
  ? בוזגלו ואבוקסיסשל מגבוהים  גרינברג וברנשטיין  התעסוקה שליסיכוי האם
   ומגדררקע מוצא אתני על  בישראלניסוי על אפליה בשוק העבודה

  דורית ששון

  תקציר

 –מחפשי עבודה ישראלים ל להיענות מצד מעסיקים לפנייה ש אומד את הסיכויים המחקר 

   .  בישראל2005נובמבר -קופה אוגוסטיהודים בעלי מוצא ומגדר שונים במהלך הת

, אשכנזי(ומוצא ) נקבה, זכר(יצירת ארבעה מועמדים פיקטיביים בהצלבה של מגדר ידי -לע

כלכלה ומנהל , מכירות ושרות לקוחות: ופנייה לשלושה מגזרים שונים של תעסוקה) מזרחי

 ברמות מובהקות מתקבלות תוצאות מפתיעות המעידות, )אלקטרוניקה ומכונות(עסקים והנדסה 

  . גבוהות על קיומה של אפליה בקבלה לעבודה

לעומת מועמדים ,  יותר תגובות מהמעסיקים34%-מועמדים ממוצא אשכנזי זוכים ל, באופן כללי

 בצורה יםהרי שסיכוייהם של המהנדסים גבוה, בבחינת הפערים על רקע מגדר. ממוצא מזרחי

  . משמעותית מאוד מסיכוייהן של המהנדסות
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Abstract 

This research paper examines the different attitude towards Israeli-Jewish career 

applicants by potential employers according to the applicants' origin and gender. The 

research was conducted from August to November 2005 in Israel, and examined three 

different sectors of employment - Sells & Customer Service, Economics & Business 

and Engineering. The study included sending four fictitious resumes, in which the 

applicant’s gender (male, female) and origin (Ashkenazi, Mizrachi) were altered. The 

study yielded surprising results which strongly suggested the existence of origin 

discrimination and also some gender bias. In general, Ashkenazi applicants received 

34% more callbacks from employers compared to Mizrachi applicants. The research 

also revealed some differences by gender in the engineering sector. 
  



? בוזגלו ואבוקסיסגבוהים משל גרינברג וברנשטיין סיכויי התעסוקה של האם 

   על רקע מוצא אתני ומגדר בישראל ניסוי על אפליה בשוק העבודה

  

  הקדמה. 1

אסור להפלות בין עובדיו או בין   קובע כי למעביד1988ח "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"

גם קביעת תנאים  .דת ולאום, גזע, יה מיניתינט ,גיל, ורותה, מעמד אישי, מין דורשי עבודה מחמת

, תנאי העבודה, האיסור על אפליה חל בנוגע לקבלה לעבודה .שלא ממין העניין נחשבת לאפליה

  ". פיטורים ותנאי פרישה פיצויי, פיטורים, קידום

  ")האגודה לזכויות האזרח בישראל"מתוך אתר (

  ? י כך הדבר בשוק העבודה הישראלהאומנם

כיצד הבדלים בשמות משפחה ובמגדר מועמדים משפיעים על סיכויי קבלתם בעבודה זו חקרתי 

י שליחת קורות חיים פיקטיביים להצעות עבודה אשר פורסמו בעיתונים ובאינטרנט "ע, לעבודה

שם משפחה : י הצלבת שני קריטריונים"ע, ארבעה מועמדים לעבודה" יצרתי. "באזור מרכז הארץ

מועמדים ממוצא אשכנזי קיבלו : התוצאות שהתקבלו מפתיעות). אישה/גבר(ומגדר ) זרחימ/אשכנזי(

, 2005מסתבר שבישראל .  יותר תגובות מהמעסיקים בהשוואה למועמדים ממוצא מזרחי34%-כ

עדיין ניתן לראות הבדלים מובהקים בסיכויי הקבלה לעבודה של מועמדים ממוצא מזרחי לעומת 

, כמו כן. י מוצא עדיין קיים בשוק העבודה הישראלי"יחס שונה עפ. מועמדים ממוצא אשכנזי

  . י מגדר"במגזרים מסוימים קיים גם יחס שונה עפ

אחד הנושאים העולים שוב ושוב לאורך כל שנות קיומה של מדינת ישראל הוא נושא האפליה 

ם נושא זה מעלה את השאלה האם מעסיקי. והאפליה בשוק העבודה בפרט, העדתית בכלל

כאשר המעסיקים ניצבים בפני מועמדים בעלי ? מתייחסים בצורה שונה למועמדים ממוצא שונה

האם הם נוטים להעדיף את ,  שמות משפחה המעידים על מוצא שונהבעליכישורים זהים אך 

  ? האשכנזים

מסתמכים , הטוענים שיש העדפה למועמדים ממוצא אשכנזי, מחד. הדעות חלוקות לכאן ולכאן

יש הטוענים כי ,  מאידך.אדם-אדם בחברות כח-ל ציטוטים ששמעו ממעסיקים וממנהלי כחבעיקר ע

מחשבה זו אינה אלא נחלתו של העבר ואין לה אחיזה מוצקה במציאות היומיומית של שוק העבודה 

הם חושבים שלאחרונה ניתן לראות העסקה רבה של מזרחיים בשל , יתירה מזאת. הישראלי כיום

  .ורך להראות שנעשה שינויאפליה מתקנת והצ

מאחר ולחוקרים יש פחות . מגבלות הנתונים מקשות על הבחינה האמפירית של השקפות אלו

קורות חייהם של מועמדים מזרחיים ואשכנזים אשר יכולים להיראות , נתונים מאשר למעסיקים

בשוק העבודה לכן כל שוני במוצא . יכולים להיראות שונים מאוד למעסיקים, דומים מאוד לחוקרים

  .אך אינם נראים לעין לחוקרים, יכול בקלות להיות מיוחס להבדלים הנראים לעין למעסיקים
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  מחקר קודם. 2

 -הנתונים הזמינים היחידים כיום לבדיקת פערים בין: ראוי להקדים הסתייגות לדיון בעניין זה

. ליבשת לידת האבהמתייחסים , עדתיים בישראל הינם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שאבותיהם , הם מוציאים מהניתוח את בני ובנות הדור השני, ראשית. נתונים אלו לוקים בחסר

י היבשת בה נולד האב "הם יוצרים אי דיוקים כתוצאה מהגדרת המוצא עפ, ושנית, נולדו בישראל

 שאלו אנו משתמשים בהם כיוון, על אף הבעייתיות בנתונים אלו. ללא התייחסות למוצא האם

הנתונים היחידים שניתן להשיג ובהחלט ניתן ללמוד מהם על קיומם של פערים ועל מגמה מסוימת 

  .של צמצום הפערים

מזרחיים ילידי . בקרב יהודים ילידי ישראל קיים פער בשוק העבודה בין מזרחיים ואשכנזים

שאביהם (הארץ ילידי , הארץ נמצאים במעמד נחות בשוק העבודה בהשוואה לעמיתיהם האשכנזים

בראש ובראשונה פערי ההשכלה בין שתי : לפערים אלה שתי סיבות עיקריות). אמריקה- יליד אירופה

סיבה נוספת הנה מקום המגורים . שהם הגורם המשפיע ביותר על סיכויי התעסוקה, הקבוצות

 שבהם ההזדמנויות התעסוקתיות, והייצוג הגבוה של יוצאי אפריקה ואסיה ביישובי פריפריה

  .פחותות והסיכויים לרכישת השכלה איכותית קלושים

סקרתי מספר מחקרים קודמים שנעשו בהקשר , מלבד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לנושא האפליה בין נשים לגברים בשוק העבודה הישראלי וכמו כן מחקר אחד שנעשה על שוק 

  : העבודה האמריקני ועליו ביססתי את הניסוי שלי

“Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and Jamal? A Field 
Experiment on Labor Market Discrimination\ Marianna Bertrand and Sendhil 
Mullainathan”.American Economic Review, September 2004  . 

י שליחת קורות "ען הבדלים גזעניים בשוק העבודה האמריקני 'בעבודה זו בדקו ברטרנד ומולינת

הניסוי שערכתי בעבודה זו דומה . חיים פיקטיביים למודעות הצעות עבודה באזורים בוסטון ושיקגו

מלבד העובדה שהניסוי שלהם היה רחב יותר בהיקפו והתפרש על , ן'לניסוי שערכו ברטרנד ומולינת

ובשיקגו הניסוי נערך בין , 2002 לינואר 2001בבוסטון הניסוי נערך בין יולי : תקופת זמן ארוכה יותר

במסגרת הניסוי יצרו החוקרים קורות חיים פיקטיביים ובחרו שמות . 2002 למאי 2001יולי 

 - צליל אפרו"ושמות בעלי " צליל לבן" שמות בעלי –המעידים חד משמעית על מוצאו של המועמד 

 לכל – עבודה  מודעות הצעות1300-את קורות החיים שלחו החוקרים עבור יותר מ". אמריקני

ושניים ) אמריקנים-לבנים ואפרו" (איכות גבוהה" שניים בעלי –מודעה נשלחו ארבעה קורות חיים 

המודעות .  קורות חיים5000-כ נשלחו קרוב ל"סה). אמריקנים- לבנים ואפרו" (איכות נמוכה"בעלי 

קורות החיים . פקידות ושירות לקוחות, אדמיניסטרציה, אליהן פנו החוקרים היו בתחום המכירות

נשלחו באמצעות פקס ברוב רובם של המקרים ולעיתים נדירות נשלחו קורות החיים דרך דואר 

גם שם קיבלו החוקרים הבדלים מובהקים בסיכויי המועמדים לקבלת תגובה . אלקטרוני

 יותר הזמנות לריאיון מאשר מועמדים ממוצא 50%-מועמדים לבנים קיבלו ב: מהמעסיקים

בעוד , הוא קיבל הזמנה אחת לריאיון, כל עשרה קורות חיים ששלח מועמד לבןעל . אפריקני

. אמריקני היה צריך לשלוח חמישה עשר קורות חיים בכדי לקבל הזמנה לריאיון-שמועמד אפרו

מאחר ושמות . שם לבן הנו שווה ערך לשמונה שנות ניסיון נוספות בקורות החיים, במובן זה
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גם כאשר לשתי הקבוצות היו .  פער זה משויך אך ורק להשפעת השם,המועמדים נבחרו באופן מקרי

הפער הגזעני נמצא . אלה של הלבנים זכו ליותר הזמנות לריאיון, "איכות גבוהה"קורות חיים בעלי 

מצאו החוקרים עדות קטנה לכך שהמעסיקים , כמו כן. תעשייה וגודל המעסיק, אחיד בקרב מקצוע

במסקנותיהם מסיקים החוקרים שממצאי העבודה הם . ותמסיקים על מעמד סוציאלי מהשמ

עובדה זו . אמריקנים נמצאים בצורה מצומצמת יותר בשוק העבודה האמריקני- ההסבר לכך שאפרו

. י שיפור בכישוריהם הנצפים בקורות החיים"מקשה על מועמדים אלה  להתגבר על פער זה ע

ישנן השלכות חשובות , שורי המועמדיםהחוקרים טוענים שבהינתן התשואות הדיפרנציאליות לכי

  .    על המדיניות של שוק העבודה

חל שינוי , במהלך התקופה המדוברת: עולות העובדות הבאות) 2004(ממחקרה של רות קלינוב 

 בתחילת 60%השתכרותן החודשית היחסית הייתה . מתון למדי בשכר הנשים יחסית לגברים

 וכל 82%-  ל72%- השכר היחסי לשעה עלה מ. ו תנודותכאשר במהלך התקופה הי, התקופה ובסופה

