
מחקהקורונהמשבר
שנה20שלהישגים

העבודהבשוק
נזרקווהחלשיםהסיפוןעלנותרוהחזקיםהתעסוקה,בשוקסירה?באותהכולם
האופטימייםגםנמוךבשכרעובדיםהםבמשברהעיקרייםהנפגעיםלמים

2019שלהאבטלהלשיעורבקרובלחזורחולמיםלאשבכלכלנים

פער"ישאקשטיין:צביפרופ,2021בסוףאבטלה7.7%חוזיםוהפסימיים
גאמסנתנאללמשק"שטובמהלביןהפוליטיקאיםשלהאינטרסיםבין

במיוחדנפגעוהחלשים

השכר*רמתלפי,2019לעומתהתעסוקהבשיעורהשינוי
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לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתוניעלהאוצר2018נתונימעבודה

עמוד 1



נמחקיםעשוריםשנישלהישגיםלכתףזריקותמשתייותרהרבהידרושהעבודהשוקשיקוםהקרובים,בחודשיםיסתייםהבריאותיהמשבראםגם
אחורה"שנה12-10אותנולהחזירעשויהמשברשננקטת,המדיניות"בהינתןבמיוחדגבוהמחירלשלםימשיכוומוחלשיםצעיריםועובדים

והאי־שוויון"העוניהעבודה:בשוקהמשבר
שידענומהגבוהיםלהיותעלוליםהשנה

גאמסנתנאל

מתמקדהציבוריהיוםסדר
התחלואהנתוניםבשניכיום

המחו־ומספרבקורונההיומית

סנים.

$TS1$.המחוסנים$TS1$

$DN2$.המחוסנים$DN2$פרועהתחרותשישנדמה

החיסוניםמיליוןמ-2יותרבין

הת־שיאילביןאחדמצדשניתנו

חלואה

$TS1$התחלואה$TS1$

$DN2$התחלואה$DN2$בתווך,מנגד.המבהילים
והמה־האבטלה,נתונינמצאים

לומות

$TS1$והמהלומות$TS1$

$DN2$והמהלומות$DN2$העבו־שוקשספגהקשות
דה

$TS1$העבודה$TS1$
$DN2$העבודה$DN2$מאיימותהמשברפרוץמאז

לאחור.שניםישראלאתלהסיג

ישראלאזרחישמרביתבהנחה

והמשקהקרוביםבחודשיםיחוסנו
השא־אחתלשגרה,בהדרגהיחזור

לות

$TS1$השאלות$TS1$

$DN2$השאלות$DN2$ייראהכיצדהיאהמרכזיות

המ־שאחריביוםהתעסוקהשוק

גפה.

$TS1$.המגפה$TS1$

$DN2$.המגפה$DN2$חזרהעלחולםלאאחדאף

בשיעוראבטלהשלהיפיםלימים

העריכוישראלבבנקכ-%5.3.של

אופ־בתרחישכיכשבועייםלפני

טימי

$TS1$אופטימי$TS1$

$DN2$אופטימי$DN2$שיעורמהירה,התחסנותשל

שלהאחרוןברבעוןהרחבהאבטלה

ומ־15בני)בקרב7.7%יהיה2021

עלה,
$TS1$,ומעלה$TS1$

$DN2$,ומעלה$DN2$המרכ־הלשכהשמודדתכפי

זית

$TS1$המרכזית$TS1$

$DN2$המרכזית$DN2$.)לסטטיסטיקה
בחש־שמביאהפסימי,בתרחיש

בון

$TS1$בחשבון$TS1$

$DN2$בחשבון$DN2$האבט־שיעוראטית,התחסנות

לה

$TS1$האבטלה$TS1$

$DN2$האבטלה$DN2$נמוך11%יהיה2021בסוף

שלהראשונהבמחציתמאשרמעט

הסגרהשפעתלפני,12.7%)דצמבר

האופטי־בתרחישגםכך,השלישי(.

