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לשפר את ההיערכות בתחום  יאה ,במגזר העסקיבבעלות ערבים  סקר המעסיקיםשל  ,העיקרית המטרה

בהבחנה אספקת כוח אדם מקצועי באמצעות אומדן הביקושים והתעסוקה במשלחי היד השונים בעסקים, 

מו גם שיפור מערכי ההכשרה אזורים השונים בארץ, כהלפי גודל העסק ולפי ענפי המשק השונים לפי 

 המקצועית והתאמתה לצרכים. 

 

המבוצע ע"י אגף במגזר העסקי הכללי  המעסיקיםבבעלות ערבים מתקיים במקביל לסקר  המעסיקיםסקר 

. אף , תוך שיתוף פעולה עם הרשות לפיתוח כלכליעבודה ורווחהבמשרד האסטרטגיה ותכנון מדיניות 

על נושאי תעסוקה ונושאים  לקיים סקר מיוחד , נמצא לנכון ר הכללישעסקים בבעלות ערבים נכללים בסק

לאיסוף מידע בקרב מעסיקים  תהחשיבות הרבה שהממשלה מייחס עקב ,עסקים בבעלות ערביםנוספים ב

 לאור הצרכים והקשיים שאיתם הם מתמודדים. ,אלה

 

לא קים של הביטוח הלאומי. והיא נבנתה על בסיס קובץ המעסי אלף עסקים 27-מקיפה כהסקר  אוכלוסיית

עסקים הנבדקים  1,000-כסקר מקיף המדגם  ירושלים המזרחית.מעסקים בבעלות ערבים  בסקר יםנכלל

, עסקיםבעלי והוא מתבצע באמצעות ראיונות טלפוניים עם  ,ת לרבעון, בסה"כ ארבע פעמים בשנהאח

והוא  2011החל ברבעון הראשון של  הסקר שהוסמכו לכך.מנהלים אחרים או  משאבי אנושי מנהלמנכ"לים, 

 (.2נספח  ומתבצע ברציפות )לפירוט נוסף רא

 

 

 

 

 

 בעסקים בבעלות ערביםביקוש לעובדים 

  2017 – 2011סיכום המדדים העיקריים, שנים 

 

 

 ד"ר שוקי הנדלס, חוקר מטעם אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות 

 

 אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות
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 עיקרי הממצאים

 

אלף  9.3, עמד על 2017-2011מספר המשרות הפנויות שהציעו מעסיקים ערבים, בממוצע רב שנתי בשנים 

אלף  8.8-ירד ל הוא, אלף 11.2מספר המשרות הפנויות היה הגבוה ביותר ועמד על  2012בממוצע יומי. בשנת 

מספר  2015השתנתה המגמה. בשנת  2017-2015. בשנים 2014אלף בשנת  7.0-והמשיך לרדת עד ל 2013בשנת 

 .אלף 10.3-המספר הגיע ל 2017ובשנת  אלף 9.7-הוא הגיע ל 2016בשנת  ,אלף 7.9-המשרות הפנויות עלה ל

 

אלף(,  4.8ממוצע רב שנתי, היה בענפי הבנייה )הביקוש הרב ביותר לעובדים, בבהבחנה על פי ענפי המשק, 

. ביקוש גבוה יחסית אפיין גם את ענפי התעשייה אלה מכלל הביקוש לעובדים בשנים 52%ביקוש שהיווה 

אלף(. ביקושים נמוכים לעובדים נמצאו בענפי המידע והתקשורת, בענפי  1.1אלף( ואת ענפי המסחר ) 1.2)

 תמיכה ובענפי החינוך והבריאות והרווחה.האירוח והאוכל, בענפי הניהול וה

 

שבו מרוכזים רוב העסקים  ( התרכז באזור הצפון )מחוזות צפון וחיפה(72%כצפוי, רוב הביקוש לעובדים )

 )מחוז דרום( דרוםה אזורב 8%מהביקוש היה באזור המרכז )מחוזות מרכז ותל אביב(,  13%, בבעלות ערבים

 בערים המעורבות. 7%-ו

 

בעסקים הוצעו  26%עובדים,  4ות הפנויות הוצעו על ידי העסקים הזעירים שהעסיקו עד מהמשר 31%

בעסקים  14% ,עובדים 19-10בינוניים שהעסיקו -בעסקים הקטנים 20%עובדים,  9-5הקטנים שהעסיקו 

 עובדים. 50בעסקים הגדולים שהעסיקו עד  8%-עובדים ו 49-20הבינוניים שהעסיקו 

 

( היו לעובדים במשלחי יד של בעלי מלאכה בתעשייה ובבנייה 56%) 2017-2015בשנים  רוב המשרות הפנויות

 5%למפעילי מתקנים ומכונות,  9%לעובדים מקצועיים בחקלאות,  9%לעובדים בלתי מקצועיים,  12%

 2%-להנדסאים, טכנאים וסוכנים ו 3%לעובדי מכירות ושירותים,  4%לעובדים אקדמאים ומנהלים, 

 לפקידים.

  

עמד  ,2017-2011מספר העובדים שנקלטו בממוצע חודשי על ידי מעסיקים ערבים, בממוצע רב שנתי בשנים 

-ירד מעט ל המספראלף,  3.9מספר העובדים שנקלטו היה הגבוה ביותר ועמד על  2012אלף. בשנת  3.2על 

 2.6-ספר הנקלטים לעלה מעט מ 2016בשנת . 2015אלף בשנת  2.4-והמשיך לרדת עד ל 2013אלף בשנת  3.6

העלייה  תהתגברה מגמ 2017בשנת . 2013-2011אלף, אך הנתון היה נמוך גם בשנה זו, בהשוואה לשנים 

 .2013אלף, קרוב לנתון שנרשם בשנת  3.5-במספר הנקלטים והנתון הגיע ל

 

היה בענפי  בממוצע חודשי בהבחנה על פי ענפי המשק, מספר העובדים הרב ביותר שנקלטו, בממוצע רב שנתי,

 בענפי התעשייה.  12%-נקלטו בענפי המסחר ו 18%, (מכלל הנקלטים 37%הבנייה )

 

בממוצע רב שנתי, באזור הצפון שבו  ,( נקלטו כצפוי77%רוב העובדים ) בהבחנה על פי אזורים גיאוגרפיים,

-זור הדרום ובא 6%באזור המרכז,  10%מרוכזים רוב העסקים בבעלות ערבית. שאר הנקלטים התפלגו בין 

  בערים המעורבות ובישובים יהודים. 7%

 

נקלטו בעסקים  21%עובדים,  9-ל 5נקלטו בעסקים הקטנים שהעסיקו בין  25%בהבחנה על פי גודל העסק, 

 נקלטו בכל אחת מקבוצות הגודל האחרות. 18%-עובדים וכ 19-ל 10בינוניים שהעסיקו בין -הקטנים
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במשלחי יד של בעלי מלאכה בתעשייה  עבדו( 44%) 2017-2015ו בשנים הקבוצה הגדולה של עובדים שנקלט

 4%מפעילי מתקנים ומכונות,  11% עובדים בלתי מקצועיים, 15%עובדי מכירות ושירותים,  16%, ובבנייה

 3%-ועובדי חקלאות מקצועיים   3%הנדסאים, טכנאים וסוכנים,  4% עובדים אקדמאים ומנהלים,

  לפקידים.

 

אלף.  4.4, עמד על 2017-2011מעסקים בבעלות ערבים בשנים  ,בממוצע רב שנתי ,דים שנפלטומספר העוב

אלף בשנת  4.5-אלף, הוא ירד מעט ל 5.0היה הגבוה ביותר ועמד על  שנפלטומספר העובדים  2011בשנת 

 2016. בשנת 2015אלף בשנת  3.7-אלף( והמשיך לרדת עד ל 4.4) 2013, שמר על רמה דומה בשנת 2013

 . 2017רמה שנשמרה גם בשנת  אלף( 4.4השתנתה המגמה ונרשם גידול ניכר במספר העובדים שנפלטו )

 

בענפי המסחר ושעור  14% ,מהנפלטים היו בענפי הבנייה 44%פי ענפי המשק בממוצע רב שנתי,  לעבהבחנה 

באזור הצפון.  ,רב שנתיבממוצע  ,כצפוינפלטו   77%בהבחנה על פי אזור גיאוגרפי, דומה בענפי התעשייה. 

 בערים המעורבות ובישובים יהודים.  7%-באזור הדרום ו 7%באזור המרכז,  9%שאר הנפלטים התפלגו בין 

מעסקים  23%עובדים,  4מהנפלטים נפלטו מעסקים זעירים שהעסיקו עד  39%בהבחנה על פי גודל העסק, 

מעסקים  13%עובדים,  19-10ם שהעסיקו בינוניי-מעסקים קטנים 20%עובדים,  9עד  5קטנים שהעסיקו 

 עובדים ויותר. 50מעסקים גדולים שהעסיקו  7%-עובדים ו 49-20בינוניים שהעסיקו 

 

במשלחי יד של בעלי מלאכה בתעשייה  עבדו( 48%) 2017-2015בשנים  שנפלטועובדים קרוב למחצית מה

מפעילי מתקנים  10%ושירותים,  היו עובדי מכירות 11%ם בלתי מקצועיים, עובדיהיו  16%ובבנייה, 

הנדסאים,  2%-ו עובדים אקדמאים ומנהלים 3%פקידים,  4%עובדים מקצועיים בחקלאות,  7% ומכונות,

 .טכנאים וסוכנים

 

היה שלילי לאורך כל התקופה שנבדקה ובממוצע  ,)מספר האיושים פחות מספר הפליטות( מאזן התעסוקה

מאזן התעסוקה השלילי  2011. בשנת בממוצע חודשי אלף עובדים -1.2רב שנתי, מאזן התעסוקה עמד על 

 -0.7במאזן התעסוקה השלילי והוא עמד על שיפור  םנרש 2013-2012אלף. בשנים  -1.3היה גבוה ועמד על 

השתנתה המגמה ונרשמה עלייה חדה במאזן התעסוקה השלילי  2014. בשנת 2013בשנת  -0.8ועל  2012בשנת 

. גם בשנת אלף -1.7) 2016התגברה בשנת ואלף(  -1.3) 2015, מגמה שהמשיכה בשנת -1.4-שהגיע בשנה זו ל

 -1.4, אך בהשוואה לשנה הקודמת חל שיפור קל והמאזן השלילי עמד על  ימאזן התעסוקה היה שליל 2017

  אלף. 

