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כותרת :פרופ' אשר בן אריה מכון חרוב אונ'
עברית ,יו"ר מנפאואר דליה נרקיס :ישנן
ענת דוידוב  :שלום לפרופ' אשר בן אריה .פרופ' בן אריה שלום.
פרופ' אשר בן אריה  :שלום.
ענת דוידוב  :מכון חרוב ,האוניברסיטה העברית .ושלום ליושבת
ראש מנפאואר הגברת דליה נרקיס ,שלום דליה.
דליה נרקיס  :שלום וברכה.
ענת דוידוב  :אני רוצה לדבר עם שתיכם ,נתחיל אולי בך פרופ'
אשר בן אריה ,אני רוצה לעשות את הקישור בין הנתונים על כך
שארבעים אחוז מהילדים בישראל בסכנת עוני ובין נתוני האבטלה
שבעצם לא משתנים ,לבין זה שמצטרפת לזה אולי הצטרפו לזה
הפיטורים בטבע ,בזן ,היום אנחנו שומעים על עוד מפעל שנסגר.
יש הרבה מאוד אנשים שעובדים אבל הם בכל זאת עניים.
פרופ' אשר בן אריה  :נכון.
ענת דוידוב  :ברור,
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פרופ' אשר בן אריה  :אחת התופעות הכי מדאיגות במדינת ישראל
בשנים האחרונות זה שהקבוצה המרכזית היחידה שבאופן עקבי
תכולת העוני בקרבה עולה ,גם העוני של הילדים והילדים משפחות
שההורים עובדים .ואנחנו רואים תופעה של עובדים שבשנים
האחרונות נכנסים ויוצאים משוק העבודה כל הזמן ,והם עובדים
כמה חודשים ואז הם מפוטרים והם מוצאים עוד פעם עבודה
זמנית של כמה חודשים ואז הם מפוטרים וגם אם הם מוצאים
עבודה יותר קבועה ,השכר שאותו הם מרוויחים לא מאפשר להם
להתרומם מעל לקו העוני.
ענת דוידוב  :דליה נרקיס ,למצוא עבודה זה לא פשוט ,עד כמה
זה נגיד יותר פשוט היום בתנאים שלנו כשהמשק פחות או יותר
בנתוני אבטלה שהם לא משתנים ,נכון ברגע זה?
דליה נרקיס  :אז קודם כל הייתי מתייחסת לנתונים שפורסמו
היום קצת בזהירות מאחר וזה בא על רצף של חודשיים של
אוגוסט שהוא חודש קיץ וספטמבר שהוא חודש של חגים,
שבתקופה הזאת יש בדרך כלל דרישה לעובדים זמניים לכל מיני
פרוייקטים זמניים .ולכן זה לא נתון שמצביע על איזה שהוא שינוי
בכיוון התעסוקה.
אני רוצה להצטרף לדבריו של קודמי בכך שאני אומרת יש עבודה
במשק .יש דרישה לעובדים ,להפך בתחומים מסויימים אפילו אי
אפשר לממש את כל הדרישה לעובדים ,אלא שחלק גדול
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מהמשרות הן משרות ,משרות חלקיות ,משרות זמניות בשכר שהוא
נמוך מהשכר הממוצע,
ענת דוידוב  :כלומר זה,
דליה נרקיס  :במשק .לכן צריך
ענת דוידוב  :כמעט ,את כמעט,
דליה נרקיס  :להזהר מההתלהבות.
ענת דוידוב  :הבנתי .כלומר לך יש אולי נתונים אחרים ותכף
אשאל אותך אם יש לך כאלה ,אבל אולי אם אני מקשיבה טוב
למה שאת אומרת ,לא כל כך כדאי לצאת לעבוד.
דליה נרקיס  :לא .וודאי שצריך לצאת לעבוד .מכל עבודה זמנית
הסיכוי אחר כך להקלט לעבודה קבועה הוא פי כמה יותר גדול
מאשר לשבת על הגדר ולהמתין לאיזה שהיא עבודה שהיא עבודת
חלומות .יש לנו אין סוף סיפורי הצלחה של אנשים שהתחילו
במשרות זוטות בשכר לא כל כך גבוה ,הצליחו לפתח קריירה ולכן
אני מעודדת את האנשים לקבל כמעט כל הצעת עבודה ,להשקיע
להצטיין ואז הסיכוי יהיה הרבה יותר גדול להשתלב ולהתקדם
ולהתפתח בעבודה.
ענת דוידוב  :אתה רוצה להעיר משהו בעניין הזה פרופ' בן אריה?
פרופ' אשר בן אריה  :כן .אני חייב להגיד שהעסק הזה של
השתלבות בעבודה ויציאה ממעגל העוני איננו עסק חד ,חד כיווני.
זה לא תלוי רק בעובד .זה תלוי גם במעביד .ואני באמת חושב
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שהגיע הזמן שמעבידים במדינת ישראל יבינו שיש הבדל גדול בין
