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מ

רכז מאקרו לכלכלה מדינית ,בתמיכת קרן האנס בוקלר (מייסודם של האיגודים
המקצועיים בגרמניה) גיבשו ארבעה תרחישים עתידיים אלטרנטיביים הנוגעים

לעולם העבודה הישראלי בשנת  .2040תרחישים אלו נבנו בהשתתפות מומחים ובעלי

עניין ,תחת מסגרת נושאית משותפת ובמטרה להצביע על פעולות ואסטרטגיות אפשריות

ליצירת עולם עבודה יעיל ,עשיר ומתקדם.

למה תרחישים?
"תרחישים הם סיפורים על העתיד ,אבל מטרתם היא לקבל החלטות טובות יותר בהווה"
(גד דייוויס) .כשם שמפות עוזרות לנו למצוא את הכיוון שאליו אנחנו נעים במרחב ,סט של
תרחישים יכול להמחיש מסלולים וכיוונים אפשריים שונים אל העתיד .תרחישים הוכחו
כמועילים במיוחד במצבים של אי-ודאות גדולה משום שהם מסייעים בהכוונה למציאות אליה
רוצים להגיע ,ביחס לאלטרנטיבות העיקריות .בנוסף ,הם מטפחים תרבות של חשיבה לטווח
ארוך בכלל ,ובעולם העבודה בפרט.

מהם תרחישים?
תרחיש הוא הצגת מצב עתידי אפשרי בתבנית סיפורית .ככלל ,הוא גם מגלם קשרים סיבתיים,
אשר מסבירים איך ,מנקודת התצפית של ההווה ,הגענו לעתיד הספציפי הזה בסיפור הספציפי
הזה ("מה צריך לקרות כדי שנגיע לשם?").

תרחישים

אי וודאויות

אוטופיה

פרוגנוזה

”אזור החלומות ,התקווה והגורל“

וודאויות

זמן

”מה שאנחנו כמעט יודעים“
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פוטנציאל

מקורMeinert, Sascha, "Field manual – Scenario building", ETUI, 2014 :

הווה
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פתח דבר
שאיפתנו היא
שפרוייקט "עולם
העבודה  "2040ימלא
את הוואקום הקיים,
יצביע על פעולות
ואסטרטגיות אפשריות
ויהווה בסיס לתכנון
מדיניות ארוכת טווח
מדוע ?2040
משום שמשאבים ,הלכי רוח וגישות מדיניות כבר נוסחו והוגדרו ,בקווים כלליים לפחות ,לשנים
הקרובות .בעקבות זאת ,שינויי מדיניות מהותיים בשוק העבודה יתרחשו בעוד מספר שנים
ויידרש פרק זמן נוסף להתממשות השפעתם האפקטיבית .על כן ,האופק הרלוונטי לפרויקט
זה נוגע לעולם העבודה של הדור הבא.
חשוב להבהיר כי מטרת פרויקט זה אינה לחזות את העתיד ,אלא לזהות ולחקור את האתגרים
של ה"עתידים" השונים האפשריים .באמצעות כך ,אנו שואפים לעמוד על הסיכונים וההזדמנויות
של שוק העבודה העתידי ולהעמיק את הבסיס עליו מתקבלות החלטות כיום.
התרבות הארגונית בישראל ,בייחוד בכל הקשור לשוק העבודה ,מאופיינת בהיעדר חשיבה
ותכנון מדיניות לטווח הארוך .על כן ,שאיפתנו היא שפרויקט "עולם העבודה  "2040ימלא
את הוואקום הקיים ,יצביע על פעולות ואסטרטגיות אפשריות ויהווה בסיס לתכנון מדיניות
ארוכת טווח.

הכלכלה הגלובלית מצויה בעידן של תמורות מהירות המשפיעות רבות על שוק העבודה.
דבר זה מתבטא בתופעות כמו הזדקנות האוכלוסייה ,גלובליזציה של מקומות עבודה ,צורות
העסקה אלטרנטיביות שהפכו נפוצות יותר ויותר ,וכמובן תהליכי האוטומציה והדיגיטציה.
הדיון על השפעת הטכנולוגיה על תעסוקה מתרחש עוד מימי המהפכה התעשייתית .ג'ון מיינרד
קיינס טבע את המושג "אבטלה טכנולוגית" עוד בשנות ה 30-של המאה הקודמת .עד היום
עומדת סוגיה זו במרכז הדיונים הרבים בין כלכלנים ומומחים אחרים ,מבלי להגיע להסכמה
רחבה .מחקר מפורסם שנערך בנושא )Frey and Osborne, 2013( 1הגיע למסקנה כי כ47%-
מהמשרות בארה"ב נמצאות בסיכון עקב אוטומציה בטווח של  10או  20שנה קדימה .במחקר
המשך שפורסם בינואר  , 22016אוסבורן ופריי יישמו את המודל הכמותני להערכת היעלמותם
של מקצועות המושפעים משינויי טכנולוגיה לגבי מדינות נוספות ונמצא כי בקרב מדינות
ה OECD-צפוי שבכ 57%-מהמקצועות יתרחשו תהליכי טכנולוגיה ואוטומטיזציה שיביאו
לשינויים בהם עד כדי היעלמותם .מחקר ישראלי 3המבוסס על שיטותיהם של פריי ואוסבורן,
מצביע על כך שעובדים שמספקים כ 40%-משעות העבודה בשוק העבודה הישראלי עשויים
להיות מוחלפים במחשבים או במכונות בשני העשורים הקרובים.
בעבר הדעה הרווחת היתה שמרבית העבודות שייעלמו יהיו אלו הדורשים כישורים נמוכים.
אולם ,דווקא העבודות הדורשות כישורים בינוניים נפגעו קשות ,ואילו הביקוש לעבודות
הדורשות כישורים גבוהים ובמיוחד יצירתיים וגם עבודות הדורשות כישורים נמוכים אך הן לא
רפטטיביות ,עלה וצפוי להמשיך לעלות עם ההתקדמות הטכנולוגית .במילים אחרות ,עבודות
שמכונות אינן יכולות לבצע או כאלה שלא משתלם להחליף בהן עובד אנושי במכונה הם אלה
שישרדו .צמיחתה של "כלכלת החלטורה" המשתקפת בעלייה בשיעורי הפרילנסרים והעצמאים
ובמשרות חלקיות או זמניות מהווה אינדיקציה להשפעה של הדיגיטציה והאוטומציה על שוק
העבודה.
גם במובן של בעיית הזדקנות האוכלוסייה במדינות מערביות ,יש הטוענים בהקשר זה כי
הרובוטים אף הכרחיים בכדי להתגבר על המחסור בעובדים עם צמיחתה המשמעותית של
אוכלוסיית המבוגרים .בנוסף ,מנהלי מפעלים רבים מציינים שעלויות ההעסקה עולות מדי

1Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, 2013. "The Future of Employment: How Susceptible
are Jobs to Computerization", Oxford Martin School, Oxford University
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2Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne et al., 2016, "Technology at Work v2.0: The Future Is
Not What It Used to Be", Citi-GPS: Global Perspectives & Solutions and Oxford Martin School
3שביט מדהלה-בריק" ,2015 ,מקצועות בסיכון :מגמות המחשוב בשוק העבודה בישראל" ,מרכז טאוב לחקר המדיניות
החברתית בישראל
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מבוא
"עבודות שמכונות אינן
יכולות לבצע או כאלה
שלא משתלם להחליף
בהן עובד אנושי
במכונה הם אלה
שישרדו .צמיחתה של
"כלכלת החלטורה"
המשתקפת בעלייה
בשיעורי הפרילנסרים
והעצמאים
ובמשרות חלקיות
או זמניות מהווה
אינדיקציה להשפעה
של הדיגיטציה
והאוטומציה על שוק
העבודה".

שנה משום שמרבית הצעירים היום אינם מעוניינים לעבוד בפסי ייצור של מפעלים כפי שנהגו
הוריהם בעבר ,ומקווים שיותר מכונות יחליפו עובדים.
תעשיות עתירות ידע ,בכלל וענפי ההייטק בפרט ,מבוססות בעיקר על הון אנושי .בעשורים
האחרונים גדל היקף הפעילות הכלכלית של ענפים אלו בעולם המפותח ,וכתוצאה מכך,
חברות בתעשיות אלו הן בין החברות בעלות ערכי השוק הגבוהים ביותר בשוקי המניות בעולם.
כיום ,ישראל נחשבת אחת ממעצמות ההייטק בעולם ,במיוחד ביחס לגודל שלה .היא נמצאת
במצב יוצא מן הכלל כיום כתוצאה מסינרגיה בין חמישה גורמים מרכזיים :רמה גבוהה לאורך
זמן של השכלה מדעית; השקעה ממשלתית ניכרת במו"פ; התייעלות תהליכים בתעשייה
הצבאית שהובילה תנועה מסיבית של מהנדסים מוכשרים ומדענים למגזר הפרטי; במקביל,
הגירה המונית של עובדים מיומנים רבים מברה"מ לשעבר; ולבסוף ,ואולי הגורם המהותי ביותר,
ההון האנושי הישראלי  -המאופיין ביצירתיות ,גמישות וחדשנות.
היבט נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא ההיבט החברתי .המעמד הבינוני ,שעליו התבססה
תרבות המערב ,נמצא בנסיגה ברוב המדינות ואם המגמה שבה הדרישה לעובדים בעלי כישורים
גבוהים ונמוכים גדלה ,בעוד הדרישה לעובדים בעלי כישורים בינונים יורדת ,אי השוויון ילך
ויגבר והפערים החברתיים יגדלו .בבחירות האחרונות בארה"ב ,ניתן היה לראות את הפער
הפוליטי העצום בין תושבי העיר לבין הפרברים ,בין השאר בשל העובדה שהכלכלה החדשה
יוצרת פערים גדולים בין ערים שמושכות אליהן אנשים מיומנים לעומת אזורים פחות עירוניים
המספקים מקומות עבודה בעיקר לבעלי מיומנות נמוכה בלבד.
כבר כעת ,וככל שהזמן יעבור ,ביתר שאת ,המחסור בכישורים דיגיטליים בסיסיים ,המאפיין
יותר את האוכלוסייה המבוגרת ואת מעוטי היכולת ,עלול להגביר את אי השוויון הן במציאת
אפשרויות תעסוקה והן ביכולת לבצע פעולות בסיסיות בחיי היום יום .יש לבחון את המדיניות
הממשלתית בנושא הקניית כישורים דיגיטליים לאזרחי ישראל בכלל ולאוכלוסיות מיוחדות
בפרט.

08

09

בדרך לשנת :2040

ארבעה תרחישים

ה

שלב הראשון של הפרויקט נערך במהלך חודש אפריל  .2016שלב זה כלל הפצה
של שאלון מקוון בקרב כ 300-אנשי קשר ובעלי עניין רלוונטיים מתוך מטרה לעמוד
על הסוגיות וההתפתחויות המרכזיות בעולם העבודה העכשווי והעתידי .מתוך כך

התקבלו כ 40-תשובות.

לאחר איסוף התשובות על השאלון המקוון ,מרכז מאקרו וצוות מנחים שנבחרו לפרויקט החלו
לנתח את המגמות העיקריות שעלו מהתשובות .בהתבסס על המתודולוגיה של הפרויקט ,ראשית
התבצעה חלוקה של אותן מגמות ל( Drivers-תהליכים שיש אי-וודאות לגבי התרחשותם
וכיוון התפתחותם) ו( Givens-תהליכים שיש וודאות לגבי התרחשותם וכיוון התפתחותם).
מתוך חלוקה זו ,ובהתאם למתודולוגיה של הפרויקט ,נבחרו שני הצירים של הפרויקט – תצורת
שוק העבודה (בין גמישות לקשיחות) ויחסי העבודה (בין שיתוף פעולה לקונפליקט).

