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  2012 מרס :פנויותהמשרות מספר ה
Number of Job Vacancies: March 2012 

 

 לעומת חודש ( במספר המשרות הפנויות במגזר העסקי 20% -עלייה של קרוב ל  חלה 2012מרס  בחודש

בהשוואה  .2011נויות שהיה בחודש דצמבר  בדומה למספר המשרות הפ משרות פנויותאלף 68.8 ,)פברואר

  .19%-קרוב לב עלהמספר המשרות הפנויות , 2011 מרסל

 נרשמה בענף שירותי  ,)פברוארחודש לעומת (מרס חודש העלייה הגדולה ביותר במספר המשרות הפנויות ב

 .  מחודש פברואר אלף משרות פנויות יותר4.9, אירוח ואוכל

  יועצי מכירות, סוכני מכירות( הייתה לעובדי מכירות משרה הנחוצה ביותרה 2012 מרס - ינוארבחודשים ,

המשרות מ 12.2 % שהן מהוות,  אלף משרות פנויות בממוצע7.7 -) 'מוכרים וזבנים בחנויות ובתי כלבו וכד

 .2011מרץ  במשרות הפנויות מחודש 10% -כעלייה של  . הפנויות בחודשים אלה

  2012 ועד חודש מרס 2011 סרמבביקוש למשרות פנויות מחודש  6% -כבקרב מהנדסים חלה עלייה של 

- עלייה של כ גם כןבקרב מהנדסי מחשבים חלה).  משרות פנויות בהתאמה3,450 - משרות פנויות ו3,250(

 ).2012 משרות פנויות בחודש מרס 1,600 - ו2011מרץ  משרות פנויות בחודש 1,320 (20%

  75% חלה עלייה של )מרכיבים מאלמנטים טרומיים וטפסנים, ברזלנים, טייחים, תיםסת, רצפים(בקרב עובדי בניין 

 משרות 3,450 - משרות פנויות ו1,980 ( 2012 ועד חודש מרס 2011למשרות פנויות מחודש מרס בביקוש 

 2,500 (  2012 ועד חודש מרס 2011 מחודש מרס 33%בקרב בנאים נצפתה עלייה של ).  בהתאמהפנויות

 .)2012 משרות פנויות בחודש מרס 3,330 - ו2011 מרץ פנויות בחודש משרות

 לוח

 לגבי משרות פנויות חודשי בסקר שוטף חדש שאוסף מידע 2009 במאי  החלה)ס"הלמ (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הצטרפותה של ישראל לארגון בעקבות ס "סקר משרות פנויות תוכנן והוצא לפועל על ידי הלמ.  במשק הישראליהעסקיבמגזר 

  . כחלק מסדרת האינדיקטורים השוטפים המשמשים לאבחון מצב המשק, OECD –ה 
  

אין אפשרות עדיין ". ותסך הכול משרות פנוי" בוצע ניכוי עונתיות רבעוני על הסדרה 2010החל מהרבעון השלישי של 
  . לבצע ניכוי עונתיות באופן חודשי ולפי ענפי כלכלה

  

  הממצאים 

מספר .  פברואר בביקוש לעובדים במגזר העסקי לעומת נתוני חודש 19.8%של  עלייהמצביעים על , 2012 מרסנתוני חודש 

שיעור המשרות הפנויות   .מרסבחודש אלף משרות  68.8 - ל ,פברואר אלף משרות בחודש 57.4 - מעלההמשרות הפנויות 

–ב  עלה 2012 מרסספר המשרות הפנויות בחודש מ. 3.0% רמה של  לעלהחזר ו, מסך המשרות המאוישות והפנויות

 העלייה הגדולה ביותר במספר המשרות הפנויות נרשמה בענף .2011 מרסעומת מספר המשרות הפנויות בחודש  ל18.8%

  .  משרות פנויות יותר בחודש מרס מחודש פברואר אלף4.9, שירותי אירוח ואוכל
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  1לנתוני תרשים 

  )אלפים( 2012 מרס – 2011מרס , משרות פנויות, משרות שכיר.  אוחל
Table A. Employees, Job vacancies, March 2011 - March 2012 (thousands) 

  

