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תקציר
בתקופת משבר הקורונה גדלו באורח ניכר שיעורי העבודה מהבית עקב המגבלות שהוטלו 
בשל הצורך בריחוק חברתי. גורמים ומחקרים רבים רואים במשבר זרז להתרחבות עתידית 
של צורת העסקה זו בהשוואה לשנים שקדמו למשבר, התפתחות שעשויה להשפיע על 
תחומים רבים. בהתבסס על סקר כוח האדם של הלמ"ס, שמחודש ספטמבר 2020 כולל 
בישראל  מהבית  עבודה  דפוסי  בוחן  הנוכחי  המחקר  מהבית,  העבודה  שעות  על  נתונים 
בין קבוצות עובדים שונות. ממצאי המחקר, בדומה לממצאים ממדינות אחרות,  ופערים 
לקבוצות  עובדים המשתייכים  בקרב  במיוחד  רווחת  בישראל העבודה מהבית  כי  מראים 
על  ובפיקוח  סגרים  ללא  בתקופות  כי  מראה  המחקר  בפרט,  באוכלוסייה.  יותר  החזקות 
משתני בקרה נוספים, הסבירות לעבוד מהבית והיקפי העבודה מהבית היו מתואמים עם 
רמת ההשכלה: ככל שהעובדים היו משכילים פחות, הם עבדו מהבית בשיעורים נמוכים 
יותר. כמו כן נמצא כי בפיקוח על אותם משתנים, במגזר הערבי ובמגזר החרדי הסבירות 
לעבוד מהבית נמוכה יחסית ליהודים הלא-חרדים. בהיבט המגדרי נמצא ששיעור העבודה 
ניכרת בזמן הסגרים.  זה התרחב במידה  גבוה משל הגברים, ושפער  מהבית בקרב נשים 
9, ובפרט אימהות, עובדים מהבית בשיעורים גבוהים יותר  הורים לילדים בגילי לידה עד 
במיוחד  בלט  תעסוקה  ענפי  מבחינת  אלו.  בגילים  לילדים  הורים  שאינם  למי  בהשוואה 
השיעור הגבוה של עבודה מהבית בענף המידע והתקשורת, הכולל רבים מעובדי ההיי-טק. 
שהוא  ונראה  סגרים,  ללא  בתקופות  גם  גבוהים  נותרו  מהבית  העבודה  שיעורי  זה  בענף 
פתוח יותר לסגנון העבודה הזה. עם זאת, גם בענף זה ירדו מאוד שיעורי העבודה מהבית 
בחודשים שלאחר הסגר השלישי. המחקר דן גם ביתרונות ובחסרונות של הרחבת היקפי 

העבודה מהבית ומציע חלופות מדיניות.

נעם זונטג, חוקר בחטיבת המחקר, בנק ישראל. בזמן כתיבת המחקר היה חוקר במרכז טאוב לחקר   *
המדיניות החברתית בישראל; שביט מדהלה, חוקרת במרכז טאוב; פרופ' בנימין בנטל, חוקר ראשי 
וראש תוכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב. הממצאים בעבודה זו מתוארים בלשון זכר לצורך 

נוחות אך מתייחסים לשני המינים, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
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מבוא 
התפרצות מגפת הקורונה הביאה עימה שינויים רבים הנוגעים למגוון תחומי החיים. מעבר 
עסקים,  בסגירת  החל   – העבודה  שוק  על  גם  רבות  השפיעה  המגפה  הבריאות,  לתחום 

הוצאת עובדים לחל"ת ופיטורים וכלה בשינוי צורת ההעסקה כגון מעבר לעבודה מרחוק. 
לעבוד  היכולת  פוטנציאל  להערכת  הנוגעים  רבים  מחקרים  נעשו  המגפה  פרוץ  מאז 
מהבית. כבר בשלב מוקדם של המשבר פרסמו )Dingel and Neiman (2020 מאמר מרכזי 
העוסק בהערכת כושרו של שוק העבודה האמריקאי לעבור לעבודה מהבית. הם התבססו 
על מידע הקיים ברשת המידע O*NET ויצרו סיווג למשלחי יד בהתאם למאפיינים שסומנו 
כמאפשרים עבודה מהבית. במחקר אחר, אשר בחן את פוטנציאל יכולת העבודה מהבית 
לגבי   O*NET הוא על המידע הקיים ברשת גם  ואשר התבסס  במספר מדינות באירופה 
משלחי היד השונים, נמצא שוני בין המדינות בשיעורי העובדים והעובדות היכולים לעבוד 
)Holgersen et al. (2021, שניסו גם הם להעריך את חלקן  .(Boeri et al., 2020( מהבית
היכולת  מיוחד האומד את  כך מדד  יצרו לשם  של המשרות המאפשרות עבודה מהבית, 
לעבוד מהבית בכל משלח יד. לבסוף, )Hatayama et al. (2020 לקחו את מדידת היכולת 
לעבוד מהבית צעד נוסף קדימה והשתמשו בנתוני סקר PIAAC לגבי המשימות הנדרשות 

בכל משרה ומשרה כדי לאפיין בצורה מפורטת משרות המאפשרות עבודה מהבית.
עסקו  אחרים  מחקרים  מהבית,  לעבוד  היכולת  פוטנציאל  את  להעריך  הניסיונות  לצד 
סקר  נתוני  ניתוח  הציגו   Bick et al. (2020( בפועל.  מהבית  העבודה  נתוני  של  במדידה 
שבוצע בשוק העבודה האמריקאי במהלך המגפה והראו כי שיעורי העבודה מהבית בפועל 
von Gaudecker et al. .בתקופה זו תאמו למדי לתחזיות היכולת לעבוד מהבית בשוק זה 
)2020) עקבו אחר השינויים בנתוני התעסוקה בשוק העבודה בהולנד לפני פרוץ המגפה, 
 LISS סקר  בנתוני  כך  לשם  והשתמשו  שלאחריו,  ובחודשים  הראשון  הסגר   במהלך 
את  למדוד  המאפשרים   ,(Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences(

מספר שעות העבודה שעובד עבד מהבית.
והעובדים שיכולים לעבוד מהבית. כך  בזיהוי העבודות  ועסקו  חוקרים אחרים הרחיבו 
בעלי  צעירים,  כי  והראה  בארה"ב  העובדים  מאפייני  את  חקר   Yasonev (2020( למשל, 
השכלה נמוכה, בעלי שכר נמוך, בני קבוצות מיעוט ומהגרים נוטים לעבוד פחות במשרות 
של  יכולתם  בארה"ב  כי  מצאו   Mongey et al. (2021( גם  מהבית.  עבודה  המאפשרות 
חשופים  היו  הם  המגפה  בזמן  כן  ועל  משמעותית,  נמוכה  מהבית  לעבוד  הכנסה  מעוטי 
יותר לאובדן מקום עבודתם עקב מגבלות הריחוק החברתי. באופן דומה, דוח התעסוקה 
של ה-OECD לשנת 2020 מצא כי העובדים הפגיעים יותר, כמו בעלי שכר נמוך, צעירים, 
 ;(OECD, 2020a( עובדים זמניים, עצמאים ונשים נשאו בנטל המשבר במידה הרבה ביותר
ונתוני סקר שנערך באפריל 2020 במספר מדינות באירופה הראו כי הסבירות של עובדים 
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ועובדות ברביעון ההכנסות העליון לעבוד מהבית גבוהה ב-50% מזו של עובדים ברביעון 
התחתון )Galasso & Foucault, 2020). מסמך מדיניות של המועצה האירופית אשר סקר 
את דפוסי העבודה מהבית לפני הקורונה ובמהלכה התייחס גם הוא לפערים הללו וקבע 
כי על פי מגמות העבר, אי-האחידות ביכולת לעבוד מהבית עלולה לגרום להתרחבות אי-

 .(European Commission, 2020( השוויון בין מדינות, חברות ועובדים
בשוק  מהבית  לעבוד  היכולת  פוטנציאל  את  העריכו   (2020( ובנטל  מדהלה  בישראל, 
העבודה הישראלי בהתבסס על מאפייני התעסוקה הקשורים לעבודה מהבית המופיעים 
בסקר PIAAC משנת 2015. הם זיהו פערים בפוטנציאל זה בין ענפי התעסוקה השונים 
ובין קבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הישראלית. בפרט הצביע המחקר על כך שעובדים 
במשלחי יד יוקרתיים עם שכר שעתי גבוה הם בעלי היכולת הפוטנציאלית הגבוהה ביותר 
לעבוד מהבית. דבאוי ואחרים )2021) בחנו את שיעורי העבודה מהבית בישראל בשנים 
2020–2021 והצביעו גם הם על פערים בין ענפי תעסוקה שונים ובין המגזר הציבורי לבין 
גבוהים  היו  העבודה מהבית  כי שיעורי  הראו  הם  בפרט  והמגזר השלישי.  המגזר הפרטי 
מענף  עובדים  ובקרב  ופיננסים,  ותקשורת  מידע  כגון  מוחשיים  בלתי  בענפים  במיוחד 
החינוך, שנרשמו בו שיעורים גבוהים של עבודה מהבית בעיקר בתקופות הסגרים. ניתוח 
שערך בנק ישראל תוך כדי המשבר לנתוני סקר המעסיקים של הלמ"ס הראה כי שיעור 
המעסיקים המעוניינים להגדיל את היקפי העבודה מהבית כשיסתיים המשבר מוגבל וכי 
רובם מתכוונים לצמצם את השימוש בפרקטיקת העסקה זו, אך עם זאת היא תישאר בהיקף 
המעסיקים  בעמדות  רבה  שונות  שקיימת  הראה  הניתוח  כן,  כמו  לפניו.  משהייתה  גדול 
בענפים השונים, כאשר ענף ההיי-טק בולט במיוחד בנכונות המעסיקים להגדלת היקפי 
לנתונים מהשנים  ישראל  בנק  נוסף שערך  ניתוח  ישראל, 2021).  )בנק  מהבית  העבודה 
2020–2021 מצא שעבודה מרחוק בתקופת המגפה רווחה גם בענפים שלא הורגלו בכך 
קודם לכן, למשל במגזר הציבורי, וכי הדבר דרש התגברות על מחסור בציוד, שיפור תשתיות 

ושינוי בשיטות העבודה )בנק ישראל, 2022). 
נראה כי העולם, ועימו שוק העבודה, התאוששו בקצב מהיר מהצפוי ממשבר הקורונה, 
אולם בשלב זה עדיין לא ניתן להעריך במדויק את השינויים הצפויים בדפוסי ההתנהגות 
העבודה  שהיקפי  הצופים  יש  המשבר.  בעקבות  והרחוק  הבינוני  בטווח  העבודה  בשוק 
מהבית בעידן שלאחר הקורונה יישארו גבוהים ומונים את היתרונות של צורת העסקה זו 
הן למעסיקים והן לעובדים )Barrero et al., 2021). לעומת זאת חוקרים אחרים טוענים 
שבמקרים רבים דפוס עבודה זה התרחב רק בגלל הצורך בריחוק חברתי וכי בזמנים כתיקונם 
.(Juhász et al., 2020( עבודה מהבית אינה אפשרית או אינה יעילה בשל מגוון גורמים 
 כך או כך, נכון לזמן כתיבת מאמר זה ובהינתן אי-הוודאות לגבי גלים נוספים של המגפה 

נראה כי אפשרות העבודה מהבית עודנה רלוונטית מאוד. 
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ולאחר מכן  נציג בקצרה את מגמות העבודה מהבית בזמן המשבר בעולם,  זה  במאמר 
נתעמק במגמות העכשוויות של דפוסים אלו בישראל. לצורך כך השתמשנו בנתוני סקר כוח 
האדם של הלמ"ס, שכאמור כולל מאז ספטמבר 2020 גם נתונים על דפוסי העבודה מהבית. 
נתונים אלו מאפשרים לבצע בחינה מדויקת ואינפורמטיבית יותר של הנושא. המחקר בוחן 
את מידת השימוש בפרקטיקת העבודה מהבית בישראל בתקופות המתאפיינות במגבלות 
תנועה חמורות יותר ופחות. בפרט, המחקר מתמקד במידת הסבירות שעובדים מקבוצות 
 – מהבית  שעובדים  מועסקים  אותם  ובקרב  מהבית,  יעבדו  הישראלית  בחברה  שונות 

בהיקפה של צורת עבודה זאת. 

