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היקף העובדים שאינם משתתפים באופן פעיל בכוח העבודה עדיין גבוה מאוד, על אף שירד בחודש מאי  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( 
פרסמה את נתוני התעסוקה )שמבוססים על 
סקרי כוח האדם( לחודש מאי. בדומה לחודשים 
קודמים, נציין שפסקה זו מבוססת על ניתוח של 
נתונים מקוריים )ללא ניכוי השפעות עונתיות( 
ולא מנוכי עונתיות, בהם אנו משתמשים בדרך 
כלל, זאת בשל השיבושים בסדרות הנתונים 
עקב משבר הקורונה. כמו כן, נזכיר כי ההשפעה 
של משבר הקורונה על היקף התעסוקה 
משתקפת בעיקר בנתוני המועסקים, זאת עקב 
הרישום של עובדים שהוצאו לחל"ת כנעדרים 

העבודה.   זמנית מכוח

בחודש מאי, נרשמה אמנם ירידה משמעותית 
במספר המועסקים שנעדרו זמנית ממקום 
עבודתם )מרביתם עובדים שהוצאו לחל"ת( 
ביחס לאפריל, זאת על רקע הפתיחה של המשק 
לפעילות במהלך החודש, תוך הקלה/ביטול של 

מרבית ההגבלות ברוב ענפי הפעילות. אולם, היקף המועסקים שלא משתתפים באופן פעיל ומלא בכוח העבודה נותר גדול 
מאוד, וגבוה משמעותית מהיקף הבלתי מועסקים בחודש פברואר )ערב פרוץ משבר הקורונה(.  

כפי שניתן לראות בתרשים, היקף המועסקים )שכירים ועצמאיים( שנעדרו זמנית ממקום עבודתם )כל השבוע או פחות 
משבוע( בחודש מאי עמד על כ-1.5 מיליון מועסקים, שהם כ-37.6% מהמועסקים, זאת לעומת כ-2.5 מיליון מועסקים באפריל, 
שהם כ-64.6% מסך המועסקים. מתוכם, כ-950 אלף מועסקים )מהם כ-684 אלף לא עובדים כלל(, שהם כ-24% מסך 
המועסקים, נעדרו במאי כתוצאה ממשבר הקורונה, זאת לעומת כ-1.5 מיליון מועסקים )כ-39% מסך המועסקים( בחודש 
אפריל. גם בחודש מאי, הענפים בהם אחוז הנעדרים היה הגבוה ביותר, הם: אמנות, בידור ופנאי, שירותי אירוח ואוכל 
ושירותים אחרים. בנוסף, נציין כי מספר אלה שאינם משתתפים בכוח העבודה, המעוניינים לעבוד, אך לא חיפשו עבודה בשל 

משבר הקורונה עמד על כ-81 אלף בחודש מאי, מעט נמוך מההיקף של כ-97 אלף באפריל. 

לסיכום, היקף העובדים שאינם משתתפים באופן פעיל בכוח העבודה ירד בחודש מאי, אך נותר עדיין גבוה מאוד. כמו כן, 
השיבוש בנתוני האבטלה צפוי להישאר בעינו גם בחודשים הקרובים. במבט קדימה, הערכתנו לשיעור האבטלה בכלל המשק 

)גילאי 15 ומעלה( התואם את הגדרות הלמ"ס )בממוצע שנתי( בשנת 2020 עומדת על כ-8%-8.5%.  

בתקופה הקרובה צפויה האטה בקצב היצע הדיור הנכנס עקב משבר הקורונה 

נתוני הלמ"ס שפורסמו לאחרונה מלמדים כי 
היקף התחלות הבנייה ברביע הראשון של 2020 
עמד על כ-11.8 אלף דירות, והיקף גמר הבנייה 
עמד על כ-11.4 אלף דירות )נתונים מנוכי 
עונתיות(. נתונים אלה, מצביעים על ירידה 
בהשוואה לרביע הרביעי של 2019. עם זאת, 
נציין שהיקף התחלות הבנייה עשוי להתברר 
בהמשך כגבוה יותר, לאור הנטייה של הנתונים 

להתעדכן כלפי מעלה. 

פעילות הבנייה למגורים ברביע הראשון של 
השנה הייתה מתונה יחסית לרביעים קודמים, 
על אף שרביע זה הושפע באופן מתון בלבד 
ממשבר הקורונה. ההשפעה המשמעותית של 
משבר הקורונה על ענף הבנייה למגורים, צפויה 
לבוא לידי ביטוי בעיקר בנתוני הרביע השני של 
השנה, ולהשתקף בירידה בכל מדדי הפעילות 
)התחלות וגמר(, הן בפעילות ב"שוק החופשי" 

)סך הפעילות בשוק הנדל"ן למגורים ללא "מחיר למשתכן"( והן במסגרת התכנית "מחיר למשתכן". 

