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  תקציר

לפני , 2000-2004שנים בעבודה זו נעשה ניתוח שוק העבודה של שומרים ומאבטחים בישראל ב

על מנת לבדוק את השפעת הטרור על שוק העבודה ביחס לשני . ובזמן ההחמרה במצב הביטחוני

נעשה שימוש בקבצי פנלים מקושרים של סקרי כוח אדם בשילוב עם , סטאטי ודינאמי, היבטים

בטחים מהניתוח עולה כי שוק העבודה של שומרים ומא. קובץ נתונים חיצוני של אירועי טרור

ומצד שני המועסקים בו נמצאים תחת , בתקופה הנחקרת נמצא מצד אחד בשגשוג והתרחבות

תחת השפעות אלו שוק העבודה של שומרים . האיום וסיכון גבוה בעקבות פיגועי הטרור

נמצא כי מוביליות גבוהה . ומאבטחים מתאפיין במוביליות גבוהה מאוד ובפוטנציאל רב לשינויים

שומרים ומאבטחים נובעת מהכניסה של בלתי מועסקים לתעסוקה בתחום זה  בשוק העבודה של

כי מצב זה בשוק , יש לציין. ומעלייה בהסתברות ליציאה ממנו לתעסוקה בתחומים אחרים במשק

במיוחד לאנשים בעלי תכונות , העבודה פותח הזדמנויות חדשות לקליטה בשוק העבודה בישראל

. בעלי רמת השכלה נמוכה,  ואילך90- כגון עולי שנות ה, יםאישיות פחות אטרקטיביות למעסיק

יכול להגביר את המוביליות ) במקרה שלנו טרור(כי שינוי אקסוגני ברמת מאקרו , המודל מלמד

יש לציין כי התבנית , בנוסף לכך. של פרט בשוק העבודה בהתחשב בתכונות האישיות שלו

, פן שוטף מנתוני סקרי כוח אדם הקיימיםשפותחה בעבודה זו תשמש ליצירת קבצי פנלים באו

  .כמו כן תאפשר לפתח מהם את המוצר שניתן להפיצו לציבור הרחב

  

  תעסוקה, מוביליות, טרור, מאבטח,  שומר,  שוק העבודה:מילות מפתח

  



  

הסבלנות והעזרה הרבה ,  על ההדרכה המסורהר גיא סטקלוב"דתודתי הרבה נתונה ל

ודה לאנשי תחום סטטיסטיקה של עבודה בלשכה ת. בביצוע עבודה זו בכל שלביה

 .המרכזית לסטטיסטיקה על הרוח הטובה והסיוע
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  הנושא ומטרת המחקר. 1

 ישראל במאבק מצויה 2000 שנת מאז. ווה יעד עליון למדינת ישראליציבות במצב הביטחוני מה

מצב ביטחוני קשה וגלי פיגועים משבשים את . הפלסטינים הטרור ארגוני נגד ומתמשך נוקשה

ביטחוני ופרוץ האינתיפאדה  במצב התהידרדרו. אופי החיים ומשפיעים על כל התחומים במדינה

מצד אחד ישנה מגמת עלייה בשיעור הבלתי . השנייה גרמו להגברת הדינאמיות בשוק העבודה

ומצד שני חל גידול משמעותי בשיעור התעסוקה של , 20031 -2000בין השנים , מועסקים במשק

ים למשק  אלף מועסק179.6 נוספו 2000-2004בין השנים . עובדים בתחומי האבטחה והשמירה

 מסך תוספת העובדים נטו לשוק 10%-המהווים כ,  אלף מאבטחים ושומרים17.7מתוחם , ישראלי

  . 2העבודה בשנים הללו

המחקר הנוכחי בוחן את שוק העבודה של שומרים ומאבטחים בישראל בזמן ההחמרה במצב 

ט הסטאטי ההיב. סטאטי ודינאמי: מישוריםשני בההשפעה של אירועי טרור נבדקת . הביטחוני

כגון מועסקים , מתאר את השומרים והמאבטחים בהשוואה לקבוצות אחרות של האוכלוסייה

בלתי מועסקים ולא שייכים לכוח העבודה (בשווקים אחרים או אנשים במצבי אי תעסוקה 

ובודק את המוביליות , מה קורה לפרטים בשוק העבודה לאורך זמןמציג ההיבט הדינמי ). האזרחי

  .  סוקהבין מצבי תע

 Berrebi and(מחקרים קודמים הראו כי השפעת הטרור על שווקי המשק היא דיפרנציאלית 

Klor2005 .(ענפי , לדוגמא, לאירועי טרור יכולה להיות השפעה חיובית על ענפים מסוימים במשק

  . אף על פי שסך ההשפעה על המשק כולו עדיין נשארת שלילית, כלכלה העוסקים בתחום הביטחוני

העלייה בביקוש לעובדים בתחומים מסוימים פותחים , צב הלא שיגרתי בשוק העבודההמ

שהם נדחקות בדרך , באוכלוסייה" חלשות"הזדמנויות חדשות לכניסה לשוק העבודה לקבוצות 

ות יאחת הדוגמאות הקלאס). 1995, אלון, סמיונוב, אפשטיין-לוין(כלל לשוליים של שוק העבודה 

  (Goldin,1991), נשים לתעסוקה בזמן מלחמת העולם השנייה היא כניסה מסיבית של 

Acemoglu, Autor, Lyle, 2002)( ,םגם גיוס של חיילים בארצות הברית בזמן מלחמה בוויטנא 

, כגון אנשים בעלי השכלה נמוכה, גרם לכניסה לשוק העבודה של שכבות חלשות באוכלוסייה

אחד הקבוצות המעניינות , במקרה של ישראל. (Teachman ,2004)חסרי ניסיון בעבודה ושחורים 

היא , (Eckstein and Weiss, 2004)המאופיינת במוביליות גבוה בשוק העבודה , באוכלוסייה

                                                 
  .שנים שונות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים מתוך רבעון סקרי כוח אדם,  מתוך הודעה לעיתונות 1
  . והתעסוקההמסחר, משרד התעשייה, מחקר וכלכלה, מנהל תכנון, 2005 מתוך הודעה לתקשורת ולעיתונות ינואר  2
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מצב הביטחוני בארץ נפתחה הזדמנות לקבוצות אלו הרעה בבעקבות .  ואילך90- עולי שנות ה

  . האבטחה והשמירהשוקלהיכנס ל

י ואיתור קבוצות שתורמות יותר להתרחבות של שוק העבודה של בעבודה זו נעשה זיהו, לפיכך

חשיבותה של העבודה . בהשוואה לקבוצות אוכלוסייה אחרות, שומרים ומאבטחים בזמן הטרור

 בשוק ההמאפשר לבחון ולהבין את הדינמיק, הוא באיתור הגורמים המשפיעים על המוביליות

מחקר . ת ולהשתלבות של הפרטים בתעסוקההעבודה ותנאים התורמים ליצירת הזדמנויות חדשו

  . מסוג זה עשוי לענות על השאלות הקשורות לדינמיקה ולמוביליות של כוח העבודה במשק

על ידי יצירת , במחקר זה נעשה שימוש בסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ל העבודה זו לבנות כך השגנו את המטרה הנוספת ש. מתוך קבצי הנתונים השנתיים" פנלים"קובץ 

העבודה תרמה . כדי להפוך אותם לתוצר שוטף של סקרי כוח אדם, "פנל"את שיטת יצירת קבצי 

לזיהוי בדיקות מיוחדות הנדרשות לביצוע קישור רשומות בקבצים אלה ולהכנת הצעות לטיוב 

ל הקבצים על מנת לפתח מהם את המוצר שניתן להפיצו לציבור הרחב של חוקרים ומשתמשים ש

  .קבצי סקרי כוח אדם

  

  

  רקע והשערות המחקר. 2

ניתן .  פוליטי, חברתי, כלכלי: ארבע שנים של הטרור האינטנסיבי השפיע על כל התחומים במדינה

תוצר מקומי , לבדוק את השפעת הטרור בתחום הכלכלי והחברתי בעזרת מספר פרמטרים כגון

שביעות רצון ממדיניות , ת ההשקעותרמ, רמת האינפלציה במשק, שיעור אבטלה, (GDP)גולמי 

מחקרים רבים התמקדו בניתוח של . (Morag, 2006)רמת הביטחון של הפרט ועוד , פוליטית

כך נמצא קשר שלילי מובהק בין חוסר יציבות במצב . השפעת אירועי טרור על היבטים שונים אלו

כמו כן אי יציבות גורמת ו,  (Fielding ,2003)1987-1999הביטחוני ולבין רמת ההשקעות בשנים 

בעת בדיקת השפעת הטרור על המסחר , בנוסף. (Fielding, 2000)ג "לירידה משמעותית בתמ

 Nitsch) בהיקף המסחר 4%נמצא כי הכפלה במספר אירועי טרור גורמת לירידה של , הבינלאומי

and Schumacher, 2004) .מחקר אחר הראה השפעת הטרור על המערכת הציבורית בהקשר 

שיעור התמיכה במפלגות ימין עולה לאחר תקופות מאופיינות באירועי טרור רבים ויורד ; הפוליטי

  . (Berrebi and Klor, 2004)לאחר תקופות שקטות יחסית
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 השפעת אולם. כי לטרור קיימת השפעה שלילית על השגשוג הכלכלי של המשק, לפיכך ניתן לראות

ואילו בתחומים , ברוב התחומים הטרור פוגע. יתיאלהטרור על ענפי כלכלה שונים הנה דיפרנצ

 Berrebi and Klor (2005) במחקר של . מסוימים השפעת הטרור הופכת להיות אפילו חיובית

נבדקה ההשפעה של פיגועי טרור בישראל על המניות ישראליות הנסחרות בבורסה בארצות 

 ההשפעה של הטרור נמצא כי . בארצות הבריתןהברית תוך כדי השוואתם למניות הדומות לה

כאשר מדובר על מניות של חברות העוסקות בתחום הביטחוני ואילו השפעתו שלילית על , חיובית

נמצא כי השפעתו של הטרור , בנוסף לכך. מניות של יתר החברות העוסקות בתחומים אחרים

 מחקר נוסף בחן .חיובית גם על יצוא ישראלי של מוצרים וטכנולוגיות נגד טרור או אמצעי הגנה 

. (Saleh, 2003)השפעת הטרור על התיירות במדינת ישראל הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך 

וענף יצוא שירותי , מניתוח כלכלי של ענפי המסחר והשירותים נובע כי ענף התיירות בכללותו

ומת לע, התיירות בפרט נפגעו בשנים של האינתיפאדה השנייה בשיעורים גבוהים באופן מובהק

  .שאר ענפי הכלכלה 

הפיגועים עלולים להתרחש בכל עת ובכל מקום ללא .  אקסוגני לכלכלת המשקזעזועהטרור הוא 

בעקבות ההשפעה הדיפרנציאלית של אירועי . שליטה וללא קשר בהתפתחויות בשווקים שונים

 שוק מנגנון ההתאמה של.  השפעת הטרור על שוק העבודה ישנה,טרור על שווקים שונים במשק

 אקסוגני יכול להיות שונה בהתאם לתנאי מאקרו כלכליים השולטים במשק זעזועהעבודה ל

(Skoufias and Parker, 2002) . כך בעבודה שלBlanchard and Katz (1992) נעשה ניתוח של 

מסקנתם כי שוק העבודה . אקסוגני על הביקוש בשוק העבודה בארצות הבריתזעזוע השפעת 

אך הם מציינים את הגמישות של שוק העבודה , רך ההגירה של עובדיםמתאים את עצמו ד

זעזוע  נבדקה ההשפעה של (Bertola, Blau and Kahn, 2001)במחקר נוסף . בארצות הברית

מאקרו זעזוע נמצא כי  . 1960-1994 בין השנים OECD מדינות 20-מאקרו כלכלי על אבטלה ב

ניתוח אחר של שוק העבודה . ינות אירופיות באבטלה במד12%-10%כלכלי תרם לעלייה של 

 זעזוע  מראה מנגנון התאמה שונה ל(Decressin and Fatas, 1995)המקומי בארצות אירופה 

כך גם . והוא שינוי בהשתתפות בכוח העבודה, אקסוגני המתייחס לשוק העבודה גמיש פחות

 על ביקוש בשוק עזעזו נעשה ניתוח של השפעת הBroersma and Dijk (2002)במחקר של 

בראש וראשונה , עבודהלכי שינוי בביקוש , החוקרים מצאו. העבודה באזורים שונים בהולנד

המאופיינים בשיעור , אומנם באזורים צפוניים של המדינה, השפיע על השתתפות בכוח העבודה

 כאשר רוב ההשפעה התרחשה דרך. גבוה של מובטלים ובשיעור נמוך של השתתפות בכוח העבודה
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מאשר , שוק העבודה באזור צפון של המדינה הסתגל מהר יותר לשינוי, ובנוסף. שינוי באבטלה

הפוטנציאל הגבוה במקורות העבודה אפשרו הסתגלות מהירה , לפי דברם. יתר האזורים בהולנד

  .יחסית למצב החדש דרך שינוי במספר המובטלים

 ר על ביקוש והיצע בשוק העבודהבמשק ישראלי נמצא כי קיימת השפעה דיפרנציאלית של טרו

(Becker and Rubinstein, 2004) .בעקבות הפיגועים הייתה ירידה במספר הנוסעים , כך לדברם

ללא פיצוי כספי לנהגי אוטובוסים וללא השפעה על הסתברות לצאת ,  בחודש20%-באוטובוסים ב

צע בשוק העבודה הוא מקרה נוסף של השפעת טרור דיפרנציאלית על ביקוש והי. ל"מהמקצוע הנ

אירועי טרור העלו את ההסתברות לעבודה , כך. שוק העבודה של שומרים ומאבטחים בארץ

 ההתוספת של שומרים לשוק העבודה הגיע. ללא השפעה על השכר, 10%-בסקטור הפרטי כשומר ב

 מהפרטים שדיווחו ברבע הקודם על אי 6%. ממאגר של אנשים שלא היו מועסקים ברבע הקודם

ההסתברות להיות מועסק , בנוסף לכך. נמצאו מועסקים בתור שומרים בסקטור הפרטי, סוקהתע

הטרור הגדיל , כך.  יותר מאשר בקרב הוותיקיםהה גבוהית הי90-בתור שומר בקרב עולי שנות ה

  ).2004, הנדלס(את הביקוש לעובדי אבטחה ושמירה והביא להתרחבות של שוק העבודה הספציפי 

ק העבודה ובתעסוקה נבחנת לא רק מנקודת ראות של המשק הלאומי ברמת הדינאמיקה בשו

הצלחתה של , מנקודת ראותו של הפרט. אלא גם מנקודת ראות של הפרט ברמת המיקרו, המקרו

בסוג העיסוק ומידת , הקליטה התעסוקתית קשורה במשך הזמן הנדרש למציאת העבודה

  ).2004,קורא והלר (דה וברמת השכר בהכשרתו ובניסיון קודם בעבו, התאמתו לכישוריו

נבדקת השפעה של שינוים מבניים וזעזועים DiPrete and Nonnemaker (1997) במאמר של 

הניתוח התבסס על פיתוח . בשוק העבודה בארצות הברית על מוביליות של הפרט בשוק העבודה

 בגורמים מיקרו הבודקת השפעה של שינוים בכוחות מאקרו של השוק ושינוים, מודל מוביליות

התרחבות של משלחי יד , לטענתם. על מוביליות של הפרט) תכונות אישיות של הפרט(כלכליים 

אך הטענה . הקיימים בשוק העבודה היא פונקציה שלילית של מוביליות בין משלחי יד שונים

 על סמך הטענה ניתן לבנות את ההשערה לגבי שוק העבודה של שומרים. נכונה רק בקרב גברים

כך בארץ בשנים האחרונות התרחשה התרחבות בתוך משלחי יד בתחום . 3ומאבטחים בארץ

קניונים , אבטחת בתי קפה, אבטחה בתחבורה ציבורית, אבטחת מוסדות חינוך, הביטחוני כגון

נצפה לכניסה מסיבית של , יותר מכך. ולכן לא נצפה ליציאה ממשלחי יד אלה למשלחי יד אחרים

הנוצר " הפחד"מצד שני כתוצאה מהגברת הטרור קיים גורם .  הביטחונידהלשוק העבוכוח אדם 

 וניתן לצפות ליציאה של חלק (Becker and Rubinstein, 2004)מעלייה בסיכון של המקצוע 

                                                 
  . מהמועסקים במשלחי יד אלה91%- כ2005-ומהווים ב.  רוב השומרים והמאבטחים בארץ הם גברים 3
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 כניסה לתוך שוק :לכן ניתן לצפות לתנועות בשני הכיוונים. מהמועסקים מהתחום הביטחוני

 ויציאה ממנו בעקבות העלייה , הביקוש המוגבר לעובדיםהעבודה של שומרים ומאבטחים בעקבות

  .בסכנה לבריאות ולחיים

  

