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 1 2020 אפריל - פברוארמספר המשרות הפנויות 

Number of Job Vacancies February to April 2020 

לפי מודל  2017 אפרילהאומדנים החודשיים של מספר המשרות הפנויות ואחוז המשרות הפנויות מופקים החל מ

סטטיסטי נבנה במטרה לנכות הסטטיסטי ולכן לא ניתן לבצע השוואות לנתונים בפרסומים הקודמים. המודל 

ים מרץ חודשהאומדני  קורונה משברעקב אופיו המיוחד של  .ה הנובעות מהמבנה המיוחד של הסקרטעויות דגימ

 .אפריל חושבו ללא שימוש במודל הסטטיסטיו

 .בהודעה זוומדני חודש מרץ עודכנו א

בנוגע לפרסום סדרות נתונים  OECD-הפרסום הנתונים לציבור בחודש זה הוא בהתאם להמלצות ארגון 

 :המושפעות ממשבר הקורונה

 לאומיות המקובלות כמדי חודש בחודשו.-שמירה על ההגדרות הבין .1

לצד זה, הבלטת נתונים מתוך הסקר היכולים להסביר בצורה טובה יותר את השפעת המגפה על שוק  .2

 העבודה, תוך ציון הסייגים האפשריים.

 שכות הלאומיות לסטטיסטיקה מבחינה תפעולית:התייחסות לקשיים שבהם נתקלו הל .3

עקב שבר גדול  ומגמה, שיבוש אפשרי במתודות הסטטיסטיות הרגילות כגון שיטות לניכוי עונתיות

 בסדרות העיתיות.

עונתיות  ימנוכ םלסדרות "מספר המשרות הפנויות", לא חושבו אומדני 2020 ואפריל ץמרעקב ירידה חדה בנתוני 

 ומגמה של חודש זה. בחודשים הבאים, בהתאם לנתונים שיתקבלו, ייבחן פרסום סדרה מנוכת עונתיות ומגמה.

הסתייגות ששינוי זה טומן התחת  ןהמוצגות בהודעה זו הבין אומדן אפריל לאומדן מרץ עקב זאת, ההשוואות 

  בחובו גם מרכיב עונתי שאינו ניתן להפרדה.

                                                 
בשאר חודשי  .ינואר, אפריל ,יולי ואוקטובר ם:תפורסם בחודשי םענפילפי אוגרפי ועל הפילוח על הפילוח הגהודעה  1

 .השנה תתפרסם הודעה מצומצמת על סה"כ מספר משרות פנויות

https://www.cbs.gov.il/
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השילוב של מאפיינים  מיעוט ימי עבודה בגלל חופשת הפסח.אופיין בשיא ברמת ההגבלות וב 2020חודש אפריל 

 .2009סקר בשנת האלו הוביל לירידה חדה ולמספר משרות פנויות נמוך שלא נצפה מאז תחילת 

 אפרילאומדני משרות פנויות לחודש 

  (מרץבחודש  42.6אלף משרות פנויות )לעומת  27.0-היו כ אפרילבחודש 

 (מרץבחודש  1.8%)לעומת  1.3%הינו  אפריללחודש  פנויותהמשרות ה שיעור 

 מרץלעומת חודש  אפרילניתוח אומדני חודש 

את ם אינדיקטור מקדים לשוק העבודה מאחר שבעת משבר מעסיקים מפסיקים קודם האומדני ביקוש לעבודה 

 ורק לאחר מכן מתחילים לפטר עובדים בחברתם. ,עובדיםהגיוסי 

לראות  אפשרואכן  .לכך, צפוי שאומדנים אלו יגיבו למשבר עולמי ומקומי זה באופן חד יותר מאומדנים אחריםאי 

 .המשיך לרדתשאומדן המשרות הפנויות לכלל המשק 

)ראו תרשים  ייה קלה באומדןחלה על בוירד בכל הענפים למעט בענפי הבינוי שבאפריל מספר המשרות הפנויות 

3.) 

