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שיעור מקבלי שכר מתחת לפוטציאל בישראל בהשוואה 
  OECDלמדיות 

  

  מזר יובל, בק ישראל

  תתב-ג'ויטפליישון אבי, 

זה בוחן מה שיעור מקבלי השכר המוך בישראל בהשוואה בילאומית תוך בקרה על מאפייי  1מחקר
-משותף לישראל ולמדיות ה מסד תוי מיקרו -העובדים. המחקר עושה שימוש בסקר פיאאק 

OECD :המחקר מעלה את התוצאות הבאות .  

 ציאל" להעלאת  14-אחוזים מהעובדים ו 17-כם "בעלי פוטאחוזים מהעובדות בישראל הי
 שכר.

  ת בהשכלה סמי אקדמית, בגיל מבוגר יחסית, בריבוי יחסי שלאוכלוסייה זו מאופיי
מוכים יחסית, במקום עבודה סמוך למקום מגורים ערבים, בעבודה בעפים עם פריון ושכר 

  ובמיעוט הכשרות מקצועיות.

 ות בו גבוה בהרבה מהממוצע של מדיציאל להעלאת שכר הישיעור העובדים בעלי פוט- 
OECD ות הוהוא כמעט כפול מהממוצע של יתר מדי-OECD  שים שבמדגם, גם עבור

גם בהיתן התפלגות השכר הלא שוויוית  שיעור זה אף גבוה בהרבה. וגם עבור גברים
  בישראל ומאפייים אחרים של ישראל.

 .פש בישראלהעלאת כושר ההשתכרות של אותם עובדים תגרור שיפור משמעותי בתוצר ל 

   

                                                           
על  והתעשייה , לחוקרים במכון טאוב ובמשרד הכלכלהבחטיבת המחקר של בנק ישראל לכלניםכלתודתנו  1

  קיש על עזרתן בעיבוד הנתונים.ב ויקטוריהלווכן לעדי שנרב לוין  תהמועילו הערותיהם
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  הקדמה

, ובחן את המיומויות הקוגיטיביות של בגירים 2014-15שערך בישראל בשים  PIACC סקר

, היוו קו פרשת המים בהתייחסות OECDוהתוצאות המוכות של ישראל בסקר ביחס למדיות ה 

של קובעי המדייות להשפעה של השקעה בהון האושי על היכולת להעלות את הפריון בישראל. עד 

למדוד את איכות ההון האושי בישראל באמצעות מספר שות הלימוד  מקובלה לתוצאות הסקר, הי

שיש  היתה) ולכן התפיסה הרווחת OECDממוצע גבוהה ביחס לממוצע במדיות ה ל ובישרא(

את המצב  לאמודבפעם הראשוה  פשראמעבר להון האושי. הסקר  ,להתמקד בהיבטים אחרים

שמשתקף ממספר  כמות ההשכלההמהותי של רמת הכישורים בהון האושי בישראל ולא רק את 

  שות הלימוד. 

הסיטו קשב יהולי של קובעי מדייות לסוגייה  עקבותיהםא בשב הציבורי והדיון הסקר תוצאות

בממשלה שגורסת כי יתן להביא  וצרה תפיסהשל שיפור רמת הכישורים בהון האושי בישראל. 

לשיפור הפריון ולצמצום הפער בפריון ביחס למדיות ההשוואה, באמצעות העלאת רמת ההון 

): העלאת רמת החיים 2019(ראו לדוגמא, דוח מיוחד של חטיבת המחקר של בק ישראל ( האושי

הכישורים של הקבוצות  בשיפור. עיקר השיח מתרכז כיום בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה)

 הלימוד בישראל ותכיותלדוגמא באמצעות מערכת החיוך  ;באוכלוסייה בעלות ההישגים המוכים

  . עם תשואה גבוהה לפרט ולמשק בהכשרות מקצועיותיעילה וגייה של השקעה סעיסוק בלצד 

של  מאז פרסום תוצאות הסקר ערכו לא מעט מחקרים ותזכירים תוך יצול מסד התוים החדש

הראו שהפער ) 2019( ומכון טאוב) 2015( . בק ישראל, ציין להלן את הפרסומים הבולטיםפיאאק

למדיות המפותחות במיומויות העובדים הוא בקרב עובדים בעפי המסחר  הגדול ביותר בין ישראל

הפער  כמו גם בעפים החשופים לתחרות והשירותים והייצור המקומיים בעוד בעפים מייצאים

בפרסום וסף בק ישראל אמד את ההשפעה של פער המיומויות בישראל על אי היו קטן בהרבה. 

