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  2010 שלישירבעון , משלחי ידמשרות פנויות לפי 
Job Vacancies by Occupation, Third Quarter 2010 

 
 בחודשאלף משרות פנויות 56.7עמד על  2010של  השלישיבעון מספר המשרות הפנויות הממוצע בר  .

 . 2010 של שניברבעון האלף משרות פנויות בחודש  53.9זאת לעומת ממוצע של 

 אלף 7.9: )'סוכני מכירות וכד, ות/קופאים( בתחום המכירות יתה ביותר היה הנפוצה הפנויההמשר 

 .  ברבעוןבחודשבממוצע משרות פנויות 

  אחיות , מטפלים סיעודיים(מקצועות שונים ברפואה ביש ביקוש רב לעובדים , ונים הקודמיםרבעלבדומה

 . בחודשבממוצע משרות פנויות  אלף 4.2: )'ורופאים וכד

  של שלישי  ברבעון ההתייצב) תעשייה וניהול ומכונות, חשמל, מהנדסי מחשבים(הביקוש למהנדסים 

   . בדומה לרבעון השניבחודש בממוצע אלף משרות פנויות 3.2 והוא עומד על 2010

. עסקי לגבי משרות פנויות במגזר החודשי 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

משרות נאסף מפרט משלחי היד של הסקר מהכחלק . השוטפים המשמשים לאבחון מצב המשקכחלק מסדרת האינדיקטורים , OECD-ה

  . הפנויות

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

  .הכשרות מקצועיות המותאמת לצרכי השוקותכנון בבגיבוש מדיניות 

  . החגים וימי הפעילות במשק, לא ניתן לנכות את השינויים הנובעים מהשפעת העונתיות,  כי בשלב זה,נציין

הוספת מפעלים חדשים שנפתחו :  מבוססים על מדגם מעודכן הכולל2010חשוב לציין ולהדגיש שהנתונים המוצגים החל מחודש מאי 

שינויים (ול במרכיבי הדינאמיות של היחידות שנדגמו בעבר גריעה של מפעלים שהפסיקו לפעול  וטיפ, במהלך השנה האחרונה

  ). במספר המועסקים בעסק במהלך התקופה ושינויים בפעילות העיקרית של העסק

  

  )אלפים (2010 שלישי רבעון -  2009רבעון שלישי ,  לחודשמשרות פנויותומועסקים ממוצע . א לוח

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

 
  

  

  

  

  

  

  

  משרות פנויותממוצע    מועסקיםממוצע  

  45.4  2,024   2009 שלישירבעון 

  40.5  2,027  2009 רבעון רביעי

  42.2  2,056  2010רבעון ראשון 

  53.8  2,082   2010רבעון שני 

  56.7  2,136   2010רבעון שלישי 
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 חלה עלייה במספר המשרות הפנויות הממוצע בחודש וברבעון השלישי של 2009ניתן לראות שהחל מהרבעון הרביעי ' מלוח א

  .  אלף משרות פנויות בממוצע לחודש56.7 מספר המשרות הפנויות עמד על 2010שנת 

  )אלפים( 2010 שלישי רבעון -  2009 רבעון שלישי , לפי ענף כלכלימשרות פנויותממוצע . בלוח 

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

  תאור ענף
סמל 
ענף 
 כלכלי

רבעון 
שלישי 
2009  

רבעון 
רביעי 
2009 

רבעון 
ראשון 
2010 

  
רבעון 
  שני 
2010  
  

רבעון 
שלישי 
2010 

שינוי במספר משרות 
 רבעון ומת פנויות לע
  )אחוזים(   קודם

  5.6 56.7  53.7 42.2 40.5  45.4   כ משרות פנויות"סה

  B+C 5.9  5.0  6.0  7.8  8.1  3.8  חשמל והמים, תעשייה

  D  5.4 4.2 3.8  5.6  6.1  8.9  בינוי

  E  6.5  5.7 6.5  7.5  8.4  12.0  מסחר סיטונאי וקמעונאי

  F  4.8  4.2 3.7  6.1  6.4  4.9  שירותי הארחה ואוכל

  G  2.9  3.2 3.6  4.0  4.5  12.5  בורה ותקשורתתח

  - H  1.1  1.2 1.2  2.0  1.7  15.0  ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים, בנקאות

  I  9.6  9.7 10.3 12.2  13.2 8.2  שירותים עסקיים

  K  1.9  1.4 1.2  1.1  1.3  18.2  חינוך

  L  4.5  4.0 4.4  5.0  5.2  4.0  בריאות ושירותי רווחה וסעד

  - M  2.8  1.9 1.5  2.4  1.8  25.0  חברתיים ואישיים, שירותים קהילתיים

  
  ,במשלחי היד המבוקשים ביותרהממוצע מספר המשרות הפנויות . גח לו

  )באלפים (2010 שלישי רבעון -  2009 שלישירבעון 
Table C. Average number of Job vacancies in the most popular occupations,  

Third quarter 2009 – Third quarter 2010 (thousands) 

  משלח יד
רבעון 
שלישי 
2009  

רבעון 
רביעי 
2009  

רבעון 
ראשון 
2010  

  
רבעון 
  שני 
2010  
  

רבעון 
שלישי 
2010  

  56.7  53.9  42.2  40.5  45.4  סך הכל משרות פנויות

            :מזה

  7.9  7.8  5.7  3.4  5.6  )'סוכני מכירות וכד, ות/קופאים(תחום מכירות 

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

  4.2  3.9  3.7  3.1  3.4  )'אחיות ורופאים וכד, מטפלים סיעודיים(מקצועות שונים ברפואה 

