נתוני השכר :אז איפה הכי כדאי לעבוד?
מנתוני השכר של הלמ"ס לחודש יולי עולה ,כי הכי משתלם לעבוד בחברת החשמל,
שם השכר הממוצע עומד על  17אלף שקל ברוטו; הכי פחות משתלם להיות עובד
חברת כוח-אדם ,שם המשכורות עומדות על כ 3,000-שקל בחודש .ומה עם עובדי
ההיי-טק? לאלה שלא פוטרו לא צריך לדאוג.
אמנון אטד – ידיעות אחרונות
אז איפה הכי כדאי לעבוד בישראל? אם נסתמך על נתוני השכר של חודש יולי ,הרי
שחברת החשמל היא )כרגיל( מקום העבודה הנחשק בארץ .עובדי חברת החשמל
ממשיכים לקבל את השכר הממוצע הגבוה ביותר בארץ :כ 17-אלף שקל .השכר
הנמוך ביותר משולם לעובדים המועסקים באמצעות חברות כוח-אדם 3,000 :שקל
בלבד.
עובדה לא-מפתיעה זו מתבררת פעם נוספת מנתוני שכר מעודכנים לחודש יולי
שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,המובאים כאן לראשונה .הנתונים
מתייחסים לשכר ברוטו ואינם כוללים את שכרם של עובדי השטחים.
 17אלף שקל בחודש
מנתוני הלמ"ס עולה ,כי השכר הממוצע של העובדים בענפי החשמל והמים  -מרביתם
עובדי חברת החשמל והיתר עובדי חברת "מקורות"  -הסתכם בחודש יולי השנה ב-
 17,044שקל .בקצהו התחתון של סולם השכר ניצבו עובדי חברות כוח-האדם ,עם
שכר ממוצע של  3,036שקל בלבד .קצת מעל קבוצת עובדים זו בטבלת השכר ניצבים
העובדים בענף השמירה ,האבטחה והניקיון ,עם שכר חודשי ממוצע של  3,246שקל.
שתי קבוצות עובדים נוספות המסתופפות בתחתית טבלת השכר הן עובדי המתנ"סים
) 3,289שקל בחודש( והעובדים בשירותי הרווחה והסעד ) 3,313שקל(.
השכר הממוצע במשק  7,176 -שקל
השכר הממוצע ברוטו של כלל השכירים במשק הסתכם ביולי השנה ב 7,176-שקל -
בכ 3%-יותר מרמתו בחודש יולי אשתקד .עוד מתברר מנתוני הלמ"ס ,כי למי שלא
הצליח להתקבל לעבודה בחברת החשמל ,כדאי מאוד לעבוד באחד מענפי ההיי-טק,
למרות השפל הגדול .השכר הממוצע בענף ציוד הבקרה והציוד הרפואי והמדעי,
למשל ,הסתכם ביולי ב 16,983-שקל .בענף ציוד התקשורת האלקטרוני היה השכר
הממוצע נמוך במעט ,והסתכם ב 16,701-שקל.

גם בבנקים משתלם עדיין לעבוד .השכר הממוצע של עובדי הבנקים והמוסדות
הפיננסיים האחרים הסתכם ביולי ב 14,966-שקל .השכר בענפי המחשוב מאמיר ל-
 15,437שקל .שכרם הממוצע של עובדי המחקר והפיתוח היה גבוה עוד יותר,
והסתכם ב 15,681-שקל.
ומה עם המורים?
נתונים מעניינים נוספים הם אלה המפרטים את שכרם של עובדי ההוראה .מתברר כי
השכר הממוצע של המורים בחינוך היסודי הסתכם ביולי ב 5,733-שקל .שכרם של
המורים בחינוך העל-יסודי ובחטיבות הביניים היה מעט גבוה יותר ,והסתכם ב6,550-
שקל.
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