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  2014 אוקטובר חודשאדם ל נתונים מסקר כוח
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  עונתיות ינתונים מנוכ

נו שינויים ולכן בעתיד ייתכ,  על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעונימבוססות בחלקןסדרות נתונים מנוכי עונתיות 

  . שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשילאחרבסדרות אלה 

 בממוצע 77.5%( מהממוצע החודשי מתחילת השנה ך נמוההי) 67.2% (2014 אוקטובריצוין כי אחוז הפקידה בחודש 

  . זה בשל חגי ישראל בחודשההי שנמוךהעבודה הזאת עקב מספר ימי ). 2014 ספטמבר-בחודשים ינואר

  

 )לוחותל( 2014 אוקטוברב

 2014 ספטמבר ב6.3%לעומת  (5.7% -  ומעלה15העבודה בקרב בני  מכוח אחוז הבלתי מועסקים.( 

  2014 ספטמבר ב64.2%לעומת  (64.0% -  ומעלה בכוח העבודה15אחוז בני(.  

 2014 ספטמברב 60.1%לעומת  (60.3% - ומעלה 15בני בקרב ) מכלל האוכלוסייהאחוז המועסקים  (שיעור התעסוקה.(

  2014 ספטמברב 5.3% לעומת( 4.9% - 64-25בקרב בני מכוח העבודה אחוז הבלתי מועסקים(.  

  2014 ספטמברב 79.4% לעומת (79.3% -ומעלה בכוח העבודה  64-25אחוז בני(. 

  2014 ספטמבר ב75.2% לעומת (75.4% - 64-25התעסוקה בקרב בני שיעור(. 

 2014 ספטמבר ב77.0%לעומת  (78.0% - אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים.( 

  

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

 .לסטטיסטיקה

אוכלוסיית הסקר כוללת את . מעלה ו15 בני 20,200- כן שוטףחודש באופבכל בממוצע   רואיינו2014שנת מתחילת 

הסקר .  יותר משנה ברציפותישראלכמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים ב, התושבים הקבועים של מדינת ישראל

  .היקף האבטלה ועוד, גודלו ותכונותיו, תפתחות בכוח העבודה אחר ההבועקלמאפשר 
  



2 24.11.2014   2014 אוקטוברלחודש נתונים מסקר כוח אדם 

  נתונים מנוכי עונתיות - 2014 אוקטובר

  מיליון3.572 מהם.  מיליון נפש3.788-ל 2014 אוקטוברבהגיע   ומעלה15 בקרב בני מספר המשתתפים בכוח העבודה

-ו )2014 ספטמברמיליון ב 1.884 לעומת (גבריםו  מיליון הי1.895 ,בקרב המועסקים. בלתי מועסקים  אלף216-כ ומועסקים
  ). 2014 ספטמברב  מיליון1.673(נשים  מיליון היו 1.677

אחוז זה ). 2014 ספטמברב 64.2% לעומת (64.0%-ל חודש זהב ירד  ומעלה15  בקרב בניהעבודה בכוח המשתתפים אחוז

 59.2%לעומת  (58.7%-ל ירד אחוז זה הנשיםקרב בלו איו, )2014 ספטמברעומת לללא שינוי  (69.5%- להגיעהגברים בקרב 

  ).2014 ספטמברב

 אחוז). 2014 ספטמברב 6.3%לעומת  (5.7%-לחודש זה  בירד  ומעלה15 מכוח העבודה בקרב בני אחוז הבלתי מועסקים

לעומת  (5.6%-ל ירד הבלתי מועסקותהנשים ואחוז , )2014 ספטמברב 6.2% לעומת (5.8%-ל ירדהבלתי מועסקים הגברים 

   ).2014 ספטמברב 6.4%

אחוז ). 2014 ספטמברב 79.4% לעומת (2014 אוקטוברב 79.3%- לירד 64–25בני בקרב  אחוז המשתתפים בכוח העבודה

 64–25 בנות הנשיםבקרב אילו ו, )2014 ספטמברב 84.9% לעומת (84.6%- לירד 64–25 בני הגברים בקרב ההשתתפות

  ). 2014 ספטמבר לעומתללא שינוי  (74.2%-ל הגיע אחוז זה

 בקרב ).2014 ספטמברב 5.3% לעומת (4.9%- לחודש זה בירד 64–25בקרב בני מכוח העבודה אחוז הבלתי מועסקים 

 ירד 64–25  בנותהנשים ובקרב ,)2014 ספטמבר ב5.4%לעומת  (5.2%- לירד אחוז הבלתי מועסקים 64–25בני  הגברים

  ).2014 ספטמברב 5.2%לעומת ( 4.6%-אחוז הבלתי מועסקות ל

מספרם של . 2014 ספטמבר לעומת 0.4% של עלייה,  מיליון נפש3.572- להגיע 2014 אוקטוברב מספר המועסקים

    של  תוספת (2014 ספטמבר לעומת 1.6%- בעלה בדרך כלל )בשבוע  שעות ויותר35 ( בהיקף מלאיםבדושעהמועסקים 

- בירד בדרך כלל ) שעות בשבוע35-פחות מ ( בהיקף חלקייםבדושעהמועסקים  מספרם שלאילו ו, ) אלף מועסקים45-כ

 מכלל  בדרך כלל בהיקף מלאיםבדושעהמועסקים  אחוז .)מועסקיםאלף  33-של כ ירידה (2014 ספטמברלעומת  4.0%

 86.9%לעומת  (86.6%-ל ירד  אחוז זההגבריםבקרב ). 2014 ספטמבר ב77.0%לעומת  (78.0%- לעלההמועסקים 

  ). 2014 ספטמברב 65.9% לעומת (68.2%- לעלה אחוז זה הנשיםבקרב אילו ו, )2014 ספטמברב

 תוספת (2014 ספטמבר לעומת 19.6%- בעלה בשבוע הקובע)  שעות ויותר35 (שעבדו בהיקף מלאהמועסקים מספרם של 

-ב ירד בשבוע הקובע)  שעות35-פחות מ (שעבדו בהיקף חלקיהמועסקים מספרם של אילו ו, ) מועסקים אלף426-כשל 

בשבוע המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם מספרם של  ).ים אלף מועסק264-כשל  ירידה (2014 ספטמבר לעומת 24.0%

  ). אלף מועסקים18- של כתוספת (2014 ספטמבר לעומת 7.7%- בעלה הקובע

 2014 אוקטוברב 60.3%- לעלה ומעלה 15בקרב בני )  כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייהמחושבה (שיעור התעסוקה

אילו ו, )2014 ספטמבר ב65.2%לעומת  (65.5%- לעלה הגבריםשיעור התעסוקה בקרב ). 2014 ספטמברב 60.1%לעומת (

-ל עלה שיעור התעסוקה 64–25בני בקרב . )2014 ספטמברלעומת ללא שינוי ( 55.4%- להגיע הנשיםהתעסוקה בקרב שיעור 

לעומת ללא שינוי ( 80.3%-ל הגיע 64–25 בני הגבריםבקרב שיעור התעסוקה  ).2014 ספטמברב 75.2% לעומת( 75.4%

   .)2014 ספטמבר ב70.4% לעומת (70.8%-ל עלה שיעור התעסוקה 64–25בנות  הנשיםבקרב אילו ו ,)2014 ספטמבר
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