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 18201–2014התאגדות עובדים בישראל בשנים 

 
 

  השכירים שיעור  , עלהההתאגדות בעשורים הקודמיםשיעורי של לאחר ירידה חדה

במתינות בשנים  ()להלן העובדים המאוגדיםלארגוני עובדים  טיפול/דמי חברהמשלמים 

 64–25 םבגיליכרבע מהשכירים  2018בשנת  .במשק התאגדויות לבמקביל לג, 2018–2012

 ,ישראלבניגוד ל טיפול, שסכומם עלה על מיליארד ש"ח./דמי חברלארגוני עובדים שילמו 

 רידה מתונה.י בתקופה זו שיעורי ההתאגדותירדו  OECD-מוחלט של מדינות ההברוב 

  חברות ב לשיעורםבהשוואה גבוה  (65%-)כבמגזר הציבורי המאוגדים העובדים שיעור

-ו 11%-)כ עסקייםהענפים בו)חינוך, בריאות וכו'( ציבוריים שירותים ועמותות המספקות 

חברות /עמותות באמצעותשירותים ציבוריים  באספקתהממשלה  של בחירה. בהתאמה( ,15%

השירותים הציבוריים  שיעור את כנראהיחידות ממשלתיות מקטינה  באמצעותולא 

  .מאוגדים עובדים באמצעות המסופקים

  ציבורייםשירותים חברות ועמותות המספקות במגזר הציבורי וב מאוגדיםהשכירים 

בעיקר בקרב  בולטת. תופעה זו מאוגדיםשאינם  עמיתיהםמזה של שכר גבוה מאופיינים ב

 של שונים ומאפיינים עיסוקים, מקצועות םיפקמשפערי שכר אלו ש ייתכןשכירות. -נשים

 . העבודה מקומות

 שכר בין העובדים המאוגדים הפערי  –בהסתכלות על המגזר בכללותו  – בענפים העסקיים

חברות והעמותות שמספקות הציבורי וב השכר המקבילים במגזרמפערי קטנים  מאוגדיםללא 

גבוה ויציב, אלו בענפים  60–50שכרם של עובדים מאוגדים בני  ואולם .שירותים ציבוריים

 לא מאוגדים יורד עם הגיל.  שהשכר של עובדיםבעוד 

 

 
 מבוא .1

והקשר בין התאגדות לשכר בשנים  מחקר זה מתאר את מגמות ההתאגדות, מאפייני המאוגדים

מהשכר -ניכוימעסיקים לרשות המסים על הבאמצעות מקור סטטיסטי חדש: דיווחי  2018–2014

 ,אינדיקציה לפעילות ארגונית הואטיפול /תשלום דמי חברטיפול לארגוני עובדים. /של דמי חבר

טיפול משלמים  דמיושהחליטו להצטרף לארגוני עובדים,  שכיריםמשום שדמי חבר משלמים 

 2הסכם עבודה קיבוצי או ענפי במקום עבודתם.בשכירים שאינם חברים בארגון עובדים אך מכוסים 

על ארגוני  שופך אורהמחקר  ,אלף תצפיות בשנה( 280-נתונים מנהלי גדול )כבאמצעות בסיס  ,כך

                                                           
, טיוטה מוקדמתלעל הערות וגיא מונדלק איל ארגוב  ,שרי אסיףלהכותבים מודים  .גיא אלמוגו : חגי אטקסוכתב 1

, לאגף השכר "כוח לעובדים", ל"הסתדרות החדשה"לגם  יםמוד ים. הכותב126ולדפנה קטן על הסברים לגבי טופס 
  וללמ"ס על אספקת נתונים ועל תגובות לממצאים. באוצר

חתום על הסכם עבודה מקומי החל על העובדים )להוציא עובדים בחוזה שכירים משלמים דמי טיפול כאשר המעסיק  2
צו הרחבה ענפי אך במעסיק חבר בארגון מעסיקים החתום על הסכם ענפי. שכירים המכוסים כאשר האישי( או 

 מעסיקיהם אינם חברים בארגון המעסיקים החתום על הסכם ענפי שהורחב אינם משלמים דמי טיפול. 

 בנק ישראל

 
 

 תשפ"ב בחשון כ"ה ירושלים,

 31 באוקטובר 2021
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אלפים  הקיפושסקרים  באמצעותבאופן לא סדיר נבחנו בשני העשורים האחרונים אשר , העובדים

(. 2006-ו 2000וסקרי משרד העבודה  2016-ו 2012-ב יםחברתיה יםסקרהבודדים של שכירים )

בין התאגדות לבין מאפייני  –ולא קשרים סיבתיים  –סטטיסטיים  מתאמיםמחקר תיאורי זה מציג 

טיפול ושכרם, ובכך הוא משלים חלל בסטטיסטיקה של שוק /השכירים המשלמים דמי חבר

 העבודה. 

בפרט לאחר  ,החברים בהםשל מספר ירידה חוו החל משנות השמונים  בישראלארגוני העובדים 

 אולם .(1995עם חקיקת חוק הבריאות הממלכתי )ביטוח רפואי בין ל בהםת החברּוהקשר בין ניתוק 

הקמת ארגון  :לגיוס חברים חדשים ארגוני העובדים ם שלהתרחבה פעילות בעשור האחרון

  שיקפו (2009) עובדים בהסתדרות הכלליתלהתאגדות הקמת אגף ו(, 2007) "כוח לעובדים"עובדים ה

בין היתר  ,איגוד עובדים במקומות עבודה לא מאוגדיםלארגוני עובדים של אינטנסיבית פעילות 

 . טק-ההיי מגזרבואף  במכללותהתחבורה הציבורית, ו הפיננסיםהסלולר,  תחומיב

אסר אף (, 2012פסק דין פלאפון )ו ,(2013התאגדויות עובדים )הקלו על ופסיקה שינויי חקיקה גם 

ארגוני את  עודדו . תהליכים אלהשל עובדיהם עמדה ביחס למאמצי התאגדות בטאלעל מעסיקים 

בארגוני החברות שיעור של מגמת הירידה ואכן, מקומות עבודה חדשים. פעול לאיגוד העובדים ל

נבלמה, ( 2015קריסטל ושות', ) 2012-ב 23%-וכ 2006-ב 34%-לכ 2000בשנת  45%-מכעובדים 

כחולים המשולשים ה) 2016-ב 25%-כל ,מעטאף עלה ני עובדים ושיעור השכירים החברים בארגו

השכירים שיעור של  עלייה מתונהבדומה לממצאים אלה, גם המחקר הנוכחי מצביע על  .(1 איורב

 . (1 איורב יםכחולהקו הוכוכביות ה) 18203–2014בשנים במשק  המאוגדים

 2020–2010, ובמדינות נבחרות OECD-: שיעור ההתאגדות ב1איור 

 
 .ועיבודי בנק ישראל לקובץ השכירים OECDמקור: ה

שיעור העובדים השכירים החברים בארגוני עובדים, ואילו  ף אתמשק OECD-הערה: שיעור ההתאגדות בנתוני ה
 .  ניכוי משכרםאמצעות ב טיפול לארגוני עובדים/השכירים המשלמים דמי חברהמקור המנהלי מציג את שיעור 

 

                                                           
 , לשם הנוחות,אוגדים מתייחס בדרך כלל לחברות בארגוני עובדים, ובמחקר זה אנו משתמשים בוהמונח עובדים מ 3

 .טיפול/במשמעות של עובד המשלם דמי חבר

 שוודיה

 ארה"ב

 מקור מנהלי חדש –ישראל 

 החברתי סקרה –ישראל 

 דרום קוריאה

 תורכיה
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שיעורי של הירידה המתונה  עומתלההתאגדות בישראל בולטת שיעור של  ,מתונה אף כי ,העלייה

שיעור ההתאגדות בשנים  עלה אלו. מבין מדינות OECD-ת בארגוני עובדים במדינות ההחברּו

שיעורי ההתאגדות מדינות ה. בשאר (1 איוראיסלנד )בודרום קוריאה בתורכיה, ברק  2019–2010

משום  ,מדינותבכמה העובדים המאוגדים הנמדד של שיעור גדל ה 2020בשנת  נותרו יציבים או ירדו.

