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 עיקרי הממצאים

 "מובטלי קורונה" בהגדרתם הרחבהמהשכירים  13.5% -מהסקר עולה כי נכון לחודש יוני היו כ

בסקר מהעצמאים  20%-כבנוסף,  אלף איש. 550 -חל"ת(, שהם כהוצאו ל 8% -ועוד כ פוטרו 5.5%)

 באופן זמניסגרו ( 14.4%, רובם )בשל הקורונה או לסגור את העסק כי נאלצו להפסיק לעבודדיווחו 

אלף עצמאים שלא עובדים )באופן  100 -מספר זה משקף סדר גודל של כ באופן קבוע. 5.4% -וכ

 זמני או קבוע(. 

בחל"ת או פוטרו, "מובטלי הקורונה" ) אלף 650 -משמעות הדבר, שנכון לחודש יוני היו במשק כ

 .16%, המשקף שיעור אבטלה של עצמאים שלא עבדו בשל המצב(

כדי לקבל אומדן לשיעור המובטלים הכולל במשק נכון לחודש יוני, יש להוסיף לנתון זה את שיעור 

(, שעמד לפי נתוני הלמס' על שפל היסטורי של 2020האבטלה שהיה ערב כניסתנו למשבר )פברואר 

 -אלף איש(. לפיכך, שיעור האבטלה הנגזר מנתוני הסקר הסתכם נכון לחודש יוני בכ 138) 3.3%

אלף מובטלים במשק )נתון המתקרב לנתוני שירות התעסוקה,  788 -, המשקף בסה"כ כ19.3%

  אלף מובטלים(.     862 -וכ 21.2%המציגים שיעור אבטלה של 

, אולם שיעור השנה עבדו בחודש יוני( 80%) 1ואחוז דומה מהעצמאיים 1מהשכירים 82% -כ

 , בהתאמה(.17%לעומת  42%השכירים )ר יותר מכפול משיעוהעצמאים שעבדו באופן חלקי היה 

( 2020פברואר -בחודש יוני, בהשוואה לתקופה שלפני המשבר )ינוארהפגיעה בהכנסות העצמאיים 

מהשכירים רשמו  35% -מהעצמאים לעומת כ 65% -הייתה עוצמתית יותר בהשוואה לשכירים: כ

מדווחים העצמאיים עומד על בחודש יוני פגיעה בהכנסתם.  שיעור הירידה הממוצע בהכנסה עליו 

 בקרב השכירים. 26% -לעומת כ 44%

מהם ספגו  53%, אשר ספגו פגיעה בשכר הינו הגבוה ביותר: 24עד  18שיעור הצעירים, בגילאי 

 בממוצע המדגם(. 34%ירידה בשכר )לעומת 

משק שיעור המדווחים על פגיעה בשכרם הולך ועולה ככל שרמת ההכנסה של  -החלשים נפגעו יותר 

 -שיעור המדווחים על פגיעה בשכר ככל שעולה רמת ההשכלה: מהבית נמוכה יותר. בדומה, פוחת 

בקרב  26% -מבעלי ההכשלה הטכנולוגית ועד ל 41% -מהשכירים בעלי השכלה נמוכה, ל 45%

 בעלי ההכשלה האקדמית.  

 66%, לעומת ימתיש ברשותם כסף נזיל להתקיים ממנו לתקופה מסוילסקר ציינו שהמשיבים מ 62%

מהם יוכלו לקיים עצמם מהכסף  40% -כ אפריל. תחילת  - מרץסקר שנערך בסוף בשציינו זאת 

בקרב מחודשיים. יש כסף נזיל להתקיים ממנו ליותר  60% -ל, ועד חודשייםבמשך  הנזיל שברשותם

( %33נמצא שיעור גבוה יחסית של מדווחים כי אין ברשותם כסף נזיל להתקיים ממנו ) 2החרדים

 (.22%לעומת היהודים שאינם חרדים )

 במרץ אפריל. 25%להתקיים ממנו מבלי לפתוח חסכונות, זאת לעומת  אין כסף נזיל 27% -ל

הגדילו או  מצב זה, מרביתם נאלצו להיכנס לנמצאים במינוסמהעצמאים  45% -ומהשכירים  %37 -כ

 את המינוס בעקבות המשבר.  

