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מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

מרכז טאוב נוסד ב־1982 ביוזמתם של הרברט מ' סינגר, הנרי טאוב וארגון הג'וינט האמריקאי. 
המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, קרן הרברט ונל 
ז'  וג'ון קולמן, קרן משפחת קולקר־סקסון־הלוק, קרן משפחת מילטון א' ורוזלין  ג'ין  סינגר, 

וולף וארגון הג'וינט האמריקאי. 
תמונה  הרחב  הציבור  ובפני  בארץ  המובילים  ההחלטות  מקבלי  בפני  מעמיד  טאוב  מרכז 
הצוות  הציבורית.  המדיניות  בהתוויית  והכלכליים  החברתיים  הממדים  בין  המשלבת  כוללת, 
בתחומם  בולטים  חוקרים  הכוללים  הבין־תחומיים,  המדיניות  וצוותי  המרכז  של  המקצועי 
באקדמיה ומומחים מובילים בתחומי המדיניות, עורכים מחקרים ומעלים חלופות למדיניות 
בנושאים חברתיים־כלכליים מרכזיים העומדים על סדר היום במדינה. המרכז מציג ניתוחים 
אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות 
על ידי כתבות בתקשורת, תוכנית פרסומים פעילה, כנסים ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל. 
כדי  בו  אין  בלבד.  ואחריותם של מחבריו  דעתם  על  הוא  פרסומי המרכז,  ככל  זה,  פרסום 

לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ואת התומכים בפעולותיו.
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שוק העבודה: מבט־על
הדס פוקס וגיל אפשטיין

שוק העבודה בישראל
בשנת 2019 שמר שוק העבודה על חוסנו. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור התעסוקה 
היו גבוהים )81% ו־78% בהתאמה לגילי 64-25(, ושיעור האבטלה היה בשפל )3.4%; תרשים 
1(.1 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה כמעט לא השתנה ונראה כי הגידול בהיצע העבודה בגילי 
העבודה העיקריים בקרב יהודים לא־חרדים כבר מוצה. הפוטנציאל לצמיחת התעסוקה בעתיד 
טמון בהגדלת היצע העבודה של הערבים ושל החרדים, שעדיין לא מוצה, ובכך גם מתמקדות 
המלצות ועדת התעסוקה 2030. מספר שעות העבודה למועסק פחת מעט במגזר הציבורי ונשאר 
גבוה  עודנו  הפנויות  המשרות  מספר  אך  ירד,  הפנויות  המשרות  שיעור  העסקי.  במגזר  יציב 
)הלמ"ס, 2019(. לצד היציבות בשיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה, השכר הריאלי 
ב־2018,  כמו  השנה,  גם   .)2 )תרשים  הקודמות  מבשנים  יותר  איטי  בקצב  אך  לעלות,  הוסיף 
הייתה העלייה הגבוהה ביותר בשכר בענף המידע והתקשורת, שכולל בתוכו את ענף המשנה 
תכנות מחשבים. השכר בענף זה עלה בשמונת החודשים הראשונים של 2019 ב־3.8% )הלמ"ס, 
נתונים מנוכי עונתיות, סקר תעסוקה ושכר(. קצב העלייה של השכר בענף זה מאז 2014 הוא 

המהיר ביותר במשק, והשכר בו שני בגובהו רק לשכר בענף הכרייה והחציבה. 
שיעור הגברים העצמאים בקרב המועסקים נמצא במגמת ירידה איטית ובשלושת הרבעים 
הראשונים של 2019 עמד על 14.6%. שיעור העצמאיות המשיך לעלות לאיטו ועמד על 9.1% 
לעבודות  מעבר  צופים  העבודה  שוק  על  שונים  מחקרים  ב־2.2012   7.8% לעומת  ב־2019 
של  העיקרית  בעבודה  מתרחש  אינו  הפחות  לכל  או  מתרחש,  אינו  עדיין  זה  אך  עצמאיות, 

המועסקים.3 

1   אם לא צוין אחרת, נתוני 2019 הם נתוני שלושת הרבעים הראשונים של השנה, וללא מדגמים קבועים. 
מקור הנתונים הוא הלמ"ס.

2    הנתונים מתוך מאגר הנתונים והסדרות של הלמ"ס. 

ביותר  עובדים  ייתכן שמועסקים  בלבד.  לגבי העבודה העיקרית  נתונים  כולל  כוח אדם של הלמ"ס  3   סקר 
ממקום עבודה אחד ועובדים כעצמאים נוסף על עבודתם כשכירים. הנתונים שבנמצא אינם מאפשרים לבדוק 

זאת.

לכלכלה,  והמחלקה  טאוב  מרכז  ראשי,  חוקר  אפשטיין,  גיל  פרופ'  טאוב;  מרכז  חוקרת,  פוקס,  הדס     *
אוניברסיטת בר אילן.
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תרשים 1. מדדי תעסוקה בקרב גילאי 25–64
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* ללא מדגמים קבועים. הנתונים עד הרבעון השלישי של 2019. בשנת 2012 נערכו שינויים נרחבים בסקר כוח אדם, לכן יש 
שבר בסדרה.

מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

תרשים 2. שיעור השינוי בשכר הריאלי למשרת שכיר ביחס לתקופה 
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* הנתונים מנוכי עונתיות, ממוצע נע של 12 חודשים. הנתונים עד אוגוסט 2019.

 מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: בנק ישראל 
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בחלוקה למגזרים, שיעורי התעסוקה של יהודים לא־חרדים גבוהים ביחס לשאר הקבוצות, והם 
עלו מעט ב־2019. שיעורי התעסוקה בקרב נשים ערביות וגברים חרדים עודם נמוכים.

תעסוקת ערבים 
שיעור התעסוקה של הנשים הערביות עלה מאוד בשנים 2018-2015, אך כמעט לא השתנה 
ב־2019 )תרשים 3(. עם זאת, לנוכח המשך השיפור בנתוני החינוך היסודי והתיכוני של הנשים 
להשכלה  הפונות  בשיעור  העלייה  והמשך   )2019 ובלס,  פוקס  ינאי,   ;2017 )פוקס,  הערביות 
הגידול  לעלות בשנים הבאות. מרבית  יוסיף  כי שיעור התעסוקה שלהן  להניח  ניתן  הגבוהה, 
בתעסוקת הנשים הערביות בשנים האחרונות חל בגלל השיפור בהשכלה )פוקס ווייס, 2018(. 
כי  מראה   4)2 עמודה  נ'1,  )לוח  שונים  רקע  מאפייני  לפי  לתעסוקה  ההסתברות  בחינת  ואכן, 
שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות בעלות תואר אקדמי גבוה ב־47% משיעורו בקרב נשים 
ערביות שאינן אקדמאיות. הפער בתעסוקה בין נשים בדואיות בנגב )ללא הפזורה הבדואית5( 
הוא  נצפים  משתנים  על  פיקוח  לאחר  אך   ,6% על  עומד  בדואיות  שאינן  ערביות  נשים  ובין 
אינו מובהק. שיעור התעסוקה של נשים נוצריות ושל נשים דרוזיות גבוה משיעור התעסוקה 
בקרב נשים מוסלמיות שאינן בדואיות ב־20% וב־9% בהתאמה. נשים לא־נשואות — רווקות, 
לילדים,  ואימהות  נשואות,  מנשים  יותר  גבוהים  בשיעורים  מועסקות   — אלמנות  או  גרושות 

בעיקר ילדים קטנים, מועסקות בשיעורים נמוכים יותר.
שיעור התעסוקה בקרב הגברים הערבים גם הוא נמוך יחסית, ואף נמוך משיעורו ב־2017. 
הגברים הערבים מועסקים בשיעורים גבוהים בעבודות מקצועיות )בבינוי, בחקלאות וכדומה; 
)פוקס,  הערביות  הנשים  בהשכלת  מהשיפור  איטי  בהשכלתם  והשיפור   ,)2018 ווייס,  פוקס 
2017; ינאי ואחרים, 2019(. שיעור התעסוקה של ערבים צעירים — בגילי 24-20 — ירד מ־67% 
ב־2017 ל־61% ב־6,2019 וכפי שיוצג בזרקור בהמשך הפרק, הם גם פורשים משוק העבודה 
בגיל צעיר יחסית. שיעור התעסוקה נמוך במיוחד בקרב הגברים הבדואים, ושיעור התעסוקה 
גברים ערבים  )ללא הפזורה( עמד ב־2017 על כ־71% בלבד, לעומת 78% בקרב  בנגב  שלהם 
שאינם בדואים. האוכלוסייה הבדואית משתייכת לשכבה חברתית־כלכלית חלשה שמתאפיינת 
שיעור  משפחתי,  ומצב  השכלה  גיל,  מאפייני  על  פיקוח  לאחר  וגם  נמוך,  תעסוקה  בשיעור 
הערבים  הגברים  בקרב  התעסוקה  משיעור  ב־9%  נמוך  הבדואים  הגברים  בקרב  התעסוקה 
שיעור  והנוצרים  הדרוזים  הגברים  בקרב  זאת,   לעומת   .)1 עמודה  נ'1,  )לוח  בדואים  שאינם 
המועסקים גבוה יותר. בניגוד למצב אצל הנשים הערביות, שיעור התעסוקה של גברים ערבים 

נשואים גבוה משיעורה בקרב הגברים הערבים הלא־נשואים.

4   הלוח מראה תוצאות רגרסיה ליניארית. תוצאות דומות התקבלו בהרצת רגרסיה לוגיסטית. אם לא מצוין 
אחרת, מקור הנתונים הוא סקר כוח אדם של הלמ"ס. 

5   בדואים הוגדרו כמוסלמים בנגב. הנתונים אינם כוללים את הפזורה הבדואית, שאינה נדגמת בסקר כוח אדם 
של הלמ"ס. בשילוב עם הפזורה הבדואית שנדגמה ב־2008 שיעור התעסוקה המתקבל הוא 56% בקרב הגברים 

הבדואים ו־22% בקרב הנשים הבדואיות. 

