
נתונים מסקר כוח אדם למחצית השנייה של חודש דצמבר ולחודש דצמבר   2021

Table 4. - Persons aged 15 and over by labour force characteristics - Monthlyלוח 4.- בני 15 ומעלה לפי תכונות כוח עבודה - חודשי

סך הכל
Total

מזה: נעדרו כל 
השבוע בגלל סיבות 
הקשורות בקורונה
 Thereof: Absent

 from work all week
 due to reasons
 related to the
 Coronavirus

pandemic

123456789101112
Thousandsאלפים

6,585.04,107.23,980.73,086.9893.7726.6126.52,477.821.9853.1875.13,254.0March 2020מרץ 2020
6,595.74,060.63,931.42,400.81,530.61,275.8129.32,535.194.71,405.11,499.82,655.6April 2020אפריל 2020

6,604.64,051.23,889.83,092.2797.6684.2161.42,553.4110.1845.6955.73,205.6May 2020מאי 2020
6,613.94,085.03,893.13,559.9333.2208.5191.92,528.980.1400.4480.53,684.6June 2020יוני 2020
6,624.24,096.83,887.53,426.6460.9212.6209.32,527.474.7421.9496.63,674.9July 2020יולי 2020

6,634.34,126.33,902.93,296.8606.1182.8223.42,508.067.7406.2473.93,720.1August 2020אוגוסט 2020
6,644.54,075.83,884.23,397.1487.1313.3191.62,568.785.0504.9589.93,570.9September 2020ספטמבר 2020
6,655.14,069.43,870.03,034.1835.9542.7199.42,585.7103.4742.1845.53,327.3October 2020אוקטובר 2020
6,663.84,077.63,871.73,479.7392.0288.9205.92,586.2104.5494.9599.43,582.7November 2020נובמבר 2020
6,673.74,051.33,856.73,482.6374.1228.4194.62,622.4114.3423.0537.33,628.3December 2020דצמבר 2020

6,683.74,033.63,857.03,276.6580.4442.8176.62,650.1129.2619.4748.63,414.2January 2021ינואר 2021
6,692.94,040.73,840.63,354.0486.6367.5200.12,652.2130.9567.6698.53,473.1February 2021פברואר 2021

6,700.54,069.73,877.53,370.0507.5192.7192.22,630.7109.1384.9494.03,684.8March 2021מרץ 2021
6,710.34,089.23,885.53,554.5331.0118.9203.72,621.2124.0322.6446.63,766.6April 2021אפריל 2021

6,720.34,084.53,875.23,631.2244.069.8209.32,635.8132.5279.1411.63,805.4May 2021מאי 2021
6,730.84,167.33,942.13,761.9180.249.1225.22,563.5112.8274.3387.13,893.0June 2021יוני 2021
6,742.64,194.73,977.93,650.2327.742.7216.82,547.999.4259.5358.93,935.2July 2021יולי 2021

6,753.94,237.14,002.43,509.4493.034.2234.72,516.877.8268.9346.73,968.2August 2021אוגוסט 2021
6,765.04,222.43,997.63,553.5444.132.6224.82,542.681.1257.4338.53,965.1September 2021ספטמבר 2021
6,775.54,227.64,009.83,818.9190.918.2217.72,547.965.0235.9300.93,991.7October 2021אוקטובר 2021
6,785.64,302.14,105.53,930.1175.421.4196.72,483.564.5218.1282.64,084.1November 2021נובמבר 2021
6,796.54,290.44,112.53,923.8188.725.8177.92,506.158.4203.7262.14,086.7December 2021דצמבר 2021

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

 מזה: הפסיקו
 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 ממרץ 2020

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)

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 

 מועסקים לא
 כולל נעדרים

 זמנית מעבודה
 כל השבוע
 מסיבות

 הקשורות
 בקורונה

Employed 
persons 

excluding 
temporarily 
absent from 

work all week 
due to 

reasons 
related to the 
Coronavirus 
pandemic 

(3-6)