: יותר עוד בקרב אלו שאינם עובדים כעת )מובטלים, בחל"ת או עצמאי שאינו עובד(, המצב קשה

 המשבר. של להגדיל את המינוס באו  נאלצו להיכנס למצב זה( 47%מרביתם ), מהם במינוס %56

                                                           
 (2020פברואר -מתוך השכירים שעבדו בתקופה שטרום קורונה )ינואר 1
 משיבים מהמגזר החרדי.  46לפי  2
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(. 16%( גבוה יחסית לשכירים )28%) שיעור העצמאים שלקחו הלוואהכאשר לקחו הלוואה,  18%

מקרב אלו שנכנסו למינוס או הגדילו אותו בעקבות ( לקחו הלוואה 42%שיעור גבוה עוד יותר )

 נאלצו לפתוח תכניות חיסכון. מהם  8% -כו המשבר

  סבורים שייקח עד כשנה לחזור למצבם הכלכלי טרום הקורונה( 53%למעלה ממחצית המשיבים )

 רקע

ועד  8.7.20-, בימים שבין ה2020יולי חודש במהלך השבוע השני של נערך הנוכחי )סבב שני( הסקר 

)מי שעבדו ערב משבר  בישראל העובדתנערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה  הסקר. 11.7 -ל

( השיבו גם על הסקר 69%) קר מרבית משיבי הס, והוא משתמש בנתוני פאנל, כאשר הקורונה(

 . 2.4 -ועד ל 29.3.20 -בין ה - אשון( שנערך במהלך השבוע שלפני ערב חג הפסחקודם )סבב רה

 . (סבב הראשוןאפריל )ה-סקר מרץחלק לא מבוטל מהשאלות בסקר הנוכחי )סבב שני( נשאלו גם ב

בעוד הסקר הראשון נערך בתקופה שבה היינו בתהליך של החמרה במגבלות, טרם הסגר המוחלט 

לאחר תהליך , 2020יולי  שבוע השני שלהרי שהסקר הנוכחי נערך ב במהלך חג הפסח(,)שהיה 

, כאשר החל שינוי הכיוון חזרה למגבלות ההתקהלות המחמירות וחלק הקלות בסגרהדרגתי של 

וודאות מחודשת לגבי אופן הפעילות המותר -נסגרו מחדש ו/או היו במצב של אי מהענפים/פעילויות

 .(ומופעי תרבות אירועיםאולמות הבעיקר )לגביהם 

סיוע ופיקוח , בבמכון הישראלי לדמוקרטיה את הסקר יזם, גיבש וניתח צוות המרכז לממשל וכלכלה,

, כאשר הדגימה בשטח בוצעה באמצעות דעת קהל ומדיניות מרכז גוטמן למחקריצוות ל שמתודולוגי 

 .חברת מדגם

צמאים והשכירים במשק, לספק למקבלי ההחלטות במשק תמונה לגבי מצבם של הע -מטרת הסקר 

 . על רקע משבר הקורונה והגבלות הפעילות במשק

 

 המדגם

משיבים, מהם  757סה"כ מייצג של אוכלוסיית העובדים במשק, וכולל מבוסס על מדגם קר הנוכחי הס

עצמאיים.  נבהיר, כי אוכלוסיית העצמאיים נדגמו מעבר למשקלם באוכלוסייה,  158שכירים ועוד  599

כדי לאפשר ניתוח מהימן של מצבם ולכן בכל נתון בו הוצג סך המדגם, שוקללו העצמאים על פי 

 (.14%משקלם באוכלוסייה העובדת )

( השיבו גם 69%)יולי סבב סקר במהמשיבים ל 524, כאשר נתוני פאנל בחלק מהשאלות, כולל הסקר

 .(עצמאים 129-מהם שכירים ו 395) על הסקר הראשון

 ( עובדים במשרה מלאה, והיתר במשרה חלקית.70%מרבית השכירים בסקר )

 25% -נוספים עובדים כפרילאנס, וכ 18% -, כעובדים יםלא מעסיק( 56%)  בסקר מרבית העצמאיים

 22% -כעובדים, ו 5מעסיקים עד  78% -מרביתם) מעסיק עובדיםהחברה  יבעלם או עצמאיהם נו

  עובדים(. 20מעסיקים עד 

מהמדגם בהתאמה.  52%-ו 48%נשים, המהווים  396-גברים ו 361מבחינה מגדרית, נדגמו בסקר 

עובדים(  1,981,832גברים ) 53%דגימה זו תוקננה להתפלגות הנכונה כיום בשוק העבודה בישראל: 

  עובדות(. 1,746,179נשים ) 47%-ו
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 פרק א- שינויים באופן ההעסקה/ העבודה

 שכירים

 חל"ת( היו  ב8%מהשכירים בסקר כי היו בחופשה מהעבודה, מרביתם ) 9%דיווחו  2020בחודש יוני 

בלבד היו בחופשה בתשלום )על חשבון זכאות ימי החופשה  1% -(, וכחופשה ללא תשלום)

 6%אפריל, מהם -שהיו בחופשה בחודשים מרץ 36%לעומת  תהשנתיים(. מדובר בירידה משמעותי

 בחופשה בתשלום.   

