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מבוא
אמידת הקשר שבין הון אנושי לשכר נמצאת במוקד המחקר הכלכלי זה שנים רבות. מאז 
מחקריהם של מינצר )Mincer, 1958; 1974( ובקר )Becker, 1964( עסקו אלפי מאמרים 
אותו  ואמדו  בישראל,  כולל  שונות,  במדינות  השכר  לרמת  ההשכלה  רמת  שבין  בקשר 
בדרכים שונות. המחקר הנוכחי ממשיך את המסורת של בדיקת הקשר הזה. מטרת המחקר 
לספק אומדנים עדכניים של התשואה שמניבים לימודים לקבוצות אוכלוסייה שונות בשוק 
העבודה בישראל ולבדוק אם התשואה הצפויה השתנתה באופן מהותי בעקבות השינויים 
ברמת  והן  העבודה  בכוח  ההשתתפות  בשיעור  הן  בישראל,  שהתרחשו  המשמעותיים 
ההשכלה של חלקים רבים מהאוכלוסייה. נוסף על כך המחקר בודק אם פערי ההשכלה, 

התעסוקה והשכר בין יהודים ממוצא שונה שנמדדו בעבר עומדים בעינם. 
הן  והשכר.  יש תפקיד משמעותי בחיזוי התעסוקה  ולניסיון  כי להשכלה  נראה  כצפוי, 
דרגת השכלה  כל  עם  ניכרת  במידה  גדלים  והן השכר השעתי הצפוי  לעבוד  ההסתברות 
השפעתו  זאת,  לעומת  שלב.  בשום  מיצוי  לידי  מגיעה  אינה  שההשכלה  ומכאן  נוספת, 
החיובית של הניסיון המקצועי על ההסתברות לעבוד ועל השכר הצפוי מתמצה לאחר כ-22 

ו-31 שנה, בהתאמה, ולאחר מכן דועכת. 
עובדים  בין  משתנים  ושכר  לתעסוקה  אנושי  הון  גורמי  בין  אלו  קשרים  כי  נראה  עוד 
ועובדות ממוצא, מגזר או מגדר שונים. מן התשואות הגבוהות ביותר מהשכלה נהנים גברים 
יהודים  ביותר.  הנמוכות  הן  אלו  תשואות  יהודים  לא  אצל  ואילו  מזרחים,  יהודים  ונשים 
ויהודיות מזרחים נהנים גם מהתשואות הגבוהות ביותר לשנות ניסיון, בעוד גברים ונשים 

לא יהודים נאלצים להסתפק בתשואה מתונה בהרבה.

ודוקטורנט  בישראל  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  מחקר  עוזר  דבאוי,  מיכאל   *
טאוב  במרכז  ראשי  חוקר  אפשטיין,  גיל  פרופ'  בנגב;  בן-גוריון  אוניברסיטת  לכלכלה,  במחלקה 
והמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן; פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב והמחלקה לכלכלה, 

אוניברסיטת בר-אילן.



סקירת ספרות 
הנמדד  הקשר  כי  לציין  יש  הנדונה,  בשאלה  בדיקות  אלפי  העולם  ברחבי  שנערכו  אף 
ההשכלה,  לרמת  השכר  רמת  בין  מתאם  מציאת  נסיבתי.  תמיד  אינו  השונים  במחקרים 
יכול  לממצא  אחר  הסבר  הגבוה.  לשכר  שגרמה  היא  שההשכלה  פירושה  אין  למשל, 
למשל,  כאחד.  השכר  ועל  ההשכלה  על  המשפיעים  לא-נמדדים  בגורמים  טמון  להיות 
ייתכן שאדם מוכשר מאוד ובעל מוטיבציה גבוהה יצליח יותר בלימודיו וגם ישתכר יותר, 
אך הוא היה משתכר יותר גם ללא ההשכלה הגבוהה. במילים אחרות, ייתכן שההשכלה 
איננה אלא איתות )signal( לכישרונו של האדם )Spence, 1973(. ואכן, רוב המאמרים 
בתחום מצביעים על קורלציה בלבד, אך ישנם מאמרים שאמדו קשר סיבתי. חשוב לציין 
זה  ואלו שאינם נסיבתיים אינן שונות במהותן. ממצא  כי תוצאות המחקרים הנסיבתיים 
מצדיק המשך בדיקות של קורלציות בלבד, גם ללא הוכחה נסיבתית. במחקר הנוכחי אנחנו 
מודדים קורלציות בלבד תוך בקרה על משתנים רבים אחרים, אך ללא קביעה של נסיבתיות. 
בהקשר הישראלי, פריש )Frish, 2009( בחן הן את הקשר בין השכלה לשכר והן את 
נתוני מפקד האוכלוסין משנת  ההשפעה הסיבתית של ההשכלה בישראל בהתבסס על 
1995 ועל סקרי הכנסות משקי בית מהשנים 1996–2005. הוא התמקד בין השאר בבני 
אוכלוסיות מוחלשות מקבוצות גיל שהושפעו מן התיקון לחוק חינוך חובה משנת 1979, 
י"א. הוא מצא כי אין  י' ואת החינוך חינם עד כיתה  שהרחיב את חינוך החובה עד כיתה 
הבדל ממשי בין ממצאי האמידות השונות וכי תשואתה של שנת לימודים ממוצעת במונחי 
שכר נעה בין 9% ל-12%. נוסף על כך הראה פריש כי התשואה של דרגות השכלה שונות 
עולה עד התואר השני )כאשר הזינוק המשמעותי ביותר מגיע בתואר הראשון(, ובעלי תואר 

שלישי משתכרים בממוצע פחות מבעלי תואר שני.
התשואות  את  לאמוד  כדי  מינהליים  נתונים  על  הסתמכו   )2020( ואחרים  אחדוּת 
מלימודים גבוהים במוסדות שונים. כדי לבודד את השפעתה הסיבתית של ההשכלה הם 
הסתמכו על שלוש שיטות שונות: אמידה מרובת משתנים; מידול דו-שלבי ושימוש בקרבה 
הגיאוגרפית למוסד הלימודים כמשתנה עזר; ואמידת אי רציפות הנובעת מתהליכי הקבלה 
ביחס  נאה  תשואה  מניבה  גבוהה  השכלה  כי  מצאו  החוקרים  ככלל,  השונים.  למוסדות 
נותנות  הפרטיות  והמכללות  האוניברסיטאות  כי  נמצא  כן  כמו  בלבד.  תיכונית  להשכלה 
לבוגריהן תשואה גבוהה יותר מן התשואה שנותנות לבוגריהן המכללות הציבוריות, אם כי 

בכל מקצוע סוגי המוסדות מדורגים בצורה אחרת מבחינת השכר הצפוי ללומדים בהם.
מלצר )2014( בחנה את התשואה מהשכלה בהתבסס על נתוני מפקד האוכלוסין משנת 
 )Frish, 2009( 2008. היא התמקדה באוכלוסיות שונות, אימצה את שתי שיטותיו של פריש
והוסיפה עליהן את השימוש בתיקון הקמן )שבו השתמשנו במחקר זה(. ממצאיה הראו כי 
בשנת 2008 הייתה התשואה הממוצעת לשנת לימודים כ-10%, כאשר התשואה שהניבה 
שנת לימודים ליהודים מזרחים גבוהה מזו שהניבה ליהודים אשכנזים, והתשואה שהניבה 
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לגברים גבוהה מזו שהניבה לנשים. נוסף על כך הראתה מלצר כי התשואה ממספר שנות 
הלימוד חיובית עד לתואר שלישי, בניגוד לממצאיו של פריש.

