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 אבומ. א
ל ארישב, הנואחרה האמב פות בכוח העבודה של נשיםור ההשתתיעם לגבי שבנתונית תבוננומה

שיעור , 1955 תנשב, לארשיב.  תולראות עלייה משמעותית ועקבית בשיעור ההשתתפן נית, םלעווב

ת תופעה דומה ב קיימ"הגם באר. 48.4% שיעור זה היה 2001 -וב, 26.5%ההשתתפות של נשים היה 

 תתפותשהמשיעור  ,תוונרחהאנים ם הש של נשים בחמישי בשיעור ההשתתפות27% -של עלייה של כ 

וחנים את השאלה של ב ונאו  זהדובבע. 2001  בשנת60%שיעור השתתפות של ל 1949 תבשנ 33% לש

 .אפיון הגורמים לגידול המתמיד בשיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה
עור ההשתתפות של שיידול בהגת כי סגור, ושאנבת עוסקה ותפר בסלתובקהמזו , ההראשונ התאוריה

לייה זו בשכר המוצע מהווה תמריץ ליציאה לעבודה ולהשקעה ע. ןהל עצומה רכש בע מעלייהנשים נוב

בצבירת ההשקעה בהון האנושי באה לידי ביטוי הן בעלייה ברמת ההשכלה של נשים והן , בהון אנושי

העלייה בהיצע העבודה של נשים  ורסת כיג, של עבודה זוזית המרכריה התאו. וק העבודהניסיון בש

תאוריה זו גורסת כי השיפור .  החברתי של האישה ובמעמדה במשק הביתהדמעמב םייונישמת נובע

 לזו של במעמדה של האישה בתוך המשפחה והפיכתה ממפרנסת משנית למפרנסת השווה בחשיבותה

העלייה . ע בהון אנושייקש להןהלש צוןרבו, םנשיה לש דהובהעיצע ה בה זה שגרם לעלייהוא, בעלה

וזו האחרונה נובעת מהשינוי ביעודה , ת ההון האנושי שלהןלדגהמ תעובנ םישלנבשכר המוצע 

ר את עליית השכר הינה אנדוגנית במערכת ואינה יכולה להסבי, כלומר, ובתפקידה של האישה בחברה

 .יםע העבודה של הנשהשינוי בהיצ
 מקובל, רטפב םישנ דה של משק הבית בכלל והיצע העבודה שלבויצע הע העל כליתכלה פרותבס

הבעל נתפס כאחראי לכלכלת משק הבית ואילו . להתייחס לבעל כמפרנס הראשי של משק הבית

האישה . בילדיםינו טיפול בבית וכאשר תפקידה המסורתי ה, האישה נתפסת כמפרנסת משנית בלבד

 אוהכאשר הכנסתו אינה מספיקה או כאשר , לעבהסת נכה תם אילשהלדי כ רקיבע הוד לעבוצאתי

 .  עבודתו את מקוםדבאמ
ומתמקדים , ה של הבעל מניחים כי הבעל משתייך לכוח העבודהדובצע העיהבסקים ועשקרים חמ

 אישהיצע העבודה של החקרים שעוסקים בהואילו מ. בעיקר בסיבות להפיכתו ממועסק למובטל

 תיבה קשמחלק מכוח העבודה אלא אחראית לטיפול בה  איניעטבופן אב ש כמיהשאים ליסיחמתי

לפיה תפקידו של הבעל לפרנס , גישה זו.  ומנסים להסביר את הסיבות ליציאתה לעבודובילדים

 . ילתהת העבודה עוד מתחאפיינה  את הספרות של כלכל, ותפקידה של האישה לטפל במשק הבית

האישה במודל זה ממקסמת , יתסת משנרנשה כמפאיוצגת ה מMincer(1962)של  לודבר במכ 

כאשר הכנסתו של הבעל יורדת אם .  הבעל נכנסת כמשתנה אקסוגנישר הכנסתאכ תלעותפונקצית 

 –ה שלה תגדיל האישה את היצע העבוד, כתוצאה מירידה בשכרו ואם כתוצאה מאיבוד מקום העבודה

, ם מאוחרים יותררי מחקםג. ההאיש ל שבודהעהע הצר ואלתי" יתשה הקלאסגיה"תקרא ו גישה ז

אמד  נHeckman and MaCurdy (1980,1982) של במאמר, יתנשמ תסנרמתייחסים לאישה כמפ

ונבדקת ההשפעה של זעזועים בשכרו של הבעל , צע העבודה של נשים נשואותהיתי של ופ רב תקדלמו

 צע להילעהב של ורשכבין  שחלאך  יילר שלא קשבמאמר נמצ. אישהטת ההשתתפות של העל החל

 Eckstein and Wolpin(1989) של    ון מחקרםגכ םיפסומחקרים אמפיריים נ. העבודה של אישתו
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, האחריות לטיפול בילדים שייכת לאישה, כלומר, רנסת משניתמפאישה כ ה הם אתאףתארים מ

ל ודגי של העופ התול אייםאמפירים רעל פי מחק. רו של הבעל כנתוןובהחלטותיה היא לוקחת את שכ

ר משפיעה באופן חיובי על שא, ן שלהישונאה תפות של נשים נובעת מגידול ברמת ההוןשתי ההרויעבש

גם .  על השכרון הניסיעתד בהשפמקמת, משל לEckstein and Wolpinהמאמר של . השכר המוצע להן

ה אר מר זהמאמ. ישהאהל ה שדוהעבצע  הומה של דש תאורי, van der Klaauw(1996)במאמרו של 

ניתן לראות שלאורך כל .  של הבעלורכש םעואין יורדת עם שכרה של האישה ועולה ישת מנלעתושה

אישה וה הגבר שלפקידם  תvan der Klaauwעד ל  וMincerההיסטוריה של כלכלת העבודה החל מ 

 החשפל מש נהג מב מצי של התא המשפחתיור המקובל בספרותהתיא. גרת התא המשפחתי שונהמסב

 לדאוג של האישה הדיקפת הגבר האחראי על פרנסת המשפחה ואילו מדה עושאברית שלכיאפטר

 .בעיקר לרווחת הילדים ולטיפול בבית
המישור הראשון הינו המישור .  המשפחתי הינה במספר מישוריםאתהה של ז רל תאוע תביקורה 

הון  בלייהעהו  הינםינש של הדבו העעצהייה בלעליים שהוצגו להלן בר שנותנים המודלההס, התאורטי

. השכר מהווה תמריץ עבורן לצאת לעבודהעלית , הןל עצומההאנושי שלהן הגורמת לעלייה בשכר 

הביקורת כלפי טענה זו הינה שהגידול בהון האנושי של הנשים אינו אקסוגני אלא נובע משינוי ושיפור 

יה ה הישא הלש ודעייה ראשכ, רבעב. ללבכברה ן בח התא המשפחתי והשל האישה הן בתוךמעמדה 

לא הייתה לאישה הצדקה כלכלית ללמוד , הה מילדותכנוח איולכך ה, טיפול בילדים ובמשק הבית

ולהגדיל את ההון האנושי שלה כיון שהשקעה בהון אנושי לא הייתה שימושית במסגרת תפקידה 

פל טל ונאינ בוש ייםחב הדעויי ולגברווה ת יותר ויותר כש כאשר האישה נתפס,היום. כעקרת בית

, הינה במישור האינטואיטיבית השניה רוקיבה .יש הצדקה להשקיע בהון אנושי, ק הביתשמב

נראה שהגישה הקלאסית של האישה כמפרנסת משנית , בעיקר בבני זוג צעירים, מהתבוננות בבני זוג

חד וימב עלםנו ךלהו תליריאכ הפט כי מוסד המשפחהן כללי ניתן לומרבאופ. אינה תקפה לגביהם

אותו צופה המודל , שליליהקשר ה, יהמישור השלישי של הביקורת הינו אמפיר. רביותעמ יותוברתב

בחלק . ט ואינו נצפה עודבין השכר של הגבר לבין שיעור ההשתתפות של אישתו כמע, הקלאסי

אך הקשר , על והצע העבודה של אישתובה  שלורכש בין ילילר ששק אצנמ רעבשו ב שנעמהמחקרים

למשל ו ם כמריחקל המ שחרבחלק או , Heckman and MaCurdyבעבודתם של  לשמל ומכ, שלח ההי

 שנעשה 1994ת  נתונים ישראליים משנוחם מניתג. שר כלל קא נמצא  לMaloney(1991)מחקרו של 

ניתוח הנתונים מוצג (אישתו ל דה שובהעיצע הלל  הבעלשו שכר ןביקשר מצא דה זו לא נעבור עבו

  ).'בפרק ג
יע מחקרים אשר אינם חלו להופה, רים אשר מידלו את הצע העבודה של אחד מבני הזוגלמחקביל במק

מחקרים , כלומר, עוסקים בהיצע העבודה של הפרט אלא מתארים את הצע העבודה של משק הבית

קצית תועלת אחת המשותפת לשני נקסמת פומחידה כלכלית אחת המיכ  הביתקשמאלו התייחסו ל

שונות שתארו ודות הרא העבאחת. Unitary Utility Functionגישה זו זכתה בספרות לכינוי , בני הזוג

ר שא Burdett and Mortensen(1978(את הצע העבודה של משק הבית בצורה זו היא עבודתם של  

ה עושה הכללה של המודל עבור דון בעבורכאשר החלק האח, טיםרפ וש שלפיחר מודל ואי בתתרכזתמ

 שני מתוארים, במקום פרט שמחפש עבודה ומטרתו למקסם את פונקצית התועלת שלו, זוגות נשואים
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סימיזציה דומות קמהצאות ות. פרטים שמחפשים עבודה במטרה למקסם פונקצית תועלת משותפת

 של השכר על רמת תה הצולבע העיקרית הינה ההשפתפסר התושאכ, לתוצאות של מודל חיפוש רגיל

וש שלו עליה בשכר של אחד מבני הזוג תגרום לבין הזוג השני להוריד את רמת החיפ, כלומר, החיפוש