שיתוף פעולה

2040
יחסי עבודה

חלוקת
האושר
גמיש

מכונה
משומנת

היום

מבנה שוק העבודה

מרוץ
בלתי נגמר

קונפליקט

קשיח

מלחמת
התשה

של הפרויקט ,נערכה סדנא בת

לאחר התוויית הצירים
שלושה ימים בחודש יוני 2016

בהשתתפות  25בעלי עניין :מעסיקים,

נציגי עובדים ,חוקרים ,נציגי ממשל ומקבלי החלטות מרקעים מגוונים שסיפקו נקודות מבט
שונות על עולם העבודה העכשווי והעתידי .מטרת הסדנא היתה ליצור מרחב פתוח ויצירתי,
באווירה של אמון ופתיחות ,לחילופי רעיוניות ודעות על עולם העבודה בישראל לטווח הארוך,
על צורותיו השונות.
הסדנא ,בהובלת מרכז מאקרו לכלכה מדינית וצוות המנחים ,עסקה תחילה בהצגה של
מתודולוגיית בניית התרחישים והעבודה שנעשתה בשלבים מוקדמים יותר של הפרויקט.
זאת ,במטרה ליצור בסיס ידע אחיד ושפה משותפת בקרב המשתתפים .לאחר מכן ,ובהתאם
למתודולוגיה של הפרויקט ,התמקדה הסדנא בקיומם של דיונים מעמיקים סביב הסוגיות
שעולות מהצירים שנבחרו והרביעים השונים.
בהתאם לציפיותינו מהסדנא ,הדיונים והעבודה המשותפת הובילו ליצירת בסיס רעיוני ונושאי
לאופן התפתחותם של ארבעה תרחישים נבדלים ,מבוססים ,אפשריים ובעלי קו לוגי ברור על
האופן שבו ייראה עולם העבודה בישראל בשנת  ,2040הן ברמת מיקרו והן ברמת מאקרו.
בהתבסס על ההתקדמות בפיתוח  4התרחישים העתידיים ,התקיימו שני מפגשים נוספים
עם צוות המנחים של הפרויקט ומשתתפים נבחרים מהסדנא במהלך אוגוסט-ספטמבר .2016
מטרתם של מפגשים אלה היתה לקבל משוב ולהמשיך בפיתוח  4התרחישים ,לקראת המשך
העבודה על התרחישים המלאים.
נוסף על זאת ,בשל העובדה שאנו רואים בפרויקט בסיס לתכנון מדיניות ארוכת טווח בנוגע
לשוק העבודה ,כללנו בנוסף לתרחישים גם ניתוח כלכלי וכמותי של שוק העבודה העתידי.
תוצרי הפרויקט הוצגו בכנס אל מול מקבלי החלטות ובעלי עניין אשר יכולים לפעול ליישום
המסקנות ברמה הלאומית.
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שיתוף פעולה

2040

חלוקת
האושר

מכונה
משומנת

היום

גמיש

קשיח

מלחמת
התשה

מרוץ
בלתי נגמר

קונפליקט

תרחיש ראשון:

חלוקת
האושר

2035
תוכנית "חרדים לעתיד" לשילוב
החרדים בשוק העבודה עולה
להצבעה בכנסת .האופוזיציה מוחה
על ההקלות במיסוי והמענקים
הייעודיים שכלולים בתוכנית ,אבל
היא עוברת בכל זאת על חודו של קול

2032

2040

2035

2032
בעקבות הצלחת התוכנית במגזר
הערבי ,מתעוררת תסיסה בציבור
החרדי ,שדורש מההנהגה שלו
לשתף פעולה עם הממשלה ולגבש
תוכנית דומה .הפגנת ענק בירושלים
של צעירים חרדים יוצאת לדרך
למרות מחאת הרבנים
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2030

13

בעקבות חתימת הסכם השלום
עם הפלסטינים ,מוקמת בישראל
לראשונה אי-פעם קואליציה
בהשתתפות מפלגה ערבית.
קווי-היסוד כוללים התחייבות
להשקת תוכנית לאומית לשילוב
המגזר הערבי בחברה הישראלית

2023

אי השוויון בישראל מגיע לשיא
של כל הזמנים :השכר הריאלי
יורד זו השנה השלישית ברציפות,
ועל-מנת לקנות דירה יש צורך
ב 280-משכורות חודשיות .ממשלת
מרכז-שמאל חדשה נבחרת על
סמך התחייבות לחולל שינוי
היסטורי במדיניות הכלכלית.

2025

2023

2030

2025
בתום מו"מ של שנתיים מול נציגי
העובדים והמעסיקים ,הממשלה
מכריזה על מהלך דרמטי של
הגמשת שוק העבודה ושיקום רשת
הביטחון החברתית .המעסיקים
מתחייבים שהמגזר העסקי ,ובראשו
החברות הגדולות ,יספוג את רוב
העלאת המסים ,בתמורה
לליברליזציה של שוק העבודה

2017

ממשלה ,עובדים ומעסיקים יחברו
יחד כדי להתמודד עם השאלה:
איפה עובר שביל הזהב בין
המרדף הבלתי-פוסק אחר תכתיבי
השוק לבין השמירה על רווחת
האזרחים?
"אם נאפשר לשּוק להכתיב לבדו את הגורל של בני האדם ,נביא לשחיקת החברה האנושית
וסביבתה הטבעית .לכאורה 'כוח אדם' הוא בסך הכל עוד מוצר ככל המוצרים .למעשה,
בניגוד לשאר המוצרים ,אי-אפשר לזרוק אותו ממקום למקום ,להשתמש בו באופן שרירותי,
ואפילו לא לזנוח אותו חסר שימוש – בלי שנשאיר חותם על האדם שנושא את הסחורה
הייחודית הזאת .כשהמערכת נפטרת מכוח אדם ,היא נפטרת באותו זמן גם מהיישות הפיזית,
הפסיכולוגית והמוסרית שנקראת 'אדם' ומוצמדת לתג המחיר" – קרל פולני
תרחיש של גמישות ושיתוף פעולה מבוסס על הכרה הן בחשיבות של הגנה על עובדים והן
בצורך להסתגל לתנאים החדשים של שוק העבודה הגלובלי .ההתממשות שלו תלויה לגמרי
ביצירת שיתוף פעולה ארוך-טווח בין שלושה כוחות – המדינה ,העובדים והמעסיקים –
שמטרתם המשותפת היא לנצל את היתרונות של כלכלת השוק תוך צמצום מרבי של הפגיעה
במרקם החיים האנושי .יעדי-העל שסביבם מתכנסים שלושת הכוחות הם הגדלת פיריון ,מניעת
אבטלה ועידוד צמיחה בת-קיימא .השאלה המורכבת שאיתה עליהם להתמודד היא היכן עובר
שביל הזהב בין המרדף אחר תכתיבי השוק לבין שמירה על רווחת האזרחים.
בשוק עבודה מסוג זה ,התחרות בין אנשים ובין חברות אינה נעלמת .ההפך הוא הנכון :מכיוון
שהממשלה אמורה לדאוג לריכוך ההשפעות של תהפוכות השוק על בני-האדם ,התחרות בין
העובדים דווקא גוברת ואיתה גם קצב החיים .מצד אחד ,קל יותר למעסיקים לפטר עובדים;
מצד שני ,קל יותר לעובדים לעבור בין מקומות עבודה.
אחד המנגנונים המרכזיים להגנה על אזרחים מתופעות הלוואי של שוק עבודה גמיש במיוחד
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הוא מערך של הכשרות המקצועיות :המעסיקים מזינים את הממשלה במידע שוטף על מגמות
חדשות בשוק ,והממשלה ,מצדה ,מקדישה משאבים לטובת תוכניות הכשרה למילוי הפערים
בשוק העבודה .שיתוף הפעולה מבטיח זמינות של עובדים בעלי כישורים שתואמים את צורכי
המשק ,אבל גם יקל על עובדים מפוטרים לעבור הסבה מקצועית רלוונטית במהירות .דוגמה
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נוספת היא רשת הגנה חברתית חזקה :הממשלה מבטיחה תנאים סוציאליים נוחים לכל אזרח,
גם במקרה של אובדן מקום העבודה – למשל ,דמי אבטלה נדיבים .רשת הביטחון מגינה על
העובד ומשפחתו מפני עוני ,ייאוש וניכור חברתי ,בעוד שהמעסיקים נהנים מיכולת לגייס או
להיפטר מעובדים כמעט ללא הגבלה.
כדי להמחיש את יחסי הגומלין שעליהם מבוסס שיתוף הפעולה ,נתמקד לשם הדוגמה בענף
הבנייה .ב 50-השנים האחרונות חלה הידרדרות חריפה במעמד המקצועי ,החברתי והכלכלי
של פועלי הבניין ,בעיקר בשל כניסה מאסיבית של פלסטינים ופועלים זרים לענף :השכר צנח,
מספר ההרוגים בתאונות עבודה זינק והתדמית הכללית של המקצוע נשחקה.

בתרחיש של גמישות ושיתוף פעולה ,הממשלה,
העובדים והמעסיקים יחברו לשיקום הענף .כך,
למשל ,הצדדים יכולים לחתום על הסכם כלל-
ענפי להגברת הבטיחות בעבודה .הממשלה יכולה
במקביל להטיל מגבלות חמורות על כניסת מהגרי
עבודה לענף .בתמורה ,נציגי הממשלה יתעקשו על
שילוב אוכלוסיות חדשות בענף ,כמו חרדים ,נשים
וצעירים.
הסכם נוסף בין המדינה למעסיקים יביא לפיתוח תוכניות הכשרה והתמחות חדשות ואף יצמיד
את שכר העבודה בענף לשכר הממוצע במשק .המעסיקים ,מצדם ,יזכו בגמישות מרבית לחוזים
אישיים תחת מגבלות שכר מינימום ענפי.
כדי ששוק עבודה מסוג זה ישרוד לאורך זמן ,עליו להישען על אתוס חברתי יציב המעלה על נס
ערכים כמו הוגנות ,סולידריות ושיתוף פעולה .כל הצדדים השותפים למנגנון התיאום ,ובמיוחד
העובדים ,צריכים להרגיש שהם מרוויחים מהברית המשולשת .עם זאת ,סביר להניח כי גם
אם שיתוף הפעולה יהיה הדוק ופורה ,וגם אם הממשלה תצליח להגן על העובדים במידת-מה,
מסלול החיים של רוב האזרחים ישתנה דרמטית :רבים יחליפו מקומות עבודה לעתים קרובות
ויתקשו לפתח קריירה רציפה או שגרה יציבה.

"המעורבות הממשלתית הגבוהה
ביצירת מסגרת תעסוקתית בטוחה
תביא לשילוב רחב היקף של
מיעוטים וקבוצות מוחלשות בשוק
העבודה ,בזכות מערכי השתלמות
והכשרה משוכללים"
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17
גם התארגנויות העובדים יעברו שינויים משמעותיים .מאבקים קולקטיביים במקום העבודה
יהפכו נדירים מאוד עקב תחלופת העובדים המהירה .ככל שמעמדם של ההסכמים הקיבוציים
ייפגע ,כך תגבר חשיבותם של מנגנונים שיגנו על העובדים כפרטים – כל אחד לעצמו – או
כקהילות המשתפות פעולה ,כמו יישובים קהילתיים ,קואופרטיבים או קואליציות אד-הוק
אזרחיות סביב נושאים ספציפיים.
כדי לשנות את מציאות חייהם באופן מהותי וכלל-מערכתי העובדים לא יוכלו להסתפק
בהתארגנויות ארעיות מסוג זה ,ויהיו חייבים למצוא דרכים להשפיע באופן ישיר על המדיניות
הממשלתית .דהיינו ,להיאבק על האופי של רשת הביטחון שהמדינה מספקת :פנסיה ,ביטוח
בריאות ,חוקי עבודה וכדומה .מאחר שהכרעות יתקבלו כמעט אך ורק ברמת המאקרו הלאומית,
יתעורר קושי בניסוח הסכמי עבודה שמתאימים לצרכים המשתנים ולהעדפות הסותרות של
שלל הקבוצות המרכיבות את ציבור העובדים.
באשר לכוח העבודה עצמו ,המעורבות הממשלתית הגבוהה ביצירת מסגרת תעסוקתית
בטוחה תביא לשילוב רחב היקף של מיעוטים וקבוצות מוחלשות בשוק העבודה ,בזכות מערכי
השתלמות והכשרה משוכללים .במקרה של ישראל מדובר בעיקר בערבים ובחרדים .כתוצאה
מכך ,הפערים החברתיים צפויים להצטמצם.
בנוסף ,אזרחים רבים יעברו מספר קריירות במהלך חייהם .עקב כך ,ייווצר לחץ על מערכת
החינוך – בעיקר מצד המעסיקים – להכין את הצעירים לקראת העתיד הצפוי להם ,באמצעות
הקניה של בסיס כישורים מודולרי :שפות ,רב-תרבותיות ,מודעות חברתית ושליטה במערכות
טכנולוגיות מתקדמות .המדינה תספק הכשרות מקצועיות ספציפיות בשלב מאוחר יותר,
בהתאם לדינמיקת הביקושים של השוק.

