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מועסקים בתעשייה
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 ברבע האחרון של  6102חודשו פיטורי העובדים בתעשייה
 פיטורי העובדים נגזרו מצמצום במצבת עובדי מרבית קבוצת ענפי התעשייה ובענף הכרייה והחציבה
 בסיכום שנת  6102נרשמה קליטת עובדים בקצב של כ 1.6% -בתעשייה
ברבע האחרון של  6102חודשו פיטורי
התפתחות מצבת העובדים בתעשייה
העובדים בתעשייה :ירידה של כ -1.3%
שיעורי שינוי ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה מנוכה עונתיות
במצבת העובדים בתעשייה לעומת הרבע
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-0.3%
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נציין,כילמרותפיטוריהעובדיםבתקופה
הנסקרת,בסיכוםשנת  1122נרשמהעלייה
של כ - 1.1%במצבת העובדים בתעשייה
זאת לאחר פיטורים בקצב של כ -1.1%
בשנת.1121

-0.5%
-0.6%

כולל כרייה וחציבה

הירידה במצבת העובדים בתקופה הנסקרת נגזרה מפיטורי עובדים במרבית קבוצת ענפי התעשייה :קבוצת
ענפיהטכנולוגיההמעורבת– מסורתית רשמהירידה שלכ - 1.1%במצבתהעובדים,לצדפיטורי עובדיםבקצב
שלכ-1.4%בקבוצותענפיהטכנולוגיההמסורתיתושלכ-1.1%בקבוצתענפיהטכנולוגיההעילית.במקביל,גם
ענףהכרייהוהחציבהרשםצמצוםבקצבשלכ- 1.1%במצבתעובדיו.מנגד,קליטתעובדיםבקצבשלכ-1.3%
נרשמהבמצבתעובדיקבוצתענפיהטכנולוגיההמעורבת–עילית.

התפתחות מצבת העובדים בענפי התעשייה
שיעורי שינוי רבע אחרון  6102לעומת רבע שלישי  6102מנוכה עונתיות
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1כוללכרייהוחציבה,מבוססעלנתוניםמנוכיעונתיותשלמדדישכיריםשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
עיבודיםוהערכותשלהתחוםלמחקרכלכלי.
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הצמצום במצבת העובדים הקיף את מרבית ענפי התעשייה בתקופה הנסקרת כאשרבלטו לשלילהפיטורי
העובדים בענף הטקסטיל וההלבשה ( ,-1.9%כ - 181איש) ,זאת בהמשך לפיטורים של כ - 211איש בשני
הרבעוניםשקדמו.בנוסף,פוטרוכ-291עובדיםמענףהרכיביםהאלקטרוניים(,)-2.2%לצדצמצוםשלכ-221
אישבענףמוצריהמתכת()-1.4%ושלכ-221עובדיםבענףהגומיוהפלסטיק(.)-1.2%
פיטוריםאלו,מותנוהודותלקליטתםשלכ-111עובדיםבענףהמזון,המשקאותוהטבק(,)1.3%זאתבהמשך
לקליטתם של כ - 821איש ברבע השלישי של  .1122כמו כן ,כ - 211עובדים התווספו למצבת עובדי ענף
המכונותוהציוד ()1.8%ושלכ-241עובדיםבענףהמכשורהאלקטרונילבקרהורפואי(.)1.4%

השינוי במצבת העובדים בענפי התעשייה כולל כרייה וחציבה
שינוי במספר המועסקים רבע אחרון  6102לעומת רבע שלישי 6102
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-27
-46
-49
-75
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-134
-146
-164
-168
-176
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מזון משקאות וטבק
מכונות וציוד
מכשור אלקטרוני לבקרה רפואי
מינרלים אל -מתכתיים
תרופות
כימיה ונפט
כרייה וחציבה
עור ומוצרים נלווים
ציוד אלקטרוני לצריכה ותקשורת
מתכת בסיסית
ציוד חשמלי
נייר ומוצריו
ע וריהוט
הדפסת חומר תקשורתי מוקלט
כלי הובלה ותחבורה
גומי ופלסטיק
מוצרי מתכת
רכיבים אלקטרוניים
 -285טקסטיל והלבשה

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 60/1 /6107עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות אגף המחקר הכלכלי:
מילה סויפר מנהלת התחום
טלפון1 - 081117 :
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