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עיקרי הממצאים:

נמשכים הסימנים לשינוי מבני בשוק העבודה: אף על פי ששיעור האבטלה הכללי במשק . 	

ירד לרמה הנמוכה ביותר אי פעם, ישנו עדיין פער מתמשך בכמות המשרות. בחודש מרץ 

2022 נרשם חוסר של כ-114,000 משרות לעומת תחזית המגמה טרום הקורונה. ייתכן ופער 

מתמשך זה מעיד על שינוי מבני משמעותי בשוק העבודה.

גידול בפערי השכר והתעסוקה: ההתאוששות ממשבר הקורונה לוותה בגידול בפערי השכר . 2

והתעסוקה – בעוד שענפים בשכר גבוה התאוששו מהמשבר, חלק מהענפים חווים דווקא 

ירידה בתעסוקה ובשכר, בדגש על הענפים המאופיינים ברמות שכר נמוכות.
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עדיין חסרות כ-4,000		 משרות לעומת המגמה טרום הקורונה. 	

איור 	: מועסקים ומשרות בשוק העבודה, נתונים בפועל לעומת תחזית המגמה טרום 

הקורונה, 9	2022-20

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – סקר משרות, סקר כח אדם וירחון שכר ותעסוקה.
נתונים מנוכי עונתיות. עיבוד: פורום ארלוזורוב

על פי מדד משרות השכיר המדווחות לביטוח לאומי עדיין חסרות במשק כ-114,000 משרות 

שכיר )המהוות 2.9% מסך המשרות במשק(, ביחס למגמת הגידול טרום-הקורונה. תמונה דומה 

עולה גם מנתוני סקר משרות פנויות של הלמ״ס, שמצביע על מחסור של כ-116,000 משרות 

 ,2022 ביותר, המתייחסים לחודש מרץ  נתוני שוק העבודה העדכניים  כלומר,  ביחס למגמה. 

מצביעים על פער משמעותי בין מדדי התעסוקה העיקריים: משרות שכיר, משרות מאוישות 

בסיפוק  מציינים  שאותה  הקורונה,  ממשבר  שההתאוששות  עולה  מכאן  המועסקים.  ומספר 

בממשלה, אינה מייצגת בהכרח את המצב בשטח. אמנם שיעור המועסקים חזר כמעט למגמת 

השכיר  משרות  מספר  אולם  אי-פעם,  הנמוכה  לרמה  ירד  האבטלה  ושיעור  טרום-הקורונה 

עליו  זה,  מתמשך  פער  שלהם.  מהמגמה  משמעותי  בפער  מצויים  הפנויות  המשרות  ומספר 
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משרות מאוישות

מועסקים

משרות שכיר

מועסקים
-7K , -0.2%

משרות שכיר
-114K , -2.9%

משרות מאוישות
-116K , -4%

משרות שכיר - עובדים ישראלים )ביטוח לאומי(

משרות מאוישות )סקר משרות פנויות(

מועסקים )סקר כח אדם(

שכר ממוצע

נתונים/מגמה מדד

מגמה טרום קורונה 2019-2012

סגרים
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הצבענו בחודשים האחרונים, מגביר את החשש לכך שאנו עדים לשינוי מבני משמעותי בשוק 

העבודה, ועל הממשלה לבחון ביסודיות את השלכותיו ולטפל בו באחריות.

התאוששות חזקה של העובדים החזקים, האטה אצל כל השאר. 2

איור 2: התפתחות השכר הממוצע לפי רבעוני שכר בענף 9	2022-20

בענפים  השכר  כי  מראה,  בענף  הממוצע  השכר  לפי  והתעסוקה  השכר  נתוני  של  ניתוח 

המאופיינים בשכר גבוה )שכר ממוצע של מעל 13,000 ₪, צבע צהוב באיור( המשיך לצמוח 

כן, לראשונה,  ועקף את השכר החזוי לפי מגמת הגידול טרום הקורונה. כמו  לאחר המשבר 

13,500 ₪, צבע  ועד  מ-9,500 ₪  )שכר ממוצע  ברבעון השכר השלישי  עלייה  גם  רואים  אנו 

תכלת באיור(. מגמות אלו עומדות בניגוד לשני רבעוני השכר הנמוכים, בהם היציאה מהמשבר 

מתאפיינת בירידה משמעותית בשכר הממוצע לעומת המגמה טרום הקורונה: ירידה של כ-2% 

בין  השכר  פערי  כך,  )אדום(.  התחתון  השכר  ברבעון  ובכ-8.5%  )ירוק(  השני  השכר  ברבעון 

הענפים גדלו, וזאת בניגוד למגמת צמצום הפערים בעשור שקדם למשבר הקורונה.
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איור 3: התפתחות השכר הממוצע לפי רבעוני שכר בענף 

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – ירחון שכר ותעסוקה. עיבוד: פורום ארלוזורוב. המגמה היא המגמה 
ארוכת הטווח שחושבה לפי הנתונים עבור השנים 2012-2019 בטרנד פולינומיאלי. השינוי בשכר הוא ביחס למגמת 

השכר הראלי במחירי 2011.

המאופיינים  שענפים  בעוד  הענפים.  בין  משמעותיים  פערים  נמצאו  המשרות  במספר  גם 
בשכר גבוה קרובים מאד למגמה טרום הקורונה )ירידה של כ-1.6% במספר משרות השכיר(, 
שאר רבעוני השכר חווים ירידה משמעותית במספר המשרות: ברבעון השכר התחתון )אדום( 
וברבעון השכר השלישי )כחול( מספר המשרות ירד בכ-3.6%, בעוד שברמת השכר הבינונית 

)ירוק( מספר המשרות ירד בכ-6%.
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ידי  על  שהוקם  מדיניות,  לעיצוב  מחקר  מכון  הוא  ארלוזורוב  פורום 
מתקדמים  וידע  מחקר  לבסס  במטרה  החדשה,  העובדים  הסתדרות 
שיסייעו למקבלי ההחלטות בגיבוש מדיניות כלכלית-חברתית, שתממש 
את זכותם של כל תושבי ישראל לתעסוקה הוגנת, לאיכות חיים מכבדת 
כלכלה  לפיתוח  מתמדת  חתירה  תוך  זאת  כל  הזדמנויות.  ולשוויון 

מתקדמת וחדשנית, צמצום פערים ויצירת צמיחה מכלילה ובת קיימא.

עיצוב מדיניות כלכלית-חברתית 
 ארוכת טווח שבבסיסה

קידום העובדות והעובדים

 קידום הידע והפעולה
של ארגוני העובדים נוכח אתגרי 

עולם העבודה של המאה ה-21

ניתוח מחקרים ונתונים  
מהארץ ומהעולם ליצירת 

בסיס ידע מתקדם

ביסוס שיח ציבורי 
שבמרכזו חתירה לצמיחה 

מכלילה ובת קיימא

מטרות הפורום
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