מי

$TS1$האופטימי$TS1$

$DN2$האופטימי$DN2$מוב־אלףכ-003בישראליהיו

טלים

$TS1$מובטלים$TS1$

$DN2$מובטלים$DN2$תצטרךוהמדינה,2021בסוף

גלישתםאתלמנועכדילפעול

כרונית.לאבטלה

החל"תהימור
המרכזיתהלשכהנתונילפי

למחצית)הלמ"ס(לסטטיסטיקה

אלף220דצמבר,שלהראשונה
הזההנתוןאולםבחל"ת,היואיש

נתוניכשיתפרסמולטפסצפוי

שנערךהלמ"סשלמסקרינואר.
הס־הטלת)אחריינוארבתחילת

גר

$TS1$הסגר$TS1$

$DN2$הסגר$DN2$עולההחמרתו(ולפניהנוכחי
שהוציאומהארגוניםכמחציתכי

אותםמחזיריםלאלחל"תעובדים

סבוריםלאשהםמכיווןלעבודה,

הדבראםכעת.צורךבהםשיש

ומצריכהחלשיםמביקושיםנובע

ענפישלהפעילותחידושנמוכה,

מנ־הבעיה.אתלפתורעשויהמשק

גד,

$TS1$,מנגד$TS1$

$DN2$,מנגד$DN2$שעברושהחברותאפשרותיש

לאהובלמדובמשברכפויהדיאטה

והעובדיםשלהן,החדשההגזרהאת

בחוץ.יישארולחל"תשהוצאו

השתמ־אחרותמדינות"בעוד

שו

$TS1$השתמשו$TS1$

$DN2$השתמשו$DN2$ישראלגמיש,חל"תשלבמודל

שה־אוגורףחל"תעלהימרה

וwl.;tg^1'11•'יי׳1*

15.7%

בשחור".שעובדיםרביםישאבטלה.

הגורףהשימושכימוסיףרדר
הפתרוןלאמזמןכברהואבחל"ת

"אםהעבודה:בשוקלמשברהנכון

די־באופןאותולהחילצריךכבר,

פרנציאלי,
$TS1$,דיפרנציאלי$TS1$

$DN2$,דיפרנציאלי$DN2$לפיאובפריפריהלמשל

שמישהוהיגיוןשוםאיןגיל.חתכי

לג־חדרהביןשגר30לגילמתחת

דרה

$TS1$לגדרה$TS1$

$DN2$לגדרה$DN2$אבט־דמיויקבלבביתיישב

לה

$TS1$אבטלה$TS1$

$DN2$אבטלה$DN2$יכוליםכולםבחל"ת.כשהוא

אישאלף150-100עבודה.למצוא

שלאברגעסתם.בחל"תנמצאים

אבטלהלדמיזכאותלהםתהיה

צריךאםגםעבודה,ימצאוכולם
לאזהמקרהבכלאבללהתפשר

הבחירות".אחריעדיקרה

אפריללקראתחזרה
מכוןראשאקשטיין,צביפרופ׳

ודקאןכלכליתלמדיניותאהרן
במר־לכלכלהטיומקיןספרבית

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$כיסבורהרצליה,הבינתחומי

יסתיימוההגבלותויתרהסגרים

המעסיקיםוכיאפריל,בסביבות
מלאהלפעילותלהיערךיכולים

אק־זמן.נקודתמאותההמשקשל

שטיין

$TS1$אקשטיין$TS1$

$DN2$אקשטיין$DN2$התעסוקהשיעורכימעריך

השלישי,הסגרשלבעיצומוכרגע,
האוכלוסייהכללמתוךכ-%06הוא

,(64-25)העיקרייםהעבודהבגילי
הסגרבתוםייפתחכשהמשקוכי

לכתבה(קטראין)למצולמיםוקניןעומרצילום:בהכשרה"השלמהצריכיםמהאנשיםגדול"חלקב-1102.למבוגרים,תעסוקהיריד

