מדיאגרמות 4.3 ו-4.4 אפשר ללמוד שישנו מתאם 
חיובי בין חלקיות המשרה הממוצעת בגוף לשכר 

הממוצע למשרה מלאה. 
לראות  אפשר   4.3 בדיאגרמה  למשל,  כך 
שבחברות הממשלתיות מועסק שיעור העובדים 
גם  וזוהי  ומעלה,  מלאה  במשרה  ביותר  הגבוה 
קבוצת הגופים עם ממוצע השכר ברוטו למשרה 
העירוניות  בחברות  דומה  באופן  ביותר.  הגבוה 
במשרה  המועסקים  שיעור  הדתיות  ובמועצות 
מלאה הוא הנמוך ביותר, וכך גם השכר הממוצע 
אלו.  גופים  בקבוצות  מלאה  למשרה  ברוטו 
בין  חיובי  מתאם  לראות  אפשר    4.4 בדיאגרמה 
ובין השכר הממוצע  חלקיות המשרה הממוצעת 
נוכל  לכך  בהתאם  גוף.  בכל  מלאה  למשרה 
העובדים  מועסקים  שבהם  שבגופים  לצפות 
השכר  יותר,  גבוהה  משרה  בחלקיות  בממוצע 

החציוני למשרה מלאה יהיה גם הוא גבוה יותר.  

חלקיות משרה ממוצע השכר ברוטו בחלוקה לגופים21

מחישוב השכר הממוצע ברוטו הושמטו העשירון הראשון והעשירון האחרון, על מנת "לנטרל" את השפעת הערכים הקיצוניים. 21
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4.5
בשש השנים האחרונות גדל 

הפער בין מספר המשרות ומספר 
העובדים בגופים המתוקצבים 

והנתמכים.

חושפת  השנים,  לאורך  דצמבר  נתוני  השוואת 
ביחס  המשרות  מספר  צמצום  של  מגמה 
גדל   2011 -  2009 למספר העובדים. אם בשנים 
כ-90%  של  לשיעור  עד  לעובדים  המשרות  יחס 
יחס  האחרונות   בשנתיים   ,2011 דצמבר  בחודש 
דומה  מגמה  בלבד.  אחוזים  ל-81%  הצטמצם  זה 
משתקפת ביתר שאת כאשר בוחנים את הנתונים 
הירידה באחוז המשרה הממוצע בקרב  השנתיים.  
והנתמכים מוסברת חלקית  הגופים המתוקצבים 
על ידי שינוי באופי ההעסקה של עובדים בשלטון 
דיאגרמה  לצד  בהרחבה  שמוסבר  כפי  המקומי, 

.4.2

מספר עובדים ומספר משרות, חודשי דצמבר 2009-2017

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

מספר משרות
מספר עובדים 380,404

283,557

306,535

243,910



פרק 5
שכר ממוצע, עלות העסקה 

ממוצעת ושכר חציוני למשרה
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5.1
ממוצע שכר הברוטו 

למשרה מלאה של עובדי 
התאגידים הממשלתיים 

עלה בין השנים 2016 
ו-2017 בכ-1000 ₪, 

שמהווים שינוי ריאלי של 
כ-5.6%.

למשרה  )ברוטו  הממוצע  השכר 
עלה  הדתיות  במועצות  מלאה(  
הגבוה  השינוי  שיעור  וזהו   בכ-6%, 

ביותר מבין כל קבוצות הגופים. 

ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה בהשוואה לשנה קודמת

1.1% 1.5% 5.6% 0.3% 5.2% 1.6% 2.4% 3.4% 1.9% 5.7%

שיעור השינוי הריאלי

  -   

  5,000 

  10,000 

  15,000 

  20,000 

  25,000 

חברות 
ממשלתיות

קופות החולים 
והסתדרות 
מדיצינית 
הדסה

תאגידים מוסדות 
אקדמיים

איגודי 
ערים

ממוצע 
משוקלל

שונות רשויות 
מקומיות

חברות 
עירוניות

מועצות 
דתיות

9,076
10,085

11,116

13,278

16,088
16,59916,999

19,452

20,772

23,230

8,564

9,870
10,721

12,941

15,79515,746

16,906

18,379

20,409

22,913
שכר ממוצע 2016
שכר ממוצע 2017
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הרכב השכר הממוצע בחלוקה לרכיבי השכר|5.2

0

6,250

12,500

18,750

25,000

מועצות 
דתיות

חברות 
עירוניות

רשויות 
מקומיות

שונות ממוצע 
משוקלל

איגודי 
ערים

מוסדות 
אקדמיים

תאגידים קופות החולים 
והסתדרות 
מדיצינית 
הדסה

חברות 
ממשלתיות

23,464

20,852
19,567

17,328
16,61016,193

12,316
11,126

10,101
9,086

2,965
752

2,419
818

1,7981,367

739

1,021
586

968

2,452
1,452

2,116
879

1,790
1,314

1,240
850580

803

2,477
6,267

3,587

1,150

1,0972,328

984
977555

527

2,569

3,000

3,051

4,126

2,338
3,032

2,179

3,210

609

1,542 11,393

8,449
7,012

9,443
8,3017,3736,754

4,772

7,391
5,056

שכר משולב
תוספות שכר
עבודה נוספת
החזר הוצאות
תשלומים שנתיים
זקיפות הטבה
שכר בגין תפוקות
הפרש שנים קודמות
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שונות ממוצעי השכר  בין קבוצות הגופים, נובעת במידה 
רבה מהשונות במבנה השכר שלהם.

 
בדיאגרמה 5.2 מוצג השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה בחלוקה לרכיבי 
משבעה  מורכב  והנתמכים  המתוקצבים  בגופים  השכר  מבנה  ככלל,  שכר. 
רבדים: שכר משולב, תוספות השכר, רכיבי העבודה הנוספת, רכיבי החזרי 
הוצאות, תשלומים שנתיים אחרים, שכר בגין תפוקות וזקיפות הטבה, כאשר 

הסכום המתקבל מצירוף הרבדים האמורים  מהווה את השכר ברוטו.
שכר משולב - מורכב משכר יסוד ותוספת וותק.

תוספות שכר - תוספות שכר שנקבעו כחלק מהסכמי שכר. תוספות השכר 
שאינן  וכאלו  עבודה  שעת  ערך  חישוב  על  שמשפיעות  לכאלו  מתחלקות 
השכר  מתוספות  חלק  כמו-כן,  עבודה.  שעת  ערך  חישוב  על  משפיעות 

נלקחות בחשבון לענין רכיב ההשלמה לשכר המינימום, אך לא כולן.
עבודה נוספת - כל רכיבי השכר המשולמים בגין עבודה המתבצעת מעבר 
לשעות העבודה הרגילות או מעבר ליעדי הביצוע. קטגוריית העבודה הנוספת 
מורכבת ממספר סוגי רכיבי שכר: תורנויות, כוננויות, משמרות, שעות נוספות 

ושכר עידוד המשולם בגין תפוקות מעבר ליעדי הביצוע שהוגדרו לעובד.
עובדים על עבודתם  בגין הוצאות  - רכיבי שכר המשולמים  החזר הוצאות 
כגון שימוש ברכב פרטי לצרכי עבודה בתפקידים מסוימים, קצובת נסיעה 
בתחבורה ציבורית, טלפון, אש"ל, דמי כלכלה, החזר עבור שכר דירה, החזר 

עבור שכר לימוד והחזרים נוספים.

תשלומים שנתיים ואחרים - תשלומים כגון דמי הבראה, גילומי מס הכנסה 
וביטוח לאומי, הפרשי שכר, מענק יובל ומענקים שנתיים נוספים.

שכר בגין תפוקות- שכר אותו מקבל העובד תמורת יחידת עבודה, ולא עבור 
חלקיות משרה כלשהיא.

זקיפות הטבה- סכום המתווסף לשכר השוטף של העובד, בגין הטבה בשווי 
של  המס  חישוב  לצורך  וכד'(,  סלולארי  טלפון  )רכב,  המעסיק  שנתן  כסף 

העובד. 
השונות בין מבנה השכר בין קבוצות הגופים השונות משפיע על גובה השכר 

הממוצע בפועל, בכל אחד מרכיבי השכר, ובסך הכל.
כך למשל, עובד שמועסק בקופות החולים או בהסתדרות מדיצינית הדסה 
המהווים  ומשמרות,  תורניות  עבור  בחודש   ₪  6,200 כ-  בממוצע  משתכר 
"עבודה נוספת". נתון זה גורם לכך שממוצע השכר של עובד בקופות החולים 
גבוה מממוצע השכר של עובד במוסדות  או בהסתדרות מדיצינית הדסה 
האקדמיים, אף שרכיב השכר המשולב של עובד במוסדות האקדמיים גבוה 

יותר.  
השונות במבנה השכר בין קבוצות הגופים השונות משפיעה על גובה השכר 

הממוצע בפועל.
כך למשל, עובד שמועסק בקופות החולים או בהסתדרות מדיצינית הדסה 
שבאים  ומשמרות,  תורניות  עבור  בחודש   ₪  6,200 כ-  בממוצע  משתכר 
לידי ביטוי כ-"עבודה נוספת". נתון זה גורם לכך שממוצע השכר של עובד 
בקופות החולים או בהסתדרות מדיצינית הדסה גבוה מממוצע השכר של 
עובד במוסדות האקדמיים, אף שרכיב השכר המשולב של עובד במוסדות 

האקדמיים גבוה יותר.
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סטג'רים
לבורנטים בבתי ספר
עובדי הוראה ומחקר

שכר כולל - מנהל ומשק
אקדמאים שכר כולל

אחיד/מנהלי
רבני שכונות
חינוך משלים

סגל אקדמי זוטר
פרא-רפואיים

עובדים סוציאליים
קלינאי תקשורת
עובדי הוראה
פסיכולוגים

מרפאים בעיסוק
חוזה מיוחד

מח"ר
אחיות בריאות הציבור

חוזה אישי
ביוכימאים מקרוביולוגים

רוקחים
שכר כולל - משפטנים

טכנאי רנטגן
כלכלנים נבחרים

אחיות
פיזיוטרפיסטים

משפטנים
מקצ"ט

חוזה אישי עובדים בכירים
הנדסאים וטכנאים

מנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדים
דרוג מפעלי
מהנדסים

חוזה בכירים
סגל אקדמי בכיר
רופאים וטרינריים

עובדי מחקר
רופאים

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
39,008

34,525
30,941

30,192
28,534

23,343
22,132
22,101

20,840
20,341

19,971
19,705

19,245
19,245

18,339
18,338
18,267

17,441
16,853
16,719

15,938
15,548

15,032
14,511

13,850
13,492
13,330

13,079
13,010

11,711
11,413
11,399

11,046
10,723

10,368
10,276

9,147
8,187

5.3
עובדי דירוג רופאים הרוויחו בשנת 
2017 שכר ממוצע ברוטו למשרה 

מלאה של כ-39,000 ₪ בחודש.

זהו הדירוג בעל השכר הממוצע  ברוטו למשרה 
הדירוג.   עובדי  כל  מבין  ביותר  הגבוה  מלאה 
הנמוך  מלאה  למשרה  ברוטו  הממוצע  השכר 
ביותר בשנת 2017 הוא 8,186 ₪, לעובדים בדירוג 

סטאז'רים.
 2017 בשנת  הווטרינרים  דירוג  עובדי  של  שכרם 
גדל בשיעור של כ-11% לעומת שנת 2016, שיעור 
הגורם  הדירוגים.  כל  מבין  ביותר  הגבוה  השינוי 
הוא  הווטרינרים  בשכר  השינוי  לשיעור  המרכזי 
בשנת  הדירוג  עובדי  עם  שנחתם  קיבוצי  הסכם 
רטרו-אקטביים  תשלומים  גם  כלל  אשר   ,2016

ששולמו בחלקם בשנת 2017. 

ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה בדירוגים נבחרים בגופים הנתמכים והמתוקצבים22

בדיאגרמה לא מופיעים דירוגים בהם הועסקו עובדים בפחות 120 משרות, וכן הדירוגים חניכים, ארעיים, ועיתונאים. 22
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10,000

17,500

25,000

32,500

40,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

שכר רופאים
שכר ממוצע

5.4
השכר הנומינלי של הרופאים בגופים 

המתוקצבים והנתמכים גדל בשיעור של 
כ-80% בעשור האחרון

משנת 2008 גדל השכר הממוצע23 של העובדים בדירוג רופאים 
כ-80%,  של  נומינלי  בשיעור  והנתמכים24  המתוקצבים  בגופים 
הדירוגים  בכלל  מלאה  למשרה  ברוטו  הממוצע  השכר  בעוד 
)כולל רופאים( גדל בשיעור של כ-30%. אחד הגורמים המרכזיים 
לעלייה החדה בשכר הרופאים  הוא שכר הרופאים המועסקים 
ב"שירותי בריאות כללית - קהילה". בשנת 2012 פוצלו העובדים 
בשירותי בריאות כללית לשני גופים נפרדים - "שירותי בריאות 
ו-"שירותי  החולים,   בבתי  העובדים  את  בעיקר  הכולל  כללית", 
בריאות כללית - קהילה", הכולל בעיקר את העובדים במרפאות. 
בריאות  "שירותי  ידי   על  המועסקים  הרופאים  ומספר  מאחר 
המועסקים  הרופאים  מכלל  כ-35%  מהווה  קהילה"   - כללית 
ושכרם ברוטו לחודש במשרה  והנתמכים,  בגופים במתוקצבים 
בגופים  הרופאים  שאר  משכר  גבוה  היה   2017 בשנת  מלאה 
להסיק  ניתן  בממוצע,   ₪ בכ-7,600  והנתמכים  המתוקצבים 
המהיר  לגידול  רבות  תורם  זה  בגוף  הרופאים  של  ששכרם 

בשכרם הממוצע של כלל הרופאים.
הנתון המוצג בדיאגרמה  5.4 שונה מהנתון המוצג  בדיאגרמה 5.3 מכיוון  23

שבדיאגרמה 5.4 השכר הממוצע לא כולל זקיפות הטבה, בניגוד לשאר 
דווחו לממונה על השכר החל משנת  זקיפות ההטבה  המקומות בדו"ח. 
ההטבה  זקיפות  כולל  הממוצע  השכר  את  להשוות  ניתן  לא  ולכן   ,2015

לאורך כל התקופה שנסקרה.
הנתון לא כולל את הרופאים המועסקים על ידי בתי החולים הממשלתיים  24

מהנתון  שונה  ולכן  הבריאות,  משרד  ידי  על  המועסקים  הרופאים  ואת 
 "2017 לשנת  הביטחון  וגופי  הממשלה  משרדי  של  וחשבון  ב"דין  שהוצג 
בהסתדרות  הרופאים  נתוני  כן,  כמו  המדינה.  בשירות  רופאים  לגבי 
מדיצינית הדסה נכללים  החל משנת 2015, שכן קודם לכן לא חלה על 

הסתדרות מדיצינית הדסה חובת דיווח. 

התפתחות השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה של רופאים לאורך העשור האחרון

15,520

12,344

37,570

21,283

72%

142%
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הסתדרות מדיצינית הדסה

שירותי בריאות כללית - קהילה

שירותי בריאות כללית

התעשיה האוירית לישראל בע"מ

רפאל,מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

חברת נמל אשדוד

אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ

חברת החשמל לישראל בע"מ

תל -אביב - עובדי ביה"ח איכילוב

מכבי שירותי בריאות

פי גלילות מוספי נפט וצינורות בע"מ

האוניברסיטה הפתוחה

חיפה- עובדי ביה"ח בני ציון

המוסד לביטוח לאומי

רשות שדות תעופה

0 75,000 150,000 225,000 300,000

23,803

16,938

19,316

18,519

50,911

18,179

18,134

27,432

26,106

29,860

26,497

24,032

20,735

23,972

20,962

87,287

90,006

90,409

90,990

92,108

93,538

94,449

97,190

98,160

99,373

113,980

125,549

160,492

181,954

252,784

5.5
השכר הגבוה ביותר בשנת 

2017 שולם לרופא מומחה 
בהסתדרות מדיצינית 
הדסה, והוא עמד על 

כ-252,800 ₪ ברוטו 
לחודש במשרה מלאה.

שכר  שיאני  מוצגים   5.5 בדיאגרמה 
מחמישה עשר גופים25 שונים. 

כל  את  מציג   לא  שהגרף  לציין  ראוי   
שיאן  את  אלא  בגוף,  השכר  שיאני 

השכר בכל גוף.
כך למשל, ישנם מספר רופאים בקופת 
גבוה  שכר  שמשתכרים  כללית  חולים 

ממנכ"ל התעשייה האווירית.

ביותר  25 עובדים  מועסקים  שבהם  בגופים 
מ-20 משרות. כמו כן, מרשימה זו הוסרה 
 2017 שנת  שבמהלך  כיוון  השידור,  רשות 

היא חדלה מלהתקיים.

שיאני שכר בגופים נבחרים
רופא מומחה,

רופא מומחה ברפואת עיניים,

מנהל יחידה כירורגית כללית,

מנהל כללי,

חסוי,

נתב,

מנהל כללי,

מנכ״ל החברה,

רופא כירורגי,

מנהל כללי,

מנהל כללי,

נשיא,

מנהל בית החולים,

רופא ראשי,

יועץ משפטי,

שכר ממוצע של שיאן השכר בגוף
שכר חודשי ממוצע בגוף
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26,10626,49726,80327,23827,43228,085

28,960
29,860

33,078

5.6
עובד בנמל 

חיפה השתכר 
בממוצע 

כ-33,078 
ברוטו לחודש 

במשרה מלאה.

 5.6 בדיאגרמה 
עשר  חמישה  מוצגים 
שולם  בהם  הגופים 
הממוצע  השכר 
למשרה  )ברוטו 
ביותר  הגבוה  מלאה( 

בשנת 2017.

גופים בהם שולם השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה הגבוה ביותר26

מבין הגופים בהם הועסקו עובדים ב-20 משרות לפחות 26

חברות ממשלתיות
תאגידים ממשלתיים

קופות חולים
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שכר ממוצע ברוטו למשרה מלאה בקבוצת גוף, בחלוקה לקבוצות עובדים|5.7
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פערי השכר בין קבוצות הגופים משתקפים בכל הרמות

בדיאגרמה 5.7 מוצג השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה בקבוצות הגופים השונות 
ועובדי דירוגים )הסברים לגבי קבוצות  בחלוקה לבעלי תפקידים, בעלי שכר גבוה 
כי  עולה  מהדיאגרמה   .)1,2,3 סעיפים  ההגדרות,  בפרק  למצוא  ניתן  אלו  עובדים 
בקופות  בתאגידים,  הממשלתיות,  בחברות  מלאה  למשרה  ברוטו  השכר  ממוצע 
החולים ובהסתדרות מדיצינית הדסה גבוה יותר משאר קבוצות הגופים, וזאת  בכל 
מכך  ללמוד  ניתן  האקדמיים(.  בגופים  התפקידים  בעלי  )למעט  העובדים  קבוצות 
כי הפער בין קבוצות הגופים לא נובע אך ורק משכר גבוה באופן קיצוני שמשולם 
לחלק קטן מהעובדים בחברות הממשלתיות, למשל, אלא הוא משקף פערי שכר 

בכל רמות ההשתכרות. 
בהשוואה בין קבוצות גופים, הפער המשמעותי ביותר הוא בין בעלי השכר הגבוה 
בתאגידים, בגופים הנתמכים ובחברות הממשלתיות לעומת השכר אותו מרוויחים 

בממוצע בעלי השכר הגבוה בשלטון המקומי. 
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שכר חציוני בחלוקה לקבוצות גופים|5.8

גופים נתמכים
תאגידים סטטוטוריים

חברות ממשלתיות

חברות עירוניות
מועצות דתיות

רשויות מקומיות
נמל חיפה, 30,400איגודי ערים

עין כרמים תאגיד מים וביוב בע״מ, 24,667

7,452 - השכר הממוצע -
ביטוח לאומי

7,452 - השכר הממוצע -
ביטוח לאומי
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השלטון המקומי מתאפיין בשכר חציוני 
בעל שונות נמוכה ביחס לשאר הגופים

בדיאגרמה 5.8 אפשר לראות ביטוי נוסף לשונות בין הגופים השונים במגזר הציבורי.
בדומה לנתונים המשתקפים כאשר בוחנים את השכר הממוצע, גם בשכר החציוני קיים הבדל ברור בין 

קבוצות הגופים המוצגות בכל דיאגרמה. 
בין  וגם  הגופים,   קבוצות  בין  גם   – רבה  בשונות  מאופיינות  השמאלי  בגרף  המוצגות  הגופים  קבוצות 
הגופים בתוך הקבוצות. כל חברה ממשלתית שונה מרעותה, וכך גם בתאגידים הממשלתיים והגופים 
השכר  את  המציג  בגרף  הגופים  בקבוצות  שניכרת  ההתכנסות  לעומת  בולטת  זו  שונות  הנתמכים. 

החציוני בגופים השונים בשלטון המקומי
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השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה של עובדים המשתכרים שכר נמוך מהשכר הממוצע במשק27|5.9

בהתאם לחוק יסודות התקציב, השכר הממוצע במשק לשנת 2017 לצורך השוואות בדו"ח זה עומד על 9,543 ₪ )בהתאם לסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי(. נתוני העובדים המרוויחים רכיב השלמה לשכר המינימום מופיעים  27
בטבלה מס' 8.4 בנספח ו'.
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208 עובדים
26%

890 עובדים
50%

12,496 עובדים
18%

5,110 עובדים
25%

6,767 עובדים
11%

21,268 עובדים
63%

118,517 עובדים
61%

199,208 עובדים
43%

30,177 עובדים
38%
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 42.6% מהעובדים בגופים הציבוריים השתכרו בשנת 2017 שכר ממוצע 
נמוך מהשכר הממוצע במשק. ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה של 

 העובדים שהשתכרו פחות מהממוצע במשק עמד בשנת 2017 על 
6,799 ₪ למשרה מלאה.

האחוז הגבוה ביותר של עובדים המשתכרים פחות מממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה במשק היה 
 .₪  6,114 היה  אלו  עובדים  של  מלאה  למשרה  ברוטו  הממוצע  שכרם   .)80.3%( הדתיות  במועצות 
האחוז הנמוך ביותר של עובדים המשתכרים פחות מהשכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה במשק היה 

בחברות הממשלתיות )10.9%(. שכרם הממוצע ברוטו למשרה מלאה של עובדים אלו היה 7,124 ₪.
שכרם של כ-22.5% מהעובדים בגופים המתוקצבים והנתמכים הכיל בשנת 2017 רכיב השלמה לשכר 
המינימום, לעומת כ-27% בשנת 2016. שכרם הממוצע ברוטו למשרה מלאה של עובדים אלו עמד על 
כ- 10,708 ₪. חשוב להדגיש שהירידה בשיעור העובדים המקבלים השלמה לשכר המינימום נבעה 
מעלייה משמעותית בשכרם, שנבעה מן העובדה שבין שנת 2016 לשנת 2017  חלה עלייה משמעותית 

גם בשכר המינימום. 
כתוצאה מאופן חישוב השכר המהווה בסיס לצורך זכאות לקבלת רכיב השלמה לשכר מינימום )ראו 
הגדרה מלאה בפרק הגדרות(, ומאחר שבחישוב זה לא מובאות בחשבון תוספות רבות, ישנם מצבים 
רבים שבהם משולם לעובדים רכיב השלמה לשכר מינימום בעת ששכרם הממוצע ברוטו למשרה 
ואף מהשכר הממוצע  גבוה, לעתים אף באופן משמעותי, משכר המינימום  מלאה של עובדים אלו 
רבה  במידה  מושפע  מינימום  לשכר  ההשלמה  רכיב  המקבלים  העובדים  שאחוז  לומר  ניתן  במשק. 

מזהות והרכב התוספות המרכיבות את שכרם, ולא בהכרח מגובה השכר הממוצע. 



פרק 6
ניתוח השכר בחלוקה מגדרית
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הקדמה והבהרות
נתוני השכר המדווחים למשרד האוצר בידי הגופים המתוקצבים והנתמכים מוצגים בחלוקה 	 

מגדרית בשני אופנים:
בעלי תפקידים ובעלי שכר גבוה – עובדים אלו מדווחים פרטנית ועל כן מוצגים בהמשך א. 

בצורה פרטנית.
כלל עובדי הגוף – נתוני שכר ממוצע, השלמה לשכר מינימום ועובדים המשתכרים מתחת ב. 

לממוצע השכר ברוטו למשרה מלאה מדווחים בצורה קיבוצית, בעבור כלל עובדי הגוף 
כמקשה אחת, בחלוקה מגדרית.

יש להבהיר כי הנתונים המוצגים בדיאגרמה  6.1 לפרק זה מבוססים על דיווח הגופים הנוגע 	 
לעובדים אשר הועסקו בדצמבר 2017 בלבד. הנתונים המוצגים בסעיפים 6.3 ו-6.4 מבוססים 

על דיווח הגופים הנוגע לעובדים אשר הועסקו במהלך שנת 2017 כולה.
בפרק זה, נוסף על נתונים המוצגים בפרקים א'-ג', יוצגו נתונים פרטניים בחלוקה לפי תפקיד 	 

)שיאני השכר שאינם מחזיקים  גבוה"  ו"מקבלי שכר  "בעלי התפקידים"  דירוגים של  ומפתח 
בתפקיד ניהולי בכיר(, כקבוצה אחת. 
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6.1
בגופים הציבוריים 

הועסקו בשנת 2017 
כ-61% נשים וכ-39% 

גברים.

היו  מהמשרות  כ-59%  כן,  כמו 
ו-41%  נשים  ידי  על  מאוישות 
מהמשרות היו מאוישות על ידי 

גברים. 
למעט בקרב איגודי הערים, בכל 
גברים  הגופים הועסקו  קבוצות 
ממוצעת  משרה  בחלקיות 

גבוהה יותר מנשים.

חלקיות העסקה בפועל בחלוקה מגדרית

חברות ממשלתיות תאגידים שלטון מקומי גופים נתמכים

0%

25%

50%

75%

100%

נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים

עובדים במשרה מלאה ומעלה
עובדים מ3/4 משרה ועד משרה מלאה
עובדים מ1/2 משרה ועד 3/4 משרה
עובדים מ1/4 משרה ועד 1/2 משרה
עובדים עד 1/4 משרה
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שיעור הגברים והנשים מבין העובדים בדצמבר 2017|6.2
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74%72%70%70%65%61%55%53%48%48%25%

גברים
נשים



66

ית
דר

מג
ה 

וק
חל

 ב
כר

הש
ח 

תו
 ני

:6
ק 

פר

כ-65% |6.3 2017 על  והנתמכים עמד בשנת  השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה לאישה בקרב הגופים המתוקצבים 
מהנתון המקביל לגבר.  

ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה בחלוקה מגדרית

0

6,000

12,000

18,000

24,000

30,000

         
 
 

 

17,95517,798
16,736

14,647

13,09012,889
11,587

10,098
8,993

7,9487,633

24,911

28,608

21,848

19,72820,27420,083

13,77713,418
11,955

9,875

11,664

   
   

4,031

הפער בשקלים

1,927
2,963

3,320
2,189

7,193 7,184 5,081

5,113

10,810

6,956
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7,863

7,3447,2977,205
7,0056,8516,8116,5906,454

5,881

8,471

7,177
7,516

7,056

6,531

7,081
6,7626,518

6,2436,220

6.4
בכל קבוצות הגופים ניכר שממוצע 

השכר ברוטו למשרה מלאה של 
גברים גבוה מממוצע השכר ברוטו 

למשרה מלאה של נשים.

ניכר שאחוז הנשים  הגופים  בנוסף, בכל קבוצות 
במשק  מהממוצע  הנמוך  שכר  המשתכרות 
הנמוך  שכר  המשתכרים  הגברים  מאחוז  גבוה 
הנשים  שיעור  הכול,  בסך  במשק.  מהממוצע 
המשתכרות שכר נמוך מהממוצע במשק כמעט 
כפול משיעור הגברים )51% לעומת 28%(.  מגמה 
רכיב  מקבלי  את  בוחנים  כאשר  גם  עולה  דומה 
בטבלה  שמוצג  כפי  מינימום.  לשכר  ההשלמה 
מס' 8.6 שבנספח ו', בכל קבוצות הגופים, למעט 
ברוטו  השכר  שממוצע  ניכר  הנתמכים,  בגופים 
השכר  מממוצע  נמוך  נשים  של  מלאה  למשרה 

ברוטו למשרה מלאה  של הגברים בחיתוך זה.

שכר ממוצע של עובדים המשתכרים שכר נמוך משכר הברוטו הממוצע למשרה מלאה במשק 
)2017, נתונים שנתיים( בחלוקה מגדרית28

טבלה ובה יתר הנתונים הנוגעים למשתכרי שכר מתחת לממוצע ומרוויחי רכיב השלמה לשכר המינימום בחלוקה מגדרית, מופיעה בנספח ו'. 28

69.5% 34% 58% 27.9% 42% 21% 7% 9% 45% 16%90.9% 41% 65% 51.5% 68% 28% 22% 21% 51% 37%

גברים
נשים

שיעור המשתכרים מתחת לשכר הממוצע 
מתוך כלל העובדים בקבוצת הגוף
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7,863

7,3447,2977,205
7,0056,8516,8116,5906,454

5,881

8,471

7,177
7,516

7,056

6,531

7,081
6,7626,518

6,2436,220
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

גברים נשים

1,019

1,852

1,042

1,694

1,592

3,355

2,811

3,340

6,231

8,967

שכר משולב
תוספות שכר
עבודה נוספת
החזר הוצאות
תשלומים שנתיים
אחר

6.5
פערי השכר בין גברים לנשים 
נובעים במידה רבה מהבדלים 

במקצועות ובמבנה השכר

ביטוי  לידי  באים  וגברים  נשים  בין  השכר  פערי 
השכר  ורכיב  הנוספת  העבודה  ברכיבי  בעיקר 

המשולב.
 ₪ כ-1,800  בחודש  בממוצע  משתכרים  גברים 
העבודה  רכיב  נוספת.  עבודה  עבור  מנשים  יותר 
הנוספת, כפי שמתואר  בדיאגרמה 6.5 משמאל, 
מורכב מתשלום עבור עבודה שמתבצעת מעבר 
לאפשר  מנת  על  הרגילות.  העבודה  לשעות 
הנוספת,  העבודה  שעות  במספר  פערים  צמצום 
בוחן האגף החל משנת 2016 פיילוט שבמסגרתו 
מהבית,  נוספות  שעות  לבצע  יוכלו  ונשים  גברים 

גם לאחר שעות העבודה.   

יסוד  משכר  )המורכב  המשולב  השכר  רכיב 
בממוצע  גבוה  לגבר,  המשולם  וותק(  ותוספת 
המשולם  המשולב  השכר  מרכיב    ₪ בכ-2,700 
בעיקר  נובעים  זה  ברכיב  השכר  פערי  לאישה. 
מהעובדה שגברים, באחוזים גבוהים יותר מנשים,  
השכר  בהם  מקצועיים  לדירוגים  משתייכים 

הממוצע גבוה יותר. 

מבנה השכר בחלוקה מגדרית בחלוקה לרכיבי שכר29

תחת הרכיב "אחר" מחושבים זקיפות ההטבה, הפרשים בגין שנים קודמות,  ושכר בגין תפוקות. 29

אחר
תשלומים שנתיים

החזר הוצאות
עבודה נוספת
תוספות שכר
שכר משולב

1,066

394
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6.6
ברוב מוחלט של התפקידים 

הניהוליים בגופים 
הציבוריים והנתמכים, 
מועסקים יותר גברים 

מנשים

דיאגרמה 6.6 מציגה את אחוז הגברים 
ובעלי  התפקידים  בעלי  בקרב  והנשים 
התפקידים.  חלוקת  לפי  הגבוה  השכר 
התפקידים היחידים בהם יותר מ-50% 
הוא  נשים  ידי  על  מאוישות  המשרות 
ומרכז/ת  דובר/ת,  משפטי/ת,  יועץ/ת 
מופיעים  לא  בדיאגרמה  מקצועי/ת. 
הכל  בסך  מועסקים  שבהם  תפקידים 

פחות מ- 20 עובדים.

שיעור הנשים והגברים בתפקידים שונים בקרב בעלי שכר גבוה ובעלי תפקידים

יועץ משפטי
דובר

מרכז מקצועי
עוזר/עוזר ראשי/עוזר בכיר

סגן מפקד/ראש שרות כבאות
מזכיר

רואה חשבון
כלכלן

מנהל מדור
מנהל מחלקה
מנהל אגף

סגן מנהל אגף
סמנכ"ל
דיקנים

נשיא אקדמי/לא אקדמי
מנהל כספים/גזבר

סגן נשיא אקדמי/לא אקדמי
מנהל איזור
מבקר פנימי
מנהל כללי
וטרינר ראשי
יו"ר דירקטוריון

מנהל מחלקות בתי חולים
משנה למנכ"ל
מהנדס ראשי
יו"ר הנהלה
רב שכונה

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

12%

16%

16%

18%

18%

18%

19%

23%

24%

24%

25%

26%

28%

30%

32%

34%

38%

39%

41%

41%

42%

45%

50%

51%

51%

54%

100%

88%

84%

84%

82%

82%

82%

81%

77%

76%

76%

75%

74%

72%

70%

68%

66%

62%

61%

59%

59%

58%

55%

50%

49%

49%

46%

שיעור גברים
שיעור נשים
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6.7
בקרב בעלי 

התפקידים המועסקים 
בדירוג-דרגה יש ייצוג 

נשי גבוה יותר

מציגה   6.7 מס'  דיאגרמה 
להתפלגות  דומה  התפלגות 
בהתאם   ,6.6 בדיאגרמה 
כלומר,   הדירוגים.  למפתח 
בקרב המועסקים בדירוג-דרגה 
שהם גם בעלי התפקיד או בעלי 
שכר גבוה. ניתן לראות שבקרב 
השכר  ובעלי  התפקידים  בעלי 
הגבוה המועסקים בדירוג דרגה 
ישנם תפקידם רבים יותר בהם 
ידי  על  מאוישות  המשרות  רוב 

נשים.

שיעור הנשים והגברים בעלי התפקיד או בעלי השכר הגבוה, לפי מפתח הדירוגים

אחיות בריאות הציבור
אחיות

ביוכימאים מקרוביולוגים
משפטנים

עובדים סוציאליים
רוקחים

מנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדים
פסיכולוגים
עובדי בקורת

מח"ר
חוזה אישי

עובדי הוראה
רופאים

סגל אקדמי זוטר
חינוך משלים

אחר
חוזה בכירים

חוזה אישי - מנכ"לים ומקביליהם
חוזה מיוחד

חוזה אישי עובדים בכירים
טכנאי רנטגן

סגל אקדמי בכיר
רופאים וטרינריים

אחיד/מנהלי
מהנדסים
דרוג מפעלי
עובדי מחקר

הנדסאים וטכנאים
מקצ"ט

רבני שכונות
0% 20% 40% 60% 80% 100%

3%
7%

12%
15%
15%
16%
18%
25%

25%
32%
32%
32%
33%
37%
38%
41%
41%

42%
43%
50%
55%
56%
57%
58%
69%
72%

74%
79%
81%

100%
97%
93%
88%
85%
85%
84%
82%
75%

75%
69%
68%
68%
67%
63%
62%
59%
59%

58%
57%
50%
45%
44%
43%
42%
31%
28%

26%
21%
19%

שיעור גברים
שיעור נשים
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6.8
פערי שכר מגדריים קיימים 

במידה מסוימת גם בקרב עובדים 
המועסקים בחוזים אישיים

דיאגרמה 6.8 מציגה את פערי השכר המגדריים 
בקרב עובדים שמועסקים בחוזים אישיים. על פניו, 
שיטת העסקה בחוזים אמורה  לצמצם את פערי 
השכר בין גבר ואישה המועסקים בתפקיד דומה, 
רכיב  את  מנטרלת  היא  המקרים  שברוב  מכיוון 
המגדרי,  לפער  רבות  שתורם  הנוספת  העבודה 

כפי שניתן היה לראות בדיאגרמה מס' 6.5. 
בקרב  גם  קיימים  מגדריים  שכר  פערי  זאת,  עם 
כאשר  אישיים,  בחוזים  המועסקים  העובדים 
משפטיים  יועצים  בקרב  בלבד  בין 2%  נע  הפער 

ועד ל-32% אצל מנהלי ומנהלות מדור.
כפי שניתן לראות בדיאגרמה, מהנדסות ראשיות 
יותר  גבוה  ברוטו  שכר  בממוצע  מרוויחות 

ממהנדסים ראשיים. 
הפער בין שכר גברים ושכר נשים בחוזים אישיים 
ממלאים  ונשים  שגברים  מהעובדה  בחלקו  נובע 

תפקידים בכירים בגופים בעלי אופי שונה:
בגופים  יותר  בכירים  תפקידים  ממלאות  נשים 
בהם שכר הבכירים נמוך יותר באופן יחסי, לעומת 
גברים שממלאים תפקידים בכירים בגופים בהם 

שכר הבכירים גבוה יותר באופן יחסי.
שכר  מרוויח  עירונית  חברה  סמנכ"ל  למשל,  כך 
לסמנכ"ל  בהשוואה  בממוצע  משמעותית  נמוך 

חברה ממשלתית.

