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  שוויםנולדו לא כל התארים 

 הלימודתחום כפונקציה של  ,השכלה גבוההרכישת בשכר מ פרמיההבחינת 

 1וצליל אלוני אסף גבעזאב קריל, 

 

 תמצית המאמר

הלימוד. לבחירה זו  תחוםהבחירה באחת הבחירות הכלכליות החשובות בעת רכישת השכלה היא 

על הענף ומשלח היד בעת ההשתלבות בשוק  ,השפעה על הכישורים הנרכשים במהלך הלימודים

, 1975-1985ילידי עבור  . תוך שימוש בנתונים מנהלייםוכפועל יוצא על השכר הפוטנציאלי העבודה

בתחום ומוצאים כי הבחירה , באקדמיה על השכר תחוםבחירת ה שלאנו בוחנים מהי ההשפעה 

באופן כללי, כיווני ההשפעה שמצאנו דומים . בשכר תהמוסבר ותשונמה %20 -כמסבירה הלימוד 

מעט גבוהה בישראל בארה"ב, זאת כאשר השונות בבחינה דומה ההשפעה שנמצאו מאוד לכיווני 

מדעי תחומי לגבוהה במיוחד אנו מוצאים פרמיה בהשוואה לבוגרי תחום החינוך, כך,  יותר.

 ומדעי הרוח. , אדריכלות, פסיכולוגיהאומנויותבחירה ללמוד לשלילית ופרמיה  ;ההנדסההמחשב ו

באופן  ,השכלה הגבוההבהתחומים הנלמדים תמהיל שינוי מדיניות שתביא למכך עולה כי 

כלפי ולשפר את הניידות  המשק תצמיחל לתרום העשוי ,שהביקוש בשוק העבודה יקבל יותר ביטוי

 .בשכרמעלה 

 

 PSM הון אנושי, פריון עבודה, בחירת מקצוע, תחום הלימוד, שכר, מילות מפתח:

 .JEL  :J31 ,C31 ,J24 קטגוריות

 

  

                                                           
1

ברצוננו  .הדעות המופיעות בנייר זה הינן דעות המחברים בלבד, והן אינן משקפות בהכרח את עמדת משרד האוצר 
להודות לשחר רובין על עזרתו בעבודת המחקר וכן לעדנאן מנסור, ישראלה  פרידמן, דיוויד גורדון ואורלי פורמן על 

 ,לב דרוקר ,מיכאל ריטוב, מורן חנציס, טניה סלובודניצקימודים להעזרה בהכנה וההנגשה של הנתונים. כמו כן, אנו 
  .המועילות הערותיהם שלמה פשקוס, מיכל גלברט, שלמה טיטלבאום ואיליה כץ על
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 הקדמה. 1

(. Card ,1999) נוספתלימוד  לשנתלגבי כדאיות רכישת השכלה מתמקדת לרוב בתשואה  הספרות

חשובה לא  הנרכשים לצרכי שוק העבודההכישורים  שלהתאמה מידת הההשכלה ו איכותאולם, 

 המדיניות הפרטים והן מבחינת החלטות מבחינת הןנכון  הדבר. השכלה שנותצבירת פחות מ

בעשורים האחרונים לאור עלתה חשיבות מאפייני ההשכלה הנרכשת בישראל אף . הציבורית

בעלי תואר ראשון שיעור בגידול  אשר התבטאה, הגבוהה ההשכלה מערכתל נגישותב השיפור הניכר

 מכלל האוכלוסייה.

 טענתנוהלימוד.  תחוםלהשכלה כפונקציה של  פרמיהב פעריםב מתמקדים, בעבודה זו אנו לכן

 מכאן. הלימוד תחוםב הבחירהמ מאודשפעת ומגבוהה  להשכלה הכספית פרמיהשה היא העיקרית

לפרטים לקבל  לסייעיכולה  הלימוד תחוםלפי  להשכלה פרמיהב הפעריםטובה יותר של  הבנהכי 

אנו נדגיש כי בעבודה זו . יותר נכונה ציבורית מדיניותהתוויה של להחלטות מושכלות יותר ו

, משמעותי היבט אמנם זהו. במהלך התואר הנרכשים הכישורים של הכספי להיבט רקמתייחסים 

 הקניית פחות כגון לא חשובים היבטים ישנם לצדו כי ברור אך, המשק ברמת והן הפרט ברמת הן

היבטים אלה אינם  ומקצועי. אישי סיפוק לפרט תניב אשר לקריירה הכשרה וכן, והשכלה ידע

 .הכספית בהכנסהמקבלים ביטוי  בהכרח

אנו  ,שכרהלימוד על ה תחוםולכמת את השפעת  אמפירית בצורה הטענה את לבחון מנת על

. המרכזית לסטטיסטיקהשכה הל בסיועה של שהוכן ומפורטמשתמשים בקובץ נתונים ייחודי 

ציוני המבחן הפסיכומטרי וציוני הבגרות של הפרטים )במידה ונבחנו(, הקובץ כולל נתונים על 

 שנים ב שקיבלו שכרהאקונומיים כגון השכלת הורים ומספר אחים ואת -משתנים סוציו

  .מיליון תצפיות בסך הכול( 1.4 -כ) 1975-1985 השנים ילידי עבור כל 2011-2014

ממדית עם  ת ריבועים פחותים רבירגרסיבשתי שיטות: אנו אומדים  להשכלהפרמיה ה את

, או בקיצור Propensity Score Matching) "היתכנות ציוני השוואת" ושיטת ,משתנים מפקחים

PSM .)ה שיטתב-PSM בחירתעשויים להשפיע על ההמשתנים  שקלולתנאי ניסוי על ידי  מדמים 

שהתקבל  הפרמטר. על בסיס ספציפי תחום ללמוד פרטההסתברות של כל  חישובוהלימוד  תחום

 ת. שיטה זו מאפשרתחוםאת ה למדמסוים פרט "תאום" שלא  תחוםלמד ש פרטלכל ותאם מ

  .תחוםה לימודילהסיק על התרומה הייחודית של  כךידי  ועללבנות קבוצת ביקורת טובה 
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בוחנות ה העבודות הראשונותמאחת זו , ראשיתעבודתנו תורמת לספרות הקיימת במספר אופנים. 

 ולא על בסיס סקרים ,האוכלוסייהלגבי כלל על בסיס נתונים מנהליים את הפרמיה לתחום הלימוד 

גודלו של בסיס הנתונים מאפשר לנו לבחון את , שנית. שהמענה עליהם עשוי להיות סלקטיבי

אשר עקב  ,בהשוואה למחקרים קודמים, זאת תחומיםלמספר רב של פרמיה להשכלה בחלוקה ה

שלישית, בסיס הנתונים הייחודי בעלי מאפיינים שונים מאוד.  תחומיםמיעוט תצפיות קיבצו יחדיו 

מידת הסלקטיביות של מוסד  ,מאפשר לנו לפקח על משתנים רבים כמו העדפות הפרט בתיכון

ים השונים בבחינה , כפי שמשתקפות בפרקשל הפרטים היכולות הקוגניטיביותהלימודים ו

הלימוד באקדמיה לשכר בשוק  תחוםבין בחירת  הסיבתיקשר את ה כך אנו מזהיםהפסיכומטרית. 

. שיטה PSM-לימוד גם בשיטת ה תחוםלהשכלה לפי  פרמיהעבודה זו בוחנת את הכמו כן, העבודה. 

בעיית ות המאפשרות להתמודד עם אמינהשוואה ת ושכן היא מייצרת קבוצ ,עדיפה לכאורהזו 

 .סלקציה

בבחינות דומות ההשפעה שנמצאו באופן כללי, כיווני ההשפעה שמצאנו דומים מאוד לכיווני 

אנו מוצאים  גבוהה במיוחד כך, פרמיה מעט גבוהה יותר.בישראל בארה"ב, זאת כאשר השונות 

חיובית, אך נמוכה יותר, אנו מוצאים  פרמיה ולרפואה;לתחומי ההנדסה , מדעי המחשבתחום ל

בוגרי מדעי הרוח לשלילית אנו מוצאים  ופרמיה וחשבונאות; לבוגרי כלכלה, עסקים, משפטים

 . והאומנות וכן לבוגרי פסיכולוגיה

 ;נציג בקצרה את הממצאים הבולטים מהספרות האמפירית 2בפרק  המסמך מאורגן כדלהלן:יתר 

באופן כללי;  הכספית להשכלה פרמיההנציג אמידה של  4בפרק  ;נציג את בסיס הנתונים 3בפרק 

 6; בפרק רב ממדית הבעזרת רגרסי ,לפי תחום הלימודלהשכלה  נציג אמידה של הפרמיה 5בפרק 

נדון  7בפרק ; השיטותין הבדלים בבונדון  PSM -שיטת האמידה באמצעות את תוצאות הנציג 

 ציבורית.הבתוצאות ובהשלכות למדיניות 

 מהספרותבולטים ממצאים . 2

. את ההכנסהמגדילה השקעה ברכישת השכלה גבוהה ש כךהמצביעים על קיימים ממצאים רבים 

 Oreopoulosשולי )לסקירה ראו סטודנט ההממוצע והן לסטודנט הדבר נכון הן לעולה כי ספרות מה

באופן כללי, המחקרים מוצאים כי שנת לימוד נוספת, מעבר ללימודי  .(Petronijevic ,2013 -ו

 (.שם)אחוזים  9-14 -התיכון, מעלה את השכר ב
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האוכלוסין  ( בהתבסס על נתוני מפקד2014השכלה בישראל אמדה מלצר )מאת הפרמיה הכספית 

 %57שנות לימוד עומדת על  12 -מצאה כי התשואה לתעודה אקדמית ביחס להיא  .2008 לשנת

ליהודים בסך הכול  %74על ( וTreatment on the Treatedליהודים שבחרו ללמוד תואר אקדמי )

(Average Treatment Effect.) מלצר אף מראה (, 2008השוואה לעבודה קודמת של פריש )אמצעות ב

 . 2לתואר ראשון פרמיהבמסוימת נרשמה עלייה  2008 -ל 1995בין כי 

 של בחינה, תואר בעלי שאינם מאלה יותר מרוויחיםאקדמיים  תאריםשבאופן כללי בעלי  למרות

ההשכלה  באיכות רבה הטרוגניות קיימת, שכן להטעות עלולה להשכלה הממוצעת פרמיהה

 בין בשכר( מראים כי הפערים 2012ואחרים ) Altonji, כךוהכישורים הנרכשים במהלך התואר. 

  Hershbein .תוארבין בעלי תואר לחסרי  הפערים בתחומי לימוד שונים גדולים כמובוגרי תארים 

 להיות צפויים בשכר החציוני, בין בוגרי תארים שונים, ( מראים כי הפערים2014) Kearney -ו

וכי שכר גבוה לאורך הקריירה צפוי  3גם כאשר בוחנים את ההכנסות לאורך כל הקריירה גבוהים

"ס הלמלבעלי תארים בהנדסה, מדעי המחשב, הלוגיסטיקה, הפיזיקה, הכלכלה והפיננסיים. 

שנים  שלוש, מתחומים שונים של בוגרי תארים אקדמיים הממוצע בשכר הפערים כי( מראה 2012)

 . בישראל גם גבוהיםמסיום התואר, 

 לבוגרי גבוה ששכרהוא לימוד שונים  תחומיהאתגר המרכזי באמידת פרמיית השכר לתארים ב

, זאת בשל הגבוה לשכר הסיבה היא התואר רכישתבהכרח מלמד ש אינותואר בתחום ספציפי 

 של השכר בהם תחומים ללמוד(. תלמידים מוכשרים יותר נוטים bias Selection) הסלקציהבעיית 

אותם  שלשהשכר הגבוה  לחשוב בהחלט ניתן(. Arcidiacono ,2004) יותר גבוה התואר בוגרי

, שגרמה להם לבחור ללמוד או של המוטיבציה שלהם יכולתם שליוצא  פועל הואתלמידים 

ֵכם או תחוםה לימודימסוימים, ולא  תחומים . במילים אחרות, ייתכן ולא הכישורים הנרכשים משְׁ

 למערכת כניסתובעת רכישת ההשכלה הם המובילים לשכר יותר גבוה, אלא מאפייני הפרט טרם 

 ההשכלה הגבוהה. 

                                                           
2

נעשו ניסיונות להתגבר על בעיית הסלקציה, הן בעזרת הכללת משתנים הן במחקרה של מלצר והן במחקרו של פריש  
, למשל משתני רקע משפחתי ברגרסיה; והן ואינטליגנציהשל הפרט, כגון יכולת המתואמים עם התכונות הבלתי נצפות 

המאורע שנבדק הוא החלת חוק חינוך תיכון  .(IVבעזרת איתור מאורע חיצוני שגרם לפרטים להגדיל את השכלתו )
 חינם והעלאת סף חינוך החובה בשנה נוספת.

 
3

 השכר בה( Major) ההתמחות בעל של החציונית ההכנסה"ב, בארה שלמה קריירה לאורך, שלהם החישוב פי על 
 הנמוך החציוני בשכר המאופיינת ההתמחות בעל של מההכנסה 2.5 פי גבוה להיות צפויה ביותר הגבוה הוא החציוני
 .ביותר
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להשכלה  פרמיהקשר סיבתי בין העל להסיק ולהתגבר על בעיית הסלקציה ניסו לא מעט מחקרים 

לפיהם,  .(2015)ואחרים  Altonjiעבודתם של רחבה ראו  הלסקיר .לימודים ספציפילבחירה בתחום 

, וזאת להשכלה פרמיהבתחום השתמשו ברגרסיה רב ממדית לאמידת השונות ברוב המחקרים 

רוב המחקרים  :. המחקרים נבדלים ביניהם בעיקר במשתנים המפקחיםבהתבסס על סקרי אורך

וכן כוללים משתני  4אקונומיים כמו מגדר וקבוצת אוכלוסייה-כוללים שליטה על משתנים סוציו

בחלק מהמחקרים  ;יכולת כמו ציונים בתיכון ו/או ציון במחני אינטליגנציה דוגמת הפסיכומטרי

משתני אישיות ( שולט על 2014) Webber ;יש פיקוח על משתני רקע כמו השכלה ו/או הכנסת הורים

קיימים מספר מחקרים הכוללים פיקוח על תחום  ;המתואמים עם הצלחה בשוק העבודה

ההתמחות במהלך התיכון ומספר מחקרים אחרים המפקחים על איכות ויוקרת המוסדות. פיקוח 

 הלימוד.  תחוםאיכות המוסד לבחירת שכן עשוי להיות מתאם בין חשוב, הוא המוסד איכות על 

לרכישת  פרמיהביחס לבתחום ספציפי לרכישת השכלה  פרמיההמחקרים מציגים את הרוב 

 פרמיההבמחקרים בהם נעשה שימוש ברגרסיה רב ממדית, השכלה בתחום החינוך. באופן כללי, 

בין בהכנסה חינוך. בארה"ב הפער בתחום התואר ל פרמיהמשמעותית מה ההנדסה גבוהתואר בל

, זאת גם לאחר פיקוח על מאפייני הורים %40 -חינוך עומד על כבוגרי תחום ההנדסה לבוגרי 

חיובית )שוב, ביחס לחינוך( ללימודי  פרמיהלאינדיקציות וציונים במבחנים מקדימים. כמו כן, יש 

(, 2015ואחרים ) Altonjiממאמרם של  , הלקוחהבנספח 1טבלה החברה. מדעי ללימודי עסקים ו

 מציגה את תוצאות המחקרים הבולטים, רובם מארה"ב. 

