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 הפגיעה הכלכלית בסטודנטים בזמן משבר הקורונה
 

 איל קמחי
 
 
 

רבים מהסטודנטים עובדים כדי לממן את לימודיהם ואת מחייתם. מחקר זה מוצא 
שמשבר הקורונה פגע בתעסוקת הסטודנטים ובהכנסתם במידה בלתי פרופורציונית, 
והדבר עלול להשליך על יכולתם לסיים את לימודיהם כמתוכנן. גם המחזור הבא של 

טלה גבוהה ותחרות גוברת על הסטודנטים יתקשה יותר לכלכל את עצמו במצב של אב
הקשיים הנוכחיים עימם מתמודדים המשרות המעטות המתאימות לסטודנטים. 

, שכן הם אלה שיישאו במרבית הנטל של החזר החוב הסטודנטים עלולים לגדול בעתיד
 הממשלתי ההולך ותופח.

  

 מבוא

 1.הצעירים העובדים המשבר הכלכלי המתלווה למגפת הקורונה פגע באופן לא מידתי באוכלוסיית 

רבים מהעובדים הצעירים הם סטודנטים שעובדים על מנת לממן את לימודיהם. לא כל העבודות 

אירוח שנפגעו מתאימות לסטודנטים, עקב מגבלות הזמן שלהם, ורבים מהם מועסקים בענפי ההסעדה וה

קשות מהמגבלות שהוטלו על פעילותם. כתוצאה מכך, ייתכן שהסטודנטים נפגעו כלכלית ממגפת הקורונה 

יותר מאשר בני גילם שאינם סטודנטים. הפגיעה הכלכלית בסטודנטים עלולה למנוע מהם להמשיך את 

דמית, אם יחששו שלא לימודיהם, ועלולה למנוע מסטודנטים פוטנציאליים להצטרף למעגל הלמידה האק

יהיה בידם לממן את לימודיהם ומחייתם. הדבר עלול להביא לפגיעה בצבירת ההון האנושי בישראל, שיש 

לה השלכות שליליות ברורות על הצמיחה לטווח ארוך. מטרת מחקר זה היא לבצע הערכה כמותית של 

 הפגיעה הכלכלית בסטודנטים ולבחון את ההשלכות של פגיעה זאת.
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 הנתונים והתוצאות

המחקר מתבסס על נתונים מסקר הוצאות משקי  

מציג את שיעור  1. תרשים 2018הבית בישראל לשנת 

הסטודנטים מתוך קבוצות הגיל הרלוונטיות. בקבוצות 

, 26%-ו 29%שיעור הסטודנטים הוא  25-29-ו 18-24הגיל 

יורד  30-34בהתאמה. שיעור הסטודנטים בקבוצת הגיל 

לכדי מחצית מכך, והופך להיות זניח בגילים מאוחרים 

 יותר, ולכן מחקר זה יתמקד בשלוש קבוצות הגיל הנזכרות.

, שיעור המועסקים 2כפי שניתן לראות בתרשים  

כשכירים בקרב הסטודנטים נמוך מאשר בקרב בני גילם 

שיעור השכירים דומה בכל קבוצות  2שאינם סטודנטים.

ונטיות בקרב אלה שאינם סטודנטים. בקבוצת הגיל הרלו

שיעור השכירים בקרב הסטודנטים הוא  18-24הגיל 

מחצית מאשר בקרב אלה שאינם סטודנטים. גם בקבוצות 

הגיל האחרות שיעור השכירים בקרב הסטודנטים נמוך 

מאשר בקרב אלה שאינם סטודנטים, אולם ההפרש קטן 

ר הסטודנטים שיעו 30-34בהרבה. היות שבקבוצת הגיל 

(, בסך הכל שיעור השכירים בקרב 1נמוך )תרשים 

הסטודנטים נמוך משמעותית מאשר בקרב צעירים שאינם 

 סטודנטים.

