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  2012 ברנובמב 28-הודעה קודמת בנושא זה פורסמה ב      

  2012 נובמבר חודשאדם ל נתונים מסקר כוח
Labour Force Survey Data, November 2012 

      
  עונתיות ינתונים מנוכ
ים בסדרות ולכן בעתיד ייתכנו שינוי, עוני עונתיות מבוססות על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרביות מנוכיצוין שסדר

  .חלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשיואלה אחרי שהן י

 )לוחותל( 2012 נובמברב

 2012 אוקטובר ב6.9%לעומת  (6.7% -  ומעלה15העבודה בקרב בני  מכוח אחוז הבלתי מועסקים.( 

  2012 אוקטוברב 63.7%לעומת  (63.9% - ומעלה בכוח העבודה 15אחוז בני(.  

 2012 אוקטוברב 59.3%לעומת  (59.7% - ומעלה 15בני בקרב ) מכלל האוכלוסייהאחוז המועסקים  (שיעור התעסוקה.( 

  2012 אוקטובר ב5.9% לעומת( 5.7% - 25-64בקרב בני מכוח העבודה אחוז הבלתי מועסקים(.  

  2012 אוקטובר ב79.0%לעומת  (78.8% - ומעלה בכוח העבודה 25-64אחוז בני(. 

  2012 אוקטובר ב74.3% לעומת (74.2% - 25-64התעסוקה בקרב בני שיעור(. 

 2012 אוקטוברבדומה ל (76.8% - אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים.( 

לשכה המרכזית י העל יד אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף סקר כוח

 .לסטטיסטיקה

אוכלוסיית הסקר כוללת את .  ומעלה15 בני 21,500-כ פן שוטףחודש באו בכל מרואיינים 2012שנת תחילת מהחל 

הסקר .  יותר משנה ברציפותישראלעיים השוהים בכמו גם תיירים ותושבים אר, התושבים הקבועים של מדינת ישראל

  .היקף האבטלה ועוד, גודלו ותכונותיו,  אחר ההתפתחות בכוח העבודהמאפשר מעקב
  

  נתונים מנוכי עונתיות
 מיליון 3.406 מהם.  מיליון נפש3.651  ומעלה15 בני בקרב  מספר המשתתפים בכוח העבודה היה 2012 נובמברב

 1.604-ו )2012 אוקטובר מיליון ב1.792 (גברים מיליון היו 1.802 ,בקרב המועסקים. י מועסקיםבלת אלף 245- וכמועסקים

' סקר כוח אדם 'נתוניעל כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ). 2012 אוקטוברב  מיליון1.589(נשים מיליון היו 

  .השוטף



2 31.12.2012   2012לחודש נובמבר נתונים מסקר כוח אדם 

). 2012 אוקטובר ב63.7% לעומת (63.9%-ל 2012 נובמברב עלה  ומעלה15 בני בקרב המשתתפים בכוח העבודה אחוז

 58.3%לעומת  (58.6%-ל עלה הנשיםובקרב , )2012 אוקטובר ב69.3%עומת ל (69.6%- לעלההגברים אחוז זה בקרב 

  ).2012 אוקטוברב

). 2012 אוקטובר ב6.9%לעומת  (6.7%-  ל2012 נובמבר בירד  ומעלה15 מכוח העבודה בקרב בני אחוז הבלתי מועסקים

 6.4%-ל ירד הבלתי מועסקותהנשים אחוז אילו ו, )2012 אוקטוברל בדומה (7.0%-ל הגיעהבלתי מועסקים הגברים חוז א

   ).2012 אוקטובר ב6.8%לעומת (

). 2012 אוקטובר ב79.0%לעומת  (2012 נובמבר ב78.8%- לירד 25-64 בני בקרב אחוז המשתתפים בכוח העבודה

 25-64   בנותהנשיםבקרב אילו ו, )2012 אוקטוברל בדומה (85.0%- להגיע 25-64 בני הגברים בקרב ההשתתפותאחוז 

  ). 2012 אוקטובר ב73.2%לעומת  (72.8%-ל אחוז זה ירד

 ).2012 אוקטובר ב5.9%לעומת  (5.7%- ל2012 נובמבר בירד 25-64בקרב בני מכוח העבודה אחוז הבלתי מועסקים 

     בנותהנשיםובקרב ) 2012 אוקטובר ב6.1%לעומת  (6.0%-בלתי מועסקים ל אחוז הירד 25-64בני  הגבריםבקרב 
  ).2012 אוקטובר ב5.7%לעומת  (5.5%- אחוז הבלתי מועסקות לירד 25-64

. 0.8%של עלייה  ,2012 אוקטובר מיליון ב3.381 מיליון נפש לעומת 3.406- להגיע 2012 נובמבר במספר המועסקים

 2012 אוקטובר לעומת 0.2%- בעלה בדרך כלל )בשבוע  שעות ויותר35(  היקף מלאשעבדו בהמועסקים מספרם של 

 בדרך כלל ) שעות בשבוע35- פחות מ (שעבדו בהיקף חלקיהמועסקים מספרם של ו, ) אלף מועסקים6- של כתוספת(

 דרך כלל בשעבדו בהיקף מלאהמועסקים חוז  א.) מועסקיםאלפיים של כתוספת (2012 אוקטוברלעומת  0.3%- בעלה

 86.3%לעומת  (85.9%- לירד אחוז זה הגבריםבקרב ). 2012 אוקטוברבדומה ל (76.8%- להגיעמכלל המועסקים 

  ). 2012 אוקטובר ב66.1%לעומת  (66.4%- לעלה אחוז זה הנשיםבקרב אילו ו, )2012 אוקטוברב

 2012 אוקטובר לעומת 3.6%- בעלה בשבוע הקובע)  שעות ויותר35 (שעבדו בהיקף מלאהמועסקים מספרם של 

 בשבוע הקובע)  שעות35-פחות מ (שעבדו בהיקף חלקיהמועסקים ואילו מספרם של , ) מועסקים אלף76של  תוספת(

 המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתםמספרם של  ).ים אלף מועסק21- של כירידה (2012 אוקטובר לעומת 2.1%- בירד

בין היתר בשל , ) אלף מועסקים42-תוספת של כ (2012 אוקטוברעומת  ל17.1%- ב2012 נובמברעלה ב בשבוע הקובע

  . בתקופה זובדרום הארץששרר מצב הביטחוני ה

 2012 נובמברב 59.7%- לעלה  ומעלה15בקרב בני )  כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייהמחושבה (שיעור התעסוקה

). 2012 אוקטובר ב64.5%לעומת  (64.8%- לעלה הגבריםשיעור התעסוקה בקרב ). 2012 אוקטוברב 59.3%לעומת (

 ירד שיעור התעסוקה 25-64בני בקרב . )2012 אוקטובר ב54.4%לעומת ( 54.8%- לעלה הנשיםשיעור התעסוקה בקרב 

 79.8%לעומת ( 79.9%-ל עלה 25-64 בני הגבריםבקרב שיעור התעסוקה  ).2012 אוקטוברב 74.3%לעומת ( 74.2%-ל

   .)2012 אוקטובר ב69.0%לעומת  (68.8%-ל שיעור התעסוקה ירד 25-64בנות  הנשיםבקרב  אילוו ,)2012 אוקטוברב

  : לסטטיסטיקהבאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית"  רבעון סקר כוח אדם" במתפרסמיםנתונים נוספים בנושא זה * 
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