
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ?להשכלה בתמורה שוויון היש
 שוויון כלכלי-איכיוצרת לתעסוקה הלימה בין השכלה -אי

 

 

 

 

   2וסאמי מיעארי 1עמית לזרוס

 אביב.-החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל 1
 אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה.-החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל 2
 

הלימה -גרסה של מחקר זה פורסמה כנייר מדיניות בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה תחת השם "היש תרומה להשכלה? אי
למכון על הסיוע ומתן האפשרות לפרסם המחקר בכתב עת אקדמי.  תודתנו נתונה שוויון בשכר".-בין השכלה לתעסוקה כיוצרת אי

קרמנצר על העצות המועילות והתמיכה  ולפרופ' מרדכיתהילה שוורץ אלטשולר  לדנה בלנדר, לד"ר כמו כן, אנו מבקשים להודות
 בתהליך כתיבת המחקר.

                                                 



 
 

 מבוא .א
בנק ישראל כ ,בקרב גורמים ממסדייםהן מוגדר  משאביםב או הכנסותבבהישגים תעסוקתיים,  שוויון-אי

 תכבדכלכלית וחברתית  בעיהכ )Kenworthy, 2008אקדמיים ביקורתיים (בקרב חוקרים הן ו ,)2013(פלוג, 

הלכידות החברתית  לפירוק, הלתחלוא קשור שוויון-איה כינטען  היתר ביןשיש לה השפעות רבות.  ,משקל

 ,Coleman, 1988; Wilkinson, 1997; Weich, Lewis, and Jenkins, 2001; Hudson(כלכליים  משאבים ולבזבוז

אשר  והשוויון ההדדי הכבוד ערכיוב הדמוקרטי המשטר ביסודות מכרסם גבוה שוויון-כי אי נטען). עוד 2005

 וקובעי חוקריםשוויון -איהבגלל ההשפעות החשובות של ). Margalit, 1996; Dworkin, 2000( ובבסיס

צמיחה לפגוע ב בלי ומחפשים דרכים להקטנתו הגורמים להיווצרותומבקשים להתחקות אחר  רבים מדיניות

 ). 2014 ,פלוג; 2002 ואח', (דהןלקדם אותם כדי ואף  ,שגשוגבוכלכלית ה

 האתניותקבוצות ה בין הכנסותהפער  הוא ,בישראל רבות שנחקר ,שוויון-של האי אחד היבט

-איה גידול  – נההראשו: ותחשוב מסקנות יתש מעליםמחקרים בתחום  ממצאי. החברה את המרכיבות

שמונים של המאה ה שנות מאז בישראל בהכנסות שוויון-איהלעליית  הגורםהוא  אתניות קבוצותבין  שוויון

 שוויון-איהאת רק חלקית מסבירים  השכלתיים הישגיםו תעסוקתי מעמד – יההשני ;)2013, פלוג( העשרים

שאר לבין פלסטינים אזרחי ישראל  אי שוויוןהאת ובוודאי שלא  בישראל האתניות קבוצותהבין  בהכנסות

 השלכותוה לנוכח ממצאים אלו). Yaish, 2001; Haberfeld and Cohen, 2007( היהודיות המוצא קבוצות

הגורמים המשפיעים על פערי ההכנסות שבין  חרא חשוב להוסיף ולהתחקות שוויון-איהשל  לכתה מרחיקות

 הנוכחי., ובכך עוסק המחקר  בישראל אתניותהקבוצות ה

 בין הכלכלי שוויון-איההמשפיעים על  המשתנים למיפויהעיקרית במחקר זה היא לתרום  מטרתנו

גורמים  צדשבאנו סבורים . בפרט יהודיל הערבי מגזרה ובין בכלל הישראלית בחברה אתניות קבוצות

 קבוצותה שבין פעריםה חקרבישראל,  האתניות פערי ההכנסות בין הקבוצות על המשפיעיםחשובים נוספים 

 ובהשפעה תעסוקתייםההישגים הבין ל שנרכשה השכלההבין ש הלימהה-איבגם לעסוק צריך 

 .  השונות האתניות לקבוצות ייכיםתשמהשל הכנסותיהם  על הלימה-אי מצב של הדיפרנציאלית

 הראשון: סוגים לשני תעסוקהל שכלהבין ה הלימה-איה מצבי אתחלק לנהוג , מחקרב מסורתית

 ;מועסק הואבו שמקצוע ב או נדרשת הנהוגהנמוכה מזו פרט השכלתו של כאשר   –"השכלת חסר"  הוא

. מועסק הואבו שבמקצוע  או נדרשת הנהוגההגבוהה מזו  השכלהכאשר לפרט  – "יתר"השכלת הוא  השני

ם מצבילבין  מיעוט אתניתאנגליה קשרו בין שייכות לקבוצת בו הסוגיה בארצות הבריתאת שבחנו  מחקרים

ששייכות לקבוצת מיעוט מעלה את הסבירות להיות בעל רוב, המראים, על פי מחקרים אלה הלימה. -אי של

זוהו כמרכיבים  גורמים גווןימו )Battu and Sloane, 2002; Lindley, 2009; Nielsen, 2011( השכלת יתר

ומבנה  מובדליםהיוצרת שוקי כלכלה  ,מגורים אזוריסגרגציה בו" אפליה סטטיסטית" בהם – במנגנון

  ).Battu and Sloane, 2002( של קבוצת המיעוט תעסוקתי שונה

לצבור פחות  נדרשפרט במצב זה ש שוםמ, "תחיובי ב של "אפליהכמצ לרוב מוגדרת חסר השכלת

). ניתן להגדיר זאת גם כך: Alpin, Shackleton, and Walsh, 1998( הון אנושי מהנהוג כדי להגיע לתעסוקתו

של מאבקי  מאוחר בשלב תחיובי חברתיתמוביליות הצליחו למעשה לבצע חסר פרטים בעלי השכלת 

 מכניסה.  תעסוקה למציאת השכלה רכישתמ מעברב – המיקום במערכת הריבודית

ועל כן  ,פרט התקשה למצוא תעסוקה המתאימה להשכלתו בוש – כיפוהמצב כמוגדרת  יתר השכלת

 ,םמחקרימצאו למשל,  ,כך. משלו נמוכה השכלה רמת ,רובהעל פי  ,נאלץ להסתפק בתעסוקה הדורשת

 מתוכם שהשכלתם שכרם של אלה, השכלה רמת אותה בעלי פרטים של השכר ממוצעי את משווים כאשרש

זאת ). Büchel and Mertens, 2004( יתר השכלת בעלימשכרם של  גבוהבו עוסקים  הםש מקצועאת ה הולמת
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יותר (כלומר  נמוךהמניבים, בממוצע, שכר  ,פחותלרוב במקצועות יוקרתיים  קיםמועס משום שהאחרונים

ן ממוצעי השכר של פרטים בי השוואה ואכןממוצע של רמת השכלתם). שכר הקנס ביחס למשלמים 

-תוךהמדידת "הקנס  של השכלתם (כלומר הלימה-איהאך מובחנים במצבי  ,מקצועבאותו  המועסקים

כי בעלי  העלתה ,)עובד הוא בהשהקנס של פרט על השכלת יתר ביחס לממוצע השכר בתעסוקה  – תעסוקתי"

 הבונוס. הסיבה לכך היא למקצוע המתאימה ההשכלה בעליבהשוואה ל שכרםב תוספתנהנים מהשכלת יתר 

 ).Hartog, 2000( יותר המשכילים של יותר גבוהה פרודוקטיביותעל  נותנים שהמעסיקים

יתר או השכלת  שההשפעה של השכלת אוההמצריך את התייחסותנו ומוסיף מורכבות  נוסף היבט

 ,Chiswick and Miller, 2011; Lindley( שונותה אתניותה קבוצותין הבעל השכר עשויה להיות שונה  חסר

 ,חסרבשכיחות של השכלת יתר או  אתניותלשאלה הנוגעת לפערים בין קבוצות  נוסף לפיכך,). 2009

בקרב השפעה שונה משפיעים  לימהה-איהאם מצבי גם  לשאול חשובעל השכר,  בממוצעהמשפיעים 

 פרטים מקבליםש הכספית תוספתה כי שנערך באנגליה, מחקרכך, למשל, מצא השונות.  האתניותקבוצות ה

 כהנמו) התעסוקתי המבנה על פיקוח לאחרהשכלת יתר ( בעלי היותםעל  מיעוטהמשתייכים לקבוצות 

על  הקנס המיעוט מקבוצות בחלקנמצא כי כן . ההגמונית בקבוצה יתר השכלת בעלי מקבליםש זומבממוצע 

 .    )Lindley, 2009( ההגמונית קבוצהב זה  קנסגבוה בממוצע מ חסרהשכלת 

 חלקהם  אלו םמצבי אם ודקב, מעטים רבות נחקר שכרל הלימה-איהמצבי  בין שהקשראף  ואולם

 זה היבטומעטים עוד יותר בחנו  ,אתניות קבוצות בין שוויון-איההמשפיע על  מנגנוןמן ה בלתי נפרד

 בהכנסות שוויון-איהלבעיית  הנדונים האי הלימהלקשור בין מצבי  ,במחקר זה ,נבקש לפיכך 3.בישראל

 Haberfeld( בפרט היהודיות האתניות לקבוצות ישראל פלסטינים אזרחיה בין הניכרים השכר פערילו בכלל

and Cohen, 2007 בהכנסות שוויון-איה היוצרים אתהגורמים  צדבכי  להראותאפוא ). מטרת המחקר היא 

כגון פערי השכלה ופערים בהחזר על  –שנבחנו בעבר  , גורמיםלשאר האוכלוסייה ישראלים ערבים בין

 שיעורי), Cheung and Heath, 2007; Khattab and Miaari, 2013 ;2008 ,ושביט יעישחיים, -ברהשכלה (

