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 0201יולי  מאי יוני –ברבעון השני 

  זאת לעומת ממוצע של .  בחודש אלף משרות פנויות53.9עמד על מספר המשרות הפנויות הממוצע

 . 2010ברבעון הראשון של אלף משרות פנויות בחודש  42.2

 אלף 7.8 :'סוכני מכירות וכד, ות/קופאים -המכירות  בתחום יתה ביותר היה הנפוצה הפנויההמשר 

 . בחודשבממוצע משרות פנויות 

  מקצועות שונים ברפואה בביקוש רב לעובדים  גם ברבעון זה יש , לשלושת הרבעונים הקודמיםבדומה- 

 אלף 2.0 –כ  ,ןמתוכ. בחודשבממוצע משרות פנויות  אלף 3.9: 'אחיות ורופאים וכד, מטפלים סיעודיים

 .למטפלים סיעודייםבחודש בממוצע משרות פנויות 

  והוא עומד לעלותממשיך  , תעשייה וניהול ומכונות,חשמל, מהנדסי מחשבים -הביקוש למהנדסים 

בחודש בממוצע  אלף משרות פנויות 3.1 לעומת , אלף משרות פנויות בחודש בממוצע3.2על ברבעון זה 

  .2009 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש ברבעון הרביעי של 1.6 –ו  ,השנהברבעון הראשון של 

  

 לגבי משרות פנויות חודשי בסקר שוטף חדש שאוסף מידע 2009 במאי  החלה)ס"הלמ (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  הצטרפותה של ישראל לארגון במסגרת ס "סקר משרות פנויות תוכנן והוצא לפועל על ידי הלמ. עסקיבמגזר ה

נאסף מפרט משלחי היד סקר מהכחלק . כחלק מסדרת האינדיקטורים השוטפים המשמשים לאבחון מצב המשק, OECD –ה 

  . משרות הפנויותשל ה

לנתונים . קבל החלטות לביצוע הכשרות מקצועיות בכוח אדם ועדכונים של המעסיקים ולצורךמידע זה מאפשר לזהות 

  .הכשרות מקצועיות המותאמת לצרכי השוקותכנון בחשיבות בגיבוש מדיניות 

  . ם וימי הפעילות במשקהחגי, לא ניתן לנכות את השינויים הנובעים מהשפעת העונתיות, כי בשלב זה, יןוצי

  

 חדשים שנפתחו במהלך השנה עסקים:  מבוססים על מדגם מעודכן הכולל2010הנתונים המוצגים החל מחודש מאי 

שינויים במספר ( שהפסיקו לפעול  וטיפול במרכיבי הדינאמיות של היחידות שנדגמו בעבר עסקיםגריעה של , האחרונה

  ). בפעילות העיקרית של העסקהמועסקים בעסק במהלך התקופה ושינויים 
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  )אלפים (2010רבעון שני עד   2009רבעון שלישי ,  לחודשמשרות פנויותומועסקים ממוצע . א לוח

Table A. Average number of Employees, job vacancies per month, Third quarter 2009 – Second 
quarter 2010 (thousands) 

 

  

  

  

  

  

  

בשל תנודות האומדנים החודשיים מתפרסמים רק . מובא מפרט משלחי היד השכיחים במשרות הפנויות, בהמשך ההודעה

  .  משרות פנויות200 -יותר מעקבי באופן משלחי היד שיש בהם 

 משלחי היד כמו כן ניתן  קבוצותפירוט שלבלוחות בנספח ניתן לראות . משלחי היד קובצו לקבוצות עיקריות לפי אופי משלח היד

  . לראות בלוחות בנספח את קבוצות משלחי היד עם ציון משלחי היד השכיחים ביותר בכל קבוצה

  

  )אלפים( 2010 שני רבעון -  2009רבעון שלישי  ,פי ענף כלכלי למשרות פנויותממוצע . בלוח 

Table B. Average number of job vacancies by Industry, Third quarter 2009 – second quarter 2010 
(thousands) 

  