 .במקביל להעלות את שכר הסף שלוו

 Becker(1973,1974)משתמש בפונקצית תועלת משותפת הנו המודל המוצג במאמריו שלסף הל נומוד

אבל , י פרטים שלכל אחד מהם מערכת העדפות משלונומנם משאורכב מ תק הבישמ Beckerי "פע  

 . שני הפרטים ממקסמים פונקצית תועלת משותפת
בכך שהיא עסקה , ת היה אומנם יתרון לעומת מחקרים קודמים בתחוםת המשותפלעותישת הגל

היה  ל חסרון גדול של גישה זובא, האישה לשבמקביל גם בהיצע העבודה של הבעל וגם בהיצע העבודה 

גישה זו התעלמה מהעובדה שמשק הבית , כלומר, שהיא התעלמה מעיקרון האינדיבידואליות בכך

 אחד מהם מערכת העדפות משלו שלא תמיד עולה בקנה אחד עם דים שלכלמורכב משני פרטים נפר

ועלת המשותפת שת התל גיתה שקפות ניסו לבדוק את רשאקרים חמב. מערכת ההעדפות של בן זוגו

 ,Bourguignon, Browning רם שלקחמות אשר מטילה גישה זו כך למשל להמגב כ"רו בדחדנ

Chiappory and Lechene (1993) ההכנסה של בני הזוג משפיעה על רמות לגות התפו כיר מצאשא 

 םג. בורייצ ד להנחת התועלת המשותפת לפיה ההכנסה הינה מוצרוגיאת בנזו, התצרוכת שלהם

 . התועלת המשותפתגישת את  דחהKooreman and Kapteyn(1986( של רםקמח
ה לפיה משק גישה חדשניתן לומר כי גישת התועלת המשותפת נזנחה עם השנים לטובת  ילפן כלואב

הבית מורכב משני פרטים שכל אחד מהם ממקסם פונקצית תועלת אישית התלויה במאפיינים של בן 

טיבית מתארת גם היא את קלושה הקיגה. תביילקטו הקהגישהת לכינוי ורפתה בסכז גישה זו. זוגו

.  משלוית תועלתההחלטות של הבעל והאישה במקביל אלא שלפי גישה זו לכל אחד מבני הזוג פונקצ

מחקרים אשר תארו את משק הבית בצורה זו כאשר תאור  האינטרקציה בין בני הזוג  רפנם מסשי

 הזוג בעזרת מודלים של יה של בנטת אשר מתארות את כלל ההחלודונן עבשי .משתנה ממחקר למחקר

ת שממשתהדה  עבו.ישנן עבודות שמשתמשות במודלים מתחום תורת המשחקים וכדומה, מיקוח

ם בכלל המיקוח של ידקר מתמשא McElroy and Horney(1981(יקוח הינה עבודתם של בכלל מ

NASH ,ת הינה שניתן לדחות את גישת התועלת ירקנתן העיקמס, ותאפירית את תוצמא ודקיםבו

 על מנת לתאר את משקל נאשוי וישתמש בשמ Leutold(1968 (לודל שמה. המשפחתית המשותפת

צע העבודה של בני הזוג נקבע במקביל כך שכל פרט ה הודל זמב ,ל בני הזוגשאופן קבלת ההחלטות 

 -עלתו  בהינתן האסטרטגיה ות סם אתלמקל מנת ע,  הצע העבודה שלו-קובע את האסטרטגיה שלו 

 . הצע העבודה של בן זוגו
של  וקיומן,  של הצע העבודה של משק הביתות בתחוםכי למרות ההתפתחות בספר, לומרו םן לסכתינ

הגישה הקלאסית לתיאור הצע העבודה של התא המשפחתי , גישות חדשות כגון הגישה הקולקטיבית

שולטת בספרות של תחום זה , מפרנסת משנית בלבד הנשה היהאיראשי והלפיה הבעל הינו המפרנס 

 הקלאסית לתיאור הצע העבודה של על הגישה ילצגה לעהוקורת שביקבות הבע. מתחילתה ועד היום

י תוצג להלן גישה אלטרנטיבית לתיאור הצע העבודה של בנ, משפחתי בכלל ושל האישה בפרטההתא 
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ם כי א תני משתסרנה מפאיננהאישה שוב , וז הי גיש"פע. יביתטעל הגישה הקולקזוג אשר תתבסס 

 על של הבדהע העבוהצינתן בה עבקננו ולכן הצע העבודה שלה אי, יבותה לבעלחשוה בוש הרנסתפמ

גם הדאגה למשק הבית ולילדים שוב אינה נחלתה הבלעדית של האישה אלא . ל אליויבמקאלא ב

 ". תדרנימו"הה מעתה הגישה נכוחתי תפשמר התא הגישה זו לתיאו. מתחלקת בינה לבין בעלה
בשיעור  היילעהת א ריבסמאלא , וסל את קיומו של המודל הקלאסיו פניו אה זדובעבצג ויל שמודה

התזה הינה שבעבר מרבית . נוי בפרופורצית המשפחות המתנהגות לפיויההשתתפות של נשים בש

ר יות, ברתי של האישהח המעמדהב ים השינוע, י הגישה הקלאסית ואילו כיום"המשפחות התנהגו עפ

 השיגה י"פע תוגההגידול בשיעור המשפחות המתנ. ודרניתמה ישהגה י" עפתוגהנ מתתוחפשמר תווי

עלייה בהיצע העבודה של הנשים ובנכונות שלהן להשקיע בצבירת ההמודרנית הוא ההסבר לתופעת 

 .הון אנושי
ה חפמשת והלאסיהמשפחה הק: ילבמקמים בייקחות המת של משפיםני סוג ש שישנםיחודל מנהמ

ינה מוסד ה החפת יהיה ברוח הגישה הקלאסית לפיה המשסיהקלא הפח המשרותא. ניתרדמוה

גבר את הצע הע ן יקבושאבשלב הר,  זו יערך בשני שלביםההמשחק בין בני הזוג במשפח. טריאכליפ

. רבעבודה שלה בהינתן ההחלטה והשכר של הגה עהיצ תא האישה עבקי תנשה בלבשו,  שלובודההע

ותחת , עבודה של הגבר ידוע בוודאות לאישה כאשר היא מחליטה על היצע העבודה שלהה עציהש ןויכ

השלמת  שלהכלל  י"פעול עפמשפחה מסוג כזה תטה ל, חה שהכנסה ופנאי הנם מוצרים נורמליםההנ

 . לעבוד השהאי אצת וכהמנ רב הגלש ותסכנה אם, רכלומ. הכנסה
, ים שווים ועל כן הצע העבודה שלהם יקבע במקבילסנרפמכ םיספתנ גוהזי בני שנדרנית מושפחה הבמ

בי הצע העבודה של בן גצע העבודה שלו בהינתן הציפיות שלו ליט על היכאשר כל אחד מבני הזוג מחל

ר הו השכ מודאותבום יעודנם ייאם שר האכם שלה הוד העבהיצעג מחליטים על וז בני המרכלו. וגוז

חיוביים או , ם יכולים לחזות זעזועים בלתי צפוייםניא םה ןכלו האבקופה הבת זוגם בןשיקבל 

שיר בין שכרו של הבעל ימשפחה מסוג זה לא יווצר קשר שלילי לכן ב, וגשליליים בשכרו של בין הז

, דה של אישתובוע העצילהבעל ה שלפוי צהו שכר ןביקשר מנם יווצר או(שתו י אדה שלובעלהיצע ה

הקשר , וישנה האפשרות שהוא לא יהיה מועסק כלל, אותדווב עודי וניא אבל כיון ששכרו של הבעל

ע דה של הבעל ידוושר הקשר במשפחה הקלאסית שבה הצע העב יותר מאבמשפחה זו יהיה לכן חלש

 ).תוודאוב ולאישת
לכל אחד מבני , חד מסוגי המשפחות א בכלגוהזבני  ישנ של תולטחהה ת קבלרךר את דתאמודל מ ה

, סת משק הביתכנה של הציה פונקניהועלת תה  .אישית אותה הוא ממקסם תלעות תיצקנופ הזוג

ת וינ על מדיפונקצית התועלתבתבחן ההשפעה של פרמטרים שונים . דיותועלת ילהפנאי של הפרט ו

 לתיאור המודל התאורטי מוצגות סףבנו. וזת יניודמ מנגזרה דהעבוה צעג וה הזוהעבודה של בני ושחיפ

תחת סטים שונים של פרמטרים נפתר המודל תחת פעם . ת למודלויצלומיס רפסמ הבעבוד

מפתרון . ניתרפעם תחת הספציפיקציה של המשפחה המודקלאסית והספציפיקציה של המשפחה ה

 הצע העבודה לע ולהדג העהשפ שי תונושה תופחשמ בהזוגבני פן המשחק בין ולאראות ש ל ניתןהמודל

ניתן , בפרט. פרמטרים זהים בין שני סוגי המשפחותהו תלעותה תויצקשל בני הזוג גם כאשר פונ

 אדעת מהו הצע העבודה של בעלה כאשר הילאסית יולראות שהעובדה שהאישה במשפחה הק

 עלהב םא  רקםיבר ריםקמב דבועלא א תצ שהיגורמת לכך, להשה העבוד שויות חיפמחליטה על מדינ
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אינה יודעת מהו מצבו , נית לעומתהרדומה השיאה. קסעותבחר שלא לחפש אם בעלה מו, נו מועסקיא

שלה ולכן תבחר בדרך כלל באפשרות  החיפוש התעסוקתי של בעלה כאשר היא מחליטה על מדיניות

 השיאהשל  הדובע העצה, ים הנש השונה של שתישפות החיוינבות מדיבעק. יפוש עבודהחשל 

פוש גורם גם לכך שהיצע יחה תוינידמב ינהשו, אסיתקלאישה ה הודה שלעבהיצע ה מוהגבת ינרדוהמ

עלה בעוד שהיצע העבודה ודה של בהעבודה של האישה הקלאסית קשור באופן שלילי חזק להיצע העב

