האגף למחקר כלכלי
 82ספטמבר 8102
ד' תשרי תשע"ה

מועסקים בתעשייה

1

בחודשים יוני  -יולי  4102פוטרו נטו כ 081 -איש מהתעשייה.
ירידה חדה נרשמה במצבת העובדים בענף מוצרי המתכת.
התפתחות מצבת העובדים בתעשייה

בחודשים יוני – יולי  4102פוטרו נטו כ-
 081איש מהתעשייה ,שמשמעותם כמעט
יציבות במצבת העובדים בתעשייה ,זאת
בדומה ליציבות ששררה באפריל – מאי
 ,8102לאחר פיטורים של קרוב ל 011 -איש
ברבע הראשון של השנה.

שיעורי שינוי ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה מנוכה עונתיות
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כך ,מתחילת השנה פוטרו נטו קרוב ל011 -
איש ,שהם כ 1.8% -מסך המועסקים
בתעשייה.

כולל כרייה וחציבה

פיטורי עובדים נרשמו בתקופה הנסקרת בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת  -מסורתית ()-1..%
לצד ירידה במצבת העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית ( .)-1.0%ירידות אלו קוזזו כמעט
במלואן הודות לקליטת עובדים מתונה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית ( .)1.0%בנוסף ,קיפאון
שרר במצבת העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת  -עילית ובענף הכרייה והחציבה.

התפתחות מצבת העובדים בענפי התעשייה
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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.

1

האגף למחקר כלכלי
ירידה חדה נרשמה במצבת העובדים בענף מוצרי המתכת כאשר כ ..1 -איש פוטרו מענף זה
בלבד  -פיטורים המשקפים ירידה של  0.4%במצבת העובדים הענפית .במקביל ,פיטורי עובדים
נרשמו גם בענף המתכת הבסיסית ( ,-0.2%כ 50 -איש) ,לצד ירידה של כ 01 -איש במצבת העובדים
בענפי התרופות ,הטקסטיל וההלבשה ,הרכיבים האלקטרוניים ,הכימיה והנפט וכלי ההובלה והתחבורה
(ירידה של בין  1.8%ל 1.0% -במצבת העובדים בענפים אלו).
פיטורים אלו ,מותנו בחלקם הגדול הודות לקליטתם של כ 21 -עובדים בענפי הציוד החשמלי והמינרלים
האל-מתכתיים (עלייה של  1.5%ו 1.2% -במצבת העובדים ,בהתאמה) .במקביל ,נרשם גידול במצבת
העובדים בענפי המכונות וציוד ( ,1.2%שהם כ 01 -איש) ,הנייר ומוצריו ( ,1.2%שהם כ 01 -איש) וענף
המכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי ( ,1.0%כ 00 -איש).

השינוי במצבת העובדים בענפי התעשייה (כולל כרייה וחציבה)
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שינוי במספר המועסקים יוני  -יולי  4102לעומת אפריל  -מאי 4102
ציוד חשמלי
מינרלים אל-מתכתיים
מכונות וציוד
נייר ומוצריו
מכשור אלקטרוני לבקרה רפואי
גומי ופלסטיק
מזון משקאות וטבק
עור ומוצרים נלווים
ציוד אלקטרוני לצריכה ותקשורת
הדפסת חומר תקשורתי מוקלט
כרייה וחציבה
ע וריהוט
-26
כלי הובלה ותחבורה
-47
כימיה ונפט
-49
רכיבים אלקטרוניים
-50
טקסטיל והלבשה
-51
תרופות
-56
מתכת בסיסית
-94
 -548מוצרי מתכת

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 47/01/02עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות אגף המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן מנהלת האגף
מילה סויפר כלכלנית האגף
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