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 ההשלכות של כמות שעות העבודה של עובדי הייטקיתוח נ

 וכלכלה  מחקרמינהל  –בן פורת, ראובן פסח סער 

 

 :רקע

השעות שעובד ישראלי עובד בשנה מעמידים את ישראל במקום התשיעי בין מדינות  1867במונחים שנתיים 

במקום שעות(.  2079קוריאה )שעות בשנה(,  2237. במקומות הראשונים נמצאות מקסיקו )OECD-ה

שמסתייעת במדינות האיחוד האירופי לייצוב כלכלתה, ומושמצת  ,יוון נמצאת בין מדינות אירופההראשון 

 2060במקום השלישי, כשעובדים יוונים עובדים  יוון נמצאת OECD-. במונחי העל חוסר היצרנות שלה

שעות  1363והאחרון כשעובדים בגרמניה עובדים  38-שעות בשנה. גרמניה להבדיל מצויה במקום במקום ה

זה  נתוןמזה של מקביליהם הגרמניים.  70%-בשנה. עם זאת, הפריון השעתי של עובדים יווניים נמוך ב

 לו. את ההבדלים במצבן של שתי המדינות הל ורי האבטלה הגבוהים ביוון מסבירבצירוף שיע

הנתון הזה הופך את עובדי ההיי טק הישראלים למקרה מבחן מעניין במיוחד: הפריון הישראלי השעתי 

והוא גבוה רק בדולר לשעה מזה של  OECD-בין מדינות ה 24-ומצוי במקום הנחשב גם הוא לנמוך יחסית, 

ון העבודה ומרכזי בפרי העובד היווני. עובדי ההיי טק הישראלים נחשבים למי שאחראיים לחלק גדול

לעבוד שעות ארוכות, מעבר למה שמצופה מהם במסגרת לרוב הציפייה החברתית מהם היא הישראלי, ו

, נכון יהיה לבדוק האם  להעסקתם במסגרת יום עבודה מלא ומעלה יש חלק . לכןהיקף המשרה הפורמאלי

מעידים שההנחה הזאת ראויה  בפריון הגבוה יחסית במונחים ישראליים שלהם. נתונים בעולם ובארץ

 להיבחן:

מוצגות מאז התגבש מושג העבודה בצורתו המודרנית אחרי המהפכה  הרצוי שאלות על משך יום העבודה

"האפשרויות הטכנולוגיות של ילדינו ונכדינו"  1930-במאמרו מ התעשייתית. הכלכלן ג'ון מיינארד קיינס

שעות בלבד; ראייה שונה  15תאפשר בעתיד שבוע עבודה של  20-מציין שההתפתחות הטכנולוגית במאה ה

. הפילוסוף ברטראנד בישראל טכנולוגיהשל משרה בחברת  יםמאד מהתדמית ולא פעם האופי האינטנסיבי

טוען שעולם שבו עובדים אנשים ארבע שעות ביום הוא עולם טוב  ,בשבח הבטלה"" ,1932-ראסל במאמרו מ

 וצודקת יותר.  האבק על חברה טובייותר בשל הזמן הפנוי שיש לעובדים כאלה לה

חוק התפוקה הפוחתת בכלכלה מדבר על כך שביצועיהם של עובדים פוחתים בשעות המאוחרות יותר של 

את שבוע העבודה של עובדי פס הייצור  20-רד הראשון תחם בראשית המאה היום העבודה, וכבר הנרי פו

שעות לאחר שנוכח לדעת שהם הופכים לא יעילים במסגרת יום ושבוע עבודה ארוכים  40-במפעלי 'פורד' ל

יותר. בהתאם לתובנותיו של פורד עובדי תעשייה כבדה אכן עובדים לרוב בימי עבודה תחומים למשמרות, 
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י הנדרש עיקרכשמדובר בעובדים שהמאמץ ה ,ודה שמסגרת השעות בו תחומה ומוגדרת. עם זאתובשבוע עב

 מהם אינו פיזי, השאלה הופכת מורכבת מההבנה הפיזיולוגית הבסיסית שהפגין פורד בשעתו:

