
 

 

 של צוות שוק העבודה העתידי: 81מפגש מס' 

 עבודה מהבית

 30.3.2020תאריך: 

 

 (עלו לאתר המכוןוכן הקלטת הפגישה  )כל המצגות שהוצגו

 

 דוןל במטרה דיגיטליתפגישה ב צוות שוק העבודה העתידי הקורונה, התכנסלאור משבר 

שאלה  כיצד ניתן לנצל את המצב שנכפה על כולנו בשל משבר הקורונה, בו רובנו נאלצים ב

 .לעבוד מרחוק, במטרה לקדם ולהסדיר עבודה חלקית מהבית גם ביום שאחרי

 

על רקע צוות עסק בהם ושיש צורך אקוטי לעסוק בהם שההציגה את הנושאים  אבירם ניצןדפנה 

המשבר המחיש  –עצמאים ופרילנסרים . 1 :, ושיישארו איתנו גם ביום שאחריהמשבר הנוכחי

יש צורך כי ו הנוכחיתהסוציאלית בין הכסאות במערכת  ותנופללכולנו כיצד אוכלוסיות אלו 

בנושא הכשרות והסבות  המכון תהמלצויישום לפעול ל –מובטלים . 2 למצוא להם פתרונות.

עבודה  /עבודה מהבית . 3, כחלק מהצעדים לסיוע למובטלים לחזור לשוק העבודה. מקצועיות

, נציגיו קידום הנושאלבחשיבה  מעוניין לקחת חלק המגזר העסקי גם  נושא הדיון היום.– מרחוק

 ממשלה.עםהחירום התוכנית על  יםעובד הם כי ביקשו להתנצל על שלא יכלו לקחת חלק בדיון, 

 

הציגה נתונים השוואתיים מתוך סקירות בינלאומיות ומתוך סקרי המכון.  פרופ' קרנית פלוג

מהם עולה כי לפני הקורונה תחולת העבודה מהבית בישראל הייתה נמוכה יחסית למדינות 

שלרוב אחרות, הייתה קיימת בעיקר בקרב דרגות בכירות ומקצועות הייטק. למרות העובדה 

להיות  מהם המוחלט של העובדים אין כלל שיקול דעת מתי מותר לעבוד מהבית, עדיין יש ציפייה

עם זאת קרנית הציגה כי במהלך השנים מסתמנת    זמינים לשיחות טלפון מחוץ לשעות העבודה.

 מגמה איטית של עלייה בשיעור העובדים מהבית בישראל. 

 

ך הספרות המחקרית בנושא. נמצאו ממצאים מסוימים הציג נתונים מתו פרופ' יותם מרגלית

לעבודה מהבית כגון העלאת פריון ושביעות רצון גבוהה יותר, ואף מוכנות של העובד לפגיעה 

בשכר לטובת האפשרות לעבוד מהבית. יש עדויות לתרומה של עבודה מהבית לצמצום מסויים 

ות בשבוע. יחד עם היתרונות של בפערי הכנסה מגדריים בכך שגורמת לאמהות לעבוד יותר שע

העסקה מהבית יש לשים לב לחסרונות אפשריים, ביניהם קושי בפיקוח על שעות עבודה, הסחות 

 עיכוב בקידום תעסוקתי כשהמעסיק לא רואה את העבודה של העובד.ודעת בבית, 

 

על מתן  המשרד הציג ניתוח כלכלי שלמשרד להגנת הסביבה ב מנהל אגף תחבורה אמיר זלצברג

אפשרות לעבודה מהבית, שהרציונל המקורי שלו היה הורדת זיהום אוויר בנסועה אך יש לו 

כמובן השלכות גדולות אחרות. עבודה מהבית נמצאה כבעלת התועלת הגבוהה יחסית לשאר 

אמצעים להורדת נסועה, וזאת בגלל הורדת עלויות למעסיקים בנוסף להורדת עלויות נסיעה ה

השוואה לתוכניות בארה"ב ובריטניה העלתה שיש עלייה משמעותית וגודש.  ועלויות זיהום

https://www.idi.org.il/events/31176


 

 

מהניסוי הטבעי של הימים האחרונים רואים בבירור שיפור (. 11%בפרודוקטיביות באופן ממוצע )

 עצום בזיהום האוויר הן בארץ והן בעולם. 

