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 עיקרים

מנוע צמיחה מרכזי במדינת ישראל, וחברות הזנק הן ביטוי מובהק של חדשנות טכנולוגית הינה 

יזם  יותסיכוי להה, ישנה חשיבות רבה לזיהוי גורמי הרקע המשפיעים על משום כך. תופעה זו

הנמדדת באמצעות הישגים בבחינות  סטארטאפ. מיקוד זה בחן את החשיבות של יכולת לימודית,

הכנסת הורי הפרט והשכלת הורי הפרט עבור ההסתברות להיות  המיצ"ב, הבגרות והפסיכומטרי,

יזם חברות הזנק )להלן: סטארטאפים(. זאת באמצעות ניתוח קובץ נתונים ייחודי של עובדי 

 סטארטאפים. 

 :םעיקרי

( מהפער בהסתברות להיות יזם סטארטאפ 11%-רכיב היכולת הלימודית מסביר מעט מאוד )כמ 

 או עובדשונים. ההסתברות להיות עובד מן המניין בסטארטאפ,  בין פרטים מרקעים כלכליים

מהפער  20%-בענף ההייטק, מושפעות יותר מהיכולת הלימודית. היכולת הלימודית מסבירה כ

מהפער בין  33%-בין פרטים מרקעים כלכליים שונים בהסתברות להיות עובד סטארטאפ וכ

 .אוכלוסיות אלו בהסתברות להיות עובד בענף ההייטק

סיכוי להיות יזם סטארטאפ כאשר לפרטים מרקע הוכנסת ההורים היים קשר חזק בין ק 

 מבוסס סיכוי גדול יותר להפוך ליזמים. 

הרבה יותר  לשחהסתברות להיות יזם סטארטאפ הלהיכולת הלימודית של הפרט  יןב קשרה 

שלושת עבור פרטים מרקע כלכלי חלש בהשוואה לפרטים מרקע כלכלי חזק. כך, לפרטים מ

שהגיעו לעשירון העליון של המיצ"ב במתמטיקה החמישונים התחתונים של הכנסת ההורים 

יזמי סטארטאפ לאלף נפש( מאשר  4.6-6.9נמוך יותר להיות יזמי סטארטאפ )שווה או אף סיכוי 

המצויים בחציון התחתון של המיצ"ב לפרטים מהחמישון העליון של הכנסת ההורים 

טארטאפ לאלף נפש(. ממצא זה עשוי להצביע על עיוות הקצאה של הון יזמי ס 7.0)במתמטיקה 

 אנושי בתחום יזמות סטארטאפ.

תברות להיות יזם סטארטאפ, גם לאחר בקרה על סההושכלת הורי הפרט השנו קשר חזק בין י 

הכנסת הורי הפרט ויכולות לימודיות של הפרט. בהקשר זה, להשכלת האב ולהשכלת האם 

 הה.כמעט זעוצמת קשר 

ההסתברות להיות יזם  םע שר חזק במיוחדקטכנולוגית של הורי הפרט -השכלה מדעיתל 

 סטארטאפ.

( 43%-ל 18%ההסתברות להיות יזם סטארטאפ )בין  םשל השכלת הורי הפרט ע שרקלק מהח 

 ההורים ליכולות הלימודיות של הפרט. קשר בין השכלתעוברת דרך ה

                                                 
 " מיקוד זה מבוסס על נייר העבודהUp Innovator-Becomes a StartWho  של יונה הקט שנכתבה בשיתוף "?

אביב, בהנחייתם של -פעולה עם אגף הכלכלן הראשי והוגשה לצורך קבלת תואר מוסמך בכלכלה מאוניברסיטת תל
 אקשטיין. עבודת המחקר המלאה תפורסם בקרוב באתר.-ד"ר אנליה שלוסר וד"ר איתי ספורטא

 .אסף גבעלנית הראשית, בהובלת באגף הכלכ תעסוקהנכתב על ידי צוות  המיקוד להלן
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 הקדמה

חדשנות טכנולוגית הינה אחד הגורמים החשובים ביותר לצמיחה ארוכת טווח. אחד הביטויים 

המרכזיים לקיומה של סביבת חדשנות פעילה היא הקמתן וקיומן של חברות הזנק. קיומן של 

חברות מסוג זה תלוי במידה רבה בפרטים בעלי יכולת ומוטיבציה להקימן. לפיכך, ישנה חשיבות 