דייגיעהתעסוקהשיעורהשלישי,

באוגוסט,שקרהכפיל-%27,מהר

לדב־הראשונים.הסגריםשניבין

ריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$יעדלהציבצריכההממשלה

78%שלתעסוקהלשיעורחזרהשל

פרוץלפנישהיהכפי,2022במהלך
הזה",ליעדלהגיע"כדיהמשבר.
הת־אתלהגביר"צריךאומר,הוא

עסוקה

$TS1$התעסוקה$TS1$

$DN2$התעסוקה$DN2$וערבים,חרדיםגבריםבקרב
במשק".העובדיםכלבקרבגםאבל

תעסוקהיעדכיסבוראקשטיין
תשומתבמוקדלעמודצריךכזה

הממשלתית,המדיניותשלהלב
משיקו־שמונעותהחלטותבמקום
לים

$TS1$משיקולים$TS1$
$DN2$משיקולים$DN2$.מאודגדולפער"ישפוליטיים

הפוליטיקאיםשלהאינטרסיםבין
אומר.הואלמשק",שטובמהלבין

צריכההתעסוקהשיעור"העלאת

לק־הטבותמתןולאהיעד,להיות
בוצות

$TS1$לקבוצות$TS1$
$DN2$לקבוצות$DN2$לפתקבהתאםבאוכלוסייה
מדי־בהיעדרבקלפי.שמותשהן

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$וצעדיםסדורהממשלתית

התעסוקה,שוקלשיקוםדרמטיים

מחיראתזמןלאורךישלםהמשק

המתמשך".הפוליטיהמשבר
הממשלהכיטועןמרגלית

מה־מחלקלדרושצריכההיתה

עובדים

$TS1$מהעובדים$TS1$

$DN2$מהעובדים$DN2$להשתתףלחל"תשהוצאו
"הפעריםמקצועיות.בהכשרות

מדי־לביןבינינוהעבודהבפריון

נות

$TS1$מדינות$TS1$

$DN2$מדינות$DN2$oecd,מזהוחלקמתרחבים

האנושי.בהוןההשקעהמרמתנובע

אתלנצלהזדמנותהיתהזהבמקרה

אנושי,ההוןאתלשפרכדיהמשבר
אומר.הואנעשה",לאזהאבל

המדיניותכיסבוראקשטיין

התע־שוקלשיקוםהממשלתית

סוקה

$TS1$התעסוקה$TS1$

$DN2$התעסוקה$DN2$מק־הכוונהלכלולצריכה

צועית,

$TS1$,מקצועית$TS1$

$DN2$,מקצועית$DN2$והשמה.מקצועיתהכשרה

הכוונה.כלקודםדורשת"הכשרה

הכשרה,צריכיםלאמהאנשיםחלק
הכי־היכןלדעתצריכיםרקוהם

שורים

$TS1$הכישורים$TS1$

$DN2$הכישורים$DN2$גדולחלקמתאימים.שלהם

בהכש־השלמהצריכיםמהאנשים

רה,

$TS1$,בהכשרה$TS1$

$DN2$,בהכשרה$DN2$השמהשישלראותצריךואז

אחתהאלה.לעובדיםביקושושיש

שאיןהיאבמשקהקשותהבעיות

לכך".שאחראיאחדגוף

בשוק"ההזדמנויות
מתמעטות"

