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  :  לה על ההיצעבמקצועות אלה הביקוש לעובדים עו,  כלומר1 –נמוך מ במשלחי יד הבאים נמצא יחס בין היצע לביקוש 

מהנדסי ; חשמל ואלקטרוניקהמהנדסי ; מהנדסים אזרחיים ;מנתחי מערכות ובעלי משלח יד אקדמי במדעי המחשבבקרב 

 ;הנדסאי מכונות וטכנאי מכונות ; הנדסאי אלקטרוניקה וטכנאי אלקטרוניקה; רופאים;סי תעשייה וניהולדהנ מ;מחשבים

   .נהגי אוטובוסיםמוניות ונהגי בקרב ו, רוניציוד אלקטשל פועלי ייצור ; מעבדי שבבים

 ובקרב עובדים חצרנים ושמשים בקרב; ות/בקרב מזכירים:  10 - גבוה מבמשלחי יד הבאים נמצא יחס בין היצע לביקוש 

  .בלתי מקצועיים באריזה ביד

  

משלחי יד   היצע לביקוש לפי  בין  היחס  תרשים 1.   
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בבינוי , ים בתעשייהעובדים מקצועיבקרב  ומשלח יד אקדמיבקרב היחס בין היצע לביקוש ש תרשים ניתן לראותהמ
בעלי מקצועות  :הבאיםבמשלחי היד היחס בין היצע לביקוש עלה .  נשאר ללא שינויועובדים מקצועיים אחרים

עובדי במשלחי היד היחס בין היצע לביקוש ירד . עובדי מכירות ועובדי שירותים, סוכנים ומנהלים, חופשיים וטכניים
  .מקצועיים-עובדים בלתי  ובקרבפקידות

  

במסגרת ניתוח זה . ממצאים מניתוח משולב של נתוני סקר משרות פנויות וסקר כוח אדם, ודעה הנוכחית מובאיםבה

מועסקים ( וחיפשו עבודה  חודשים אחרונים12 - ב  שעבדו )כולל חברי קואופרטיב(השכירים בין מספר נערכה השוואה 

לבין מספר משרות פנויות , של כוח עבודה היצע להלן -) בלתי מועסקים ואינם משתתפים בכוח העבודה, חלקית לא מרצון

  . לכוח עבודהביקוש להלן –

  

  :הגדרות

מועסקים חלקית לא : כולל.  וחיפשו עבודה חודשים אחרונים12 - ב  שעבדו )כולל חברי קואופרטיב(שכירים   - היצע עבודה

לפי משלחי היד , שתתפים בכוח העבודה האזרחיבלתי מועסקים ואינם מ, )חיפשו עבודה מלאה או נוספת ולא מצאו(מרצון 

  .הרלבנטיים

  .לפי משלחי היד הרלבנטיים,  מספר המשרות הפנויות - ביקוש עבודה

 , וחיפשו עבודה חודשים אחרונים12-ב  שעבדו )כולל חברי קואופרטיב(שכירים מספר ההיחס בין  :היחס בין היצע לביקוש

  .םהיד הרלבנטיילפי משלחי , פנויותהמשרות הלבין מספר 

  :חשוב לציין  

  אומדן זה לא מכסה את האוכלוסיות הבאות. באומדן חסר של היצע עבודה לפי משלחי ידמדובר : 
תלמידים שרק סיימו , עקרות בית, עולים(או לא עבדו כלל בישראל )  חודשים12לפני (אנשים שעבדו בעבר  .1

 . וחיפשו עבודה) 'את לימודיהם וכד
 . אחרתך כלל משרה מלאה וחיפשו עבודהבדרמועסקים שעבדו  .2

 לא בכל האוכלוסיות חיפוש עבודה מוגבל לרבעון ספציפי. בניתוח רבעוני של נתוני היצע העבודה ייתכן אומדן יתר. 

  את המגזר הציבורי  ואת ענף , )שכירים 5-פחות מ(אוכלוסיית סקר משרות פנויות אינה כוללת עסקים קטנים
 מסך 17%-כהיווה מספר משרות פנויות בעסקים קטנים  2008יולי –הערכה שנערך ביוני לפי נתוני סקר . החקלאות

 מסך המשרות הפנויות 3%-פנויות בענף החקלאות היה פחות מומספר המשרות ה, עסקיהמשרות הפנויות במגזר ה
אוכלוסיית , כמו כן. נתוני משרות פנויות מציגים אומדן חסר לביקוש לכוח עבודה במגזר העסקי, לפיכך. במגזר העסקי

 . על ידי פרטייםהסקר אינה כוללת שירותים למשקי בית

 בהסתייגות הכיסוי , אומדני היצע עבודה מתייחסים לכלל המשק בשעה שהביקוש לעבודה נאמד עבור המגזר העסקי
 .  הקודמת

 שק ואינם מנוכי השפעה של ימי חגים וימי פעילות במהנתונים המיוצגים אינם מנוכי עונתיות. 

