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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 תמצית

בעבודה זאת ניתחנו את נתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפיו בחודש יוני 

אלף מובטלים )לרבות עובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות הקורונה(. מהניתוח עולה  400-היו כ 2020

ביחס למועסקים בחודש יוני(; מרביתם גברים  32%-מתאפיינים בשכר נמוך יחסית )ב שהמובטלים

יש ילדים עד  48%-נשואים או גרושים ול 60%(, ובעלי משפחות )53%) 35(, מבוגרים מעל גיל 54%)

(; ושקיים ייצוג גבוה יחסית של גברים ערבים וחרדים. מעבר לכך, אוכלוסיית המובטלים 17גיל 

ינת רמת ההשכלה, כששליש מהמובטלים בחודש יוני הם ללא תעודת בגרות, כשליש מגוונת מבח

עם תעודת בגרות או תעודה על תיכונית בלבד, וכשליש נוסף עם תואר אקדמי או במהלך לימודים 

 כעת )סטודנטים(.

בנוסף, מצאנו שבהשוואה לחודש פברואר, חלה עלייה בשיעור האבטלה בכלל ענפי המשק, 

רבים מהחודשים האחרונים מגיעים גם מענפים שבהם שיעור ההשבתה אינו גבוה ושמובטלים 

במיוחד. כך, בכל הענפים חלה בחודשים האחרונים עליה משמעותית ביחס המובטלים למשרות 

ממצא שממחיש שעיקר הבעיה בשוק העבודה נעוצה בשלב זה בביקוש נמוך של הפירמות  –פנויות 

 לעובדים.

 

 עיקרים

  אלף  400-כ היונכון לחודש יוני כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על פי סקר

אלף  130-כ( בהשוואה להקורונה בעקבות מעבודתם שנעדרומובטלים )לרבות עובדים 

 או שמקום עבודתם נסגר מעבודתם פוטרו עובדים אלף 80-כ ,בנוסף .מובטלים לפני המשבר

בהשוואה לחודש  (.כמובטלים מוגדרים אינם כן לע)ו עבודה מחפשים ואינם המשבר מתחילת

, אולם ממצאים ראשוניים מהמחצית הראשונה 50%-מאי מספר המובטלים בחודש יוני ירד בכ

  אלף מובטלים ביחס לחודש יוני. 30-תוספת של כ –של חודש יולי מעידים על החמרה קלה 

 מאפיינים הדמוגרפיים על אודות ה 2/6/2020-שפרסם אגף הכלכלן הראשי ב 1בהמשך לניתוח

והכלכליים של המושבתים כתוצאה ממשבר הקורונה נכון לתחילת חודש אפריל והגורמים 

המסבירים את הסיכוי של עובד להיות מושבת; בעבודה זאת נתאר את מאפייניהם הדמוגרפיים 

. המובטלים בניתוח זה כוללים את כלל המשתייכים לכוח העבודה של המובטלים בחודש יוני

 יו בלתי מועסקים או מושבתים )בחל"ת(, ולא רק את המובטלים שנוספו בעקבות המשבר.שה

 להתאפיין ממשיכים יוני בחודש המובטלים, באגף שנעשה הקודם הניתוח לממצאי בהמשך 

 המובטלים של 2018 בשנת הממוצע החודשי השכר. למועסקים ביחס משמעותית נמוך בשכר

 (.32%בחודש זה )פער של  המועסקיםבקרב ₪  13,100-כ לעומת₪  8,900-כ על עמד יוני בחודש

                                                 
השכר בין המושבתים הגורמים לפערי  ,על המאפיינים הדמוגרפיים והכלכליים של המושבתים במשבר הקורונה 1

  2/6/2020, אגף הכלכלן הראשי, והמועסקים והסיכוי של עובד להיות מושבת

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-01062020/he/weekly_economic_review_periodic-review-01062020.pdf
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

  בקרב היהודים שאינם חרדים )הן הנשים והן הגברים(, ובקרב הנשים החרדיות, השכר

של המובטלים בחודש יוני עלה מעט ביחס לזה של המובטלים בחודש  2018הממוצע בשנת 

ך שבחודש יוני חזרו לעבוד דווקא , בניגוד ליתר קבוצות האוכלוסייה. ממצא זה מעיד על כמאי

 עובדים בשכר נמוך יחסית ו/או שהושבתו בחודש יוני עובדים נוספים בשכר גבוה יחסית.