יניב שריד 3.4.2035

ל

אחיי החרדים

עתים קרובות אני שואל את עצמי
מה אבא שלי חושב כרגע על

המתרחש בישראל .אבל יש ימים

כמו היום ,שאני יודע שהוא מחייך .אבא

מחייך מהבוקר.

המדינה שלנו – הפילוג בעם.
האמת העצובה על המין האנושי היא שאנחנו
אוהבים לשנוא .בגלל זה אבותינו ,שהיו
חכמים יותר מאיתנו ,נתנו לנו את תשעה
באב .הם רצו להזכיר לנו שאם בגלל שנאת-

אתמול בערב ישבנו בסלון ,אני ואשתי

חינם נחרב בית המקדש ,אז פעם בשנה,

שתחיה ,וצפינו בכנסת מאשרת את תוכנית

ביום הזה ,אנחנו צריכים לבחון מחדש את

"חרדים לעתיד"" .מבחינה מסוימת" ,אמרתי

כל השנאות שלנו .האם הן מוצדקות? האם

לה" ,היום הוא יום העצמאות האמיתי

הן לא מעוורות את עינינו? האם אנחנו

של מדינת ישראל .אבא לא היה מאמין:

יודעים להסתכל מעבר להן ולראות את

שהסיעות החרדיות יחתמו על הסכם לשילוב

אחינו בני האדם?

מאסיבי של הציבור שלהם בשוק העבודה?"
שנאה היא בחינם ,אהבה לא .אהבה כרוכה
היום הוא מסוג הימים שמשנים עם שלם.

במאמץ ,ביציאה מהקופסה של עצמנו,

מסוג הימים שבזכותם כולנו הופכים לבני

ביכולת לראות את האחר באמת .גם אם הוא

אדם טובים יותר .אני בטוח שגם הנכדים

מדבר אחרת ,מתלבש אחרת ,מאמין אחרת.

שלנו יודו לנו .אם הם יצליחו אי-פעם להוריד

כדי לשנוא מישהו ,אנחנו צריכים להרחיק

את העיניים מהטלוויזיה התלת-ממדית,

אותו .כדי לאהוב אותו ,צריך להתקרב.

כמובן.

ועכשיו אנחנו קרובים מתמיד.

היום 12 ,שנה אחרי שפרשתי מהחיים
הפוליטיים ,החולצות שאני לובש עדיין
שחורות ,אבל השיער – מה לעשות –
כבר מזמן לבן .כשעזבתי את הכנסת ,לא
האמנתי שהיום הזה יבוא .אם היה פרס
ישראל באומץ ,ראש הממשלה וראשי
הסיעות החרדיות היו צריכים לזכות בו
במשותף.

אולי לא מחר וגם לא בעוד חודש ,אבל בעוד
שנה ,בצהרי יום שישי באתר בנייה במרכז
הארץ ,שני פועלי בניין יישבו על הפיגומים
להפסקת צהריים .בזמן שהקפה מתבשל
בתרמוס הקטן ,הם יספרו אחד לשני על
המשפחה וילמדו זה את זה שירי שבת.
השילוב של "אדון עולם" ו"אני ואתה נשנה
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היום ,אחיי היקרים ,אנחנו מתחילים לאחות

את העולם" יישמע טבעי מתמיד – וימלא

את אחד הפצעים המדממים ביותר בתולדות

את כל השכונה בצלילים ישראליים.

19
שיתוף פעולה

מכונה
משומנת

חלוקת
האושר

היום

גמיש

קשיח

מרוץ
בלתי נגמר
2040

מלחמת
התשה

מירוץ
בלתי נגמר

קונפליקט

תרחיש שני:

2040
הפגנה של סטודנטים באוניברסיטת
תל-אביב הופכת תוך  24שעות
לשביתת העצמאים הראשונה
בתולדות המדינה .הממשלה פותחת
במו"מ עם ההסתדרות על רפורמה
בשוק העבודה

2035

2040

2035
עקב ירידה של  75%בשיעור
העובדים המאוגדים במשק,
ההסתדרות משיקה אפליקציה
חדשה שמקשרת בין פרילנסרים
על-פי תחום עיסוק ומקימה
ועדים מקצועיים בלחיצת כפתור
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2032
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לפי נתוני הביטוח הלאומי ,מחצית
מהעובדים בישראל פרילנסרים.
רוב הרופאים ,רואי החשבון
ועורכי הדין עובדים כעצמאים
ותלויים בחברות השמה
שמקשרות אותם למעסיקים
פוטנציאליים

2022
בעקבות המשבר הכלכלי
העולמי ,הממשלה מעבירה
חבילת חוקי חירום תחת
הכותרת "התוכנית להגמשת
המשק" .שר האוצר מכריז כי
"כלכלת ישראל מצטרפת
סוף-סוף למאה ה"21-

2027
2032

2022

2027
מפעל השבבים של אינטל בלוד הוא
הראשון בארץ שמשתיל מערכת
חיישנים בכל עובדיו .מערכת ניטור
המתאימה לכל עובד משכורת
אישית לפי תפוקה ,מידת ריכוז
בעבודה ורמת החשיבה החיובית

2017

לטוב ולרע ,תהיה זו שעתו הגדולה של האינדיבידואל .יהיו מי שייהנו
מהגמישות החדשה של שוק העבודה ,ואילו אחרים יתגמשו עד כדי שבירה
"העובדים שלנו בוחרים איפה ,מתי וכמה זמן לעבוד .יש
להם את החופש לכבות את האפליקציה ולהפסיק בכל

"העובדים שלנו
בוחרים איפה,
מתי וכמה זמן
לעבוד .יש להם
את החופש
לכבות את
האפליקציה
ולהפסיק בכל
רגע .זו הסיבה
שעובדים איתנו:
אנשים רוצים
להיות הבוסים
של עצמם"
מנכ"ל ,Uber
טראוויס קלאניק

רגע .זו הסיבה שעובדים איתנו :אנשים רוצים להיות
הבוסים של עצמם" — מנכ"ל  ,Uberטראוויס קלאניק
"יתרונות מיוחצנים כמו גמישות ,עצמאות ויצירתיות
רלוונטיים אולי לחלק מהעובדים .עבור רבים 'כלכלה
שיתופית' היא בסך הכל שלב חדש בכישלון המתמשך
להשיג מעט ביטחון כלכלי בעולם שבו כל הרווחים
מתגלגלים לידי העשירון העליון" – אליזבת' וורן
אם התרחיש הבא יתממש ,לא יהיה מדובר בסטייה
דרמטית ממציאות החיים המוכרת לנו אלא בהחרפה של
מגמות קיימות .את המאפיינים המרכזיים של מציאות
מסוג זה אפשר לזהות סביבנו כבר היום:
גמישות רבה יותר בשעות העבודה ,בהגדרת העבודה,
בבחירת הלקוחות ובבחירת המעסיקים.
האם מדובר בהתפתחות חיובית?
אימוץ הפרדיגמות הניאו-ליברליות מתחילת
שנות ה 80-ואילך – הפרטה ,דה-רגולציה ופירוק
מדינת הרווחה – חולל מהפכה בשוק העבודה .מצד
אחד ,יש המזהים במציאות החדשה דינמיּות ,יעילות
ויצירתיות ורואים בה תנאי הכרחי לשגשוג בעידן השוק
הגלובלי .מנגד ,אחרים רואים בה גורם מערער ומסוכן
השולל מאנשים ביטחון כלכלי ,תנאי עבודה הוגנים
וזהות חברתית יציבה .המגמה הזו ,מזהירים המתנגדים,
עלולה להביא לאי-יציבות פוליטית מסוכנת .כך או
כך ,דבר אחד ברור :עתיד הכולל הגמשה נוספת של

22

שוק העבודה משמעו התפוררות של מבני ההעסקה
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המסורתיים שהתגבשו במהלך מאה השנים האחרונות ,ובכללם הישגים אדירים בתחום זכויות
העובדים.

אם המגמות הקיימות ילכו ויחריפו ,כל מסלול החיים של העובד צפוי להשתנות מקצה לקצה.
במציאות כזו אנשים כבר לא משויכים למקום עבודה אחד ואפילו לא למקצוע אחד .במקום
זאת ,הם מוגדרים על-ידי סט כישורים אקלקטי שצברו במהלך חייהם ומתחרים ללא הפסקה על
משרות קצרות טווח מול עובדים אחרים ,חיים מפרויקט ארעי אחד לשני .ההתקדמות
הטכנולוגית המואצת תהפוך שיקולים של מיקום גיאוגרפי לעוד פחות
מגבילים מבעבר ,וכך תגדיל גם את היצע המשרות הזמינות ,אבל
גם את מספר העובדים המתחרים על כל משרה פנויה.
לטוב ולרע ,תהיה זו שעתו הגדולה של האינדיבידואל.
עובדים מסוימים – מיעוט של האוכלוסייה ,יש
להניח – יחוו את השינויים כהרפתקה אחת
מתמשכת שמאפשרת להם לעצב את מציאות
חייהם על־פי טעמם ושאיפותיהם האישיות:
לדלג מעבודה לעבודה ,לקחת פסק זמן בין
משרות ולהחליף מסלולי קריירה כאוות
נפשם .אבל לצדם ,רבים יאבדו את הקרקע
המוצקה מתחת לרגליים ויתקשו להגן
על עצמם ועל המשפחה שלהם במצב
של חוסר ודאות מתמדת .לא זאת בלבד
שייאלצו לרדוף לאורך שנים אחרי שברירי
משרות ,אלא שגם אם ימצאו עבודה,
הם יהיו חלשים בהרבה מול המעסיק –
דבר שלאורך זמן יוביל להידרדרות בתנאי
ההעסקה ובאיכות החיים הכללית.
העסקה עצמית והעסקה קבלנית יהפכו לצורות
ההעסקה הנפוצות במשק ,וכדי להגיע למשכורת
מספקת אנשים יידרשו לקחת על עצמם מספר
פרויקטים בו-זמנית ,כולל עבודות שאינן