  תאור ענף
סמל 
ענף 
 כלכלי

רבעון שלישי 
2009  

רבעון רביעי 
2009  

רבעון ראשון 
2010  

  
  רבעון שני 

2010  
  

  53.7  42.2  40.5  45.4   כ משרות פנויות"סה

  B+C 5.9  5.0  6.0  7.8  חשמל והמים, תעשייה

  D  5.4 4.2 3.8  5.6  בינוי

  E  6.5  5.7 6.5  7.5  מסחר סיטונאי וקמעונאי

  F  4.8  4.2 3.7  6.1  שירותי הארחה ואוכל

  G  2.9  3.2 3.6  4.0  תחבורה ותקשורת

  H  1.1  1.2 1.2  2.0  ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים, בנקאות

  I  9.6  9.7 10.3  12.2  שירותים עסקיים

  K  1.9  1.4 1.2  1.1  חינוך

  L  4.5  4.0 4.4  5.0  בריאות ושירותי רווחה וסעד

  M  2.8  1.9 1.5  2.4  חברתיים ואישיים, שירותים קהילתיים

 ות פנויות משרממוצע    מועסקיםממוצע  

  45.4  2,024   2009 שלישירבעון 

  40.5  2,027  2009 רבעון רביעי

  42.2  2,056  2010רבעון ראשון 

  53.9  2,082   2010רבעון שני 
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  )באלפים (2010 רבעון שני -  2009רבעון שלישי , במשלחי היד המבוקשים ביותרהממוצע מספר המשרות הפנויות . גח לו
Table C. Average number of job vacancies in the most popular occupations, Third quarter 2009 – 

second quarter 2010 (thousands) 
 

  

  :2010 ברבעון השני של השכיחים לפי ענף כלכליבמשלחי היד פירוט המשרות הפנויות 

  ענף התעשייה החשמל והמים

משלח היד . משרות פנויות אלף 7.8 - ל2010הגיע ברבעון השני  ומים מספר המשרות הפנויות בענפי התעשייה חשמל

   .משרות פנויות בממוצע אלף 0.5 - כ,פועלי ייצור של ציוד אלקטרוני -עובדי ייצור היה  אלה פים ביותר בענמבוקשה

  
  ענף הבינוי

  . רות פנויות אלף מש5.6  -והגיע ל 2010ברבעון השני עלה מספר המשרות הפנויות בענף הבינוי חזר 
  

  ענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי

  . ) משרות פנויות לעומת רבעון קודם1000עלייה של  (משרות פנויותאלף  7.5נרשמו בענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי 

 משרות פנויות  אלף2.2היו משלח היד הנחוץ ביותר מעל  -'מוכרים וכד, קופאים, סוכני מכירות - בתחום המכירות עובדים

  . בממוצע במהלך התקופה

  
   ואוכלאירוחענף שירותי 

  . 2010של השני  ון אלף משרות פנויות ברבע6.1 –בענף שירותי הארחה ואוכל היו כ 

  . משרות פנויות  אלף3.2 התקופה בכלהיו משלח היד הנחוץ ביותר טבחים ומלצרים בעיקר  -רותי האוכל בדי שיוע

  

  התקשורת אחסנה ענף התחבורה 

 – ו  0.8(ונהגים  פקידות ו ביותר היצים היד הנפוימשלח.  אלף משרות פנויות4.0 -הגיע לשרות הפנויות בענף זה מספר המ

  .) בהתאמהאלף משרות פנויות 0.6

  

  
  משלח יד

משרות 
רבעון  פנויות

 2009שלישי 

משרות 
רבעון  פנויות
 2009רביעי 

משרות 
רבעון  פנויות
 2010ראשון 

משרות 
רבעון  פנויות
  2010שני 

  53.9  42.2  40.5  45.4  סך הכל משרות פנויות  

           :מזה

  7.8  5.7  3.4  5.6  )'סוכני מכירות וכד, ות/קופאים(תחום מכירות   1

  5.0  2.9  2.9  3.9 )'מלצרים וטבחים וכד, עובדים בשרות הארחה(עובדי שירותי אוכל   2

  3.9  3.7  3.1  3.4  )'אחיות ורופאים וכד, ודייםמטפלים סיע(מקצועות שונים ברפואה   3