 .ה של בעלהדבוצע העיהבו תלוי רנית כמעט  שאינדשל האישה המו
. שראלו כלכלית של השתתפות נשים בכוח העבודה בירמאק יג סקירהמחקר יצשל ה שוןהחלק הרא

ה שלהם דצע העבויהג באשר ל בני הזול החלטותהמבוסס עציג מודל תאורטי דינמי החלק השני מ

 םעפ, יםיפעמ מודל זה יפתר. חיים סופי  אופקניפעל  לתם תועוון שלמהערך הה תא מקסםבמטרה ל

. ציה של המשפחה המודרניתקיפפעם תחת הספציוקלאסית הה פחמש הלה שייקצפיצפסהחת ת

ה מידוכן אדל מידת המוישמשו לאשי מביא תאור כללי וסטטיסטי של הנתונים שילשהחלק ה

ל כגבי לל ד המוןרותפמר ומודל כללרציות ב קליציגיי רביעה קחל ה.המודלת וואמשול שת מצומצמ

 .יםרל פרמטים שנשום טי סורעבי תקציות של התא המשפחפייספצהת מחא
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 ישראלים בכוח העבודה ב השתתפות נששאית בנולאקרו כלכ מסקירה. ב
 בתחום תרוות בישובעות החפהנה אחת מהתו הנוראחהים במאה שנ  שלותההשתתפר עובשיה יליהע

אחוזים בהשתתפות נשים בכוח העבודה בישראל כמו גם  ה עליה של עשרותישנ. בודהלת עשל כלכ

נשים בכוח הנתונים הראשונים שקיימים בישראל לגבי השתתפות . ות בעולםראחת בו רותינמדב

ילו או 26.5%נשים בישראל על  ל  שותעור ההשתתפשיד עמ 1955 מצביעים על כך שבשנת העבודה

ויים בשיעור ההשתתפות נרשם גידול בשיעור נבנוסף לשי. 48.4% על ר זהיעושעומד ) 2001 (וםיכ

נים ונת, ובממוצע שעות העבודה השבועיות,  לעומת משרה חלקיתהלא מרהמש בותבדוהנשים הע

 . םישנ לש הדובעה עהם על גידול בהיצ המצביעים אף
ן לראות נית) 1' ח מסנספ (ני זמןות על פתפתי ההשעורחות שית את התפרף המתארות על הגמהתבוננ

שה אחוזים ות משלופח(ת סייחם ניקט היו 55-70 נשים בישראל בין השנים תופתתשהב םייונישהש

יה של בין שישה לשבעה אחוזים על בוניאים התאפיהבם ירוואילו שלושת העש) השנים 15במהלך 

ו הנה ם אלבשנידות  להתמקה נוספתבסי. 1970-2000ים נבשל זאת תתמקד הסקירה להלן בש. לעשור

 הרוצ בך להיערלוהחו  זרהקי סס עליהם מתבססת"קרי כוח אדם של הלמס, םינותנה תוינמזמינות וא

 .1967ת בשנ תרדוסמ
 

 ם ונשים בכוח העבודהיל גברשתתפות השה ורע שי- 1' ה מסלבט

 הודהעב וחבכות פתתשה הרוע                                                      ש

  םישנ יםגבר
78.1 27.3 1960 
69.2 29.3 1970 
63.7 35.7 1980 
62.3 41.1 1990 
60.8 48.2 2000 

 
ידה בשיעור  של נשים ישנה ירההשתתפותי וריעבשה לילעות כי במקביל  ראיתן לנ 1' סבלה מטמ

 לקיומה של הראשונות בשלושים השנים רתוי תיתועמשמ תהירידה זו היי. יםרההשתתפות של גב

 םישישכהגברים התייצב על  של תפותההשתונות שיעור רחאנים ה השםיבעשר ואילו, מדינת ישראל

 ).ם כי נמשכת מגמה של ירידה קלהא (םיזוחא
 תין שיעור השתתפובהאמפירית מתארת קשר חיובי הן התאורתית והן עבודה  הספרות של כלכלתה

רט פה נו שלרצו תגם א  לגידול בשכר הצפוי ולכן יגדילפרט יביאגידול  בהשכלת ה. לבין גיל והשכלה

 ההשתתפות כפונקציה של שנות ירועיש תא תוארל ניתן 2' טבלה מסב. דההעבוכוח להשתתף ב

עד וע שנות לימוד ארבעם  ור נשיםבע 10% –ה נעה מרמה של כ ח העבודכו בותתפשתהה.  דהלימו

 ןתמן ני זי על פנםמהתבוננות בנתוני. וד ויותרשנות לימ 16עבור נשים עם  80% –רמה של קרוב ל 

ל  שקלמשוזאת במקביל לירידה ב, לימוד תנוש 10 עד ם עםירי ההשתתפות של נששיעודה ב ירילראות

 של כעשרה אחוזים ה ניתן לראות עלידלמעלה מעשר שנות לימו םע םישנ רובע. הזו באוכלוסייה וצקב
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  נשיםשל  במשקללוזאת במקביל לגידו, ם השניםלך שלושיבהשתתפות של כל קבוצת השכלה במה

 .וסייהאוכלו באל
 מןי שנות לימוד ועל פני ז"בודה עפעהוח כב םשית ופתת הש- 2' ה מסלבט                           

 נות לימודש 1970 1980 1990 1995 2000

5.6 7.3 8.4 11.0 11.7 0-4 

16.7 19.3 21.8 22.3 26.1 5-8 

26.9 28.5 30.5 31.0 30.9 9-10 

49.3 48.5 46.2 42.6 40.0 11-12 

64.7 64.9 63.6 60.1 54.2 13-15 

77.5 76.9 77.0 71.7 70.5 16+ 

 כ"הס 29.3 35.7 41.1 45.4 48.2

 
ידול בשיעור גים צעירים נרשם אבגיל.  מונוטוניואינו, מורכב יותר השתתפות ןיבל  לין גיר בשקה

 הוריהתא. ליגב הם העלייע ההשתתפות הותר קטניבגילאים מאוחרים ו, ני גילההשתתפות על פ

 ותונ שסגרות לימודמל ןיידע ךייש הוסיילכואהמ לודג קלחנה שבגילאים צעירים זה המצא י מחוראמ

ילאים מאוחרים ישנה תופעה של פרישה מכוח העבודה ובמקביל בג,  נמוךעור ההשתתפותשין לכו

ת הנם שלושת לי מקסימתכ השתתפו"גילאים בהם נרשמת בדה. שתתפותשמקטינה את שיעור הה

 .ת גילאים שונותוצובקב תופתתשההגה את שיעורי  מצי3'  מסלהטב. 55יל ג ל25 להעשורים שבין גי
 מןפי גיל  ועל פני ז העבודה לוחבכ נשים ותפתתהש - 3' מס הלטב                                    

 גיל 1970 1990 1995 2000

8.5 11.1 9.0 17.4 15-17 
47.4 44.6 38.5 44.9 18-24 
67.9 62.9 58.2 32.6 25-34 
69.3 66.7 62.9 32.2 35-44 
68.5 64.8 53.9 33.6 45-54 
37.7 33.1 30.2 23.1 55-64 
4.2 6.0 6.6 5.3 65+ 

 כ"הס 29.3 41.1 45.4 48.2

 
ת אנבחן כעת . אחרונותהשים השנים  בשלוהעלעור ההשתתפות של נשים יש, פי שהוצג לעילכ

בין שים הנ תוגהתפלבן מ מציגה את השינויים שחלו על פני ז4' טבלא מס. ים בתוך כוח העבודהויהשינ

שמונים  והם עישב הותשנשיעור הבלתי מועסקות שהיה נמוך בש תוארל ןתינ. םימצבי התעסוקה השונ

נות שירד באמצע , )ית המועצות לשעברגדול מברבשל גל העלייה ה(התשעים לה בחוזקה בשנות ע

 עבהיצ דתקכיון שסקירה זו מתמ.  ים וכיום שוב נמצא במגמת עליה עקב המיתון המתמשךשעהת

ם עישב הותבשנ.  החלוקה בין משרה חלקית למלאה ונה וז הלבטב ןהנתון המעניי, יםל נשדה שבועה

חצית הנשים  כמ1990 ו 1980נים בש, ת הנשים המועסקות היו מועסקות במשרה מלאהבימר

ואילו בעשור האחרון ניתן לראות , אה והמחצית השניה במשרה חלקיתלשרה ממב המועסקות עבדו
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עבדו במשרה ת מהנשים המועסקו 65% – למעלה מ 2000ך שבשנת כ, אהה מלשרמב העבודלה רחז

 . מלאה
 השוניםין מצבי התעסוקה ח  העבודה בכוים בנשהגות לתפ ה- 4' סמלה טב

2000 1995 1990 1980 1970  

 םיחוזא כ"הס ותדיהוי כ"הס ותדיהוי כ"הס ותדיהוי כ"הס ותדיהוי כ"הס ותדיהוי

 ותקועסמ 95.2 95.2 94.4 94.2 88.7 88.5 92.1 92.1 90.8 91.0

 הלאמ דהועבדו  עב        57.9 57.7 44.5 43.5 40.6 39.9 45.8 45.2 48.3 48.3

 ת חלקיהבודע דו      עב 30.4 30.5 40.5 41.3 39.7 40.1 37.8 38.3 34.8 35.0

  זמניתועדרנ 6.9 7.0 9.4 9.4 8.4 8.5 8.4 8.6 7.8 7.8

 מועסקות לתיב 4.8 4.8 5.6 5.8 11.3 11.5 7.9 7.9 9.2 9.0

 
 1970מעבר משנת עבודה השבועיות בשעות ה בדהריי. מהדוה ה בשבוע נותן תמונדבוהעת עו שצעמומ

כאשר מפרידים בין משרה .  האחרוןרעשובות יהעבודה השבוע עליה של שעות ו1990 ו 1980נים לש

