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 י כלכל-יחברתמצבם ה

 צעירים בישראל של

 הדס פוקס

 תקציר

צעירים  שלחברתיים הכלכליים והמאפיינים את ההתפתחויות בזה בוחן פרק 

. אישייםקבוצות גיל ומאפיינים פי , תוך חלוקה ל1995מאז  בישראל 18–34בגילי 

נמצא כי שיעור הסטודנטים ובעלי ההשכלה והתעסוקה ההשכלה  מיבתחו

פתיחתן של עם  בד בבד האקדמית בקרב הצעירים גדל מאוד מאז שנות התשעים,

י בגיל גיל תחילת הלימודים נדחה, ומרבית הסטודנטים מרוכזים. מכללות רבות

ותר ירדו, וחלה שיעורי התעסוקה של השכבה הצעירה ביעוד נמצא כי . 23–26

לעומת זאת, . בגילים אלו זמניות עלייה חדה בשיעור המועסקים במשרות חלקיות

 בעיקר בעבודות והם מועסקים עלה,היהודים שיעור תעסוקת הסטודנטים 

 , שהשכר בהן נמוך יחסית,עלייה במשרות השירותיםמכירות ושירותים.  פקידות,

באותו הגיל חלה שאינם אקדמאים. בקרב אקדמאים  31–34גילאי חלה גם ב

ם מועסקים במקצועות אף שה ירידה בשכר ביחס לאקדמאים מבוגרים יותר,

ם, עלייה בשיעור הצעירים הגרים עם הוריה נמצאהבתחום הדיור . ובהיקף דומים

בקרב שיעור הבעלות על דירה  ,כמו כן .הדיור עליית מחיריבמיוחד מאז תחילת 

בגלל הן  . הירידה חלהםדחיית גיל הנישואי כשנלקחת בחשבון, גם צעירים ירד

, הדיורעליית מחירי בעקבות  הן, ו25–30י אגילבקרב העדפות חברתיות, בעיקר 

 .31–34גילי עיקר בב

  

                                                        
   הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. ברצוני להודות לחיים

גלעד ברנד, פרופ' אבי וייס, פרופ' איל קמחי, פרופ' דב צ'רניחובסקי וקיריל בלייך, 
 הערותיהם המועילות. על שרברמן על הסיוע ו

 



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   122

 

 מבוא

בישראל  אזרחיותהחנית של מחאות חוד ניצבים בצעירים  אנשיםבשנים האחרונות 

המחאה החברתית שהחלה בקיץ  בישראל היא. אחת הדוגמאות הבולטות ובעולם

אגודות הסטודנטים, שמחו על נציגי צעירים, כולל  ו והובילויזמ. את המחאה 2011

לכלכל  בעברימינו קשה יותר מב צעיריםל כי ,השאר בין, טענו מצבם הכלכלי. הם

  .הוגן במחיר מגורים מקום ולמצוא לשלב בין עבודה ללימודים גבוהים את עצמם,

 בתחומי בישראל 18–34 גילאי של חברתיהו הכלכליזה מבקש לבחון את מצבם  פרק

בשנים האחרונות, ולעקוב אחר המגמות שחלו במצבם דיור הו תעסוקהה ,השכלהה

 .1995 מאז

 . הראשוןעיקריים מושפע משני גורמיםיכול להיות מצבם של הצעירים 

)למשל פרנקל ושומפלבי,  מביניהם, המוזכר תדיר במחאות ובכלי התקשורת השונים

בישראל  ייתכן שהסיבה לקושי של צעירים , כלומר:הוא הגורם החיצוני ,(2015

שינויים בכלכלה נעוצה ב שכר הולם מניבהלמצוא עבודה ההולמת את כישוריהם ו

עליית מחירי הדיור מקשה על שאפשר  . לפי אותו טיעון,הישראלית והעולמית

 ולעבור לדירה שכורה או לרכוש בית. צעירים לעזוב את בית הוריהם ה

לא . , כלומר אופיים של הצעירים בני ימינוהשני הוא גורם פנימיהאפשרי הגורם 

שגדל , (שנות השמונים ותחילת התשעים)ילידי  Y-טענות כלפי דור האחת נשמעות 

כך  כי הוא מפונק יותר מהדורות שקדמו לו. ,אל תוך הטכנולוגיה והגלובליות

, הפינוק רוח"וכי אינם מסוגלים לעבוד הם כי  Y-מואשמים צעירי דור ה מהלדוג

 המוסרי הקוד על משפיעה והיא הזה בדור שורה העצמי והמיקוד, החריצות חוסר

 .(2015, ואלמוג )אלמוג "העבודה בתחום שלהם המוסרי הקוד על זה ובכלל ,שלהם

 על רוחבית תמונה ונותן, במציאות מעוגנות אלו תחושות האם בוחן המחקר

 בעלות גיל קבוצות בין הבחנה תוך, בישראל מצבם הכלכלי והחברתי של הצעירים

 .שונים מאפיינים

, OECD-במדינות ה( 18–29)בני ים את מצב הצעירים חנהבו עכשווייםמחקרים 

 ,Eurofund (Sandor and Ludwinek שלכדוגמת המחקר על צעירים באיחוד האירופי 

מצאו כי  ,(PEW  Taylor and Keeter (2010,של בארצות הברית הצעיריםעל ו ( 2014

וירידה  ,בשיעור המובטליםו חלה עלייה בשיעור הצעירים שגרים עם הוריהם

צעירים אחד ההסברים לכך הוא שבשיעור הצעירים המועסקים במשרה מלאה. 

 ריתוארצות הבלכן מצב הצעירים באירופה  ,מושפעים יותר ממשברים כלכליים

 . 2008-שהחל ב המשבר הכלכלי העולמיבעקבות הורע 
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משתתפים בו,  18–21בשל השירות הצבאי והלאומי שרבים מהישראלים בגילי 

.  והם יוצאים מבית ההורים בגיל מבוגר יותר התעסוקה בקרבם נמוכה מאוד יחסית

ישראל . עם זאת, ומים אלבתחו OECD-צעירים בבינם ובין קשה להשוות לפיכך, 

  .הפחותבצעירים הייתה עה יפגהגם ככל הנראה ולכן  ,הושפעה פחות מהמשבר

 בהשכלה הצעירים ם שלמצב נסקר ראשית כל. חלקיםמכמה מורכב  המחקר

דרך שנות הלימודים האקדמיים ועד  – תיכוןב םלימודיהסוף  – 18, מגיל תעסוקהבו

הסדרי שינויים בב לאחר מכן עוסק המחקרלשלבים הראשונים בשוק העבודה. 

 . של צעירים מגוריםה

 נתונים

  :מחלק את הצעירים לארבע קבוצות בעלות מאפיינים שונים פרקה

 או בשירות לאומי; מרבית האוכלוסייה היהודית משרתת בצבא :18–22י אגיל

 .מתחילים בלימודיהםפונים להשכלה אקדמית ההערבים צעירים מרבית ה

את השירות הצבאי או סיימה מרבית האוכלוסייה היהודית  :23–26י אגיל

 .מגיע לשיאו אוכלוסייה היהודיתהסטודנטים בשיעור הלאומי; 

שיעור הסטודנטים עדיין גבוה יחסית, אולם נמוך במחצית  :27–30י אגיל

יהודים, הסטודנטים הגידול בשיעור חל  1995מקבוצת הגיל הצעירה יותר; לעומת 

 .לתארים מתקדמיםמחציתם לומדים כו

והם נמצאים בתחילת  ית הסטודנטים סיימו את לימודיהם,מרב :31–34י אגיל

 .דרכם בשוק העבודה

ח אדם וסקרי כ – מתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהפרק ה

–2014סקרי הוצאות בשנים , 1997–2011סקרי הכנסות בשנים  ,1995–2011בשנים 

 . 2008שנת ומפקד אוכלוסין מ, 2003

 1הגדרות:

 האחרון הלימודים שמוסד ומעלה לימוד שנות 15בעלי  :אקדמי תואר בעלי

תואר האת שיעור בעלי  הגבוהברמת דיוק הגדרה זו חוזה  .אקדמי הוא שלהם

אולם אינה מדויקת דיה עבור פרטים , 30ראשון בפועל עבור פרטים מעל לגיל ה

 שנות לימוד(. 15)מפני שרבים מהם עדיין סטודנטים גם לאחר  מתחת לגיל זה

 31עבור גילאי נעשו על סמך שנות לימוד החישובים עבור בעלי תואר ראשון לפיכך, 

 .ומעלה

                                                        
 בלבד.  18–34כאשר מדובר בהגדרות הקשורות לסטודנטים הובאו בחשבון גילאי   1
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 הוא שלהם האחרון הלימודים שמוסד כלומדים הוגדרו סטודנטים :סטודנטים

 ., כולל לימודים לתארים מתקדמיםאקדמי לימודים מוסד

, עבור 12מספר שנות הלימוד הכולל פחות  :שנות לימוד באקדמיהמספר 

  .הלימודים האחרון שלהם הוא אקדמילומדים שמוסד 

בן/בת זוגו של הילד שגרים ו ילד של ראש משק הבית :עם ההוריםמתגוררים 

 בבית ההורים. 