תוך התאמה חלקית , )76%-  ל84%-מ(השינוי חל בשל ירידת שעות העבודה של נשים יחסית לגברים 

הייתה עלייה מתונה למדי בשכר של נשים , 1975-2000נמצא שבתקופה , כמו כן. בלבד של השכר

אולם ממצאי המחקר מצביעים . חות משכילותהעלייה חלה בעיקר בקרב הנשים הפ. יחסית לגברים

ושהתהליך , על כך שהכוחות התחרותיים פעלו לצמצום ניכר יותר של פער השכר בין נשים וגברים

ניתן , החוקרת מצאה שבמידה ומהלך זה יגיע לקצו. י מדיניות השכר של המגזר הציבורי"עוכב ע

ממצא נוסף שעלה ממחקרה . תיכונית-עליהיה לצפות לשיפור מהיר יותר בשכר נשים בעלות השכלה 

 –מצביע על כך שעליית שכר הנשים בעלות השכלה נמוכה תלויה במדיניות קליטת עובדים זרים 

  . נשים וגברים

מוצאים החוקרים כי הפערים ההשכלתיים ) 2003(במחקר נוסף של ינון כהן ויצחק הברפלד 

/ נשים אשכנזיות/ גברים ערבים/ חייםבשוק העבודה הישראלי בין גברים אשכנזים לגברים מזר

יחד עם ירידה בהבדלים של , מגמה זו. 1970-1990הצטמצמו במהלך השנים , נשים מזרחיות

, הובילה רבים לצפות שהפערים הכלכליים בין גברים אשכנזים, מאפיינים הקשורים לפריון העבודה

לבין הקבוצות , שראליתשהם הקבוצה בעלת היתרונות הרבים ביותר בשוק העבודה ובחברה הי

המחקר מראה שפערי ההשתכרות בין גברים אשכנזים , עם זאת. יצטמצמו במהלך הזמן, האחרות

) גברים מזרחיים(לבין הקבוצות האחרות לא הצטמצמו ואף התרחבו בהשוואה לקבוצות מסוימות 

  .1995- ל1975בין השנים 

היה מעניין לבדוק האם קיימת החלטתי שי, לאור כל הנתונים הקיימים והמחקרים שסקרתי

 כלומר בשלב הראשוני של –אפליה בשוק העבודה הישראלי עוד בטרם התקבלו המועמדים לעבודה 

  .  שלב הזימונים לריאיון–התהליך 

  

  עיצוב הניסוי. 3

 יצירת בנק של קורות חיים . 1
על . דרושיםהצעד הראשון של הניסוי היה יצירת קורות חיים אשר יישלחו כתגובה למודעות ה

אך ללא שימוש בשמות ובנתונים של מחפשי עבודה , קורות החיים להיראות אמיתיים ומייצגים

בשלושת המגזרים " אמיתיים"עיינתי בקורות חייהם של מועמדים , על מנת להשיג זאת. אמיתיים
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, םכתובת מגורי, תאריך לידה: הכולל, קורות חיים שונה לכל מועמד" שלד"אותם בחנתי ובניתי 

לאחר מכן שילבתי נתוני . לימודים בתיכון ושירות צבאי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני

ומתוך ידע והכרות שלי עם חלק " אמיתיים"השכלה וניסיון תעסוקתי מתוך קורות החיים ה

הקפדתי שלכל מועמד פיקטיבי יהיה תאריך לידה שונה ועם זאת שההפרשים בין . מהתחומים

פתחתי ). ההבדל המקסימלי בין שני מועמדים לאותה עבודה היה שנתיים(טנים הגילאים יהיו ק

כאשר כל כתובת נושאת את שמו המלא של , hotmail.com-ארבע כתובות דואר אלקטרוני ב

, גבעתיים(את כתובות המגורים של המועמדים הוצאתי מתוך מפה של ערים באזור המרכז . המועמד

כל אחד " שיבצתי", לגבי שירותם הצבאי של המועמדים.  האינטרנטדרך) הרצליה ותל אביב, רמת גן

גם לגבי .  סגן–אך דאגתי לכך שכולם סיימו את שירותם הצבאי באותה דרגה , מהם בחייל שונה

 את הבנים –בחרתי חילות מקבילים פחות או יותר מבחינת רמתם ותפקידם , החילות בהם שירתו

לצורך מספרי . לו את הבנות בחילות הקשר והמודיעיןהצבתי בחילות השריון והתותחנים ואי

הטלפון : השתמשתי בארבעה טלפונים, הטלפון הסלולאריים שצירפתי בקורות החיים של כל מועמד

שניים מהם בנים : האישי שלי וטלפונים של עוד שלושה אנשים עימם דאגתי להיות בקשר יומיומי

  . ים ואמיניםכך התקבלו קורות חיים מלא.  והשלישית היא בת

  : הגבלתי עצמי לשלושה מגזרים עיקריים בשוק העבודה הישראלי, כאמור

  . מכירות ושירות לקוחות- 1מגזר 

  . כלכלה ומנהל עסקים- 2מגזר 

  ).הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מכונות( הנדסה - 3מגזר 

  :1את מאפייני קורות החיים ניתן לראות בלוח 

  

  סיכום סטטיסטי: ייםמאפייני קורות הח. 1לוח 

 מזרחיים אשכנזים כל קורות החיים 

 0.77 0.77 0.77 תואר ראשון
 1.00 1.00 1.00 בעלי ניסיון בתחום 

 1.00 1.00 1.00 דוברי אנגלית
 1.00 1.00 1.00 דרגת סגן בצבא
 1.00 1.00 1.00 ל"בעלי כתובת דוא

  

הנתונים מוצגים . הם של המועמדים מוצגים הפרמטרים השונים המופיעים בקורות חיי1בלוח 

בכל הלוח מופיע , מלבד השורה הראשונה, כפי שניתן לראות. באחוזים ומתייחסים לכל המגזרים

זאת על מנת לנטרל גורמים , ל שווים עבור המועמדים"המשמעות היא שכל הנתונים הנ. 1.00הערך 

הערך בשורה הראשונה . וצאהמופיעים בקורות החיים ויכולים ליצור הבדלים מלבד המגדר והמ

  ). אקדמאים (3- ו2מבטא את מגזרים 
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  זהויות המועמדים הפיקטיביים  .2

שם : משמע מתן שם מלא לכל מועמד, הצעד הבא היה מתן זהות למועמדים הפיקטיביים שבחרתי

על מנת להחליט על אלו שמות , בחירת השמות הייתה קריטית עבור הניסוי ולכן. פרטי ושם משפחה

 אלו שמות הם –וכמו כן , ודאות בעלי צליל מזרחי ואיזה הם בוודאות בעלי צליל אשכנזיהם בו

 אנשים בפורמט 50ערכתי סקר בין , בוודאות שמות של בנות ואיזה הם בוודאות שמות של בנים

  : הבא

י ליד כל אחד מהשמות /נא סמן. של אנשים שונים) שם פרטי ושם משפחה(     להלן ארבעה שמות 

  . נו ומוצאו לפי דעתךאת מי

 מוצא מין שם משפחה+ שם פרטי 

 מזרחי/אשכנזי נ/ז ליאת בוזגלו
 מזרחי/אשכנזי נ/ז ירון ברנשטיין
 מזרחי/אשכנזי נ/ז אמיר אבוקסיס
 מזרחי/אשכנזי נ/ז שרית גרינברג

  

 משתתפי הסקר סימנו את המועמד הראשון כנקבה ממוצא כל: משמעיות- תוצאות הסקר היו חד

את השלישי כזכר ממוצא מזרחי ואת הרביעי כנקבה ממוצא , את השני כזכר ממוצא אשכנזי, חימזר

  .   אשכנזי

     

   תגובה למודעות הדרושים .3

במהלך תקופה .  באזור תל אביב והמרכז2005נובמבר - הניסוי נערך במשך ארבעת החודשים אוגוסט

  .ונים לקטגוריות הניסויסקרתי מאות מודעות דרושים בעיתונים ובאינטרנט הע, זו

אליהן שלחתי את קורות החיים של ארבעת המועמדים , תחילה בחרתי מכל מגזר חמש מודעות

חלק זה של הניסוי נקרא פיילוט ובעצם אמור לבחון אם ). לכל מודעה נשלחו ארבעה קורות חיים(

 כאשר רק. כלשהם בקורות החיים והאם מתקבלת תגובה ממקומות העבודה" פגמים"קיימים 

  . התקבלו תגובות לקורות חיים אלו החשבתי אותן כתצפיות בניסוי

וכמו כן , "מעריב"ו" ידיעות אחרונות: "את המשרות איתרתי דרך מודעות הדרושים בעיתונים

הרשימה המלאה של האתרים נמצאת בסעיף (דרך אתרי אינטרנט המפרסמים גם הם הצעות עבודה 

עה בה הופיע רק מספר פקס למשלוח קורות חיים או מספר התעלמתי מכל מוד). הביבליוגרפיה

וסימנתי רק את המודעות הרלוונטיות בהן הופיעה כתובת דואר אלקטרוני , טלפון ליצירת קשר

ביניהם חברות , קורות החיים נשלחו למספר רב של חברות ומעסיקים במשק. למשלוח קורות חיים

לכל מודעה שלחתי ארבעה קורות .  חברות כוח אדםבינוניים וגדולים וכמו כן , ומעסיקים קטנים

התואמים ככל הניתן למודעה אליה הם נשלחו , )זכר ונקבה מזרחיים וזכר ונקבה אשכנזים(חיים 

  . מבחינת ההשכלה והניסיון התעסוקתי

,  קורות חיים400כלומר ,  מקומות עבודה במהלך כל התקופה100-סך הכל שלחתי קורות חיים ל

  .  יות בניסוי התצפ400שהם 
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 מדידת תגובות מהמעסיקים  .4
בדקתי האם התקבלה שיחת טלפון או הודעת דואר אלקטרוני , עבור כל טופס קורות חיים ששלחתי

כל ניסיון מצד המעסיקים ליצור קשר עם המועמדים דרך הדואר לא נמדד . המעסיק/מהחברה

   :בפועל. מאחר והכתובות המצורפות הן פיקטיביות, בניסוי זה

  .מעט מאוד מעסיקים יצרו קשר דרך דואר אלקטרוני •

א עולה כי יצירת קשר עם מועמד דרך הדואר "מעסיקים ומנהלי כ' משיחות שערכתי עם מס •

 .אם בכלל, היא נדירה ביותר
) הודעה בדואר האלקטרוני או שיחת טלפון(כל תגובה שהתקבלה מהמעסיקים הפוטנציאליים 

את " דחו"המועמדים הפיקטיביים . החברה/קבלתה ושם המעסיקי ציון תאריך "תועדה בקפידה ע

קבלת תגובה מהמעסיקים מבטאת בעצם את רצונם . ההזמנה לריאיון בטענה שזה כבר לא רלוונטי

  . והיא המשתנה התלוי בניסוי זה, לראיין את המועמדים ובמידת הצורך להעסיקם

 

  חולשות הניסוי        .5

 ששמות המועמדים בקורות החיים אינם מצביעים ישירות על חולשתו העיקרית של הניסוי היא

רבים אשר " מעורבים"כך למשל ישנם מועמדים . אלא למעשה מרמזים על כך דרך שמו, מוצאם

  . או להיפך, נושאים שם משפחה מזרחי ולכן נתפסים כמזרחיים

 המועמד חולשה נוספת של הניסוי היא שייתכן ומעסיקים מסוימים אינם שמים לב כלל לשם

. ניסיונו בעבודות דומות או השכלתו, כגון התאמתו למשרה המוצעת, ומעונינים רק בשאר הפרטים