עבודה מהבית בזמן משבר הקורונה בעולם
התפרצות מגפת הקורונה הפכה את פרקטיקת העבודה מהבית לצורת העבודה המקובלת 
עבור מאות מיליוני אנשים בעולם. ביפן, שיעור העובדים מהבית עלה מכ-10% בדצמבר 
2019 לכ-28% במאי 2020, אף שלא הוטל סגר לאומי במדינה )OECD, 2021). בארה"ב 
הגיע שיעור המועסקים מהבית בחודשים אפריל–מאי 2020 לכמחצית המועסקים, כאשר 
 .(Brynjolfsson et al., 2020( כ-35% מהמועסקים דיווחו כי עבדו רק מהבית בתקופה זו
גם במדינות האיחוד האירופי נצפו שיעורים דומים, כאשר ביולי 2020 כ-48% מהשכירים 
ועוד, מנתוני סקר שנערך במדינות האיחוד  זאת  וכ-34% עבדו רק מהבית.  עבדו מהבית 
נראה כי כמעט מחצית העובדים שעבדו מהבית בזמן המשבר כלל לא עבדו מהבית לפני 

.(Ahrendt et al., 2020( כן
 2020 בשנת  כי  מראים  האירופי  האיחוד  במדינות  אדם  כוח  מסקרי  שנתיים  נתונים 
מדי  או  כלל  )בדרך  כלשהי  בתדירות  מהבית  עבדו  באיחוד  מהמועסקים  כחמישית 
פעם).1 בחינה של שיעור העובדים שעבדו בדרך כלל מהבית במדינות אירופה מראה כי 
לאחר עשור של יציבות יחסית, שבו נע שיעור זה סביב ה-5%, בשנת 2020 חלה קפיצה 
שעבדו  העובדים  שיעור  זאת,  לעומת   .(1 )תרשים  לכ-12%  בחלקם,  מאוד  משמעותית 
מדי פעם מהבית במדינות האיחוד נמצא במגמת עלייה מתונה בשנים האחרונות ובשנת 
המשבר לא הראה שינוי משמעותי ואף ירד ירידה קלה – אולי מפני שחלק מאלה שלפני 
שבימי  לציין  מעניין  כלל".  "בדרך  מהבית  לעבוד  עברו  פעם"  "מדי  מהבית  עבדו  המגפה 
שגרה שיעור הגברים שעובדים מהבית מדי פעם גבוה משיעור הנשים העובדות כך, ועבור 
עבודה מהבית בדרך כלל – להפך. עוד נראה כי עד שנת 2019 שיעורם הכולל של הגברים 
העובדים מהבית )בדרך כלל או מדי פעם) היה גבוה מעט מזה של הנשים, ואילו עם פרוץ 

עבודה מהבית "בדרך כלל" הוגדרה כ"ביצוע בבית של כל עבודה יצרנית הקשורה למשרה הנוכחית   1
במשך לפחות מחצית הימים שבהם עבדת בתקופת ייחוס של ארבעה שבועות". עבודה מהבית 
"מדי פעם" התייחסה לכל עבודה יצרנית הקשורה למשרה הנוכחית שנעשתה מהבית "לפחות 

שעה אחת ועד מחצית הימים בתקופת ייחוס של ארבעה שבועות".
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משבר הקורונה בשנת 2020 מגמה זו התהפכה: 21.5% בקרב נשים לעומת 19.9% בקרב 
גברים. שינוי זה נבע בעיקר מהגידול הניכר בשיעורי הנשים העובדות מהבית בדרך כלל 

במדינות האיחוד האירופי. 

תרשים 1. שיעור המועסקים העובדים מהבית במדינות האיחוד האירופי, לפי מגדר
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2 מצביע על שונות בין מדינות האיחוד האירופי בשיעורי העבודה מהבית בדרך  תרשים 
גורמים כגון  ניתן לשער כי במדינות מסוימות שכיחותם של  ובשינויים שחלו בהם.  כלל 
היעדר מיומנויות טכנולוגיות, שיטות ניהול לא יעילות או משימות הדורשות נוכחות פיזית 
מגבילה את השימוש בעבודה מרחוק )OECD, 2020b). כך למשל, לפני המשבר, במדינות 
עשירות כגון פינלנד, לוקסמבורג ואירלנד עמד שיעור המועסקים מהבית בדרך כלל על 
2020 הוא הגיע ליותר מ-20% מהמועסקים. לעומת  ו-14%, בהתאמה, ובשנת   12% ,7%
זאת במדינות עניות יותר כמו בולגריה, רומניה וצפון מקדוניה, לפני המשבר שיעורם היה 

זעום ובשנת 2020 לא הגיע אפילו ל-3%.
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תרשים 2. שיעור המועסקים שבדרך כלל עבדו מהבית במדינות האיחוד האירופי, 
2019 ו-2020 
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תרשים 3 עומד על הקשר בין שיעור המועסקים מהבית בדרך כלל בשנת 2019 ובין השינוי 
נורווגיה,  2020 במדינות השונות. נראה כי למעט  בנקודות אחוז שחל בשיעור זה בשנת 
וכי  גדל השימוש בפרקטיקת העבודה מהבית,  זעיר בלבד, בכל המדינות  שבה חל שינוי 

הגידול היה חד יותר במדינות בעלות ניסיון רב יותר בדפוס העסקה זה. 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



תרשים 3. שיעור המועסקים שבדרך כלל עבדו מהבית ב-2019 והשינוי בנקודות 
אחוז בשנת 2020 
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עבודה מהבית בישראל: מסקנות מתקופת הקורונה
בספטמבר 2020 נוספו כאמור לראשונה לסקרי כוח האדם של הלמ"ס שאלות העוסקות 
בישראל.2  זו  עבודה  צורת  של  היקפה  על  לעמוד  המאפשרת  תוספת  מהבית,  בעבודה 
פרק הזמן שבו עוסק מאמר זה, ספטמבר 2020 עד נובמבר 2021, כולל את הסגר השני 
והשלישי של מגפת הקורונה, את ההתאוששות לאחר הסגר השלישי ואת מבצע "שומר 

החומות" במאי 2021. 
הניתוח מתמקד בעובדים השכירים במשק. חלק גדול מהעצמאים שדיווחו כי הם עובדים 
מהבית הם למעשה בעלי עסקים שמשרדם ממוקם בבית אך ברוב שעות היום הם עובדים 
אצל לקוחותיהם )למשל קבלנים או מתווכי נדל"ן), או ספקי שירותים המקבלים לקוחות 
בביתם )למשל מעצבי שיער, מטפלות של ילדים בגיל הרך ופסיכולוגים). כיוון שמטרת 
הניתוח היא להתמקד בעובדים שעובדים מהבית, כלומר עובדים המבצעים מהבית פעולות 
שהיו יכולים לבצע במקום העבודה ומשתמשים לשם כך באמצעים טכנולוגיים שונים, ולא 
כאלה שעובדים בבית, כגון קבוצות העובדים העצמאים שהוזכרו לעיל, החלטנו למקד את 
הניתוח שלנו בעובדים השכירים בלבד. נוסף על כך, החלק התיאורי של המחקר מתמקד 
ומעלה  שעות   20 שעבדו  כאלה  דהיינו  משמעותיים,  משרה  אחוזי  שעובדים  בעובדים 

בשבוע הנדגם. 
נמנע  חברתי,  ריחוק  על  לשמור  כדי  חמורות  הגבלות  הוטלו  שבהן  הסגרים,  בתקופות 
באופן  מצביעים  הנתונים  לכך  ובהתאם  הקבוע,  עבודתם  למקום  להגיע  רבים  מעובדים 
שעבדו  העובדים  שיעורי  את  מציג   4 תרשים  מהבית.  העבודה  בשיעורי  גידול  על  בולט 
מהבית בישראל בחלוקה לקבוצות לפי היקף העבודה מהבית ביחס לכלל שעות העבודה. 
הנתונים בתרשים מצביעים על כך שעיקר הגידול בתקופות הסגרים בא לידי ביטוי בעלייה 
או  )80% משעות העבודה  או כמעט מלא  בשיעור העובדים שעבדו מהבית באופן מלא 
יותר). בתקופת הסגר השני והשלישי שיעור העובדים שעבדו מהבית בהיקפים אלו עמד 
על 22% ו-20%, בהתאמה, והצטמצם במידה ניכרת לכ-3%–6% מחודש יוני ואילך. לעומת 
זאת, שיעור העובדים שעבדו מהבית רק חלק מהזמן )20%–80% משעות העבודה) היה 
יציב יחסית לאורך תקופה זו ועמד על כ-10% בתקופות הסגרים ועל כ-6%–8% בחודשים 

שלאחר מכן. 

השבוע  ימות  רוב  העיקרי  עבודתך  במקום  כלל  בדרך  עובד  אתה  האם  הן:  שנוספו  השאלות   2
מהבית? בשבוע שעבר, האם עבדת מהבית בעבודתך העיקרית לפחות שעה אחת בשכר? ובמידה 

שהתשובה חיובית: בשבוע שעבר, כמה שעות עבדת מהבית בעבודתך העיקרית?

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



 תרשים 4. שיעור המועסקים שעבדו מהבית מכלל המועסקים בישראל, 
לפי אחוז העבודה מהבית מכלל שעות העבודה
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שיעורי העבודה מהבית בישראל בחלוקה לפי משתנים דמוגרפיים 
ואחרים

כאמור לעיל, מחקרים שעסקו בפוטנציאל העבודה מהבית )למשל מדהלה ובנטל, 2020) 
הראו שפוטנציאל זה אינו אחיד בקרב כל העובדים. התרשימים הבאים )5–9), המציגים 
את השיעור הממוצע של שעות עבודה מהבית בישראל בין ספטמבר 2020 לנובמבר 2021 
בחלוקה לפי משתנים דמוגרפיים ומשתנים אחרים, מאששים במידה רבה את ההערכה 
הזאת. המשתנה הנמדד בתרשימים הוא השיעור הממוצע של שעות העבודה מהבית מכלל 
שעות העבודה בקרב העובדים מהקבוצה הרלוונטית. למשל, עובד שעבד בשבוע הנדגם 20 
שעות מהבית ועוד 20 שעות ממקום העבודה )סך הכול 40 שעות עבודה שבועיות), יוגדר 

כמי שעבד מהבית 50% משעות העבודה. 
הסגרים  בתקופות  כי  מעלה  מהבית  העבודה  שעות  שיעור  ממוצע  לפי  ניתוח  ככלל, 
של  בשיאם  בעוד  למשל,  אחרות.  לתקופות  בהשוואה  משמעותית  גבוה  היה  זה  שיעור 
וכ-23% משעות העבודה,  כ-25%  והשלישי עמד שיעור העבודה מהבית על  הסגר השני 
כ-13%– זה  שיעור  היה   (2020 )נובמבר–דצמבר  הסגרים  שבין  בתקופה  בהתאמה, 