 .ערביםובני דתות אחרות שאינם יהודים  :יהודים

 השכלה .1

הממשיכים להשכלה גבוהה  הצעירים חלה עלייה בשיעורבשני העשורים האחרונים 

ובעלי תואר סטודנטים החל גידול משמעותי בשיעור  כךו לאחר סיום לימודי תיכון,

 מתוך האוכלוסייה הצעירה.אקדמי 

במיוחד עבור  – בכל קבוצות הגילשיעור הסטודנטים  גדל בהשוואה לשנים עברו

 .2011-ל 1995בין  הם שיעור הסטודנטים כמעט הכפיל את עצמוב, ש23–30גילאי 

קבוצת הגיל שרוב בבכל הקבוצות.  היקף השינוי לא היה אחידעם זאת, 

אחוז  28 :כמעט הוכפל שיעור הסטודנטים, 23–26, הסטודנטים משתייכים אליה

אחוז  16לעומת  ,2011-מדו במוסדות להשכלה גבוהה בלבקבוצה זו מהצעירים 

  2.(1)תרשים  1995בשנת 

 1995-ב( 23–26ששיעור הסטודנטים בה היה השני בגובהו )אחרי קבוצת הגיל 

הגידול בשיעור השנים , אך עם אחוזים מכלל הקבוצה( 8-)כ 18–22הייתה 

גבוה  –אחוז  15-הוא הגיע ל 2011-בו, יותר גבוההיה  27–30הסטודנטים בגילי 

אחוזים בגילי  6-וכ ,18–22אחוזים בגילי  10-הקבוצות הנותרות )כשתי בהרבה מ

מהעלייה בלומדים  בענ 27–30חלק מהגידול בשיעור הסטודנטים בגילי  .(31–34

בשיעור הלומדים לתואר ראשון גם גידול  חלאך לאורך השנים  לתארים מתקדמים,

 .בקבוצת הגילמהסטודנטים  תחצייותר ממעמד שיעורם על  2011-וב, ובגילים אל

 מרבית הסטודנטים מסיימים את לימודיהם. 31–34עד גילי 

 

                                                        
בחשבון גם אחוז, אם מביאים  35-סך הלומדים בקבוצת גיל זו גדול אף יותר ומגיע ל  2

 סטודנטים במוסדות לימוד שאינם אקדמיים.
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מגדר בחלוקה לפי  2011מציג את שיעורי הסטודנטים לפי גיל בשנת  2תרשים 

אחוז הסטודנטיות גבוה יותר מאחוז ו ,מגברים משכילות יותרנשים ככלל, . לאוםו

נשים כמו כן, בקרב האוכלוסייה הערבית. התופעה בולטת אפילו יותר  .הסטודנטים

ככלל, וגברים יהודים בפרט, יהודים . מגברים יותר מוקדםללמוד כשנה  מתחילות

מרבית  :והלאומי בגלל השירות הצבאימערבים מתחילים ללמוד מאוחר יותר 

י בגיל –, ויהודים 20–22בגילי  הממשיכים ללימודים אקדמיים עושים זאתערבים ה

26–23.  
  

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס

 

 1תרשים 

 2011–1995שיעור סטודנטים לתואר אקדמי, 
 מתוך כלל קבוצת הגיל

 

  

   

   

   

   

   

                                    

        -  

        -  

        -  

        -  

0 

        -  



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   126

 

 

נמצאה דחייה של כשנה בתחילת הלימודים האקדמיים בהשוואה לאורך זמן 

בשנת  23-עלה מ 3הגיל הממוצע של סטודנטים יהודים בשנה א' .עבור כל המגזרים

באותן שנים.  23-ל 22-הוא עלה מ נשים אצלו ,גברים בקרב 2011בשנת  24.5-ל 1995

אצל  20-אצל גברים ו 20.5 על 2011-בהגיל הממוצע עמד סטודנטים ערבים  בקרב

דחייה זו מוסברת ייתכן כי  .בכל אחד מהמינים 1995נשים, דחייה של שנה לעומת 

נה בחיהכך שיותר ויותר צעירים מתכוננים במשך זמן ארוך מבעבר לקראת ב

, וצעירים דוחים את ותחברתינורמות שמדובר בשינוי גם ייתכן אך הפסיכומטרית, 

  4., למשללטיולים ארוכים בחו"ללנסוע  כדיעבודה הלימודים או הגיל תחילת 

                                                        
זיהוי סטודנטים בשנה הראשונה באוניברסיטה נעשה על פי חישוב שנות לימוד   3

 באקדמיה, כפי שפורט בסעיף הנתונים.
 2000אקדמיות נותר יחסית קבוע מאז שנת -יש לציין כי מספר התלמידים במכינות קדם  4

(, כך שזו אינה הסיבה לדחיית הלימודים. 2013, )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
השפעה מועטה על יש צבאיות -במספר הפונים ללימודים במכינות קדםשחל לגידול 

 (.2008אך גם לאחר הגידול מדובר על כאחוז מכלל קבוצת הגיל )וורגן,  –הדחייה 

  

  %

  %

   

  %

          

   

            

            

           

           

 2תרשים 

 שיעור סטודנטים לתואר אקדמי
 2011לפי גיל*, מגדר ולאום, 

 

  .גילי-דו* ממוצע נע 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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 נבע מצמיחה במספרםאקדמי הבעלי תואר הסטודנטים ומרבית הגידול בשיעור 

פעלו  1990(. בשנת 3תרשים ) של סטודנטים ובעלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות

 2014מכללות רבות, ובשנת עוד נפתחו לאורך השנים  .מכללות אקדמיות 6בישראל 

 ם שללעומת זאת, מספר סטודנטים. 96,000למדו  ןבהשמכללות אקדמיות  36פעלו 

אז , ומ2005שנת מ באוניברסיטאות נמצא במגמת ירידה הסטודנטים הלומדים

 . האקדמיות הסטודנטים במכללותהוא נמוך יותר ממספר  2008

 את ההשכלה הגבוהה.לתושביה  הנגישוו ,נפתחו בפריפריהרבות מכללות 

 בין היתר אוכלוסייה הערבית,שיעור הסטודנטים בבמיוחד על  והשפיע ומוסדות אל

ומכללות להכשרת  5באחריות אוניברסיטאיתאוגרפית של מכללות יבגלל קרבה ג

 מאוד גדלבקבוצה זו  אקדמאיםשיעור ה . עקב כךמגוריהםלמקומות עובדי הוראה 

שיעור הערבים , (2013–2014) תשע"דהלימודים . בשנת (2015שביב ואחרים, )

 24.6-ו 35.2עמד על  מכללות להכשרת עובדי הוראהבו תואוניברסיטאיהבמכללות 

קמפוסים אחוז ב 13.4לעומת  ,בהתאמה במוסדות אלו, אחוז מהסטודנטים

  (.2015שביב ואחרים, )אוניברסיטאות של ה הראשיים

שבחרו במקצועות  גםמוסדות הלימוד, חל שינוי התפלגות שינוי במקביל לב

שיעור הלומדים במדעי הרוח )כולל חינוך( ירד, ובמקביל חלה  הצעירים ללמוד.