  . ייתכן ומעסיקים אינם מקשרים שם מסוים למוצא, כמו כן

, היות ומטרת הניסוי היא לבדוק הבדלים בסיכויי הקבלה לעבודה של מועמדים ממוצא שונה

אך ישנו מספר גדול של מועמדים , ם לגבי מוצאו של המועמדהשמות שנבחרו לניסוי הם חד משמעיי

על כן ניתן . אשר שמם אינו כה חד משמעי והנם ממוצא שונה, )שאינם מופיעים בניסוי שלי כמובן(

אשר אינו " (ממוצע"לטעון שהתוצאות המושגות בניסוי אינן מייצגות בעצם את המועמד המזרחי ה

  ). בעל שם משפחה מזרחי כה מובהק

רשתות "ולשה נוספת של הניסוי היא העובדה שמחפשי עבודה רבים עושים זאת דרך ח

דבר שכמובן , "חבר מביא חבר"כלומר במקומות עבודה רבים עובד הכלל של , למיניהן" חברתיות

עובדה זו יכולה להשפיע על הניסוי בקלות אם יתברר שמחפשי עבודה ממוצא . לא קורה בניסוי זה

או שמעסיקים הסומכים יותר על שיטה זו מפלים פחות על רקע , ר בשיטה זומזרחי משתמשים יות

  . מוצא ומגדר

  

         תוצאות. 4
  ? האם קיימים הבדלים בקבלת תגובה מהמעסיקים על רקע מוצא אתני. 1

י משתנה הדמי " מציג את שיעורי קבלת התגובות הממוצעים אל המועמדים בכל המגזרים עפ2לוח 

י הלוח "עפ.  כאשר הוא מזרחי1 כאשר המועמד הוא אשכנזי וערך 0ה מקבל ערך משתנה ז. מוצא

  .   בממוצע12% -שיעור שיחות החזרה נמוך ב, ניתן לראות שכאשר המועמד הוא מזרחי
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  רגרסיה של המשתנה קבלת תגובה מהמעסיקים על המשתנה מוצא אתני.  2לוח 

  למובהקות המשתנהPערך  סטיית תקן מקדם הרגרסיה 

 0.015 0.0489 0.12- מוצא

 0.000 0.0346 0.47 חותך

  

  רגרסיה של המשתנה קבלת תגובה מהמעסיקים על המשתנה מגדר. 3לוח 
  )אשכנזי=מוצא(לפי מוצא אתני 

  למובהקות המשתנהPערך  סטיית תקן מקדם הרגרסיה  

 0.778 0.0709 0.02 גדרמ

 0.000 0.0501 0.48 חותך

  
י " קבלת התגובות הממוצעים אל מועמדים ממוצא אשכנזי בכל המגזרים עפ מציג את שיעורי3לוח 

י "עפ.  כאשר זוהי נקבה1 כאשר המועמד הוא זכר וערך 0משתנה זה מקבל ערך . משתנה הדמי מגדר

  .   בממוצע2%- שיעור קבלת התגובות נמוך ב, הלוח ניתן לראות שכאשר זוהי מועמדת נקבה

  
  ת תגובה מהמעסיקים על המשתנה מגדררגרסיה של המשתנה קבל. 4לוח 

  )מזרחי=מוצא(לפי מוצא אתני 

  למובהקות המשתנהPערך  סטיית תקן מקדם הרגרסיה 

  0.076 0.0672 0.12- גדרמ

 0.000 0.0475  0.41 חותך

  

י " מציג את שיעורי קבלת התגובות הממוצעים אל מועמדים ממוצא מזרחי בכל המגזרים עפ4לוח 

י "עפ.  כאשר זוהי נקבה1 כאשר המועמד הוא זכר וערך 0 משתנה זה מקבל ערך .משתנה הדמי מגדר

  .   בממוצע12% - שיעור קבלת התגובות נמוך ב, הלוח ניתן לראות שכאשר זוהי מועמדת נקבה

י חלוקה " מייצג את שיעורי שיחות החזרה הממוצעים אל המועמדים באופן כללי ועפ5לוח 

המספרים הנמצאים בתוך הסוגריים בכל תא מייצגים את . מוצאוכמו כן בחלוקה לפי , למגזרים

 של הלוח מייצג את היחס בין שיחות החזרה של 4טור מספר . מספר קורות החיים שנשלחו בתא זה

  .   מציג את רמת המובהקות של הממצאים5טור מספר . אשכנזים לעומת מזרחיים

טור . י חלוקה למוצא"פן כללי ועפ מציג שיעורי קבלת תגובה מהמעסיקים בממוצע באו5לוח 

קורות חיים עם שם משפחה אשכנזי .  מציג את התוצאות עבור כל קורות החיים שנשלחו1מספר 

קורות חיים עם שם , לעומת זאת.  בממוצע לקבל תגובה מהמעסיקים47%הנם בעלי סיכוי של 

 בממוצע בקבלת 12%ל נתון זה משקף פער ש.  לקבל תגובה35%הנם בעלי סיכוי של , משפחה מזרחי

 יותר תגובות מהמעסיקים 35%- בעלי שם משפחה אשכנזי מקבלים ב, במילים אחרות, או, תגובה

מממצאים .  שהבדל זה הוא מובהק סטטיסטית מראה5טור מספר . מאשר בעלי שם משפחה מזרחי

אלו משתמע כי התוצאות מרמזות על כך שמועמד אשכנזי יצפה בממוצע לקבלת תגובה אחת 
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אשר בממוצע יקבל תגובה אחת על כל , לעומת מועמד מזרחי,  מודעות שאליהן יגיב2קירוב על כל ב

ניתן לראות .  מציגות את התוצאות בחלוקה לפי מגזרים4-  ו3, 2שורות .  מודעות שאליהן יגיב3

שיעור קבלת התגובות : י מוצא בחלוקה למגזרים"שישנם הבדלים בשיעור קבלת התגובות עפ

  . בעוד ששיעור שליחת קורות החיים לכל מגזר הנו זהה, 1יה הגבוה ביותר במגזר הממוצע ה

  

  י מוצא אתני"שיעורי קבלת תגובה מהמעסיקים ממוצעים עפ. 5לוח 

 
שיעורי כ "סה

קבלת תגובה 

  מהמעסיקים

שיעורי קבלת 

תגובה 

 מהמעסיקים

למועמדים 

  אשכנזים

  

שיעורי קבלת 

תגובה 

 מהמעסיקים

למועמדים 

  מזרחיים

 

 יחס
 Pערך 

למובהקות 

 המשתנה

  כל המגזרים

  
0.41  

)400( 

  
0.47  

)200( 

  
0.35  

)200( 
1.342 0.015 

  0.59 1מגזר 
)132( 

0.636  
)66( 

0.545  
)66( 

1.166 0.292 

  0.356 2מגזר 
)132( 

0.439  
)66( 

0.272  
)66( 

1.613 0.046 

  0.286 3מגזר 
)136( 

0.338  
)68( 

0.235  
)68( 

1.438 0.187 

  
  

  : ם על רקע מוצא אתני קיימים באופן כללי כפי שציינתי ובתוך כל מגזר לכשעצמופערי

בעוד שלמועמדים , 63.6%שיעור קבלת התגובות למועמדים ממוצא אשכנזי עומד על , 1במגזר 

הסיכוי של :  משקף את העובדה הבאה9.1%פער זה של . 54.5%ממוצא מזרחי עומד שיעור זה על 

 מהסיכוי של מועמדים מזרחיים במגזר 17%- תגובה מהמעסיקים גבוה בכמועמדים אשכנזים לקבל 

, פער זה הוא הנמוך ביותר מבין הפערים בשאר המגזרים. הלא אקדמאי של מכירות ושירות לקוחות

הסבר אפשרי לממצא זה יכול להיות טמון בעובדה שבמגזר זה התחרות היא . אשר יפורטו בהמשך

היות ובמהלך הכנת העבודה נתקלתי במספר (וה בקירוב להיצעם הביקוש לעובדים שו, קטנה יותר

ועל כן מועמדים , )עצום של מודעות דרושים למכירות ושירות לקוחות בתחומים רבים ומגוונים

הפער שעדיין קיים מיוחס ליחס .  הפונים אליהם זוכים לקבל הזמנה לריאיון1"איכותיים"

  .  אך אינו מובהק, גם במגזר זה, ראליהדיפרנציאלי שעדיין קיים בשוק העבודה היש

בעוד שלמועמדים , 43.9%שיעור קבלת התגובות למועמדים ממוצא אשכנזי עומד על , 2במגזר 

הסיכוי של :  משקף את העובדה הבאה16.7%פער זה של . 27.2%ממוצא מזרחי עומד שיעור זה על 

                                                 
דוברי אנגלית ויודעים לעבוד , בעלי ניסיון בתחום,  הכוונה היא למועמדים אשר שירתו כקצינים בצבא 1

 . על מחשב
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ל מועמדים מזרחיים במגזר  מהסיכוי ש62%-מועמדים אשכנזים לקבל תגובה מהמעסיקים גבוה ב

  . 5%זהו פער גדול מאוד וכמו כן מובהק סטטיסטית ברמה של . האקדמאי של כלכלה ומנהל עסקים

בעוד שלמועמדים , 33.8%שיעור קבלת התגובות למועמדים ממוצא אשכנזי עומד על , 3במגזר 

הסיכוי של : באה משקף את העובדה ה10.3%פער זה של . 23.5%ממוצא מזרחי עומד שיעור זה על 

 מהסיכוי של מועמדים מזרחיים במגזר 44%- מועמדים אשכנזים לקבל תגובה מהמעסיקים גבוה בכ

אך מובהק סטטיסטית רק ברמה של , זהו פער גדול מאוד גם כן, 2כמו במגזר . האקדמאי של הנדסה

18% .  

