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  ,של המושבתים במשבר הקורונה והכלכליים םיעל המאפיינים הדמוגרפי

 והסיכוי של עובד להיות מושבת הגורמים לפערי השכר בין המושבתים והמועסקים

 - ניתוח על בסיס נתונים מנהליים -

 עיקרים

  על אודות מאפייני הענפים והחברות שבהם  7/5/2020-שפרסם אגף הכלכלן הראשי בבהמשך לניתוח

את מאפייניהם הדמוגרפיים בעבודה זאת נתאר ף הקורונה, עבדו המושבתים כתוצאה מהשלכות נגי

את וננתח  , נבחן את הגורמים המסבירים את הסיכוי של עובד להיות מושבתשל המושבתים

 בין המושבתים ואלו שלא הושבתו. הגורמים לפערי השכר

  7,577של המושבתים בעקבות משבר הקורונה עמד על  2017השכר החודשי הממוצע בשנת  ₪

ההבדל המרכזי בנתון השכר בניתוח  (.38%בקרב מי שלא הושבת )פער של ₪  12,136-וואה לבהש

בוחנים אנו כעת שנובע מכך של המושבתים(  6,342זה לתוצאה שהוצגה בפרסום הקודם )שכר בגובה 

התקבל ואילו בפרסום הקודם הנתון ברמת הפרט הכנסה החודשית הממוצעת מעבודה שכירה את ה

  1.בודדת ההתייחס לשכר למשרוברמת החברות 

 עד השבוע הראשון של חודש אפריל שיעורי ההשבתה גבוהים במיוחד בקרב האוכלוסייה החרדית .

נקודות אחוז יותר משיעור  8 – 70-25בגילאי  2017מהמועסקים החרדים שעבדו בשנת  27%הושבתו 

 ההשבתה הכללי. 

  בכל בממוצע(  16%)לאלו של גברים  גבוהים ביחסבממוצע(  21%)שיעורי ההשבתה של נשים

עם זאת, סיכוי ההשבתה הגבוה . אך בולטים במיוחד הפערים בחברה היהודיתקבוצות האוכלוסייה 

מהמושבתים  56%בסה"כ ₪(.  10,000מתקבל בעיקר ברמות השכר הנמוכות יחסית )עד של נשים 

 הן נשים.

 .34בעוד ששיעור ההשבתה של גילאי כך למשל,  שיעורי ההשבתה בקרב הצעירים גבוהים במיוחד-

מהמושבתים שנרשמו בשירות  46%בלבד.  17%השיעור עמד על  54-45, בגילאי 24%עמד על  25

 .24-15כששליש מהם בגילאי  34התעסוקה עד תחילת חודש אפריל הם מתחת לגיל 

 .מי שיעור המושבתות בקרב  השכלה גבוהה מקטינה באופן משמעותי את הסיכוי להיות מושבת

 , וקצת יותר מכך בקרב הגברים(12%) כפול מבעלות תואר( 24%)שאינן מחזיקות בתואר אקדמי 

 .מהמושבתים הם ללא תואר אקדמי 89%. בהתאמה( 8%-ו 18%)

                                                 
כשבפרסום הקודם הנתון התקבל מהמוסד לביטוח לאומי והתייחס  – הבדלים נוספים יכולים לנבוע בשל עונתיות 1

( ואילו בעבודה זאת הניתוח מתייחס לשכר החודשי הממוצע של פרטים שעבדו בשנת 2020לשכר הזמין האחרון )תחילת 
ים בשירות התעסוקה שלאו דווקא זכאים לדמי הניתוח מתבסס על נתוני הנרשמ -; ובשל הבדלים באוכלוסייה 2017

פרטים מתחת  140,000-הוביל להשמטה של כ 2017כמו כן, שימוש בנתוני  .יטוח הלאומיאבטלה ולכן לא נרשמים בב
 , מה שיוצר הטיה כלפי מעלה של השכר. 25לגיל 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-07072020/he/weekly_economic_review_periodic-review-07072020.pdf
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 פיזיקה,  הסיכוי להיות מושבת קטן במיוחד בקרב בעלי תואר ראשון בתחומים הריאליים(

מי שלמד מתמטיקה או ר המושבתים בקרב שיעו. כך למשל, מתמטיקה, מדעי המחשב והנדסה(

 .מבעל תואר במשפטים 2מדעי המחשב נמוך ביותר מפי 

 שמאפשר לבחון את ההשפעה של מאפייני הפרט השונים על  2ניתוח באמצעות רגרסיה ליניארית

הסיכוי של נשים להיות מושבתות גבוה בממוצע סיכוי ההשבתה כשיתר המשתנים קבועים העלה ש

 6-אחוז מזה של גברים; הסיכוי של חרדים להיות מושבתים גבוה בממוצע בכ נקודות 5.5-בכ

נקודות אחוז; ושהשכלה גבוהה  4-נקודות אחוז מיהודים שאינם חרדים ושל ערבים נמוך בכ

 .נקודות אחוז 8.5-מורידה את הסיכוי להיות מושבת בממוצע בכ

של גבר יהודי שאינו חרדי מושבת המשמעות של כך היא רבה. אם ניקח לדוגמה את הגיל החציוני 

, נקבל ש: 3ונבחן את המקרה שבו למושבת אין תואר ראשון₪(  8,000( ואת השכר החציוני שלו )40)

 במידה. 19%-ב נמוכים ערבים ושל 28%-ב חרדים של, 27%-ב גבוהים נשים של ההשבתה סיכוי

 .42%-ב פוחתים היו שלו ההשבתה סיכויי, לפחות ראשון תואר בעל היה בדוגמה והפרט

  שהמושבתים צעירים יחסית וברמת נובע מכך  השכר בין המושבתים והמועסקים פערעיקר

 . הדבר נכון בכל קבוצות האוכלוסייה, גם עבור נשים וגם עבור גברים.השכלה יחסית נמוכה

  המושבתים והמועסקים נובע מפערי השכר בתוך הקבוצה היהודית כלל עיקר הפער בשכר בין

באופן כללי בשכר נמוך יותר, פערי השכר  ותמתאפיינביתר קבוצות האוכלוסייה, ה ה חרדית.שאינ

