
  

 

 

  רותי סחייק ומרק פלדמן: כתבו
   

 02-6527845'  הסברים ניתן לפנות אל יחידת קשרי עיתונות בטללקבלת
  

  
 ע" תשתמוזב' ט, ירושלים

  2010  יוניב 21
134/2010  

                       

  

  על פי נתוני מגמה , 2010 אפרילשיעור הבלתי מועסקים בחודש 
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APRIL 2010 PRELIMINARY TREND DATA OF THE UNEMPLOYMENT RATE  

 FROM THE LABOUR FORCE SURVEY 

   

 6.9% - 2010 אפרילבחודש , ני המגמהעל פי נתו, אחוז הבלתי מועסקים

   

על כך נמסר .  מכוח העבודה האזרחי6.9%-הגיע שיעור הבלתי מועסקים ל, 2010 אפרילנתוני המגמה לחודש על פי 

  .'סקר כוח אדם'  מתוך –החודשיים  על סמך חישוב נתוני המגמה, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

   

   נתוני מגמה חודשיים–ח העבודה האזרחי  אחוז הבלתי מועסקים מתוך כו-.לוח א
TABLE A.- PERCENT OF UNEMPLOYED PERSONS  OUT OF THE CIVILIAN LABOUR FORCE – MONTHLY TREND DATA 

  
 2010 2009 2008 2007 חודש

Month 

 January 7.1 7.1 6.6 7.9 ינואר

 February 7.0 7.4 6.4 7.8 פברואר

 March 6.9 7.7 6.2 7.7 מרס

 April 6.9 7.8 6.1 7.6 אפריל

 May  7.9 6.0 7.5 מאי

 June  7.9 5.9 7.4 יוני

 July  7.8 5.9 7.3 יולי

 August  7.7 5.9 7.2 אוגוסט

 September  7.5 6.0 7.1 ספטמבר

 October  7.4 6.2 7.0 אוקטובר

 November  7.3 6.4 6.9  נובמבר

 December  7.2 6.7 6.7 דצמבר

   



2  21/06/2010   2010 אפריל: מועסקים-בלתינתוני מגמה של ה

כי בלתי מועסקים הם אנשים שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע הקובע וחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות , יוזכר
והיה באפשרותם להתחיל ', על ידי פנייה אישית או בכתב למעסיק וכו, על ידי רישום בלשכות העבודה, האחרונים שקדמו לו
  .אימהאילו הוצעה להם עבודה מת, לעבוד בשבוע הקובע

נתוני המגמה  כי, יצוין. נתוני המגמה של שיעור הבלתי מועסקים חושבו לאחר ניכוי השפעות עונתיות וגורמים בלתי סדירים 

הדבר מתבטא . סדרה זו מתאפיינת באי סדירות גבוהה. תוך שימוש בנתון העדכני ביותר, נאמדים מחדש מדי חודש

  . וניתוחהבתנודתיות מחודש לחודש וקושי באמידת המגמה 

   

ולכן טעויות הדגימה בהם גבוהות יותר מאשר באומדנים , האומדנים החודשיים מבוססים על שליש מהמדגם הרבעוני

  .כי שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת, כמו כן נציין. הרבעוניים

   
   
   
   
   
   


