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 תקציר 

ום העבודה ההתאמה בין מיומנות העובדים והמיומנות הנדרשת מהם במק-בעבודה זו נבחנה השפעת אי

השפעתה והשפעת גורמים נוספים על פער פריון העבודה בין ישראל  תוך ניתוחעל שכרם ופריון העבודה, 

( נמדדה רמת המיומנות של העובדים, PIAACוהמדינות המפותחות. בעזרת סקר מיומנויות מבוגרים )

עבודה אשר מאפשר נבנה מדד אובייקטיבי לשימוש במיומנות במקום ה מהסקר ובעזרת שאלות נוספות

 . , מאשר המדדים הסוביקטיביים או היחסייםהתאמה-לבחון בצורה מדוייקת יותר אי

מהממצאים עולה כי בישראל אכן ישנם יותר עובדים מהממוצע הנמצאים בעודף מיומנות, אך ההשפעה 

פריון ול מפריון העבודה של אותם עובדים גד ,כלומר .על השכר הינה נמוכה וחיובית עודף מיומנותשל 

עובדים אחרים באותה עבודה בעלי מיומנות התואמת לנדרש. מן הצד השני אם הם היו העבודה של 

מת המיומנות שלהם פריון העבודה שלהם היה עבודה המנצל בצורה טובה יותר את רעובדים במקום 

 עוד יותר. גדל

ם אך שיעור גבוה של עובדים שבישראל ישנו שילוב מפתיע של רמת מיומנות נמוכה של העובדי עוד נמצא

אינדיקציה לחשיבות של רמת השימוש במיומנות במקום  מפתיע זה מהווהבעלי מיומנות עודפת. ממצא 

לרמת המיומנות ונמצא כי  במקביללאור זאת, נבחנה ההשפעה של רמת השימוש במיומנות  העבודה.

פריון העבודה. על יה להשפעה לרמת השימוש השפעה גדולה יותר על שכר העובדים, המהווה אינדיקצ

העבודה בדקה גם אוכלוסיות שונות והתקבלו במסגרתה תוצאות מובהקות ביחס לחברה הערבית. 

ממצא דומה לכך התקבל עבור  –בפרט, נמצא כי התשואה לשיפור ברמת המיומנות אינה מובהקת 

 פרטים בעלי מיומנויות בחלק התחתון של ההתפלגות בכלל האוכלוסייה. 

במיוחד עבור מי  –ת המדיניות של ממצא זה היא שלפחות בטווח הקצר, שיפור רמת המיומנות השלכ

לא יתרום לגידול בשכר. לכן על מנת לשפר את שכר  –שנמצא בחלק התחתון של התפלגות המיומנויות 

העובדים, בפרט בחברה הערבית, יש לשפר את הנגישות, במובנה הרחב, למקומות עבודה הדורשים 

 במיומנות גבוהה יותר. שימוש

אשר גם ממנה עולה כי לרמת ברמת הענף  בינלאומיים בבחינת נתונים תיקוף נוסף לממצאים התקבל

וכי פערים ברמת השימוש  ,השימוש במיומנות בענף השפעה גדולה יותר על פריון העבודה בענף

בו פער ואוכל שירותי אירוח  של ענףניתוח מפורט  במיומנות יכולים להסביר פערים בפריון העבודה.

בולטות במיומנות הממוצעות בענף אינן  שגם אם רמת המיומנות ורמת השימוהעלה כי פריון גבוה ה

של במיומנות ער ברמת השימוש פצביע על כך שיש מ שיעור גבוה של עובדים בעלי עודף מיומנות, לרעה

 ., אשר פוגע בפריוןחלק מהעובדים, בפרט המנהלים בענף זה

ר ברמת המיומנות של ומת שיפסימולציה שבחנה את השפעת שיפור ברמת השימוש במיומנות לעו

תביא לעליה  OECD-השימוש במיומנות במקום העבודה לממוצע ה השוואת רמתהעובדים העלתה כי 

המתקבל מהשוואת רמת המיומנות של העובדים. תוצאה זו  1.8%, לעומת גידול של 4.1%-כבשכר של

רק בשיפור המיומנות  יש צורך לאהמסקנה שעל מנת להעלות את פריון העבודה בישראל מחזקת את 

     אף יותר, בהעלאת רמת השימוש במיומנות במקומות העבודה בישראל. וכנראה של העובדים אלא גם,
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 תוכן עניינים:

 2עמ'  –תקציר 

 4עמ'  –הקדמה  א. 

 6 עמ' –סקירת ספרות  ב. 

 מסד הנתונים ומתודולוגיה ג. 

 10 עמ' –. מסד הנתונים 1.ג

 10 עמ' –. מתודולוגיה 2.ג

 12 עמ' –ת המדד בניי ד. 

 15 עמ' –סטטיסטיקה תיאורית  ה. 

 תוצאות  ו. 

 17 עמ' – אי התאמה. 1.ו

 19 עמ' – השימוש במיומנות. 2.ו

 24 עמ' – השוואה ענפית בינלאומית. 3.ו

 26 עמ' – שירותי אירוח ואוכל –ניתוח ענף לדוגמא . 4.ו

 27עמ'  –. סימולציה 5.ו

 29 עמ' –סיכום ז. 

 30 עמ' – ח. ביבליוגרפיה

 33 עמ' – המדדבניית הרחבה על  –א נספח 

 35 עמ' – ונתונים נוספים המלאותות דיהאמ –ב נספח 

 

 

 

 

סקי על הליווי לעבודה זו למשך תקופה ארוכה מהמשוער ביציאה ברצוני להודות לפרופ' מישל סטרבצ'ינ

 כדי שעבודה זו תגיע לקו הסיום. על התמיכה והדחיפה לאורך כל הדרךלדרך, ולענבל יקירתי 
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 א. הקדמה

, וקצב גידולו בעשורים האחרונים אינו מדביק OECD-פריון העבודה בישראל הוא מהנמוכים במדינות ה

חים שנעשו על ישראל עולה כי עיקר הפער בפריון בין ישראל ועוקף את זה שבמדינות המפותחות. מניתו

( וכי עיקר הפער הוא בענפים 2019לעולם המערבי נובע בהון הפיזי ומפער בהון האנושי )חזן וצור 

(. התפתחויות אלו מהוות אתגר לקובעי המדיניות בשל 2013; בנק ישראל 2016המסורתיים )ברנד ורגב 

 על קצב הצמיחה ארוך הטווח של המשקוהפערים בו לפי ענפים,  ,בודההשפעתו הישירה של פריון הע

 .השוויון בהכנסות-ועל אי

פריון העבודה ולצמיחה. כזיים להאנושי כאחד הגורמים המרמצביעה על ההון הספרות הכלכלית 

לרכישת השכלה השפעה חיובית על פריון העבודה, בין במישרין באמצעות הגדלת יכולת העובדים לאמץ 

כנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות, ובין בעקיפין באמצעות מעבר לאפיקי תעסוקה יצרניים יותר. ט

בעוד ששיעור בעלי ההשכלה הגבוהה  אולם בחינת התיאוריה על המצב בישראל מעלה סימן שאלה.

בישראל הוכפל מאז שנות התשעים, בין השאר בזכות הקמת מכללות אקדמיות, בה בעת פריון העבודה 

 ה במתינות. על

דרך אחת להסביר את התוצאות המפתיעות בנוגע לישראל, ובאופן כללי לגבי השפעת ההון האנושי על 

פריון העבודה והצמיחה, היא באמצעות דיוק אופן מדידת ההון האנושי. בעוד בעבר הון אנושי נמדד 

רט, כיום נעשות בעיקר בצורה כמותית לפי שנות לימוד או התעודה הגבוהה ביותר אותה השיג הפ

מדידות של איכות ההון האנושי של הפרט המנסות לאמוד בצורה ישירה את יכולות הפרט. למשל, 

 במחקרים המבוססים על נתונים מנהליים השתמשו בציונים של המבחנים הפסיכומטריים )זוסמן

מרבית  בקרב OECD-( ובשנים האחרונות נערך בעידוד ארגון ה2016;קריל ועמיתים 2019ועמיתים 

. סקר זה מאפשר לבחון PIAACהמדינות המפותחות סקר הכולל מבחן מיומנות למבוגרים הנקרא 

דברים רבים בנוגע לתפקיד מיומנות הפרט בשוק העבודה, כולל מדידה מדויקת יותר של ההון האנושי, 

אשר מסבירה בצורה טובה יותר את פערי ההון האנושי ופריון העבודה בין מדינות שונות 

(2008Hanushek & Woessmann  גם ספציפית .)ישראל אכן נצפו פערים משמעותיים בהשוואה ב

, בפרט בחצי התחתון של OECD-בינלאומית, והציונים במבחני המיומנויות בישראל נמוכים ממדינות ה

 .  (2019)בנק ישראל  התפלגות הכישורים

עודפת, משמע היא לא באה לידי ביטוי דרך נוספת להסביר את התופעה היא בטענה כי ההשכלה הינה 

; זוסמן ועמיתים 2017בשוק העבודה. בשנים האחרונות נעשו מספר מחקרים על תופעה זו בישראל )כץ 

( ומצאו כי אכן בישראל ישנה תופעה יחסית נרחבת של השכלה עודפת ולכן הגידול בהשכלה לא 2019

ה זאת עשויה להצביע על בעיה במנגנון ההתאמה תופע בהכרח יבוא לידי ביטוי בגידול בפריון העבודה.

למצוא משרה  כלומר, ישנה בעיה לעובדים –בשוק העבודה בין אם בהקצאה של משרות לעובדים 

בין אם בבחירת תואר אקדמי שאינו רלוונטי לשוק העבודה ומעסיקים שאינם ו -התואמת את השכלתם 

איכות נמוכה של השכלה שתופעה זו נובעת גם מ מנצלים את ההון האנושי של עובדיהם. אם כי יתכן גם

גבוהה אשר לא תורמת להון האנושי ולכן הבוגרים מועסקים במשרות שאינם דורשות תואר )כפי שעולה 

 .(2019 עמיתיםמהמחקר של זוסמן ו
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התאמה ברמת המיומנות -בעבודה זו אשלב את שני ההסברים שהוצעו ואבחן האם קיימת תופעה של אי

ובין עבודתו. הבדיקה באמצעות רמת המיומנות ולא רמת ההשכלה הפורמלית מאפשרת בין העובד 

לנתח בצורה מדוייקת יותר את רמת ההון האנושי של העובד והתאמתה לנדרש במקום העבודה לעומת 

השכלה פורמלית אשר אינה בהכרח משקפת זאת. בנוסף היא תאפשר לבחון את התופעה גם בקרב 

 ואר אקדמי אשר עבורם לא היה ניתן לבחון את תופעת ההשכלה העודפת.   עובדים שאינם בעלי ת

, בדיקה זו נעשתה באמצעות מדד אובייקטיבי בישראל בשונה מעבודות קודמות שניסו לבחון תופעה זו

שנבנה להערכת רמת המיומנות הנדרשת מהעובדים במקום העבודה, בהתבסס על שאלות הקיימות 

. כך 1דים סובייקטיביים או מדדים המבוססים על התאמה יחסיתבסקר המיומנויות ולא באמצעות מד

מתאפשר להשוות בצורה טובה ומדויקת יותר בין רמת המיומנות של הפרט שנבדקה בסקר המיומנויות 

התאמה באמצעות -והרמה הנדרשת ממנו במקום העבודה. בשונה מהמדדים המקובלים הבוחנים אי

ס לעובדים אחרים במשלח יד דומה אך שעדיין יכול להיות השוואה בין רמת מיומנות של העובד ביח

מתייחס לכלל העוסקים בהוראה החל ממטפלים לגיל הרך ועד  23המסווג  2משלח ידמאוד שונה )למשל 

(, מדד זה בוחן את הרמה הנדרשת מהעובד במקום העבודה הספציפי ומאפשרת מרצים באקדמיה

 להשיג תמונה מדוייקת על מצב העובד בפועל. 

גבוה של עובדים הנמצאים בעודף  שיעור נובחינה של המצב בישראל לפי מדד זה מראה כי גם לפיו יש

ושיעור נמוך של עובדים הנמצאים בחוסר מיומנות. הפרמיה לשכר של עודף  OECD-מיומנות ביחס ל

, אך נמוכה מהפרמיה למיומנות כאשר היא תואמת לנדרש אשר 9.8%מיומנות הינה חיובית ועומדת על 

יותר מפרט העובד בעבודה דומה אך . כלומר, פרט אשר נמצא בעודף מיומנות ישתכר 33%עומדת על 

מיומנותו תואמת לנדרש, אולם עליה ברמת המיומנות הנדרשת מהפרט במקום העבודה תביא לפרמיה 

גבוהה יותר עבור המיומנות של הפרט. במקרה של חוסר מיומנות ההשפעה על השכר הינה שלילית 

 .-17.4%וחזקה יותר ועומדת על 

במיוחד של נשים חרדיות הנמצאות בעודף מיומנות, וזאת ככל הנראה שיעורן הגבוה  לציין אתחשוב 

עקב התרכזותן במספר מצומצם יחסית של ענפי כלכלה ושיעור נמוך של בעלות תואר אקדמי אשר 

 מהווה תנאי הכרחי עבור חלק מהמקצועות בפריון גבוה בהם גם נדרשת רמת מיומנות גבוהה יותר.

למרות שרמת  נפוץף המיומנות בישראל ם העובדה שעודחד עההתאמה, י-ממצא זה על השפעת אי

המיומנות בישראל יחסית נמוכה, העלה את הצורך בהתמקדות במיומנות הנדרשת במקום העבודה. 

כאן בא לידי ביטוי יתרון נוסף במדד אשר נבנה להערכת המיומנות הנדרשת מהפרט אשר מאפשר 

 בוחנים רק את רמת המיומנות של הפרטים. לעשות זאת, בשונה מרוב הנתונים הקיימים אשר

בדיקה של ההשפעה של המיומנות הנדרשת במקום העבודה הראתה כי משתנה זה הינו משתנה חשוב 

מאשר רמת המיומנות של הפרט. יותר  4.5פי  החלק המוסבר על ידו גדוללהסבר שכר הפרטים, ואף 

                                                           
 אחרים עובדיםמך מיומנות נורמטיבי שנקבע על ס לטווחלמדדים המבוססים על השוואה של מיומנות העובד  הכוונה 1

 .יד משלח באותו
 .(ISCO 08המובסס על הסיווג הבינלאומי ) ס"של הלמ 2011סיווג משלחי היד פי ל 2
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הנמוכים של המיומנות,  מכך הוא הראה כי בחלק מן המקרים, כמו למשל אנשים הנמצאים בעשירונים

 הוא הגורם אשר ישפיע להם על השכר ולא שיפור ברמת המיומנות של הפרטים. 

