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 1 2017 יולי-מאי פנויותהמשרות מספר ה
Number of Job Vacancies May-July 2017 

 

 מודל  לפי 7102החל ממרץ  מופקים המשרות הפנויות אחוזו פנויותהמשרות המספר  האומדנים החודשיים של

לנכות  נבנה במטרהמודל סטטיסטי ה .פרסומים הקודמיםם בנתוניולכן לא ניתן לבצע השוואות ל סטטיסטי

 . (קישור) רהנובעות מהמבנה המיוחד של הסק דגימה טעויות

 
  

  2017יולי -מאיחודשים של המגמה העל פי נתוני 

 בחישוב שנתיבמספר המשרות הפנויות  6.0%  ה שליעלי. 

 3.83%הואבממוצע  2פנויותהמשרות ה אחוז . 

 

 

 ללוחות ולנתוני התרשימים

 ישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי ב מספר משרות פנויותהעיקרי על המידע מקור הוא  משרות פנויותסקר 

 .7112משנת  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 3עונתיות ימנוכנתונים 

 אלף בחודש הקודם(.102.2)לעומת  אלף משרות פנויות103.1  נרשמו, 2017 יוליב

 .בחודש קודם( 3.81%)לעומת  3.85%-כמד על וע אחוז המשרות הפנויותכמו כן 

 

 

 

 

 

                                              
י השנה תתפרסם הודעה מצומצמת על סה"כ מספר משרות בשאר חודשינואר, אפריל ,יולי ואוקטובר,  בחודשיהודעה על הפילוח הגיאוגרפי ועל הפילוח הענפי תפורסם  1

 פנויות
2

  X 100אחוז משרות פנויות = )משרות פנויות/)משרות פנויות + משרות שכיר((  
 טעויות דגימה. לאחר הורדת  נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים וימי הפעילות, מהנתונים המקוריים 3

(. הסדרה המצרפית מנוכת העונתיות חושבה לפי השיטה הבלתי משרות פנויות בענפיםסדרות )-דרה מצרפית "סה"כ" משרות פנויות היא סדרה המורכבת מכמה תתהס
 .סדרות מנוכות עונתיות-ישירה, ולכן היא סכום של תת

 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/20_17_140nispach.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201720236
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201720236
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 2017יולי -מאי 4נתוני מגמה

 .אפריל-פברוארבחודשים בממוצע  9.2%-כשל  עליהלאחר  ,(בחישוב שנתי) 0.0%-משרות הפנויות בהמספר  עלה 

 . 2017 יולי-מאי בממוצע בחודשים 3.83%-כומד על ע, פנויותהמשרות האחוז 

 סך משרות פנויות – 1תרשים 

 

 ושת נתוני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת* של                       
 

                                              
 כי העונתיות. סדירות )"רעשים"( מהנתונים מנו-תוני המגמה נאמדים לאחר הסרת השפעת האינ 4

 
 .נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש
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 משרות פנויות אחוז – 2תרשים 

 

 
 

 * שלושת נתוני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת   
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 2017יולי -מאי  ,יחודשממוצע -הידועות( המבוקשות ביותר ). מספר המשרות הפנויות גלוח 

שינוי 
באחוזים 
לעומת 
אומדן 
 -אפריל
    יוני

מספר 
ממוצע של 

משרות 
 פנויות 

   משלח יד

-0.5% 10,464 
עובדי מכירות )כולל: סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות 

 בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים (
1 

 2 מלצרים ומוזגים 8,052 1.9%-

 3 שבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד'(מהנדסים )מהנדסי מח 6,958 1.7%

 מזה: מפתחי תכנה 4,578 3.9%
 

 4 עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית 5,316 3.7%

 5 נציגי מכירות טלפוניים 4,171 3.2%

 6 מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית 4,371 2.9%

 7 רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה 3,161 8.7%-

 8 בוני בתים, בנאים ומניחי בטון 2,323 7.8%

 9 נהגים )במשאיות ובאוטובוסים( 4,320 7.6%

 10 מאבטחים 3,553 2.8%

 11 הנדסאים וטכנאים 2,690 3.0%-

   מזה: טכנאי רשתות ומערכות מחשבים 309 3.8%-

 12 םטבחי 3,080 1.5%

 13 פקידים 1,812 2.3%-

 
 

 משרות פנויות במשלחי יד נבחרים
 פי נתונים מקוריים. מחושבים עלאומדני משרות פנויות לפי פילוח של משלחי היד השונים 

 זה לא השתנו. פילוחסדרות הנתונים במאגר בכמו כן 
 

 

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

 

http://www.cbs.gov.il/ts/databank/building_func.html?level_1=35
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/misrotpnuyot_hagdarot.pdf