 

ל ענפי , מאזן תעסוקה שלילי בכ2017-2011ענפי המשק, נרשם בממוצע רב שנתי, בשנים בהבחנה על פי 

המשק, למעט בענפי החינוך והבריאות והרווחה. מאזן התעסוקה השלילי היה גבוה בענפי הבנייה, בענפי 

, בהבחנה על פי אזורים גיאוגרפיים. ובענפי האירוח והאוכל והבידור והספורט בענפי החקלאות ,התעשייה

דרום.  אזורחד את אזור הצפון ומאזן תעסוקה שלילי גבוה, בממוצע רב שנתי, אפיין את כל האזורים, במיו

 ,בינוניים-מאזן תעסוקה שלילי אפיין את העסקים הזעירים, הקטנים והקטנים בהבחנה על פי גודל העסק,

אלף. בעסקים  -1.1עובדים, במיוחד את העסקים הזעירים שבהם מאזן התעסוקה עמד על  19שהעסיקו עד 

 אזן התעסוקה בממוצע רב שנתי, היה חיובי.עובדים ויותר, מ 20הבינוניים והגדולים, שהעסיקו 
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 -0.8מאזן תעסוקה שלילי אפיין את רוב קבוצות משלחי היד, בעיקר את בעלי המלאכה בתעשייה ובבינוי )

אלף(. מאזן  -0.2אלף( ואת העובדים המקצועיים בחקלאות ) -0.2אלף(, את העובדים הבלתי מקצועיים )

 היד של הנדסאים, טכנאים וסוכנים ושל עובדי מכירות ושירותים. התעסוקה היה חיובי רק בקבוצות משלחי

 

 ,האדם לקראת הרבעון הבא-אדם )אחוז המעסיקים שצפו עליה במצבת כוח-מאזן הציפיות לשינוי בכוח

. כלומר, שעור המעסיקים שציפו 6.8%ירידה(, היה חיובי, בממוצע רב שנתי, ועמד על שצפו אחוז הפחות 

מהשעור שציפו לירידה. מאזן הציפיות לשינוי בכוח אדם היה  7%-כהאדם היה גבוה בלגידול במצבת כוח 

 .-2.1%שבו לראשונה, המאזן היה שלילי ועמד על  2017למעט בשנת חיובי בכל השנים שנבדקו, 

 

מאזן הציפיות לשינוי בהכנסות )אחוז המעסיקים שצפו עליה בהכנסות לקראת הרבעון הבא פחות האחוז 

. כלומר, שעור המעסיקים שציפו לגידול בהכנסות 5.2%ה(, היה חיובי, בממוצע רב שנתי, ועמד על שצפו יריד

משעור שציפו לירידה. עם זאת, בניתוח לאורך זמן, נמצא מאזן חיובי  5%-לקראת הרבעון הבא היה גבוה ב

כאשר  2016-2014המאזן הפך לשלילי בשנים , 2013-2011 -שנים הראשונות למעקבבלשינוי בהכנסות 

 (. 4.1%שבו המאזן שב והפך לחיובי ) 2017המגמה השתנתה בשנת 

 

 ריכוז עיקרי הממצאים: 1לוח 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ממוצע

2017-2011 

  9,252  10,329 9,665 7,868 6,954 8,822 11,220 9,904 משרות פנויות
  3,201  3,515 2,636 2,414 2,730 3,563 3,859 3,690 נקלטים
  4,430  4,919 4,362 3,673 4,145 4,366 4,522 5,024 נפלטים

  -1,229 -1,404 -1,726 -1,259 -1,415 -803 -663 -1,334 (1מאזן תעסוקה
  7,631 8,434 6,998 6,087 6,876 7,929 8,380 8,713 (2מחזור תעסוקה

מאזן המצב הכלכלי 

  7.5% 18.8% 9.6% 8.2% 11.6% 7.2% 14.1% (3של העסק 
מאזן ציפיות לשינוי 

 6.8% 6.9% 2.7% 1.2% %1.5 %15.2 %10.5 %18.8 (4במצבת כוח אדם
מאזן ציפיות לשינוי 

  5.4% -0.6% -4.7% -%6.4 %14.1 %9.1 %20.7 (4בהכנסות
ם על מצב כלכלי טוב פחות ( אחוז המדווחי3) ( איושי משרות ועוד פליטות עובדים2( איושי משרות פחות פליטות עובדים  )1)

רבעון הבא פחות אחוז לקראת האו בהכנסות האדם -חואחוז הצופים עליה במצבת כ( 4) אחוז המדווחים על מצב כלכלי לא טוב

  הצופים ירידה
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 משרות פנויות. 1

 

ף אל 9.3עמד על  ,2017-2011בממוצע רב שנתי בשנים  ,מספר המשרות הפנויות שהציעו מעסיקים ערבים

 8.8-מספר ירד להאלף,  11.2מספר המשרות הפנויות היה הגבוה ביותר ועמד על  2012בממוצע יומי. בשנת 

 2015השתנתה המגמה. בשנת  2016-2015בשנים . 2014אלף בשנת  7.0-והמשיך לרדת עד ל 2013אלף בשנת 

ומגמת העלייה  אלף 9.7-הגיע להמשיך לעלות והוא  2016בשנת  ,אלף 7.9-מספר המשרות הפנויות עלה ל

 (.1תרשים  ו)רא אלף 10.3מספר המשרות הפנויות עמד על  השב 2017המשיכה גם בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהעסקים(, תעשייה  4%בניתוח הנתונים נעשתה הבחנה בין עשר קבוצות של ענפים: חקלאות ) -ענפי המשק

(, 2%(, מידע, תקשורת ופיננסיים )2%ואוכל ) (, אירוח7%(, תחבורה )26%(, מסחר )31%(, בנייה )14%)

 (.1בנספח  2-ו 1 ותה לוחו( )ר4%( וחינוך, בריאות ורווחה )3%(, ניהול ותמיכה )7%שירותים מקצועיים )

 

מכלל  52%אלף(, ביקוש שהיווה  4.8היה בענפי הבנייה ) ,בממוצע רב שנתי ,הביקוש הרב ביותר לעובדים

(. ביקוש גבוה יחסית אפיין גם 1בנספח  3לוח  ובשנים אלה )ראות ערבים בעסקים בבעלהביקוש לעובדים 

אלף(. ביקושים נמוכים לעובדים נמצאו בענפי המידע  1.1אלף( ואת ענפי המסחר ) 1.2את ענפי התעשייה )

והשירותים  בענפי הניהול והתמיכה והבידור והספורט, , בענפי האירוח והאוכלוהפיננסיים והתקשורת

ברוב הענפים הייתה תנודתיות רבה בביקושים לאורך זמן.  .בענפי החינוך והבריאות והרווחההאחרים ו

 תנודתיות גבוהה במיוחד אפיינה את ענפי הבנייה וענפי החקלאות.

 

ענפי התחבורה, ענפי התעשייה, ענפי ב גבוה, מהממוצע הרב שנתי,היה  2017מספר המשרות הפנויות בשנת 

 התמיכה. הניהול וענפי הבנייה  ו

 

ההבחנה על פי אזורים הייתה בין אזור הצפון )מחוזות צפון וחיפה(, אזור המרכז )מחוזות  -האזור הגיאוגרפי

-, מעלות)תל אביב, חיפה, רמלה, לוד, עכו מרכז ותל אביב(, אזור הדרום )מחוז דרום( והערים המעורבות

בעסקים בבעלות ערבים בממוצע יומי משרות פנויות מספר : 1תרשים 
 2011-2017בשנים 

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, דיניותאגף אסטרטגיה ותכנון מ מקור:
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בירושלים המזרחית לא נכללו במדגם. ם בבעלות ערבי. עסקים והישובים היהודים ונצרת עילית( תרשיחא

מעורבות הערים המ 8%-דרום וה מאזור 6% ,מאזור המרכז 13%אזור הצפון, ממהעסקים היו עסקים  73%

  .בנספח( 2-ו 1)ראו לוחות  יהודיםהישובים הו

 

ל מכל 72%אלף בממוצע רב שנתי(, שעור שהיווה  6.7כצפוי, רוב הביקוש לעובדים התרכז באזור הצפון )

מהמשרות אלף  1.2. בבעלות ערבים לחלקו של אזור זה באוכלוסיית העסקים קרובהביקוש לעובדים והיה 

אלף היו באזור  0.7מהמשרות הפנויות(,  13%עסקים הממוקמים באזור המרכז )הפנויות הוצעו על ידי 

 מהמשרות הפנויות(.  6%אלף בערים המעורבות ) 0.6 -מהמשרות הפנויות( ו 7%הדרום )

 

רב ההיה גבוה, מהממוצע הרב שנתי, באזור הצפון ונמוך מהממוצע  2017מספר המשרות הפנויות בשנת 

 ערים המעורבות. אזור המרכז ובשנתי ב

 

עובדים,  4מהעסקים היו עסקים זעירים שהעסיקו עד  70%נמצא כי  ,גודל העסקבהבחנה על פי  -גודל העסק

 19-ל 10בינוניים שהעסיקו בין -היו עסקים קטנים 8%עובדים,  9-ל 5היו עסקים קטנים שהעסיקו בין  18%

עובדים  50היו עסקים גדולים שהעסיקו  1%-עובדים ו 49-ל 20היו עסקים בינוניים שהעסיקו בין  4%עובדים, 

 ויותר.