בהקשר הבין-לאומי, מונטנגרו ופטרינוס )Montenegro & Patrinos, 2014( חקרו את 
הקשר בין השכלה לשכר ברחבי העולם. הם נשענו על מסד נתונים עצום שנצבר בבנק 
העולמי, המרכז תצפיות מסקרי משקי בית מכל העולם מן השנים 1970 עד 2013 )כ-75% 
מהתצפיות היו אחרי שנת 2000(, ומצאו כי לשנת לימוד ממוצעת יש תשואה ממוצעת של 
כ-10%. בחלוקה נמצא כי לשנת לימוד בבית ספר יסודי יש תשואה של 10%, לשנת לימוד 
בבית ספר על-יסודי יש תשואה של 7%, ולשנת לימוד במוסד להשכלה גבוהה יש תשואה 
של 15%. כמו כן הם הראו כי התשואה משנת לימוד, בכל רמה, גבוהה אצל נשים קצת יותר 

מאשר אצל גברים.

נתוני רקע
בשוק  ההשתתפות  בשיעורי  הן  משמעותיים  שינויים  חלו  האחרונים  העשורים  בשני 
העבודה של חלק מקבוצות האוכלוסייה בישראל והן ברמת ההשכלה ובשיעור הלומדים 
באקדמיה. שינויים אלו עשויים לשנות את התשואה מלימודים בכלל ומלימודים אקדמיים 
בפרט, אך לא ברור באיזה כיוון. הגידול באחוז הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות, למשל, 
יכול לנבוע ממקורות שונים. מחד גיסא, אם אנשים רבים יותר מחליטים ללמוד ללא גידול 
מאידך  אקדמיים.  מלימודים  בתשואה  לירידה  להוביל  צפוי  הדבר  המעסיקים,  בדרישות 
נובע מגידול בביקוש לעובדים משכילים מצד המעסיקים, הדבר צפוי  גיסא, אם הגידול 
להוביל לעלייה בתשואה. לאור ממדי השינויים שהתרחשו, אמידת כיוון ההשפעה וגודלה 

עשויה להיות הרת גורל לקביעת מדיניות בנדון, כפי שנראה במסקנות להלן.
נתחיל מהשינויים בהשתתפות בשוק העבודה. תרשים 1 מציג את שיעורי ההשתתפות 
בראשית  שנראה,  כפי   .1995 מאז  העבודה  בשוק  האוכלוסייה  של  שונים  חלקים  של 
בקצבאות  מקיצוץ  שנבעה  שייתכן  תפנית  חלה  בערך(  מ-2003  )החל  האלפיים  שנות 
הסוציאליות, כולל קצבת הילדים, שבעקבותיו נאלצו רבים יותר להיכנס לשוק העבודה. 
כפי שניתן לראות, שינוי המגמה הורגש בעיקר באוכלוסייה הערבית ובאוכלוסייה החרדית, 
ואצל נשים יותר מאשר אצל גברים )בשתי האוכלוסיות(. באוכלוסייה הערבית גדל אחוז 
60% במספר  גידול של  היה  ואצל החרדיות  ל-40%,  מ-20%  פי שניים,  הנשים העובדות 
עובדים  של  כך  כל  מסיבית  לחדירה  כי  ברור   .80% לכמעט  מ-50%   – העובדות  הנשים 

חדשים יכולה להיות השפעה גדולה על התשואה מהשכלה ומניסיון. 
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תרשים 1. שיעור ההשתתפות של בני 25–64 בשוק העבודה, לפי מגדר ומגזר
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הערה: נתוני 2021 מתייחסים רק לשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. 
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

בתקופה  ערבים  גברים  של  ההשתתפות  בשיעור  צניחה  בתרשים  נראית  כך  על  נוסף 
האחרונה, מגמה שהחלה עוד לפני מגפת הקורונה והתעצמה במהלכה. לתופעה זו הסברים 
ערבים(  )ברובם המכריע  ישראלים  בניין  עובדי  דחיקת  ובהם  וכלכליים שונים,  חברתיים 
ממעגל העבודה על ידי עובדים זרים ופלסטינים )ראו אטקס ועדנאן, 2021; גבע ואחרים, 
2021(. עם זאת, יש לציין כי בחודשים האחרונים ניכרת עלייה בשיעור המועסקים בקרב 

הגברים הערבים.
כך, למשל, מתחילת המאה עלה שיעור  ברמות ההשכלה.  דומה מתרחשת  התפתחות 
 .)2 )תרשים  לכ-70%  ה-17  בני  ממחצית  מפחות  ניכרת,  במידה  בגרות  לתעודת  הזכאים 
התלמידים  בקרב  אך  המגזרים,  בכל  ניכרת  בגרות  לתעודת  הזכאים  בשיעור  זו  עלייה 

הדרוזים היא הגדולה ביותר.
הערבית  האוכלוסייה  בין  גדולים  הבדלים  רואים  הגבוהה  בהשכלה  מתמקדים  כאשר 
גדל  המאה  מתחילת  שעברו  העשורים  שני  במהלך  הכול,  בסך  היהודית.  לאוכלוסייה 
מספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בכ-50%, ומספר הלומדים לתארים מתקדמים 
היהודית  האוכלוסייה  על  פסח  כמעט  הגידול   ,3 בתרשים  שרואים  כפי  אך  ב-80%.  גדל 
)מכיוון שאחוז הלומדים באקדמיה היה גבוה בה גם לפני כן( והתרכז באוכלוסייה הערבית. 
ראשון,  לתואר  הערבים  הסטודנטים  מספר  שלושה  פי  גדל  ל-2017   2005 בין  לדוגמה, 

ומספר הסטודנטים הערבים לתארים מתקדמים גדל פי ארבעה.
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תרשים 2. שיעור הזכאות לבגרות, לפי מגזר
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תרשים 3. אינדקס של מספר הסטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה, לפי תואר
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: המל"ג; פידלמן, 2009
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מקורות ומתודולוגיה
הבית  משקי  והכנסות  הוצאות  סקרי  של  בנתונים  השתמשנו  השכר  התפלגות  לניתוח 
שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 2017 ו-2018. מסד זה כולל נתונים על 
על  מתבססים  הנתונים  מרבית  הפרט.  ברמת  רקע  ונתוני  עבודה,  ושעות  שכר  תעסוקה, 
הכנסה  על  הנתונים  הם  זה  בהיבט  בולטים  הכלל  מן  )יוצאים  הנסקרים  של  עצמי  דיווח 
ותעסוקה, שמקורם בתלושי שכר(. המסד מונה כ-32,000 תצפיות של פרטים בני 17–67, 
10 שעות שבועיות לפחות –  כ-22,100 שכירים שדיווחו על תעסוקה בהיקף של  מהם 

