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חווט־תוכורא תועפשה :םישנ לש הקוסעתה סופד 
*ןרכש לע 

***ןייטשפא־ןיול חנ **,רייטש היח 

המדקה 

תילכלכה תוגהנתהב םינורחאה םירושעב ולחש םיריהמהו םייטמרדה םייונישה תורמל 

הדובעה תקולחב ,ללכב םא ,םיטעמ םייוניש ולח ,(Bergmann, 1986) םישנ לש 

תייעב .תיבה קשמבו םידליב לופיטל תיברמה תוירחאב תואשונ ןיידע םישנ .תיתחפשמה 

תוינידמ לש המרב ברעמה תונידמ בורב ןיידע הרתפנ אל םישנ לש לופכה דיקפתה 

המרב וא (ךוניחה תודסומב ךורא םידומיל םוי ,םוי־תונועמ לש םתמקה המגודל) תירוביצ 

החפשמל תומידק תתל תורומא ןהו ,"תוינשמ תוסנרפמ"כ ןיידע תוספתנ םישנ - תיכרעה 

.(Alwin, Braun 8c Scott, 1992; izraeli, 1992) הדובעה קושב ןהלש הריירקה ינפ לע 

ייח לגעמב םייוניש םע המאתהב הנתשמ םישנ לש הדובעה סופדש םידיעמ םיאצממ 

ייוניש ,םידלי תדיל בקע ונממ תאצלו הדובעה קושל סנכיהל תוטונ םישנ .החפשמה 

םינשה ןמ םיאצממ ,תאז םע .תורחא תויתחפשמ תויוביוחמ וא גוזה־ןב לש הקוסעת 

ןהלש תוליעפה לע תורמוש תוריעצ תוהמיא לש לדגו ךלוה רפסמש םילגמ תונורחאה 

Spain <fe Bianchi,) תיקלח הקוסעתב וא האלמ הרשמב דובעל תוכישממו הדובעה קושב 

 1988 ,1996; Main; םישנה לש ןבוליש תא םירשפאמה תונורתפה דחא .(1995 ,רייטש

הז ןיא .תיקלח הרשמב הדובע אוה החפשמב הדובעה תקולחב עוגפל ילבמ ילכלכה םוחתב 

ףאו) 400/0־כל תיקלח הרשמב תוקסעומה םישנה רועיש עיגמ תונוש תונידמבש עיתפמ 

.(Beechey 8c Perkins, 1987; Rosenfeld 8c Birkelund, 1995) תודבועה ללכמ (רתוי 

ילכלכה דיקפתה לש בוליש רשפאמה ןורתפכ תובר םישנ יניעב תספתנ תיקלחה הדובעה 

הדובעה קוש םע ףיצר רשק לע רומשל תוהמיאל רשפאמ הז ןורתפ .יתיבה דיקפתהו 

קושב תוברועמה םוצמצל םלוא .ןנמז בור תא עבות םידליבו תיבב לופיטה הב הפוקתב 

הדובעה קושב םישנ לש ןדמעמ יבגל חווט־תוכורא תוכלשה םג תויהל תויושע הדובעה 

.םהב תוקסעומ ןהש תועוצקמה יסופדו 

לש תוברועמה סופדב םיאור הדובעה קושב םינימה ןיב ןויווש־יאב םידקמתמה םירקוח 

תרבסהב םייזכרמ םימרוג טרפב תויקלח תורשמב ןתדובעבו ללכב הדובעה חוכב םישנה 

Polachek,) רדגמ יפ־לע יתקוסעתה לודיבהו םישנו םירבג ןיב םיכשמתמה רכשה ירעפ 

 ;1987 ,1975; Mincer 8c Ofek, 1982; Duncan 8c Prus, 1992; Beechey 8c Perkins

 1992 ,Duffy 8c Pupo, 1992; Sundstrom).

.לארשי-הינמרג חותיפו רקחמל ןרקהמ קנעמ ידי־לע הקלחב הנמומ וז הדובע * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הדובע ידומילל גוחהו היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה ** 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה *** 
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ךומנה םרפסמ דחוימב טלוב ,הדובעה קוש לש םינוש םימוחתב רישעה רקחמה עקר לע 

םיאצממה .ןהייח לגעמב םינוש םיבלשב םישנ לש הדובע יסופדב םידקמתמה םירקחמ לש 

תורושקה תוילילשה תוכלשהה תא םישיגדמה שי :םייעמשמ־דח םניא םירקחמ םתוא לש 

Corcoran, Duncan 8c) תיקלח הדובעל רבעמל וא הדובעה חוכמ ,תינמז ולו ,השירפל 

 1983 ,Ponza), חווטב ,לכה־ךסבו ,דעומ־תורצק ןה תועפשהה יכ םינייצמ םירחא וליאו

.(Shapiro 8c Mott, 1994) םישנה יגשיה לע העפשה הדובעה תוקספהל ןיא ,ךוראה 

תניחב ךות םישנ לש הקוסעתה ירדסה לע ןוידל םורתל ,דגיה יחכונה רמאמה תנווכ 

םישנה רכש לע החפשמה ייח ךלהמב הדובעה יסופד לש חווטה־תוכורא תועפשהה 

תויקלח תורשמב תוקסעומ וא הדובעה חוכמ תושרופה םישנ םא םינחוב ונא .לארשיב 

םיבלשב ,ןהלש תורכתשהה תלוכי תניחבמ ,ריחמ תומלשמ םידליה לודיג תפוקתב 
.םייחב רתוי םירחואמ 

יטרואית עקר 

תיירוטסיה לש העפשהל רתויב לבוקמה רבסהה תא תקפסמ ישונאה ןוהה תיירואית 

,וז השיג יפ־לע .ןהלש םילומגתה תמר לעו הדובעה קושב ןדמעמ לע םישנ לש הקוסעתה 

תוחפ תורבוצ ןה ,רפסמ םינשל םיתיעל ,הדובעה קושב ןתוליעפ תא תועטוק םישנש רחאמ 

־לע רתי .(Mincer 8c Polachek, 1974) ףיצר ןפואב םידבועה םירבגהמ יתקוסעת ןויסינ 

תואצמנ ןהש תעב ןכרעמ תודבאמו (skill atrophy) תולדלדימ םישנה לש תויונמוימה ,ןכ 

תורזוח ןהשכ ,ךכמ האצותכ .ןהלש ןוירפב הדיריל ליבומ הז רבדו ,הדובעה חוכל ץוחמ 

.(Corcoran, Duncan 8c Ponza, 1983) ךומנ רכשב קפתסהל תוצלאנ ןה ,הדובעה קושל 

,ןהלש תויונמוימה תמר לע םישנ לש הקוסעתה תוקספהל שיש הרישיה העפשהל ףסונ 

.הדובעה קושל ןהלש תוביוחמה תדימל (signal) תוא םג תושמשמ הדובעה תוקספה 

םירבועה הלאכב וא םיביצי־אל םידבועב םיאור םיקיסעמש הנעטה הלוע וז טבמ־תדוקנמ 

עיקשהל םישש םניא םיקיסעמ .הדובעה קושל רתוי הכומנ תוביוחמ ילעב תיקלח הדובעל 

תוירחא ןהב שיש תורשמל םתוא םדקל וא הלאכ םישנא לש םירושיכו תויונמוימ חותיפב 

.(Stafford 8c Sundstrom, 1996; Kishler 8c Alexander, 1987) הובג רכשו 

תופוקתב דחוימב ,הדובעה קוש םע רשקה לעו תויונמוימה לע הרימשל םיכרדה תחא 

.תיקלח הרשמב הדובעל רבעמה איה ,םישנה לש ןנמזמ דבכנ חתנ תעבות החפשמה ןהב 

תא רמשל תנמ־לע וז תורשפאב ורחבש םישנ םגש רחאמ ,יתייעב אוה הז ןורתפ םלוא 

.תוהובג רכש תומרל עיגהל ,האלמ הרשמב הדובעל ןבושב ,תושקתמ ןהלש תויונמוימה 

תוצלאנ םישנ םיבר םירקמב ,תישאר :ןאכ םג םילעופ ןכל־םדוק ונייוצש םירבסהה ינש 

.תיקלח הרשמב דובעל ידכ ,עוצקמה תא ףא םיתיעל ,םדוקה הדובעה םוקמ תא בוזעל 

.יתקוסעתה םלוסב הטמ יפלכ תועינב םיוולמ תויקלח תורשמל םירבעמ יכ םיארמ םירקחמ 

הלאמ תוחפ תורוסמ תודבועכ תונמוסמ תיקלח הרשמב תודבוע םג ,ךכ לע ףסונ 

וכשמיי תיקלחה הקוסעתה תועפשהש ןאכמ .תופיצרב האלמ הרשמב דובעל תוכישממה 

Duffy 8c Pupo, 1992; Elias, 1988; Dex 8c Shaw, 1988;) םייחה לגעמ ךרוא לכל 

 1993 ,McRea). תא םקשל תוחילצמ םישנ יכ ואצמ םידחא םירקוח ,תאז םע דחי

קושמ האיצי לש העפשהה ,ךוראה חווטב ,ךכיפלו ,המ־ןמז רחאל ןהלש תויונמוימה 
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 Jacobson Levin, 1995; Main, 1988; Mincer Ofek,) רתויב הנטק הדובעה
 .(1982; Shapiro 8c Mott, 1994