 

מהמשרות  31%עובדים ) 4עסקים הזעירים שהעסיקו עד מהמשרות הפנויות הוצעו על ידי האלף  2.9

אלף היו  1.9מהמשרות הפנויות(,  25%עובדים ) 9-5היו בעסקים הקטנים שהעסיקו  מהןאלף  2.4 הפנויות(,

אלף היו בעסקים  1.3מהמשרות הפנויות(,  20%עובדים ) 19-10בינוניים שהעסיקו -בעסקים הקטנים

 50סיקו אלף היו בעסקים הגדולים שהע 0.8-מהמשרות הפנויות( ו 14%עובדים ) 49-20הבינוניים שהעסיקו 

 (.1בנספח  10לוח  ו)רא (מהמשרות הפנויות 8%עובדים ויותר )

 

 4היה גבוה, מהממוצע הרב שנתי, בעסקים הזעירים שהעסיקו עד  2017מספר המשרות הפנויות בשנת 

והיה נמוך, מהממוצע הרב עובדים,  19-ל 5בינוניים שהעסיקו בין -גם בעסקים הקטנים והקטניםעובדים ו

 עובדים ויותר.  20גדולים שהעסיקו בינוניים וההשנתי, בעסקים 

 

היו לעובדים  1(מהמשרות הפנויות 56%) אלף, 15.5, 2015-2017 רוב המשרות הפנויות בשנים -משלחי יד

 לעובדים בלתי מקצועיים, (מהמשרות הפנויות 12%אלף ) 3.5, במשלחי יד של בעלי מלאכה בתעשייה ובבנייה

למפעילי  (מהמשרות הפנויות 9%אלף ) 2.5 לעובדים מקצועיים בחקלאות, (ותמהמשרות הפנוי 9%אלף ) 2.6

מהמשרות  4%אלף ) 1.2 לעובדים אקדמאים ומנהלים, (מהמשרות הפנויות 5%אלף ) 1.4 מתקנים ומכונות,

 0.6 -להנדסאים, טכנאים וסוכנים ו (מהמשרות הפנויות 3%אלף ) 0.8 לעובדי מכירות ושירותים, (הפנויות

 .(1בנספח  17)ראו לוח  לפקידיםמהמשרות הפנויות(  2%אלף )

 

 

  

                                                 
שן, נתונים על משרות עקב השינוי בסיווג משלחי היד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והקושי להשוות בין הסיווג החדש והי 1

 .2015פנויות, על פי הסיווג החדש, זמינות, בנתוני סקר המעסיקים בבעלות ערבים, החל משנת 
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 שנקלטו  עובדים. 2

 

עמד  ,2017-2011מספר העובדים שנקלטו בממוצע חודשי על ידי מעסיקים ערבים, בממוצע רב שנתי בשנים 

 אלף, כאשר 3.9מספר העובדים שנקלטו היה הגבוה ביותר ועמד על  2012(. בשנת 2תרשים  ואלף )רא 3.2על 

עלה מעט מספר  2016בשנת . 2015אלף בשנת  2.4-והמשיך לרדת עד ל 2013אלף בשנת  3.6-ירד מעט ל המספר

 . 2017אלף בשנת  3.5-והוא המשיך לעלות והגיע ל אלף 2.6-הנקלטים ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2בענפי הבנייה )בממוצע חודשי, מספר העובדים הרב ביותר שנקלטו, בממוצע רב שנתי, היה  - ענפי המשק

(. מספר רב יחסית של 1בנספח  3לוח  ומכלל העובדים שנקלטו בשנים אלה )רא 37%שהיווה  מספראלף(, 

(. מהנקלטים 13%י התעשייה )פאלף נקלטו בענ 0.4-( ומהנקלטים 19%אלף עובדים נקלטו בענפי המסחר ) 0.6

כמו גם בענפי  שנקלטו בענפי התעשייה רציפה במספר העובדיםכמעט בבדיקה לאורך זמן, נמדדה ירידה 

 תחבורה ובענפי המידע והתקשורת. ה

 

בענפי המסחר, בענפי היה גבוה, מהממוצע הרב שנתי, בענפי הבנייה,  2017מספר המשרות הפנויות בשנת 

 החקלאות, ונמוך, מהממוצע הרב שנתי, בענפי התעשייה.  בענפי החינוך והבריאות והרווחה ו

 

 שהיוו ,אלף 2.4בממוצע רב שנתי, בעסקים בבעלות ערבים  כצפוי, רוב העובדים שנקלטו - יהאזור הגיאוגרפ

(. 1בנספח  11לוח  והיו באזור הצפון שבו מרוכזים רוב העסקים בבעלות ערבית )ראמכלל הנקלטים,  75%

 .יהודיםובישובים  בערים המעורבות 6%-באזור הדרום ו 6%באזור המרכז,  9%שאר הנקלטים התפלגו בין 

 

 ,התפלגו בין כל קבוצות הגודלבעסקים בבעלות ערבים,  ,בממוצע רב שנתי העובדים שנקלטו -גודל העסק

בינוניים -נקלטו בעסקים הקטנים 21%עובדים,  9-ל 5נקלטו בעסקים הקטנים שהעסיקו בין  25%כאשר 

 (. 1בנספח  11לוח  ו)רא נקלטו בכל אחת מקבוצות הגודל האחרות 18%-עובדים וכ 19-ל 10שהעסיקו בין 

מספר עובדים שנקלטו במגזר העסקי הערבי בממוצע חודשי : 2תרשים 
 2011-2017בשנים 

3,690
3,859

3,563

2,731
2,414

2,636

3,512
3,201

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ממוצע רב  
שנתי

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות מקור: 
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בהשוואה  ,עובדים ויותר, היה גבוה 50, מספר העובדים שנקלטו בעסקים הגדולים, שהעסיקו 2017בשנת 

 19-ל 10בינוניים שהעסיקו בין -בעסקים הקטניםהרב שנתי לממוצע הרב שנתי, והיה נמוך מהממוצע 

 עובדים. 

 

מהנקלטים( עבדו  44%אלף ) 1.2, 2017-2015נים הקבוצה הגדולה של עובדים שנקלטו בש - משלחי יד

 0.4מהנקלטים( היו עובדי מכירות ושירותים,  16%אלף ) 0.4במשלחי יד של בעלי מלאכה בתעשייה ובבנייה, 

מהנקלטים( היו מפעילי מתקנים  11%אלף ) 0.3מהנקלטים( היו עובדים בלתי מקצועיים,  15%אלף )

עובדים  -קלטים( נקלטו בכל אחת מקבוצות משלחי היד האחריםמהנ 3%-4%וכמאה עובדים ) ומכונות,

בנספח  18)ראו לוח  הנדסאים, טכנאים וסוכנים, עובדי חקלאות מקצועיים  ופקידים אקדמאים ומנהלים,

1.) 

 

 בדים שנפלטו וע. 3

 

 ו)רא אלף 4.4עמד על  ,2017-2011בשנים  ,מעסקים בבעלות ערביםרב שנתי מספר העובדים שנפלטו בממוצע 

אלף  4.5-אלף, הוא ירד מעט ל 5.0מספר העובדים שנקלטו היה הגבוה ביותר ועמד על  2011(. בשנת 3תרשים 

 2016בשנת . 2015אלף בשנת  3.7-אלף( והמשיך לרדת עד ל 4.4) 2013, שמר על רמה דומה בשנת 2012בשנת 

שבה  2017גמה שהמשיכה גם בשנת מ אלף( 4.4השתנתה המגמה ונרשם גידול ניכר במספר העובדים שנפלטו )

 אלף.  4.9עמד על מהעבודה מספר הנפלטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.0היה בענפי הבנייה )בממוצע חודשי שנפלטו  בממוצע רב שנתי, מספר העובדים הרב ביותר - ענפי המשק

 0.6(. מספר רב יחסית של 1בנספח  4לוח  ומכלל העובדים שנפלטו בשנים אלה )רא 45%שהיווה  מספראלף(, 

י מספר העובדים שנפלטו במגזר העסקי הערבי בממוצע חודש: 3תרשים 
 2011-2017בשנים 

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות מקור:
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מכלל הנפלטים בכל  14%אלף עובדים נפלט מעסקים בענפי המסחר ומספר דומה נפלט מענפי התעשייה )

 אחת מקבוצות ענפים אלה(.

 

מספר הנפלטים היה גבוה, בהשוואה לממוצע הרב שנתי, בענפי הבנייה, בענפי החקלאות ובענפי  2017בשנת 

 בענפי התעשייה.  מהממוצע הרב שנתימוך החינוך והבריאות והרווחה ונ

 

היו  ,מהנפלטים 77%אלף שהיוו  3.4 ,רוב העובדים שנפלטו בממוצע רב שנתי ,כצפוי -האזור הגיאוגרפי

(. שאר הנפלטים התפלגו בין 1בנספח  12לוח  ובאזור הצפון שבו מרוכזים רוב העסקים בבעלות ערבית )רא

 .ובישובים היהודים בערים המעורבות 7%-באזור הדרום ו 7%באזור המרכז,  9%

 

מהממוצע הרב מספר הנפלטים היה גבוה, בהשוואה לממוצע הרב שנתי, באזור הצפון והמרכז  2017בשנת 

 ורבות. עבערים המ שנתי

 

מעסקים זעירים  (, נפלטו39%אלף מהנפלטים ) 1.7 ,בממוצע רב שנתי גודל העסקבהבחנה על פי  -גודל העסק

לוח  ועובדים )רא 9-5נפלטו מעסקים קטנים שהעסיקו  (23%אלף מהנפלטים ) 1.0-ובדים וע 4שהעסיקו עד 

, מעסקים הנפלטיםכלל מ 18%נפלטו  ,עובדים 19-10שהעסיקו  ,בינוניים-(. מהעסקים הקטנים1בנספח  12

ם עובדי 50מכלל הנפלטים ומהעסקים הגדולים שהעסיקו  11%עובדים נפלטו   49-20בינוניים שהעסיקו 

 הנפלטים.כלל מ 7%ויותר נפלטו 

 

מספר הנפלטים היה גבוה, בהשוואה לממוצע הרב שנתי, בעסקים הזעירים והקטנים שהעסיקו  2017בשנת 

 עובדים.  9עד 

 