לעת עתה . בעובדים האחריםמאשר הייתה מתונה יותר פגיעה בתעסוקת העובדים המאוגדים שה

הבדלים בין העובדים המאוגדים ללא הנתונים אינם מאפשרים לקבוע אם תוצאה זו משקפת 

 שבארצותייתכן  או השפעה של עצם החברות באיגוד עובדים. משלחי הידבהענפי ומאוגדים בהרכב 

התאגדות  בשנים הקרובות בעקבות צו נשיאותי לעידוד העובדים המאוגדיםשיעור יגדל  הברית

 2021.4שפורסם באפריל , עובדים במשק האמריקאי

 במגזר הציבורי 65%-: כמגזרים כלכלייםין ב את הפערים בשיעורי ההתאגדותגם המחקר מתעד 

ם שאין בהם עובדים מאוגדים )חלק ניכר שאלו שאינם מאוגדים במגזר הציבורי משתייכים לגופי

בשאר השירותים  11%-כ לעומת (כולל המשטרה והשב"ס –הביטחון השונים  כלל, ובהם גופי

בענפים העסקיים. שיעור  15%-חינוך וכו' שאינם במגזר הציבורי( וכ ,הציבוריים )בריאות

בין היתר עקב  ,בכנקודת אחוז( 2018–2014ההתאגדות בענפים העסקיים עלה בתקופת המחקר )

ההתאגדות בענפי התקשורת, התחבורה והפיננסים עם גל שיעור של נקודות אחוז  5-עלייה של כ

במגזר הציבורי ש ראהמגם התאגדויות בחברות סלולר, ביטוח ותחבורה ציבורית. המחקר 

בענפים  ואילולא מאוגדים, השל  זהממאוגדים גבוה העובדים ההשכר של ובשירותים הציבוריים 

עם זאת, שכירים מאוגדים . ומותדהשכר של שכירים מאוגדים ולא מאוגדים רמות  העסקיים

מהפרשות כן לחייהם ו 60-וה 50-בשנות ה משל הלא מאוגדיםבענפים העסקיים נהנים משכר גבוה 

 לאחר הפרישה.  פנסיוניתהכנסתם ה גדילו אתשי ,מעסיק גבוהות יותר

בין  ,על התאגדות עובדים בישראל בשנות האלפיים מוגבלת בהיקפההסטטיסטי ספרות המחקר 

היקף ה. מספר מחקרים סקרו את מגבלת המקורות הסטטיסטיים שהיו זמינים עד כה בשלהיתר 

 Mundlak et; 2003, כהן ושות'ההתארגנות על בסיס סקרים של משרד העבודה )של  םמאפייניהו

al. 2010 סקרים של מגבלות ה(. אולם 2015 ושות', קריסטל, 2013חברתי )אטקס הסקר ה( ועל בסיס

באמצעות בסיס נתונים קרים מפורטים חתצפיות הקשה על עריכת מהשל  קטןה מספרןאלו ובפרט 

של פורום קהלת הכולל מגוון המלצות  ,( פרסמו נייר מדיניות ביקורתי2016פדר ושותפים ) זה.

( פרסמו 2021ובראון ) (2018, שטאובר )(2017וזאנה ) לצמצום כוחם של ארגוני העובדים, ואילו

מקרי ענפים או מספר בעיקר שבהם הם בדקו  ,על התאגדויות עובדיםאוהדים ספרים נרטיביים 

 בוחן.

שכירים ה הם של משתמשים בנתוני רשות המסים לניתוח מאפייני( 2020וקריסטל )( 2019מרגלית )

( 2012השתמשו בזיהוי של התאגדות עובדים בסקר החברתי ) הםמחקרימאוגדים. הלא ומאוגדים ה

שוק העבודה  ( טען כי2019מרגלית ). המסיםרשות  בקובץ המאוגדים השכירים אתלזהות  כדי

פערי ההכנסה בין הקאסטות גדולים כי מאוגדים, ו מאופיין בקאסטות של עובדים מאוגדים ולא

( כי התאגדות 2020קריסטל ) טענה לעומת זאת במיוחד בקרב עובדים חסרי השכלה גבוהה.

בין גברים לנשים. המחקר הנוכחי  ובכלל זה ,ההכנסות בין שכירים מאוגדיםמפחיתה את פערי 

( 2019)מרגלית כ שלאומשתמש בזיהוי מנהלי של העובדים המושפעים מהסכמים קיבוציים, 

                                                           
4 The White House. "Executive Order on Worker Organizing and Empowerment", Presidential Actions 
(26 April 2021) Link; BLS (22 January 2021) "UNION MEMBERS — 2020" Link 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/04/26/executive-order-on-worker-organizing-and-empowerment/?force_isolation=true
https://www.bls.gov/news.release/pdf/union2.pdf?force_isolation=true
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שכיר המופיע בנתונים המנהליים להיות  סיכויישל אמידה בתקפות ה אינו תלוי ,(2020וקריסטל )

  .(2012) על בסיס הסקר החברתימאוגד 

אחרים על התאגדות בישראל בעשור כמותיים בהשוואה למחקרים  המחקר הנוכחיהייחוד של 

מחקרים כ שלא ,על בסיס נתונים מנהליים ,מאוגדיםעובדים של זיהוי ה , כאמור,האחרון הוא

הזיהוי במחקר זה מבוסס על הדיווח . יםדיווחי הפרטים בסקר זיהו עובדים אלה על בסיסש ,אחרים

 המנכככלל, מעסיק ניכוי דמי טיפול או דמי חבר ארגוניים.  באמצעותלרשות המסים של מעסיקים 

ולפחות , על הסכם קיבוציעמו חתם הוא דמי חבר מהשכר של חברים בארגון העובדים היציג ש

מעסיקים החתומים ישירות על  5עובדים אחריםבארגוני משכרם של  חברים  –בשירות המדינה גם 

ת בארגון מעסיקים שחתם על הסכם או בעקיפין באמצעות חברּו ,הסכם עבודה קיבוצי מקומי

סביר להניח כי את דמי הטיפול. הסכם בים מכוסאמורים לנכות משכר העובדים ה ,עבודה ענפי