שאלות משנה:  יודה לפנאי מתחלקת בהקשרה הרחב לשתלמעשה שאלת האיזון היעיל ביותר בין עב

או  , והשאלה של ההיקף בשעות של שבוע העבודה בכללווהתפקוד לאורכו אורך יום העבודההשאלה של 

. מעיון בספרות נראה שישנו גוף נרחב של מחקר שבוחן את שאלת אורך היקף המשרה )מלאה או חלקית(

ה יום העבודה, וישנו באופן כללי קונצנזוס בספרות על כך שבדומה לתובנותיו של פורד על עובדי תעשיי

אנליזה -נערכה מטא 2015-באינו רצוי כמדיניות: בממוצע שעות  8-9כבדה יום עבודה באורך שעולה על 

בארצות   מדינות כולל 11-מחקרים ב 25-אלף עובדים שנכללו ב 604-כ כללהשבמימון האיחוד האירופי 

( של עובדים בשלישקשר משמעותי )סיכוי גבוה שקיים נמצא . באוסטרליה, באירופה ובישראל ,הברית

שעובדים יותר שעות מבמשרה סטנדרטית ללקות בשבץ, ונתונים משמעותיים מעט פחות לגבי הסיכוי 

שנעשה באיכילוב בישראל על ידי טוקר, מלמד ועמיתים נבדקו לאורך  2012-ללקות במחלות לב. במחקר מ

שעות עבודה  45-ר מעובדים שהגיעו לבדיקות תקופתיות. אלו מהם שעובדים יות 9000-כ שנים 3.5-כ

של המכון  2013-במחקר מבמחלות לב כתוצאה משחיקה. ללקות  יותרבשבוע נמצאו כבעלי סיכוי גבוה 

למחקרי כלכלה ומדיניות בוושינגטון נמצא שפחות שעות עבודה לעובדים משמען פחות פליטת גזי חממה 

  ופחות התחממות גלובאלית.

 ,יותר והנושא נבחן בימים אלה במקומות רבים ואצל מעסיקים רביםהנושא  של היקף משרה מורכב הרבה 

בצוות בשכר זהה שעות  6-ל 8-בגטבורג בשבדיה נערך ניסוי בו קוצר יום העבודה מ: בעיקר בשבדיה

ירידה ירידה בשיעורי עזיבה של עובדים ומדווחות בשלב זה בית אבות מקומי. סוורטלנדס, האחיות של 

ון ואבדן ימי עבודה בשל מחלה שאפיינו את צוות העובדים לפני כן. ישנו דיווח בתדירות של מקרי דיכא

. יחד עם זאת ישנן עלויות נוספות ובצוות המנהל שאיכות הטיפול והתפקוד היומי של העובדים השתפר

בשל הצורך לשכור עובדים נוספים. ניסויים דומים קורים בשבדיה בקרב צוותים רפואיים בגותנבורג, 

בשכר זהה שש שעות -בגותנבורג גם קוצר יום העבודה אצל חלק מהעובדים בעירייה ל או.ובאומי

הניסוי בבית האבות סוורטלנדס  לעובדים העובדים שמונה שעות ויותר.בימים אלו וביצועיהם מושווים 

נתונים להשוואה עם בית אבות שעובדים בו שמונה שעות לחוקרים ואז יהיו  2016-אמור להסתיים ב

 גם במגזר העסקי נשמעים קולות שקוראים לקצר את יום העבודה:ומשמש כביקורת. 