האדםלזהותעיווראוליהנגיף

הפגיעהאבלחודר,הואגופושאל

בישראליםהמגפהשלהכלכלית

אקשסיין:צביפרוס׳אהרן,מכוןראש
שי™העלאתלהיותצריך"היעד

לקבוצותהסבותמתןולאהתעסוקה
בקלפי"שמותשהןלפתקבהתאםשונות

טואגאיילצילום:אקשטיץצבי

אומלאה,בתעסוקהנמצאעובד

אב־דמיומקבלבביתיושבשהוא

טלה",
$TS1$,"אבטלה$TS1$

$DN2$,"אבטלה$DN2$מרגלית,יותםפרופ׳אומר
לרפורמותבתוכניתבכירעמית

לד־הישראליבמכוןעבודהביחסי

מוקרטיה

$TS1$לדמוקרטיה$TS1$

$DN2$לדמוקרטיה$DN2$באוניברסיטתסגלוחבר

נוכלהקרובים"בחודשיםאביב.תל

שלהמחיראתלהעריךלהתחיל

הזה".ההימור

שהמצבאףכיאומרמרגלית

סי־היושבוהראשון,מבסגרשונה

מני

$TS1$סימני$TS1$

$DN2$סימני$DN2$הזמןלמשךבנוגערביםשאלה
עדייןהמעסיקיםיושבת,המשקשבו
הרוח.נושבתלאןלהביןמנסים

חששוישכרגע,גבוהה"התחלואה

שלהווריאנטיםשלמההשלכות

במשק",לפעילותהחזרהעלהנגיף
החל"תששיטת"מכיווןמסביר.הוא

מלאההעסקהביןבחירהמצריכה

רביםמעסיקיםמלאה,לאבטלה

שובלטעותלאבינתייםמעדיפים

מדי,מוקדםהעובדיםאתולהחזיר
לחל"ת".אותםלהוציאשובואז

קבוצתיו"ררדר,אמנוןלדברי
בהשמההעוסקתישראלמנפאואר

החברהשלהלקוחותאדם,וכוח

מע־הרבהקדימה,מסתכליםדווקא

במיוחדנפגעוהחלשים

השכר*רמתלפיב-9102הממוצעלעומתהתעסוקהבשיעורהשינוי

חמישון2—חמישון3חמישון4עליוןחמישון

תחתוןחמישון
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מעבודהההכנסהחמישוני;64-25בני*בקרב

2018נתוני

החברהמנתוניהשלישי.לסגרבר

המשברפרוץעםבעודכיעולה

בה־הגיבוהחברות2020במארס

קפאה

$TS1$בהקפאה$TS1$

$DN2$בהקפאה$DN2$העובדיםמגיוסיכ-%07של

10%כרגעמשרות,אלפילמאות

גיוסים.מקפיאותבלבדמהחברות

תה־עצרולאשלנו"הלקוחות

ליכים

$TS1$תהליכים$TS1$

$DN2$תהליכים$DN2$עובדים",והחלפתגיוסשל

אופטי־יותרהרבה"ישרדר.טוען

מיות

$TS1$אופטימיות$TS1$

$DN2$אופטימיות$DN2$הרא־הסגריםשנילעומת

שונים,

$TS1$,הראשונים$TS1$

$DN2$,הראשונים$DN2$הגבוהה.התחלואהלמרות

יודעיםכברהםהתייעלו,ארגונים

מה־ולעבודסגריםעםלהתמודד

בית,

$TS1$,מהבית$TS1$

$DN2$,מהבית$DN2$אי־ודאותפחותהרבהויש

ביקושישהראשון.בסגרמאשר

במשרדהראשיהכלכלןאגףשלעיבודמקור:

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתוניעלהאוצר

בשיאכמולאאמנםכרגע,לעובדים

הרבהאבל,2020ינואר־פברוארשל

הראשונים".בסגריםמאשריותר

נתק־מעסיקיםכימוסיףרדר
לים

$TS1$נתקלים$TS1$
$DN2$נתקלים$DN2$למש־במועמדיםבמחסורכיום

רות

$TS1$למשרות$TS1$

$DN2$למשרות$DN2$צעיריםכמוהנמוכים,בדרגים

מסבירהואניסיון.וחסריצבאאחרי

הפוטנציאלייםשהעובדיםבכךזאת

בחל"תלהישארלעצמםמרשים

המובט־האבטלהמדמיוליהנות

חים

$TS1$המובטחים$TS1$

$DN2$המובטחים$DN2$לפחות:2021יוניעדלהם

ירגי־שהםעדחודשיםכמה"ייקח

שו

$TS1$ירגישו$TS1$

$DN2$ירגישו$DN2$להםלבעורמתחילהשהאדמה

קשה.בעיהכאןישלרגליים.מתחת
דמיומקבליםבחל"תנמצאיםהם
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האוצר,משרדלפיאחידה.היתהלא