ים אין בהכרח משום שלארגון העובד ,חלקי ואה הניכוי בפועל מעובדים שחל עליהם הסכם ענפי

בעקבות הסכם  2013החל בשנת  לרשות המסים טיפולה/חברהדמי הדיווח על  6.קשר ישיר למעסיק

 .מסצורך כהוצאה מוכרת לבהוצאות אלו  הכרה בדברהאוצר בין ההסתדרות הכללית למשרד 

דמי משום שאנו מניחים כי הדיווח לרשות המסים על  ,2014בשנת  המתחילתקופה הנחקרת ה

 .היה חלקי 2013,7, בשנה הראשונה להכרה בניכוי זה טיפולה/חברה

זיהוי סטטיסטי זה אינו כולל . ראשית, במחקר הנוכחיזיהוי המנהלי את מגבלות ה חשוב להדגיש

 לאותם ארגונים, בר ישירות משלמים את דמי החוחברים בארגוני עובדים מיעוט מהעובדים ה

משלמי שיעור  לפיכך 8.הרופאים ומהעובדים הסוציאלייםמ, יסודיים-העלבתי הספר מורי חלק מכ

את הכולל הן עובדים שמשלמים את דמי החבר ישירות והן  ,על פי הסקר החברתי טיפול/דמי חבר

גבוה משיעור המשלמים באמצעות ניכוי מהשכר על פי דיווחי  ,משכרםבניכוי אלה המשלמים אותם 

בשונה מהסקר החברתי, בסיס הנתונים המנהלי אינו מאפשר להבחין בין  זאת ועוד,המעסיקים. 

  9.בארגון הסכם קיבוצי אך אינם חבריםבים מכוסעובדים החברים בארגוני עובדים לבין עובדים ה

טיפול /כי שילמו דמי חברבסקר החברתי מציג השוואה של מאפייני העובדים שדיווחו נספח א 

מצביע ו )בהתאמה( 2016-ו 2013 שניםלהמסים לדיווח המנהלי בקובץ רשות  2016-ו 2012בשנים 

הניתוח מעלה כי שכירים המקורות הסטטיסטיים. שני לפי מאפייני המשלמים בעל הדמיון 

היה להם רק מעסיק בשנת המס הרלבנטית ו ,טיפול/דמי חברשמעסיקיהם דיווחו כי ניכו משכרם 

בשנה  טיפול/דמי חברשכירים שדיווחו בסקר החברתי כי שילמו דומים במאפייניהם ל ,אחד

 תםהכנסו קצת יותר סקר החברתי מבוגריםה עובדים המאוגדים על פיה נוסף על כךהמקבילה. 

                                                           
 בהם הסכמי עבודה קיבוציים.  מונחתלהוציא חברים בהתארגנויות ראשוניות במקומות עבודה חדשים שטרם  5
יחד עם  ור הסכמים ענפייםם את דמי הטיפול עבההחריג הבולט הוא עובדים פלסטינים שהרגולטור גבה ממעסיקי 6

מעובדים הפלסטינים  70%-שאר המסים וההפרשות הסוציאליות. בתקופת המחקר נוכו דמי טיפול משכרם של כ
וארגון  "קו לעובד"עתירה מנהלית של  ותעקבב 2020בשנת  עוכבורשות המסים. ניכויים אלו של הרשומים בקובץ 

עדכון בעניין השהיית גביית ניכוי דמי טיפול "  ,(2020מאי  27: רשות האוכלוסין וההגירה )מקורה. "מען"העובדים 
   קישור"  מקצועי משכר עובדים פלשתינאים-ארגוני

נקודות  2-היה נמוך ב 2013-שיעור השכירים שמעסיקיהם דיווחו לרשות המסים על ניכוי דמי טיפול/חבר ארגוניים ב 7
 היו קטנים מנקודת אחוז. 2018–2014-2014, ואילו השינויים בשנים 2014-אחוז משיעורם ב

שמספר לא ידוע  ,אלף חברים 800-כמאה אלף חברים, מתוך כר ישירות משלמים את דמי החבעל פי נתוני ההסתדרות  8
 מהם שכירים.

 או מדמי חברהמדמי ( 50%) 90%-( הכירו כהוצאה מוכרת למס הכנסה ב2013) 2018–2014תקנות מס הכנסה בשנים  9
ולמכוסים שאינם היה חבר. על כן היקף הטבת המס זהה לחברים  לולאהטיפול שחבר בארגון העובדים היה משלם 

  .לא ניתן להבחין ביניהם בקובץ רשות המסיםו ,חברים

http://heb.wac-maan.org.il/?p=4707
http://heb.wac-maan.org.il/?p=4707
https://www.gov.il/he/departments/policies/holding_fees_from_palestinian_workers_payment
https://www.gov.il/he/departments/policies/holding_fees_from_palestinian_workers_payment
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ייתכן שהדבר משקף בעיה בדיוק המענה . בץ המנהליוהקעל פי  מאוגדיםהשכירים מזו של גבוהה 

  להלן.לסקר, כפי שמפורט 

: ראשית, מחקר זה מנתח את על פני הסקרים לבסיס הנתונים המנהלי מספר יתרונות חשובים

-כ הוא במדגםמספר התצפיות של השכירים שעלו , ומהשכירים הישראלים 10%-של כ 126פסי וט

 פרטים גםהמנותח כאן מספק  יבסיס הנתונים המנהל ,שניתאלף תצפיות בשנה(.  280-מיליון )כ 1.4

 7,000-כמכיל לשם השוואה, הסקר החברתי תעסוקת בני הזוג של השכירים שעלו במדגם.  על

משרד  שערךסקרים זוג. ההפרטים שרק כמחציתם שכירים, ואינו מספק פרטים על תעסוקת בני 

כמו כן, בעוד שבסיס הנתונים המנהלי מתייחס  .בהיקפם עוד יותר מוגבלים (2006-ו 2000)העבודה 

, טיפול/דמי חברניכויים מהשכר, הסקרים מבוססים על דיווחי העובדים על תשלום  לנתוני אמת של

של שיעור . למרות חששות אלה, האומדן םמשכרלניכויים אלו  יםמודע םאינ  מהםחשש שחלק ויש 

המקורות, כפי שניתן לראות הוא בסופו של דבר דומה בשני  טיפול/המשלמים דמי חברהעובדים 

 .2ר באיו

מאפייני שיעורי העובדים המאוגדים ואת מציג את  2 חלקהחלקים הבאים: מ מורכבמחקר ה המשך

והשכר ההתאגדות  ישיעורבוחן את  3 חלק; מאוגדים בכלל המשקהלא והמאוגדים השכירים 

נספח א . מאפייניה בענפים העסקייםבמתמקד בהתאגדות ו 4 חלקו ;הציבורי והעסקיבמגזרים 

השוואה בין  באמצעותמאושש את תקפות השימוש בנתונים המנהליים כאינדיקציה להתאגדות 

אשר דיווחו העובדים אלה של לבין מסים רשות הקובץ לפי מאפייני השכירים המשלמים דמי טיפול 