ןיבש רשקה תא השיגדמ ,ישונאה ןוהה תיירואיתמ תרזגנ איה םגש ,תרחא הנעט 

ןהש תיעוצקמה הריחבה ןיבל ןהמ רזגנה הדובעה סופדו םישנ לש תויתחפשמה תויוביוחמה 

היהיש תופצמ ןה ,החפשמל ןהלש תוביוחמה תא ןובשחב תואיבמ םישנש ןוויכמ .תושוע 

לע םהב "סנק"הש תועוצקמב תורחוב ןה ךכל םאתהבו ,עטוקמ יתקוסעת סופד ןהל 

הקוסעתב ךורכה ריחמה תא תותיחפמ ןה וז הרוצב .הובג וניא הפיצר־אל הקוסעת 

ןפואב הדובעה חוכב ףתתשהל םיפצמ םירבגש ןעט ,המגודל ,(Poiachek (1979 .תעטוקמ 

האצותכ םהב םישכרנה םירושיכש תועוצקמב םירחוב םה ךכיפל .םהייח ךלהמב ףיצר 

תופצמ ,תאז תמועל ,םישנ .ןמז ךרואל םרכש תא םירפשמ עוצקמב רבטצמ ןויסינמ 

ליפורפש תועוצקמב תורחוב ןה ךכיפלו ,ןהייחב תונוש תופוקתב הדובעה קושמ רדעיהל 

תוקספהב ךורכה ילכלכה קזנה תא תורעזממ ןה וזכ הרוצב .תוחפ לולת םהב םילומגתה 

תויהל היופצ אל םייחה לגעמ ךרואל םישנ לש הדובעה סופדל יכ עמתשמ ךכמ .הדובע 

וז הנעטל הכימת האצמנ אל יכ תאז םע ןייצל שי .רתוי רחואמ בלשב רכשה לע העפשה 

 (1992 ,Duncan 8c Prus), םיסופד אלו ,רדגמהש ךכ לע העיבצמ תלבוקמה הנקסמהו

תועוצקמב םישנ לש ההובגה תוחיכשל יארחאה אוה ,הדובעה חוכל תורשקתה לש םימיוסמ 

.ןהלש תיסחי הכומנה הסנכהלו םיינשמ 

לש תוכלשהה תא ןוחבל הרטמב םישנ ברקב רכש ירעפב דקמתנ יחכונה רקחמב 

ירעפל םיכילומה םינושו םיבר םימרוג םימייקש רחאמ .הדובע לש םיפיצר־אל םיסופד 

סופד לש הייקנה העפשהה לע דומעל תרשפאמ דבלב םישנב תודקמתהה ,םינימה ןיב רכש 

תשיגמ תועבונה תויטרואיתה תונעטה לע תוכמתסה ךות .םילומגתה תמר לע הדובעה 

רכש תומר וגישי האלמ הרשמב תופיצרב תודבועה םישנש תופצל ןתינ ,ישונאה ןוהה 

דובעל ורבעש וא עטוקמ ןפואב ודבעש המוד ישונא ןוה תולעב םישנמ רתוי תוהובג 

תמייקה תונושה תמר יכ רוכזל שי תאז םע דחי .ןהייחב והשלכ בלשב תיקלח הרשמב 

,הדובעה קושב םישנה דמעמב םיקסועה םירקחמ םיארמש יפכ ,תיסחי הכומנ םישנה רכשב 

תרקת םהב שיש קוש יחלפבו תועוצקמ לש םצמוצמ רפסמב תוזכורמ םישנה בורש ןוויכמ 

לש ןתעפשה ,(Poiachek (1979 םג ןעוטש יפכ ,הזכ בצמב .(izraeli, 1992) הכומנ רכש 

.תוחפ תויתועמשמ הדובעה תוקספה 

םילומגתה לע ןהייח ךלהמב םישנ תקוסעת לש סופדה תעפשהב תקסועה תורפסה 

תמייק וז תואר־תדוקנמ .ורקימה תמרב תושיגב ללכ־ך־ודב הדקמתה הדובעה קושב 

תושיג דועב .ישפוח קוש לש תרגסמב םילעופה םיטרפ לש תוטלחה תלבקב תודקמתה 

םיידסומ םירדסהמ תומלעתמ ןה ,הדובעה קוש לש םיבר םיטביה ןיבהל תורזוע הלא 

תועפשה ןיב ךוותמ דיקפת אלמל םייושעהו םישנ תדובעל םיסחייתמה םייביטמרונו 

שיש תורגסמב ,המגודל .הדובעה קושב םישנה םוקימ ןיבל ,תעטוקמ וא תיקלח ,הקוסעתה 

תויקלח תורשמב ןהב הקוסעתה יאנתו תואלמ תורשמו תויקלח תורשמ ןיב הבר תועינ ןהב 

יבגל תוילילשה תואצותה תא םומינימל ןיטקהל ןתינ ,םייקוח םימכסה ידי־לע םירדסומ 

תיקלח הדובע יכ ואצמ הידוושב וכרענש םירקחמ ,המגודל ,ךכ .תיקלח הקוסעתב םישנ 

דחאכ םיקסעומהו םיקיסעמה ידי־לע תוספתנ םידלי תדילל תורושקה הדובע תוקספהו 

הדובעה קושל רתוי הכומנ תוביוחמ חרכהב תולמסמ ןה ןיא ךכל־יאו ,תימיטיגל הלועפכ 

 .(Stafford 81 Sundstrom, 1996; Albrecht, Edin, Sundstrom 8c Vroman, 1997)
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םישנש םירדסהה תאו לארשיב הדובעה קוש לש הנבמה תא ךכיפל רוקסנ אבה קרפב 

ןדמעמ לע םישנ לש הדובעה סופד לש תויופצה תוכלשהה ןהמ ןוחבל ידכ םכותב תולעופ 

.הדובעה קושב 

ילארשיה הדובעה קושב םישנ 

תובר תושעותמ תוצראב םישנה לש הזל המוד ילארשיה הדובעה קושב םישנה רועיש 

 (1985 ,Ben-Porath Gronau). «/"45 תופתתשמ הלעמו הרשע־שמח תונב םישנה לכמ

,הפוריאב תודחא תונידמו תירבה־תוצרא לש הזמ תצקמב ךומנ רפסמ ,הדובעה חוכב םויכ 

Kraus <fe Hodge, 1990;) תפרצ וא הינמרג ןוגכ ,תורחא תוצראל הוושו ,הידווש ןוגכ 

 1992 ,izraeli) םייק .(1995 ,רייטש) תואלמ תורשמב תוקסעומ <600/0־מ רתוי) םישנה בור

תועוצקמ לש טעומ רפסמב תוזכורמ םישנה בורו ,הדובעה קושב רדגמ יפ־לע בר לודיב 

תודבוע םישנ ,ברעמה תונידמ בורל המודב .(Cohen, Bechar Raijman, 1987) םיישנ 

(הכומנ הסנכהו) תיסחי ההובג הרקוימ ךכ בקע תונהנו ,ןבל ןוראווצ לש תועוצקמב 

 (1993 ,Semyonov 8c Kraus). רזגמב תודבוע תוקסעומה םישנה ללכמ תיצחמכ
ילעבו םיילנויספורפ םידבוע לש הובג רועישמ בכרומ ילארשיה ירוביצה רזגמה .ירוביצה 

