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 גלעד גייבל, אריאל קרלינסקי ,נייר, כמו גם לאיתמר יקירשל ה שמעותית לגרסה מוקדמתהמפנחס על תרומתו  לאיציקלהודות  הרוצ עבודה זוכותב 

 לזכרו של זאב מאיר ז"למוקדשת  העבודה. שראל על הערותיהם המועילות ומיכאל

 החרדים והערבים בשוק העבודהדורית, מצבם של -בהשוואה ביןכי מראים  PIAACסקר  מצאימ

הערביות, נשים במיומנויות ה השוני .חרדים-יהודים הלאמתכנס למצבם של ה ואינ במקרים רבים

מהנשים היהודיות                    מיומנויותהפערי הצעירות והמבוגרות, מלמד על קיומו של תהליך סגירת 

מאחורי היהודים הרחק נמצאים עדיין והן הגברים הערבים  חרדיות. עם זאת, הן הנשים הערביות-הלא

הנשים והגברים לעומתם, ברמת השכר. ו , בשכיחות השימוש במיומנויות בעבודהברמת המיומנות

השוני במיומנויות ובשכר , אך חרדים-יהודים הלאקרובים יותר ברמות המיומנות והשכר ל החרדים

ספציפי,  באופן .חרדים-של הצעירים והמבוגרים אינו מנבא צמצום בפערים לעומת היהודים הלא

הגברים החרדים הצעירים מציגים רמה נמוכה במיוחד של נגישות למחשבים ושליטה באנגלית, במה 

 שעלול לסמן חוסר פתיחות לשוק העבודה שהולך וגובר.

הערביות הצעירות מציגות שיפור מרשים ועקבי  הנשים עולות מהסקר: חיוביותתוצאות  שלוש

 הנשים החרדיות הצעירות מיומנות מהישראלית הממוצעת במיומנויות ביחס לנשים המבוגרות מהן,

 חרדים.-במספר תחומים, וכלל הקבוצות שנבדקו מצמצמות לרוב את פערי השכר מהיהודים הלא
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 הקדמה ומבנה העבודה .א

 בקרבבמיוחד נמוכים ושכר מיומנויות היא רמת אחת לכך סיבה . OECD-מהממוצע ב נמוכים שכרושוק העבודה בישראל מתאפיין במיומנויות 

-, ואילכלכלה הישראליתחשוב מנוע צמיחה  עשויה להוותשל קבוצת הרוב  הלמצבהתכנסות של קבוצות המיעוט . בישראל המיעוטקבוצות 

  התכנסות עלולה למשוך כלפי מטה את רמת החיים בישראל, במיוחד לאור ההתפתחויות הדמוגרפיות הצפויות בעשורים הקרובים.

בשוק שכרו עשוי להעלות באופן משמעותי את  העובד מיומנותשיפור בהמחקר הקיים כי הן הראיות ממכאן, המניעים העיקריים לעבודה זו 

כפי שהן נמדדות בתחומים של אוריינות  –ווסמן מצאו כי "מיומנויות קוגניטיביות גבוהות -. כך למשל, האנושק, שוורדט, ווידרהולט והעבודה

המדינות שהשתתפו  23קשורות באופן שיטתי למשכורות גבוהות יותר בכל  –מתמטית, אוריינות קריאה ופתרון בעיות ]בסביבה מתוקשבת[ 

באוסטרליה, סין כמו שיפור מיומנויות בשוק העבודה, תכניות למניעים נוספים לעבודה הם הראיות מהעולם להצלחה  1[".PIAAC]בסקר 

את היקף הפערים, ואת כיווני המגמה לזהות תחילה יש של ישראל , כדי לסגור את פערי המיומנויות והשכר בשוק העבודה עם זאת 2וארה"ב.

, ובין קבוצות המיעוט, שאינם חרדים או ערביםואחרים  חרדים-יהודים לא, בין קבוצת הרוב בישראל ובשכר בהון האנושיהפערים שלהם. 

בבתי הספר בהישגי קבוצות האוכלוסייה השונות במבחני מיומנות המחקר הקיים עוסק רוב  3בהרחבה במחקרים שונים. נבחנוחרדים וערבים, 

לשוק העבודה כמו רלוונטיות על מיומנויות  מחקרים קיימים מעט 6.ובפערי שכר בשוק העבודה 5בזכאות לתעודות אקדמיות, 4,דוגמת המיצ"ב

תוצאות בפועל בשוק עבודה. בין המקשרת בין הישגים בהשכלה הפורמלית ו העיקרית החוליה היותןחרף קריאה, מתמטיקה או שימוש במחשב, 

באמצעות המדגם ו דורי ומגדרי,-בפילוח בין לזכאות לבגרות, ןואת הקשר שלה מיומנויות הרלוונטיות לשוק העבודההאת  עבודה זו בוחנת

 של אוכלוסייה מייצגיםה, שנדגמו ביתר ערבים 1,543-ו חרדים 710 מתוכם, על הסקר במלואו שהשיבו נסקרים PIAAC: 5,538בסקר 

 7 .בסקר, ראו נספח ג'( םחרדיה)להרחבה על אופן הגדרת  16-65 בגילאים ישראלים 4,705,956

שונות בישראל וסימולציות של התכנסות ברמות הקבוצות הג' יציגו את פערי המיומנויות והשכר של -ב' ו יםפרק כדלקמן: העבודה המשך

פרק ה' יתמקד בפערי השכר,  ,גילאייםופילוחים מגדריים התמקדות בתוך של הקבוצות פערי המיומנויות המיומנות והשכר, פרק ד' יבחן את 

 .להמשךויציג המלצות  את התוצאותיסכם ' ופרק ז מות ברמות המיומנות והשכר' ינתח את המגפרק ו
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 המיומנויות בשוק העבודה הנוכחיפערי  .ב

 הואש"מיצוי פוטנציאל ההון האנושי של כלל האוכלוסייה בישראל לשעבר  הנגידהטענה בנק ישראל של "מיומנויות העובדים בישראל" בכנס 

, לכןחרדים, החרדים והערבים. -בסוגיית פערי המיומנויות בין היהודים הלא שהתמקדההמפתח להגדלת הפריון והצמיחה בטווח הארוך", תוך 

תגרום  ,והערבים החרדיםחרדים, -סגירת פערי המיומנויות בין היהודים הלאבאיזו מידה המשתמע מדבריה של הנגידה:  לבחון את מעניין

ל המדינות שנבחנו לשל כציוני המיומנויות ממוצעי את ללים כוהתרשימים הבאים  המדינות המפותחות.וישראל  ביןהמיומנויות  פערילסגירת 

חרדים והאחרים )שמעתה יקראו -הערבים, החרדים והיהודים הלא, כולל ממוצע ציוני המיומנויות של כלל ישראל ושל קבוצות PIAACבסקר 

כוללים תרשימים ה, בישראל סגירת פערי המיומנויות בין קבוצת הרוב לקבוצות המיעוט השפעתעל מנת לבחון את . חרדים"(-"היהודים הלא

 :חרדים-הלא היהודיםלרמת  המיומנות ברמת יתכנסו הערביםאו  והחרדים במידה, ישראלהממוצעת ב המיומנות רמת של גם סימולציות

 

יצליח  300הוא מסוימת , כשנבחן שציונו במיומנות 500-ל 0הציונים הסופיים של הנבחנים נעים בין וגם במבחני המיומנויות רמת הקושי של השאלות 

 8.אלות לדוגמה מהסקר, ראו נספח ב'(נקודות )לש 50סטיית התקן במבחן עומדת על  .250מהשאלות ברמה  95%-ו 300ברמה מהשאלות  2/3לענות על 
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.  חרדים-הערבים יתכנסו ברמת המיומנות לרמה הממוצעת של היהודים הלא/במידה והחרדים, סימולציה של רמת המיומנות בישראל*
ספרד ואיטליה שלא דיווחו על ציוני פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת , ללא צרפת**

,פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת: 1תרשים 
PIAAC ,2014בסקר המיומנויות הבינלאומי 65-16בני 
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.חרדים-הערבים יתכנסו ברמת המיומנות לרמה הממוצעת של היהודים הלא/במידה והחרדים, סימולציה של רמת המיומנות בישראל*

,אוריינות מתמטית: 2תרשים 
PIAAC ,2014בסקר המיומנויות הבינלאומי 65-16בני 
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.חרדים-הערבים יתכנסו ברמת המיומנות לרמה הממוצעת של היהודים הלא/במידה והחרדים, סימולציה של רמת המיומנות בישראל*

,אוריינות קריאה: 3תרשים 
PIAAC ,2014בסקר המיומנויות הבינלאומי 65-16בני 
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מורכב בסקר כל ציון מיומנויות של נבדק  :PIAAC, הנובעות מהאופן שבו נערך סקר במספר הנחותבסימולציות המיומנויות נעשה שימוש 

. כלים אלה OECD-הסקר ב מנהלתבאמצעות כלים סטטיסטיים מיוחדים שנבנו על ידי  ,ציונים שמתוכם מחושב הציון הסופי 10מאומדן של 

אינם מאפשרים לבצע תחזיות וסימולציות לציוני מיומנויות. על מנת לעקוף את מגבלות כלי הסקר, ציוני הסימולציות של ישראל חושבו 

המתקבלים  ,חרדים, בציונים הממוצעים של הקבוצות-שלוש הקבוצות במדגם: חרדים, ערבים ויהודים לאגודל באמצעות הכפלה של משקולות 

חרדים, שהוכפל -קיבלה את הציון של היהודים הלא"ישראל: התכנסות ערבים", קבוצת הערבים  תבסימולציילמשל,  כלי הסקר. כך באמצעות

. הבסיס למשקולות של שלוש הקבוצות היה גודלן של שלוש הקבוצות במדגם. עם זאת, חישוב הציון במדגם הערביםשל הגודל במשקולת 

מהציון המתקבל באמצעות כלי הסקר. הפתרון לכך היה הגדלת  הוביל לציון נמוךל הקבוצות במדגם גודשל הממוצע באמצעות משקולות 

, עד לקבלת הציון המתקבל באמצעות , תוך שינוי משקולות החרדים והערבים בהתאם3-13%-חרדים במדגם ב-משקולת קבוצת היהודים הלא

המשקולות הסופיות  של האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית.בסקר יתר הדגימות שעשוי לפצות על סביר,  בפתרוןמדובר  .כלי הסקר

: "ישראל: התכנסות שהתקבלו הוכפלו בממוצעי הציונים שחושבו באמצעות כלי הסקר, והתוצאות שהתקבלו היוו את ציוני הסימולציות הסופיים

 .חרדים", ו"ישראל: התכנסות ערבים"

ערבים הוא יחסית גדול: ישראל הובין  חרדים-יהודים הלאדה הישראלי מסגירת פערי המיומנויות בין העולה שהרווח לשוק העבו ותמהסימולצי

ו"עוקפת" מדינות כמו צרפת, אירלנד, ארה"ב  OECD-לממוצע ה מתקרבת ברמת המיומנות חרדים-יהודים לאללא פערים בין ערבים ל

אינה בעלת אפקט משמעותי על רמת המיומנות  חרדים-יהודים הלאוסינגפור. עם זאת, במצב הדמוגרפי הנוכחי, סגירת הפערים בין החרדים ל

 ., כלומר באופן זניחהממוצעת בישראל, כשציוני המיומנויות של ישראל יעלו לכל היותר בנקודה ציון אחת
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 כיצד פערי המיומנויות באים לידי ביטוי בתוצאות בשוק העבודה?  .ג

מלמדים על קשר מובהק בין הציונים בשלוש רמות המיומנויות לבין רמת השכר.  PIAACשהשתתפו בסקר  OECD-הנתונים עבור מדינות ה

בעיות בסביבה מתוקשבת  פתרוןנקודות בציון באוריינות המתמטית, אוריינות הקריאה או  50, עלייה של OECD-ב 54-35עבור עובד בגילאי 

בישראל הקשר בין ציוני המיומנויות ובין השכר הוא מבין  9ברמת השכר השעתי. 17%-14%)מיומנות מחשב( נמצאה מתואמת עם עלייה של 

נקודות בכל אחד משלושת הציונים נמצאה מתואמת באופן מובהק עם עלייה של  50, כשעלייה של OECD-הקשרים החזקים ביותר שנמדדו ב

בשכר השעתי )ראו נספח א'(. למרות שגורמים כמו שנות עבודה ומגדר משפיעים גם הם באופן מובהק על השכר, גורם המיומנויות  27%-25%

לפני שנדון בפערי המיומנויות בקרב  10עליו באמצעות מדיניות.שניתן להשפיע ו על השכר, משמעותיתחשוב כיוון שהוא משתנה בעל השפעה 

פערים גדולים ברמת נם לאומית. ניתן לראות כי יש-ןהקבוצות השונות בישראל ובהשפעתם על השכר, נציג תחילה את נתוני השכר בהשוואה בי

 השכר בין קבוצות הרוב והמיעוט בישראל:
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.חרדים-הערבים יתכנסו ברמת השכר לרמה של היהודים הלא/במידה והחרדים, סימולציה של רמת השכר לשעה בישראל*

,PPPשכר שעתי בדולרים מתוקננים : 4תרשים 

PIAAC ,2014בסקר המיומנויות הבינלאומי 65-16בני 
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מהממוצע  בלבד 86% עלעמד השעתי בישראל השכר דולרים מתוקננים, ואילו  15.4על  2014-עמד ב OECD-השכר השעתי הממוצע ב

: ממוצע בישראל בין קבוצות הרוב והמיעוטבשכר פער הרק באמצעות  OECD-מממוצע השל ישראל  השכר. לא ניתן להסביר את פער OECD-ב

של עובדים חרדים הממוצע שכר למרות זאת, עלייה ב .OECD-מממוצע הבלבד  90.1% על עומד חרדים-יהודים הלאהשעתי של ההשכר 

בטווח הארוך  .OECD-את רמת השכר בישראל לרמה הממוצעת בבטווח המידי תקרב אכן דולרים בהתאמה,  10.28-ו 12.7על שעומד  ,וערבים

סגירת פערי המיומנויות של החרדים והערבים. ייתכן שהתכנסות ברמת השכר של החרדים של המלאות קשה לחזות בפועל את התוצאות  ,יותר

 . אחריםה גם את רמת השכר של העובדים הותעל לכלכלה הישראלית,והערבים תהווה מנוע צמיחה משמעותי 

. התחזית הבינונית של הלמ"ס לוסייההדמוגרפי הנוכחי, מבלי להתחשב בשינויים בגדלי הקבוצות באוכבנוסף, ניתוח פערי השכר עוסק במצב 

, תוך ירידה קלה 2064-ב 32%-ל 2015-ב 11%-העתידי בישראל חוזה גדילה משמעותית של נתח החרדים באוכלוסייה, מ להרכב האוכלוסייה

התכנסות ברמת וללא  השכר של היוםפערי . במונחי חרדים(-גידול ביחס בין הערבים ליהודים הלאו) 19%-של נתח הערבים באוכלוסייה ל

מהשכר  84.4%-ל 86%-מאו ירידה  ,מדובר בירידה ישירה של שליש דולר בשכר השעתי הממוצע לעובד בישראלהשכר של קבוצות המיעוט, 

הדיון הנ"ל עוסק בפריון העבודה הממוצע של היוצאים לשוק העבודה, ללא התחשבות בשיעור מעבר לכך, . OECD-השעתי הממוצע ב

שיעורי בהינתן , לבדה תהדמוגרפי התמורההראה שרק ( 2017)פנחס  איציקההשתתפות בכוח העבודה, שנמוך מאוד בקרב החרדים. מחקרו של 

  2064.11-מההכנסה הממוצעת לנפש ב 5%1-להוביל לירידה של כ ה, עלולהנוכחיים רמת ההכנסותוהתעסוקה 
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 בפילוח מגדרי וגילאי ,מיומנויות בשוק העבודהרי פע .ד

עשויים ללמדנו על מגמות אפשריות שישפיעו  הםפילוח המגדרי והגילאי, וב מתמקדיםכאשר  מתחדדיםמיומנויות בין הקבוצות השונות ה פערי

כאמור, לא נעשו מחקרים רבים בישראל הקשורים למיומנויות הרלוונטיות לשוק העבודה, אך גם אלה  על התוצאות בשוק העבודה בעתיד.