  .בחודש יוני היו מעט יותר גברים מובטלים מאשר נשים מובטלות רוב המובטלים הינם גברים

 כשעיקר הפער נובע בשל מספר רב יותר של גברים מבוגרים. 

  ומעלה 35מהמובטלים הם בגיל  53%בסה"כ הינם מבוגרים. רוב המובטלים. 

  .מהמובטלים בחודש יוני הם  15%שיעורי האבטלה של גברים ערבים וחרדים גבוהים יחסית

 12.6%-ו 11.8%הם חרדים. שיעור האבטלה של הגברים הערבים והחרדים ) 7%-ערבים ו

 . ( 9.8%לה ממוצע בגובה יחסית לשאר קבוצות האוכלוסייה )שיעור אבט( גבוה בהתאמה

 .גרושים או נשואיםמהמובטלים בחודש יוני הם  60%-כ רוב המובטלים הינם בעלי משפחות 

 במשק הבית. 17מהמובטלים יש ילד אחד לפחות עד גיל  48%-ול

 .המרכז מאזור הם יוני בחודש מהמובטלים 60% האבטלה חוצה אזורים גיאוגרפיים 

בהשוואה לתקופה שלפני  הארץ רחבי בכל המובטלים במספר עלייה חלה אך, וירושלים

 .המשבר

  עצמאים ל ביחס 62% של)ירידה חזרה משמעותית יותר של עצמאים לעבודה בחודש יוני

מהמובטלים בחודש יוני הם  87% (.השכירים בקרב 54% לעומת מאי בחודש מובטליםה

 המעסיקים שכירים.הם עצמאים  1.5%-עצמאים שאינם מעסיקים שכירים, ו 11%שכירים, 

 ליש מהמובטלים בחודש יוני הם אוכלוסיית המובטלים מגוונת מבחינת רמת ההשכלה. ש

כשליש עם תעודת בגרות או תעודה על תיכונית בלבד, וכשליש נוסף עם ללא תעודת בגרות, 

עם תעודת בגרות מהמובטלים הם  %24 .(2סטודנטיםתואר אקדמי או במהלך לימודים כעת )

עם תעודה על תיכונית או  38%-ו )סטודנטים( עם תעודת בגרות אך לומדים כעת 5%בלבד, 

 תואר אקדמאי.

  .מובטלים רבים בהשוואה לפברואר, חלה עלייה בשיעור האבטלה בכלל ענפי המשק

 55%מהחודשים האחרונים מגיעים גם מענפים שבהם שיעור ההשבתה אינו גבוה במיוחד. 

מהחציון העליון ם מקורה בענפי 2020פברואר עד יוני מהירידה במספר המועסקים בחודשים 

 של שיעור ההשבתה.

 18% .כשליש מהמובטלים עבדו במשרות הדורשות השכלה אקדמית או על תיכונית 

אלף( הם בעלי משלח יד אקדמי ועסקו בתחומים מגוונים כמו המשפט  73מהמובטלים )

מהמובטלים  14%המדע וההנדסה.  ;טכנולוגיות המידע ;והמינהלסקים הע ;ההוראה ;והחברה

                                                 
 תלמידים פעילים בעלי תעודת בגרות לפחות שלומדים במוסד לימודים שאינו כולל אך יתכן והוא ישיבה גבוהה. 2
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

אך גם  והמינהלאלף( הם בעלי משלח יד הנדסאי או טכנאי ועסקו בעיקר בתחומי העסקים  55)

 באופן ניכר בתחומי המשפט והחברה.

