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 המחלקה חבר, במרכז העבודה מדיניות תכנית וראש טאוב מרכז מנהל סגן, קמחי איל' פרופ
הדעות המובאות להלן הן של המחבר  .טאוב העברית באוניברסיטה ומינהל חקלאית לכלכלה

 ואינן בהכרח משקפות את דעות מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
 

ללא הסכמה מפורשת,  –שאינם עולים על שתי פסקאות  –ט קצרים מותר לצטט קטעי טקס
 ובלבד שיינתן אזכור מלא למקור הציטוט.
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 מגמות בשוק העבודה 

 ובשכר תעסוקהפערים בשיעורי ה

 איל קמחי

 תקציר

ישראל מתאפיינת בשיעורי תעסוקה נמוכים במיוחד של גברים ובפערי שכר גבוהים 

 רווחתהירידה בתעסוקת הגברים  לאורך העשורים האחרוניםבקרב כלל העובדים. 

כמעט אך  מיוחסת, בעוד העלייה בתעסוקת הנשים פחות בקרב המשכיליםבעיקר 

בולטות במיוחד  ומגמות אל. דורות הצעיריםהאצל עליית רמת ההשכלה לורק 

באה החשיבות הגדלה והולכת של ההשכלה בשוק העבודה בישראל במגזר הערבי. 

לא פחות משכילים לפערי השכר בין עובדים משכילים ש בכךלידי ביטוי גם 

גידול רב בשיעור העובדים המשכילים בקרב אף שחל  בעשור האחרון הצטמצמו

פערי את להקטין ובכך שלהם דבר שהיה עשוי להגדיל את ההיצע  – המועסקים

 בחינת השינויים בשכר לפי משלחי יד מעידה על גידול יחסי בביקוש לעובדים. השכר

. באותם תחומים משכילים במשלחי יד מסוימים, שהביא לעלייה בפערי השכר

ראל מתואמים במידה רבה בישוהן פערי השכר פערי התעסוקה שהן המסקנה היא 

נה עולה על אי תםהשכלשלעובדים  םהמוקני הכישוריםככל הנראה ו ,עם ההשכלה

באופן מניח  נילהם להשתלב בשוק העבודה המודר מאפשרים םתיכונית אינ השכלה

 .הדעת את

                                                        
וראש תכנית מדיניות העבודה במרכז, חבר  פרופ' איל קמחי, סגן מנהל מרכז טאוב  *

 המחלקה לכלכלה חקלאית ומינהל באוניברסיטה העברית.

 מודה לקיריל שרברמן על הסיוע הרב בארגון הנתונים, עיבודם וניתוחם.אני  
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העלה למודעות הציבורית את הפערים  1022ל המחאה החברתית של קיץ 

בעוד בין קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל. הגדולים  יםחברתי-יםהכלכלי

מטפלים הנהוג להתמקד במצוקת השכבות החלשות ולהציע פתרונות שבעבר היה 

ברור שתחושת המצוקה מאפיינת בעיקר בתסמינים, כמו תשלומי רווחה, כיום 

מעמד אנשים המשתייכים ל, כולל צעירים ואוכלוסייהב שכבות רחבות בהרבה

הרבה בהביניים, ומכאן שהפתרונות הנדרשים צריכים להיות מקיפים ועמוקים 

עסקו רבות חות השנתיים האחרונים של מרכז טאוב רשי הבעיות. הדווולטפל בש

למשל  1020שנת לח הדו, בחינוך ובבריאות. פערים הגדלים והולכים בהכנסותב

( הראה שפערי ההכנסות נובעים בעיקר מפערים בשיעורי התעסוקה 1022)קמחי, 

-ארגון הבמחקרי גם דם נובעים במידה רבה מפערי השכלה. פערי שכר, ואלה מצמו

OECD (1022 )בה צריכה שששוק העבודה הוא הגזרה העיקרית  הגישה הרווחת היא

 .והדיון בנושאים אלויועמק  יורחבבפרק זה השוויון. -באילהיערך המלחמה 

 מגמות בשיעורי התעסוקה. 1

 אחוז 12-מירד שיעור המועסקים  (54–45גילי העבודה העיקריים )ב בקרב הגברים

גיל, לעומת זאת, שיעור ן קבוצות . בקרב הנשים באות1020-ב אחוז 81-ל 2191בשנת 

ניכרות גם במדינות  ומגמות אל .אחוז 90-ל 55-מ באותה תקופהעלה המועסקות 

 בהשוואה מהיר יותר אצל גברים ונשים גם יחד אחרות, אולם קצב השינוי בישראל

מגמות דומות קיימות גם בשכבות גיל רחבות (. 1020דוד, -בן)OECD -מדינות הל

 יותר. 

. השונות כלוסייהאובקבוצות ההשינויים בשיעורי התעסוקה אינם אחידים 

מציג את המגמות בשיעורי התעסוקה של גברים בשלושה מגזרי  'א2תרשים 

יהודים. -הודים שאינם חרדים, יהודים חרדים ולא: י2180מאז  אוכלוסייה שונים

שיעור : הללו המגזרים ביןשיעורי התעסוקה בפערים  לאורך התקופה ניכרו

עדיין נמוך הוא  גם)אך  מכולםחרדי היה הגבוה -התעסוקה במגזר היהודי הלא

ושיעור התעסוקה במגזר החרדי  (OECD-משיעור התעסוקה הממוצע במדינות ה

בעיקר בקרב החרדים  – היה הנמוך מכולם. שיעורי התעסוקה הלכו וירדו בהדרגה

הפערים בין שיעורי התעסוקה של המגזרים  ובמקביל הלכו וגדלועד לפני כעשור,  –

שאולי פגע )היציאה מהמיתון העמוק  , עם תחילתהאלפייםהשונים. בתחילת שנות 

חל שינוי כיוון בשיעור  ,(ישראלים-ערבים של באופן קשה במיוחד בעסקים

 ג
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 .  סביר להניח1020נקודות אחוז עד עשר עלה בכ, אשר יהודי-מגזר הלאב התעסוקה

כשנתיים מאוחר יותר  .זהלשינוי שהקיצוץ החד בקצבאות הרווחה תרם לא מעט 

חרדים לעלות, אם כי בקצב מתון יותר, -הלאגם שיעור התעסוקה של היהודים  החל

הצטמצם במקצת. בשנתיים  שיעור התעסוקה בין שני מגזרים אלוכך שהפער ב

ה משמעותית גם בשיעור התעסוקה של הגברים החרדים, אם יהאחרונות חלה עלי

האם מגמות  חוןבוללחכות  ישבלבד.  אחוז 54הוא הגיע לכדי  יהכי גם לאחר

 גם בשנים הקרובות. יימשכו וחיוביות אל

(. 'ב2עלייה מתמשכת )תרשים  –שיעורי התעסוקה הפוכה  מגמתבקרב הנשים 

י העבודה העיקריים עלו רדי שיעורי התעסוקה של נשים בגילח-במגזר היהודי הלא

י ודיה-. במגזר הלא1020אחוז בשנת  80-ליותר מ 2180אחוז בשנת  40-בעקביות, מכ

עוצמתו היחסית גדולה  אך –נקודות  50-כ –הגידול דומה אמנם בנקודות אחוז 

אחוזים בלבד בשנת  חמישהשיעורי התעסוקה של הנשים הערביות עלו מכ בהרבה:

. גם אצל הנשים החרדיות, לאחר כשני עשורים של 1020אחוז בשנת  55-ל 2191

אמצע העשור קה לעלות בהחלו שיעורי התעסויציבות יחסית בשיעורי התעסוקה, 

 . בסיכומו של דבר, עדיין יש1020אחוז בשנת  00האחרון והם הגיעו למעט מעל 

 פערים משמעותיים בין שיעורי התעסוקה של נשים במגזרים השונים.
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 2תרשים 

 OECD-ישראל ו –שיעורי תעסוקה של גברים ונשים 
  2180–1020, 54–45גילאי 

 נשים ב.

