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 2018 ראשוןלרבעון הו מרסנתונים מסקר כוח אדם לחודש 

Labour Force Survey Data, March and 1st Quarter of 2018 

  נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד 

לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה  וייתכנו שינויים בסדרות אל

  .החודשי

 (8201/3ללוחות ירחון סקרי כוח אדם ) :8201 מרס

  (.2018 פברוארב 3.8%)לעומת  3.6% -ומעלה  15אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 

  (.2018 פברוארב 64.2%)לעומת  63.5% -ומעלה בכוח העבודה  15אחוז בני 

  61.8%)לעומת  61.3% -ומעלה  15שיעור התעסוקה )אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה( בקרב בני 

 (.2018 פברוארב

 (8201/1ללוחות רבעון סקרי כוח אדם ) :מרס-ינוארחודשים  - 8201של  הראשוןרבעון ה

  (.2017  רבעון הרביעיב 4.1%)לעומת  3.7% -ומעלה  15אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 

 (.2017 רבעון הרביעיב 64.0% )לעומת 63.8% -ומעלה בכוח העבודה  15בני  אחוז 

  (.2017 רבעון הרביעיב 61.3% )לעומת 61.4% -ומעלה  15שיעור התעסוקה בקרב בני 

  (.2017 רבעון הרביעיב 3.6% )לעומת 3.2% - 64-25אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 

  (.2017 רבעון הרביעיב 80.2%)לעומת  80.0% -בכוח העבודה  64-25אחוז בני 

  (.2017 רבעון הרביעיהלעומת ללא שינוי ) 77.4% - 64-25שיעור התעסוקה בקרב בני 

http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201820094
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=88&CYear=2018&CMonth=3
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
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  רבעון ה לעומתללא שינוי ) 77.9% -אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מכלל המועסקים

 (.2017 הרביעי

 לנתוני התרשימים

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

 .המרכזית לסטטיסטיקה

ומעלה. אוכלוסיית הסקר כוללת את  15בני  19,500-רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ 2018שנת החל מ

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.

 נתונים מנוכי עונתיות - 2017 מרס

 3.875 מיליון נפש. מהם 4.019-ל 2018 מרסבהגיע  ומעלה 15בקרב בני  מספר המשתתפים בכוח העבודה

 פברוארמיליון ב 2.042) גבריםמיליון היו  2.030 ,. בקרב המועסקיםבלתי מועסקיםאלף  144-כו מועסקיםמיליון 

 (. 2018 פברוארב מיליון 1.859)נשים מיליון היו  1.845-( ו2018

(. אחוז זה 2018 פברוארב 64.2% לעומת) 63.5%-ל ירד ומעלה 15בקרב בני  המשתתפים בכוח העבודה אחוז

 הנשיםקרב ב(, ו2018 פברוארב 68.9% עומתל) 68.3%-ל ירד (3)ראה תרשים  ומעלה 15בני  הגבריםבקרב 

 (.2018 פברוארב 59.7%לעומת ) 59.0%-ל ירד אחוז זה ומעלה 15בנות 

 פברוארב 3.8%לעומת ) 3.6%-לחודש זה ב ירד ומעלה 15מכוח העבודה בקרב בני  אחוז הבלתי מועסקים

 לעומת) 3.9%-ל ירד (2)ראה תרשים  הבלתי מועסקים ומעלה 15בני  הגברים(. אחוז 1, ראה תרשים 2018

 פברוארב 3.6% לעומת) 3.3%-ל ירד הבלתי מועסקות ומעלה 15בנות  הנשים(, ואחוז 2018 פברוארב 4.0%

2018.)  

 מרסב 61.3%-ל ירד ומעלה 15בקרב בני כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה(  מחושב)ה שיעור התעסוקה

-ל ירד (4)ראה תרשים  ומעלה 15בני  הגברים(. שיעור התעסוקה בקרב 2018 פברוארב 61.8% לעומת) 2018

לעומת ) 57.1%-ל ירד ומעלה 15בנות  הנשיםהתעסוקה בקרב שיעור , ו(2018 פברוארב 66.2%לעומת ) 65.6%

 .(2018 פברוארב 57.6%

  

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201820122
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201820122
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 נתונים מנוכי עונתיות - מרס-ינוארחודשים  - 2018של  רבעון הראשוןממוצע ל

מיליון נפש.  4.028-ל 2018של  רבעון הראשוןהגיע בומעלה  15בני  בקרבמספר המשתתפים בכוח העבודה 

