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 2021 דצמבר-אוקטוברמספר המשרות הפנויות 
Number of Job Vacancies October- December 2021 

והוא נערך באופן שוטף על  ,פנויות בישראלהמשרות ההעיקרי על מספר המידע סקר משרות פנויות הוא מקור 
 .ויותרמשרות שכיר  5אוכלוסיית הסקר כוללת עסקים עם  .2009ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 

לפי מודל  2017 נובמברהאומדנים 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

  ות מהמבנה המיוחד של הסקר.דגימה הנובע

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

 דצמברנתונים מנוכי עונתיות לחודש 

  .)נובמברבחודש  4.93%( 4.91%עומד על  דצמברשיעור המשרות הפנויות בחודש  •

 .)נובמברבחודש  140,897( 141,037עומד על  דצמברמספר המשרות הפנויות בחודש  •

 2021סיכום שנת 

 .2020סוף שנת היה כמעט פי שניים ממספרם במספר המשרות הפנויות בסך אוכלוסיית הסקר  •

 ,היה גבוה 2021של שנת  נההראשו מחציתחודש לעומת קודמו) בכל הגידול במספר המשרות הפנויות ( •

 .בחודשיים האחרוניםולאחר מכן התמתן עד ליציבות 

 43-כל והוא הגיע 2021שנת של במחוז תל אביב חלה עלייה חדה במספר המשרות הפנויות ברבעון הרביעי  •

 .(שבחלק מחודשיו היה סגר) 2020שנת של  הרביעיאלף ברבעון  19 לעומת ,אלף משרות פנויות

 (לוח א) 2020-ו 2019 םבשני אחרוןההשוואה לרבעון ב 2021של אחרון הרבעון במשלחי יד נפוצים 

ניתן לראות שחלה עלייה במספר המשרות הפנויות  ,בהשוואה למצב הביקוש לעבודה לפני משבר הקורונה •

 .(למעט בוני בתים ובנאים) בכלל משלחי היד

ניתן . בהשוואה לאומדן זה טרם המשבר 94%חלה עלייה של במספר המשרות הפנויות של מפתחי תוכנה  •

 .2020בסוף שנת גבוה מהאומדן טרם המשבר כבר במשלח יד זה שמספר המשרות הפנויות לראות 

 .אומדן טרם המשברלעומת ה 65%על עלייה של מצביע מספר המשרות הפנויות של מלצרים  •
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 פנויותהמשרות הסך  - 1תרשים 

 
 פנויותהמשרות ה שיעור - 2תרשים 
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 2021והמועסקים לאורך  קודמו בסך המשרות הפנויותחודש לעומת בכל שינוי האחוז  - 3 תרשים

 

 *לפי מחוז ,2020לעומת הרבעון הרביעי של  2021הרביעי של  רבעוןבהמשרות הפנויות  - 4תרשים 

 
  .*האומדן אינו כולל משרות פנויות בעסקים עם פריסה ארצית
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 2019-2021דצמבר בשנים -אוקטובר –מספר המשרות הפנויות המבוקשות ביותר  -לוח א 

 משלח יד

מספר ממוצע 
של משרות 

 - פנויות
-אוקטובר

 2019דצמבר 

מספר ממוצע 
של משרות 

 - פנויות
-אוקטובר

 2020דצמבר 

מספר ממוצע 
של משרות 

 - פנויות
-אוקטובר

 2021דצמבר 

שינוי באחוזים 
 אומדן

 דצמבר-אוקטובר
 2019לעומת  2021

עובדי מכירות (כולל: סוכני מכירות, 
מכירות, עוזרי מכירות בחנויות נציגי 

 )ומוכרים בדוכנים ובשווקים
8,205 4,655 10,790 32% 

 65% 10,310 503 6,235 מלצרים ומוזגים

מהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל, 
 84% 16,899 9,253 9,178 ')תעשייה וניהול ומכונות וכד

 94% 13,280 6,994 6,860 כנהומזה: מפתחי ת

וניקיון במוסדות ובמשקי עובדי מטבח 
 15% 5,874 2,050 5,106 בית

 72% 4,727 2,572 2,756 נציגי מכירות טלפוניים

מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי 
 34% 5,311 3,756 3,951 בית

רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, 
 30% 3,304 3,362 2,532 עובדי שלד בתחום הבנייה

 55%- 1,554 777 3,462 בטון בוני בתים, בנאים ומניחי

 23% 4,042 1,724 3,283 )נהגים (במשאיות ובאוטובוסים

 44% 4,364 1,368 3,040 מאבטחים

 21% 4,533 2,557 3,753 הנדסאים וטכנאים

מזה: טכנאי רשתות ומערכות 
 10% 597 439 542 מחשבים

 70% 4,223 245 2,491 טבחים

 84% 3,376 1,517 1,836 פקידים

 "פי סקר משרות פנויות משרות פנויות עלבחרו ": קישור למאגר הנתונים
  הגדרות

https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA---%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
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