
  11.4.19                           שוקי כהן                                         

  



 רכבת הסייבר
כדי להשתמש בה צריך לדפדף ביומנים  . רכבת נסתרת אך זמינהזו 

שינוי מתאים בדפוסי ולערוך , 21למאה ה  20ה ולעבור מהמאה 
 .החשיבה והפעילות

 

המהפכה  "המכונה , בעידן טכנולוגי ובעיצומה של מהפכה טכנולוגיתאנו 
 .  זאתולא מנצלים מבחינים בכך רבים לא אך , "התעשייתית הרביעית

 

, לפגישות עבודה, ברכבת הסייבר ניתן לנסוע בלי לזוז מהמקום לעבודה
הרכבת זמינה וזולה  . לבידור ועוד, לסידורים, לקניות, לפגישות, ללימודים

 .  ולהמתין שנים רבות כדי להשתמש בה₪ ולא צריך להשקיע מיליארדי 
 

למה הם . כתקופה תמוהה 21במרחק זמן תראה אולי תחילת המאה ה 
 –? נסעו פיזית ממקום למקום כשרק את התודעה שלהם הם רצו לנייד

 .  והתודעה ניתנת לניוד פשוט ויעיל בסייבר
 

 .ובכך דנה מצגת זו -אחת ממטרות הנסיעה ברכבת הסייבר היא לעבודה



אפשרויות-עבודה מרחוק      

 חללי עבודה בסביבת הבית/ ממשרדים, מהבית       -מיקום

מושכר למועסקי  , שייך למעסיק, בית העובד   -שיוך מקום העבודה

 חברות שונות   

 מידי פעם/ יומית ועד פעם בשבוע    -תדירות

 תחילת היום, כל היום    -משך העבודה היומי 



 

 " נעים לירוק"לצורך תיקוף ממצאי ניסוי  2017ביוני נערך המחקר 

 :משיבים בעלי המאפיינים הבאים 905אינטרנטי בקרב כסקר 

,  שנוסעים ברכבם הפרטי מחוץ ליישובם לעבודה, אנשים עובדים
 (ירושלים וחיפה, א"ת)מרכזיים בשלושת המטרופולינים לאזורים 

 

בין היתר בחן כמה מהמשיבים לסקר עובדים מביתם ואם כן באיזו  
 .  מתכונת ותדירות

 
 