נעשתה גם בדיקה עבור קבוצות אוכלוסייה שונות והתקבלו במסגרתה תוצאות מובהקות ביחס לחברה 

 ממצא –הערבית. בפרט, נמצא כי התשואה בשכר לשיפור ברמת המיומנות של הפרט אינה מובהקת 

דומה לכך התקבל עבור פרטים בעלי מיומנויות בחלק התחתון של ההתפלגות בכלל האוכלוסייה. 

במיוחד עבור מי  –השלכת המדיניות של ממצא זה היא שלפחות בטווח הקצר, שיפור רמת המיומנות 

לא יתרום לגידול בשכר. לכן על מנת לשפר את שכר  –שנמצא בחלק התחתון של התפלגות המיומנויות 

עובדים בחברה הערבית יש לשפר את הנגישות למקומות עבודה הדורשים שימוש במיומנות גבוהה ה

 יותר, הן מצד הנגישות הפיזית והן מצד חסמים נוספים כגון הכשרה נדרשת, שפה והון חברתי. 

ביסוס החשיבות של גורם זה נעשתה באמצעות בניית מסד נתונים בינלאומי ברמת ענף כלכלי הכולל 

אפייני העובדים בענף לפי סקר המיומנויות ואת התוצר לשעת עבודה בענף. גם כאן נמצא כי רמת את מ

המיומנות הנדרשת הינה משתנה משמעותי יותר בהסבר התוצר לשעת עבודה מאשר רמת המיומנות 

של העובדים בענף, וגם לחוסר במיומנות של העובדים נמצא השפעה שלילית אך לא נמצאה השפעה 

 לעודף מיומנות. מובהקת 

לסיום נעשתה סימולציה האומדת את השינוי בשכר כתוצאה מהשוואת רמת המיומנות של הפרטים 

. מכאן עולה כי שינוי OECD-ורמת המיומנות הנדרשת מהפרטים בישראל לרמה הממוצעת במדינות ה

-השכר בכואילו שינוי ברמת המיומנות הנדרשת יעלה את  1.8%-רמת המיומנות יעלה את השכר בכ

. תוצאות אלו מראות את הצורך להתמקד, הן במחקר והן במדיניות, ברמת המיומנות הנדרשת 4.1%

 מהפרטים במקום העבודה ולא רק ברמת המיומנות של הפרטים.

הפרק הבא של העבודה יסקור את הספרות העוסקת בנושא, פרק ג מתאר את מסד הנתונים 

דד לרמת המיומנות הנדרשת במקום העבודה, פרק ה יציג והמתודולוגיה, פרק ד מפרט את בניית המ

המחקר השונות, הדיון  את תוצאותאת הסטטיסטיקה התיאורית, פרק ו על חלקיו השונים יציג 

 , ופרק ז יסכם.  על הגידול בשכר כתוצאה משינוי פרמטרים שונים סימולציהו

 ב. סקירת ספרות 

בודה, כי ההון האנושי שהפרט רכש בא לידי ביטוי בשוק הע הבסיסיים של הון אנושי מניחים המודלים

. הנחה זו מבוססת על כך שבשיווי משקל במידה יגדל ככל שההון האנושי גדלולכן פריון העבודה שלו 

ולא יהיה ביקוש להון אנושי הפרטים לא ישקיעו ברכישת הון אנושי, ולכן הגידול בהון האנושי והגידול 

לפי מודלים (. leuven & ousterback 2011)להון אנושי בתשואה להון אנושי מצביעים על כך שיש ביקוש 

אלו בשיווי משקל לא צריכה להיות בעיה של התאמה בין ההון האנושי של העובדים והניצול שלו בשוק 

בין ההון האנושי של העובדים ובין הניצול שלו בשוק העבודה התאמה -התופעה של איאולם העבודה. 

 over/underחסר על המידה )עובדים אשר הינם מוכשרים יתר/קיימת, וגם המחקר החל לעסוק ב

qualified)  למשל( ובעודף השכלה של הפרטיםfreeman 1975) . 
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תוצאה של הביקוש לעובדים, תוך הנחה שהביקוש, לפחות בטווח הקצר, העבודה כפריון אם נבחן את 

שתפוקת העובד מוגבלת  נראההמשרה ובין כישורי העובד. דרישות הינו קשיח ולא ניתן להתאים בין 

כולת שלה לגדול, והתשואה לעובד בעל הון אנושי גבוה יותר כבר לא תעלה באותה מידה. בחינה בי

( כאשר הם פיתחו את משוואת השכר של Duncan and Hoffman 1981להשערה זו ערכו דנקן והופמן )

משתנים: השכלה נדרשת, השכלה עודפת  3-וחילקו את משתנה ההשכלה ל( Mincer 1958)מינסר 

חסרה. המשוואה החדשה מאפשרת לאמוד את התרומה של כל רכיב, ובמידה והתיאוריה של והשכלה 

, ובכל מקרה מספר האנשים מינסר נכונה אנו נצפה שלא יהיה הבדל במקדמים של סוגי ההשכלה

. אולם אם למעסיק ישנה יכולת מוגבלת התאמה חיכוכית-התאמה יהיה נמוך ויבטא אי-שנמצאים באי

העובד אנו נצפה לראות הבדל במקדמים של סוגי ההשכלה שונים. משוואה זו הפכה לנצל את כישורי 

למשוואה הבסיסית של המחקר הכלכלי על עודף השכלה, ובמחקרים שנעשו בעשורים האחרונים נמצא 

והיא משפיעה על השכר אנשים בעלי השכלה עודפת ישנם כי בניגוד לתיאוריה הבסיסית של מינסר, 

 (.Green and McIntosh 2007; Allen et al. 2013 )למשל: השכלה נדרשתבאופן שונה מאשר 

אחד ההסברים לסטיה מהתיאוריה מתבסס על הפער בין ההשכלה הפורמלית ובין הכישורים. כיוון 

פער בין השניים אזי יתכן  נושתפוקת העובד מושפעת מהכישורים שלו ולא מהתעודה הפורמלית, אם יש

יקבל שכר נמוך מעובד ברמת השכלה דומה כיון שהוא פחות מיומן. בניסוח  שעובד בעל תעודה גבוהה

לומר כי האמידה של דנקן והופמן מוטית עקב קיומו של משתנה מושמט שהוא כישורי  ניתןפורמלי 

 משום ,(. הבעיה העיקרית הייתה היכולת לבחון זאת אמפיריתLeuven and Oosterbeek 2011העובד )

 .לא היו זמינים הנתונים על כישורי העובדים הפורמלית שכלההנתונים על הבעוד הש

(, אשר הראה כי כיום עקב Chevalier 2003נסיון לבחון זאת באמצעות אומדן עקיף היה של שווליר )

העליה בשיעור בעלי השכלה גבוהה ניתן לסווג את בעלי השכלה הגבוהה לשתי רמות כישורים. בעוד 

וצאים עבודה התואמת את השכלתם, אותם בעלי יכולות נמוכות יותר אלה בעלי היכולות הגבוהות מ

עובדים בעבודות שאינן דורשות השכלה גבוהה ולכן פורמלית הם מוגדרים בעודף השכלה אך בפועל 

מחקר על ישראל מצא כי ההסתברות להיות בהשכלה עודפת גבוה יותר  מבחינת כישוריהם הם אינם.

(, ממצא אשר יכול 2019עומת בוגרי אוניברסיטאות )זוסמן ועמיתים בקרב בוגרי מכללות ציבוריות ל

 לחזק תיאוריה זו.

החל משנות האלפיים החלו מתקיימים יותר ויותר סקרים אשר בוחנים גם רמת מיומנות, ובפרט בשנים 

מדינות. סקרים  30-בכונערך כבר  OECD-שבנה ארגון ה( PIAAC)האחרונות בסקר מיומנות המבוגרים 

מאפשרים לבחון בצורה יותר מעמיקה את השפעת ההון האנושי על השכר. אחד הממצאים אלו 

התאמה מבחינת -החוזרים במחקרים שנעשו על נתונים אלו הוא כי קיים קשר חלש מאוד בין אי

התאמה מבחינת הכישורים, כלומר אין כמעט חפיפה בין פרטים אשר מוגדרים בעודף -ההשכלה ובין אי

 Green and McIntosh 2007; Desjardins and Rubensonים המוגדרים בעודף כישורים )השכלה ובין פרט

2011; Felisi et al 2017; OECD 2016; .)  
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ממצאים אלו מצריכים בחינה מחודשת של הקשר בין השכלה פורמלית ובין כישורים, אמנם ברור כי 

אך ייתכן כי הוא מורכב יותר. אם  (,OECD 2013ישנו מתאם חיובי בין רמת השכלה ורמת מיומנות )

( ההשכלה הפורמלית הייתה הגורם הנצפה אשר Spence 1973במודל האיתות הבסיסי של ספנס )

המעסיקים יכלו לראות אשר מעיד על איכות העובדים, נראה שכיום הוא כבר אינו מספיק וגם למשל 

ן לראות זאת בפער בתשואה איכות ההשכלה אשר באה לידי ביטוי במוסד הלימודים משפיעה. נית

ללימודים בין בוגרי מכללות לבוגרי אוניברסיטאות בישראל, אשר למרות שלכולם ישנה אותה השכלה 

; 2016 עמיתיםפורמלית עדיין קיים פער ניכר בשכר אשר ככל הנראה נובע גם מפער במיומנות )קריל ו

 (.2018מעין ועמיתים 

שכלה עודפת צפויה להיות חיובית אך נמוכה מהתשואה מהגישה שהצגתי לעיל עולה כי התשואה לה

להשכלה הנדרשת בעבודה, ואילו חוסר השכלה אמור להשפיע שלילית. כך למשל במחקר של קווינטיני 

(2014Quintini עולה כי השכר של עובדים בעלי השכלה עודפת הינו גבוה ב )-מאשר עובדים בעלי  4%

פחות. מכאן כי  17%-בדים בעלי השכלה בחסר מרוויחים כהשכלה מתאימה במשרות דומות, ואילו עו

 הבעיה העיקרית מבחינת פריון העבודה הינה חוסר השכלה ואילו עודף השכלה אינה תופעה משמעותית. 

מחקרים נוספים מנסים להראות כי גם לעודף השכלה יש השפעה שלילית על הפריון עקב השפעתה על 

 Green and Zhu 2010; Alba-Ramirez 1993; Sicherman ;ות )שביעות הרצון בעבודה ותחלופת עבוד

(. לפי מחקרים אלו השכלה עודפת מביאה לחוסר סיפוק מהעבודה אשר פוגע בפריון העבודה, 1991

ובנוסף הם בעלי סיכוי גבוה להעדר מהעבודה ולהחליף עבודות בתכיפות גבוהה יותר וגם זה פוגע 

ו לפריון העבודה אינו ברור, ומצריך בדיקות נוספות בשביל לבסס בפריון. אולם הקשר בין גורמים אל

 (. Judge et al. 2001פגיעה בפריון דרך ערוץ זה )

התאמה ובין פריון העבודה הינו הקצאת המקורות במשק. כלומר הפגיעה -ערוץ אחר אשר מקשר בין אי

להפיק יותר בפירמה אחרת. בפריון נובעת לא מההשפעה על תפוקת העובד בפירמה אלא מכך שהוא יכל 

גם כאשר בטווח הקצר היכולת של פירמה לנצל את כישורי העובדים שלה מוגבל, ייתכן כי ישנן פירמות 

אחרות אשר יכולות לנצל כישורים אלו, והקצאה יעילה של העובדים במשק הייתה מביאה לעליה 

יכולה להסביר חלק ניכר מפער בפריון העבודה. מחקרים הראו כי הקצאה לא יעילה של עובדים במשק 

(, ובפרט מחקר אשר בחן את Bartelsman et al. 2013; Andrews and Cingano 2014הפריון בין מדינות )

למדינות אירופאיות ביחס לפריון של   PIAACההקצאה של עובדים לפי הכישורים שלהם על בסיס סקר

 McGowanפער הפריון בין המדינות )הפירמות מצא כי ישנה הקצאה לא יעילה אשר מסבירה חלק מ

and Andrews 2015.)  

