
שיווק

תפקיד

תחום שיווק ומכירות

טבלאות שכר

3-5 שנים1-3 שנים
8-910-12עוזר/ת שיווק

9-1212-15מנהל/ת מותג

12-1515-18מנהל/ת מוצר

15-17מנהל/ת תחום שיווק

15-17מנהל/ת תחום מותגים

12-1415-20מנהל/ת שיווק

2020-25סמנכ"ל/ית שיווק

מכירות

Low Tech 9-1212-15איש/אשת מכירות

8-1010-12איש/אשת מכירות מוצרי צריכה

Account Manager10-1212-16 מגזר הייטק 

8-1012-14מנהל/ת מכירות מוצרי צריכה 

12-1515-20מנהל/ת מכירות מוצרי הייטק 

8-1012-14מנהל/ת איזור מכירות מוצרי צריכה תעשייה 

12-16איש/אשת מכירות הייטק 10-12

Account Manager12-15 תקשורת/סלולר  10-12

Top Executive 30-3535-40סמנכ"ל/ית מכירות מוצרי צריכה

30-4040-45סמנכ"ל/ית שיווק ומכירות הייטק 

Key Account Manager14-1616-20 מוצרי צריכה סחר

13-1716-22מנהל/ת רשת חנויות מוצרי צריכה/ריטייל 

10-1212-17מנהל/ת מוקד שירות

10-1312-16מנהל/ת מרכז שירות 

10-1414-20מנהל/ת מרקום מרקום תקשורת שיווקית

9-139-17מנהל דיגיטאלדיגיטאל



מנכ"ל/ית  /
סמנכ"ל/ית

תפקיד

תחום תפעול ושרשרת האספקה 
3-5 שנים1-3 שנים

40,00045,000מנכ"ל/ית חברה תעשייתית גדולה/ הייטק

25,00030,000מנכ"ל/ית חברה תעשייתית קטנה/ בינונית

מנהלים במפעל

24,00028,000מנהל/ת מפעל

18,00022,000מנהל/ת תפעול

Top Executive14,00018,000ממונה בטיחות/ תעבורה

14,00018,000מנהל/ת אחזקה

10,00013,000פלנר/יתסחר

10,00015,000מהנדס/ת או"ש

12,000-20,00020,000-30,000מהנדס/ת אזרחיהנדסה אזרחית

סמנכ"ל/ית תפעול/ רכש/ לוגיסטיקה 
בחברה גדולה/ גלובאלית

35,000 28,000

סמנכ"ל/ית תפעול/ רכש/ לוגיסטיקה 
בחברה קטנה/ בינונית

25,000 23,000

22,000מהנדס/ת מפעל 18,000

מנהל/ת רכש/ לוגיסטיקה/
שרשרת אספקה/ תפ"י 

16,000 15,000