 בסקר החברתי.שהם מאוגדים 

 המאוגדיםומאפייני העובדים ההתאגדות שיעורי  .2

בין היתר  – עובדיםפעילות של ארגוני התעצמות הבשנות האלפיים התאפיין של העשור השני 

בהשראת המחאה החברתית ו הקמת התאגדויות חדשותשהקלו על ופסיקה בעקבות שינויי חקיקה 

מקומות עבודה  160-למעלה מ 2020–2012בשנים איגדה  "ההסתדרות החדשה"בפרט,  10(.2011)

ריות יגופי שלטון מקומי )עבו גופי תקשורתבתחבורה, הו הפיננסים, סלולרבענפי הבין היתר  חדשים

 .בעשור הקודם יםעבודה חדשמקומות ד וגילאאך מעט פעלה ש; זאת לאחר ותאגידים עירוניים(

הסתדרות "ו, חדשים עבודהמקומות  60-כואיגד  2007בשנת  הוקם "כוח לעובדיםארגון העובדים "

  .לאגד עשרות מקומות עבודה חדשיםאף היא הצליחה )הע"ל(  "לאומיתעובדים הה

הושגה יציגות של בהן ש ,גם בשנתיים האחרונות נמשכהלאיגוד מקומות עבודה חדשים הפעילות 

 "תן ביס" ,(2020, הע"ל) "דור אלון" (2020, "ההסתדרות החדשה") "פזגז"ארגוני עובדים 

פסק כי ובית הדין לעבודה ,(2021, הע"ל) "מכבי שירותי בריאות"בו ,(2020, "ההסתדרות החדשה")

מנהלת  "החדשהההסתדרות "שלפעולות האיגוד לא להפריע  "טאואר סמיקונדוקטור"על הנהלת 

להשיג הצליחו לא ועדי הפעולה  יכ ,וכשלההתאגדות  מניסיונותחלק  אולם (.2021יוני )בחברה 

                                                           
הוא ציטט את אבי  .(2011( טען כי רבים מהפעילים בהתאגדויות היו שותפים לגל המחאה החברתית )2017וזאנה ) 10

"ר ההסתדרות לשעבר: "אחד הפירות המרכזיים של המחאה החברתית היה בתחום התארגנות העובדים. ניסנקורן, יו
האווירה של המחאה יצרה אצל האנשים את הרצון לשנות, אנשים הבינו שיש לאדם כוח לשנות דרך התארגנות [ ... ]

 (208' מע שםקולקטיבית" )
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( או לא 2017, "אמדוקסב")לדוגמה הנדרשת ליציגות במקום העבודה  ,תמיכה של שליש מהעובדים

 11.(2014, "מקדונלדס"בלדוגמה ) קיבוצילסיים משא ומתן בחתימת הסכם  וצליחה

הפעלתנות הארגונית באה לידי ביטוי גם בתחרות בין ארגוני עובדים הן באיגוד מקומות עבודה לא 

לפתחו  הובאההתחרות בין הארגונים מאוגדים והן בשינוי הארגון היציג במקומות עבודה מאוגדים. 

היציגות ( 2010פס"ד סונול )על פי קבע כללים לתחרות בין ארגוני העובדים:  והוא ,של בית המשפט

 13( קבע 2013בשנה שלאחר חתימת הסכם עבודה קיבוצי, ופס"ד אל טוף )תשתנה עובדים לא של 

ארגוני ומרצו ת ,מעבר ללהט האידאולוגי לאגד עובדיםכללים להסדרת התחרות בין הארגונים. 

העובדים לאגד עובדים חדשים או לשכנע עובדים לעבור ארגון עובדים עקב גביית דמי 

-ו 2014למס גדל בין השנים שדווחו טיפול של שכירים ישראלים ה/סך דמי החברטיפול. ה/החבר

 ה של ארגונייסך הגביניתן להעריך כי  12מיליון ש"ח(. 978-מיליון ש"ח לכ 828-)מכ 18%-כב 2018

ודמי חבר המשולמים  13מס לצורך מוכרת כהוצאהלא דווחו שכולל הסכומים  ,2018העובדים בשנת 

 14.על מיליארד ש"ח 2018בשנת עלתה  ,ישירות לארגוני העובדים

שיעורי של על עלייה מתונה  יםמצביעה ,הסקר החברתי בנתוני ההתאגדות באה לידי ביטויפעילות 

החברים, שיעור השכירים שדיווחו כי יש במקום עבודתם ועד  : שיעור2016-ל 2012ההתאגדות בין 

סגולים, הריבועים ה)השוו  .כולם בתקופה זוטיפול עלו /ושיעור המשלמים דמי חבר עובדים

–2014שנים לבחינה של הנתונים המנהליים  15(.2תכולים באיור המעוינים הירוקים והעיגולים ה

למס טיפול על פי דיווחי המעסיקים /ששילמו דמי חברהשכירים שיעור של מלמדת כי העלייה  2018

 16(.2כחול באיור הקו ה)על פי הסקר מעלייתו של שיעור זה אף יותר הייתה מתונה הכנסה 

את  עובדים המאוגדיםלהמאוגדים, המוסיף כולל גם אומדן מתוקן לשיעור השכירים  2איור 

 הוא)קו כחול מקווקוו(. תיקון זה  המאוגדים שרק חלקם משלם דמי חבר בניכוי שכרהמורים 

משום שמספר לא ידוע של רופאים, עובדים סוציאליים ושכירים אחרים משלמים דמי חבר  ,חלקי

ישירות ולא באמצעות ניכוי משכרם. עם זאת, חישוב פשטני על בסיס ההפרש בין שיעור המדווחים 

                                                           
בכך במקומות  ההצליח ,של ארגוני עובדים במקומות עבודה הייצוג לביטולפועלת ה ,"תחרות"תנועת  כנגד זאת, 11

-טלי חרותי .ליחסי עבודה לא קיבוציים 2018-בעברו והם  ,"פלרם"ו "אוטומציה" ,"אפקון"עבודה בודדים כחברות 
 "הפועל המזרחי,". במקביל מספר עובדי המדינה החברים בארגוני עובדים דתיים )קישורמרקר -(. דה30.12.2018סובר )

( הלך וקטן בעשור האחרון לכמאה עובדים בשלושת "הסתדרות אגודת ישראל"ו "הסתדרות פועלי אגודת ישראל"
 שהועברו ממשרד האוצר(.   )נתונים חדהאלה יארגונים ה
טיפול עבור /דווחו דמי חבר נוסף על כךמס. צורך מדמי הטיפול שאינם מוכרים כהוצאה ל 10%אומדנים אלו כוללים  12

 מיליון ש"ח.  40-בהיקף של למעלה מ 2018-בעובדים לא ישראלים 
מהשכר עד התקרה, אינו  0.15%ובהע"ל על  "הסתדרות החדשה"טיפול, העומד בהההפרש בין דמי החבר לבין דמי  13

 הוצאה מוכרת למס. 
 מיליון ש"ח.  658-על כ 2018-עמד ב "תההסתדרות הכללי"לשם השוואה, תקציב  14
הסכמים ב( גם על פי זיהוי מורחב לכיסוי 36.3%-כל 33.9%-)מ 2016–2012שיעור השכירים המכוסים גדל בשנים  15