בתקופה של החמרת הטרור יש לצפות לעלייה בדינאמיות בשוק העבודה של שומרים : 1השערה 

  .ומאבטחים 

  
   ליציאה משוק העבודהמפחיתה סיכויהספרות מצביעה על כך שהתרחבות של משלחי יד 

(DiPrete and Nonnemaker, 1997) . בנוסף כתוצאה מיצירת מקומות עבודה חדשים יש עלייה

 4בעקבות פתיחת הזדמנויות למציאת מקום עבודה ואחוז גבוה של מובטלים. בביקוש לעובדים

. במשק בשנים אלה ניתן לצפות לכניסה למשלחי יד אלה פרטים שמחפשים עבודה וזמינים לעבוד

  :לפי כך ניתן לבנות את השערה הבאה

  

נצפה לכניסה לשוק העבודה ) מאבטחים ושומרים(בעקבות התרחבות של משלח יד : 2השערה 

בלתי מועסקים או לא שייכים (של כוח עבודה חדש מתוך הפרטים שלא היו מועסקים לפני 

  ). לכוח העבודה האזרחי

  

  דאותהוו- השפעתו העיקרית של הטרור טמונה באי. היבט נוסף של השפעת הטרור הוא פסיכולוגי

. משפיעים על התנהגות של אנשים, במיוחד אירועים עם נפגעים רבים, אירועי טרור. האישית 

מסבירים Becker and Rubinstein (2004) . הופכים לחלק מהחיים" סיכון"ו" פחד"המילים 

וודאות ופחד -כתוצאה מאי. השפעת הפחד על התנהגות של אנשים, באמצעות מודלים כלכליים

שכן הסיכוי להיפגע , ר התנהגות של הפרטים הופכת לאי רציונלית מבחינה כלכליתמפיגועי טרו

בעקבות פיגועי טרור אנשים מפסיקים לנסוע באוטובוסים ולבלות . מבחינה פיזית הוא מינימלי

הגישה הקלאסית בכלכלה לא מצליחה להסביר זאת . תיירים מפחדים להגיע לאזור, בבתי קפה

נוסף  כנראה ישנו מרכיב. ההתנהגות של אנשים אינה רציונלית.  מינוריהסיכוי להיפגע הוא, שכן

וזאת תוך כדי השוואה בין הפרטים שיצליחו להתגבר , המשפיע על התנהגות של הפרט, והוא פחד

כדי , אלה שמתגברים על הפחד מייצרים מנגנונים או הרגלים חדשים. לבין אלה שלא, על הפחד

מפתחים שיטות . (Bleich, Glekopf, Solomon, 2003)ום יומילהתגבר על המציאות של טרור י

                                                 
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 1276' פרסום מס, 2005סקרי כוח אדם , 5.1 לוח  4
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אלה שלא מתגברים על הפחד . (Kirschenbaum, 2006)כדי להסתגל למצב החדש , התנהגות

כגון המקצועות , בזמן ההחמרה בטרור עלולים לצאת מהמקצועות בעלי סיכון גבוה לחייהם

מגבירה לא רק מספרם של הכניסות כתוצאה מכך העלייה בטרור . הקשורות לתחום הביטחוני

  .אלא גם מספר היציאות ממנו, לשוק העבודה של שומרים ומאבטחים

  

העלייה בטרור מגבירה את המוביליות של הפרט וההסתברות לעבור מהשוק של : 3השערה 

  .שומרים ומאבטחים לשווקים אחרים של המשק

  

, יחסית" חלשים"שוק העבודה הפרטים המגיעים ל, בהשוואה לפרטים הנמצאים בשוק העבודה

ולכן הם רגישים יותר לזעזועים מבניים , אנשים עם מקורות מוגבלים, צעירים, כגון חסרי ניסיון

(DiPrete and Nonnemaker, 1997) .אנשים , כאשר מתרחשת התרחבות במשלח יד מסוים

ם יותר על מנת מוביליי) חסרי ניסיון, פחות משכילים(יותר מבחינת נתונים אישיים " חלשים"

העלייה בביקוש למשלח יד מסוים גורמת למעסיקים לפתוח . להגדיל הזדמנויות ולשפר את מצבם

 גיוס של Teachman (2004)כך גם לפי . הזדמנויות לקוהורטים צעירים הנכנסים לשוק העבודה

חיילים בארצות הברית בזמן מלחמה בוייטנאם גרם לכניסה לשוק העבודה של שכבות חלשות 

  .שחורים, חסרי ניסיון בעבודה, כגון אנשים בעלי השכלה נמוכה, באוכלוסייה

  

בתקופת הטרור ניתן לצפות לכניסה של פרטים מוביליים יותר ובעלי כישורים : 4השערה 

למשלחי יד של ) בעלי השכלה נמוכה, צעירים(מקציעים חלשים יחסית לשוק העבודה במשק 

  .שומרים ומאבטחים

   

לעובדים בתחום שמירה ואבטחה הנוצר בעקבות התעוררות של מצב הביטחוני הביקוש הגבוה 

 90- נצפה לעלייה בחלקם של עולי שנות ה, כך. פתח אפשרויות חדשות לכניסה לשוק העבודה

 יחסית בקרב הואילך במשלחי יד של שומרים ומאבטחים וזאת למרות ההשכלה הגבוה

על , טוענים כיSemyonov and Raijman (1998)  . אוכלוסייה זאת ביחס לאוכלוסייה הותיקה

עולים רבים חוו ניידות מקצועית כלפי מטה ,  ואילך90-אף רמת ההשכלה הגבוהה של עולי שנות ה

על פי הנדלס , בנוסף לכך.  התעסוקתי שהיה להם בארצות מוצאםסואיבדו חלק ניכר מהסטאטו
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 ומין על הקליטה התעסוקתית הייתה גיל, השפעתם של משתנים דמוגרפים כגון) 1994(ובר צורי 

  .חזקה יותר מהשפעת משתנה השכלה

ותק בארץ או גורם הזמן נחשב בספרות למשתנה מרכזי בתהליך הקליטה וההסתגלות , בנוסף לכך

ההנחה היא כי העולים המשתלבים בבואם בתפקידים שמתאפיינים ברמת שכר . של עולים

, והן לעומת ממוצע באוכלוסייה הקולטת, ת המוצאהן לעומת עיסוקם בארצו,  נמוכיםסובסטאטו

ההתפתחות זו מוסברת בהון האנושי המתווסף בארץ החדשה . ועם הזמן הם משפרים את מעמדם

התאמת כישוריו לדרישות , הכרת שוק העבודה, כגון לימוד שפת המקום, במהלך השהות בה

 הנצפה לניידות גבוה, עקבות זאתב. ;Eckstein and Weiss, 2004) 1994הנדלס ובר צורי (המקום 

, גולדנר- כהן, במאמר של  אקשטיין.  בשנים הראשונות לאחר עלייתם לארץ90- בקרב עולי שנות ה

המסכם את תהליך השתלבות העולים מברית המועצות לשעבר בשוק העבודה במשך ) 2006(לרום 

חשת ברובה במהלך נאמר כי הדינאמיקה בתהליך קליטת העולים בתעסוקה מתר, עשור האחרוןה

  . חמש השנים הראשונות לשהות בארץ

  

 ואילך במשלחי 90-בתקופת ההחמרה בטרור נצפה לעלייה בחלקם של עולי שנות ה: 5השערה 

המוביליים יותר בתחום ,  ואילך2000-בקרב עולי שנות ה במיוחד, יד של שומרים ומאבטחים

  . הותיקיםמאשר העולים, התעסוקה

  

, כאשר יש עלייה משמעותית בביקוש לעובדים בתחום הביטחון, ת המלחמהכמו בע, בזמן הטרור

כך ". גבריים"ולתפוס תפקידים " לא מסורתי"נשים מקבלות הזדמנות להיכנס לשוק העבודה ה

מלחמת העולם השנייה גרמה לשינוים גדולים בתחום הכלכלה והחברה והשפיעה על הכניסה 

 בארץ בשנים האחרונות קיימת התופעה (Goldin,1991). המסיבית של נשים נשואות לתעסוקה  

לכן בשנים של עלייה במספר ). 2004, הנדלס(של עלייה במספר הנשים בתפקידים קרביים בצבא 

פיגועי הטרור הנשים מתאימות את כישוריהן לדרישות התפקיד ומגבירות את סיכוייהן להיכנס 

  . לשוק העבודה של אבטחה ושמירה

   

הסתברות של נשים להיכנס למשלחי יד של שומרים ומאבטחים בתקופה של עליה ב: 6השערה 

   .החמרה במצב הביטחוני
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  2004-2000, הטרור בישראל. 3

במחקר זה נבדקה . אחד האיומים המרכזיים העומדים בפני העולם המודרני הוא איום הטרור

ת מקובל להגדיר בספרו. שהתאפיינה בפיגועי טרור רבים וקשים, 2000-2004התקופה של שנות 

, במטרה להישגים לאומיים, פעילויות שבהן יש ניסיון מכוון לרצח של אזרחים" פעולות טרור"כ

כלומר אינן מכוונות כלפי בן אדם , פעולות טרור בדרך כלל אינן ממוקדות. פוליטיים או דתיים

טרור  וא העומדת ישראלטרור שבפניו כי , ניתן לראות. אלא כלפי אוכלוסייה שלמה, מסוים

שבש מ את תחושת הביטחון של הפרט ומוריד, בה פחד ומעוררהמכוון כלפי אוכלוסייה אזרחית 

השפעה חזקה של הטרור הרצחני התבטאה בכל תחומי החברה  .תהנורמאליאת שגרת החיים 

בין הביטחון לבין  הדוק קשרבהיבט הכלכלי ניתן לראות . פוליטי, חברתי, כלכלי: הישראלית

). 2002, גרונאו (הפרטים ו כלכליים דרך השפעתו של הביטחון על התנהגותמשתנים מקר

לשיווי  גידול זה באיום מוביל. יצוני באיום על הפרטים במשקקהתעצמות הטרור מהווה גידול 

 התוצר יורד וכן, ההוצאה הביטחונית גדלה, בו רמת הביטחון האישי קטנהבמשק משקל חדש 

רואים  את המספר , כאשר מסתכלים על היבט החברתי.(Morag, 2006)  יורד שיעור החיסכון

 חשש לצאת למקומות ציבוריים , פחד, העצום של אירועי טרור המביאים לתחושת חרדה

(Becker and Rubinstein ,2004) .למעלה מחצי מיליון ישראלים סובלים מתגובה פוסט -

 המחקר הראה שאין בהכרח קשר ).2003, בלייך(טראומטית הכרוכה בסבל נפשי ובליקוי תפקידי 

 PTSD) Post-Traumatic Stress-בין חשיפה ישירה לאירוע הטרור לבין הסיכון לחלות ב

Disorder. (  כך גם יש עליה בשיעור של תאונות דרכים עם הרוגים זמן קצר אחרי אירועי טרור

(Stecklov and Goldstein, 2004) .אישי של הפרט דברים אלה מצביעים על פגיעה בביטחון ה

דרך על החברה הדמוקרטית  םיואמהווה טרור , בנוסף לכך. ודרכו פגיעה בחיים חברתיים

  .  (Berrebi and Klor, 2004) על אופן ההצבעה בבחירותהשפעהה

. מתבצעים על ידי מחבלים מתאבדים, בעלי מספר רב של הרוגים ופצועים, רוב הפיגועים הקשים

המחבלים המתאבדים .  את עצמו בלב אוכלוסייה אזרחיתבפיגוע התאבדות המחבל מפוצץ

, תרמיל נפץ, כגון חגורת נפץ הנלבשת על הגוף, שמבצעים פיגועי תופת משתמשים במספר שיטות

 קיצוניים םבמחבלים מתאבדים נוקטים שימוש בארגונים אסלאמיי. נהיגה במכונית תופת ועוד

  .קאעידה-אל, יהאד אסלאמי'ג, חמאס, כמו חיזבאללה

הם השפיעו על חיי ,  בכל רחבי הארץ בתדירות או בעוצמה שונהובשנים של טרור הפיגועים אירע

בתי , כגון תחבורה ציבורית, מרבית אירועי הטרור הקשים התרחשו במקומות ציבוריים. היום יום
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נמצא קשר חיובי וחזק בין אוכלוסייה בערים הגדולות לבין , כמו כן. מרכזים מסחריים, קפה

 (Berrebi and Lakdawalla, 2006).ר פיגועים בישראל מספ

 2002תוך כדי התגברות התופעה הגיע ברבע הראשון של שנת , 2000מכת הטרור החלה מסוף שנת 

 ה מאופיינת בעוצמה גבוה2002כל שנת .  אנשים108 ימים של טרור נהרגו 18-ב). 3תרשים (לשיא 

-2000וגים בפעולות הטרור בכל רבע בין השנים  ניתן לראות את מספר ההר2בתרשים . של טרור

  .     והן מבחינה פסיכולוגית, זוהי התקופה הקשה ביותר למדינת ישראל הן מבחינה כלכלית, 2004

  

 

  2005-1995, שומרים ומאבטחים . 4

בכניסה למרכזי קניות או ,  ביציאה מהביתבישראלהאבטחה היא חלק בלתי נפרד מחיי היום יום 

המשטרה היא הגוף המרכזי המופקד על שמירת . בחוצות ערים ובדרכים, בורייםלמוסדות צי

כגון , היא גם בעלת הסמכויות הנדרשות למילוי תפקיד זה. ביטחון האזרחים בתוך המדינה

המשטרה אינה יכולה לספק את כל שירותי השמירה , ואולם. עיכוב וחיפוש, סמכויות מעצר

בשל . נית מתוחה עולה הביקוש לעובדי שמירה ואבטחהבתקופה של אווירה ביטחו. הנדרשים

חברות השמירה והאבטחה . הדרישה קמו חברות פרטיות המציעות שירותי שמירה ואבטחה

  .יםהפרטישירותי שמירה ואבטחה נתמקד בעבודה ב. הפרטיות צמחו על רקע התגברות הטרור

   הגדרות4.1

פי משלחי יד -עבודה השתמשנו בסיווג עלעל מנת להגדיר את אוכלוסיית השומרים והמאבטחים ב

לאומי -של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המבוסס על הסיווג של ארגון העבודה הבין

(International Standard Classification of Occupations, I.S.C.O. 88) .  

ההגדרות לפי ספר סיווגים של משלחי יד  :  הן5

שומר , שומר מבנים, שומר בבניין ציבורי, בית חרושתשומר ב,  שוער– 930 סמל משלח יד -שומר

  .מחסנים

מאבטח  .שומר ראש, קצין ביטחון, מאבטח, בודק ביטחוני,  איש ביטחון– 463 סמל משלח יד - 

   פרטייםהאבטחהשירותי שמירה ו התפתחות של 4.2

 24.3 1995-כך ב , 2.1 גדל מספרם של שומרים ומאבטחים במגזר הפרטי פי 1995-2005בין השנים 

 2005-וב)  מכלל המועסקים במשק1.2%(אלף מועסקים עבדו במשלחי יד של שמירה ואבטחה 

                                                 
  1994,ירושלים, ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק, 64' פרסום טכני מס,  "1994הסיווג האחיד של משלחי יד "  מתוך  5
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- במשך עשר שנים מ). 1לוח (, ) מכלל המועסקים במשק2%( אלף מועסקים 50.1-מספרם הגיע ל

 2004 העלייה במספר המועסקים במשלחי יד אלה הייתה רציפה והגיע בשנת 2004 ועד שנת 1995

 ניתן להבחין בירידה במספרם הן בקרב מאבטחים והן בקרב 2005-ואלו ב, לף מועסקים א52.6-ל

  .השנים של האינתיפאדה השנייה, )1תרשים  (2001-2004הגידול הניכר חל בין השנים . שומרים

לפי לוח (  הגידול המתון בקרב שומרים וזה לעומת, הגידול המואץ יותר התרחש בקרב מאבטחים

על פי ). 1995- ב54%לעומת ,  מכלל המועסקים באבטחה ושמירה69%-גיע ל חלקם ה2005- ב1

 השמירה היא בעיקרה מקצוע :התופעה נבעת מסוג העבודה בפועל שמבצע העובד) 2004(הנדלס 

שעוסקים בו פועלים למניעת פשיעה בעוד שהאבטחה היא מקצוע שהעובדים בו עוסקים בעיקר 

  .    במניעת פיגועים

  ם דמוגרפיים מאפייני4.2.1

ברוב המקרים הדרישות של המקצוע הם נשיאת . רוב השומרים והמאבטחים בארץ הם גברים

 מהשומרים היו 99%-  מהמאבטחים וכ88%  2005- ב. 6ל"בוגרי צבא או בעלי רקע קרבי בצה, נשק

הייצוג הגבוה ביותר של נשים ). 1לוח ( נשים מועסקות במשק כולו 46%-וזאת לעומת כ, גברים

 ובקרב שומרים 19%- כך בקרב מאבטחים חלקם של נשים הגיע ל, 2003-צועות אלו היה בבמק

הגידול בחלקן של נשים בקרב מאבטחים ושומרים היה זמני . 7%חלקם של נשים עלה מעל 

יתכן וניתן להסביר את תופעת . השנים מרובות פיגועים ומתח, 2002-2003והתרחש בין השנים 

גיל הממוצע  של אישה , בעוד. ידים קרביים בצבא בשנים האחרונות העלייה במספר הנשים בתפק