םידבוע ,םירומ ,תואירבה םוחתב םילנויספורפ ללוכ) םיישפוחו םיינכט תועוצקמ 

םג הז .הובג יתקוסעת ןוחטיבב ןייפאתמו ,(יטפשמה םוחתב םילנויספורפו םיילאיצוס 

םישנ תדובעל םיסחייתמה הלא דחוימב ,הדובעה יקוח םויק לע רתויב םידיפקמ וב רזגמה 

.dzraeli, 1992 :ואר הריקסל) 

הדובע יאנתב תונייפואמ םלועב םינוש הדובע יקושב תויקלח תורשמ ,ןיוצש יפכ 

,לארשיב .(Duffy <fc Pupo, 1992) דחוימב ךומנ רכשבו םודיק ייוכיס רדעיהב ,םידורי 

תודובעב תוזכרתמ ןניא תויקלחה תודובעה ,(Natti, 1995) תויפוריא תונידמ המכב ומכ 

םישנש תואלמה תורשמל האוושהב) ךומנ ןהב רכשהש תורשמב וא אקווד תוינשמ 

,ירוביצה רזגמב תיקלח הרשמב ודבעש םישנהמ 45»/»וקסעוה 1992 תנשב .(ןהב תוקסעומ 

םישנה ללכמ םישילש ינש טעמכש ,דתיה תיוולנ העפות .םייסנניפ םיתורישב ןהמ 10"/0־ו 

.םיישפוחו םיינכט תועוצקמבו םיילנויספורפ תועוצקמב ודבע תיקלח הדובעב ודבעש 

,תיקלח הרשמב תודבועה םישנמ רתוי תוחיוורמ האלמ הרשמב תוקסעומה םישנ דועב 

תמייק ,ןכ־לע רתי .(1995 ,רייטש) ההז תיקלח וא האלמ תדבוע לש העשל עצוממה רכשה 

םימוסחמ רדעיה לע הדיעמ וז תועינ .תויקלחל תואלמ תוקוסעת ןיב םישנ לש הבר תועינ 

יבגל תוחפלש דיעמ הובגה תודיינה רועיש .(Stier, 1998) הז גוסמ םירבעמ ינפב םייניצר 

הדובעה חוכב תופתתשהה םצעמ האצותכ םישכרנה ןויסינו תויונמוימ ,תוילארשיה םישנה 

תע לכב לעופב הדובעה תועש רפסמ רשאמ תוידיתעה תויונמדזהה בוציעב רתוי םיבושח 

,הנידמה דחוימבו ,םיילארשיה םיקיסעמה בורש הנקסמה תא םיקזחמ הלא םיאצממ .הנותנ 

ידיל אב הז רבד .הדובעה חוכמ דרפנ־יתלב קלח לאכ תיקלח הדובעב םידבועל םיסחייתמ 

,קשמב הדובעה ירדסהל שיש בחרנה יוסיכבו הנידמה לש הקוסעתה תוינידמב יוטיב 

םייח־רב) םהלש הקוסעתה יסופדל סחייתהל ילבמ םידבועה ללכ לע םירקמה בורב םילחה 

.(1994 ,סבוקיי'גךהכה :1990 ,גרבדלוג :1987 ,טיבשו 

תפסונ הביס םה הדובעה יקוח םוחתב תבחרנ הקיקחו יעוצקמה דוגיאה לש ברה וחוכ 
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243 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

ההובג יעוצקמ דוגיאב תונגראתהה תמר .תילוש הניא לארשיב תיקלח הקוסעתש ךכל 

,םידבועה לש הקוסעתה תויוכז לע העיפשמ וז הדבועו ,(Haberfeld, 1992) לארשיב דואמ 

וא םייקלח םידבוע ,ירוביצה רזגמה ידבוע לכ .תיקלח הדובעב םידבועה הלא ללוכ 

םכסה לש םיאנתה בורש םשוריפ הבחרהה יקוחו ,םייצוביק הדובע ימכסהב םינגומ ,םיאלמ 

הקסעהה סופדל רשק אלב םיקסעומה לכ לע םילח םיקיסעמה ןוגראו דוגיאה ןיב יצוביק 

:ואר ,הפוריאב תונידמ המכב לבוקמל המודב) לארשיב םייקלחה םידבועה ךכל־יא .םהלש 

 1995 ,Natti) הדובעב םידבועה לש הלאל םימוד הדובע יאנתמו תומוד תויוכזמ םינהנ

.האלמ 

תומייקה תויזכרמ תוסיפת יתש ןכ־מא תפקשמ לארשיב םישנ יבגל הקוסעתה תוינידמ 

,רחא דצמ ;הדובעה קושב ליעפ קלח ולטי םישנש הייפיצה ,דחא דצמ :תילארשיה הרבחב 

תוביציבו הובג הדולי רועישב יוטיב ידיל האבה ,לארשיב החפשמה לש התויזכרמ 

חורב .םישנ לש הלטמ הנושארבו שארב אוה םידליב לופיטה יכ הסיפתהו ,הבר תיתחפשמ 

ליגל םידלי־ינג ,תדסוממ הדיל תשפוח :םישנ תדובעב תבחרנ תידסומ הכימת תמייק וז 

םע דחי ךא .םיפסונ הדובע יקוחו ,רפס־תיב ליגל תחתמ םידליה בור תא םיפיקמה ךרה 

לע לוטיל תוהמיא לש תויורשפאה ךכב .רצק םידומיל םוי קר העיצמ ךוניחה תכרעמ ,תאז 

וזיאב תיחכונה הדובעב םינחוב ונא ,הז ידסומ הנבמ עקר לע .תולבגומ האלמ הרשמ ןמצע 

.םישנל םילומגתה לע םיעיפשמ תיקלח הקוסעתל רבעמהו תעטוקמה הקוסעתה הדימ 

הז ללכב ,הב תושמתשמ תובר תוצראב םישנש הצופנ היגטרטסא לש תואצותב ונדקמתה 

האורה הסיפתל דוגינב .םידליה לודיג לש םינשב תיקלח הקוסעתל רבעמה איהו ,לארשיב 

םיידסומ םירדסה ,ונתנעטל ,הדובעה קושל הכומנ תוביוחמל יוטיב תיקלחה הקוסעתב 

תא וניטקי (הז דיקפת רמשל םישקבמ וא) החפשמב השאה דיקפת תא ןובשחב םיאיבמה 

האלמה הקוסעתהמ הייטס לע "סנק"ה ,ךכמ האצותכ .םינושה הקוסעתה יגוס ןיב םילדבהה 

.ירעזמ היהי תלבוקמה 

רקחמה תטישו םינותנה 

תרגובה תינוריעה תידוהיה הייסולכואה לש גציימ םגדמ ינותנ לע ססובמ רקחמה 

international)ימואלניב טקיורפ תרגסמב 1994 ףוס תארקל ופסאנ םינותנה .לארשיב 

 Social Survey Program) ןולאשה .םירדגמה ידיקפתו החפשמ יפלכ תודמעב קסעש

הרקמב) םגוז־ינב לשו םיבישמה לש הקוסעתה ינייפאמ לע תולאש ללכ לארשיב ץפוהש 

ףסונ ,החפשמה ייח ךלהמב םינוש םיבלשב <גוז־ןב םע םירגה הלאכ וא םיאושנ םירקחנ לש 

ןוויכמ .םיגוש םייפרגומד םינייפאמו הדובעמ הסנכה ,יחכונה הקוסעתה בצמ לע תולאשל 

חותינה ךרענ ,םישנ תקוסעת ןיבל החפשמה ייחב בלשה ןיבש רשקב אוה ונלש ןיינעהש 

רפס־תיב ליגב םידליל םירוה ויהש םינייאורמ העבשו םינומש תואמ עבש ןב םגדמ־תת לע 

1.רקסה תכירע ןמזב תוחפל 

וא ־ינב לשו םהלש הקוסעתה סופד תא ראתל םינייאורמה ושקבתה רקחמה תרגסמב 

:םידלי םהל ודלונ םרטב ךא ואשינש רחאל :םהייחב תופוקת עברא ךלהמב םגוז־תונב 

.רקחמה ןמזב תואושנ ויה אלש ,םיאתמה ליגב םידליל תוהמיא ,םישנ םג הללכ רקחמה תיסולכוא 1 
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םישנ לש הקוסעתה סופד ןייטשפא־ןיול חנ ,רייטש היח 244 

