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 ?זחילת שכר או הסכמי שכר �  בשירות המדינה השכרעליית

 ∗מומי דה�

 

 עיקר הממצאי�

.  שנובע מזחילת שכר, בתוספת השכר,החלק לאמידת שיטהבמאמר זה מוצעת  

שירות הציבורי השכר השנתי הממוצע ב עלהבה ש ,2000ת  מיושמת לשנהשיטה

ניתנה תוספת שכר כלשהי במסגרת הסכ� שכר  שבלא, 5.1%בשיעור נומינלי של 

נמדדת ה, זחילת השכר כי ,עבודה זו מראה. שולמה תוספת יוקרבלא שקיבוצי ו

פחות  –תרומה זעירה בלבד תרמה לעליית השכר , על פי ההתקדמות בדרגות

 – "מקומיי�"ההשכר הסכמי לעומת זאת נמצא כי . ממחצית נקודת אחוז

נחתמי� לאור# כל השנה בי" משרד האוצר לקבוצות עובדי� במשרד ההסכמי� ה

בשנת .  תפקיד מרכזי בעליית השכר של עובדי המדינהלאוימ – משרד שלאג$ באו 

עליית  .נקודות אחוז %3כלעליית השכר בשירות המדינה  � אלה תרמו הסכמי2000

 ובעיקר התרחבות מעגל ,דה הנוספתהתרחבות היק$ העבו, הוותק המקצועי

 . נקודות אחוז1.5לעליית השכר  תשלומי רכב תרמו יחד �מקבליה
 

 מבוא. 1

, עליית השכר הנומינלי של עובדי המדינה� לגורמיהמטרת העבודה היא לנתח את 
. 1999שנת להרכבה ב 2000 בשנת עלייה זושל הרכב הוזאת באמצעות השוואה של 

ובפרט את חלקה של זחילת , רכיב בעליות השכר חלקו של כל ניתוח נועד לאמוד אתה
 .השכר

 .5.3% –ניכר  עלה השכר הממוצע של עובדי המדינה בשיעור נומינלי 2000בשנת 
יש  , ולא שולמה תוספת יוקר,לא נחת� הסכ� שכר כללי במשקהואיל ובאותה שנה 

 �לא ש(מהירה ת התקדמות אוטומטיהיא תוצאה של עלייה מהירה זו מקו� לבדוק א
  .)פריו' העובדי�לוותה בגידול של 

המעבר של המשק  על רקעהכרח לבחו' מבנה השכר במגזר הציבורי מ' האת 
הגבוהה בשנות האינפלציה .  לסביבת אינפלציה נמוכה, בשני� האחרונות,הישראלי

                                                 
∗

 .בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלי� 
צר על תרומת� הרבה להכנת יוסי כה� ולחמוטל ב� דור מאג� השכר במשרד האול, אני מודה ליובל רכלבסקי

 בעבודה המשמשתהגדרת זחילת השכר .  של המחבר בלבדהיאהאחריות על הדעות המובעות במאמר . עבודה זו
 .זו אינה מקובלת על אג� השכר במשרד האוצר
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הסכ� : פעלו שני מנגנוני� שמנעו שחיקה של השכר יחסית למדד המחירי� לצרכ'
 התקדמות תוצאת ,"זחילת שכר" ו,עליית המחירי�חלק מ שפיצה על ,יוקרתוספת ה

דעיכת האינפלציה ביטלה באופ' אוטומטי את עליית . דרגותמהירה יחסית בסול� ה
 תקדמות בדרגותהנובעת מהה א* זחילת השכר ,נובעת ממנגנו' תוספת היוקרההשכר 
 . נמשכה

 מקשות על –קיימת  א� היא –שכר ה יחד ע� זחילת ,סביבת האינפלציה הנמוכה
השגת  : על הסכמי שכר במגזר הציבורימשא ומת'ניהול נציגי האיגוד המקצועי ב

מונעת בעד האיגוד  האיגוד המקצועי שלא באמצעות, אוטומטיתוספת שכר באופ' 
עמדה נוקשה  עלולה להניעו לנקוט 'ולכ, להציג הישגי� משמעותיי� בתחו� השכר

 .יותר
 תוספת יתהשכר היב עלייהכל , 2000בשנת הנמוכה ששררו אינפלציה הבתנאי 

, ואול�. מתאימה לשיעורי אינפלציה גבוהי�ה ,זחילת השכרוזו חברה אל  ,ריאלית
 עליית השכר הריאלי במגזר הציבורי מקטינה את) 9%,כ (הבתנאי� של אבטלה גבוה

 את מניעכר גבוה במגזר הציבורי ש )א: ( בשני ערוצי�הסיכויי� לצמצו� האבטלה
עסקת ה  שכירת שירותי� מבחו. עלמשרדי הממשלה וגופי� ציבוריי� אחרי� להעדי-

�מעדיפי� מועסקי� פוטנציאליי� לעבוד  ,עליית השכרלנוכח ) ב(. עובדי� יקרי
לחצי� לעליית שכר ג� במגזר ומכא' נובעי� , מגזר העסקיב אלובמגזר הציבורי 

 , עובדי�תהעסק לשטנת הכדאיות התממשות� של לחצי� אלו תביא להק. העסקי
 .לעלייה נוספת באבטלה –ובעטיה 

 זחילת השכר בשירות המדינה מתו* שיטה לאמידת היקפה שלבמאמר זה מוצעת 
 על ה השיטהיושמ, בהעדר נתוני� על תקופה ארוכה. עליית השכר בפועלשל קצב ה

סייע  ימספר שני� עוקבות לע מהיישוהמש*  .2000תוספות השכר שניתנו בשנת 
אינפלציה הלקבוע א� מערכת השכר במגזר הציבורי התאימה את עצמה לסביבת 

,השלכות מקרולה  עשויות להיותתוצאה ש – ררת היו� במשק הישראליושהנמוכה ה
 מרחב התמרו' מפני, במבט ראשו' נראה כפי שאולי ,אינה פשוטה הבדיקה. תוכלכלי

 .שקיי� בהגדרת זחילת השכר
 

 כרהגדרת זחילת ש. 2

א- כי (לזחילת השכר בקרב עובדי המדינה  –קוטביות  –נציג שתי הגדרות מקובלות 
 . ) בסעי- התוצאותולאחדות מה' נתייחס, נוספות הגדרות ישנ'

דרגה ה כה שלבדרגות של עובדי המדינה כפול ער,שיעור ההתקדמות: 'הגדרה א
תקדמות של הבדרגות של כלל עובדי המדינה מושפע מה,קצב ההתקדמות. ממוצעתה

 אלההבדלי דרגות בי' עובדי� שהצטרפו לשירות המדינה לבי' מעובדי� מתמידי� ו
א-  , כל עלייה בדרגה נובעת ממנגנו' אוטומטיימניחה כ זו הגדרה. שירותהשעזבו את 
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אמורה לשפר את ה ,�עובדיה עלייה בהשכלת -תקדמות משקהחלק מהעל פי ש
 .נ�פריו

 הצמדותה מהנובעותת השכר הנומינלי ועלי  של'לוקה באי הכללתהגדרה זו 
 עליית שכר כתוצאה ממנגנו' תוספת היוקר או )1( : במערכת השכר הציבוריתהנהוגות

צמוד למדד המחירי� ה , ביגודכגו' התשלו� עבור, הצמדה למדדי� ספציפיי�מ
 -תק שליקוי זהאפוא  מוב' ;הבראההצמודי� למדד בתי ה ,הבראהה ודמי ,לצרכ'

 עליית שכר כתוצאה ממנגנו' )2 (. של זחילת השכרהריאלישוב השיעור פחות לחי
חשוב לציי' כי . לשכר הממוצעשל שכר הבכירי� ומקבלי שכר המינימו� הצמדה 

נובעת ה תוספת השכר פת עלההצמדה של שכר הבכירי� לשכר הממוצע אינה נוס
� בשירות הציבורימינחתה י�מהסכמי שכר כללי . 