בין המושבתים ואלו שלא הושבתו נמוכים באופן משמעותי. כך, בעוד שהפער בין מושבתים 

בקרב הנשים(, הפער עומד על  31%) 37%ומועסקים בקרב גברים יהודים שאינם חרדים עומד על 

 .בקרב הנשים בהתאמה( 21%-ו 16%גברים חרדים וערבים בהתאמה )בקרב  14%-ו 16%

 מעבר לכך ששיעורי ההשבתה במשקי הבית בעלי ההכנסות ניתוח ברמת משקי הבית העלה ש

הנמוכות גבוהים יחסית, כך גם שיעור המפוטרים מהמושבתים ושיעור משקי הבית שבהם שני 

בני הזוג  2כך, שיעור משקי הבית שבהם . המפרנסים הושבתו גבוהים יותר ברמות הכנסה אלו

מהשיעור במשקי הבית ברמת ההכנסות  6הושבתו ברמת ההכנסות הנמוכה גבוה בממוצע בעד פי 

הגבוהה, בכל קבוצות האוכלוסייה. ממצאים אלו מצביעים על התרחבות צפויה בפערי ההכנסות ואי 

 .השוויון בין משקי הבית

)מערכת חינוך, מערכת השכלה גבוהה שפערים בהון אנושי ממצאי הניתוח ממחישים, בין היתר, 

יש  .א גם על הפגיעות במשברים כלכלייםמשפיעים לא רק על השכר, אל( 4והכשרות מקצועיות

 דורשי העבודה. אוכלוסיית את לאפייןלחזור וקצב התאוששות שוק העבודה ולהמשיך ולעקוב אחר 

                                                 
 לוגיסטית רגרסיה באמצעות בניתוח גם התקבלו דומות תוצאות 2
מועסק בענף הגידולים הצמחיים )קבוצת הבסיס ברגרסיה( ובמקרה המתואר שיעור ההשבתה בדוגמה זאת הפרט  3

 .20%עומד על 
בנושא הפערים בין ערבים ליהודים בהישגים בבגרות ופירוק  29.4.2019-שפרסם אגף הכלכלי מה סקירה בין היתר ראו 4

יעורי בנושא הפערים בש 5.1.2020-שפרסם אגף הכלכלי מה סקירהראו  .ער לשלבים שונים בהתפתחות התלמידיםהפ
בסקר "הקול הישראלי" של המכון בנוסף  .ההשתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה בין ערבים ליהודים לא חרדים

מהחרדים מתכננים להתחיל בהכשרה מקצועית כדי להתמודד עם  10%-עולה שכ 2020הישראלי לדמוקרטיה מאפריל 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_05012020/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_05012020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_05012020/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_05012020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_05012020/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_05012020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_05012020/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_05012020.pdf


  

3 
 

 מאפייני העובדים המושבתים
 2020ביוני  1

 

 הקדמה

על אודות מאפייני הענפים והחברות  7/5/2020-ב בהמשך לניתוח שפרסם אגף הכלכלן הראשי

יג את מאפייניהם שבהם עבדו המושבתים כתוצאה מהשלכות נגיף הקורונה, ניתוח זה מצ

 הדמוגרפיים של המושבתים. 

אלף דורשי עבודה שנרשמו בשירות התעסוקה  877-הניתוח מתבסס על הצלבת נתוניהם של כ

לאפריל עם בסיס הנתונים המנהלי שמונגש לנו בחדר המחקר של  5-מתחילת חודש מרץ ועד ה

סך דורשי העבודה מ 88%-לאפריל מהווים כ 5-הנרשמים בשירות התעסוקה עד ה 5הלמ"ס.

 החדשים עד סוף חודש אפריל אז נרשמה נקודת השיא במספר דורשי העבודה.

אלף פרטים של מושבתים הוצלבו עם הנתונים הקיימים בקובץ המנהלי עבור ילידי  725-בסה"כ כ

 - 2017מהמושבתים שהצלבנו את נתוניהם עבדו בשנת  93%(. 2020בשנת  70-25)גילאי  1995-1950

ועבורם קיימים גם נתוני שכר וענף כלכלי בו  -השנה הזמינה האחרונה בבסיס הנתונים המונגש לנו 

 הם עבדו בשנה זאת. 

מהפרטים שנרשמו בשירות התעסוקה אך לא ניתן היה להצליב את נתוניהם עם יתר הנתונים  98%

 להלן עיקרי הממצאים: 6אלף פרטים(. 138-)כ 25המונגשים לנו הם צעירים עד גיל 

₪  7,577של המושבתים בעקבות משבר הקורונה עמד על  2017השכר החודשי הממוצע בשנת  .1

  7(38%בקרב מי שלא הושבת )פער של ₪  12,136-ה לבהשווא

ובקרב  33%-הפער בשכר )סך ההכנסות מעבודה כשכיר( בין גברים מושבתים ומועסקים עומד על כ

(. הפער הבולט ביותר הוא בקרב היהודים שאינם חרדים. כך, בעוד 1)תרשים ש 28%נשים על 

בקרב  31%) 37%ינם חרדים עומד על שהפער בין מושבתים ומועסקים בקרב גברים יהודים שא

בקרב  21%-ו 16%בקרב גברים חרדים וערבים בהתאמה ) 14%-ו 16%הנשים(, הפער עומד על 

  הנשים בהתאמה(.