  . ת על סיכויי קבלת תגובה/ה של המועמד/ ממחיש את השפעת מוצאו1ציור 

  

  י מוצא אתני"שיעור קבלת תגובה מהמעסיקים עפ. 1ור צי

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

מוצא  אתני

ה
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ת 
בל
ק

ר 
עו
שי

  

העמודה הימנית מציגה . י מוצא המועמדים" מציג את שיעורי קבלת התגובה מהמעסיקים עפ1ציור 

את שיעורי התגובה למועמדים ממוצא אשכנזי והעמודה השמאלית מציגה את שיעורי התגובה 

  . רחילמועמדים ממוצא מז

כאשר אף מועמד אינו מקבל תגובה : יחס שווה עבור מועמדים מתרחש בשלושת המקרים הבאים

או כאשר כל המועמדים , כאשר שני מועמדים ממוצא שונה מקבלים כל אחד תגובה, מהמעסיקים

מועמדים ממוצא אשכנזי מועדפים כאשר מועמד אשכנזי אחד או שניים מקבלים . מקבלים תגובה

או כאשר שני מועמדים אשכנזים ומועמד מזרחי , סיקים ואף לא מועמד מזרחי אחדתגובה מהמע

  .מועמדים ממוצא מזרחי מועדפים בכל שאר המקרים. אחד מקבלים תגובה

המקור העיקרי של יחס , כצפוי.  מהמקרים69%-יחס שווה מתרחש ב, 6כפי שניתן לראות בלוח 

 מכלל 38%( אל אף אחד מהמועמדים שווה הוא חלקם הגדול של מעסיקים אשר לא חזרו

,  מהמעסיקים25%י "מועמדים ממוצא אשכנזי מועדפים ע).  מסך היחס השווה55%או , המעסיקים

 6%י "מועדפים ע, לעומת זאת, מועמדים ממוצא מזרחי. כאשר רובם יצרו קשר עם מועמד אחד

שא היא שישנה ההנחה במבחן הסטטיסטי שערכתי על מנת לבדוק את הנו. מהמעסיקים בלבד

  .סימטרייה בהעדפות המעסיקים בין מועמדים אשכנזים ומזרחיים
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הממצא המתקבל הוא שההבדל בין חלק המעסיקים המעדיפים מועמדים אשכנזים וחלקם 

מממצא זה נובע כי חלק המעסיקים המעדיף מועמדים . 19%המעדיף מועמדים מזרחיים הוא 

  .   מזרחיים מחלקם המעדיף מועמדים4אשכנזים גדול פי 

  

  י מודעות הדרושים"התפלגות קבלת תגובה מהמעסיקים עפ. 6לוח 

  יחס שווה 
   מזרחיים0+  אשכנזים 0

)38(  

   מזרחיים1+  אשכנזים 1

)10(  

   מזרחיים2+  אשכנזים 2

)21(  

העדפת 

  אשכנזים

   מזרחיים0+  אשכנזים 1

)11(  

   מזרחיים0+  אשכנזים 2

)6(  

   מזרחיים1+  אשכנזים 2

)8(  

עדפת ה

  מזרחיים

   אשכנזים0+  מזרחיים 1

)3(  

   אשכנזים0+  מזרחיים 2

)0(  

   אשכנזים1+  מזרחיים 2

)3(  

  

, אלה המעדיפים מועמדים ממוצא אשכנזי:  מחלק את המעסיקים לשלושה חלקים שונים6לוח 

המספרים בתוך הסוגריים . אלה המעדיפים מועמדים ממוצא מזרחי ואלה אשר אדישים בין השניים

מספר המעסיקים שלא , כך למשל. 100-יצגים את מספר המעסיקים בכל קטגוריה ומסתכמים למי

  . 38יצרו קשר עם אף מועמד הוא 

  

        ?   האם קיימים הבדלים בקבלת תגובה מהמעסיקים על רקע מגדר . 2

ה משתנ. י משתנה הדמי מגדר" מציג את שיעורי קבלת התגובות הממוצעים אל המועמדים עפ7לוח 

י הלוח ניתן לראות שכאשר "עפ.  כאשר זוהי נקבה1 כאשר המועמד הוא זכר וערך 0זה מקבל ערך 

  .  בממוצע7%- שיעור שיחות החזרה נמוך ב, המועמד הוא נקבה

  
  רגרסיה של המשתנה קבלת תגובה מהמעסיקים על המשתנה מגדר. 7לוח 

  למובהקות המשתנהPערך  סטיית תקן מקדם הרגרסיה 

 0.155 0.0491 0.07- מגדר

 0.000 0.0347 0.445 חותך

  
י " מציג את שיעורי קבלת התגובות הממוצעים אל מועמדים ממין זכר בכל המגזרים עפ8לוח 

.  כאשר הוא מזרחי1 כאשר המועמד הוא אשכנזי וערך 0משתנה זה מקבל ערך . משתנה הדמי מוצא

  .   בממוצע7% - ור קבלת התגובות נמוך בשיע, י הלוח ניתן לראות שכאשר מדובר במועמד מזרחי"עפ

  
  רגרסיה של המשתנה קבלת תגובה מהמעסיקים על המשתנה מוצא אתני. 8לוח 

  )בנים=מגדר(לפי מגדר 

  למובהקות המשתנהPערך  סטיית תקן מקדם הרגרסיה 

 0.322 0.0704  0.07- וצאמ

 0.000 0.0498 0.48 חותך
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י "מוצעים אל מועמדות ממין נקבה בכל המגזרים עפ מציג את שיעורי קבלת התגובות המ9לוח 

 כאשר היא 1 כאשר המועמדת היא אשכנזייה וערך 0משתנה זה מקבל ערך . משתנה הדמי מוצא

 - שיעור קבלת התגובות נמוך ב, י הלוח ניתן לראות שכאשר מדובר במועמדת מזרחית"עפ. מזרחית

  .   בממוצע17%

  

  בה מהמעסיקים על המשתנה מוצא אתנירגרסיה של המשתנה קבלת תגו.  9לוח 
  )בנות=מגדר(לפי מגדר 

  למובהקות המשתנהPערך   סטיית תקן מקדם הרגרסיה 

 0.013 0.0677 0.17- וצאמ

 0.000 0.0479 0.46 חותך

  

  י מגדר "שיעורי קבלת תגובה מהמעסיקים ממוצעים עפ. 10לוח 

 
כ שיעורי "סה

קבלת תגובה 
  מהמעסיקים

  
שיעורי קבלת 

בה תגו
 מהמעסיקים
למועמדים 

  בנים
  

שיעורי קבלת 
תגובה 

 מהמעסיקים
למועמדות 

  בנות

 יחס
 Pערך 

למובהקות 
 המשתנה

 כל המגזרים
0.411  

)400( 

0.445  

)200( 

0.377  

)200( 
1.18 0.155 

 1מגזר 
0.59  

)132( 

0.59  

)66( 

0.59  

)66( 
1 1.000 

 2מגזר 
0.356  

)132( 

0.333  

)66( 

0.378  

)66( 
0.88 0.589 

 3מגזר 
0.286  

)136( 

0.411  

)68( 

0.161  

)68( 
2.552 0.001 

  

י חלוקה " מייצג את שיעורי שיחות החזרה הממוצעים אל המועמדים באופן כללי ועפ10לוח 

המספרים הנמצאים בתוך הסוגריים בכל תא מייצגים את . וכמו כן בחלוקה לפי מגדר, למגזרים

 הלוח מייצג את היחס בין שיחות החזרה של  של4 טור מספר. מספר קורות החיים שנשלחו בתא זה

כפי .  את רמת המובהקות של הממצאים מציג5טור מספר . מועמדים בנים לעומת מועמדות בנות

אך , רמת המובהקות של ממצאים אלה אינה גבוהה כמו אלה בחתך לפי מוצא, שניתן לראות

  .  מתקבלים ממצאים מעניינים מאוד

התוצאה היחידה , )במקום מוצא אתני(וח בדיוק בחלוקה לפי מגדר כאשר ערכתי את אותו נית

ועל כן לא ניתן לומר בוודאות שישנה , )הנדסה (3שהתקבלה כמובהקת סטטיסטית הנה במגזר 

  . אפליה על רקע מגדר במגזרים האחרים
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. י חלוקה למגדר" מציג את שיעורי קבלת התגובה מהמעסיקים בממוצע באופן כללי ועפ10לוח  

קורות חיים של מועמדים ממין זכר .  מציג את התוצאות עבור כל קורות החיים שנשלחו1ור מספר ט

קורות חיים של מועמדות ממין , לעומת זאת.  לקבל תגובה מהמעסיקים44.5%הנם בעלי סיכוי של 

 בממוצע בקבלת תגובה 6.8%נתון זה משקף פער של .  לקבל תגובה37.7%הנם בעלי סיכוי של , נקבה

 יותר תגובות 18%-קורות חיים של מועמדים ממין זכר מקבלים כ, כלומר, המעסיקיםמ

 מציגות את התוצאות 4-  ו3, 2שורות . מאשר קורות חיים של מועמדות ממין נקבה, מהמעסיקים

  . פערים על רקע מגדר ניתן למצוא במגזרים האקדמאים בלבד. בחלוקה לפי מגזרים

 שיעור קבלת תגובות מהמעסיקים למועמדים ממין זכר :התקבלה תוצאה מפתיעה, 1במגזר 

  . 1ועל כן  היחס המתקבל ביניהם הוא , 59%ולמועמדות ממין נקבה הוא זהה לחלוטין ועומד על 

בעוד שלמועמדות ממין , 33.3%שיעור קבלת התגובות למועמדים ממין זכר עומד על , 2במגזר 

ד בו נתקלים בשיעור קבלת תגובה מהמעסיקים זהו המקרה היחי. 37.8%נקבה עומד שיעור זה על 

הסיכוי של מועמדות ממין נקבה :  משקף את העובדה הבאה4.5%פער זה של . גבוה יותר אל הבנות

 מהסיכוי של מועמדים ממין זכר במגזר האקדמאי של 14%-לקבל תגובה מהמעסיקים גבוה ב

לא אייחס לו , הנמוכה כל כךאך בשל רמת מובהקותו , זהו פער לא קטן. כלכלה ומנהל עסקים

  . חשיבות משמעותית

בעוד שלמועמדות ממין , 41.1%שיעור קבלת התגובות למועמדים ממין זכר עומד על , 3במגזר 

הסיכוי של מועמדים :  משקף את העובדה הבאה25%פער זה של . 16.1%נקבה עומד שיעור זה על 

שלא . מהסיכוי של מועמדות ממין נקבה 150%-ממין זכר לקבל תגובה מהמעסיקים גבוה ביותר מ 

  .זהו פער גדול מאוד וכמו כן מובהק סטטיסטית, 2בדומה למגזר 

  .ת על סיכויי קבלת תגובה/ה של המועמד/ ממחיש את השפעת מגדרו2ציור 

העמודה הימנית מציגה . י מגדר המועמדים" מציג את שיעורי קבלת התגובה מהמעסיקים עפ2ציור 

למועמדים בנים והעמודה השמאלית מציגה את שיעורי התגובה למועמדות את שיעורי התגובה 

  .בנות

  

  י מגדר"שיעור קבלת תגובה מהמעסיקים עפ. 2ציור 
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  בחינת התוצאות בחתך של מוצא אתני ומגדר . 3

  

  גדררגרסיה של המשתנה קבלת תגובה מהמעסיקים על המשתנים מוצא אתני ומ.  11לוח 

  למובהקות המשתנהPערך   סטיית תקן מקדם הרגרסיה 

 0.015 0.0488 0.12-  מוצא

 0.153 0.0488 0.07- מגדר

 0.000 0.0423 0.505 חותך

  

משתנה הדמי . י משתני הדמי מוצא ומגדר" מציג את שיעורי שיחות החזרה אל המועמדים עפ11 לוח

ומשתנה הדמי מגדר ,  כאשר הוא מזרחי1 כאשר המועמד הוא אשכנזי וערך 0מוצא מקבל ערך 

הרגרסיה עצמה מובהקת ברמה של .  כאשר זוהי נקבה1 כאשר המועמד הוא זכר וערך 0מקבל 

0.0183 .  