 . בשעות העבודה לאורך זמןתייםשמעו מםייו שינןאי נראה כי, חלקית למלאה
 

 תקועס השבועיות של נשים מוהות העבודעמוצע ש מ-  5' טבלה מס

 
רה ק האחרון של הסקיחל הקדתמי, ותואם יהודיות נשישנ לש הדובעצע היהב תקס עוזו דהושעבן יוכ

 1970אחוז משנת  יםשלה משלועמלות נשואות עלה בינשים יהודתפות של ור ההשתשיע. בקבוצה זו

.  בישראלנשים של ותתפהשתה רבשיעו הכך שניתן לומר שקבוצה זו מובילה את העליי,  ועד היום

 לעליה בשיעור זירכהמם ורהגא תתפות של נשים נשואות הישהה רועישב הייללפיה הע, תופעה זו

 קפסמ רבסה ןתנאם יי, ךכבשל . ב"חרות בעולם כגון ארהמדינות את גם במוכר, תפות הממוצעההשת

לשאלה אודות  בר מספקסיהיה זה ה, בות שהביאו לעלייה בשיעור ההשתתפות של קבוצה זויסל

 מתארת את 6' טבלה מס.  שתתפות נשים בכוח העבודה השלת טירמהדה ביאו לעליהורמים שגה

ן לראות ששיעור ההשתתפות הגבוה ביותר נית,  שפחתיי מצב מפההשתתפות של נשים בכוח העבודה ל

וגם ) ילדים(בדרך כלל בעלות משפחה שהן בדה עוה לשאה ברהנ כפי, רשם אצל נשים גרושותנ

.  והוא יציב לאורך זמן60%הוא בסביבות  אלו שיםנשל  שיעור ההשתתפות. מפרנסות עיקריות

ראה בשל גידול משקלה של נה כפי, ןמזך דה לאוריבשיעור ההשתתפות של  נשים אלמנות ניכרת יר

ומתוחלת החיים , כללי ןפואב לאשריבה סייכלואוהה של תונגידול שנובע מהזדק, לוסיהכקבוצה זו בא

ת בעליה מתונה יחסית בשיעור ההשתתפות ינפיאו מותוקרוקבוצת הנשים ה. הארוכה יותר של נשים

 .ך שלושים השניםש במ10% –כ , על פני זמן

2000 1995 1990 1980 1970  

 עובשב דהו שעות עבעמוצמ 36.2 32.6 32.6 33.7 34.1

 ע למשרה מלאהובשב  שעות עבודהעמוצמ 43.6 40.7 43.1 43.8 41.8

 קיתחל המשרוע ל בשבהדובעעות ש צעמומ 22.1 23.7 21.9 21.5 23.2
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  משפחתיבי מצ"וח העבודה עפל נשים בכשתתפות שהיעור ה ש-  6' סבלה מט

2000 1995 1990 1980 1970  

 שפחתימצב מ כ"הס ותדיהוי כ"הס תודיוהי כ"הס ותדיהוי כ"הס תיוהודי כ"הס ותדיהוי

 תושואנ 26.8 29.7 38.6 42.9 47.3 53.7 52.2 59.3 55.6 63.0

 תוושגר 63.0 63.7 55.0 58.0 62.7 64.7 60.7 62.1 62.9 64.1

 תולמנא 17.4 18.7 14.4 15.5 14.9 16.1 13.4 14.4 12.0 12.6

 תוווקר 38.3 41.3 32.6 36.2 34.9 39.3 41.1 45.2 43.7 48.0

 
משק ו קיומם של ילדים בינ היםנשל  שותו החזקה על שיעור ההשתתפתעפשהב דועי רשאורם נוסף ג

ית תמגדיל בצורה משמעומשק הבית  בםילדי  קיומם שלםצע, 7' תן לראות מטבלה מסכפי שני.  הבית

 את שיעור דילום הגלדי ית בעלוםישכמו כן ניתן לראות שנ, של שיעור ההשתתפות של האישה

 י משק הבית עד גיללדי' מסי  כורזכיש ל(חרונות האבשלושים השנים  (!) 45% –ההשתתפות שלהן ב 

ולכן יתכן , פחתיל ומצב משגי כגון ר ההשתתפותויעעל ש אחרים שמשפיעים  מתואם עם משתנים14

ניתן , ףבנוס). פותשתתהה שיעורב לצם קיומם של ילדים במשק הבית אינו האחראי היחיד לגידועש

הבדל בין שיעור ה, שהאי השלת פום שלילית עם שיעור ההשתתאותמ תיבה קשמ יילד' לראות כי מס

ין נשים עם שני ם ההבדל בת וכך גיילדים קטן יחסשני ם ילד אחד לנשים עם שתתפות של נשים עהה

יעור את שטין  מקתרוים וידליהמעבר למשפחות בעלות ארבעה . ים לנשים עם שלושה ילדיםדיל

 .  תיההשתתפות בצורה משמעות
 

 )14עד גיל (ת ספר ילדי משק הבישאינן רווקות לפי מת יוודיהם שיל נתפות שהשתעור היש -  7' בלה מסט

 
הן את העליה המשמעותית בשיעור ההשתתפות של נשים בישראל והן את  ות שהוצגו משקפיםלוחה

ניתן לומר שהשינוי המשמעותי ביותר . המרכיבים אשר תרמו באופן המשמעותי ביותר לגידול זה

ם אלו הגדילו נשי, 25-55 בגילאי,בעלות הילדים, בשיעור ההשתתפות היה בקבוצת הנשים הנשואות

העבודה שתוצג להלן מתמקדת בקבוצת . ה משלושים אחוזיםלאת שיעור ההשתתפות שלהן בלמע

 .נשים זו ובסיבות אשר הניעו נשים אלו להגדיל את שיעור השתתפותן בשוק העבודה

 ים ילדמספר 1970 1980 1990 1995 2000

 לדיםילא ל 29.6 29.9 33.3 37.4 41.5

 דיםלם יע 28.0 48.5 63.3 69.7 74.6

 חדאלד י 37.3 53.0 66.5 73.9 76.9

 לדיםיני ש 29.2 52.6 66.7 72.8 80.6

  ילדיםהלושש 20.0 44.4 62.6 67.3 71.9

 ר ילדים ויותהרבעא 12.8 27.5 43.6 47.6 51.4

 כ"הס 28.8 39.3 47.9 52.1 55.5
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 ל דומה.  ג
אינו בפרק י שרכפ. ל שיוצג בעבודה זו מנסה לתת הסבר לעליה בשיעור ההשתתפות של נשיםהמוד

ולכן ההסבר שמציע מודל ,  התרחש אצל נשים נשואותתהשינוי המשמעותי בשיעור ההשתתפו, הקודם

מעבר ממשפחות פטריאכליות בהן הבעל הינו המפרנס , כלומר. זה מתבסס על שינויים בתא המשפחתי

-ינמי רבדל דציג מונ וודה זבעב. העיקרי למשפחות בהן לשני בני הזוג תפקיד בפרנסת משק הבית

המודל . בודהעת ע הצבלתקוה דעבו פושחיה על חפששה במיאהתקופתי המתאר את החלטות הבעל ו

ופעם תחת ההנחה כי בני הזוג " משפחה קלאסית"י הזוג שייכים לבנכי  החהנה חתתפעם  רייפת

מוגדר כמפרנס  כלית בה הבעלריאטפחה פ הנה משתלאסיה הקחפמשה". תינדרמוה שפחמ"שייכים ל

בודה שלה להיצע העבודה עה עצה את מהיאתמה, דבת בלמשנינסת רפכמדרת וגמה שלו האייאי ואשר

.  Stakelberg Leader קת משחועצאמ בןלכיתואר  וזה וג במשפחהזי בנן אופן המשחק ב. של בעלה

ת יחרת את אסטרטגיובאישה וה, ה שלודהעבויפוש ח יתגטטראסון את שר ראחבול עהב, לומרכ

ה מוגדרים שיאעל והבה תינדרומ ההחפשמב.  בעלה שלירהחב התאווצתתבררו השי אחרה החיפוש של

נם הידרנית מו החהחקנים במשפהש, ת משק הבילתלכ כעלכמפרנסים שווים האחראים במשותף 

דיניות מ חליט על הזוג יימבנ אחד לכ. םהל שיפושת החויינדמת ל איסימטריים ולכן יקבעו במקב

י משקל  וויש י"פ עקבעי קלשמה יוויאשר שו כזוג ן בתלטהח ו לגבילשה פייצילו בהינתן השהחיפוש 

NASH. 
 לתהתועיות צקונפ יתבניב. הבעל והאישה זהות בצורתן בין שני סוגי המשפחותל טרה שת המקציונפו

 םמיטע ג ישוזהי נבלנה היא שוהראש ההנחה. ת בסיסיותונעשה שימוש בשתי הנחרטים פהל ש

 ניוק העבודה של שש יאפיינמ תלעומת זא. ים עבורםהז תכורצתה ךרעונאי  הפךרע, םם זהייישיא

ה חנהה. גזוי הנות למציאת עבודה שונים בין בויההסתברן והר ן רמות השכה, יםזה םניאם טיפרה

ח וטהביי למרכיב תת ביטול מנת לנחה זו הכרחית עה. ג הנם שונאי סיכון הזוינב שההניה השנ

ל  שדהבוהעת הצע אלעי ה"ע דחירידה בשכרו של בן הזוג הא לע םיצפמ גזוה יבנ. זוג הי בנתכנסהב

 .והער
 בחירהה צתוב קם אתכיבירמ הםינטאלמההאלטרנטיבות מבין ת אח תא יםחרוב  ה זדלומב יםרטפה

ת קבוצ. ודההעבק שובחייהם  קופא מוון של תועלתםהת תוחלת הערך המאבמטרה למקסם , שלהם

לחפש : ן הולשטיבות נרטכאשר הבעל אינו מועסק האל. לטרנטיבותא תי שתללוכ לעבה של הבחירה

ת א וב לעזה אודועבה וק בשרק האלטרנטיבות שלו הן להישאסעובעל מה ראשוכ, דהפש עבוחל לאאו 

