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  יד למקצוע הלימודההתאמה בין משלח -איודפת השכלה עו

  ומכללות בוגרי אויברסיטאות בקרב

  

  עם זוסמן, עידן ליפיר ודרור רוזפלד

  

  תקציר

של  יםמצבב להיות מועסקיםבישראל של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מחקר בוחן את ההסתברות ה

. הלימוד ומקצועותסוגי המוסדות פי  על . זאתשלמדוהתאמה בין משלח היד למקצוע -ואיהשכלה עודפת 

-דמוגרפיים מאפיייםשל  מגווןכוללים ה, 1985—1978ילידי שון בוגרי תואר רא כלעשה שימוש בתוי 

המקצועות האקדמיים , הישגיהם בבחיות הבגרות, 2008בשת  משפחותיהםושל  שלהם כלכליים-חברתיים

, אמפיריתה –שות המקובלות למדידת השכלה עודפת שלוש הגיקטו שכרם. רמות ו ידם ימשלח שלמדו,

שתי  וכן –) 2014סקר מיומויות בוגרים על (שתי האחרוות מבוססות סובייקטיבית האובייקטיבית וה

  .בייקטיביתסוהואובייקטיבית ה: )על פי הסקרים החברתיים(התאמה -איהגישות המקובלות למדידת 

 התאמה-איבובהשכלה עודפת  להיות מועסקים גבוהים ביותרהבעלי הסיכויים  ,בוגרי תואר ראשון בקרב

אחריהם ובוגרי המכללות הציבוריות, הם בשים הראשוות לאחר תום הלימודים  ידםלמשלח של השכלתם 

המכללות בוגרי הם של לכך המוכים ביותר כויים יהס ;)אחוז פחותקודות  6—3בוגרי האויברסיטאות (

כישורים גבוהים, בוגרי בעלי אצל  בוגרי המכללות הציבוריות). שלמ פחותקודות אחוז  9—8הפרטיות (

הסיכויים  המגזר הציבורי ובעלי ותק בשוק העבודהעובדי  ,לשוק העבודההדוקה זיקה עלי מקצועות לימוד ב

  התאמה קטים יותר מאשר אצל האחרים. -עודפת ולאי השכלהל

 משלח הולמת אתה השכלה בעלי לש מזה 17%-כבהמוך  ברוטו שכר שתימתואמת עם השכלה עודפת 

    עם שכר המוך  מתואמתהסובייקטיבית  /לפי הגישה האובייקטיבית התאמה-אי. ללא הבדל מגדרי, ידם

לבין התאמה -איבוהשכלה עודפת בתעסוקה תאם השלילי בין ִמ ה .אצל גברים ושים כאחד ,22% /6%–5%-ב

 הוגדרו שלא אלה( האחרותטיות והאויברסיטאות המכללות הפראצל בוגרי יותר חלש שכר ה

  .)עילית כאויברסיטאות
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Over-education and Mismatch between Occupation and Major Subject among 

University and College Graduates 

 

Idan Lipiner, Dror Rosenfeld, and Noam Zussman 

Abstract 

This paper examines the probability of higher-education graduates in Israel to be employed in 
situations of over-education and mismatch between their occupation and the subject in which 
they majored, based on types of institutions and subjects of study. We used data on all 
bachelor’s degree graduates born between 1978 and 1985, which include a range of economic, 
social, and demographic background characteristics in 2008, their Bagrut matriculation exam 
results, the academic fields they studied, their occupations, and wage levels. Three common 
approaches to measuring over-education were adopted—empirical, objective, and subjective 
(the latter two are based on 2014 PIAAC survey), as well as objective and subjective measures 
of mismatch (based on social surveys). 

Bachelor’s degree graduates of public colleges have the greatest probability of being 
overeducated and mismatched in the first years after graduation, followed by university 
graduates (3–6 percentage points less) and private colleges (8–9 percentage points less than 
graduates of public colleges). Highly skilled workers, graduates of subjects with strong labor 
market affiliation, public sector employees, and those with experience in the labor market, have 
a lower probability of being overeducated and mismatched than others. 

Over-education is correlated with a gross annual wage that is approximately 17 percent less 
than that of workers whose level of schooling is in line with their occupation, with no gender 
differences. Mismatch according to the objective/subjective measure is correlated with a wage 
lower by 5-6 percent/22 percent among both women and men. The negative correlation between 
over-education and wage is weaker among graduates of private colleges and other universities 
(those not defined as Elite Universities). 
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  . הקדמה1

ההשכלה הפורמלית של הפרט עולה על הדרש לביצוע  כאשר קיימתמת) education overהשכלה עודפת (

-אי. תופעה וספת, בזיקה לראשוה, היא ertical mismatchv(1( תהתאמה אכי-איעבודתו, והיא מכוה גם 

  . תהתאמה אופקי-אירכש, המכוה גם התאמה בין משלח היד לבין מקצוע הלימוד ש

, OECD(כלה עודפת יכולה להיות השפעה שלילית על העובד, המעסיק והמשק במגוון אפיקים להש

את המאמץ המבט של העובד, השכלה עודפת מקטיה את שביעות רצוו מהעבודה ומפחיתה מקודת  ).2016

 עלול לצמצם את ההשקעה בהון סיקהמעשלו ואת שכרו, ומובילה להחלפה תכופה של משרות. כפועל יוצא 

תקטן. מקודת  ותכן שרווחיותיאושי ספציפי, ויחד עם הפגיעה בפריון העבודה בשל הפחתת המאמץ, י

, שיעור גבוה של בעלי השכלה עודפת יכול להעיד על הקצאה לא יעילה של עובדים משקית-המבט הכלל

 ,ה החיכוכיתהאבטלתעלה  על כך ). וסףMcGuinness et al. ,2018למשרות תוך פגיעה בפריון העבודה (

 .קצב הגידול של התוצרהשכלה עודפת עלולה להאט את בסיכומו של דבר בין משרות.  פיםתכו יםמעבר בגלל

ההתאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד השפעות -איל .)Adalet-McGowan and Andrews ,2015 (ראו גם

אלצו לעבור ין חלק מהפרטים ישכ ,קשות יותרעלולות להיות הן שליליות דומות לאלו של השכלה עודפת. 

גורמים יחד עם זאת, מחקרים קודמים מלמדים ש .)Robst,a 2007(על כל הכרוך בכך  ,הסבה של משלח היד

סוג המוסד  ,פחותה במידהגם, ו עצמומקצוע הלימוד  –אחרים משפיעים יותר על ההצלחה בשוק העבודה 

  ).2018אחדות ועמיתים, ; 2016; קריל ועמיתים, 2007זוסמן ועמיתים, להשכלה גבוהה (

 ,מאוד גדלבישראל בוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה של היצע ה שות התשעים של המאה הקודמתאז מ

כך, למשל, מתוקצבות). -התרחבות מואצת של המכללות הציבוריות (המתוקצבות) והפרטיות (הלא בעקבות

הלשכה ( 4.2%-כל 1.6%-מכ) עלה 29–20-ה(מבי ם , ושיעורויותר גדל פי ארבעהמספר בוגרי תואר ראשון 

להעצים את התופעה של השכלה עודפת. התרחבות כדי היה בכך . המרכזית לסטטיסטיקה, שים שוות)

 את שיעורעלות להיכול היה שמדעי החברה ומשפטים,  בוגריהיצע של לגידול יכר הביאה גם המכללות 

  התאמה. -איהסובלים מ

מצא כי ישראל מית  )OECD ,2016(תתפו בסקר מיומויות בוגרים במחקר השוואתי במדיות שהש

                   במדיות בממוצע 22%-לעומת כ 32%-כבעלי השכלה עודפת:  ם שלהמדיות המובילות בשיעור םע

אחרים פחות מעובדים  27%-כ השכלה עודפת בישראל מרוויחיםעלי בספח). עובדים ב 1-(איור OECD -ה

התאמה -איבלעומת זאת, שיעור המצאים  .OECD-הבממוצע במדיות  14%-לעומת כרמת השכלה, באותה 

המדיות  ,בדרך כלל. )בספח 2-(איור OECD -בממוצע במדיות ה 40%-כעומת ל, 36%-בישראל עומד על כ

   .התאמה-אי גם שכיחהשבהן  האלן בהן השכלה עודפת שכיחה הש

 – בישראל ופעות אלו בהקשר של עיצוב מדייות ההשכלה הגבוההעל אף החשיבות הרבה של הבת ת

, בתוצרו בפריון העבודהברווחת הפרטים, האפשרית צמצום הפגיעה של ו –שרובה המכריע במימון ציבורי 

 .)2017 ,כץ; Frenkel and Leck, 2017; .et alRomanov , 2017 (יוצאי דופן הם .דלבארץ המחקר בתחום 

  ).(ראו סקירת ספרות בהמשך .בעולםזאת ביגוד למצב 

-איובהשכלה עודפת להימצא בשל בוגרי תואר ראשון בישראל הסתברות המחקר הוכחי אומד את ה

ומקצועות  להשכלה גבוההתוך הבחה בין סוגי המוסדות ; זאת שלמדולמקצוע  ידםהתאמה בין משלח 

                                                           
). המחקר הוכחי מתמקד בבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה, under educationה עודפת היא השכלה בחסר (תופעה הפוכה להשכל 1

  ולכן לא תייחס אליה.  ,שבקרבם התופעה האחרוה זיחה
 Flisi להרחבה ראו .)over skillingאו כישורים עודפים ( )over qualificationהוא מיומויות עודפות (להשכלה עודפת מושג קרוב 

et al. )2014 ו2017-ו (-McGuinness et al. )2018.(  
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 על שכר הבוגרים.הן שפעה השלילית של. כמו כן אמדת ההמספר הגדרות לתופעות אלושימוש בהלימוד, ו

תוך הבחה בין את התופעה של השכלה עודפת דקו יצוין כי למיטב ידיעתו ערכו מעט מאוד מחקרים שב

-איבואף לא אחד שבדק את הסיכוי להימצא  ,מקצועות הלימודבין ו להשכלה גבוההבוגרי סוגי המוסדות 

   התאמה לפי סוג המוסד.

מספר גישה אמפירית, בהסתמך על התפלגות ב –בשלושה אופים מחקר הוכחי בהשכלה עודפת הוגדרה 

של המשיבים על פי מעה  ,וסובייקטיבית אובייקטיבית ותבגיששות הלימוד של העוסקים במשלח יד תון; 

השכלה דרשת כדי להתקבל למשרה שהם אוחזים ולההשכלה הרמת בעיין בסקר מיומויות בוגרים 

גישה ב –בשי אופים  ההוגדר התאמה-אי .את עבודתם באופן משביע רצוןות לעשכדי הדרשת 

מפעילים שיקול דעת בקביעת חוסר ההתאמה בין משלח היד למקצוע  שלפיה החוקריםאובייקטיבית, 

אם  הלשאלמעה של משיבים לסקר החברתי  – גישה סובייקטיביתבהלימוד במוסד להשכלה גבוהה; 

מעטים הם המחקרים שעשו שימוש ביותר מהגדרה אחת להשכלה האקדמיים.  הםלימודילקשורה  םעבודת

 שוים של היקף התופעות יםלאומד ביאיםמשהבדלים בהגדרות  הדבר חשוב, משום; התאמה-איולעודפת 

  .השפעתן על השכרשל ו

      ילידיאוכלוסיית המחקר הקיפה את כל בוגרי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

כלכליים -חברתיים-מגוון מאפייים דמוגרפייםעל  –. אסף עליהם מידע רב ממקורות ִמהליים 1985—1978

במוסד להשכלה שלמדו  ותמקצועהציויהם בבחיות הבגרות, על , 2008בשת  שלהם ושל משפחותיהם

 ,מידע על משלח היד מצויבו ש, 2008פעם עם מפקד האוכלוסין והדיור והתואר, שכרם ועוד. אלו זווגו גבוהה 

שזווג עם  ,2014עשה שימוש בסקר מיומויות בוגרים  כן .2014—2002הסקרים החברתיים לשים פעם עם ו

  התואר. על ובמוסד להשכלה גבוהה הלימוד  מקצועעל  ,תוים ִמהליים על ציוי בחיות הבגרות

טאות עילית (אויברסיטת תל אביב, : (א) אויברסי2המוסדות להשכלה גבוהה סיווגו לחמש קבוצות את

       האויברסיטה העברית, הטכיון ומכון ויצמן למדע); (ב) אויברסיטאות אחרות; (ג) מכללות ציבוריות; 

  (ד) מכללות פרטיות; (ה) מכללות לחיוך.

יות להשל בוגרי תואר ראשון  הגבוהים ביותרהסיכויים הממצאים המרכזיים של המחקר הם כדלקמן. 

המכללות בוגרי של הם בשים הראשוות לאחר תום לימודיהם התאמה -איובבהשכלה עודפת  ועסקיםמ

בוגרי של  –והמוכים ביותר , קודות אחוז פחות) 6—3האויברסיטאות (בוגרי של אחריהם הציבוריות, 

דריים אין הבדלים מג ).בוגרי המכללות הציבוריותמשל  קודות אחוז פחות 9—8המכללות הפרטיות (

 יםהתאמה קט-לאיועודפת השכלה לסיכויים התאמה. ה-אילוגברים חשופים פחות  ,בסיכוי להשכלה עודפת

כמדעי המחשב, כישורים גבוהים, בוגרי מקצועות לימוד בזיקה הדוקה לשוק העבודה (בעלי אצל יותר 

הציבורי ובעלי ותק , עובדי המגזר הדסת חשמל, חשבואות, מקצועות עזר רפואיים ועבודה סוציאלית)

  מוסד. הלפי סוג מצאה הטרוגיות ההתאמה -איוההשכלה העודפת במסדר בשוק העבודה. 

