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  2016 אפריל חודשאדם ל נתונים מסקר כוח
Labour Force Survey Data, April 2016 

   

  עונתיות ינתונים מנוכ

על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים  מבוססות בחלקןסדרות נתונים מנוכי עונתיות 

  שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי. לאחרות אלה בסדר

  

 )20164/ללוחות הירחון סקרי כוח אדם ( 6201 אפרילב

 2016 מרסב 5.3% לעומת( 4.9% – ומעלה 15בקרב בני  העבודהמכוח  מועסקים הבלתי אחוז.( 

  2016 מרס ללא שינוי לעומת( 64.4% -ומעלה בכוח העבודה  15אחוז בני(.  

 2016 מרסב 60.9% לעומת( 61.2% –ומעלה  15בני מכלל האוכלוסייה) בקרב (אחוז המועסקים  שיעור התעסוקה.( 

  2016 מרסב 4.5% לעומת( 4.4% - 64-25בקרב בני מכוח העבודה אחוז הבלתי מועסקים(.  

  2016 מרסב 79.8% לעומת( 80.5% –ומעלה בכוח העבודה  64-25אחוז בני(. 

  2016 מרסב 76.3% לעומת( 76.9% – 64-25התעסוקה בקרב בני שיעור(. 

 2016 מרסב 77.7% לעומת( 78.4% – אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים.( 

  

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

 .לסטטיסטיקה

ומעלה. אוכלוסיית הסקר כוללת את  15בני  21,100-רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ 2016שנת החל מ

רעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. הסקר התושבים הקבועים של מדינת ישראל, כמו גם תיירים ותושבים א

  .מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד
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  נתונים מנוכי עונתיות - 6201 אפריל

 מיליון 3.732 מהםמיליון נפש.  3.925-ל 2016 אפרילבהגיע  ומעלה 15בקרב בני  מספר המשתתפים בכוח העבודה

מיליון  1.774-ו )2016 מרסמיליון ב 1.948( גבריםמיליון היו  1.958 ,. בקרב המועסקיםבלתי מועסקים אלף 193-כו םמועסקי

  ). 2016 מרסב מיליון 1.761(נשים היו 

). אחוז זה 2016 מרס לעומתללא שינוי ( 64.4%-ל חודש זהבהגיע  ומעלה 15 בקרב בני העבודהבכוח  המשתתפים אחוז

 עלה אחוז זה ומעלה 15בנות  הנשיםקרב באילו ), ו2016 מרסב 69.2%עומת ל( 69.1%-ל ירד ומעלה 15ני ב הגבריםבקרב 

  ).2016 מרסב 59.7% לעומת( 59.9%-ל

, ראה 2016 מרסב 5.3% לעומת( 4.9%-לחודש זה ב ירד ומעלה 15מכוח העבודה בקרב בני  אחוז הבלתי מועסקים

 15בנות  הנשים), ואחוז 2016 מרסב 5.3% לעומת( 4.7%-ל ירדהבלתי מועסקים  ומעלה 15בני  הגברים ). אחוז1תרשים 

   ).2016 מרסב 5.3% לעומת( 5.1%-ל ירד הבלתי מועסקות ומעלה

  

  1לנתוני תרשים 

). אחוז 2016 מרסב 79.8% לעומת( 2016 אפרילב 80.5%-ל עלה 25-64בני בקרב  אחוז המשתתפים בכוח העבודה

אחוז  25-64בנות  הנשיםבקרב אילו ו), 2016 מרס לעומתללא שינוי ( 84.8%-ל הגיע 25-64בני  הגבריםבקרב  ההשתתפות

  ). 2016 מרסב 75.0% (לעומת 76.3%- ל עלה זה

 הגבריםבקרב  ).2016 מרסב 4.5% לעומת( 4.4%-ל חודש זהב ירד 25-64בקרב בני מכוח העבודה קים אחוז הבלתי מועס

אחוז הבלתי  25-64 בנות הנשיםבקרב אילו ו ,)2016 מרסב 4.4%לעומת ( 4.2%-ל ירד אחוז הבלתי מועסקים 25-64בני 

  ).2016 מרסב 4.6% לעומת( 4.7%-ל עלה מועסקות
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המועסקים . מספרם של 2016 מרסלעומת  0.6%של  עלייה, נפש מיליון 3.732 -ל הגיע 2016 אפרילב מספר המועסקים

אלף  46-כ של תוספת( 2016 מרסלעומת  1.6%-ב עלה בדרך כלל )בשבוע שעות ויותר 35( בהיקף מלא יםבדושע

לעומת  2.6%-ב ירד בדרך כלל )שעות בשבוע 35-(פחות מ בהיקף חלקי יםבדושעהמועסקים מספרם של אילו ומועסקים), 

 78.4%- ל עלהמכלל המועסקים  בדרך כלל בהיקף מלא יםבדושעהמועסקים אחוז  .מועסקים)אלף  22- כשל  ירידה( 2016 מרס

אחוז זה  הנשיםבקרב ו), 2016 מרסב 87.1%לעומת ( 88.0%-ל עלה אחוז זה הגברים). בקרב 2016 מרסב 77.7% לעומת(

  ). 2016 מרסב 67.2%(לעומת  67.8%-ל עלה

של  תוספת( 2016 מרסלעומת  11.6%-ב עלה בשבוע הקובעשעות ויותר)  35( שעבדו בהיקף מלאהמועסקים מספרם של 

 12.9%- ב ירד בשבוע הקובעשעות)  35- (פחות מ שעבדו בהיקף חלקיהמועסקים מספרם של אילו מועסקים), ו אלף 284- כ

 ירד בשבוע הקובעהמועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם רם של מספ .אלף מועסקים) 127-של כ ירידה( 2016 מרסלעומת 

  אלף מועסקים). 13 -של כ ירידה( 2016 מרסלעומת  4.6%-ב

 לעומת( 2016 אפרילב 61.2%-ל עלה ומעלה 15בקרב בני כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה)  מחושב(ה שיעור התעסוקה

שיעור , ו)2016 מרסב 65.6%לעומת ( 65.9%-ל עלה ומעלה 15בני  הגברים). שיעור התעסוקה בקרב 2016 מרסב 60.9%

 עלה שיעור התעסוקה 25-64בני . בקרב )2016 מרסב 56.5% לעומת( 56.8%- ל עלה ומעלה 15בנות  הנשיםהתעסוקה בקרב 

 מרסב 81.1% (לעומת 81.3%-ל עלה 25-64בני  הגבריםבקרב שיעור התעסוקה  ).2016 מרסב 76.3% לעומת( 76.9%- ל

   .)2016 מרסב 71.6% (לעומת 72.7%-ל עלה שיעור התעסוקה 25-64בנות  הנשיםבקרב ו ,)2016
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