  3.9  3.9  3.3  3.2  3.8  )'שרות לקוחות וכד, פקידי בנק וקבלת קהל(פקידות 

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

  3.1  3.2  2.4  2.5  2.3  )'מחשב אלקטרוניקה וכד, הנדסאי מכונות(הנדסאים 

  3.2  2.4  2.2  1.6  1.5  נהגים

  2.8  2.4  1.9  1.8  2.3  עובדי בניין

  2.4  2.3  1.6  1.7  2.1  עובדי ניקיון ומטבח

  2.6  2.0  1.5  2.4  1.9  עובדי ביטחון
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 רבע  -מהרבעונים הקודמים  מזו וגבוה רבעון הקודם דומה ל הביקוש למשלחי היד המבוקשים ביותר 2010של  ברבעון השלישי

  . 2010 ורבע ראשון 2009שלישי ורביעי 

  

  :ות הפנויות לפי ענף כלכלימשלחי היד המבוקשים ביותר במשר

  

  ענף התעשייה החשמל והמים

משלח היד . משרות פנויות אלף 8.1 - ל2010 לישיהגיע ברבעון הש חשמל ומים ,מספר המשרות הפנויות בענפי התעשייה

ברבעון משרות פנויות בממוצע  אלף 1.4 -כ) פועלי ייצור של ציוד אלקטרוני(עובדי ייצור היה  אלה פים ביותר בענמבוקשה

   .שלישיה

  . אלף משרות פנויות בממוצע ברבעון השלישי1.1 גם כן גבוה ועמד על נותרהביקוש למהנדסים בענף זה 

  

  בינויענף ה

  .  אלף משרות פנויות6.1  -והגיע ל 2010 לישיברבעון השעלה מספר המשרות הפנויות בענף הבינוי 

  

  מסחר הסיטונאי והקמעונאיענף ה

 משרות פנויות 900עלייה של  (משרות פנויותאלף  8.4  2010 של לישי והקמעונאי היו ברבעון השבענף המסחר הסיטונאי

  . )לעומת רבעון קודם

בממוצע  משרות פנויות  אלף4.7  -יותר מ,  ביותרנחוציםהיו ) 'מוכרים וכד, קופאים, סוכני מכירות: כגון בתחום המכירות עובדים

  . 2010שרות פנויות בלבד ברבעון השני של שנת  אלף מ2.2 לעומת ,במהלך התקופה זאת

  
   ואוכלאירוחשירותי ענף 

  . 2010של השני אלף משרות פנויות ברבע  6.4 –בענף שירותי הארחה ואוכל היו כ 

משרות   אלף4.3  - 2010ברבעון השלישי של היו משלח היד הנחוץ ביותר ) טבחיםומלצרים בעיקר (בדי שירותי האוכל  וע

   .פנויות

  

  התקשורת אחסנה התחבורה ענף 

 – ו  2.1(ופקידות נהגים  ו ביותר היצים היד הנפוימשלח.  אלף משרות פנויות4.5 -הגיע למספר המשרות הפנויות בענף זה 

  .) בהתאמהאלף משרות פנויות 0.8

  
  ביטוח ומוסדות פיננסים אחרים, הבנקאותענף 

לעומת  2010 שלישיבמספר המשרות הפנויות ברבעון ה  קלהירידה הייתהביטוח ומוסדות פיננסים אחרים , ף הבנקאותבענ

 משלח היד .)2010 משרות ברבעון השני 2.0לעומת  ( אלף1.7וכעת אומדן מספר המשרות הפנויות עומד על הרבעון השני 

  . כלכלההחשבונאות והבמקצועות פנויות  משרות 250 – וכ)  משרות פנויות800(המבוקש ביותר היה פקידות 
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  השירותים העסקייםענף 

בסקר (ח אדם וגיוס עובדים ושירותי כ, מחקר ופיתוח, 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 12.2 זאת לעומת  אלף משרות פנויות13.2בענף זה הוא הגבוה ביותר מבין ענפי הכלכלה ועומד על  הפנויות 

  .פנויות ברבעון הקודם

 אלף 1.0והנדסאים עם  אלף משרות פנויות 2.3עם עובדי ביטחון  םברבעון הראשון ה ביותר בענף זה ציםוח היד הנימשלח

  . בממוצע בחודשמשרות פנויות 
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  גדרותה
 משרה שאינה מאוישת או שעתידה להתפנות בקרוב או משרה חדשה שנוצרה והמיועדת – משרה פנויה

  .  המעסיק מחפש עובדים באופן פעילושעבורהלאנשים מחוץ לארגון 

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

 .אם אינו עוסק בו,ללא התייחסות למקצוע שלמד, וקים שהעובד מבצע בפועל במקום עבודתוהפעילויות והעיס

  .1994 –החלוקה למשלחי יד היא בהתאם לחלוקה הנהוגה בלשכה והמתאימה לסיווג האחיד של משלחי יד 

  

  אוכלוסיית הסקר

  :למעט, באוכלוסיית הסקר נכללים עסקים בכל ענפי כלכלה

 ופן קבוע יש פחות מחמישה מועסקיםשבהם בא,  עסקים קטנים . 

  ענף סדר (ענף החקלאותA .(ענף החקלאות  

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

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

 ). אקדמיים

  ענף סדר (שירותים למשק בית על ידי פרטייםN.( 

  
  
  

  )ראו עמודה מימין (פי סקר משרות פנויות-משרות פנויות על: קישור למאגר הנתונים  

  