 

, נועה חדד( הציגו )אלמוג שרב, ד"ר איריס נחמיה, מיכל לזרוביץ נציגי נציבות שירות המדינה

. לאור הצלחת פיילוט שנעשה בשירות המדינה את המודלים שהנציבות מנסה לקדם בימים אלה

כבר כמה שנים שהתמקד בשעות נוספות להורים )בעיקר נשים( בעבודה מהבית, גובשו בחודשים 

. ארבעת המודלים האחרונים ארבעה מודלים כלליים שיכולים לאפשר עבודה מרחוק וגמישות

חללי : , והםשמחפשים גמישות Z-וה Y-נועדו להפוך את המדינה למעסיק אטרקטיבי עבור דור ה

 עד יומיים בשבוע., מחוץ לבית אבל במרחק קטן, שיעבדו בהם בסגנון וויוורק –עבודה משותפים 

נוכחות ; למשרד להגיע יםביחוים מהעובדי לבכל זאת כבו ש במהלך השבוע יום אחד קבוע מרישי

שגרה שהילדים  מייכמובן מדובר על מהבית. ממוקדת  של עבודה יומיים שלמים-יום –מרחוק 

שעות שחייבים  היוי –שעות ליבה  ים מהמצב כיום;אפקטיבי ו יותריהי ובבי"ס ולכן הם בגן

 מרחוק.או  אפשר לעבוד מהבית הןואחרי הן( ולפני10:00-14:00למשל ) בהן במשרד להיות

 כמו כן .ויש לו השלכות חיצוניות חשובות לכלל המשק ודש בכבישיםגמיתון של המאפשר  המודל

. מאפשר בבית בשקטכשהוא בבוקר  טובה תפוקה לעבודה, ויש לו יותר גיע מאושרהעובד מ

בכל יום  –לפי יום  היאשעות המדידת  כיום .שונהחשיבה מודל שמגיע מ –נק שעות ; בגמישות

מי שעובד בעומס מסויים יות, כך שבועעות שנדבר על ש אתבמקום ז מחושבות שעות נוספות.

עובדים שעות ארוכות בתחילת השבוע  אםלאזן בהמשך השבוע.  יוכלבתחילת/אמצע שבוע 

או אפילו  לקחת שעות חופש ניתן ,שבועאמצע הב העבודה המחוייבות מגיעים למיצוי שעותו

נות חקיקה והדבר כרוך בוויתור על כמובן צריך לש ימי חופש. ה שלללא אובדן צביר ם שלמיםימי

  שעות נוספות בימי העבודה הארוכים. תוספת תשלום

שוק עבודה אנחנו ב  –גם בצדק ממהלכים כאלה  שחוששים, במערכת גורמים אחרים נםיש

סנקציות למי של שיטות של מדידה ו ונצטרך ,שצריך לעבוד מולם עייםאיגודים מקצו עם מאורגן

 דומדמאוד קשה ל להבדיל מהמגזר העסקי היא קריטית כי סוגיית האמון שחורג מהכללים.

וזה  ר ממדידת תשומות למדידת תפוקותועבלרוצים  במגזר הציבורי. אנחנו באופן כללי תפוקות

הצהרה של המשימות  : יבצעוכלי שקשור להצהרה של עובדים פתרון אחד הוא. יכול להקשות

 וללת של כמה שעות עבדו. שילוב עם הצהרה כבשנעשו באותו יום 

 

 חברי הצוות התייחסו להצגה, והעלו את הנקודות הבאות:

 

הוא נוסד  – המדובר שכבר התקיים בשירות המדינה פיילוטאפשר להרחיב על הדלית שטאובר: 

קידום נשים בשירות שבה יישמו רפורמה בשירות המדינה והוקמה ועדה בראשותי ל פשרהמתוך 

 יאלצה שהיה הכי קשה להשיג הההמ תוך שורת המלצות ארוכה, ומומעמדהמדינה בהיבטי שכר 

אפשרות מדובר היה רק על ממונה על השכר. בהחסם היה באוצר  .הפיילוט של העבודה מהבית

עם  רק שעתיים בבית למשרות בכירות ,שעות מוגדרות 42.5-של שעות נוספות מהבית, לא חלק מ

 . שעות בביתהיכולת לפקח על ה עלשל האוצר הפחד מ זה נבע .רמת אמון גבוהה בלבד



 

 

