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 עבודה בשכר ומבנה המשפחה:
מחקר לאורך זמן בקרב נשים יהודיות בישראל

ברברה ס‘ אוקן ועמליה ל‘ אוליבר*

תקציר. מחקר זה מנתח את הקשרים בין התנהגות שוק העבודה ובין מבנה המשפחה 
עבור נשים יהודיות–ישראליות. אנו מתמקדות בארבעה מפקדי אוכלוסין )בשנים 

ומספר  המשפחתי  המצב  שבין  בקשרים  שחלו  שינויים  לתאר  כדי   )1995—1961

הילדים ובין עבודה בשכר ועבודה במשרה מלאה וחלקית. הממצאים העיקריים 

הם: קיימת מגמה חזקה של התכנסות בדפוסי התעסוקה והתעסוקה במשרה מלאה 

של נשים נשואות, גרושות ורווקות לאורך זמן; בקרב נשים נשואות קיימת מגמת 

מתונה בלבד של צמצום הפערים בתעסוקה ובתעסוקה במשרה מלאה לפי מספר 

ילדים. עבור נשים גרושות הפערים הללו מתרחבים עם הזמן. המסקנות העיקריות 

של עבודה זו הן שהתפקיד המסורתי של נשים יהודיות כרעיות כבר אינו נראה 

כנתון  נראה  עדיין  האמהות  תפקיד  אולם  בשכר,  עבודה  עם  בקונפליקט  כנתון 

בקונפליקט זה ללא היחלשות של ממש לאורך השנים.

מבוא

בעשורים  המפותחות  המדינות  ברוב  המשפחה  ומבנה  נשים  תעסוקת  של  המגמות  דפוסי 
האחרונים באים לידי ביטוי בשתי מהפכות: האחת היא עלייה דרמטית בהשתתפות נשים 
למשפחה.  הקשורות  דמוגרפיות  בהתנהגויות  בשינויים  מתבטאת  והשנייה  העבודה,  בשוק 
עלייה של השתתפות נשים בשוק העבודה במדינות מפותחות מתרחשת מאז 1960, בעיקר 
השישים  הם משנות  גם  חלו  דמוגרפיות  התנהגויות  בדפוסי  שינויים  נשואות.  נשים  בקרב 
וכללו עלייה בגיל הנישואין, עלייה בקוהביטציה )מגורים משותפים ללא נישואין(, החלשת 
הקשר בין נישואין לפריון, דחיית הילודה, עלייה בשיעורי הגירושין וירידה ברמת הפריון. 

.)van de Kaa, 1987( ”שינויים דמוגרפיים אלה נקראו בספרות “המעבר הדמוגרפי השני
לגבי האוכלוסייה היהודית בישראל,1 רוב המגמות של השתתפות נשים בשוק העבודה 
האחרונים, העשורים  ובמהלך  המפותחות,  המדינות  ברוב  המגמות  עם  אחד  בקנה   עולות 

בחרנו להתמקד בנשים יהודיות בלבד מכיוון שההזדמנויות והאילוצים העומדים בפניהן הקשורים במבנה   1

המשפחה ובשוק העבודה שונים בתכלית מאלו של נשים ערביות )חליחל, 2000(.

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
המחקר נתמך על ידי המדען הראשי של משרד המדע של ממשלת ישראל. אנחנו מודות לאורנה חייט–  

מראלי על עזרתה בהכנת מאמר זה.

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
המחקר נתמך על ידי המדען הראשי של משרד המדע של ממשלת ישראל. אנחנו מודות לאורנה חייט–  

מראלי על עזרתה בהכנת מאמר זה.
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בעיקר מאז שנות השבעים, נעשו מגמות אלה ברורות יותר. כמו ברוב המדינות המפותחות, 
גם העלייה הגדולה של השתתפות נשים יהודיות בשוק העבודה הייתה בקרב נשים נשואות 
)Ben-Porath & Gronau, 1985; Kraus, 2002(, ובעשורים האחרונים נעשה שיעור הנשים 
העובדות בשכר בישראל דומה לשיעור הנשים העובדות בשכר במדינות אירופיות. למשל, 
הדס מנדל ומשה סמיונוב )Mandel & Semyonov, 2006( מצאו ששיעור ההשתתפות של 
נשים בנות 25—60 בשוק העבודה בשנות התשעים בישראל היה בערך 67%, לעומת 63% 
בהולנד ו–68% בצרפת. שיעור השתתפות הנשים במדינות הסקנדינביות היה גבוה בהרבה 
)למשל 86% בשבדיה(, ובאיטליה הוא היה נמוך בהרבה )52%(. האומדן של מנדל וסמיונוב 
מתייחס לכלל הנשים בישראל, יהודיות וערביות כאחת, וברור שהוא נמוך מהאומדן עבור 
נוטות להשתתף בשוק העבודה בהיקף מצומצם בהרבה  יהודיות, שכן נשים ערביות  נשים 
מנשים יהודיות )חליחל, 2000(. בהקשר זה מעניין לציין שבערך מחצית מהנשים העובדות 
בישראל עובדות במשרה מלאה. שיעור זה גבוה בהשוואה לרוב החברות המפותחות, כולל 
 Mandel &( )שבדיה, בריטניה, צרפת והולנד )אך לא כולל ארצות הברית, הונגריה וצ‘כיה

.)Semyonov, 2006
בד בבד עם השינויים בשוק העבודה חלו שינויים גם בהתנהגות הדמוגרפית–משפחתית 
שברוב  לזה  דומה  בכיוון  חלים  הללו  השינויים  רוב  בישראל.  היהודית  האוכלוסייה  בקרב 
בניית  שדפוסי  כך   ,)2008 )רז–יורוביץ,  בהרבה  חלשה  עוצמתם  אך  המפותחות,  המדינות 
המשפחה בישראל עדיין שונים באופן מובהק מהדפוסים הקיימים ברוב המדינות המפותחות: 
האוכלוסייה היהודית–ישראלית נוטה להינשא בגיל צעיר יחסית, מקימה משפחות גדולות 
למשל,  הטרוסקסואליים.  קשרים  על  שמושתתות  יחסית  יציבות  במסגרות  ילדים  ומגדלת 
 ,24 יהודיות בישראל בעת הנישואין הראשונים  נשים  היה הגיל הממוצע של   1995 בשנת 
ואילו בשבדיה הוא היה 29, בבלגיה 28 ובצרפת 26. באשר ללידות, בשנת 2000 היה שיעור 
הוא  ובאיטליה  2.6, כשבגרמניה  יהודיות  נשים  עבור   )total fertility rate( הכולל  הפריון 
היה 1.3, בצרפת 1.9 ובארצות הברית 2.0. אפילו בקרב הנשים היהודיות החילוניות, שלהן 
רמת פריון נמוכה בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית, רמת הפריון מוערכת בכ–2.1, רמה 
אנגלית  דוברות  שבמדינות  מזו  נמוכה  ולא  הקונטיננטלית  אירופה  שבמדינות  מזו  גבוהה 
יהודיות  נשים  בקרב  הגולמי  הגירושין  שיעור  גם   .)Friedlander & Feldmann, 1993(
בישראל נמוך בהשוואה לרוב המדינות המפותחות והיה בערך 1.6 לאלף נשים בסוף שנות 
 Eurostat, 2007; Israel( התשעים, לעומת 2.4 לאלף נשים בשבדיה ו–2.1 לאלף נשים בצרפת
Central Bureau of Statistics, 2007(. באשר ללידות מחוץ לנישואין, גם כאן השיעורים 
נולדו  התשעים  בשנות  יהודיות–ישראליות  לנשים  שנולדו  מהילדים  מ–3%  פחות  ייחודים: 
)Israel Central Bureau of Statistics, 2007(. השיעורים המקבילים  לנשים לא נשואות 
 Heuveline, Timberlake( בארצות הברית, שבדיה וצרפת הם 27%, 47% ו–26% בהתאמה

 .)& Furstenberg, 2003
השינויים ברמת המקרו בהתנהגות שוק העבודה ובדמוגרפיה המשפחתית בקרב נשים 
יהודיות בישראל הם התשתית שבהקשרה מוצג המחקר ברמת המיקרו שלנו. אנו שואלות 
וכיצד  שלהן  המשפחה  בניית  לדפוסי  העבודה  בשוק  נשים  התנהגות  שבין  הקשר  מהו 
הטווח של  ארוכת  בהתפתחות  זה מתמקד  מחקר  לפיכך  זמן.  לאורך  אלו  קשרים  משתנים 
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עבודה בשכר2 של נשים יהודיות בשנים 1961—1995 כדי להגיע להבנה טובה יותר של מהות 
הקשרים המשתנים בין משפחה לעבודה בשכר. אנו ממשיכות ומרחיבות את בדיקת המגמות 
והדפוסים שנמצאו במחקרים המוקדמים ובוחנות סוגיות כגון: כיצד מושפעים דפוסי עבודת 
כיצד קשורה תעסוקה  פיקוח על משתנים כמו השכלה?  נשים בשכר ממספר הילדים תוך 

חלקית למספר הילדים? וכיצד השתנו דפוסים אלו לאורך זמן?
במחקר זה אנו מציגות פרספקטיבה ארוכת טווח שמתבססת על נתונים מארבעה מפקדי 
תקופות מקבילות  בדקו  קודמים  1961—1995. מחקרים  בשנים  ישראליים שנערכו  אוכלוסין 
 Ben-Porath & Gronau,(  1980—1955 השנים  את  בדקו  גרונאו  וראובן  בן–פורת  יורם  ־ 
1985(, וורד קראוס בדקה את השנים 1995—1970 )Kraus, 2002( ־ אך אי אפשר להשוות 
את ממצאיהם עבור התקופה המלאה 1961—1995 בשל הבדלים בהגדרות המשתנים ובשיטות 
ואילו  וגרושות,  זה כוללים נשים נשואות, רווקות  הניתוח. יתרה מזאת, הניתוחים במחקר 
כן,  כמו  נשואות.  נשים  בעיקר  נבחנו  קראוס  של  ובמחקר  וגרונאו  בן–פורת  של  במחקר 
יותר של מספרי  ומעודנות  שונות  קטגוריות  זה מאפשר  במחקר  בנתוני מפקדים  השימוש 
ילדים, וחשוב מכך, המדגמים הגדולים מאפשרים לחקור באופן ברור וחד יותר את דפוסי 

השינוי לאורך זמן בקשרים שבין עבודה בשכר למבנה המשפחה.

הקשרים תיאורטיים של עבודת נשים בשכר ודפוסים משפחתיים 

בשכר  עבודה  בין  לקונפליקט3  הקשורים  תיאורטיים  כיוונים  כמה  מציעות  אנו  זה  בחלק 
נדון  למשפחה בקרב נשים. בתחילה נציג את המודלים התיאורטיים הרלוונטיים ובהמשך 
את  נסקור  זה  חלק  לאחר  זמן.  לאורך  הקונפליקט  במידת  שינויים  על  שלהם  בהשלכות 

הרלוונטיות של מודלים אלו להבנת ההקשר הישראלי.

קשרים בין פריון של נשים ובין עבודת נשים בשכר
מודלים מיקרו–כלכליים 

גישות תיאורטיות שונות טוענות לקשר שלילי בין עבודת נשים בשכר ובין דפוסי הפריון 
שלהן. כך למשל טוענות תיאוריות של בחירה רציונלית שהחלטות שמתקבלות במשק הבית 
ביחס להשתתפות נשים בשוק העבודה וביחס לפריון מתקבלות במשותף בדרך של הקצאה 
אופטימלית של זמן ומשאבים )Becker, 1991(. תיאוריות אלו מבוססות על ההנחה שנשים 
תהיינה המטפלות העיקריות של ילדיהן ושערך הזמן המושקע בתפקידי הבית שווה לשכר 
שעליו ויתרו הנשים בשל צמצום עבודתן בשוק העבודה. לפיכך הקונפליקט בין עבודת נשים 
בשכר ובין פריון משולב בהנחות היסוד של המודלים הכלכליים האלו. מלבד זאת, המודלים 

בעבודה זו אנו מדגישות את מושג העבודה בשכר בשוק העבודה כמושג משלים של העבודה של נשים   2

ללא שכר במשק ביתן.

בהיעדר משתנים סובייקטיביים למדידת קונפליקט זה בקרב נשים אנו מגדירות את הקונפליקט עבודה   3

משפחתי  מצב  לפי  מלאה  במשרה  לעבודה  או  בשכר  לעבודה  בסיכויים  הבדלים  דרך  בשכר–משפחה 

ומספר ילדים. 
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העבודה,  בשוק  שכרן  גם  עולה  כך  ובשל  יותר,  משכילות  נעשות  שנשים  שככל  מדגישים 
כך עולה גם ערך השכר המופסד, ובשל כך עולה העלות הכלכלית של גידול הילדים. לכן 
תיאוריות של בחירה רציונלית היו מנבאות שעלייה ברמת ההשכלה של נשים תעלה את 

עלות זמנן, ולכן תעלה השתתפותן בשוק העבודה ותקטין את מספר ילדיהן. 
למרות זאת, עם העלייה בנגישות למעונות יום פרטיים וציבוריים עבור תינוקות וילדים 
חשוב  שכר.4  ויתורי  של  במונחים  ילדים  של  הכלכליות  העלויות  לרדת  החלו  הרך,  בגיל 
להדגיש שבעוד שהעלויות הכספיות הכרוכות במעונות יום לילדים הן מרכיב חשוב שמעלה 
את העלויות הישירות של גידול ילדים, השימוש בהם מקטין את העלויות העקיפות משום 
הורדת  קטנים.  כשילדיהן  עוד  בשכר  עבודה  של  למסגרת  לשוב  לאמהות  מאפשר  שהוא 
העלות העקיפה מקטינה את הקונפליקט בין עבודת האישה לגידול הילדים לפי המודלים 
המיקרו–כלכליים, ומכאן שעם הגידול בהישענות על מעונות היום עבור ילדים בגיל הרך, 
נצפה למיתון הקונפליקט בין הבית לעבודה בקרב נשים. מיתון הקונפליקט יהיה ניכר יותר 
ויכולות לאפשר לעצמן לשלם עבור תכניות  גבוה  בקרב נשים משכילות שמרוויחות שכר 

מעונות יום לילדיהן.