6   ייתכן שחלק מהירידה מקורו בפנייה להשכלה גבוהה, אך שיעור הערבים בני 22-18 שאינם מועסקים או 
לומדים גבוה מאוד )מיעארי וחדאד חאג' יחיא, 2017(.
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תעסוקת חרדים
ומאז  שלהן,  הגבוה  הילודה  בפריון  בהתחשב  גבוה  החרדיות  הנשים  בקרב  התעסוקה  שיעור 
2014 הוא עלה ב־3 נקודות אחוז.7 יש לציין שאין הבדל ניכר בין שיעורי התעסוקה של נשים 
חרדיות נשואות ולא־נשואות )לוח נ'1, עמודה 4(. לעומת זאת, שיעור התעסוקה של הגברים 
החרדים נמוך משהיה בשנת 2015, ובשלוש השנים האחרונות הוא נע סביב 51%. יש מתאם 
שלילי בין שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים ובין לימודים בעבר בכולל, המלמדים על רמת 
שיעור  ומצב משפחתי,  רקע, השכלה  על משתני  פיקוח  בניתוח שכולל  יותר.  גבוהה  אדיקות 
גברים חרדים שלא  נמוך ב־31% משיעור התעסוקה של  גברים שלמדו בכולל  התעסוקה של 
גבוה  בשיעור  מועסקים  אקדמית  השכלה  בעלי  חרדים  ונשים  גברים  נ'1(.  )לוח  בכולל  למדו 

בכ־25% מחסרי ההשכלה האקדמית.

תרשים 3. שינוי בשיעורי התעסוקה על פי מגזר ומגדר, 2015–2019, 
בנקודות אחוז

0.9

-1.0

0.2

2.3
2.9

5.9

0.3 0.3 0.1
0.6 0.7

-0.4

יהודים                  
חרדים-לא

חרדים ערבים יהודיות                 
חרדיות-לא

חרדיות ערביות

2015-2018 2019

*  ללא מדגמים קבועים. הנתונים עד הרבעון השלישי של 2019.

מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

7   הגדרת החרדים היא לפי הגדרה עצמית.
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OECDהתעסוקה בישראל בהשוואה למדינות ה־
בהשוואה עם מדינות ה־OECD )תרשים 4( מתחדד הפער בשיעורי התעסוקה בין קבוצות 
לחציון  קרוב  בישראל  ונשים  גברים  של  הממוצע  התעסוקה  שיעור  השונות.  האוכלוסייה 
התעסוקה במדינות ה־OECD )אצל הגברים הוא קרוב לממוצע, אך אצל הנשים הוא מעל 
לממוצע(. בקרב הגברים שיעור התעסוקה של גברים יהודים לא־חרדים גבוה יחסית לשיעור 
בקרב  התעסוקה  שיעור  זאת  ולעומת   ,OECDה־ מדינות  בשאר  גברים  בקרב  התעסוקה 
השתנה  לא  הערבים  הגברים  בקרב  התעסוקה  שיעור  כאמור,  ממנו.  נמוך  הערבים  הגברים 
באופן משמעותי בשנים האחרונות, ולמעשה הוא דומה לרמתו בשנת 1995. שיעור התעסוקה 
בקרב הגברים החרדים נמוך במידה חריגה משיעור תעסוקת הגברים בכל שאר המדינות וגם 

.OECDמשיעורה בקרב קבוצות מיעוט אחרות במדינות ה־
בקרב הנשים בולט שיעור התעסוקה הגבוה של הנשים היהודיות הלא־חרדיות. שיעור זה, 
שעמד על 82.2% ב-2018, גבוה מכל שאר מדינות ה־OECD מלבד איסלנד, אף על פי שפריון 
 OECDהילודה של יהודיות לא־חרדיות גבוה מפריון הילודה של הנשים בכל שאר מדינות ה־
ועומד על 2.6 ילדים )חליחל, 2017(. ראוי לציון גם שיעור התעסוקה הגבוה יחסית של הנשים 
החרדיות )74%(, למרות פריון הילודה הגבוה מאוד באוכלוסייה זו )כ־7 ילדים; שם(. שיעור 
הנשים  בטורקיה.  הנשים  בקרב  התעסוקה  לשיעור  דומה  הערביות  הנשים  בקרב  התעסוקה 
בגילי גם   OECDה־ במדינות  התעסוקה  שיעורי  בדירוג  דומה  במקום  נמצאות   הישראליות 

הנשים  בעיקר  הפריון,  בגיל  הישראליות  הנשים  בקרב  התעסוקה  ששיעור  ומכאן   ,39-30
היהודיות הלא־חרדיות, גבוה מאוד יחסית. 

הגברים הישראלים עובדים שעות רבות בהשוואה בין־לאומית )תרשים 5(, ומספר שעות 
העבודה של הנשים דומה לחציון ה־OECD. בחלוקה למגזרים, הגברים היהודים הלא־חרדים 
החרדיות,  ואחריהן  הערביות,  והנשים  והשישי,  החמישי  במקום  נמצאים  הערבים  והגברים 
נמצאות בתחתית הרשימה. שילוב של שני המדדים )שיעורי התעסוקה כפול שעות העבודה(, 
 ,64-25 הגיל  בקבוצת  הפרטים  כלל  שעובדים  הממוצע  העבודה  שעות  מספר  על  שמצביע 
כולל הלא־מועסקים, מראה כי גם כאן הנשים היהודיות הלא־חרדיות נמצאות במקום השני, 

והגברים היהודים הלא־חרדים — במקום הרביעי. 
כאמור, שיעורי התעסוקה בישראל דומים לחציון ה־OECD אף שפריון הילודה הוא הגבוה 
במדינות ה־OECD )יש פער של כמעט ילד אחד בין פריון הילודה בישראל לפריון במדינה 
הבאה אחריה ברשימה(. בחלוקה למגזרים, שיעורי התעסוקה הגבוהים ושעות העבודה הרבות 
בקרב היהודים הלא־חרדים, בצירוף פריון הילודה הגבוה, מקשים מאוד על הורים ישראלים 
לשלב בין עבודה, משפחה ופנאי.8 ואכן, ה־OECD דירג את ישראל במקום הרביעי מהסוף 

מבחינת איזון משפחה וקריירה.9 החלק הבא יתמקד בנושא זה. 