שנים לעבודה בשתי משמרות של שש  13מכונאים כבר לפני  36סוכנות השירות של טויוטה בגטבורג עברו ב

ופחות זמן של העובדים ן המתנה, שימוש יעיל יותר במכונות, פחות טעויות, פחות זמ שעות והתוצאה היא 

 2013-מ על גזי חממה )מה שמסתדר עם המחקר (שנוסע לא בשעות העומס )לעובד בדרך לעבודה וממנה

 .  בחברת הסטארטאפ25%-ועלייה של הרווחים ב ,בוושינגטון שהוזכר קודם(, עלויות נמוכות יותר

יסודה לפני שלוש שנים, לדברי מנהלי החברה הדבר מועד ישעות מ 6של מונהג יום עבודה  Brath השבדית

עוד  ומפחית שיעורי עזיבה לצד החיסכון בעלויות שכר. ,יתרון איכותי בגיוס עובדים טוביםלחברה נותן 

היצירתיות שמעודד  גללב ,יום עבודה קצר יותרשל טוענים מנהלי החברה שהם לא מספיקים פחות ב

-הונהג מ העוסקת בשיווק דיגיטאלי אפ בריטית-חברת סטארט Serp Invaders-ב דם.התמריץ לסיים מוק

וחצי שעות עבודה, לצד מדיניות ליברלית בכל האמור לעבודה מהבית  37-ימים ו 4שבוע עבודה של  2013

ועבודה מרחוק. גם שם מדווחים על יתרון בגיוס עובדים שיצר המהלך, עלייה בפרודוקטיביות בייחוד 

שעות  12-כשחוזרים מסוף השבוע, והטבה בשירות ללקוח בשל האפשרות להאריך את שעות השירות ל

בודה. החברה מתרחבת, מגייסת עובדים ופותחת משרד חדש בברצלונה בימים ביום, דרך הגמשת שעות הע

 אלה בנוסף לשניים שהיו קיימים קודם. 
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 על העלות הנוספת לעומת התועלת הנוספת בניסויים שהוזכרו רבים חשוב לומר שאין עדיין נתונים

בקרב ות שלדבריהם הוא גורר: וישנם קולות שמתנגדים לשינוי בשל העלויות הנוספ ,ובבריטניה בשבדיה

 8-שעות בשכר זהה ל 6עובדי המועצה המקומית במחוז קירונה בשבדיה הונהגה מסגרת יום עבודה של  250

א לא מביאה בטענה שהי 2005-ב העובדים. המתכונת הופסק 250שנים עם  16נוסתה במשך ש ,שעות

ובשל הקושי לקיים )כפי  ,עלויות נוספותן ישנאינטנסיבי יותר,  אך יום העבודה קצר כילשיפור בבריאות 

מקרה הזה המתכונת הזאת לא בשנעשה בקירונה( שתי מערכות העסקה באותו שכר במקביל. חשוב לציין ש

השנים בהן נוסתה מתכונת ההעסקה  16אין נתונים על הנוספות נבחנה באופן אמפירי ולהוציא העלויות 

במחקר שנערך בקרב אמהות ומעסיקים  2012-מצאו בסטיוארט ועמיתים . קירונה מועצתשל עובדי 

בלונדון, שיותר משרות חלקיות בשכר גבוה ובינוני יאפשרו לילדים רבים לצאת ממעגל העוני: קיומן של 

משרות כאלה יאפשר לאמהות הזדמנות לממש את פוטנציאל ההשתכרות והשאיפות המקצועיות שלהן. 

וק העבודה הלונדוני. כיום, לפי ממצאי המחקר, משרות בש עבורן הזדמנות שכרגע כמעט ולא קיימת

לשימור עובדים קיימים. בנוסף מצאו סטיוארט ועמיתיה שקיימת  חלקיות בשכר גבוה הן בעיקר אמצעי

התנגדות מסוימת להעסקה במשרות חלקיות בתפקידים בשכר גבוה ובינוני בקרב מעסיקים שלא ניסו 

לרוב הביעו נכונות לחזור על גיוס של עובדים במסגרת זאת מסגרות העסקה כאלה; אבל מעסיקים שניסו 

 .   כךו בכזאת בשל יתרונות שהם מצא

היא  הזה צנזוס לגבי הפריון הגבוה של עובדי ההיי טק הישראליים, השאלה שנשאלת בהקשרנקיים קו

האם הפריון הזה נובע מיום עבודה ארוך יותר )לא פעם בשל הצורך להתאמה לשעות העבודה של שווקים 