  

  י מוצא אתני ומגדר"שיעורי קבלת תגובה מהמעסיקים ממוצעים עפ. 12לוח 

 
שיעורי כ "סה

קבלת תגובה 
 מהמעסיקים

שיעורי קבלת 
תגובה 

 מהמעסיקים
ועמד עבור מ

  אשכנזי

שיעורי קבלת 
תגובה 

 מהמעסיקים
עבור מועמד 

 מזרחי

שיעורי קבלת 
תגובה 

 מהמעסיקים
עבור מועמדת 
  אשכנזייה

שיעורי קבלת 
תגובה 

 מהמעסיקים
עבור מועמדת 

 מזרחית

כל 

 המגזרים

0.411 

(400) 

0.480 

(100) 

0.410 

(100) 

0.462 

(100) 

0.291 

(100) 

 1מגזר 
0.59 

(132) 

0.545 

(33) 

0.636 

(33) 

0.727 

(33) 

0.454 

(33) 

  2מגזר 
0.356 

(132) 

0.424 

(33) 

0.242 

(33) 

0.454 

(33) 

0.303 

(33) 

 3מגזר 
0.286 

(136) 

0.470 

(34)  

0.352 

(34) 

0.205 

(34) 

0.117 

(34) 

  

המספרים .  מציג את הממצאים בחתך של מוצא ומגדר באופן כללי ובחלוקה למגזרים12לוח 

כפי שניתן . וגריים בכל תא מציינים את מספר קורות החיים שנשלחו בחתך זההמופיעים בתוך הס

  .ת/ קורות חיים עבור כל מועמד100נשלחו , לראות בשורה הראשונה

נראה כי הפער בקבלת , המתייחסת לכל המגזרים,  כשאנו מתבוננים על השורה הראשונה12בלוח 

הפער על רקע מוצא בקרב הבנות גדול . שונהתגובה מהמעסיקים בין מועמדים בנים למועמדות בנות 

 46%אלה שמוצאן אשכנזי קיבלו בממוצע , בקרב הבנות. בצורה משמעותית מהפער בקרב הבנים

 הסיכוי של בנות -משמע , 17%זהו פער גדול מאוד של .  בלבד29%בעוד שהמזרחיות קיבלו , תגובה

על כן היחס ביניהן הוא .  המזרחיות מסיכוין של59%-אשכנזיות לקבל תגובה מהמעסיקים גבוה ב
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גם כן קיים פער בשיעור קבלת , לעומת זאת, בקרב הבנים. יחס משמעותי ומובהק, 1.6בקירוב 

בעוד שאלה ,  תגובה48%בנים ממוצא אשכנזי קיבלו . אך זהו פער קטן יותר, התגובה מהמעסיקים

מועמדים אשכנזים לקבל שיחה  אומר בעצם שהסיכוי של 7%פער זה של . 41%ממוצא מזרחי קיבלו 

כאשר מבצעים את הניתוח . 1.17כך מתקבל יחס של .  מסיכוים של המזרחיים17% -בחזרה גבוה ב

אך את , מתקבלים גם כן פערים, זאת אומרת בחינת הפערים בתוך מוצא על רקע מגדר, ההפוך

בל תגובה הסיכוי של בנים מזרחיים לק: המשמעותיים שבהם ניתן למצוא בקרב המזרחיים

לעומת הסיכוי של הבנים האשכנזים אשר ,  מסיכוין של הבנות המזרחיות40%- מהמעסיקים גבוה ב

    .    פער זניח לחלוטין– בלבד 4%- גבוה בכ

אך לעומת זאת , ניתן לראות ששוב מתקבל פער לא קטן בקרב הבנות, 1במגזר בבחינת הפערים 

בנות אשכנזיות קיבלו בממוצע . בת המזרחייםכלומר מתקבל פער לטו, היחס בקרב הבנים מתהפך

המשמעות היא שהסיכוי של בנות אשכנזיות לקבל .  בלבד45%בעוד שהמזרחיות קיבלו ,  תגובה72%

, בקרב הבנים.  ביניהן1.6גם כאן מתקבל יחס של .  מסיכוין של המזרחיות60%-תגובה גבוה ב

לעומת בנים ,  תגובה מהמעסיקים54%ע בנים אשכנזים קיבלו בממוצ: קיים יחס הפוך, לעומת זאת

המשמעות היא שהסיכוי של בנים מזרחיים לקבל שיחה בחזרה . 64%מזרחיים אשר קיבלו בממוצע 

זהו המקרה היחיד בכל הניסוי בו מתקבל יחס הפוך והיות .  מסיכויים של האשכנזים17%-גבוה ב

של חלק ' כפי שנראה בסעיף ד, וצאניתן ליחסו לגורמים אחרים מלבד מ, והפער הוא לא כל כך גדול

מתקבלות תוצאות , אם נערוך ניתוח של בחינת הפערים בתוך מוצא על רקע מגדר, גם כאן. זה

 40%-הסיכוי של בנים מזרחיים לקבל תגובה מהמעסיקים גבוה ב: דומות למה שקיבלנו קודם

יכוי של בנות לקבל הס: מתקבלת תוצאה מפתיעה, בקרב האשכנזים. מסיכוין של הבנות המזרחיות

  .  מסיכוים של הבנים33%- שיחה בחזרה גבוה ב

- בעוד שהבנות המזרחיות זוכות ל: אנו מבחינים גם כן בפער לא קטן, 2במגזר בבחינת הפערים 

זאת אומרת שהסיכוי של אשכנזיות לקבל תגובה , 45%-האשכנזיות זוכות לכ,  תגובה בממוצע30%

 תגובה 24%בנוסף ניתן לראות כי בנים מזרחיים מקבלים .  מהסיכוי של המזרחיות50%-גבוה ב

הסיכוי . פער זה גדול אף יותר מהפער בקרב הבנות. 42%קבלים בממוצע ואילו הבנים האשכנזים מ

בבחינת הפערים בתוך .  מסיכוים של המזרחיים75%- של בנים ממוצא אשכנזי לקבל תגובה גבוה ב

,  מסיכוים של הבנים המזרחיים25%- נראה כי הסיכוי של בנות מזרחיות גדול ב, מוצא על רקע מגדר

  . פער קטן לעומת הממצאים בקרב המזרחיים, 7%-ת גדול ב הסיכוי של בנו–ובקרב האשכנזים 

כאשר אנו . 'כפי שכבר ציינתי בסעיף ב, בולט בעיקר ממד המגדר, 3במגזר בבחינת הפערים 

 12%-אנו רואים שבנות מזרחיות זוכות לקבל כ, בוחנים את הפערים בתוך מגדר על רקע מוצא

בשני המקרים מדובר בשיעורי קבלת תגובה . 20%- ואילו אשכנזיות מקבלות כ, תגובה בממוצע בלבד

: אך גם כאן ישנו פער, במיוחד כאשר משווים אותם לשיעורי התגובה בשאר המגזרים, נמוכים

היות ושיעורי החזרה הם .  מהסיכוי של בנות מזרחיות75%- הסיכוי של בנות ממוצא אשכנזי גבוה ב

המזרחיים נוטים , בקרב הבנים. מוגבלנוטה אני להתייחס לממצאים אלה בעירבון , כה נמוכים

ואילו האשכנזים זוכים למספר הגדול ביותר של קבלת ,  מהמקרים35%-לקבל תגובה מהמעסיקים ב

מבחינת . לטובת האשכנזים כמובן, 34%-הפער ביניהם מסתכם לכן ב. 47% –תגובה מהמעסיקים 

 לכך שלבנים ישנו סיכוי של פי הרי שהפער בקרב המזרחיים מגיע, הפערים בתוך מוצא על רקע מגדר
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יחס , ) מהסיכוי של הבנות200%-מה שאומר שהסיכוי שלהם גבוה ב( לקבל תגובה מאשר לבנות 3

אך , ואילו בקרב האשכנזים הפער קטן יותר, עצום בהתחשב בעובדה ששאר נתוניהם דומים מאוד

 ממחיש את 3ציור .  הבנות מהסיכוי של130%- הסיכוי של הבנים גבוה ב–עדיין פער גדול לכשעצמו 

  : שתי ההשפעות

  

  י מוצא אתני ומגדר"שיעור קבלת תגובה מהמעסיקים עפ. 3ציור 
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לפי הסדר מימין . י מוצא ומגדר המועמדים" מציג את שיעורי קבלת התגובה מהמעסיקים עפ3ציור  

  .ות ממוצא אשכנזי ובנות ממוצא מזרחיבנ, בנים ממוצא מזרחי, בנים ממוצא אשכנזי: לשמאל

 

  גורמים נוספים המסתמנים כבעלי השפעה על קבלת תגובה מהמעסיקים. 4
, וכאמור, התוצאות שהוצגו בשלושת הסעיפים הקודמים מתייחסות לכל שלושת המגזרים שנבחנו 

 ללמוד ננסה, כעת. י מוצאם ומגדרם"מציגות פערים בקבלת תגובה מהמעסיקים אל המועמדים עפ

 נבדוק כיצד מגיבים –זאת אומרת , על גורמים נוספים המשפיעים על קבלת תגובה מהמעסיקים

  . המעסיקים לנתונים השונים המופיעים בקורות חייהם של המועמדים מלבד מוצא ומגדר

מציין את * המשתנה אוניברסיטה. על כל המשתנים בניסוי,  מציג את הרגרסיה המלאה13לוח 

. המשתנה תקופה מציין את התקופה בה נשלח טופס קורות החיים, בה למד המועמדהאוניברסיטה 

  . הורדו מהלוח היות ובתקופות אלה לא נשלחו קורות חיים4-  ו2תקופה 

במגזר הלא אקדמאים .  למגזר ישנה השפעה מובהקת על קבלת תגובה מהמעסיקים13י לוח  "עפ

נתון זה יכול . 59%נו הגבוה ביותר ועומד על שיעור שיחות החזרה ה, )מכירות ושירות לקוחות(

להיות מיוחס לעובדה שבמגזר הלא אקדמאים גיוס העובדים הנו מהיר יותר והדרישות הנדרשות 

נדרש , בגיוס עובדים למשרת אקדמאיות: למשל(מהמועמדים הנן פחות גבוהות ופחות ספציפיות 

יתכן ושוק האקדמאים מוצף ביותר ויותר י, כמו כן). לעיתים ניסיון ספציפי יותר בתפקיד כלשהו

מייד עם תום תקופת מבחני סוף השנה והגשת העבודות (בייחוד בתקופה זו של השנה , מועמדים

היצע העובדים רב כל כך ועולה על הביקוש ומכאן שמקומות העבודה –ולכן , )המסכמות של התואר

  . לעשות סלקציה קפדנית ומחמירה יותר" מרשים לעצמם"
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  :רגרסיה של המשתנה קבלת תגובה מהמעסיקים על כל המשתנים בניסוי. 13לוח 
  תקופה, אוניברסיטה, גיל, מוצא, מגדר, מגזר

   למובהקות המשתנהPערך  סטיית תקן מקדם הרגרסיה 

 0.861 0.291 0.0509- 1מגזר 

 0.914 0.109 0.0118- 2מגזר 

 0.072 0.071 0.129- מגדר

 0.075 0.063 0.112- מוצא

 0.212 0.039 0.048- גיל

 0.543 0.144 0.088- 1 אוניברסיטה

 0.123 0.129 0.2008- 3אוניברסיטה 

 0.827 0.175 0.038-  1תקופה 

 0.380 0.164 0.144 3תקופה 

 0.705 0.165 0.062- 5תקופה 

 0.583 0.148 0.081- 6תקופה 

 0.196 0.168 0.217- 7תקופה 

 0.277 0.150 0.163- 8תקופה 

  

שיעור קבלת התגובות , )כלכלה ומנהל עסקים(במגזר האקדמאים הראשון שנבחן בעבודה זו 

, )הנדסה( ואילו במגזר האקדמאים השני שנבחן בעבודה זו 35.6%נמצא במקום השני ועומד על 

  . 28.6%שיעור קבלת התגובות נמצא במקום האחרון ועומד על 

ישנה קורולציה : מתקבל ממצא מעניין,  התגובהבבחינת השפעת גיל המועמד על שיעורי קבלת

בממוצע על פני כל המגזרים . שלילית בין גיל המועמד לבין הסבירות שיקבל תגובה מהמעסיקים

 לקבל תגובה 5%-שמועמד המבוגר מידידו בשנה אחת הנו בעל סבירות נמוכה ב, מתקבל

ורידה את הסיכוי לקבל שיחה שם שנה נוספת מ, 1השפעת הגיל בולטת בעיקר במגזר . מהמעסיקים

