
 

 :ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות קטע מתוך לקט

 

לאורך  ,OECD-בהשוואה למדינות ה ,עובדים בישראלההבדלים במאפיינים של 

 1שכר של ההון האנושי.הובחינת תשואות  והמיומנויות התפלגות השכר

  ,ביחס ,כמעט התפלגות השכרכל וך לאורך נמ, כאחד גבריםונשים  שלהשכר לשעה בישראל 

ממוצע מדינות מ הפעראך  2,השוואה-נתונים בני שברשותן OECD-הקבוצת מדינות ל

ובעשירון העליון השכר  נמוכיםב מאשרהגבוהים  שכרה עשירוניב יותר קטן ,ההשוואה

 .בישראל אף גבוה יותר

  גדול מאוד ברמות השכר בין ישראל למדינות האחרות פער המיומנויות  ,הגבריםבקרב

הפערים  ,במעלה העשירונים. לעומת זאתשעולים מצטמצם ככל הולך ואך הוא הנמוכות, 

 .שכרבהשכלה אינם מתואמים עם הפערים ב

 לתוואי הפערים בשכר יםדומ םתוואי הפערים במיומנויות ובהשכלה אינ ,נשיםבקרב ה. 

נובע  ,בעשירוני השכרהעליה עם  OECD-בין ישראל למדינות הצמצום פערי השכר 

ולא מצמצום פער  אחרותבהשוואה למדינות ה ,גבוהה למיומנויות בישראלמתשואת שכר 

 המיומנויות עצמו.

 זו לבהשוואה  , גבוההבישראללשנות השכלה במגזר הציבורי השכר  תתשוא ,עבור גברים

 במגזר העסקי אין הבדלים בתשואה. .מגזר הציבורי במדינות האחרותב

 

 סקירת ספרות קצרה ומסד הנתונים רקע:  .א

בעשירוני השכר השונים של  , המיומנויות וההשכלההשכר רמותאת  משווההנוכחי  סמךהמ

את ו, OECD-מדינות אחרות באלו של העובדים בעשירונים המקבילים בבישראל להעובדים 

הציבורי  יםהמגזרתוך הפרדה מגדרית ומתן דגש להבדלים בין  אלהשל מאפיינים שכר בתשואות ה

 .PIAACסקר על  יתוח מתבססוהפרטי. הנ

( נערך Programme for the International Assessment of Adult Competencies) PIAAC סקר

 בסיסיותה המיומנויות בוחן בקרבם את ,בבוגריםהוא מתמקד  .OECD-ברוב המדינות החברות ב

 נבחנים הנסקרים. הנסקרות המדינות בין ומשווה היסוד(מיומנויות להלן: העבודה ) לשוק קשורותה

                                                           
 נכתב על ידי יובל מזר 1

 .החומר והנגשת הנתונים בעיבוד העזרה על זילבר לאורי רבה תודה
, צרפת, בריטניה, יוון, אירלנד, איטליה, יפן, פינלנד, אסטוניה, ספרד, דנמרק, צ'כיה, בלגיההמושוות:  המדינות 2

 .PIAACאלה כל המדינות שיש עבורן נתונים מתאימים מסקר  .וסלובקיה פולין, נורווגיהקוריאה, הולנד, 

 בנק ישראל

 דוברות והסברה כלכלית
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בו  להשתמש, להעריך אותו, להבין טקסט כתוב היכולת –קריאה  ( אוריינות1ידע: ) תחומי בשלושה

 להשתמש בהם,, לגשת למידע ולרעיונות מתמטיים היכולת –מתמטיות  ( יכולות2עימו; ) ולהתמודד

 בסביבה בעיות ( פתרון3מתמטיים; ) ורעיונות עמיד ולהעביר מסרים שיש בהם לפרש אותם

 לפתור מנת על ,ורשתות תקשורת אמצעי, דיגיטלית בטכנולוגיה להשתמש היכולת –טכנולוגית 

 לרבות רבות, רקע שאלות על הנסקרים כלעונים המבחן  כזאת. לפני בסביבה משימות ולבצע בעיות