-איללא הבדלים מגדריים. משל האחרים,  17%-בכמוך השכלה עודפת השתי ברוטו של בעלי שכרם 

לגברים  22% /6%–5%-הולך יד ביד עם שכר המוך ב הסובייקטיבית /האובייקטיביתעל פי הגישה התאמה 

השכלה מצבי תאם השלילי בין ִמ ההמכללות הפרטיות והאויברסיטאות האחרות  אצל בוגרי .שים כאחדלו

   .האחרים המוסדות בוגרי אצל מאשר יותר חלשלבין השכר התאמה -ואיעודפת 

מובאת  3ההתאמה; בפרק -איוקטו למדידת ההשכלה העודפת שהפרק הבא מציג את הגישות השוות 

ומציג  סטטיסטיקה תיאורית , מביאאוכלוסיית המחקראת מתאר את מסד התוים ו 4רת ספרות; פרק סקי

  מסכם.  6ופרק  ,מתאר את תוצאות האמידות 5; פרק את המשוואה האמדת

  

                                                           
  ).2018לסיווג המוסדות ראו אחדות ואחרים (מסד התוים העומד לרשותו איו מזהה את המוסדות.  2
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  התאמה-איו. הגדרת השכלה עודפת 2

  הגדרת השכלה עודפת 2.1

, אובייקטיבית – המכוות רכזיותממקובל להגדיר השכלה עודפת בשלוש גישות בספרות המחקרית 

גישות אלו מובילות לאומדים שוים של  ).et alRomanov  ,2017.(ראו, לדוגמה,  .אמפיריתו סובייקטיבית

ת ההשכלה העודפת ו). להלן הגדר,Barone and Ortiz, ;2015European Commission 2011(היקף התופעה 

  הגישות במחקר הוכחי. שלוש לפי 

 יריתהגישה האמפ  .א

בגישה זו מסתכלים על התפלגות שות הלימוד של העוסקים במשלח יד תון. בעלי השכלה עודפת הם 

אלו שמספר שות הלימוד שלהם עולה ביותר מסטיית תקן אחת על ממוצע שות הלימוד של האוחזים 

כלוסיית משלח היד של או .)Groot and Maasen Van Den Brink ,1997(ראו, למשל,  3משלח ידאותו ב

. הפקדים , אך לא עמד לרשותו מידע על מספר שות הלימוד של2008המחקר ידוע אך ורק במועד מפקד 

. 20094—2007לשים אדם היד מתוך סקרי כוח הלפיכך לקחו את התפלגות שות הלימוד לפי משלח 

אוכלוסיית המחקר סקרים), בדומה לקבוצת הגיל של  אלף 11-כ( 30—23 הובאו בחשבון רק סקרים בי

   .2008בשת 

  האובייקטיביתהגישה   .ב

בה אוחז שהמשרה (שאל "אם אדם כלשהו היה מועמד למשרה זו  2014 בסקר מיומויות בוגריםהסקר 

 מוכה מתואר הדרשת התעודה אם. 5איזו תעודה הייתה דרשת כדי להתקבל לעבודה כזו?", )הסקר

הוא גישה של ההיתרון  .השכלה עודפתבעל הוא הסקר  אובייקטיביתהגישה ה לפי , אזי6ראשון

היא  יחד עם זאת .של הסקרים ידה ילכלל המשרות במשלחולא סקרים של ה ותלמשרבהתאמתה 

מאז  .)Hartog ,1997( סקרים וטים להאדיר את דרישות התפקיד שלהם, שכן ת מהימותיסובלת מבעי

, Perry et al. ,(ראו, למשל .גישה האובייקטיבית רווחסקר מיומויות בוגרים השימוש בבעולם שערך 

2014; .Flisi et al ,2017; Nieto and Ramos ,2017.(  

 הסובייקטיביתהגישה   .ג

המעסיק  שדורשההשכלה (שאל "האם יש צורך ברמת השכלה זו  2014 בסקר מיומויות בוגריםהסקר 

והתשובות האפשרויות הן: יש צורך ברמת כדי לבצע את עבודתך באופן משביע רצון?" ( )לאותה משרה

השכלה כזו; אפשר להסתפק ברמת השכלה מוכה יותר; יש צורך ברמת השכלה גבוהה יותר). תשובה 

והיא לא בהכרח תהיה זהה  ,עודפת השכלתולשאלה זו מספקת הערכה סובייקטיבית של הפרט אם 

להתקבל לעבודה  כדיתואר ראשון היה דרש  האובייקטיביתלהערכת המעסיק. לדוגמה: לפי הגישה 

הסקר השיב שאפשר להסתפק ברמת אך אין לסקר השכלה עודפת),  אובייקטיבית(ולכן לפי הגישה ה

לסקר (שהוא בעל תואר ראשון) השכלה עודפת.  יש לפי הגישה הסובייקטיביתהשכלה מוכה יותר, ולכן 

ערכו מספר  ולםבע. )Hartog ,1997( יקטיביתלגישה זו יתרוות וחסרוות הדומים לאלו של הגישה האובי

  ).eldenVAllen and Van der , 2001; Johnes ,2019 (ראו, למשל, .מחקרים שהתבססו על גישה זו

                                                           
 .תוצאות האמידות שיוצגו בהמשךקיטת הגדרה זו איה משה את לעיתים רחוקות משתמשים בספרות בחצי סטיית תקן.  3

  מספר שות הלימוד שלו עולה על השכיח.מי שהשכלה עודפת היא פרט בעל פחות ל הגדרה מקובלת

  .   2008ביותר למפקד  בסקר), במועד הקרוב משקלוסקר (מופח לפי עשה שימוש במופע אחד בלבד של כל  4
יים; סיום בית ספר התשובות האפשרויות הן: אין צורך בתעודה; תעודת סיום של בית ספר יסודי; תעודת סיום חטיבת בי 5

; עיוי מסלול – בגרות תעודת; מקצועי מסלול – בגרות תעודת ללא תיכון ספר בית סיום; עיוי מסלול –תיכון ללא תעודת בגרות 
 שלישי. תואר; שי תואר; ראשון תואר; אקדמי לתואר גבוהים שלא לימודים סיום תעודת; מקצועי מסלול – בגרות תעודת

  כללה כאמור רק בוגרי תואר ראשון. אוכלוסיית המחקר 6
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   התאמה-אי. הגדרת 2.2

במוסד (הראשי או המשי) בין משלח היד למקצוע הלימוד  התאמה-איבהתאם למקובל בספרות הגדרו 

 .7ביתסובייקטיו אובייקטיביתבספרות , המכוות שוות תלהשכלה גבוהה בשתי גישו

 האובייקטיביתהגישה   .א

o ההתאמה בהגדרת -אי-OECD . ערךשהגדרה זו מבוססת ברובה על החלוקה Wolbers )2003(הוא . 

 על פיספרות),  3יד (בסיווג של  ימשלחבמוסדות להשכלה גבוהה תחומי הלימוד  7-לכל אחד משייך 

 OECD-ההתאמה. -באי כמצוי הוגדר מהתחומים לאחד ךלא שוי ולח ידמששפרט ; שיקול דעת

 .  הגדרה זו) התבסס על 2016-ו 2014(

o ההתאמה בהגדרת -אי-OECD תההתאמה בהגדרת -אי. המתוק-OECD  בעיוותים רבים. לוקה

ובעלי תואר  ;כצלמיםהועסקו אם  בהתאמה יםמועסקכבעלי תואר בהדסה הוגדרו למשל,  ,כך

או  ,יירות ערךבהתאמה אם הועסקו בתיווך  כמועסקיםהוגדרו מחשבים במתמטיקה ובבמדעים, 

שיוך  ייהםב, על פי שיקול דעתובהגדרה זו תיקוים  הכסו . לפיכך8מיםשאיבה וטיהור עפי הב

 . 9מקצועות הלימוד שבמחקר למשלחי היד 31

o ק ישראלהגדרת  לפיהתאמה -איו, . בו על פי שיקול דעתמקצועות הלימוד את משלחי  31-לשייכ

כל משלחי המועסקים ב, ו2008ספרות) של אוכלוסיית המחקר שדגמה במפקד  3היד (בסיווג של 

בחו את התפלגות מקצועות כדי לאושש את השיוך התאמה. -באי מועסקיםכהיד האחרים הוגדרו 

 שה אותו במחקר. זו ההגדרה ששימ10תיקוים בהתאם לצורךוהכסו  ,הלימוד בכל משלח יד

 צוין אחרת. כן , אלא אם בגישה האובייקטיבית

 ).2014 ,2016(OECD -) וNordin et al. )2010מאמרים שעשו שימוש בגישה האובייקטיבית הם, למשל,

  הסובייקטיביתהגישה   .ב

o האם עבודתך קשורה לתחום לימודיך " :גישה זו התבססה על השאלה הבאה בסקר החברתי

   ;במידה מועטה-3 ;במידה רבה-2 ;במידה רבה מאוד-1: ןות האפשריות ההתשובו", האקדמיים?

מאמרים שהתבססו על  התאמה.-איבהוגדרו כמצאים  4-ו 3בכלל לא. שאלים שעו את תשובות -4

 ).2018(.Bender et al -) וRobst )2007a הם, לדוגמה,סקרים, תוך שימוש בהגישה הסובייקטיבית, 

  

  . סקירת ספרות3

  שכלה עודפתה 3.1

רבים בחה במחקרים היא ומאז  ,)Freeman )1976עודפת הועלתה לראשוה על ידי ההשכלה ה תופעת

, Sicherman ,1991 ;Alba-Ramirez ,1993 ;Dolton and Vignoles ,2000 ;Chevalierלמשל, ( .בעולם

2003 ;Poza-Frei and Sousa ,2201 ;and Andrews McGowan-Adalet ,2015(11ממצאים העיקריים . ה

עד מציאת עבודה  ,ברמת הפרט היא לרוב זמית ואילומשקית, -כללההם שהתופעה רווחת ומתמשכת ברמה 

יחסית תואמת עם שכר מוך משכלה עודפת . הצבירת ותק בשוק העבודהזכות ב ,ההשכלהאת רמת התואמת 

                                                           
ראיית חשבון) ולא עוסקים במקצוע עריכת דין ולמדו מקצועות שהעיסוק בהם מחייב מעבר של מבחי הסמכה (כאשר פרטים  7

 התאמה.-אייסווגו כמצויים ב מבחןבשל כישלון ב
  .1994של  לזה 2011הצריך המרה מסיווג משלחי היד של אף  OECD-שימוש בהגדרת ה 8
 OECD-התאמה בהגדרת ה-אימקצועות הלימוד, המשמש לזיהוי " 31-מצורף למחקר קובץ אקסל של שיוך משלחי היד ל 9

  .המתוקת"
   הגדרת בק ישראל". לפיהתאמה -אימקצועות הלימוד, המשמש לזיהוי " 31-אקסל של שיוך משלחי היד למצורף למחקר קובץ  10
  ).2012( Berlingieri and Erdsiek-) וSloane )2003 ,(McGuinness )2006 ,(Quintini )2011לסקירות ספרות, ראו  11
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יותר מאשר  חסרי השכלה גבוהה. היא אופייית לשים, לצעירים וליחסיתגבוהה  יידות תעסוקתיתועם 

 גבוה מזה של גברים, להימצא בהשכלה עודפתשל שים סיכוי ה. בעשירוי ההכסה המוכים לאחרים

  .)McGuinness and Bennett ,2007(בעשירוים הגבוהים היפוכו של דבר ו

 Robst גבוהה בחו במחקרים מעטים.ההשכלה המוסד של סוג ההשכלה עודפת לפי חשיפה להבדלים ב

איכות עליית בהשכלה עודפת פוחתת עם  יות מועסקיםלה) מצא שההסתברות של גברים בארה"ב 1995(

) הראו שההסתברות להימצא בהשכלה עודפת באיטליה Pietro and Cutillo )2006 .12המוסד להשכלה גבוהה

 Berlingieri andמדד לאיכות המוסדות). שהוא תקציב המחקר של האויברסיטאות (גידול פוחתת עם 

Erdsiek )2012 מצאו כי ( יה ההסתברות שלבגרמ) יברסיטאות למדעיםבוגרי אוUniversity of applied 

sciences יברסיטאות אחרות.גבוהה מזו של ודפת בהשכלה עמועסקים ) להיותבוגרי או  

) מצא כי 2017רק מחקר אחד שבחן את התופעה של השכלה עודפת. כץ ( ,למיטב ידיעתו ,בישראל ערך

 הוא –על סמך סקר מיומויות בוגרים  אובייקטיביתכפי שחושב בגישה ה –שיעור בעלי השכלה עודפת בארץ 

מצאו הבדלים לפי ו, 18%-כ ,בקרב אקדמאים השיעור מוך יותר OECD.-, מהגבוהים במדיות ה30%-כ

לאום. המגדר וה אין הבדלים לפיו –אצל בוגרי מדעי הרוח והחברה השיעור גבוה יחסית  – לימודהתחום 

גילים במוכה, ואיה שוה באופן מובהק מאפס  אצל אקדמאים בעלי השכלה עודפת התשואה להשכלה

. חיזוק רים, ממצא המעיד בעקיפין על התרחבות התופעה של השכלה עודפת מאז תחילת שות התשעיםהצעי

ים שמשלח ידם איו אקדמי גדל במרוצת המלמד ששיעור האקדמא ,ביתוח סקרי כוח אדם כץלכך מוצא 

לא בחן את ההבדלים  הוא. 2010בשת  30%-בראשית שות התשעים לכ 10%-מקצת למעלה מ –השים 

  מוסד להשכלה גבוהה.הבעלי השכלה עודפת לפי סוג  ם שלבשיעור

   

   התאמה-אי 3.2

Robst )a2007 ו-b2007צעירים, לבוגרי מדעי החברה ליותר התאמה גבוהה -אי) מצא שההסתברות להימצא ב

מאשר לשים והרוח ולבוגרי תואר ראשון בהשוואה לבעלי תארים מתקדמים; לגברים סיכוי גבוה במקצת 

המרכזי בבחירת מקום שוות: אצל גברים השיקול  כךהסיבות לוקודות אחוז),  2-כבהתאמה (-אילהיות ב

 שיקולים רבה במידה פועליםד שאצל שים שכר ויכולת קידום, בעו , היהההתאמה-אילמרות העבודה, 

התאמה מתואם שלילית עם -אימצאו כי  )2017(.Craft et al -) וBender and Heywood  )2006משפחתיים.