( עבדו במשלחי מהנפלטים 48%אלף, ) 10.7, 2017-2015קרוב למחצית מהעובדים שנפלטו בשנים  - משלחי יד

 11%אלף ) 0.4 היו עובדים בלתי מקצועיים, מהנפלטים( 16%אלף ) 0.6 בנייה,יד של בעלי מלאכה בתעשייה וב

אלף  0.3 מפעילי מתקנים ומכונות,היו  מהנפלטים( 10%אלף ) 0.4 היו עובדי מכירות ושירותים, מהנפלטים(

-3%וכמאה היו ) פקידים, מהנפלטים( היו 4%אלף ) 0.3 עובדים מקצועיים בחקלאות,היו  מהנפלטים( 7%)

 (1בנספח  19 לוחהנדסאים, טכנאים וסוכנים )ראו או ובדים אקדמאים ומנהלים היו ע ( 2%

 

 

 מאזן התעסוקה . 4

 

היה שלילי לאורך כל התקופה שנבדקה ובממוצע  ,)מספר האיושים פחות מספר הפליטות( מאזן התעסוקה

מאזן התעסוקה  2011נת (. בש4תרשים  ואלף עובדים )רא -1.2עמד על  החודשירב שנתי, מאזן התעסוקה 

במאזן התעסוקה השלילי והוא עמד על  שיפור םנרש 2013-2012אלף. בשנים  -1.3השלילי היה גבוה ועמד על 

השתנתה המגמה ונרשמה עלייה חדה במאזן התעסוקה  2014. בשנת 2013בשנת  -0.8ועל  2012בשנת  -0.7

. אלף( -1.3) 2013סוקה היה דומה לזה של שנת מאזן התע 2015, כאשר בשנת -1.4-שהגיע בשנה זו להשלילי 

 -1.4) 2017אך ירדה מעט בשנת  אלף( -1.7) 2016התגברה בשנת מגמת העלייה במאזן התעסוקה השלילי 

 בסה"כ נתוני מאזן התעסוקה הצביעו על תנודתיות ניכרת לאורך זמן. .אלף(
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מאזן תעסוקה שלילי  ,2017-2011שנים , ברשם בממוצע רב שנתיענפי המשק, נבהבחנה על פי  -ענפי המשק

שבהם מאזן התעסוקה הרב שנתי ובענפי המסחר ענפי המשק, למעט בענפי החינוך והבריאות והרווחה  ברוב

בענפי  ,בענפי הבנייהיחסית (. מאזן התעסוקה השלילי היה גבוה 1בנספח  6לוח  או)ר , אם גם נמוךהיה חיובי

 .ובענפי האירוח והאוכל פי החקלאותבענ ,התעשייה

 

לשנים  בהשוואה ,2017-2014בשנים מאזן תעסוקה שלילי יותר  םבבדיקה לאורך זמן, ברוב ענפי המשק נרש

החקלאות. שיפור במאזן ענפי התעשייה וענפי הניהול והתמיכה, ענפי במיוחד בענפי הבנייה, , 2013-2011

 שירותים המקצועיים. בענפי הוהתעסוקה לאורך זמן נרשם בענפי התחבורה 

 

 רוב הענפים, למעט בענפי המסחר.הרב שנתי, בשלילי יותר, מהממוצע מאזן התעסוקה היה  2017בשנת 

 

אזור כל האזורים, במיוחד את מאזן תעסוקה שלילי גבוה, בממוצע רב שנתי, אפיין את  -האזור הגיאוגרפי

 (. 1בנספח  13לוח  ו)רא אלף( -0.9 המאזן עמד בו עלש ,שבו מרוכזים רוב העסקים בבעלות ערבים ,הצפון

 

וחיובי יותר  מאזן התעסוקה היה שלילי יותר, מהממוצע הרב שנתי, באזור, הצפון והמרכז 2017בשנת 

 באזור הדרום.מהממוצע הרב שנתי 

 

-והקטניםהקטנים הזעירים, מאזן תעסוקה שלילי, בממוצע רב שנתי, אפיין את העסקים  -גודל העסק

 אלף -1.1, במיוחד את העסקים הזעירים שבהם מאזן התעסוקה עמד על עובדים 19שהעסיקו עד בינוניים 

בממוצע  ,עובדים ויותר, מאזן התעסוקה 20(. בעסקים הבינוניים והגדולים, שהעסיקו 1בנספח  13לוח  ו)רא

 היה חיובי. ,רב שנתי

 

 2011-2017במגזר העסקי הערבי, בממוצע חודשי בשנים  (1מאזן התעסוקה: 4תרשים 

 ( מאזן התעסוקה = מספר העובדים שנקלטו פחות מספר העובדים שנפלטו1
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, מדיניותאגף אסטרטגיה ותכנון  מקור:
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-שנתי, בעסקים הזעירים, הקטנים והקטנים מאזן התעסוקה היה שלילי יותר, מהממוצע הרב 2017בשנת 

בעסקים הבינונים והגדולים שהעסיקו מהממוצע הרב שנתי עובדים, וחיובי יותר  19בינוניים שהעסיקו עד 

 עובדים ויותר. 20

 

מאזן תעסוקה שלילי אפיין את רוב קבוצות משלחי היד, בעיקר את בעלי המלאכה בתעשייה  - משלחי יד

 -0.2אלף( ואת העובדים המקצועיים בחקלאות ) -0.2, את העובדים הבלתי מקצועיים )אלף( -0.8ובבינוי )

אלף(. מאזן התעסוקה היה חיובי רק בקבוצות משלחי היד של הנדסאים, טכנאים וסוכנים ושל עובדי 

 (.1בנספח  20מכירות ושירותים )ראו לוח 

 

 

 של המפעלים מאזן המצב הכלכלי. 5

 

שעור המעסיקים שדיווחו על מצב כלכלי טוב פחות שעור המעסיקים שדיווחו  -נתימאזן המצב הכלכלי הרב ש

בהערכות  תנודותבהערכת המצב הכלכלי של העסקים נרשמו  .8.7%, היה חיובי ועמד על לא טובעל מצב 

מאזן המצב הכלכלי היה , 2015למעט שנת השנים שנבדקו,  ברובלאורך זמן והמגמה לא הייתה יציבה, אך 

 ו)רא , כלומר, שעור המעסיקים שדיווחו על מצב כלכלי טוב היה גבוה מהשעור שדיווחו על מצב לא טובחיובי

ירד שוב  ,2013בשנת  12%-, עלה ל2012בשנת  7%-, השעור ירד ל14%המאזן עמד על  2011. בשנת (5תרשים 

מאזן המצב הכלכלי השתנתה המגמה ו 2016. בשנת 2015וירד חדות למאזן שלילי בשנת  2014בשנת  8%-ל

 (. 11%) 2017והמשיך לעלות גם בשנת  10%-עלה עד ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מצב כלכלי של מאזן  ,2017-2011בשנים  ,ענפי המשק, נרשם בממוצע רב שנתיבהבחנה על פי  -ענפי המשק

 9לוח  ו)רא (-29%) גבוה היה שלילישבהם המאזן  ענפי החקלאותעסקים בחיובי ברוב ענפי המשק, למעט ב

 2011-2017נים של המפעלים בש (1מאזן המצב הכלכלי: 5תרשים 
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 אחוז המדווחים על מצב כלכלי טוב פחות אחוז המדווחים על מצב כלכלי לא טוב  -המצב הכלכלי ( מאזן 1
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות מקור:
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בענפי השירותים  (38%) ענפי החינוך, הבריאות והרווחהב היה חיובי במיוחדהמצב הכלכלי (. מאזן 1בנספח 

 (30%) ענפי המידע והתקשורתבו( 35%המקצועיים )

 

, בהשוואה לממוצע הרב שנתי, נרשם שיפור בהערכת המצב הכלכלי, בענפי המידע והתקשורת, 2017בשנת 

נפי הניהול והתמיכה ובענפי התחבורה, והרעה נרשמה בענפי התעשייה, בענפי הבנייה, בענפי והפיננסיים, בע

 האירוח והאוכל ובענפי השירותים המקצועיים.

 

של , מאזן 2017-2011בשנים  בהבחנה לפי אזורים גיאוגרפיים נרשם, בממוצע רב שנתי -האזור הגיאוגרפי

 16לוח  ו)ראצפון והמרכז ומאזן שלילי נרשם באזור הדרום מצב כלכלי חיובי בערים המעורבות ובאזורי ה

 (.1בנספח 

 

, בהשוואה לממוצע הרב שנתי, נרשם שיפור בהערכת המצב הכלכלי, באזור הצפון והרעה נרשמה 2017בשנת 

 דרום, מרכז וערים מעורבות.  -בכל האזורים האחרים

 

במצב , מאזן חיובי 2017-2011בשנים  ,ינרשם, בממוצע רב שנת גודל העסקפי  לעבהבחנה  -גודל העסק

עובדים שבהם המאזן היה שלילי.  4עד  שהעסיקו, למעט בעסקים הזעירים קבוצות הגודלרוב ב הכלכלי

כאשר עם הגידול במספר המועסקים,  ,המצב הכלכליהערכת בסה"כ נרשם קשר רציף בין גודל העסק לבין 

 (.1בנספח  16לוח  ו)רא הערכת המצב הכלכלי של העסק הייתה חיובית יותר

 

הממוצע  ןלבי 2017בהבחנה על פי אזור גיאוגרפי, ההבדלים בהערכת המצב הכלכלי בין שנת , 2017בשנת 

הגדולים יותר הרב שנתי, היו קטנים יחסית, אך נמצאה נטייה לשיפור בהערכת המצב הכלכלי בעסקים 

 עובדים ויותר. 10שהעסיקו 

 

 

 םציפיות לשינויים בכוח אד. 6

 

רבעון הבא פחות לקראת ה כוח האדםאדם )אחוז המעסיקים שצפו עליה במצבת -מאזן הציפיות לשינוי בכוח

כלומר, שעור המעסיקים שציפו לגידול  ,6.8%בממוצע רב שנתי, ועמד על  ,אחוז שצפו ירידה(, היה חיוביה

