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 מה במצגת

 (PIAAC)מהו סקר מיומנויות 

 סקר מיומנויות בישראל

 המתודולוגיה בתכנון המדגם

 המיוחדים בסקראיסוף הנתונים והאתגרים 

 קשיים שהתגלו במהלך הסקר

 בסקרשיעורי ההשבה 

 



לבדיקת מיומנויות  OECDסקר בינלאומי בחסות ה 

וכישורים של האוכלוסייה הבוגרת בהתייחס לשוק העבודה 

אוריינות , אוריינות לשונית: המיומנות הנבדקות. המודרני

 .מורכבתבעיות בסביבה טכנולוגית ופתרון מתמטית 

בסבב שני  מדינות  9, בסבב ראשוןמדינות  24השתתפו 

ויפרסמו   2014במהלך תונים נשאספו ( ואנו ביניהן)

  8בקרוב מתחיל סבב שלישי הכולל . 2016ממצאים ביוני 

 .מדינות

מנוהל על ידי קונסורציום של חברות וארגונים סקר ה

העבודה והוא  המתמחים בתחומים השונים של ביצוע 
  .מלווה את הסקר לאורך כל שלביו

 ?מהו סקר מיומנויות



שימוש בנתוני סקרי מיומנויות   

 לצורך קביעת מדיניות

 תהליכי הכשרה ולימוד ותוצאותיהם

 שיעור אנאלפביתיות וכישורי קריאה נמוכים

פערים בין שוק התעסוקה למערכות השכלה 
 והכשרה

 ניתוח התפלגות ההון האנושי וחסמי נגישות לחינוך

 מעבר ממערכת החינוך לשוק העבודה

 דורית-ניידות בין, איתור אוכלוסיות בסיכון

קשר בין מיומנויות קוגניטיביות בסיסיות ומאפיינים 
מעורבות , בריאות, כלכליים-חברתיים, דמוגרפיים

 אזרחית ועוד  







 סקר מיומנויות בישראל

, אוכלוסיית הסקר כוללת את כל תושבי מדינת ישראל

 .פרט לקבוצות קטנות כמו דיירי מוסדות, 16-65בגילאי 

 . התושביםמבוססת מרשם הדגימה מסגרת 

 (.נפשות)מדגם מקרי ומייצג של פרטים הוא המדגם 

 .בסקר תוגברו אוכלוסיית החרדים והאוכלוסייה הערבית

 .ערבית ורוסית, בוצע בישראל בעבריתהסקר 

תרבות  , שפות)החלקים עברו התאמה מקומית כל 

 .מדינותתוך שמירה על אחידות חוצה ( ודרישות מיוחדות

הגדירה . המנהלת הבינלאומית לוותה את כל שלבי הסקר

עקרונות וקבעה בקרות על התהליכים והתוצרים  

 .המתקבלים



 שותפים בישראל

 .הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

 .החינוךמשרד 

 .משרד הכלכלה

 .משרד האוצר

 .בנק ישראל

 .המועצה להשכלה גבוהה

 .אקדמיהנציגי 

 .ס"הלמ

את הסקר ליוותה ועדת היגוי שהורכבה מנציגי משרדי  

 .ממשלה ומחוקרים באקדמיה



 מסגרת הדגימה

 .ממנה יוצא המדגם( קובץ)מסגרת דגימה הוא רשימה 

 .מסגרת הדגימה של הסקר מבוססת על מרשם תושבים

על מנת שמסגרת דגימה תיחשב כטובה היא צריכה שיהיו  

 :לה התכונות הבאות

 כראוייחידות הדגימה מוגדרות 

רשימה מעודכנת 

 מידע רב ככל הניתן על היחידות לצורך תכנון  בעלת

 המדגם

  חשופה לבעיות כיסוי מצומצמות ככל הניתן 

 היחידותמידע שיאפשר איתור בעלת 



 תכנון המדגם

פי הנחיות הקונסורציום היה כדי לקבל -תכנון המדגם על

 .משיבים 5,000-כ

בנוסף ועדת ההיגוי של הסקר החליטה על תגבור 

 (. א"כ 700)האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית 

זיהוי ערבים במרשם מורכב אך אפשרי בשילוב משתנים 

לעומת זאת לא ניתן להגדיר חרדים באופן ישיר . אחדים

לחילופין השתמשנו בהגדרת . מנתוני מרשם התושבים

המבוסס על מוסדות החינוך בהם  " חרדי מנהלי"