למיטב  החלפה תכופה של משרות.מתואם עם ) הראה כי הוא Wolbers  )2003.מהעבודהשביעות הרצון 

-איב תעסוקהלשל בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה כוי ידיעתו לא ערכו בעולם מחקרים שבחו את הסי

  המוסד.סוג לפי התאמה 

מרוויחים  שלמדומקצוע הבמשלח יד שאיו תואם את עובדים המחקרים מהעולם מראים כי פרטים 

 הםשמקצוע הלימוד פחות ממקביליהם שלמדו את אותו מספר שות לימוד ועוסקים במשלח יד התואם את 

-באילמועסקים מראים ש) 2010( .Nordin et al עם זאת .)Robst ,a2007; Nordin et al. ,2010( .רכשו

אצל מראה ש) Robst )a2007 מאשר לאחרים. יותרבוהה ליסיון תעסוקתי גבמוחי שכר התשואה התאמה 

  .מקצועות אחרים בוגריאצל מאשר ההתאמה בשכר מוכה יותר -איהפגיעה של בוגרי מדעי החברה והרוח 

במוסד להשכלה גבוהה זכתה שלמד התאמה בין משלח היד למקצוע -אי תופעה שלהבישראל 

 חוקרים אלה. בארץ שבחו תופעה זו) היו הראשוים et alRomanov  )2017. .להתייחסות מחקרית מועטה

                                                           
  ם בהשכלה עודפת אים בהכרח בעלי מיומויות עודפות לביצוע העבודה. ועסקיבוגרי המוסדות הפחות איכותיים המ 12
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ההתאמה לפי הגישות -אי השפעתאת  דקווב מקבלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוההסקר התבססו על 

שיעור בעלי תואר ראשון שאים עובדים  :תופעה רחבת שזאתהם מצאו  .13סובייקטיביתוה ביתאובייקטיה

, סובייקטיביתוה אובייקטיביתהלפי הגישות  37%-וכ 29%-במשלח יד התואם את תחום לימודיהם הוא כ

משכרם של מקביליהם העובדים במשלח  11%-ב התאמה מוך-איים במועסקהשכרם של כמו כן בהתאמה. 

 םציויהלפי ( קוגיטיבייםשלילית עם כישורים  םמתואהתאמה -אי מצב שלו שלמדו,מקצוע את ההתואם  יד

מוסד להשכלה הההתאמה לפי סוג -איבהמחברים לא בחו את ההבדלים  .14הבחיה הפסיכומטרית)ברכיבי 

  גבוהה.

Frenkel and Leck )2017 ו גם הם אתשראל, מוד ביההתאמה בין משלח היד למקצוע הלי-אי) בח

ההתאמה הוגדר -איהארץ. במרכז לאלה שמוסדות להשכלה גבוהה בפריפריה  והתמקדו בהבדלים בין בוגרי

. שצוין לעיל מקבלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוההסקר על סמך , סובייקטיביתלפי הגישה ה

 הלימודמקצוע את ם ההסתברות לעסוק במשלח יד התואלבוגרי המוסדות ממרכז הארץ החוקרים מצאו כי 

ההסתברות של בוגרי ש וכן הם מצא. מאשר לבוגרי המוסדות בפריפריה קודות אחוז 19-גבוהה בכ שלהם

מזו של בוגרי המכללות האקדמיות.  קודות אחוז 39—33-בכהתאמה גבוהה -לעבוד באיאויברסיטאות 

מוך התאמה -לאיסיכוי הרה במדעי החבו 15לבוגרי אויברסיטאות בתחומי המדעים המדויקים וההדסה

יצוין כי  אקדמיות המצב הפוך.המכללות הבוגרי  אצללבוגרי מדעי הרוח וחיוך. לעומת זאת מאשר בהרבה 

שיש הבדלים גדולים בין סוגי המוסדות בתמהיל המקצועות  אף ,תחומי לימוד בלבד 3האמידות פיקחו על 

  לא התחשבו בכישורי הבוגרים.כן ו ,בכל תחום

  

  והמשוואה האמדת סטטיסטיקה תיאורית ,יס התוים, אוכלוסיית המחקר. בס4

  בסיס התוים ואוכלוסיית המחקר 4.1

ההתאמה בין משלח היד למקצוע -איועשה שימוש בכמה מסדי תוים, בהתאם להגדרות ההשכלה העודפת 

ים ) הסקר3( ;2008) מפקד 2( ;1985–1978) קובץ מעקב אחר ילידי 1הלימוד במוסד להשכלה גבוהה: (

  .PIAAC (2014() סקר מיומויות בוגרים 4; (2014–2002 ים לשיםהחברתי

למעט הבאים: בוגרי  מהמוסדות להשכלה גבוהה 16,17המחקר התמקד בבוגרי תואר ראשון בלבד

אלו עתודאים, , 17המכללות לחיוך והאויברסיטה הפתוחה, פרטים שהחלו ללמוד לתואר ראשון לפי גיל 

משלח ידם שכן  ,במועדי המפקד או הסקרים לעיל(למשל לתואר שי) ול לתואר ברפואה, ולומדים במסל

  שור למקצוע הלימוד בתואר הראשון.עשוי שלא להיות ק

מכיל את הקבצים והשדות וא . ה1985–1978אחר ילידי  עוקבבעבודה  ששימשמסד התוים המרכזי 

, ארץ ידההלמגדר, שת ה –מרשם התושבים : )2018 ,אחדות ועמיתים(להרחבה ראו  המרכזיים הבאים

                                                           
שורה לתחום ההתאמה בגישה הסובייקטיבית הסתמכה על המעה לשאלה בסקר "האם עבודתך הוכחית ק-בחית אי 13

  לימודיך?". 
בעלי השכלה גבוהה יחסית (המתואמת חיובית כי שהראה,  ,)Chevalier )2003 ממצאו של הממצא האחרון עולה בקה אחד עם 14

  השכלה עודפת.מסובלים רבים האחרים בקרב עם הכישורים) מוצאים בשכיחות גבוהה יותר עבודה התואמת את השכלתם, בעוד ש
בוגרי מתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, הדסה ואדריכלות, מדעי החיים, חקלאות, מקצועות עזר בקבוצה זו כללו  15

  רפואיים ורפואה.
שכן קטן מאוד,  2008שסיימו את לימודי התואר השי במכללות עד מועד מפקד  1985—1978הסיבה לכך היא שמספר ילידי  16

 חר יותר של הרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה.  התרחבות לימודי התואר השי במכללות החלה בשלב מאו
מטה כראה כלפי מעלה את אומדי ההסתברות של בוגרי האויברסיטאות להימצא בהשכלה ת בוגרי תואר שי מהמחקר השמט 17

התאמה, משום שבוגרי תואר ראשון מהאויברסיטאות ממשיכים לתארים מתקדמים בשיעורים גבוהים יותר -איעודפת או ב
ולמוכשרים  ,וגרי מכללות, אלו הממשיכים לתארים מתקדמים הם בממוצע מוכשרים יותר מבוגרי התואר הראשוןבאשר מ

בוגרי אויברסיטאות גבי התאמה. הטעה תקפה ביתר שאת ל-איבהשכלה עודפת או בות מועסקים סיכויים מוכים יותר להי
  יותר. עודממשיכים לתארים מתקדמים גבוהים שיעורי ה שבקרבםהעילית, 
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 18זרם החיוך בתיכון × מוצאהיבשת ; 17מגורים בגיל השוב ידת, יה/לאוםההוריו, של לידה של הפרט וה

מהלך  עלמקצוע הלימוד, מספר יחידות הלימוד והציון; מידע  –בגרות הבצי בחיות ו; קוהכסת ההורים

שות הלימוד וכן קבלת מספר מקצועות הלימוד (הראשי והמשי),  –ה הלימודים במוסדות להשכלה גבוה

בי היו (כלומר כאשר הבוגרים  2015–2008שתי בכל אחת מהשים השכר העבודה והחודשי מספר תארים; 

   .ברשות הִמסיםמקורם אשר מעביד -בצי עובדושלקחו מק ,)37–23

בגישה האובייקטיבית מבוססות על תוי ההתאמה -איומדידות ההשכלה העודפת בגישה האמפירית 

 9,224וכלל  2008בו מופיע משלח היד של הפרט. לכן קובץ המעקב מוזג עם תוי מפקד ש ,2008מפקד 

  סקרים.  

ים החברתי יםבסקר הלשאלהתבססה כאמור על מעה  סובייקטיביתההתאמה בגישה ה-אימדידת 

). הסקר החברתי הוא מדגם מייצג 2008שימוש במפקד עם קובץ המעקב (ללא  ו, שמוזג2014–2002 לשים

  .סקרים 1,001הממוזג ומעלה באוכלוסיית ישראל. בסך הכול כללו בקובץ  20של בי 

על סמך סקר מיומויות בוגרים כאמור  החושב סובייקטיביתוה אובייקטיביתה ותההשכלה העודפת בגיש

)PIAAC (2014 ,י  ספקהמהליים הבאיםקבצים סקר זווג עם הה. 65–16מדגם מייצג של בבצי בוגרי וק: הִמ

הלימוד הראשי והמשי בכל אחד  ותמוסד, מקצועה(הכוללים מידע על סוג  בישראל מוסדות להשכלה גבוהה

בצי בחיות ו) וק17שוב המגורים בגיל י, מרשם התושבים (ממו לקח י19מהתארים, התואר ושת סיומו)

  .קריםס 262הממוזג בקובץ הבגרות. 

  

  סטטיסטיקה תיאורית 4.2

וסוג המוסד להשכלה גבוהה  בגישה האמפירית, לפי המגדר ,השכלה עודפתשל בעלי  יםהגולמי יםהשיעור

אויברסיטאות בוגרי הוא אצל ביותר מוך ה שיעורה. 14%-כהשיעור עומד על בסך הכול,  .1בלוח  יםמוצג

הוא אצל ביותר הגבוה השיעור  .יברסיטאות האחרותהאוו בוגרי המכללות הפרטיותאצל ואחריו  ,העילית

בהגדרה שיעור בעלי השכלה עודפת, מגדר. ההמכללות הציבוריות. מדרג זה שמר פחות או יותר גם לפי בוגרי 

אצל אויברסיטאות העילית, והגבוה ביותר בוגרי אצל , הוא המוך ביותר האובייקטיבית והסובייקטיבית

  בספח). 3-ת (איור ציבוריוהמכללות הבוגרי 

בגישה במוסד להשכלה גבוהה, שלמדו התאמה בין משלח היד למקצוע -באיהמועסקים הבוגרים  ישיעור

בוגרי  ;התאמה-איבמועסקים מהבוגרים  40%-כ. 2ח בלו םימובא ,)2008(לפי מפקד  האובייקטיבית

 ,המכללות הציבוריותו יותביותר, אחריהם בוגרי המכללות הפרט ךהמושיעור באויברסיטאות העילית 

גברים  .)בספח 4-(ראו גם איור  .בוגרי האויברסיטאות האחרותבקרב הוא השיעור הגבוה ביותר ו

וזאת בכל אחד מסוגי המוסדות, וכך גם ערבים לעומת יהודים , שיםאשר פחות מהתאמה -איבים מועסק

  .מכללות הציבוריות)וגרי ה(למעט ב

-אים במועסקיה ישיעור. בספח 1-בלוח ת צגמובהגדרות השוות  יביתגישה האובייקטההתאמה ב-אי

 ,מהשיעור בהגדרת בק ישראל, תוצאה שאיה מפתיעה כיםמוהמתוקת בזו ו OECD-ההתאמה בהגדרות 

-המועסקים באי ילפי מגדר ולאום בשיעור יםהפער יד רחבים יותר. ימשלחמבוססות על ראשוות הכן ש

  בהגדרת בק ישראל. ושמצאאלו ל יםדומהמתוקת  זוו OECD-התאמה בהגדרות ה

                                                           
אפריקה (למעט -, יליד אסיהדתי-אמריקה שלמד בחיוך הממלכתי-יליד אירופהדתי, -יליד הארץ שלמד בחיוך הממלכתי 18

וצרי ודרוזי. קבוצת הבסיס היא ילידי הארץ שלמדו בחיוך -אתיופיה), יוצא אתיופיה, חרדי, מוסלמי (שאיו בדואי), בדואי, ערבי
  עברי.-הממלכתי

בין  בלבד חלקיתהתאמה אות לתואר ועל תחומי הלימוד מדווח גם בסקר מיומויות בוגרים, אך מאחר שמצאה מידע על הזכ 19
  הדיווח בסקר לבין המידע המופיע בקבצי הבוגרים, בחרו להשתמש במחקר רק באחרוים.
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מוסד מובא ה) לפי סוג 2014–2002בגישה הסובייקטיבית (לפי הסקרים החברתיים לשים  ההתאמה-אי

 ספח. בכל סוג מוסד שיעור  4-באיורמוך בהרבה מהשיעור -באיהבוגרים ב התאמה בגישה הסובייקטיבית

בשתי הגישות, למעט  יםדוממוסד הההתאמה לפי סוג -אי ימסדר .)2008 (בשת לפי הגישה האובייקטיבית

מוסדות הבוגרי סוגי אשר פחות מבגישה הסובייקטיבית התאמה -אילהחשופים  ,המכללות הפרטיותבוגרי 