 אפשרויות עבודה מהבית

  .  לעבוד מהביתעקרונית אפשרות לנתח משמעותי מהאוכלוסיה ישנה 

 ?(ולו באופן חלקי)האם סוג העבודה שלך ומקום עבודתך מאפשרים עקרונית עבודה מהבית 

43% 

32% 

11% 

אך לא מקובל , אפשרי עקרונית כ אפשרי"סה
 במיוחד

 אפשרי ומקובל



 מהביתהעבודה תדירות 

עושים זאת באופן   10%פחות מ , על אף שכשליש העידו כי הם עובדים מהבית

 מימי העבודה נעשים מהבית 3%במשוקלל נראה שרק כ  –ותדיר מוסדר 

35% 

3% 2% 
4% 

8% 

18% 

ב עובדים  "סה
 מהבית

עובדים במקרים  
 רבים מהבית

לפעמים יכולים  
להתחיל לעבוד 
מהבית ולהגיע  

לעבודה בהמשך  
  היום 

עובדים מהבית  
לפחות פעם 

בשבוע יום שלם או  
 חלקי

פעם בכמה  
פעם / שבועות

 בחודש

 רק במקרים נדירים



7% 

21% 4% 
5% 

3% 

9% 

3% 

28% 

19% 

17% 

24% 
42% 

51% 

15% 

18% 22% 

8% 

 אפשרי ומקובל אך לא מקובל במיוחד, אפשרי עקרונית כ אפשרי"סה

 אף פעם

 רק במקרים נדירים

|  פעם בכמה שבועות 
 פעם בחודש

לפחות פעם בשבוע יום  
 שלם או חלקי

לפעמים אני יכול להתחיל 
לעבוד מהבית ולהגיע  
  לעבודה בהמשך היום 

 אפשרויות עבודה מהבית ותדירות

העבודה ומקום העבודה מאפשרים עבודה  מי שסוג משמעותי של נתח   

אולם ניראה כי עמדת מקום העבודה  , מהבית בתדירות משתנהעובדים מהבית 

 50%משמעותית ומשפיעה על תדירות הניצול בשיעור של כ 

 ?(ולו באופן חלקי)האם סוג העבודה שלך ומקום עבודתך מאפשרים עקרונית עבודה מהבית 

 ?מהי תדירות ומתכונת עבודתך מהבית
N=288 N=98 N=386 



 הגברת היקף העבודה מהבית

תהיה   90%התוכנית המוצעת תוביל לכך שלרוב מכריע של כ   

 מקום העבודה לא יאפשר זאתלמרביתם אולם , מהביתמוטיבציה לעבוד 

19% 19% 

53% 

9% 

לא יודעים אם יתאפשר במקום  יעבדו יותר מהבית
 העבודה למרות שהיו מעוניינים בכך

מקום או סוג העבודה לא יאפשרו  
לעבוד מהבית למרות שהיו מעוניינים  

 בכך

 לא מעוניינים לעבוד מהבית

תמורה ביטול נסיעה באזורים  מ "לכל ק₪  2יתקבלו עד . מהביתלעובדים תאפשר תגמול תכנית מוצעת 

 ?  האם בתנאים אלה תעבוד יותר מהבית. לעבוד מהביתאם יישארו ליום עבודה ₪  60הגדושים ועד 

במקביל למאמץ מול אוכלוסיית  

העובדים מומלץ לפעול גם מול  

ציבור המעסיקים על מנת שיאפשר  

 ואף יעודד עבודה מהבית



הלכה למעשה –עבודה מרחוק   

מתאימה באופן מלא או חלקי כיום ליותר משליש  •

ובעתיד  , כשהשיעור הולך ועולה עם הזמן -מהמועסקים

 .  יכלול את רוב המועסקים

עובר משעון הנוכחות  ( שאינו עצמאי)העובד הפיקוח על •

 .  המוגדרות ומתואמות מראש, לפיקוח על ביצוע מטלות

העברת  , במהלך יום העבודה מתאפשרות שיחות עבודה•

מרחב . כהליך שיגרתי -ואף מפגשי וידאו, קבצי עבודה

 .  המשרד הופך לווירטואלי ללא ירידה בתפוקה

נשמרת האפשרות לעבוד בסביבה אנושית   -למעוניינים•
 .  מסביבת הבית מחללי עבודה



 הצעת חוק לעידוד מעסיקים לאפשר עבודה מהבית

 הצעת חוק לעידוד מעסיקים לאפשר עבודה מהבית

 31/10/2017 11:21 מעסיקולוג

 

  לאומי ביטוח דמי הפחתת לצורך הלאומי הביטוח חוק לתיקון הצעה
  אתמול הונחה ,מהבית בעבודה מדובר כאשר ממעסיקים שנגבים

  המחנה) ורבין-נחמיאס איילת כ"ח ידי על הכנסת שולחן על ('ב)
 .(הציוני

 

 לעבוד לעובדים לאפשר מעסיקים לעודד היא החוק הצעת מטרת
  הפחתת באמצעות מהבית עבודה המאפשר ,גמיש עבודה בהסדר
 .עבודה נפגעי ביטוח בעד משלמים שהם הביטוח דמי שיעור

 
 

https://www.maasikolog.co.il/2017/10/
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm


תועלות -עבודה מרחוק   

מלבד התועלת התחבורתית העצומה עבודה מרחוק  
 :מאפשרת

גיוס ושילוב עובדים בחברה ממרחב גיאוגרפי גדול •
 ואף חוצה ארצות ויבשות  

יכולת משופרת לחברה לאיתור עובדים מתאימים ללא •
 מגבלות מרחק  

יכולת משופרת לעובד למצוא משרה מתאימה ללא  •
 מגבלות מרחק

 תרומה להגדלת התפוקה הלאומית•

לעבוד  , לגור בפריפריה-אפשרות לפיזור האוכלוסייה •
 .  כלל/ במרכז בלי לנסוע כל יום



ניצול הטכנולוגיה לעבודה מרחוק –האתגר   

 :יש מקום להתווית תכנית לאומית לעידוד עבודה מרחוק שתכלול

 שיעודדו מקומות עבודה לאפשר לעובדיהם  / שינויי חקיקה שיאפשרו

 .לעבוד מרחוק

לרבות הנחות במיסוי, הטבות למקומות עבודה ומועסקים שיעבדו כך. 

שילוב חללי עבודה בתכנון מתחמי מגורים. 

לרבות  , עיריות וגופים ציבוריים אחרים, מדיניות יישום במשרדי ממשלה

בניית חללי עבודה ייעודיים של משרדי ממשלה בערי לווין למרכזי 

 .  המטרופולינים לקיצור מרחקי נסיעה של עובדיהם

 לכל מי שאופי התעסוקה שלו   –" יום עבודה בשבוע מרחוק"תכנית

 .מאפשר זאת

 2025ימי עבודה אקוויוולנטיים מרחוק עד  15%יעד מוגדר של כ. 

 