או שאולי שעות העבודה  גלובאליים, או כדי לעמוד במועדים סופיים לסיום של פיתוח מוצר חדש(,

מהי המשמעות בעלויות של שינוי  כך,ואם  ורמות לביצועים של עובדי ההיי טק.הארוכות לא בהכרח ת

לעומת תועלת שאולי תיגזר משינוי כזה. במונחי משאבים בניגוד  ,דרטית בענףנמתכונת העבודה הסט

 -הפיזי, ולרוב גם )להוציא בודקי תוכנה  עובדי הייטק לא נשענים על כוחםלעובדי פס הייצור של הנרי פורד 

QA ) לא( על יכולת לשמור על עוררות גבוההVigilance מול מהלך עניינים שגרתי ורפטטיבי כמו שומרים )

 Executiveומאבטחים. נכון אם כן באופן כללי לבחון עובדי הייטק דרך המשאב של קשב מתמשך )

Attention  אוEAאו היכולת לשמור על ריכו )( ז בתוך מטלה ספציפית לאורך זמן. המשאב  הזהEA הוא )

 Cowan) פריטים ברגע נתון 4-כ בממוצעזכרון העבודה האנושי יכול לשמור בזיכרון  :מטבעו משאב מוגבל

מתמשכים )בניגוד לקשב  מחזורי קשב .(Attention Span, ובנוסף קשב מתמשך מתנהל במחזורים )( 2001

על פי . Selective sustained attentionמספר שניות( נקראים  פתאומי שנמשךלמשל בגלל רעש מוסח 

 ,, מעבר לעיסוק בעניין אחרנמשכים בין חמש לעשרים דקות שאחריהם נדרשת מנוחההם חוקרים שונים 

זאת יוצאת מתוך הנחה שעובדי הסתכלות מהזווית האו התמקדות מחדש כדי להמשיך במשימה נתונה. 

רשים בעיקר לתפקודים הקוגניטיביים הגבוהים שלהם במהלך יום דדים אחרים שנהייטק, כמו עוב

 מתוך כך ניתן לטעון שתי טענות:ו בריכוז לאורך יום עבודתם,עבודתם, חווים ברצף עליות וירידות 

 ,העובדה שריכוז פוחת לאורך היום אומרת שעדיף לקצר את יום העבודה של עובד שנדרש לקשב מתמשך

אבל א הופך פחות יעיל בחלקים המאוחרים יותר של יום העבודה שלו בדיוק כמו עובד תעשייה כבדה. כי הו

יום  ,העובדה הזאת יכולה גם לתמוך בטענה נגדית: דווקא בשל המחזוריות של פונקצית הקשב המתמשך

מובנות בשל ת והעבודה של עובד שנדרש בעיקר לתפקודים קוגניטיביים גבוהים חייב להכיל בתוכו הפסק

כדי להכיל  ארוך יותריום עבודה הצורך להתמקד ולהתרכז מחדש באופן מחזורי, ולכן נכון שיהיה 

   .  הפסקות מובנות



4 
 

או משיקולים אחרים הנובעים מצורך או  ,חלק מחברות ההייטק מעסיקות מסיבות אדמיניסטרטיביות

ונים: יצירה של קשר עם חברות הייטק שבהן יש שיקולי ניהול משאבי אנוש, עובדים בפרופילי משרה שמ

משרות שונות בתפקידים זהים תאפשר השוואה של הביצועים של עובדים בפרופילי העסקה שונים אל מול 

העלות שבהעסקתם, אם ביצירה של שגרת תיעוד שתיבנה עם אנשי החברה, ואם מתוך תיעוד קיים אם 

שביעות רצון  ,סטנדרטי( SPכמו בריאות )תיבחן בשאלון יהיה כזה. בנוסף ניתן יהיה לבחון פרמטרים 

 Employee) של עובדים מחוברות מנטאליתפנאי, -מאיזון עבודה שביעות רצון ובאופן ספציפי ,כלליבאופן 

Engagement) 'לבסס עד כמה שניתן ולעמת את הנתונים מול שעות העבודה והביצועים על מנת  . זאת, וכו

קשר סיבתי בין פרופיל העסקה בשעות לפרמטרים שיימדדו. למחקר כזה יש פוטנציאל הן ביצירת ידע 

יותר של השאלות ורחבה לחברות שיבחרו לשתף פעולה עם המינהל, והן להבנה כללית  ספציפיניהולי 

 שעולות בו. 