 

  גבריםא. 
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תקופה ארוכה עשויים לנבוע שהתרחשו לאורך שינויים בשיעור התעסוקה 

 וכן מהבדלים בדפוסי ,םהחייבדפוסי התעסוקה של עובדים במהלך משינויים 

הגורמים לשינויים בניתוח עבודה של דורות שונים. יש להביא זאת בחשבון ה

בשיעורי התעסוקה, בעיקר לנוכח השינויים הדמוגרפיים שחלו באוכלוסיית 

ים של כוח העבודה הפוטנציאלי הרכב הגילהעובדים הפוטנציאליים לאורך השנים. 

י העבודה ים בגילהגברים והנש חלוקה שלירידה בגיל הממוצע. השתנה, כך שחלה 

 מלמדת שחלקהבנות חמש שנים כל אחת, , לארבע קבוצות גיל (54–45העיקריים )

 2)תרשים נ' 1020-ל 2180היחסי של קבוצת הגיל הצעירה ביותר גדל בין השנים 

משך השינויים בשיעורי התעסוקה של אותם עובדים בלבודד את כדי (. בנספח

נתח את השינויים יתן לורות השונים, נהחיים מההבדלים בדפוסי התעסוקה של הד

ידי שנת  המוגדרות על ות(,עוקבות )קוהורטזמן בשיעורי תעסוקה של ה שחלו לאורך

קבועה  עוקבותכדי לשמור על אוכלוסיית ה. קבועות לידה, כתחליף לקבוצות גיל

 העולים החדשים.הניתוח לא כלל את ככל שניתן, 

שונות כפונקציה של  עוקבותשיעורי התעסוקה של גברים מ מוצגים 'א1תרשים ב

התעסוקה של הגברים שיעורי  הרלוונטיות עוקבותשעבור כל ה גיל. ניתן לראותה

של ניכרת מגמה לאורך השנים לערך, ויורדים לאחר מכן. עם זאת,  50עד גיל עולים 

, 2150–2151אחריו מתחילים שיעורי התעסוקה לרדת. עבור ילידי דחיית הגיל ש

הגיעו לשיעור התעסוקה  2140–2141ילידי ; 58שיעור התעסוקה המרבי היה בגיל 

משיך לגדול עד גיל ה 2100–2101ואילו שיעור התעסוקה של ילידי  ;50המרבי בגיל 

מוגדרות  עוקבותים הולכים ויורדים ככל שה. מצד שני, שיעורי התעסוקה המרבי51

שיעור התעסוקה של ילידי  55–50בין הגילים על ידי שנתוני לידה מאוחרים יותר. 

עולה  2140–2141שיעור התעסוקה של ילידי ואילו , אחוז 10-נושק ל 2150–2151

. המגמה נמשכת גם בקרב 50בגיל  אחוז 85-, ומגיע לכל היותר לאחוז 80על  במעט

 80-, ומגיע לאחוז 98הוא  50–55י , ששיעור התעסוקה שלהם בגיל2100–2101ילידי 

 .(51גיל )בשיא  אחוז

בגילים  ניכרת ירידהמאוחרות יותר  עוקבות, בשיעורי התעסוקה של אם כן

ים המאוחרים יותר. חלו שינויים בדפוסי התעסוקה בגיל המוקדמים, ובמקביל

 2110–2111של ילידי  עוקבהששיעורי התעסוקה בקרב ה ניתן לראות 'א1בתרשים 

בממוצע משיעורי התעסוקה של  אחוזים בכחמישההיו נמוכים  04–94בין הגילים 

–2151 של ילידי עוקבהילים. שיעורי התעסוקה בקרב הבאותם ג 2120–2121ילידי 

המוקדמת יותר  עוקבהויותר מאלה של ה אחוזיםגם הם נמוכים בכחמישה  2150

, אולם פער זה הולך ומצטמצם עם הגיל ונעלם 00–44( בגילי 2110–2111)ילידי 

, שמשיגה 2150–2151של ילידי  עוקבה. תופעה זו חוזרת על עצמה ב91בגיל לחלוטין 
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, וכן 01( בגיל 2150–2151עוקבה המוקדמת יותר )ילידי בשיעורי התעסוקה את ה

, שמשיגים בשיעורי התעסוקה את השנתונים 2140–2141במקרה של ילידי 

 . 45( כבר בגיל 2150–2151המבוגרים מהם )ילידי 

של "שיטוח" פרופיל התעסוקה  מסתמנת מגמההגברים קרב בשהמסקנה היא 

שיעורי תעסוקה נמוכים  מאוחרות יותר מציגות עוקבותכפונקציה של גיל, כך ש

יעורי תעסוקה מגיעות לש –י העבודה העיקריים מצד אחד, ומצד שני יותר בגיל

ים המאוחרים עשוי להיות התעסוקה בגילהמשך ים המאוחרים. גבוהים יותר בגיל

מראה  'א1תרשים לייה בתוחלת החיים. העשל בריאות ורמת הב שיפורהתוצאה של 

': א2בא לידי ביטוי בשיעורי התעסוקה המצרפיים שהוצגו בתרשים את מה ש

תר חזקה יובקרב הגברים י העבודה העיקריים הירידה בשיעורי התעסוקה בגיל

הכל שיעור  שבסךים המאוחרים יותר, כך מהעלייה בשיעורי התעסוקה בגיל

 ת ירידה ארוכת טווח.התעסוקה של הגברים נמצא במגמ

 'ב1תרשים שונה בתכלית. בבארץ בקרב הנשים התפתחות שיעורי התעסוקה 

עוקבות ככל שעוברים ל ועוליםניתן לראות ששיעורי התעסוקה של נשים הולכים 

 59א הו 2150–2151שיעור התעסוקה של ילידות לדוגמה,  ,55מאוחרות יותר. בגיל 

, ושיעור אחוז 05  – 2140–2141, של ילידות אחוז 48 – 2150–2151, של ילידות אחוז

. העוקבה המאוחרת ביותר בתרשים, אחוז 00הוא  2100–2101התעסוקה של ילידות 

, וניתן לשער 55כבר בגיל  אחוז 08, מגיעה לשיעור תעסוקה של 2190–2191ילידות 

 ,ויעלה גם בעשר השנים הבאותימשיך  והתעסוקה של נשים צעירות אל ששיעור

 . ואולי אף יותר מכך

ניתן להבחין בנטייה של  ה"מבוגרות" ביותרמצד שני, בקרב שלוש העוקבות 

, ככל שמתקדמים מתקדמים יותרים העורי התעסוקה לרדת מהר יותר בגילשי

 הלחתופעה זו זניחה יחסית לעלייה ש . מבחינה מספריתלעוקבה "צעירה" יותר

ככל שהעוקבות נעשות מאוחרות יותר עורי התעסוקה בגילי העבודה העיקריים שיב

יה בשיעורי התעסוקה של יעל המצביעים עלמה שמסביר את הנתונים המצרפיים  –

שיעורי  40–45בין הגילים ה מכך: תר' לעיל(. יב2נשים לאורך השנים )תרשים 

מאשר אלה של ילידות טי יותר בקצב א יורדים 2140–2141התעסוקה של ילידות 

טי יותר יורדים בקצב א 2150–2151, בעוד שיעורי התעסוקה של ילידות 2150–2151

. ייתכן שתופעה זו מצביעה על 2150–2151מאשר אלה של ילידות  05–00בין הגילים 

"שיטוח" פרופיל התעסוקה של הנשים, בדומה למה שנראה באופן ברור יותר בקרב 

דאי ובדפוסי התעסוקה של הנשים, קרוב לו ויים אלהגברים. אם יימשכו שינו

ימשיכו לגדול עם השנים וימשיכו להתקרב הן ששיעורי התעסוקה המצרפיים של

 הגברים. שיעורים המקבילים בקרבל
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 שנים. 5* ממוצע נע של 

 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(. :נתונים

 

 נשים ב.

