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מספר המשרות הפנויות ינואר  -מרס 2020
Number of Job Vacancies December 2019 up to March 2020
האומדנים החודשיים של מספר המשרות הפנויות ואחוז המשרות הפנויות מופקים החל ממרץ  2017לפי מודל
סטטיסטי ולכן לא ניתן לבצע השוואות לנתונים בפרסומים הקודמים .המודל סטטיסטי נבנה במטרה לנכות
טעויות דגימה הנובעות מהמבנה המיוחד של הסקר.
פרסום הנתונים לציבור בחודש זה הוא בהתאם להמלצות ארגון ב OECD-בנוגע לפרסום סדרות נתונים
המושפעות ממשבר הקורונה
 .1שמירה על ההגדרות הבין-לאומיות המקובלות כמדי חודש בחודשו.
 .2לצד זה ,הבלטת נתונים מתוך הסקר היכולים להסביר בצורה טובה יותר את השפעת המגפה על שוק
העבודה ,תוך ציון הסייגים האפשריים.
 .3התייחסות לקשיים שבהם נתקלו הלשכות הלאומיות לסטטיסטיקה מבחינה תפעולית:
שיבוש אפשרי במתודות הסטטיסטיות הרגילות כגון שיטות לניכוי עונתיות ומגמה עקב שבר גדול בסדרות
העיתיות.
לפיכך ,בהודעה זו יוצג ניתוח נתונים נוסף מעבר לרגיל ,המתייחס להשפעות האפשריות של המגפה על
נתוני שוק העבודה בחלק המתייחס לחודש מרס .2020
עקב ירידה חדה בנתון מרס  2020לסדרות "מספר המשרות הפנויות" ,לא חושבו אומדני מנוכה עונתיות ומגמה
של חודש זה .בחודשים הבאים ,בהתאם לנתונים שיתקבלו ,ייבחן פרסום סדרה מנוכת עונתיות ומגמה.
עקב זאת ,ההשוואות המוצגות בהודעה זו בין אומדן חודש מרץ לאומדן חודש פברואר הינם תחת הסתייגות
ששינוי זה טומן בחובו גם מרכיב עונתי שאינו ניתן להפרדה.

כתב :דניאל רואש ,אגף עסקים-כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666

דיווחי החברות בסקר משרות פנויות נאספים לאורך כל חודש מרץ .מאחר שחודש מרץ התאפיין באירועים
חיצוניים שהשפיעו על מענה החברות וישנו הבדל בין מענה של חברות שענו בתחילת החודש לבין מענה חברות
שענו לאחר החמרת ההגבלות( .להסברים מפורטים יש לעיין בהמשך ההודעה בהגדרות והסברים)
אומדני משרות פנויות לחודש מרץ
 בחודש מרץ היו כ 52.6אלף משרות פנויות (לעומת  91.7בחודש פברואר)
 שיעור המשרות הפנויות לחודש מרץ הינו ( 2.1%לעומת  3.24%בחודש פברואר)
ניתוח אומדני חודש מרץ לעומת חודש פברואר(פירוט בתרשים )8
אומדני ביקוש לעבודה מהווים אינדיקטור מקדים לשוק העבודה מאחר שבעת משבר מעסיקים מפסיקים קודם
גיוסי עובדים ורק לאחר מכן מתחילים לפטר עובדים בחברתם.
אי לכך  ,צפוי שאומדנים אלו יגיבו למשבר עולמי ומקומי זה באופן חד יותר מאשר אומדנים אחרים ואכן ניתן
לראות שאומדן המשרות הפנויות לכלל המשק ירד באופן חד בהשוואה לחודש פברואר(ירידה של כ 39אלף
משרות).
ההגבלות השונות פגעו באופן דיפרנציאלי בענפי הכלכלה השונים וניתן לראות את השוני בפגיעה זו באומדני
הסקר ,ענף אירוח ואוכל שבו מסווגות חברות העוסקות במלונאות ,הסעדה ואולמות אירועים מראה על ירידה
כמעט מוחלטת במספר המשרות הפנויות (ירידה של  86%במספר המשרות הפנויות ) בעוד שבענפי הפיננסים
התחבורה וההובלה וההיי טק ישנה ירידה מתונה יותר במספר המשרות הפנויות.
מספר המשרות הפנויות בענף הבינוי ירד באופן ניכר בחודש מרץ וזאת בהמשך לירידה הדרגתית שחלה בביקוש
לעבודה בענף זה בחודשים שקדמו למשבר.
סקר משרות פנויות הוא מקור המידע העיקרי על מספר משרות פנויות בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת .2009
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לוח א .מספר המשרות הפנויות (הידועות) המבוקשות ביותר -ממוצע חודשי ,ינואר  -מרס 2020
משלח יד