פערי השכר בין גברים ונשים בתפקידים מקבילים המועסקים בחוזים אישיים

מרכז מקצועי

מנהל מדור

עוזר/עוזר ראשי/ 
עוזר בכיר

כלכלן

מנהל מחלקה

רואה חשבון

סגן מנהל אגף

מזכיר

דובר

מנהל כספים/גזבר

מהנדס ראשי

מנהל אגף

מבקר פנימי

מנהל כללי

מנהל איזור

יועץ משפטי

סמנכ"ל

0 12,500 25,000 37,500 50,000

40,606

38,282

36,456

33,286

32,137

31,285

30,983

28,561

27,509

26,881

25,653

20,017

19,610

17,965

17,593

15,072

11,838

45,939

39,059

39,251

41,629

34,807

33,169

30,770

34,493

28,457

34,348

27,879

22,357

22,352

18,095

19,482

22,232

17,210 גברים
נשים
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6.9
פערי השכר בין מנהלים 

ומנהלות  נובע בעיקרו 
משונות בין הגופים 

המנוהלים

המנכ"לים  שכר  את  בוחנים  כאשר 
עולה  המנכ"ליות,  לשכר  בהשוואה 
המנכ"ליות  של   הממוצע  השכר  כי 
עומד  והנתמכים  המתוקצבים  בגופים 
)ירידה  המנכ"לים  משכר  כ-80%  על 
שעברה(.  השנה  לעומת  כ-3%  של 
של  השכר  בממוצעי  מהתבוננות 
גופים,  לקבוצות  בחלוקה  המנכ"לים 
אפשר לראות שבקבוצות גופים שבהם 
לא קיימת שונות רבה בין המאפיינים של 
כל גוף, וממילא באופי תפקיד המנכ"ל,  
למנכ"ליות  מנכ"לים  בין  השכר  פערי 
נמוכים יותר. כך למשל, בקרב החברות 
כ-7%   על  עומד  הפער  העירוניות 
הממשלתיות  בחברות  בעוד  בממוצע, 
מס'  מדיאגרמות  כ-40%.   על  עומד 
השכר  שפערי  ללמוד  ניתן   6.10  ,6.9
בין סמנכ"ליות וסמנכ"לים נמוכים יותר 
ומנכ"ליות,  מנכ"לים  בין  השכר  מפערי 
למשל,   המקומיות,  הרשויות  ובקרב 
במעט  גבוה  אף  הסמנכ"ליות  שכר 

משכר הסמנכ"לים.

שכר מנכ"לים בהשוואה לשכר מנכ"ליות30

בתרשים לא מוצג שכר המנכ"לים בקופות החולים ובהסתדרות מדיצינית הדסה, מכיוון שבאף אחת מקופות החולים לא מכהנת מנכ"לית. השכר הממוצע של מנכ"ל  30
בקבוצת הגוף הזאת עמד בשנת 2017 על כ- 98,732 ₪ ברוטו למשרה מלאה.
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שכר סמנכ"לים בהשוואה לשכר סמנכ"ליות   |6.10
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פרק 7
ניתוח זקיפות בגין הטבות
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הקדמה
החייבת  ההכנסה  סך  על  דיווח  הרביעית  השנה  זו  כוללים   2017 דיווחי 
]נוסח חדש[  )2( לפקודת מס הכנסה   2 מעבודה31, כפי שזו הוגדרה בסעיף 
)להלן: "הפקודה"(, לרבות נתונים לגבי הטבות בשווי כסף ורכיבי שכר אחרים 
המוענקים לעובדים בגופים שבדוח זה. סך הכנסה זה מהווה את  ה"ברוטו 

למס".
הברוטו למס מורכב מתשלומי שכר בכסף, כולל זקיפות בגין הטבות שהוענקו 
לעובד )"זקיפות הטבה"(32. מסכומים אלה מנוכים ניכויים המותרים בניכוי עפ"י 

הפקודה. ברוטו למס הוא הסכום שעליו מחויב העובד במס הכנסה. 
הטבות בשווי כסף הן הכנסה מעבודה לכל דבר ועניין, ועל כן מהוות רכיב שכר. 
דיווח זה מאפשר להציג אילו הטבות ניתנו לעובדים בשווי כסף )לדוגמה: רכב, 
נועדה  לא  ההטבה  זקיפת  ועוד(.  ובחשמל  בארנונה  הנחה  לחג,  שי  פלאפון, 
לשקף את שוויו המלא של הרכב אלא רק את שווי 'ההטבה' שהרכב מביא 

איתו – כלומר שימוש  ברכב שלא במסגרת העבודה.
הזקיפה השכיחה ביותר היא זקיפה בגין שווי רכב והיא מהווה כ-31.2% מסך 

כל הזקיפות.
ממוצע הזקיפות לחודש נע בין 4,062 ₪ לבעל תפקיד בחברות ממשלתיות 
מהשכר  ו-1.4%   10.9%( הדתיות  במועצות  הדירוגים  לעובדי   ₪  121 לבין 

הממוצע, בהתאמה(.

ראה הגדרה מס' 15 בפרק א' – הגדרות. 31
להרחבה על רכיבי הברוטו למס ראה הגדרה מס' 3 בפרק א' – הגדרות. 32
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7.1
סך זקיפות ההטבה ב-2017 עמד על כ-2.34 מיליארד 

שקלים. 

המוגדרים   15% בין   ,7.1 בדיאגרמה  המפורטות  העיקריות  הזקיפות  מלבד 
"שאר סוגי הזקיפות"  ניתן למצוא פעילויות רווחה )2.4%(, שכר לימוד ולימודים 

)2.1%( ועוד.
ראוי לציין שחלק מהמעסיקים בוחרים להשתתף בנטל המס המוטל על העובד 
בגין ההטבה. כך, חלק מהמעסיקים מעניקים לעובדיהם רכיב שכר נוסף של 
"גילום זקיפה", אשר נועד לפצות את העובד בגין המס שהוא צפוי לשלם בגין 
הזקיפה. מתוך סה"כ הזקיפות, שערכן עומד על למעלה משני מיליארד ₪, 
כ-409 מיליון ₪ זוכה לגילומי מס על-ידי המעסיקים. כ-52% מתוך הזקיפות 
המגולמות הן זקיפות בגין תשלומי חשבונות – חשמל, ארנונה, מים וכיוצא בזה.

התפלגות סך הזקיפות לפי סוג הזקיפה

שאר 
הזקיפות

15%
גמל לקצבה / 
קופת גמל / 
תמלוגים

4%

שי לחג
7%

פנסיה
8%

ארוחות / 
אשל / 
אוכל / 

ארוחות חג / 
תלושי מזון

9%

השתתפות המעביד 
בחשמל,  
מים וארנונה

13%

קרן השתלמות
רכב 14%

(שווי/ליניארי/ 
צמוד/חברה)

30%
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7.2
מהתבוננות בדיאגרמה 7.2 

אפשר ללמוד שזקיפות 
ההטבה מחדדות את פערי 

השכר הקיימים בין קבוצות 
הגופים השונים. 

ברוטו  הממוצע  השכר  לדוגמה,  כך 
הממשלתיות  בחברות  מלאה  למשרה 
ללא זקיפות ההטבה הוא הגבוה ביותר, 
וכך גם סכום זקיפות ההטבה בקבוצת 

גוף זו.
החברות  בין  זקיפות  ללא  הפער 
בגופים  הכללי  לממוצע  הממשלתיות 
על   עמד  והנתמכים  המתוקצבים 
הוא  זקיפות ההטבה  ויחד עם  כ-40%, 

עולה לכ-44%.
השכר  משולם  הדתיות  במועצות 
ברוטו  לעובד,  ביותר  הנמוך  הממוצע 
זקיפות  סכום  גם  וכך  מלאה,  למשרה 

ההטבה. 

סך זקיפות ההטבה בחלוקה לקבוצות גופים

1% 3% 2% 3% 4% 7% 3%4% 6%4% 7%

שכר ממוצע ללא זקיפות הטבה
ממוצע חודשי זקיפות הטבה

אחוז זקיפות ההטבה מכלל השכר הממוצע
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1,546

1,072679701
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18,38018,75818,545

16,35815,37915,438

11,91810,9059,7438,947
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7.3
לבעלי תפקידים בקופות 

החולים ובהסתדרות 
מדיצינית הדסה ממוצע 
הזקיפות הגבוה ביותר,  

.₪ 4,063

כמו כן, בשכרם של בעלי התפקיד 
הזקיפות  הממשלתיות  בחברות 
ביותר  הגדול  השיעור  את  מהוות 
ברוטו  הממוצע  השכר  מתוך 

למשרה מלאה - 10.4%. 
במועצות  הדירוגים   עובדי  בקרב 
הדתיות ממוצע הזקיפות מהווה את 
אחוז הקטן ביותר מהשכר הממוצע 
כ-0.6%.  מלאה  למשרה  ברוטו 
ההטבות  של  הכספי  ערכן  כן,  כמו 
שקיבלו היו בשווי הנמוך ביותר )לפי 

הזקיפה(, 95 ₪ בממוצע לעובד.

ממוצע זקיפות לפי סוג דיווח, בחלוקה לקבוצות גופים

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

מועצות 
דתיות

שונות רשויות 
מקומיות

איגודי 
ערים

חברות 
עירוניות

מוסדות 
אקדמיים

תאגידים חברות 
ממשלתיות

קופות החולים 
והסתדרות 
מדיצינית 
הדסה

433

1,010

695

351
177

825

138211
95

2,356

2,961

2,195

2,490

946

2,460

1,145

110

4,063

3,794
3,545

2,335

2,0051,924

1,5871,528

213

בעלי תפקיד
בעלי שכר גבוה
עובדי דירוג
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7.4
ממוצע הזקיפות למנכ"ל 

במשרה מלאה בגופים 
הציבוריים, עומד על 

כ-5,175 ₪ לעומת 
כ-4,906 ₪ בשנת 2016. 

כמו כן בשנת 2017 היוו זקיפות ההטבה 
הממוצע  השכר  מכלל  כ-13.1% 
למנכ"ל,  מלאה  למשרה  ברוטו 
הקודמת.                           בשנת  כ-12.5%  לעומת 
והסתדרות  החולים  קופות  מנכ"לי 
בכל  מובילים  הדסה  מדיצינית 
הממוצע,  השכר  בגובה  הן   – המדדים 
82,533 ₪, הן בממוצע הזקיפות הגבוה 
של  בשיעורן  והן   ,₪  16,199 ביותר, 
כ-20%.   – הממוצע  מהשכר  הזקיפות 
במועצות  מנכ"ל  מקבילי  לעומתם, 
הן   – המדדים  בכל  אחרונים  הדתיות 
31,680 ₪, הן  בגובה השכר הממוצע, 
בממוצע הזקיפות הגבוה ביותר, 4,228 
₪. שיעור זקיפות ההטבה של מנכ"לי 
איגודי הערים כחלק מהשכר הממוצע 
ברוטו למשרה מלאה הוא הנמוך יותר 

בקרב המנכ"לים  כ-10.5%. 

ממוצע שכר ברוטו למשרה מלאה וממוצע זקיפות למנכ"ל
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4,229
4,2753,6314,173
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7,0187,873
8,503
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27,45230,17330,82230,33234,31436,61137,335
42,95542,91246,255

82,533
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בעלי שכר גבוה שאינם בעלי תפקיד. 1
בגופים המסווגים:

עובדים ששכרם הממוצע לחודש עולה על 90% משכר מנכ"ל הגוף או מעבר 
כל  כן,  כמו  גופים.  קבוצת  לכל  המתייחסות  בטבלאות  המפורטים  לסכומים 
עובד המרוויח למעלה מ-30,000 ₪ לחודש. השכר הממוצע מחושב למשרה 

מלאה.
ביתר הגופים:

בכל סוג גוף נקבע רף של שכר, המשתכר מעבר לרף זה מוגדר כמקבל שכר 
גבוה. ניתן למצוא את הרף בכל סקטור.

רשימות הגופים המסווגים ורף השכר שנקבע בשאר הגופים מוצגים בנספח 
ד', "שכר רף לקביעת בעלי שכר גבוה".

בעל תפקיד . 2
יו"ר וחבר דירקטוריון, מועצה או הנהלת הגוף המתוקצב או הגוף הנתמך, לפי 
העניין, וכן מנהל כללי, משנה או סגן מנהל כללי, מנהל ענייני כספים, מזכיר, 
מהנדס עיר, מבקר פנימי, יועץ משפטי וכל מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל 
וכן כל בעל תפקיד  וכל הממלא תפקיד כאמור, אף אם תארו שונה,  הכללי 

אחר שיקבע בתקנות33.
ב'-  בנספח  מוצג  הציבוריים  בגופים  התפקיד  בעלי  של  התפקידים  מפתח 

"מפתח הדירוגים". 

עובדי דירוגים. 3
עובדים  רופאים,  לדוגמא:  )דירוגים  ודרגה  דירוג  לפי  המועסקים  עובדים 
נמנים  הדירוגים  עובדי  בין  בדו"ח,  וכדומה(.  הנדסאים/טכנאים  סוציאליים, 
גם עובדים המועסקים בחוזים אישיים שאינם בעלי תפקיד, בעלי שכר גבוה 

שאינם בעלי תפקיד או עובדי תפוקות.

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

ברוטו למס. 4
הברוטו למס מורכב מתשלומי שכר בכסף, וכולל זקיפות בגין הטבות בשווי כסף 
שהוענקו לעובד )"זקיפות הטבה"(. מסכומים אלה מנוכים ניכויים המותרים בניכוי 
על-פי פקודת מס הכנסה. ברוטו למס הוא הסכום שעליו מחויב העובד במס הכנסה. 

גופים חייבים בדיווח. 5
גוף מתוקצב, גוף נתמך, משרד ממשלתי, יחידת סמך ותאגיד בריאות, ולמעט כוחות 
הגופים  1985 מחייב את   – יסודות התקציב, התשמ"ה  לחוק   16 תיקון  הביטחון34. 
שנה  בכל  העובדים  העסקת  תנאי  על  עבודה  והסכמי  השכר  על  לממונה  לדווח 
)נתוני משרדי הממשלה מוצגים בנפרד בדו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה, גופי 

הביטחון והשב"ס(.

גוף מתוקצב. 6
תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית35.

גוף נתמך. 7
תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו 

כי הוא גוף נתמך לעניין חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985 36.

השכר הממוצע. 8
זה מיועד להציג את  נתון  השכר הממוצע לחודש, במונחי ברוטו, למשרה מלאה. 
כולל  הממוצע  השכר  מלאה.  למשרה  מחושב  והוא  העובדים  של  השוטף  שכרם 
את רכיבי השכר הבאים: שכר משולב, תוספות שכר, עבודה נוספת, החזר הוצאות, 
תשלומים שנתיים ואחרים, הפרשים בגין שנים קודמות, שכר בגין תפוקות וזקיפות 

הטבה.

חוק יסודות התקציב, סעיף 33א, סעיף קטן ד'. 34
שם, סעיף 21. 35
שם, סעיף 32 36
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השכר הממוצע במשק. 9
כהגדרתו לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה - 1995 )בשנת 2017 

עמד על 9,543 ₪(.

זקיפת הטבה. 10
'זקיפת הטבה' היא סכום המתווסף לשכר השוטף של העובד, בגין הטבה בשווי 
כסף שנתן המעסיק )רכב, טלפון סלולארי וכד'(, לצורך חישוב המס של העובד. 
כך, אם עובד זכה להטבה בעלת ערך כספי, הוא נדרש לשלם עליה מס כאילו 

קיבל את שוויה בכסף בשכר.

משרות. 11
במונח "משרה" הכוונה ליחידת עבודה אחת לשנה שלמה.

עובד. 12
במהלך  אחת  שעה  לפחות  בגוף  שעבד  מי  הוא  עובד  מגוף37.  שכר  מקבל 
חודש דיווח )בדיווחים שנתיים, שעה בשנה(. בכל מקום בו מצוין מספר עובדים 
בדו"ח, ההתייחסות היא למספר העובדים בחודש דצמבר 2017 )אלא אם כן 

צוין במפורש אחרת(. 

עלויות מעסיק. 13
לאומי,  ביטוח  בדמי  המעסיק  חלק  לדוגמא:  המעסיק,  על  המוטלות  עלויות 

הפרשה לקרן השתלמות, חלקו של המעסיק בהפרשה לפנסיה וכדומה.

עלות ההעסקה הכוללת. 14
סך עלות העסקת העובד למעסיק. רכיביה: ברוטו למס + שכר/הטבות שלא 

חייבים במס + עלויות מעסיק 
)איננה כוללת תשלומי מעסיק בגין פנסיה תקציבית(.

חוק יסודות התקציב, סעיף 32. 37

רכיב השלמה לשכר מינימום. 15
רכיב שכר המשולם לעובד ששכרו אינו מגיע לרף הקבוע בחוק.

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, קובע שכל עובד זכאי לקבל ממעסיקו שכר עבודה 
שלא יפחת משכר המינימום. אופן החישוב של שכר מינימום מחולק לשני סוגים: 

"השכר  לגובה  יגיעו  המפורטים  שהרכיבים  מחייב  החוק  שעה",  הוראת  "הפרשי 
הבסיסי" )נכון לינואר 2017 השכר הבסיסי עמד על 4,533 ₪(. במידה וסכום הרכיבים 
לעיל אינו מגיע לשכר הבסיסי, תשולם לעובד השלמה בגובה הפער. רכיבי השכר 

המהווים בסיס לחישוב זכאות רכיב השלמה לשכר הבסיסי:
שכר יסוד או שכר משולב )לא כולל הוותק(.. 1
תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב.. 2
תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו. . 3

בשל 	  תוספת  ותק,  משפחה,  תוספת  בחשבון  יובאו  לא  מוחרגת:  תוספת 
עבודה במשמרות, פרמיות, מענקים שנתיים, החזרי הוצאות, כלכלה, אש״ל 

ונסיעות שהמעסיק משלם.

השלמת שכר לגובה שכר המינימום  - במידה ושכרו של עובד, כולל הפרשי הוראת 
שעה והתוספות המוחרגות, איננו מגיע לגובה שכר המינימום המלא )במהלך 2017 
עלה שכר המינימום מ-5,000 ₪ ל-5,300 ₪( יקבל העובד השלמה בגובה הפער. 
כמו כן, אוכלוסיית העובדים ששכרם לא משולם לפי הרכיבים בסעיף 1 ו-2 )עובדים 
לגובה שכר המינימום,  זכאים לקבל רק השלמת שכר  "גלובלי"(  המקבלים שכר 
בלא  אך  המוחרגת  התוספת  את  הכולל  הרגיל,  העבודה  שכר  לפי  תחושב  והיא 
תוספות אחרות. במידה וסכום הרכיבים לעיל אינו מגיע לשכר המינימום, תשולם 

לעובד השלמה בגובה הפער. 

לאור העובדה שבמגזר הציבורי משולמות תוספות שכר רבות אשר אינן מחושבות 
במסגרת שכר המינימום, ישנם מקרים בהם עובד המקבל השלמה לשכר בסיסי 
או שכר מינימום משתכר משכורת הגבוהה משכר המינימום משמעותית, ולעיתים 
לחודש(.   ₪    9,543 על   2017 בשנת  )שעמד  במשק  הממוצע  מהשכר  גם  גבוהה 
בעמוד הבא ניתן לראות דוגמא לחישוב רכיב ההשלמה לשכר מינימום, בהתאם 

לשכר הבסיסי כפי שמוגדר בחוק.
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דוגמא לחישוב רכיב השלמה לשכר מינימום לפי השלב הראשון )לגובה "השכר הבסיסי"(|8.1

  -   

  1,000 

  2,000 

  3,000 

  4,000 

  5,000 

  6,000 

  7,000 

  8,000 

  9,000 

  10,000 

שכר

1,579

2,218

1,085

831

730

2,972

שכר יסוד
תוספות המהוות בסיס לחישוב זכאות להשלמה לשכר מינימום
רכיב השלמה לשכר מינימום
תוספות שאינן מהוות בסיס לחישוב זכאות להשלמה לשכר מינימום
עבודה נוספת
החזר הוצאות
תשלומים אחרים

עבודה נוספת

החזר הוצאות

תשלומים אחרים

רכיב השלמה לשכר 
מינימום

תוספות שאינן מהוות 
בסיס לחישוב זכאות 

להשלמה לשכר מינימום השכר המשולב 
והתוספות שמהוות 

בסיס לחישוב זכאות 
להשלמה לשכר 
מינימום מגיעות 

יחד ל-3,702 ש"ח. 
עליהן מתווסף רכיב 

ההשלמה כדי להגיע 
ל"שכר הבסיסי" - 

4,533 ש"ח. 

בדוגמא, שכרו 
הממוצע של העובד 

עומד למעשה על 
9,600 ש"ח - סכום 

העולה על השכר 
הממוצע במשק 2017.

תוספות המהוות בסיס 
לחישוב זכאות להשלמה 

לשכר מינימום

שכר יסוד

284

3,702 ש״ח

9,600 ש״ח

4,533 ש״ח
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שכר. 16
השתכרות או רווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעסיקו; 
אחזקת  בשל  תשלומים  לרבות  הוצאותיו,  לכיסוי  לעובד  שניתנו  תשלומים 
רכב או טלפון, נסיעות לחו"ל או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט 
תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב שהועמד 
לרשותו של העובד; והכול - בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד 

במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו38.

שכר/הטבות שלא חייבים במס. 17
רכיבי שכר, אשר לפי פקודת מס הכנסה ותקנות מטעמה אינם חייבים במס. 
בין רכיבים אלה ניתן למצוא, בגופים מסוימים, אגרה מקצועית והחזרי נסיעות 

שאינם חייבים במס. רכיבים אלה משוקפים ב"עלות ההעסקה הכוללת".

שכר חציוני. 18
שכר ברוטו ממוצע לחודש למשרה מלאה, שמחצית מהעובדים מקבלים עד 
אליו ומחצית מהעובדים מקבלים למעלה ממנו. כאשר מספר העובדים זוגי יש 

לחשב את ממוצע השכר של 2 העובדים האמצעיים.

פקודת מס הכנסה, סעיף 2)2(. 38

תאגיד בריאות. 19
לזכויות  גוף משפטי אחר הכשר לחיובים,  כל  או  עמותה, אגודה שיתופית, חברה 
תוך  או  ממשלתי  חולים  בית  בתוך  בריאות  שירותי  המוכר  משפטיות,  ולפעולות 

שימוש במתקני בית חולים כאמור39.

תיקון מס' 16. 20
1985. תיקון   - יסודות התקציב, התשמ"ה  16 לחוק  1993 נקבע תיקון מס'  בשנת 
החוק קובע חובת דיווח של גופים ציבוריים, בכל הקשור לעלויות השכר המשולם 
העבודה  והסכמי  השכר  על  הממונה  כי  גם  נקבע  הנ"ל  בתיקון  בגוף.  לעובדים 
במשרד האוצר יגיש לכנסת, מידי שנה, דין וחשבון שיכיל סקירה וממצאים על בסיס 

הדיווחים שהועברו לו.

תיקון מס' 36. 21
בשנת 2009 נקבע תיקון מס' 36 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985. התיקון 
קובע חובת דיווח נוספת על נתוני שכר, כגון: תוספת השלמה לשכר מינימום, שכר 
חציוני , שיעור המשתכרים שכר נמוך מהשכר הממוצע במשק, חלקיות בפועל של 
העסקת עובדים, חובת  דיווח על תאגידי בריאות ודיווח על עובדי קבלן )הנתונים לגבי 

עובדי קבלן מוצגים בדו"ח נפרד(.

חוק יסודות התקציב, סעיף 21. 39
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נספחים
הסביבה הנורמטיבית

מפתח התפקידים 
מפתח הדירוגים

רף לקביעת בעלי שכר גבוה
הערות מתודולוגיות – פרק המיקוד 

טבלאות ודיאגרמות
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הסביבה הנורמאטיבית – חוק יסודות התקציבא. 

התקציב,  יסודות  לחוק   16 מס'  תיקון  בכנסת  התקבל   1993 במרס 
התשמ"ה-1985 )להלן: "החוק"(. ב-2009 התקבל בכנסת תיקון מס' 36 לחוק 
יסודות התקציב. תיקוני החוק קובעים, כי אחת לשנה הגופים חייבים לדווח על 
תנאי ההעסקה של עובדיהם, על פי דרישת הממונה על השכר. להלן עיקרי 

החוק בעניין:
 

1.1 חובת הדיווח של הגופים על השכר:
שייקבעו  ובאופן  במועד  לשנה,  אחת  לממונה  ימסרו  "גופים  )א(  א.   33
בתקנות, דין וחשבון ובו פירוט מלא על תנאי העסקתו של כל בעל תפקיד 

שהם מעסיקים."

שייקבע  ובאופן  במועד  דרישתו  לפי  לממונה  ימסרו  "גופים  )ב(  א.   33
בתקנות, דין וחשבון ובו פירוט מלא על תנאי העסקתו של כל עובד שהם 

מעסיקים, כמפורט בדרישה."

1.2 דיווח לכנסת:
33 א. )ג( "הממונה יגיש לכנסת, מידי שנה במועד שייקבע בתקנות, דין וחשבון 

שיכיל את אלה:
1.   סקירה וממצאים לגבי הדו"חות שנמסרו לו ע"פ סעיפים קטנים )א( ו-)ב(.

2.    נתונים בדבר תנאי שכר של עובדים ובעלי תפקידים בגופים: נתונים אלה 
יכול שיכללו מידע מפורט על תנאי השכר של בעל תפקיד מסוים, כפי 

שיחליט הממונה.
מלאה  במשרה  בגופים  המועסקים  העובדים  מספר  בדבר  נתונים  2א.  
ובמשרה חלקית וכן שיעור העובדים המועסקים בכל היקף משרה, לפי 

פירוט כפי שיחליט הממונה.
2ב.  נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגופים ששכרם נמוך מהשכר 
הממוצע, נתונים בדבר מספר העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר 
מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור מתוך כלל 

העובדים באותו גוף ונתונים בדבר השכר החציוני בכל גוף.
לגבי שנת הכספים  לו  יוצג הנתון המקביל  נתון הנכלל בדוח  כל  2ג.  לצד 
שקדמה לתקופת הדוח, לא צוין נתון כאמור יציין הממונה את הנימוקים 

לכך.
3.     רשימת הגופים שלא דיווחו בהתאם לחוק.

4.    רשימת הגופים המתוקצבים והגופים הנתמכים שבהם רמת השכר או 
השכר המשולם לבעל תפקיד או לעובד מסוים, חורגים באופן מהותי 
29)א(, תוך פירוט תנאי השכר של אותו תפקיד  מן הנדרש לפי סעיף 

או עובד.
)ג1( )1( שר האוצר יגיש לכנסת יחד עם הדין וחשבון המוגש לפי סעיף קטן 
)ג(, ולצד הנתונים כאמור באותו סעיף קטן לגבי כל גוף, נתונים בדבר 

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

בריאות כהגדרתו בסעיף 21." 

ועוד בסעיף 33 א )ד( לחוק:

'שכר מינימום' – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 .
'שכר ממוצע' – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, 

התשנ"ה-1995."
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מפתח התפקידים של בעלי התפקידיםב. 

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.. 1
תפקיד המקביל למנהל אגף ומעלה.. 2
בעל תפקיד מרכזי בגוף. כגון: מנהל ראשי וכדומה.. 3

רשויות מקומיות / חברות עירוניות / חברות ממשלתיות / 
אוניברסיטאות / מכללותקופות חוליםתאגידים / איגודי ערים / מועצות דתיות

 נבחרים/
 דירקטוריון החברה/

 מועצת איגוד/
מועצת תאגיד

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

ראש מועצה/ עיר

יו"ר הנהלהיו"ר הנהלה

סגן ראש עיר/מועצה

נשיא אקדמי/לא אקדמי

חבר דירקטוריוןחבר דירקטוריוןחבר דירקטוריון/ איגוד/ מועצה/ רשות

חבר מועצהחבר מועצה

חבר הנהלהחבר הנהלה

רב העיר
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רשויות מקומיות / חברות עירוניות / חברות ממשלתיות / 
אוניברסיטאות / מכללותקופות חוליםתאגידים / איגודי ערים / מועצות דתיות

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 / 
אוניברסיטאות / מכללותקופות חוליםתאגידים / איגודי ערים / מועצות דתיות

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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מפתח הדירוגיםג. 
שם דירוגקוד דירוגשם דירוגקוד דירוגשם דירוגקוד דירוג

מוקבלי שופטים082רוקחים034אחיד/מנהלי001

רבני שכונות083אחיות בריאות הציבור038חוזה בכירים005

מרצים מחו"ל086אחיות039נבחרים006

אקדמאים שכר כולל087דרוג 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 ומשק148פרא-רפואיים047פסיכולוגים016

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

כלכלנים נבחרים514חניכים051עובדי בקורת018

חוזה אישי557סטג'רים053פיזיוטרפיסטים020

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 מקרוביולוגים033
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שכר רף לקביעת בעלי שכר גבוהד. 
עובד יוגדר כ"בעל שכר גבוה" בהתאם לשייכות הארגונית שלו. 

בארבע קבוצות הגופים המסווגים שלהלן: אם שכרו עומד על סך של מעל 90% משכר מנכ"ל או ששכרו גבוה מ-30,000 ₪.	 
בגופים הלא-מסווגים: מעל לשכר המפורט בטבלה הבאה, או מעל 30,000 ₪.	 

תאגידים שהוקמו ע"פ חוקחברות לא עסקיותחברות עסקיות

90% משכר מנכ"לשכר מנכ"ל )צמוד מדד(רמה90% משכר מנכ"לשכר מנכ"ל )צמוד מדד(רמה90% משכר מנכ"לשכר מנכ"ל )צמוד מדד(רמה

123,95521,560123,95521,560122,19119,972

225,21522,694225,21522,694224,59322,134

326,74224,068326,54323,889327,26824,541

428,61925,757427,93925,145430,22027,198

530,61927,557529,41126,470533,49530,146

632,75329,478630,95927,863637,12433,412

735,06831,561732,58629,327741,14437,030

837,45733,711834,30330,873847,86343,077

943,65539,290936,10732,496

1050,00245,002

)1( 1063,24156,917
רשויות מקומיות

90% משכר מנכ"לשכר מנכ"ל )צמוד מדד(דרגהגודל הרשות )תושבים(

120,92018,828עד 5,000

5,001-10,000222,82120,539

10,001-20,000328,52725,674

20,001-30,000430,42827,385

30,001-50,000532,33029,097

50,001-100,000634,23130,808

100,001-250,000736,13432,521

838,03634,232מעל 250,000

יתר הגופים

17,000חברות עירוניות

17,000איגודי ערים

17,000מועצות דתיות

30,000גופים נתמכים

30,000תאגידי בריאות
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הערות מתודולוגיות - פרק המיקודה. 
השכר החציוני שמופיע בהשוואה הוא השכר החציוני  בישראל בשנת 2017, שעמד על 7,452 ע"פ נתוני הלמ"ס, והרלוונטיות שלו חלקית.. 1
השוואת השכר  החציוני באנגליה מתייחסת לשנת 2012 .. 2
ההשוואה של השכר החציוני של  העובדים הסוציאליים בארצות הברית נעשתה אל מול  נתון השכר החציוני מטעם U.S. Bureau of Labor Statistics בשל העובדה . 3

ששכר העו"סים גם הוא לקוח מגוף זה. עם זאת יש לציין שבחישוב לפי השכר החציוני מטעם גוף אחר- U.S Bureau of the Census, פער השכר עולה משמעותית.
מקורות הנתונים המופיעים בגרפים: 

הפער בין השכר החציוני של עובד סוציאלי במגזר הציבורי לבין השכר החציוני של עובד בכלל המשק-
 	https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/23025/22437 :לפי סקר כח עבודה CAD 33 קנדה: השכר השעתי החציוני לעו"ס עמד על

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410006401 :לפי CAD 22.62 השכר השעתי החציוני במשק עמד על
ישנה הנחה כי מרבית העובדים הסוציאליים עובדים בהיקף משרה גדול כדי שלהשוואה יהיה פשר, אך נראה שהיא סבירה: מעבר משכר שעתי אל שנתי )8 שעות 
https:// :)פרובינציה בקנדה( המאושש גם במקורות נוספים, כמו אתר ממשלת אונטאריו CAD 68,640 מניב שכר שנתי של )עבודה, 5 ימי עבודה, 52 שבועות בשנה

www.iaccess.gov.on.ca/labourmarket/jobProfile/jobProfileFullView.xhtml?nocCode=4152
ישראל: השכר החציוני של עובדים סוציאליים במגזר הציבורי הוא שכר העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות )מהווים למעלה מ-50% מהעובדים הסוציאליים 	 

במגזר הציבורי(. בחישוב לגבי העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות שנתוני השכר שלהם זמינים לנו )כ-55%(, מתקבל שכר חציוני של 9,265.
אנגליה: השכר החציוני למשרה מלאה של עו"ס. מתוך The Local Authority Children’s Social Care Services Workforce Report, December 2012, England בכתובת: 	 

https://assets. )או(     https://www.gov.uk/government/statistics/the-local-authority-childrens-social-care-services-workforce-england-31-december-2012
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221783/sfr14-2013.pdf

ארה"ב: השכר החציוני של העובדים הסוציאליים מתוך U.S. Bureau of Labor Statistics )בוצע חישוב לגבי שכר עובדים סוציאליים במגזר הציבורי בלבד(. בכתובת: 	 
https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm

השכר החציוני למשרה מלאה במשק גם כן מתוך U.S. Bureau of Labor Statistics בכתובת: https://www.bls.gov/news.release/pdf/wkyeng.pdf )עמ' 5(
2.9 מספר עובדים סוציאליים לאלף נפשות בהשוואה בין לאומית-

קנדה: מתוך הדוח Canada’s Health Care Providers: Provincial Profiles, 2008 to 2017 — Data Tables מטעם ארגון CIHI העוסק באיסוף מידע חיוני על מערכת 	 
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/hcp-2017-data-tables-en-web.xlsx :הבריאות הקנדית, בכתובת

ארה"ב: מתוך U.S. Bureau of Labor Statistics בכתובת: https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm; בחישוב נסכמים כ-0.57 	 
עו"סים לאלף נפשות ברשויות מקומיות וממשלות מקומיות, כ- 0.27 בשירותי בריאות חירומיים, וכמחצית מ- 0.27 נוספים בבתי"ח ממשלתיים ופרטיים.

אנגליה: כ-17,000 עו"סים לאוכלוסיה בוגרת מתוך הדוח The size and structure of the adult social care sector and workforce in England, 2018 )עמ' 30( מטעם 	 
https://www.skillsforcare.org.uk/NMDS-SC-intelligence/Workforce-intelligence/documents/Size-of-the-adult-social-care- בכתובת:   Skills For Care ארגון 

sector/Size-and-Structure.pdf
2017 כ-135 עובדים 	  ישראל: נתוני משרד האוצר. מספר עו"סים ברשויות מקומיות, בשירות המדינה ובקופות החולים. לא כולל משרד הביטחון בו הועסקו בשנת 

סוציאליים.
טבלאות ודיאגרמותו. 
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עלות העסקה בחלוקה לקבוצות גופים, מיליוני ₪ 8.2|
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חלקיות המשרה בפועל של העובדים בגופים הנתמכים והמתוקצבים )דצמבר 2017(|8.3

 

מספר קבוצת גוף
עובדים

מספר 
משרות

מספר 
עובדים עד 
1/4 משרה

שיעור
מספר עובדים 

מעל 1/4 משרה 
ועד 1/2 משרה

שיעור
מספר עובדים 

מעל 1/2 משרה 
ועד 3/4 משרה

שיעור
מספר עובדים 

מעל 3/4 משרה 
ועד99% משרה

עובדים במשרה שיעור
שיעורמלאה ומעלה

160,601133,119.737,9575.0%13,4188.4%25,26515.7%25,24315.7%88,71855.2%רשויות מקומיות

20,45912,120.044,65522.8%4,58722.4%3,18815.6%1,9339.4%6,09629.8%חברות עירוניות

707668.93121.7%273.8%304.2%243.4%61486.8%איגודי ערים

56,76354,789.753810.7%1,3212.3%2,2363.9%1,7983.2%51,02789.9%חברות ממשלתיות

3,7552,385.5674119.7%73019.4%57715.4%3038.1%1,40437.4%מועצות דתיות

17,57116,167.724842.8%7174.1%1,3177.5%1,1146.3%13,93979.3%תאגידים

120,54887,283.6618,63715.5%18,43815.3%15,59312.9%12,75010.6%55,13045.7%גופים נתמכים

380,404306,535.3932,8678.6%39,23810.3%48,20612.7%43,16511.3%216,92857.0%סיכום כולל דצמבר 2017

365,147295,521.7930,5168.4%37,37210.2%45,91312.6%39,93710.9%211,40957.9%סיכום כולל דצמבר 2016
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שכר ממוצע, עובדים המשתכרים שכר מתחת לממוצע40 במשק ועובדים המקבלים רכיב השלמה לשכר המינימום41 8.4|

בהתאם לחוק יסודות התקציב, השכר הממוצע במשק לשנת 2017 לצורך השוואה בדו"ח זה עמד על 9,543 ₪ )בהתאם סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי(.  40
השכר הממוצע המופיע  בכל העמודות  בטבלאות 6.3, 6.4 מלבד  העמודה  "שכר ממוצע לכלל האוכלוסייה" נלקח מחלק "שכר ממוצע" בדיווח השנתי של הגופים. שלא כמו שאר הנתונים בדו"ח, זהו נתון שמחושב על  41

ידי הגופים עצמם ומוצגים כפי שהועברו אלינו. לכן יתכנו אי התאמות בין המספרים המוצגים בטבלה זו ובין המספרים המופעים לאורך הדו"ח.