 על פי אומדני ) באחד מהרבעים המוצגים( מועסקים ויותר 10,000 היו משלחי יד בהםעבור  הנתונים בהודעה מוצגים
 .סקר כוח אדם

  היחס בין היצע לביקוששתשפיע על על פני זמן תיתכן תנודתיות )  משרות פנויות500-פחות מ(במשלחי יד לא נפוצים. 

 יש פחות ממאה משרות פנויות ברבעא מוצגים נתונים עבור משלחי יד בהםל . 

  ב הסדריםו מכלל המשרות הפנויות בר95%הנתונים המתפרסמים בלוח מכסים מעל.  
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  :)ספטמבר-חודשים יולי (2010 ברבע השלישי של שנת ממצאים עיקריים לפי משלחי יד

   בעלי משלח יד אקדמי

 6,200 –לעומת כ ( משרות 6,300 – לכ עלה בעלי משלח יד אקדמי מספר המשרות הפנויות בקרב 2010שלישי  ברבע

  ). 2010משרות פנויות ברבע השני של 

   .1.8 והוא רבע הקודםללא שינוי לעומת הנשאר יחס בין ההיצע לביקוש ה

בקרב בעלי משלח יד  50% –קרוב ל בדומה לרבע הקודם זה היווה ברבעון ) 02סמל  (מהנדסים והאדריכליםלהביקוש 

  . רבע הקודם ב1.1  לעומת 0.7-ירד ל לביקוש יצעהיחס בין הה .אקדמי

ברבע  2.4 – ל 2010שנת  השני של רבע ב3.5 -מירד ) 03סמל  (רוקחים ווטרינרים, רופאיםבקרב היחס בין ההיצע לביקוש 

ש לציין כי חלקם של העצמאים בעלי משלח יד אקדמי במקצועות הרפואה גבוה בהשוואה לכלל  י.2010שנת השלישי של 

  . ולכן אומדן ההיצע במשלחי יד אלה כנראה חסר, עסקיםהמו

במקצועות אלה הביקוש ,  כלומר1 –מ  נמוךיחס בין היצע לביקוש  במשלחי יד הבאים נמצא ,2010שנת  של לישיברבע הש

מהנדסים בקרב ; )015סמל  (מנתחי מערכות ובעלי משלח יד אקדמי במדעי המחשבבקרב  : לעובדים עולה על ההיצע

מהנדסי בקרב ; )027סמל  (מהנדסי מחשביםבקרב  ;)023סמל  (מהנדסי חשמל ואלקטרוניקהבקרב  ;)021סמל  (ייםאזרח

   .)030סמל  (רופאיםבקרב  ו)028סמל  (תעשייה וניהול

  

  בעלי מקצועות חופשיים וטכניים

 –לעומת כ ( משרות 6,600 – לכ עלה בעלי מקצועות חופשיים וטכניים מספר המשרות הפנויות בקרב 2010ברבע שלישי 

  ). 2010 משרות פנויות ברבע השני של 6,300

  ).  ברבע הקודם3.1לעומת  (3.3 -עלה ל היחס בין ההיצע לביקוש

מהמשרות הפנויות בקרב בעלי מקצועות  שלישכהיווה ) 130ל מס (טכנאי מחשב ומתכנתים, הנדסאי מחשבלהביקוש 

   .) ברבע הקודם1.2לעומת ( 1.6 -עלה לחופשיים וטכניים והיחס בין ההיצע לביקוש 

מהמשרות חמישית היווה כ) 15סמל  ( אחריםםמקצועות פרה רפואייאחרים באחיות ו, עובדי מעבדה רפואיתלהביקוש 

אחיות בקרב . ) ברבע הקודם3.3לעומת ( 2.5 -ירד ל יחס בין ההיצע לביקושוה הפנויות בקרב בעלי מקצועות חופשיים וטכניים

  .) ברבע הקודם0.9לעומת ( 1.2 - לעלה בין היצע לביקוש היחס ) 151מל ס (מוסמכות

במקצועות אלה הביקוש ,  כלומר1 –במשלחי יד הבאים נמצא יחס בין היצע לביקוש נמוך מ , 2010ברבע השלישי של שנת 

מכונות וטכנאי הנדסאי ובקרב ) 121סמל  (הנדסאי אלקטרוניקה וטכנאי אלקטרוניקהבקרב  :לעובדים עולה על ההיצע

  ).122סמל  (מכונות

  

   מנהלים

 משרות פנויות ברבע 1,200 –לעומת כ ( משרות 1,300 – לכ עלה מנהלים מספר המשרות הפנויות בקרב 2010ברבע שלישי 

  ). 2010השני של 

  ).  ברבע הקודם4.9לעומת  (5.8 -עלה ל היחס בין ההיצע לביקוש

 ברבע 6.6לעומת ( 6.1 -ירד לוהיחס בין ההיצע לביקוש ות מהמשרות הפנוי 70%-כהיווה ) 22סמל (מנהלים בכירים הביקוש ל