                                                 
שנעשה במכון הישראלי לדמוקרטיה העלה שרבים מהחרדים עברו  מחקר. קרתה להם בעקבות המשברשהפגיעה 

 .למסלול הממ"ח בשל מצוקה כלכלית אליה נקלעו
 
 
קבצים שהוכנו על ידי תחום הנגשת המחקר נערך בחדר המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתבסס על  5

בהזדמנות זאת אנו רוצים להודות לעמיתינו בשירות התעסוקה ובלמ"ס על הנגשת הנתונים, הסיוע הרב  מידע למחקר.
 .והזמינות בתקופה מאתגרת זאת

 100-כ) 70מקרים( וחצי אחוז נוסף של פרטים מעל גיל  2,200-)כ 25-70אחוז וחצי נוספים הם של פרטים בגילאי  6
 .מקרים(

)שכר בגובה  7/5/2020-ההבדל המרכזי בנתון השכר בניתוח זה לתוצאה שהוצגה בפרסום הקודם של האגף בנושא ב 7
של המושבתים( הוא שאנו מתייחסים להכנסה החודשית הממוצעת מעבודה שכירה )ייתכן שבכמה משרות( ואילו  6,342

כשבפרסום הקודם  – בדלים נוספים יכולים לנבוע בשל עונתיותהבפרסום הקודם הנתון התייחס לשכר למשרת שכיר. 
( ואילו בעבודה זאת הניתוח 2020הנתון התקבל מהמוסד לביטוח לאומי והתייחס לשכר הזמין האחרון )תחילת 

הניתוח מתבסס על נתוני  -; ובשל הבדלים באוכלוסייה 2017מתייחס לשכר החודשי הממוצע של פרטים שעבדו בשנת 
כמו כן, שימוש  .יטוח הלאומיבשירות התעסוקה שלאו דווקא זכאים לדמי אבטלה ולכן לא נרשמים בב הנרשמים

 , מה שיוצר הטיה כלפי מעלה של השכר.25פרטים מתחת לגיל  140,000-הוביל להשמטה של כ 2017בנתוני 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-07072020/he/weekly_economic_review_periodic-review-07072020.pdf
https://www.idi.org.il/media/11182/state-haredi-schools-a-new-education-option-for-the-ultra-orthodox.pdf
https://www.idi.org.il/media/11182/state-haredi-schools-a-new-education-option-for-the-ultra-orthodox.pdf
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הממצאים לפי ניתוח השכר החציוני מצביעים על פערים מתונים יותר כך שהפער בשכר בין 

 (.2עט ומתאפס )תרשים שהמושבתים והמועסקים בקרב האוכלוסייה החרדית והערבית כמ

 

 

אחוזונים )להלן עשרימוני השכר( של  5בכל  2017מציג את השכר הממוצע בשנת  3תרשים ש

אמצע התפלגות -יחסית מתחתיתשהמושבתים הגיעו התרשים ממחיש מושבתים לעומת מועסקים. 

 השכר.
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 ומגדר בקרב מושבתים ומועסקים לפי עשרימון 2017: השכר הממוצע בשנת 3תרשים ש

 

 

מציג את פער השכר בין מושבתים ומועסקים בכל קבוצת אוכלוסייה בנפרד. בתרשים  4תרשים ש

מתוארת התפלגות השכר )השכיחות היחסית בכל רמת שכר( לכל קבוצת אוכלוסייה. ניכר שבכל 

ברמות השכר הנמוכות מאלו  2017קבוצות האוכלוסייה שיעור רב יותר של מושבתים הועסק בשנת 

ל המועסקים )קו אדום מעל כחול( ולהיפך ברמות השכר הגבוהות יותר )קו כחול מעל אדום(. ש

הממצא בולט במיוחד בקרב האוכלוסייה היהודית שאינה חרדית ובפרט בקרב הגברים )שטח גדול 

 יותר בין שתי העקומות(. 
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 לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר₪  50,000: התפלגות השכר עד 4תרשים ש

 יםנש גברים

  

  

  

 )קו מקווקו אנכי = חציון השכר( 
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השאלה המתבקשת היא מהם הגורמים לפערי השכר שהוצגו בין המושבתים לאותם פרטים שלא 

נרשמו בשירות התעסוקה בזמן המשבר. נבחן אם כן בהמשך המסמך את המאפיינים המייחדים 

 את המושבתים.

 האוכלוסייה החרדיתשיעורי השבתה גבוהים במיוחד בקרב  .2

שנרשמו בשירות התעסוקה עד השבוע הראשון של חודש  70-25שני שליש מהמושבתים בגילאי 

 (. 5חרדים )תרשים ש 11%-ערבים ו 16%אפריל הם יהודים לא חרדים, 

עמד, נכון לתחילת  2017מקרב המועסקים בשנת  70-25בעוד ששיעור ההשבתה הכללי של גילאי 

באותה קבוצת  27%-שיעור ההשבתה בקרב האוכלוסייה החרדית עמד על כ 19%-חודש אפריל, על כ

מאלו של  נמוכים במקצת(. אחוזי ההשבתה של האוכלוסייה הערבית לעומת זאת 6)תרשים שגיל 

הסיבות לשיעורי ההשבתה הגבוהים יחסית באוכלוסייה  האוכלוסייה היהודית שאינה חרדית.

רמת ההשכלה ותמהיל ענפי התעסוקה, החרדית קשורים למאפייניה מבחינת התפלגות הגילאים, 

ורט בהמשך של האוכלוסייה החרדית כפי שיפ)בנתונים(  הבלתי נצפיםאך בעיקר נובעים ממאפייניה 

 המסמך.
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השבתה של נשים גבוהים ביחס לאלו של גברים בכל שיעורי ה .מהמושבתים הן נשים 56% .3

 קבוצות האוכלוסייה אך בולטים במיוחד הפערים בחברה היהודית )החרדית והלא חרדית(. 