, גבוהימים בשבוע ופריון העבודה  5-הוא פחות מ בהן יש מדינות שהיקף העבודהצריך לשים לב ש

כשרוצים לעבור לעבוד מהבית. בישראל יש שעות  החשש מירידה בפריון הוא מאוד תמוהכך ש

 ולא מצטיינים בפריון.  עבודה גבוהות

לאוצר פנינו השידור כח אדם בתאגיד  עדתיו"ר ובתור  –ה פרץ כבר כשהמשבר של הקורונ

ימים נתקלנו בהתנגדות חמורה ביותר לאפשר עבודה  10ועד לפני בבקשה לעבור לעבוד מהבית, 

 הממונה על השכר עדיין מתנגד. יש התנגדות עדיין מצדמהבית. 

 

בפיתוח  כאמור אנחנו במשרד האוצר(: ממונה על השכר, העמיתת ממשק) מרקוביץ'-רינת חילו

נכנסנו למשבר גדול  אותו במספר גופים בסקטור הציבורי, אךפיילוט עם הנציבות ורצינו לבחון 

 מתוכנן. הקיים בעצם לא פיילוטההיו הדרכות למנהלים ועובדים. ועברנו לעבודה מהבית בלי ש

המתוכנן שעוד צריך  בפיילוט וזה כמובן לא יקרה הפרעות נןבבית ויש נמצאים ילדיםכרגע ה

מקווים ווקבלת מסקנות,  מה קורה כיוםעובדים על הכנת סקר לבדיקת  אנחנו .להתקיים

 קרוב.זמן הלנתונים יותר אינפורמטיביים ב

 

בין עבודה מהבית  ליבדצריך לה אסדרת שוק העבודה, זרוע העבודה(: )תחוםמוריה ברוט 

הסדר של זה בחוק ואין הסדר של אין אמנם נוחה )חוק שעות עבודה ומ יפ-שאיננה אסורה על

כיום אנחנו . ( לבין דברים שאינם מוסדרים כמו בנק שעותגמישות בכלל אבל זה לא אסור

דה גמישה ומרחוק, בומעבר לעאיך אפשר לעודד מבחינה חוקית במקרה קיצון וצריך לראות 

למשל  –האם הכלים יסייעו או יזיקו  שאלהה לעצריך לשים דגש נורמות.  שינוי דאיך גם לעודו

רחוק מהעין רחוק כי המנהל לא רואה את עבודת העובד " היבטים של יכולת קידום שנפגעת

  .כלכליים וחברתיים גדולים נחזור לעולם מורכב יותר עם אבטלה גבוהה ומשברים ". אנחנומהלב

מדידת  ולא ברורה ,תשל מקום העבודה לא תמיד מוגדר י העבודהההגדרה בחוקיש בעיה ש

של  גמישותאת הגבוה יותר  באופן השעות והפיקוח עליהן. האם הנושא של עבודה מרחוק יכניס

 –נושא אחר  .אם כן, צריך שינויי חקיקה – יום/שבוע/יותר מכךמהלך שעות העבודה במדידת 

ים, כיום האחריות היא על המעסיק לאור דיווח העובד האחריות על פיקוח על שעות העבודה.

והאחריות לפיקוח ודיווח  ,כשעוברים לעבודה מרחוק מהבית אולי האיזון צריך להיות אחר

איך מגדירים מה זה עבודה ומה  –תחולת העבודה  –נושא נוסף  שעות תהיה על העובד.

ולבסוף  איך מתייחסים לזה. –שימור זכויות וחובות משני הצדדים  יש גם נושאים שלהמשימות. 

 רים נוספים.אתגו ,שמירת סודיותאתגרים של 

 

יש לנו סטרטאפ רלוונטי שבנינו בהקשר של פתרונות לטיפול בבעיות דיבור ושפה  :יואב מדןד"ר 

תשתית ניטור בזמן אמיתי לסשן בין המטפלת לתלמיד לניטור תרגול עצמי.  –של ילדים מרחוק 

תירגל באמת, אם  בגישת הטיפול המסורתית לפני המשבר אין יכולת לדעת כמה התלמיד

התקשה או לא, והתלמידים מספרים סיפורים כדי לרצות את המטפלת. למרות זאת הייתה 

התנגדות לקלינאי תקשורת כי טענו שטיפול מרחוק זה לא אותו דבר וצריך מגע אישי. נכנסנו 