־תיבב היה רתויב ריעצה דליה רשאכ ;רפס־תיב ליגל תחתמ היה םידליה ריעצ רשאכ 

דקמתהל ונרחב הלא תופוקת עברא ךותמ 2.תיבה תא ובזע םידליה לכ רשאכו ;רפסה 

־תיבב היה ריעצה דליה רשאכו ,רפס־תיב ליגל עיגה םרט ריעצה דליה רשאכ :םייתשב 

החפשמל ןמז שידקהל ךרוצה תניחבמ רתויב תויתועמשמה ןה הלא תופוקת יתש .רפסה 

.םישנ לש הדובעה סופד לע רתויב תועיפשמה םג ןה ךכיפלו ,םידליב לופיטלו 

,האלמ הרשמב ודבע ןה םא וחוויד <רבג ןייאורמ לש הרקמב גוז־תונב וא) תונייאורמה 

לע .תונודינה תופוקתה יתש ךשמב הדובעה חוכב ללכ ופתתשה אל וא תיקלח הרשמב 

לש תוירוגיטק שולש לש בולישה ."הדובעה סופד" הנתשמה תא וניגב הז עדימ סיסב 

אל םיסופדהמ קלחל .םיידוחיי הקוסעת יסופד העשת רצוי ןמז תופוקת יתש םע הקוסעת 

רשאכ האלמ הרשמב ודבעש םישנ טעמכ ויה אל ,לשמל .יתועמשמ יריפמא יוטיב היה 

ןכ־לע .ולדג םידליה רשאכ תיקלח הרשמל ורבעו רפס־תיב ליגל תחתמ ויה םידליה 

הקוסעת .1 :םייתועמשמ הדובע יסופד השימחל םיירשפאה םיפוריצה תעשת תא ונמצמצ 

חוכב תופתתשה־יא .3 :הפוצר תיקלח הקוסעת .2 :תופוקתה יתש ךלהמב הפוצר האלמ 

תוטעמ ללוכ) תיקלח הדובע .4 :םיברועמ םיסופד ינשו ;תופוקתה יתש ךלהמב הדובעה 

;היינשה הפוקתב האלמ הרשמב הדובעו הנושארה הפוקתב (הדובעה חוכב ופתתשה אלש 

יתש .היינשה הפוקתב תיקלח הדובעו הנושארה הפוקתב הדובעה חוכב תופתתשה־יא .5 

םישנ תופתתשה לש םיירקיעה םיסופדה תא ןוחבל ,תחאה :ונינפל ודמע תוירקיע תורטמ 

לע דומעל ,תרחאהו ,תוינעבות ןמז־תושירד הביצמ החפשמה ןהב תופוקתב הדובעה חוכב 

.ןהייח ךלהמב רתוי רחואמ בלשב םישנ לש רכשה תמר לע סופדה תעפשה 

םייחה ךלהמב הקוסעת יסופד 

םיאושינה ירחא :ןמז־תודוקנ שולשב םישנה לש יתקוסעתה ןבצמ תא ראתנ הליחת 
דליה רשאכ :(רפסה־תיבל וכלהש ינפל) םיריעצ ויה םידליה רשאכ ;םידליה תדלוה ינפלו 

ךשמב יתקוסעתה בצמה לש תויוגלפתה הגיצמ 1 הלבט .רפסה־תיבב היה רתויב ריעצה 

האלמ הרשמב תוקסעומ ויה םישנה ללכמ 63"/־ יכ הלוע הלבטה ךותמ .הלא תופוקת שולש 

תישימחבו תיקלח הרשמב ודבע םיפסונ 1ז0/0־כ ,םידליה תדלוה ינפל ךא ,ןהיאושינ רחאל 

יתועמשמ ןפואב הנתשמ הנומתה .הדובעה חוכב ללכ ופתתשה אל <20"/») םישנה ללכמ 

ריעצה דליה רשאכ האלמ הרשמב תוקסעומה םישנה זוחא :החפשמל םידלי םיפסונ רשאכ 

םישנה ללכמ 3196 וליאו תיקלח ודבע 2996 ,39־ל דרוי רפס־תיב ליגל תחתמ היה רתויב 

דליה רשאכ) החפשמה ייח ךלהמ לש תישילשה הפוקתב .הדובעה חוכב ופתתשה אל 

רפסמ ,450/0־ל ,האלמ הרשמב תוקסעומה רפסמ טעמב הלע (רפסה־תיב ליגב ריעצה 

.ןתיב קשמל ץוחמ ודבע אל םישנה ללכמ עברו ,30"/»,הנתשה אל תיקלח תודבועה 

םירבגה יחוויד ךותמו ןמצע יבגל תורקחנה םישנה לש חוויד ךותמ לבקתה םישנ תדובע לע עדימה 2 

.םגוז־תונב לש הקוסעתה ןפוא יבגל םירקחנה 
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245 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -טי'נשת 

ןהייח ךלהמב םישנ לש הקוסעתה יסופד תוגלפתה :1 הלבט 

0/" (םיאושינה ירחא) םידליה תדלוה ינפל יתקוסעת בצמ 
 63.1 האלמ הרשמ "/־ 

 16.9 תיקלח הרשמב \ 
 20.0 הדובעה חוכל ץוחמ "/־, 

0/" רפס־תיב ליגל תחתמ םידליה רשאכ יתקוסעת בצמ 
 39.3 האלמ הרשמ 0/" 

 29.4 תיקלח הרשמב "/<, 

 31.4 הדובעה חוכל ץוחמ 0/" 

רפס־תיב ליגב ריעצה דליה רשאכ יתקוסעת בצמ 

 45.1 האלמ הרשמב "/־, 

 29.9 תיקלח הרשמב 0/" 

 25.0 הדובעה חוכל ץוחמ 0/0 

 787 כ"הס 

םישנ לש הדובעה יסופדב םילחש םייוניש לע יללכ ןפואב םיעיבצמ 1 הלבטב םינותנה 

יונישה סופד והמ :ךכיפל ,איה תניינעמה הלאשה .החפשמל םירושקה םייונישל המאתהב 

תחא הפוקתב השאה לש הקוסעתה ןפוא ןיבש רשקה והמ ,תורחא םילימב ?טרפה תמרב 

םייביטקפסודטרה םינותנה ?רתוי תרחואמה הפוקתה ןיבל (םידליה תדלוה ינפל ,לשמל) 

ויה םידליה רשאכ הקוסעתה ןפוא ןיב רשקה קדבנ ,םאתהב .הלא םייוניש חתנל םירשפאמ 

םידליה תדלוה ינפל :תומדוקה תופוקתה יתש ןיבל (תישילשה הפוקתה) רפסה־תיבב 

יתקוסעתה בצמה לש םיזוחאה תוגלפתה תגצומ 2 הלבטב .םיריעצ ויה םידליה רשאכו 

בצמה יפ־לע חפסה־תיבב םידליה רשאכ) החפשמה ייח ךלהמ לש תישילשה הפוקתב 

.הל ומדקש תופוקתה יתש לש יתקוסעתה 

ןפוא ןיב רורב םאתמ םייק ,תישאר :םינותנה ךותמ תולוע תוירקיע תונקסמ יתש 

־תיב ליגל תחתמ םתויה תעב ןיבו םידליה תדלוה ינפל ןיב) תמדקומה הפוקתב הדובעה 

הרשמב הדבעש ימ ,לשמל ,ךכ .רתוי תרחואמה הפוקתב יתקוסעתה בצמה ןיבל (רפס 

ופתתשה אל וא תיקלח הרשמב ודבעש היתורבחמ רתוי הטונ םידליה תדלוה ינפל האלמ 

,המוד ןפואב .רפסה־תיבב םידליה רשאכ םג האלמ הרשמב דובעל הדובעה חוכב ללכ 

וראשנ םידליה תדלוה ינפל תיקלח הדובעב ודבעש םישנה ללכמ <68.20/0> םישילש ינשכ 

טלוב רחואמל םדקומה הדובעה סופד ןיב רשקה .ורגב םידליה רשאכ םג המוד הדובע גוסב 

91"/» :החפשמל ההובג תוביוחמ תוגציימה תופוקתה יתש תא םינחוב רשאכ רתוי דוע 

םג האלמ הרשמב ודבע םינטק ויה ןהלש םידליה רשאכ האלמ הדובעב ודבעש םישנהמ 

הדובע לש הז גוסב וכישמה תיקלח הקוסעתב ולחהש םישנהמ 70»/» .היינשה הפוקתב 

אל 650/0 ,םינטק ויה םידליה רשאכ רכשב ודבע אלש הלא ךותמ .היינשה הפוקתב 
.רפסה־תיבב ויה םה רשאכ םג הדובעה חוכב ופתתשה 
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יפ־לע ,רפס־תיב ליגב היה םידליה ריעצ רשאכ יתקוסעתה בצמה תוגלפתה :2 הלבט 