רמי הרקע של הפרט המשפיעים על סיכוייו להיות יזם סטארטאפ. מיקוד זה בוחן את רבה לזיהוי גו

שהיא יכולת  יכולת לימודית, –ההסתברות להיות יזם סטארט אפ  םשל שלושה גורמים ע הקשרים

 הנמדדת על ידי הישגים במבחנים כגון המיצ"ב, בחינות הבגרות במתמטיקה ובחינות הפסיכומטרי,

פער הקיים בהיבט זה בין אלה לגורמים  הקשר ביןתוך בחינת  זאת י הפרט,הכנסת והשכלת הור

 פרטים מרקעים כלכליים שונים. 

נושא זה מקבל משנה חשיבות בתקופה הנוכחית על רקע משבר הקורונה אשר עשוי להוביל לשינוי 

ל פיזית, מבני בענפי המשק ולהישענות מוגברת על ענפים עם פריון גבוה ושאינם תלויים בקבלת קה

 12.9%-טק היווה כ-דוגמת ענפי ההיי טק. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ענף ההיי

. יתכן והמשבר הנוכחי יוכל להוביל לגידול בחלקו 2018-ב 12.1%-בהשוואה ל 2008-מהתעסוקה ב

ה בתעסוקה. כך למשל כבר בעת הנוכחית נרשמת עלייה ברישום למערכת ההשכלה הגבוהה והמדינ

בהקשר זה, הבנת המנגנונים  מתעדת להרחיב משמעותית את השימוש בכלי ההכשרה המקצועית.

טק הינו בעל חשיבות רבה כיוון שהם מהווים מנוע -שמובילים ל"היווצרות" יזמים בתחומי ההיי

 צמיחה חשוב לסקטור בכללותו.

לגבי רקע  1995-1970ידי המחקר מבוסס על נתונים מנהליים הכוללים נתונים על כלל אוכלוסיית יל

דמוגרפי, השכלה והכנסת ההורים, נתוני בחינות המיצ"ב, נתוני בגרויות ופסיכומטרי, נתונים על 

מוסד הלימודים של הפרט בכיתות ה', ח' וי"ב ונתוני הכנסה וענף תעסוקה של הפרט. בנוסף המחקר 

 2003-2016.1ם בין השנים משתמש בנתוני רישום שנתיים של כל חברת סטארטאפ שבה עבדו הפרטי

הניתוח נערך בחדר המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתבסס על קבצים שהוכנו על ידי 

הנתונים מאפשרים ליצור אינדיקטור לזיהוי יזם סטארטאפ המציין  תחום הנגשת מידע למחקר.

ימוש ש 2אם הפרט הצטרף לחברת סטארטאפ בשנת ההקמה כאשר היה בטווח גילאים מסוים.

בהגדרות אחרות ליזמות סטארטאפ, דוגמת שלושה או חמישה הראשונים שהצטרפו לסטארטאפ, 

כאשר  35-26טווח הגילאים שנבחן במסגרת המחקר הוא בין  אינן משנות את תוצאות הניתוח.

בנוסף, הוגדרו  3(.1בגילאים אלה הסבירות להיות יזם סטארטאפ היא הגבוהה ביותר )תרשים ש

                                                 

כלומר רשומה אחת בקובץ זה מציינת פרט שעבד בחברה מסוימת בשנה כלשהי. אם הפרט עבד בחברה אחת מספר  1
מיים שנים, הוא יופיע שוב ושוב בכל שנה בה הוא עבד. אם הוא עבד ביותר מחברה אחת בשנה ספציפית, הוא יופיע פע

 בקובץ באותה שנה, פעם אחת עבור כל חברה שבה עבד באותה שנה.

תיחום משתני התוצאה בתוך טווח גילאים מסוים נעשה כדי להבטיח שלכל הפרטים המשתתפים בניתוח אופק זמן  2
 זהה שבו משתנה התוצאה יכול להתממש. 