)הלשכה  עסקים ומדעי הניהול, הנדסה ואדריכלותִמנהל עלייה בשיעור הלומדים 

 .(2013טיסטיקה, המרכזית לסט
  

                                                        
ליל מכללות הנמצאות בחסות אקדמית של אוניברסיטה, כדוגמת המכללה האקדמית ג  5

 אילן.-נפתחה בה חטיבה אקדמית בחסות אוניברסיטת בר 1994מערבי, שבשנת 
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. בעלי תואר ראשון ומעלה ם שלשיעורגם  עלהסטודנטים המספר עם הגידול ב

 40-ל 1995אחוז בשנת  22-מעלה שיעור זה כמעט פי שניים:  31–34בקרב גילאי 

 . (4)תרשים  2011אחוז בשנת 

גברים. בקרב עבור נשים מאשר השכלה היה גדול יותר עבור רמת ההשיפור ב

, 2011-באחוז  49-אחוז ל 26-האקדמית מכעלה שיעור בעלות ההשכלה יהודים 

 2005. כמו כן, מאז אחוז בקרב גברים באותה תקופה 42-ל 25-לעומת עלייה מ

 .מאשר בקרב נשיםגברים יהודים מתון יותר  בקרבאקדמאים ההגידול בשיעור 

-כ) 1995-ב גבריםבקרב האקדמי היה גבוה יותר התואר הבקרב ערבים שיעור בעלי 

בהשכלת הנשים הערביות , אך הגידול אחוזים בקרב הנשים( 8-אחוזים לעומת כ 10

אחוז  18 :מהגברים הן היו משכילות יותר 2011ובשנת  ,יותר משמעותיהיה 

. הגידול היו בעלי תואר אקדמי 31–34בקבוצת הגיל  מהנשים אחוז 21-מהגברים ו

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

                            

            

              

                     

                         

 3תרשים 

 1990–2014, *מספר הסטודנטים
 לפי סוג מוסד לימודים

 

 .אוניברסיטה הפתוחהב* לא כולל סטודנטים 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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אף בולט יותר בקבוצות ו ,ניכר בכל קבוצות הגיליות הערביות אבשיעור האקדמ

 6 .2011אחוז בשנת  27-גיע לה 23–30שיעור האקדמאיות בגילי הגיל הצעירות. כך, 

בשיעור הכולל של מקבלי תעודה לגידול בשיעור מקבלי תואר אקדמי,  בניגוד

לוקה בח. 2011אחוז בשנת  13והוא עמד על , לא חל שינויכמעט אחרת  תיכונית-על

 יםאחוז 9.5-מ)חלה עלייה  31–34י נב גברים ערבים לפי מגזרים וגילים, רק בקרב

. ירידה קטנהחלה  שאר הקבוצותבואילו , (2011בשנת  אחוז 12.6-ל 20007בשנת 

תיכונית אירעה בעקבות -ניתן לשער כי חלק מהירידה בשיעור מקבלי התעודה העל

עבר  מקצוע הסיעוד , המלדוג ,תכניות ללימודי תעודה לאקדמיות. כךה שינוי בסיווג

אחיות במסלול להכשרת אחיות  הכשירולא  2014עד  2007, ומשנת אקדמיזציה

 .(2010ניראל ואחרים, מעשיות )
  

                                                        
חישוב נתון זה נעשה בצורה ישירה מנתוני הסקר, ולא בעזרת ההגדרה לתואר אקדמי   6

 ששימשה לאורך יתר המחקר, כפי שפורט בסעיף הנתונים. 
 תיכונית.-השנה הראשונה שעבורה פורסמו נתוני השכלה על  7

  

   

   

   

   

   

                                    

            

            

           

           

              

 4תרשים 

  31–34גילאי בעלי תואר אקדמי בקרב שיעור 
 1995–2011לפי מגדר ולאום, 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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שיעור הזכאים לתעודת בגרות שעומדת בדרישות הסף של יש לציין כי 

גידול בשיעור בעלי תואר אקדמי. שיעור בשיעור נמוך יותר מההאוניברסיטאות גדל 

שנת בין נקודות אחוז בלבד  7-ב עלה ב"מתוך מסיימי כיתות ילתעודה כזו  הזכאים

פירוש . (2013)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  8אחוז 47-ל 40-, מ2011לשנת  1996

הלומדים לתואר  תרמה לגידול במיצויהשכלה הגבוהה נגשת ההש הדבר הוא

עם הגידול במיצוי, ניכרת  .הקבוצה הזכאית להמשיך ללימודים אלוקרב אקדמי מ

 להשכלה גבוהה.פונים אחוז הבבשנים האחרונות האטה בגידול 

 תעסוקה ושכר. 2

, נותן את בישראל הסטודנטיםהשירות הצבאי והלאומי, שמשפיע כאמור על גילי 

, שבהם 18–22בגילי שוק העבודה. השתלבותם של צעירים בישראל באותותיו גם ב

שיעור מתגייסים לשירות, רוב הצעירים היהודים מסיימים את לימודיהם בתיכון ו

 מקסימוםל יםמגיעו ,עם העלייה בגיל שיעורי התעסוקה עולים  9.נמוך התעסוקה

 . 40 בסביבות גיל

מעורבת. התפתחות מה ארוכת טווח ניכרת בתעסוקת הצעירים בישראל במג

. (5)תרשים  1995ביחס לשנת  ו שיעורי התעסוקהירד 26צעירים עד גיל בקרב 

ובקבוצה  (,18–22גילאי ) חלה אצל הקבוצה הצעירה ביותרביותר  הירידה הגדולה

הגידול מנובעת . חלק מהירידה עבודהשעות ה בממוצע דהירידה חגם חלה  זו

מצעירים שאינם  עובדים פחותבהמשך  יוצגכפי ששבקבוצה, בשיעור הסטודנטים 

 31–34גילאי ובקרב שיעור התעסוקה עלה, ומעלה  27 בניעבור צעירים לומדים. 

שיעור התעסוקה הכולל  ביותר ביחס לשאר קבוצות הגיל. עלייה הגדולההחלה 

 במגמת עלייה. באותה תקופה היהבישראל 

                                                        
אחוז  58ז הזכאים הכללי לתעודת בגרות מתוך מסיימי י"ב גבוה יותר, ועמד על אחו  8

ב ללא תעודת בגרות משלימים לתעודה בתוך "אחוז ממסיימי כיתה י 25-. כ2011בשנת 
 ם גבוהה יותר.ישמונה שנים, כך שהקבוצה הזכאית להמשיך ללימודים אקדמי

 בודה האזרחי.שיעור התעסוקה לכל אורך הפרק מתייחס לכוח הע  9
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השילוב בין עבודה ללימודים גבוהים נפוץ למדי בקרב צעירים, וכאמור יש לו 

מציגים את ' בו א' 6ם מיתרשיהשפעה על שיעורי התעסוקה בקבוצות הגיל השונות. 

גיל ב'(, בחלוקה לפי 6א'( וערבים )6יהודים ) סטטוס הלימודים והתעסוקה עבור

, עור הסטודנטיםבגידול בשיניתן להבחין  באופן כללי. 2011-ו 1995, בשנים גדרמו

עבודה במקביל ללימודים גבוהים מעניין לראות כי הקודם.  בסעיףכפי שנאמר 

לימודים מתחילים בהסטודנטים יהודים. סטודנטים ערבים,  נפוצה בעיקר בקרב

כון נהדבר ומועסקים בשיעורים נמוכים מאוד, בגילים נמוכים יותר,  גבוהים

 . 18–22 נותסטודנטיות ערביות בלבמיוחד 

-ל 1995בין  18–22שינויים משמעותיים בהתפלגות גילאי  לא היובמגזר היהודי 

, כאמורגברים שאינם עובדים ואינם לומדים. למעט עלייה קלה במספר ה, 2011

לאומי. שירות צבאי או שרוב בני הקבוצה נמצאים ב היאלתעסוקה הנמוכה הסיבה 

. נבדקתערבים בגילים אלו חלו כמה התפתחויות בתקופה הלעומת זאת, בקרב 

העמודות הכתומות ) שיעור המועסקותירד  18–22בנות ערביות  בקרב נשים

 מועסקותהמשולב של שיעור האילו ונקודות אחוז,  9-ב (בתרשים והירוקות

 5תרשים 

 2011-ו 1995שיעור התעסוקה לפי קבוצת גיל, 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
 

   
   

      

   
      

   
   

   

                         

-10% -2% +5% +8% +5%

1995 2011 1995 2011 1995 2011 1995 2011 1995 2011

          



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   132

 

. נקודות אחוז 9-עלה ב בתרשים(ות והאדומות קהעמודות הכתומות, הירו) ולומדות

 אחוז 45-ל 58-מ –בשיעור המועסקים אחוז  13של בקרב גברים ערבים חלה ירידה 

 7הייתה קטנה במחצית ) המשולב של מועסקים ולומדיםאך הירידה בשיעור  –

 . (יםאחוז

עלה  לומדיםואינם שאינם מועסקים  בקבוצת גיל זוערבים הגברים השיעור 

 2011אחוז בשנת  42) מבוגרים יותרהוא גבוה גם ביחס לגילאים ובמשך השנים, 

משרתים בשירות  אינםהמוחלט אף שרובם  , למשל(, 23–26 אחוז בגילאי  24לעומת 

 השערות לתופעה זו, וביניהן ( העלו כמה2011אקשטיין ודהן ) .צבאי או לאומי

לדת הילדים גיל הנישואים והו הורות מוקדמת והבדלים בהזדמנויות. עם זאת,

 תופעההכי ייתכן , ובגילים מאוחרים יותר שיעורים אלו דווקא יורדים. הדווקא נדח

בקשיים שחווים ערבים מקורה בעבודה בלתי מדווחת בהיקפים גבוהים יחסית, או 

 בשוק העבודה. בקליטהצעירים 

                                                                            

                    

                                

                    

                                

   

  

  

   

   

  
  

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  
  

   

   

  

   

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  
  

   

   

  

   

   

   

  

   