נובעת מהתרחבות מספר עובדי הלת ג� את עליית השכר הגדרה זו אינה כול
הגמישה הטכניקה ואול�  . הודות לקורסי� שעברוגמול השתלמותל הזכאי�המדינה 

 ויש מקו� ,תה של זחילת השכררבהגדגור� זה שנקטנו מאפשרת את הכללתו של 
א� מניחי� שהקורסי� לצורכי גמול השתלמות אינ� תורמי� מאומה  ,לעשות זאת

 .ו'לפרי
ההפרש שבי' השיעור הכולל של עליית השכר הנומינלי של עובדי : 'הגדרה ב

". מקומיי�" הנובע מהסכ� שכר כללי ומהסכמי שכר העלייההמדינה לבי' שיעור 
נובעי� ה היא מתעלמת משינויי� בשכר ,ראשית: מספר מגבלותב לוקההגדרה זו 

 חלק ;רי הוצאות אמיתיותבהיק- העבודה הנוספת ובהחז, בוותק, משינויי� בהשכלה
אלא א� כ' מתייחסי� אליה� (משינויי� אלו משקפי� עלייה בפריו' עובדי המדינה 

 את ההשפעה של כל בדיוקיכולת לתמחר אי  'ת הו נוספותמגבל. )טפילי�כאל חבורת 
והעדר מידע מלא על כל )  ההשפעה על תוספת גילו� המסאתלמשל (הסכ� שכר 

 .הסכ� שכר מקומי
 קשרי גומלי' בי' קצב זחילת ישנ�:  הכלכלית אינה פועלת באופ' מכניהמערכת

זחילת שכר גבוהה תפעל סביר ש :�הסכמילפי הניתנות ההשכר לתוספות השכר 
האיגוד המקצועי מעוניי' , ע� זאת ;ולהפ*, למיתו' דרישות השכר במשא ומת' קיבוצי

זחילת שכר , ולכ', שתאפשר לו להציג הישגי� במשא ומת', בזחילת שכר נמוכה
 אינ' ההשפעות האלהי תע� זאת ש .ת עמדתוחלהקש, כאמור, גבוהה תפעל

 ,זחילת שכר גבוהה מקטינה את דרגות החופש של מעצבי המדיניות: סימטריות
 .יצור נמו*יבמיוחד על רקע סביבת אינפלציה נמוכה או פריו' 

ולכ' , הגמישהיא  א* שיטת העבודה ,'בעבודה זו נעשה שימוש בהגדרה א
 . זחילת השכר ג� על פי הגדרות אחרותמאפשרת לאמוד את
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 שיטת העבודה. 3

מבוססת על אמידת משוואת שכר זחילת השכר לחישוב בעבודה זו הננקטת הטכניקה 
הרגרסיה היא דר* סטטיסטית לאמוד את . של עובדי המדינה באמצעות רגרסיה

 הוא משתיי*שהקבוצה של   של העובד אויוההשפעה הסגולית של כל אחד ממאפיינ
 לפי קצב ההתקדמות בדרגות של כלל עובדי ,כאמור, מוגדרת כא'זחילת השכר . אליה

 ,לפיכ* נדרשת אמידת הער* הכספי של דרגה ממוצעת בשירות המדינהו ,המדינה
 .  מידת המובהקות הסטטיסטיתבלווייתמספקת מידע זה הבעזרת משוואת שכר 
רת לפרק את עליית השכר הנומינלית לחלק  מאפש)הרגרסיה(משוואת השכר 

שכר הנובע מעליית ה ולחלק , כדרגות ועבודה נוספת,נובע משינויי� בכמויותה
� .בעקבות הסכ� כללי או הסכמי� מקומיי

 
Wi,t מסמ' את השכר של עובד i בשנה t ,Xi, t של מאפייני ) שורה( וקטור הוא
 של אותו חלק הוא ei, t. הנוספתעבודה וותק והיק- הה, דרגהכגו' ה – t בשנה iהעובד 

נית' לרשו� משוואה שכר דומה ג� .  בעזרת מאפייני העובדוהשכר שלא נית' לחזות
 :t-1לשנה 

 

 
נית' לפרק את תוספת השכר בנקודת הממוצעי� שתי משוואות אלו אמידת בעזרת 

 :t-1 בהשוואה לשנה tהממוצעת בשנה 
 

 
שינויי� : צעת מבטאת ארבעה גורמי�שתוספת השכר הממומלמדת  3משוואה 

 שינויי� בתערי- הכספי של מאפייני העובד בהינת' ;בקבוע של משוואת השכר
 האיבר. tתערי- ששרר בשנה בהינת' ה שינויי� במאפייני העובד ;t בשנה ומאפייני
 . מכפלה של שינוי בשינויבהיותו, הוא קט'במשוואה הרביעי 

השני  האיבר. ) הייתהא�(יית שכר כללית  עלאבטמ 3 הראשו' במשוואה האיבר
�מתבטאי�ה ,נות' ביטוי לעליית שכר כתוצאה מהסכ� שכר כללי ומהסכמי� מקומיי
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השלישי  האיבר .1שכר של עובדי� בקבוצה מסוימת יחסית לדירוגי� אחרי�הבעליית 
עובדי המדינה של  מהתקדמות כלומר, נובעת מזחילת שכרהמבטא את תוספת השכר 

 . דרגותבסול� ה
 

 בסיס הנתוני�. 4

אל- עובדי� בשירות המדינה בשני�  60,השכר של כעבודה זו מבוססת על נתוני 
  לא נכללו במאגר הנתוני�.2נציבות שירות המדינהנתוני� שנתקבלו מ ,2000, ו1999

על  באותו חודש ויותר ממשרה שעבדו על אלה , עובדי� שעבדו פחות מחודש אחדעל
1,200 �ל כל ע הנתוני� . במהל* התקופההשתנה) להבדיל מדרגת�(וג� שדיר עובדי

דירוג ה, עבודההמספר חודשי , היק- המשרה, אחד מעובדי המדינה כוללי� את השכר
. רכב וגמול השתלמות, הבראה, תוספות שכר כביגוד, היק- העבודה הנוספת, דרגההו

 .2000, וב1999י� תנו לעובדי המדינה בשנינתוני השכר אינ� כוללי� הפרשי שכר שנ
. שנה בודדתבגורמי עליית השכר של פשרו ניתוח יהנתוני� שעמדו לרשותי א

 הגורמי� בדבר שנה אחת מחייבת זהירות בהסקת המסקנות � שלבחינת נתוני
 �על ממנה  לא נית' ללמוד , למשל,כ*. עליית השכר של עובדי המדינהלהפרמננטיי

�יורד או יציב על , א� הוא עולה – מקצועיהוותק ב למשל ,מגמות במאפייני העובדי
 נתוני שנה בודדת מאפשרי� מבט ,ע� זאת.  בכל שנהו ומהי מידת שונות,פני זמ'

 .ידיעת תנאי הרקע של אותה שנההודות ל ,מזוקק
 ,זחילת השכרשל  ה נותנת בידינו אפשרות ייחודית ללמוד על גובה2000שנת 

 �, יוקרסכ� קיבוצי ולא ניתנה תוספת  שלא נחת� הא- על פי השכר העלבה שמשו
 .שנהאותה האינפלציה בשל אפסי ה לנוכח שיעורה

 
 התוצאות. 5

 כלל עובדי המדינה. א 

רמת השכר הנומינלית ברוטו למשרה מלאה של א וההמשתנה המוסבר בעבודה זו 
קנו' למשרה מלאה נועד להפו* יהת. 2000, ו1999 י�שנ בכל אחת מהעובדי המדינה