הסגר  לאחר  המשק  התאוששות  את  המייצגת  תקופה   ,2021 ויולי  יוני  ובחודשים   ,15%
בלבד.  כ-7%–6%  על  עמד  מהבית  העבודה  שעות  של  הממוצע  השיעור  השלישי, 
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בשיעורי  העלייה   2021 במאי  החומות"  "שומר  מבצע  בתקופת  הנתונים,  פי  על  כן,  כמו 
העבודה מהבית הייתה מתונה יותר.3 

עבודה מהבית לפי מגדר והורות

היקף העבודה מהבית בחלוקה לפי מגדר מצביע על דפוסים שונים המאפיינים את הגברים 
והנשים, בייחוד בתקופות הסגרים שבהן הוטלו מגבלות חמורות של ריחוק חברתי. למעשה, 
בעוד בתקופות ללא סגרים שיעור העבודה מהבית של גברים ונשים היה דומה, בתקופות 
הסגרים נוצר ביניהם פער ניכר: בקרב הנשים נרשמה עלייה חדה בהיקף העבודה מהבית, 
אוקטובר  של  הראשונה  במחצית  כך,  יותר.  מתונה  הייתה  העלייה  הגברים  בקרב  ואילו 
2020, תקופת הסגר השני, הגיע היקף העבודה מהבית של הנשים ל-31% בממוצע, לעומת 

כ-20% בלבד בקרב הגברים )תרשים 5). 
 9 עד  לידה  בגילי  קטנים  לילדים  הורות  לפי  בחלוקה  המגדריים  בפערים  מהתבוננות 
עולה כי שיעור העבודה מהבית הן בקרב האבות והן בקרב האימהות לילדים קטנים היה 
גבוה בהשוואה לגברים ונשים שאין להם ילדים בגילים אלו, ובזמן הסגרים השיעור בקרב 
הנחקרת  התקופה  סוף  ועד   2021 יוני  מחודש   .(6 )תרשים  במיוחד  גבוה  היה  האימהות 
ירדו שיעורי העבודה מהבית במידה משמעותית בהשוואה לתקופות הסגרים, למעט עליות 
מתונות, שניתן לייחס בין השאר לחופשת הקיץ של הילדים. בחודשים אלו עמדו הפערים 

בשיעורי העבודה מהבית על פי מגדר והורות על אחוזים בודדים בלבד. 

מכיוון שהנתונים בחלק התיאורי מתייחסים לעובדים שעבדו בפועל בתקופה הנחקרת לפחות   3
)למשל עקב הוצאתם  זמני  עובדים שנעדרו מעבודתם באופן  כוללים  ואינם  20 שעות בשבוע 
נובע מכך  ייתכן שלפחות חלק מהגידול בשיעור שעות העבודה מהבית בזמן הסגרים  לחל"ת), 
מעבודתם  נעדרו  מהבית  עבודה  מאפשר  אינו  עבודתם  שאופי  מהעובדים  יחסית  גבוה  שאחוז 
וכולי). כדי לבדוק זאת בחנו את שיעורי העבודה מהבית  )חל"ת, חופשה כפויה  בתקופות אלו 
עבור כלל המשתתפים בכוח העבודה, כולל השוהים בחל"ת והמובטלים שחיפשו עבודה בשבוע 
הנדגם. התוצאות שהתקבלו דומות למדי למוצג בתרשימים 5–9, הן מבחינת המגמות והן מבחינת 

הפערים בין הקבוצות.
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תרשים 5. שיעור שעות העבודה מהבית מכלל שעות העבודה, לפי מגדר
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תרשים 6. שיעור שעות העבודה מהבית מכלל שעות העבודה, לפי מגדר והורות 
לילדים בגילי לידה עד 9 
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עבודה מהבית במגזר הערבי ובמגזר החרדי

נמוכים  בשיעורים  מהבית  לעבוד  נוטים  החרדי  ומהמגזר  הערבי  מהמגזר  עובדים  ככלל, 
לעומת היהודים הלא-חרדים. יש כמה סיבות אפשריות לשיעורים הנמוכים במגזרים אלו. 
האחת קשורה באוריינות הדיגיטלית הנמוכה יחסית של ערבים וחרדים, כפי שזו באה לידי 
ביטוי בהישגים הנמוכים בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת במבחן PIAAC )סקר הבוחן את 
מיומנות האוכלוסייה בגיל העבודה שנערך במדינות ה-OECD) )וייס, 2017, עמ' 74–75). 
סיבה אפשרית אחרת, הקשורה בעיקר למגזר הערבי, היא שבחלק מן היישובים הערביים 
אין תשתית אינטרנט איכותית. גורם זה משפיע על תושבי היישובים הערביים הן במישרין, 
בכך שאין באפשרותם לעבוד מהבית, והן בעקיפין, בכך שבהיעדר תשתית איכותית קשה 
לעבוד  להם  שיאפשרו  מיומנויות  לרכוש  אלה  ביישובים  המתגוררים  ולמבוגרים  לילדים 
בין  הערבים  העובדים  התפלגות  של  ההשפעה  מתווספת  הללו  לגורמים  בעתיד.  מהבית 
בענפים  גבוהים  בשיעורים  מועסקים  הערבים  היהודי,  למגזר  בהשוואה  הכלכלה.  ענפי 
שבהם העבודה מהבית אינה אפשרית כלל או כמעט אינה אפשרית, בפרט בענף הבינוי 
)מדהלה ובנטל, 2020). בהתאם לכך, שיעורי העבודה מהבית בקרב גברים ערבים נמוכים 
בהרבה מאלה של שאר הקבוצות, וניתן לראות שבתקופות הסגרים העלייה של שיעור זה 
בקרבם הייתה מתונה בלבד. השיעור בקרב נשים ערביות אמנם היה גבוה יותר ואף עלה 
משמעותית בתקופות הסגרים, אולם גם אצלן השיעורים נותרו נמוכים בהשוואה ליהודיות 
הלא-חרדיות. ממאי 2021 ואילך היו שיעורי העבודה מהבית בקרב נשים ערביות נמוכים 

מאוד. 
יותר. בתקופות ללא סגרים היה  במגזר החרדי, לעומת זאת, הממצאים מורכבים מעט 
ליהודים הלא-חרדים, אך בתקופות הסגרים  יחסית  נמוך  שיעור החרדים שעבדו מהבית 
עלה שיעורם במידה ניכרת ובחלק מהזמן הוא אף עלה על השיעורים בקרב היהודים הלא-
חרדים )תרשים 7). עם זאת, בדיקה של שיעורי הנשים שעבדו מהבית בזמן הסגרים מתוך 
כלל המשתתפות בשוק העבודה )כלומר כולל המובטלות ואלה ששהו בחל"ת) מגלה שלא 
היה הבדל בין הנשים החרדיות ליהודיות הלא-חרדיות. הסבר אפשרי לכך הוא שבעקבות 
המשבר נפגעו יותר משרות של נשים חרדיות, ושיעורי ההשתתפות שלהן בכוח העבודה 
היא  אחרת  אפשרות  הלא-חרדיות.  היהודיות  של  מאלה  יותר  משמעותית  במידה  פחתו 
שבהיותן מפרנסות עיקריות, יותר נשים חרדיות העדיפו לעבוד מהבית כדי להימנע מיציאה 
לחל"ת בהשוואה ליהודיות הלא-חרדיות.4 כך או כך, החל מאפריל 2021, שיעורי העבודה 
מהבית במגזר החרדי חזרו להיות נמוכים בהשוואה ליהודים הלא-חרדים. בהקשר זה ראוי 
להזכיר שבמגזר החרדי יש קבוצות המתנגדות התנגדות אידיאולוגית לשימוש באינטרנט; 

כלל  בקרב  מהבית  העבודה  שיעורי  עבור  הנתונים  בין  שהפער  ייתכן  שצוינו,  לסיבות  מעבר   4
המשתתפות בכוח העבודה )כולל המובטלות ואלה שהוצאו לחל"ת) קשורה לתנודתיות שנובעת 

ממספר התצפיות הנמוך בסקר כוח אדם בקרב העובדים מהמגזר החרדי.
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למעשה, בסקר החברתי של 2019 רק 37% מהמועסקים החרדים דיווחו כי יש ברשותם 
מחשב עם חיבור לאינטרנט )מדהלה ובנטל, 2020; פוקס, 2021).

מבחינה מגדרית, במשך רוב התקופה הנחקרת היה שיעור העבודה מהבית בקרב נשים 
בכל שלושת המגזרים גבוה מן השיעור בקרב גברים. 

תרשים 7. שיעור שעות העבודה מהבית מכלל שעות העבודה, לפי מגדר ומגזר
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חרדים-יהודים לא ערבים חרדים
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עבודה מהבית לפי רמת השכלה 

 ,(OECD, 2020a ;2020 ,באופן טבעי ובהתאם לממצאים קודמים )למשל מדהלה ובנטל
בקרב  ובייחוד  משכילים  עובדים  בקרב  יותר  גדול  מהבית  לעבוד  היכולת  פוטנציאל 
שהיו  שונות,  השכלה  מרמות  עובדים  בין  מהבית  העבודה  בשיעורי  הפערים  אקדמאים. 
גם בתקופות ללא סגר, הועצמו בתקופות הסגרים. כך למשל, בשיאו של הסגר  קיימים 
כ-39%, לעומת 17%  השני עמד שיעור העבודה מהבית בקרב העובדים האקדמאים על 
ו-5% עבור עובדים בעלי תעודת בגרות שאינם אקדמאים ועבור עובדים ללא תעודת בגרות, 
בהתאמה )תרשים 8). ייתכן שיש קשר בין הגידול בשיעורי העבודה מהבית בקרב בעלי 
השכלה אקדמית בתקופות הסגרים לבין העובדה שתעסוקתם נפגעה פחות מן המשבר 
העובדים  העבודה,  למקום  להגיע  נאסר  שבהם  הסגרים,  בזמן   :(2020 ואחרים,  )זונטג 
המשכילים יותר יכלו להמשיך לעבוד מהבית, בעוד העובדים בעלי השכלה נמוכה יותר, 
שאחוז גבוה יותר בקרבם אינו יכול לעבוד מהבית, נאלצו להיעדר משוק העבודה באופן 
זמני או קבוע. ואכן, כפי שמראים הנתונים, רבים מהם הוצאו לחל"ת או לחופשה כפויה או 

אף פוטרו מעבודתם )זונטג ואחרים, 2020). 
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תרשים 8. שיעור שעות העבודה מהבית מכלל שעות העבודה, לפי רמת השכלה
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השכלה אקדמית תיכונית שאינה אקדמית-תעודת בגרות או השכלה על ללא תעודת בגרות
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עבודה מהבית לפי ענף כלכלי

מבדיקה של שיעורי העבודה מהבית לפי ענף כלכלי עולה שיש הבדלים ניכרים בין עובדים 
הקבוצה   .(9 )תרשים  ענפים  של  קבוצות  בשלוש  להבחין  ניתן  ככלל,  שונים.  מענפים 
הראשונה, המיוצגת בתרשים על ידי ענף המידע והתקשורת, כוללת רבים מעובדי ההיי-טק. 
קבוצה זו התאפיינה בשיעורים גבוהים של עבודה מהבית בהשוואה לענפים האחרים לאורך 
כל התקופה הנחקרת, לא רק בזמן הסגרים אלא גם בתקופה שביניהם, ובמידה פחותה גם 
בתקופת ההתאוששות שלאחר הסגר השלישי. בתקופה שבין הסגרים )נובמבר–דצמבר 
2020) עמד שיעור העבודה מהבית בקבוצה זו על מעט יותר מ-50%, ובחודשים שלאחר 
)יוני עד נובמבר 2021). אפשר שהעובדה   40%–25% הסגר השלישי הוא ירד לסביבות 
כי בענף זה שיעורי העבודה מהבית נותרו גבוהים גם בתקופות ללא סגרים מצביעה על 
פתיחות יחסית לפרקטיקת העסקה זו הן בקרב העובדים והן בקרב המעסיקים, ומרמזת 
על אפשרות שגם בעתיד, לאחר שתחלוף השפעת המשבר, שיעורי העבודה מהבית בענף 
וענף  יוסיפו להיות גבוהים.5 הקבוצה השנייה כוללת את ענף הפיננסים, ענף החינוך  זה 
השירותים המדעיים והטכניים. קבוצה זו, ובפרט ענף החינוך, מאופיינת בשיעורים גבוהים 

היקף  רחבת  בהשתרשות  ספק  מטיל  האקונומיסט  לאחרונה  שפרסם  מאמר  זאת,  עם   5
ראו המעסיקים.  של  רתיעה  בשל  בעיקר  טכנולוגיות,  בחברות  זו  העסקה  צורת   של 

.The Economist, March 12, 2022. Is hybrid work the worst of both worlds?