  .יוני היו כ בחודששוק העבודה עדיין מתאפיין במיעוט משרות פנויות ובריבוי מחפשי עבודה-

מאשר היחס בתקופה שלפני המשבר, זאת כשבכל  6פי  –מובטלים על כל משרה פנויה במשק  9

הענפים חלה עליה משמעותית ביחס המובטלים למשרות פנויות. ממצא זה ממחיש שעיקר 

 .לעובדים הפירמות של נמוךביקוש בהבעיה בשוק העבודה נעוצה בשלב זה 

 הקדמה

על אודות המאפיינים הדמוגרפיים  2/6/2020-שי בבהמשך לניתוח שפרסם אגף הכלכלן הרא

והגורמים  ,אפריל והכלכליים של המושבתים כתוצאה ממשבר הקורונה נכון לתחילת חודש

המסבירים את הסיכוי של עובד להיות מושבת; בעבודה זאת נתאר את מאפייניהם הדמוגרפיים 

 של המובטלים בחודש יוני )לפי הגדרה רחבה כפי שיוגדר להלן(.והכלכליים 

לעומת הניתוח הקודם, שהתייחס למושבתים בשיאו של המשבר )תחילת חודש אפריל( והתבסס על 

התעסוקה, הניתוח הנוכחי מתבסס על נתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס )להלן סכ"א(.  נתוני שירות

בעוד שבחודש אפריל סך המושבתים בשני מקורות הנתונים היה דומה יחסית, עם הזמן נפתח פער 

בין הממצאים, כשנתוני שירות התעסוקה מתארים תמונת מצב פסימית יותר מזאת העולה מסכ"א. 

א שחלק לא מבוטל מדורשי העבודה שנרשמו בשירות התעסוקה לא דיווחו אחד ההסברים לכך הו

 על חזרה לעבודה.

החודשיים המייצגים את  הניתוח מתבסס על הצלבת תשובותיהם של המשיבים לסכ"א

+, עם נתוני דורשי עבודה שהיו רשומים בשירות התעסוקה בחודש יוני ועם 15האוכלוסייה בגילאי 

 3; בקובץ נתונים שמונגש לנו בחדר המחקר של הלמ"ס.2018נתוני השכר שלהם לשנת 

ם הגדרת המובטלים לחודש יוני נעשתה לפי הגדרת אבטלה רחבה הכוללת את הבלתי מועסקי

בנוסף למועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם  )מובטלים שמחפשים עבודה ומשתייכים לכוח העבודה(;

כמו כן, הניתוח מתייחס לכלל  4כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה )נמצאים בחל"ת(.

 המובטלים )לפי ההגדרה לעיל(, ולא רק למובטלים שנוספו בעקבות המשבר.

                                                 
המחקר נערך בחדר המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתבסס על קבצים שהוכנו על ידי תחום הנגשת  3

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

תפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום משתשאינם אלו את ההגדרה אינה כוללת  4
 80-בכ הלמ"סבחודש יוני מספרם נאמד לפי בגלל זמינות הנתונים בחדר המחקר.  2020יוני -העבודה בחודשים מרץ

בחודש  11.5%-ל 9.8%-נקודות אחוז )מ 1.7-הרחבה מעלה את שיעור האבטלה בהגדרת האבטלה והכללתם ב אלף
 יוני(.

משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות או לא שאינם את אלו כמו כן, ההגדרה אינה כוללת 
עבדו בעבר, מעוניינים לעבוד עכשיו ולא חיפשו עבודה בחודש אחרון בגלל קורונה. בחודש יוני מספרם נאמד לפי 

-)מנוספים  נקודות אחוז  0.4-והכללתם בהגדרת האבטלה הרחבה מעלה את שיעור האבטלה ב 17,400-בכ הלמ"ס
 בחודש יוני(. 11.9%-ל 11.5%

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-01062020/he/weekly_economic_review_periodic-review-01062020.pdf
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וואת מאפייני המובטלים לאלו שאינם )כפי שנעשה בעבודה הקודמת הניתוח אינו מתמקד בהש

שצוינה לעיל( או בשיעורי האבטלה של קבוצות שונות, אלא במאפייני המובטלים עצמם מתוך הבנה 