 . ועוד המגדר,, הגיל, הפורמלית ההשכלה, העבודה( ושעות העבודה )השכר מקום על

-למיומנויות עלהתשואה ( את 2015) .Hanushek et al אמדו ,PIAACסקר במחקר שהתבסס על 

למיומנויות קטנה  התשואהשקיימת שונות גבוהה ביניהן. כמו כן, הם הראו שפני מדינות והראו 

 Heisig. העובד יותר במגזר הציבורי מאשר במגזר העסקי ועולה עם השכלתם הפורמלית של הורי

et al. (2017),  עולה עם ההשכלה הפורמלית של העובדים, אך הם  ,למיומנויות שהתשואהמראים

ו על קשר חיובי ( הצביע2017) .Hanushek et alאינם מבחינים בין המגזר הציבורי והמגזר העסקי. 

ועל קשר שלילי בין גובה  2011—1990שיעור הצמיחה בשנים בין ל במדינה בין התשואה למיומנויות

 התשואה לבין רמת המיומנויות במדינות השונות.

כך הפער , מתפוקתו שיעור גבוה יותרמייצא כלכלי ( מצא כי ככל שענף 2016בנק ישראל )בישראל, 

( מצא 2017בנק ישראל )מצטמצם.  OECD-בישראל ליתר מדינות הבין המיומנויות של העובדים 

רוב ההסבר , כאשר OECD-פער בשכר בין ישראל ליתר מדינות המהכי ההון האנושי מסביר כשליש 

אמד בישראל  (,2018מזר )פערים ברמת המיומנויות בין העובדים בישראל ליתר המדינות. משקף 

בין המגזר , המשכילים העובדיםשל  היסודמנות את ההבדל בתשואה למיוזה סקר באמצעות 

, התשואה OECD-במונחי שכר ומצא, שכמו במרבית מדינות ה לבין המגזר הציבורי העסקי

( מצא כי התרומה של הפער 2019למיומנויות היסוד גבוהה יותר במגזר העסקי. בנק ישראל )

נקודות  3עד  2-מוערך בכ OECD-במיומנויות העובדים לפער השכר בין ישראל ליתר מדינות ה

( נעזר בניתוחים נרחבים בסקר פיאא"ק על מנת 2019ולסוף, "דוח הפריון" של בנק ישראל )אחוז. 

מבחינת איכות ההון האנושי של העובדים.  OECD-ללמוד על ההבדלים בין ישראל ליתר מדינות ה

 את התשואה לשנות לימודבחנו  ,(2008; קריאף, 2007; פריש, 2014)למשל: מלצר,  מחקרים אחרים

  .באמצעות סקרים אחרים בלבד

 היסוד תיומיומנו לש ותהתשוא אתבמשותף שאמד מחקר בישראל בוצע  טרם ככל שאנו מכירים,

. ביניהן במגזרים הציבורי והעסקי יםאת ההבדלבחן ו הפורמלית, השווה ביניהן השכלהשל הו

, שרובה אינה נרכשת במוסדות להשכלה גבוהה – בנוסף, בקרה על המיומנות הבסיסית של העובדים

 יותר של התשואה לשנת לימוד מדוייקתמאפשרת אמידה  – אך היא מתואמת עם רמת ההשכלה

 .במוסדות הללו

 מאפייני העובדים בין ישראל ליתר המדינותבהבדלים בהתפלגות השכר ו .ב

-נמוך בכ (64עד  25) השכר לשעה הממוצע בישראל בגילי העבודה העיקריים PIAACעל פי סקר 

על סקרי שמבוססות  עדכניות השוואות בינלאומיותשנבחנו בסקר.  האחרותמדינות במאשר  13.3%
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בהשוואה לעשירוני  ,3השכר הנמוךקבלי נמוך במיוחד עבור מבישראל שכר הש למדותמ ,הכנסות