 .למד הפרט או קרובי משפחתו מדרגה ראשונה/לומד

פרטים מתוך כוונה לקבל את  9,200-סך הכל נדגמו כ

 .  מספר המשיבים הרצוי

http://www.cbs.gov.il/www/publications/tec19.pdf


 (המשך)תכנון המדגם 

קבוצות זרות וממצות  -המדגם הוצא בתוך שכבות דגימה 

 .הנקבעות לפי התכונות של הפרטים במסגרת הדגימה

מאפשרים לערוך תגבור של : היתרונות של מדגמי שכבות

מאפשרים להגדיר מראש את גודל המדגם , קבוצות-תתי

מאפשרים לקבל אומדנים יעילים אם , לפי קבוצות שונות

 .משתני התכנון בעלי מתאם עם משתני המטרה

קבוצת אוכלוסייה : שכבות לפי 84סך הכל הוגדרו בסקר 

' קב, (אחריםיהודים /1990+עולי /חרדיםיהודים /ערבים)

 (.סטודנטים ובוגרים של העשור האחרון)השכלה , מין, גיל

הקצאת המדגם נעשתה בהתאם למדיניות התגבורים 

 .שנקבעה והוצא מדגם מקרי

 



 איסוף הנתונים בסקר

 מבנה הראיון

שאלות רקע  300-שאלון עם כ

בנושאי לימודים באמצעות מחשב נייד 

מקום העבודה , תעסוקה, והכשרה

 .דקות 45 -ומיומנויות בעבודה ובבית 

במחשב  תרגיליםסטים עם עשרות  2

 (.לפחות)דקות  45  -או בחוברות נייר 

 .לשאלון יש השפעה על רמת התרגיל

 .מגבלת זמןאין 

 .ניתן לקטוע את ביצוע התרגיליםא ל



 אתגרים בתכנון שלב  

 איסוף הנתונים

גם מבחינת אורך הזמן   –נטל גדול מאד על המשיב 

וגם מבחינת הנושא המיוחד וההתמודדות עם 

 .התרגילים

 .הסוקר אינו לוקח חלק בשלב התרגול

 .סקר ללא חובת השבה

סקר ללא תמריצים בשונה מרוב המדינות  

 .המשתתפות

 .תקופת איסוף קצרה

 

 



 קשיים מיוחדים שהתגלו 

 שלב איסוף הנתוניםב

 מבצע צוק איתן

 . נושא החוק לגיוס החרדים

 .קושי רב בגיוס סוקרים

השבתת רכב ממוגן הירי המלווה את הסוקרים 

 .ש"בחלק מיישובי יו

 

 



 שיעורי השבה

, משיבים 6,400-כלקבל היה למרות שהתכנון 

מעשית לאור הקשיים המיוחדים שהתגלו שיעורי  

 .משיבים 5,500-והתקבלו כ 63%ההשבה היו 

 .  הקבוצות-שיעורי ההשבה אינם אחידים בתתי

האם יש השפעה לשיעורי ההשבה הדיפרנציאליים 

מה נדרש כדי לצמצם את  ? על טיב האומדנים

 ?   ההטייה הפוטנציאלית

 

 



 סיכום

מיומנויות משנות חיים ומניעות את שוק העבודה  
 .וגורמות לצמיחה כלכלית

סקר מיומנויות הוא אחד הסקרים החשובים הבוחן 
מתמטיות , בעזרת תרגילים אוריינות לשוניות

 .מורכבתבעיות בסביבה טכנולוגית ופתרון 

מחקר על  נתוני הסקר יאפשר ללמוד על רמת 
לזהות קבוצות עם , המיומנות של הקבוצות השונות

מיומנות נמוכה ולגבש תכניות להתמודד עם 
 .האתגרים

צפויים להתפרסם נתונים על  2016ביוני  28-ב
פרסום  )בהשוואה בינלאומית המיומנויות בישראל 

OECD ) (.הפרסום הלאומי)ובין קבוצות 

 

 



 לכל מי שמתעניין בנושא –לסיום 

לקבלת ידיעון סקר מיומנות יש לפנות למנהל  

 zvia@cbs.gov.il–הסקר צביקה אמיר 

הסקר   – ס"סקר מיומנויות באתר הלמעוד על 

ידיעונים , קישורים לדפי הסקר בעולם, בישראל

 .מתקופות קודמות

 

 

mailto:zvia@cbs.gov.il
http://www.cbs.gov.il/meyumanuyot/sekermeyumanuyot_h.htm
http://www.cbs.gov.il/meyumanuyot/sekermeyumanuyot_h.htm
http://www.cbs.gov.il/meyumanuyot/sekermeyumanuyot_h.htm
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 בעיות כיסוי



 בחירה אקראית של נושאי המבחן

 1קריאה

 2קריאה 

פתרון בעיות 
בסביבה 
    2טכנולוגית  

פתרון בעיות 
בסביבה 
 1טכנולוגית 

 2מתמטיקה 

 1מתמטיקה 

 חזרה



 שיעורי השבה לפי תכונות



 (המשך)תכונות שיעורי השבה לפי 

 חזרה
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(1סבב מדינות )הקשר בין גיל למיומנויות   
 ובין גיל לשיעורי ההשבה
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Score 

Age 

50.0% 

55.0% 

60.0% 

65.0% 

70.0% 

56-65 46-55 36-45 26-35 16-25 

 חזרה