ללא עבודה בחודשים הקרובים ושניתוח המאפיינים שלהם  עלולים להישארשחלק לא מבוטל מהם 

 ומנויותיהם ושילובם חזרה בתעסוקה. להלן הממצאים:יוכל לסייע במציאת כלים לשיפור מי

אלף מובטלים )לרבות עובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות הקורונה(  400-חודש יוני היו כב .1

אלף עובדים פוטרו  80-אלף מובטלים תקופה שלפני המשבר. בנוסף כ 130-בהשוואה לכ

)ועל כן אינם  ודהמתחילת המשבר ואינם מחפשים עב או שמקום עבודתם נסגר מעבודתם

 נחשבים כמובטלים(

אלף בלבד, בחודש יוני עלה מספר  133מספר המובטלים עמד על  2020בעוד שבחודש פברואר 

אלף  80אלף מועסקים ששהו בחל"ת ועוד  210-אלף ואליהם נוספו עוד כ 60-המובטלים בכ

. כך, שיעור שפוטרו או שמקום עבודתם נסגר כתוצאה מהמשבר ואינם נמצאים בכוח העבודה

לפי ההגדרה הכוללת את המובטלים והנמצאים בחל"ת  9.8%האבטלה בחודש יוני עמד על 

בלבד בחודש פברואר. מעבר לכך, יצוין כי ישנה גם קבוצה של אנשים  3.2%לעומת שפל של 

שאינם  2020יוני -לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ והפסיקאשר 

 .נוספים מכוח העבודהנקודות אחוז  1.7ומהווים ח העבודה משתתפים בכו

, אולם ממצאים ראשוניים 50%-בהשוואה לחודש מאי מספר המובטלים בחודש יוני ירד בכ

אלף מובטלים  30-תוספת של כ –מהמחצית הראשונה של חודש יולי מעידים על החמרה קלה 

. 10.5%אבטלה כולל חל"ת בגובה נוספים )מובטלים או בחל"ת( ביחס לחודש יוני )ושיעור 

בנוסף לכך אלו שפוטרו או סגרו את העסק בחודשים מרץ עד יולי ושאינם משתתפים בכוח 

 נקודות אחוז נוספים(.  1.8העבודה מהווים 

( שעזבו את כוח העבודה כתוצאה מהמשברשיעור האבטלה בחודש יוני )ללא התחשבות באלו 

מאפייניהם של אלו שהיו מובטלים בחודש יוני לפי  ובהמשך הניתוח נתאר את 9.8%עמד על 

 5הגדרה זו.

                                                 
 .הנתונים האחרונים הזמינים לנו בחדר המחקר םנתוני חודש יוני ה 5
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 * נתוני המחצית הראשונה של חודש יולי.

 מקור: סקרי כוח אדם של הלמ"ס. נתונים מקוריים )לא מנוכי עונתיות(.

 

המובטלים בחודש יוני ממשיכים להתאפיין בשכר נמוך משמעותית ביחס לאלו שמועסקים.  .2

בהשוואה ₪  8,900-של המובטלים בחודש יוני עמד על כ 2018בשנת השכר החודשי הממוצע 

 (32%בקרב מי שלא היה מובטל בחודש זה )פער של ₪  13,100-לכ

)כולל הכנסות מעבודה עצמאית( בין גברים מובטלים ומועסקים בחודש  2018הפער בשכר בשנת 

 . 25%נשים עמד על ( בעוד שהפער בקרב ה2)קווים מקווקווים, תרשים ש 36%יוני עמד על 

(, בעוד 35%בקרב הגברים פער השכר בין מובטלים ומועסקים גבוה במיוחד אצל היהודים )

. בקרב הנשים פער השכר בין המובטלות והמועסקות היה 28%שאצל הערבים הפער עמד על 

, ואצל יהודיות שאינן 31%( בעוד שהפער אצל החרדיות עמד על 41%גבוה במיוחד אצל ערביות )

 .25%רדיות על ח
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

 

בקרב היהודים שאינם חרדים )הן נשים והן גברים(, ובקרב הנשים החרדיות, השכר הממוצע  .3