( היו הראשונים לבחון עודף השכלה 2008סיני ואיזמן )-על ישראל לא נעשו מחקרים רבים, ורומנוב, טור

בישראל, זאת בעקבות הגידול הניכר בבוגרי השכלה גבוהה מאז פתיחת המכללות. הממצאים שעולים 

 11%תופעה נרחבת בישראל וכי שכרם של בעלי השכלה עודפת נמוך בממנו הם כי עודף השכלה הינו 

ביחס לבעלי השכלה זהה התואמת לעבודתם, בנוסף הימצאות בעודף השכלה מתואמת שלילית עם 
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מראה כי שיעור האקדמאים בישראל העובדים במשלחי יד אשר כישורים קוגניטיביים. מחקר נוסף 

במגמת עליה בשנים האחרונות, וכי התשואה להשכלה עודפת נמוכה מאוד, אינם דורשים תואר נמצא 

(. ממצא זה עולה בקנה אחד עם סקירה של 2017)כץ  0-ולצעירים היא אף אינה שונה באופן מובהק מ

, ומצאה כי ה"קנס" על השכלה עודפת PIAAC-, אשר מבוססת על המדינות שערכו את סקר הOECD-ה

הוא הגבוה ביותר מבין מדינות זהה העובדים במשרה הדורשת השכלה זו ביחס לבעלי השכלה בישראל 

 עמיתים(, גבוה משמעותית מהממצא שעלה במחקר של רומנוב וOECD 2016) 25%אלו ועומד על מעל 

בנוסף לכך ששיעור האנשים בעלי השכלה עודפת בישראל הינו מהגבוהים ביותר במדינות בהן  (.2008)

 (.2019ועמיתים )זוסמן  PIAACנערך סקר 

לסיכום עד כאן, התיאוריה הקלאסית גורסת כי עיקר הפער בפריון העבודה בין מדינות בהיבט ההון 

ההתאמה מוסיף כי גם -אנושי נובע מכמות שונה של הון אנושי בין המדינות, ואילו המחקר על אי

-המחקרים על אי להתאמה בין העובדים והמשרות יש השפעה על פריון העבודה. אולם, כיון שברוב

התאמה לא נמצאה מסה גדולה של עובדים אשר נמצאים במצב זה נראה כי השפעת תופעה זו על פריון 

התאמה תורמת להסטת המבט לצד השימוש -העבודה הינה מוגבלת. אך למרות זאת, ההתמקדות באי

 התאמה.-בהון האנושי במקום העבודה אשר הינו הכרחי לבחינת אי

ים על השימוש במיומנות במקום העבודה, ככל הנראה עקב הקושי בהשגת נתונים לא נעשו מחקרים רב

אלו, אולם בשנים האחרונות כן החל מחקר בנושא. קווינטני בחנה שימוש בסוגים של מיומנויות במקום 

ומצאה כי לשימוש במיומנות, ובפרט מילולית, קשר הדוק עם פריון  PIAACהעבודה על בסיס סקר 

 (. Quintini 2014נה, גם כאשר שולטים על רמת המיומנות של המדינה )העבודה של מדי

נבחנה השפעת השימוש במיומנות ונמצא כי היא קשורה קשר חזק לפריון  OECD-גם בסקירה של ה

העבודה. בנוסף, בסקירה זו נבחנה השפעתם של מאפיינים שונים על השימוש במיומנות במקום העבודה 

מאפיינים שונים יש יתרון לגברים לשימוש במיומנות במקום העבודה בחלק  ונמצא כי גם כששולטים על

מהמיומנויות )מיומנות קריאה ומיומנות מספרית אך לא במיומנות כתיבה(, ולעובדים בגילאי העבודה 

העיקריים יש יתרון על פני צעירים )ובישראל אף בצורה בולטת יותר( וגם השכלה פורמלית מתואמת 

 (.OECD 2016יותר במיומנות )עם שימוש גבוה 
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 והמתודולוגיה. בסיס הנתונים ג

 . בסיס הנתונים1.ג

 הסקר נערך (.PIAAC)סקר מיומנויות מבוגרים הנתונים העיקריים עליהם מתבססת עבודה זו הם 

ובחן את רמת מיומנויות  ,2014בשנת הוא נערך בישראל כאשר  2011-2015במדינות השונות בין השנים 

של  –אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת  –היסוד  )כישורי(

עסוקתיים והחברתיים של המאה האוכלוסייה בגיל העבודה, ואת יכולתה להתמודד עם האתגרים הת

סך הכל  שוק העבודה.שימושים רלוונטיים במיומנויות לבדגש על נעשתה המיומנויות בחינת . 21-ה

, OECD-מדינות הינן חברות בארגון ה 28מדינות שונות, כאשר מתוכן  31אשון של הסקר כלולות בגל הר

  .נלקחו בביצוע השוואותהן רק אשר כ

נוסף על כך לבחינת השפעה על פריון העבודה בניתי מסד נתונים ברמת ענף כלכלי ומדינה. מספר שעות 

ן , כאשר נתוני הפריוOECD-העבודה ופריון העבודה בכל ענף נלקחו מעיבודים של מכון אהרן לנתוני ה

מבוססים על הערך המוסף לשעת עבודה בכל ענף תוך התחשבות בכוח הקניה של התוצר בכל מדינה 

(PPP for GDP בעזרת הצלבה של נתונים אלו לנתונים מתוך סקר .)PIAAC  לפי ענפים כלכליים, נבנה

ומנות בסיס נתונים הכולל מאפיינים שונים של העובדים בכל ענף )כגון: גיל, השכלה, מגדר, רמת מי

ועוד( והתוצר לשעה בענף. מסד נתונים ייחודי זה מאפשר לבחון את ההשפעה של מאפיינים שונים של 

 העובדים על פריון העבודה בענף. 

עקב מיעוט תצפיות בחלק מן הענפים אוחדו מספר ענפים, כך שבסופו של דבר מסד הנתונים המצומצם 

. העיבודים עצמם לא PIAAC3שבהן נעשה סקר  CDOE-ענפים כלכליים בכל מדינה ממדינות ה 12מכיל 

כללו את המגזר הציבורי, בו פריון העבודה הינו נגזרת של השכר אשר נקבע לרוב בהסכמים רוחביים 

ענפים בכל מדינה. בנוסף, כיוון שלא לכל  11ולא בהכרח בהתאם לרמת הכישורים, ולכן הם נעשו על 

מדינות להן  19נעשתה על מסד נתונים מצומצם יותר של  המדינות קיימים כל הנתונים, האמידה בלבד

 כל הנתונים היו זמינים. 

 

 . מתודולוגיה2ג.

ל עבאמצעות שימוש בווריאציה ההתאמה על השכר, -האמידה הראשונה בעבודה תבחן את השפעת אי

 ( אשר כוללת גם מקדמים לעודף )חוסרDuncan and Hoffman  (1981)משוואת מינסר המבוססת על

התאמה בגילאי  -לישראל ותבחן את ההשפעה של אי PIAACהאמידה תתבצע על נתוני סקר  .יומנותמ

 (.25-64העבודה העיקריים )

𝐿𝑜𝑔(𝑤𝑎𝑔𝑒)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝛽2𝑙𝑖𝑡_𝑢𝑠𝑒𝑖 + 𝛽3𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖  + 𝛽4𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖  + 𝜀𝑖:  Eq1 

                                                           
(, L-K(, שירותים פיננסיים וביטוח ופעילויות בנדל"ן )E-Bהענפים שאוחדו הם: כריה, תעשיה, אספקת מים וחשמל ) 3

(, אמנות בידור ופנאי, שירותים אחרים, משקי בית כמעסיקים P-Qמינהל מקומי, ציבורי, חינוך ושירותי בריאות ורווחה )
 (. R-Uמדינתיים )וארגונים חוץ 
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 כאשר:

Log(wage) – הטבעי של שכר העובד. הלוג 

X –  שנים, משתנה דמי לאשה, משתנה דמי  5הינו וקטור של מאפייני הפרט הכולל גיל לפי קבוצות של

לנישואין, משתנה אינטראקציה בין אשה ונישואין, מספר ילדים, משתנה דמי לערבי וחרדי ולאשה 

הגבוהה ביותר. לעיתים גם ערבית ואשה חרדית, עשירון פריפריאליות של ישוב המגורים והתעודה 

 האמידה תכלול ענף כלכלי ומשלח יד.

Lit_use – .רמת השימוש במיומנות של הפרט שחושבה כפי שיוצג בסעיף הבא 

Over –  משתנה המציין את הפער בין רמת המיומנות של הפרט ורמת השימוש במיומנות במידה ורמת

 אחרת(. 0המיומנות גבוהה מרמת השימוש )המשתנה מקבל 

Under -  משתנה המציין את הפער בין רמת המיומנות של הפרט ורמת השימוש במיומנות במידה ורמת

 אחרת(. 0המיומנות נמוכה מרמת השימוש )המשתנה מקבל 

 

ההתאמה במשתנה של רמת המיומנות -בהמשך תעשה אמידה מעט שונה המחליפה את משתני אי

תנה רמת המיומנות ביחס למשתנה של השימוש עצמה. כך ניתן לראות במפורש את ההשפעות של מש

במיומנות. על פי התיאוריה הקלאסית המתאם בין שני משתנים אלו צפוי להיות מאוד גבוה )למעט 

חיכוכים זמניים( ולכן גם אמידה ללא משתנה של השימוש במיומנות תביא לתוצאה דומה, בעוד שלפי 

היה השפעה משמעותית נפרדת. ככל שההון התיאוריה המוצגת בעבודה זו לשני המשתנים הללו ת

האנושי של העובד גבוה יותר כך פריון העבודה שלו יהיה גבוה יותר, וככל שהשימוש בהון האנושי 

 במקום העבודה יגבר כך גם פריון העבודה יגבר.

𝐿𝑜𝑔(𝑤𝑎𝑔𝑒)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝛽2𝑙𝑖𝑡_𝑢𝑠𝑒𝑖 + 𝛽3𝑙𝑖𝑡_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒
𝑖
 + 𝜀𝑖:  Eq2 

 רמת המיומנות של הפרט לפי המבחנים שנעשו בסקר המיומנויות. – Lit_grade :כאשר

בחלק נוסף של העבודה יבחן פריון העבודה בענף כלכלי בכל מדינה כתלות במאפיינים שונים של 

 הענפי. המתאימה למסד הנתונים 2העובדים בענף ולכן תבוצע אמידה של גרסה מותאמת של משוואה 

 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝐻𝑜𝑢𝑟)𝑖𝑐 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑐 + 𝛽2𝑙𝑖𝑡_𝑢𝑠𝑒𝑖𝑐 + 𝛽3𝑙𝑖𝑡_𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒
𝑖𝑐

 + 𝜀𝑖𝑐:  3Eq 

רק כאן הם מהווים ממוצע של אותו משתנה עבור  2כאשר המשתנים דומים למשתנים במשוואה 

 העובדים בענף.

Log(GDP per Hour) –  הלוג הטבעי של התוצר לשעת עבודה בענףi  במדינהc. 

X –  שנים, שיעור הנשים,  5הינו וקטור של מאפייני העובדים בענף הכולל גיל ממוצע לפי קבוצות של

 שיעור בעלי תואר על תיכוני וממוצע שעות העבודה.

Lit_use – .רמת השימוש במיומנות הממוצעת של העובדים בענף 

Lit_grade – המיומנות הממוצעת של העובדים בענף לפי המבחנים שנעשו בסקר המיומנויות. רמת 



12 
 

 . בניית המדדד

השלב הראשון בעבודה הינו בניית מדד אמין לשימוש במיומנות במקום העבודה. בסקר ישנן שאלות 

תחומים: קריאה, כתיבה,  4-בנוגע לשימוש בסוגים שונים של מיומנות במקום העבודה בחלוקה ל

יקה וטכנולוגיה. כאן בניתי מדד הבוחן רק את השימוש במיומנות המילולית וזו משלוש סיבות. מתמט

הראשונה, והחשובה ביותר, מפני שגם המיומנות המילולית וגם השימוש במיומנות מילולית הינן 

(. השנייה, היא OECD 2016 ,Quintini 2014המיומנות המתואמות הכי גבוה עם שכר ופריון העבודה )

מפני שעל מנת לבנות מדד אשר מאפשר להבחין ברזולוציה גבוהה בין הפרטים השונים במסגרת 

מיומנות נתונה יש צורך במספר שאלות מספק אשר יאפשר לעשות הבחנה זו ובתחום המילולי ישנן הכי 

שהוא התחום האלטרנטיבי שניתן  –. השלישית היא שהשאלות על השימוש בטכנולוגיה 4הרבה שאלות

נשאלו רק עבור מי שבכלל משתמש במחשב וכתוצאה מכך כשליש מהמדגם נופל ולכן   -לשקול  היה

 התוצאות שיתקבלו ישקפו תמונה חלקית בלבד.

( אשר בנו מדד של שימוש Allen et al 2013לשם בניית המדד התבססתי על עבודתם של אלן ועמיתים )

הבוחנות שימוש בקריאה ושימוש בכתיבה  במיומנות המבוסס על השאלות בסקר. איחדתי את השאלות

במקום העבודה, אך בשונה מהם כללתי שאלות נוספות והענקתי משקל שונה לחלק מהשאלות בהתאם 

שאלות שונות אשר התשובה להם מעידה על תדירות  12לחשיבותם. בסופו של דבר המדד נבנה על בסיס 

. יותר פירוט על השאלות 5-ל-1בין השימוש במיומנות ספציפית במקום העבודה ונעה על סולם 

  5המופיעות במדד והמשקל שניתן לכל שאלה נמצא בנספח א.

על מנת לבחון התאמה בין השימוש במיומנות ובין רמת המיומנות של הפרט צריך לראות כי ישנו קשר 

-לאי בנוגע PIAACהתאמה. רוב המדדים במחקרים שנעשו על סקר -בין השניים וכי ישנה דרך להגדיר אי

התאמה מבוססים על רמת המיומנות של הפרט ביחס לרמת המיומנות של פרטים אחרים העובדים 

סקירה של המדדים השונים ספרות(, לעיתים עם תיקונים נוספים ) 2באותו משלח יד )ברמת פירוט של 

 (. Felisi et al 2017–ניתן למצוא אצל 

שה בפועל מן הפרט במקום העבודה. כיון הבעיה העיקרית במדדים אלו הינה ההתעלמות מן הדרי

, אין יכולת להבחין בין סוגי עבודות שונות באותו 6שההתאמה נעשית לפי הרמה הממוצעת במשלח היד

משלח היד ומקומות עבודה אשר דורשים דרישות שונות. כך שני פרטים בעלי רמת מיומנות דומה אשר 

הייטק, יקבלו מיד את אותו סיווג, מתאימים עובדים כמהנדסים, אחד במפעל מסורתי ואחד בחברת 

או לא מתאימים למשרה, למרות שסיכוי סביר כי אחד מהם מנצל הרבה פחות את המיומנות שלו 

, ומטפל בפעוטותמורה בתיכון או ביסודי , הבדל בין מרצה באוניברסיטה לעומת השני. כך גם למשל אין

של הלמ"ס והסיווג  2011סיווג משלחי היד משנת ב 23וכולם מסווגים תחת אותו משלח יד )סיווג 

 (.ISCO 08הבינלאומי המקובל 

                                                           
שאלות על שימוש במיומנות מילולית, לעומת זאת על שימוש  12שאלות סך הכל  4שאלות, בכתיבה ישנן  8בקריאה ישנן  4

 שאלות. 7שאלות וגם בטכנולוגיה ישנן  7במתמטיקה ישנן 
גבוהה בהבחנה בין רמת  עקב מיעוט השאלות בתחומים הנוספים לא ניתן היה לבנות מדד אמין המגיע לרזולוציה מספיק 5

 השימוש במיומנות אלו בקרב הפרטים השונים.
 סוגים של משלחי יד. 43ספרות קיימים  2הנמצא בשימוש בסקר ברמת פירוט של  ISCO 08בסיווג  6
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במדד שנבנה כאן, אשר בוחן בצורה פרטנית לכל פרט את רמת השימוש במיומנות, אין בעיה זו. כל פרט 

נבחן ביחס למה שהוא עונה כי נדרש ממנו במקום העבודה. עדיין לכאורה ישנה בעיה ביכולת ההשוואה 

המיומנות של הפרט ובין רמת השימוש במיומנות כיון שהן מבוססות על שאלות שונות;  אולם  בין רמת

התאמה בצורה -( אשר בחנו איAllen et al 2013מענה נרחב לסוגיה זו ניתן למצוא אצל אלן ועמיתים )

שמעיד כי ישנו מתאם גבוה בין רמת המיומנות ורמת השימוש במיומנות מה  1דומה. ניתן לראות באיור 

 הקשר בין השתיים.  על

לאור הקושי שהועלה על הפער בין המדדים ועל מנת לשפר את יכולת ההשוואה בין רמת המיומנות 

והרמה הנדרשת של המיומנות הוספתי בעבודה זו שלב נוסף הכולל תקנון של הפער לפי משלח יד. 