ברמת מובהקות , ל"את השפעות התקופות בהן נשלחו קורות החיים ניתן לראות בטבלה הנ. 17%-ב

  . נמוכה

משתנות במעט , ממצא נוסף העולה מרגרסיה זו הוא שכאשר מריצים את כל המשתנים יחדיו

  ). 12.9%- לה ל והשפעת המגדר עו11.2%-השפעת המוצא יורדת ל(השפעות המוצא והמגדר 

  

  ניתוח הממצאים ופרשנות . 5

, האחת: עולות שלוש שאלות עיקריות, כאשר באים לפרש את התוצאות שהתקבלו בניסוי שערכתי

האם שיעורי תגובה גבוהים יותר למועמדים אשכנזים מרמזים שמעסיקים מפלים מועמדים 

 השם מרמזת השפעתו האם א, האם הניסוי שערכתי מבודד את השפעת המוצא, השנייה? מזרחיים

  ?  מה צפוי לקרות בשוק העבודה הישראלי בעתיד, והשלישית? על גורמים נוספים מלבד מוצא
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  פרשנות שיעורי קבלת התגובות מהמעסיקים  . 1

, התוצאות שמצאתי בניסוי מראות שעבור ארבעה מועמדים זהים מבחינת הנתונים בקורות חייהם

 יקבלו פחות זימונים –לה בעלי שמות המשפחה המזרחיים א, הפונים לאותה מודעת דרושים

  . לריאיון

מעסיקים ידרגו את קורות החיים המתקבלים , בתהליך גיוס עובדים ניטרלי מבחינה עדתית

י איכותם והתאמתם למשרה המוצעת ויצרו קשר עם כל המועמדים התואמים את "אצלם עפ

 עבור כל המועמדים הם זהים בכל בשל העובדה שקורות החיים שיצרתי. דרישות המשרה

הרי שקורות החיים המתקבלים אצל , )1' ראה קורות חיים מצורפים בנספח מס(הקריטריונים 

תעניק יחס שווה , מבחינה עדתית" עיוורת"סלקציה , לכן. המעסיקים מדורגים באופן שווה בממוצע

שמעסיקים משתמשים התוצאות שהתקבלו בניסוי מרמזות בוודאות , בשל כך. לכל המועמדים

מה שתואם את ההגדרה , כמשתנה המשפיע על ברירת קורות החיים, ולעיתים אף במגדר, במוצא

   2.החוקית של אפליה

  

   אי הבנות פוטנציאליות   .2

הם , בעוד שהשמות בהם השתמשתי בניסוי זה מרמזים בוודאות על מוצאם האתני של המועמדים

יכול להיות שמעסיקים מסיקים על הרקע , ליתר דיוק. ות שלהםיכולים לרמז בנוסף על תכונות אישי

אמיר "או " ליאת בוזגלו: "כשמעסיקים קוראים שמות כמו. הסוציאלי של המועמדים מתוך שמם

, )במקור(כגון מהפריפריה , הם יכולים להניח שמועמדים אלה מגיעים מרקע לא מפותח, "אבוקסיס

בהן שמות שכאלה היו ', 50- לא נמצאים בשנות האומנם אנו. להורים לא משכילים וכדומה

וכמובן שמאז הרבה השתנה ושומעים על אנשים ממוצא מזרחי הנמצאים בעמדות , לכך" זועקים"

את המעסיקים לא , עקב כך. אך עדיין ישנם אנשים שיחשבו כך, בכירות וגרים באזורים יוקרתיים

  .הרקע הסוציאלי שאותו הם משייכים אליויעניין כלל מוצאו של המועמד והם יפלו אך ורק נגד 

  

  ?    מה צפוי בעתיד. 3

האם מועמדים ? האם אפליה זו תיעלם: עולות מספר שאלות, כשאנו חושבים על מה צפוי בעתיד

האם מועמדות לעבודה ? לעבודה ממוצא מזרחי ימשיכו להיות מופלים לרעה בעיני מעסיקים

האם במהלך ? ימשיכו להיות מופלות לרעה גם כן, נדסהכגון ה, יותר" גבריים"בתחומים הנחשבים 

  ?  אז מתי–ואם כן ? הזמן ייעשה שינוי

                                                 
הבדלה ,  או פרטים שוניםשונות חברתיותית הבדלה בין קבוצות  נעשבוסוציולוגי  תהליך הנה אפליה  2

 . לקבוצה או פרט מסוימים יתרונות או חסרונות יחסיים בהתייחסות אליהםהמעניקה
 לחסרונות הנובעים אווליתרונות ) 'חיבה וכו, גזע ולאום, כגון מין( עשויה להיות על בסיסים שונים אפליה

 בסיס -כלומר( עשויה להיות מכוונת אפליה ).'וכוים יפוליט, כלכליים(ם ממנה עשויים להיות ביטויים שוני
שהוא המניע ,  בסיס האפליה משפיע על גורם מתווך-כלומר( עקיפה או) האפליה הוא המניע הישיר לאפליה

  ).הישיר לאפליה
   אדםבנישכן שונות בין , אפליה קיימת מוחלט שוויוןבכל מעשה אנושי שאינו מביע ,  עקרוניבאופן

, קיימים מובנים מקובלים למונח אפליה, למרות עיקרון זה.  שונה אליהםהתייחסותמחייבת ) שקיימת תמיד(
 . אותו מהבדלה רגילה בין בני אדםהמייחדים
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אך אני , "ימים יגידו"כשמנסים לענות על שאלות מסוג זה אזי התשובה ההגיונית ביותר היא ש

: זאת משתי סיבות עיקריות, משוכנעת שתופעה זו תלך ותדעך עד אשר תיעלם כליל במהלך הזמן

הגלובליזציה , ככל שהטכנולוגיה בעולם מתקדמת ומתפתחת: תקשרת יותר לעניין המגדרמ, האחת

דבר שעד , אנו עדים ליותר ויותר נשים בתפקידי גברים, תופסת מקום ועמה התפיסה שהכל אפשרי

כך למשל נשים בקורס טייס וביחידות מובחרות . לפני כמה שנים בלבד לא היה מקובל כלל וכלל

ההבדלים בין נשים , עם השנים. נשים בפוליטיקה וכדומה, דות ניהול בכירותנשים בעמ, בצבא

 הפער ילך ויצטמצם עד –ולכן אני משוכנעת שגם בתחומים המשויכים לגברים , וגברים מצטמצמים

מדור לדור אנו עדים לעלייה : הסיבה השנייה מתקשרת יותר לעניין המוצא. כי ייעלם לגמרי

וכמו כן ליותר ויותר אנשים אשר משנים את שם , כנזים ומזרחייםבנישואים מעורבים בין אש

מה שיעלים ,  מחליפים את שם משפחתם לשם ישראלי יותר–אותו " מעברתים"משפחתם ובעצם 

  . בסופו של דבר את השמות המעידים על מוצא מסוים

סוג זה ואם עבודה מ, אני מעריכה שהבדלים אלה ייעלמו כליל, בהינתן שתי סיבות אלו, לכן

  .   הרי שאני בספק אם יתקבלו תוצאות כמו אלה שהתקבלו בעבודה זו– שנה 20תיכתב בעוד 

  

  מסקנות . 6

לעומת , ניסוי זה מראה שמחפשי עבודה ממוצא מזרחי נתקלים ביחס שונה בבואם לחפש עבודה

קים מועמדים לעבודה ממוצא מזרחי מקבלים פחות תגובות ממעסי. מחפשי עבודה ממוצא אשכנזי

היות וקורות החיים . ובחלוקה למגזרים שציינתי, עבור כל קורות חיים שהם שולחים באופן כללי

לא ניתן לצפות ששינוי בנתוניהם של המועמדים המזרחיים , הנשלחים הם בעלי אותם נתונים בדיוק

כנעת הייתי משו, כשרק התחלתי בניסוי זה. יביא לשיעור תגובות גבוה יותר מצד המעסיקים אליהם

מסתבר שמה : אך נוכחתי לדעת שאני טועה, שלא יתקבלו תוצאות כה מובהקות ומשמעותיות

י שמות "מעסיקים עדיין ממיינים קורות חיים עפ. שנראה על פני השטח הוא לא מה שקורה מתחתיו

  . י מגדרם"המועמדים ובנסיבות מסוימות גם עפ
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 ". האגודה לזכויות האזרח בישראל: "אתר האינטרנט

 .  לחיפוש עבודה il.co.jobnet.www: אתר האינטרנט 
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  קורות חיים. 1 נספח

  

  ליאת בוזגלו : שם
  8.5.80 :תאריך לידה

  .  רמת גן, 7רחוב אמיר : מגורים

  email :com.hotmail@liatbuzagloכתובת 

   050-7569903: פלאפון
  

  : לימודים
ערבית (סיימתי בגרות מלאה , במגמת מזרחנות" תיכון חדרה"בית ספר על יסודי : 1994-1998
  ). מוגברת

  : ניסיון תעסוקתי
  . ל" שהייה בחו:2001-2002
  ". יס"חות בחברת הכבלים עובדת כנציגת שירות לקו: 2002-2005
   :שירות צבאי

  . השתחררתי בדרגת סגן. קצינת מבצעים מיוחדים בחיל מודיעין באזור המרכז: 1998-2001
  : שפות

  .  שפת אם–עברית 
  .  רמה טובה מאוד–אנגלית 
  . רמה טובה מאוד–ערבית 

  
  

  אמיר אבוקסיס: שם
  3.11.80: תאריך לידה

  email :com.hotmail@amirabuksisכתובת 

   050-6286827: פלאפון' מס
  .תל אביב, 23ספיר : מגורים

   
  :שירות צבאי

במסגרת שירותי עברתי קורס מפקדים וקורס קצינים והייתי . שרתתי בחיל השריון: 1998-2002
  . וגה בדרגת סגןהשתחררתי מהצבא בתפקיד של סגן מפקד פל. מפקד מחלקה כשנה

  : לימודים 
  . בתל אביב" אורט סיגאלובסקי"לימודים במגמת פסיכולוגיה בבית ספר תיכון : 1994-1998

  : ניסיון תעסוקתי
  .כנציג קשרי לקוחות וכמו כן גיוס לקוחות חדשים" יס"בחברת ) עדיין(עובד : 2002
  : שפות

  עברית ברמת שפת אם
  אנגלית ברמה גבוהה מאוד

  
  . ות יועברו בברכהלצמה*** 
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  שרית גרינברג  : שם
  4.9.81: תאריך לידה

  .    גבעתיים, 9גורדון : מגורים

  email :com.hotmail@saritgrinbergכתובת 

   052-8557663: סלולרי
  

  : שירות צבאי
במסגרת תפקידי .  קשר בחיל קשר בדרגת סגןבמהלך שירותי הצבאי שירתתי כקצינת: 1999-2002

תפקיד הדורש אחריות רבה ועמידה בלחצים , "באפ לכיש"זה הייתי אחראית על מחלקת הקשר ב
  . שונים

  : לימודים
סיימתי בגרות . בנתניה במגמת תיירות" 'אורט יד ליבוביץ"לימודים בבית ספר תיכון : 1995-1999

  ). תיירות וגיאוגרפיה מוגבר(מלאה 
  : ניסיון תעסוקתי

העבודה כוללת מתן שירות ללקוחות ". מירס"עובדת כנציגת קשרי לקוחות בחברת : 2003-2005
  . החברה וכמו כן שימור לקוחות