-אי, טלהבא, הוקסעת: םיבמצ שהיות באחד משלוהופה יכול הבעל לקכך שבסיום כל ת, ודהח העבוכ

קה תעסו: נוומהעולם יסי צבמו. H - העולם של הבעל תסומן ב יבצמ תצובק. הדובכוח העתפות בתהש

)1=H( ,טלה בא)2=H(,ת פוי השתתא)3=H .(כאשר. בותיטרנטל אושלהאישה של חירה שהבקבוצת ב 

, קיתחלה רדה במשוב עשפוחי, רה מלאהשחיפוש עבודה במ:  ןעסקת האלטרנטיבות הנה מוני אאיה

אישה ה רכאש). במשרה מלאה ועבודה במשרה חלקית הודעב ליבקמב שן לחפ ניתלא (שחפ ללא

 לחפש) תמשרה מלאה או חלקי( הנוכחית תה בעבודודלעבך ישמה הן ללהת שבויטנרטאל הקתסעומ

 רהשבמו לחפש עבודה אדה במשרה חלקית בדה במשרה מלאה אם עש עבופחל (הף שונה בהיקדועב

כך שבסיום כל , את מכוח העבודהצלה הנ תישילשה טיבהלטרנהא, )מלאה משרהה בבד עםלקית אח
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, בודה במשרה חלקיתע, הה מלארשמ בדהועב: מצבים הערבמא דחאבת יולה השלה האיוכיתקופה 

ו מנלם יסועומצבי הו. W -ב  תסומן השל האיש םהעולצבי מ תקבוצ. דההעבו חכול וץ מחואבטלה א

 ). W=4(ות  תפהשת-איו, )W=3(בטלה א, )W=2 (תיה  חלקרמש, )W=1(ה אלה ממשר: םאבהת

)רהיחבתני השמ )td w
aו  ( )td haך ש  כוגדרים מ( ) 1=td wa םלב עומצ במצאת נהש האיאם aקופה  בתt ,

)ן ופאותו אב ) 1=td ha םעולבמצב א צנמ ל הבעאם aתקופה  בt .ו ( ) 0=td waו  א( ) 0=td haחרת א .

):  ש כךזו את זו תמוציאובות רנטיהאלט )∑
=
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h
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מצעות אב רואית לןתינ שהי כלתקופה בהימצא ללוכג יוהז ןב ו בישרב אפ מצלכ ).ותלאשה לגמריהפ

Tt לך לכ הערקציתפונ). Bellman) Bellman 1957ורה של משוואת  מהצפונקצית ערך  ן הT -ל  ו>
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), וןוקדם ההימ βכאשר  )tR h
aו  ( )tR w

a ת רושאפו בחרוג שבהז ינ של ביםהערכנם יהaתקופה  בt 

) -ו . חיתכנוה פהוקהתמ )( )t,tsVh
a ,( )( )t,tsV w

a ת רושפאבר חשב זוגה ןב לש יחנוכ ההערך לתחו תהינה

aתקופה  בt ,י המצב נתמשבמרחב ם מסוי טמנבור אלע( )ts .יחכונ מצבת לכל שבערך מחו הונקציתפ 

 טות בתקופהחלהה ןתינבהת יומלהנחה שההחלטות העתידיות של בני הזוג הן אופטיב ירשפא

להם ת שדיותיער הכות השצעוהה קעסותהות יורפשאשבני הזוג לוקחים בחשבון , ובפרט, יתכחנוה

 ).Eckstein and Wolpin  1989(הנצבר   בניסיון העבודהתתלויות אנדוגני
מפנאי , פתותשמ תוכצרתמ אישה היא תועלתםהו לעבה קסמיםממ שתיתתקופ-דחעלת הותה

ה ינ הוכתתצרמעלת והת. ציבורימוצר  והוה ומיםי הפרטשנת משותפת להתצרוכ. םיהועלת ילדומת

האישה  ל שהכרש, רו של הבעלכשק הבית כלומר שמסה הכוללת של ל ההכנה שיר ישיהצקפונ

ן זמה ךסת  אתחאננרמל ל. ו עובדנניפרט אה ו כזמן שבדרגמואי פנה. הנה מעבודיספת שאונ הסכנמהו

רט פשר האכ. ווה אפסשלו ש אינפנניח שה, במשרה מלאהק עסט מופר השרכא.  הפרטהעומד לרשות

.  לאחתהושו לוועסק הפנאי שמוכאשר הוא אינו , שלו שווה לחציהפנאי ח שנית נקילחמשרה  בסקמוע

 .ולש יאנדת מהפ מוריפושת החודה עלובמחפש ע טפרהר אשכ
צרוכת המשותפת התל לה שעוה ציהיא פונקלאים שלהם וגיוב םידהילפר ס במהיוים תלדליעלת הות

 :ת של הפרטים תהיה מהצורה הבאהופתיתק-התועלת החד.  הפנאי שלהםשל סךום הישל הור

                          ( ) ( )( ) hwiyllchildylRtR thtwtttit
i
a

i
a ,,,,, ==      )                                     2( 

-דת החעלתוקצית הונפ. יםדליעלת הות childו  תפתשומ הוכתרהתצ y,יאו הפננהי lר כאש

לדים יה תועלתלו לתצרוכת,איפנביחס לת  התועלשלנגזרת  ה לפיהםם התנאיתאת מיימקת יתופתק

מתצרוכת היא  התועלת השולית, רמלתצרוכת הינה שלילית כלוס חגזרת השניה ביהנ ,חיובית היא
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ה לי עם העלהדים גדיללת התוע. דלכון במות סי שנאה שלההנח ופס אתת זה איתנ, ופוחתת תביוחי

רמת לעלת של פרט אחד ו בין התבי חיושר קרים נוצילדהועלת  תדרך. םהריוהל ת שכבתצרו או בפנאי

 .והרע של יהפנא
יות הבחירה של בן ורשפאמ דחא לכ רמצבים עבוד מהל אחו בכלתועב את תחשטים מרהפמאחד  כל

 .ל בן זוגורה שהבחינתן בהיו לתועת תא תמסזוגו ובוחר באפשרות הממק
ק שכנסת מהמת לועלת ה שווהדועבמו ס ולכן תועלת אפ שווהולשי אנפהשיח ננ, ועסקמ עלר הבשאכ

 רמיניסטי של הצעת השכר שהפרט קיבל ומזעזועטד ביכרמ בכרומ השכר. םדי הילועלתת ותהבי

 במצ מבעלה לת שעלהתו.  יכ מעריאופןלת בהתועצית פונקנס ל הנכ tה בתקופה  זולם עצבלמ יפיצפס

 :כןלה  הנודה עבלש

                                                  ( ) )(2

1
11 childuyewyewR h

t
h

t
h tt ++⋅−+= −− εε φ                  )                     3( 

tewtרשאכ 1ε פה קו בתפרטה  שלכרושt ו hy  של א שכרולל יתמשק הבל לת שול הכנסהכהה ה הינ−

בית המשק ת  מהכנסלתעוהת, ינאתועלת מפת מהורכבמ תופתתשה-לה ומאיבטאמ תלועתה. הבעל

  t הפוקתב םלועה בצפציפית למעה סוהפרדים היל תועלת, )הדבוע מלאשהכנסה ו וגז ההכנסת בן(

 .היא זהה פרט להפרעהו אלם עולי צב מינשמ תלעולכן התו, ייבפן אדטאוועלת בלתנכנסת ה
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hhh
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h yychildulR 2

2

2 )( εφϕ +⋅−++⋅= −−)                                          4( 

( ) t
hhh

t
h yychildulR 3

2

3 )( εφϕ +⋅−++⋅= −− 

. ושיפח הותלטוי בעיבי דליוח העבודה בה לכ מחוץ ות הימצאשלצב למוה בטלא מצב שלן בדל ביהה

 של יציאה מכוח העבודה אינומצב . פושת חיולעב ךורכה רבד  של חיפושממצבובע לה נאבטל מצב ש

 .שפוחית ולעב וךרכ
ישה של הא םולהע י מצבבוצתקב שהדוב לעטהגבר פרל עלתו שתוה לזההאישה ל כחית שנוועלת ההת

סקת מועה שיא הכאשר. רור הגבבעת מיישרות שאינה קאפ, חלקיתה ה במשרוד של עבצבנו מיש

ה  ילדמעבודה מורכבת מהתועלת של י התועלת ולכן ספא הווש הלש ייח שהפנאננ, האמשרה מלב

 ת הצעי שלטסניימטרב דיכב מרכורמ, הגברר בדומה לשכ, ר של האישהשכה. ית הבשק מסתנכהמו

פן  באותעלהתו תינקצכנס לפו הנtופה תקם זה בוללמצב עי  ספציפועמזעזקיבל והפרט ש כרהש

 : ןכל הנרה מלאה ה במשבודהת מעעלתוה.  מעריכי
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כנסה המהת לעתו, דים הילועלתת, אינפ מעלתו מורכבת מהתתופהשתת-יאמטלה ואבועלת מהת

, יביטן אדאופעלת בלתוכנסת  הנtופה קת בםולב העצית למפציפעה ספרית ומההב קל מש שוללתהכ

 . להבט אלש בצמב ה פרט להפרעה ולעלות החיפוש הכרוכהא זה היולא םי עולבצמני שועלת מן התולכ

wyמן ב נס  .הישהאל רה שא שכללת ביה משק ל שהכוללתה נסכ ההאת−
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 ה הייתול קבלת הייתה מאותושכר ת מהמחצי  מקבלתאיה, ת חלקיבמשרה קתעסושה משר האיכא

 :ה במשרה חלקית הנהודעב מעלתתוה. ציחל הווש גם הפנאי שלה, באותו אופן, בדת במשרה מלאהעו
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 יוןסיעל הנה התשואשר כא. יוןיסלה ונכה של השציפונקו ינ המודלשים בלנ וםירלגבוצע מה שכרה