םיריעצ ויה םידליה רשאכ יתקוסעתה בצמה 

רפסה־תיבב םידליה רשאכ יתקוסעתה בצמה 

האלמ הרשמ תיקלח הרשמ הדובעה חוכל ץוחמ 

ינפל יתקוסעתה בצמה 
םידליה תדלוה 

 13.0  23.9  63.1 האלמ הרשמ 

 18.2  68.2  13.6 תיקלח הרשמ 

 69.9  16.7  13.5 הדובעה חוכל ץוחמ 

יתקוסעתה בצמה 

1םיריעצ םידליה דשאכ 

 2.6  6.1  91.3 האלמ הרשמ 

 10.8  70.1  19.0 תיקלח הרשמ 

 66.4  21.9  11.7 הדובעה חוכל ץוחמ 

.רפס־תיב ליגל תחתמ רתויב ריעצה דליה 1 

ןפוא ןיבל החפשמה םוחתב םייוניש ןיב רשקה לע םיעיבצמ םינותנה ,תינש 

ינפל האלמ הרשמב ודבעש םישנה ללכמ שילשכ .הדובעה קושב תוהמיא לש תופתתשהה 

ללכמ 240/0־כ) תיקלח הרשמב דובעל ורבע ןבור :ןתקוסעת סופד תא וניש םידליה תדלוה 

קלחה .הדובעה חוכב תוליעפמ ושרפ (13"/») ראשה וליאו ,(האלמ הרשמב תודבועה םישנה 

־תיב ליגב ויה רבכ םלוכ םידליה רשאכ) רתוי רחואמ בלשב יכ הארמ הלבטה לש ינשה 

קרו ,האלמ הקוסעתל ורבע םינטק ויה םידליה רשאכ תיקלח ודבעש הלאמ 1996 <רפס 

הפוקתב הדובעה קושמ קלח ויה אלש הלא ךותמ .הדובעה חוכמ רשנ <100/0־כ> ןטק טועימ 

הקוסעתל ורבע 1296־מ תוחפו תיקלח הקוסעתל ורבע 21.9"/» ,םינטק םידליה ויה הב 

.רפסה־תיב ליגל ועיגה ןהידלי לכ רשאכ האלמ 

הדובעה חוכב תופתתשהה לע הקוסעתה סופד תוכלשה 

החפשמה הב הפוקתב םישנ לש הקוסעתה סופדל שיש תוכלשהב םידקמתמ וגא ,רומאכ 

,רתוי תרחואמ הפוקתב הדובעה קושב ןתוברועמ לע תוינעבות ןמז־תושירד הביצמ 

ינפ לע תובישמה תוגלפתה .ןתדובעמ האצותכ םיילכלכה םילומגתה תמר לע רקיעבו 

הדובעה סופד יכ הארמ םישרתה .1 םישרתב תגצומ הדובעה סופד לש תוירוגיטקה שמח 

ועטק אל םישנהמ 350/» .הפיצר האלמ הקוסעת אוה לארשיב תוידוהי םישנ ברקב חיכשה 

יתש ךשמב הקוסעת ןפוא ותוא לע ורמש םישנה בור .םידליה לודיג תפוקתב ןתקוסעת תא 

ןתוברועמ תא לידגה ןהיניבמ טועימ קרו ,<ואל םא ןיבו תוקסעומ ויה םא ןיב) תופוקתה 

.רפסה־תיבל וכלה םידליה רשאכ הדובעה קושב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:40:30 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



247 (2 )א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

ןהייח ךלהמב םישנ לש הקוסעתה סופד תוגלפתה :1 םישרת 

1 !האלפ-!האלמ 
||ע"כל ץוחמ-!ע"כל ץוחמ 

||תיקלח-|ע"כל ץוחמ 

||תיקלח-!תיקלח 1 !האלמ-!תיקלח 

םייחה לגעמ לש םימדקומ םיבלשב הקוסעת יבצמ לש העפשהה תא ןוחבל הרטמב 

תורבתסהה הנחבנ ,רתוי תרחואמ הפוקתב הדובעה חוכב םישנ תופתתשה לע יתחפשמה 

הניחב .רקסה תכירע תעב הדובעה חוכב תופתתשה־יא וא תיקלח הדובע ,האלמ הדובעל 

םינויפיאב םישנ ןיב םילדבה ןובשחב איבהל ידכ ,ינתשמ־בר חותינ תרגסמב התשענ וז 

רחאמ .םייחה ךלהמב הקוסעתה ןפוא לע עיפשהל םייושעה םייתרבחו םייפרגומד 

היסרגרב ונשמתשה ,תוירוגיטק שולש לעב יתוכיא הנתשמ אוה יולתה הנתשמהש 

לש הדובעה דמעמ תא תוזחל ידכ (multinomial logit) תוירוגיטק תבורמ תיטסיגול 

:תוירוגיטק עבראב הדדמנש) השאה תלכשה תא םיללוכ םייפרגומדה םינייפאמה .םישנ 

,(תימדקאו תימדקא־אל תינוכית־לע ,תינוכית ,[תוסחייתהה תיירוגיטק] תינוכיתמ תוחפ 

הרשע־שולש ליגו ,םינש הרשע־םיתשל שש ןיב ,םינש ששמ תוחפ) רתויב ריעצה דליה ליג 

םיוושמה םילדומ הגיצמ 3 הלבט 3.םיאושינה ןמז ךשמו ,([תוסחייתהה תיירוגיטקכ] הלעמו 

םירוט) האלמ הרשמב תקסעומ תויהל יוכיסה דגנכ הדובעה קושל ץוחמ תויהל יוכיסה תא 

האלמ הרשמב תויהל יוכיסה דגנכ תיקלח הרשמב תקסעומ תויהל יוכיסה תאו <2־ו 1 

סופד לש העפשהה תא ןחובה לדומ לע םיססובמ ישילשהו ןושארה םירוטה .<4־ו 3 םירוט) 

רורב רשק לע עיבצמ הז לדומ .רקסה תכירע תעב יתקוסעתה בצמה לע דבלב הדובעה 

תופיצרב ודבעש םישנל האוושהב :הווהבו רבעב הדובעה סופד ןיב תיטסיטטס קהבומו 

תיקלח הדובעב ודבעש םישנש (b= 1.754) דמלי הלודג תורבתסה הנשי ,האלמ הדובעב 

.רקסה תכירע תעב הדובעה קושל ץוחמ ויהי החפשמה ייח לגעמ לש תופוקתה יתשב 

הקוסעת םהל ,רתיהש םישנ יבגל רתוי דוע ההובג הדובעה חוכל ץוחמ אצמיהל תורבתסהה 

ויה הב הפוקתה לכ ךרואל הדובעה חוכב ופתתשה אלש הלאכ וא ,(b=2.8l6> תעטוקמ 
הרשמב ודבעש םישנל יכ תוארל םג רשפא .<b=4.ioi) רפס־תיב ליגב וא םיריעצ םידליה 

םיבישמל לבגומ הז רקחמב ליג לע עדימהש רחאמ .דבלב הדובעה ליגב םישנ יבגל ךרענ חותינה 

.ליגל ףילחתכ "םיאושינה ןמז ךשמ" הנתשמב שומיש השענ ,גוז־ינב לע עדימ ףסאנ אלו ,דבלב 

בשוחש ןויצ ןתינ רקחמה ןמזב תואושנ ויה אלש םישנ לש (םיעבראמ תוחפ) ןטק רפסמל 

.םינש שמחו םיעברא לע םיאושינה ןמז ךשמ הלע אל םהב םירקמל ךכיפל לבגוה חותינה .<ליג-21>־כ 

*םינתשמה ינשב אלמ עדימ שי ןהיבגל) תובישמה םישנה ברקב ליגו םיאושינ ייח ךשמ ןיב םאתמה 

.םירקמ דחאו םישיש תואמ שש וללכנ חותינב .0.88 היה 
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יוכיס ,הדובעה חוכב ללכ ופתתשה אלש הלאל וא ,ףיצר־יתלב וא ףיצר ןפואב תיקלח 