. שנתונים אלו נבחרו מפני 1977-1981השנים המחקר מבוסס על שני מדגמים. המדגם הראשון כולל בתוכו את ילידי  3
)שכאמור, נבחר כדי  35-26שהם היחידים שיש עבורם נתוני סטארטאפיסטים לכל שנה בה הם היו בטווח הגילאים 
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עובדי סטארטאפ מן המניין  –נוספות לשם בקרה והשוואה לקבוצת יזמי הסטארטאפ שתי קבוצות 

  4ועובדים בענף ההייטק באופן כללי.

 : התפלגות גילאי יזמי סטארטאפ בשנת ההקמה1תרשים ש

 
 

 הקשר בין הכנסת הורים לסיכוי להיות יזם סטארטאפ

קיים קשר חיובי בין הכנסת הורי הפרט לסיכוי להיות יזם סטארטאפ, קשר המתחזק ככל שעולה 

(. לתופעה זו יתכנו מספר הסברים: ראשית, הקמת סטארטאפ 2הכנסת הורי הפרט )תרשים ש

דורשת לרוב השקעה ראשונית גדולה של הון עצמי ולפרטים מרקע כלכלי חזק גישה קלה יותר 

ית, אף אם פרטים אינם נעזרים באופן ישיר במשאבים הכלכליים של הוריהם למשאבים שכאלה. שנ

לצורך הקמת סטארטאפ, עצם קיומו של גב כלכלי חזק עשוי להועיל לפרטים המעוניינים להקים 

                                                 
שלכל הפרטים במדגם יהיה אופק זמן זהה ביחס להתממשות האפשרות להיות סטארטאפיסט(. המדגם השני, שנוצר 

בלבד. זאת משום שזה השנתון היחיד שהשתתף  1988בחינות המיצ"ב כולל בתוכו את שנתון לשם הניתוח הנעזר בנתוני 
, 2016באופן מלא בבחינות המיצ"ב )של כיתה ח'( וגם מופיע באופן לא זניח בנתוני הסטארטאפיסטים. היות שבשנת 

גילאים התחתון של משתני , סף ה28השנה האחרונה עבורה יש נתוני סטארטאפיסטים, ילידי שנתון זה הינם רק בני 
, הגיל שבו מרבית הפרטים משתחררים משירות צבאי ופנויים באופן תיאורטי להצטרף 22-התוצאה הונמך ל

חרדים, משום שחרדים וערבים כמעט ולא קיימים בקובץ של עובדי -לסטארטאפ. שני המדגמים כוללים רק יהודים לא
 סטארטאפ.

בץ עובדי הסטארטאפים המצוין לעיל, כאשר היו באותו טווח גילאים אשר הראשונים הוגדרו כמי שמופיעים בקו 4
הוגדר עבור המשתנה המוסבר הראשי. עובדי הייטק הוגדרו כמי שעבדו באחד מענפי ההיטק ושהכנסתם הינה מעל 

דרה זו ( את עובדי ההייטק. גם הג2017הרפז )-. הגדרה זו זהה לאופן שהגדירו קריל ומזוזחציון ההכנסה באותו ענף
 הוגבלה לטווח הגילאים הנ"ל.
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סטארטאפ. זאת באמצעות קיומה של רשת בטחון כלכלית במקרה של כישלון. כלומר, לפרטים 

י גבוה יותר להיות סטארטאפיסטים בשל חשש נמוך יותר מרקע כלכלי חזק עשוי להיות סיכו

מסיכון לעומת פרטים מרקע כלכלי חלש. שלישית, יתכן שהפערים נובעים מהבדלים ביכולת מולדת 

ובהון אנושי נרכש. כך, הורים עם הכנסה גבוהה עשויים להיות בעלי יכולות גבוהות יותר וייתכן 

כמו כן, ילדים הבאים מרקע ך או תורשה לילדיהם. שחלק מיכולות אלו עוברות באמצעות חינו

כלכלי חזק עשויים לגדול בסביבה טובה יותר, בה ישנם גם בתי ספר איכותיים יותר, דבר שעשוי 

הסבר אפשרי נוסף הוא הבדלים בחשיפה ליזמות להשפיע על סיכוייהם להיות סטארטאפיסטים. 