לשוק המוסדי לאחר שקופות החולים ספגו ביקורת ממבקר המדינה שהתורים לקלינאות 

כים הרבה מאוד חודשים, בפרט בפריפריה, וזה פוגע בהתפתחות הילד. כיום כמובן תקשורת נמש



 

 

חווים גידול אקספוננציאלי בכמות התלמידים בפלטפורמה מכיוון שטיפול מרחוק בזמן סגר הינו 

האופציה היחידה. קלינאיות התקשורת עברו מהפך בתפיסה שלהן הן נהנות מזה מאוד 

ה לאיכות הטיפול. מהנסיון שלנו אפשר להקיש למקצועות ומעריכות את תרומת הטכנולוגי

 אחרים שבאופן מסורתי נעשים פנים אל פנים.

 

רשות ההשקעות מפעילה תוכניות לעידוד תעסוקה.  )רשות ההשקעות, משרד הכלכלה(: גיל אלוני

כעבודה שנתמוך  הלא הוגדר היא ,נושא של עבודה מהביתלגבי ה היינו קצת סקפטיםעד המשבר 

חקרים כמובן מוכנים לשמוע וללמוד את המ –עסיקים שיעסיקו בשיטה הזו. בעקבות המשבר במ

ככזו שמעסיקים יוכלו להיתמך על ידי שימוש בשיטה הזו. ביקורת ה ולהירתם למשימה. להכיר ב

על מנת לאכוף את ות אחרי שעות העבודה להבין מה התוכנות שעוקביש לנו צורך כרגע  –ומעקב 

 .וברגע שנראה ונוכל לאשר נוכל להתקדם ת וכונוכחוהדיווח 

 

נועה חדד )נציבות שירות המדינה(: למעשה חוץ ממודל בנק שעות, כל המודלים האחרים עומדים 

בדרישות החוק וההסדרים הקיימים. רק מודל בנק שעות עלה כסוגיה משפטית, אבל בהחלט 

זה יחד עם אגף שכר. בנק שעות כנראה נצטרך שם לשנות ולתקן את החוק. אנחנו עובדים על 

 רלוונטי מאוד להרבה אוכלוסיות בשירות המדינה שייתן להן מענה וצריך לדחוף אותו

 

 נשים שעובדות מהבית התפוקה)המכון הישראלי לדמוקרטיה(: לגבי הנתונים ש איתן רגבד"ר 

ברים להוציא לג תמאפשרשמעיד על חלוקה מאוזנת יותר בנטל גידול הילדים,  –עולה יותר  שלהן

שיטה יש שם  OKR שיטת ממליץ להסתכל עללגבי מדידות תפוקה מהבית,  את הילדים מהבית.

נתוני התועלות של הורדת עומס בכבישים שהוצגו ע"י למדידת תפוקה בבית. לגבי  מסודרת

 :ש כאן חסכון פוטנציאלי יותר גדוליהמצגת חסרה נדבך אחד, כי  – המשרד להגנת הסביבה

 כל האוכלוסיה האחרת שעדיין בחשבון השפעות חיצוניות על הפחתת נסועה של תקחצריך ל

 מיליארדים רבים.  שווה עולה על הכביש, הפריון שלהם יעלה וזה

  

 (: בתוך כל הדיון הנכון על התועלות יש כאן ראל צומחת וקבינט החינוך הציבורייש)מיכל שלם 

בעוד שהמרכז שבהקשר החינוכי,  כבר רואים . כיוםמוחלשות לוסיותשאלה לגבי הפריפריה ואוכ

קיים קושי בפריפריה ובאוכלוסיות למידה מרחוק, המתמודד יפה עם הנושא הטכנולוגי ו

להקיש  ה גםיכול הבעיה בכל הקשור לסגירת פערים.יותר ויותר קושי המוחלשות, מה שמייצר 

תוך כדי  לעשות זאת האם ניתן צריך להבין סגירת פערים , אם אנחנו רוציםלעבודה מרחוק

 .המעבר למודלים גמישים של עבודה מרחוק

 

ת חשוב להבין שמעקב שעות יעיל לעבודה מהבית הוא דרישה מוגזמ מד ישראל(:-)נטביתר באר א

ישנו מחקר  לעקוב רק אחר פריון וביצועים. ככל הנראה עדיף. ביחס לקיים היום בעבודה במשרד