גלעד ברנד ממכון טאוב  של משל, מחקרלכך  שנעשו נעדרו התייחסות משמעותית לפערי המיומנויות המגדריים, באותה קבוצת האוכלוסייה.

חרדים, חרדים -אחת, ובוחן את פערי המיומנויות בין צעירים ומבוגרים: יהודים לא מתייחס לנשים ולגברים באותה קבוצת אוכלוסייה כמקשהש

משמעותיים, מגמות ההשתפרות  ברנד אינו מתייחס לפערי המיומנויות בין הנשים והגברים, אף על פי שבמקרים רבים הפערים 12וערבים.

שמגמת  מראה, למשל,אינן זהות, וצעדי המדיניות בנושא ידרשו התייחסות שונה בין המינים. עבודה זו  -דורית במגדרים השונים -הבין

בקרב הגברים החרדים, זהה למגמה  תעסוקה גבוהים, אינהי שיעורשמתאפיינות בדורית ברמת המיומנות של נשים חרדיות, -ההשתפרות הבין

 13(.עיקריעיסוק ראו נספח ד', נושא בה על העיסוק העיקרי של הנסקרים, לומד בישיבה ואינו עובד )להרחגם שאחוז גבוה מהם 

 14וקבוצות גיל שונות. ,בכנס "חשיפת ממצאי סקר המיומנויות בישראל" של הלמ"ס הוצגו פערי המיומנויות בין יהודים וערבים, נשים וגברים

ת המיומנויות של הצעירים ורמ בין, מתוך הנחה כי פער חריג והמגדר הגיל, השונות אוכלוסייהה קבוצות חיתוכי בין בפערים עבודה זו מתמקדת

נתוני  עלניתוחים דומים שנעשו  .בכללותה הקבוצהשל  המיומנויותעשוי להעיד על מגמת שינוי ברמת  באותה קבוצת אוכלוסייה והמבוגרים

PIAAC  הפערים צמצום רמת את 15,באוכלוסייה מהגרים שלהשתלבות ה מגמתאת  למדודמיומנויות בין מבוגרים וצעירים כדי ה בפעריהשתמשו 

 פער לזהות מנת על, זאת עם 18המגדריים.פערי המיומנויות בצמצום ה אתו 17במיומנויותדורי -הבין השיפור גודל את 16,מדינות בין במיומנויות

יש לזהות תחילה את הפער הטבעי  שיכול להעיד על שינוי ברמת המיומנות של הקבוצה, ,אוכלוסייה בקבוצת ומבוגרים צעירים בין חריג

שמתחילים להתרחש  תהליכים משני נובעש המיומנות ברמת טבעי פערקיים  בין הצעירים והמבוגרים )נשים וגברים כאחד(. צעירים ומבוגרים

"הכישורים ואילו  ,ונחלשים הולכים)זיכרון, מהירות עיבוד מידע ויכולת קשב(  "הגמישים: "הכישורים של פרטים 20-באמצע שנות ה

שבמבחני  היאשני התהליכים  של התוצאה 70.19לגיל  מעבר עד)מיומנויות נרכשות ונגישות למידע( הולכים ומתחזקים, לפעמים  "המתגבשים

(, 34-25) הכניסה לעבודה לגילאיעליה בציוני המיומנויות עד  מציגים OECD-ה מדינותב הנבדקיםאלפי  עשרות, PIAACהמיומנויות של 

 טוב מדדכ לשמשעשויים  OECD-ב ומבוגרים צעירים בין המיומנויות פערי, מכאן .(10-5תרשימים )ראו  המיומנויות בציוני ירידהמכן  ולאחר
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 בין המיומנויות ברמת הפערשנראה בהמשך,  כפי. בנפרד, עבור נשים ועבור גברים ומבוגרים צעיריםהמיומנויות של  בציוני הטבעיים לפערים

כלומר,  .חרדים-יהודים לא ,ים ומבוגרים בקבוצת הרוב בישראללפער ברמת המיומנויות בין צעירבדרך כלל דומה  OECD-ב ומבוגרים צעירים

 צעירים בין במיומנויות הטבעי לפערסביר  מדד מהווה חרדים-יהודים הלאברמת המיומנות בין צעירים ומבוגרים של קבוצת ה הפער גם

 צעירים בין חריג פער לזיהויקבוצת בסיס טובה כעשוי לשמש  חרדים צעירים ומבוגרים-, פער המיומנויות בין יהודים לאלכן. ומבוגרים

 אם .המיעוט בישראל, ששונה במאפיינים רבים מקבוצות OECD-, והוא אף עדיף על השימוש בקבוצת הבישראל המיעוט בקבוצות ומבוגרים

להצביע על מגמת התכנסות ברמת המיומנויות  עשוי הוא, חרדים-ביחס ליהודים הלא מיעוט בקבוצת צעירים לטובת במיומנויותחריג  פער ימצא

 ברמת התבדרותחריג לטובת המבוגרים עשוי להצביע על מגמת  פערבישראל. לעומת זאת,  הרובשל קבוצת המיעוט לעבר רמת המיומנויות של 

התרשימים הבאים מציגים את ממוצעי ציוני המיומנויות של קבוצות גיל שונות, תוך חלוקה למגדרים שונים . המיעוט קבוצות של המיומנויות

חרדים, -בקרב קבוצת הבסיס, היהודים הלאדוריות -הבין המגמותהפילוחים השונים מאפשרים להשוות בין ולקבוצות אוכלוסייה שונות. 

 ., תוך החזקת המגדר כקבוע, הערבים והחרדיםבקרב קבוצות המיעוטדוריות -יןהבמגמות וה
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שלוש המיומנויות: קריאה, מתמטיקה ושימוש במחשב, בשני המגדרים כל ובין חרדים ב חרדים-יהודים לאהממצאים מצביעים על פערים בין 

ובמיומנות המחשב, וההפרש ברמת המיומנויות של  24-16ובין חרדים גדולים במיוחד בגילאי  חרדים-יהודים לאובכלל הגילאים. הפערים בין 

                                       אינם הולכים ונסגרים.חרדים -ים הלאליהודעיד כי הפערים בין החרדים עלולים לההחרדים הצעירים לחרדים המבוגרים מהם 

הוא המצב . לאור העובדה שבשאר קבוצות האוכלוסייה האישה החרדית הממוצעת בעלת מיומנות קריאה גבוה מזו של הגבר החרדי הממוצע

, במערכות החינוך, בשיעורי התעסוקה בין הנשים והגברים החרדים שוניייתכן והגורמים לכך הם  .לטובת הנשים , מדובר בממצא חריגהפוך

 ובמגוון התעסוקתי.  בהיקפי המשרות, בניסיון התעסוקתי

חרדיות. כפי שנראה בהמשך, -מהמקרים רמת מיומנות דומה לרמת המיומנויות של נשים יהודיות לא בחלקהנשים החרדיות מציגות בנוסף, 

קשיים בסגירת פערי חרדים נותרים גדולים גם כאשר החרדים נכנסים לשוק העבודה, מה שעשוי להעיד על -הפערים בין הגברים החרדים והלא

הישארות בכוללים על הדבר עשוי להעיד גם  (.41סרי זכאות לבגרות )ראו' תרשים , שרבים מהם חחרדים שנכנסים לשוק העבודהשל הההשכלה 

בחורי הנתונים מראים כי  ,אולם .(40של חרדים בעלי רמות מיומנות גבוהות יותר )יש ממצאים לטענה זו בתרשים ומחוץ לשוק העבודה 

, חסרי זכאות לבגרותמהבחורים קודות נ 34-30-מיומנויות שגבוהים בלבגרות השיגו ציוני המעטים יחסית שכן זכאים בוגרי התיכון ישיבות ה

כלומר, גם אם אחוז  (.38-39)תרשימים בכלל ישראל בין בעלי וחסרי הזכאות לבגרות  יםפערנקודות מה 10-רק בקטנים  ים הללופערהוש

חרדים המוכשרים שלא בוחרים לעשות זאת, תעודת הבגרות עדיין מתואמת -החרדים המוכשרים שלא בוחרים לגשת לבגרות גבוה מאחוז הלא

ים לפיו בוגר ישיבה חסר בגרות יכול להשל ,"הגאון"מיתוס בספק מטילות הללו  הראיות. מוכשריםגם אצל חרדים עם מיומנויות גבוהות חזק 

 .בקלות הנדרשות לשוק העבודהמיומנויות ולרכוש את ה, בילדותו ד או לומד ברמה נמוכהבנקל את לימודי החול שהוא אינו לומ

ביחס למבוגרים מהם במיומנויות קריאה תוצאות טובות מצאים עבור האוכלוסייה הערבית שונים: הצעירים, ובעיקר הצעירות, מציגים המ

אוכלוסיית לבין האוכלוסייה הערבית הצעירה  שביןער , הפלמרות זאתחלשה יותר.  אךאוריינות מתמטית. המגמה דומה גם במיומנות המחשב, בו

עשויים לשקף בעיות קרדינליות במערכת חרדים -הלאהיהודים לצעירים  הצעירים הערבים ביןנותר גבוה. הפערים  חרדים-יהודים הלאה
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המבוגרות לציוני  הפערים הגדולים בין ציוני. הרך בגיל למשל, הפתיחה בתנאי משמעותיים פערים אולי אות זו היהודית, החינוך הערבית לעומ

 .ללימודים ועבודה של הנשיםלשקף תהליכי קבלה של החברה הערבית  יםהערביות עשויהצעירות 

 הנסקרים:גם נבחנו הכישורים הבסיסיים במחשב עליהם דיווחו והתרשימים הבאים מציגים את רמת השליטה המדווחת באנגלית, ואת רמת 

בעלי ניסיון במחשב שהצליחו בהערכת הבסיס בתקשוב ושבחרו להיבחן במסלול הממוחשב הם בעלי מיומנויות בסיסיות בלבד במחשב. בעלי 

שנכשלו בעלי ניסיון במחשב  .למחשביםבסיסית מאוד  הם ככל הנראה חסרי גישה ,במסלול המודפסלהיבחן  זה במקוםשבחרו ניסיון במחשב 

מציגים הגברים החרדים  עכבר.לגלול דף אינטרנט באמצעות גלגלת חוסר יכולת דוגמת מחשב, למאוד  נגישות נמוכה הפגינובמבחן הממיין 

ונגישות שליטה באנגלית מדווחת על שמציגה והיחידה  הקבוצההם החרדים : קבוצות האוכלוסייהשתי תוצאות בולטות בייחודן ביחס לשאר 
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הפערים  .54יל הצעירים אף יותר חלשים מהמבוגרים מג, כשבאנגלית 54-35 בגילאימהמבוגרים מהם נמוכות ל הצעירים שלמחשב שבסיסית 

שליטה רמות מדווחים על מגזרי האוכלוסייה הצעירים  בשארהם כן חריגים, כיוון ש מהם אינם גבוהים אךשל הצעירים החרדים מהמבוגרים 

בקרב הולך וגובר שעלולים להעיד על חוסר פתיחות פערי הצעירים החרדים מהמבוגרים  .מהמבוגרים מהםגבוהות שבאנגלית ונגישות למחשב 

שנמוכות מהמבוגרות  רמות שליטה באנגלית ובמחשבמציגות  אינןלרוב נשים החרדיות הצעירות הבניגוד לגברים,  .צעיריםההחרדים גברים ה

 .מהן

 

 בפילוח מגדרי וגילאי ,שכרפערי  .ה

של קבוצות גיל שונות, תוך חלוקה למגדרים שונים ולקבוצות אוכלוסייה שונות. הפילוחים השכר השעתי הממוצע התרשימים הבאים מציגים את 

דוריות בקרב קבוצות -חרדים, והמגמות הבין-בקרב קבוצת הבסיס, היהודים הלא בשכר דוריות-השונים מאפשרים להשוות בין המגמות הבין

 והחרדים, תוך החזקת המגדר כקבוע. המיעוט, הערבים

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

(16-24)צעירים  גילאי כניסה לעבודה  
(25-34)

גילאי עבודה עיקריים  
(35-54)

גילאי יציאה מעבודה  
(55-65)

,  שכר שעתי לשכירות: 13תרשים 

PPPדולרים מתוקננים 

OECD חרדיות ואחרות-יהודיות לא חרדיות ערביות

0

5

10

15

20

25

(16-24)צעירים  גילאי כניסה לעבודה  
(25-34)

גילאי עבודה עיקריים  
(35-54)

גילאי יציאה מעבודה  
(55-65)

,  שכר שעתי לשכירים: 14תרשים 
PPPדולרים מתוקננים 

OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים



14 

 

של  דוריים-הביןפערים בחרדים, וההפרש -נמצאו מתואמים עם פערים גדולים ברמות השכר של יהודים חרדים ולא מפרק ד' פערי המיומנויות

מציגות תוצאות טובות הצעירות על מגמת הצטמצמות בפערי השכר. הנשים החרדיות מצביע  אינו חרדיםהמהפערים של  חרדים-יהודים לאה

נמצאו חרדים -מהיהודים הלא. בקרב הערבים, פערי המיומנויות חרדים-גברים היהודים הלאלבהשוואה לנשים ובהרבה מהגברים החרדים, 

הולכים  פערי המיומנויותככל שו יותר צעירחרדים, כשפער השכר הולך ופוחת ככל שהגיל -היהודים הלאממתואמים חיובית עם פערי השכר 

 התרשים להלן מציג את הקשר בין ציוני שלוש המיומנויות של עובדים במשרה מלאה בעולם, לבין שכרם: וקטנים.
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ציון המיומנויות הממוצע
…השכר . הולנד ללא נתוני מגדר, ניו זילנד וסלובניה ללא נתוני משרה מלאה, בלגיה. ב"ארה, טורקיה, שבדיה, גרמניה, קנדה, אוסטריה: מדינות ללא נתוני שכר*

בדולרים מתוקננים  , הקשר בין הציונים בשלוש המיומנויות של עובדים במשרה מלאה לבין שכרם השעתי: 15תרשים 
PPP*

ציון אוריינות מתמטית ציון פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת ציון אוריינות קריאה
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 תחיובי חזק בין שלושלאומי -בין, יש מתאם בעולםפערי השכר בין המדינות  רובאינם מסבירים את  PIAACלמרות שציוני המיומנויות במבחן 

מיומנויות התכנסות במכאן, . (, להרחבה ראו נספח ד' נושא שכר0.56-ל 0.42בין  מתאם פרסון) ציוני המיומנויות ובין רמת השכר השעתי