 23 בהשוואה לשנים אחרות וגיל החציון 24.7- ירד ל2003-העובדת בתור מאבטחת או שומרת ב

 ובקרב 31.7 גיל הממוצע של גברים בקרב מאבטחים הוא 2005-ב, לעומת זאת. 2005- בדומה ל

המועסקים בשמירה ואבטחה הם צעירים יותר .   שנים37.7שומרים גיל הממוצע גבוה יותר והוא 

, 35 שומרים  היו מתחת לגיל 52%-  של מאבטחים וכ75% 2005- ב, כך. בהשוואה לכלל מועסקים

בשנים האחרונות הוכרה עבודה .  בכלל המשק של מועסקים בקבוצת גיל זו41%- ת כלעומ

וחררים לאחר תקופת עבודה כלומר עבודה המזכה חיילים מש, 7"עבודה מועדפת"באבטחה כ

לכן עבודה מסוג זה מושכת חיילים וחיילות . המוסד לביטוח לאומימ כספימסוימת במענק 

  .  וזה אחד מהגורמים המורידים את גיל הממוצע בענף ומגדילים את חלקן של נשים, משוחררים

משלח יד  ערבים ב21%לעומת ,  מהמועסקים במשלח יד כמאבטח היו ערבים3%- קרוב ל2005-ב

בקרב שומרים הייצוג של .  מהמועסקים בכלל המשק3%- וזה לעומת כ, )1לוח (של שומרים 

                                                 
, סדרת מידע על מקצועות, 1992אוקטובר , "שמירה במוסדות ציבור" בדרישות המפורטות לשומרים ומאבטחים ב 6

  .שירות התעסוקה, המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי
 והבטחה 2003אבטחת מוסדות חינוך בספטמבר :  נוספו שני תחומי אבטחה כמזכים במענק של עבודה מועדפת 7

  .2003רה ציבורית בנובמבר בתחבו
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-  ב7%- אך ניתן לראות ירידה בין השנים האלה עד לכ, 2005 היה דומה לזה של 2001-הערבים ב

המצב הביטחוני הקשה הביא לשינוים באופי העבודה של . 2005- וחזרה לרמה הקודמת ב, 2004

אלא גם פעולות נגד , שוטפת כוללת לא רק פעולות שמירה על הרכושהכך העבודה , השומרים

  . לכן ניתן לראות את ההשפעה על תעסוקת פרטים בתור שומרים, טרור

השכלה , ביניהן העדפה של גיל צעיר. דרישות העיסוק לשומרים ומאבטחים אינן גבוהות במיוחד8

ידיעת השפה העברית ברמה שמאפשרת ביצוע , ןמצב בריאותי תקי,  שנות לימוד8מינימלית של 

  .שירות צבאי מלא, יעיל וטוב של התפקיד

עמד בשנת , מכלל העובדים במשלחי יד אלה,  שהועסקו באבטחה ושמירה90-שיעור עולי שנות ה

האחוז הגבוה נובע .  בכלל המשק90-  עולי שנות ה19%-זאת בהשוואה לכ, )1לוח  (27% - על כ2005

 מהשומרים הם עולי שנות 40%- כ2005-ב.  במשלח יד של שומרים90-של עולי שנות המייצוג גדול 

הדרישות של התפקיד .  בכלל המשק12%- לעומת כ, 23%-  חלקם היה כ1995בעוד שבשנת ,90-ה

 90- וביקוש גבוה בשוק העבודה של שומרים ומאבטחים משפיעים על החלטתם של עולי שנות ה

  .שוק זהלואילך להיכנס 

המועסקים במשלחי יד של שומרים ומאבטחים צעירים יחסית לכלל המועסקים , שראינוכפי 

 מהמועסקים 62%- כ2005בשנת . כך נצפה לשיעור גבוה של רווקים בקרב עובדים אלה, במשק

וזאת , )2לוח ( מהמועסקים במשלח יד של שומרים היו רווקים 38%-במשלח יד של מאבטחים וכ

  .  לל המועסקים במשק  הרווקים מכ23%-לעומת כ

 על  2005-  יחסית לשאר מועסקים במשק ועומד בךממוצע שנות לימוד של שומרים ומאבטחים נמו

 ניתן לראות עלייה 2005- ל1995-מ.  שנות לימוד בכלל המשק13.7לעומת ,  שנות לימוד12.7

 חלק. בהשכלה בכלל המשק וגם עלייה בממוצע של שנות לימוד בקרב שומרים ומאבטחים

 ואילך 90-  נובעת מהגידול בחלקם של עולי שנות ה1995-2005מהעלייה בהשכלה בין השנים 

 ואילך העובדים כמאבטחים 90-כך ממוצע שנות לימוד בקרב עולי שנות ה. במשלחי יד אלה

.  הגבוה מזה של יתר מועסקים במשלחי יד אלה, 2005- שנות לימוד ב12.8ושומרים עמד על 

אין דרישה :  יחסית בקרב שומרים ומאבטחים נובע ממספר סיבותההסבר להשכלה נמוכה

אשר עוד לא הספיקו לרכוש , רוב העובדים בשמירה ואבטחה הם צעירים, הבעבודה להשכלה גבוה

 14%-  מהמאבטחים וכ28%- כ2005-כך ב, הייצוג של הסטודנטים גבוה  מאוד. את ההשכלה

 סטודנטים מועסקים בכלל 9%-וזאת לעומת כ, )2לוח (זמנית -מהשומרים גם למדו וגם עבדו בו

  . המשק

                                                 
, סדרת מידע על מקצועות, 1992אוקטובר , "שמירה במוסדות ציבור" דרישות המפורטות לשומרים ומאבטחים ב 8

  .שירות התעסוקה, המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי
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   מאפיינים תעסוקתיים4.2.2

 מכלל המועסקים בישראל היו מועסקים במשלחי יד 1.3% אלף איש המהווים 24.3 1995-ב

 50.1-  ל2005- והגיע ב2%-במשך עשור אחוז המועסקים במשלחי יד אלה עלה ל. מאבטח ושומר

 מהשומרים 99%. יםשומרכ מועסקים 31%-  ויםמאבטחכשלח  מועסקים במ69%מהם , אלף איש

רובם מועסקים באמצעות חברות המתמחות בהעסקה של עובדי . והמאבטחים הם שכירים

  .9שמירה ואבטחה

10  1995בין השנים . "אבטחה וניקיון, שמירה "750 מהמאבטחים עבדו בענף כלכלי 43%- כ1995-ב

בקרב שומרים אחוז . 67%-לי זה עלה והגיע ל אחוז המאבטחים העובדים בענף כלכ2005-ל

  ).3לוח  (2005 בשנת 80%- לכ1995 בשנת 57%-  היה גבוה יותר ועלה מ750העובדים בענף הכלכלי  

לפי נתוני הלשכה המרכזית . בין הנמוכים במשק" שמירה אבטחה וניקיון "750שכר בענף הכלכלי 

וזאת ,  3,272₪היה " רה אבטחה וניקיוןשמי" בענף 2005לסטטיסטיקה שכר חודשי ממוצע לשנת 

12לאותה שנה ₪ 7,324 - לעומת שכר חודשי ממוצע במשק   שכר המינימום לחודש, יותר מכך. 11

". אבטחה וניקיון, שמירה"הגבוה משכר הממוצע החודשי בענף ,  ₪ 3,335.18 עמד על  2005בשנת 

כי , יש לציין.  ממנו49%- ווים כומה,  אלף עובדי אבטחה ושמירה היו מועסקים בענף35.4 2005-ב

, שמירה"בנוסף לענף . לא ניתן למצוא נתונים לגבי גובה השכר של עובדי שמירה ואבטחה לחוד

 בענף מנהל 11%-וכ) Gסדר ( מהמאבטחים מועסקים בענף תחבורה 9%-כ, "אבטחה וניקיון

  ).3לוח (שק יתר עובדי אבטחה ושמירה מועסקים בענפי כלכלה שונים במ ).Jסדר (ציבורי 

- כך ב.  ויותר שעות בשבוע35, הרוב המועסקים באבטחה ושמירה עבדו בדרך כלל במשרה מלא

 המועסקים 75%-בדומה ל,  מהשומרים עבדו במשרה מלאה76%- מהמאבטחים וכ74%- כ2005

 ויותר שעות 45  מועסקים  50%מעל , ביניהם. במשרה מלאה בדרך כלל במשלחי יד אחרים במשק

. 2005 בשנת 76%- לכ 1995-ב 72%- לקם של שומרים המועסקים במשרה מלאה עלה מח. בשבוע

-  לכ1995- ב78%-  ויותר שעות בשבוע מ35ובקרב מאבטחים ניתן לראות עלייה באחוז המועסקים 

אחוז המועסקים , בהתאם לציפיות). 3לוח  (2005- ב74%- וירידה בחלקם ל2001 בשנת 81%

וזאת ). 2005- ב25%-כ(בטחים גבוה בהשוואה לכלל המשק במשרה חלקית בקרב שומרים ומא

 98.7% בקרב מאבטחים ו86.5% 2005-ב(בהתייחס לעובדה שרוב שומרים ומאבטחים גברים 

 13.1% עומד עלואחוז העובדים בדרך כלל במשרה חלקית בקרב גברים ) בקרב שומרים היו גברים

                                                 
  .1972 -ב"התשל, "חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה" חברות השמירה בישראל פועלים על פי  9

הלשכה המרכזית , 63' פרסום טכני מס, מהדורה שנייה, "1993סיווג האחיד של ענפי כלכלה  " לפי 10
  .2003,לסטטיסטיקה

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006נובמבר , "סטטיסטיקה של עבודה ושכר" , 1.21 ולוח 1.2 מתוך לוח  11
 12 il.gov.btl.www//:http, מתוך ביטוח לאומי  תחשיב למשרה מלאה 

  - 18 -  

http://www.btl.gov.il/


 

 מהשומרים ציינו 45%-  מהמאבטחים ו69% שעות בשבוע 35-מבין העובדים פחות מ. בכלל המשק

  ).3לוח (את הלימודים כסיבה עיקרית לעבודה במשרה חלקית 

חלק מהעבודות בתחום שמירה . משלחי יד של שומרים ומאבטחים מושכים צעירים, לסיכום

העבודה . לכן היא מושכת חיילים וחיילות משוחררים, "עבודה מועדפת"ואבטחה הוכרו כ

המתבצעת במשמרות ומאפשרת עבודה במשרה , קב שעות עבודה גמישותמתאימה לסטודנטים ע

לכן עבודה מסוג זה מתאימה לעולים , האין בעבודה דרישה לידע בעברית ברמה גבוה. חלקית

  .רווקיםלצעירים ול, גבריםל מתאימהעבודה בתחום שמירה ואבטחה ה. חדשים

ולפיכך ,  זמנית וחלקיתהעבודה באבטחה ושמירה מתאימה לעובדים המעונינים בעבודה

  .מאופיינת בתחלופה גבוהה יחסית

  

  

  

  שיטת המחקר. 5

   מקור הנתונים5.1

סקר כוח אדם הוא סקר משקי בית העיקרי . 1995-2005מקור הנתונים הוא סקרי כוח אדם 

הסקר משמש למעקב שוטף אחרי ההתפתחויות . שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אוכלוסיית הסקר כוללת את כל האוכלוסייה הקבועה דה יורה של מדינת . ל בשוק העבודה בישרא

  . המכיל נתוני פרט, קובץ הנתונים הוא קובץ מיקרו.  ומעלה15ישראל בגיל 

הפקידה מתבצעת בשני .  פעמים במשך תקופה של שנה וחצי4משקי בית שעולים במדגם נפקדים 

בעבודה . פים ושוב פקידה בשני רבעים עוקביםהפסקה לשני רבעים נוס, רבעים עוקבים של השנה

  ". פנלים"זאת נעשה שימוש בפוטנציאל שטמון בנתונים אלו על ידי יצירת קבצי 

הפנלים נכנסים לחקירה . מחולק לארבע קבוצות הנקראות פנלים, המדגם המוצא מדי שנה

 שבה מוצא תאריהחל ברבע הרביעי של השנה הקלנד, פנל יחיד מדי רבע, בארבעה רבעים עוקבים

 בנספח 12ניתן לעיין במבנה חקירת הפנלים לפי רבע החקירה ושנת הדגימה בלוח . המדגם

בקובץ . .א"בשלב ראשון יצרנו קובץ נפרד עבור כל פנל מתוך קבצים שנתיים של סכ. מתודולוגי

 בממוצע.  מידע לגבי פרט מכל הפקידות שהוא נפקד לאורך תקופת זמן של שנה וחציםפנל קיי

 מהפרטים קיים מידע על פקידות בשני 85% פעמים ובממוצע לגבי ארבע מהפרטים נפקדו 57%

כי , אחת הסיבות העיקריות לאי פקידה ברבע עוקב היא החלפת דירה). 13לוח (רבעים עוקבים 
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לצורך בדיקת , בשלב שני. מדגם סקר כוח אדם הינו מדגם דירות ולא מדגם משפחות ונפשות

אשר הכיל בתוכו את כל הנתונים לגבי פרט בשתי נקודות , נבנה קובץ, העבודההמוביליות בשוק 

כל פרט יכול להופיע בקובץ יותר מפעם  כי, המגבלה של הקובץ, מכאן). Ti+1- וTi(זמן סמוכות 

כך נמצא את נתוניו בהתייחס למעבר בין הפקידה הראשונה ,  פעמיםארבעאם הפרט נפקד . תאח

  . שלישית לרביעיתהפקידה הובין , לשנייה

 הבנוסף נעשה שימוש בקובץ המכיל נתונים לגבי אירועי טרור שהתרחשו בתקופה של אינתיפאד

הנתונים כוללים תאריך של אירוע הטרור ומספר ההרוגים באותו . 2000-2004השנייה בין השנים 

יניהם המכון ב, הנתונים הם מתוך מספר מאגרי מידע זמינים הכוללים מידע על אירועי טרור. יום

14הבינלאומי למדיניות נגד טרור הנמצא במרכז הבין תחומי בהרצליה הקובץ . משרד החוץ, 13

במסגרת קישור רשומות של . מכיל את המידע רק לגבי אירועי טרור שהסתיימו במקרה מוות

בקבצי סקר כוח אדם . מעבר לרבע" גלישה"הקבצים ויצירת משתנה טרור נעשה טיפול בשבועות 

 שבועות 3 רבע קלנדרי ועוד עד ו שבועות של אות13.  שבועות חקירה16 בתוך רבע עד קיימים

כדי שנוכל , הטיפול נעשה על ידי מתן מספר שבוע ורבע חקירה פיקטיביים. הגולשות לרבע הבא

  .וע טרורלקשר בין הנתונים של הפרט לתאריך איר

2000-2.  

                                                

   אוכלוסיית המחקר5.2

 ומעלה ואינה כוללת את הגרים מחוץ 15יה בגיל אוכלוסיית המחקר כוללת את האוכלוסי

קובץ נתונים סופי מונה ). 15מדגמים קבועים(ובמוסדות ) בדווים בדרום ואחרים(ליישובים 

 מידע על ארבע חקירות ולכן הם ם מהפרטים הנמצאים בקובץ קיי69479לגבי .  בני אדם103211

לאחר כל הבדיקות הקובץ הסופי מונה . 3-4-  ו1-2י זוגות של חקירות נמופיעים פעמיים בתור ש

כלכלי של פרטים וחשיפתם לאירועי טרור בשני -חברתי תצפיות ומכיל מידע לגבי מצבם ה172690

004רבעונים העוקבים של השנה בין השנים 

  

  

  

  

  

 
 13 il.org.ict.www://http 
   
 14 il.gov.mfa.www://http 
   

  .ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק, 2005סקרי כוח אדם  ,1276' פרסום מס, "שיטות" מתוך  3.4 ראה פרק  15
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  מודל ניתוח הנתונים. 6

ת אחרות המטרה הראשונה של העבודה לתאר את קבוצת שומרים ומאבטחים בהשוואה לקבוצו

 שמאפשר לאמוד את  Multinomial Logit מודלנעשה שימוש ב, לשם כך. של אוכלוסייה

למצוא מהו הסיכוי של הפרט , כלומר.  בקטגוריה מסוימת של משתנה תלויאהסיכויים להימצ

  .נתוןלהיות בקטגוריה מסוימת מבין כל הקטגוריות בזמן 

  

  :מודל הסתברותי שלנו

  

  

  

  

  כאשר  

i  -אינדקס של הפרט   

 j -אינדקס למצבי תעסוקה שונים   

Xi-וקטור של משתנים מסבירים   

  

 מעברים בין לבחינת, כלומר.  גם לבחון את ההיבט הדינמים  מתאי Multinomial Logitהמודל 

. כאן נאמוד את הסיכויים של כל פרט לעבור מקטגוריה לקטגוריה אחרת. הקטגוריות לאורך זמן

 להישאר או לעבור םמה הסתברות, עבור פרטים שהיו מוביליים ושינו את מצבם, כלומר

  .לקטגוריה זו או אחרת

מספר אינטראקציות בעבודה זו נבדקו , כלכליים-חברתייםבנוסף למשתנים מסבירים דמוגרפים ו

 יום 30ביניהם האינטראקציה בין ההשכלה לבין מספר ההרוגים במשך , בין המשתנים המסבירים

 יום לפני 30וגם  האינטראקציה בין שנת הפקידה לבין מספר ההרוגים במשך , לפני מועד הפקידה

ם בעלי ניתן לבדוק האם ההשפעה של טרור היא דיפרנציאלית לגבי פרטי, כך. מועד הפקידה

מאפשרים לראות את ההתפתחות , משתנים אלה.  השכלה שונה או דיפרנציאלית לגבי שנים

-וחברתייםללא השפעת משתנים דמוגרפים , והשפעת הטרור על תעסוקה בישראל לאורך שנים

  .  הנמצאים במודל תחת הפיקוח, כלכליים אחרים של הפרט
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  . Transitional frequency and probability matricesשיטה נוספת שהשתמשנו במחקר זה היא 

  .תמטריצות מעבר שכיחויות והסתברויות הן שיטה טובה לחקירה של תהליכים ומערכות דינאמיו

  

 :מבנה הכללי של מטריצת מעבר שכיחויותהלהלן 

 

  
 

  1 2 ... m total

= 1 
...