שינויי עמדות ושינויי תרבות
תיאוריות אחרות מתמקדות בשינויי עמדות ובשינויים תרבותיים ומתייחסות לעליית הגישה 
הפוסט–מטריאלית העוסקת במימוש עצמי של המבוגר, חיזוק היומרות ביחס לאיכות החיים 
האישית והכלכלית, שינויי עמדות כלפי תפקידי נשים ־ בייחוד כלפי יחסי מגדר סימטריים 
אינדיבידואלית  אוטונומיה  של  באידיאולוגיות  ועלייה  ־  והפרטית  הציבורית  בספרה 
ואוריינטציה שוקית )Lesthaeghe, 1995( )market orientation(. כמו תיאוריות הבחירה 
הרציונלית שהוזכרו כאן, גם תיאוריות אלה מנבאות קשר שלילי בין תעסוקת נשים לפריונן 
מחויבות  ולהיות  העבודה  לצאת לשוק  נשים  והתרבות המעודדים  מכיוון שגורמי העמדות 
להמשכיות עבודתן הם גם הגורמים המעודדים רמה נמוכה של פריון. במילים אחרות, הדגש 
על מימוש עצמי של מבוגר ופיתוח אוריינטציה לשוק העבודה יעודדו נשים להשקיע זמן 
וגידול ילדים. כמו כן,  יותר במקום עבודתן ופחות במשפחתן במונחי לידה  ואנרגיה רבים 
גבוה  העבודה  בשוק  המגדרי  השוויון  שכאשר  מציע  מגדרית  הוגנות  על  המתרחב  השיח 
)למשל כשנשים בעלות השכלה דומה לגברים יזכו גם לתנאי עבודה ושכר דומים(, חלוקה 
 McDonald,( לא סימטרית של תפקידים מגדריים בתוך המשפחה תוריד את רמת הפריון

.)2000
 

גורמים מוסדיים
תיאוריות חלופיות טוענות שקיימים תנאים מוסדיים שמחלישים את הקונפליקט בין עבודת 
נשים בשכר ובין פריון, כלומר שדרגת הקונפליקט עשויה להשתנות ממדינה למדינה ובין 
 Budig, 2003; Dex, Joshi, Macran & McCulloch,( זמן  לאורך  וכן  בתוכן,  קבוצות 

ככל  נמוכות.  בילדים  הטיפול  העלויות של  בילדים  כמטפלים  בבני משפחה  שנעזרות  נשים  עבור  גם   4

שהאבות מעורבים יותר בטיפול בילדים כך יורד הנטל על האם מבחינת זמן, ולפיכך הקונפליקט בין 

העבודה לבית נחלש, אף שייתכן שחלוקה זו מגדילה את הקונפליקט שחווים האבות.
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 1998; Diprete, Morgan, Elgelhardt & Pacalova, 2003; Gornick, Meyers & Ross,
גורמים  שני  על  מצביעה  הספרות   .)1997; McDonald, 2000; Petit & Hook, 2005
מרכזיים תלויי הקשר שמשפיעים על הקונפליקט בין עבודת נשים בשכר ובין פריון: )1( האופי 
ועלויותיו.  בילדים  הטיפול  החברתי של מערכת  הארגון   )2( בשכר;  העבודה  והתנאים של 
וכן את  ילדים צעירים,  ציבורית כלפי משפחות עובדות עם  כוללים מדיניות  גורמים אלה 
פעילות השוק, כולל נגישות לעבודה בשכר ותגובות מעסיקים לצורכי העובדים. דוגמאות 
ליכולתה של מדיניות ציבורית להקל על הקונפליקט בין העבודה לבית כוללות תשלום עבור 
חופשת לידה לאמהות ולאבות, הקלות מס עבור הוצאות טיפול בילדים, חופשות קצרות בשל 
בין  והתאמה  עובדים,  להורים  ילדים  עבור  מסובסדים  יום  למעונות  נגישות  ילדים,  מחלת 
שעות הלימוד של הילדים לשעות העבודה המקובלות. נוסף על כך, המדינה יכולה לפעול 
כמעסיק מרכזי וחשוב עבור אמהות בעבודתן בסקטור הציבורי על ידי פיתוח משרות בטוחות, 
חלקיות וגמישות עבורן. השוק הפרטי יכול גם הוא למתן את דרגת הקונפליקט ההורי בין 
הבית לעבודה בשכר אם יתיר להורה לעבוד מהבית, יפתח משרות חלקיות בעלות תגמולים 
הולמים ושכר גבוה, ויאפשר שעות עבודה גמישות ומעונות יום איכותיים בעלויות סבירות 

לטיפול בילדים.
רבה  לב  זכתה העבודה בשכר במשרות חלקיות לתשומת  כאן  הגורמים שהוזכרו  מבין 
בספרות כפתרון מסוים לקונפליקט )למשל Avgar, 1985(. שיקול זה רלוונטי בייחוד עבור 
נשים שעובדות במשרות ששעות עבודתן מקבילות לשעות הלימוד של ילדיהן בבתי הספר 
)למשל מורות(. עם זאת, ראוי לציין שהיתרונות, כמו החסרונות, הכרוכים בעבודה במשרה 
 Stier, Lewin-Epstein &( חלקית תלויים במאפייני שוק העבודה שאליו משתייכות הנשים
Braun, 2001(. מחד גיסא, משרה חלקית מאפשרת לנשים להפחית שעות בעיקר בתקופות 
כגון  שכר,  לעונשי  להיקשר  עשויה  חלקית  במשרה  עבודה  גיסא,  ומאידך  הילדים,  גידול 

מניעת תוספות שכר, עצירת קידום והיעדר שעות נוספות.

פיקוח על הפריון
לא  אשר  בשכר,  לעבודה  הבית  שבין  הקונפליקט  את  להחליש  שביכולתם  הגורמים  אחד 
ונגישות  וחוקיים  קיומם של אמצעי מניעה בטוחים, אפקטיביים  הוא  דיו בספרות,  הודגש 
הליך  כמקובל,  ונתפס  נגיש  הפריון  על  הפיקוח  שכאשר  טוענות  אנחנו  הפלות.  לשירותי 
בניית המשפחה נעשה מודע, ואפשר להניח שמספר הילדים ותזמון הלידות יהיו מתוכננים 
נולד בשנה  בין הבית לעבודה בשכר. בעבר היה הילד הראשון  כך שיצטמצם הקונפליקט 
הראשונה או השנייה שאחרי הנישואין. עם כניסתם של אמצעי המניעה המודרניים לשימוש 
בשנות השישים ברוב המדינות המפותחות )למשל גלולות למניעת היריון והתקן תוך רחמי(, 
ובגלל המגמה הכללית לליברליזציה של חוקי ההפלות מאז מלחמת העולם השנייה, נשים 
נשואות יכולות לתכנן באפקטיביות את מרווח הזמן שבין הלידות, וכן את מספר הלידות, כך 
שישפיעו פחות על פעילותן בשוק העבודה. כך למשל נשים פרופסיונליות או קרייריסטיות 
יכולות לתזמן את לידת הילדים סביב תקופות שבהן יש להן יותר גמישות בעבודה, או עד 

לאחר שהגיעו לסטטוס מקצועי שאותו רצו להשיג.
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קשרים בין מצב משפחתי של נשים ובין עבודת נשים בשכר

פירוק מערכות נישואין מביא בדרך כלל לתוצאות כלכליות שליליות עבור נשים וילדיהן, 
כן,  יתר על   .)Smock, 1993( ניכרת  יורדת במידה  וההכנסה לנפש  וההכנסה המשפחתית 
הנכסים שברשות משק בית שבראשו עומדת אישה גרושה מועטים מאלו של משק בית של 
זוג נשוי )Waite & Gallagher, 2000(. לפיכך יש לנשים גרושות, ובייחוד לאמהות גרושות, 
תמריצים כלכליים רבים יותר להשתתף בשוק העבודה מאשר לנשים נשואות. ואכן, מחקר 
שעות  מספר  את  ואף  העבודה  בשוק  השתתפותן  את  מגדילות  אמריקאיות  שנשים  הראה 
עבודתן בעקבות גירושין )Smock, 1993(. מסיבות אלה אפשר לצפות שבקרב נשים גרושות 
במשרה  עבודה  של  יותר  גבוה  ושיעור  העבודה  בשוק  יותר  גבוה  השתתפות  שיעור  נמצא 

מלאה לעומת נשים נשואות בעלות מאפיינים דומים. 
מצד שני, התיאומים הלוגיסטיים שנשים נדרשות להם בצאתן לעבודה בשכר, ובייחוד 
יותר עבור אמהות חד הוריות לעומת אמהות  כשמדובר בעבודה במשרה מלאה, מורכבים 
בטיפול  הזוג  בן  עזרת  על  להישען  פוטנציאלית  יכולות  נשואות  שנשים  מכיוון  נשואות, 
בילדים. לפיכך נצפה שנשים גרושות דווקא יעבדו בשכר ובמשרה מלאה פחות לעומת נשים 
נשואות. עבור אמהות רווקות נצפה מן הסתם לדפוס תעסוקה דומה לזה של נשים גרושות 

בשל התנאים הכלכליים והלוגיסטיים הדומים.
ורווקות  גרושות  הכלכלי שעמו מתמודדות אמהות  על המתח  להקל  שיכול  גורם אחד 
הוא מדיניות שמכוונת להגן עליהן ועל משפחות עניות אחרות. למשל, ההשלכות הכלכליות 
של גירושין עבור נשים בשבדיה צנועות בהרבה מאלו שבארצות הברית, מכיוון שבשבדיה 
פועלת רשת ביטחון עבור משפחות אלה במסגרת מערכת הרווחה החברתית. מכאן שהצרכים 
בהקשרים  להשתנות  יכולים  בשכר  לעבוד  ורווקות  גרושות  לאמהות  הגורמים  הכלכליים 
שונים, בייחוד במצבים שבהם מדיניות ממשלתית שתומכת באמהות חד הוריות מספקת להן 

תמריצים שליליים לעבוד בשכר, למשל אם הבטחת ההכנסה תרד ככל שיעלה שכרן. 
לסיכום, מצד אחד אפשר לצפות שהצרכים הכלכליים של אמהות חד הוריות בהשוואה 
ויגדילו את מספר שעות העבודה  יעלו עבורן את שיעור העבודה בשכר  נשואות  לאמהות 
הממוצע שלהן. מצד שני, ייתכן שבשל הבעיות הלוגיסטיות הכרוכות ביציאה לעבודה בשכר, 
אמהות חד הוריות דווקא ימעטו לצאת לעבודה בשכר, ובעיקר במשרה מלאה. כמו כן, הקשר 
בין המצב המשפחתי לעבודה בשכר עשוי להיות מושפע ממדיניות ממשלתית בנושא הבטחת 

הכנסה. 

ההקשר הישראלי

ישראל היא מקרה בוחן מעניין למחקר על הקשר שבין עבודה למשפחה בשל המורכבות 
ייתכן  מזאת,  יתרה  מוסדיים.  וגורמים  כלכלה  תרבות,  דת,  נושאי  סביב  שלה  הייחודית 
ששינויים חברתיים רבים שהתרחשו בישראל בתקופה שהמחקר בודק ־ בשנים 1961—1995 
־ השפיעו על עוצמת הקונפליקט בין הבית לעבודה בשכר. בפרק זה נדון באחדים משינויים 

אלה.
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עמדות תרבותיות כלפי תפקידי מגדר
לשוב  יש  היהודייה–הישראלית  האישה  סטטוס  שמאחורי  ההיסטורי  הרקע  את  להבין  כדי 
אל האידיאולוגיה הציונית–סוציאליסטית ששלטה בתקופת טרום המדינה ואל האידיאלים 
 ;2001  ,1999 )ברקוביץ,  מגדרי  שוויון  כפיים,  עבודת  בעיקר  העבודה,  חשיבות  שהדגישה: 
המתהווה.  לאומה  לסיוע  הנשים  עבודת  של  הפרודוקטיביות  וחשיבות   ,)Almog, 2000
טיעונים אידיאולוגיים אלה אמנם מציעים שעבודה בשכר של אמהות היא נורמה תרבותית, 
אך רוב החוקרים מסכימים שהאוכלוסייה היהודית בישראל רואה את המשפחה ואת תפקידי 
כעובדות בשכר  יותר מאשר תפקידן המשני  ומרכזיים  כחשובים  וכרעיות  כאמהות  הנשים 
)ברקוביץ, Fogiel-Bijaoui, 2002; Kraus, 2002 ;2001(. גם בהשוואה בינלאומית במונחים 
כמדינה  ישראל  הוגדרה   )Esping-Andersen, 1990, 1999( אספינג–אנדרסן  גוסטה  של 
קונסרבטיבית )Stier, Lewin-Epstein & Braun, 2001( שבה מצפים מנשים למלא תפקיד 
)בר  עיקריים  מפרנסים  מסורתי של  בעוד שהגברים ממלאים תפקיד  מסורתי של אמהות, 

 .)Fogiel-Bijaoui, 2002 ;1991 ,יוסף, 1991; פרס וכץ
מרכזיות המשפחה והתפקידים המסורתיים של נשים נמצאה חזקה במיוחד בקרב מזרחים 
 .)Goldscheider & Goldscheider, 1989( ישראל  על  קודם  במחקר  אשכנזים  לעומת 
השפעת האופי הדתי של המדינה מעודדת גם היא רמת פריון גבוהה ומשפחות גדולות. נוסף 
על כך, תפקיד היולדת של האישה היהודייה לצורך שימור וגידול של האוכלוסייה היהודית 
בישראל כמטרה לאומית עודד גם הוא פריון של נשים, ואף על חשבון שוויון נשים במקום 
העבודה )ברקוביץ, Triger, 2004 ;2001(. מלבד קבלת רוב האחריות על גידול הילדים, נשים 
Stier, Lewin-( יהודיות–ישראליות משקיעות בערך פי שלושה זמן מגברים בעבודות הבית

בישראל  החברתיות  שהנורמות  שבעוד  לסכם  אפשר  לפיכך   .)Epstein & Braun, 2006
תומכות בעבודה בשכר של נשים, התפקיד הזה נתפס כמשני לתפקידי האמהות והרעיות.