 פערי השכר קטנים משמעותית ברמות השכר הגבוהות. וש ,השכר המקבילים במדינות האחרות

, העובדיםשל ת והבסיסימיומנויות המכיל נתונים על ש, PIAACזה נתבסס על סקר מאמר ב

 למקביליהם במדינות האחרות בנקודות שונותאת העובדים בישראל  שווהונ השכלתם ושכרם,

בין ישראל ליתר המדינות לאחר מכן נבחן האם יש הבדלים  .והמיומנויות ת השכריוך התפלגולאור

 זאת בהפרדה למגדר ולמגזרים הציבורי והעסקי. .להשכלה הפורמלית ולמיומנויות בסיסבתשואות 

קטן  ,בין ישראל לבין ממוצע יתר המדינות פער השכר, כאחדגברים נשים ובקרב שמראה  1איור 

כך  ,של עובד בישראל גבוה יותרהיחסי ; קרי, ככל שהשכר השכר גבוה יותר ןירושיותר ככל שע

 ,עשירון השכר העליוןב. ההשוואהמדינות בהמקביל שכר העשירון בבינו לבין עובד  פערהמצטמצם 

  ההשוואה.מממוצע מדינות מוחלט באופן אף גבוה יותר בישראל השכר לשעה 

 לפי עשירוני שכר OECD-לוג השכר לשעה של ישראל ביחס למדינות ב – 1איור 

 

המדינות  פשוט של עבור ממוצע אדוםהקו הו עבור ישראל כחולעבור יתר המדינות, הקו ה םההקווים האפורים באיור 
 במדגם.

ברמות בין ישראל למדינות ההשוואה הפערים את  יםמתאר ,.ב )לנשים(2-.א )לגברים( ו2 יםאיור

מספר  ותעולמהאיורים . לאורך התפלגות השכר העובדים הממוצעות של המיומנויות וההשכלה של

 .תובנות

 ,קטן ההשוואהבין ישראל למדינות  הגבריםשל  תובמיומנויות הבסיסיהפער שמלמד,  .א2איור 

 מלמדאינו  4,, ניתוח הפער בשנות ההשכלה הפורמליותזאת לעומת .יותר גבוה השכר שעשירון ככל

החסך במיומנויות שכלומר, ניכר על קשר חזק בין הפער במספר שנות ההשכלה לבין הפער בשכר. 

דומה איכותית תמונה . .לפערי השכר ממדינות ההשוואה היסוד בישראל, הוא הגורם הדומיננטי

 –בין המגדרים אלה .ב(. הבדלים 2הרבה פחות )איור באופן חד מתקבלת גם עבור שכר הנשים, אך 

 זה.מאמר נבחנים בהמשך  -כל אחד בהשוואה למקביל לו במדינות ההשוואה 

                                                           
3 inequality.htm-https://data.oecd.org/inequality/income 

 שנים בהתאם לערכן הכלכלי. 10שנות הלימוד של החרדים שמעל  קננו את מספרית 4
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מדינות ההשוואה לפי ממוצע ל ביחסעובדים בישראל השל  המיומנויות ושנות הלימוד -  .א2 איור

 גברים, *עשירוני שכר

 

שתיים בעשירוני השכר לשעה חושבו לכל מגדר ולכל מדינה בנפרד. מיומנות העובד היא מיומנותו הממוצעת *
 כדי להציג במדגםלקנו בסטיית התקן י, אותה חמיומנות נומרית והבנת הנקרא() סקר פיאא"קב מהמיומנויות

 מונחי סטיות תקן.באת רמתה 
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מדינות ההשוואה ממוצע בישראל בהשוואה ל ותעובדהשל  המיומנויות ושנות הלימוד -  .ב2 איור

 *לפי עשירוני שכר

 

שתיים עשירוני השכר לשעה חושבו לכל מגדר ולכל מדינה בנפרד. מיומנות העובד היא מיומנותו הממוצעת ב*
לקנו בסטיית התקן במדגם כדי להציג י, אותה ח)מיומנות נומרית והבנת הנקרא( בסקר פיאא"ק מהמיומנויות

 רמתה במונחי סטיות תקן.את 
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 תשואות ההון האנושי של העובדים בישראל בהשוואה בינלאומיתוניתוח אקונומטרי  .ג
 .ובהפרדה למגזר הציבורי ולמגזר העסקי