8   בחלוקה למגזרים השונים חשוב לזכור כי גם במדינות ה־OECD האחרות יש קבוצות אוכלוסייה ששיעורי 
זאת, בשאר  עם  יותר.  גבוה  במדינות  ובהוצאתן מהחישוב שיעור התעסוקה  יחסית,  נמוכים  בהן  התעסוקה 
המדינות קבוצות האוכלוסייה שמאופיינות בשיעורי תעסוקה נמוכים יותר אינן גדולות כמו קבוצות המיעוטים 

בישראל, והפער בשיעור התעסוקה ביניהן ובין שאר האוכלוסייה אינו גדול כל כך כמו בישראל.

http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance 9   ראו

http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/
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2018 ,OECDתרשים 4. שיעור התעסוקה לפי מגזרים, בהשוואה למדינות ה־

OECD ;מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

נשים

38%

66%

74%

76%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

טורקיה
ערביות

יוון
מקסיקו
איטליה

ילה'צ
דרום קוריאה

ספרד
OECD

פולין
בלגיה

סלובקיה
ב"ארה

אירלנד
הונגריה

צרפת
לוקסמבורג
אוסטרליה
אוסטריה
סלובניה
ישראל
קנדה

יפן
הממלכה המאוחדת

הולנד
פורטוגל

כיה'צ
דנמרק
חרדיות
פינלנד
לטביה

אסטוניה
גרמניה

ניו זילנד
נורווגיה

שווייץ
שודיה

חרדיות-יהודיות לא
איסלנד

גברים

51%

76%

82%

83%

88%

0% 50% 100%

חרדים
יוון

ספרד
ערבים

איטליה
בלגיה

טורקיה
צרפת

לוקסמבורג
פינלנד
לטביה

סלובניה
פולין

סלובקיה
קנדה

ישראל
אירלנד

פורטוגל
ב"ארה

אוסטריה
אוסטרליה

OECD
נורווגיה
דנמרק

אסטוניה
הונגריה

הממלכה המאוחדת
ילה'צ

דרום קוריאה
גרמניה
הולנד

שוודיה
חרדים-יהודים לא

שווייץ
מקסיקו

ניו זילנד
כיה'צ

איסלנד
יפן



131שוק העבודה: מבט־על

תרשים 5. ממוצע שעות העבודה בישראל לעומת המדינות המפותחות
גילאי 25–64, 2014–2015

PIAAC מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: סקר
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משפחה ועבודה בישראל
פריון הילודה בישראל חריג מבחינות רבות )וינרב, צ'רניחובסקי ובריל, 2018(. למרות שיפור 
ל־3  קרוב  של  עלייה  ולמרות  העבודה,  לשוק  הנרחבת  וכניסתן  הנשים  של  בהשכלתן  ניכר 
שנים בגיל הממוצע של לידת הילד הראשון בשנים 2014-2000, פריון הילודה בישראל דומה 
לרמתו בשנות השמונים של המאה הקודמת )שם(. מספר הילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי 
גיל ראשת משק הבית, עולה מילד אחד במשקי הבית שבראשם עומדות נשים בנות 25, ל־2.8 
ילדים במשקי בית שבראשן נשים בנות 38 )תרשים 6(. המספרים שונים בקבוצות האוכלוסייה 

השונות, ובכולן מספר הילדים המקסימלי הוא במשקי בית שבראשן נשים בנות 36 עד 39. 

תרשים 6. מספר הילדים מתחת לגיל 18 בממוצע לאישה לפי גיל ומגזר, 2017
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שיעור תעסוקת הנשים עלה מאוד בעשרים השנים האחרונות, והעלייה הייתה גבוהה במיוחד 
אימהות  שיעור התעסוקה של  ב־2018   ;)2016 ופוקס,  )בוורס  קטנים  לילדים  אימהות  בקרב 
לילדים בגילי 4-0 היה דומה לשיעור התעסוקה של אימהות לילדים גדולים יותר או ללא ילדים. 

פירוש הדבר הוא שגם אימהות לילדים קטנים עובדות היום בשיעורים גבוהים מאוד.
תרשים 7 מראה את ההסתברות לתעסוקה של נשים יהודיות לא־חרדיות בנות 49-25 לפי 
ילדים ואימהות ל־3-1  מספר הילדים.10 התעסוקה לאורך טווח הגיל דומה בקרב נשים ללא 
ילדים )שיעור התעסוקה הנמוך יותר בקרב אימהות ל־4 ילדים ומעלה, בעיקר בגילי 29-25, 
יכול להעיד על שיעור התעסוקה בקרב נשים דתיות לא־חרדיות אך אדוקות יחסית11(. במילים 

10   הניתוח עבור ערביות וחרדיות לא מוצג בשל מיעוט תצפיות.

