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 מקצועות בסיכון: מגמות המחשוב
 בישראלשוק העבודה ב

  בריק-שביט מדהלה 

 תקציר

טכנולוגית מואצת, המשנה את פני עולם תפתחות הל יש עדותבשנים האחרונות 

 ;יראה שוק העבודה העתידייכיצד  :ותשאלכמה מעלים  שינויים אלו התעסוקה.

מהם הכישורים ו ולי אף יותר;ישארו נחוצים, ואואילו י ממנו מקצועות ייעלמואילו 

שוק העבודה הישראלי לפי ממפה את פרק ה ?בויידרשו כדי להצליח והמיומנויות ש

, פיתטכנולוגיה תחלישימוש בעקב  פוך לממוחשביםרמת הסיכון של מקצועות לה

. תוצאות המיפוי בארצות הבריתבשוק העבודה בהתבסס על מיפוי דומה שנערך 

משעות העבודה במשק הישראלי אחוז  40-מספקים כהמועסקים ש כךמצביעות על 

 ,כמו כן. בשני העשורים הקרוביםמכונות במחשבים וב עלולים להיות מוחלפים

של שעות  היחסי ןירידה בחלקשל תשעים נמצאה מגמה הנמשכת מאמצע שנות ה

אשר הוגדרו כמקצועות בסיכון גבוה  ,ינים בחזרתיותבמקצועות המאופיהעבודה 

הם ה כי תהרא למחשוב המועסקים במקצועות בסיכון גבוהינת בחלמחשוב. 

-גברים לאוכי רבים מהם שכר עבודה נמוך, בוהשכלה אקדמית היעדר מאופיינים ב

צעירים. אפיון זה מדגיש את הצורך בהיערכות מוקדמת  עובדים ואיהודים 

עובדים המעוניינים להיות חלק מכוח שלהימנע ממצב  כדי ,לשינויים הצפויים

. ההיערכות הנדרשיםהעבודה נפלטים מן השוק עקב מחסור במיומנויות ובכישורים 

 בהם הרחבת השימוש בכלי ההכשרות המקצועיותוצעדים,  כמהיכולה לכלול 

ומיקוד שלהן, כך שיותאמו לאפיונים הרלוונטיים של בעלי המקצועות, אך עם זאת 

  יהיו מוכוונות לשוק העבודה העתידי.

                                                        
  בישראל. ברצוני להודות  בריק, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית-שביט מדהלה

לפרופ' ג'ון גל, פרופ' אבי וייס, פרופ' איל קמחי ופרופ' דב צ'רניחובסקי על הסיוע ועל 
ההכוונה; לחיים בלייך, הדס פוקס וקיריל שרברמן על הערותיהם המועילות; ולרייצ'ל 

 שלם משירות התעסוקה על הסיוע בהנגשת הנתונים ובהבנת התמונה הגדולה.-ברנר
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 מבוא

ת, ות טכנולוגייוהתפתחו , ובהןהשפעות למגווןחשוף השוק דינמי  ואדה השוק העבו

הנוגעים לכוח האדם שינויים המגמות והצרכנים. השינויים בהעדפות ו גלובליזציה

את מבנה חקרו  Goos et al. (2010) .נדונו רבות בספרות המחקרית בשוק העבודה

של  בתעסוקהכי חלקם הו זי, ו1993–2006מדינות באירופה בשנים  16-התעסוקה ב

מקבלי שכר של ו ,מחד גיסאמקצועיים עובדים ו מנהליםיד יוקרתיים כמו משלחי 

גדל על חשבון חלקם של עובדי  ,מאידך גיסאנמוך בתחום השירותים האישיים 

משימות החוזרות על עצמן בתבנית ייצור ועובדים בעבודות משרד המאופיינות ב

כי הירידה בתעסוקה במקצועות המאופיינים הסיקו החוקרים . שגרתית קבועה

המניע אשר המועסקים בהם בעלי מיומנויות בינוניות, היא  ,תבנית שגרתית קבועהב

 .התעסוקההתפלגות העיקרי לקיטוב ב

בין השנים  דומה בשוק העבודה הישראלי: ( מצאו תופעה2014קמחי ושרברמן )

פלגות השכר נפגעו עובדים הממוקמים בחלקה המרכזי של הת 2011-ל 1997

עקב ירידה יחסית הן בשכרם והן במספר  ,פוטנציאלית מהשינויים בשוק העבודה

 עובדים הנמצאים בקצות ההתפלגות.ל ביחס שעות העבודה שלהם

Autor and Dorn (2013),  2005בשנים  צות הבריתבארשוק העבודה שחקרו את–

עות הדורשים משימות כי שוקי עבודה מקומיים המאופיינים במקצו זיהו ,1980

. כמו כן, וחליפה את העובדים במשימות אלמטכנולוגיה הבהדרגה אימצו  1חזרתיות

של בעלי  תעסוקהשיעורי השכר ובבקיטוב  חלבשווקים אלו ממחקרם עולה כי 

גידול בתעסוקה של עובדים בעלי מיומנות גבוהה ושל  , כמו גםרמות שכר שונות

הגידול בתעסוקה כי  החוקרים מצאורה מכך, ית .עובדים בעלי מיומנות נמוכה

 – בקטגוריה יחידה ורחבה של תעסוקהממוקד בעיקר  ובשכר של בעלי השכר הנמוך

ירידת השכר במקצועות הדורשים תחום זה התרחב לאחר שוכי  – תחום השירותים

תחום ב הלעבוד לעבורנמוכה  ת מיומנותעובדים בעלי רמגרמה ל משימות חזרתיות

  .השירותים

עמדות רכבת ישראל ב: ניכרת זה מכברמחשוב מגמת הבשוק העבודה הישראלי 

ם, פקידי הדלפק בבנקים מוחלפים יותר ויותר בשירותי קופאיאוטומטיות מחליפות 

הדינמיות של שוק לנוכח . (2015; פרנקל, 2015)ורון,  ועוד אוטומטייםבנקאות 

קצועות אילו מ –לגבי עתידו ודאות  אינוצרת בו, המתחוללים העבודה והשינויים 

                                                        
נעשו אפשריות וכדאיות למחשוב משימות שרק זה משימות חזרתיות מוגדרות כבפ  1

 .בעשורים האחרונים
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אילו  ?לדרוש נוכחות של בן אנושמשיכו מקצועות יאילו ו ,טכנולוגיהיוחלפו ב

 יובילו את שוק העבודה? ומהם הכישורים והמיומנויות ששוק זה ידרוש? מקצועות 

לאתר את המגמות והשינויים הצפויים בשוק העבודה הנוכחי נועד  פרקה

כלים שיאפשרו היערכות מוקדמת ספק ל, במטרה וםהעתידי ביחס לשוק העבודה כי

 לו. אלשינויים 

 ההסתברות למחשוב של מקצוע. 1

 Frey and Osborne (2013) הסיכוי פיתחו מתודולוגיה נרחבת לסיווג משלחי יד לפי

הסתברות לצורך הערכת ה. פיתוח המתודולוגיה נעשה להפוך לממוחשביםשלהם 

להחלפת  יהסיכו כך אתתוך , ובניים הקרוביםבעשור או ש שלחי הידלמחשוב של מ

כלכלת בנושא . המתודולוגיה מבוססת על ספרות בטכנולוגיה ממוחשבתעובדים 

השפעה ההיסטורית של תהליך המחשוב על סוקרת את הובייחוד זו ה ,העבודה

 ;Autor et al., 2003; Goos and Maning, 2007) העבודה ההרכב התעסוקתי של שוק

(Autor and Dorn, 2013 באמצעות שימוש בבסיס נתונייושמה . המתודולוגיה 

ו . בסיס נתונים זה מכיל מידע מפורט על מאפייני2010לשנת  O*NET2של  העבודה

הכישורים, הידע והמשימות הנדרשים בעבורו. על פי  ,היכולות ועל כל מקצוע של

יא פונקציה ה מוחשביההסתברות שמקצוע  ,Frey and Osborne (2013) שלהמודל 

יצירתיות, אינטליגנציה  במדדים שלהנבדקים , בושל מאפייני המשימות הנדרשות 

של הסתברות ה. משא ומתן או שכנוע, כגון חברתית, תפיסה מורכבת ומניפולציה

מדורגת במודל הקרובים טווח של שני העשורים הפוך לממוחשב במסוים למקצוע 

נמצא  1רוג יד בעלמקצוע . 1עד  0-מ ,לפי מדדים אלו ביחס לכל אחד מהמקצועות

  .להפךו ,בעשור או שניים הקרובים להפוך לממוחשבהגבוהה ביותר הסתברות ב

שוק העבודה ב 2010המתייחסות לנתוני שנת  המודל,תוצאות הניתוח של 

נמצאים בקטגוריה של סיכון  מהמועסקים אחוז 47-מראות כי כ צות הברית,באר

למחשוב בסיכון בינוני  אחוז 19(, 0.7-מוהה הגב)הסתברות למחשוב גבוה 

נמוכה )הסתברות למחשוב בסיכון נמוך  אחוז 33-ו ,(0.3–0.7 של בטווח)הסתברות 

 (.0.3-מ

                                                        
והיא מהווה מקור עיקרי למידע  ,ינהאמריק העבודה משרד עבור פותחה O*NET תכנית 2

. במרכז התכנית מסד נתונים המכיל מידע רב על מאות צות הבריתתעסוקתי באר
ת ואוכלוסיבקרב דכן באופן שוטף באמצעות סקרים מתע . המידעמקצועות ומאפייניהם

