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 שיאנמצאים ברמות  ,אשר נכון לחודש יוני ,התעסוקהאנו עדים לשיפור מתמיד של נתוני , מתחילת השנה 

 .ובהשוואה בינלאומית ,בקנה מידה היסטורי

  אלף 47-ומספר המועסקים במשרה מלאה גדל בכ ,אלף מועסקים 74-ק כלמשמתחילת השנה נוספו. 

 מתונה נרשמה ירידה שם ,נרשם גידול במועסקים בכל המחוזות פרט למחוז ירושלים, בהסתכלות גיאוגרפית. 

 המצביעים על צמיחה מתונה המאקרולשאר נתוני , שנפתח בין נתוני התעסוקה החיובייםפער ה ,להערכתנו ,

 .יצוא ובתעשייהעל רקע החולשה ב ,זאת. ושיעורי האבטלה יעלו בצורה מתונה, תחיל בקרוב להצטמצםי

 

  בכל הפרמטריםשיפור מתמיד מתחילת השנה  –מתקרבים לתעסוקה מלאה 

 שיאנמצאים ברמות  ,אשר נכון לחודש יוני ,התעסוקהאנו עדים לשיפור מתמיד של נתוני , מתחילת השנה

 7.7%של  ת שפללרמ ירד ,הממוצע ברבעון השנישיעור האבטלה . ובהשוואה בינלאומית ,בקנה מידה היסטורי

מגלה חוזקה על רקע גידול , בחינה מעמיקה של המגמות בשוק העבודה. ברבעון הראשון 5.2%לעומת 

 .במספר המועסקים ובשיעור ההשתתפות

 74-ק כלמשמתחילת השנה נוספו 

ומספר המועסקים  ,אלף מועסקים

. אלף 47-במשרה מלאה גדל בכ

נרשם גידול חד , בפילוח ענפי

במועסקים בסקטור הציבורי ובמרבית 

פרט לענפי המסחר )השירותים ענפי 

 חלה ,מנגד(. הקמעונאי והסיטונאי

ירידה במספר המועסקים בענפי 

 .והחקלאות התעשייה

נרשם גידול , בהסתכלות גיאוגרפית

פרט למחוז  ,במועסקים בכל המחוזות

-נרשמה ירידה של כ שם ,ירושלים

במחוז חיפה חל גידול , בפרט .0.0%

  .0%-חד של כ

 

 

 

 נתוני התעסוקה ממשיכים לשבור שיאים
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הירידה , (במאי 7%! )9.3%לשפל היסטורי של  הגיע שיעור האבטלה בגילאי העבודה העיקריים, בחודש יוני

אך גם מגידול , (במאי 2%..7) 43.7%של  מירידה בשיעור ההשתתפות לרמהבעיקרה בשיעור האבטלה נבעה 

בדומה , 8.2%התייצב בחודש יוני ברמה של + 10בקרב גילאי  האבטלהשיעור  .(1שים תר)במספר המועסקים 

 מגיע מגידול בשיעור המועסקים במשרה מלאה, שיפור נוסף במצרפי התעסוקה, זאת ועוד .מאי-לחודשים אפריל

 (.8תרשים )מתחילת השנה 

קצב עליית השכר הממוצע , בנוסף

מעיד כי המשק מתקרב לתעסוקה 

החודשים שהסתיימו  18-ב .מלאה

צמח  הממוצע במשק השכר, באפריל

  .3.3%בשיעור ריאלי של 

הפער שנפתח בין נתוני , להערכתנו

לשאר נתוני , התעסוקה החיוביים

המאקרו המצביעים על צמיחה 

, יתחיל בקרוב להצטמצם, מתונה

. ושיעורי האבטלה יעלו בצורה מתונה

על רקע החולשה ביצוא , זאת

 .ובתעשייה

 

 

 

 בנק דיסקונט, מחלקת מאקרו כלכלה ואנליזה בנקאיתהסקירה הוכנה  על ידי 

 guy.maor@dbank.co.ilאנליסט מאקרו ושווקים , גיא מאור: נכתב על ידי

 r@discountbank.co.ilnira.shami, כלכלנית ראשית, נירה שמיר:  מנהלת המחלקה

 

 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

 הצעה או כאמור לייעוץ הזמנה אוהמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח  אישי לייעוץ תחליף ,המלצה וב לראות ואיןהינו למטרת אינפורמציה בלבד  וז סקירההניתוח הכלול ב
 .בו לאמור בהתאם ללקוחותיו לייעץ"( הבנק: "להלן) מ"בע לישראל דיסקונט בנק של התחייבות או פיננסיים נכסים או ע"ני למכור/לקנות/להחזיק

ינם מתיימרים בלתי מעודכנים וא, בלתי מדויקים, העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס
הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי . להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא

, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. א הצורך בהודעה מוקדמתהדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת לל. ההשקעות בבנק
לא מבחינת , לא מבחינת תוכן הניתוח, אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלך, ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא

 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"סוגי הניי

 כל או שגיאה, דיוק אי לכללא יהיו אחראים או מי מטעמו אינם /ואו עובדיו /או בעלי מניותיו ו/וכל חברה קשורה אליו ו הבנק. או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו
ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע , סקירה זו על מהסתמכות כתוצאה, ייגרם אם, שייגרם, עקיף או ישיר, נזק לכל או/ו לנתונים ביחס לרבות, בסקירה זו אחר פגם

ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל , ופרסומה במלואה או בחלקה הסקירההעברת . בכתבמראש וזו ללא אישור הבנק  סקירהאו לעשות כל שימוש אחר ב לפרסם, להעתיק, אין להפיץ. פורטמה
, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, מסחר בניירות ערך, בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. הינה אסורה בהחלט

תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו  .בהבהתאם או שלא בהתאם לאמור , ככל שנזכרים ,וז או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה/ו עסקאות בנייר הערך, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו
 ממוחשבות ובמערכות האינטרנט ברשת הטבועים וסיכונים לתקלות חשוף באינטרנט השימוש. למונעם יכולתו ככל באמצעים נוקט שהבנק למרות' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, שיבושי הגהה

 הפסקה או/ו משיבוש כתוצאה שנגרמה תוצאה או/ו הוצאה או/ו הפסד או/ו לנזק באחריות הבנק ישא לא לפיכך. כאמור, וסיכונים תקלות למניעת הסבירים האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על
 .סביר במאמץ למונען היה יכול לא ושהבנק הבנק בשליטת שאינן מתקלות נגרמו שאלו ככל הנתונים בהעברת או/ו התקשורת בקווי

מספר המועסקים במשרה מלאה ושיעורם מכלל המועסקים  – 2תרשים 
+15בגילאי   
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