מהמועסקים  50%-המושבתים. למרות שנשים מהוות כקיים ייצוג יתר של נשים בקרב אוכלוסיית 

ממצא זה נכון במיוחד בקרב  .56%בקובץ הנתונים, בקרב המושבתים הן מהוות  2017בשנת 

)בהתאמה( מהמושבתים בקרב קבוצות אלו הן  60%-ו 58%היהודים הלא חרדים והחרדים, כאשר 

 (.7נשים )תרשים ש

 



  

9 
 

 מאפייני העובדים המושבתים
 2020ביוני  1

יחסית בקרב נשים בתוך כל קבוצת אוכלוסייה  גבוה 2017שיעור ההשבתה מבין המועסקים בשנת 

ובפרט בקרב האוכלוסייה החרדית והיהודית שאינה חרדית. כך, עד השבוע הראשון של חודש 

(. פער מעט קטן 8מהגברים החרדים )תרשים ש 23%מהנשים החרדיות לעומת  30%אפריל הושבתו 

-ה היהודית שאינה חרדית כשיותר בשיעורי ההשבתה בין המינים מתקיים גם בקרב האוכלוסיי

בלבד בקרב הגברים. שיעורי ההשבתה של הנשים הערביות  15%מהנשים הושבתו לעומת  20%

 גבוה בנקודת אחוז אחת בלבד משיעורי ההשבתה של הגברים הערבים. 2017שעבדו בשנת 

תר

 

שיעורי ההשבתה בקרב הצעירים גבוהים במיוחד, בפרט בקרב האוכלוסייה היהודית שאינה  .4

 חרדית ובקרב חרדיות. 

כששליש  34מהמושבתים שנרשמו בשירות התעסוקה עד תחילת חודש אפריל הם מתחת לגיל  46%

תמונת ראי לכך היא חלקם הנמוך יחסית של האוכלוסייה  8(.9)תרשים ש 15-24מהם בגילאי 

 +.55מנרשמים בשירות התעסוקה היו בגילאי  15%כשרק  המושבתיםהמבוגרת בקרב 

למרות האמור לעיל, יתכן שנתון המושבתים המבוגרים מוטה כלפי מטה בצורה משמעותית משום 

שסביר שרבים מהם לא ניגשו להירשם בשירות התעסוקה בשל חוסר זכאותם לקבלת דמי אבטלה 

אלף זכאים למענק שמיועד  36 במקביל סד לביטוח לאומי נרשמו(. כך למשל, במו67)מעל גיל 

                                                 
 .ומעלה 20הם בגיל  15-24מהמושבתים בקבוצת הגילאים  90% 8
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חלקם של במידה והזכאים לא נרשמו במקביל בשירות התעסוקה  9ומעלה. 67למושבתים בגילאי 

  10.בהתאמה( 25%-ו 22%) המושבתים המבוגרים מתקרב לשיעורם בתעסוקה

 

בקרב כל קבוצות האוכלוסייה הממצאים על אודות שיעור ההשבתה הגבוה בקרב צעירים נכונים 

מוצגים  10וביתר שאת בקרב היהודים שאינם חרדים )גברים ונשים( ובקרב חרדיות. בתרשים ש

  25-60.11הוא  2020שיעורי ההשבתה לפי גיל עבור מי שגילו בשנת 

מהתרשים עולה ששיעורי ההשבתה של גברים יהודים שאינם חרדים גבוה במיוחד בקרב בני 

ר מכן הם הולכים ופוחתים כך שהם נמוכים מאלו של הגברים החרדים והערבים העשרים אך לאח

לאורך מרבית הגילאים. שיעור ההשבתה של הגברים החרדים גבוה יחסית בכל הגילאים )אך גם 

 פוחתים עם הגיל(.

שיעורי ההשבתה של נשים חרדיות גבוהים בכל הגילאים מאלו של יהודיות שאינן חרדיות ואילו של 

ם הערביות נמוכים באופן יחסי לאורך כל הגילאים. גם בקרב החרדים וגם בקרב היהודים הנשי

שאינם חרדים שיעורי ההשבתה של נשים גבוהים מאלו של הגברים בכל הגילאים. שיעורי ההשבתה 

חלק  של נשים ערביות דומים יחסית לאלו של גברים ערבים לאורך כל התפלגות הגילאים.

 טיה ענפית של הקבוצות, כפי שיפורט בהמשך.מההבדלים קשורים לה

                                                 
 .11/5-נכון ל 9

קציה נוספת לכך ששיעור המושבתים המבוגרים גבוה יותר מהנתונים המתועדים מתקבל מסקר שערך המכון אינדי 10
הישראלי לדמוקרטיה בתחילת חודש אפריל ובו נמצא ששיעור המפוטרים/בחל"ת/בחופשה גבוה יחסית בקרב גילאי 

שערכו חוקרים  סקרה. ( אך יתכן שהממצאים מוטים בשל סיבת החופש45-64בגילאי  34%לעומת  %49+ )65
+ מבין מי שהיה מועסק כשכיר בשבוע הראשון 55מאוניברסיטת חיפה העלה ששיעור המפוטרים/בחל"ת בקרב גילאי 

 .25-54בקרב גילאי  30%לעומת  36%של חודש מרץ עמד על 
אים ממשיכים לרדת אך בשל ההטיה שצוינה לעיל ובשל כך ששיעורי התעסוקה בגיל 60שיעורי ההשבתה לאחר גיל  11

אלו יורדים באופן טבעי )קרי, המועסקים פורשים מסיבות שונות משוק העבודה בשיעורים הולכים וגוברים בגילאים 
 .24/6/2018מתאריך  מיקוד שבועיאלו( התוצאות אינן מוצגות. להרחבה על שיעור התעסוקה לפי גיל ראו 