לספק מידע כדי  ,מומחים הקשורים במקצועכן בקרב ו ,העובדים במקצועות המפורטים
  המקצועות לאורך זמן.התפתחות על 
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המתבססת על , בדיקה מקבילה עבור שוק העבודה בישראל נערכהפרק זה ב

. לצורך זה מופו משלחי היד בישראל באופן  Frey and Osborne (2013)עבודתם של

לפי הקריטריונים שנקבעו  למחשוב והסתברות נבדקהועבור כל משלח יד ומה, ד

מקצועות  – רמת סיכון נמוכהקבוצות:  3-להעובדים סווגו  ,. בהתאםבעבודתם

מקצועות  – רמת סיכון בינונית ;0.3-נמוכה מההסתברות למחשוב בסווגים המ

מקצועות  – רמת סיכון גבוהה ;0.7-ל 0.3ין טווח שבהסתברות למחשוב בב

  .0.7-גבוהה מההסתברות למחשוב ב

מקצועות המדורגים בסיכון על פי שיש לזכור כי תרחיש זה מבוסס על ההנחה 

בעשור או שניים  ממוחשביםליהפכו אכן  Frey and Osborne (2013)המודל של 

שהיקף היכולות של  יש לקחת בחשבון ,נוסף לכך. במודלשנקבעה  ברמה הקרובים

 גםכן סביר מאוד להניח כי ל ,רק הולך ומתרחב עם השנים נותמחשבים ומכו

אלא מצריכות יצירתיות ואינטליגנציה רגשית וחברתית,  אינן חזרתיות,שמשימות 

 .Autor et al,הדוגמכך ללהתבצע בקלות על ידי מחשב או מכונה בעתיד. יוכלו 

אילו ו ,טיתאוטומ-לא משימהכלפני כעשור ניווט מכונית  ו במאמרםהגדיר (2003)

  .תות ואוטומטיוממוחשביש תוכנות ניווט כיום 

והניתוח המוצע על לישראל ההתאמה הסתייגות נוספת שראויה לציון היא ש

 הסרת חסמי יבוא כגון ,שאינם ניתנים לחיזוי שינוייםבסיסה אינם מביאים בחשבון 

מפת להשפיע על יכולים  . שינויים כאלהבתמהיל הייצוראו  שינויים במכסיםו

בענפים מסוימים, ובהתאם  יםשינוילגרום לאו  הביקושים למשלחי יד מסוימים,

נראה במשק הישראלי שינוי כזה לכך להשפיע על הצורך במועסקים בענפים אלו. 

טקסטיל פגעה  מוצרי בואיי על ותההגבל תהסר, בעת שהטקסטיל בענףבעבר 

 צפוייםהמקצועות כי , ייתכן בשל התרחשויות כגון אלה. המקומי בענףאנושות 

 . ולהפך –אף יצמחו  יישארו בשוק, ואולי להיעלם משוק העבודה לפי התחזית

 לפי הסיכון למחשובמיפוי שוק העבודה בישראל . 2

 20113 לשנת 25–64 בגילי מועסקים של העבודה שעות התפלגותמציג את  1תרשים 

 כמצויןהסיכון  שיוך לקבוצתלפי העל פי הגדרות ההסתברות למחשוב ו, בישראל

 יםמאופיינהן במקצועות ההתעסוקה שעות מאחוז  39 מראה כי לעיל. התרשים

שעות מ אחוז 41-ברמת סיכון בינונית, ו אחוז 20, למחשוב ברמת סיכון גבוהה

מתקבלות גם בבחינת התפלגות מספר  תוצאות דומותברמת סיכון נמוכה. העבודה 

                                                        
 שעבורה יש נתונים רלוונטיים זמינים. היא השנה האחרונה  2011שנת   3
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בישראל כמיליון מועסקים ם הוא שפירוש הנתונימבחינה מספרית, . המועסקים

מספר דומה של מועסקים  .למחשוב גבוההסיכון ית הקטגוריבגילים אלו מצויים ב

 1בתרשים  מסווגים בסיכון נמוך, ועוד כחצי מיליון בקטגוריית הסיכון הבינוני.

 קבוצות הסיכון.בכל אחת מאחדים מקצועות מוזכרות דוגמאות ל

גות המועסקים בשוק העבודה לפי שלוש רמות מציג השוואה של התפל 2תרשים 

הסיכון בישראל, בגרמניה ובארצות הברית )המדינות שעבורן היה מידע זמין ברמת 

)השנה האחרונה  2010פירוט שאפשרה את ביצוע ההשוואה(. ככלל, לפי נתוני 

 של שוק העבודה בישראל דומה נתונים רלוונטיים זמינים(, ההתפלגות שעבורה היו

תקבלת בגרמניה ובארצות הברית. עובדה זו מאששת את ההנחה שמדובר לזו המ

ל המדינות שיש בהן הטמעה של לובלי ואף טבעי, שצפוי להתרחש בכבתהליך ג

 טכנולוגיות חדשות. 

 1תרשים 

 *התפלגות שעות העבודה לפי רמת סיכון למחשוב
 2011, 25–64גילאי 

 

  .Frey and Osborne (2013)כון מתבסס על * דירוג רמת הסי

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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לצד הדמיון אפשר לראות כמה הבדלים בין ישראל למדינות האחרות. בפרט, 

עסק במקצועות המדורגים נתח גדול יחסית מהמועסקים בשוק העבודה הישראלי 

נתח קטן יותר יחסית למדינות  –בסיכון נמוך למחשוב, ובסיכון גבוה למחשוב 

 האחרות. הבדל זה נובע, בין השאר, ממבנה שונה של השווקים ושל הענפים השונים.

מציג  3תרשים , גבוה למחשוב לקבל תמונה של מאפייני המקצועות בסיכוןכדי 

 לפי סיווג משלחי היד, קרב העובדים במקצועות אלובאת התפלגות שעות העבודה 

הוא בקבוצה זו משלח היד הבולט ביותר  4.של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חלקם אף ש –ה בסיכון גבומכלל שעות העבודה במשלחי היד  אחוז 34-כ – פקידות

אחוז.  15-של כלל העובדים במקצועות הפקידות מסך שעות העבודה במשק הוא כ

 מכלל שעות אחוז 73-כ –נשים  של גבוהים תעסוקה בשיעורי מאופיין זה משלח יד

                                                        
 .טטיסטיקה בנספחיםהלשכה המרכזית לססיווג משלחי היד לפי  אור 4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                

                                                

 2תרשים 

 *התפלגות המועסקים לפי רמת סיכון למחשוב
 2010ישראל, גרמניה וארה"ב, 

 

   . Frey and Osborne (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על
 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 Luxembourg Income Studyהלמ"ס; נתונים: 
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 בעלי גברים של חלקם. אקדמי תואר בעלי מועסקיםשל  ובמיעוט –בו העבודה 

  .אחוזים בלבד 8-כ זה הוא יד במשלח העבודה בשעות אקדמי תואר

מקצועות בו הניהוללעומת זאת, חלקם של העובדים בסיכון במקצועות 

מסך שעות העבודה  (בהתאמה)אחוז  15-ואחוזים  9ם וטכניים, שסיפקו חופשיי

מסך שעות  אחוזים 4-ו אחוז אחד –מאוד במשק, עומד על שיעורים נמוכים 

 והסיבה העיקרית לכך היא שמשלחי יד אל בהתאמה. ,העבודה של עובדים בסיכון

גם יות. דורשים רמה גבוהה של אינטליגנציה רגשית ויצירתהמקצועות  כוללים

, ומרבית תפקידי אחוז אחד היחסי של מקצועות המנהלים הוא בסיכון בינוני חלקם

כגון  ,של מנהלים ספורים בלבדתפקידים מקצועות "בטוחים". כהניהול מוגדרים 

בעלי משלח יד אקדמי בקרב . מחשובהם בעלי סיכוי גבוה יותר ל ,אספקהה בתחומי

 .בסיכון גבוההמוגדרים לא נמצאו מועסקים במקצועות 

               