נתונים מסקר כוח אדם למחצית השנייה של חודש דצמבר ולחודש דצמבר   2021

Table 4. - Persons aged 15 and over by labour force characteristics - Monthly (cont.)לוח 4.- בני 15 ומעלה לפי תכונות כוח עבודה - חודשי (המשך)

סך הכל
Total

מזה: נעדרו כל 
השבוע בגלל סיבות 
הקשורות בקורונה
 Thereof: Absent

 from work all week
 due to reasons
 related to the
 Coronavirus

pandemic

123456789101112
Percentage in labour force (1)אחוז מכוח העבודה (1)

100.096.975.221.817.73.120.821.249.4March 2020מרץ 2020
100.096.859.137.731.43.234.636.140.3April 2020אפריל 2020

100.096.076.319.716.94.020.923.048.5May 2020מאי 2020
100.095.387.18.25.14.79.811.555.7June 2020יוני 2020
100.094.983.611.35.25.110.311.955.5July 2020יולי 2020

100.094.679.914.74.45.49.811.356.1August 2020אוגוסט 2020
100.095.383.312.07.74.712.414.253.7September 2020ספטמבר 2020
100.095.174.620.513.34.918.220.350.0October 2020אוקטובר 2020
100.094.985.39.67.15.112.114.353.8November 2020נובמבר 2020
100.095.286.09.25.64.810.412.954.4December 2020דצמבר 2020

100.095.681.214.411.04.415.418.051.1January 2021ינואר 2021
100.095.083.012.09.15.014.016.751.9February 2021פברואר 2021

100.095.382.812.54.74.79.511.855.0March 2021מרץ 2021
100.095.086.98.12.95.07.910.656.1April 2021אפריל 2021

100.094.988.96.01.75.16.89.856.6May 2021מאי 2021
100.094.690.34.31.25.46.69.057.8June 2021יוני 2021
100.094.887.07.81.05.26.28.458.4July 2021יולי 2021

100.094.582.811.60.85.56.38.058.8August 2021אוגוסט 2021
100.094.784.210.50.85.36.17.958.6September 2021ספטמבר 2021
100.094.890.34.50.45.25.67.058.9October 2021אוקטובר 2021
100.095.491.44.10.54.65.16.560.2November 2021נובמבר 2021
100.095.991.54.40.64.14.76.060.1December 2021דצמבר 2021

.The percentage in the labour force of column 11 is calculated after adding column 9 to the labour force (1)(1) אחוז מכוח העבודה של עמודה 11 מחושב אחרי הוספת עמודה 9 לכוח העבודה. 
.Employment rate in column 12 calculated of total population in column 1    שיעור התעסוקה בעמודה 12 מחושב מכלל האוכלוסייה בעמודה 1.

סך הכלתקופה
Total
(2+8)

בכוח העבודה
In labour force

אינם בכוח העבודה
Not in labour force

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)

 בלתי מועסקים, נעדרים
 זמנית מעבודה מסיבות
 הקשורות בקורונה ולא

 משתתפים בכוח העבודה
שפוטרו ממרץ 2020

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)

Period

סך הכל
Total
(3+7)

מועסקים 
Employed persons

בלתי מועסקים
Unemployed

persons 

סך הכל
Total
(1-2)

 מזה: הפסיקו
 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
(4+5)

עבדו 
השבוע

 Working
 during

the week
(3-5)

נעדרו זמנית מעבודה כל השבוע
 Temporarily absent from work

all week

 שיעור תעסוקה
 לא כולל נעדרים
 זמנית מעבודה

 כל השבוע
 מסיבות

 הקשורות
 בקורונה

Employment 
rate  

excluding 
persons 

temporarily 
absent from 

work all week 
due to 

reasons 
related to the 
Coronavirus 
pandemic 

(3-6)
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