  אחרים.ה

התאמה בין -איבספח מוצגת מידת החפיפה של ההגדרות האובייקטיבית והסובייקטיבית ל -3בלוח 

  חפיפה מלאה. הצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה. בשלושה רבעים מהמקרים משלח היד למק

התאמה של משלח היד למקצוע הלימוד -איקשר הדוק בין הימצאות בהשכלה עודפת לבין  ישכצפוי 

  בספח).  -4במוסד להשכלה גבוהה (לוח 

  

  השכלה עודפת  בעלי 1שיעור בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה. 1לוח 

  (אחוזים) 2008, ר וסוג המוסדירית, לפי המגדבגישה האמפ

  גברים  שים  סה"כ  

 9.5 11.5 10.9  אויברסיטאות העילית

 14.8 18.2  17.3  האויברסיטאות האחרות

 10.3 13.6  12.3  המכללות הפרטיות

 17.6 19.7 18.9  המכללות הציבוריות

 13.0 13.9 13.6  סה"כ

 1,894 4,929 6,823  מספר התצפיות

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.: המקור

 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 

 תואםבמשלח יד שאיו מועסקים ה 1שיעור בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה. 2לוח 

  (אחוזים) 2008, וסוג המוסד הלאום ,בגישה האובייקטיבית, לפי המגדר שלמדולמקצוע 

  ערבים  יהודים  גברים  שים  סה"כ  

 24.4 35.3 31.7 35.1 34.0  ת העיליתאויברסיטאו

 32.4 48.6 39.4 48.9 46.5  האויברסיטאות האחרות

 21.1 38.5 30.8 40.8 37.1  המכללות הפרטיות

 54.3 42.0 33.0 48.3 42.7  המכללות הציבוריות

 30.7 41.5 33.8 42.4 39.9  סה"כ

 1,307 7,917 2,604 6,620 9,224  מספר התצפיות

    המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.הלשכה המקור: 

 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(
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  המשוואה האמדת 4.3

    : LPM20-ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת בגישת ההמשוואה הבאה של אמדו את 

�� = �� + ���� + �	
� + ���� + ��� + ���� + ����+��   )1(  

  כאשר:

  שוות.ההתאמה, בהגדרות -אילמשתה דמי להשכלה עודפת או    – ��

��  
: אויברסיטאות של בוגר התואר הראשון מערך משתי דמי לסוג המוסד להשכלה גבוהה   –

(קבוצת  העילית, האויברסיטאות האחרות, המכללות הפרטיות; המכללות הציבוריות

  . הבסיס)


שתה דמי לשוי : משתה דמי לגבר, מבוגרחברתיים של ה-מערך מאפייים דמוגרפיים  – �

כן וספו חמישה  ). כמו18הערת שוליים (ראו  זרם החיוך בתיכון ×המוצא יבשת ל דמי ומשתי

מחוז המגורים בגיל קבוצת בסיס.  שימשתל אביב מחוז ו, 17משתי דמי למחוז המגורים בגיל 

גדל בה והזדמויות התעסוקה הפתוחות בפיו, שכן בוגר ות: הסביבה שהמשקף שתי השפע 17

  להתגורר בבגרותם במחוז ילדותם.  וטיםפרטים 

הוותק בשוק , וכן עבודה במשרה חלקיתלמשתי דמי לעצמאי ו :מערך מאפייי התעסוקה  – ��

  העבודה.

להורים משכילים יש  –ם והאב מספר שות הלימוד של האמערך משתי רקע משפחתי:   – ��

גם וכישורים עוברים בתורשה; השכלת ההורים  ,בממוצע כישורים קוגיטיביים גבוהים יותר

שויה להעיד על טיב החיוך שהעיקו לפרט בילדותו. כמו כן כלל אחוזון ההכסה של ההורים ע

  .24כאשר ילדם בן 

  .21קוגיטיביים-מעיד על כישורים אישיים – אחוזון הציון הממוצע בבחיות הבגרות  – ��

�� לרשימת המקצועות ראו אחדות  מערך משתי דמי למקצועות הלימוד בתואר הראשון.  – 

  .1-), לוח 2018ועמיתים (

  

ההתאמה על השכר אמדה במשוואה דומה לזו לעיל, כאשר המשתה -איהשפעת ההשכלה העודפת או 

 1דמי המקבל את הערך  , ולמשתים המסבירים וסף משתהברוטו יהתלוי הוא לוג השכר השתי/שעת

האמידה המקובלת  . זו גם צורת)2(להלן משוואה  אחרת 0-התאמה, ו-איכאשר העובד מצא בהשכלה עודפת/

  בספרות.

   

                                                           
  אמידות לוגיסטיות היבו תוצאות דומות.  20

מכל אחד מסוגי מזערי מרחק הגיאוגרפי הבמשתה עזר של לוג המוש תוך שי ,שלבית-אותה משוואה גם באמידה דואמדו 
משוואת השלב הראשון ). 2018אחדות ועמיתים, ל(בדומה  17למקום המגורים של הפרט בהיותו בגיל מוסדות להשכלה גבוהה ה

בשל מיעוט תצפיות  של ההסתברות ללמוד בכל אחד מסוגי המוסדות (בהשוואה להסתברות ללמוד במכללות ציבוריות) צלחה, אך
ולכן הם לא היו מובהקים. לפיכך אלצו לוותר על השימוש  ,של האומדיםסטיות תקן גדולות מאוד במשוואת השלב השי התקבלו 

  שלבית.-באמידה הדו
ד , ובמיוחשהדבר כרוך באובדן שיעור לא מבוטל מהתצפיות משום ,ו לא לכלול באמידות את הציון בבחיה הפסיכומטריתבחר 21

וגם  ,. הוספת הציון לאמידות לא משה את מסדר סוגי המוסדות המוצג בהמשךשל בוגרי מכללות שבלאו הכי מספרם קטן יחסית
 גודלם של האומדים דומה לזה המוצג כאן.
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  אמידות. תוצאות ה5

   השכלה עודפת 5.1

. 3מוצגת בלוח גבוהה, לה בגישה האמפירית לפי סוג המוסד להשכ ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת

לבוגרי המכללות היא ההסתברות המוכה ביותר בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות, עולה כי מהלוח 

אויברסיטאות ) וה6-(כ לבוגרי אויברסיטאות העילית ם, ואחריה)פחות קודות אחוז 8-(כ הפרטיות

בהשכלה עודפת  ות מועסקיםלהיהסיכוי  ם.המסדר שמר גם באמידות פרדות לגברים ולשי ).4-(כהאחרות 

   פוחת עם הוותק בשוק העבודה ועם אחוזון הציון הממוצע בבחיות הבגרות.

היקף לימודי מקצועות שאים בזיקה לשוק העבודה גדול יותר באויברסיטאות, וחלק לא מבוטל 

שהוגבלה  האמידגם  הערכלעסוק בהם. לפיכך  יםמתעתד איםעשו זאת לצורך העשרה ומהלומדים אותם 

הפערים בסיכוי כי מלמדות  שמאלי)הטור ה(. תוצאותיה זיקה הדוקה לשוק העבודהלימוד בבוגרי מקצועות ל

שאר סוגי  ביןהמסדר הפימי וגדולים יותר,  כןאבוגרי המכללות הציבוריות לרעת להימצא בהשכלה עודפת 

  המוסדות שמר.

ים בין לא מצאו הבדלים מובהק .1מובא באיור והמגדר סד לפי סוג המו בהשכלה עודפת עבודלסיכוי ה

מלמד  2 איור. 3בתוך כל מגדר שמר מסדר המוסדות כפי שעולה גם מלוח , ובתוך כל סוג מוסד שים לגברים

בהשכלה עודפת להימצא  קודות אחוז, 7.6-, בכסיכוי מוך יותרבמגזר הציבורי  בוגרים שהועסקולכי 

  בכל אחד מהמגזרים. שמר 3מוסדות העולה מלוח הסוגי , ומדרג זר הפרטימבוגרים שהועסקו במג

 בהשכלה המוסדות להימצאהסתברות בוגרי סוגי של במסדר בין מקצועות הלימוד  הטרוגיות מצאה

 הדסתבוגרי הסיכוי של  ואולם. ברוב המקצועות לא מצאו הבדלים בין סוגי המוסדות. )3 (איורעודפת 

בהשכלה עודפת גבוה מזה של  ת מועסקיםולהי מהמכללות הציבוריות עסקים וכלכלה ִמהל ,ויהול תעשייה

מלמד שבהשוואה  בספח 5-איור  .האחרותאויברסיטאות הו הפרטיות מכללותמהאותם מקצועות בוגרי 

הימצא ל וביולוגיה מדעי המדיה)ו מדעי הרוח והחברה (למשל סוציולוגיה בוגריהסיכוי של לבוגרי כלכלה, 

(כמדעי  לשוק העבודההדוקה זיקה עלי בוגרי מקצועות בהסיכוי של ואילו  ,יותרגבוה  בהשכלה עודפת

  .יחסיתמוך  לכך המחשב)

בפרט ובקצב פוחת, וזאת  ,השכלה עודפתהימצא בההסתברות לבשוק העבודה פוחתת וותק ה תעלייעם 

לבוגרי  19%-ת בשת סיום התואר עמד על כשיעור המצויים בהשכלה עודפ .)4(איור  ללותהמכבוגרי אצל 

  לבוגרי מכללות. 20%-אויברסיטאות ועל כ

 – אמפירית, האובייקטיבית והסובייקטיביתה –בגישות השוות  ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת

. לעומת זאת, על סמך הגישות 22לעיל 3בגישה האמפירית שמר המסדר שתואר בלוח . 4מוצגת בלוח 

בוגרי אויברסיטאות של ת והסובייקטיבית, כפי שעולה מסקר מיומויות בוגרים, ההסתברות האובייקטיבי

יחד עם זאת יש להתייחס בזהירות  יתר סוגי המוסדות.בוגרי  מזו שלבהשכלה עודפת מוכה עבוד להעילית 

  בשל מיעוט תצפיות. ,לממצאים מסקר מיומויות בוגרים

בהן קבוצת הבסיס שאמידות בוגרי מכללות ציבוריות. ערכו גם הייתה באמידות קבוצת הבסיס  עתה עד

ההסתברות ש (לא מוצג) . מצא24בתיכון בוגרי התיב הטכולוגי 23אקדמית-לאתיכוית -בעלי תעודה עלהיא 

                                                           
הותאמו לאלו  4המשתים המפקחים בלוח שום שמ 3שוים מהאומדים בלוח  4אומדי סוגי המוסדות בגישה האמפירית בלוח  22

  מיים בסקר מיומויות בוגרים. הז
לא מצאו משלחי בגישה האמפירית שמאחר ; זאת עלי תעודת בגרות בלבדבהן קבוצת הבסיס היא באמידות מקבילות ערכו לא  23

  .שות לימוד 12-יד שמספר שות הלימוד הממוצע של העוסקים בהם, בתוספת סטיית תקן אחת, מוך מ
תיכוי; יתן להעריך -לא היו בידיו תוים על מקצוע הלימוד העלשום שמ בתיכון תיב הטכולוגיהוגבלו רק לבוגרי ה האמידות 24

 תיכוי טכולוגי (למשל במסגרת לימודי הדסיים וטכיים).-ששיעור גבוה מבוגרי התיב הטכולוגי למדו מקצוע על
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זו ממוכה בהשכלה עודפת  ות מועסקיםלהי 25מדעי המחשב והדסת חשמל מהמכללות הציבוריות של בוגרי

  )., בהתאמהקודות אחוז 17-וכ 15-כב( אקדמית-לאיכוית ת-בעלי תעודה עלשל 

  
  . ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת בגישה האמפירית,3לוח 

  2008, 1לפי המגדר וסוג המוסד להשכלה גבוהה

                                                           
  הציבוריות.מהמכללות  בוגרים 30לפחות הם היו שבהם היחידים  אלהשי המקצועות ה 25

  
  גברים  שים סה"כ 

בוגרי מקצועות 
זיקה הדוקה ב

  2לשוק העבודה

 -0.060***  3אויברסיטאות העילית

)0.017(  

**0.054- 
(0.022)  

***0.077- 
(0.027) 

***0.085- 
(0.017) 

  -0.038**  3האויברסיטאות האחרות
(0.015) 

*0.033-  
(0.019)  

**0.048- 
(0.024) 

***0.078-  
(0.016)  

  -0.084***  3המכללות הפרטיות
(0.017)  

***0.072-  
(0.023)  

***0.109- 
(0.027)  

-0.123***  
(0.018) 

  0.005- גבר
(0.012)   -0.017  

(0.012) 
 *  0.020שוי

(0.012) 
0.020 

(0.015) 
0.018 

(0.018) 
0.007  

(0.012) 
  -0.010***  4ותק בשוק העבודה

(0.003)  

**0.008- 
(0.004) 

***0.018-  
(0.006) 

-0.005  
(0.003) 

  0.006  עצמאי
(0.039) 

-0.034 
(0.055)  

0.032 
(0.054) 

0.037  
(0.041) 

  0.016  5חלקיתעבודה במשרה 
(0.014) 

0.015 
(0.016) 

**0.072 
(0.037) 

*0.027  
(0.016) 

      :6יהודי
 יליד הארץ שלמד 
  דתי-בחיוך הממלכתי

***0.037- 
(0.014) 

**0.036- 
(0.017) 

*0.040- 
(0.024) 

**0.029-  
(0.014)  

אמריקה שלמד -יליד אירופה
   עברי-בחיוך הממלכתי

-0.025  
(0.017) 

-0.010 
(0.022) 

**0.068- 
(0.028) 

-0.027  
(0.017)  

אמריקה שלמד -יליד אירופה
  דתי-בחיוך הממלכתי

-0.015  
(0.040) 

-0.048 
(0.046) 

0.129 
(0.079) 

-0.009  
(0.042) 

  יליד אסיה אפריקה 
  (למעט אתיופיה)