       

1.2%

            

33.6%

                        

            

32.9%

                      

        

16.6%

            

        

10.4%

%

                 

              

3.8%

      

 1.6%

 3תרשים 

 *התפלגות שעות העבודה של עובדים בסיכון גבוה למחשוב
 2011, 25–64לפי משלחי יד, גילאי 

 

  .Frey and Osborne  (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 השפעת מאפייני העובדים על הסיכון למחשוב. 3

 :תחומים ארבעהנבדקו  קבוצות הסיכון השונות,לאפיין את המועסקים בכדי 

אלו להסתברות  תחומיםהקשר בין  , נבחן. כמו כןהשכלה, שכר לשעה, מגדר ולאום

 . היד ימשלחלמחשוב 

 השכלה 

 גבריםבקרב  לטות משוק העבודההיפלקשר בין רמת השכלה ( מצא 2012קמחי )

מקרב קבוצה זו ניכרת נטייה של המשכילים פחות  ,ככל שגברים מתבגרים: בישראל

בין הדוק קשר  מצאו כי יש Frey and Osborne (2013) .להיפלט משוק העבודה

: מקצוע להפוך לממוחשבאותו הסתברות של ובין ההשכלת העובדים במקצוע 

  לים פחות נמצאים בסיכון גבוה יותר.עובדים משכיהמקצועות שבהם 

5במקצוע אקדמיהתואר הבעלי שיעור הקשר בין  מציג את 4תרשים 
ובין  

 Frey andמחקרם של ממצאים בבדומה ל .המקצועשל אותו הסתברות למחשוב ה

Osborne (2013) ככל  :הסתברות למחשובובין בין השכלה יחס הפוך , נמצא

 האקדמי בעלי התוארשיעור  פוחתכך  ,יותר גבוהההמקצוע  הסתברות למחשובשה

זו שניכרת לאורך מרבית עם זאת, בניגוד למגמה עקבית . וקרב העוסקים בב

המועסקים שיעור ב עלייה בגרף. הראשונה היא סטיות ות שתיחל ההתפלגות,

. קפיצה (0.96–1)ה ביותר למחשוב הסתברות גבוהמקצועות שסווגו בבהאקדמאים 

ת, מזכירּועובדי , מקצועות כגון סוכני ביטוח בוצה זו נכלליםמפני שבקזו נגרמת 

רבים ל, שופקידי חברות אשראי (טלריםפקידי דלפק בבנק )מנהלי חשבונות, 

סטייה השנייה היא הירידה בשיעור ה. תואר אקדמי בעלייש מהעוסקים בהם 

המועסקים האקדמאים במקצועות שסווגו בהסתברות נמוכה למחשוב. ירידה זו 

שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה המועסקים מקצועות בסיכון נמוך שבעת מכך שיש נו

  פירוט בהמשך(. ו)רא בהם נמוך יחסית

שההסתברות למחשובם מקצועות המסקנה היא כי ה ,ולמעט מקצועות אל

עולות בקנה אחד  אלוהשכלה גבוהה. תוצאות בהם פחות נדרשת גבוהה הם אלה ש

 2013דצמבר מי נשל משרד העבודה האמריק 2022תחזית התעסוקה לשנת עם 

Bureau of Labor Statistics, 2013)) השכלה גבוהה המצריכים מקצועות  לפיהש

מצריכים השכלה שאינם מקצועות מאשר בקצב מהיר יותר בממוצע לגדול  יםצפוי

 .תיכוניתגבוהה מ

                                                        
שהמוסד האחרון לפחות, שנות לימוד  15בעלי בפרק זה כבעלי תואר אקדמי הוגדרו   5

 הוא אקדמי. שלמדו בו 
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הסתברות ובין הההשכלה רמת בין יחס ההפוך הוא את ה אףמראה  5תרשים 

באמצעות חלוקת המקצועות לפי ממוצע שנות הלימוד של המועסקים  ,חשובלמ

כפי שניתן לראות, מקצועות בסיכון גבוה . )כל נקודה מייצגת משלח יד( בהם

 15–16 בעלי בקבוצה של .שנות הלימוד הנמוכות יותרשל קבוצות הנמצאים בשתי 

שנות לימוד  17 ליבע בוצה שלובק ,שנות לימוד מרבית המקצועות הם בסיכון נמוך

 :יוצאי דופןזה ניכרים בתרשים גם ש לאאבסיכון נמוך. הם ות מקצועהכל ומעלה 

מאופיינים כבעלי מספר  שוטריםוספרים, ספורטאים, קוסמטיקאים מקצועות כגון 

מקצועות בעלי יש גם  למחשוב.ועם זאת בעלי סיכון נמוך  ,שנות לימוד נמוך יחסית

 בינוניתמאופיינים בהסתברות ה ב וטכנאי מחשבמחשמהנדסי  ,כלכלניםכגון 

  גבוה.שלהם לימוד המספר שנות ש אף, למחשוב
  

            

          

                   

    

  

   

   

   

   

              .0

 4תרשים 

 למחשוב*שיעור בעלי תואר אקדמי לפי רמת סיכון 
 2011, 25–64מתוך כלל המועסקים בכל רמת סיכון, גילאי 

 

 .* ממוצע נע

 .Frey and Osborne (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על *

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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  שכר

 Frey andהסתברות למחשוב. במחקרם שללבין השכר  פת היאנוס נתמענייזיקה 

Osborne (2013)  למחשוב.שלו הסתברות ובין ה מקצועבבין השכר יחס הפוך נמצא 

הממוצע של השכירים במשק השעתי השכר פי אותו הקשר למציג את  6תרשים 

שלילי עם מתאם השכלה, גם לשכר השעתי יש משתנה ההישראלי. בדומה ל

כפי שניכר בתרשים, הקשר בא לידי ביטוי בעיקר . בישראל ההסתברות למחשוב

ובין החיובי בין השכלה מתאם הואילך.  0.4-מ –בהסתברויות הגבוהות למחשוב 

בין השכר השעתי להסתברות למחשוב הנוצר בעקיפין שר הקשכך , ידוע וברור שכר

: מצד התפלגות השכר בשני קצוותממגמה זו סטיות קיימות עם זאת,  .אינו מפתיע

שעתי השכר האך  למחשוב מקצועות המאופיינים בהסתברות נמוכהיש אחד 

בבתי ספר יסודיים )נמוך, כגון עובדים בשירותי דת, עובדי הוראה בהם ממוצע ה

     

          

         

          

     

          

       

           

      

                   
      

            
                          

      
(0.92)
(0.84)

           

                                   

                                            

 

   

   

   

   

   

                               
                             

      
          

                                
                   

(0.28)

(0.11)
(0.10)

(0.09)

      

(0.01)

                  
     

            

          

          

 5תרשים 

 **לימודהומספר שנות  *משלחי היד לפי רמת סיכון למחשוב
 2011, 25–64גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 
  .הלימוד של כלל המועסקים במשלח הידממוצע שנות * *

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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אפשר לראות מצד אחר  .כבאיםו שוטריםכגון  ,ועובדי ביטחון (י ילדיםגנבו

, שכר שעתי ממוצע גבוהבאך  מקצועות המאופיינים בהסתברות גבוהה למחשוב

מבקרי חשבונות, תמחירנים כגון  – למחשוב בסיכון גבוהשלשאר המקצועות  יחסית

  ופקידי דואר.