 מרץ(. -בחודשים אפריל 3% -כ מהשכירים דיווחו כי פוטרו ממקום עבודתם )לעומת 5.5%בנוסף, 

 ,"מובטלי קורונה"אחוזים מהשכירים  13.5% -בסה"כ עולה מהסקר כי נכון לחודש יוני היו כ

מהשכירים בסקר  82%לעומתם,  אלף איש.  550 -או בחל"ת(, שהם כ מפוטרים)בהגדרתם הרחבה 

. היקף משרה נמוך יותרשעברו לעבוד ב 17% -אפריל(, מהם כ-במרץ 59%עבדו בחודש יוני )לעומת 

  משרה. אותו היקף והיתר המשיכו ב

 

 

 יוני.לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין נשים לגברים שכירים בכל הקשור לאופן ההעסקה בחודש 

 



4 
 

 

היו האוכלוסיות שספגו פגיעה ניכרת יותר במצבן  34עד  18+, והצעירים בגילאי 65המבוגרים, בני 

 נפגעו.  - 34עד  18מבני  16% -+ וכ65 -מבני ה 19% -התעסוקתי: כ

 

 –( 24עד  18שיעור המפוטרים הגבוה ביותר נרשם בשני הקצוות: בקרב הצעירים ביותר )גילאי 

+. בדומה, שיעור העובדים הגבוה 65ואחוז דומה פוטרו בקרב המבוגרים, בגילאי  8%פוטרו נכון ליוני 

 (.     11%+ )65( ובקרב גילאי 12%) 25-34ביותר שהוצאו לחל"ת נרשם בגילאי 
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שיעור  -ממצאי הסקר מחזקים את הטענה שהשכלה גבוהה מגבירה את הביטחון התעסוקתי 

 12%נפגעו תעסוקתית מהמשבר נמוך משמעותית )שלה אקדמאית וטכנולוגית השכירים בעלי השכ

הביטחון (.  19%, בהתאמה( בהשוואה לשיעורם בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה יחסית )10% -ו

 4% -התעסוקתי של האקדמאים בא לידי ביטוי במידה רבה גם בשיעור המפוטרים הנמוך יחסית 

 ביתר הקבוצות.  8%-7%לעומת 
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שיעור הנפגעים במצבם התעסוקתי )פוטרו, בחל"ת או בחופשה בתשלום( מקרב השייכים לענפי 

שפוטרו  4% -ביתר ענפי המשק, מתוכם כ 16%לעומת  8%טק היה נמוך יחסית ועמד על -ההיי

 ביתר ענפי המשק.  6% -טק לעומת כ-מענפי ההיי

 

יותר מכפול משיעורם בקרב , 9.3% -בקרב האוכלוסייה הערבית הגיע שיעור המפוטרים ל

 -בולט בקרב הערבים שיעור השכירים שעברו למשרה חלקית (, כמו כן 3.7%האוכלוסייה היהודית )

 בקרב היהודים.  13% -, לעומת כ20%
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, לעומת אפריל-מהם( דיווחו כי לא חל שינוי בשכרם בחודשים מרץ 62%) עבדומרבית השכירים ש

 (פברואר-ודשים ינוארשכרם טרום הקורונה )בחיחסית ל בשכררשמו ירידה ( ש34%שליש מהם )כ

 מהשכירים רשמו פגיעה בשכרם בחודש יוני.  35%בסה"כ  לא קיבלו כלל שכר.  1% -וכ

, זאת בדומה לירידה 26%עמדה על  (שחוו ירידה בשכרהשכירים בקרב )ירידת השכר הממוצעת 

 .2020שדווחה לגבי חודש מרץ 

 

שיעור המדווחים על פגיעה בשכרם הולך ועולה, ככל שרמת ההכנסה של משק  -החלשים נפגעו יותר 

 49%בחודש, ₪  5,000מבין המשיבים שהכנסת משק הבית שלהם היא עד  54%הבית נמוכה יותר: 

נסת מהמשיבים שהכ 32%בחודש, ₪  10,000-ל  5,001מבין אלו שהכנסת משק הבית נעה בין 

מהמשיבים שהכנסת משק  25% -ש"ח בחודש, וכ15,000 -ל 10,001 משק הבית שלהם היא בין

 בחודש. ₪  15,000הבית שלהם היא מעל 
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בממוצע  35%)לעומת  בשכרספגו פגיעה , 24עד  18, בגילאי הצעירים( מ57%שיעור גבוה במיוחד )

לא קיבלו נוספים  4% -כובממוצע המדגם(,  34%)לעומת ספגו ירידה בשכר  53%המדגם(, מהם 

הייתה החדה בסקר הצעירים גם שיעור ירידת השכר בקרב  בממוצע(. 1% -)לעומת כ כלל שכר

 בממוצע המדגם(.   26%)לעומת ירידה של  2020בחודש יוני  37% –ביותר 

 

