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סקר השכר לשנת 2013 
ארגון חוויית משתמש ישראל

אנו שמחים להציג בפניכם את תוצאות סקר השכר שלנו, הסקר הרביעי במספר.
הסקר השנה מביא לא רק את נתוני השכר השנתיים אלא גם כמה השוואות מעניינות עם השנה 
הקודמת. ניסינו להבין האם השתנה משהו בגובה השכר, בהבדלים בין גברים ונשים ובכלים בהם 

משתמשים מאפייני חווית משתמש.

אז מה למדנו השנה?
•  עלייה•מתונה•בשכר	

עבור מאפייני חווית משתמש בוותק הביניים, שהם רוב אוכלוסיית המאפיינים, השכר השנה גבוה 
מזה של שנה שעברה בשיעור ממוצע של 18.5%. לעומת זאת השכר ירד ביחס לשנה שעברה 

עבור מאפיינים חדשים )ב-21.1%( ומאפיינים ותיקים מאוד )ב-11.5%(.

•  עובדי•חברות•הייעוץ•מרוצים,•עובדי•חברות•המוצר•מפציצים	
בחברות מוצר מרוויחים 20% יותר מבחברות ייעוץ ו-46.9% יותר מאשר בבתי תוכנה. עם זאת עובדי 
חברות הייעוץ מביעים שביעות רצון גבוהה יותר ממקום העבודה – 11.3% יותר מאשר בבתי תוכנה 

ו-17.6% יותר מבחברות המוצר.

•  הפער•בין•המינים•כמעט•נמחק	
גם השנה מאפיינות הרוויחו פחות ממאפיינים, אך הפרש השכר ירד השנה ב-80% מ-4,000 ש”ח 

ל-1,000 ש”ח בלבד.

•  Axure•שולטת	
לראשונה התוכנה הנפוצה ביותר לאפיון מסכים היא Axure, עם עלייה של 31% מהשנה שעברה. 

המפסידה הגדולה היא Fireworks, שרשמה ירידה של 74%.

כמדי שנה אנו מביאים לכם מידע מפורט שיוכל לשמש אתכם בכל משא ומתן עתידי.
אנו מקווים שתפיקו ממנו את המירב.

תודה לכל מי שהשתתף בסקר,
UXI צוות

לתשומת לבכם: אנו עושים כמיטב יכולתנו להביא נתונים מדויקים. עם זאת הנתונים המוצגים 
כאן מבוססים על מדגם מצומצם של אנשים שבחרו להשתתף בסקר. מכיוון שהסקר אנונימי אין 

באפשרותנו לאמת את הנתונים.
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9298 מאפייני
מעצביםחווית משתמש

כמה מרוויחים מאפיינים שכירים לפי שנות ניסיון

מי השתתף בסקר

לתשומת לבכם: הגרף כולל משכורות מכל סוגי הארגונים. כדי לקבל אומדן של השכר ביחס
לניסיון וסוג הארגון יש לשקלל את הפערים בין סוגי הארגונים השונים )ראו גרף בעמוד הבא(

12 עצמאים

מספר המשיביםבכתום - הטווח בין האחוזון ה-25 לאחוזון ה-75

39 גברים

80 שכירים

רק 13% ממאפייני חווית המשתמש שענו על הסקר הם עצמאים, לעומת 30% מהמעצבים

30 עצמאים

63 נשים68 שכירים53 נשים

35 גברים

12,500                  7,500

22,000                        15,500

המדגם קטן מדי

17,250          13,500

18,500         15,000

11 עד שנה      

31  1-3

16  3-5

17  5-10

5 מעל 10 

בכחול - שכר חציוני

    ₪ 9,000

     ₪ 15,000                       

      ₪ 17,000                                

    ₪ 18,000                                    

₪ 23,000                                                         
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שכר ושביעות רצון בקרב מאפיינים שכירים
לפי סוג הארגון

תעריף מאפיינים עצמאיים

בחברות מוצר מרוויחים 20% יותר מבחברות ייעוץ ו-46.9% יותר מבבתי תוכנה. עם זאת עובדי חברות 
הייעוץ מביעים שביעות רצון גבוהה יותר ממקום העבודה – 11.3% יותר מאשר בבתי תוכנה ו-17.6% 

יותר מבחברות המוצר.

בסקר השתתפו 12 מאפיינים עצמאיים.
זהו מדגם קטן מדי לצורך חלוקה לפי שנות ניסיון.