 מגדר ולאום

לאום מוצגת למגדר וביחס לסיכון המת לפי ר במשק התפלגות שעות העבודה

 גבוה תעסוקה בסיכוןביהודים בולטת במיוחד -קבוצת הגברים הלא .7בתרשים 

התפלגות ב כאחד, יהודיות-קבוצת הנשים, יהודיות ולאממוקמת אחריה  .למחשוב

שיעור נמוך יחסית של , בסוגרת את הדירוג , וקבוצת הגברים היהודיםדומה

התפלגות מהותי בנו אימשתנה הלאום . נראה כי מחשובל תעסוקה בסיכון גבוה

  

  

  

  

  

  

  

                  

                 

              

 6תרשים 

 **לפי רמת סיכון למחשוב *שכר שעתי ממוצע
 2011, 25–64גילאי 

 

 .* ממוצע נע

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * *

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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-ההבדל בין יהודים ללאאך בקרב הגברים הנשים, סיכון בקרב לפי שעות העבודה 

 עוסקים בני כל לאוםשהשוני במקצועות מנובע ו ,בהתפלגותניכר היטב  יהודים

 . בהם

חי משל לפייהודים -גברים לאבקרב התפלגות שעות העבודה ב מתמקד 8תרשים 

יד מקצועיים  יבמשלח םה בני הקבוצה של משעות העבודהאחוז  50-מיותר  .יד

שיעור גבוה במיוחד בהשוואה לשעות העבודה  – בינוי ואחרים ,תעשייהתחומים ב

של מאופיינים בריבוי בתחומים אלו משלחי יד  יד. ימשלח םאותשל גברים יהודים ב

בהם מועסקים שהעיקריים  המקצועות תבדיק מקצועות בסיכון גבוה למחשוב.

 ,יהודים מראה כי רבים מהם מועסקים כעובדי בניין, נהגים, פחחים-גברים לא

חלה ירידה בשיעורי התעסוקה  מראה כי (2015פוקס ) מסגרים ומכונאים. ,רתכים

ייתכן כי  .1995–2011מהלך השנים ב (18–34גילי בצעירים ) של גברים ערבים

 7תרשים 

 *התפלגות שעות העבודה לפי רמת סיכון למחשוב
 2011, 25–64לפי מגדר ולאום, גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 
  ם, דרוזים ואחרים.מוסלמים, נוצרי* *

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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תחומי על שינויים טכנולוגיים  שלה השפעה תחילתהירידה מוסברת בחלקה ב

 תעסוקה העיקריים של אוכלוסייה זו.ה

 1995–2011למחשוב:  תעסוקה לפי רמות הסיכון. מגמות ב4

לאחר שנבחנו רמות הסיכון למחשוב בהווה, סעיף זה יבחן את ההתפתחויות 

, 1995–2011המגמה בשוק העבודה הישראלי בשנים ת חינבתחום לאורך זמן. ב

 בסיכון גבוהמקצועות המדורגים המראה כי החלק היחסי של  ,9המוצגת בתרשים 

גידול בחלק ד בבד עם ב ,הולך ופוחת עם השניםכלל שעות העבודה מלמחשוב 

 8תרשים 

 התפלגות שעות העבודה של גברים לפי משלח יד
 2011, 25–64לפי לאום, גילאי 

 

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סתונים: נ
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ירידה בחלקם ה כי עידמקצועות המדורגים בסיכון נמוך. מגמה זו מההיחסי של 

כבר  חלשה רציף,ליך היא תה מחשובלים בסיכון גבוה ורגמקצועות המדשל היחסי 

 .לפני כשני עשורים

 מקצועות העיקריים המדורגים בסיכון גבוהמאפייני התעסוקה במציג את  1לוח 

 כי חלקם בתעסוקה של מרבית המקצועותהתמונה המתקבלת מעידה  6.למחשוב

ובין בין השכלה  השלילי את הקשרהם  אף יםמשקפ נתונים. ה2011-ל 1995בין  פחת

 פקידי בנקסוכני ביטוח ולמעט . (לעיל 3תרשים ) למחשוב המקצועשל הסיכון רמת 

שיעורם של בעלי התואר , תואר אקדמיאחוז מהם בעלי  46-חברות אשראי, שכו

הוא  גבוה למחשוב מקצועות העיקריים בסיכוןבהמועסקים כלל בקרב האקדמי 

 . נמוך

                                                        
מדורגים בסיכון ובשוק העבודה  תשיעור השתתפות גבוה יחסיהמתאפיינים במקצועות   6

 גבוה למחשוב.

   

   

   

   

   

          

          

            

                                    

 9תרשים 

 1995–2011, *התפלגות שעות העבודה לפי רמת סיכון למחשוב
 25–64גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על 

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 *מקצועות עיקריים בסיכון גבוה. 1לוח 

שיעור ההשתתפות  מקצוע
 יחסי בכוח העבודהה

 (%-ב)
1995             2011 

שיעור 
בין השינוי 

1995  
 (%-)ב 2011-ל

שיעור בעלי 
תואר מכלל 
המועסקים 

 (%-בבמקצוע )

שעות 
עבודה 

שבועיות 
 (ממוצע)

 38 12 15- 4.80 5.62 מוכרים וזבנים

נהגי מכוניות 
)פרטיות, מוניות, 

מסחריות 
 ומשאיות(

3.54 3.16 -11 4 45 

 34 20 9- 2.55 2.82 כיריםמז

עובדים במוצרי 
מתכת )מסגרים, 
נפחים, פחחים 

 ורתכים(

3.61 2.22 -38 10 45 

 37 24 3 2.09 2.03 מנהלי חשבונות

 42 16 5 1.29 1.23 **מחסנאים

פקידי בנק וחברות 
 אשראי

1.01 0.82 -19 47 39 

 43 7 43- 0.70 1.30 עובדי עץ ונגרים

 34 14 6 0.67 0.63 קופאים

 41 46 3- 0.37 0.38 סוכני ביטוח

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על  *
ראוי , העומדת על גבול הסיכון הגבוה, אולם 0.64מדורגים ברמת סיכון אמנם מחסנאים  **

 בשל חלקם היחסי הגבוה בכוח העבודה. לציינם

 ניות החברתית בישראללחקר המדיבריק, מרכז טאוב -מקור: שביט מדהלה

 נתונים: סקר כוח אדם של הלמ"ס

את ו 7מחשובל מציג את המקצועות העיקריים המדורגים בסיכון נמוך 2לוח 

ה רשימה, העיקריים בסיכון גבוה למחשובהמקצועות רשימת בניגוד למאפייניהם. 

בשיעורים גבוהים של משכילים. שיעורי השינוי  תמאופיינ 2בלוח  תהמוצג

ירידה שנרשמה במקצועות גם הם חיוביים, והללו במרבית המקצועות  בתעסוקה

                                                        
מדורגים בסיכון והעבודה בשוק  תשיעור השתתפות גבוה יחסיהמתאפיינים במקצועות   7

 למחשוב. נמוך
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 שנרשמה ,למעט מקצוע הרפואה) יחסית בשיעורים נמוכים היאבחלקם בתעסוקה, 

, אולם נראה כי אין לכך קשר היחסי בתעסוקה ובחלקאחוז  24-ירידה של כ

 . למחשוב(

 *מקצועות עיקריים בסיכון נמוך. 2לוח 

תפות שיעור ההשת מקצוע
 היחסי בכוח העבודה

 (%-ב)
1995             2011  

שיעור 
בין השינוי 

1995  
 (%-)ב 2011-ל

שיעור בעלי 
תואר מכלל 
המועסקים 

 (%-בבמקצוע )

שעות 
עבודה 

שבועיות 
 (ממוצע)

אדריכלים  2.62 3.41 30 96 44
**ומהנדסים  

מורים ביסודי,  2.34 2.87 23 66 30
חינוך מיוחד 

 ואחרים

עובדי ביטחון  1.65 2.22 34 24 41
)שוטרים, בלשים, 

 כבאים(

מנהלי חברות  1.71 1.82 6 56 47
ומנכ"לים במגזר 

 העסקי

מנתחי מערכות  0.69 1.77 158 91 44
ובעלי משלח יד 
אקדמי במדעי 

 המחשב

מורים בתיכונים  1.51 1.46 3- 90 30
 ובחטיבות הביניים

 אחיות מוסמכות 1.01 1.13 11 67 37

 רופאים 1.24 0.95 24- 100 45

 גננות 0.57 0.84 48 48 32

מרצים במוסדות  0.47 0.60 27 97 31
 -לעאקדמיים ו
 תיכוניים

  

               

      

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על  *
 ** ללא מהנדסים בתחום מדעי המחשב.