-0.044  
(0.074) 

-0.041 
(0.081) 

-0.102 
(0.223) 

-0.043 
(0.072)  

  0.042  7אתיופיהיוצא 
(0.062) 

0.018 
(0.070) 

0.256 
(0.159) 

0.082 
(0.062)  

  0.078-  חרדי
(0.065) 

-0.085 
(0.070) 

-0.143 
(0.317) 

-0.082  
(0.058)  

       :6ערבי
  מוסלמי

  (שאיו בדואי)
0.010 

(0.026) 
-0.010 
(0.036) 

0.006 
(0.040) 

*0.051  
(0.027)  

  0.097-  בדואי
(0.067) 

-0.102 
(0.092) 

-0.081 
(0.097) 

-0.098  
(0.076)  

    -0.019וצרי
(0.036) 

-0.013 
(0.047) 

-0.040 
(0.055)  

*0.069-  
(0.037)  

  0.054  8דרוזי
)0.058(  

0.013  
)0.072( 

0.156 

)0.096(  

*0.139 
(0.072) 

 0.001-  שות לימוד אם
(0.002) 

0.000 
(0.003) 

-0.004 
(0.003) 

-0.000 
(0.002)  

  0.001-  שות לימוד אב
(0.002) 

-0.002 
(0.002) 

0.001 
(0.003) 

0.000  
(0.002)  

  אחוזון ההכסה 
  9ההוריםשל 

-0.000  
(0.000) 

-0.000  
(0.000) 

*0.001- 
(0.000) 

*0.000- 
(0.000)  

אחוזון הציון הממוצע 
   10בגרותבבחיות 

-0.001**  
(0.000) 

-0.001 
(0.000) 

-0.001* 
(0.001) 

-0.001***  
(0.000) 

 V  V  V  V  17מחוז המגורים בגיל 
 V  V  V  V  מקצוע הלימוד

 3,559  1,596  3,469  5,065  מספר התצפיות
2Adjusted R 0.076 0.063 0.114 0.057 
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  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 
  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 בעלי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 מקצועות, משפטים, סוציאלית עבודה, אותחשבו ,עסקים הלִמ , כלכלה, עיצוב, חיוך :בוגרי המקצועות הבאים ) 2(
 הדסה ,ויהול תעשייה הדסת, מתמטיקה, יקהזפי, הארץ כדור מדעי, כימיה, ביולוגיה, חקלאות, רפואיים עזר
 .אדריכלותו מדעי המחשב, חשמל הדסת ,מכוות הדסת, אזרחית הדסה ,כימית הדסהרפואית, -ביו

 ציבוריות.המכללות הקבוצת הבסיס:  ) 3(

 .2008פר השים שחלפו מסיום התואר הראשון ועד מס ) 4(

  משעות בשבוע בדרך כלל (למעט מורים). 35-מועסקים פחות מ ) 5(

 עברי.-קבוצת הבסיס: יהודים ואחרים ילידי הארץ שלמדו בחיוך הממלכתי ) 6(

 מי שהם או לפחות אחד מהוריהם עלה ממדיות קרן אפריקה או מסודן. ) 7(

 וצ'רקסים. ) 8(

ם מעבודה שכירה ועצמאית ברוטו כאשר ילדם (בוגר המוסד להשכלה גבוהה) היה בן ההכסה השתית של ההורי ) 9(
להביא בחשבון את התפתחות ההכסה על פי  כדי. האחוזון חושב לפי קבוצת הגיל של האב, לכל שה בפרד, 24

 מחזור החיים.

דה שהציוים בבחיות להתחשב בעוב כדילכל שת בחיה בפרד (הלימוד ממוצע אחוזוי הציוים במקצועות  ) 10(
  הבגרות אים מכוילים על פי זמן), משוקללים לפי מספר יחידות הלימוד בכל מקצוע.

  

  האמפירית, האובייקטיבית והסובייקטיבית,  ות. ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת, בגיש4לוח 

   1לפי סוג המוסד להשכלה גבוהה

  
  גישה

  אמפירית

  גישה

  אובייקטיבית

  גישה 

  תסובייקטיבי

  )2014סקר מיומויות בוגרים (  2008מפקד   מקור התוים:

***0.043-  2אויברסיטאות העילית  
(0.017) 

**0.119-  
(0.058) 

#0.119-  
(0.080)  

  -0.017  2האויברסיטאות האחרות
)0.014(  

0.012  
)0.065(  

-0.084  
)0.083(  

  -0.065***  2המכללות הפרטיות
(0.017)  

0.034  
(0.103)  

-0.050  
(0.118)  

  V  V V  3מפקחיםהמשתים ה

 262 262 5,122  מספר התצפיות
2Adjusted R 0.038 0.068 0.054 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 
  , בהתאמה. סטיות התקן בסוגריים.1%-ו 5%, 10%, 15%, *, **, *** מובהק ברמה של #
 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 .הציבוריות קבוצת הבסיס: המכללות ) 2(

מגורים בילדות, השות לימוד), מחוז  12אחד מהם מעל לגיל בריבוע, ערבי, הורים משכילים (לפחות הגיל, הגבר,  ) 3(
  . ההגבוממוצע בבחיות הבגרות, תחום הלימוד במוסד להשכלה הציון ה
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  . ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת בגישה האמפירית, 1איור 

  2008, 2,1ה והמגדרלפי סוג המוסד להשכלה גבוה

  (קודות אחוז) ציבוריותהשים בוגרות המכללות בהשוואה ל

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

  בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 . 1משוואה של  האמידשוספו למבוסס על האומדים של משתי האיטראקציה בין סוג המוסד למגדר,  ) 2(
  .10%אומדים שאים מובהקים ברמה של לפחות עמודות מקווקות מסמות 

  

  . ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת בגישה האמפירית,2איור 

  2008, 2,1ה והמגזרלפי סוג המוסד להשכלה גבוה

  בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות שעבדו במגזר הציבורי (קודות אחוז)

  
  

  ם.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברי המקור:

  בוגרי תואר ראשון בלבד.  ) 1(

 . 1משוואה של  האמידשוספו למבוסס על האומדים של משתי האיטראקציה בין סוג המוסד למגזר,  ) 2(

המגזר  Xאומד האויברסיטאות האחרות  .10%עמודות מקווקות מסמות אומדים שאים מובהקים ברמה של לפחות 
  .15%-ברק הפרטי (העמודה המוקדת) מובהק 
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  בגישה האמפירית,  1. ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת3 איור

   2008, 3וסוג המוסד להשכלה גבוהה 2לפי מקצוע הלימוד

  בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות (קודות אחוז)

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 

    חיוך.למכללות ה, *** המכללות הפרטיות, ** האויברסיטאות האחרות: * קבוצת הבסיס
  .10%ריקים מצייים אומד בלתי מובהק ברמה של  ומשולש ריבוע, מעוין

  בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

מקצוע הלימוד הראשי. האיור כולל מקצועות שלמדו בשי סוגי מוסדות לפחות, ובכל סוג מוסד השלימו את  ) 2(
 פרטים. 30התואר לפחות 

  , בפרד לכל מקצוע לימוד. 1לסוג המוסד, באמידות כמו אלו במשוואה מבוסס על האומדים של משתי הדמי  ) 3(
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  . השפעת הוותק בשוק העבודה על ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת4איור 

  2008, 2,1בגישה האמפירית, לפי סוג המוסד להשכלה גבוהה 

  השכלה עודפת בשת סיום התואר (קודות אחוז)הסתברות להימצא בבהשוואה ל

 
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

  בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

) והוותק 2008הוותק בשוק העבודה (מספר השים שחלפו מסיום התואר הראשון ועד מבוסס על האומדים של משתי  ) 2(
באיור מוצגות לות. כלפרד לבוגרי אויברסיטאות ומ. האמידות ערכו ב1אמידות כמו אלו במשוואה בריבוע, שוספו ל

  ק בריבוע איו מובהק.באמידות לבוגרי האויברסיטאות האומד של הוותתצפיות.  100רק שות ותק שהיו בהן לפחות 
  

   



18  

 

  התאמה-אי 5.2

התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה בגישה -לאיההסתברות תוצאות אמידות של 

-איבות מועסקים המוכה ביותר להי. ההסתברות 5מוצגות בלוח , (בהגדרת בק ישראל) האובייקטיבית

) פחות קודות אחוז 9-כבהתאמה, בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות, היא לבוגרי המכללות הפרטיות (

). אצל הבוגרות שמר 3-) ואויברסיטאות העילית (כ5-כבולאחר מכן לבוגרי האויברסיטאות האחרות (

, יתר סוגי המוסדותמוכה מזו של המכללות הפרטיות בוגרי של הבוגרים ההסתברות המסדר, בעוד שאצל 

קודות אחוז),  4-כב(אצל גברים התאמה מוכה יותר -לאי. ההסתברות הבדלים מובהקיםאלה אין ובין 

זיקה בשהם מקצועות לבוגרי הוגבלו אשר באמידות  .יותר גבוה הבגרות בבחיות שהציון ככלו ערביםו

 ,בוגרי המכללות הציבוריותלרעת פערים גדולים עוד יותר (הטור השמאלי) מצאו לשוק העבודה  הדוקה

 .להימצא בהשכלה עודפתהסתברות ה לגביושמר המסדר של סוגי המוסדות, בדומה לתוצאות שהתקבלו 

 יהתבין הגדרוהתאמה בגישה האובייקטיבית ה-באילא מצאו הבדלים משמעותיים באומדי סוגי המוסדות 

  .בספח) -5(לוח  בק ישראלושל  תמתוקה OECD של ,OECD זו של – השוות

בוגרים שעבדו במגזר הסיכוי של . )5(איור  בכל סוג מוסד התאמה-אילגברים חשופים פחות משים 

). בקרב העובדים במגזר הציבורי 6בוגרים שהועסקו במגזר הפרטי (איור מוך מזה של התאמה  -לאיהציבורי 

בוגרי המכללות הציבוריות.  ך בהרבה מזה שלהתאמה מו -לאיבוגרי האויברסיטאות האחרות כוי של הסי

המכללות בוגרי הוא המוך ביותר בקרב התאמה -באי המועסקיםשיעור  אצל המועסקים במגזר הפרטי

  הפרטיות.

על הטרוגיות צביע . האיור מ7באיור ת צגמו לפי מקצוע הלימוד וסוג המוסד התאמה-אילההסתברות 

עולות הדוקה  לשוק העבודה שזיקתםמקצועות התבוות במרבה במסדר סוגי המוסדות בין המקצועות. 

סוגי בוגרי פערים מובהקים בין  לא התגלו )ומשפטים( מדעי המחשב ,ההדסהתובות הבאות. במקצועות ה

שיעור ש) 2019( לשכה המרכזית לסטטיסטיקהההממצא של , דבר העולה בקה אחד עם המוסדות

 בקרב) דומה לשיעור %77.5( 26שלמדו את מקצועות ההייטקבוגרי אויברסיטאות המועסקים בהייטק בקרב 

אצל ההתאמה -איעסקים  ובִמהל בכלכלה לעומת זאת ).73.3%( שלמדו אותם בוגרי המכללות האקדמיות

גרי המכללות לחיוך חשופים בומשל האחרים.  כהמו האחרותאויברסיטאות המכללות הפרטיות ובוגרי ה

  אויברסיטאות האחרות.חיוך במבוגרי  פחות התאמה-איל

מעלה  ,בספח) 6-(איור  ללא פיקוח על סוג המוסדהתאמה לפי מקצוע הלימוד, -לאיההסתברות אמידת 

 ימקצועות מכוובוגרי ההסתברות של  :בספח) 5-(איור השכלה עודפת  לגביתוצאות דומות לאלו שהתקבלו 

מזו מוכה התאמה -איל ועבודה סוציאלית מקצועות עזר רפואיים, המחשב, חשבואות דעישוק העבודה כמ

זה דומה לומשפטים חלק ממקצועות ההדסה בוגרי התאמה אצל -הסיכוי לאי לעומת זאת. בוגרי כלכלהשל 

 )עסקים ִמהליה ו, סוציולוגהחברה (מדעי המדיההרוח ובוגרי כלכלה, ואילו לבוגרי חלק ממדעי של 

  התאמה.-איב ות מועסקיםלהיגבוה יחסית  סיכויביולוגיה ו

-אילעם העלייה בוותק ההסתברות ההתאמה. -איעל  בשוק העבודה מציג את השפעת הוותק 8איור 

עמד על ההתאמה בשת סיום התואר -אישיעור  התאמה קטה בקצב פוחת, בפרט לבוגרי אויברסיטאות.

