האגף למחקר כלכלי
 52מאי 5102
כ"ה אייר תשע"ד

מועסקים בתעשייה

1

ברבע הראשון של  1024צומצמה מצבת העובדים בתעשייה בכ( 0.3% -נטו כ 060 -איש פוטרו).
פיטורים נרשמו במרבית ענפי התעשייה.
צומצמה מצבת העובדים בתעשייה
ברבע הראשון של  1024צומצמה מצבת
העובדים בתעשייה 2ב 0.3% -לעומת הרבע
האחרון של ( 5102דהיינו ,פיטורים נטו של
כ 061 -איש) ,זאת לאחר גידול של 1.2%
ברבע האחרון אשתקד ופיטורים בשיעור של
 1.5%ברבע השלישי של .5102

התפתחות מצבת העובדים בתעשייה
שיעורי שינוי ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה מנוכה עונתיות
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כולל כרייה וחציבה

פיטורי עובדים נרשמו במרבית קבוצות ענפי התעשייה ,למעט קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית
והמעורבת – עילית ,אשר רשמו קיפאון וגידול של כ ,1.2% -בהתאמה .נסיגה חדה במיוחד במצבת
העובדים נרשמה בענף הכרייה והחציבה ( ,)-1.0%במקביל לצמצום של כ 1.7% -בענף הטכנולוגיה
המעורבת – מסורתית וכ 1.2% -בקבוצת הטכנולוגיה המסורתית.

התפתחות מצבת העובדים בענפי התעשייה
טכנולוגיה מסורתית
- 0.4%

טכנולוגיה מעורבת
 מסורתית- 0. %

טכנולוגיה
מעורבת-עילית
0.3%
1.1%

0.9%
0.5%

0.4%

0.0%

-0.2%
-0.4%
-0.9%

-0.6%
-0.9% -1.0%

טכנולוגיה עילית
0.0%
0.9%
0.4%
0.1%

-0.4%-0.5%
-1.1%

-1.8%
-2.2%

1

כולל כרייה וחציבה ,מבוסס על נתונים מנוכי עונתיות של מדדי שכירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
עיבודים וההערכות של האגף למחקר כלכלי.
2
כולל כרייה וחציבה.

1

האגף למחקר כלכלי
פיטורי עובדים נרשמו בתקופה הנסקרת במרבית ענפי התעשייה כאשר מרבית המפוטרים נפלטו
מענפי מוצרי המתכת ( ,-1.0%כ 221 -איש) ,המזון ,המשקאות והטבק ( ,-1.2%כ 551 -איש).
פיטורי העובדים בענף המתכת חלו לאחר כשנה של קליטת עובדים (קליטה מצטברת של כ,2% -
שהם כ 0,201 -איש).
במקביל ,נרשמו פיטורי עובדים גם מענפי הנייר ומוצריו ( ,-5.5%כ 081 -איש) ,הציוד האלקטרוני
לצריכה ותקשורת ( ,-0.0%כ 062 -איש) ,וכן מענף הגומי והפלסטיק ( ,-1.6%כ 022 -איש).
נציין כי פיטורי העובדים בענף הציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת נמשך זה כשנתיים וחצי ,כאשר
מהרבע האחרון של  5100פוטרו נטו כ 0,721 -איש ( .)-01.2%הפיטורים המתמשכים בענף ,מתיישבים
עם התכווצות תוצר הענף בתקופה זו (בשיעור של כ.)2.5% -
פיטורים אלו ,מותנו בשל קליטת עובדים בענפי הרכיבים האלקטרונים ( ,1.0%כ 061 -איש) והציוד
החשמלי ( ,0.0%כ 011 -איש) ,לצד קליטה גם בענפי המינרלים האל – מתכתיים ( ,1.0%כ 01 -איש)
והכימיה והנפט ( ,1.2%כ 81 -איש).

השינוי במצבת העובדים בענפי התעשייה (כולל כרייה וחציבה)
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שינוי במספר המועסקים רבע ראשון  1024לעומת רבע אחרון 1023
רכיבים אלקטרוניים
ציוד חשמלי
מינרלים אל-מתכתיים
כימיה ונפט
תרופות
הדפסת חומר תקשורתי מוקלט
מכשור אלקטרוני לבקרה רפואי
ע וריהוט
טקסטיל והלבשה
-22
עור ומוצרים נלווים
-35
כרייה וחציבה
-38
מכונות וציוד
-67
מתכת בסיסית
-69
כלי הובלה ותחבורה
-87
גומי ופלסטיק
-145
ציוד אלקטרוני לצריכה ותקשורת
-165
נייר ומוצריו
-180
מזון משקאות וטבק
-221
 -439מוצרי מתכת

עדכניות סקירה זו עד לתאריך  - 20/6/24עת 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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