הציפיות לשינוי בכוח אדם  (. מאזן6תרשים  ומהשעור שציפו לירידה )רא 7%-במצבת כוח האדם היה גבוה ב

בממוצע , ועמד 2013-2011בשנים לאורך זמן, מאזן הציפיות היה חיובי יותר  .השנים שנבדקו בכלהיה חיובי 

 בלבד. 2% -כ הוא עמד בממוצע על 2017-2014, בעוד שבשנים 15%על 
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, מאזן ציפיות חיובי 2017-2011רב שנתי, בשנים  ענפי המשק, נרשם בממוצעבהבחנה על פי  -ענפי המשק

(. מאזן ציפיות חיובי גבוה, בממוצע רב שנתי, 1בנספח  7לוח  ולשינוי במצבת כוח אדם בכל ענפי המשק )רא

(. 12%( ואת ענפי הבנייה )12%(, את ענפי הניהול והתמיכה )14%אפיין את ענפי השירותים המקצועיים )

 (.3%ובענפי החקלאות ) (3%יחסית, לשינוי במצבת בכוח אדם, נמצא בענפי המסחר )מאזן ציפיות חיובי נמוך 

 

, בהשוואה לממוצע הרב שנתי, מאזן הציפיות לשינויים בכוח אדם היה חיובי והממצא היה נכון 2017בשנת 

 לגבי כל ענפי המשק, במיוחד בענפי החקלאות, ענפי השירותים המקצועיים וענפי הניהול והתמיכה. 

 

חיובי בכל מאזן ציפיות , נרשם בממוצע רב שנתי בהבחנה לפי אזורים גיאוגרפיים  -האזור הגיאוגרפי

 6%(, אך בא לידי ביטוי גם באזורי הצפון והדרום )12%ור המרכז )האזורים. המאזן היה חיובי במיוחד באז

 וגרפיים, נרשם בכל האזוריםבהבחנה לפי אזורים גיא ,בבדיקה לאורך זמן (.1בנספח  14לוח  ו)רא( בכל אזור

 .2013עד  2011 חיובי לשינוי במצבת כוח האדם, בהשוואה לשניםפחות מאזן ציפיות  2017-2014בשנים 

 

מאזן הציפיות לשינויים בכוח אדם היה פחות חיובי באזורי הצפון, , בהשוואה למאזן הרב שנתי, 2017בשנת 

 הדרום ובערים המעורבות.

 

שינוי בכוח האדם בכל ציפיות חיובי לנרשם, בממוצע רב שנתי, מאזן  גודל העסקי בהבחנה לפ -גודל העסק

 ,חיובי בעסקים הבינוניים והגדוליםיותר היה  ,לשינוי במצבת כוח האדם ,קבוצות הגודל. מאזן הציפיות

עובדים ויותר, בהשוואה לעסקים הקטנים יותר, אף שגם בעסקים הקטנים מאזן  20שבהם הועסקו 

  (.1בנספח  14לוח  ו)רא היה חיובי התעסוקה

 

 2011-2017לקראת הרבעון הבא, בשנים  (1מאזן הציפיות לשינויים בכוח אדם: 6תרשים 
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 ( עסקים שמצפים לעלייה פחות עסקים שמצפים לירידה1
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות מקור:
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פחות מאזן ציפיות  2017-2014בשנים  בהבחנה לפי גודל העסק, נרשם בכל הקבוצות ,בבדיקה לאורך זמן

 .2013-2011חיובי לשינוי במצבת כוח האדם, בהשוואה לשנים 

 

חיובי והממצא היה הרב שנתי, מאזן הציפיות לשינויים בכוח אדם היה פחות  לממוצע, בהשוואה 2017בשנת 

 נכון בכל קבוצות הגודל. 

 

 

 ציפיות לשינויים בהכנסות. 7

 

רבעון לקראת ה)אחוז המעסיקים שצפו עליה בהכנסות בממוצע רב שנתי מאזן הציפיות לשינוי בהכנסות 

. כלומר, שעור המעסיקים שציפו לגידול בהכנסות 3.1%הבא פחות האחוז שצפו ירידה(, היה חיובי ועמד על 

עם זאת, בניתוח לאורך זמן (. 7תרשים  ועור שציפו לירידה )ראישהמ 3%-רבעון הבא היה גבוה בלקראת ה

-2017, ומאזן שלילי בשנים 2013-2011 -השנים הראשונות למעקבשינוי בהכנסות בשלוש נמצא מאזן חיובי ל

2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציפיות חיובי למאזן  ,2017-2011בשנים  ,וצע רב שנתיענפי המשק נרשם בממבהבחנה על פי  -ענפי המשק

 ,האירוח והאוכל וענפי המידע והתקשורתהחקלאות, ענפי לשינוי בהכנסות ברוב ענפי המשק, למעט בענפי 

(. מאזן ציפיות חיובי גבוה 1בנספח  8לוח  ושבהם מאזן הציפיות הרב שנתי לשינוי בהכנסות היה שלילי )רא

( ואת ענפי החינוך, 16%ת, בממוצע רב שנתי, אפיין את ענפי השירותים המקצועיים )לשינוי בהכנסויחסית 

 . (8%הבריאות והרווחה )ו

 

, בהשוואה לשנים 2017-2014חיובי בשנים הציפיות לשינוי בהכנסות היה פחות בבדיקה לאורך זמן, מאזן 

 ענפי המשק. ברוב, 2013-2011

 2011-2017קראת הרבעון הבא, בשנים ל (1מאזן הציפיות לשינויים בהכנסות: 7תרשים 

 ( עסקים שמצפים לעלייה פחות עסקים שמצפים לירידה1
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות מקור:
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מאזן הציפיות לשינוי בהכנסות היה נמוך ברוב ענפי המשק, למעט , בהשוואה לממוצע הרב שנתי, 2017בשנת 

בענפי האירוח והאוכל ובענפי הניהול והתמיכה. המאזן היה נמוך, בשנה זאת, במיוחד בענפי השירותים 

 המקצועיים, ענפי הבנייה וענפי החקלאות.

 

מאזן ציפיות חיובי לשינוי  בהבחנה לפי אזורים גיאוגרפיים, נרשם, בממוצע רב שנתי, -האזור הגיאוגרפי

ציפיות המאזן הדרום  אזורב(. 3%( ובאזור הצפון )6%(, בערים המעורבות )9%המרכז )באזור  בהכנסות

 (.1בנספח  15לוח  ו)רא (-7%) לשינוי בהכנסות היה שלילי

 

לשנים , בהשוואה 2017-2014מאזן הציפיות לשינוי בהכנסות היה פחות חיובי בשנים בבדיקה לאורך זמן, 

 בכל האזורים הגיאוגרפיים., 2013-2011

 

, בהשוואה לממוצע הרב שנתי, מאזן הציפיות לשינוי בהכנסות היה נמוך בכל האזורים 2017בשנת 

 (, אך גם באזורים האחרים. -12%הגיאוגרפיים, במיוחד באזור הדרום )

 

, מאזן חיובי לציפיות לשינוי 2017-2011בשנים  נרשם, בממוצע רב שנתי גודל העסקבהבחנה לפי  -גודל העסק

עובדים שבהם המאזן היה שלילי.  4, למעט בעסקים הזעירים שהעסיקו עד קבוצות הגודל ברובבהכנסות 

כאשר עם העלייה במספר המועסקים, בהכנסות בין גודל העסק לבין הציפיות לשינוי  ינמצא קשר ליניאר

 (.1בנספח  15לוח  ו)רא. לשינוי בהכנסות עלה מאזן הציפיות החיובי

 

, בהשוואה לשנים 2017-2014הציפיות לשינוי בהכנסות היה פחות חיובי בשנים בבדיקה לאורך זמן, מאזן 

 בכל קבוצות הגודל., 2013-2011

  

 , בהשוואה לממוצע הרב שנתי, מאזן הציפיות לשינוי בהכנסות היה נמוך בכל קבוצות הגודל.2017בשנת 
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 1נספח 

 

 2011-7201בשנים   מספריםהתפלגות העסקים לפי ענפי משק ואזור גיאוגרפי, ב: 1וח ל

 סה"כ ערים מעורבות )*( דרום מרכז צפון 
 1,005 16 103 53 835 חקלאות

 3,192 202 117 313 2560 תעשייה

בנייה,  כרייה 
 חשמל ומים

5380 991 389 310 7,070 

 5,923 941 270 619 4093 מסחר

, אחסנה תחבורה
 ודואר

917 381 213 112 1,624 

אירוח ואוכל ובידור 
 וספורט

410 25 6 92 533 

תקשורת, ו מידע
 פיננסיים ונדל"ן

319 51 9 30 409 

מקצועיים, מדעיים 
 וטכניים

1096 206 34 135 1,471 

ניהול ותמיכה 
 ושירותים אחרים

396 167 10 53 626 

חינוך, בריאות 
 ורווחה

653 150 28 102 932 

 22,785 1,994 1,178 2,955 16,658 סה"כ כללי
 ערבים בישובים ואזורי תעשייה יהודיםבבעלות )*( כולל עסקים 

 

 2011-7201בשנים   לפי ענפי משק ואזור גיאוגרפי, באחוזים המועסקים: התפלגות 2לוח 

 סה"כ ערים מעורבות )*( דרום מרכז צפון 
 4.4% .8% 8.7% 1.8% 5.0% חקלאות

 14.0% 10.1% 9.9% 10.6% 15.4% תעשייה

בנייה,  כרייה 
 חשמל ומים

32.3% 33.5% 33.1% 15.6% 31.0% 

 26.0% 47.2% 22.9% 20.9% 24.6% מסחר

תחבורה, אחסנה 
 ודואר

5.5% 12.9% 18.1% 5.6% 7.1% 

אירוח ואוכל ובידור 
 וספורט

2.5% 8%. 5%. 4.6% 2.3% 

תקשורת, ו מידע
 פיננסיים ונדל"ן

1.9% 1.7% 8%. 1.5% 1.8% 

מקצועיים, מדעיים 
 וטכניים

6.6% 7.0% 2.9% 6.8% 6.5% 

ניהול ותמיכה 
 ושירותים אחרים

2.4% 5.7% 8%. 2.7% 2.7% 

חינוך, בריאות 
 ורווחה

3.9% 5.1% 2.3% 5.1% 4.1% 

 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ כללי
 תעשייה יהודיםערבים בישובים ואזורי בבעלות )*( כולל עסקים 
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 שנים ו: משרות פנויות בממוצע יומי לפי ענפי המשק 3לוח 

