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 2021 ספטמבר-יולימספר המשרות הפנויות 
Number of Job Vacancies July-September 2021 

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

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

לפי מודל  2017 אוגוסטהאומדנים 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 בחודש  מנוכי עונתיות אומדני מודלשוב חושבו , 2021 ספטמברשיצאה ב החל מההודעה

 .בעקבות משבר הקורונה עקב התנודתיות הגדולה באומדנים 2021 מאי

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

 ספטמברנתונים מנוכי עונתיות לחודש 

  (אוגוסטבחודש  4.79%)לעומת  4.90%עומד על  ספטמברשיעור המשרות הפנויות בחודש.  

  (אוגוסטבחודש  133,835 )לעומת 137,487עומד על  ספטמברמספר המשרות הפנויות בחודש. 

 2021הביקוש לעבודה ברבעון השלישי של שנת 

 זה ברבעון השני בהשוואה לאומדן 6.7%עלייה של  חלהמספר המשרות הפנויות ב. 

 בהשוואה לאומדן זה ברבעון השני 4%עלייה של חלה מספר המועסקים באוכלוסיית הסקר ב. 

 בהשוואה  13%-כחלה עלייה של מספר המשרות הפנויות בענפי התעשייה הכרייה, החציבה והחשמל והמים ב

 .לרבעון השני

 בהשוואה לרבעון השני 27.6%של  תמשמעותיעלייה  חלהמספר המועסקים בענפי האירוח והאוכל ב. 

  טרם  2019ענפי המידע והתקשורת וענפי הבריאות והסיעוד עברו את רמת התעסוקה שנאמדה בהם בשנת

 .המשבר
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 פנויותהמשרות הסך  - 1תרשים 

 

 פנויותהמשרות ה שיעור - 2תרשים 
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  לפי ענף כלכלי 2021 שלברבעונים השני והשלישי מספר המשרות הפנויות והמועסקים במשק  -ב לוח 

 )נתונים מנוכי עונתיות(

  2021 לישירבעון ש   2021רבעון שני    2019ממוצע   סוג נתון  ענף סדר

תעשייה כרייה 
וחציבה חשמל 

 (B,C,D,Eומים )

משרות 
 פנויות

10,276 12,221 13,815 

תעשייה כרייה 
וחציבה חשמל 

 (B,C,D,Eומים )
 366,440 363,722 377,703 מועסקים

 (Fבינוי )
משרות 
 פנויות

9,420 10,102 11,107 

 159,342 153,075 152,028 מועסקים (Fבינוי )

 (Gמסחר )
משרות 
 פנויות

12,639 16,716 18,549 

 403,375 392,507 405,652 מועסקים (Gמסחר )

שירותי תחבורה, 
אחסנה, דואר 

 (Hובלדרות )

משרות 
 פנויות

3,705 4,960 5,532 

שירותי תחבורה, 
אחסנה, דואר 

 (Hובלדרות )
 110,959 108,504 121,716 מועסקים

 שירותי 
 (Iאירוח ואוכל )

משרות 
 פנויות

14,437 22,945 24,261 

שירותי אירוח 
 (Iואוכל )

 178,269 145,523 205,609 מועסקים

 מידע 
 (Jותקשורת )

משרות 
 פנויות

11,165 15,583 16,730 

מידע ותקשורת 
(J) 

 206,827 203,349 176,197 מועסקים
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  2021 לישירבעון ש   2021רבעון שני    2019ממוצע   סוג נתון  ענף סדר

שירותים פיננסיים 
(K) 

משרות 
 פנויות

2,214 2,349 2,824 

שירותים פיננסיים 
(K) 

 93,110 92,251 99,885 מועסקים

פעילויות בנדל"ן, 
שירותים מקצועיים 
ועוד ושירותי ניהול 

 (L,M,Nותמיכה )

משרות 
 פנויות

17,476 20,858 23,057 

בנדל"ן, פעילויות 
שירותים מקצועיים 
ועוד ושירותי ניהול 

 (L,M,Nותמיכה )

 406,064 394,856 406,694 מועסקים

 (Pחינוך )
משרות 
 פנויות

2,532 2,842 2,984 

 153,166 147,518 153,599 מועסקים (Pחינוך )

שירותי בריאות, 
 (Qרווחה וסעד )

משרות 
 פנויות

8,471 10,486 11,526 

שירותי בריאות, 
 (Qרווחה וסעד )

 430,044 430,196 392,138 מועסקים

אמנות, בידור 
ופנאי ושירותים 

 (R,Sאחרים )

משרות 
 פנויות

3,050 3,503 3,765 

אמנות, בידור 
ופנאי ושירותים 

 (R,Sאחרים )
 141,855 127,170 147,853 מועסקים

סך אוכלוסיית 
 הסקר

משרות 
 פנויות

95,384 122,565 134,150 

אוכלוסיית סך 
 הסקר

 2,649,450 2,558,669 2,639,074 מועסקים
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 2021 ספטמבר-יוליחודשי, ממוצע  - )הידועות( המבוקשות ביותרמספר המשרות הפנויות  - גלוח 

 משלח יד
מספר ממוצע 
של משרות 

 פנויות

שינוי באחוזים 
אומדן לעומת 

 אוגוסט-יוני
2021 

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

9,877 -3% 

 13%- 9,871 מלצרים ומוזגים

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

14,427 1% 

 1%- 10,294 כנהומזה: מפתחי ת

 3% 6,842 עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית

 15%- 3,819 מכירות טלפונייםנציגי 

 9% 5,294 מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית

 1% 2,579 רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה

 19% 2,127 בוני בתים, בנאים ומניחי בטון

 8% 4,990 (נהגים )במשאיות ובאוטובוסים

 2% 4,751 מאבטחים

 8% 4,019 הנדסאים וטכנאים

 8%- 543 מזה: טכנאי רשתות ומערכות מחשבים

 7% 4,901 טבחים

 1%- 2,821 פקידים

 "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