הישגים בשוק העבודה ההלימוד ומוסד הלימודים על  תחוםמספר מחקרים בחנו את השפעת 

(. אולם, רוב המחקרים הסתמכו על Shavit ,2006 -ו Shwed; 2004; נבון, 1980בישראל )קלינוב, 

שלטו בצורה מספקת על יכולות התלמידים. יוצא דופן סקרים עם מדגם מצומצם יחסית ולא 

( אשר בחנו את ההשפעה של יוקרת 2007היה מחקרם של זוסמן, פורמן, קפלן ורומנוב )בהקשר זה 

-על מנת לפקח על המאפיינים החברתיים. בשוק העבודהבשנים הראשונות המוסד על השכר 

 ממקורות ובמידע PSM -בשיטת ה החוקרים השתמשוכלכליים של הבוגרים וכישוריהם השכליים 

 פרמיהכי ההם מצאו . הפסיכוטכני במבחן הישגים לגבי"ל צה בנתוני, כמו גם מגוונים מנהליים

מזו של תואר אחוזים  16 -בבממוצע נמוכה בשנים הראשונות בשוק העבודה,  ,לתואר ממכללה

למשל כלכלה, חשבונאות, משפטים, מדעי המחשב  –לימוד רבים  תחומיכי במהאוניברסיטה ו

                                                           
4

להשכלה לפי תחום בין קבוצות אוכלוסייה שונות, למשל גברים ונשים. עם  פרמיהמספר מחקרים בחנו את השונות ב 
 (.Eide ,1995 -ו Grogger זאת, ברוב המחקרים הנ"ל לא נמצא כי יש הבדל משמעותי במקדמים ברגרסיה )לדוג', ראו
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 30עד  20 -בוגרי מכללות השתכרו בממוצע במשרה הראשונה לאחר סיום התואר כ –והנדסה 

 מכללות השתכרו יותרמאחוזים פחות מבוגרי אוניברסיטאות. לעומת זאת, בוגרי מנהל עסקים 

 מבוגרי התחום מאוניברסיטאות. 

, תוך שימוש בגישת הינו קשר סיבתי רכישת השכלה ספציפית לשכרקשר בין טעון כי העל מנת ל

על מנת להתגבר על בעיית יש להניח שהמשתנים המפקחים מספיקים , ריבועים הפחותיםה

ממשתנים נובעת אינה ושהסלקציה  (observables on Selection)במשתנים הנצפים  הסלקציה

כיוון שבחירת זאת מ, אינה מובנת מאילההנחה זו  (. unobservableSelection onנצפים )שאינם 

ויכולות מממדים שונים )כמו יכולות רגשיות(  התואר מושפעת ממאפיינים כגון טעמים אישיים

הפרטים מתבססת שהחלטת כמו כן, סביר  .להשיג נתונים אמינים עבורםלמדוד או שקשה מאוד 

להשכלה של  פרמיהכלומר, ייתכן שה בשוק העבודה. על יתרונם היחסי , גם אם חלקי,מידעעל 

אחר  בתחוםהיו לומדים ואילו מסוים היא הגבוהה ביותר עבורם,  בתחוםאלה שהלכו ללמוד 

  לתואר הייתה נמוכה יותר.שלהם  פרמיהה

בעובדה שקיימים חתכי קבלה שונים היא להשתמש הריבועים הפחותים גישת גישה אלטרנטיבית ל

 – שהישגיהם קרובים לרף הקבלה בתחום מסויםהשוואת פרטים ועל ידי , הלימוד השונים תחומיל

-בשיטה זו, של "רגרסיית אי. בתחום השכלהרכישת ל פרמיההלאמוד את  מעליו ומתחתיו,

ואחרים  Kirkeboen( וכן 2013ואחרים ) Hasting(, אמדו Regression Discontinuityרציפות" )

להשכלה לתחומי לימוד, בעזרת נתונים ממערכות הרשמה מרכזיות הקיימות  פרמיה( את ה2014)

הכספית של  פרמיהלהעריך את הבניסיון במיוחד יעילה שיטה זו . 5לה ובנורבגיה, בהתאמהיבצ'

לרכישת  פרמיהבאופן כללי, בשני המחקרים נמצא כי ישנם פערים גדולים ב .תחומיםמעבר בין 

לאלו בכיוון  יםבשני המחקרים דומ ושהתקבלהמקדמים השכלה בתחומים השונים, כאשר 

 . , אם כי ישנה שונות בעוצמת ההשפעהOLS -שהתקבלו במחקרים שהשתמשו בגישת ה

 פרמיהעל שיטה זו לאמידת ההסתמכות השימוש ברגרסיית "אי רציפות",  יתרונותלמרות 

להשכלה אינה חפה מבעיות. ראשית, כלל לא ברור שמי שהתקבל לתחום מסוים אכן סיים את 

( הם Unobservableייתכן וגורמים שאינם נצפים )גם בשיטה זו לימודיו באותו התחום. שנית, 

לפערי השכר. כלומר, גם בשימוש מכאן שגורמים לפרטים להירשם לתחום מסוים ולא אחר, ו

להסיק כי הסיבה לפערים בשכר בין בוגרי התחומים השונים היא מסוים  קושייש בשיטה זו 

רכישת ההשכלה הספציפית. כמו כן, על מנת שהמדגם סביב חתכי הקבלה יהיה גדול מספיק, יש 
                                                           

5
 .צמדים 15ר ובחל רשאיכל מועמד  נורבגיהעדיפויות לצמדים של מוסד ומקצוע לימוד. ב 8בצ'ילה כל מועמד בוחר  
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צמצום המדגם גם  לקבץ את תחומי הלימוד לתחומים מקיפים, היכולים להכיל שונות רבה בתוכם.

בנוסף, היכולת להסיק . מה שעלול להטות את האומדים ,על סלקטיביות המוסדלפקח מקשה 

מהתוצאות לגבי הפערים סביב חתכי הקבלה על פערים באזורים אחרים של התפלגות היכולות 

 היא מוגבלת.

שתי שיטות על יתבסס בעבודה זו שיוצג הניתוח האמפירי  ,בשל קשיים אלה ובשל מגבלות נתונים

רגרסיה ניתוח המתבסס על , נציג ראשית .(Selection on observable) לפיקוח על המשתנים הנצפים

(. שימוש בשיטה זו יאפשר לנו להשוות את הממצאים Controlsליניארית עם משתני פיקוח )

, נציג שנית. (1שבנספח )המופיעים בטבלה  ארה"ב ובריטניהלעבודות דומות שבחנו את הסוגיה ב

מתייחסת  אשר (PSMבשיטת "התאמת ציוני היתכנות" )שימוש בו נעשה ניתוח מתקדם יותר 

השונים )קבוצות הטיפול(, תוך שימוש  תחומיםבמאפייני הפרטים הלומדים את הלהבדלים 

בשיטת התאמת  נות. היתרו, לדוגמא, רגרסיה לוגיסטיתתחוםברגרסיה המנבאת את בחירת ה

מספר רב של משתנים, מצמצמים שיטה ב: )א( (2013ואחרים,  McCaffrey) םציוני היתכנות ה

זה לצמצום את הסיכוי לטיפול. האומד יחיד רציף המאופיינים לעיתים בשונות משותפת, למשתנה 

 כאשר ישנו סט גדול של משתנים מסבירים אחרות, Matching)על פני שיטות התאמה )יתרון 

(Rosenbaum ו- Rubin ,1984 ;) )משתנה הטיפול מובחן מיתר המשתנים המפקחים זו, שיטה ב)ב

המשתנים מקדמי השיטה אינה כופה ליניאריות על )ג( ; באופן מבני שבבסיסו מודל סיבתי

שאינן  היפותטיות את הניתוח גם לאוכלוסיות בניגוד לרגרסיה ליניארית המרחיבה( דהמפקחים; )

ציון פסיכומטרי נמוך בעלי באוניברסיטאות  הסטודנטים להנדס ,נכללות בקבוצת הטיפול )למשל

שונות רבה קיימת בהן כוללת בניתוח תצפיות אינה  ,אם מיושמת כראוי ,PSM -(, שיטת היחסית

  .בין קבוצת הביקורת לקבוצת הטיפול

אמידה עדיפה על  PSM -שיטת הלהשכלה ב פרמיהבעוד שמחקרים רבים מוצאים שאמידת ה

יש המוצאים  ;כלפי מעלהלהשכלה  פרמיההבה לכאורה מוטה  ,שיטת הריבועים הפחותיםב

זאת במיוחד כאשר משתמשים בסט רחב של  ,שהאומדנים בשימוש בשתי השיטות דומים מאוד

בשתי  להשכלה בבריטניה פרמיהבחן את הש – Fan ,2012 –משתנים מפקחים )ראו למשל 

 (.השיטות

 Conditional Independentתלות מותנית )-איההנחה בשתי השיטות היא כי מתקיימת כאמור, 

Assumption או בקיצור ,CIA המשתנים הנצפים, ההחלטה  שאר(. כלומר, אנו מניחים כי בהינתן
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לימוד ספציפי היא אקראית. הנחה זו סבירה בהתחשב במסד הנתונים הרחב  תחוםללמוד 

המשמש אותנו במחקר זה. מסד הנתונים כולל מידע רב על כל פרט וכן מידע על מספר רב של 

ח הן על יכולות הפרטים, הן על העדפותיהם ברמת וקיפרטים, בגילאים שונים. כך מתאפשר פ

כל והן על מוסד הלימודים; אקונומיים ואחרים -פיינים סוציוהן על מא ,תיכוןמקצועות הלימוד ב

  זאת ללא צמצום המדגם לקבוצות קטנות מדי.

 הנתוניםתיאור . 3

הקובץ נבנה בלשכה . 1975-1985השנים המחקר מבוסס על קובץ נתונים משולב עבור ילידי 

הועמד לרשותנו בחדר והמרכזית לסטטיסטיקה באמצעות מיזוג קבצים על פי מספרי זהות 

הקובץ כולל נתונים על בחינות הבגרות )מספר יחידות לימוד וציון בכל  המחקר של הלמ"ס.

במערכת ההשכלה השתתפות אינדיקציה להציונים במבחן הפסיכומטרי )לניגשים(, מקצוע(, 

(, לכל רמת תואר תחום לימודו, תארים אקדמיים )מוסד ומוסד בכל שנת לימוד( תחוםהגבוהה )

מס הכנסה ונתוני פרט ממרשם האוכלוסין וממפקדי קבצי על פי  2011-2014שנים הכנסות לנתוני 

 . 2008 -ו 1995האוכלוסין לשנים 

. קיימת חשיבות לבחירה נכונה של 39-ל 29נע בין  2014גיל הפרטים בעת מדידת ההכנסות בשנת 

רט בשיא הקריירה, או את גיל מדידת השכר, על מנת שזה ייצג את פוטנציאל השכר של הפ

תהיה מייצגת  (2014על מנת שהכנסת הפרט בשנה השוטפת )ההכנסות ארוכות הטווח שלו. 

Life-(, יש להתחשב במגמות ההכנסה על פני החיים )earnings Lifetimeלהכנסה ארוכת הטווח )

variation cycle בשני מחקרים עוקבים, מצאו .)Haider ו-olonS (2006 בעזרת נתוני הכנסות לאורך )

(, בעזרת נתוני הכנסות מנהליים 2006) Bolmark-ו Linquistהחיים של פרטים בארה"ב, ואחריהם 

הם יותר את השכר ארוך הטווח של הפרטים ים באופן האמין בהמייצג שנתוני ההכנסהבשוודיה, 

ר שאינו מייצג בשל מגמות על פני בנוסף להטיות העלולות לנבוע משכ .40עד  30בסביבות הגילאים 

(, היכולים Shocks Transitoryחיי הפרט, ייתכנו הטיות הנובעות בזעזועים קצרי טווח בהכנסות )

שונות זו, לנבוע מאבטלה בלתי צפויה, שינויים פתאומיים במשרה וכדומה. על מנת להתמודד עם 

2014( al el Chetty ,( Black and ;לדוגמא ודיוןלהשתמש בממוצע שכר על פני מספר שנים )רצוי 

)2011( Deveraux ו- )2005( Mazumder .)תוצאות לשימוש האת רגישות בעבודה זו , נבחן כןל

 שנים. ארבעבשנה בודדת לעומת ממוצע על פני 
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ניפינו לצורך הניתוח האמפירי פרטים. מתוך כך,  835,1,386בסה"כ כולל הקובץ נתונים על 

איננו יודעים מה הסיבה כאשר , 2014הכנסה בשנת לגבי הנתון קיים לא להם  פרטים 82,9040

בנוסף, ניפינו . 6, עבודה לא מדווחת וכו'(הגירהאבטלה, אי השתתפות בשוק העבודה, ) לחוסר בנתון

אחת  העבודה )מחושב מזמן סיום לימודי התואר הראשון( אינו שנהפרטים שהוותק שלהם בשוק 

 -כשהיא  ,פרטים 609,961עמדה על הכוללת אוכלוסיית המחקר  ים,ניפויהאחרי  ,. בסה"כלפחות

בוגרי תואר ראשון ם פרטים ה 303,535 מתוכם. 1975-1985אוכלוסיית השנתונים מסך  %70

 .המחקרמסך אוכלוסיית  %23 -כמהווים אלה  .לפחות

הנלמד במערכת התחום לבין שכר בניתוח האמפירי שיתואר להלן נבחן מהו הקשר שבין ה

מציג את התפלגות תחומי הלימוד באוכלוסיית בוגרי תואר ראשון וכן את  1לוח ההשכלה הגבוהה. 

כל בוגרי ין אי השוויון בשכר באשר מלמד על  ,תחומיםההשכר הממוצע והחציוני לבוגרי אותם 

וד בצורה חוגי( הגדרנו את תחום הלימ-לבוגרי תואר ראשון ביותר מתחום אחד )דולימוד.  םתחו

מהלוח ניתן ללמוד על הפערים המשמעותיים בשכר בין בוגרי תואר ראשון בתחומים . 7רנדומלית

למי שאינו בוגר במדעי הרוח תואר ראשון בעוד הפער בשכר הממוצע בין בוגר כך למשל, השונים. 