ההכ־חמישוןשלהתעסוקהשיעור

נסות

$TS1$ההכנסות$TS1$

$DN2$ההכנסות$DN2$בט־ב (201נתוני)לפיהעליון

ווח

$TS1$בטווח$TS1$

$DN2$בטווח$DN2$2020באפרילירד64-25הגיל

ב-9102,הממוצעלעומתב-%61

החמי־שלהתעסוקהשיעורבעוד

שון

$TS1$החמישון$TS1$

$DN2$החמישון$DN2$ב-%15.נחתךהתחתון

הע־החמישוןביןהפערביוני,

ליון
$TS1$העליון$TS1$

$DN2$העליון$DN2$להצטמצםהתחילוהתחתון

לכךהובילהשניהסגראךשוב,
פער,נפתחשובאוקטוברשבסוף
התעסוקהשיעוריותר.מתוןכיאם
ב-%92,ירדהתחתוןהחמישוןשל

הפגי־העליון.בחמישון6%לעומת

עה

$TS1$הפגיעה$TS1$

$DN2$הפגיעה$DN2$בעלישלבתעסוקהיותרהקשה
בפ־בעיקרמוסברתנמוכההכנסה

גיעה

$TS1$בפגיעה$TS1$

$DN2$בפגיעה$DN2$שלבתעסוקהיחסיתהגבוהה

ושלאקדמיתשאינההשכלהבעלי

חלקיות.משרותבעלי
התע־בעייתכיאומראקשטיין

סוקה

$TS1$התעסוקה$TS1$

$DN2$התעסוקה$DN2$שבהןבקבוצותרווחתהנמוכה
צעירים,ובהןנמוכההשכררמת

תמ־יהיולא"אםמבוגרים.גםאן

ריצים

$TS1$תמריצים$TS1$

$DN2$תמריצים$DN2$כששיעורילעבודהלחזרה

הקושילעלות,יתחילוהתעסוקה

לעבו־אנשיםלהחזיריהיההעיקרי
דה",

$TS1$,"לעבודה$TS1$
$DN2$,"לעבודה$DN2$ייפ־כשהמשק"גםטוען.הוא

תח,

$TS1$,ייפתח$TS1$

$DN2$,ייפתח$DN2$כךכליחזרולאשלמיםענפים
והט־התיירותהבידור,כמומהר

סעדנות.

$TS1$.והטסעדנות$TS1$

$DN2$.והטסעדנות$DN2$שה־שעסקיםעדזמןייקח

תמוטטו

$TS1$שהתמוטטו$TS1$

$DN2$שהתמוטטו$DN2$מדיניותללאלתפקד.יחזרו

והתא־תעסוקהתומכתממשלתית

מה

$TS1$והתאמה$TS1$

$DN2$והתאמה$DN2$החדש,לעולםהעבודהשוקשל
אבטלהשיעוריעםרע,במצבנהיה

זמן".לאורךגבוהים
הניסיוןכיאומרמרגלית

כשצעי־כימלמדהעברממשברי

הים

$TS1$כשצעיהים$TS1$

$DN2$כשצעיהים$DN2$בזמןהעבודהלשוקנכנסים

להד־להםהנדרשהזמןמשבר,

ביק

$TS1$להדביק$TS1$

$DN2$להדביק$DN2$מגיעיםשהיוהשכררמתאת

ארוךהואהמשבר,אילולאאליה
יותרולפעמיםשניםמאוד

עכ־שנכנסות"הקבוצותמעשור:

שיו

$TS1$עכשיו$TS1$

$DN2$עכשיו$DN2$לאורךישלמוהעבודהלשוק

מובטליםאלפימאות

באלפיםהטפלה,רמתלפישעלה,15גילי,2020באוקטוברמובטלים

בגרותתעודתללא

בגרותתעודת

אקדמיתוארתעודה
על־תיכונית

הלמ"סשלסכ"אלנתוניהראשיהכלכלןאגףעיבודימקור:

העבודהטוקעלטיקטוהבעיותמהחל"תלהיגמל

הבריאותיהמטברבתוםגםלהתאוטט

למועסקיםהמעסיקיםביןהקטראתניתקבחל"תהגורףהטימוט

יוניעדאבטלהדמילקבלמעדיפיםלחל"תטהוצאוממיחלק

קבועהעבודהלחפטמאטר"בטחור",לעבודואף,2021

לפטריבחרוטהםוייתכןלהתייעלארגוניםאילץהמטבר

הוזל"תתקופתבתוםמהעובדיםחלק

יתקטובמטברקטותטנפגעוענפיםייפתח,כטהמטקגם
בענףהעובדיםאתולהעסיקלהתאוטט

טלבתעסוקהפוגעיםכלכלייםמטבריםכימלמדהניסיון

ארוךלטווחטלהןהטכרוברמתהצעירותהאוכלוסיות

התמתנההעבודהבטוקמוחלטותקבוצותטלההטתלבות

כעתלהחריףצפויוהדברהמטברלפני

הםהזה.המשברמחיראתזמן

צבירתשללפחותשנההפסידו

מו־שיעמדוההזדמנויותניסיון,

לם

$TS1$מולם$TS1$

$DN2$מולם$DN2$פחותות,יהיוהעבודהבשוק
שבההראשוניתההכנסהורמת

יותר.נמוכהתהיהלעבודיתחילו

מע־הרבההשלכהישהזהלצירוף

בר

$TS1$מעבר$TS1$

$DN2$מעבר$DN2$שלהראשונותלשנה־שנתיים

מהמשבר".היציאה

שלממצבםגםחוששמרגלית

שוקשלבמצב"גםומעלה:55בני

בשי־התאפיינוהםתקין,עבודה

עורי

$TS1$בשיעורי$TS1$

$DN2$בשיעורי$DN2$ניכר.באופןנמוכיםתעסוקה

עובדיםלהחזיריעדיפומעסיקים

שחלקהואוהחששיותרצעירים
מהחיפושיתייאשומהמבוגרים

יהיואלההעבודה.משוקוינשרו

וקו־מובנים,בהרבהרעותחדשות
דם

$TS1$וקודם$TS1$
$DN2$וקודם$DN2$עו־אותםשללמשפחותכל

בדים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$,יפגעשזהמכיווןמבוגרים

כרגענדרשיםאינםמהעובדיםמחציתכמעט

עסקיםבקרבטנערךסקרלפימחל"ת,עובדיםלאי־החזרתהסיבות

46.4%

צורךאיןהסגרבגללהעובדיםאחר
בעובדיםלחזורמסרבים

2021בינוארב-3־5שנערךלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלסקרמקור:

רק"לאאהרן:ממכוןתחאוכומריאןד"ר
אתספגהביותרהחלשהשהאוכלוסייה

ny^Dnשלההיכולתביותרהקשה
מוגבלת"יותרהרבהלת^קהלחזור

7aאורןצי7ום:תחאוכומריאן

המשפחתית.בהכנסה

פגיעהגםהיא"המשמעות

שהחיסכוןמשוםהפנסיוני,באופק

קריטיהואהאלהבשניםמעבודה

גםזולזה,מעברהפנסיה.להיקף

מדו־הכוללבתוצרבפגיעה

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$יצר־יכולתעםבאנשיםהרי

נית

$TS1$יצרנית$TS1$

$DN2$יצרנית$DN2$,עלוליםמהםורביםגבוהה
בביתיושביםעצמםאתלמצוא

הזוהבעיהאתראינוזמן.לאורך

לפניעודיחסיתנמוכיםבהיקפים

עלולההיאעכשיואבלהמשבר,
בהרבה".להחמיר

התחילה"הנסיגה

המשבר"לפניאף

בכירהחוקרתלרום,טליד"ר

המשברכיאומרתאהרן,במכון

הישגיםשלשורהלמחוקמאיים

ההש־בשיעורהעלייהבתהליך

תתפות

$TS1$ההשתתפות$TS1$

$DN2$ההשתתפות$DN2$בישראל,העבודהבכוח
ה-0002,שנותבראשיתשהתחיל

הח־הקבוצותשלכניסהושעיקרו

לשות

$TS1$החלשות$TS1$

$DN2$החלשות$DN2$ב-71העבודה.לשוקיותר"