)לעומת  גבריםמיליון  2.037. בקרב המועסקים, בלתי מועסקיםאלף  148-ו מועסקיםמיליון  3.880מהם 

 (. 2017 רבעון הרביעימיליון ב 1.825)לעומת נשים מיליון  1.843-( ו2017 רבעון הרביעימיליון ב 2.030

)לעומת  63.8%-ל ירד 2018של  רבעון הראשוןבומעלה  15בני  בקרבהמשתתפים בכוח העבודה  אחוז

ברבעון  68.8%)לעומת  68.5%-ירד ל ומעלה 15הגברים בני (. אחוז זה בקרב 2017 רבעון הרביעיב 64.0%

 ברבעון הקודם(. 59.4%)לעומת  59.2%-ל ירדאחוז זה  ומעלה 15בנות  הנשיםהקודם(, ובקרב 

)לעומת  3.7%-ל 2018של  רבעון הראשוןב ירד ומעלה 15בני  בקרבאחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה 

 4.1%)לעומת  3.8%-ל ירדהבלתי מועסקים  ומעלה 15הגברים בני (. אחוז 2017 רבעון הרביעיב 4.1%

 ברבעון הקודם(. 4.2%)לעומת  3.5%-ל ירד הבלתי מועסקותומעלה  15הנשים בנות ברבעון הקודם(, ואחוז 

 80.2%)לעומת  2018של  רבעון הראשוןב 80.0%-ל ירד 64-25בני בקרב  אחוז המשתתפים בכוח העבודה

ברבעון  85.0%)לעומת  84.7%-ל ירד 64-25הגברים בני (. אחוז ההשתתפות בקרב 2017 רבעון הרביעיב

 ברבעון הקודם(.  75.6%)לעומת  75.4%-אחוז זה ל ירד 64-25הנשים בנות הקודם(, ובקרב 

)לעומת  2018של  רבעון הראשוןב 3.2%-ל ירד 64-25בני  בקרבאחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה 

 3.6%)לעומת  3.3%-ל ירדאחוז הבלתי מועסקים  64-25הגברים בני (. בקרב 2017 רבעון הרביעיב 3.6%

ברבעון  3.6%)לעומת  3.0%-אחוז הבלתי מועסקות ירד ל 64-25הנשים בנות ברבעון הקודם(, ובקרב 

 הקודם(.

 רבעון הרביעימיליון ב 3.854מיליון נפש )לעומת  3.880-הגיע ל 2018של  רבעון הראשוןב מספר המועסקים

 0.6%-עלה ב בדרך כללשעות ויותר בשבוע(  35) המועסקים שעובדים בהיקף מלא(. מספרם של 2017

המועסקים שעובדים בהיקף אלף מועסקים(, ומספרם של  17-)תוספת של כ 2017 רבעון הרביעילעומת ה

 9-של כ תוספת) 2017 רבעון הרביעילעומת ה 1.1%-ב עלה בדרך כללשעות בשבוע(  35-)פחות מ חלקי

ללא ) 77.9%-ל הגיעמכלל המועסקים  בהיקף מלא בדרך כללהמועסקים שעובדים אלף מועסקים(. אחוז 

אילו רבעון הקודם(, וב 86.9% )לעומת 86.8%-ל ירדאחוז זה  הגבריםרבעון הקודם(. בקרב הלעומת שינוי 

-1.26רבעון הקודם(. )נתונים מפורטים בלוחות הלעומת ללא שינוי ) 68.0%-ל הגיעאחוז זה  הנשיםבקרב 

 " באתר האינטרנט(סטטיסטיקה של עבודה ושכר -ן סקר כוח אדם רבעוב" 1.24

  

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
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רבעון לעומת ה 1.3%-ב ירד בשבוע הקובעשעות ויותר(  35) המועסקים שעבדו בהיקף מלאמספרם של 

-)פחות מ המועסקים שעבדו בהיקף חלקיאלף מועסקים(, ואילו מספרם של  34-של כ ירידה) 2017 הרביעי

אלף מועסקים(.  17-של כ תוספת) 2017 רבעון הרביעילעומת ה 1.7%-ב עלה בשבוע הקובעשעות(  35

 9.9%-ב 2017של  רבעון הראשוןב עלהבשבוע הקובע  המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתםמספרם של 

רבעון ב" 1.6-1.4מועסקים(. )נתונים מפורטים בלוחות אלף  24-של כ תוספת) 2017 רבעון הרביעילעומת ה