 

 1תרשים 

 תעסוקה של גברים ונשים* שיעורי
 לפי גיל ועשורי לידה

  גבריםא. 
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בדפוסי העבודה של העוקבות השונות שחלו ממחיש את השינויים  5 תרשים

ת ו, לפי קבוצותעוקב כמהב 55 ניבשל נשים וגברים שיעורי התעסוקה בהציגו את 

ניתן להבחין בצמצום  .1חרדים(יהודים חרדים, ערבים ו-אוכלוסייה )יהודים לא

גברים הולך ויורד ושיעור  : שיעור התעסוקה שלהפער המגדרי בשיעורי התעסוקה

בכל קבוצות האוכלוסייה ככל שעוברים לעוקבה  התעסוקה של נשים הולך ועולה

 . )אם כי קצב העלייה בקרב החרדיות אינו מונוטוני( מאוחרת יותר

בעוד  ,חרדים הוא הגבוה ביותר-לא יהודים התעסוקה שלשיעור בקרב הגברים 

הפער בין שיעורי  חרדים הוא הנמוך ביותר.יהודים הששיעור התעסוקה של ה

ילידי  בקרב נקודות אחוזשש מ חרדים ושל ערבים גדל-יהודים לא התעסוקה של

)במחצית הראשונה של שנות  2150–2151ילידי  בקרבכפול מזה ל 2150–2151

-הפער בשיעורי התעסוקה בין גברים יהודים לאנשאר יציב מאז. הוא ו (שמוניםה

 הדייר. כתוצאה מ2150–2151 ינקודות אחוז בקרב יליד 25חרדים היה לחרדים 

ם פעריה, ארבעיםשנות ה יילידגברים חרדים  שיעור התעסוקה שלב חדה מאוד

החדה  הירידנקודות אחוז. ה 51-לוהגיעו  התעסוקה גדלו פי שלושה בשיעורי

 2100–2101לילידי  2141–2140התחדשה במעבר מילידי  חרדיםהגברים התעסוקת ב

רים בשיעורי התעסוקה בין הפעבתקופה זו ו ,)בחלק הראשון של העשור הקודם(

 .נקודות אחוז 42-חרדים גדלו ללחרדים -גברים יהודים לא

הוא הגבוה  55חרדיות בגיל -יהודיות לא שיעור התעסוקה של גם בקרב הנשים

הנשים היהודיות קבוצת בהוא הנמוך ביותר. של הערביות התעסוקה שיעור וביותר, 

 2150–2151 הגידול הרב ביותר בשיעור התעסוקה בין ילידותגם חל חרדיות -הלא

העלייה בשיעורי התעסוקה של  גםעם זאת, נקודות אחוז(.  11) 2100–2101לילידות 

 אחוז 14-ל 2150–2151בקרב ילידות  אחוזיםארבעה מלמדי: ות מרשימה הערבי

–2151במעבר מילידות חלק הארי של עלייה זו התרחש  .2100–2101בקרב ילידות 

. שיעור התעסוקה (תשעים)במחצית הראשונה של שנות ה 2140–2141לילידות  2150

 2150–2151ילידות ל 2150–2151 במעבר מילידותעלה החרדיות הנשים של 

השנים בקרב ילידות  , ונשאר באותה רמה()במחצית הראשונה של שנות השמונים

2101–2100. 

 

                                                        
היא במידה רבה שרירותית ואינה משפיעה מהותית על התוצאות.  55הבחירה בגיל   1

 ה הם מרביים.ת גיל זה שיעורי התעסוקובסביב
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 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  מקור:  
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים

 5תרשים 

  44שיעורי תעסוקה של גברים ונשים בגיל 
 לפי קבוצת אוכלוסייה ועשורי לידה

  גבריםא. 
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 חשיבות ההשכלה למגמות בשיעורי התעסוקה. 2

אחד השינויים המרשימים שחלו בישראל בעשורים האחרונים הוא ההתרחבות של 

 1לוח נ'גם ו ; רא1022)שביט וברונשטיין,  אוכלוסייהב ההשכלה הגבוההשיעור בעלי 

עובדים נתפסת כגורם ראשון במעלה לפריון השכלת הלפרק זה(. היות ש פחנסב

 העבודה, ניתן לצפות שתהיה לה גם השפעה משמעותית על התעסוקה. 

 1008-ל 2190בין הירידה בשיעור התעסוקה של גברים כי  ( הראה1020דוד )-בן

בשיעור  , העלייהלכך הייתה מתונה יותר בקרב בעלי השכלה גבוהה יותר. בדומה

. לפיכך, שלהןלימוד השנות מספר לחיובית גילתה התאמה התעסוקה של נשים 

קשורים להלן מתבקש לבחון באיזו מידה השינויים בדפוסי התעסוקה שתוארו 

 בהשכלה.שחלו בשינויים 

שנות לימוד  21-ברים בעלי יותר מג דפוסי התעסוקה של בין המשוו 5תרשים 

ם בשיעורי התעסוקה . ניתן לראות שההבדליומטה שנות לימוד 21בעלי של אלה ל

, הירידה לכך נוסףפחות.  משכיליםות השונות חזקים יותר בקרב הבין העוקב

הולך  זה הבדל, ופחות משכיליםחזקה יותר בקרב הבשיעורי התעסוקה עם הגיל 

 2150–2151שיעורי התעסוקה בקרב ילידי יותר. מאוחרות ככל שהעוקבות  וגדל

שיעור  00(, אולם בגיל אחוז 11) 54בגיל  ההשכלה בשתי קבוצותדומים לדוגמה 

פחות שיעור התעסוקה של המשכילים ואילו  ,אחוז 80 הואהתעסוקה של המשכילים 

שיעורי התעסוקה דומים בשתי הקבוצות  2150–2151בקרב ילידי גם  .אחוז 02הוא 

 :פחות הם יורדים בתלילות רבה יותר אצל המשכילים(, אולם אחוז 10) 51בגיל 

 עוד השיעור המקביל בקרבב ,אחוז 95משכילים הוא  ור התעסוקה שלשיע 00בגיל 

שיעורי התעסוקה דומים  2140–2141בקרב ילידי  .אחוז 41הוא פחות המשכילים 

(, אולם שיעור התעסוקה של משכילים ממשיך אחוז 82) 55בשתי הקבוצות בגיל 

 המשכיליםבקרב ר שיעוולעומתו ה, 45בגיל  אחוז 85ונשאר על  אחוז 89לעלות עד 

 . 45בגיל  אחוז 08יורד עד כדי  פחות

פחות  משכיליםומשכילים בקרב בין שיעורי התעסוקה  שהפעריםהמסקנה היא 

מתקשים להישאר במעגל התעסוקה ככל  פחות משכיליםגברים עם הגיל.  מעמיקים

ייתכן שהדבר קשור  שהם מתבגרים, ותופעה זו הולכת ומתחזקת לאורך השנים.

 בעבודות פיזיות, והירידה במצבם הגופני עסוקשגברים משכילים פחות נוטים לכך ל

שהביקוש  ,פוגעת ביכולת העבודה שלהם. סיבה אפשרית נוספת היאלאורך השנים 

לשמור על מקום  יהםלעובדים פחות משכילים יורד לאורך השנים, מה שמקשה על

 עבודתם ולמצוא עבודה חלופית במקרה הצורך.
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 5תרשים   

 שיעורי תעסוקה של גברים*
 לפי השכלה, גיל ועשורי לידה

 שנים. 5* ממוצע נע של 

 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים

 שנות לימוד ומטה 12בעלי  ב.