כ "סה
משרות שכיר

כ "סה
משרות 
 פנויות

שיעור 
משרות 
 פנויות

 )אחוזים(

שינוי במספר משרות פנויות 
 )אחוזים(לעומת חודש קודם  

שינוי במספר משרות פנויות 
לעומת חודש מקביל בשנה 

 )אחוזים(הקודמת  

 38.3 - 3.3   2.7 57.9 2,098.3  11 -מרס 

 33.1 13.5 3.0 65.7 2,157.3 אפריל 

 22.7 - 0.4 3.0 65.5 2,122.0 מאי 

 15.4 3.5 3.1 67.7 2,142.1 יוני 

 13.7 3.7 3.0 70.3 2,250.9 יולי 

  12.6  -12.6  2.7  61.5  2,198.5  אוגוסט 

  24.3  13.5  3.1  69.7  2,189.2  ספטמבר 

  -2.7  -3.7  3.0  67.1  2,170.0  אוקטובר 

  8.0  -7.9  2.8  61.9  2,186.2   נובמבר

  22.6  10.8  3.0  68.6  2,217.3   11-דצמבר

  -4.6  -8.5  2.8  62.7  2,202.9   12 –ינואר 

  -4.1  -8.5  2.5  57.4  2,227.4  )1( פברואר

  18.8  19.8  3.0  68.8  2,229.7  )1(מרס 
  . נתון לשינויים ותיקונים בחודשים הקרובים, נתונים ארעיים )1(
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  2תרשים  לנתוני

  
  3לנתוני תרשים     
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  4ם  תרשילנתוני   

  שיעור המשרות הפנויות לפי ענף כלכלי
החלה מגמת עליה לאחר ירידה בחודשיים בהסתכלות על שיעור המשרות הפנויות לפי ענף כלכלי ניתן לראות שבענף הבינוי 

יכולות להיות תנודות אלה . בשיעור המשרות הפנויותבענף שירותי אירוח ואוכל ניתן לראות את התנודות החדות .האחרונים

    . )ם אינם מנוכי עונתיותמיהנתונים בתרשי (שקיימת בענף זההרבה סברות בעונתיות מו

  ניכוי עונתיות

  



 

5 24/04/2012   2012נתוני מרס : סקר משרות פנויות

  )5-6 םמיתרשיו' בלוח ( תונים מנוכי עונתיות ומגמהנ, )ממוצע לרבע(כ משרות פנויות "סה
  . אלף משרות פנויות63.0 נרשמו  2012 של שנת הראשוןברבע 

 של שנת הרביעיברבע אלף  67.9, 2012 של הראשוןאלף משרות פנויות ברבע  68.5רשמו לאחר ניכוי השפעת העונתיות נ

  . אלף ברבע הראשון67.8 – אלף ברבע השני ו 61.6, השלישיברבע אלף  66.4,  2011

זאת בהמשך לעלייה )  בחישוב שנתי7.2% (1.8%נרשמה עלייה של , 2012 של שנת הראשון ברבע ,על פי נתוני מגמה

ובהמשך לעליות ברבע השלישי ) בחישוב שנתי, 11.0% ( 2.6%שם נרשמה עלייה של , 2011ברבע הרביעי של שנת שהייתה 

 5.8% 2011וברבע הראשון של שנת ) בחישוב שנתי, 1.7% (0.4%ברבע השני של , ) בחישוב שנתי4.0% (1.0%של 

  ). בחישוב שנתי25.3%(

  
   לניכוי עונתיותהסברים

אין אפשרות עדיין לבצע ניכוי ". כ משרות פנויות"סה" בוצע ניכוי עונתיות על הסדרה הרבעונית 2010של החל מהרבעון השלישי 

  . עונתיות לפי ענפי כלכלה אלא סך משרות פנויות בלבד

הם " כ משרות פנויות"סה" מכיוון שנתוני הסדרה .ניתן לנכות עונתיות בסדרות עם נתונים של חמש שנים לפחות, באופן כללי

 לא ניתן לבצע תהליך רגיל של ניכוי 2012הראשון של שנת  ועד רבע 2009קופה קצרה המתחילה ברבע שלישי של שנת  לת

