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  ובסקטור העסקי מרביתם במשרות מלאות, אלף מועסקים 011-נוספו למשק כ 6102במהלך שנת. 

 בה יותר לפעילות הכלכלית השוטפת ס מהווים אינדיקציה טו"הלמסקר כוח האדם של נתוני  התברר כי

 .נתוני החשבונאות הלאומיתבהשוואה ל

 8.4%ושיעור האבטלה הממוצע יעמוד על , 6102-שך גם בימובי בשוק העבודה יהמומנטום החי ,להערכתנו ,

 .6102-בדומה ל

 

  שוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה יוצאת דופן

ירד שיעור האבטלה לרמת , 6102ברבעון האחרון של 

 02זאת על רקע גידול של  ,(2תרשים ) 8.8%שפל של 

 2%..6-ל וירידה בשיעור ההשתתפותאלף מועסקים 

שיעור האבטלה  .ברבעון השלישי 6%..6-בהשוואה ל

בפרספקטיבה ובישראל נמוך במונחים היסטוריים 

השיפור בנתוני התעסוקה נמשך  (.0 תרשים)בינלאומית 

נוספו למשק  6102במהלך שנת ו, כבר תקופה ארוכה

בניגוד , בסקטור העסקי מרביתם, אלף מועסקים 011-כ

חלק משמעותי מהגידול היה  בהן, 0222-.022לשנים 

 .בסקטור הציבורי

התחזקות השקל והעלאת שכר המינימום לא פגעו 

שיפור בנתוני התעסוקה במהלך השנה וה, בתעסוקה

-ב %.-כ)הריאלי  מהירה בשכרעלייה להתרחש במקביל 

על רקע העלאת , (החודשים שהסתיימו באוקטובר 20

. שכר המינימום ומחסור בעובדים במספר ענפים במשק

 ,מגמות אלו תמכו במידה ניכרת בצריכה הפרטית

 . 0226שהייתה מנוע הצמיחה העיקרי בשנת 

נתוני סקר שהתברר , במהלך השנה החולפתכי  ,נציין

ס מהווים אינדיקציה טובה יותר "כוח האדם של הלמ

נתוני בהשוואה ל לפעילות הכלכלית השוטפת

בעוד שאלו הציגו תמונה שלילית  .החשבונאות הלאומית

והתעדכנו באופן משמעותי כלפי מעלה  ,בתחילת השנה

 . נתוני סקר כוח האדם הראו שיפור יציב בכלכלה לכל אורך השנה, במהלך השנה

 שוק התעסוקה הישראלי ממשיך לשבור שיאים
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 ובראיה רחבה יותר 

ארוכת הטווח של  המגמהנמשכה  0226בשנת , כאמור

לא רק . שיפור בנתוני התעסוקה ובאיכות התעסוקה

 6102-ב 5.5%-מ ששיעור האבטלה ירד במידה ניכרת

גם מספרם האבסולוטי של , 6102-ב 8.4%-ל

וזאת תוך יציבות בשיעור  ,(0תרשים ) המובטלים ירד

נרשמת מגמה ארוכת טווח של , בנוסף .ההשתתפות

הבאה לידי ביטוי בגידול מהיר , שיפור באיכות התעסוקה

על חשבון מועסקים , רה מלאהשבמספר המועסקים במ

משקלם , בהתאם למגמה זו .(6תרשים )במשרה חלקית 

  .0226-ב 20%-בהשוואה לכ 0226בשנת  36%-עלה לכ מסך המועסקים במשק של המועסקים במשרה מלאה

נרשם , 0226בשנת , .כפי שניתן לראות בתרשים . רבה בין המחוזות ניכרת שונות ,לפי פילוח גיאוגרפיבהסתכלות 

בעוד , המאופיינים בשיעור אבטלה גבוה מהממוצע הארצי ,והדרוםבמחוזות ירושלים גידול חד במספר המועסקים 

והשיפור בתשתיות התחבורתיות והוזלת ייתכן . חיפה ותל אביב נרשם גידול מתון, במטרופולינים הגדוליםש

את  ואפשרו להם להגדיל, תושבי הפריפריהאת אפשרויות התעסוקה של  רחיבוה, מחירי התחבורה הציבורית

 .היקף התעסוקה באופן משמעותי

 

על  וההשתתפות ישמרו האבטלה יושיעור, 6102-אנו מעריכים כי המומנטום החיובי בשוק העבודה ימשך גם ב

 .6102בהשוואה לשנת  יציבות

 

 בנק דיסקונט, הסקירה הוכנה  על ידי מחלקת מאקרו כלכלה ואנליזה בנקאית 

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

 nira.shamir@discountbank.co.il, כלכלנית ראשית, נירה שמיר:  מנהלת המחלקה 

 

247 

228 223 

202 
188 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

260 

6106 6105 6108 6105 6102 

 (באלפים)מספר המובטלים  - 6תרשים 
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שיעור הגידול במועסקים לפי   - 5תרשים 
 חלקיות המשרה

 מועסקים חלקית מלאה
4.7% 

4.3% 

3.1% 

1.9% 

1.1% 

0.5% 

 (01%)ירושלים 

 (08%)דרום 

 (69%)מרכז 

 (05%)צפון 

 (61%)תל אביב 

 (06%)חיפה 

-שיעור הגידול במועסקים ב - 8תרשים 
 לפי מחוז מגורים   6102

 (משקל מסך המועסקים-בסוגרים )
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 :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

בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים , 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 . העצמאי של הקוראלהוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו 

, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת. 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/הסקירה ועשוי להיות למחברי 
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/ת הבנות שלו ואו חברו/הבנק ו. הינה אסורה בהחלט

תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו  .בהלאמור בהתאם או שלא בהתאם , 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