כלכלת המובלעת הערבית  ה שלוהשפע 4)2012(קמחי,  העבודה בשוק השתתפותהורי שיעבו אבטלה

)Khattab, 2002 (–  חלק  אם נבדוק :במילים אחרותתעסוקה. הבין השכלה להבין  הלימה-איל גםיש חשיבות

של  םשכיחותבהקבוצות  הבדלים ביןבישראל מוסברים על ידי  המוצאקבוצות מפערי השכר הנצפים בין 

 הלימה-האימצבי הימצאות ב בהינתןשמקבלות הקבוצות  ותכספי בקנסות או תוספותו הלימה-האימצבי 

 .ללוה

 לבין ינםב , מחד גיסא,וקישור לתעסוקהבין השכלה  לימהה-איהשל שיעורי  דקדקנית מדידה

-לאי גורמיםהבנת ה אתלהעמיק  כדי ,לדעתנו ים,חיוני השכרשיעורי לבין מאידך בינם ואתנית השייכות ה

משאבים בניסיון לפתור בעיה זו. את ההיכן ראוי למקד  דעתללאפשר לנו כחברה  ידוכ ,מוצאיםה שוויון בין

 לימהה-שאוכלוסיות מסוימות סובלות מהשכלת יתר או מקנס כספי חמור יותר על מצב אי מצאייאם 

 בישראל. האתניות קבוצותהבין  שוויון-האיאת  קטיןלהציע מדיניות ממוקדת שתיהיה ניתן  מסוים,

מפרט ומציג את שיטת המחקר; פרק ג'  מציג את בסיס הנתוניםכדלקמן. פרק ב'  מבנה המחקר הוא

 .הפרק האחרון מסכם את תוצאות המחקר.  ; את תוצאות הניתוח

 

 

 

 

 Stier and–בנוגע לעלייה הרוסית בישראל ו; 2008, ואיזמן סיני-רומנוב, טור ראו הישראלי בהקשר יתר להשכלת נוספת להתייחסויות 3
Levanon, 2003. 
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 הומתודולוגי נתונים .ב
המנוהלים ומופצים על ידי הלשכה  ,הניתוחים האמפיריים במחקר זה מתבססים על שני מסדי נתונים

הניתוח של לצורך הכנסות והוצאות המשולב.  יכוח אדם וסקר יסקר –הלמ"ס) (לסטטיסטיקה המרכזית 

השתמשנו בסקרי כוח  להימצא במצב של השכלת יתר או חסר סיכוייםב בין הקבוצות האתניות םפעריה

משקי בית  20,500-פרטים מ 49,000-הסופי כלל כהמדגם כך . זגנו יחדיוישמ ,2011–2006השנים של אדם 

. 2011עד  משקי בית בכל שנה עוקבת 9,000-מכבקירוב פרטים  20,000ותוספת של  2006-שונים שנסקרו ב

-סקר ההכנסות וההוצאות המשולב, המשמש אותנו לביצוע הניתוחים הנוגעים להכנסת הפרטים, הוא תת

התבקשו לענות על שאלון המתמקד במקורות  המשתתפים בוש, מדגם של פנל אחד מתוך סקר כוח אדם

-ל כוסך הכב – פרטים שצורפו מסקר ההוצאות השנתי 12,000-כעל עוד , נוסף ההכנסה של משק הבית

 .משקי בית בכל שנה 15,000-פרטים מכ 35,000

ים בני משפחה שאינם מקבלחברי קיבוצים וקופראטיבים, , ים שאינם משתתפים בשוק התעסוקהפרט

המחקר שכן עניינו של  ,במוסדות ופרטים מעל גיל הפנסיה הוצאו מהמדגם החוסההאוכלוסייה ורת ומשכ

חרדים ובדואים ללא כן הוצאו מהמדגם . שכר מתעסוקההוהשפעתם על  מאפיינים של תעסוקההתכונות וב

קטנים להשכלה. מספרים ביחסם להשתלבות בשוק התעסוקה ואשר בבהיותם מקרים ייחודים  קבע,בית 

מניתוחים ועל כן קבוצה זו הוצאה  ,מעלים ספק לגבי תוקף האומדנים העולים מאתיופיהד של ומא

בהם ניתן היה לאתרם. לבסוף, בניסיון לאתר רק פרטים שסיימו את תהליך ש ,שהתבססו על סקרי כוח אדם

 מהניתוח.הם שלושים הוצאו גם מ בני פחותהשכלתם או הכשרתם המקצועית משיבים 

 

 מדדיםה

 תלוייםה משתניםה
בין השכלה לתעסוקה. המשתנה נבנה בשני  האי הלימההמשתנה התלוי הראשון הנבחן במחקר הוא מדד 

בה הוא מחזיק שנו לכל פרט בסקר ערך המציין את הפער בין התעודה הגבוהה ביותר יהקצ תחילה שלבים. 

סיווגנו את הפרטים לחמש קטגוריות  אחר כךאליה הוא משתייך. שלבין התעודה הנפוצה ביותר בתעסוקה 

תעודה הנמוכה בשתי  בעלי שנמצאה בשלב הראשון. כך, פרטים האי הלימהעל בסיס קיצוניות  ,בדידות

הגבוהה תעודה  ", ופרטים בעליסווגו כבעלי "השכלת חוסר קיצונית םהנפוצה במקצועמזו רמות לפחות 

תעודה הנמוכה בעל פרט  במקצועם סווגו כבעלי "השכלת יתר קיצונית".וצה הנפמזו בשתי רמות לפחות 

גבוהה ברמה ופרט בעל תעודה הסווג כבעל "השכלת חסר מתונה",   הנפוצה במקצועו מזוברמה אחת בלבד 

 כוללת את הפרטיםהחמישית הוגדר כבעל "השכלת יתר מתונה". הקטגוריה  אחת מעל התעודה הנפוצה

 ו הנפוצה במקצועם.זאת  הולמת שהשכלתםפרטים  הנמצאים בהלימה, כלומר

עצמאיים אינן השל ההכנסות שעות העבודה שבסקרי הוא הכנסה מעבודה. מאחר השני המשתנה התלוי 

בניסיון  5(לפני מיסוי וקבלת קצבאות) מעבודה. כלכליתחודשית המפורטות, אנו עושים שימוש בהכנסה 

טרנספורמציה ללוגריתם הטבעי נתוני ההכנסה הועברו המשתנה להתפלגות סימטרית לקרב את התפלגות 

הגבוהים מהערך הקטן ביותר באלפיון  עברו קיטום כך שערכים םיערכי שכר קיצוני של ההכנסה. כמו כן

לאחר . ופרטים עם ערכים שליליים הוצאו מהמדגם ערך זהבלו יק ,אחוז מההתפלגות) 0.1 ליומע( העליון

- = Skewnessסטיות באחוזון התחתון ( , להוציאקירבה לסימטריות Q-Qתרשים הראה  אלה פרוצדורות

2.2.(6  

 בלתי תלוייםהמשתנים ה

יש משום ש ,תה גורמת הטיה באומדני הפערים בין קבוצות האוכלוסייהיהמציעה להוציא את כלל העובדים העצמאיים מהמדגם היהחלופה  5
למשל, העצמאיים כך, הקשורים גם לשני המשתנים התלויים במחקר. , הבדלים בין האוכלוסיות הבדלים בהתפלגות המאפיינים של עצמאיים 

 , נוטים להיות משכילים יותר ועובדים בשכיחות גבוהה בתוך המובלעת האתנית הערבית. םחשבון ואדריכלי הערבים, כגון עורכי דין, רואי
  נתונים אלה יסופקו על פי דרישה. 6

                                                 



בעזרת שילוב של ארץ  ביניהםשהובחנו מגזרים, חמישה מבחין בין אתני" ה מוצאה"משתנה  – אתני מוצא

הוא או אביו  אם "מזרחי"פרט הוגדר כבסקרי כוח אדם הגירה. הדת ושנת הלידת הפרט, ארץ לידת האב, 

הוא או אביו נולדו אם  – "אשכנזית; כ"ודתו יהודי ,אפריקהצפון או מדינות המזרח התיכון אחת מנולדו ב

נולד  אם אביו –" יהודי דור שנית; כ"ודתו יהודי ,בריטיותהקולוניות השאר או אמריקה  ,מדינות אירופהב

היגר ועצות לשעבר ומדינות ברית המאחת מבנולד אם  – "מברית המועצות כ"עולה ת;יהודיבישראל ודתו 

 תאו נוצרי ת, דרוזיתמוסלמי דתואם  – "ערבי") להלן( ; וכ"פלסטיני אזרח ישראל"1989לארץ לאחר שנת 

יצירתן שם אך ל ,כנסותהבסקרי האותן הבחנות ננקטו  ).לשעבר-עולה מברית המועצותאינו והוא (

  ספציפית אינו זמין בסקרים אלה.המדינה המידע על  , שכןביבשת הלידה של האב והפרטהשתמשנו 

בו שאחרון הלימודים הלימוד ומוסד השנות מספר רמת ההשכלה נמדדה באמצעות שילוב של  – השכלה

במוסד לימודים  כלל לא למד אם או שנות לימוד 13-לפרט פחות מ נקבעה אם "השכלה נמוכה"למד הפרט. 