מקבלים רכיב השלמה לשכר מינימוםמשתכרים פחות מהשכר הממוצע במשקכלל האוכלוסייה

שכר ברוטו מספר עובדיםקבוצת גוף
שיעור מכלל מספר עובדים ממוצע

שיעור מכלל מספר עובדים שכר ממוצעהאוכלוסייה
שכר ממוצע האוכלוסייה

 13,359 20% 12,686  7,133 11% 6,767  23,230  61,961 חברות ממשלתיות

 13,514 39% 27,605  7,321 18% 12,496  28,608  18,286 קופות החולים והסתדרות מדיצינית הדסה

 11,852 28% 6,790  7,298 25% 5,110  19,452  20,735 תאגידים

 11,300 30% 239  7,654 26% 208  16,599  791 איגודי ערים

 8,299 7% 5,719  6,369 38% 30,177  19,728  35,840 מוסדות אקדמיים

 8,902 26% 473  7,357 50% 890  13,777  544 שונות

 8,816 25% 49,143  6,895 61% 118,517  11,116  193,882 רשויות מקומיות

 9,568 3% 1,128  6,895 63% 21,268  10,085  33,890 חברות עירוניות

 6,755 48% 2,265  6,114 80% 3,775  9,076  4,703 מועצות דתיות

 10,708 22% 105,035  6,799 43% 199,208  16,088  467,771 סך הכול
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רכיב השלמה לשכר המינימום |8.5 ועובדים המקבלים  עובדים המשתכרים שכר מתחת לממוצע במשק  שכר ממוצע, 
בחלוקה מגדרית.

מקבלים רכיב השלמה לשכר המינימוםמשתכרים פחות מהשכר הממוצע במשק
שכר ממוצע שיוער מכלל האוכלוסייהמספר עובדים שכר ממוצעשיעור מכלל האוכלוסייה מספר עובדים מגדרקבוצת גוף

רשויות מקומיות
22,40342.4%7,08113,36625.3%9,443גברים 
96,11468.1%6,85135,77725.4%8,582נשים

חברות עירוניות
5,53757.9%6,5182893.0%9,316גברים 
15,73164.7%6,5908393.4%8,795נשים

איגודי ערים
5816.3%8,47111026.4%12,972גברים 
14037.3%7,86312934.4%9,875נשים

חברות ממשלתיות
3,2647.1%7,0568,58318.8%14,640גברים 
3,50521.6%7,2054,10325.3%10,678נשים

מועצות דתיות
1,66969.5%6,22097141.5%7,708גברים 
2,14990.9%5,8811,29454.8%6,651נשים

תאגידים
2,28421.5%6,5312,96427.3%12,860גברים 
2,78228.1%7,0052,81328.5%10,789נשים

מוסדות אקדמיים
12,06134%6,2432,0495.7%8,171גברים 
18,11641%6,4543,6708.3%8,376נשים

קופות החולים והסתדרות מדיצינית הדסה
1,7349%7,1775,12328.0%14,316גברים 
10,76221%7,34422,48243.5%13,331נשים

שונות
24645%7,51614727.0%9,291גברים 
64451%7,29732626.0%8,726נשים

סך הכול
49,26527.9%6,76233,60219.0%11,697גברים 
149,94351.5%6,81171,43325.0%10,244נשים

199,20842.6%6,799105,03522.0%10,708כלל האולוסייה
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שכר ממוצע, מספר משרות ומספר עובדים בחלוקה לדירוגים מקצועיים 8.6|
שכר ממוצע

שינוי ריאלישינוי נומינלי20162017חלקיות משרה ממוצעתמספר עובדיםמספר משרותדירוג אביב

116,935149,79678%10,86911,0461.6%1.4%אחיד/מנהלי

18,02327,13366%12,70013,4926.2%6.0%עובדי הוראה

17,39720,37785%15,21215,5482.2%2.0%מח"ר

14,18234,50541%14,78115,0321.7%1.5%חוזה מיוחד

13,96117,37880%21,64422,1322.3%2.0%דרוג מפעלי

12,83016,12180%18,87619,2452.0%1.7%אחיות

11,53514,65979%38,62539,0081.0%0.7%רופאים

10,68211,50093%20,47020,8401.8%1.6%הנדסאים וטכנאים

7,7349,15584%29,67130,1921.8%1.5%סגל אקדמי בכיר

3.8%-6,9509,70272%13,56113,0792.5%עובדים סוציאליים

6,6057,27191%34,31534,5250.6%0.4%עובדי מחקר

6,1606,56094%22,98523,3431.6%1.3%מהנדסים

4,43014,96030%11,53211,7111.6%1.3%סגל אקדמי זוטר

0.1%-4,3394,88589%28,48928,5340.2%חוזה בכירים

3,8605,55569%10,99611,4133.8%3.5%חינוך משלים

2,9633,88576%15,76715,9381.1%0.8%אחיות בריאות הציבור

2,9383,66480%16,11016,8534.6%4.4%ביוכימאים מקרוביולוגים

2,4314,58053%13,12613,8505.5%5.3%פסיכולוגים

2,3734,37254%16,32416,7192.4%2.2%חוזה אישי
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שכר ממוצע

שינוי ריאלישינוי נומינלי20162017חלקיות משרה ממוצעתמספר עובדיםמספר משרותדירוג אביב

2,2452,67684%16,48017,4415.8%5.6%רוקחים

1,3522,29259%18,61819,2453.4%3.1%פיזיוטרפיסטים

1,1351,19495%19,21319,9713.9%3.7%מקצ"ט

1,0541,84457%12,92213,0100.7%0.4%פרא-רפואיים

9541,16482%17,53118,3384.6%4.3%טכנאי רנטגן

3.0%-53869278%20,92620,341-2.8%חוזה אישי עובדים בכירים

5302,18624%10,01810,2762.6%2.3%עובדי הוראה ומחקר

50298651%14,16714,5112.4%2.2%מרפאים בעיסוק

40444391%11,16211,3992.1%1.9%רבני שכונות

36241188%18,93719,7054.1%3.8%משפטנים

33040881%8,4569,1478.2%7.9%לבורנטים בבתי ספר

32636988%21,87022,1011.1%0.8%מנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדים

29663747%27,80030,94111.3%11.0%רופאים וטרינריים

3.1%-27438871%10,67410,368-2.9%שכר כולל - מנהל ומשק

19349539%13,16713,3301.2%1.0%קלינאי תקשורת

16119085%17,70618,2673.2%2.9%שכר כולל - משפטנים

9.2%-15885918%8,9948,187-9.0%סטג'רים

13715489%17,51518,3394.7%4.5%כלכלנים נבחרים

1301,13511%10,55110,7231.6%1.4%אקדמאים שכר כולל
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שכר ממוצע וזקיפות הטבה לפי סוג דיווח  |8.7

אחוז הזקיפות מכלל השכר הממוצעממוצע חודשי זקיפות הטבהברוטו ממוצע לחודשסוג דיווחקבוצת גוף

רשויות מקומיות

24,363.971,656.697%בעלי תפקיד

35,973.191,174.063%בעלי שכר גבוה

10,408.76146.951%עובדי דירוג

חברות עירוניות

22,418.152,140.3510%בעלי תפקיד

22,297.20877.004%בעלי שכר גבוה

8,840.87183.182%עובדי דירוג

איגודי ערים

26,658.502,131.878%בעלי תפקיד

22,680.662,546.6911%בעלי שכר גבוה

12,967.38815.376%עובדי דירוג

חברות ממשלתיות

37,316.324,062.2811%בעלי תפקיד

39,469.363,081.128%בעלי שכר גבוה

18,261.35984.765%עובדי דירוג

מועצות דתיות

14,187.36237.372%בעלי תפקיד

20,125.27142.701%בעלי שכר גבוה

8,675.90121.631%עובדי דירוג

תאגידים

39,558.183,934.6810%בעלי תפקיד

40,911.112,463.586%בעלי שכר גבוה

16,195.17736.625%עובדי דירוג

גופים נתמכים

33,907.682,675.018%בעלי תפקיד

46,790.252,386.255%בעלי שכר גבוה

15,159.24421.443%עובדי דירוג
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מספר עובדים ומשרות ואחוז השינוי בין דצמבר 2017 לדצמבר 2016 בחלוקה מגדרית|8.8

מספר משרות מגדרקבוצות גוף
12/2016

מספר משרות 
12/2017

שיעור שינוי 
במספר המשרות

מספר עובדים  
12/2016

מספר עובדים 
12/2017

שיעור שינוי 
במספר העובדים

מספר משרות ביחס 
למספר עובדים 

ב-12/2017

רשויות מקומיות
3.3%90% 45,061  43,637 3.6% 40,396  39,010 גברים
5.8%80% 115,540  109,241 5.4% 92,723  87,955 נשים

חברות עירוניות
9.3%69% 6,112  5,591 5.7% 4,209  3,981 גברים
17.4%55% 14,347  12,221 16.7% 7,911  6,778 נשים

איגודי ערים
2.2%94% 367  359 1.2% 346  342 גברים
4.0%95% 340  327 2.0% 323  316 נשים

חברות ממשלתיות
0.2%98% 42,394  42,315 0.3% 41,570  41,455 גברים
1.3%92% 14,369  14,188 1.0% 13,220  13,092 נשים

מועצות דתיות
0.6%84% 1,747  1,736 1.2% 1,465  1,448 גברים
1.0%46% 2,008  1,989 0.6%- 920  926 נשים

תאגידים
0.2%93% 9,199  9,183 1.1%- 8,574  8,673 גברים
0.9%91%- 8,372  8,446 1.6%- 7,593  7,717 נשים

מוסדות אקדמיים
3.26%60% 24,644  23,866 3.8% 14,903  14,357 גברים
5.84%59% 29,595  27,961 6.8% 17,556  16,437 נשים

גופים בתחום הבריאות 
3.77%88% 16,824  16,213 3.3% 14,751  14,275 גברים
3.19%81% 48,066  46,578 3.3% 38,997  37,759 נשים

שונות
13.23%77% 428  378 12.4% 330  294 גברים
7.95%75% 991  918 5.4% 746  707 נשים

סכום כולל
2.4%86% 146,776  143,278 2.2% 126,547  123,835 גברים
5.3%77% 233,628  221,869 4.8% 179,989  171,687 נשים

4.2%81% 378,657  363,411 3.7% 305,070  294,074 כל האוכלוסיה
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רשויות מקומיות
סוג דיווחגוףקוד גוף

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

6.221,39628,0609.318,53424,033בעלי תפקידאבו-גוש10017
128.98,74811,460126.99,22912,126עובדי דירוג

135.19,33012,224136.29,86112,935אבו-גוש סיכום

אבו-סנאן10025
14.124,24830,70711.923,24128,815בעלי תפקיד

2.326,79835,800בעלי שכר גבוה
177.69,04111,438184.59,61612,182עובדי דירוג

191.610,15712,852198.710,63313,455אבו-סנאן סיכום

6.129,30937,2596.229,91438,181בעלי תפקידמועצה מקומית אבן יהודה10033
107.48,09810,452116.18,42710,928עובדי דירוג

113.59,23511,889122.29,50812,299מועצה מקומית אבן יהודה סיכום

אום אל פחם10041
10.028,69335,80811.331,20038,833בעלי תפקיד

1.031,57042,615בעלי שכר גבוה
897.09,41012,069922.89,82912,676עובדי דירוג

907.09,62312,331935.010,10913,023אום אל פחם סיכום

16.623,83331,30418.323,25830,276בעלי תפקידאופקים10059
242.48,58510,806270.88,82911,213עובדי דירוג

259.09,56212,118289.19,74312,421אופקים סיכום

13.028,50237,00914.028,83437,612בעלי תפקידאור יהודה10067
485.39,12311,706513.19,65812,452עובדי דירוג

498.29,62712,364527.010,16613,118אור יהודה סיכום

אור עקיבא10075
9.829,07938,1849.028,65537,242בעלי תפקיד

1.037,11047,490בעלי שכר גבוה
340.08,51710,858357.98,91811,494עובדי דירוג

349.99,09511,627367.99,47812,222אור עקיבא סיכום

2.824,34833,2905.321,99728,902בעלי תפקידאורנית10083
107.87,80910,157100.07,84610,169עובדי דירוג

110.78,23210,750105.38,55111,103אורנית סיכום

19.618,80723,89619.218,97424,209בעלי תפקידאזור10091
129.48,91711,502149.48,85211,519עובדי דירוג

149.110,21813,132168.610,00512,964אזור סיכום
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סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

איכסאל10108
6.032,43640,2356.032,85240,732בעלי תפקיד

1.029,78840,4441.027,66037,590בעלי שכר גבוה
171.410,37713,488186.310,69614,051עובדי דירוג

178.411,22714,539193.311,47215,001איכסאל סיכום

אילת10116
44.327,14335,01038.628,06536,483בעלי תפקיד

1.225,67033,550בעלי שכר גבוה
791.111,48514,969844.312,00415,625עובדי דירוג

836.612,33616,058882.912,70616,537אילת סיכום

4.530,77238,4594.531,31839,224בעלי תפקידאעבלין10124
171.17,8209,889188.78,22710,536עובדי דירוג

175.68,40810,621193.28,76511,204אעבלין סיכום

2.028,62735,0302.029,32435,896בעלי תפקידאל עג'ר10132
29.38,81511,04932.28,67410,922עובדי דירוג

31.310,08112,58134.29,88012,380אל עג'ר סיכום

10.826,41834,31010.427,29435,557בעלי תפקידעיריית אל - טירה10140
255.58,0399,901268.38,53710,551עובדי דירוג

266.48,78610,893278.79,23911,486עיריית אל - טירה סיכום

1.328,47537,5181.329,15138,380בעלי תפקידמועצה אזורית אלונה10158
37.98,09110,04037.58,27010,287עובדי דירוג

39.18,74310,91838.88,94311,193מועצה אזורית אלונה סיכום

2.124,62432,1573.522,71028,878בעלי תפקידאליכין10166
32.29,03911,28634.79,17611,297עובדי דירוג

34.39,98612,55338.210,41512,907אליכין סיכום

8.119,87725,50415.116,48221,211בעלי תפקידמועצה מקומית אלפי מנשה10174
89.78,04610,20175.38,49910,903עובדי דירוג

97.99,02911,47290.49,83312,626מועצה מקומית אלפי מנשה סיכום

6.418,65324,3116.820,00526,235בעלי תפקידאלקנה10182
42.98,50710,77946.79,02011,715עובדי דירוג

49.39,81612,52653.510,41713,561אלקנה סיכום

10.020,74026,7488.524,53731,988בעלי תפקידאפרת10207
136.88,66310,925140.99,09911,476עובדי דירוג

146.89,48712,005149.49,97812,644אפרת סיכום
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סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

14.022,47628,98214.022,95929,627בעלי תפקידאריאל10215
217.58,51310,776240.98,80611,200עובדי דירוג

231.59,35711,877254.99,58312,212אריאל סיכום

אשדוד10223
34.832,57441,95824.635,91647,256בעלי תפקיד

2.033,87543,44910.033,84741,771בעלי שכר גבוה
2,610.910,24313,1142,780.410,62413,649עובדי דירוג

2,647.810,55513,5162,815.010,92714,042אשדוד סיכום

מועצה אזורית אשכול10231
15.521,35828,14619.620,91127,773בעלי תפקיד

3.028,92237,288בעלי שכר גבוה
351.49,43112,347362.39,70412,780עובדי דירוג

367.09,93613,016384.910,42513,734מועצה אזורית אשכול סיכום

100.619,29927,666111.719,94227,458בעלי תפקידאשקלון10249
1,260.58,93011,7981,343.59,48512,169עובדי דירוג

1,361.19,69712,9711,455.210,28813,343אשקלון סיכום

באקה אלגרבייה10257
22.021,00328,12720.722,23628,786בעלי תפקיד

1.032,41043,665בעלי שכר גבוה
426.18,45210,796452.39,05711,646עובדי דירוג

449.19,12011,718473.09,63312,396באקה אלגרבייה סיכום

11.821,86429,91811.122,19028,951בעלי תפקידבאר יעקב10265
363.97,3119,463387.17,6479,971עובדי דירוג

375.67,76810,104398.18,05210,499באר יעקב סיכום

באר שבע10273
103.621,71828,419107.323,19629,978בעלי תפקיד

1.041,54851,4467.035,07945,601בעלי שכר גבוה
2,750.610,21213,0892,909.910,38613,398עובדי דירוג

2,855.210,64013,6583,024.210,89714,061באר שבע סיכום

22.520,29225,92121.021,86427,569בעלי תפקידמועצה אזורית באר טוביה10281
326.311,26814,751322.411,81715,307עובדי דירוג

348.911,85115,472343.312,43116,056מועצה אזורית באר טוביה סיכום

בועיינה-נוג'יידאת10299
10.721,05926,8928.721,28726,811בעלי תפקיד

0.922,43530,4934.322,01729,847בעלי שכר גבוה
147.49,24812,149156.79,61512,671עובדי דירוג

159.010,11913,249169.710,52813,831בועיינה-נוג'יידאת סיכום
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סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

2.029,75438,0972.030,15938,637בעלי תפקידבוקעאתא10306
65.37,5019,57566.87,7179,621עובדי דירוג

67.38,16310,42368.88,36910,464בוקעאתא סיכום

בענה10314
6.019,44424,7295.822,84029,575בעלי תפקיד

2.924,24332,230בעלי שכר גבוה
72.58,89011,16883.79,07011,630עובדי דירוג

78.49,69312,20092.410,40513,396בענה סיכום

ביר אל מכסור10322
8.821,07326,9218.821,27427,157בעלי תפקיד

1.029,35739,8592.025,42134,622בעלי שכר גבוה
129.410,29613,373133.410,33713,494עובדי דירוג

139.111,11114,415144.211,21314,620ביר אל מכסור סיכום

7.318,84024,1639.017,94223,617בעלי תפקידבית אריה10330
77.28,19410,49868.48,75411,183עובדי דירוג

84.59,11711,68377.49,82612,634בית אריה סיכום

4.718,83734,6724.520,03126,751בעלי תפקידבית דגן10348
74.27,0628,93475.17,4929,527עובדי דירוג

78.97,76710,47479.68,19710,495בית דגן סיכום

9.125,05533,1718.126,11534,248בעלי תפקידבית שאן10356
226.38,65111,000224.39,14211,660עובדי דירוג

235.49,28611,858232.49,73312,448בית שאן סיכום

9.822,22527,9789.722,82528,707בעלי תפקידבית ג'אן10364
177.810,36412,951187.610,62913,404עובדי דירוג

187.610,98513,738197.211,22614,153בית ג'אן סיכום

40.122,94629,34339.824,82732,656בעלי תפקידבית שמש10372
824.98,30510,572906.38,73011,206עובדי דירוג

865.08,98311,442946.19,40812,110בית שמש סיכום

12.125,80833,94514.626,41834,205בעלי תפקידביתר עילית10380
113.38,87711,372126.69,16011,758עובדי דירוג

125.310,50613,543141.210,94614,080ביתר עילית סיכום

7.817,24622,8148.816,84422,299בעלי תפקידבני עי"ש10398
52.88,20111,34564.78,29110,908עובדי דירוג

60.69,36612,82373.49,31012,266בני עי"ש סיכום
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סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

10.826,46134,53812.126,57134,364בעלי תפקידמועצה אזורית בני שמעון10405
104.311,42014,694107.711,47514,890עובדי דירוג

115.112,82916,553119.712,99716,854מועצה אזורית בני שמעון סיכום

44.024,48031,23149.125,36332,083בעלי תפקידבני-ברק10413
2,508.69,76312,2832,605.310,16012,845עובדי דירוג

2,552.510,01712,6092,654.310,44113,200בני-ברק סיכום

16.019,86425,89614.520,07826,029בעלי תפקידבנימינה - גבעת עדה10421
131.28,77111,361134.39,07511,763עובדי דירוג

147.29,97712,941148.810,15013,157בנימינה - גבעת עדה סיכום

6.518,69522,8966.520,09624,836בעלי תפקידבסמת טבעון10439
101.08,64610,98076.87,6629,739עובדי דירוג

107.59,25311,70183.38,63210,917בסמת טבעון סיכום

10447
מועצה אזורית עמק המעיינות 

)בקעת בית שאן(

14.821,78228,28325.019,13424,988בעלי תפקיד
1.034,38946,049בעלי שכר גבוה

183.110,53213,538182.610,47413,602עובדי דירוג
197.911,37314,639208.711,62815,123מועצה אזורית עמק המעיינות )בקעת בית שאן( סיכום

מועצה אזורית ברנר10455
7.521,79432,1565.521,63428,914בעלי תפקיד

1.032,13342,948בעלי שכר גבוה
223.610,89114,457214.511,47115,198עובדי דירוג

231.111,24515,031221.011,81715,665מועצה אזורית ברנר סיכום

בת ים10463
54.824,30031,75362.025,12532,603בעלי תפקיד

7.033,64141,9297.036,30644,974בעלי שכר גבוה
1,534.610,45713,2201,627.310,72413,630עובדי דירוג

1,596.411,03413,9811,696.311,35614,453בת ים סיכום

ג'דיידה-מכר10471
6.323,39430,2085.523,49630,515בעלי תפקיד

1.037,53550,6831.037,85951,174בעלי שכר גבוה
273.49,31511,730271.69,79812,404עובדי דירוג

280.89,73312,286278.110,17012,902ג'דיידה-מכר סיכום

6.017,67920,9358.718,28122,086בעלי תפקידג'וליס10489
77.98,92411,07981.69,22811,520עובדי דירוג

83.99,55011,78490.210,09912,537ג'וליס סיכום
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סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

5.533,39243,8865.828,13936,779בעלי תפקידג'יסר א זרקא10497
181.98,20110,673185.48,69111,597עובדי דירוג

187.48,94011,648191.19,27712,355ג'יסר א זרקא סיכום

5.719,05724,3145.118,13923,396בעלי תפקידג'לג'וליה10504
165.08,36010,683176.28,66211,233עובדי דירוג

170.88,71711,139181.38,92811,575ג'לג'וליה סיכום

ג'ת10512
8.026,58133,0409.025,36731,681בעלי תפקיד

1.037,33045,1802.229,22535,716בעלי שכר גבוה
225.59,67612,101235.110,01012,572עובדי דירוג

234.510,37212,957246.310,74413,478ג'ת Total סיכום

11.722,33028,16012.221,74727,411בעלי תפקידגבעת זאב10520
168.48,89411,167185.89,09511,473עובדי דירוג

180.19,76712,271198.09,87212,452גבעת זאב סיכום

16.724,39231,86318.524,39731,840בעלי תפקידגבעת שמואל10546
245.98,26210,428248.58,58710,850עובדי דירוג

262.69,28711,792267.09,68512,308גבעת שמואל סיכום

23.126,44634,30231.825,96033,631בעלי תפקידגבעתיים10554
710.49,41711,889693.39,80112,458עובדי דירוג

733.59,95312,594725.110,51013,388גבעתיים סיכום

גדרה10562
7.026,99533,7607.027,04533,824בעלי תפקיד

1.031,82242,422בעלי שכר גבוה
242.38,06310,334258.28,44110,882עובדי דירוג

249.38,59510,992266.29,01911,604גדרה סיכום

מועצה אזורית גדרות10570
7.420,03525,7578.520,18925,961בעלי תפקיד

0.636,60139,952בעלי שכר גבוה
53.99,16611,98850.69,27811,993עובדי דירוג

61.810,72113,89459.110,85214,008מועצה אזורית גדרות סיכום

23.321,40627,83623.220,99927,510בעלי תפקידמועצה אזורית גולן10588
207.98,81311,193229.99,07411,601עובדי דירוג

231.110,08112,869253.010,16613,058מועצה אזורית גולן סיכום

6.820,06925,1636.820,59425,885בעלי תפקידגוש חלב10596
35.58,13210,17137.58,51510,665עובדי דירוג

42.310,03712,56444.310,37713,012גוש חלב סיכום
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11.624,64431,97512.724,57332,106בעלי תפקידמועצה אזורית גוש עציון10603
236.28,25210,508252.68,50710,854עובדי דירוג

247.89,01711,510265.39,27611,871מועצה אזורית גוש עציון סיכום

8.629,70739,6087.331,63942,229בעלי תפקידמועצה אזורית גזר10611
274.79,45111,945275.79,92912,626עובדי דירוג

283.310,06512,783283.010,49213,393מועצה אזורית גזר סיכום

9.527,97236,98410.527,11134,908בעלי תפקידגן יבנה10629
226.37,98810,197240.58,31210,604עובדי דירוג

235.88,79611,279251.09,09711,619גן יבנה סיכום

2.528,25736,4412.529,38437,801בעלי תפקידמועצה אזורית גן רוה10637
93.39,44212,05699.59,49612,246עובדי דירוג

95.89,93412,693102.09,98412,873מועצה אזורית גן רוה סיכום

גני תקוה10645
15.821,89428,66018.921,47027,832בעלי תפקיד

1.024,08132,173בעלי שכר גבוה
191.88,52910,792237.19,29611,847עובדי דירוג

207.69,54512,151257.010,25013,103גני תקוה סיכום

7.724,19631,2447.625,54732,614בעלי תפקידדאלית אל-כרמל10653
205.87,6839,602221.88,17110,338עובדי דירוג

213.58,28010,385229.48,74611,075דאלית אל-כרמל סיכום

6.320,45925,4046.521,65026,949בעלי תפקידדבורייה10661
110.47,9789,998116.58,55110,765עובדי דירוג

116.68,64710,824123.09,24011,617דבורייה סיכום

9.621,07927,1959.522,49828,853בעלי תפקידדיר-חנא10679
151.08,82011,357152.49,61512,388עובדי דירוג

160.59,54912,299161.910,37113,354דיר-חנא סיכום

דימונה10687
23.222,31827,40617.426,90835,617בעלי תפקיד

2.235,69842,0150.932,31542,658בעלי שכר גבוה
558.99,41811,369378.910,20912,982עובדי דירוג

584.310,03112,123397.210,99114,042דימונה סיכום

6.025,36031,9396.025,22031,919בעלי תפקידדיר אל אסד10695
179.29,03111,434193.89,31111,845עובדי דירוג

185.39,56212,100199.89,79212,451דיר אל אסד סיכום
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מועצה אזורית דרום השרון10702
23.123,66830,69724.222,90429,785בעלי תפקיד

1.028,40038,4582.028,67138,881בעלי שכר גבוה
372.810,16813,355390.210,27213,694עובדי דירוג

396.910,99914,427416.411,09514,751מועצה אזורית דרום השרון סיכום

16.522,57729,82418.222,84730,569בעלי תפקידמועצה אזורית הגלבוע10710
286.17,99810,134313.68,44410,830עובדי דירוג

302.68,79311,207331.89,23411,914מועצה אזורית הגלבוע סיכום

מועצה אזורית הגליל העליון10728
24.520,48627,37523.021,07428,613בעלי תפקיד

1.030,52237,5471.033,92040,751בעלי שכר גבוה
195.311,49615,041201.211,99615,682עובדי דירוג

220.812,58116,513225.213,01917,112מועצה אזורית הגליל העליון סיכום

8.729,31037,03211.527,93035,506בעלי תפקידמועצה אזורית הגליל התחתון10736
132.29,63212,210143.49,78112,494עובדי דירוג

140.910,84313,738154.911,12714,200מועצה אזורית הגליל התחתון סיכום

הוד השרון10744
37.824,11031,48443.124,56631,931בעלי תפקיד

1.031,91642,689בעלי שכר גבוה
982.09,19811,7691,037.79,90812,737עובדי דירוג

1,019.79,75012,4991,081.910,51313,530הוד השרון סיכום

7.915,18419,8456.516,07821,408בעלי תפקידמועצה אזורית ערבה תיכונה10752
51.68,66511,07950.39,45612,058עובדי דירוג

59.59,53212,24656.810,21313,126מועצה אזורית ערבה תיכונה סיכום

הר חברון10760
8.925,11635,2658.026,09233,548בעלי תפקיד

2.027,30033,5662.027,77533,982בעלי שכר גבוה
139.89,47112,005160.09,84612,633עובדי דירוג

150.710,63213,667170.010,82113,868הר חברון סיכום

הרצליה10778
19.532,34444,76917.033,75944,386בעלי תפקיד

11.733,61942,38116.034,32243,026בעלי שכר גבוה
1,646.810,51513,6491,718.910,80714,049עובדי דירוג

1,677.910,92914,2101,751.911,24414,608הרצליה סיכום

מועצה אזורית זבולון10786
15.723,40030,06317.923,83031,436בעלי תפקיד

3.018,75224,9872.919,38525,810בעלי שכר גבוה
225.410,39113,425241.410,63513,745עובדי דירוג

244.011,32914,636262.211,63415,088מועצה אזורית זבולון סיכום
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28.920,20628,45127.620,46726,683בעלי תפקידזכרון יעקב10794
354.39,30412,339362.79,83412,994עובדי דירוג

383.310,12713,555390.310,58613,962זכרון יעקב סיכום

8.521,73827,3718.622,77028,620בעלי תפקידזמר10801
66.37,8919,69669.48,28810,244עובדי דירוג

74.89,46411,70478.09,88212,267זמר סיכום

מועצה אזורית חבל אילות10819
16.319,94626,04916.020,27226,582בעלי תפקיד

6.226,67534,6834.224,77132,525בעלי שכר גבוה
151.210,68513,960155.311,19714,675עובדי דירוג

173.812,12715,837175.512,35116,190מועצה אזורית חבל אילות סיכום

מועצה אזורית חבל יבנה10827
3.323,16530,5473.321,53328,571בעלי תפקיד

3.719,57626,3416.521,96429,394בעלי שכר גבוה
94.19,72312,70793.410,24113,486עובדי דירוג

101.110,52213,787103.211,34414,975מועצה אזורית חבל יבנה סיכום

חדרה10835
46.420,83427,388149.917,14221,595בעלי תפקיד

5.032,66348,8252.034,59142,402בעלי שכר גבוה
1,228.18,99411,5571,213.78,96311,646עובדי דירוג

1,279.59,51612,2761,365.59,89812,783חדרה סיכום

עיריית חולון10843
99.224,13731,476108.723,60631,269בעלי תפקיד

2.034,87545,0482.031,76741,386בעלי שכר גבוה
1,342.411,17014,6261,367.211,72515,365עובדי דירוג

1,443.512,09315,8261,477.912,62516,570עיריית חולון סיכום

מועצה אזורית חוף אשקלון10851
12.520,31426,04512.819,78125,652בעלי תפקיד

2.227,94036,6132.128,50537,602בעלי שכר גבוה
247.39,67412,573267.910,12013,172עובדי דירוג

261.910,33013,412282.810,69513,920מועצה אזורית חוף אשקלון סיכום

17.525,64932,62717.925,99533,867בעלי תפקידמועצה אזורית חוף הכרמל10869
166.710,05512,853173.510,42613,483עובדי דירוג

184.211,53714,732191.511,88315,391מועצה אזורית חוף הכרמל סיכום

12.423,06030,60814.822,38930,036בעלי תפקידמועצה אזורית חוף השרון10877
88.59,57612,34991.410,02713,231עובדי דירוג

100.911,23314,593106.111,74715,568מועצה אזורית חוף השרון סיכום



113

ים
תונ

ת נ
או

בל
ט

סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

מועצה מקומית חורפיש10893
6.820,29126,5705.119,96226,950בעלי תפקיד

1.219,47826,7492.221,30829,188בעלי שכר גבוה
129.49,67512,472136.110,20513,031עובדי דירוג

137.410,28213,289143.410,72313,776מועצה מקומית חורפיש סיכום

חיפה10900
80.931,67840,30891.431,05239,514בעלי תפקיד

8.739,56949,91427.736,67946,762בעלי שכר גבוה
4,511.510,56213,4834,609.810,94814,052עובדי דירוג

4,601.210,98914,0244,728.911,48714,735חיפה סיכום

18.716,37520,1434.924,23230,737בעלי תפקידחצור הגלילית10918
86.37,8049,766109.59,14011,313עובדי דירוג

105.19,33311,617114.49,78112,138חצור הגלילית סיכום

טבריה10934
15.128,75638,30416.127,96636,355בעלי תפקיד

0.730,70437,802בעלי שכר גבוה
532.48,97511,231539.89,35611,771עובדי דירוג

547.59,52011,978556.59,92012,513טבריה סיכום

טובא-זנגריה10942
5.623,20028,5805.624,01929,564בעלי תפקיד

1.022,76227,546בעלי שכר גבוה
84.78,47310,56188.38,83910,982עובדי דירוג

90.39,38611,67894.99,88112,253טובא-זנגריה סיכום

7.025,96933,8117.027,55635,816בעלי תפקידטורעאן10950
104.57,6859,500112.28,16110,172עובדי דירוג

111.58,83311,027119.29,30011,677טורעאן סיכום

16.521,92827,57516.723,04529,270בעלי תפקידטייבה10968
296.87,6109,583311.88,05910,190עובדי דירוג

313.38,36410,530328.48,81911,158טייבה סיכום

15.823,22729,44429.620,78026,326בעלי תפקידטירת הכרמל10976
409.89,24611,972412.99,56312,403עובדי דירוג

425.69,76612,622442.510,31213,333טירת הכרמל סיכום

16.722,39329,23320.721,07527,350בעלי תפקידמועצה מקומית חריש10984
46.67,6189,33082.18,13210,212עובדי דירוג

63.211,50914,571102.810,73313,656מועצה מקומית חריש סיכום
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2.517,04321,1892.517,84622,117בעלי תפקידיבנאל10992
28.88,20310,17533.68,25110,285עובדי דירוג

31.38,91011,05636.18,91511,104יבנאל סיכום

יבנה11007
15.229,69037,65519.426,70934,074בעלי תפקיד

1.037,74550,3963.033,36844,763בעלי שכר גבוה
765.09,04711,532817.19,36511,992עובדי דירוג

781.29,48512,090839.59,85112,618יבנה סיכום

24.821,17127,37325.821,41427,978בעלי תפקידעירית יהוד-מונוסון11015
243.99,38111,876259.79,72712,337עובדי דירוג

268.710,47113,308285.510,78413,752עירית יהוד-מונוסון סיכום

13.818,67424,62712.219,93725,685בעלי תפקידמועצה אזורית יואב11023
164.210,16013,162170.711,14814,491עובדי דירוג

178.010,81714,048182.911,73415,237מועצה אזורית יואב סיכום

יאנוח-ג'ת11031
4.422,96129,8723.020,59025,575בעלי תפקיד

3.322,02727,7266.722,67929,470בעלי שכר גבוה
122.19,67112,411120.310,29013,233עובדי דירוג

129.810,43313,389130.111,16814,357יאנוח-ג'ת סיכום

1.323,78631,0141.423,82531,177בעלי תפקידיסוד המעלה11049
13.78,80311,16213.69,22911,839עובדי דירוג

15.110,12612,91515.010,60513,661יסוד המעלה סיכום

מועצה מקומית יפיע11057
4.031,00839,9584.031,09840,458בעלי תפקיד

1.032,94544,2161.033,16644,516בעלי שכר גבוה
243.89,41512,052243.09,96012,805עובדי דירוג

248.89,85612,630248.010,39513,379מועצה מקומית יפיע סיכום

29.021,96628,10829.421,95928,172בעלי תפקידיקנעם עילית11065
284.28,52610,847308.68,78411,208עובדי דירוג

313.29,76912,443338.09,93012,684יקנעם עילית סיכום

9.816,40622,28611.616,50821,450בעלי תפקידירוחם11073
125.38,85411,271133.39,20211,765עובדי דירוג

135.19,40212,070144.99,78512,537ירוחם סיכום
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ירושלים11081
95.133,42743,28255.834,92346,100בעלי תפקיד