הקריטריון שבו השתמשנו כדי לכלול את הפרט כעובד במחקר זה.1
כך:  היהודים  את  חילקנו  למזרחים,  אשכנזים  בין  הבדלים  גם  לבחון  שביקשנו  מאחר 
נולדו  הוריהם  ששני  מי  כאשכנזים;  סומנו  ב"אירופה/אמריקה"  נולדו  הוריהם  ששני  מי 
ילידי  או  הארץ  כילידי  סומנו  האחרים  היהודים  וכל  כמזרחים;  סומנו  ב"אסיה/אפריקה" 
יבשות שונות. כמו כן כללנו אזרחים "אחרים" עם האזרחים הערבים )במקום עם האזרחים 

היהודים כפי שנעשה ברוב המחקרים(. 
 ,)Mincer, 1958; 1974( לצורך האמידה השתמשנו במשוואת שכר ברוח מודל מינצר
הבוחנת את הקשר בין שכרם של העובדים ובין מאפייניהם השונים, כגון השכלה )שנות 
של  במשקל  להתחשב  כדי  דמוגרפי.  ורקע  יד  משלח  ניסיון,  אחרונה(,  תעודה  או  לימוד 
גורמים אלו גם בבחירת הפרטים לעבוד או לא לעבוד, ביצענו אמידה במודל דו-שלבי מתוך 
הישענות על תיקון הקמן )Heckman, 1974; 1976(. במודל זה נאמדת תחילה השפעת 
נאמדת השפעתם של אותם  ולאחר מכן  יעבדו,  גורמים שונים על ההסתברות שפרטים 

גורמים על השכר, תוך התחשבות בממצאי השלב הראשון.

תיאור הנתונים
ראשית נציג ממוצעים ללא בקרה על משתנים אחרים; הניתוח המלא יוצג בחלק הבא.

ניתן  האחרונה.  התעודה  לפי  ב-2017–2018  התעסוקה  שיעורי  את  מציג   4 תרשים 
מתמתנת  העלייה  אך  עקבי,  באופן  להשכלה  בהתאם  עולה  התעסוקה  שיעור  כי  לראות 
כמובן ככל שמתקרבים לתעסוקה מלאה. בקרב מי שלא סיימו תיכון שיעור ההשתתפות 
וליותר  תיכון,  מסיימי  בקרב  לכ-70%  עולה  ההשתתפות  שיעור  מ-40%;  פחות  על  עומד 
מ-80% בקרב בעלי תארים אקדמיים. שיאני התעסוקה הם בעלי תואר שלישי, שכמעט 
90% מהם עובדים. הבדלים בשיעורי התעסוקה ישנם גם בין מגזרים שונים באוכלוסייה 

ובין מחוזות שונים ברחבי הארץ )ראו תרשים נ'1 ולוח נ'1 בנספח(.

רף  מוצב  כאשר  משתנים  אינם  כמעט  פה  המובאים  המודלים  וממצאי  התיאוריים  הממצאים   1
ועובדים  עובדות  גם  במדגם  מוכללים  כאשר  או  בלבד  בשבוע  אחת  שעה  לפחות  של  עבודה 

עצמאים.
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תרשים 4. שיעור התעסוקה בקרב בני ובנות 17–67, לפי תעודה אחרונה, 2017–2018 
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 באופן דומה גם השכר הממוצע עולה בדרך כלל ככל שעולה דרגת ההשכלה. תרשים 5 
מציג את השכר הממוצע ברוטו לשעה של בעלי תעודות שונות. כפי שרואים, השכר הממוצע 
עולה במידה ניכרת עם כל תעודה מעבר לתיכון. ואולם בקרב בעלי השכלה תיכונית או פחוּתה 
ממנה ההבדלים קטנים ולא תמיד מונוטוניים. בהקשר זה מעניין לציין כי שכרם הממוצע 
של בעלי תעודת בגרות נמוך משכרם של בוגרי תיכון שאין להם תעודת בגרות, אם כי הבדל 
זה אינו מובהק )הערכים הממוצעים נמצאים בטווח של פחות מסטיית תקן אחת זה מזה(. 
ייתכן שממצא זה מעיד שלתעודת בגרות אין ערך רב כאשר היא אינה מלווה בלימודי המשך.

תרשים 5. שכר ממוצע ברוטו לשעה, לפי תעודה אחרונה, 2017–2018 
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השכר הממוצע של בעלי תעודות שונות בחלוקה לפי מוצא ומגזר מוצג בתרשים 6. פירוט 
שלם יותר מוצג בנספח בלוח נ'2, הכולל את השכר הממוצע, סטיית התקן ומספר התצפיות 

עבור כל קטגוריית תעודה-מוצא-מגזר. 

תרשים 6. שכר ממוצע ברוטו לשעה של עובדים, לפי מוצא ומגזר, 2017–2018  
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ראשית, בכל רמת השכלה עובדים לא יהודים משתכרים פחות מעמיתיהם היהודים בצורה 
משמעותית. הדבר נכון אף יותר כאשר מתייחסים לממוצע בכלל האוכלוסייה, שכן רמת 
נ'2  בלוח  ההתפלגות  את  )ראו  בממוצע  יותר  נמוכה  הערבית  האוכלוסייה  של  ההשכלה 
יותר מיהודים  יהודים מזרחים משתכרים בממוצע  ברוב רמות ההשכלה  בנספח(. שנית, 
אחרים, ובייחוד מיהודים אשכנזים, אם כי ההפרשים אינם מובהקים. היוצאים מן הכלל 
כאשר  אחרת",  "תעודה  להם  שיש  ויהודים  תיכונית  השכלה  חסרי  עובדים  הם  היחידים 
על  בקרה  לפני   – הדברים  פני  על  לפחות  הכול,  בסך  מינורי.  ההפרש  השנייה  בקבוצה 
ממוצאים  יהודים  בין  סטטיסטית  מובהקים  שכר  הבדלי  שאין  נראה   – אחרים  משתנים 
שונים בעלי השכלה דומה. בהקשר זה מעניין לשים לב שאחוז העובדים שלא סיימו תיכון 
בקרב היהודים המזרחים כפול משיעורם בקרב יהודים לא מזרחים, ובקרב הערבים הוא 

כמעט כפול משיעורם בקרב היהודים המזרחים )ראו לוח נ'2 בנספח(. 
עם זאת, השכר אינו מושפע רק מרמת ההשכלה, המוצא והמגזר; הקשר שבין השכלה 
לשכר עובר דרך בחירת משלח היד והענף הכלכלי של העובדת או העובד. כדי לבחון את 
הנושא חילקנו את העובדים לקטגוריות של משלח יד וענף ובחנו את ההתאמה בין שיעור 
האקדמאים ובין השכר הממוצע בכל קטגוריה. תרשים 7 מציג את ההתאמה הזאת. ניתן 
 weighted least squares לראות כי יש קשר הדוק למדי בין השניים. מאמידת רגרסיית
מהשונות  כ-60%  מסבירה  האקדמאים  בשיעור  השונות  כאשר  מובהק,  הקשר  כי  נמצא 