 הרוב. לרמה שלקבוצות המיעוט בישראל עתה את ההתכנסות ברמת המיומנות של נבחן לכן, לצמצם את פערי השכר השעתי.  העשויבישראל 

 בשוק העבודה  קבוצות מיעוטמגמות ההתכנסות של  .ו

גם . הטבלאות כוללות בהשוואה לממוצע בישראל ,החרדים והערביםהצעירים, את מצב הנשים והגברים מסכמות  הפרק בהמשךהטבלאות 

 הצעירים והמבוגרים ,חרדים-הלאשל היהודים לפערי המיומנות  ,החרדים והערביםהצעירים והמבוגרים, של המיומנויות ערי פהשוואה בין 

בנושאים אילו ו, 24-16צעירים הוגדרו כנסקרים בגילאי  ,לשוק העבודה קשורים ישירותבנושאים שאינם '(. ד)הנתונים נלקחו מפילוחים בנספח 

בשיעורים נמוכים בהרבה עובדים  24-16גילאי בשצעירים היא . הסיבה לכך 34-25הקשורים לשוק העבודה צעירים הוגדרו כנסקרים בגילאי 

הקריירה . מטרת הניתוח של שוק העבודה היא לבחון את הפערים בין עובדים בתחילת ובשיעור גבוה יותר של עבודות זמניות 25-34 מבני

 להשוואה. אינם מהווים קבוצת בסיס טובה 24-16צעירים בגילאי , 34-25ומכאן שבניגוד לצעירים בגילאי  ובין עובדים מנוסים מהם,שלהם 

( טובות מתוצאות 34-25היא עקבית, כך שאם תוצאות גילאי הכניסה לעבודה ) חרדים-יהודים הלאדורית של קבוצת ה-בדרך כלל המגמה הבין

(. כיוון 65-55( יהיו טובות מתוצאות גילאי היציאה מעבודה )54-35(, תוצאות גילאי העבודה העיקריים )54-35גילאי העבודה העיקריים )

ההנחה הראשונה נוגעת  .דורי בין הצעירים והמבוגרים-על הפער הבין באמצעות שתי הנחות מוערךהמגמה של תוצאות החרדים והערבים 

דורית -דורי במיומנויות עקבי בין שלוש קבוצות הגילאים. במקרה והמגמה הבין-הפער הביןשלהגדרת ההתכנסות של קבוצת המיעוט במקרה 

, אך 65-55-ל 54-35והן בין  54-35-ל 34-25רב החרדים או הערבים, כלומר יש הפרש חיובי בקבוצת המיעוט הן בין גילאי היא עקבית בק

יהודים ממצב ה , אזי קבוצת המיעוט משפרת את מצבה אך עדיין מתרחקתחרדים-יהודים הלאבקרב ההמקביל הפרש זה נמוך מההפרש 

מההפרש גבוה זה . אם ההפרש חרדים-, וקבוצת המיעוט אינה מתכנסת למצב היהודים הלאכשליליתהמגמה מוגדרת במצב כזה,  .חרדים-הלא
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חיובית. מוגדרת כהמגמה במצב כזה, . חרדים-יהודים הלאהמתכנסת למצב ו ,חרדים, קבוצת המיעוט משפרת את מצבה-היהודים הלאבקרב 

 אם ההפרש דומה, המגמה דומה.

דורי במיומנויות אינו עקבי בין שלוש קבוצות הגילאים. -ביןההפער שקבוצת המיעוט במקרה של נסות להגדרת ההתכ נוגעתההנחה השנייה 

שלילי אך הפרש  54-35-ל 34-25גילאי תוצאות דורית אינה עקבית, למשל כאשר יש הפרש חיובי בקבוצת המיעוט בין -במידה והמגמה הבין

וגילאי                  40-16)או גילאי  65-46וגילאי  45-25בין שתי קבוצות בלבד: גילאי ייבחן ההפרש במקום זה  ,65-55-ל 54-35גילאי תוצאות בין 

, חרדים-יהודים הלאבקרב ה המקביל נמוך מההפרשלמבוגרים אם ההפרש בין הצעירים  .(16-24קבוצת הבסיס היא בהם  בנושאים, 65-41

מהמבוגרים שלילית. אם ההפרש של צעירי קבוצת המיעוט מוגדרת כהמגמה  במצב כזה, .חרדים-יהודים הלאממצב ה קבוצת המיעוט מתרחקת

מוגדרת  . במצב כזה, המגמהחרדים-יהודים הלאלמצב ה , קבוצת המיעוט מתכנסתחרדים-יהודים הלאקבוצת המיעוט גבוה מההפרש של הב

 חיובית. אם ההפרש דומה, המגמה היא דומה.כ

הבדל עיקרי : כיווני המגמה שנמצאו לפי ההנחה הראשונה, נמצאו גם לפי ההנחה השנייה. האמורות לעילבין שתי השיטות בתוצאות אין הבדל 

שנמצא בהנחה  מגמהאחד בין ההנחות הוא שכשנמצא כיוון מגמה לפי ההנחה הראשונה הוא היה עקבי לאורך מספר קבוצות גיל, לעומת כיוון 

שנמצא לפי ההנחה הראשונה יכול להראות שהחרדים השתפרו מגמה ת גיל: מבוגרים וצעירים. למשל, כיוון התייחס רק לשתי קבוצוש ,השנייה

מגמה לפי ההנחה , ואילו כיוון חרדים גם בגילאי הכניסה לעבודה, גם בגילאי העבודה העיקריים וגם בגילאי היציאה מעבודה-יותר מהלא

. עם זאת, לא תמיד נמצא כיוון מגמה עקבי בין בחלוקה לצעירים ומבוגריםחרדים -שהחרדים השתפרו יותר מהלארק יכול להראות השנייה 

, המקבילים להם חרדים-השתפרו יותר מהצעירים הלאבגילאי הכניסה לעבודה כשלעיתים הערבים כלל קבוצות הגיל לפי ההנחה הראשונה, 

היה צורך בהנחה השנייה כדי חרדים המקבילים להם. במקרה כזה -יותר מהצעירים הלא הערבים בגילאי העבודה העיקריים לא השתפרואך 

הערבים השתפרו יותר האם , בלבד : בחלוקה לצעירים ומבוגריםדורי היה גדול יותר-להכריע באיזו קבוצת אוכלוסייה השיפור הבין

 .או לא חרדים-מהלא
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ימת יתר בסקר של קבוצות המיעוט, בחלק מהנושאים בטבלאות ועבור קבוצות לבסוף, על אף שהמדגם מייצג את האוכלוסייה ונערכה דג

גבוה של נבדקים. כתוצאה מכך, חלק קטן מכיווני המגמה בנושאים הללו הסתמכו על סטיות תקן גדולות -אוכלוסייה ספציפיות יש מספר לא

ו אכן נכונים למרות מיעוט הנבדקים, שכן בשאר הנושאים ביחס לגדלי הפערים בין הקבוצות. עם זאת, יש סיכוי סביר שכיווני המגמה הלל

 ועבור אותן קבוצות אוכלוסייה נצפו כיווני מגמה דומים אך עם סטיות תקן קטנות.
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 (16)תרשים הלומדים כעיסוק עיקרי  שיעור

 הולך וקטן בכל דור( שיעור -)מגמה חיובית 
 שלילית שלילי חיובית חיובי חיובית חיובי חיובית חיובי

  
 (18)תרשים מעולם לא עבדו עבור שכר 

 הולך וקטן בכל דור( שיעור -)מגמה חיובית 
 שלילית שלילי שלילית חיובי חיובית חיובי חיובית חיובי

 רמת מיומנויות

 מחשבים

 (20)תרשים מעולם לא השתמשו במחשב 

 הולך וקטן בכל דור( שיעור -)מגמה חיובית 
 חיובית דומה חיובית חיובי חיובית דומה חיובית חיובי

כשלו במבחן כישורי מחשב במסלול המודפס ללא מחשב או נ נבחנים שבחרו

 (21)תרשים  בסיסיים

 הולך וקטן בכל דור( שיעור -)מגמה חיובית 

 שלילית חיובי שלילית חיובי חיובית שלילי חיובית שלילי

 שלילית שלילי דומה שלילי דומה חיובי חיובית שלילי (23)תרשים  שימוש מדווח במחשב מחוץ לעבודה

 שלילית שלילי שלילית שלילי שלילית שלילי שלילית שלילי (25)תרשים  בעיות בסביבה מתוקשבת פתרוןציון 

 מתמטיקה
 שלילית דומה חיובית חיובי דומה דומה חיובית חיובי (27)תרשים  מדווח במתמטיקה מחוץ לעבודהשימוש 

 שלילית חיובי דומה חיובי תשלילי שלילי חיובית שלילי (29)תרשים  ציון אוריינות מתמטית

 קריאה
 חיובית דומה דומה חיובי דומה שלילי חיובית שלילי (31)תרשים  תדירות קריאה מדווחת מחוץ לעבודה

 שלילית דומה שלילית שלילית דומה שלילי חיובית שלילי (33)תרשים  ציון אוריינות קריאה

מיתוס 

 הגאון

ציוני שלוש המיומנויות, בוגרי ישיבות שסיימו לימודים תיכוניים, ללא 

 (38)תרשים  תעודת בגרות
 - דומה - - - - - -

שסיימו לימודים תיכוניים, בעלי  ציוני שלוש המיומנויות, בוגרי ישיבות

 (38)תרשים  זכאות לבגרות
 - חיובי - - - - - -
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 שלילית שלילי שלילית חיובי דומה שלילי חיובית שלילי (41)תרשים  זכאות לבגרות בגרות

ידיעת 

 אנגלית
 שלילית שלילי שלילית חיובי שלילית שלילי חיובית חיובי (43)תרשים  רמת אנגלית מדווחת
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-לא ליהודיות

ותואחר ותחרדי  

הצעירים מצב 

ביחס לממוצע 

 בישראל

מגמה ביחס 

-יהודים לאל

 חרדים

שימוש 

במיומנויות 

 בעבודה

 מחשבים

 חיובית שלילי חיובית חיובי שלילית שלילי חיובית שלילי (48)תרשים  שימוש מדווח במחשב בעבודה

 שלילית שלילי שלילית שלילי שלילית שלילי שלילית שלילי (49)תרשים בעיות בסביבה מתוקשבת  פתרוןציון 

 שלילית שלילי שלילית שלילי שלילית שלילי שלילית שלילי (50)תרשים  בעיות בסביבה מתוקשבת, בעלי זכאות לבגרות פתרוןציון 

 מתמטיקה

 שלילית דומה שלילית שלילי דומה שלילי שלילית שלילי (52)תרשים  שימוש מדווח במתמטיקה בעבודה

 שלילית דומה דומה חיובי שלילית שלילי שלילית שלילי (53)תרשים  ציון אוריינות מתמטית

 חיובית חיובי דומה שלילי שלילית שלילי שלילית שלילי (54)תרשים  ציון אוריינות מתמטית, בעלי זכאות לבגרות

 שלילית שלילי דומה שלילי שלילית שלילי שלילית דומה (56)תרשים  קריאה מדווחת בעבודה 

 שלילית שלילי שלילית חיובי שלילית שלילי שלילית שלילי (57)תרשים  ציוני אוריינות קריאה קריאה

 שלילית חיובי שלילית דומה שלילית שלילי שלילית שלילי (59)תרשים  ציוני אוריינות קריאה, בעלי זכאות לבגרות  

 שכר

 חיובית שלילי חיובית שלילי שלילית שלילי חיובית שלילי (64)תרשים  שכר חודשי ממוצע  

 חיובית שלילי שלילית שלילי חיובית שלילי חיובית שלילי (65)תרשים  שכר שעתי ממוצע במשרה מלאה  

 חיובית שלילי חיובית שלילי חיובית שלילי שלילית שלילי (66)תרשים  שכר שעתי ממוצע במשרה מלאה, בעלי זכאות לבגרות  
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 גברים חרדים

נושאים: ניסיון כלשהו -תתי 23 מתוך 7-חרדים ב-לעומת היהודים הלאדורי -ביןמציגים שיפור בסקר הגברים החרדים  349עולה כי  מהטבלה

 חודשישכר בעבודה, במחשב שימוש תדירות תדירות קריאה מחוץ לעבודה, , במחשב, אוריינות מתמטית בקרב מועסקים בעלי זכאות לבגרות

בניסיון כלשהו במחשב ובשימוש למרות השיפור  .והן בקרב חסרי תעודת בגרות בקרב בעלי זכאות לבגרותהן  שעתי ממוצע במשרה מלאהושכר 

, והם קבוצת האוכלוסייה היחידה בעלת 54מהם עד גיל , החרדים הצעירים הם בעלי רמת נגישות למחשב שנמוכה מהמבוגרים בעבודהבמחשב 

 להעיד על מגמת יםעלולממצאים אלו  גם שליטתם של החרדים הצעירים באנגלית נמוכה ביחס לאוכלוסייה וביחס למבוגרים מהם. מאפיין זה.

שיצדיקו  מספקותנמצאו ראיות  לא, בנוסף בשוק העבודה. םהשתלבותבלפגוע  העשוי, שהצעיריםהחרדים קרב ב חוסר פתיחות הולכת וגוברת

יצליחו להשלים בנקל את פערי המיומנויות  ,ליבה אך החליטו לצאת לשוק העבודהלימודי מיתוס הגאון, לפיו בחורי ישיבות שלא למדו את 

בחור ישיבה חרדי ללא , 64-25יש מיומנויות גבוהות מהממוצע: בגילאי  PIAACבסקר  הישיבות בחורי 223-כך שלכן נמצאו ראיות ל שצברו.