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
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סגרים.  ללא  ובירידה חדה של שיעורים אלו בתקופות  בזמן הסגרים  עבודה מהבית  של 
 40% עובדים מענף הפיננסים עמד על כמעט  כך למשל, שיעורי העבודה מהבית בקרב 
בתקופות הסגרים, ירד לכ-20% בתקופה שבין הסגרים, וביוני ויולי 2021 הוסיף וירד עד 
בה  ונעשה  אפשרית  מהבית  העבודה  אלו  בענפים  כי  נראה  מ-10%.  פחות  של  לשיעור 
היא  העבודה  למקום  הגעה  על  מגבלות  ללא  בתקופות  אולם  ניכרים,  בשיעורים  שימוש 
הבריאות  וענף  הבינוי  ענף  נכללים  השלישית  בקבוצה  מקובל.  עבודה  לאופן  הפכה  לא 
והרווחה, שבהם הנוכחות הפיזית של העובדים חיונית ברוב המקרים ולכן לא מתקיימת 

בהם עבודה מהבית בשיעורים משמעותיים. 

תרשים 9. שיעור שעות העבודה מהבית מכלל שעות העבודה, לפי ענף כלכלי
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בינוי מידע ותקשורת
פיננסים מדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים
חינוך בריאות ורווחה
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עבודה מהבית לפי מחוז מגורים

ניתוח שיעורי העבודה מהבית לפי מחוז המגורים מצביע על פערים ניכרים בין המחוזות 
בישראל, ובפרט בין מחוזות תל אביב והמרכז לבין הפריפריה. במחצית השנייה של מרץ 
2021, תקופה המייצגת את תחילת ההתאוששות שלאחר הסגר השלישי, השיעור הממוצע 
בהשוואה  ויותר  שלושה  פי  גבוה  היה  אביב  תל  מחוז  תושבי  בקרב  מהבית  עבודה  של 
לשיעור בקרב תושבי מחוז הצפון, ופי ארבעה ויותר בהשוואה לשיעור בקרב תושבי מחוז 

הדרום )תרשים 10). 
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 תרשים 10. שיעור שעות העבודה מהבית במחצית השנייה של מרץ 2021, 
לפי מחוז מגורים

17% 14% 11% 11% 8% 5% 4%

תל אביב מרכז חיפה יהודה ושומרון ירושלים צפון דרום
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שיעורי שעות העבודה מהבית ושיעורי ההיעדרות הזמנית מהעבודה 
מסיבות הקשורות לקורונה בתקופות הסגרים: ניתוח ברמה הענפית

המחפשים  מועסקים  הבלתי  העובדים  את  כולל  המקורית  שבהגדרתו  האבטלה,  שיעור 
עבודה, עלה בתקופת המגפה בנקודות אחוז בודדות בלבד. ואולם עיקר הפגיעה בתעסוקה 
בתקופת משבר הקורונה באה לידי ביטוי בשיעור הגבוה של עובדים שנעדרו מעבודתם 
באופן זמני מסיבות הקשורות למשבר – למשל עובדים שהוצאו לחל"ת או לחופשה כפויה 
)דבאוי ואחרים, 2021; זונטג ואחרים, 2020). מחקרים שבחנו את שוק העבודה בארה"ב, 
באנגליה ובגרמניה הראו כי עובדים במקצועות ובענפים שפוטנציאל היכולת שלהם לעבוד 
מהבית גדול, נפגעו פחות מבחינה תעסוקתית בתקופת המשבר בהשוואה לעובדים בענפים 
 Adams-Prassl et al., 2020; Brynjolfsson( מהבית  לעבוד  יותר  קטן  פוטנציאל   בעלי 
et al., 2020). תרשים 11 מציג את המתאם בין היכולת לעבוד מהבית בישראל ובין שיעור 
העובדים שנעדרו זמנית מעבודתם בתקופת המשבר בשל יציאה לחל"ת, חופשה כפויה 

וכדומה, לפי ענף כלכלי.6 

התרשים מציג את שיעורי הנעדרים זמנית מעבודתם שעדיין היה להם קשר חוזי עם המעסיק   6
שפוטרו  המובטלים  את  כולל  אינו  התרשים  נתונים  מגבלת  עקב  כפויה).  וחופשה  חל"ת  )כגון 
מעבודתם, שכן סקר כוח אדם אינו מאפשר לזהות לא את הענף הכלכלי ולא את משלח היד של 

מי שהיה מובטל או לא השתתף כלל בשוק העבודה בשבוע הנדגם. 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



כגון  יחסית,  גדול  יכולת העבודה מהבית  כי בענפים שבהם פוטנציאל  התרשים מרמז 
ענפי המידע והתקשורת והפיננסים, שיעור הנעדרים זמנית מהעבודה בתקופות הסגרים 
יותר, כגון ענפי המסחר ושירותי  היה נמוך לעומת הענפים שבהם הפוטנציאל הזה קטן 
מקדם  כללי  ובאופן  הענפים,  כל  לגבי  גורפים  אינם  הממצאים  זאת,  עם  ואוכל.  אירוח 

-) אך אינו מובהק סטטיסטית.  המתאם עבור כלל הענפים הוא אכן שלילי )0.27

תרשים 11. שיעור שעות העבודה מהבית ושיעורי ההיעדרות מהעבודה בתקופות 
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ניתוח אקונומטרי רב-משתני להסתברות לעבוד מהבית ולשיעור 
שעות העבודה מהבית בתקופות ללא סגרים

כדי להעריך באופן כמותי ומפוקח את המתאמים שבין משתנים דמוגרפיים ואחרים לבין 
הסבירות לעבוד מהבית נאמדה רגרסיה רב-משתנית. בשל האפשרות שקבוצת העובדים 
 Heckman מהבית איננה תת-מדגם אקראי של כל העובדים, נאמד מודל דו-שלבי עם תיקון
עבור ההטיה הפוטנציאלית. בהתאם לכך, בשלב הראשון כללנו את כל אוכלוסיית הנחקרים 
כדי לאמוד את השפעתם של משתנים שונים על ההסתברות שנחקר יעבוד מהבית מספר 
חיובי כלשהו של שעות. בשלב השני נאמדה השפעתם של המשתנים על שיעור שעות 
להשתמש  העדפנו  מהבית.  עובדים  שנמצאו  המועסקים  אותם  עבור  מהבית  העבודה 
כדי  מהבית  העבודה  שעות  במספר  ולא  מהבית  העבודה  שעות  בשיעור  תלוי  כמשתנה 
לנטרל עד כמה שאפשר את ההשפעה של סך שעות העבודה של הנחקרים על התוצאות.7 
הניתוח הרב-משתני מתמקד בתקופות ללא סגרים, משני טעמים עיקריים: האחד הוא 
שאינן  חריגות  זמן  תקופות  מייצגות  כשלעצמן,  מעניינות  שהן  אף  הסגרים,  שתקופות 
זאת,  או על מה שצפוי בעתיד. לעומת  בימים כתיקונם  מצביעות בהכרח על המתאמים 
התקופות ללא סגרים, אף שגם הן הושפעו במידה כלשהי ממשבר הקורונה, קרובות יותר 
לייצג תקופות זמן רגילות ועשויות להצביע על מגמות אפשריות בעתיד. הטעם השני קשור 
לאפשרות קיומה של סלקציה, שבה דנו לעיל, בתקופות אלו. בתקופות הסגרים, שיעור 
גבוה יחסית מכלל העובדים במשק נעדר זמנית משוק העבודה בשל חל"ת, חופשה כפויה 
גבוהים  שיעורים  כללו  מעבודתם  זמנית  שנעדרו  שהעובדים  ייתכן  לפיכך  פיטורים.  או 
יחסית של עובדים שמלכתחילה אינם יכולים לעבוד מהבית או שיכולים לבצע מהבית רק 
חלק קטן מעבודתם. סלקציה מסוג זה עשויה לפגוע במהימנות האמידה האקונומטרית 
בתקופות אלו. נוסף על כך, חודש מאי 2021 לא נכלל ברגרסיה כיוון שבחודש זה התרחש 
לתרשימים  בדומה  הושבתו.  החינוך  ממערכת  גדולים  וחלקים  החומות  שומר  מבצע 

התיאוריים, הרגרסיות נאמדו עבור שכירים בלבד בגילי העבודה העיקריים )25–64).8 

מצומצם  מהבית  לעבוד  יכול  חלקית  במשרה  שעובד  השעות  פוטנציאל  טבעי  באופן  בפרט,   7
מודל מקביל שבו  נוספת של  ביצענו הרצה  זאת,  עובד במשרה מלאה. עם  לזה של  בהשוואה 
המשתנה המוסבר בשלב השני הוא מספר שעות העבודה מהבית. התוצאות דומות בעיקרן, עם 

ההבדל המתבקש בפירוש המקדמים בשלב השני. 
כדי לוודא ששיטת הדגימה של סקרי כוח אדם, שבה נדגמים אותם אנשים במשך מספר חודשים   8
שנאספו  תצפיות  על  המתבססות  רגרסיות  נאמדו  הממצאים,  במהימנות  פוגעת  אינה  )גלים) 
דומים  היו  אלו  רגרסיות  ממצאי  בלבד.  אחת  פעם  מופיע  נדגם  שכל  כך  ספציפיים,  בחודשים 
לממצאי הרגרסיה המוצגת בלוח נ'1 בנספח, למעט פערים ברמת המובהקות של חלק מהמשתנים 
ברגרסיות המבוססות על נתוני חודש אחד בלבד. פערים אלו עשויים לנבוע בין השאר ממספר 

התצפיות הקטן יחסית כאשר הנתונים מוגבלים.
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המשתנים 