 

מהם ספגו פגיעה בשכרם, אולם  41%, אשר 54עד  45בהקשר זה, יש לציין את גם את קבוצת גילאי 

(.  ירידת שכר חדה יחסית נרשמה 16%שיעור הפגיעה בשכרם היה מתון יחסית ליתר קבוצות הגיל )
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בשכרם בחודש יוני,  32% -+(, שדיווחו על ירידה ממוצעת של כ65גם אצל אוכלוסיית המבוגרים )

 (.2020פברואר -השוואה לתקופה שטרום המשבר )ינוארב

, שכירים לפי גיל2020 שיעור ירידת השכר בחודש יוני   

קבוצת 
 גיל

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

ירידת 
 השכר

37% 28% 24% 16% 22% 32% 

 

בשכר  לחשיבות ההשכלה בכל הנוגע לביטחון תעסוקתי: שיעור המדווחים על פגיעהחיזוק נוסף 

מבעלי  41% -מהשכירים בעלי השכלה נמוכה, ל 45% -פוחת ככל שעולה רמת ההשכלה: מ

 בקרב בעלי ההכשלה האקדמית.   26% -ההכשלה הטכנולוגית ועד ל

 

, כאשר השכלהגם בשיעור הפגיעה בשכר )מבין אלו שדיווחו על ירידת שכר( נמצאו פערים לפי 

(, הייתה מתונה יחסית -25%(  והטכנולוגית )-22%) הפגיעה בשכר של בעלי ההשכלה האקדמאית

 (  -31%ליתר השכירים, בעלי ההשכלה הנמוכה יחסית )

2020ירידת השכר בחודש יוני שיעור   
רמת השכלהשכירים לפי   

 אקדמית טכנולוגית אחרת רמת השכלה

הממוצעת ירידת השכר  31% 25% 22% 

 

 

טק ליתר ענפי המשק ניכרים גם בהתייחס להשפעה על השכר: שיעור המדווחים -הפערים בין ההיי

ביתר ענפי המשק וכך גם שיעור הירידה  37%לעומת  24%טק עמד על -על פגיעה בשכר בענפי ההיי
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ירידה בשכר ביתר ענפי  28%ירידה, לעומת  14% –טק -הממוצע בשכר היה מתון יחסית בענפי ההיי

 (.    2)פי  המשק

דיווחו על פגיעה מהם  43%: יותרועמוקה הפגיעה בשכר של השכירים הערבים הייתה שכיחה 

, ושיעור ירידת השכר )מבין אלו שדיווחו על ירידה( עמד בקרב בקרב היהודים 33%בשכר, לעומת 

 בקרב השכירים היהודים.  24%לעומת  33%השכירים הערבים על 

 

 

 עצמאיים

. ( עבדו באופן חלקי בלבד42%) מחציתםאולם כבחודש יוני, שעבדו ( דיווחו 80%-רוב העצמאים )כ

 הגדילו את היקף העבודה.אף  2% -כרגיל וכ עבדומהעצמאים  36%רק 

( 14.4%, רובם )או לסגור את העסק כי נאלצו להפסיק לעבודדיווחו מהעצמאים  20%-כלעומתם, 

מספר זה משקף  באופן קבוע. לצו לסגור את העסק או להפסיק לעבודנא 5.4% -וכ באופן זמניסגרו 

 אלף עצמאים שלא עובדים )באופן זמני או קבוע(.  100 -סדר גודל של כ

סימן לכך שהשכלה אקדמית תורמת לביטחון התעסוקתי גם של עצמאים עולה מהממצא הבא לפיו 

( ליתר 4%קבוע היה נמוך יחסית )שיעור העצמאים האקדמאים שנאלצו לסגור את העסק באופן 

, אף כי שיעור הנפגעים הכולל )שהפסיקו לעבוד באופן זמני או קבוע( היה זהה (7%המשיבים )

(20%.) 

