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גיליון מספר 28

חדשות סקר מיומנויות
8102

דבר המערכת
בתאריך  82ביוני הושק בכנסת הדוח הלאומי של ישראל (”מיומנויות בוגרים בישראל  .)“8102-8102בכך בא אל
סיומו פרק משמעותי ביותר שבו נטלו חלק גורמים רבים בלמ“ס ,בראמ“ה ועוד .זו הזדמנות להודות לכל המעורבים,
אשר הצליחו להביא לסיום מוצלח מיזם חשוב זה ,שמבחינות רבות הוא חסר תקדים במורכבותו .בהגיענו להישג
זה ,פורש לגמלאות עורך הידיעון צביקה אמיר ,מי שהנהיג בתבונה ובמרץ את צוות הסקר מיום הקמתו .גיליון זה
כולל דברי פרדה ותודה על פועלו של צביקה.
הגיליון מוקדש לטעימה מהממצאים הרשמיים שבדוח הלאומי .שזרנו בו גם חלק מהכותרות שהפרסום עשה
בתקשורת .אך סקר המיומנויות הוא הרבה יותר מהדוח הלאומי :לפנינו עבודה רבה בחשיפת ממצאים נוספים
ממאגר הנתונים העצום שנאסף ,ואנו מצפים לשתף אתכם בממצאים אלה בחודשים הקרובים .כן נמשיך לעדכן על
הנעשה בארץ ובעולם בנתוני הסקר הבין-לאומי .כל זאת עד לתחילת הסבב הבא ,שההכנות לקראתו צפויות
להתחיל ב.8102-
ננצל הזדמנות זו כדי ליידע את קוראינו על שינוי בתדירות פרסום הידיעון ,אשר מעתה יפורסם אחת לרבעון.
קריאה מהנה!
העורך החדש שלכם,
חיים

ממצאים עיקריים שש הסקר בישראש:


ממוצע הציונים בישראש נמוך מממוצע ה OECD-בכש אחד מששושת התחומים שנמדדו:
באוריינות קריאה  -הממוצע בישראל  822לעומת  822ב( OECD-מדורגת  82מבין  22מדינות).
באוריינות מתמ ית  -הממוצע בישראל  820לעומת  822ב( OECD-מדורגת  82מבין  22מדינות).
בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת  -הממוצע בישראל  872לעומת  872ב( OECD-מדורגת  82מבין 82
מדינות).



פיטור הציונים בישראש הוא הגבוה ביותר מבין מדינות ה.OECD-



בישראש פער גדוש מאוד בין יהודים שערבים (גודל הפער כ 21-21-נקודות) .שיעור גדול מקרב הערבים הם
חסרי מיומנויות תקשוב בסיסיות ( ,223לעומת  23בקרב היהודים).



הציון באוריינות קריאה שש מי שאינם בכוח העבודה נמוך מהציון שש אשה בכוח העבודה .לעומת זאת ,אין
פער מובהק בציון בין מועסקים לבלתי מועסקים.



ככש שעושה רמת המיומנות ,השכר גבוה יותר .השכר של בעלי רמת אוריינות קריאה גבוהה הוא 02,208
ש"ח ,לעומת  2,228ש"ח בקרב בעלי רמת קריאה נמוכה.
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עמוד 2

חדשות סקר מיומנויות
ממוצע הציונים בישראל נמוך מממוצע ה OECD-בשלושת התחומים שנמדדו.
באוריינות מתמטית למשל ,ישראל נמצאת בחלק התחתון של הדירוג יחד עם
ארה“ב ויוון ,מדינות שציוניהן אינם שונים מזה של ישראל.
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עמוד 3

חדשות סקר מיומנויות
שיעור האוכלוסייה ברמות הנמוכות באוריינות קריאה (רמה  0ומטה) בקרב יהודים הוא ,883
ואילו בקרב ערבים הוא גבוה בהרבה (.)223

אוריינות קריאה ,שפי רמת מיומנות וקבוצת אוכשוסייה2015-2014 ,

השכר הממוצע עולה ככל שעולה רמת המיומנות ,אם כי בכל אחת מרמות המיומנות שכרן של נשים
נמוך מזה של גברים .כך ,השכר של אישה ברמת מיומנות  2באוריינות קריאה אינו גבוה יותר מזה של
גבר ברמת מיומנות .8

אוריינות קריאה בקרב בני  65-25המועסקים במשרה משאה,
שפי רמת מיומנות ,שכר חודשי ומין2015-2014 ,
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עמוד 4

חדשות סקר מיומנויות

לצביקה היקר!
רגע של פרדה הוא אף פעם לא רגע .זה אפילו מוזר איך כל כך הרבה עשייה ,מאבקים ,הצלחות ,להט וזיכרונות
מתנקזים לרגע אחד שבו אתה פורש .רגע של פרדה הוא תקופה של קצת עצב ,הרבה זיכרונות ,תכנונים לעתיד
והרבה סיכומים .רגע של פרדה הוא אף פעם לא רגע.
במשך ארבע שנים ,השם צביקה אמיר הפך לשם נרדף לסקר מיומנויות .זה התחיל ב ,8108-כאשר כולנו ואתה,
כמנהל הסקר ,היינו צריכים להתמודד עם סקר אוכלוסייה בוגרת שמעולם לא היה בישראל דומה לו.
לאורך כל התקופה האמנת שהסקר חשוב ,שהבנה של תוצאות הסקר ,שימוש בהן וקביעת מדיניות מתאימה לפיהן
יכולים להפוך את ישראל למדינה טובה יותר .ואמונתך זו השתרשה גם בנו.
אנחנו צוות ענק .ונוותר על הצניעות (בכל זאת התמודדנו עם משימה מאוד מורכבת)  -כולנו בעלי דעות ,יודעים הרבה.
לא קל לחדש לנו .ובכל זאת לימדת אותנו:
שאין כמעט שום דבר העומד בפני הרצון
שאפשר להיות למוד ניסיון ועדיין לעשות דברים בהתלהבות כאילו נעשים בפעם הראשונה
שבנועם הליכות משיגים יותר מאשר בצעקות
שבירוקרטיה זה רק מכשול
שגיל זה רק מספר
שהסוד הוא במיומנויות (ולא רק בקריאה ,מתמטיקה ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת  -שגם בהן התברכת)
ובכל מי שעבדת אתו – נגעת .נגיעה קטנה או גדולה ,אבל בלתי נשכחת.
ונסכם בציטוט של מרק טוויין שנראה לנו מתאים מאוד להשקפת עולמך" :בעוד עשרים שנה מהיום ,תהיה מאוכזב
מהדברים שלא עשית ,יותר מאשר מאלה שכן .הסר את החבלים .תפוס את רוחות הסחר במפרשים .תחקור .תחלום.
תגלה".
באהבה והערכה גדולים,
צוות סקר המיומנויות

חדש עש המדף.....
הדוח השאומי שש ישראש
באתר הלמ“סhttp://www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=998 :
הדוח הבין־שאומי
באתר הhttp://www.oecd.org/skills/piaac/skills-matter-9789264258051- :OECD-

חיים פור נוי:
שפון02-6552526 ,050-6228124 :
haimp@cbs.gov.il

להצטרפות לרשימת התפוצה ,לחצו כאן :

להצטרפות לרשימת התפוצה
של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה,
לחצו על הסמליל:

להסרה מרשימת התפוצה ,לחצו כאן:

