
  

 
  אילנה  דרור: הכתב

 050-6235124, 02-6592666' לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת המידע בטל

         ______________________________________________________________________________________
  ט"אלול תשס'  ד,ירושלים                                                

  2009 באוגוסט 24                                                                                    

                        184/2009 
                                                                      

  משרות פנויותסקר  -  בלשכה המרכזית לסטטיסטיקהחדש 

Job vacancy Survey New!  
  

הסקר מתבצע לקראת . ע לגבי משרות פנויותהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החלה בסקר שוטף חדש שאוסף מיד

  . כחלק מדרישות הארגוןOECD –הצטרפותה של ישראל לארגון ה 

הסקר נועד לספק . מטרתו המרכזית של הסקר היא לספק נתונים חודשיים לגבי הביקוש לעובדים בקרב המעסיקים

    .בחתך של משלחי היד , נתונים על כמות המשרות הפנויות בענפי המשק השונים

מדידת הביקוש לעובדים וזיהוי הזדמנויות תעסוקה לפי : הסקר נועד לשמש ככלי לקובעי המדיניות בהשגת מטרות כגון

  .ענפי הכלכלה ותכונות נבחרות של המועסקים

העובדים ל עמספק נתונים ח אדם וסקר כ.  ח אדםוהסקר הוא סקר משלים לסקר כ, מבחינת קובעי המדיניות במשק

שוק העבודה יכוסה הן מצד הביקוש והן מצד , ךכ.  הביקוש לעובדים עלספק נתונים מ משרות פנויות במשק ואילו סקר

  . ההיצע

מהסקר שאלות של גדול יותר הסקר המתוכנן יכיל מספר . סקר משרות פנויות במתכונת חודשית קיים גם באנגליה

 אופןבפשר לאתר מגמות בשוק העבודה הסקר יא. האנגלי על מנת לאפשר פילוח טוב יותר של המתרחש בשוק העבודה

  .  ועל כן יהיה לעזר לכל העוסקים בתחוםמעמיק

 תת ניתן יהיה לאתר.  ניכרת גם באיתור תת קבוצות בכוח העבודה המושפעות משינויים כלכלייםחשיבותו של הסקר

בתכנון תוכניות הכשרה למידע זה ערך רב .  באמצעות פילוח המשרות הפנויות בכל ענף לפי משלחי ידקבוצות אלה

  .העונות לצרכי המשק בהתאם למשלחי היד הדרושים בכל ענף וענף

זיהוי תפניות במחזור  –לאומדן של משרות פנויות משקל רב במערכת האינדיקטורים המשמשים לאבחון מצב המשק 

ים המבוקש על ידי  המשרות הפנויות ופרופיל העובדבעתיד ניתן יהיה להעמיד את  האומדנים של. 'העסקים וכו

) היצע העבודה(מול אומדני מחפשי העבודה והפרופיל שלהם שיונפק מנתוני סקר כוח אדם ) ביקוש לעבודה(המעסיקים 

  . ודבר זה יאפשר מבט מלא ונרחב על שוק העבודה כולו

ון באופן נתונים מפורטים אלה יפורסמו בשלב ראש. הסקר יספק נתונים על המשרות הפנויות בחתך של משלחי יד

  . הנתונים שיאספו בסקר הם בעלי חשיבות רבה להתאחדות התעשיינים ולאגודים מקצועיים וענפיים אחרים. רבעוני

  
  אוכלוסיית הסקר

המעסיקים (החל בעסקים קטנים : בסדרי גודל משתנים, המייצגים את מרבית ענפי המשק, הסקר כולל מדגם של עסקים

  . במשקהגדולותבחברות וכלה ) מחמישה מועסקים ומעלה



  
  

2  24.08.09 סקר משרות פנויות 

לענף תעשיית ולענף החקלאות , )למעט בתי חולים ממשלתיים(אוכלוסיית הסקר אינה כוללת עסקים השייכים למגזר הציבורי 

  – אינם כלולים באוכלוסיית הסקר" ארגונים חוץ מדינתיים"ו" שירותים למשק הבית על ידי פרטיים"גם הענפים . היהלומים

  . ס"בלמכמקובל בסקרי עסקים 

  . בתי ספר אינם כלולים באוכלוסיית הסקר

לא בחברות כוח האדם ו במקומות העבודה בהם הם מועסקים ת כוח אדם נכללים בסקרוחברבאמצעות עובדים המועסקים 

  .ןעצמ

  
  הענפים

כלה החלוקה לענפים היא בהתאם לחלוקה הנהוגה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמתאימה לסיווג האחיד של ענפי הכל

נקבע הענף לפי הפעילות ,  פעילויות כלכליותמספרעסק לבמידה ו.  הענף אליו משתייך העסקהענף הכלכלי הוא.  1993

  .עסקההעיקרית כפי שהוגדרה על ידי 

  

  מסגרת הדגימה
יחידת הדגימה . ץ שכר ושכירים שהתקבל מביטוח לאומימרשם העסקים שבתוכו כלול קובמסגרת הדגימה נגזרה מתוך 

  .  ניכויים ביטוח לאומישהוגדרה בסקר היא תיק

 מתבצע איסוף הנתונים בהתאם לכך  . לפי גודל החברות ביום הוצאת המדגםיחידות הדגימה חולקו לשתי קבוצות ראשיות

    .חברות הקטנותב – אחת לרבעוןו חברות הגדולותב בתדירות חודשית

 יחידות 3,300וד עומדי חודש  מאספים נתוניםנות  יחיד1,000-כמ : יחידות2,100-נתונים מכ חודש ים מידיאספכ  נ"סה

  .די רבעון יחידות מ4,300 כנאספים נתונים מ כ"סהב מכאן ש. אחת לרבעוןנאספים נתונים

  

  עבודת השדה
  .שנהל אחתמתבצע , שלב האיתור

מספר , מאתרים את הכתובתעבור כל עסק ועסק  : בעסקים המשתתפים בסקראימות הנתוניםפעולה של זה מתבצעת בשלב 

  . על הפעילות העיקרית שלובנוסף העסק נשאל .  לשאלון הסקרטלפון ואיש קשר שישיב
  .  חודשמדימתבצע באופן שוטף שלב האיסוף 

  : השאלות שנשאלות הן

מספר עבור צפי עתידי , מספר עובדים שעזבו, מספר עובדים שגויסו לעסק, ת קבועותמספר מועסקים במשרו, מספר מועסקים

ליווח של . כמה במשרות מלאות, כמה במשרות קבועות? כמה –אם כן , האם קיימות בעסק משרות פנויות, המועסקים

  .) שאלון מצורף'ר( המשרות הפנויות לפי משלח יד
  עיבוד הנתונים

  . מיציאת הסקר לשדהארבע שניםתום בניתן לבצע ניכוי עונתיות . הם נתונים מקוריים בשלב זה מתפרסמיםהסקר נתוני ה

  מועד פרסום
  .ודש הקודםחלהמתייחסים  לכל חודש 15-נתוני משרות פנויות יפורסמו ב

  

  הגדרות
  . רווח או תמורה אחרת,  תמורת שכר, בעבודה כלשהי עובד שעבד לפחות שעה אחת בחודש הקובע– מועסק

 או משרה חדשה שנוצרה והמיועדת לאנשים מחוץ לארגון ושעבורה ,ישת או שעתידה להתפנות בקרוב משרה שאינה מאו– משרה פנויה

  . המעסיק מחפש עובדים באופן פעיל
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7 
  8המשך בשאלה   -כן?     יימות בעסק משרות פנויותהאם ק

   כן . סיים את מילוי השאלון-לא                                               
  14  נכון ליום מילוי שאלון זה? כמה משרות פנויות קיימות בעסק 8
  10  שאינן עונתיות או זמניות? כמה משרות הן קבועות:מתוכן 9
  8  ?כמה מתוך המשרות הפנויות הן משרות מלאות 10

   

  

 09-ינואר  דוגמה  בענףשכיחים משלחי יד - פירוט משרות פנויות-'חלק בסמל

  2  מפעילי ציוד רפואי143

  4  עובדי מעבדה150

  5  אחיות מוסמכות151

    עובדים אחרים במקצועות פרה רפואיים159

      אדם ומשאבי אנושחכומנהלי 22

    מנהלים אחרים239

     רופאים30

    רוקחים32

    מזכירות/מזכירים331

    פקידי קבלת קהל361

      

  הדוגמ    משלחי יד אחרים- משרות פנויות פירוט-'גחלק 

 3  סניטריםסמל
 09-ינואר

    

    

    

    

    

  :ל"דוא  :טלפון נייד:טלפון:תפקיד:שם משפחה : פרטישם

  שאלון סקר משרות פנויות

     :שם העסק  2009ינואר  

 ב

:ל.תיק ניכויים ב