https://sites.google.com/hevra.haifa.ac.il/coronavirusineqaulity/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://sites.google.com/hevra.haifa.ac.il/coronavirusineqaulity/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
file://///netapp/workgrps/SMKLKALA/Assaf/שוק%20העבודה/תוצאות%20מחדר%20מחקר/שיעורי%20ההשבתה%20לאחר%20גיל%2060%20ממשיכים%20לרדת%20אך%20בשל%20ההטיה%20שצוינה%20לעיל%20ובשל%20כך%20ששיעורי%20התעסוקה%20בגילאים%20אלו%20יורדים%20באופן%20טבעי%20(קרי,%20המועסקים%20פורשים%20מסיבות%20שונות%20משוק%20העבודה%20בשיעורים%20הולכים%20וגוברים%20בגילאים%20אלו)%20התוצאות%20אינן%20מוצגות.
file://///netapp/workgrps/SMKLKALA/Assaf/שוק%20העבודה/תוצאות%20מחדר%20מחקר/שיעורי%20ההשבתה%20לאחר%20גיל%2060%20ממשיכים%20לרדת%20אך%20בשל%20ההטיה%20שצוינה%20לעיל%20ובשל%20כך%20ששיעורי%20התעסוקה%20בגילאים%20אלו%20יורדים%20באופן%20טבעי%20(קרי,%20המועסקים%20פורשים%20מסיבות%20שונות%20משוק%20העבודה%20בשיעורים%20הולכים%20וגוברים%20בגילאים%20אלו)%20התוצאות%20אינן%20מוצגות.
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דווחו לשירות התעסוקה נכון לתחילת  15-24אלף מושבתים בגילאי  138-מעבר למוצג בתרשים, כ

 .24%חודש אפריל והאומדן לשיעור ההשבתה שלהם עומד על 

 , לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל2017: שיעור המושבתים מהמועסקים בשנת 10תרשים ש
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הם הורים  25כשמחצית מהמושבתים מעל גיל  –ניכר מהמושבתים הם הורים לילדים  חלק .5

הם הורים ליותר משלושה ילדים. לכן, לקצב החזרה של המושבתים  8%-וכ 18לילדים עד גיל 

 לשוק העבודה ישנן השלכות סוציאליות משמעותיות

 

הם הורים ליותר משלושה  8%-כש 18הם הורים לילדים עד גיל  25כמחצית מהמושבתים מעל גיל 

מצד אחד התוצאה מוטה כלפי מטה משום שבבסיס הנתונים קיימים נתונים  12(.11ילדים )תרשים ש

; ומצד שני התוצאה מוטה כלפי מעלה 3-0כך שלא נכללים ילדים בגילאי  2017על ילדים עד שנת 

המושבתים הצעירים עם זאת, גם אם נניח ש 13אינם נכללים בחישוב. 25משום שהמושבתים עד גיל 

מכלל המושבתים הם הורים לילדים, זאת כשסביר שחלק לא  40%-אינם הורים לילדים מתקבל שכ

 14מבוטל מהמושבתים הצעירים הם הורים לפחות לילד אחד.

 

 

  השכלה גבוהה מקטינה באופן משמעותי את הסיכוי להיות מושבת. .6

מהמושבתים הם ללא תואר אקדמי ושם גם מרוכזת מרבית האוכלוסייה הערבית והחרדית  89%

בלבד  11%(. אחוז המושבתים עם תואר ראשון ומעלה עומד על 12שהושבתה במשבר )תרשים ש

 כשרובם המוחלט הם יהודים שאינם חרדים. 

                                                 
, כלומר אין להורים לילדים 2017התפלגות מספר הילדים של המושבתים כמעט זהה לזו של כלל המועסקים בשנת  12

 ייצוג יתר בקרב המושבתים
 .הםלגבי אותם מושבתים צעירים אין ברשותנו נתונים על מספר ילדי 13
יש לפחות ילד  15-24ממשקי הבית בהם ראש משק הבית בגילאי  44%-ל 2018לשנת  סקר כוח אדם של הלמ"סלפי  14

)כולל אלו שאין  0.87משקי הבית הצעירים עומד על יש יותר משלושה ילדים(. ממוצע הילדים בקרב סך  5%-אחד )ל
 .בהם ילדים(

https://old.cbs.gov.il/publications20/1783_households_labour_survey_2018/pdf/t42.pdf
https://old.cbs.gov.il/publications20/1783_households_labour_survey_2018/pdf/t42.pdf
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ול מבעלות תואר, וקצת בהמשך לכך, שיעור המושבתות בקרב מי שאינן מחזיקות בתואר אקדמי כפ

 15(.13יותר מכך בקרב הגברים )תרשים ש

 

 

שיעור ההשבתה של חרדים )גברים ונשים( גבוה באופן ניכר מהממוצע ללא קשר לרמת ההשכלה 

נקודות אחוז מיתר האוכלוסייה  6-(. כך, אחוז הגברים החרדים המושבתים גבוה בכ14)תרשים ש

תואר אקדמי ובין אם את זאת שעם. הפער בקרב הנשים בין אם בוחנים את האוכלוסייה שללא 

                                                 
ומעלה מתאפשר לעשות ניתוח גם לפי רמות השכלה תיכוניות )בשל אי זמינות נתוני השכלה  1985החל משנתון  15

לה ( עו2020בשנת  35-25גילאי  –תיכונית לשנתונים קודם לכן(. מניתוח שבצענו רק על שנתונים אלו )צעירים יחסית 
ששיעורי ההשבתה של אלו שאינם זכאים לתעודת בגרות רק מעט יותר גבוה מבעלי תעודת הבגרות שאינם אקדמאים. 

בעוד שבקרב בעלות תעודת בגרות שאינן אקדמאיות שיעור זה עומד על  30%כך, שיעורי המושבתות ללא בגרות הם 
 בקרב הגברים בהתאמה(. 21%-ו 22%) 28%
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נקודות אחוז ביחס לנשים יהודיות לא חרדיות, ללא תלות ברמת  7החרדיות אף מעט גבוה מכך )

 ההשכלה(.

 

 

 5%-מסימולציה שערכנו עולה שתמהיל המושבתים מבחינת קבוצת אוכלוסייה ומגדר אחראי לכ

המושבתים והמועסקים שהוצג לעיל. כלומר, העובדה  נקודות אחוז( בסך פער השכר בין 2)או 

ששיעורי ההשבתה של נשים וחרדים )להם שכר נמוך יחסית( גבוהים יותר לא מסבירה חלק 

בשכר הממוצע בין עיקר הפער משמעותי מפערי השכר בין המושבתים לאלו שלא הושבתו. 