בשכר השעתי הממוצע בין המקצועות השונים )ראו לוח נ'3 בנספח(.
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תרשים 7. שכר ממוצע ברוטו לשעה ושיעור בעלי תעודה אקדמית, לפי משלח יד, 
2018–2017
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תוצאות הבדיקה האמפירית
על  בקרה  )תוך  נקי  באופן  השכר  לבין  מהגורמים  אחד  כל  בין  הקשר  את  לאמוד  כדי 
דו- במסגרת  רב-משתנית  רגרסיה  אמדנו  השכר(  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים 
שהפרט  ההסתברות  ובין  אישיים  גורמים  בין  הקשר  נמדד  הראשון  בשלב  שלבית. 
יד,  ניסיון,2 משלח  יעבוד בהיקף כלשהו. כללנו ברגרסיה את המשתנים האלה: השכלה, 

הניסיון הנמדד הוא ניסיון פוטנציאלי השווה לגיל פחות מספר שנות הלימוד פחות 6 )גיל הכניסה   2
לכיתה א'(. לבעלי פחות מ-10 שנות לימוד )מספר קטן של תצפיות( הניסיון הפוטנציאלי שווה 

לגיל פחות 16.
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ענף כלכלי, מיקום גיאוגרפי, מגדר, מצב משפחתי, מוצא, מגזר )כולל משתני דמי נפרדים 
ל"אחרים"3 וערבים(, ורמת דתיות. כל המשתנים האלו כלולים גם בשלב השני. נוסף על כך 
נכללו עוד שני משתני עזר )instrumental variables( – שווי הבית שבבעלות המשפחה 
ומספר הילדים מתחת לגיל 10 בבית4 – שנכללו רק בשלב הראשון. ההשפעה הצפויה של 
משתנים אלו על ההסתברות לעבוד שונה מהותית מהשפעתם על השכר. ממצאי המודל 
המלאים מפורטים בלוח נ'4 בנספח. הטור הראשון כולל את המודל הבסיסי, ואילו הטור 
הפוטנציאלי  הניסיון  בין  מגדר,  לבין  הפוטנציאלי  הניסיון  בין  אינטראקציות  כולל  השני 
למשתנה הדמי המצביע על השכלה אקדמית ובין משתני ההשכלה למגדר. הטור השלישי 

כולל אינטראקציות בין המוצא והמגזר לניסיון ולרמת ההשכלה.
למשל,  הצפויות.  התחזיות  ואת  התיאוריים  הממצאים  את  רוב  פי  על  מאשש  המודל 
4 שרירים  בהקשר של תעסוקה והשכלה, מרבית הבדלי ההשתתפות שתוארו בתרשים 
וקיימים גם כשמביאים בחשבון את יתר הגורמים. כך, לדוגמה, בהשוואה למי שלא סיים 
תיכון, סיום תיכון מעלה את ההסתברות לעבוד בכ-16%; תעודת בגרות מעלה אותה ב-20%; 
 – שלישי  ותואר  בכ-27%;  שני  תואר  בכ-25%;  ראשון  תואר  בכ-23%;  מקצועית   תעודה 
בכ-28%. נוסף על כך, נשים עובדות פחות מגברים גם לאחר בקרה על המשתנים האחרים, 
ואשכנזים )וביתר שאת לא יהודים( עובדים פחות מיהודים שאינם מוגדרים אשכנזים או 
מזרחים. לעומת זאת, אין הבדל מהותי בין אחוזי התעסוקה של יהודים מזרחים ויהודים 

ממוצא מעורב או בני דור שלישי בארץ.
התוצאות העיקריות של מחקר זה מתקבלות בשלב השני, האומד את השפעת הגורמים 
על השכר השעתי. אלה מוצגות בלוח נ'5 בנספח. שלוש העמודות בלוח מקבילות לעמודות 
בלוח נ'4 המציג את תוצאות ההסתברות לעבוד. אשר להשפעת ההשכלה, ישנה תשואה 
על  וכן  האחרים  המשתנים  על  בקרה  לאחר  אך  נוסף,  תעודה  סוג  לכל  וגדלה  הולכת 
שלא  למי  בהשוואה   .5 בתרשים  המוצגים  מאלו  נמוכים  ההפרשים  לעבוד,  ההסתברות 
5(; תעודה  סיימו תיכון: סיום תיכון )ללא בגרות( תואם שכר גבוה ב-12% )8% בתרשים 
מקצועית שאינה אקדמית – 26% )38%(; תואר ראשון – 45% )89%(; תואר שני – 61% 
האחרים,  המשתנים  כלומר   .)264%( בכ-90%  גבוה  שכר  תואם  שלישי  ותואר   ;)149%(
ובפרט ההיתכנות לעבוד בהינתן התכונות האחרות של הפרט, מסבירים חלק ניכר מהפרשי 

השכר.
רמת  על  רבה  השפעה  יש  לניסיון   ,)Mincer, 1974( ממינצר  החל  רבים,  שהראו  כפי 
כ-31  ניסיון מגיעה למיצוי לאחר  כי התשואה החיובית מכל שנת  השכר. מהמודל עולה 

ערבים הם קצת יותר משלושה רבעים מהלא-יהודים, ו"אחרים" הם קצת פחות מרבע.  3
תואם  שהוא  בכך  נקודתי  יתרון  יש  הבית  ולשווי  זה,  בהקשר  מקובל  עזר  משתנה  הם  ילדים   4
ירידה בהסתברות לעבוד ועלייה בשכר, וכן משרת את מטרתו כמקור לשונות בתעסוקה שאינה 

מקבילה לשונות בשכר.
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שנים, כאשר בנקודת השיא השכר גבוה ב-60%–70% מהשכר בתחילת הקריירה. עם זאת, 
כ-24  לאחר  ניסיונם  את  ממצים  דווקא  שהם  נמצא  לבדם  האקדמאים  את  בחנו  כאשר 
שנים, עם עלייה דומה בשכר. ייתכן שדבר זה משקף את תחילת הקריירה המאוחרת בשל 
שנות הלימוד הרבות יותר; לחלופין הדבר עשוי לשקף את הּפְָחת של ההון האנושי שנרכש 
 Neuman & באקדמיה, שהוא מהיר יותר מן הפחת של ההון האנושי הנרכש בתיכון )ראו
Weiss, 1995(. עם זאת, ראוי להדגיש כי בעלי תואר אקדמי מגיעים לשיא שכרם בתוך 
שנות ניסיון מעטות יותר מעובדים משכילים פחות, וכך זוכים לאותו החזר מקסימלי בתוך 
זמן קצר יותר. תרשים 8 מציג את השכר הצפוי לאורך שנות ניסיון על פי דרגות השכלה, 

בהתבסס על ממצאי המודל הדו-שלבי מרובה המשתנים.

תרשים 8. השפעת שנות ניסיון על השכר, לפי השכלה
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תואר שני תואר שלישי
תיכונית שאינה אקדמית-תעודה על תואר ראשון

סיים תיכון ללא בגרות סיים תיכון עם בגרות
לא סיים תיכון

שנות ניסיון

שכר צפוי ברוטו  
ח"ש, לשעה

הערה: התרשים מציג את השכר השעתי הצפוי לשנות ניסיון על פי התעודה האחרונה, בהתבסס על מודל מינצר דו-שלבי 
המביא בחשבון את ההסתברות שהפרט יעבוד.