בהקשר זה, נדגיש כי בתחילת הסגר שהוכרז באמצע חודש מרץ, ענף הבנייה הוחרג והוגדר כענף משק חיוני, ולפיכך הפעילות 
בו נמשכה כמעט כרגיל. אולם, בסוף חודש מרץ הוחלט למנוע כניסה של פועלים זרים, דבר אשר יצר שיבוש משמעותי מאוד 
בפעילות הענף, אשר רק בשבועות האחרונים התחיל להתאושש, עם אישור הכניסה לעובדים זרים )בעיקר תושבי השטחים( 
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מסוף חודש מאי. לאורך התקופה, סקרי הפעילות הצביעו על מגבלה חמורה של מחסור בעובדים בענף הבינוי. כפי שניתן 
לראות בתרשים, שיעור העובדים הפעילים בענף הבינוי ביחס למצב ערב משבר הקורונה נותר סביב 55% עד כמעט סוף חודש 
אפריל. לאחר מכן, שיעור זה החל לעלות בהדרגה, עד רמה של כ-87% בגל האחרון של סקר הלמ"ס מאמצע חודש יוני. לאור 
העובדה שרמת הפעילות בענף הייתה נמוכה מאוד בחלקו הגדול של הרביע השני, נראה כי נתוני הפעילות ברביע זה יצביעו 
על ירידה משמעותית בפעילות, כאמור. ברביעים שלאחר מכן, צפויה התאוששות בפעילות, שתבוא לידי ביטוי יותר במסגרת 
"מחיר למשתכן" ופחות ב"שוק החופשי". זאת, כיוון שהפעילות במסגרת "מחיר למשתכן" מתאפיינת בוודאות גדולה יותר 

בעת הנוכחית, עם ביטחון רב יותר ליזמים. 

במבט קדימה, צפוי צמצום בהיצע הדירות למגורים בתקופה הקרובה, לנוכח השיבושים הנגרמים לפעילות ענף הבינוי )וועדות 

2  

בינוי, פעילות עיריות, פעילות משרדי תכנון שונים וגם מחסור אפשרי בפועלים ובחומרים(. במבט לטווח ארוך יותר, רוכשי 
דירות רבים שמצויים כעת בעמדת המתנה ונמנעים מביצוע עסקאות צפויים לחזור לשוק )כתלות בקצב החזרה לשגרה(, 
ומנגד, קצב הגידול בהיצע הנכנס צפוי להישאר איטי יחסית, לאור קצב התחלות הבנייה הנמוך והתארכות משך הבנייה. כמו 
כן, אנו צופים חזרה של משקיעים לשוק הדיור עקב ההשפעה השלילית של משבר הקורונה על אפיקי השקעה חלופיים. לאור 
האמור, ייתכן שהירידה במכירות עקב משבר הקורונה תוביל להאטה בהתפתחות המחירים בטווח הקצר, אולם בטווח 

הבינוני-ארוך תיתכן האצה בקצב עליית המחירים, לאור ההתפתחויות בצד ההיצע. 

העסקים הקטנים והבינוניים נפגעו ממשבר הקורונה במידה רבה יותר בהשוואה לעסקים הגדולים 

הגל ה-6 של סקר הלמ"ס למצב העסקים בעת 
התפשטות נגיף הקורונה נערך ב-15-17.6. סקר 
זה כולל עסקים עם 5 משרות שכיר ומעלה, 
בחלק מענפי הפעילות במשק: הייטק, תעשייה 
מסורתית ומעורבת, בינוי, מסחר קמעונאי, 
שירותים פיננסיים וביטוח, שירותים מקצועיים 
וטכניים, שירותי תחבורה ודואר, ובשני הגלים 
האחרונים של הסקר )החמישי והשישי( נכלל גם 
ענף שירותי מזון. לאור זאת, הסקר לא משקף 
תמונה מלאה לפעילות בכלל המשק, שכן אין 
הוא כולל ענפים שעדיין לא שבו לפעילות כמו: 

תיירות, בידור ופנאי ועוד.  

הסקר מספק מידע להשפעת משבר הקורונה על 
הפעילות העסקית והיקפי התעסוקה בענפים 
הנסקרים בנקודות זמן שונות, ובכך מאפשר 

לבחון את ההתפתחויות לאורך תקופת המשבר.  

כפי שניתן לראות בתרשימים המצורפים, השיא 
מבחינת שיעור העובדים בחל"ת היה בסוף 
חודש מרץ, כאשר רמה גבוהה נרשמה גם ב-

21.4. בנקודות הדגימה שלאחר מכן, שיעור 
העובדים בחל"ת, על-פי דיווחי החברות 
המשתתפות בסקר, הלך וירד, במקביל לפתיחת 
המשק לפעילות. כך, שיעור העובדים שנמצאים 
בחל"ת בסקר האחרון, הינו נמוך משמעותית 

בהשוואה לשיא של משבר הקורונה. 

כמו כן, מהתרשימים עולה כי בענפי המסחר, 
שיעור העובדים בחל"ת הינו הגבוה ביותר 
לאורך כל תקופת המשבר, מבין הענפים 
שנסקרו. בנוסף, ניתן לראות כי ככל שמדובר 
בעסק קטן יותר, כך שיעור העובדים בחל"ת 
הינו גבוה יותר. דהיינו, קצב ההתאוששות 
בפעילות של העסקים הקטנים והבינוניים, גם 
לאחר פתיחת המשק לפעילות, הינו מתון 
בהשוואה לעסקים הגדולים, והוא עשוי 

להישאר מתון גם בחודשים הקרובים, דבר אשר עלול להכביד על היציאה של המשק מההאטה הכלכלית הנוכחית. נסיבות 
אלו מדגישות עוד יותר את הצורך במדיניות כלכלית שתתמוך באופן נוח ונגיש בעסקים קטנים ובינוניים, להם תרומה חשובה 

לצמיחה ולתעסוקה בישראל. 

כתב: יניב בר 

לתגובות, הערות והארות: ניתן לפנות לאיל רז, ראש ענף כלכלה, בנק לאומי 

 דואר אלקטרוני:eyal.raz@bankleumi.co.il , טלפון: 076-8858039 
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