מדיניות חברתית, מוסדות, חקיקה ושינוי מבני
רחבה  כמדינה שלה תמיכה  ישראל  סווגה   )Stier et al., 2001( לאחרונה  במחקר שנערך 
הסדרי  לידה,  חופשת  מדיניות  כגון  אינדיקטורים  סמך  על  וזאת  בשכר,  עובדות  באמהות 
מעונות לילדים בגילים שונים, שעות ההוראה בבתי ספר וכו‘. כמו כן, המדינה חוקקה כבר 
בשלבים מוקדמים לקיומה חוקים שמגנים על זכויות נשים בשוק העבודה, למשל האיסור 

לפטר נשים הרות ונשים לאחר לידה. 
מתחילת  לדוגמה,  נשים.  בתעסוקת  לשינויים  הם  גם  תרמו  כלכליים–מבניים  שינויים 
שנות השמונים צמח סקטור השירותים בכלכלה בעוד שהסקטור החקלאי הצטמצם והגידול 
התעשייתי הואט. שינויים מקרו–כלכליים אלו הגדילו את הביקוש לתעסוקת נשים ותרמו 
של  זה  ובעיקר  הציבורי,  הסקטור  של  תפקידו  העבודה.  בכוח  נשים  בהשתתפות  לעלייה 
 .)Kraus, 2002 השירותים החברתיים, בהרחבת העסקת הנשים כבר נדון בהרחבה )למשל
כמו כן, מחקר הראה שהסקטור הציבורי בישראל מעודד עבודה בשכר של נשים לאחר לידה 
 Okun, Oliver & Khait-Marelly, 2007; Stier & Yaish,( יותר מאשר הסקטור הפרטי
2008(. עובדה זו יכולה להסביר חלקית את השיעור הגבוה של תעסוקה בשכר של אמהות 

 .)Mandel & Semyonov, 2006( לילדים קטנים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות
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בישראל  המקצועיים  האיגודים  של  הגבוה  השיעור  היא  לציון  ראויה  נוספת  נקודה 
המסייעים לעובדים במשרות חלקיות ־ שרובם נשים ־ לקבל הטבות תעסוקתיות דומות 
לאלו שניתנות לעובדים במשרה מלאה )Stier, 1998(. מלבד זאת, ייתכן שהרחבת מעונות 
היום לילדים בשנות השבעים והשמונים )Kraus, 2002(, שחלקם מסובסדים, תרמה אף היא 
בהשכלת  הניכרת  שהעלייה  ייתכן  לבסוף,  בשכר.  לעבודה  הבית  בין  הקונפליקט  לצמצום 
להרוויח משכורות  הנשים שמסוגלות  הגידול בשיעור  בישראל אפשרה את  יהודיות  נשים 
 Friedlander, Okun, Eisenbach &( בילדים  הטיפול  שירותי  עבור  לשלם  שמאפשרות 

.)Lion Elmakias, 2002
מלבד תפקידה של המדיניות החברתית בעידוד של תעסוקת אמהות, היא יכולה לתמוך 
גם בפריון ולעודד משפחות גדולות. כך למשל רשת הביטחון של מדיניות הרווחה בישראל 
כוללת העברות ישירות של כסף מזומן לאמהות עם ילדים, כשסכום ההעברה הוא פונקציה 
של מספר הילדים במשפחה. כמו כן, ההקלות במס הכנסה מתרבות ככל שעולה מספר הילדים 
במשפחה )Gal & Ben-Arieh, 2003(, ומדיניות זו מעודדת נשים עובדות גם להרחיב את 
משפחתן וגם להתמיד בתעסוקתן. אמהות חד הוריות בעלות הכנסה נמוכה זוכות להבטחת 
הכנסה מהמדינה. אופן החישוב של גמלה זו אינו מעודד נשים לצאת לעבוד בשכר, ובייחוד 
לא את מי ששכרה נמוך, כלומר אחוז גבוה יחסית של אמהות חד הוריות. לכן יש טוענים 
שהרחבת ההטבות שניתנו להורים יחידים מ–1992 הביאה לירידה בשיעורי העבודה בשכר 

של אמהות חד הוריות )זוסמן ופריש, 2005; לוטן, 2007; שמש, 2005(.5 

פיקוח על ילודה
לפני שנות השישים, בתקופה שבה לא היו נפוצים בישראל אמצעי מניעה מודרניים, היה 
רק  בישראל.  יהודים  נשואים  זוגות  השתמשו  שבו  העיקרי  המניעה  אמצעי  הנסוג  המשגל 
בשנות השישים החלו נשים נשואות להשתמש באמצעים אפקטיביים יותר כהתקן תוך רחמי 
או גלולות למניעת היריון )Okun, 1997a, 1997b(. נוסף על כך, בשנת 1977 הוקלה מדיניות 
ההפלות החוקיות בישראל והורחבה למקרים רבים יותר. אמנם רוב הנשים הנשואות עדיין 
לא נכללו במקרים אלה, אבל הפלות בטוחות נעשו זמינות יותר, גם אם היו לא חוקיות. ייתכן 
שאמצעי מניעה אפקטיביים ונגישות גבוהה להפלות בטוחות הקלו על הקונפליקט בין הבית 

לעבודה בשכר.

עבודה במשרה חלקית
ברוב המדינות המתועשות נמצא קשר בין היות הנשים נשואות ואמהות ובין עבודה בשכר 
דומה:  דפוס  על  הצביעו  בישראל  קודמים  מחקרים   .)Rosenfeld, 1996( חלקית  במשרה 
)Stier, 1998(, המבוסס על סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית  במחקרה של חיה שטייר 
לסטטיסטיקה משנים 1987—1990, נמצא שלידת ילד קשורה לעלייה בהסתברות למעבר מעבודה 
במשרה מלאה לעבודה במשרה חלקית או לעזיבה מוחלטת של שוק העבודה. עם זאת, נמצא 
שנשים ישראליות אינן נוטות להישאר בתעסוקה במשרה חלקית ושהמעבר ממשרה חלקית 

 .)Ibid.( למשרה מלאה מתרחש יותר מאשר המעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית

מאז 2002 חלו קיצוצים בהטבות שניתנו למשפחות חד הוריות.  5
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לתעסוקת  המשפחה  מבנה  בין  הקשר  נבחן  שבו   ,)Okun et al., 2007( אחר  במחקר 
נשים תוך פיקוח על הסקטור שבו מועסקות הנשים, עלה שהסבירות לתעסוקה בשלבי בניית 
המשפחה הייתה גבוהה יותר עבור נשים בעלות היסטוריה תעסוקתית בסקטור הציבורי. כמו 
כן, לנשים בסקטור הציבורי סבירות גבוהה יותר לעסוק במשרות מופחתות שעות לאחר לידת 
ילדים בהשוואה לנשים מקבילות בסקטור הפרטי. תופעה זו נמצאה קשורה לשיעור הגבוה של 
המורות בקבוצה תעסוקתית זו )כ–20% מהנשים המועסקות בסקטור הציבורי עובדות כמורות(.

על אף המצוין לעיל יש להבין שפעמים רבות עבודה במשרות חלקיות מעידה על חוסר 
יכולתן של הנשים למצוא עבודה הולמת במשרה מלאה. ולראיה, בשנות התשעים חלה בישראל 
 Cohen &( נשים  עבור  בעיקר  וולונטריות,  הלא  ניכרת במספר המשרות החלקיות  עלייה 
Stier, 2006(, ופירוש הדבר שנשים רבות רצו לעבוד במשרה מלאה, אך בהיעדר די עבודות 
בהיקף זה נאלצו להסתפק במשרות חלקיות. לכן אין לראות בעבודה במשרות חלקיות פתרון 

שנשים בוחרות בו על מנת להקל את הקונפליקט שבין עבודה בשכר ובין משפחה. 
הקשר  לבחינת  מעניין  מקרה  היא  שישראל  מעיד  זה  בפרק  שהוצגו  הגורמים  שילוב 
שבין תעסוקה בשכר של נשים ובין מבנה המשפחה. גורמים אלה מהווים את חומר הרקע 

התיאורטי, האמפירי וההיסטורי לניתוחים הסטטיסטיים הנבדקים בעבודה זו.

נתונים

הנתונים נלקחו ממדגמי ה–20% של מפקדי האוכלוסייה בישראל מהשנים 1961, 1972, 1983 
ולפיכך  רטרוספקטיביים,  אינם  הם  ראשית,  מרכזיים:  יתרונות  שני  אלה  לנתונים  ו–1995. 
מתבססים פחות על נתוני זיכרון שבהם הסיכון לטעות גבוה יותר. שנית, הם מתבססים על 
מדגמים גדולים ביותר שמאפשרים ניתוחים רב משתניים ומפורטים מהסוג שיוצג בעבודה זו.

עבודה זו מתמקדת בנשים יהודיות בנות 25—45. נשים אלו נמצאות בדרך כלל בשלבי 
הסיום של רכישת השכלתן, וחלקן נישאו והחלו לבנות את משפחתן, ללדת ולגדל את ילדיהן. 

כמו כן, נשים אלה מצויות לפני גיל הפרישה לגמלאות. 
במחקר זה אנו מנתחות דפוסים של עבודה בשכר עבור כל מפקד בנפרד ולאחר מכן דנות 
בשינויים שחלו בדפוסים הללו לאורך זמן. הממצאים שיוצגו בעבודה זו מבוססים על סדרה 
של ניתוחי חתך. נדגיש שאיננו עוקבות אחר מעגל החיים של נשים יחידות אלא מתארות את 
יחסי התלות שבין עבודה בשכר למשפחה במהלך התקופה שבה התרחשו תמורות בהשתתפות 

נשים בכוח העבודה הישראלי. 

משתנים
המשתנים התלויים במחקר זה הם דיכוטומיים ומוגדרים עבור כל אישה בכל אחת מהתקופות 
)1961, 1972, 1983 ו–1995( כדלקמן: )1( האם עבדה בשוק העבודה בזמן כלשהו במהלך השנה 
האחרונה;6 )2( עבור הנשים שעבדו בשנה האחרונה, האם עבדו במשרה מלאה או חלקית. 

חשוב לציין שהמשתנה התלוי שלנו שואל “האם האישה עבדה בשנה האחרונה?” ולא אם היא השתתפה   6

בשוק העבודה )כלומר חיפשה עבודה באופן פעיל בעודה מובטלת; אישה כזו הוגדרה כלא עובדת(. 
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משרה הוגדרה כחלקית אם האישה עבדה פחות מ–35 שעות שבועיות, וכמלאה אם האישה 
עבדה 35 שעות שבועיות או יותר.7

המשתנים הבלתי תלויים מוגדרים קטגוריאלית באופן הבא: )1( מצב משפחתי ־ נשואה, 
גרושה או רווקה )מעולם לא נישאה(;8 )2( מספר ילדים ־ קטגוריות נפרדות לנשים נשואות 
ללא ילדים, עם ילד אחד, שני ילדים, שלושה ילדים, ארבעה ילדים או לפחות חמישה ילדים, 
וכן קטגוריות נפרדות לנשים גרושות ללא ילדים, עם ילד אחד, שני ילדים או לפחות שלושה 
ילדים. חשוב לציין שבכל המפקדים פרט למפקד 1995 נאסף מידע על מספר ילדים רק עבור 
נשים שהיו נשואות בשלב מסוים. עם זאת, נמצא שרמות הילודה שלא במסגרת הנישואין 
בקרב נשים יהודיות בישראל היו נמוכות במידה ניכרת מהסטנדרטים המערביים, כך שלפחות 

בתקופות המוקדמות אפשר להניח שרוב הנשים הרווקות לא ילדו ילדים.
המשתנים המפקחים הנכללים בניתוחים הם: )1( השכלה; )2( גיל; )3( מוצא אתני; )4( 
ארץ לידה. השכלה ידועה כמשתנה שקשור לעבודה בשכר, לדפוסי נישואין ולפריון. הגדרנו 
השכלה בשלוש קטגוריות: פחות מ–12 שנות לימוד, בדיוק 12 שנות לימוד, ויותר מ–12 שנות 
לימוד.9 ידוע מהספרות שמשתנה הגיל מצוי במתאם עם עבודה בשכר ועם סטטוס משפחתי. 
משתנה הגיל נמדד במחקר על ידי ארבע קטגוריות: 25—29, 30—34, 35—39, 40—10.45 צפוי 
גם שמשתנה המוצא האתני יימצא במתאם עם סטטוס בשוק העבודה, דפוסי נישואין ופריון. 
המוצא האתני הוגדר כמשתנה דיכוטומי שמבחין בין מוצא אירופה–אמריקה למוצא אסיה–

אפריקה. נשים שנולדו באסיה או באפריקה, או שאביהן נולד באסיה או באפריקה, הוגדרו 

במפקד 1961 לא היה מידע בדבר היקף המשרה.  7

השמטנו מהמדגם את הנשים האלמנות בשל היותן אחוז מזערי בגילים המדוברים, ובשל כך לא ניתנות   8

לניתוח סטטיסטי.

על פי רוב, קטגוריות אלה משקפות רמה של פחות מסיום תיכון; סיום תיכון ללא המשך להשכלה גבוהה;   9

והשכלה על תיכונית.

נציין שהגדרנו גיל כמשתנה רציף כדי שנוכל לבחון קשרים לא ליניאריים בין גיל לתעסוקה כפי שנמצא   10

במחקר קודם )למשל אצל O’Connell & Bloom, 1987(. חקירת הקשרים בין השתתפות נשים בשוק 

העבודה ובין גיל האישה בארצות הברית הצביעה על שינויים מבניים בדפוסים במהלך חמישים השנה 

האחרונות. בעבר נטו נשים אמריקאיות לנשור משוק העבודה עם נישואיהן או לאחר לידת הילד הראשון. 

בתקופת  התעסוקה  ממעגל  הנשים  פרישת  את  ששיקף   M של  ברור  דפוס  נמצא   1970—1950 בשנים 

מאופיינות  יותר  מאוחרות  שנים  ואולם,  מכן.  לאחר  התעסוקה  למעגל  וחזרה  הילדים  וגידול  הילודה 

בדפוס U הפוך, המעיד על עלייה ניכרת בשיעור השתתפות נשים בשוק העבודה, השתתפות שמתחילה 

בגיל 19 ונמשכת עד גיל 54, אף שתקופה זו כוללת את שלב הקמת המשפחה וגידול הילדים. רק לאחר 

גיל 54 החלה ירידה בשיעורי ההשתתפות של נשים בשוק העבודה, עם ההתקרבות לתקופת הפרישה 

 .)Ibid.( לגמלאות

 .)Ben Porath & Gronau, 1985( יהודיות בישראל  ממצאים דומים דווחו במחקר מוקדם על נשים   

החוקרים מצאו ששיעור ההשתתפות של נשים יהודיות בשוק העבודה עלה בין 1955 ל–1980, ובייחוד 

בשנים שלאחר 1970. כמו כן נמצא שהעלייה החדה ביותר של העבודה בשכר נמצאה בקרב אמהות בגיל 

25—44. הדפוס החדש, בעל מבנה U הפוך, של השתתפות נשים בשוק העבודה קשור לדחיית הכניסה 

לשוק העבודה עקב התמדה והמשך הלימודים במערכות ההשכלה הגבוהה ולרציפות העבודה בתקופת 

גידול הילדים.
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אירופה–אמריקה.  למוצא  כמשתייכות  הוגדרו  האחרות  הנשים  וכל  אסיה–אפריקה,  כמוצא 
לבסוף, למהגרים יש סיכויים נמוכים יותר להשתתף בשוק העבודה בשל קשיי שפה ואתגרים 
ילידות  ובין  מהגרות  נשים  בין  וילודה  נישואין  בדפוסי  הבדלים  שיהיו  גם  ייתכן  אחרים. 
ישראל. אנו הגדרנו נשים שנולדו מחוץ לישראל כמהגרות, והשאר הוגדרו כילידות ישראל. 