 יש לזכור כי השכר השנתי ע� זאת .לבני השוואה עובדי� שוני� שלהשכר את נתוני 
�כולל רכיבי� ואינו ,אחידהמשקל של עובד באמידה הוא .  קבועי� שאינ� מתחלקי

 . הנחקרתתלוי בהיק- המשרה או במספר חודשי העבודה בשנה

                                                 
1

אמידת משו� ש ,משפיע ה� על הקבוע וה� על השיפוע) ולא בסכו�(קובע תוספת באחוזי� ההסכ� שכר  
נית� להפריד את ההשפעות על הקבוע מההשפעות על השיפוע .  השכררמתעל בסיס נתוני מדת נאמשוואת שכר 

אמידה על בסיס נתוני רמת ה. על ידי אמידת השכר על בסיס נתוני השכר לאחר שעברו טרנספורמציה לוגרתימית
 .הצגת התוצאותבנוחות ה לש�השכר נעשתה 

2�העמידו לרשותי את ש, מה טאוסיג מנציבות שירות המדינהלשאול יונה ולסי,  תודה מיוחדת להניה מרקובי
 .סייעו לי בבניית מאגר הנתוני� לעבודה זוהנתוני� ו
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 יש סול� דרגות נפרד לכל ;עובדי המדינה אינ� מסווגי� לפי סול� שכר אחיד
השכר של עובד בשירות המדינה מושפע .  אחיות ומהנדסי�,לדוגמה – בוצת עובדי�ק

לא נית' לכלול במשוואת השכר שהוצגה לעיל משמע ש ;ה' מ' הדירוג וה' מ' הדרגה
צירופי�  168, לה דמימשתננבנו במקו� זאת .  הדרגה של העובדלביטוימשתנה יחיד 

 אלו מכסי� ה משתני דמ).12הלי בדרגה ני עובד בדירוג המ,לדוגמה (דרגהו דירוגשל 
 . מ' העובדי�90%,למעלה מ

במאגר ו הואיל. אחד המאפייני� המרכזיי� בכל משוואת שכר הוא השכלת העובד
 בחרתי להשתמש ,ל השכלת עובדי המדינהענתוני� אי' הנתוני� שעמד לרשותי 

רמי� נוספי� הוא מושפע מגוכי  ,מושל�לא  תחלי- זהו. דרגה כתחלי-,דירוגצירו- ב
 לא נית' לאמוד את התשואה להשכלה ולא נית' לבדוק לפיכ*. מלבד רמת ההשכלה

התפתחות שהיא  ,משתנה משנה לשנה רמת ההשכלה של עובדי המדינהכיצד 
 .3לשינויי� בפריו'אינדיקציה 

דרגה שלו ,דירוגהשכר של עובד המדינה הוא האחד המשתני� החשובי� בקביעת 
 �למשל (משקפי� עבודה נוספת ה רכיבי שכר :משתני� נוספי� משכרו מושפע ג�אול

) ל וחלק מתשלומי הרכב"למשל אש(משקפי� החזר הוצאות ה �רכיבי, )שעות נוספות
 �דרגה , אלו תלויי� במידה רבה בדירוג�רכיבי).  דמי הבראה'וגכ(ורכיבי שכר אחרי

יות לאור*  תמורות משמעותהתחוללומערכת השכר בשירות המדינה ב. של העובד
� משקלו של השכר המשולב בשכר הכולל של ות שבה' היא ירידת הבולטתאח. השני
השכר .  מהשכר הכוללהשכר המשולב כשליש בלבדהיווה  2000בשנת : העובד

רכיבי השכר האחרי� ש בעוד ,קיבוציההסכ� המבמידה רבה המשולב מושפע 
� .מושפעי� יותר מהסכמי� מקומיי

 כמו ,חד המשתני� המסבירי� שנכללו במשוואת השכרהוותק של העובד הוא א
�נתוני  , במשוואת שכר סטנדרטיתשלא כמו.  בכלכלת עבודהי� אחרי� רבבמחקרי

 . פוטנציאליהוותק ה לא ,הוותק בעבודה זו ה� הוותק המקצועי בפועל
�השעות :  מסבירי�היק- העבודה הנוספת מיוצג בעבודה זו על ידי ארבעה משתני

אמידת משוואת השכר תאפשר . העבודה במשמרות והפרמיות, כוננויותה, הנוספות
התערי- של כל אחד מרכיבי העבודה הנוספת על רמת השכר של השפעת לאמוד את 

 .העובד
 משו� שה� מהווי� רכיב ,כמשתנה מסבירבמשוואת השכר תשלומי הרכב נכללו 

 א� תאת הער* אחמקבל ה ,היצרנו משתנה דמ. חשוב בשכר הכולל של עובדי המדינה
תשלומי� אלו משקפי� בחלק� . א� אינו מקבל�העובד מקבל תשלומי רכב ואפס 

 ומושפעי� במידה רבה ג� משיעור , העובדשל יוהחזר הוצאות בהתא� להיק- נסיעות

                                                 
כ� נית� לדעת . על פי הדירוג שבו הוא משוב�, נית� לדעת א� העובד הוא בעל תעודה ממוסד להשכלה גבוהה 3

במיוחד לא  –ו� רמות ההשכלה במציאות  אול� נתוני� אלו אי� בה� כדי לבטא את מיגו;א� הוא בעל תואר שני
 .שכ� במאגר לא מצוי� מספר שנות הלימוד, את המיגוו� הרב שמתחת להשכלה גבוהה
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משפיעי� על שיעור המס השינויי� ברכיבי שכר אחרי� . המס השולי של העובד
 גובה ההחזר בגי' אגרת הרישוי , למשל,כ*. השולי משפיעי� על גובה תשלומי הרכב

�נציי' כי עלייה . עלייה בשיעור המס השולימפני , התייקרה כלל לא  האגרהיגדל ג� א
 א* ,בתשלומי הרכב בעקבות שינויי� בשיעור המס השולי משפיעי� על השכר ברוטו

 .אינ� משפיעי� על השכר נטו
תתפות בהיק- שעות מסוי� גמול השתלמות הוא תשלו� לעובדי המדינה בגי' הש

� תמקבל את הער* אחה ,ה נכלל כאחד המשתני� המסבירי� כמשתנה דמהוא. בקורסי
 הייתה ליצור תמרי. תכליתו המקורית. א� העובד מקבל גמול השתלמות ואפס אחרת

נוהגי� להשביח את ה, עבור עובדי המדינה לנהוג כמו עמיתיה� במגזר העסקי
 בחלקי� מסוימי� של המגזר ,איאמצעות הכשרה שהב, כישוריה� תו* כדי עבודה

 מדינה  ג� לעובדיותואול� גמול ההשתלמות נית' בנדיב. � חיונית לתפקוד,העסקי
משמעותית לא תרמו תרומה  א* ,את השכלת�שאמנ� שיפרו  השתתפו בקורסי� אשר

למעשה גמול ההשתלמות הפ* מכלי ניהולי לרכיב .  שלה�להעלאת פריו' העבודה
חופש הת ודרגאחת מ נציגי העובדי� רואי� ברכיב זה ;ומת' על הסכמי שכרבמשא 

 .בשינוי השכר של עובדי המדינה
� משו� שה� ניתני� כמעט ,תשלומי ההבראה והביגוד לא נכללו כמשתני� מסבירי

� ,)או הבראה(מסוימי� אינ� מקבלי� ביגוד ) דרגות(עובדי� בדירוגי� . לכל העובדי
 �לא . ליתאדרגה אמור לתפוס את ההשפעה הדיפרנצי, דירוגמייצגהמשתנה האול