למרות התוצאות . חרדי ללא זכאות בגרות והן מערבי בעל זכאות לבגרות-זכאות לבגרות יהיה בממוצע בעל מיומנויות גבוהות הן מיהודי לא

באוכלוסייה הכללית  רמת מיומנות גבוההעם נמצאו מתואמים זכאות לבגרות לימודי ליבה והמחמיאות לבחורי הישיבה חסרי הזכאות לבגרות, 

בחורי הישיבות בעלי הזכאות לבגרות  .(הם בעלי זכאות לבגרותמבחורי ובוגרי הישיבות  98)בסקר החרדים  בקרב בחורי ובוגרי ישיבותגם אך 

כן היה מקום הדבר מפתיע, שהוא דווקא בציון אוריינות הקריאה. במיומנות הפער הגדול ביותר הם בעלי מיומנויות גבוהות מחסרי הבגרות, כש

ייתכן שפער  .בישיבות העוסקים בקריאת טקסטים באופן תדירתהיה חלשה יותר עבור רמת אוריינות הקריאה ל לצפות שתרומת הזכאות לבגרות

גם הוא על בתורו מפער בניסיון התעסוקתי, שמשפיע גם נובע  ,הזכאות לבגרותמחסרי הזכאות לבגרות  בעליהמיומנות של בחורי הישיבות 

 ,בקרב בחורי ובוגרי ישיבותלא רק עם רמת מיומנות גבוהה  מתואמיםלימודי ליבה וזכאות לבגרות עם זאת,  מרמות המיומנות הנרכשות. חלק

. נמוך יותרלבגרות הוא  באוכלוסייה כולה, שבה פער הניסיון התעסוקתי בין בעלי לחסרי זכאותגם אלא, כאמור,  אצלם יש פער תעסוקתי,

 גם אם הלימוד בישיבה תורם ליכולת ללמוד נושאים חדשים במהירות, לימודי ליבה וזכאות לבגרות מתואמים עם מיומנויות ,נושא זה לסיכום

 .חרדים-היהודים הלאהמיומנות של לרמת  את בוגרי ובחורי הישיבות תזכאות לתעודת בגרות מקרבשכ, גם בקרב בוגרי ובחורי ישיבות גבוהות
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 נשים חרדיות

הלומדות כעיסוק  שיעורחרדיות: -הנושאים בהן הושוו לנשים היהודיות הלא-תתי 23מתוך  6-בציגו מגמת שיפור הבסקר הנשים החרדיות  361

 ,השימוש במחשב בעבודהתדירות מדווח במתמטיקה מחוץ לעבודה, ה, השימוש )ירד( הנשים שמעולם לא עבדו עבור שכר שיעור, )ירד( עיקרי

הזכאות לבגרות בקרב בניגוד לגברים החרדים, . של בעלות זכאות לבגרות והשכר השעתי הממוצע במשרה מלאההשכר החודשי הממוצע 

 בקרב החרדיות.ברמה נמוכה במיוחד החרדיות לא נמצאה מתואמת עם שכר או מיומנות גבוהים יותר, מה שעלול להעיד על לימודים לבגרות 

הנוכחי של החרדיות הצעירות ביחס לממוצע בישראל  םמצבהן תת קבוצת המיעוט המוצלחת ביותר שנבחנה, כש החרדיות הצעירותעם זאת, 

 הגברים.אצל  4נושאים בהם החרדיות מצליחות יותר מהישראלי הממוצע, לעומת -תתי 12עדיין טוב בהרבה משל הגברים החרדים הצעירים, עם 

 נשים וגברים ערבים

משל של מיומנויות ושימוש בהן המגמה אצל הנשים הערביות טובה  נושאים-תתי, אם כי במספר דומות הערבים ריםוהגב הנשים בקרב המגמות

הנושאים הקשורים לרמת -חרדים ואחרים חיובית או דומה בכל תתי-ביחס ליהודים הלא 34. המגמה של האוכלוסייה הערבית עד גילאי הגברים

 האוריינות המתמטיתומלבד ציוני פיתרון הבעיות בסביבה המתוקשבת בקרב שני המינים, ורמת האנגלית  ,ולשימוש בה בעבודה המיומנות

עם דגש על , של הערבים בשוק העבודהבעתיד הקרוב יותר  הטוב להשתלבותעשוי ללמד על פוטנציאל חיובי אצל הגברים הערבים. הדבר 

מבחינת השיפור במיומנויות, כשאינם מקטינים אך גם אינם מגדילים את פער  יש חשש שהגברים הערבים עומדים במקום. הערביות הנשים

: שימוש במחשב ובמתמטיקה בעבודה, שימוש במתמטיקה ובקריאה מחוץ לעבודה, רמת נושאים-תתי 6-ב חרדים-המיומנויות מהיהודים הלא

לצמצם את פערי  בדרך כלל מצליחים והן הנשים הערביותלמרות זאת, הן הגברים הערבים . אוריינות הקריאה ושיעור בעלי הזכאות לבגרות

עדיין מציגים תוצאות נמוכות הנושאים ברמת המיומנות הערבים -ברוב תתימבחינת מצבם הנוכחי של הצעירים, . חרדים-השכר מיהודים הלא

ערבים לא נמצאה התאמה בין זכאות כמו הנשים החרדיות, גם בקרב הנשים והגברים ה הנושאים של השכר.-מהממוצע בישראל, וכך גם בתתי

 במקרה זה הדבר על להעיד על לימודים לבגרות ברמה נמוכה.גם באופן דומה, רמות מיומנות ושכר גבוהות יותר. לבגרות ובין 
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 סיכום והמלצות .ז

הדבר אינו נובע רק ממיומנויות כי הניתוח בעבודה זו מעלה  .OECD-מהממוצע ב נמוכים ובשכרשוק העבודה בישראל מתאפיין במיומנויות 

הניתוח מעלה גם כי , זאת עם. OECD-חברות באינן גבוהות מממוצע החרדים -ופריון נמוכים של חרדים וערבים, שכן התוצאות של יהודים לא

עבודות . OECD-עשויה לקרב מאוד את ישראל לממוצע ה חרדים-לא יהודים של והשכר המיומנויות לשיעורי ערביםהו חרדיםה של התכנסות

או התכנסות  התכנסות-, ואילכלכלה הישראליתמנוע צמיחה נוסף  גם של קבוצות המיעוט הללו עשויה להוות מלאה התכנסותנוספות הראו, כי 

  .בעשורים הקרובים למשוך כלפי מטה את רמת החיים בישראל, במיוחד לאור ההתפתחויות הדמוגרפיות הצפויותעלולות  חלשה

תוך ניסיון לפרק את בעיית המיומנות של העובדים הישראליים  ,פילוח גילאי ומגדרימיומנויות בוגרים בשוק העבודה בבעבודה זו הושם דגש על 

לטובה:  המתבלטות, ישנן קבוצות מסוימות חרדים-יהודים הלאבעוד כלל קבוצות המיעוט מציגות רמות מיומנות נמוכות ביחס ל .לגורמיה

בעלות רמות מיומנות גבוהות שחרדיות, ונשים ערביות צעירות, -נשים חרדיות, שבחלק מהתחומים משתוות במיומנותן לנשים היהודיות הלא

חיוביות אלו, במקרים רבים החרדים  נקודות. למרות ומשתפרות בקצב מהיר מהגברים הערבים בהרבה מהנשים הערביות המבוגרות מהן

והנשים והגברים הערבים  פערי מיומנויות ותסוגר ותהערבי. הנשים בשוק העבודה חרדים-יהודים הלאמצבם של הלכנסים והערבים אינם מת

יותר.  ותגבוהמיומנויות דורשות ה ,העבודה בשוקאיכותיות יותר  למשרותמצליחים להגיע ששני המינים , אולם לא נראה סוגרים פערי שכר

 ברמתנמוך מהערבים דורי -בין שיפור מציגיםהם אולם , איכותיות יותרלהגיע למשרות מהערבים  יותרקצת  גברים החרדים מצליחיםההנשים ו

החרדים בולטת במיוחד הנגישות הנמוכה למחשב וחוסר השליטה באנגלית של הגברים  חרדים.-לא יהודיםלמיומנויות ה ביחס ,המיומנויות

בהקשר של הזכאות לבגרות, היא נמצאה מתואמת עם מיומנות  .הצעיריםבקרב  הולכת וגוברתחוסר פתיחות  מגמתעל להעיד  השעלולהצעירים, 

הגברים החרדים מציגים מתאם חיובי דומה. הנשים החרדיות והנשים והגברים הערבים  קבוצת חרדים, אך רק-ושכר גבוהים בקרב היהודים הלא

-דורי ביחס ליהודים הלא-שיפור הביןקיים מבחינת השכר, ימודים לבגרות. אינם מציגים מתאם כזה, במה שעלול להעיד על רמה נמוכה של ל

  .החרדיםוהן אצל  הערביםקיים הן אצל חרדים 
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של ההעדפות ההשפעה על  יכולת: באמצעות מדיניות ניתן להשפיע כולםגורמים רבים משפיעים על רמות המיומנויות של האוכלוסייה, לא על  

. בהקשר של החרדים, המועצה הלאומית לכלכלה כבר מוגבלת - עם שכר גבוה תחומיםהשכלה בלהרוויח שכר גבוה או לרכוש  האזרחים

באופן משמעותי על  משפיעותככל הנראה  . תפיסות החרדיםתפיסות העולם של החרדיםבעל חסמים בשוק העבודה הקשורים  20רהרחיבה בעב

היא גם בעלת ישימות  החרדים בפנילהסיר את המגבלות החיצוניות העומדות  ם זאת, האפשרותעיחד  .שלהן שנמדדהמיומנויות הבוגרים רמת 

 בוחרים להשתלב בשוק התעסוקה. שכןבשיפור מיומנויות החרדים במיוחד עשויה להתברר כאפקטיבית  גםו ,פוליטית וטכנית

לגרום למיומנויות נמוכות בקרב חרדים: מחסור בלימודי ליבה, חוסר גישה למחשבים וחוסר מודעות  שעלולים ברי תקנהישנם שלושה גורמים 

דרך במלואו לא חייב להגיע  פתרון. בהקשר של מחסור בלימודי ליבה וחוסר גישה למחשבים, הבשוק העבודהלחשיבות המיומנויות השונות 

בשעות אחר הצהריים ובערב, באופן שאינו כופה ללימודי חול מסגרות אלטרנטיביות  .ועל חשבון לימודי הקודש הקיימים המערכת הממוסדת

 רמת לעהמיומנויות להשפעת מודעות החוסר בהקשר של  21.יותר ותלהיות אפקטיבי ות, עשויהחברה החרדיתבקרב מוסדות  התנגדותמעורר ו

 שכר, עבודה זו נועדה לגשר על פערי מידע מסוג זה ולשרת גם את מקבלי ההחלטות והמנהיגים בחברה החרדית. ה

בשיפור בשימוש יותר אינו מתבטא  חרדים-יהודים הלאבמיומנויות ביחס לדורי -הביןלבחון מדוע השיפור  יש, האוכלוסייה הערביתבהקשר של 

)וגם הערביות  של, רמת המיומנות ותחרדי-הלאליהודיות ביחס של הערביות באותן מיומנויות בשוק העבודה. על אף השיפור ברמות המיומנות 

תוכנית החומש של המגזר הערבי, שאחת ממטרותיה היא בהקשר זה, משמעותי משאר קבוצות האוכלוסייה.  באופןנמוכה  עדייןהערבים( 

, עשויה לעזור במעבר של העובדים הערבים למשרות הדורשות מיומנות גבוהות ותעסוקה לימוד למקומות הערבית האוכלוסייה נגישותר שיפו

  22.יותר

יישום יש להתאים את  .מגמות שליליותולתקן  קיימות לשמר מגמות חיוביות צריכהקבוצות מיעוט בשוק העבודה  לשילוב מדיניותהבכל מקרה, 

  .תרבותם הייחודיתתוך שמירה על  רצון לקידום המיעוטיםמ מּונָעש, שיח הדדיבאמצעות השונות באוכלוסייה לקבוצות בנושא מדיניות ה צעדי
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 23נספח א': הקשר בין ציוני מיומנויות הבוגרים ובין השכר בישראל 

הטבעי  לוגהציון המיומנות המתמטית ובין מניתוח הקשר הסטטיסטי בין  

השכר השעתי בישראל עולה כי עלייה של סטיית תקן בציון האוריינות של 

, מתואמת עם עלייה של בציון נקודות 50 המתמטית, כלומר עלייה של

 ברמת השכר השעתי של העובד. 24.8%

 

 נקודות 50כלומר עלייה של , עלייה של סטיית תקן בציון אוריינות הקריאה 

 ברמת השכר השעתי של העובד. 26.8%, נמצאה מתואמת עם עלייה של בציון

 

 

כלומר מתוקשבת, עלייה של סטיית תקן אחת בציון פתרון בעיות בסביבה 

ברמת  24.6%, נמצאה מתואמת עם עלייה של בציון נקודות 50עלייה של 

 השכר השעתי של העובד.

 

 

 

 ln hourly wage 

Numeracy grade ***0.222 

female -0.0677** 

work experience 0.0417*** 

work experience (squared) -0.001*** 

Cons 2.286*** 

N 804 

2R 0.292 

Literacy grade ***0.238 

female -0.127*** 

work experience 0.0439*** 

work experience (squared) -0.001*** 

Cons 2.201*** 

N 804 

2R 0.262 

Problem solving grade 0.220*** 

female -0.154*** 

work experience 0.048*** 

work experience (squared) -0.001*** 

Cons 2.268*** 

N 590 

2R 0.241 

The grades were standardized (coefficient*50).                                                      

level of statistical significance: *** - 1%, ** - 5%,* - 10% 
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 PIAAC מסקרנספח ב': שאלות לדוגמה 

 OECD-לאומית של ה-כחלק מהתוכנית הבין , אותו ביצעה הלמ"ס2015-2014בישראל הוא סקר מיומנויות בוגרים בישראל לשנים  PIAACסקר 

 4,705,956הנסקרים במדגם שהשיבו באופן מלא מייצגים אוכלוסייה של  OECD .5,538-להערכת מיומנויות בוגרים, גם עבור מדינות שאינן ב

הוא מסוימת , כשנבחן שציונו במיומנות 500-ל 0הציונים הסופיים של הנבחנים ורמת הקושי של השאלות נעים בין . 65-16ישראלים בגילאים 

באוריינות קריאה ( 5)מתוך  3השאלות למטה הן ברמת המיומנות  .250מהשאלות ברמה  95%-ו 300ברמה מהשאלות  2/3יצליח לענות על  300

 291-341של בעיות בסביבה מתוקשבת )דרגת קושי  פתרוןב( 3)מתוך  2נקודות(, וברמת מיומנות  276-326של ואוריינות מתמטית )דרגת קושי 

 נקודות(.

 

 אוריינות קריאה: 

הקשר: השכלה . מדיום: דיגיטלי. תצורת הטקסט: טקסטים מרובים. איתור וזיהוי מידעאסטרטגיות קוגניטיביות: . : חיפוש בספרייה3רמה 

 .והכשרה מקצועית

לזהות את שם המחבר של ספר  בשאלה מוצגות תוצאותיו של חיפוש ביבליוגרפי מתוך סימולציה של אתר אינטרנט של ספרייה. הנבחן מתבקש

רשימה של רשומות ביבליוגרפיות ולמצוא את שם המחבר, המופיע  הנבחן צריך לגלול הקרוי "מיתוסים אקולוגיים". כדי לבצע את המשימה,

 ( או על המילה2הנבחן צריך להצליח להגיע לעמוד השני, שבו מופיע הספר, בלחיצה על מספר העמוד ) תחת כותרת הספר. נוסף על הגלילה,

  והדבר מוסיף למורכבות המשימה."הבא". במשימה זו יש כמות ניכרת של מידע לא רלוונטי בכל רשומה, 
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 אוריינות מתמטית:

 .הקשר: עבודה. אסטרטגיות קוגניטיביות: פירוש, הערכה. תוכן: ממד וצורה. : חבילה3רמה 

הנבחן מתבקש לקבוע איזה שרטוט,  השאלה בפריט זה היא איור של קופסה המורכבת מקרטון מקופל. באיור מצוינים ממדיו של בסיס הקרטון.

 הקופסה המורכבת. מארבעת השרטוטים המוצגים בשאלה, מתאר בצורה הטובה ביותר את

 

 בעיות סביבה מתוקשבת פתרון

. אסטרטגיות קוגניטיביות: הצבת מטרות וניטור של ההתקדמות, תכנון, השגת מידע והערכתו, ושימוש במידע. : חברות במועדון2רמה 

 .הקשר: חברה וקהילה. יטכנולוגיה: גיליון אלקטרוני, דואר אלקטרונ

אותו. לנבחן מוצגים עמוד של  במשימה זו יש להגיב לבקשה למידע באמצעות איתור מידע בגיליון אלקטרוני ושליחתו בדוא"ל לאדם שביקש

אפשר למצוא רשומות שבו  200תנאים, וגיליון אלקטרוני המכיל  מעבד תמלילים ובו בקשה לזהות את החברים במועדון אופניים העומדים בשני

המבוקש באמצעות פונקציית המיון. הפריט דורש מהנבחן "לארגן כמויות גדולות של מידע  את המידע הרלוונטי. אפשר לחלץ את המידע

לעבור בין שני  בעל כמה עמודות על פי קריטריונים מפורשים, ולאתר ולסמן את הרשומות הרלוונטיות." המשימה מחייבת בגיליון אלקטרוני

השימוש בכלים העומדים לרשות הנבחן מקל מאוד  שונים וכוללת כמה צעדים ואופרטורים. היא גם מחייבת מידה מסוימת של ניטור. יישומים

 על זיהוי הרשומות הרלוונטיות.
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 PIAACלפי דיווח עצמי בסקר  חרדיםנספח ג': 

 

מלאה/חלקית, מובטלים, מתמחים, גמלאים, נכים לצמיתות, עובדי *מי שדיווחו שאינם לומדים כעיסוק עיקרי דיווחו כי הם עובדים במשרה 

 משק בית, ענו תשובה אחרת או סירבו לענות.