יפה ליזמות על ההסתברות של הפרט וחדשנות; מספר מחקרים הראו כי קיימת השפעה של חש

( ושל חשיפה לחדשנות על ההסתברות של הפרט Lindquist, Sol & Van Praag ,2015להיות יזם )

(. לפיכך יתכן שפרטים מרקע כלכלי חזק זוכים לחשיפה מוגברת Bell et al .2019להיות ממציא )

אין באפשרותנו לבחון  .טאפליזמות וחדשנות ומגדילים בכך את סיכוייהם להיהפך ליזמי סטאר

לעומק כל אחד מגורמים אלו וגורמים אפשריים נוספים להבדלים בין פרטים מרקעים כלכליים 

שונים בהסתברות להיות יזם סטארטאפ. לפיכך, עבודה זו תתמקד בשני ההסברים האחרונים מתוך 

 ם החשיפה.ההסבר של גורם היכולת, בדגש על יכולת לימודית, וההסבר של גור -הארבעה 

 : מספר יזמי סטארטאפ לאלף נפש על פני אחוזוני הכנסת ההורים2תרשים ש
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 ההסתברות להיות יזם סטארטאפ לביןמרכיב היכולת הלימודית  הקשר בין

(. התרשים מציג 3ישנו קשר חיובי בין יכולת לימודית להסתברות להיות יזם סטארטאפ )תרשים ש

( של ציוני המיצ"ב Ventileאחוזונים ) 5נפש עבור כל  1,000-לאת שיעור יזמי הסטארטאפ 

כאמור, ישנו קשר חיובי בין הכנסה ליכולת לימודית ולפיכך עולה השאלה  5במתמטיקה בכיתה ח'.

עד כמה הפער בהסתברות להיות יזם סטארטאפ בין פרטים מרקע כלכלי חזק ופרטים מרקע כלכלי 

כדי לענות על שאלה זו, אנו מדמים מצב בו לפרטים מרקע  חלש נובע מהבדלים ביכולת לימודית.

כלכלי חלש יש את אותה התפלגות יכולת לימודית כמו פרטים מרקע כלכלי חזק. תוצאות ניתוח זה 

תרשים זה מציג את סך הפער הגולמי בהסתברות להיות יזם סטארטאפ  4.6מוצגות להלן בתרשים ש

פרטים מרקע כלכלי חלש ואת החלק מתוך פער זה )באחוזים( בין פרטים מרקע כלכלי חזק ל

המוסבר על ידי הבדלים בהתפלגות ציוני בחינת המיצ"ב במתמטיקה בכיתה ח', זאת תוך השוואה 

לחישוב דומה שנעשה עבור ההסתברות להיות עובד מן המניין בחברת סטארטאפ )לא יזם( וכן 

זה עולות שתי מסקנות עיקריות:  טק באופן כללי. מתרשים-ההסתברות להיות עובד בענף ההיי

ראשית, ניתן לראות שגורם היכולת הלימודית, המתבטאת בציוני המיצ"ב במתמטיקה, מסביר 

מתוך הפער הגולמי בהסתברות  11%מעט מאוד מהפער בהסתברות להיות יזם סטארטאפ; רק 

ן לראות להיות יזם סטארטאפ מוסבר על ידי הבדלים בציוני המיצ"ב במתמטיקה. שנית, נית

טק באופן כללי, יזמות סטארטאפ "רגישה" הרבה פחות -שלעומת עבודה בסטארטאפ או בענף ההיי

ליכולת הלימודית הנמדדת באמצעות מבחן במתמטיקה. כלומר, בעוד שעבודה בסטארטאפ ובענף 

טק באופן כללי תלויים במידה רבה ביכולת הלימודית הנמדדת של הפרט, יזמות סטארטאפ -ההיי

עת בעיקרה מגורמים אחרים. יש לציין שתוצאה זו אינה משתנה כאשר משתמשים במשתנים מושפ

 7אחרים כאינדיקציה ליכולות הלימודיות של הפרט.

                                                 

 קשר דומה קיים גם עבור ציוני המיצ"ב במדעים. 5

ניתוח זה נעשה במספר שלבים: ראשית אנו מחשבים את הפער הגולמי בהסתברות להיות יזם סטארטאפ בין פרטים  6
כלוסייה. ההגדרה ל'רקע מרקע כלכלי חזק לפרטים מרקע כלכלי חלש על ידי חישוב של שיעור יזמי הסטארטאפ בכל או

, אולם תוצאות דומות מתקבלות גם כאשר נבחר סף 80-כלכלי חזק' היא כל מי שהכנסת הוריו מצויה מעל האחוזון ה
. שנית, אנו מחלקים את התפלגות ציוני המיצ"ב לעשרים תאים, חמישה אחוזונים בכל 80-מעל או מתחת לאחוזון ה

