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נתונים מסקר כוח אדם לחודש פברואר 2014
Labour Force Survey Data, February 2014
נתונים מנוכי עונתיות
סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני ,ולכן בעתיד ייתכנו שינויים
בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

בפברואר ) 2014ללוחות(
 אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני  15ומעלה ) 5.8% -לעומת  5.9%בינואר .(2014
 אחוז בני  15ומעלה בכוח העבודה ) 64.2% -בדומה לינואר .(2014
 שיעור התעסוקה )אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה( בקרב בני  15ומעלה ) 60.5% -לעומת  60.4%בינואר .(2014
 אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ) 4.9% – 25-64לעומת  5.4%בינואר .(2014
 אחוז בני  25-64ומעלה בכוח העבודה ) 79.9% -לעומת  79.6%בינואר .(2014
 שיעור התעסוקה בקרב בני ) 76.0% - 25-64לעומת  75.3%בינואר .(2014
 אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים ) 77.5% -בדומה לינואר .(2014

סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
החל משנת  2013רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ 21,400-בני  15ומעלה .אוכלוסיית הסקר כוללת את
התושבים הקבועים של מדינת ישראל ,כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות .הסקר
מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה ,גודלו ותכונותיו ,היקף האבטלה ועוד.

כתב :מרק פלדמן ,ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה ,טל'02-6592815 :
לקבלת הסברים בנושא הודעה זו ניתן לפנות גם אל יחידת הדוברות בטל' .02-6527845 :

פברואר  - 2014נתונים מנוכי עונתיות
מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני  15ומעלה הגיע בפברואר  2014ל 3.750-מיליון נפש .מהם  3.534מיליון
מועסקים וכ 216-אלף בלתי מועסקים .בקרב המועסקים 1.867 ,מיליון היו גברים ) 1.865מיליון בינואר  (2014ו1.667-
מיליון היו נשים ) 1.659מיליון בינואר .(2014
אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני  15ומעלה הגיע בחודש זה ל) 64.2%-בדומה לינואר  .(2014אחוז זה בקרב
הגברים עלה ל) 69.5%-לעומת  69.4%בינואר  ,(2014ואילו בקרב הנשים הגיע אחוז זה ל) 59.1%-בדומה לינואר .(2014
אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני  15ומעלה ירד בחודש זה ל) 5.8%-לעומת  5.9%בינואר  .(2014אחוז
הגברים הבלתי מועסקים הגיע ל) 5.9%-בדומה לינואר  ,(2014ואילו אחוז הנשים הבלתי מועסקות ירד ל) 5.6%-לעומת
 5.9%בינואר .(2014
אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני  25-64עלה ל 79.9%-בפברואר ) 2014לעומת  79.6%בינואר  .(2014אחוז
ההשתתפות בקרב הגברים בני  25-64עלה ל) 85.4%-לעומת  85.0%בינואר  ,(2014ובקרב הנשים בנות  25-64עלה
אחוז זה ל) 74.6%-לעומת  74.4%בינואר .(2014
אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני  25-64ירד בחודש זה ל) 4.9%-לעומת  5.4%בינואר  .(2014בקרב
הגברים בני  25-64אחוז הבלתי מועסקים ירד ל) 5.1%-לעומת  5.4%בינואר  ,(2014ובקרב הנשים בנות  25-64ירד
אחוז הבלתי מועסקות ל) 4.7%-לעומת  5.3%בינואר .(2014
מספר המועסקים בפברואר  2014הגיע ל 3.534-מיליון נפש ,עלייה של  0.3%לעומת ינואר  .2014מספרם של
המועסקים שעובדים בהיקף מלא ) 35שעות ויותר בשבוע( בדרך כלל עלה ב 0.8%-לעומת ינואר ) 2014תוספת של כ-
 21אלף מועסקים( ,ומספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי )פחות מ 35-שעות בשבוע( בדרך כלל עלה ב1.2%-
לעומת ינואר ) 2014תוספת של כ 9-אלף מועסקים( .אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים
הגיע ל) 77.5%-בדומה לינואר  .(2014בקרב הגברים אחוז זה עלה ל) 87.0%-לעומת  86.0%בינואר  ,(2014ואילו
בקרב הנשים אחוז זה ירד ל) 66.8%-לעומת  67.9%בינואר .(2014
מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא ) 35שעות ויותר( בשבוע הקובע ירד ב 0.2%-לעומת ינואר ) 2014ירידה של
כ 5-אלף מועסקים( ,ואילו מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי )פחות מ 35-שעות( בשבוע הקובע עלה ב2.7%-
לעומת ינואר ) 2014תוספת של כ 25-אלף מועסקים(.
שיעור התעסוקה )המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה( בקרב בני  15ומעלה עלה ל 60.5%-בפברואר 2014
)לעומת  60.4%בינואר  .(2014שיעור התעסוקה בקרב הגברים הגיע ל) 65.4%-בדומה לינואר  ,(2014ואילו שיעור
התעסוקה בקרב הנשים עלה ל) 55.8%-לעומת  55.6%בינואר  .(2014בקרב בני  25-64שיעור התעסוקה עלה ל-
) 76.0%לעומת  75.3%בינואר  .(2014שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני  25-64עלה ל) 81.1%-לעומת 80.4%
בינואר  ,(2014ובקרב הנשים בנות  25-64שיעור התעסוקה עלה ל) 71.0%-לעומת  70.4%בינואר .(2014
* נתונים נוספים בנושא זה מתפרסמים ב"רבעון סקר כוח אדם " באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
www.cbs.gov.il
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