קריסטל  .2016-ו 2012דים שציינו כי שילמו דמי טפול/חבר ו/או היה במקום עבודתם ועד עובדים בשנים קיבוציים: עוב
(: הם זיהו כמכוסים נסקרים 2012השתמשו בזיהוי רחב של כיסוי עובדים בניתוח הסקר החברתי ) (2015ושות' )

שהשיבו בחיוב לפחות לאחת מהשאלות הבאות: תשלום דמי טיפול/חבר, פעילות של ועד עובדים במקום העבודה, 
חסרונות: ראשית, כל טעות בדיווח על אחת מהשאלות מגדילה  קביעת השכר בהסכם קיבוצי. לשיטת זיהוי זו מספר

אך רק טעות בדיווח על מספר שאלות עשויה להטות את האומדן כלפי מטה בקרב עובדים  ,את שיעור הכיסוי
בפרט, עובדים בחוזים  ועד. פועל עבודתם ובמקוםכולל תשלום דמי טיפול/חבר  ,שמתאפיינים ביחסי עבודה מקיפים

הם שמשפטית  אףעובדי קבלן שציינו כי במקום עבודתם יש ועד עובדים נכללים בזיהוי המרחיב כמכוסים אישיים או 
 הסכם קיבוצי. באינם מכוסים 

שאין להם חוזה העסקה. השיבו אשר ( 3,800-נסקרים )מתוך כ 780( הוציאו מהמדגם 2015זאת ועוד, קריסטל ושות' )
נקודות  7-ששכרם נקבע בהסכם קיבוצי ב 64–25שיעור השכירים בני  הוצאת תצפיות אלו מהמדגם מעלה את אומדן

 אחוז. 
על פי הקובץ המנהלי מוסבר בהרחבת  2014–2013-בחבר ה/טיפולהסביר כי חלק ניכר מהעלייה בשיעור משלמי דמי  16

 .הדיווח לרשות המסים בשנתיים הראשונות להנהגת הדיווח בנושא

https://www.themarker.com/news/macro/.premium-1.6789831
https://www.themarker.com/news/macro/.premium-1.6789831
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נים המנהליים מעלה שמספר חברתי לבין המשלמים על פי הנתוהטיפול בסקר /ששילמו דמי חבר

אומדן גס  17אלף. 34-כ 2016-ב היהטיפול ישירות לארגוני העובדים  /השכירים המשלמים דמי חבר

אלף  100-כעל פי הערכות גסות,  ,שכלל ,2020-זה נמוך ממספר המשלמים ישירות לארגוני עובדים ב

 18ו'.בדים סוציאליים וכתיכוניים ואלפי רופאים, עו-אלף מורים על 25-משלמים להסתדרות, כ

( גדול מהשיעור המקביל 30%-)כ המאוגדותעל פי שני המקורות הסטטיסטיים שיעור השכירות  

 ן שלמגידול שיעורבעיקר שיעור המאוגדים נבע של (, והגידול המתון 21%-בקרב הגברים )כ

כך הפער המגדרי  .בקצב איטי מאוד עלהבעוד ששיעור השכירים המאוגדים  ,השכירות המאוגדות

שני המקורות  לפי המאוגדותשיעור הנשים  שלהעלייה בשיעור השכירים המאוגדים אף התרחב. 

ורות אישוש נוסף לאמינות המק ספקיםמ מאוגדיםשיעור הגברים הבהשוואה להסטטיסטיים 

 (.1-נ )איור

 

 64–25גילאי  ,מקורהלארגון עובדים על פי  טיפול/דמי חבר: שיעור השכירים המשלמים 2איור 
 2018–2012 בשנים

 
  .רשות המסים ,שכיריםהקובץ הסקר החברתי ושל מקור: עיבודים של ה

 : ותהער
 .+20המתייחס לאוכלוסייה בגיל , 1 איורב, גבוהים מהשיעורים 64–25המתייחס לבני  ,זה איורבהשיעורים  .1
ונתוני קובץ רשות המסים מתייחסים  ,לפני הריאיוןשנתוני הסקר החברתי מתייחסים לשכירים שעבדו בשבוע  .2

המשקל של כל ש זאת אומרתמתוך השכירים שעבדו בחודש נתון.  טיפול/דמי חברלשיעור השכירים ששילמו 
מספר החודשים שעבד בשנת  ואהבקובץ השכירים בסקר החברתי  הוא מספר השבועות בשנה שעבד ואילו תצפית 

 .המס
 
 

  

                                                           
( לבין שיעור המשלמים באמצעות ניכוי 26.4%ר המשלמים על פי הסקר החברתי )החישוב מבוסס על ההפרש בין שיעו 17

ת הזמן של שני ויחידין בחשבון הבדלים במביא ( כפול מספר השכירים במדגם. חישוב פשטני זה אינו 20.9%מהשכר )
 המקורות )שבוע וחודש עבודה, בהתאמה( ושגיאות בדיווח. 

אך אין בידינו  ,אלף איש 100-הסתדרות בכשל הכלכלה האגף בשה נאמד מספר המשלמים ישירות להסתדרות החד 18
וארגוני עובדים אחרים הנכללים במחקר, לבין חברי הסתדרות  ,בין שכירים ישראלים על התחלקות מספר זהמידע 

  גמלאים.או עובדים זרים או בהיותם עובדות משפחתונים(, גון )כ 126פסי וווחו בטימשום שלא דלמשל  ו,שלא נכללו ב
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מאוגדים מעלה כי המאוגדים מבוגרים  לאאלה של הלהשוואה של מאפייני השכירים המאוגדים 

ותק גם מאוגדים ה לשכירים .נמוך יותר, ויש להם יותר ילדיםבקרבם יותר, שיעור הרווקים 

 הלא מאשר בקרבכמחצית בקרבם הוא העיקרי החלפת המעסיק שיעור ו ,גדול יותרתעסוקתי 

כלכלי של -השכירים מתגוררים באזורים דומים בממוצע בדירוג החברתימאוגדים. שני סוגי 

מהמאוגדים עבדו במקומות עבודה המזוהים בבסיס הנתונים כשייכים למגזר  57%-הלמ"ס. כ

 (.1לוח מהשכירים שאינם מאוגדים )בלבד   12%-כלעומת  19הציבורי,

גבוהה  2018-בהייתה  מעבודה ממצא מעניין נוסף הוא שההכנסה השנתית של שכירים מאוגדים

שבאה  ,עקב יציבות תעסוקתית ; זאת16%-אלף ש"ח, או כ 22-של שכירים לא מאוגדים בכ זומ

חודש עבודה נוסף בשנה, ועקב פערי שכר חודשי של כאלפיים ש"ח. פערי השכר  0.8-לידי ביטוי בכ

רובם בעלי : אוגדיםבקרב העובדים המהרבה יותר מוסברים בין היתר בשיעור המשכילים הגבוה 

 שכירים עבורקרן השתלמות לסכון פנסיוני וילח המעסיק שלהפרשות ה אלהעל נוסף תואר אקדמי. 