  . )הקודם
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   עובדי פקידות

והגיע  2010רבע השני של ה נשאר כמעט ללא שינוי לעומת  עובדי פקידות מספר המשרות הפנויות בקרב 2010ברבע שלישי 

  . פנויותמשרות 6,400 - כל

  ).  ברבע הקודם5.5לעומת  (5.3 - לירד היחס בין ההיצע לביקוש

  .) ברבע הקודם12.1לעומת ( 13.4 - לעלה) 331סמל  (ות/מזכיריםבקרב היצע לביקוש יחס בין ה

והיחס בין כלל עובדי הפקידות למהביקוש  יותר מרבעהיווה ) 36סמל (פקידי קבלת קהל ומפעילי ציוד משרדי הביקוש ל

) 361סמל (פקידי קבלת קהל למתוכם הביקוש הגבוה ביותר היה . ) הקודם ברבע3.3לעומת ( 3.2 - ירד לההיצע לביקוש

  ).2010 ברבע השני של שנת 3.1 לעומת ( 3.2 -הגיע ל בקרב בעלי משלח יד זה היחס בין ההיצע לביקוש ו

  

   עובדי מכירות ועובדי שירותים, סוכנים

לעומת ( משרות 14,900 –לכ  דיר  ועובדי שירותיםעובדי מכירות, סוכנים מספר המשרות הפנויות בקרב 2010ברבע שלישי 

  ). 2010 משרות פנויות ברבע השני של 15,000 –כ 

  ).  ברבע הקודם3.8לעומת  (4.1 -עלה ל היחס בין ההיצע לביקוש

  ). ברבע הקודם6.4לעומת ( 6.8 -לעלה היחס בין ההיצע לביקוש ) 420סמל  (בבתי כלבו בחנויות ומוכרים וזבניםבקרב 

והיחס ועובדי שירותים  עובדי מכירות ,לסוכניםמהביקוש  30% – היווה כ) 44סמל (עובדים בשירותי הארחה ואוכל קוש להבי

) 444סמל (מלצרים ומוזגים מתוכם הביקוש הגבוה ביותר היה ל ). ברבע הקודם2.2לעומת  (3.4 - לעלהבין ההיצע לביקוש 

   ). ברבע הקודם2.4לעומת  (3.9  - לעלההיחס בין ההיצע לביקוש ו

  

  בבינוי ועובדים מקצועיים אחרים , עובדים מקצועיים בתעשייה

 - לכעלה בבינוי ועובדים מקצועיים אחרים, עובדים מקצועיים בתעשייה מספר המשרות הפנויות בקרב 2010ברבע שלישי 

  ). 2010 משרות פנויות ברבע השני של 11,600 –לעומת כ ( משרות פנויות 13,100

רבע השני של ללא שינוי לעומת הנשאר  2010  שנתי שללישברבע השהיחס בין ההיצע לביקוש , )6-8סדר (במשלחי יד אלה 

  . בהשוואה לשאר קבוצות משלחי היד)  לאחר בעלי משלח יד אקדמי(היה בין הנמוכים  יצוין כי היחס הזה. 2.3 והוא 2010שנת 

הביקוש לעובדים מקצועיים  מ16%  – היווה כ) 61סמל (ם במוצרי מתכת מוגמרים מסגרים ועובדי, רתכים, פחחיםהביקוש ל

  ). ברבע הקודם1.7לעומת  (1.3 -לירד והיחס בין ההיצע לביקוש בבינוי ועובדים מקצועיים אחרים , בתעשייה

 1.9 - לירדע לביקוש והיחס בין ההיצ) 6-8(ביקוש בסדר זה מה 12% –היווה כ ) 64סמל (חשמלאים ולאלקטרונאים הביקוש ל

  . ) ברבע הקודם2.3לעומת (

בבינוי ועובדים מקצועיים , היווה כחמישית מכלל הביקוש לעובדים מקצועיים בתעשייה) 69סמל (בנאים ועובדי בניין הביקוש ל

  ).  ברבע הקודם1.4לעומת  (2.7 -אחרים והיחס בין ההיצע לביקוש עלה ל

 ברבע 3.0לעומת ( 1.9 - לירדוהיחס בין ההיצע לביקוש  )6-8( מהביקוש בסדר זה יתחמישהיווה כ) 84סמל  (נהגיםהביקוש ל

נהגי מוניות ו) 843סמל ( נהגי אוטובוס בקרבבקבוצת משלחי היד הזו נמצא  היחס בין היצע לביקוש הנמוך במיוחד .)הקודם

 ובקרב נהגי מוניות ברבע זה יות מדי רבע משרות פנו500ביקוש יציב יחסית מעל  נרשםבקרב נהגי אוטובוס  כאשר) 842סמל (