בת־עלייהראינוהאחרונותהשנים

עסוקה,

$TS1$,בתעסוקה$TS1$

$DN2$,בתעסוקה$DN2$בעוניירידהבשכר,עלייה

קבוצותשלוכניסהובאי־שוויון
מיומנותופחותמשכילותפחות

לרום.אומרתהעבודה",לשוק

אלאסתם,קרולאהאלה"ההישגים

שכיוונהממשלתיתממדיניותנבעו

ההשתכ־וכושרהתעסוקהלהגדלת

רות

$TS1$ההשתכרות$TS1$

$DN2$ההשתכרות$DN2$ביןהחלשות,האוכלוסיותשל
בקצבאות,רפורמהבאמצעותהיתר

שליליהכנסהמסהמס,במערכות

המינימום".שכרוהעלאת

הטובמצבוכימוסיףאקשטיין

האח־בעשורהישראליהמשקשל

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$בתעסו־גידולעלמבוססהיה

קה,

$TS1$,בתעסוקה$TS1$

$DN2$,בתעסוקה$DN2$החלשות.הקבוצתבקרבובפרט

ב-9102,כברנעצרהזה"הדבר
"שי־אקשטיין.טועןרבה",במידה

עור

$TS1$שיעור"$TS1$

$DN2$שיעור"$DN2$ערביםגבריםבקרבהתעסוקה

לאהואהחרדיםהגבריםובקרבירד,

המדי־בהינתןהזה,המשברעלה.

ניות

$TS1$המדיניות$TS1$

$DN2$המדיניות$DN2$להחזירעשויעכשיו,שננקטת

והמשקאחורה,שנה10-12אותנו
פחות".יצמח

חוקרתתחאוכו,מריאןד"ר
כיחוששתאהרן,במכוןבכירה

יתק־המוחלשותהאוכלוסיות
שו

$TS1$יתקשו$TS1$
$DN2$יתקשו$DN2$מהמשבר.להתאוששבמיוחד

שלאלכךאינדיקציות"ראינו

ביותרהחלשהשהאוכלוסייהרק

הקשההפגיעהאתשספגהזוהיא

לח־שלההיכולתשגםאלאביותר,

זור

$TS1$לחזור$TS1$

$DN2$לחזור$DN2$מוגבלת",יותרהרבהלתעסוקה
הראשוןהסגר"אחריאומרת.היא
הת־העבודהכששוקשגםראינו

חיל

$TS1$התחיל$TS1$

$DN2$התחיל$DN2$התעסוקהושיעורלהתאושש

שיעוריהערביתבאוכלוסייהעלה,

אצללהעמיק.המשיכוהאבטלה

הםאבלטוב,היההמצבהאקדמאים

המצביותרהרחבהובתמונהמיעוט,

הצ־באמתלאשםהחלשיםמחמיר.

ליחו

$TS1$הצליחו$TS1$

$DN2$הצליחו$DN2$העבודה".לשוקלחזור
נגיע2021שב-הסיכויים"רוב

מהגבוהיםואי־שוויוןעונילשיעורי

אקשטיין.מסכםישראל",שידעה
בת־בישראלשהיהלמצב"נחזור

חילת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$גרועאףואוליה-0002,שנות

הע־בשוקקשהפגיעהתהיהיותר.

בודה,

$TS1$,העבודה$TS1$

$DN2$,העבודה$DN2$וללאתקציבכשאיןבמיוחד

ואסטרטגיהממשלתיותתוכניות

טוב".נראהלאזהכוללת.כלכלית

עמוד 3


