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 1 2021 פברואר - 2020 דצמברמספר המשרות הפנויות 

Number of Job Vacancies December 2020 up to February 2021 

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

 .2009ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 

לפי מודל  2017 מרץמופקים החל מ 2הפנויות ואחוז המשרות הפנויותהאומדנים החודשיים של מספר המשרות 

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

 .ה הנובעות מהמבנה המיוחד של הסקרדגימ

 ינואר )מנוכי עונתיות(אומדני משרות פנויות לחודש 

  משרות ביחס  4,000-כגידול של אלף משרות בפברואר,  66.45-כמות המשרות הפנויות עמד על כבסך המשק

 .לחודש הקודם

 (.ינוארבחודש  2.68)לעומת  2.9%הוא  פברוארלחודש  פנויותהמשרות ה שיעור 

 ובענפי שירותי אירוח ואוכל. בענפי מידע ותקשורת, בענפי המסחרהיו בביקוש לעובדים  העליות הגדולות ביותר 

  

                                                 
הודעה על הפילוח הגיאוגרפי ועל הפילוח הענפי תפורסם בחודשי ינואר, אפריל ,יולי ואוקטובר, בשאר חודשי  1

 השנה תתפרסם הודעה מצומצמת על סה"כ מספר משרות פנויות

 :שיעור המשרות הפנויות הינו חישוב של 2
 מספר המשרות הפנויות

(מספר מועסקים+מספר המשרות הפנויות)
 

https://www.cbs.gov.il/
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 2021 פברואר - 2020דצמבר המשרות הפנויות מספר 

15/03/2021 

 סך משרות פנויות - 1תרשים 

 

 משרות פנויות שיעור - 2תרשים 
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 2021 פברואר - 2020דצמבר המשרות הפנויות מספר 

15/03/2021 

 2021ר פברוא -2020 דצמברחודשי, ממוצע  -. מספר המשרות הפנויות )הידועות( המבוקשות ביותראלוח 

מספר  משלח יד
ממוצע של 

משרות 
 פנויות

שינוי באחוזים 
אומדן לעומת 

 -2020נובמבר 
 2021 ינואר

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

5,820 14% 

 מלצרים ומוזגים
1,039 172% 

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

9,541 4% 

 מזה: מפתחי תכנה
6,880 3% 

 וניקיון במוסדות ובמשקי ביתעובדי מטבח 
1,946 3% 

 נציגי מכירות טלפוניים
2,493 -11% 

 מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית
3,429 -7% 

רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום 
 הבנייה

2,255 -12% 

 בוני בתים, בנאים ומניחי בטון
1,138 39% 

 (נהגים )במשאיות ובאוטובוסים
1,964 0% 

 מאבטחים
1,487 6% 

 הנדסאים וטכנאים
2,547 -8% 

 מזה: טכנאי רשתות ומערכות מחשבים
459 -2% 

 טבחים
567 60% 

 פקידים
1,597 3% 

 "משרות פנויותפי סקר  משרות פנויות עלבחרו ": 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