)  רהצוינו מה ה לפרטיםע המוצכרשה. תתוחפולכת וה )2
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על  תובלמגנן שי. רט הפלשמצטבר העבודה היסיון  נtk ו לימודותשנ רפס מנויה schoolרשאכ

במשרה חלקית או דה ו עבה לחפשולישה יכהאחד למשנהו כך שא ם עול ממצברבת המעויורפשא

 ר לכל היותקבליכול לא חפש הו מר פרטשאכ,  כןמוכ. במקביל לחפש תושרפאין א, לאהמבמשרה 

hwpwדה תהינה ובעת ת הצעלבת לקיוורתבההס. הפו תקודה אחת בכלעבהצעת  ppp  סתברות  ה- _,,

ת קימשרה חלבדה לאישה במשרה מלאה ובו עעת הצלתקב לתורבתסה ,לגברה ת עבודצעהבלת קל

 : םשל הפרטי בניסיון ובהשכלה ת אלו תלויותתברויוהס. מהאתבה
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 יוןיסבנך ופה סחבייה  תלואשר, δ תורבתסהב רטויות מפלהיכול ק ט מועספרופה ק תכל, ףסונב

 .לה של העובדשכבהו
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 יווי משקל של הצע העבודה  שרוןתפ: וג הזיבנן שחק ביהמ
 יתאסלקהשפחה המ
פש הבעל האם לחבוחר ון שרא השלבב: הבאפן ובאתנהל  מ הקלאסיתה במשפחוגני הזן בשחק ביהמ

ש חפלא לש רחאם הבעל ב, כלומר. בררות תוצאות החלטת הבעלתי מנשה בבשל. הד לחפש עבוו לאא

י שתחת מא באצמהיל ול יכאלחפש הו בעל בחרהאם . צא מחוץ לכוח העבודהנמא הוי שהר

 נויי היששלה השלב. אצא ממקרה ול בטלהב אאו,  מצא עבודהאה והו במקר- וקהתעס: ריותשפהא

, חיפוש עבודה במשרה מלאה: יות הבאותרשת האפשולבין ש להחליט כולהשה יהאי. שה האיתרבחי

ם בימצת הע מארבדלאחה ביא אותתהחלטת האישה . א לחפש כלל לאות לקי חרהמשבה דובע חיפוש

 ויושי. הבודהעח וכ מחוץ לאותמצ האבטלה או, משרה חלקיתודה בב ע,משרה מלאהבודה בע: איםבה

 עללותיו עוט על פליבעל מחה. Stakelberg leader גוסמ היהקלאסית יה חהפשבמ קח במשלשקמה

ב שחהתיה בלותועפכאשר הוא יודע שאישתו תחליט על , לת שלוועתהת וחל תאתם סקמל תנמ

 צאותותן תינה ב את תועלתהםה למקסימו שמביאתובוחרת באפשרהאישה ,  שלוהלעוהפת וצאובת

ק חשמהפתרון ל. ועסקמ ואהו הרקמב ולש ר שלו והשכוקתיהתעסמצב מר הכלו, הבעלשל  תולטהח

קסם את תועלת האישה עבור כל אחד מהמצבים שממ צב המאתא מצנ הליחת ,יביסרויה רקהי זה

עלתו כאשר וה למקסימום את תא האפשרות שמביעל אתחר הבביי שנ הבשלב, לבעה ם שלייפשרהא

 . רה שלובחיה ויותאפשראחת מכל ישה ל האתובתגיה  תהדע מהווא יה
סית לאהקה שפחבמי  כהחנהה הנהקלאסית באופן המתואר לעיל הה  במשפחחקת המשרחיבבה ליהס

הבעל ורה ק במקד רובלבד ולכן האישה תעבית שנמ סתנרשה מפ האיולאיו שי ראסהבעל הוא מפרנ

ה דובעה שופיח תויה על מדינחליטשה מיהא כאשר. ה בשכרורידי מאהתוצו או כתבוד עאיבד את

 את הצע העבודה שלה יםתאלהלה כו ייאה ןכלו, עלב של הורכהיא יודעת בוודאות מהו ש, שלה

 ם שלילי בין הצעאייווצר מת עלת התותיפונקצב ןכויסה תשנאל בגל. להע החיפוש של בתלתוצאו

 .העבודה של בני הזוג
 ודרניתהממשפחה ה
 קחשיה מה י לאיהםינ בחקשמלכן הו, וג מוגדרים כמפרנסים שוויםהזי בני שנדרנית מושפחה הבמ

 תת תוחלת התועלחשב אטים יפרמה אחדכל . מניתז בו םיהלותובשלבים אלא בני הזוג יחליטו על פע

מביאה ות האפשרחר בו ויבזוגל בן ה שרחיהבות פשרוי מאדאחצבים עבור כל המל אחד מכשלו ב

 לוי משקוה שיהיי משחקב קל המשויושי. תועלתו בהינתן הבחירה של בן זוגו תחלתו תא וםימסלמק

 ה ידיעת האפשרות בךתו, את פונקצית הערך שלו מתמקסהמ ותפשרבוחר באל פרט כ,  כלומר,נאש

 וא הלבתקמהל קשהמ שיווי. את האפשרות בה בחר בין זוגו כקבועה חקט לופרה, יהשנג זו הןב רחב

ישה אהו לאיו', בות רשאפבת רוחנתן שהאישה ביבה' חר באפשרות אובו הבעל ב, נוקל קורוי משויש

 .'א ות באפשרחרבעל בתן שהנהיב' בת ושרבאפרת חבו
ים שניהם כמפרנסים ספתוג נז הבניזו ה פחמשבש הניה ית בדרך זורנהמוד הפחור המשיאיבה לתהס

ע העבודה שלהם צ במקביל את הקובעיםהזוג  יבנ. תביה שקמ לתכל כלעף שותמשווים האחראים ב

 םיעדו ינםיא ו זה במשפחי הזוגבנכיון ש. וגםזל בני ש כרשוהה טהחלה ביג לתיושר יש להם ציפאכ

בודה שלהם יהיה עה הצעין  ברהקש, הבא ההפוקתב םעסוקתי של בן זוגתבוודאות מה יהיה מצבו ה

ות החיפוש ישוב בקביעת מדינחוה גורם יוה רשאח וטיהב םרוג. יתסאקלה החחלש יותר מאשר במשפ
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במשפחה זו  טיםרהפ. דבלב  משניםורת גנירוד הממשפחהב יהיה תיאסלהקה חג במשפוז היבנשל 

 את מדיניות החיפוש שלהם םיא להתוכל יו לאכןולם גוז ןב שלאינם יודעים את תוצאות החיפוש 

 . הזוג ן בלשש יפוחלתוצאות ה
 

 
 ם  ה של הורידהעבוהצע הילדים על  הפעתהש
. גני הזו בוקה של התעסתהחלטול וע הודעבהל הצע ע יתתועמפעה משהשילדים ל יומם שלק

. שחדמך היער לוגהז ינב תא יבתילמשק הבית משנה את סדרי העדיפויות ומח םידילל ש םתפוהיתוס

 ילדים גורם ם שלקיומר מולכ, איפנדה ל עבוןי בהאקצ ההתפול בילדים גוזל זמן רב ומשנה לכן איטה

, משתנה  הביתקמשל ה שכיהצרגם . םמה דאחל שלפחות  ו אגזו של שני בני ההדוהצע העב שינויל

ת להשאיר את בני נמ עלר ת יווההגבה נסכה תשרדנומם של ילדים מגדיל את הצריכה ולכן יק

 אינם םהלכן וית נסת משק הבם להכ לתרוםיולכידים ין הילא, סףובנ, לתעהמשפחה באותה רמת תו

 . בציתקהמגבלת  ת אלדיים להגלוכי
 ממרכיביה של פונקצית התועלת של בני דחא נההי םידיללת התוע, יםמהקוד יםד בעמווניי שראפכ

חן את בנ, םהרי הול שבו משפיעים הילדים על הצע העבודה שןפאו ה אתיןהב לנת מלע, ןכלו ,הזוג

 תעל תויהונח כו, םידמי בעמודים הקוללכפן אוב הגצו הופונקציה ז. דיםשל הילועלת תה תקציפונ

בפרק זה נדון בצורה , ל משק הביתש תללה הכוסנכ ההם ועיהםורל ה שינא הפלה עםולדים עהי

 דרך פונקציה זו. ו היא מושפעת מגיל הילדיםב ןופבא וםידליה של  התועלתיתקצונ פלהמפורשת ש

 .יםעבודה של ההורהשפעתם על הצע ה כאן עלמו, ריהםעלת הועל תו םדייל השפעתאת ה דמוללל נוכ
מראים כי , תיבה שק מלש הודהעבהצע  על לדיםי השפעת היבגלפרות סב םיקרייעה צאיםממה

השפעה זו נחלשת ואף מתהפכת .  האםשלה ודבעה עצל ה עליתילשה פעהשם ריעילקיומם של ילדים צ

מקיומם של  ע באופן חיוביפשומשלו  ודההעב הצע אה כירנ, לע הבלגבי. ותרי יםרגבום מיעבור ילד

פנאי של ב םהלורך שצה ה עלע השפש יםילדיהל הוא שלגיסף  נותףשומא מצמ.  הביתקשבמ יםילד

דים אך אינן תלויות בהתפלגות יל הפרסמב תולוי תביתה קמשל  שותצאהוולעומת זאת ה, הוריהם

 מצאו שקיומם  אשרHeckman and Macurdy(1980)משל ניתן לציין את מחקרם של כך ל. גיליהם

מקטין את ההסתברות שלה להשתייך לכן של ילדים במשק הבית מגדיל את ערך הפנאי של האישה ו

מחקרם של . עה זו חזקה יותרפ הש6במחקר זה נמצא שעבור ילדים מתחת לגיל , לכוח העבודה

Eckstein and Wolpin(1989) נמצא. ות דומות להשפעת ילדים על הצע העבודה של האםג ראימצי 