ניצול עובד לזמן קצר והחלפתו בעובד אחר לבין השקעה בעובד,
 ...כעובד שגם מרגיש מחויב למקום העבודה ,ובסופו של דבר
בטווח הארוך הם גם ירוויחו ממנו יותר .גם העובד יוכל לשפר
את רמת הכנסתו ואת הביטחון התעסוקתי שלו ובסופו של דבר
יהיו לנו גם הרבה פחות עניים.
ענת דוידוב  :אבל זה סיפור שנמשך כבר הרבה מאוד זמן ,פרופ'
בן אריה .זאת מגמה .כלומר זה ששני בני זוג עובדים ולא
מצליחים לקיים את עצמם והם מרוויחים משכורות מאוד מאוד
נמוכות ובכלל לא משלמים מס .כלומר המדינה בסך הכל מפסידה
מזה הון עתק.
פרופ' אשר בן אריה  :נכון.
ענת דוידוב  :אז מי לא מבין פה משהו?
דליה נרקיס  :אז רגע ,אני רוצה
ענת דוידוב  :כן.
דליה נרקיס  :להצטרף לשיחה ולומר שיש עדיין משרות רבות
במשק ומדובר במשהו כמו ששת אלפים ,שבעת אלפים משרות
בתחום הטכנולוגי .ואני לא מדברת על מהנדסי תוכנה ,אני מדברת
על חשמלאים ,אני מדברת על מהנדסאים ,אני מדברת על מסגרים,
אנשים בתחום המתכת שיכולים להשתכר שכר עד כדי פי שניים,
פי שניים וחצי משכר המינימום .אלא שפה המדינה שאני יודעת
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שהיא התחילה כמה מהלכים ,אבל צריכים להאיץ את המהלכים
האלה בהכשרה של האנשים האלה.
יש אפילו משרות של נהגים ,נהג בדרג נמוך מקבל שכר נמוך ,נהג
בדרג יותר גבוה מקבל שכר שהוא עד פי שתיים ,פי שלושה
משכר המינימום בשוק .זאת השקעה שצריכה להעשות .אלה לא
השקעות מאוד גדולות ,אבל אלה השקעות שתחזרנה את עצמם
בטווח הכמעט מיידי זה בטווח של שנה עד שנתיים
ענת דוידוב  :תגידי ,אני רוצה
דליה נרקיס  :יכולות את ההשקעות האלה להחזיר,
ענת דוידוב  :לשאול אותך,
פרופ' אשר בן אריה  :אבל אבל
דליה נרקיס  :את עצמן.
פרופ' אשר בן אריה  :אני ,אני רוצה להגיד משהו,
ענת דוידוב  :אתה,
פרופ' אשר בן אריה  :כשאני אומר,
ענת דוידוב  :אני אתן לך תכף להשלים
פרופ' אשר בן אריה  :כן.
ענת דוידוב  :את השורה התחתונה כי אנחנו קרובים לסיום .אני
רוצה לשאול אותך דליה ,את קודם נדמה לי שרמזת על משהו
שעוד מעט נתוני האבטלה יתחילו להשתנות בכיוון השלילי .האם
אני צודקת?
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דליה נרקיס  :אני חושבת שהפיטורים שמדברים עליהם כרגע הם
לא בכמות שהיא מה שנקרא חריגה מעבר לכמות הממוצעת .אלא
שאת יודעת שמדברים על כמות גדולה שבאה ממקום אחד כמו
טבע ,כמו בזן ,יש לזה אפקט תקשורתי מאוד משמעותי .כרגע גם
הממצאים שלנו במחקר מדברים על כך שישנה יציבות בקרב
המעסיקים שטוענים שלא ,לא יפטרו עובדים ,אך גם לא יגייסו
עובדים חדשים.
ענת דוידוב  :אוקיי.
דליה נרקיס  :וזה משהו כמו שבעים וחמישה אחוז מהמעסיקים.
ענת דוידוב  :שורה תחתונה פרופ' בן אריה.
פרופ' אשר בן אריה  :אני חושב שאנחנו כחברה חייבים לקחת על
עצמנו כמשימה להעסיק אנשים .ולהעסיק אנשים זה אומר שאנחנו
מוכנים לדחות סיפוקים של רווח מיידי בטווח קצר לעומת רווח
ארוך ואנחנו מוכנים להבין שהעסקה של אנשים גם אם זה פוגע
בשורת הרווח בשנה הראשונה ,זה יתרום לשורת הרווח של החברה
בשנה הבאה ,ולשורת הרווח של החברה הישראלית בעתיד.
ענת דוידוב  :כן .בשביל זה צריך לשנות קצת כיוון .תודה רבה
לכם .תודה רבה לשניכם.
דליה נרקיס  :אין לי,
פרופ' אשר בן אריה  :תודה רבה לך.
דליה נרקיס  :אלא להסכים לדבריך.
5269552
עמוד

6

מתוך

7

פרופ' אשר בן אריה  :תודה רבה.
ענת דוידוב  :תודה רבה.
דליה נרקיס  :בבקשה.

5269552
עמוד

7

מתוך

7