 " באתר האינטרנט(סטטיסטיקה של עבודה ושכר -סקר כוח אדם 

רבעון ב 61.4%-ל עלה ומעלה 15בקרב בני )המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה(  שיעור התעסוקה

 ומעלה 15בני  הגברים(. שיעור התעסוקה בקרב 2017של  רבעון הרביעיב 61.3%)לעומת  2018של  הראשון

-עלה ל ומעלה 15הנשים בנות ברבעון הקודם( ואילו שיעור התעסוקה בקרב  66.0%)לעומת  65.9%-ירד ל

 לעומתללא שינוי ) 77.4%-ל הגיע שיעור התעסוקה 64-25בני ברבעון הקודם(. בקרב  56.9%)לעומת  57.1%

ברבעון הקודם(,  82.0%)לעומת  81.9%-ל ירד 64-25הגברים בני רבעון הקודם(. שיעור התעסוקה בקרב ה

ברבעון הקודם(. )ראה  72.9%)לעומת  73.2%-שיעור התעסוקה עלה ל 64-25הנשים בנות בקרב אילו ו

 " באתר האינטרנט(סטטיסטיקה של עבודה ושכר -רבעון סקר כוח אדם ב" 1.23נתונים מפורטים בלוח 

ברבעון הקודם(.  36.4)לעומת  2018של  רבעון הראשוןב 36.2-ל ירד ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק

 ברבעון הקודם(. 36.4)לעומת  2018של  רבעון הראשוןב 36.2-עלה ל עבודה בשבוע לשכירממוצע שעות 

שונתה הגדרה של מועסקים חלקית שלא  2018החל משנת  נתונים מקוריים. - מועסקים חלקית שלא מרצון

 רבעוןאלף ב 58-הגיע לכ מועסקים חלקית שלא מרצוןמספר בעקבות המעבר לשאלון חדש ומורחב.  1מרצון

 הגברים המועסקים חלקית שלא מרצון. חלקם של 1.5%-ל הגיע, וחלקם מכלל המועסקים 2018של  הראשון

מכלל הנשים  הנשים המועסקות חלקית שלא מרצוןוחלקן של  1.0%-ל הגיעמכלל הגברים המועסקים 

סטטיסטיקה של עבודה  -רבעון סקר כוח אדם ב" 2.9. )ראה נתונים מפורטים בלוח 2.0%-ל הגיעהמועסקות 

 " באתר האינטרנט(ושכר

 תכונות כוח העבודה לפי מחוז מגורים 

" באתר סטטיסטיקה של עבודה ושכר -רבעון סקר כוח אדם ב" 1.11-1.16)נתונים מפורטים בלוחות 

 האינטרנט(

רבעון ברוב המחוזות בהשוואה ל 2018של  רבעון הראשוןב ירד ומעלה 15בני  בקרבאחוז הבלתי מועסקים 

)לעומת  3.9%-ל במחוז הצפון(, 4.4%)לעומת  3.5%-הגיע אחוז זה ל במחוז ירושלים. 2017של  הרביעי

(, 3.6%)לעומת  3.5%-ל במחוז המרכזרבעון הקודם(, ב 4.9% )לעומת 3.4%-ל במחוז חיפה(, 4.1%

 (. 4.9%)לעומת  5.0%-ל ובמחוז הדרום(, 4.0%)לעומת  3.0%-ל במחוז תל אביב

                                                 
שעות בשבוע בדרך כלל, משום שחיפשו עבודה במשרה מלאה או נוספת  35-: העובדים פחות מ2017עד שנת  1

 אך לא מצאו.
שעות וחיפשו באופן  35-שעות בשבוע בדרך כלל, שמעוניינים לעבוד יותר מ 35-: העובדים פחות מ2018משנת 

 שעות רב יותר.פעיל בארבעת השבועות האחרונים לעבוד מספר 

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
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 2018של  רבעון הראשוןהמחוזות במ מחציתב ירד ומעלה 15בני  בקרבאחוז ההשתתפות בכוח העבודה 

)לעומת  55.2%-הגיע אחוז ההשתתפות בכוח העבודה ל במחוז ירושלים. 2017של  רבעון הרביעיבהשוואה ל

 במחוז המרכז (,62.6%)לעומת  62.3%-ל במחוז חיפה (,57.8%)לעומת  58.3%-ל במחוז הצפון(, 56.3%

)לעומת  61.0%-ל ובמחוז הדרום(, 69.0%)לעומת  69.3%-ל במחוז תל אביב(, 69.6%)לעומת  69.3%-ל

60.2% .) 