את  כללה  מהבית,  יעבוד  שעובד  הסבירות  מידת  כלומר  בניתוח,  הראשון  השלב  אמידת 
המשתנים המסבירים הבאים: משתנה קטגוריאלי למספר שעות העבודה השבועיות של 
העובד )כלל שעות העבודה, מהבית ושלא מהבית); משתנה קטגוריאלי למגזרים – המגזר 
היהודי הלא-חרדי, המגזר החרדי והמגזר הערבי; משתנה קטגוריאלי לרמת השכלה בחלוקה 
לשלוש רמות – עובדים ללא תעודת בגרות, עובדים בעלי תעודת בגרות או השכלה על-
תיכונית שאינה אקדמית, ועובדים בעלי השכלה אקדמית; משתנים בינאריים עבור עובדים 
שחיים ברמת צפיפות מגורים גבוהה )לפחות אדם אחד לחדר), מגדר, הורים שיש להם 
ילדים בגילי לידה עד 9 ועובדים מהמגזר הציבורי )ביחס למגזר הפרטי והשלישי); ומשתנה 
המייצג את התקופה שממרץ 2021 ואילך – תקופת ההתאוששות לאחר הסגר השלישי, 
שבה שיעורי העבודה מהבית היו נמוכים לעומת התקופה המוקדמת יותר. נוסף על כך כלל 
הניתוח משתנים קטגוריאליים למשלח יד, ענף כלכלי, מחוז מגורים וקבוצת גיל, וכן נכללו 
בו משתני אינטראקציות בין משתנה המגדר לבין משתני ההשכלה, המגזר וההורות. כל 
המשתנים שצוינו לעיל נכללו גם בשלב השני ברגרסיה. לצורך הזיהוי של מודל הסלקציה 
אמור שלב האמידה הראשון )עובד מהבית/לא עובד מהבית) לכלול לפחות משתנה אחד 
שמשפיע על עצם העבודה מהבית אך אינו מופיע בשלב השני )שיעור העבודה מהבית), 
מתוך הנחה שהוא אינו משפיע על השיעור הזה. במגבלות הנתונים של סקרי כוח אדם 

בחרנו במשתנה העסקת עוזר/ת במשק הבית כמשתנה מזהה )משתנה עזר).9 

ממצאי הניתוח הרב-משתני

דו-שלבית  במסגרת  הרב-משתנית  הרגרסיה  ממצאי  את  מציג  בנספח  נ'1  לוח  כאמור, 
מיידי,  לפירוש  ניתנים  אינם  מהבית  לעבודה  הסלקציה  משוואת  מקדמי   .(Heckman(
יעבוד  פרט  שאותו  ההסתברות  על  המשתנה  של  השפעתו  כיוון  את  משקף  הסימן  אך 
מהבית. עם זאת, חישוב מתאים מאפשר להעריך את ההשפעה השולית של כל משתנה 
של  השני  בשלב  האקסטנסיביים).  )השוליים  מהבית  יעבוד  שהפרט  ההסתברות  על 
הרגרסיה )משוואת המטרה), המקדמים מייצגים את ההשפעה בנקודות אחוז על שיעור 
הם  ברגרסיות  המשתנים  שכלל  כיוון  האינטנסיביים).  )השוליים  מהבית  העבודה  שעות 
בהשוואה  הרלוונטית  לקטגוריה  מהשתייכות  הנובעת  בהשפעה  מדובר  קטגוריאליים 

לקטגוריה המושמטת. 

במהלך הניתוח הרב-משתני נבחנו גם רגרסיית TOBIT ורגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות. ממצאי   9
בין  הן מבחינת הפערים  בנספח  נ'1  בלוח  הרגרסיה המוצגת  דומים לממצאי  היו  הרגרסיות  כל 

הקבוצות והן מבחינת מידת המובהקות של המקדמים.  

21 עבודה מהבית בישראל



22

כפי  התיאורי  הניתוח  את  מאששים  הרב-משתני  הניתוח  שממצאי  נראה  ככלל, 
 Galasso  & )למשל  מהעולם  מקבילים  למחקרים  ובהתאם  כצפוי,  לעיל.10   שהוצג 
Foucault, 2020), נמצא שהסבירות לעבוד מהבית בקרב עובדים בעלי רמת השכלה גבוהה 
יותר, ובפרט אקדמאים, גבוהה ב-8 נקודות אחוז מזו של עובדים בעלי רמת השכלה נמוכה. 
כמו כן, בקרב מי שעובדים מהבית, שיעור שעות העבודה מהבית של בעלי תעודת בגרות 
ושל בעלי השכלה אקדמית גבוה מזה של אלה שאין להם תעודת בגרות ב-6 נקודות אחוז 
וב-9 נקודות אחוז, בהתאמה. בחלוקה לפי מגזרי אוכלוסייה נמצא כי הסבירות שחרדים 
נקודות  וב-7  ב-3  יהודים לא-חרדים באופן מובהק,  נמוכה מזו של  יעבדו מהבית  וערבים 
מזה  אחוז  נקודות  ב-8  נמוך  ערבים  של  מהבית  העבודה  שעות  שיעור  בהתאמה.  אחוז, 
של יהודים לא-חרדים, אך הפער בשיעור זה בין המגזר החרדי לבין המגזר היהודי הלא-
חרדי אינו מובהק. אשר למחוז המגורים, נמצא כי למעט מחוז ירושלים, הסבירות לעבוד 
מהבית בקרב תושבי שאר המחוזות נמוכה מזו של תושבי מחוז תל אביב, ובפרט במחוז 
הצפון ובמחוז הדרום, שם הסבירות נמוכה ב-4 וב-5 נקודות אחוז, בהתאמה. יש לציין כי 
למחוזות אחרים  בהשוואה  ירושלים  מחוז  תושבי  עבור  לעבוד מהבית  הגבוהה  הסבירות 
לא נראתה בניתוח התיאורי )תרשים 10). הפער בין הניתוח התיאורי לבין הניתוח הרב-

בעיקר  הרב-משתני,  בניתוח  הנוספים  על המשתנים  הנראה מהפיקוח  ככל  נובע  משתני 
ירושלים ביחס למחוזות אחרים, כגון השיעור הגבוה של  משתנים המאפיינים את מחוז 
עובדים חרדים ושל עובדים במגזר הציבורי מתוך כלל העובדים במחוז. עם זאת, שיעור 
במחוז  לשיעור  המחוזות  בכל  דומה  מהבית  העובדים  אלה  בקרב  מהבית  העבודה  שעות 
תל אביב, פרט למחוז הדרום, שבו שיעור זה נמוך ב-5 נקודות אחוז. ייתכן שפערים אלו 
בין המחוזות משקפים פערים ברמת התשתיות או אף ברמת העצימות הדיגיטלית )מידת 
השימוש בסוגים שונים של טכנולוגיה) במחוזות אלו. כך למשל נמצא כי שיעור האימוץ 
של טכנולוגיות דיגיטליות בקרב עסקים בענפי השירותים במחוזות בפריפריה נמוך יחסית 
2022). מבחינת קבוצות גיל נמצא כי פרט לעובדים  למחוזות המרכז )בארי ואספרנסה, 
גבוהה מזו של המשתייכים לקבוצה הצעירה  55–59, ההסתברות לעבוד מהבית  שגילם 
בין קבוצות הגיל בשיעור שעות  ביותר. עם זאת, בקרב אלה העובדים מהבית אין הבדל 

העבודה מהבית. 

הממצאים מוצגים בתרשים 12, וביתר פירוט בלוח נ'1 בנספח.  10
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רמת  בין  שלילי  מתאם  מצאו  מהבית  העבודה  שיעורי  את  שבחנו  המחקרים  מן  חלק 
במחקר  למשל  נמצא  כך  מהבית;  העבודה  שיעורי  לבין  העובדים  של  המגורים  צפיפות 
גם  דומה,  באופן   11.(Baylis et al., 2020( הקנדי  העבודה  משוק  נתונים  על  המבוסס 
הנתונים של שוק העבודה הישראלי מצביעים על מתאם שלילי בין רמת צפיפות המגורים 
לבין עבודה מהבית: במחקרנו נמצא כי הן הסבירות לעבוד מהבית והן שיעור שעות העבודה 
מהבית נמוכים יותר בקרב עובדים המתגוררים ברמת צפיפות גבוהה בהשוואה לעובדים 
המעסיקה  ממשפחה  שעובד  הסבירות  כן,  כמו  יותר.  נמוכה  צפיפות  ברמת  המתגוררים 
אחוז  נקודות  ב-4  גבוהה  מהבית  יעבוד  ברגרסיה)  העזר  )משתנה  הבית  במשק  עוזר/ת 

ובאופן מובהק מזו של עובד ממשפחה שאינה מעסיקה עוזר/ת במשק הבית. 
עם  מתואמים  נמצאו  העובדים  של  התעסוקתי  האופי  את  המתארים  משתנים  מספר 
הסבירות לעבוד מהבית ועם שיעור שעות העבודה מהבית. למשל, נמצא כי עובדים במשרה 
חלקית, עד 19 שעות עבודה שבועיות, נוטים לעבוד מהבית בסבירות גבוהה יותר, ויתרה 
מזו, גם שיעור שעות העבודה מהבית בקרבם גבוה יותר: על פי הממצאים, שיעור שעות 
העבודה מהבית בקרב עובדים אלו גבוה ב-15 נקודות אחוז מן השיעור של אלה שעובדים 
20–34 שעות, וב-27 נקודות אחוז מן השיעור של אלה שעובדים 45 שעות ומעלה. עם 
שמספר  ככל  מהבית  העבודה  שעות  במספר  ניכרת  עלייה  על  מצביעות  התוצאות  זאת, 
שעות   27 שעובד  מי  עבור  מהבית  עבודה  שעות  מכ-4  עולה:  השבועיות  העבודה  שעות 
שבועיות ועד כ-10 שעות לעובדים 39 שעות שבועיות וכ-12 שעות עבור אלה העובדים 

45 שעות שבועיות.12 
ביחס  אחוז  נקודות  ב-7  נמוכה  מהבית  יעבדו  הציבורי  מהמגזר  שעובדים  הסבירות 
לעובדים מהמגזר העסקי ומהמגזר השלישי, וגם שיעור השעות שהם עובדים מהבית נמוך 
ב-9 נקודות אחוז יחסית לעובדי המגזרים האחרים. אשר למשלחי היד, נמצא כי הסבירות 
שעובדים במשלח יד אקדמי יעבדו מהבית גבוהה יותר ביחס לכל משלחי היד האחרים, 
בענפי  יד  למשלחי  ביחס  אחוז  נקודות  ב-19  למשל  גבוהה  זו  סבירות  מנהלים.  לרבות 
וביחס לעובדים בלתי מקצועיים. עם זאת, בולטת העובדה  והבינוי  החקלאות, התעשייה 
ועובדי  ופקידים  ושירותים  מכירות  היד  משלחי  בקרב  מהבית  העבודה  שעות  ששיעור 
משרד דומה לשיעור בקרב בעלי משלח יד אקדמי ונמוך יותר בקרב השאר, בייחוד בקרב 
עובדי תעשייה ובינוי ועובדים בלתי מקצועיים, ששיעור שעות העבודה שלהם מהבית נמוך 

הטענה במחקרם של )Baylis et al. (2020 היא שמשתנה צפיפות המגורים מתווך בין פערים   11
בהשכלה )שמתואמים עם רמת צפיפות המגורים) לבין מידת הפגיעה בתעסוקה בתקופת משבר 
יותר  גדולה  הייתה  )גם בקנדה, בדומה לישראל, הפגיעה בתעסוקה בתקופת המשבר  הקורונה 
יותר). החוקרים מבססים את טענתם על ההשערה  נמוכות  בקרב עובדים בעלי רמות השכלה 
שצפיפות המגורים מצמצמת את האפשרות של עובדים אלו לעבוד מהבית בתקופות של מגבלות 

חמורות של ריחוק חברתי.
חושב בקירוב, בהתבסס על המקדמים ברגרסיה ונקודת האמצע של טווח השעות בכל קבוצה.  12
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ב-30 נקודות אחוז מזה של בעלי משלח יד אקדמי. מבחינת ענף כלכלי, עולה כי הסבירות 
שעובדים מענף המידע והתקשורת )המורכב כאמור ברובו מחברות היי-טק) יעבדו מהבית 
גבוהה מזו של עובדי כל הענפים האחרים ובייחוד מזה של עובדי ענף הבריאות והרווחה )ב-
27 נקודות אחוז) ושירותי אירוח ואוכל )ב-25 נקודות אחוז). שיעור השעות שעובדים מענף 
המידע והתקשורת אכן עובדים מהבית נמצא גם הוא גבוה בהשוואה לעובדים מכל הענפים 
האחרים, כולל ענפים שבתקופות הסגרים התאפיינו בשיעורים גבוהים של עבודה מהבית, 
כגון פיננסים וחינוך. ממצא בולט נוסף הוא ששיעור שעות העבודה מהבית של עובדי ענף 