 תהראה שהפער במיומויו ), בק ישראל2019מזר (ישראל פרק א).  , דוח בק2016השוויון במשק (

רמת המיומויות של העובדים עולה ובעשירון העליון של המיומויות ששל העובדים הולך וקטן ככל 

למדייות ציבורית  וגם מכון אהרון) 2018(הפער הוא אף לטובת העובדים בישראל.  בק ישראל 

אמדו בדרכים שוות את הפער בפריון העבודה בין ישראל למדיות  )ראל, פרק ה', דוח בק יש2018(

: השפעה משמעותיתלכך בכך שבישראל רמת המיומויות מוכה יותר ומצאו  שמקורו OECD-ה

מזר, (בין גברים לשים  ת. מחקרים וספים בחו את פער המיומויואחוזים, בהתאמה 3עד  2.5

כן את ו ,וכימתו את השפעתו על פער השכר המגדרי)  מדייות וסוגיות מחקריות, לקט יתוחי 2018

ובהשוואה עובדי המגזר הציבורי והמגזר הפרטי  התשואות לשכר של המיומויות בהשוואה בין

מכון  .)לקט יתוחי מדייות וסוגיות מחקריות, 2019 סדרת מאמרים לדיון, ,2018(מזר, בילאומית 

בקצה ההתפלגות והראה  העובדיםשל בחן ספציפית את מיומויות ) מצב המדיה, דוח 2018(טאוב 

 OECD-מבין העובדים המיומים ביותר הוא הגבוה במדיות ה IT-ר העובדים בועשבישראל שי

(מכון טאוב, דוח מצב המדיה) הראו שהמיצוי מבחית משלחי יד של  2019-ובפער יכר. בוסף ב

  . OECD-מויות הגבוהות ביותר הוא יחסית גבוה בהשוואה למדיות ההעובדים בישראל עם המיו

לא העלו עד כה דיון  OECDבתוצאות הסקר ובפערים של ישראל למול מדיות ה הרחב העיסוק 

רחב בסוגייה של התאמה כוה בין רמת הכישורים לעיסוק, לעף וכפועל יוצא גם לרמת השכר 

  ההוגה בהם. 
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, היתוח מתוך. השכר לרמת הכישורים רמת בין ההתאמה של ראשוי יתוח מציף שלפיו הייר

באופן שבו ישה קבוצה משמעותית של עובדים ששכרם מוך  ,בישראל ייחודי מצב על מצביעים או

 להם ברמת הכישורים. לקבוצה זו או קרא כאן "בעלי הפוטציאל הדומיםמהשכר של יכר 

דרך יתוח ובחית המאפייים הייחודיים של הקבוצה הזו  ". או מאמיים כילהעלאת שכר

 התאמה שעשויים לקדםהשקעה במהלכים  לבחוןיתן יהיה  ,האחרות הקבוצות ביה לביןוהפערים 

השקעה בהכוון כפי יתן לראות במהלכים אלו דוגמא ל. בישראל לשכר כישורים בין יותר גבוהה

במדיות השוות והמלצות הארגון  "הכוון קריירה"מדייות על   OECD סקירות של הקף בשמשת

תחבורתית הגשה , ifelong LearningL(3לצד השקעה במדייות של למידה לאורך החיים ( 2בושא

של אזורי תעסוקה, השקעה בחיבור הזדמויות של עבודה מרחוק לפריפריה החברתית והגאוגרפית 

   .וכו'

 הצמיחה את להגדיל, יאפשר OECDשיעור "בעלי הפוטציאל" בישראל להוג בממוצע ה  צמצום

   .ההשוואה ממדיות הפריון פער את ולצמצם בישראל

את הממצאים,  תאר, אחריו מציג את המודל הבסיסי הבאוי כדלקמן: החלק ב רמחקמשך הה

  מסכם. האחרוןמדגם והחלק בש OECD-משווה בין ישראל ליתר מדיות הרביעי החלק ה

  
  

   

                                                           
2 education/careerguidancepolicyreviewhomepage.htm-https://www.oecd.org/education/innovation 
3 https://www.oecd.org/education/learningforlife.htm  
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  הצגת המודל הבסיסי. 2

באמצעות תוי פרט (מסקרי פיאא"ק) יתן לבחון את פוטציאל השכר של כל העובדים (רגרסיה) 

ולהגדיר קבוצת עובדים ששכרם מוך באופן "משמעותי" מהשכר הפוטציאלי שלהם. בשלב הבא 

ן כיצד יתן להעלות את שכרם ובכך גם להגדיל ואז לבחו לאפיין אותם ולהשוות למדיות אחרות.