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -מקור: שביט מדהלה

 נתונים: סקר כוח אדם של הלמ"ס
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 העובדים מאפיינירמת הסיכון למחשוב והתפתחויות בשוק העבודה לפי 

בין של עובדים שונים שעות העבודה של מוצגים השינויים בחלק היחסי  10בתרשים 

 מציגהתרשים בחלוקה לפי מגדר ולאום. ולמחשוב לפי רמת סיכון , 2011-ל 1995

לתעסוקה במקצועות  למחשובמעבר מתעסוקה במקצועות בסיכון גבוה  לש מגמה

בקרב נשים, ובפרט  אצל. עם זאת, כאחדבקרב נשים וגברים  ,בסיכון נמוך ובינוני

במקצועות ודה שעות עבהיחסי של  ןיהודיות, נרשמה ירידה חדה יותר בחלק-לא

. אצל גברים יהודים עיקר העלייה נרשמת במקצועות בסיכון למחשוב בסיכון גבוה

 .למחשוב נמוך

 בקרבשעות העבודה של מציגים את השינוי בחלק היחסי  'ב' וא11ם מיתרשי

, בין תואר אקדמי, בהתאמה שאינם בעליבעלי תואר אקדמי ומועסקים  מועסקים

חל מעבר בקרב מועסקים בעלי תואר אקדמי  . נראה כי2011-ו 1995השנים 

 ובעיקר אל ,בלתי מקצועייםמקצועיים ומשלחי יד מקצועות השייכים לבמתעסוקה 

 10תרשים 

 1995לעומת  2011שינוי בחלק היחסי מכלל שעות העבודה, ה
 25–64לפי לאום, מגדר ורמת סיכון למחשוב*, גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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ומקצועות ניהול חופשיים וטכניים,  מקצועותהמדורגים בסיכון גבוה, לכיוון 

גידול ה. מחשובל מדורגים בסיכון נמוך ובינוניה מקצועותובפרט לכיוון  – תפקידּוו

של בעלי תואר אקדמי נרשם בעיקר במקצועות עובדי הוראה בבתי  ות העבודהשעב

יסודיים ובגני ילדים, עובדי מעבדה רפואית ואחיות, מנהלים בכירים, הנדסאי  ספר

היחסי של  םבחלקפיחות הבתרשים מחשבים, מהנדסים ואדריכלים. בולט 

ינויים בשעות מבדיקה של הש .משלח יד אקדמיבלמחשוב מקצועות בסיכון נמוך 

מוסבר פיחות נמצא כי עיקר ה זההעבודה במקצועות המשתייכים למשלח יד 

 ירידה בחלקם היחסי של רופאים.ב

 צות הבריתראה כי בדומה למגמות שאותרו בשוק העבודה בארמ 'ב11תרשים 

(Autor and Dorn, 2013),  גם בשוק העבודה בישראל העלייה בתחום השירותים

, ובפרט במקצועות שאינם בעלי תואר אקדמיד בקרב מועסקים הייתה גבוהה במיוח

 . למחשוב בתחום זה המדורגים בסיכון בינוני

מקצועות של ה היחסי םירידה בחלקמבליטים את השני התרשימים 

 חלה גם . ירידה זובינוי ואחרים ,יד מקצועיים בתעשייה יהמשתייכים למשלח

, כגון מנהלי עבודה בתחום בלמחשו במקצועות שאינם נחשבים בסיכון גבוה

 המכונות ומכונאי מכונות.
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 11תרשים 

 1995לעומת  2011שעות העבודה, מהשינוי בחלק היחסי 
 25–64גילאי  **,ורמת סיכון למחשוב* , לפי משלח ידבקבוצת ההשכלהכאחוז מכלל שעות העבודה 

 

 .2011במחירי  ,משלחי היד מסודרים בסדר עולה )משמאל לימין( לפי שכר שעתי* 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * *

 יניות החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר המדבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 כוח אדם של הלמ"ס יסקרנתונים: 
 

 בעלי תואר אקדמי.א

 תואר אקדמי ללא.ב
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, למחשובצגת התפלגות שעות העבודה במקצועות בסיכון גבוה ומ 12תרשים ב

במשלחי  ותמתרכזרבות כי שעות עבודה ניכר . משקכשיעור מכלל שעות העבודה ב

 .תּופקידהבמקצועות בינוי ואחרים ו ,מקצועיים בתעשייהעובדים  הבקטגוריהיד 

מקצועיים עובדים מנהלים וקרב ובבמקצועות חופשיים וטכניים , אתלעומת ז

 שיעור שעות העבודהיש לציין כי  .שיעורים נמוכים מאוד עד אפסייםה בחקלאות

 בכל רמות הסיכוןמכלל שעות העבודה במשק, של עובדים מקצועיים בחקלאות 

 . אחוזכומסתכם ב ,מאודממילא נמוך , הוא למחשוב

ניתן לראות כי , 2011-ל 1995בין  העבודה שעות השינויים בהתפלגות נתמבחי

. "בינוי ואחרים ,מקצועיים בתעשייה"יד המשלח בנרשמה בתקופה זו עיקר הירידה 

משלח בלמחשוב במקצועות בסיכון גבוה בחינה מעמיקה של שיעורי שעות העבודה 

מסגרים, רצפים, רתכים ו ,פחחיםקרב בעיקר בחדה ירידה על צביעה מ יד זה

  .מקצועות מתחום הפקידותבירידה קלה נרשמה גם . תופרים, צבעים וסיידים

של עובדים בסיכון גבוה ריכוז נמוך של שעות עבודה המתאפיינים בבמשלחי היד 

 . בלבד מזערייםהם שינויים ה)למשל מנהלים( 

 12תרשים 

 *התפלגות שעות העבודה במקצועות בסיכון גבוה למחשוב
 25–64, כאחוז מכלל שעות העבודה במשק, גילאי **לפי משלחי יד

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 
 .2011במחירי  ,משלחי היד מסודרים בסדר עולה )משמאל לימין( לפי שכר שעתי* *

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 כוח אדם של הלמ"ס יסקרנתונים: 
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ה לפי בחלוק ,קשר בין השינוי בתעסוקה בשנים האחרונותמציג את ה 13תרשים 

 ובחלק השינוי שיעור צגותרשים מב הסתברות הממוצעת למחשוב.ובין ה ,יד ימשלח

של  למחשוב ההסתברות הממוצעתלפי  העבודה, שעות סךמ יד משלח כל של היחסי

מקצועות בעלי , מנהלים וםיאאקדמקרב בכי נראה  (.1עד  0-)מ אותו משלח יד

, למחשובגבוה  בסיכוןמקצועות בעובדים מיעוט בהמתאפיינים חופשיים וטכניים, 

ת, בפקידּואילו , ו2011-ל 1995תעסוקה בין השנים ניכרת העלייה הגדולה ביותר ב

חלקו יחסית בקטנה ירידה נרשמה , למחשובגבוה  בסיכוןמשלח יד המתאפיין 

כי במשלחי יד  ראות. מעניין ל)חלקו בכלל שעות העבודה במשק( בתעסוקה

ירידה בחלק היחסי  ניכרת (גבוהה–בינונית) צעתהמאופיינים ברמת סיכון ממו

שינויים ניכרים במשלחי היד המאופיינים ברמה גבוהה של סיכון דווקא תעסוקה, וב

משקלו של כל משלח יד יש לזכור כי  עבודה.ההיחסי של שעות בחלק למדי קטנים 

גמות השינוי מסותרות את  כך שהמגמות המתוארות כאן אינןבשוק העבודה שונה, 

ועובדי סוכנים קרב ב .לעיל( 9בכלל שוק העבודה )תרשים רמת הסיכון למחשוב לפי 

שעות העבודה. בבחינת החלוקה עלייה בחלק היחסי של  נרשמהמכירות ושירותים 

מקצועות המשתייכים של ירידה בחלק היחסי הפנימית במשלח היד התגלתה 

 חום השירותים. לתחום המכירות, ומנגד עלייה בחלק היחסי של מקצועות מת

מסקנה דומה לזו עולה , 'בו 'א11ם מיתרשיממצאי בצירוף  ,13מתרשים 

מעבר למקצועות חל  1995–2011שנים מהלך הבלעיל:  9בתרשים  המומחשת

בתחומי משתייכים למשלחי היד , הבינוני ונמוךהוא  להם למחשובשסיכון שה

 ים. אקדמיה עותמקצוהוהניהול טכניים, החופשיים והמקצועות השירותים, ה
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 בלתי מועסקיםפרטים 

8בלתי מועסקיםה הפרטיםנתוניהם של 
את התמונה המתקבלת מבחינת  יםמשלימ 

בלתי מועסקים פרטים השיעור מציג את  14. תרשים מצב המועסקים בשוק העבודה

בדומה למגמות שנצפו  לפי ההסתברות הממוצעת למחשוב. השונים ידה יבמשלח

משלחי היד המדורגים ב ור הבלתי מועסקים גבוה יחסיתשיעעבור מועסקים, 

 בלתי מקצועייםבקרב עובדים  , ובעיקרבממוצעלמחשוב גבוהה בהסתברות 

                                                        
החודשים  12שעבדו במהלך  מחפשי עבודה באופן פעילכ "בלתי מועסקים" מוגדרים  8

 האחרונים.