  .מכללותלבוגרי  40%-על כרסיטאות ואויבלבוגרי  41%-כ

בין  הבדלים מובהקיםן מראות ההתאמה בגישה הסובייקטיבית אי-אילבסוף, תוצאות האמידות של 

  .תצפיותהבשל מיעוט אולי  – בספח) -6המוסדות (לוח  יסוג

  

                                                           
, הדסת יקהזפיסטטיסטיקה, מתמטיקה, מדעי/הדסת מחשב (לרבות מערכות מידע), להייטק הם מקצועות הלימוד המכווים  26

   חשמל והדסת אלקטרויקה.
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  מקצוע הלימוד עסוק במשלח יד שאיו תואם את . ההסתברות ל5לוח 

  2008, ה האובייקטיבית, לפי המגדרבגיש 1במוסד להשכלה גבוהה

  
  גברים  שים סה"כ

בוגרי מקצועות 
זיקה הדוקה עלי ב

  2לשוק העבודה

*0.034-  3אויברסיטאות העילית  

(0.018) 

**0.054- 

)0.022(  
0.007 

(0.030) 
-0.096***  
(0.020) 

***0.050-  3האויברסיטאות האחרות  
(0.015) 

***0.058- 
)0.019(  

-0.024 
(0.027) 

-0.110***  
(0.019) 

***0.094-  3המכללות הפרטיות  
(0.018) 

***0.101- 
(0.023) 

-0.090***  
(0.030) 

-0.149***  
(0.022) 

***0.036-  גבר  
(0.013) 

 
 

-0.041***  
(0.014) 

   0.007שוי
(0.012) 

0.016 
(0.015) 

-0.022 
(0.021) 

0.012 
(0.014) 

 0.005-  4ותק בשוק העבודה
(0.003) 

-0.005 
(0.004) 

-0.003 
(0.007) 

-0.001 
(0.004) 

 0.027  עצמאי
(0.041) 

-0.019 
(0.057) 

0.071 
(0.060) 

0.038 
(0.050) 

 0.005-  5עבודה במשרה חלקית
(0.015) 

-0.009 
(0.017) 

0.060 
(0.039) 

0.057***  
(0.020) 

      :6יהודי
 יליד הארץ שלמד 
  דתי-בחיוך הממלכתי

-0.042***  
(0.015) 

-0.054***  
(0.018) 

-0.014 
(0.027) 

-0.034*  
(0.018) 

אמריקה שלמד -יליד אירופה
   עברי-בחיוך הממלכתי

-0.018 
(0.018) 

-0.009 
(0.022) 

-0.041 
(0.031) 

-0.036*  
(0.020) 

אמריקה שלמד -יליד אירופה
  דתי-בחיוך הממלכתי

-0.067 
(0.041) 

-0.112**  
(0.047) 

0.101 
(0.087) 

-0.049 
(0.051) 

  אסיה אפריקה יליד 
  (למעט אתיופיה)

-0.193**  
(0.076) 

-0.215***  
(0.082) 

-0.066 
(0.208) 

-0.203**  
(0.087) 

 0.102  7יוצא אתיופיה
(0.069) 

0.102 
(0.075) 

-0.010 
(0.185) 

0.132*  
(0.078) 

 0.053-  חרדי
(0.077) 

-0.059 
(0.080) 

-0.195 
(0.412) 

-0.065 
(0.077) 

      :6ערבי
  מוסלמי

  איו בדואי)(ש
-0.095***  
(0.027) 

-0.144***  
(0.036) 

-0.056 
(0.043) 

0.004 
(0.031) 

**0.159-  בדואי  
(0.069) 

-0.091 
(0.095) 

-0.213**  
(0.103) 

0.033 
(0.095) 

   -0.050וצרי
(0.036) 

-0.090**  
(0.046) 

0.020 
(0.060) 

-0.007 
(0.043) 

 0.096-  8דרוזי
(0.059) 

-0.222***  
(0.071) 

0.234**  
(0.108) 

0.051 
(0.087) 

 0.001-  שות לימוד אם
(0.002) 

-0.001 
(0.003) 

-0.001 
(0.004) 

0.002 
(0.003) 

 0.000  שות לימוד אב
(0.002) 

-0.002 
(0.002) 

0.007*  
(0.004) 

0.001 
(0.002) 

 0.000-  9אחוזון ההכסה של ההורים
(0.000) 

-0.000 
(0.000) 

-0.001 
(0.000) 

-0.000 
(0.000) 

אחוזון הציון הממוצע 
   10בבחיות בגרות

-0.002***  
(0.000) 

-0.002***  
(0.000) 

-0.002***  
(0.001) 

-0.001***  
(0.000) 

 V  V  V  V  17מחוז המגורים בגיל 
 V  V  V  V  מקצוע הלימוד

 4,625  2,169  4,690  6,859  מספר התצפיות
2Adjusted R 0.264 0.271 0.228 0.138 
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  ה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.הלשכהמקור: 
  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 בעלי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 עזר מקצועות, משפטים, סוציאלית עבודה, חשבואות ,עסקים הלִמ , כלכלה, עיצוב, חיוךבוגרי המקצועות הבאים:  ) 2(
רפואית, -ביו הדסה ,ויהול תעשייה הדסת, מתמטיקה, יקהזפי, ץהאר כדור מדעי, כימיה, ביולוגיה, חקלאות, רפואיים

 .אדריכלות, מדעי המחשב וחשמל הדסת ,מכוות הדסת, אזרחית הדסה ,כימית הדסה

 ציבוריות.המכללות הקבוצת הבסיס:  ) 3(

 .2008מספר השים שחלפו מסיום התואר הראשון ועד  ) 4(

 מורים). משעות בשבוע בדרך כלל (למעט 35-מועסקים פחות מ ) 5(

 עברי.-קבוצת הבסיס: יהודים ואחרים ילידי הארץ שלמדו בחיוך הממלכתי ) 6(

 מי שהם או לפחות אחד מהוריהם עלה ממדיות קרן אפריקה או מסודן. ) 7(

 וצ'רקסים. ) 8(

. 24ההכסה השתית של ההורים מעבודה שכירה ועצמאית ברוטו כאשר ילדם (בוגר המוסד להשכלה גבוהה) היה בן  ) 9(
לפי קבוצת הגיל של האב, לכל שה בפרד, על מת להביא בחשבון את התפתחות ההכסה על פי מחזור האחוזון חושב 

 החיים.

לכל שת בחיה בפרד (על מת להתחשב בעובדה שהציוים בבחיות הבגרות  הלימוד ממוצע אחוזוי הציוים במקצועות ) 10(
 ד בכל מקצוע.אים מכוילים על פי זמן), משוקללים לפי מספר יחידות הלימו

  

  1להשכלה גבוההמקצוע הלימוד במוסד במשלח יד שאיו תואם את ההסתברות לעסוק . 5איור 

  2008בגישה האובייקטיבית, לפי סוג המוסד והמגדר, 

  (קודות אחוז) 2בהשוואה לשים בוגרות המכללות הציבוריות

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

  ר ראשון בלבד.בוגרי תוא ) 1(

  .1שוספו לאמידה של משוואה מבוסס על האומדים של משתי האיטראקציה בין סוג המוסד למגדר,  ) 2(
  .10%עמודות מקווקות מסמות אומדים שאים מובהקים ברמה של לפחות 

  כ
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 1במשלח יד שאיו תואם את מקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה ההסתברות לעסוק. 6איור 

  2008, 2בייקטיבית, לפי סוג המוסד והמגזרבגישה האו

  בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות שעבדו במגזר הציבורי (קודות אחוז)

 
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

  בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

  .1ל משוואה שוספו לאמידה שמבוסס על האומדים של משתי האיטראקציה בין סוג המוסד למגזר,  ) 2(
  .10%עמודות מקווקות מסמות אומדים שאים מובהקים ברמה של לפחות 

 

  1את מקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה ההסתברות לעסוק במשלח יד שאיו תואם. 7איור 

   2008, 3וסוג המוסד 2לפי מקצוע הלימוד, בגישה האובייקטיבית

  וז)בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות (קודות אח

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 

  קבוצת הבסיס: * המכללות הפרטיות, ** האויברסיטאות האחרות, *** המכללות לחיוך.
  .10%ריקים מצייים אומד בלתי מובהק ברמה של  ומשולש ריבוע, מעוין

  בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

ות שלמדו בשי סוגי מוסדות לפחות, ובכל סוג מוסד השלימו את התואר מקצוע הלימוד הראשי. האיור כולל מקצוע ) 2(
 פרטים.    30לפחות 

  , בפרד לכל מקצוע לימוד. 1מבוסס על האומדים של משתי הדמי לסוג המוסד, באמידות כמו אלו במשוואה  ) 3(
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 את מקצוע עסוק במשלח יד שאיו תואםההסתברות לעל בשוק העבודה . השפעת הוותק 8איור 

   2014–2002, 2, לפי סוג המוסדהסובייקטיביתבגישה  1 הלימוד במוסד להשכלה גבוהה

  התאמה בשת סיום התואר (קודות אחוז)-איהסתברות להימצא בבהשוואה ל

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

  בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

) והוותק 2008ודה (מספר השים שחלפו מסיום התואר הראשון עד מבוסס על האומדים של משתי הוותק בשוק העב ) 2(
באיור מוצגות אות ומכללות. . האמידות ערכו בפרד לבוגרי אויברסיט1בריבוע, שוספו לאמידות כמו אלו במשוואה 

ובהק. אויברסיטאות האומד של הוותק בריבוע איו מהבאמידה לבוגרי . תצפיות 100רק שות ותק שהיו בהן לפחות 
   לבוגרי המכללות האומדים של הוותק והוותק בריבוע אים מובהקים.ה באמיד
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  השכרלבין ההתאמה -איהשכלה עודפת ותאמים בין ִמ ה 5.3

התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד -איושהשכלה עודפת  ,כאמור ,הספרות המחקרית מהעולם מלמדת

שכר ל, בגישה האמפירית, ההשכלה העודפתהזיקה בין . תיחסימוך  שכרמתואמים עם גבוהה במוסד להשכלה 

 )2008(בשת  שעתישכר שכר שתי ומתואמת עם . השכלה עודפת 6בישראל מוצגת בלוח ברוטו  השתי והשעתי

בין שים לגברים. אין הבדל , בהתאמה. 14%-וכ 17%-בכ עודפת איה שהשכלתם אלה שלשכרם מ כיםהמו

מוך ות הפרטיות והאויברסיטאות האחרות המכללשכר בקרב בוגרי לודפת השכלה עתאם השלילי בין ִמ ה

גדול יותר  תאם השליליִמ . ה)7(לוח  בוגרי אויברסיטאות העילית והמכללות הציבוריותמאשר בקרב  יותר

תאם מובהק ִמ השים  בקרבשלמדים  או 9 מאיור .לשוק העבודה בוגרי מקצועות לימוד בזיקה הדוקה אצל

במגזר  מוסד.הלפי סוג מובהקים ואילו בקרב גברים לא מצאו הבדלים  ,המכללות הציבוריותוגרות ברק אצל 

בוגרי האויברסיטאות האחרות והמכללות הפרטיות  אצל לשכר עודפת השכלה בין השליליתאם ִמ ההפרטי 

ורי לא מצאו במגזר הציבואויברסיטאות העילית, ואילו  בוגרי המכללות הציבוריות אצל מאשרקטן יותר 

  .)10(איור  המוסדותסוגי בין תאם ִמ בהבדלים מובהקים 

מזה של בוגרים  ,6%–5%-ב המוך עם שכר שתימתואמת  האובייקטיביתעל פי הגישה  ההתאמה-אי

לשכר (בגישה האמפירית) התאמה -אי תאם השלילי ביןִמ ה). 8(לוח  אין הבדלים מגדרייםו התאמה,בהמצויים 

יטאות העילית בוגרי אויברס מאשר בקרבקטן אחרות ות הפרטיות והאויברסיטאות הבוגרי המכלל בקרב

זיקה הדוקה לשוק בהשלילי גדול יותר בקרב בוגרי מקצועות לימוד  תאםִמ ה). 7והמכללות הציבוריות (לוח 

 שבקרב ,מלמדות) ות(לא מוצגאמידות פרדות לשים ולגברים . בכל אחד מסוגי המוסדות , וזאתהעבודה

 בוגרי סוגי המוסדות האחריםאשר בקרב חזק יותר מתאם השלילי ִמ הגברים בוגרי אויברסיטאות העילית 

 .מוסדהאצל שים אין הבדל מובהק לפי סוג אילו , ובוגרי המכללות הציבוריות)אשר בקרב מ יותר 17%-כב(

תאם ִמ אין הבדל מובהק בשמעידות ) ותציבורי (לא מוצגהבמגזר אמידות פרדות למועסקים במגזר הפרטי ו

-באימהם המועסקים אלו . בוגרי המכללות הפרטיות המועסקים במגזר הפרטילמעט זאת  .בין סוגי המוסדות

  .הציבוריות המכללות בוגרי לעמיתיהם בהשוואה זאת כלפחות מאלו בהתאמה,  14%התאמה משתכרים 

 של מזה )2014—2008(בשים  22%-כעם שכר שתי המוך במתואמת  התאמה, בגישה הסובייקטיבית-אי

תאם השלילי ִמ שהעולה בספח  -7מלוח  .)9(לוח מובהק בין שים לגברים  ואין הבדל, התאמהבהמצויים 

יצוין כי  מוסד.הבדל לפי סוג בקרב גברים אין האילו הרבה יותר חזק אצל בוגרות המכללות הציבוריות, ו

 בגישה האובייקטיבית רמאש חזקהיותר בייקטיבית הרבה בגישה הסוההתאמה לשכר -איתאם בין ִמ עוצמת ה

 Robstהבדלים בין הממצאים של את הלמשל,  ,(ראו .פערים מסוג זה מצאו גם במחקרים בעולם .לעיל) 8(לוח 

a]2007 [ ושלNordin et al. ]2010[(.    

מקצוע הלימוד וסוג ) לפי 2008השכר השתי (בשת לבין ההתאמה, בגישה האובייקטיבית, -אי תאם ביןִמ ה

 ספח. ברוב המקצועות אין הבדל 7-המוסד מוצג באיורבין סוגי המוסדות. במקצועות תאם השלילי ִמ ב ב

אצל בוגרי האויברסיטאות תאם השלילי ִמ אחדים (חשבואות, מקצועות עזר רפואיים ומדעי המחשב) ה

דות מקבילות של השכר השעתי היבו המכללות הציבוריות. אמיבוגרי מאשר אצל הרבה יותר חלש האחרות 

  תוצאות דומות (לא מוצגות).