בממוצע מעובדי  משכילים יותר, OECD-בדומה למרבית מדינות ה ,5 המגזר הציבורי בישראלעובדי 

יומנויות ומ ,מגזר העסקיהשליש מעובדי לעומת כ ,בעלי השכלה גבוהה םמחצית: כהמגזר העסקי

 . בממוצע יותר ותגבוה הםשל היסוד

של השכר  תומשותפ ותמשוואארבע אמדנו  ,כדי לאמוד את התשואות למיומנויות ולשנות לימוד

שתי  ועוד (j) ובין המגזריםנשים וגברים תוך הפרדה בין , 6כל המדינות( בiשל העובדים ) לשעה

עבור המגזר אינטראקציה לגברים ולנשים בנפרד, עם משתני  ,משותפות לשני המגזרים תרגרסיו

 . הציבורי

הוספנו משתני דמי לישראל ומשתני  ,כדי לבחון אם התשואות להון האנושי בישראל שונות

 :1, כמוצג במשוואה 7משתנים האחריםעם השל ישראל אינטראקציה 

[1                                  ]𝑊𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗 + 𝛽 ∙ 𝑋𝑖𝑗 + 𝛿 ∙ 𝐸𝑖𝑗 + 𝜃 ∙ 𝑆𝑖𝑗 + 𝐼𝑠𝑟 + 𝛿𝐼𝑠𝑟 ∙ 𝐸𝑖𝑗 ∙ 𝐼𝑠𝑟 +

𝜃𝐼𝑠𝑟 ∙ 𝑆𝑖𝑗 ∙ 𝐼𝑠𝑟 + 휀𝑖𝑗 

משתנים מסבירים נוספים )שעות עבודה שבועיות, גיל, גיל של וקטור  Xהשכר לשעה,  לוג W-כש

של העובד  לימודההתשואה למספר שנות  δמשפחתי(,  ומצבהמעסיק  אצל מקצועיבריבוע, ותק 

(E) ,θ התשואה למיומנויות (S) ו- ε  ,טעות מקרית. מיומנות הבסיס של העובדיםS ,של מיצוע היא 

מנורמלים כך  הציוניםו 8נומרית ויכולת קריאה יכולת, הבסיס מיומנויות סוגי בשני הציונים

אלה  הם δIsr-וθIsr של עלייה בסטיית תקן אחת בציון. הפרמטרים  היא מוצגתששהתשואה 

. ממוצע יתר המדינותשל מאלה שונות  ,בישראללהשכלה ולמיומנויות שבוחנים האם התשואות 

 הרגרסיות.  ששאת התוצאות של מפרט  1לוח 

  

                                                           
המגזר הציבורי או המגזר העסקי ואנו מסווגים  –התבקשו להגדיר באופן סובייקטיבי מי המעסיק שלהם  יםהנסקר 5

 צבא משרתיכללנו את  לא( ובישראל 64 – 25אותם למגזרים בהתאם. הגבלנו את המחקר לגילי העבודה העיקריים )
 .הקבע

 .מדינה לכל שווה ביחס היא לישראל ההשוואה אבל, פרטים עלאמנם היא  שהרגרסיה כך, מדינה לכל אחיד משקל נתנו 6
 .מובהקות לאאו \ו יציבות לא שנמצאו האינטראקציות את השמטנו הסופיות במשוואות 7
 מיומנות כל של להרצה בהשוואה adjusted2R_-ה מבחינת הרגרסיות של ההסבר כושר את משיא המיומנויות מיצוע 8

נומרית, הבנת  -בלבד  בסיסה מיומנותמסוגי  אחד בוחרים היינו אם גם ,תקפים במחקר הממצאים מרבית. בנפרד בסיס
 הנקרא ופתרון בעיות בסביבה טכנולוגית.
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 , לוג השכר לשעה*משתנים תאמידה רב - 1לוח 

 

גיל העובדים, גיל בריבוע,  כללנו גם את. ברגרסיות יםהעבודה העיקרי ימעובדים בגילאוכלוסיית העובדים מורכבת *
 .בשבוע ושעות עבודה)שנות עבודה אצל המעסיק הנוכחי( נסיון מקצועי 