קשורות כלל לתחום ההתמחות שלהם .התוצאה :אי-שוויון הולך ומחריף ומתחים חברתיים
גוברים .בקיצור ,יהיו מי שייהנו מהגמישות החדשה ,ואילו אחרים ייאלצו להתגמש עד כדי
שבירה.
כדי להתמודד עם המציאות החדשה ,ארגוני העובדים יהיו חייבים לעבור מהפכה בעצמם .רוב
העובדים שאותם יצטרכו לאגד יהיו פרילנסרים – אנשים שעובדים מול כמה מעסיקים בו-
זמנית ,לא מקיימים מגע עם פרילנסרים אחרים ,וממילא לא מחזיקים במנוף הלחץ שיש לוועד
עם כמות עובדים משמעותית בתוך חברה.
מצב כזה מצריך התמודדות עם שורה ארוכה של שאלות :על מי מוטלת האחריות לרווחת
העובדים כשרבים כל-כך מהם זמניים? איך מונעים ממעסיק לכפות שעות עבודה? איך
מעבירים זכויות פנסיה ממקום למקום? איך צוברים זכויות במקום עבודה ,אם בכלל? ואם לא
צוברים ,איך שומרים על רווחת העובד לאורך זמן? מפאת חוסר היציבות של המערכת ,יהיה
הרבה יותר קשה גם למדינה וגם לאיגודי עובדים להסתמך על תהליכים ארוכי טווח שמחייבים
רציפות תעסוקתית .הסיוע לעובדים יהיה חייב להיות נקודתי וממוקד.
נוסף על כך ,בשל תחלופת האנשים המהירה ההיכרות ביניהם תהיה מינימלית בלבד ,ואיתה
יקטנו ההזדהות עם מקום העבודה והסולידריות עם עובדים אחרים .לפיכך ,מאבקי עובדים
יעברו מעין "הפרטה" :מועסקים יצטרכו להתמודד לבדם מול המעסיק או במסגרת קבוצות
אד-הוק שיתפרקו בתום המאבק .כך או כך ,ייווצרו הרבה פחות התארגנויות עובדים מהשטח.
ההתאגדויות החדשות יתבססו בראש ובראשונה על חברּות בקבוצה מקצועית כלשהי ופחות
על מקום עבודה ספציפי.
בו-בזמן ,ההתפתחויות הטכנולוגיות יפתחו בפני העובדים אופקי פעולה חדשים :אותם
ממשקים אינטרנטיים שיתופיים שיאפשרו למעסיקים להגביר את התחרות על כל משרה
ולמצוא עובדים חדשים בלחיצת כפתור ,יאפשרו מצד שני לעובדים לשלב כוחות אלה עם אלה
ולפעול כקולקטיב מול המעסיקים.
אחת הפונקציות המרכזיות שאיגודים ימלאו בעולם תעסוקה היפר-גמיש תהיה מעקב וזיהוי
של צורות העסקה שונות ,שמחייבות הקמה של מנגנוני הגנה חדשים לעובדים .נוסף על
כך ,ההסתדרות צפויה להתחזק מאוד בתור ארגון-גג המייצג את כלל העובדים במשק מול
המעסיקים .זאת מכיוון שיהיה מאוד קשה למסד ולשמור לאורך זמן על ועדי עובדים במצב של
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חוסר ודאות ותחלופה מהירה .לפיכך ,מאבקי עובדים ילבשו אחת משתי צורות קצה :או מאבק
מקומי וארעי מאוד או מאבק כלל מערכתי .בהיעדר מנגנוני תיאום ממוסדים ,מעסיקים ועובדים
יתקשו לחולל שינויים הדרגתיים בשוק העבודה .שינויים ,אם יתרחשו ,יהיו דרמטיים וחדים.
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מבחינה פוליטית ,סביר להניח כי במציאות כזו תעלה
דרישה ציבורית למתן מענק קיום מינימלי לכל האזרחים
( .)basic incomeמענק זה יקנה מידה מסוימת של ביטחון
עבור העובדים ,שרבים מהם יתקשו לחזות כיצד נראה
האופק התעסוקתי שלהם אפילו בעתיד הקרוב .במקביל,
סביר שתעלה הדרישה להפוך את תנאי ההתאגדות לפחות
מחמירים .במצב הנוכחי ארגוני עובדים מחויבים לייצג
לפחות שליש מהעובדים על-מנת לקבל הכרה כגוף יציג .אלא
שבשוק עבודה היפר-גמיש יהיה כמעט בלתי אפשרי לגייס
שיעור גבוה כל כך של מועסקים ,ולכן יהיה צורך להוריד את
הרף המינימלי באופן משמעותי.
כמו כן ,ייתכן שתעלה דרישה לאפשר התאגדות של מחלקות ספציפיות בתוך חברות גדולות
או התאגדות של פרילנסרים המספקים שירותים לחברות .דרישות מסוג זה ילבו בוודאי את
המתחים החברתיים הקיימים ,משום שהמשמעות שלהם היא הקשחה מחודשת של שוק
העבודה.
מצד המעסיקים תעלה דרישה לפתח בקרב האזרחים "מיומנויות רכות" ,כישורים כלליים כמו
יזמות ,סתגלנות ולמידה מהירה הניתנים ליישום כמעט בכל משרה ,ללא קשר לתוכן הספציפי
שלה .הממשלה ,אם תיענה לדרישה ,תוכל לפתוח מרכזי הכשרה ייעודיים או לשלב מערכי
שיעור מתאימים בתוכנית הלימודים.

פוסט בפייסבוק של ח"כ שרה ברקוביץ'
()10.3.2040

ה

יי ,ערב הפגנת הסטודנטים הגדולה נגד תנאי ההעסקה במשק ,אני רוצה שתכירו
את הילה ויוגב – שניהם רופאים צעירים ,נשואים ,שסיימו את הלימודים לפני שלוש

שנים ומרוויחים יחד פחות מ 12-אלף שקל בחודש .הילה ויוגב היו שניהם מתנדבים

בלשכה שלי ,והכירו בזמן המאבק הגדול נגד ביטול שכר המינימום.
היום שני הרופאים המוכשרים והערכיים האלה קמים כל בוקר בדירה שלהם ברמת-גן ,כשאין
להם מושג איפה הם הולכים לעבוד השבוע.
תבינו ,כשאתם משתמשים באפליקציית  HealthMeהפופולרית כדי לחפש רופא ,הילה ויוגב
הם אנשי המקצוע המסורים שנמצאים בצד השני של הקו .על כל עבודה שמתפנה באזור
שלהם – מחלקת אשפוז שזקוקה לרופאת ילדים לכמה ימים או קשיש שצריך ביקור בית דחוף
– הם נאלצים להשתתף במכרז מול כל שאר הרופאים הפנויים בעיר.
מי שמציע את התעריף הנמוך ביותר ,מקבל את העבודה .התוצאה :משכורת שלא מאפשרת
להם להקים משפחה ,לקנות בית – ואפילו לא לטוס פעם בשנה לחופשה בחו"ל .משפחות בלי
עתיד ,בלי תקווה ,בלי חלום.
שר האוצר אמר אתמול בטלוויזיה – כשחיוך זחוח מרוח ,כמו תמיד ,על הפנים שלו –
שהסטודנטים באוניברסיטת ת"א שמארגנים את ההפגנה הגדולה מחר פשוט "לא מבינים
בכלכלה" וש"אם נחזיר את חוקי העבודה שהיו פה לפני  40שנה ,כל המשקיעים יברחו".
מצטערת על הניסוח ,אבל זה אחד המשפטים המטומטמים ביותר ששמעתי בכל הקריירה
הפוליטית שלי .מנכ"לים של חברות השמה מושחתות משלשלים לכיסם עשרות מיליוני
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שקלים כל חודש ,ושר האוצר חושב שעובדי מעמד הביניים הם-הם המכשול שמונע מישראל
שגשוג כלכלי.
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פעם נהגו בממשלה להאשים את איגודי העובדים .היום כשהם כבר כמעט לא קיימים ,עוברים
לתקוף את הצעירים .בשביל חברות ההשמה – ובשביל הממשלה שהחליטה להסיר מהן את
שאריות הרגולציה האחרונות שעוד נותרו – אנשים כמו הילה ויוגב הם לא בני אדם בכלל .הם
אבק אדם .אין למעסיקים שלהם שום חבות כלפיהם.
כל החברות האלה עם השמות היפים – "קרן ניצן"" ,כלנית בע"מ" או "ורד שירותים רפואיים",
שמות של פרחים ופרפרים – מסכנות את העתיד של החברה הישראלית ,כי כשאתה עובד
עצמאי אתה חי באימה תמידית .אתה נושך שפתיים ,מוריד את הראש ומנסה למשוך עוד קצת.
ותמיד-תמיד מפחד להתלונן .זה הקסם שלך בעיני המעסיק הזמני.
אני קוראת לכולכן ולכולכם להצטרף אליי מחר אחר הצהריים מחוץ לשער הראשי של
אוניברסיטת תל-אביב ,להפגנה המבורכת שמארגנת התאחדות הסטודנטים .ובקשה אישית
אחרונה ממני אליכם :אל תשכחו להגיע למקום אך ורק ברכבת התחתית – חובתנו המוסרית
היא לנסוע רק עם חברות שעדיין מאפשרות לעובדים שלהן להיות חברים באיגוד מקצועי.

596 likes
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שיתוף פעולה
2040

מכונה
משומנת

חלוקת
האושר

היום

גמיש

קשיח

מלחמת
התשה

מרוץ
בלתי נגמר

קונפליקט

תרחיש שלישי:

מכונה
משומנת

2026

2037
ישראל מגיעה למקום
הראשון במדד החדשנות
העולמי .בעיר דן )לשעבר
תל אביב ,בתים ,חולון,
גבעתיים והרצליה( יש
יותר סטארט-אפים לנפש
מכל עיר אחרת בעולם

מורה בת  ,35שהובילה את
תנועת המחאה בארבע השנים
האחרונות ,נבחרת לעמוד
בראש ארגון העובדים
הדמוקרטי החדש שהוקם על
חורבות ההסתדרות .הטלפון
הראשון שלה :ליו"ר התאחדות
התעשיינים

2027

2040

2037

2026

2027
הממשלה ,נציגי העובדים
והמעסיקים חותמים על הסכם
"התחלה חדשה" לשינוי פני
הכלכלה בישראל .השולחן
העגול הראשון מוקרן
בתלת-מימד במאה מוקדים
ברחבי הארץ כדי לחשוף את
התהליך בפני הציבור הרחב

30

31

2022

בבוקר מציג ראש הממשלה
את תקציב המדינה ומכריז:
"מעולם כלכלת ישראל לא
הייתה במצב טוב יותר" .בערב
קורסת הבורסה הגדולה
בעולם בבייג'ין .כעבור חודש
גלי ההדף של המשבר
הפיננסי מכים בישראל

2024
2022

2024
שנתיים מפרוץ המשבר ,האבטלה
בשיא היסטורי .רבע מהיצואנים
פושטים את הרגל .כל משק בית
שלישי בישראל בחדלות פירעון.
מיליון איש מפגינים בתל-אביב –
ההפגנה הגדולה בתולדות המדינה

2017

משבר חברתי ישמש כמפץ הגדול של המשק
הישראלי ויאפשר לממשלה לשנות אסטרטגיה
כלפי הכלכלה העולמית :מכוננּות ספיגה מתמדת
להשתלבות ממוקדת וחכמה בשוק הגלובלי
"למה המדינה מגינה עליי ,כעובד ,מפני פגיעה בזכויות שלי כתוצאה מתחרּות עם עובדים אחרים
במדינה שלי ,אבל לא מפגיעה כתוצאה מתחרּות עם עובדים בחו"ל? למה אנחנו מאפשרים לשווקים
בינלאומיים לשחוק את חוקי העבודה שלנו דרך הדלת האחורית ,בשעה שאנחנו לא מאפשרים
לשוק המקומי לעשות את זה?" – דני רודריק
בתרחיש המשלב קשיחות ושיתוף פעולה ,המשק הישראלי עובר היערכות-מחדש המבוססת על
שיתוף פעולה ממוסד ומתמשך בין המדינה ,העובדים והמעסיקים .המטרה :לנווט יחד את כלכלת
ישראל בתנאים של שוק גלובלי תחרותי .בניגוד לתרחיש של גמישות ושיתוף פעולה ,המדינה לא
מנסה לרכך את הזעזועים שסופגים העובדים מכלכלת שוק בלתי-מרוסנת ,אלא מבקשת למנוע
אותם מראש על-ידי תיאום בין הכוחות השונים במשק ,בשאיפה להגדיל ודאּות ולתכנן לטווח ארוך.
אם הרעיון הזה נשמע מוכר ,זה משום שמנגנונים מסוג זה פועלים כבר כמאה שנה באירופה .עם
זאת ,הנורמות החברתיות וההסדרים המוסדיים הדרושים שונים כל-כך מהנהוג בישראל ,שרק נסיבות
קיצוניות במיוחד – משבר כלכלי קטסטרופלי ,למשל – יוכלו להוביל אליהם.
משבר כלכלי חמור ישנה משמעותית את המעמד של כל אחד מהגורמים שמרכיבים את מנגנון
התיאום .איגודי העובדים ,למשל ,עשויים להפוך לגוש פוליטי מסוג חדש ,שנהנה מרוח גבית של
תנועת מחאה עממית ומייצג את כלל האינטרסים של הציבור הישראלי – לא רק בתחום יחסי
העבודה .המדינה ,מצדה ,עלולה לסבול ממשבר לגיטימציה כתוצאה מכישלון הטיפול במשבר.
רק בזכות השותפות הקרובה עם נציגי העובדים והמעסיקים הממשלה תהיה מסוגלת להוציא
שוב לפועל תוכניות בקנה מידה לאומי .כך או אחרת ,ארגוני המעסיקים והעובדים כאחד יתחזקו
משמעותית.
באופן פרדוקסלי ,כדי להחזיר לעצמה מהכוח והסמכויות שאבדו לה בחצי המאה האחרונה,
המדינה תיאלץ לוותר על חלק מכוחה ולחלוק אותו עם מנגנונים ציבוריים נוספים.
כאמור ,המשבר החברתי שישמש כמפץ הגדול של הכלכלה הישראלית יפתח בפני המדינה

