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 עיקרי הממצאיםתמצית ו

 

הנוגע נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים  בכל  1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו

לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. החוק קובע כי עובדת ועובד אצל אותו מעביד זכאים לשכר שווה 

 ערך.-עבור עבודה שווה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות

למרות קיומו של החוק, וחרף מספר עשורים בהם מתקיים מאבק לקידום שוויון ההזדמנויות המגדרי 

בין נשים לבין גברים בשכר, בסיכויי שכירה וקידום ובהזדמנויות הפתוחות  בשוק העבודה,  הפערים

 בפניהם בשוק העבודה, נותרו גדולים.

בסקירה זו נבחנים פערי השכר בין נשים לבין גברים לפי משלחי יד, באופן זה 'מנוכה' ההשפעה של בחירת 

ד, במגמה לאתר האם קיימים נשים רבות במקצועות "נשיים", ונבדקים הפערים בשכר באותו משלח י

 משלחי יד בהם שכר הנשים דומה לשכר הגברים.

של הלמ"ס. משלחי היד נבחנו ברמה של  2014פערי השכר בין נשים לבין גברים עובדו מסקר הכנסות שנת 

 ספרה אחת ושתי ספרות.

ר זאת משלחי הניתוח העלה כי פערי השכר המגדריים גדלים במשלחי יד בהם רמת השכר גבוהה יותר. לאו

 היד בהם נמצאו פערי שכר קטנים הם בעיקר משלחי יד בעלי סטטוס נמוך.

 

 הניתוח התמקד במועסקים העובדים במשרה מלאה.  להלן פרוט הממצאים העיקריים העולים מהניתוח:

  בהשוואה לשכר ₪  8,979השכר הממוצע לחודש של נשים יהודיות העובדות במשרה מלאה הוא

בממוצע. יש לציין כי פער השכר  32%ופער השכר המגדרי עומד על  ₪,  12,960 הגברים העומד על

 בממוצע. 23%לשעה קטן יותר ועומד על 

  פער השכר החודשי בין נשים ערביות לבין גברים ערבים קטן בהשוואה לפער שנמצא באוכלוסייה

ת המועסקות בממוצע, כאשר השכר החודשי הממוצע של נשים ערביו 12%היהודית, ועומד על  

ש"ח. מבחינת השכר  7,290בהשוואה לגברים ששכרם הממוצע הוא ₪  6,468במשרה מלאה הוא 

 .1%לשעה עולה שקיים כמעט שוויון: פער השכר השעתי הוא 

  בממוצע. ראוי  11%הפער בין מספר שעות העבודה השבועיות של נשים לבין זה של גברים עומד על

ת עבודה בהשוואה לגברים במטלות תחזוקת הבית ובטיפול בבני לציין כי נשים משקיעות יותר שעו

 משפחה.

  ל 17%בחינת משלחי היד לפי ספרה אחת מעלה כי פער השכר החודשי אצל עובדים יהודים נע בין- 

(, והפער הקטן ביותר נמצא בקרב 36%. הפער הגדול ביותר נמצא בקרב עובדים מקצועיים )36%

(. ממצא דומה מתקבל כאשר בוחנים את השכר לשעת 17%ים )פקידים כלליים ועובדים משרדי

 עבודה, אולם פערי השכר קטנים יותר.

  באוכלוסייה הערבית ההבדלים בפערי השכר בין אשכולות משלחי יד שונים הינם גדולים יותר

. הפער הגדול ביותר נמצא 40% -ל 7%בהשוואה לאוכלוסייה היהודית: פער השכר החודשי נע בין 

(, והפער הקטן ביותר נמצא בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים 40%ובדי מכירות ושירותים )בקרב ע

 (. בחינת השכר לשעת עבודה מורה על ממצאים דומים.7%וכדומה )

  אלף גברים. במשלחי יד גבריים  384אלף נשים ומועסקים  1,093במשלחי יד נשיים מועסקות

 . 1םגברי 1,238אלף נשים ומועסקים  468מועסקות 

                                                 
 ההגדרה של משלחי יד נשיים ומשלחי יד גבריים מוצגת בנספח א'. 1
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  לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשכר של נשים במשלחי יד נשיים בהשוואה לשכר הנשים במשלחי יד

ובמשלחי יד ₪   8,701גבריים: במשלחי  יד נשיים השכר החודשי הממוצע של כלל הנשים עמד על 

"ח ש 11,632 -ו₪  13,055  -ש"ח. זאת בהשוואה  ל 8,886גבריים השכר הממוצע של הנשים עמד על 

 שהשתכרו הגברים המועסקים בקבוצות משלחי יד אלה בהתאמה.

  פערי השכר במשלחי יד נשיים גדולים מפערי השכר במשלחי יד גבריים הן בסה"כ האוכלוסייה, והן

בחתך לפי לאום. מגמה זהה נמצאה גם בשכר החודשי וגם בשכר לפי שעה: פער השכר החודשי 

בקרב ערבים; פער השכר החודשי במשלחי יד  18% -, ובקרב יהודים 37%במשלחי יד נשיים הוא 

 בקרב ערבים.  10% -בקרב יהודים ו 29%גבריים הוא 

  פערי השכר בסקטור הציבורי קטנים מפערי השכר בסקטור הפרטי: בקרב יהודים פער השכר החודשי

כר בסקטור הפרטי; בקרב ערבים פער הש 33%בהשוואה לפער של  20%בסקטור הציבורי עומד על 

 בסקטור הפרטי. 32%בהשוואה לפער של  23%החודשי בסקטור הציבורי עומד על 

 מעלה כי משלחי יד בהם פערי השכר קטנים )יחס שכר  חודשי של  2בחינת משלחי יד בשתי ספרות

ומעלה(, וכמעט קיים שוויון בין שכר הגברים לבין שכר הנשים כוללים  עובדי ניקיון ועוזרים  0.90

(, 0.98כלומר נשים משתכרות מעט יותר מגברים(, פקידי שירות לקוחות ) – 1.03)יחס שכר של 

(. כל משלחי היד שהוזכרו, הם 0.91( ופקידי רישום של נתונים ושל חומרים )0.95מטפלים אישיים )

משלחי יד בעלי סטטוס נמוך, בהם השכר נמוך, ולפיכך הסף התחתון של שכר המינימום מסייע 

ראוי לציין כי יחס השכר של בעלי משלח יד בתחום ההוראה נושק לקבוצת משלחי ביצירת שוויון.  

.  מבדיקת יחסי השכר בין נשים לבין גברים לפי שכר 0.89היד בהם יחס השכר גבוה עם יחס שכר של 

לשעת עבודה עולה כי בכל משלחי היד שצוינו, הפער לשעת עבודה אף קטן יותר, וכמעט קיים שוויון 

שים לבין שכר הגברים. מעניין להדגיש כי בקרב בעלי משלח יד בתחום ההוראה, השכר בין שכר הנ

 לשעה של נשים אף גבוה במקצת מהשכר לשעה של הגברים.

  פער השכר הגדול ביותר לפי משלחי יד בשתי ספרות הוא במשלחי יד בתחום הבריאות )יחס שכר של

ופאים, שרובם גברים, לבין אחיות, שרובן נשים, מפערי שכר בין ר בין היתר(. נראה שהדבר נובע 0.54

 גברים לעומת הרופאות.-והן בשל התפקידים השונים שממלאים רופאים
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 רקע, מטרות ומתודולוגיה 

 

נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים  בכל הנוגע  1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו

לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. החוק קובע כי עובדת ועובד אצל אותו מעביד זכאים לשכר שווה 

ערך, וקובע –שוות  ערך. החוק מגדיר מהי עבודה-עבור עבודה שווה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות

כי בית דין לעבודה רשאי למנות מומחה לחקר עיסוקים שיחווה דעתו אם עבודות מסוימות  הן שוות, שוות 

. 1973 -, אשר תוקן ב1964 -שנים,  והחליף חוק קודם מ 20 -בעיקרן או שוות ערך. חוק זה נחקק לפני כ

ם בעבודה זהה או דומה במהותה. מאחר החוק הקודם חייב לשלם שכר שווה רק לגברים ונשים העוסקי

חייב תשלום שכר  1996 -שרק לעתים רחוקות עסקו נשים בעבודה זהה לעבודת גברים, החוק שנחקק ב

שווה עבור עבודות שוות ערך או ברות השוואה. החוק, כאמור, גם קובע כי במקרה של מחלוקת בשאלה 

יסוקים בידי מומחה בלתי תלוי.  יש לציין כי גם האם עבודות הן שוות או שונות בערכן, ייערך ניתוח ע

 .3בניתוח עיסוקים אובייקטיבי לכאורה, עלולות להשתרבב הטיות מגדריות

למרות חקיקת החוק המעודכן, וחרף מספר עשורים בהם מתקיים מאבק לקידום שוויון ההזדמנויות 

ם בין נשים לבין גברים בשכר, המגדרי בשוק העבודה, וההצלחות הגדולות שהושגו עקב מאבק זה, הפערי

 בסיכויי שכירה וקידום ובהזדמנויות הפתוחות בפניהם בשוק העבודה, נותרו גדולים.

מעבר לפערים בשכר שהוזכרו, הפער המגדרי במרבית התחומים בישראל נותר יציב בעשור האחרון. לא 

בוהה. מדד המגדר לשנת שוויון למעט בתחום ההשכלה הג-ניתן להצביע על מגמה אחידה של צמצום האי

ההשתתפות — שנבחנו לגבי שוק העבודהבכל האינדיקטורים של מרכז שוות במכון ון ליר מצא כי  2016

הפער  —חלקיות המשרה ועומק המגדור המקצועי   בשוק העבודה, השכר , שיעור עובדי חברות כוח אדם,

לה הגבוהה, אך המדד מגלה כי אין התחום היחיד שנמצא בו שיפור מתמיד הוא תחום ההשכ עמוק ויציב.

די ברכישת השכלה לצמצום הפערים המגדריים בתעסוקה, וכי ההשכלה אינה מביאה להשתלבותן של 

נשים במשרות מתגמלות יותר או לטשטוש ההבחנה בין מקצועות "נשיים" למקצועות "גבריים", כך 

פחה והבית עדיין מוטל ברובו על שהפערים בשוק העבודה ובעמדות כח והשפעה נותרו כשהיו. עול המש

נשים, וכתוצאה מכך הן עובדות במשרות פחות תובעניות מבחינת שעות העבודה ובמשרות חלקיות, 

 .4יותר ולצבור זכויות לגיל פרישה שתכרהפוגעות גם ביכולתן להתקדם בעבודה, לה

תיות וכלכליות מרחיקות לקידומם של הוגנות ושוויון הזדמנויות מגדריים בעולם העבודה משמעויות חבר

לכת. האפליה המופנית כלפי נשים וקבוצות מיעוט אחרות בעולם העבודה פוגעת בראש ובראשונה באופייה 

הדמוקרטי של כל חברה הדוגלת בשוויון הזדמנויות ושוויון זכויות.  מעבר לפגיעה בעקרונות יסוד אלה, 

ילה להפסד משמעותי של כישרון ויכולת, שנצברו אפליה כלפי קבוצות מיעוט בכלל, וכלפי נשים בפרט, מוב

בידי אנשים המשתייכים לקבוצות אלה, ושל גיוון מחשבתי ויצירתיות המאפיינים את המפגש הפורה בין 

עובדים מרקע שונה המביאים איתם צורות חשיבה מגוונות. מבחינה חברתית, קידום השוויון המגדרי 

ים, אפשרות לפרנסה סבירה והפחתת תלותן של נשים בגבר בעולם העבודה יבטיח שכר הוגן יותר לנש

מפרנס, במשפחתן המורחבת, או בקצבאות מטעם המדינה, תלות המובילה לעיתים לבעיות חברתיות 

 אחרות דוגמת אלימות וניצול.

                                                 
'המיגדור בעולם העבודה', סעיף 'עבודה של נשים שווה  –לפרוט ראה 'מין מיגדר פוליטיקה', מאמרה של פרופ' דפנה יזרעאלי  3

 פחות'.
 , אתר האינטרנט של מכון ון ליר.2016מדד המגדר לשנת  4
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על כל שקל שמשתכר גבר. פערי השכר המגדריים בשוק  5אגורות 68אישה בישראל משתכרת בממוצע רק 

בעים במידה רבה גם בשל בידול תעסוקתי: מהעובדה שנשים מתרכזות בענפים ובמשלחי יד העבודה, נו

נבדלים ומתוגמלים פחות מאלה של גברים. משלחי יד בהם מרוכזות נשים מאופיינים במעמד, תנאים 

ושכר נמוכים יותר. ההפרדה  בתעסוקה נגזרת גם מההנחה התרבותית שמקצועות "נשיים" מזוהים עם 

חינוך והרווחה, ואילו מקצועות "גבריים" מזוהים עם התחום העסקי והפיננסי ועם התחום תחומי ה

 הטכנולוגי. 

בספרות המחקרית נטען כי הבידול התעסוקתי ופערי השכר המגדריים נובעים ממספר גורמים בהם חלוקת 

חזוקת הבית ת –העבודה במשק הבית והעובדה כי נשים הן האחראיות העיקריות על העבודה שלא בשכר 

לנשים יש ייצוג יתר בתחומי החינוך ומקצועות  –והטיפול בבני המשפחה; בחירת תחומי השכלה שונים 

העזר הרפואיים וייצוג חסר בהנדסה מתימטיקה ומדעי המחשב. הבדלי ההשכלה מנתבים נשים וגברים 

ים לעבודה וצרכנים מעסיקים, עמית –למשלחי יד שונים; דעות קדומות תורמות גם הן לבידול הקיים 

 .6מניחים כי נשים לא יכולות או לא מוכנות לבצע עבודות הנחשבות "גבריות"

 

בסקירה זו נבחנים פערי השכר בין נשים לבין גברים לפי משלחי יד, באופן זה 'מנוכה' ההשפעה של בחירת 

 נשים רבות במקצועות "נשיים", ונבדקים הפערים בשכר באותו משלח יד. 

 

 המחקרמטרת 

לנתח את פערי השכר בין נשים לבין גברים לפי משלחי יד, ולבחון האם קיימים משלחי יד בהם הושג שוויון 

 בשכר בין נשים לבין גברים.

 

 מתודולוגיה

של הלמ"ס.  פערי השכר נבחנו לפי סיווג  2014פערי השכר בין נשים לבין גברים עובדו מסקר הכנסות שנת 

י ספרות.  בשל ההבדלים המשמעותיים בין האוכלוסייה היהודית לבין משלחי יד בספרה אחת ובשת

האוכלוסייה הערבית, הניתוח בוצע במרבית המשתנים לכל אוכלוסייה בנפרד.  בנוסף, כדי לצמצם הבדלים 

 הנובעים מהיקף המשרה, בוצע ניתוח נפרד לעובדים במשרה מלאה ועובדים במשרה חלקית.