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

ממצאים אלו שונים מאומדני עבר מקבילים, אם כי הבדלים מתודולוגיים מקשים עלינו את 
ההשוואה הישירה בין מחקרים שונים. עם זאת, ניתן לפרש את התפתחות האומדנים לאורך 
השנים כראיה לשינויים מבניים בשוק העבודה. לוח 1 מציג את אומדני התשואה השולית 
של תעודות שונות במונחי שכר, כפי שהם עולים ממחקר זה וממחקרי דגל שנעשו בתחום 
מהשכלה  התשואה  כי  נראה  שהם,  כפי  האומדנים  את  נקבל  אם  האחרונים.  בעשורים 
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תיכונית ירדה במהלך השנים, אך בעשור האחרון נשארה יציבה. כמו כן, התשואה מתואר 
ובמיוחד  שני,  מתואר  התשואה  זאת  לעומת  התקופה.  אורך  לכל  דומה  נשארה  ראשון 
מתואר שלישי, גדלה במידה ניכרת. תיאור זה עולה בקנה אחד עם תהליך של "אינפלציית 
השכלה", שבו תעודות מאבדות מיתרונן היחסי ככל שנתח גדול יותר משוק העבודה מחזיק 
בהן. ייתכן שהירידה הדרמטית במספרם של אזרחים חסרי השכלה תיכונית בסוף המאה 
הקודמת, בד בבד עם מהפכת המכללות, הציפו את שוק העבודה בבוגרי תיכון ובעלי תואר 
הניכר  הגידול  הישראלי.  העובד  של  הבסיס"  ל"נקודת  הפכו  אלו  השכלה  ורמות  ראשון, 
על  או  גבוהה  מומחיות  רמת  של  חשיבותה  על  מעיד  שלישי  תואר  למקבלי  בתשואה 

התעצמות הּתְעוָּדנּות )credentialism( בעולם המודרני.5

לוח 1. התשואה השולית לכל רמת השכלה נוספת
 סיום נתונים משנתהמחקר

תיכון
תעודת 
בגרות

תעודה על-תיכונית 
שאינה אקדמית

תואר 
ראשון

תואר 
שני

תואר 
שלישי

 Frish
2009

199520%15%10%29%7%-2%

מלצר 
2014

200812%11%12%32%9%3%

201712%0%13%32%16%29%–2018מחקר זה

הערה: התשואה השולית מתואר ראשון מחושבת ביחס לתעודת בגרות.
Frish, 2009 ;2014 ,מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס; מלצר

חלוקה לפי מגדר אינה משנה משמעותית את התוצאות )לוח נ'5 בנספח, עמודה 2(, כאשר 
גברים ונשים צפויים לתשואה דומה מרמות השכלה שונות. עם זאת, ראוי להזכיר כי שכרן 

החודשי של נשים נמוך בממוצע משכרם של גברים.6 
בכל הנוגע לפערים עדתיים ולאומיים ממצאינו מתכתבים עם הספרות הענפה שטיפח 
המחקר הישראלי במהלך השנים. כהן ואחרים )2021( התעמקו בפערי ההשכלה וההכנסה 
נתונים  על  בהתבסס  בארץ  שונים  מדורות  מזרחים  ליהודים  אשכנזים  יהודים  שבין 
אדמיניסטרטיביים מהביטוח הלאומי, הכוללים כ-1.3 מיליון איש. החוקרים מצאו כי פערי 
לא  בישראל  השני  הדור  בני  לאשכנזים  מזרחים  בין  קיימים  שהיו  המובהקים  ההשכלה 
הצטמצמו בדור השלישי ונשארו כמות שהיו. כמו כן נמצא כי יהודים ילידי הארץ ממוצא 
ועוד,  זאת  למזרחים.  מאשר  יותר  לאשכנזים  ההשכלתיים  במאפייניהם  דומים  מעורב 
בתחום ההכנסה נמצא כי בגילים צעירים גברים מזרחים נהנים מיתרון קל )ככל הנראה עקב 

תעודנות היא הערכה )לעיתים הערכת יתר( של אדם על פי תוארי ההשכלה שלו. לסקירה ראו   5
.Bills & Brown, 2011

לניתוחים מעמיקים לגבי פערי השכר המגדריים ראו פוקס, 2017 ופיכטלברג-ברמץ, 2016.   6
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שיעורים נמוכים יותר של פנייה ללימודים וצבירת ניסיון בשלב מוקדם יותר(, אך לאחר 
גיל 30 האשכנזים צוברים יתרון מתמשך, המתקרב ל-20% בגיל 43 הן בקרב דור שלישי 
יותר בנושא  והן בקרב דור שני. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם הספרות המוקדמת 
 .)Cohen & Haberfeld, 2003; Friedlander et al., 2002  ;2002 ואחרים,  דהן  )למשל 
חלק מממצאינו )לוח נ'5, עמודה 3( שונים מממצאים אלו, וחלקם דומים להם. כמעט 
יש תשואה  למזרחים  כי  )אם  יהודים ממוצאים שונים  בין  מובהקים  נמצאו הבדלים  לא 
גבוהה יותר, בממוצע, מתעודות מקצועיות ומתואר שלישי(, ולא נמצאו הבדלים מובהקים 
בין יהודים ובין לא יהודים מבחינת התשואה מהשכלה; אמנם רמת השכר של הלא-יהודים 

נמוכה במידה ניכרת מזו של היהודים, אבל יחס השכר דומה בכל רמות ההשכלה.
האוכלוסיות.  בין  משמעותיים  הבדלים  ישנם  ניסיון  בשל  השכר  לעליית  הנוגע  בכל 
ומגיעה  שנה  כ-30  שנמשכת  בשכר  מעלייה  נהנים  שלישי  ודור  מעורב  ממוצא  יהודים 
בשיאה ל-76%. לעומתם, ניסיונם של עובדים מזרחים מגיע למיצוי רק לאחר כ-36 שנים, 
עם עלייה מקסימלית של כ-78%, בעוד האשכנזים ממצים את ניסיונם לאחר 37 שנים עם 
תשואה של 105%. ניסיונם של הלא-יהודים מתמצה לאחר 25 שנים, עם עלייה מרבית של 
כ-25% בלבד. בשיעור עליית השכר אין הבדל מובהק בין נשים לגברים. תרשים 9 מציג את 
התפתחות השכר הצפוי לגברים ולנשים מקבוצות שונות ובעלי דרגות השכלה שונות. ניתן 
נוטים להשתכר באופן דומה לאורך הקריירה, אם כי מזרחים  להבחין כי עובדים יהודים 
צוברים תשואה גבוהה יותר מניסיונם ומהשכלתם )בממוצע, כיוון שאין מדובר בהבדלים 
מובהקים סטטיסטית(. כמו כן ניכר כי בקרב המשכילים פחות )והמשכילים ביותר, דהיינו 
יותר  דווקא טוב  גברים בעלי תואר שלישי(, מצבם ההתחלתי של העובדים הלא-יהודים 

ממצבם של עמיתיהם היהודים, אך לא כך בקרב בעלי תואר ראשון ושני. 
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 תרשים 9. השפעת שנות ניסיון על השכר הממוצע ברוטו לשעה, לפי מגדר, השכלה, 
מוצא ומגזר

ש"ח

גברים, ללא השכלה אקדמית                                 נשים, ללא השכלה אקדמית

גברים, תואר ראשון                                                 נשים, תואר ראשון
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תרשים 9 )המשך(. השפעת שנות ניסיון על השכר הממוצע ברוטו לשעה, לפי מגדר, 
השכלה, מוצא ומגזר

ש"ח

גברים, תואר שני                                                     נשים, תואר שני

גברים, תואר שלישי                                                נשים, תואר שלישי

יד, מיקום  ניסיון על פי התעודה האחרונה, בהינתן משלח  הערה: התרשימים מציגים את השכר השעתי הצפוי לשנות 
גיאוגרפי, מגזר, מצב משפחתי ורמת דתיות, בהתבסס על מודל דו-שלבי המביא בחשבון את ההסתברות שהפרט יעבוד.