 הביקוש לעובדים עולה על אלה ותבמקצוע, כלומר.  פנויות משרות700 מעל – לעומת הרבעים הקודמים היה ביקוש גבוה

  . ההיצע

במקצועות אלה הביקוש לעובדים עולה על ,  כלומר1 –יד הבאים נמצא יחס בין היצע לביקוש נמוך מ הבמשלחי בנוסף לכך 

  ).646סמל  (פועלי ייצור של ציוד אלקטרוניובקרב ) 611סמל  (מעבדי שבביםבקרב  :היצעה
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   מקצועיים-עובדים בלתי

 –לעומת כ ( משרות פנויות 6,100 - לכ עלה עובדים בלתי מקצועיים מספר המשרות הפנויות בקרב 2010ברבע שלישי 

  ). 2010 משרות פנויות ברבע השני של 5,400

 - הגיע ל 2010השלישי של שנת ברבע ו 2009נמצא במגמת הירידה החל מהרבע השלישי של שנת ע לביקוש היחס בין ההיצ

  ).  ברבע הקודם6.1לעומת  (5.5

- בלתיעובדים בקרב לעובדים מהביקוש  שלישהיווה כ) 91סמל (עובדי מטבח ועובדי מכבסות , עובדי ניקיון במבניםהביקוש ל

. 2010 ברבע השלישי של 7.1 - ל2009רבע הרביעי של  ב11.7-המשיך במגמת ירידה מש  והיחס בין ההיצע לביקומקצועיים

הביקוש  מ85% – כ שמהווה) 911סמל ( עובדי מטבח וניקיון במשרדים ובמוסדותקרב כי הביקוש מתרכז בעיקר ב, יש לציין

  ).91סמל  (עובדי מטבח ועובדי מכבסות, עובדי ניקיון במבניםל

היחס ו מקצועיים-בלתיעובדים בקרב מהביקוש לעובדים  28%-כהיווה ) 93סמל (אחרים וסדרנים יחים של, מריםשוהביקוש ל

מהביקוש  80% -מהווים יותר מ) 930סמל  (שומריםהכאשר , ) ברבע הקודם2.5לעומת  (2.9 -  לעלהבין ההיצע לביקוש 

  ).2010 של השניברבע  2.0לעומת  (1.5 –  לירד) 930סמל (בקרב השומרים ביקוש להיחס בין ההיצע ו). 93סמל  (ו זקבוצהב

  



6  29/12/2010  2010רבע שלישי : ביקוש והיצע בשוק העבודה

  הגדרות והסברים נוספים

  סקר כוח אדם 

  תכונות כוח העבודה האזרחי

לפי ההגדרות המפורטות , "שבוע הקובע"ב" בלתי מועסקים"או " מועסקים" ומעלה שהיו 15 בני :כוח העבודה האזרחי השבועי
  :להלן

  . בסקר כוח אדםני בוא הסוקר למשק הבית השבוע המסתיים בשבת שלפ:"שבוע הקובע"ה

כל העובדים ; או תמורה אחרת, רווח, בעבודה כלשהי תמורת שכר, לפחות שעה אחת בשבוע הקובע, אנשים שעבדו :מועסקים

;  שעות בשבוע15-בני משפחה שעבדו בשבוע החקירה ללא תשלום למעלה מ; )בין בשירותים ובין בענפים אחרים(בקיבוצים 

  .אנשים שנעדרו זמנית מעבודתם;  שעות בשבוע15-שעבדו למעלה מ, הים במוסדותאנשים השו

 :קבוצות- תתמשלוש מורכבת המועסקים קבוצת

 .)הכנה שעות כולל( הקובע בשבוע יותר או שעות 35 שעבדו הכל אל ):לאהמ עבודה עבדו(לא מ עבדו .א

  ).הכנה שעות כולל (הקובע בשבוע שעות 34-1 שעבדו אלה כל: )חלקית עבודה עבדו(  חלקית עבדו .ב

, מחלה עקב הקובע השבוע בכל הרגילה מעבודתם זמנית שנעדרו אלה כל כלולים זו בקבוצה. מעבודתם זמנית נעדרו .ג

 הבהגדר. ב"וכיו) יום 30 עד (העבודה של זמנית הפסקה ,עבודה סכסוך, העבודה בהיקף צמצום, מילואים שירות, חופשה

 .הקובע מהשבוע בחלק רק נעדרוש אנשים נכללו לא זו

 .)הקובע בשבוע לא(בדרך כלל  המועסק שעובד העבודה שעות מספר פי על נקבע – כלל בדרך חלקית/מלא מועסקים: הערה

: כגון,  וחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות האחרונים) לא שעה אחתאפילו(אנשים שלא עבדו כלל  :בלתי מועסקים

 והיו יכולים ,ידי שיטה אחרת- או עלידי פנייה אישית או בכתב למעסיק-על,  עבודה של שירות התעסוקהידי רישום בלשכת-על