הבריאות והרווחה נמוך ב-39 נקודות אחוז מזה של עובדי ענף המידע והתקשורת. 
למשל,  קטנים.  לילדים  ולהורות  למגדר  ביחס  גם  נמצאו  מעניינים  מובהקים  ממצאים 
הסבירות שנשים יעבדו מהבית גבוהה ב-4 נקודות אחוז לעומת גברים. עם זאת, השפעת 
המגדר קֵטנה כאשר מדובר בנשים וגברים בעלי תעודת בגרות או השכלה אקדמית. ככלל, 
שיעור שעות העבודה מהבית של נשים העובדות מהבית גבוה ב-8 נקודות אחוז מזה של 
גברים. כאשר מדובר בנשים וגברים בעלי תעודת בגרות או השכלה אקדמית ההפרש הזה 
מגדילה   9 גיל  עד  לילד  הורות  ערבים.13  בקרב  אחוז  נקודות  ב-12  גֵדל  הוא  אך  מתבטל, 
את ההסתברות לעבוד מהבית ב-2 נקודות אחוז, וכאשר מדובר בֵאם – ההסתברות עולה 
בנקודת אחוז נוספת. עם זאת, שיעור שעות העבודה מהבית אינו קשור להורות, לא של 
גברים ולא של נשים, בדומה לממצאים שעלו במחקרים שנעשו במקומות אחרים בעולם, 

 14.(Barrero et al., 2021( למשל בארה"ב
האנכי  הציר  כאשר  מרכזיים,  משתנים  כמה  עבור  הממצאים  את  ממחיש   12 תרשים 
עובד  אם  למשל,  אחוז.  בנקודות  מהמשתנים  אחד  כל  של  השולית  ההשפעה  את  מודד 
מהמגזר הפרטי יעבור למגזר הציבורי, תרד ההסתברות שיעבוד מהבית ב-7 נקודות אחוז, 
ב-9 נקודות אחוז. דוגמה  יֵרד שיעור שעות העבודה שלו מהבית  יעבוד מהבית  ואם הוא 
אחרת, אם עובד מענף המידע והתקשורת יעבור לענף הבריאות והרווחה יפחתו סיכוייו 
לעבוד מהבית ב-25 נקודות אחוז, ואם הוא יעבוד מהבית, יֵרד שיעור הזמן המוקדש לכך 

ב-39 נקודות אחוז.

קרוב לוודאי שהמקדם משקף את השיעור הגבוה יחסית של נשים ערביות המועסקות כמורות,   13
מקצוע שהתאפיין בשיעורים גבוהים של עבודה מהבית בתקופה הנחקרת.

בנק ישראל פרסם לאחרונה אף הוא ניתוח של נתוני העבודה מהבית בישראל, וממצאיו דומים   14
בחלקם לאלה של עבודה זו. בפרט הוא הגיע למסקנות דומות באשר להשפעתם של המשתנים 
מגדר, הורות לילדים קטנים, השכלה וקבוצת אוכלוסייה על עבודה מהבית )בנק ישראל, 2022).
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תרשים 12. ההשפעות השוליות בנקודות אחוז של משתנים נבחרים על ההסתברות 
לעבוד מהבית ועל שיעור שעות העבודה מהבית של מועסקים העובדים מהבית
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המגזר הציבורי
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השכלה אקדמית

ערבי 

חרדי

9הורות לילדים בגילי לידה עד 

בריאות ורווחה  

שירותי אירוח ואוכל  

מחוז הדרום  

(משוואת המטרה(שיעור שעות העבודה מהבית 

(משוואת הסלקציה(ההסתברות לעבוד מהבית 

הערה: התוצאות המפורטות מציגות את ההשפעות השוליות ביחס לקבוצת הבסיס המושמטת, כפי שמפורט בלוח נ'1 
.(p > 0.05( בנספח. הצבע האפור מייצג השפעות שוליות שאינן מובהקות
מקור: נעם זונטג, שביט מדהלה ובנימין בנטל, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לבסוף יש לציין כי הניתוח על פי מודל Heckman מעלה מתאם חיובי בין גורמים בלתי 
נצפים המשפיעים על עצם ההסתברות שמועסק יעבוד מהבית ובין גורמים בלתי נצפים 
המשפיעים על היקף העבודה מהבית של אותו מועסק )סלקציה חיובית).15 בהתאם לכך, 
בהינתן תכונות נצפות זהות, שיעור שעות העבודה מהבית שיעבוד פרט המשתייך לקבוצת 
העובדים מהבית גבוה משיעור שעות העבודה מהבית שיעבוד פרט אקראי מהאוכלוסייה 

כולה.

ל"למבדה" של Heckman מקדם חיובי. ראו לוח נ'1 בנספח.  15
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מהבית,  העבודה  שיעורי  להגדלת  זרז  ישמש  אכן  הקורונה  משבר  אם 
עשויות להיות לכך השלכות רבות ומשמעותיות על שוק העבודה בישראל 
זו  עבודה  פרקטיקת  של  החשובות  התועלות  אחת  נוספים.  תחומים  ועל 
היא הרחבת הנגישות של תעסוקה איכותית עם שכר גבוה גם לאוכלוסיות 
שמסיבות של ריחוק גיאוגרפי, מגבלות ניידות או צורך בגמישות בשעות 
העבודה )למשל הורים לילדים קטנים) מתקשות כיום להשתלב בתעסוקה 
איכותית, המרוכזת במקרים רבים במרכזי הערים הגדולות. לכן, אם יתרחב 
בשנים הקרובות השימוש בצורת העסקה זו הוא עשוי "לקרב" בין המרכז 
מרחוק,  להתבצע  יכולים  ממנה  חלק  או  העבודה  כאשר  שכן  לפריפריה, 
המרחק בין מקום המגורים של העובד לבין מקום עבודתו מאבד מחשיבותו. 
היצע  את  להגדיל  עשויה  מהבית  העבודה  היקפי  של  הרחבה  לדוגמה, 
המשרות האיכותיות ובעלות שכר גבוה במחוז הדרום, שבו אחוז העובדים 
בענף ההיי-טק נמוך יחסית )וינרב, 2021). האפשרות לעבוד מהבית לפחות 
שגרים  לעובדים  תאפשר  היברידי)  עבודה  )מודל  השבוע  מימות  בחלק 
בערים  או  הארץ  במרכז  השוכנים  ובעסקים  בחברות  לעבוד  בפריפריה 
אחרות במרכז. הרחבת נגישותן של משרות לאוכלוסיות אלו עשויה לתרום 
גם למעסיקים, שייהנו מהיצע גדול יותר של עובדים פוטנציאליים, בייחוד 
בענפים שסובלים ממחסור בעובדים כגון ענף ההיי-טק. זאת ועוד, בימים 
מגדריים  הכנסה  פערי  לצמצום  לתרום  יכולה  מהבית  העבודה  כתיקונם 
מחקרם  למשל,  כך  האישיים.  לחיים  עבודה  בין  ולאיזון  העבודה  בשוק 
כי  מראה  הקורונה,  שלפני  בתקופה  שנעשה   ,Arntz et al. (2019( של 

זרקור
 ההשלכות של הרחבת היקפי העבודה

 מהבית
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לעובדים עם ילדים קטנים, בעיקר נשים, שימשה העבודה מהבית אמצעי 
ועוד, מחקר אחר שנעשה  זאת  להעלאת מכסת שעות העבודה החוזיות. 
בתקופת הקורונה מראה כי עבודה מהבית אפשרה לעובדים חיסכון בזמן 
שהיה מוקדש לנסיעות, וכי אבות הגדילו את הזמן שהם מקדישים לטיפול 
בילדים. עוד נמצא במחקר כי אימהות היו מוכנות לקבל שכר נמוך יותר 
 Pabilonia & Vernon,( מהבית  לעבוד  האפשרות  להן  שתינתן  ובלבד 

 .(2021
מרכיב חשוב נוסף הקשור בהרחבת שיעורי העבודה מרחוק הוא צמצום 
עלויות המעסיקים, כגון תשלום הוצאות נסיעה, עלויות חניה, צמצום שטחי 
המשרדים וצמצום עלויות האחזקה שלהם )ניקיון, חשמל, ציוד ועוד). נוסף 
על החיסכון הפוטנציאלי של המעסיקים כתוצאה ממעבר לעבודה מרחוק 
היא  המיידית  שמשמעותו  בכבישים,  המכוניות  במספר  צמצום  גם  צפוי 
הכולל  הנזק  מתחבורה;  האוויר  זיהום  וצמצום  בכבישים  הגודש  הפחתת 
שמסב כיום למשק הגודש בכבישים מוערך בכ-35 מיליארד ש"ח בשנה, 
והוא צפוי לשלש את עצמו עד שנת 2040 )האגודה הישראלית לאקולוגיה 
לעבודה  להיות  עשויות  יותר  רחבה  בהסתכלות   .(2020 הסביבה,  ולמדעי 
 Barrero et al.,( הצריכה  בהרגלי  שינויים  כגון  נוספות,  השלכות  מהבית 
2021), שינויים בהעדפות בשוק הנדל"ן, ירידה בסכומי גביית הארנונה של 
הרשויות המקומיות )כתוצאה מצמצום שטחי המשרדים והמסחר), חיזוק 

אופיו הגלובלי של שוק העבודה, ועוד. 
כמה  יש  מהבית,  העבודה  היקפי  הרחבת  של  הברורים  היתרונות  לצד 
שאלות שמעמידות בספק את כדאיותה – בראש ובראשונה שאלות בדבר 
מידת יעילותה של עבודה מהבית לעומת עבודה במקום העבודה. למשל, 
עובדים  להכשיר  כיצד  מרחוק?  בהעסקה  ביעילות  עובדים  לנהל  כיצד 
חדשים? כיצד לוודא שהעובד השקיע את כל זמנו ומרצו בעבודה בשעות 
שדיווח עליהן? שאלה אחרת נוגעת לחשיבות האינטראקציה בין העובדים 
במקום העבודה, הן מבחינת טובת הארגון והן מבחינה חברתית ומקצועית: 
מהי תרומתן של שיחות מזדמנות בענייני עבודה בפינת הקפה במשרד, של 
מחלקות  בין  מידע  החלפת  ושל  עובדים  בין  פורמליות  בלתי  התייעצויות 

לקידום וביצוע משימות ולגיבוש שיטות עבודה יעילות? 
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מחקר רחב היקף שנעשה בקרב יותר מ-60,000 עובדי חברת מייקרוסופט 
בארה"ב מצא כי ַמעֲבר החברה לעבודה מרחוק בששת החודשים הראשונים 
למשבר הקורונה פגע בשיתופי הפעולה ובתקשורת בין המחלקות השונות 
בחברה )Yang et al., 2021). מבחינה חברתית ומקצועית, אופן היישום של 
העבודה מהבית יכול ליצור פערים בין העובדים. למשל, השארת הבחירה 
לגבי היקף העבודה מהבית בידי העובדים עשויה להוביל להיווצרותן של 
שתי קבוצות עובדים: עובדים שמגיעים דרך קבע למקום העבודה ועובדים 
שנוח להם יותר לעבוד רוב הזמן מהבית, בעיקר נשים. סביר להניח שאלה 
עמיתיהם  עם  יותר  מעמיקה  מהיכרות  ייהנו  בקביעות  למשרד  שמגיעים 
ועם המנהלים שלהם ויפתחו תחושת שייכות עמוקה יותר למקום העבודה, 
יותר,  ומנותקים  מבודדים  יחושו  מהבית  בעיקר  שעובדים  העובדים  בעוד 
דבר שעלול לפגוע בהתפתחותם המקצועית ובאפשרויות הקידום שלהם 