 .(1לוח ) וגדיםעבור לא מא המעסיק הפרשותמלשנה  "חש 4,800-בכ ותגבוהמאוגדים 

של זאת ועוד, בני זוג של שכירים מאוגדים נוטים להיות מאוגדים בעצמם יותר מאשר בני זוג 

 מאוגדיםמשקי בית של שכירים משכר של -הכנסתם .שכרם גבוה יותרגם , ושכירים לא מאוגדים

 מובן. הם זוכים להפרשה גדולה יותר לחיסכוןכן ו ,בית אחריםמשקי של  מזו יותר אפוא גבוהה

; ייתכן הנבחנים השפעה של ההתאגדות על המשתניםעל  ן מצביעותאינהאמורות ההשוואות ש

   סיבתיות הפוכה.אפילו יש  ואולישאין כאן סיבתיות, 

  

                                                           
זיהוי זה אינו כולל  .2003שכר במסגרת עסקת החבילה של ההזיהוי של מעסיק כמעסיק ציבורי מבוסס על הפחתת  19

 .2003גופים במגזר הציבורי שקמו לאחר שנת 
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2018מאוגדים, והלא מאוגדים העובדים ה : מאפייני1 לוח  

 

מאוגדים 
משלמים דמי )

 (טיפול/חבר

 לא מאוגדים 
לא משלמים )

 (טיפול/דמי חבר
 הפרשה

 ***2.7 40.9 43.7 גילה

 ***13% 47% 60% נשים

 ***1% 84% 86% יהודים

 ***10%- 27% 17% רווקים

 ***0.2 2.1 2.4 ילדיםהמספר 

%74 85%   1בעלי תעודת בגרות  %11  *** 

%37 58%   1בעלי תואר ראשון  %21  *** 

%67 80%  1בעלות על דירה  %13  *** 

 0.0 10.3 10.4 כלכלי-אשכול חברתיה

 ***45% 12% 57% 2ציבוריהמגזר ב

 ***13%- 24% 12% החליפו מעסיק בשנה אחרונה

 ***5.9 5.9 11.8 וותק במקום העבודה )שנים(ה

 ***1.6 11.6 13.3 שכר לחודש עבודה )אלפי ש"ח(ה

 ***0.8 10.5 11.3 עבודה בשנההחודשי מספר 

 ***22.5 136.7 159.1 שנתית )אלפי ש"ח(ההכנסה ה

 ***4.8 10.1 14.9 (ש"ח)אלפי מעסיק ההפרשות 

%14.5 )אחוזים( מאוגדים –זוג הבני   %.09  %5.5  *** 

 ***16.0 145.1 161.1 שנתית )אלפי ש"ח(ה תםהכנס –זוג הבני 

 ***1.7 12.4 14.1 מעסיק ההפרשות  –זוג הבני 

  2,096 709 שכירים )אלפים(המספר 
  74.7% 25.3% שכירים השיעור 

 (2016) והסקר החברתי (2018) דים של קובץ השכיריםמקור: עיבוה
 הערות:

 אחוז 1*** -אחוזים ו 5אחוזים, **  10מובהקות בשיעור * 
 .2016מבוסס על הסקר החברתי . 1
כולל מעסיקים  ואינו חבילההעסקת מסגרת ב 2004-ב המגזר הציבורי כולל מעסיקים שהפחיתו את שכר עובדיהם. 2

 .לאחר שנה זו שהוקמוציבוריים 
 
 מגזריםעל פי שכר הוארגונית הפעילות ה .3

ם מגזרימאפייני ההיקף ההתאגדות קשור קשר הדוק ל בדומה למשקים מפותחים אחרים,

שיעורי לצורך בחינת . בשאר המשק מאשרגבוה  שיעור ההתאגדות במגזר הציבוריו ,הכלכליים

מגזרים ל( 65–25ה העיקריים )דבגילי העבוהשכירים חילקנו את הכלכליים ההתאגדות במגזרים 

 : הבאים

מקומות העבודה שזוהה על פי השתתפות  ,ציבוריהמגזר ב 2018בשנת אלף שכירים  650-כ .א

 (.ראו הסבר בהמשך) .%65-שיעור המאוגדים במגזר זה נאמד בכ 4-2003.20בעסקת החבילה של 

ענף בו בענפי החינוך, הבריאות והסעד –שאר השירותים הציבוריים אלף שכירים ב 390-כ .ב

ממומנים  שירותיהםחלק ניכר משאינם שייכים למגזר הציבורי אך  ,התרבות והבידור

 .11%-נאמד בכבשירותים אלה שיעור השכירים המאוגדים  .יםציבורי יםתקציבמ

                                                           
 אלף שכירים בענפים עסקיים )חשמל, תחבורה, פיננסים וכו'(. 160-מגזר זה כולל כ 20
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למעט ( ועוד תמיכה וניהול שירותי ,תעשייה)חקלאות, עסקיים הענפים מיליון שכירים ב 1.8-כ .ג

עקב השתתפותם בעסקת החבילה  ציבוריהמגזר שייכים לכ ושסווגעבודה  ותשכירים במקומ

על בסיס ניכוי דמי  15%-נאמד בכ בענפים אלה שיעור השכירים המאוגדים .2003-4של 

 משכרם.טיפול /חבר

כלכליים משום שניתוחים  ,שירותים הציבוריים חשובהבין המגזר הציבורי לבין שאר ה בחנההה

ההתאגדות  פיהיקקבוצות אלו יחד אך  שתיל , כלומרכלל השירותים הציבורייםרבים מתייחסים ל

הספקים של השירותים הציבוריים  עובדיכאשר  גם :בתכלית יםשונ וטיבּהקבוצות השתי ב

 של היכולת עקב, העובדים של המיקוח כוח מבחינתזו פחות אפקטיבית  התאגדות, מאוגדים

 מגופים שירותים רוכשת כשהממשלה, כן על יתר 21.הממשלה לסיים את ההתקשרות עם הספק

 םעובדיהמקטינה את שיעור השירותים הציבוריים המסופק על ידי  היא מעמותות או עסקיים

  .מאוגדיםה

אדום בקו  3באיור )מסומן  65%-מוערך בכ 2018-במגזר הציבורי ב המאוגדיםשיעור השכירים 

אלף מורים  19-טיפול נוכו משכרם וכה/מהשכירים שדמי החבר 62%-אומדן זה כולל כ 22(.מקווקו

. שיעור רשויות מקומיות ומשרד החינוךהחברים בארגון המורים ומועסקים בבתי ספר בבעלות 

שיעור זאת נגד כ. נקודת אחוז וחציכב (2018–2014) נחקרתה הבתקופאף עלה  אוגדיםהשכירים המ

. גם 11%-כבירוק( עמד על  3באיור  בשאר השירותים הציבוריים )מסומן המאוגדיםהשכירים 

טיפול על ידי מורים, רופאים, החבר/העקב תשלום ישיר של דמי כלפי מטה שיעור זה מוטה מעט 

  23עובדים סוציאליים וכו'.

עסקיים ועמותות פועלים לארגן עובדים במקומות עבודה  "כוח לעובדים"ו "ההסתדרות החדשה"

אותם בענפי השירותים הציבוריים, אך התחרות בין הספקים ב המספקים שירותים למגזר הציבורי

מספר שנים מקטינה את ההשפעה של פעולות ארגוניות אלו על שיעור ל אחתענפים והחלפתם 

ועל יכולתם של ארגוני העובדים לשפר את  העסקיים העובדים המאוגדים בשירותים הציבוריים

ספקים הגופים המשל התחרות בין  ההסתדרות מנסה לצמצם את ההשפעהתנאי העובדים. 