ממצאים 

ממצאים תיאוריים
בהתאמה  הנשים  של  המדגמים  ארבעת  עבור  תיאוריים  סטטיסטיים  ממצאים  מציג   1 לוח 
לארבעת המפקדים. בצד ימין של הלוח מוצגות התפלגויות המדגמים לפי המשתנים הבלתי 
תלויים והמשתנים המפקחים. אין באפשרותנו להרחיב את הדיון על כלל הממצאים העולים 

מן הלוח, אך ברצוננו להתייחס לכמה דפוסים מעניינים וחשובים. 
אפשר לראות שבמרוצת השנים חלה ירידה באחוז הנשים הנשואות בד בבד עם עלייה 
באחוז הנשים הגרושות והרווקות. שינויים אלה עולים בקנה אחד עם המגמות ברוב המדינות 
המפותחות שתוארו בתחילה, שבהן ניכרת עלייה בגיל הנישואין הראשונים ועלייה בשיעורי 
הגירושין. שנית, נמצאה עלייה באחוז הנשים בעלות 12 או 13 שנות לימוד לפחות וירידה 
ניכרת באחוז הנשים בקטגוריית ההשכלה הנמוכה )מ–82% ב–1961 ל–22% ב–1995(. שינויים 
 Friedlander et( אלה משקפים את העלייה הדרמטית ברמת ההשכלה בקרב נשים בישראל
al., 2002(. שלישית, אפשר לראות את השינויים בגלי ההגירה המשתקפים בירידה באחוז 

הנשים שנולדו מחוץ לישראל )87% ב–1961 לעומת 36% בלבד ב–1995(. 
יהיו  בישראל  היהודיות  הנשים  במאפייני  הללו  המהותיים  שהשינויים  לצפות  אפשר 
שנשים  מהספרות  ידוע  לדוגמה,  העבודה.  בשוק  הנשים  בהשתתפות  למגמות  קשורים 
משכילות יותר נוטות להשתתף יותר בשוק העבודה לעומת נשים ברמות ההשכלה הנמוכות 

 .)Bloemen & Kalwij, 2001; Joshi, 2002; Smith & Ward, 1985(
צדו השמאלי של לוח 1 מציג את אחוזי הנשים שעבדו בשנה האחרונה בכל אחד מהמפקדים 
ובכל הקטגוריות של המשתנים המסבירים ומשתני הפיקוח. מהשוואה בין העמודות עולים 
דפוסי השינוי לאורך זמן, ואילו השוואה בין השורות מדגישה את השונות בין קבוצות הנשים 

באותה נקודת זמן. 
ראשית, נראה שאחוז הנשים בגיל 25—45 שעבדו בשנה האחרונה עלה באופן דרמטי עם 
השנים )מ–31% ב–1961 ל–77% בשנת 1995(, כשהקפיצה הגדולה ביותר התרחשה בין השנים 

1972 ל–1983 )מ–37% ל–61%(.
שנית, בעוד שהעלייה באחוז הנשים העובדות באה לידי ביטוי כמעט בכל קטגוריה של 
המשתנים המסבירים ומשתני הפיקוח, עוצמת השינוי משתנה מקטגוריה לקטגוריה. למשל, 
בהתייחס למצב משפחתי, העלייה הגבוהה ביותר התרחשה בקרב הנשים הנשואות )מ–28% 
בשנת 1961 ל–76% בשנת 1995(. בקרב הרווקות העלייה הייתה צנועה הרבה יותר )מ–77% 
בשנת 1961 ל–84% בשנת 1995(, ובקרב נשים גרושות כמעט שלא חל שינוי בדפוס התעסוקה 
לאורך השנים. בהינתן העובדה שרוב הנשים בקבוצת הגיל 25—45 הן נשואות )למרות הירידה 
באחוז הנשואות בשנים 1961—1995 מ–94% ל–81%(, ברור שהעלייה הכוללת באחוז הנשים 
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 Ben-Porath העובדות נובעת מהעלייה הדרמטית בשיעור הנשים העובדות הנשואות )ראו גם
Gronau, 1985 &(. כמו כן, אפשר לראות שבקרב הנשים הנשואות חלה עלייה של ממש 
בפרופורציית העובדות בכל הקטגוריות של מספר הילדים במשפחה. עם זאת, בכל תקופה 

נשמר הדפוס של ירידה באחוז העובדות בשכר ככל שעולה מספר הילדים. 
באשר להשכלה אפשר לראות עלייה גדולה באחוז העובדות שחלה בכל אחת מהקטגוריות 
בשנים 1972 ו–1995. עוד אפשר להיווכח שהפערים באחוז העובדות בין קטגוריות ההשכלה 
מצטמצמים לאורך התקופה, אך בכל התקופות ניכר עדיין שלנשים משכילות יותר סבירות 

גבוהה יותר לעבוד בשכר.
מאפיין הגיל קשור גם הוא לרמת ההשתתפות של נשים בשוק העבודה. בשתי התקופות 
בשוק  נשים  של  ההשתתפות  בשיעור  המשמעותית  העלייה  החלה  בטרם  עוד  הראשונות, 
העבודה, הייתה פרופורציית המועסקות הגבוהה ביותר בקרב הנשים הצעירות בנות 29-25, אך 
בתקופות המאוחרות הצטמצמו ההבדלים בין קבוצות הגיל במידה ניכרת, ואחוז המועסקות 
בנות 40—45 נעשה דומה לאחוז זה בקבוצת הגיל 25—29. גם הפערים על בסיס אתני בשיעורי 
המועסקות הצטמצמו מאוד עם הזמן. נתוני ארץ הלידה מציגים עלייה חדה באחוז המועסקות 
לכדי  כמעט  הביאה  זו  עלייה  הארץ.  ילידות  בקרב  מזו שהתרחשה  יותר  המהגרות,  בקרב 

מחיקת הפערים בין שתי הקבוצות.
לסיכום, ברוב המשתנים שהוצגו ־ מצב משפחתי, רמת השכלה, מוצא אתני וארץ לידה 
העבודה.  בשוק  המועסקות  הנשים  באחוז  הקבוצות  בין  בפערים  ממש  של  צמצום  ניכר  ־ 
כך, הנשים שהיו בקבוצת ההסתברות הנמוכה לעבוד בשכר בתקופות המוקדמות )נשואות, 
תעסוקה  דפוס  התשעים  בשנות  מציגות  ומהגרות(  אסיה–אפריקה  ממוצא  פחות,  משכילות 

קרוב יותר לאחרות )רווקות וגרושות, משכילות, ממוצא אירופה–אמריקה וילידות הארץ(. 
דפוסי השינוי בקטגוריות של מספר ילדים מורכבים יותר. בקרב נשים נשואות הצטמצמו 
הפערים בין האמהות לשניים, שלושה, או ארבעה ילדים לעומת נשים ללא ילדים, אם כי 
לא נעלמו. עבור קבוצת הנשים הנשואות עם ילד אחד וקבוצת הנשים הנשואות עם חמישה 
ילדים ויותר לא נמצא דפוס עקבי לאורך זמן של ירידה בפערי התעסוקה בהשוואה לנשים 
נשואות ללא ילדים. בקרב נשים גרושות אין מגמה ברורה על פני זמן לפי מספר ילדים. ראוי 
להדגיש שבניתוחים סטטיסטיים מורכבים יותר שמפקחים על משתנים נוספים )ראו לוח 3 
בהמשך( עולה תמונה מעט שונה. כדי שלא להקדים את המאוחר נציין בקצרה בלבד שתחת 
פיקוח נראה שההבדלים בין נשים נשואות לפי מספר הילדים לא הצטמצמו במידה ניכרת 

במהלך השנים, ובין נשים גרושות ההבדלים לפי מספר הילדים אף גדלו.
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לוח 1. מאפייני המדגמים של נשים יהודיות, 1961—1995

אחוז הנשים שעבדו בשנה האחרונההתפלגות המדגם לפי מאפייני הנשים

19611972198319951961197219831995משתנה בלתי תלוי
31376177————כלל הנשים במדגם

מצב משפחתי
9491858128335876נשים נשואות
ילדים  0  644547577587
ילד  1   1511101241517081

ילדים  2  3429282530406580
ילדים  3  1722252327305677
ילדים  4  710111020214667
ילדים  5+16158613143352

224870757775נשים גרושות
ילדים  0  0.40.40.71.080768082
ילד  1   0.70.81.42.678788177

ילדים  2  0.50.51.32.567797876
ילדים  3+0.50.50.81.754646865

47111277757984נשים רווקות
ילדים  0  47111177757986
ילד¹  1   ———0.7———70

ילדים¹  2+———0.3———59
100100100100סה“כ

שנות לימוד
>12  8266432225254358
 12  914223349506475
13+919354568698188
100100100100סה“כ

גיל
29—252529282335446378
34—302522292330366176
39—352622242430336276
45—402426193030345777
100100100100סה“כ

מוצא אתני
6251505338497182אירופה–אמריקה² 
3849504720255171אסיה–אפריקה

100100100100סה“כ
ארץ לידה

1425486545496579ילידת ישראל
8775523629325774אינה ילידת ישראל

100100100100סה“כ
N49,94462,98388,529107,95349,94462,98388,529107,953

המדגמים ־ כלל הנשים בנות 25—45. 

לא נאספו נתונים על ילדים שנולדו לנשים רווקות בשנים שקדמו למפקד 1995. אנו מניחות שנשים רווקות   1

כמעט שלא ילדו אז )היסטורית, שיעורי הפריון של נשים לא נשואות היו נמוכים מאוד בתקופות הללו(.

מוצא אירופה–אמריקה כולל ישראלים בני דור שלישי.   2
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קבוצה  תת  בקרב  אך   1 בלוח  שמופיעים  לאלו  מקבילים  סטטיסטיים  נתונים  מציג   2 לוח 
של נשים שעבדו בשנה הקודמת עבור כל אחד מהמפקדים. בצדו הימני של הלוח מוצגות 
ההתפלגויות בקרב הנשים העובדות של קטגוריות המשתנים המסבירים ומשתני הפיקוח. 
בצדו השמאלי של הלוח מוצגים האחוזים של הנשים )מבין אלה שעבדו באותה התקופה( 
שעבדו במשרה מלאה. בשורה הראשונה בצד שמאל אפשר לראות ששיעור הנשים העובדות 
ל–54%  מ–57%  ל–1983   1972 השנים  בין  מעט  ירד  העובדות  הנשים  מכלל  מלאה  במשרה 
ואחר כך עלה ל–58% בשנת 1995. כלומר, בכל התקופה נשאר אחוז הנשים העובדות במשרה 

חלקית יציב למדי ונע בין 42% ל–46%.
קלה  עלייה  ולאחריה  מסוימת  ירידה  השנים  במהלך  נרשמה  הנשואות  הנשים  בקרב 
בשיעור העובדות במשרה מלאה. לעומת זאת, ניכרת ירידה בתעסוקה במשרה מלאה בקרב 
נשים רווקות וגרושות )מ–71% בשנת 1972 ל–64% בשנת 1995 בקרב גרושות, ומ–78% ל–68% 
בקרב רווקות(. ייתכן שעבור חלק מהנשים בקבוצות הללו, ובייחוד עבור הרווקות, הירידה 
התעסוקה  לדחיית  המביאה  בהשכלה,  בהשקעה  לעלייה  קשורה  מלאה  במשרה  בתעסוקה 

במשרה מלאה עד לאחר סיום הלימודים. 
בקרב הנשים הנשואות נמצא שאחוז העובדות במשרה מלאה משתנה באופן שאינו אחיד 
לפי מספר הילדים. בכל אחת מהתקופות נשים ללא ילדים או אמהות למספר קטן של ילדים 
נוטות יותר לעבוד בשכר במשרה מלאה, כשההבדלים בין נשים ללא ילדים ואמהות לאחד, 
ניכרת מגמת עלייה  ילדים הצטמצמו מעט בין השנים 1983 ל–1995. כן  שניים או שלושה 
בשנים הללו באחוז העובדות במשרה מלאה ברוב הקבוצות של אמהות, למעט בקרב אמהות 

במשפחות הגדולות )ארבעה ילדים ויותר(.
החלוקה לפי קטגוריות ההשכלה מראה שהנשים המשכילות ביותר נוטות יותר לעבוד 
לנבוע  עשוי  זה  דפוס  השנים.  עם  הקבוצות  בין  בפער  צמצום  חל  כי  אם  חלקית,  במשרה 

מהמספר הגבוה של הנשים המשכילות המועסקות בסקטור הציבורי, למשל כמורות. 
באשר למשתנה הגיל, נראה שאין קשר ברור או עקבי לאורך זמן בין מאפיין זה לחלקיות 
בעוד  המוצא:  לקבוצות  ביחס  מעניינים  בדפוסים  להיווכח  אפשר  הלוח  בהמשך  המשרה. 
 1972 בשנים  מלאות  במשרות  לעבוד  פחות  נטו  אירופה–אמריקה  ממוצא  עובדות  שנשים 
ו–1983 בהשוואה לנשים ממוצא אסיה–אפריקה, נראה שב–1995 כמעט נעלמו ההבדלים בין 
שתי הקבוצות האתניות. עוד נמצא בלוח שילידות הארץ נטו פחות לעבוד במשרה מלאה 

בכל התקופות בהשוואה למהגרות. 
הנתונים בלוחות 1 ו–2 אמנם מעניינים אך נותרים ברמה התיאורית בלבד, מכיוון שאינם 
כוללים פיקוח בו זמני על מגוון המשתנים. בחלקו הבא של המאמר נציג ניתוחי רגרסיה רב 
משתניים כדי לבחון מהו האפקט הנקי של מאפיינים שונים על סיכויי הנשים לעבוד בשכר 

ועל חלקיות המשרה. 
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לוח 2. מאפייני המדגמים של נשים יהודיות עובדות בשכר, 1961—1995

אחוז הנשים שעבדו במשרה מלאה התפלגות מדגם הנשים העובדות
)מקרב הנשים שעבדו בשנה האחרונה(

196119721983199519611197219831995משתנה בלתי תלוי
575458—————כלל הנשים העובדות במדגם

מצב משפחתי
535056—85818180נשים נשואות
ילדים  0  9756—716667
ילד  1   19151112—575763

ילדים  2  32313026—494959
ילדים  3  14172323—494352
ילדים  4  5689—534850
ילדים  5+7645525143

716764—4458נשים גרושות
ילדים  0  1.00.80.91.0—647372
ילד  1   1.71.81.82.7—747165

ילדים  2  1.01.21.62.5—726464
ילדים  3+0.80.80.91.5676159

787468—10141413נשים רווקות
ילדים  0  10141412—787469
ילד2  1   ———0.6———61

ילדים2  2+———0.2———53
100100100100סה“כ

שנות לימוד
>12  66443016—646260
 12  15192332—666466
13+19364652—444453
100100100100סה“כ

גיל
29-2528352924—605860
34-3024212922—535157
39-3524202424—545157
45-4023241830—585558
100100100100סה“כ

מוצא אתני
545159—75675857אירופה–אמריקה3 
635757—25334243אסיה–אפריקה

100100100100סה“כ
ארץ לידה

495155—19355166ילידת ישראל
625765—81654934אינה ילידת ישראל

100100100100סה“כ
N15,55323,32253,89279,470423,32253,89279,4704

המדגמים ־ כלל הנשים בנות 25—45 שעבדו בשנה האחרונה שלפני תאריך המפקד. 

