האגף למחקר כלכלי
 23נובמבר 2102
י' כסלו תשע"ו

מועסקים בתעשייה

1

ברבע השלישי של  5102פוטרו נטו כ 04,,2 -איש מהתעשייה.
פיטורים נרשמו בכל קבוצות ענפי התעשייה 4למעט בענף הכרייה והחציבה.
מתחילת השנה פוטרו כ 54501 -איש מהתעשייה.
ברבע השלישי של  5102נמשכו פיטורי
העובדים מהתעשייה 4תוך האטה בקצב:
צמצום של כ 1.4% -במצבת העובדים
בתעשייה לעומת הרבע השני של השנה
(דהיינו פיטורים נטו של כ 0,442 -איש).
ירידה זו ,נרשמה לאחר ירידה של כ1.7% -
במצבת העובדים ברבע השני של .2102

התפתחות מצבת העובדים בתעשייה
שיעורי שינוי 4ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה 4מנוכה עונתיות
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כך ,מתחילת השנה פוטרו נטו כ2,291 -
איש ,שהם כ 1.6% -מסך המועסקים
בתעשייה.

כולל כרייה וחציבה

הירידה במצבת העובדים בתקופה הנסקרת 4משקפת פיטורי עובדים בכל קבוצות ענפי התעשייה4
למעט ענף הכרייה והחציבה .ירידה של  1.6%חלה במצבת העובדים של כל אחת מקבוצות ענפי
הטכנולוגיה העיליות (העילית והמעורבת – עילית) ,לצד צמצום של  1.3%במצבת העובדים של קבוצת
ענפי הטכנולוגיה המסורתית ושל  1.2%בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית .ירידות אלו,
קוזזו במעט הודות לקליטת עובדים בקצב של  1.8%בענף הכרייה והחציבה.

התפתחות מצבת העובדים בענפי התעשייה
טכנולוגיה מסורתית
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כולל כרייה וחציבה ,מבוסס על נתונים מנוכי עונתיות של מדדי שכירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
עיבודים והערכות של האגף למחקר כלכלי.
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האגף למחקר כלכלי
פיטורי עובדים נרשמו במרבית ענפי התעשייה בתקופה הנסקרת 4כאשר בלטה לשלילה הירידה
במצבת העובדים בענף מוצרי המתכת ( ,-0.0%כ 221 -איש) ובענף הציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת
( ,-2.9%כ 432 -איש) .במקביל ,נרשמו פיטורי עובדים בענפי הציוד החשמלי ( ,-2.9%כ 222 -איש),
הטקסטיל וההלבשה ( ,-2%כ 212 -איש) ,הנייר ומוצריו ( ,-2.4%כ 092 -איש).
פיטורים אלו 4מותנו בחלקם הודות לעלייה במצבת העובדים בענפי מוצרי הגומי והפלסטיק ( ,1.8%כ-
 082איש) ,בענף המכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי ( ,1.4%כ 031 -איש) ,בענף הדפסת חומר
אלקטרוני תקשורתי מוקלט ( ,1.9%כ 91 -איש) ובענף כלי ההובלה והתחבורה ( ,1.4%כ 72 -איש).
קליטת עובדים בהיקפים נמוכים יותר נרשמה בענפי המינרלים האל – מתכתיים ,הכרייה והחציבה והעור
והמוצרים הנלווים.

השינוי במצבת העובדים בענפי התעשייה כולל כרייה וחציבה
שינוי במספר המועסקים4
183
132
91
75
35
34
3
-4
-7
-51
-60
-64
-134
-163
-195
-203
-256
-437
-518

גומי ופלסטיק
מכשור אלקטרוני לבקרה 4רפואי
הדפסת חומר תקשורתי מוקלט
כלי הובלה ותחבורה
מינרלים אל-מתכתיים
כרייה וחציבה
עור ומוצרים נלווים
מתכת בסיסית
רכיבים אלקטרוניים
תרופות
מ ו  4משקאות וטבק
ע וריהוט
מכונות וציוד
כימיה ונפט
נייר ומוצריו
טקסטיל והלבשה
ציוד חשמלי
ציוד אלקטרוני לצריכה ותקשורת
מוצרי מתכת

עדכניות סקירה ו עד לתאריך  - 50/05/02עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים
בדבר הסברים והבהרות נית לפנות לצוות אגף המחקר הכלכלי:
מילה סויפר 4מנהלת התחום
טל טטרסו  4רכ ת מחקר כלכלי
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