  "). לעבודהיםזמינ("לו הוצעה להם עבודה מתאימה , להתחיל לעבוד בשבוע הקובע

  . ייחשב בלתי מועסק–מילואים /אדם שלא היה זמין לעבודה בשבוע הקובע בשל מחלה: הערה

  :קבוצות-עסקים מורכבת משתי תתקבוצת הבלתי מו

  . החודשים שקדמו לשבוע הקובע12-בלתי מועסקים שעבדו בארץ ב  .א

  . החודשים שקדמו לשבוע הקובע12-בלתי מועסקים שלא עבדו בארץ ב  .ב

בקבוצה זו . בשבוע הקובע" בלתי מועסקים"או " מועסקים" ומעלה שלא היו 15כל בני  :אינם בכוח העבודה האזרחי השבועי

במשק הבית ולא עבדו אפילו /בבן משפחה/אנשים שטיפלו בילדים, אנשים שעבדו בהתנדבות ללא כל תמורה, תלמידים: םכלולי

שלא עבדו אפילו ' מרנטה וכו, מפנסיה, אנשים החיים מקצבה, אנשים שאינם מסוגלים לעבוד, שעה אחת מחוץ למשק ביתם

בני משפחה שעבדו ללא ; )שירות חובה וצבא קבע(ים בשירות סדיר נכללים בקבוצה זו חייל, כמו כן. שעה אחת בשבוע הקובע

  . שעות בשבוע הקובע15-אנשים השוהים במוסדות שעבדו פחות מ;  שעות בשבוע15-תשלום פחות מ

  

  תכונות כוח העבודה האזרחי השנתי

 וכן אלו שעבדו במשך  ומעלה שהיו בכוח העבודה האזרחי השבועי15 כל בני ):במשך השנה(כוח העבודה האזרחי השנתי 
  .אך לא היו בכוח העבודה האזרחי השבועי, השנה

 החודשים האחרונים שקדמו 12- בלפחות יום אחד ומעלה שעבדו בארץ 15כל בני  ):עבדו שנתית(מועסקים במשך השנה 
  .אנשים שעבדו פחות מחודש נחשבים כמי שעבדו חודש אחד. לסקר

  . החודשים האחרונים12ולא עבדו כלל במשך , בכוח העבודה האזרחי השבועי אינם :אינם בכוח העבודה האזרחי השנתי
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   משרות פנויותאוכלוסיית סקר

  :למעט, באוכלוסיית הסקר נכללים עסקים בכל ענפי כלכלה

 שבהם באופן קבוע יש פחות מחמישה מועסקים, עסקים קטנים . 

  ענף סדר (ענף החקלאותA .(  

  ענף סדר (מגזר ציבוריJ( ,  כן בתי חולים ממשלתיים .מנהל ציבורי של המדינה ומינהל הרשויות המקומיותהכולל 

 .כלולים באוכלוסיית הסקר בשירותי בריאות

 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 פרטים N.(  

  

  :התאמת הגדרות בין סקר כוח אדם לסקר משרות פנויות

עד כמה  כדי לבצע את ההשוואה ההולמת בין שני הסקרים יש צורך להתאים את ההגדרות של אוכלוסיות הסקרים

  :ל סקר כוח אדםהאוכלוסייה שלהלן הסעיפים בהם לא היה ניתן להתאים את . שניתן

, ואילו אומדני הביקוש לעובדים מתייחסים רק למגזר העסקי, שקנתוני היצע העבודה מתייחסים לכלל המ .1

 .ובפרט רק למעסיקים מעל חמישה עובדים, ל"בהתאם להגדרת אוכלוסיית סקר משרות פנויות הנ

  – 8611נכלל בצד ההיצע במלואו למרות שענף משנה , שירותי רווחה וסעד ללא אכלוס – 861ענף  .2

 .  הביקושלא נכלל בצד, משפחתונים ופעוטונים

נכלל במלואו בצד ההיצע למרות שבצד הביקוש לא נכללו מכוני מחקר ופיתוח ,  מחקר ופיתוח– 73ענף  .3

 .המסווגים במגזר הציבורי

בצד ההיצע למרות שבצד הביקוש לא נכללו  נכלל במלואו ,גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם – 74ענף  .4

 . ים במגזר הציבורישירותי גיוס ואספקת שירותי כוח אדם המסווג

  .לא נעשתה הגבלה של גיל המועסק בעיבוד הנתונים לא בסקר משרות פנויות ולא בסקר כוח אדם .5
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סך הכל
אחוז מכלל 
המועסקים 

(R) (3)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש

13.65,1182.54,4472.65,7572.56,2201.86,3341.8בעלי משלח יד אקדמי0
1.17892.27301.29051.06450.78780.6כימאים, פיסיקאים, מתמטיקאים ובעלי משלח יד דומה01