רק  האופייני , משו� היותו רכיב קט' יחסית,נכלל ג� משתנה עבור השלמת הכנסה
 .דירוגי�לחלק מה

א ,3בלוח .  רמת ההסבר של כל אחת מ' הגרסאות שנבחנו בעבודהמוצגתבלוחות 
 61%,רי� כ מסבי1999רואי� כי המשתני� שנכללו במשוואת השכר בשנת 

.  אל-60,מספר התצפיות קרוב לשכ'  ,זוהי רמת הסבר גבוהה למדי. מההבדלי� בשכר
. דרגה של העובדי� מנבאי� במידה רבה את שכר�,המשתני� שמייצגי� דירוג, כצפוי

 .51%,ל – 2000רמת ההסבר יורדת משמעותית בשנת 
רק בחלק רמת ההסבר רגישה להימצאות� של עובדי� במשרה חלקית או שעבדו 

 ולכ' לא היו זכאי� לרכיבי שכר ,עובדי� שעבדו חלק קט' מ' השנה. מ' השנה
�כספי הפרישה כי  ,עובדי� שפרשו לגמלאות ה� דוגמאות קיצוניות במיוחדו ,מסוימי

עובד שלפי הרישומי� עבד  – לדוגמה(ששולמו לה� מופיעי� בטור השכר הכולל 
כפי שנראה ).  אל- שקלי�700,ר מושכרו עמד על יות, בשנה הנחקרתחודש אחד 

אמידת משוואת .  על רמת ההסברת משמעותיבמידהתצפיות אלו משפיעות , בהמש*
� על זיהוי י�מקשה ,השכר על בסיס נתוני כלל העובדי� רגישה לגורמי� אקראיי

נטרול גורמי� אקראיי� מסוג זה . הגורמי� הבסיסיי� שעומדי� מאחרי עליית השכר
עליית השכר בעבודה זו מתבסס על נתוני שנה ל �גורמיהניתוח ש ימפנ ,חשוב במיוחד

 .אחת בלבד
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 משוואת השכר ופירוק גורמי עליית ה שלאמידה מציגי� את תוצאות 5 עד 3לוחות 
מדינה שעבדו במשרה העובדי , כלל עובדי המדינה – ותאהשכר עבור שלוש גרס

.  במשרה מלאהי�די ואוכלוסיית העובדי� המתמהנחקרת כולהשנה המלאה במש* 
מדינה שעבדו במשרה ה נתייחס בעיקר למשוואת השכר שנאמדה עבור עובדי להל'

 .)4לוח  (מלאה במש* השנה כולה
רמת השכר של עובדי� . השיקולי� שצוינו לעילמ ,זוהי הגרסה המובילה בעבודה

 2000 בשנת �אול� שיעור עליית שכר,  הממוצע של כלל עובדי המדינהמ'אלו גבוהה 
 בקרב כלל עובדי 5.3% לעומת ,)ב,4לוח  (נומינלית 5.4% , 1999דמה לזה של 

 .)ב,3לוח  (המדינה
 אותהכאשר מגבילי� ( 80%,רמת ההסבר של משוואת השכר שנאמדה מתקרבת ל

רמה  – )שנה הנחקרתב � חודשי12לעובדי מדינה שעבדו במשרה מלאה במש* 
  אי' ירידה ברמת ההסברכא'. ה זוהתצפיות בעבודהגדול של גבוהה בהתחשב במספר 

 כאשר אומדי� את  ג�80%, לקרובהא רואי� שרמת ההסבר ,5בלוח . שתי השני�בי' 
 �להל' האוכלוסייה (משוואת השכר על בסיס נתוני עובדי המדינה שעבדו בשתי השני

 ).המתמדת
 ,דרגה אינ� מוצגי� בלוח זה, של דירוגה משתני דמ168המקדמי� שנאמדו עבור 

תרומת הקידו� בדרגות לעליית . צרפיתי� תרומת� לעליית השכר מוצגת בצורה מאול
נמוכה משמעותית מזו שנאמדה  –) ב,4לוח (  היא חצי נקודת אחוז2000השכר בשנת 

 נקודת 0.3( קטנה יותר התרומה ). נקודות אחוז2.8(אג- השכר במשרד האוצר ידי על 
 1.5( וגדולה יותר )ב,3לוח  (המדינה כלל עובדי � שלנתוניה נשעני� על �א) אחוז

. )ב,5לוח  ( על סמ* נתוני האוכלוסייה המתמדתאותה בודקי� א�) נקודות אחוז
 הרכב משנה אתקליטת עובדי� חדשי� ופרישת עובדי� ותיקי� של תהלי* משמע שה
 �  .י�די המתמשל העובדי�בדרגות , הקידו�וכ* מקזז מ'העובדי

 להתאמהה מוצלחת של אג- השכר במשרד האוצר נית' לראות בתוצאות אלו פעול
א� מגדירי�  –אינפלציה הנמוכה ה מערכת השכר במגזר הציבורי לסביבת ה שלמהיר

חשוב . בדרגותעובדי המדינה את זחילת השכר על פי ערכה הכספי של התקדמות 
להבהיר כי קצב ההתקדמות בדרגות הוא משתנה שמקבלי ההחלטות יכולי� להשפיע 

 להשפיע עליו שהאפשרות ,ותק המקצועי הממוצע של העובדי�ויגוד לבנ ,עליו
 . למדימצומצמת

,  שקלי� לחודש97, על כ,בממוצע ,2000בשנת התגמול הכספי לכל שנת ותק עמד 
�. 1999 לשנת יחס באחוז אחד של הייעל – )א,4לוח ( כאחוז מ' השכר הכולל שה

 נהליי בקרב עובדי הדירוג המ, למשל,כ*: יש שונות בי' העובדי� ל ותקעתגמול ב
משוואת שכר סטנדרטית כוללת ג� את . )6לוח  ( שקלי� לחודש50הוותק שווה רק 

 בעבודה זו לא . כדי לתת ביטוי לדעיכת ער* הוותק בגילי� מבוגרי�,הוותק בריבוע
 .שכר של עובדי המדינהה דעיכה כזאת בנמצא
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  נקודת אחוז0.3 על ה עמד2000התרומה של הוותק לעליית השכר הנומינלי בשנת 
עובדי� ). א,4לוח  (1999 לעומת 2000 עליית הוותק ותעריפו בשנת מפני )ב,4לוח (

 א-. בעלי ניסיו' אמורי� לספק שירותי עבודה איכותיי� יותר מעמיתיה� חסרי הניסיו'
וותק ב לראות מקובל ,ארוכה שחיקה אחרי תקופה צפויה ו,כי ההשפעה אינה ליניארית

 ולכ' קשה לראות בגור� זה חלק ,י אינדיקטור לפרודוקטיביות של העובדי�המקצוע
 שכ' רמתו הממוצעת , גור� פרמננטיוותקאי' לראות ב, ו�כל מקמ. מזחילת השכר

 א� יש מגמה כלשהי בוותק הממוצע דוקכדי לב.  לעלות או לרדת משנה לשנההעשוי
 . עתית על בסיס נתוני סדרהיש לחקור אותו ,של עובדי המדינה
 �משמרות ופרמיות , כוננויות, שעות נוספות, מייצגי� עבודה נוספתהכל המשתני

הוציא את ל. נמצאו מובהקי� בהשפעת� החיובית על רמת השכר של העובד
. 1999 בהשוואה לשנת 2000עוצמת השפעת� החיובית גדלה בשנת , כוננויותה

 ההבדלי� משקפי� שני ;ד אינו אחיהתגמול הכספי לכל אחד מרכיבי העבודה הנוספת
�ני ושוכל אחד מרכיבי העבודה הנוספת  לשהבדלי� בער* השעה  – גורמי� עיקריי