נתונים השוואתיים על תעסוקה במשרה חלקית אינם זמינים במפקד 1961. ראו פרטים בגוף הטקסט.   1

לא נאספו נתונים על ילדים שנולדו לנשים רווקות בשנים שקדמו למפקד 1995. אנו מניחות שנשים רווקות   2

כמעט שלא ילדו אז )היסטורית, שיעורי הפריון של נשים לא נשואות היו נמוכים מאוד בתקופות הללו(.

מוצא אירופה–אמריקה כולל ישראלים בני דור שלישי.  3

ה–N כאן מעט נמוך יותר ממספר הנשים שעבדו בשנה האחרונה שלפני מפקד 1995, מכיוון שהוצאו   4

מהלוח נשים שחסרים להן נתונים אודות מספר שעות העבודה השבועיות.
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ממצאים מניתוחים רב משתניים
האישה  האם   )1( הם:  התלויים  כשהמשתנים  לוגיסטית  רגרסיה  בניתוחי  משתמשות  אנו 
עבדה בשנה האחרונה; )2( עבור נשים שעבדו, האם האישה עבדה במשרה מלאה או חלקית. 
המשתנים המסבירים והמפקחים כוללים את המאפיינים: מצב משפחתי, מספר ילדים, גיל, 
מספר שנות לימוד, מוצא אתני וארץ לידה. הרגרסיה הלוגיסטית ממדלת את הלוג של מנות 
)או לתעסוקה במשרה מלאה( כפונקציה של  )log odds ratios( לתעסוקה  יחסי הסיכויים 
המשתנים המסבירים ומשתני הפיקוח. ביצענו ניתוחים שונים עבור נתוני כל מפקד בנפרד, 
כדי לברר האם חלים שינויים עם השנים בהשפעות של המשתנים המסבירים. היתרון בשימוש 
ברגרסיה מרובה הוא באפשרות לבצע ניתוח סימולטני של משתנים מסבירים ומשתני פיקוח 
ולקבל אומדנים להשפעה של כל אחד מהמשתנים על שני המשתנים התלויים: הסיכויים 

לעבוד בשכר והסיכויים לעבוד בשכר במשרה מלאה.

הקשר בין מבנה המשפחה לדפוסי עבודה בשכר
בצדו הימני של לוח 3 מוצגים האומדנים האקספוננציאליים מניתוחי הרגרסיה הלוגיסטית 
של הסיכויים לעבוד בשכר בשנה האחרונה. האומדנים האקספוננציאליים מייצגים את מנות 
יחסי הסיכויים של עבודה בשכר בכל אחת מהתקופות עבור נשים בעלות מאפיינים שונים. 
לדוגמה, בהתייחס למבנה המשפחה )שילובים של מצב משפחתי ומספר הילדים(, הקטגוריה 
המושמטת היא נשים נשואות ללא ילדים,11 ולפיכך על הערכים להיות מוצגים במונחים של 
הסיכויים לעבוד בשכר עבור נשים במבנה משפחה מסוים בהשוואה לסיכויים לעבוד בשכר 
סיכויים  על  מעיד  מאחת  נמוך  סיכויים  יחסי  מנות  ערך  ילדים.  ללא  נשואות  נשים  עבור 
גבוה  סיכויים  יחסי  מנות  ערך  ואילו  המושמטת,  הקטגוריה  לעומת  בשכר  לעבוד  נמוכים 

מאחת מעיד על סיכויים גבוהים לעבוד בשכר לעומת הקטגוריה המושמטת.

הקשר בין מצב משפחתי לעבודה בשכר 
)כלומר נשואה, גרושה או רווקה(.  תחילה בחנו את השפעת המצב המשפחתי של האישה 
דומים.  ומאפיינים  ילדים  מספר  אותו  שלהן  ורווקות  גרושות  נשואות,  נשים  בין  השווינו 
ילדים  ללא  גרושות  נשים  בקרב  בשכר  לעבוד  הסיכויים   1961 שבשנת  לדוגמה  נמצא  כך 
הסיכויים  דומה,  באופן  ילדים.  4.58 מאשר בקבוצת הנשים הנשואות ללא  פי  גבוהים  היו 
לעבוד בשכר בקרב נשים רווקות היו גבוהים פי 4.13 בהשוואה לנשים נשואות ללא ילדים. 
האפקטים החזקים הללו תואמים את הנתונים שהוצגו בדיווחים הדו משתניים בלוח 1, אך 
אפשר לראות שעוצמת ההשפעה של המצב המשפחתי בקרב נשים ללא ילדים על הסיכויים 
לעבוד בשכר יורדת במידה רבה עם השנים. ערכי מנות יחסי הסיכויים לעבוד בשכר בקרב 
נשים גרושות ורווקות )ללא ילדים( ירדו לכ–2.4 ב–1972 ולכ–1.3 ב–1983. במפקד 1995 לנשים 
נשואות ללא ילדים היו אותם סיכויים לעבוד בשכר כפי שהיו לנשים רווקות, ואפילו גבוהים 

לפיכך, המודלים שהוצגו בלוח 3 מכילים אפקטים של אינטראקציה בין מספר הילדים והמצב המשפחתי.   11

במספר  תלויים  המשפחתי  המצב  של  האפקטים  האם  לבדוק  בכדי  אלו  אינטראקציות  לבחון  בחרנו 

הילדים. בנוסף בדקנו האם האפקטים של מספרי הילדים תלויים במצב המשפחתי של האישה. 
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מאלו של נשים גרושות ללא ילדים. דפוס מרשים זה של צמצום הפערים בסיכויי העבודה בין 
נשים במצב משפחתי שונה נראה היטב בתרשים 1.

בהמשך השווינו את הסיכויים לעבוד בשכר בין נשים נשואות וגרושות עם ילד אחד, שני 
ילדים ולפחות שלושה ילדים. מצאנו שבכל התקופות לפני 1995 נשים גרושות נטו לעבוד 
בשכר יותר מנשים נשואות עם מספר זהה של ילדים. למשל, לוח 3 מראה שב–1961 עבור 
נשים גרושות אמהות לילד אחד מנות יחסי הסיכויים לעבוד בשכר היו 4.31, בעוד שמנות 
יחסי הסיכויים לעבוד בשכר עבור נשים נשואות עם ילד אחד היו רק 0.69. כלומר הסיכויים 
של נשים גרושות עם ילד אחד לעבוד בשכר גבוהים פי 6.2 מהסיכויים של נשים נשואות עם 
ילד אחד )4.31/0.69(. דפוס דומה נמצא עבור כמעט כל הקטגוריות של מספרי הילדים בכל 

התקופות לפני 1995. 
בניגוד חד לדפוסים אלו שנמצאו עבור התקופות 1961—1983, אנו מוצאות שבשנת 1995 
הדפוס משתנה, ונשים גרושות נוטות לעבוד בשכר בהסתברות נמוכה יותר מאשר הנשים 
הנשואות עם מספר מקביל של ילדים. למשל, בשנת 1995 מנת יחסי הסיכויים עבור נשים 
גרושות עם ילד אחד היא 0.54, בעוד ערך זה הוא 0.69 לנשים עם ילד אחד. כלומר הסיכויים 
של נשים גרושות לעבוד בשכר נמוכים ב–22% )0.54/0.69—1( מהסיכויים של נשים נשואות 
3 עולה שכאשר משווים את האמהות הרווקות  כן, מלוח  כמו  ילד אחד לעבוד בשכר.  עם 
לאמהות נשואות )ניתוח זה אפשרי רק בשנת 1995 שכן רק במפקד זה נשים רווקות נשאלו 
למספר הילדים( מתברר שבאותה השנה הייתה הסתברות נמוכה יותר שנשים רווקות יצאו 

לעבוד בשכר בהשוואה לנשים נשואות עם אותו מספר ילדים.
לסיכום התוצאות הרב משתניות המתייחסות לסטטוס המשפחתי, מצאנו היפוך דרמטי 
ללא  וגרושות  נשואות  נשים  בין  בהשוואה  התעסוקה  על  המשפחתי  הסטטוס  בהשפעת 
ילדים או עם אותו מספר ילדים. כמעט בכל המקרים שקדמו ל–1995 נשים נשואות עבדו 
בשכר בסבירות נמוכה בהרבה מנשים גרושות. אנו טוענות שהצרכים הכלכליים של נשים 
גרושות היו אלה שהגבירו אצלן את המוטיבציה לעבוד בשכר יותר מנשים נשואות בעלות 
אותו מספר של ילדים ומאפיינים דומים. בניגוד לכך, ב–1995 מצאנו שנשים גרושות עבדו 
בשכר בהסתברות נמוכה יותר מאשר נשים נשואות עם אותו מספר ילדים )או ללא ילדים(. 
מהתוצאות בלוח 1 אפשר לראות שאחד הכוחות שמאחורי ממצאים אלו הוא העלייה בעבודה 
בשכר עבור כל הנשים הנשואות, כולל נשים נשואות עם ילדים, בצד עלייה צנועה בלבד 
ביחס  נשואות  נשים  בקרב  בתעסוקה  יותר  הגדולה  העלייה  גרושות.  נשים  של  בתעסוקה 
הממצא  בשכר.  עבודה  של  במונחים  הקבוצות  שתי  בין  הפער  את  סגרה  גרושות  לנשים 
המפתיע הוא שבשנת 1995 ההסתברות לעבוד בשכר עבור נשים גרושות ורווקות נמוכה מזו 

של נשים נשואות בעלות מאפיינים דומים ואותו מספר ילדים )או ללא ילדים(. 



עבודה בשכר ומבנה המשפחה  ברברה ס' אוקן ועמליה ל' אוליבר    324

לוח 3. ערכי מנות יחסי הסיכויים )odds ratios( מרגרסיות לוגיסטיות רב–משתניות על 
הסיכויים לעבוד בשכר והסיכויים לעבוד בשכר במשרה מלאה עבור נשים יהודיות, 1961—1995

משרה מלאה לעומת משרה חלקית האם עבדה במהלך השנה האחרונה
)בקרב הנשים אשר עבדו בשנה האחרונה(

196119721983199519611197219831995משתנה בלתי תלוי

מצב משפחתי

נשים נשואות

ילדים  0  1.001.001.001.00—1.001.001.00

ילד  1   0.69*0.66*0.68*0.69*—0.53*0.69*0.72*

ילדים  2  0.44*0.46*0.58*0.63*—0.34*0.44*0.54*

ילדים  3  0.46*0.35*0.42*0.52*—0.33*0.31*0.39*

ילדים  4  0.40*0.28*0.32*0.36*—0.34*0.34*0.34*

ילדים  5+0.28*0.22*0.21*0.18*—0.26*0.32*0.26*

נשים גרושות

ילדים  0  4.58*2.39*1.31*0.76*—0.691.291.06

ילד  1   4.31*2.96*1.44*0.54*—1.011.080.64*

ילדים  2  2.57*3.13*1.17*0.53*—0.800.71*0.60*

ילדים  3+2.02*2.10*0.840.37*—0.51*0.53*0.48*

נשים רווקות

ילדים  0  4.13*2.42*1.26*0.95—1.43*1.45*1.09
ילד2  1   ———0.35*———0.59*

ילדים2  2+———0.22*———0.43*

שנות לימוד

>12  0.45*0.44*0.49*0.51*—0.90*0.92*0.75*

12  1.001.001.001.00—1.001.001.00

13+2.00*1.99*2.13*2.20*—0.36*0.38*0.50*

גיל

29-251.001.001.001.00—1.001.001.00

34-300.981.12*1.22*1.16*—0.960.981.16*

39-350.971.24*1.60*1.54*—1.021.041.33*

45-400.931.33*1.67*1.90*—1.081.19*1.41*

מוצא אתני

1.001.001.00—1.001.001.001.00אירופה–אמריקה3

*0.93*0.980.91—*0.83*0.84*0.71*0.59אסיה–אפריקה

ארץ לידה

1.001.001.00—1.001.001.001.00ילידת ישראל

*1.60*1.40*1.46—*0.74*0.93*0.79*0.82אינה ילידת ישראל

N49,94462,98388,529107,953—23,32253,89279,4704

* p ≤ 0.01
המדגמים ־ ברגרסיות שבהן המשתנה התלוי הוא הסטטוס התעסוקתי של האישה בשנה האחרונה המדגמים 

הוא חלקיות המשרה  25—45 בתאריך המפקד; ברגרסיות שבהן המשתנה התלוי  בנות  הם של כלל הנשים 

המדגמים הם של כלל הנשים בנות 25—45 שעבדו בשנה האחרונה שלפני תאריך המפקד. 
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נתונים השוואתיים על תעסוקה במשרה חלקית אינם זמינים במפקד 1961. ראו פרטים בגוף הטקסט.   1

לא נאספו נתונים על ילדים שנולדו לנשים רווקות בשנים שקדמו למפקד 1995. אנו מניחות שנשים רווקות   2

כמעט שלא ילדו אז )היסטורית, שיעורי הפריון של נשים לא נשואות היו נמוכים מאוד בתקופות הללו(. 

מוצא אירופה–אמריקה כולל ישראלים בני דור שלישי.  3

ה–N כאן מעט נמוך יותר ממספר הנשים שעבדו בשנה האחרונה שלפני מפקד 1995, מכיוון שהוצאו   4

מהלוח נשים שחסרים להן נתונים אודות מספר שעות העבודה השבועיות.

הקשר בין מספר ילדים לעבודה בשכר
כעת נעבור להשפעת מספר הילדים על העבודה בשכר. אנו מציגות ממצאים עבור נשים 
נשואות ואחר כך נשווה אותן לממצאים עבור נשים גרושות ורווקות. ראשית, בקרב נשים 
הילדים  מספר  שעולה  ככל  בשכר  לעבוד  הסיכויים  יורדים  מהתקופות  אחת  בכל  נשואות 
במשפחה. למשל, בכל תקופה סיכוייהן של נשים נשואות עם ילד אחד לעבוד בשכר נמוכים 
ב–31%—34% מסיכוייהן של הנשים הנשואות ללא ילדים. מעניין לציין את היציבות לאורך 
זאת, עם  לעומת  לילד אחד.  נשואות  הסיכויים בקרב אמהות  יחסי  מנות  בערכי  התקופות 
השנים, ובייחוד מ–1972, חלה עלייה בערכי מנות יחסי הסיכויים בקרב נשים נשואות שהן 
וכן עלייה מסוימת בקרב נשים נשואות שהן אמהות לשלושה ילדים, אם  אמהות לשניים, 
כי עדיין ב–1995 סיכויי העבודה שלהן נמוכים במידה ניכרת מאלה של נשים נשואות ללא 
ילדים, וכן מאלה של נשים עם ילד אחד. בקרב נשים נשואות אמהות לארבעה ילדים או 
יותר ערכי מנות יחסי הסיכויים לעבוד בשכר למעשה ירדו עם הזמן, כלומר הפער בין סיכויי 
העבודה שלהן לאלו של הנשואות ללא הילדים העמיק מעט לאורך השנים. סיכום הדפוסים 

והמגמות הללו מוצג בתרשים 2.

תרשים 1. ערכי מנות יחסי הסיכויים )odds ratios( לעבוד בשכר בשנה האחרונה לפי מצב 
משפחתי )בקרב נשים ללא ילדים בלבד(
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רגרסיות נפרדות בוצעו עבור כל אחת מהתקופות. הרגרסיות כוללות פיקוח על המשתנים גיל, מספר ילדים, 

השכלה, מוצא אתני וארץ לידה.

באופן כללי, השינויים בערכי מנות יחסי הסיכויים לעבוד בשכר בהקשר למספר הילדים של 
הנשים הנשואות )תרשים 2( הם מתונים. במילים אחרות, לא נמצא שינוי דיפרנציאלי עקבי 
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וניכר בסיכויים לעבוד בשכר כפונקציה של מספר הילדים בקרב נשים נשואות בשנים 1961—1995. 
יתר על כן, ב–1995 קיים עדיין קשר שלילי חזק בין מספר הילדים לסיכויי התעסוקה בקרב 
נשים נשואות. ממצאים אלו מעידים מחד גיסא שהעלייה בהשתתפות הנשים הנשואות בשוק 
העבודה הייתה גורפת עבור כל קטגוריות גודל המשפחה, ומאידך גיסא שדפוס הקונפליקט 
בין המשפחה לעבודה שהיה קיים ב–1961 נותר על כנו גם בשנת 1995, אם כי נחלש מעט 

עבור נשים נשואות עם שניים או שלושה ילדים.
אנו פונות כאן לבדיקת ההשפעה של מספר הילדים על עבודה בשכר עבור נשים גרושות. 
באופן כללי, הסיכויים לעבוד בשכר יורדים ככל שמספר הילדים עולה עבור נשים גרושות, 
כמו אצל נשים נשואות. עם זאת, נמצאו לדפוס זה יוצאי דופן מעניינים במקרה של נשים 
גרושות שלהן ילד אחד או שניים ב–1972 ובמקרה של נשים גרושות עם ילד אחד בשנת 1983. 
נשים אלו נטו לעבוד בשכר יותר מהנשים הגרושות הדומות להן במאפייניהן אך ללא ילדים. 
דפוסים אלו מזוהים על ידי ניתוח מנות יחסי הסיכויים בלוח 3. כך לדוגמה, בשנת 1972 מנות 
יחסי הסיכויים עבור אישה גרושה עם שני ילדים לעבוד בשכר הן 3.13, וערך זה גבוה יותר 

מהערך שמקבלת אישה גרושה מקבילה ללא ילדים )2.39(. 
מעניין לציין גם שמלוח 3 עולה שבכל התקופות לפני 1995 ההשפעות של מספר הילדים 
על הסיכויים לעבוד בשכר שליליות פחות עבור נשים גרושות לעומת נשים נשואות. ממצאים 
אלו מעידים שלפחות בתקופה של 1961—1983, מספר גדול יותר של ילדים סיפק תמריצים 
נשים  עבור  יותר  גבוהים  היו  אלו  שתמריצים  וייתכן  בשכר,  לעבוד  יותר  רבים  כלכליים 
גרושות מאשר עבור נשים נשואות. לפיכך, למרות הקושי לשלב בין עבודה בשכר לגידול 
ילדים, נשים גרושות עשו זאת בשיעור גבוה מזה של נשים נשואות. ייתכן שדפוס זה נוצר 

בשל הצרכים הכלכליים הגדולים יותר שלהן. 

תרשים 2. ערכי מנות יחסי הסיכויים )odds ratios( לעבוד בשכר בשנה האחרונה, לפי מספר 

ילדים )בקרב נשים נשואות בלבד(

אחת  כל  עבור  בוצעו  נפרדות  רגרסיות  בלבד.  נשואות  לנשים  מתייחסים  בתרשים  המוצגים  הניתוחים 

מהתקופות. הרגרסיות כוללות פיקוח על המשתנים גיל, השכלה, מוצא אתני וארץ לידה.
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ההבדל בדפוס בין נשים נשואות לנשים לא נשואות משתנה בשנת 1995. בשנה זו ההשפעות 
של מספר הילדים על הסיכויים לעבודה בשכר דומות עבור נשים גרושות ונשים נשואות. 
למשל, סיכוייהן של נשים גרושות עם ילד אחד לעבוד בשכר נמוכים ב–29% מאלו של נשים 
גרושות ללא ילדים )0.54/0.76—1(. עבור נשים נשואות הממצא הזה כמעט זהה ועומד על 
31% )0.69—1(. מכאן עולה שבשנת 1995, ובשונה משנים קודמות, הקונפליקט בית–עבודה של 
נשים גרושות דומה לקונפליקט שחוות נשים נשואות. שינוי זה נגרם משתי סיבות: )1( עבור 
נשים נשואות ההשפעות השליליות של מספר הילדים על הסיכויים לעבוד בשכר חלשות 
מעט יותר בשנת 1995 מאשר בשנים הקודמות; )2( עבור נשים גרושות ההשפעות של מספר 
הילדים היו שליליות יותר ב–1995 לעומת השנים הקודמות. לפיכך עולה מלוח 3 ששנת 1995 
היא תקופת שינוי עבור דפוס ההשתתפות של נשים גרושות בשוק העבודה, שינוי שאי אפשר 
לאתרו על בסיס התוצאות התיאוריות שבלוח 1. ההשפעה של ילדים על צמצום התעסוקה 

עבור נשים גרושות משמעותית יותר בשנת 1995 מאשר בתקופות מוקדמות יותר.
לסיכום, נמצאו שני ממצאים מעניינים הקשורים לנשים גרושות עם ילדים ב–1995 שהם 
עם  )ורווקות(  גרושות  נשים   1995 בשנת   )1( קודמות:  בשנים  הפוכים מהממצאים שנמצאו 
ילדים;  ומספר  נשואות בעלות אותם המאפיינים  נוטות לעבוד בשכר פחות מנשים  ילדים 
)2( בשנת 1995 ההשפעות השליליות של מספר הילדים על הסיכויים לעבוד בשכר דומות 
אלו  ממצאים  רווקות.  נשים  עבור  יותר  הרבה  שליליות  אך  וגרושות,  נשואות  נשים  אצל 
מעידים שהתחשיבים הקשורים לפתרון הקונפליקט עבודה–בית השתנו עבור נשים גרושות 
לאורך זמן. ב–1995 היו סיכוייהן לעבוד בשכר נמוכים יחסית לנשים נשואות, ועבור נשים 
ללא  גרושות  נשים  עבור  יותר מאשר  אף  בשכר  לעבוד  הסיכויים  ירדו  ילדים  עם  גרושות 
ילדים. ממצאים מפתיעים אלו ראויים למחקר נוסף. כיוון הסבר אפשרי יכול להיות קשור 
לשיפור מנגנוני הסיוע הכלכליים הניתנים מהמדינה לנשים גרושות שהן אמהות חד הוריות, 

שמחלישים את המניעים לעבוד בשכר )זוסמן ופריש, 2005; לוטן, 2007; שמש, 2005(. 

הקשר בין מבנה המשפחה ובין עבודה במשרה מלאה לעומת חלקית 
יחסי הסיכויים לעבוד בשכר במשרה מלאה  3 מוצגים ערכי מנות  בצדו השמאלי של לוח 
לעומת משרה חלקית עבור נשים שעבדו בנקודות הזמן השונות. מהשוואה בין נשים נשואות, 
גרושות ורווקות עולה שבשנים המוקדמות )1972 ו–1983( נשים גרושות ורווקות היו בעלות 
יותר לעבוד בשכר במשרה מלאה מאשר נשים נשואות בעלות מאפיינים  סיכויים גבוהים 
דומים,12 אך דפוס זה השתנה בשנת 1995. כך, לנשים נשואות ללא ילדים הסיכויים לעבוד 
בשכר במשרה מלאה נמוכים יותר לעומת נשים רווקות בתקופות המוקדמות, אך אין הבדל 
בסיכויים לעבוד בשכר במשרה מלאה בין שתי הקבוצות ב–1995. ב–1972, עבור הנשים שלהן 
ילד אחד, יחס מנות הסיכויים עבור גרושות הוא 1.01, ואילו עבור הנשואות יחס מנות הסיכויים 
היה 0.53. עם זאת, בשנת 1995 יחס מנות הסיכויים עבור אישה גרושה שלה ילד אחד הוא 
0.64, בעוד שיחס מנות הסיכויים עבור אישה נשואה עם ילד אחד הוא 0.72. אם כך, בניגוד 
לתקופות המוקדמות, ב–1995 נשים גרושות ורווקות אינן נוטות לעבוד בשכר במשרה מלאה 

לדפוס זה חריג אחד והוא הסיכוי לעבוד בשכר במשרה מלאה עבור נשים גרושות ללא ילדים ב–1961   12

)0.69(, שאינו שונה מבחינה סטטיסטית מהסיכוי של אישה נשואה ללא ילדים )קטגוריית ההשוואה(. 
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יותר מאשר הנשים הנשואות הדומות להן במאפייניהן. ממצא זה דומה לממצא שהוזכר כבר 
באשר לעבודה בשכר ב–1995: בניגוד לתקופות המוקדמות, נשים גרושות ורווקות אינן נוטות 

ככלל לעבוד בשכר יותר מהנשים הנשואות הדומות להן במאפייניהן. 
במשרה  בשכר  לעבוד  הסיכויים  על  הילדים  מספר  של  ההשפעה  לבדיקת  כאן  נעבור 
מלאה לעומת משרה חלקית. בקרב נשים נשואות ניכרת עלייה מתונה עם השנים בסיכויים 
בקרב  ובעיקר  ילדים,  ללא  לנשים  בהשוואה  האמהות  עבור  מלאה  במשרה  בשכר  לעבוד 
במידה  נמוכים  סיכויים  לאמהות  יש  המאוחרת  בתקופה  גם  שניים.  או  אחד  לילד  אמהות 
שלאמהות  כך  ילדים,  ללא  נשואות  לנשים  בהשוואה  מלאה  במשרה  בשכר  לעבוד  ניכרת 
לילד אחד סיכוי נמוך ב–28% לעבוד בשכר במשרה מלאה, לאמהות לשני ילדים סיכוי נמוך 

ב–46%, והסיכויים הולכים וקטנים ככל שמספר הילדים במשפחה עולה.
באשר להשפעות של מספר הילדים על הסיכויים לעבוד בשכר במשרה מלאה עבור נשים 
גרושות ורווקות, הממצאים מקבילים לממצאי העבודה בשכר. בתקופה המוקדמת, בייחוד 
ב–1972, ההשפעות של מספר הילדים על עבודה בשכר במשרה מלאה עבור נשים גרושות היו 
שליליות פחות מאשר עבור נשים נשואות. כלומר נוכחות ילדים מנעה פחות מנשים גרושות 
וייתכן שהסיבה לכך היא הצרכים הכלכליים  לעבוד במשרה מלאה לעומת נשים נשואות, 
הגדולים של נשים גרושות. ב–1995 ההשפעות השליליות של מספר הילדים על הסיכויים 
לעבוד בשכר במשרה מלאה היו דומות מאוד בקרב נשים נשואות ונשים גרושות ורווקות. 
שינוי זה נגרם משום שההשפעות השליליות של מספר הילדים על הסיכויים לעבוד בשכר 
במשרה מלאה נחלשו עבור נשים נשואות, התחזקו עבור נשים גרושות, והיו גדולות מאוד 
עבור נשים רווקות. לסיכום, בתקופה המאוחרת שנבדקה, נשים גרושות מתנהגות )במונחי 

קשר בין מספר ילדים לעבודה בשכר( באופן דומה לנשים נשואות יותר מאשר בעבר.