 .(Bloom, 2021(
וחד-משמעית  ברורה  תשובה  שאין  מלמדות  לעיל  שנמנו  הסוגיות 
שכן  מהבית,  העבודה  בפרקטיקת  מהשימוש  הנובעת  התועלת  לשאלת 
זו משתנה בין משלחי היד והענפים השונים. היא יכולה להיות אפשרית 
 Gibbs( ויעילה עבור חלק מהעובדים, בעוד עובדים אחרים יראו בה חיסרון
et al., 2021). לפיכך נראה שאין היקף אחיד של עבודה מהבית המתאים 

.(Behrens et al., 2021( לכולם
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סיכום ומסקנות 
העבודה מהבית היא צורת עבודה חדשה למדי בשוק העבודה הישראלי. אמנם גם לפני 
פרוץ  עם  למדי.  מוגבל  היה  שיעורם  אולם  מהבית,  שעבדו  עובדים  היו  הקורונה  משבר 
תוך  העסקית  הפעילות  את  לקיים  להמשיך  שיאפשר  מיידי  בפתרון  צורך  היה  המשבר 
עמידה במגבלות הריחוק החברתי. כך עוד ועוד מעסיקים אימצו את צורת ההעסקה הזאת, 
לעיתים שלא בטובתם, כשהם מתאימים את היקפה לתנאים המשתנים תדיר: בתקופות 
בשיעורם.  ירידה  הורגשה  יותר  רגועות  ובתקופות  עבדו מהבית,  מועסקים  יותר  סגר  של 
כך או כך, בעקבות ההתנסות הצהירו רבים מהמעסיקים שהם מתכוונים לאמץ את מודל 
ההעסקה הזה ולהפעיל אותו במידה כזאת או אחרת גם בימים כתיקונם )הלמ"ס, 2021). 
מרחוק,  העבודה  בתחום  הטכנולוגיות  פיתוח  של  ההאצה  המעסיקים,  של  רצונם  לצד 
זו בשגרת העסק בזמן המשבר,  שהקלה על חברות רבות את השילוב של שיטת עבודה 
לאחר  הארוך,  בטווח  מהבית  העבודה  היקפי  להרחבת  חלקה  את  לתרום  היא  גם  עשויה 
המעבר  לתהליך  זרז  רבה  במידה  שימש  שהמשבר  לומר  אפוא  ניתן  יסתיים.  שהמשבר 

לעבודה מרחוק. 
מחקר זה בחן את הסבירות של עובדים בשוק העבודה בישראל לעבוד מהבית ואת היקפי 
השעות של מי שאכן עובדים מהבית. ממצאי המחקר מעידים כי יכולתו של עובד לעבוד 
מהבית תלויה בחלקה באופי משלח היד וענף התעסוקה שהוא משתייך אליו. כך נמצא כי 
בענפי תעסוקה ומשלחי יד מסוימים, כגון ענף המידע והתקשורת ומשלחי היד אקדמאים 
ומנהלים, הסבירות שמועסקים יעבדו מהבית גבוהה יותר משאר הענפים ומשלחי היד. עם 
זאת, הממצאים מראים כי הסבירות לעבוד מהבית תלויה גם במאפיינים של העובד, כמו 
השכלה, מגדר והורות לילדים קטנים. רמת ההשכלה של העובד נמצאה מתואמת באופן 
חיובי עם משתני העבודה מהבית. מבחינה מגדרית נמצא כי נשים, ובייחוד נשים עם ילדים 
קטנים, הן בעלות סבירות גבוהה יותר לעבוד מהבית, וכי בקרב כלל העובדים מהבית, פרק 
הזמן היחסי שבו נשים עובדות מהבית גדול מזה של גברים. מאפיינים חברתיים-כלכליים 
הם  נוספים,  משתנים  על  בפיקוח  גם  מהבית  לעבוד  בסבירות  קשורים  שנמצאו  נוספים 
קבוצת האוכלוסייה שהעובד משתייך אליה, רמת צפיפות המגורים ומחוז המגורים. עובדים 
מגורים  בתנאי  החיים  עובדים  וחרדים,  ערבים  בפרט  יותר,  חלשות  אוכלוסייה  מקבוצות 
צפופים ותושבי מחוז הדרום הם בעלי סבירות נמוכה יותר לעבוד מהבית. ממצאים אלו 
מעידים בחלקם על נגישותן המוגבלת של אוכלוסיות מסוימות לעבודה מהבית. כך למשל 
הפערים בין המחוזות, המצביעים על סבירות נמוכה לעבוד מהבית בקרב תושבי מחוז הדרום, 
נובעים ככל הנראה גם מכשלים תשתיתיים ומפערים ברמת העצימות הדיגיטלית. הפערים 
בין עובדים מהמגזר החרדי ומהמגזר הערבי לעובדים היהודים הלא-חרדים בסבירות לעבוד 
מהבית קשורים לכשלים הייחודיים לקבוצות אוכלוסייה אלו – בעיקר השימוש המוגבל 
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הערביים.  ביישובים  הלקויה  האינטרנט  ותשתית  החרדים  בקרב  דיגיטליות  בטכנולוגיות 
צפיפות המגורים היא גורם נוסף המקשה על עבודה מהבית, שכן מגורים בצפיפות גבוהה 

לרוב אינם מאפשרים ליצור סביבת עבודה נוחה ונטולת הסחות דעת במסגרת הביתית. 
במצב הקיים, הפערים שתוארו לעיל מעוררים חשש שהתרחבות היקפי העבודה מהבית, 
הפערים  להרחבת  דווקא  תתרום  הגיאוגרפי,  המרחק  השפעת  את  לכאורה  המצמצמת 
בשוק העבודה, בפרט לאורך קווי המתאר האתנוגרפיים הללו. הממצאים מדגישים אפוא 
עד כמה חשוב לזהות את החסמים ולגבש מדיניות שתאפשר את הסרתם – אם באמצעות 
הכשרות מקצועיות ואם באמצעות התקנת תשתיות חדשות וחיזוק התשתיות הקיימות – 

על מנת לקדם שוויון הזדמנויות בשוק העבודה. 
מעידים  שונים  כלכליים  בענפים  מהבית  העבודה  להיקפי  בנוגע  המחקר  ממצאי 
שפרקטיקת עבודה זו אינה מתאימה לכולם. לכן, כדי למצות את היתרונות הגלומים בעבודה 
התועלת  את  ממנה  שיפיקו  והמעסיקים  העובדים  מיהם  ולגלות  מיטבית  בצורה  מהבית 
הרבה ביותר, כמו גם מהו האיזון הנכון בין עבודה מהבית ובין עבודה ממקום העבודה, חשוב 
להמשיך ולחקור את הנושא. הפקת תובנות בנושא זה מצריכה איסוף מסודר של נתונים על 
פריון העבודה ושביעות הרצון של העובדים והמעסיקים, למשל באמצעות סקרי מעסיקים 
את  להרחיב  הנכונות  המעסיקים  של  מבטם  מנקודת  זמן.  לאורך  רציפים  עובדים  וסקרי 
שלהם  העסק  עבור  זו  העסקה  בצורת  הגלומה  בתועלת  תלויה  מהבית  העבודה  שיעורי 
יכולים לשקף את הגורמים התורמים לשביעות  ביישומה. העובדים  ובחסמים הקשורים 
רצונם מיכולתם לעבוד מהבית אך גם גורמים המקשים עליהם לממש אותה או פוגעים 
במודלים  להשתמש  או  מבוקרים  ניסויים  לבצע  ניתן  כך  לשם  שלהם.  העבודה  בפריון 
היברידיים קיימים, למשל כאלה המופעלים כבר היום כפיילוט במשרדי הממשלה השונים. 
מעקב אחר מידת היעילות של המעבר לצורת עבודה זו בענפים ובמשלחי יד שונים ופרסום 
תדיר של התוצאות יספק מידע שימושי הן עבור מעסיקים במגזר הפרטי והציבורי והן עבור 

קובעי מדיניות בתחום. 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



מקורות
 בארי, ג', ואספרנסה, ע' )2021). "הפער הדיגיטלי" של המגזר העסקי בישראל: תוצאות סקר 

ה-ICT הישראלי הראשון בלמ"ס בהשוואה בינ"ל. משרד הכלכלה והתעשייה.

בנק ישראל )2021). דין וחשבון 2020. 

בנק ישראל )2022). דין וחשבון 2021.

דבאוי, מ', אפשטיין, ג', ווייס, א' )2021). שוק העבודה בישראל בעקבות הקורונה: מבט-על. בתוך 
א' וייס )עורך), דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2020 )עמ' 51–82). מרכז טאוב 

לחקר המדיניות החברתית בישראל.

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה )2020). יישום מדיניות עבודה מרחוק בישראל 
– סיכום ותובנות של ועדת מומחים. )מקוון).

הלמ"ס )2021). תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה )גל 10(. הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה.

החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז   .2017 המדינה  מצב  תמונת   .(2017( )עורך).  א'  וייס, 
בישראל.

וינרב, א׳, )2021). מחוז הדרום בישראל: פרופיל חברתי ודמוגרפי. מרכז טאוב לחקר המדיניות 
החברתית בישראל.

זונטג, נ', אפשטיין, ג', ווייס, א' )2020). שוק העבודה בישראל 2020 על רקע משבר הקורונה: 
מבט-על. בתוך א' וייס )עורך), דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2020 )עמ' 173–

197). מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

וייס  א'  בתוך  בישראל.  העובדים  בקרב  מהבית  לעבוד  היכולת   .(2020( ב'  ובנטל,  ש',  מדהלה, 
)עורך), דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2020 )עמ' 199–234). מרכז טאוב לחקר 

המדיניות החברתית בישראל. 

פוקס, ה' )עורכת). )2021). שוק העבודה בישראל 2020: תעסוקה בימי קורונה ופעילות זרוע 
העבודה. משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה.

Adams-Prassl, A., Boneva, T., Golin, M., & Rauh, C. (2020). Inequality in the impact of 
the coronavirus shock: Evidence from real time surveys. Journal of Public Economics, 
189, 104245.

Ahrendt, D., Cabrita, J., Clerici, E., Hurley, J., Leončikas, T., Mascherini, M., Riso S., & 
Sandor, S. (2020). Living, working and COVID-19. COVID-19 series, Publications 
Office of the European Union.

Arntz, M., Ben Vahmed, S., & Berlingieri, F. (2019). Working from home: Heterogeneous 
effects on hours worked and wages. ZEW Discussion Paper No. 19–015.

Barrero, J. M., Bloom, N., & Davis, S. J. (2021) Why working from home will stick. NBER 
Working Paper No. 28731.