 תכדוגמ  ,ענפיים הסכמיםשל המועסקים בהם באמצעות  העבודהתנאי  עללמדינה שירותים 

 ,(2017ההסכם הענפי ו"צו ההרחבה לעובדים סוציאליים המועסקים לפי התקשרויות של המדינה" )

 שקבע סולמות שכר ותנאים נוספים לעובדים הסוציאליים המועסקים במימון המדינה.

–2018בשנים שיעור השכירים המאוגדים בענפים העסקיים )להוציא עובדים במגזר הציבורי( עלה 

ות כמעט אוגדשיעור השכירות המ . בענפים אלו2018בשנת  15.3%-לכ ,בפחות מנקודת אחוז 2014

נקודות  8-בעוד שבמגזר הציבורי שיעור הנשים המאוגדות גבוה ב ,יםאוגדהמ שכיריםהזהה לשיעור 

המתאגדים אינה עולה בקנה אחד עם שיעור של העלייה המתונה  אחוז משיעור הגברים המאוגדים.

שיעורי ההתאגדות  עלגל התאגדות רחב במגזר העסקי. החלק הבא מפרט  בדברהדימוי התקשורתי 

 העסקיים. ומאפייניה בענפים 

                                                           
 . , כגון מפעילי מעונות לנכים ואוכלוסיות בסיכוןשירותי רווחה הממשלה מחליפה ספקים של, לדוגמה 21
 מועסקיםהציבורי  במגזר מהשכירים חלק, והגופים שאין בהם עובדים מאוגדים כלל בנוסף לאנשי כוחות הביטחון 22

שאינם מאוגדים. חלק מהמועסקים בחוזים אישיים  ,'חוזי מומחים וכו ,חוזי כלכלנים ,חוזים אישיים ,מיוחדים בחוזים
 .אינם בעלי שכר גבוה

תיכונים בבעלות רשתות ועמותות. על פי נתוני הלמ"ס כחמשת אלפים מורים החברים בארגון המורים מלמדים ב 23
 11.8%-לכשירותים הציבוריים האחרים למשלמים דמי חבר/טיפול בניכוי שכר מעלה את שיעור המאוגדים בהוספתם 

    .2018בשנת 
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 מגזר העל פי  המאוגדים: שיעור השכירים 3 איור
 2018–2014 בשנים 64–25גילאי 

 
  .מקור: עיבודים של הסקר החברתי ושל קובץ השכירים, רשות המסיםה
 

 הערות: 
 . 2003-4המגזר הציבורי כולל מעסיקים שהפחיתו את שכר עובדיהם בעסקת החבילה של  .1
של המגזר שכירים בתאגידים  ללאשירותי תמיכה וניהול(  Nחקלאות עד  – Aעסקיים )השכירים בענפים  .2

 . 2003-4במסגרת עסקה החבילה של  ששכרם הופחתהציבורי 

 

מגזר המין והמאוגדים על פי  לזה של לאהשכר החודשי הממוצע של שכירים מאוגדים  תהשווא

 מאוגדיםללא מאוגדים השכירים ההפרש השכר בין  ,( מעלה שני דפוסים עיקריים: ראשית4)איור 

בפרט, שכרם של העסקיים. ענפים מאשר בגבוה יותר במגזר הציבורי ובשאר השירותים הציבוריים 

נשים פערי המאוגדים, ואילו בקרב הלא של במקצת מזה מאוגדים בענפים העסקיים נמוך הגברים ה

השכר במגזר הציבורי  בענפים העסקיים הם כמחצית מפערימאוגדות ללא מאוגדות ההשכר בין 

גבוהים מפערי  מאוגדותלא ל אוגדותמשנית, פערי השכר בין שכירות . הציבורייםובשאר השירותים 

 בכל המגזרים.  מאוגדיםלא ל אוגדיםמהשכר בין גברים 
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 מאוגדים ולא מאוגדיםשכירים של ממוצע החודשי השכר ה: 4איור 
 2018בשנת  64–25שכירים בני  מגזר,המין והעל פי  

 גברים .א

 
 נשים .ב

 
 .מקור: עיבודי בנק ישראל לקובץ השכיריםה 

 
 עסקייםההתאגדות עובדים בענפים  .4

משקפת הטרוגניות  ,נקודת אחוז 0.8-כ ,ההתאגדות בענפים העסקייםשיעור של  העלייה המתונה

בענפי נקודות אחוז בשיעור המאוגדים  5-של כזה נבע מגידול שיעור של עיקר העלייה ענפית. -בין

התאגדויות בענף הסלולר, בענף התחבורה עם ההתאגדות של עובדי  תוצאת – המידע והתקשורת

)איור עם התאגדות עובדי חברות הביטוח וכרטיסי האשראי התחבורה הציבורית, ובענף הפיננסים 

שירותים לשוק המציעות  ,(. ענפים אלו מאופיינים בתחרות בין מספר מוגבל של חברות פרטיות5

בעקבות הרפורמות  החלהההתאגדות בענף הסלולר ללא יבוא מתחרה וברגולציה ענפית.  קומיהמ

חשש לפגיעה בתנאי ההעסקה של  עוררוואת התחרות בין חברות הסלולר  ושהעצימ ,(2011בענף )

פרט של נהגי ב, וההתאגדות של עובדים בענף התחבורה הציבורית לכך בדומההעובדים בענף. 

בעקבות העברת קווי תחבורה ציבורית מחברות התחבורה הוותיקות התרחבה האוטובוסים, 
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מגרש להיאבקות בין שלושה ארגוני עובדים:  ואהלחברות חדשות. ענף התחבורה הציבורית 

. בדומה לספקים בענפי "כוח לעובדים"ו "ההסתדרות הלאומית", "ההסתדרות החדשה"

הגבלת  עקב תמוגבלים לשפר את תנאי העובדים השירותים הציבוריים, היכולת של ארגוני העובד

קווי תחבורה והחלפת הזכיינים בחלק מהמכרזים. ההתאגדות בענף הפיננסים של  םתקופת הפעלת

 שהופרדו מהבנקים. ,כללה בעיקר חברות ביטוח, שבעבר היו מאוגדות, וחברות כרטיסי אשראי

, "טבעול", "סנפרוסט"עשיית המזון )ארגוני העובדים איגדו גם חברות בענפים עסקיים אחרים כת

גל ההתאגדויות הגיע גם למספר חברות  .("תשלובת שטראוס", חלקים מ"קרלסברג", "טמפו"

 שיעור זה רקע על(. "טאואר סמיקונדוקטורס", ולאחרונה "מגל תעשיות"טכנולוגיה עילית )

   %19.24-כבעינו,  2018–2014טיפול בענף התעשייה כולו נותר בשנים /העובדים המשלמים דמי חבר

התאגדות העובדים בענפים העסקיים קשורה גם לגודל המעסיק: שיעור השכירים המאוגדים נמוך 