של המובטלים בחודש יוני עלה מעט ביחס לזה של המובטלים בחודש מאי, זאת  2018בשנת 

 יהבניגוד ליתר קבוצות האוכלוסי

של מי שהיה מובטל בחודש  2018מציג את השכר החודשי )שכירים ועצמאים( בשנת  3תרשים ש

מאי לעומת חודש יוני. מהתרשים עולה שבקרב היהודים שאינם חרדים )הן הנשים והן הגברים( 

של המובטלים בחודש יוני עלה מעט ביחס  2018ובקרב הנשים החרדיות, השכר הממוצע בשנת 

 ים בחודש מאי. לזה של המובטל

ממצא זה יכול להתקבל הן ע"י כך שבחודש יוני חזרו לעבוד דווקא עובדים בשכר נמוך יחסית 

ו/או שהושבתו בחודש יוני עובדים נוספים בשכר גבוה יחסית. יש להמשיך ולעקוב אחר מגמה 

זאת בחודשים הבאים לצורך אפיון המובטלים והתאמה של כלי המדיניות להשבתם לשוק 

 דה.העבו
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

 

 בחודש יוני היו מעט יותר גברים מובטלים מאשר נשים מובטלות  .4

בעוד שבחודשים הראשונים של המשבר שיעור הנשים בקרב המובטלים היה גבוה יותר, בחודש 

 . 54%יוני חזרו יותר נשים לעבוד ושיעור הגברים בקרב המובטלים עמד על 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 

 

פער בין הגברים והנשים המובטלים ומעלה. עיקר ה 35מהמובטלים בחודש יוני הם בגיל  53% .5

 נובע בשל מספר רב יותר של גברים מבוגרים

, 34-25מהמובטלים בגילאי  27%, 25מהמובטלים בחודש יוני הם צעירים מתחת לגיל  19%

 ומעלה. 35מהמובטלים הם בגילאי  53%. בסה"כ 55מעל גיל  17%-, ו54-35בגילאי  36%

אלף מובטלים, נובע ממספר רב יותר של גברים מובטלים  29-הפער בין מספר הגברים והנשים, כ

אלף מובטלות בגילאים אלו, מספר המובטלים בגילאי  94בעוד שבחודש יוני היו  ומעלה. 35בגיל 

 אלף. 121ומעלה עמד על  35

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

 

מהמובטלים בחודש יוני הם ערבים  15%יחסית.  שיעורי האבטלה של ערבים וחרדים גבוהים .6

 הם חרדים 7%-ו

הם  7%-הם ערבים ו 15%מהמובטלים בחודש יוני הם יהודים שאינם חרדים )ואחרים(,  78%

בעוד שבקרב האוכלוסייה היהודית אין הבדל ניכר מבחינה מגדרית במספר המובטלים, חרדים. 

ממספר הנשים המובטלות. כך,  2.6א פי מספר הגברים המובטלים הובאוכלוסייה הערבית 

, בקרב 49%בקרב המובטלים היהודים שאינם חרדים )ואחרים( שיעור הנשים עומד על 

 בלבד. 28%ובקרב הערבים על  55%האוכלוסייה החרדית הוא עומד על 
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

ייה השונות יחסית דומה מלבד אלו של הגברים הערבים שיעור האבטלה של קבוצות האוכלוס

(. בעוד ששיעור האבטלה הכולל, לפי ההגדרה שבה נעשה שימוש בעבודה, 7והחרדים )תרשים ש

ושל גברים  11.8%, שיעור האבטלה של הגברים הערבים עמד על 9.8%עמד בחודש יוני על 

 .12.6%חרדים על 

 
 לנתוני סכ"א של הלמ"ס. מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי

 

-מהמובטלים בחודש יוני נשואים או גרושים ול 60%-רוב המובטלים הינם בעלי משפחות. כ .7

 במשק הבית 17מהמובטלים יש ילד אחד לפחות עד גיל  48%
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

אלף( הם נשואים או  237) 60%אלף(, בעוד  158מהמובטלים בחודש יוני הם רווקים ) 39%

יש ילד  39%-במשק הבית בו הם גרים, לכ 17ין ילדים עד גיל מהמובטלים א 52%-גרושים. ל

יש ארבעה ילדים ומעלה. לממצאים אלו משמעות סוציאלית רבה  9%-אחד עד שלושה, ול

כשההשפעה של אבטלה על צעירים רווקים ללא ילדים שונה  –בהיבט של הכנסות משקי הבית 

 בתכלית מזו שעל מפרנסים מבוגרים יותר עם ילדים. 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

