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  2012 מאי :פנויותהמשרות מספר ה
Number of Job Vacancies: May 2012 

 אלף 61.3 ,)אפריללעומת חודש (במספר המשרות הפנויות במגזר העסקי ירידה  נצפתה 2012 מאי בחודש 

מספר , 2011 מאיבהשוואה ל .ודש אפריל אלף משרות פנויות בח70.0 בחודש מאי לעומת משרות פנויות

  .6.4%-כב ירד המשרות הפנויות 

  מוכרים , יועצי מכירות, סוכני מכירות( הייתה לעובדי מכירות המשרה הנחוצה ביותר 2012 מאי - מרסבחודשים

ת המשרות הפנויומ 11.1 % שהן מהוות,  אלף משרות פנויות בממוצע7.4 -) 'וזבנים בחנויות ובתי כלבו וכד

  . בחודשים אלה

  לוח
  

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

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

  הממצאים 

מספר המשרות .  אפרילבביקוש לעובדים במגזר העסקי לעומת נתוני חודש ירידה מצביעים על , 2012 מאינתוני חודש 

שיעור המשרות הפנויות מסך   .מאיאלף משרות בחודש  61.3 –  ל ,אפריל אלף משרות בחודש 70.0 - מירדהפנויות 

ספר המשרות הפנויות מ.  בחודש אפריל3.0% בחודש מאי לעומת 2.7% -ירד גם הוא ל, המשרות המאוישות והפנויות

   .2011 מאיעומת מספר המשרות הפנויות בחודש  ל6.5%–ב  קטן 2012 מאיבחודש 

  
  1לנתוני תרשים 
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  )אלפים( 2012 מאי – 2011 מאי, משרות פנויות, משרות שכיר.  אוחל
Table A. Employees, Job vacancies, May 2011 - May 2012 (thousands) 

   

כ "סה
משרות שכיר

כ "סה
משרות 
 תפנויו

שיעור 
משרות 
 פנויות

 )אחוזים(

שינוי במספר משרות פנויות 
 )אחוזים(לעומת חודש קודם  

שינוי במספר משרות פנויות 
לעומת חודש מקביל בשנה 

 )אחוזים(הקודמת  

 22.7 - 0.4 3.0 65.5 2,122.0 11 -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 

  -4.2  -8.6  2.5  57.4  2,224.9   פברואר

  20.3  21.4  3.0  69.6  2,226.5  )1(מרס 

  6.5  0.6  3.0  70.0  2,226.1  )1(אפריל

  -6.4  -12.5  2.7  61.3  2,231.5  )1(מאי
  . נתון לשינויים ותיקונים בחודשים הקרובים, נתונים ארעיים )1(
 

 
  2תרשים לנתוני 
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  3לנתוני תרשים 

  

  
  4לנתוני תרשים 

  

  שיעור המשרות הפנויות לפי ענף כלכלי
. 2011 נובמברחזרנו לרמה שהייתה בחודש המשרות הפנויות לפי ענף כלכלי ניתן לראות שבענף הבינוי בהסתכלות על שיעור 

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

    . )ונתיותם אינם מנוכי עמיהנתונים בתרשי (שקיימת בענף זההרבה בעונתיות 
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  משרות פנויות לפי גודל העסק

  2012 מאי,  לפי גודל העסק) אלפים(מספר המשרות הפנויות . גלוח 
Table C. Number of Job vacancies by size of Establishment, May 2012 (thousands) 

משרות   
 פנויות
 מאי

2011  

משרות 
 פנויות
  אפריל
2012  

משרות 
 פנויות
  מאי

 2012  

ר המשרות שיעו
הפנויות בחודש 

  2012 מאי
  )אחוזים(

שינוי במספר 
משרות פנויות 
לעומת חודש 

  )אחוזים( קודם 

שינוי במספר משרות 
מקביל פנויות לעומת חודש 

  )אחוזים(  שנה קודמת

כ"סה  65.5 70.0 61.3 2.7 -12.5 -6.4 
 9.4- 46.3- 3.6 5.8 10.9 6.5 9-5 משרות שכיר 

 2.4- 17.2- 3.1 17.0 20.5 17.4 49-10 משרות שכיר 

 17.3- 64.2 3.2 7.4 4.5 8.9 99-50 משרות שכיר 

משרות שכיר 100מעל   32.7 34.1 31.1 2.3 -8.9 -4.9 
  

שיעור המשרות הפנויות ,  משרות שכיר100בקבוצת הגודל מעל , שיחסית לקבוצות הגודל האחרות ניתן לראות 5-8בתרשימים 
זאת בניגוד לשאר קבוצות הגודל שם ניתן להבחין בתנודות חדות . 2011 עם עליה קלה בשנת נשאר יציב על פני התקופה