, הפער בין בוגר תואר ראשון במדעי המחשב לבוגר תואר ראשון %36 -כ על 2014בשנת תואר עמד 

 , בהתאמה.%155 -ו %48הפערים המקבילים בשכר החציוני הם . %141עמד על מדעי הרוח ב

אקונומיים -המשתנים המפקחים שנלקחו בחשבון בניתוח הם בעיקר משתנים דמוגרפיים, סוציו

מציג משתנים  2 מערכת ההשכלה הגבוהה. לוחואומדנים נצפים ליכולות הפרטים, טרם כניסתם ל

-את שיעור הנשים, שיעור הלאבין השאר מפקחים בולטים בחלוקה לתחומי הלימוד. הלוח מציג 

יח' מתמטיקה  5מספר האחים, שיעור הזכאים לבגרות, שיעור מסיימי , 8שיעור החרדיםיהודים, 

והשכלת והכנסת ההורים. מהלוח עולה כי קיימים  9, הוותקבתיכון, ציון הפסיכומטרי הממוצע

פערים משמעותיים בין בוגרי תחומי הלימוד השונים במגוון מאפיינים. כך למשל, שיעור הנשים 

הוא גבוה מאוד;  חינוך ופסיכולוגיהמכלל בוגרי פיזיקה ומדעי המחשב נמוך יחסית ומכלל בוגרי 

שמנגד לבוגרי רפואה, יחסית, כהרוח נמוך ציון הפסיכומטרי הממוצע לבוגרי תארים במדעי 

                                                           
6
 מציגים מפלחים את שיעור הפרטים להם אין נתון שכר לפי שנתון לידה ולפי תחומי הלימוד. 3 -ו 2נספחים  
 
7

י, שכן מי שלומד כלל באופן התחום את הלומדים מסך נמוך במדגם מסויםבתחום  תואר הלומדים סך, כך בשל 
 נציין כי הרוב המוחלט של הסטודנטים לומדים במסלול חד חוגי. .מהשניים אחד לתחום רק ישויך חוגי-לתואר דו

 
8
. מכיוון יהודים והיותםבתיכון אופיינו לפי סוג מוסד הלימודים מכיוון שאין אפשרות לזהות חרדים באופן ישיר, אלו  

 .(2013שאין זיהוי של משקי הבית בנתונים, לא מתאפשר זיהוי בדומה לשיטות אחרות דוגמת איתן רגב )

 
9

, ראשון תואר בוגר איננו והפרט במידה. 2014 לשנת הראשון התואר סיום משנת השנים מספר לפי הוגדר המשתנה 
 .2014 לשנת 22בן  הפרטהיה  שבה השנה בין השנים מספר חושב
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הבדלים בולטים קיימים גם  .פיסיקה ותחומי ההנדסה ציון פסיכומטרי ממוצע גבוה יחסית

משמעותית מהכנסת  ההכנסת ההורים של בוגרי תחום הרפואה גבוהכאשר  –הכנסת ההורים ב

משמעותית מהכנסת ; והכנסת ההורים של קבוצת חסרי התואר נמוכה ההורים של שאר הבוגרים

  .ההורים של בעלי התארים

 2014והחציוני של בוגרי תואר ראשון, בחלוקה לתחומי הלימוד,  10: השכר הממוצע1לוח 

 
 שכר ממוצע

שכר 
 חציוני

קיים נתון 
 לגבי השכר

 מספר תצפיות
אחוז מתוך 

בעלי 
 התארים

 - 534,104 65% 6,289 7,538 ללא תואר

 9% 26,593 85% 9,286 10,284 מדעי הרוח

 6% 18,016 86% 9,069 9,582 שפות

 7% 21,482 92% 9,400 9,639 חינוך

 4% 13,248 81% 7,496 8,484 אמנות

 7% 19,788 88% 14,156 16,718 כלכלה

 6% 17,047 82% 9,710 11,376 סוציולוגיה ומדעי המדינה

 7% 21,180 87% 8,407 10,088 פסיכולוגיה

 3% 8,027 91% 8,439 8,894 עבודה סוציאלית

 12% 36,603 87% 9,372 10,894 שאר מקצועות מדעי החברה

 10% 31,252 88% 12,741 15,344 מנהל עסקים

 8% 23,425 84% 12,440 14,718 משפטים

 1% 3,621 84% 21,546 23,510 רפואה

 5% 14,861 91% 10,636 11,503 מקצועות עזר לרפואה

 3% 10,086 85% 12,917 17,187 מתמטיקה

 8% 22,942 86% 23,643 24,822 מדעי המחשב

 2% 6,095 81% 13,421 16,196 פיסיקה

 4% 12,043 83% 9,765 11,455 ביולוגיה

 1% 2,023 86% 10,404 11,982 חקלאות

 11% 33,898 87% 19,021 20,408 הנדסה

 1% 1,946 84% 9,356 10,525 אדריכלות

 2% 5,541 90% 14,125 17,077 חשבונאות
 

 

                                                           
10

השכר החודשי חושב כשכר השנתי חלקי מספר חודשי עבודה עבור התצפיות להם קיים הנתון. בהיעדר נתון של  
מספר חודשי העבודה בפועל, חושבה ההכנסה החודשית כסך ההכנסה השנתית לחלק במספר חודשי העבודה הממוצע 

 במדגם.
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 11, בחלוקה לתחומי הלימוד1975-1985: מאפייני בוגרי תואר ראשון ילידי 2לוח 

  
מספר 
 אחים

 לא יהודים חרדים נשים
זכאים 
לבגרות 

 12בתיכון

יח"ל  5
 13מתמט'

ציון 
בבחינה 

, פסיכו'ה
ממוצע לפי 

הבחינה 
 הראשונה

שעבר 
 הפרט

ציון 
בבחינה 

 ,פסיכו'ה
ממוצע לפי 
הבחינה עם 

הציון 
הגבוה 
 ביותר 

ממוצע 
שנות לימוד 

 ההורים

הכנסת 
הורים 

שנתית, 
 אלפים

ניסיון 
 2014בשנת 

לומדים 
לתארים 

מתקדמים, 
2014 

 - 12 98 11.0 448 439 1% 16% 32% 6.67% 43% 1.64 ללא תואר

 3.7% 7.1 250 13.2 537 521 11% 80% 12% 1.42% 67% 1.69 מדעי הרוח

 3.1% 7.8 204 12.2 521 502 11% 83% 32% 0.43% 85% 1.83 שפות

 2.2% 7.4 207 12.4 508 488 9% 81% 21% 1.87% 89% 1.80 חינוך

 1.8% 5.8 315 14.0 565 552 11% 82% 5% 0.40% 77% 1.37 אמנות

 2.3% 6.3 292 13.4 618 587 33% 85% 5% 0.21% 43% 1.47 כלכלה

 3.7% 7.2 269 13.3 576 553 11% 83% 7% 0.20% 71% 1.38 סוציו' ומדע המדינה

 4.6% 6.5 307 13.6 594 571 18% 86% 3% 0.25% 81% 1.47 פסיכולוגיה

 3.1% 7.4 268 13.7 576 548 12% 87% 11% 1.02% 89% 1.77 עבודה סוציאלית

 1.9% 6.2 235 12.6 532 514 7% 78% 8% 0.32% 70% 1.56 שאר מדעי החברה

 1.2% 5.8 271 12.8 568 544 16% 79% 4% 0.68% 51% 1.45 מנהל עסקים

 1.4% 6.4 335 13.5 605 576 21% 83% 6% 0.66% 55% 1.50 משפטים

 1.2% 4.8 455 15.2 722 672 78% 94% 14% 0.36% 54% 1.46 רפואה

 2.9% 7.0 235 13.3 595 553 28% 86% 18% 0.83% 83% 1.67 עזר לרפואה

 4.7% 8.4 234 12.8 587 562 49% 84% 23% 0.45% 58% 1.53 מתמטיקה

 2.3% 7.2 304 13.9 646 618 57% 86% 6% 1.22% 28% 1.23 מדעי המחשב

 16.3% 7.3 316 14.2 643 619 63% 91% 11% 0.13% 44% 1.50 פיסיקה

 11.5% 6.9 295 13.8 620 592 34% 88% 9% 0.28% 69% 1.56 ביולוגיה

 7.9% 6.8 303 14.1 631 604 28% 90% 4% 0.15% 56% 1.39 חקלאות

 2.9% 6.1 285 13.5 619 588 47% 86% 7% 0.17% 25% 1.31 הנדסה

 0.6% 5.4 372 14.5 631 605 37% 90% 5% 0.26% 60% 1.30 אדריכלות

 1.0% 6.3 288 13.4 639 604 46% 86% 7% 3.09% 43% 1.84 חשבונאות
 

                                                           
11
 .לא כולל נושרים 
12
 ם המוקדמות יותר.' בלבד, וזאת בשל נתונים חסרים לשני85-'78נתון מוצג לילידי ה. זכאים לבגרות במהלך לימודי התיכון, לא כולל משלימי בגרות לאחר לימודי התיכון 
13
 כנ"ל. 
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פערים בשכר בין בוגרי תחומי הלימוד השונים, קיימים פערים בשכר גם בין בוגרי ל מעבר

מציג פערים אלה בחלוקה  3מכללות, מתוקצבות ולא מתוקצבות. לוח בוגרי אוניברסיטאות ל

 לתחומי הלימוד השונים. 

 בחלוקה לתחומי הלימוד וסוג המוסד: השכר הממוצע לבוגר, 3לוח 

 
אוניברסיטה

14
 מכללות שאינן מתוקצבות מכללות מתוקצבות 

 
 שכר ממוצע שיעור שכר ממוצע שיעור שכר ממוצע שיעור

       

 13,616 4% 9,293 28% 10,634 68% מדעי הרוח

 12,518 4% 8,666 35% 9,989 61% שפות

 11,252 4% 9,225 62% 10,137 33% חינוך

 9,170 5% 8,398 63% 8,607 32% אמנות

 16,137 14% 11,601 24% 18,483 62% כלכלה

 13,773 9% 9,148 10% 11,514 81% ומדע המדינה 'סוציו

 10,791 21% 8,754 25% 10,422 54% פסיכולוגיה

 11,080 1% 8,088 24% 9,123 75% עבודה סוציאלית

 12,375 21% 9,007 26% 11,930 52% שאר מדעי החברה

 15,286 45% 12,505 24% 16,850 31% מנהל עסקים

 12,809 64% 10,122 0.3% 17,813 36% משפטים

 - 0% - 0% 23,476 100% רפואה

 13,825 1% 8,720 11% 11,816 88% עזר לרפואה

 17,092 2% 9,133 32% 19,586 65% מתמטיקה

 24,418 11% 19,757 32% 27,824 57% מדעי המחשב

 19,031 1% 9,062 7% 16,968 92% פיסיקה

 15,977 2% 9,589 27% 11,937 71% ביולוגיה

 17,371 3% 10,846 5% 11,849 92% חקלאות

 23,563 2% 17,143 42% 22,634 56% הנדסה

 12,736 1% 10,103 40% 10,725 59% אדריכלות

 19,804 5% 11,859 29% 18,846 66% חשבונאות

       
 

 

מציג  1פיזור על מנת להמחיש את הקשר בין שכר הבוגרים לאיכות המוסד ותחום הלימוד, תרשים 

תחום במוסד כל לבוגרי ( Y -( והשכר הממוצע )ציר הx -הממוצע )ציר ההציון הפסיכומטרי את 

. כלומר, כל נקודה בתרשים משקפת את השכר והציון הממוצעים עבור מחלקה במוסד ספציפי

 המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן(.  –אקדמי מסוים )למשל 

                                                           
14
 לא כולל את תלמידי האוניברסיטה הפתוחה. 
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בוחנים את קשר חיובי בין הציון הפסיכומטרי לשכר הבוגרים. אולם, כאשר באופן כללי, קיים 

הציון . כך לדוגמה, הקשר שבין נהתשמהקשר עוצמת הקשר בתוך תחומי הלימוד, מגלים כי 

הפסיכומטרי הממוצע לשכר הממוצע של בוגרי מדעי המחשב )הנקודות הכחולות בתרשים( חזק 

פסיכומטרי הבין  קיים אפסיקשר כאשר ; מהקשר בין בוגרי משפטים )הנקודות הירוקות בתרשים(

דעי הרוח )הנקודות מהמחלקות השונות בהן נלמדים כאשר בוחנים את שכר הממוצע וה

 הכתומות(. 

 שכר חודשי ממוצע וציון פסיכומטרי ממוצע, בחלוקה למחלקות אקדמיות: 1תרשים 

 

מחלקות שהציון הפסיכומטרי הממוצע של בוגריהן עוד בולט בתרשים כי קיימת שונות רבה בין 

 , השכר נע בין 550נע סביב  עולה כי במחלקות שהציון הממוצע של בוגריהןכך למשל,  .דומה

מדעי המחשב. הדבר מרמז מחלקה ללבוגרי ₪  21,000 -מדעי הרוח למחלקה ללבוגרי ₪  5,500 -כ

יותר מבחירת מוסד הלימודים ואף יותר מהכישורים עשויה להשפיע ההחלטה על תחום הלימוד כי 

כפי שהם מגולמים בציון הפסיכומטרי. , איתם מגיע הפרט לפתחה של מערכת ההשכלה הגבוהה

הלימוד, שכן מהקשר הפשוט הנ"ל על הסיבתיות של הבחירה בתחום אין כמובן להסיק אולם, 

  .נצפים רבים, המתוארים מעלה בוגרי התחומים השונים נבדלים בעוד פרמטרים

שונות ההיא  ,שונות נוספת שרלוונטית להסבר הפערים בשכר בין בוגרי תחומי הלימוד השונים

האישי העניין רמת על פי  את תחום הלימודבוחרים הפרטים וישנם בטעמי הפרטים. שהרי ייתכן 

יתכן יבנוסף,  על ההישגים בשוק העבודה. תחוםבחירת הל יששהצפויה ופחות על פי ההשפעה ו ב

נייצג את טעמי הפרט על ניתוח האמפירי ב מרמת העניין בתחום.אף הוא והשכר העתידי מושפע 
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 ציון פסיכומטרי ממוצע לבוגרי המחלקה
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 4נספח (. במספר יח"ל גבוהות מחובת הלימודמקצוע נלמד )בתיכון ידי בחירת התחום המורחב 

השוואה של דוגמא למציג  2תרשים  המורחבים לבגרות לפי תחומים. התחומיםמציג את חלוקת 

בעבודה התפלגות בחירת המקצועות לבגרות, בין בוגרי תואר במדעי המחשב ובוגרי תואר 

ללמוד במקצועות  טּומהשוואה זו ניתן ללמוד כי באופן יחסי, בוגרי מדעי המחשב נ   סוציאלית.

כלומר, נראה כי  .כבר בתיכון ,ריאליים יותר והומניים פחות בהשוואה לבוגרי עבודה סוציאלית

וליתרונותיו בנוגע לטעמי הפרט נטי וורלבחירת המקצועות המורחבים בתיכון מספקת לנו מידע 

 5נספח  .מידע זה משמש אותנו לצורך האמידה האמפירית שתתואר בפרקים הבאים .היחסיים

 לימוד במערכת ההשכלה הגבוהה. תחוםהמורחבים לכל התחומים מציג את התפלגות 

 בבגרות  הנלמדיםהמקצועות התפלגות : 2תרשים 
 בוגרי מדעי המחשב ובוגרי עבודה סוציאליתהשוואה בין 

 

השונות בשוק העבודה בין בוגרי התחומים השונים אינה מתבטאת רק בשוני בשכר, אלא גם 

הבוגרים לגביהם יש לנו נתוני שכר בכל אחת  ישיעור מוצגים 3בנספח בשיעורי תעסוקה שונים. 

בנפרד, ואת שיעור הבוגרים שיש לנו לגביהם נתוני שכר לפחות לאחת  2011-2014מהשנים 

 2 נספח נתון זה מהווה אינדיקציה לשיעורי התעסוקה. קה לתחומי הלימוד.מהשנים, זאת בחלו

בוגרי תואר שכר מקרב הבעלי שיעור  ,באופן כללי מציג את אותו השיעור בחלוקה לשנתוני לידה.