  את היצולת ואת פריון העבודה בישראל.

  המודל האקוומטרי הבסיסי:

��� = ������ + 	�
�� +∈�� 

W – .לוג השכר לשעה של הפרט  

S –  ויות הבסיס של העובדים על פי סקר פיאא"ק (ממוצעושי של העובדים: מיומההון הא

  המיומויות במתמטיקה ובכישורי שפה), גילם והשכלתם.

X – .(ערבי, חרדי, ועוד) ים אחרים שיכולים להשפיע על השכרמשת  

  .j במדיה i-עבור העובד ה

  המודל הורץ לשים ולגברים בפרד.

  חשב:  jועבור כל מדיה 

�⃛� = ��� + 	
� 

  הפער בשכר שאיו מוסבר באמצעות הגורמים המייצגים את ההון האושי

�� − �⃛� = 	(
� − 
�) +∈� 

  גדיר עובד בעל פוטציאל לגידול שכר אמ"מ: 

�� = 1 IFF 	(
� − 
�) +∈�< � 

שחלקם  Mדי קבוצת משתים קבוצה הזו בהשוואה ליתר העובדים האחרים על יוסה לאפיין 

  .לא במשוואת השכר

  הגדרה:

מהשכר הצפוי  אחוזים 40-בכשלו אם שכרו מוך  לעובד יוגדר כעובד בעל שכר מוך מהפוטציא

  לו על סמך מאפיייו.
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  השכר בפועל מול השכר החזוי ממשוואת השכר, גברים – 1איור 

  

 17-בעלי שכר מוך מהפוטציאל שלהם הוא  כשיעור הגברים בישראל ה זו מצאו כי רדעל פי הג

  בסעיף הבא סה לאפיין אוכלוסייה זו. אחוזים. 14-אחוזים ושיעור השים כ
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  אפיון אוכלוסיות היעד. 3

בעלי במשרה מלאה שמוגדר כשיעור העובדים  –בין שיעור העובדים בעלי שכר מוך מובן ישו קשר 

ובדים בעלי שכר מוך לבין שיעור הע - 4של עובדי במשרה מלאה השכר החציוי 2/3שכר מוך מ

שים לב שבעוד ההגדרה המקובלת איה מתייחסת להון האושי  ,יחד עם זאת מהפוטציאל.

של העובד בהשוואה לשכר הצפוי לו על השעתי שהפרט צבר, הרי במודל שבחו השכר הוא השכר 

   פי מאפיייו והתשואה האמדת שלהם.

על  אחוזים הם בעלי שכר מוך 54 העובדים הגברים בעלי פוטציאל להעלאת שכרמבין מצאו כי 

ים אחוזים ה 60בעלי השכר המוך הגברים מבין ו ;אחוזים 87 -ומבין השים  תפי ההגדרה המקובל

הן בעלות אחוזים  46 -ומבין השים עם השכר המוך  כבעלי פוטציאל להעלאת שכרם מוגדרי

  פוטציאל להעלאת שכר. כלומר ישה חפיפה לא זיחה בין הקבוצות הללו אבל הן אין זהות.

אקוומי מקבלים תובות אחרות: בעוד -) שלפי פילוח של אשכול סוציו2כך רואים למשל (איור 

של מקום  יאקומ-שיעור העובדים בעלי השכר המוך יורד באופן יכר עם העלייה במדד הסוציו

הרי ששיעור העובדים בעלי הפוטציאל להעלאת השכר איו מתואם באופן ליארי עם  המגורים,

  אקוומי של היישוב.-הדירוג הסוציו

הפוטציאל להעלאת שכר ושיעור בעלי השכר המוך לפי דירוג  ישיעור העובדים בעל – 2איור 
  של היישוב בו הם מתגוררים מיסוציואקוו

  

בעלי שכר  ם, עובדימהפוטציאלאת מאפייי הפרט של עובדים בעלי שכר מוך  ומשווה מסכם 1לוח 

  .(שהם לא מוגדרים כבעלי פוטציאל להעלאת שכר) העובדים יתרמוך ו

   

                                                           
  https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=64193מדד מקובל בהשוואות בינלאומיות, ראו:  4
  

