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מועסקים בתעשייה

1

ברבע השני של השנה נרשמה קליטת עובדים נוספת בתעשייה.
קליטת העובדים נגזרה ברובה מגידול במצבת עובדי קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית.
כך ,מתחילת השנה נקלטו כ 0,1,2 -איש לתעשייה.
ברבע השני של השנה נרשמה קליטת
עובדים נוספת בתעשייה :עלייה של כ-
 1.0%במצבת העובדים בתעשייה לעומת
הרבע הראשוןשל 3102(דהיינוקליטהנטו
שלכ - 03221איש).עלייהזו3נרשמהלאחר
עלייה של כ - 1.3%ברבע הראשון של
.3102

התפתחות מצבת העובדים בתעשייה
שיעורי שינוי ,ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה ,מנוכה עונתיות
0.8%
0.4%

0.4%

0.4%
0.3%

0.2%
0.1%

0.1% 0.1%

0.2%
0.0%

0.0%
-0.2%

-0.2% -0.3%

-0.3%

-0.3%
-0.7%

נציין3כימתחילתהשנהנרשמהעלייהשלכ-
 1.2%במצבת העובדים בתעשייה .כך3
נקלטונטוכ-33081אישלתעשייה.
כולל כרייה וחציבה

העלייה במצבת העובדים בתקופה הנסקרת ,נגזרה בעיקרה מקליטת עובדים בקבוצת ענפי
הטכנולוגיה המסורתית ( ,)2.0%כאשר בנטרולה נרשם קיפאון במצבת עובדי יתר קבוצות ענפי
התעשייה .במקביל 3נרשמהעלייהשל 1.0%במצבתהעובדיםשלקבוצתענפיהטכנולוגיההמעורבת–
עילית3לצדקליטתעובדיםבקצב של 1.0%בענףהכרייהוהחציבה.מנגד3נרשמופיטוריעובדיםבקצב
של1.0%בכלאחדמקבוצותענפיהטכנולוגיההעיליתוהמעורבת–מסורתית.

התפתחות מצבת העובדים בענפי התעשייה
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כוללכרייהוחציבה3מבוססעלנתוניםמנוכיעונתיותשלמדדישכיריםשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה3
עיבודיםוהערכותשלהתחוםלמחקרכלכלי.
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תחום המחקר הכלכלי
.

קליטת עובדים נרשמה במרבית ענפי התעשייה בתקופה הנסקרת ,כאשר בלטה לחיוב העלייה
במצבתהעובדיםבענף המזון3המשקאותוהטבק(30.2%כ-0121איש)3זאתבהמשךלקליטתםשלכ-
 501עובדיםברבעהראשוןשלהשנה.בנוסף3קליטתעובדיםשלכ - 321אישנרשמהבענףהדפסת
החומר התקשורתי המוקלט ושל כ - 081עובדים בענף הרכיבים האלקטרוניים (עלייה של  3.2%ו-
30.1%בהתאמה).
קליטה זו ,מותנה בחלקה בשל צמצום במצבת העובדים בענףמוצריהמתכת(3-1.0%כ - 201איש)3
הציודהאלקטרונילצריכהותקשורת(3-3.1%כ - 301איש)ובענףכליההובלהוהתחבורה(3-1.0%כ-
031איש).


השינוי במצבת העובדים בענפי התעשייה (כולל כרייה וחציבה)
שינוי במספר המועסקים ,רבע שני 021
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מזון ,משקאות וטבק
הדפסת חומר תקשורתי מוקלט
רכיבים אלקטרוניים
ציוד חשמלי
מכשור אלקטרוני לבקרה ,רפואי
מכונות וציוד
מתכת בסיסית
מינרלים אל-מתכתיים
גומי ופלסטיק
כרייה וחציבה
ע וריהוט
תרופות
עור ומוצרים נלווים
נייר ומוצריו
כימיה ונפט
טקסטיל והלבשה
כלי הובלה ותחבורה
ציוד אלקטרוני לצריכה ותקשורת
מוצרי מתכת

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 02/20/021עת צפויים להתפרסם נתוני תעשייה חדשים
בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות אגף המחקר הכלכלי:
מילה סויפר ,מנהלת התחום
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