נשיים ומקצועות גבריים, בהתאם למספר המועסקים והמועסקות בכל מקצוע במחקר זה הוגדרו מקצועות 

 , ונבחנו הבדלים בפערי השכר בקבוצות מקצועות אלה.2015פי סקר כ"א -על

פער השכר )הכנסה( מוגדר כמשלים של היחס בין הכנסה ברוטו של נשים לבין הכנסה ברוטו של גברים. 

 .32%, הפער הוא 68%גברים הוא  לדוגמא, כאשר יחס ההכנסה בין נשים לבין

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 , למ"ס.2014הנתון מסקר הכנסות  5
6

 .2013בוזגלו, שוות ערך, -'בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים', יעל חסון ונוגה דגן 
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 ממצאים

 

 פערי שכר לפי סטטוס משלח היד ולפי לאום

מציג את השכר הממוצע , את יחס השכר בין נשים לבין גברים ואת מספר שעות העבודה השבועיות   1לוח 

. מהלוח עולים הממצאים במשרה מלאהלפי סטטוס משלח היד ולפי לאום של מועסקים העובדים 

 העיקריים הבאים:

  49.7השכר הממוצע לשעה הוא ₪.  8,979השכר הממוצע לחודש של נשים  יהודיות הוא .₪ 

  63.1השכר הממוצע לשעה הוא ₪.  12,960השכר הממוצע לחודש של גברים יהודים הוא .₪ 

   בממוצע. פער השכר לשעה קטן  32%פער השכר החודשי בין נשים יהודיות לגברים יהודים עומד על

 בממוצע. 23%יותר ועומד על 

  37.8השכר הממוצע לשעה הוא ₪ .  6,468השכר הממוצע לחודש של נשים ערביות הוא .₪ 

  38השכר הממוצע לשעה הוא ₪.  7,290השכר הממוצע לחודש של גברים ערבים הוא .₪ 

  פער השכר החודשי בין נשים ערביות לגברים ערבים קטן בהשוואה לפער שנמצא באוכלוסייה

בממוצע. מבחינת השכר לשעה עולה שקיים כמעט שוויון: פער השכר  11%הודית, והוא  עומד על  הי

 .1%השעתי הוא 

  בקרב האוכלוסייה היהודית נמצא פער מעט גדול יותר בקרב מועסקים במקצועות בסטטוס גבוה

ר בשכ 31%בהשוואה לפער של  34%בהשוואה למועסקים במקצועות בעלי סטטוס נמוך: פער של 

 החודשי בהתאמה.

  בקרב האוכלוסייה הערבית המגמה הפוכה, ונמצא פער גדול יותר בקרב מועסקים במקצועות

בהשוואה  34%בסטטוס נמוך בהשוואה למועסקים במקצועות בסטטוס גבוה: פער בשכר החודשי של 

 בהתאמה. 22%לפער של 

 הקבוצות שנבדקו, -בכל תת הפער במספר שעות העבודה השבועיות של נשים בהשוואה לגברים דומה

 .10-12%ועומד על 
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: שכר ממוצע לחודש, שכר ממוצע לשעה ומספר שעות עבודה שבועיות של נשים וגברים לפי לאום 1לוח 

 ולפי סטטוס משלח היד, מועסקים במשרה מלאה

 ערבים יהודים 

יחס  גברים נשים 

 נשים/גברים

יחס  גברים נשים

 נשים/גברים

 סה"כ סה"כ 

 0.88 7,290 6,468 0.68 12,960 8,979 שכר ממוצע לחודש

 0.99 38.0 37.8 0.79 63.1 49.7 שכר ממוצע לשעה

 0.89 46.3 41.2 0.90 48.2 43.2 ש"ע שבועיות

 מקצועות בסטטוס גבוה מקצועות בסטטוס גבוה 

 0.78 11,720 9,094 0.66 18,305 12,210 שכר ממוצע לחודש

 0.85 62.8 53.6 0.75 88.6 67.1 לשעהשכר ממוצע 

 0.89 44.7 39.7 0.88 48.8 43.2 ש"ע שבועיות

 מקצועות בסטטוס נמוך מקצועות בסטטוס נמוך 

 0.66 6,483 4,297 0.69 8,567 5,891 שכר ממוצע לחודש

 0.74 33.4 24.8 0.79 42.4 33.3 שכר ממוצע לשעה

 0.90 46.8 42.2 0.90 48.1 43.2 ש"ע שבועיות

 

מציג את השכר הממוצע , את יחס השכר בין נשים לבין גברים ואת מספר שעות העבודה השבועיות  2לוח 

. מהלוח עולים הממצאים חלקית במשרהלפי סטטוס משלח היד ולפי לאום של מועסקים העובדים 

 העיקריים הבאים:

  52.2השכר הממוצע לשעה הוא ₪.  4,960השכר הממוצע לחודש של נשים  יהודיות הוא  .₪ 

  58.8השכר הממוצע לשעה הוא ₪.   5,012השכר הממוצע לחודש של גברים יהודים הוא .₪ 

   בממוצע. פער השכר לשעה גדול   1%פער השכר החודשי בין נשים יהודיות לגברים יהודים עומד על

 בממוצע. 11% יותר ועומד על 

  41.5השכר הממוצע לשעה הוא ₪ .  4,013השכר הממוצע לחודש של נשים ערביות הוא .₪ 

  36.3השכר הממוצע לשעה הוא ₪.  3,501השכר הממוצע לחודש של גברים ערבים הוא .₪ 

 7השכר לחודש והשכר לשעה של נשים ערביות  המועסקות במשרה חלקית גבוה מזה של גברים ערבים .

לציין כי כאשר בוחנים את הפערים לפי סטטוס המקצוע עולה כי קיים פער במקצועות בסטטוס ראוי 

 .11%נמוך, אשר עומד על 

  בקרב מועסקים במקצועות בסטטוס  12%בקרב האוכלוסייה היהודית המגמה הפוכה: נמצא פער של

 גבוה, ולא נמצא פער בקרב מועסקים במקצועות בסטטוס נמוך.

  העבודה השבועיות של נשים בהשוואה לגברים קטן יחסית, ובחלק מתת הקבוצות הפער במספר שעות

אף נמצא כי מספר שעות העבודה של הנשים גדול מזה של הגברים.  יש להזכיר ולציין כי ממילא 

 מדובר בעבודה במשרה חלקית.

                                                 
אלף גברים  22אלף נשים ערביות העובדות במשרה חלקית שרובן מורות, עובדות במכירות ומטפלות אישיות. נמצאו  55נמצאו  7

 טוס נמוך שהשכר בהן נמוך.ערבים העובדים במשרה חלקית, מרביתם בעבודות בסט
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המשך  כפי שעולה מהניתוח, הפערים מתרכזים בעיקר בקרב מועסקים העובדים במשרה מלאה, לפיכך

בנספח ב' המציגים נתונים מפורטים על פערי  8נ.ב. -6נ.ב.הניתוח יתרכז בקבוצה זו )ניתן לעיין בלוחות 

 השכר בקרב העובדים במשרה חלקית(.

 

: שכר ממוצע לחודש, שכר ממוצע לשעה ומספר שעות עבודה שבועיות של נשים וגברים לפי לאום 2לוח 

 חלקית ולפי סטטוס משלח היד, מועסקים במשרה

 ערבים יהודים 

יחס  גברים נשים 

 נשים/גברים

יחס  גברים נשים

 נשים/גברים

 סה"כ סה"כ 

 1.15 3,501 4,013 0.99 5,012 4,960 שכר ממוצע לחודש

 1.14 36.3 41.5 0.89 58.8 52.2 שכר ממוצע לשעה

 0.96 24.6 23.6 1.05 22.1 23.3 ש"ע שבועיות

 בסטטוס גבוה מקצועות מקצועות בסטטוס גבוה 

 1.06 5,469 5,812 0.88 7,711 6,827 שכר ממוצע לחודש

 0.99 57.4 57.0 0.79 89.5 70.7 שכר ממוצע לשעה

 1.02 23.2 23.8 1.09 21.7 23.6 ש"ע שבועיות

 מקצועות בסטטוס נמוך מקצועות בסטטוס נמוך 

 0.89 2,860 2,537 1.01 3,136 3,181 שכר ממוצע לחודש

 0.97 29.7 28.9 0.93 37.2 34.7 לשעה שכר ממוצע

 0.93 25.0 23.3 1.01 22.8 23.0 ש"ע שבועיות
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)סווג משלחי יד  פערי שכר בין נשים לבין גברים העובדים במשרה מלאה לפי אשכולות של מקצועות

 בספרה אחת(

 הוא כרבע משכר הגברים. היחס בין שכר  8פער השכר בין נשים לבין גברים העובדים במשרה מלאה

 .0.74חודשי של נשים לבין שכר חודשי של גברים הוא 

  בחינת פערי השכר לפי שכר לשעת עבודה מורה כי הפער בין נשים לבין גברים מצטמצם: היחס בין

 10-, כלומר הפער קטן ב0.83שכר לשעת עבודה של נשים לבין שכר לשעת עבודה של גברים הוא 

ת אחוז. משמעות הדבר היא כי חלק מההפרש בין השכר החודשי של הגברים לבין השכר נקודו

החודשי של נשים נובע מהעובדה כי נשים עובדות בממוצע פחות שעות בשבוע בעבודה מחוץ למשק 

הבית. ראוי להדגיש כי נשים עובדות יותר שעות בשבוע בעבודות משק הבית ובטיפול בילדים 

שעות  13 -קרים שנערכו על משקי בית אמריקאים מצאו שאימהות משקיעות כבהשוואה לגברים. מח

נשים   OECD -.במדינות ה9שעות בשבוע 6.6שבועיות בעבודות הבית, בעוד שאבות משקיעים רק 

משקיעות בממוצע כשעתיים וחצי ביום יותר מאשר גברים, במטלות תחזוקת הבית ובטיפול בבני 

 .  10המשפחה

 סייה הערבית קטן מהפער באוכלוסייה היהודית: יחס השכר החודשי באוכלוסייה הפער בקרב האוכלו

. נראה שההבדל הגדול נעוץ 0.88, ויחס השכר החודשי באוכלוסייה הערבית הוא 0.68היהודית הוא 

בכך שפערי השכר בקרב עובדים בשכר נמוך קטנים מהפערים בקרב עובדים בשכר גבוה.  עובדים 

כר המינימום, ואילו ברמות השכר הגבוהות לא קיימת תקרה. באוכלוסייה בשכר נמוך נדחקים לש

 הערבית שיעור גבוה של עובדים בשכר נמוך, הן בקרב נשים והן בקרב גברים.

מציג את יחס השכר בין נשים לבין גברים ואת היחס בין מספר שעות העבודה השבועיות שנשים  3לוח 

עובדים לפי אשכולות של משלחי יד. מהלוח עולים הממצאים  עובדות בממוצע לבין מספר השעות שגברים

 הבאים:

  הפער הגדול ביותר נמצא בקרב עובדים 36% -ל 17%פער השכר החודשי אצל עובדים יהודים נע בין .

(. ממצא 17%(, והפער הקטן ביותר נמצא בקרב פקידים כלליים ועובדים משרדיים )36%מקצועיים )

ת השכר לשעת עבודה, אולם בפערים קטנים יותר בין שכר הנשים לבין דומה מתקבל כאשר בוחנים א

שכר הגברים: הפער הגדול ביותר הוא בקרב עובדים מקצועיים והפער הקטן ביותר הוא בקרב 

 בהתאמה. 9% -ו 27%פקידים כלליים ועובדים משרדיים, כאשר הפערים עומדים על 

 ולות משלחי יד שונים הינם גדולים יותר באוכלוסייה הערבית ההבדלים בפערי השכר בין אשכ

. הפער הגדול ביותר נמצא 40% -ל 7%בהשוואה לאוכלוסייה היהודית: פער השכר החודשי נע בין 

(, והפער הקטן ביותר נמצא בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים 40%בקרב עובדי מכירות ושירותים )

גדול ביותר, בדומה לשכר החודשי, הוא (. מבחינת השכר לשעת עבודה עולה כי הפער ה7%וכדומה )

( 2%(. פערים קטנים מאד נמצאו בקרב עובדים בלתי מקצועיים )35%בקרב עובדי מכירות ושירותים )

 (.5%ובקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה )

 ממספר שעות העבודה של  89%-88% -חשוב לציין כי מספר שעות העבודה של נשים הינו בממוצע כ

פי -היחס בין שעות העבודה של הנשים לבין זה של הגברים בקרב האוכלוסייה היהודית על הגברים. 