קשרים נוספים
כעת נציג בקצרה ממצאים נוספים שמתייחסים לקשרים שבין המשתנים המפקחים לסיכויי 
עם  עקבי  חיובי  קשר  כבעל  המחקרית  בספרות  נמצא  ההשכלה  משתנה  בשכר.  העבודה 
היא  ההשכלה  זו,  בעבודה  התיאורטי  במבוא  שנדון  כפי  העבודה.  בשוק  נשים  השתתפות 
אומדן להון אנושי שיש לו קשר חיובי לפוטנציאל שכר. לפי התיאוריה המיקרו–כלכלית, 
לנשים משכילות יותר שמרוויחות שכר גבוה יותר בשוק העבודה יש תמריצים רבים יותר 
לעבוד בשכר. לפי הממצאים המוצגים בלוח 3, ההשפעות של רמת ההשכלה על הסיכויים 
לעבוד בשכר אכן חיוביות ומרשימות ביציבותן לאורך התקופות, גם לאחר הפיקוח על יתר 
המשתנים, כך שנשים משכילות נוטות יותר לעבוד בשכר בכל התקופות שנבדקו. ממצאים 
 Ben-Porath & Gronau,( וגרונאו  בן–פורת  ידי  על  שהוצגו  לממצאים  מתאימים  אלה 
1985( וקראוס )Kraus, 2002(. כמו כן, עם השנים חלה ירידה ביחס מנות הסיכויים לעבוד 
בשכר במשרה מלאה בקרב נשים עובדות ברמת ההשכלה הנמוכה )פחות מ–12 שנות לימוד(, 
בצד עלייה ביחס מנות הסיכויים לעבוד בשכר במשרה מלאה בקרב נשים בעלות השכלה 
על תיכונית. ועדיין, ב–1995 נשים משכילות נוטות פחות לעבוד במשרה מלאה מאשר נשים 

פחות משכילות.
באשר למשתנה הגיל נראה שלאורך זמן גדל הפער בעבודה בשכר בין הנשים המבוגרות 
הסיכויים  בין  הגיל  קבוצות  בין  הבדלים  מעט  היו  המוקדמות  בתקופות  כלומר  לצעירות. 
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לעבוד בשכר ולעבוד במשרה מלאה, אך לאורך זמן התרחבו הפערים בין קבוצות הגיל, כך 
גבוהים בהרבה מאשר סיכוייהן של נשים  )למשל 40—45( סיכויים  יותר  שלנשים מבוגרות 
צעירות )למשל 25—29( לעבוד בשכר ולעבוד במשרה מלאה. אפשר להציג מגוון פרשנויות 
למשמעותו של משתנה הגיל בהקשר זה. במחקרי פעילות שוק העבודה משמש משתנה הגיל 
פעמים רבות כאומדן לניסיון בשוק העבודה. כמו כן, השפעת משתנה הגיל עשויה להכיל 
הצעיר  הילד  גיל  למשל  במודל,  מפוקח  ושאינו  המשפחה  למבנה  שקשור  נוסף  מידע  גם 
במשפחה או גיל הילד המבוגר במשפחה. לבסוף, משתנה הגיל יכול להעיד גם על השתייכות 
למחזור )cohort( מסוים שבו נשים נוטות יותר לעבוד עבור שכר. דוגמה לניתוחים קפדניים 

.)Ibid.( שכוללים פיקוח על משתנים אלו ואחרים אפשר לראות בעבודתה של קראוס
הקשר  בעוצמת  הירידה  למרות  מעניין.  דפוס  נמצא  האתני  המוצא  משתנה  עבור  גם 
למוצא  מובהקת  שלילית  השפעה  קיימת  עדיין  בשכר,  לעבוד  לסיכוייה  האישה  מוצא  בין 
אסיה–אפריקה על הסיכויים לעבוד בשכר גם במפקדים המאוחרים ולאחר הפיקוח על שאר 
כי  יש למוצא השפעה מובהקת, אם  לסיכויים לעבוד במשרה מלאה  בנוגע  גם  המשתנים. 
לעבוד  יותר  נמוך  מעט  סיכוי  אסיה–אפריקה  ממוצא  עובדות  שלנשים  כך  יחסית,  קטנה 

במשרה מלאה. 
ראוי לציין גם שבנוגע למשתנה ארץ הלידה נמצא שלילידות חו“ל סיכויים נמוכים יותר 
לעבוד בשכר בהשוואה לילידות ישראל, ומכאן שארץ המוצא היא אינדיקטור לחשיפה או 
להיטמעות )assimilation( בחברה הישראלית וליכולת למצוא עבודה בשכר בשוק העבודה. 
ההשפעה מתאפיינת בתנודתיות לאורך התקופות, שקשורה ככל הנראה לשונות במבנה גלי 

ההגירה ממדינות מוצא שונות בתקופות שונות, וכן למשך שהותם של המהגרים בישראל. 

דיון

השוואת הממצאים למחקרים קודמים
על  ולעדכן את המחקרים שהוצגו  היא להמשיך, להעמיק, לתקף  זו  אחת ממטרות עבודה 
בכמה   .)Kraus, 2002( וקראוס   )Ben-Porath & Gronau, 1985( וגרונאו  בן–פורת  ידי 
היבטים הממצאים במחקר זה קונסיסטנטיים ועולים בקנה אחד עם ממצאיהם ומסקנותיהם 
מסקרי  ברובם  שנלקחו   ,1980—1955 מהשנים  נתונים  על  שהתבססו  וגרונאו,  בן–פורת  של 
בין  זיהו צמצום בפער בדפוס ההשתתפות בשוק העבודה  חוקרים אלו  לדוגמה,  כוח אדם. 
נשים נשואות ללא נשואות, בדומה לממצאים שהוצגו במחקר הנוכחי. דפוס צמצום הפערים 
נמשך למעשה עד שנת 1995, אך אז אנו מוצאות התלכדות בין אחוז המועסקות בקרב נשים 
נשואות ללא ילדים ובקרב נשים רווקות וגרושות ללא ילדים. כמו כן, בדומה לממצאיהם 
נובעת  וגרונאו, אנו מוצאות שמגמת העלייה בתעסוקת נשים בכל התקופות  של בן–פורת 
בעיקרה מהעלייה בתעסוקת הנשים הנשואות. מגמה זו מאפיינת גם חברות מפותחות אחרות 

.)Auster, 1996(
נשואות  ילדים לנשים  נשואות ללא  נשים  בין  ואולם, באשר להשוואת דפוסי העבודה 
עלייה  על  מדווח  מחקרם  וגרונאו.  בן–פורת  של  מאלו  שונים  שלנו  הממצאים  ילדים,  עם 
גרושות  נשואות,  )כלומר  בעבר  שנישאו  נשים  בקרב  העבודה  בשוק  בהשתתפות  מתונה 
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ואלמנות( ללא ילדים, בצד עלייה חדה בהשתתפות בשוק העבודה בקרב נשים עם ילדים. אף 
שממצאיהם אינם עקביים על פני הניתוחים השונים, הם טוענים שהקשר השלילי בין לידת 
ילדים לעבודה בשכר נחלש. ממצא זה מעיד לטענתם על עלייה בהלימה בין גידול ילדים 
ובין השתתפות בשוק העבודה. במחקר שלנו אכן נמצאה עלייה בהלימה בין נישואין ובין 
עבודה בשכר, אך באשר להלימה בין גידול ילדים להשתתפות בשוק העבודה נמצאה מגמת 
עלייה מתונה הרבה יותר. כלומר הקשר השלילי בקרב נשים נשואות בין מספר הילדים ובין 
עבודה בשכר נשאר חזק יחסית לאורך התקופות. כך, העלייה בסיכויים לעבודה בשכר בקרב 
נשים נשואות שהן אמהות לשניים או שלושה ילדים, בהשוואה לנשים נשואות ללא ילדים, 
היא מתונה, וסיכוייהן לעבוד בשכר נמוכים במידה ניכרת אפילו בשנת 1995. מלבד זאת, 
לא נמצאה עלייה בסיכויים לעבודה בשכר בקרב נשים עם ילד אחד או ארבעה ילדים יחסית 
לנשים ללא ילדים, ואף חלה ירידה בסיכויים היחסיים לעבודה בשכר בקרב נשים בעלות 

משפחה גדולה של חמישה ילדים או יותר.
בן–פורת וגרונאו ).Ibid( טענו עוד שהעלייה בהלימה בין גידול ילדים להשתתפות בשוק 
העבודה בקרב נשים נשואות קשורה למשרות חלקיות. ממצאי המחקר שלנו אינם תומכים 
בטענה זו. בהשוואה בין נשים נשואות עם ילד אחד או שניים ובין נשים נשואות ללא ילדים 
אנו מוצאות שהפערים בסיכויים לעבודה במשרה מלאה לעומת חלקית הצטמצמו בין השנים 
שלושה  עם  נשים  בקרב  מלאה  במשרה  לעבוד  הסיכויים  התקופה  באותה  ל–13.1983   1972
ילדים או יותר לא השתנו באופן ניכר בהשוואה לנשים נשואות ללא ילדים. מאז 1983 נראה 
לעומת  עלו  אף  ילדים  שלושה  עד  שלהן  נשים  בקרב  מלאה  במשרה  לעבודה  שהסיכויים 
קטגוריית ההשוואה )נשים נשואות ללא ילדים(. לפיכך הניתוחים הרב משתניים שלנו אינם 
מאששים את הטענה שלפיה העלייה הדרמטית בהשתתפות נשים בשוק העבודה נובעת מכך 
שעבודה במשרה חלקית נעשתה נפוצה יותר בקרב אמהות בהשוואה לנשים נשואות ללא 
ילדים. ממצא נוסף שאינו תומך בטענה של בן–פורת וגרונאו ־ שלפיה עבודה במשרה חלקית 
פותרת את הקונפליקט בין גידול ילדים לעבודה בשכר ־ הוא שמאז 1972, כשהחלה העלייה 
הדרמטית בהשתתפות נשים בכוח העבודה, עובדות רוב הנשים במשרה מלאה )ברמה יציבה 

שבין 54% ל–58% מהעובדות(. 
ילדים  גידול  שבין  בקונפליקט  ממש  של  להקלה  עדויות  אין  הנוכחי  במחקר  לסיכום, 
לעבודה בשכר במהלך השנים 1961—1995 בקרב נשים נשואות. כמו כן, המחקר הנוכחי אינו 
שונות  מסקנותינו  אלו,  במובנים  הקונפליקט.  על  מקלה  חלקית  במשרה  שעבודה  מוצא 

ממסקנותיהם של בן–פורת וגרונאו.
בהשוואה לממצאים שהוצגו על ידי קראוס )Kraus, 2002(, יש במחקרנו כמה נקודות 
דמיון, בצד הבדלים בגישה המחקרית, במקור הנתונים ובפרשנות לממצאים. הדגש המרכזי 
במחקרה של קראוס רחב בהרבה מהמוקד בעבודה זו, שכן קראוס מנתחת מחזורי גיל ומעגלי 
זו  זאת, בעבודה  חיים במגוון היבטים שקשורים להשתתפות נשים בשוק העבודה. לעומת 
הודגש הניסיון להבין בעיקר דפוסי שינוי לאורך זמן בקשר שבין מבנה המשפחה לעבודה 

בשכר במסגרת משרות מלאות וחלקיות.

ראוי להדגיש שעדיין היקף העבודה במשרה מלאה עבור נשים עם ילדים נמוך מזה של נשים נשואות   13

ללא ילדים )קטגוריית ההשוואה(.
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נתונים מתוך סקרי  קובצי  וגרונאו, מנתחת בעבודתה סדרה של  בן–פורת  כמו  קראוס, 
כוח אדם )מהשנים 1970—1995(. סקרי כוח אדם מתבססים על מדגמים קטנים יחסית, ובשל 
כך קשה לזהות דפוסי שינוי לאורך זמן בהשפעתם של משתני מבנה המשפחה על הפעילות 
בשוק העבודה בניתוחים רב משתניים. קראוס אמנם מציגה תוצאות שקשורות בהשפעה של 
מבנה המשפחה, אך זהו כאמור אינו מוקד מחקרה. כמו כן, מחקרה מתמקד בדפוסי התעסוקה 
של נשים נשואות בלבד, ואינו בוחן דפוסי שינוי בפעילות בשוק העבודה של נשים רווקות 
במשפחה  הילדים  מספר  של  קטגוריות  לשלוש  מתייחס  מחקרה  מזאת,  יתרה  גרושות.  או 
)ללא ילדים או עם ילד אחד; שני ילדים; ושלושה ילדים או יותר(, אך קיימת שונות בדפוסי 
התעסוקה בין נשים ללא ילדים לעומת נשים שלהן ילד אחד, וכן שונות בין אמהות למשפחות 
בנות שלושה ילדים ומעלה. למשל, רבות מהמשפחות שלהן חמישה ילדים או יותר נוטות 
להשתייך למגזר הדתי ולכך עשויות להיות השלכות על דפוסי התעסוקה במשפחה. מלבד 
זאת, במקומות שמוצגים ממצאים על המשתנים הבלתי תלויים כמו מספרי הילדים )למשל 
בטבלה 4.11(, עבודתה של קראוס מתמקדת לפעמים בנשים בנות 25—59, ואילו במחקר זה 
המיקוד הוא בנשים בנות 25—45, שכן עבור נשים בגיל מבוגר יותר חוויית הקונפליקט בין 
העבודה לבית אינה דומה לחוויה של נשים צעירות שמצויות עדיין בשלבי בניית המשפחה. 
בגלל ההבדלים במבנה המדגמים ובהגדרות המשתנים14 קשה להשוות בין ממצאי מחקר 
אמהות  הנבדקות  מהתקופות  אחת  שבכל  מצאנו  אנו  קראוס.  של  מעבודתה  לממצאים  זה 
לשני ילדים היו בעלות סיכויים פחותים לעבוד בשכר לעומת אמהות לילד אחד. עוד מצאנו 
ילדים.  ללא  נשים  לעומת  בשכר  לעבוד  פחותים  סיכויים  בעלות  היו  אחד  לילד  שאמהות 
קראוס, לעומת זאת, בניתוח רב משתני )לוח 4.11(, לא מצאה שהסיכויים של אמהות לשני 
ילדים לעבוד בשכר נמוכים באופן מובהק או עקבי מהסיכויים של נשים דומות במאפייניהן 
עם ילד אחד או ללא ילדים. קראוס מצאה גם שלנשים נשואות עם שלושה ילדים ומעלה 
סיכויים פחותים לעבוד בשכר לעומת נשים נשואות עם ילד אחד או ללא ילדים, ולא נמצא 
דפוס עקבי של צמצום הפערים במהלך התקופה הנחקרת. לעומת זאת, במחקר הנוכחי דווקא 
נמצא דפוס מסוים של צמצום הפערים במהלך השנים בין הסיכויים לעבודה בשכר של נשים 
עם שניים או שלושה ילדים ובין הסיכויים של נשים נשואות ללא ילדים. אפשר להסביר את 
ההבדלים בין שני המחקרים כנובעים מאפקט המדגמים הקטנים במחקרה של קראוס, שעשוי 

לגרום לקושי בזיהוי מגמות ברורות.
ולבסוף, באשר לדפוסי התעסוקה במשרות חלקיות, מחקרה של קראוס מצא שהסיכויים 
לעבודה במשרה חלקית בקרב אמהות לשני ילדים או יותר גבוהים מאשר בקרב נשים אחרות 
)לוח 5.9(, אך קשה לקבוע מהתוצאות באיזו מידה התרחשו שינויים ברורים בעוצמת הקשר 
לאורך השנים. בהקשר זה מחקרנו מוסיף שהסיכויים לעבודה בשכר במשרה מלאה לעומת 
)לעומת נשים ללא  חלקית עולים בעקביות עם השנים עבור אמהות לילד אחד או שניים 

קראוס )Kraus, 2002( משתמשת במשתנה נוסף שאינו נכלל בניתוחים שלנו: נוכחותו של ילד מתחת   14

לגיל חמש במשק הבית. כמו כן, הגדרתה לגבי משרה חלקית שונה מזו שלנו, מאחר שהיא כללה נשים 

שעבדו פחות מ–35 שעות שבועיות בקטגוריית המועסקות במשרה מלאה, כשמשלח היד שלהן )למשל 

הוראה( מוגדר כשווה ערך למשרה מלאה.
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ולא  בלבד  קלים  שינויים  ישנם  ילדים  של  יותר  רב  למספר  אמהות  שעבור  בעוד  ילדים( 
עקביים לאורך זמן.

