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  20101 – 2005היסטוריית התעסוקה של שכירים בישראל, 

  

  אלכס גאליה דוד ,מירי אנדבלד

  

  

של שש זה להביא נתונים עדכניים על היסטוריית התעסוקה של השכירים בישראל בתקופה  ניירמטרת 

ודה וממנו ועל משכי ובפרט: על הכניסות והיציאות לשוק העב )2010עד דצמבר  2005ינואר שנים (

מאז שנבחן הנושא על ידי  .2) של השכירים (להלן: "פרקי זמן")"spells"(  תעסוקה- ואיתקופות תעסוקה 

על בסיס נתוני המפקד המשולב לשנים  את פרקי הזמן ואורכיהם חישבו ש 3)2003נוימן וזיידרמן (

  , לא נעשה חישוב עדכני דומה. 1983-1995

  

 ותעסוקה מידי חודש בחודשעל צים המינהליים של רשויות המס המכיל מידע מקור הנתונים הוא הקב

שנתי של כלל העובדים השכירים בישראל. לא הוכנסו לחישוב עובדים אשר מקור הכנסתם השכר הועל 

יצויי פיטורים, פידיון חופשה או תשלומים בעבור פנסיה בגיל היה מתשלומים חד פעמיים כגון פ

בקובץ  .60 לפחות ועד 25) היו בני 2005ירים אשר בתחילת התקופה (ינואר נכללו רק שכ .העבודה

 1.7- נכללו בסך הכול כהמכיל את כלל השכירים שעבדו לפחות חודש אחד בכל התקופה, המשולב 

אוכלוסיית השכירים לגבי כלל להלן חושבו הממצאים  נשים. 48%-גברים ו 52%מיליון שכירים, מהם 

), ובפילוח מגדרי. , ולגבי שכירים שעבדו בחודש 2010(דצמבר  ל התקופהשעבדו בחודש האחרון ש

  ) בלבד. 2010האחרון (דצמבר 

  

ושיעור העובדים בכל סטטוס בחלוקה לפי קבוצות  מציג את מספר פרקי הזמן בתקופה הנחקרת 1לוח 

יה מספר משמעותו שה  כל סטטוס זוגירציפה לאורך כל התקופה. משמעותו תעסוקה  1סטטוס . מגדר

מספר אי זוגי משמעותו סטטוס ב .בתקופה תעסוקה-אישווה של פרקי זמן של תעסוקה ופרקי זמן של 

) ממספר פרקי הזמן של תעסוקה, וזאת מאחר שנכללים 1- שמספר פרקי הזמן של תעסוקה היה גבוה (ב

-כ –חצית הלוח מראה כי פחות ממ ).2010בסוף התקופה (דצמבר  שהיו מועסקיםבעיבוד זה עובדים 

 20%-מהשכירים עבדו באופן רציף בתקופה הנחקרת, ושיעור זה גבוה יותר אצל גברים בכ -  45%

- אידהיינו חוו תקופת  זמן-פרקי 3עבדו  16% - בהשוואה לנשים. שיעור גדול יחסית של שכירים כ

הלך ויותר במ תעסוקה-איאחת לפחות במהלך שש השנים, ושיעור דומה חוו שלוש תקופות  תעסוקה

לעומת שיעור נמוך  20%-פעמים ויותר מגיע לכ 3התקופה. שיעור הנשים שחוו תקופות אבטלה של 

  .15%- כ –יותר אצל הגברים 

                                                           
עשויים להיות לא סופיים שכן קובצי השכר המינהליים מתעדכנים על בסיס שוטף במשך  2010-ו 2009הנתונים לשנים  1

  כמה שנים.
  כולל תעסוקה של עוזרות בית. 2

3 Neuman, S. and Ziderman, A., 2003, “Work Histories of Israeli Men and Women, 
1983-1995”, The Pinhas Sapir Center for Development, Tel-Aviv University, Discussion Paper no. 6-2003 
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  )2010דצמבר  – 2005ינואר ( במהלך התקופה תעסוקה-ואיזמן של תעסוקה -. מספר פרקי1לוח 

  

  

סטטוס  
מספר (

זמן)פרקי 

 גברים  נשים כלל השכירים

1 45.3%40.2%50.1% 
2 7.7%7.6%7.8% 
3 16.3%17.5%15.1% 
4 5.1%5.6%4.7% 
5 8.5%10.0%7.1% 