 

  שנות לימוד 12-בעלי יותר מא. 
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ההבדלים בשיעורי התעסוקה בין משכילות  ;בקרב הנשים התמונה שונה בתכלית

 . ניתן לראות(4תרשים ) ניכרים כבר מגילי העבודה המוקדמים פחות משכילותל

עבור כל  אחוז 80שיעורי התעסוקה של המשכילות על עולים  54–40בין הגילים ש

 40-ל 50נעים בין פחות שיעורי התעסוקה של המשכילות ואילו , עשירוני הלידה

אינו ניכר שבאותם גילים. הגידול בקרב העוקבות המאוחרות יותר כמעט  אחוז

 לקבוצות לפי רמת ההשכלה.  כאשר מחלקים את הנשים

המסקנה היא שהגידול בשיעורי התעסוקה של העוקבות המאוחרות יותר בקרב 

(. יש במסקנה זו 1'נתרשים ות יותר )משכילכך שהן מהנשים נובע ברובו המכריע 

השכלה מקום מרכזי בכל חבילת מדיניות הת ילהקני שיש לייחד בגישהכדי לתמוך 

 5תרשים נשים. מעניין להבחין, בהשוואה בין לגבי  במיוחדלעידוד התעסוקה, 

, שהפערים בין שיעורי התעסוקה של גברים ונשים אינם גדולים בקרב 4תרשים ל

התעסוקה של  שנות לימוד, כך שחלק הארי של הפער בין שיעורי 21-בעלי יותר מ

 שנות לימוד. 21-בקרב בעלי השכלה של לא יותר מ נמצאגברים ונשים 
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 4תרשים 

 שיעורי תעסוקה של נשים*
 לפי השכלה, גיל ועשורי לידה

 שנות לימוד ומטה 12בעלות  ב.

 

 שנים. 5* ממוצע נע של 

 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים

 

  שנות לימוד 12-מ יותרבעלות א. 
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שיעורי  לעגיל של ושל השכלה  תוהנבדל ותההשפעממחיש את  0תרשים 

–2141ילידי  :תוך התמקדות בעוקבה מייצגת אחת סוקה של גברים ונשיםהתע

ערבים של ששיעורי התעסוקה של גברים יהודים שאינם חרדים ו. ניתן לראות 2140

בגילים . אחוז( 81–85לערך ) 50דומים למדי בגיל בעוקבה זו בכל רמות ההשכלה 

משכילים לנוצר פער בין שיעורי התעסוקה של המשכילים יותר המתקדמים יותר 

 הולך ומתרחב עם הגיל. והוא  פחות, 

שיעור התעסוקה של הערבים עולה מהר יותר  50עד גיל בקרב המשכילים יותר, 

יעור ואילו ש, אך מגיל זה ומעלה הוא מתחיל לרדת, עסוקה של היהודיםשיעור התמ

 ,55גיל ב לערך. החל 50התעסוקה של היהודים שאינם חרדים ממשיך לעלות עד גיל 

שיעור התעסוקה בשתי קבוצות האוכלוסייה  המשכילות בקרב הגברים עומד על  אז

ואילו השיעור , מהירבקצב  שיעור התעסוקה של הערבים מתחיל לרדת אחוז, 10-כ

רד במתינות, באחוזים בודדים בלבד שאינם חרדים יו בקרב חברי העוקבה היהודים

ושל הגברים  התעסוקה של הגברים היהודים המשכילים ישיעורכך שהפער בין  –

  .2עם הגיל ומתרחבהולך הערבים המשכילים 

ושל ערבים בקרב המשכילים פחות, שיעורי התעסוקה של יהודים שאינם חרדים 

גיל זה שיעור התעסוקה של הגברים בהחל ו ,אחוז( 80–81) 50דומים למדי עד גיל 

, כך שהפער 50גיל ירידה מתחזקת לאחר ההערבים המשכילים פחות מתחיל לרדת. 

 הגילד עם עליית ומתרחב מאערבים ורי התעסוקה של הגברים היהודים לבין שיע

. יש לציין גם כי שיעור התעסוקה של ם(משכיליין יהודים וערבים )יותר מהפער ב

ועל  – כל קבוצות האוכלוסייה האחרות לעומתהגברים החרדים נמוך משמעותית 

אף התנודתיות )הנובעת בחלקה מן הייצוג הקטן יחסית של אוכלוסייה זו במדגם(, 

 .453עד גיל  50-י האחוז מסוף גיל 50–59הוא מתייצב על סביבות 

 
  

                                                        
הגיל נובעת בחלקה מהרעה עליית הירידה בתעסוקה עם ש( מצאו 1008אחדות וגרא )  2

הגיל משמעותית עליית במצב הבריאותי. מעניין לדעת אם ההרעה במצב הבריאותי עם 
הבדל משמעותי בהתפלגות  נמצאלא יש לציין כי הערבית.  יותר בקרב האוכלוסייה

  ים לבין משכילים יהודים שאינם חרדים.משלחי היד בין משכילים ערב
. כמעט כל במדגם לפי רמות השכלה מפאת מספרם הקטן יחסיתלא פולחו החרדים   3

בקרב הנשים שנות לימוד ו 21-הם בעלי יותר מ 2140–2141הגברים החרדים ילידי 
 .אחוז 40-אם כי גבוהים מ ,שיעורים נמוכים יותרה
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 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  מקור:

 .OECDהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  :נתונים
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, הפערים בין שיעורי התעסוקה של נשים לעיל 4בתרשים  שניתן לראותכפי 

הגברים.  אצלהרבה יותר מאשר  עמוקיםמשכילות פחות נשים למשכילות יותר 

מן המשכילות  אחוזיםעשרה רק כשנשים ערביות, כשמדובר בניכר במיוחד  ההבדל

שיעור התעסוקה של  .4מן המשכילות יותראחוז  90–80עובדות, לעומת בקרבן פחות 

בגיל  אחוז 89-חרדיות המשכילות יותר עולה עם הגיל עד כ-היהודיות הלאהנשים 

שיעור התעסוקה של נשים  . ברמת השיא45בגיל  אחוז 80, ויורד בהמשך עד כדי 51

 חרדים-לאה יהודיםהגברים הנמוך אך במעט משיעור התעסוקה של ו אל

רק ך נמונשים  שיעור התעסוקה של שכילים. גם בקרב הערבים המשכיליםהמ

 מזה של הגברים.  אחוזיםבכעשרה 

משכילות  חרדיות-לא יהודיות מזה של מעטשיעור התעסוקה של החרדיות נמוך 

חרדיות משכילות פחות -לא יהודיות שיעור התעסוקה שלבעוד אולם  ;50בגיל  פחות

בשל , אולי 58, שיעור התעסוקה של החרדיות דווקא יורד עד גיל 55עולה עד גיל 

-ל 58מספר הילדים הגבוה שלהן. שיעור התעסוקה של החרדיות עולה בין הגילים 

 כמעטהוא אז הוא עולה שנית עד ש – 58-ל 51ונשאר יציב בין הגילים  לערך 51

משכילות פחות. נראה כי  חרדיות-יהודיות לא מדביק את שיעור התעסוקה של

בהתפתחות מבנה ה שיעור התעסוקה הנמוך יחסית של החרדיות תלוי במידה רב

: שיעור התעסוקה שלהן עולה רק כאשר הן מפסיקות ללדת, ושוב שלהן המשפחה

 .כאשר הילדים גדלים

יהודים שאינם  בקרבהפערים בין שיעורי התעסוקה ש לסיכום, ניתן לומר

פערי התעסוקה . בכל קבוצה פחות בקרב המשכילים ערבים מתרכזים בקרבחרדים ו

 העלייה כל את כמעט לייחס ניתןו בקרב הנשים, ותרעמוקים ילפי רמת השכלה 

 הגבוהה ההשכלה להתרחבותלאורך השנים  הןשל התעסוקה בשיעורי המרשימה

פערי התעסוקה לפי רמת השכלה מתרחבים עם הגיל, בעיקר  בקרב הגברים. בקרבן

 .אצל הערבים
  

                                                        
רבה  תורם לתנודתיות ת מקבוצות הגילמשכילות בכל אחמספרן הקטן של נשים ערביות   4

 .שלהןבשיעורי התעסוקה 
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 מגמות בשכר העבודה. 3