.רקסה תכירע תעב תיקלח הדובעב דובעל האלמ הרשמב ודבעש הלאל רשאמ רתוי לודג 

הקוסעתה בצימ :חווט־תורצק תועפשה רקיעב שי הדובעה סופדלש םג םידיעמ םיאצממה 

,ךכ .רפס־תיב ליגב םידליה ויה הב הפוקתב הקוסעתה בצממ רקיעב עפשומ יחכונה 

תמועל וא תיקלח הרשמ תמועל) האלמ הרשמב הקוסעתה ייוכיסב לדבה ןיא ,המגודל 

ןיבל תופוקתה יתשב ףיצר ןפואב האלמ הרשמב ודבעש םישנ ןיב (הדובעה קושמ תורדעיה 

םע האלמ הרשמב דובעל ורבעו םינטק םידליה ויה רשאכ תיקלח הרשמב ודבעש הלא 

.רפסה־תיבל רתויב ריעצה דליה תאיצי 

יתקוסעתה בצמה לע םייחה ךלהמב הדובעה סופד תעפשה :3 הלבט 

רקסה תכירע תעב 

חוכל ץוחמ תויהל יוכיסה תיקלח הרשמב תויהל יוכיסה 

האלמ הרשמ תמועל הדובעה האלמ הרשמ תמועל 

1הדובעה סופד 

 0.061  0.085  0.545  0.514 ||האלמ־|תיקלח 
 (0.379)  (0.379)  (0.378)  (0.356)

 2.418*  2.470*  1.692*  1.754* |!תיקלח־|תיקלח 
 (0.283)  (0.279)  (0.332)  (0.317)

 3.248*  3.336*  2.709*  2.816* ||תיקלח-|ע"כל ץוחמ 
 (0.563)  (0.558)  (0.613)  (0.593)

 2.029*  2.136*  3.973*  4.101* ץוחמ ן־ע"בל ץוחמ 
 (0.441)  (0.434)  (0.410)  (0.393) 11ע"כל 

הלכשה 

־0.319 

 (0.317)

־0.763* 

 (0.319)

תינוכית 

־0.515   -1.302* אל) תינוכית־לע 
 (0.373)  (0.405) תימדקא 
־0.670* 

 (0.335)

־1.121* 

 (0.345)

תימדקא 

החפשמ ינייפאמ 

 0.006

 (0.014)

 0.057*

 (0.016)

םיאושינה ךשמ 

 -0.088  0.613 6 ליגמ םיריעצ םידלי 

 (0.362)  (0.401) תיבה קשמב 
־0.287   -0.199 12 דע 6 ליגב םידלי 

 (0.307)  (0.353) תיבה קשמב 
־0.892   -1.289 ־2.089   -1.494 עובק 

 383.70  344.65  x2 לדומה לש

 (20)  (8) (שפוח תוגרד) 

 * 0.05 > p
,היינשה הפוקתל סחייתמ II ןויצה .רפס־תיב ליגל תחתמ םידליה ויה הב הפוקתל סחייתמ I ןויצה 1 

.רפסה־תיבב רתויב ריעצה דליה היה הב 
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םינייפאמה לע חוקיפ רחאל םג תרמשנ הדובעה סופד תעפשה םא ונחב ינשה בלשב 

הלבטה לש יעיברהו ינשה םירוטב םיגצומה םינותנה יפ־לע .םייתרבחהו םייפרגומדה 

סופדש ךכ לע העיבצמ הלבטה ךותמ הלועה הנקסמה .ואולמב רמשנ רשקה יכ הארנ 

ןה החפשמה דצמ תושירדה ןהב םייחה לגעמ לש תופוקתה יתש ךשמב םישנ לש הדובעה 

רבעמ תאז לכ ,רתוי רחואמ בלשב ןהלש הדובעה תויונמדזה סוסיבל בושח תוהובג 

לע םג דומלל ןתינ הלבטה ךותמ .ןמיע תואשונ ןהש ישונאה ןוהה ןעטמלו םירושיכל 

הלכשה תולעב םישנ :הדובעה קושב םישנ לש תוברועמה תרבגהב הלכשהה לש התובישח 

הרשמב דובעל תוטונ תויאמדקא םישנו ,הדובעה חוכמ שורפל תוחפ תוטונ תינוכית־לע 

.תיקלח הרשמב רשאמ רתוי האלמ 

םילומגתה תמר לע הקוסעתה סופד תעפשה 

ךשמתמ רשק לע תורמוש תוטעמ־אל םישנש רוריבב םידיעמ ופצנש הקוסעתה יסופד 

יבגל םגו האלמ הדובעב ודבעש הלא יבגל ןוכנ הז אצממ .םייחה ךלהמב הדובעה חוכ םע 

ינפוא ןיב םיטעמ־אל םירבעמ םימייקש םג םילגמ םינותנה .תיקלח הדובעב ודבעש הלא 

:הלאשה תא הלעמ הז .םייחה ךלהמב (הדובע־יא וא תיקלח ,האלמ הרשמ) םינוש הדובע 

הדובעל רבעמ םאהו ,תעטוקמ הקוסעתב ןייפואמה הדובע סופד לע "תוסנקנ" םישנ םאה 

םילומגתב עגופ תיתקוסעתה הריירקה סוסיבל תובושחהמ איהש הפוקתב תיקלח 

?האלמ הרשמב תוראשיהל האוושהב ,רתוי םירחואמ םיבלשב הדובעה קושב םילבקתמה 

תעב תעצוממה תישדוחה הסנכהב םילדבה שי םא הליחת ונקדב וז הלאש לע תונעל ידכ 

הקידבה תואצות 4.ןהייח ךלהמב םינוש הדובע יסופדב תונייפואמה םישנ ןיב רקסה תכירע 

ןה תופיצרב האלמ הדובע ודבעש םישנ ,תופצל רשפא היהש יפכ .2 םישרתב תוגצומ 

לש תופוקתה יתש ךשמב ודבע אלש הלאש דועב ,רתויב ההובגה הסנכהה תמר תולעב 

ןיב םירורב תוחפ םילדבהה ,תאז םע .רתויב הכומנה הסנכהה תמר תולעב ןה םייחה לגעמ 

ןה םהב םיסופדה ינש ןיבו ,היינשה הפוקתב האלמ הדובע םישנ ודבע םהב םיסופדה ינש 

לש תוילכלכה תועפשההש ךכ לע עיבצמ הז אצממ ,תורחא םילימב .תיקלח הדובע ודבע 

.רצקה חווטב רתוי תוטלוב םייחה לגעמ ךרואל םישנ לש הקוסעתה יסופד 

לגעמ לש תומדקומה תופוקתב םישנ לש הקוסעתה סופדל ,םדוקה חותינב וניארש יפכ 

רתוי םירחואמ םיבלשב ןהלש יתקוסעתה דמעמה לע תיתועמשמ העפשה שי םייחה 

דמעמב םילדבה תויהל היושע תוסנכהב ופצנש םילדבהל הביסה ,ךכל יא .ןהייח ךלהמב 

העפשהה תא ןוחבל ךרוצ שי ןכל .רבעב הקוסעת יסופד חרכהב אלו ,יחכונה יתקוסעתה 

לע חוקיפ ךות ,תיחכונה הסנכהה תמר לע םייחה ךלהמב הדובעה סופד לש הרישיה 

לש יעבטה גולה וב הסנכה לדומ ונדמא ,תאז תושעל ידכ .הווהב יתקוסעתה דמעמה 

יחכונ יתקוסעת דמעמו 5עוצקמ גוס ,הלכשהו ,יולתה הנתשמכ שמשמ תישדוח הסנכה 

.רקסה תכירע תעב הדובעה חוכב ופתתשהש םישנה לכ וללכנ הז חותינב 4 

־יצח) םיינכטו םיישפוח תועוצקמב תודבוע ;תוילנויספורפ :וללכ תויתקוסעתה תוירוגיטקה 5 

תיירוגיטקכ רתיה לכו ;םיתורישה תועוצקמב תודבוע ;תודיקפה תועוצקמב תודבוע ;<םיילנויספורפ 

.1994 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש יתקוסעתה גוויסה לע תססבתמ הקולחה .תוסחייתהה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:40:30 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



םישנ לש הקוסעתה סופד ןייטשפאךיול חנ ,רייטש היח 250 

תא הגיצמה ,4 הלבט .חוקיפ ינתשמכ םישמשמ (תוסחייתהה תיירוגיטקכ האלמ הרשמ) 