התמודדו  2יותר מפי : לפי דיווחי העצמאים בסקר אפריל מדובר בשיפור משמעותי-בהשוואה למרץ

 9% -, מהם ככיום( 20%, לעומת אפריל-במרץ 42%) סגירת העסקהפסקת עבודה/אפריל עם -במרץ

 . כיום( 80%) עבדו 59%רק וכיום(,  5%) סגרו באופן קבוע
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-42% -סביב האפריל, ונע -מאז מרץחלקית נותר יציב ה מעניין לציין כי שיעור המדווחים על עבוד

-במרץ 15% -. עיקר השיפור נבע מגידול משמעותי בשיעור העצמאים שדיווחו שעבדו כרגיל )מ43%

 בחודש יוני( 36% -, לאפריל

 

 

 

 

גם בקרב העצמאים הפגיעה הייתה קשה יותר בשני קצוות הגילאים של שוק העבודה )צעירים 

ומבוגרים(, כאשר שיעור העצמאים שנאלצו להפסיק לעבוד/לסגור את העסק היה גבוה יחסית בקרב 

 11%, זאת לעומת 31% –+( 55, ובקרב המבוגרים )גילאי 34% -( 34עד  18)בני  3הצעירים

בהתאם, נרשם בקרב שתי קבוצות הקיצון שיעור גבוה .   54עד  35שנפגעו בקרב העצמאים בגילאי 

 ( המדווחים על פגיעה בהכנסתם בחודש יוני.  80% -במיוחד )כ

+, כאשר שיעור המדווחים על כי נאלצו 55פגיעה קשה במיוחד מתגלה בקרב המבוגרים בגילאי 

 (18-43בקרב הצעירים ) 9%, לעומת 15%באופן קבוע היה גבוה במיוחד ועמד על לסגור את העסק 

בהתאם, נמצא כי שיעור הירידה בהכנסתם של העצמאים בגילאי  . (35-54בגילאי האמצע ) 1%ורק 

 (. 4%51+ היה גבוה במיוחד )55

                                                           
 , קובצו קבוצות הגילאים לקבוצות גיל רחבות יותר. (158בשל מספר תצפיות נמוך יחסית בקרב העצמאים )סה"כ  3
 + .55של עצמאיים בגילאי  –נציין כי היה מיעוט תצפיות בתת קבוצה זו  4
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שיעור הנשים העצמאיות שהפסיקו לעבוד היה נמוך יחסית לגברים )בעיקר אלו שהפסיקו לעבוד 

, בהתאמה. אולם מבין הנשים אחוז גבוה יחסית עבר לעבוד באופן 24%לעומת  14%באופן זמני(: 

 מהגברים.  38%מהנשים לעומת  47% –חלקי 

 

מהעצמאים דיווחו על  52%דש יוני: מהסקר עולה תמונה של פגיעה קשה בהכנסות העצמאיים בחו

נוספים דיווחו כי לא הייתה  13% .44%ירידה בהכנסתם, כאשר שיעור הירידה הממוצע עמד על 
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, בנוסף על פגיעה בהכנסתם.  דיווחומהעצמאים  65%-.  כך, בסה"כ  כלהם כלל הכנסה בחודש יוני

 בלבד רשמו גידול בהכנסה.  6% -ציינו כי לא חל שינוי בהכנסתם וכ 28%

 

 61%אפריל, אז דיווחו -מצב זה אמנם קשה ביותר, אולם משקף שיפור מסוים לעומת החודשים מרץ

מהעצמאים דיווחו  88% -. כלומר בסה"כ כלא הייתה להם כלל הכנסה 27% -לעל ירידה בהכנסה ו

 . 2020ביוני  65% -אפריל לעומת כ-ץעל פגיעה בהכנסתם במר

מהעצמאים  65% -כהפגיעה בהכנסות בקרב העצמאיים הייתה עוצמתית יותר בהשוואה לשכירים: 

מעבר רשמו בחודש יוני פגיעה בהכנסתם.  (ולקבל שכר )שהמשיכו לעבוד מהשכירים 35% -לעומת כ

בקרב העצמאים  44%היה חד יותר: העצמאיים שיעור הירידה הממוצע בהכנסה שספגו לכך, גם 

 בקרב השכירים. 26% -לעומת כ
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מהם ספגו  71%העצמאים, כאשר הגברים כנסות העצמאים הייתה שכיחה יותר בקרב ההפגיעה ב

 מהנשים העצמאיות. 58%לעומת  פגיעה בהכנסה
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 המצב הפיננסי של הציבור בשוק העבודה על רקע משבר הקורונה -פרק ב'

פרנסה פת הקורונה לשבש את שגרת החיים ואת השחלפו כארבעה חודשים מאז החלה מגלמרות 

כי יש ברשותם כסף , 2020בשבוע השני של יולי ( 62%של הציבור בישראל, ציינו רוב המשיבים )

  נזיל להתקיים ממנו לתקופה מסוימת. 

 66%יים ממנו, לעומת , נתון זה משקף ירידה בשיעור המדווחים כי ברשותם כסף נזיל להתקכצפוי

  אפריל. -שדיווחו על כך בחודש מרץ

 כסף נזיל םאין ברשותכי  27%ציינו בסקר הנוכחי, שכאמור נערך בשבוע השני של חודש יולי, 

לא נמצאו הבדלים , כאשר במרץ אפריל 25% -בדומה ללהתקיים ממנו מבלי לפתוח חסכונות, זאת 

  זה.משמעותיים בין העצמאים לשכירים בהקשר 

 

 אפריל-השוואה יוני מול מרץ האם יש ברשותך כסף נזיל?