 

מהמובטלים בחודש יוני הם מאזור המרכז  60% -האבטלה חוצה אזורים גיאוגרפיים  .8

בהשוואה לתקופה שלפני  הארץ רחבי בכל המובטלים במספר עלייה חלה אך, וירושלים

 המשבר

 27%במחוז חיפה,  10%וז ירושלים, במח 14%מהמובטלים גרים באזור המרכז ותל אביב,  45%

 ביו"ש. 4%-במחוז דרום(, ו 13%-במחוז צפון ו 14%בפריפריה הרחוקה יותר )
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס

 

מהמובטלים בחודש יוני הם  87%יוני.  חזרה משמעותית יותר של עצמאים לעבודה בחודש .9

הם עצמאים המעסיקים  1.5%-עצמאים שאינם מעסיקים עובדים נוספים, ו 11%שכירים, 

 שכירים
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

ביחס למספר העצמאים  62%-, ירידה של6אלף מובטלים עצמאים 46-בחודש יוני היו בסך הכל כ

 54%יוני וירידה של אלף מובטלים שכירים בחודש  320המובטלים בחודש מאי. זאת לעומת 

-בחודש מאי ל 15%-ביחס למספרם בחודש מאי. כך, שיעור העצמאים מסך המובטלים ירד מ

 בחודש יוני.  13%

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

ליש מהמובטלים בחודש יוני הם אוכלוסיית המובטלים מגוונת מבחינת רמת ההשכלה. ש .10

כשליש עם תעודת בגרות או תעודה על תיכונית בלבד, וכשליש נוסף עם רות, ללא תעודת בג

 . (7סטודנטיםתואר אקדמי או במהלך לימודים כעת )

 100-מהמובטלים )כ 24%אלף( הם ללא תעודת בגרות.  130-מהמובטלים בחודש יוני )כ 33%

 5%יותר.  אלף( הם עם תעודת בגרות לכל היותר ואינם במהלך לימודים לתעודה גבוהה

אלף(  153מהמובטלים ) 38%-, ו8אלף( הם בעלי תעודת בגרות ובמהלך לימודים 20מהמובטלים )

 הם עם תעודה על תיכונית או תואר אקדמי.

                                                 
שמעסיקים שלושה שכירים  2,600-עצמאים מובטלים שמעסיקים עד שני שכירים ועוד כ 2,600-בחודש יוני היו כ 6

 ומעלה.
 כולל אך יתכן והוא ישיבה גבוהה. תלמידים פעילים בעלי תעודת בגרות לפחות שלומדים במוסד לימודים שאינו 7
 הם בחל"ת והיתר בלתי מועסקים.( אלף 11-)כ הסטודנטים מ %55 8
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

מהם סטודנטים  12%-הם בעלי תעודת בגרות לכל היותר ו 24-15מהמובטלים בגילאי  83%

עם תעודה על  38%הם בעלי תעודת בגרות לכל היותר,  45% 34-25(. בקרב גילאי 13)תרשים ש

מחצית  54-35הם סטודנטים פעילים. בקרב גילאי  16%-תיכונית או תואר אקדמי, ו

ות לכל היותר ומחצית עם תעודה גבוהה יותר או תואר מהמובטלים הם בעלי תעודת בגר

בלבד עם תעודה  40%-הם בעלי תעודת בגרות לכל היותר ו 60%+ 55אקדמי; ובקרב גילאי 

 גבוהה יותר או תואר אקדמי. 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

תואר אקדמי שאינם תלמידים פעילים אלף מובטלים בעלי תעודה על תיכונית או  144מתוך 

אלף( עבדו בעבודתם  60-)כ 40%אלף בהתאמה(,  105-אלף ו 39לתואר או תעודה נוספת )

 (.14נוספים עבדו כהנדסאים או טכנאים )תרשים ש 14%-האחרונה במשלח יד אקדמי, ו

ות בקרב אותם משלחי יד, בולטים במיוחד המובטלים שעסקו בתחומי המשפט, החברה והתרב

(. עם זאת, חלקם של המובטלים שעסקו 15והעוסקים בתחומי העסקים והמינהל )תרשים ש

בתחומי טכנולוגית מידע, מדע, הנדסה והוראה איננו מבוטל )כמחצית מהמובטלים בעלי משלח 

 יד אקדמי(.