32

חלון הזדמנויות לשינוי אסטרטגיה ביחס לשוק הבינלאומי .במחצית המאה האחרונה התגבשה
בעולם חלוקת עבודה גלובלית בין המדינות השונות .הרציונל שבבסיס הברית המשולשת – מדינה,
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עובדים ,מעסיקים – הוא לזהות את היתרונות היחסיים של השוק המקומי ולהקדיש משאבים
ומאמצים לפיתוחם.

במקום להמשיך להתחרות בעשרות מדינות אחרות ,שלחלקן יתרונות משמעותיים על ישראל
(כמו עלות ייצור נמוכה) ,המנגנון הקואופרטיבי החדש יכוון את המשק מלמעלה להתמקד בנישות
התמחות שבהן יוכל לתפוס עמדת הובלה עולמית .במקרה הספציפי של ישראל ,סביר להניח כי
תחומי התמקדות אלו יהיו היי-טק ופיתוח טכנולוגי.
כיצד נראה שוק עבודה מסוג כזה? המאפיין הבולט ביותר שלו הוא חלוקה קשיחה לסקטורים.
כדי להוציא לפועל תוכנית לאומית לפיתוח היתרון התחרותי ,יש להבטיח שהמערכת תהיה יציבה
ושהתכנון יהיה מדוקדק וארוך-טווח .כל סקטור יהיה מובחן מהאחרים ויתנהל כממלכה נפרדת עם
תנאים רגולטוריים משלה ונורמות עבודה שהולמות את הסקטור ואת

באופן פרדוקסלי,
כדי להחזיר
לעצמה מהכוח
והסמכויות
שאבדו לה בחצי
המאה האחרונה,
המדינה תיאלץ
לוותר על חלק
מכוחה ולחלוק
אותו עם מנגנונים
ציבוריים

צורכי המשק.
שיתוף הפעולה בין המדינה ,העובדים והמעסיקים יתנהל מרמת
המפעל – למשל ,באמצעות מועצות עובדים ושילוב עובדים בהנהלה
– ועד לרמה הלאומית ,בדמות השולחן העגול שסביבו מתכנסים
נציגי המגזרים השונים .ייתכן שבמהלך השנים המשולש יצטרך
להפוך למרובע ולכלול גם את נציגי העצמאים ,מגזר שנמצא במגמת
התרחבות מהירה.
יעילות המנגנון תהיה תלויה בשיתוף מידע שיאפשר לכל הצדדים
לבחון ולנתח את התמונה הכלכלית הרחבה בזמן אמת .גודש
האינפורמציה יעניק לצדדים השונים – בעיקר לממשלה ולמעסיקים
– יכולת ניטור ופיקוח גבוהה על העובדים.
התכנון המדויק של תפוקה וקצב עבודה יאפשר למעסיקים לעקוב
מקרוב אחר העובדים ולוודא עמידה ביעדים שונים .מאידך ,המעורבות
הממשלתית העמוקה תאפשר למדינה לקדם ביתר קלות אינטרסים
ציבוריים ,כמו טיפול באבטלת צעירים ,העסקת בעלי מוגבלויות,

עבודת מבוגרים וכדומה .ליכולות הניטור ואיסוף המידע החדשות יהיו יתרונות רבים ,אבל הן גם
עלולות להעניק כוח מופרז לדרגים הגבוהים .לכן יהיה צורך לשמור על איזון ביחסי הכוח הן בין
העובדים למדינה והמעסיקים והן בין העובדים לבין עצמם.
באופן טבעי ,המדיניות הכלכלית-חברתית הרחבה תושפע ממבנה שוק העבודה ותשלים אותו.

מדיניות כזו צפויה לכלול מיסוי גבוה ,פיקוח על מחירים ,עבודות יזומות ופרויקטים ממשלתיים
גדולים ,מדיניות רווחה נרחבת ורגולציה מקיפה על תנאי העבודה כחלק מההסדרים החדשים
במשק.
לשם המחשה ,נתבונן במקרה של משפחת דמארי .לאחר הלידה של ילדם הראשון ,יואב ,שני בני
הזוג – מיכל ודוד – מקבלים חופשת לידה נדיבה כמובטח בחוק .אחרי כמה חודשים הם כבר
שולחים את יואב למעון יום המסובסד כמעט לחלוטין בידי המדינה ומאפשר להורים רבים ,מכל
שכבות האוכלוסייה ,לצאת לעבוד .מיכל ודוד רכשו השכלה אקדמית באוניברסיטה ציבורית במימון
מלא של המדינה ,ומתחילים התמחות בתשלום כבר בזמן הלימודים על בסיס הסכם בין משרד
החינוך לנציגי המעסיקים והעובדים .שניהם עובדים במקצועות טכנולוגיים וחוזרים הביתה בשעה
מוקדמת יחסית ,בזכות הסכמי עבודה קיבוציים בענף ההיי-טק שמטרתם להביא לאיזון בין חיי
עבודה ומשפחה.
כשמיכל מאבדת את המשרה שלה עקב מעבר של החברה שבה עבדה לחו"ל ,היא זוכה לרשת
ביטחון מהמדינה .היציבות הזו מאפשרת לה להשתתף בקורס הכשרה ממשלתי אינטנסיבי
שבמסגרתו היא לומדת שפת תכנות חדשה .הממשלה בחרה להשקיע דווקא בסוג ההכשרה הזה
על סמך ניתוח המגמות בענף ההיי-טק והתייעצות עם איגוד המעסיקים הישראלי ונציגי העובדים.
ואכן ,בתום חודשיים של חיפוש עבודה מיכל מצליחה להשתלב בחממת סטארט-אפ ,פרי שיתוף
פעולה בין חברת היי-טק ותיקה למדינה .לבסוף ,אחרי שמשרד התעשייה והמסחר מכריז על
מתן מענקי הזנק לחברות המתמקדות בטכנולוגיה ירוקה ,היא עוזבת יחד עם שלושה קולגות את
הסטארט-אפ ומקימה חברה קטנה משלה בליווי צמוד של הרשות לעידוד עסקים טכנולוגיים.
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דן היא בירת
הסטארט-אפ של העולם
תמר הכהן 3.12.2039 -

ד

וח חדש של אוניברסיטת
ג'יאו טונג שאנגחאי מגלה כי
במטרופולין הגדולה בישראל
יש יותר חברות היי־טק צעירות מכל
עיר אחרת בעולם .מייסד ,AirWaze
אפליקציית הניווט למכוניות מעופפות
שכבשה את העולם" :תעשייה שלמה
המריאה בזכות הסכם 'התחלה
חדשה'"

הדוח השנתי של "המרכז העולמי לחקר
החדשנות" הפתיע אתמול את הקהילה
העסקית בס-פרנסיסקו ובניו-דלהי,
כשהכתיר את דן – העיר שהוקמה

"העשור האחרון היה בבחינת נס עבור
ישראל" ,כותבים מחברי הדוח" .על אף
שהמדינה הצטיינה בתחום הפיתוח
הטכנולוגי

לאורך

שני

העשורים

הראשונים של המאה ה־ ,21המשבר
הכלכלי הגדול חיסל את התעשייה
כמעט לחלוטין .כיום ישראל משמשת
אבן שואבת למוחות מבריקים מכל
העולם שמגיעים אליה כדי לעשות את
צעדיהם הראשונים בעולם ההיי־טק".
הדוח מציין לטובה את מרכזי ההכשרות
הממשלתיים שפועלים כמעט בכל

כתוצאה מאיחוד ערי גוש דן – בתואר

עיר בישראל ,ואף מקדיש פרק שלם

בירת הסטארט-אפ העולמית.

ל"סיירת המודיעין הטכנולוגית" של
ונותחו

משרד התעשייה והמסחר ש"מצליחה

באוניברסיטת ג'יאו טונג בשאנגחאי,

לחזות פעם אחר פעם את המגמות

על כל  50תושבים המתגוררים בדן

העתידיות של שוק ההיי־טק העולמי".

על־פי

הנתונים

שנאספו

פועלת בעיר חברת היי־טק צעירה
אחת .במקום השני בדירוג נמצאת ניו-

בעוד שהעורך הכלכלי של ה"ניו-יורק

דלהי ,שיאנית השנה שעברה ,ואחריה

טיימס" תהה אתמול אם ההצלחה

סן-פרנסיסקו ,טוקיו ולונדון.

האדירה של דן בתחום ההיי־טק מקורה
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ב"השפעה המיטיבה של האוויר שמגיע
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מהים" ,לבן דמסקי ,מייסד ,AirWaze

התמחות במפעל למכוניות מעופפות

האפליקציה הישראלית המצליחה ביותר

בראשון לציון .אין שום מדינה אחרת

בעשור האחרון ,יש הסבר אחר" .בניגוד

בעולם שבה תיכוניסטים נחשפים

לכל־כך הרבה מדינות אחרות ,אצלנו

לטכנולוגיה באופן כל כך אינטנסיבי

לא עשו את הטעות של דה-רגולציה

ועוד במפעל פרטי מהמובילים בעולם.

מוחלטת אחרי המשבר הכלכלי" ,אומר

וזה לא נגמר שם .עשור אחר כך,

דמסקי" .להפך ,כולם התיישבו מסביב

כששני

של

לשולחן אחד ושברו את הראש איך

החברה שלנו נכשלו לחלוטין ,חממת

יוצאים מהמשבר ,עד שמצאו את הפתרון

הפיתוח הממשלתית המשיכה להאמין

המתאים".

בנו – אולי דווקא כי נראינו להם קצת

הפיתוחים

הראשונים

משוגעים – ותמכה בנו לאורך כל הדרך.

"הרעיון ל־AirWaze
עלה לי עוד בזמן התיכון,
כשעשיתי התמחות
במפעל למכוניות
מעופפות בראשון לציון.
אין שום מדינה אחרת
בעולם שבה תיכוניסטים
נחשפים לטכנולוגיה
באופן כל כך אינטנסיבי"

בפעם השלישית הצליח לנו .בשורה
התחתונה ,תעשייה שלמה המריאה
בזכות הסכם 'התחלה חדשה'".
הסכם "התחלה חדשה" נחתם לפני
עשור בין הממשלה ,ארגון העובדים
הדמוקרטי ונציגי המעסיקים ,וסימן את
תחילת ההתאוששות של כלכלת ישראל
מהמשבר העולמי .ההסכם הניח את
היסודות לשולחן העגול שבאמצעותו
נקבעת אסטרטגיית החדשנות והפיתוח

לדברי דמסקי ,ההצלחה נעוצה בשיתוף
הפעולה ההדוק בין הכוחות השונים
במשק הישראלי" .הרעיון ל־AirWaze
עלה לי עוד בזמן התיכון ,כשעשיתי

התעשייתי של ישראל.