רבעון בהשוואה ל 2018של  רבעון הראשוןהמחוזות ב רובב עלה ומעלה 15בני  בקרבשיעור התעסוקה 

-ל במחוז הצפון(, 53.8%)לעומת  53.2%-הגיע שיעור התעסוקה ל במחוז ירושלים. 2017של  הרביעי

)לעומת  66.9%-ל במחוז המרכז (,59.5%)לעומת  60.2%-ל במחוז חיפה (,55.5%)לעומת  56.0%

 (.57.3%)לעומת  57.9%-ל ובמחוז הדרום(, 66.2%)לעומת  67.2%-ל במחוז תל אביב(, 67.0%

 (80לפי הסיווג החדש של ענפי כלכלה )מהדורה מעודכנת(, פרסום טכני מס' ) מועסקים לפי ענף כלכלי

 " באתר האינטרנט(סטטיסטיקה של עבודה ושכר -רבעון סקר כוח אדם ב" 2.5-ו 2.1)נתונים מפורטים בלוחות 

. מספר 2017של  רבעון הרביעיאלף לעומת ה 26-כב המועסקיםגדל מספר  2018 של רבעון הראשוןב

(. בלוח 2017של  רבעון הרביעימיליון ב 3.362מיליון )לעומת  3.397-הגיע ל 2018 רבעון הראשוןב השכירים

הרביעי ברבעון ו 2018ראשון של ה ןלהלן מוצגים מספר המועסקים ומספר השכירים לפי ענף כלכלי ברבעו 1

 .2017של 

מינהל אלף מועסקים(, בענף  14-)כ תעשייה; כרייה וחציבה הגדולות היו בענף התוספות, בקרב המועסקים

בכל אחד  אלף מועסקים 9-)כ בריאות, רווחה וסעד שירותיובענף  מקומי, ציבורי ובטחון וביטוח לאומי

אלף מועסקים(,  6-)כשירותי אירוח ואוכל בענף אלף מועסקים(,  7-)כ פעילויות בנדל"ן(, בענף מהענפים

אלף מועסקים בכל אחד  4-כ)  אמנות, בידור ופנאיובענף  שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרותבענף 

 .(מהענפים

 (, בענףבכל אחד מהענפים אלף מועסקים 5-)כ חקלאות, ייעור ודיגובענף  בינויבענף  יוהגדולות ההירידות 

שירותים מקצועיים, ובענף  חינוך בענף, אלף מועסקים( 4-כ) מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים

 . (בכל אחד מהענפים אלף מועסקים 3-)כ מדעיים וטכניים

שירותי אלף שכירים(, בענף  11-)כ תעשייה; כרייה וחציבההגדולות היו בענף  התוספות, בקרב השכירים

אלף שכירים  7-)כ פעילויות בנדל"ןובענף  מינהל מקומי, ציבורי ובטחון וביטוח לאומי, בענף אירוח ואוכל

, שירותי בריאות, רווחה וסעד, בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרותבכל אחד מהענפים(, בענף 

אלף שכירים(,  5-)כ  אמנות, בידור ופנאי, בענף (בכל אחד מהענפים אלף שכירים 6-)כ מידע ותקשורתוהענף 

אלף שכירים בכל  4-)כ שירותים מקצועיים, מדעיים וטכנייםובענף  שירותים פיננסיים ושירותי ביטוחבענף 

 אחד מהענפים(.

 אלף שכירים 4-)כ בינויובענף  חינוךכירים(, בענף אלף ש 8-)כ שירותים אחריםהגדולות היו בענף  הירידות

 (.בכל אחד מהענפים

  

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=12
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
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, 2017רביעי של רבעון ו 2018של  ראשון ן(, רבעו2011מועסקים ושכירים לפי ענף כלכלי )סיווג  -.1לוח 
 נתונים מנוכי עונתיות, אלפים

 סדר
 

סך הכל 
(1) 