  .בחודשים השונים
  

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

  ,שיעור משרות פנויות לפי קבוצת גודל. 6תרשים 
 2012 מאי - 2009 יולי, משרות שכיר 10-49 בין 

  
  6 לנתוני תרשים   5 לנתוני תרשים 

 50-99  בין ,שיעור משרות פנויות לפי קבוצת גודל. 7תרשים 
 2012 מאי - 2009 יולי, משרות שכיר

  ,שיעור משרות פנויות לפי קבוצת גודל. 8תרשים 
  2012 מאי - 2009 יולי, משרות שכיר 100מעל 

  

  8 לנתוני תרשים   7 לנתוני תרשים 
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  משרות פנויות לפי משלח יד
  

  
  

  9 לנתוני תרשים 
  

  
  
  

  10 לנתוני תרשים 
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  11 לנתוני תרשים 
  

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

  .נויות ומותאמים לענפי הסקר של סקר משרות פ2011הנתונים על המועסקים לקוחים מסקר כוח אדם לשנת * 
  

 ,ניתן לראות שישנה עליה במספר המשרות הפנויות בקרב עובדי מכירות מאז תחילת הסקר'  ולפי לוח ד9-11לפי תרשימים 

  . 2012 מאי משרות פנויות בחודש 7,426לעומת  2009ספטמבר  משרות פנויות בחודש 5,080

  
   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
  חריםומוכרים א) 'וזבנים בחנויות ובתי כלבו וכד

+ 421 411 + 420  7,426  11.1 7.7  

  1.8 8.6  5,747  444  מלצרים ומוזגים 2

תעשייה וניהול ומכונות , חשמל, מהנדסי מחשבים(מהנדסים   3
  )'וכד

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

+021  
3,650 5.4 3.5  

  0.7 2.5 1,702  027  מהנדסי מחשבים: מזה  
  1.0 5.1 3,399  691  בנאים  4

מרכיבים מאלמנטים , ברזלנים, טייחים, סתתים, רצפים  5
  טרומיים וטפסנים

692-697  3,365  5.0 0.8  

  3.3 4.7 3,156  451  מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית 6

  3.2 3.4  2,245  361+372  )פקידי קבלת קהל ופקידי משרד(פקידים   7

  2.9 3.2 2,167  130  טכנאי מחשב ומתכנתים, הנדסאי מחשב  8

  2.5 2.8  1,887  911  במשרדים ובמוסדות, די מטבח וניקיוןעוב  9

  1.3 2.4  1,608  463  עובדי ביטחון אחרים 10

  2.2 2.3  1,558  844+843  טריילרים ונהגי אוטובוס, סמי טריילרים, נהגי משאיות 11
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 משרות פנויות בקרב 1,950 -כ. לעובדיםן עלייה מתחילת הסקר בביקוש כבקרב מהנדסים ומהנדסי מחשבים חלה גם 

בקרב מהנדסי מחשבים .80%מעל  עלייה של 2012 מאי משרות פנויות בחודש 3,650- ו2009מהנדסים בחודש ספטמבר 

, 2012 מאי מהנדסי מחשבים בחודש 1,700 - ו2009 מהנדסי מחשבים בחודש ספטמבר 700-העלייה הייתה גדולה יותר כ

  . 140% מעלעלייה של 

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

 מאי משרות פנויות בחודש 3,400- ו2009 משרות פנויות בקרב עובדי בניין בחודש ספטמבר 1,300 -כ. הסקר בביקוש לעובדים

 משרות 800 -היו כ 2009בחודש ספטמבר , העלייה הגדולה ביותרלייה הייתה בקרב הבנאים הע .150% עלייה של 2012

  . 300%עלייה של מעל ,  משרות פנויות לבנאים3,400 - היו כ2012 מאיאילו בחודש ופנויות לבנאים 

  

  

   פי סקר משרות פנויות-משרות פנויות על: קישור למאגר הנתונים

 הגדרות

  

 