שיתוף פעולה

מכונה
משומנת

חלוקת
האושר

היום

גמיש

קשיח

מלחמת
התשה

מרוץ
בלתי נגמר

2040

קונפליקט

תרחיש רביעי:

מלחמת התשה
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" עימות מתמשך בין הגורמים
השונים במשק מחזק בהדרגה
את החשדנות ההדדית ושולל
מהם את היכולת להגיע להסכמות
המבוססות על הידברות ואמון.
פתרון בעיות מתבצע אך ורק
באמצעות חקיקה ,כשכל פעם
צד אחר מצליח לצאת עם ידו על
העליונה ולבטל את הישגי הצד
השני – הכל זמני ותלוי במערך
הפוליטי העכשווי .בהיעדר דיאלוג
בין הצדדים ,קונפליקטים מוסדרים
בעזרת רגולציה ממשלתית כבדה
שחודרת לכל תחום ומקשה ,בסופו
של דבר ,גם על המעסיקים וגם על
העובדים".

2029

2040
נתונים חדשים של הלמ"ס מכים
את הארץ בתדהמה :מחצית
מהצעירים בארץ שוקלים לעזוב
לחו"ל .אבטלה בקרב בני 18-30
מגיעה ל – 24%-שיא של כל
הזמנים

ארגון ה OECD-מכריז על ישראל
כשיאנית הרגולציה העולמית .יו"ר
האופוזיציה מכנס מסיבת עיתונאים
תחת הכותרת "מוחקים את
הרגולציה" ומציג למצלמות מחק
תוצרת כחול-לבן שהגיע למחיר של
 24שקל .לדבריו" ,הכל בגלל
אינפלציה של רגולציה"

2032

2040

2029

2032
בדיוק  90שנה אחרי הקמת
החברה ,המפעל האחרון של
"אֹסם" בישראל נסגר .הכותרת
הראשית של העיתון מכריזה:
"מהיום :הבמבה מגיעה מסין"

40
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2024
עשרות מפעלים מעתיקים את
פעילותם למזרח .במפעלים
שנשארים בישראל חלה ירידה
תלולה בתנאי ההעסקה ,בעיקר
של עובדים בלתי מיומנים.
בתגובה ,ההסתדרות מכריזה על
שביתה רחבת היקף ביותר מ150-
מפעלים ברחבי הארץ

2026
2024

2026
כל ניסיונות התיווך בין נציגי
המעסיקים והעובדים נכשלים .ועדת
חירום מיוחדת של הכנסת מנסחת שורה
ארוכה של חוקי עבודה חדשים וכופה
פתרון למשבר .בתום  14חודשים
מסתיימת "שביתת המפעלים" –
השביתה הארוכה בתולדות המדינה

2017

עימות מתמשך בין העובדים למעסיקים מוביל לקיפאון מוחלט במשק ,והדרך היחידה להכריע
בין הצדדים – חקיקה ובתי משפט – מבריחה מישראל חברות ומוחות

"אף אומה לא הרוויחה מעולם ממלחמה מתמשכת" – סון טסו ,אמנות המלחמה

ב

תרחיש המשלב קשיחות וקונפליקט שוק העבודה מתנהל כמו מלחמת שוחות:

גם העובדים וגם המעסיקים מתחפרים בעמדותיהם ,ומגיעים למאזן כוחות שאינו
מאפשר לאף אחד מהצדדים לקבל את מבוקשו .כולם ,בקיצור ,מפסידים .אבל היעדר

הדינמיּות של המערכת – חוסר היכולת של הקבוצות השונות בחברה להגיע להישגים על בסיס
אינטרסים משותפים – מביא עד מהרה להפניית המתחים פנימה .במצב של קיפאון חברתי,
כשאין דרך לקדם רווחה קולקטיבית עבור ציבור רחב ,הקונפליקט מחלחל למקומות העבודה

עצמם ומעורר התנגשות בין קבוצות עובדים הנבדלות זו מזו בתנאי ההעסקה שלהן.
עימות מתמשך בין הגורמים השונים במשק מחזק בהדרגה את החשדנות ההדדית ושולל מהם
את היכולת להגיע להסכמות המבוססות על הידברות ואמון .פתרון בעיות מתבצע אך ורק
באמצעות חקיקה ,כשכל פעם צד אחר מצליח לצאת עם ידו על העליונה ולבטל את הישגי הצד
השני – הכל זמני ותלוי במערך הפוליטי העכשווי .בהיעדר דיאלוג בין הצדדים ,קונפליקטים
מוסדרים בעזרת רגולציה ממשלתית כבדה שחודרת לכל תחום ומקשה ,בסופו של דבר ,גם
על המעסיקים וגם על העובדים.
שוק העבודה כולו עובר משפטיזציה .בית הדין ליחסי עבודה הופך לזירת ההתגוששות
המשמעותית ביותר בין הצדדים ,והוא גם כמעט הגורם היחיד שמסוגל
להכריע ביניהם .ההסכמים הקיבוציים שמושגים במציאות כזו קשיחים
מאוד ,כך שקשה להתאים אותם למציאות המשתנה – למשל ,הטמעת
שינויים בתהליך הייצור שנובעים מהתפתחויות טכנולוגיות.
כתוצאה מהתאבנּות שוק העבודה ,ישראלים מוכשרים
ושאפתנים מעדיפים לעבור לחו"ל ,שם הם יכולים
למצוא
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"גם העובדים וגם המעסיקים
מתחפרים בעמדותיהם ,ומגיעים
למאזן כוחות שאינו מאפשר לאף אחד
מהצדדים לקבל את מבוקשו ,כולם,
בקיצור ,מפסידים"
סביבה דינמית ,מעניינת ומתגמלת בהרבה לעבוד בה .צעירים רבים ,במיוחד בעלי השכלה
אקדמית ,מרגישים תסכול הולך וגובר כלפי המערכת – מתוך הבנה שאיכות החיים שלהם
עתידה להיות נמוכה משל הוריהם וכי ההזדמנויות המקצועיות הפתוחות בפניהם מצטמצמות
במהירות.
במקביל ,גם המעסיקים מחפשים פתרונות מעבר לים .רבים בוחרים להעביר את העסקים
שלהם לחו"ל ,במיוחד תעשיינים שמחפשים כוח עבודה זול .כתוצאה מהמגמה הזו הדרישה
לכוח עבודה בלתי-מיומן פוחתת ,והפערים הכלכליים בין עובדים מיומנים לעובדים בלתי-
מיומנים הולכים ומתרחבים .בנוסף ,היעדר שיתוף הפעולה לא מאפשר פיתוח של תוכניות
הכשרה ויצירת סטנדרטים מקצועיים ,ולכן היצע העובדים לא מתאים לצורכי המשק .מאחר
שקשה להתאים את המערכת למציאות המשתנה ,ענפים שלמים נסגרים מאובדן רלוונטיות.
כתוצאה מכך ,שיעור האבטלה מזנק ושיעור ההשתתפות בשוק העבודה צונח .עובדים שכן
מצליחים לשמור על המשרה שלהם ,לא נהנים מביטחון כלכלי ואופק תעסוקתי ארוך-טווח.
איגודי העובדים עצמם נחלשים בגלל הנתק המתמשך מול המעסיקים ,ומנגנוני ההגנה על
העובדים מתמעטים .מאבקי עובדים מתבססים על התאגדויות ארעיות ללא בסיס מוסדי ארוך
טווח .בשוק עבודה עם מעט משרות ,שמחייב מאבק הישרדות יומיומי ,עובדים יתקשו לשתף
פעולה .בהיעדר מסה קריטית ליצירת איגוד היכולת להתאגד תיעלם כמעט לחלוטין.
בתרחיש כזה ,מסלול החיים של האזרחים משתנה משמעותית .תקופות ההעסקה מתקצרות

"מאחר שאין ועד
בחברה,לעובדים
לוקח שבוע שלם
להתארגן כקבוצה,
וגם אז ,רבים מהם
בוחרים לא להיות
שותפים .אפילו
ראשי ההתארגנות
לא בטוחים עד
הסוף אילו נתיבי
פעולה עומדים
לרשותם במסגרת
החוק" .
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ועובדים רבים טרודים ללא הרף בשאלה מה

להתעדכן בנעשה בחברות אחרות ולעתים

יהיה מקום העבודה הבא שלהם.

גם להתארגן סביב מאבקים נקודתיים.

ניקח ,לדוגמה ,את משפחת עמל

הממשלה

מחדרה .נויה ,בת  ,45עובדת כמנהלת

ממקורבים לראשי המשק .כששר התעשייה

שיווק בהוצאת ספרים; נמרוד,

והמסחר מניח על שולחן הכנסת חוק חדש

בן  ,40עובד בחברה קטנה

שמבטל את ההסכם הקיבוצי בענף של

קיבוצי

נמרוד ,הנהלת החברה שלו מודיעה על מעבר

בתחום הפיתוח הטכנולוגי.

להודו .המנכ"לית הישראלית מסבירה שהיא

יש להם ארבעה ילדים.

לא יכולה להמשיך לפעול בתנאים של חוסר

שמחויבת

להסכם

את העבודה הנוכחית

הנוכחית

מורכבת

בעיקר

ודאות קיצוני.

שלו נמרוד מצא אחרי
כמה שנים של דילוג

העובדים המבוגרים יותר בחברה מוגנים מפני

ממשרה זמנית אחת

פיטורים בזכות חוק שמגן על בני חמישים

אחת

ומעלה מפני ניידּות .אבל בפני נמרוד מציבה

מהמשרות הללו לא

ההנהלה שתי ברירות :פיטורים או מעבר

היכולות

לחו"ל .מעבר להודו לא בא בחשבון ,קודם

בשל

כל מפני שנויה לא תוכל למצוא שם עבודה,

האבטלה

ושנית ,כי הוא לא רוצה לעזוב את שני

נמרוד לא יכול היה להרשות

ההורים המבוגרים שלו לבד בתחילת העשור

לשנייה.
תאמה

את

וההכשרה
הצמצום

אף

שלו.

בדמי

לעצמו להשקיע כמה חודשים בחיפוש

התשיעי לחייהם.

יסודי ,ופעם אחר פעם נאלץ להתפשר .כיום
הוא נהנה ומצליח בעבודה .הוא יצירתי,
מעורב ואיכפתי.

מאחר שאין ועד בחברה ,לעובדים לוקח
שבוע שלם להתארגן כקבוצה ,וגם אז ,רבים
מהם בוחרים לא להיות שותפים .אפילו ראשי

נמרוד מועסק באופן ישיר ונהנה

ההתארגנות לא בטוחים עד הסוף אילו נתיבי

מקביעות .ההסכם הקיבוצי שלו כולל

פעולה עומדים לרשותם במסגרת החוק.

ימי מחלה ,ימי הבראה ,חופשות (21

הנהלת החברה ,לעומת זאת ,לא מבזבזת זמן

יום בשנה) ,זכות לימי מחלה לילד,

ומפרסמת רשימה הכוללת עובדים שיורשו

הכשרה מקצועית ,פנסיה מיטיבה

להישאר במעבדת הפיתוח בארץ .נמרוד

פיטורים.

לא ברשימה .כל מי שכן כלול בה פורש

בחברה שבה הוא עובד אין ועד .הוא

מהמאבק בתירוץ כזה או אחר .וכך ,כל מי

עובד ארבעה ימים בשבוע ,יומיים

שחרב הפיטורים מרחפת מעל ראשו ,דואג

מתוכם מהבית .הוא פעיל מאוד בכמה

רק לעצמו ומנהל מלחמת הישרדות נקודתית

וזכות

לשימוע

לפני

רשתות חברתיות שקשורות למקצוע שלו
– מעין תחליף לוועד עובדים ,שבו אפשר

חסרת סיכוי מול ההנהלה.

taasiya 3

 3מאי 2040

יו"ר התאחדות התעשיינים

חוזר מביקור במפעל לרובוטי מחמד בעכו .הציוד ושיטות העבודה זהות למה
שהיה במפעל ה 1-שהקמתי לפני  30שנה ,@histadrut .תקעתם את ישראל
בעבר .תתביישו

 3מאי 2040

histadrut

יו"ר ההסתדרות

 @taasiyaלידיעתך גם המשכורת של העובדים במפעל תקועות כבר  30שנה.
למרות הרווחים .אם הייתם עומדים מדי פעם בהסכמי שכר ,אולי הדברים היו
נראים אחרת!