םישנמ יתועמשמ ןפואב תוחפ תוחיוורמ תיקלח הדובעב תודבועה םישנש הארמ ,םינותנה 

םייטנוולר םימרוג לע ונחקיפש ןוויכמ .(הלבטב ןושאר רוט) האלמ הדובעב תוקסעומה 

רתוי הבר העקשהמ תעבונה םילומגתה תפסות תא גציימכ הז לדבה תוארל ןתינ ,םירחא 

לעמ תוסנכהה לע עיפשמ תעטוקמ הדובע לש םופדה םא ונחב ינשה רוטב .הדובע תועשב 

:הדובע יסופד ינש אוצמל ןתינ תעטוקמ הקוסעתב .יחכונה יתקוסעתה דמעמל רבעמו 

ץוחמ ודבעש םישנו ,םידליה לודיג תונש ךשמב הדובעה קושב ללכ ופתתשה אלש םישנ 

,תופצל רשפא היהש יפכ .הנושארה הפוקתב אל ךא ,היינשה הפוקתב קר ןתיב קשמל 

ודבעש םישנ לש וזמ תיתועמשמ הכומנ תעטוקמ הקוסעתב תודבועה לש הסנכהה תמר 

הרשמה ףקיה תא ןובשחב םיאיבמש ירחא תאזו ,(תיקלח וא האלמ הדובעב) ףיצר ןפואב 

הליבומ םייחה לגעמ ךרואל תיקלח הקוסעת םא ונקדב ףוסבל .רקסה תכירע תעב ןהלש 

ןיאש הארמ ישילשה רוטה .הפיצרו האלמ הקוסעתב גישהל ןתינש הלאמ םינוש םילומגתל 

תמרב דיחיה יתועמשמה לדבהה ,יחכונה יתקוסעתה בצמה לע חוקיפ ירחא :ךכ הז 

ןיבל םייחה לגעמ לש הלא תופוקת יתש ךשמב ללכ ודבע אלש הלא ןיב אוה תוסנכהה 

םישנ לש תוסנכהה ןיב יתועמשמ לדבה ןיא ךא ,האלמ הדובעב תופיצרב ודבעש הלא 

תועמשמ .םיינשה לש ףוריצ וא תיקלח הדובעב ודבעש הלא ןיבל האלמ הדובע ודבעש 

לש האצות איה 2 לדומב וניארש יפכ תעטוקמ הדובע תעפשהש איה הלאה תואצותה 

הקוסעת ןיב םירבעמ לש אלו ,הדובעה חוכב תופתתשה־יאל תופתתשה ןיב םירבעמה 

.תיקלח וא האלמ 

םייחה ךלהמב הקוסעתה סופד יפ־לע תישדוחה הסנכהה יעצוממ :2 םישרת 

||האלמ-|האלמ ||האלמ-|תיקלח |!תיקלח-!תיקלח ||תיקלח-|ע"כל ץוחמ !ןע"כל ץוחמ-|ע"כל ץוחמ 
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תוסנכהה תמר לע םייחה ךלהמב הדובעה סופד תעפשה :4 הלבט 

 (3)  (2)  (1)

הלכשה 

 0.100  0.109  0.100 תינוכיתמ תוחפ 

 (0.070)  (0.070)  (0.070)

 0.173*  0.185*  0.182* תינוכית 

 (0.084)  (0.083)  (0.083)

 0.212*  0.223*  0.226* (תימדקא־אל) תינוכית־לע 

 (0.081)  (0.080)  (0.080)

עוצקמ 
 0.784*  0.771*  0.781* ילנויספורפ 

 (0.099)  (0.098)  (0.099)

 0.511*  0.499*  0.508* ילנויספורפ־יצח 

 (0.099)  (0.099)  (0.099)

 0.448*  0.448*  0.454* יתודיקפ 

 (0.092)  (0.091)  (0.091)

 0.300*  0.288*  0.280* יתוריש 

 (0.093)  (0.093)  (0.093)

יתקוסעת בצמ 

־0.449*  ־0.438*  ־0.468*  תיקלח הרשמ 

 (0.059)  (0.052)  (0.050)

'הדובעה סופד 

 -0.132*

 (0.068)

2עטוקמ 

 0.041

 (0.084)

1 |האלמ-|תיקלח 

 0.010

 (0.066)

11 תיקלח-| תיקלח 

־0.058 

 (0.098)

||תיקלח־|ע"כל ץוחמ 

־0.192* 

 (0.097)

||ע"כל ץוחמ־|ע"כל ץוחמ 

 7.283  7.287  7.277 עובק 

 0.45  0.45  0.44  112

 355  355  355 םירקמ כ"הס 

 ** 0.05 > p

,היינשה הפוקתל םחייתמ II ןויצה .רפס־תיב ליגל תחתמ םידליה ויה הב הפוקתל סחייתמ I ןויצה 1 

.רפסה־תיבב רתויב ריעצה דליה ,דיה הב 

.םינטק םידליה ויה הב הפוקתב הדובעה חוכל ץוחמ ,רתיהש ימ לכ ללוכ עטוקמה םופדה 2 
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תונקסמ 

םיסחוימ <םירבג לש הלאל האוושהב) הדובעה קושב םישנ לש םיכומנה םילומגתה 

םיקסועה םיבר םירקוח .החפשמה ייח לגעמ ךרואל ןהלש הדובעה יסופדל ללכ־ךרדב 

ןה הב הפוקתב םישנ לש תעטוקמה הקוסעתהש ונעט הדובעה קושב םישנ תוגהנתהב 

ןהלש תויתקוסעתה תויונמדזהה םוצמצל הבר הדימב תיארחא םינטק םידליב תולפוטמ 

דביאש ,ןהלש ישונאה ןוהה רובעב תתל םינכומ םיקיסעמש ךומנה לומגתלו הדובעה קושב 

םיסופדה תועפשה תא ונחב יחכונה רקחמב .הדובעה קושל ץוחמ והש הב הפוקתב וכרעמ 

לעו יתקוסעתה ןבצמ לע ההובג איה החפשמל תוביוחמה ןהב תופוקתב םישנ תקוסעת לש 

הקוסעת הב הדימה תקידבב דחוימב ונדקמתה .ןהייחב רתוי רחואמ ןהלש תוסנכהה 

.הדובעה חוכ םע ןהלש םירשקה לעו םישנה תויונמוימ לע הרימשל יעצמא תשמשמ תיקלח 

,האלמ הדובע) הדובעה חוכב השא לש יחכונה הדמעמ תא תוזחל רשפאש םיארמ םיאצממה 

תמדקומה הפוקתב ןהלש הדובעה סופד ךותמ (הדובעה חוכב תופתתשה־יא וא תיקלח 

הלידגמ הפיצר הקוסעתש ,םימדוק םירקחמ םע המאתהב ,םג ונאצמ .ןהייח ךלהמב רתוי 

םייתועמשמ םילדבה ולגתה אל תאז םע .םייחה לגעמב רתוי רחואמ תוסנכהה תמר תא 

.םיפיצר ויה םה דוע לכ ,תיקלח הדובעו האלמ הדובע לש םיסופד ןיב הסנכהב 

הקוסעתה תובישח לע םיעיבצמ םה ,תישאר .תובושח תוכלשה המכ שי םיאצממל 

דיקפתה תא בלשל ןתלוכי לעו הדובעה קושב םישנה דמעמ לע הרימשל יעצמאכ תיקלחה 

תיקלח הדובעש הנעטל רשאב .ילכלכה ןדיקפת םע החפשמה תרגסמב אלמל ןהילעש 

.לארשיב םישנה יבגל ךכ הז ןיאש ונאצמ ,הדובעה קושב םישנה תויורשפאב תעגופ 

יחכונה רקחמה ,(Stier, 1998) לארשיב תיקלח הקוסעת לע םימדוק םירקחמ םע המאתהב 

ךא ,הדובעה קושב תוליעפל תוביוחמה םישנל ןורתפכ שמשמ הקוסעת לש הז גוסש הארמ 

הדובעה קושב םימייקה םירדסהה יכ הארנ .תיבה קשמ לש תובוחה בורב תואשונ ןיידע 

םישנ ןיב םילדבהה תאו תיקלח הקוסעת לע "סנק"ה תא םומינימל דע םיתיחפמ ילארשיה 

תוארל רשפאש יפכ .תיקלח הרשמב תודבועה הלא ןיבל האלמ הרשמב תוקסעומה 

דחוימב ,לארשיב דואמ הצופנ תיקלח הדובע ,לארשיב הדובעה חוכ לש םימדוק םירקחמב 

תוילוש תורשמ חרכהב ןניא תויקלח תורשמ ,ןכ־לע רתי .םיישנכ םירדגומה תועוצקמב 

םיתורישה תועוצקמב תוקסעומה <450/0־כ> םישנה לש הובג זוחא ,םנמוא .(1995 ,רייטש) 