2 ...

... ... ... ... ... ...

m ...

total ...

 

  

מטריצות מעבר שכיחויות והסתברויות מאפשרות לנתח את הדינמיקה בעזרת פעולות מתמטיות 

  םמעבריה ניתן לנתח את כל  באמצעותם.המופעלות על קובץ עם משתנים קטגוריאליים

 .האפשריים  גם משורה לשורה וגם מעמודה לעמודה

 

  

  משתנים. 7

   משתנים תלויים  7.1

 מצבי תעסוקה -הסטטי של התופעה הוא בעל שלוש קטגוריותהמשתנה התלוי הבודק את היבט 

  :שונים

"  .)463משלח יד ( ומאבטח)  930משלח יד (  פרטים אשר מועסקים בתור שומר - " שומר ומאבטח

  .כקטגוריות שונות של המשתנה התלויבחלק מהמודלים קיימת חלוקה בין שני משלחי יד  

  .משק  כל יתר הפרטים המועסקים ב-" מועסק אחר"
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כלומר בלתי מועסקים או לא שייכים לכוח העבודה ,  פרטים אשר לא מועסקים-" לא מועסק "

       .האזרחי

 מעברים בין - הוא בעל תשע קטגוריות, הבודק את היבט הדינמי של התופעה, המשתנה התלוי

ניתן לעיין בסטטיסטיקה תיאורית של המשתנים . שלושת מצבי התעסוקה המתוארים למעלה

  .6ויים בלוח התל

   משתנים בלתי תלויים 7.2

סטטיסטיקה ה את 7ניתן לראות בלוח . רוב המשתנים הבלתי תלויים במחקר הם דיכוטומיים

  .להלן כמה הסברים והערות לגביהם. תיאורית של המשתנים הבלתי תלוייםה

המכיל מספר , משתנה זה נומרי. "טרור"משתנה בלתי תלוי החשוב במחקר הוא המשתנה 

  . 16T1 יום לפני מועד הפקידה בתקופה 30רוגים במשך הה

בין  המינים קיים אי שוויון בכל התחומים . אחד מהמשתנים המסבירים החשובים זה מין

ניתן . במיוחד כאשר מדובר בשוק העבודה של שומרים ומאבטחים, הקשורים לשוק העבודה

  . מאשר לנשים, לצפות לסיכויי תעסוקה גבוהים יותר לגברים

לכן נצפה , חיילים משוחררים, כפי שראינו התחום של אבטחה ושמירה אטרקטיבי יותר לצעירים

המשתנה המסביר שהשתמשנו בו במחקר מורכב . לסיכוי גבוה יותר בקבוצות גיל הצעירות

  +.55כאשר ההשוואה נעשתה ביחס לקבוצת גילים , קטגוריות של  גילים-ממשתני דמה

בעקבות גילים הצעירים במשלחי יד של .  למצב משפחתידמהנכלל בניתוח משתנה , בנוסף

שומרים ומאבטחים וגם בעקבות הסיכון הטמון במקצוע ספציפי זה נצפה לסיכוי גבוה יותר בקרב 

  . מאשר בקרב נשואים, לא נשואים

המבדיל בין ,  החשובים של הפרטםלמחקר הוכנס אחד מהמאפיינים הדמוגראפיי, כמשתנה דמה

הדומה יותר בהתנהגותה , 17"אחרים"הצטרפה גם קטגוריה " יהודים"לקטגוריה . םיהודים לערבי

ידוע כי דפוסי התנהגות בשוק העבודה . מאשר לערבים, "יהודים"כלכלית לקבוצה של -חברתית

בעבודה אנו ). 1994, הנדלס ובר צורי(בארץ " ותיקים"מאלה של ,  ואילך שונים90-של עולי שנות ה

  ). 7ראה לוח ( דמה לפי שנות עלייה של הפרט  סדרת משתניזאת בעזרת מפקחים על התופעה 

  

                                                 
בקבצי סקר כוח אדם קיימים בתוך רבע . מעבר לרבע" גלישה" במסגרת יצירת משתנה טרור נעשה טיפול בשבועות  16

הטיפול נעשה על ידי מתן .  שבועות הגולשות לרבע הבא3 שבועות של אותה רבע ועוד עד 13.  שבועות חקירה16עד 
  .נים לתאריך אירוע טרורכדי שנוכל לקשר את הנתו, מספר שבוע ורבע חקירה פיקטיביים

   
כוללת לא יהודים הגרים בישובים " אחרים" לפי ההגדרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קבוצת אוכלוסייה  17

סקר  ,1276' פרסום מס, "סיווגים והסברים, הגדרות"מתוך .  ואילך1990והגיעו לישראל משנת , יהודיים או מעורבים
  .סטיקההלשכה המרכזית לסטטי, 2005כוח אדם
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  .  וערבים1990 יהודים שנולדו בארץ או הגיעו לישראל לפני שנת -"וותיקים"קבוצת בקרה היא 

 - אחד נותן אינדיקציה להון האנושי. השכלהלבעבודה גם נכללו שני משתנים המתייחסים 

חטיבת ,  היא תעודת סיום של בית ספר יסודיבקרה בקבוצת. התעודה הגבוהה ביותר שפרט קיבל

משתנה שני נותן . או תעודה אחרת או לא קיבל אף תעודה) שאינן תעודות בגרות(ביניים או תיכון 

   . משתנה דמה סטודנט-ללימודים אקדמיים בהווהאינדיקציה 

ודל רגרסיה כדי לפקח על שינויים שהתרחשו בשוק העבודה ובמשק באותה שנה הוכנסו למ

 נבדקו לעילכפי שצוין , בנוסף לכך. T1 בתקופה 18משתנה דמה של שנת החקירה הקלנדרית

  . בעבודה מספר אינטראקציות בין המשתנים המסבירים

  

  

  מגבלות המחקר. 8

 הגורמים המשפיעים על ההחלטה להיכנס או לצאת מכל שוק העבודה וגם משוק העבודה .1

, כגון שכר עבודה, לים גם מרכיבים כלכליים נוספים של שומרים ומאבטחים כולהספציפי

לאחר מספר בדיקות של נתונים . מידע על ניסיון קודם בעבודה ועוד, הכנסת המשפחה

, שמירה "750שכר הממוצע בענף כלכלי , כגון שכר הממוצע במשק, נגישים לגבי השכר

ובהסתמך על ) 4.2.2ראה פרק (שכר מינימום במשק בתקופה הנחקרת , "אבטחה וניקיון

 הוחלט לא (Becker and Rubinstein ,2004)תוצאות של המחקרים הקודמים וביניהם 

בעל השפעה על , ניתן להניח כי לא היה שינוי משמעותי. לצרף את קבצי סקר הכנסות

 . בשכר של שומרים ומאבטחים2000-2004בשנים  מוביליות

כי , המעברים של הפרט יש מגבלהליצירת קובץ נתונים המכיל בתוכו את המידע על כל  .2

כך נמצא את נתוניו בהתייחס למעבר . קיימת אפשרות לכל פרט להופיע יותר מפעם אחד

תוצאה זו באה לידי ביטוי גם . בין החקירה ראשונה לשנייה ובין חקירה שלישית לרביעית

מכוון שאת האומדן השנתי , )בנתוני סקרי כוח אדם שנתיים (1-3בשימוש בלוחות 

 .שבים על סמך נתוני כל הפקידות באותה שנהמח

. בקישור נתוני פנל יכולים להופיע שגיאות הנובעות משגיאות הסימול של משלחי יד .3

בפקידה שנייה נציג של , בפקידה ראשונה" שומר"אם פרט עבד במשלח יד של , כלומר

 פקידתיאור תיכול לדווח עבור אותו פרט ") פרוקסי"א הוא סקר "סכ(משק הבית שלו 

                                                 
  . שנה של חקירה ראשונה לכל פרטים ושנה של חקירה שלישית לפרטים שמופיעים בקובץ יותר מפעם אחד 18
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שונה מקצת וזה יכול לשנות את סמל משלח יד ללא שינוי בפועל בפעילות העיקרית של 

 תיאור התפקידבמחקר הנוכחי נעשתה בדיקה מדגמית של . אותו פרט במקום עבודתו

 . ונמצא כי השפעה של סוגי שגיאות אלה לא משמעותית

ולות לנבוע ממקורות היכ, חשוף לטעויות לא מדגמיות, כמו כל סקר אחר, סקר כוח אדם .4

 .רבים בכל שלבי איסוף הנתונים ועיבודם

  :הטעויות האלה כוללות

  היענות- טעויות הנובעות מאי

   טעויות תשובה

   טעויות בשלבי עיבוד הנתונים

  

  

  תוצאות ודיון. 9

בהסבר לשינוים מבניים של שוק העבודה חשוב להסתכל גם על שינויים הנובעים משינוי 

יציאה (וגם על שינויים בהתמדה בתעסוקה ) כניסה לשוק העבודה(את עבודה בהסתברות למצי

 בפרט ובסיכויו תהכניסה והיציאה משוק העבודה במידה רבה תלוי). משוק העבודה

כלומר , לכן תחילה נתבונן במודל הסטטי ונסתכל על הסתברות למציאת עבודה. התעסוקתיים

מועסקים : ס לקבוצות האחרות בשוק העבודהכניסה לשוק העבודה של שומרים ומאבטחים ביח

  .   ולא מועסקיםבמשלחי יד אחרים

המחקר בוחן את שוק העבודה של שומרים ומאבטחים בישראל בזמן ההחמרה במצב הביטחוני 

במודל .  ניתן לראות תוצאות רגרסיה רב שנתית של מודל סטטי8בלוח . 2000-2004בין השנים 

 פרטים במשקי בית שלגביהם קיים(ות ח על התצפיות החוזר תצפיות ללא פיקו172690נבדקו 

המודל בוחן את השומרים והמאבטחים ). כלכלי בארבע חקירות של הסקר-חברתימידע על מצבם 

 אחרים או אנשים במצבי משלחי ידכגון מועסקים ב, בהשוואה לקבוצות אחרות של האוכלוסייה

במודל סטטי . נתוןבמשק בזמן ) דה האזרחיבלתי מועסקים ולא שייכים לכוח העבו(אי תעסוקה 

  .אחריםבמשלחי יד הקטגוריה המופחתת היא מועסקים 

, המדגם הגדולזהו פועל יוצא כי , ההתוצאה לא מפתיע.  רוב המקדמים במודל סטטי מובהקים

בקטגוריה " גבר" וחיובי של משתנה מובהק ניתן לראות מקדם 1 מודל 8 בלוח . תצפיות172690

המראה כי יותר גברים עובדים , ם בתור שומרים ומאבטחים ביחס למועסקים אחריםשל מועסקי

וכצפוי בכיוון השלילי ביחס ללא מועסקים כנגד .  אחרים במשקלמשלחי ידבתחום השמירה ביחס 
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הממצא לא מפתיע כי לפי נתונים של הלשכה המרכזית .  אחריםמשלחי ידמועסקים ב

ובנוסף אחוז , מאשר בקרב נשים, רב גברים קטן יותרלסטטיסטיקה אחוז בלתי מועסקים בק

  . 19לעומת הנשים, הלא שייכים לכוח העבודה האזרחי בקרב גברים נמוך

בקרב שומרים +. 55הקטגוריה המופחתת היא גילים מבוגרים . ןדפוס הגילים במודל מעניי

אך ,יליםההשפעה היא שלילית בכל קבוצות הג, ומאבטחים ביחס למועסקים בתחומים אחרים

דפוס דומה בהשפעת הגילים . (odds ratio=0.37) 35-44מנת יחס הסיכויים קטנה ביותר בגילים 

ללא ספק .  אחרים במשקמשלחי ידניתן לראות גם בקטגוריה של לא מועסקים ביחס למועסקים ב

  .20וערבים+ 55שתי הקבוצות במשק הנתקלות במיוחד בקשיי תעסוקה הם פרטים בגילאי 

 או להיות לא כשומרים ומאבטחיםתן לראות גם השפעת ההשכלה על הסתברות לעבוד  ני8בלוח 

הקטגוריה המופחתת היא פרטים בעלי תעודת ( אחרים במשק משלחי ידמועסק ביחס למועסק ב

ההסתברות גבוה יותר לעבודה בתור ). סיום בית ספר שאינה תעודת בגרות או פרטים ללא השכלה

ביחס לקטגוריה , 1.494מנת יחס הסיכויים , ים בעלי תעודת בגרותשומרים ומאבטחים בקרב פרט

לפרטים בעלי תעודת בית ספר על תיכוני שאינה תעודה אקדמית ובעלי , לעומת זאת. מופחתת

לעומת זאת הסיכוי .  בהתאם0.400-  ו0.649 ומנת יחס הסיכויים תתואר אקדמי השפעה שלילי

וך יותר בכל הקטגוריות ההשכלה הגבוהות שהפרט ימצא את עצמו בקרב לא מועסקים נמ

, ביחס למועסקים אחרים, לנשואים יש פחות סיכוי לעבוד בתור שומר או מאבטח. מקבוצת בקרה

  . וגם כן סיכוי נמוך יותר להיות בקטגוריה של לא מועסקים

 בשתי הקטגוריות של המשתנה התלוי לא "סטודנט" של משתנה המובהקתההשפעה החיובית 

מנת יחס , מצד אחד לסטודנטים יש יותר סיכוי לעבוד כשומרים או כמאבטחים. המפתיע

כפי שראינו הדרישות של העבודה הם .  אחרמשלח ידלעומת התעסוקה ב, 1.672הסיכויים שווה 

העבודה מסוג זה מאפשרת עבודה במשמרות . 21העדפה לגיל צעיר ללא דרישת מיומנות מסוימת

מנת , מצד שני גם הסיכוי להיות לא מועסק גבוה.   לסטודנטיםלכן היא מתאימה, ובשעות גמישות

ההסבר לכך הוא באחוז גבוה מהסטודנטים שלא שייכים לכוח העבודה , 2.016יחס הסיכויים היא 

  .22האזרחי מסיבת הלימודים

,  ביחס לותיקים90- כעת נסתכל על אחד האוכלוסיות המעניינות ביותר במחקר והם עולי שנות ה

 רוב המקדמים 90- בקרב עולי שנות ה.  או ילידי ישראל90-ו לארץ לפני שנות ההפרטים שעל

                                                 
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 1276' פרסום מס, 2005סקרי כוח אדם , 1.1 לוח  19
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 2000-2004שנים , סקרי כוח אדם, 1.4 לוח  20
שירות , המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי, סדרת מידע על מקצועות, 1992אוקטובר , "דות ציבורשמירה במוס" ב 21

  .התעסוקה
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 2000-2004שנים , סקרי כוח אדם, 1.3 לוח  22
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ההסתברות שלהם להיות לא , בהתאם לצפיות. מובהקים מאוד עם כיוון ההשפעה חיובי

הממצא תומך בממצאים שהתקבלו במחקרים הקודמים . מועסקים גדלה ככל שיורד ותק בארץ

   .Eckstein and Weiss, 2004); 1994הנדלס ובר צורי (

) Becker and Rubinstein, 2004), Berrebi and Klor, 2005בתמיכה למחקרים הקודמים 

כגון שוק העבודה הפרטי של , נמצאה השפעה חיובית של טרור על התחום הקשור לביטחון בארץ

 זה גדל וסיכוי להיות שומר שוקבתקופת הגברת הטרור הביקוש לעובדים ב. שומרים ומאבטחים

אומנם ההשפעה החיובית של הטרור לא . אבטח ביחס למועסקים אחרים במשק גדול יותראו מ

תחום של שמירה ואבטחה פחות אטרקטיבי לפרטים היכולים למצוא עבודה בתחומים . חזקה

ללא , 23השכר בענף של שמירה ואבטחה בין הנמוכים במשק, כפי שראינו קודם.  אחרים במשק

 ניתן לעיין במשתנה נוסף הקשור בטרור 2 מודל 8בלוח ). 2004, סהנדל(תנאי עבודה אטרקטיביים 

כאן ניתן לראות עליה בסיכוי לעבוד בתור . ומהווה אינטראקציה בין טרור לוותק של הפרט בארץ

.  ואילך1995 אחרים במשק לעולים חדשים שעלו לארץ משנת משלחי ידשומר או מאבטח ביחס ל

 עוד יותר בקרב עולים חדשים הנמצאים בארץ מספר שנים מנת יחס הסיכויים עולה, בנוסף לכך