תית מהשיעור בקרב חסרי תואר. בין בוגרי התארים השונים השונות נמוכה גבוה משמעוראשון 
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 התחום הנלמד ברמה מורחבת בבגרות

 מדעי המחשב עבודה סוציאלית
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בקרב בוגרי תחומי החינוך והטיפול )עבודה סוציאלית, מקצועות כך,  אולם קיימים פערים. ,יותר

תחומי הפיזיקה, מדעי בוגרי ובקרב  ;רפואיים ופסיכולוגיה( שיעור בעלי השכר גבוה יחסית-פרא

מציג  7 נספח ., זאת ללא פיקוח על מאפיינים אחריםהמדינה והאמנויות השיעור נמוך יחסית

  .כפונקציה של תחום הלימוד ,במדגם שכר בעל הסיכוי להיותתוצאות אמידה של 

 אמידת ההשפעה של תואר ראשון על השכר. 4

מהי ההשפעה שיש נבחן בכלליות הנלמד,  תחוםלהשכלה בחלוקה ל פרמיהטרם נפנה לאמידת ה

מציג את תוצאות האמידה, כאשר  6לוח . בסיס הנתונים הנ"לבהשתמש ב לתואר ראשון על השכר

באמידה  והמשתנים המפקחים מתווספים בהדרגה. 2014לוג השכר בשנת  המשתנה המוסבר הוא

שנות לימוד, לכן המדגם מוגבל  12 -זו אנו בוחנים את התשואה של התואר הראשון מעבר ל

 ,מציגה את ההשפעה שיש לסיום תואר על השכר 1משוואה  .לפחות שנות לימוד 12בעלי לפרטים 

עם זאת, אומדן זה  שכר.ב %57מתואם עם גידול של  ללא פיקוח כלל, אז נראה שתואר ראשון

הן עם השכר והן עם  תעל משתנים רלבנטיים שמתואמים חיובי פיקוחמוטה כלפי מעלה עקב העדר 

מציגה את ההשפעה שיש  7משוואה  פסיכומטרי(.במבחן ה ןציוההסבירות לתואר אקדמאי )למשל, 

 לתואר על השכר, זאת לאחר פיקוח על משתני הפרט ומשפחתו וכן בהינתן פיקוח על שנת הלידה

 .בשכר %54מנבא גידול של ראשון כי תואר מצא פיקוח, נהלאחר  .ומקצועות הבחירה בתיכון

 .2(, המתואר בפרק 2014תוצאה זו דומה לתוצאת האמידה במחקרה של מלצר )

  2014: השפעת תואר ראשון על לוג השכר, שנת 6לוח 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

              

 ***0.54 ***0.60 ***0.69 ***0.69 ***0.43 ***0.57 תואר ראשון

 
(0.08) (0.05) (0.04) (0.04) (0.05) (0.04) 

 523,507 523,507 523,507 523,507 523,507 523,507 מספר תצפיות       

R-squared 0.10 0.12 0.20 0.20 0.20 0.21 

 NO YES YES YES YES YES ציוני פסיכומטרי

 NO NO YES YES YES YES מאפיינים דמוגרפיים

 NO NO NO YES YES YES רקע משפחתי

 NO NO NO NO YES YES אפקט קבוע לשנת הלידה
זכאות לבגרות ומקצועות 

 NO NO NO NO NO YES הבחירה

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 .2014חוגי והמשך לימודים בשנת -כל הרגרסיות כוללות את המשתנים: ותק לאחר סיום התואר, לימודי תואר דוביאור: 

 : ציון פסיכומטרי ראשון כמותי, אנגלית ומילוליתקבוצת המשתנים "ציוני פסיכומטרי" כולל
 .17אקונומי של ישוב המגורים בגיל -, קבוצת אוכלוסייה, חרדיות, מדד סוציומין קבוצת המשתנים " מאפיינים דמוגרפיים" כוללת:

  השכלת אב, השכלת אם ומספר אחים כשהפרט היה בכיתה יא'. קבוצת המשתנים " רקע משפחתי" כוללת:
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נראה מציג את ההשפעה של רכישת תואר בחלוקה לקבוצות אוכלוסייה. באופן כללי,  7לוח 

עם זאת, נראה שלחרדים  נשים, גברים, ערבים ויהודים פרמיה דומה לשכר.לשתואר ראשון מניב 

)גברים ונשים( ונשים ערביות פרמיה גבוהה יחסית, ושלגברים ערבים פרמיה להשכלה נמוכה 

 יחסית. 

 , לפי קבוצות אוכלוסייה2014השפעת תואר ראשון על לוג השכר, שנת : 7לוח 

 
 2014לוג ההכנסה הממוצעת מעבודה עצמאית ו/או שכירה בשנת 

 
 יהודים ערבים גברים נשים

גברים 

 ערבים

נשים 

 ערביות

גברים 

 יהודים

נשים 

 יהודיות

גברים 

 חרדים

נשים 

 חרדיות

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 ***0.97 ***0.68 ***0.50 ***0.59 ***0.70 ***0.29 ***0.53 ***0.58 ***0.53 ***0.56 תואר ראשון

 (0.05) (0.06) (0.05) (0.05) (0.08) (0.07) (0.07) (0.06) (0.11) (0.21) 

  

מספר          
 12,192 35,126 242,452 195,070 36,184 41,431 437,522 77,615 240,834 282,673 תצפיות

R-squared 0.19 0.18 0.29 0.19 0.13 0.27 0.18 0.16 0.06 0.04 

 
 

Robust standard errors in parentheses 

 
 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

למוסד לימודים ושנת אפקטים קבועים , רקע משפחתי, מאפיינים דמוגרפיים, ציוני פסיכומטרי: כל הרגרסיות כוללות את המשתנים המפקחים

 .זכאות לבגרות ומקצועות הבחירה בבגרות, לידה
  

 

 עם משתנים מפקחים ממדיתרב  רגרסיהבאמצעות ההשפעה של תחום הלימוד אמידת . 5

את ההשפעה של תחום הלימוד על השכר הממוצע של הפרטים, נעשה שימוש  לאמודעל מנת 

 :הבאהמשוואה ב

ln(Wij) = α + βjMajorj + AiβA + Kiβ𝐾 + X′iγ + +L𝑖β𝐿 + Q𝑗β𝑄𝑗 + δ + εij 

 

מייצג  𝑗; Majorjחוג הבוגר  𝑖של פרט  2014שנת בלוג השכר החודשי הוא  ln(𝑊ijt) כאשרזאת 

, על השכר הטיפול )לימודי התחום( תהשפע הוא βj המקדם, כשבוגרשל ההלימודים את תחום 

 βAיכולות הפרט, כשהמקדם וקטור הוא  𝐴𝑖 ס; בהשוואה לתחום הלימוד המשמש כנקודת ייחו

, ומהווה אומדן ליתרון המוחלט על השכר בכל התחומים)ציון הפסיכומטרי( הוא השפעת היכולת 

במחקר המיוצגים  ,הטעמיםהוא השפעת  βKהפרט, כשהמקדם  טעמיהוא וקטור  𝐾𝑖 ;של הפרטים

הוא  γ, כשהמקדם משתני רקעהוא וקטור  X′iעל השכר;  ,מורחב בתיכוןלימודי ה על ידיזה 
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מאפייני הפרט בשוק העבודה )ותק, וותק בריבוע הוא וקטור  L𝑖 על השכר;הרקע השפעת משתני 

הוא אפקט קבוע לתחום  Q𝑗על השכר;  הוא השפעת מאפייני הפרט בשוק העבודה β𝐿 -וכו'(, כש

במוסד ספציפי על השכר; הלימודים הוא השפעת  β𝑄𝑗הלימוד במוסד להשכלה גבוהה, כשהמקדם 

δ  עבור שנת לידה; וקבוע אפקט הוא- εij .שארית 

הבוחנת את ההשפעה של תחום הלימוד בתואר הראשון על לוג תוצאות הרגרסיה הרב ממדית 

מהשונות המוסברת  %20 -באופן כללי, הבחירה בתחומי הלימוד מסבירה כ .8לוח השכר מוצגות ב

בספרות, אנו מציגים את ההשפעה של תחום הלימוד ביחס לתחום החינוך. כלומר, מקובל כבשכר. 

ד חינוך. כך ומללבחר שעם מאפיינים דומים ביחס לפרט  ףעודשכר היא משמעות המקדמים 

מהשכר שהיה  %20 -גבוה בהספציפי לבוגר התחום , אזי השכר הצפוי 0.2למשל, אם המקדם הינו 

  וך.צפוי לאותו הפרט לו למד חינ

משתנה  ,( מדווחת על התוצאות כאשר נלקחים בחשבון תחומי הלימוד1המשוואה הראשונה )

וכן משתנה הלוקח בחשבון המשך לימודים לתואר מתקדם  חוגי-לתואר דוהמפקח על לימודים 

  STEM -תחומי הבפרדה ללימודי המשך )שנת מדידת השכר(, זאת בה 2014בשנת 

(athematicsMngineering, and Eechnology, TScience,  ) תחומי בשאינם ולימודי המשך 

ללא פיקוח על שלא במפתיע, . ללימודים מאפשרים עבודה במקבילש, אשר אנו משערים STEM -ה

, זאת כאשר לחלק מתחומי במיוחד הגבוהההשפעה המתקבלת לתחומי הלימוד  ,משתנים אחרים

מהשכר המנובא לבוגר  %70-הלימוד )הנדסה, מחשבים, רפואה( השכר המנובא גבוה ביותר מ

תחום החינוך. פיקוח על היכולות הקוגניטיביות של הפרט, המיוצגות במחקר זה על ידי הציון 

חלק (, זאת כאשר ל2)משוואה  מקדמי התשואהבבחינה הפסיכומטרית, משנה משמעותית את 

 .בכיוון ההשפעה מוביל לשינוימהתחומים )ביולוגיה, חקלאות, אדריכלות( הפיקוח אף 

מין, קבוצת אוכלוסייה, דאמי ) מאפיינים הדמוגרפייםפיקוח ל ותמוסיפ (4) -ו (3) ותמשווא

ולמאפייני  ותק, לו17המגורים בגיל  חברתי של אזור-המדד כלכלילחרדים, ותק, ותק בריבוע, 

באופן (. 17, מספר אחים, מצב משפחתי של האם בגיל הרקע המשפחתי )הכנסת והשכלת הורים

הנ"ל מצמצמת את הפרמיה להשכלה, אם כי לא בצורה משמעותית. הוספת המשתנים כללי, 

מוסיפות שליטה לשנת הלידה של  7-ו 6משוואות ומוסיפה פיקוח למוסד הלימוד  5משוואה 

 .המקדמיםעל מעטה בלבד השפעה האחרונים הוספת מקצוע המורחב בבגרות. להבוגרים וכן ל

 .%99כמעט לכל תחומי הלימוד נמצאה השפעה מובהקת על השכר, זאת בד"כ ברמת מובהקות של 
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ממצא זה עשוי ביחס לחינוך(.  %66הכספית לבחירה בלימודי רפואה היא הגבוהה ביותר ) פרמיהה

וכן מקושי להיכנס  , ממספר רב של שעות עבודהמשנות הלימוד הרבות של בוגרי התחום, לנבוע 

(, %62גבוהה במיוחד ישנה גם לתחום מדעי המחשב ) פרמיהלתחום בשל מגבלות רגולטוריות. 

 . בנוסף, מצאנו כי גם לבוגרי תחוםבעולם ובישראלסביר וזאת כתוצאה משגשוג תעשיית התוכנה 

כספית גבוהה  פרמיהמסך בוגרי המדגם,  %11-ההנדסה, שהינו תחום גדול שבוגריו מהווים כ

יותר מבוגרי תחום החינוך, זאת כששאר  %47מאוד ללימודיהם. בוגרי הנדסה משתכרים 

 המשתנים קבועים.

עם מאפיינים דומים אחוזים ביחס לבוגר תחום החינוך  20-30כספית של בין  פרמיהאנו מוצאים 

אחוזים מצאנו  10-20פרמיה של בין . וחשבונאות לבוגרי תואר ראשון בכלכלה, עסקים, משפטים

דומה לזו של בוגרי תחום החינוך  פרמיהלבוגרי תחום המתמטיקה ומקצועות העזר הרפואיים. 

בוגרי . לוהחקלאות אדריכלותהסוציולוגיה ומדעי המדינה, ה מצאנו לבוגרי תחומי המתמטיקה,

כספית שלילית ביחס  פרמיהמצאנו  ;והאומנות וכן לבוגרי פסיכולוגיה וביולוגיהמדעי הרוח 

ההשפעה שנמצאו ללימודי חינוך. באופן כללי, כיווני ההשפעה שמצאנו דומים מאוד לכיווני 

 3 תרשים. יותר הגבוהמעט  הלימוד תחומיהשונות של התשואה להשכלה בין בארה"ב, זאת כאשר 

לפי מקצועות משכר  פערי השכר עמודותבעזרת  יםבתרשים מוצגמציג את התוצאות בצורה גרפית. 

(, בה נלקחים בחשבון משתנים 7ממשוואה ) β-הערכי  נקודות, ובעזרת בוגרי התואר בחינוך

תוצאות של בדיקה זהה לפירוט רב יותר של תחומי לימוד אנו מציגים  6בנספח  .מפקחים רבים

 (.תחומים)ובעיקר פירוק תחום ההנדסה לתתי 
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 , השוואה לתחום החינוך2014: השפעת תחום הלימוד בתואר ראשון על לוג השכר, שנת 8לוח 

2014 בשנת שכירה או/ו עצמאית מעבודה הממוצעת ההכנסה לוג   

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
                

 ***0.66 ***0.67 ***0.71 ***0.72 ***0.72 ***0.66 ***0.86 רפואה

 
-0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

 ***0.62 ***0.64 ***0.63 ***0.61 ***0.61 ***0.75 ***0.92 מדעי המחשב

 
0 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 

 ***0.47 ***0.48 ***0.48 ***0.48 ***0.48 ***0.59 ***0.74 הנדסה

 
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 

 ***0.28 ***0.29 ***0.28 ***0.27 ***0.26 ***0.34 ***0.46 כלכלה

 
0 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 

 ***0.26 ***0.27 ***0.25 ***0.24 ***0.23 ***0.28 ***0.41 חשבונאות

 
0 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 

 ***0.24 ***0.24 ***0.24 ***0.26 ***0.26 ***0.31 ***0.38 מנהל עסקים

 
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 

 ***0.21 ***0.21 ***0.21 ***0.19 ***0.19 ***0.25 ***0.33 משפטים

 
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 

 ***0.18 ***0.19 ***0.19 ***0.19 ***0.19 ***0.28 ***0.37 מתמטיקה

 
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.11 ***0.11 ***0.11 ***0.11 ***0.11 ***0.09 ***0.18 מקצועות עזר לרפואה

 
-0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 

 0.04 0.05 0.04 0.01 0.01 ***0.11 ***0.26 פיסיקה

 
0 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 ***0.06 ***0.09 סוציולוגיה ומדעי המדינה

 
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 

 0.01 0.02 0.02 ***0.03 ***0.03 ***0.04 ***0.07 שאר מדעי החברה

 
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 

 0.05- 0.04- 0.02- 0.03- 0.03- **0.06- ***0.08 אדריכלות

 
-0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 

 0.06- 0.05- 0.05- ***0.09- ***0.09- 0.04- ***0.10 חקלאות

 
-0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 

 ***0.08- ***0.08- ***0.08- ***0.10- ***0.10- ***0.10- ***0.04- עבודה סוציאלית

 
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 

 ***0.08- ***0.07- ***0.07- ***0.07- ***0.07- ***0.05- ***0.06- שפות

 
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.09- ***0.09- ***0.09- ***0.11- ***0.12- ***0.09- ***0.02 ביולוגיה

 
0 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 

 ***0.10- ***0.10- ***0.09- ***0.09- ***0.09- **0.02- ***0.02- מדעי הרוח

 
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 (0.02)  

 ***0.10- ***0.10- ***0.10- ***0.09- ***0.10- ***0.12- ***0.06- פסיכולוגיה

 
0 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 

 ***0.25- ***0.25- ***0.24- ***0.25- ***0.26- ***0.28- ***0.24- אמנות

 
0 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

        
 

 

 מספר תצפיות

303,353 303,353 303,353 303,353 303,353 303,353 303,353 

R-squared 0.16 0.17 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 

 NO YES YES YES YES YES YES ציוני פסיכומטרי

 NO NO YES YES YES YES YES  מאפיינים דמוגרפיים

 NO NO NO YES YES YES YES רקע משפחתי

 NO NO NO NO YES YES YES אפקט קבוע למוסד לימודים

 NO NO NO NO NO YES YES אפקט קבוע לשנת הלידה

ומקצועות זכאות לבגרות 

 הבחירה
NO NO NO NO NO NO YES 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    
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 , השוואה לתחום החינוך2014השפעת תחום הלימוד בתואר ראשון על לוג השכר, שנת  :3 תרשים

 

 אולם תוך שימוש בנתוני מפקד, 8מציגים אמידה זהה לאמידה שהוצגה בלוח  9 לוחו 4תרשים 

. עבודה לשעתנתוני המפקד מאפשרים לבחון את ההשפעה שיש לתחום הלימוד על השכר  .2008

החיסרון בשימוש בנתוני המפקד הוא )א( כלומר, הם מאפשרים להתייחס גם לחלקיות המשרה. 