 � .שנה לשנהבי' בהרכב העובדי
 נאמדת בחצי 2000התרומה של העבודה הנוספת לעליית השכר הנומינלי בשנת 

מדינה  א� עובדי ה,נית' לראות בגור� זה חלק מזחילת השכר. )ב,4לוח  (נקודת אחוז
� תופעה זו לשכיחות של אי' עדות אול�, נשארי� חסרי מעש שעות נוספות במשרדיה

נשארי� שעות האינני נוטה לראות בעובדי המדינה חבורת בטלני� . במשרדי הממשלה
לפיכ* לא נית' לראות ו ,לקבל תוספת שכר בלי לספק עבודה בתמורהכדי נוספות רק 

 קשה לשער כי ישנה מגמה ,בדומה לוותק. זחילת השכרהאמורה בכל מחצית האחוז 
 בשל ו מוגבל במסקנותי,כאמור, מאמר זה אול� ,של התרחבות העבודה הנוספת

 .התבססות על נתוני שנה בודדתה
 כולה מקבלי� 2000 מעובדי המדינה שעבדו משרה מלאה במש* שנת 76%

מספר עלייה של עלייה זו משקפת בעיקר . 1999 בשנת 69%לעומת , תשלומי רכב
המקבלי�  שכר� של  היה2000בשנת . אוכלוסייה המתמדתב רכב � תשלומימקבליה

 �. )א,4לוח  (1999 לעומתירידה  – שקלי� לחודש 1,046, גבוה יותר באלהתשלומי
 המקד� של תשלומי הרכב שכ' – תשלומי הרכב ה� בסכו� זהש ת אומראתאי' ז

תשלומי� אינ� מקבלי� ר שאמרמת שכר� של העובדי� ג� במשוואת השכר מושפע 
תשלומי  �מקבליהעמיתיה� זה של  גבוה משמעותית מהאחרוני�א� שכר� של . אלו
 . יהיה שליליאלו �תשלומישל מקד� ה ש, תיאורטית, אפשר,רכב

 0.7 על 2000בשנת עמדה התרומה של תשלומי הרכב לעליית השכר הנומינלי 
) א(: השנאותה  שני כוחות סותרי� שפעלו בשיקפהתרומה זו . )ב,4לוח  (נקודת אחוז

 תו* הצטרפות� של בעלי שכר נמו* אמנ� , רכב� תשלומימקבליההתרחבות מעגל 
 ,ג� עליית השכר של קבוצת עובדי� שאינה מקבלת תשלומי רכב (.יחסית למעגל זה

�תא� בי' י חשוב להדגיש כי במידה שיש מ). פעלה לירידת המקד�,כמו הרופאי
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 על י� נתפסתשלומי הרכב ;שהוא מקבלה של העובד לבי' תשלומי הרכב דרג,דירוגה
 ומקד� תשלומי הרכב מבטא רק הבדלי� בי' ממוצעי השכר ,דרגה,דירוגהידי מקדמי 

�של מקבליה � .ללא קשר לגובה תשלומי הרכב, אות� לאלו שאינ� מקבלי
ניק מעה תשלומי רכב משקפת בדר* כלל הסכ� עבודה �מקבליההתרחבות מעגל 

 �נזכיר עוד כי תשלומי הרכב תלויי� ג� . אלו � זכאות לתשלומינוספתלקבוצת עובדי
לפיכ* קשה לראות בגור� זה חלק מזחילת ו ,שהיו בפועל לעובדהרכב בהיק- הוצאות 

 .השכר
 � בשנת 50%, ל1999 בשנת 47%,מ – גמול השתלמות �מקבליהמעגל התרחב ג

תרחבות זו לוותה ג� בעליית התערי- ה,  ואול� בניגוד לתשלומי הרכב;2000
 גמול �מקבליההיק- . השתלמות שנאמד במשוואת השכרהשל גמול ) מקד�ה(

�קובע מי זכאי לקבל תוספת שכר ה ,הסכ� השכרמ – השתלמות מושפע משני גורמי
בעבודה זו לא יכולנו . הממצי� זכות זו של עובדי המדינה �שיעורמ ו,בגי' השתלמות

שתלמות לעליית ההתרומה של גמול ה, ו�כל מקמ.  הסכ� השכרלבודד את חלקו של
 ).ב,4לוח ,  נקודת אחוז0.1(השכר הנומינלי זניחה 

 משינויי� במשתני� המסבירי� ,כאמור, עליית השכר הנומינלית מורכבת
תרומת� . שינויי� במקדמי� המשקפי� את התערי- לכל מאפיי' של עובדי המדינהמו

 �נותר לתאר את תרומת� של המקדמי� שאנו . רה לעילנסקשל המשתני� המסבירי
 . או מקומיי�י�כללי – שכר מימייחסי� להסכ

 בשנת לעליית השכר הנומינלי ההצמדות של) הזניחה( וזו התרומה של הסכמי שכר
יחד  השנ ו באותהעמד,  על פי השינוי במקדמי משוואת השכרהנמדדות תרומות ,2000
 , מפתיעה בגודלה, המיוחסת להסכמי השכר,עלייה זו. )ב,4לוח  ( נקודות אחוז3,על כ

מפני שיעורה  ,לא שולמהתוספת יוקר וא-  , לא נחת� הסכ� קיבוצי2000 תשכ' בשנ
 . זוהשנב האינפלציה שלהאפסי 

השפעת הסכמי השכר המקומיי� שנאמדה בעבודה זו כוללת ג� את הסכמי השכר 
הפרשי . 1999שולמו בשנת פיה� להפרשי שכר ו 1999שנחתמו בגי' התקופה שלפני 

 תחת הכותרת 1999השכר בגי' הסכמי� אלו מופיעי� בתלושי השכר של שנת 
"�לפיכ* .  ה� חלק אינטגרלי מהשכר2000שנת ואילו בתלושי השכר של , "הפרשי

 ומשמע , את הסכמי השכר של השני� הקודמות- משק2000חלק מעליית השכר בשנת 
. ה הקודמתשנ של הזו כוללת ג� את 2000ה לשנת נאמדאשר השפעת הסכמי השכר ש

ה בעבודה זו לנתוני שכר ננקט הטכניקה שיישו�על ידי בעתיד נית' לתק' זאת 
 .כוללי� ג� הפרשי�ה

 �ואול� על פי נתוני אג- השכר במשרד האוצר נחתמו מספר הסכמי שכר שתרומת
� ששולמו בשני�  כוללי� בשכר את ההפרשיא�.  נקודות אחוז1.5לעליית השכר היא 

 4.3%, ב2000 שנת השכר הממוצע של עובדי המדינה עלהכי  מתקבל ,2000, ו1999
 ).אינו כולל הפרשי שכרר שא( שנמדד בעבודה זו זהנופל בנקודת אחוז מהשיעור  –
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מהניתוח האקונומטרי בעבודה זו לבי' המתקבל הפער בי' אומד' זחילת השכר 
תשלומי הביגוד , ראשית: כמה סיבותמ ובענאומד' של אג- השכר במשרד האוצר ה
 תשלומי ,2.2%בשיעור אחיד של  2000בשנת  עלו )צמודי� למדד המחירי� לצרכ'ה(

 אמנ� .4וכ* ג� תשלומי הרכב ,1.7%, עלו ב)הבראההצמודי� למדד בתי ה(ההבראה 
  היה גבוה זו ה א* מדד המחירי� הממוצע בשנ,תוספת יוקר 2000בשנת לא שולמה 

 יש לנכות את עליית , כדי להערי* את הזחילה הריאלית.1999,ב מאשר 1.1%,ב
 . או את תרומת� של תשלומי הביגוד וההבראה,המדד