  .   קטן יחסית

רגרסיה רב שנתית של מודל סטטי בוחנת את שוק העבודה של שומרים ומאבטחים בישראל בזמן 

 2004כאשר מפקחים על השנים ביחס לשנת . 2000-2004ההחמרה במצב הביטחוני בין השנים 

מאשר , וי להימצא בקבוצה של לא מועסקים נמוך יותר הסיכ2000-2001ניתן לראות כי בשנים 

-  ו2001לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלה אחוז בלתי מועסקים בין השנים . 2004בשנת 

הסיכוי לעבוד בתור שומר ומאבטח , יחד עם זאת. 200324 אחוז והמשיך לעלות בשנת 0.9-  ב2002

  . 2004ה משנה לשנה ביחס לשנת עול,  אחרים במשקמשלחי ידביחס לסיכוי של תעסוקה ב

הפעם . על מנת להסתכל על ההשפעות של גורמים בצורה חדה יותר נבדק מודל סטטי נוסף

,  מועסק במשלח יד מאבטח, מועסק במשלח יד שומר: המשתנה התלוי כולל ארבע קטגוריות שהם

שייכים בלתי מועסקים ולא ( אחרים במשק ואנשים במצבי אי תעסוקה משלחי ידמועסקים ב

 904, "שומר" שייכות לקטגוריה 517מהם ,  תצפיות172690 נכללובמודל ). לכוח העבודה האזרחי

כל יתר התצפיות שייכות לקטגוריה ". לא מועסקים" לקטגוריה 88254- ו" מאבטח"לקטגוריה 

 ניתן לראות 9בלוח ). 6לוח " ( אחריםמשלחי ידמועסקים ב"המופחתת של משתנה תלוי והיא 

את ההבדלים רואים בעיקר בהשפעה חזקה ומובהקת של .  של הרגרסיה הרב שנתיתתוצאות

                                                 
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006נובמבר , "סטטיסטיקה של עבודה ושכר" , 1.21 ולוח 1.2 מתוך לוח  23
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 1276' פרסום מס, 2005סקרי כוח אדם , 1.1 לוח  24
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 אחרים ההשפעה הופכת לחיובית משלחי ידבקרב מאבטחים ביחס למועסקים ב. משתנה גיל 

 ביחס לקטגוריה 25-34 לגילים 1.385- ו15-24 לגילים 1.447ומנת יחס הסיכויים בגילים הצעירים 

 אחרים ההשפעה נשארת שלילית משלחי ידביחס למועסקים בבקרב שומרים +. 55מופחתת 

 ורק 35 מהמאבטחים בארץ היו מתחת לגיל 75% 2005- ב1כפי שניתן לראות מלוח . ומובהקת

ההבדל הנוסף בין הסיכוי לעבודה בתור שומר או בתור מאבטח הוא .  בקרב שומרים52.2%

 בקרב 1.756ועסקים אחרים הוא מנת יחס הסיכויים לעבודה בתור מאבטח ביחס למ. בהשכלה

 עבור שומרים ביחס למועסקים אחרים 1.030ורק . בעלי תעודת בגרות ביחס לבעלי השכלה נמוכה

  .בעלי אותה השכלה

 2005-ב(חלק ניכר מהשומרים הם ערבים . המשתנה שדורש התייחסות מיוחדת הוא לאום

ים אנו רואים אחוזים בודדים לעומת זאת בקרב מאבטח, )1לוח ,  מהמועסקים כשומרים20.5%כ

 odds" (25יהודים ואחרים" הסיכוי הגבוה ל9כך גם לפי לוח . של קבוצת אוכלוסייה זו

ratio=3.694 (  להיות מאבטח ביחס למועסקים אחרים .  

הסיכויים לעבודה בתור שומר ביחס .  ואילך90-דפוס מעניין ניתן לראות בקרב עולי שנות ה

ם במשק גבוהים פי כמה מהסיכויים לעבודה בתור מאבטח ביחס  אחריבמשלחי ידלמועסקים 

 אחרים במשק ובנוסף כיוון ההשפעה משתנה כאשר מדובר בעולי שנות במשלחי ידלמועסקים 

  ). הסיכויים ביחס לקטגוריה המופחת של ותיקים וילידי הארץ( ואילך 2000

ופת ההחמרה במצב בתק. השפעת הטרור דומה על שתי הקטגוריות האלה של משתנה תלוי

הביטחוני הביקוש לעובדים בסקטור זה גדל וסיכוי להיות שומר או מאבטח ביחס למועסקים 

  .אחרים במשק גדול יותר

   המוביליות בשוק העבודה9.1

שינויים ב כל פרט אחריהגישה הבסיסית לבדיקת מוביליות בשוק העבודה היא בדיקת מעקב 

לצורך בדיקת יציאות וכניסות של עובדים במשלחי יד . םרבעוניים במצב תעסוקתי וניתוח גורמיה

אשר הכיל בתוכו את כל המעברים שנעשו בין כל שתי , של שומרים ומאבטחים השתמשנו בקובץ

ובכך ניתן לבדוק את מצב התעסוקתי של פרט בכל , במקרה זה שני רבעים עוקבים. נקודות זמן

  . Ti+1( 26- וTi(שתי נקודות זמן 

                                                 
כוללת לא יהודים הגרים בישובים " אחרים" לפי ההגדרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קבוצת אוכלוסייה  25

סקר  ,1276' ם מספרסו, "סיווגים והסברים, הגדרות"מתוך .  ואילך1990והגיעו לישראל משנת , יהודיים או מעורבים
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2005כוח אדם

כך נמצא את נתוניו בהתייחס למעבר בין ,  פעמים4אם הוא נפקד .  כל פרט יכול להופיע בקובץ יותר מפעם אחד 26
  . השלישית לרביעית, הפקידה הראשונה לשנייה
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 וממוצע של 2000-2004 את אחוז המעברים בין מצבי כוח העבודה  לפי שנים יםציג מ5- ו4לוחות 

בלוחות ניתן לראות מטריצת מעברים בין שתי . שנות התגברות הטרור במדינת ישראל, חמש שנים

מועסק בתור :  מצבי תעסוקה4 חלוקה בין 4בלוח . בין שני הרבעים העוקבים, כלומר, נקודות זמן

בלתי מועסק או לא שייך לכוח ( אחר ולא מועסק משלח ידמועסק ב, ר מאבטחמועסק בתו, שומר

, לא שינו את מצבם התעסוקתי שהמייצג את אותם פרטים, התבוננות באלכסון). העבודה האזרחי

המצב .  אחרים במשקמשלחי ידחושפת יציבות גבוהה של פרטים שלא מועסקים ושל מועסקים ב

ניתן , בניגוד לכך. וגם בשנים הבאות, הגל הגדול של אירועי טרורלפני  , 2000הוא יציב גם בשנת 

 ניתן 4בתרשים . לראות שינוים בהסתברות להישאר ולעבוד גם בתור מאבטח וגם בתור שומר

  Ti  בהסתברות להישאר ולעבוד בתור מאבטח מתקופה2000-2004לראות עלייה בין השנים 

  ). 0.60- ל0.47- מההעליי ( Ti+1 לתקופה

 ניתן לראות שינוי בהסתברות למעבר בין שני רבעים עוקבים בין תעסוקה 4וסף בתרשים בנ

במשך שנים ההסתברות לשומר לעבור למועסק בתור . במשלחי יד שונים בתחום ההבטחה

ההסתברות למעבר בכיוון ההפוך , לעומת זאת. 2004- ב0.34-  ל2000- ב0.08-מאבטח גדלה מאוד מ

כי גדלה המוביליות בין משלחי יד , התוצאות תומכות בהשערה. קבועהבין השנים נשארה קטנה ו

בעקבות התרחבות של משלח , ממשלח יד של שומר למשלח יד של מאבטח, בתוך תחום הביטחון

  . בנקים ומוסדות ציבוריים אחרים, כגון פתיחת מקומות עבודה חדשים בבתי קפה, יד מאבטח

. נות היבט נוסף לתופעה המתרחשת בשוק העבודה נות5מטריצות המעברים המוצגות בתרשים 

ניתן לראות כי ההסתברות להישאר בשתי נקודות זמן במצב של בלתי מועסק קטנה בהרבה 

גם ההסתברות , כך. מההסתברות להישאר בשתי נקודות זמן במצב של לא שייכים לכוח העבודה

שר ההסתברות ללא  מא, לבלתי מועסק לעבוד ברבע הבא בתחום ההבטחה היא גבוהה יותר

כאן ניתן לרואת הגברה במוביליות של הפרטים בשוק העבודה בזמן . שייכים לכוח העבודה

חלק ניכר . שנתן הזדמנות נוספת לפרטים המחפשים עבודה באופן פעיל להיכנס לתעסוקה, הטרור

 קבוצת אוכלוסייה שאינה, כלומר, אימהות לילדים קטנים, נכים, מהלא שייכים הם גמלאים

תי מועסק למועסק בממוצע הסיכוי למעבר מבל. בעלת פוטנציאל גבוה לכניסה לשוק העבודה

  .מאשר הסיכוי למעבר מבלתי מועסק למועסק בתור שומר,  יותרבתור מאבטח גבוה

.  בנוסף לגורמים שצוינו לעיל קיימים גורמים שיכולים להשפיע על המעברים בשוק העבודה

האומדת את הסיכויים  ,  Multinomial Logitוצאות של רגרסיה  ניתן לראות ת11-  ו10בלוחות 

להימצא בקטגוריה אחת או קטגוריה אחרת של משתנה , בעל תכונות מסוימות, של כל פרט

 קטגוריות שונות המהוות מעברים ממצבי תעסוקה שונים בשוק 9המשתנה התלוי בעל .  התלוי
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 נשאר  Tiועסק בתור שומר או מאבטח בזמן הקטגוריה המופחתת היא המ). 6ראה לוח (העבודה  

 את שני משלחי יד בתחום נובמודלים אלה יחד. Ti+1לעבוד בתור שומר או מאבטח בזמן

  . הביטחון

מאשר ,  גבוה יותר1.65 יש סיכוי פי 25-34המודל הדינמי מראה כי לשומרים ומאבטחים בגילים 

פרטים בגילים .  או מאבטחבתור שומרמאשר להישאר ולעבוד ,  אחרלמשלח ידלעבור +  55בגיל 

כך גם הסיכוי הגבוה ביותר ליציאה משוק העבודה הזה . צעירים מוביליים יותר בשוק העבודה

 לבעלי תעודה 1.68בנוסף גם סיכוי פי . 25-34לשוקי משק האחרים טמון בקבוצת הגילים 

לעומת . או מאבטח לצאת מהעבודה במשלחי יד של שומר , ביחס לבעלי השכלה נמוכה,אקדמית

הפוטנציאל הגבוה לכניסה לשוק שמירה ואבטחה נמצא בקרב , בניגוד להשערה שבנינווזאת 

ולא בקרב , ס על תיכוני שאינן תעודות אקדמיות"קבוצות ההשכלה הבינוניות בעלי תעודות בי

הסיכוי של בעלי ההשכלה הבינונית לעבור ממצב של אי תעסוקה לעבודה . בעלי השכלה נמוכה

בנוסף סיכוי  גבוה .  גבוה מאשר לפרטים בעלי השכלה נמוכה1.11בתחום של אבטחה ושמירה פי 

. שמירה ואבטחה לאותה קבוצת אנשיםב אחר לתעסוקה משלח יד למעבר מתעסוקה ב1.33פי 

 אחרים ממצב למשלחי יד ללא נשואים לכניסה יחסית,  לנשואים1.36ניתן לראות סיכוי גבוה פי 

כנראה הסיכון והפחד של המקצוע . וסיכוי נמוך לכניסה לשוק העבודה של ביטחוןשל אי תעסוקה 

מאשר בקרב גברים , אחוז בלתי מועסקות בקרב נשים גבוה יותר.  משפיעים על החלטת הפרט

 ומתוך 27 לגבריםיחסית,אחד ההסברים הוא משך חיפוש עבודה ארוך יותר, במשך כל השנים

וסיכויהן , אות שנשים הן יציבות יותר מבחינת מצבן תעסוקתיתוצאות של הרצת רגרסיה ניתן לר

  . גבוהים להישאר במשך שני רבעים עוקבים באותו מצב תעסוקתי

כפי שציפינו .  ואילך90-הקבוצה המאוד מעניינת בהתנהגותה בשוק העבודה היא עולי שנות ה

של שומרים  ואילך במשלחי יד 90- בתקופת החמרה של טרור עלה חלקם של עולי שנות ה

מאשר יתר , הניידים יותר בתחום התעסוקה,  ואילך2000- במיוחד מקרב עולי שנות ה, ומאבטחים

  0.679 ביחס לוותיקים בעלי סיכוי נמוך ומנת יחס הסיכויים 90-94מצד אחד  עולי שנות . העולים

ם למעבר מצב של אי תעסוקה למצב של עבודה בתור שומר או מאבטח וגם מנת יחס הסיכויי

.  אחר למצב של עבודה בתור שומר או מאבטחמשלח יד למעבר ממצב של תעסוקה ב0.661קטנה 

הסיכוי להיכנס לשוק . בארץקצר המצב שונה כאשר מסתכלים על עולים חדשים בעלי וותק 

ככל , העבודה של שומרים ומאבטחים ממצב של אי תעסוקה עולה ביחס לוותיקים או ילידי ארץ

אך כאשר ).   ואילך2000 לעולי 1.57- ו95-99 לעולי שנות 1.47פי (ה בארץ שיורד וותק של עול

                                                 
  .ת לסטטיסטיקההלשכה המרכזי , 1276' פרסום מס, 2005סקרי כוח אדם , 5.1 לוח  27
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 אחרים לתעסוקה בתחום של שמירה ואבטחה ניתן משלחי ידנסתכל בסיכויי מעבר מתעסוקה ב

,  ואילך2000לראות כי הסיכוי הגבוה מהקבוצה של הותיקים או ילידי הארץ רק לעולי שנות 

הסיכוי ליציאה מתעסוקה במשלחי ). 10רואה לוח ( נמוכים יותר  הסיכויים הם90-99ולעולי שנות 

 90- אחרים במשק נמוכה לעולי שנות המשלחי ידיד של שומרים או מאבטחים  לתעסוקה ב

  . מאשר לותיקים או ילידי ארץ, ואילך

 ואילך לעסוק 90- בתקופת החמרה של מצב הביטחוני ניתן לראות עלייה בסיכוים של עולי שנות ה

הניידים יותר ,  ואילך2000- במיוחד בקרב עולי שנות ה, חי יד של שומרים ומאבטחיםבמשל

- כהן, התוצאות העקביות עם המאמר של  אקשטיין. מאשר יתר העולים, בתחום התעסוקה

שמצאו כי הדינאמיקה בתהליך קליטת העולים בתעסוקה מתרחשת ברובה , )2006(לרום , גולדנר

יש ,בתקופה של החמרת הטרור, לפי ההשערה. שהות בארץבמהלך חמש השנים הראשונות ל

מקבלים כאשר , התמיכה לכך. לצפות לעלייה בדינאמיות בשוק העבודה של שומרים ומאבטחים 

מפקחים על השנים ורואים את העלייה בסיכויים לכניסה לשוק העבודה של שומרים ומאבטחים 

וי הגבוה ביותר להיכנס ממצב של אי כך הסיכ. 2004בשנים מסוימות בהשוואה לסיכוים בשנת 

גם הסיכוי למעבר מתעסוקה ). 2רואה תרשים (שנת שיא לפיגועי טרור , 2002תעסוקה הוא בשנת 

 ניתן לראות השפעה שלילית מובהקת של 10בלוח . 2002-  ו2001 אחרים עולה בשנים משלחי ידב

בהשוואה למאבטח או  אחר נשאר באותו מצב משלח ידמשתנה טרור בקטגוריה שבה מועסק ב

 אחרים יש פחות  במשלחי ידלמועסקים, כלומר. שומר הנשאר באותו מצב בשתי נקודות זמן

כיוון . מאשר לשומרים ומאבטחים להישאר ולעבוד באותו תחום, סיכוי להישאר בקטגוריה הזאת

 את על מנת  להבליט. אך במובהקות נמוכה יותר, ההשפעה השלילי דומה גם לגבי הלא מועסקים

הורצו מודלים דינמיים הכוללים , אשר  משפעים על המעבר בין מצבי תעסוקה, הגורמים

אחת האינטראקציות בלוח . 11אינטראקציות בין המשתנים המסבירים ותוצאותיהן סוכמו בלוח 

ניתן לראות את התוספת לעלייה בסיכוי . זה הינה בין משתנה טרור לבין משתני דמה של שנים

י יד של שומרים ומאבטחים ממצבי תעסוקה אחרים בשנים של הגברה בטרור לכניסות למשלח

כאשר נסתכל על כיוון ההפוך של יציאה מהתחום המסוכן ניתן לראות עלייה . 2004ביחס לשנת 

 במספר תבמיוחד בשנים שמאופיינו,  אחרים של המשקמשלחי ידבסיכויים למעבר לתעסוקה ב

  .גבוה של פיגועים וקורבנות הטרור

לפי ההשערה ציפינו . עולה השאלה של המגמה הכללית, מעבר למגמות של קבוצות ספציפיות

לראות כניסה של כוח עבודה חדש לתוך משלחי יד של שומרים ומאבטחים מתוך הפרטים שלא 

 ניתן לראות הסתברויות לכניסה ויציאה ממשלחי היד של 5בתרשים . היו מועסקים קודם
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המהווים תקופה של שני רבעונים עוקבים , Ti+1 לתקופה Tiפה שומרים ומאבטחים בין התקו