  ). שתיהן ברמה טובה מאוד(אנגלית ,  עברית:שפות מדוברות
  

  ן ברנשטיין   ירו: שם
   10.7.79 :ך לידהתארי
  יה  הרצל,  25ל אבצל :יםמגור

     052-4579217: וןפלאפ

  email :yaronbernstein@hotmail.comת כתוב
  

  :ת צבאישירו
תחילה עברתי קורס : במהלך השירות מילאתי מספר תפקידים.  בחיל תותחניםןקצי: 1997-2002 

בשנתיים האחרונות לשירותי הצבאי תפקדתי כקצין מבצעים . מפקדים ובהמשך קורס קצינים
  .  סגןבתותחנים והשתחררתי בדרגת

  : דיםלימו
  . בירושלים במגמת סוציולוגיה" רנה קאסן" ספר תיכון בית: 1993-1997

  : ון תעסוקתיניסי
  .  צעים כנציג מכירותמבמחלקת מכירות ו" 013ברק "ד בחברת עוב: 2003-2005

  ). י בקשה"המלצות יתקבלו עפ(
  : שפות
  . אם שפת– תעברי
  .  אם שפת– יתאנגל
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  ליאת בוזגלו : שם
  8.5.76 :אריך לידהת

  .  רמת גן, 7רחוב אמיר : מגורים

  050-7569903: פלאפון
  email :liatbuzaglo@hotmail.comכתובת 

  
  : לימודים

ערבית (סיימתי בגרות מלאה , במגמת מזרחנות" תיכון חדרה"בית ספר על יסודי : 1990-1994
  ). מוגברת

  . וניברסיטת תל אביבלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול בא: 1999-2002
  : ניסיון תעסוקתי

התפקיד כולל עבודה טלפונית מול . כיועצת טלפונית למשכנתאות בבנק טפחות) עדיין(עובדת : 2002
  . לקוחות המעונינים בהלוואות וכמו כן עבודה במחלקת השקעות של הבנק

   :שירות צבאי
בהמשך יצאתי לקורס קצינות . כזקית בחיל מודיעין בבסיס באיזור המר"שירתתי כמש: 1995-1998

השתחררתי בדרגת . )גם כן בחיל מודיעין(וחזרתי לשרת באותו הבסיס כקצינת מבצעים מיוחדים 
  . סגן

  .  שפת אם–עברית : שפות
  .  רמה טובה מאוד–אנגלית           
  .  רמה טובה מאוד–ערבית           

  .  ו בברכהועברגיליון ציונים והמלצות י* 
  
  

   אבוקסיס ראמי: שם
  3.11.74: תאריך לידה

  .תל אביב, 23ספיר : מגורים

  email :com.hotmail@amirabuksisכתובת 

   050-6286827: פלאפון' מס
  

  :שירות צבאי
ם והייתי במסגרת שירותי עברתי קורס מפקדים וקורס קציני. שרתתי בחיל השריון: 1993-1997

  .  השתחררתי מהצבא בתפקיד של סגן מפקד פלוגה בדרגת סגן. מפקד מחלקה כשנה
  : לימודים

  . בתל אביב" אורט סיגאלובסקי"לימודים במגמת פסיכולוגיה בבית ספר תיכון : 1989-1993
  . לימודי תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים: 1998-2001

  ). י בקשה"ן ציונים יתקבל עפגיליו(* 
  : ניסיון תעסוקתי

  . בבנק הפועלים באיזור המרכז) טלר(עבדתי כפקיד קבלת קהל : 2002-2003
סטארט אפ המתמחה בייצור חלקים , "ארגמן"במחלקת הכספים של חברת ) עדיין(עובד : 2004

  . בעיקר אקסל, במסגרת העבודה אני מתעסק עם תוכנות אופיס. מיוחדים למחשב
  : שפות

  עברית ברמת שפת אם
  אנגלית ברמה גבוהה מאוד

  . י בקשה"המלצות יועברו עפ*** 
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  שרית גרינברג  : שם
  .    גבעתיים, 9גורדון : מגורים

  4.9.75: תאריך לידה

  email :com.hotmail@saritgrinbergכתובת 

   052-8557663: סלולרי
  

  : שירות צבאי
במסגרת תפקידי . במהלך שירותי הצבאי שירתתי כקצינת קשר בחיל קשר בדרגת סגן: 1994-1997

תפקיד הדורש אחריות רבה ועמידה בלחצים , "באפ לכיש"זה הייתי אחראית על מחלקת הקשר ב
  . שונים

  : לימודים
  . התואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה באוניברסיטת חיפ: 1999-2002
סיימתי בגרות . בנתניה במגמת תיירות" 'אורט יד ליבוביץ"לימודים בבית ספר תיכון : 1990-1994

  ). תיירות וגיאוגרפיה מוגבר(מלאה 
  : ניסיון תעסוקתי

 – חברה קטנה המייצרת תוכנת תלת –" HUMANEYES"עובדת כמנהלת מותג בחברת : 2002-2005
במסגרת התפקיד אני אחראית ליחסי ציבור של ).  כזהחברה נמצאת באיזור המר(מימד למחשבים 

  . ל ופגישות עם לקוחות פוטנציאליים"הצגתו בתערוכות בחו, המוצר
  ). טובה מאוד(אנגלית , )שפת אם( עברית :שפות מדוברות

  

  רנשטייןב ןורי: םש
      052-4579217: פלאפון

  email :yaronbernstein@hotmail.com תבותכ
   הילצהר,  25בצלאל : םירוגמ
     10.7.76 :ידהל ךיראת
   
  :באיצ תוריש

תחילה עברתי קורס : במהלך השירות מילאתי מספר תפקידים. יל תותחניםקצין בח: 1995-2000
בשנתיים האחרונות לשירותי הצבאי תפקדתי כקצין מבצעים . מפקדים ובהמשך קורס קצינים
  . בתותחנים והשתחררתי בדרגת סגן

  : םידומיל
  . בירושלים במגמת סוציולוגיה" רנה קאסן"ר תיכון פס תיב: 1991-1995
  . רית בירושליםבעה היטרס לתואר ראשון במינהל עסקים וכלכלה באוניבםידומיל: 2000-2003

  : תעסוקתי ןויסינ
תחילה עבדתי כפקיד קבלת קהל בבנק . השקעות תקלחמבב יבא לתבבנק לאומי ב דבוע: 2003-2005

  .  השקעותובהמשך הגעתי למחלקת
  : תופש
  .םא תפש – תירבע
  . םא תפש – תילגנא
  
  . י בקשה"ן ציונים והמלצות יועברו עפיוילג* 
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  ליאת בוזגלו : שם
  8.5.76 :תאריך לידה

  .  רמת גן, 7רחוב אמיר : מגורים

   050-7569903: פלאפון

  email :liatbuzaglo@hotmail.comכתובת 
  

  : לימודים
ערבית (סיימתי בגרות מלאה , במגמת מזרחנות" תיכון חדרה"יסודי בית ספר על : 1990-1994
  ). מוגברת

  . לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל אביב: 1999-2003
  : ניסיון תעסוקתי

במסגרת העבודה מבצעת פרוייקט . בחברת מזעור טכנולוגיות מיקרו מכניקה) עדיין(עובדת : 2002

  . SI/PYREX בפרוסות STRESS- על הBONDINGשמשפיעים בתהליך בנושא איפיון הפרמטרים 
   :שירות צבאי

בהמשך יצאתי לקורס קצינות וחזרתי . קית בחיל מודיעין באזור המרכז"שרתתי כמש: 1995-1998
  . השתחררתי בדרגת סגן, לשרת באותו בסיס כקצינת מבצעים מיוחדים

  .  שפת אם–עברית : שפות
  .  טובה מאוד רמה–אנגלית           
     .  רמה טובה מאוד–ערבית           

   .                  C ,VHDL, REAL TIME, MATLAB6.5, ORCADשפת : שפות תכנות
  

  אבוקסיס ר מיא: שם
  3.11.74: תאריך לידה

  .תל אביב, 23ספיר : מגורים

 email :com.hotmail@sisamirabukכתובת 
   050-6286827: פלאפון' מס

  
  :שירות צבאי

במסגרת שירותי עברתי קורס מפקדים וקורס קצינים והייתי . שרתתי בחיל השריון: 1993-1997
  .  השתחררתי מהצבא בתפקיד של סגן מפקד פלוגה בדרגת סגן. מפקד מחלקה כשנה

  : לימודים
  . בתל אביב" אורט סיגאלובסקי"ת ספר תיכון לימודים במגמת פסיכולוגיה בבי: 1989-1993
  . לימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל אביב: 1998-2002

  ). י בקשה"גיליון ציונים יתקבל עפ(* 
  : ניסיון תעסוקתי

ליצירת בסיס , מהנדס פיתוח בחברה המפתחת רכיבים אלקטרוניים ליישומי תקשורת: 2002-2005

, HP VEEתכנות בסביבת ,  ממוחשבRFד "עבודה עם צב, RFתכנון מערכי . תדר מדוייקיםזמן ו

  . PSPICE- וביצוע סימולציות בORCAD-פיתוח מעגלים ב
  : שפות

  עברית ברמת שפת אם
  אנגלית ברמה גבוהה מאוד

   .VISIO ,ASSEMBLER,  OFFICE ,ORCAD ,PSPICE ,VHDL ,HP VEE: תוכנות
  . י בקשה"עפהמלצות יועברו *** 
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  שרית גרינברג  : שם
  .    גבעתיים, 9גורדון : מגורים

  4.9.75: תאריך לידה

  email :com.hotmail@saritgrinbergכתובת 

   052-8557663: סלולרי
  

  : שירות צבאי
במסגרת תפקידי . בחיל קשר בדרגת סגןבמהלך שירותי הצבאי שירתתי כקצינת קשר : 1994-1997

תפקיד הדורש אחריות רבה ועמידה בלחצים , "באפ לכיש"זה הייתי אחראית על מחלקת הקשר ב
  . שונים

  : לימודים
  . א"תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת ת: 1999-2003
סיימתי בגרות . במגמת תיירותבנתניה " 'אורט יד ליבוביץ"לימודים בבית ספר תיכון : 1990-1994

  ). תיירות וגיאוגרפיה מוגבר(מלאה 
  : ניסיון תעסוקתי

מחקר ופיתוח של מאמצים . מהנדסת תהליך של פיתוח סנסורים בחברת מיקרוסנס: 2003-2005
  . בתהליך של ייצור סנסור שתפקידו למדוד לחץ בנוזלים שונים

  ). אודטובה מ(אנגלית , )שפת אם(עברית : שפות מדוברות

, 8086אסמבלר , C ,VHDLשפת . 8051 בשפת מכונה של REAL TIME תכנות :שפות תכנות

MATLAB,MS OFFICE  ,ORCAD.  

