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מועסקים בתעשייה

1

בחודשים ספטמבר  -אוקטובר של  6102נמשכה קליטת העובדים בתעשייה
קליטת העובדים נגזרה בעיקרה מגידול במצבת עובדי מרבית קבוצת ענפי התעשייה
מתחילת השנה נקלטו כ 6,587 -איש לתעשייה
בחודשים ספטמבר – אוקטובר  6102נמשכה
קליטת העובדים בתעשייה :עלייהשלכ-1.0%
במצבת העובדים בתעשייה לעומת החודשים
יולי-אוגוסט שלהשנה (דהיינוקליטהנטושל
כ-545איש),בהמשךלעלייהבקצבדומהשלכ-
1.0%בחודשייםשקדמו.

התפתחות מצבת העובדים בתעשייה
שיעורי שינוי ,ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
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נציין,כימתחילתהשנהנרשמהעלייהמצטברת
של כ - 1.2%במצבת העובדים בתעשייה .כך,
נקלטונטוכ-8,525אישלתעשייה.
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כולל כרייה וחציבה

העלייה במצבת העובדים בתקופה הנסקרת ,נגזרה מקליטת עובדים במרבית קבוצת ענפי התעשייה :קבוצת
ענפיהטכנולוגיההמעורבת–עיליתרשמהעלייהשלכ-1.2%במצבתהעובדים,לצדקליטתעובדיםבקצבשלכ-
 1.0%בכל אחת מקבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית והעילית .מנגד ,קיפאון שרר במצבת עובדי
קבוצתענפיהטכנולוגיההמסורתית,ופיטוריםבקצבשלכ-1.0%נרשמובענףהכרייהוהחציבה.

התפתחות מצבת העובדים בענפי התעשייה
שיעורי שינוי ,ספטמבר  -אוקטובר  6102לעומת יולי  -אוגוסט  , 6102מנוכה עונתיות
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1כוללכרייהוחציבה,מבוססעלנתוניםמנוכיעונתיותשלמדדישכיריםשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
עיבודיםוהערכותשלהתחוםלמחקרכלכלי.
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קליטת עובדים נרשמה בכמחצית מענפי התעשייה בתקופה הנסקרת ,כאשר בלטה לחיוב העלייה במצבת
העובדיםבענף העץוהריהוט(,0.1%כ-805איש),זאתבהמשךלקליטתםשלכ-05()1.2%בחודשייםשקדמו.
בנוסף ,נקלטו כ - 055איש בכל אחד מענפי המכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי ומוצרי המתכת ( 1.4%ו-
,1.1%בהתאמה),לצדכ-051עובדיםאשרהתווספולמצבתעובדיענףהגומיוהפלסטיק(.)1.2%
קליטה זו ,מותנה בשל פיטורים של כ - 051עובדים בענף הרכיבים האלקטרוניים ( )-1.0%ושל כ - 041איש
מענף הדפסתהחומר התקשורתי המוקלט(.)-0.4%כמוכן ,נרשםצמצוםשלכ - 01אישבמצבתעובדי ענף
המזון ,המשקאות והטבק ( ,)-1.0%זאת לאחר קליטה מאסיבית של כ - 211איש בחודשיים שקדמו ושל כ-
0,585עובדיםנוספיםבמחציתהראשונהשל.8102

השינוי במצבת העובדים בענפי התעשייה כולל כרייה וחציבה
שינוי במספר המועסקים ספטמבר  -אוקטובר  6102לעומת יולי  -אוגוסט 6102
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ע וריהוט
מכשור אלקטרוני לבקרה ,רפואי
מוצרי מתכת
גומי ופלסטיק
מכונות וציוד
תרופות
טקסטיל והלבשה
ציוד אלקטרוני לצריכה ותקשורת
ציוד חשמלי
כלי הובלה ותחבורה
כימיה ונפט
מינרלים אל-מתכתיים
מתכת בסיסית
כרייה וחציבה
עור ומוצרים נלווים
נייר ומוצריו
מזו  ,משקאות וטבק
הדפסת חומר תקשורתי מוקלט
רכיבים אלקטרוניים

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 01/10/6105עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים
בדבר הסברים והבהרות נית לפנות לצוות אגף המחקר הכלכלי:
מילה סויפר ,מנהלת התחום
טלפו 10-7018815 :
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