קבוצת האוכלוסייה היחידה שממוצע הבוגרים שלומדים כעיסוק עיקרי שלה . לל הגילאים לומדים כעיסוק עיקרימהגברים החרדים בכ 49%

יותר לומדות בקרב הנשים.  נקודות אחוז 3נקודות אחוז יותר לומדים בקרב הגברים אך רק  36גבוה מהממוצע באוכלוסייה היא החרדים, עם 

, כשהנתון הכי גבוה עבור שאר קבוצות 47% לימודים עומד על ( מספר הגברים החרדים שעיסוקם העיקרי הוא35-25בגילאי הכניסה לעבודה )

הם סטודנטים כעיסוק עיקרי. עבור גילאי העבודה העיקריים  35-25ים חרדים בגילא-מהיהודים הלא 11% –האוכלוסייה קטן משליש מכך 
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חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

*לפי דיווח, שיעור הלומדים כעיסוק עיקרי: 16תרשים 

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי כניסה לעבודה  (35-54)גילאי העבודה העיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מהעבודה  מגזר ישראל
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בכל קבוצה אחרת באוכלוסייה. נתון מעניין  2%-מהגברים החרדים הגברים הוא לימודים, לעומת לא יותר מ 30%(, עיסוקם העיקרי של 35-54)

ק עיקרי, כשלפניהן רק גברים חרדים. לעומת זאת, נשים ( דיווחו על לימודים כעיסו24-16מהנשים הערביות הצעירות )בגילאי  46%-הוא ש

 ערביות בגילאים מבוגרים יותר אינן לומדות יותר מקבוצות אחרות.

 

שעיסוקם העיקרי הוא שדיווחו נקודות אחוז בין החרדים לפי דיווח עצמי שעיסוקים העיקרי הוא לימודים לבין החרדיות  33הפרש של  נויש

נקודות אחוז לטובת  15ובקרב הערבים יש הפרש של  ,הלומדים כעיסוק עיקרי שיעורחרדים אין הפרש מגדרי בין -לימודים. בקרב יהודים לא

 הנשים ורק בגילאים הצעירים.
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יהודים לא חרדים חרדים ערבים

ההפרש בין אחוז הגברים שעיסוקם העיקרי לימודים לבין  : 17תרשים 
נקודות האחוז, אחוז הנשים הללו

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  ממוצע למגזר
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שעבור נשים ערביות בגילאים מבוגרים  שכר. יש לצייןבמהנשים הערביות לא עבדו מעולם  22%-מהגברים שהעידו על עצמם שהם חרדים ו 45%

מעולם לא עבדו עבור שכר,  מהן 14%נמוך מהאוכלוסייה הכללית של נשים שלא עבדו שכר. בקרב נשים חרדיות, רק  שיעוריותר נרשם דווקא 

מעולם לא עבדו עבור  חרדיותהנשים היהודיות שאינן מ 9%שלא עבדו עבור שכר. לעומת זאת, רק  OECD-הנשים במדינות ה שיעורנתון זהה ל

חרדים -הגברים היהודים הלא 28%-גבוה בהרבה מ זה נתון .( לא עבדו מעולם עבור שכר24-16מהגברים החרדים הצעירים ) 80% בנוסף, שכר.

 . OECD-מהגברים הצעירים ב 35%-הצעירים שלא עבדו עבור שכר ו

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים

OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

לפי דיווח, מעולם לא עבדו עבור שכר: 18תרשים 

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים  ישראל
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ולשאר קבוצות האוכלוסייה בישראל, הוא שיש הרבה יותר גברים חרדים שמעולם לא  OECD-נתון נוסף המייחד את החרדים שבהשוואה ל

חרדים -נקודות אחוז בקרב כלל הגילאים(. בקרב היהודים הלא 30עבדו עבור שכר מאשר נשים חרדיות שמעולם לא עבדו עבור שכר )פער של 

מעט יותר גבוה של נשים שמעולם  שיעוריש  OECD-י ובמדינות ההנשים והגברים שמעולם לא עבדו, ואילו במגזר הערב שיעוריש שוויון ב

 לא עבדו מאשר גברים.
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ההפרש בין אחוז הנשים שבעלות ניסיון עבודה כלשהו  : 19תרשים 
לאחוז הגברים

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  ממוצע למגזר
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 פילוח קבוצות, גילאים ומגדרבנושאים -תתי': דנספח 

(. הנתונים שימשו בהכנת טבלת 1, מיומנויות בוגרים בישראל, שערך הלמ"ס )להרחבה ר' הערה PIAACהנתונים להלן הוצאו מתוך סקר 

ם הבאים: נושאיה, והם מחולקים לפי קבוצות המיעוט מול קבוצת הרוב והמצב של קבוצות המיעוט ביחס לממוצע בישראלהמגמות של 

 .שכרו שימוש במיומנויות בעבודה, סטטוס עיקרי, אנגלית, מיתוס הגאון ובגרות, סיכום שלוש המיומנויות, קריאה, מתמטיקה, מחשבים

 מחשבים
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OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

לפי דיווח, מעולם לא השתמשו במחשב: 20תרשים 

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  מגזר ישראל
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שיעור חוסר ניסיון הציגו הגברים הערבים והחרדים והנשים הערביות  רקאולם לא השתמשו במחשב, העידו שמעולם מהנבדקים במדגם  13%

וחמישית מהחרדים במדגם העידו שמעולם לא השתמשו  , רבע מהגברים הערביםשליש מהנשים הערביותקרוב ל בפרט, .13%-במחשב שגדול מ

 במחשב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

את מבחני המיומנויות העיקריים באמצעות מחשב נייד. הנבדקים יכולים לסרב עוברים  PIAAC-הנבדקים ברוב לאחר המענה על שאלון הרקע, 

בעיות בסביבה המתוקשבת. מי שאינו מסרב,  פתרוןבאינם נבחנים על מיומנות גם מחשב ולבחור במסלול המודפס על נייר, ואז הם להשתמש ב

. מי שנכשל במבחן זה, מבחני המיומנויות באמצעות המחשבעובר מבחן ממיין בשימוש במחשב שנועד לוודא שהנבחן אכן מסוגל לענות על 

ככל הם המודפס  שבחרו במסלול אלהבעיות בסביבה מתוקשבת.  פתרוןעובר גם הוא לבחינה במסלול המודפס, ללא בחינה של כישוריו ב

יכולת חוסר  למשל, חלשות מאוד במחשבמיומנויות הדגימו , ואילו אלו שנכשלו במבחן הממיין באופן קיצוני יםמחשבגישה לחסרי הנראה 
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OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

:  חוסר נגישות למחשב: 21תרשים 
,נבחנים שבחרו להיבחן במסלול המודפס ללא מחשב

או שנכשלו במבחן כישורי מחשב בסיסיים

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  ממוצע קבוצתי ממוצע ישראל
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מכלל הנבדקים בישראל סירבו לענות במחשב או נכשלו במבחן הממיין ולכן הם ככל הנראה  20% באמצעות גלגלת העכבר.דף אינטרנט לגלול 

הערביות  מהגברים והנשים 40%-קרוב ל. OECD – 16%-הנכשלים בהמסרבים או  שיעורה מנתון זה גבובעלי כישורים נמוכים מאוד במחשב. 

כלומר,  הישראלי. , ואינן מעל לממוצענכשליםנקודות אחוז פחות של מסרבים או  20הן עם שאר קבוצות האוכלוסייה  אשרנכשלו או סירבו, כ

 האוכלוסייה הערבית העלתה מאוד את ממוצע המסרבים או הנכשלים בישראל.

יהודים אצל  22%לעומת  47%)בקרב גילאי יציאה מעבודה  במסלול המודפס או נכשל במבחן הממיין הבוחרים שיעורהגברים החרדים חריגים ב

זה עלול  ממצא .54-25 גילאימהפגינו נגישות נמוכה למחשב  24גיל הצעירים עד וחריגים גם בכך שהם הקבוצה היחידה שבה  ,(חרדים-לא

 24הקצנה של הגברים החרדים הצעירים.להעיד על מגמת 
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,  תדירות השימוש המדווח במחשב מחוץ לעבודה: 22תרשים 
(24-16)צעירים 

שימוש במייל חיפוש מידע באינטרנט עסקאות באינטרנט

דיונים באינטרנט אקסל וורד ומעבדי תמלילים

תכנות ישראל מגזר
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ובדומה לגברים  (2.6) קרוב לפעם בחודשבישראל משתמש בממוצע בקטגוריות שונות במחשב האוכלוסייה הצעירה המדגם המייצג של שבעוד 

, המדגם המייצג של צעירי האוכלוסייה החרדית משתמשים בממוצע בקטגוריות שונות במחשב פחות מפעם בחודש OECD (2.9)-הצעירים ב

תמלילים קרוב לפעם בחודש, ויותר משאר הצעירים בקבוצות השונות הנשים החרדיות והערביות הצעירות משתמשות בוורד ובמעבדי . (2)

( ויותר מכל קבוצת צעירים אחרת, בישראל 3.1לפחות פעם בשבוע )מ. הגברים הערבים הצעירים דנים באינטרנט יותר OECD-בישראל וב

( ויותר מכל קבוצת צעירים אחרת, בישראל 4.1חרדיות הצעירות מחפשות מידע באינטרנט לפחות פעם בשבוע )-הנשים היהודיות לא .OECD-וב

 .OECD-וב

 

ממוצע  , קרוב לפעם בחודש(.2.5)ביחס לממוצע בישראל לעבודה במחשב מחוץ על שימוש כלל קבוצות הגיל באוכלוסייה החרדיות מדווחות 

דומה לשימוש שו בישראל לממוצע על שימוש מעלמדווחים החרדים, -מוצע החרדים אך נמוך מהיהודים הלאמהשימוש בקרב ערבים גבוה מ

OECD.  
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,  תדירות השימוש המדווח במחשב מחוץ לעבודה לפי גיל: 23תרשים 
ממוצע כלל קטגוריות המחשב

(16-24)צעירים  (25-34)מגילאי כניסה לעבודה  (35-54)מגילאי עבודה עיקריים 

(55-65)מגילאי יציאה מעבודה  כלל המגילאים ישראל
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יותר מכלל הקבוצות שהוא תדיר במחשב מדווחים על שימוש  OECD-ב( 24-16הצעירים ) ,השימוש המדווח במחשב מחוץ לעבודה לסיכום

הצעירים הערבים  :OECD-מהדיווח בבישראל. בישראל, הדיווח על השימוש במחשב של הצעירים שונה כלל הגילאים ממוצע ומ המבוגרות מהם

נמוך עדיין אולם הוא  ,עולההגיל קבוצת ( מדווחים על שימוש במחשב שהוא תדיר מכל קבוצת גיל מעליהם כשהפער הולך וגדל ככל ש24-16)

תדיר מכלל קבוצות הגיל  פחות. הצעירים החרדים מדווחים על שימוש במחשב שהוא OECD-מהדיווח של השימוש במחשב בקרב צעירי ה

, מלבד קבוצת הצעירות החרדיות שמשתמשות במחשב מעט יותר מהנשים החרדיות המבוגרות ביותר בסקר. 65-55, כולל גילאי מעליהם

( 34-25חרדים בגילאי הכניסה לעבודה )-יהודים לאלבסוף, הצעירים החרדים מדווחים על שימוש נמוך במחשב יחסית לממוצע בישראל. 

שנות השירות לשסביר להניח כש, מעליהם מכלל המבוגרים מהםוגם  (24-16הצעירים ) חרדים-הלאמדווחים על שימוש תדיר יותר במחשב 

 (.24-16חרדים הצעירים )-יותר מהלאבמחשב ( משתמשים 34-25חרדים בגילאי הכניסה לעבודה )-הצבאי יש חלק גדול בסיבה לכך שהלא

 

 

 

 

 

 

(. הנשים 289מול  291) OECD-בעיות בסביבה מתוקשבת בקרב צעירים ב פתרוןמהממוצע ב בעלות ציון גבוהחרדיות -הנשים היהודיות הלא

ציוני הנשים  בעיות בסביבה מתוקשבת בישראל. פתרוןהם הקבוצה היחידה שעוברת את ממוצע הצעירים ב חרדים-יהודים הלאוהגברים ה

 ש(.נקודות הפר 44) OECD-הערביות רחוקים כמעט סטיית תקן מלאה מהציונים הממוצעים ב
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(24-16)צעירים , ציוני פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת: 24תרשים 
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בעיות בסביבה מתוקשבת עבור כלל הגילאים הוא  פתרוןהם פלח האוכלוסייה היחיד שציונו הממוצע ב ,משני המינים ,חרדים-יהודים הלאה

. אף קבוצת גיל בכלל 278.7, שעומד על OECD-. ציון הקבוצה הזאת גם איננו נמוך מהממוצע ב273.5מהממוצע בישראל, שעומד על  גבוה

 .271.6( הן הקרובות ביותר, עם 24-16באוכלוסייה לא עברה את הממוצע בישראל, אולם הנשים החרדיות הצעירות ) הפלחים האחרים

, אולם בעוד 65-35מציגים ציונים גבוהים מגילאי  OECD-כלל הצעירים באוכלוסייה וב ,מתוקשבת בסביבה בעיותה פתרוןנושא  לסיכום

(, הנשים החרדיות 34-25( וגילאי הכניסה לעבודה )24-16בסביבה מתוקשבת בין הצעירים ) בעיות פתרוןאין כמעט הפרש בציון ב OECD-ב

עם זאת, הנשים החרדיות הצעירות . 55-34ופער גדול ביחס לאוכלוסייה גם מגילאי  34-25והערביות והגברים הערבים מציגים פער מגילאי 

נקודות(.  28-24הגברים והנשים הערבים רחוקים חצי סטיית תקן מהממוצע בישראל )ואילו נקודות(  2)קרובות מאוד כאמור לממוצע בישראל 

יהודים המבוגרים מהם, ואילו הגברים ה 34-25לא קיבלו ציון גבוה מגילאי  24-16חרדיות והגברים החרדים בגילאי -הנשים היהודיות הלא

 ר בהשפעה של השירות הצבאי(.)ייתכן שמדוב 34-25חרדים בגילאי -מהלאקיבלו ציון נמוך  חרדים-הלא
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קבוצות גיל, ציוני פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת: 25תרשים 

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי  כניסה לעבודה 

(35-54)גילאי עבודה עיקריים  (55-65)גילאי יציאה מעבודה 

כלל הגילאים ישראל, ממוצע כלל הגילאים
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 מתמטיקה

 