ניתן לרואת כי במשך שנים של הגברה בטרור יש עלייה בהסתברות . 2000-2004במשך שנים 

להיכנס לשוק העבודה הספציפי הזה מהקבוצה של לא מועסקים וללא שינוי בהסתברות לכניסה 

בוצה של לא מועסקים כוללת בלתי הק.  אחרים במשקמשלחי ידמהקבוצה של מועסקים ב

פרטים שמחפשים את העבודה באופן פעיל וזמינים לעבוד וגם פרטים שלא שייכים , מועסקים 

 ניתן לראות כי 5מהלוח . 'גמלאים וכו, נכים, עקרות בית, כגון סטודנטים, לכוח העבודה האזרחי

מאשר אותה , ותרהסתברות לבלתי מועסק לעבוד ברבע הבא בתחום ההבטחה היא גבוהה י

מכן ניתן לסכם כי חלק גדול מההתרחבות של שוק . ההסתברות ללא  שייכים לכוח העבודה

  .העבודה של שומרים ומאבטחים נובע מהכניסה של בלתי מועסקים

כאשר מדובר על יציאה מהתחום בעל סיכון גבוה יש עלייה בהסתברות למועסקים בו ,  ולהפך

 ,Becker and Rubinstein) התוצאות תומכות  . אחרים במשק משלחי ידלצאת ממנו לתעסוקה ב

  . המסבירים את שינוי ב התנהגות של אנשים דרך השפעת הפחד מפיגועי טרור(2004

-2000כמו כן ניתן לראות עלייה מתמדת בהסתברות להישאר במשלחי יד אלה במשך השנים 

ודה והתרחבות של התחום בזמן אנחנו רואים השפעה של שינוי מבני בשוק העב). 5תרשים (2004

  .ההחמרה בטרור
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  סיכום. 10

לפני ובזמן ההחמרה במצב , בעבודה זו נעשה ניתוח שוק העבודה של שומרים ומאבטחים בישראל

, סטאטי ודינאמי: על מנת לבדוק השפעת הטרור על שוק העבודה ביחס לשני היבטים. הביטחוני

כי התבנית , יש לציין. ץ נתונים חיצוני של אירועי טרורקבצי פנלים ובשילוב עם קובב שימוש תוך

, שפותחה בעבודה זו תשמש ליצירת קבצי פנלים באופן שוטף מנתוני סקרי כוח אדם הקיימים

ההסתכלות על שני היבטים . כמו כן תאפשר לפתח מהם את המוצר שניתן להפיצו לציבור הרחב

כלוסייה שתרמו להתרחבות של שוק העבודה נתנה אפשרות לזיהוי קבוצות או) סטאטי ודינאמי(

  .  הספציפי ולאיתור הגורמים המשפיעים על המוביליות בשוק העבודה

 נמצא מצד אחד 2000-2004 בשנים מהניתוח עולה כי שוק העבודה של שומרים ומאבטחים

ומצד שני המועסקים בו נמצאים תחת האיום וסיכון גבוה בעקבות פיגועי , בשגשוג והתרחבות

תחת השפעות אלו שוק העבודה של שומרים ומאבטחים מתאפיין במוביליות גבוהה מאוד . רורהט

הממצאים תומכים בטענה כי השפעת הטרור על שווקי המשק היא . ובפוטנציאל רב לשינויים

לאירועי טרור יכולה להיות השפעה חיובית על ענפי . (Berrebi and Klor, 2005)דיפרנציאלית 

  .אף על פי שסך ההשפעה על המשק כולו עדיין נשארת שלילית, תחום הביטחוניכלכלה העוסקים ב

 שבדקו את ההשפעה של שינוים מבניים וזעזועים DiPrete and Nonnemaker (1997)-בדומה ל

בעבודה התמקדנו בהשפעה , בשוק העבודה בארצות הברית על מוביליות של הפרט בשוק העבודה

ניתן . ק ביחד עם גורמים מיקרו כלכליים על מוביליות של הפרטשל שינוי בכוחות מאקרו של השו

יכול להגביר את המוביליות של פרט ) במקרה שלנו טרור(לטעון כי שינוי אקסוגני ברמת מאקרו 

  .בשוק העבודה בהתחשב בתכונות האישיות שלו

של מצאנו  כי חלק גדול  מהתרחבות של שוק העבודה של שומרים ומאבטחים נובע מהכניסה 

והגברה במוביליות נובעת בחלקה מעלייה בהסתברות , בלתי מועסקים לתעסוקה בתחום זה

  . אחרים במשקמשלחי ידלצאת ממנו לתעסוקה ב

תוצאות רגרסיות רב שנתיות של מודל סטטי ומודל דינאמי מראות כי מצב זה פותח הזדמנויות 

יש עלייה בהסתברות . םחדשות לפרטים בעלי תכונות אישיות פחות אטרקטיביות למעסיקי

בעלי , עולים חדשים, להיכנס למשלח יד של שומר או מאבטח לפרטים בעלי השכלה יחסית נמוכה

ככל שוותק של הפרט בארץ , יתר מכך . קשיים בשפה העברית וחסרי ניסיון בשוק העבודה בארץ

 Eckstein and Weiss (2004)בדומה ל . כך יש לו יותר סיכוי לתעסוקה בתחום זה, נמוך יותר

  . בשוק העבודהה ואילך מאופיינים במוביליות גבוה90-כי עולי שנות ה, נמצא גם במחקר הנוכחי
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 במחקר זה היא בהסתכלות על תהליכים דינאמיים בשוק העבודה תוך כדי התייחסות תהייחודיו

ניתן לראות את תרומת המחקר זה בהבנת התהליכים המתרחשים . לתכונות האישיות של הפרט

ובזיהוי ואיתור קבוצות האוכלוסייה בעלות פוטנציאל גבוה להשתלבות בשוק , בשוק העבודה

  . העבודה
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  1995-2005,  שומרים לפי תכונות נבחרות- 930- מאבטחים ו- 463מועסקים במשלחי יד :1לוח 

1995199619971998(1)1998199920002001(2)20012002200320042005

1964סך הכל מועסקים .92012 .82040 .22076 .52072 .52136 .62221 .22270 .52264 .92284 .42330 .22400 .82493 .6
24.327.230.231.532.334.034.937.037.141.146.552.650.1סך הכל מאבטחים ושומרים

אחוזים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך הכל מועסקים

1.21.41.51.51.61.61.61.61.61.82.02.22.0סך הכל מאבטחים ושומרים
אלפיםמאבטחים

13.016.017.318.118.520.519.721.621.824.232.035.934.7סך כולל

11.714.015.315.415.917.416.618.518.920.625.931.130.4גברים
2.02.02.72.63.13.13.12.93.66.14.84.3 (1.3)נשים

12.315.216.317.517.819.618.320.520.722.930.434.333.0יהודים
 (1.7) (1.7) (1.6) (1.3) (1.1) (1.1) (1.4) (0.9).... (0.9)....בני דתות אחרות
ערבים  (1.1) (0.9)........-------מזה: 

+1990 11.414.515.415.515.817.116.617.417.919.325.528.127.1ללא עולי 
+1990 2.62.73.43.04.23.94.96.57.87.5 (1.9) (1.5) (1.6)עולי 

  גיל
24 - 185.66.46.86.66.77.38.08.38.58.912.812.313.3
34 - 254.35.65.56.66.67.16.47.67.59.611.715.112.7
44 - 35(1.4) (1.7) (1.8) (1.7) (1.7) 2.2(1.5) (1.9) (1.9) (1.9) 2.12.73.6
54 - 45(1.0) (1.1) (1.9) (1.9) (1.9) (1.9) (1.8) 2.0(1.9) 2.12.73.12.7

+55  ..(1.1) (1.2) (1.3) (1.7) 2.0(1.9) (1.9) (1.9) (1.8) 2.62.82.4
שומרים

  
  

11.311.212.913.413.813.515.215.415.316.914.516.715.4סך כולל

10.810.912.413.013.413.014.614.714.616.113.415.915.2גברים
.... (1.1)....................נשים

8.78.39.89.910.510.512.411.511.613.011.612.811.6יהודים
2.62.93.13.53.33.02.83.93.73.92.93.93.9בני דתות אחרות
ערבים 3.2 (1.2)3.03.12.62.0-------מזה: 

+1990 8.77.69.210.09.97.99.19.49.710.68.010.19.3ללא עולי 
+1990 2.63.63.73.53.95.76.16.05.76.26.56.56.2עולי 

  גיל
24 - 183.03.23.13.43.83.04.33.53.63.53.63.83.1
34 - 252.42.43.72.52.63.63.43.73.55.64.14.84.9
44 - 35(1.7) (1.6) (1.6) 2.1(1.9) (1.6) (1.7) 2.12.22.11.92.32.3
54 - 45(1.1) (1.2) (1.7) (1.9) 2.02.42.42.82.72.62.12.72.2

+55  2.92.52.83.53.42.83.23.13.13.12.62.92.8
אחוזים

מאבטחים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך כולל

90.087.388.485.286.084.784.385.786.685.080.986.587.6גברים
10.012.711.614.814.015.315.714.313.415.019.113.512.4נשים

94.395.094.596.596.495.893.095.095.094.594.995.495.2יהודים
4.27.05.15.05.45.14.64.8....5.5....בני דתות אחרות
ערבים 2.63.1........-------מזה:

+1990 87.590.689.085.785.383.384.680.682.279.879.778.278.2לא עולי 
+1990 12.59.411.014.314.716.715.419.417.820.220.321.821.8עולי 

  גיל
24 - 1842.740.039.636.336.035.740.838.439.136.640.034.238.4
34 - 2533.134.931.536.735.734.532.735.034.239.636.741.936.6
44 - 3510.910.610.49.29.210.97.78.78.97.76.57.510.3
54 - 457.87.111.210.610.29.29.09.38.68.68.68.77.9

+55  5.46.96.97.29.29.89.78.88.77.48.27.76.8
שומרים

ל

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך כולל

95.797.596.197.097.296.295.895.594.995.392.695.798.7גברים
....7.4....................נשים

77.074.276.173.876.177.781.674.675.877.179.776.675.1יהודים
23.025.823.926.223.922.318.425.324.123.120.323.424.9בני דתות אחרות
ערבים 19.620.015.513.97.120.5-------מזה:

+1990 76.767.871.274.171.858.159.861.163.063.155.260.960.1לא עולי 
+1990 23.332.228.825.928.241.940.238.937.036.944.839.139.9עולי 

  גיל
24 - 1826.228.923.925.427.722.128.122.923.420.524.622.720.2
34 - 2521.521.828.318.818.826.422.224.123.133.028.128.532.0
44 - 3515.414.412.315.714.112.211.513.614.512.213.214.014.9
54 - 4510.111.112.814.114.517.515.617.917.615.414.316.514.4

+55  25.72

ל

17.518.0 18.0 18.4 20.721.120.120.2 26.124.6 2.321.6

1995 ושיטת ניפוח חדשה. על בסיס אומדני מפקד האוכלוסין והדיור   (1)
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ,2003 סקר כוח אדם   ,1244 פרסום מס'  ראה "מבוא",  על בסיס קבוצות ניפוח חדשות,   (2)  - 41 -  



 

ק  1995-2005,  שומרים לפי השכלה ומצב משפחתי- 930- מאבטחים ו- 463מועסקים במשלחי יד : 2לוח 
אלפים

1995199619971998(1)1998199920002001(2)20012002200320042005

24.327.230.231.532.334.034.937.037.141.146.552.650.1סה"כ
מאבטחים

13.016.017.318.118.520.519.721.621.824.232.035.934.7סך כולל (3)

 שנות לימוד    
  8 - 0..(0.9) (1.1) ..(0.9) (1.2) ..........(1.4) (1.2) 

  10 - 9..(1.5) (1.1) (1.0) (1.0) (1.4) (1.1) (0.9) (0.9) 2.2(1.5) (1.2) (1.4) 
 12 - 116.57.67.67.68.19.69.510.711.010.913.415.915.4
 15 - 134.04.86.16.96.96.16.86.46.58.513.513.612.1

  16+(1.2) (1.3) (1.4) (1.8) (1.7) 2.1(1.3) 2.92.82.02.73.94.5

9.911.812.712.813.114.814.415.816.117.822.725.624.9למדו בעבר
3.03.94.55.25.35.65.25.75.66.39.310.49.7ומדים בהווה

צב משפחתי

ל

מ
4.96.16.86.77.08.27.87.57.57.710.611.512.0נשוי

 (1.0) (1.6) (0.9) (0.9)..................גרוש או אלמן
7.89.510.011.011.111.411.313.513.715.620.622.921.6רווק

שומרים

11.311.212.913.413.813.515.215.415.316.914.516.715.4סך כולל (3)

 שנות לימוד    
  8 - 03.12.63.24.14.12.72.42.52.52.12.0(1.7) 2.2

  10 - 9(1.6) (1.8) (1.7) (1.7) (1.7) 2.4(1.8) (1.3) (1.3) (1.6) (1.7) (1.6) (1.6) 
 12 - 113.12.83.33.33.63.55.75.95.86.04.96.16.1
 15 - 132.22.73.72.72.93.23.33.83.95.04.25.03.9

  16+(1.2) (1.2) (1.0) (1.6) (1.6) (1.6) 2.0(1.8) (1.8) (1.8) (1.8) 2.2(1.7) 

8.98.510.210.910.810.312.012.712.613.412.213.613.2למדו בעבר
2.02.42.22.22.63.03.02.52.53.22.23.02.1ומדים בהווה

צב משפחתי

ל

מ
7.06.47.58.17.97.47.97.77.88.67.08.58.8נשוי

.. (1.2) (1.1) (1.0)...... (1.0)..........גרוש או אלמן
  3.84.55.24.85.45.16.77.16.97.36.46.95.8רווק

אחוזים
מאבטחים

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך כולל

  שנות לימוד    
  8 - 0..5.36.1..4.75.7..........3.93.3

  10 - 9..9.36.55.65.27.15.64.34.19.24.73.24.0
 12 - 1150.647.443.842.143.946.948.849.750.745.242.044.344.5
 15 - 1331.330.135.638.137.230.035.029.829.835.142.337.835.0

  16+8.97.98.09.78.910.46.513.612.98.38.510.813.1

76.573.573.570.770.772.173.573.374.073.570.871.171.9למדו בעבר
22.724.625.928.728.527.326.226.525.726.229.028.928.1ומדים בהווה

צב משפחתי

ל

מ
37.638.239.637.237.940.239.834.734.631.833.031.934.7נשוי

3.52.74.42.9..................גרוש או אלמן
60.159.457.660.859.955.857.562.562.764.764.363.762.3רווק

שומרים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך כולל

  שנות לימוד    
  8 - 027.823.325.030.430.020.115.616.516.312.913.510.414.2

  10 - 914.616.213.112.612.018.111.78.38.49.711.89.410.2
 12 - 1127.625.325.324.825.825.937.638.537.936.533.536.939.3
 15 - 1319.724.328.419.820.824.021.925.025.830.229.129.925.2

  16+10.310.98.112.311.512.013.211.711.610.712.113.511.0

78.675.779.080.978.076.178.982.482.279.284.081.785.4למדו בעבר
17.821.317.316.418.922.419.516.216.419.215.117.913.8ומדים בהווה

צב משפחתי

ל

מ
62.157.558.060.357.354.751.949.850.951.148.451.156.9נשוי

..5.77.77.2......7.5..........גרוש או אלמן
  33.840.239.835.438.837.844.246.145.043.243.941.637.8רווק
1995  . ושיטת ניפוח חדשה1995על בסיס אומדני מפקד האוכלוסין והדיור  )1( ל (1)ל

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2003סקר כוח אדם , 1244' פרסום מס, "מבוא"ראה , צות ניפוח חדשותעל בסיס קבו )2(
  .כולל מספר שנות לימוד לא ידוע )3(
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 , שומרים לפי תכונות כוח העבודה וענפי כלכלה נבחרים- 930- מאבטחים ו- 463מועסקים במשלחי יד : 3לוח 
1995-2005            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אלפים

1995199619971998(1)1998199920002001(2)200120022003(3)200320042005
24.327.230.231.532.334.034.937.037.141.146.546.552.650.1 סה" כ

מאבטחים

סך כולל
תכונות כוח העבודה

עבדו בדרך כלל מ

מזה: 

            שעות בשב

עבדו בדרך כלל ח

סיבות לעבודה חל

לימודים

ענפי כלכלה נבחר
Gתחבורה 

Iשירותים עיסקי 

מזה: 

שמירה,   אבטחה ו750

J מינהל ציבורי

שומרים

13.016.017.318.118.520.519.721.621.824.232.032.035.934.7

10.112.313.214.114.515.515.017.517.518.323.023.026.525.7לא 

6.28.27.77.57.89.08.08.48.69.512.612.614.013.3וע
2.83.64.14.04.05.04.74.14.35.99.09.09.48.9לקית 
קית