17,000מנהל/ת ייצור 14,000

12,000קניין/ית 9,000

16,000קניין/ית בכיר/ה 13,000



 HR תחום

תחום פיננסים 
3-5 שנים1-3 שניםתפקיד

20-2525-30מנהל/ת סמנכ"ל/ית כספים

1215-20גזבר/ית 

1515-17חשב/ת

1212K-15Kרו"ח - משרד גדול - ע.חשב/ת

15-20מבקר/ת פנים  12

18-25מנהל/ת מחלקה כלכלית 18

9K-14Kכלכלן/ית 7K-9

8-10Kמנה"ח צוות-בכירה 6K-8K

8-10Kגבייה בצוות 6-8K

9-12Kחשבות שכר בצוות- בכירה 6-9K

 HR תחום
3-5 שנים1-3 שניםתפקיד

5,000איש/אשת צוות גיוס

6,000-8,0008,000-10,000רכז/ת גיוס

5,000-6,0006,000-7,000רכז/ת הדרכה

8,000-9,0009,000-12,000מפתח/ת הדרכה

12,000-15,000מנהל/ת גיוס 10,000-12,000

12,000-15,000מנהל/ת פיתוח ארגוני / מנהלים 10,000

12,000-15,000מנהל/ת הדרכה 10,000-12,000

9,000-12,000רכז/ת משא"ב 7,000-9,000

14,000-18,000מנהל/ת משא"ב 12,000-14,000

20,000-25,000סמנכ"ל/ית משא"ב 20,000

גיוס

פיתוח ארגוני /
פיתוח מנהלים

הדרכה

משאבי אנוש



ביוטק
3-5 שנים1-3 שניםתפקיד

6,000-9,000אנליטיקאיים/ מיקרוביולוגים

QA 7,000-10,00010,000-14,000אבטחת איכות

6,000-9,0009,000-13,000טכנולוג מזון

11,000-16,000חוקר/ת מו"פ 8,000-10,000

10,000-15,000ולידציה 7,000-9,000

11,000-16,000הנדסת תהליך 9,000-11,000

10,000-15,000מחקרים קלינים 6,000-10,000

מעל 5 שנים

6,000-9,00010,000-14,00013,000-14,000תועמלן/ית רפואי

14,000-22,000

13,000-16,000

14,000-17,000

12,000-15,000

16,000-22,000

15,000-25,000

14,000-19,000 9,000-14,000

8,000-11,00011,000-15,00014,000-20,000רגולציה



שילוח ובלדרות בינלאומיים
שנות ניסיוןשכרתפקיד

5,000-5,5001-3 מתפעלים/ות - בוקר 

5,500-6,0001-3 מתפעלים/ות - לילה 

4,800-6,0001-3 בלדרים/ות רישיון ג'  