תאם ִמ ה התאמה-איב ועסקיםהמבקרב  .8-איור לימוד מוצג בהלשכר לפי מקצוע תאמה ה-איתאם בין ִמ ה

 )ומקצועות עזר רפואיים , עיצובלשוק העבודה (כמדעי המחשבזיקה הדוקה עלי בוגרי מקצועות בשלילי אצל ה

 ה.החבר מדעיומדעי הרוח חלק מבוגרי אצל מוך יותר כלכלה, ווה יותר מאשר אצל בוגרי הוא, כצפוי, גב

-איבם ועסקיומאצל בוגרי מקצועות המכווים להייטק  ) מצאה2019( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אותם מקצועות  בוגרילשכר  )טו אלף ש"ח 13-למעלה מ ם הרוויחומה 10%רק ( שכר מוך יחסיתהתאמה 

   ).60%בהייטק ( הדוו עבשמצא
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ההתאמה בין מקצוע בין השאר במידת בהתחשב  בוחרים במשרותבוגרי התואר הראשון שיתן לטעון 

תמורת התאמה -באי עבודלל, בכוות שתבטא, למעשוי להמה ש(גם יחד. ובשכר המוצע  הלימוד למשלח היד

עד כה, יהיו מוטים כלפי מטה  וערכשההתאמה במשוואת השכר, כפי -אישכר גבוה יותר); לפיכך אומדי 

 באמצעותלהתגבר  אפשרעל הטיה זו . בלית ברירההיא ההתאמה -בו אי(בערכם המוחלט) בהשוואה למצב ש

, ההתאמה, אבל לא עם השכר-איהמתואם עם  יש לאתר משתה עזרלשם כך ). TSLSשלבית (-אמידה דו

א) מידת ההתאמה בין מקצועות : (שתי עזרלהשתמש בשי מ יסיולמצוא משתה כזה. בכל זאת וקשה 

 4הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה לבין המקצועות שהבוגר בחן בהם בבחיות הבגרות בהיקף של לפחות 

 ,במוסד להשכלה גבוההשלמד במקצוע  שלועשויים לשקף את מידת העיין משום שאלה יחידות לימוד; זאת 

ב) מידת ההתאמה בין ( קצוע;אותו ממשלח יד שאיו תואם את שלו להתפשר על מידת הכוות ולפיכך את 

שהם אליהם רשמו המועמדים למוסדות להשכלה גבוהה לבין מקצועות הלימוד שדירוג מקצועות הלימוד 

. בשי המקרים האומדים של משתי העזר לא היו (א)-ב, משיקול דומה לזה שצוין בהם לימודיהם את סיימו

       לבצע את אמידות השלב השי.היה ולכן לא יתן  ,הראשוןמובהקים במשוואת השלב 

התאמה והן עם -איצפות על ידי החוקרים מתואמות הן עם שאין טעה אפשרית אחרת היא שתכוות 

 ,בחשבוןתכוות אלה לו יתן להביא  );ככישורים חברתיים שכר מוך (למשל תכוות לא קוגיטיביות

  זו.  טעהלבחון  אי אפשרמטבע הדברים  מאלה שדווחו לעיל. יםתאמים השליליים היו קטִמ ה
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  2008, 1השכר השתי והשעתי לביןהשכלה עודפת בגישה האמפירית אם בין תִמ ה. 6לוח 

  
  2מודל   1מודל 

 שעתי שתי שעתי שתי

  -0.169***  דמי להשכלה עודפת
(0.029)  

***0.138- 
(0.026) 

***0.172-  
)0.033(  

 ***0.132-
)0300.(  

      גבר ×דמי להשכלה עודפת 
0.012  

(0.062) 
-0.020 
(0.056)  

 V V  V  V  2המשתים המפקחים

  4,898  4,898  4,898  4,898  מספר התצפיות
2Adjusted R 0.358  0.226  0.358  0.226  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 
  . סטיות התקן בסוגריים., בהתאמה1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

  (טור סה"כ). 3המשתים המפקחים הכלולים בלוח  ) 2(
  

  השכלה עודפת בגישה האמפירית, אמים ביןתִמ ה. 7לוח 

   1משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה שלהתאמה -ואי 

  2008השכר השתי, לבין בגישה האובייקטיבית, 

  אמההת-אי  השכלה עודפת  

  סה"כ

בוגרי 
מקצועות 

בזיקה הדוקה 
  2לשוק העבודה

  סה"כ

בוגרי 
מקצועות 

בזיקה הדוקה 
  2לשוק העבודה

  -0.300*** התאמה-השכלה עודפת / אידמי ל
)0.054(  

***0.443-  
)0.064(  

***0.116-  
)0.038( 

***0.203-  
)0.044(  

התאמה -דמי להשכלה עודפת / אי
  אויברסיטאות העילית ×

0.068  
)0.085( 

***0.309  
)0.104(  

0.040 
(0.054) 

0.091  
)0.064( 

 התאמה-השכלה עודפת / אידמי ל
  האויברסיטאות האחרות ×

***0.204  
)0.070( 

***0.246  
)0.100( 

0.071  
(0.047)  

*0.113  
)0.063( 

התאמה -דמי להשכלה עודפת / אי
  המכללות הפרטיות ×

***0.237  
)0.086( 

***0.323  
)0.108( 

**0.132 
(0.055)  

**0.166  
)0.066( 

 V V V  V  3המשתים המפקחים
  4,479  6,620  3,450  4,898  מספר התצפיות

2Adjusted R 0.359  0.378  0.336  0.346  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 

  , בהתאמה. סטיות התקן בסוגריים.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 
 בלבד. בוגרי תואר ראשון ) 1(

, רפואיים עזר מקצועות, משפטים, סוציאלית עבודה, חשבואות ,עסקים הלִמ , כלכלה, עיצוב, חיוךבוגרי המקצועות הבאים:  ) 2(
 ,כימית הדסהרפואית, -ביו הדסה ,ויהול תעשייה הדסת, מתמטיקה, יקהזפי, הארץ כדור מדעי, כימיה, ביולוגיה, חקלאות

 .אדריכלות, מדעי המחשב וחשמל הדסת ,מכוות הדסת, אזרחית הדסה

 (טור סה"כ). 5לוח /3המשתים המפקחים הכלולים בלוח  ) 3(
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   1משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה שלהתאמה -אי בין אםתִמ ה. 8לוח 

  2008השכר השתי והשעתי, לבין בגישה האובייקטיבית 

  2מודל   1מודל   
 שעתי שתי שעתי שתי

  -0.057***  מההתא-אילדמי 
)0.020(  

***0.055-  
)0.018(  

***0.063-  
)0.023(  

***0.066-  
)0.021(  

      גבר ×התאמה -אילדמי 
0.021  

)0.039(  
0.035  

)0.035(  

 V V  V  V  2המשתים המפקחים
  6,620  6,620  6,620  6,620  מספר התצפיות

2Adjusted R 0.336 0.203  0.336  0.203  
  יקה ועיבודי המחברים.הלשכה המרכזית לסטטיסטהמקור: 

  , בהתאמה. סטיות התקן בסוגריים.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 
 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

  (טור סה"כ). 5המשתים המפקחים הכלולים בלוח  ) 2(

  

   1משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה שלהתאמה -איבין  אםתִמ ה. 9לוח 

  2014–2008, 2כר השתיהשלבין  בגישה הסובייקטיבית

  2מודל   1מודל   

 -0.224***  התאמה-אילדמי 

(0.060)  

***0.255- 

(0.074)  
    גבר × התאמה-אילדמי 

0.081  
(0.115)  

  V V  3המשתים המפקחים
  883  883  מספר התצפיות

2Adjusted R 0.291 0.290  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 

  , בהתאמה. סטיות התקן בסוגריים.1%-ו 5%, 10%הק ברמה של *, **, *** מוב
 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 במחירים שוטפים. יצוין כי למשתים המסבירים במשוואת השכר וספו משתי דמי לשות השכר. ) 2(

 .(טור סה"כ) 5המשתים המפקחים הכלולים בלוח  ) 3(
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  השכר השתי והשעתי,בין להשכלה עודפת בגישה האמפירית ם בין תאִמ ה. 9איור 

  2008, 2,1לפי המגדר וסוג המוסד להשכלה גבוהה

  בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות (קודות אחוז)

  שתיהשכר הא. 

  גברים  שים

  שעתיהשכר הב. 
  גברים  שים

                                    הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 
  .10%עמודות מקווקות מסמות אומדים שאים מובהקים ברמה של לפחות 

  בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

  שעתי.השתי והולשכר  , בפרד לשים ולגברים2מבוסס על האומדים של משתי הדמי לסוג המוסד, באמידות כמו אלו במשוואה  ) 2(
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  השכר השתי והשעתי, לבין השכלה עודפת בגישה האמפירית אם בין תִמ ה. 10איור 

   2008, 2,1לפי המגזר וסוג המוסד להשכלה גבוהה

  בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות (קודות אחוז)

  שתיהשכר הא. 
  המגזר הציבורי  המגזר הפרטי

  שעתיהשכר הב. 
  המגזר הציבורי  המגזר הפרטי

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 
  .10%מודות מקווקות מסמות אומדים שאים מובהקים ברמה של לפחות ע

  בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

  שעתי.השתי וה, בפרד למגזר הפרטי והציבורי ולשכר 2מבוסס על האומדים של משתי הדמי לסוג המוסד, באמידות כמו אלו במשוואה  ) 2(
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  . סיכום6

המעסיק על על העובד, להשפיע לשלילה ות יכולהלימוד  התאמה בין משלח היד למקצוע-איוהשכלה עודפת 

בהשכלה תעסוקה לבישראל את ההסתברות של בוגרי תואר ראשון בחן מחקר ה .המשק במגוון אפיקיםעל ו

לבין האלה זיקה בין התופעות ואת ה ומקצוע הלימוד לפי סוג המוסד להשכלה גבוהה התאמה-איבעודפת או 

מעט מאוד מחקרים שבחו את התופעה של השכלה עודפת בקרב בעולם ערכו למיטב ידיעתו . שכר הבוגרים

התאמה לפי סוג -איבוגרי סוגי המוסדות השוים להשכלה גבוהה, ואף לא אחד שבדק את הסיכוי להימצא ב

  המוסד.

אלו רכשו את . 1985—1978ילידי  ,ארץבכל בוגרי תואר ראשון של  מגווים תויםהמחקר הסתמך על 

של תחילת ההתרחבות המואצת של המוסדות להשכלה גבוהה, ובפרט לאחר אחדות שים  השכלתם

  ., במיוחד במדעי החברה ובמשפטיםהבוגריםהיצע של חדה  לעלייהה ביאשההמכללות האקדמיות, 

. שימושבמחקר הוכחי עשה בהן ו ,התאמה-איוהשכלה עודפת ת מדידלגישות בספרות מקובלות מספר 

בגישות  –ה התאמ-איו, הסובייקטיביתו אובייקטיביתאמפירית, הבגישות הדרה הוגהשכלה עודפת 

אלו, תופעות של מעטים הם המחקרים שעשו שימוש ביותר מהגדרה אחת האובייקטיבית והסובייקטיבית. 

  השוות.הגדרות על פי הבהיקף התופעות בדלים המ דבר המתחייב

ות להישל בוגרי תואר ראשון  הגבוהים ביותרם הסיכויי .הממצאים העיקריים של המחקר הם כדלקמן

המכללות בוגרי של הם בשים הראשוות לאחר הלימודים התאמה -איובבהשכלה עודפת מועסקים 

בוגרי של  –והמוכים ביותר , קודות אחוז פחות) 6—3האויברסיטאות (בוגרי של אחריהם הציבוריות, 

בקרב בוגרי תיכון בתיב  ).בוגרי המכללות הציבוריותשל מ קודות אחוז פחות 9—8המכללות הפרטיות (

של בוגרי הדסת חשמל ומדעי המחשב מהמכללות הציבוריות להימצא בהשכלה עודפת  הסיכויהמקצועי 

  אקדמית. -תיכוית לא-מוך מזה של בעלי תעודה על

הימצא ליים סיכוהתאמה. ה-אילגברים חשופים פחות ו ,אין הבדלים מגדרייםבסיכוי להשכלה עודפת 

זיקה הדוקה בלבעלי כישורים גבוהים, לבוגרי מקצועות לימוד  יחסית יםקטהתאמה -איובבהשכלה עודפת 

   הציבורי ולבעלי ותק בשוק העבודה.לשוק העבודה, לעובדי המגזר 

עולה בקה אחד ה תעסוקה של במצבמאשר  17%-בכהמוך שכר שתי ברוטו מתואמת עם השכלה עודפת 

עם מתואמת הסובייקטיבית  /התאמה לפי הגישה האובייקטיבית-אי. ללא הבדל מגדרי, הלהשכעם רמת 

תאם השלילי בין ִמ ה שים.אצל גברים והן אצל הן , התאמה של במצבמאשר  ,22% /6%–5%-שכר המוך ב

חלש יותר  המכללות הפרטיות והאויברסיטאות האחרותאצל בוגרי שכר לבין ההתאמה -ואיהשכלה עודפת 

  .הציבוריות והמכללות העילית אויברסיטאות בוגרי אצל שרמא

 התאמה-ולאיממצאי המחקר, המלמדים שבוגרי המכללות הציבוריות חשופים יותר להשכלה עודפת 

, שהתבססו )2018בקה אחד עם הממצאים של אחדות ועמיתים ( עולים, בשים הראשוות אחרי הלימודים

-בכגבוה  2015—2008רוטו של בוגרי האויברסיטאות היה בשים על מסד תוים דומה: השכר השתי ב

—6%-גבוה בהיה של בוגרי המכללות הציבוריות, והשכר השתי של בוגרי המכללות הפרטיות מזה  10%

; לא מצאו , קבועיםלרבות הכישורים האישיים ,יתר הדבריםכש –מזה של בוגרי המכללות הציבוריות  7%

מכללות בוגרי ה) בין בוגרי האויברסיטאות ל2008וטו לשעת עבודה (בשת הבדלים מובהקים בשכר בר

  בוגרי המכללות הציבוריות. ם שלעל שכר 6%—4%-הפרטיות, והוא עלה בכ
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אים המדדים היחידים להערכת (והשכר) התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד -איוהשכלה עודפת 

כמובן ו 27לימודיםשביעות הרצון מהגון כ ,אחריםמדדים יתן להצביע על  ;איכות המוסדות להשכלה גבוהה

משיקה הבזכות סקר מיומויות בוגרים גבר בשים האחרוות העיסוק בתופעה  .תרומת המוסדות למחקר

מיומויות עודפות או חסרות (ביחס לדרש לביצוע העבודה), היכולות גם  –התאמה -איוללהשכלה עודפת 

ים . העיסוק באותם מדד)Perry et al. ,2014(ראו, לדוגמה,  שכלה גבוההלהעיד על איכות המוסדות להן ה

  ומיומויות ראוי למחקר פרד.