   

  

   

                        

                    

 א'6תרשים 

 2011-ו 1995הרכב תעסוקה והשכלה במגזר היהודי, 
 לפי גיל ומגדר

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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מגיע המשולב של מועסקות ולומדות שיעור ה, 23–26בקבוצת הגיל הבאה, 

-)מ המועסקותגידול בשיעור בקרב יהודיות חל אצל יהודיות וערביות כאחד.  ולשיא

בשיעור המועסקות או מכך  הכפול עלייה(, ו2011-אחוז ב 70-ל 1995-אחוז ב 65

המועסקות או השיעור המשולב של בקרב ערביות  .(אחוז 83-אחוז ל 73-לומדות )מ

 אחוז.  17-לומדות גדל ב

שיעור ירד תה קבוצת הגיל, יהודים וערבים כאחד, באועבור גברים  ,לעומת זאת

ניתן להסביר חלק  .צעירים שאינם לומדים(הן סטודנטים והן מועסקים הכולל )ה

במיוחד בקרב , שאינם עובדים מהירידה בתעסוקה בגידול בשיעור הסטודנטים

קבוצת גיל בבשיעור הסטודנטים  שינוימההירידה בתעסוקה גדולה . אלא שערבים

הסבר מהווה  ואינומדים לשינוי באחוז הה כלומר, – גילים המבוגרים יותרב זו וגם

שיעור הגברים המועסקים נמוך יותר עד תחילת גילי  .לירידה בתעסוקה מספק

יש דחייה גברים יהודים, אצל שאצל גברים, ובמיוחד אפוא נראה השלושים, ו

 לימודים.תחלת הגיל הבמקביל לדחייה ב כניסה לשוק העבודהב

גם  הן, העבודה לשוקמגברים  יותר מוקדם נכנסותלא רק  יהודיות נשים

 הנשים שיעור. 30 עד גיל מהגבריםשומרות על שיעורי תעסוקה גבוהים יותר 

 משיעור אחוז נקודות 13-בהמועסקות )כולל סטודנטיות עובדות( גבוה  היהודיות

 .27–30 בגילי אחוז נקודות 6-וב,  23–26  בגיליהיהודים המועסקים  הגברים

, שיעורי התעסוקה נמוך יותרה הסטודנטיםושיעור  צבאישירות הפטור מבגלל 

 גברים ערבים עם זאת, בקרבגבוהים יותר מאשר אצל יהודים.  30עד גיל של ערבים 

יותר בגילים הירידה הייתה חדה עבור כל הגילים. עם השנים שיעור התעסוקה  ירד

 מצטמצמת עם הגיל.  אהצעירים, והי
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לנתח כל הכוונה אינה  .שונותצעירים קבוצות  ינותחו בפירוט מאפייניהן שלכעת 

 את המתרחש בקבוצות מרכזיות. תאר, אלא לתקבוצה אפשרי

 שאינם סטודנטים  18–22 גילאי 

, שיעור התעסוקה נמוך  18–22 בשכבה הצעירה ביותר, גילי , 5הודגם בתרשים כפי ש

מציג מתמקד בגילאים אלו שאינם סטודנטים, ו 7 תרשים .אף ירד במשך השניםו

 10.מתוך כלל קבוצת הגיל חלקיתאת שיעור המועסקים בחלוקה למשרה מלאה ו

 עד 1997היה במגמת ירידה משנת  ה זומועסקים במשרה מלאה בקבוצשיעור ה

שיעור המועסקים מנגד, . בתחילת התקופהאך לא חזר לרמתו  –, ומאז עלה 2003

                                                        
שעות עבודה שבועיות, לפי הגדרת הלשכה המרכזית  35-משרה חלקית הוגדרה כפחות מ  10

 לסטטיסטיקה.

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  
  

   

   

   

   

   

                    

                                

          

   

  

   

   

   

   

  

   

  

   

   

   

   

   

  

   

   

  

   

   

   

   

  

   

                    

                                

          

                                                                            

                      

 ב'6 תרשים

 2011-ו 1995הרכב תעסוקה והשכלה במגזר הערבי, 
 לפי גיל ומגדר

 

 החברתית בישראל מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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, וכך עלה מאוד שיעור בסך הכל בשנים אלועלה  במשרה חלקית בגילים אלו

אחוז  33-ל 1995-אחוז ב 23-)מ ההמועסקים בקבוצהמועסקים חלקית מתוך כלל 

  .(2011-ב

ייחודית לשכבת הגיל הצעירה, חלקית במשרה בשיעור המועסקים עלייה ה

 לאצוהיא התרחשה  11,חסרי השכלה אקדמית שאינם סטודנטיםלצעירים ובמיוחד 

בעוד מרבית הירידה בתעסוקה חלה בקרב ערבים )בקרב  יהודים וערבים כאחד.

 רבעלה(, הגידול בשיעור המועסקים חלקית היה אף נשים יהודיות שיעור התעסוקה 

הדחייה במועד ושבה שיעור הסטודנטים  ,בקרב האוכלוסייה היהודיתדווקא יותר 

  .יותרגבוהים תחילת הלימודים 
  

                                                        
חלה עלייה בשיעור המועסקים חלקית, אך מקורה בשיעור   23–26 גילאי גם בקרב   11

 הסטודנטים הגבוה בקבוצת גיל זו.

  

   

   

   

   

                                    

                   

                  

 7תרשים 

 1995–2011שיעור המועסקים לפי היקף המשרה, 
 שאינם סטודנטים 18-22מתוך כלל גילאי 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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 הםאחוז מ 88-תיכונית, ו-השכלה על רכושל וקבוצת גיל זו עדיין לא הספיקבני 

 המועסקים במשרות אלומבין  12.במיומנות נמוכההמאופיינות במשרות  יםמועסק

 בשיעור וירידה, ושירותים מכירות של יד במשלחי המועסקים בשיעור עלייה חלה

 . הירידה הגדולה ביותר מבין כל קבוצות הגיל – מקצועיים כעובדים המועסקים

שיעור המועסקים בבהם חל השינוי הגדול ביותר שמשלחי היד  ציג אתמ 1לוח 

 22הועסקו  2011בשנת . 2011-ל 1995שנים ה יןבבקבוצת הגיל שאינם סטודנטים 

 12לעומת  ,כמוכרים, מלצרים או ברמניםשאינם סטודנטים  18–22 אחוז מגילאי 

 בבני קבוצת הגיל המועסקיםיחסית חלה ירידה גדולה . לעומת זאת, 1995-אחוז ב

התפתחויות ב מקורם ואל שינוייםש ייתכןבנאים ועובדי בניין, חייטים ותופרים. כ

. (2014וקמחי ושרברמן ) (2015) בריק-מדהלה אצל שמפורט כפי, העבודה שוקב

בוחרים על סוג העבודות ש גם גידול הפונים להשכלה אקדמית משפיעייתכן ש

, ואפשר  23–26 ביותר הוא בגילאי  הגדולכאמור שיעור הסטודנטים  גילאים אלו:

 תחילת הלימודים לעבודות זמניות. צעירים המתכננים ללמוד פונים לפני ש

בגילים  ד מקצועיים בשיעור גבוה ביחס ליהודיםערבים מועסקים במשלחי י

גם נובעת הירידה בשיעור המועסקים במשלחי יד מקצועיים ש בהנחה. אלו

את הירידה הגבוהה  , ניתן להסביר בכךוהירידה בביקוש לעובדים במקצועות אלמ

 . הצעירים הערבים יחסית שחלה בשיעור התעסוקה של

, השניםעם  שאף ירדו ,בשיעורים נמוכים יםמועסק 18–22בני  אם לסכם,

 שירותים.המכירות ושעיקרם בתחום הבמשלחי יד ו מצומצמיםבשיעורי משרה 

 
  

                                                        
משלחי יד  – 9עד  3י יד מסדר : משלח1994-לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ  12

לעובדי פקידות, סוכנים ועובדי מכירות ושירותים, עובדים מקצועיים ועובדים בלתי 
 מקצועיים.
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  2011עומת ל 1995, 18–22 של גילאי שינויים במשלחי יד  .1לוח 
 סטודנטיםשאינם   כשיעור מכלל המועסקים

 13משלח יד

 

מועסקים מכלל השיעור 
 1995 –בקבוצת הגיל 

מועסקים מכלל השיעור 
 2011 –בקבוצת הגיל 

 גידול בשיעור העובדים

 12.6% 7.3% מוכרים וזבנים

 9.7% 4.8% מלצרים וברמנים

 ירידה בשיעור העובדים

 2.9% 6.6% בנאים ועובדי בניין

 0.4% 2.5% חייטים ותופרים

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 כוח אדם של הלמ"סנתונים: סקרי 