של אג- השכר בהסכמי השכר של עלות החישוב א שביסיבה שנייה לפער האמור ה
נקבעות בהסכ� ה תוספות השכר ל בחשבו' את ההשפעה שאי' מביאי�משרד האוצר 

 השפעה ,על גילו� המס לרכיבי שכר שוני� – זאת  ובעקבות,השוליעל שיעור המס 
 , ששכרו עלה הודות להסכ� שכראצל עובד, הלדוגמ, כ*: ניכרתיכולה להיות ש

רכיבי השכר המגולמי� גדלי�  ,45%, ל30%וכתוצאה מכ* הוא עבר משיעור מס של 
. לא לזחילת שכר , להסכמי שכר,ללא ספק,  יש לייחסגידול זה. 27%באופ' אוטומטי ב

נובעת מעליית שיעור המס השולי אינה משפיעה על העליית השכר בהקשר זה נציי' ש
 .תקציבה עלרעונית יהשפעה גלה  ואי' ,השכר נטו של העובד

שכר :  יש מספר סוגי הצמדותבמערכת השכר של עובדי המדינה –סיבה שלישית 
 �. מודי� לשכר הממוצע במשקצ)  בכירי�יחוזלפי (שכר העובדי� הבכירי� והמינימו

עליית שכר המינימו� בעקבות עליית השכר הממוצע במשק מחייבת להגדיל את 
בשנה האחרונה נחת� הסכ� שכר שכלל . השלמת השכר הנדרשת כדי לעמוד בחוק

 אול� תוספת זו אינה נכללת בהגדרת שכר המינימו� של עובדי ,3.6%תוספת של 
נובעת מהסכ� ה השכר עליית פת עלע נוסההצמדה לשכר הממוצמשמע ש. המדינה
 בשיטת העבודה ,עובדי� המשתכרי� שכר מינימו� נתפסתהשכר עלייה זו של . קיבוצי

נובעת מהסכמי ה כעליית שכר אותה וכ* מזהי� , כעלייה של המקדמי�,שתוארה לעיל
 .  בזחילת השכראותהיש לכלול א- על פי שלאמיתו של דבר שכר 

היא שחל העובדי� הבכירי� לשכר הממוצע במשק שכר הצמדה של הסיבה ל
�שהוזכרו , שינויי�מהדרגות ובאינו מושפע מקידו� כמעט  שכר� : הסדר שונהעליה

 העלייה של השכר הממוצע בשנה מסוימת שונה בדר* כלל . ברכיבי השכר,לעיל
 . מהשיעור הממוצע של עלייתו בטווח הארו*

 
 ר והמהנדסי�" המח,נהלייעליית השכר בדירוגי� המ� לגורמיה. ב 

דירוג נהלי או י הדירוג המ'וגכ –עליית השכר בדירוג מסוי� ל �גורמיהניתוח 
 �התבוננות בעליית השכר של . משפר את הדיוק של אומד' זחילת השכר –המהנדסי

שלא יכולנו להביא לידי ביטוי בניתוח ממד  לניתוח להוסי-דירוג מסוי� מאפשרת 

                                                 
 , אול� הואיל ורכיבי השכר מתעדכני� במועד אחר,1.1%  של בשיעור2000 מדד המחירי� לצרכ� עלה בשנת 4

 .ביגודשיעור עלייתו של המדד הקלנדרי אינו תוא� את זה של תשלומי ה
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, סול� השכר בשירות המדינה אינו אחידהואיל ו. י המדינהעליית השכר של כלל עובד
 במשוואת במישרי' לכלול את דרגת העובד מאפשרסול� השכר של דירוג יחיד רק 

 . דירוגלאותונאמדת  בזו ה–השכר 
שהרי  , אי' תחלי- לבחינת גורמי עליית השכר של כלל עובדי המדינהא- על פי כ'

בבדיקת .  מסוי�ות ניתוח שכר� של עובדי דירוג מסקנות על סמ* תוצאלהסיקלא נית' 
מעי' ניתוח רגישות של  יש לראות ,יחידעליית השכר של עובדי דירוג � לגורמיה

הסכמי התקציבית של עלות הנית' להשוות את , למשל, כ*. לעילהטכניקה שתוארה 
� לעלות,על סמ* תוצאות אקונומטריותשנאמדה השכר שנחתמו בשנה מסוימת  

 .על ידי אג- השכר במשרד האוצר שנאמדה
וכ' , נהליי מציג את משוואת השכר שנאמדה עבור עובדי המדינה בדירוג המ6לוח 

הדירוג . 2000את התרומה של כל אחד ממאפייני העובדי� לעליית השכר בשנת 
משוואת השכר ו ,נהלי מייצג את קבוצת העובדי� הגדולה ביותר בשירות המדינהיהמ

ממוצע של ה על התערי- הכספי מלמדת , את הדרגה במישרי'כוללתה, לדירוג זה
 .)א,6לוח  (חודשב שקלי� 800,כ – בשנה הנחקרת נהליידרגה בדירוג המעלייה ב

 5.7% בשיעור של 2000נהלי עלה בשנת יהשכר הנומינלי של עובדי הדירוג המ
פי נמדדת על ה,  כי זחילת השכרתעליית השכר מלמדל �גורמיהבחינת . )ב,6לוח (

השפעה גדולה פי  –  נקודות אחוז1.5  לעלייה זו תרמה,קצב ההתקדמות בדרגות
תרומת הסכמי עמדה לעומת זאת . שלושה מזו שנאמדה עבור כלל עובדי המדינה

 גור� זה ו שלמחצית מתרומת,  נקודות אחוז1.8על  2000בשנת הצמדות ההשכר ו
ו משקפת בעיקר את עליית נראה כי השפעה ז. לעליית שכר� של כלל עובדי המדינה

נתוני השכר בעבודה משו� ש ,2000נובעת מהסכמי השכר שנחתמו לפני שנת ההשכר 
 ).לעילסבר והש כפי (�זו אינ� כוללי� הפרשי שכר בגי' אות� הסכמי

 ג� בדירוג 2000עליית השכר הנומינלי בשנת ל �גורמיה את מציגי� 8, ו7לוחות 
נמדדת על פי קצב ההתקדמות ה, זחילת השכרשמעניי' . ר"המהנדסי� ובדירוג המח

 אינה ממלאת תפקיד בעליית השכר הנומינלי של עובדי� בדירוג כמעט, בדרגות
 .הסכמי השכר בעלייה זושל משמעותי חלק� הלעומת . מהנדסי�ה

לשונות בשכר זה מוסיפי� פיגור  ; מאופיי' בתנודתיות גדולה הציבורימגזרבהשכר 
 . ההסכמי�הפעלתהבדלי עיתוי בי' קבוצות עובדי� שונות בוחתימה על הסכמי שכר ב

שכר , 2000אמצע בוצע רק מ 1998הסכ� השכר ע� המהנדסי� לשנת הואיל ו :לדוגמה
 �שכר בדירוגי� ה מ' פחות ,כביכול, 2000בשנת עלה ) בניכוי הפרשי השכר(המהנדסי

י' מדיניות לבי'  תחלופה מסוימת בידועהכמו כ' . 2000בה� התחיל הביצוע בינואר ש
המקדמי� המתבססי� על שנה אחת אינ� לפיכ* . קידו� ותוספות שכר אישיות

 .משקפי� באופ' מלא את הכוחות הפועלי� לקביעת תוספות השכר
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 סיכו�. 6

השכר  .6.5% של נומינלי בשיעור המדינה בשירות השכר תשלומי גדלו 2000בשנת 
מתוק'  ,הממוצע החודשי השכר ואילו ,5.1% של נומינלי בשיעור גדל הממוצע השנתי