בקרב עובדים בלתי מקצועיים. היחס  98% -במשלחי יד אקדמאיים ל 88%אשכולות משלחי יד  נע בין 

                                                 
 כל הניתוח להלן מתייחס למועסקים במשרה מלאה. 8
 .2015אולשק, מנהל מחקר וכלכלה, -חלוקת התפקידים במשק הבית', רונית הריס –משפחה -לפרוט ראה 'שילוב עבודה 9

 .2013בוזגלו, שוות ערך, -'בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים', יעל חסון ונוגה דגן 10
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פי אשכולות משלחי -בין שעות העבודה של הנשים לבין זה של הגברים בקרב האוכלוסייה הערבית על

 בהנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה. 96% -בעובדים בלתי מקצועיים ל 86%נע בין  יד  

 

 : יחס השכר בין נשים לבין גברים לפי משלח יד )ספרה אחת(, מועסקים במשרה מלאה3לוח 

 ערבים יהודים סה"כ משלח יד

 268 2,027 2,394 (1סה"כ, באלפים

    שכר חודשי

 0.89 0.69 0.74 (1סה"כ

 - 0.70 0.71 מנהלים

 0.76 0.68 0.68 יד אקדמאישלח בעלי מ

 0.93 0.67 0.68 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 0.71 0.83 0.85 פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 0.60 0.68 0.67 רותיםיעובדי מכירות וש

 0.66 0.64 0.70 עובדים מקצועיים

 0.86 0.72 0.77 עובדים בלתי מקצועיים

    לשעת עבודהשכר 

 0.99 0.79 0.83 (1 סה"כ

 - 0.79 0.80 מנהלים

 0.85 0.77 0.77 יד אקדמאישלח בעלי מ

 0.95 0.74 0.76 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 0.85 0.91 0.93 פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 0.65 0.75 0.75 רותיםיעובדי מכירות וש

 0.69 0.73 0.77 עובדים מקצועיים

 0.98 0.79 0.86 עובדים בלתי מקצועיים

    מספר שעות עבודה בשבוע

 0.89 0.90 0.90 סה"כ

 - 0.90 0.90 מנהלים

 0.89 0.88 0.89 יד אקדמאישלח בעלי מ

 0.96 0.90 0.91 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 0.89 0.92 0.92 פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 0.92 0.92 0.92 רותיםיעובדי מכירות וש

 0.93 0.91 0.93 עובדים מקצועיים

 0.86 0.98 0.95 עובדים בלתי מקצועיים

 מועסקים משלח היד שלהם לא ידוע. 239.6(כולל משלח יד לא ידוע.  חשוב לציין כי 1)
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 )סווג משלחי יד בשתי ספרות( פערי שכר בין נשים לבין גברים העובדים במשרה מלאה לפי מקצועות

 

. בסעיף זה נתייחס לפערי השכר  11מציג משלחי יד בהם מספר מועסקים במשרה מלאה גדול יחסית  4לוח 

 . מהלוח עולים הממצאים הבאים: 12בקרב כלל האוכלוסייה

  ומעלה(, וכמעט קיים שוויון בין שכר  0.90משלחי יד בהם פערי השכר קטנים )יחס שכר  חודשי של

כלומר נשים משתכרות  – 1.03עובדי ניקיון ועוזרים )יחס שכר של  הגברים לבין שכר הנשים כוללים 

( ופקידי רישום של נתונים 0.95(, מטפלים אישיים )0.98מעט יותר מגברים(, פקידי שירות לקוחות )

(. כל משלחי היד האלה, הם משלחי יד בעלי סטטוס נמוך, בהם השכר נמוך, ולפיכך 0.91ושל חומרים )

המינימום מסייע ביצירת שוויון.  ראוי לציין כי יחס השכר של בעלי משלח יד הסף התחתון של שכר 

.  מבדיקת 0.89בתחום ההוראה נושק לקבוצת משלחי היד בהם יחס השכר גבוה עם יחס שכר של 

יחסי השכר בין נשים לבין גברים לפי שכר לשעת עבודה עולה כי בכל משלחי היד שצוינו, הפער לשעת 

ר, וכמעט קיים שוויון בין שכר הנשים לבין שכר הגברים. מעניין להדגיש כי בקרב עבודה אף קטן יות

 בעלי משלח יד בתחום ההוראה, השכר לשעה של נשים אף גבוה במקצת מהשכר לשעה של הגברים.

 ם בעלי משלחי יד בתחום ( כוללי0.70 -משלחי היד בהם פערי השכר גדולים )יחס שכר חודשי נמוך מ

(, מנהלים 0.61(, בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה )0.54כר של יחס שהבריאות )

(, 0.65( עובדים בתחום השירותים האישיים )0.64אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח )

( ובעלי משלח יד נלווה בתחומי 0.66מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים )

(. נראה שהפער הגדול והחריג בקרב בעלי משלחי יד בתחום הבריאות נובע 0.67העסקים והמינהל )

מכך שמשלח יד זה כולל הן רופאים והן אחיות, ובשל העובדה שאחיות הוא מקצוע נשי ברובו והשכר 

בנוסף לכך, קיים בידול מגדרי גם בתוך משלחי יד  .13מתקבל הפער הנזכר ,בו נמוך יחסית לרופאים

בעלי סטטוס גבוה: נשים וגברים ממלאים תפקידים שונים ועוסקים בתחומים שונים בתוך אותו 

משלח יד, תופעה הבולטת גם בקרב רופאים.  מבדיקת יחסי השכר בין נשים לבין גברים לפי שכר 

ר לשעת עבודה קטן יותר, ובמרבית משלחי היד לשעת עבודה עולה כי בכל משלחי היד שצוינו, הפע

( 0.63בקרב בעלי משלח יד בתחום הבריאות ) 0.7 -. יחס השכר לשעה נמוך מ0.70-יחס השכר גבוה מ

ניתן להסביר חלק מהפער  ,. כלומר(0.66) ובקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה

 ושל גברים.בהבדלים בין מספר שעות העבודה השבועיות של נשים 

 הם משלח יד נלווה בתחומי העסקים  14משלחי היד בהם מספר הנשים המועסקות הגדול ביותר

 84אלף מועסקות(,  משלח יד בתחום ההוראה ) 108אלף מועסקות(, מטפלים אישיים ) 131והמינהל )

ל  אלף מועסקות(. במשלחי יד אלה יחס השכר החודשי עומד ע 68אלף מועסקות( ועובדי מכירות )

 בהתאמה, כלומר קיים פיזור בפערי השכר ולא ניתן להצביע על מגמה אחידה. 0.72 -ו 0.89, 0.95, 0.67

 הם מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים  15משלחי יד בהם מספר הגברים המועסקים הגדול ביותר

עלי משלח יד אלף מועסקים( וב 91אלף מועסקים(, נהגים ומפעילי מתקנים ניידים ) 106המקצועיים )

אלף מועסקים(. יחס השכר החודשי בין גברים לבין נשים  בקרב  ICT()70בענפי טכנולוגיות המידע )

                                                 
11

 גברים. 10,000 -נשים ומועסקים יותר מ 10,000 -מועסקות יותר מ 
 הן האוכלוסייה היהודית והן האוכלוסייה הערבית, בשל מיעוט תצפיות באוכלוסייה הערבית. 12
מלאה, ( העובדים במשרה 222אלף מועסקים במשלח יד אחיות )  21.3 -( ו221אלף מועסקים במשלח יד רופאים ) 20.3נמצאו  13

נשים. השכר הממוצע של הרופאות הנשים העובדות במשרה מלאה הוא -אלף אחיות 16.8-נשים ו-אלף רופאות 8.8הם ימבינ
 13,697הנשים העובדות במשרה מלאה הוא -הגברים. השכר הממוצע של האחיות-של הרופאים₪  42,954 -בהשוואה ל₪  30,320

 ש"ח של האחים הגברים. 14,008 -בהשוואה ל₪ 
 אלף מועסקות. 51 -משלח יד בו עובדות יותר מ –מכלל המועסקות  5% -הוגדר כמשלחי יד בהם עובדות יותר מ 14
15

 אלף מועסקים. 69 -משלח יד בו עובדים יותר מ –מהמועסקים  5% -הוגדר כמשלחי יד בהם עובדים יותר מ 
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מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים ובעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע הוא 

רי של מועסקות בהתאמה. במשלח היד נהגים ומפעילי מתקנים ניידים יש מספר מזע 0.75 -ו 0.78

 לפיכך אין משמעות לבדיקת יחס השכר. 

 )שתי ספרות(, מועסקים במשרה מלאה (1): יחס השכר בין נשים לבין גברים לפי משלחי יד נבחרים4לוח 

וג
יו

ס
 

יחס השכר בין נשים לבין  משלח יד בשתי ספרות

 שכר חודשי -גברים 

יחס השכר בין נשים לבין 

 שכר לשעת עבודה -גברים 

 ערבים יהודים סה"כ ערבים יהודים סה"כ

 0.99 0.79 0.83 0.89 0.69 0.74 (2סה"כ 

מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי  12

 מכירות, שיווק ופיתוח

0.64 0.64 - 0.73 0.73 - 

מנהלי ייצור ומנהלים בתחום  13

 השירותים המקצועיים

0.78 0.77 - 0.87 0.86 - 

והמסחר מנהלים בתחומי האירוח  14

 ובתחומי שירות אחרים

0.66 0.63 - 0.72 0.70 - 

בעלי משלח יד בתחומי המדע  21

 וההנדסה

0.72 0.72 - 0.78 0.78 - 

 [0.67] 0.59 0.63 [0.64] 0.50 0.54 בעלי משלח יד בתחום הבריאות 22

 [0.91] 1.08 1.03 [0.86] 0.91 0.89 בעלי משלח יד בתחום ההוראה 23

יד בתחום העסקים בעלי משלח  24

 והמינהל

0.77 0.77 - 0.84 0.84 - 

בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות  25

 (ICTהמידע )

0.75 0.75 - 0.85 0.84 - 

בעלי משלח יד בתחומי המשפט,  26

 החברה והתרבות

0.82 0.77 - 0.90 0.87 - 

בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע  31

 וההנדסה

0.61 0.60 - 0.66 0.66 - 

בעלי משלח יד נלווה בתחומי  33

 העסקים והמינהל

0.67 0.65 (0.99) 0.76 0.73 (1.05) 

 - 1.05 1.11 - 0.91 0.98 פקידי שירות לקוחות 42

פקידי רישום של נתונים ושל  43

 חומרים

0.91 0.90 - 0.99 0.97 - 

עובדים בתחום השירותים  51

 האישיים

0.65 0.64 (0.71) 0.74 0.73 (0.73) 

 [1.00] 0.78 0.83 [0.85] 0.68 0.72 עובדי מכירות 52

 - 1.02 0.99 - 0.98 0.95 מטפלים אישיים 53

 [1.15] [0.88] 1.11 1.12 [0.82] 1.03 עובדי ניקיון ועוזרים 91

 גברים. 10,000 -נשים ויותר מ 10,000 -כולל משלחי יד בהם עובדים יותר מ (1)

     (.XXכולל משלח יד לא מסווג ) (2)
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 השכר בין נשים לבין גברים לפי משתנים נבחרים פערי

מציג את יחס השכר בין נשים לבין גברים לפי מספר משתנים.  מהלוח עולים הממצאים העיקריים  5לוח 

 הבאים:

  אלף גברים. במשלחי יד גבריים  384אלף נשים ומועסקים  1,093במשלחי יד נשיים מועסקות

 . 16גברים 1,238אלף נשים ומועסקים  468מועסקות 

  לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשכר של נשים במשלחי יד נשיים בהשוואה לשכר הנשים במשלחי יד

ובמשלחי יד ₪   8,701גבריים: במשלחי  יד נשיים השכר החודשי הממוצע של כלל הנשים עמד על 

ש"ח  11,632 -ו₪  13,055  -ש"ח. זאת בהשוואה  ל 8,886גבריים השכר הממוצע של הנשים עמד על 

 שהשתכרו הגברים המועסקים בקבוצות משלחי יד אלה בהתאמה.

  פערי השכר במשלחי יד נשיים גדולים מפערי השכר במשלחי יד גבריים הן בסה"כ האוכלוסייה, והן

בחתך לפי לאום. מגמה זהה נמצאה גם בשכר החודשי וגם בשכר לפי שעה: פער השכר החודשי 

בקרב ערבים; פער השכר החודשי במשלחי יד  18% -ב יהודים, ובקר 37%במשלחי יד נשיים הוא 

 בקרב ערבים.  10% -בקרב יהודים ו 29%גבריים הוא 

  פערי השכר בסקטור הציבורי קטנים מפערי השכר בסקטור הפרטי: בקרב יהודים פער השכר החודשי

פער השכר  בסקטור הפרטי; בקרב ערבים33%בהשוואה לפער של  20%בסקטור הציבורי עומד על 

 בסקטור הפרטי.32%בהשוואה לפער של  23%החודשי בסקטור הציבורי עומד על 

  ,בחינת פערי השכר לפי ענף כלכלי מעלה כי פערי השכר הגדולים ביותר קיימים בענף 'שירותי בריאות

, .  פערי שכר גדולים נמצאו גם בענפים 'שירותים מקצועיים1756% -רווחה וסעד', בו מגיעים הפערים ל

 38% -ו 40% -מדעיים וטכניים' ו'שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח' בהם הפערים מגיעים ל

 בהתאמה.

  פערי השכר הקטנים ביותר נמצאו בענף החינוך בענף 'שירותי אירוח ואוכל' ובענף 'שירותי ניהול

שכר בהתאמה. בנספח ב' מוצג לוח המפרט את יחס ה 17%-ו 16%, 13%ותמיכה' בהם הפערים הם 

 החודשי בין גברים לנשים בכל הענפים הכלכליים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ההגדרה של משלחי יד נשיים ומשלחי יד גבריים מוצגת בנספח א'. 16
 ה פרוט לגבי משלחי יד בתחום הבריאות בסעיף הקודם.רא 17
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 : יחס השכר בין נשים לבין גברים לפי משתנים נבחרים, מועסקים במשרה מלאה5לוח 

 ערבים יהודים סה"כ 

    משלחי יד נשיים וגבריים

  שכר לחודש
  

 0.89 0.69 0.74 סה"כ

 0.82 0.63 0.67 משלחי יד נשים

 0.90 0.71 0.76 גברייםמשלחי יד 

  שכר לשעה
  

 0.99 0.79 0.83 סה"כ

 0.89 0.72 0.76 משלחי יד נשים

 0.95 0.79 0.85 משלחי יד גבריים

  שעות שבועיות
  

 0.89 0.90 0.90 סה"כ

 0.92 0.90 0.90 משלחי יד נשים

 0.92 0.91 0.92 משלחי יד גבריים

    פרטי/ציבורי סקטור

  לחודששכר 
  

 0.89 0.69 0.74 סה"כ

 0.68 0.67 0.72 פרטי

 0.77 0.80 0.80 ציבורי

  לשעהשכר 
  

 0.99 0.79 0.83 סה"כ

 0.76 0.75 0.81 פרטי

 0.82 0.93 0.93 ציבורי

  שבועיות שעות עבודה
  

 0.89 0.90 0.90 סה"כ

 0.91 0.90 0.90 פרטי

 0.93 0.90 0.91 ציבורי

    ענפים  כלכליים נבחרים

    שכר חודשי

 0.48 0.44 [0.55] (Qשירותי בריאות, רווחה וסעד )סדר 

 - 0.61 0.60 (Mשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים )סדר 

 - 0.62 0.62 (Kשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח )סדר 

מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים 

 (Gואופנועים )סדר 

0.69 0.63 0.72 

מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח 

 (Oלאומי חובה )סדר 

0.82 0.82 [0.93] 

 0.83 0.83 [0.62] (Nשירותי ניהול ותמיכה )סדר 

 0.84 0.84 [0.76] (Iשירותי אירוח ואוכל )סדר 

 0.84 0.87 [0.79] (Pחינוך )סדר 
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 נספחים

משלחי יד לפי אחוז הנשים המועסקות במשלח היד ואחוז הגברים והגדרת משלחי יד  –נספח א' 