 14סטודנטים

–30בגילי  , שכאמור מרוכזים בעיקרהסטודנטים היהודיםשיעור המועסקים בקרב 

מראה כי שיעור  8 תרשים 15, בשיעור עולה עם שנות הלימוד.אחוז 65-כ , עומד על23

אחוז, והוא עולה  50-התעסוקה של סטודנטים בשנה הראשונה ללימודים עומד על כ

)על פי רוב בשנה זו מדובר  מהסטודנטים בשנתם החמישיתאחוז  77-עד ל

  16.בסטודנטים לתואר שני(

עלה לפי שנת לימוד אקדמית בקרב סטודנטים יהודים שיעור התעסוקה ככלל, 

כי ייתכן הלימודים, ותחילת עם השנים. יש לזכור כי חלה דחייה של שנה בגיל 

או  – התעסוקה עולה עם הגילשכן  – גיל הסטודנטיםעליית העלייה מושפעת גם מ

. (2014התרחבות ענפי השירותים המאפשרים תעסוקה חלקית )קמחי ושרברמן, מ

גם לגידול בשיעור הסטודנטים שלומדים במכללות אקדמיות הייתה כנראה השפעה 

( מצאו כי בתחילת 2007סיני ורומנוב )-זוסמן, טור ;על העלייה בשיעור התעסוקה

מכללות שיעור הסטודנטים העובדים היה גבוה יותר בקרב תלמידי שנות האלפיים 

                                                        
-ו 420משלח יד  –: מוכרים וזבנים 1995-לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ  13

חייטים  ;69משלח יד  –ועובדי בניין  בנאים; 444משלח יד  –; מלצרים וברמנים 421
 .75משלח יד  –ותופרים 

, סעיף זה יתמקד בתעסוקת המועסקים נמוךשיעור בקרב הסטודנטים הערבים מכיוון ש  14
 סטודנטים יהודים. 

שנת הלימוד באוניברסיטה הוגדרה לפי נתון מספר שנות הלימוד עבור לומדים   15
 באקדמיה, כמפורט בסעיף הנתונים.

 התצפיות. איחוד השנים נעשה בגלל מיעוט  16
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גם  נמשכהמסטודנטים באוניברסיטאות, וניתן להניח כי מגמה זו מאשר בקרב 

אם  ,הורע הכלכלי של הסטודנטים םמצבאפשרות נוספת היא ש. בשנים הבאות

ירים בקרב צעבשיעורי הלמידה  עלייהבגלל עליית מחירי הדיור והמזון ואם בגלל 

  צים לעבוד בשיעורים גבוהים יותר.הם נאלכלכלי נמוך, ו-המגיעים מרקע חברתי

( שופכת אור נוסף על הסוגיה. 9 הסטודנטים )תרשיםשל בחינת משלחי היד 

ותק והעליית עם ומכירות ושירותים,  ,סטודנטים עובדים ברובם כעובדי פקידות

יוקרתיים יותר. לאורך השנים חלה הנחשבים הלימודי הם מתקדמים למשלחי יד 

פקידות, ועלייה בשיעור העוסקים  העוסקים בעבודותהסטודנטים ירידה בשיעור 

 בשיעור העוסקים בעבודות פקידות מגמת הירידהבעבודות מכירות ושירותים. 

תלמידי , אך בקרב סטודנטים הירידה חדה יותר, במיוחד עבור נרשמה בכל המשק

בשנתם הראשונה במקצועות פקידות ומזכירות שעסקו  סטודנטיםהשיעור שנה א': 

אחוז בשנים  21-ל 1995–1996בשנים  אחוז 31-ודות אחוז, מנק 10-ירד בללימודים 

שיעור בעלי : . למעשה, התרחשה אקדמיזציה של מקצועות הפקידות2010–2011

   

   

   

   

   

     

                

         

         

 8תרשים 

 שיעור המועסקים בקרב סטודנטים יהודים
 2010–2011-ו 1995–1996לפי שנת לימוד אקדמית, ממוצע לשנים 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 אדם של הלמ"סנתונים: סקרי כוח 
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בתקופה  אחוז 26-ל 14-המזכירות עלה מפקידות והאקדמי במקצועות התואר ה

  ו.הסטודנטים ממשלחי יד אל דבר דחק אתוה, הנבדקת

במקצועות פקידות ומזכירות תורגמה כמעט הירידה בשיעור המועסקים 

שירותים. גם כאן הגידול משמעותי במיוחד תחומי הבמלואה לעלייה בעוסקים ב

 ובעבודות אל וועסקהאחוז מהסטודנטים בשנה א'  46 :בשנה הראשונה ללימודים

בשירותי  . עיקר העלייה התרכזה1996–1995 יםאחוז בשנ 31לעומת  ,2010–2011-ב

אחוז מהסטודנטים בשנה הראשונה  36, שבהם עסקו טחוןיועובדי ב תוריאוכל, מכ

למרות זאת,  .1996–1995בשנים אחוז  17לעומת  – 2010–2011שנים בללימודיהם 

בני יותר מאשר חסרי השכלה אקדמית סטודנטים מועסקים במשלחי יד יוקרתיים 

 1)תרשים נ'שאינם סטודנטים, וגם השכר לשעת עבודה שלהם גבוה יותר  גילם

 .בנספחים(

כמעט אינם עובדים במשלחי יד  סטודנטיםעוד נתון העולה מהבדיקה הוא ש

שנה השלישית ה בקרב תלמידי .במיוחד לא בשנים הראשונות ללימודיםאקדמיים, 

 15-מ :אחוז בשיעור המועסקים במשלחי יד אקדמיים 50חלה ירידה של לתואר 

 . בסופה יםאחוז 7-לבתחילת התקופה הנבדקת אחוז 

             
               

              
               

                    

            

                  

      

               
   

  

   

   

   

  

  
  

   

   

   

  

  

  

   

   

   

  

  
  

   

   

   

  

  

  

   

   

   

   

  
  

   

   

   

  

                             
                                                      

            

 9תרשים 

 התפלגות משלחי היד בקרב סטודנטים יהודים
 2010–2011-ו 1995–1996לפי שנת לימודים אקדמית, ממוצע לשנים 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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 צוברים, נראה שלפחות בשנים הראשונות ללימודיהם סטודנטים לא אם כן

 כדיניסיון תעסוקתי רלוונטי שיעזור להם בקריירה העתידית, אלא עובדים 

בוחרים לעבוד להתפרנס, בשיעורים גבוהים יותר מבעבר. ייתכן כי סטודנטים 

 ונוחותשעות עבודה מצומצמות האפשרות ל עקבשירותים ה בתחוםבמשלחי יד 

אחוז  55-מעל ל – עם עבודה לימודים , שמאפשרות שילובובמקצועות אל

עובדים במשרות חלקיות בשלוש השנים הראשונות המועסקים מהסטודנטים 

 :ללימודים. שיעור זה יורד בשנים המתקדמות יותר ללימודים, אך הוא נותר גבוה

 אחוז. 40מעל 

 31–34גילאי 

מרבית הצעירים שפנו ללימודים אקדמיים סיימו את  31–34בשכבת הגיל 

, לעיל 5בתרשים הוצג כפי שלימודיהם, והם נמצאים בתחילת דרכם המקצועית. 

מבין קבוצות הגיל  עלה בשיעור הגבוה ביותר בקרב גילאים אלושיעור התעסוקה 

 מהעלייה בהשכלה נובעבשיעורי התעסוקה  גידול. חלק מה2011-ל 1995שנבדקו בין 

  .שכן משכילים מועסקים בשיעור גבוה יותר לאורך השנים,

גם , 35–54י אגיל בקרב נתוניםל יםמתקרב 31–34י אשיעורי התעסוקה של גיל

וגם כשנבדק שיעור המועסקים במשרה  בנספחים( 2לפי השכלה )תרשים נ'בחלוקה 

ת דרכם התעסוקתית צעירים בתחילשנראה  ,כלומר 17בנספחים(. 3מלאה )תרשים נ'

לבעלי ניסיון  ,ובהיקף משרה דומה מצליחים להשתלב בשוק העבודה בשיעור דומה,

 רב יותר. 

לא מגלה הבדלים משמעותיים בקרב קבוצת האקדמאים גם בחינת משלחי היד 

המועסקים לפי  התפלגותמציג את  10צעירים לבוגרים יותר. תרשים  עובדיםבין 

בהם מועסקים אקדמאים צעירים שאות כי משלחי היד ניתן לר. והשכלה משלחי יד

ירידה קטנה בשיעור  – עם השנים דומיםשחלו ומבוגרים יותר דומים, וגם השינויים 

ועלייה בשיעור המועסקים במשלחי יד ניהוליים  ,המועסקים במשלחי יד אקדמיים

יד המשלחי  שיעור המועסקים בשלושת בסך הכל .בעלי מקצועות חופשיים וטכנייםו

תיכונית, עלה -במיומנות גבוהה הדורשים השכלה על , הכוללים מקצועותאלהה

   18.מעט

                                                        
נקודות אחוז עבור אקדמאים צעירים  4-למעשה שיעור המועסקים במשרה מלאה עלה ב  17

נקודות  9לעומת ירידה בנקודת אחוז לאקדמאים מבוגרים, בעיקר הודות לעלייה של 
 אחוז בשיעור הנשים האקדמאיות המועסקות במשרה מלאה. 