נמוך בישראל של הגברים השכר לשעה  העובדיםמאפייני בהינתן שניתן להסיק  ותמתוצאות הרגרסי

לפיהם  ,(2018בקנה אחד עם ממצאי דוח בנק ישראל ), ממצא שעולה מממוצע יתר המדינות

; OECD-רק כשליש מפער השכר לשעה )הפריון( בין ישראל ליתר מדינות ה יםמסביר מאפייניםה

 .גברים במגזר הציבורילהשכר לשעה  נמוך במיוחד

נקודות אחוז,  4.7-בכ הבישראל גבוה אה לשנת לימודוש(, הת1בקרב גברים במגזר הציבורי )עמודה 

משוואת אמידת יותר מכפולה, מהתשואה לשנת לימוד במגזר הציבורי בממוצע ביתר המדינות. 

היא התשואה לשנת לימוד במגזר הציבורי בישראל שמלמדת  ,)אינה מוצגת(לכל מדינה שכר נפרדת 

נויות למיומ ותוהתשוא( 2)עמודה להשכלה במגזר העסקי  ההמדינות. התשוא קרבהשנייה בגובהה ב

 מאלה של ממוצע יתר המדינות. אינן שונות, 9בשני המגזריםשל גברים בישראל 

                                                           
נשים וגברים כאחד, בישראל ובמרבית מדינות להתשואה למיומנויות גבוהה יותר במגזר העסקי ש( הראה 2018מזר ) 9

 זה. מאמרבלבד ולכן אינה סותרת את הממצאים ב משכילים לעובדים. אמידה זו נערכה OECD-ה

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

הפרמטר

נשיםגברים הנאמד

מגזר עסקימגזר ציבורימגזר עסקימגזר ציבורי

***0.051***0.049***0.049***0.064***0.049***0.037שנות לימוד

(0.00292)(0.00168)(0.00216)(0.00192)(0.00161)(0.00176)

***0.057***0.127***0.056***0.0576***0.126***0.120מיומנות

(0.00892)(0.00489)(0.00680)(0.00548)(0.00473)(0.00505)

0.068***0.222מגזר ציבורי

(0.0596)(0.0536)

0.015-0.011-מגזר ציבורי*מיומנות

(0.0111)(0.00939)

***0.001***0.00901-מגזר ציבורי*שנות לימוד

(0.00348)(0.00303)

Isr-0.772***-0.314*-0.242-0.309           -0.305*-0.321ישראל

(0.268)(0.176)(0.205)(0.214)(0.170)(0.198)

0.017-0.0056-0.00510.016-0.0059**0.047ישראל*שנות לימוד

(0.0186)(0.0135)(0.0130)(0.0160)(0.0130)(0.0148)

**0.0010.062*0.0370.058           0.001-          0.000-ישראל*מיומנויות

(0.0427)(0.0290)(0.0291)(0.0309)(0.0281)(0.0285)

0.4980.077-ישראל*מגזר ציבורי

(0.349)(0.312)

0.004-0.025-מגזר ציבורי*מיומנות*ישראל

(0.0562)(0.0446)

0.0330.000מגזר ציבורי*שנות לימוד*ישראל

(0.0248)(0.0212)

***1.246***0.266***1.263***1.112***0.2480.284קבוע

(0.156)(0.0773)(0.117)(0.0871)(0.0695)(0.0706)

4,08713,6357,15510,90817,72218,063מספר תצפיות

R-squared0.2280.2720.2390.1720.2730.227

בסוגריים סטיות התקן

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

נשיםגברים
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עסקי התשואה למיומנויות בסיס במגזר השמלמדות  ,(4-ו 3נשים )עמודות למשוואות השכר 

שראל לממוצע יתר י, הפער בין יציבור. במגזר ההמדינות ההשוואבממוצע מהכפולה בישראל 

 השל מספר שנות הלימוד אינהשכר  תתשוא (.p.Value = 0.2) סטטיסטית המדינות אינו מובהק

 המדינות. יתרשונה מממוצע 

 לנשיםגברים ולת לשני המגזרים, ות שכר משותפועבור משווא ותמפרטות את התוצא 6-ו 5עמודות 

שממוצע המדינות התשואה לתעסוקה במגזר הציבורי חיובית מהמשוואות עולה בהתאמה. 