1-3בקרים/ות   5,500-6,000

בלדרים/ות רישיון ב' )שכר בסיס בלבד
לא כולל שעות נוספות( 

1-3  5,000-6,000

1-3נהגי/ות משאית רישיון ג'   4,800-6,500

1-3נציגי/ות שירות לקוחות   5,000-6,000

1-3נציגי/ות טלסייל  5,000-6,000

5,300-6,000נציגי/ות יבוא ללא ניסיון 

6,000-8,5003-5 נציגי/ות יבוא עם ניסיון 

5,500-6,0001-3עמילי/ות מכס ללא ניסיון 

11,000-28,0003-5 מסווגי/ות מסמכים מנוסים

7,500-9,0001-3אנשי/נשות מכירות שטח ללא ניסיון 

3-5עמילי/ות מכס עם ניסיון   5,500-7,500

1-3מסווגי/ות מסמכים מתחילים / ללא ניסיון   7,000-8,000

3-5אנשי/נשות מכירות שטח עם ניסיון   8,000-12,000

1-3קלדן/ית   5,000-5,500

1-3סדרן/ית נהגים 8,500-9,000

1-3אחראי/ת רמפה 8,500-9,000

1-3נציג/ת ביליניג 5,000-5,500



לוגיסטיקה
שנות ניסיוןשכרתפקיד

מלקט/ת הזמנות
 4,650-6,000

ללא ניסיון 

ללא ניסיון 5,000-5,300 מחסנאי/ת

281 לשעה מלגזן/ית

1-2מחסנאי/ת  5,500-6,000

1-3מחסנאי/ת ממוחשב  6,000-7,500

1-3מלגזן/ית 30 לשעה 

1-2ראש צוות מחסן  5,200-6,500

1-3מנהל/ת צוות מחסן  8,500-10,000

1-2מנהל/ת צוות הפצה   10-12K

1-2 ניסיון שטח 7,000-7,500 בלדר/ית ב 

ניסיון צבאי 6,000-6,500 נהג/ת עד 12 טון 

ניסיון צבאי-4 שנים 7,500-10,000נהג/ת מעל 15 טון 

1-2נהג/ת עד 12 טון   7,000

1-3נהג/ת עד 15 טון   7,500-8,000

כולל פרמיות ליקוט
כמקובל בתחום



ביטוח
שנות ניסיוןשכרתפקיד

5,500-6,500חתם/ת אלמנטארי

5,500-7,5000-2מסלק/ת תביעות

5,500-7,0000-2רפרנט/ית ביטוח חיים

+2חתם/ת עסקים 9,500-12,500

שכר זההחתם/ת בריאות 8,000-10,000

+2רפרנט/ית ביטוח חיים 7,000-9,000

שכר זההמשווק/ת פנסיוני בסיס 7,000-7,500 
+ בונוסים

תואר

אין חובה לתואר+6,500-7,5002חתם/ת אלמנטארי

אין חובה לתואר

אין חובה לתואר

אין חובה לתואר

אין חובה לתואר

אין חובה לתואר

תואר ראשון ריאלי

אין חובה לתואר 0-2

אין חובה לתואר8,500-11,1000-2חתם/ת עסקים

9,500-13,0000-3עוזר/ת אקטואר

+6,500-8,5003עו"ד בתחום הנזיקין או כל תחום אחר

שכר זההשמאי/ת רכב 12,000-15,000

5,500-8,000עו"ד בתחום הנזיקין או כל תחום אחר

5,000-6,500הכשרה לביטוח

תואר שני
בסטיסטיקה בהתמחות

אקטואריה 

משפטים

תואר ראשון כלשהוא

משפטים

תואר ראשון

מוקדי ביטוח
שכרשכר שעתיתפקיד

25-28נציגי/ות מכירות בחברות ביטוח

שנות ניסיון

ללא ניסיון24-27700-1,200נציגי/ות שירות בחברות ביטוח

ללא ניסיון 5,000-6,000

תואר

אין חובה לתואר

אין חובה לתואר



בנקאות
שנות ניסיוןשכרתפקיד

לא נדרש27 לשעהטלר/ית

לא נדרש26.88 לשעהבנכול

לפחות שנתיים 5,500-8,000בנקאי/ת משכנתאות 

לא נדרשטלר/ית 5,500 - 4,800

ללא ניסיון בנקאי/ת משכנתאות  5,500 - 4,800

לפחות שנה ניסיון בנקאי/ת אישי 5,500-6,500

ללא ניסיון מתמחה/ית ביעוץ השקעות  5,500-8,500

לפחות שנתיים יועץ/ת השקעות 9,000-15,000

Back Officeלא נדרש  27-30 לשעה

Back Office6,000-7,500לפחות שנה

Back Office7,500-12,000לפחות שלוש שנים

6,000-7,500דילר/ית מתחיל/ה
עדיפות לניסיון של 
  Back Office שנה ב
או בנקאות פרונטלית