 2פרד בכל משלח יד )ברמה של כלומר, הפער בין רמת המיומנות ורמת השימוש במיומנות תוקנן בנ

(, כך שגם אם אכן ישנה בעיה בהשוואה בין המדדים, ולמשל במשלח יד מסויים תמיד רמת 7ספרות

התאמה תוגדר -המיומנות של הפרט גבוהה מרמת השימוש שלו בעבודה, התקנון יפתור זאת. כאשר אי

 השימוש במיומנות.התקנון עדיין ישנו פער בין רמת המיומנות לרמת  8רק במידה ולאחר

                                                           
ספרות אולם בחלק ממשלחי היד מספר התצפיות קטן ולכן התקנון נעשה בעייתי,  3נבדק גם תקנון הפער ברמת פירוט של  7

 חלק גדול מהמקרים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בפער המתקבל ובתוצאות האמידות.וב
התאמה כמי שהפער בין רמת השימוש -(, והם הגדירו איAllen et al 2013פעולה זו לא נעשתה בעבודתם של אלן ועמיתים ) 8

 .1.5לרמת המיומנות עולה על 

 : רמת השימוש במיומנות מילולית ביחס לרמת המיומנות1איור 
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  .PIAACהמחבר לסקר  ימקור: עיבוד
שהשתתפו  OECD-ינו על כל למדינות ההעיבוד ה, 5רמת השימוש הממוצעת והחציונית חושבה לכל קבוצת ציונים של 

 תצפיות. 20-, הושמטו קבוצות בהן היו למטה מ2015בסקר עד שנת 
 



14 
 

האם אתה חיזוק לנכונות המדד ניתן לראות ביחס שבין הפער המתוקנן ובין התשובה לשאלה בסקר "

כפי שניתן לראות באיור  9?".מרגיש צורך בהדרכה נוספת כדי להתמודד כראוי עם המשימות הנוכחיות

העונים תשובה חיובית , המתאר את המצב בישראל, ככל שהפער שלילי יותר כך גדל שיעור האנשים 2

לשאלה זו, והפוך כאשר הפער חיובי. כאשר המשמעות של פער חיובי היא שרמת המיומנות של הפרט 

גדולה מרמת השימוש במיומנות בעבודה ופער שלילי מראה להיפך, המיומנות הנדרשת בעבודה מהפרט 

 גדולה מרמת המיומנות שלו ולכן סביר כי הוא ידרש להכשרה נוספת.

 

  

                                                           
  בשאלון f_q07bשאלה  9
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שיעור העונים בחיוב כי נדרשת להם הכשרה נוספת במקום העבודה לפי : 2איור 
רמת אי ההתאמה

.ישראלעלPIAACלסקרהמחברעיבודי:מקור
העבודהבמקוםבמיומנותהשימושורמת100-במחולקתהפרטשלהמיומנותרמתביןהפערהינוהמחושבהפער*

.ידמשלחלפיהפערתקנוןלאחר
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 סטטיסטיקה תיאורית. ה

לצורך סקירה בסיסית של הנתונים התייחסתי למי שהפער המתוקנן בין הציון המילולי שלו ובין רמת 

במצב של  2-כנמצא במצב של עודף/חוסר מיומנות, וכאשר הפער גדול/קטן מ 1-השימוש גדול/קטן מ

, 3מיומנויות, המוצגת באיור בהן נערך סקר  OECD-עודף/חוסר מיומנות גבוה. השוואה בין מדינות ה

 20.8%-ועומד על כ OECD-מעלה כי עודף המיומנויות בישראל הינו גבוה מהממוצע במדינות ה

. בנוסף גם שיעור העובדים בעודף השכלה גבוה בישראל הינו מהבולטים 15.3%מהעובדים אל מול 

לעומת זאת חוסר המיומנות . OECD-ב 1.2%לעומת  2.5%)מדורגת שלישית אחרי ליטא ויפן( ועומד על 

 המיומנות שרמת כיון מפתיעה זו תוצאה. 18.3%אל מול  13.9%-בישראל נמוך מהממוצע, ועומד  על כ

העובדים בעלי  ששיעורהפוכה, הלתוצאה  ולכן היינו מצפים OECD-ב מהממוצע נמוכה הינה בישראל

 .מהממוצעומנות יהיה גבוה העובדים בעלי חוסר מי שיעוריהיה נמוך מהממוצע וש מיומנותעודף 

 

בחלוקה לפי רמת מיומנות עולה כי שיעור העובדים בעלי מיומנות עודפת עולה עם רמת המיומנות בכלל 

(. כלומר 4הולך ועולה עם רמת המיומנות )איור  OECD-המדינות, אך גם הפער בין ישראל ומדינות ה

ת מהן רמת מיומנות נמוכה יותר ביחס בעלי מיומנויות גבוהות בישראל עובדים בעבודות שדורשו

 .OECD-לאנשים בעלי רמת מיומנות דומה ב

 

 .PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 
יומנות במקום העבודה גדולה עודף )חוסר( מיומנות מתאר מצב בו הפער בין רמת המיומנות של הפרט ורמת השימוש במ

(. עודף )חוסר( מיומנות גבוה מתאר מצב בו הפער בין רמת המיומנות 2וגדולה ממינוס  1)קטנה ממינוס  2-וקטנה מ 1-מ
 (.2)קטנה ממינוס  2-של הפרט ורמת השימוש במיומנות במקום העבודה גדולה מ

 איור זה מופיע בנספח ב'. הנתונים שלפירוט 



16 
 

תופעה זו גם באה לידי ביטוי בבדיקה של התאמה בהתאם להשכלה הפורמלית. בקרב בעלי תואר 

גבוה יותר ועומד על  OECD-אקדמי הפער בשיעור העובדים בעלי מיומנות עודפת בין ישראל ומדינות ה

. כלומר, על פניו עולה מכאן חיזוק לכך שתופעת ההשכלה העודפת בישראל אשר 12.5% אל מול 20.4%

( באה לידי ביטוי גם ברמת המיומנות 2017; כץ 2019נמצאה במחקרים שונים )למשל: זוסמן ועמיתים 

 ולא רק בהשכלה הפורמלית, ומבטאת מצב של עודף השכלה ביחס לנדרש.

( מעלה כי עודף מיומנות נפוץ יותר בקרב נשים 1לוסייה )לוח הסתכלות על הבדלים בין קבוצות אוכ

ולהיפך במקרה של חוסר מיומנות, כאשר בישראל עודף מיומנות בקרב נשים בולט יותר. תופעה זו 

יכולה לנבוע בין השאר מבחירת עבודות בהן שעות העבודה מותאמות לאמהות )בפרט לאור שיעור 

צוי הכישורים. בחינה לפי קבוצות האוכלוסייה בתוך ישראל הילודה הגבוה בישראל( על חשבון מי

מראה כי בקרב נשים חרדיות עודף מיומנות נפוץ במיוחד ואילו אצל נשים ערביות נמוך במיוחד. המצב 

אצל הנשים החרדיות יכול להיות מוסבר על ידי הריכוז הגבוה של נשים העובדות במקצועות החינוך על 

גם השיעור הנמוך של נשים חרדיות בעלות תואר אקדמי אשר מהווה בחלק פני מקצועות אחרים, כמו 

מן התחומים תנאי הכרחי לקבלה לעבודה, ומביא להצטברות עובדות בעלות כישורים במקצועות 

 ספורים בהם לא מנוצלים כל כישוריהן.

חות נפוץ לעומת זאת חוסר מיומנות נמוך יותר בכל קבוצות האוכלוסייה, אולם בקרב חרדים הוא פ

משאר קבוצות האוכלוסייה גם אצל הגברים וגם אצל הנשים. כאשר יתכן וממצא זה מוסבר בריכוז 

הגבוה של עובדים חרדים, עקב העדפות מצד אחד וחוסר בהשכלה פורמלית מצד שני, במקצועות אשר 

 דורשים רמת כישורים נמוכה.  

 

 

 .PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 
 בין רמת המיומנות של הפרט ורמת השימוש במיומנות במקום העבודה. 1-ר הגדול ממיומנות עודפת מוגרת כפע

 הנתונים מופיע בנספח ב'.פירוט 
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 : עודף/חוסר מיומנות לפי קבוצות אוכלוסייה1לוח 

 רמת שימוש מילולית ציון מילולי חוסר מיומנות עודף מיומנות  
 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

OECD 10.7% 12.5% 18.1% 10.0% 2.68 2.65 2.63 2.40 

 2.25 2.47 2.50 2.54 7.2% 14.6% 18.7% 13.7% ישראל

 2.29 2.58 2.58 2.61 7.9% 15.1% 20.7% 14.1% יהודים לא חרדים

 2.06 2.22 2.57 2.57 4.2% 6.7% 27.4% 12.8% חרדים

 2.06 2.04 2.14 2.23 5.4% 15.9% 6.9% 12.4% ערבים

 .PIAACמקור: עיבודי המחבר לנתוני סקר 
. ( בין רמת המיומנות של הפרט ורמת השימוש במיומנות1)קטן ממינוס  1-מיומנות הוגדר כפער הגדול מ )חוסר( עודף

חושבה בהתאם למדד במיומנות , רמת השימוש 100חלקי  PIAACהמילולי הינה הציון המילולי בסקר  רמת הציון
 שהוצג.

 

 

 ו. תוצאות

 . אי התאמה1ו.

התאמה על השכר. האמידות, -כפי שהוצג בפרק המתודולוגיה נעשו אמידות לבחינת ההשפעה של אי

מאפייני הרקע של הפרט, כאשר באמידה , נעשו על ישראל וכולן כוללות בקרה על 2המופיעות בלוח 

השניה נוסף משתנה גם של הענף הכלכלי, ובאמידה השלישית גם משתנה של משלח יד. בשתי האמידות 

וההשפעה נבדקה בנפרד  10האחרונות האוכלוסייה חולקה בהתאם לחציון רמת המיומנות של הפרטים

  בחצי העליון. על פרטים בחצי התחתון של המיומנות ופרטים

                                                           
 מדינותחושב על הנדגמים בכלל ה החציוניציון ה 10

 השכר לוג על במיומנות עודף/חוסר השפעת : 2לוח 

 OLS 
 המשתנה המוסבר:   

לוג השכר   

(1) (2) (3) (4) (5) 

כלל 
  העובדים

כלל   
  העובדים

כלל   
  העובדים

החצי התחתון 
 1של המיומנות

החצי העליון 
 1של המיומנות

רמת השימוש    
 ***0.480 ***0.355 ***0.232 ***0.330 ***0.351 במיומנות המילולית

 ***0.249 0.00992 0.0382 ***0.0978 ***0.112 עודף מיומנות

 ***0.374- ***0.192- ***0.115- ***0.174- ***0.193- חוסר מיומנות

 V V V V V בקרה על מאפייני הפרט

     V V   בקרה על ענף כלכלי

     V     בקרה על משלח יד

 998 1,274 2,201 2,237 2,272 מספר תצפיות

R^2 0.547 0.567 0.577 0.524 0.552 

 ***p<0.01 ** ,p<0.05 * ,p<0.1   

 

בכל האמידות הופיעו גם המשתנים הבאים: גיל, מין, מצב משפחתי, מספר ילדים, קבוצת אוכלוסייה, עשירון 
 פריפריה של ישוב המגורים, התעודה הגבוהה ביותר, שעות עבודה.

גמים בכלל הארצות במדגם חולקה בהתאם לחציון; בחצי התחתון נמצאים פרטים רמת המיומנות של הנד1
 שהציון שלהם בחלק המילולי נמוך מהחציון ובחצי העליון מעליו.

 .PIAACמקור: עיבודי המחבר לנתוני סקר 
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( עולה כי לרמת השימוש במיומנות השפעה חזקה על השכר, אך 2)-( ו1מניתוח התוצאות של אמידה )

התאמה ישנה השפעה מובהקת על השכר: עודף מיומנות מגדיל את השכר וחוסר מיומנות -איגם ל

מקטין את השכר. ההשפעה של חוסר מיומנות הינה חזקה יותר מההשפעה של עודף מיומנות, אולם 

עדיין נמוכה מההשפעה של רמת השימוש במיומנות. מכאן שהפרמיה לשכר עבור רמת מיומנות אשר 

נדרשת במקום העבודה הינה כשליש מהפרמיה אשר הפרט היה מקבל לו הוא היה גבוהה מהרמה ה

במקום עבודה שרמת השימוש במיומנות בו הייתה תואמת לרמת המיומנות שלו )משמע  רמת השימוש 

הייתה עולה באותו גודל(. במקרה בו המיומנות הנדרשת ממנו במקום העבודה גבוהה מרמת המיומנות 

ר צפויה להיות פחותה מחצי מהתוספת מאשר אם הוא היה ברמת המיומנות שלו התוספת שלו לשכ

( עולה כי הכנסת משתנה של ענף כלכלי מפחיתה מחוזק ההשפעה של משתני 2הנדרשת. מאמידה )

 המיומנות, אך כולם עדיין משפיעים ומובהקים.

מת המיומנות ור 3על מנת להמחיש את המצב ניקח דוגמא של פרט אשר רמת המיומנות שלו הינה 

+  0.351*2בקירוב ) 81.4%. השכר החזוי לפרט זה הינו  גדול ב2הנדרשת במקום העבודה שלו הינה 

, השכר החזוי שלו 3(. לעומת זאת אם הוא היה עובר למקום עבודה בו רמת השימוש הייתה 0.112*1

ודה בו רמת המיומנות (. אם לאחר מכן הוא היה עובר למקום עב0.351*3בקירוב ) 105%יגדל ויעמוד על 

 35.1%-ולא ב 15.8%-, עדיין השכר החזוי שלו יהיה גבוה יותר אולם הוא יגדל רק ב4הנדרשת הינה 

 בקירוב אם גם רמת המיומנות שלו הייתה תואמת.