סיכום

יהודיות  נשים  בקרב  התעסוקה  לדפוסי  המשפחה  מבנה  שבין  בקשרים  עוסק  זה  מאמר 
בישראל בנות 25—45, ובשינויים שחלו בקשרים אלה בשנים 1961—1995. יתרונו של מחקר 
זה נעוץ במדגמים הגדולים שמספקים מפקדי האוכלוסין מהשנים 1961, 1972, 1983 ו–1995, 
המאפשרים להתחקות אחר דפוסי השינוי לאורך כ–35 שנה עבור נשים בעלות מאפיינים 

מגוונים של מצב משפחתי ומספר ילדים.
אפשר לסכם את הממצאים העיקריים מעבודה זו כך:15 

באשר לשיעור הנשים העובדות בשכר: )1( בתקופות הראשונות של המחקר )1961—1983( 
נשים נשואות עבדו עבור שכר בשיעורים נמוכים בהרבה לעומת נשים גרושות ורווקות; )2( 
מאז שנות השישים, ובייחוד מתחילת שנות השבעים, חלה עלייה חדה באחוז הנשים העובדות 
בשוק העבודה, והעלייה העיקרית התרחשה בקרב נשים נשואות; )3( כתוצאה משינויים אלה, 
הפערים באחוז העובדות בשוק העבודה בין נשים נשואות, גרושות ורווקות הצטמצמו עם 
השנים כמעט עד לכדי היעלמות ב–1995; )4( הניתוח הרב משתני מראה שב–1995 ההסתברות 
לעבודה בשכר עבור נשים נשואות גבוהה מזו של נשים גרושות ורווקות בעלות מאפיינים 
דומים ואותו מספר ילדים; )5( בקרב נשים נשואות אחוז העובדות בשכר עלה במידה ניכרת 
בכל אחת מקטגוריות מספר הילדים, כך שהפערים באחוז העובדות בין הקטגוריות השונות 
הצטמצמו מעט; )6( עדיין ב–1995 אחוז הנשים הנשואות העובדות בשכר ירד בעקביות ככל 
שעלה מספר הילדים; )7( הניתוח הרב משתני מראה שבקרב נשים גרושות התרחבו הפערים 

בסיכויים לעבוד בשכר בין הקטגוריות השונות של מספר ילדים, עד התקופה האחרונה.
כי:  מראים  הנתונים  חלקית,  במשרה  עבודה  לעומת  מלאה  במשרה  לעבודה  בנוגע 
)8( בשונה מהמגמות הדרמטיות בתעסוקת נשים בכלל, לא חלו שינויים של ממש בדפוס 
התעסוקה במשרה מלאה לעומת משרה חלקית בין השנים 1972—1995, ואחוז העובדות פחות 
בתקופות   )9( הנבדקות;  מהתקופות  אחת  בכל  ל–46%   42% בין  נע  שבועיות  שעות  מ–35 
הראשונות )1972—1983( נשים נשואות עבדו במשרה מלאה בשיעורים נמוכים בהרבה לעומת 
נשים גרושות ורווקות; )10( בקרב נשים גרושות ורווקות ירדו אחוזי הנשים העובדות במשרה 
מלאה, כך שהצטמצם במקצת הפער בינן ובין נשים נשואות, אך גם ב–1995 אחוז העובדות 
 )10( ורווקות;  גרושות  בקרב  מאשר  נשואות  נשים  בקרב  יותר  נמוך  עדיין  מלאה  במשרה 
בשונה מהממצאים התיאוריים, לפי הניתוח הרב משתני, ב–1995 נשים גרושות ורווקות אינן 
נוטות לעבוד במשרה מלאה יותר מהנשים הנשואות בעלות אותו מספר ילדים; )11( בקרב 
צומצמו מעט הפערים באחוז העובדות במשרה מלאה לפי  נשואות שעובדות בשכר  נשים 
מספר הילדים במשפחה, ועדיין ב–1995 אחוז העובדות במשרה מלאה יורד בעקביות ככל 

הממצאים מתייחסים לסטטיסטיקה התיאורית, אלא אם אנו מציינות שמקורם בניתוחים הרב משתניים.   15

אנו מדגישות תוצאות רב משתניות כשהן שונות מהתוצאות התיאוריות.
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שעולה מספר הילדים; )12( בהמשך לנקודה 11, בקרב נשים גרושות שעובדות בשכר הפערים 
באחוז העובדות במשרה מלאה לפי מספר הילדים במשפחה גדלו במידה ניכרת; )13( לפי 
על  הילדים  מספר  של  האפקט  ב–1972,  ובעיקר  מוקדמות,  בתקופות  משתני,  הרב  הניתוח 
עבודה במשרה מלאה עבור גרושות היה שלילי פחות מאשר בקרב נשים נשואות. ב–1995 
דומה מאוד  היה  הילדים על הסיכויים לעבודה במשרה מלאה  האפקט השלילי של מספר 

עבור נשים גרושות, רווקות ונשואות. 
לפיכך נראה שקיימת מגמה של התכנסות בדפוס התעסוקה של נשים נשואות, גרושות 
ורווקות לאורך זמן. הן הניתוחים התיאוריים והן הניתוחים הרב משתניים מראים שבעבר 
הרחוק יותר נטו נשים נשואות לעבוד פחות ועבדו גם פחות במשרות מלאות מאשר נשים 
גרושות ללא ילדים או עם אותו מספר ילדים. בניגוד לדפוס זה, הנתונים משנות התשעים 
מעידים שלנשים נשואות וגרושות יש דפוס התנהגות דומה בשוק העבודה. למעשה, הניתוחים 
הרב משתניים מעידים שב–1995 נטו נשים נשואות לעבוד יותר בהשוואה לנשים גרושות או 
רווקות ללא ילדים או עם אותו מספר ילדים. נוסף על כך, הניתוחים הרב משתניים מראים 
שבשנות התשעים הקשרים השליליים בין מספר הילדים ובין הסיכויים לתעסוקה ולתעסוקה 
ורווקות. מסקנתנו  גרושות  ונשים  במשרה מלאה חזקים באותה מידה עבור נשים נשואות 
כאן היא שמצבן המשפחתי של נשים יהודיות בישראל איבד את משמעותו כמנבא התנהגות 

בשוק העבודה.16
כמו כן, לא מצאנו צמצום של ממש בפערים בדפוסי ההתנהגות בשוק העבודה לפי מספר 
הילדים. בהקשר זה ראוי לציין שלנשים נשואות עם ילד אחד ־ אלה שמתחילות את תהליך 
בניית המשפחה ושסביר שמתכננות ללדת עוד ילד אחד לפחות ־ היו בכל התקופה שבין 
1961 ל–1995 סיכויים פחותים ב–30% לעבוד בשכר לעומת נשים נשואות ללא ילדים. כך, אף 
על פי שבחלק מהמקרים הנתונים התיאוריים והרב משתניים מלמדים על צמצום מתון של 
הפער בתעסוקה ובתעסוקה במשרה מלאה בין נשים נשואות עם ילדים לנשים נשואות ללא 
ילדים, עדיין קיימים פערים של ממש בין שתי הקבוצות ב–1995. עבור נשים גרושות הפער 
נמצא  הילדים  מספרי  של  השונות  הקטגוריות  עבור  מלאה  במשרה  ובתעסוקה  בתעסוקה 
למעשה בעלייה עם הזמן. לסיכום, משתנה מספר הילדים שמר על מובהקות הניבוי השלילי 
שלו על התנהגות של נשים יהודיות בשוק העבודה בישראל. ממצא זה מעיד שהקונפליקט 

המובנה בין עבודה בשכר לטיפול בילדים לא נחלש באופן משמעותי במהלך השנים.
אפשר לסכם את שני הממצאים העיקריים של עבודה זו באופן הבא: נראה שהתפקיד 
המסורתי של נשים יהודיות כרעיות אינו עומד עוד בקונפליקט עם עבודה בשכר ועם עבודה 
במשרה מלאה, אך תפקיד האמהות עדיין נראה כנתון בקונפליקט זה. מכאן שהקונפליקט 
בין עבודה בשכר לגידול ילדים חזק עדיין, למרות שינויים שחלו לאורך זמן )כמו היעזרות 
במעונות יום לילדים( ולמרות העלייה ברמת ההשכלה של נשים. מדוע קונפליקט זה כמעט 
חשובות  שהן  מאמינות  שאנו  שאלות  כמה  כאן  מעלות  אנו  השנים?  לאורך  נחלש  אינו 
בהקשר זה: האם הנורמות הקשורות לגידול ילדים דורשות כיום יותר השגחת הורים ובעיקר 

התכנסות זו של דפוס ההשתתפות בשוק העבודה עבור נשים נשואות, גרושות ורווקות הנה תוצאה של   16

דפוסי שינוי בכל שלושת הקבוצות. קשה לנו לדבר בברור על נשים רווקות שכן המספרים של רווקות 

עם ילדים היו נמוכים בעבר הרחוק.
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של  האינטנסיביים”  מ“התפקידים  הציפיות  גבהו  האם  הילדים?  בגידול  אמהות  מעורבות 
אמהות בגידול מספר קטן ו“יקר” של ילדים )Hays, 1996(? האם העלייה בדאגה לביטחון 
הילדים דורשת יותר השגחה הורית–אמהית )Sayer, Bianchi & Robinson, 2004(? האם 
היחלשות מנגנוני התמיכה המשפחתיים צמצמו את הסיוע ללא תשלום שאמהות קיבלו מבני 
 time( משפחתן? האם שינויים נוספים גרמו לכך שגידול ילדים נעשה פעילות תובעת זמן
intensive( רב יותר עבור אמהות? האם העלייה במעורבות האבות בטיפול בילדים לא יכלה 
לפצות על שינויים אלו? האם פעילויות ומחויבויות אחרות הסבו לאמהות עובדות תחושת 
מדיניות  פיתוח  דרך  עובדות  לאמהות  לסיוע  עבודה  מקומות  הסתגלות  האם  בזמן?  לחץ 
)Percheski, 2008(? מעט ידוע על נושאים אלו, וראוי  ידידותית למשפחה אינה מספיקה 

שמחקר עתידי יידרש להם. 
לדפוסים ולתמורות שתוארו יש משמעות רבה גם מפרספקטיבה של מעמד האישה. כאמור, 
אחוז הנשים המשתתפות בשוק העבודה עלה בחדּות בקרב נשים נשואות בכל הקטגוריות של 
מספר הילדים במשפחה. המשמעות היא תלות כלכלית מופחתת של נשים בבני זוגן )אהרון, 
2006(. כמו כן, בד בבד עם מגמה זו לא חלה עלייה באחוז הנשים העובדות במשרה חלקית. 
פירוש הדבר שהתרחבות הפעילות הכלכלית של הנשים הנשואות התאפשרה גם במסגרת 
התעסוקה במשרות מלאות. בהנחה שעבודות במשרה מלאה פותחות הזדמנויות רבות יותר 
מבחינת קידום ושכר גבוה לנשים, ממצאים אלה מבשרים טובה מההיבט של מעמד האישה 
בשוק העבודה. מנגד נמצאו דפוסים שמעמידים בספק את השיפור במעמד האישה בחברה 
הישראלית. 25 שנה לאחר תחילת העלייה רחבת ההיקף בהשתתפות נשים נשואות בשוק 
העבודה עודנו מוצאות הבדלים של ממש בדפוסי התעסוקה של נשים לפי מספר ילדיהן, הן 
מבחינת שיעורי העובדות בשכר והן מבחינת הנטייה לעבוד במשרות חלקיות. נראה שלידת 
ילד )נוסף( עדיין מטילה “קנס” על נשים במובן של סיכוי נמוך יותר לשותפות פעילה בשוק 
)Gornick, Meyers & Ross, 1998(. מהניתוחים הרב משתניים שביצענו עולה  העבודה 
עבור  הילדים  ברוב הקטגוריות של מספר  לא הצטמצם כמעט עם השנים  שגודל ה“קנס” 
נשים נשואות, ואף גדל עבור נשים גרושות. אנו רואות בממצאים אלה עדות להמשך קיומו 

של הקונפליקט בין לידה וגידול ילדים מחד גיסא ובין עבודה בשכר מאידך גיסא.
כמה שאלות מהותיות עולות ממחקר זה, בעיקר אודות פתרון החידה של אי ההתאמה 
בין ההשתתפות המתרחבת של נשים בשוק העבודה שעליה מלמדים הממצאים, ובין התפיסה 
נשים בישראל הוא האמהות.  והעיקרי של  העולה מהספרות הטוענת שהתפקיד המסורתי 
השינויים בנורמות ביחס לתפקידיה של האישה בחברה, כמו התמורות בהזדמנויות הכלכליות 
הגורמים שאפשרו  מהם  אך  נשואות.  נשים  של  התעסוקה  בדפוסי  למהפכה  תרמו  לנשים, 
לנשים נשואות, עם או בלי ילדים, את הזמן לעבוד? כפי שצוין, לא נראה שהפתרון טמון 
בעבודה במשרות חלקיות, שכן דפוסי התעסוקה במשרה מלאה לעומת משרה חלקית לא 
השתנו שינוי של ממש במהלך השנים עבור נשים נשואות. במונחים של הקצאת זמן, הצמיחה 
בתעסוקת הנשים ככל הנראה התאפשרה על רקע שילוב של גורמים, ובכלל זה פיחות בכמות 
נוחות שמסייעים  ובפריטי  גובר בשירותים  עבודות הבית המוטלות על נשים בשל שימוש 
לביצוע העבודות הנדרשות; עלייה פוטנציאלית בהשתתפות הגברים בעבודות הבית, ובייחוד 
באלה הקשורות ישירות לגידול הילדים; שיפורים באפשרויות המוצעות לטיפול בילדים; וכן 
 Bianchi, 2000; Bianchi, Milkie, Sayer & Robinson,( הפחתת זמן פנאי עבור נשים
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Hochschild, 1989 ;2000(. כמו כן, ייתכן שהעלייה ברמת התעסוקה קשורה לגידול ברמת 
המחויבות וההתמדה של נשים בעבודתן. במחקר המשך ראוי לבחון הסברים אלה ואחרים 

בהקשר הישראלי.
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