11   45% מהאימהות ל־4 ילדים ו־79% מהאימהות ל־5 ילדים ומעלה מקרב הנשים היהודיות הלא־חרדיות הן 
דתיות, לעומת 11%-17% מהאימהות ל־3-0 ילדים. 
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אחרות, נשים יהודיות לא־חרדיות שילדו עד 3 ילדים נשארות בשוק העבודה גם לאחר לידת 
הילדים. הסבר אפשרי לתופעה הוא שעם העלייה בגיל הנשים עולה גם גיל הילדים, דבר שיכול 
הגדולים  ייתכן שהילדים  ילדים,  יותר  שיש  ככל  כן,  כמו  לעבודה.  לצאת  האימהות  על  להקל 
יכולים לעזור יותר בטיפול בילדים הקטנים בבית ובכך לאפשר לאימהות לצאת לעבודה. עם 
זאת, מספר שעות העבודה פוחת עם הגידול במספר הילדים )תרשים 8(, ובעיקר עם לידת הילד 
המדויקים  השינויים  את  לבדוק  וכדי  מעקב,  כוללים  אינם  הנתונים  כי  לציין  חשוב  הראשון. 
בשיעור התעסוקה, במספר שעות העבודה ובשכר לאחר לידת הילדים יש צורך במחקר המשך. 

תרשים 7. ההסתברות לתעסוקה בקרב נשים יהודיות לא־חרדיות לפי מספר 
ילדים, בפיקוח על משתנים נצפים, 2017
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תרשים 8. ממוצע שעות העבודה השבועיות בקרב נשים יהודיות לא־חרדיות 
לפי מספר ילדים, בפיקוח על משתנים נצפים, 2017 
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תעסוקה במשקי בית זוגיים עם ילדים
מהאוכלוסייה  כמחצית  זוגי.  הרכב  ברובו  הוא   64-25 בגילי  אנשים  של  המשפחתי  ההרכב 
בגילים אלו חיה במשקי בית שיש בהם ילדים מתחת לגיל 18, ו־71% ממנה חיה במשקי בית 
בקרב  כאשר  האוכלוסייה,  מכלל   8% יחסית,  קטן  החד־הוריים  הבית  משקי  שיעור  זוגיים. 
הנשים השיעור עומד על 10% ובקרב הגברים על 6%. בחלק זה נתמקד במשקי בית של זוגות 
הטרוסקסואליים )שבהם עומדים בראש משק הבית גבר ואישה( שיש להם לפחות ילד אחד 

מתחת לגיל 18.
בד בבד עם העלייה בשיעורי תעסוקת הנשים משתנה החלוקה המגדרית בין העבודה לבית 
ופער השכר המגדרי יורד )פוקס, 2016(, וגם מבחינה תעסוקתית משקי הבית נהיים שוויוניים 
יותר. שיעור משקי הבית הזוגיים עם ילדים שבהם שני בני הזוג מועסקים במשרה מלאה עלה 
מ־30% בשנת 2002 )שיא השפל של משבר הדוט קום והאינתיפאדה השנייה( ל־40% מכלל 
משקי הבית ב־2017, ושיעור משקי הבית שבהם רק האב מועסק ירד מ־28% ל־20% )תרשים 

9(. ב־13% ממשקי הבית האם עובדת בהיקף משרה גדול יותר משל האב.12 
בחלוקה למגזרים ניכרים בין קבוצות האוכלוסייה הבדלים גדולים בהרכב התעסוקתי של 
משקי הבית )תרשים 10(. ב־51% ממשקי הבית של היהודים הלא־חרדים שני ההורים עובדים 
במשרה מלאה, לעומת 25% ממשקי הבית של הערבים ורק 13% ממשקי הבית של החרדים. 
לעומת זאת, ב־45% ממשקי הבית בקרב החרדים האם עובדת בהיקף משרה גדול יותר מהאב. 
כמו כן, ב־43% ממשקי הבית של היהודים החרדים אף אחד מבני הזוג אינו מועסק במשרה 
של  הבית  ממשקי  ו־15%  לא־חרדים  יהודים  של  הבית  ממשקי  בלבד   11% לעומת  מלאה, 
הערבים. בהתאמה לשיעור התעסוקה הנמוך בקרב הנשים הערביות, ביותר ממחצית ממשקי 
הבית הערביים האב הוא המועסק היחיד, ושיעור משקי הבית שבהם האם עובדת בהיקף משרה 

גדול משל האב נמוך מאוד )5% ב־2017(.

חלקית  במשרה  ומועסקות  מועסק,  אינו  או  חלקית  במשרה  מועסק  כשהאב  מלאה  במשרה  מועסקות     12
כשהאב אינו מועסק.
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תרשים 9. מבנה משפחות עם ילד מתחת לגיל 18, לפי שנים
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תרשים 10. מבנה משפחות עם ילד מתחת לגיל 18, לפי מגזרים, 2017
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ממוצע שעות העבודה של זוג הורים במשק בית זוגי עם ילדים הוא 59 שעות שבועיות )נכון 
ל־2017, תרשים 11(, כאשר 61% מהשעות הם של האבות ו־39% של האימהות. גם כאן ישנם 
הבדלים גדולים בין המגזרים. בתווך נמצאים הערבים, עם ממוצע של 50 שעות עבודה לבני זוג 
במשק בית עם ילדים, לעומת היהודים הלא־חרדים, שמספר שעות העבודה הממוצע של זוגות 
במשקי בית כאלה עומד אצלם על 67 שעות בממוצע, והיהודים החרדים, שאצלם מספר שעות 
העבודה במשק בית זוגי עם ילדים מסתכם בממוצע של 34 שעות בלבד. אם כן, מספר שעות 
העבודה הממוצע של שני ההורים במשק בית יהודי לא־חרדי הוא כמעט כפול ממספר שעות 
העבודה של מקביליהם החרדים, שמסתכם בהיקף של פחות ממשרה מלאה אחת.13 בחלוקה 
יותר  גבוהים  בשיעורים  עובדות  הזוגיים  הבית  במשקי  נשים  החרדים  שבקרב  אף  מגדרית, 

מהגברים, כאשר משקללים גם את שעות העבודה, הפער בין האבות לאימהות קטן יחסית. 