זוסמן  )למשלהמיומנות התאמה ברמת -בשונה מרוב האמידות שנעשו במחקרים האחרונים על אי

המקדם של עודף השכלה הינו חיובי, כלומר לפרט בעל מיומנות עודפת ( OECD 2016, 2019ועמיתים 

עדיין יש פרמיה לשכר, בניגוד לתיאור של מצב זה כ"קנס". הבדל זה נובע מכך שבאמידה ישנו משתנה 

של רמת המיומנות הנדרשת מהפרט ולא רמת המיומנות של הפרט. כלומר, נקודת ההשוואה היא רמת 

מת רמת מיומנות זהה. לכן במצב בו שני פרטים משתמשים בעבודה באותה שימוש במיומנות זהה לעו

רמת מיומנות ולאחד מהם רמת מיומנות גבוהה יותר הוא צפוי להשתכר יותר. לעומת זאת במידה 

ונקודת המוצא הייתה רמת המיומנות הזהה של הפרטים, ברור כי הפרט אשר לא מביא לידי ביטוי 

נדרשת ממנו רמה נמוכה ישתכר פחות מהפרט אשר משתמש בכל רמת בעבודה את כל המיומנות אלא 

 המיומנות שלו והמקדם ברגרסיה יהיה שלילי. 

אמנם הבדל זה הינו בעיקרו "טכני" אך ההתייחסות למיומנות עודפת כ"קנס" עלולה להטעות. כי עדיין 

ידי שימוש במקום לפרט ישנה פרמיה עבור המיומנות הנוספת אותה הוא רכש, אך אם היא לא באה ל

תהיה נמוכה יותר. בנוסף, בכל האמידות ישנה פרמיה משמעותית לבעלי תואר  עבורההעבודה הפרמיה 

אר יש השפעה על שכר ומעלה(, כלומר גם בהינתן בקרה על רמת המיומנות, עדיין לתו 15%אקדמי )של 

ת הון אנושי אשר אינו בא לידי ביטוי באוריינו :וכןלה לנבוע מסיבות שונות ובתכוהפרטים אשר י

 . סיגנל על רמת הכישורים של הפרט, רישות חברתי ועוד ,מילולית

( עולה כי הכנסת משתנה של משלח יד יחד עם משתנה של ענף כלכלי מעבר לירידה נוספת 3מאמידה )

בעוצמת המשתנים, הופכת את משתנה עודף המיומנות ללא מובהק. כלומר, נראה שרוב עודף המיומנות 
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המיומנות הוא פחות בא לידי ביטוי בבחירת משלח היד והענף, ואילו בתוך אותו משלח יד וענף עודף 

 קיים ולכן אינו משפיע. 

( בה נראה כי לפרטים אשר נמצאים בחצי התחתון של רמת המיומנות, 4תופעה מעניינת עולה מאמידה )

אין פרמיה לעודף מיומנות. כלומר, שיפור ברמת המיומנות של פרט בחציון התחתון של המיומנות ללא 

ה, משמע הוא ימצא בעודף מיומנות, לא תביא לשיפור שיפור ברמת השימוש במיומנות במקום העבוד

בשכרו. מכאן שעל מנת להביא לשיפור השכר של הפרטים בעלי מיומנות הנמוכה הדרך העיקרית היא 

כיון שגם במקרה ובו זאת שדרוג מקום העבודה כך שינצל בצורה יותר טובה את מיומנות העובדים. 

ומר העובד נמצא בחוסר מיומנות, עדיין שכרו צפוי מיומנות העובד אינה תואמת ונמוכה מהנדרש, כל

(, ההשפעה של גידול ברמת המיומנות הינה 5לגדול. לעומת זאת בחציון העליון של המיומנות, אמידה )

בעלת השפעה משמעותית על השכר, אף ללא גידול ברמת השימוש במיומנות )מצב של עודף מיומנות(, 

 המיומנות עצמה צפוי להביא תשואה יחסית קטנה לפרט. וגידול ברמת השימוש ללא גידול ברמת 

המשמעות של ההבדלים במקדמים באמידות שנעשו בנפרד על כל חציון מיומנות מראות כי הפרמיה 

ע ברמות המיומנות לשכר אינה אחידה בכל רמות המיומנות, אלא גדלה עם רמות המיומנות. משמ

 יע יותר על השכר מאשר ברמות המיומנות הנמוכות.גידול במיומנות צפוי להשפ הגבוהות

-יחד עם הנתונים שהוצגו קודם לכן מחדדים את התמונה כי אי 2הממצאים מהאמידות שהוצגו בלוח 

התאמה ברמת המיומנות אינו גורם משמעותי בצמצום פער הפריון. ראשית, מהאמידות עולה כי הבעיה 

ישראל נמצאת במצב טוב יחסית. מיומנות, ובפרמטר זה החמורה יותר הינה חוסר מיומנות ולא עודף 

שנית, כיון ששיעור בעלי המיומנות העודפת בישראל הינו גבוה ביחס למדינות המפותחות ואף הפער 

הממוצע גבוה יותר, למרות רמת המיומנות הנמוכה מהממוצע, המשמעות היא כי הבעיה העיקרית 

 יומנות בישראל ולא ברמת המיומנות של הפרטים. נמצאת ברמת השימוש במ

לרוב נעשה לכן נושא זה של רמת השימוש במיומנות לא נבחן לעומק עקב הקושי בהשגת נתונים על כך. 

 אמורה להיות שווהרמת המיומנות של הפרט שהנחה הרגילה לפי התיאוריה של הון אנושי ב שימוש

כיון שהפרט לא ירכוש השכלה  (,Leuven and Oosterbeek 2011) לרמת השימוש במיומנות של הפרט

שיעור גבוה ולם א סיון וכדומה(.יאם הוא לא ישתמש בה )למעט מקרים של חיכוך טבעי כמו צבירת נ

יש לבחון לעומק גם ו ות והשימוש בה במקום העבודהיש פער בין רמת המיומנהתאמה מראה כי -של אי

  את השימוש במיומנות.

 

 . השימוש במיומנות2ו.

המצב המיוחד של ישראל בו למרות רמת מיומנות נמוכה עדיין יש שיעור גבוה של בעלי מיומנות עודפת 

בישראל נמוכה אף יותר מרמת המיומנות ביחס לעולם. השוואה  מצביע על כך שרמת השימוש במיומנות

בינלאומית של רמת המיומנות, רמת השימוש במיומנות, שיעור בעלי מיומנות עודפות ושיעור בעלי 

(, וכי הפער מול 3מיומנות חסרות, ממחישה כי לישראל ישנה בעיה ברמת השימוש במיומנות )לוח 

 מנות אכן גבוה יותר מאשר הפער ברמת המיומנות.ברמת השימוש במיו  OECD-ממוצע ה
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 OECD-התאמה במדינות ה-התפלגות הציונים ואי : 3לוח 

  

ציון מילולי ממוצע 
 (100-)מחולק ב

שימוש ממוצע 
במיומנות 

 מילולית

שיעור בעלי עודף 
 מיומנות

שיעור בעלי חוסר 
 מיומנות

עודף  
מיומנות 

 1ממוצע

חוסר 
מיומנות 

 1ממוצע

 0.78 0.79 4.9% 20.8% 1.73 2.24 טורקיה

 0.65 0.96 3.8% 33.5% 1.91 2.64 ליטא

 0.89 0.88 7.9% 25.1% 2.02 2.54 יוון

 0.82 0.81 8.5% 20.2% 2.06 2.49 איטליה

 0.97 0.61 23.3% 6.6% 2.16 2.16 צ'ילה

 0.74 0.83 7.7% 21.8% 2.24 2.64 פולין

 0.90 0.80 12.3% 18.9% 2.24 2.50 ספרד

 0.72 0.85 7.5% 24.0% 2.31 2.73 סלובקיה

 0.78 0.75 10.2% 16.6% 2.33 2.59 צרפת

 0.83 0.83 10.8% 20.8% 2.36 2.52 ישראל

 0.83 0.70 11.5% 12.5% 2.43 2.54 סלובניה

 0.80 0.88 12.1% 22.4% 2.44 2.73 אסטוניה

 0.82 0.77 11.2% 16.7% 2.47 2.74 צ'כיה

 0.96 0.74 16.8% 14.2% 2.48 2.69 דרום קוריאה

 0.83 0.78 13.3% 16.8% 2.52 2.68 אוסטריה

 OECD 2.66 2.52 15.3% 14.0% 0.76 0.88ממוצע 

 0.76 0.75 9.3% 17.2% 2.53 2.74 בלגיה

 0.87 0.74 12.7% 14.6% 2.53 2.66 אירלנד

 0.70 0.72 9.0% 15.5% 2.54 2.78 שבדיה

 0.78 0.72 12.6% 13.1% 2.61 2.70 דנמרק

 0.84 0.87 12.1% 20.3% 2.62 2.96 יפן

 0.74 0.77 9.9% 17.4% 2.65 2.82 הולנד

 0.85 0.65 17.0% 9.5% 2.66 2.68 גרמניה

 0.86 0.71 16.5% 12.2% 2.70 2.73 קנדה

 0.88 0.68 15.4% 10.8% 2.70 2.74 בריטניה

 0.71 0.70 10.8% 12.9% 2.73 2.86 פינלנד

 0.74 0.66 12.1% 10.0% 2.74 2.80 נורבגיה

 0.96 0.73 18.7% 12.5% 2.74 2.70 ארה"ב

 0.90 0.72 17.7% 12.4% 2.88 2.82 זילנד-ניו
 עודף/חוסר מיומנות ממוצע חושב רק עבור האנשים הנמצאים במצב זה באותה מדינה 1

 .PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 
 

במיומנות מילולית ערכתי מספר אמידות שונות  על מנת לבחון את החשיבות של מדד השימוש

המבוססות על המשוואה השניה שהוצגה בפרק ג, הבודקות את הקשר בין מדד זה ובין השכר ומוצגות 

( הוכנס גם משתנה 2( נבדקה ההשפעה של רמת המיומנות של הפרט בלבד, ובאמידה )1. באמידה )4בלוח 

שתנה השימוש במיומנות הינו משתנה חזק יותר, של רמת השימוש במיומנות. ניתן לראות כי מ

והעוצמה של משתנה רמת המיומנות יורדת. כלומר, לשימוש במיומנות במקום העבודה ישנה השפעה 

 מאשר רמת המיומנות של הפרט. על השכר יותר רבה
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( משתנה השימוש במיומנות נותר בעל עוצמה 4גם באמידה הכוללת בקרה על ענף כלכלי ומשלח יד )

בה ומושפע פחות מאשר משתנה רמת המיומנות של הפרט, כלומר ההבדל ברמות השימוש במיומנות ר

( נבדקה השפעת המשתנים רק בקרב 5גם בתוך משלח היד והענף עדיין בעלות השפעה רבה. באמידה )

 . שם נמצא הבדל קל בתשואה למיומנות הפרט לטובת הנשיםנשים 

(, נמצא כי משתנה רמת המיומנות אינו מובהק ורק רמת השימוש 6אמידה )לעומת זאת בקרב הערבים, 

 במיומנות משפיעה, וגם היא בעוצמה חלשה יותר ועל כך יורחב בהמשך.

 על לוג השכרורמת השימוש במיומנות : השפעת רמת המיומנות 4 לוח

 OLS :( ערבים6) נשים  (5) (4) (3) (2) (1) לוג השכר 

 0.0840- ***0.159 ***0.0841 ***0.117 ***0.134 ***0.200 רמת המיומנות המילולית

 ***0.0883 ***0.208 ***0.142 ***0.195 ***0.203   רמת השימוש במיומנות המילולית

 V V V V V V בקרה על מאפייני הפרט

     V V     בקרה על ענף כלכלי

     V       בקרה על משלח יד

 443 1,090 2,201 2,237 2,272 2,272 מספר תצפיות

R^2 0.485 0.532 0.555 0.575 0.529 0.464 

 ***p<0.01 ** ,p<0.05 * ,p<0.1 
ה, עשירון פריפריה יהבאים: גיל, מין, מצב משפחתי, מספר ילדים, קבוצת אוכלוסיבכל האמידות הופיעו גם המשתנים 

הם נכללו ברמת וענף כלכלי  משלח ידבאמידות בהן נכללו  של ישוב המגורים, התעודה הגבוהה ביותר, שעות עבודה.
 .הסדר )ספרה אחת(

 .PIAAC סקר לנתוני המחבר עיבודי: מקור 

 

 Shapley בחינה נוספת של השפעת השימוש במיומנות לעומת רמת המיומנות נעשתה באמצעות פירוק

נבדקה כאן  .משתנה או קבוצת משתנים דיד את החלק היחסי שמוסבר על יאשר אומ –של האמידה 

רמת השימוש במיומנות המילולית ורמת המיומנות המילולית יחד עם המרכיבים הנוספים ההשפעה של 

מהפירוק עולה כי רמת השימוש במיומנות מסבירה חלק אשר  וללים שנות לימוד ומאפייני הפרט.הכ

 (.6משמעותית גדול יותר מהחלק שמוסבר על ידי רמת המיומנות של הפרט )איור 

 .PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 
. עשירון פריפריה של ישוב המגורים אפייני הפרט כוללים: גיל, מין, מצב משפחתי, מספר ילדים, קבוצת אוכלוסייה,מ

 .99%מובהקים ברמה של הפירוק נעשה ללא שימוש במשקלות הסקר. כלל המשתנים 

מאפייני הפרט
39.1%

שנות לימוד
13.9%

רמת המיומנות  
המילולית

8.6%

רמת השימוש  
במיומנות המילולית

38.3%

אמידת לוג השכרשל2Rפירוק : 6איור 
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מת המיומנות לשכר אשר נבחן הוא השפעת המיומנות, הן רמת המיומנות היבט משמעותי נוסף בתרו

( המשתנה נבחן כמשתנה רציף, וההנחה 4והן רמת השימוש בה, ברמות שונות. באמידה הקודמת )לוח 

המובלעת הייתה כי ההשפעה של המיומנות זהה בכל הרמות, באמידה הבאה חולקו המשתנים של 

 שפעה של כל חמישון בנפרד. המיומנות לחמישונים ונבחנה הה

( עולה כי ההבדל החזוי בשכר בין שני חמישוני המיומנות התחתונים נמוך 1כבר מהתוצאות באמידה )

. כלומר, שיפור רמת המיומנות של הפרט מהחמישון התחתון לחמישון השני 90%ומובהק רק ברמה של  

(, כבר 2מיומנות לאמידה, אמידה )לא תשפיע על שכר הפרט. כאשר מוסיפים גם את משתנה השימוש ב

תוצאות לא מוצאים השפעה מובהקת של גידול ברמת המיומנות בין שלושת החמישונים התחתונים. 