37.135,66344,837בעלי שכר גבוה
8,552.010,51713,4669,054.010,88913,990עובדי דירוג

8,647.110,76913,7949,146.911,13614,311ירושלים סיכום

7.526,49332,2807.723,96129,555בעלי תפקידירכא11099
185.97,7469,558208.38,36510,386עובדי דירוג

193.48,47310,439216.08,91811,067ירכא סיכום

כאבול11106
4.530,14038,2414.530,38638,587בעלי תפקיד

2.132,22643,5912.232,97244,591בעלי שכר גבוה
194.09,70212,389206.39,99912,811עובדי דירוג

200.710,39913,300213.010,66213,676כאבול סיכום

כאוכב אבו אלהיג'א11114
5.022,17827,8985.021,38226,372בעלי תפקיד

2.119,65325,1482.124,71633,254בעלי שכר גבוה
72.49,34612,05078.19,75112,613עובדי דירוג

79.610,42713,39585.210,80313,930כאוכב אבו אלהיג'א סיכום

כוכב יאיר11122
5.824,95432,6155.924,41532,301בעלי תפקיד

1.022,68627,487בעלי שכר גבוה
77.79,16911,68375.89,40712,149עובדי דירוג

83.510,25913,12882.710,63613,770כוכב יאיר סיכום

17.015,37218,87315.816,54120,485בעלי תפקידכסרא-סומיע11148
105.17,5879,515111.78,04510,111עובדי דירוג

122.18,67310,820127.59,09611,395כסרא-סומיע סיכום

18.822,10628,80624.421,37328,005בעלי תפקידכפר יונה11156
280.48,23510,760294.28,87411,630עובדי דירוג

299.29,10511,892318.69,82912,882כפר יונה סיכום

כפר מנדא11164
13.221,66027,09613.322,15227,932בעלי תפקיד

1.028,99938,9481.030,38640,802בעלי שכר גבוה
297.89,67312,570341.69,94112,984עובדי דירוג

312.010,24013,268355.810,45313,619כפר מנדא סיכום

כפר סבא11172
56.724,06231,75849.124,23731,441בעלי תפקיד

2.034,32145,396בעלי שכר גבוה
1,930.09,41512,0731,991.810,04012,949עובדי דירוג

1,986.79,83312,6342,042.910,40513,425כפר סבא סיכום
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לחודש
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ממוצעת

כפר קאסם11180
10.727,36034,61712.525,82132,806בעלי תפקיד

5.826,03234,9159.325,14533,705בעלי שכר גבוה
386.59,39412,049405.19,71912,551עובדי דירוג

402.910,10812,973426.910,52513,603כפר קאסם סיכום

5.914,00317,7125.215,84320,455בעלי תפקידכפר כמה11198
34.87,1569,30836.97,7799,764עובדי דירוג

40.78,14110,51742.08,77011,079כפר כמה סיכום

16.020,55025,91415.020,05725,402בעלי תפקידכפר קרע11205
228.89,04011,544250.19,45112,126עובדי דירוג

244.89,79212,484265.110,05012,875כפר קרע סיכום

5.919,95125,9365.719,98626,014בעלי תפקידכפר שמריהו11213
25.510,75713,72726.511,30414,390עובדי דירוג

31.312,47716,01132.212,83716,442כפר שמריהו סיכום

7.720,59827,2217.520,89427,382בעלי תפקידכפר תבור11221
45.67,3939,33247.67,92610,143עובדי דירוג

53.29,29511,90955.19,69312,492כפר תבור סיכום

6.720,49924,7996.023,16327,998בעלי תפקידכפר ברא11239
72.96,5978,32582.57,0669,051עובדי דירוג

79.57,7629,70688.58,15710,335כפר ברא סיכום

כפר יאסיף11247
3.025,58432,3463.030,78638,728בעלי תפקיד

1.028,47938,5151.127,92137,705בעלי שכר גבוה
136.010,01012,955144.210,73313,905עובדי דירוג

140.110,48013,560148.311,26714,585כפר יאסיף סיכום

כפר כנא11255
8.728,43135,0538.529,35636,113בעלי תפקיד

1.520,77527,9991.521,71229,195בעלי שכר גבוה
256.49,00311,436272.19,30411,892עובדי דירוג

266.59,70112,297282.19,97412,714כפר כנא סיכום

25.129,87137,08725.629,60736,802בעלי תפקידכרמיאל11263
762.28,88011,427799.89,40812,142עובדי דירוג

787.29,54812,244825.410,03412,906כרמיאל סיכום

11.323,28630,02510.325,13632,358בעלי תפקידמועצה אזורית לב השרון11271
346.18,55410,940355.98,95411,525עובדי דירוג

357.39,01811,542366.29,40712,108מועצה אזורית לב השרון סיכום
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ממוצעת

6.022,65229,0836.023,67630,431בעלי תפקידלהבים11289
39.010,46913,55039.411,49014,812עובדי דירוג

45.012,09515,62345.313,09016,863להבים סיכום

121.815,19219,042138.415,68919,713בעלי תפקידלוד11297
743.78,24210,377797.98,51710,783עובדי דירוג

865.69,22011,596936.39,57712,103לוד סיכום

9.122,89929,6559.522,23928,768בעלי תפקידמועצה אזורית לכיש11304
141.27,6259,544145.27,8779,926עובדי דירוג

150.28,54510,755154.78,75811,083מועצה אזורית לכיש סיכום

7.521,94428,8307.523,58430,765בעלי תפקידמועצה אזורית מבואות החרמון11312
106.49,18711,949113.49,51312,435עובדי דירוג

113.910,02713,060120.910,38613,573מועצה אזורית מבואות החרמון סיכום

10.924,42531,25112.624,36231,770בעלי תפקידמבשרת ציון11320
262.48,91611,192257.29,18011,633עובדי דירוג

273.39,53411,991269.89,88812,572מבשרת ציון סיכום

מג'אר11338
4.036,03150,0805.534,89645,842בעלי תפקיד

1.032,15844,692בעלי שכר גבוה
368.99,37411,982379.29,66912,357עובדי דירוג

372.99,65712,385385.710,08912,921מג'אר סיכום

6.524,13931,0456.524,46631,546בעלי תפקידמג'ד אל כרום11346
197.79,50312,106207.49,98712,808עובדי דירוג

204.29,96912,708213.910,42913,380מג'ד אל כרום סיכום

6.325,15031,9686.325,93633,061בעלי תפקידמג'דל שמס11354
90.37,7689,92898.98,54010,795עובדי דירוג

96.68,90011,363105.29,58012,127מג'דל שמס סיכום

4.319,48723,8804.220,20924,697בעלי תפקידמגדל11362
13.39,41411,59116.58,84810,935עובדי דירוג

17.511,86214,57720.711,13113,701מגדל סיכום

22.023,01629,40425.122,90329,724בעלי תפקידמגדל העמק11370
252.98,69511,100254.79,07011,606עובדי דירוג

274.99,84112,565279.810,31013,230מגדל העמק סיכום
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11388
מועצה מקומית תעשיתית מגדל 

תפן
2.326,58434,8742.127,08836,581בעלי תפקיד
3.410,42812,7793.911,69314,910עובדי דירוג

5.716,81721,5166.017,12422,554מועצה מקומית תעשיתית מגדל תפן סיכום

12.319,25925,51412.119,09524,825בעלי תפקידמועצה אזורית מגידו11396
82.710,03812,76283.110,45213,402עובדי דירוג

94.911,22814,40895.211,55414,858מועצה אזורית מגידו סיכום

5.422,14628,9756.322,43929,306בעלי תפקידמועצה אזורית מגילות ים המלח11403
14.89,43912,06718.08,92911,399עובדי דירוג

20.212,81816,56324.312,42216,029מועצה אזורית מגילות ים המלח סיכום

חבל מודיעין11411
9.728,40936,45913.526,73834,468בעלי תפקיד

1.129,80939,8451.033,18544,396בעלי שכר גבוה
370.59,99912,832400.610,16313,096עובדי דירוג

381.210,52213,508415.110,75713,865חבל מודיעין סיכום

6.028,08338,4076.227,47036,232בעלי תפקידמועצה מקומית מזכרת בתיה11429
129.07,94710,341135.18,28810,843עובדי דירוג

134.98,83411,578141.39,13011,957מועצה מקומית מזכרת בתיה סיכום

16.523,46630,12416.123,73330,510בעלי תפקידמועצה אזורית מטה אשר11437
276.49,57912,320282.99,99112,929עובדי דירוג

292.910,36113,322299.010,73313,877מועצה אזורית מטה אשר סיכום

19.127,20739,75740.923,45030,529בעלי תפקידמועצה אזורית מטה בנימין11445
1,155.77,89910,2231,184.18,26810,731עובדי דירוג

1,174.88,21310,7041,225.08,77511,391מועצה אזורית מטה בנימין סיכום

23.525,80634,02625.225,56633,575בעלי תפקידמועצה אזורית מטה יהודה11453
627.19,28711,946640.29,67912,490עובדי דירוג

650.69,88512,745665.410,28113,288מועצה אזורית מטה יהודה סיכום

5.111,75915,5484.810,80514,079בעלי תפקידמועצה מקומית מטולה11461
9.68,37810,55114.58,63010,989עובדי דירוג

14.69,55412,28919.39,17411,762מועצה מקומית מטולה סיכום

מיתר11479
6.519,37925,5816.922,12029,875בעלי תפקיד

1.029,77136,377בעלי שכר גבוה
78.38,44310,67590.48,83511,205עובדי דירוג

85.89,51712,09997.39,78012,533מיתר סיכום
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

10.626,36634,5679.828,19437,248בעלי תפקידמועצה אזורית מנשה11502
271.19,90713,019273.310,61413,853עובדי דירוג

281.610,52313,826283.111,22214,662מועצה אזורית מנשה סיכום

5.819,48524,5002.825,30831,758בעלי תפקידמסעדה11510
52.37,5159,82460.88,21410,531עובדי דירוג

58.18,71311,29363.68,96711,466מסעדה סיכום

3.928,04936,9283.931,50940,660בעלי תפקידמעיליא11528
42.29,35411,35150.19,29411,664עובדי דירוג

46.110,94113,52354.010,87813,731מעיליא סיכום

1.922,05229,0351.822,92130,256בעלי תפקידמעלה אפרים11536
31.89,00211,46830.79,57112,250עובדי דירוג

33.79,73512,45432.610,32113,262מעלה אפרים סיכום

19.029,70537,52918.831,32339,033בעלי תפקידמעלה אדומים11544
441.810,35012,908459.010,56913,268עובדי דירוג

460.811,14813,924477.911,38714,283מעלה אדומים סיכום

8.027,44534,5268.826,78933,915בעלי תפקידמועצה אזורית מעלה יוסף11552
195.29,45011,892206.99,43711,865עובדי דירוג

203.210,16212,788215.710,14512,765מועצה אזורית מעלה יוסף סיכום

10.626,47233,87115.024,18531,189בעלי תפקידמעלות- תרשיחא11560
350.68,91011,275374.89,19711,680עובדי דירוג

361.29,42411,937389.89,77412,432מעלות- תרשיחא סיכום

מצפה רמון11578
7.522,18230,0467.220,66327,947בעלי תפקיד

0.531,35441,5531.532,49343,171בעלי שכר גבוה
100.79,94512,683102.710,26313,049עובדי דירוג

108.810,88814,015111.411,23514,418מצפה רמון סיכום

23.316,64921,45122.518,11223,185בעלי תפקידמועצה אזורית מרום הגליל11586
252.88,82011,227259.89,22011,744עובדי דירוג

276.09,48012,088282.39,92912,656מועצה אזורית מרום הגליל סיכום

13.822,06428,42415.421,26028,778בעלי תפקידמועצה אזורית מרחבים11594
218.99,17011,677230.29,52912,183עובדי דירוג

232.79,93712,672245.710,26513,224מועצה אזורית מרחבים סיכום
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לחודש
עלות העסקה 
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27.923,78430,97844.019,05624,945בעלי תפקידמועצה אזורית משגב11601
363.110,01513,060343.410,45113,697עובדי דירוג

391.010,99714,337387.411,42814,974מועצה אזורית משגב סיכום

משהד11619
6.014,87518,6635.713,82517,311בעלי תפקיד

1.119,79726,948בעלי שכר גבוה
75.38,66111,10579.39,39212,184עובדי דירוג

82.39,25711,86085.09,69012,529משהד סיכום

38.220,71926,85733.621,60528,263בעלי תפקידנהריה11635
714.07,8199,980732.08,39610,782עובדי דירוג

752.28,47410,837765.68,97511,548נהריה סיכום

מועצה אזורית נחל שורק11677
6.921,57627,3405.923,68530,437בעלי תפקיד

0.529,84240,741בעלי שכר גבוה
20.210,41913,30621.610,84814,001עובדי דירוג

27.113,26516,88527.913,88017,927מועצה אזורית נחל שורק סיכום

נחף11685
6.527,95435,8826.528,35636,571בעלי תפקיד

2.028,59538,6332.128,55938,685בעלי שכר גבוה
204.59,56912,318212.910,12213,125עובדי דירוג

212.910,30513,279221.410,82514,045נחף סיכום

נס ציונה11693
32.322,10028,71537.821,75528,162בעלי תפקיד

1.037,01649,246בעלי שכר גבוה
891.49,43912,188897.710,01012,955עובדי דירוג

923.69,88112,765936.510,51413,608נס ציונה סיכום

נצרת11700
18.527,74136,00016.925,49132,911בעלי תפקיד

1.743,51752,0142.136,60544,189בעלי שכר גבוה
959.59,18611,6131,083.99,79612,505עובדי דירוג

979.69,59412,1421,102.910,08812,878נצרת סיכום

9.328,96036,7117.332,11941,139בעלי תפקידנצרת עלית11718
477.69,20211,945448.99,69512,499עובדי דירוג

486.99,58112,420456.310,05512,960נצרת עלית סיכום

15.821,76428,44413.124,51632,574בעלי תפקידנשר11726
337.19,01811,839344.39,38712,436עובדי דירוג

352.99,59012,584357.49,94113,174נשר סיכום
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27.223,69330,58828.723,78530,766בעלי תפקידנתיבות11734
298.89,01411,533309.69,11911,664עובדי דירוג

326.010,24013,124338.310,36513,286נתיבות סיכום

נתניה11742
25.333,07042,82725.633,60943,354בעלי תפקיד

23.234,05142,41424.235,55244,451בעלי שכר גבוה
2,825.99,52212,2232,973.510,04112,973עובדי דירוג

2,874.49,92712,7363,023.310,44413,482נתניה סיכום

3.315,98120,6514.215,57920,335בעלי תפקידמועצה מקומית סאג'ור11750
65.46,7968,52875.87,3949,390עובדי דירוג

68.87,2419,11580.07,8289,970מועצה מקומית סאג'ור סיכום

6.619,37225,7057.520,58027,449בעלי תפקידסביון11768
50.19,39011,85543.59,70712,240עובדי דירוג

56.710,55513,47251.011,31014,483סביון סיכום

16.027,11334,03517.027,74134,941בעלי תפקידסחנין11776
435.19,76912,520447.310,27213,237עובדי דירוג

451.110,38413,284464.310,91214,032סחנין סיכום

עומר11784
6.825,28733,9687.825,52832,889בעלי תפקיד

1.129,43739,5151.130,44940,818בעלי שכר גבוה
199.59,26312,022194.89,65712,701עובדי דירוג

207.49,89712,889203.610,37413,623עומר סיכום

שדות נגב11792
17.319,87626,01616.320,54927,595בעלי תפקיד

1.017,44722,882בעלי שכר גבוה
158.310,92713,915159.411,29514,406עובדי דירוג

175.611,80715,106176.712,18515,672שדות נגב סיכום

8.119,96125,0787.720,45825,680בעלי תפקידעילבון11809
66.37,2269,11168.07,7809,875עובדי דירוג

74.38,60610,84175.79,06711,479עילבון סיכום

3.827,90436,2364.829,23638,235בעלי תפקידעילוט11817
70.07,98010,05275.78,66211,023עובדי דירוג

73.89,00511,40080.59,88912,645עילוט סיכום

6.416,55721,8797.318,07223,813בעלי תפקידעמנואל11825
43.28,38810,79646.59,04111,662עובדי דירוג

49.69,43912,22353.810,27113,317עמנואל סיכום
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ממוצעת

עין מאהל11833
9.120,57726,2949.120,63826,362בעלי תפקיד

1.052,48070,8531.040,23154,690בעלי שכר גבוה
198.49,11611,764207.69,46812,288עובדי דירוג

208.59,82412,682217.710,07613,071עין מאהל סיכום

1.826,67633,0731.827,18433,712בעלי תפקידעין קיניה11841
22.98,24110,49222.59,09311,579עובדי דירוג

24.79,54812,09324.210,40113,180עין קיניה סיכום

4.322,77228,9454.422,62628,831בעלי תפקידעוספיא11859
146.77,5449,524147.08,00210,207עובדי דירוג

151.07,97310,071151.48,42610,746עוספיא סיכום

10.131,23144,0979.432,29243,562בעלי תפקידעכו11867
442.210,45713,389471.710,91613,970עובדי דירוג

452.310,92114,073481.111,33514,549עכו סיכום

24.719,05224,23524.118,87924,905בעלי תפקידמועצה אזורית עמק הירדן11875
143.19,88612,453149.310,39913,586עובדי דירוג

167.811,23514,188173.411,57615,156מועצה אזורית עמק הירדן סיכום

13.426,32734,07028.422,08528,503בעלי תפקידמועצה אזורית עמק חפר11883
603.59,82712,697617.310,14413,156עובדי דירוג

616.910,18613,163645.710,66913,830מועצה אזורית עמק חפר סיכום

23.624,59231,91328.723,28431,574בעלי תפקידעמק יזרעאל11891
413.410,80814,272426.111,26414,848עובדי דירוג

437.011,55215,225454.812,02315,905עמק יזרעאל סיכום

12.125,91833,63112.623,60233,240בעלי תפקידעמק לוד11908
170.58,54510,903189.49,14411,834עובדי דירוג

182.69,69112,403201.910,04213,164עמק לוד סיכום

11.028,76937,93911.030,46640,224בעלי תפקידעפולה11916
473.88,85811,316477.39,28411,910עובדי דירוג

484.89,31011,920488.39,75912,545עפולה סיכום

עיריית עראבה11924
12.329,82238,8969.530,94040,274בעלי תפקיד

3.030,15440,475בעלי שכר גבוה
448.69,42712,108476.49,88212,750עובדי דירוג

460.99,96912,820488.910,41613,455עיריית עראבה סיכום
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11932
מועצה אזורית ערבות הירדן 

)בקעת הירדן(
10.918,31620,59112.218,45524,321בעלי תפקיד
74.78,1758,54676.68,35810,916עובדי דירוג
85.69,46310,07688.89,74112,753מועצה אזורית ערבות הירדן )בקעת הירדן( סיכום

46.216,61021,11047.917,36522,201בעלי תפקידערד11940
345.18,49810,729349.08,88911,299עובדי דירוג

391.39,45511,954396.99,91212,614ערד סיכום

המועצה המקומית ערערה11958
9.421,19327,5958.621,77528,560בעלי תפקיד

1.030,96141,7381.031,07741,861בעלי שכר גבוה
300.19,03911,528308.29,38412,074עובדי דירוג

310.59,47512,109317.89,78812,614המועצה המקומית ערערה סיכום

פוריידיס11974
4.029,23138,7422.831,00443,116בעלי תפקיד

1.423,49931,2861.331,18741,631בעלי שכר גבוה
184.98,73811,384202.79,42812,347עובדי דירוג

190.39,27812,108206.79,84612,934פוריידיס סיכום

5.115,53318,7105.013,60216,848בעלי תפקידפסוטה11982
35.48,25310,24939.29,01511,293עובדי דירוג

40.59,16611,31144.29,53311,921פסוטה סיכום

פקיעין11990
8.316,32919,8698.516,68920,345בעלי תפקיד

1.024,29832,713בעלי שכר גבוה
123.29,13611,736125.49,55812,168עובדי דירוג

131.59,58712,247134.910,11712,836פקיעין סיכום

19.420,39626,11217.221,51227,795בעלי תפקידפרדס חנה-כרכור12005
370.88,21910,538414.08,54511,035עובדי דירוג

390.38,82511,313431.29,06111,703פרדס חנה-כרכור סיכום

4.725,82233,7845.025,39436,461בעלי תפקידפרדסיה12013
62.08,12310,25661.68,44410,550עובדי דירוג

66.79,36511,90866.69,71212,489פרדסיה סיכום

פתח-תקוה12021
15.431,10144,98414.036,73946,625בעלי תפקיד

33.533,97143,99535.834,21444,229בעלי שכר גבוה
3,607.110,42613,5003,819.510,74614,022עובדי דירוג

3,656.010,72913,9133,869.311,05714,420פתח-תקוה סיכום
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צפת12039
18.826,39334,27921.124,60931,969בעלי תפקיד

1.032,99043,863בעלי שכר גבוה
378.48,81611,040396.58,99211,309עובדי דירוג

397.29,64912,142418.69,83712,429צפת סיכום

קדומים12047
4.917,28421,8823.917,80122,730בעלי תפקיד

0.523,62430,424בעלי שכר גבוה
65.58,47910,81467.38,87511,293עובדי דירוג

70.49,09211,58471.89,47512,064קדומים סיכום

11.824,78032,90111.323,86531,577בעלי תפקידמועצה מקומית קדימה-צורן12055
203.18,39911,015235.49,18112,204עובדי דירוג

214.99,29512,213246.79,85113,088מועצה מקומית קדימה-צורן סיכום

קלנסואה12063
5.028,85036,6006.029,53637,727בעלי תפקיד

2.026,79135,595בעלי שכר גבוה
257.27,4209,456333.98,44710,907עובדי דירוג

262.27,8299,973341.98,92411,522קלנסואה סיכום

8.321,14827,5158.122,40829,627בעלי תפקידקצרין12071
95.28,25910,789102.08,24010,713עובדי דירוג

103.49,28712,123110.19,28012,101קצרין סיכום

קרית אתא12089
11.037,59948,3369.840,38052,499בעלי תפקיד

2.041,80255,612בעלי שכר גבוה
838.89,55012,319897.29,89812,763עובדי דירוג

849.79,91212,783909.010,29513,284קרית אתא סיכום

קרית אונו12097
42.920,08125,92243.620,41826,264בעלי תפקיד

1.230,67240,9831.233,17044,183בעלי שכר גבוה
639.09,45512,203668.99,60212,399עובדי דירוג

683.110,15913,114713.710,30113,298קרית אונו סיכום

9.220,67425,7568.621,80327,293בעלי תפקידקרית ארבע12104
143.48,10710,390145.78,53511,052עובדי דירוג

152.78,86711,318154.39,27511,958קרית ארבע סיכום

17.426,59334,95616.727,78636,547בעלי תפקידקרית ביאליק12112
443.28,69210,946461.59,19811,670עובדי דירוג

460.69,36911,854478.29,84612,538קרית ביאליק סיכום
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קרית גת12120
32.425,68633,05930.026,80235,503בעלי תפקיד

2.721,49428,4235.522,52429,550בעלי שכר גבוה
947.28,77111,3791,009.19,41812,190עובדי דירוג

982.39,36412,1411,044.69,98712,951קרית גת סיכום

12.920,48226,35213.920,38426,514בעלי תפקידקרית טבעון12138
168.28,75511,208176.38,94811,477עובדי דירוג

181.19,59112,289190.29,78612,579קרית טבעון סיכום

15.724,56331,81916.025,24532,538בעלי תפקידקרית מוצקין12146
366.28,45410,706390.88,82711,223עובדי דירוג

381.89,11411,571406.89,47312,062קרית מוצקין סיכום

19.523,16730,66116.924,23532,293בעלי תפקידקרית מלאכי12154
290.68,57010,978299.69,14811,735עובדי דירוג

310.29,48912,217316.59,95412,833קרית מלאכי סיכום

4.329,42541,4595.627,00535,866בעלי תפקידמועצה מקומית קרית עקרון12162
105.98,65610,950113.38,99911,502עובדי דירוג

110.29,47212,148118.99,84412,645מועצה מקומית קרית עקרון סיכום

5.627,72436,7835.629,50839,480בעלי תפקידקרית שמונה12170
350.58,78710,987384.79,14711,508עובדי דירוג

356.19,08311,391390.39,43811,908קרית שמונה סיכום

21.019,96125,95411.023,80831,162בעלי תפקידקרית ים12188
479.98,64311,042463.58,67511,046עובדי דירוג

500.99,11811,668474.59,02611,513קרית ים סיכום

7.924,05229,7388.421,32227,372בעלי תפקידקרית יערים12196
46.68,58910,82159.07,9199,938עובדי דירוג

54.510,83013,56267.39,58112,100קרית יערים סיכום

9.020,41526,1809.222,04528,724בעלי תפקידקרני שומרון12203
191.27,2959,282195.57,99510,232עובדי דירוג

200.27,88110,038204.78,62711,064קרני שומרון סיכום

9.018,36822,6409.021,25625,801בעלי תפקידמועצה מקומית ראמה12211
126.28,94611,208128.29,38011,729עובדי דירוג

135.29,57311,969137.210,15912,652מועצה מקומית ראמה סיכום
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13.931,63341,31715.930,87839,779בעלי תפקידראש-העין12229
703.010,23513,269759.910,58913,789עובדי דירוג

716.910,65013,813775.811,00514,322ראש-העין סיכום

4.021,71927,8724.422,31428,456בעלי תפקידראש פינה12237
48.88,02510,05350.68,47610,577עובדי דירוג

52.89,06211,40255.09,58512,010ראש פינה סיכום

ראשון לציון12245
83.229,42737,80685.730,04938,598בעלי תפקיד

5.034,58743,66513.034,32943,750בעלי שכר גבוה
3,851.711,50114,6723,909.112,07215,467עובדי דירוג

3,939.811,90815,1984,007.712,52916,053ראשון לציון סיכום

27.021,34427,78027.221,16426,525בעלי תפקידרהט12253
762.28,90211,493860.78,98511,628עובדי דירוג

789.29,32712,050888.09,35812,085רהט סיכום

44.526,12733,28744.626,34733,372בעלי תפקידרחובות12261
1,790.88,42710,7211,945.48,74911,186עובדי דירוג

1,835.38,85611,2681,989.99,14311,683רחובות סיכום

מועצה מקומית ריינה12279
3.135,02444,8023.135,63045,542בעלי תפקיד

1.421,50028,6952.624,96633,246בעלי שכר גבוה
181.49,67412,379193.910,59013,524עובדי דירוג

185.910,18013,034199.511,15914,269מועצה מקומית ריינה סיכום

6.821,60527,5176.822,06628,149בעלי תפקידרכסים12287
63.09,01611,37464.59,15811,651עובדי דירוג

69.810,23412,93671.310,38413,218רכסים סיכום

33.323,59530,79131.424,89433,074בעלי תפקידעיריית רמלה12302
953.89,07211,4411,024.59,53112,090עובדי דירוג

987.19,56212,0931,055.99,98912,714עיריית רמלה סיכום

רמת גן12310
133.621,71628,458115.523,54830,825בעלי תפקיד

4.033,53043,267בעלי שכר גבוה
2,382.710,43313,4022,481.510,89714,064עובדי דירוג

2,516.311,03214,2012,601.011,49414,854רמת גן סיכום
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רמת השרון12328
49.422,66429,13551.522,72130,306בעלי תפקיד

2.231,84942,487בעלי שכר גבוה
767.510,10512,970824.710,24113,285עובדי דירוג

816.810,86513,947878.411,02814,357רמת השרון סיכום

12336
מועצה מקומית תעשיתית נאות 

חובב

6.327,76234,7166.927,69535,585בעלי תפקיד
2.519,62124,714בעלי שכר גבוה

40.513,56516,97538.713,56617,058עובדי דירוג
46.815,48319,37348.115,90420,109מועצה מקומית תעשיתית נאות חובב סיכום

6.219,44125,8076.620,50727,091בעלי תפקידרמת ישי12344
52.78,13210,65755.58,25710,907עובדי דירוג

58.99,32612,25662.29,56412,633רמת ישי סיכום

5.222,56329,3047.524,20330,978בעלי תפקידמועצה אזורית רמת נגב12352
19.613,82118,34117.013,33717,151עובדי דירוג

24.815,63820,61924.516,66721,388מועצה אזורית רמת נגב סיכום

רעננה12360
13.831,27840,34623.329,79538,965בעלי תפקיד

4.538,79448,5185.036,48246,739בעלי שכר גבוה
1,911.610,61213,7071,977.911,15414,424עובדי דירוג

1,929.910,82513,9782,006.211,43314,789רעננה סיכום

11.715,97519,4485.722,83328,082בעלי תפקידשבלי -אום אל ג'אנם12386
47.87,5979,58359.48,22010,355עובדי דירוג

59.59,24411,52265.09,49011,896שבלי -אום אל ג'אנם סיכום

7.033,49043,4247.034,39844,872בעלי תפקידשדרות12394
274.19,79312,329335.310,13212,847עובדי דירוג

281.210,38713,108342.310,63013,505שדרות סיכום

42.320,76726,85642.620,88727,120בעלי תפקידמועצה אזורית שומרון12401
559.47,88810,393603.78,16210,745עובדי דירוג

601.78,79411,551646.39,00111,824מועצה אזורית שומרון סיכום

5.020,59828,4585.522,53230,562בעלי תפקידשלומי12427
78.18,46510,68987.28,77411,124עובדי דירוג

83.19,18911,75092.79,59412,283שלומי סיכום
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שעב12435
4.717,32021,8334.718,22422,972בעלי תפקיד

2.322,95728,1233.322,54128,470בעלי שכר גבוה
94.49,60912,274100.29,80812,528עובדי דירוג

101.410,26513,072108.210,56013,465שעב סיכום

מועצה אזורית שער הנגב12443
10.720,91327,26411.421,31227,727בעלי תפקיד

1.036,91248,3011.032,20343,428בעלי שכר גבוה
170.411,40814,769179.511,29314,716עובדי דירוג

182.112,10515,686191.911,99815,640מועצה אזורית שער הנגב סיכום

מועצה אזורית שפיר12451
10.120,92427,46510.521,36228,050בעלי תפקיד

2.023,56331,6954.122,34829,566בעלי שכר גבוה
125.410,07913,384137.89,96713,335עובדי דירוג

137.511,07014,682152.411,08314,782מועצה אזורית שפיר סיכום

שפרעם12469
19.125,39032,57315.026,38433,662בעלי תפקיד

1.533,00540,0053.833,58541,657בעלי שכר גבוה
470.29,13811,569473.39,78512,470עובדי דירוג

490.79,84212,472492.110,47313,340שפרעם סיכום

תל אביב-יפו12477
445.325,46432,895449.326,18133,883בעלי תפקיד

80.733,51542,286118.334,35243,602בעלי שכר גבוה
7,615.311,98215,4687,831.812,29115,922עובדי דירוג

8,141.312,93316,6878,399.413,34417,272תל אביב-יפו סיכום

תל מונד12485
9.726,23833,53110.425,97733,441בעלי תפקיד

1.034,27345,887בעלי שכר גבוה
189.39,73112,618194.810,23413,306עובדי דירוג

200.010,65713,801205.211,03014,323תל מונד סיכום

תל שבע12493
6.920,76226,0226.921,63827,064בעלי תפקיד

2.032,60040,7341.027,45836,789בעלי שכר גבוה
96.48,30410,32899.08,76710,900עובדי דירוג

105.39,58211,934106.99,77312,185תל שבע סיכום

מועצה אזורית תמר12500
4.331,42640,6714.133,27144,001בעלי תפקיד

9.520,78026,6377.523,76532,449בעלי שכר גבוה
138.511,65115,167156.012,28515,908עובדי דירוג

152.212,77216,594167.613,30817,330מועצה אזורית תמר סיכום
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

טמרה12518
24.921,80127,22323.320,59425,629בעלי תפקיד

1.031,70738,544בעלי שכר גבוה
645.69,03611,505681.69,62312,337עובדי דירוג

670.69,51012,089705.910,01512,812טמרה סיכום

מודיעין מכבים רעות12526
69.622,26829,10871.922,61929,699בעלי תפקיד

2.228,58238,185בעלי שכר גבוה
1,490.69,07511,9111,549.19,69812,751עובדי דירוג

1,560.19,66312,6781,623.310,29713,537מודיעין מכבים רעות סיכום

25.819,09625,68330.820,74827,471בעלי תפקידאלעד12534
170.88,96111,799169.69,35112,367עובדי דירוג

196.610,29213,624200.411,10014,685אלעד סיכום

4.619,76526,8186.920,21726,431בעלי תפקידמועצה מקומית הר אדר12542
45.49,38212,30134.810,27513,445עובדי דירוג

49.910,32813,62541.711,92615,601מועצה מקומית הר אדר סיכום

כפר ורדים12550
6.620,71227,6246.621,24628,363בעלי תפקיד

2.322,74131,331בעלי שכר גבוה
79.310,70813,98974.911,29614,834עובדי דירוג

85.911,47615,03683.812,39316,351כפר ורדים סיכום

שהם12568
15.632,22842,9505.741,65655,560בעלי תפקיד

3.138,91051,580בעלי שכר גבוה
184.112,59616,686198.613,12817,454עובדי דירוג

199.714,13318,743207.414,30319,018שהם סיכום

3.621,98630,4443.820,12826,125בעלי תפקידבסמ"ה12576
118.07,1178,986124.77,5439,543עובדי דירוג

121.67,5619,627128.47,91110,027בסמ"ה סיכום

מעלה עירון12584
11.824,20032,1497.425,58733,564בעלי תפקיד

4.424,28432,807בעלי שכר גבוה
185.99,29812,115200.29,61612,578עובדי דירוג

197.710,18413,306212.010,47813,731מעלה עירון סיכום

19.617,35622,32523.416,52321,242בעלי תפקידחורה12592
168.87,6419,900179.77,6869,996עובדי דירוג

188.48,65211,192203.18,70511,293חורה סיכום
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

5.526,13434,3476.025,55033,466בעלי תפקידכסיפה12609
174.27,2479,077179.37,7819,847עובדי דירוג

179.77,8259,851185.38,35210,607כסיפה סיכום

4.019,46425,9963.820,14826,348בעלי תפקידכעביה טבאש-חג'אג'רה12617
49.57,2559,47252.37,68610,029עובדי דירוג

53.48,16010,69756.18,53711,142כעביה טבאש-חג'אג'רה סיכום

8.719,36324,8968.118,70724,434בעלי תפקידלקיה12625
116.57,1018,944134.17,8839,864עובדי דירוג

125.27,95510,056142.18,49610,689לקיה סיכום

33.018,76324,22632.819,49625,129בעלי תפקידמודיעין עלית12633
199.88,68511,144215.69,16111,740עובדי דירוג

232.910,11413,000248.510,52613,509מודיעין עלית סיכום

4.816,60220,8467.614,50318,296בעלי תפקידמזרעה12641
46.27,7399,80047.08,34410,583עובדי דירוג

51.08,56510,82954.69,19911,654מזרעה סיכום

6.830,01439,0288.927,69735,783בעלי תפקידערערה בנגב12659
165.77,8189,933209.28,20010,478עובדי דירוג

172.58,69311,080218.18,99411,508ערערה בנגב סיכום

8.825,05532,4367.726,72136,332בעלי תפקידשגב שלום12667
189.47,95310,346206.78,32410,870עובדי דירוג

198.18,70911,322214.48,98811,789שגב שלום סיכום

4.521,46628,4594.621,64028,657בעלי תפקידזרזיר12675
68.97,6649,98075.78,01210,425עובדי דירוג

73.48,51111,11380.38,79011,466זרזיר סיכום

14.416,89022,47213.518,93824,765בעלי תפקידמועצה מקומית בית אל12683
108.07,4849,781111.18,26510,791עובדי דירוג

122.48,59411,278124.69,42312,308מועצה מקומית בית אל סיכום

תל -אביב - עובדי ביה"ח איכילוב12708
99.441,50352,162102.743,07654,038בעלי תפקיד

248.241,05451,614309.640,12850,681בעלי שכר גבוה
4,158.815,93820,7244,253.315,93220,578עובדי דירוג

4,506.417,88623,1194,665.618,13423,312תל -אביב - עובדי ביה"ח איכילוב סיכום
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

חיפה- עובדי ביה"ח בני ציון12716
58.245,26256,74558.446,58658,437בעלי תפקיד

62.944,34956,17598.140,19151,017בעלי שכר גבוה
1,291.116,60821,3641,286.716,48521,301עובדי דירוג

1,412.119,02324,3721,443.219,31624,825חיפה- עובדי ביה"ח בני ציון סיכום

מועצה אזורית אל בטוף12724
6.319,41625,4736.921,48727,771בעלי תפקיד

1.029,25439,2711.029,62539,685בעלי שכר גבוה
111.89,54112,488122.39,82312,898עובדי דירוג