ת השכר שמקשה על אמידדבר נתוני השכר הם לשנה מוקדמת יותר, ש)ב( -שהמדגם מצטמצם ו

(. 75-79לקראת שיא הקריירה. לכן, הניתוח לנתוני המדגם נערך רק לשנתונים המוקדמים יותר )

( היא 3משוואה ) ( לשכר השעתי.2( בלוח מציגה את הניתוח לשכר החודשי ומשוואה )1משוואה )

מההשוואה בין  המוצגת לטובת ההשוואה. 2014המשוואה המקורית עם נתוני השכר משנת 

על השכר השעתי ואלו על השכר החודשי, ניתן להיווכח שכמעט לכל תחומי הלימוד  התוצאות

השוואת השכר השעתי מצמצמת את הפרמיה ללימודי התחום, זאת בהשוואה לבוגרי תחום 

 –הפער גדול במיוחד  החינוך. במיוחד הדבר בולט לבוגרי תחומי המשפטים והרפואה. ברפואה

של יחסית (, לאומד נמוך %66בנתונים המנהליים )הן ( ו%40קד )ים גבוהים הן בנתוני המפנמאומד

מאומד חיובי ומובהק בנתוני המפקד החודשיים ההבדל הוא משפטים ב. עבור בוגרי תואר %11

 שונה מאפס באופן מובהק., לאומד קטן, ושאינו (%21( ובנתונים המנהליים החודשיים )%32)

-35%

15%

65%

115%

165%

 פער ממוצעי שכר

 אומד לתשואה לתואר

 רווח סמך
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 אשון על לוג השכר החודשי והשעתי: השפעת תחום הלימוד בתואר ר4 תרשים

 

 

  

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 נתונים מנהליים, חודשי

 נתוני מפקד, שעתי

 רב סמך

 נתוני מפקד, חודשי
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 אשון על לוג השכר החודשי והשעתי: השפעת תחום הלימוד בתואר ר9לוח 

 

הכנסה שעתית 

 2008מפקד , ממוצעת

הכנסה חודשית 

 2008מפקד , ממוצעת

הכנסה חודשית 

 2014שנת , ממוצעת

  (1) (2) (3) 

   
 ***0.66 ***0.40 **0.11 רפואה 

 

-0.05 -0.06 -0.04 
 ***0.62 ***0.78 ***0.59 מדעי המחשב

 

-0.04 -0.06 -0.04 
 ***0.47 ***0.62 ***0.42 הנדסה

 

-0.05 -0.06 -0.04 
 ***0.28 ***0.43 ***0.22 כלכלה

 

-0.04 -0.05 -0.03 
 ***0.26 ***0.52 ***0.29 חשבונאות

 

-0.04 -0.06 -0.04 
 ***0.24 ***0.44 ***0.25 מנהל עסקים

 

-0.04 -0.06 -0.04 
 ***0.21 ***0.32 0.07 משפטים

 

-0.04 -0.05 -0.04 
 ***0.18 ***0.27 ***0.19 מתמטיקה

 

-0.02 -0.03 -0.01 
 ***0.11 0.01 0.03 עזר לרפואה

 

-0.04 -0.05 -0.03 
 0.04 0.1 0.09 פיסיקה

 

-0.05 -0.06 -0.03 
 0.02 ***0.13 0.03- סוציו' ומדעי המדינה

 

-0.03 -0.04 -0.03 
 0.01 **0.11 0.02- שאר מדעי החברה

 

-0.03 -0.04 -0.03 
 0.05- *0.11- ***0.20- אדריכלות

 

-0.05 -0.06 -0.04 
 0.06- 0.08 0.04- חקלאות

 

-0.05 -0.06 -0.04 
 ***0.08- **0.09- ***0.12- עבודה סוציאלית

 

-0.03 -0.04 -0.03 
 ***0.08- 0 ***0.05- שפות

 

-0.01 -0.02 -0.01 
 ***0.09- ***0.13- **0.10- ביולוגיה

 

-0.03 -0.04 -0.03 

 ***0.10- **0.04- ***0.06-  מדעי הרוח

 

-0.02 -0.02 -0.02 
 ***0.10- 0.06 0.03- פסיכולוגיה

 

-0.04 -0.05 -0.03 
 ***0.25- *0.09- ***0.10- אמנות

 

-0.03 -0.05 -0.02 

 
  

 303,353 15,177 15,177 מספר תצפיות 
R-squared 0.17 0.26 0.25 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

אפקטים קבועים , רקע משפחתי, מאפיינים דמוגרפיים, ציוני פסיכומטרי: כל הרגרסיות כוללות את המשתנים המפקחים

 לבגרות ומקצועות הבחירה בבגרותזכאות , למוסד לימודים ושנת לידה
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 ( 1מציג את ההשפעה של תחום הלימוד בחלוקה למגדר ולקבוצות אוכלוסייה. משוואות ) 10לוח 

איננו ( מציגות את התוצאות בחלוקה לגברים ונשים, בהתאמה. בדומה לממצאים מארה"ב, 2)-ו

של תחומי בין ההשפעה לבין ההשפעה של תחום הלימוד על שכר גברים  דרמטייםהבדלים מוצאים 

שהפרמיה לתואר בכלכלה, חשבונאות משפטים וביולוגיה גבוה למרות  ;נשים ן שלעל שכרהלימוד 

 מציג את הממצאים בצורה גרפית. 5תרשים  ה המקבילה לגברים.יותר לנשים ביחס לפרמי

שיש נראה ( 4-ו 3, בחלוקה למדגם של יהודים ולא יהודים )משוואות בשונה מהחלוקה המגדרית

הבדל בהשפעה של תחומי הלימוד על השכר, זאת כאשר בקרב האוכלוסייה הלא יהודית רבים 

מהמקדמים הם שליליים. כלומר, בחירה בלימודי תחום החינוך היא אטרקטיבית הרבה יותר 

במגזר הלא יהודי, בניגוד ליהודי, במגזר הלא יהודי, זאת בהשוואה למגזר היהודי. בנוסף, נראה כי 

 ההמשלבים במגזר הציבורי )מקצועות הטיפול, רפואה, חינוך( גבוה לתחומיםהכספית  פרמיהה

)הנדסה, מחשבים, כלכלה, שאמורים לסייע להשתלב במגזר העסקי  תחומיםל פרמיהמה

 מציג את הממצאים בצורה גרפית. 6תרשים  משפטים(.
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 לתחום החינוךביחס , 2014: השפעת תחום הלימוד בתואר ראשון על לוג השכר, שנת 10לוח 
 לאוםולפי מגדר השוואה 

 2014 בשנת שכירה או/ו עצמאית מעבודה הממוצעת ההכנסה לוג 

 
 ערבים יהודים גברים נשים

 
(1) (2) (3) (4) 

 ***0.58 ***0.68 ***0.55 ***0.71 רפואה    

 
-0.05 -0.04 -0.04 -0.07 

 ***0.22 ***0.66 ***0.57 ***0.60 מדעי המחשב

 
-0.04 -0.03 -0.03 -0.05 

 0.07- ***0.52 ***0.43 ***0.45 הנדסה

 
-0.04 -0.04 -0.04 -0.08 

 *0.07- ***0.32 ***0.20 ***0.33 כלכלה

 
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 

 ***0.16- ***0.30 ***0.15 ***0.34 חשבונאות

 
-0.03 -0.04 -0.03 -0.05 

 ***0.09 ***0.27 ***0.21 ***0.23 מנהל עסקים

 
-0.03 -0.03 -0.04 -0.02 

 ***0.14- ***0.25 ***0.11 ***0.25 משפטים

 
-0.03 -0.04 -0.03 -0.04 

 ***0.09- ***0.27 ***0.20 ***0.14 מתמטיקה

 
-0.01 -0.03 -0.02 -0.01 

 ***0.12 ***0.10 ***0.18 ***0.09 עזר לרפואה

 
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

 ***0.14- **0.08 0.02- 0.04 פיסיקה

 
-0.03 -0.04 -0.03 -0.02 

 ***0.16- **0.05 0.04- 0.03 סוציו' ומדעי המדינה

 
-0.02 -0.03 -0.02 -0.03 

 ***0.21- **0.06 0.02 0 שאר מדעי החברה

 
-0.02 -0.03 -0.02 -0.03 

 ***0.41- 0.02- ***0.13- 0.03- אדריכלות

 
-0.05 -0.04 -0.04 -0.09 

 ***0.19- 0.03- *0.09- *0.07- חקלאות

 
-0.03 -0.04 -0.03 -0.03 

 ***0.11- **0.06- ***0.15- **0.06- עבודה סוציאלית

 
-0.02 -0.04 -0.02 -0.02 

 ***0.09- ***0.09- ***0.18- ***0.06- שפות

 
-0.01 -0.02 -0.01 -0.01 

 ***0.09- ***0.07- ***0.26- 0.04- ביולוגיה

 
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 

 ***0.17- ***0.08- ***0.11- ***0.11- מדעי הרוח

 
-0.01 -0.03 -0.01 -0.01  

 ***0.24- **0.07- ***0.19- ***0.09- פסיכולוגיה

 
-0.03 -0.03 -0.02 -0.04 

 ***0.19- ***0.23- ***0.29- ***0.26- אמנות

 
-0.02 -0.03 -0.02 -0.02 

 25,923 272,082 121,610 181,743 מספר תצפיות     

R-squared 0.16 0.24 0.26 0.26 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
דמוגרפיים, רקע משפחתי, אפקטים קבועים למוסד לימודים ושנת כל הרגרסיות כוללות את המשתנים המפקחים: ציוני פסיכומטרי, מאפיינים 

  לידה, זכאות לבגרות ומקצועות הבחירה בבגרות
 דג
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 2014שנת  השוואה בין נשים לגברים, : השפעת תחום הלימוד בתואר ראשון על לוג השכר,5תרשים 

 

 

 

 2014שנת  השוואה בין יהודים לערבים, : השפעת תחום הלימוד בתואר ראשון על לוג השכר,6תרשים 

 

 

  

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%
 נשים

 גברים

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

 יהודים

 ערבים



27 
 

 (Robustness tests) התוצאות רגישות

. 11ח הוצגו, ביצענו מספר אמידות נוספות המוצגות בלוזה עתה על מנת לתקף את התוצאות ש

על . הרגישותמהווה נקודת ייחוס לבדיקות ו 8( בלוח היא המשוואה הבסיסית מלוח 1)משוואה 

שהמדגם הכולל פרטים בטווח גילאים גדול, בעלי שונות גדולה של ם האפשרות עמנת להתמודד 

הכולל מדגם ל( מציגה את התוצאות 2משוואה )ניסיון בשוק העבודה ואיכות נתונים שונה, 

, וטווח הגילאים שנים אלה כיסוי הנתונים הוא הרחב ביותרבש. 79-82לפרטים שנולדו בין השנים 

 .וזהים כמעטהמקדמים יותר. בשתי המשוואות באיכותי הנו מדגם זה היולכן  מצומצם,

מציגה אמידה הכוללת ( 3) המשוואעל מנת לבחון את רגישות האומדנים להטיות במדידת השכר, 

, כאשר השכר מוגבל למינימום לראות שניתן כפי. ש"ח 000,1 -רק את הפרטים שלהם שכר גבוה מ

את ( בלוח מציגה 4משוואה ). ((1)במקדמים )ביחס למשוואה  ש"ח, אין הבדל משמעותי 000,1של 

. 2014-2011האומדים המתקבלים כאשר המשתנה המוסבר הוא ממוצע השכר על פני ארבע שנים, 

ניתן להיווכח שלא קיימים הבדלים מהותיים שעשויים היו לנבוע ממגמות שכר שונות או מנתונים 

 שכר.ברועשים בגלל שוקים טרנזיטוריים 

העליון של נתוני השכר,  האחוזוןהתוצאות על מדגם נתונים שאינו כולל את ( מוצגות 5במשוואה )

 –כמו מדעי המחשב, הנדסה ורפואה  –תחומים מסוימים ממוצעי השכר בשאולי כיוון וזאת מ

גבוה במיוחד. מהמשוואה ניתן השכר הבעלי תצפיות קיצוניות, מושפעים בצורה רבה יחסית מ

מציגה את ( 6משוואה ) זה המצב, זאת כאשר המקדמים נותרים כמעט ללא שינוי.לראות שלא 

, וזאת בשל חשש כי נתוני השכר של אוכלוסיית 15התוצאות למדגם הכולל רק את השכירים

 ,בלבד השכיריםהכולל את  מדגםבקרב  גם כי לראות ניתן מהמשוואההעצמאים פחות אמינים. 

 .המקדמים נותרים ללא שינוי מהותי

להטות  עשויהמבחן הפסיכומטרי לגשת ל אםה( מאפשרת לבחון האם סלקציה בבחירה 7) משוואה

ובין אם לא,  במערכת ההשכלה הגבוהה את התוצאות, שכן לא כל הפרטים במדגם, בין אם למדו

הבחינה. לכן, טרם האמידה ביצענו תיקון לנתוני הבחינה הפסיכומטרית, כך שהציון של  את עברו

מי שלא עבר את הבחינה מנובא באמצעות משוואה שלוקחת בחשבון את ציוני הבגרות של הפרט. 