 ומגדר הת אוכלוסייצמוסבר אם כן בשל הפערים בשכר בתוך כל קבומושבתים לאלו שאינם 

 ונובעים מכך שהמושבתים צעירים יחסית וברמת השכלה יחסית נמוכה.

 

הסיכוי להיות מושבת קטן במיוחד בקרב בעלי תואר ראשון בתחומים הריאליים )פיזיקה,  .7

מתמטיקה, מדעי המחשב וההנדסה( וגבוה יותר בקרב בעלי תואר בחינוך, משפטים, 

 אדריכלות ובתחומי מדעי החברה

מחזיקי התארים הריאליים )תואר ראשון( מתאפיינים בשיעורי השבתה נמוכים יחסית, הן בקרב 

(. כך למשל, הסיכוי של מי שלמד מתמטיקה או מדעי המחשב 15גברים והן בקרב נשים )תרשים ש

 עבור נשים. 2.5מבעל תואר במשפטים עבור גברים ופי  2להיות מושבת נמוך פי 

ההשבתה בין התחומים השונים )וכפי שנראה בהמשך גם ביחס לענפי  הגורמים להבדלים בשיעור

התעסוקה( יכולים לנבוע בין היתר מ: ירידה שונה בביקוש לשירותים מהמקצועות השונים; 

השבתה שונה של ענפי הכלכלה בה מועסקים אותם בוגרים )למשל ההשבתה הנרחבת יחסית של 
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טק נעשה שימוש נרחב באופן -כשבמקצועות ההי החינוך(; ואפשרות מעשית לעבודה מהבית )זאת

(. מעבר לכך יתכן שחלק סקרי הלמ"סעולה מכפי ש –משמעותי באפשרות של עבודה מהבית 

שרלוונטית לתחום הלימוד או אף  מהבוגרים של אותם מקצועות לימוד לא השתלבו בליבת הענפים

 –השתלבו בענפים אחרים בשל עודף היצע של עובדים עם השכלה דומה )למשל בלימודי משפטים( 

 דבר שמגדיל את ההסתברות שלהם להשבתה.

 

 שיעור גבוה יחסית של משקי בית בהם שני המפרנסים הושבתו בקרב העשירונים הנמוכים .8

העבודה ושהראה ששכר המושבתים נמוך יחסית, בחנו גם את בהמשך לניתוח שהוצג בתחילת 

. ההנחה בבחינה היא שבמשקי בית עם (16תרשים ש) שיעורי ההשבתה לפי הכנסת משק הבית

הכנסות נמוכות שיעורי ההשבתה גבוהים יחסית, אך מעבר לכך, מטרת הבחינה היא להבין עד כמה 

פוי להעמיק את פערי ההכנסות בין משקי הבית, דבר שצ –נפוצה התופעה של שני בני זוג מושבתים 

בפרט אם שיעורי הפיטורים ברמות ההכנסה הנמוכות גבוהים יותר. קבוצת האוכלוסייה שלגביה 

  2017.16נעשה הניתוח היא קבוצת משקי הבית עם בני זוג נשואים ששניהם עבדו בשנת 

  

                                                 
 בניתוח זה התייחסנו לכלל ההכנסות מעבודה )לא רק מעבודה שכירה( 16

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/133/29_20_133b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/133/29_20_133b.pdf
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 ני הזוג הושבת(, : שיעור ההשבתה במשקי בית נשואים )לפחות אחד מב16תרשים ש

 ₪( לפי קבוצת אוכלוסייה וגובה ההכנסה החודשית )אלפי 
 

 לפי מספר המושבתים במשק הבית לפי סיבת ההשבתה

יהודים 
לא 

 חרדים

  

 חרדים

  

 ערבים
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בדומה לניתוח רמת השכר של המושבתים, גם מניתוח זה עולה ששיעורי ההשבתה גבוהים במיוחד 

ברמות ההכנסה הנמוכות של משקי הבית )עמודה ימנית(. היחס בין שיעורי ההשבתה הגבוהים 

ויותר מכך בכל קבוצות  3ברמת ההכנסות הנמוכות לשיעורים ברמות ההכנסה הגבוהות מגיע לפי 

עוד עולה מהתרשים ששיעור המפוטרים מכלל המושבתים גבוה יחסית ברמות  האוכלוסייה.

 ההכנסה הנמוכות של משקי הבית. 

בממוצע. העמודה השמאלית של  4%שיעור משקי הבית שבהם שני המפרנסים הושבתו עומד על 

או מפרנס אחד התרשים מתארת את הפרופורציה של משקי הבית שבהם הושבתו שני המפרנסים 

לפי רמת ההכנסה של משק הבית. ניכר מהתרשים שמעבר לכך ששיעורי ההשבתה והפיטורים בלבד 

במשקי הבית בעלי ההכנסות הנמוכות גבוהים יחסית, גם שיעור משקי הבית שבהם שני המפרנסים 

הושבתו גבוה יותר ברמות הכנסה אלו. כך למשל, שיעור משקי הבית שבהם שני המפרנסים הושבתו 

 רב משקי בית חרדים עם הכנסות נמוכות.בק 11%-מגיע ל

שיעור משקי הבית עם שני מושבתים ברמות ההכנסה הנמוכות בקרב היהודים שאינם חרדים עומד 

לחודש הוא עומד ₪ אלף  30-מסך משקי הבית המושבתים; וברמות ההכנסה הגבוהות מ 19%-על כ

ומה לזה של האוכלוסייה . בעוד שבאוכלוסייה הערבית הממצא יחסית ד8.5%-ל 5.5%בין על 

היהודית שאינה חרדית; בקרב האוכלוסייה החרדית שיעור משקי הבית עם שני מושבתים גבוה 

ברמות ההכנסה  12%ברמות ההכנסה הנמוכות ויורד רק עד  28%-מגיע ל –באופן משמעותי 

 הגבוהות ביותר.