6+ 17.1%19.1%15.2% 
  

  

א' לגבי נשים, גברים וכלל השכירים כל אחד בנפרד, מציגות את משכי התעסוקה 2המטריצות בלוח 

שר נמצאים באלכסון חודשים בתקופה. הערכים א 72תעסוקה בחודשים מתוך סך הכול של -ואי

, שבה כלל השכירים עבדו (שכן העיבוד נעשה רק לגבי בכל סטטוס האחרונהמייצגים את התקופה 

פרקי  3למשל, העובדים הגברים בסטטוס של כך . עובדים שהיו מועסקים בחודש האחרון של התקופה)

חודשים בממוצע  7.7חודשים בממוצע, לאחר שהפסיקו לעבוד  33.4זמן עבדו בפרק הזמן האחרון 

חודשים בממוצע. הלוח שמתחת מציג את  30.6עבודה עבדו במשך - כאשר קודם לפרק הזמן של אי

מהתקופה והיו  89%-זמן, עבדו כ- פרקי 3גברים אלו שהיו להם  –אותם נתונים באחוזים, במקרה זה 

תקופת העבודה  הנותרים ממנה. כפי שניתן לראות, לגבי רוב המועסקים 11%- כתעסוקה במשך -באי

זמן ויותר, תקופת הזמן של עבודה הן אצל גברים -פרקי 6מהווה את רוב התקופה. לגבי עובדים שחוו 

בהשוואה  .60%- חודשים בסך הכול בתקופה, דהיינו כ 72חודשים מתוך  43-והן אצל נשים עמדה על כ

ויותר, נראה כי מספר  2), שבדקו תקופה ארוכה פי 2003למחקר הנזכר לעיל של נוימן וזיידרמן (

  .1983-1995בהשוואה לתקופה  עלה 2010-ל 2005בין המעברים 

  

על ידי עובדים שנכנסו  כנראה, מוסבר בלבד זמן-פרקי 2ורך הזמן הממוצע הנמוך יחסית של מי שחוו א

עובדים צעירים יחסית שסיימו את לימודיהם בגיל כגון , באמצע התקופה לשוק העבודהלראשונה 

כללית ניתן לראות שככל שמספר פרקי הזמן גבוה יותר כך מצטמצם ההבדל בין  .25- תר ממאוחר יו

  גברים לנשים מבחינת משך פרקי הזמן.
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  2005-2010, , בחודשים: נשים, גברים וסה"כתעסוקה-איזמן של תעסוקה ו-א'. אורך פרקי2לוח 

 מספר פרקי זמן
זמן -פרק

5 
זמן -פרק

4 
זמן -פרק

3 
זמן -פרק 

2 
מן ז-פרק

 סה"כ 1
 נשים

172.0 72 
232.3 39.7. . . 72 
330.9 7.533.6. . 72 
420.3 16.59.226.0. 72 
520.4 5.616.96.223.0 72 

 גברים
172.0         72 
230.5 41.572 
330.6 8.033.4. 72 
419.1 16.59.027.472 
520.9 6.214.76.324.0 72 

 סה"כ
172.0         72 
231.3 40.772 
330.7 7.733.572 
419.7 16.59.226.7. 72 
520.6 5.815.96.323.4 72 
  

  2005-2010, , באחוזים: נשים, גברים וסה"כתעסוקה-ואיזמן של תעסוקה -ב'. אורך פרקי2לוח 

 מספר פרקי זמן
זמן -פרק

1 
 זמן-פרק

2 
זמן -פרק

3 
זמן -פרק 

4 
זמן -פרק

 סה"כ 5
 תעסוקה אבטלה תעסוקה אבטלה תעסוקה נשים

1100.0%         100.0% 
244.8% 55.2%100.0% 
342.9% 10.4%46.7%100.0% 
428.2% 22.9%12.8%36.1%100.0% 
528.3% 7.7%23.4%8.6%31.9% 100.0% 

 גברים
1100.0%         100.0% 
242.4% 57.6%100.0% 
342.5% 11.2%46.4%100.0% 
426.6% 22.9%12.6%38.0%100.0% 
529.0% 8.6%20.3%8.8%33.3% 100.0% 

 סה"כ
1100.0%         100.0% 
243.5% 56.5%100.0% 
342.7% 10.8%46.6%100.0% 
427.4% 22.9%12.7%37.0%100.0% 
528.6% 8.1%22.1%8.7%32.5% 100.0% 
  