 6דים צעירים מגיל ר ילועבו, ת הילדים השפעה שלילית על שיעור ההשתתפות של האישהלכמוש

 הוכחות  מצאורשא, Hotz and Miller(1988) נוסף הינו מאמרם של רמאמ .השפעה זו מתחזקת

. שלקיומם של ילדים השפעה שלילית על הצע העבודה של האישה ובמיוחד לקיומם של ילדים צעירים

הבית הינו משק דול בהוצאות הגי, במקביל נמצא שקיומם של ילדים מגדיל את הוצאות משק הבית

 ילד תלויה לעלת שתושה ניח נ,אם לממצאים אלו בהת.פונקציה של מספר הילדים אך לא של גיליהם

תר מתועלת של וי  עולהם תועלתולכן, רב יותר וליפ טלזמןקים וק זםיירע צםשילדיבפרט נניח , בגילו

. וליגבלויה ת ה אינדילשל ה כהצריש חניאת נז מתלעו. םהריו השל ן נתוןמזר ועבלדים מבוגרים י
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): אהבן ופהתועלת של ילד תיכתב לכן בא ) ( ) ( )nybnllageachildu hwii ///)(  nר שאכ =⋅++⋅

 םמקד bריהם ו ושל הי  מהפנאיםדלת היעלקדם תו מi, a–ה ד יל היל ג-iage, םידלפר היסמ

ניתן לראות שעבור , דשל ילת  התועליתפונקצבת ובוננתהמ. םוריהה שלת רוכצמהת םידלהיעלת ות

0>b,a ,ו נא. תיחתמשפהועם סך ההכנסה ) ההורים(אי של בני הזוג פנהך סם  עהולעו יה זקצפונ

ם הים שניעיקש שמהזמןך אלא לס כל אחד מבני הזוג ספציפי שמשקיעלזמן היבות שח ן אי כינניח

 כתרותצל קור שמנניח שאין חשיבות לן תו אופאוב. ליפיתח מוצר נוי בני הזוג היל שנשאי הפנ, םדילבי

 עלייהל וםגר תהביתמשק  תהכנס בייהעל. צרוכת המוקצה להםהתל שלל כו הך לסלאא, םידילה

ן מז הותכמ תדלגלהא ירים תבוה הל שפנאי הייה בסךלוע, וקדש לילדיםמשל הכנסה זו הבחלק 

ל גיא וה וןאשהרם ורהג, לויה בשני גורמים נוספים תק הביתמש ילד בשלתועלת ה. וקדשת לילדיםהמ

ת לעתו פיקוא מכן הלו, גחההשל ופוזקוק לזמן רב יותר של טיותר הוא  צעיר ילדהי שככל, הילד

דם ק מקלוח, זועה הפשההאת   לקבלדיכ. רותגר יבות ילד מנאי של הוריו לעופתר מכל יחידת לה יוגדו

 רמת תהאול השנן ביד יל אילהב די ככלומר, לדגיל הי ב- a - וריהםה לאי שם מפנידלתועלת הי

של עלתו ותל שפיע ערון שמחא הםהגור. ןחידות זמי 10קיע פי ש על ההורים לה10ד בן יל לת שלועת

ורים ר ההתו י גבוהתביהק משבילדים  הרפסשמככל , כלומר, תספר ילדי הבי מונת היבי במשק הילד

. מתויסמ לתוע תמתלרם ילדיהם יותר כדי להביא את היית גבוחתסה משפכנאי ולהפנזקוקים ל

כת ורתצ ומןות זיחידל וקקזף נוס יים וכל ילדרים ציבורוכת והפנאי אינם מוצצרהתיא ש החהההנ

 .לומש
פונקצית תכנס ל לדיםהית לוע תכןלו, הםדילי לתקסימום את תועמביא להל יניםנרים מעווהה ח כייננ

 אחד כלת ולעתות  איםורהה של תכניס לפונקצית התועללהבמקום , גני הזו בשל שנית התועל

 יםהילדספר ל שמככ. ממוצעת של ילדי משק הביתההתועלת  תכנס לפונקציה זו, רדנפבדיהם ילמ

. תעצמומה לתתועהנת לשמור על על מרכים להיות גדולים יותר  צאי הפנ ושעותסהכנהה, רותול יגד

ל  שםריהון כלו, רתו יהוליהם גדר של הוןועלתם מפנאי נתות, ם יותריריעים צלדי שהלככ, ךכל סףונב

ת תאור תועל. ים לילדים גדוליםורתר מהוי) דבות לעאצול(י פנאטנים יתקשו לוותר על קדים לי

ן כתיי וילדי תעל תותהרי שמבחינ, מוכה שאם פרט מקבל הצעת שכר נכך לםורהזה יגן אופים בלדהי

 כר שתהתפלגומ ותא בכר שלושצעות ההת אם פרט יודע שאיתרה מז. העהצת הא א לקבלל יףיעדש

 בבית על מנת להעלות את ראשלהי יעדיףו דה עבושחפמל עיתכן שהוא ימנ, נמוכהחלת ו תלתבע

 כהנמו ר בעלת תוחלתת שכ דוגמת את שכרה מהתפלגושהאיאם ה,  למשלכך. ימפנאו ילדיתועלת 

ם ילדינת היחלית מבמהתפקידים האופטי  וחלוקתןכתי, עלהב שכר שלה ותפלגת התלוחתמ תרוי

ל הוריהם ש ןבזמ ילדיםה שלורך צ האת תעם הילדים בבית ומספקארת ש נשהאיהה שב יה כזוהת

 .םית הילדוכתצר את פק ומסבעוד הבעל יוצא לעבוד
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 לן המודתרויטת פ ש

 על יםשפיעמה וtן מזבט לפר יםעם הידומירל הגו ככיל את מt הפבתקו ט הפרשלמצב ני החב משתמר

). תדיוהעתי יתכח הנוותעלתו ) { }ChildrenofAgeandNumberyschoolktss i
tatt

i ,,,, −= ε עה פרהה

ל  שנוכחית הך משפיעה רק על התועלתיכית ולפרתאמת סדתואינה מ וi.i.d תפלגת מatεית ראהאק

י לכלי "עלת עפופה חשפחה שהמנההת חתם ער פתפנדל המו. וכחי הנערךעל הפעתה הש ךדררט פה

אינו המשפחה  גסו. סיתלא הקהחשפבמ קחשהמי ללהמשפחה המודרנית ופעם עבור כ שחק שלמה

. מודלי ה"ל סוג תאמד עכופחות ממששל ה הרציופורפוה) Unobserved Heterogeneity(ר ידוע לחוק

, מרולכ, יתצורה רקורסיבר בל נפתדומהזוג ה ין בנשחק ביות של המפיקצייצספה מתחאל כעבור 

נו ך שהגדררעקצית הונת פא שבנח וז פהקות רעבו.  עבור התקופה האחרונהדלומת הא ורפתה נילחת

א  הוויבחר באפשרות עבורה הערך הנוכחי של תועלתט פרה. ם האפשרייםולעהי ב ממצ אחדעבור כל

 לשב וישופה נשתמש בחקכאשר בכל ת, דמותוקפות ור תקויבית עברקורס הצורבר תופנ כ"חא. יבמר

 נסמן, יפציפן ספואב. הנו הראשהפוד לתקע  זו נפתור עבור כל התקופותהבצור. האב ההופתקבהערך 

)  בנהרוהתקופה האחל ש צבמני ה משתאת קבוצת )Tssi .םלוהע ביממצד  אח כלערך של הונקציתפ 

רך  העתלחשב א ןנית, ינתן הדגימהבה. קראיתאה ההפרעה למה שט לדגיידועה פררונה חאה הפקובת

)נוכחי  הךרעהו ורבע םלוממצבי העולם ולבוחר במצב הע כל אחד לש )TRiaהופקבת. לימימקסוא  ה 

) נהרוהאחי שלפנ )1−T , יה התב ני המצשתבוצת מק( )1−Tssi ,של  ינוכחרך ההעשב את לחל מנת ע

 הרך העתידי של התקופה האחרונעחלת הותת  אחילהתלחשב  שי , זועולם בתקופה י ה ממצבדחאכל 

Tתכחיהנוה בתקופ ריאפשם לעוצב  מבור כל ע: 

     
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
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∫ ∫ ∫
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 - ב םינולם שבי עוצ מןכש, כחיו מבצעים לכל מצב עולם אפשרי נדיך העתיערוחלת ה ת חישובאת

( )1−Tב בצהמ ניחב משתמרנות ב שונקודות לבילים מו - T .ב את חשתן לינ, ל"וב הנישאחר החל

) - ב ךפונקציות הער )1−T1 עותפרההמה מיגהדד כדי  ע−aTε .את מצב א ר למצופשגימה אהדהינתן ב

 פות התקורובובים עשרים על החיהדרך חוזותה בא. תילמסימק הני הךערהצית ונקפהעולם עבורו 

 t בתקופה ךרעה תפונקצי, קודמתה המשוואהמ  לראותשאפשר כפי.  ההראשונ הופקלתהקודמות עד 

בצורה ה לא יעשה ישוב זח, atεיים של שרפא הםירכעהמד ח אלכבור  עתשבמחות והיריכה לצ

 ךותמגימות  דNם  לוקחיזהחישוב ב. Monte Carlo Integration - ירמנוב וריק י"עאלה ית טליאנ

הקירוב . לקחונש ותמיגדהמ תחאהמקסימלי עבור כל  ם את הערךיומחשב, תורעפהה לשגות תפלהה

) ת היונקצ פפרי שלמסה ).maxEם המקסימליים על פני כילת הערוחע של תוצוא הממ הNדגימות ה: 

            ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }∑
=

≅−−
N

n

iiiii
a

iiiii tVtVtVtV
N

tdtsstVtVtVtVE
1

43214321 ,,,max11,1,,,max                )10( 
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 מהמודל ובלקהת שםערכיב שמשתה לקופה ניתןת לכברם כשופרטים ה רת בחייבגים לנותנתן ניהב

באופן ה עש נםמטרי הפרתדאמירך לע התנקצין פור ביהקש. θור הפרמטרים מידת וקטלצורך א

ווה  שa תורשפא ברח ברטפהכך שלת ורתבסהזי הא , tתקופה  בaיח שפרט בחר באפשרות ננ: אהב