(, בעיקר 2.6) OECD-הנשים החרדיות הצעירות מדווחות על שיעורי שימוש במתמטיקה גבוהים מהממוצע בשאר קבוצות האוכלוסייה וב

(. במתמטיקה 2.6( ושימוש תדיר יחסית באלגברה )3.1( ובשברים ואחוזים )3.4בזכות שימוש תדיר של יותר מפעם בחודש במחשבון )

הן משתמשות כמעט כמו )חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, אלגברה מתקדמת, טריגונומטריה או טכניקות של רגרסיה( וסטטיסטיקה מתקדמות 

(. לעומת זאת, הגברים החרדים הצעירים מדווחים על שימוש של פחות מפעם בחודש בממוצע 1.8לעומת  1.7חרדים הצעירים )-אהיהודים הל

 (.2.3חרדים מעט מעל לממוצע )-( ואילו היהודים הלא2.07(. הערבים הצעירים קרובים לממוצע השימוש באוכלוסייה )1.9במתמטיקה )
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.כל יום. 5. לפחות פעם בשבוע אך לא כל יום. 4.  פחות מפעם בשבוע אך לפחות פעם בחודש. 3. פחות מפעם חודש. 2. אף פעם. 1

(24-16)צעירים , תדירות השימוש המדווח במתמטיקה מחוץ לעבודה: 26תרשים 

שברים ואחוזים מחשבון   גרפים וטבלאות

אלגברה ונוסחאות מתמטיקה וסטטיסטיקה מתקדמות ישראל, ממוצע כלל הקטגוריות

ממוצע כלל הקטגוריות
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(. 2.10חרדים )-( שדומים לגברים היהודים הלא2.06ות על שיעורי שימוש גדולים במתמטיקה מחוץ לעבודה )גם בכלל הגילאים החרדיות מדווח

 (.1.87הגברים החרדים המבוגרים יותר מהצעירים מושכים את קבוצת החרדים הגברים בכלל הגילאים למעלה עד לממוצע )

( מדווחים על שימוש תדיר שהולך ופחות החל 24-16הצעירים ) OECD-במדינות ה ,לעבודה מחוץ במתמטיקה המדווח השימוש לסיכום

לכלל . פער השימוש במתמטיקה בין הנשים החרדיות 25. בישראל המצב דומה עבור ערבים, אצלם השימוש הולך ופוחת כבר מגיל 25 מגיל

ביותר הוא הנמוך מכלל ישראל ה , בעוד שפער השימוש של הגברים החרדים הצעירים במתמטיק(0.68) הוא הגדול באוכלוסייהישראל 

( אינם מדווחים על 24-16חרדים הצעירים )-(. כמו בדיווח על השימוש במחשבים, גם במתמטיקה הגברים היהודים הלא0.01באוכלוסייה )

 .של התעסוקהכנראה מושפע מהשירות הצבאי וההתחלה המאוחרת  שכאמור(, מה 34-25רמות שימוש גבוהות משכבת הגיל מעליהם )
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,  תדירות השימוש המדווח במתמטיקה מחוץ לעבודה: 27תרשים 
ממוצע כלל קטגוריות המתמטיקה

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים ישראל, ממוצע כלל הקטגוריות
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נקודות(. פלח אוכלוסיית הערבים  267) OECD-אף קבוצת צעירים בישראל לא עברה את ממוצע ציוני האוריינות המתמטית בקרב צעירים ב

 נקודות. 30-מביותר וציונו רחוק מהממוצע בישראל (, 251הוא היחיד שלא עבר את הממוצע הישראלי )
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(24-16)צעירים , ציוני אוריינות מתמטית: 28תרשים 

ישראל OECD
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המיומנויות  בור כל קבוצות האוכלוסייה ובשלושבאוריינות מתמטית הוא הממוצע הנמוך ביותר ע 65-55ממוצע ציוני הנשים הערביות בגילאי 

  .PIAACשנבדקו בסקר 

נקודות,  36-הנשים הערביות הצעירות אמנם רחוקות מהציון הממוצע בישראל באוריינות מתמטית בציון האוריינות המתמטית,  לסיכום

. הגברים החרדים הצעירים הם בעלי ציון 65-35 נקודות מהנשים הערביות המבוגרות מהן, בגילאי 47-20אולם הן מציגות פער ממוצע של 

מציגים  54-25נקודות בלבד, וגילאי  4נקודות מהממוצע בישראל, אך הפער בינם לבין הגברים בגילאי היציאה מעבודה הוא  4-ממוצע גבוה ב

המבוגרים מהם, אולם  54-25בעיות מגילאי  פתרוןהצעירים קיבלו ציון נמוך ב חרדים-יהודים הלאציונים גבוהים מהם באוריינות מתמטית. ה

 מהמבוגרים מהם.הגברים הערבים הצעירים בעלי פערים קטנים מאוד  נקודות מהממוצע בישראל. 14-ציונם הממוצע גבוה ב
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קבוצות גיל, ציוני אוריינות מתמטית: 29תרשים 

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים ישראל

OECD
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 קריאה

 

 

בולטים הצעירים ובמיוחד הגברים החרדים (. 2.6מול  2.9גבוה במקצת מהממוצע בישראל ) OECD-בהממוצע המשוקלל של הקריאה המדווחת 

הגברים  .בישראלביותר  גבוההשל החרדיות הצעירות הקריאה ממוצע המשוקלל של וה, וסיפורת של ספרים תדירהבדיווח שלהם על קריאה 

קוראים מעט מאוד עיתונים ביחס לשאר הישראלים, כמעט פחות מפעם בחודש לעומת יותר מפעם בחודש בשאר האוכלוסייה, הערבים הצעירים 

 .הצעירים בישראלשקוראים פחות ממוצע הם היחידים ו
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.כל יום. 5. לפחות פעם בשבוע אך לא כל יום. 4. פחות מפעם בשבוע אך לפחות פעם בחודש. 3. פחות מפעם חודש. 2. אף פעם. 1

(24-16)צעירים , תדירות הקריאה המדווחת מחוץ לעבודה: 30תרשים 

ל"מכתבים ודוא עיתונים וכתבי עת מאמרים ופרסומים אקדמיים

מפות ותרשימים, שרטוטים ספרים וסיפורת מדריכים וחומרי עזר

חות כספיים וחשבוניות"דו, חשבונות ישראל, ממוצע כלל הקטגוריות ממוצע כלל הקטגוריות
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 האוכלוסייה הערבית מדווחת על תדירות קריאה נמוכה מהממוצע בכלל שכבות האוכלוסייה.

על תדירות קריאה גבוהה או שווה למבוגרים מהם,  מדווחים( 24-16צעירים ) OECD-בעוד בלסיכום הקריאה המדווחת מחוץ לעבודה, 

( שמדווחים על 65-55חרדים( קוראים פחות מהמבוגרים מהם, למעט החרדים הצעירים ובגילאי יציאה מעבודה )-יהודים צעירים )חרדים ולא

יחסית גדול, אולם הנשים הערביות  שאר האוכלוסייהשל הקריאה המדווחת אצל הגברים מפער ההערבית הצעירה  קריאה דומה. באוכלוסייה

 הצעירות מציגות שיעורי קריאה גבוהים באופן יחסי מכל הערביות המבוגרות מהן.
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OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

ממוצע כלל  , תדירות הקריאה המדווחת מחוץ לעבודה: 31תרשים 
קטגוריות הקריאה

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים ישראל, ממוצע כלל הקטגוריות
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 נקודות.  262בישראל, שעומד על  בקרב צעירים נקודות מהממוצע 4-( בעלי ממוצע אוריינות קריאה נמוך ב24-16הצעירים החרדים )
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OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

(24-16)צעירים , ציוני אוריינות קריאה: 32תרשים 

ישראל, ממוצע שלוש המיומנויות OECD
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צעירי האוכלוסייה הערבית הם הקבוצה היחידה שמציגה הפרש חיובי בציון הממוצע של אוריינות הקריאה לסיכום ציוני אוריינות הקריאה, 

נקודות(. עם זאת,  57)אחת גדול מסטיית תקן  65-55מכל המבוגרים מהם, כשהפער בין הנשים הערביות הצעירות לנשים הערביות בגילאי 

נקודות מהציון הממוצע בישראל  2-פערי אוכלוסייה זו מהממוצע בישראל עדיין גדולים. הגברים החרדים הצעירים רחוקים קיבלו ציון גבוה ב

י והאחרים, חרד-באוריינות קריאה, אולם מרחקם מהמבוגרים מהם נמוך מאוד. הצעירות החרדיות קיבלו ציון דומה לציון הצעירים היהודים הלא

270. 
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קבוצות גיל, ציוני אוריינות קריאה: 33תרשים 

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים ישראל

OECD
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 המיומנויות שלוש סיכום

 

בישראל השיגו ממוצע . שלוש קבוצות צעירים OECD-צעירי הנקודות מממוצע  13-המיומנויות נמוך ב מוצע ציוני הצעירים בישראל בשלושמ

 נשים ערביות וגברים ערבים וחרדים.המיומנויות שהוא נמוך מהממוצע בישראל:  ציונים בשלוש
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(24-16)צעירים , ציוני מיומנויות: 34תרשים 

אוריינות קריאה אוריינות מתמטית פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת

ישראל, ממוצע שלוש המיומנויות OECD ממוצע שלוש המיומנויות
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המיומנויות.  ממוצעים של הצעירים החרדים בשלושהמיומנויות קרובים מאוד לציונים ה של כלל הגילאים בשלושהציונים הממוצעים בישראל 

גדול מהגברים החרדים, חיובי נקודות מציונים אלו, ואילו הנשים החרדים מציגות פער  30-הנשים והגברים הערבים הצעירים רחוקים יותר מ

 ., שבו הפער חיובי אך קטןבעיות בסביבה מתוקשבת פתרוןמלבד ב
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גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים

OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

(24-16)הפרש ציוני הצעירים : 35תרשים 

בשלוש המיומנויות מהישראלי הממוצע

אוריינות קריאה אוריינות מתמטית פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת
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 ובגרות הגאון מיתוס

נבחרו על מנת לנטרל השפעות של משקלים שונים של קבוצות גיל בכל קבוצת  34-25גילאי . 34–25קבוצת הבסיס בפרק זה תהיה גילאי 

וגיל הוא גורם שמשפיע על ציון המיומנויות באופן מובהק. אם זאת,  חרדים-יהודים הלאאוכלוסייה, שכן קבוצת החרדים צעירה מקבוצת ה

 (. 34-25( דומים מאוד לפערים רק בגילאי כניסה לעבודה )65-16הפערים בין הזכאים לבגרות לחסרי הבגרות בכלל הגילאים )
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חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

לפי זכאות לבגרות, (*34-25)ציוני מיומנויות של גילאי הכניסה לעבודה : 36תרשים 

פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת אוריינות מתמטית אוריינות קריאה ממוצע שלוש המיומנויות בישראל ממוצע מגזרי
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י הממוצע ואילו חרדים בעלי זכאות לתעודת , חרדים ללא תעודת בגרות הם בעלי ממוצע ציוני מיומנויות דומה לישראל34-25עבור גילאי 

 נקודות מהישראלי הממוצע.  14-בגרות הם בעלי ממוצע ציוני מיומנויות שגבוה ב

 

. נתונים אלה יכולים בין בעלי לחסרי זכאות לבגרותהיא הקבוצה עם הפערים הנמוכים ביותר  34-25בגילאי אם זאת, נראה שקבוצת החרדים 

וייתכן רכישת מיומנויות הקשורות לשוק עבודה, רמה גבוהה של  משלבתאינה של החרדים למידה לבגרות הייתכן שעל שתי תופעות: להעיד 

 לבגרות.למידה שאינו כולל  יבאורך חיים חרדמראש בוחרים שבעלי פוטנציאל קוגניטיבי גבוה חריג באוכלוסייה החרדית של  שיעורשיש גם 

  ורך חיים חרדי ללא זכאות לבגרות:של אלה שבחרו בא ,נבחן את האופציה השנייה, על ידי התמקדות בפער בין הזכאים לבגרות לחסרי הזכאות

  לומדים כעת בישיבות גבוהות וכוללים.או גברים חרדים שלמדו בעבר 
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(34-25)גילאי הכניסה לעבודה , הפער לטובת בעלי זכאות לבגרות: 37תרשים 

פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת אוריינות מתמטית אוריינות קריאה ממוצע מגזרי
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הם בעלי  36-הגדירו את עצמם כחרדים, ו 87כולם גברים. מתוכם, אך הם אינם לומדים עכשיו,  מהנסקרים למדו בישיבה גבוהה או בכולל 177

 ות )אין נתונים על חזרה בתשובה(.גברים חרדים לא למדו בישיב 262בגרות. 

נקודות, כשלאחר מכן אוריינות קריאה  22הפער הגדול ביותר לטובת בחורי הישיבות בוגרי התיכון בעלי הבגרות הוא באוריינות מתמטית, 

 נקודות(.  9ת( ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת )נקודו 16)
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זכאים לבגרות ללא בגרות

שסיימו לימודים  , גברים חרדים שלמדו בעבר ואינם לומדים כעת בישיבות גבוהות וכוללים* 
במוסד לימודים תיכוני  

,  *מיומנויות חרדים בוגרי ישיבות שסיימו תיכון: 38תרשים 
לפי זכאות לבגרות

פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת אוריינות קריאה

אוריינות מתמטית ממוצע שלוש המיומנויות בישראל
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מתוכם הם בעלי  62-מבחורי הישיבות הם גברים חרדים, ו 223נשים.  4נסקרים העידו שהם לומדים כרגע בישיבה או בכולל, ביניהם גם  255

 בגרות. 

נקודות, כשלאחר מכן אוריינות מתמטית  34קריאה, הפער הגדול ביותר לטובת בחורי הישיבות בוגרי התיכון בעלי הבגרות הוא באוריינות 

 נקודות(.  30נקודות( ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת ) 30)

 ותמוסדברוב אולם מדד לאינטליגנציה, להוות בגרות עשויה זכאות לשכן  היא צפויה בין ציוני הבגרות ומיומנויות הבוגרים ההתאמהלכאורה 

אינם בוגרי ישיבות בגרות הזכאות לרוב חסרי סביר שאין מסלול רשמי של בגרות, ולכן  ,קטנותהישיבות בים, כלומר תיכוניה םחרדיה לימודה

תוכנות דומות שבחרו באורך שגם עבור חרדים בעלי מכאן, התוצאות עשויות ללמד  שנכשלו בבגרות אלא חרדים שבחרו שלא להיבחן בבגרות.

