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פרק ז'  -תעסוקה
 .1סקר כוח אדם
בשנת  2102חלו שינויים מהותיים בסקר כוח אדם ,שמבוצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ומהווה מקור
לכל הלוחות בפרק זה .השינויים העיקריים היו :מעבר מסקר כוח אדם רבעוני לסקר כוח אדם חודשי; הגדלת
המדגמים החודשיים באופן ניכר; הרחבת הפריסה הגאוגרפית ושימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות .בנוסף שונו
הגדרות תכונות כוח העבודה ,מכוח עבודה אזרחי בלבד לכלל כוח העבודה ,כולל אלה שבשירות צבאי חובה או קבע.
בעקבות המעבר לסקר חודשי ושינויי הגדרות כוח העבודה נוצר "שבר" בסדרה הסטטיסטית וחלו שינויים במדדי
התעסוקה בהשוואה למה שהיה בעבר .לפיכך לא ניתן להשוות את נתוני  2102ואילך לנתוני שנים קודמות.
להרחבה נוספת על סקר כוח אדם והשינויים שנעשו בו ראו :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקרי כוח אדם,
המעבר לסקר כוח אדם חודשי – שאלות ותשובות ()Int.

אוכלוסייה  -אוכלוסיית הסקר כוללת את האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל בגיל  01ומעלה.
משתתפים בכוח העבודה  -בני  01ומעלה שהיו "מועסקים" או "בלתי מועסקים" ב"שבוע הקובע" ,לפי ההגדרות
להלן:
מועסקים  -אנשים שעבדו בשבוע הקובע בעבודה כלשהי ,לפחות שעה אחת ,תמורת שכר ,רווח או תמורה אחרת; בני
משפחה שעבדו ללא תשלום בפעילות עסקית של המשפחה; אנשים השוהים במוסדות שעבדו  01שעות ויותר בשבוע
ואנשים שנעדרו זמנית מעבודתם הרגילה.
בלתי מועסקים  -אנשים שלא עבדו כלל בשבוע הקובע וחפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שקדמו לו ,והיו
יכולים להתחיל לעבוד בשבוע הקובע ,לו הוצעה להם עבודה מתאימה ("זמינים לעבודה").
אינם משתתפים בכוח העבודה  -בני  01ומעלה שלא היו "מועסקים" או "בלתי מועסקים" בשבוע הקובע .קבוצה זו
כוללת עקרות בית ,תלמידים ,קשישים ,מתנדבים ,בלתי מסוגלים לעבוד ,אנשים החיים מפנסיה וכו' ,שלא עבדו
אפילו שעה אחת בשבוע הקובע .כן נכללים בקבוצה זו אנשים השוהים במוסדות שעבדו פחות מ 01-שעות בשבוע
הקובע.
השבוע הקובע  -השבוע המסתיים בשבת שלפני בוא הפוקד למשק הבית.
גילאי העבודה העיקריים – בני  .46-21בשנתון זה חל שינוי משנים קודמות בגילאי העבודה העיקריים .בשנתונים
קודמים הוגדרו גילאי העבודה העיקריים .21-16
ענף כלכלי  -הענף שאליו משתייך המפעל או המוסד שהמועסק עבד בו .הנתונים המובאים לפי ענף כלכלי הינם על פי
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה משנת .2100
לפירוט ראו :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  ,2100פרסום טכני מס' .2102 ,01
משלח יד  -מתייחס לעבודה שהמועסק מבצע במקום עבודתו ,בלי להתחשב במקצוע אותו למד ,אם אינו עוסק בו.
הנתונים המובאים לפי משלח יד ,הינם על פי סיווג משלחי היד .2100
לפירוט ראו :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הסיווג האחיד של משלחי היד  ,2100הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
.2106
תעודה (תואר) גבוהה ביותר  -התעודה הגבוהה ביותר שאדם קיבל במשך לימודיו בבתי ספר או במסגרות לימודים
המקנות תעודות רשמיות (לא כולל תעודת סיום קורס ,תעודת סיום השתלמות וכד').
סוג בית ספר אחרון – סוג בית הספר האחרון שבו אדם למד או לומד ,גם אם לא סיים את לימודיו.
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בית ספר תיכון – כולל בית ספר תיכון עיוני ,מקצועי ,חקלאי וישיבה תיכונית.
ישיבה  -מוסד על-תיכוני ללימוד תורה ומגוון תחומיה ,כולל ישיבה "גדולה" ,ישיבה גבוהה וישיבה קדם צבאית .לא
כולל ישיבה תיכונית.
בית מדרש למורים וגננות – בית ספר להכשרת מורים וגננות ,במסלול שאינו לתואר אקדמי.
בית ספר על-תיכוני  -לימודים לקראת תעודה (לא לקראת תואר אקדמי) הניתנים במוסד על-תיכון מוכר ,כולל
תלמידי י"ג ו-י"ד בחינוך על-יסודי טכנולוגי.
אופי הזהות הדתית– החל משנת  2106נוספה שאלה לסקר כוח אדם על אורח החיים של משק הבית מבחינה דתית.
אופי הזהות הדתית של משקי בית יהודיים מוגדר על פי הגדרה עצמית כאחת מבין האפשרויות הבאות :חילוני,
מסורתי ,דתי ,דתי מאד ,חרדי או מעורב .אופי הזהות הדתית של משקי בית ערביים מוגדר על פי הגדרה עצמית
כאחת מבין האפשרויות הבאות :חילוני ,מסורתי ,דתי ,דתי מאד או מעורב .הנתונים בלוח ז 1/מבוססים על הגדרה זו
מתוך סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 .2רשימת המקורות ללוחות
לוחות ז :01 ,04-0/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבודים לסקר כוח אדם
לוח ז :07/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,משקי בית  -תכונות כלכליות ,תכונות כוח עבודה וצפיפות דיור על פי
סקרי כוח אדם ,לשנים המתאימות.
לוח ז :00/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל פרק  ,02לשנים המתאימות
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