במשרה מלאה  המועסקיםההכנסה החודשית של שכירים עלתה  1020-ל 2118בין 

 בישראל עליית מדד המחירים לצרכןיותר מ אחוזים 9.4-ב שעות בשבוע( 54)לפחות 

 ממוצע לשעת עבודההשכר הבחישוב שיעור דומה של עליית שכר נמצא גם . (2)לוח 

המועסקים במשרה השכר הממוצע לשעת עבודה של שכירים . שכיריםאותם  עבור

השכר  2118. מעניין לציין שבשנת אחוזים תשעהקית, לעומת זאת, ירד ביותר מחל

היה גבוה מזה של שכיר במשרה  חלקיתבמשרה הממוצע לשעת עבודה של שכיר 

 היה נמוך יותר בכמעט שבעההוא  1020בשנת ואילו , אחוז 22-מלאה כמעט ב

באותה  חוזיםא 5.2-השכר הממוצע של כל השכירים לשעת עבודה עלה ב .אחוזים

 1020-ל 2118השוואה, שיעור הצמיחה המצטבר של התוצר לנפש בין לשם תקופה. 

במונחים ריאליים, כך שללא כל קשר לשיטת החישוב של  אחוז 10-מעט יותר מהיה 

חסית לבעלי י מצבם של השכירים במשק במשך תקופה זוהורע הגידול בשכר, 

 . בעלי הון(ו הכנסות אחרות )עצמאים

 של נשים שכירות ניתן לראות שההכנסה החודשית נשיםלגברים בין בהפרדה 

צמחו בשיעורים  ,שלהן לשעת עבודה הממוצע וכן השכר ,המועסקות במשרה מלאה

השכר הממוצע לשעת עבודה  המקבילים עבור הגברים. הערכיםמבהרבה גבוהים 

אולם בשיעור , 1020-ל 2118של נשים שכירות המועסקות במשרה חלקית ירד בין 

עקב  חלקית.במשרה  מועסקיםירידה בשכר הממוצע של גברים הל בהשוואהנמוך 

נקודות  5.4-פער השכר בין גברים ונשים המועסקים במשרה מלאה ב כך הצטמצם

 בפער השכר בין גברים ונשיםנקודות אחוז  25.4אחוז, לעומת ירידה של כמעט 

כעשירית מהגברים  שרק בסופו של דבר, מאחרמועסקים במשרה חלקית. ה

, השכר הממוצע יותר משליש מהנשים , לעומתחלקיתהשכירים מועסקים במשרה 

, כך שפער השכר בין מזה של הגבריםפחות לשעה של כל הנשים השכירות צמח 

 . מעט למעלה מאחוזבהעמיק נשים לגברים 
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 שינויים בשכר העבודה .2לוח 

 1020ש"ח, מחירי  

 השינוי )%(שיעורי    2010 1991 

    כל השכירים

 –הכנסה חודשית ברוטו של שכיר 
 משרה מלאה

8,012 1,554 9.40 

 –שכר ברוטו לשעת עבודה של שכיר 
 משרה מלאה

55.58 59.95 9.00 

  – שכר ברוטו לשעת עבודה של שכיר
 משרה חלקית

51.12 55.01 1.10- 

 5.20 59.00 54.41 שכר ברוטו לשעת עבודה

    גברים

 –הכנסה חודשית ברוטו של שכיר 
 משרה מלאה

1,940 20,555 9.22 

 –שכר ברוטו לשעת עבודה של שכיר 
 משרה מלאה

59.00 42.09 9.24 

  –שכר ברוטו לשעת עבודה של שכיר 
 משרה חלקית

49.01 58.05 20.90- 

 5.10 40.01 58.99 שכר ברוטו לשעת עבודה

    נשים

–הכנסה חודשית ברוטו של שכירה 
 משרה מלאה

0,821 9,941 25.80 

 –שכר ברוטו לשעת עבודה של שכירה 
 משרה מלאה

58.44 51.81 22.50 

  –שכר ברוטו לשעת עבודה של שכיר 
 משרה חלקית

50.48 55.59 0.90- 

 1.10 55.20 52.88 שכר ברוטו לשעת עבודה

    בין גברים לנשים פערים

 שכירים  –שכר לשעה פער 
 במשרה מלאה

15.00% 21.20%  

שכירים במשרה  –שכר לשעה פער 
 חלקית

15.10% 20.40%  

  –שכר לשעה פער 
 כל השכירים

20.50% 29.00%  

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מקור: 
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מתגמדים ליד פערי השכר בין  2פערי השכר בין גברים ונשים המשתקפים בלוח 

בין גברים לשעה . אם פער השכר (9תרשים עובדים בעלי רמות השכלה שונות )

, הפער בין השכר של (2)כפי שניתן לחשב מהנתונים בלוח  אחוז 29-נשים עומד על כל

 09-כל מגיעומטה שנות לימוד  21בעלי לזה של ימוד שנות ל 21-עובדים בעלי יותר מ

, (אחוז 05לעומת אחוז  94נשים )יותר בקרב גברים מאשר בקרב  עמוקהפער  .5אחוז

 עולהאותה רמת השכלה בבין גברים ונשים  השכר פערש במיוחד לצייןאך מעניין 

 10-לומטה שנות לימוד  21אחוז בקרב בעלי  28-)מכ עם העלייה ברמת ההשכלה

יותר נשים משכילות אינן כל הנראה כ. שנות לימוד( 21-אחוז בקרב בעלי יותר מ

גברים משכילים, אם  מנצלות את פוטנציאל ההשתכרות שלהן במלואו לעומת

תפקידן תר לשלב בין תפקידן בשוק העבודה לבשל הקושי הרב יו מבחירה )למשל

בעלות מאחר ששיעור בשל קשיים להתקדם בסולם השכר. אם במשק הבית( או 

בקרב  בעלי ההשכלה הגבוההבקרב הנשים העובדות גדול משיעור  ההשכלה הגבוהה

 51-עלה משעות העבודה של הגברים  בסךהמשכילים  חלקם שלהעובדים )הגברים 

בסך שעות העבודה של המשכילות  שחלקןבעוד  ,1020-ב אחוז 41-ל 2118-ב אחוז

פערי השכר לפי רמות ש (, הרי1020-ב אחוז 01-ל 2118-ב אחוז 41-הנשים עלה מ של

 השכלה אינם מסייעים להסביר את פערי השכר בין גברים ונשים.

הקבוצות המפולחות לפי וכן בתוך  משכילים,ת המעניין לראות כי בתוך קבוצו

שהגידול  זעומים למדי. מכאן עולה 1020-ל 2118ן השינויים בשכר בי מגדר והשכלה,

המשכילים ( נבע אך ורק מעלייה בשיעור לעיל 2בשכר הממוצע באותן שנים )לוח 

הנבדלים  ,שווקים-על שוק העבודה כמורכב משני תתבקרב העובדים. אם חושבים 

מת ההשכלה של העובדים, המשמעות היא שהשינויים בביקוש לכל סוג בר זה מזה

במילים  עובדים ובהיצע שלהם נטרלו זה את זה מבחינת השפעתם על השכר.