 13או לפחות  ,שנות לימוד במוסד לימודים אקדמי 15עד  13-כהוגדרה  "השכלה בינונית". רמת תיכוני-על

שנות  15מעל  נקבעה אם לפרטתיכוני שאינו אקדמי. "השכלה גבוהה" -עלשנות לימוד במוסד לימודים 

 , כולל לימודים במוסד אקדמי.השכלה

 ).CBS 1994ספרות ( 2סיווג התעסוקות נעשה בעזרת הסיווג הסטנדרטי בפירוט של  – ידה משלח

באחת משתי התעסוקות השכיחות ביותר בשוק העובדים מועסקים  – הערבי במגזר שכיחותה תעסוקות

). שתי התעסוקות הן 0וכל שאר המועסקים קודדו כקטגוריית ההתייחסות ( ,)1העבודה הפלסטיני קודדו (

 .      ו"עובדי בניין"; וייעוץ"בתי ספר יסודיים וגנים ב"הוראה 

 ).1(-) וגברים כ0נשים הוגדרו כקטגוריית ההתייחסות ( – מגדר

 .64עד  55וגילאי  54עד  45גילאי , 44עד  30 גיל קובץ לשלוש קטגוריות: גילאיה – גילה קבוצת

ודיווחו כי הם הגדולות פלסטינים אזרחי ישראל שאינם מתגוררים בערים  – ערביתהבמובלעת  עבודה

 ).0לה (מחוץ וכל השאר סווגו כעובדים  ,)1(" ערביתהבמובלעת כ"עובדים מועסקים באזור מגוריהם קודדו 

ראש משק הבית או בן/בת הזוג  אם הוא) 1פרט הוגדר כ"בעל ילדים תלויים" ( – תלויים ילדים של נוכחות

הבית נוכחים ילדים מתחת לגיל חמש עשרה. יתר הפרטים הוגדרו כ"חסרי ואם במשק הבית משק  ראש של

 ).0ילדים תלויים" (

). פרטים העונים על 0) הובחנו מ"עצמאיים" ומ"מעסיקים" (1עובדים "שכירים" ( – התעסוקתי המצב

 הוגדרו כעצמאיים. גם יחדההגדרה של עצמאיים ושכירים 

שעות או יותר בשבוע עבודה  40ועסקים ב"משרה מלאה" הוגדרו כמועסקים העובדים מ – תעסוקהה סוג

 ).0שעות שבועיות ( 40-ל 1המועסק עובד בין אם ). "משרה חלקית" הוגדרה 1סטנדרטי (

) וגרושים, 1) והובחנו מ"רווקים" (0פרטים "נשואים" הוגדרו כקטגוריית ההתייחסות ( – נישואין מצב

 ).2( אלמנים או פרודים

 

 ניתוחהמודל וה

לאמוד את תוכנן  , 2011–2006 ם שניה לשהשלב הראשון של הניתוח, שבוצע על בסיס סקרי כוח אדם 

נעשה בעזרת הדבר  .האי הלימההשונות להימצא בכל אחת מקטגוריות האתניות קבוצות ההסיכוי של 

תחילה בחנו  .הלימה-אימצבי ההמשתנה התלוי הוא חמש האפשריות של שבהן  ,נומינליות-רגרסיות מולטי

מוצאים ה ביןפערים הובשלב השני אמדנו את  ,מודל האומד את הפערים הגולמיים בין המוצאים האתניים

משתנים המייצגים  עללאחר פיקוח  זאתאך  ,ביחס הסיכויים להימצא במצב של אי הלימה האתניים

תעסוקתי, המצב התעסוקה, המגדר, סוג ההשכלה, הגיל, ה –מאפייני פרודוקטיביות ותעסוקה של העובד 

תעסוקות שכיחות בציבור (הערבי המגזר מאפייני תעסוקה של על ו –מצב נישואין ונוכחות של ילדים תלויים 

של  "קבועים אפקטים", כלל ושלביעל שני המודל, כלל  כמו כן .)הערבי ותעסוקה בכלכלת המובלעת הערבית

         שנת הסקר.
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על המגזרים בין  ההלימה-איבהתפלגות מצבי ה את ההשפעה של השונותבדקנו בשלב השני של הניתוח 

הואיל שכר. העל  הלימה נתון-אי של מצבשל  ההשפעההפערים בין המגזרים במידת ואת  ביניהםפערי השכר 

של הכנסות היא משקי בית ולא פרטים, ישנה הסתברות גבוהה שהנחת היסוד הויחידת הדגימה של סקרי 

להניח כי שימוש ברגרסיה ליניארית אפוא ניתן  .תצפיות בלתי תלויות מופרתבדבר הרגרסיה הליניארית 

 intra-classקבוצתי (-התוךבבחינת המתאם  ,אומדנים מוטים של טעויות התקן והמקדמים. ואכןיפיק 

correlation( מהשונות הכללית בשכר. מאחר  17%-נמצא כי השונות בין משקי הבית מובהקת ונאמדת בכ

ומפני  ,)קבוצה אתניתכגון מתמקד במשתנים שמרבית השונות בהם היא ברמת משק הבית (שהמחקר 

ברמה הראשונה התצפיות מספר יחסית לגדול בית) היחידות ברמה השנייה של הניתוח (משקי השמספר 

ו נבחר לפיכך .אינה סבירה"אפקטים קבועים" מודל שימוש בעל ידי  זו התמודדות עם בעיה(פרטים), 

 במודלים ליניאריים היררכיים. להשתמש 

 את המודל ניתן לייצג על ידי המשוואה הבאה:

 
ln(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝛾𝛾00 + 𝛾𝛾10𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖 +  𝛾𝛾20𝑜𝑜𝑌𝑌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾30𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾40(𝑜𝑜𝑌𝑌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛾𝛾𝑘𝑘0𝑋𝑋𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾0𝑞𝑞𝑍𝑍𝑞𝑞𝑖𝑖 + (𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜏𝜏0𝑖𝑖) 

 

מייצג את הקבוע, או  𝛾𝛾00מעבודה;של הפרט חודשי השכר ההטבעי של  log-התלוי הוא הכאשר המשתנה 

 𝛾𝛾10 ;0בהם המשתנים הבלתי תלויים ברמת משק הבית שווים  הביתהממוצע הכללי של השכר של משקי 

מייצג את ארבעת הפרמטרים  𝛾𝛾20מייצג את הפרמטרים של משתני הדמי המצביעים על שנת הסקר; 

מסמן את המקדמים של ארבעת משתני הדמי המייצגים  𝛾𝛾30; אתנית הקשורים להשתייכות לקבוצת מוצא

מסמן את סדרת המקדמים של משתני האינטראקציה  𝛾𝛾40וקה; ההלימה בין השכלה לתעס-את מצבי אי

-ו ,מייצגים את כל משתני הפרודוקטיביות ברמת הפרט 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖. למוצאים האתנייםהלימה -איהשבין מצבי 

𝑍𝑍𝑞𝑞𝑖𝑖 – נוכחות של ילדים תלויים). כך את משתני הפרודוקטיביות ברמת משק הבית (למשל 𝛾𝛾𝑘𝑘0 ן-𝛾𝛾0𝑞𝑞 

 ,מייצג את ערך הטעות ברמת משק הבית 𝜏𝜏0𝑖𝑖מייצגים את המקדמים של משתנים אלה בהתאמה. לבסוף, 

 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖ואילו ; את הפער שבין ממוצע משק הבית המנובא לבין ממוצע משק הבית הנצפה – במילים אחרותו

שאינו מוסבר על ידי  הבית משק ממוצעל הפרטשכר בין הפער את ברמת הפרט או  הטעותמייצג את 

תעסוקות או הניתן לומר שבמודל הסופי אנו ממדלים את כל השונות בין  7המשתנים ברמת הפרט שבמודל.

 סקר.התעסוקה או בתוך שנת האפקטים בתוך  יםמדושאר המשתנים אועל כן  ,סקרהשנות 

חדיו. מאחר כדי להקל על פענוח המנגנון הקושר משתנים אלה י ,גם כאן המודל מתפתח בשלבים

בעת מסיר בה אך  ,המוסיף למודל את משלח היד של הפרט ,המודל החמישיחוץ מ – העוקביםשהמודלים 

שונים אותם מושגים ניתן להציב מסמן מעל  ,הם מודלים המקוננים זה בזה – את הפיקוח על השכלה

למשל, משתני כך, משתנים אלה מוספים לניתוח. שבו  ,מודלהאת  כלומר ,שלבאת הבמשוואה המייצגים 

כבר במודל  מוספים סקרהמשתני הדמי של שנת , וכן של הפרטהקבוצה האתנית הדמי המסמנים את 

מצב המוספים במודל השני (למשל,  𝑍𝑍𝑞𝑞𝑖𝑖-ו 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖חלק מהמשתנים המסומנים על ידי ואילו , הראשון

 פירוט של שתי ספרות).תעסוקה ברמת הבמודל החמישי (מוספים וחלק  ,השכלה)הו  גילהמשפחתי, ה
 

 

 

לתקן את ההטייה הנוצרת בשל תלות בין תצפיות פיצול זה של ערך הטעות לטעות ברמת משק הבית ושונות ברמת הפרט היא מאפשרת למודל  7
 .)Hox 2010:4–6; Rabe-Hesketh and Skrondal 2008:58–62אותו משק בית (בתוך 

2+5 1 4 3 1 
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 ממצאים .ג
 הלימה-איהלמצבי  אתניה מוצאההקשר בין 

-ולטימ יםמודלשני הרצנו  הלימה-איהלבין מצבי  אתנית הקבוצשייכות ללבחון את הקשר שבין כדי 

(ראו  לימהבה בהשוואה להימצאות הלימה-איהבכל אחד ממצבי  להיות הסיכויים יחסלניבוי  יםליאנומינ

 מוצא אתניתשבין השייכות לקבוצת  –" מציאות"המצב ב – מציג את הקשר הפשוט 1בלוח  1מודל  .)1לוח 

ות שחשוב לנּכ נוספים משתניםמציג קשר זה לאחר פיקוח על  באותו הלוח 2מודל  ;הלימה-אילבין מצבי ה

להימצא הסיכויים  יחסמשפיעים על ו האתניות קבוצותהמתפלגים באופן לא שווה בין  הם , כיםשפעתאת ה

 .הנדונים הלימה-איהמצבי ב

הערבי,  שבמגזרבטרם פיקחנו על משתנים אחרים נראה  :דפוס ברור מעלותתוצאות המודל הראשון 

כל ב ביותר הגבוההקטגוריות הוא לעומת שאר  הלתעסוק הבין השכל לימההל הסיכויים יחסבממוצע, 

 כללי באופן :. במילים אחרותמזרחים אצל מתונה יתר השכלת של מקרהל פרט, האתניות המוצא קבוצות

בהשכלת  הןו חסרבהשכלת  הןהקבוצה הערבית להיות של שאר הקבוצות סיכוי גבוה מ כללש להגיד ניתן

האוכלוסייה הערבית נהנית פחות משאר קבוצות היא, כאמור, ששל מצב עניינים זה  משמעותהיתר. 