 13תרשים 

 השינוי בחלקם היחסי של משלחי היד מכלל שעות העבודה,
 1995לעומת  2011
 25–64, גילאי *למחשוב לפי רמת הסיכון

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 : מעטים מהם משתייכיםהפךלו ,ואחריםבינוי  ,מקצועיים בתעשייהעובדים ו

 .בממוצע למחשוב בהסתברות נמוכההמתאפיינים יד המשלחי ל
 

 50-בלתי מועסקים מראה כי כפרטים אפיינים בחינה של הרכב המקצועות המ

תמונת  תלקבלהם בעלי מקצועות בסיכון גבוה למחשוב. חברי הקבוצה אחוז מ

 ביןמציג את התפלגות הבלתי מועסקים  15תרשים  ,עומק על הרכב המקצועות

בלתי  משלחי ידקרב העוסקים בבכי כר ני. למחשובסיכון רמת ה לפימשלחי היד 

חלק גדול מהבלתי  ,מקצועיים בתעשייהעובדים ות פקידּו עובדי, מקצועיים

 . למחשוב מועסקים הם בעלי מקצועות המדורגים ברמת סיכון גבוהה
  

 14תרשים 

  במשלחי היד *שיעור הבלתי מועסקים ורמת הסיכון למחשוב
 2010–2011, 25–64גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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אחוז  31-כ 2010–2011בשנים  ,מחיפוש עבודהביחס למחוסרי עבודה שנואשו 

. בחינה של המקצועות םשאין עבודה במקצועהסיבה לייאושם היא העידו כי  הםמ

 60-מראה כי כ באותן שניםמחיפוש עבודה  את אותם פרטים שחדלום המאפייני

למחשוב. בממצא זה יש  בעלי מקצועות המדורגים בסיכון גבוהאכן מהם  אחוז

גבוה למחשוב במקצועות בסיכון העוסקים של מפני הנטייה אזהרה משום תמרור 

 .עסוקהתהמעגל מעוניינים להשתייך ל יו, אף שהמחוסרי עבודהעצמם את למצוא 
  

                         
        

       
       
         
       

       
        
        

            

                           
      
        

        
        
       

            

          

          

  

  

   

  

  

   

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15תרשים 

  התפלגות הפרטים הבלתי מועסקים
 2010–2011, 25–64ומשלח יד, גילאי  ב*לפי רמת הסיכון למחשו

 

 .Frey and Osborne (2013)ג רמת הסיכון מתבסס על * דירו

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 זרקור: אפיון התעסוקה לפי קבוצות גיל

של המקצועות למחשוב ולפי סיכון הבחינת התפלגות שעות העבודה לפי רמות 

 ניכר חלק (15–24) מראה כי בקבוצת הגיל הצעירה ביותר( 16)תרשים קבוצות גיל 

. למחשוב גבוה בסיכוןהנמצאים משעות העבודה מסופק על ידי עובדים במקצועות 

עדיין לא פיתחו לרוב  הגילים זטווח במועסקים , לנוכח העובדה שאינו מפתיע הדבר

אינם דורשים השכלה ש זמניים מקצועותם מועסקים לרוב בהבהתאם ו ,קריירה

 . והכשרה

 15–24 בקרב גילאי, הגיל האחרותקבוצות מועסקים בל השוואהב יתרה מכך,

מקצועות בסיכון של  שעות העבודה נתחב אחוזים( 5ביותר )קטנה הירידה ה נרשמה

בנתח שעות העבודה של ביותר  דולה. לעומת זאת, הירידה הגלמחשוב גבוה

, אחוז 19-כ – ומעלה 65נרשמה בקבוצת הגיל גבוה למחשוב   מקצועות בסיכון

בשאר קבוצות הגיל. הירידה  אחוזים, 5–10-של כ ,ירידות מתונות יותרלעומת 

ות אבעיקר במקצועות מוכרים, תופרים, עובדי חשבונומעלה משתקפת  65בני בקרב 

 מספר המועסקים מתקבלת התפלגות דומה. ה לפיוקופאים. גם בבדיק

אחוזים משעות העבודה  8-סיפקו כ 15–24, מועסקים בגילי 2011לפי נתוני 

אחוז משעות העבודה בקרב גילאים אלו הם במקצועות המשתייכים  30-במשק. כ

שיעור גבוה ביחס לגילאי  –עובדי מכירות ושירותים למשלחי היד סוכנים ו

 (. 17תרשים התעסוקה העיקריים )

 

 )המשך בעמ' הבא(

 

  



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהם שכר שהבמשלחי היד צעירים מועסקים בשיעורים נמוכים ככלל, נראה כי 

, . לעומת זאתוניסיון כישוריםהשכלה, , שכן משלחי יד אלו מצריכים גבוהנחשב 

 מקצועיים בתעשייה, בינוי ואחרים יש שיעור עובדים במשלחי היד בקטגוריית 

גבוה יחסית של תעסוקת צעירים, אף שלמקצועות אלו דרושות לרוב הכשרה 

מקצועיים ה תחוםצעירים בהעובדים ה ומיומנות מקצועית. בחינה מעמיקה של

 בעיקרוב, בתעשייה מראה כי מרביתם עובדים במקצועות בסיכון גבוה למחש

 מסגרים, עובדים בתחום החשמל והאלקטרוניקה, מכונאי רכב ונהגי משאיות.כ

 

 

 16תרשים 

  *התפלגות שעות העבודה לפי קבוצת גיל ורמת סיכון למחשוב
 2011-ו 1995

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 

 בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 ,15–24עובדים בגילי בהם מועסקים שלמחשוב בסיכון גבוה המקצועות  מבין

בחנויות מוכרים וזבנים מלצרים, ות ופקידי משרד, מזכירּועובדי העיקריים הם 

בסיכון גבוה שאינם בקרב אותם גילאים העיקריים ות . המקצועובבתי כלבו

 9בילדים, טכנאי מחשב, סוכנים טכניים ועובדי ביטחון.טיפול  הם למחשוב

 

  

                                                        
  .(2015)על תעסוקת הצעירים בישראל ראו פוקס  להרחבה  9

        -  
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 17תרשים 

  2011התפלגות שעות העבודה לפי משלח יד וקבוצת גיל, 

 

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 השלכות והמלצות .5

 טווח של שני עשוריםבלפיו שאפשרי מצביעים על תרחיש  עד כההנתונים שהוצגו 

משק הישראלי משעות העבודה באחוז  40-ככיום מספקים המועסקים  יוחלפו

ימשך, מעידה שלפי התחזיות ת. המגמה הנוכחית, אוטומטיות מכונותבמחשבים וב

, למחשוב בסיכון גבוה הנמצאים ,חזרתיותב המאופייניםשלחי יד על מעבר ממ

נוסף על כך, יש מקצועות  .נמוךו בינוניהוא למחשוב שלהם סיכון שהשלחי יד מל

ה והכישורים שיידרשו מהמועסקים שאמנם לא ישתנו בהגדרתם, אך מהות העבוד

 ישתנו כליל. בהם

 ,מעבר להשלכות הברורות מאליהן של השינויים הצפויים בשוק העבודה

עלולים למצוא את עצמם במקצוע שאינו מהמועסקים כיום רבים המנבאים כי 

לחוסר מעמידים בסיכון  שינויים אלושהרי קיים עוד, או השתנה בצורה דרסטית, 

כפי שהוצג בסעיפים קודמים, וצות הפגיעות ביותר באוכלוסייה. את הקבתעסוקה 

-גברים לאלכמו גם שכר עבודה נמוך, וחוסר השכלה אקדמית כמו עובדים תכונות ל

מקצועות המצויים גבוה עם  מתאם יש ,15–24מועסקים צעירים בגילי ו יהודים

 ,אלועובדים לאוכלוסיות מראש  לדאוגעולה הצורך  ,לפיכך. למחשובבסיכון גבוה 

עקב מחסור במיומנויות ובכישורים ששוק  חוסרות עבודהלמהפיכתן להימנע מכדי 

 .החדש מצריךהעבודה 

 מותאמות הכשרות מקצועיות

בשוק העבודה להתרחש שינויים הצפויים עם הלהתמודד כלי מדיניות המאפשר 

ת להיות מותאמוהכשרות על ההוא הכשרות מקצועיות.  אליהם להיערךו העתידי

הרקע בעקבות התפתחויות טכנולוגיות, על סמך לנפלטים משוק העבודה ייחוד ב

 – לעבר שוק העבודה העתידי מוכוונות להיות ועם זאת ,םההמקצועי שלהם וכישורי

בחון את יש ל ,בתוך כך מקצועות העתיד, מאפייניהם והמיומנויות שיידרשו עבורם.