119.010,22613,395130.210,59513,894מועצה אזורית אל בטוף סיכום

7.317,48222,1896.918,48023,425בעלי תפקידמועצה אזורית בוסתאן אלמרג'12732
62.67,1169,41164.27,67610,087עובדי דירוג

69.98,19210,73771.18,72811,386מועצה אזורית בוסתאן אלמרג' סיכום

8.125,48434,1169.924,14032,089בעלי תפקידמועצה אזורית נווה מדבר12782
297.17,5539,866346.57,78710,221עובדי דירוג

305.18,02610,505356.48,24310,830מועצה אזורית נווה מדבר סיכום

8.024,13932,1929.323,32031,851בעלי תפקידמועצה אזורית אל-קסום12790
349.77,3569,523371.07,5939,884עובדי דירוג

357.77,73010,028380.37,97610,419מועצה אזורית אל-קסום סיכום

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
122,832.010,72113,770128,619.811,11614,323ממוצע משוקלל רשויות מקומיות
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

20090
אפת"ח - עמותה לתיירות ונופש 

חיפה
1.424,63332,5981.024,83232,775בעלי תפקיד
5.98,34010,7036.19,12511,382עובדי דירוג

7.311,51414,9687.111,34614,408אפת"ח - עמותה לתיירות ונופש חיפה סיכום

0.822,15428,0940.319,93325,433בעלי תפקידבית אריה - חברה לפיתוח בע"מ20115
3.010,08112,3713.310,56712,975עובדי דירוג

3.812,70515,7883.611,33513,996בית אריה - חברה לפיתוח בע"מ סיכום

20165
מוריה חברה לפיתוח ירושלים 

בע"מ
15.230,61040,77120.529,52739,200בעלי תפקיד
33.511,32014,77422.311,37915,000עובדי דירוג

48.817,35022,90142.820,06326,580מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ סיכום

22.119,73825,74318.921,08127,661בעלי תפקידמפעלי בית עמנואל20173
948.86,0217,628994.46,5478,334עובדי דירוג

970.96,3338,0401,013.36,8188,694מפעלי בית עמנואל סיכום

חברת גני יהושע בע"מ20305
1.034,86044,0381.037,91848,116בעלי תפקיד

1.033,90441,499בעלי שכר גבוה
73.112,14215,06672.912,39215,540עובדי דירוג

74.112,44815,45774.913,02016,322חברת גני יהושע בע"מ סיכום

החברה הכלכלית לאילת בע"מ20363
3.324,47430,3135.624,35530,378בעלי תפקיד

1.519,60223,935בעלי שכר גבוה
55.910,58013,882120.77,6569,414עובדי דירוג

60.711,55615,021126.38,39710,344החברה הכלכלית לאילת בע"מ סיכום

20371
החברה הכלכלית לאלפי מנשה 

בע"מ
0.99,44311,9600.99,57512,142בעלי תפקיד
0.1547,833689,7060.1478,072610,113עובדי דירוג

1.175,47295,0801.167,03285,479החברה הכלכלית לאלפי מנשה בע"מ סיכום

3.023,23129,0653.323,44330,113בעלי תפקידהחברה הכלכלית לכרמיאל20438
12.09,82514,6435.19,89417,481עובדי דירוג

15.012,49917,5208.315,18722,416החברה הכלכלית לכרמיאל סיכום

20511
החברה הכלכלית לקריית שמונה 

בע"מ
3.611,72011,9591.021,00021,641בעלי תפקיד
5.18,15910,0409.09,73710,965עובדי דירוג

8.79,62110,82810.010,86812,037החברה הכלכלית לקריית שמונה בע"מ סיכום
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ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

20529
החברה הכלכלית לפיתוח עמק 

חפר בע"מ
3.230,20835,4963.822,29527,730בעלי תפקיד
22.512,00314,67828.410,59212,975עובדי דירוג

25.714,24617,24432.211,97014,712חברות סיכום

20561
החברה הכלכלית עמק המעיינות ) 

בקעת בית שאן(

13.723,61829,4764.814,39717,882בעלי תפקיד
6.437,42047,092בעלי שכר גבוה

4.812,45514,7817.418,48622,538עובדי דירוג
18.520,72125,66218.623,95629,799החברה הכלכלית עמק המעיינות ) בקעת בית שאן( סיכום

20595
החברה הכלכלית לפיתוח הגליל 

העליון
1.023,59029,2492.918,76523,364בעלי תפקיד
4.212,36915,1902.110,72313,284עובדי דירוג

5.214,53117,8995.015,35519,090החברה הכלכלית לפיתוח הגליל העליון סיכום

4.027,36834,3314.029,29236,514בעלי תפקידהחברה לפיתוח כפר-סבא בע"מ20652
29.710,65213,50620.013,34616,449עובדי דירוג

33.712,63715,98024.016,00819,799החברה לפיתוח כפר-סבא בע"מ סיכום

0.621,47326,9030.824,87531,147בעלי תפקידהחברה הכלכלית לפיתוח מגידו20678
0.213,07619,9220.35,3145,498עובדי דירוג

0.819,68925,4201.219,31023,850החברה הכלכלית לפיתוח מגידו סיכום

20686
החברה הכלכלית לפיתוח מיתר 

בע"מ
1.012,69615,9571.815,22719,338בעלי תפקיד
28.38,00510,48023.99,28911,872עובדי דירוג

29.38,15910,66025.79,71212,403החברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ סיכום

20793
החברה הכלכלית לראש העין 

בע"מ
4.718,87218,8725.119,95819,958בעלי תפקיד
8.07,1007,1008.18,1228,122עובדי דירוג

12.711,43311,43313.212,69312,693החברה הכלכלית לראש העין בע"מ סיכום

20800
החברה הכלכלית לראשון-לציון 

בע"מ
12.223,44729,36311.225,23031,164בעלי תפקיד
16.010,47412,75714.712,40715,094עובדי דירוג

28.216,07619,92825.817,94022,028החברה הכלכלית לראשון-לציון בע"מ סיכום

20818
החברה הכלכלית מיסודה של 

עירית טבריה
8.08,87511,1226.511,33711,920בעלי תפקיד
10.09,81410,72115.96,5376,678עובדי דירוג
18.09,39610,90022.37,9298,198החברה הכלכלית מיסודה של עירית טבריה סיכום

20850
החברה העירונית לפיתוח אשדוד 

בע"מ
10.024,73530,6009.225,47436,897בעלי תפקיד
12.012,03314,49914.610,33612,464עובדי דירוג

22.017,80721,81823.816,17621,890החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ סיכום
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

20868
החברה העירונית ראשל"צ 

לתרבות וספורט

23.721,18927,94323.021,80028,959בעלי תפקיד
6.619,07824,89813.320,81927,063בעלי שכר גבוה

992.07,9099,8161,053.68,16710,146עובדי דירוג
1,022.38,28910,3331,089.98,60910,750החברה העירונית ראשל"צ לתרבות וספורט סיכום

20941
החברה העירונית לפיתוח תיירות 

בהרצליה בע"מ
5.221,17725,7455.520,95126,216בעלי תפקיד
17.08,98810,08214.89,00910,915עובדי דירוג

22.211,83113,73520.312,25315,071החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ סיכום

2.042,07351,7842.046,81356,218בעלי תפקידהחברה לפיתוח יפו העתיקה20967
12.413,19415,33610.811,08113,267עובדי דירוג

14.417,21620,41212.816,66819,983החברה לפיתוח יפו העתיקה סיכום

21014
החברה לפיתוח מרכזים במטה 

יהודה
1.235,57344,7761.035,79545,157בעלי תפקיד
5.410,79813,2785.010,97113,556עובדי דירוג

6.615,25418,9446.015,10818,822החברה לפיתוח מרכזים במטה יהודה סיכום

21072
ה.ל.ר-החברה לפיתוח רחובות 

בע"מ
4.827,51936,9184.826,23536,396בעלי תפקיד
10.511,71416,3088.010,14213,224עובדי דירוג

15.216,65322,74912.816,12821,843ה.ל.ר-החברה לפיתוח רחובות בע"מ סיכום

2.025,25131,4452.025,15131,399בעלי תפקידהכרמלית חיפה בע"מ21171
13.59,83211,83812.17,4329,781עובדי דירוג

15.511,82414,37114.19,95212,856הכרמלית חיפה בע"מ סיכום

המרכז הזאולוגי ת"א-ר"ג בע"מ21189
9.825,26531,28711.224,31833,504בעלי תפקיד

12.019,31923,71416.021,95526,565בעלי שכר גבוה
99.111,41013,817101.712,32114,683עובדי דירוג

120.913,32116,219128.914,55917,793המרכז הזאולוגי ת"א-ר"ג בע"מ סיכום

9.623,97729,9729.024,95431,099בעלי תפקידהמרכז לבידור ובילוי21204
295.88,80510,054302.08,6229,921עובדי דירוג

305.49,28110,679311.09,09510,534המרכז לבידור ובילוי סיכום

2.424,19834,1992.024,72133,254בעלי תפקידהמשכן לאמנויות הבמה21212
6.07,84610,0706.06,5958,740עובדי דירוג

8.412,54617,0058.011,12614,868המשכן לאמנויות הבמה סיכום

21238
ח.ל.ת חברה לפיתוח ותיירות נתניה 

בע"מ
5.031,73439,5465.032,38140,546בעלי תפקיד
13.111,09613,76613.612,70115,826עובדי דירוג

18.116,80320,89518.617,99722,478ח.ל.ת חברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ סיכום
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3.124,59431,5543.025,88932,530בעלי תפקידחברה כלכלית לפיתוח חולון בע"מ21262
7.810,37712,6149.511,00113,373עובדי דירוג

10.914,40517,97912.514,57417,971חברה כלכלית לפיתוח חולון בע"מ סיכום

21543
החברה לאמנות תרבות וספורט 

חיפה בע"מ

12.721,54928,75112.422,09429,227בעלי תפקיד
2.617,74822,791בעלי שכר גבוה

177.67,5879,716184.78,11610,494עובדי דירוג
192.98,64011,142197.18,99711,675החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה בע"מ סיכום

21551
החברה לתרבות פנאי וספורט 

בת-ים
5.025,19533,1435.025,93934,259בעלי תפקיד
298.97,1229,109318.57,88110,044עובדי דירוג

303.97,4199,504323.58,16010,418החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים סיכום

21600
חסך-קופת חיסכון לחינוך בע"מ 

חיפה
1.521,52532,6170.625,82545,092בעלי תפקיד
1.78,95841,5760.45,3606,671עובדי דירוג

3.214,94237,3101.117,63929,723חסך-קופת חיסכון לחינוך בע"מ חיפה סיכום

3.625,42835,5873.326,72133,407בעלי תפקידיעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ21618
9.79,84611,35413.16,9307,896עובדי דירוג

13.314,02817,85816.410,91013,026יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ סיכום

10.115,43420,53910.615,37320,491בעלי תפקידמוזיאוני חיפה,חל"צ21692
57.17,3099,09657.97,3899,210עובדי דירוג

67.28,53110,81768.58,62410,957מוזיאוני חיפה,חל"צ סיכום

21733
מטה אשר-ייזום ופיתוח פרויקטים 

בע"מ
2.918,63622,9902.920,06324,943בעלי תפקיד
0.19,4499,7751.38,0849,612עובדי דירוג

3.018,20622,3724.316,30420,132מטה אשר-ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ סיכום

21767
מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים 

בע"מ
1.025,68435,1000.332,62343,885בעלי תפקיד
13.77,4559,36412.79,72312,028עובדי דירוג

14.78,70011,12113.110,30212,833מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ סיכום

21866
מרכז הירידים והקונגרסים 

בישראל בע"מ

4.832,57046,4456.129,31337,808בעלי תפקיד
6.117,53721,8632.520,56124,268בעלי שכר גבוה

46.111,72714,14149.612,19915,193עובדי דירוג
57.014,11217,70058.214,34217,941מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ סיכום

5.026,02933,6415.026,65834,478בעלי תפקידמרכז הספורט הלאומי תל-אביב21874
27.08,29610,33428.98,25810,336עובדי דירוג

32.011,06713,97633.910,97113,896מרכז הספורט הלאומי תל-אביב סיכום
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21907
מרכז קהילתי לספורט ונופש 

בהרצליה בע"מ
1.014,78019,5230.815,03719,750בעלי תפקיד
3.19,79311,2783.59,45610,867עובדי דירוג
4.111,00613,2844.310,53812,590מרכז קהילתי לספורט ונופש בהרצליה בע"מ סיכום

21965
נשרים החברה הכלכלית לנשר 

בע"מ
1.018,12118,1211.018,03818,038בעלי תפקיד
5.24,7874,7875.26,1046,104עובדי דירוג

6.26,9386,9386.28,0298,029נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ סיכום

עזרה ובצרון - חברה לשכון בע"מ21981
12.523,00028,47810.323,66330,956בעלי תפקיד

2.319,12623,631בעלי שכר גבוה
25.89,85412,10528.210,02112,245עובדי דירוג

38.314,14117,44540.813,97217,601עזרה ובצרון - חברה לשכון בע"מ סיכום

22161
אזור 2000 -חברה לפיתוח 

0.839,59145,2670.342,30053,675בעלי תפקידאזור1992)בע"מ(

0.839,59145,2670.342,30053,675אזור 2000 -חברה לפיתוח אזור1992)בע"מ( סיכום

1.915,21521,8381.822,56127,953בעלי תפקידהחברה לפיתוח נצרת עלית בע"מ22369
8.811,43419,07265.76,1327,443עובדי דירוג

10.812,10619,56367.56,5808,002החברה לפיתוח נצרת עלית בע"מ סיכום

6.229,53936,8117.029,75738,197בעלי תפקידהחברה לפיתוח פתח-תקוה בע"מ22385
22.213,43516,48932.69,77312,007עובדי דירוג

28.316,94220,91439.613,30616,637החברה לפיתוח פתח-תקוה בע"מ סיכום

3.034,47443,2773.034,77343,667בעלי תפקידמניב ראשון בע"מ22509
89.010,81812,96588.010,96213,732עובדי דירוג

92.011,58913,95491.011,74714,719מניב ראשון בע"מ סיכום

4.723,22730,1485.023,59130,555בעלי תפקידתאטרון עירוני חיפה22608
33.78,83510,98938.39,68012,148עובדי דירוג

38.310,58813,32243.311,28714,274תאטרון עירוני חיפה סיכום

2.015,69019,5412.016,31420,291בעלי תפקידהחברה הכלכלית ערבות הירדן22640
29.49,61611,34638.09,03610,668עובדי דירוג

31.410,00311,86840.09,39911,149החברה הכלכלית ערבות הירדן סיכום

22658
החברה הכלכלית לפיתוח דרום 

השרון
1.027,30730,1741.028,89535,958בעלי תפקיד
1.011,60914,1831.011,72014,566עובדי דירוג

2.019,45822,1782.020,30725,262החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון סיכום
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גיחון22666
44.722,52727,77237.823,43128,663בעלי תפקיד

4.036,36242,47184.621,82726,093בעלי שכר גבוה
183.314,91018,245106.412,05614,686עובדי דירוג

232.016,74720,497228.817,54921,214גיחון סיכום

22682
החברה הכלכלית לפיתוח קרית 

אתא
2.316,07724,9212.316,06620,490בעלי תפקיד
47.57,0278,89344.87,8289,771עובדי דירוג

49.97,4529,64647.28,23510,301החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא סיכום

22723
חופית החברה לפיתוח התיירות 

באשדוד בע"מ
5.516,69622,5366.114,88419,103בעלי תפקיד
14.67,6078,36418.56,6487,487עובדי דירוג

20.110,09212,23924.68,69510,374חופית החברה לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ סיכום

22749
גלבוע-חב' כלכלית להשקעות 

ופיתוח בע"מ
1.327,21438,0101.027,71238,074בעלי תפקיד
9.310,30112,7100.8118,894144,847עובדי דירוג
10.612,36915,8041.869,06886,501גלבוע-חב' כלכלית להשקעות ופיתוח בע"מ סיכום

2.015,37819,0911.815,73919,655בעלי תפקידהחב' הכלכלית לפיתוח יואב22830
1.16,7218,2401.07,5589,234עובדי דירוג

3.112,34315,2862.812,81715,933החב' הכלכלית לפיתוח יואב סיכום

22872
החב'הכלכלית לפיתוח מגילות 

1.021,38926,2921.021,38226,458בעלי תפקידבע"מ

1.021,38926,2921.021,38226,458החב'הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ סיכום

22898
החב' הכלכלית לפיתוח מודיעין 

בע"מ

5.227,35834,4675.027,46038,904בעלי תפקיד
1.019,30223,8453.018,08223,757בעלי שכר גבוה

4.912,18714,8962.910,54713,778עובדי דירוג
11.019,93724,87210.820,39828,076החב' הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ סיכום

חב' לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ22955
11.616,39020,5699.516,68018,719בעלי תפקיד

5.018,98823,4865.018,79222,647בעלי שכר גבוה
58.712,33814,79572.09,76811,342עובדי דירוג

75.313,40316,26086.411,04612,802חב' לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ סיכום

1.027,16134,1811.130,14038,424בעלי תפקידהחב' הכלכלית לערד בע"מ22963
12.98,66110,24513.98,5059,882עובדי דירוג

13.99,99611,97414.910,07311,950החב' הכלכלית לערד בע"מ סיכום

2.523,67129,5592.117,68021,923בעלי תפקידהחב' הכלכלית לקרית גת בע"מ22989
12.512,36415,25215.512,78915,831עובדי דירוג

15.014,23917,62517.613,36916,553החב' הכלכלית לקרית גת בע"מ סיכום
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22997
החב' הכלכלית לקרני שומרון 

בע"מ
0.317,45421,5631.019,74724,626בעלי תפקיד
26.27,5558,73328.27,2208,577עובדי דירוג

26.67,6788,89329.27,6499,127החב' הכלכלית לקרני שומרון בע"מ סיכום

4.219,12023,9944.616,41723,661בעלי תפקידחב' בתי אבות בר"ג בע"מ23010
25.97,8329,58024.59,35111,023עובדי דירוג

30.09,39211,57229.110,47213,029חב' בתי אבות בר"ג בע"מ סיכום

23028
החב' הכלכלית לפיתוח רמת נגב 

בע"מ
2.025,67231,6822.024,38730,136בעלי תפקיד
19.49,79311,6926.511,56914,236עובדי דירוג

21.411,28013,5648.514,59217,986החב' הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ סיכום

2.021,35526,6572.021,94927,528בעלי תפקידהחברה הכלכלית כפר יונה23036
6.97,4258,8644.97,9819,679עובדי דירוג

8.910,54512,8496.912,02414,845החברה הכלכלית כפר יונה סיכום

23044
החברה לטיפול והשבת מי ביוב 

באזור נחל חדרה בע"מ
2.026,53528,3172.028,43234,642בעלי תפקיד
17.88,65610,13113.216,34919,768עובדי דירוג

19.810,46611,97215.217,93721,722החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ סיכום

3.825,62034,4254.229,15438,639בעלי תפקידהחברה הכלכלית לבני ברק בע"מ23060
67.210,99913,57187.710,66913,028עובדי דירוג

71.011,78914,69891.911,52014,207החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ סיכום

23078
החברה הכלכלית למגדל-העמק 

בע"מ
1.019,00723,7691.019,20224,031בעלי תפקיד
2.712,86814,9443.212,50414,370עובדי דירוג

3.714,51817,3164.214,08816,654החברה הכלכלית למגדל-העמק בע"מ סיכום

23086
החברה הכלכלית לפיתוח מעלה 

אדומים בע"מ
4.426,78034,1374.024,92831,048בעלי תפקיד
17.67,3518,14216.37,8348,673עובדי דירוג

22.011,25313,36320.311,21113,093החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ סיכום

23119
החברה הכלכלית לפיתוח חבל 

מודיעין בע"מ

3.722,48427,7725.321,56626,324בעלי תפקיד
1.013,44216,0411.013,31216,484בעלי שכר גבוה

1.07,2818,9002.05,5256,877עובדי דירוג
5.718,22122,3928.316,67720,417החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ סיכום

23135
החברה הכלכלית לפיתוח מעלות 

תרשיחא )1989(
1.524,40234,6610.830,56342,964בעלי תפקיד
7.99,48711,3356.511,07313,866עובדי דירוג

9.411,87015,0617.313,27617,157החברה הכלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא )1989( סיכום



139

ים
תונ

ת נ
או

בל
ט

סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

23151
החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג 

בע"מ
2.528,84537,3351.928,28836,999בעלי תפקיד
3.78,97211,3063.99,41111,623עובדי דירוג

6.217,05021,8875.815,59619,937החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ סיכום

3.025,71231,9343.026,14032,502בעלי תפקידיובלים בשומרון 2003 בע"מ23200
9.012,06514,4939.011,93414,353עובדי דירוג

12.015,47718,85312.015,48518,890יובלים בשומרון 2003 בע"מ סיכום

3.027,44934,2263.027,20934,141בעלי תפקידהתנור-תאגיד מים וביוב בע"מ23218
11.013,17915,92211.012,91915,680עובדי דירוג

14.016,23719,84514.015,98119,636התנור-תאגיד מים וביוב בע"מ סיכום

4.123,59029,6075.024,54930,869בעלי תפקידמי מודיעין בע"מ23226
32.06,4257,77325.07,7369,482עובדי דירוג

36.18,36710,24330.010,53813,047מי מודיעין בע"מ סיכום

6.025,74532,0956.026,35832,956בעלי תפקידמי נתניה 2003 בע"מ23234
33.47,8699,51034.18,73310,713עובדי דירוג

39.410,58912,94640.111,37314,045מי נתניה 2003 בע"מ סיכום

23242
מיתב, תאגיד אזורי למים וביוב 

בע"מ
4.032,14340,1474.033,40241,812בעלי תפקיד
62.513,80916,95561.313,74416,808עובדי דירוג

66.514,91218,35165.314,95018,341מיתב, תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ סיכום

23250
מי נע, חברת המים והביוב של 

נצרת עילית בע"מ

4.622,85824,3382.631,18538,699בעלי תפקיד
3.011,04511,642בעלי שכר גבוה

17.56,3516,62823.49,77312,025עובדי דירוג
25.19,93710,47326.011,91414,692מי נע, חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ סיכום

23268
עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת 

בע"מ
4.026,86133,1594.026,92833,384בעלי תפקיד
18.69,14710,89818.610,26712,014עובדי דירוג

22.612,27814,83322.613,21615,796עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע"מ סיכום

2.015,55919,7912.020,38427,662בעלי תפקידצחר23276
1.09,35816,080עובדי דירוג

2.015,55919,7913.016,70923,801צחר סיכום

23284
החברה העירונית לתרבות הפנאי 

באשדוד

8.227,14337,2638.027,14736,243בעלי תפקיד
13.124,48232,48412.125,92534,092בעלי שכר גבוה

763.78,43010,844956.78,81511,359עובדי דירוג
785.08,89211,479976.89,17711,844החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד סיכום
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היכלי הספורט ת"א-יפו בע"מ23292
4.031,58237,5824.531,68037,768בעלי תפקיד

4.022,51626,7894.022,86826,359בעלי שכר גבוה
24.011,79714,05824.012,73915,218עובדי דירוג

32.015,61018,59032.516,60919,711היכלי הספורט ת"א-יפו בע"מ סיכום

23309
פלג הגליל החברה האיזורית למים 

וביוב בע"מ
10.020,87523,2298.023,31328,845בעלי תפקיד
30.08,87610,10433.08,6239,463עובדי דירוג
40.011,87613,38541.011,48913,245פלג הגליל החברה האיזורית למים וביוב בע"מ סיכום

7.015,71619,3926.817,99622,161בעלי תפקידאל עין בע"מ23317
23.88,4339,96430.98,76310,315עובדי דירוג

30.810,09112,11137.710,43512,460אל עין בע"מ סיכום

3.723,99226,7823.723,05128,025בעלי תפקידעין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ23325
9.87,7668,5419.98,5179,926עובדי דירוג

13.512,23013,55913.612,44714,821עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ סיכום

2.127,59134,4982.225,26635,010בעלי תפקידמי עכו בע"מ23333
11.39,23511,48412.49,17911,127עובדי דירוג

13.412,08615,05814.611,57214,679מי עכו בע"מ סיכום

3.030,22537,8863.030,29038,133בעלי תפקידסובב שפרעם בע"מ23341
26.09,82812,08824.99,84212,114עובדי דירוג

29.011,94214,76127.912,03914,910סובב שפרעם בע"מ סיכום

6.824,85330,3806.824,82830,588בעלי תפקידמי גליל בע"מ23359
15.110,16912,08718.59,10011,093עובדי דירוג

21.814,71617,75125.313,30016,298מי גליל בע"מ סיכום

9.217,02821,3008.917,12421,429בעלי תפקידמעיינות זיו בע"מ23367
9.217,02821,3008.917,12421,429מעיינות זיו בע"מ סיכום

4.028,12735,2975.027,28534,205בעלי תפקידכפרי גליל תחתון בע"מ23375
19.48,87310,76518.58,44310,247עובדי דירוג

23.412,16014,95323.512,44515,336כפרי גליל תחתון בע"מ סיכום

2.025,46131,7551.319,08328,183בעלי תפקידהרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ23383
22.19,64711,89220.910,18212,698עובדי דירוג

24.110,96213,54322.210,68413,571הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ סיכום

4.023,68229,7914.024,49630,594בעלי תפקידמי רקת טבריה בע"מ23391
11.88,3029,93714.18,66010,360עובדי דירוג

15.812,18814,95418.112,15214,822מי רקת טבריה בע"מ סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

8.014,80818,2007.617,77421,991בעלי תפקידמעיינות החוף בע"מ23408
2.07,3028,803עובדי דירוג

8.014,80818,2009.615,58919,239מעיינות החוף בע"מ סיכום

2.030,85838,4612.030,55038,119בעלי תפקידפלגי מוצקין בע"מ23416
7.89,88111,7626.610,56612,846עובדי דירוג

9.814,16617,2178.615,21318,724פלגי מוצקין בע"מ סיכום

23424
ימים-תאגיד המים של קרית ים 

בע"מ
1.06,7758,3731.07,9019,822בעלי תפקיד
4.010,59312,3084.110,41512,297עובדי דירוג

5.09,82911,5215.19,92011,810ימים-תאגיד המים של קרית ים בע"מ סיכום

3.030,94338,8893.031,77939,924בעלי תפקידמעיינות אתא בע"מ23432
10.311,97214,50610.512,02614,556עובדי דירוג

13.316,25120,00613.516,41520,194מעיינות אתא בע"מ סיכום

מעיינות העמקים בע"מ23440
2.028,54335,8562.028,63336,033בעלי תפקיד

1.018,97723,730בעלי שכר גבוה
15.110,90213,43716.06,5648,080עובדי דירוג

17.112,97216,06719.09,54011,846מעיינות העמקים בע"מ סיכום

3.036,04745,5042.835,21544,700בעלי תפקידמי כרמל בע"מ23458
83.012,57315,17728.012,13214,704עובדי דירוג

86.013,39216,23530.814,25117,458מי כרמל בע"מ סיכום

8.017,93522,4238.819,12523,838בעלי תפקידמי עירון בע"מ23466
2.97,1378,5362.47,3728,826עובדי דירוג

10.915,04018,70011.316,59720,609מי עירון בע"מ סיכום

4.022,05627,5314.023,52129,441בעלי תפקידמי חדרה בע"מ23474
16.814,21116,74617.013,84416,449עובדי דירוג

20.815,72418,82521.015,68818,923מי חדרה בע"מ סיכום

2.625,88333,1575.215,74320,787בעלי תפקידמעיינות השרון בע"מ23482
1.454,90066,3534.310,49612,617עובדי דירוג

4.036,30945,0859.513,37117,094מעיינות השרון בע"מ סיכום

3.122,34730,5922.727,46134,767בעלי תפקידמי רעננה בע"מ23490
28.09,93612,46326.411,64814,060עובדי דירוג

31.111,16814,26329.013,09815,959מי רעננה בע"מ סיכום
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ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

4.027,45834,3694.027,23834,289בעלי תפקידמי הרצליה בע"מ23507
18.010,66912,70519.09,74911,798עובדי דירוג

22.013,72216,64423.012,79015,710מי הרצליה בע"מ סיכום

2.030,23636,9962.029,95736,769בעלי תפקידשרונים תשתיות מים וביוב בע"מ23515
19.910,29912,59319.311,40413,961עובדי דירוג

21.912,12214,82421.313,15016,107שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ סיכום

23523
מי ברק תאגיד המים והביוב של בני 

ברק בע"מ
6.923,73529,8156.823,76930,139בעלי תפקיד
10.97,2768,61911.97,2778,919עובדי דירוג
17.813,67116,85418.713,24516,598מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ סיכום

1.424,27830,5522.227,08635,295בעלי תפקידעין אפק בע"מ23531
6.110,98813,0638.611,14313,160עובדי דירוג

7.513,44016,29010.814,43817,734עין אפק בע"מ סיכום

23549
מי גבעתיים-מפעלי מים וביוב 

בע"מ
2.827,82034,9302.827,63934,912בעלי תפקיד
8.412,02314,7418.211,84614,466עובדי דירוג

11.215,96819,78411.015,86219,666מי גבעתיים-מפעלי מים וביוב בע"מ סיכום

17.622,99528,50218.923,58229,689בעלי תפקידמי אביבים 2010 בע"מ23557
71.39,78611,95485.59,57811,767עובדי דירוג

88.912,40215,231104.412,10815,006מי אביבים 2010 בע"מ סיכום

7.918,47523,2477.419,46824,615בעלי תפקידמי אונו בע"מ23565
9.07,7529,1179.79,36511,519עובדי דירוג

16.912,79215,76017.113,74217,193מי אונו בע"מ סיכום

מעיינות המשולש בע"מ23573
2.026,01730,2862.325,46130,002בעלי תפקיד

1.015,45216,3331.014,53115,107בעלי שכר גבוה
8.07,7559,2159.07,2268,504עובדי דירוג

11.011,77513,69312.311,26813,106מעיינות המשולש בע"מ סיכום

4.920,87626,1885.022,33227,914בעלי תפקידמי ציונה בע"מ23581
19.86,4947,91320.46,6197,925עובדי דירוג

24.79,35611,55025.49,71211,859מי ציונה בע"מ סיכום

3.025,23831,7062.727,11434,061בעלי תפקידמי לוד בע"מ23599
21.09,47911,48223.09,15811,258עובדי דירוג

24.011,44914,01025.711,02613,630מי לוד בע"מ סיכום
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ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

7.524,45531,2835.324,07430,310בעלי תפקידת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ23606
11.08,55210,4868.010,61713,682עובדי דירוג

18.514,99918,91713.315,99820,331ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ סיכום

5.525,00131,8435.026,22732,499בעלי תפקידמי בית שמש בע"מ23614
25.69,28211,12630.09,85011,762עובדי דירוג

31.112,06514,79535.012,19114,725מי בית שמש בע"מ סיכום

2.727,30634,2092.526,91634,081בעלי תפקידמי בת ים23622
11.39,95212,11911.39,68111,757עובדי דירוג

13.913,28116,35613.812,85515,869מי בת ים סיכום

23630
מי שקמה תאגיד המים והביוב 

בע"מ

4.028,45935,7772.725,77633,417בעלי תפקיד
1.039,40749,716בעלי שכר גבוה

24.011,57114,15925.012,47815,290עובדי דירוג
28.013,98417,24728.714,66718,195מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ סיכום

4.318,69223,2524.721,38726,478בעלי תפקידמי יבנה בע"מ23648
4.06,7818,3685.06,3687,847עובדי דירוג

8.312,97216,1059.713,61816,840מי יבנה בע"מ סיכום

5.023,57126,5915.023,60026,579בעלי תפקידמי אשקלון23664
25.07,7129,15229.07,8029,241עובדי דירוג

30.010,35612,05834.010,12511,791מי אשקלון סיכום

3.227,63235,8635.026,05332,527בעלי תפקידיובלים אשדוד בע"מ23672
44.08,97210,90535.010,67512,993עובדי דירוג

47.210,22612,58240.012,59715,435יובלים אשדוד בע"מ סיכום

מי קרית גת בע"מ23680
5.023,39230,0333.025,53230,264בעלי תפקיד

5.018,60121,720בעלי שכר גבוה
10.012,69914,29010.011,05713,042עובדי דירוג

15.016,26319,53818.015,56518,323מי קרית גת בע"מ סיכום

23698
מי שבע תאגיד אזורי למים והביוב 

בע"מ
4.429,43736,9147.625,16232,362בעלי תפקיד
47.511,18713,49149.310,84613,184עובדי דירוג

51.912,73515,47656.912,75315,738מי שבע תאגיד אזורי למים והביוב בע"מ סיכום

3.029,96237,5863.029,77237,106בעלי תפקידמעיינות הדרום בע"מ23705
8.413,08416,0308.912,88915,847עובדי דירוג

11.417,51821,69311.917,16321,229מעיינות הדרום בע"מ סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

9.412,99616,0279.213,59916,811בעלי תפקידמי רהט בע"מ23713
9.412,99616,0279.213,59916,811מי רהט בע"מ סיכום

2.526,93034,3503.027,52634,902בעלי תפקידתאגיד מי רמת גן בע"מ23714
21.07,4498,92723.29,62711,592עובדי דירוג

23.59,52111,63226.211,67914,265תאגיד מי רמת גן בע"מ סיכום

1.019,17923,6052.815,03018,246בעלי תפקידמי תקוה23716
2.012,42314,600עובדי דירוג

3.014,67517,6022.815,03018,246מי תקוה סיכום

5.236,12445,6445.034,84944,139בעלי תפקידאחוזות החוף בע"מ23718
59.911,98914,90359.313,37716,820עובדי דירוג

65.113,91317,35364.315,04818,946אחוזות החוף בע"מ סיכום

23720
האגודה למפעלי תרבות ונוער - 

סינמטק תל אביב
17.414,67328,94512.917,95923,664בעלי תפקיד
54.55,48110,86637.19,63312,199עובדי דירוג

71.97,71115,25150.011,77515,147האגודה למפעלי תרבות ונוער - סינמטק תל אביב סיכום

5.817,24421,4215.819,37224,170בעלי תפקידהחברה הכלכלית לעכו בע"מ23722
24.18,73410,28316.38,84911,234עובדי דירוג

29.910,39612,45822.111,58814,601החברה הכלכלית לעכו בע"מ סיכום

23724
החברה הכלכלית לפיתוח עמק 

יזרעאל בע"מ
1.037,26146,9901.433,56841,891בעלי תפקיד
1.011,80914,4631.011,60014,118עובדי דירוג
2.024,53530,7272.424,49130,415החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל בע"מ סיכום

23726
החברה הכלכלית לפיתוח רמת 

השרון בע"מ
0.615,13819,3441.016,20719,737בעלי תפקיד
2.09,83111,7252.08,2809,924עובדי דירוג
2.611,05613,4833.010,92213,195החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון בע"מ סיכום

2.216,95621,0283.917,46621,713בעלי תפקידהחברה הכלכלית לפיתוח שדרות23728
1.910,07911,2094.88,60310,395עובדי דירוג

4.113,72016,4078.712,55515,441החברה הכלכלית לפיתוח שדרות סיכום

1.018,69223,8810.917,91924,179בעלי תפקידהחברה הכלכלית קדומים בע"מ23730
35.86,7178,50436.16,9428,854עובדי דירוג

36.87,0428,92237.07,2159,234החברה הכלכלית קדומים בע"מ סיכום

1.428,49237,7582.520,24320,243בעלי תפקידהחברה הכלכלית בית שמש23732
1.411,04813,4403.65,7067,215עובדי דירוג

2.819,77025,5996.111,66412,554החברה הכלכלית בית שמש סיכום
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ברוטו ממוצע מספר משרות 
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

23734

החברה העירונית 
לתרבות,נוער,ספורט,ונופש 

באשקלון בע"

3.516,99222,0563.717,19322,781בעלי תפקיד

215.26,9709,014237.37,1319,216עובדי דירוג

218.77,1309,223241.07,2859,423החברה העירונית לתרבות,נוער,ספורט,ונופש באשקלון בע" סיכום

23738
החברה לחקלאות בגליל העליון 

)ח.ח.ג.ע. 1988(
1.023,41729,0129.517,71921,752בעלי תפקיד
16.912,77415,3848.910,05011,951עובדי דירוג

17.913,36816,14418.314,01417,017החברה לחקלאות בגליל העליון )ח.ח.ג.ע. 1988( סיכום

7.514,69719,6058.215,83820,938בעלי תפקידהחברה לפיתוח גני-תקווה בע"מ23740
92.04,8235,91054.48,45010,186עובדי דירוג

99.55,5636,93662.59,41711,593החברה לפיתוח גני-תקווה בע"מ סיכום

6.024,69830,7836.025,95832,234בעלי תפקידהחברה לפיתוח הרצליה בע"מ23742
11.39,45111,12412.110,03913,746עובדי דירוג