 כלל המדגם

 

בקרב אלו שלא  33%בנוסף, עולה מהסקר ששיעור המדווחים כי אין ברשותם כסף נזיל עומד על 

מעניין ששיעור  בקרב העובדים. 26%עובדים )מפוטרים, בחל"ת ועצמאים שאינם עובדים(, לעומת 

 ( וענה "לא יודע/ת".11%גבוה יחסית מבין העובדים התקשה להעריך אם יש ברשותו כסף נזיל )
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 54עד  45 -דווחים כי אין ברשותם כסף נזיל נרשם בקרב אוכלוסיית בני ההמשיעור גבוה יחסית 

 17% -, וכ44 - 25בקרב גילאי  27% -(, זאת לעומת כ31%) 24עד  18( והצעירים בגילאי 38%)

 ומעלה.    55בקרב גילאי 

מהם( מעריכים שהכסף יכול  80%, מרביתם )שיש ברשותם כסף נזיל להתקייםמבין אלו שהשיבו 

ההערכות לנוכח . מדובר בנתון מדאיג, , ללא פתיחת חסכונותחצי שנה עדספיק להם להתקיים לה

במהלך השנה גם  המשקית מגבלות בפעילותעם  להתמודדאת כולנו המשבר הנוכחי ייאלץ ש

 הקרובה.
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עד  שברשותם עצמם מהכסף הנזילאת יוכלו לקיים מדווחים שיש להם כסף נזיל, מה 40% -כ

במשך פחות מהעצמאים ציינו כי יש להם כסף נזיל להתקיים  8% -מהשכירים ו 17%: חודשיים

במשך חודש עד חודשיים,  יש כסף נזיל להתקייםמהעצמאים  33% –מהשכירים ו 23% -. למחודש

  תכניות חיסכון.מבלי שיאלצו לפתוח 

, הכסף הנזיל יספיק כסף נזיללהם יש שציינו שמהעצמאים  59% -מהשכירים ול 60% -לעדיין מנגד, 

של ציבור  הנזילות כצפוי, מצב .מהמדגם כולו( 37% -)שהם כ מחודשייםלהתקיים ממנו ליותר להם 

טוב יחסית לאלו שאינם עובדים )פוטרים, חל"ת, ועצמאים שאינם  העובדים )שכירים ועצמאיים(

מהעובדים ציינו כי יש להם מזומן  21%עובדים כעת בשל הקורונה( בהיבט של נזילות, כאשר 

( מאלו 49%בקרב מי שאינם עובדים. לכמחצית ) 15%להתקיים ממנו ליותר מחצי שנה, לעומת 

 מהעובדים.    39%תקופה של עד חודשיים, לעומת לרק שאינם עובדים יש מזומן שיספיק להם 
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מבין אלו  70% -( כ34עד  18מצב הנזילות של הצעירים מדאיג במיוחד, שכן בגילאים הצעירים )

טרם צברו די כסף נזיל כדי לקיים את עצמם מעבר לשלושה שהשיבו כי יש ברשותם כסף נזיל, 

)סביב גיל + 65.  מטבע הדברים, בגילאי 54עד  45חודשים, תמונה דומה מתקבלת בקרב גילאי 

טוב יותר, שכן אוכלוסייה זו ברוב המקרים כבר נערכה מראש למצב של העדר פרישה( מצב הנזילות 

יהיו זקוקוים לכסף  65אולם, יש לקחת בחשבון שאוכלוסיית המבוגרים בני הכנסה מעבודה בגילם.    

 ת כל חסוכנותיהם הנזילים בתקופת הקורונה.  נזיל לתקופת הפנסיה ורצוי היה שלא "יישרפו" א
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פערים בהקשר זה נמצאו גם לפי השכלה, כאשר שיעור המשיבים כי אין ברשותם כסף נזיל הולך 

בקרב בעלי השכלה  26% -בקרב האקדמאים, ל 22% -ועולה ככל שרמת ההשכלה נמוכה יותר: מ

 , בעלי ההכשלה הנמוכה יחסית.המשיביםשאין ברשותם כסף נזיל בקרב יתר  33% -טכנולוגית ועד ל

 האם יש ברשותך כסף נזיל?