 ממוצע 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
2017-
2011 

 581 471 1,064 434 430 371 621 676 חקלאות

 1,183 1,530 1,239 828 1,128 1,076 1,136 1,341 תעשייה

בנייה,  כרייה חשמל 
 5,040 4,878 4,250 2,830 4,846 6,267 5,144 ומים

 
4,751 

 1,083 1,119 1,234 1,455 1,198 881 847 845 מסחר

תחבורה, אחסנה 
 819 425 336 369 467 755 648 ודואר

 
546 

אירוח ואוכל ובידור 
 117 99 74 91 82 299 215 וספורט

 
140 

תקשורת, ו מידע
 72 49 65 35 77 65 48 פיננסיים ונדל"ן

 
59 

עיים, מדעיים מקצו
 421 233 246 287 438 792 543 וטכניים

 
423 

ניהול ותמיכה 
 520 177 144 84 235 216 233 ושירותים אחרים

 
230 

חינוך, בריאות 
 217 267 36 502 351 223 213 ורווחה

 
258 

 9,252 10,329 9,665 7,868 6,954 8,822 11,220 9,904 סה"כ כללי

 

 שנים ווצע חודשי לפי ענפי המשק : עובדים שנקלטו בממ4לוח 

 ממוצע 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
2017-2011 

 162 250 239 68 105 148 184 138 חקלאות
 396 214 298 208 409 521 541 583 תעשייה

בנייה,  כרייה 
 1,084 982 972 1,498 1,351 1,092 חשמל ומים

 
1,448 1,204 

 620 883 391 533 568 546 709 710 מסחר
תחבורה, אחסנה 

 197 162 228 246 328 460 ודואר
 
205 261 

אירוח ואוכל ובידור 
 וספורט

115 159 84 82 55 32 28 79 
תקשורת, ו מידע

 11 30 22 29 33 37 פיננסיים ונדל"ן
 
10 25 

מקצועיים, מדעיים 
 147 102 85 98 145 185 וטכניים

115 
125 

ניהול ותמיכה 
 104 79 81 233 259 98 אחריםושירותים 

 
55 130 

חינוך, בריאות 
 ורווחה

272 148 161 179 196 134 304 199 

 3,201 3,512 2,636 2,414 2,730 3,563 3,859 3,690 סה"כ כללי
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 שנים ו : עובדים שנפלטו בממוצע חודשי לפי ענפי המשק5לוח 

 ממוצע 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
2017-2011 

 280 424 319 264 232 217 182 324 חקלאות
 593 442 456 570 609 568 743 760 תעשייה

בנייה,  כרייה 
 1,954 2,317 2,166 1,593 1,760 2,182 1,764 1,898 חשמל ומים

 606 581 527 470 602 526 776 760 מסחר
תחבורה, 

 290 284 216 134 291 292 379 434 אחסנה ודואר
ואוכל  אירוח

 181 257 190 142 115 225 122 215 ובידור וספורט
תקשורת, ו מידע

פיננסיים 
 ונדל"ן

54 27 4 89 18 16 27 34 
מקצועיים, 

מדעיים 
 וטכניים

211 164 103 116 151 90 141 139 
ניהול ותמיכה 

ושירותים 
 אחרים

218 275 197 223 263 196 198 224 
חינוך, בריאות 

 128 249 185 66 108 52 89 150 ורווחה

 4,430 4,919 4,362 3,673 4,145 4,366 4,522 5,024 סה"כ כללי
 
 

 שנים ו : מאזן תעסוקה )נקלטים פחות נפלטים( בממוצע חודשי לפי ענפי המשק6לוח 

 ממוצע 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
2017-2011 

-186 חקלאות  2 69-  127-  196-  80-  174-  118-  
 יהתעשי

177-  202-  47-  200-  362-  158-  228-  197-  
בנייה,  כרייה 

-806 חשמל ומים  413-  684-  788-  611-  1082-  869-  750-  
 מסחר

50-  67-  20 34-  63 136-  302 14 
תחבורה, אחסנה 

-51 26 ודואר  46-  63-  28 19-  79-  29-  
אירוח ואוכל 

-100 ובידור וספורט  37 141-  33-  87-  158-  229-  102-  
תקשורת, ו מידע

-17 פיננסיים ונדל"ן  6 25 67-  12 5-  17-  9-  
מקצועיים, 

-26 מדעיים וטכניים  19-  5-  31-  49-  57 26-  14-  
ניהול ותמיכה 

-120 ושירותים אחרים  16-  36 142-  184-  92-  143-  94-  
חינוך, בריאות 

-51 130 71 109 59 122 ורווחה  55 71 
-1,334 סה"כ כללי  663-  803-  1,415-  1,259-  1,726-  1,407-  1,229-  
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רבעון הבא )אחוז המעסיקים שצפו עליה במצבת לקראת ה: מאזן הציפיות לשינויים בכוח אדם 7לוח 

 שנים ו ,ענפי משקרבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה(, לפי לקראת ההאדם -כוח

 ממוצע  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
2017-2011 

 1.6% -8.5% 0.8% 4.2%- 5.6% 13.4% 8.3% 7.4% קלאותח

 6.8% 6.3% 0.6%- 3.2% 2.0%- 12.0% 7.6% 18.7% תעשייה

בנייה,  כרייה 
 חשמל ומים

24.4% 19.5% 24.2% 5.0% 0.9% 5.7% 
2.7% 9.7% 

 2.9% 1.5% 0.4% 1.6% 1.9%- 8.6% 1.8% 8.4% מסחר

תחבורה, אחסנה 
 ודואר

16.4% 4.1% 14.9% 5.6% -2.0% 2.2% 
3.3% 6.3% 

אירוח ואוכל ובידור 
 וספורט

8.3% 18.9% 21.4% -7.2% 7.7% -4.6% 
10.5% 8.0% 

, ורתתקשו מידע
 פיננסיים ונדל"ן

16.5% 7.4% 13.2% 2.6% 2.9% 1.7% 
0.3% 6.1% 

מקצועיים, מדעיים 
 וטכניים

57.2% 18.0% 15.1% -1.0% 2.5% 8.6% 
1.8% 14.1% 

ניהול ותמיכה 
 אחריםירותים וש

30.6% 24.2% 19.3% 1.3% 1.9% 3.6% 
0.0% 6.7% 

חינוך, בריאות 
 ורווחה

20.5% 29.5% 1.6% 4.6% -2.6% 2.2% 
0.1%- 4.7% 

 6.8% 2.1% 2.7% 1.2% 1.5% 15.2% 10.5% 18.8% סה"כ כללי

 

 
-ה במצבת כוחרבעון הבא )אחוז המעסיקים שצפו עלילקראת ה: מאזן הציפיות לשינויים בהכנסות 8לוח 

 שנים ו ענפי משקרבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה(, לפי לקראת ההאדם 

 ממוצע 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
  2017-

2011 
- 1.0%- 7.1% 20.9% חקלאות

22.3% 
-7.2% -5.2% -15.5% -6.0% 

 תעשייה

27.3% 9.2% 10.3% 
-

20.7% -2.5% -2.0% -5.4% 0.5% 

ייה בנייה,  כר
 3.8% 7.5%- 2.4%- 6.1%- 2.2%- 20.5% 18.2% 16.3% חשמל ומים

 3.2% 3.0%- 1.2%- 4.5%- 6.2%- 11.3% 3.5% 19.3% מסחר

תחבורה, אחסנה 
 ודואר

10.8% -2.3% 5.8% 0.2% -4.7% -1.9% 0.6% 1.2% 

אירוח ואוכל ובידור 
 וספורט

-
14.5% 10.8% 5.9% 

-
12.8% 8.8% 

-
10.7% 4.2% -3.6% 

תקשורת, ו דעמי
 9.5% פיננסיים ונדל"ן

-
24.7% 16.3% -2.6% -3.2% -2.9% -4.0% -3.1% 

מקצועיים, מדעיים 
 וטכניים

56.8% 16.6% 26.1% 3.2% -6.1% 19.3% 4.8% 16.4% 

ניהול ותמיכה 
 ושירותים אחרים

-3.9% 24.1% 25.7% 2.3% -4.9% -7.2% 1.2% -1.7% 

חינוך, בריאות 
 ורווחה

36.5% 22.0% 12.0% 4.2% -4.0% 8.6% 0.7% 7.9% 

 3.1% 4.1%- 0.6%- 4.7%- 6.4- 14.1 9.1 20.7 סה"כ כללי

 

 
 

 



20 

 

 
המעריכים שמצב פחות אחוז שהעריכו שמצב העסק טוב )אחוז המעסיקים  המצב הכלכלי: מאזן 9לוח 

 שנים ו ענפי משק(, לפי העסק לא טוב

 ממוצע 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
  2017-

2011 
- חקלאות

27.0% 12.9% -42.9% 
-

11.6% 
-

46.5% 
-

38.1% -28.3% -28.7% 

 3.1% 1.8% 11.0% 9.8%- 2.7%- 1.2%- 4.4% 31.3% תעשייה

בנייה,  כרייה 
 1.4% 8.3% 1.1% 5.5% חשמל ומים

-
11.4% 1.5% -2.5% 0.6% 

 12.4% 18.5% 12.5% 5.4% 11.2% 21.2% 5.6% 15.0% מסחר

סנה תחבורה, אח
 ודואר

-
15.1% 15.6% 15.1% 3.4% 6.9% 33.7% 32.8% 14.5% 

אירוח ואוכל ובידור 
 וספורט

-
12.4% -4.5% 9.1% 6.6% 6.8% 20.8% 8.6% 4.9% 

תקשורת, ו מידע
 30.2% 47.4% 27.0% 23.7% 34.8% 21.1% 6.3% 51.4% פיננסיים ונדל"ן

מקצועיים, מדעיים 
 34.6% 31.8% 29.6% 19.4% 48.6% 45.2% 28.9% 44.5% וטכניים

ניהול ותמיכה 
 15.5% 23.6% 19.5% 10.3% 6.6% 19.1% 10.3% 7.1%- ושירותים אחרים

חינוך, בריאות 
 37.5% 37.6% 34.1% 41.4% 58.1% 15.0% 31.5% 58.9% ורווחה

 8.5% 10.8% 9.7% 0.8%- 8.2% 11.6% 7.2% 14.1% סה"כ כללי

 
 