17.314,73317,93418.115,31319,871החברה לפיתוח הרצליה בע"מ סיכום

1.013,59116,5070.714,67523,642בעלי תפקידהחברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ23744
1.57,5819,5211.35,5166,756עובדי דירוג

2.59,98512,3151.98,77312,762החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ סיכום

23746
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

יפו בע"מ

7.032,21840,4646.232,12840,931בעלי תפקיד
1.423,25930,6450.619,88327,460בעלי שכר גבוה

16.110,62913,28416.011,03414,358עובדי דירוג
24.517,53422,06222.816,97921,897הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ סיכום

1.019,27325,5541.018,90124,753בעלי תפקידחברה הכלכלית נחל שורק23748
76.37,3559,45896.36,9508,989עובדי דירוג

77.37,5099,66797.37,0739,151חברה הכלכלית נחל שורק סיכום

4.013,56616,6586.012,40715,141בעלי תפקידחברת ידידי בית גבריאל בע"מ23750
8.46,6527,7006.76,1187,053עובדי דירוג

12.48,88310,59012.79,09410,881חברת ידידי בית גבריאל בע"מ סיכום

23752
חברת מוסדות חינוך ותרבות ביהוד 

מיסודה של הסכונות ה
10.818,50824,73010.523,70531,680בעלי תפקיד
186.311,19515,050185.312,48216,678עובדי דירוג

197.011,59415,579195.713,08217,480חברת מוסדות חינוך ותרבות ביהוד מיסודה של הסכונות ה סיכום

יובל חינוך בע"מ23754
5.029,90038,3136.324,55032,680בעלי תפקיד

11.222,54929,91610.422,82630,331בעלי שכר גבוה
716.49,27311,628777.59,30911,689עובדי דירוג

732.69,61612,090794.29,60712,099יובל חינוך בע"מ סיכום
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ברוטו ממוצע מספר משרות 
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

23756
יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה 

בע"מ )חיפה(

19.723,66431,27519.123,27430,646בעלי תפקיד
1.022,56728,9551.021,42227,961בעלי שכר גבוה

29.011,89515,47833.09,38012,329עובדי דירוג
49.716,77122,00553.114,59919,205יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ )חיפה( סיכום

23758
כיוונים - החברה לתרבות הפנאי 

באר-שבע בע"מ
29.718,72425,09232.918,04523,983בעלי תפקיד
497.28,00710,112544.08,58910,835עובדי דירוג

526.98,61110,956576.99,12911,585כיוונים - החברה לתרבות הפנאי באר-שבע בע"מ סיכום

למען הספורט בנתניה בע"מ23760
3.015,92020,0521.031,19139,646בעלי תפקיד

1.030,70238,776בעלי שכר גבוה
3.015,98720,165עובדי דירוג

4.019,61624,7334.019,78825,035למען הספורט בנתניה בע"מ סיכום

3.719,04223,8334.319,52224,807בעלי תפקידפארק לאומי רמת גן23762
32.09,62511,56726.09,02310,408עובדי דירוג

35.710,59412,82930.410,52112,462פארק לאומי רמת גן סיכום

1.030,11539,8274.021,07427,436בעלי תפקידקולחי גליל עליון בע"מ23764
13.112,82016,3289.912,12815,755עובדי דירוג

14.114,04617,99413.914,70619,121קולחי גליל עליון בע"מ סיכום

2.024,74332,8511.523,46431,265בעלי תפקידתאגיד לחינוך שהם בע"מ23768
142.77,66310,008134.27,83710,419עובדי דירוג

144.67,89610,319135.88,01210,653תאגיד לחינוך שהם בע"מ סיכום

23770
החברה הכלכלית קרית ארבע 

חברון בע"מ
2.017,05421,3042.017,38421,673בעלי תפקיד
4.56,8988,4995.37,3408,940עובדי דירוג
6.510,02312,4397.310,11112,453החברה הכלכלית קרית ארבע חברון בע"מ סיכום

23772
שח"ק פארק תעשיות צפון 

השומרון בע"מ
2.517,83622,1153.014,93218,567בעלי תפקיד
1.55,7756,4471.56,1027,225עובדי דירוג

4.013,31316,2394.511,97614,770שח"ק פארק תעשיות צפון השומרון בע"מ סיכום

23774
א.ב. מנהלת אזורי תעסוקה אור 

עקיבא בע"מ
0.811,31814,442בעלי תפקיד
2.07,9479,805עובדי דירוג
2.98,92811,154א.ב. מנהלת אזורי תעסוקה אור עקיבא בע"מ סיכום

23776
החברה העירונית אריאל- לתרבות, 

חברה, חינוך, רווחה,

11.820,83427,62912.318,32523,614בעלי תפקיד
2.621,51927,779בעלי שכר גבוה

680.87,7879,969707.78,17910,612עובדי דירוג
692.68,01010,271722.68,40010,895החברה העירונית אריאל- לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, סיכום
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ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

0.629,84738,3710.630,12538,782בעלי תפקידפארק תעשיות ספירים בע"מ23780
2.09,35911,9682.09,30411,912עובדי דירוג

2.614,26718,2932.614,29118,349פארק תעשיות ספירים בע"מ סיכום

1.08,80510,9581.09,72212,050בעלי תפקידתאגיד מים- פלגי השרון23782
11.011,52214,21711.511,27113,904עובדי דירוג

12.011,29513,94512.511,14713,756תאגיד מים- פלגי השרון סיכום

1.018,96124,3391.020,19726,099בעלי תפקידתאגיד מים- נווה מדבר23784
19.87,2488,78417.09,18011,197עובדי דירוג

20.87,8129,53318.09,79212,025תאגיד מים- נווה מדבר סיכום

23786
היי-סנטר-מרכז ליזמות עסקית 

טכנולוגית בחיפה בע"מ )ח
3.520,89326,4512.725,73932,228בעלי תפקיד
1.28,23710,8031.99,03111,205עובדי דירוג

4.717,72222,5304.618,70823,381היי-סנטר-מרכז ליזמות עסקית טכנולוגית בחיפה בע"מ )ח סיכום

1.035,49647,4261.033,74145,708בעלי תפקידחברה כלכלית גולן23788
42.08,57910,36456.06,8198,551עובדי דירוג

43.09,20511,22657.07,2919,203חברה כלכלית גולן סיכום

23790
אופקים חדשים-החברה הכלכלית 

לפיתוח אופקים בע"מ
4.019,00925,3132.325,69633,934בעלי תפקיד
19.85,6157,45127.46,7308,777עובדי דירוג

23.87,87010,45829.78,22010,753אופקים חדשים-החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ סיכום

גוונים -החברה העירונית23792
18.910,89314,10212.412,72116,536בעלי תפקיד

1.023,85330,0161.625,51232,197בעלי שכר גבוה
31.727,24545,56661.07,5279,244עובדי דירוג

51.721,18733,73675.08,77010,940גוונים -החברה העירונית סיכום

5.07,9099,4103.09,41910,830בעלי תפקידהחברה הכלכלית אורנית בע"מ23794
2.05,9136,976עובדי דירוג

5.07,9099,4105.08,0149,286החברה הכלכלית אורנית בע"מ סיכום

23796
החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

)1996( בע"מ
0.929,08336,1721.329,15136,125בעלי תפקיד
1.150,67468,9851.714,81219,891עובדי דירוג
2.040,79253,9663.020,82726,701החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )1996( בע"מ סיכום

23798
החברה הכלכלית לפיתוח מועצה 

אזורית מנשה
4.018,44922,7094.018,43122,783בעלי תפקיד
2.88,64810,6422.711,27713,871עובדי דירוג

6.814,41417,7406.715,57319,224החברה הכלכלית לפיתוח מועצה אזורית מנשה סיכום
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ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

1.030,82238,3651.033,09741,431בעלי תפקידהחברה הכלכלית שהם בע"מ23802
3.010,34112,4024.012,67815,395עובדי דירוג

4.015,41118,8285.016,76220,602החברה הכלכלית שהם בע"מ סיכום

15.519,41825,24417.818,26223,725בעלי תפקידהחברה לביטחון וסדר ציבורי23804
93.77,6929,735105.77,6919,680עובדי דירוג

109.19,35311,932123.69,21611,706החברה לביטחון וסדר ציבורי סיכום

23806
החברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל 

מודיעין בע"מ
3.417,34622,6143.718,67824,696בעלי תפקיד
65.510,41613,27247.812,84915,960עובדי דירוג

68.910,76013,73651.513,26516,583החברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל מודיעין בע"מ סיכום

2.012,93615,7492.013,11115,968בעלי תפקידהחברה לפיתוח שער הנגב בע"מ23808
2.012,93615,7492.013,11115,968החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ סיכום

23812
חברה כלכלית לפיתוח עפולה 

בע"מ
1.027,98634,8851.828,33035,494בעלי תפקיד
40.07,7668,91233.68,91910,546עובדי דירוג

41.08,2599,54635.59,92111,834חברה כלכלית לפיתוח עפולה בע"מ סיכום

1.823,15030,9111.035,81346,226בעלי תפקידמנהלת פארק תעשיות גליל תחתון23814
1.823,15030,9111.035,81346,226מנהלת פארק תעשיות גליל תחתון סיכום

2.018,27621,7092.016,82119,511בעלי תפקידהחברה לפיתוח זבולון בע"מ23817
2.018,27621,7092.016,82119,511החברה לפיתוח זבולון בע"מ סיכום

1.016,46830,6681.016,79320,983בעלי תפקידהחברה הכלכלית חורה23822
81.05,58811,176158.05,75910,573עובדי דירוג

82.05,72111,414159.05,82910,639החברה הכלכלית חורה סיכום

23827
חברה עירונית לתרבות, לנוער 

ולחוגים )חמש( בע"מ
7.414,45518,6029.212,49616,435בעלי תפקיד
100.87,1847,5444.7157,209247,913עובדי דירוג

108.27,6828,30213.961,08194,149חברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגים )חמש( בע"מ סיכום

23830
בית ספר תיכון עירוני כל ישראל 

חברים אליאנס ת"א-יפו

13.015,72020,9855.018,62825,041בעלי תפקיד
13.119,79226,882בעלי שכר גבוה

76.712,89517,60162.412,91417,693עובדי דירוג
89.713,30418,09180.514,38819,645בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים אליאנס ת"א-יפו סיכום

23833
החברה העירונית רחובות 

לתרבות,ספורט ונופש
7.822,80330,090בעלי תפקיד
329.39,15711,459עובדי דירוג

337.19,47011,887החברה העירונית רחובות לתרבות,ספורט ונופש סיכום
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ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
10,315.29,87012,46811,242.810,08512,743ממוצע משוקלל חברות ערוניות
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סוג דיווחגוףקוד גוף

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

איגודן לתשתיות איכות הסביבה30015
14.033,59843,97314.034,55745,238בעלי תפקיד

1.041,10950,4241.047,55858,334בעלי שכר גבוה
38.216,90321,62340.017,70522,671עובדי דירוג

53.221,74928,04255.022,53929,065איגודן לתשתיות איכות הסביבה סיכום

1.832,59941,1421.833,00941,693בעלי תפקידאיגוד ערים אזור דן - תברואה30031
16.813,76018,13920.013,20517,254עובדי דירוג

18.615,58820,37121.814,84019,272איגוד ערים אזור דן - תברואה סיכום

1.818,47921,8881.119,65222,988בעלי תפקידאיגוד ערים אזור איילון - ביוב30049
2.58,78310,5112.68,76310,859עובדי דירוג

4.312,90015,3423.611,99414,457איגוד ערים אזור איילון - ביוב סיכום

30057
איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום 

יהודה
0.333,12163,5641.010,82513,923בעלי תפקיד
6.311,09514,4345.410,70813,878עובדי דירוג

6.611,93316,3036.410,72613,885איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה סיכום

0.78,0959,3500.68,0878,945בעלי תפקידאיגוד ערים אזור השרון לתברואה30073
0.510,58312,8090.510,57612,797עובדי דירוג

1.29,17610,8541.19,19810,664איגוד ערים אזור השרון לתברואה סיכום

30122
איגוד ערים איכות הסביבה-

המשולש הדרומי
4.414,01118,5095.013,35417,571בעלי תפקיד
1.67,9649,9831.88,79610,872עובדי דירוג
6.012,42516,2726.812,13315,776איגוד ערים איכות הסביבה-המשולש הדרומי סיכום

0.521,95021,9500.19,6139,613בעלי תפקידאיגוד ערים חינוך על יסודי -גדרה30148
6.58,6008,6006.59,0609,060עובדי דירוג

7.09,5549,5546.69,0689,068איגוד ערים חינוך על יסודי -גדרה סיכום

30156
איגוד ערים אזור השומרון - 

מטבחיים

1.043,52852,3021.044,20544,205בעלי תפקיד
3.024,29730,667בעלי שכר גבוה

7.67,7349,4159.914,62515,619עובדי דירוג
11.615,12218,63210.917,34918,251איגוד ערים אזור השומרון - מטבחיים סיכום

30164
איגוד ערים לשירותים וטרינריים 

- גוש דן

1.051,59762,5511.057,41669,340בעלי תפקיד
6.028,90936,5455.030,66338,446בעלי שכר גבוה

8.413,40916,74811.015,20719,224עובדי דירוג
15.421,95027,46317.022,24427,836איגוד ערים לשירותים וטרינריים - גוש דן סיכום
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

30180
איגוד ערים פסולת מוצקה-גליל 

מזרחי,גולן
1.016,47717,5711.016,80717,924בעלי תפקיד
2.014,88715,6612.014,85315,647עובדי דירוג
3.015,41716,2983.015,50416,406איגוד ערים פסולת מוצקה-גליל מזרחי,גולן סיכום

30239
איגוד ערים נפת אשקלון - איכות 

הסביבה

2.221,32829,7273.818,01723,836בעלי תפקיד
1.017,70022,644בעלי שכר גבוה

4.713,86617,7125.015,66219,991עובדי דירוג
6.916,28821,6139.816,78821,761איגוד ערים נפת אשקלון - איכות הסביבה סיכום

30247
איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון- 

כרמל
1.037,01343,6531.038,17551,308בעלי תפקיד
16.411,45414,64517.211,57114,979עובדי דירוג

17.412,92316,31218.213,03616,980איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון- כרמל סיכום

30255
איגוד ערים לאיכות הסביבה - גליל 

מערבי

3.818,36724,2816.715,81120,906בעלי תפקיד
2.012,68016,607בעלי שכר גבוה

4.210,05213,1713.48,95711,698עובדי דירוג
10.013,73018,07010.113,52617,837איגוד ערים לאיכות הסביבה - גליל מערבי סיכום

30263
איגוד ערים לאיכות הסביבה 

אשדוד חבל יבנה

3.028,15036,8224.023,55330,830בעלי תפקיד
1.021,34827,9491.022,90430,136בעלי שכר גבוה

9.311,36714,9287.512,63316,765עובדי דירוג
13.315,89020,82812.516,96622,358איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה סיכום

30289
איגוד ערים לאיכות הסביבה 

שומרון
2.032,99744,0143.029,08938,878בעלי תפקיד
5.111,92915,6174.310,65613,966עובדי דירוג

7.117,86423,6167.318,27324,261איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון סיכום

30304
איגוד ערים לאיכות הסביבה -אגן 

בית נטופה
1.329,97539,3261.330,54640,486בעלי תפקיד
5.89,09011,7005.310,35313,325עובדי דירוג
7.113,02116,8996.614,44218,825איגוד ערים לאיכות הסביבה -אגן בית נטופה סיכום

2.028,61728,6171.539,81851,453בעלי תפקידועדה מקומית לתכנון ובניה - קסם30338
6.311,78711,7879.311,37414,621עובדי דירוג

8.315,82815,82810.915,34819,768ועדה מקומית לתכנון ובניה - קסם סיכום

30346
ועדה מקומית לתכנון ובניה - הגליל 

המרכזי

9.315,63920,2940.536,53048,663בעלי תפקיד
2.023,16830,1556.821,06827,418בעלי שכר גבוה

3.29,37711,7257.510,36313,523עובדי דירוג
14.515,29519,76314.816,13721,058ועדה מקומית לתכנון ובניה - הגליל המרכזי סיכום
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30354
ועדה מקומית לתכנון ובניה - הגליל 

המזרחי

2.033,87081,4821.838,91851,736בעלי תפקיד
5.023,10630,08210.722,17928,837בעלי שכר גבוה

11.214,54918,8588.312,42016,241עובדי דירוג
18.219,02328,82320.719,69225,736ועדה מקומית לתכנון ובניה - הגליל המזרחי סיכום

30370
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

השומרון

3.538,06250,8684.835,64447,615בעלי תפקיד
1.017,84923,424בעלי שכר גבוה

18.411,81915,38719.112,77716,534עובדי דירוג
21.916,01321,05724.817,36122,765ועדה מקומית לתכנון ובניה - השומרון סיכום

30388
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

מצפה אפק

3.338,70751,0212.637,99950,385בעלי תפקיד
1.019,51226,501בעלי שכר גבוה

18.911,90515,41617.312,74216,360עובדי דירוג
22.215,84620,65220.816,16421,019ועדה מקומית לתכנון ובניה - מצפה אפק סיכום

30396
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

זמורה
2.827,75036,9951.933,63247,306בעלי תפקיד
13.110,56813,90912.912,05215,681עובדי דירוג

15.813,55317,91914.914,84019,767ועדה מקומית לתכנון ובניה - זמורה סיכום

30403
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

יזרעאלים
5.922,90929,8375.823,54633,074בעלי תפקיד
5.010,67815,7766.712,45016,082עובדי דירוג

10.917,29223,38012.517,62024,000ועדה מקומית לתכנון ובניה - יזרעאלים סיכום

30429
ועדה מקומית לתכנון ובניה - מבוא 

העמקים

2.931,56241,6973.033,63844,356בעלי תפקיד
1.022,86328,7682.020,99826,943בעלי שכר גבוה

21.912,26415,74222.013,55617,464עובדי דירוג
25.814,82919,14427.016,30721,111ועדה מקומית לתכנון ובניה - מבוא העמקים סיכום

30445
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

מעלה הגליל
2.521,10927,6252.526,93935,068בעלי תפקיד
8.314,45118,4328.615,05519,231עובדי דירוג

10.815,99920,57011.117,73622,804ועדה מקומית לתכנון ובניה - מעלה הגליל סיכום

30453
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

מעלה חרמון
3.630,71539,5032.536,23645,705בעלי תפקיד
9.112,18815,3349.112,46515,966עובדי דירוג

12.717,48822,24811.617,59722,386ועדה מקומית לתכנון ובניה - מעלה חרמון סיכום

30461
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

מעלה נפתלי

8.915,55220,2368.316,67022,184בעלי תפקיד
1.018,18822,0551.017,50121,864בעלי שכר גבוה

2.07,4479,5913.010,18813,408עובדי דירוג
11.914,40918,59712.215,17020,035ועדה מקומית לתכנון ובניה - מעלה נפתלי סיכום
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30479
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

אלונים
1.014,09617,8841.016,34420,802בעלי תפקיד
13.411,47714,15113.912,51515,856עובדי דירוג

14.411,65914,41114.912,77216,188ועדה מקומית לתכנון ובניה - אלונים סיכום

ועדה מקומית לתכנון ובניה - עירון30487
7.227,65236,7655.430,39539,897בעלי תפקיד

6.019,45924,0866.022,64528,005בעלי שכר גבוה
10.610,11712,91411.510,73613,787עובדי דירוג

23.817,76722,93322.918,49923,679ועדה מקומית לתכנון ובניה - עירון סיכום

1.036,62148,5351.037,61050,213בעלי תפקידאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה30495
3.910,40113,1324.210,93414,241עובדי דירוג

4.915,77420,3875.216,06421,159איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה סיכום

30502
ועדה מקומית לתכנון ובניה 

-הקריות

3.030,91639,6264.029,13937,257בעלי תפקיד
1.017,78023,0581.020,62727,262בעלי שכר גבוה

15.310,72413,77416.111,20214,763עובדי דירוג
19.314,22818,27421.115,05619,629ועדה מקומית לתכנון ובניה -הקריות סיכום

30510
ועדה מקומית לתכנון ובניה - רכס 

הכרמל

3.225,62533,4624.729,49238,720בעלי תפקיד
1.021,17526,6312.022,54628,861בעלי שכר גבוה

9.210,71413,9158.011,91215,604עובדי דירוג
13.315,04519,51714.718,95824,770ועדה מקומית לתכנון ובניה - רכס הכרמל סיכום

30528
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

שורקות
2.027,97437,0691.733,43144,276בעלי תפקיד
10.09,39812,13010.811,02014,222עובדי דירוג

12.012,49716,29012.514,07818,323ועדה מקומית לתכנון ובניה - שורקות סיכום

30544
ועדה מקומית לתכנון ובניה - 

שרונים
3.030,50240,3612.730,81641,854בעלי תפקיד
23.312,06315,44423.513,58917,414עובדי דירוג

26.214,13918,24926.215,38419,961ועדה מקומית לתכנון ובניה - שרונים סיכום

30841
ועדה מקומית לתכנון ולבניה 

-הראל
1.531,73542,5481.532,98044,144בעלי תפקיד
9.99,39812,2209.711,65315,154עובדי דירוג

11.412,33216,20411.314,57419,126ועדה מקומית לתכנון ולבניה -הראל סיכום

30859
ועדה מקומית לתכנון ובניה-

מורדות הכרמל

2.826,87635,4443.526,55934,860בעלי תפקיד
1.019,63725,318בעלי שכר גבוה

11.710,80913,91411.011,95115,435עובדי דירוג
14.513,94518,11615.515,74620,459ועדה מקומית לתכנון ובניה-מורדות הכרמל סיכום
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30867
ועדה מקומית לתכנון ולבניה- 

מזרח השרון
2.028,13336,4031.831,99340,744בעלי תפקיד
5.313,15017,0575.215,76219,992עובדי דירוג
7.317,25522,3586.919,92525,315ועדה מקומית לתכנון ולבניה- מזרח השרון סיכום

איגוד ערים לאיזור חיפה )ביוב(30883
8.016,73721,2478.017,15221,748בעלי תפקיד

1.017,91522,4921.018,28322,952בעלי שכר גבוה
17.113,29519,33116.313,34017,661עובדי דירוג

26.114,52820,04025.314,74219,164איגוד ערים לאיזור חיפה )ביוב( סיכום

30908
איגוד ערים לביוב- דרום השרון 

המזרחי
1.033,90837,2032.025,21631,328בעלי תפקיד
4.18,6789,6645.58,8319,580עובדי דירוג

5.113,61615,0537.513,20015,380איגוד ערים לביוב- דרום השרון המזרחי סיכום

30916
איגוד ערים השרון הצפוני 

)תברואה(
1.123,70231,2071.023,32630,805בעלי תפקיד
3.010,14212,9033.09,33511,867עובדי דירוג

4.113,73117,7484.012,83316,601איגוד ערים השרון הצפוני )תברואה( סיכום

30958
ועדה מקומית לתכנון ובניה -בקעת 

בית הכרם

13.314,89719,12911.317,54222,866בעלי תפקיד
1.018,55323,102בעלי שכר גבוה

0.67,2219,4331.57,0939,349עובדי דירוג
13.914,56618,71113.816,46721,398ועדה מקומית לתכנון ובניה -בקעת בית הכרם סיכום

30966
ועדה מקומית לתכנון ובניה שפלת 

הגליל
1.440,12053,5221.439,48252,820בעלי תפקיד
9.913,49717,4199.815,88420,578עובדי דירוג

11.316,79321,88811.218,83724,612ועדה מקומית לתכנון ובניה שפלת הגליל סיכום

30974
ועדה מקומית לתכנון ובניה לב 

הגליל
1.844,23058,6861.845,94060,755בעלי תפקיד
13.415,47019,62113.118,01623,014עובדי דירוג

15.118,80324,14814.921,30727,462ועדה מקומית לתכנון ובניה לב הגליל סיכום

30982
ועדה מקומית לתכנון ובניה אצבע 

הגליל

1.530,77640,6131.530,94943,566בעלי תפקיד
1.017,48523,0413.018,21724,529בעלי שכר גבוה

5.512,16516,2864.411,88716,102עובדי דירוג
8.016,32021,6918.917,22823,563ועדה מקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל סיכום

30990
ועדה מקומית לתכנון ובניה- גליל 

עליון
1.229,85337,2752.323,59730,436בעלי תפקיד
8.610,17513,1929.110,95814,459עובדי דירוג

9.712,54116,08811.413,50617,680ועדה מקומית לתכנון ובניה- גליל עליון סיכום
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איגוד ערים חיפה כוללני31007
1.035,90347,4881.036,30447,845בעלי תפקיד

1.022,92529,781בעלי שכר גבוה
11.518,91123,86711.715,37819,504עובדי דירוג

12.520,27025,75613.717,46422,333איגוד ערים חיפה כוללני סיכום

31009
ועדה מקומית לתכנון ובניה נגב 

מזרחי
1.832,67143,3642.826,11234,629בעלי תפקיד
10.09,43912,24210.010,15313,434עובדי דירוג

11.812,89916,87712.813,59518,005ועדה מקומית לתכנון ובניה נגב מזרחי סיכום

31011
ועדה מקומית לתכנון ובניה נגב 

מערבי
1.832,02042,5562.627,23135,701בעלי תפקיד
15.510,07113,33013.910,81714,138עובדי דירוג

17.312,29816,29516.413,39417,524ועדה מקומית לתכנון ובניה נגב מערבי סיכום

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
643.415,74620,407668.716,59921,431ממוצע משוקלל איגודי ערים
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

2.045,76054,2392.043,40051,079בעלי תפקידאוצר מפעלי ים בעמ40030
8.319,08822,6438.313,41116,287עובדי דירוג

10.324,25728,76610.319,22323,029אוצר מפעלי ים בעמ סיכום

איסורד בע"מ40105
9.035,23643,7289.832,74141,403בעלי תפקיד

1.032,93340,8861.034,08442,207בעלי שכר גבוה
43.513,58516,80043.012,91516,040עובדי דירוג

53.517,58221,77153.816,90621,128איסורד בע"מ סיכום

אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
4.063,32974,9924.075,14686,867בעלי תפקיד

827.842,05251,397835.541,74751,206בעלי שכר גבוה
2,594.120,52225,4042,467.920,73226,558עובדי דירוג

3,425.825,77431,7423,307.426,10632,857אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ סיכום

40155
אתרים בחוף תל-אביב-חברה 

לפיתוח אתרי תיירות בת"א

11.037,10744,84010.231,39239,239בעלי תפקיד
0.532,08338,585בעלי שכר גבוה

15.917,16820,47019.116,18319,456עובדי דירוג
26.925,34030,45829.721,65326,545אתרים בחוף תל-אביב-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א סיכום

2.026,52533,5092.623,30636,350בעלי תפקידבית ספר המרכזי למלונאות בע"מ40189
57.59,16011,02052.79,91112,442עובדי דירוג

59.59,74411,77655.310,53613,558בית ספר המרכזי למלונאות בע"מ סיכום

5.022,51730,0577.021,96629,366בעלי תפקידהאיגוד חברה להעברת טכנולוגיה40254
37.111,33815,11030.811,27714,970עובדי דירוג

42.112,66416,88337.813,25817,638האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה סיכום

40270
אשרא-החברה הישראלית לביטוח 

סיכוני סחר חוץ בעמ
6.038,00054,6716.835,44551,678בעלי תפקיד
16.714,21420,32113.813,92122,323עובדי דירוג

22.720,50129,40020.621,02632,013אשרא-החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בעמ סיכום

40288
החברה הלאומית לאספקת פחם 

בע"מ

8.038,26546,7858.038,80647,495בעלי תפקיד
1.034,20240,9251.034,10640,994בעלי שכר גבוה

19.716,10819,69419.317,26820,935עובדי דירוג
28.722,92227,99428.323,96329,167החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ סיכום
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החברה הממשלתית לתיירות40303
8.030,56040,6937.029,30439,033בעלי תפקיד

0.347,89559,388בעלי שכר גבוה
17.314,91319,35612.815,43620,124עובדי דירוג

25.319,87026,11620.220,78727,337החברה הממשלתית לתיירות סיכום

2.025,05231,3292.024,87931,139בעלי תפקידהחברה לפתוח חוף אילת בע"מ40337
0.711,90518,169עובדי דירוג

2.721,67927,9542.024,87931,139החברה לפתוח חוף אילת בע"מ סיכום

7.023,97931,3826.024,91232,549בעלי תפקידהחברה לפתוח עכו העתיקה בע"מ40379
50.48,29110,94247.08,44011,025עובדי דירוג

57.410,20613,43753.110,31213,471החברה לפתוח עכו העתיקה בע"מ סיכום

40387
החב' לשיקום ולפתוח הרובע 

היהודי בעיר העתיקה בי-ם
3.326,29033,5703.025,78732,239בעלי תפקיד
16.38,42510,53717.98,80310,794עובדי דירוג

19.611,39314,36420.911,24013,871החב' לשיקום ולפתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בי-ם סיכום

40395
החברה לשרותי איכות הסביבה 

בע"מ
8.035,09343,7728.336,10855,391בעלי תפקיד
135.812,41215,805128.713,14716,490עובדי דירוג

143.813,67417,361137.014,54318,856החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ סיכום

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ40402
11.516,17521,40411.616,56821,947בעלי תפקיד

1.626,46134,057בעלי שכר גבוה
313.010,81914,176303.011,99415,756עובדי דירוג

324.511,00814,432316.212,23616,077הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ סיכום

6.618,61030,9534.817,39923,223בעלי תפקידהמועצה הישראלית לצרכנות40410
42.17,88210,39337.27,6889,915עובדי דירוג

48.79,32613,16142.18,80311,443המועצה הישראלית לצרכנות סיכום

1.613,88817,7831.613,70017,622בעלי תפקידהמכון הישראלי ליין40428
2.26,4147,8752.47,3328,931עובדי דירוג

3.89,49911,9643.99,86012,381המכון הישראלי ליין סיכום

4.033,57542,2675.828,72036,374בעלי תפקידהמכון הגיאופיסי לישראל40436
74.414,26317,36169.914,63317,961עובדי דירוג

78.415,24818,63175.615,70419,360המכון הגיאופיסי לישראל סיכום

הרשות לחינוך והכשרה ימיים40452
3.027,99236,9463.030,02339,309בעלי תפקיד

1.025,64833,5231.024,33531,916בעלי שכר גבוה
14.411,18814,31715.612,47015,670עובדי דירוג

18.414,72319,06319.615,76420,119הרשות לחינוך והכשרה ימיים סיכום



158

ים
תונ

ת נ
או

בל
ט

סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

התעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
23.663,37576,06721.077,21389,435בעלי תפקיד

1,855.042,28351,4101,774.342,57552,136בעלי שכר גבוה
9,714.720,41725,3189,458.120,43526,021עובדי דירוג

11,593.224,00329,59611,253.424,03230,257התעשיה האוירית לישראל בע"מ סיכום

תעש מערכות בע"מ40486
12.654,64067,71512.854,27369,962בעלי תפקיד

165.740,05549,746211.739,45249,945בעלי שכר גבוה
2,334.717,44821,4142,507.117,34121,078עובדי דירוג

2,513.119,12523,5142,731.619,22823,545תעש מערכות בע"מ סיכום

חברת החשמל לישראל בע"מ40569
1,545.731,99142,2711,466.931,83842,649בעלי תפקיד

4,249.137,67848,5224,299.638,16747,992בעלי שכר גבוה
6,093.019,62525,6385,922.618,54825,181עובדי דירוג

11,887.727,68635,98011,689.127,43235,764חברת החשמל לישראל בע"מ סיכום

6.333,90444,5958.934,42245,760בעלי תפקידחברת נתיבי איילון בע"מ40626
42.513,95618,33149.115,04220,527עובדי דירוג

48.816,51221,69758.018,02324,409חברת נתיבי איילון בע"מ סיכום

40650
חלד - חברה ממשלתית עירונית 

לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
2.036,82246,4042.037,65447,252בעלי תפקיד
8.713,42917,4898.714,71417,987עובדי דירוג

10.717,80522,89810.719,01023,467חלד - חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ סיכום

40668

חלמיש חברה ממשלתית עירונית 
לדיור לשיקום ולהתחדשות

4.032,66240,8954.031,21138,920בעלי תפקיד
32.914,24717,60133.914,00617,583עובדי דירוג

חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות 
36.916,24520,12837.915,82419,838סיכום

חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ40676
4.032,29543,0654.033,30444,248בעלי תפקיד

8.836,35147,99010.531,96044,748בעלי שכר גבוה
152.212,55317,247133.413,15718,401עובדי דירוג

164.914,29619,506147.915,03720,971חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ סיכום

40684
החברה לחינוך ימי בישראל 

)בתיה"ס הימיים(

9.522,24629,3847.223,71340,110בעלי תפקיד
4.727,21036,9422.032,96544,777בעלי שכר גבוה

328.911,95915,840350.511,93815,817עובדי דירוג
343.112,45316,505359.712,29016,465החברה לחינוך ימי בישראל )בתיה"ס הימיים( סיכום



159

ים
תונ

ת נ
או

בל
ט

סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

כפר הנוער מאיר שפיה40767
7.819,12524,4856.022,26628,900בעלי תפקיד

1.123,58830,881בעלי שכר גבוה
100.511,98915,68595.212,48216,449עובדי דירוג

108.312,50316,319102.213,17017,327כפר הנוער מאיר שפיה סיכום

מדרשת שדה בוקר40832
3.027,31236,3973.525,28334,418בעלי תפקיד

2.029,62039,4751.123,68132,062בעלי שכר גבוה
153.111,64315,132145.312,30816,212עובדי דירוג

158.112,17115,847149.812,68816,744מדרשת שדה בוקר סיכום

מקוה ישראל כל ישראל חברים40931
15.516,56321,84613.220,13126,721בעלי תפקיד

2.622,86930,785בעלי שכר גבוה
224.210,51014,183217.311,49115,205עובדי דירוג

239.710,90214,679233.112,10716,032מקוה ישראל כל ישראל חברים סיכום

מקורות חברת מים בע"מ40957
13.759,50573,85313.160,22277,098בעלי תפקיד

106.741,19650,739140.040,39449,185בעלי שכר גבוה
1,475.821,20526,4051,446.121,45126,533עובדי דירוג

1,596.122,86828,4371,599.223,42628,929מקורות חברת מים בע"מ סיכום

41054
עמידר החברה הלאומית לשכון 

בישראל

28.141,21956,53813.050,96464,400בעלי תפקיד
8.026,74432,52721.834,36442,099בעלי שכר גבוה

463.412,01617,698440.713,21616,242עובדי דירוג
499.513,89420,118475.415,21218,737עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל סיכום

11.931,70846,57910.631,33745,927בעלי תפקידענבל חברה לבטוח בע"מ41062
155.614,51421,159163.915,01621,723עובדי דירוג

167.515,73622,966174.516,00623,191ענבל חברה לבטוח בע"מ סיכום

ערים חברה לפתוח עירוני בע"מ41070
5.040,41449,5475.041,95651,499בעלי תפקיד

6.032,60940,2436.033,25241,067בעלי שכר גבוה
16.014,70318,14616.115,64319,244עובדי דירוג

27.023,44428,87127.124,40330,034ערים חברה לפתוח עירוני בע"מ סיכום

עשות אשקלון תעשיות בע"מ41088
8.543,78153,7408.537,67956,063בעלי תפקיד

1.535,52443,961בעלי שכר גבוה
392.017,11820,674436.315,99119,140עובדי דירוג

402.117,75121,461444.816,40719,848עשות אשקלון תעשיות בע"מ סיכום
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41129
פרזות חברה ממשלתית עירונית 

לשיכון ירושלים
1.046,15655,7730.824,49787,254בעלי תפקיד
30.910,08212,14612.0-3,55628,762עובדי דירוג

31.911,21213,51312.8-1,72832,574פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים סיכום

4.023,14129,0344.024,21430,433בעלי תפקידפתוח מזרח ירושלים בע"מ41161
15.59,35711,25416.29,39411,406עובדי דירוג

19.512,18414,90120.212,32715,172פתוח מזרח ירושלים בע"מ סיכום

41286
קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות 

בע"מ
9.036,49052,60511.839,47556,019בעלי תפקיד
67.115,47721,82565.416,46423,303עובדי דירוג

76.117,96325,46677.119,97028,287קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ סיכום

41301
רפאל,מערכות לחימה מתקדמות 

בע"מ

944.541,77251,0411,033.443,75453,306בעלי תפקיד
1,047.537,39946,7541,246.737,43647,137בעלי שכר גבוה

4,864.419,62624,6134,873.120,03925,317עובדי דירוג
6,856.525,39231,6367,153.126,49733,164רפאל,מערכות לחימה מתקדמות בע"מ סיכום