 נשיים ומשלחי יד גבריים

 
 סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים  

 
 באחוזים באלפים  

 100.0% 49.0% 51.0% 3183.3 1560.7 1622.6   סה"כ

 100.0% 74.0% 26.0% 1477.4 1093.0 384.4   סה"כ מקצועות נשיים

 100.0% 27.4% 72.6% 1705.9 467.7 1238.2   סה"כ מקצועות גבריים

מחוקקים, פקידים בכירים, מנהלים כלליים 
 )מנכ"לים( ומנהלים בכירים

11 
28.6 5.1 33.6 

85.0% 15.0% 100.0% 

מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי 
 מכירות, שיווק ופיתוח

12 
43.7 39.3 83.0 

52.7% 47.3% 100.0% 

מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים 
 המקצועיים

13 
120.5 52.4 172.9 

69.7% 30.3% 100.0% 

מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי 
 שירות אחרים

14 
23.5 14.8 38.3 

61.4% 38.6% 100.0% 

  1X 0.6 0.0 0.8 77.4% 0.0% 100.0% 

 100.0% 38.9% 61.1% 112.5 43.8 68.8 21 בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה

 100.0% 70.8% 29.2% 89.8 63.5 26.2 22 בעלי משלח יד בתחום הבריאות

 100.0% 75.2% 24.8% 286.9 215.7 71.2 23 בעלי משלח יד בתחום ההוראה

 100.0% 53.4% 46.6% 59.1 31.6 27.6 24 בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל

טכנולוגיות המידע בעלי משלח יד בענפי 
(ICT) 

25 
74.5 34.8 109.3 

68.1% 31.9% 100.0% 

בעלי משלח יד בתחומי המשפט, החברה 
 והתרבות

26 
37.8 68.2 106.1 

35.7% 64.3% 100.0% 

  2X 1.7 1.0 2.7 64.3% 35.7% 100.0% 

בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע 
 וההנדסה

31 
38.7 13.5 52.2 

74.2% 25.8% 100.0% 

 100.0% 62.6% 37.4% 28.8 18.0 10.8 32 בעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות

בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים 
 והמינהל

33 
74.9 177.8 252.7 

29.6% 70.4% 100.0% 

בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, 
 החברה והתרבות

34 
26.1 21.3 47.4 

55.0% 45.0% 100.0% 

בענפי טכנולוגיות הנדסאים וטכנאים 
 (ICTהמידע )

35 
18.4 6.8 25.2 

73.0% 27.0% 100.0% 

  3X 0.9 0.0 1.1 86.9% 0.0% 100.0% 

 100.0% 91.3% 8.7% 88.4 80.7 7.6 41 פקידים כלליים וקלדנים

 100.0% 75.0% 25.0% 73.5 55.2 18.4 42 פקידי שירות לקוחות

 100.0% 40.6% 59.4% 58.5 23.7 34.7 43 פקידי רישום של נתונים ושל חומרים

 100.0% 65.8% 34.2% 23.2 15.3 7.9 44 פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים

  4X 0.8 3.2 4.0 18.9% 81.1% 100.0% 

 100.0% 40.4% 59.6% 126.6 51.2 75.4 51 עובדים בתחום השירותים האישיים

 100.0% 64.7% 35.3% 173.6 112.3 61.2 52 עובדי מכירות

 100.0% 91.3% 8.7% 220.3 201.2 19.2 53 מטפלים אישיים

 100.0% 9.7% 90.3% 77.0 7.5 69.5 54 עובדים בשירותי אבטחה

עובדים מקצועיים בחקלאות למטרות 
 שיווק

61 
12.8 1.5 14.3 

89.8% 10.2% 100.0% 

עובדים מקצועיים בייעור, בדיג ובציד 
 למטרות שיווק 

62 
0.0 0.0 0.0 

      

חקלאים, דייגים, ציידים ומלקטים למטרות 
 קיום

63 
0.0 0.0 0.0 

      

  6X 0.0 0.0 0.0       
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 סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים  

 
 באחוזים באלפים  

עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה 
 )פרט לחשמלאים(

71 
66.5 0.9 67.4 

98.7% 1.3% 100.0% 

עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד 
 דומה

72 
67.2 1.7 68.9 

97.5% 2.5% 100.0% 

 100.0% 19.4% 80.6% 12.6 2.5 10.2 73 עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס

בעלי מלאכה בתחומי החשמל 
 והאלקטרוניקה

74 
40.3 1.6 41.9 

96.2% 3.8% 100.0% 

מעבדי מזון, יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש 
 ובעלי משלח יד דומה

75 
22.8 11.8 34.6 

65.9% 34.1% 100.0% 

  7X 0.0 0.0 0.0       

 100.0% 19.1% 80.9% 42.3 8.1 34.2 81 מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים

 100.0% 39.7% 60.3% 21.2 8.4 12.8 82 מרכיבים

 100.0% 1.1% 98.9% 104.9 1.2 103.7 83 נהגים ומפעילי מתקנים ניידים

  8X 0.0 0.0 0.0       

 100.0% 70.7% 29.3% 71.1 50.2 20.8 91 עובדי ניקיון ועוזרים

פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות, בייעור 
 ובדיג

92 
2.6 2.0 4.6 

57.3% 42.7% 100.0% 

פועלים בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, 
 בתעשייה ובהובלה

93 
54.4 18.4 72.8 

74.7% 25.3% 100.0% 

 100.0% 32.4% 67.6% 21.2 6.9 14.4 94 עוזרים בהכנת מזון

שירותים ברחוב מוכרים ברחוב ונותני 
 ובמקומות דומים

95 
0.8 0.0 1.1 

73.7% 0.0% 100.0% 

עובדי אשפה ועובדים בלתי מקצועיים 
 אחרים

96 
15.3 1.9 17.2 

88.9% 11.1% 100.0% 

  9X 13.3 11.2 24.5 54.4% 45.6% 100.0% 

  XX 140.4 74.0 214.4 65.5% 34.5% 100.0% 

 

 

 הערות:

כאשר שיעור הנשים המועסקות בו גבוה משיעור הנשים מכלל  משלח יד מוגדר כמשלח יד נשי .1

 51%  -ומעלה  היו נשים ו 18מכלל המועסקים השכירים בגילאי  49%  2015המועסקים. בשנת 

 49% -גברים. בהתאם להגדרה זו משלחי יד על פי סימול של שתי ספרות, בהם מועסקות למעלה מ

הם ייצוג יתר של נשים. משלחי יד גבריים הוגדרו נשים הוגדרו כמשלחי יד נשיים, מאחר ויש ב

נשים.  הגדרה זו מתבססת על הגדרתה של  49% -בהתאמה כמשלחי יד בהם מועסקות פחות מ

 .18דליה מור

 פי ההגדרה לעיל הודגשו  בלוח.-משלחי יד נשיים על .2

עסקות בשל השינוי שחל בסיווג משלחי היד ישנו קושי להשוות את השינויים שחלו בשיעור המו .3

מוצגת  2008במשלחי היד ביחס לעשור הקודם. הגדרת משלחי יד נשיים ומשלחי יד גבריים לשנת 

", אוגדן לוחות, מנהל מחקר וכלכלה 2008במסמך "פערים תעסוקתיים בין נשים לבין גברים, 

 (.4, וראה גם הערות והגדרות סעיף 1)בנספח 

  

                                                 
18

 Moore Dahlia, "Labor Market Segmentation and its implications: Inequality, Deprivation and Entitlement", 

New York: Garland Publishing, 1992. 
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 נספח לוחות -נספח ב' 

ומספר שעות עבודה שבועיות לפי משלח יד )סיפרה אחת(, מועסקים במשרה שכר העבודה : 1נ.בלוח 

 מלאה

 

 סה"כ ערבים יהודים

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

             שכר חודשי

 9,234 12,647 6,508 7,412 9,501 13,934 סה"כ

 13,278 18,674 17,575 15,919 13,241 18,874 מנהלים

 13,499 19,729 9,091 11,963 13,852 20,410 אקדמאיבעלי מ.יד 

 9,097 13,393 6,626 7,150 9,229 13,841 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 7,426 8,772 4,989 7,029 7,543 9,137 פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 5,091 7,558 4,250 7,134 5,187 7,613 עובדי מכירות ושרותים

 6,081 8,652 4,457 6,782 6,229 9,745 מקצועייםעובדים 

 3,882 5,013 3,979 4,622 3,813 5,275 עובדים בלתי מקצועיים

             שכר לשעת עבודה

 51.3 62.0 38.0 38.6 52.6 67.9 סה"כ

 69.5 87.2 91.9 82.5 69.4 87.8 מנהלים

 75.6 97.8 55.0 64.7 77.1 100.7 בעלי מ.יד אקדמאי

 50.5 66.8 37.3 39.2 51.2 68.8 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 42.6 45.6 30.4 35.8 43.3 47.7 פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 28.6 38.2 23.9 36.6 29.1 38.7 עובדי מכירות ושרותים

 32.5 42.1 24.0 34.8 33.9 46.6 עובדים מקצועיים

 22.4 26.0 24.0 24.6 21.7 27.4 עובדים בלתי מקצועיים

             מספר שעות שבועיות

 43.1 48.2 41.0 46.4 43.2 48.5 סה"כ

 45.5 50.4 44.4 49.1 45.5 50.5 מנהלים

 42.3 47.8 38.6 43.4 42.7 48.2 בעלי מ.יד אקדמאי

 42.7 47.1 42.0 43.7 42.7 47.3 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 42.1 45.8 41.0 46.3 42.1 45.7 ועובדים משרדייםפקידים כלליים 

 43.4 47.3 43.2 47.0 43.4 47.0 עובדי מכירות ושרותים

 45.9 49.1 43.8 46.9 45.7 50.0 עובדים מקצועיים

 43.7 46.2 39.9 46.3 44.5 45.5 עובדים בלתי מקצועיים

             מספר עובדים

 928,776 1,224,166 54,952 201,349 833,170 971,120 סה"כ

 92,405 189,009 1,558 7,626 88,622 179,278 מנהלים

 255,617 251,510 18,441 20,008 229,993 226,314 בעלי מ.יד אקדמאי

 168,506 139,918 5,326 8,068 157,398 129,557 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 124,730 62,244 3,842 8,376 116,304 52,616 פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 208,303 171,312 16,702 23,077 182,253 138,437 עובדי מכירות ושרותים

 32,662 334,971 2,123 106,539 23,912 203,250 עובדים מקצועיים

 46,553 75,202 6,961 27,655 34,689 41,669 עובדים בלתי מקצועיים
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 יחס השכר בין נשים לבין גברים לפי משלח יד )שתי ספרות(, מועסקים במשרה מלאה : 2נ.בלוח 

יחס השכר בין נשים לבין  משלח יד בשתי ספרות סיווג

 שכר חודשי -גברים 

יחס השכר בין נשים לבין 

 שכר לשעת עבודה -גברים 

 ערבים יהודים סה"כ ערבים יהודים סה"כ

 0.99 0.79 0.83 0.89 0.69 0.74 (1סה"כ  

מחוקקים, פקידים בכירים,  11

מנהלים כלליים )מנכ"לים( 

 ומנהלים בכירים

(1.0) (1.05) - (1.11) (1.16) - 

מנהלים אדמיניסטרטיביים  12

 ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח

0.64 0.64 - 0.73 0.73 - 

מנהלי ייצור ומנהלים בתחום  13

 השירותים המקצועיים

0.78 0.77 - 0.87 0.86 - 

מנהלים בתחומי האירוח והמסחר  14

 ובתחומי שירות אחרים

0.66 0.63 - 0.72 0.70 - 

1x 0 - - - - - - 

בעלי משלח יד בתחומי המדע  21

 וההנדסה

0.72 0.72 - 0.78 0.78 - 

 [0.67] 0.59 0.63 [0.64] 0.50 0.54 בעלי משלח יד בתחום הבריאות 22

23 
 [0.91] 1.08 1.03 [0.86] 0.91 0.89 בעלי משלח יד בתחום ההוראה

בעלי משלח יד בתחום העסקים  24

 והמינהל

0.77 0.77 - 0.84 0.84 - 

בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות  25

 (ICTהמידע )

0.75 0.75 - 0.85 0.84 - 

בעלי משלח יד בתחומי המשפט,  26

 החברה והתרבות

0.82 0.77 - 0.90 0.87 - 

2x 0 (0.83) (0.83) - (0.84) (0.84) - 

בעלי משלח יד נלווה בתחומי  31

 המדע וההנדסה

0.61 0.60 - 0.66 0.66 - 

בעלי משלח יד נלווה בתחום  32

 הבריאות

[0.79] [0.83] - [0.85] [0.91] - 

בעלי משלח יד נלווה בתחומי  33

 העסקים והמינהל

0.67 0.65 (0.99) 0.76 0.73 (1.05) 

בתחומי בעלי משלח יד נלווה  34

 המשפט, החברה והתרבות

[0.65] [0.66] - [0.66] [0.67] - 

הנדסאים וטכנאים בענפי  35

 (ICTטכנולוגיות המידע )

[0.64] [0.62] - [0.69] [0.66] - 

3x 0 - - - - - - 

 - (0.75) [0.78] - (0.76) [0.73] פקידים כלליים וקלדנים 41
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יחס השכר בין נשים לבין  משלח יד בשתי ספרות סיווג

 שכר חודשי -גברים 

יחס השכר בין נשים לבין 

 שכר לשעת עבודה -גברים 

 ערבים יהודים סה"כ ערבים יהודים סה"כ

 - 1.05 1.11 - 0.91 0.98 פקידי שירות לקוחות 42

פקידי רישום של נתונים ושל  43

 חומרים

0.91 0.90 - 0.99 0.97 - 

פקידים כלליים ועובדי משרד  44

 אחרים

[0.99] [1.01] - [0.95] [1.00] - 

4x 0 (0.42) (0.42) - (0.50) (0.50) - 

עובדים בתחום השירותים  51

 האישיים

0.65 0.64 (0.71) 0.74 0.73 (0.73) 

 [1.00] 0.78 0.83 [0.85] 0.68 0.72 מכירותעובדי  52

53 
 - 1.02 0.99 - 0.98 0.95 מטפלים אישיים

54 
 - 1.00 [0.97] - [0.91] [0.89] עובדים בשירותי אבטחה

עובדים מקצועיים בחקלאות  61

 למטרות שיווק

- - - - - - 

עובדים מקצועיים בייעור, בדיג  62

 ובציד למטרות שיווק 

- - - - - - 

6x 0 - - - - - - 

עובדים בבנייה ובעלי משלח יד  71

 דומה )פרט לחשמלאים(

- - - - - - 

עובדי מתכות ומכונות ובעלי  72

 משלח יד דומה

- - - - - - 

73 
 - (0.85) [0.78] - (0.59) [0.62] עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס

בעלי מלאכה בתחומי החשמל  74

 והאלקטרוניקה

(0.49) (0.42) - (0.56) (0.48) - 

מעבדי מזון, יצרני מוצרי עץ  75

ופריטי לבוש ובעלי משלח יד 

 דומה

[0.67] [0.63] - [0.68] [0.63] - 

7x 0 - - - - - - 

מפעילים של מתקנים ומכונות  81

 נייחים

[0.74] [0.67] - [0.73] [0.68] - 

 - [0.78] [0.78] - [0.71] [0.72] מרכיבים 82

 - - - - - - ומפעילי מתקנים ניידיםנהגים  83

91 
 [1.15] [0.88] 1.11 1.12 [0.82] 1.03 עובדי ניקיון ועוזרים

פועלים בלתי מקצועיים  92

 בחקלאות, בייעור ובדיג

- - - - - - 
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יחס השכר בין נשים לבין  משלח יד בשתי ספרות סיווג

 שכר חודשי -גברים 

יחס השכר בין נשים לבין 

 שכר לשעת עבודה -גברים 

 ערבים יהודים סה"כ ערבים יהודים סה"כ

פועלים בלתי מקצועיים בכרייה,  93

 בבנייה, בתעשייה ובהובלה

[0.83] [0.79] - [0.79] [0.74] - 

94 
 - - (0.92) - - (0.85) בהכנת מזוןעוזרים 

מוכרים ברחוב ונותני שירותים  95

 ברחוב ובמקומות דומים

- - - - - - 

עובדי אשפה ועובדים בלתי  96

 מקצועיים אחרים

- - - - - - 

        

     (.XXכולל משלח יד לא מסווג ) (3)

'; -מופיע ' 2,000 -בו קטן מהערה: כאשר מספר הנשים העובדות במשלח היד או מספר הגברים העובדים 

היחס  3,000 -ל 2,000כאשר מספר הנשים העובדות במשלח היד או מספר הגברים העובדים בו הוא בין 

מצוין בסוגריים עגולים; כאשר מספר הנשים העובדות במשלח היד או מספר הגברים העובדים בו הוא בין 

 היחס מצוין בסוגרים מרובעים. 10,000 -ל 3,000
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שכר העבודה ומספר שעות עבודה שבועיות לפי משלח יד )שתי ספרות(, מועסקים במשרה : 3נ.בלוח 

 מלאה

 סה"כ ערבים יהודים    

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים משרה מלאה  

             שכר חודשי ממוצע  

Total 8,772 11,909 6,468 7,290 8,979 12,960 סה"כ 

מחוקקים, פקידים בכירים, מנהלים כלליים )מנכ"לים( ומנהלים  11
 בכירים

25,210 26,399     24,853 24,737 

 13,651 21,164   20,971 13,525 21,256 מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח 12

 13,623 17,369 17,929 17,162 13,528 17,456 מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים 13

 9,331 14,164   8,860 9,219 14,569 מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים 14

1X 0 21,593       21,593   

 14,613 20,272   17,269 14,774 20,624 בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה 21

 17,187 31,878 9,595 14,970 18,339 36,546 בעלי משלח יד בתחום הבריאות 22

 10,499 11,754 9,309 10,795 10,746 11,755 בעלי משלח יד בתחום ההוראה 23

 13,937 18,005   11,528 14,109 18,258 בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל 24

 22,162 16,659 5,885   22,080 16,641 (ICTבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע ) 25

 12,859 15,711 6,207 8,565 13,073 16,892 בעלי משלח יד בתחומי המשפט, החברה והתרבות 26

2X 0 18,233 15,105     18,233 15,105 

 8,871 14,441   6,308 8,736 14,657 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה 31

 9,528 12,128 8,111 7,360 10,722 12,915 בעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות 32

 9,357 13,994 7,365 7,407 9,416 14,536 בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל 33

 6,228 9,600 1,849 8,306 6,514 9,805 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות 34

 13,725 8,495 5,639   13,220 8,495 (ICTהנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע ) 35

3X 0 10,629 5,759     10,439 5,759 

 6,988 9,600 3,874 9,916 7,187 9,517 פקידים כלליים וקלדנים 41

 8,026 8,176 7,185 6,300 8,047 8,812 פקידי שירות לקוחות 42

 7,846 8,593   7,170 7,955 8,857 פקידי רישום של נתונים ושל חומרים 43

 8,328 8,413   7,297 8,686 8,623 פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים 44

4X 0 14,372 5,982     14,347 5,988 

 5,018 7,704 4,854 6,858 5,033 7,847 עובדים בתחום השירותים האישיים 51

 4,880 6,801 4,086 4,780 5,006 7,310 עובדי מכירות 52

 5,124 5,401 4,243 5,994 5,209 5,291 מטפלים אישיים 53

 7,506 8,448   9,544 7,460 8,221 עובדים בשירותי אבטחה 54

 8,071 8,498   6,796 8,071 9,951 עובדים מקצועיים בחקלאות למטרות שיווק 61

   7,139       7,139 עובדים מקצועיים בייעור, בדיג ובציד למטרות שיווק  62

6X 0             

   7,349   6,860   8,212 עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה )פרט לחשמלאים( 71

 6,042 8,577   6,672 6,042 9,227 עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה 72

 6,179 10,017   5,835 6,327 10,730 עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס 73

 5,677 11,685   6,272 5,677 13,554 בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה 74

 5,932 8,890   8,134 5,809 9,189 מעבדי מזון, יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד דומה 75

7X 0 6,006       6,006   

 5,611 7,630 4,878 6,506 5,680 8,454 מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים 81

 5,806 8,065     5,937 8,401 מרכיבים 82

 9,770 8,576   6,818 9,770 9,494 נהגים ומפעילי מתקנים ניידים 83

 4,945 4,822 3,826 3,428 5,405 6,562 עובדי ניקיון ועוזרים 91

 3,995 3,813     4,375   פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג 92

 4,691 5,683 4,819 5,387 4,654 5,917 ובהובלה פועלים בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, בתעשייה 93
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 סה"כ ערבים יהודים    

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים משרה מלאה  

 4,283 5,044   4,853 4,518 4,993 עוזרים בהכנת מזון 94

             מוכרים ברחוב ונותני שירותים ברחוב ובמקומות דומים 95

   7,924   5,281   8,258 עובדי אשפה ועובדים בלתי מקצועיים אחרים 96

9X 0 2,615 382 3,283   2,739 396 

XX 0 6,098 3,862 4,642 5,534 5,957 3,888 

             שעות עבודה שבועיות בממוצע  

Total 43.1 48.0 41.2 46.3 43.2 48.2 סה"כ 

מחוקקים, פקידים בכירים, מנהלים כלליים )מנכ"לים( ומנהלים  11
 בכירים

54.8 50.7     54.9 50.1 

 44.4 49.6   44.2 44.3 50.0 ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוחמנהלים אדמיניסטרטיביים  12

 45.9 49.0 44.5 45.1 46.0 49.3 מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים 13

 45.9 52.6   65.1 45.5 51.8 מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים 14

1X 0 47.6       47.6   

 44.2 48.9   47.7 44.2 49.0 בתחומי המדע וההנדסהבעלי משלח יד  21

 42.5 50.4 42.6 46.5 42.7 51.5 בעלי משלח יד בתחום הבריאות 22

 39.4 44.5 36.6 38.6 39.8 46.0 בעלי משלח יד בתחום ההוראה 23

 43.7 47.8   49.9 43.6 47.8 בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל 24

 47.7 44.0 47.2   47.7 44.0 (ICTטכנולוגיות המידע )בעלי משלח יד בענפי  25

 44.3 48.0 44.4 42.6 44.4 48.9 בעלי משלח יד בתחומי המשפט, החברה והתרבות 26

2X 0 46.9 46.5     46.9 46.5 

 44.5 47.9   42.5 43.0 48.1 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה 31

 40.8 42.8 41.2 35.7 40.8 43.4 הבריאותבעלי משלח יד נלווה בתחום  32

 42.7 47.7 41.6 46.2 42.7 47.8 בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל 33

 43.1 46.0 46.8 46.6 43.1 46.0 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות 34

 46.7 43.4 40.7   46.3 43.4 (ICTהנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע ) 35

3X 0 45.1 40.5     44.9 40.5 

 41.8 44.6 40.5 59.8 41.8 40.6 פקידים כלליים וקלדנים 41

 42.2 45.1 40.0 43.3 42.3 45.7 פקידי שירות לקוחות 42

 42.7 46.9   49.9 42.9 46.7 פקידי רישום של נתונים ושל חומרים 43

 43.6 41.8   38.7 42.6 42.4 פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים 44

4X 0 45.0 41.0     44.9 40.9 

 43.3 46.8 42.9 45.2 43.4 46.7 עובדים בתחום השירותים האישיים 51

 42.0 47.7 43.9 51.0 41.9 46.9 עובדי מכירות 52

 44.3 47.5 42.3 48.0 44.3 47.8 מטפלים אישיים 53

 42.9 47.3   45.0 42.6 47.1 עובדים בשירותי אבטחה 54

 42.2 49.3   40.8 42.2 54.9 עובדים מקצועיים בחקלאות למטרות שיווק 61

   45.0       45.0 עובדים מקצועיים בייעור, בדיג ובציד למטרות שיווק  62

6X 0             

   46.9   46.0   47.8 עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה )פרט לחשמלאים( 71

 46.1 49.6   45.6 46.1 50.6 מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומהעובדי  72

 46.4 47.9   45.7 43.4 48.3 עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס 73

 40.8 46.6   46.0 40.8 46.9 בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה 74

 48.2 48.8   47.2 49.7 49.1 מעבדי מזון, יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד דומה 75

7X 0 48.7       48.7   

 46.2 48.4 43.5 47.0 46.1 48.3 מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים 81

 44.9 47.8     44.9 48.2 מרכיבים 82

 51.2 51.7   50.0 51.2 52.6 נהגים ומפעילי מתקנים ניידים 83
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 סה"כ ערבים יהודים    

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים משרה מלאה  

 41.7 44.7 39.8 41.5 41.9 47.5 עובדי ניקיון ועוזרים 91

 43.1 55.3     43.6   פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג 92

 46.5 46.0 39.6 45.8 48.8 46.0 פועלים בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, בתעשייה ובהובלה 93

 44.5 49.5   57.0 45.2 44.9 עוזרים בהכנת מזון 94

             ובמקומות דומיםמוכרים ברחוב ונותני שירותים ברחוב  95

   43.9   41.2   44.2 עובדי אשפה ועובדים בלתי מקצועיים אחרים 96

9X 0 44.3 46.1 52.4   46.7 46.0 

XX 0 46.4 43.4 45.1 44.3 46.3 43.4 

 

 יחס השכר בין נשים לבין גברים לפי ענף כלכלי, מועסקים במשרה מלאה : 4נ.ב לוח

 סה"כ ערבים יהודים 

    סה"כ

    שכר לחודש

 0.58 (0.58) [0.57] (Aחקלאות, ייעור ודיג )סדר 

 0.70 (0.66) 0.72 (Bכרייה וחציבה )סדר 

אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אויר 

 (D)סדר 

(0.86) - (0.87) 

אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה 

 ובפסולת ושירותי טיהור

(0.80) - (0.83) 

 * - - [0.93] (Fבינוי )סדר 

מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב 

 (Gמנועיים ואופנועים )סדר 

0.63 0.72 0.69 

שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות 

 (H)סדר 

0.77 - 0.81 

 0.84 [0.76] 0.84 (Iשירותי אירוח ואוכל )סדר 

 0.71 - 0.72 (Jמידע ותקשורת )סדר 

שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח )סדר 

K) 

0.62 - 0.62 

 [0.75] - [0.73] (Lפעילויות בנדל"ן )סדר 

שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 

 (M)סדר 

0.60 - 0.61 

 0.83 [0.62] 0.83 (Nשירותי ניהול ותמיכה )סדר 

מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; 

 (Oביטוח לאומי חובה )סדר 

0.82 [0.93] 0.82 

 0.87 [0.79] 0.84 (Pחינוך )סדר 

 0.44 [0.55] 0.48 (Qשירותי בריאות, רווחה וסעד )סדר 
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 0.98 - [0.88] (Rאמנות, בידור ופנאי )סדר 

 0.77 - 0.77 (Sשירותים אחרים )סדר 

משקי בית כמעסיקים; משקי בית 

המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש 

 (Tעצמי )סדר 

[1.02] - [1.02] 

 - - - (Uמדינתיים )סדר -ארגונים וגופים חוץ

 

 לנשים ביחס והן יהודים לגברים ביחס הן נמוך שהינו, ערבים גברים של השכר שכן, משמעות חסר הוא שהתקבל היחס*

 .זה בענף העובדות ערביות מועסקות נמצאו לא.  נמוך גברים של שכר ממוצע יוצר, יהודיות

 

'; -מופיע ' 2,000 -מספר הנשים העובדות בענף הכלכלי או מספר הגברים העובדים בו קטן מ הערה: כאשר

היחס  3,000 -ל 2,000כאשר מספר הנשים העובדות בענף הכלכלי או מספר הגברים העובדים בו הוא בין 

הוא בין  מצוין בסוגריים עגולים; כאשר מספר הנשים העובדות בענף הכלכלי או מספר הגברים העובדים בו

 היחס מצוין בסוגרים מרובעים. 10,000 -ל 3,000
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 שכר העבודה ומספר שעות עבודה שבועיות לפי ענף כלכלי, מועסקים במשרה מלאה: 5נ.ב לוח

 

 סה"כ ערבים יהודים

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

             שכר חודשי

 8772 11909 6468 7290 8979 12960 סה"כ

 Aסדר 
 חקלאות, ייעור ודיג

11648 6660 7730 4462 10512 6149 

 Bסדר 
 כרייה וחציבה

14125 9825 6716 4451 12889 9313 

 Dסדר 
 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר

22873 19720 7474   22205 19284 

 Eסדר 
אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת 

 ושירותי טיהור
10899 8741 7388   10362 8578 

 Fסדר 
 בינוי

11332 10559 6435   8358 10252 

 Gסדר 
 מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים

11476 7267 6084 4399 10159 6965 

 Hסדר 
 שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

11555 8877 6963   10621 8603 

 Iסדר 
 שירותי אירוח ואוכל

7253 6119 6074 4622 6964 5862 

 Jסדר 
 מידע ותקשורת

19463 13900 14962   19412 13884 

 Kסדר 
 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

18655 11635   9286 18699 11608 

 Lסדר 
 פעילויות בנדל"ן

11191 8151     10840 8151 

 Mסדר 
 וטכנייםשירותים מקצועיים, מדעיים 

16962 10111 9205 5662 16522 10037 

 Nסדר 
 שירותי ניהול ותמיכה

8198 6813 5827 3600 7680 6395 

 Oסדר 
 מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה

8484 6964 10255 9499 8546 6985 

 Pסדר 
 חינוך

11009 9538 11362 8931 11208 9442 

 Qסדר 
 רווחה וסעד שירותי בריאות,

22866 9965 12152 6691 20248 9680 

 Rסדר 
 אמנות, בידור ופנאי

10589 9312 2355   9388 9188 

 Sסדר 
 שירותים אחרים

11463 8823 8254 5624 10736 8289 

 Tסדר 
 משקי בית כמעסיקים;

 משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי
4654 4759   4610 4646 4739 

 Uסדר 
 מדינתיים-ארגונים וגופים חוץ

13966 11061     11604 11061 

X 14419 7901 3428   13730 7769 

             שכר לשעת עבודה

 48.7 58.4 37.8 38.0 49.7 63.1 סה"כ

 Aסדר 
 חקלאות, ייעור ודיג

50.2 38.7 37.9 25.6 46.6 35.6 

 Bסדר 
 כרייה וחציבה

70.2 53.8 34.9 25.9 64.1 50.6 

 Dסדר 
 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר

106.7 104.3 37.8   103.7 102.7 

 Eסדר 
אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת 

 ושירותי טיהור
52.3 49.1 42.7   50.8 48.2 

 Fסדר 
 בינוי

54.7 59.3 33.5   41.7 57.5 

 Gסדר 
 מנועיים ואופנועים מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב

54.9 40.3 31.1 25.1 49.1 38.7 

 H 55.5 46.9 33.0   50.8 45.5סדר 
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 שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

 Iסדר 
 שירותי אירוח ואוכל

36.2 34.7 28.7 25.0 34.2 33.3 

 Jסדר 
 מידע ותקשורת

96.1 74.4 77.6   95.9 75.0 

 Kסדר 
 ביטוחשירותים פיננסיים ושירותי 

92.2 63.5   50.4 92.6 63.3 

 Lסדר 
 פעילויות בנדל"ן

54.4 43.5     53.1 43.5 

 Mסדר 
 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

81.7 57.0 42.7 32.7 79.5 56.4 

 Nסדר 
 שירותי ניהול ותמיכה

42.9 39.0 31.7 22.1 40.0 36.9 

 Oסדר 
 לאומי חובהמינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח 

40.5 37.6 57.0 52.9 41.3 37.7 

 Pסדר 
 חינוך

56.3 57.1 68.5 56.0 59.0 56.8 

 Qסדר 
 שירותי בריאות, רווחה וסעד

105.7 53.5 62.2 36.2 94.8 52.1 

 Rסדר 
 אמנות, בידור ופנאי

54.9 53.4 16.2   49.2 52.5 

 Sסדר 
 שירותים אחרים

53.3 48.0 36.1 28.6 50.0 45.0 

 Tסדר 
 משקי בית כמעסיקים;

 משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי
22.3 24.2   25.3 22.2 24.0 

 Uסדר 
 מדינתיים-ארגונים וגופים חוץ

66.4 64.6     56.2 64.6 

X 71.5 42.8 17.3   68.2 42.3 

             מספר שעות שבועיות

 43.1 48.0 41.2 46.3 43.2 48.2 סה"כ

 Aסדר 
 חקלאות, ייעור ודיג

55.1 42.3 47.1 42.8 52.9 42.4 

 Bסדר 
 כרייה וחציבה

49.1 44.7 46.4 44.3 48.9 45.0 

 Dסדר 
 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר

49.3 43.5 46.3   49.2 43.2 

 Eסדר 
אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת 

 ושירותי טיהור
48.2 41.2 40.0   46.9 41.1 

 Fסדר 
 בינוי

48.1 41.9 46.1   47.0 42.0 

 Gסדר 
 מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים

48.9 42.9 47.0 43.4 48.4 42.9 

 Hסדר 
 שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

50.7 45.1 51.8   51.0 44.9 

 Iסדר 
 שירותי אירוח ואוכל

47.4 44.3 51.4 42.4 48.5 43.9 

 Jסדר 
 מידע ותקשורת

48.2 44.6 47.0   48.1 44.6 

 Kסדר 
 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

46.1 42.9   43.1 46.1 42.9 

 Lסדר 
 פעילויות בנדל"ן

49.6 43.9     49.6 43.9 

 Mסדר 
 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

48.0 43.6 47.5 40.0 48.0 43.6 

 Nסדר 
 שירותי ניהול ותמיכה

46.1 42.4 44.3 40.6 46.3 42.1 

 Oסדר 
 מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה

47.5 44.0 42.3 41.8 47.1 43.9 

 Pסדר 
 חינוך

46.3 40.7 38.7 37.0 45.0 40.3 

 Qסדר 
 שירותי בריאות, רווחה וסעד

47.6 43.1 46.3 42.8 47.2 43.0 

 Rסדר 
 אמנות, בידור ופנאי

47.0 41.4 45.2   46.7 41.6 
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 Sסדר 
 שירותים אחרים

49.3 42.8 52.1 46.6 49.0 43.0 

 Tסדר 
 משקי בית כמעסיקים;

 משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי
49.1 46.1   41.9 49.1 46.2 

 Uסדר 
 מדינתיים-ארגונים וגופים חוץ

49.6 40.2     47.3 40.2 

X 46.8 43.1 45.2   47.0 43.1 

             מספר עובדים

 1,016,766 1,375,790 57,309 210,563 918,080 1,108,834 סה"כ

 Aסדר 
 חקלאות, ייעור ודיג

11,870 8,035 4,295 2,433 16,578 10,468 

 Bסדר 
 כרייה וחציבה

208,612 74,503 30,954 2,747 256,555 86,371 

 Dסדר 
 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר

18,227 2,291 826 0 19,053 2,536 

 Eסדר 
אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת 

 ושירותי טיהור
9,870 2,592 1,784   11,654 2,822 

 Fסדר 
 בינוי

39,846 8,189 57,634   103,640 8,939 

 Gסדר 
 מנועיים ואופנועיםמסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב 

117,318 97,518 34,100 10,129 156,882 113,266 

 Hסדר 
 שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

65,599 22,089 15,693 0 83,647 24,707 

 Iסדר 
 שירותי אירוח ואוכל

41,428 29,455 11,142 3,396 58,104 34,639 

 Jסדר 
 מידע ותקשורת

80,037 44,970 3,769   85,343 47,345 

 Kסדר 
 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

44,581 56,473   791 45,000 58,943 

 Lסדר 
 פעילויות בנדל"ן

8,220 5,522   0 8,777 5,522 

 Mסדר 
 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

61,816 71,814 3,239 813 65,759 74,606 

 Nסדר 
 שירותי ניהול ותמיכה

50,924 30,350 10,432 4,131 64,955 35,303 

 Oסדר 
 מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה

192,489 135,018 13,228 3,821 210,850 140,134 

 Pסדר 
 חינוך

41,528 123,556 9,307 15,366 51,950 141,584 

 Qסדר 
 שירותי בריאות, רווחה וסעד

40,968 131,231 8,013 11,073 52,539 149,660 

 Rסדר 
 אמנות, בידור ופנאי

11,566 9,996 1,856 0 13,693 10,368 

 Sסדר 
 שירותים אחרים

10,727 14,262 1,126 632 12,715 15,692 

 Tסדר 
 משקי בית כמעסיקים;

 משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי
8,334 27,305 0 915 8,826 30,107 

 Uסדר 
 מדינתיים-חוץארגונים וגופים 

872 799   0 1,154 799 

X 43,999 22,111 2,320 0 48,118 22,954 
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 שכר העבודה ומספר שעות עבודה שבועיות לפי משלח יד )ספרה אחת(, מועסקים במשרה חלקית: 6נ.ב לוח

 סה"כ ערבים יהודים  

 

יחס השכר 
בין נשים 

 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס השכר 
בין נשים 

 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס השכר 
בין נשים 

 נשים גברים סה"כ וגברים

                         שכר חודשי

 4,802 4,717 4,781 1.02 4,013 3,501 3,864 1.15 4,960 5,012 4,972 0.99 סה"כ

 7,795 7,955 7,865 0.98   2,320 2,320 0.00 7,606 9,047 8,191 0.84 מנהלים

 7,168 7,672 7,258 0.93 6,053 5,319 5,981 1.14 7,380 7,942 7,485 0.93 בעלי מ.יד אקדמאי

 4,991 6,150 5,286 0.81 3,551 8,252 5,320 0.43 5,051 6,530 5,393 0.77 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 3,913 3,141 3,768 1.25 3,146 2,959 3,111 1.06 4,001 3,169 3,845 1.26 פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 2,929 3,255 3,003 0.90 2,498 2,818 2,585 0.89 2,993 3,326 3,069 0.90 עובדי מכירות ושרותים

 2,548 3,075 2,953 0.83 2,908 2,959 2,955 0.98 2,443 3,145 2,973 0.78 עובדים מקצועיים

 2,750 2,405 2,667 1.14 2,347 2,730 2,452 0.86 2,845 2,196 2,691 1.30 עובדים בלתי מקצועיים

                         שכר לשעת עבודה

 50.4 54.7 51.4 0.92 41.5 36.3 40.0 1.14 52.2 58.8 53.8 0.89 סה"כ

 82.4 81.9 82.2 1.01   41.6 41.6 0.00 81.7 89.8 85.0 0.91 מנהלים

 73.4 93.6 77.0 0.78 59.4 48.0 58.3 1.24 76.0 98.6 80.2 0.77 בעלי מ.יד אקדמאי

 51.9 67.2 55.8 0.77 34.5 85.9 53.8 0.40 53.1 69.3 56.8 0.77 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 37.9 34.8 37.3 1.09 28.9 32.1 29.5 0.90 39.0 35.3 38.3 1.10 פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 32.5 38.7 33.9 0.84 26.9 29.4 27.6 0.91 33.4 40.3 35.0 0.83 עובדי מכירות ושרותים

 26.9 32.8 31.4 0.82 26.4 28.8 28.6 0.92 25.1 35.0 32.5 0.72 עובדים מקצועיים

 34.4 29.2 33.1 1.18 31.6 30.9 31.4 1.02 35.6 28.6 34.0 1.24 עובדים בלתי מקצועיים

                         שעות עבודה שבועיות

 23.4 22.4 23.2 1.04 23.6 24.6 23.9 0.96 23.3 22.1 23.0 1.05 סה"כ

 25.1 26.2 25.6 0.96   20.8 20.8 0.00 25.0 27.4 26.0 0.91 מנהלים

 23.5 20.5 23.0 1.14 23.9 23.3 23.9 1.03 23.5 20.2 22.9 1.16 בעלי מ.יד אקדמאי

 23.6 21.4 23.0 1.10 22.8 24.9 23.6 0.92 23.6 22.2 23.3 1.06 הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 25.1 23.5 24.8 1.07 25.9 21.3 25.0 1.21 25.0 23.7 24.7 1.05 פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 22.8 22.8 22.8 1.00 22.0 24.9 22.8 0.88 22.8 22.4 22.7 1.02 עובדי מכירות ושרותים
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 סה"כ ערבים יהודים  

 

יחס השכר 
בין נשים 

 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס השכר 
בין נשים 

 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס השכר 
בין נשים 

 נשים גברים סה"כ וגברים

 24.1 24.9 24.7 0.97 26.2 25.5 25.5 1.03 23.4 24.6 24.3 0.95 עובדים מקצועיים

 21.9 22.3 22.0 0.98 24.0 25.0 24.3 0.96 20.5 20.4 20.5 1.01 עובדים בלתי מקצועיים

                         מספר עובדים

 464,288 153,187 617,474   55,242 22,585 77,826   391,293 124,862 516,155   (1)סה"כ 

 10,455 8,230 18,686   0 1,175 1,175   10,132 6,925 17,057   מנהלים

 158,086 34,193 192,279   22,690 2,460 25,150   133,760 30,623 164,383   בעלי מ.יד אקדמאי

 51,237 17,517 68,754   2,426 1,463 3,889   46,053 13,846 59,899   הנדסאים, טכנאים, סוכנים וכדומה

 46,357 10,716 57,073   3,979 910 4,889   41,801 9,635 51,436   פקידים כלליים ועובדים משרדיים

 143,299 42,173 185,472   14,124 5,255 19,379   121,818 36,029 157,847   עובדי מכירות ושרותים

 5,930 19,709 25,639   511 6,815 7,325   4,078 12,623 16,701   עובדים מקצועיים

 38,932 12,384 51,316   10,916 4,131 15,047   25,129 7,772 32,901   עובדים בלתי מקצועיים

 סה"כ כולל משלח יד לא ידוע  (1
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  שכר העבודה ומספר שעות עבודה שבועיות לפי משלח יד )שתי ספרות(, מועסקים במשרה חלקית: 7נ.בלוח 

 סה"כ ערבים יהודים    

  

 סיווג

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

 4,802 4,717 4,781 1.02 4,013 3,501 3,864 1.15 4,960 5,012 4,972 0.99   סה"כ -שכר חודשי 

מחוקקים, פקידים בכירים, מנהלים כלליים )מנכ"לים( ומנהלים 
 בכירים

11   15,575 16,538             15,575 16,538   

 11,782   11,827           11,577   11,644   12 אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוחמנהלים 

 5,942 6,022 5,987 0.99   1,876 1,876   5,942 7,268 6,597 0.82 13 מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים

 5,050 7,506 5,618 0.67         5,050 7,506 5,618 0.67 14 מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים

 5,179 4,304 4,845 1.20   2,978 4,131   5,077 4,600 4,914 1.10 21 בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה

 8,789 19,294 9,711 0.46 5,340   5,419   9,257 20,390 10,274 0.45 22 בעלי משלח יד בתחום הבריאות

 6,903 7,037 6,924 0.98 6,200 8,496 6,309 0.73 7,089 6,923 7,059 1.02 23 משלח יד בתחום ההוראהבעלי 

 8,514 7,674 8,215 1.11         8,358 9,687 8,748 0.86 24 בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל

 25 0.49 10,261 16,120 7,820         0.49 10,261 16,120 7,820 (ICTבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע )

 6,749 4,411 6,176 1.53 4,132   3,463   6,886 4,901 6,436 1.41 26 בעלי משלח יד בתחומי המשפט, החברה והתרבות

 4,115 21,138 11,299 0.19         4,115 22,519 11,579 0.18 31 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה

 6,653 3,043 5,422 2.19 3,426   3,490   7,320 3,968 6,359 1.84 32 נלווה בתחום הבריאותבעלי משלח יד 

 5,115 5,784 5,212 0.88 3,795 9,668 6,390 0.39 5,165 5,601 5,215 0.92 33 בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל

 4,045 4,193 4,095 0.96 3,385 8,674 5,897 0.39 4,145 3,749 4,012 1.11 34 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות

 35 1.17 4,320 4,113 4,794         1.27 4,062 3,771 4,794 (ICTהנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע )

 3,851 2,647 3,756 1.46 2,829   2,829   3,947 2,647 3,835 1.49 41 פקידים כלליים וקלדנים

 4,515 3,606 4,321 1.25 3,065   3,186   4,692 3,656 4,472 1.28 42 פקידי שירות לקוחות

 4,482 3,296 3,777 1.36         4,482 3,469 3,917 1.29 43 פקידי רישום של נתונים ושל חומרים

 2,312 3,335 2,635 0.69     3,437   2,248 3,296 2,548 0.68 44 פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים

 2,986 2,825 2,930 1.06 3,595 2,742 3,086 1.31 2,978 2,847 2,935 1.05 51 עובדים בתחום השירותים האישיים

 3,009 3,178 3,045 0.95 2,742 2,614 2,710 1.05 3,032 3,276 3,084 0.93 52 עובדי מכירות

 2,803 2,058 2,771 1.36 2,195 1,202 2,125 1.83 2,905 2,248 2,877 1.29 53 מטפלים אישיים
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 סה"כ ערבים יהודים    

  

 סיווג

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

 4,794 4,007 4,119 1.20   3,809 3,809   4,794 4,084 4,200 1.17 54 עובדים בשירותי אבטחה

   3,038 3,026             2,862 2,862   61 עובדים מקצועיים בחקלאות למטרות שיווק

   3,102 3,102     3,000 3,000     3,477 3,477   71 עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה )פרט לחשמלאים(

   4,216 4,207     2,078 2,078     5,938 5,705   72 עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה

                         73 עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס

   3,585 3,426                   74 בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה

 2,536 3,329 2,913 0.76         2,569 3,339 3,010 0.77 75 מעבדי מזון, יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד דומה

 3,092 2,062 2,690 1.50         2,653 2,062 2,341 1.29 81 מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים

 1,648 2,138 1,843 0.77         1,648 2,138 1,843 0.77 82 מרכיבים

   2,726 2,726     2,524 2,524     2,826 2,826   83 נהגים ומפעילי מתקנים ניידים

 2,776 1,679 2,729 1.65 2,235   2,235   2,890 1,679 2,810 1.72 91 עובדי ניקיון ועוזרים

 3,278 2,683 2,944 1.22 3,278 2,683 2,944 1.22         92 פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג

 2,823 2,203 2,510 1.28 3,103 2,655 2,772 1.17 2,936 1,808 2,466 1.62 93 פועלים בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, בתעשייה ובהובלה

 2,189 3,665 2,562 0.60         2,233   2,302   94 עוזרים בהכנת מזון

                         95 שירותים ברחוב ובמקומות דומיםמוכרים ברחוב ונותני 

   2,444 2,414             2454 2,418   96 עובדי אשפה ועובדים בלתי מקצועיים אחרים

 XX 1.19 3,321 3016 3,585   3,137   1,362 1.15 3,374 3,120 3,584 בעלי משלח יד לא ידוע

 50.4 54.7 51.4 0.92 41.5 36.3 40.0 1.14 52.2 58.8 53.8 0.89   סה"כ -שכר לשעה 

מחוקקים, פקידים בכירים, מנהלים כלליים )מנכ"לים( ומנהלים 
 בכירים

11   197.3 208.8             197.3 208.8   

 108.5   108.7           108.8   108.5   12 מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח

 72.0 57.4 63.9 1.25   37.2 37.2   72.0 63.8 68.0 1.13 13 מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים

 54.0 57.8 54.8 0.93         54.0 57.8 54.8 0.93 14 מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים

 62.6 66.4 64.1 0.94   38.2 47.3   62.0 72.7 65.7 0.85 21 בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה

 77.2 229.9 90.6 0.34 44.0   44.7   81.7 245.1 96.6 0.33 22 בעלי משלח יד בתחום הבריאות
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 סה"כ ערבים יהודים    

  

 סיווג

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

 73.6 90.8 76.4 0.81 62.3 65.2 62.5 0.96 76.3 93.0 79.3 0.82 23 בעלי משלח יד בתחום ההוראה

 81.6 77.3 80.0 1.06         81.7 99.2 86.8 0.82 24 בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל

 25 0.50 86.3 133.5 66.7         0.50 86.3 133.5 66.7 (ICTבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע )

 69.9 52.4 65.6 1.34 33.4   35.6   71.6 53.7 67.6 1.33 26 בעלי משלח יד בתחומי המשפט, החברה והתרבות

 44.7 246.7 129.9 0.18         44.7 262.5 133.0 0.17 31 נלווה בתחומי המדע וההנדסה בעלי משלח יד

 66.8 41.8 58.3 1.60 33.5   33.0   77.8 39.7 66.9 1.96 32 בעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות

 49.5 56.3 50.4 0.88 37.5 111.7 70.3 0.34 49.8 49.6 49.8 1.00 33 בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל

 53.7 45.9 51.1 1.17 31.5 77.3 53.2 0.41 55.8 42.8 51.4 1.30 34 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות

 35 0.82 41.7 44.2 36.0         0.88 39.5 40.9 36.0 (ICTהנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע )

 36.9 34.5 36.7 1.07 23.3   23.3   38.3 34.5 38.0 1.11 41 פקידים כלליים וקלדנים

 42.9 34.1 41.1 1.26 34.3   33.9   44.1 34.8 42.1 1.26 42 פקידי שירות לקוחות

 41.4 37.9 39.3 1.09         41.4 39.9 40.6 1.04 43 פקידי רישום של נתונים ושל חומרים

 30.7 37.1 32.7 0.83     36.7   30.7 36.3 32.3 0.84 44 פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים

 36.6 36.7 36.6 1.00 41.0 27.3 32.8 1.51 36.8 38.1 37.2 0.96 51 עובדים בתחום השירותים האישיים

 31.3 36.1 32.3 0.87 26.1 31.0 27.3 0.84 32.1 37.0 33.1 0.87 52 עובדי מכירות

 31.1 32.2 31.2 0.97 25.5 19.2 25.1 1.33 32.2 35.1 32.4 0.92 53 מטפלים אישיים

 51.4 44.2 45.2 1.16   34.1 34.1   51.4 46.2 47.1 1.11 54 עובדים בשירותי אבטחה

   33.6 33.4             32.2 32.2   61 עובדים מקצועיים בחקלאות למטרות שיווק

   29.9 29.9     28.8 28.8     32.3 32.3   71 עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה )פרט לחשמלאים(

   41.3 40.8     24.6 24.6     54.7 52.2   72 עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה

                         73 עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס

   52.5 44.3                   74 בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה

 30.0 37.0 33.3 0.81         28.9 37.8 34.0 0.76 75 מעבדי מזון, יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד דומה

 26.6 17.1 22.9 1.56         25.4 17.1 21.0 1.48 81 מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים

 17.7 22.7 19.7 0.78         17.7 22.7 19.7 0.78 82 מרכיבים
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 סה"כ ערבים יהודים    

  

 סיווג

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

   31.7 31.7     20.9 20.9     37.1 37.1   83 נהגים ומפעילי מתקנים ניידים

 36.2 29.2 35.9 1.24 32.8   32.8   37.7 29.2 37.2 1.29 91 עובדי ניקיון ועוזרים

 28.4 24.0 25.9 1.19 28.4 24.0 25.9 1.19         92 פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג

 28.6 29.4 29.0 0.97 29.1 35.6 33.9 0.82 29.2 24.0 27.1 1.22 93 בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, בתעשייה ובהובלהפועלים 

 24.1 33.9 26.6 0.71         24.2   25.3   94 עוזרים בהכנת מזון

                         95 מוכרים ברחוב ונותני שירותים ברחוב ובמקומות דומים

   29.9 29.6             31.2 30.8   96 אשפה ועובדים בלתי מקצועיים אחרים עובדי

 XX 0.91 36.6 38.5 34.9   27.5   12.2 0.89 36.1 38.6 34.2 בעלי משלח יד לא ידוע

 23.4 22.4 23.2 1.04 23.6 24.6 23.9 0.96 23.3 22.1 23.0 1.05   סה"כ -שעות עבודה שבועיות 

פקידים בכירים, מנהלים כלליים )מנכ"לים( ומנהלים מחוקקים, 
 בכירים

11   26.2 29.1             26.2 29.1   

 24.5   24.7           24.0   24.2   12 מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח

 24.0 25.2 24.6 0.95   20.9 20.9   24.0 26.8 25.4 0.89 13 מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים

 30.9 30.0 30.7 1.03         30.9 30.0 30.7 1.03 14 מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים

 23.2 16.8 20.7 1.39   18.0 19.3   23.2 16.5 20.9 1.41 21 בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה

 25.2 19.2 24.7 1.32 27.3   27.3   25.0 18.5 24.4 1.35 22 בעלי משלח יד בתחום הבריאות

 23.0 20.9 22.7 1.10 23.3 28.8 23.6 0.81 23.0 20.2 22.5 1.14 23 בעלי משלח יד בתחום ההוראה

 24.9 23.0 24.3 1.08         24.5 22.7 24.0 1.08 24 בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל

 25 1.08 27.9 26.4 28.5         1.08 27.9 26.4 28.5 (ICTטכנולוגיות המידע )בעלי משלח יד בענפי 

 23.0 19.4 22.1 1.19 28.3   23.0   22.8 20.2 22.2 1.13 26 בעלי משלח יד בתחומי המשפט, החברה והתרבות

 21.9 21.4 21.7 1.02         21.9 21.7 21.8 1.01 31 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה

 24.2 17.4 21.9 1.39 23.2   24.2   22.9 22.5 22.8 1.02 32 בעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות

 24.6 22.4 24.3 1.10 21.1 22.6 21.8 0.93 24.8 22.9 24.6 1.08 33 בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל

 20.5 22.6 21.2 0.91 24.9 27.9 26.3 0.89 20.4 22.1 21.0 0.92 34 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות

 35 1.70 22.3 18.4 31.2         1.72 21.9 18.2 31.2 (ICTהנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע )
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 סה"כ ערבים יהודים    

  

 סיווג

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

 25.5 19.7 25.1 1.29 28.4   28.4   25.2 19.7 24.7 1.28 41 פקידים כלליים וקלדנים

 24.7 26.9 25.2 0.92 21.5   22.6   25.1 26.9 25.5 0.93 42 לקוחותפקידי שירות 

 25.8 24.2 24.9 1.06         25.8 24.9 25.3 1.03 43 פקידי רישום של נתונים ושל חומרים

 20.9 19.7 20.5 1.06     21.5   20.7 19.7 20.4 1.05 44 פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים

 21.8 22.4 22.0 0.97 24.1 24.1 24.1 1.00 21.4 22.1 21.7 0.97 51 השירותים האישייםעובדים בתחום 

 24.8 22.9 24.4 1.09 24.6 27.5 25.3 0.89 24.8 22.0 24.2 1.12 52 עובדי מכירות

 21.8 20.1 21.7 1.08 20.0 18.5 19.9 1.08 21.9 20.5 21.9 1.07 53 מטפלים אישיים

 26.2 23.6 24.0 1.11   25.2 25.2   26.2 23.3 23.8 1.12 54 עובדים בשירותי אבטחה

   23.6 23.7             23.8 23.8   61 עובדים מקצועיים בחקלאות למטרות שיווק

                         62 עובדים מקצועיים בייעור, בדיג ובציד למטרות שיווק 

   25.9 25.9     25.8 25.8     27.8 27.8   71 לחשמלאים(עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה )פרט 

   24.2 24.4     20.6 20.6     27.2 27.2   72 עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה

                         73 עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס

   18.4 20.8                   74 בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה

 22.3 21.7 22.0 1.03         20.4 21.3 20.9 0.96 75 מעבדי מזון, יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד דומה

 28.6 27.5 28.2 1.04         27.5 27.5 27.5 1.00 81 מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים

 23.4 23.8 23.6 0.98         23.4 23.8 23.6 0.98 82 מרכיבים

   26.9 26.9     28.6 28.6     26.0 26.0   83 נהגים ומפעילי מתקנים ניידים

 21.5 15.5 21.3 1.39 24.0   24.0   19.8 15.5 19.5 1.28 91 עובדי ניקיון ועוזרים

 25.7 25.9 25.8 0.99 25.7 25.9 25.8 0.99         92 פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג

 24.8 22.1 23.4 1.12 23.6 24.0 23.9 0.98 25.1 20.5 23.2 1.22 93 פועלים בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, בתעשייה ובהובלה

 19.8 27.9 21.8 0.71         20.1   21.0   94 עוזרים בהכנת מזון

                         95 מוכרים ברחוב ונותני שירותים ברחוב ובמקומות דומים

   22.1 21.9             20.9 20.6   96 עובדי אשפה ועובדים בלתי מקצועיים אחרים

 XX 1.27 22.4 19.6 24.9   27.3   26.9 1.27 22.9 20.0 25.4 בעלי משלח יד לא ידוע
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 סה"כ ערבים יהודים    

  

 סיווג

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

 464,288 153,187 617,474   55,242 22,585 77,826   391,293 124,862 516,155     סה"כ -מספר עובדים 

מחוקקים, פקידים בכירים, מנהלים כלליים )מנכ"לים( ומנהלים 
 בכירים

11   1,628 1,198       0 0   1,628 1,198   

 3,362   3,753   0       3,039   3,378   12 מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח

 4,389 5,543 9,932   0 1,124 1,124   4,389 4,289 8,678   13 מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים

 2,001 602 2,603   0 0 0   2,001 602 2,603   14 מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים

 4,754 2,938 7,692     536 678   4,612 2,402 7,015   21 בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה

 23,435 2,254 25,689   2,799   2,979   20,636 2,074 22,711   22 יד בתחום הבריאותבעלי משלח 

 108,294 20,794 129,088   19,149 955 20104   88,143 19,216 107,359   23 בעלי משלח יד בתחום ההוראה

 2,935 1,622 4,557   0       2,709 1,122 3,830   24 בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל

 25   5,443 1,600 3,842   0 0 0   5,443 1,600 3,842 (ICTבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע )

 14,825 4,818 19,643   600   889   13,818 4,041 17,859   26 בעלי משלח יד בתחומי המשפט, החברה והתרבות

 2,230 1,628 3,858   0       2,230 1,521 3,751   31 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה

 5,445 2,818 8,263   945   1,063   3,767 1,515 5,281   32 בעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות

 31,477 5,318 36,795   889 704 1,592   28,848 3,718 32,566   33 בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל

 11,506 5,927 17,433   592 535 1,127   10,630 5,392 16,021   34 בתחומי המשפט, החברה והתרבותבעלי משלח יד נלווה 

 35   1,912 1,332 580   0 0 0   2,037 1,458 580 (ICTהנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע )

 24,367 2,074 26,441   1,976 0 1,976   22,019 2,074 24,093   41 פקידים כלליים וקלדנים

 11,444 3,105 14,549   823   944   10,416 2,813 13,229   42 פקידי שירות לקוחות

 2,144 3,144 5,288   0       2,144 2,700 4,844   43 פקידי רישום של נתונים ושל חומרים

 4,150 1,912 6,063       588   3,908 1,567 5,475   44 פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים

 25,064 13,365 38,429   1,032 1,522 2,554   23,360 11,691 35,050   51 עובדים בתחום השירותים האישיים

 42,661 11,540 54,201   5,198 1,709 6,907   36,497 9,831 46,328   52 עובדי מכירות

 73,265 3,254 76,519   7,894 592 8,486   59,653 2,662 62,315   53 מטפלים אישיים

 2,309 14,015 16,324   0 1,432 1,432   2,309 11,846 14,155   54 עובדים בשירותי אבטחה
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 סה"כ ערבים יהודים    

  

 סיווג

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

יחס 
השכר 

בין 
נשים 
 וגברים

 נשים גברים סה"כ

   3,086 3,140           0 2,643 2,643   61 עובדים מקצועיים בחקלאות למטרות שיווק

 0 4,563 4,563   0 3,176 3,176   0 1,116 1,116   71 עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה )פרט לחשמלאים(

   1,722 1,860   0 768 768     954 1,092   72 עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה

         0 0 0           73 עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס

   518 816                   74 בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה

 3,060 2,772 5,832           1,813 2,432 4,245   75 מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד דומהמעבדי מזון, יצרני 

 1,000 641 1,641     0     573 641 1,214   81 מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים

 1,228 810 2,038   0 0 0   1,228 810 2,038   82 מרכיבים

 0 4,780 4,780   0 1,583 1,583   0 3,196 3,196   83 נהגים ומפעילי מתקנים ניידים

 31,347 1,397 32,744   8,886 0 8,886   19,893 1,397 21,290   91 עובדי ניקיון ועוזרים

 957 1,224 2,181   957 1,224 2,181   0 0 0   92 פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג

 4,440 4,524 8,964   744 2,111 2,855   3,377 2,413 5,790   93 בבנייה, בתעשייה ובהובלה פועלים בלתי מקצועיים בכרייה,

 1,690 571 2,261           1,587   1,891   94 עוזרים בהכנת מזון

 0       0 0 0   0       95 מוכרים ברחוב ונותני שירותים ברחוב ובמקומות דומים

   3,899 4,171   0         3,232 3,504   96 מקצועיים אחריםעובדי אשפה ועובדים בלתי 

 XX   15,930 7,408 8,522   972   597   18,255 8,264 9,992 בעלי משלח יד לא ידוע
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 שכר העבודה ומספר שעות עבודה שבועיות לפי ענף כלכלי, מועסקים במשרה חלקית: 8נ.בלוח 

 סה"כ ערבים יהודים  

 

יחס 
השכר בין 

נשים 
 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס 
השכר בין 

נשים 
 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס 
השכר בין 

נשים 
 נשים גברים סה"כ וגברים

                         שכר חודשי

 4,802 4,717 4,781 1.02 4,013 3,501 3,864 1.15 4,960 5,012 4,972 0.99 סה"כ

(A  )3,634 2,916 3,238 1.25 3,226 2,874 3,031 1.12 3,990 2,954 3,419 1.35 חקלאות, ייעור ודיג 

(B ) 3,889 2,836 3,434 1.37 3,171 1,866 2,501 1.70 3,917 3,077 3,547 1.27 כרייה וחציבה 

(D  )24,422 24,422             24,422 24,422   אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר   

(F   )4,052 3,831 3,895 1.06   3,012 3,012 0.00 4,133 6,588 5,037 0.63 בינוי 

(G) 3,558 4,045 3,671 0.88 3,143 2,675 2,984 1.18 3,601 4,305 3,758 0.84 מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים 

(Hש )4,637 7,969 6,556 0.58   3,490 3,490 0.00 4,769 9,559 7,291 0.50 , אחסנה, דואר ובלדרותבורהירותי תח 

(I  )3,145 2,947 3,071 1.07 1,644 3,051 2,402 0.54 3,225 2,955 3,126 1.09 שירותי אירוח ואוכל 

((J  5,594 8,041 6,725 0.70 3,202   3,202   5,828 8,041 6,923 0.72 מידע ותקשורת 

(9K  7,306 3,211 5,901 2.28 2,325   2,316   7,759 3,263 6,100 2.38 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 

((L  5,736 4,449 5,429 1.29         5,736 4,449 5,429 1.29 פעילויות בנדל"ן 

((M  5,190 4,536 5,065 1.14 3,758 1,680 2,896 2.24 5,308 5,286 5,304 1.00 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 

((N  2,761 3,343 3,010 0.83 2,151 4,354 2,669 0.49 2,852 3,257 3,040 0.88 שירותי ניהול ותמיכה 

((O  3,753 4,213 3,896 0.89 1,777   1,777   3,905 4,285 4,028 0.91 מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה 

((P  6,147 5,793 6,087 1.06 5,628 4,994 5,564 1.13 6,282 5,955 6,226 1.05 חינוך 

((Q  4,703 6,237 4,850 0.75 3,563 5,539 3,814 0.64 4,933 7,009 5,112 0.70 שירותי בריאות, רווחה וסעד 

( (R 3,153 4,652 3,783 0.68 2,546   5,616   3,098 3,941 3,471 0.79 נות, בידור ופנאיאמ 

(  (S 4,889 3,755 4,630 1.30     4,925   4,954 3,653 4,660 1.36 שירותים אחרים 

(Tמ );שקי בית כמעסיקים 
 2,941   2,921   1,642   1,642   3,316   3,274   משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי

X 1.54 3,566 2,794 4,303   2,093 2,093   1.44 3,287 2,722 3,922 

                         שכר לשעת עבודה

 50.4 54.7 51.4 0.92 41.5 36.3 40.0 1.14 52.2 58.8 53.8 0.89 סה"כ

(A  )40.2 26.4 32.6 1.53 28.1 25.7 26.8 1.09 50.8 26.9 37.7 1.89 חקלאות, ייעור ודיג 

(B ) 41.7 33.8 38.3 1.23 28.4 30.3 29.4 0.94 43.5 34.7 39.6 1.25 כרייה וחציבה 

(D  )225.6 225.6             225.6 225.6   אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר   

(F   )40.1 38.5 39.0 1.04   33.0 33.0 0.00 39.0 56.9 45.6 0.68 בינוי 

(G) 35.4 40.9 36.7 0.86 27.8 30.2 28.6 0.92 36.4 42.9 37.9 0.85 מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים 

(Hש )44.7 82.6 66.5 0.54   30.1 30.1   45.3 101.3 74.8 0.45 , אחסנה, דואר ובלדרותבורהירותי תח 

(I  )36.2 37.3 36.6 0.97 27.0 31.1 29.2 0.87 36.7 38.0 37.2 0.97 שירותי אירוח ואוכל 

((J  51.1 76.8 62.9 0.67 24.1   24.1   54.2 76.8 65.4 0.71 מידע ותקשורת 

(9K  66.5 37.2 56.5 1.79 35.1   33.4   69.7 37.8 57.9 1.84 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 

((L  71.4 34.7 62.7 2.06         71.4 34.7 62.7 2.06 פעילויות בנדל"ן 

((M  51.2 48.2 50.6 1.06 35.5 30.7 33.5 1.16 52.9 52.8 52.8 1.00 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 
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 סה"כ ערבים יהודים  

 

יחס 
השכר בין 

נשים 
 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס 
השכר בין 

נשים 
 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס 
השכר בין 

נשים 
 נשים גברים סה"כ וגברים

((N  29.8 37.1 33.0 0.80 24.7 38.5 27.9 0.64 31.0 37.3 33.9 0.83 שירותי ניהול ותמיכה 

((O  35.8 64.3 44.7 0.56 14.1   14.1   37.5 65.2 46.5 0.58 מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה 

((P  64.9 74.7 66.6 0.87 56.4 40.8 54.8 1.38 66.9 79.6 69.1 0.84 חינוך 

((Q  47.2 75.9 50.0 0.62 35.0 59.0 38.1 0.59 49.7 83.8 52.6 0.59 שירותי בריאות, רווחה וסעד 

( (R 41.5 57.8 48.4 0.72 25.4   51.6   43.4 55.4 48.7 0.78 נות, בידור ופנאיאמ 

(  (S 64.7 39.1 58.9 1.65     47.5   66.5 37.5 60.0 1.77 שירותים אחרים 

(Tמ );שקי בית כמעסיקים 
 45.3   45.0   43.8   43.8   48.1   47.5   משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי

X 0.98 41.1 41.6 40.7 0.00 25.1 25.1   1.01 37.8 37.5 38.1 

                         שעות עבודה שבועיות

 23.4 22.4 23.2 1.04 23.6 24.6 23.9 0.96 23.3 22.1 23.0 1.05 סה"כ

(A  )22.1 25.3 23.9 0.87 25.6 25.8 25.8 0.99 19.0 24.9 22.3 0.76 חקלאות, ייעור ודיג 

(B ) 24.3 22.7 23.6 1.07 25.9 19.8 22.8 1.30 23.8 23.5 23.7 1.02 כרייה וחציבה 

(D  )25.0 25.0             25.0 25.0   אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר   

(F   )25.9 24.6 24.9 1.05   24.1 24.1 0.00 26.0 26.8 26.3 0.97 בינוי 

(G) 25.2 23.9 24.9 1.06 25.8 26.7 26.1 0.97 25.0 23.4 24.7 1.07 מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים 

(Hש )25.4 26.2 25.9 0.97   28.0 28.0   25.6 25.6 25.6 1.00 ובלדרות, אחסנה, דואר בורהירותי תח 

(I  )22.8 22.7 22.8 1.00 22.0 23.6 22.9 0.93 22.7 22.6 22.7 1.01 שירותי אירוח ואוכל 

((J  26.0 23.6 24.9 1.10 30.4   30.4   25.2 23.6 24.4 1.07 מידע ותקשורת 

(9K  24.4 25.2 24.7 0.97 16.3   20.0   25.1 24.7 24.9 1.01 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 

((L  20.3 29.6 22.5 0.68         20.3 29.6 22.5 0.68 פעילויות בנדל"ן 

((M  24.2 23.7 24.1 1.02 23.8 21.4 22.8 1.11 24.1 24.3 24.1 0.99 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 

((N  22.3 23.8 22.9 0.94 21.4 26.1 22.5 0.82 22.3 23.5 22.8 0.95 שירותי ניהול ותמיכה 

((O  26.8 19.9 24.6 1.35 28.0   28.0   26.7 20.1 24.6 1.32 מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה 

((P  23.5 20.6 23.0 1.14 23.7 26.0 23.9 0.91 23.4 20.1 22.8 1.17 חינוך 

((Q   22.8 18.8 22.4 1.21 22.4 23.7 22.5 0.94 22.8 18.9 22.5 1.21 בריאות, רווחה וסעדשירותי 

( (R 19.7 19.6 19.6 1.01 22.3   23.9   19.4 17.7 18.6 1.09 נות, בידור ופנאיאמ 

(  (S 18.1 23.7 19.4 0.76     23.4   17.9 24.1 19.3 0.74 שירותים אחרים 

(Tמ );שקי בית כמעסיקים 
 21.3   21.2   24.5   24.5   19.4   19.3   משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי

X 1.27 20.3 17.8 22.7 0.00 24.6 24.6   1.10 20.6 19.6 21.7 

                         מספר עובדים

 464,288 153,187 617,474   55,242 22,585 77,826   391,293 124,862 516,155   סה"כ

(A  )2,168 2,670 4,839   1,011 1,251 2,263   1,157 1,419 2,576   חקלאות, ייעור ודיג 

(B ) 14,994 11,424 26,417   2,151 2,271 4,422   11,597 9,153 20,750   כרייה וחציבה 

(D  )533 533             533 533   אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר   



  39   

 

 סה"כ ערבים יהודים  

 

יחס 
השכר בין 

נשים 
 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס 
השכר בין 

נשים 
 נשים גברים סה"כ וגברים

יחס 
השכר בין 

נשים 
 נשים גברים סה"כ וגברים

(F   )3,213 7,817 11,029     5,737 5,737   3,103 1,809 4,912   בינוי 

(G) 47,690 14,365 62,055   4,424 2,290 6,714   41,871 12,074 53,945   מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים 

(Hש )5,991 8,143 14,134     2,134 2,134   5,404 6,009 11,413   , אחסנה, דואר ובלדרותבורהירותי תח 

(I  )27,069 16,276 43,345   836 976 1,811   25,851 14,977 40,828   שירותי אירוח ואוכל 

((J  9,493 8,156 17,649   551   551   8,338 8,156 16,494   מידע ותקשורת 

(9K  4,833 2,526 7,359   512   644   4,095 2,393 6,488   שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 

((L  3,068 962 4,030           3,068 962 4,030   פעילויות בנדל"ן 

((M  19,909 4,685 24,595   1,375 975 2,349   17,869 3,711 21,579   שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 

((N  19,150 14,335 33,485   3,866 1,187 5,053   14,252 12,411 26,663   שירותי ניהול ותמיכה 

((O  14,014 6,369 20,384   1,003 0 1,003   13,011 6,240 19,251   מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה 

((P  146,993 30,077 177,071   21,400 2,406 23,806   123,429 25,784 149,213   חינוך 

((Q   110,971 11,758 122,729   13,416 1,950 15,365   91,487 8,623 100,110   בריאות, רווחה וסעדשירותי 

( (R 5,352 3,878 9,231   791   1,259   4,005 3,166 7,172   נות, בידור ופנאיאמ 

(  (S 9,760 2,881 12,641       693   8,916 2,603 11,519   שירותים אחרים 

(Tמ ) כמעסיקים;שקי בית 
 14,469   14,739   3,492   3,492   9,346   9,616   משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי

X   8,783 4,289 4,494   530 530     10,930 5,781 5,149 

 

 

 

 


