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מועסקים בתעשייה
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בחודשים אפריל-מאי  7102נמשכה קליטת עובדים בתעשייה
העלייה במצבת העובדים נבעה מקליטת עובדים במרבית קבוצות ענפי התעשייה

בחודשים אפריל-מאי  7102נמשכה
קליטת עובדים בתעשייה ,תוך האצה
בקצב :עלייה של כ 2.0%-במצבת העובדים
בתעשייה לעומת הרבע הראשון של 0202
(דהיינו ,קליטה נטו של כ 666-איש),
בהמשך לעליה של כ 2.0%-ברבע הקודם.

התפתחות מצבת העובדים בתעשייה
שיעורי שינוי ,ממוצע חודשי בכל תקו ה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
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נציין ,כי מתחילת השנה נרשמה עלייה
מצטברת של כ 2.0%-במצבת העובדים
בתעשייה .כך ,מתחילת השנה נקלטו נטו
כ 0,202-איש לתעשייה.

כולל כרייה וחציבה

העלייה במצבת העובדים בתקופה הנסקרת נבעה מקליטת עובדים במרבית קבוצת ענפי התעשייה :קבוצת
ענ י הטכנולוגיה המסורתית רשמה עלייה של כ 2.0%-במצבת העובדים ,לצד קליטת עובדים בקצב של כ2.0%-
בכל אחת מקבוצות ענ י הטכנולוגיה העילית והמעורבת-מסורתית .במקביל ,ענף הכרייה והחציבה רשם צמיחה
בקצב של כ 0.0%-במצבת עובדיו .מנגד ,יטורי עובדים בקצב של כ 2.0%-נרשמה במצבת עובדי קבוצת ענ י
הטכנולוגיה המעורבת – עילית.

התפתחות מצבת העובדים בענפי התעשייה
שיעורי שינוי ,אפריל-מאי  7102לעומת רבע ראשו של  , 7102מנוכה עונתיות
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 1כולל כרייה וחציבה ,מבוסס על נתונים מנוכי עונתיות של מדדי שכירים שמ רסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
עיבודים הערכות :התחום למחקר כלכלי.
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קליטת עובדים נרשמה במרבית ענפי התעשייה בתקופה הנסקרת ,כאשר בלטה לחיוב העלייה במצבת
העובדים בענף הד סת החומר התקשורתי המוקלט ( ,0.2%כ 066-איש) זאת לצד קליטתם של כ 020-איש
( )0.6%בענף המתכת הבסיסית .בנוסף ,נקלטו כ 006-איש בענף העץ והריהוט ( )0.0%לצד כ 062-עובדים אשר
התווס ו למצבת הענף המכשור האלקטרוני לבקרה ור ואי (.)2.2%
קליטה זו קוזזה במעט בשל פיטורים של כ 022-עובדים בענף מוצרי המתכת ( )-2.0%ושל כ 002-איש מענף
התרו ות ( .)-2.2%כמו כן ,נרשם צמצום של כ 06-איש במצבת עובדי כלי ההובלה והתחבורה ( )-2.6%בהמשך
ל יטורים של כ 002-איש ברבע הראשון של .0202

השינוי במצבת העובדים בענפי התעשייה כולל כרייה וחציבה
שינוי במספר המועסקים אפריל-מאי  7102לעומת רבע ראשו של 7102
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מכשור אלקטרוני לבקרה ,רפואי
ע וריהוט
הדפסת חומר תקשורתי מוקלט
ומי ופלסטיק
מזו  ,משקאות וטבק
מתכת בסיסית
מכונות וציוד
ציוד אלקטרוני לצריכה ותקשורת
כרייה וחציבה
מינרלים אל-מתכתיים
טקסטיל והלבשה
עור ומוצרים נלווים
רכיבים אלקטרוניים
נייר ומוצריו
כימיה ונפט
ציוד חשמלי
כלי הובלה ותחבורה
תרופות
מוצרי מתכת

במצטבר ,בחודשים ינואר-מאי של שנת  0202נרשמה עלייה מצטברת של  2.0%במצבת העובדים בתעשייה,
זאת על רקע קליטה של כ 0262-איש בענף המזון ,המשקאות והטבק 602 ,איש בענף המכשור האלקטרוני
לבקרה ור ואי ושל  002איש במצבת עובדי יצור המכונות והציוד .עליות אלו קוזזו בחלקן בשל יטורי עובדים
של כ 622-איש בענף מוצרי הציוד החשמלי לצד צמצום של כ 022-איש בענף התרו ות,הכימיה והנ ט.

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 02/18/7102עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים
בדבר הסברים והבהרות נית לפנות לצוות א ף המחקר הכלכלי:
מילה סויפר ,מנהלת התחום
קלייר אבקסיס ,כלכלנית התחום
טלפו 1 -0088812 :
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