  3.8  3.3  3.2  3.8  )'שרות לקוחות וכד, פקידי בנק וקבלת קהל(פקידות   4

  3.2  3.1  1.6  1.9  )תעשייה וניהול ומכונות, חשמל, מהנדסי מחשבים(מהנדסים   5

  3.2  2.4  2.5  2.3  )'מחשב אלקטרוניקה וכד, הנדסאי מכונות(הנדסאים   6

  2.4  2.2  1.6  1.5  נהגים  7

  2.4  1.9  1.8  2.3  עובדי בניין  8

  2.3  1.6  1.7  2.1  עובדי ניקיון ומטבח  9

  2.0  1.5  2.4  1.9  עובדי ביטחון  10
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  ביטוח ומוסדות פיננסים אחרים, ענף הבנקאות

 וכעת אומדן 2010בעון השני הייתה עלייה במספר המשרות הפנויות ברביטוח ומוסדות פיננסים אחרים , ף הבנקאותגם בענ

 משרות 200 – וכ)  משרות פנויות560( משלח היד המבוקש ביותר היה פקידות . אלף2.0מספר המשרות הפנויות עומד על 

  . כלכלההחשבונאות והבמקצועות פנויות 

  
  השירותים העסקייםענף 

בסקר (ח אדם וגיוס עובדים ושירותי כ, קר ופיתוחמח, שירותי מחשוב, ענף השירותים העסקיים כולל פעילויות בנכסי דלא ניידי

מספר המשרות . פעילויות שמירה וביטחון ופעילות עיסקיות אחרות, )משרות פנויות יופיעו בענף זה רק אנשי הסגל של החברה

  . אלף משרות פנויות12.2הפנויות בענף זה הוא הגבוה ביותר מבין ענפי הכלכלה ועומד על  

 בממוצע אלף משרות פנויות 1.3 –ו  1.9עם (ומהנדסים הנדסאים  םברבעון הראשון היותר בענף זה  בציםוח היד הנימשלח

  . )בחודש בהתאמה

  
  ענף הבריאות ושירותי רווחה וסעד

 משרות פנויות 860,  משרות פנויות למטפלים סיעודיים1,560-בענף הבריאות ושירותי רווחה וסעד היו במהלך התקופה כ 

  .  משרות פנויות לרופאים250לאחיות ומעל 

  
                                            

      
                  ==========================================================  

  
  
  

  הגדרות
לארגון  משרה שאינה מאוישת או שעתידה להתפנות בקרוב או משרה חדשה שנוצרה והמיועדת לאנשים מחוץ – משרה פנויה

  .  המעסיק מחפש עובדים באופן פעילושעבורה

משלח יד מוגדר כמקבץ הפעילויות והעיסוקים .  משלחי יד הוא אוסף של פעילויות ועיסוקים המתבצעים במשרה הנבדקת- משלח יד

תאם לחלוקה הנהוגה  החלוקה למשלחי יד היא בה.אם אינו עוסק בו,ללא התייחסות למקצוע שלמד, שהעובד מבצע בפועל במקום עבודתו

  .1994 –בלשכה והמתאימה לסיווג האחיד של משלחי יד 

  

  אוכלוסיית הסקר

  :למעט, באוכלוסיית הסקר נכללים עסקים בכל ענפי כלכלה

 שבהם באופן קבוע יש פחות מחמישה מועסקים,  עסקים קטנים . 

  ענף סדר (ענף החקלאותA .(ענף החקלאות  

  ענף סדר (מגזר ציבוריJ( , מנהל ציבורי של המדינה ומינהל הרשויות המקומיותהכולל . 

 מוסדות אקדמיים(תיכוני וגבוה -הסקר כן כולל מוסדות חינוך על. יסודי-ועל, יסודי, יסודי-מוסדות חינוך ציבורי קדם .( 

  ענף סדר (שירותים למשק בית על ידי פרטייםN.( 

  
  )ראו עמודה מימין (פי סקר משרות פנויות-משרות פנויות על: תוניםקישור למאגר הנ

  
  

    



מספר משלח יד
משרות 
פנויות

7,800מכירות (קופאים, סוכני מכירות, סיטונאים, קניינים, וכיוב')1

(עובדים בשרות הארחה, מנהלי משק בית במוסדות, עובדים בשרות האוכל, 2 עובדי שירותי אוכל
4,970טבחים, מלצרים ומוזגים, אופים קונדיטורים, שוחטים וקצבים וכיוב').

