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 2021 אוגוסט-יונימספר המשרות הפנויות 
Number of Job Vacancies June-August 2021 

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

 ומעלה.משרות שכיר  5אוכלוסיית הסקר כוללת עסקים עם  .2009ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 

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

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

  דגימה הנובעות מהמבנה המיוחד של הסקר.

לאחר שהפקתם נפסקה  מנוכי עונתיות אומדני מודלשוב חושבו , 2021 אוגוסטה בהתפרסמהחל מההודעה ש

 .בעקבות משבר הקורונה עקב התנודתיות הגדולה באומדנים 2021 אפרילבחודש 

 .ולכן לא ניתן לבצע השוואה לנתונים בפרסומים קודמים ,האומדנים חושבו על כלל סדרות הנתונים

 , מנוכה עונתיות2021אוגוסט  ניתוח הביקוש לעבודה לחודש

  (יוליבחודש  4.81%)לעומת  4.80%עומד על  אוגוסטשיעור המשרות הפנויות בחודש.  

  (יוליבחודש  132,605 )לעומת 134,237עומד על  אוגוסטמספר המשרות הפנויות בחודש. 

  לוח ב( ירידה במספר המשרות הפנויות בענף האירוח והאוכל חלה 2021לראשונה מתחילת שנת(. 

  ניתן לראות שמגמת (, 4-3בניתוח שיעור השינוי החודשי של המשרות הפנויות ושל המועסקים )תרשימים

 התמתנה. 2021העלייה במספר המשרות הפנויות שהחלה בפברואר 

  

https://www.cbs.gov.il/
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 2021אוגוסט -יוניהמשרות הפנויות מספר 

19/09/2021 

 פנויותהמשרות הסך  - 1תרשים 

 

 פנויותהמשרות ה שיעור - 2תרשים 
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 )נתונים מנוכי עונתיות( 2021שנת הפנויות ב שיעור השינוי החודשי במשרות - 3תרשים 

 

 )נתונים מנוכי עונתיות( 2021שנת ב במועסקיםשיעור השינוי החודשי  - 4תרשים 
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 2021 אוגוסט-יניוחודשי, ממוצע  - מספר המשרות הפנויות )הידועות( המבוקשות ביותר - אלוח 

 משלח יד
מספר ממוצע 
של משרות 

 פנויות

שינוי באחוזים 
אומדן לעומת 

 2021 יולי-מאי

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

9,997 -12% 

 18%- 11,651 מלצרים ומוזגים

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

14,011 1% 

 1% 10,307 כנהותמזה: מפתחי 

 6% 6,692 עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית

 12% 4,475 נציגי מכירות טלפוניים

 9% 4,887 מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית

 2%- 2,525 רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה

 17%- 1,807 בוני בתים, בנאים ומניחי בטון

 2% 4,594 ()במשאיות ובאוטובוסיםנהגים 

 12% 4,456 מאבטחים

 5% 3,661 הנדסאים וטכנאים

 1% 604 מזה: טכנאי רשתות ומערכות מחשבים

 2%- 4,462 טבחים

 12% 2,852 פקידים
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 לפי ענף כלכלי 2021 אוגוסט-אפרילבחודשים מספר המשרות הפנויות והמועסקים במשק  -ב לוח 
 עונתיות( )נתונים מנוכי

   ענף סדר
ממוצע 

2019 
 אוגוסט יולי יוני מאי אפריל

תעשייה כרייה וחציבה 
 (B,C,D,Eחשמל ומים )

משרות 
 פנויות

 10,279  11,718  11,815  12,743  13,465  13,405  

תעשייה כרייה וחציבה 
 (B,C,D,Eחשמל ומים )

  356,933  357,056  361,850  355,944  352,563  378,420 מועסקים

 (Fבינוי )
משרות 

 פנויות
9,430  9,605  10,580  10,376  10,844  10,872  

  159,607  155,143  154,495  153,103  150,902  159,843 מועסקים (Fבינוי )

 (Gמסחר )
משרות 

 פנויות
 12,652  16,673  16,468  16,548  17,212  17,557  

  407,052  403,337  397,778  391,190  389,765  421,753 מועסקים (Gמסחר )

שירותי תחבורה, אחסנה, 
 (Hדואר ובלדרות )

משרות 
 פנויות

3,695  4,853  5,428  5,379  5,858  6,494  

שירותי תחבורה, אחסנה, 
 (Hדואר ובלדרות )

  110,662  111,224  108,125  108,675  108,436  127,678 מועסקים

 (Iואוכל )שירותי אירוח 
משרות 

 פנויות
 14,350  19,903  24,081  25,104  25,709  23,491  

  185,613  173,145  163,287  149,107  130,346  214,835 מועסקים (Iשירותי אירוח ואוכל )

 (Jמידע ותקשורת )
משרות 

 פנויות
 11,147  15,196  16,034  16,013  16,277  17,331  

  206,531  204,542  204,431  202,381  201,654  186,937 מועסקים (Jמידע ותקשורת )
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 2021אוגוסט -יוניהמשרות הפנויות מספר 

19/09/2021 

 לפי ענף כלכלי 2021 אוגוסט-אפרילבחודשים מספר המשרות הפנויות והמועסקים במשק  -לוח ב 
 המשך – )נתונים מנוכי עונתיות(

   ענף סדר
ממוצע 

2019 
 אוגוסט יולי יוני מאי אפריל

שירותים 
 (Kפיננסיים )

משרות 
 פנויות

2,214  1,959  2,535  2,710  2,773  3,006  

שירותים 
 (Kפיננסיים )

  91,824  92,006  91,724  92,810  91,452  100,315 מועסקים

פעילויות 
בנדל"ן, 

שירותים 
מקצועיים 

ועוד ושירותי 
ניהול 

ותמיכה 
(L,M,N) 

משרות 
 פנויות

 17,505  20,851  20,635  22,137  22,652  23,865  

פעילויות 
בנדל"ן, 

שירותים 
מקצועיים 

ועוד ושירותי 
ניהול 

ותמיכה 
(L,M,N) 

  406,361  402,103  400,186  396,798  393,911  426,281 מועסקים

 (Pחינוך )
משרות 

 פנויות
2,544  2,926  2,713  2,867  2,712  2,641  

  152,218  147,225  147,568  146,380  147,020  156,960 מועסקים (Pחינוך )

שירותי 
בריאות, 

רווחה וסעד 
(Q) 

משרות 
 פנויות

8,557  10,131  10,226  10,914  11,200  11,593  

שירותי 
בריאות, 

רווחה וסעד 
(Q) 

  436,099  437,144  436,409  431,706  432,541  409,684 מועסקים

אמנות, 
בידור ופנאי 

ושירותים 
אחרים 

(R,S) 

משרות 
 פנויות

2,896  3,191  3,648  4,217  3,905  3,981  
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אמנות, 
בידור ופנאי 

ושירותים 
אחרים 

(R,S) 

  148,309  140,856  131,104  130,794  120,978  153,674 מועסקים

סך 
אוכלוסיית 

 הסקר

משרות 
 פנויות

 95,270  117,008  124,162  129,008  132,605  134,237  

סך 
אוכלוסיית 

 הסקר
  2,661,210  2,623,781  2,596,957  2,558,887  2,519,568  2,736,381 מועסקים

 "פי סקר משרות פנויות 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