של יותר של משלחי יד )ברמה שינויים שהתרחשו בקטגוריות מפורטות ה גם בבחינת  18
ם צעירים איאקדמ בקרבשתי ספרות( לא נמצא פער משמעותי בין השינויים שהתרחשו 

 בוגרים יותר.למגמות אצל אקדמאים 
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 בקרב אקדמאים צעירים לעומת מבוגרים יותר מגלההשכר  בחינתעם זאת, 

אקדמאים לפי עובדים ללשעה הריאלי מציג את השכר  11תרשים הבדל במגמות. 

השכר תנודתי, ומאז  35–54גילאי בקרב . 2011-ל 199719קבוצות גיל, בין השנים 

השכר היה  31–34גילאי בקרב השתנה אך במעט. לעומת זאת, הוא  2005שנת 

-בבמגמת ירידה ונמצא מאז הוא אולם , 2004-ל 1997במגמת עלייה בין השנים 

ירידה זו התרחשה בעיקר . 1997רמתו בשנת מאף הגיע לרמה נמוכה יותר הוא  2011

 .2003בקרב יהודים, ועבור נשים יהודיות היא הייתה חזקה יותר ואף החלה בשנת 

לאורך  31–34ניסיון של גילאי התמעטות הב תחלק מהירידה בשכר מוסבר

דחיית גיל התחלת הלימודים. גם הגידול בשיעור הסטודנטים בשל השנים, 

                                                                                                                             
  

 1997נתוני שכר חושבו מסקר הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת   19
 והלאה, בכפוף למגבלות הנתונים. 

                      

  
  

  

   

   

   

  

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

   

   

   

  
  

   

   

   

   

                                    

                      

  

   

   

   

   

  
  

  

   

   

   

   

  
  

   

   

   

   

   

  
  

   

   

   

   

   

  
  

                                    

                 

             
               

            
               

            
        

      
      

             
     

      

               

 10תרשים 

 התפלגות משלחי היד לפי השכלה וקבוצת גיל
 2010–2011-ו 1995–1996ממוצע לשנים 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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שממשיכים לתארים מתקדמים גרם לירידה בניסיון של צעירים אקדמאים, אם כי 

 שני דווקא העלה את שכרם. התואר ההגידול בשיעור בעלי שייתכן 

 אמור,כ במוסדות הלימוד האקדמיים.שכר הוא השינוי ירידה בל נוסףגורם 

בוגרי מכללות מהתרבות רובו לאורך השנים נבע בהגידול במספר האקדמאים 

( מצאו כי שכרם של בוגרי אוניברסיטאות 2009. זוסמן ואחרים )אקדמיות חדשות

לכן הגידול בשיעור בוגרי מכללות מתוך כלל  ,גבוה יותר משכרם של בוגרי מכללות

יתכן גם שהגידול בשיעור י הוריד גם הוא את השכר הממוצע. האקדמאים הצעירים

ללא גידול מתאים בביקוש ובכך העובדים המשכילים צע יהאקדמאים העלה את ה

שנמצאים בתחילת  ,שכרם של אקדמאים צעיריםבובמיוחד  – הוביל לירידה בשכרם

של אקדמאים צעירים התרחשה במשלחי יד  שכרדרכם המקצועית. הירידה ב

אחוז נמוך בהם מועסקים משלחי יד במיומנות נמוכה, שואילו במנות גבוהה, במיו

 או היה במגמת עלייה. ,השכר לא השתנה ,מהאקדמאים

אקדמאים, בחינת משלחי היד מעלה כי חל גידול בשיעור  בקרב עובדים שאינם

בקרב גבוה יותר  אך היהכל הגילאים, בקרב  . הגידול חלהמועסקים במשרות שירות

           

           

           

  

  

  

  

  

  

                                

 11תרשים 

 שכר ריאלי לשעה לעובדים בעלי השכלה אקדמית
 *1997–2011, 2011לפי קבוצת גיל, במחירי 

 

 .שנתי-* ממוצע נע דו

 לחקר המדיניות החברתית בישראלמקור: הדס פוקס, מרכז טאוב 

 סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים: 
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ות שירות . בתחילת התקופה הנבדקת היה שיעור המועסקים במשר31–34גילאי 

 .(, בהתאמהאחוז 19אחוז לעומת  18) 35–54י אגילבגילים אלו נמוך במעט לעומת 

 תנקודו 8-במשרות אלו בשאינם אקדמאים שיעור הצעירים  לאורך השנים גדל

שנת ב אחוז 26-והגיע לנקודות אחוז בקרב מבוגרים יותר(  4)לעומת גידול של אחוז 

–22  (. שלא כמו בקרב גילאי10)תרשים  35–54גילאי קרב באחוז  23, לעומת 2011

מועסקים במשרה מלאה בשיעור דומה  31–34נותני השירות בקבוצת הגיל  ,18

נקודות אחוז בשיעור המועסקים  10. במקביל חלה ירידה של  לשאר משלחי היד

השכלה אקדמית, בדומה לשינוי שחל  ללא 31–34בקרב בני עובדים מקצועיים כ

 .18–34בכל קבוצת הגיל ם אקדמאי-לאבקרב 

עבור כל  2002ר משנת חסרי השכלה אקדמית חלה ירידה בשכרב עובדים בק

ירידה זו . (12)תרשים  לא הבדל בין צעירים למבוגרים יותרל ,קבוצות הגיל

חלק מהירידה בשכר התרחשה בגלל כניסת שכבות חלשות כל המגזרים. בהתרחשה 

. שכבות אלו, שברובן אינן 2003-שהחל בצמצום הקצבאות , עקב לשוק העבודה

 והשתלב ,שוק העבודהמקצועות היוקרתיים יותר בלהמותאמת בעלות השכלה 

לא שבעבר הרובד העליון של השכבות התחתונות,  במקביל. בשכר נמוךבמקצועות 

רכש השכלה כזו עם הגידול בשיעור בעלי התואר  ,השכלה אקדמית היה בעל

זה מעבר ) שכרם של אלו שנותרו ברובד התחתון עוד יותרממוצע וכך ירד  – הראשון

חלה ירידה בשיעור  כאמור. כמו כן, אקדמאים(ההשפיע גם על הירידה בשכר 

עובדים מקצועיים ועלייה בשיעור המועסקים במשרות שירות, שהשכר כהמועסקים 

 נמוך יותר.בהן הממוצע 

יה במגמת עלייה חשוב לציין כי הפער בשכר בין אקדמאים ללא אקדמאים ה

 לשלמרות הירידה שחלה בשכר  ,לאורך השנים עבור כל קבוצות הגיל. כלומר

כל  בקרב אקדמאים צעירים, רכישת השכלה גבוהה הפכה לכדאית יותר עם השנים

 ירד באופן חד יותר.תואר אקדמי לא עובדים לקבוצות הגיל, מכיוון שהשכר של 
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 דיור. 3

. 1995–2011בשנים  את השינויים שחלו בהסדרי המגורים של צעירים בוחןזה סעיף 

-כלכלייםשינויים  במהלך השנים וכמו בשאר העולם המפותח, חל ,בישראל

צעירים שיעור הבשנים הנבדקות ירד ת הביקוש למגורים. א שינו גםחברתיים ש

בקרב נקודות אחוז  11-ב)קוהביטציה( מגורים משותפים בחיים האו  נשואיםה

  (.13 תרשים) 27–30גילאי בקרב נקודות אחוז  9-וב , 23–26 גילאי 

נוסף הולדת הילדים. גיל ב בשיעורים דומיםנישואים חלה דחייה הדחיית  לצד

בשנת  השהחלהמהירה  עליית מחירי הדיור, להשפעות של השינויים החברתיים

אותם  ה, או מחזירמקשה על צעירים לצאת מבית הוריהם למגורים עצמאיים 2007

 .לבית ההורים בתום הלימודים האקדמיים )דור הבומרנג(

  

  

  

  

                                

           

           

           

 12תרשים 

 ללא השכלה אקדמיתשכר ריאלי לשעה לעובדים 
 *1997–2011, 2011לפי קבוצת גיל, במחירי 

 

 .שנתי-* ממוצע נע דו

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים: 
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 מגורים עם ההורים