גדל, הרי אם הביקוש  אחרות, מאחר שבאופן יחסי מספר העובדים המשכילים

, שכילים פחותמביקוש לעובדים כילים היה גדל בשיעור נמוך יותר מהלעובדים המש

במשך זמן, ולהפך: אם היה קטן פחות פער השכר בין המשכילים למשכילים 

, מהביקוש למשכילים פחות משכילים היה גדל בשיעור גבוה יותרהביקוש לעובדים 

השכר כמעט לא השתנו, ניתן היה גדל. היות שפערי  ער השכר בין שתי הקבוצותפ

היה זהה  פחות משכיליםביחס לשהגידול בביקוש לעובדים המשכילים להסיק 

 לגידול היחסי בהיצע העובדים המשכילים.
  

                                                        
 .1020-וב 2118-מדובר בפער הממוצע ב 5
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יוחס  הגידול בפערי השכר לפי רמת השכלה( 1022בעבודה קודמת )קמחי, 

. ויד המבוקשים בענפים אלהלצמיחה היחסית של ענפים עתירי הון אנושי ומשלחי 

 וקשר שלבולעובדים  השינויים במבנה הביקושהנוכחי יעמיק בניתוח הדיון 

 שכר. ב לשינויים

ואת השינויים לפי משלחי יד מציג את התפלגות שעות העבודה במשק  8תרשים 

ניתן לראות שמשלחי היד שהיקף העבודה בהם גדל יותר מאחרים בין . בה שחלו

סך שעות העבודה במשק בחלקם ו, היו מנהלים ובעלי משלח יד אקדמי 1020-ל 2118

העובדים חלקם של . לעומת זאת, 1020-ב אחוז 15-ל 2118-ב אחוז 21-מ העל

המקצועיים והבלתי מקצועיים, שסיפקו יותר משליש מסך שעות העבודה במשק 

 .10206בשנת  אחוז 19-ירד ל, 2118בשנת 

                                                        
אחוז, ומדובר בגידול בשעות העבודה בכל אחד  50-סך שעות העבודה במשק גדל ביותר מ  6

 ממשלחי היד, אלא שמשלחי היד נבדלים זה מזה ברמת הגידול שחל בהם.

 9תרשים 

 שכר ברוטו לשעת עבודה של עובדים שכירים
 ( 1020לפי מגדר ושנות לימוד, ש"ח לשעה )מחירי 

 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים
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ניתן לראות שהעובדים המשכילים יותר ( 1)תרשים בחלוקה לפי השכלה 

משעות העבודה של מנהלים ובעלי  אחוז 10-כ :מתרכזים במיוחד בשני משלחי יד

שנות  21-ידי עובדים בעלי יותר מ עלסופקו  1020-ל 2118בין משלח יד אקדמי 

משעות העבודה של בעלי מקצועות חופשיים וטכניים.  אחוז 80-לימוד, וכן למעלה מ

. קטן ממחצית תיכונית-ה עלהשכלבעלי עובדים היה חלקם של בשאר משלחי היד 

רבע משעות כ שרקבולטים העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים,  ביניהם

בחינת השינויים מ. תיכונית-בעלי השכלה עלידי עובדים  על סופקהעבודה שלהם 

גידול  חלכי בכל משלחי היד תברר מלפי רמת ההשכלה שעות העבודה  תבהתפלגו

שעות העבודה של עובדים משכילים יותר. במילים אחרות, כל משלחי היד שיעור ב

ם אותבשעתירות ההשכלה גדלה יותר יש לציין . עם זאת, יותר עתירי השכלהנעשו 

כך )בעיקר בקרב עובדי הפקידות(,  2118-ב משלחי יד שהיו פחות עתירי השכלה

ה מעט יותר שוויוני בין עשמשכילים פחות נושהתמהיל של עובדים משכילים יותר 

  .1020-ל 2118ין משלחי היד ב

            

            

    -        

                      

              

            

               

               

              

19% 24%

12%
13%

17%

17%

17%

19%

34% 27%

1998 2010

 8תרשים 

 התפלגות שעות העבודה במשק
  1020-ו 2118לפי משלח יד, 

 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים
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הסבר טכני פשוט למדי לצמצום הפערים בעתירות ההשכלה בין משלחי היד  יש

השונים, והוא ששיעור המשכילים בקרב המנהלים, האקדמאים ובעלי המקצועות 

 בו גידול משמעותי;היה לחול , ולכן לא יכול מלכתחילה דוהחופשיים היה גבוה מא

לא שמשלחי היד באותם בעיקר חל הגידול בשיעור המשכילים בכוח העבודה לפיכך, 

 יבמשלחש הסבר זה אינו מתיישב עם העובדהעם זאת, . מראש היו עתירי השכלה

ת ההשכלה היא הנמוכה ביותר, עובדים מקצועיים ובלתי עתירּובהם ש היד

 נקודות אחוז(.  ארבעמקצועיים, הגידול בעתירות ההשכלה היה נמוך למדי )

על הביקוש לעובדים  שונהמשפיעים באופן ה קיימים גורמים אחריםנוסף לכך, 

משכילים במשלחי היד השונים. לדוגמה, ייתכן שהמהפכה במחשוב המשרדי, 

ות זמן, הגדילה פחרבות יותר בשהביאה לכך שעובדי פקידות יכולים לבצע משימות 

להתמודד עם משימות שיש ביכולתם את הביקוש לעובדי פקידות משכילים 

השינויים היחסיים בביקוש  לעמוד עלכדי לנסות מורכבות ומתוחכמות יותר. 

לעובדים במשלחי היד השונים, יש לבחון גם את השינויים בשכר העובדים על פי 

אם הגידול בעתירות  השאלהתאפשר גם לשפוך אור על ה כזו משלחי יד. בחינ

 1תרשים 

 שנות לימוד  12-שעות עבודה של עובדים בעלי יותר מ
 1020-ו 2118כשיעור מכלל שעות העבודה של בעלי אותו משלח יד, 

   1020-ו 2118, 

 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים
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של העובדים, או שמא  יצרנותההשכלה במשלח יד מסוים מעיד על גידול אמיתי ב

לבצע  יכלופחות עובדים משכילים גם אותם עובדים משכילים מבצעים מטלות ש

 באותה מידת יעילות.

כי מדרג  מלמדת( 20תרשים בחינה של שכר העבודה במשלחי היד השונים )

בעלי של דה רבה למדרג ההשכלה. עם זאת, השכר של מנהלים והשכר מקביל במי

של בעלי מקצועות חופשיים וטכניים,  משכרםמשלח יד אקדמי גבוה במידה ניכרת 

דומה למדי. נראה ששני  וששיעור המשכילים בקרב העובדים במשלחי יד אל אף

ן , כגורמת ההשכלהב שאינן משתקפות בתכונות אחרותנבדלים אלה היד המשלחי 

. לעומת זאת, לא נמצא הבדל בין השכר של סוכנים, עובדי מכירות ומנהיגות יזמות

ששיעור  אףעובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים,  ם שלשכרובין ועובדי שירותים 

ייתכן שהעובדים המקצועיים המשכילים בקרב האחרונים נמוך משמעותית. 

ב נכונותם לעסוק והבלתי מקצועיים זוכים לשכר גבוה יחסית להשכלתם עק

ם של נה בעלת שיעור תשואה גבוה בעיסוקשההשכלה איגם בעבודות כפיים, וייתכן 

 1020-ל 2118הגידול הרב ביותר בשכר בין סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים. 

( נרשם בקרב העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים, אחוז 22שיעור של )

יחסית בתקופה  עלהשכר של עובדי הפקידות גם ה הנמצאים בתחתית מדרג השכר.