ס תהליך מיוחד של ניכוי עונתיות ואמידת המגמה המבוסס על סדרה שכוללת נתוני מסקר מעסיקים "בוצע בלמ, לכן. עונתיות
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לא ניתן לאמוד ממנו , הינו רבעונית "של התממאחר וסקר זה . 2009ס מרבע שלישי בשנת "ונתוני הלמ, ת"של משרד התמ

  . גורמים עונתיים חודשיים

נתוני .  מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקורייםםנתונינציין ש

נתונים מנוכי עונתיות ונתוני מגמה  .י העונתיותמהנתונים מנוכ) רעשים(סדירות  המגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי

  ).ניכוי עונתיות עדכני (רבעעשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי 

-הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל"ב הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם

  ).סדרות עתיות, שיטות סטטיסטיות, סיווגים ושיטות, הגדרות: ס באינטרנט בלבד"באתר הלמ( 2007-2011-מגמות ל, 2011

  

   השוואה בינלאומית

  
  7לנתוני תרשים 

על , 2011לרבעון הרביעי , לאחרונה פרסם האיחוד האירופי את שיעור המשרות הפנויות מסך המשרות המאוישות והפנויות

  .ניתן להשוות את ישראל למדינות האיחוד האירופי, סמך מידע זה ונתוני סקר משרות פנויות

רק ). 7תרשים (יחסית לרוב מדינות האיחוד האירופי ) 2.9%( גבוה 2011ברבעון הרביעי של שיעור המשרות הפנויות בישראל 

יצוין כי נתוני ישראל ומדינות האיחוד האירופי אינם ). 3.0%(שיעור בישראל מה גודל במעטבגרמניה שיעור המשרות הפנויות 

  .עונתיותמנוכי 

, ) בסוף ההודעהראו הגדרות(בישראל מדובר ברוב ענפי המגזר העסקי . חשוב לציין שאוכלוסיית הסקר אינה זהה בכל המדינות

בישראל הסקר אינו : ישנם גם הבדלים בכיסוי עסקים קטנים. ציבוריהמגזר את הואילו בחלק ממדינות אירופה הסקר מכסה גם 

  .עם יותר מעשרה מועסקיםאוכלוסיית הסקר כוללת רק עסקים , למשל, בצרפת ואיטליהואילו , כולל עסקים עד חמישה מועסקים
  



 

7 24/04/2012   2012נתוני מרס : סקר משרות פנויות

  משרות פנויות לפי גודל העסק

  2012 מרס,  ודל העסקלפי ג) אלפים(מספר המשרות הפנויות . גלוח 
Table C. Number of Job vacancies by size of Establishment, March 2012 (thousands) 

משרות   
 פנויות
 מרס
2011 

משרות 
 פנויות
  פברואר

 2012  

משרות 
 פנויות
  מרס

 2012  

שיעור המשרות 
הפנויות בחודש 

  2012 מרס
  )אחוזים(

שינוי במספר 
משרות פנויות 
לעומת חודש 

  )אחוזים( קודם 

שינוי במספר משרות 
מקביל פנויות לעומת חודש 

  )אחוזים(  שנה קודמת

כ"סה  57.9 57.4 68.8 3.0 19.8 18.8 
 10.2 65.1 5.1 9.0 5.5 8.2 9-5 משרות שכיר 

 18.2 13.1 3.3 17.3 15.3 14.6 49-10 משרות שכיר 

 44.3 35.4 4.0 9.2 6.8 6.4 99-50 משרות שכיר 

משרות שכיר 100מעל   28.7 29.8 33.2 2.5 11.3 15.8 
  

שיעור המשרות ,  משרות שכיר100בקבוצת הגודל מעל , שיחסית לקבוצות הגודל האחרות ניתן לראות 8-11בתרשימים 
זאת בניגוד לשאר קבוצות הגודל שם ניתן להבחין בתנודות . 2011הפנויות נשאר יציב על פני התקופה עם עליה קלה בשנת 

  .חודשים השוניםחדות ב
  

 5-9 בין , שיעור משרות פנויות לפי קבוצת גודל. 8תרשים 
 2012 מרס – 2009 יולי, משרות שכיר

  ,שיעור משרות פנויות לפי קבוצת גודל. 9תרשים 
 2012 מרס - 2009 יולי, משרות שכיר 10-49 בין 