כלי חזק בכל תא שכזה. שלישית, אנו מחשבים את שיעור יזמי הסטארטאפ תא, ומחשבים את שיעור הפרטים מרקע כל
בקרב פרטים מרקע כלכלי חלש כאשר לכל התצפיות המצויות בתא מסוים בהתפלגות ציוני המיצ"ב מוצמדת משקולת. 
 משקולת זו הינה שיעור הפרטים מרקע כלכלי חזק המצויים באותו תא מתוך כלל הפרטים מרקע כלכלי חזק. כך,

חישוב זה מעניק משקל רב יותר לתאים בהם ישנו שיעור גבוה יותר של פרטים מרקע כלכלי חזק. רביעית, אנו מחשבים 
מחדש את הפער בין שיעור יזמי הסטארטאפ בקרב פרטים מרקע כלכלי חזק לשיעור יזמי הסטארטאפ בקרב פרטים 

ר השינוי בין הפער הגולמי לפער הממושקל. שיעור מרקע כלכלי חלש עם המשקול המתואר לעיל. לבסוף, נחשב את שיעו
שינוי זה הינו האומדן שלנו לחלק היחסי של גורם היכולת הלימודית ביצירת הפערים בין פרטים מרקעים כלכליים 

 שונים.

משתני יכולת אחרים שנבדקו הם: ציוני המיצ"ב של כיתה ח' במדעים, זכאות לבגרות בסיום כיתה י"ב, בגרות  7
יח"ל במתמטיקה, הציון הכולל בבחינה הפסיכומטרית והציון בכל אחד מהפרקים של בחינה זו )כמותי,  5 הכוללת

מילולי ואנגלית(. יש לציין שמשתנים אלו נבדקו עבור מדגמים שונים אלה מאלה. משתנה ציון המיצ"ב במדעים נבדק 
זהה לגמרי למדגם של נבחני בחינת המיצ"ב שנבחנו בבחינת המיצ"ב במדעים, מדגם שאינו  1988על מדגם של ילידי 

מדגם של -. משתני הפסיכומטרי נבדקו על תת1981-1977במתמטיקה. משתני הבגרות נבדקו על המדגם של כלל ילידי 
 שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית. 1981-1977ילידי 
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 ציוני המיצ"ב במתמטיקה בכיתה ח' 8: מספר יזמי סטארטאפ לאלף נפש על פני עשרימוני3תרשים ש

 

 

     ונמוך בהסתברות להיות יזם סטארטאפ : פירוק הפער בין פרטים מרקע כלכלי גבוה4תרשים ש
 9בהשוואה לפער בהסתברות להיות עובד סטארטאפ וההסתברות להיות הייטקיסט

 
                                                 

 5מההתפלגות. כל עשרימון כולל בתוכו  1/10מההתפלגות, באותו אופן שעשירון מייצג  1/20( הוא Ventileעשרימון ) 8
 אחוזונים.

9
שנבחנו במיצ"ב במתמטיקה בכיתה ח'. יזם סטארטאפ  1988קובץ הנתונים עליו מבוסס תרשים זה כולל את ילידי  

כאשר היה בטווח  2016-2003מוגדר כמי שהצטרף לסטארטאפ בשנה הראשונה לקיומו של אותו סטארטאפ, בין השנים 
-28כאשר היה בטווח הגילאים  2016-2003מוגדר כמי שעבד בסטארטאפ בין השנים  עובד סטארטאפ .28-22הגילאים 

כאשר היה בטווח הגילאים  2016-2003טק בין השנים -טק מוגדר כמי שעבד לפחות שנה אחת בענפי ההיי-. עובד היי22
חציוני בענף, נועד לסנן החוצה מי והרוויח מעל השכר החציוני של הענף בו עבד. תנאי נוסף זה, של השכר ה 28-22

תפקידי אדמיניסטרציה שונים(.  –טק בתפקידים שאינם חלק מליבת הפעילות של הענף )למשל -שעובדים בענפי ההיי
 טווח השנים והגילאים שנבחר נועד לשמור על אחידות עם ההגדרה של משתנה התוצאה המרכזי של יזמות סטארטאפ. 
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הסיכוי להיות יזם  ביןגורם היכולת הלימודית של הפרט ל בין לקשרשאלה נוספת העולה ביחס 