 ושיעור המשכילים בקרב עובדים אלבניתן להסבר בעזרת הגידול החד הדבר זאת, ו

 . (לעיל 1תרשים )
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לייה בשיעור המשכילים במשלחי היד על הקשר בין העלייה בשכר לע לעמוד כדי

עובדים לפי רמת השכלה ולפי המשווה בין השינויים בשכר  22תרשים השונים, 

שכר העובדים . ראשית, תופעות בולטות מהשוואה זו עולות כמהמשלח יד. 

בשיעורים דומים בכל משלחי היד. לעומת זאת, הגידול בשכר  עלהפחות המשכילים 

משלחי היד השונים. בעוד ששיעור הגידול בשכר ין ב משתנההעובדים המשכילים 

ובעלי משלח יד אקדמי,  מנהלים –מרבית הקבוצות העובדים המשכילים בקרב 

היה  –שירותים פשיים וטכניים, סוכנים, עובדי מכירות ועובדי חובעלי מקצועות 

 אותםב פחות שכר העובדים המשכיליםבמשיעור הגידול יותר דומה ואף מעט נמוך 

שכר העובדים המשכילים בקרב העובדים המקצועיים והבלתי משלחי יד, 

ם שכר העובדים המשכיליכמו כן, . 1020-ל 2118בין  אחוז 11-מקצועיים זינק ב

 באותה התקופה.  אחוזים שמונהבקרב עובדי הפקידות צמח ב

 השהביא ,תטכנולוגיהתקדמות מלנבוע  העשוישכר עלייה בשיעור זה בכאמור, 

תופעה שתועדה גם במדינות   –ו עלייה יחסית בחשיבות ההשכלה במשלחי יד אלל

ייתכן ששינויים במערכת הסכמי  ,נוסף לכך. (Van Reenen, 2011מפותחות אחרות )

 20תרשים 

 שכר ברוטו לשעת עבודה של עובדים שכירים
   1020-ו 2118(, 1020לפי משלח יד, ש"ח לשעה )מחירי 

 .1020-ל 2118* גידול בשכר בין 

 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים
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ייתכן עוד . והשכר במגזר הציבורי היטיבו במיוחד עם המשכילים במשלחי יד אל

אפשרו עליית שכר של עובדים משכילים והיחלשות הרגולציה שתהליכי הפרטה 

 די. לפני ההפרטה השכר בהם היה נמוך מבעיסוקים ש

יקוש לעובדים משכילים חל גידול יחסי בבש המסקנה היאעד שלא יוכח אחרת, 

שיעור המשכילים בקרב עובדי הפקידות גדל בשיעור שבהינתן . ובשני משלחי יד אל

התרחיש המתקבל הרי  ,(לעיל 1גבוה בהרבה מאשר במשלחי היד האחרים )תרשים 

 ;שהיצע עובדי הפקידות המשכילים התאים את עצמו לשינוי בביקוש על הדעת הוא

היה מתון יחסית, בעוד ההיצע של  ושל עובדים אל םלכן שיעור הגידול בשכר

העובדים המשכילים בקרב העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים לא היה גמיש 

לא היה פער  2118מעניין גם לציין שבשנת  גדל באופן חד. הםדיו, כך שהשכר של

משכילים פחות בקרב העובדים המקצועיים לבשכר בין העובדים המשכילים יותר 

עובדי ) אחוז 24במשלחי יד אחרים הפער נע בין בזמן שתי מקצועיים, והבל

הגידול החד ן שכא. מ(בעלי המקצועות החופשיים והטכניים) אחוז 55-ל (הפקידות

הוא בשכר העובדים המשכילים בקרב העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים 

לח יד זה במשמשכילים פחות להביא לכך שפער השכר בין העובדים המשכילים ש

 (.אחוז 29גבוה מאשר בקרב עובדי הפקידות )והיה , 1020בשנת  אחוז 15-הגיע ל
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 22תרשים 

 שכר ברוטו לשעת עבודה של עובדים שכירים
   1020-ו 2118(, 1020לפי השכלה ומשלח יד, ש"ח לשעה )מחירי 

  שנות לימוד 12-בעלי יותר מא. 

 

  שנות לימוד ומטה 12בעלי . ב
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 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים
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מעניין לבחון האם ההיצע הגמיש יותר של עובדי פקידות משכילים קשור לגידול 

מציג את שיעור  21דון קודם לכן. תרשים ל נשים משכילות שנבהיצע העבודה ש

 ר שעובדי הפקידות הם ברובן המכריערתבואמנם, מהנשים בכל אחד ממשלחי היד. 

של העובדים  אחוז( 80)מעל  בעוד שחלק גדול אף יותרנשים,  אחוז( 90)מעל 

ניתן לשרטט את התרחיש  לאור זאת,המקצועיים והבלתי מקצועיים הם גברים. 

הבא: בתקופה הנדונה חל גידול יחסי בביקוש לעובדים משכילים בשני משלחי היד 

. היות בשכר העבודה של עובדים משכילים( בהם חל הגידול החד ביותרש) הללו

שמרבית העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים הם גברים, ששיעור התעסוקה 

יותר בעליית שכר רב שלהם קטן בתקופה הנדונה, הגידול בביקוש בא לידי ביטוי 

ופחות בגידול במספר שעות העבודה שלהם. לעומת זאת, היות  ולעובדים אל

במשך התקופה, עלה הן שמרבית עובדי הפקידות הם נשים, ששיעור התעסוקה של

לא היה קושי להגדיל את מספר הנשים המשכילות המועסקות כעובדות פקידות, 

  ן לא עלה באותו שיעור.עקב כך שכרו

 

 21תרשים 

 שיעור שעות העבודה של נשים
   1020-ו 2118יד, המשלח ב כאחוז מכלל שעות העבודה

 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים
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לפי בכל משלח יד השינויים בהתפלגות שעות העבודה  המציג את, 25תרשים 

 התחלופה בקרב עובדי הפקידותתומך בתרחיש זה. ניתן לראות כי  מגדר והשכלה,

בעיקר בקרב הנשים,  התרחשה אכןמשכילים פחות לבין עובדים משכילים יותר 

התחלופה  התרחשהבקרב העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים  ,ולעומת זאת

עוצמתית יותר כמו כן, התחלופה בקרב עובדי הפקידות הייתה  בקרב גברים בלבד.

 תי מקצועיים.מאשר בקרב העובדים המקצועיים והבל (בשיעור גבוה יותר)

כי בקרב המנהלים ובעלי משלח היד האקדמי, נשים  מעניין לראות ,כמו כן

קרב הן גברים משכילים פחות, ואילו בגברים משכילים יותר והן משכילות החליפו 

החליפו כאחד הסוכנים, עובדי המכירות ועובדי השירותים, גברים ונשים משכילים 

 גברים משכילים פחות.
  

 והאוניברסיטה העברית. מרכז טאובאיל קמחי,  :מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. :נתונים

 

 25תרשים 

 התפלגות שעות העבודה בכל משלחי היד
   1020-ו 2118לפי מגדר והשכלה, 
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 מדיניותה לעסיכום והשלכות . 4

המאפיין העיקרי שמסביר פערים בתעסוקה היא של כוח העבודה רמת ההשכלה 

דול מואץ בביקוש מגמה עולמית של גיקיימת ובשכר העבודה בקרב עובדים. 

קצב באך  ,בזמן שהיצע העובדים המשכילים אמנם גדל –לעובדים משכילים 

חדש גברים שיעורי התעסוקה של כל דור ישראל מראים כי ם לגבי נתוניה .7מוגבל

של נשים כל דור חדש  לעומת זאתו ,התעסוקה של הדור שקדם לונמוכים משיעורי 

נצפות בקרב כל  ומגמות אלהקודם. הדור יותר מבמידה רבה  מועסקנוטה להיות 

 קבוצות האוכלוסייה. 