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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סיכום הממצאים והשלכות חברתיות-כלכליות
ושכר.  תעסוקה  ובין  אנושי  הון  גורמי  בין  ועקבי  מובהק  קשר  יש  כי  ראינו  זה  במאמר 
כלומר  ההשכלה,  רמות  בכל  עולה  ההשכלה  של  השולית  שתשואתה  מעידים  ממצאינו 
השלמת שלב השכלתי נוסף תואמת עלייה בשכר בכל שלב שהוא, זולת תעודת בגרות, 
שאינה תואמת הכנסה גבוהה יותר מתעודת סיום תיכון. בהקשר זה ניכר כי התרומה של 
סיום תיכון או השלמת תעודת בגרות היא שולית אם אין בעקבותיה השקעה בשלב הבא 
– רכישת השכלה אקדמית. בעיקר ראינו את הפרמיה הגבוהה המתקבלת בעולם המודרני 

מהשלמת תארים מתקדמים, ובייחוד תואר שלישי, שבעבר נרָאה בלתי משתלם. 
גם לשנות ניסיון יש תרומה חשובה לשכר, אם כי תשואתן השולית פוחתת עם השנים. 
השכר  לשיא  מגיעים  אקדמאים  כאשר  בממוצע,  שנים  כ-31  לאחר  לשיא  מגיע  השכר 
עולה  גם ההסתברות לעבוד  בתום שנים מעטות בהשוואה לשאר האוכלוסייה העובדת. 
עם שנות הניסיון, ושיא תרומתן לתעסוקה מגיע לאחר כ-22 שנים בממוצע. ממצאים אלו 

עמידים בפני מידול רב-משתני שמביא בחשבון מגוון משתני רקע.
כידוע, ישנם פערים בשיעורי התעסוקה והשכר בין קבוצות שונות באוכלוסייה. בהקשר 
זה הדגמנו כיצד השכלה מצמצמת פערים: כאשר רמת ההשכלה דומה, יהודים מקבוצות 
אוכלוסייה שונות דומים לעמיתיהם בתעסוקה ובשכר )כלומר פערי השכר והתעסוקה בין 
הקבוצות נובעים מפערי השכלה(. עם זאת, הצגנו את התשואה הבינונית שיש להשכלה 
בקרב גברים לא יהודים; עבורם פערי השכר נותרים בעינם גם כשהם בעלי השכלה, והם 
משמעותיים ביותר דווקא עבור בעלי השכלה על-תיכונית )מקצועית או אקדמית(, להוציא 

בעלי תואר שלישי.
לתעסוקה  הדרך  העבודה  בגילי  והישראלים  מהישראליות  רבים  עבור  כי  אפוא  ניכר 
שהתארים  ככל  הפורמלית.  ההשכלה  במערכת  עוברת  כישרונם  את  הממצה  ולמקצוע 
האקדמיים צוברים משקל גדול יותר באפשרויות של העובד הישראלי, נעשה כדאי יותר 
החיוביות  החיצוניות  עקב ההשפעות  בה.  מי שחפץ  לכל  הגבוהה  להנגיש את ההשכלה 
של ההשכלה ועקב תנאים כלכליים, גיאוגרפיים וכולי המקשים על אוכלוסיות מסוימות 
את רכישתה של השכלה גבוהה, יש מקום לשקול דרכים לתמוך באוכלוסיות מוחלשות 
לקשיי  התייחסות  לצד  והגיאוגרפית,  הכלכלית  הנגישות  בתחום  הפתרונות  את  ולמקד 
שפה ותרבות. בתוך כך חשוב להרחיב את הגישה ללימודים בפריפריה, אם על ידי פתיחת 
מוסדות חדשים )או שלוחות של מוסדות קיימים(, ואם על ידי הרחבת הלמידה המקוונת 

)לצד השקעה בתשתיות פס רחב(.
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בנוגע לאוכלוסייה הלא-יהודית ממצאינו אינם מעודדים. התשואה שההשכלה מניבה 
לגברים ונשים לא יהודים נמוכה מן התשואה שממנה נהנים עמיתיהם היהודים, בדגש על 
תעודות מקצועיות ועל תואר אקדמי ראשון ושני. אמנם נפָרדוּתם הכלכלית של המגזרים 
של  הפוטנציאל  מלוא  מימוש  את  יהודים  לא  עובדים  על  המקשה   – והיהודי  הערבי 
השכלתם וניסיונם – מספקת לפחות הסבר חלקי לממצא זה, אך סביר להניח שגם גורמי 
רקע נוספים )שחורגים מתחומו של מאמר זה( ממלאים תפקיד, במיוחד לנוכח ההבדלים 
העבודה  לשוק  המגזרים  בין  שתקרב  מדיניות  כך,  או  כך  הערבי.  המגזר  בתוך  המגדריים 

תיטיב עם המשק ותשפר את מיצוי ההון האנושי שבו.
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נספח
תרשים נ'1. שיעור התעסוקה והשיעור מכלל האוכלוסייה בגיל העבודה, לפי מגדר, מוצא ומגזר

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

הורים ילידי הארץ , יהודים
או ילידי יבשות שונות

יהודים אשכנזים יהודים מזרחים יהודים לא סך הכול

שיעור התעסוקה

35%

23%

20%

23%

36%

25%

21%

18%

35%

24%

20%

21%

גברים

התפלגות האוכלוסייה  
בגיל העבודה

נשים סך הכול

90% 90% 89% 85% 87% 88% 87% 87% 74% 81%85% 84% 88% 61% 75%



לוח נ'1. שיעור התעסוקה לפי מחוז גיאוגרפי ומגדר
מחוז/שיעור 

התעסוקה
יו"שדרוםת"אמרכזחיפהצפוןירושלים

72%72%81%88%87%79%83%סך הכול

78%86%90%95%91%88%84%גברים

67%60%75%83%84%72%83%נשים

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לוח נ'2. שכר ממוצע ברוטו לשעה, לפי תעודה אחרונה, מוצא ומגזר
ש"ח

יהודים
הורים ילידי הארץ אשכנזים

או ילידי יבשות 
שונות

לא יהודיםמזרחים

40.046.841.336.9יסודי או חט"ב
)27.0()38.2()45.4()69.7(
]4.9% ,185[]5.7% ,663[]11.6% ,324[]19.8% ,777[