0.86701.96471.47090.65100.47350.7מנתחי מערכות ובעלי משלח יד אקדמי במדעי המחשב015
3.01,9961.81,6411.93,0790.83,2251.13,3030.7מהנדסים ואדריכלים02

אין היצע3202.2271אין היצע3040.9392אין היצע0.4236מהנדסים אזרחיים021
0.74611.83182.85490.75321.14900.9מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה023
0.67341.35840.31,4620.51,6620.41,6320.2מהנדסי מחשבים027
2872.33332.53470.7........0.3מהנדסי תעשייה וניהול028
1.85672.85042.36574.65813.56432.4רופאים, רוקחים ווטרינרים03

3290.4אין היצע2681.6273אין היצע0.82340.8211רופאים030
2996.72364.52424.7אין היצע0.62094.5227בעלי משלח יד אקדמי אחר ברפואה039
2071.12113.11529.7....1.22530.8שופטים ועורכי דין04

2061.12023.31518.4....1.12450.8עורכי דין041
2.65913.46463.96256.07881.56993.5כלכלנים, פסיכולוגים, רואי חשבון ובעלי משלח יד דומה05

0.81951.33721.42614.14520.83211.4כלכלנים ודומיהם050
....................0.3פסיכולוגים051
0.62295.11783.72296.92004.02305.4עובדי רווחה וקהילה053
אין היצע105............אין היצע0.6147רואי חשבון055
2753.21186.4........0.41137.2בעלי משלח יד אקדמי במדעי הרוח06
....................0.6מרצים במוסדות אקדמיים07
3341.32800.7....2.57071.06672.2עובדי הוראה במוסדות על תיכוניים ועל יסודיים08

15.35,3174.55,5673.75,5624.26,3223.16,6013.3בעלי מקצועות חופשיים וטכניים1
........1022.11263.2אין היצע0.5142הנדסאים וטכנאים במדעי הטבע ובהנדסה אזרחית10-11

1.36652.74225.65975.06541.95881.1הנדסאי וטכנאי חשמל, אלקטרוניקה, מכונות ואחרים12
2691.82040.8אין היצע1247.8275....0.4הנדסאי אלקטרוניקה וטכנאי אלקטרוניקה121
0.43572.51634.51755.91782.92310.8הנדסאי מכונות וטכנאי מכונות122
2.41,5192.42,0791.01,7201.52,4441.22,4801.6הנדסאי מחשב וטכנאי מחשב13

2.41,5192.42,0791.01,7201.52,4441.22,4801.6הנדסאי מחשב, טכנאי מחשב ומתכנתים130
1061.5................0.5מפעילי ציוד תקשורת, ציוד רפואי וצלמים14
1.91,3053.31,1272.31,4801.71,3123.31,4592.5עובדי מעבדה רפואית, אחיות ואחרים במקצועות פרה רפואיים15

1.07212.97541.18681.38740.99121.2אחיות מוסמכות151
0.42883.11848.73922.02423.41278.9עובדים אחרים במקצועות פרה-רפואיים159
6.19656.81,1176.61,0137.07048.11,0217.7עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים ומדריכים חברתיים16

31512.84655.916416.53868.1....1.0מורים במוסדות אחרים164
0.88163.47184.65307.64864.36186.7מדריכים חברתיים וקהילתיים166
2.247811.65567.346113.29553.97236.5עיתונאים ועובדי אמנות וספורט17

....................0.6עיתונאים ותסריטאים170
1573.51836.9............0.5גרפיקאים ובעלי משלח יד דומה171
............1503.2....0.3מעצבים ובעלי משלח יד דומה172
5362.94206.4....0.52389.714110.7ספורטאים ובעלי משלח יד דומה177

סמל

III רבע
 (2)20092010

משלח יד

III רבעIV רבעI רבעII רבע

לוח 1. - מועסקים, משרות פנויות והיחס בין היצע לביקוש, לפי משלח יד בקבוצות נבחרות (1) (קבוצה ראשית - שתי ספרות, קבוצה משנית - שלוש ספרות)
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לוח 1. - המשך

סך הכל
אחוז מכלל 
המועסקים 

(R) (3)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש

6.31,1156.41,1087.01,0597.01,2014.91,3385.8מנהלים2
1272.22312.71721.41426.2....1.3מנהלים כלליים21

1272.22312.71721.41424.6....1.2מנהלי חברות ומנהלים כלליים במגזר העסקי (כולל חברות ממשלתיות)211
3.56277.66029.56339.37566.69156.1מנהלים בכירים22

1015.52221.3............0.3מנהלי ייצור (בכל התחומים)220
....1084.5............0.4מנהלים בשירותים פיננסיים ובמיסוי221
............1115.0....0.4מנהלי כוח אדם ומשאבי אנוש222
1.13732.02299.93405.83973.04096.4מנהלי פרסום ושיווק223
....................0.4מנהלי אספקה224
1.64211.43784.61954.82732.52814.5מזכירי רשויות מקומיות ומנהלים אחרים23

