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 20201 נובמבר-ספטמברמספר המשרות הפנויות 

Number of Job Vacancies September to November 2020 

והוא נערך באופן שוטף  ,פנויות בישראלהמשרות ההעיקרי על מספר המידע סקר משרות פנויות הוא מקור 

 .2009על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 

לפי מודל  2017 מרץהמשרות הפנויות ואחוז המשרות הפנויות מופקים החל מהאומדנים החודשיים של מספר 

סטטיסטי נבנה במטרה לנכות הולכן לא ניתן לבצע השוואות לנתונים בפרסומים הקודמים. המודל  ,סטטיסטי

 .ה הנובעות מהמבנה המיוחד של הסקרטעויות דגימ

 )מנוכי עונתיות( נובמבראומדני משרות פנויות לחודש 

  (אוקטוברבחודש  56.46אלף משרות פנויות )לעומת  59.65-היו כ רנובמבבחודש. 

 (אוקטוברבחודש  2.39%)לעומת  2.52% אהו נובמברלחודש  פנויותהמשרות ה שיעור. 

 אומדני משלחי יד )מקוריים(

 ירידה חדה בביקוש למלצרים ולטבחים עקב המשך המגבלות על ישיבה במסעדות 

  

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

 .פנויותהמשרות ההודעה מצומצמת על סה"כ  מתפרסמתחודשי השנה 

https://www.cbs.gov.il/
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 פנויותהמשרות הסך  - 1תרשים 

 

 פנויותהמשרות ה שיעור - 2תרשים 

 

  



3 
 2020 נובמבר-ספטמברהמשרות הפנויות מספר 

15/12/2020 

 2020 רנובמב-ספטמברשי, חודממוצע  - מספר המשרות הפנויות )הידועות( המבוקשות ביותר - בלוח 

 משלח יד
מספר ממוצע 
של משרות 

 פנויות

שינוי ה
באחוזים 

אומדן לעומת 

-אוגוסט
 אוקטובר

2020 

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

3,749 -4% 

 74%- 575 מלצרים ומוזגים

 8% 8,744 '(מהנדסים )מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד

 9% 6,707 כנהומזה: מפתחי ת

 9% 2,202 עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית

 10% 2,456 טלפונייםנציגי מכירות 

 0% 3,875 מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית

 8% 3,635 רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה

 9% 813 בוני בתים, בנאים ומניחי בטון

 8% 1,843 (נהגים )במשאיות ובאוטובוסים

 7%- 1,167 מאבטחים

 4% 2,503 הנדסאים וטכנאים

 16%- 438 טכנאי רשתות ומערכות מחשביםמזה: 

 39%- 370 טבחים

 8% 1,261 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


4 
 2020 נובמבר-ספטמברהמשרות הפנויות מספר 

15/12/2020 

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

 המושפעות ממשבר הקורונה:

 בחודשו. לאומיות המקובלות כמדי חודש-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.

 התייחסות לקשיים שבהם נתקלו הלשכות הלאומיות לסטטיסטיקה מבחינה תפעולית: .3

עקב שבר גדול  ומגמה, ונתיותשיבוש אפשרי במתודות הסטטיסטיות הרגילות כגון שיטות לניכוי ע

 בסדרות העיתיות.

 משבר נגיף קורונה בעקבותהסברים מתודולוגיים 

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

 .הגדרותלראות בפרק  אפשרמבחינה מתודולוגית. מתודולוגיה מפורטת של הסקר  ןמיע

 תהליך איסוף הנתונים

 איסוף הנתונים לא נפגע כתוצאה מההגבלות הקיימות בגלל משבר הקורונה

 תהליך עיבוד הנתונים

 עבור עסקים שלא התקבל עבורם דיווח, מהדיווח הקודםזקיפת נתונים לא נערכה  נובמבר-ץים מרבחודש

קודמים. עסקים החודשים הירדה במידה ניכרת לעומת  ים הללומתוך הבנה שכמות המשרות הפנויות בחודש

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

 תהליך פרסום הנתונים

בגלל השינויים החריגים שחלו בחלק מסדרות הנתונים בחודש זה כתוצאה ממשבר נגיף קורונה, לא חושבו 

 .מגמהנתוני עבור הסדרות 

  .הלמ"ס באתר האינטרנט של "משרות פנויות"ראו דף נתונים נוספים בנושא זה ל* 

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