א משתנה ולכל רמה של הכנסת הורי הפרט או שה בעוצמתו קבוע הז קשרסטארטאפ, היא האם 

משווה את שיעור יזמי הסטארטאפ לאלף נפש בקרב החציון  5עם הכנסת ההורים. תרשים ש

התחתון של המיצ"ב במתמטיקה לשיעור יזמי הסטארטאפ לאלף נפש בקרב העשירון העליון של 

כל שהכנסת ההורים עולה, המיצ"ב במתמטיקה, על פני חמישוני הכנסת ההורים. ניתן לראות שכ

 הקשרהפער בין בעלי ציוני מיצ"ב גבוהים לבעלי ציוני מיצ"ב נמוכים הולך וגדל. במילים אחרות, 

ככל  מתחזקו ךההסתברות להיות יזם סטארטאפ, הול עםשל היכולות הלימודיות של הפרט 

עבור מי שהכנסת ההורים עולה. מלבד זאת, ניתן לראות שההסתברות להיות יזם סטארטאפ 

שנמצאים בחציון התחתון של המיצ"ב במתמטיקה והכנסת הוריהם בחמישון העליון גבוהה יותר 

מאותה הסתברות עבור בעלי ציון מיצ"ב גבוה משלושה החמישונים התחתונים. ממצאים אלו 

לפרטים  -עשויים להצביע על עיוות אפשרי בהקצאת הון אנושי בתחום יזמות הסטארטאפ בישראל 

כולת לימודית גבוהה מרקע כלכלי חלש סיכויים נמוכים יותר להיות יזמי סטארטאפ מפרטים בעלי י

בעלי יכולות דומות או אף נמוכות יותר הבאים מרקע כלכלי חזק. כך, פרטים שעשויים להיות בעלי 

פוטנציאל גבוה בתחום יזמות הסטארטאפ אינם זוכים לממש את כישוריהם בשל הרקע הכלכלי 

ייתכן שתוצאה זו נובעת מכך שקשיים כלכליים מצמצמים את יכולתם של פרטים בעלי ממנו באו. 

יכולת לימודית גבוהה הבאים מרקע כלכלי חלש לרכוש השכלה שתאפשר להם לממש את 

הפוטנציאל שלהם בתחום יזמות הסטארטאפ. לחלופין, יתכן שפרטים מרקע כלכלי חלש נחשפים 

זמות סטארטאפ בהייטק בפרט, בין בשל גישה מוגבלת פחות לתחום ההייטק באופן כללי וי

חשיפה לעולמות  –לעולמות הידע הרלוונטיים ובין בשל מחסור בדמויות לחיקוי. על גורם זה, קרי 

 ידע רלוונטיים, נרחיב עוד בחלק הבא.

 : שיעור יזמי סטארטאפ לאלף נפש על פני חמישוני הכנסת הורים,5תרשים ש
 במתמטיקה לעומת עשירון עליון של המיצ"ב במתמטיקהחציון תחתון של המיצ"ב 
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 הסתברות להיות יזם סטארטאפלהשכלת ההורים  הקשר בין

 6בחלק זה נבחן את הקשר בין השכלת הורי הפרט להסתברות להיות יזם סטארטאפ. תרשים ש

לשיעור יזמי הסטארטאפ לאלף נפש. מלבד זאת,  הוריםמדגים כי קיים מתאם חיובי בין השכלת ה

הסתברות ל קשר חזק אף יותר שני ההורים( של STEMטכנולוגית )-ניתן לראות שלהשכלה מדעית

ניתן גם לראות את הדמיון הרב בין התוצאות עבור השכלת האב והתוצאות להיות יזם סטארטאפ. 