בציבור . מהלך הרוח כאחד מבוגריםוצעירים  ההמגורים עם ההורים מעסיק סוגיית

נשארים  יותר מבעברצעירים רבים כיום מתקבלת תחושה כי  ומהסיקור בתקשורת

עליית מחירי  :גורמיםשני תדיר במגמה זו מואשמים  כאמור,. לגור עם הוריהם

יתר על על הוריהם שבעטיו הם נסמכים  ,Y-דור השל והפינוק  יחסית לשכר הדיור

יתר שאת וב – 2005מאז שנת מהנתונים עולה כי  .(2015)אלמוג ואלמוג,  המידה

חלה עלייה בשיעור הצעירים הגרים אכן  –ור עם העלייה במחירי הדי ,2007משנת 

  .עם הוריהם

גרים עם ההורים היה צעירים השיעור ה 2005בשנת , 14כפי שמראה תרשים 

. 22–28השיעור עלה, במיוחד עבור גילאי  2011, ואילו בשנת 1995כמעט זהה לשנת 

מלמעלה( גדל  34מלמטה וסביבות  18בקצה הטווח של גילי הצעירים )סביבות 

בגיל מסוימת כי חלה דחייה אפוא ניכר . במידה פחותהשיעור הגרים עם ההורים 

 13תרשים 

 1995–2011מצב משפחתי לפי קבוצת גיל, 

נפשות, משני  2זוג שגר בקוהביטציה הוגדר כזוג הגר במשק בית עם   *
 .(2012המינים, שלפחות אחד מהם אינו נשוי, בדומה להגדרות הלמ"ס )

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 הלמ"ססקרי כוח אדם של נתונים: 
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שונה  אינוהגרים עם ההורים הצעירים שיעור  32לאחר גיל היציאה מהבית, אך 

 . 1995-בהרבה מאשר ב

המגורים בבית ההורים הושפעה גם מדחיית גיל העלייה בשיעור ייתכן כי 

מציג את שיעור  15תרשים , ו של גורם זהלבחון את השפעת כדי. םהנישואי

רווקים גרים  ,צפויכ. ומצב משפחתיגרים עם ההורים לפי קבוצות גיל צעירים הה

דחיית גיל הנישואים לפיכך, סביר ש. עם הוריהם בשיעורים גבוהים יותר מנשואים

בקרב כלל קבוצת הגיל. עם  העלתה את שיעור הצעירים הגרים עם הוריהםאכן 

רווקים בלבד. כך למשל, בבדיקה הכוללת גם ניכרת  2005משנת העלייה  זאת,

, 2011-ל 2005 ביןנקודות אחוז  8-הגרים עם הוריהם גדל ב 22–28י אגילשיעור 

-ל 2005בשנת  אחוז 52-מ :נקודות אחוז 6-גדל ב ושיעור הרווקים בגילים אלאילו ו

גרים עם הוריהם בשיעור גבוה יותר  נשואיםצעירים זוגות גם . 2011בשנת  אחוז 58

 שיעור זה עודנו נמוך.אם כי  ,מבעבר
  

  

   

   

   

   

                  

    

    
    

    

 14תרשים 

 שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם
 2011-ו 2005, 1995לפי גיל, בשנים 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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 יהודים בקרבהמגמה נמצא כי  לאוםמגדר ולפי  ת אוכלוסיית הצעיריםבחלוק

כנראה ערבים גרים עם הוריהם בשיעורים נמוכים יותר ) .דומה להתפתחות הכללית

חלה ירידה בשיעור הגרים עם בקבוצה זו  .(בקרבם גיל הנישואים הנמוך יותרבשל 

זו לרמה דומה ל עלה השיעור עד שהגיע, ובשנים שלאחר מכן 2005ההורים עד שנת 

ככלל גרות פחות עם הוריהם, גם בגלל גיל הנישואים הנמוך נשים . 1995שנת של 

 יותר, אך המגמות עבור גברים ונשים זהות.

עם ההורים לפי מצב במגמות בשיעורי המגורים  משמעותייםהבדלים  לא נמצאו

סטודנטים  , למעט שיעור מעט גבוה יותר של מגורים עם ההורים בקרבלימודים

 משכילים.לעומת צעירים  צעירים שאינם לומדיםו

 העלייתקופת ההעלייה מתואמת עם ולסיכום, שיעור המגורים עם ההורים עלה, 

מכיוון שלא  .המתאחרם השפעה של גיל הנישואיגם הת ניכראם כי  – מחירי הדיורב

 , ניתן להניח2005נמצאה עלייה בשיעור הצעירים הגרים עם הוריהם לפני שנת 

 שינויים חברתיים שעברו רווקים צעירים.בשל נגרמה לא שדחיית היציאה מהבית 
  

      

   

  
   

  
  

  

      

               

1995 2005 2011 1995 2005 2011 1995 2005 2011

      

         

      

   

      
   

               

1995 2005 2011 1995 2005 2011 1995 2005 2011

 15תרשים 

 שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם
 2011-ו 2005, 1995לפי קבוצת גיל ומצב משפחתי, בשנים 

 

 המדיניות החברתית בישראל מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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 אזור מגורים

לעומת המרכז, אפיין נוסף של מגורי צעירים הוא גידול בשיעור הגרים במחוזות מ

לכן בתחום, גילאים מבוגרים יותר. בקרב ערבים כמעט לא חל שינוי  בקרבירידה 

יהודים בגילי הצעירים שיעור גבוה יחסית מבין התייחס ליהודים בלבד. סעיף זה י

בשיעור הגרים ירידה חלה זאת לעומת ועברו לגור במחוזות תל אביב ומרכז,  29–39

  .(16תרשים ) 40–54-ו 1820–28גילאי  בקרב במחוזות אלו

מעניין לציין כי  כמעט בכל השנים.בשיעור הצעירים שגרים במרכז חלה העלייה 

 נבלמה עם העלייההגרים בערי המרכז  (40–54גילאי )שיעור הבוגרים הירידה ב

  .הדיור במחירי

                                                        
גרים עם ההורים, כך שאינם בוחרים את מחוז מגוריהם באופן  בקבוצה זו צעירים רבים  20

עצמאי. גם בקרב בני קבוצת הגיל שאינם גרים עם הוריהם חלה ירידה בשיעור המגורים 
 במרכז, אך היא קטנה יחסית. 

   

   

   

   

   

                                    

           

           

           

   

 16תרשים 

 1995–2011שיעור המתגוררים במחוזות תל אביב ומרכז, 
 יהודים, לפי קבוצת גיל

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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גרו  עוד לפני העלייהש ,אקדמאים בקרבמרכז התרחש בעיקר לצעירים  מעבר של ה

שיעורי התעסוקה של צעירים  (.בנספחים 4נ' בשיעורים גבוהים יותר )תרשים באזור

גילאי שיעור בקרב , בדומה להגיל הצעירותקבוצות כל בהגרים במרכז גבוהים יותר 

ירידה בתעסוקה עבור  – דומות לעיל( 5שהוצגו בתרשים )כפי מגמות הומעלה, ו 35

 .ומעלה 27גילאי בקרב ועלייה  18–26גילאי 

 בעלות על דירה

שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם, חלה ירידה בשיעור הבעלות במקביל לעלייה ב

 הנתון, וסקר הוצאות קיים בנתוני אינועל דירה. השיעור המדויק של בעלי דירה 

 . על דירה בכללנלקח כמדד לשיעור הבעלות  –עלות על דירת המגורים ב –הנמדד 

( 2014. גרובר )נמוך מאוד 18–24שיעור הבעלות על דירה בגילי באופן לא מפתיע, 

משנת  נמצא במגמת ירידה 25–34גילאי בקרב הבעלות על דירה  הראה ששיעור

מרבית מבין כלל הקבוצה,  .הדיור תחילת העלייה במחירי, כלומר עוד לפני 2003

)תרשים בגיל זה זוגות נשואים ב כאשר מתמקדים. 25–30גילאי אצל הירידה חלה 

 2014עד עבורה קיימים נתונים( ש)השנה הראשונה  2003(, ניתן לראות כי משנת 17

ירידה זו  21אחוז(. 44-ל 63-מאחוז )נקודות  19-ירדו שיעורי בעלי הדירות ב

תחילת עליית מחירי יותר לפני אף הייתה חדה כל השנים, וכמעט התרחשה לאורך 

 הדיור.