 משמעותית השפעהלעבור את הבחינה הפסיכומטרית אין  אםהמהמשוואה ניתן לראות שלבחירה 

בנוסף לכל אלו,  .משתנים ואינם כמעט המקדמים שכן, השונים התחומים לבוגרי השכר על

שימוש בציון הפסיכומטרי הגבוה ביותר של הפרט. ההבדל הרעיוני נובע  נעשה( 8משוואה )ב

                                                           
15
 אלו שהכנסתם כוללת שכר בלבד, ללא הכנסה עסקית כלל. 
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מפרשנות המשתנה הנועד להוות אומדן ליכולות הפרט. הציון הגבוה ביותר הוא לעיתים קרובות 

זרות, וניתן לפרשו ככזה המושפע ממאפיינים של הפרט שאינם משופר ולאחר מספר בחינות חוציון 

בהכרח יכולותיו כפי שהן נמדדות לכל הפרטים לפי בבחינה הראשונה, לדוגמא, המוטיבציה של 

 התוצאות אינן רגישות גם לבחירה זו. ,כפי שניתן להיווכחהפרט. 
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 : השפעת תחום הלימוד בתואר ראשון על לוג השכר, תתי מדגמים10לוח 
 

 2014 בשנת שכירה או/ו עצמאית מעבודה הממוצעת ההכנסה לוג 

 
 79-82ילידי  כלל המדגם

שכר מינ' של 

 ש"ח 1,000

הכנסה 

חודשית 

ממוצעת, 

2011-2014 

לא כולל 

המאיון 

 העליון

 שכיריםרק 
לפי ציון 

 פסיכו' חזוי

לפי ציון 

פסיכומטרי 

 מקסימלי

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

       
 ***0.68 ***0.69 ***0.64 ***0.61 ***0.65 ***0.64 ***0.63 ***0.66 רפואה  

 
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.02 -0.02 

 ***0.59 ***0.57 ***0.61 ***0.57 ***0.64 ***0.60 ***0.60 ***0.62 מדעי המחשב

 
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 

 ***0.45 ***0.43 ***0.46 ***0.45 ***0.49 ***0.45 ***0.45 ***0.47 הנדסה

 
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 

 ***0.26 ***0.25 ***0.27 ***0.25 ***0.29 ***0.26 ***0.26 ***0.28 כלכלה

 
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 

 ***0.27 ***0.24 ***0.24 ***0.23 ***0.24 ***0.23 ***0.29 ***0.26 חשבונאות

 

-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 

 ***0.22 ***0.21 ***0.23 ***0.21 ***0.26 ***0.23 ***0.22 ***0.24 מנהל עסקים

 
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 

 ***0.22 ***0.21 ***0.23 ***0.19 ***0.22 ***0.21 ***0.18 ***0.21 משפטים

 
-0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 

 ***0.18 ***0.16 ***0.17 ***0.16 ***0.20 ***0.18 ***0.13 ***0.18 מתמטיקה

 

-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 

 ***0.12 ***0.12 ***0.14 ***0.11 ***0.14 ***0.09 ***0.08 ***0.11 עזר לרפואה

 

-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 

 0.02 0 0.03 0.02 0 *0.06 0.01 0.04 פיסיקה

 
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 

סוציו' ומדעי 
 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0 0.02 המדינה

 

-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 

 0.02 0 0.02 0 0.04 0.02 0.01- 0.01 שאר מדעי החברה

 

-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 

 ***0.07- ***0.06- 0.02- 0.03- 0.02- *0.07- 0.05- 0.05- אדריכלות

 
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 

 ***0.06- ***0.07- *0.07- 0.05- *0.07- 0.03- **0.09- 0.06- חקלאות

 
-0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 

 **0.06- *0.06- ***0.07- ***0.08- *0.05- ***0.08- ***0.08- ***0.08- עבודה סוציאלית

 
-0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 

 0.06- *0.07- ***0.08- ***0.07- ***0.07- ***0.07- ***0.09- ***0.08- שפות

 
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04 

 ***0.11- ***0.11- ***0.10- ***0.09- ***0.12- **0.06- ***0.10- ***0.09- ביולוגיה

 
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 

 ***0.11- ***0.12- ***0.10- ***0.10- ***0.10- ***0.09- ***0.11- ***0.10- הרוחמדעי 

 
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 

 ***0.10- ***0.10- ***0.09- ***0.11- **0.07- ***0.09- ***0.13- ***0.10- פסיכולוגיה

 

-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

 ***0.25- ***0.25- ***0.21- ***0.25- ***0.22- ***0.21- ***0.25- ***0.25- אמנות

 
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 

 375,895 457,907 252,948 296,454 326,365 300,071 116,436 303,353 מספר תצפיות         

R-squared 0.25 0.23 0.32 0.32 0.23 0.3 0.26 0.26   
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 (PSM) היתכנות ציוני השוואת באמצעות ספציפית להשכלה פרמיהה אמידת. 6

לאמידת התשואה להשכלה באמצעות רגרסיה רב חסרונות  קיימיםכפי שפורט בחלקים הקודמים, 

קבוצות השוני בין את  מנכהאינו ברגרסיה החשש העיקרי הוא שהפיקוח על המשתנים ממדית. 

 יםשונקבוצת ההשוואה )בוגרי חינוך( ב הפרטים הנכלליםו. כלומר, ייתכן באופן מספקההשוואה 

מטה את ולכן  שאינו מתבטא במשתנים הנצפים בוגרי תחומים אחרים באופןמתכונותיהם ב

להשכלה  פרמיהעל מנת למזער את ההטיה בבחירת הקבוצות להשוואה, ניתחנו את ה התוצאות.

(. ההיגיון בשיטה זו הוא לחקות, ככל שניתן, PSMלפי תחומים בשיטת השוואת ציוני היתכנות )

תהיה דומה ככל האפשר  לומדים לתואר בחינוך(התנאים של ניסוי, כך שקבוצת הביקורת )

 בוחרים ללמוד הנדסה(. ה – לדוגמאלקבוצה שעוברת את הטיפול )

(, לפיה נבחרים Matchingבמאפייני הקבוצות היא שיטת ההתאמה )שיטה פשוטה להשגת איזון 

זוגות של פרטים הדומים זה לזה בכלל מאפייניהם הנצפים, כאשר ההבדל היחיד ביניהם הוא 

השתייכותם לקבוצת הטיפול והביקורת. לאחר בחירת כל הזוגות, הקבוצות מושוות זו לזו, והפער 

למרות היתרונות של שיטה זו, סיבתי של הטיפול. מפורש כאפקט ההמתקבל במשתנה התוצאה 

מכדי ששיטה זו תהיה  של משתני בקרה,מדי , או מספר מועט של תצפיותמדי נדרש מספר רב 

", או היתכנות זווג פרטים דומים על בסיס "ציוןלכן, בחרנו למתאימה במחקרים מסוג זה. 

בעזרת  , בדרך כלל,ו נאמדתההסתברות הנאמדת שהפרט ישתייך לקבוצת הטיפול. הסתברות ז

 רגרסיה לוגיסטית.

אמדנו את הסיכוי ללמוד כל אחד מתחומי , ראשוןה בשלב. שלבים בשלושהבוצעה האמידה 

כך, עבור כל אחד מתחומי הלימוד  .Logit Multinomialבאמצעות רגרסיית הלימוד )אלטרנטיבה( 

לאזור המגורים בגיל משתנה דמה  :המשתנים שנכללו באמידה הם קיבלנו קבוצת מקדמים שונה.

לשנת משתנה דמה , ציוני הפסיכומטרי, 17אקונומי של יישוב המגורים בגיל -, מצב סוציו17

לחרדיות(, בחירת משתנה דמה , מין, האוכלוסייהלידה, מאפיינים דמוגרפיים שונים )קבוצת 

ר האחים בגיל ומספ 17תחומי הלימוד לבגרות מורחבת, השכלת האב והאם כאשר הפרט בגיל 

1716 . 

, לפי מאפייניו שני, מחושבת ההסתברות של כל פרט להשתייך לכל אחד מתחומי הלימודהבשלב 

שלכל פרט אוסף הסתברויות חזויות. בשלב השלישי, השתמשנו בשיטת התאמה, הבוחרת לכל  ךכ

                                                           
16
 .כנספח מקווןות לוכלהן עקב מורכבות והיקף תוצאות האמידה,  

https://drive.google.com/open?id=0B5NJxZ9AlzELR2NfZWtZUTRmejg
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ההסתברויות החזויות מקבוצת ערכי הפרט הקרוב אליו ביותר במרחב את פרט בקבוצת הטיפול 

כלומר, הפרטים זווגו על בסיס ההסתברויות החזויות, שחושבו על ידי המשתנים הביקורת. 

רחוקים מדי זה מזה, הוגבל המרחק המקסימלי העל מנת להימנע מזיווג פרטים המסבירים מעלה. 

  .17ל שניהםבהסתברויות המשוקללות ש %10לפער מקסימלי של עד  (Caliperבעזרת תיחומו )

כך, לדוגמא, לכל פרט מקבוצת הלומדים לתואר במשפטים, "שודך" הפרט הדומה לו ביותר 

לתואר בחינוך, בתנאי שקיים פרט כזה הדומה לו מספיק. לאחר  הלומדיםמקבוצת הביקורת, 

האומד להשפעת  –שנאספו קבוצת הביקורת והטיפול, חושב פער השכר בין ממוצעי הקבוצות 

 הבחירה בתחום הלימוד על השכר.

ניתן לבחון את דמיון בשיטה הנ"ל,  על מנת לוודא שאכן קיים דמיון בין הקבוצות הבנויות

מדגים את השוני במאפיינים  7תרשים הקבוצות במשתנים הנצפים לפני ואחרי יישום השיטה. 

ת הלומדים לתואר בהנדסה. שאר הנצפים בין הקבוצות, לפני ואחרי שיטת ההתאמה עבור קבוצ

 .מקוון כנספחמצורפים התרשימים עבור כלל ההתאמות 

תרשים 7: השוואת המאפיינים הנצפים בין קבוצת הלומדים לתואר הנדסה לבין קבוצת הלומדים לתואר 
 בחינוך, לפני ואחרי יישום שיטת ההתאמה 

 
 

                                                           
17
 .Wahbaand  Dehejia (2002)-( ו 2014) Lunt ת ודוגמאות:לקריאה נוספ 

https://drive.google.com/open?id=0B5NJxZ9AlzELS1JMaDVhWHBjakk
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ואכן, ברור למדי שקיימים פערים גדולים בין הקבוצות לפני שיטת ההתאמה, כך שלדוגמא ציון 

הפסיכומטרי הכמותי של בוגרי הנדסה הוא גבוה למעלה מפי שניים, בעוד שכמות הנשים גדולה 

כמעט  מצטמצמיםלמעלה מפי שניים בקבוצת בוגרי חינוך. לאחר ההתאמה, הפערים הללו 

 .לחלוטין

ראשית, יש להבחין בין אפקט הטיפול על  .את תוצאות האמידה יםמציג 8 ותרשים 12לוח 

 ATUאפקט הטיפול על קבוצת ההשוואה ) (,ATT – treated the on treatment Averageהמטופלים )

– on the untreated treatment Average(  ואפקט הטיפול הממוצע )ATE –  treatment verageA

effect( בחישוב אפקט הטיפול על המטופלים .)ATTואה ו(, נעשית התאמה של פרט מקבוצת ההש

 יםשימוש בכל הפרט הלא נעשש ייתכן עבור כל פרט מקבוצת הטיפול, אך לא להפך, כך שלדוגמא,

נעשות  (,ATUמקבוצת ההשוואה. באותו אופן, בחישוב אפקט הטיפול על פרטי קבוצת ההשוואה )

( הוא הממוצע ATEהתאמות מקבוצת הטיפול לקבוצת ההשוואה. אפקט הטיפול הממוצע )

  המשוקלל של שני האפקטים בגדלי הקבוצות השונות.

 השפעת בחירת התחום לתואר על השכר ביחס ללימודי חינוך, אחוזים :8תרשים 
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 אחוזיםשיטות אמידה שונות, לתואר על השכר ביחס ללימודי חינוך,  תחוםהשפעת בחירת ה :12לוח 

 ATT ATE ATU LS 
גודל קבוצת 

*הטיפול  

 44,879 - 26- 25- 25- ללא תואר

 17,694 10- 5- 5- 5- מדעי הרוח

 13,739 8- 2- 3- 4- שפות

 8,341 25- 22- 21- 19- אמנות

 16,250 28 34 37 39 כלכלה

 14,236 2 5 7 9 המדינהסוציולוגיה ומדעי 

 16,880 10- 7- 5- 3- פסיכולוגיה

 6,358 8- 1 1- 4- עבודה סוציאלית

 26,300 1 0 3 5 שאר מקצועות מדעי החברה

 23,024 24 22 27 30 מנהל עסקים

 18,485 21 16 24 31 משפטים

 3,610 66 39 41 49 רפואה

 12,849 11 23 21 18 מקצועות עזר לרפואה

 8,090 18 21 25 31 מתמטיקה

 19,615 62 41 57 69 מדעי המחשב

 5,197 4 17 17 19 פיסיקה

 9,669 9- 7 5 1 ביולוגיה

 1,464 6- 5- 4- 0 חקלאות

 28,386 47 31 46 53 הנדסה

 1,714 5- 12- 11- 1- אדריכלות

 4,535 26 26 30 42 חשבונאות

 (.common supportהציונים המשותף )* אשר נכללו בהשוואה, כלומר, נמצאים בתחום 
 
 

. (PSM) טת ההתאמהיממדית ובש-אין הבדלים משמעותיים בין תוצאות האמידה ברגרסיה רב

משמעותית  נהקטלהם הפרמיה  .רפואה בוגריהפער הגדול ביותר באפקט הטיפול נרשם עבור 

לעומת  המפקד,, בדומה לתוצאה המתקבלת בנתוני %41בשיטת ההתאמה, עם אפקט ממוצע של 

כמו כן, לגבי בוגרי ביולוגיה כיוון ההשפעה אינו עקבי, זאת יה. ינתוני כלל האוכלוסב %70כמעט 

פער פרמיה חיובית.  PSM -כאשר בשיטת הרבועים הפחותים מתקבלת פרמיה שלילית ובשיטת ה

צעות באמידה באמ פיזיקה, אשר נראה שמאומד לא מובהקבוגרי נוסף בין השיטות מתקבל עובר 

LSבין . עמידות התוצאות הכלליות בממוצע האמידות בשיטת ההתאמה %17-הפרמיה לכ ה, גדל

 שתי השיטות מחזקת את תקפות האמידה המתקבלת.

( חסרון העשוי לנבוע מבחירת PSMגם לאמידת הפרמיה להשכלה בשיטת השוואת ציוני היתכנות )

קבוצת ההשוואה בניתוח, שהיא במסגרת הנוכחית בוגרי תחום החינוך. שהרי גם בשיטה זו ייתכן 
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והמאפיינים הלא נצפים של בוגרי התחום, שונים מאוד מהמאפיינים הלא נצפים של בוגרי 

בוצת ההשוואה היא , כאשר ק12התחומים האחרים. בשל כך, ביצענו ניתוח דומה לזה המוצג בלוח 

מציג בצורה גרפית את הפרמיה  9( בוגרי תחומי ההנדסה. תרשים 2) -( בוגרי ביולוגיה ו1)

המתקבלת לכל תחום לימוד, כאשר קבוצת הביקורת משתנה. לשם פשטות, נרמלנו את התוצאות 

ביחס לפרמיה לבוגרי חינוך. מהתרשים ניתן להיווכח שגם כאשר קבוצת ההשוואה משתנה, 

רמיה לתחומים השונים נותרת דומה מאוד. עם זאת, ניתן להיווכח גם שכאשר קבוצת הפ

ההשוואה היא בוגרי ביולוגיה ובמיוחד בוגרי הנדסה, השונות בין התחומים גדלה במקצת. כך, 

הפרמיה לתחומי המחשבים, ההנדסה, המתמטיקה, הכלכלה והעסקים )ביחס לבוגרי חינוך( גבוהה 

 השוואה היא בוגרי תחום ההנדסה.יותר, כאשר קבוצת ה

 בשיטת השוואת ציוני היתכנות, קבוצת ביקורת משתנהאמידת הפרמיה לתחום הלימוד  :9תרשים 
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 דיון סיכום ו. 7

בחירת תחום הלימוד באקדמיה היא החלטה בעלת השפעה משמעותית וארוכת טווח. תחום 

אשר מאוחר יותר ישמשו  ,הפרט בלימודיוהלימוד הנבחר משפיע ישירות על הכישורים שירכוש 

בחירת תחומי הלימוד חשובה גם ברמה המשקית, שכן  18אותו, ואת מעסיקיו, בשוק העבודה.

, בעבודה זו בחנו מהי משום כךאוסף כישורי הפרטים מתרגם לשגשוגו של המשק בכלליות. 

 תחוםלהשכלה לפי  פרמיהההשפעה של תחום הלימוד הנבחר על השכר, או במילים אחרות, מהי ה

 לימוד. 

בין בוגרי תחומי הלימוד השונים הוא רב, אולם ברור שלא ניתן לייחס את הממוצע הפער בשכר 

מסוימים הם בעלי מאפיינים תחומים , שכן פרטים שבחרו ללמוד בלבד הפער לתחום הלימוד

אחרים. לכן, האתגר המרכזי בעבודה זו הוא להתגבר על הסלקציה  תחומיםשונים מפרטים שלמדו 

בבחירת תחום הלימוד, ולהסיק על ההשפעה הקיימת לתחום הלימוד מעבר לתכונות הפרט. אנו 

 Selection onמתמודדים עם בעיית הסלקציה באמצעות פיקוח על המשתנים הנצפים )

observablesות אמידה: שימוש ברגרסיה רב ממדית ( זאת כאשר אנו עושים שימוש בשתי שיט

מפורט, שהועמד לרשותנו ייחודי ו. בסיס הנתונים ששימש לאמידה הינו קובץ PSM-ושיטת ה

בחדר המחקר של הלמ"ס, ובו, בין היתר, נתונים על הציון הפסיכומטרי והישגי הפרט בתיכון, 

ות המסים. הקובץ כולל מרשמנהליים הכנסת והשכלת הורים, מאפיינים דמוגרפיים ונתוני שכר 

, בה אנו דוגמים את 2014בשנת  29-39, שהם בגילאי 1975-1985פרטים שנולדו בשנים הנתונים על 

 השכר. 