  
  9 תרשים לנתוני  8לנתוני תרשים 

 50-99 בין , שיעור משרות פנויות לפי קבוצת גודל. 10תרשים 
 2012 מרס - 2009 יולי, משרות שכיר

  , גודלשיעור משרות פנויות לפי קבוצת. 11תרשים 
  2012 מרס - 2009 יולי, משרות שכיר 100מעל 

  
  11 תרשים לנתוני  10לנתוני תרשים 
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  נויות לפי משלח ידמשרות פ

  
  12 תרשים לנתוני

  

  
  13לנתוני תרשים 

  

  
  14 לנתוני תרשים 
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  2012 מרס - ינואר , )ברבע נע(מספר המשרות הפנויות החודשי הממוצע . דלוח 
Table D. Average number of job vacancies in the most wanted occupations, January– March 2012 

  . ומותאמים לענפי הסקר של סקר משרות פנויות2011הנתונים על המועסקים לקוחים מסקר כוח אדם לשנת * 
  

 ,ניתן לראות שישנה עליה במספר המשרות הפנויות בקרב עובדי מכירות מאז תחילת הסקר'  ולפי לוח ד12-14לפי תרשימים 

  .  אחוז70עלייה של , 2012 משרות פנויות בחודש מרס 7,700לעומת  2009ספטמבר בחודש  משרות פנויות 5,080

 משרות פנויות בקרב 1,950 -כ. ן עלייה מתחילת הסקר בביקוש לעובדיםכבקרב מהנדסים ומהנדסי מחשבים חלה גם 

 מהנדסי מחשבים העלייה בקרב.77% עלייה של 2012 משרות פנויות בחודש מרס 3,450- ו2009מהנדסים בחודש ספטמבר 

עלייה של , 2012 מהנדסי מחשבים בחודש מרס 1,600 - ו2009 מהנדסי מחשבים בחודש ספטמבר 700-הייתה גדולה יותר כ

  . 120% -קרוב ל

 גם כן חלה עלייה מתחילת )מרכיבים מאלמנטים טרומיים וטפסנים, ברזלנים, טייחים, סתתים, רצפים(ועובדי בניין , בקרב בנאים

 משרות פנויות בחודש 3,450- ו2009 משרות פנויות בקרב עובדי בניין בחודש ספטמבר 1,300 -כ. קר בביקוש לעובדיםהס

 משרות 800 -היו כ 2009בחודש ספטמבר , העלייה הגדולה ביותרבקרב הבנאים העלייה הייתה  .165% עלייה של 2012מרס 

  . 300%עלייה של מעל , משרות פנויות לבנאים 3,300 - היו כ2012אילו בחודש מרס ופנויות לבנאים 

  

 הגדרות

  
   משלח ידסמל  משלח יד  

מספר 
ממוצע של 

משרות 
  פנויות 

מסך אחוז 
מכלל 

משרות ה
 פנויותה

כלל חוז מא
המועסקים 
מתוך סקר 
  כוח אדם

מוכרים ,  יועצי מכירות, סוכני מכירות: כולל(עובדי מכירות   1
  ומוכרים אחרים) 'וזבנים בחנויות ובתי כלבו וכד

+ 421 411 + 420  7,702  12.2 7.7  

  1.8 6.9  4,367  444  מלצרים ומוזגים 2

מרכיבים מאלמנטים , ברזלנים, טייחים, סתתים, יםרצפ  3
  טרומיים וטפסנים

692-697  3,453  5.5 0.8  

תעשייה וניהול ומכונות , חשמל, מהנדסי מחשבים(מהנדסים   4
  )'וכד

029+028+027+026
+025+024+023  

022+021  
3,450 5.5 3.5  

  0.7 2.5 1,602  027  מהנדסי מחשבים: מזה 
  1.0 5.3 3,327  691  בנאים  5

  3.3 4.8 3,009  451  מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית  6

  3.2 3.8  2,414  361+372  )פקידי קבלת קהל ופקידי משרד(פקידים   7

  2.9 3.1 1,963  130  טכנאי מחשב ומתכנתים, הנדסאי מחשב  8

  1.3 2.8  1,762  463  עובדי ביטחון אחרים  9

  2.2 2.7  1,710  844+843  נהגי אוטובוסטריילרים ו, סמי טריילרים, נהגי משאיות 10