ריכוז ההשפעה  (.4)-( ו3אלו אינן משתנות גם כאשר נכללים משתנים של ענף כלכלי ומשלח יד, אמידות )

 .7לוג השכר מופיעה באיור של רמת המיומנות והשימוש במיומנות לפי חמישונים על 

 

 
 .PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 

בהקות ומבטאות בקירוב את הגידול בשכר באחוזים, התוצאות מו 5בלוח  3האיור מבוסס על התוצאות המוצגות בטור 
 .90%-למעט העודות בכחול הבהיר המייצגות תוצאות שאינן מובהקות ב 99%ברמה של 

 

ישנו סף מסוים של מיומנות מילולית שמתחתיו אין ממש השפעה לרמת המשמעות של תוצאה זו היא ש

המיומנות, ושיפור ברמת המיומנות לא יבוא לידי ביטוי בשיפור בשכר. תוצאה דומה התקבלה גם 

(, אשר הראתה כי עודף מיומנות 2בלוח  5התאמה בחציון המיומנות התחתון )טור -באמידה על אי

מאמידה זו )בכלל הטורים( שהתשואה לשימוש  . מן הצד השני עולהבחציון התחתון אינו תורם לשכר

במיומנות בשני החמישונים העליונים דומה. כלומר, ברמות המאוד גבוהות שיפור ברמת השימוש לא 

 יביא לגידול בשכר. 

( היא 6-ו 5בלוחות 6מבחינת אוכלוסיות, תופעה מעניינת שעולה בשתי הלוחות באמידה האחרונה )טור 

וכלוסייה הערבית התשואה לשיפור ברמת המיומנות אינה מובהקת. הסבר לתופעה זו אולי טמון שבא

בכך שהאוכלוסייה הערבית מאופיינת ברמת מיומנות נמוכה ורמת שימוש נמוכה, וכפי שעלה מאמידה 

 ( ברמות המיומנות הנמוכות אין ההבדל בשכר. 2)

0
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השפעת רמת המיומנות והשימוש במיומנות על לוג השכר לפי חמישונים  : 7איור 
(1ביחס לחמישון )

רמת המיומנות שימוש במיומנות
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 מנות על לוג השכר: השפעת רמת המיומנות ורמת השימוש במיו5לוח 
 OLS( ערבים6) נשים (5) (4) (3) (2) (1) : לוג השכר 

חמישון מיומנות מילולית 
 (1)בסיס=

            

2 0.0641* 0.0171 0.0126 -0.0207 0.0668 -0.0792 

3 0.120*** 0.0517 0.0436 0.0110 0.0918* 0.0378 

4 0.233*** 0.142*** 0.126*** 0.0753** 0.189*** -0.168 

5 0.261*** 0.169*** 0.149*** 0.102*** 0.217*** -0.183 

חמישון שימוש במיומנות 
 (1מילולית )בסיס=

            

2   0.246*** 0.230*** 0.177*** 0.223*** 0.114* 

3   0.358*** 0.338*** 0.242*** 0.363*** 0.188** 

4   0.523*** 0.496 *** 0.364*** 0.496*** 0.313*** 

5   0.522*** 0.494*** 0.357*** 0.505*** 0.222*** 
              

 V V V V V V בקרה על מאפייני הפרט

     V V     בקרה על ענף כלכלי

     V       בקרה על משלח יד

             

 443 1,090 2,201 2,237 2,272 2,272 מספר תצפיות

R^2 0.483 0.531 0.555 0.575 0.526 0.474 

 ***p<0.01 ** ,p<0.05 * ,p<0.1 
יה, עשירון פריפריה יבכל האמידות הופיעו גם המשתנים הבאים: גיל, מין, מצב משפחתי, מספר ילדים, קבוצת אוכלוס

של ישוב המגורים, התעודה הגבוהה ביותר, שעות עבודה. באמידות בהן נכללו משלח יד וענף כלכלי הם נכללו ברמת 
 פרה אחת(.הסדר )ס

 .PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 
 

ההשלכה של ממצא זה היא, שלפחות בטווח הקצר, שיפור רמת המיומנות של אוכלוסייה זו, ובפרט מי 

שנמצא בחלק התחתון של התפלגות המיומנות, לא יתרום לגידול בשכרם. לעומת זאת יש לבחון האם 

בין השאר על ידי חשיפה  לשפר את פריון העבודה ניתן לתמרץ את מקומות העבודה של עובדים אלו

או לשפר את נגישות האוכלוסייה, על כלל היבטיה הן פיזיים והן אחרים, למקומות עבודה  ,לתחרות

 הערבית בחברה הדורשים רמת שימוש במיומנות גבוהה יותר ולכן גם משלמים שכר גבוה יותר. בפרט

 וטיפולבשוק העבודה  נדרשת הכשרה רכישתעידוד  וכן הנגישות הגיאוגרפית והתחבורתית את לשפריש 

 .כגון שפה והון חברתי נוספים חסמיםב

הסבר נוסף לתופעה זו יכול לנבוע מכך שלתואר אקדמי השפעה כמעט כפולה על השכר באוכלוסייה 

)הלוח המלא של האמידה מופיעה בנספח(. כלומר,  23%לעומת  45%הערבית מאשר בכלל האוכלוסייה, 

תואר הינו משמעותי יותר מרמת המיומנות, אם  נראה מכאן שבקרב האוכלוסייה הערבית הסיגנל של

כי סביר גם מאוד כי תוצאה זו נובעת מהשיעור הגבוה של מורים מקרב בעלי התואר האקדמי 

באוכלוסייה הערבית אשר שכרם נקבע בהסכמים קיבוציים ולא בהתאם לכישורי הפרט ורמת השימוש 

 .11בכישורים אינה מאוד גבוהה

                                                           
 הינם מורים. 65%-במדגם בסקר כמתוך בעלי התואר הערבים ש 11
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 אומית. השוואה ענפית בינל3ו.

על מנת לבחון בצורה מעמיקה יותר את הקשר בין רמת המיומנות, רמת השימוש במיומנות ופריון 

העבודה ערכתי בדיקה נוספת ברמת הענף והמדינה. לשם כך נבנה מסד נתונים, כפי שהוצג בפרק ג, 

ף מתוך סקר הכולל את נתוני פריון העבודה ברמת הענף לכל מדינה ונתונים על מאפייני העובדים בענ

 המיומנויות. 

כפי שיפורט בפרק זה, גם מכאן עולה כי הקשר בין פריון העבודה בענף ובין רמת השימוש במיומנות 

חזק יותר מאשר הקשר בין פריון העבודה ובין רמת המיומנות של הפרטים המועסקים בענף. עוד עולה 

העבודה, בין ישראל ובין רוב מדינות כי קשר זה משמעותי בכדי להבין את הפער הגדול הקיים בפריון 

 , אשר אינו מצטמצם ומשפיע מאוד גם על הפער בתוצר לנפש בין המדינות. OECD-ה

מוצג המתאם הפשוט בין התוצר לשעת עבודה ובין רמת האוריינות המילולית ורמת השימוש  8באיור 

ר מייצגת ענף מסויים במדינה במיומנות מילולית לפי ענפים כלכליים ראשיים מקובצים )כל נקודה באיו

מסויימת(. מהאיור עולה כי השימוש במיומנות מילולית מתואם בצורה חזקה יותר עם התוצר לשעת 

בין ענפים פריון ה הבדלישל באמצעותו חלק המוסבר , כאשר העבודה מאשר רמת המיומנות המילולית

 .0.3לעומת  0.42הוא שונים 

 

כדי לבסס יותר את הקשר נעשו גם אמידות אקונומטריות  של לוג התוצר לשעת עבודה בענף. התוצאות 

( נבדקה 2( נבדקה ההשפעה של השכלה פורמלית בלבד, ובאמידה )1באמידה ), כאשר 6מוצגות  בלוח 

y = 1.1037x + 0.7571
R² = 0.4191

0

1

2

3

4

5

6

7

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

שימוש במיומנות

y = 2.104x - 2.2479
R² = 0.3015

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

רמת המיומנות

אשר  (O,P,Qענפים מקובצים אולם האיור אינו כולל את המגזר הציבורי )ענפים  12-. הענפים קובצו ל100-הציון המילולי הממוצע חולק ב
 .בהם השכר לרוב תלוי בהסכמים קיבוציים

 .2014שנת ל ומכון אהרן OECD-ני התוצר לשעת עבודה של הותנו PIAACהמחבר לסקר  ימקור: עיבוד
 

 רמת השימוש במיומנות הממוצעים/ביחס לרמת המיומנות לוג התוצר לשעת עבודה :8 יורא
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גם ההשפעה של רמת המיומנות של העובדים בענף. מאמידות אלו עולה כי ההשפעה של בעלי תואר 

אקדמי אינה לינארית וכי לרמת המיומנות של הפרטים יש השפעה על פריון העבודה בענף מעבר למה 

הפורמלית. הוספת משתנה של רמת השימוש במיומנות מגדילה את החלק שבא לידי ביטוי בהשכלה 

(, וההשפעה של רמת המיומנות נהפכת ללא מובהקת. באמידה 3המוסבר בצורה  משמעותית )אמידה 

( נבדקה גם ההשפעה של עודף/חוסר מיומנות ונמצא כי לחוסר מיומנות ישנה השפעה שלילית 4)

ודף מיומנות. ממצא זה מחזק את התוצאות שעלו באמידות מובהקת לעומת השפעה לא מובהקת לע

 על כך שהתופעה שמשפיעה יותר על השכר היא חסר מיומנות. 2בלוח  1בפרק ו.

( ההשפעה של תואר אקדמי ממשיכה 3-4בנוסף, לאחר הכנסה של משתנה שימוש במיומנות )באמידות 

ילוב של כמה גורמים. הגורם הראשון להיות לא לינארית ואף נהיית שלילית כאשר ממצא זה נובע מש

הוא שהתואר מתואם עם רמת המיומנות והשימוש במיומנות, וכאשר משתנים אלו נמצאים באמידה 

חלק גדול מן הקשר בין תואר אקדמי ופריון כבר מוסבר על ידי רמת המיומנות והשימוש במיומנות. 

: ענף פעילויות מקצועיות, מדעיות השני הוא שהענפים בהם ישנו שיעור גבוה של בעלי תואר הינם

וטכניות אשר כמעט בהגדרה כולל בעלי תואר ולכן גם שיעור בעלי התואר בו הינו הגבוה ביותר, וענף 

מידע ותקשורת. בשני ענפים אלו רמות המיומנות והשימוש במיומנות גבוהים אך כיון שבין ענפים אלו 

ה הגבוה יותר ושיעור נמוך יותר של בעלי תואר, דווקא ענף המידע והתקשורת הוא בעל פריון העבוד

האמידה מושפעת מכך, ומתקבל כי תואר אקדמי יכול אף להוות מנבא לפריון עבודה נמוך יותר. תוצאה 

(. 2018זו הגיונית כיון שאנו יודעים כי לא לכל התארים האקדמיים ישנה תשואה זהה )קריל ועמיתים 

ות המיומנות הגבוהות בענף אשר מנבאות פריון עבודה גבוה בשני )שוב חשוב לציין כי זה נובע עקב רמ

 הענפים(.

 לוג התוצר לשעת עבודה על :  השפעת רמת המיומנות ורמת השימוש במיומנות 6לוח 
OLS(4) (3) (2) (1) : לוג התוצר לשעה 

 0.110 0.138 **0.213 **0.287 ממוצע גיל

 ***0.961- ***0.993- ***1.566- ***1.767- שיעור נשים

 ***0.0478- ***0.0504- ***0.0534- ***0.0595- ממוצע שעות עבודה

 *2.137 **2.194 ***4.666 ***7.553 שיעור בעלי תואר

 ***4.246- ***4.067- ***5.541- ***7.753- שיעור בעלי תואר בריבוע

  0.423 ***1.494  רמת המיומנות המילולית

 ***1.380 ***1.084   תרמת השימוש במיומנות המילולי

של עובדים  ממוצעהפער ה
 הנמצאים בעודף מיומנות

   -0.805 

של עובדים ממוצע הפער ה
  הנמצאים בחוסר מיומנות

   -1.471*** 

 228 228 228 228 מספר תצפיות

R^2 0.375 0.439 0.540 0.555 

 ***p<0.01 ** ,p<0.05 * ,p<0.1 
. הפער הממוצע מחושב כפער בין רמת המיומנות 25-64שנים בין  5צות גיל של הגיל הממוצע הינו ממוצע של קבו

, הפער הממוצע הינו הפער בין רמת המיומנות ורמת השימוש שלו מתוקנן ברמת משלח יד של הפרט ובין רמת
 .השימוש במיומנות של העובדים בערך מוחלט

ומכון  OECD-י התוצר לשעת עבודה של הנוונת PIAACסקר למסד נתונים משולב של המחבר  ימקור: עיבוד
 .2014לשנת  אהרן
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הניתוח ברמת הענף מחזק את הקשר בין רמת השימוש במיומנות ופריון העבודה. אך ענף כלכלי מכיל 

בתוכו מגוון עובדים בתפקידים שונים ומאפיינים שונים ולא תמיד רמות המיומנות או השימוש 

התאמה ברמת המיומנות יכולה להוות -בעיה. במקרים כאלו, איבמיומנות הממוצעות בענף יצביעו על 

 סימן לכך שאכן ישנה בעיה בענף אך ישנו צורך בניתוח יותר מפורט בשביל להבחין בפערים. 

 

 שירותי אירוח ואוכל –. ניתוח ענף לדוגמא 4ו.