 3מאי 2040

otsar_minister

שרת האוצר

 @taasiya @histadrutסליחה שאני מתערבת באמצע עוד ריב טוויטר שלכם.
מזכירה שאנו עובדים בימים אלה על סדרת חוקים למודרניזציה של התעשייה
הישראלית

 3מאי 2040

netag

נטע גורדון

 @histadrut @taasyia @otsar_ministerאני עובדת כמורה של כיתה א'
בביה"ס בבוסטון )במקור מחולון( .הילדים בכיתה שלי מנהלים שיחות יותר
בוגרות משלכם

 3מאי 2040

netag

נטע גורדון

 @histadrut @taasyia @otsar_ministerתכירו :רונן  -רופא מת"א ,נינט -
מתכנתת מאילת ,גל  -שף מיקנעם 95 .אלף ישראלים רק בבוסטון .בעיר כבר
קוראים לשכונה שלנו  .Little Israelתסתכלו בתמונה ותראו את הכישלון
שלכם
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 3מאי 2040

netag

נטע גורדון

 @histadrut @taasyia @otsar_ministerתכירו :רונן  -רופא מת"א ,נינט -
מתכנתת מאילת ,גל  -שף מיקנעם 95 .אלף ישראלים רק בבוסטון .בעיר כבר
קוראים לשכונה שלנו  .Little Israelתסתכלו בתמונה ותראו את הכישלון
שלכם

ב

סקירה זו ננסה להציג תמונה של שוק העבודה העתידי כפי שהוא ייראה בשנת
 :2040אילו מקצועות ייעלמו ממנו ואילו יישארו נחוצים? אילו מיומנויות יידרשו
כדי להצליח בשוק העבודה? מה יהיו הקריטריונים להצלחה בשוק העבודה? מה

יהיה שיעורן של הקבוצות השונות באוכלוסיית ישראל? כמה אנשים יהיו בכוח העבודה? כמה

מתוכם יהיו מובטלים?
החלק הראשון מתאר את ההתפתחות הדמוגרפית של אוכלוסיית ישראל ,על סמך תחזית
שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .על סמך התחזית הדמוגרפית ננסה לחזות כיצד
תיראה תמונת המאקרו של שוק העבודה הישראלי בשנת  .2040כלומר ,לא נלקחו בחשבון
שינויים צפויים כגון :גידול הייצוג של נשים וקבוצות אתניות בשוק העבודה ,הגידול ברצון
באיזון בין עבודה וחיים אישיים ,שינוי בסביבת העבודה לאור טכנולוגיות תקשורת ומידע,
דיגיטציה של הייצור ,גידול במחסור באמצעי ייצור טבעיים ועוד .במילים אחרות ,יצרנו תחזית
המתארת את שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה ושיעורי האבטלה בהנחה שלא יהיה שינוי
במדיניות של שוק העבודה בישראל ובמאפייני התעסוקה של קבוצות האוכלוסייה השונות
בישראל .לבסוף ,נסקור את המקצועות העתידיים שיאפיינו את שוק העבודה.
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תחזית אוכלוסייה

על פי התחזית ,בשנת  2040צפויה אוכלוסיית ישראל לעמוד על  13.22מיליון אנשים ,מתוכם,
 3.66מיליון ילדים בגילאי  2.06 ,0-14מיליון צעירים בגילאי  5.61 ,15-24מיליון בגילאי העבודה
העיקריים ( ,)25-64ו 1.85-מיליון מבוגרים בגילאי  65ומעלה.

תחזית גידול האוכלוסייה בישראל לשנת  ,2040לפי גיל
המספרים במיליונים

13.22
0.97
0.93

12.13

5.61

086
0.80
5.20

11.13
0.73
0.74
4.80

10.19
0.59
0.71
4.43

9.30
0.45
0.67
4.12

2.06

8.63
0.42
0.56
3.91

1.89
3.66
3.38

1.72
3.14

2040

2035

75+

65-74

2030

25-64

1.55
2.90

1.40
2.65

2025

2020

15-24

מקור :עיבודי מרכז מאקרו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
תחזיות אוכלוסיית ישראל ) 2015-2065 ,לפי התחזית הבינונית(

0-14

1.30
2.44

2016

סה“כ

קצב הגידול הנמוך יחסית של ילדים בגילאי  )49.9%( 0-14תואם את מגמת צמצום שיעורי
הילודה בעשורים האחרונים .בעוד שהאוכלוסייה שבגילאי העבודה העיקריים ( )25-64צפויה
לגדול ב 43.5%-בלבד ,אוכלוסיית המבוגרים בגילאי  65-74צפויה לגדול ב 66.0%-ואוכלוסיית
המבוגרים בגילאי  75ומעלה צפויה לצמוח ביותר מפי שניים ולגדול ב.130.4% -
במילים אחרות ,קצב גידול האוכלוסייה המבוגרת גדול ביחס לאוכלוסייה הבוגרת והצעירה
בישראל .לכן ,על אף שיעורי ילודה הגבוהים בישראל בהשוואה בינלאומית ,האוכלוסייה
בישראל מזדקנת בדומה לתהליכים במדינות מפותחות. 4

כמה תגדל כל קבוצת גיל בין שנת  2016לשנת ?2040

130%

66%

75+

53% 50% 59%
44%

15-24 25-64 65-74

0-14

סה“כ

מקור :עיבודי מרכז מאקרו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
תחזיות אוכלוסיית ישראל ) 2015-2065 ,לפי התחזית הבינונית(

50

4OECD, 2011, "Sizing Up the Challenge Ahead: Future Demographic Trends and Long-term
"Care Costs
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על אף השיפור בשנים האחרונות ,שתי קבוצות האוכלוסייה ששיעור השתתפותן בכוח העבודה
בישראל הוא הנמוך ביותר כיום הם האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית .על פי התחזית,
בשנת  2040צפויה האוכלוסייה הערבית בישראל לעמוד על  2.82מיליון אנשים והאוכלוסייה
החרדית בישראל צפויה לעמוד על  2.63מיליון אנשים .בתרשים  3ניכר צמצום פערי גודל
האוכלוסייה בין הקבוצה החרדית לערבית .בשנת  2016האוכלוסייה הערבית הייתה גדולה
ב 81%-מהחרדית .לעומת זאת ,בשנת  2040עתיד פער זה לעמוד על  7.1%בלבד.

תחזית גידול אוכלוסייה לשנת ,2040
עבור האוכלוסייה החרדית והערבית בישראל
המספרים במיליונים

חרדים

2.82

ערבים

2.61
2.63

2.39
2.17

2.17

1.95
1.78

1.80

1.45
1.18
0.99

2040

2035

2030

2025

מקור :עיבודי מרכז מאקרו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
תחזיות אוכלוסיית ישראל ) 2015-2065 ,לפי התחזית הבינונית(

2020

2016

הרכב האוכלוסייה בישראל בשנת 2016
ובשנת 2040
2016

2040

יהודים ואחרים (ללא חרדים)

67.7%
 5.84מיליון איש

58.8%
 7.78מיליון איש

חרדים

11.5%
 0.99מיליון איש

19.9%
 2.63מיליון איש

ערבים

20.8%
 1.80מיליון איש

21.3%
 2.82מיליון איש

סך הכל

100.0%
 8.63מיליון איש

100.0%
 13.22מיליון איש

מקור :עיבודי מרכז מאקרו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,תחזיות אוכלוסיית ישראל ( 2015-2065 ,לפי
התחזית הבינונית)

האוכלוסייה החרדית צפויה לגדול פי  2.6עד שנת  .2040לעומת זאת קצב גידול האוכלוסייה
הערבית דומה לזה של האוכלוסייה הכללית 56.8% ,לעומת  .53.3%הקיטון המשמעותי בפריון
הילודה באוכלוסייה הערבית צפוי להמשיך כך שהאוכלוסייה הערבית הצעירה בגילאים
 0-24צפויה לגדול ב 27%-בלבד .עם זאת ,גם בקרב אוכלוסיות אלו ניכרת מגמה של הזדקנות
משמעותית של האוכלוסייה.
בעוד ששיעור הערבים באוכלוסייה צפוי להישאר דומה ,שיעור החרדים צפוי כמעט ולהכפיל
את עצמו ולעמוד על כ 20%-מהאוכלוסייה ,על חשבון יתר האוכלוסייה היהודית .יש לכך
משמעויות רבות לגבי תחולת העוני (האוכלוסייה החרדית מאופיינת בכך שהיא ענייה יותר
משאר האוכלוסייה היהודית) ולגבי שוק העבודה ,כפי שנרחיב בהמשך.
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כמה תגדל כל קבוצת גיל בין שנת  2016לשנת  2040בקרב
האוכלוסייה החרדית והערבית בישראל?

487%

ערבים

חרדים

307%
205%222%

167%

74%

75+

65-74

25-64

164%
27%

15-24

מקור :עיבודי מרכז מאקרו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
תחזיות אוכלוסיית ישראל ) 2015-2065 ,לפי התחזית הבינונית(

158%
27%

0-14

166%
57%

סה“כ
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תחזית שוק העבודה
השתתפות בכוח העבודה מתייחסת למספר האנשים אשר מועסקים או מחפשים עבודה באופן
פעיל .שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הוא חלקם של אותם אנשים מתוך כלל האוכלוסייה
בגילאי עבודה (בדרך כלל מחושב כגיל  15ומעלה) .במהלך מיתון כלכלי ,לעתים קרובות עובדים
רבים מתייאשים ומפסיקים לחפש עבודה או שהאפשרות של לימודים במשרה מלאה מהווים
אלטרנטיבה טובה יותר מתעסוקה או שהורים יעדיפו להישאר בבית לטפל בילדים ולחסוך
בעלויות טיפול בילדים וכתוצאה מכך תחול ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה.
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בעצם מהווה אינדיקטור באשר לשיעור האנשים שתורמים
באופן פעיל לכלכלה (או מעוניינים לתרום) לעומת אלו שאינם תורמים או אלו הזקוקים
לתמיכה מהמדינה או מתרומות .בלוח להלן ניתן לראות שבהנחה ושיעורי ההשתתפות בכוח
העבודה של כל קבוצת גיל בכל קבוצת אוכלוסייה נשארים זהים ,בשל השינויים הדמוגרפיים
בלבד ,אנחנו צפויים לראות ירידה של כ( 9.5%-או  6.2נקודות אחוז) בשיעור ההשתתפות בכוח
העבודה מ 65.6%-בשנת  2014ל 59.4%-בשנת  .2040ירידה זו באה לידי ביטוי בכל קבוצות הגיל.
במילים אחרות ,האוכלוסייה בגילאי  15ומעלה בישראל צפויה לגדול בקרוב ל 4-מיליון אנשים,
אך מחצית מהם (כמעט  2מיליון אנשים) צפויים להיות מחוץ למעגל העבודה.