רותם תעשיות בע"מ41319
6.839,03648,2237.741,02250,383בעלי תפקיד

1.044,45245,8271.637,70245,785בעלי שכר גבוה
151.411,80014,231150.712,19914,688עובדי דירוג

159.213,16015,871160.013,83716,712רותם תעשיות בע"מ סיכום

רכבת ישראל בע"מ41335
69.746,53757,57266.446,75859,728בעלי תפקיד

205.634,56942,060296.934,71242,859בעלי שכר גבוה
2,968.217,75721,4633,210.818,04321,977עובדי דירוג

3,243.519,44123,5453,574.119,96124,413רכבת ישראל בע"מ סיכום

41343
שקמונה חברה ממשלתית-עירונית 

לשקום הדיור
5.626,61332,9194.827,06933,662בעלי תפקיד
71.57,9729,35774.18,1339,581עובדי דירוג

77.19,31811,05978.99,28411,046שקמונה חברה ממשלתית-עירונית לשקום הדיור סיכום

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.41351
11.649,89959,96810.743,48466,199בעלי תפקיד

14.036,32844,18228.435,16842,646בעלי שכר גבוה
308.815,56318,462297.215,42318,335עובדי דירוג

334.417,62320,979336.417,98821,918תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. סיכום

41434
חברה ישראלית לחקר מדעי 

החיים בע"מ
1.037,78847,5411.037,28446,987בעלי תפקיד
37.213,30416,73235.113,41516,841עובדי דירוג

38.213,94417,53836.114,07617,676חברה ישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ סיכום
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7.346,90062,2048.939,17354,199בעלי תפקידחברת כביש חוצה ישראל בע"מ41442
30.015,62320,48325.716,29221,561עובדי דירוג

37.221,71428,60734.622,18529,967חברת כביש חוצה ישראל בע"מ סיכום

41450
מינהלה להסדרים במגזר החקלאי 

בע"מ

2.337,98343,1745.221,69821,994בעלי תפקיד
1.021,01823,967בעלי שכר גבוה

5.06,8526,966עובדי דירוג
8.317,26019,1355.221,69821,994מינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ סיכום

41476
החברה למתנ"סים מרכזים 

קהילתיים בישראלבע"מ

18.035,46949,62413.034,75247,150בעלי תפקיד
11.234,46747,0289.834,26455,436בעלי שכר גבוה

348.620,79928,460383.920,00528,360עובדי דירוג
377.721,90230,017406.720,82129,616החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראלבע"מ סיכום

0.516,75822,5240.516,75822,579בעלי תפקידאות המוצר הירושלמי בע"מ41517
1.07,6969,9570.98,80611,429עובדי דירוג

1.510,71614,1461.411,64615,411אות המוצר הירושלמי בע"מ סיכום

3.529,00338,5794.033,36644,297בעלי תפקידמכון היהלומים הישראלי41608
12.710,80614,72212.711,12015,214עובדי דירוג

16.214,78319,93516.716,45822,192מכון היהלומים הישראלי סיכום

41658
חב' המשקם - לתעסוקת קשישים 

ובעלי מוגבלות
16.323,77229,24914.924,43930,166בעלי תפקיד
153.98,0129,731154.68,1629,834עובדי דירוג

170.29,52011,598169.59,59711,626חב' המשקם - לתעסוקת קשישים ובעלי מוגבלות סיכום

41674
חברה למפעלי כלכלה ותרבות 

לעובדי המדינה
2.024,66932,1612.023,73231,249בעלי תפקיד
1.010,37413,3551.010,42913,431עובדי דירוג

3.019,90425,8923.019,29725,310חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה סיכום

41707
הארכיון המרכזי לתולדות העם 

היהודי
0.611,98415,3432.012,20016,037בעלי תפקיד
10.110,96415,03112.28,89411,383עובדי דירוג

10.711,02015,04814.29,36112,040הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי סיכום

5.919,00024,7506.019,39925,043בעלי תפקידהאגודה לתרבות הדיור41715
23.910,66413,94123.410,89414,409עובדי דירוג

29.812,32216,09129.412,63216,581האגודה לתרבות הדיור סיכום

חברת נמלי ישראל41765
27.742,25855,86026.647,78159,188בעלי תפקיד

29.039,21050,41527.839,68850,528בעלי שכר גבוה
73.917,90222,59975.418,36422,985עובדי דירוג

130.527,79735,826129.728,96036,304חברת נמלי ישראל סיכום
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חברת נמל אשדוד41773
13.850,63561,87212.558,83370,928בעלי תפקיד

466.941,19550,997484.842,73951,437בעלי שכר גבוה
866.520,59524,887839.921,99426,385עובדי דירוג

1,347.128,04134,3131,337.329,86035,884חברת נמל אשדוד סיכום

חברת נמל חיפה41781
65.140,31150,83766.741,43052,479בעלי תפקיד

393.141,44349,072457.542,07349,784בעלי שכר גבוה
528.522,00726,299448.522,66127,068עובדי דירוג

986.730,95836,991972.733,07839,494חברת נמל חיפה סיכום

41806
פי גלילות מוספי נפט וצינורות 

3.050,37650,3763.050,91150,911בעלי תפקידבע"מ

3.050,37650,3763.050,91150,911פי גלילות מוספי נפט וצינורות בע"מ סיכום

41814
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 

בע"מ
19.034,02741,74018.934,66242,543בעלי תפקיד
66.819,38523,25973.518,87022,676עובדי דירוג

85.822,62627,35092.422,10326,743חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ סיכום

54.236,75649,62876.239,19952,421בעלי תפקידנתיבי ישראל41822
312.617,65823,805303.618,85126,012עובדי דירוג

366.920,48127,623379.922,93531,313נתיבי ישראל סיכום

חברת דואר ישראל בע"מ41830
28.746,99060,07528.346,23558,795בעלי תפקיד

52.034,68642,82057.035,18643,388בעלי שכר גבוה
5,336.113,30116,4595,178.613,56816,753עובדי דירוג

5,416.813,68516,9435,263.913,97817,267חברת דואר ישראל בע"מ סיכום

11.326,95737,8247.926,43934,667בעלי תפקידחברת פארק אריאל שרון בע"מ41856
24.414,14318,34726.115,17019,767עובדי דירוג

35.718,18924,49734.017,77823,215חברת פארק אריאל שרון בע"מ סיכום

נתיבי תחבורה עירוניים41864
20.739,03752,32526.237,09850,383בעלי תפקיד

1.037,81648,308בעלי שכר גבוה
114.717,32623,265114.918,23724,012עובדי דירוג

136.420,76627,851141.221,74228,914נתיבי תחבורה עירוניים סיכום

41872
מתימו"פ-מרכז התעשייה 
הישראלית למחקר ופיתוח

14.235,57748,0002.137,31677,722בעלי תפקיד
43.912,75818,1840.78,29811,343עובדי דירוג

58.118,33925,4762.830,24661,549מתימו"פ-מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח סיכום
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

41905
קרנות השתלמות למורים וגננות- 

חב' מנהלת בע"מ
1.148,17163,0971.148,82763,399בעלי תפקיד
6.09,82512,7795.99,96713,007עובדי דירוג

7.115,82220,6487.016,12620,993קרנות השתלמות למורים וגננות- חב' מנהלת בע"מ סיכום

41913
קרנות ההשתלמות למורים 
תיכוניים, סמינרים ומפקחים

0.448,06162,9530.448,84263,420בעלי תפקיד
2.49,80512,7702.410,68113,683עובדי דירוג

2.815,78920,6202.816,66421,482קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים סיכום

41939
החברה לניהול קרן השתלמות 

לעובדי המדינה בע"מ
1.023,03730,7151.025,85134,510בעלי תפקיד
9.69,32312,04312.29,40212,199עובדי דירוג

10.610,61713,80513.210,65213,895החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ סיכום

41963
ק.ל.ע-חברה לניהול קרן השתלמות 

2.216,29616,2962.216,45821,458בעלי תפקידלעובדים סוציאליים

2.216,29616,2962.216,45821,458ק.ל.ע-חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים סיכום

41989
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי 

החברה והרוח
1.023,53231,3501.023,68333,715בעלי תפקיד
4.57,95410,9262.59,38711,560עובדי דירוג

5.510,78614,6393.513,47117,890קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח סיכום

41997
קרן השתלמות להנדסאים 

1.018,99518,9951.020,35127,628בעלי תפקידוטכנאים בע"מ

1.018,99518,9951.020,35127,628קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ סיכום

42002
קרן השתלמות למורים על יסודיים 

)עגור חברה לניהול(
1.547,12961,0112.337,55649,153בעלי תפקיד
4.79,12512,0222.710,54919,496עובדי דירוג

6.218,30523,8554.922,87533,031קרן השתלמות למורים על יסודיים )עגור חברה לניהול( סיכום

5.333,41544,3193.046,95657,861בעלי תפקידמקורות פיתוח וייזום42010
47.616,42420,20637.315,30518,924עובדי דירוג

52.818,11322,60440.317,66221,824מקורות פיתוח וייזום סיכום

שחמ מקורות ביצוע בע"מ42028
4.448,64073,8795.050,63761,990בעלי תפקיד

30.039,88948,27333.539,84448,352בעלי שכר גבוה
431.819,09523,590436.819,11523,645עובדי דירוג

466.220,71025,650475.320,90725,789שחמ מקורות ביצוע בע"מ סיכום

42036
החברה הממשלתית להגנות ים 

המלח
23.420,23626,7183.940,79680,110בעלי תפקיד
20.014,59727,341עובדי דירוג

23.420,23626,71823.918,89035,989החברה הממשלתית להגנות ים המלח סיכום

3.816,26921,5103.018,62724,667בעלי תפקידשוק סיטוני42039
3.816,26921,5103.018,62724,667שוק סיטוני סיכום
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42041
החברה הממשלתית להגנות מצוקי 

7.023,26330,9229.723,26130,880בעלי תפקידחוף הים התיכון בע"מ

7.023,26330,9229.723,26130,880החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ סיכום

7.036,57745,5997.038,85848,000בעלי תפקידדירה להשכיר42043
6.815,31918,9537.915,98519,647עובדי דירוג

13.826,06532,42314.926,71632,949דירה להשכיר סיכום

2.041,80052,854בעלי תפקידמטענים רכבת ישראל42049
4.015,39318,722עובדי דירוג

6.024,19530,099מטענים רכבת ישראל סיכום

4.033,41841,856בעלי תפקידנצר השרון42051
2.513,42016,621עובדי דירוג

6.525,72732,150נצר השרון סיכום

4.944,49555,849בעלי תפקידתומר בע"מ42053
6.115,13518,608עובדי דירוג

11.028,26735,265תומר בע"מ סיכום

1.042,70654,279בעלי תפקידפיתוח רכבת ישראל42056
1.619,76424,079עובדי דירוג

2.628,62235,739פיתוח רכבת ישראל סיכום

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
54,891.922,91328,77154,841.823,23029,353ממוצע משוקלל חברות ממשלתיות
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

2.97,0728,4552.87,3148,754עובדי דירוגמועצה דתית - אבן-יהודה50013
2.97,0728,4552.87,3148,754מועצה דתית - אבן-יהודה סיכום

1.014,80717,9621.016,41519,963בעלי תפקידמועצה דתית - אופקים50021
13.76,7128,76014.76,9929,208עובדי דירוג

14.77,2619,38515.77,5949,895מועצה דתית - אופקים סיכום

1.012,61715,2051.012,92715,586בעלי תפקידמועצה דתית אור-יהודה50039
9.97,7869,7359.88,25110,319עובדי דירוג

10.98,22910,23710.88,68610,808מועצה דתית אור-יהודה סיכום

2.68,80610,6103.18,1369,853עובדי דירוגמועצה דתית - אורנית50047
2.68,80610,6103.18,1369,853מועצה דתית - אורנית סיכום

0.97,2278,6230.812,14114,569בעלי תפקידמועצה דתית - אור עקיבא50055
9.96,8088,44813.57,5839,632עובדי דירוג

10.86,8448,46314.37,8229,892מועצה דתית - אור עקיבא סיכום

2.26,7198,7252.67,1439,100עובדי דירוגמועצה דתית - אזור50063
2.26,7198,7252.67,1439,100מועצה דתית - אזור סיכום

1.011,16113,5611.016,17219,637בעלי תפקידמועצה דתית עמק לוד50071
12.28,66210,69112.19,11211,097עובדי דירוג

13.28,85210,90913.19,65111,748מועצה דתית עמק לוד סיכום

1.320,29724,8751.222,92027,916בעלי תפקידמועצה דתית - אילת50089
61.09,99112,72363.310,58813,406עובדי דירוג

62.310,20612,97764.510,81713,676מועצה דתית - אילת סיכום

0.610,65312,7130.614,21717,011בעלי תפקידמועצה דתית - אליכין50097
2.17,7119,3361.98,51410,364עובדי דירוג

2.78,36810,0892.59,88811,966מועצה דתית - אליכין סיכום

3.18,1009,7193.18,72310,696עובדי דירוגמועצה דתית - אלקנה50104
3.18,1009,7193.18,72310,696מועצה דתית - אלקנה סיכום

1.015,50512,2960.87,34227,956בעלי תפקידמועצה דתית - אפרת50112
5.27,8379,3345.48,51910,507עובדי דירוג

6.29,0689,8096.38,36312,824מועצה דתית - אפרת סיכום
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לחודש
עלות העסקה 
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1.010,98713,272בעלי תפקידמועצה דתית - אריאל50120
4.87,0598,9083.87,0009,632עובדי דירוג

4.87,0598,9084.87,83210,392מועצה דתית - אריאל סיכום

מועצה דתית - אשדוד50138
3.010,90513,5714.013,12516,157בעלי תפקיד

1.018,31021,7271.019,70423,972בעלי שכר גבוה
93.39,02511,79286.89,68312,388עובדי דירוג

97.39,17911,94991.89,94212,678מועצה דתית - אשדוד סיכום

1.317,75023,1761.319,38425,088בעלי תפקידמועצה דתית - אשקלון50146
61.59,15311,52659.19,79912,227עובדי דירוג

62.89,33111,76760.410,00612,504מועצה דתית - אשקלון סיכום

1.08,71111,2920.49,11111,688בעלי תפקידמועצה דתית - באר-יעקב50154
2.37,0229,1962.57,2918,876עובדי דירוג

3.37,5399,8373.07,5449,267מועצה דתית - באר-יעקב סיכום

5.314,27017,5896.016,28419,886בעלי תפקידמועצה דתית באר-שבע50162
87.29,35211,54190.99,59711,866עובדי דירוג

92.59,63311,88796.910,01112,363מועצה דתית באר-שבע סיכום

1.09,34111,9601.08,75811,422בעלי תפקידמועצה דתית -בית-דגן50170
1.99,98412,0542.09,64411,749עובדי דירוג

2.99,76012,0213.09,35211,641מועצה דתית -בית-דגן סיכום

1.016,17419,5531.016,61020,082בעלי תפקידמועצה דתית - בית-שאן50188
9.58,01210,0018.88,38210,490עובדי דירוג

10.58,79310,9159.89,22111,468מועצה דתית - בית-שאן סיכום

1.021,90227,2391.030,99138,725בעלי תפקידמועצה דתית - בית-שמש50196
41.28,41110,29940.79,19511,441עובדי דירוג

42.28,73110,70041.79,71812,096מועצה דתית - בית-שמש סיכום

2.015,05519,3392.015,89420,418בעלי תפקידמועצה דתית - בני-ברק50203
8.66,2297,8968.06,8728,847עובדי דירוג

10.67,89310,05310.08,68211,168מועצה דתית - בני-ברק סיכום

50211
מועצה דתית - בנימינה וגבעת 

עדה
1.013,25415,9661.013,53116,304בעלי תפקיד
3.25,5627,0112.56,2587,815עובדי דירוג

4.27,3809,1283.58,33010,233מועצה דתית - בנימינה וגבעת עדה סיכום
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1.08,98810,8251.09,22811,117בעלי תפקידמועצה דתית - בני-עייש50229
3.36,2567,8323.26,9158,717עובדי דירוג

4.36,8878,5234.27,4629,284מועצה דתית - בני-עייש סיכום

2.214,27517,3082.015,30418,584בעלי תפקידמועצה דתית - בת-ים50237
17.58,40510,69117.28,65011,059עובדי דירוג

19.79,04911,41819.29,34411,844מועצה דתית - בת-ים סיכום

5.25,9527,5105.26,4087,983עובדי דירוגמועצה דתית - גבעת זאב50245
5.25,9527,5105.26,4087,983מועצה דתית - גבעת זאב סיכום

2.011,68315,1352.515,06319,587בעלי תפקידמועצה דתית - גבעתיים50253
11.58,07910,76410.97,8209,887עובדי דירוג

13.58,61411,41313.49,18811,720מועצה דתית - גבעתיים סיכום

1.011,51413,8851.011,60914,013בעלי תפקידמועצה דתית גבעת שמואל50279
5.26,0627,6095.46,8178,864עובדי דירוג

6.26,9478,6276.47,5709,673מועצה דתית גבעת שמואל סיכום

9.27,3638,9869.18,22510,129עובדי דירוגמועצה דתית גדרה50287
9.27,3638,9869.18,22510,129מועצה דתית גדרה סיכום

1.015,32018,3711.015,42218,501בעלי תפקידמועצה דתית גן-יבנה50295
3.48,16610,2583.58,46710,652עובדי דירוג

4.49,80712,1194.510,02912,416מועצה דתית גן-יבנה סיכום

1.011,57413,9101.011,63613,997בעלי תפקידמועצה דתית גני-תקוה50302
4.46,9798,8083.87,7899,820עובדי דירוג

5.47,8309,7534.88,59210,692מועצה דתית גני-תקוה סיכום

10.89,22611,36412.58,63910,632עובדי דירוגמועצה דתית דימונה50310
10.89,22611,36412.58,63910,632מועצה דתית דימונה סיכום

2.015,43518,5902.015,62618,836בעלי תפקידמועצה דתית הוד-השרון50328
13.87,90810,01913.28,22010,345עובדי דירוג

15.88,85911,10115.29,19311,460מועצה דתית הוד-השרון סיכום

1.012,70116,2612.015,21818,875בעלי תפקידמועצה דתית הרצליה50336
15.88,46511,41013.18,34710,638עובדי דירוג

16.88,71711,69915.19,25711,729מועצה דתית הרצליה סיכום

1.018,03622,0481.017,18020,873בעלי תפקידמועצה דתית זכרון יעקב50344
7.810,25012,8268.67,9779,881עובדי דירוג

8.811,13313,8729.68,93111,021מועצה דתית זכרון יעקב סיכום



169

ים
תונ

ת נ
או

בל
ט

סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

1.08,47711,3501.010,01013,208בעלי תפקידמועצה דתית חדרה50352
19.87,4949,73117.48,59910,832עובדי דירוג

20.87,5429,80918.48,67510,961מועצה דתית חדרה סיכום

3.016,88520,3463.017,25720,877בעלי תפקידמועצה דתית חולון50360
27.17,3199,29726.08,13610,441עובדי דירוג

30.18,27110,39729.09,07811,519מועצה דתית חולון סיכום

7.017,91721,6877.018,61922,590בעלי תפקידמועצה דתית חיפה50378
34.09,50311,63433.49,95312,456עובדי דירוג

41.010,94113,35240.411,45414,211מועצה דתית חיפה סיכום

5.49,27311,6164.810,64913,632עובדי דירוגמועצה דתית חצור הגלילית50386
5.49,27311,6164.810,64913,632מועצה דתית חצור הגלילית סיכום

1.015,35818,5471.015,99519,311בעלי תפקידמועצה דתית טבריה50394
25.16,6598,58224.66,9498,872עובדי דירוג

26.16,9938,96425.67,3029,280מועצה דתית טבריה סיכום

1.016,04519,343בעלי תפקידמועצה דתית טירת הכרמל50401
14.78,83711,09316.09,52911,861עובדי דירוג

15.79,29711,62016.09,52911,861מועצה דתית טירת הכרמל סיכום

1.013,26915,8751.013,44016,071בעלי תפקידמועצה דתית יבנאל50419
0.65,9928,2300.66,4709,210עובדי דירוג

1.610,51212,9781.610,77213,445מועצה דתית יבנאל סיכום

19.68,47910,47619.58,53710,636עובדי דירוגמועצה דתית יבנה50427
19.68,47910,47619.58,53710,636מועצה דתית יבנה סיכום

1.019,38723,5561.018,97323,062בעלי תפקידמועצה דתית יהוד50435
9.07,3929,1428.88,0099,996עובדי דירוג

10.08,59610,5899.89,13211,335מועצה דתית יהוד סיכום

מועצה דתית יקנעם50451
1.019,23023,520בעלי תפקיד

1.019,27023,538בעלי שכר גבוה
9.77,0849,0259.07,3489,394עובדי דירוג

10.78,22210,38310.08,54010,808מועצה דתית יקנעם סיכום

1.010,32012,2541.011,58713,743בעלי תפקידמועצה דתית ירוחם50469
3.55,8007,5303.36,5218,676עובדי דירוג

4.56,8068,5824.37,7059,860מועצה דתית ירוחם סיכום
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4.916,51121,1094.117,91922,575בעלי תפקידמועצה דתית ירושלים50477
201.47,1448,779187.78,10810,229עובדי דירוג

206.37,3659,071191.78,31710,491מועצה דתית ירושלים סיכום

1.07,89310,1011.08,38310,780בעלי תפקידמועצה דתית כוכב יאיר-צור יגאל50485
1.46,1377,6021.56,5287,976עובדי דירוג

2.46,8758,6522.47,2819,114מועצה דתית כוכב יאיר-צור יגאל סיכום

0.610,42812,3340.611,41813,490בעלי תפקידמועצה דתית כפר יונה50493
3.46,7668,7043.17,0539,428עובדי דירוג

4.07,3239,2553.77,75510,082מועצה דתית כפר יונה סיכום

17.77,7229,62716.18,46410,516עובדי דירוגמועצה דתית כפר-סבא50500
17.77,7229,62716.18,46410,516מועצה דתית כפר-סבא סיכום

1.87,1489,1981.67,6479,996עובדי דירוגמועצה דתית כפר תבור50518
1.87,1489,1981.67,6479,996מועצה דתית כפר תבור סיכום

15.47,8139,86214.98,80511,351עובדי דירוגמועצה דתית כרמיאל50526
15.47,8139,86214.98,80511,351מועצה דתית כרמיאל סיכום

0.811,31513,8251.012,31514,890בעלי תפקידמועצה דתית לוד50534
23.98,49410,64424.08,84611,118עובדי דירוג

24.78,58910,75125.08,98411,269מועצה דתית לוד סיכום

1.016,80120,2541.015,67418,901בעלי תפקידמועצה דתית מבשרת ציון50542
8.87,8729,9618.88,19410,377עובדי דירוג

9.88,78311,0129.88,95511,245מועצה דתית מבשרת ציון סיכום

0.66,6558,0900.67,5019,122בעלי תפקידמועצה דתית מגדל50550
0.75,3396,4040.75,9117,034עובדי דירוג

1.25,9607,1991.26,6287,975מועצה דתית מגדל סיכום

0.722,81828,8590.727,25434,078בעלי תפקידמועצה דתית מגדל-העמק50568
13.27,3398,89511.87,6709,215עובדי דירוג

13.98,1179,89912.58,76510,605מועצה דתית מגדל-העמק סיכום

1.040,21548,731בעלי תפקידמועצה דתית מזכרת בתיה50576
2.96,0757,8382.76,9449,061עובדי דירוג

3.914,78418,2702.76,9449,061מועצה דתית מזכרת בתיה סיכום

1.07,5289,5562.07,2979,306עובדי דירוגמועצה דתית מטולה50584
1.07,5289,5562.07,2979,306מועצה דתית מטולה סיכום
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0.66,7358,8380.67,4029,774בעלי תפקידמועצה דתית מיתר50592
1.96,3038,1672.06,3907,953עובדי דירוג

2.56,4098,3312.56,6188,363מועצה דתית מיתר סיכום

11.06,7738,77710.67,3739,544עובדי דירוגמועצה דתית מעלה אדומים50617
11.06,7738,77710.67,3739,544מועצה דתית מעלה אדומים סיכום

1.010,80212,9921.010,99913,233בעלי תפקידמועצה דתית מעלות50625
9.95,7276,92210.16,1547,715עובדי דירוג

10.96,1917,47711.16,5918,212מועצה דתית מעלות סיכום

1.67,6819,1251.89,20611,027עובדי דירוגמועצה דתית מצפה רמון50633
1.67,6819,1251.89,20611,027מועצה דתית מצפה רמון סיכום

1.011,16313,2461.011,64713,820בעלי תפקידמועצה דתית נהריה50641
18.67,1428,78018.36,9998,621עובדי דירוג

19.67,3479,00819.37,2408,891מועצה דתית נהריה סיכום

1.010,56412,7311.011,45413,808בעלי תפקידמועצה דתית נוה מונוסון50659
1.75,3976,5641.76,1757,661עובדי דירוג

2.77,3328,8742.78,1239,929מועצה דתית נוה מונוסון סיכום

10.36,7548,7919.46,9809,229עובדי דירוגמועצה דתית נס-ציונה50667
10.36,7548,7919.46,9809,229מועצה דתית נס-ציונה סיכום

1.012,27714,701בעלי תפקידמועצה דתית נצרת עילית50675
12.87,56510,10410.46,7489,339עובדי דירוג

12.87,56510,10411.47,2319,808מועצה דתית נצרת עילית סיכום

1.013,71717,9491.013,01716,991בעלי תפקידמועצה דתית נשר50683
7.57,6289,6007.38,21810,312עובדי דירוג

8.58,34310,5808.38,79811,118מועצה דתית נשר סיכום

0.913,83019,878בעלי תפקידמועצה דתית נתיבות50691
14.66,7038,41516.47,0598,898עובדי דירוג

15.57,1229,08816.47,0598,898מועצה דתית נתיבות סיכום

3.09,29611,700בעלי תפקידמועצה דתית נתניה50708
52.48,85611,12743.98,80111,093עובדי דירוג

52.48,85611,12746.98,83311,132מועצה דתית נתניה סיכום

0.610,04511,6471.06,3807,399בעלי תפקידמועצה דתית סביון50716
1.85,5917,0872.16,0857,548עובדי דירוג

2.46,7198,2413.16,1797,500מועצה דתית סביון סיכום
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מועצה דתית עכו50724
1.023,02128,898בעלי תפקיד

1.018,92224,6232.022,74129,134בעלי שכר גבוה
35.48,33910,60934.29,12411,603עובדי דירוג

37.49,01411,47236.29,87612,571מועצה דתית עכו סיכום

1.06,3938,5581.010,26613,463בעלי תפקידמועצה דתית עמנואל50732
2.55,6677,4122.36,0257,749עובדי דירוג

3.55,8767,7413.37,3079,476מועצה דתית עמנואל סיכום

1.012,35414,9171.012,02114,545בעלי תפקידמועצה דתית עפולה50740
16.47,7929,64217.07,77410,260עובדי דירוג

17.48,0559,94618.08,00910,498מועצה דתית עפולה סיכום

1.011,28914,865בעלי תפקידמועצה הדתית ערד50758
13.27,9069,67213.58,53710,447עובדי דירוג

14.28,14410,03813.58,53710,447מועצה הדתית ערד סיכום

1.08,72511,2941.08,80611,416בעלי תפקידמועצה דתית עתלית50766
2.17,94810,1471.46,2839,846עובדי דירוג

3.18,19910,5182.47,33010,498מועצה דתית עתלית סיכום

9.97,1669,1369.48,91111,250עובדי דירוגמועצה דתית פרדס-חנה כרכור50774
9.97,1669,1369.48,91111,250מועצה דתית פרדס-חנה כרכור סיכום

1.027,03632,8231.031,68038,616בעלי תפקידמועצה דתית פתח-תקוה50782
50.37,8619,74741.68,69310,945עובדי דירוג

51.38,23510,19742.69,23311,594מועצה דתית פתח-תקוה סיכום

1.717,39321,8670.915,24920,369בעלי תפקידמועצה דתית צפת50790
20.58,35410,44121.89,30011,652עובדי דירוג

22.29,04711,31722.69,52711,986מועצה דתית צפת סיכום

1.012,78415,4531.013,65016,488בעלי תפקידמועצה דתית קדימה50807
4.05,8007,4333.76,5808,503עובדי דירוג

5.07,1869,0244.78,07110,188מועצה דתית קדימה סיכום

0.99,05311,7100.98,10610,758בעלי תפקידמועצה דתית קצרין50815
3.27,9899,5283.59,19611,143עובדי דירוג

4.08,2139,9874.48,98511,068מועצה דתית קצרין סיכום

1.010,99113,3161.012,88515,610בעלי תפקידמועצה דתית קרית-אונו50823
7.58,78910,9757.19,37411,646עובדי דירוג

8.59,04911,2528.19,80512,133מועצה דתית קרית-אונו סיכום
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13.16,5108,19112.06,9228,929עובדי דירוגמועצה דתית קרית ארבע50831
13.16,5108,19112.06,9228,929מועצה דתית קרית ארבע סיכום

1.014,27417,1531.013,71116,497בעלי תפקידמועצה דתית קרית אתא50849
10.97,6289,82510.67,86010,168עובדי דירוג

11.98,18510,43911.68,36410,714מועצה דתית קרית אתא סיכום

1.012,81315,387בעלי תפקידמועצה דתית קרית-ביאליק50857
7.18,68810,6178.19,66711,797עובדי דירוג

8.19,19711,2068.19,66711,797מועצה דתית קרית-ביאליק סיכום

1.011,94515,6121.012,54816,442בעלי תפקידמועצה דתית קרית-גת50865
23.78,18110,14223.58,77110,854עובדי דירוג

24.78,33410,36424.58,92511,082מועצה דתית קרית-גת סיכום

1.09,59111,5311.010,06711,961בעלי תפקידמועצה דתית קרית טבעון50873
5.78,86110,6335.39,82412,038עובדי דירוג

6.78,97110,7686.39,86212,026מועצה דתית קרית טבעון סיכום

1.016,46319,8681.016,69020,142בעלי תפקידמועצה דתית קרית ים50881
12.86,37010,03412.67,5879,548עובדי דירוג

13.87,10110,74513.68,25510,325מועצה דתית קרית ים סיכום

5.88,53310,3505.77,7509,503עובדי דירוגמועצה דתית קריית מוצקין50899
5.88,53310,3505.77,7509,503מועצה דתית קריית מוצקין סיכום

14.19,86812,11814.510,41212,784עובדי דירוגמועצה דתית קרית מלאכי50906
14.19,86812,11814.510,41212,784מועצה דתית קרית מלאכי סיכום

4.57,1249,1494.47,6499,838עובדי דירוגמועצה דתית קרית עקרון50914
4.57,1249,1494.47,6499,838מועצה דתית קרית עקרון סיכום

1.013,21915,8081.013,48016,127בעלי תפקידמועצה דתית קרית שמונה50922
13.68,66210,70313.09,47911,773עובדי דירוג

14.68,97411,05314.09,76412,084מועצה דתית קרית שמונה סיכום

1.09,66611,6351.09,50011,424בעלי תפקידמועצה דתית קרני שומרון50930
4.912,78515,7124.28,1069,982עובדי דירוג

5.912,25915,0255.28,37510,260מועצה דתית קרני שומרון סיכום

10.07,99110,78111.78,72610,976עובדי דירוגמועצה דתית ראש העין50948
10.07,99110,78111.78,72610,976מועצה דתית ראש העין סיכום
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3.013,05016,0703.012,94215,964בעלי תפקידמועצה דתית ראשון לציון50956
52.28,00510,11450.48,34610,662עובדי דירוג

55.28,27910,43753.48,60410,960מועצה דתית ראשון לציון סיכום

31.68,38911,01530.28,54411,017עובדי דירוגמועצה דתית רחובות50964
31.68,38911,01530.28,54411,017מועצה דתית רחובות סיכום

0.96,1027,8670.87,86310,328בעלי תפקידמועצה דתית רכסים50972
3.85,4667,2352.85,9759,595עובדי דירוג

4.75,5867,3543.66,4099,764מועצה דתית רכסים סיכום

1.013,58616,4291.013,84216,738בעלי תפקידמועצה דתית רמלה50998
24.08,33010,56922.79,06411,713עובדי דירוג

25.08,54010,80423.79,26611,925מועצה דתית רמלה סיכום

1.315,91220,1821.212,17115,824בעלי תפקידמועצה דתית רמת-גן51003
41.08,00010,09041.38,48810,746עובדי דירוג

42.38,24410,40142.68,59410,893מועצה דתית רמת-גן סיכום

2.018,21022,1782.019,24123,449בעלי תפקידמועצה דתית רמת השרון51011
14.47,74310,00514.08,44010,903עובדי דירוג

16.49,02211,49316.09,79012,471מועצה דתית רמת השרון סיכום

1.09,47611,472בעלי תפקידמועצה דתית רמת ישי51029
2.66,5357,8353.47,8209,428עובדי דירוג

3.67,3598,8543.47,8209,428מועצה דתית רמת ישי סיכום

25.87,7389,85825.08,27610,671עובדי דירוגמועצה דתית רעננה51037
25.87,7389,85825.08,27610,671מועצה דתית רעננה סיכום

1.010,32113,2651.09,29311,974בעלי תפקידמועצה דתית שדרות51053
12.16,4648,44412.26,7068,817עובדי דירוג

13.16,7578,81013.26,9039,057מועצה דתית שדרות סיכום

4.46,0707,5065.37,1019,080עובדי דירוגמועצה דתית שלומי51061
4.46,0707,5065.37,1019,080מועצה דתית שלומי סיכום

מועצה דתית תל אביב יפו51079
6.615,55519,1928.616,40120,325בעלי תפקיד

2.017,13520,7991.017,35121,139בעלי שכר גבוה
91.18,90610,95285.69,32211,912עובדי דירוג

99.79,51111,69595.210,04612,769מועצה דתית תל אביב יפו סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

1.010,91613,0411.011,55813,828בעלי תפקידמועצה דתית תל מונד51087
0.97,5358,7350.98,2119,558עובדי דירוג

1.99,29610,9781.99,99111,829מועצה דתית תל מונד סיכום

51110
מועצה דתית אזורית עמק המעינות 

)בקעת בית שאן(
1.07,90310,338בעלי תפקיד
15.57,85910,00214.17,6399,876עובדי דירוג

15.57,85910,00215.17,6569,906מועצה דתית אזורית עמק המעינות )בקעת בית שאן( סיכום

4.016,20220,2474.016,72620,916בעלי תפקידמועצה דתית בקעת הירדן51128
10.68,16210,24111.28,37110,471עובדי דירוג

14.610,36112,97715.210,57313,224מועצה דתית בקעת הירדן סיכום

12.512,16815,03213.411,87214,890בעלי תפקידמועצה דתית גוש עציון51136
11.57,4779,4498.77,62310,554עובדי דירוג

24.09,92612,36322.110,19713,181מועצה דתית גוש עציון סיכום

1.012,14615,8941.011,88615,698בעלי תפקידמועצה דתית גליל תחתון51152
8.26,9368,8257.67,5019,555עובדי דירוג

9.27,5039,5948.68,01310,273מועצה דתית גליל תחתון סיכום

1.025,73531,1571.026,33331,876בעלי תפקידמועצה דתית הר חברון51160
17.88,64811,15718.89,08511,376עובדי דירוג

18.89,55612,21919.89,95912,414מועצה דתית הר חברון סיכום

1.021,38425,9641.022,16126,900בעלי תפקידמועצה דתית חבל יבנה51178
5.59,37611,6315.59,99912,410עובדי דירוג

6.511,22713,8406.511,87614,646מועצה דתית חבל יבנה סיכום

1.010,15412,1931.010,82913,008בעלי תפקידמועצה דתית כנרות51186
3.08,06410,2513.08,63611,014עובדי דירוג

4.08,59010,7404.09,18311,511מועצה דתית כנרות סיכום

1.016,28820,7251.017,86122,954בעלי תפקידמועצה דתית אזורית - עמק חפר51194
4.512,06414,7164.010,63113,209עובדי דירוג

5.512,83215,8095.012,07715,158מועצה דתית אזורית - עמק חפר סיכום

0.812,90115,4471.012,33814,837בעלי תפקידמועצה דתית לכיש51201
2.09,94312,47918.18,63810,949עובדי דירוג

2.810,80413,34219.18,83211,152מועצה דתית לכיש סיכום

46.78,1999,87645.18,68210,562עובדי דירוגמועצה דתית מטה בנימין51219
46.78,1999,87645.18,68210,562מועצה דתית מטה בנימין סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

26.08,95410,61425.39,13310,838עובדי דירוגמועצה דתית מרחבים51227
26.08,95410,61425.39,13310,838מועצה דתית מרחבים סיכום

1.07,7539,5441.08,0269,860בעלי תפקידמועצה דתית שדות נגב )עזתה(51235
23.79,06511,40024.49,88212,585עובדי דירוג