 
 

 נים ולפי ש ע יומי לפי אזור גיאוגרפי: משרות פנויות בממוצ10לוח 

 ממוצע 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
  2017-2011 

         אזור גיאוגרפי
  4,776 6,597 7,722 6,423 צפון

5,460  
 7,918   8,075   6,710  

  1,182 1,009 1,867 1,490 מרכז
1,097  

 958   1,093   1,242  
  690   712   429   572  728 492 778 1,120 דרום

  609   450   359   740  268 724 853 871 ערים מעורבות )*(
         מספר מועסקים

4-1 2,467 2,841 2,232 1,784  

3,408 

 

 3,445   3,815   2,856  
9-5 2,618 3,256 2,130 1,842  

2,005 

 

 2,301   2,699   2,407  
19-10 2,097 2,317 2,199 1,169  

1,133 

 

 2,297   2,139   1,907  
49-20 1,454 1,785 1,512 1,247  932   1,058   1,133   1,303  

50+ 1,268 1,022 748 913  390   564   544   778  
  6,954 8,822 11,220 9,904 סה"כ כללי

7,868 

 

 9,665   10,329   9,252  
 רי תעשייה יהודיםערבים בישובים ואזובבעלות )*( כולל עסקים 
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 שנים ולפי  עובדים שנקלטו בממוצע חודשי לפי אזור גיאוגרפי: 11לוח 

 ממוצע 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
  2017-

         אזור גיאוגרפי 2011
 צפון

2,733 2,934 2,705 2,157         1,872 
        
1,981  

 2,847   2,461  

             199            305 372 445 434 מרכז
309  

 285   336  
             165            118 184 223 218 דרום

189  
 244   192  

ערים מעורבות 
)*( 

305 257 303 150            178             
158  

 139   213  
    -         מספר מועסקים

4-1 633 697 638 503            502             
515  

 583   582  
9-5 915 1,080 840 621            664             

650  
 792   795  

19-10 808 675 877 709            521             
628  

 545   680  
49-20 749 713 618 547            358             

458  
 601   578  

50+ 585 693 591 351            369             
385  

 994   567  
          2,414         2,730 3,563 3,859 3,690 סה"כ כללי

2,636  
 3,515   3,201  

 ערבים בישובים ואזורי תעשייה יהודיםבבעלות )*( כולל עסקים 

 
 

 שנים ולפי שנים  עובדים שנפלטו בממוצע חודשי לפי אזור גיאוגרפי: 21 לוח

 ממוצע  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
 2017-2011 

         אזור גיאוגרפי
  3,399   3,928  3,174 2,766 3,240 3,633 3,382 3,671 צפון

  416   517  442 154 483 280 542 495 מרכז

  315   269  336 309 203 216 312 559 דרום

ערים מעורבות 
)*( 299 286 236 220 443 404 

 205   299  

מספר 
       מועסקים

 
 

4-1 1,601 1,598 1,816 1,666 1,804 1,626  1,980   1,727  

9-5 1,274 1,088 943 992 760 959  1,326   1,049  

19-10 1,064 689 734 842 646 1,156  805   848  

49-20 695 624 561 480 292 354  498   501  

50+ 390 523 312 165 171 267  311   306  

  4,430   4,919  4,362 3,673 4,145 4,366 4,522 5,024 סה"כ כללי

 ערבים בישובים ואזורי תעשייה יהודיםבבעלות )*( כולל עסקים 
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 שנים ולפי  לפי אזור גיאוגרפי חודשי: מאזן תעסוקה )נקלטים פחות נפלטים( בממוצע 31לוח 

-2017 ממוצע  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
2011 

         אזור גיאוגרפי
 938- 1,081- 1,193- 894- 1,083- 928- 448- 938- צפון

 80- 232- 133- 45 178- 92 97- 61- מרכז

 123- 25- 147- 144- 85- 32- 89- 341- דרום

ערים מעורבות 
)*( 6 -29 67 -70 -265 -246 

-66 -86 

         מספר מועסקים
4-1 -968 -901 -1,178 -1,163 -1,302 -1,111 -1,397 -1,145 

9-5 -359 -8 -103 -371 -96 -309 -534 -254 

19-10 -256 -14 143 -133 -125 -528 -260 -168 

49-20 54 89 57 67 66 104 103 77 

50+ 195 170 279 186 198 118 683 261 

 1,229- 1,404- 1,726- 1,259- 1,415- 803- 663- 1,334- סה"כ כללי
 ערבים בישובים ואזורי תעשייה יהודיםבבעלות )*( כולל עסקים 

 
 
 

: מאזן ציפיות כוח אדם לרבעון הבא )עסקים שמצפים לעלייה פחות עסקים שמצפים לירידה( לפי 41לוח 

 שנים ולפי  ,אזור גיאוגרפי

 ממוצע 2017 2016 2015 2014  2013 2012 2011 
  2017-

2011 
 אזור

 גיאוגרפי
         

 6.2% 0.9% 1.9% 1.2% 0.3%  8.6% 18.5% 14.0% צפון

 11.6% 11.3% 8.6% 1.2% 5.8%  16.9% 21.8% 23.7% מרכז

 3.6% 5.1%- 5.3% 4.8%- 5.5%  22.6% 17.3% 13.7% דרום

ערים 
 12.4% 17.0% 12.1% מעורבות )*(

 
4.7% 4.3% -0.6% 2.4% 6.4% 

מספר 
    מועסקים

 
   

 
 

4-1 11.7% 17.4% 6.2%  -0.1% 0.1% 1.2% 0.9% 4.9% 

9-5 22.5% 19.0% 13.6%  1.8% 2.9% 3.4% 2.3% 8.4% 

19-10 25.7% 23.4% 25.8%  6.3% 3.7% 10.6% 8.4% 13.7% 

49-20 27.4% 33.2% 31.9%  3.3% 8.8% 10.0% 8.2% 15.4% 

50+ 26.5% 33.9% 35.7%  23.0% 10.1% 12.4% 16.4% 22.6% 

 6.8% 2.1% 2.7% 1.2% 1.5%  10.5% 18.8% 15.2% סה"כ כללי

 ערבים בישובים ואזורי תעשייה יהודיםבבעלות )*( כולל עסקים 
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: מאזן ציפיות להכנסות לרבעון הבא )עסקים שמצפים לעלייה פחות עסקים שמצפים לירידה( לפי 51לוח 

 שנים ולפי  אזור גיאוגרפי

-2017 ממוצע  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
2011 

         אזור גיאוגרפי
 2.5% 4.7%- 0.8%- 2.7%- 7.6%- 11.4% 6.0% 21.1% צפון

 8.5% 1.3% 1.0%- 13.8%- 0.8%- 29.7% 14.8% 21.9% מרכז

 6.8%- 19.1%- 3.5% 21.3%- 10.5%- 7.3% 26.4% 8.2% דרום

ערים מעורבות 
)*( 24.2% 24.2% 18.4% 3.5% 1.2% -1.1% 2.6% 6.0% 

מספר 
       מועסקים

 
0.0% 

4-1 19.5% 4.0% 8.5% -11.7% -9.4% -3.8% -8.8% -1.2% 

9-5 23.0% 12.1% 26.7% 2.2% 8.1% 3.1% 4.8% 10.5% 

19-10 18.4% 26.0% 25.4% 0.8% 3.8% 11.9% 7.0% 12.2% 

49-20 33.5% 34.4% 32.2% 1.5% 12.5% 14.1% 14.4% 18.0% 

50+ 42.8% 34.0% 29.6% 26.6% 16.6% 15.5% 19.4% 25.7% 

 3.1% 4.1%- 0.6%- 4.7%- 6.4%- 14.1% 9.1% 20.7% סה"כ כללי

 ערבים בישובים ואזורי תעשייה יהודיםבבעלות )*( כולל עסקים 
 
 
 
 

צב המעריכים שמפחות אחוז שהעריכו שמצב העסק טוב )אחוז המעסיקים  המצב הכלכלימאזן : 61לוח 
 שנים לפי אזור גיאוגרפי ולפי  (,העסק לא טוב

-2017 ממוצע  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
2011 

אזור 

 גיאוגרפי

        

 9.3% 14.0% 10.5% 2.9%- 6.8% 9.6% 8.9% 15.5% צפון

 11.9% 4.6% 15.4% 17.8% 17.4% 17.2% 4.7%- 12.8% מרכז

 דרום
-17.6% 

-
11.8% 5.3% 1.1% 

-
20.6% 

-
12.6% -21.2% -15.7% 

ערים 
 12.0% 10.7% 8.6% 4.4% 12.0% 27.3% 29.4% 28.0% מעורבות )*(

מספר 
       מועסקים

 
 

4-1 
4.1% -9.4% -3.6% -4.9% 

-
15.6% -4.0% -2.1% -5.2% 

9-5 35.1% 35.1% 40.1% 26.3% 30.5% 35.0% 32.0% 33.2% 

19-10 42.2% 46.8% 53.9% 34.5% 42.2% 48.6% 53.3% 45.7% 

49-20 52.1% 54.4% 65.9% 28.8% 57.3% 62.5% 60.6% 51.5% 

50+ 60.7% 67.6% 80.5% 65.7% 74.1% 78.3% 75.7% 71.4% 

 סה"כ כללי
14.1% 7.2% 11.6% 8.2% 0.8% 9.8% 10.8% 8.6% 

 ערבים בישובים ואזורי תעשייה יהודיםבבעלות )*( כולל עסקים 
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  2015-2017, שנים פנויות לפי קבוצות משלחי יד בספרה אחתמשרות : 71לוח 
 