תרשים 11. ממוצע שעות העבודה של הורים עם ילדים, 2017
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על שיעור התעסוקה הגבוה ושעות העבודה הרבות נוספת גם הנסיעה למקום העבודה. שיעור 
העובדים מחוץ ליישוב המגורים נמצא במגמת עלייה )בלייך, 2018(, וזמן הנסיעה לעבודה של 
ישראל, 2018(.  )בנק  ניכרת מאז שנת 2009  ליישוב המגורים התארך במידה  העובדים מחוץ 
משקי  בקרב  גם  עלייה  במגמת  נמצא  המגורים  ליישוב  מחוץ  שעובדים  המועסקים  שיעור 
מ־57%  עלה  המגורים  ליישוב  מחוץ  שמועסקים  הגברים  שיעור   — ילדים  עם  הזוגיים  הבית 
מן  גם  ל־48%.  מ־44%  יותר,  קטנה  העלייה  הייתה  הנשים  בקרב  ב־2017;  ל־64%  ב־2003 
הבחינה הזאת ניכרים הבדלים בין הקבוצות השונות: זוגות יהודים לא־חרדים מבלים זמן רב 
יותר בכבישים. לפי נתוני הסקר החברתי, נשים יהודיות לא־חרדיות מדווחות על זמן נסיעה 
לעבודה ארוך יותר מזמן הנסיעה של נשים ערביות וחרדיות; בקרב הגברים, יהודים לא־חרדים 

13   הגדרת הלמ"ס למשרה מלאה היא 35 שעות שבועיות ומעלה.
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וערבים מדווחים על זמן נסיעה דומה, וזמן הנסיעה של הגברים החרדים קצר במידה ניכרת. 
בהסתכלות במקום העבודה ביחס למקום המגורים, במשקי בית זוגיים עם ילדים שבהם שני 
ההורים עובדים, בחלוקה למגזרים, 48% מהיהודיות הלא־חרדיות מועסקות ביישוב המגורים, 
לעומת 76% מהחרדיות ו־69% מהערביות, נכון לשנים 2017-2016. בחינת מקום התעסוקה 
של שני בני הזוג מראה כי בקרב יהודים לא־חרדים רק ב־22% ממשקי הבית הזוגיים שני בני 
הזוג מועסקים ביישוב המגורים, לעומת כמחצית ממשקי הבית החרדיים ו־36% ממשקי הבית 
הערביים, ולעומת זאת שיעור משקי הבית היהודיים הלא־חרדיים שבהם שני בני הזוג אינם 

מועסקים בנפת המגורים גבוה משמעותית מהנתון בקרב החרדים והערבים )תרשים 12(.

תרשים 12. יישוב המגורים ומקום התעסוקה, משקי בית זוגיים עם ילדים, 
שני ההורים מועסקים, 2016–2017
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לסיכום, מספר הילדים במשקי הבית במגזר היהודי הלא־חרדי אמנם מועט ביחס למספרם במשקי 
הבית במגזר הערבי, ובוודאי שביחס למספרם במשקי הבית במגזר החרדי, אך מנגד, במשקי בית 
אלו בני הזוג מועסקים בשיעורים גבוהים יותר, עובדים מספר רב הרבה יותר של שעות שבועיות, 
ונסיעתם למקום העבודה ממושכת יותר. לפי הסקר החברתי של הלמ"ס, בגלל שעות העבודה 
הרבות ושיעור התעסוקה הגבוה יחסית, בשנת 2017 היו רק 56% מהעובדות הישראליות ו־59% 
מהעובדים הישראלים מרוצים מהאיזון בין העבודה ובין התחומים האחרים בחייהם. כפי שמוצג 
בלוח 1, היהודים הלא־חרדים מדווחים על רמת שביעות הרצון הנמוכה ביותר.14 פרטים בלי ילדים 
יותר מהורים לילדים מתחת לגיל 18. ואולם  מתחת לגיל 18 מדווחים כי הם מרוצים מהאיזון 

מבחינה זו בקרב הערבים יש פער קטן יחסית בין הורים לילדים קטנים ובין שאר האוכלוסייה. 