סיס למחקר המשך שייבחן את השאלות שעולות בו לנתונים שיעלו במחקר יש פוטנציאל להוות ב ,בנוסף

     באוריינטציה כלל משקית ולא רק במסגרת ענפית ספציפית כמו חברות הייטק.  

 מטרות המחקר

לבין פרמטרים אחרים בדפוס  אורך יום העבודהההסכמות )והמוסכמות( לגבי של הקשר בין למידה  .1

וביצועיהם  ,בריאותםומחוברות העובדים תחושות העובדים העבודה ובמאפייני העובדים כמו: 

  ., כפי שהדבר מתבטא בחברות הנלמדותבתפקידים שונים בתעשיית ההיי טק

 היחס בין העלויות )מבחינת שכר וגיוס( של דפוסי העסקה שונים לעומת התועלת הנגזרת מהםבחינת  .2

 .באותן חברות

 את ההשלכות של האופן בו הן מעסיקות עובדיםלמוד סיוע לחברות שישתתפו במחקר למתוך כך,  .3

יצירה ובחינה של מודל ראשוני של הקשר בין אורך יום העבודה לביצועי העובדים, שניתן יהיה לבחון  .4

מערך מחקר כפי שמוצג כאן הוא למעשה חקר מקרה של שתי . אחר כך מעבר למסגרת ענפית ספציפית

 במסגרת רחבה יותר.  חברות ואת המודל בכללו רצוי לבחון גם 

 של המודל במסגרות ענפיות ומשקיות רחבות יותר.   גיבוש תוכנית למחקרי המשך .5

 

 

 במחקר הביעו נכונות להשתתף שתי חברות ממרכז הארץ:

 עובדים. 600-א.  חברה גדולה העוסקת בייצור רכיבי בטיחות ממוחשבים לרכב. בחברה כ

 עובדים. 900-גדולה הכולל מחלקת פיתוח, שבו כ ב. מפעל ייצור של חברת פארמה
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 שלבי עבודה

 ביצוע סקירת ספרות. 

  יצירת קשר ראשוני עם גורמים בתעשיית ההיי טק כגון מאיצים וחממות על מנת לאתר חברות

 .שעשויות להתאים למחקר

 ניסוח קול קורא ראשוני והעברתו לחברות האמורות. 

 יצירת הסכמה בכתב עם החברות שתתייחס לקביעת שגרת  :קבלת הסכמת חברות להשתתפות במחקר

התיעוד, הנתונים שאליהם תהיה למינהל גישה, הנתונים שיפורסמו ואופן פרסומם )עם שם 

החברה/בלעדיו(. בהסכם תיקבע שגרת תיעוד רלוונטית למחקר לזמן קצוב, במידה והתיעוד הקיים 

 על המשוב שיקבלו החברות. אינו מספיק ויהיה צורך בשגרה כזאת. בנוסף יוסכם

 דגש על התיעוד שקיים  התפקידים ודפוסי ההעסקה בכל אחת מהחברות תוך תבחינ -חברות בשיתוף ה

 .בהן

 שיועבר  ופיתוח שאלון לבחינת המודל ,גיבוש מודל על היחסים בין הפרמטרים שייבחנו במחקר

 .לעובדים

 טייםלעובדים הרלוונ קבלת הנתונים המתועדים והעברת השאלון. 

  ביצוע שגרת תיעוד על פי המוסכם והנדרשו/או. 

 ניתוח הנתונים שיתקבלו. 

 העברת וקבלת משוב מכל אחת מהחברות. 

 כתיבת דו"ח מחקר. 

 ציון כיוונים למחקר המשך. 

 

 

 לו"ז

 2017רבעון רביעי 

 