לא נדרשכלכלן/ית מתחיל/ה 6,500-7,000

לפחות שנה בבק כלכלן/ית מתחיל/ה
אופיס או כלכלן 

7,000-8,000

לפחות שנה כדילר7,000-12,000 + בונוסיםדילר/ית מנוסה

לפחות 3 שנים7,000-12,000מזכירות בכירה

ללא ניסיון מזכירות  27-30 

1מזכירות  5,500-7,000

לפחות שנתיים 8,500-13,000ע"ד תחום מסחרי
אחרי התמחות

321 לשעה - כולל בונוסיםבנקאי/ת טלפוני

לא נדרשנציג/ת שירות אשראי 33 לשעה- כולל בונוסים

לא נדרשנציג/ת מכירות אשראי 45 לשעה - כולל בונוסים

5,000+2בנקאי/ת טלפוני

2נציג/ת שירות בתי השקעות 5,000-5,500

1נציג/ת מכירות בתי השקעות 45 לשעה - כולל בונוסים



כספים
שנות ניסיוןשכרתפקיד

 4,500-5,500 מנהח"ש

ללא ניסיון 6,000-7,000 כלכלן/ית

1-2 7,000-9,000 כלכלן/ית

ללא ניסיוןחשב/ת שכר  5,500-6,000 

1-3חשב/ת שכר  6,000-9,000 

1-3פקיד/ת גבייה  5,000-7,000 

+1גובה/ית  6,000-8,500 

תואר/תעודה

תעודת הנהח"ש סוג 2 או סוג 1-33 6,000-9,000 מנהח"ש

תואר ראשון בכלכלה/מנהע"ס

תואר ראשון בכלכלה/מנהע"ס

תעודת חשבות שכר

תעודת חשבות שכר

לעיתים תעודת הנהח"ש סוג 2 
אך לא בכל משרה

תלוי ותק וניסיון קודם.בד"כ 
תעודת הנהח"ש

תעודת הנהח"ש סוג 2 ללא ניסיון

תעודת הנהח"ש סוג 2 או סוג 3+3 9,000-12,000 מנהח"ש עד מאזן



אחות 
מוסמכת 

תפקיד

רפואי ופרא רפואי
טווח ממוצע
תוספותשכר בסיס

ש"נ בלילות ובשבתות בית אבות במרכז 

תוספת ש"נ בלילות ובשבתות בית אבות צפון / דרום 

קופת חולים 

בעלות תואר שני

ש"נ במשמרות לילה, סופ"ש וחגים בית חולים 

ש"נ במשמרות לילה, סופ"ש וחגים 

ש"נ במשמרות לילה, סופ"ש וחגים 

לעבודה במחלקות טראומה

לבעלי תואר שני

45-50 לשעה 

35-40 לשעה 

40 לשעה

50 לשעה

60 לשעה

שכר ממוצעותקמקום

עד שנה

שנה עד חמש

חמש שנים ואילך

עד שנה

שנה עד חמש

חמש שנים ואילך

7,130

6,350

9,220

תוספת 300

6,540

8,100

9,660

תוספת 300

תוספת 300

7,660

10,390

45-50 לשעה

אחות 
מעשית

ש"נ בלילות ובשבתות מרכז בית אבות 

בית חולים 

ש"נ בלילות ובשבתות 

ש"נ בלילות ובשבתות צפון/דרום בית אבות 

ש"נ במשמרות לילה, סופ"ש וחגים 

35-40 לשעה

35-40 לשעה 

עד 3 שנים 

3 שנים  ואילך 

6,350

6,896

5,960

5,570

6,228

30-35 לשעה 

עד 3 שנים  

3 שנים  ואילך 

אחות 
אחראית 

אחריות מחלקהמגזר פרטי   8-10K  9,500

אחות 
ראשית  

13-16Kמגזר פרטי  14,000

רופא 
כללי 

ש"נ במשמרות לילה, סופ"ש וחגים מגזר פרטי  100-120 לשעה   18,100

מגזר ציבורי 

תוספת כמות מטופלים 

120-150 לשעה  משמרות -ש"נ 20,500

רופא 
מומחה  

תוספת וותק וניסיון  כל המגזרים  150-350 לשעה   37,500

תוספת כמות מטופלים 

תוספת מומחה 

רוקח
50-60 לשעה   8,580

100-120 לשעה

80-100 לשעה  14,040

רוקח אחראי

עד 3 שנים 

3 שנים והלך 

17,160

סייעת 
שיניים

תוספת משמרת ערב קופת חולים  26-30 לשעה  4,746

תוספת משמרת ערב 

סייעת קליניקות פרטיות

סייעת 

5,526 סייעת אחראית 

 6,240

32-35 לשעה

35-45 לשעה

פזיוטראפיסט  
50-60 לשעה   8,580

פזיטראפיסט אחראי

עד 3 שנים 

14,040 3 שנים והלך 

17,160

80-100 לשעה 

100-120 לשעה

עובד
סוציאלי

30-40 לשעה   5,460

70-90 לשעה 12,480 3 שנים והלך 

עד 3 שנים 