ר בין השכלת הורי הפרט להכנסת השכלת האם. עם זאת, חשוב להדגיש שבשל הקשר הברו עבור

הורי הפרט, אי אפשר להסיק מתרשים זה על הקשר בין השכלת ההורים להסתברות להיות יזם 

השכלת  הקשר ביןסטארטאפ, מפני שאין כאן בקרה על הכנסת ההורים. לפיכך, נרצה לבדוק את 

נוסף שנרצה הורי הפרט להסתברות להיות יזם סטארטאפ תוך בקרה על הכנסת ההורים. דבר 

 קשרהסתברות להיות יזם סטארטאפ עוברת דרך הלשל השכלת ההורים  מהקשרלבדוק הוא כמה 

המבוסס על  7יכולות הפרטים. כדי לענות על שאלות אלו נתבונן בתרשים שלשל השכלת ההורים 

רגרסיה לוגיסטית האומדת את הסיכוי להיות יזם סטארטאפ כתלות בהשכלת ההורים, תחילה 

פיקוח על משתנים נוספים, לאחר מכן עם פיקוח על הכנסת ההורים ולאחר מכן עם פיקוח ללא כל 

יח"ל במתמטיקה(. התרשים מציג את תחזית  5נוסף על משתנה יכולת לימודית )זכאות לבגרות או 

לסיכוי להיות יזם  האב )למטה( השכלתם )למעלה( ולתרומת רמת הא השכלת המודל לתרומת רמת

מתוך הסיכוי להיות יזם סטארטאפ עבור מי שהוריו חסרי השכלה אקדמית,  סטארטאפ, כאחוז

קשר ל בעוצמתו כמעט זהה קשרלהשכלת האם ניתן לראות כי בחלוקה למודלים השונים שנאמדו. 

 10סיכויי הפרט להיות יזם סטארטאפ, בכל המודלים שנאמדו. םהשכלת האב ע של

 ההוריםפ והייטקיסטים לאלף נפש לפי השכלת : שיעור יזמי סטארטאפ, עובדי סטארטא6תרשים ש

 

                                                 

השכלת האם באמצעות מבחן  לעוצמת הקשר של השכלת האב עוצמת הקשר שלן בדיקה מדויקת של הזהות בי 10
?", אשר מופיע באתר האינטרנט של אגף Who Becomes a Start-Up Innovator" -סטטיסטי מופיעה במחקר המלא 

 הכלכלן הראשי.
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 להסתברות להיות יזם סטארטאפ )באחוזים(, מודלים שונים ההורים: תרומת השכלת 7תרשים ש

 
  

מספר מסקנות עולות מניתוח זה: ראשית, ניתן לראות שלהשכלה אקדמאית כלשהי של הורי הפרט, 

ההסתברות להיות יזם סטארטאפ. כך, גם לאחר  םמשמעותי ע קשרללא תלות במקצוע הלימוד, 

סיכויי ב 64%מתואמת עם גידול של בקרה על הכנסת ההורים, השכלת אקדמית כלשהי של ההורים 

סיכויי ב 91%מתואמת עם גידול של של ההורים  STEMהפרט להיות יזם סטארטאפ והשכלת 

 מתאם חזק ביותררי הפרט של הו STEMהפרט להיות יזם סטארטאפ. שנית, נראה שאכן להשכלת 

, STEMשל תואר אקדמי כלשהו שאינו  מתאםמעבר למעל וההסתברות להיות יזם סטארטאפ,  םע

גם לאחר בקרה על הכנסת ההורים. שלישית, מהשוואת המודל ללא בקרה על הכנסת ההורים 

-של השכלה אקדמית כלשהי של ההורים וכ קשרמה 28%-למודל עם בקרה על גורם זה עולה שכ

מתווכות על של הורי הפרט לסיכויי הפרט להיות יזם סטארטאפ  STEMשל השכלת  קשרמה 16%

השכלת האב להכנסת ההורים. רביעית, ניתן לראות שכאשר כוללים משתני יכולת  קשר ביןה ידי

 נחלשהסיכוי להיות יזם סטארטאפ  םשל השכלת הורי הפרט ע עוצמת הקשרלימודית במודל, 

השכלת  בין קשרא היה ללא משתנים אלו. מזאת ניתן להסיק שחלק ניכר מהוהבאופן ניכר ממה ש

השכלת ההורים ליכולות הפרט.  מתווך על ידי הקשר ביןהסיכוי להיות יזם סטארטאפ  לביןההורים 

סיכוי להיות יזם סטארטאפ מצטמצם לשל השכלת הורי הפרט  קשרלבסוף, אף שהאומדן ל

ת לימודית, הוא נותר משמעותי גם לאחר בקרה על היכולת משמעותית עם בקרה על משתנה יכול

 הלימודית של הפרט.
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הסיכוי להיות יזם  לביןהשכלת ההורים  הקשר ביןישנן מספר דרכים בהן ניתן לפרש את 

סטארטאפ, שאינה נעלמת גם לאחר בקרה על הכנסת ההורים ועל היכולות הלימודיות של הפרט. 