 יון בין משקי הבית.לממצאים אלו יש השלכות על התרחבות אפשרית בפערי ההכנסות ואי השוו

 

 לא ניכר ששיעור המושבתים גבוה באופן מובהק בפריפריה .9

(, וגם שיעורי ההשבתה 17מספר המושבתים הרב ביותר הינו בנפות באר שבע, צפת וחדרה )תרשים ש

עפולה, וכנרת הם -(. מנגד, שיעורי ההשבתה בנפות עכו, יזרעאל18בהן יחסית גבוהים )תרשים ש

 17הנמוכים ביותר.

                                                 
 ויתכן שמאז היו מעברים של הפרטים. 2017השיוך לנפת המגורים נעשה לפי קובץ מרשם אוכלוסין לשנת  17
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השבתה של עובדים בענף החינוך. זהו משיעור ההשבתה הגבוה בחברה החרדית נובע בעיקר  .10

גם הגורם המרכזי להשבתה בקרב נשים ערביות, לצד השבתה נרחבת בענף המכירה 

ית. בקרב הגברים הערבים בולט במיוחד מספר המושבתים הגבוה בענף ההובלה אהקמעונ

 היבשתית 

מציג את מספר המושבתים בכל תת ענף כלכלי, לפי קבוצת אוכלוסייה. הענפים  19תרשים ש

מושבתים(,  100ממוינים ממספר המושבתים הגבוה ביותר לנמוך ביותר )תתי ענפים עם מינימום 
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תחילה עבור נשים ולאחר מכן עבור גברים. מעבר לכך, בצד הימני של התרשים מצוין שיעור 

 נף. ההשבתה בכל תת ע

בולט במיוחד חלקם של המושבתים החרדים )גברים ונשים( מסך המושבתים בענף החינוך ובתת 

בענפים אלו בהתאמה. עבדו המושבתים החרדים מ 9%-ו 33%ענף "פעילויות של ארגוני חברים". 

מעבר לכך הושבתו גברים חרדים רבים שעבדו בענפי שירותי המזון, המכירה הקמעונאית והמסחר 

 אי; ונשים חרדיות רבות שעבדו בענף שירותי הרווחה והסעד.הסיטונ

בחברה הערבית הושבתו גברים רבים שעבדו בענפי ההובלה היבשתית, שירותי המזון, מכירה 

קמעונאית, מסחר סיטוני, הבנייה, ושירותי האירוח; ונשים ערביות רבות שעבדו בענף החינוך, 

 רים, ושירותי הרווחה והסעד )ללא מגורים(.המכירה הקמעונאית, פעילויות של ארגוני חב

מציג את התפלגות המושבתים בחמשת הענפים עם מספר המושבתים הרב ביותר בכל  20תרשים ש

  :קבוצת אוכלוסייה, לפי קבוצות גיל. להלן הממצאים המרכזיים

 שיעור בולט של צעירים בענף קבוצת אוכלוסייה
שיעור בולט של מבוגרים 

 בענף

  שירותי רווחה וסעד  שירותי המזון  ינן חרדיותיהודיות שא

 חרדיות
 מכירה קמעונאית 

  שירותים משפטיים ושירותי
 חשבונאות

- 

 - מכירה קמעונאית  ערביות

 הובלה יבשתית  שירותי המזון  יהודים שאינם חרדים

 חרדים
 מכירה קמעונאית 

 שירותי מזון 
- 

 ערבים

 עבודות הבנייה 

 שירותי מזון 

 מכירה קמעונאית 

- 

 

 

 

 

 תרשים ש19: מספר המושבתים לפי תת ענף כלכל וקבוצת אוכלוסייה

 )מימין שיעור ההשבתה בתת הענף(
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 : התפלגות המושבתים בענפים המרכזיים בכל קבוצת אוכלוסייה, לפי קבוצות גיל20תרשים ש

 נשים גברים
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את ההשפעה השולית של מאפייני הפרט ניתוח באמצעות רגרסיה ליניארית שמאפשר לבחון  .10

השונים על סיכוי ההשבתה כשיתר המשתנים קבועים העלה שהסיכוי של נשים להיות מושבתות 

נקודות אחוז מזה של גברים; הסיכוי של חרדים להיות מושבתים גבוה  5.5-גבוה בממוצע בכ

נקודות אחוז;  4-נקודות אחוז מיהודים שאינם חרדים ושל ערבים נמוך בכ 6-בממוצע בכ

 נקודות אחוז 8.5-ושהשכלה גבוהה מורידה את הסיכוי להיות מושבת בממוצע בכ

כפי שראינו בניתוחים לעיל סיכויי ההשבתה של הפרטים תלויים רבות במאפייניהם. אולם, קשה 

באופן התיאורי שהוצג לבודד את הסיכוי האמתי של הפרט להיות מושבת מפני שיתכן שישנו קשר 

ין אחד שלו לאחרים. כך למשל, ראינו בניתוח שהוצג ששיעורי ההשבתה של חרדים גבוהים בין מאפי

נקודות אחוז משל יהודים שאינם חרדים אולם הדבר יכול לנבוע מכך שהם צעירים יותר,  8-בכ

 מועסקים בענפים עם שיעורי השבתה גבוהים יותר וכדומה.

( שהמשתנה המוסבר בה הוא משתנה OLS) כדי להתמודד עם כך הרצנו רגרסיה ליניארית פשוטה

משתנה לא( והמשתנים המסבירים בה הם משתנה דמי למגדר, -0כן, -1האם הפרט מושבת )-דמי ל

לקבוצות האוכלוסייה, משתנה גיל, משתנה דמי להשכלה גבוהה )תואר ראשון לפחות(, דמי 

מהספציפיקציות פיקחנו גם על תת הענף הכלכלי שבו עבד הפרט בשנת  בחלקומשתנה שכר. כמו כן, 

2017.18  

להלן(  1בלוח ש 6מתאר את עיקרי הממצאים מהספציפיקציה המועדפת עלינו )עמודה  21תרשים ש

 19בה כלולים כל המשתנים המסבירים )כולם מובהקים(.