                                                           
). מהאמידות עלה כי אין הבדלים 1בדומה למשוואה ( מהעבודה,ל שביעות הרצון שערכו אמידות על בסיס הסקר החברתי  27

בהן שבין בוגרי סוגי המוסדות להשכלה גבוהה בהסתברות להיות מרוצה מאוד או מרוצה מהעבודה. עם זאת, באמידות  מובהקים
קיבצו את שי סוגי האויברסיטאות, ובפרד את שי סוגי המכללות, עלה כי ההסתברות של בוגרי המכללות להיות מרוצים מאוד 

  בעיקר בזכות שביעות הרצון הגבוהה של בוגרי המכללות הפרטיות. מהעבודה גבוהה מזו של בוגרי האויברסיטאות,
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  ספחים

 ו תואםב ועסקיםהמ 1שיעור בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה. 1-לוחשלמדולמקצוע  משלח יד שאי ,  

  (אחוזים) 2008 ,2לאוםהמגדר והמוסד, הלפי סוג  בגישה האובייקטיבית בהגדרות שוות,

אויברסיטאות   סה"כ  
  העילית

האויברסיטאות 
  האחרות

המכללות 
  הפרטיות

המכללות 
  הציבוריות

הגדרת 

  -OECDה

 26.5 10.6 25.1 23.2 26.5  סה"כ
    27.6  23.1  24.4  10.6  27.4שים

  24.6  10.7 22.9  22.8  21.4  גברים
  26.2  10.1 23.2  23.3  24.3  יהודים

  28.7  17.1 30.4  19.3  35.7  רביםע

  הגדרת 
  OECD-ה
  מתוקתה

 35.1 24.1 32.4 24.7 29.4  סה"כ
   31.4 26.4 34.8 25.2 39.2שים

 28.2 22.1 25.2 21.0 24.3  גברים
 34.2 25.2 32.8 25.7 30.3  יהודים
 51.0 11.3 29.7 16.5 23.7  ערבים

  הגדרת 
  בק ישראל

 42.6 37.1 46.5 34.0 39.9  סה"כ
   42.3 35.1 48.8 40.8 48.2שים

 33.0 30.8 39.4 31.7 33.7  גברים
 41.9 38.5 48.5 35.2 41.4  יהודים
 54.2 21.1 32.3 24.4 30.6  ערבים

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 
 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 .2מספר התצפיות זהה למספר התצפיות בלוח  ) 2(

  

  : 1. השכלה עודפת-2 לוח

  (אחוזים מסה"כ בלוח) 2014סובייקטיבית, הבהשוואה לגישה ובייקטיבית האגישה ב

  אובייקטיביתהגישה ב  

  סובייקטיביתהגישה ב

 לא כן 

 9 8  כן

 79 4 לא

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 
 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

  

  : 1מקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוההשלח היד להתאמה בין מ-אי. -3לוח 

   סובייקטיביתהאובייקטיבית בהשוואה לגישה הגישה ב

  (אחוזים מסה"כ בלוח)

  )2008( אובייקטיביתהגישה ב  

  סובייקטיביתהישה בג
)2002–2014(  

התאמה-אי   התאמה 

 7 52  התאמה-אי

 24 17 התאמה

  המחברים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודיהמקור: 
 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(
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  מקצוע הלימוד התאמה בין משלח היד ל-איו. השכלה עודפת לפי הגישה האמפירית -4לוח 

   (אחוזים מסה"כ בלוח) 2008גישה האובייקטיבית, ב 1במוסד להשכלה גבוהה

  השכלה עודפת  

  התאמה-אי
  

 לא כן 

 23 14  כן

 58 5 לא

  טטיסטיקה ועיבודי המחברים.הלשכה המרכזית לסהמקור: 
 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 

  את מקצוע הלימוד  . ההסתברות לעסוק במשלח יד שאיו תואם-5לוח 

  2008, בגישה האובייקטיבית בהגדרות שוות ,1במוסד להשכלה גבוהה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 
    , בהתאמה. סטיות התקן בסוגריים.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות. ) 2(

 ."כ)(טור סה 5המשתים המפקחים הכלולים בלוח  ) 3(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  הגדרת   
 OECD-ה

הגדרת 
 -OECDה

  המתוקת

  הגדרת 
  בק ישראל

 

  -0.034* -0.046** -0.039**  2אויברסיטאות העילית
(0.019)  (0.022)  (0.018)  

  -0.050***  -.0640***  -.0530***  2האויברסיטאות האחרות
(0.015) (0.017) (0.015)  

  -0.094***  -.1330***  -.1010***  2המכללות הפרטיות
(0.018) (0.020) (0.018)  

  V  V V  3המשתים המפקחים
  6,859 5,479  5,479  מספר התצפיות

2usted RAdj 0.200 0.167 0.264 
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  , 1מקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוההההסתברות לעסוק במשלח יד שאיו תואם את . -6לוח 

  בגישות השוות
  

  גישה ב  
  סובייקטיביתה

גישה ב
  אובייקטיביתה

  אמידה 

  ביארית 

)LPM(  

  אמידה

   2רציפה 

)OLS(  

ordered 
multinomial 

logit   
)odds ratio(  

  אמידה 

   3תביארי

)LPM(  

  2008מפקד   2014–2002סקרים חברתיים, 

  0.053  4אויברסיטאות העילית
)0.045(  

0.154  
)0.111(  

1.358 
)0.291(  

*0.034-  
(0.018)  

  0.015  4האויברסיטאות האחרות
)0.038(  

0.018  
)0.094(  

0.981  
)0.177(  

***0.050-  
(0.015)  

  -0.066  4המכללות הפרטיות
)0.047(  

0.134-  
)0.116(  

0.731  
)0.162(  

 ***0.094-  
(0.018)  

  V V V V  5המשתים המפקחים
  6,859  1,001  1,001  1,001  מספר התצפיות

2Adjusted R 0.137  0.220  0.1216  0.264  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 

  , בהתאמה. סטיות התקן בסוגריים.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 
 .וגרי תואר ראשון בלבדב ) 1(

 בכלל לא. – 4במידה מועטה,  – 3במידה רבה,  – 2במידה רבה מאוד,  – 1המשתה המוסבר מקבל את הערכים הבאים:  ) 2(

 סה"כ).טור ( 5זהה לתוצאות המוצגות בלוח  ) 3(

 .קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות ) 4(

 (טור סה"כ). 5בלוח המשתים המפקחים הכלולים  ) 5(

)6 ( 2Pseudo R. 

  

 משלח היד למקצוע הלימוד שלהתאמה -אי תאם ביןִמ ה. 7-לוח  

, וסוג המוסד , לפי המגדר2ר השתיהשכלבין בגישה הסובייקטיבית  1במוסד להשכלה גבוהה 

2008–2014  

  שים גברים

-0.021 
(0.154) 

***0.299- 
(0.148) 

 התאמה -אי

-0.047 
(0.274) 

0.316 
(0.219) 

 אויברסיטאות העילית ×התאמה -אי

-0.147 
(0.239) 

0.036 
(0.180) 

 האחרות האויברסיטאות × התאמה-אי

-0.285 
(0.265) 

-0.158  
(0.221) 

 הפרטיות המכללות × התאמה-אי

V V  ים המפקחים3המשת  

 התצפיות מספר 533 350

0.349 0.180 2Adjusted R 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 
  , בהתאמה. סטיות התקן בסוגריים.1%-ו 5%, 10%רמה של *, **, *** מובהק ב

 בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(
 במחירים שוטפים. למשתים המסבירים במשוואת השכר וספו משתי דמי לשות השכר. ) 2(

 .(טור סה"כ) 5המשתים המפקחים הכלולים בלוח  ) 3(
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 לאומית-ןביואה השכלה עודפת בגישה האובייקטיבית, בהשובסקים עוהמשיעור  .1-איור :  

  (אחוזים) 2012/2014 –, מדיות אחרות 2014 –ישראל 

 
  .5.7, איור )OECD )2016 המקור:

  
  

 ו תואם את מקצוע הלימוד .2-איור1שיעור המועסקים במשלח יד שאי   

  :לאומית-ןבי, בהשוואה בגישה האובייקטיבית

  (אחוזים) 2012/2014 –, מדיות אחרות 2014 –ישראל 

 
  .5.7, איור )OECD )2016 המקור:

  מקצוע הלימוד של התעודה הגבוהה ביותר. ) 1(
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 המצויים בהשכלה עודפת,  1. שיעור בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה3-איור  

  בגישות האובייקטיבית והסובייקטיבית, 

  (אחוזים) 2014לפי סוג המוסד, 

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

  וגרי תואר ראשון בלבד.ב ) 1(
 

 1. שיעור בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה4-איור   

  בין משלח היד למקצוע הלימוד התאמה -באיהמצויים 

  (אחוזים)לפי סוג המוסד  ),2014–2002) והסובייקטיבית (2008האובייקטיבית ( ותבגיש

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

  ראשון בלבד.בוגרי תואר  ) 1(
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 עודפת בגישה האמפירית, השכלה לההסתברות . 5-איור  

   2008, 3,2,1במוסד להשכלה גבוהה לפי מקצוע הלימוד

  בהשוואה לבוגרי כלכלה (קודות אחוז)
  

   
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 

  .10%איו מובהק ברמה של רי כלכלה לאחר פיקוח בין בוגרי מקצוע הלימוד לבוגשכר בהפרש ה^ 
 בעלי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 פרטים. 30האיור כולל מקצועות בהם השלימו את התואר לפחות מקצוע הלימוד הראשי.  ) 2(

משתי ב תלותכ עודפתהשכלה ההבאמידת הלימוד אומדי משתי הדמי למקצועות  –לפי הפיקוח  ) 3(
 דמי לגבר בלבד.בהדמי למקצועות ו

  (טור סה"כ). 3אומדי משתי הדמי למקצועות הלימוד באמידה המופיעה בלוח  –אחרי הפיקוח 
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 התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד -לאיההסתברות . 6-איור  

   2008, 3,2בגישה האובייקטיבית, לפי מקצוע הלימוד 1במוסד להשכלה גבוהה

  בהשוואה לבוגרי כלכלה (קודות אחוז)

  המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.הלשכה המקור: 
 איו מובהק ברמה שלההפרש בשכר לאחר פיקוח בין בוגרי מקצוע הלימוד לבוגרי כלכלה ^ 

10%.  
 בעלי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 30האיור כולל מקצועות בהם השלימו את התואר לפחות מקצוע הלימוד הראשי.  ) 2(
 פרטים.

תלות ההתאמה כ-איבאמידת הלימוד  אומדי משתי הדמי למקצועות –לפי הפיקוח  ) 3(
 דמי לגבר בלבד.במשתי הדמי למקצועות וב

טור ( 5אומדי משתי הדמי למקצועות הלימוד באמידה המופיעה בלוח  –אחרי הפיקוח 
  ).סה"כ
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 משלח היד למקצוע הלימוד  שלהתאמה -איתאם בין ִמ ה .7-איור  

  השכר השתי, לבין בגישה האובייקטיבית  

   2008, 3,2ע הלימוד וסוג המוסדלפי מקצו

  בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות (קודות אחוז)

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 

  קבוצת הבסיס: * המכללות הפרטיות, ** האויברסיטאות האחרות, *** המכללות לחיוך.
  .10%ברמה של  ריקים מצייים אומד בלתי מובהק ומשולש ריבוע, מעוין

  בוגרי תואר ראשון בלבד. ) 1(
מקצוע הלימוד הראשי. האיור כולל מקצועות שלמדו בשי סוגי מוסדות לפחות, ובכל סוג מוסד  ) 2(

 פרטים. 30השלימו את התואר לפחות 
, בפרד לכל מקצוע 2מבוסס על האומדים של משתי הדמי לסוג המוסד, באמידות כמו אלו במשוואה  ) 3(

  לימוד. 
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במוסד להשכלה  משלח היד למקצוע הלימוד שלהתאמה -איתאם בין ִמ ה. 8-יור א

  2008, 3,2לפי מקצוע הלימוד השכר השתי,לבין בגישה האובייקטיבית  1גבוהה

  בהשוואה לבוגרי כלכלה (קודות אחוז)

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.המקור: 

  .10%רי מקצוע הלימוד לבוגרי כלכלה איו מובהק ברמה של ^ ההפרש בשכר לאחר פיקוח בין בוג
 בעלי תואר ראשון בלבד. ) 1(

 פרטים. 30האיור כולל מקצועות בהם השלימו את התואר לפחות מקצוע הלימוד הראשי.  ) 2(

התאמה, באמידת -איאומדי משתי האיטראקציה בין דמי למקצוע הלימוד לדמי ל –לפי הפיקוח  ) 3(
התאמה -איהאיטראקציה, משתי הדמי למקצועות הלימוד, דמי ל השכר השתי כתלות במשתי

 ודמי לגבר.  

התאמה, באמידת -איאומדי משתי האיטראקציה בין דמי למקצוע הלימוד לדמי ל –אחרי הפיקוח 
  . 2השכר השתי כתלות במשתי האיטראקציה ושאר המשתים המסבירים המופיעים במשוואה 