אך גם סובלת  – נמוכה בהון אנושי ביחס להישג התעסוקתיהשקעה ממר וכל – חסרהשכלת מהאוכלוסייה 

בצבירת הון אנושי ביחס להישג  דרששמשמעו השקעה גדולה מהנ ,פחות מהחיסרון של השכלת יתר

 .התעסוקתי

 כגון משתניםשל  ההשפעאת ה לנטרלתהיה תקפה עלינו  אתניותהקבוצות הכדי שההשוואה בין  ואולם

 הגילי המבנהמסוימים,  למקצועות הערבית הקבוצה של הסלקציה, הקבוצות של השונה התעסוקתי המבנה

משתנים שתפוצתם בקבוצות   –) התעסוקה וסוג עצמאי או שכיר( השונים ההעסקה ותנאיהשונה  מגדריהו

שהשכלת יתר נפוצה יותר בקרב פרטים וקבוצות בעלות  בעובדהבהתחשב  זאת ועוד, השונות דיפרנציאלית. 

רמת  עלגם  לפקחחשוב  ,נפוצה יותר בקרב אוכלוסיות משכילות פחות חסרוהשכלת  ,השכלה גבוהה

מציגה  ולאחר פיקוח על משתנים אל אתניותקבוצות הההמקדמים של  בחינת, ואכן 8.הפרטההשכלה של 

להימצא הסיכויים  יחס. ראשית, כאשר בוחנים את 1ממודל  המצטיירת התמונהתמונה שונה לחלוטין מ

 פילוא הקצין היהודיות אתניותה קבוצותל הערבי מגזרה בין הפערש רואיםקיצונית,  חסרהשכלת  במצב של

משווים בין האוכלוסייה הערבית ליהודים אשכנזים או  כאשר, למשלכך, במודל ללא פיקוח.  הפעריותר מ

 בחסר להיות סיכוייהם אומדן ,2המשתנים שנוספו במודל  בטרם מביאים בחשבון את שני דור יהודיםל

 475%-לכמזנק  הפערהפיקוח  לאחר אבל ;120%-בכ הערבית האוכלוסייה של מזה גבוההשכלה קיצוני 

 .שני דור יהודיםעומת ל 457%-לויהודים אשכנזים עומת ל

 לאחר :לערבים יוצאי ברה"מ לשעברבין  עולה מן ההשוואה, פחותה בעוצמה אמנם , דומה מגמה

להימצא במצב  םערביזה של מ 75%-סיכוי גבוה ב ברה"מליוצאי  מתברר כי שצוינו המשתנים על הפיקוח

מצב של ב להימצאהערבית  יהיבאוכלוס פרטכי הסיכוי של  להסיק ניתן מכך. תקיצוני חסר השכלתשל 

 שהובאו לאחרת, והיהודי האתניותקבוצות בהפרטים  משל במידה ניכרתחסר קיצונית נמוך  השכלת

מאפיינים  היוהערבית  אוכלוסייהל אילו: מסוימים בהרכב הקבוצות. במילים אחרות הבדלים בחשבון

לעומת  תקיצוני חסרהשכלת ב להימצא הפער ביחס הסיכויים ,האתניותקבוצות השאר אלה של ל דומים

  מציאות.בנמדד  שהוא מכפי יותר גדול היה שאר הקבוצותבין ל נהבי הלימה

בעלי השכלת יתר  להיות השונותפרטים מהקבוצות  שלסיכוייהם  ביחסהמודלים  בין בהשוואה

האומדנים שלאוכלוסייה הראו  1 במודל: כיוון ההשפעה התהפך כיאנו רואים  לעומת הלימה קיצונית

הפיקוח  לאחראבל היהודיות לסבול מהשכלת יתר,  האתניות הקבוצותכל של  מזה הערבית סיכוי נמוך

אך לא מפקח על רמת ההשכלה של הפרט לא משנה את כיוון התוצאות או את  2חשוב לציין כי מודל המפקח על כל המשתנים המוצגים במודל  8
  על פי דרישה. יסופקופרשנותן. תוצאות אלו 
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 להיות, בממוצע, ביותר הגבוה הסיכוי הערבית באוכלוסייה פרטיםל מברה"מ,העולים שלהוציא את  מתקבל

 9השכלת יתר קיצונית. בעלי

 שכיחות תעסוקותאת דפוסי הקשרים בין המשתנים בעזרת המשתנה " דגיםנ זו תופעהלהסביר  כדי

 הערבית באוכלוסייה ביותר הנפוצות התעסוקות בשתי המועסקים הפרטים בין המבחין" (הערבי מגזרב

 ואל בתעסוקות המועסק פרט של הסיכויים שיחס). ניתן לראות היד משלחי שאר כלאלה המועסקים בל

 ששיעורפרט המועסק במשרות אחרות במשק. מובן של זה מ 79%-כלהיות בעל השכלת יתר קיצונית נמוך ב

 בכל המקביל מהשיעורמסך האוכלוסייה הערבית גבוה  ואל בתעסוקות המועסקים הערבים העובדים

המועסקים במשרות  שיעורב הקבוצות בין מאזן הסטטיסטי המודל כאשר ,כן על. היהודיות המוצא קבוצות

 .הקבוצות שאריחס הסיכויים של האוכלוסייה הערבית להיות בעלת השכלת יתר עולה בהשוואה ל ו,אל

 ,לראות אפשר 10משפיעים באופן דומה. הערבית הכלכלית במובלעת ותעסוקהשל השכלה  המשתנים

את הסיכוי להיות בעל  תניכר הדמיב נותמקטיתעסוקה במובלעת הערבית ו נמוכה השכלהשגם  ,למשל

של סיכוייהם  ,גבוהה יותר של קטגוריות אלו שכיחותההערבית  אוכלוסייהשבהשכלת יתר קיצונית. מאחר 

 םהערבי ונהנ שאילוניתן לומר  לפיכךשאר האוכלוסיות. אלה של מ ניםבעלי השכלת יתר קטערבים להיות 

 ההסתברות ,האוכלוסייה קבוצות שארמועסקים בשוק הכללי כמו  שיעוראותו מאותה רמת השכלה ומ

 סך בשקלוליתר קיצונית הייתה עולה ביחס לשאר קבוצות האוכלוסייה.  השכלתמצב של ב שלהם להימצא

 קבוצותין הקבוצה הערבית להפערים ב למלאשא מתברר 2 במודל שנוספוהמשתנים  של ההשפעות

 קבוצותכל אשר יותר מ השכלת יתר קיצוניתמהאוכלוסייה הערבית הייתה סובלת  ו,אל במשתנים היהודיות

 מנםשהפער בינה לבין האוכלוסייה הערבית א לשעבר,-ממברה" ת העוליםאוכלוסייל פרט היהודיות, המוצא

 אך לא נעלם. הצטמצם

 
 כאן 1 לוח

 

 על פי המודלאת ההסתברות המנובאת  התרשים מציג .בדרך תמציתית ותוצאות אלמציג  1תרשים 

 כלכאשר  ,מסוימת אתנית הקבוצלפרט  ו שלבהינתן השתייכותהלימה -להשתייך לכל אחת מקטגוריות האי

 שלושלראות ש אפשר. ראשית, הזהה בכל הקבוצות ,ערך מסויםבמקובעים  במודל המשתנים שאר

 ףא, יחסיתים דומ יםמציגות דפוס –מזרחים, אשכנזים ויהודים דור שני  – תיקותוהו מהקבוצות היהודיות

כי נראה שלמזרחים הסתברות גבוהה יותר להיות בעלי השכלת יתר קיצונית וסיכויים נמוכים יותר להיות 

 להעונתונים הבהשוואה לשתי הקבוצות היהודיות הוותיקות האחרות. שנית, מ ,בעלי השכלת חסר קיצונית

בהתאם לכך  ;בהשכלת יתר קיצונית ומתונה ימצאלהההסתברות הגבוהה ביותר  לשעבר-ממברה"לפרט ש

 מגזרובקטגוריות של השכלת חסר. שלישית, ההלימה של בקטגוריה  ימצאלההוא גם בעל הסתברות קטנה 

 אפשר. לשעבר-מברה"יוצאי  דפוס פערים מהאוכלוסיות הוותיקות היהודיות הדומה לזה שלהערבי מציג 

 זה של כלא גבוה  אמנםבהשכלת יתר,  מצאלהיסיכוי גבוה יחסית  ישאוכלוסייה הערבית של ,למשל ,לראות

-, נמוך אפילו מזה של יוצאי ברה"מבהשכלת חסר מצאלהיד ונמוך מאסיכוי , ולשעבר-ממברה"הקבוצה 

 לשעבר.