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

 

 בהשוואה לפברואר, חלה עלייה בשיעור האבטלה בכלל ענפי המשק .11

כדי לבחון האם משבר הקורונה השפיע בעיקר על הענפים שמאופיינים בהתקהלות ועל כן 

ף )וענף משנה( הושפעו במיוחד מהתפשטות הנגיף ניתחנו את השינוי במספר המועסקים בכל ענ

שהוגדר  -. התוצאה נבחנה ביחס לשיעור ההשבתה בכל ענף 2020בין החודשים פברואר ליוני 

 כיחס בין הירידה במספר המועסקים בחודשים אלו למספר העובדים בחודש פברואר. 

מהניתוח עולה שמובטלים רבים מהחודשים האחרונים מגיעים מענפים שבהם שיעור ההשבתה 

וחד. כך למשל, מובטלים רבים מגיעים מענפי המסחר הסיטונאי והקמעונאי; אינו גבוה במי

החינוך; מידע ותקשורת; הניהול והתמיכה; והתעשייה, בהם שיעורי ההשבתה אינם כה 

  9(.16גבוהים )תרשים ש

בלבד מהירידה במספר המועסקים בחודשים פברואר  20%-עולה שכ 10מבחינה של ענפי המשנה

מהירידה  55%-מקורה בענפי המשנה מהחמישון העליון של שיעור ההשבתה ו 2020עד יוני 

במספר המועסקים בחודשים אלו מקורה בענפי המשנה מהחציון העליון של שיעור ההשבתה 

 (. 1)לוח ש

                                                 
כדי להתמודד עם השפעות עונתיות ולא התקבלו תוצאות שונות באופן  2019נעשה ניתוח גם בהשוואה לחודש יוני  9

 .משמעותי
 "סהלמ של ספרות שתי ברמת הסיווג על התבססה הבדיקה 10
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 
 

. ענפים 2020יתה ירידה במספר המועסקים מחודש פברואר לחודש יוני * התרשים כולל רק את הענפים בהם הי
אלף(,  14שבהם הייתה עליה בתקופה זאת הם ענפי הכרייה והחציה )כאלף מועסקים(, שירותי הבריאות והרווחה )

 אלף(. 17ושירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים )
 ס.מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 ביחס לשיעור ההשבתה בענף 2020ליוני  2020מועסקים מפברואר המספר ב: שינוי 1ש לוח
 ספרות( 2הכלכלי )

 
 . 2020* הלוח כולל רק את הענפים בהם הייתה ירידה במספר המועסקים מחודש פברואר לחודש יוני 

 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

עולה שבסך הכל, ישנו פיזור ענפי נרחב של המובטלים בחודש יוני, בין אם  18ש-ו 17מתרשימים ש

הגיעו מענפים שחוו פגיעה ישירה בשל ההגבלות שהושתו על הענף )כמו בענף שירותי האירוח 

 והאוכל( ובין אם מענפים שלא )כמו מסחר, חינוך, תעשיה ושירותים מקצועיים מדעיים וטכניים(.