2.02.52.33.13.13.42.82.62.74.15.55.56.36.1

ים
(1.8) 2.82.93.23.02.23.63.33.32.33.73.64.62.9

5.97.36.97.88.210.78.610.811.014.621.521.724.123.4ים

5.67.16.47.37.89.98.310.410.614.321.221.323.723.0ניקיון
(1.7) 2.02.72.62.72.52.72.83.03.12.92.92.63.8

סך כולל
תכונות כוח העבודה

עבדו בדרך כלל מ

מזה: 

            שעות בשב

עבדו בדרך כלל ח

סיבות לעבודה חל

לימודים

ענפי כלכלה נבחר
Gתחבורה 

Iשירותים עיסקי 

מזה: 

שמירה,   אבטחה ו750

J מינהל ציבורי

  . ושיטת ניפוח חדשה1995על בסיס אומדני מפקד האוכלוסין והדיור  )1(
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2003סקר כוח אדם , 1244' פרסום מס, "מבוא"ראה , על בסיס קבוצות ניפוח חדשות )2(
  .2003 –ג "שסת,  מהדורה שנייה- 1993על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה , 2003-החל ב )3(

אחוזיםמאבטחים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

77.977.276.578.078.275.676.381.180.475.672.072.073.774.2לא 

61.266.458.353.553.758.353.348.149.052.054.854.852.751.7בוע
21.722.523.522.021.824.423.718.919.624.428.028.026.325.8חלקית 
חלקית

69.572.760.379.979.870.463.465.665.970.462.162.167.068.9

ים
13.918.017.017.616.210.618.615.515.29.411.611.412.98.5

45.346.739.942.944.552.044.150.050.360.567.467.967.267.6ם

43.445.337.040.542.148.442.448.448.759.366.466.666.266.6ניקיון
13.212.515.614.414.412.014.013.013.912.79.29.07.311.0

סך כולל
תכונות כוח העבודה

עבדו בדרך כלל מ

מזה:

            שעות בש

עבדו בדרך כלל 

סיבות לעבודה 

לימודים

ענפי כלכלה נבחר
Gתחבורה 

Iשירותים עיסקיי 

מזה:

שמירה, אבטחה ו750

J מינהל ציבורי

שומרים
סך כולל

תכונות כוח העבודה
עבדו בדרך כלל מ

מזה:

            שעות בש

עבדו בדרך כלל 

סיבות לעבודה 

לימודים

ענפי כלכלה נבחר
Gתחבורה 

Iשירותים עיסקיי 

מזה:

שמירה, אבטחה ו750

J מינהל ציבורי

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

72.371.475.771.472.565.372.271.972.873.275.575.571.976.3לא 

60.164.960.655.354.753.549.948.346.351.148.048.053.450.6בוע
27.028.624.328.627.534.727.828.127.226.824.024.028.123.7חלקית 
חלקית

49.461.456.652.857.547.949.236.135.749.146.146.148.144.5

ים
............................

59.968.067.068.868.769.576.075.575.174.377.778.976.481.3ם

57.466.664.066.065.268.172.371.171.272.475.676.874.080.4ניקיון
............................

45+

45+

11.311.212.913.413.813.515.215.415.316.914.514.516.715.4

8.28.09.89.610.08.811.011.111.212.411.011.012.011.8לא 

4.95.25.95.35.54.75.55.35.26.35.35.36.46.0וע
3.03.23.23.83.84.74.24.34.24.53.53.54.73.7לקית 
קית

(1.4) (1.9) (1.7) (1.9) 2.12.12.0(1.5) (1.5) 2.2(1.6) (1.6) 2.2(1.6) 

ים
............................

6.77.68.79.29.59.411.611.611.512.511.311.412.712.6ים

6.47.48.38.99.09.211.010.910.912.211.011.112.312.4ניקיון
............................

45+

45+
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  2000-2004 לפי שנים Ti+1- לTiאחוז המעברים בין מצבי כוח העבודה בין : 4לוח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2000

שומר מאבטח מועסק אחר לא מועסק N
שומר 60.78 15.12 0.08 0.13 65

מאבטח 7.84 46.51 0.12 0.14 70
מועסק אחר 9.80 15.12 91.79 8.67 9822
לא מועסק 21.57 23.26 8.01 91.07 10115

N 51 86 9716 10219 20072

2001

שומר מאבטח מועסק אחר לא מועסק N
שומר 43.65 11.83 0.12 0.10 119

מאבטח 24.60 53.25 0.14 0.13 175
מועסק אחר 10.32 20.12 90.94 8.11 19421
לא מועסק 21.43 14.79 8.80 91.66 20312

N 126 169 19501 20231 40027

2002

שומר מאבטח מועסק אחר לא מועסק N
שומר 43.41 13.26 0.09 0.15 128

מאבטח 20.93 58.01 0.19 0.15 198
מועסק אחר 18.60 16.57 91.05 8.30 18687
לא מועסק 17.05 12.15 8.67 91.39 20021

N 129 181 18634 20090 39034

2003

שומר מאבטח מועסק אחר לא מועסק N
שומר 39.60 14.67 0.05 0.14 111

מאבטח 34.65 55.56 0.15 0.20 228
מועסק אחר 10.89 14.67 91.20 7.92 18520
לא מועסק 14.85 15.11 8.60 91.73 20025

N 101 225 18518 20040 38884

2004

שומר מאבטח מועסק אחר לא מועסק N
שומר 42.73 10.29 0.11 0.14 114

מאבטח 33.64 60.49 0.12 0.18 235
מועסק אחר 14.55 14.81 91.60 8.23 16755
לא מועסק 9.09 14.40 8.17 91.46 17569

N 110 243 16646 17674 34673

2000 -2004

שומר מאבטח מועסק אחר לא מועסק N
שומר 44.29 12.72 0.09 0.13 537

מאבטח 25.92 56.08 0.15 0.16 906
מועסק אחר 13.35 16.15 91.25 8.20 83205
לא מועסק 16.44 15.04 8.51 91.51 88042

N 517 904 83015 88254 172690

Ti

Ti+1

Ti

Ti+1

Ti

Ti+1

Ti

Ti+1

Ti

Ti

Ti+1

Ti+1
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    2000-2004 לפי שנים Ti+1- לTiבין ) מפורט(אחוז המעברים בין מצבי כוח העבודה : 5לוח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2000

שומר מאבטח מועסק אחר בלתי מועסק
לא שייך לכוח

העבודה האזרחי N
שומר 60 .78 15 .12 0.08 0.42 0.10 65

מאבטח 7.84 46 .51 0.12 0.21 0.13 70
מועסק אחר 9.80 15 .12 91 .79 30 .33 6.44 9822
בלתי מועסק 7.84 8.14 2.24 37 .04 4.20 971

לא שייך לכוח 
העבודה האזרחי 13 .73 15 .12 5.76 32 .00 89 .13 9144

N 51 86 9716 953 9266 20072

2001

שומר מאבטח מועסק אחר בלתי מועסק
לא שייך לכוח

העבודה האזרחי N
שומר 43 .65 11 .83 0.12 0.50 0.06 119

מאבטח 24 .60 53 .25 0.14 0.50 0.09 175
מועסק אחר 10 .32 20 .12 90 .94 27 .71 5.97 19421
בלתי מועסק 10 .32 5.33 2.64 39 .35 3.75 2002

לא שייך לכוח 
העבודה האזרחי 11 .11 9.47 6.16 31 .94 90 .12 18310

N 126 169 19501 1985 18246 40027

2002

שומר מאבטח מועסק אחר בלתי מועסק
לא שייך לכוח

העבודה האזרחי N
שומר 43 .41 13 .26 0.09 0.77 0.08 128

מאבטח 20 .93 58 .01 0.19 0.73 0.08 198
מועסק אחר 18 .60 16 .57 91 .05 27 .01 6.00 18687
בלתי מועסק 4.65 8.84 2.67 39 .61 3.67 2048

לא שייך לכוח 
העבודה האזרחי 12 .40 3.31 6.00 31 .88 90 .17 17973

N 129 181 18634 2199 17891 39034

2003

שומר מאבטח מועסק אחר בלתי מועסק
לא שייך לכוח

העבודה האזרחי N
שומר 39 .60 14 .67 0.05 0.56 0.08 111

מאבטח 34 .65 55 .56 0.15 1.04 0.10 228
מועסק אחר 10 .89 14 .67 91 .20 25 .14 5.68 18520
בלתי מועסק 3.96 6.67 2.69 43 .14 3.94 2213

לא שייך לכוח 
העבודה האזרחי 10 .89 8.44 5.91 30 .12 90 .20 17812

N 101 225 18518 2311 17729 38884

2004

שומר מאבטח מועסק אחר בלתי מועסק
לא שייך לכוח

העבודה האזרחי N
שומר 42 .73 10 .29 0.11 0.61 0.08 114

מאבטח 33 .64 60 .49 0.12 0.92 0.08 235
מועסק אחר 14 .55 14 .81 91 .60 24 .21 6.24 16755
בלתי מועסק 1.82 5.35 2.29 40 .83 4.28 1870

לא שייך לכוח 
העבודה האזרחי 7.27 9.05 5.88 33 .44 89 .32 15699

N 110 243 16646 1962 15712 34673

2000 -2004

שומר מאבטח מועסק אחר בלתי מועסק
לא שייך לכוח

העבודה האזרחי N
שומר 44 .29 12 .72 0.09 0.60 0.08 537

מאבטח 25 .92 56 .08 0.15 0.74 0.09 906
מועסק אחר 13 .35 16 .15 91 .25 26 .45 6.02 83205
בלתי מועסק 5.61 6.64 2.54 40 .41 3.93 9104

לא שייך לכוח 
העבודה האזרחי 10 .83 8.41 5.97 31 .80 89 .87 78938

N 517 904 83015 9410 78844 172690

Ti

Ti+1

Ti

Ti+1

Ti

Ti+1

Ti

Ti+1

Ti

Ti

Ti+1

Ti+1
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  סטטיסטיקה תיאורית של משתנים תלויים:  6לוח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

Ti
שומר או מאבטח 0 1421 0.82 0.82
מועסק אחר 1 83015 48.07 48.89
לא מועסק 2 88254 51.11 100.00

Total 172690 100.00

Ti
שומר 0 517 0.30 0.30
מאבטח 1 904 0.52 0.82

מועסק אחר 2 83015 48.07 48.89
לא מועסק 3 88254 51.11 100.00

Total 172690 100.00

Ti Ti+1
שומר או מאבטח שומר או מאבטח 0 985 0.57 0.57
מועסק אחר מועסק אחר 1 75754 43.87 44.44
לא מועסק לא מועסק 2 80757 46.76 91.20

שומר או מאבטח מועסק אחר 3 215 0.12 91.33
שומר או מאבטח לא מועסק 4 221 0.13 91.45
מועסק אחר שומר או מאבטח 5 197 0.11 91.57
מועסק אחר לא מועסק 6 7064 4.09 95.66
לא מועסק שומר או מאבטח 7 261 0.15 95.81
לא מועסק מועסק אחר 8 7236 4.19 100.00

Total 172690 100.00

אחוז אחוז מצתבר

קטגוריה שכיכות אחוז אחוז מצתבר

אחוז אחוז מצתבר

תקופה

תקופה

קטגוריה שכיכות

תקופה
קטגוריה שכיכות
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  )2(, )1(סטטיסטיקה תיאורית של משתנים בלתי תלוים : 7לוח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

ממוצעמשתנה
0.477גברים ( כן= 1, לא= 0) 

0.523(נשים)
0.223גיל  15- 24( כן= 1,  לא= 0) 
0.182גיל 25- 34 ( כן= 1,  לא= 0) 
0.169גיל 35- 44 ( כן= 1,  לא= 0) 
0.171גיל 45- 54 ( כן= 1,  לא= 0) 

0.256( + גיל55)
0.200תעודת בגרות ( כן= 1, לא= 0) 

0.124תעודת בי" ס על תיכוני שאינה תעודה אקדמית ( כן= 1,  לא= 0) 
0.191תעודה אקדמית ( כן= 1,  לא= 0) 

0.485(אחר)
0.608נשואים ( כן= 1,  לא= 0) 

0.392(אחר)
0.836יהודים ואחרים ( כן= 1,  לא= 0) 

0.164(ערבים)
0.141סטודנטים ( כן= 1, לא= 0) 

0.859(אחר)
0.098עולי שנות ה- 90- 94 ( כן= 1, לא= 0) 
0.053עולי שנות ה- 95- 99 ( כן= 1, לא= 0) 

0.016עולי שנות 2000+  ( כן= 1,  לא= 0) 
0.832( ילידי ארץ או עולים עד1990)

0.116שנת 2000 ( כן= 1, לא= 0) 
0.232שנת 2001 ( כן= 1, לא= 0) 
0.226שנת 2002 ( כן= 1, לא= 0) 
0.225שנת 2003 ( כן= 1, לא= 0) 

(2004          )0.201
10.038טרור
שנת

  קטגוריה משלימה  למשתנים קטגוריאליים( )  )1(
)2(   N=172,690ר התצפיות בקובץ סופי מספ 
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  2000-2004 בין השנים Ti-הגורמים המשפיעים על כניסה לכל אחד ממצבי כוח העבודה ב: 8לוח 
            )Std. Errorמקדמי רגרסיה ו(  

  
מודל 1 2 מודל

שומר או מאבטח לא מועסק שומר או מאבטח לא מועסק
מול מול מול מול

מועסק אחר מועסק אחר מועסק אחר מועסק אחר

-4.818 *** 2.941 *** -4.693 *** 2.842 *** חותך
(0.160) (0.027) (0.154) (0.026)

1.971 *** -0.615 *** 1.971 *** -0.616 *** גברים
(0.087) (0.012) (0.087) (0.012)
-0.143 -0.644 *** -0.151 -0.635 *** גיל 15-24

(0.104) (0.022) (0.104) (0.022)
-0.180 ** -1.928 *** -0.187 ** -1.917 *** גיל 25-34

(0.090) (0.018) (0.090) (0.018)
-0.989 *** -2.028 *** -0.995 *** -2.020 *** גיל 35-44

(0.112) (0.018) (0.113) (0.018)
-0.560 *** -1.937 *** -0.560 *** -1.936 *** גיל 45-54

(0.100) (0.018) (0.100) (0.018)
0.402 *** -0.659 *** 0.407 *** -0.673 *** תעודת בגרות

(0.063) (0.015) (0.063) (0.015)

-0.432 *** -1.082 *** -0.425 *** -1.104 ***
תעודת בי"ס על תיכוני 
שאינה תעודה אקדמית

(0.096) (0.019) (0.096) (0.019)
-0.915 *** -1.503 *** -0.912 *** -1.516 *** תעודה אקדמית

(0.094) (0.017) (0.094) (0.017)
-0.771 *** -0.441 *** -0.774 *** -0.438 *** נשואים

(0.072) (0.015) (0.072) (0.015)
0.221 ** -0.894 *** 0.089 -0.775 *** יהודים

(0.098) (0.016) (0.084) (0.015)
0.514 *** 0.701 *** 0.517 *** 0.691 *** סטודנטים

(0.073) (0.020) (0.074) (0.020)
0.822 *** 0.311 *** 0.862 *** 0.282 *** עולי שנות ה-90-94

(0.077) (0.020) (0.096) (0.025)
0.824 *** 0.504 *** 0.794 *** 0.372 *** עולי שנות ה-95-99

(0.105) (0.026) (0.129) (0.032)
0.444 * 0.967 *** 0.251 0.750 *** עולי שנות 2000+

(0.236) (0.045) (0.308) (0.058)
-0.418 *** -0.046 ** -0.426 *** -0.031 2000

(0.103) (0.021) (0.103) (0.021)
-0.371 *** -0.027 -0.371 *** -0.029 * 2001

(0.081) (0.018) (0.081) (0.018)
-0.277 *** 0.026 -0.278 *** 0.026 2002

(0.087) (0.019) (0.087) (0.019)
-0.204 *** 0.032 * -0.204 ** 0.034 * 2003

(0.080) (0.018) (0.080) (0.018)
0.002 0.000 0.002 0.000 טרור

(0.002) (0.001) (0.003) (0.001)
-0.002 -0.002 עולי שנות ה-90-94 * טרור

(0.006) (0.001)
0.005 -0.003 עולי שנות ה-95-99 * טרור

(0.007) (0.002)
0.019 0.001 עולי שנות 2000+ * טרור

(0.014) (0.004)  
            Std. Error( )  

Significant at the 1% level   ***     
     Significant at the 5% level   **     

       *       Significant at the 10% level 
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   Ti-ב)  מפורט(הגורמים המשפיעים על כניסה לכל אחד ממצבי כוח העבודה : 9לוח 
  2000-2004בין השנים             
            )Std. Errorמקדמי רגרסיה ו(  

  
שומר לא מועסק מאבטח
מול מול מול

מועסק אחר מועסק אחר מועסק אחר

-5.514 *** 2.941 *** -6.286 *** חותך
(0.274) (0.027) (0.247)

2.851 *** -0.615 *** 1.640 *** גברים
(0.206) (0.012) (0.097)
-0.831 *** -0.644 *** 0.369 *** גיל 15-24