 
 
 
 כאן 1 תרשים

 

 

 אך נושא זהבקרב האוכלוסייה הרוסית מסקרן,  לימהוריה של השכלת יתר קיצונית לעומת הקטגוריה של היחס הסיכויים להשתייך לקטג 9
תופעה מוכרת של  ביניהן  –בהתבסס על מחקרי עבר ניתן לשער כי דפוס זה נובע מסיבות רבות  ,. עם זאתהנוכחימחקר הא מחוץ לגבולות וה

-שיי מהגרים להשתלב במשרות פרופסיונליות ופרופסיונליות למחצה בשל חוסר בהון תרבותיפיחות ערך התעודות המיובאות על ידי מהגרים וק
 ).Edwards, 2008; Nielsen, 2011; Khattab and Miaari, 2013של מעסיקים (ואפליה סטטיסטית חברתי 

 .Khattab, 2002על כלכלת המובלעת הערבית בישראל והשפעותיה ראו  מקיףלהסבר  10
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הקבוצות היהודיות המבוססות  שלושהם בין  ביותר הגדולים ההבדליםש אפוא ראהמהניתוח עד כה 

ישנם גם  זאת עם. שניהצד המ הערבית הקבוצהו לשעבר-ממברה"לבין הקבוצה  צד אחדמ ותיקותווה

 -מברה"מ שהקבוצה הואוהבולט שבהם  ,לשעבר-ה הערבית ליוצאי ברה"מהקבוצהבדלים משמעותיים בין 

 להיותשאר הקבוצות) של וחומר מ קלהקבוצה הערבית ( מזה של גדול מסיכוי, בממוצע, סובלת לשעבר

 .קיצונית יתר השכלת בעלת

קבוצות הבין  הלימה-האישל הפערים במצבי  שפעותנשאלת השאלה מהן הה לנוכח הממצאים האלה

הנלווית שאלה וה? מוצאהקבוצות מסבירים לפחות חלק מפערי השכר בין  והאם פערים אל –אתניות ה

 ןביניה שוניהמוסברים על ידי  האתניות האם חלק מפערי השכר בין הקבוצות :תאוטומטיכמעט  אליה

 על השכר?  הלימה-האישל מצבי תם בהשפע

 

 לשכר הלימה-איההקשר שבין מצבי 

 של פרטים המקובצים במשקי בית, רמתי-רגרסיה רב במודל השתמשנו בשכר השונות את להסביר כדי

להיות  כיםהופ לימהה-האיומצבי  ,מעבודה תחודשיה הכנסהההלוג הטבעי של  הואהתלוי  המשתנהכאשר 

, השכרעל מנבאי  הדרגתיפיקוח ב ,בשלבים מוצג הרגרסיה מודל). 2 לוח( תלוייםמהמשתנים הבלתי  אחד

, מגדרה כגון במשתנים אתניותהקבוצות הבהרכב  הבדליםהלנטר את ההשפעה של לאפשר לנו  כדי זאת

במצבי  ההבדלים השפעתאת  גםוהשכלה, הו תעסוקתיה מבנהה, תעסוקהה וסוג משפחתיה מצבה, גילה

 .אתניותקבוצות ההעצמם על פערי השכר בין  הלימה-האי

אנו  ומתוצאות אל 11).2 לוחב 1 מודלבין קבוצות המוצא ( הגולמיים את פערי השכר בחנוהראשון  בשלב

, בממוצע, אשכנזיםשכרם של ה ;ערבים של מהשכר בממוצע 21%-כלמזרחים שכר חודשי הגבוה ב :מסיקים

 בין בשכר הפערו ;מיד אחריהםדור שני  יהודיםהושכר  – םהערביזה של מ יותר 47%-כ –הגבוה ביותר  הוא

  , קטן באופן מפתיע ולא מובהק.2%-בכ שנאמד, םלערבי לשעבר-מברה" יוצאי

כגון  פרודוקטיביות ומאפייני תעסוקה מאפיינימפקח על , בהיותו 1 מודלשל  הרחבהוא ה 2 מודל

 מהשכלהיותר  60%-בכ השכר את מעלה גבוהה השכלהכי  נמצא ,כצפוי. משפחתי ומצב מגדר, ותקהשכלה, 

את  המסמניםהשינוי במקדמים  מבחינתיותר מנשים.  30%-מרוויחים, בממוצע, כגברים כי ו ,נמוכה

מסבירים חלק מהפער  2 במודל וספונש המשתנים כי להסיק אפשרהאתניות  המוצא בין קבוצות הפערים

 הערבית יההאוכלוסי בוש במצבכי גם  נראה קבוצות המוצא. שארבין לשני  דוראשכנזים ויהודים  בין

 של השכר ממוצע, זה במודל המפוקחים המשתנים בכל שוות היו לשעבר-יוצאי ברה"מאוכלוסיית ו

למגמה זו,  בניגוד .לשעבר-מברה"משל האוכלוסייה  מזה 7%-בכגבוה  פילוא היה הערבית האוכלוסייה

) מתרחב כאשר מנטרלים את ההשפעה של משתנים 1שנצפה בהכנסה בין מזרחים לערבים (מודל  הפער

מאפייני תרומת שעל פי  אף קיימיםמתפערי השכר בין הקבוצות  :אחרות ליםיבמ. והשכלה ותקכו

מאפיינים אלו תרומת מ הפחות, בממוצע ,הלשכרהמזרחית  יההתעסוקה והפרודוקטיביות של האוכלוסי

 של לזו יותר קרובה הייתההאוכלוסייה המזרחית  של השכר רמת כך, .הערבית אוכלוסייהלשכר ב

 . אילו היה שוויון בין האוכלוסיות במאפייני התעסוקה והפרודוקטיביות הערבית האוכלוסייה

 ,לצפותאפשר . כפי שהיה הלימה-האימצבי  –שביקשנו לבחון  העיקרימוסיף את המשתנה  3מודל 

כאשר משווים פרטים בעלי אותה רמת השכלה (ושווים ביניהם גם בשאר המשתנים במודל) ש מצאנו

בעלי השכלת יתר קיצונית מרוויחים פחות ש עולהתעסוקתם בין שבין השכלתם ל לימההה-איהנבדלים ּבָ 

 19%-ואילו בעלי השכלת חסר קיצונית מרוויחים יותר (בכ ,בממוצע) 31%-מבעלי השכלה מותאמת (בכ

בעלי השכלת היתר וההטבה  משלמיםש למעשה הקנס אלו הםמותאמת. ההשכלה הבממוצע) מבעלי 

פשר לנו יתר על כן, מודל זה ִא  .השכלה רמת באותה פרטים ביןבהשוואה שמקבלים בעלי השכלת החסר 

 .הנובעים מזמן המדידה השפעות מתערבות""כדי לפסול אפשרות של  ,בכל המודלים פיקחנו גם על שנת הסקר 11
                                                 



 שהואיל. ניתן לראות אתניותהקבוצות העל הפערים בין  הלימהה-אילבחון את ההשפעה של מצבי 

וקטגוריה זו  ,ת השכלת היתר הקיצוניתישכיחות גבוהה במיוחד בקטגורי לשעבר-מברה"מלאוכלוסייה ו

בין האוכלוסייה  2, הפער בממוצע השכר שנצפה במודל האחרות מהקטגוריות פחות , בממוצע,מרוויחה

 שלושכיוון ברור, בפערים שבין ב אך. ניתן לראות גם ירידות צנועות, ובש לערבית נסגר לשעבר-ממברה"

משתנה זה אכן מסביר חלק המסקנה היא אפוא שלקבוצה הערבית.  תיקותוהוהיהודיות  האתניות הקבוצות

 .קבוצות המוצאשבין  שוויוןה-האיקטן מ

 

 השונות אתניותהקבוצות ב הלימה-האיהשונה של מצבי  ההשפעה

 לימההה-איבקטגוריות  הופעתן שכיחותכל הקשור לבין קבוצות המוצא ב פערים ישכי  נומצאכה  עד

יש  הלימה-האיהשונות של  בקטגוריות ייצוגה-תתל או יתר לייצוגגם ש ראינו). חסר יתר והשכלת (השכלת

על השכר  הלימה-האיהשפעה על פערי השכר בין הקבוצות. ואולם עד כה הנחנו כי ההשפעה של מצבי 

אם  דוקלבמחקר זה הייתה החשובות של ת ומטרה אלא שאחת. השונות אתניותהקבוצות בין ה אחידה

מתוך הבנה ; זאת הלימהה-איאו בקנס על כל אחד ממצבי  תהכספי תוספתבישנם הבדלים בין הקבוצות גם 

או  הגמולאם אפוא עשויים להסביר חלק מפערי השכר. השאלה בשלב זה של המחקר היא  והבדלים אלשגם 

מזה  ךנמואו  גבוה לימהה-אי של נתון על הימצאות במצבמסוים  אתני מוצאמ פרטיםלשניתן הכספי  הקנס

שכיחות גבוהה מאוד של  נהיש ומוצא כלשהפרטים מבקרב תכן, למשל, שי. יממוצאים אחריםפרטים  של

 ותאחר קבוצות מוצאמ פרטיםשל הממוצע ממצב זה קטן מהרווח  םהרווח הממוצע שלההשכלת יתר, אך 

מצב של ב ,בממוצע משלמים,קבוצה שפרטיה  –גם המצב ההפוךאפשרי כמובן, . באותו המקצועהמועסקים 

 שדרכושאר הקבוצות באותו המקצוע. ממצא כזה יעיד על מסלול נוסף  קטן מזה שלקנס  ,השכלת חסר

 בישראל.  אתניותהקבוצות השוויון בהכנסות בין -לאי מביאהשכיחות גבוהה של השכלת יתר או חסר 

משתני אינטראקציה המייצגים את ההצלבות האפשריות  2 לוחב 4כדי לבחון השערה זו מוסיף מודל 

לקבל מקדם השפעה שונה  אתנית הקבוצומאפשרים לכל  ,הלימה-איהמצבי ל האתניים המוצאיםבין 

 מסוים. לימהה-בהינתן מצב אי

 

 כאן 2לוח 
 

ציר  .בדרך אינטואיטיבית, תמציתית ונוחה להבנה ולפירוש דיפרנציאליות אלההשפעות  מציג 2תרשים 

X וציר  ,הלימהמצב הלימה הקיצוניים להה-בין שני מצבי אי )באחוזים( מציג את פערי השכרY –  את

  .4מתייחס למודל ה, העליוןבפנל  תרכזנכעת  .להלןשל התרשים נשוב  תחתוןלפנל ה .אתניותהקבוצות ה

 

 כאן 2תרשים 
 

 