בני  15ומעלה וכוח העבודה (אלפים),
לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה 2014 ,ו2040-

חרדים
2014
סך
כולל
גילאי
15
ומעלה

15-24
25-64
65+
סך
כולל
15-24

בכוח
העבודה 25-64
65+
סך
כולל
15-24
 %בכוח
העבודה 25-64
65+

ערבים

2040

2040

2014

כל היתר

סך הכל

2040

2040

2014

2014

382

5,735 6,083 4,306 2,051 1,048 1,428

9,561

109

511

322

463

728

1,084

1,159

2,058

252

804

655

1,301

2,821

3,728 3,506

5,611

20

113

72

287

757

849

1,892

204

720

495

929

3,763 4,034 3,064

5,683

40

185

113

162

609

1,027

161

512

379

752

2,992

4,313

4

23

4

15

162

343

456

1,492

680

3,049 2,453
155

305

59.4% 65.6% 66.3% 71.2% 45.3% 47.2% 50.5% 53.6%
36.3%

35.0%

62.7%

49.9% 52.5%

63.7%

57.8%

87.0%

76.9% 80.3%

20.4%

5.3%

20.4%

18.1%

56

19.1%

מקור :עיבודי מרכז מאקרו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקר כוח אדם  2014ותחזיות אוכלוסיית ישראל
( 2015-2065לפי התחזית הבינונית)
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שיעור האבטלה מתייחס לשיעור האנשים אשר מחפשים עבודה באופן פעיל כאחוז מכוח
העבודה .כאשר אנו בוחנים את שיעור האבטלה בהנחה שהיא לא משתנה בכל קבוצת גיל בתוך
כל קבוצת אוכלוסייה ביחס לשנת  ,2014אנו מקבלים כי בשל השינויים הדמוגרפיים בלבד,
אנחנו צפויים לראות עלייה של כ( 9.1%-או  0.5נקודות אחוז) בשיעור האבטלה מ 5.9%-בשנת
 2014ל 6.5%-בשנת .2040
במילים אחרות ,כ 7.5%-מן המצטרפים לכוח העבודה בישראל בין  2014ל 2040-יהיו מובטלים,
תוספת של כ 144,000-מובטלים.

שיעורי האבטלה
לפי קבוצת אוכלוסייה 2014 ,ו2040-
שנת 2014

שנת 2040

חרדים

9.9%

10.5%

ערבים

7.8%

7.5%

כל היתר

5.3%

5.5%

סך הכל

5.9%

6.4%

מקור :עיבודי מרכז מאקרו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקר כוח אדם  2014ותחזיות אוכלוסיית
ישראל ( 2015-2065 ,לפי התחזית הבינונית)

בחלוקה לפי גיל ,בגילאי העבודה העיקריים ( )25-64צפוי שיעור האבטלה לעלות מ5.1%-
בשנת  2014ל 5.4%-בשנת  2040ואילו ביתר גילאי כוח העבודה ( 15-24ו 65-ומעלה) צפוי שיעור
האבטלה לעלות מ 9.1%-בשנת  2014ל 9.8%-בשנת .2040

מקצועות העתיד
פריי ואוסבורן ( )Frey and Osborne, 2013הצביעו במחקרם על סוגי מקצועות הנמצאים
בסיכון עקב תהליכי מחשוב .קיומם או אי-קיומם של המאפיינים להלן הם הגורמים לכך
שמקצועות מסוימים צפויים להישאר או להיעלם בעתיד הקרוב .מקצועות בסיכון נמוך הם
מקצועות שדורשים יצירתיות ,אינטליגנציה חברתית ,או יכולת שכנוע ומשא ומתן .מקצועות
כגון מעצבי שיער ,כוריאוגרפים ,אמנים ,ספורטאים -שיש בהם ייחודיות ויצירתיות עתידים
להישאר .מקצועות הדורשים כישורים חברתיים גבוהים ,כעובדים סוציאליים ופסיכולוגיים,
גם הם ברמת סיכון נמוכה למחשוב .כמו כן מקצועות הנדרשים לאוכלוסייה מזדקנת גם הם
עשויים להישאר.
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מאפיינים של מקצועות בסיכון נמוך למחשוב

מאפיינים

סוגי
משימות
מיומנויות
אצבע

תפיסה,
תחושה ויכולת
מניפולציה

מיומנויות
ידיים
מרחב עבודה
צפוף תנוחות
מגושמות

תיאור
היכולת לבצע תנועות מתואמות היטב של
אצבעות של אחת או שתי הידיים כדי לתפוס,
לתפעל ,או להרכיב אובייקטים קטנים מאוד.
היכולת להזיז במהירות את היד ,את הזרוע יחד
עם האמה ,או את שתי הידיים יחד כדי לתפוס,
לתפעל ,או להרכיב חפצים.
באיזו תדירות נדרשת עבודה במרחבים צפופים
שדורשים להיכנס לתנוחות מגושמות?
היכולת לחשוב על רעיונות חכמים או יוצאי

מקוריות

דופן על נושא או מצב נתונים ,או לפתח דרכים
יצירתיות כדי לפתור בעיה.

אינטליגנציה
יצירתית

הכרת התיאוריה והטכניקות הנדרשות להלחנה,

אומנות

ייצור וביצוע יצירות של מוסיקה ,מחול ,אמנות
חזותית ,דרמה ופיסול.

תפיסה חברתית

אינטליגנציה
רגשית

להיות מודע לתגובות של אחרים ולהבין מדוע הם
מגיבים כפי שהם מגיבים.

משא ומתן

להביא אנשים יחד ולנסות ליישב חילוקי דעות.

שכנוע

לשכנע אחרים לשנות את דעתם או התנהגותם.

סיוע וטיפול
באחרים
מקורFrey and Osborne, 2013 :

מתן סיוע אישי ,טיפול רפואי ,תמיכה רגשית
או טיפול אישי לאחרים ,כגון עמיתים לעבודה,
לקוחות או מטופלים.

מקצועות בסיכון גבוה ,הם בעיקר מקצועות שיש בהם פעולות חזרתיֹות וטכניות,
שניתנות לביצוע על ידי טכנולוגיה הקיימת כיום ,או אפשרית בעתיד הקרוב.
כבר כיום אנו עדים לחברות רבות בהן המענה הטלפוני הינו ממוחשב ,כגון חברות סלולאריות
רבות ,מרכזים רפואיים מנפיקים עבורך מקום בתור באופן אוטומטי ללא צורך בפקיד קבלה,
עתיד הנסיעה במכונית ללא נהג גם הוא מתקרב ועשוי להחליף את נהגי האוטובוס והמוניות.
מחקר ישראלי (מדהלה-בריק )2015 ,שבחן את מגמות המחשוב בשוק העבודה הישראלי מצא
כי מועסקים המספקים כ 39%-משעות העבודה במשק הישראלי עלולים להיות מוחלפים
במחשבים ובמכונות בשני העשורים הקרובים.

"...מקצועות מסוימים צפויים להישאר
או להיעלם בעתיד הקרוב .מקצועות
בסיכון נמוך הם מקצועות שדורשים
יצירתיות ,אינטליגנציה חברתית ,או
יכולת שכנוע ומשא ומתן"
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התפלגות שעות העבודה לפי רמת סיכון ,גילאי 2011 ,25-64

39%

מקצועות
בסיכון גבוה

41%
תופרים
מתקני שעונים
מוכרנים טלפוניים
פקידי הזנת נתונים
טלרים ופקידי דלפק

כלכלנים
היסטוריונים
עוזרי הוראה
נהגי אוטובוס
יועצים פננסים

מקור :מדהלה-בריק2015 ,
הערה :דירוג רמת הסיכון מתבסס על Frey and Osborne, 2013

מקצועות
בסיכון נמוך

רופאים
פסיכולוגים
כוריאוגרפים
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאלים

20%

מקצועות
בסיכון בינוני

דוגמאות נוספות למקצועות ברמות
סיכון שונות למחשוב

מקצועות בסיכון נמוך
•

אדריכלים ומהנדסים (מלבד מהנדסי מחשבים)

•

מורים ביסודי ,חינוך מיוחד ואחרים

•

עובדי ביטחון (שוטרים ,בלשים ,כבאים)

•

מנהלי חברות ומנכ"לים במגזר העסקי

•

מנתחי מערכות ובעלי משלח יד אקדמי במדעי המחשב

•

מורים בתיכונים ובחטיבות הביניים

•

אחיות מוסמכות

•

גננות

•

מרצים במוסדות אקדמיים ועל-תיכוניים

•

ספרים

•

ספורטאים

•

קוסמטיקאים

מקצועות בסיכון בינוני
•

היסטוריונים

•

מהנדסי מחשבים ומתכנתים

•

פקחי בנייה

•

טכנאי מחשב

•

ספרנים
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מקצועות בסיכון גבוה
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•

מוכרים וזבנים

•

נהגי מכוניות

•

מזכירים

•

עובדים במוצרי מתכת (מסגרים ,נפחים ,פחחים ורתכים)

•

מנהלי חשבונות

•

מחסנאים

•

פקידי בנק וחברות אשראי

•

עובדי עץ ונגרים

•

קופאים

•

סוכני ביטוח

מקור :מדהלה-בריק 2015 ,וFrey and Osborne, 2013 -

המחקר מצא שלפי נתוני  41% ,2010מן המועסקים עובדים במקצועות עם סיכון גבוה
למחשוב 20% ,בסיכון בינוני ו 39%-בסיכון נמוך .בהנחה ששיעורים אלו לא השתנו ,נכון

לרבעון הראשון של שנת  ,2017מעל  1.5מיליון מועסקים בישראל הם בסיכון גבוה
לאבד את מקום עבודתם עקב מחשוב ועוד כ 758-אלף מועסקים בסיכון בינוני ומעט
פחות מ 1.5-מיליון מועסקים בסיכון נמוך .המחקר אף מצא כי ההתפלגות של שוק
העבודה בישראל דומה לזו בגרמניה ובארצות הברית .זוהי עדות לכך שמדובר בתהליך
גלובלי וטבעי שצפוי להתרחש בכל המדינות המפותחות.
פריי ואוסבורן מצאו יחס הפוך בין השכר במקצוע מסוים לבין מידת הסיכון למחשוב.
ממצאים דומים נמצאו גם עבור התפלגות השכר בישראל .ממצאים אלו הגיוניים
בהתחשב בעובדה שעבודות ששכרן גבוה לרוב דורשות אינטליגנציה חברתית או שכלית
גבוהה ,היצע העובדים בעלי כישורים אלו נמוך באופן יחסי ,הביקוש לעובדים אלו אינו
נמוך ,דבר הגורר שכר גבוה במקצועות אלו .הפתרון ,לדעת החוקרים ,הוא שעובדים בעלי
השכלה נמוכה ומיומנות מצומצמת המועסקים כיום במקצועות שיש סבירות גבוהה
שתהליכי מחשוב ומיכון ישפיעו עליהם ,ייחשפו למיומנויות חדשות וירכשו אותן כדי
למצוא את מקומם בשוק התעסוקה המשתנה.
ה OECD-ערך סקר מיומנויות בוגרים ( ,)Survey of Adult Skills – PIAACשבמסגרתו
נבדקו המיומנויות בעבודה ,בבית ובמצבים חברתיים בקרב בוגרים בגילאי .15-64

מסקנות הסקר הן כי לכישורים יש השפעה מכרעת על מימוש הפוטנציאל של כל אדם וכי
לבעלי מיומנויות ברמה נמוכה יש סיכוי קטן יותר להשתלב בשוק התעסוקה ובעולם הגלובלי.
האוכלוסייה בישראל מדורגת במיקום נמוך ביחס למדינות ה OECD-בכל הקשור למיומנויות
בסיסיות של בוגרים דבר המהווה אינדיקטור לכך שהאוכלוסייה בישראל ערוכה פחות לשינויים
הצפויים בעולם העבודה.
ישראל ממוקמת במקום ה 28-באוריינות קריאה ובמקום ה 29-באוריינות מתמטית מבין 34
המדינות המשתתפות בסקר ובמקום ה 24-מתוך  29מדינות בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת.
הציון הממוצע בישראל באוריינות קריאה נמוך מממוצע ה OECD-ב ,4.7%-באוריינות מתמטית
נמוך ב 4.6%-ובפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת נמוך ב .1.9%-בקרב האוכלוסייה הערבית
בישראל ,הציונים נמוכים מממוצע ה OECD-ב 19.2% ,16.1%-ו ,14.6%-בהתאמה .בקרב האוכלוסייה
היהודית הציונים דומים לממוצע ה.OECD-
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