ממוצע של האומדן לעומת המרץ והן  לעומתנויות בענפי המסחר ירד באופן החד ביותר הן אומדן המשרות הפ

 .2019שנת 

 העיקרי על מספר משרות פנויות בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי המידע סקר משרות פנויות הוא מקור 

 .2009הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 
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 פנויותהמשרות הסך  - 1תרשים 

 

 פנויותהמשרות ה שיעור - 2תרשים 
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 2020אומדן חודש מרץ וחודש אפריל לעומת  2019מספר המשרות הפנויות לפי ענף, ממוצע שנת  – 3תרשים 

 

תחבורה, אירוח ואוכל, מידע ותקשורת, פעילויות  :ענפי שירותים הכוללים ענפים בסדרים* 
  .בנדל"ן, חינוך, בריאות ותרבות ופנאי
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 2020אפריל -מרץחודשי, ממוצע  - מספר המשרות הפנויות )הידועות( המבוקשות ביותר - אלוח 
 

 משלח יד

מספר 
ממוצע של 

משרות 
 פנויות

שינוי באחוזים 
אומדן לעומת 
ץ מר-ינואר

2020 

עובדי מכירות )כולל: סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות 
 (בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים

3,416 -45% 

 46%- 2,470 מלצרים ומוזגים

 21%- 6,605 '(מהנדסים )מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד

 21%- 4,682 כנהומזה: מפתחי ת

 36%- 2,367 עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית

 36%- 1,354 נציגי מכירות טלפוניים

 6%- 3,683 מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית

 17%- 1,851 רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה

 47%- 956 בוני בתים, בנאים ומניחי בטון

 34%- 1,523 (נהגים )במשאיות ובאוטובוסים

 36%- 1,503 מאבטחים

 26%- 2,043 הנדסאים וטכנאים

 7%- 367 מזה: טכנאי רשתות ומערכות מחשבים

 50%- 951 טבחים

 34%- 722 פקידים

 "משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות"יש לבחור ב: קישור למאגר הנתונים

  הגדרות

  

https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/מחוללים/מחולל-סדרות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/מחוללים/מחולל-סדרות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/משרות-פנויות---הגדרות-והסברים.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/משרות-פנויות---הגדרות-והסברים.aspx
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 משבר נגיף קורונה בעקבותהסברים מתודולוגיים 

 ןמעהתמודדות ה. להלן פירוט הבעיות ואופן משרות פנויותמשבר נגיף קורונה השפיע על תהליכי עבודה בסקר 

 .הגדרותלראות בפרק  אפשרמבחינה מתודולוגית. מתודולוגיה מפורטת של הסקר 

 תהליך איסוף הנתונים

ולכן השפעת משבר הקורונה מייל ב/ןאיסוף הנתונים בסקר משרות פנויות אינו מתבצע פנים מול פנים אלא בטלפו

דבר פגע וה ,עם זאת במהלך אפריל חל סגר וצמצום בהיקף התחבורה הציבורית .תה מצומצמתיעל האיסוף הי

 .באיסוף הנתונים בהשוואה לחודש רגיל

 תהליך עיבוד הנתונים

מתוך הבנה  עבור עסקים שלא התקבל עבורם דיווח, מהדיווח הקודםזקיפת נתונים לא נערכה  אפרילבחודש 

הוגדרו כלא ירדה במידה ניכרת לעומת חודשים קודמים. עסקים אלו  אפרילשכמות המשרות הפנויות בחודש 

 טופלו בתהליך יצירת מקדמי הניפוח,  בהתאם לשיטות הסטנדרטיות של הסקר. והם משיבים,

 תהליך פרסום הנתונים

ה כתוצאה ממשבר נגיף קורונה, לא חושבו עבור בגלל השינויים החריגים שחלו בחלק מסדרות הנתונים בחודש ז

אלה מוצגים נתונים מקוריים  הסדרות נתונים מנוכי עונתיות ומגמה. לכן בהודעה זו, באופן חריג, עבור סדרות

 .עונתיות ומגמה ימנוכ ותבחן פרסום סדרי. בחודשים הבאים, בהתאם לנתונים שיתקבלו, יבלבד

הלשכה המרכזית באתר האינטרנט של  "סקר משרות פנויותב" מתפרסמיםנתונים נוספים בנושא זה * 

  .לסטטיסטיקה

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/משרות-פנויות---הגדרות-והסברים.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/משרות-פנויות.aspx
https://www.cbs.gov.il/HE/Pages/default.aspx
https://www.cbs.gov.il/HE/Pages/default.aspx
https://www.cbs.gov.il/HE/Pages/default.aspx