בניגוד לציפיות, הפער הגדול ביותר בין  עם רכישת מיומנויות הקשורות לשוק העבודה.זכאות לבגרות מתואמת באופן חיובי  חיים למדני,
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שסיימו לימודים במוסד לימודים תיכוני  , גברים חרדים שלומדים כעת בישיבות גבוהות וכוללים* 

לפי זכאות לבגרות, *מיומנות חרדים בחורי ישיבות שסיימו תיכון: 39תרשים 

פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת אוריינות קריאה אוריינות מתמטית ממוצע שלוש המיומנויות בישראל
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מתמקד  תיכוניות-העלעיקר הלימוד בישיבות כיוון ש יאה.קרהאוריינות ציון בחורי הישיבות בעלי הזכאות לחסרי הזכאות לבגרות הוא דווקא ב

תהיה מתואמת באופן תדיר בקריאת טקסטים העוסקים של הנדרשת בעבודה רמת אוריינות הקריאה היה מקום לצפות ש ,ת טקסטיםבקריא

 .זכאות לתעודת בגרות תיכוניתעם פחות 

 

הבגרות מתואמת חיובית עם מיומנויות הבוגרים גם כשמדובר בחרדים, אולם בחור ישיבה חרדי ללא זכאות לבגרות יהיה בממוצע בעל מיומנויות 

ללא זכאות בגרות והן מערבי בעל זכאות לבגרות. אם כן, אין אמת בטענה כי בחורי הישיבות מיומנים  חרדי או אחר-גבוהות הן מיהודי לא

גבוהה ממיומנות הישראלי הממוצע  , אולם יש אמת בטענה שמיומנות בחורי הישיבותשהיו בישיבות ובחרו במסלול של בגרותחרדים יותר מ

 ללא בגרות.
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פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת אוריינות קריאה מיומנות מתמטית

לפי זכאות לבגרות, 65-25ציוני המיומנויות בגילאים : 40תרשים 

יהודים לא חרדים ואחרים זכאים לבגרות בוגרי ישיבות חרדים זכאים לבגרות   בחורי ישיבות חרדים ללא בגרות  

ערבים זכאים לבגרות יהודים לא חרדים ואחרים ללא בגרות ערבים ללא בגרות
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בעל סיכוי גבוה יהיה , 54-25 בגילאיבהן הן שלוש הקבוצות היחידות שהפרט הממוצע  חרדים-יהודים הלאהנשים החרדיות והנשים והגברים ה

 מהישראלי הממוצע להיות זכאי לבגרות.

הוא קטן מכלל  34-25גילאי בלזכאות לבגרות  שיעורהגברים החרדים הם הקבוצה היחידה שבה בעלי  ,לבגרות הזכאות שיעור לסיכום

, ואילו הזכאות בישראל שיעורומ 65-55וגבוה מגילאי  54-35זכאות דומה לגילאי  שיעורבעלי  34-25הנשים החרדיות בגילאי המבוגרים מהם. 

 הזכאות שגדל ככל שהגיל גדל.  שיעורבעלי פער ב 34-25הנשים והגברים הערבים בגילאי 
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לפי גיל, זכאות לבגרות: 41תרשים 

(25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים  (55-65)גילאי יציאה מעבודה 

כלל הגילאים ישראל
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 אנגלית

 

בעולם מודרני וגלובאלי, ידיעת אנגלית רלוונטית הן לרכישת השכלה גבוהה והן לתעסוקה במקומות עבודה שסוחרים עם חו"ל או מתחרים 

מדווחים על חוסר בקיאות  24-16ממקומות עבודה שאינם מתחרים בחו"ל. הגברים החרדים בגילאי גבוה  פריוןבחו"ל, שלרוב הם גם בעלי 

לאוכלוסייה, ואף ביחס לנשים החרדיות, שמדווחות על רמת אנגלית נמוכה רק במעט מרמת האנגלית של הנשים והגברים  ביחסגדולה באנגלית 

 . הגברים הערבים מדווחים על רמת האנגלית הנמוכה ביותר לאחר החרדים.חרדים-יהודים הלאה
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.לא שולט כלל. 5. חלשה. 4. בינונית. 3. טובה. 2. טובה מאוד. 1

(24-16)צעירים , ידיעת אנגלית: 42תרשים 

רמת דיבור רמת קריאה רמת כתיבה צעירים בישראל, כלל הקטגוריות ממוצע כלל הקטגוריות
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עם רמת האנגלית המדווחת וגילאי הכניסה לעבודה מדווחים על רמות הגיל מתואם שלילית  34-25בכל קבוצות האוכלוסייה, החל מגילאי 

מדווחים על רמות אנגלית גבוהות מהצעירים מהם  65-35(. אצל הגברים החרדים, לעומת זאת, גילאי 65-35אנגלית גבוהות מהמבוגרים מהם )

 .בקרב החרדים (, במה שעלול להעיד על נסיגה ברמת לימודי האנגלית34-16)

רמת אנגלית נמוכה מהקבוצות המבוגרות שמדווחת על היא הקבוצה היחידה  24-16קבוצת הגברים החרדים בגילאי  ,אנגליתב השליטה לסיכום

בוגרים מהם עם פער הולך וגדל מדווחים לעומת זאת על רמות אנגלית גבוהות מהמ 24-16הנשים והגברים הערבים בגילאי (. 65-25ממנה )

 .מהמבוגרים מהן בכלל קבוצות הגילהפערים הגדולים ביותר  לגבימדווחות הצעירות ערביות כלל שהגיל גדל, כשהנשים ה
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חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

.לא שולט כלל. 5. חלשה. 4. בינונית. 3. טובה. 2. טובה מאוד. 1

(קריאה ודיבור, כתיבה)ידיעת אנגלית מדווחת : 43תרשים 

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  ממוצע קבוצתי ממוצע ישראל
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  עיקרי עיסוק

 

עוסקות בהתמחות  11%, בישראל( 3%-2%)לעומת  שלהם הוא "אחר" שהעיסוק העיקרידיווחו שנמדדו  OECD-מדינות ה 18-ממהנשים  14%

. הנשים (4%, יהודיות 11%)ערביות  מובטלות OECD-ממוצע הנשים ב 14%-ו בכלל הנשים בישראל( 1%-)לעומת פחות מ בשוק העבודה

כמעט חצי  . יותר משליש מהנשים הערביות הן עקרות בית.28% – ים הגבוהים ביותר של עבודה במשרה חלקיתשיעורהחרדיות מדווחות על ה

 .OECD-בממוצע ה 40%(, לעומת 48%חרדיות עובדות במשרה מלאה )-מהיהודיות הלא
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עבודה במשרה מלאה עבודה במשרה 
חלקית

אבטלה לימודים התמחות עקרות בית ,  צבא ועבודות שירות
גמלאות ואחר, נכות

,  צרפת, פינלנד, אסטוניה, דנמרק, כיה'צ, ילה'צ: מגדר או שכר, מדינות כולל ישראל שלא חסרות נתוני סטאטוס עיקרי18
ספרד ובריטניה, סלובקיה, פולין, נורבגיה, קוריאה, יפן, איטליה, אירלנד, אוסטרליה, יוון

*OECD-נשים בישראל וב, עיסוק עיקרי: 44תרשים 

OECD חרדיות ואחרות-יהודיות לא חרדיות ערביות
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בקרב הגברים בישראל. בניגוד לנשים,  1%-של עוסקים בהתמחות כלשהי, לעומת לא יותר מ 11%יש  OECD-בדומה לנשים, גם בקרב הגברים ב

. שיעור האבטלה בקרב גברים ערבים 50%-בד לימודים אצל חרדים שהגיע ל, מל11%-אף קטגוריה חוץ מעבודה במשרה מלאה לא עברה את ה

יהודים שיעור העבודה במשרה חלקית בקרב החרדים דומה לשיעור ה (.5%חרדים )-, כפול משיעור האבטלה בקרב יהודים הלא11%הוא 

 .חרדים-הלא
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עבודה במשרה מלאה עבודה במשרה חלקית אבטלה לימודים התמחות עקרות בית ,  צבא ועבודות שירות
גמלאות ואחר, נכות

,  יוון, צרפת, פינלנד, אסטוניה, דנמרק, כיה'צ, ילה'צ: מגדר או שכר, מדינות כולל ישראל שלא חסרות נתוני סטטוס עיקרי18
ספרד ובריטניה, סלובקיה, פולין, נורבגיה, קוריאה, יפן, איטליה, אירלנד, אוסטרליה

*OECD-גברים בישראל וב, סטטוס עיקרי: 45תרשים 

OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים
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 . שבו נשאלו לא עבדו ולא חיפשו עבודה בשבוע האחרון OECDבמהנשים  35%-מהגברים החרדים ו 40%מהנשים הערביות,  2/3כמעט 
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OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

65-25גילאי , סטטוס עבודה: 46תרשים 

מועסקים: כוח העבודה לא מועסקים: כוח העבודה אינם בכוח העבודה
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 בעבודה במיומנויות שימוש

(, שהם 24-16( ולא קבוצת הצעירים )34-25בהקשר של שימוש במיומנויות בעבודה, קבוצת הביקורת תהיה קבוצת גילאי הכניסה לעבודה )

גבוהים והתחילו לעבוד. למרות זאת, כן יופיעו נתוני הצעירים העובדים  גילאים שבהם רוב האוכלוסייה סיימו צבא, לימודי קודש ולימודים

: אנשים שעבדו )בישראל או בחו"ל מטעם מוסד או חברה ישראליים( מועסקים(. 34-25( ובהשוואה לגילאי הכניסה לעבודה העובדים )24-16)

. נכללים העובדים בקיבוצים והמשרתים בצבא )חובה או בעבודה כלשהי שעה אחת לפחות בשבוע הקובע, תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת

: אנשים שלא עבדו כלל )אפילו שעה אחת בשבוע הקובע( אך חיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שקדמו בלתי מועסקיםקבע(. 

בדרכים אחרות, והיו יכולים  לפקידתם בסקר, על ידי רישום בלשכת עבודה של שירות התעסוקה, על ידי פנייה אישית או בכתב למעסיק או

ומעלה שלא היו "מועסקים" או "בלתי מועסקים"  16-: כל בני האינם בכוח העבודה השבועילהתחיל לעבוד אילו הוצעה להם עבודה מתאימה. 

אנשים  בשבוע הקובע. בקבוצה זו נכללים תלמידים שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע הקובע, אנשים שעבדו בהתנדבות ללא כל תמורה,

שטיפלו בילדים/בבן משפחה/במשק הבית ולא עבדו אפילו שעה אחת מחוץ למשק ביתם, אנשים שאינם מסוגלים לעבוד ואנשים החיים 

בעלי זכאות  25הם מועסקים מעל גיל  PIAACמהחרדים בסקר  10% מקצבה, מפנסיה, מרנטה וכו' שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע הקובע.

 לבגרות.
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הוא כמעט בקרב גילאי הכניסה לעבודה אין פערים גדולים בדיווח על תדירות השימוש במחשב בעבודה, כשהממוצע של השימוש בישראל 

(. בקרב הנשים הפערים 2.6( והקבוצה שמשתמשת הכי מעט במחשבים בגילאים האלה, גברים ערבים, קרובה מאוד לממוצע )2.9פעם בחודש )

חרדים -. הגברים היהודים הלא2.7, ערביות 2.8, חרדיות 2.9חרדיות דיווחו על -הם אפסיים: הנשים היהודיות הלאנים בין פלחי האוכלוסייה השו

 פחות מפעם בשבוע אבל לפחות פעם בחודש. :3של ממוצעת בישראל עם תדירות שימוש הגילאי הם הקבוצה היחידה מעל לממוצע 

לעומת שימוש (, 4.6)פעמים בשבוע במייל  4-קרוב לדיווחו על שימוש של  34-25חרדיות בגילאי -, יהודיות לאהשונות לקטגוריותבהתייחס 

, אליהם השתוו 2(. גברים ערבים לעומת זאת דיווחו על תדירות דיונים באינטרנט של 3.8במייל של קרוב לפעם בשבוע בקרב גברים ערבים )
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.כל יום. 5. לפחות פעם בשבוע אך לא כל יום. 4. פחות מפעם בשבוע אך לפחות פעם בחודש. 3. פחות מפעם חודש. 2. אף פעם. 1

גילאי כניסה לעבודה , תדירות השימוש המדווח במחשב בעבודה: 47תרשים 
(25-34)

שימוש במייל חיפוש מידע באינטרנט עסקאות באינטרנט

תכנות דיונים באינטרנט אקסל

וורד ומעבדי תמלילים ישראל, ממוצע כלל הקטגוריות ממוצע כלל הקטגוריות



60 

 חרדים-יהודים לאהקטגוריה הכי פחות שכיחה בשימוש בעבודה בקרב כל הקבוצות האוכלוסייה, כשתכנות היא  .חרדים-יהודים לארק גברים 

. הגברים באירופה דיווח על שימוש 1.6, כשאחריהם נשים חרדיות וגברים ערבים עם 1.8משתמשים הכי הרבה בתכנות ודיווחו על שימוש של 

 .1.3בתכנות ואילו הנשים רק  1.6של 

 

 .בגילאי הכניסה לעבודה חריגות בשכיחות השימוש שלהן במחשב בעבודה ביחס לנשים המבוגרות מהןהנשים החרדיות 

מציגות פערים גדולים בשימוש במחשב בעבודה מגילאי העבודה  34-25הנשים החרדיות בגילאי  ,בעבודה במחשב המדווח השימוש לסיכום

קבוצות אחרות באוכלוסייה. הן גם משתמשות במחשב מעט יותר מהממוצע (, ביחס ל65-55( ומגילאי היציאה מעבודה )54-35העיקריים )

הם הקבוצה היחידה שמדווחת על שימוש במחשב בעבודה פחות תדיר מהשימוש  34-25הערבים בגילאי בכלל הגילאים והאוכלוסיות בישראל. 

 בישראל.בכלל (, וקבוצה זו אף דיווחה על שימוש נמוך במחשב בעבודה גם ביחס לממוצע 65-35במחשב של כלל המבוגרים מהם )
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גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים

OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

ממוצע כלל קטגוריות המחשב, תדירות השימוש המדווח במחשב בעבודה: 48תרשים 

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים ישראל
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OECD,  25-65גילאי חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

לפי  , ציוני פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת של מועסקים: 49תרשים 
קבוצות גיל

(25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים

ישראל, 25-65ממוצע שלוש המיומנויות גילאי  OECD,  25-65גילאי
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בגרות מתואמת עם עליה ברמת המיומנויות בקרב חרדים מועסקים, כשציון החרדים בגילאי  חסרים. 65-55ציוני הנשים הערביות בגילאי 

 הופך לדומה לציון הזכאים לבגרות בכלל הגילאים בישראל. 34-25
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חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

ציוני פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת של מועסקים  : 50תרשים 
לפי קבוצות גיל, זכאים לבגרות

(25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים

ישראל, 25-65ממוצע שלוש המיומנויות של גילאי 
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הם הקבוצה היחידה בישראל שמדווחת על שימוש במתמטיקה בעבודה  34-25בגילאי  חרדים-יהודים הלאבקרב העובדים, הנשים והגברים ה

(, ערבים משתמשים 2פעם בחודש )(. בעוד חרדים עובדים משתמשים במתמטיקה בממוצע פחות מ2.2, 2.4שהוא מעל לממוצע הישראלי )

הקבוצה שמדווחת על  .OECD-(. ממוצע השימוש הישראלי גבוה במקצת מהממוצע ב1.9, 1.8בתדירות פחותה מכך במתמטיקה בעבודה )

(, כשאחריה הגברים והנשים הערבים 1.5) חרדים-יהודים הלאהגברים ההשימוש הרב ביותר במתמטיקה וסטטיסטיקה מתקדמות בעבודה היא 

 (.1.5הגברים החרדים מדווחים על השימוש הכי פחות תדיר באוכלוסייה באלגברה ובנוסחאות ) (.1.3)
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.כל יום. 5. לפחות פעם בשבוע אך לא כל יום. 4.  פחות מפעם בשבוע אך לפחות פעם בחודש. 3. פחות מפעם חודש. 2. אף פעם. 1

גילאי כניסה לעבודה , תדירות השימוש המדווח במתמטיקה בעבודה: 51תרשים 
(34-25)