הוא  עבודה במשרד מעקב שעותש פייסבוק, שהראהשעקב אחרי נתונים על שעות הגלישה ב

ממש  כלומר  – כנס ישר לפייסבוקישמובילה אנשים להגיע למשרד, להחתים כרטיס ולהשיטה 

 מים בעקבות הכנסת מעקב שעות חמור.פגיעה בפרודוקטיביות במקומות מסויי



 

 

 

נדרש מעקב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(: , ראש תחום סטטיסטיקה של עבודהמרק פלדמן )

 קבוע אחרי צורות עבודה חדשות שהתפתחו בשנים האחרונות בהרבה מדינות וגם בישראל.

עבודה ממקומות שונים שהם לא משרד )בדרך לעבודה, בתחבורה ועל  עבודה מהבית מדובר על

ציבורית, מבתי קפה או מקומות אחרים אלטרנטיביים(. מדדים מסוג זה מפתחים בקבוצת 

 Framework on –מדדי איכות התעסוקה  –שבה אני מייצג את ישראל  עבודה בינלאומית

measurement quality of employment  קבוצת עבודה זו מתקיימת במסגרת .UNECE 

. היום אין לנו מדידה שוטפת של עבודה מהבית של EUROSTAT-ו ILO, OECDבשיתוף פעולה עם 

ח אדם על מנת לאפשר מעקב קבוע על מועסקים. לכן מומלץ לקדם תוספת שאלות לסקר כו

 .2021היקף התופעה. אם זה יתאפשר, ננסה לקדם נושא זה לקראת שנת 

 

לנהל  והאפשרות כאן היום, של מספר המשתתפים לודעצם המפגש הגצריך להבין ש :פלסנר יוחנן

ברגע  נמצאים עובדים. אנחנובסך הכול הוא הוכחה לזה שהכלים  ומצגות לשתף חומריםו דיון

ממשלה רחבה שתוביל  תוקם כנראה בקרוב –חות לשינויים בשירות הציבורי מכונן, שיוצר פתי

כי  להגיע למסקנות ושינויים יש הזדמנות. יש דחיפות הקרובים חודשיםבארבעת ה שינויים.

 .שייתכן ויגיע בחורף , וצריך להיות מוכנים לגל הבאבוא בגליםהיא תכאילו  קורונההעל  מדברים

צריך להתייחס לעובדה שהאדם הוא יצור חברתי, קורת אחת על נושא עבודה מהבית היא שבי

דברים שקורים באינטרקציה האנושית וצריך לשמר אותה. יש משמעות גדולה  נםיש

כדי  נצטרך לרדת לרמות רזולוציה נמוכות ולכן כשמודדים את הפרודוקטיביות ,לאינטרקציות

לעשות בו ניתן אבחנה בין סקטור ציבורי לפרטי שלייצר  –ה שזה באמת יהפוך להיות כלי עבוד

 נו. ישוכד' בסקטור ציבוריוקטיביות קושי למדוד פרוד ישנו סוגי עובדים,בין  אבחנה משפטית

; כיום הפתרונות לא אפשריים עבור קפיצת מדרגה לעשות נצטרך –חסם תשתיתי  גם כמובן

אבטחת מידע, הרשאות  בירורים של כיםאו שמצרי חלק מתשתית אופרטיבית םהש עובדים

אבחנות בין סוגי עבודה, וכמובן זה צורך בחסמים משפטיים, טכנולוגיים,  כלומר יש .'שימוש וכו

 אלא רק חלק מהזמן. מהבית  1או  0לא יהיה 

 

פחות שנויים במחלוקת ואותם שהם ת הדברים בצוות אחשיבות שנזהה יש עכשיו הזמן לפעול. 

 דם בזמן הקרוב. אפשר לדחוף ולק

 

נמשיך לעבוד מול השותפים בממשלה ובמגזר העסקי במטרה לבחון דרכים : ניצן-דפנה אבירם

ברור שהעבודה  להסרת חסמים להמשך העבודה מרחוק לפחות יום בשבוע, גם ביום שאחרי. 

מרחוק אינה בת יישום לכל העובדים במשק, אבל המשבר הנוכחי הוכיח שהפוטנציאל גבוה 

 נדמה לנו לפני המשבר והמחקרים מראים שהתועלת היא משמעותית.  שהיה מזהבהרבה 
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