ון העבודה על מנת לבחון יותר לעומק את הנושא נעשה ניתוח של ענף שירותי אירוח ואוכל בו פרי

, הוא מעסיק מספר לא מבוטל של עובדים, פער OECD-בישראל נמוך ביחס לענפים אחרים וביחס ל

והוא נמנה בין הענפים שתורמים הכי הרבה לפער  25%-עומד על כ OECD-הפריון בענף בין ישראל ל

 (. 2019הפריון בין ישראל למדינות המפותחות )בנק ישראל 

, מראה כי אין כמעט הבדל ברמת המיומנות הממוצעת 7נף, המוצג בלוח ניתוח פשוט של מאפייני הע

. בהתאם לכך לא היה צפוי להיות OECD-ואף ברמת השימוש הממוצעת בין ישראל והממוצע במדינות ה

פער משמעותי בפריון העבודה, כפי שאנו רואים שקיים, אולם רמז לבעיה נמצא בפער הגדול בשיעור 

בישראל שיעורם גבוה בכמעט  19.4%שיעורם עומד על  OECD-מנות בענף. בעוד בהעובדים בעלי עודף מיו

 מהעובדים בענף. 28.3%ועומד על  50%

 

מכוח  30%-כאשר הוא נעשה בנפרד למנהלים )אשר מהווים כפירוק של המאפיינים לפי משלחי יד, 

ניתן לראות כי בקרב  7העבודה בענף בישראל( ובין שאר העובדים, שופך אור חדש על התמונה. בלוח 

הינו קטן מאוד  OECD-המנהלים הפער ברמת המיומנות בין המנהלים בישראל ובין המנהלים במדינות ה

 בין המדינות, לעומת זאת  הפער בשימוש במיומנות הינו משמעותי. ולא יכול להסביר את פער הפריון 

לאור החלקים הקודמים ניתן לראות כי פער זה ברמת השימוש במיומנות מהווה את הגורם העיקרי  

לכך שפריון העבודה של הענף נמוך יותר. יתרה מכך, בגלל רמת השימוש הנמוכה במיומנות שיעור 

 ני העובדים בענף שירותי אירוח ואוכלפיי: מא7לוח 

    
רמת 

 מיומנות
שימוש 

 במיומנות
שיעור בעלי 

 עודף מיומנות
שיעור בעלי 

 חוסר מיומנות
עודף 

 ממוצע
חוסר 

 ממוצע

 OECD 2.52 1.89 19.4% 14.5% 0.81 0.88 הכלסך 

 0.87 0.96 10.0% 28.3% 1.84 2.52 ישראל

 OECD 2.70 2.60 16.7% 8.9% 0.82 0.60 מנהלים
 1.00 1.19 10.2% 33.7% 2.23 2.64 ישראל

שאר 
 העובדים

OECD 2.50 1.80 19.7% 15.2% 0.81 0.92 

 0.83 0.85 10.0% 25.9% 1.68 2.47 ישראל
 .100חלקי  PIAACבסקר של הפרט במבחן המילולי  ראשוןרמת המיומנות הינה הציון ה

 ספרות. 2עודף/חוסר מיומנות מוגדר כסטייה של יותר מסטיית תקן אחת ביחס למשלח היד ברמת 
 .מהפער המתוקנן בכל משלח יד במונחי סטיית תקןמחושב עודף חוסר ממוצע 

 PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 
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בין רמת , וגם הפער הממוצע OECD-בישראל הינו כפול מאשר במדינות ההמנהלים בעלי עודף מיומנות 

בקרב שאר העובדים הפערים יותר  ,. לעומת המנהלים50%-בכ גבוההמיומנות ורמת השימוש במיומנות 

 קטנים אך גם כאן הפער בשימוש במיומנות הינו בולט יותר. 

התוצאות מהחלקים הקודמים בעבודה מראים כי אותם מנהלים בישראל לא מביאים לידי ביטוי את 

ריהם כפי שעולה מכך שהם בעודף מיומנות, לעומת מקביליהם במדינות אחרות, ולכן תפוקת מלוא כישו

 העסקים נמוכה יותר ומשתקפת בפריון העבודה בענף ובשכר העובדים.

הניתוח של ענף זה מלמד כי עודף מיומנות בפני עצמו אינו הבעיה בה יש להתמקד, אלא שלרוב הוא 

וש במיומנות מקום העבודה. כמו גם שקשה לטעון שהסיבה אינדקציה לכך שישנה בעיה של שימ

שבישראל רמת השימוש במיומנות נמוכה נובעת מאיכות כוח האדם הקיים ושיפור ברמת המיומנות 

של העובדים יביא לשיפור ברמת השימוש. אלא, ככל הנראה, ישנה בעיה אחרת של ניצול ההון האנושי 

 ע העסקים בישראל אינם עושים זאת. הקיים בקרב המעסיקים וצריך לבחון מדו

 

 . סימולציה5ו.

מעבר לאמידות  נבדק גם כיצד שינוי באחד המשתנים וצפוי להשפיע על המצב בישראל. לשם כך נעשתה 

סימולציה בה השוותה ההתפלגות של אחד מהמשתנים, רמת המיומנות המילולית ורמת השימוש 

. בעזרת המקדמים שנאמדו באמידה הקודמת OECD-במיומנות מילולית, בין ישראל ובין הממוצע ב

 נבחן כיצד ישתנה השכר בהתאם לרמה החדשה של המשתנים.

, ולכן OECD-כפי שעלה מהסטטיסטיקה התיאורית שהוצגה בשני המשתנים ישראל נמוכה מהממוצע ב

מנות בשניהם הרמה עולה. אולם, ברמת המיומנות השינוי הינו גבוה מאוד בחציון התחתון של המיו

ואילו ברמת השימוש במיומנות הפערים בין הרמות נמוכים יותר. בנוסף על מנת שהסימולציה תייצג 

יותר נאמנה בחישוב נכללו רק תצפיות להן ידועה רמת השימוש במיומנות, כתוצאה מכך גם רמת 

 . OECD-המיומנות הממוצעת גבוהה יותר מהממוצע הפשוט של רמת המיומנות ב

 OECD-מת המיומנות והשימוש במיומנות לממוצע ה: התאמת ר8לוח 
 השימוש במיומנות רמת המיומנות סוג סימולציה

 שינוי סימולציה מקורי שינוי סימולציה מקורי אחוזון

10 1.65 2.10 27% 1.00 1.12 12% 

25 2.10 2.43 16% 1.49 1.67 12% 

50 2.52 2.77 10% 2.27 2.52 11% 

75 2.90 3.07 6% 3.00 3.24 8% 
90 3.20 3.31 3% 3.61 3.79 5% 

 9% 2.51 2.30 11% 2.73 2.47 ממוצע

המשתנים שנכללו באמידה , בנפרד לפי חציון רמת המיומנות. 2הסימולציה נעשתה על בסיס אמידה של משוואה 
ושימוש הם: גיל, מין, מצב משפחתי, מספר ילדים, קבוצת אוכלוסייה, שעות עבודה, ענף כלכלי, רמת מיומנות 

 .25-64במיומנות. החישוב נעשה רק לגילאי 
 PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 
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-מתוצאות הסימולציה עולה כי שיפור רמת השימוש במיומנות בישראל כך שתהיה דומה לממוצע ב

OECD   בממוצע, יותר מכפול מאשר שיפור רמת המיומנות, והשפעה  4.1%יביא לעליה בפריון ובשכר של

לידי ביטוי בכל אחוזוני השכר. בסימולציה של השימוש במיומנות ניתן לראות כי השיפור הגדול זו באה 

ביותר מגיע מאנשים המשתכרים באזור השכר החציוני. שינוי משותף של רמת המיומנות והשימוש 

 בממוצע בשכר. 6%במיומנות יביא לשיפור של 

הם הגדולים ביותר,   OECD-בין ישראל ובין ה בנוסף, בחציון התחתון של רמות המיומנות, שם הפערים

למרות השינוי הגדול ברמת המיומנות אין שינוי גדול בשכר. לעומת זאת בחציון העליון למרות שהשינוי 

קטן יותר הוא גם משפיע יותר על השכר, מה שממחיש את התופעה לפיה התשואה למיומנות אינה שווה 

כר ההשפעה של שינוי ברמות השימוש במיומנות צפוי להביא ברמות השונות. בכל מקרה בכלל רמות הש

 .לגידול כפול לפחות בשכר מאשר השינוי ברמת המיומנות

 

 : השפעת שינוי ברמת המיומנות או השימוש במיומנות על השכר9לוח 

 שינוי שניהם שינוי השימוש במיומנות שינוי רמת המיומנות מקורי סימולציה

 שיעור שינוי שכר חזוי שיעור שינוי שכר חזוי שיעור שינוי ישכר חזו שכר חזוי אחוזון

10 3,966 4,034 1.7% 4,099 3.4% 4,178 5.3% 

25 5,401 5,478 1.4% 5,622 4.1% 5,713 5.8% 
50 7,712 7,848 1.8% 8,069 4.6% 8,222 6.6% 

75 11,274 11,466 1.7% 11,761 4.3% 11,971 6.2% 
90 16,327 16,637 1.9% 17,007 4.2% 17,296 5.9% 

 6.0% 8,269 4.1% 8,121 1.8% 7,941 7,799 ממוצע
המשתנים שנכללו באמידה הם: , בנפרד לפי חציון רמת המיומנות. 2הסימולציה נעשתה על בסיס אמידה של משוואה 

שימוש במיומנות. גיל, מין, מצב משפחתי, מספר ילדים, קבוצת אוכלוסייה, שעות עבודה, ענף כלכלי, רמת מיומנות ו
 . 25-64החישוב נעשה רק לגילאי 

 PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 
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 . סיכוםז

. הפער נובע מגורמים שונים OECD-מן הידועות כי פריון העבודה בישראל נמוך בהשוואה למדינות ה

(. עבודה זו 2019כאשר הסיבות העיקריות הינן פערים בהון פיסי ובהון האנושי של העובדים )חזן וצור, 

התרכזה בפערים בהון האנושי, ובפרט במיומנויות הבסיס של העובד תוך דגש על השימוש במיומנויות 

בפועל במקום העבודה. עבור בחינה זו נבנה מדד חדש של רמת השימוש במיומנות במקום העבודה 

ה אובייקטיבית את ((, אשר אפשרה למדוד בצורAllen et al 2013)בהתבסס על המדד של אלן ועמיתים )

 השימוש במיומנויות בפועל ביחס לרמת המיומנות של העובד.

התאמה ברמת המיומנות, ובעיקר עודף מיומנות. אולם, עניין זה -עבודה זו הראתה כי ישנה בישראל אי

בפני עצמו לא תרם להסבר פער הפריון כיון שעיקר הפגיעה בפריון כפי שעולה מאמידות השכר של 

עת מחוסר מיומנות, אשר דווקא פחות נפוצה בישראל. השכיחות הגבוהה של עודף העובדים נוב

מיומנות, למרות רמת המיומנות הנמוכה יותר בישראל, הצביעה על כך שישנו צורך לבחון לעומק את 

 רמת השימוש במיומנות אשר לא נבדקה לעומק עד כה.

המתאם הגבוה הקיים בין רמת  בחינת השימוש במיומנות העלתה כי זהו משתנה חשוב, ולמרות

המיומנות ורמת השימוש במיומנות, עולה מהעבודה כי יש צורך לבחון משתנה זה בנפרד וכי הוא משפיע 

אף יותר מאשר רמת המיומנות. הבחינה הנפרדת של משתנים אלו הראתה כי  -רבות על השכר והפריון 

דינות המפותחות, וכי השוואת רמת בישראל ישנה בעיה גדולה ברמת השימוש במיומנות, ביחס למ

תגדיל את שכר העובדים, אשר מהווה מדד  OECD-השימוש במיומנות לרמה הממוצעת במדינות ה

שתביא  בממוצע, יותר מפי שתיים מאשר השוואת רמת המיומנות עצמה 4.1%-לפריון העבודה, בכ

 בלבד.  1.8%לגידול של 

כלוסייה בישראל, ובפרט האוכלוסייה הערבית ועובדים ממצא זה גם משמעותי במיוחד עבור קבוצות או

בעלי מיומנויות נמוכות, עבורם נמצא כי שיפור רמת המיומנות לא צפויה להביא )לפחות בטווח הקצר( 

 לשיפור בשכר אולם שיפור רמת השימוש במיומנות כן.

אינה עולה בקנה  ההשערה הראשונית כי מחסור בעובדים מיומנים הוא הגורם לפער בשימוש במיומנות

אחד עם השכיחות הגבוהה מאוד של עודף מיומנות בישראל. כך גם הניתוח לדוגמה של ענף שירותי 

דומה אולם בכל זאת ישנו  OECD-אירוח ואוכל ממנו עולה כי רמת המיומנות של המנהלים בישראל וב

הפער י בישראל פער משמעותי ברמת השימוש במיומנות שלהם. ממצאים אלו מחזקים את ההשערה כ

אילו הפער  .אלא מגורמים אחרים ברמת השימוש במיומנות אינו נובע ממחסור בכוח עבודה מיומן

ברמת ההון האנושי היה הגורם המשמעותי לרמת השימוש הנמוכה במיומנות היינו צפויים לראות 

שיעור נמוך של  ישנו בו ,בעלות פריון גבוה OECD-מדינות הב דווקא את המצב ההפוך, המצב אשר שורר

 ביחס לנדרש מהם. חוסר מיומנות ב עובדים בעלי מיומנו עודפת ושיעור גבוה יותר של עובדים הנמצאים

מכלול הממצאים שהוצג בעבודה מפנה זרקור לכך שבעיית ההון האנושי בישראל קשורה הדוקות 

בכך מהווה בסיס לשימוש במיומנויות במקום העבודה ויש לבחון את הגורמים למצב זה בישראל, ו

 להמשך מחקר אשר יוביל גם להמלצות מדיניות לשיפור רמת השימוש במיומנות.
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 בניית המדדהרחבה על  –א  נספח

אשר  שאלות בסקר מיומנות, מתוך השאלות 12בניית המדד של רמת השימוש במיומנות נסמכת על 

בוחנות את השימוש במיומנות במקום העבודה, אשר מתמקדות במיומנות מילולית. כל השאלות 

=אף פעם 1) 5-ל 1בוחנות את תדירות פעולה מסויימת אשר התשובה לה נעה על סולם מספרים בין 

=כל יום(. השאלות עצמן מחולקות לשתי קבוצות, הראשונה הינה קריאה של דברים שונים והשניה 5

 נה כתיבה של דברים. השאלות שנלקחו הינן: הי

 לקרוא הוראות או הנחיות? בעבודתך הנוכחית, באיזו תדירות אתה נוהג .1

 לקרוא מכתבים, תזכירים או דואר אלקטרוני? .2

 ?ידיעונים או עת כתבי ,בעיתונים מאמרים לקרוא .3

 ?אקדמיים פרסומים או מקצועיים עת בכתבי מאמרים לקרוא .4

 ?ספרים לקרוא .5

 ?עזר חומרי או הדרכה חוברות לקרוא .6

 ?תרשימים או מפות ,שרטוטים לקרוא .7

 ?אלקטרוני דואר או תזכירים ,מכתבים לכתוב .8

 ?ידיעונים או עת כתבי ,בעיתונים מאמרים לכתוב .9

 ?דוחות לכתוב .10

 ?טפסים למלא .11

  ?טבלאות או גרפים ,תרשימים להכין .12

, כיון שלפי הסיווג של הסקר 12ש בשאלה ( לא נעשה שימוAllen et al 2013בעבודתם של אלן ועמיתים )

כן שייכת למיומנות מילולית היה נראה  7היא מסווגת כשאלה של מיומנות מספרית. אולם כיון ששאלה 

התואמת לה. כמו כן הושמטה השאלה על קריאת חשבונות/דוחות  12נכון להוסיף לה גם את שאלה 

 לית, אלא יותר תחום עיסוק מסויים.כספיים אשר להבנתי אינה מבטאת כל כך מיומנות מילו

כפי שניתן לראות ישנן הבדלים ברמה אשר כל שאלה בוחנת וחלק מן השאלות מבטאות שימוש 

)השואלות על קריאת כתבי עת מקצועיים, קריאה  12-ו 7 ,4במיומנויות גבוהה יותר, בפרט שאלות 

של כל פרט הורכב ממוצע התשובות והכנה של תרשימים(, ולכן גם ניתן להן משקל גבוה יותר. הציון 

 12-ו 7שקיבלה משקל כפול ושאלות  4לשאלות אלו כאשר כל שאלה קיבלה משקל זהה, למעט שאלה 

שקיבלו משקל משולש, לאחר מכן הציון של כלל המדגם בסקר תוקנן כך שיהיה בסקאלה דומה לציון 

 המילולי בבחינה.  