עובדי מכירות (כולל :סוכני מכירות ,נציגי מכירות,
עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים)
מלצרים ומוזגים
מהנדסים (מהנדסי מחשבים ,חשמל ,תעשייה וניהול
ומכונות וכד')
מזה :מפתחי תכנה
עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית
נציגי מכירות טלפוניים
מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית
רצפים ,סתתים ,טייחים ,מסגרים ,עובדי שלד בתחום
הבנייה
בוני בתים ,בנאים ומניחי בטון
נהגים (במשאיות ובאוטובוסים)
מאבטחים
הנדסאים וטכנאים
מזה :טכנאי רשתות ומערכות מחשבים
טבחים
פקידים

מספר
ממוצע של
משרות
פנויות

שינוי באחוזים
לעומת אומדן
דצמבר -2019
פברואר 2020
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5,911
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2,111
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3,898
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2,256
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1,813
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2,319
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2,360

-20%

2,770

-20%

396

-4%

1,922

-22%

1,095

-26%

קישור למאגר הנתונים :בחרו "משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות"
הגדרות
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הסברים מתודולוגיים בעקבות משבר נגיף קורונה
משבר נגיף קורונה השפיע על תהליכי עבודה בסקר משרות פנויות .להלן פירוט הבעיות ואופן התמודדות עמן
מבחינה מתודולוגית .מתודולוגיה מפורטת של הסקר ניתן לראות בפרק הגדרות

בתהליך איסוף הנתונים
איסוף הנתונים בסקר משרות פנויות אינו מתבצע פנים מול פנים אלא באופן טלפוני/מייל ולכן משבר הקורונה לא
השפיע על תהליך איסוף הנתונים

בתהליך עיבוד הנתונים
בחודש מרץ לא נערכה זקיפת נתונים מהדיווח הקודם מתוך הבנה שכמות המשרות הפנויות בחודש מרץ ירדה
במידה ניכרת לעומת חודשים קודמים .עסקים אלו הוגדרו כלא משיבים .מקרי אי השבה אלה טופלו בתהליך
יצירת מקדמי הניפוח ,בהתאם לשיטות הסטנדרטיות של הסקר.
בנוס ף ,מאחר והשינוי בהיקף המשרות הפנויות המדווחות חלו במהלך חודש מרץ ולא בתחילתו או בסופו ,נערכו
פעולות על מנת שהדיווחים ייצגו בצורה טובה את החלקים השונים של החודש בכל אחת מקבוצות הפרסום.
לשם כך ,חושב גורם המתקן את חוסר האיזון באיסוף הנתונים לאורך החודש.

בתהליך פרסום הנתונים
בגלל השינויים החריגים שחלו בחלק מסדרות הנתונים בחודש זה כתוצאה ממשבר נגיף קורונה ,לא חושבו עבור
הסדרות נתונים מנוכי עונתיות ומגמה .לכן בהודעה זו ,באופן חריג ,עבור סדרות אלה מוצגים נתונים מקוריים
בלבד .בחודשים הבאים ,בהתאם לנתונים שיתקבלו ,ייבחן פרסום סדרות מנוכי עונתיות ומגמה.
* נתונים נוספים בנושא זה מתפרסמים ב"סקר משרות פנויות" באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקהhttps://www.cbs.gov.il/HE/Pages/default.aspx :
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