לפי המדגם רוב המאפיינים מעדיפים להיות שכירים.

טווח התעריפים עבור מאפיינים עצמאיים:

בתי תוכנה/ 
פרויקטים

חברות
יעוץ ואפיון

חברות
מוצר

ארגון
ממשלתי

אחר

    ₪ 12,250

  ₪ 15,000          

     ₪ 18,000                      

      ₪ 16,825                 

    ₪ 15,000          

₪ 350 - ₪ 140

15,700            11,250

17,000                  11,500

22,750                           15,000

שביעות רצון

המדגם קטן מדי

המדגם קטן מדי

מספר המשיביםבכתום - הטווח בין האחוזון ה-25 לאחוזון ה-75

85,7%

95,4%

81,1%

בכחול - שכר חציוני

14

22

37

2

5
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איך השתנה השכר מהשנה הקודמת

שכר נשים מול גברים

    2013              2012

10+                       5-10                       3-5                      1-3              0-1

11.5%

    ₪ 19,000
    ₪ 16,000

    ₪ 14,000    ₪ 15,000

20122013

ללא שינוי 6.3%
33.3%

21.1%

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

ההפרש:
₪ 5,000

    )35.7%(
ההפרש:
₪ 1,000

    )6.7%(

עבור מאפייני חווית משתמש בוותק הביניים, שהם 80% מהמאפיינים השנה, השכר עלה בין 6.3% 
ל-33.3% או נשאר ללא שינוי. בקצות הטווח השכר ירד: מאפיינים חדשים )עד שנה( הרוויחו 21.1% 

פחות מבשנה שעברה ומאפיינים ותיקים )מעל 10 שנים( הרוויחו 11.5% פחות מבשנה שעברה.

כמו בשנה שעברה גם השנה נשים הרוויחו פחות מגברים, אך הפרש השכר ירד מ-4,000 ש”ח ל-1,000 
ש”ח בלבד. זוהי ירידה של 80% בפער בין גברים ונשים. 
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באילו כלי אפיון משתמשים

     2013              2012

המנצחת הבלתי מעורערת השנה היא Axure, שרשמה גידול של 31% מהשנה שעברה. יותר 
ממחצית מהמאפיינים משתמשים ב-Axure. המפסידות הגדולות הן PhotoShop, שירדה בשיעור 

של Illustrator ,30% שירדה ב-38% ו-Fireworks שירדה ביותר מ-74%.

Axure

 Power Point

Visio

Photoshop

Balsamiq

Illustrator

Flash

Fireworks

51.1%

47.8%

40.2%

17.4%

13.0%

4.3%

2.2%

26.1%

43.8%

41.0%

20.0%

21.0%

1.9%

8.6%

37.1%

39.0%

שכר מעצבים לפי שנות ניסיון

    ₪ 7,500

    ₪ 9,500

    ₪ 9,850

    ₪ 8,500

    ₪ 13,750

    ₪ 15,000

10,875       7,900

12,400                   7,000

15,000              10,275

19,250                         12,375

מספר המשיביםבכתום - הטווח בין האחוזון ה-25 לאחוזון ה-75 בכחול - שכר חציוני

4 עד שנה      

5  1-2

12  2-3

13  3-5

18  5-10

16 מעל 10 



UXI Live 201341

)10 משיבים(

)11 משיבים(

)9 משיבים(

עד 5 שנים:

בין 5 ל-10 שנים:

מעל 10 שנים:

₪ 200 - ₪ 30
₪ 250 - ₪ 100

₪ 240 - ₪ 80

שכר מעצבים לפי סוג הארגון

סטודיו 
לעיצוב

בית תוכנה
לפרויקטים 

חברת
מוצר

אחר

    ₪ 8,000

  ₪ 9,000      

     ₪ 13,000                              

      ₪ 10,350              
13,600                    10,000

16,500                                              9,850

המדגם קטן מדי

המדגם קטן מדי

51% מכל המעצבים שענו על הסקר עובדים בחברת מוצר

בסקר השתתפו 30 מעצבים עצמאיים.

אלה טווחי התעריפים שלהם לפי שנות ניסיון:

תעריף מעצבים עצמאיים לפי שנות ניסיון

מספר המשיביםבכתום - הטווח בין האחוזון ה-25 לאחוזון ה-75 בכחול - שכר חציוני

11

8

35

14