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

II חמישון תחתון III IV  חמשיון עליון

  גברים

 שכר מוך פוטציאלי

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

II חמישון תחתון III IV  חמשיון עליון

  שים 

 שכר מוך פוטציאלי



7  
 

מאפייי העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר, עובדים בעלי שכר מוך, וממוצע של כל  – 1לוח 
  העובדים

  גברים

 
בעלי 

 פוטציאל 
 בעלי שכר

  מוך
יתר (שהם לא 
  בעלי פוטציאל)

   15.5                 17.4                שיעור
  58.1                      20.7                 24.4               שכר לשעה

  254                       222                  253                מיומות

  14.8                      37.1                 26.7               שיעור הערבים

  4.3                       6.9                  4.4                 שיעור החרדים

  40                        39                   44                  גיל

20                        17                   23                  סיון מקצועיי  

  13.4                      11.4                 13.2               שות לימוד

  30.0                      20.1                 26.1               מגזר ציבורי
במקום  יםעובד
  27.3                      49.4                 52.0               םיהמגור

  

  שים

 
בעלות 

 פוטציאל
בעלות שכר 

  מוך

יתר (שהן לא 
בעלות 

  פוטציאל)

   26.7                   14.2                   שיעור
  47.1                   21.2                   20.4                  שכר לשעה

  249                    227                    250                   מיומות

  7.4                     14.6                   11.4                  שיעור הערבים

  6.8                     6.5                     3.2                    שיעור החרדים

  41                      42                      46                     גיל

                       21                      17                      19סיון מקצועי

  13.9                   12.6                   14.0                  שות לימוד

  46.3                   32.4                   30.8                  מגזר ציבורי

  48.6                   63.4                   63.7                  ןיהעובדות במקום מגור
  

  עולות כמה תוצאות מעייות: 1מלוח 

גבוה מאשר בעלי להעלאת שכר היו  בעלי הפוטציאלבאופן לא מפתיע ההון האושי של  .1

 ר העובדים.תהשכר המוך ודומה לי

, גם בקרב בעלי הפוטציאל להעלאת שכרעל אף הבקרה, יש ייצוג יתר של ערבים בקרב  .2

 צוג לחרדיות.יתת י קיים, אולם םשים וגם בקרב גברי

עובדים פחות במגזר הציבורי, תוצאה של שכר דחוס יותר  בעלי הפוטציאל להעלאת שכר .3

 במגזר הציבורי בהשוואה למגזר העסקי.
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מבוגרים בארבע שים בהשוואה לאלה שמרוויחים שכר  בעלי הפוטציאל להעלאת שכר .4

 גבוה יותר.

שיעור העובדים בסמוך למקום מגוריהם בקרב בעלי הפוטציאל להעלאת שכר היו גבוה  .5

 .עובדיםבהרבה מיתר ה

ההתפלגות.  ייבכהסתכלות אך ורק על הממוצע של מאפייי הקבוצות לא תמיד מלמדת על כל מר

 )3בעלי הפוטציאל להעלאת שכר (ה"פוטציאליים באיור מלמדים שהמיומויות של  4-ו 3איורים 

יש תת  בעלי הפוטציאל להעלאת שכרממורכזות יותר בהשוואה ליתר האוכלוסייה, קרי בקרב 

ג לעובדים בעלי מיומויות מוכות ו/או גבוהות במיוחד. כמו כן, בקרב גברים יש ייצוג בולט וציי

ר תלי בעלי הפוטציאל להעלאת שכרשות לימוד. לא מצאו הבדלים משמעותיים בין  14-13לבעלי 

  האוכלוסייה מבחית המוצא של ההורים. 

  

  התפלגות המיומויות בקרב בעלי הפוטציאל להעלאת שכר  – 3איור 

    

  התפלגות שות ההשכלה בקרב בעלי הפוטציאל להעלאת שכר ויתר העובדים – 4איור 

    

  

מפרט את התוצאות של מודל רב משתי על הסיכוי להיות בעל שכר מוך מהפוטציאל,  2לוח 

האוכלוסייה ופעם רק על האוכלוסייה היהודית לא חרדית. לגברים ולשים בפרד, פעם על כלל 

, ומעלה שההבדלים שעלו ממו מובהקים גם 1הלוח מאשש ומחזק את הממצאים שעלו מלוח 

  בבקרה על מאפייים אחרים. התוצאות עמידות לספיציפיקציות שוות שבחו.
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  למודל רב משתי על הסיכוי להרוויח פחות מהפוטציא – 2לוח 

  

על ידי המעסיק שלך  on the job trainingמשתה וסף שמצא מובהק הוא ההסתברות לעבור 

במהלך העבודה, משתה שמצא מובהק ושלילי רק עבור שים, קרי, שים בעלות שכר מתחת 

  לפוטציאל שלהן וטות פחות לעבור הכשרות מקצועיות בעבודה שלהם.