1.64211.43784.61954.82732.52814.5מנהלים אחרים239

16.35,9766.84,7767.24,9147.36,3765.56,4095.3עובדי פקידות3
2.45878.329314.14685.86385.25884.9עובדי חשבונות31

2.15206.628711.74474.26254.95724.7מנהלי חשבונות310
....................0.4עובדי חשבונות311
2.16068.86798.57698.69416.21,1263.6קופאים, פקידי בנקים וחברות אשראי32

אין היצע1444.4149............0.4פקידים מפקחים על קופאים, פקידי בנקים וחברות אשראי320
0.84798.25026.35999.06606.28283.5קופאים321
1387.81507.8....12216.8....0.9פקידי בנק ופקידי חברות אשראי322
3.580410.653715.645014.670912.674613.2עובדי מזכירות33

....................0.5פקידים מפקחים על עובדי מזכירות330
2.87659.049514.543014.366612.166913.4מזכירים/ות331
1.88541.85055.25087.79392.16693.6מחסנאים ופקידי תעבורה34

....................0.4פקידים מפקחים על מחסנאים ועל פקידי תעבורה340
1.37571.84864.34926.88792.16183.4מחסנאים341
2.22,0963.11,6162.71,7833.12,0923.31,7493.2פקידי קבלת קהל ומפעילי ציוד משרדי36

............0.41621.51453.2פקידים מפקחים על מקבלי קהל ומפעילי ציוד משרדי360
0.91,2103.81,0242.11,3172.01,5633.11,1483.2פקידי קבלת קהל361
0.52573.32632.53063.12732.63851.2פקידי נסיעות, ביטוח ופרסום362
0.44671.61845.711613.72145.61665.7מפעילי ציוד משרדי363
3.61,01312.41,1317.389010.39936.71,4766.1פקידים אחרים37

0.92867.51438.21118.41574.21248.3פקידים מפקחים אחרים370
2.269110.08865.67446.56667.28626.6פקידי משרד372

II רבעIII רבע
 (2)20092010

III רבעIV רבעI רבע

משלח יד סמל
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לוח 1. - המשך

סך הכל
אחוז מכלל 
המועסקים 

(R) (3)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש

21.211,5796.110,4526.410,4736.115,0343.814,8994.1סוכנים,   עובדי מכירות ועובדי שירותים4
....2154.417515.4....1.320810.3סוכנים של שירותים פיננסיים ועסקיים40

....................0.3סוכנים ומתווכים בנכסי דלא ניידי401
2.82,8212.52,5062.32,8641.83,7571.63,6111.3סיטונאים וסוכנים בשירותי מסחר41

....................0.3סיטונאים, יבואנים ויצואנים410
2.02,7682.12,4672.12,7841.53,6341.53,4851.2סוכני מכירות, יועצי מכירות וסוכנים טכניים411
5.12,3109.02,3168.62,1268.32,7505.63,0356.5מוכרים, זבנים ודוגמנים42

4.81,9759.71,9089.41,9487.82,3826.42,5966.8מוכרים וזבנים בחנויות ובבתי כלבו420
0.33355.04084.717813.73680.54394.7מוכרים אחרים421
3.53,3754.62,6514.82,8434.64,6142.24,6323.4עובדים בשירותי הארחה ואוכל44

2600.53503.3....0.62962.02893.8עובדים בשירותי אוכל442
0.77384.05103.09153.79081.29601.4טבחים443
2.02,3344.81,8435.41,8114.83,4342.43,3023.9מלצרים ומוזגים (ברמנים)444
5.41,77211.41,65613.11,64211.22,0968.22,1677.2מטפלים45

............2.522726.711649.1מטפלים/ות בילדים (4)450
2.91,5259.31,53310.41,5789.02,0426.42,0865.2מטפלים/ות סיעודיים במוסדות ובמשקי בית451
2.09414.71,1354.158710.58583.31,1642.1עובדי ביטחון46

1.59024.31,1313.958610.58573.31,1642.1עובדי ביטחון אחרים463
....15111.7............0.8עובדי שירותים אחרים47

....................0.4ספרים470
....................0.3קוסמטיקאים ומאפרים471

16.78,6324.17,2305.08,2313.911,6062.313,1242.3עובדים מקצועיים בתעשייה,   בבינוי ועובדים מקצועיים אחרים6-8
2.11,5422.96795.39132.51,7441.72,0981.3פחחים, רתכים, מסגרים ועובדים במוצרי מתכת מוגמרים61

אין היצע0.412111.51045.33450.63581.4433מעבדי שבבים611
0.96623.52567.22313.46362.36671.8מסגרים616
1.11708.313118.721110.42553.73671.4מכונאים62