 

                                                 
 .2017בשנת ₪  1,000עם הכנסה מעבודה כשכיר מעל  60ברגרסיה נכללו רק פרטים עד גיל  18
 .העלה ממצאים דומים Logit ניתוח באמצעות רגרסיית 19
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 מהתרשים עולה ש:

 נקודות אחוז מזה של גברים  5.5-בכ הסיכוי של נשים להיות מושבתות גבוה בממוצע

כשמפקחים על יתר המשתנים. עם זאת, סיכוי ההשבתה הגבוה מתקבל בעיקר ברמות השכר 

סיכויי ההשבתה של נשים גבוהים בעד כנקודת אחוז אחת ₪(.  10,000הנמוכות יחסית )עד 

 . בלבד ברמות השכר הגבוהות יותר

 נקודות אחוז מיהודים שאינם חרדים 6-צע בכהסיכוי של חרדים להיות מושבתים גבוה בממו 

 נקודות אחוז מיהודים שאינם חרדים 4-הסיכוי של ערבים להיות מושבתים נמוך בממוצע בכ 

 נקודות אחוז 8.5-השכלה גבוהה מורידה את הסיכוי להיות מושבת בממוצע בכ 

 מושבתנו חרדי שאי יהודישל כך היא רבה. אם ניקח לדוגמה את הגיל החציוני של גבר  המשמעות

 נקבל, 20ונבחן את המקרה שבו למושבת אין תואר ראשון₪(  8,000) שלו החציוני השכר ואת( 40)

. 19%-נמוכים ב םושל ערבי 28%-ב חרדים, של 27%-של נשים גבוהים ב ההשבתה סיכויש: 

 .42%-, סיכויי ההשבתה שלו היו פוחתים בלפחות ראשון תואר בעל היה בדוגמה והפרט במידה

)התוצאות  OLS-שמציג תיאור נרחב יותר של תוצאות רגרסיות ה 1מעבר לכך, ניתן לראות בלוח ש

 מוצגות באחוזים לשם פשטות קריאת הנתונים( ש:

  נקודת אחוז לסיכוי להיות משובת 0.1כל שנת גיל מורידה בממוצע 

  הוא בממוצע בשכר מוריד גם ₪  1,000שכר גבוה יותר מוריד את הסיכוי להיות מושבת, כשכל

 נקודת אחוז מהסיכוי להיות משובת 0.1

 

 על הסיכויים להשבתה OLS: תוצאות רגרסיית 1לוח ש

 

                                                 
בדוגמה זאת הפרט מועסק בענף הגידולים הצמחיים )קבוצת הבסיס ברגרסיה( ובמקרה המתואר שיעור ההשבתה  20

 .20%עומד על 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

אוכלוסייה

עד 5,000
5,000-

10,000

10,000-

15,000

15,000-

20,000

מעל 

20,000

0.6%(0.02%)5.1%4.8%4.8%6.0%5.3%5.5%7.9%5.0%0.9%נשים

9.3%8.4%5.4%5.1%5.8%5.2%3.4%4.5%3.9%2.0%חרדי

0.8%-1.3%-1.9%-5.2%-6.3%-3.8%-4.3%-3.8%-1.6%-0.9%-ערבי

0.1%-0.1%-0.1%0.0%0.1%0.0%-0.2%-0.2%-0.3%-גיל

2.2%-2.2%-3.1%-7.9%-7.4%-8.5%-12.3%-13.5%-תואר ראשון ומעלה

0.5%0.0%-0.9%-1.3%-0.1%2.8%-0.1%-שכר חודשי )אלפי ₪(

18.6%18.1%29.5%30.9%31.2%24.8%13.2%34.6%24.0%22.2%8.7%קבוע

כןכןכןכןכןכןלאלאלאלאלאפיקוח על תת ענף כלכלי

684,5561,020,415472,720224,841333,940תצפיות

R-squared0.0040.0080.0120.0310.0340.0840.0380.0680.1200.1140.086

2,736,472

בנפרד לכל רמת שכר ביחד עבור כלל הפרטים
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 p<0.01לא מובהק. בכל שאר המקרים  -בסוגריים 

קבוצת הבסיס: גברים יהודים שאינם חרדים מענף גידולים צמחיים. משתנה מסביר נוסף שכלול ברגרסיה הוא קבוצת האוכלוסייה אחר אך 

 נקודות אחוז משל יהודים שאינם חרדים(. 2-תוצאותיה לא מוצגות בלוח )סיכויי ההשבתה של קבוצה זאת נמוכים בממוצע בכ

 

 

 Odds ratio – על הסיכויים להשבתה LOGIT: תוצאות רגרסיית 2לוח ש

 

 p<0.01לא מובהק. בכל שאר המקרים  -בסוגריים 

מענף גידולים צמחיים. משתנה מסביר נוסף שכלול ברגרסיה , בחודש 5000עד  שכר של עם  25-29בני קבוצת הבסיס: גברים יהודים שאינם חרדים 

  .הוא קבוצת האוכלוסייה אחר אך תוצאותיה לא מוצגות בלוח

 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

אוכלוסייה

1.3591.3371.3341.4501.1851.298נשים

1.6451.5611.3141.1951.290חרדי

0.9420.9000.7990.6890.735ערבי

0.7220.8910.9761.043גיל 30-39

1.079(0.995)0.6280.782גיל 40-49

0.6030.6820.9111.006גיל 50-59

0.3800.5500.602תואר ראשון ומעלה

(1.068)0.973שכר 5-10 אלף

0.5800.709שכר 10-15 אלף

0.3590.476שכר 15-20 אלף

0.2030.292שכר 20 אלף ומעלה

0.2280.2210.3150.3250.4000.304קבוע

כןלאלאלאלאלאפיקוח על תת ענף כלכלי

תצפיות

ביחד עבור כלל הפרטים

2,736,472