 2000בשנת  שכ' , מפתיעההעליי והיז .5.3% של בשיעור נומינלית עלה ,מלאה למשרה
 הסכ� שכר קיבוצי וג� לא שולמה תוספת  שללא ניתנה תוספת שכר כלשהי במסגרת

 היא ,התקדמות אוטומטית בדרגותכלומר , זחילת שכרכי ההשערה ה ת עלמכא'. יוקר
� מיוחדת לאמידת הוצעה שיטהבמאמר  .2000עליית השכר המהירה בשנת  להגור
 . 2000ת  לשנושיטה זו יושמה ,שכרהנובע מזחילת החלק בתוספת השכר אותו 

נמדדת על פי ההתקדמות ה,  זחילת השכרכי, בניגוד להשערה האמורה מתברר
קודת פחות ממחצית נ 2000לעליית השכר של עובדי המדינה בשנת תרמה , בדרגות
 ובעיקר ,התרחבות היק- העבודה הנוספת,  עליית הוותק המקצועיכ' נמצא כי .האחוז

 .עליית השכרמ נקודות אחוז 1.5 תשלומי רכב תרמו יחד �מקבליה מעגל גידולו של
 3, כ–חלק ניכר מעליות השכר של עובדי המדינה בשנה הנחקרת כי לעומת זאת נמצא 

אלו שנחתמי� לאור* כל , "מקומיי�"ה השכר הסכמי הוא תוצאה של –נקודות אחוז 
 .באגפי� של משרדי� או י�השנה בי' משרד האוצר לקבוצות עובדי� במשרד

 מאפשר להסיק מסקנות מדיניות כלליות על וקיו� דורות שוני� של הסכמי� אינ
 תאריכי יישו� שוני� של הסכמי שכר בעיקר בגללזאת . שנה אחתסמ* ניתוח של 

 � תחלופה על פני זמ' בי' תוספות שכר אישיות ובגלל ,שונותלקבוצות עובדי
 המקדמי�  להטות אתהעלולה תחלופה, נובעות ממדיניותהאוטומטיות לתוספות 

� . שנה אחת בלבדכשבודקי
 : להסיק כמה מסקנות2000על נתוני שנת  השיטהיישו�  מאפשרע� זאת 

בהתקדמות ' לתלות לא נית 2000בשנת את עליית השכר המהירה בשירות הציבורי 
מעט יחסית  הייתה חוסכתהקפאת ההתקדמות בדרגות בלבד ומכא' ש, דרגותבמהירה 

לא  2000 בשנת  כי עליית השכר הריאלית בשירות הציבוריכ' נמצא. שכרההוצאות ב
מבנה השכר , 2000לפי הממצאי� לשנת .  עליית המחירי�ה של מהאטת שיעורנבעה

חוסר התאמה בי' זאת לא מפאת  א* ,וי משמעותי שינאמנ� טעו'בשירות הציבורי 
 .קצב ההתקדמות בדרגות לסביבת האינפלציה הנמוכה

 שנחתמו במהל* "מקומיי�"הסכמי השכר המאל- במיוחד הממצא בדבר השפעת 
מתברר כי  :נתוני� לשליטה כמעט מלאה של משרד האוצרהסכמי� ה, 2000שנת 

מס , ביטוח לאומימוסד לעובדי השל ע� למ(ע� קבוצות עובדי� סכסוכי עבודה יישוב 
 כרו* בהוצאה ,זניחהאשר השפעתו התקציבית נראתה , )הכנסה ושירות התעסוקה

 .תקציבית נכבדה
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 �2000 ו1999, השכר השנתי הממוצע:  1לוח 

  1999 2000 שיעור השינוי

)  )ח"ש( )אחוזי

 השכר השנתי 91,776 96,456 5.1
 : מזה   

 השכר המשולב 37,951 39,354 3.7
 תשלומי רכב 7,420 8,115 9.4
 הבראה 2,750 2,795 1.7
 ביגוד 952 987 3.7

 גמול השתלמות 1,558 1,765 13.3
 השלמת שכר 258 403 56.2

 מספר חודשי עבודה 10.66 10.61 0.5#
 חלקיות משרה 0.910 0.909 0.1#
1.3 59,504 58,733  מספר העובדי

 ס' תשלומי השכר    
 )ח"מיליארדי ש( 5.39 5.74 6.5

 .תשלומי הרכב אינ כוללי דמי רישוי וביטוח
 .בבסיס הנתוני לא נכללו כל תוספות השכר

 
 �2000 ו1999, מתוק� למשרה מלאה, השכר החודשי הממוצע:  2לוח 

  1999 2000 שיעור השינוי

)  )ח"ש( )אחוזי
 השכר החודשי  9,027 9,507 5.3

 : מזה   
 השכר המשולב 3,787 3,929 3.8
 כוננויות 563 577 2.5
 שעות נוספות 528 547 3.6
 משמרות 327 347 6.2

 פרמיות 213 236 10.7
 תשלומי רכב 631 738 17.0

 הבראה 250 268 7.2
 ביגוד 86 94 9.2

 גמול השתלמות 138 163 18.5
 השלמת שכר 26 59 128.7
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  �2000 ו1999,  כלל העובדי�–ת השכר משוואת השכר ורכיבי עליי: 3לוח 

  �2000 ו1999, אמידת משוואת השכר.  א

  1999  2000  השינוי בתרומה

  הממוצע המקד  הממוצע המקד  בממוצעי במקדמי

     
9,507 

   
9,027 

 השכר הממוצע 
 למשרה מלאה

 
41# 

 
28 

 
 

 
.. 

 
.. 

 
 

 
.. 

 
.. 

 צירופי של 168
 דירוג ודרגה

 ותק 15.6 139  15.8 150  24 181

 כוננויות 8.1 38  9.2 30  31 76#

 שעות נוספות 18.3 39  17.9 44  17# 85

 משמרות 23.6 8  24.1 10  6 50

 פרמיות 9.6 19  9.9 20  7 9

 רכב 0.60 1,285  0.65 1,437  80 99

 גמול השתלמות 0.39 624  0.40 620  10 2#

 ס' הכול       169 306

 רמת ההסבר  0.61   0.51   

   59,479   58,706   מספר העובדי

 .משקל זהה לכל תצפית .א
 .הקבוע ומכפלת השינויי צורפו לשינוי במקדמי הדרגות .ב
של   t סטטיסטי ה (.כל המשתני המסבירי מובהקי ברמה של אחוז אחד או יותר . ג

 ).ספרתי#המשתני המסבירי הוא דו
 
 2000, השכררכיבי עליית .  ב

  ח"ש אחוזי

 השינוי בשכר הממוצע 480 5.3
 זחילת שכר= התקדמות בדרגות  28 0.3

 ותק 24 0.3

 עבודה נוספת 27 0.3

 רכב 80 0.9

 גמול השתלמות 10 0.1

 הסכמי שכר והצמדות 306 3.4
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  חודשי� 12, העובדי� במשרה מלאה –ורכיבי עליית השכר את השכר ומשו:  4לוח 

 �2000 ו1999, מידת משוואת השכרא.  א

  1999 2000 השינוי בתרומה

  הממוצע המקד  הממוצע המקד  בממוצעי במקדמי

    
10,355 

  
9,823 

 השכר הממוצע 
 למשרה מלאה

 דרגה/ דירוג168 .. ..  .. ..  46 289

 ותק 18.9 96  19.1 97  31 32

 כונניות 10.0 34  11.5 27  40 76#

 שעות נוספות 19.8 43  19.8 46  2 63

 משמרות 18.9 7  19.5 10  6 50

 פרמיות 11.1 21  11.3 22  5 15

 רכב 0.69 1,121  0.76 1,046  72 57#

 גמול השתלמות 0.47 430  0.50 453  11 11

 ס' הכול       213 318

 רמת ההסבר  0.77   0.78   

   33,535   33,705   מספר העובדי
 

 .משקל זהה לכל תצפית .א
 .הקבוע ומכפלת השינויי צורפו לשינוי במקדמי הדרגות .ב
של   t סטטיסטי ה (.כל המשתני המסבירי מובהקי ברמה של אחוז אחד או יותר .ג