  משלח יד

הכסו משלח יד (מקצוע) בשלב הראשון של אמידת השכר של בהתאם לספרות המקובלת לא 

חי יד בעלי למפרט את השכיחות של גברים ושים לפי משלחי יד. באופן צפוי למש 5הפרטים. איור 

צווארון כחול (לבן) יש ייצוג יתר בולט (תת ייצוג) לבעלי שכר מוך מהפוטציאל בהשוואה ליתר 

לי שכר מוך מהפוטציאל מרוכזים באותם משלחי יד ויש להם , אך לא כל העובדים בעהעובדים

  ל משלחי היד.כייצוג לא זיח על פי 

   

Women without Ultra & Arab Men without Ultra & Arab

VARIABLES Potential Potential Potential Potential

Age 0.00625*** 0.00566*** 0.00551*** 0.00558***

-0.00122 -0.00144 -0.00135 -0.00162

Ultra Orthodox 0.0292 0.0464

-0.0488 -0.0597

Arab 0.113*** 0.125***

-0.0408 -0.0335

School 0.0194*** 0.0211*** 0.0117** 0.00734

-0.00567 -0.0066 -0.00556 -0.00688

Skil ls 0.0141 0.00707 0.0151 -0.0025

-0.0122 -0.0141 -0.0128 -0.0153

Kids -0.0156* -0.0161 -0.00763 -0.0168

-0.00886 -0.0111 -0.00981 -0.0125

Training -0.0261*** -0.0252*** -0.0193** -0.0154

-0.00783 -0.0092 -0.00844 -0.0102

Spouse -0.0536* -0.0543 -0.0203 -0.0322

-0.0301 -0.0345 -0.0399 -0.0483

Work near home 0.0786*** 0.0783*** 0.145*** 0.129***

-0.0229 -0.0269 -0.0258 -0.0326

Public Sector -0.0744*** -0.0561* -0.0324 0.00735

-0.0247 -0.0291 -0.0282 -0.0335

Constant -0.381*** -0.350*** -0.308*** -0.141

-0.102 -0.118 -0.0947 -0.115

Observations 929 676 951 599

R-squared 0.079 0.065 0.075 0.06

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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  בעלי הפוטציאל להעלאת שכרהתפלגות משלחי היד בקרב  – 5איור 
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  השוואה בין לאומית. 4

מבחית שיעור בעלי הפוטציאל  -OECDות היחלק זה מתאר את מצבה של ישראל בהשוואה למד

  להעלאת שכר.

מציג את שיעור העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר בישראל בהשוואה ליתר המדיות  6איור 

מדיה בפרד בדיוק שבחו. כדי למצוא את שיעור העובדים בעלי שכר מוך מהפוטציאל הרצו בכל 

  .שכר המפורטת לעילהאת אותה משוואת 

  שיעור העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר בהשוואה בילאומית – 6איור 

  

  

למד כי שיעור העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר גבוה בישראל בהשוואה בילאומית  6מאיור 

. שבמדגם, גם עבור שים וגם עבור גברים OECD-והוא כמעט כפול מהממוצע של יתר מדיות ה

רק על האוכלוסייה היהודית לא חרדית. ממצא זה הוא הממצא גם אם מסתכלים הפער שמר 

המרכזי של העובדה: בישראל יש שיעור עובדים גבוה בעלי שכר מוך ויתן היה להסביר את זה 
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בעיקר על ידי הון אושי מוך, כעת או מראים שגם בהיתן ההון האושי, יש הרבה יותר עובדים 

  ם בעלי פריון מוך.בעלי שכר מוך בישראל וככל הראה ג

בהחה ששכר העובדים מייצג בממוצע את פריון העבודה שלהם, יתן לערוך סימולציה פשוטה 

) מה הייתה ההשפעה של עלייה בפריון Back of the Envelopeולהעריך בחישוב בגב הקופסא (

  דה של בעלי שכר מוך מהפוטציאל על התוצר לפש.ובהע

אחוזים) היה דומה לשיעור העובדים  40ם פחות מהפוטציאל (אם שיעור העובדים המרוויחי

אחוזים  5.9 , הייו מעלים את שכרם שלOECD-שמרוויחים פחות מהפוטציאל כמו במדיות ה

 אחוזים מהשים. 5.1מהגברים ושל 

אם הייו מעלים את שכרם עד לגבול התחתון (החה שמרית) הייו מקבלים  .1

  אחוזי תוצר.  1.6תוספת של 

אם הייו מעלים אותם עד לממוצע של השכר של העובדים שמרוויחים כמו בין שי  .2

  אחוזי תוצר.  5רווחי הסמך של הפוטציאל הייו מקבלים תוספת של 

 6.2ואם הייו מעלים את שכרם עד לשכרם הפוטציאלי הייו מקבלים תוספת של  .3

  אחוזי תוצר.