הן את מידת התאמתן לקבוע  כדי ,כיוםהמדינה שמממנת ההכשרות המקצועיות 

  .את מידת נחיצותן לשוק העבודה העתידילזכאים והן 

שני מסלולים להכשרה  10כיום מפעילה המדינה במסגרת שירות התעסוקה

רים מסלול שוב   (2; )האגף להכשרה מקצועיתממשלתיים של קורסים ( 1) :מקצועית

ת הקורס שהוא מחוסר העבודה בוחר א זהבמסלול  – לסבסוד הכשרה מקצועית

                                                        
ההתמקדות היא יש גופים נוספים המפנים למסלולי ההכשרה הקיימים. במחקר הנוכחי   10

 היותו הגוף הגדול ביותר במשק המספק מענה למובטלים.תעסוקה, בשל בשירות ה
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סיים  שהמשתתףבתנאי ו בתום הקורס, 11.ואת מוסד הלימודיםבו מעוניין להשתתף 

 .(2015)משרד הכלכלה,  ועלותמשתתפת במימון חלק מהממשלה  ,בהצלחה ותוא

לפי נתוני שירות ל ב, אלמובטלים רביםהיו יכולים להועיל אלו  םכליאמנם 

הפוקדים את לשכות  עבודהכחצי מיליון מחוסרי , מקרב (2014) התעסוקה

למסלול הופנו  1,649רק  – והופנו להכשרות אל אחוז, פחות מבשנה התעסוקה

המופעלים באמצעות האגף להכשרה ממשלתיים לקורסים  2,276עוד ו ,השוברים

כדאי להרחיב את אף וי וארעל כן,  .(2015, דיווח אישי משירות התעסוקה) מקצועית

 בעשרות אחוזים.חוסרי עבודה הכשרות מקצועיות למהשימוש ב

 2008–2013מקבלי השוברים בשנים בקרב שירות התעסוקה ל סקר מקיף ש

האוכלוסיות העיקריות של מקבלי השוברים, ואם  הןמי ,רשאבין ה ,בדק

כי השכר  מעליםממצאי הסקר  12.עבורםמועילה ההשתתפות בקורס הייתה 

ורובם לא היו יכולים לממן את בלבד,  שקל 4,500החציוני של מקבלי השוברים היה 

 ההכשרה בעצמם. 

קיימות במסגרת המתמנתוני הסקר בעניין ההכשרות המקצועיות העיקריות 

הכשרה הקורסים המובילים יש  קרב, מסתמן כי ב(3)לוח  מסלול השוברים

 שכר כגון הנהלת חשבונות, חשבי ,מחשובמקצועות המדורגים בסיכון גבוה לל

משתלבים בעבודה במקצוע, האלה נראה כי בוגרי הקורסים ופקידי שכר. עם זאת, 

. לעומת זאת, למחשוב וכך גם מרבית מסיימי הקורסים במקצועות בסיכון בינוני

כגון משלחי יד  ,למחשוב בסיכון נמוך סווגיםמרבית בוגרי הקורסים במקצועות המ

ע. דווקא אינם משתלבים בעבודה במקצו ,ניהולהרות ומקצועות ים, סּפיאקדמ

בוגרי הקורסים במקצועות המדורגים בסיכון גבוה  ם בשוק העבודה שלהשתלבות

עבור מקצועות אלו רלוונטי יש לזכור כי התרחיש השכן אינה מפתיעה, למחשוב 

, שינויים מבניים אמורעשור או שניים. מעבר לכך, כטווח של י, ומתייחס לעתידהוא 

ובדים ולהוביל דווקא לצמיחה להשפיע על הביקוש לע עשוייםבענפים מסוימים 

עולה היא ה. השאלה שתנהבהם מ, גם אם אופי התעסוקה ענפיםאותם בתעסוקה ב

 ותבמקצועשל בוגרי הקורסים בשוק העבודה השתלבות לאי  יחסדווקא ב

חוסר בהקשר זה:  המדורגים בסיכון נמוך. כמה הסברים מתקבלים על הדעת

ייתכן כי יש עודף היצע  רו אליהם;שהוכשהתאמה של מקבלי השוברים למקצועות 

המספקים את וכן ייתכן כי מוסדות הלימוד  ;מהמקצועותכמה עובדים בשל 

                                                        
ומוסד לימודים מתוך רשימה של מוסדות  ,קורסים העומדים בקריטריונים מסוימים  11

 רים.ּכמּו
 על במענה הטיה . נמצאה2008–2013 בשנים השוברים אחוז ממקבלי 53-הקיף כ הסקר  12

 חזקות. אוכלוסיותכיוון ל הסקר
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של מסיימי השמה הסיכויי  וכך נפגעיםמקנים הכשרה מספקת,  ההכשרה אינם

 . הקורס

 של לשכת התעסוקההקורסים המובילים במסגרת מסלול השוברים  20. 3לוח 

מספר  משלח היד של הקורס
 לומדים

  מקצוע
במחסור 

 במשק

השתלבות 
בעבודה 
 במקצוע

רמת הסיכון 
 *של המקצוע

 גבוהה כן   315 הנהלת חשבונות

 משלחי יד 
 ים אחריםימאקד

 נמוכה לא   210

 נמוכה חלקית   199 קוסמטיקה, איפור, מניקור

 בינונית חלקית v 191 תכנות

משלחי יד חופשיים 
 וטכניים אחרים

 וכהנמ חלקית   147

 גבוהה כן   145 חשבי ופקידי שכר

 עובדים בחקלאות, 
 בבינוי ובתעשייה

 גבוהה כן   144

 גבוהה כן   138 מזכירּות רפואית

 נמוכה חלקית v 126  גרפיקה

 עיצוב אתרים, 
 תקשורת מחשבים

111 v נמוכה חלקית 

 בינונית כן v 81 נהגי אוטובוס

 מפעילי מכונות 
 ונהגים אחרים

81 v בינונית ןכ 

 בינונית חלקית   77 סוכנים ושירותים אחרים

 נמוכה חלקית   71 מאמנים אישיים

 נמוכה לא   66 סּפרים

 בינונית כן   59 מחסנאים

 בינונית חלקית   58 סוכני נסיעות

 נמוכה חלקית   57 מטפלות בילדים

 נמוכה לא   40 מקצועות ניהול אחרים

 בינונית כן   39 טכנאי ייצור ודומים

 .Frey and Osborne (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על 
 (2014) מקור: שירות התעסוקה
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כלי אחר המאפשר התמודדות עם השינויים הצפויים הוא עדכון שוטף של 

התאמה של  אפשרלכדי תכניות הלימוד במוסדות האקדמיים ואף בבתי הספר, 

 ם ובשוק העבודה. ההכשרות הנרכשות לקדמה הטכנולוגית בתחו

שתפקידה יהיה להקים יחידה  ניתן ,ל הגורמים הרלוונטייםלם בין כואיתצורך ל

מוסדות ההכשרה,  עםבאופן שוטף. יחידה זו תעבוד  בתחוםרכז את הטיפול ל

ים, בתי ספר, רשות התעסוקה, יחידות הכשרה בצבא ואף ימוסדות אקדמ

אום יקים. היחידה תדאג לתהסתדרות העובדים, ארגוני עובדים אחרים ומעסי

 עדכון שוטף של כלל הגופים בנוגע לשינויים הצפויים בשוק העבודה בעתיד. לו

 סיכום .6

בשוק העבודה העתידי ביחס  להתרחש לאתר מגמות ושינויים הצפויים פרק זה נועד

מגמות חשיבותם של ה .הטכנולוגיות, בעקבות ההתפתחויות לשוק העבודה כיום

עתיד ומרחיקות לכת על נרחבות נובעת מהיותם בעלי השפעות  הללושינויים הו

 המשק כולו.