 
  נשטייןירון בר: שם
      052-4579217: לאפוןפ

 email :yaronbernstein@hotmail.comכתובת 
  צליה רה,  25בצלאל : מגורים

   10.7.76 :דהתאריך לי
    

  :אישירות צב
תחילה עברתי קורס : במהלך השירות מילאתי מספר תפקידים. ל תותחניםיקצין בח: 1995-2000

בשנתיים האחרונות לשירותי הצבאי תפקדתי כקצין מבצעים . מפקדים ובהמשך קורס קצינים
  . בתותחנים והשתחררתי בדרגת סגן

  : לימודים
  . יהבירושלים במגמת סוציולוג" רנה קאסן" תיכון בית ספר: 1991-1995
  . א"ואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תת: 2000-2004
  : עסוקתיניסיון ת

במסגרת תפקידי . מהנדס פיתוח מערכות פיקוד ובקרה בחברת תדיראן מוצרי צריכה: 2004-2005

הגדרת , תמיכה טכנית בלקוחות ובקווי הייצור, CPUבדיקה משובצי  פיתוח והפעלת מערכת
  . תיקי מוצר ודוחות פיתוח, ייםמפרטים טכנ

  . C ,VHDL ,OFFICEשפת , ORCAD9 ,MATLAB6:  וכנותת
  : שפות
  . שפת אם– עברית
  .  שפת אם– אנגלית

  
  . י בקשה" ציונים והמלצות יועברו עפןויליג* 
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  תגובות שהתקבלו דרך אימייל. 2נספח 
  

 From :  
Wednesday, August 10, 2005 7:16 PM Sent :  
<liatbuzaglo@hotmail.com> To :  
RE: Subject :  

.אנו מודים לך על פנייתך, קורות החיים ששלחת התקבלו במשרדינו  
.אחד מנציגינו יצור איתך קשר בהקדם, באם נתוניך ימצאו מתאימים למשרה המבוקשת  

 
,בברכה  

 מרכז קורות חיים 
 

Your resume was received in our office. 
In case your qualifications will match the requested position, one of our representatives will 
contact you soon. 
 
Kind Regards, 
Resume center  
 

 

 From :  
Monday, August 15, 2005 3:15 PM Sent :  
<liatbuzaglo@hotmail.com> To :  

  ,הי ליאת
  .מספר טלפוןשלח אלינו קורות חיים ללא 

  נשמח אם תשלחי בשנית
  
  

 
  

 From :  
Monday, August 15, 2005 3:49 PM Sent :  
<liatbuzaglo@hotmail.com> To :  
  : Subject  בקשר לקורות חייך

  ,שלום
  ,שלחת אלינו את קורות חייך ללא הטלפון

  , אשמח אם תשלחי לי את המספר על מנת שנוכל ליצור קשר
  , תודה

   

 From :  
Tuesday, August 16, 2005 3:07 PM Sent :  
"'liatbuzaglo@hotmail.com'" <liatbuzaglo@hotmail.com> To :  
 Subject :  

,שלום  
.חברתנו בנושא פרסום מודעת הדרושים בעקבות פנייתך אל, אני חוזרת אליך  

.פוני להמשך טיפול בפנייתךליצור עמך קשר טל על מנת, אבקש לקבל את מספר הטלפון שלך  
או בטלפון, ניתן לחזור אליי למייל זה  

.יום טוב  
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 From :  
Saturday, October 8, 2005 4:17 PM Sent :  
<liatbuzaglo@hotmail.com> To :  
RE: Subject :  

  .אנו מודים לך על פנייתך, קורות החיים ששלחת התקבלו במשרדינו
  .אחד מנציגינו יצור איתך קשר בהקדם, ים למשרה המבוקשתבאם נתוניך ימצאו מתאימ

  
  ,בברכה

  מרכז קורות חיים 
  

 
Your resume was received in our office.
In case your qualifications will match the requested position, one of our representatives will 
contact you soon.

Kind Regards,
Resume center 

 
  

 From :  
Saturday, August 13, 2005 8:40 AM Sent :  
<amirabuksis@hotmail.com> To :  
RE: Subject :  

  .אנו מודים לך על פנייתך, קורות החיים ששלחת התקבלו במשרדינו
  .אחד מנציגינו יצור איתך קשר בהקדם, באם נתוניך ימצאו מתאימים למשרה המבוקשת

  
  ,בברכה
  ז קורות חיים מרכ

  
 
Your resume was received in our office.
In case your qualifications will match the requested position, one of our representatives will 
contact you soon.

Kind Regards,
Resume center 

 
 

 From :  
Sunday, August 14, 2005 9:28 AM Sent :  
"amir abuksis" <amirabuksis@hotmail.com> To :  
Re: קורות חיים  Subject :  

,אמיר שלום  
נא רשום לנו טלפון שבו נוכל להשיגך. קיבלנו את קורות החיים שלך  
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 From :  
Sunday, August 14, 2005 1:42 PM Sent :  
"amir abuksis" <amirabuksis@hotmail.com> To :  
RE: קורות החיים  Subject :  

 לא ציינת מספרי טלפון שניתן יהיה להשיג
.אותך   

  
 From :  
Monday, August 15, 2005 1:32 PM Sent :  
"'amirabuksis@hotmail.com'" <amirabuksis@hotmail.com> To :  
 Subject :  

,שלום  
.ום מודעת הדרושיםחברתנו בנושא פרס בעקבות פנייתך אל, אני חוזרת אליך  

.ליצור עמך קשר טלפוני להמשך טיפול בפנייתך על מנת, אבקש לקבל את מספר הטלפון שלך  
או בטלפון, ניתן לחזור אליי למייל זה  

.יום טוב  
 

 From :  
Wednesday, November 16, 2005 10:21 AM Sent :  
'amir abuksis' <amirabuksis@hotmail.com> To :  
 Subject :  

,הי אמיר  
.צור קשר, אני מתקשה להשיג אותך בטלפון

 
 From :  
Sunday, August 14, 2005 7:13 AM Sent :  
<saritgrinberg@hotmail.com> To :  
 Subject :  

  .אנו מודים לך על פנייתך, קורות החיים ששלחת התקבלו במשרדינו
  .אחד מנציגינו יצור איתך קשר בהקדם, קשתבאם נתוניך ימצאו מתאימים למשרה המבו

  
  ,בברכה

 מרכז קורות חיים 
 
Your resume was received in our office.
In case your qualifications will match the requested position, one of our representatives will 
contact you soon.

Kind Regards,
Resume center 

 
  

 From :  
Sunday, August 14, 2005 9:27 AM Sent :  
"sarit grinberg" <saritgrinberg@hotmail.com> To :  
Re:  חיים-קורות   Subject :  

,שרית שלום  
טלפון שבו נוכל להשיגך' נא רישמי לנו מס. קיבלנו את קורות החיים שלך  
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 From :  
Monday, August 15, 2005 1:33 PM Sent :  
"'saritgrinberg@hotmail.com'" <saritgrinberg@hotmail.com> To :  
 Subject :  

,שלום  
.חברתנו בנושא פרסום מודעת הדרושים בעקבות פנייתך אל, אני חוזרת אליך  

.ליצור עמך קשר טלפוני להמשך טיפול בפנייתךת על מנ, אבקש לקבל את מספר הטלפון שלך  
או בטלפון, ל זהניתן לחזור אליי למיי  

.יום טוב  
  

 From :  
Monday, August 15, 2005 2:20 PM Sent :  
<saritgrinberg@hotmail.com> To :  

  ,שלום שרית
  .שלחת אלינו קורות חיים ללא ציון מספר טלפון

  .נשמח אם תשלחי בשנית
  

  ,נעים יום
   

  
 From :  
Tuesday, August 16, 2005 11:44 AM Sent :  
<saritgrinberg@hotmail.com> To :  

אשמח אם תכתבי לי את מספ הטלפון, ח ללא טלפון להתקשרות"שלחת קו  
.שלך  Subject :  

  
 From :  
Saturday, October 1, 2005 9:15 PM Sent :  
<saritgrinberg@hotmail.com> To :  
RE: Subject :  

  .אנו מודים לך על פנייתך, קורות החיים ששלחת התקבלו במשרדינו
  .אחד מנציגינו יצור איתך קשר בהקדם, באם נתוניך ימצאו מתאימים למשרה המבוקשת

  
  ,בברכה

  מרכז קורות חיים 
  

 
Your resume was received in our office. 
In case your qualifications will match the requested position, one of our representatives will 
contact you soon. 
 
Kind Regards, 
Resume center  
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 From :  
Thursday, August 11, 2005 12:42 PM Sent :  
<yaronbernstein@hotmail.com> To :  
RE: Subject :  

  .אנו מודים לך על פנייתך, קורות החיים ששלחת התקבלו במשרדינו
  .אחד מנציגינו יצור איתך קשר בהקדם, למשרה המבוקשתבאם נתוניך ימצאו מתאימים 

  
  ,בברכה

  מרכז קורות חיים 
  

 
Your resume was received in our office. 
In case your qualifications will match the requested position, one of our representatives will 
contact you soon. 
 
Kind Regards, 
Resume center  
 

  
 From :  
Thursday, August 11, 2005 1:44 PM Sent :  
"yaron bernstein" <yaronbernstein@hotmail.com> To :  
Re: ׳™׳™׳—׳× ׳•׳¨׳•׳§׳ �   Subject :  

 ירון שלום
 קיבלנו את קורות החיים אולם לא מצוין טלפון בו ניתן להשיגך

 אנא שלח שוב קובץ מעודכן

  
 From :  
Sunday, August 14, 2005 12:46 PM Sent :  
"yaron bernstein" <yaronbernstein@hotmail.com> To :  
 Subject :  

 
טלפון בו ניתן' ח בציון מס"אנא שלח שוב קו  

 להשיגך

 
 From :  
Monday, August 15, 2005 1:27 PM Sent :  
"'yaronbernstein@hotmail.com'" <yaronbernstein@hotmail.com> To :  
 Subject :  

,שלום  
.חברתנו בנושא פרסום מודעת הדרושים בעקבות פנייתך אל, אני חוזרת אליך  

להמשך טיפול ליצור עמך קשר טלפוני על מנת, אבקש לקבל את מספר הטלפון שלך  .בפנייתך 
או בטלפון, ניתן לחזור אליי למייל זה  

.יום טוב  
  

 From :  
Wednesday, August 17, 2005 11:32 AM Sent :  
<yaronbernstein@hotmail.com> To :  
  : Subject קורות חיים

 
.לצערי אין מספר טלפון על גבי קורות החיים שלך כך שלא נוכל לחזור אליך, ירון  

לטיפולך המסור יום טוב
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 From :  
Wednesday, October 5, 2005 9:28 AM Sent :  
<yaronbernstein@hotmail.com> To :  
 Subject :  

  .אנו מודים לך על פנייתך, קורות החיים ששלחת התקבלו במשרדינו
  .אחד מנציגינו יצור איתך קשר בהקדם, באם נתוניך ימצאו מתאימים למשרה המבוקשת

  
  ,בברכה

  מרכז קורות חיים 
  

 
Your resume was received in our office. 
In case your qualifications will match the requested position, one of our representatives will 
contact you soon. 
 
Kind Regards, 
Resume center  
 

  
 From :  
Monday, October 24, 2005 8:06 AM Sent :  
"yaron bernstein" <yaronbernstein@hotmail.com> To :  
 Subject :  

  
  , שלוםירון

 .לראיון עבודה התקשרתי אל טלפון הנייד שלך על מנת לזמן אותך
 ?האם נכון-אקטואלי מי שענתה לי לטלפון מסרה כי הנושא כבר לא

 
 :נא התקשר אלי לטלפון, אם אתה מעוניין במשרה

  
 ,בברכת חג שמח

 
  

 From :  
Monday, November 7, 2005 11:14 AM Sent :  
"yaron bernstein" <yaronbernstein@hotmail.com> To :  
Re:  ירון ברנשטיין-קורות חיים   Subject :  

  ,שלום רב
  קורות החיים שלך הגיעו

  קשר י/אנא צור
  ,בברכה

  
 From :  
Sunday, November 20, 2005 5:47 PM Sent :  
"yaron bernstein" <yaronbernstein@hotmail.com> To :  
RE: ייםקורות ח   Subject :  

Dear Yaron,  
Thank you for your recent application for employment with. 
We regret to inform you that there are no openings in our firm suitable to your 
qualifications at this time.  
We would like to retain your application in our files for future openings. 
Thank you for your interest in working for our company. 
Kind regards, 
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