וטציאל היו יחסית גבוה גם אם בוחים זאת על מצאו כי בישראל שיעור בעלי השכר המוך מהפ

), בין אם ללא משתים מסבירים בכלל (דומה לשיעור מקבלי 7ידי מספר ספיציפיקציות שוות (איור 

השכר המוך המוכר), בין עם בקרה רק על השכלה, רק על מיומויות, על שתיהן וגם עם המודל הרב 

  משתי המלא.

עלי הפוטציאל להעלאת שכר בספיציפיקציות שוות, שיעור העובדים ב  – 7איור 
  השוואה בילאומית
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  שאל את עצמו כעת מה יכול להסביר זאת.

מצביע על כך שיש מתאם חיובי חזק בין מדיות להן יש שיעור גבוה של עובדים בעלי שכר  8איור 

 0.9מוך ומדיות בהן יש שיעור גבוה של עובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר, מקדם מתאם של 

בוסף עולה מהאיור שבוגע לגברים, גם בהיתן שיעור העובדים  .0.83בקרב גברים ובקרב שים 

  שכר מוך, בישראל יש שיעור גבוה יחסית של גברים בעלי פוטציאל להעלאת שכר.ב

שיעור העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר ושיעור העובדים בעלי שכר מוך  – 8איור 
 OECD-ראל ובמדיות הביש

  גברים
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  שים

  

יש שוות גבוהה בעפי המשק מבחית שיעור  OECD-מעלה שבדומה לישראל גם במדיות ה 9איור 

העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר, אולם עוד עולה ממו שכמעט בכל העפים שיעור העובדים 

. ומזה יתן OECD-בעלי פוטציאל להעלאת שכר גבוה יותר בישראל מאשר הממוצע של מדיות ה

עובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר להסיק כי הסיבה לכך שבישראל יש שיעור גבוה יחסית של 

  איה עוצה בהרכב עפי שוה של ישראל בהשוואה למדיות אחרות. 

שיעור העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר לפי עפי המשק, ישראל וממוצע מדיות  – 9איור 
  OECD-ה
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  אקוומטרי הבא:השל ישראל במודל  האמד מפרט את הפרמטר 3לוח 

�������� !" #$ =  %& # + '# + ( # 

קרי, מה הסיכוי להיות עובד בעל פוטציאל להעלאת שכר ברגרסיה אחת משותפת לכל המדיות 

כאשר לישראל וליתר המדיות (חוץ מאחת) יש חותך שוה ואו בודקים את שיעור העובדים בעלי 

  .3פרט כפי שמפורטים בעמודות בלוח  אלו מאפייי Xהפוטציאל להעלאת שכר בכל מדיה.  

  אמידת המקדם של ישראל ברגרסיה משותפת בילאומית -  3לוח 

  

המודל "הקי" דומה למדד של שיעור העובדים בעלי השכר המוך ללא בקרה על מאפייי הפרט, 

 5עד  4-ביחס לשיעור בעלי השכר המוך בכ םגדואכן ישראל גבוהה מהממוצע של המדיות במ

  ים ולגברים, בהתאמה. שאחוזים, ל

דבר שמשקף שמבחיה  ,כאשר אחו שולטים על מאפייי העובדים המקדם של ישראל גדל

פורמאלית ההון האושי בישראל של עובדים הוא גבוה יחסית, בעיקר הדברים אמורים לגבי שות 