לגות ציון הפרטים במדד כדי לראות שאכן הרזולוציה על מנת לבחון את אמינות המדד בחנתי את התפ

ישנה שונות  1של המדד מספיק גבוהה בשביל לראות שונות בין הפרטים. כפי שניתן לראות באיור נ.

רבה, אך עדיין ישנו זנב בקצה התחתון של הסקאלה של עובדים אשר כמעט ולא נדרשים לשימוש 

 במיומנות במקום העבודה.
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 .PIAACהמחבר לסקר  ימקור: עיבוד
שהשתתפו בסקר  OECD-במדינות ה 25-64לכלל הפרטים בגילי kernel density function הצפיפות חושבה בעזרת 

PIAAC   2015עד לשנת. 
 

 : התפלגות רמת השימוש במיומנות מילולית במקום העבודה1איור נ.
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 ופירוט נתונים נוספים ידות המלאותהאמ –ב  נספח

 : שיעור העובדים בעלי עודף/חוסר מיומנות3נתוני איור 

 

חוסר 
מיומנות 

 גבוה
חוסר 

 מיומנות
עודף 

 מיומנות

עודף 
מיומנות 

 גבוה

סך הכל 
עודף 

 מיומנות

 6.55 0.27 6.28 21.19- 5.97- צ'ילה

 9.48 0.69 8.79 17.13- 3.59- גרמניה

 9.99 0.49 9.5 12.38- 1.84- נורבגיה

 10.78 0.59 10.19 15.48- 4.14- בריטניה

 12.17 0.6 11.57 16.2- 3.39- קנדה

 12.39 0.98 11.41 16.53- 4.44- זילנד-ניו

 12.48 0.76 11.72 14.02- 2.91- סלובניה

 12.51 1 11.51 18.29- 5.26- ארצות הברית

 12.89 0.8 12.09 12.07- 1.15- פינלנד

 13.09 1.06 12.03 12.85- 2.44- דנמרק

 14.25 0.81 13.44 16.28- 4.91- דרום קוריאה

 14.56 0.91 13.65 14.39- 3.47- אירלנד

 OECD -3.72 -14.6 14.03 1.22 15.25ממוצע 

 15.51 0.89 14.62 9.11- 1.32- שבדיה

 16.57 1.06 15.51 11.12- 2.29- צרפת

 16.74 1.18 15.56 12.1- 2.33- צ'כיה

 16.75 0.68 16.07 14.55- 2.35- אוסטריה

 17.15 0.72 16.43 10.27- 2.1- בלגיה

 17.44 1.62 15.82 10.71- 1.7- הולנד

 18.93 1.29 17.64 13.51- 3.51- ספרד

 20.23 1.09 19.14 10.61- 1.99- איטליה

 20.33 2.68 17.65 11.89- 3.1- יפן

 20.84 2.52 18.32 11.61- 2.27- ישראל

 20.84 1.28 19.56 7.77- 1.97- טורקיה

 21.84 1.91 19.93 8.83- 1.86- פולין

 22.41 1.46 20.95 12.9- 1.83- אסטוניה

 24.01 1.21 22.8 9.12- 1.05- סלובקיה

 25.09 2.18 22.91 10.03- 3.27- יוון

 33.51 2.95 30.56 4.42- 0.86- ליטא
 

 שיעור העובדים בעלי עודף מיומנות לפי חמישון :4איור נתוני 

 OECD ישראל מיומנותחמישון 

1 3.8% 3.3% 
2 15.4% 10.5% 
3 21.9% 17.0% 
4 29.6% 17.8% 
5 40.8% 24.0% 
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 יומנות על לוג השכר: השפעת עודף/חוסר מ1נ. לוח

OLS  :(3) (2) (1) לוג השכר 

(4 ) 
החציון 
התחתון 

של 
 המיומנות

(5  ) 
החציון 

העליון של 
 המיומנות

 ***0.480 ***0.355 ***0.232 ***0.330 ***0.351 המילולית רמת השימוש במיומנות

 ***0.249 0.00992 0.0382 ***0.0978 ***0.112 עודף מיומנות

 ***0.374- ***0.192- ***0.115- ***0.174- ***0.193- חוסר מיומנות

 0.0286 0.0609- 0.0288- 0.0301- 0.00358- נשוי

 **0.167- ***0.392- ***0.255- ***0.269- ***0.282- אישה

 0.0498- ***0.193 *0.0966 **0.108 0.0769 אישה*נשוי

 0.0534 0.0229- 0.0165 0.0443 0.0113 חרדי

 **0.245- 0.133- **0.186- **0.187- **0.194- גבר*חרדי

 0.116- 0.0881- *0.0894- 0.0617- *0.0821- ערבי

 0.196- 0.0247- 0.0796- 0.1000- 0.0805- גבר*ערבי

 ***0.0230 ***0.0199 ***0.0200 ***0.0203 ***0.0217 שעות עבודה

 ***0.0245 0.0104 **0.0108 **0.0116 ***0.0161 ישוב המגורים עשירון פריפריה של

           תעודה )בסיס=בגרות(

 0.0101- 0.0138- 0.00661- 0.00282 0.0110 פחות מבגרות

 0.0474 0.0588- 0.00939- 0.00405 0.0129- תעודה על תיכונית

 ***0.183 ***0.162 ***0.148 ***0.212 ***0.185 תואר אקדמי

) קבוצת גיל 29-25בסיס= )           

34-30 גיל  0.114*** 0.121*** 0.122*** 0.0555 0.162*** 

39-35גיל   0.205*** 0.215*** 0.212*** 0.185*** 0.208*** 

44-40גיל   0.247*** 0.248*** 0.236*** 0.195*** 0.286*** 

49-45גיל   0.323*** 0.341*** 0.338*** 0.264*** 0.364*** 

54-50גיל   0.282*** 0.303*** 0.291*** 0.253*** 0.307*** 

59-55גיל   0.390*** 0.401*** 0.387*** 0.363*** 0.356*** 

64-60גיל   0.384*** 0.398*** 0.387*** 0.381*** 0.370*** 

(0מספר ילדים )בסיס=            

1 0.0410 0.0304 0.0210 0.0754 0.0250 

2 0.100*** 0.0943*** 0.0899** 0.0525 0.178*** 

3 0.154*** 0.152*** 0.142*** 0.128*** 0.203*** 

 0.0941 0.0262 0.0572 *0.0704 0.0443 ומעלה 4

           (Cענף כלכלי )בסיס=

     **A   -0.274*** -0.265ענף כלכלי 

     B   0.0484 0.0329ענף כלכלי 

     D   0.103 0.0785ענף כלכלי 

     E   0.163 0.178ענף כלכלי 

     F   0.00832 0.0638י ענף כלכל

     **G   -0.0862** -0.0938ענף כלכלי 

     H   -0.0649 -0.0546ענף כלכלי 

     I   -0.0138 -0.0309ענף כלכלי 

     **J   0.179*** 0.162ענף כלכלי 

     ***K   0.127** 0.158ענף כלכלי 

     L   0.0744 0.0783ענף כלכלי 

     *M   -0.0777 -0.104ענף כלכלי 

     ***N   -0.202*** -0.180ענף כלכלי 

     ***O   -0.109*** -0.127ענף כלכלי 
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     ***P   -0.168*** -0.206ענף כלכלי 

     ***Q   -0.173*** -0.197ענף כלכלי 

     **R   -0.254** -0.279ענף כלכלי 

     ***S   -0.278*** -0.260ענף כלכלי 

     T   0.0415 0.0378לכלי ענף כ

     U   0.0394 0.123ענף כלכלי 

(0משלח יד )בסיס=            

1משלח יד       0.138     

2משלח יד       0.112     

3משלח יד       -0.0141     

4משלח יד       -0.164     

5משלח יד       -0.177     

6משלח יד       -0.0896     

7משלח יד       -0.181     

8משלח יד       -0.146     

9משלח יד       -0.0952     

 ***6.329 ***7.220 ***7.468 ***7.146 ***6.956 קבוע

 998 1,274 2,201 2,237 2,272 מספר תצפיות

R2 0.547 0.567 0.577 0.524 0.552 

 ***p<0.01 ** ,p<0.05 * ,p<0.1 
 .PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 
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 : השפעת רמת המיומנות ורמת השימוש במיומנות על לוג השכר2נ. לוח
OLS ( ערבים6) (  נשים5) (4) (3) (2) (1) לוג השכר 

 0.084- ***0.159 ***0.0841 ***0.117 ***0.134 ***0.200 רמת המיומנות המילולית

 ***0.0883 ***0.208 ***0.142 ***0.195 ***0.203   רמת השימוש במיומנות המילולית

 0.116- **0.0828 0.0303- 0.0251- 0.00436 0.0363 נשוי

 ***0.418-   ***0.256- ***0.271- ***0.279- ***0.320- אישה

 **0.261   *0.0935 **0.106 0.0717 0.0745 אישה*נשוי

   0.0555 0.0155 0.0524 0.0225 0.0137 חרדי

     **0.189- **0.191- **0.199- **0.188- גבר*חרדי

   0.0782- *0.0932- *0.0845- **0.108- **0.110- ערבי

     0.0839- *0.102- 0.0854- *0.104- גבר*ערבי

 ***0.0228 ***0.0246 ***0.0200 ***0.0202 ***0.0216 ***0.0241 שעות עבודה

 *0.0227- ***0.0219 **0.0105 **0.0132 ***0.0181 ***0.0166 עשירון פריפריה של ישוב המגורים

             תעודה )בסיס=בגרות(

 **0.139- 0.0788 0.00685- 0.0203- 0.0165- **0.117- פחות מבגרות

 0.0339- 0.0259 0.00833- 0.0224 0.00636 **0.0826 תעודה על תיכונית

 ***0.445 ***0.224 ***0.151 ***0.251 ***0.234 ***0.352 תואר אקדמי

             (25-29יס=קבוצת גיל )בס

 0.111 ***0.154 ***0.123 ***0.116 ***0.108 ***0.124 30-34גיל 

 **0.161 ***0.202 ***0.213 ***0.216 ***0.207 ***0.221 35-39גיל 

 **0.262 ***0.275 ***0.234 ***0.240 ***0.238 ***0.252 40-44גיל 

 ***0.327 ***0.296 ***0.338 ***0.333 ***0.314 ***0.293 45-49גיל 

 0.185 ***0.301 ***0.290 ***0.294 ***0.271 ***0.267 50-54גיל 

 ***0.385 ***0.369 ***0.381 ***0.380 ***0.370 ***0.360 55-59גיל 

 ***0.451 ***0.352 ***0.382 ***0.375 ***0.359 ***0.345 60-64גיל 

             (0מספר ילדים )בסיס=

1 0.0351 0.0333 0.0230 0.0207 0.0585 0.0219 

2 0.111*** 0.0952** 0.0887** 0.0895** 0.0866* 0.0820 

3 0.179*** 0.161*** 0.161*** 0.147*** 0.154*** 0.0177 

 0.00599 0.00763 0.0613 *0.0744 0.0476 0.0491 ומעלה 4

       ***A     -0.331ענף כלכלי 

     **B     0.0792 0.319ענף כלכלי 

     **C       0.262ענף כלכלי 

     **D     0.102 0.337ענף כלכלי 

     **E     0.146 0.443ענף כלכלי 

     **F     -0.0268 0.320ענף כלכלי 

     G     -0.103** 0.158ענף כלכלי 

     H     -0.0767 0.206ענף כלכלי 

     I     -0.0548 0.205ענף כלכלי 

     ***J     0.199*** 0.419ענף כלכלי 

     ***K     0.136** 0.421ענף כלכלי 

     **L     0.0974 0.347ענף כלכלי 

     M     -0.0631 0.156ענף כלכלי 

     N     -0.238*** 0.0764ענף כלכלי 

     O     -0.113*** 0.136ענף כלכלי 

     P     -0.170*** 0.0469ענף כלכלי 

     Q     -0.184*** 0.0538ענף כלכלי 

     R     -0.267** -0.0364ענף כלכלי 

     S     -0.308*** -0.0139ענף כלכלי 

     T     -0.0342 0.293ענף כלכלי 
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     U     -0.0277 0.360ענף כלכלי 

(0משלח יד )בסיס=              

     0.229       1משלח יד 

     0.192       2משלח יד 

     0.0559       3משלח יד 

     0.117-       4משלח יד 

     0.151-       5משלח יד 

     0.0781-       6משלח יד 

     0.154-       7משלח יד 

     0.135-       8משלח יד 

     0.109-       9משלח יד 

 ***7.787 ***6.413 ***7.134 ***7.142 ***6.917 ***7.070 קבוע

 443 1090 2201 2237 2272 2272 מספר תצפיות

R2 0.485 0.532 0.555 0.575 0.529 0.464 

 ***p<0.01 ** ,p<0.05 * ,p<0.1   

   .PIAACמקור: עיבודי המחבר לסקר 

 

 