24.79,01211,32525.49,80912,477מועצה דתית שדות נגב )עזתה( סיכום

1.017,19421,9791.018,43323,557בעלי תפקידמועצה דתית רמת-הגולן51251
18.48,91011,02018.49,55011,861עובדי דירוג

19.49,33811,58619.410,00812,464מועצה דתית רמת-הגולן סיכום

מועצה דתית שומרון51269
1.07,75010,065בעלי תפקיד

1.017,39221,133בעלי שכר גבוה
33.68,64610,95432.19,13111,449עובדי דירוג

33.68,64610,95434.19,33311,692מועצה דתית שומרון סיכום

1.010,44312,5991.010,76112,981בעלי תפקידמועצה דתית שפיר51277
16.68,88410,91416.49,18311,913עובדי דירוג

17.68,97311,01017.49,27311,975מועצה דתית שפיר סיכום

0.77,6869,046בעלי תפקידהמועצה הדתית ראש פינה51285
1.15,0525,7591.66,8678,845עובדי דירוג

1.86,0887,0521.66,8678,845המועצה הדתית ראש פינה סיכום

0.95,6456,7210.86,4247,642בעלי תפקידמועצה דתית קדומים51318
2.05,5686,7731.76,1667,511עובדי דירוג

2.85,5916,7572.56,2517,554מועצה דתית קדומים סיכום

51334
מועצה דתית קרית יערים - טלז 

-סטון
0.96,8578,143בעלי תפקיד
4.77,4289,8944.77,7599,575עובדי דירוג

4.77,4289,8945.57,6209,354מועצה דתית קרית יערים - טלז -סטון סיכום

0.65,8787,9360.66,3498,561בעלי תפקידמועצה דתית פרדסיה51342
0.76,2787,4810.76,3817,600עובדי דירוג

1.36,0837,7041.36,3658,077מועצה דתית פרדסיה סיכום

0.812,22914,6810.810,95113,112בעלי תפקידמועצה דתית אלפי מנשה51350
2.47,5339,6112.86,6778,612עובדי דירוג

3.28,70710,8783.67,6279,612מועצה דתית אלפי מנשה סיכום

4.16,4358,6414.47,1219,386עובדי דירוגמועצה דתית כפר פינס51368
4.16,4358,6414.47,1219,386מועצה דתית כפר פינס סיכום
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ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

מועצה דתית מרום הגליל51376
1.015,43318,6381.016,24919,591בעלי תפקיד

2.020,33424,7332.020,90125,390בעלי שכר גבוה
25.38,31610,17025.48,98510,979עובדי דירוג

28.39,41711,49828.410,08212,299מועצה דתית מרום הגליל סיכום

1.010,78712,7151.010,68812,609בעלי תפקידמועצה דתית מעלה יוסף51384
2.28,1109,5341.98,71310,284עובדי דירוג

3.28,95210,5342.99,39111,083מועצה דתית מעלה יוסף סיכום

17.59,74011,83816.710,73713,074עובדי דירוגמועצה דתית חבל מודיעין51392
17.59,74011,83816.710,73713,074מועצה דתית חבל מודיעין סיכום

2.36,6147,8692.27,1748,576עובדי דירוגהמועצה הדתית כפר שמריהו51409
2.36,6147,8692.27,1748,576המועצה הדתית כפר שמריהו סיכום

2.013,47116,8871.712,39826,070בעלי תפקידהמועצה הדתית עמק יזרעאל51417
8.88,54310,2008.69,41411,287עובדי דירוג

10.89,45411,43610.29,89913,688המועצה הדתית עמק יזרעאל סיכום

1.010,40113,2621.010,19213,056בעלי תפקידמועצה דתית ביתר עילית51425
2.46,8448,7222.18,48910,872עובדי דירוג

3.47,89610,0653.19,04811,588מועצה דתית ביתר עילית סיכום

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
2,206.98,56410,7242,163.79,07611,431ממוצע משוקלל מועצות דתיות
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

מגן דוד אדום60046
72.927,46637,28576.629,18538,894בעלי תפקיד

7.032,07238,95312.032,95740,332בעלי שכר גבוה
1,557.014,74118,9331,652.315,18219,548עובדי דירוג

1,636.915,38219,8361,740.915,92020,542מגן דוד אדום סיכום

20.737,59149,19721.037,54049,890בעלי תפקידיד ושם60070
526.011,50314,843530.211,60515,245עובדי דירוג

546.612,49016,142551.212,59316,565יד ושם סיכום

מכון התקנים60088
9.138,15260,5539.240,30153,446בעלי תפקיד

82.430,13846,79093.533,09941,683בעלי שכר גבוה
921.216,68722,018874.517,43821,973עובדי דירוג

1,012.717,97424,380977.219,15124,154מכון התקנים סיכום

3.819,71125,9985.021,52728,554בעלי תפקידהאקדמיה ללשון העברית60096
43.710,62814,10244.211,04114,660עובדי דירוג

47.511,36215,06349.212,10616,072האקדמיה ללשון העברית סיכום

המוסד לביטוח לאומי60103
56.438,77850,12957.638,29651,515בעלי תפקיד

35.036,21044,61763.136,52747,506בעלי שכר גבוה
3,605.515,65819,6163,606.216,25320,925עובדי דירוג

3,696.816,20620,3183,726.916,93821,849המוסד לביטוח לאומי סיכום

בנק ישראל60111
52.651,28868,55061.552,68470,271בעלי תפקיד

250.439,04952,654254.139,49450,223בעלי שכר גבוה
452.617,70223,661452.918,34325,391עובדי דירוג

755.627,11336,393768.628,08537,195בנק ישראל סיכום

14.223,24830,42914.919,76635,618בעלי תפקידהמוסד לבטיחות ולגיהות60129
101.513,01317,10092.913,31317,618עובדי דירוג

115.814,27218,740107.814,20320,101המוסד לבטיחות ולגיהות סיכום

12.141,39854,19612.042,42755,728בעלי תפקידהמועצה להשכלה גבוהה60145
88.016,03720,56993.716,22920,919עובדי דירוג

100.119,09824,628105.719,21224,882המועצה להשכלה גבוהה סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

60187
המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי 

אדמה
1.236,67644,3831.532,18939,544בעלי תפקיד
2.414,50017,6093.214,95720,155עובדי דירוג

3.621,85126,4844.720,56626,466המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה סיכום

60228
האקדמיה הלאומית הישראלית 

למדעים
8.026,72840,7768.331,25142,800בעלי תפקיד
26.315,64020,80625.315,05119,958עובדי דירוג

34.318,22425,46133.519,04625,591האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים סיכום

רשות הטבע והגנים )רש"ט(60252
40.327,44636,38649.028,29237,291בעלי תפקיד

1.039,29850,3691.041,80353,491בעלי שכר גבוה
824.614,46318,866865.414,68219,251עובדי דירוג

866.015,09619,718915.415,44020,253רשות הטבע והגנים )רש"ט( סיכום

המועצה לענף הלול60260
6.637,20450,1907.537,02345,103בעלי תפקיד

14.040,68348,31817.041,71149,569בעלי שכר גבוה
221.815,27418,988240.315,17018,764עובדי דירוג

242.317,33821,529264.817,49221,486המועצה לענף הלול סיכום

רשות השידור60278
24.636,56346,47813.066,348162,915בעלי תפקיד

146.436,38446,716בעלי שכר גבוה
800.418,61025,431336.841,472127,517עובדי דירוג

971.521,74429,173349.842,393128,828רשות השידור סיכום

60301
המועצה להסדר ההימורים 

בספורט
12.046,20460,47912.045,79859,930בעלי תפקיד
131.417,39422,378129.317,91023,146עובדי דירוג

143.419,81325,577141.320,27826,269המועצה להסדר ההימורים בספורט סיכום

רשות ניירות ערך60319
13.051,15167,97813.051,80168,774בעלי תפקיד

61.943,02557,35474.541,91155,751בעלי שכר גבוה
167.319,60426,302161.818,50124,937עובדי דירוג

242.127,28336,475249.327,23836,438רשות ניירות ערך סיכום

יד יצחק בן-צבי60327
3.030,47539,3453.030,96239,698בעלי תפקיד

0.527,78534,9160.527,79134,878בעלי שכר גבוה
54.311,59415,43057.611,72015,524עובדי דירוג

57.812,71316,83961.112,79716,870יד יצחק בן-צבי סיכום

6.930,53737,3886.931,94439,211בעלי תפקידהמועצה לייצור צמחים ולשיווקם60335
57.717,05620,82761.617,70521,571עובדי דירוג

64.618,48622,58468.419,13023,337המועצה לייצור צמחים ולשיווקם סיכום
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לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

60351
קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות 

דרכים

10.942,82859,7218.042,30856,029בעלי תפקיד
0.00.03.034,57246,165בעלי שכר גבוה

54.913,91218,40954.413,83918,562עובדי דירוג
65.918,71325,26765.418,27024,408קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים סיכום

1.027,85738,7262.814,77717,926בעלי תפקידבית דוד בן-גוריון60385
4.811,09914,0963.26,3547,170עובדי דירוג

5.814,00318,3656.010,29112,198בית דוד בן-גוריון סיכום

14.013,69417,75016.912,77916,297בעלי תפקידהמכון למורשת דוד-בן-גוריון60393
14.013,69417,75016.912,77916,297המכון למורשת דוד-בן-גוריון סיכום

רשות שדות תעופה60400
469.643,86454,246449.648,99459,651בעלי תפקיד

437.542,42950,506574.443,76851,169בעלי שכר גבוה
2,910.216,02118,1693,126.116,51218,555עובדי דירוג

3,817.422,47326,3144,150.123,80327,521רשות שדות תעופה סיכום

הרשות לשיקום האסיר60450
4.526,85335,0034.424,27534,142בעלי תפקיד

0.000.625,70934,047בעלי שכר גבוה
115.311,33514,699127.012,20815,679עובדי דירוג

119.811,91715,461132.012,67116,378הרשות לשיקום האסיר סיכום

13.226,10834,60713.426,78635,462בעלי תפקידהרשות לפיתוח ירושלים60476
7.211,86015,36610.08,98311,626עובדי דירוג

20.421,08227,82023.419,16125,254הרשות לפיתוח ירושלים סיכום

19.224,36631,47719.024,51231,772בעלי תפקידהרשות למלחמה בסמים60492
19.511,38414,72221.112,49016,571עובדי דירוג

38.717,81623,02340.118,18223,768הרשות למלחמה בסמים סיכום

17.933,62544,79915.734,82247,827בעלי תפקידרשות העתיקות60509
648.511,61914,669705.311,55614,672עובדי דירוג

666.412,21115,479721.012,06415,395רשות העתיקות סיכום

13.833,37341,90912.134,45750,155בעלי תפקידהרשות השניה לטלויזיה ולרדיו60517
37.715,86320,04536.516,52219,912עובדי דירוג

51.520,55925,90948.620,98127,432הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו סיכום

1.433,97244,0822.231,55941,891בעלי תפקידהרשות לפיתוח הנגב60525
14.77,89910,16414.19,72612,450עובדי דירוג

16.110,19213,14816.412,69816,458הרשות לפיתוח הנגב סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

2.029,19158,3831.437,59144,544בעלי תפקידרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי60640
3.06,66019,9793.612,85316,527עובדי דירוג

5.015,67235,3415.019,84324,444רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי סיכום

3.024,48532,2602.023,53131,900בעלי תפקידרשות ניקוז-קישון60658
5.812,31615,2566.613,66517,352עובדי דירוג

8.816,45521,0408.615,94920,720רשות ניקוז-קישון סיכום

1.029,22038,7471.029,17038,685בעלי תפקידרשות ניקוז ונחלים גליל מערבי60666
6.911,46514,8037.211,33814,447עובדי דירוג

7.913,72117,8468.213,52617,421רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי סיכום

3.626,96533,7884.124,85524,855בעלי תפקידרשות ניקוז ונחלים שרון60707
3.626,96533,7884.124,85524,855רשות ניקוז ונחלים שרון סיכום

רשות נחל הירקון60723
1.037,08649,7711.037,34149,927בעלי תפקיד

0.001.026,71735,313בעלי שכר גבוה
4.012,99217,0412.516,22422,563עובדי דירוג

5.017,81123,5874.523,24831,477רשות נחל הירקון סיכום

1.330,90640,5462.029,56739,152בעלי תפקידרשות ניקוז-שורק-לכיש60765
1.413,13916,8212.013,18416,684עובדי דירוג

2.721,82628,4224.021,37627,918רשות ניקוז-שורק-לכיש סיכום

רשות ניקוז-שיקמה-בשור60773
2.033,71944,5592.032,08942,706בעלי תפקיד

0.001.025,83832,158בעלי שכר גבוה
4.89,57912,0602.88,17810,546עובדי דירוג

6.816,67921,6185.819,46825,362רשות ניקוז-שיקמה-בשור סיכום

3.026,37734,8223.025,96434,427בעלי תפקידרשות ניקוז-ים המלח60799
3.014,45719,8172.917,02621,763עובדי דירוג

6.020,41727,3205.921,55528,181רשות ניקוז-ים המלח סיכום

רשות ניקוז- ערבה60814
2.026,16434,6062.026,83535,623בעלי תפקיד

1.014,28918,5621.017,27522,702בעלי שכר גבוה
2.18,42610,7652.310,62413,767עובדי דירוג

5.116,54821,6655.317,96923,663רשות ניקוז- ערבה סיכום

2.028,94634,3172.028,30137,517בעלי תפקידרשות ניקוז-ירקון60822
2.014,52519,3132.014,55618,389עובדי דירוג

4.021,73526,8154.021,42927,953רשות ניקוז-ירקון סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

8.315,32019,9548.015,77817,057בעלי תפקידרשות נחל הקישון60830
8.315,32019,9548.015,77817,057רשות נחל הקישון סיכום

רשות ניקוז-כנרת60848
5.029,10739,1495.029,63539,861בעלי תפקיד

1.028,10436,0731.026,95934,706בעלי שכר גבוה
56.910,69713,67960.110,98314,089עובדי דירוג

62.912,43716,05966.112,63616,351רשות ניקוז-כנרת סיכום

1.031,17539,6521.031,00537,417בעלי תפקידרשות ניקוז-כרמל60856
1.031,17539,6521.031,00537,417רשות ניקוז-כרמל סיכום

45.424,60631,43843.125,30033,304בעלי תפקידשרות התעסוקה60947
529.311,65614,561539.812,11215,289עובדי דירוג

574.712,67815,894582.913,08816,622שרות התעסוקה סיכום

0.536,03744,3100.536,07944,435בעלי תפקידמועצה למוצרי פרי הדר60971
0.47,9039,4500.47,6449,166עובדי דירוג

0.923,88829,2570.923,80029,205מועצה למוצרי פרי הדר סיכום

12.512,38518,1529.815,39519,014בעלי תפקידהרשות לפיתוח הגליל60989
12.512,38518,1529.815,39519,014הרשות לפיתוח הגליל סיכום

1.019,31823,2280.624,89132,116בעלי תפקידהרשות הלאומית לתרבות יידיש61002
0.000.67,8839,245עובדי דירוג

1.019,31823,2281.216,38720,680הרשות הלאומית לתרבות יידיש סיכום

1.09,52611,4481.07,5939,534בעלי תפקידהרשות הלאומית לתרבות הלאדינו61010
1.26,9778,0121.17,6889,307עובדי דירוג

2.28,1639,6102.17,6449,413הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו סיכום

6.029,00438,0396.029,14538,305בעלי תפקידמרכז יצחק רבין לחקר ישראל61028
29.010,51813,62929.010,11413,138עובדי דירוג

35.013,68717,81435.013,37617,452מרכז יצחק רבין לחקר ישראל סיכום

61036
הרשות הלאומית להסמכת 

מעבדות

14.023,75231,5932.038,76551,805בעלי תפקיד
0.001.038,46746,493בעלי שכר גבוה

2.06,7748,73212.618,43524,578עובדי דירוג
16.021,63128,73715.622,33829,489הרשות הלאומית להסמכת מעבדות סיכום

26.611,94815,88430.811,94915,872בעלי תפקידמרכז מורשת מנחם בגין61060
9.67,7809,5299.97,1288,612עובדי דירוג

36.310,84014,19540.710,77814,109מרכז מורשת מנחם בגין סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

73.639,23651,15773.040,52952,820בעלי תפקידמפעל הפיס61101
193.521,43427,064205.721,93527,948עובדי דירוג

267.126,34133,705278.726,80334,459מפעל הפיס סיכום

1.721,70527,7311.320,27225,246בעלי תפקידמועצת בתי העלמין בברקת61119
1.721,70527,7311.320,27225,246מועצת בתי העלמין בברקת סיכום

0.618,57924,3690.618,57924,369בעלי תפקידהאקדמיה ללשון ערבית61127
1.98,61610,8022.311,09913,802עובדי דירוג

2.511,01714,0712.912,64715,988האקדמיה ללשון ערבית סיכום

61135
המרכז למורשת ההתיישבות בגוש 

קטיף

1.823,64331,5431.027,45436,706בעלי תפקיד
0.000.819,73526,128בעלי שכר גבוה

3.97,0919,3483.59,34212,222עובדי דירוג
5.712,29116,3205.314,32818,940המרכז למורשת ההתיישבות בגוש קטיף סיכום

61143
הרשות הלאומית לבטיחות 

בדרכים
50.918,53724,3097.828,61237,994בעלי תפקיד
2.88,09810,64352.115,63020,628עובדי דירוג

53.718,00123,60660.017,32522,896הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים סיכום

61147
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות 

העם היהודי

0.935,26746,3330.933,08743,394בעלי תפקיד
0.004.812,82017,178בעלי שכר גבוה

10.512,23215,85510.911,72815,486עובדי דירוג
11.414,00718,20316.513,17917,458מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי סיכום

0.001.027,98329,029בעלי שכר גבוהרשות לחילופי צעירים ונוער61149
2.810,22013,4531.811,02514,982בעלי תפקיד

2.810,22013,4532.817,19120,090רשות לחילופי צעירים ונוער סיכום

1.737,92249,8661.936,28647,932בעלי תפקידמועצת בתי עלמין תל רגב61151
5.08,38310,8125.08,89811,585עובדי דירוג

6.716,06120,9636.916,42321,572מועצת בתי עלמין תל רגב סיכום

1.035,75144,6622.617,72423,434בעלי תפקידרשות נחל באר שבע61153
1.87,0508,510עובדי דירוג

2.817,48721,6562.617,72423,434רשות נחל באר שבע סיכום

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
16,513.718,37923,16916,531.219,45225,906ממוצע משוקלל תאגידים
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

אוניברסיטת אריאל70782
58.536,16040,41959.031,92041,406בעלי תפקיד

29.431,12047,59337.935,56646,768בעלי שכר גבוה
1,093.512,81216,5581,142.013,21017,157עובדי דירוג

1,181.414,30018,5121,238.914,78519,218אוניברסיטת אריאל סיכום

אוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
212.335,99950,479227.936,50150,056בעלי תפקיד

308.236,05953,494293.836,54454,384בעלי שכר גבוה
3,304.012,39317,4553,387.912,49117,427עובדי דירוג

3,824.515,60922,1923,909.615,69822,106אוניברסיטת בן גוריון בנגב סיכום

אוניברסיטת בר אילן70433
74.837,50161,86765.652,06474,160בעלי תפקיד

282.043,61854,843275.337,85657,717בעלי שכר גבוה
2,203.816,87923,7772,184.917,23124,632עובדי דירוג

2,560.719,93228,3122,525.820,38429,525אוניברסיטת בר אילן סיכום

אוניברסיטת חיפה70417
47.334,76257,08446.741,52357,012בעלי תפקיד

228.441,98247,070256.434,92347,212בעלי שכר גבוה
2,012.815,25020,4822,014.015,39820,648עובדי דירוג

2,288.517,75023,8932,317.118,08524,321אוניברסיטת חיפה סיכום

אוניברסיטת תל-אביב70392
266.437,31542,527287.931,29244,259בעלי תפקיד

524.631,76750,333555.938,06851,163בעלי שכר גבוה
3,712.813,57218,7913,757.813,47018,980עובדי דירוג

4,503.917,41423,8694,601.617,55624,450אוניברסיטת תל-אביב סיכום

70574
אפקה - המכללה האקדמית 

להנדסה בתל-אביב

17.833,25141,03120.629,92639,664בעלי תפקיד
1.030,96943,9912.031,67540,991בעלי שכר גבוה

230.715,74320,398231.915,94920,941עובדי דירוג
249.516,90021,966254.517,20322,613אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב סיכום

70368
בצלאל-אקדמיה לאומנות ועיצוב 

ירושלים

10.336,55241,14511.033,14343,761בעלי תפקיד
1.031,03549,8801.031,29943,687בעלי שכר גבוה

416.611,13114,465353.014,22018,512עובדי דירוג
427.811,66715,187365.014,83719,342בצלאל-אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים סיכום



185

ים
תונ

ת נ
או

בל
ט

סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

האוניברסיטה העברית בי-ם70425
165.137,81850,249164.637,38049,762בעלי תפקיד

477.935,71854,508510.839,43252,701בעלי שכר גבוה
3,672.912,70319,1773,660.512,87818,631עובדי דירוג

Total 4,316.016,36424,2784,335.916,93723,827האוניברסיטה העברית בי-ם

האוניברסיטה הפתוחה70467
9.740,49272,46312.053,12970,140בעלי תפקיד

79.854,69153,68780.840,17553,324בעלי שכר גבוה
1,314.716,11421,3301,231.416,76022,181עובדי דירוג

1,404.217,76623,5221,324.218,51924,516האוניברסיטה הפתוחה סיכום

70384
האקדמיה למוסיקה ומחול 

בירושלים
28.224,16131,90028.523,39530,975בעלי תפקיד
194.513,20116,959188.013,48917,415עובדי דירוג

222.714,59018,853216.514,79319,200האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים סיכום

הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
40.238,40263,52844.849,18460,975בעלי תפקיד

444.351,38948,557458.438,52049,074בעלי שכר גבוה
1,755.814,57218,6921,750.214,72018,882עובדי דירוג

2,240.319,95825,4192,253.420,24725,861הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל סיכום

המכללה האקדמית אחווה70788
20.922,27829,526בעלי תפקיד

2.633,50541,450בעלי שכר גבוה
259.013,07117,168עובדי דירוג

282.613,94118,307המכללה האקדמית אחווה סיכום

המכללה האקדמית אשקלון70756
7.935,09248,4578.038,58349,037בעלי תפקיד

3.737,79643,3277.235,05942,722בעלי שכר גבוה
287.113,96918,254267.514,38718,959עובדי דירוג

298.714,86119,363282.615,59520,412המכללה האקדמית אשקלון סיכום

המכללה האקדמית גליל מערבי70722
16.634,37034,71616.724,91033,777בעלי תפקיד

3.326,05344,1710.933,51144,314בעלי שכר גבוה
256.913,12717,202244.313,17417,289עובדי דירוג

276.814,15318,570261.913,99418,435המכללה האקדמית גליל מערבי סיכום

70491
המכללה האקדמית להנדסה אורט 

בראודה

3.733,18360,9013.939,89372,186בעלי תפקיד
4.846,35248,9396.934,65246,570בעלי שכר גבוה

362.514,02418,967354.914,21519,159עובדי דירוג
370.914,58919,765365.714,87520,242המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

70508
המכללה האקדמית להנדסה סמי 

שמעון
52.623,94731,57153.724,28133,174בעלי תפקיד
455.912,33516,148567.810,25213,471עובדי דירוג

508.513,53617,743621.511,46315,172המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון סיכום

70730
המכללה האקדמית עמק הירדן 

)כנרת(

38.630,34526,70739.821,13228,301בעלי תפקיד
0.820,03638,5260.000בעלי שכר גבוה

161.213,01316,804158.613,67317,630עובדי דירוג
200.514,43518,798198.415,16919,770המכללה האקדמית עמק הירדן )כנרת( סיכום

המכללה האקדמית עמק יזרעאל70516
36.834,99837,61438.429,27439,852בעלי תפקיד

1.028,64545,8802.030,81841,464בעלי שכר גבוה
334.813,78417,918356.013,41317,461עובדי דירוג

372.715,31019,940396.415,03819,752המכללה האקדמית עמק יזרעאל סיכום

המכללה האקדמית צפת70772
10.934,81836,39910.629,08338,330בעלי תפקיד

3.727,74244,9133.835,59646,607בעלי שכר גבוה
212.512,50616,328218.412,95316,763עובדי דירוג

227.113,59717,752232.814,05918,234המכללה האקדמית צפת סיכום

המכללה האקדמית של ת"א-יפו70483
16.734,52345,99817.235,96247,461בעלי תפקיד

6.335,03544,4533.835,20545,309בעלי שכר גבוה
263.714,53518,931270.313,95718,811עובדי דירוג

286.716,16821,068291.215,52820,842המכללה האקדמית של ת"א-יפו סיכום

0.00.00.016.829,22338,888בעלי תפקידהמכללת האקדמית בית ברל70792
0.00.00.0443.213,64817,719עובדי דירוג

0.00.00.0460.014,21818,493המכללת האקדמית בית ברל סיכום

המרכז האקדמי לב70475
30.829,31841,24932.431,14540,970בעלי תפקיד

4.230,28353,2611.534,75045,591בעלי שכר גבוה
398.013,96818,502409.614,34419,089עובדי דירוג

432.915,27620,453443.615,64320,780המרכז האקדמי לב סיכום

המרכז האקדמי רופין70764
95.439,30631,02490.822,94630,869בעלי תפקיד

3.023,49150,0835.834,06245,165בעלי שכר גבוה
256.713,99618,185277.614,30718,646עובדי דירוג

355.216,76121,904374.116,70822,020המרכז האקדמי רופין סיכום

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט70227
8.430,84435,17912.024,97432,889בעלי תפקיד

1.026,49837,2471.033,31440,394בעלי שכר גבוה
202.712,43915,734195.912,55215,857עובדי דירוג

212.113,08216,604208.813,36316,950מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

מכון ויצמן למדע70459
21.641,70874,58421.658,17877,084בעלי תפקיד

288.655,92857,791298.242,98859,614בעלי שכר גבוה
1,632.414,99720,7361,630.215,38821,459עובדי דירוג

1,942.619,42026,8391,950.020,08227,909מכון ויצמן למדע סיכום

מכון טכנולוגי חולון70714
53.132,67835,76244.827,71036,967בעלי תפקיד

5.526,20843,1038.232,43142,896בעלי שכר גבוה
288.613,26917,586421.211,98115,685עובדי דירוג

347.315,55620,770474.113,81918,164מכון טכנולוגי חולון סיכום

מכללה אקדמית ספיר70558
13.837,17941,84313.133,02044,699בעלי תפקיד

4.931,54348,2524.336,81247,677בעלי שכר גבוה
493.114,48318,857496.815,07819,582עובדי דירוג

511.815,15919,757514.115,71620,455מכללה אקדמית ספיר סיכום

מכללה אקדמית תל חי70566
24.232,23136,42324.628,53237,755בעלי תפקיד

1.727,52842,7202.032,40343,609בעלי שכר גבוה
477.112,17715,863467.512,51116,454עובדי דירוג

503.012,98316,943494.113,38917,624מכללה אקדמית תל חי סיכום

39.821,81129,049בעלי תפקידמכללת סמינר קיבוצים70790
520.311,33414,696עובדי דירוג

560.112,07815,715מכללת סמינר קיבוצים סיכום

70706
עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה 

ירושלים )ע"ר(
23.823,90031,62026.525,53633,849בעלי תפקיד
149.811,75515,160167.211,22214,614עובדי דירוג

173.613,41917,415193.713,17817,242עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר( סיכום

35.026,19935,13837.826,97935,687בעלי תפקידעמותת מכללה אקדמית הדסה70780
283.414,85919,308338.913,07516,867עובדי דירוג

318.516,10621,049376.714,47218,757עמותת מכללה אקדמית הדסה סיכום

70376
שנקר הנדסה. עיצוב . אמנות. 

)חל"צ(

27.332,16740,55626.130,57641,257בעלי תפקיד
2.829,92940,6836.538,13948,401בעלי שכר גבוה

350.514,24118,653342.314,57419,158עובדי דירוג
380.615,49620,384374.816,09721,203שנקר הנדסה. עיצוב . אמנות. )חל"צ( סיכום

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
30,938.717,326.123,159.632,699.716,988.523,189.1ממוצע משוקלל מוסדות אקדמאיים
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גופים בתחום הבריאות

סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

הסתדרות מדיצינית הדסה70786
216.144,69240,283231.433,30243,788בעלי תפקיד

514.530,42861,897574.345,95159,254בעלי שכר גבוה
3,836.316,05021,9183,851.616,49522,174עובדי דירוג

4,566.919,95727,2914,657.420,96227,820הסתדרות מדיצינית הדסה סיכום

מכבי שירותי בריאות70532
43.540,30774,52840.754,83372,309בעלי תפקיד

333.253,78752,772356.140,71453,025בעלי שכר גבוה
5,365.016,18521,2375,389.016,41321,573עובדי דירוג

5,741.717,87023,4715,785.818,17923,865מכבי שירותי בריאות סיכום

קופ"ח לאומית70269
74.837,89941,82071.032,55542,906בעלי תפקיד

338.531,62849,596371.738,47350,872בעלי שכר גבוה
2,093.213,60218,7922,153.514,16819,119עובדי דירוג

2,506.417,42123,6392,596.218,15124,316קופ"ח לאומית סיכום

קופת-חולים "מאוחדת"70540
35.836,92266,88136.352,14368,554בעלי תפקיד

272.850,72247,785288.636,98549,492בעלי שכר גבוה
3,722.112,22516,2594,034.512,28516,665עובדי דירוג

4,030.814,23918,8424,359.414,25119,270קופת-חולים "מאוחדת" סיכום

שירותי בריאות כללית70251
12.048,929108,23512.087,464110,126בעלי תפקיד

2,356.686,14962,7782,461.449,30263,364בעלי שכר גבוה
17,052.816,55822,10317,646.516,70522,323עובדי דירוג

19,421.420,52927,09220,119.920,73527,396שירותי בריאות כללית סיכום

שירותי בריאות כללית - קהילה70784
16.054,185105,03615.577,16699,780בעלי תפקיד

3,017.880,89469,1013,119.155,16370,344בעלי שכר גבוה
12,100.315,76321,00112,517.316,13421,510עובדי דירוג

15,134.123,49330,68115,651.923,97231,319שירותי בריאות כללית - קהילה סיכום
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
51,401.420,409.026,946.653,170.620,772.227,387.3ממוצע משוקלל גופים בתחום הבריאות
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סוג דיווחגוףקוד גוף
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

19.918,64824,68720.818,94426,027בעלי תפקידבית התפוצות בע"מ70087
31.511,22315,41232.210,69714,543עובדי דירוג

51.414,10219,00952.913,93019,045בית התפוצות בע"מ סיכום

11.223,52331,06613.022,83632,415בעלי תפקידהאגודה לקידום החינוך ירושלים70293
141.88,74412,432113.59,58512,537עובדי דירוג

153.09,82413,794126.510,94814,581האגודה לקידום החינוך ירושלים סיכום

14.622,23028,09913.820,08926,384בעלי תפקידהמפעל להכשרת ילדי ישראל70300
220.88,48610,899217.28,55011,052עובדי דירוג

235.39,33811,964230.99,23711,965המפעל להכשרת ילדי ישראל סיכום

9.724,56333,0239.325,14533,231בעלי תפקידמוזיאון ארץ-ישראל,תל-אביב70186
87.711,43014,61683.311,49014,781עובדי דירוג

97.412,74316,45792.612,86516,639מוזיאון ארץ-ישראל,תל-אביב סיכום

10.530,36239,23714.328,70637,177בעלי תפקידמוזיאון ישראל70194
223.712,93916,999260.312,57416,421עובדי דירוג

234.213,72217,999274.613,41517,502מוזיאון ישראל סיכום

30.320,88027,43028.720,62329,437בעלי תפקידמוזיאון תל-אביב לאמנות70201
126.111,08814,848127.611,71615,506עובדי דירוג

156.412,98517,286156.313,35118,063מוזיאון תל-אביב לאמנות סיכום

70219
המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף 

פעולה בין- לאומי
8.731,36542,9538.833,59344,608בעלי תפקיד
94.812,55016,396102.112,77416,704עובדי דירוג

103.414,12618,621110.914,41618,906המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין- לאומי סיכום
20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
1,031.211,998.615,856.81,044.812,266.816,159.2ממוצע משוקלל שונות

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
83,371.318,99925,40486,915.119,24625,673ממוצע משוקלל גופים נתמכים
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תאגידי בריאות
סוג דיווחגוףקוד גוף

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

80000
קרן המחקרים ושירותי בריאות 

שיבא

4.541,12255,0324.742,54156,910בעלי תפקיד
141.353,04262,031182.951,93961,856בעלי שכר גבוה

1,912.716,14222,6611,956.916,89223,492עובדי דירוג
2,058.618,22425,4342,144.519,41426,836קרן המחקרים ושירותי בריאות שיבא סיכום

תאגיד הבריאות- רמב"ם )ע"ר(80010
18.142,01846,82214.442,09555,482בעלי תפקיד

24.037,63746,64133.040,53050,842בעלי שכר גבוה
1,602.813,02515,6561,709.814,60017,085עובדי דירוג

1,644.913,68916,4501,757.215,39518,034תאגיד הבריאות- רמב"ם )ע"ר( סיכום

80028
תאגיד בריאות שליד ביה"ח לגליל 

המערבי נהריה

7.013,72318,0667.514,05418,433בעלי תפקיד
8.961,42555,33023.458,04953,405בעלי שכר גבוה

203.816,25323,378454.28,75810,128עובדי דירוג
219.717,12924,507485.010,91512,340תאגיד בריאות שליד ביה"ח לגליל המערבי נהריה סיכום

קרן המחקרים שליד ביה"ח וולפסון80036
12.536,50146,7931.330,31539,565בעלי תפקיד

6.074,27960,58119.371,16654,275בעלי שכר גבוה
488.911,48612,930561.210,19811,320עובדי דירוג

507.512,84714,330581.711,73012,804קרן המחקרים שליד ביה"ח וולפסון סיכום

80044
קרן המחקרים שליד ביה"ח אסף 

הרופא

2.044,60457,9604.726,58534,822בעלי תפקיד
8.645,90150,51312.341,13350,182בעלי שכר גבוה

408.915,46421,148795.48,65410,487עובדי דירוג
419.516,07021,926812.49,29211,230קרן המחקרים שליד ביה"ח אסף הרופא סיכום

קרן מחקרים שליד ביה"ח הלל יפה80052
12.017,26119,57211.817,06020,775בעלי תפקיד

10.545,57056,79211.844,67655,551בעלי שכר גבוה
273.69,77712,048289.610,07112,354עובדי דירוג

296.111,36313,940313.311,68714,304קרן מחקרים שליד ביה"ח הלל יפה סיכום

קרן המחקרים שליד ביה"ח ברזילי80060
11.837,01734,38210.546,18948,572בעלי תפקיד

4.072,77159,1338.375,99560,036בעלי שכר גבוה
163.615,90921,727354.69,38810,802עובדי דירוג

179.517,21323,394373.411,46212,956קרן המחקרים שליד ביה"ח ברזילי סיכום
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20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת

קרן המחקרים שליד ביה"ח פוריה80078
2.013,97518,4512.016,10721,422בעלי תפקיד

8.729,40632,7146.032,22840,693בעלי שכר גבוה
144.86,3199,271160.97,39410,189עובדי דירוג

155.57,53910,695168.98,51511,402קרן המחקרים שליד ביה"ח פוריה סיכום

קרן המחקרים שליד ביה"ח זיו80086
3.016,62221,4954.018,39123,353בעלי תפקיד

14.032,76436,11321.531,95736,585בעלי שכר גבוה
265.08,5619,937285.28,1339,567עובדי דירוג

282.09,80711,361310.89,87611,615קרן המחקרים שליד ביה"ח זיו סיכום

קרן המחקרים שליד ביה"ח בני ציון80094
6.640,33543,9027.239,99142,517בעלי תפקיד

01.850,66962,244בעלי שכר גבוה
195.612,69219,242199.413,98821,110עובדי דירוג

202.213,03820,043208.314,64522,195קרן המחקרים שליד ביה"ח בני ציון סיכום

80101
קרן המחקרים שליד ביה"ח 

איכילוב

67.435,84640,96684.633,59937,175בעלי תפקיד
96.552,76663,354101.654,02363,441בעלי שכר גבוה

2,105.610,78512,5512,148.611,37912,856עובדי דירוג
2,269.513,73515,5552,334.814,58615,939קרן המחקרים שליד ביה"ח איכילוב סיכום

20162017

ברוטו ממוצע מספר משרות 
לחודש

עלות העסקה 
ברוטו ממוצע מספר משרותממוצעת 

לחודש
עלות העסקה 

ממוצעת
8,234.814,40618,6799,490.314,21417,754ממוצע משוקלל תאגידי בריאות
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