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HRDעל הסקר ועל 



על הסקר

הקודמים נערכו ב  (סקר השכר המקיף לאנשי גיוס ומשאבי אנוש נערך בפעם השלישית 
)2017 וב 2015

נתונים שניתחנו לעומק  20,000משתתפים שסיפקו מעל ל  824השנה מילאו את הסקר 
)וניתוחים נוספים יתפרסמו בהמשך(בשבועות האחרונים מזוויות שונות 

והוא מוגש  מאות שעות עבודה  וניתוחואיסוף המידע , אנחנו משקיעים בבניית הסקר
.שלנוכשירות לקהילה הנפלאה 

נשמח שתשתפו את הקישור בקבוצות רלוונטיות

שערכה עבורנו יעל שינקר הנהדרת האינפוגרפיקההגרפים מבוססים על 



:  HRDעל 
הוא להפוך את הגיוס בארץ למקצועי ואת הגיוס למקצוע HRDהחזון שלנו ב 

 שיתוף בידע
ספר גיוס+  hrportal.co.ilבאתר מאמרים מקצועיים  200-כ•
חברים+ 7500עם  – בפייסבוקקהילת סורסינג וגיוס •
מדריכים וסקרים מקצועיים להורדה ללא עלות, מרק'בנצ•
סקר השכר הגדול בתחום משאבי אנוש וגיוס•

   הדרכות ופתרונות
פנימיות וחיצוניות -סדנאות לינקדאין וסורסינג למתקדמים •

עובדיםלגיוס  ואינסטגרם פייסבוקסדנאות •

LinkedIn Recruiter Liteסדנת  +סדנת גיוס טכנולוגי •

וניהול עמודי חברה וקידום ממומן בפייסבוק לגיוסבניית •

   למידה ונטוורקינג, מפגשים מקצועיים
2009כנסי גיוס ומשאבי אנוש מאז שנת  20-כ•
יום½ עשרות מפגשי למידה פרקטיים מקצועיים של •

:אופנים עיקריים 3-ואנחנו עושים זאת ב



על ממלאי הסקר 2.



נטוורקינג וחוויה, יום של תכלס –בישראל  מסוגו הראשון הכנס
)בתפריט כנסים( hrportal.co.ilמידע נוסף והרשמה באתר 



?מי השתתף בסקר

משתתפים מילאו את 
הסקר באופן מלא

)בפעם הקודמת 622בהשוואה ל (

גברים 8%נשים  92%

מיקום גיאוגרפי



?מי השתתף בסקר

מהמשתתפים בסקר יש   96%ל 
שניאו תואר ראשון 

מהמשתתפים בסקר הם שכירים 96%



?מי השתתף בסקר
תפקיד המשתתפים בסקר
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?מי השתתף בסקר
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?מי השתתף בסקר
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?מי השתתף בסקר
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נוספים היו מתעשיות אחרות 7%* 
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התפלגות שכר כללית
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. 17,161של כלל השכירים שהשתתפו בסקר עמד על השכר הממוצע •

.אנחנו רואים עליה משמעותית בשכר אנשי הגיוס בתפקיד ראשון בעקבות העלאת שכר המינימום 2017בהשוואה לסקר 

₪ 15,400כלל המדגם עמד על  של) *(החציוני השכר•

משאבי אנוש בארץ  ית/לסמנכל הגבוהה ביותר) בונוסים+ תנאים סוציאליים +שכר (השנתית  השכר עלות•

2018בשנת ₪ מיליון  19כ עמדה על 

.  מתחתיו 50%מהאנשים מרוויחים מעל לשכר זה ו  50%נקודת השכר שבה  –חציוני  שכר•
החציון נותן תמונה טובה יותר כאשר ישנם אנשים המרוויחים שכר גבוה משמעותית מאחרים ומטים את הממוצע כלפי מעלה



11.11.19ב  HRנפתחה ההרשמה המוקדמת לכנס קהילת ה 
)בתפריט כנסים( hrportal.co.ilמידע נוסף והרשמה באתר 



מתחתיו 50%מהאנשים מרוויחים מעל לשכר זה ו  50%השכר שבו  –שכר חציוני •
מהאנשים מרוויחים פחות 25%השכר ש  – 25אחוזון •
מהאנשים מרוויחים פחות 75%השכר ש – 75אחוזון •

טווח האמצע שמחצית   –75ל  25הטווח בין אחוזון •
מהאנשים נמצאים בתוכו



מהאנשים מרוויחים פחות 25%השכר ש  – 25אחוזון •
מהאנשים מרוויחים פחות 75%השכר ש – 75אחוזון •

טווח האמצע שמחצית   –75ל  25הטווח בין אחוזון •
מהאנשים נמצאים בתוכו

בתפקידטווח שכר לפי שנות ניסיון 
75 ה לאחוזות 25 האחוזון ה בין הוא הטווח

שנות ניסיון בתפקיד  0-1 2-4 5-7 8+
ס בחברת השמה  רכז / ת גיו 5600-6500 6500-7500 7000-9000

כנה  ס בבית תו רכז / ת גיו 6000-7200 7000-9000 8000-10000
ס ס בארגון מגיי רכז / ת גיו 6500-8500 9000-13000 10500-16000 10000-17000

ס מנהל/ ת גיו 10000-15500 12000-18500 12000-20000 15500-28000
רכז / ת משאבי אנוש  ( כל התעשיות )  8000-10000 8250-11500 9000-15000

HRBP 13000-20000 14500-22000 16000-25000 21500-29500
מנהל/ ת משאבי אנוש  11000-16750 14000-20000 16250-25000 18000-29500

מנהל/ ת משאבי אנוש בהיי - טק  12750-17500 15250-20000 18900-26000 22500-35000
סמנכ" ל/ ית מש " א 23000-32000 25000-35000 28000-40000

סמנכ" ל/ ית מש " א בהייטק  23500-33000 29000-35000 30000-40000
 (OS / לא השמה )  ת סו נג  -  בחברות מגיי רסי סו 11000-13000 12000-15000



91%69%38%8% 29% 22% 29%
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המשך -התפלגות שכר 
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השכר החודשי שלי עלה

55%44%
השכר החודשי שלי נותר  

ללא שינוי

0.6%
השכר החודשי של ירד

 –עבור אלו שציינו שהשכר שלהם עלה 
  10%החציון עמד על , 13%היה  העליה% ממוצע 

.העלאה 15%ל  5%היה בין  75%-25%והטווח ה 



 פייסבוקסדנאות 
 ואינסטגרם

לגיוס ומיתוג
סדנאות לינקדאין 

וסורסינג למתקדמים  
סדנת גיוס טכנולוגי

Recruiterוסדנת  Lite

 פייסבוקשרותי 
מקצועיים לארגונים

קידום ממומן של משרות  •
ותכנים מקצועיים לגיוס ומיתוג

בנייה וניהול עמוד חברה  •
מקצועי בפייסבוק

יעוץ לבניית עמודי קריירה  •

ניתן להזמין גם כסדנאות פנים ארגוניות מותאמות
בתפריט סדנאות   .ilco.hrportal.wwwבקרו באתר למידע נוסף 

@ilco.hrd.infoקשר ב או צרו 

הפתרונות המקצועיים שלנו  
שיזניקו את הגיוס שלך קדימה



מהשכר וצעד הקריירה הבא רצון שביעות רמת
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טווח שכר לשעה 25% 75%
ממוצע  250 300

שרותי גיוס 200 250
שרותי יעוץ משאבי אנוש ומועמדים  280 500
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www.hrd.co.il