עבר .תוילנויספורפ תורשמב םג תובר םישנ אוצמל ןתינ ךא ,תיקלח הדובעב תודבוע 

הז רפסמ) םיישפוח וא םיינכט תועוצקמב תוקסעומ תיקלח הדובעב תודבועה םישנה ללכמ 

תונטק ןהלש הדובעה תועשש יפ־לע־ףא האלמ הרשמכ תרדגומ ןתרשמש םישנ ללוכ וניא 

תודיינ שי תיקלח הקוסעתב םישנל ,ךכ לע ףסונ .(תורומ לש הרקמב ומכ ,עצוממהמ 

הדמעב תואולכ ןה וליאכ ןתוא תוארל ןיא ןכלו ,(Stier, 1998) תואלמ תורשמל ההובג 

.הדובעה קושב תילוש 

,םישנ תדובעב תועגונה הדובעה תונקת דחוימבו ,לארשיב הדובעה קוש הנבמ 

הלא לכ ,אלממ ירוביצה רזגמהש יזכרמה דיקפתהו יעוצקמה דוגיאה לש הברה העפשהה 

םיידסומ םירדסה .םיילושל ןתקיחד ינפמ תיקלח הדובעב תודבועה םישנה לע םיניגמ 

קתווה תובישח תא םישיגדמ ,ולש לודגה יטרקורויבה רזגמה דחוימבו ,הדובעה קושב 

הדובעש חינהל ריבס ,ךכ לע ףסונ .ןוירפ וא תומיוסמ תויונמוימ אלו ,רכשב עבוק םרוגכ 

בולישל ימיטיגל יעצמאכ יביטמרונ ןפואב םיקסעומהו םיקיסעמה ידי־לע תספתנ תיקלח 
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קושל רתוי הכומנ תוביוחמ חרכהב תלמסמ איה ןיא ךכל־יאו ,רכשב הדובעב םישנ 

Stafford and Sundstrom, 1996; Albrecht, Edin,:ואר תומוד תונקסמ םשל) הדובעה 

 1997 ,Sundstrom Vroman). תוחפו תופיצרב דובעל רתוי בושחש הארנ ,ךכ םא
.האלמ הדובעב דובעל בושח 

ןועטל רשפא טלחהב .םישנ םע חרכהב הביטימ תיקלח הדובעש םירמוא ונא ןיא 

תועקשהה תא ןאולמב לצנל תולוכי ןה ןיא ,םישנל תולבגומ תויונמדזה לש םיאנתבש 

.(1990 ,1980 ,ינורפע) םידחא םירקחמ וארהש יפכ ,האלמ הקוסעתב ישונא ןוהב ןהלש 

תמייקש ןוויכמ רקיעב ,םישנ לש םילומגתב תעגופ הניא תיקלח הדובע ,וז טבמ־תדוקנמ 

,ןכ־טא בושח ןבומב .האלמ הרשמב תודבוע ןה רשאכ םג ןהלש הסנכהה תמרל הרקת 

האלמ הדובעל האוושהב תיקלח הדובע סופד לע "תוסנקנ" ןניא םישנש הדבועה אקווד 

שי הלא םיאנתב .תירדגמ הדובע תקולח םיקתעשמש הדובע יסופד לש דוסימ תרשפאמ 

(החפשמה תמרב םיילכלכ םיצחל דבלמ) רתויב םיטעמ םיצירמת םיריעצ םידליל תוהמיאל 

izraeli הנייצש יפכ .םידליב לופיטה תא םהיניב קלחל ־ תוגוזל וא ,האלמ הרשמב דובעל 

ךכב םידליב תוירקיעה תולפטמכ םישנה דיקפת תא תרמשמ תילארשיה הרבחה ,(1992) 

םישנב קסע רקחמה .תיקלח הקוסעת לש הרואכל ךשומה ןורתיה תא ןהל העיצמ איהש 

וניאצממ ,תאז םע דחי .םירדגמה ןיב ןויווש־יא לע ונממ דומלל ןתינ אל ךכיפלו ,דבלב 

שמשל לוכי וניא תיקלח הרשמב הדובעל רבעמה םצעש ,לארשי יבגל תוחפל ,םיארמ 

ןהש ךכ לע ילוא דמלמ םישנה ןיב םירעפה רדעיה .םירדגמה ןיב תוסנכהה רעפל רבסה 

.תירעזמ איה ישונא ןוהב םילדבהל םהב תושיגרהש םימוחתל וקחדנ 

תורוקמ 

.הריקס - לארשיב םייביטנרטלא הדובע ירדסה .(1987) 'צ ,טיבשו 'ש ,םייח־רב 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

רזועו ןילג הרימא ."םייטפשמ םיטביה - םישימג הדובע יסופד" .(1990) 'מ ,גרבדלוג 

הירפסה :ביבא־לת .(99-83 ימע) שימג לוהינ 2000 לוהינ ,(םיכרוע) ימרכ 
.להנימל 

רבסומ תויהל לוכי םאה :לארשיב תיקלחה הקוסעתב לודיג" .(1994)'מ ,סבוקיי'גךהכה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראותה תארקל רמג תדובע "?םידבועה ןוצר ידי־לע 

תולפומ םישנ םאה :לארשיב יתלשממה תורשב רכשו םודיק .(1980) 'ל ,ינורפע 

.הדובע רקחל ןוכמה :םילשורי .(129-108 'מע> ?הערל 

ח"וד ."לארשיב הנידמה תורשב םירבגו םישנ לש רכשו םודיק" .(1990) 'ל ,ינורפע 

.רקחמ 

הדלוג ןוכמל שגומ רקחמ ח"וד ."לארשיב תיקלח הקוסעתב םישנ" .(1995) 'ח ,רייטש 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הרבחו הדובע ירקחמל ריאמ 

 Albrecht, J.W., Edin, P.A., Sundstrom, M. and Vroman, S.B. (1997). "Career

 Interruptions and Subsequent Earnings: A Reexamination Using Swedish

 Data". Working Paper, Demography Unit, Stockholm University.
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 Alwin, D.F., Braun, M. and Scott, J. (1992). "The Separation of Work and the

 Family: Attitudes Towards Women's Labour-Force Participation in

 Germany, Great Britain, and the United States". European Sociological
 Review, 8(1), 13-37

 Azmon, Y. and Izraeli, D. (Eds.) (1993). Women in Israel. New Brunswick:
 Transaction.

 Beechey, V. and Perkins, T. (1987). A Matter of Hours: Women, Part Time

 Work, and the Labour Market. Minneapolis: University of Minnesota
 Press.

 Ben-Porath, Y. and Gronau, R. (1985). "Jewish Mother Goes to Work: Trends in

 the Labor Force Participation of Women in Israel 1955-1980". Journal of

 Political Economy, 5(1), S310-S327

 Bergmann, B. (1986). The Economic Emergence of Women. New York: Free
 Press.

 Cohen, Y., Bechar, S. and Raijman, R. (1987). "Occupational Sex Segregation
 in Israel, 1972-1983". Israel Social Science Research, 5(l<fc2), 97-106.

 Corcoran, M., Duncan, G. and Ponza, M. (1983). "A Longitudinal Analysis of

 White Women's Wage". Journal of Human Resources, 18(A), 494—520.

 Dex S. and Shaw, L.B. (1988). "Women's Working Lives: A Comparison of
 Women in the United States and Great Britain". In Audrey Hunt (Ed.),

 Women and Paid Work (pp. 173-195). New York: Mcmillan Press.

 Duffy, A. and Pupo, M. (1992). The Part-time Paradox: Connecting Gender,
 Work and Family. Toronto: McClelland 81 Stewars Inc.

 Duncan, K.C. and Prus, M.J. (1992). "Atrophy Rates for Intermittent
 Employment for Married and Never-married Women: A Test of the Human
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