14   חרדים מדווחים על רמות גבוהות של שביעות רצון מהיבטים שונים בחיים, ולכן יש להתייחס בזהירות 
להשוואה ביניהם ובין שאר הקבוצות.
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לוח 1. שיעור הפרטים המדווחים כי הם מרוצים מהאיזון בין הזמן המוקדש 
לעבודה לזמן המוקדש לתחומים אחרים, מועסקים בגילי 25–64, 2017
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*  חרדים בלי ילדים הושמטו מהטבלה בשל מיעוט תצפיות.
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נמצא  ולאחריו   40 גיל  סביבות  עד   25 מגיל  עולה  ונשים  גברים  של  התעסוקה  שיעור 
של  המשפחתי  המצב  על  ובפיקוח   ,)13 )תרשים  למגזרים  בחלוקה  ירידה.15  במגמת 
יהודים לא־חרדים שיעור התעסוקה עולה מעט  גברים  כי בקרב  ניתן לראות  הגברים, 
עד גילי 39-35 ואחר כך יורד בהדרגה, בקצב מהיר יותר בגילי 59-55 וביתר שאת בגילי 
69-65, עם הגעת הגברים לגיל פרישה. שיעור התעסוקה של הגברים הערבים יורד לאורך 
כל טווח הגילים — הגברים הערבים, שרבים מהם עובדים בעבודות פיזיות, נפלטים משוק 
העבודה בגיל צעיר יחסית — ואילו שיעור התעסוקה של החרדים נמצא במגמת עלייה 

עד גיל 50.
גילי עד  למדי  יציב  לא־חרדיות  יהודיות  של  התעסוקה  שיעור  הנשים   בקרב 
54-50. בקרב הנשים החרדיות והערביות, לאחר ירידה מתונה ניכרת ירידה חדה בשיעורי 

התעסוקה מגיל 50, אם כי בקבוצות אלו יש משקל גדול לאפקט השנתון.
בחלוקה לפי השכלה )תרשים נ'1( ניתן לראות כי שיעור התעסוקה של האקדמאים 
משיעורה  גבוה  אקדמאים  חרדים  בקרב  התעסוקה  שיעור  הקבוצות.  בכל  יותר  גבוה 
לעומת  לא־חרדים.  אקדמאים  בקרב  משיעורה  נמוך  אך  לא־אקדמאים,  חרדים  בקרב 
שיעור התעסוקה בקרב ערבים לא־אקדמאים, שיורד במהירות בגילים המבוגרים, בקרב 
הערבים האקדמאים הירידה איטית במידה ניכרת, אם כי מהירה מהירידה בקרב יהודים 

לא־אקדמאים.
אקדמאיות,  יהודיות  לנשים  דומים  בשיעורים  מועסקות  אקדמאיות  ערביות  נשים 
חרדיות ולא־חרדיות, בגילי 44-35. התעסוקה של חרדיות לא־אקדמאיות יורדת לאורך 
כל טווח הגילאים, ובצורה משמעותית יותר מגילי 54-50. בקרב החרדיות האקדמאיות 

הירידה מתחילה בקבוצת הגילים הבאה - 59-55.

15  בחלק זה חושבו ההסתברויות לתעסוקה עבור שנת 2017, וייתכן שכמה מהשינויים בין קבוצות 
וייתכן  עלה מאוד  הנשים  הנשים: שיעור התעסוקה של  בקרב  בעיקר  נובעים מאפקט השנתון,  הגיל 
ילידות השנתונים הללו  נובע מכך שקבוצת  בגילים המבוגרים  רואים  שחלק מהירידה לכאורה שאנו 

התאפיינה בתעסוקה נמוכה יותר גם כשהיו צעירות יותר.

זרקור
תעסוקה לפי גיל
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תרשים 13. הסתברות לתעסוקה לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017
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*  ההסתברויות חושבו באמצעות רגרסיה לוגיסטית, לאחר פיקוח על משתני מוצא ומצב משפחתי.
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סיכום
שוק העבודה נמצא במצב טוב כבר שנים מספר. שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה ושיעורי 
התעסוקה גבוהים, ושיעור האבטלה בשפל. בשנת 2019 נשארו השיעורים הללו ברמה דומה 
לרמתם ב־2018. שיעורי התעסוקה של יהודים לא־חרדים כמעט לא השתנו בשנים האחרונות 
והם גבוהים מאוד גם בהשוואה לשיעורי התעסוקה במדינות ה־OECD. נראה שבקרבם מוצו 
הגורמים לגידול שניכר בהיקף התעסוקה בשנים האחרונות. בקרב הערבים שיעור התעסוקה 
עודנו נמוך ויש לו פוטנציאל גידול, בקרב גברים ונשים כאחד, וכך גם בקרב הגברים החרדים. 
למעשה, לנוכח קצב הגידול הטבעי של החברה החרדית, הכרחי להגדיל את שיעור התעסוקה של 
הגברים החרדים רק כדי לשמור על שיעור ההשתתפות של כלל האוכלוסייה ברמתו הנוכחית. 
התעסוקה  שיעור   .2015 שנת  מאז  יציב  נותר  החרדים  בקרב  התעסוקה  שיעור  זאת,  למרות 
ועל הממשלה  בעתיד,  ישראל  למדינת  גדול שצפוי  הוא אתגר  הגברים החרדים  בקרב  הנמוך 

להמשיך ולבחון דרכים לתמרץ גברים חרדים לצאת לשוק העבודה. 
הנשים  בקרב  התעסוקה  שיעור  נמוך  ובייחוד  נמוך,  התעסוקה  שיעור  הערבים  בקרב  גם 
של  התעסוקה  בשיעור  גידול  חל  לא   2019 בשנת  ב־2018-2016,  חד  גידול  לאחר  הערביות. 
ההשכלה  ועד  היסודי  מהחינוך  בהשכלתן,  השיפור  המשך  לאור  זאת,  עם  הערביות.  הנשים 
השיפור  הבאות.  בשנים  לעלות  ימשיך  בקרבן  התעסוקה  שיעור  כי  להניח  אפשר  האקדמית, 
נמוך  היה  ב־2019  שלהם  התעסוקה  ושיעור  הערבים,  הגברים  בקרב  יותר  קטן  בהשכלה 
כדי לסייע להם  לגברים הערבים,  דווקא  ייתכן שיש לבחון סיוע ממשלתי  משיעורו ב־2017. 