 אקדמית טכנולוגית אחרת 

 22% 26% 33% אין ברשותי כסף נזיל

 66% 69% 57% יש ברשותי כסף נזיל

 12% 5% 10% לא יודע/ת

 

 

 

מצב הנזילות במגזר הערבי קשה יותר בהשוואה ליהודים: שיעור הערבים שמדווחים כי אין ברשותם 

נמצא שיעור גבוה  5בקרב החרדיםגם (.  23%( הינו כפול משיעורם בקרב היהודים )46%כסף נזיל )

 לעומת היהודים שאינם חרדים( 33%יחסית של מדווחים כי אין ברשותם כסף נזיל להתקיים ממנו )

 (, אולם שיעור זה עדיין נמוך יחסית לאוכלוסייה הערבית. 22%)

                                                           
 משיבים מהמגזר החרדי.  46לפי  5
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קצר משמעותית  אלו שדיווחו שיש ברשותם כסף נזיל גם משך הזמן לו מספיק הכסף הנזיל שברשות

מהם ציינו שהכסף שברשותם יספיק להם להתקיים רק עד חצי   94% בקרב האוכלוסייה הערבית:

בקרב היהודים שאינם  77% -בקרב החרדים ו 86%(, זאת לעומת רק עד חודשיים 68%שנה )מהם 

 חרדים. 
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מהנשאלים הערבים ציינו כי הכסף הנזיל שברשותם יאפשר להם להתקיים יותר  6%בהתאם, רק 

 בקרב היהודים שאינם חרדים.  23% -בקרב החרדים ו 14%מחצי שנה, לעומת 

, כאשר יותר עודסגרו את העסק( המצב מדאיג  בקרב אלו שאינם עובדים )פוטרו, נמצאים בחל"ת או

בקרב אלו שעובדים(,  80%מהם מעריכים שהכסף יספיק להם להתקיים עד חצי שנה )לעומת  85%

בקרב אלו  40%( לא יוכלו לקיים את עצמם מכסף נזיל שברשותם יותר מחודשיים )49%)מחציתם וכ

 שעובדים(.

 אינםמועד ביצוע הסקר עצמאים מדווחים כי נכון לה( מ47%מחצית )קרוב למהשכירים ו 60% -כ

 .  נמצאים במינוס

 -מהשכירים ו 31%, מרביתם )נמצאים במינוסמהעצמאים  45% -ומהשכירים  %37 -כלעומתם, 

 מהעצמאים( נאלצו להיכנס למצב זה/הגדילו את המינוס בעקבות המשבר.   41%

מאי שאינו עובד(, המצב קשה יותר, כאשר בקרב אלו שאינם עובדים כעת )מובטלים, בחל"ת או עצ

נאלצו להיכנס למצב זה או להגדיל את המינוס בשל   47%מהם נמצאים במינוס, מתוכם  56%

 המשבר.

 ביתר ענפי המשק, 39%כי הם נמצאים במינוס, לעומת  25%טק דיווחו -בקרב השייכים לענפי ההיי

 למצב זה בעקבות המשבר.  רובם נכנסו -כאשר בשתי הקבוצות 

 

 כמה זמן תוכל להתקיים מכסף נזיל שברשותך?

 שיעור מבין אלו שענו כי יש להם כסף נזיל
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  ?האם נאלצו להיכנס למינוס או להגדיל אותו
 , כלל המדגםעצמאים לעומת שכירים

 

  האם נאלצו להיכנס למינוס או להגדיל אותו?
 , כלל המדגםעובדים לעומת לא עובדים

 

עד  45בניתוח לפי גילאים, מתברר כי בעוד שיעור הנמצאים במינוס הינו גבוה במיוחד בקרב גילאי 

( נכנסו למצב זה בגלל משבר 24עד  18מהצעירים ) 98%, הרי שמבין הנמצאים במינוס, 52% - 54

 -ל 86%, ובין 44עד  35מבין גילאי  89%הקורונה )נכנסו למינוס או הגדילו את המינוס(, לעומת 

 ביתר קבוצות הגיל .    67%
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בקרב  32% -רדת: מושיעור המדווחים שנמצאים במינוס הולך ועולה ככל שרמת ההשכלה י

בקרב היתר, בעלי ההשכלה הנמוכה  43% -בקרב בעלי ההכשלה הטכנולוגית ו 40% -האקדמאים, ל

 יחסית.  
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 33% -כלעומת , במינוס בבנק( ציבור הערבים נמצאים כיום 58%מדיווחי הסקר שרוב )עוד עולה 

( 62%. למעשה, תמונת המצב בקרב היהודים כמעט הפוכה, כאשר רוב היהודים )בקרב היהודים

 מקרב המשיבים הערבים.  35%ציינו שהם לא נמצאים במינוס, לעומת רק 

 

בחשבון  שייכנסו למינוס רובם צפו מראש, כאשר מצבואת די טוב שהציבור יודע להעריך  מתברר