 

 מקבוצה זו הרביםהפרטים  ,אנו מוצאים שבממוצע – לשעבר-ממברה", בהתייחס לאוכלוסייה ראשית

כל שאר הפרטים ממזה של  גדולקנס זה  מעמדעל משלמים גם הנמצאים במצב של השכלת יתר קיצונית 

בעלי אותה רמת השכלה  מפרטים מברה"מפחות  50%-הם מרוויחים כ בממוצעשלמעשה נראה  .המוצאים

 ומרניתן ל זה, מחקר מסגרתלהיא מחוץ בעניין  שהתעמקות אףהשכלתם.  ההולמת אתהעובדים בתעסוקה 

 קטגוריהל שתייךלה יוצאי ברה"מ, בשילוב עם הנתונים המעידים על ההסתברות הגבוהה של וכי נתונים אל

שכן  ,וכלוסייה מהגרת זו בשוק התעסוקהמעידים על השתלבות חלקית בלבד של א ,קיצונית יתר השכלת של

9 
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 גדול םהשכלת רמתב הנפוצות התעסוקות לבין ןבינ שכרה שפער בתעסוקות יםמחזיק ממנה ניכר שיעור

 . דומא

את הקנס הגבוה ביותר  שהערבים סופגים מצאנ ,מהגרות הלא האוכלוסיותלהשוואה בין  באשר, שנית

, לימההערבים במצב של  מזה של  32%-כ, בבממוצעשכר הנופל,  – קיצוניתהשכלת יתר של  בהינתן מצב

 תארים נמוכים משלהם. יעל ידי בעל תומאויששלרוב  ותבמשרההפסד הגדול ביותר בגין תעסוקה 

ביותר  ותמהגבוהבממוצע,  ,היא, קיצונית חסרעל השכלת  מקבלים ערבים שפרטים ההטבה, זאת נגדכ

 להתעכב. במבט ראשון תוצאה זו מפתיעה, ועל כן חשוב של התאמה) יותר מבמצב 21%-(כ המוצאים בין

ועל כן הטבה  ,דוהשכיחות של האוכלוסייה הערבית בקטגוריה זו נמוכה מא ראשית, :עניינים ינש ולהבהיר

בטרם פיקחנו על  תקבלושנית, התוצאות האלה ה ;ממומש ינואך רובו א ,על פוטנציאלה צביעמאמנם זו 

 לפיכך .כלכלת המובלעת הערביתועל ההגנה שמספקת   הייחודי של האוכלוסייה הערביתהתעסוקתי  הרכבה

בקלות לזכות יכולים  נמוכה יחסית תםהשכלשערבים  נפוצים באוכלוסייה הערביתהמקצועות שביתכן י

בין פרטים ערבים בעלי  השוואה בה התעודה השכיחה היא של "השכלה גבוהה". כך,תעסוקה שביחסית 

 , יחסית לאלההשכלת חסרשל נהנים המועסקים במצב ממנה שמעלה כי התוספת השכלה  אותה רמת

 שאר קבוצות האוכלוסייה.מתוספת זו ב גדולהאת תעסוקתם, הולמת שהשכלתם 

כגון סיעוד  ,מספקים שירותי רווחהשהציבורי  סקטורב. מקצועות הדוגמ ביאנ הז ענייןכדי להבהיר 

רוב  :הגבוה בין האוכלוסייה הערבית לרוב היהודיסגרגציה ה שבהן ,תעסוקות מקומיות םה ,והוראה

ואילו רוב היהודים המועסקים  ,םהערבישובים יתוך היעובדים ב והעוסקים במקצועות אלהערבים 

התחרות על המשרות  מסגרגציה זוכתוצאה עובדים מחוץ לשוק תעסוקה מקומי זה.  ובמקצועות אל

של מוגנים יחסית מתחרות עזה  ווהמועסקים הערבים במשרות אל ,יתערב-ערביות רובה פניםההמקומיות 

הערבי במגזר זה . על כן התעודה השכיחה ביותר במקצוע )Shalev and Lazarus, 2013( יהודיםמועמדים 

יוגדרו שעובדים במקצועות אלה ערבים מועסקים . מאשר באוכלוסייה היהודית יותר כהעשויה להיות נמו

אולם שכרם יהיה  ,של שוק התעסוקה היהודי על פי הרף יחסית לתעודה השכיחה ,חסר השכלתעלי כב אפוא

כך, הפער בין כתוצאה מת. וציבורי ותמשרהמעוגן בסולמות שכר המאפיינים שכר מדובר בשכן  ,יחסיתגבוה 

צווארון "(למשל בעלי משרות  תםתעסוקאת הולמת שהשכלתם לערבים במקצועות אלו  המועסקים הערבים

 .אתניותהקבוצות השאר מאשר ביותר  גדוליהיה  ,)הפרטי במגזר שעיקרן, "כחול

בקרב פרטים  הלימה-האיההשפעה של מצבי  כלומר אתתוך תעסוקתי", הקנס ה"לאמוד את כדי 

, 2מודל מהחל  נושכלל ,הסרנו את הפיקוח על השכלה ,בקבוצות השונות תעסוקה באותההעוסקים 

 ה שלהשפעהאת  השוותלפשר לנו י). צעד זה ִא 5, מודל 2 לוחפיקוח על משלחי היד (ובמקומו הוספנו למודל 

  12השונים כאשר ההשוואה נעשית בין קבוצות או פרטים בתוך אותה תעסוקה. הלימה-האימצבי 

של מצבי מקדמים ה בהיפוך כיוון ההשפעה  של ,כמצופה ,במודל אנו מבחינים ושינויים אלבעקבות 

אך  ,תעסוקה באותה מועסקים הפרטים שעתה היא לכך הסיבה .קבוצות המוצאכל  בקרב הלימה-האי

יותר  12%-, בעלי השכלת יתר קיצונית מרוויחים כלמשל ,הערבי מגזרהבקרב  ברמת השכלתם. מובחנים

פחות מבעלי  42%-ואילו בעלי השכלת חסר קיצונית מרוויחים כ ,המועסקים באותה תעסוקה לימההמבעלי 

 גבוהה מההשכלה השכיחה תםהשכלש תעסוקה של פרטיםבאותה התעסוקה. מהשוואה זו עולה כי  הלימה

פרודוקטיביות גבוהה יותר של משכילים יותר ונכונות של  בזכותככל הנראה  – מקנה יתרוןבתעסוקתם 

 . על כך תגמל אותםמעסיקים ל

היהודיות לקבוצה  אתניותה קבוצותהפיקוח על הרכב התעסוקה היא שהפערים בין ה להשפעה נוספת ש

שבמודל זה הסרנו על פי אף וזאת ), תחצימעד שליש ב( קטנו במידה ניכרתלימה הה תיקטגוריהערבית בתוך 

ת ממוצעי השכר של הקבוצות (להוציא את אוכלוסיישגם מסביר חלק מהפערים ב ,השכלההאת הפיקוח על 

 הלימה בתוך התעסוקות השונות.-מצבי האי לביןהשכלה ה ביןמולטיקוליניאריות החשש לרמת ההשכלה הוצאה מהמודל בשל  12
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אלה שבהן לרוב במשרות רווחיות פחות מ מועסקיםערבים שהאנו למדים אן מכ). לשעבר-מברה"מ העולים 

  13.מהיהודים פחות , בממוצע,הם מרוויחים וגם משום כך ,הקבוצות היהודיותמועסקות 

קבוצות הבעוצמת הקנסות וההטבות בין  בהבדליםגם כאן חשוב להבחין  ,4כפי שנעשה במודל  ,עם זאת

את מתאר  2תרשים ב. הפנל התחתון ימההל-האיובפערים בשכר בין הקבוצות בתוך מצבי  אתניותה

בקנס על מצב של הוא  ותהאתני קבוצות המוצאהערבי לשאר  מגזרהבין  בולט. הבדל הללו ההבדלים

בעלי השכלת בין ל תםתעסוקאת הולמת  תםהשכלשהשכלת חסר קיצונית. הפער בשכר הממוצע בין ערבים 

 משמע. 30%-כב מוערךהיהודיות הפער המקביל קבוצות ב, ואילו 42%-כ ,לעיל כאמור, חסר קיצונית הוא

 משלואת מכשול השכלתו הנמוכה והתקבל לתעסוקה הדורשת השכלה הגבוהה צלח אשר מועסק ערבי ש

-האייספוג על כך קנס גדול בהרבה מהקנס שיספוג יהודי במצב דומה. משמעות נוספת של תופעה זו היא ש

 .  לימההבמצב של זה שיותר מאפילו קיצונית גדול בשכר בין הקבוצות במצב של השכלת חסר  שוויון

בין ש ניכרכאשר משווים את תוספת השכר שמקבלים פרטים בעלי השכלת יתר קיצונית  זאת ועוד,

 ,כך .המועסקים הערבים הם שמקבלים את ההטבה הקטנה ביותר על השכלתם מהגרות,-הקבוצות הלא

 ,הולמתבממוצע מאשכנזים בעלי השכלה  20%-ה בכאשכנזים בעלי השכלת יתר מקבלים שכר הגבו ,למשל

בדומה לממצאים  14בלבד. 12%-על כ ,לעיל כאמור, ואילו הפער המקביל בתוך האוכלוסייה הערבית עומד

 . הלימהבמצב של זה שבין הקבוצות גדול מ שוויון-האישל השכלת יתר  צבבמהשכלת חסר, גם  לגבי

 הקטנתמדגימים את החשיבות של  ההלימה-האיבהשפעה של מצבי  אתניותהקבוצות ההפערים בין 

על השכר.  ואלא גם בהשפעות של מצבים אל הלימה-האיהפערים בין הקבוצות לא רק בשכיחות של מצבי 

-האיאת  הקטיןתרום למאמץ לת הלימה-האיהפערים בין הקבוצות בהטבות ובקנסות על מצבי  הקטנת