הירידה הדירות נמצא במגמת ירידה, אך בעלי שיעור  31–34גילאי גם בקרב 

 12-בגילים אלו ירד בהחיים בדירה בבעלותם נשואים הזוגות היותר. שיעור  מתונה

התרחשה בין יותר בגדולה ה. בקבוצת גיל זו הירידה 2003אחוז משנת נקודות 

היא נעצרה. כלומר  2014-ל 2012, ומעניין לראות שבין שנת 2012-ל 2010השנים 

דירה לזוגות נראה שלעליית מחירי הדיור הייתה השפעה זמנית על בעלות על 

 .31–34נשואים בגילי 

                                                        
ירידה זו גבוהה יותר מהירידה בשיעור בעלי הדירות בכלל קבוצות הגיל, מכיוון שבקרב   21

 נקודות אחוז בלבד. 5-ווקים ירד שיעור הבעלות בכמשקי בית בראשות ר
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זוגות אצל התרחשה בעיקר בקרב צעירים  הירידה בשיעור בעלי הדירותאם כן, 

. נראה כי הסיבה לירידה אינה רק עליית מחירי 25–30י אגילקרב נשואים, ובעיקר ב

שינויים בהעדפות של זוגות  כן, אלא גם הדיור, שכן כאמור היא החלה עוד לפני

ייתכן שהגידול בשיעור הצעירים  .דירההצעירים, המעדיפים לדחות את מועד קניית 

השפיע גם הוא על דחיית  ,2003–2007במיוחד בשנים  התרחשהגרים במרכז, ש

 נוסף על כך, .רכז הארץהדירות הגבוהים יותר במ בגלל מחירי ,קניית הדירה

השפיעה גם היא על הירידה בשיעור שיעור הלומדים לתואר אקדמי העלייה ב

שיעור בעלי הדירות הנמוך ביותר , שכן 30עבור צעירים עד גיל  הבעלות על דירה

  . הוא בקרב סטודנטים
  

   

   

   

   

   

   

                        

           

           

   

 17תרשים 

 *2003–2014בעלות על דירת המגורים בקרב זוגות צעירים נשואים, 
 הביתלפי גיל ראש משק 

 

 .שנתי-* ממוצע נע דו

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 סקרי הוצאות של הלמ"סנתונים: 



 151  בישראל של צעירים כלכלי-מצבם החברתי

 

 סיכום. 4

 .ביחס לעבר ודיורתעסוקה מצבם של הצעירים בתחומי השכלה,  בוחן את פרק זה

, שוק העבודהחלו שינויים הן בנורמות החברתיות והן ב תשעיםשנות האז מניכר כי 

 . החיים של צעיריםבאורח  מסוימיםואלו אכן הביאו לשינויים 

 ,18–34בקבוצת הגיל  עלייה גדולה בשיעור המשכילים בתחום ההשכלה בולטת

גיל התחלת נדחה עם התרחבות ההשכלה  .בד בבד עם פתיחת מכללות רבות

ייתכן כי מקור המגמה הוא נורמות כמו טיולים ארוכים לחו"ל  .בשנה הלימודים

לאחר השירות הצבאי/לאומי ותקופת לימודים ארוכה לבחינות הפסיכומטריות. 

אולם ,  23–26  טודנטים היהודים משתייכים לקבוצת הגילמרבית הס, 1995-כמו ב

 . 27–30בגילאי שיעור גדל והולך מהם עדיין לומדים 

כניסה לשוק העבודה. בגילים גיל הדחיית הלימודים לוותה בהתאחרות 

נקודות אחוז(. לצד  3-)כ בתעסוקההגדולה ביותר ירידה החלה  (18–22)הצעירים 

 ה בשיעור המועסקים במשרות חלקיות בעבודות מלצרות ומכירותיעליחלה  ,זאת

 .בקבוצה זו

במהלך התקופה הנבדקת היו נטים שיעורי התעסוקה של סטודהמגמות ב

אולי  –ונותרו נמוכים מאוד  ערבים השיעורים היומעורבות. בקרב סטודנטים 

היהודים אחוז מהסטודנטים  65-כלעומת זאת, בהשפעת גילם הצעיר יחסית. 

הולך וגדל עם ההתקדמות התעסוקה שיעור  ., רובם במשרות חלקיותמועסקים

במשלחי יד  הסטודנטים מועסקיםעיקר . 2011-ל 1995התרחב בין  והוא ,בלימודים

מתוכם מועסק במשלחי יד  רק שיעור קטןמכירות ושירותים, ופקידות, של 

, היינו: הם אינם צוברים ניסיון תעסוקתי במהלך תיכונית-שדורשים השכלה על

 .לימודיהם

להשתלב בשוק מצליחים  31–34צעירים בגילי בניגוד לטענות הנשמעות לעתים, 

אקדמאים צעירים דומה לאוכלוסייה הבוגרת יותר. משרה היקף בשיעור ובהעבודה 

אף משתלבים במשלחי יד דומים למשלחי היד של אקדמאים מבוגרים יותר. עם 

 , בין היתר,שכרם היה במגמת ירידה. ירידה זו מוסברת 2011עד  2004זאת, משנת 

עקב דחיית הלימודים ק העבודה הצעירים בשוותק של האקדמאים ובירידה ב

היא מצביעה על כי ייתכן כמו כן,  .גידול בפונים ללימודים לתארים מתקדמיםהו

צעירים שאינם . שנפתחו בעשורים האחרוניםאיכות הלימודים במוסדות הלימוד 

 ,שירותיםה קצועות בתחוםבמ בשיעור הולך וגדלמועסקים ו בגילים אל אקדמאים

 31–34בני שכרם של  ,אחרים. ואכןהיד המשלחי רוב לנמוך ביחס בהם השכר ש
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 אינהאם כי ירידה זו  – 2002אקדמאים נמצא במגמת ירידה מאז שנת  שאינם

 כל הגילים.בוהתרחשה  ,ייחודית לצעירים

שיעור המגורים עם נמצאו שינויי מגמות לאורך השנים. בתחום הדיור גם 

עלייה זו ניכרת גם  .22–28 יאגילבקרב במיוחד , 2005ההורים עלה מאז שנת 

כלומר, אי אפשר להסביר את המגמה בדחיית גיל  – עבור רווקים בלבד בבדיקה

. מחירי הדיור עיקרו חל בגלל עלייתש מרמז 2005-מ גידול שחל, וההנישואים לבדה

 חוזאנקודות  19-ירד בהחיים בדירה בבעלותם  25–30גילי בנשואים הזוגות השיעור 

 31–34בגילי נשואים זוגות השיעור בעם זאת, הירידה . 2014עד שנת  2003משנת 

 12) ביחס לקבוצה הצעירה יותר כשלישהייתה קטנה בשגרו בדירה בבעלותם 

  .2007לאחר בעיקר וחלה  ,נקודות אחוז(

לסיכום, נמצאה התאחרות כללית בתחילת החיים הבוגרים, המשתקפת בדחיית 

גיל תחילת הלימודים האקדמיים והכניסה לשוק התעסוקה, כמו גם בדחיית גיל 

למרות דירה. ההנישואים והולדת הילדים, היציאה מבית ההורים וקניית 

מסיימים את  צעיריםמרבית ה תחילת שנות השלושים לחייהםעד , ההתאחרות

 35–54לגילאי  יםדומ שיעורים, מצליחים למצוא עבודה ב)אם למדו( לימודיהם

  .ועוזבים את בית הוריהם

שעשויים להקשות לצד השינוי בנורמות החברתיות, יש כמה גורמים חיצוניים 

ירידה בשכר האקדמאים ה ו נכלליםלשבגורמים אתכן יי .צעירים לעומת העברעל 

-עבור לא שיעורי המועסקים במשלחי יד בשכר נמוך יחסיתבעלייה והצעירים, 

ירידה בשיעור ב האת אותותי נההדיור נתעליית מחירי זאת, לצד  .אקדמאים

 .ההורים בעלייה במגורים עם המלווה, בקרב צעיריםהבעלות על דירה 
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 יםנספח

היות נבדקו נתוני שכר לפי סטטוס לימודים על פי מפקד האוכלוסין,  1בתרשים נ'

נבדקו גם  27–30הנתונים של גילאי  23.22–26שרק בו קיימים נתוני שכר לגילאי 

. השכר הנמוך יותר של בעלי והתקבלו תוצאות דומות, 2014בסקר ההוצאות לשנת 

בהרכב האקדמאים  מוסבר 23–26תואר אקדמי לעומת סטודנטים בקבוצת בני 

   יחסית.בגילים אלו, הכולל יותר נשים וערבים ששכרם נמוך 
  

                                                        
 כמו כן, המפקד מאפשר זיהוי אקדמאים בכל הגילים.  22

                      

  

     
       
      

            
     

     
       
      

            
     

  

  
    

  

 1נ'תרשים 

 2008שכר לשעה לפי סטטוס לימודים, 
 יהודים, לפי קבוצת גיל

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 מפקד אוכלוסין של הלמ"סנתונים: 
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 : הדס פוקס, מרכז טאוב )לשני התרשימים( מקור
 סקרי כוח אדם של הלמ"ס: )לשני התרשימים( נתונים
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 הלמ"ס סקרי כוח אדם שלנתונים: 
 

 4נ'תרשים 
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