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 2022 מרץ-ינואר ,הפנויותמספר המשרות 
Number of Job Vacancies January-March 2022 

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 פברוארהאומדנים 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.

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

 .לראשונה מתחילת משבר הקורונה חושבו נתוני מגמה עבור סדרות האומדנים

 2022 מרץנתונים מנוכי עונתיות לחודש 

 .), בהתאמה5.11%לעומת  5.13%( פברוארלעומת  מרץבשיעור המשרות הפנויות בחודש  יציבות •

 מגמה לאומדני משרות פנויותנתוני 

ומספר  ,5.05% מאז תחילת הסקר:ביותר הגבוה הוא במרץ  על פי אומדני המגמה שיעור המשרות הפנויות •

 .אלף 150.6-המשרות הפנויות עומד על כ

 .1.7%-כ היה 2021עד דצמבר  2021שיעור הגידול החודשי הממוצע במספר המשרות הפנויות בחודשים מרץ  •

 .2022מרץ -בינואר 1%וירד לשינוי חודשי ממוצע של התמתן, קצב גידול זה 

  

https://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
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 2022 מרץ - ינוארמספר המשרות הפנויות 

14/04/2022 

 פנויותהמשרות הסך  - 1תרשים 

 

 פנויותהמשרות ה שיעור - 2תרשים 
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 2022 מרץ - ינוארמספר המשרות הפנויות 

14/04/2022 

 2022 מרץ-ינוארממוצע חודשי,  -מספר המשרות הפנויות (הידועות) המבוקשות ביותר  -לוח א 

 משלח יד
מספר ממוצע 
של משרות 

 פנויות

שינוי באחוזים 
אומדן לעומת 
-2021 דצמבר

 2022 פברואר
עובדי מכירות (כולל: סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות 

 6% 11,847 )בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים

 5% 10,281 מלצרים ומוזגים
מהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות 

 0% 18,353 ')וכד

 3%- 13,720 כנהומפתחי תמזה: 

 5% 5,632 עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית

 5%- 4,550 נציגי מכירות טלפוניים

 3%- 5,595 מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית

 6% 3,066 רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה

 30%- 897 בוני בתים, בנאים ומניחי בטון

 4%- 3,444 )נהגים (במשאיות ובאוטובוסים

 2%- 4,189 מאבטחים

 1%- 4,571 הנדסאים וטכנאים

 11%- 529 מזה: טכנאי רשתות ומערכות מחשבים

 10% 4,151 טבחים

 19%- 2,429 פקידים

 "פי סקר משרות פנויות משרות פנויות עלבחרו ": למאגר הנתוניםקישור 
  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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