 , לפי ענף כלכלי )אלפים(2020: מובטלים בחודש יוני 17ים שתרש

 

 
 חלקי סך המועסקים והמובטלים בחודש יוני באותו ענף. 2020* מספר המובטלים בחודש יוני 

 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.
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 2020מאפייניהם של המובטלים בחודש יוני 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

( בקרב המובטלים מענפי האירוח והאוכל; 34עולה ששיעור הצעירים )עד גיל  19מתרשים ש

(, אך ביתר הענפים שיעורם נמוך באופן 50%והמסחר הסיטונאי והקמעונאי גבוה יחסית )מעל 

, 70%+ מהמובטלים עומד על 35משמעותי. בולטים במיוחד ענף שירות התחבורה, שם שיעור גילאי 

 (.75%והבינוי )

מתאר את מספר המובטלים לפי משלח יד בעשרת הענפים עם מספר המובטלים הרב ביותר  2לוח ש

. מהלוח בולט שמובטלים בעלי משלח יד אקדמי מגיעים בעיקר מענפי החינוך 2020בחודש יוני 

 מסחר

תחבורה, אחסנה 
 ובלדרות

 ניהול ותמיכה

 חינוך

 תעשייה

שירותים מקצועיים, 
 מדעיים וטכניים

 בינוי

בריאות, רווחה 
 וסעד

 ופנאי מנותא

 מידע ותקשורת
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ומובטלים הנדסאים וטכנאים מגיעים בעיקר מענף ; והשירותים המקצועיים המדעיים והטכניים

 צועיים המדעיים והטכניים; ומענפי האומנות בידור ופנאי; ושירותי אירוח ואוכל.השירותים המק

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

  

 :מספר מובטלים )אלפים(
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, בעשרת הענפים עם מספר המובטלים 2020: התפלגות המובטלים בחודש יוני 2לוח ש

 )אלפים(הגבוה ביותר לפי משלח יד 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.

לפי משלח היד )ללא סיווג ענפי(.  2020מתאר את התפלגות המובטלים בחודש יוני  20תרשים ש

מהמובטלים(.  23%-אלף מובטלים עסקו בשירותי מכירות ושירותים )כ 90-מהתרשימים עולה ש

לי משלח יד אקדמי ועסקו בתחומים מגוונים כמו המשפט אלף( הם בע 73מהמובטלים ) 18%

 55מהמובטלים ) 14%והחברה, ההוראה, העסקים והמינהל, טכנולוגיות המידע, המדע וההנדסה. 

אלף( הם בעלי משלח יד הנדסאי או טכנאי ועסקו בעיקר בתחומי העסקים והמינהל אך גם באופן 

 ניכר בתחומי המשפט והחברה.
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 ים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א של הלמ"ס.מקור: עיבוד
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מאשר היחס בתקופה שלפני  6פי  –מובטלים על כל משרה פנויה במשק  9-בחודש יוני היו כ .12

המשבר. בכל הענפים חלה עליה משמעותית ביחס המובטלים למשרות פנויות. ממצא זה 

 בשלב זה בביקוש נמוך של הפירמות לעובדים ממחיש שעיקר הבעיה בשוק העבודה נעוצה 

 1.5אלף משרות פנויות )יחס של  90-אלף מובטלים וכ 133-בחודש פברואר היו במשק כ

מובטלים על כל משרה פנויה(. בשיאו של המשבר, בחודש אפריל, קפץ מספר המובטלים לשיא 

מאז חלה התאוששות אלף בלבד.  36מיליון ומספר המשרות הפנויות היה בשפל של  1.4-של כ

 53-אלף ומספר המשרות הפנויות עלה ל 480-במשק ובחודש יוני מספר המובטלים עמד על כ

 מאשר בתקופה שלפני המשבר. 6גבוה פי  –מובטלים על כל משרה פנויה  9.1יחס של  -אלף 

 
 מקור: עיבודים של אגף הכלכלן הראשי לנתוני סכ"א וסקר משרות פנויות של הלמ"ס

ן מספר המובטלים והמשרות הפנויות היה גבוה מאוד בחודש יוני בכל ענפי המשק היחס בי

(. בולטת במיוחד הקפיצה לעומת חודש פברואר בענפי האומנות והבידור; שירותי 22)תרשים ש

האירוח והאוכל; ושירותי התחבורה. אולם, גם בכל יתר הענפים חלה עליה משמעותית במספר 

ויות, כשגם בענפים שבהם חלה עלייה נמוכה יחסית בהשוואה המובטלים ביחס למשרות הפנ

 .3לחודש פברואר )חינוך ושירותי בריאות, רווחה וסעד( היחס קפץ פי 
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