יכולותיו  ,בשתי שיטות האמידה הפרמיה המתקבלת דומה מאוד, כאשר שליטה על מאפייני הפרט

י תחומי הלימוד השונים, מקטינה את הפערים בשכר הצפוי לבוגר יםומוסד הלימודהקוגניטיביות 

פתיחה פחות טובים )ציון פסיכומטרי נמוך עם תנאי אך לא מבטלת אותם. מכאן כי גם צעירים 

ובו השכר הצפוי גבוה לימוד אם יבחרו בתחום עתידם הכלכלי יכולים לשפר מאוד את יותר וכו'( 

 יחסית. 

בוצעה השוואה של שכר כמקובל בספרות, על מנת לבחון את התשואה לתחום לימוד מסוים, 

, גבוהה במיוחד הבוגרים בתחום זה לשכר הבוגרים, בעלי מאפיינים דומים, מתחום החינוך. פרמיה

 (%60 -)כ מדעי המחשבתחום לואף גבוהה מהפרמיה שנמצאה במחקרים מארה"ב, אנו מוצאים 

                                                           
18
 .יםהפרטהלא נצפות של איכויות ה( למוטיבציות וSignalבנוסף, בחירת תחום הלימוד מהווה איתות ) 
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בעולם ק ט-ההיי תעשיית (. תוצאה זו אינה מפתיעה על רקע שגשוג%50 -ולתחומי ההנדסה )כ

אחוזים,  60עד  40בנוסף, אנו מוצאים פרמיה גבוהה בשכר החודשי לבוגרי רפואה ) .בישראלו

הפרמיה של בוגרי התחום יורדת  ,כתלות בשיטת האמידה(, אולם כשבוחנים את השכר השעתי

לבוגרי תואר ( אנו מוצאים %20-30 -חיובית, אך מעט נמוכה יותר )ככספית  משמעותית. פרמיה

הפרמיה עם זאת, כמו לגבי בוגרי רפואה, גם . וחשבונאות בכלכלה, עסקים, משפטים ראשון

לבוגרי תחום המתמטיקה  יורדת משמעותית שבוחנים את השכר השעתי.ללימודי משפטים 

 אחוזים.  10-20בין פרמיה חיובית של ומקצועות העזר הרפואיים אנו מוצאים 

מדעי  ,הסוציולוגיה דומה לזו של בוגרי תחום החינוך מצאנו לבוגרי תחומי המתמטיקה, פרמיה

 פרמיהמצאנו  אדריכלותבוגרי מדעי הרוח והאומנות וכן לבוגרי פסיכולוגיה ו. להמדינה והחקלאות

לגבי תחומי הביולוגיה והפיזיקה הממצאים פחות עקביים, כספית שלילית ביחס ללימודי חינוך. 

באופן כללי, כיווני ההשפעה שמצאנו ה לקבוע מה כיוון ההשפעה של לימודי התחומים. ולכן קש

ההשפעה שנמצאו בארה"ב, זאת כאשר השונות של התשואה להשכלה בין דומים מאוד לכיווני 

  תחומי הלימוד מעט גבוהה יותר.

תחומי הלימוד בשכר לבין הפרמיה משמעותי כי לרוב אין הבדל לימד פיצול המדגם לפי מגדר 

בקרב גברים לפרמיה המקבילה בקרב נשים. עם זאת, פיצול המדגם ליהודים ולאלה שאינם 

 יהודים חושף פערים משמעותיים בפרמיה בשכר הנובעת מבחירת תחום הלימוד באקדמיה. בחירה

בלימודי תחום החינוך היא אטרקטיבית הרבה יותר במגזר הלא יהודי, זאת בהשוואה למגזר 

. בנוסף, נראה כי במגזר הלא יהודי, בניגוד ליהודי, הפרמיה הכספית לתחומים המשלבים היהודי

מהפרמיה לתחומים שאמורים לסייע  הבמגזר הציבורי )מקצועות הטיפול, רפואה, חינוך( גבוה

ממצא זה מלמד על הקושי של  להשתלב במגזר העסקי )הנדסה, מחשבים, כלכלה, משפטים(.

במגזר העסקי בישראל, אם כתוצאה מאפליה ואם כתוצאה מגורמים  אקדמאים ערבים להשתלב

 אחרים. עניין זה חורג מנושא עבודה זו, אולם הוא ראוי להתייחסות מעמיקה יותר בעתיד.

מחקר עשויות לעניין הן צעירים העתידים להיכנס למערכת ההשכלה הגבוהה והן את תוצאות ה

תוואי תחום הלימוד לבחירת של חשיבות השה את העבודה מדגי ים. ברמת הפרטקובעי המדיניות

אינה השיקול היחיד שעומד בפני תחום הלימוד על השכר השפעת ברור כי השתכרות העתידית. ה

יתכן כי לשיקול ההשתכרות העתידית ניתן במקרים רבים  אולם ,הפרט בבואו לבחור מקצוע לימוד

 ים מרקע כלכלי נמוך יחסית, במיוחד בקרב מועמדתחום הלימודבעת בחירת חסר משקל 
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 . חשיבות גורם זה(Backer et al. (2016)כן וNeilson  (2013 )-ו Hasting, Zimmerman להרחבה ראה)

 ם.הסיום לימודילקראת מתגלה במלואה לבוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה רק 

השתכרות העתידית ניתן למנות נותנים צעירים לפני לימודים לשמשקל הנמוך יחסית בין הסיבות ל

אלה. בעיות עם עשויים לסייע בהתמודדות מחסור באינפורמציה והעדפת הווה. מספר כלי מדיניות 

יכולה להנגיש בצורה נוחה ונהירה יותר את הנתונים הרלבנטיים לגבי השכר  למשל, המדינה

ת לתחומי הלימוד ושיעורי התעסוקה של בוגרי המקצועות השונים. בנוסף, ניתן לבצע התאמו

זאת  ,צמצם את הדילמה בין תחומי לימוד "שימושיים" לתחומי לימוד "מעניינים"יבאופן ש

 שילוב של תכניות לימוד מתחומי לימוד שונים.באמצעות 

יתכן ולמוסדות האקדמאיים שהרי יתמקד בהכרח ברמת הפרט העם זאת, המדיניות אינה צריכה ל

 ,נו תואם בהכרח את האינטרס הכלכלי הלאומי. כך למשלאינטרס ליצור תמהיל תלמידים שאי

ליצור תמהיל סטודנטים התואם את תמהיל הסגל  פוישא ות ההשכלה הגבוההתכן ומוסדיי

. לאור החשיבות המקרו כלכלית של תמהיל המקצועות של .Altonji et al) 2015(דווקא האקדמי 

וסדות תמריץ התואם יותר את בוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה, יתכן ויש מקום לייצר למ

 האינטרס הכלכלי, בד בבד עם שמירה על העצמאות האקדמאית של המערכת ושל המוסדות.
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 נספחים  

 ממצאים אמפיריים מהספרות המקצועית - 1נספח 

 (2012) ואחרים Altonjiמקור הטבלה: 

משתנים מפקחים  שיטת אמידה מסד הנתונים  המחקר
 עיקריים

המשתנה 
 התלוי

תחומי לימוד 
 שנבחנו

  תוצאות: פרמיה ללימודי התחום
 )בהשוואה ללימודי חינוך(

(1998) Berger  ,סקר ארוך טווח
NLS )ארה"ב( 

 Logit רגרסיית
עם תיקון 
לבעיית 
 הסלקציה

IQ ידע על שוק ,
העבודה, ניסיון, 

מגדר, מצב בריאותי, 
בטלה, שיעור הא

מקום מגורים, 
 שבועות עבודה בשנה 

לוג השכר 
השעתי בשנת 

לגבר  1986
אקדמאי בוגר 

  1974שנת 

 
 עסקים
 הנדסה
 מדעים
 אומנות
 חינוך

 שנת ניסיון
0.35 
0.41 
0.12 
0.10 
- 

 שנות ניסיון 12
0.13 
0.36 
0.22 
0.07- 
- 

James  ואחרים
(1989) 

סקר ארוך טווח 
)ארה"ב(,  72

 גברים בלבד

-Weighted least

squares 
-מאפיינים סוציו
אקונומיים, ציון 

SAT דירוג בית ,
הספר התיכון, נתוני 
שוק העבודה, מעקב 

אחרי תקופת 
הלימודים, ציונים 
במתמטיקה, בית 
 ספר קתולי )כן/לא(

לוג השכר 
 1985השנתי, 

 
 

 עסקים
 הנדסה

 מתמטיקה ומדעים
 מדעי החברה
 מדעי הרוח

 חינוך

ללא שליטה על 
 נף/תעשייהע

0.26 
0.47 
0.20 
0.24 
0.06 
- 

עם שליטה על 
 ענף/תעשייה

0.15 
0.45 
0.12 
0.18 
0.03- 
- 

 
Altonji (1993)  סקר ארוך טווח

 )ארה"ב( 72
OLS  ציוןSAT ציונים ,

בתיכון, דיווח עצמי 
על יכולות 

אקדמיות, ותק וותק 
בריבוע, מגדר, 

קבוצת אוכלוסייה, 
-מאפיינים סוציו

אקונומיים, תעודה 
בתיכון, תארים 
 מתקדמים 

לוג השכר 
 השעתי הריאלי

 
 עסקים
 הנדסה
 פיזיקה

מתמטיקה ומדעי 
 המחשב

 מדעי החיים
 מדעי החברה
 מדעי הרוח

 חינוך

 גברים
0.18 
0.41 
0.24 
0.39 
 
0.12 
0.10 
0.06 
- 

 נשים
0.24 
0.28 
0.07 
0.23 
 
0.21 
0.01 
0.00 
- 
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Rumberger & 

Thomas (1993) 

 1987סקר בוגרים 
 )ארה"ב(

Hierarchical 

linear modeling  

 

 OLS -ו

מאפייני רקע של 
המשפחה, קבוצת 
אוכלוסייה, ציונים 

(, GPAבתיכון )
מוסד פרטי/ציבורי, 

 יוקרת המוסד,
 משתני שוק העבודה

לוג השכר 
 1987השנתי, 

 
 עסקים
 הנדסה

 מתמטיקה ומדע
 מדעי הרפואה
 מדעי החברה

 חינוך

 גברים
0.18 
0.39 
0.26 
0.30 
0.08 
- 

 נשים
0.25 
0.51 
0.30 
0.44 
0.13 
- 

Loury & 

Garman (1995) 

סקר ארוך טווח 
 )ארה"ב( 72

OLS  ציוןSAT ציונים ,
(, GPAבתיכון )

 שבועות עבודה, 
ישוב חקלאי, הכנסת 
הורים, שנות לימוד, 

 יוקרת המוסד 

לוג השכר 
 1979השבועי, 

 1986עד 

 
 עסקים

 הנדסה ומדע
 מדעי החברה
 מדעי הרוח

 חינוך

 לבנים
0.21 
0.37 
0.09 
0.16- 
- 

 שחורים
0.26 
0.55 
0.10- 
0.03 
- 

Grogger & Eide 

(1995) 

סקר ארוך טווח 
)ארה"ב(;  72

וסקר ארוך טווח 
של משרד החינוך 

 האמריקאי 

(High School and 

Beyond) 
 

עובדים במשרה 
 מלאה בלבד

 
 

GLS  ציון במבחנים
סטנדרטיים, ציונים 
בתיכון, הכנסת 

הורים, ותק, קבוצת 
 אוכלוסייה, מקצוע

לוג השכר 
, 1997השעתי, 
1979 ,1986 

 
 עסקים
 הנדסה 

 מדויקיםמדעים 
 מדעי החברה

 חינוך

 גברים
0.16 
0.28 
0.06 
0.02 
- 

 נשים
0.11 
0.07 
0.22 
0.02 
- 

Hamermesh & 

Donald (2008) 

סקר בוגרי 
אוניברסיטת 

טקסס בין השנים 
1980-2000 

 )נבחרות(

תיקון סלקציה 
הן לתעסוקה והן 
 למענה על הסקר

משתנים מבית 
הספר התיכון, 

הישגים בלימודים 
משתנים הגבוהים, 

דמוגרפיים, תארים 
מתקדמים, שעות 

 עבודה

 עסקים )קשה( לוג ההכנסה
 עסקים )רך יותר(

 הנדסה
 מדעי החיים
 מדעי החברה
 מדעי הרוח

 חינוך

0.49 
0.38 
0.32 
0.27 
0.28 
0.09 
- 
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Chevalier (2011)  מדגם משנתון
 אחד )בריטניה(

OLS ו- Quantile 

Regression 
קבוצת אוכלוסייה, 
גיל, מוגבלות, מעמד 

אקונומי של -סוציו
ההורים, שכר 

לימוד, סוג מוסד, 
ציון במבחנים 

 ממיינים 
(LEVEL-A ) 

לוג ההכנסה, 
שלוש שנים 
 מסיום התואר

 

 
 פיזיקה
 רפואה

 ביולוגיה/וטרינריה
 מתמטיקה

 הנדסה וטכנולוגיה
 עסקים

 מימון וחשבונאות
 כלכלה

 אדריכלות
 מדעי החברה
 משפטים
 פסיכולוגיה
 תקשורת
 שפות

היסטוריה 
 ופילוסופיה
 אומנות
 חינוך

 מדגם מלא
0.10- 
0.40 
0.16- 
0.04- 
0.02 
-0.08 
-0.17 
-0.04 
0.04 
0.10- 
0.06- 
0.17- 
0.17- 
0.16- 
0.19- 
 
0.18- 
- 

 

 גברים
0.09- 
0.58 
0.05 
0.16 
0.20 
0.11 
0.18 
0.20 
0.21 
0.07 
0.20 
0.03 
-0.05 
0.08 
0.06- 
 
0.01- 
- 

 נשים
0.16 
0.35 
0.23- 
0.11- 
0.09- 
0.14- 
0.05- 
0.21- 
0.04- 
0.14- 
0.16- 
0.23- 
0.19- 
0.21- 
0.19- 
 
0.24- 
- 

Webber (2014)  מספר סקרי אורך
 )ארה"ב(

OLS כולל תיקון ,

לסלקציה על 

המשתנים הלא 

 נצפים

גיל, קבוצת 
אוכלוסייה, השכלת 
אם, שאלון הערכה 

עצמית, מדד 
עצמית לשליטה 

(Rotter) 

  לוג ההכנסה
STEM 
 עסקים

 מדעי החברה
מדעי 

 הרוח/אומנויות
 חינוך

OLS 
0.30 
0.28 
0.23 
0.16 
 
- 

 עם תיקון לסלקציה ללא נצפים
0.17 
0.17 
0.15 
0.13 
 
- 

Del Rossi & 

Hersch (2008) 

סקר ארוך הטווח 
העוקב אחר בוגרי 
 ההשכלה הגבוהה

 )ארה"ב,
2003 NSCG) 

OLS מין, קבוצת 
אוכלוסייה, גיל, גיל 
בריבוע, סטטוס 

 משפחתי

  לוג ההכנסה
 עסקים*
 חינוך
 הנדסה*

 מדעים/מתמטיקה*
 

*בהשוואה למדעי 
 הרוח

 גברים

0.15 

0.13- 

0.46 

0.16 

 