מקצועות ברפואה (רופאים, רופאי שיניים, וטרינרים, אחיות, אופטיקאים, תרפיסטים, מטפלים 3
3,910סיעודיים, וכיוב')

פקידות (פקידי בנק, קלדנים, פקידי קבלת קהל, עובדים עם מעבדי תמלילים, סוכני נסיעות, סוכני ביטוח, 4
3,860עמילי מכס, פקידים שונים וכיוב')

3,220מהנדסים (מהנדסים אזרחיים, מחשבים, חשמל ואלקטרוניקה, כימיה, מכונות וכיוב')5

3,170הנדסאים (הנדסאי מכונות, מחשב, אלקטרוניקה, וכיוב')6

2,380עובדי בניין (רצפים, בנאים, טפסנים, טייחים, מתקיני בידוד זגגים וכיוב')7

2,360נהגים (נהגי אוטובוסים, משאיות וסמיטרליירים, נהגי מכוניות פרטיות ומסחריות וכיוב')8

2,300ניקיון ומטבח (עובדי מטבח וניקיון, חדרנים, עובדי ניקיון ברחובות וכיוב')9

מקצועות החינוך (מרצים שונים, מורים במוסדות על תיכוניים, גננות, מדריכים קהילתיים, מטפלים 10
2,060בילדים וכיוב')

1,960עובדי ביטחון (שומרים, עובדי ביטחון אחרים וכיוב')11

1,900עובדי ייצור (פועלי ייצור של ציוד חשמלי, ציוד אלקטרוני, תרופות וקוסמטיקה, עיבוד בשר וכיוב')12

1,720עובדי מחסן (מחסנאים, סדרנים, סבלים וכיוב')13

1,170ריתוך מסגרות (רתכים, מסגרים)14

(מנהלים בשירותים פיננסים ובמיסוי, תמחירנים, כלכלנים, סטטיסטיקאים עובדי 15 חשבונאות וכלכלה
1,370חשבונאות וכיוב')

1,130בלתי מקצועיים (עובדים בלתי מקצועיים בהכשרת קרקע, באריזה ביד,  בבינוי וכיוב')16

780חשמלאים (חשמלאים, חשמלאי רכב וכיוב')17

640מנהלי עבודה (מנהלי עבודה בבניין, בחשמלאות, בהפעלת ציוד בניה וכיוב')18

580ייצור מתכת (מעבדי שבבים, מייצרי כלי מתכת, פחחים וכיוב')19

570מחשבים (מנתחי מערכות, מנהלי שירותי מחשב)20

21
510אקדמאים במדעי החברה והרוח (עובדי רווחה וקהילה, אקדמאים במדעי החברה והרוח וכיוב')

480בכירים (מנהלי חברות ומנהלים כלליים, מנהלים שירותים רפואיים וכיוב')22

מפעילי מכונות (מפעילי ציוד חפירה, בנייה וסלילת כבישים, מפעילי תחנות כוח, מפעילי מכונות אריזה 23
470וכיוב')

430צבע (צבעים וסיידים בבניין, צבעי כלי רכב, צבעים אחרים)24

25
390מפקחים (פקידים מפקחים על קופאים, מפקחים על עובדי מזכירות, מפקחים על פקידי קבלת קהל וכיוב')

280גרפיקה ועיצוב (מעצבים, שרטטים, אדריכלים וכיוב')26

270עובדי עץ (נגרי רהיטים, נגרי בניין, מפעילי מכונות לעיבוד עץ לרהיטים וכיוב')27

(פרמקולוגים, כימאים, ביולוגים, רוקחים וכיוב')28 220כימיה ופרמצבטיקה

210עורכי דין (עורכי דין ומשפטנים אחרים)29

200מקצועות תרבות ופנאי (עיתונאים, צלמים, זמרים וכיוב')30

לוח1. ממוצע כללי של משרות פנויות לפי משלחי יד מקובצים, לרבעון השני 2010 
 Table 1. Average of the total job vacancies by grouped occupations, Second quarter 2010

משרות פנויות לפי משלחי יד, רבעון שני 2010