 הכלכלי בין הקבוצות. שוויון

 

 ודיון סיכום .ד
-איגוון המשתנים הגורמים לָ ילמפות את מ המשמשלתרום לגוף הידע  ,בראש ובראשונה ,מחקר זה ביקש

היהודיות בפרט.  המוצא הערבי לקבוצות מגזרההכלכלי בין קבוצות בחברה הישראלית בכלל ובין  שוויון

מחירו הכלכלי והחברתי ו האחרוניםבעשורים  בישראל פנויותהבהכנסות  שוויון-איהשל  המתמדתהעלייה 

 אפשרללהעמיק את הבנת גורמיו כדי יש שוקובעי מדיניות להכרה  חוקריםהביאה  ,ההולך ומתעצם ,הכבד

שוויון -האיזיהו גורמים שונים כתורמים להעמקת  דיסציפלינותחוצי  . מחקרים רביםלהקטנתו פעולה

 – חמורה כשלעצמה ,ה אחרתסוגיעם מתמודד המחקר תחום מעטים קשרו בינו לבין שנראה  אולם בישראל,

האתגר המרכזי שעמד לפיכך, . לשכר הז לימהה-תעסוקתו והקשר שבין אילבין השכלת הפרט לימה ה-אי

השכיחות של  – : ראשיתוכך לבחון שתי סוגיות חשובות ,אלה מחקרתחומי בבסיס מחקר זה היה למזג בין 

; ואל לימהה-השונות בחברה הישראלית והגורמים למצבי אי אתניותהקבוצות הבקרב  הלימה-האימצבי 

-האינוסף במנגנון היוצר את  גורם הוא אתניותהבקבוצות המוצא  הלימה-האימצבי  ם שלאם הרכב – שנית

 .אלוהכלכלי בין קבוצות  שוויון

ספק תמונה מהימנה וברורה מהוא  ראשית,: המחקר שלהכפולה  חשיבותומשתי סוגיות אלה נגזרת גם 

 אתניותההתלות בין קבוצות המוצא כלומר של בקרב הקבוצות השונות ( הלימה-האישכיחות מצבי של 

 ,התעסוקתי ןבו הקבוצות שוות בהרכבש מדומייןוהן במצב  כפי שהיא), הן במציאות הלימה-האימצבי ל

מהם  להיטיב ולהבין; בחינה של מצב כזה אפשרה לנו שלהן המשפחהמבנה בפרודוקטיביות והבמאפייני 

 לימהה-האימצבי  הכללת, שניתהלימה למיניהם. -הגורמים לפערים בין הקבוצות בשכיחות מצבי האי

כמעט אינו  לימהה-לאחר הוספת הפיקוח על משלחי היד, פיקוח על מצבי האי, אך ייתנו על פי דרישה)(תוצאות שאינן מוצגות כאן על פי  13
בין ריבוי המקרים בהשכלת להשכלת חסר הפוגעת בשכר של משפיע על פערי השכר בין הקבוצות. הסיבה לכך היא האיזון בין מיעוט המקרים 

   יתר המוסיפה לשכר בקרב הקבוצה הערבית.
שאר האוכלוסיות. תוצאה זו מעידה, ככל הנראה, על  מזו שללשעבר מקבלים תוספת קטנה ה"מ ים מברגם במקרה זה אנו רואים כי העול 14

תהליך מוכר באוכלוסייה מהגרת. קיצוניות התופעה בישראל ומצב האוכלוסייה  –פיחות ערך של תעודות ההשכלה המיובאות ממדינות המקור 
   בנושא. עודי ומעמיקמחייב מחקר יי, כפי שהוא משתקף מנתונים אלו ,הרוסית

                                                 



 שוויון-איגורמים לָ ה הבנתאת  מקדמת בישראל קבוצות המוצאבין  שוויון-האיהיוצרים את  י המנגנוןרכיבב

 .וזערמלמאמץ ב םמשאביהנכון ומיטבי את  באופן למקדמאפשרת ו

. הלימה-האיבכל אחד ממצבי  מצאאינן שוות בסיכוייהן להי אתניותה קבוצותהשמהמחקר עולה 

ייצוג יחסי בקטגוריות -משתנים אחרים, האוכלוסייה הערבית נמצאת בתת הבאנו בחשבוןבטרם ש מתברר

 לשעבר, -, וכן של אוכלוסיית העולים מברה"מזוייצוג של אוכלוסייה ה-הקיצוניות. תת הלימה-האי

בקבוצות מאשר חזק יותר תעסוקתו לבין רמת ההשכלה של הפרט הקשר  השבקרב מלמד בהשכלת חסר

יחסית  תחיובי תחברתי ניעות להשיג העל חוסר יכולתמצביע הוא  – במילים אחרותו ;המוצא האחרות

מעבר בין השכלה ה , שלבהיהודיות הוותיקות בשלב מאוחר זה של מערכת הריבוד המוצא לקבוצות

 לתעסוקה.

היהודיות הוותיקות נשארים בעינם, קבוצות לחשוב לציין כי פערים אלו בין האוכלוסייה הערבית 

העשויים להשפיע על סיכויי הבדלים  ,ואפילו מתעצמים, לאחר פיקוח על ההבדלים בהרכב האוכלוסיות

השכיחות הגבוהה של ערבים המועסקים בכלכלת המובלעת הלימה. תוצאה זו משקפת עניין חשוב: -האי

 של לאפשרותם תתורמ )(וכן רמת השכלתם הממוצעת, הנמוכה יחסית ובמקצועות הנפוצים בציבור זה

סיכוייהם להגיע  יהודיהעם הרוב  מתחרות הגנה זו אפילו על אף במצב של השכלת חסר, אך להימצא ערבים

 .וותיקותהיהודיות ה האתניות הקבוצות נמוכים בהרבה מסיכויי של השכלת חסרלמצב 

גם היא את  ראתההשכלת יתר קיצונית המצב של הפערים בין הקבוצות בסיכוי להימצא ב תבחינ

 ןבגינש ותהסיב :במילים אחרותכלכלת המובלעת והתעסוקות הנפוצות בציבור הערבי.  שמספקותההגנה 

רמת  ןה האחרות האתניות מאלה של הקבוצות נמוכיםהשכלת יתר  הימצא במצב שלל םערביסיכוייהם של 

מציאות כלכלת המובלעת ומבנה התעסוקות באוכלוסייה זו. על כן, ב, שלהם יחסית-הנמוכה ההשכלה

סיכוייהם של פרטים  ,האמורותנהנית מהגנות  אינהו יותר משכילההערבית  האוכלוסייה הבדמיונית ש

הקבוצות הלא מהגרות. יהודים מן גבוהים מאלה של פרטים השכלת יתר  ערבים להימצא במצב של

אוכלוסייה הערבית, יותר מאחרות, נאלצת לצבור הון אנושי גבוה יותר ההיא ש זה של ממצאמשמעות ה

מדינות מ שהיגרהאוכלוסייה שלחשוב לציין  בהקשר זה. זותעסוקה  השיגלכדי  תונהנ מהנהוג בתעסוקה

האוכלוסייה הערבית להשכלת יתר, פער המוסבר רק אלה של יותר מאף   יםגדול יםסיכוילשעבר יש -ה"מבר

לשעבר -ה"מדי שאר המשתנים במודל. מחקרים קודמים שבחנו תופעה זו בקרב עולי ברעל י מידה חלקיתב

אנושי הגבוה הכגון ההון  ,פעות ההגירה עצמהקשורות להשמקצתן  .סיבות אפשריות לתופעה זו כמהפירטו 

כישורי שפה והתמצאות במערכת התעסוקה המקומית והתהליך העדר שעבר פיחות ערך,  ,במדינת המקור

 ,נובעות ממאפייני המדינה הקולטת מקצתןו ;)Stier and Levanon, 2003( "תרגום כישורים"הארוך של 

קבוצתיים על -מאבקים ביןלו םהוותיקי מצדהגורם לאפליה  ,כלכלי הישראליהובהם המבנה המעמדי 

 ו). בהתחשב בגודל הקבוצה המהגרת ביחס לאוכלוסייה הקולטת הסברים אלSmooha, 2008משאבים (

תמקד בהשכלת יתר בקרב יש מעמיקמעודכן ומחקר  ך כדי לוודא זאת נדרשא ,תקפיםעדיין עשויים להיות 

  .בישראל לשעבר-ברה"מ יוצאי

בין  הלימה-האיאת ההשפעה של ההבדלים בדפוסי גם ביקש לבחון לעומק המוצג כאן  המחקרור, כאמ

על  הלימה-האיואת ההשפעה הדיפרנציאלית של  קבוצות המוצאתעסוקה על ממוצעי השכר של להשכלה 

קבוצות כאשר משווים את רמת ההשכלה או את הרכב התעסוקות בין  ,השונות אתניותהפרטים בקבוצות 

בין האוכלוסייה הערבית לקבוצות היהודיות  ,יותר תוספציפי – פערי השכר בין הקבוצות ,כמצופה .אלו

ניסיון הכגון רמת ההשכלה ו ,על ידי מאפייני פרודוקטיביות רק במידה מסוימתמוסברים  – הוותיקות

 ושמאפיינים אללאחר כי , ראינו זההשונות בין הקבוצות במבנה המשפחתי. חשוב מ ועל ידיתעסוקתי, ה

ד על ומא גבוההשכלת יתר קיצונית משיתה קנס  ,ו בחשבון (בהינתן רמת השכלה וניסיון מסוימים)הובא

האוכלוסייה הערבית סובלת, שלשכר. על כן, מאחר  גדולהוהשכלת חסר קיצונית מקנה תוספת  ,השכר

נמוכה יחסית משכיחות ויתר השכלת של לאחר פיקוח על שאר המשתנים במודל, משכיחות גבוהה יחסית 
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. לרעתההם רכיב נוסף במנגנון המסביר את פערי השכר  הלימה-האימצבי מסיקים שאנו  ,חסרהשכלת של 