שברים ואחוזים מחשבון גרפים וטבלאות

אלגברה ונוסחאות מתמטיקה וסטטיסטיקה מתקדמות ישראל, ממוצע כלל הקטגוריות

ממוצע כלל הקטגוריות
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 בדומה לדיווח שמדווחים על שימוש במתמטיקה בעבודה שהוא מעל ממוצע. 54-25הם היחידים בגילאי  חרדים-יהודים הלאהנשים והגברים ה

מדווחות על שימוש תדיר מהמבוגרות מהן, כמו גם הנשים  34-25מוצע במחשבים בעבודה, גם במתמטיקה הנשים החרדיות בגילאי השימוש המ

  חרדיות והנשים הערביות.-היהודיות הלא
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גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים

OECD חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

ממוצע כלל קטגוריות  , תדירות השימוש המדווח במתמטיקה בעבודה: 52תרשים 
המתמטיקה

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים ישראל, ממוצע כלל הקטגוריות
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OECD,  25-65גילאי חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

לפי קבוצות גיל, ציוני אוריינות מתמטית של מועסקים: 53תרשים 

(25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים

ישראל, 25-65ממוצע שלוש המיומנויות גילאי  OECD,  25-65גילאי
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 ישראל. מכללו מתואמת עם הפרש חיובי במיומנויותיהם מכלל המבוגרים מהם 34-25זכאות לבגרות בקרב גברים חרדים בגילאי 
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חרדים ואחרים-יהודים לא חרדים ערבים

לפי קבוצות גיל, ציוני אוריינות מתמטית של מועסקים זכאים לבגרות: 54תרשים 

(25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים 

(55-65)גילאי יציאה מעבודה  כלל הגילאים

ישראל, 25-65ממוצע שלוש המיומנויות של גילאי 
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הגברים  (.2.4מול  2.5הם הקבוצה היחידה שדיווחה על קריאה בעבודה שהיא תדירה מהממוצע בישראל ) חרדים-יהודים הלאהגברים ה

 (.4.1לפחות פעם בשבוע ) –חרדיות מדווחות על שימוש תדיר מאוד במייל בעבודה -היהודיות הלא
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.כל יום. 5. לפחות פעם בשבוע אך לא כל יום. 4. פחות מפעם בשבוע אך לפחות פעם בחודש. 3. פחות מפעם חודש. 2. אף פעם. 1

(34-25)גילאי כניסה לעבודה , תדירות הקריאה המדווחת בעבודה: 55תרשים 

ל"מכתבים ודוא עיתונים וכתבי עת מאמרים ופרסומים אקדמיים

מפות ותרשימים, שרטוטים ספרים וסיפורת מדריכים וחומרי עזר

חות כספיים וחשבוניות"דו, חשבונות ישראל, ממוצע כלל הקטגוריות ממוצע כלל הקטגוריות
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בעבודה שהיא נמוכה מהממוצע קריאה מדווחת על  34-25קבוצת הנשים החרדיות בגילאי תדירות הקריאה המדווחת בעבודה,  לסיכום

בעבודה קוראים גיל באותה קבוצת באופן יותר תדיר מהמבוגרים מעליה. גם גברים חרדים קוראת בעבודה בישראל, אולם קבוצת גיל זו מפגינה 

בעבודה באופן שהוא פחות תדיר גם  קוראיםבאופן פחות תדיר מהממוצע בישראל, אולם בניגוד לנשים החרדיות ובניגוד לרוב האוכלוסייה הם 

 מהחרדים הגברים המבוגרים מהם.
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ממוצע כלל קטגוריות  , תדירות הקריאה המדווחת בעבודה: 56תרשים 
הקריאה

(25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים  (55-65)גילאי יציאה מעבודה 

כלל הגילאים ישראל, ממוצע כלל הקטגוריות
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 חרדים ומכלל ישראל.מכלל  34-25מתואמת עם הפרש חיובי במיומנויות של גילאי  34-25זכאות לבגרות בקרב גברים חרדים בגילאי 
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לפי קבוצות גיל, ציוני אוריינות קריאה של מועסקים: 57תרשים 

(16-24)צעירים  (25-34)גילאי  כניסה לעבודה 

(35-54)גילאי עבודה עיקריים  (55-65)גילאי יציאה מעבודה 

כלל הגילאים ישראל, 25-65ממוצע שלוש המיומנויות גילאי 

OECD,  25-65גילאי
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(34-25)גילאי כניסה לעבודה , ציוני מיומנויות של מועסקים: 58תרשים 

אוריינות קריאה אוריינות מתמטית

פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת ישראל, 25-34ממוצע שלוש המיומנויות גילאי 

OECD,  25-34גילאי ממוצע שלוש המיומנויות
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 לגילאים אלו. OECD-אל ממוצע ה 34-25הזכאות לבגרות מקפיצה את מיומנות העובדים החרדים הגברים בגילאי 

בעיות בסביבה מתוקשבת של החרדים בגילאי הכניסה לעבודה מכלל גילאי העבודה בישראל,  פתרוןהזכאות לבגרות מקטינה מאוד את הפער ב

 .בישראל 25הממוצע מעל גיל ליותר מיומנים בקריאה ומתמטיקה מהעובד הישראלי  25-34ואף הופכת את החרדים בגילאי 
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(34-25)גילאי כניסה לעבודה , ציוני מיומנויות של מועסקים זכאים לבגרות: 59תרשים 

אוריינות קריאה אוריינות מתמטית

פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת ישראל, 25-34ממוצע שלוש המיומנויות של גילאי 

OECD,  25-34גילאי ממוצע שלוש המיומנויות
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 שכר

, כשקבוצת הצעירים על עצמם כעובדים במשרה מלאהבקרב מי שהעידו  PIAAC-שדווח ביבחן את השכר השעתי הממוצע בנתונים להלן, 

על השכר רלוונטיות  PIAAC. הסיבה לבחירת עובדים במשרה מלאה בלבד היא הנחה שמיומנויות 34-25אליה יושוו המבוגרים היא גילאי 

יה לנכונות הנחה זו היא רא דורשות פחות מיומנות.בדרך כלל ש ,בעיקר עבור עובדים במשרה מלאה ופחות עבור עובדים במשרות חלקיות

, ואילו המתאם בין השכר של כלל העובדים 0.52-ל 0.37שהמתאם בין השכר של עובדי המשרה מלאה לשלושת ציוני המיומנויות נע בין 

 שבועיותהשעות ההסתמכות על דיווח עצמי של משרה מלאה ולא על מספר ה .-0.21לבין  -0.41לשלושת ציוני המיומנויות הוא שלילי ונע בין 

היא מתוך הנחה שיש פחות סיכוי שהעובד יטעה בהגדרה של היקף עבודתו מאשר במספר השעות שהוא מדווח, ובמיוחד שמספר המדווחות 

)אם כי ההפרש בין  וישראל הן שונות OECD-השעות משתנה מפעם לפעם וההגדרה כמעט ולא, והן כיוון שההגדרות למשרה מלאה של ה

הסיבה לבחירה בשכר  .שעות בלבד( 3עומד על  OECD-מי שהגדירו את עצמם עובדי משרה מלאה בישראל וב ממוצע השעות בשבוע של

השעתי ולא בשכר החודשי היא שהשכר השעתי עשוי לשקף את התפוקה השולית השעתית של העובד תוך שהוא מנטרל הבדלי שכר חודשיים 

כקבוצת הביקורת ולא גילאי  34-25הסיבה לבחירת גילאי  ילדים או לימודים.הנובעים מבחירה לעבוד מספר מועט של שעות לטובת גידול 

היא כיוון שבגילאים אלה מנוטרלים רוב קבוצות האוכלוסייה סיימו לעבוד ואינן משרתות בצבא החובה או עוסקות בלימודים והכשרות  24-16

 לקראת עבודה.
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, סלובקיה הנמוך ביותר. ביפן מדווחים על השימוש הכי פחות תדיר במיומנויות PIAACבנתוני  נורבגיה בעלת השכר הממוצע הגבוה ביותר

מחשב בעבודה, בניו זילנד מדווחים על השימוש התדיר ביותר במיומנויות מחשב ואוריינות קריאה, בצ'כיה מדווחים על השימוש התדיר ביותר 

 באוריינות מתמטית.
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ציון המיומנויות הממוצע
. הולנד ללא נתוני מגדר, ניו זילנד וסלובניה ללא נתוני משרה מלאה, בלגיה. ב"ארה, טורקיה, שבדיה, גרמניה, קנדה, אוסטריה: מדינות ללא נתוני שכר*

.1-ו100השכר אינו כולל את אחוזונים 

,  הקשר בין הציונים בשלוש המיומנויות של עובדים במשרה מלאה לבין שכרם השעתי: 60תרשים 
*PPPבדולרים מתוקננים 

ציון אוריינות מתמטית ציון פיתרון בעיות בסביבה מתוקשבת ציון אוריינות קריאה
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השעתי של עובדי המשרה עם רמת השכר מבין שלוש המיומנויות ה הוא דיווח המתואם ביותר הדיווח על השימוש באוריינות קריאה בעבוד

יהודים בישראל, ה. השעתי הממוצעבמדינה, כלומר ככל שעולה תדירות השימוש באוריינות קריאה בעבודה, כך עולה השכר המלאה 

וגם  החרדים קוראים יותר מן הערבים בעבודהמדווחים על רמות הקריאה בעבודה הגבוהות ביותר כשגם שכרם הוא הגבוה ביותר,  חרדים-הלא

 .שעהבמהערבים יותר  PPPדולרים מתוקננים  2.5מרוויחים 

סלובקיה הנמוך ביותר. ציוני שלוש המיומנויות ביפן הם הגבוהים ביותר, ציוני  ,PIAACבנתוני  הגבוה ביותרהשעתי נורבגיה בעלת השכר 

 הבעיות בסביבה מתוקשבת בקרב הערבים הוא הנמוך ביותר פתרוןהאוריינות המתמטית ואוריינות הקריאה בצ'ילה הם הנמוכים ביותר, וציון 

  .OECD-ב

ובי עם רמת השכר, נתון זה אינו מפתיע בהתחשב במתאם הגבוה בין ציוני שלוש באופן חי מתואמיםהציונים בשלוש רמות המיומנויות נמצאו 

המיומנויות. נראה כי אין קשר חזק בין הדיווח על שימוש במיומנויות בעבודה לבין ציון המיומנויות של העובדים, כשהדוגמה החזקה ביותר 

 בעיות בסביבה מתוקשבת. פתרוןיה קיבלו את הציון הגבוה ביותר בלכך היא יפן שדיווחה על השימוש הנמוך ביותר במחשב בעבודה אך עובד
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 דירוג רמות המיומנות והשכר של הקבוצות בישראל

 פתרוןמיקום ציון 

בעיות בסביבה 

 מתוקשבת

מיקום ציון 

 אוריינות קריאה

מיקום ציון 

אוריינות 

 מתמטית

ממוצע מיקומי 

 הציונים

  מיקום שכר*

 חרדים 15 17.33 18 18 16

 ערבים 17 20.33 21 21 19

 חרדים-יהודים לא 13 13.00 14 15 10

 ישראל 14 15.33 16 17 13

12 12 10 11.33 10 OECD 

 

 הכי גבוה.הוא המקום  1 מיקום האוכלוסייה בישראל, וקבוצותנתונים  שיש להן OECD-*מיקום בין מדינות ה

 .0.97עומד על בטבלה לעיל  מקדם המתאם בין מיקום השכר לממוצע מיקומי הציונים
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מדינות ללא . 1-ו100שכר חיובי ללא אחוזונים , שכר כולל בונוסים, משרה מלא לפי דיווח, שכירים בלבד* 
.הולנד ללא נתוני מגדר. ב"ארה, טורקיה, שבדיה, גרמניה, קנדה, אוסטריה: נתוני שכר

דולרים  , שכר שעתי ממוצע במשרה מלאה לפי מדינות: 61תרשים 
*PPPמתוקננים 
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מדינות ללא נתוני . 1-ו100שכר חיובי ללא אחוזונים , שכירים כולל בונוסים ועצמאיים, מועסקים בלבד* 
.הולנד ללא נתוני מגדר. ב"ארה, טורקיה, שבדיה, גרמניה, קנדה, אוסטריה: שכר

*PPPדולרים במונחי , שכר חודשי ממוצע לפי מדינות: 62תרשים 
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,  טורקיה, שבדיה, גרמניה, קנדה, אוסטריה: מדינות ללא נתוני שכר. 1-ו100שכר חיובי ללא אחוזונים , שכר כולל בונוסים, משרה מלא לפי דיווח, שכירים בלבד* 
הולנד ללא נתוני מגדר. ב"ארה

דולרים לשעה  , (34-25)שכר שעתי ממוצע לעובד במשרה מלאה לגיל כניסה לעבודה : 63תרשים 
*PPPמתוקננים 
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. ב"ארה, טורקיה, שבדיה, גרמניה, קנדה, אוסטריה: מדינות ללא נתוני שכר. 1-ו100שכר חיובי ללא אחוזונים , שכירים כולל בונוסים ועצמאיים, מועסקים בלבד* 
הולנד ללא נתוני מגדר

*PPPדולרים במונחי , (34-25)שכר חודשי ממוצע לגיל כניסה לעבודה : 64תרשים 

ישראל OECD
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. בגילאים 500$-בלבד, כשבשאר הקבוצות ההפרש לא יורד מ 90$עומד על  34-25הפרש השכר החודשי בין המינים בקבוצת החרדים בגילאי 

חרדים, שמהווים יותר מחצי מהנסקרים -בישראל היא הגברים היהודים הלא 34-25אלו הקבוצה היחידה שמרוויחה מעל לממוצע שכר גילאי 

חרדים -לא מוטה כלפי מעלה עבור אוכלוסיות שעובדות יותר, כמו גברים או יהודים –הבעיה עם שכר חודשי ממוצע  בפלח הגברים במדגם.

 ואחרים.

 

 בשכר גדל.הפער  , וככל שקבוצת הגיל יורדת כך הםחרדים-יהודים הלאלגברים הבעלי שכר דומה הגברים והנשים החרדים  65-55בגילאים 
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מדינות ללא נתוני . 1-ו100שכר חיובי ללא אחוזונים , שכר כולל בונוסים, משרה מלא לפי דיווח, שכירים בלבד* 
הולנד ללא נתוני מגדר. ב"ארה, טורקיה, שבדיה, גרמניה, קנדה, אוסטריה: שכר

, שכר שעתי ממוצע לעובד במשרה מלאה לפי גיל: 65תרשים 
*PPPבדולרים לשעה מתוקננים 

(25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים  (55-65)גילאי יציאה מעבודה 

כלל הגילאים ישראל OECD
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: מדינות ללא נתוני שכר. 1-ו99שכר חיובי ללא אחוזונים , שכר כולל בונוסים, משרה מלא לפי דיווח, שכירים בלבד* 
הולנד ללא נתוני מגדר. ב"ארה, טורקיה, שבדיה, גרמניה, קנדה, אוסטריה

שכר שעתי ממוצע לעובד במשרה מלאה בעל : 66תרשים 
*PPPדולרים לשעה מתוקננים , זכאות לבגרות לפי גיל

(25-34)גילאי  כניסה לעבודה  (35-54)גילאי עבודה עיקריים  (55-65)גילאי יציאה מעבודה 

ישראל OECD כלל הגילאים
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