
Table 1. - Persons aged 15 and over (1) by labour force characteristics - 2 weeks dataדו שבועי- לפי תכונות כוח עבודה  (1) ומעלה 15בני .- 1לוח 

סך הכל

Total

נעדרו כל : מזה

השבוע בגלל 

סיבות הקשורות 

בקורונה

Thereof :

Absent from 

work all week 

due to reasons 

related to the 

Coronavirus 

pandemic

1234567891011

Thousandsאלפים

20206,438.64,021.63,869.32,918.4950.9840.8152.32,417.0106.0993.11,099.1First half of May 2020מחצית ראשונה של מאי 

20206,438.63,999.33,804.73,158.7646.0529.5194.52,439.3116.6724.0840.6Second half of May 2020מחצית שנייה של מאי 

20206,438.64,059.83,849.13,517.2331.9213.6210.62,378.883.1424.2507.3First half of June 2020מחצית ראשונה של יוני 

20206,447.94,029.43,821.63,502.6319.0195.8207.82,418.580.3403.6483.9Second half of June 2020מחצית שנייה של יוני 

20206,452.24,061.43,851.23,417.4433.8216.7210.22,390.884.1426.9511.0First half of July 2020מחצית ראשונה של יולי 

20206,452.24,031.53,801.03,314.6486.4207.3230.52,420.772.3437.8510.1Second half of July 2020מחצית שנייה של יולי 

20206,452.24,075.53,833.73,276.2557.5183.8241.82,376.778.0425.6503.6First half of August 2020מחצית ראשונה של אוגוסט 

20206,461.84,027.73,784.83,147.4637.4175.3242.92,434.165.2418.2483.4Second half of August 2020מחצית שנייה של אוגוסט 

20206,471.64,031.63,799.73,482.7317.0158.5231.92,440.080.7390.4471.1First half of September 2020מחצית ראשונה של ספטמבר 

20206,471.63,928.63,763.63,057.5706.1507.4165.02,543.095.0672.4767.4Second half of September 2020מחצית שנייה של ספטמבר 

20206,481.84,017.13,811.92,732.41,079.5627.4205.22,464.7104.9832.6937.5First half of October 2020מחצית ראשונה של אוקטובר 

20206,481.83,974.13,782.13,212.7569.4436.8192.02,507.7103.7628.8732.5Second half of October 2020מחצית שנייה של אוקטובר 

Percentage in labour force (2)(2)אחוז מכוח העבודה 

2020100.096.272.623.620.93.824.726.6First half of May 2020מחצית ראשונה של מאי 

2020100.095.179.016.213.24.918.120.4Second half of May 2020מחצית שנייה של מאי 

2020100.094.886.68.25.35.210.412.2First half of June 2020מחצית ראשונה של יוני 

2020100.094.886.97.94.95.210.011.8Second half of June 2020מחצית שנייה של יוני 

2020100.094.884.110.75.35.210.512.3First half of July 2020מחצית ראשונה של יולי 

2020100.094.382.212.15.15.710.912.4Second half of July 2020מחצית שנייה של יולי 

2020100.094.180.413.74.55.910.412.1First half of August 2020מחצית ראשונה של אוגוסט 

2020100.094.078.115.84.46.010.411.8Second half of August 2020מחצית שנייה של אוגוסט 

2020100.094.286.47.93.95.89.711.5First half of September 2020מחצית ראשונה של ספטמבר 

2020100.095.877.818.012.94.217.119.1Second half of September 2020מחצית שנייה של ספטמבר 

2020100.094.968.026.915.65.120.722.7First half of October 2020מחצית ראשונה של אוקטובר 

2020100.095.280.814.311.04.815.818.0Second half of October 2020מחצית שנייה של אוקטובר 

.Excl. persons living outside localities (Bedouins in the South) or in institutions (permanent samples) (1).(מדגמים קבועים)או במוסדות  (בדווים בדרום)אינו כולל את הגרים מחוץ ליישובים  (1)

.The percentage in the labour force of column 11 is calculated after adding column 9 to the labour force (2).  לכוח העבודה9 מחושב אחרי הוספת עמודה 11אחוז מכוח העבודה של עמודה  (2)

נעדרו זמנית מעבודה כל 

השבוע

Temporarily absent 

from work all week

עבדו 

השבוע

Working

 during 

the 

week

(3-5)

סך הכל

Total

(4+5)

סך הכל

Total

בלתי מועסקים(2+8)

Unemployed 

persons

בלתי מועסקים 

ונעדרים זמנית 

מעבודה כל 

השבוע 

מסיבות 

הקשורות 

בקורונה

Unemployed 

 persons 

and 

temporarily 

absent from 

work all 

week due to 

reasons 

related to 

the 

Coronavirus 

pandemic  

(6+7)

Period אינם בכוח העבודהתקופה

Not in labour force

הפסיקו: מזה  

 לעבוד בגלל

 פיטורים או

 סגירת מקום

 העבודה ממרץ

2020

Thereof: 

Stopped 

working due to 

dismissal or 

closure of the 

workplace 

from March 

2020

סך הכל

Total

(1-2)

מועסקים 

Employed persons

סך הכל

Total

(3+7)

בכוח העבודה

In labour force

 ,בלתי מועסקים

 נעדרים זמנית

 מעבודה מסיבות

 הקשורות בקורונה

 ולא משתתפים בכוח

 העבודה שפוטרו

2020ממרץ 

Unemployed 

Persons, 

temporarily absent 

from work for 

reasons related to 

Coronavirus and 

not participating in 

the labor force 

who stopped 

working due to 

dismissal from 

March 2020

(6+7+9)

2020נתונים מסקר כוח אדם למחצית השנייה של חודש אוקטובר ולחודש אוקטובר  