42.047.448.336.4תיכון )ללא בגרות(
)28.7()33.9()43.3()19.4(

]10.5% ,395[]17.6% ,2,045[]19.2% ,536[]18.7% ,735[

46.341.549.736.3תעודת בגרות
)33.7()54.6()92.6()21.9(

]18.3% ,686[]28.6% ,3,327[]22.1% ,618[]24.4% ,956[

52.861.667.144.8תעודה מקצועית
)41.0()36.0()47.0()25.2(

]16.0% ,602[]9.3%, 1,085[]11.1% ,310[]12.0% ,471[

76.380.889.757.9תואר ראשון
)67.6()57.3()80.4()30.8(

]25.4% ,953[]23.6% ,2,746[]20.6% ,576[]16.4% ,643[

95.2106.2124.682.3תואר שני
)106.1()58.8()89.3()70.5(
]20.0% ,749[]11.7% ,1,357[]11.3% ,315[]7.5% ,295[

159.6139.3169.6136.6תואר שלישי
)247.9()83.5()115.3()135.4(

]2.6% ,98[]1.2% ,139[]1.9% ,54[]0.7% ,27[
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יהודים
הורים ילידי הארץ אשכנזים

או ילידי יבשות 
שונות

לא יהודיםמזרחים

60.461.961.641.0תעודה אחרת

)36.9()47.0()36.0()25.1(
]2.2% ,83[]2.4% ,282[]2.3% ,63[]0.5% ,21[

67.263.269.745.2סך הכול

)79.0()55.9()78.3()46.0(
]100.0% ,3,751[]100.0% ,11,644[]100.0% ,2,796[]100.0% ,3,925[

הערה: כל תא מכיל את הערך הממוצע עבור הקבוצה, מתחתיו את סטיית התקן בסוגריים עגולים, ומתחתיה את מספר 
התצפיות במדגם )כמספר וכאחוז מתוך הקבוצה( בסוגריים מרובעים.

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

 לוח נ'3. תוצאות מודל weighted least squares, אחוז בעלי תעודה אקדמית 
לפי משלח יד וענף

משתנה תלוי: לוגריתם טבעי של שכר שעתי ממוצע
1.146*** אחוז בעלי תעודות אקדמיות במקצוע

)0.111(

3.572*** חותך
)0.046(

0.577 R2

126 מספר התצפיות

 .*** p 0.01 :רמת מובהקות
הערה: סטיית התקן בסוגריים. 

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לוח נ'2 )המשך(. שכר ממוצע ברוטו לשעה, לפי תעודה אחרונה, מוצא ומגזר
ש"ח
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לוח נ'4. תוצאות המודל הרב-משתני, ההסתברות לעבוד
)1()2()3(

***0.5605***0.4684***0.4550השכלה תיכונית )ללא בגרות(
)0.02690()0.03798()0.03804(

***0.7911***0.6255***0.6141תעודת בגרות
)0.02636()0.03754()0.03716(

תעודה מקצועית שאינה 
אקדמית

0.6946***0.6786***0.7719***

)0.03354()0.05234()0.04559(

***0.8971***0.8573***0.7791תואר ראשון
)0.03020()0.06360()0.04095(

***0.9169***0.8748***0.8414תואר שני
)0.03878()0.07870()0.04902(

***0.9976***0.9222***0.9235תואר שלישי
)0.09913()0.14822()0.11932(

***0.9733***0.5061***0.8801תעודה אחרת
)0.06974()0.09949()0.08037(

***0.0993***0.0956***0.0826ניסיון פוטנציאלי
)0.00226()0.00351()0.00389(

***0.0022-***0.0021-***0.0019-ניסיון פוטנציאלי בריבוע 
)0.00005()0.00007()0.00008(

*0.0129ניסיון פוטנציאלי X תואר אקדמי
)0.00565(

***0.0007-ניסיון פוטנציאלי בריבוע X תואר אקדמי
)0.00012(

***0.0191-***0.0229-ניסיון פוטנציאלי X אישה
)0.00447()0.00438(

 X ניסיון פוטנציאלי בריבוע
אישה

0.0005***0.0004***

)0.00009()0.00009(

0.00917ניסיון פוטנציאלי X אשכנזי
)0.00480(

**0.00034-ניסיון פוטנציאלי בריבוע X אשכנזי
)0.00011(

0.00340-ניסיון פוטנציאלי X מזרחי
)0.00661(
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)1()2()3(
0.00005ניסיון פוטנציאלי בריבוע X מזרחי

)0.00013(

***0.02197-ניסיון פוטנציאלי X לא יהודי
)0.00470(

0.00026ניסיון פוטנציאלי בריבוע X לא יהודי
)0.00011(

0.0084***0.5963***0.0931-אישה
)0.02445()0.13301()0.03148(

***0.66522-***0.6693-השכלה תיכונית )ללא בגרות( X אישה
)0.13534()0.13154(

***0.62107-***0.6510-תעודת בגרות X אישה
)0.13491()0.13081(

***0.58932-***0.6076-תעודה מקצועית שאינה אקדמית X אישה
)0.13404()0.13737(

***0.46249-***0.6080-תואר ראשון X אישה
)0.14083()0.13337(

*0.29555-***0.4622-תואר שני X אישה
)0.13693()0.14085(

0.25322-*0.3351-תואר שלישי X אישה
)0.14546()0.21844(

***0.50411**0.0766-***0.1203-אשכנזי
)0.02620()0.02680()0.08438(

0.15972השכלה תיכונית )ללא בגרות( X אשכנזי
)0.09974(

0.13790תעודת בגרות X אשכנזי
)0.09222(

0.19456תעודה מקצועית שאינה אקדמית X אשכנזי
)0.09980(

*0.20664תואר ראשון X אשכנזי
)0.09489(

0.12153תואר שני X אשכנזי
)0.10270(

0.31569תואר שלישי X אשכנזי
)0.19748(

לוח נ'4 )המשך(. תוצאות המודל הרב-משתני, ההסתברות לעבוד
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)1()2()3(
0.04327תעודה אחרת X אשכנזי

)0.17928(

***0.01460.03860.4878מזרחי
)0.02751()0.02747()0.07714(

**0.25169השכלה תיכונית )ללא בגרות( X מזרחי
)0.08062(

***0.37500תעודת בגרות X מזרחי
)0.08046(

***0.39192תעודה מקצועית שאינה אקדמית X מזרחי
)0.10431(

0.16198תואר ראשון X מזרחי
)0.09022(

0.15896תואר שני X מזרחי
)0.11420(

*0.48898תואר שלישי X מזרחי
)0.24056(

0.15526תעודה אחרת X מזרחי
)0.17220(

**0.1450-***0.6001-***0.6186-לא יהודי
)0.02754()0.02782()0.05562(

***0.4792***0.4678***0.4541לאום "אחר"
)0.05138()0.05229()0.05280(

**0.18202-השכלה תיכונית )ללא בגרות( X לא יהודי
)0.06197(

***0.34337תעודת בגרות X לא יהודי
)0.05284(

***0.31544תעודה מקצועית שאינה אקדמית X לא יהודי
)0.05007(

***0.62314תואר ראשון X לא יהודי
)0.06935(

***0.66816תואר שני X לא יהודי
)0.06464(

***0.72544תואר שלישי X לא יהודי
)0.09563(

לוח נ'4 )המשך(. תוצאות המודל הרב-משתני, ההסתברות לעבוד
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)1()2()3(
0.51313תעודה אחרת X לא יהודי