(0.169) (0.022) (0.141)
-0.816 *** -1.928 *** 0.326 ** גיל 25-34

(0.135) (0.018) (0.129)
-1.335 *** -2.028 *** -0.656 *** גיל 35-44

(0.159) (0.018) (0.160)
-0.901 *** -1.937 *** -0.217 גיל 45-54

(0.142) (0.018) (0.143)
0.029 -0.659 *** 0.563 *** תעודת בגרות

(0.110) (0.015) (0.078)

-0.497 *** -1.082 *** -0.428 ***

תעודת בי"ס על 
תיכוני שאינה תעודה 

אקדמית
(0.143) (0.019) (0.130)
-1.162 *** -1.503 *** -0.800 *** תעודה אקדמית

(0.145) (0.017) (0.123)
-0.666 *** -0.441 *** -0.848 *** נשואים

(0.117) (0.015) (0.092)
-0.868 *** -0.894 *** 1.307 *** יהודים

(0.126) (0.016) (0.185)
0.303 ** 0.701 *** 0.579 *** סטודנטים

(0.148) (0.020) (0.084)
1.531 *** 0.311 *** 0.409 *** עולי שנות ה-90-94

(0.117) (0.020) (0.104)
1.676 *** 0.504 *** 0.222 עולי שנות ה-95-99

(0.144) (0.026) (0.158)
1.404 *** 0.966 *** -0.277 עולי שנות 2000+

(0.300) (0.045) (0.383)
-0.247 -0.046 ** -0.528 *** 2000

(0.172) (0.021) (0.128)
-0.038 -0.027 -0.562 *** 2001

(0.132) (0.018) (0.102)
0.010 0.026 -0.440 *** 2002

(0.142) (0.019) (0.109)
-0.202 0.032 * -0.205 ** 2003

(0.140) (0.018) (0.096)
0.003 0.000 0.001 טרור

(0.004) (0.000) (0.003)  
  

       Std. Error( )  
Significant at the 1% level   ***     

     Significant at the 5% level   **     
       *       Significant at the 10% level  
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  ,Ti+1- וTiהגורמים המשפיעים על מעבר לכל אחד ממצבי כוח העבודה בין : 10לוח 
  2000-2004 בין השנים              
             )Std. Errorמקדמי רגרסיה ו(  

        

  
  

תקופה

מועסק אחר לא מועסק
שומר או 
מאבטח

שומר או 
מאבטח

מועסק אחר לא מועסק מועסק אחר לא מועסק Ti

מועסק אחר לא מועסק מועסק אחר לא מועסק
שומר או
מאבטח

שומר או
מאבטח לא מועסק מועסק אחר Ti+1

5.048 *** 8.323 *** -1.520 *** -0.945 ** -2.116 *** -1.285 *** 4.080 *** 3.903 *** חותך
(0.195) (0.195) (0.446) (0.445) (0.483) (0.428) (0.202) (0.203)
-1.900 *** -2.589 *** -0.027 0.344 0.386 0.039 -2.232 *** -2.284 *** גברים

(0.103) (0.103) (0.237) (0.274) (0.281) (0.232) (0.105) (0.105)
0.001 -0.629 *** -0.235 -0.070 0.166 0.758 *** 0.556 *** 0.890 *** גיל 15-24

(0.126) (0.125) (0.306) (0.271) (0.341) (0.280) (0.132) (0.132)
0.252 ** -1.911 *** 0.500 ** -0.467 * 0.491 * -0.008 -0.249 ** -0.041 גיל 25-34

(0.110) (0.110) (0.246) (0.254) (0.289) (0.264) (0.116) (0.117)
0.940 *** -1.292 *** 0.040 -1.076 *** 1.043 *** -0.398 0.056 0.237 * גיל 35-44

(0.131) (0.131) (0.311) (0.394) (0.301) (0.360) (0.137) (0.138)
0.584 *** -1.542 *** 0.144 -0.465 0.670 ** -0.036 -0.363 *** -0.157 גיל 45-54

(0.119) (0.120) (0.276) (0.294) (0.297) (0.299) (0.127) (0.128)
-0.361 *** -1.125 *** -0.092 0.054 -0.128 -0.055 -0.687 *** -0.614 *** תעודת בגרות

(0.075) (0.075) (0.185) (0.169) (0.190) (0.159) (0.081) (0.080)

0.545 *** -0.665 *** 0.225 0.096 0.286 0.102 -0.067 -0.069

תעודת בי" ס על 
תיכוני שאינה 
תעודה אקדמית

(0.116) (0.117) (0.257) (0.275) (0.257) (0.262) (0.123) (0.123)
1.031 *** -0.648 *** 0.518 ** -0.610 * 0.268 -0.066 0.322 *** 0.288 ** תעודה אקדמית

(0.113) (0.113) (0.232) (0.346) (0.252) (0.280) (0.118) (0.118)
0.753 *** 0.259 *** 0.024 -0.490 ** 0.062 -0.354 * 0.270 *** 0.307 *** נשואים

(0.086) (0.087) (0.189) (0.210) (0.204) (0.205) (0.091) (0.091)
-0.259 ** -1.263 *** -0.084 -0.389 -0.507 ** -0.293 -0.654 *** -0.721 *** יהודים

(0.123) (0.123) (0.271) (0.247) (0.245) (0.242) (0.127) (0.127)
-0.715 *** 0.089 -0.241 -0.645 *** -0.457 * -0.511 *** -0.436 *** -0.151 * סטודנטים

(0.087) (0.086) (0.212) (0.207) (0.242) (0.184) (0.092) (0.091)
-0.989 *** -0.637 *** -0.353 * -0.735 *** -0.414 * -0.388 * -0.847 *** -0.790 *** עולי שנות ה-90-94

(0.088) (0.088) (0.216) (0.255) (0.235) (0.215) (0.096) (0.096)
-0.948 *** -0.397 *** -0.357 -0.180 -0.522 0.383 -0.651 *** -0.499 *** עולי שנות ה-95-99

(0.123) (0.123) (0.300) (0.298) (0.339) (0.236) (0.133) (0.132)
-0.591 ** 0.425 -1.329 0.387 0.235 0.450 0.027 0.570 ** עולי שנות 2000+

(0.274) (0.274) (1.041) (0.577) (0.578) (0.531) (0.287) (0.282)
0.531 *** 0.470 *** -0.036 0.646 ** 0.408 0.319 0.487 *** 0.546 *** 2000

(0.126) (0.126) (0.302) (0.266) (0.304) (0.267) (0.133) (0.132)
0.465 *** 0.450 *** 0.203 0.466 ** 0.569 ** 0.165 0.532 *** 0.426 *** 2001

(0.097) (0.097) (0.224) (0.227) (0.237) (0.221) (0.103) (0.103)
0.377 *** 0.409 *** 0.367 0.324 0.571 ** 0.416 * 0.414 *** 0.397 *** 2002

(0.104) (0.104) (0.234) (0.250) (0.253) (0.225) (0.110) (0.110)
0.231 ** 0.274 *** -0.020 0.241 0.094 0.360 * 0.278 *** 0.216 ** 2003

(0.094) (0.094) (0.227) (0.229) (0.251) (0.205) (0.100) (0.100)
-0.005 ** -0.005 * -0.010 -0.010 -0.005 -0.006 -0.003 -0.004 טרור

(0.003) (0.003) (0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.003) (0.003)

יציאה מתעסוקה במשלחי יד שומר 
או מאבטח

כניסה לתעסוקה במשלחי יד שומר 
או מאבטח

  
  

       Std. Error( )  
Significant at the 1% level   ***     

     Significant at the 5% level   **     
       *       Significant at the 10% level  
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  ממצבי כוח העבודה אינטראקציות בין המשתנים המסבירים המשפיעים על מעבר לכל אחד: 11לוח 
  )1 (2000-2004בין השנים   , Ti+1- וTi בין              
             )Std. Errorמקדמי רגרסיה ו(  

  
  

תקופה

מועסק אחר לא מועסק
שומר או 
מאבטח

שומר או 
מאבטח

מועסק אחר לא מועסק מועסק אחר לא מועסק Ti

מועסק אחר לא מועסק מועסק אחר לא מועסק
שומר או
מאבטח

שומר או
מאבטח לא מועסק מועסק אחר Ti+1

מודל 1
0.005 0.007 0.017 -0.004 0.000 -0.003 0.008 0.007 טרור * גברים

(0.007) (0.007) (0.020) (0.020) (0.019) (0.015) (0.007) (0.007)
מודל 2

0.000 0.003 0.003 -0.011 -0.033 * 0.006 0.002 -0.003 טרור * גיל 15-24
(0.007) (0.007) (0.022) (0.016) (0.020) (0.018) (0.008) (0.008)
-0.004 -0.004 0.011 -0.007 -0.022 0.004 -0.005 -0.008 טרור * גיל 25-34

(0.007) (0.007) (0.019) (0.017) (0.017) (0.019) (0.008) (0.008)
-0.008 -0.008 0.012 -0.047 -0.029 0.005 -0.011 -0.007 טרור * גיל 35-44

(0.009) (0.009) (0.023) (0.042) (0.019) (0.025) (0.009) (0.009)
0.000 -0.002 0.004 -0.027 -0.011 -0.026 -0.004 -0.003 טרור * גיל 45-54

(0.009) (0.009) (0.023) (0.027) (0.018) (0.027) (0.009) (0.009)
מודל 3

0.012 ** 0.012 ** 0.028 * 0.034 ** 0.018 0.009 0.016 *** 0.012 ** טרור * תעודת בגרות
(0.005) (0.005) (0.015) (0.014) (0.013) (0.011) (0.006) (0.006)

0.001 0.001 0.030 * 0.000 -0.008 -0.010 0.005 0.000
תעודת בי"ס על תיכוני  * טרור

שאינה תעודה אקדמית
(0.007) (0.008) (0.017) (0.025) (0.020) (0.020) (0.008) (0.008)

0.007 0.008 0.020 0.013 0.019 0.015 0.010 0.005 טרור * תעודה אקדמית
(0.008) (0.008) (0.311) (0.030) (0.016) (0.018) (0.008) (0.008)

מודל 4
0.003 0.002 0.002 -0.002 -0.007 -0.008 0.007 -0.004 עולי שנות ה-90-94 * טרור

(0.006) (0.006) (0.017) (0.023) (0.018) (0.018) (0.007) (0.007)
0.001 -0.002 0.006 0.026 0.004 0.011 -0.001 -0.007 עולי שנות ה-95-99 * טרור

(0.009) (0.009) (0.021) (0.018) (0.023) (0.016) (0.009) (0.010)
-0.019 -0.016 - 0.011 -0.033 0.002 -0.017 -0.029 עולי שנות 2000+ * טרור

(0.015) (0.015) - (0.033) (0.048) (0.030) (0.017) (0.016)
מודל 5

0.038 0.018 -0.058 -0.119 0.214 0.020 0.035 0.018 טרור * 2000
(0.085) (0.085) (0.234) (0.209) (0.160) (0.176) (0.089) (0.088)

0.008 0.006 0.002 0.053 0.038 0.034 0.020 0.004 טרור * 2001
(0.013) (0.013) (0.033) (0.033) (0.038) (0.030) (0.014) (0.013)

0.011 0.010 0.023 0.023 0.058 * 0.011 0.025 ** 0.013 טרור * 2002
(0.011) (0.011) (0.028) (0.031) (0.034) (0.027) (0.012) (0.011)

0.009 0.007 0.027 0.036 0.054 0.034 0.024 * 0.007 טרור * 2003
(0.012) (0.012) (0.030) (0.032) (0.037) (0.028) (0.013) (0.013)

יציאה מתעסוקה במשלחי יד שומר או 
מאבטח

כניסה לתעסוקה במשלחי יד שומר או 
מאבטח

  
  
     ללא הצגה של שער הגורמים המסבירים הנכללים במודל ) 1(

       Std. Error( )  
Significant at the 1% level   ***     

     Significant at the 5% level   **     
       *       Significant at the 10% level  
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  .באלפים, 1995-2005, שומרים ומאבטחים בישראל: 1תרשים
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  .לפי רבע שנה, 2000-2004, הרוגים באירועי טרור: 2תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2000-2004קובץ אירועי טרור : מקור
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  .לפי רבע שנה, 2000-2004, לפחות עם הרוג אחד, ימי טרור: 3תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2000-2004קובץ אירועי טרור : מקור
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  )1 (2000-2004בשנים ,Ti+1-  לTi- ממצב תעסוקתי בההסתברויות  למעבר: 4תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .5- ו4מבוסס על מטריצות המעבר המופיעות בלוחות   )1(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.608

0.078

0.209

0.437

0.396

0.434

0.246

0.347

0.151

0.118
0.133

0.147

0.533

0.580

0.556
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Ti+1 שומר -Ti שומר Ti+1 מאבטח -Ti שומר Ti+1 שומר -Ti מאבטח Ti+1 מאבטח -Ti מאבטח
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    ליציאה והסתברות להימצא בשוק העבודה של שומרים ומאבטחים, ההסתברויות  לכניסה: 5תרשים 
                    ).1 (2000-2004בשנים , Ti+1-  לTiתקופה במעבר מ
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שנת רבע כניסה מספר

דגימה לחקירה פנל I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV II III IV

1999 4/99 94 2 3 4

1/00 91 1 2 3 4

2/00 92 1 2 3 4

3/00 93 1 2 3 4

2000 4/00 04 1 2 3 4

1/01 01 1 2 3 4

2/01 02 1 2 3 4

3/01 03 1 2 3 4

2001 4/01 14 1 2 3 4

1/02 11 1 2 3 4

2/02 12 1 2 3 4

3/02 13 1 2 3 4

2002 4/02 24 1 2 3 4

1/03 21 1 2 3 4

2/03 22 1 2 3 4

3/03 23 1 2 3 4

2003 4/03 34 1 2 3 4

1/04 31 1 2 3 4

2/04 32 1 2 3 4

3/04 33 1 2 3 4

2004 4/04 44 1 2 3

1/05 41 1 2

2/05 42 1 2

3/05 43 1 2

מספר חקירה מספר חקירה

רבע חקירה בשנת 2000 רבע חקירה בשנת 2001

מספר חקירה מספר חקירה מספר חקירה מספר חקירה

רבע חקירה בשנת 2002 רבע חקירה בשנת 2003 רבע חקירה בשנת 2004 רבע חקירה בשנת 2005

I

  שנכללו בתוך קובץ נתוניםפנלים
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שנת רבע כניסה מספר סה"כ קיימות כל קיימות שתי אחוז של רשומות שומות

דגימה לחקירה פנל רשומות ארבע חקירות חקירות עקבות הכוללות 4 חקירות חקירות

א', ב', ג', ד' א', ב' או/ו- ג', ד' מתוך סה"כ רשומות  סה"כ
1999 1/00 91 7049 4097 6114 58.12

2/00 92 7330 4143 6159 56.52
3/00 93 7171 3954 5991 55.14

2000 4/00 04 7097 4166 6089 58.70
1/01 01 7040 3953 5945 56.15
2/01 02 6965 4014 5877 57.63
3/01 03 7012 3887 5876 55.43

2001 4/01 14 7105 4062 6045 57.17
1/02 11 7040 4067 5987 57.77
2/02 12 6966 3920 5829 56.27
3/02 13 6970 3981 5882 57.12

2002 4/02 24 7033 4077 6051 57.97
1/03 21 6969 4085 5990 58.62
2/03 22 7069 3871 5819 54.76
3/03 23 7036 4070 5940 57.85

2003 4/03 34 6773 3850 5750 56.84
1/04 31 7140 4016 6119 56.25
2/04 32 7046 3824 5885 54.27
3/04 33 6772 3917 5701 57.84

  
  .סטטיסטיקה תיאורית של קבצי פנלים לפי רבע כניסה לחקירה ושנת הדגימה: 13לוח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אחוז של ר

הכוללות 2 

עקבות מתוך

86.74
84.02
83.54
85.80
84.45
84.38
83.80
85.08
85.04
83.68
84.39
86.04
85.95
82.32
84.42
84.90
85.70
83.52
84.18

ממוצע 7031 3998 5950 56.86 84.63



 

  
  
  
  
  
  

  

Abstract  

The research reveals a detailed perspective of the Labor Market for security guards in Israel in 

time of terror attacks 2000-2004. 

We investigated the effect of terror on the Labor Market concerning of two aspects: static and 

dynamic.  We used a novel methodology by taking an advantage of the Labor Force Survey 

(yearly files) to construct a panel data first and then to use the combination of them with the 

external data of terror attacks.  

The findings show that the Labor Market for security guards was significantly reshaped by 

terror. Whereas terrorism has a negative impact on Labor Market for security guards due to 

increased danger, the overall effect of terrorism on this sector of Labor Market is significantly 

positive and characterized by prosperity and expansion. 

The main effect of the expansion was triggering the transition from unemployment to 

employment in Labor Market for security guards. Moreover, the high level of terrorism has an 

implication on the occupational mobility which increased the probability of exit for employed 

persons from the Labor Market for security guards to the other sectors of Labor Market. 

Furthermore, the expansion opened new opportunities of employment for individuals with 

few labor market resources, such as immigrants (who immigrated to Israel since 1990) or less 

educated individuals.    

We propose a model suggesting that exogenous changes in macro level, such as terror, could 

positively affect occupational mobility in the Labor Market.  

  

  

  

  

  

  

Key words:  Labour Market, Security Guard, Terror, Mobility, Employment 
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