שלוש רמות לפי  צגה תמונת מצב של התפלגות התעסוקה בשוק העבודהוהפרק ב

על פי . (0.7( וגבוהה )מעל 0.3–0.7(, בינונית )0.3-: נמוכה )פחות מלמחשוב סיכון

דה במשק הישראלי משעות העבואחוז  40-מספקים כהמועסקים  ,התרחיש הצפוי

 .טווח של שני עשוריםמכונות בבמחשבים ובבסיכון גבוה להיות מוחלפים מצויים 

אם כי  ,במדינות אחרותשלזו דומה מגמה בישראל כי הלאומית עולה -ביןהשוואה מ

קטן  למחשובגבוה בסיכון מקצועם שעובדים השל ם בשוק העבודה הישראלי חלק

 .יחסית

ו מקצועות שלא יושפעו מההתפתחות הטכנולוגית , צפוי כי יהיממצא זהלצד 

, ההתפתחות הטכנולוגית מפחיתה אמנם Autor and Dorn (2013)כלל. כפי שמצאו 

את העלות של ביצוע משימות חזרתיות הניתנות לקידוד ולביצוע באמצעות מחשב, 

מות שירות הדורשות נוכחות אך היא בעלת השפעה שולית על העלות של משי

 . אנושית

שוב לציין כי ההתפתחות הטכנולוגית אמנם מביאה להיעלמות של מקצועות ח

זאת צפויה כניסה של מקצועות חדשים לשוק, שיהיו  לצד משוק העבודה, אך

נחוצים בעקבות התפתחות זו. מחקר שנערך באנגליה ובוויילס מצא כי החדשנות 

ך הכל היא במהלך השנים, וכי בס כחידההטכנולוגית יצרה יותר משרות ממה שה

הביאה לידי הגדלת נתח העובדים בעבודות המתאפיינות בטיפול באחרים ובסיעוד 
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 ,.Stewart et alעל חשבון הקטנת נתח המועסקים בעבודות הדורשות כוח פיזי )

2015.) 

 המקצועות העיקריים הנמצאים בסיכון גבוה למחשובעוד עולה מהפרק כי 

מבוססות על נוהלי ביצוע קבועים, כגון עבודות ידניות הוב מאופיינים בחזרתיות

לעומת זאת, המקצועות המצויים  עובדי מזכירּות, מנהלי חשבונות וסוכני ביטוח.

אינטליגנציה רגשית בסיכון נמוך למחשוב מאופיינים ביצירתיות, ביכולת שכנוע וב

השכלה גבוהה היא גם מורים, מהנדסים, עובדי ביטחון ורופאים.  למשל –וחברתית 

, ומנגד, למחשוב רבים מהמועסקים במקצועות בסיכון נמוך שליין משותף מאפ

השכלה נמוכה נמצאת במתאם עם סיכון גבוה למחשוב. כמו כן, סיכון גבוה 

יהודים -גברים לא מועסקים צעירים,למחשוב נמצא קשור למקצועות המאופיינים ב

 ובעלי שכר נמוך. 

 ירידה בתעסוקהלאת התחזית אכן תואמות  1995–2011המגמות שנצפו בשנים 

שעות של ירידה בחלק היחסי נרשמה . גבוה למחשוב מקצועות המוגדרים בסיכוןב

מקצועות המוגדרים בסיכון של עלייה בחלק היחסי לצדה , ואלומקצועות ב העבודה

השכלה חסרי ממעבר של מועסקים  הרובב תנובע עלייה זו. למחשוב בינוני ונמוך

, המשתייכים מתחום השירותיםלמקצועות  ובייחוד – וגבוהה למקצועות אל

 .למחשובבינוני הסיכון לקטגוריית ה

מדיניות לפעולות  אפשרויות הוצגותמונת המצב שהוצגה והצפי העתידי, על רקע 

להתמודד עם השינויים הצפויים: יצירת הכשרות מקצועיות כדי הנדרשות 

בבתי הספר  ניות הלימודמותאמות והרחבת השימוש בכלי זה, עדכון שוטף של תכ

 . תחום, והקמת גוף שירכז את הטיפול בובמוסדות אקדמיים
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 יםנספח

 לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סיווג המקצועות למשלחי יד

 ,"1994 ,היד משלחי של האחיד הסיווג" את הכינה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 הסיווג במפתח מופיעות שהן כפי, לאומי-ןהבי העבודה ארגון של ההמלצות סמך על

 .הישראלי למשק , ולאחר התאמתןISCO-88 לאומי-ןהבי

 שהעובד והעיסוקים הפעילויות מכלול הוא יד משלח בסיווג: יד משלח הגדרת

 מסוים יד משלח למילוי הנדרשת ההשכלה רמת. עבודתו במקום למעשה מבצע

 היד שלחימ בחלוקת כבר מתבטא זה עיקרון. לסיווג המרכזי לעיקרון הפכה

 המסווג, המנהלים סדר זה מכלל יוצא. השכלה רמת של יורד סדר לפי ,"סדרים"ל

 .סמכות רמת לפי

 הסדרים: תוכן

, והטבע החיים מדעי בשטחי העובדים אקדמאים :אקדמי יד משלח בעלי – 0 סדר

 בחינוך, והחברה הרוח במדעי, ובמשפט בחוק, ברפואה, במחשבים, בהנדסה

 בעיקר עוסקים זה בסדר יד משלח בעלי .יסודיים-ועל קדמייםא במוסדות ובהוראה

. ל"הנ בתחומים שונות לבעיות כפתרון, מדעיות שיטות וביישום מחקרים בעריכת

 באוניברסיטאות כלל בדרך הנרכשת גבוהה השכלה רמת נדרשת וכאל מעובדים

 .אחרים מוכרים אקדמיים ובמוסדות

 משימות המבצעים עובדים כולל :וטכניים חופשיים מקצועות בעלי – 1 סדר

 לאקדמאים כעוזרים, מדעי ידע וביישום מדעי בפיתוח, במחקר טכניות עזר

, ספורטאים כמו חופשיים מקצועות בעלי גם כלולים. 0 בסדר שצוינו בתחומים

 ובתחומים ברפואה, בהוראה יד משלחי בעלי וכן, אקדמאים-לא דת ואנשי מעצבים

 .אקדמית-ולא תיכונית-על השכלה מהם שנדרשת, אחרים

 חוקים, מדיניות קביעת בתהליכי המשתתפים עובדים כולל :מנהלים – 2 סדר

 ובארגון בניהול, ממשלתי-ולא ממשלתי במישור החלטות בקבלת, תקנות או

 .השכלה לרמת קשור אינו זה סדר. שנקבעה מדיניות ובביצוע ומוסדות מפעלים

 בסדר יסווג אשר, אדמיניסטרטיבי ניהולב תפקידו שעיקר מנהל בין הבחנה נעשתה

 המתאים המקצועי בסדר יסווג אשר ,מקצועית עבודתו שעיקר מנהל לבין, זה

 (.כרופא יסווג חולים בבית רפואית מחלקה מנהל: לדוגמה)

, תיוק הן בהם העיקריות שהפעילויות יד משלחי כולל פקידות: עובדי – 3 סדר

, מזכירות עבודות מבצעים העובדים. מידע והספקת חישובים ביצוע, חומר אחסון

, דואר בשירותי הקשורות פקידותיות משימות וביצוע משרדי מיכון הפעלת, כתבנות

 על המפקחים הפקידים את גם כולל זה סדר. ישיבות יומני ובניהול בכספים בטיפול
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 המינוח לפי, מחלקות למנהלי סמכות שווי מפקחים לפקידים הכוונה: ואל עובדים

 .המדינה שירות נציבותב וגהנה

 בתפקידי העוסקים עובדים כולל :שירותים ועובדי מכירות עובדי – 4 סדר

 ושל טובין של המכירות ואת הקניות את מבצעים הם. ובקמעונות בסיטונות מסחר

בסדר  כלולים כן. לקונים מוכרים בין כמתווכים משמשים או, שונים שירותים

 ושל החברה של יומיים-םהיו בצרכים הקשורים שירותים במתן העוסקים עובדים

 .אחרים ובשירותים בסיעוד, ואוכל הארחה בשירותי, המשפחה

 עבודות המבצעים עובדים כולל :בחקלאות מקצועיים עובדים – 5 סדר

 גידול; מעורב ומשק חיים בעלי, מטעים, וירקות שדה גידולי: בחקלאות מקצועיות

 .דגים וגידול דיג, ושימורם יערות

 אחרים: מקצועיים ועובדים בבינויו בתעשייה מקצועיים עובדים – 6–8 סדר

 ובבתי בתעשייה ייצור בתהליכי העוסקים מקצועית והכשרה ידע בעלי עובדים כולל

 פשוט ציוד באמצעות או תעשייתי מיכון באמצעות, משוכלל ציוד באמצעות, מלאכה

 .וחציבה כרייה ועובדי בנייה עובדי, נהגים, ימאים כאן כלולים כן כמו. ידני או

 מהם שנדרשת יד משלחי בעלי עובדים כולל :מקצועיים-בלתי עובדים – 9 סדר

 כלל בדרך מבצעים הם. כלל השכלה מהם נדרשת שלא או, יסודית ברמה השכלה

 .גופני כוח מאשר וידע הכשרה פחות בהן שנדרשים עבודות
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