 ).ספרתי#המשתני המסבירי הוא דו
 
  2000, רכיבי עליית השכר.  ב

�  ח"ש אחוזי

 השינוי בשכר הממוצע 532 5.4

 זחילת שכר= התקדמות בדרגות  46 0.5

 ותק 31 0.3

 עבודה נוספת 53 0.5

 רכב 72 0.7

 גמול השתלמות 11 0.1

 הסכמי שכר והצמדות 318 3.2
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 ,העובדי� המתמידי� במשרה מלאה – ורכיבי עליית השכר משוואת השכר:  5לוח 
 ודשי�ח 12

 �2000 ו1999, אמידת משוואת השכר.  א

  1999  2000  השינוי בתרומה

  הממוצע המקד  הממוצע המקד בממוצעי במקדמי

 השכר הממוצע       

 למשרה מלאה 9,845   10,527   
  הדירוג168       

 והדרגה .. ..  .. ..  150 298
 כוננויות 10.3 33  12.1 28 49 ,68

 שעות נוספות 20.0 43  19.8 49 ,14 107
 ותמשמר 18.7 9  18.6 10 0 23
 פרמיות 11.5 21  11.8 23 7 17
 רכב 0.70 1,152  0.77 1,039 76 ,88
 השתלמותגמול  0.49 377  0.52 465 7 46

 ס' הכול      386 296

 רמת ההסבר .. 0.77  .. 0.78  

 עובדימספר ה  29,020   29,020  
 

 .משקל זהה לכל תצפית .א
 .נוי במקדמי הדרגותהקבוע ומכפלת השינויי צורפו לשי .ב
של   t סטטיסטי ה (.כל המשתני המסבירי מובהקי ברמה של אחוז אחד או יותר .ג

 ).ספרתי#המשתני המסבירי הוא דו
 
 2000, רכיבי עליית השכר.  ב

  ח"ש אחוזי

 השינוי בשכר הממוצע 682 6.9
 זחילת שכר= התקדמות בדרגות  150 1.5

 ותק 102 1.0

 נוספתעבודה  42 0.4

 רכב 76 0.8

 גמול השתלמות 7 0.1

 הסכמי שכר והצמדות 296 3.0
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 ,העובדי� במשרה מלאה, הדירוג המינהלי – ורכיבי עליית השכר משוואת השכר: 6לוח 
12�  חודשי

 �2000 ו1999, אמידת משוואת השכר.  א

  1999  2000    השינוי בתרומה

המקד  הממוצע המקד  בממוצעי במקדמי   ממוצעה

 השכר הממוצע        

 למשרה מלאה 7,281   7,693    
 דרגות 16.9 723  17.1 777  108 150

 ותק 17.9 50  18.3 50  25 8
 כוננויות 8.7 29  11.6 21  61 ,91
 שעות נוספות 16.4 44  16.3 49.4  ,8 81

 משמרות 9.8 13  9.8 12.5  0 ,4
 ותפרמי 18.4 27  18.7 27.9  10 14
 רכב 0.62 1,004  0.70 902  67 ,71
 השתלמותגמול  0.34 582  0.37 701  18 44

 ס' הכול       281 131

 רמת ההסבר  0.83   0.83   

   15,751   16,024  העובדימספר  

 .משקל זהה לכל תצפית .א
 .הקבוע ומכפלת השינויי צורפו לשינוי במקדמי הדרגות .ב
של   t סטטיסטי ה (.ירי מובהקי ברמה של אחוז אחד או יותרכל המשתני המסב .ג

 ).ספרתי#המשתני המסבירי הוא דו
 

  

 2000, רכיבי עליית השכר.  ב

�  ח"ש אחוזי

 השינוי בשכר הממוצע 412 5.7
 זחילת שכר= התקדמות בדרגות  108 1.5
 ותק 25 0.3
 עבודה נוספת 63 0.9
 רכב 67 0.9

 ותגמול השתלמ 18 0.2

 הסכמי שכר והצמדות 131 1.8
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 ,העובדי� במשרה מלאה, דירוג המהנדסי� – ורכיבי עליית השכר משוואת השכר:  7לוח 
12�  חודשי

 �2000 ו1999 ,אמידת משוואת השכר.  א

  1999  2000  השינוי בתרומה

  הממוצע המקד  הממוצע המקד  בממוצעי במקדמי

 השכר הממוצע        

 למשרה מלאה 11,474   12,022    

 דרגות 40.8 1,111  40.8 1,216  15 400
 ותק 22.8 58  22.9 61  10 70
 כוננויות 11.0 42  14.1 35  107 ,98
 שעות נוספות 26.7 90  27.3 92  49 59

 משמרות 1.2 0  1.4 0  0 3
 פרמיות 8.6 0  9.4 0  ,7 ,1

 רכב 0.98 1,907  0.99 1,971  18 64
 השתלמותגמול  0.85 1,311  0.84 1,151  ,6 ,135
 ס' הכול       188 361

 רמת ההסבר  0.78   0.78   

 עובדיהמספר   1,324   1,327   

 .משקל זהה לכל תצפית .א
 .הקבוע ומכפלת השינויי צורפו לשינוי במקדמי הדרגות .ב
 .אחוז אחד או יותרמובהקי ברמה של , למעט המשמרות, כל המשתני המסבירי .ג

 
 2000 ,רכיבי עליית השכר.  ב

�  ח"ש אחוזי

 השינוי בשכר הממוצע 548 4.8

 זחילת שכר= התקדמות בדרגות  15 0.1

 ותק 10 0.1

 עבודה נוספת 149 1.3

 רכב 18 0.2

 גמול השתלמות 6# 0.1#

 הסכמי שכר והצמדות 361 3.1
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 ,העובדי� במשרה מלאה, ר"דירוג המח – ורכיבי עליית השכר  משוואת השכר:8לוח 
 12�  חודשי

 �2000 ו1999, אמידת משוואת השכר.  א

  1999  2000  השינוי בתרומה
  הממוצע המקד  הממוצע המקד  בממוצעי במקדמי

 השכר הממוצע        

 למשרה מלאה 9,902   10,432    
 דרגות 40.2 1,058  40.4 1,145  188 338
 ותק 19.1 44  19.9 49  39 109
 כונניות 8.3 34  10.4 30  64 ,39
 שעות נוספות 16.4 67  16.7 64  16 ,42

 משמרות 1.6 9  1.6 10  1 2
 פרמיות 10.3 31  10.9 36  25 56

 רכב 0.98 786  0.99 1,260  4 468
 השתלמותגמול  0.79 1,038  0.82 980  25 ,47

 ס' הכול       362 168

 רמת ההסבר  0.79   0.80   

 העובדימספר   2,985   2,902   

 .משקל זהה לכל תצפית .א
 .הקבוע ומכפלת השינויי צורפו לשינוי במקדמי הדרגות .ב
 .כל המשתני המסבירי מובהקי ברמה של אחוז אחד או יותר .ג
 

 

 2000, השכרת ירכיבי עלי.  ב

�  שקלי� אחוזי

 השינוי בשכר הממוצע 530 5.4
 זחילת שכר= התקדמות בדרגות  188 1.9

 ותק 39 0.4

 עבודה נוספת 106 1.1

 רכב 4 0.0

 גמול השתלמות 25 0.3

 הסכמי שכר והצמדות 168 1.7

 