- 

 נשים
0.15 

0.13- 

0.25 

0.13 
 
- 
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Hastings, 

Neilson, and 

Zimmerman 

(2014) 

נתונים מנהליים 
 מצ'ילה

fuzzy RD-2SLS 

 
בחתכי שימוש 
 תחומיםקבלה ל

ולמוסדות 
 השונים

מגדר, מאפיינים 
אקונומיים, -סוציו

ציונים במבחנים 
סטנדרטיים 

במתמטיקה והבנת 
 הנקרא

  לוג ההכנסה
 

 עסקים
 אומנות ואדריכלות

 משפטים
 מדעי הבריאות

 מדעים וטכנולוגיה
 מדעי הרוח
 מדעי החברה

 חינוך

 בסה"כ
 

0.06 

0.03- 

0.11 

0.21 

0.08 

0.05- 

0.12 

- 

מוסד פחות 
 סלקטיבי

0.03- 

0.01 

0.04- 

0.10 

0.01 

0.01- 

0.02 

- 

מוסד יותר 
 סלקטיבי

0.17 

0.00 

0.19 

0.27 

0.18 

0.04 

0.21 

- 

Kirkeboen, 

Leuven, 

Mogstad 

(2015)  

נתונים מנהליים 
 מנורבגיה

fuzzy RD-2SLS 

 
שימוש בחתכי 

 תחומיםקבלה ל
ולמוסדות 
 השונים

ציון לקבלה )על 
מבחנים(, מין, בסיס 

שנתון לידה, גיל 
 כניסה למוסד

 
  

תשואה לבוגרי  -
 החוגים
 
 
 

 מדעי הרוח
 מדעי החברה
 מדעי הבריאות

 חינוך
 מדעים 
 הנדסה

 טכנולוגיה
 עסקים
 משפטים
 רפואה

 רמה ממוצעת 
)כשחינוך הוא 
 הבחירה הבאה(

 
 
0.05- 
0.08 
0.07 
 
0.26 
0.42 
0.17 
0.22 
0.25 
0.37 

 רמה ממוצעת
)כשעסקים הם 
 הבחירה הבאה(

 
 
0.35- 
0.20- 
0.11- 
0.11- 
0.03- 
0.08- 
0.04 
 
0.01- 
0.12 
 

ספציפיקציה 
ללוג ההכנסה 
)כשחינוך הוא 
 הבחירה הבאה(

 
0.19- 
0.08- 
0.07 
 
0.49 
1.28 
0.27 
0.43 
0.40 
0.83 
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 לפי גיל, שכר נתוני חסרים להם הבוגרים שיעור: 2נספח 

 גיל

: כלל המדגם
ללא נתוני 
 שכר כלל

כל המדגם: 
ללא נתון שכר 

 2014בשנת 

בוגרי תואר: 
ללא נתון שכר 

 2014בשנת 
ללא נתון שכר 

 2008ממפקד 

29 19% 27% 9% 12% 

30 19% 27% 10% 12% 

31 19% 28% 11% 12% 

32 20% 29% 12% 12% 

33 21% 29% 12% 12% 

34 21% 30% 13% 13% 

35 22% 31% 14% 13% 

36 23% 31% 15% 13% 

37 23% 32% 16% 13% 

38 24% 32% 16% 13% 

39 24% 32% 17% 13% 
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 , לפי תחום לימודשכר נתוני חסרים להם הבוגרים שיעור: 3נספח 

 
ללא שכר 
2011-2014 

 2014ללא שכר 
נתוני ללא שכר 
   מפקד

 12% 35% 26% ללא תואר

 15% 15% 9% מדעי הרוח

 13% 13% 7% שפות

 13% 7% 3% חינוך

 15% 19% 7% אמנות

 12% 12% 6% כלכלה

 13% 18% 11% סוציולוגיה ומדעי המדינה

 14% 12% 5% פסיכולוגיה

 14% 9% 4% עבודה סוציאלית

 13% 13% 7% שאר מקצועות מדעי החברה

 12% 12% 6% מנהל עסקים

 12% 16% 5% משפטים

 14% 17% 9% רפואה

 13% 9% 4% מקצועות עזר לרפואה

 13% 13% 8% מתמטיקה

 12% 14% 7% מדעי המחשב

 15% 19% 11% פיסיקה

 15% 17% 8% ביולוגיה

 17% 14% 6% חקלאות

 14% 13% 8% הנדסה

 15% 16% 5% אדריכלות

  13% 9% 4% חשבונאות
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 חלוקת מקצועות הבגרות לתחומים: 4נספח 

 

 אמנויות .1

 אמנות 

  שימושיתאמנות 

 מוסיקה 

 עיצוב 

 טכנולוגיה / הנדסה .2

 בקרה 

 טכנולוגיה כימית 

 מדע הטכנולוגיה 

 מכניקה 

 מערכות אלקטרוניות 

 מערכות חשמל 

 מערכות פיקוד 

 מדעי הרוח והחברה .3

 גיאורפיה 

 היסטוריה 

 סוציולוגיה 

 ספרות 

 פילוסופיה 

 תנ"ך 

 תורה שבע"פ .4

 ביולוגיה / כימיה .5

 פיזיקה .6

 מדמ"ח .7

 שפות .8

 ערבית 

 צרפתית 

 רוסית 

 עברית 

 עסקים וכלכלה .9

 חשבונאות 

 כלכלה 

 מזכירות 

 חקלאות .10
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  : התפלגות המורחבים בתיכון לבוגרי תארים בתחומים השונים5נספח 

 

 לבגרות לימוד תחומי

 
 אמנות

 'טכנו
 והנדסה

רוח 
 'וסוציו

רה תו
שבעל 

 פה

 לוגיהביו
 / כימיה

 פיזיקה
מדעי 

 מחשבה
 שפות

כלכלה / 
מנהל 
 עסקים

 חקלאות

           

 1% 4% 10% 3% 2% 6% 6% 16% 4% 4% ללא תואר

 2% 3% 22% 8% 5% 18% 22% 44% 2% 8% מדעי הרוח

 2% 3% 38% 7% 5% 25% 11% 38% 2% 8% שפות

 2% 3% 26% 7% 4% 21% 17% 42% 2% 9% חינוך

 2% 2% 19% 6% 4% 16% 9% 36% 2% 35% אמנות

 2% 5% 23% 20% 16% 25% 10% 32% 6% 5% כלכלה

 2% 3% 24% 8% 4% 20% 11% 44% 2% 10% ומדע המדינה 'סוציו

 3% 3% 22% 8% 6% 22% 11% 47% 2% 13% פסיכולוגיה

 3% 1% 23% 7% 5% 23% 24% 50% 2% 12% עבודה סוציאלית

 2% 5% 20% 7% 3% 17% 14% 44% 3% 11% שאר מדעי החברה

 2% 7% 17% 13% 7% 20% 10% 34% 5% 7% מנהל עסקים

 2% 3% 23% 11% 8% 25% 14% 41% 4% 7% משפטים

 1% 0% 31% 19% 34% 41% 13% 22% 8% 5% רפואה

 3% 2% 30% 11% 12% 40% 15% 34% 5% 7% מקצועות עזר לרפואה

 1% 3% 29% 22% 25% 22% 11% 24% 6% 4% מתמטיקה

 1% 4% 18% 38% 30% 17% 9% 17% 8% 4% מדעי המחשב

 2% 1% 27% 26% 41% 41% 10% 18% 9% 4% פיסיקה

 4% 1% 24% 13% 11% 51% 12% 27% 6% 6% ביולוגיה

 7% 1% 21% 11% 9% 43% 9% 25% 5% 8% חקלאות

 2% 2% 18% 23% 32% 22% 9% 19% 17% 3% הנדסה

 2% 1% 23% 15% 18% 25% 9% 26% 4% 22% אדריכלות

 2% 4% 22% 27% 21% 26% 20% 37% 7% 3% חשבונאות
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 2014: השפעת תואר ראשון על לוג השכר, פירוט תחומים מורחב, שנת 6נספח 

2014לוג ההכנסה הממוצעת מעבודה עצמאית ו/או שכירה בשנת    

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

תרבות  -מדעי הרוח 

 ***0.12- ***0.12- ***0.11- ***0.11- ***0.11- ***0.03- ***0.04- ודתות

 
(0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

 -מדעי הרוח 

 ***0.08- ***0.08- ***0.07- ***0.05- ***0.05- 0.01- 0.00 היסטוריה

 
(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) 

 ***0.07- ***0.07- ***0.07- ***0.07- ***0.07- ***0.05- ***0.06- ספרות ושפות

 
(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

 ***0.29- ***0.29- ***0.28- ***0.30- ***0.30- ***0.30- ***0.26- אמנות

 
(0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) 

 ***0.11- ***0.11- ***0.10- ***0.15- ***0.15- ***0.23- ***0.19- עיצוב

 
(0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) 

 ***0.29 ***0.30 ***0.29 ***0.28 ***0.27 ***0.34 ***0.45 כלכלה

 
(0.00) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) 

 *0.04- 0.04- 0.04- ***0.05- ***0.05- *0.02- 0.01- סוציולוגיה

 
(0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) 

 **0.07 **0.07 **0.07 ***0.07 ***0.07 ***0.13 ***0.18 מדע המדינה

 
(0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) 

 ***0.09- ***0.09- ***0.09- ***0.09- ***0.09- ***0.11- ***0.06- פסיכולוגיה

 
(0.00) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) 

 ***0.07- ***0.07- ***0.07- ***0.09- ***0.10- ***0.10- ***0.04- עבודה סוציאלית

 
(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) 

 0.02 0.02 0.03 ***0.03 ***0.03 ***0.05 ***0.07 שאר מדעי החברה

 
(0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.03) 

 ***0.25 ***0.25 ***0.25 ***0.27 ***0.27 ***0.31 ***0.38 מנהל עסקים

 
(0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.04) 

 ***0.22 ***0.22 ***0.23 ***0.20 ***0.20 ***0.25 ***0.33 משפטים

 
(0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.04) (0.04) 

 ***0.67 ***0.68 ***0.72 ***0.73 ***0.73 ***0.67 ***0.86 רפואה

 
(0.01) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) 

מקצועות עזר 

 ***0.12 ***0.12 ***0.12 ***0.12 ***0.11 ***0.09 ***0.18 לרפואה

 
(0.01) (0.02) (0.01) (0.01) (0.03) (0.03) (0.03) 

 ***0.17 ***0.18 ***0.18 ***0.18 ***0.17 ***0.26 ***0.34 מתמטיקה

 
(0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

 ***0.64 ***0.65 ***0.65 ***0.62 ***0.62 ***0.76 ***0.92 מדעי המחשב

 
(0.00) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) 

 0.03 0.04 0.03 0.00- 0.01- **0.04 ***0.15 כימיה

 
(0.00) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) 

 ***0.13 ***0.14 ***0.13 ***0.10 **0.09 ***0.25 ***0.44 פיזיקה

 
(0.01) (0.04) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) 

 ***0.20- ***0.19- ***0.19- ***0.18- ***0.18- ***0.12- ***0.02 פיזיקה סביבתית

 
(0.00) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) 

 ***0.09- ***0.08- ***0.08- ***0.11- ***0.11- ***0.08- ***0.02 ביולוגיה

 
(0.00) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) 

 0.05- 0.04- 0.04- ***0.08- ***0.09- 0.03- ***0.10 חקלאות

 
(0.01) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) 

 ***0.41 ***0.41 ***0.42 ***0.42 ***0.42 ***0.55 ***0.67 אזרחיתהנדסה 

 
(0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.05) (0.05) (0.05) 
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 ***0.46 ***0.47 ***0.47 ***0.48 ***0.48 ***0.61 ***0.75 הנדסה מכונות

 
(0.01) (0.02) (0.03) (0.03) (0.05) (0.05) (0.05) 

 ***0.61 ***0.62 ***0.62 ***0.60 ***0.60 ***0.77 ***0.92 הנדסת חשמל

 
(0.01) (0.02) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.05) 

 ***0.35 ***0.37 ***0.36 ***0.38 ***0.38 ***0.49 ***0.64 הנדסת חומרים

 
(0.00) (0.02) (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.05) 

 ***0.30 ***0.31 ***0.32 ***0.28 ***0.28 ***0.30 ***0.41 הנדסה ביולוגית

 
(0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.04) 

הנדסה תעשייה 

 ***0.47 ***0.49 ***0.49 ***0.46 ***0.46 ***0.52 ***0.65 וניהול

 
(0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.04) 

 0.03- 0.03- 0.00- 0.02- 0.02- *0.05- ***0.08 אדריכלות

 
(0.01) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) 

 ***0.28 ***0.29 ***0.27 ***0.25 ***0.24 ***0.29 ***0.41 חשבונאות

 
(0.00) (0.02) (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.04) 

 303,353 303,353 303,353 303,353 303,353 303,353 303,353 מספר תצפיות        
R-squared 0.16 0.18 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26 

 NO YES YES YES YES YES YES ציוני פסיכומטרי

 NO NO YES YES YES YES YES מאפיינים דמגורפיים

 NO NO NO YES YES YES YES רקע משפחתי

אפקט קבוע למוסד 

 הלימודים
NO NO NO NO YES YES YES 

אפקט קבוע לשנת 

 הלידה
NO NO NO NO NO YES YES 

זכאות לבגרות 

ומשתני דאמי 

 לבגרויות המורחבות

NO NO NO NO NO NO YES 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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 , לימוד שנות 12, בהשוואה לבוגרי : השפעת בחירת התחום בתואר הראשון על הסיכוי להיות בעל שכר במדגם7נספח 
 2014שנת 

 

 ?2014האם לפרט היה נתון שכר בשנת  

 גברים נשים  כלל המדגם 

  (1) (2) (3) 

 
      

 ***0.08 ***0.03 ***0.04 מדעי הרוח

 
0 0 -0.01 

 ***0.08 ***0.02 ***0.03 שפות

 
0 0 -0.01 

 ***0.06 0.00- **0.03 חינוך
 (0.01) (0.01) (0.01) 

 ***0.07 ***0.06 ***0.07 אמנות

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 0 0.01- 0.01- כלכלה

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.10 ***0.03 ***0.05 סוציולוגיה ומדעי המדינה

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 0.01 **0.01 *0.01 פסיכולוגיה

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.02- ***0.02- ***0.02- עבודה סוציאלית

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.04 ***0.02 ***0.02 שאר מקצועות מדעי החברה

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 **0.02 0.01 0.01 מנהל עסקים

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.05 **0.02 ***0.03 משפטים

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.07 0.01 **0.03 רפואה

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.03- ***0.03- ***0.03- מקצועות עזר לרפואה

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 **0.02 ***0.02 **0.01 מתמטיקה

 
-0.01 0 -0.01 

 **0.02- 0.01 0.02- מדעי המחשב

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.04 ***0.03 ***0.03 פיסיקה

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.05 ***0.03 ***0.03 ביולוגיה

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 0.01- 0.02 0 חקלאות

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 0.01- 0 0.01- הנדסה

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.03 ***0.03 **0.02 אדריכלות

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 ***0.04- ***0.03- ***0.04- חשבונאות

 
-0.01 -0.01 -0.01 

 
0.04*** 0.03*** 0.08*** 

 0.01- 0 0 מספר תצפיות
R-squared 0.03*** 0.02*** 0.08*** 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
, זכאות לבגרות ומקצועות כל הרגרסיות כוללות את המשתנים המפקחים: ציוני פסיכומטרי, מאפיינים דמוגרפיים, רקע משפחתי, אפקטים קבועים למוסד לימודים ושנת לידה

  הבחירה בבגרות
 