 ועסקיםמ תיאור
 רבעון

4/2017 

 ועסקיםמ
 רבעון

1/2018 

 שכירים
 רבעון

4/2017 

 שכירים
 רבעון

1/2018 

A 23.8 26.2 36.6 41.2 חקלאות, ייעור ודיג 

B+C 408.9 398.1 440.8 426.4 תעשייה; כרייה וחציבה 

D 17.3 17.6 17.3 17.6 אספקת חשמל 

E  אספקת מים, שירותי ביוב וטיהור
 וטיפול בפסולת

17.1 12.7 16.5 12.2 

F 152.5 156.0 197.1 201.7 בינוי 

G  מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי
 רכב מנועיים

422.7 418.4 364.1 362.6 

H  שירותי תחבורה, אחסנה, דואר
 ובלדרות

162.6 166.6 135.8 142.0 

I 150.4 143.0 167.4 161.9 שירותי אירוח ואוכל 

J 184.2 178.7 199.1 196.9 מידע ותקשורת 

K  118.9 115.1 125.5 123.1 ושירותי ביטוחשירותים פיננסיים 

L 25.2 17.9 39.9 32.7 פעילויות בנדל"ן 

M 202.2 198.6 286.5 289.4 שירותים קצועיים, מדעיים וטכניים 

N 143.8 142.8 159.0 158.0 שירותי ניהול ותמיכה 

O  מינהל מקומי, ציבורי וביטחון
 וביטוח לאומי

380.8 389.6 377.8 385.2 

P 451.0 454.6 476.7 480.0 חינוך 

Q 375.5 369.4 424.7 416.1 שירותי בריאות רווחה וסעד 

R 49.6 44.3 76.9 73.3 אמנות, בידור ופנאי 

S 57.8 65.6 95.4 97.4 שירותים אחרים 

T 57.9 57.6 62.9 64.7 משקי בית כמעסיקים 

(, ומועסקים או שכירים שהענף Uמדינתיים" )סדר -( כולל מועסקים או שכירים בענף "ארגונים וגופים חוץ1)
 הכלכלי שלהם אינו ידוע.

 (81משלחי יד, פרסום טכני מס' לפי הסיווג החדש של ) מועסקים לפי משלח יד

 " באתר האינטרנט(סטטיסטיקה של עבודה ושכר -רבעון סקר כוח אדם ב" 2.14-ו 2.10)נתונים מפורטים בלוחות 

הרביעי ברבעון ו 2018ראשון הן לפי משלחי יד ברבעו השכירים ומספר המועסקיםלהלן מוצגים מספר  2בלוח 

 . 2017של 

בעלי בקרב אלף מועסקים(,  40-)כעובדי מכירות ושירותים הגדולות היו בקרב התוספות , בקרב המועסקים

 אלף מועסקים(.  12-)כמנהלים  בקרבו אלף מועסקים( 23-)כ משלח יד אקדמי

אלף  16-)כ  מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים עובדיםבקרב הגדולות היו  הירידות

 . אלף מועסקים( 9) הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווהבקרב ו מועסקים(

  

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=77&CYear=2011&CMonth=10
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
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בעלי משלח אלף שכירים(, בקרב  30-)כעובדי מכירות ושירותים בקרב הגדולות היו  התוספות, בקרב השכירים

 אלף שכירים(. 12-)כמנהלים  אלף שכירים( ובקרב 22-)כ יד אקדמי

אלף שכירים(  14)  עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחריםבקרב  והי ותהגדול ותהיריד

  אלף שכירים(. 6-)כ הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווהובקרב 

נתונים , 2017ורבעון רביעי של  2018רבעון ראשון של (, 2011וג . מועסקים ושכירים לפי משלח יד )סיו2לוח 
 מנוכי עונתיות, אלפים

 סדר
 
סך 
הכל 

(1) 

 ועסקיםמ תיאור
 רבעון

4/2017 

 ועסקיםמ
 רבעון

1/2018 

 שכירים
 רבעון

4/2017 

 שכירים
 רבעון

1/2018 

 333.9 322.3 379.9 367.9 מנהלים  1

 877.2 855.6 1,030.0 1,007.5 בעלי משלח יד אקדמי 2

 416.2 422.0 486.4 495.4 הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה  3

 248.7 246.7 255.1 254.2 פקידים כלליים ועובדי משרד 4

 630.2 600.1 716.7 677.0 עובדי מכירות ושירותים 5

 21.1 17.9 35.5 33.9 עובדים מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג 6

עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי  ועובדים  7-8
 מקצועיים אחרים

523.3 507.0 428.1 414.1 

 221.2 221.4 228.5 230.0 עובדים בלתי מקצועיים 9

 ( כולל מועסקים או שכירים שמשלח ידם אינו ידוע.1)

" באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית רבעון סקר כוח אדם* נתונים נוספים בנושא זה מתפרסמים ב"
 www.cbs.gov.il לסטטיסטיקה:

  הסברים והגדרות

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2018&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=88&CYear=2018&CMonth=3
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=88&CYear=2018&CMonth=3