)0.27740(

מספר ילדים מתחת לגיל 10 
בבית

-0.0457***-0.0459***-0.0440***

)0.00635()0.00651()0.00647(

שווי הבית שבבעלות המשפחה
)במיליוני ש"ח(

-0.0099***-0.0004**-0.0021*
)0.00068()0.00003()0.00069(

***0.5927-***0.4237-***0.3237-חותך
)0.04197()0.04581()0.04696(

משתנים נוספים: משלח יד, ענף 
כלכלי, מחוז מקום המגורים, 
מצב משפחתי, רמת דתיוּת, 

שנת הסקר

כןכןכן

31,82031,82031,820מספר התצפיות

22,10322,10322,103מתוכן עובדים

 .***  p < 0.01 ; ** p < 0.05 ; * p < 0.10 :רמת מובהקות
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לוח נ'5. תוצאות המודל הרב-משתני, משוואת שכר

)1()2()3(
*0.0569***0.1528***0.1195השכלה תיכונית )ללא בגרות(

)0.01704()0.02080()0.02597(

*0.0558***0.1540***0.1275תעודת בגרות
)0.01889()0.02262()0.02835(

תעודה מקצועית שאינה 
אקדמית

0.2623***0.2913***0.1766***

)0.01928()0.02340()0.02803(

***0.3709***0.4594***0.4458תואר ראשון
)0.02003()0.03340()0.02853(

***0.5127***0.6254***0.6100תואר שני
)0.02250()0.03718()0.03024(

לוח נ'4 )המשך(. תוצאות המודל הרב-משתני, ההסתברות לעבוד
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לוח נ'5 )המשך(. תוצאות המודל הרב-משתני, משוואת שכר
)1()2()3(

***0.7607***0.9148***0.8955תואר שלישי
)0.04171()0.06055()0.05125(

***0.2616***0.3158***0.3156תעודה אחרת
)0.03302()0.05232()0.03945(

***0.0524***0.0414***0.0435ניסיון פוטנציאלי
)0.00156()0.00212()0.00233(

***0.0009-***0.0007-***0.0007-ניסיון פוטנציאלי בריבוע 
)0.00003()0.00004()0.00005(

*0.0063ניסיון פוטנציאלי X תואר אקדמי
)0.00254(

***0.0003-ניסיון פוטנציאלי בריבוע X תואר אקדמי
)0.00006(

0.0011-0.0030-ניסיון פוטנציאלי X אישה
)0.00224()0.00225(

0.00000.0001ניסיון פוטנציאלי בריבוע X אישה
)0.00005()0.00005(

0.00413ניסיון פוטנציאלי X אשכנזי
)0.00234(

*0.0004-ניסיון פוטנציאלי בריבוע X אשכנזי
)0.00005(

**0.0092-ניסיון פוטנציאלי X מזרחי
)0.00315(

***0.0003ניסיון פוטנציאלי בריבוע X מזרחי
)0.00006(

***0.0323-ניסיון פוטנציאלי X לא יהודי
)0.00256(

***0.0005ניסיון פוטנציאלי בריבוע X יהודי
)0.00006(

***0.1064-0.0933-***0.1264-אישה
)0.01481()0.06097()0.02183(

0.05470.11193-השכלה תיכונית )ללא בגרות( X אישה
)0.05980()0.07785(
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)1()2()3(
0.02950.00363-תעודת בגרות X אישה

)0.05992()0.07385(

0.05160.03638-תעודה מקצועית שאינה אקדמית X אישה
)0.06041()0.07366(

0.00200.05428-תואר ראשון X אישה
)0.05907()0.07524(

0.00580.07224תואר שני X אישה
)0.06119()0.07340(

0.00350.04795-תואר שלישי X אישה
)0.09138()0.07498(

0.05040.04483תעודה אחרת X אישה
)0.06261()0.10308(

***0.0815-***0.0919-אשכנזי
)0.01133()0.01127(

0.00601-השכלה תיכונית )ללא בגרות( X אשכנזי
)0.06253(

*0.14695תעודת בגרות X אשכנזי
)0.05974(

0.08118-תעודה מקצועית שאינה אקדמית X אשכנזי
)0.06074(

0.02199-תואר ראשון X אשכנזי
)0.05986(

*0.13457-תואר שני X אשכנזי
)0.06091(

0.02801-תואר שלישי X אשכנזי
)0.10757(

0.16442תעודה אחרת X אשכנזי
)0.09733(

0.0158-*0.02080.0246מזרחי
)0.01230()0.01223()0.04893(

0.00523השכלה תיכונית )ללא בגרות( X מזרחי
)0.05219(

לוח נ'5 )המשך(. תוצאות המודל הרב-משתני, משוואת שכר

111תשואה מהשכלה ומניסיון בשוק העבודה בישראל



)1()2()3(
*0.13016תעודת בגרות X מזרחי

)0.05417(

*0.11911תעודה מקצועית שאינה אקדמית X מזרחי
)0.05751(

0.11522תואר ראשון X מזרחי
)0.05903(

0.09082תואר שני X מזרחי
)0.06204(

*0.21652תואר שלישי X מזרחי
)0.10999(

0.07557תעודה אחרת X מזרחי
)0.09165(

***0.2043***0.0912-***0.1131-לא יהודי
)0.01695()0.01666()0.03804(

0.0120-**0.0814-**0.0689-לאום "אחר"
)0.02542()0.02498()0.02511(

0.02598השכלה תיכונית )ללא בגרות( X לא יהודי
)0.04533(

0.05419תעודת בגרות X לא יהודי
)0.04736(

0.02581-תעודה מקצועית שאינה אקדמית X לא יהודי
)0.05396(

0.07840-תואר ראשון X לא יהודי
)0.04787(

0.11684-תואר שני X לא יהודי
)0.06032(

0.01750תואר שלישי X לא יהודי
)0.13632(

0.28652-תעודה אחרת X לא יהודי
)0.18773(

***3.3444***3.3680***3.3645חותך
)0.06120()0.06363()0.06735(
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)1()2()3(
משתנים נוספים: משלח יד, ענף 

כלכלי, מחוז מקום המגורים, 
גיל, מצב משפחתי, רמת דתיות, 

שנת הסקר

כןכןכן

משתנים נוספים: הסתברות 
משוקללת לעבוד

כןכןכן

§ρ0.3931***0.2931***0.3203***
)0.05465()0.05200()0.06664(

§σ-0.5733***-0.5876***-0.5898***

)0.01002()0.00880()0.01039(

𝛘 14,515.47  14,806.09  14,660.09 
)p-value(0.000000.000000.00000

22,10322,10322,103מספר התצפיות

.*** p < 0.01 ; ** p < 0.05 ; * p < 0.10 :רמת מובהקות
§ הסטטיסטים המוצגים הם ρ, המייצג את השונות המשותפת בין השאריות בשלב הראשון של המודל לבין השאריות 
ו-σ, המייצג את סטיית התקן של השאריות בשלב השני. מכפלתם שוות ערך למקדם ההסתברות לעבוד  בשלב השני, 

בשלב השני.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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