  

-2017 ממוצע  2017 2016 2015

2015 

 456 615 457 296 מנהלים ואקדמאים

 269 429 170 208 סוכנים ודומים, טכנאים, הנדסאים

 183 115 121 313 פקידים ועובדי משרד

 386 513 321 324 עובדי מכירות ושירותים

 825 473 1,593 409 עובדים מקצועיים בחקלאות

 5,171 6,017 5,230 4,267 בעלי מלאכה בתעשייה ובינוי ודומים

מרכיבי מוצרים , מפעילי מתקנים

 858 1,075 882 618 ונהגים

 1,153 1,040 878 1,542 עובדים בלתי מקצועיים

 9,302 10,277 9,652 7,976 כ"סה

 

 

  2015-2017, שנים עובדים שנקלטו לפי קבוצות משלחי יד בספרה אחת: 18לוח 
 

-2017 ממוצע  2017 2016 2015  

2015 

 ממוצע 2017 2016 2015 מנהלים ואקדמאים

  98                      84 130 79 סוכנים ודומים, איםטכנ, הנדסאים

  104                   141 120 51 פקידים ועובדי משרד

  87                      116 90 56 עובדי מכירות ושירותים

  449                   683 262 402 עובדים מקצועיים בחקלאות

  89                      123 104 40 מיםבעלי מלאכה בתעשייה ובינוי ודו

מרכיבי מוצרים , מפעילי מתקנים

  1,208                1546 1115 963 ונהגים

  309                   378 279 271 עובדים בלתי מקצועיים

  418                   467 494 292 כ"סה
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  2015-2017, שנים שלחי יד בספרה אחתעובדים שנפלטו לפי קבוצות מ: 19לוח 
 

 5 ממוצע  2017 2016 2015  

 113 187 85 68 מנהלים ואקדמאים

 74 86 83 54 סוכנים ודומים, טכנאים, הנדסאים

 174 212 225 85 פקידים ועובדי משרד

 443 392 440 498 עובדי מכירות ושירותים

 272 198 491 126 עובדים מקצועיים בחקלאות

 2,007 2493 1732 1796 בעלי מלאכה בתעשייה ובינוי ודומים

מרכיבי מוצרים , מפעילי מתקנים

 430 446 573 271 ונהגים

 649 870 693 383 עובדים בלתי מקצועיים

 4,162 4884 4322 3281 כ"סה

 

 

 

מאזן התעסוקה )מספר נקלטים פחות מספר נפלטים( פי קבוצות משלחי יד בספרה אחת, שנים  :20לוח 

2015-2017  

 

 5 ממוצע  2017 2016 2015  

 15- 102- 45 11 מנהלים ואקדמאים

 30 55 37 3- סוכנים ודומים, טכנאים, הנדסאים

 87- 96- 136- 29- ים ועובדי משרדפקיד

 6 291 178- 96- עובדי מכירות ושירותים

 183- 75- 386- 86- עובדים מקצועיים בחקלאות

 799- 947- 617- 834- בעלי מלאכה בתעשייה ובינוי ודומים

מרכיבי מוצרים , מפעילי מתקנים

 121- 68- 294- 0 ונהגים

 231- 403- 199- 90- עובדים בלתי מקצועיים

 1,401- 1346- 1728- 1128- כ"סה
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 ערבים במגזר העסקי בבעלות : תיאור סקר המעסיקים 2נספח 

 

לפחות עובד שכיר אחד, המעסיקים ערבים בבעלות  עסקיםאוכלוסיית הסקר כוללת  - אוכלוסיית הסקר

שבהן בעל החברה הוא השכיר היחידי בעסק, ושלפחות אחד מבעליו הוא ממוצא ערבי )מוסלמי כולל חברות 

לא נכללו בסקר עסקים בבעלות ערבים  .אלף עסקים 25-מקיפה כהסקר  דרוזי או נוצרי ערבי(. אוכלוסיית

 בירושלים המזרחית.

 
והוא נמשך ברציפות  2011של שנת  הראשוןהערבים החל ברבעון  איסוף הנתונים במסגרת סקר המעסיקים

הבינוי, ענפי התעשייה, ענפי כולל את כל הענפים במגזר העסקי: ענפי החקלאות, סקר ממועד זה ועד היום. ה

מקצועיים, מדעיים שירותים שירותי מידע ותקשורת, המסחר, שירותי אירוח ואוכל, ענפי התחבורה, ענפי 

  וחלק מענפי החינוך.  והרווחה שירותי הבריאותשירותי תמיכה ותים פיננסיים, , שירוטכניים

  
רשויות לרבות  מינהל ציבורי של המדינהכוללים את: באוכלוסיית הסקר תת הענפים שאינם נכללים 

ם איגודי, בתי ספר יסודיים, מוסדות חינוך על יסודי כולל חטיבות ביניים, משפחתוניםוגני ילדים , מקומיות

שירותי , מרכזים קהילתיים, ארגוני חברים, תנועות נוערו ארגונים פוליטיים, ארגוני מעסיקים, מקצועיים

 .ח אדםוחברות כו שירותי רווחה וסעד הניתנים על ידי עמותות ולא למטרות רווח, דת

 
ם לפחות שני המקורות להוצאת המדגם היו קובץ המעסיקים של הביטוח הלאומי המעסיקי - מקור הנתונים

עובד שכיר אחד, ומאגר החברות של חברת בידיאי קומפס, חברה למידע עסקי המפעילה מאגר נתונים שוטף 

 הכולל מידע, ברמות שונות של עדכון, על שעור גבוה מהעסקים במשק. 

 
עסקים הנבדקים אחת לרבעון, בסה"כ ארבע פעמים  900-כמדגם סקר המעסיקים הערבים מקיף  - המדגם

 בשנה.

 וצא כמדגם שכבות. שכבות המדגם היו:הדגם סקר המעסיקים הערבים מ

 .(וערים מעורבות צפון, מרכז ודרום)בו ממוקם העסק אזור ה – האזור הגיאוגרפי

 10-91עובדים,  5-9עובדים,  2-4 ,עובד אחד קבוצות גודל: 6לפי  מספר המועסקים בעסק גודל העסק

 עובדים ויותר.  50ם מעסיקיעובדים, ועסקים ה 49-20 עובדים, 

 תאי דגימה. 24מפת הדגימה כוללת 

  
י כוח אדם או עסקים, מנהלבעלי  עם בשפה הערבית הנתונים נאספים באמצעות ראיון טלפוני - השיטה

שהוסמכו לכך. חברה הנושרת מהמדגם, כתוצאה מסירוב להמשיך להשתתף בסקר או מנהלים אחרים 

בדגימה משקל יתר  ניתןמוחלפת בחברה אחרת מאותו תא דגימה. עקב סגירה או איחוד עם חברה אחרת, 

 לעסקים הגדולים והבינוניים מאחר ומרבית המועסקים עובדים בעסקים גדולים ובינוניים.

  
 :שאלון הסקר כולל ארבעה חלקים - השאלונים

, שם העסק, מיקומו על העסק והוא כולל שאלות על דמוגרפימתרכז באיסוף מידע  החלק הראשון .1

 אוכלוסיית לקוחות העסק.ו סניפים, פעילות עיקרית

מתרכז באיסוף מידע על: קשיים בגיוס עובדים, פילוח אוכלוסיית המועסקים בעסק,  החלק השני .2

ומשלחי  המשק פי ענפי לעבהבחנה  ,ועזיבת עובדים עובדים תקליטומעקב אחר הביקוש לעובדים 

 .יד

של העסק, בשלושת החודשים האחרונים  והתעסוקתיהמצב הכלכלי נבדק  חלק השלישיב .3
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 .רבעון הבאלקראת הובמצבת כוח האדם מצב הכלכלי המעסיקים לשינוי בפיות יוצ

 נושאים נוספים, חלקם נבדקו רק בחלק מהרבעונים.נבדקים  חלק הרביעיב .4

 
עריכת סקרים חד פעמיים בנושאים מגוונים המעסיקים השוטף הקבוע, מאפשר סקר  ןבנוסף לשאלו

 וכדומה.     חסמיםיחסי עבודה,  :כמו

 
 מתמחהה מחקר מכון - נט סטאטנאספים על ידי  בעלות ערביםהנתונים בסקר העסקים ב  - איסוף הנתונים

 .ערבית כשפת אםהדובר את השפה ה האדם כוחומעסיק  בעסקים בבעלות ערבים

 

 הגדרות

ידי עובדים -ומוכנה לאיוש מיידי עלידי המעסיק -משרה פנויה היא משרה שלא אוישה על -משרות פנויות 

-באמצעות מודעות, חברות כוח מחוץ לחברה של המעסיק. המעסיק צריך לחפש את העובדים בצורה פעילה

 קבועות.אדם, שירות התעסוקה וכדומה. המשרות יכולות להיות מלאות, חלקיות, זמניות לתקופה קצרה או 

פנויות. המשרות יכולות להיות משרות ם האחרונים להימי 30עובדים שנקלטו בעבודה במהלך  –איושים 

 קבועות.מלאות, חלקיות, זמניות לתקופה קצרה או 

הימים האחרונים. העזיבה יכולה להיות ביוזמת  30עובדים שנפלטו מעבודתם במהלך  – עובדים שנפלטו

 .לגמלאותהעובד, ביוזמת המעביד או עקב פרישה 

 עובדים שנפלטו.עובדים שאוישו פחות  – מאזן תעסוקה

שעור המעסיקים המצפים לגידול, בכוח  -רבעון הבאלקראת הלשינויים בכוח אדם ובהכנסות ציפיות מאזן ה

 האדם או בהכנסות, פחות שעור המעסיקים המצפים לירידה.

 

 

 

 

 

 
 