לימוד. בקרה וספת על התפלגות העובדים לפי עפים מגדילה מעט עוד יותר את הפרמטר האמד 

בה לשיעור שלא ההקצאה העפית בישראל היא הסי 9עבור ישראל, כפי שיכולו ללמוד מאיור 

הגבוה יחסית של בעלי פוטציאל להעלאת שכר. לבסוף התיו באידיקטור וסף, האם העובד 

מודל קי 
עם תכוות 

עובדים

עם בקרה 

על עפים

מודל קי + עם 

משתה אידיקטאור 

לשכר מוך

אחוז ההסבר של 

השכר המוך לפער 

בין ישראל ליתר 

המדיות 

0.0410.0590.0640.03614%שים

0.0520.0660.0710.04122%גברים
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מקבל שכר מוך (פחות משי שלישים מהשכר החציוי) ומצאו ששיעור מקבלי שכר המוך בישראל 

אחוזים מהפער בשיעור העובדים הפוטציאליים בין ישראל  13-שהוא גבוה יחסית מסביר רק כ

  אחוזים בקרב שים. 23-ליתר המדיות בקרב גברים וכ

  במקום העבודה השקעה בהון אושי

בתת סעיף זה סה לבחון האם יש קשר בין שיעור העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר לבין 

  , קרי הכשרות מקצועיות.on the job training–השקעה בהון האושי במקום העבודה עצמו 

בדי ישראל אין חסך מקרו כלכלי בהשקעת המעסיק במקום העבודה כך על פיו ראה שלעו

שבממוצע שיעור העובדים שמדווחים כי עברו לאחרוה הכשרה במסגרת העבודה גבוה יותר 

  ).10ביחס לכל עשירוי המיומויות שלהם (איור  OECD-בישראל בהשוואה לממוצע מדיות ה

  שיעור העובדים שדווחו כי קיימו לאחרוה הכשרה מקצועית במסגרת מקום עבודתם – 10איור 

  

הפער בין העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר לבין אלו שלא ביחס לשיעור  ,יחד עם זאת

זה ממצא  ).11(איור  ראל הוא גבוה במיוחדשהעובדים שעברו הכשרה מקצועית לכאלה שלא בי

בעיה מקרו כלכלית בושא הכשרות במקום העבודה בישראל בהשוואה למדיות אין שמרמז שיתכן 

, אולם דומה שישה בעיה ספציפית של הכשרות במקום העבודה עבור העובדים שלא OECD-ה

  ממשים את פוטציאל השכר שלהם, קרי את ההון האושי שלהם.

דתם בין עובדים הפער בשיעור העובדים שהיו וכחים בסמירים במהלך עבו -11איור 
  שמרוויחים פחות מהפוטציאל שלהם ליתר האוכלוסייה (תוצאת מודל רב משתי)
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  אז מה מאפיין את המדיות בהן יש שיעור גבוה יחסית של עובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר

לבין שיעור העובדים בעלי  םגדמפרט מתאמים בין משתים שוים בקרב המדיות במ 4לוח 

פוטציאל להעלאת שכר, התוצר לפש ושיעור העובדים בעלי שכר מוך. הלוח הוא על גברים, כאשר 

  התמוה דומה מאוד עבור שים. 

תחיל במרובע המשתים העליון: מדיות עם שיעור גבוה של עובדים בעלי פוטציאל להעלאת 

הפוטציאל שלהן, הן גם מדיות  מעלעובדים שמרוויחים  שכרם  הן גם מדיות עם שיעור גבוה של

מהממוצע.  מוךוהן גם מדיות עם תוצר לפש  )8(איור  עם שיעור גבוה של עובדים בעלי שכר מוך

כלומר, שיעור העובדים שמרווחים הרבה מתחת לשכר הצפוי להם מתואם חיובית עם שוות השכר 

) באותה Institutionsמלמד משהו על מכלול המוסדות ( ומתואם שלילית עם התוצר לפש, האחרון

  מדיה.

שיעור העובדים בעלי פוטציאל  –את המשתים הבאים רצה לבחון ביחס למשתה המרכזי 

אולם בחן גם כיצד אלו מתואמים עם התוצר לפש, אידיקטור כלכלי מרכזי שכולל  -להעלאת שכר 

  מדיה.בתוכו כאמור את טיב המוסדות באותה 

כך לדוגמא מדיות עם ממוצע שכר גבוה יותר ו/או ממוצע מיומויות (כפי שמשתקף מסקר 

יותר של עובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר  מוךפיאא"ק) גבוה יותר הן גם מדיות עם שיעור 

אולם אלה גם מדיות עם תוצר לפש גבוה יותר; לעומת זאת מדיות עם שוות שכר גבוהה יותר 

של עובדים בעלי  גבוהו גם מדיות עם תשואה להשכלה גבוהה יותר הן מדיות עם שיעור כמ

  פוטציאל להעלאת שכר אולם אלה מדיות עם תוצר לפש מוך יותר.

