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מועסקים בתעשייה
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בחודשים אפריל  -מאי  4102נמשכו פיטורי העובדים מהתעשייה (פוטרו נטו כ 061 -איש).
פיטורים נרשמו במרבית קבוצות ענפי התעשייה ,וכן בענף הכרייה והחציבה.
בחודשים אפריל  -מאי  4102צומצמה
מצבת העובדים בתעשייה נטו בכ1.3% -
בהשוואה לרבע הראשון של השנה( ,דהיינו,
פיטורים נטו של כ 061 -איש) ,זאת לאחר
פיטורים בקצב דומה ( )1.3%ברבע הראשון
של  .3102כך ,פוטרו מתחילת השנה כ-
 0,161איש ,שהם כ 1.2% -מסך המועסקים
בתעשייה.

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

פיטורי העובדים הקיפו את מרבית קבוצות ענפי התעשייה ,למעט קבוצת ענפי הטכנולוגיה
המסורתית ,אשר רשמה קיפאון במצבת העובדים .כך ,נסיגה של  0.2%נרשמה במצבת העובדים בענף
הכרייה והחציבה ,לצד צמצום של  1.0%בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית .במקביל ,ירידה
של  1.2%חלה במצבת העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת  -מסורתית ושל  1.3%בקבוצת
ענפי הטכנולוגיה העילית.

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.
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האגף למחקר כלכלי
פיטורי עובדים נרשמו בתקופה הנסקרת במרבית ענפי התעשייה ,כאשר בלטה לשלילה הירידה
במצבת העובדים בענפי הטקסטיל וההלבשה ( ,-0.1%כ 001 -איש) ,והכימיה והנפט ( ,-1.0%כ011 -
איש) .במקביל ,פיטורי עובדים נרשמו בענפי הרכיבים האלקטרוניים ( ,-1.6%כ 001 -איש) ,הציוד
החשמלי ( ,-0.2%כ 001 -איש) ,כלי ההובלה והתחבורה ( ,-1.6%כ 001 -איש) והציוד האלקטרוני
לצריכה ותקשורת ( ,-1.0%כ 011 -איש).
נציין ,כי פיטורי העובדים בענף הציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת נמשכים זה למעלה משנתיים וחצי,
כאשר מאז סוף  3100פוטרו נטו כ 0,111 -איש ( .)-00.3%הפיטורים המתמשכים בענף ,מתיישבים עם
התכווצות תוצר הענף בתקופה זו (בשיעור של כ.)1.0% -
הפיטורים במרבית ענפי התעשייה ,בחודשים הנסקרים ,מותנו בחלקם בשל קליטת עובדים בענפי במזון,
המשקאות והטבק ( ,1.2%כ 301 -איש) ,הדפסת החומר התקשורתי המוקלט ( ,1.0%כ 01 -איש),
והמכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי ( ,1.0%כ 11 -איש).
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