ואמת עם יכולות נוספות של הפרט שאינן באות לידי ביטוי ראשית, ייתכן שהשכלת ההורים מת

יח"ל במתמטיקה )למשל, יכולות ניהול או מיומנות פיננסית(  5-במדדים של זכאות לבגרות ו

שתורמות לסיכוי להיות יזם סטארטאפ. שנית, השכלת ההורים עשויה להשפיע על בחירותיו של 

באופן כללי וחשיפה לעולמות תוכן אקדמיים הפרט באמצעות חשיפה לאפשרויות השכלה אקדמית 

של השכלת  עוצמת הקשרשרלוונטיים ליזמות סטארטאפ בפרט. רמז להסבר זה ניתן למצוא מ

STEM השכלה אקדמית  שעולה על עוצמת הקשר המקביל של על הסיכוי להיות יזם סטארטאפ

לנטילת סיכונים  . שלישית, ישנם מחקרים המצביעים על קשר בין השכלת ההוריםSTEMשאינה 

 Dohmen etכאשר ככל שהורי הפרט משכילים יותר כך עולה נכונות הפרט ליטול סיכונים )למשל 

al ,.2012 דבר זה עשוי לתרום לסיכויי הפרט להיות יזם סטארטאפ. ההכרעה בין הסברים אלו .)

 הינה עניין למחקר עתידי. והסברים אפשריים נוספים

 

 סיכום

ישנה חשיבות רבה להבנת גורמי הרקע של פרטים העוסקים בחדשנות בשל תרומתה הניכרת של 

חדשנות טכנולוגית לקצב הצמיחה הכלכלית, בטווח הקצר והארוך. נושא זה מקבל משנה חשיבות 

בתקופה הנוכחית על רקע משבר הקורונה אשר עשוי להוביל לשינוי מבני בענפי המשק ולהישענות 

טק, זאת על -נפים עם פריון גבוה ושאינם תלויים בקבלת קהל פיזית, דוגמת ענפי ההיימוגברת על ע

טק מסך התעסוקה במשק. מיקוד זה -רקע ירידה בשנים האחרונות במשקל התעסוקה בענפי ההיי

הסיכוי להיות יזם  לביןהיכולת הלימודית, הכנסת והשכלת הורי הפרט  הקשר ביןבוחן את 

ס על קובץ נתונים ייחודי של עובדי סטארטאפים, וממנו עולה כי ישנו סטארטאפ. הניתוח מתבס

קשר חזק בין הכנסת ההורים לסיכוי להיות יזם סטארטאפ, כאשר לפרטים מרקע חזק סיכוי גדול 

יותר להפוך ליזמים. כמו כן, מרכיב היכולת הלימודית מסביר חלק קטן יחסית מהפער בהסתברות 

 לביןהיכולת הלימודית  הקשר ביןם מרקעים כלכליים שונים. להיות יזם סטארטאפ בין פרטי

ככל שעולה הכנסת ההורים, דבר שעלול להצביע  הולך ומתחזקההסתברות להיות יזם סטארטאפ 

קשר על עיוות בהקצאת הון אנושי בתחום יזמות הסטארטאפ בישראל. בנוסף, להשכלת הורי הפרט 

ינתן הכנסת ההורים ויכולות לימודיות של הפרט. לסיכוי להיות יזם סטארטאפ, גם בה משמעותי

לסיכוי להיות יזם סטאראפ,  יש קשר חזקטכנולוגית של הורי הפרט -זאת ועוד, להשכלה מדעית

של תואר אקדמי כלשהו. מלבד זאת, חלק מהקשר בין השכלת הורי  ל ומעבר לעוצמת הקשרמע

לת הורי הפרט ליכולותיו הפרט לסיכוי להיות יזם סטארטאפ עוברת דרך הקשר בין השכ

בעוצמתו לסיכוי להיות יזם  זהה קשר כמעטהשכלת שני ההורים ל הלימודיות. בהקשר זה, 

 .סטארטאפ
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