  . 2020, כבר בסקר שערכנו בנושא בחודש מרץ הבנק

 האם ידעו להעריך מראש?
 N=524מתוך אלו שהשיבו על שני סבבי הסקר, 
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מהמשיבים שסברו בסוף מרץ כי  5%רק מיעוט מבין אלו שנכנסו למינוס לא צפו שהדבר יקרה: רק 

העריכו בסוף מרץ שייכנסו ם, כאשר ימייסהיו פא 24%, לעומתם בפועל נכנסו. -למינוס לא ייכנסו 

 . למינוס בחשבון הבנק לא נכנסו, נכון למועד הסקר, למינוס בשל המשבר, אולם בפועל

חסכונות.  נאלצו לפתוח  4%מהם רק , 2020מהמשיבים לא לקחו הלוואה נכון לתחילת יולי  81%

( 28%שיעור העצמאים שהשיבו כי לקחו הלוואה )כאשר מהמשיבים לקחו הלוואה,  18%לעומתם, 

טק נמצא שיעור לוקחי ההלוואות נמוך -( ובקרב השייכים לענף ההיי16%גבוה יחסית לשכירים )

 ביתר ענפי המשק.  19%לעומת  9% –יחסית 

א לקחו הלוואה ולא פתחו מקרב אלו שנכנסו למינוס או הגדילו אותו בעקבות המשבר, רק כמחציתם ל

נאלצו לפתוח  8% -מהם לקחו הלוואה וכ 42%בשאר האוכלוסייה(,  90%חסכונות אחרים )לעומת 

 תכניות חיסכון.

לקחו הלוואה מחבר/קרוב  4%לקחו הלוואה מהבנק,  12%מבין אלו שציינו כי לקחו הלוואה, 

 לקחו הלוואה מגוף פיננסי אחר.   2% -משפחה, וכ

 (.7%( או מחבר/קרוב משפחה )16%לקחו אותה מהבנק ) –ים שלקחו הלוואה מרבית העצמא

(, נכנסו למינוס או הגדילו את המינוס שלהם בעקבות 75%מרבית המדווחים כי לקחו ההלוואות )

 המשבר. 

 

 האם לקחתם הלוואה?

 שכירים מול עצמאים, כלל המדגם
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( בהשוואה ליהודים 31%) 2 -הלוואה גבוה פיבקרב המשיבים הערבים היה שיעור המדווחים שלקחו 

בקרב היהודים  4%(. פער דומה נרשם בהתייחס לשיעור המדווחים שפתחו תכניות חיסכון )16%)

 בקרב הערבים(. 7% -לעומת כ

 -מהשכירים ו 82%, רובם:  רוב המשיבים ידעו להעריך מראש כיצד יגיבו למשבר בהיבט הפיננסי

 . הלוואההלוואה ואכן לא לקחו  יקחו שלאבסקר שערכנו בסוף מרץ  כברהעריכו מהעצמאים  74%

שלא ייקחו הלוואה, אך בפועל נכון  2020מהעצמאים העריכו במרץ  16% -מהשכירים ו  9%רק 

 לקחו הלוואה. –למועד עריכת הסקר 

 

 האם לקחו הלוואה?
 מצבם הפיננסי , לפי כלל המדגם
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 האם ידעו להעריך מראש את מצבם?

 שכירים מול עצמאים, מתוך מי שבאפריל טרם לקחו הלוואה

 

נוספים  18% -, וכמהמשיבים סבורים שייקח עד כשנה לחזור למצבם הכלכלי טרום הקורונה 53%

( ציינו 24%כרבע מהמשיבים ). לחזור למצבם הכלכלי טרום המשברכשנה ומעלה ייקח להם ציינו כי 

(  ציינו כי לא חל שינוי 11%כי מצבם הכלכלי לא השתנה, כאשר בקרב העצמאים שיעור נמוך יחסית )

 . (27%) השכיריםבמצבם הכלכלי, לעומת 

לחזור למצבם הכלכלי  הסבורים שייקח להם כשנה ומעלה גבוה יחסית שיעורהיה בקרב העצמאים 

   .(שכיריםבקרב ה 16%לעומת   27%)  טרום המשבר

הולך ועולה ככל שרמת לחזור למצבם הכלכלי טרום המשבר יותר שנה ושיעור הסבורים שייקח להם 

לחודש למשק בית,  אלש"ח 25ברמת הכנסה של מעל  12% -ההכנסה של משק הבית נמוכה יותר: מ

עד  10בקרב משקי בית עם הכנסה של  18%בחודש, ₪ אלף  25 -ל 15ברמת הכנסה שבין  16% -ל

 אלש"ח בחודש.  10 -בית הנמוכה מ ינסת משקכהבקרב בעלי  22% -אלש"ח בחודש, וכ 15
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