שות לימוד והתפלגותם מצאו פחות קורלטיביות לשיעור העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר. 

גם התשואה למיומויות בשכר מצאה ללא מתאם גבוה למשתה המרכזי, כמו גם משתים 

שי המשתים בתחתית לוח  –סובייקטיביים על ההתאמה בין ההשכלה של העובד למקום עבודתו 

מיימום ביחס לשכר הממוצע (לא בלוח) לא מצא עם מתאם גבוה לשיעור מקבלי גם גובה שכר ה .4

  שכר מוך מהפוטציאל שלהם.

באוכלוסייה הוא משתה (מתוקן לרמת המיומויות)  של המיומויות סטיית התקן, אלולעומת 

טיבי שגם מצא עם קשר חיובי לשיעור העובדים בעלי הפוטציאל להעלאת שכר  וגם לא מצא קורל

לתוצר לפש. כלומר, זה משתה פודמטלי שיכול להסביר מדוע בישראל יש שיעור גבוה של עובדים 

שאכן יתן בעלי פוטציאל להעלאת שכר מעבר לכך שבישראל התוצר לפש מוך יחסית. וכפי 

של רווחי , מעל הטווח העליון יחסית הגבוהבישראל השוות של המיומויות היה  4לוח מ להווכח

הסמך, ולמעשה, למעט צ'ילה ישראל וישראל ללא חרדים וערבים היא המדיה עם פיזור 

 .המיומויות הגבוה ביותר

, במדיות בהן יש קשר חזק בין ההכשרות המקצועיות בעבודההוא  ראוי לתשומת לבמשתה וסף 

) הן גם 11ועית (איור הסיכוי להיות  בעל פוטציאל להעלאת שכר לבין אם העובד עבר הכשרה מקצ

ר, אולם משתה זה מדיות שבהן שיעור העובדים בעלי פוטציאל להעלאת שכר הוא גבוה יות

  מתואם שלילית עם התוצר לפש.
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  , גבריםלאומייםבימתאמים  – 4לוח 

 

   

טווח חציון ישראלתוצר לפש שכר מוך מעל לפוטציאלי מתחת לפוטלציאלי 

17%11%16% 0.900.91-0.55מתחת פוטציאלי 

13%12%16% 0.900.87-0.45מעל הפוטציאלי 

21%19%25% 0.910.87-0.37שכר מוך 

      28,851      43,279      42,209 0.37- 0.45- 0.55-תוצר לפש  2019

         2.38         2.75         0.782.65 0.61-ממוצע שכר 

         0.31         0.24         0.30 0.83-0.49ס.  ת.  שכר 

RMSE0.68-0.12 0.76         0.51         0.65         

         0.07         0.05         0.06 0.66-0.53תשואה להשכלה

         0.14         0.10         0.120.190.14תשואה למיומויות

         5.02         5.37         0.475.08 0.53-ממוצע מיומיות

         0.20         0.17         0.22 0.34-0.16ס .  ת.  מיומויות

         14.1         13.1         0.6113.1 0.05-שות לימוד 

         0.25         0.21         0.21 0.05-0.38ס.ת השכלה 

 ההשפעה של סמיר על להיות בעל  

         -0.09         -0.05         -0.140.10 0.65-פוטציאל שכר 

Matching

0.310.45         0.45-0.480.33זקוק לעוד הכשרה 

-0.110.060.20         0.200.24יתן להסתפק ברמת השכלה מוכה יותר 

0.080.12         0.23-0.320.09יש צורך ברמת השכלה גבוהה יותר 

-0.11 0.060.20         0.200.24יתן להסתפק ברמת השכלה מוכה יותר 

תוים מתאמים 
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  סיכום

עד כה ידעו ממחקרים קודמים כי פריון העבודה בישראל מוך בשל יחס הון לעובד מוך, מיומויות 

מחקר זה מראה,  .Ease Of  Doing Businessל מוכות של העובדים (הון אושי), ודברים שקשורים 

יחסית של עובדים שההון , בישראל יש שיעור גבוה שגם בהיתן ההון האושי של עובדיםלראשוה, 

 דומה כי יתוב והכווה של עובדים אלו בראשית דרכם בשוק העבודה האושי שלהם לא מוצל.

כלו לשפר את המצב בישראל מבחיה זו, דבר שהיה תורם להעלאת פריון וי ואולי אף בבתי הספר

  העבודה בישראל וממילא לשיפור איכות החיים.
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