ת אחוז ונקוד 0.9-ב נמוכה (5במגזר הציבורי )עמודה  גבריםלשנת לימוד בקרב הוהתשואה 

להשכלה גבוהה הנאמדת התשואה  מדינות האחרות,מה, בשונה ישראלבבהשוואה למגזר העסקי. 

הסטטיסטית של התוצאה נמוכה ואינה  , אך המובהקותיותר במגזר הציבורי מאשר במגזר העסקי

, אולם הפרמטר עבור גברים שליליתהיא בישראל קה במגזר הציבורי בנוסף, הפרמיה להעס יציבה.

הגבוהה התשואה בישראל בולטת (, 6)עמודה  נשיםהעבור  .באפיון זהסטטיסטית לא מובהק 

 .ן המגזריםהבדל מובהק בי ללא ,בסיסהלמיומנויות 

ובעיקר  .ב2-.א ו2 באיורים הוצגוש ממצאיםלהסביר את ה תוסייעמ 1בלוח  תוצאות המדווחותה

על פי עשירונים. זאת  ,את ההבדלים בין גברים ונשים בקשר שבין פער המיומנויות לפער השכר

ככל שעשירון השכר  ,המדינות, רמת המיומנויות גבוהה יותריתר בהתבסס על כך שבישראל וברוב 

יומנות מהר רמת המככל שעולים בעשירוני ההכנסות, עולה . בקרב הגברים בישראל, יותרגבוה 

מדינות, פערי ביתר המדינות. כך, למרות שהתשואה למיומנויות בישראל אינה שונה ממביתר היותר 

פער  ,. לעומת זאת, בקרב הנשים(3איור ) השכר נסגרים בזכות הצמצום בפער המיומנויות עצמו

איור ) ההכנסהעם ההתקדמות בעשירוני באופן ברור המיומנויות ממדינות ההשוואה אינו מצטמצם 

שעולים רי השכר ככל משתקפת בירידה בפע ,מנויות בישראל, אך התשואה הגבוהה יותר למיו(3

 בעשירונים.

 מיומנויות העובדים בישראל לפי עשירוני השכר לשעה, גברים ונשים. – 3איור 

 

פשוט של יתר עבור יתר המדינות, הקו הכחול עבור ישראל והקו האדום עבור ממוצע הם הקווים האפורים באיור 
 המדינות במדגם.

 

 סיכום .ד

שנכללות  OECD-מדינות הבמאשר  ,במרבית עשירוני השכרהשכר לשעה בישראל נמוך יותר 

בקרב  ,בעשירון העליוןהשכר לשעה ככל שעשירון השכר עולה, עד ש מצטמצם. פער השכר בהשוואה
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ממוצע מדינות ההשוואה. מקבלי השכר הנמוך בגבוה יותר בישראל מאשר  הנשים והגברים כאחד,

בישראל, ובמיוחד הגברים, מאופיינים בהון אנושי דל יחסית בהשוואה למקבלי השכר הנמוך 

ין ישראל ליתר בבקרב הגברים המיומנויות במדינות ההשוואה. עם הגידול בשכר, מצטמצמים פערי 

-בהשוואה ליתר מדינות הבקרב הנשים הצמצום בפער המיומנויות מתון בהרבה, אך  המדינות.

OECD  ירונים הגבוהים מכיוון שבעש תשואה גבוהה למיומנויות. פערי השכר בזכותנסגרים

מתבטאת למיומנויות בישראל התשואה הגבוהה  ,גבוהות יותר )בכל המדינות(הנשים מיומנויות 

לבעלות מיומנויות דומות בהשוואה  ,בעלות המיומנויות הגבוהות בגידול מהיר יותר בשכרן של

 מדינות האחרות.ב
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