היקף התעסוקה של השכירים שהם סטודנטים  

נמוך משמעותית מאשר זה של אלה שאינם סטודנטים 

(. הפער בולט במיוחד בקבוצת הגיל הנמוכה, א3)תרשים 

 טמצם עם עליית הגיל.והוא הולך ומצ

                                                 
שיעור העצמאים נע בין אחוז אחד בקבוצת הגיל הראשונה לשמונה אחוזים בקבוצת הגיל השלישית עבור אלה שאינם  2

 אחוזים בקבוצת הגיל השלישית עבור סטודנטים. סטודנטים, ובין אפס בקבוצת הגיל הראשונה לשלושה
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(, ב3השכר החודשי של סטודנטים שכירים נמוך מאשר של שכירים שאינם סטודנטים )תרשים  

אולם הפרשי השכר בין שתי הקבוצות נמוכים מאשר הפרשי שעות העבודה, בעיקר בקבוצת הגיל הנמוכה. 

המשמעות של פער קטן יחסית בשכר החודשי ופער גדול 

ים יותר בשעות העבודה היא שהשכר לשעה של סטודנט

 גבוה מאשר של אלה שאינם סטודנטים.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

ואת משלחי היד לפי  התעסוקה(, ניתן לדרג את ענפי 2020)

שיעור השכירים שנעדרו זמנית מעבודתם מסיבות 

. הן הענפים 2020הקשורות לנגיף הקורונה בחודש מאי 

ם שיעור והן משלחי היד חולקו לשתי קבוצות: אלה שבה

, ואלה שבהם השיעור 25%הנעדרים מעבודתם הוא עד 

  3.25%-גבוה מ

-18מציג את שיעור הסטודנטים בגילי  4תרשים  

ואלה שאינם סטודנטים באותה שכבת גיל המועסקים  34

כשכירים באותם ענפים ומשלחי יד שבהם שיעור 

                                                 
 דרוג הענפים ומשלחי היד והחלוקה מוצגים בנספח. 3
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ניתן לראות כי  .2018קי הבית של הנעדרים מעבודתם בגין משבר הקורונה גבוה, בעזרת סקר הוצאות מש

יחסית לבני גילם שאינם סטודנטים, הסטודנטים מועסקים בענפים ובמשלחי יד שבהם תעסוקת השכירים 

נפגעה יותר ממשבר הקורונה. ניתן להקיש מכך כי הפגיעה הכלכלית בסטודנטים הייתה חמורה יותר 

 מאשר בבני גילם שאינם סטודנטים. 

 

 ניותסיכום והשלכות למדי

חלק ניכר מהסטודנטים עובדים כדי לממן את לימודיהם ואת מחייתם. היקף עבודתם נמוך משל  

צעירים בני גילם שאינם סטודנטים, וכך גם הכנסתם. משבר הקורונה פגע בתעסוקת הסטודנטים 

. ובהכנסתם במידה בלתי פרופורציונית, והדבר עלול להשליך על יכולתם לסיים את לימודיהם כמתוכנן

בנוסף, המחזור הבא של הסטודנטים יתקשה יותר לכלכל את עצמו במצב של אבטלה גבוהה ותחרות 

 גוברת על המשרות המעטות המתאימות לסטודנטים.
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מבוססי עובדות ובלתי מוטים על  רך מחקריםותלוי לחקר מדיניות. המוסד ע-מוסד שורש הוא מכון עצמאי ובלתי

קיימא, המעלה -לסייע בהנעת המדינה לתוואי ארוך טווח בר המוסד מטרת. האזרחית בישראלהמשק ועל החברה 
ומקטין את הפערים בה. לקידום מטרה זו, מוסד שורש מספק מידע למקבלי ההחלטות  ישראלאת רמת החיים ב

על מקורן,  המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים ברורים ונגישים
אופיין ומימדיהן של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המוסד מציע חלופות מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי 

 החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.
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