12311.61761.41274.0........0.6מכונאי רכב621
2.78365.41,0724.21,1374.51,3872.31,5861.9חשמלאים ואלקטרונאים64

....................0.3מנהלי עבודה בחשמלאות, בייצור ובהתקנה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה640
1.04553.06044.16193.36891.91,0041.3חשמלאים, מתקינים ומתקנים של ציוד חשמל (כולל אחזקה של ציוד חשמל)641
0.510411.21425.13054.14721.14120.8פועלי ייצור של ציוד אלקטרוני646
3102.63782.14891.42143.6....0.7מפעילי ציוד חפירה, סלילה והרמה67
1.92,3923.01,8682.91,8233.22,4361.42,6232.7בנאים ועובדי בניין69

1082.6אין היצע201........0.42042.5מנהלי עבודה בבניין690
0.78365.95686.67274.81,1372.31,3363.3בנאים691

רצפים, סתתים, טייחים, ברזלנים (בבניין), מרכיבים מאלמנטים טרומיים 692-697
וטפסנים

0.71,3521.31,0781.11,0131.81,0500.71,1072.2

סמל

III רבע
 (2)20092010

משלח יד

III רבעIV רבעI רבעII רבע

  



11  29/12/2010  2010רבע שלישי : ביקוש והיצע בשוק העבודה

לוח 1. - המשך

סך הכל
אחוז מכלל 
המועסקים 

(R) (3)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש 
(R)

מספר 
משרות 
פנויות

היחס בין 
היצע 

לביקוש

1611.21793.23211.2........0.4שרברבים ועובדי צנרת70
1581.31522.62941.3........0.4שרברבים ומתקיני צינורות מתכתיים ואל מתכתיים701
0.61745.51513.52752.22725.02852.8עובדי עץ ונגרים72

1551.81734.91055.7........0.4נגרי רהיטים722
0.96924.33398.419519.37553.65974.2עובדים בהכנת מזון, משקאות וטבק73

2613.31803.9........0.43893.5אופים, קונדיטורים ופועלי ייצור של מוצרי בצק731
....................0.5חייטים ותופרים75
1031.7................0.4עובדי דפוס77
אין היצע3370.6310אין היצע0.31388.81341.8147פועלים בתהליכי ייצור של מוצרים כימיים (פרט לפלסטיק ולגומי)79
3581.22393.9....0.510912.811710.1פועלים בתהליכי ייצור פלסטיק, גומי ומוצריהם80

2631.72154.4....1127.9....0.4פועלים בייצור מוצרים מפלסטיק804
3.21,2663.61,4745.72,0023.02,0883.02,9501.9נהגים84

....0.72077.111527.612312.822010.9נהגי מכוניות פרטיות ומסחריות841
7870.5אין היצע3161.6222........0.6נהגי מוניות842
0.55720.96370.35761.35670.99190.5נהגי אוטובוסים843
1.23774.05445.36674.07734.36732.6נהגי משאיות, סמי-טריילרים וטריילרים844

8.04,4208.04,3417.34,0566.85,4386.16,1075.5עובדים בלתי-מקצועיים9
3.61,93810.91,55511.71,29511.42,1179.02,1687.1עובדי ניקיון במבנים, עובדי מטבח ועובדי מכבסות91

....................0.6עובדי ניקיון בבתים פרטיים910
2.71,7709.71,37610.41,0688.61,7297.31,8636.0עובדי מטבח וניקיון במשרדים ובמוסדות911
1.214013.513313.42973.51866.523310.1חצרנים, שמשים ועובדי ניקיון אחרים92

0.91339.410511.22152.11763.820110.7חצרנים ושמשים920
0.91,1253.81,3682.91,1933.71,4362.51,7252.9שומרים, שליחים, סדרנים ואחרים93

0.69802.81,2971.89302.21,1002.01,3911.5שומרים930
1.35714.84238.27065.653810.67378.6עובדים בלתי מקצועיים בקטיף, באריזה, במיון ובסידור סחורות95

1159.61938.911511.1........0.5עובדים בלתי מקצועיים באריזה ביד951
0.73893.23627.85155.534511.66218.2עובדים בסידור סחורות953
0.65236.46653.13714.97232.78773.5עובדים בלתי מקצועיים אחרים97

2384.21406.03454.7....0.411610.2עובדים בלתי מקצועיים בתעשייה972
(1) בלוח מובאים משלחי יד שיש בהם לפחות 10,000 מועסקים באחד הרבעים.

(2) על בסיס אומדני מפקד האוכלוסין 2008 והגדרה מעודכנת של תכונות כוח העבודה.
(3) נתונים בטור זה מציגים את החלק היחסי של מועסקים במשלח יד ספציפי מכלל המועסקים באותה שנה.

(4) אומדן משרות פנויות חלקי כיוון שמשקי בית פרטיים לא נכללים באוכלוסיית הסקר "משרות פנויות"

משלח ידסמל
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