שנשים מן השנתונים  כךבקרב הנשים, השינוי בדפוסי העבודה נובע רובו ככולו מ

 .בקרב נשים ערביות דומאבולט  הדבר, והמאוחרים נוטות להיות משכילות יותר

מרמת ההשכלה,  יםמושפעם אינבקרב הגברים, שיעורי התעסוקה בגילים הצעירים 

מביניהם להיפלט פחות מתבגרים ניכרת נטייה של המשכילים  שגבריםאולם ככל 

-תופעה זו בולטת במיוחד במגזר הערבי. ככלל, הפערים הביןגם  משוק העבודה.

 21שהשכלתם עולה על בשיעורי התעסוקה של עובדים מגזריים -מגדריים והבין

שנות לימוד קטנים למדי. עם זאת, ניכרת ירידה יחסית בשיעור התעסוקה של 

 . אמצע שנות הארבעים לחייהםגברים ערבים משכילים מעבר ל

 באופןמשכילים פחות לא גדלו בין עובדים משכילים יותר לפערי השכר 

גידול בשיעור . נראה כי הלא הצטמצמואך גם  ,1020-ל 2118משמעותי בין 

גידול המשהיו אמורות לנבוע מיתן את עליות השכר  המשכילים בקרב העובדים

כי הגידול המשמעותי נמצא  . בחלוקה לפי משלחי ידכאלויחסי בביקוש לעובדים ה

עובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים  ( נרשם בקרבאחוז 11)הריאלי ביותר בשכר 

גם בקרב עובדי הפקידות המשכילים נרשם גידול ושנות לימוד,  21-ר מבעלי יות

כמה זה מזה ב נבדלים ושני משלחי יד אל(. אחוזים )שמונה יחסית שמעותימ

העובדים המקצועיים והבלתי חלק הארי של  ראשית,מאפיינים מרכזיים. 

. שנית, היקף התעסוקה בעוד עובדי הפקידות הם בעיקר נשים ,מקצועיים הם גברים

  2118השנים של העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים קטן באופן יחסי בין 

סך זהה בדיוק לשל עובדי הפקידות גדל בשיעור  היקף התעסוקהואילו , 1020-ל

כלל , הנתח של עבודת המשכילים בהיקף העבודה של שלישיתהיקף העבודה במשק. 

                                                        
7  Lutz צעירים,  שהיות שהרחבת ההשכלה אפשרית בעיקר בקרב ( טוענים1008שותפיו )ו

לשינויים בביקוש לעובדים בתגובה רמת ההשכלה הממוצעת של העובדים העלייה ב
 משכילים היא בהכרח הדרגתית. 
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נתח המשכילים בהיקף העבודה של ת זאת ומלעו, עובדי הפקידות גדל משמעותית

 העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים גדל במידה מתונה בהרבה. 

בהינתן שהעלייה ברמת ההשכלה של כוח העבודה גדלה הרבה יותר בקרב נשים 

שיעור התעסוקה הכללי של הנשים עלה שומאשר בקרב גברים בתקופה האמורה, 

מצביעים על היתכנותו  ונתונים אלבעוד שיעור התעסוקה הכללי של הגברים ירד, 

 של התרחיש הבא:

 עובדי פקידות ועובדים  – הביקוש לעובדים משכילים בשני משלחי היד

 גדל באופן יחסי למשלחי יד אחרים. –מקצועיים ובלתי מקצועיים 

 ת הן בעיקר נשים, ובהינתן ההיצע הגדל של נשים היות שעובדי הפקידו

הגידול בביקוש התבטא בכניסה מוגברת של נשים משכילות בכוח העבודה, 

משכילים ם משכילות לעבודה בתחום הפקידות. גידול זה בהיצע של עובדי

מה את הגידול בביקוש לעובדים כאלה, וכתוצאה מכך השכר -במידתאיזן 

 במידה מתונה.רק ם גדל של עובדי הפקידות המשכילי

  היות שהעובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים הם בעיקר גברים, ובהינתן

העלייה בהיצע  מןפחותה הייתה  שהעלייה בהיצע של הגברים המשכילים

הנשים, הגידול בביקוש לעובדים משכילים במשלח יד זה לא המקביל אצל 

מאחר שהגידול הביא לגידול משמעותי בתעסוקה של עובדים כאלה. 

בביקוש לא לווה בגידול מקביל בהיצע, השכר של העובדים המשכילים 

 במשלח יד זה גדל באופן חד.

 –כדי לבחון האם תרחיש זה מחקר נוסף מעוררים את הצורך ב וממצאים אל

שינויים ממושפעים בו שהתעסוקה והשכר  ,המבוסס על הנחה של שוק עבודה חופשי

אכן עומד מאחורי  –ים ובהיצע שלהם סוגים שוניחסיים בביקוש לעובדים מ

המתבססים על מערכת יחסי  צפים, או שיש לחפש הסברים חלופייםהנתונים הנ

 עבודה שאינה תחרותית, כמו זו שקיימת במגזר הציבורי בישראל ובענפים שקיימת

 .התאגדות עובדים דומיננטית בהם

 היא המפתח לצמצוםמדיניות לעידוד רכישת השכלה גבוהה ש על פניו נראה

, משמעית כזאת-חדבפועל יש להיזהר ממסקנה פערים בתעסוקה ובשכר, אולם 

 גידול מספיקללא . בהכרח לתוצאות הרצויותאיננה מביאה מאחר שהיא כשלעצמה 

נטייתם התגברות לגם , שיביא , גידול בשיעור המשכיליםהמשרות במשקמספר ב

למצוא עבודה ולהישאר  פחות עלול להקשות על המשכילים לצאת לעבודה,

ללא הגדלת שיעור יצירה של מקומות עבודה חדשים  מצד שני,מועסקים. 

שמקומות , מאחר השכר אינה מובילה בהכרח לצמצום פעריהמשכילים גם היא 
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לעובדים בתחתית סולם השכר. מדיניות  להתאיםהעבודה החדשים עשויים 

בודה עשויה להצליח, אולם יש משולבת לעידוד השכלה גבוהה וליצירת מקומות ע

אינה תנאי מספיק להצלחה בשוק העבודה. היא לזכור שהשכלה גבוהה כשלעצמה 

עליהם להיות ומערכת ההשכלה, בההצלחה תלויה בכישורי העבודה המוקנים 

משתנות בקצב גדל  ו. מאחר שדרישות אלמתאימים לדרישות שוק העבודה המודרני

 עובדים בעלי יכולת הסתגלות גבוהה.  והולך, על מערכת ההשכלה להכשיר

אין לשכוח שבכל מקרה לא כל העובדים יהיו בעלי השכלה גבוהה, , לסיכום

והיות שחסרי ההשכלה הגבוהה יתקשו יותר ויותר להצליח בשוק העבודה, יש 

 כדי לאפשרגם את הכישורים המוקנים בחינוך התיכוני  לטפחלמצוא דרכים 

בר לכך, אם החסמים להשכלה גבוהה אינם קשורים מעלבעליהם להתפרנס בכבוד. 

אלה ולהגיע כביכולת אלא ברקע של התלמידים, חובה על המדינה להסיר חסמים 

 למצב שכל תלמיד יזכה לסיכוי שווה לרכוש השכלה.
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ככל שעוברים שנות לימוד  21-בעלי יותר מעלייה בשיעור  הבאים ניכרתבתרשימים 

עלייה זו חזקה יותר בקרב נשים. בקרב ילידי השנים  לעוקבות מאוחרות יותר.

שיעור המשכילים בקרב הגברים גבוה יותר מאשר בקרב הנשים, ואילו  2100שלפני 

 ואילך המצב הפוך. 2100בקרב ילידי 
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