31 עבודה מהבית בישראל

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/business-technology-intensity/he/research_business-technology-intensity.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/business-technology-intensity/he/research_business-technology-intensity.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/business-technology-intensity/he/research_business-technology-intensity.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/business-technology-intensity/he/research_business-technology-intensity.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2020.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2020.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2021.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2021.aspx
https://www.taubcenter.org.il/research/the-israeli-labor-market-in-the-wake-of-covid-19-an-overview-2021/
https://www.taubcenter.org.il/research/the-israeli-labor-market-in-the-wake-of-covid-19-an-overview-2021/
https://www.isees.org.il/committee/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2020-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A0/
https://www.isees.org.il/committee/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2020-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A0/
https://www.isees.org.il/committee/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2020-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A0/
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2021/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%92%D7%9C-10.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2021/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%92%D7%9C-10.aspx
https://www.taubcenter.org.il/pictures/2017/#0
https://www.taubcenter.org.il/pictures/2017/#0
https://www.taubcenter.org.il/research/a-sociodemographic-profile-of-the-south-heb/
https://www.taubcenter.org.il/research/a-sociodemographic-profile-of-the-south-heb/
https://www.taubcenter.org.il/research/labormarketundercoronavirusheb/
https://www.taubcenter.org.il/research/labormarketundercoronavirusheb/
https://www.taubcenter.org.il/research/labormarketundercoronavirusheb/
https://www.taubcenter.org.il/research/the-ability-to-work-from-home-among-workers-heb/
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/employment-report-2020
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/employment-report-2020
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/employment-report-2020
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0047272720301092?token=003BA2465B04B7C8308C00D673AA9503B279A53BFA89ED7A60E85CA558A71FA7FC855D2E369686192188258BABA047E6&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220727094840
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0047272720301092?token=003BA2465B04B7C8308C00D673AA9503B279A53BFA89ED7A60E85CA558A71FA7FC855D2E369686192188258BABA047E6&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220727094840
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3383408
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3383408
https://www.nber.org/papers/w28731


32

Baylis, A., Beauregard, P. L., Connolly, M., Fortin, N., Green, D. A., Gutierrez Cubillos, P., 
Gyetvay, S., Haeck, C., Molnar, T. L., Simard-Duplain, G., Siu, H. E., TeNyenhuis, M., & 
Warman, C. (2020). The distribution of COVID-19 related risks. NBER Working Paper 
No. 27881.

Behrens, K., Kichko, S., & Thisse, J. F. (2021). Working from home: Too much of a good 
thing? SSRN CESifo Working Paper No. 8831.

Bick, A., Blandin, A., & Mertens, K. (2020). Work from home before and after the 
COVID-19 outbreak. CEPR Discussion Paper No. DP15000.

Bloom, N. (2021). Don’t let employees pick their WFH days. Harvard Business Review.
Boeri, T., Caiumi, A., & Paccagnella, M. (2020). Mitigating the work-safety trade-off. 

COVID Economics, 2, 60–66.
Brynjolfsson, E., Horton, J. J., Ozimek, A., Rock, D., Sharma, G., & TuYe, H. Y. (2020). 

COVID-19 and remote work: An early look at US data. NBER Working Paper No. 
27344.

Dingel, J. I., & Neiman, B. (2020). How many jobs can be done at home? NBER Working 
Paper No. 26948.

European Commission (2020). Telework in the EU before and after the COVID-19: Where 
we were, where we head to. European Commission, JRC Policy Brief No. 120945.

Galasso, V. & Foucault, M. (2020). Working during COVID-19: Cross-country evidence 
from real-time survey data. OECD Social, Employment and Migration Working 
Papers No. 246, OECD Publishing.

Gibbs, M., Mengel, F., & Siemroth, C. (2021). Work from home & productivity: Evidence 
from personnel & analytics data on IT professionals. BFI Working Paper No. 2021–
2056.

Hatayama, M., Viollaz, M., & Winkler, H. (2020). Jobs’ amenability to working from 
home: Evidence from skills surveys for 53 countries. The World Bank.

Holgersen, H., Jia, Z., & Svenkerud, S. (2021). Who and how many can work from 
home? Evidence from task descriptions. Journal for Labour Market Research, 5(4).

Juhász, R., Squicciarini, M., & Voigtländer, N. (2020). Away from home and back: 
Coordinating (remote) workers in 1800 and 2020. NBER Working Paper No. 28251.

Mongey, S., Pilossoph, L., & Weinberg, A. (2021). Which workers bear the burden of 
social distancing? NBER Working Paper No. 27085.

OECD (2020a). OECD employment outlook 2020: Worker security and the COVID-19 
crisis. OECD Publishing.

OECD (2020b). Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: How can 
public policies make it happen? OECD Policy Responses to Coronavirus.

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

https://www.nber.org/papers/w27881
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768910
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768910
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3650114
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3650114
https://hbr.org/2021/05/dont-let-employees-pick-their-wfh-days
https://www.econbiz.de/Record/mitigating-the-work-safety-trade-off-boeri-tito/10012209949
https://www.nber.org/papers/w27344
https://www.nber.org/papers/w26948
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-during-covid-19_34a2c306-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-during-covid-19_34a2c306-en
https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/05/BFI_WP_2021-56.pdf
https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/05/BFI_WP_2021-56.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33753
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33753
https://labourmarketresearch.springeropen.com/articles/10.1186/s12651-021-00287-z
https://labourmarketresearch.springeropen.com/articles/10.1186/s12651-021-00287-z
https://www.nber.org/papers/w28251
https://www.nber.org/papers/w28251
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27085/w27085.pdf
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27085/w27085.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/


OECD (2021). Teleworking in the COVID-19 pandemic: Trends and prospects. OECD 
Policy Responses to Coronavirus.

Pabilonia, S. W., & Vernon, V. (2021). Telework and time use. GLO Discussion Paper No. 
970. 

von Gaudecker, H. M., Holler, R., Janys, L., Siflinger, B. M., & Zimpelmann, C. (2020). 
Labour supply during lockdown and a "New Normal": The case of the Netherlands. 
IZA Discussion Paper No. 13623.

Yang, L., Holtz, D., Jaffe, S., Suri, S., Sinha, S., Weston, J., Joyce, C., Shah, N., Sherman, K., 
Hecht, B., & Teevan, J. (2021). The effects of remote work on collaboration among 
information workers. Nature Human Behaviour, 6, 43–54.

Yasonev, V. (2020). Who can work from home? IZA Discussion Paper No. 13197.

33 עבודה מהבית בישראל

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/teleworking-in-the-covid-19-pandemic-trends-and-prospects-72a416b6/
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/244596/1/GLO-DP-0970.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/227150/1/dp13623.pdf
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01196-4.pdf
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01196-4.pdf
https://docs.iza.org/dp13197.pdf


34

נספח
לוח נ'1. ממצאי הרגרסיה הדו-שלבית

משוואת המטרה: 
שיעור שעות 

העבודה מהבית

משוואת הסלקציה: 
ההסתברות לעבוד 

מהבית
מספר שעות העבודה השבועיות הכולל )קטגוריית הבסיס: 1–19 שעות(

34–20-0.15***-0.12***
(0.02((0.03(

44–34-0.25***-0.09***
(0.01((0.03(

+45-0.27***-0.05*
(0.01((0.03(

***0.43-***0.09-עובד במגזר הציבורי
(0.02((0.03(

***0.25**0.08אישה
(0.03((0.05(

רמת השכלה )קטגוריית הבסיס: ללא בגרות(
***0.22**0.06תעודת בגרות

(0.02((0.04(

***0.53***0.09השכלה אקדמית
(0.03((0.04(

מגזר )קטגוריית הבסיס: יהודים לא-חרדים(
***0.52-**0.08-ערבים

(0.04((0.05(

***0.03-0.16-חרדים
(0.03((0.05(

***0.010.11הורות לילדים בגילי לידה עד 9
(0.01((0.02(

משלח יד )קטגוריית הבסיס: משלח יד אקדמי(
***0.14-***0.10-מנהלים

(0.01((0.02(

***0.27-***0.06-הנדסאים, טכנאים וסוכנים
(0.01((0.02(

***0.00-0.36פקידים ועובדי משרד
(0.02((0.03(

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



משוואת המטרה: 
שיעור שעות 

העבודה מהבית

משוואת הסלקציה: 
ההסתברות לעבוד 

מהבית
***0.01-1.03מכירות ושירותים

(0.05((0.03(

***1.37-***0.30-חקלאות, תעשייה, בינוי ועובדים בלתי מקצועיים
(0.07((0.05(

***0.05-0.68-אחר
(0.04((0.05(

ענף כלכלי )קטגוריית הבסיס: מידע ותקשורת(
***0.88-***0.21-חקלאות ותעשייה

(0.03((0.03(

*0.15-***0.15-חשמל וגז
(0.04((0.09(

***0.58-**0.12-בינוי
(0.06((0.11(

***1.09-***0.29-מים, ביוב ואשפה
(0.05((0.05(

***1.02-***0.25-מסחר סיטוני וקמעוני
(0.04((0.03(

***0.90-***0.21-תחבורה, אחסנה ודואר
(0.04((0.05(

***1.11-***0.23-שירותי אירוח ואוכל
(0.06((0.07(

***0.73-***0.23-פיננסים ופעולות בנדל"ן
(0.03((0.03(

***0.63-***0.14-שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים
(0.02((0.03(

***0.72-***0.32-מינהל מקומי, ציבורי וביטחון
(0.03((0.04(

***0.63-***0.22-חינוך
(0.03((0.03(

***1.29-***0.39-בריאות ורווחה
(0.05((0.03(

לוח נ'1 )המשך(. ממצאי הרגרסיה הדו-שלבית

35 עבודה מהבית בישראל



36

לוח נ'1 )המשך(. ממצאי הרגרסיה הדו-שלבית

משוואת המטרה: 
שיעור שעות 

העבודה מהבית

משוואת הסלקציה: 
ההסתברות לעבוד 

מהבית
***0.85-***0.21-אמנות, בידור ופנאי

(0.04((0.06(

***0.74-***0.16-אחר
(0.03((0.04(

מחוז מגורים )קטגוריית הבסיס: מחוז תל אביב(
**0.000.05ירושלים

(0.01((0.03(

***0.02-0.20-צפון
(0.01((0.03(

***0.01-0.15-חיפה
(0.01((0.02(

***0.00-0.10מרכז
(0.01((0.02(

***0.32-***0.05-דרום
(0.02((0.03(

***0.02-0.14-יהודה ושומרון
(0.02((0.03(

קבוצת גיל )קטגוריית הבסיס: 25–29(
34–300.000.10***

(0.01((0.03(

44–35-0.010.09***
(0.01((0.03(

54–45-0.020.11***
(0.01((0.03(

59–55-0.010.03
(0.02((0.03(

64–600.020.10***
(0.02((0.03(

***0.11-***0.03-מגורים בצפיפות
(0.01((0.02(

***0.40-***0.16-אחרי הסגר השלישי )ממרץ 2021(
(0.01((0.01(

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



משוואת המטרה: 
שיעור שעות 

העבודה מהבית

משוואת הסלקציה: 
ההסתברות לעבוד 

מהבית
אינטרקציות: 

**0.010.06אישה x הורות לילדים בגילי לידה עד 9
(0.01((0.03(

0.02-***0.12אישה x ערבייה
(0.04((0.06(

0.030.06אישה x חרדית
(0.03((0.06(

**0.12-***0.08-אישה x תעודת בגרות
(0.03((0.05(

***0.19-***0.09-אישה x השכלה אקדמית
(0.03((0.05(

***0.21עוזר/ת במשק הבית
(0.02(

**0.12***0.93קבוע
(0.04((0.05(

68,293מספר תצפיות

11,742מתוכן עובדים מהבית

lamda0.13***
(0.05(

rho0.39

sigma0.34

.***p > 0.01 ;**p > 0.05 ;*p > 0.10 :רמת מובהקות
מקור: נעם זונטג, שביט מדהלה ובנימין בנטל, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לוח נ'1 )המשך(. ממצאי הרגרסיה הדו-שלבית

37 עבודה מהבית בישראל