אחוזים במקומות  30%-ל ומגיע ,(3.6%עובדים ) 10-מאוד במקומות עבודה קטנים של פחות מ

 בלא ,המועסקיםעם מספר גדל המאוגדים שיעור   מעבר לכךגם שכירים.  200-עבודה המעסיקים כ

  (.2-)איור נ פחותה במידה

 

, גילאי 1עסקייםהטיפול מסך השכירים בענפים /: שיעור השכירים המשלמים דמי חבר5איור 
 2018–2014( 64–25העבודה העיקריים )

 
  .מקור: עיבודים של הסקר החברתי ושל קובץ השכירים, רשות המסיםה

 הערות: 
שירותי תמיכה וניהול( להוציא שכירים בתאגידים  Nחקלאות עד   Aעסקיים )ה םזה כולל שכירים בענפי איור .1

 . 2003-4במסגרת עסקה החבילה של  ששכרם הופחתמהמגזר הציבורי 
 אףשל הלמ"ס, ך והשישל רשות המסים ולא על השיוך מבוסס על ודה העבזיהוי השיוך הענפי של מקומות  .2

 ענפי. ווג יסאותו  נוקטיםששניהם 

  

                                                           
 .20.7%-ל 19.7%-טיפול בענף התעשייה מ/דמי חבר םמשלמיהעלה שיעור  2016-ל 2012על פי הסקר החברתי, בין  24
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מעלה כי הם  מאוגדים בענפים העסקייםלא לאלה של המאוגדים ה שכיריםההשוואה של מאפייני 

 דומים . בפרט(2-ו 1)לוחות  המשק שארהמאוגדים והלא מאוגדים ב יותר מאשרלאלו דומים אלו 

החלפת של  יםשיעורה .של העובדיםהילדים  יהנשים והיהודים ומספר ישיעורבענפים העסקיים 

מעסיק בשנה האחרונה והוותק במקום העבודה מלמדים כי השכירים המאוגדים בענפים העסקיים 

מאוגדים בענפים אלו.  הלאבכך הם דומים לשכירים גם המשק, ו שארבמאוגדים מהיותר ניידים 

אך השכר  ,ותדומולא מאוגדים  השכר החודשי של עובדים מאוגדיםרמות  גםבענפים העסקיים 

יציבות תעסוקתית גבוהה יותר  בזכותבכשלושת אלפי ש"ח יותר  השנתי של המאוגדים גבוה

בענפים העסקיים הוא בתמורה לעבודה מאוגדים לא למאוגדים הבין  יההבדל העיקר ם.בקרב

מאוגדים. גם ללא  מאשרלשנה שקל  2,300-בכגבוהות הן לשכירים המאוגדים  :בהפרשות המעסיק

מאשר  יותר השכירים המאוגדים בענפים העסקיים דומים לעמיתיהם שאינם מאוגדים מבחינה זו

  למאוגדים במגזרים אחרים.

מאוגדים העובדים העל הבדל משמעותי בין  הגיל מצביעהבחינה של פרופיל השכר על פי  ,עם זאת

מאוגדים  לחייהם: בעוד שהשכר של שכירים לא 60-וה 50-ה שנותמאוגדים בענפים העסקיים ב ללא

השכר של  נמוך יותר ככל שהגיל גבוה יותר, +40בקרב גילאי  –שכירות לא מאוגדות של ובפרט  –

מאוגדים השל השמירה ייתכן כי המאוגדים שומר על רמה גבוהה או יורד במתינות בגילים אלו. 

קשורה להסכמי שכר המקשים על פיטורי עובדים ותיקים  העל רמת שכר גבוהבגילים המבוגרים 

 )לוח יותרגבוהות שעבור עובדים מאוגדים הן  ,הפרשות המעסיק נוסף על כך, או על צמצום שכרם.

שוועדי עובדים מסייעים להסדיר עבוד המאוגדים  מול קרנות הפנסיה,טיבים י(, והסדרים מ2

של עובדים מאוגדים צפויה להיות גבוהה יותר גם  גמלת הפנסיהמרמזים כי , כקבוצה מאורגנת

סיבתיות, שכן הבדלים אלה בטענת כאמור, מדובר רק בתיאור השוואתי, ולא בתקופת הפרישה. 

הן עם המתואמים יכולים לשקף מאפיינים מבניים שונים של הענפים והעסקים המאוגדים 

 התאגדות והן עם שכר גבוה יותר ומבנה העסקה שונה.
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 מאוגדים-ולאמאוגדים ממוצע של שכירים השכר ה: 6איור 
  2018מין, הגיל והבענפים העסקיים על פי 

 אלפי ש"ח בחודש

 
 הערות:

 שנים בגיל השכיר )שנתיים לפני הגיל המוצג, הגיל המוצג ושנתיים לאחר מכן.  5השכר מחושב כממוצע נע של 
 

 2018 העסקימאוגדים ולא מאוגדים במגזר : מאפייני עובדים 2לוח 

 

מאוגדים 
משלמים דמי )

 (טיפול/חבר

 לא מאוגדים 
לא משלמים )

 (טיפול/דמי חבר
 הפרשה

 ***2.0 40.7 42.7 גילה

 0% 39% 40% נשים

 ***3% 84% 87% יהודים

 ***5%- 29% 23% רווקים

 0.0 2.0 2.0 ילדיםהמספר 

 ***0.3- 10.5 10.1 כלכלי-חברתיהאשכול ה

 ***7%- 25% 18% אחרונההחליפו מעסיק בשנה 

 ***3.7 5.6 9.2 וותק במקום העבודה )שנים(ה

 0.1- 12.6 12.6 שכר לחודש עבודה )אלפי ש"ח(ה

 ***0.5 10.5 11.0 עבודה בשנההחודשי מספר 

 2.8 148.7 151.5 שנתית )אלפי ש"ח(ההכנסה ה

 ***2.3 10.4 12.7 מעסיק ההפרשות 

 ***3.5%- 8.5 12.1 )אחוזים( מאוגדים -זוג הבני 

 ***11.8- 141.8 130.1 שנתית )אלפי ש"ח(ההכנסה ה -זוג הבני 

 0.6- 12.1 11.4 מעסיק ההפרשות  -זוג הבני 

   1,496  263 שכירים )אלפים(המספר 

  85 15 שכירים מה אחוזה
 .(2016( והסקר החברתי )2018מקור: עיבודים של קובץ השכירים )ה

 הערות:
 אחוז 1*** -אחוזים ו 5אחוזים, **  10בשיעור * מובהקות 

 .2016. מבוסס על הסקר החברתי 1
חבילה, ואינו כולל מעסיקים הבמסגרת עסקת  2004-ב . המגזר הציבורי כולל מעסיקים שהפחיתו את שכר עובדיהם2

 .לאחר שנה זו הקימו את עסקיהםשציבוריים 
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 טיפול/חברהמשלמים דמי : שיעור השכירים 1-איור נ
 2018–2012, (64–25סטטיסטי, גילאי העבודה העיקריים )המקור המין והעל פי  

  
 .מקור: עיבודים של קובץ השכירים, רשות המסים והסקר החברתיה

 
 2018על פי מספר השכירים אצל המעסיק,  המאוגדיםשיעור השכירים : 2-איור נ

  
 .מקור: עיבודים של קובץ השכיריםה

 