 אתניותהקבוצות המגדיל את פערי השכר בין  הלימה-האיהפיזור הלא שוויוני של מצבי  במילים אחרות:

 בפרט.  וותיקותהיהודיות ה האתניות קבוצותלבכלל ובין האוכלוסייה הערבית 

-האיתוספות השכר בהינתן מצבי בהוא ההבדלים בין הקבוצות בקנסות ו נוחשוב נוסף שבדק היבט

לאחר פיקוח על אלא שהשכלת יתר, מ סובלת יותר הקבוצה הערביתש שלא רקו למדנהשונים.  הלימה

. ניתן הוותיקות אהמוצ קבוצותבקרב  סופגת את הקנס הגדול ביותר על מצב זהגם מאפיינים שונים היא 

המוצא  בין קבוצות שוויון-את האי ו הם אחד הגורמים המגדילים אל םקנסות דיפרנציאליישלהסיק מכך 

יחסית תוספת גבוהה  ממצב זההשכלת חסר קיצונית מרוויחים מ הנהניםלעומת זאת, הערבים  .האתניות

כפי  ואולם, עמם. טיבהיהמ ,המבנה התעסוקתי וכלכלת המובלעת בשלככל הנראה  – לשאר הקבוצות

 קטן של השכלת חסר קיצוניתהסיכוי של מועסק ערבי להיות במצב  ,שראינו בשלב הראשון של הניתוח

 ועל כן תוספת זו היא בגדר פוטנציאל לא ממומש. ,דומא

, הפעם לא הלימה-האימצבי  בגין השכר הקנסות ותוספות בחינה נוספת שלאחרון היה השלב ה

פשר לנו ימועסקים באותו משלח יד. צעד זה אבין עסקים בעלי אותה רמת השכלה אלא מו ביןבהשוואה 

. הובאו בחשבון ביניהן בהרכב משלחי היד ההבדליםש לאחראת פערי השכר בין הקבוצות גם לבחון 

כן ש ,מהבדלים בהרכב התעסוקות יםפערי השכר בין הקבוצות נובעמ שחלק ניכרהתוצאות הראו כמצופה, 

הממוצע נמוך יותר.  הועל כן שכר ,פחות יםרווחייד  במשלחי בדרך כללהאוכלוסייה הערבית מועסקת 

מצאנו כי השכלת יתר מזכה, בממוצע, בתוספת  יםתעסוקתי-התוך הלימה-האיבאשר לפערי השכר בין מצבי 

האוכלוסייה ש, מצאנו זה. חשוב מהאתניותקבוצות הבכל  ואילו השכלת חסר משיתה, בממוצע, קנס ,שכר

את  לעומת זאת סופגתו ,התוספת הקטנה ביותר לשכר במקרה של השכלת יתר קיצוניתמן  נהניתהערבית 

 הלימה-האיבתוספות השכר ובקנסות על מצבי  ואל הבדליםביותר במקרה של השכלת חסר.  גדולהקנס ה

-האי אלוהלימה -אי במצבי הנמצאים שבקרב מפני ,המוצא בין קבוצות שוויון-האיל שגידולו לורמים ת

 .בישראל הכלכלי שוויון-האיהיוצר את מנגנון כחלק מה הכלילםל חשוב לכן .במיוחד גדולשוויון 
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 1לוח 

 הלימה (מוצג כיחס סיכויים)-איהנומינאליות לניבוי מצבי -מולטי מודלים

: הקטגוריה המושמטת היא הלימה בין השכלה לתעסוקה; משתנים מפוקחים שאינם מופיעים במודלים הם לוחלהערות 
 .p<0.05לשנות הסקר השונות; *משתני דמי  5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מודלה משתניםה השכלת חסר קיצונית השכלת חסר מתונה השכלת יתר מתונה השכלת יתר קיצונית
 קבוע *07. *13. *33. *13.

1 

 מזרחי *2.41 *2.02 *85. *1.49
 אשכנזי *2.20 *2.26 *1.37 *2.29
 יהודי דור שני *2.20 *2.62 *1.29 *2.01

 עולה מברית המועצות *95. *1.43 *3.17 *12.90

 [בהשוואה לערבי]    
 קבוע *01. *06. *40. *44.

2 

 מזרחי *3.91 *1.78 *74. *86.

 אשכנזי *5.75 *2.02 1.03 *74.

 יהודי דור שני *5.57 *2.44 94. *75.
 עולה מברית המועצות *1.73 *1.21 *2.60 *5.69

 [בהשוואה לערבי]    
.84* 1.14* 1.03 1.05 30–44 
.91* 1.09* .96 .95 45–54 

 ]64–55-[בהשוואה ל    
 נמוכה *8.82 *1.23 *60. *07.

 בינונית *5.62 *3.90 1.00 *1.86

 [בהשוואה להשכלה גבוהה]    
 [בהשוואה לגבר] אישה *90. *1.81 *1.23 1.13

 משרה מלאה [בהשוואה לחלקית] *1.36 *1.12 *1.24 *1.11
 שכיר [בהשוואה לעצמאי] 90. 1.09 *92. 91.
 גרוש, פרוד או אלמן 1.13 1.09 95. 97.

 רווק 95. 1.00 1.04 *1.22

 [בהשוואה לנשוי]    
 )15-ללא ילדים תלויים (מתחת ל 97. 99. 1.05 *1.18
 תעסוקה שכיחה בציבור הערבי *2.75 *1.42 *69. *21.
 תעסוקה במובלעת הערבית *1.95 1.06 95. *71.
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 .2011ונסקר בשנת  ,בתעסוקות השכיחות ביותר בקרב ערביםולא  חלקית מחוץ למובלעת הערבית
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  2 לוח
 חודשי ברוטוהשכר הרמתיות על הלוג הטבעי של -רגרסיות היררכיות רב

 5מדל  4מודל  3מודל  2מודל  1מודל  משתניםה
b*100 z b*100 z b*100 z b*100 z b*100 z 

 170.3 852 436.6 822 464.4 821 459.6 817 682.8 864 קבוע
 12.6 16 16.9 22 23.9 25 24.3 26 17.5 21 מזרחי

 14.0 20 23.6 34 29.1 33 30.9 35 38.1 47 אשכנזי
 10.2 16 17.8 29 24.4 30 26.1 32 30.5 42 יהודי דור שני

 0.6 1 7.1 13 0.9 1 6.0- 7- 1.4 2 ברה"מ לשעבר
           [בהשוואה לערבי]

   97.4- 69- 99.0- 70- 89.5- 61-   השכלה נמוכה
   41.7- 34- 41.6- 33- 43.6- 35-   השכלה בינונית

           [בהשוואה להשכלה גבוהה]
 72.9 54 88.2 64 88.9 64 86.1 63   משרה מלאה [חלקית]

 36.6 31 43.1 35 43.0 35 41.3 34   שכיר [עצמאי]
30-44   -7 -7.0 -8 -8.1 -9 -9.0 -9 -9.2 
45-54   4 4.2 3 3.7 3 3.3 2 2.7 

]55-64[           
 36.5 26 50.8 31 50.5 31 48.9 30   גבר [בהשוואה לאישה]

 9.6- 9- 14.2- 13- 14.2- 13- 14.7- 14-   גרוש, פרוד, אלמן
 15.9- 17- 19.7- 22- 19.4- 22- 18.6- 21-   רווק

           [בהשוואה לנשוי]
 4.2- 3- 6.7- 5- 6.8- 5- 7.8- 6-   ללא ילדים תלויים [עם]

 8.4- 42- 4.1 21 15.1 19     חסר קיצוני
 5.8- 17- 0.1- 0 4.3 4     חסר מתון
 3.3 8 2.2 5 2.0 2     יתר מתון

 3.6 12 9.2- 32- 35.5- 31-     יתר קיצוני
           [בהשוואה להלימה]
   מזרחי וחסר קיצוני

  
  5 0.9 9 1.8 

   מזרחי וחסר מתון
  

  10 2.9 4 1.3 
   מזרחי ויתר מתון

  
  -2 -0.9 1 0.3 

   מזרחי ויתר קיצוני
  

  12 3.3 11 3.1 
   אשכנזי וחסר קיצוני

  
  -9 -1.6 7 1.4 

   אשכנזי וחסר מתון
  

  1 0.3 -2 -0.6 
   אשכנזי ויתר מתון

  
  -6 -2.2 1 0.3 

   אשכנזי ויתר קיצוני
  

  2 0.5 8 2.2 
   דור שני וחסר קיצוני

  
  -6 -1.0 13 2.2 

   דור שני וחסר מתון
  

  2 0.4 -2 -0.6 
   דור שני ויתר מתון

  
  1 0.2 6 1.9 

   דור שני ויתר קיצוני
  

  10 2.5 16 3.9 
   ברה"מ וחסר קיצוני

  
  -3 -0.4 14 2.0 

   ברה"מ וחסר מתון
  

  0 0.1 -4 -0.9 
   ברה"מ ויתר מתון

  
  -14 -4.6 -6 -1.9 

   ברה"מ ויתר קיצוני
  

  -18 -4.8 -6 -1.7 
 5מודל  4מודל  3מודל  2מודל  1מודל  מדדי טיב המודל

BIC 199429 178489 176652 176585 171559 
Deviance 199294 178241 176360 176112 170255 
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של הניתוח היא רמת הפרט  1 חודשי ברוטו לפרט; רמההשכר ה: המשתנה התלוי הוא לוג טבעי של לוחלהערות 
)N=76221) והשנייה היא משק הבית (N=51979;(  כולל פיקוח על  5כל המודלים כוללים פיקוח על שנת הסקר ומודל

 ספרות; מקדמים בשחור מובהקים. 2תעסוקות ברמת 
 
 
 

 2תרשים 
א האתניותמוצהלימה לפי קבוצת הה-החזר שכר על מצבי אי 
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