לרכוש השכלה איכותית ולהיות מועסקים בעבודות איכותיות בשכר גבוה. 
שיעור התעסוקה של הנשים עלה מאוד בעשרים השנים האחרונות במדינות המפותחות 
בכלל ובישראל בפרט. נתון זה מצביע על כך שמשקי הבית הישראליים נהיו שוויוניים יותר. עם 
זאת, יש לכך השפעה על האיזון בין הקריירה לשאר תחומי החיים. לנוכח פריון הילודה הגבוה 
ילדים.  להם  שיש  אנשים  על  בעיקר  ניכרת  זו  השפעה  בישראל,  האוכלוסייה  קבוצות  כל  של 
יהודים לא־חרדים, גברים ונשים גם יחד, מועסקים בשיעורים גבוהים, והגברים היהודים הלא־
זמן הנסיעה לעבודה,  חרדים עובדים שעות רבות. על שעות העבודה הרבות יש להוסיף את 
הזוג  בני  שני  מועסקים,  ההורים  שני  שבהם  ילדים  עם  הזוגיים  הבית  ממשקי  ב־38%  כאשר 

מועסקים מחוץ ליישוב המגורים.
ילדים בממוצע(, אך שיעור התעסוקה של  )כ־7  גבוה מאוד  הילודה  פריון  בקרב החרדים 
כלל משקי הבית החרדיים נמוך יחסית. בכמחצית ממשקי הבית החרדיים של בני זוג עם ילדים 
מתחת לגיל 18 רק אחד מבני הזוג עובד, ומספר שעות העבודה השבועיות הממוצע של שני 
ההורים גם יחד עומד על 34 בלבד. גם בקרב הערבים ישנו שיעור גבוה של משקי בית שבהם 

מועסק רק הורה אחד, אך ממוצע שעות העבודה של זוג ההורים גבוה יותר משל חרדים.
משלוש הקבוצות, יהודים לא־חרדים מדווחים על אי שביעות רצון מהאיזון בין הקריירה 
לשאר תחומי החיים בשיעורים גבוהים יותר מהשאר. נראה שעלייה בשיעורי התעסוקה של 

גברים חרדים ושל נשים ערביות תקשה בתחום הזה גם על החרדים והערבים. 
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נספחים
תרשים נ'1.  הסתברות לתעסוקה לפי גיל, מגזר והשכלה, 2017
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 *  ההסתברויות חושבו באמצעות רגרסיה לוגיסטית, לאחר פיקוח על משתני מוצא ומצב משפחתי.
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לוח נ'1. תוצאות רגרסיה ליניארית, משתנה מוסבר - תעסוקה, שנת 2017

)1()2()3()4(

נשים חרדיותגברים חרדיםנשים ערביותגברים ערבים

***0.0216***0.0441***0.02610.0410***גיל

)8.57()12.59()9.73()3.75(

***0.000367-***0.000459-***0.000540-***0.000423-גיל ^ 2

)-12.46()-14.42()-8.72()-5.55(

***0.161-***0.0837-עולה

)-3.79()-7.86(

0.02040.0715-עולה מברית המועצות לשעבר

)-0.45()1.85(

***0.175***0.246***0.285***0.108בעל תעודה על־תיכונית

)8.00()20.80()13.09()13.99(

***0.262***0.245***0.466***0.132בעל תואר אקדמי

)14.25()50.45()12.48()18.49(

לומד במוסד לימודים אקדמי או 
על־תיכוני

-0.164***-0.03680.121***0.0661**

)-7.73()-1.86()4.20()3.05(

0.121-למד בישיבה דתית

)-0.99(

0.00246-למד בישיבה חרדית

)-0.20(

***0.309-למד בכולל

)-22.49(

***0.198***0.0895ערבי נוצרי

)7.59()16.12(

***0.0524***0.0524דרוזי

)4.45()4.45(

0.00833***0.0887-בדואי בנגב

)-6.35()0.61(

*0.0701-***0.148-***0.0765***0.163-רווק

)-13.68()5.93()-5.05()-2.00(

0.0516-***0.245-***0.0449***0.222-גרוש/אלמן

)-8.26()3.40()-5.46()-1.60(
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)1()2()3()4(

נשים חרדיותגברים חרדיםנשים ערביותגברים ערבים

***0.0376-**0.430***0.0671-0.0375הורה לילדים בני 4-0

)0.97()-5.81()2.71()-5.37(

***0.0966-0.0319-**0.0151-**0.150-הורה לילדים בני 9-5

)-3.18()-2.86()-0.99()-5.41(

**0.0156-***0.146***0.0367-0.0143הורה לילדים בני 17-10

)1.44()-3.78()3.57()-3.11(

***0.456**0.285-***0.490-***0.470חותך

)7.12()-7.24()-3.07()3.90(

12,80713,7076,1986,152מספר התצפיות

R20.10820.24820.17930.1154

Adjusted R20.10730.24740.17730.1137

בסוגריים סטיית התקן. 

***p<0.001; **p<0.01;  *p<0.05

מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם

לוח נ'1. )המשך( תוצאות רגרסיה ליניארית, משתנה מוסבר - תעסוקה, שנת 
2017
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