 . ם האחריםיצבממהד ח א כללש ערךה נקציתפודולה מ גa בצמרך של הע תנקציפוברות שסתלה



 2002 לי                           יו                  זוג                                                                                               י  של בנדהע העבוהצ

       20' וד מסעמ

 יםתונהנ.  ד
ם שישמשו לאמידת נתוניה של יללאור כביא תון מראש הקהחל, םקישני חלה  העבודשלרק זה בפ

אר את תזה י לקח) reduce form(ודל  המ משוואותלאמידה לא מבנית ש והינני שה החלק. ודלהמ

י "ע, בפרק הקודם צגהואורטי שת הלמוד לנתונים ה התאמתאתדוק יב ודלומה לש רשקה בםיתונהנ

  .logitמוש ברגרסיות ובאמידה של מודל שי

 )descriptive statistics(ים וננתשל הי ללור כתא
ם וח אדכר  סק-ית לסטטיסטיקה מרכזכה השם של הליב של שני סקרלו על שיססים מבוונבץ הנתקו

, םאיושם נשאינ, םיודייהם ינאשטים פרו הוצא ץבהקומ. 1993-1994 םינשין הכו ב הכנסות שנערסקרו

ת רוושקהת ואלשסק בוער קחהמן שוכי, בנוסף. הם אין פרטים על שני בני הזוגבילגת ו משקי ביא

חר לא). 15-64(בודה עי כוח האילוח גים בטואצמאינם נר מדגם פרטים אשמהצע העבודה הוצאו להי

 ).בני זוג (תופחשמ 755 ץבוו בקנשארהנתונים  סידור
של בני הזוג (ארץ מוצא , השכלה, וגהזי בנילם של שני גל  עשייםיא ניםותנ לם  כולדא ר כוחקס

 – י הזוגנב של שניי  מצבם התעסוקתעלל הסקר נתונים  כולףסובנ. ב"וילדים וכי' סמ, לגי, )והוריהם

. דועו בודהע ותעש,  די חשלמ, העבודוח הי השתתפות בכ ואלהאבט, קיתחל, אהמל שרהבמה דעבו

וג הן משכר והן ממקורות אחרים וכן הזי בנ ההכנסה של יגב ללנו נתונים יףוסנסות מכהסקר 

 .תיק הבשמל ש לתכולהההכנסה 
 דלמו הנישת מלשסטי סטטייכום ס - 8ה לבט

 ךרע
 ימלמקסי 

 ךרע
 ימליינמ 

 ייתטס
 'סמ וצעממ תקן

   תיופצ ת

 דלימו תונ   ש 2,996 13.14 3.48 2.00 25.00

 לי   ג 3,000 44.88 10.05 26.00 65.00

  1בודהעת ע לשר   שכ 371 29.28 15.67 4.17 87.95

 ותי שבועבודהת עו   שע 2478 49.41 11.70 8.00 98.00

 ריםגב

 וד לימתשנו    2,981 12.93 2.99 2.00 26.00

 לגי    2,972 41.81 9.48 25.00 65.00

 1בודה ע לשעתרשכ    314 23.74 12.09 2.95 78.52

 ותי שבועדהת עבוושע    1681 34.36 10.99 6.00 87.00

 םדייל' מס    3,020 1.63 1.41 0.00 9.00

 יםנש

 94ר מברי דצבמחיהשכר לשעה : תהערו
 

, םיב עוקםיבעונבר תי תצפיותש. יצ שנה וחבע תצפיות לאורךראן נשבץ יקו ביע המופגוזל על כ

הכנסה של וה השכר נינתו. יםבנים עוקעופות ברבסיות נופשנה ואז שתי תצ חצי של קהס הפםהירחא

ות יפ תצרבעא, תתצפיו 3020 בקובץ ותיימ קכ"הסשבך כ, יתצפית הרביעהתי גביימים רק ל קוגהזבני 

 םומי מיניכ וערת תקןטייס, ממוצע(ם וניש מומנטים מוצגים 8' ס מהבלטב. הזוגות 755 – מ דאח ללכ

 .מדגםבשפחות מאפיינים של המל הש)  וםמיסקומ
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שיעור . 7.3%הוא ת מובטלו ה הנשיםור ושיע67%ו ינדגם הבמנשים הל שתפות שתור ההעשי

 94ת שנ במדשע הכלוסיאם ביש נר ההשתתפות שלעום במדגם גבוה יחסית לשישיהנ של ותתפשתהה

 רות שיעאשמגדיל ר  דבאותשונ ןניה םגדבמ םישהנ, ונההראש.  משתי סיבותבענוה ז רבד. 44.7% לע

ה נה השניה הבהסי). 51.4%ה יה 94  בשנתתואהשתתפות של נשים נשוהשיעור (פות שלהן תההשת

 זה םאיגילווח ט, 35-54 םילאאות בטווח הגימצדגם נמב הנשיםמ 60% – כ. גם במדיםלאגיתפלגות הה

 םירבגה לשת ופתהשתהשיעור ). ' שתואר בפרק בכפי (ת מעל הממוצעפותתורי הששיע בןייאפמת

 הכלוסיאב 62.8%ח העבודה לעומת ורים שייכים לכבגה מ90.5%. אודמא גבוה ואף הם גדבמ

 .הות לאלו של הנשים זיםברהים אצל הגבותתפות הגרי ההשעוילשות סיבה. תאמיתיה
 .דלימות גיל ושנות בוצושים לפי קים ונרב געבור םדגת במופשתת ההיוריעגים שוצ מ9'  מסלהבבט

 ושנות לימוד, ליג, ןים לפי מג במדדהובח העבכו תפותהשתי ורע שי- 9 להטב

 תפותשתעורי השי יםנש יםרגב

 :דגםמבות תתפשהעור שי 66.7% 90.5%

 :גילחתך  18-24 39.6% 20.0%

87.0% 67.6% 25-34  
92.4% 69.0% 35-44  
96.9% 75.7% 45-54  
85.3% 46.7% 55-64  
 :מודילנות חתך ש 0-4 25.5% 64.7%

85.8% 36.5% 5-8  
92.1% 61.5% 9-12  
90.3% 80.1% 13+  

 

. וטוני עם שנות הלימודונופן מאב םלידג םישנ שתתפות שלההת ששיעורי אויתן לר נ9' בלה מסמט

רי ליה משמעותית בשיעו לראות עוניתן, חזק למדי ותתפתשהה רויעשוד ומת הליונ שבין הקשר

 הלימודת  שנולעה ש השפכמעטאין , ת זאת לעומ,םירבג בורע. מודות הלינבש העליי הםהשתתפות עה

צה זו שייכים פחות בו לקאך, דוימל תונש 0-4ים בעלי ברהגל פרט לקבוצה ש (ותההשתתפר שיעו לע

 גבוהשיעור השתתפות מעט פיינים בלה תיכונית מאוי השכלע בםירגב) מדגםבברים גה מזיםומשני אח

 .דין למת קטבוצול בין הקההבדך א, תיאקדמא או יסודית להכשלי הבע מאלו שהם
 הגיל צתד לקבוע םליהשתתפות עושיעורי ה. םייונגיל אינם מונוט הלש הצינקופכ ותתפתהשי הורעשי

 הירידה כאשר, רים וגם עבור הגביםשנ הורב עגםם י הם יורד55-64 הבאל הי אך בקבוצת הג45-54

 תפלגו ההתק אתלבדוודה נרצה בוח העכל יםיכישתמ היםרטפ הצתור קבועב. חדה יותרשים עבור הנ

צבים  מ לכן שלושהירדגנ. הקוסנות של תעשות מוים וכן לבדוק רסקנם מועאילו שאלם מועסקי הבין

ל מובט, עסק לגברים יהיו מוםיירפשהאם יבצהמ. נשיםלרבעה אום בריגתעסוקתיים אפשריים ל

י ר כמיוגדבטל מו.  חלקין באופתקסעוא מהוו ף נוסבף מציתווסים שכאשר לנ, בודהומחוץ לכוח הע

דר וגבודה יעה וחלכ ץוחמ אצו פרט שנמילואף עיל בשבוע החולפ ן באופהדו עבשפיח סק אךעומנו ישא
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 של הנשיםגת ההתפלגות  מוצ10' ס מלהבטב. לין פעפה באודועבפש יכמי שאינו מועסק ולא ח

 . עסוקתיתהמצב  הי"במגדם עפרים והגב
 מין יפי לתוקעסצב הת המתפלגותה - 10לה טב

1עסקומ ובטלמ

 ריםגב 97.5% 2.5%

  אה מלשרהמ 2ה חלקיתמשר 
 םנשי 53.9% 38.8% 7.3%

 :תהערו
ת חלקירה ד בין משאתי לנכון להפריצ מלא, ת שבועיותעוושים שלשמ פחות יםבדעוגם במד ם מהגברי3.15% שרק כיון 1

 .םריב גר עבוהאלמרה שמל

 תעיוובשוגדרת כמשרה של למעלה משלושים שעות משרה מלאה מ. ותעיובעות ש ש30 עדל  שרהשמ כתרגדמוחלקית  המשר 2

 
 הגברים שלאבטלה ה שיעור. יהיסולוכה באאבטלה ריועשית לי יחסיםמוכ נםגדמ בלהטבאהעורי שי

 לתבקתמ וז האצתו. 6.2%ל ער זה עויש עומד תוללהכה ייוסבעוד שבאוכל, יםזושה אחנמוך משלו

 מטו מהמדגםוששהת האוכלוסיו, יםואינם נשוא  דייםויה ינםאשם מהורדת פרטי תוצאהכ

ל לוכהיעור השמ ךונמשים ל הנש להטבהאור עגם שי. צעמוהמ מיםוהגבה ינות בשיעורי אבטלפיתאמ

 .ת דומומסיבות) 10%(סייה וכלובא
 11' מס ות בטבלהשר לראפאש יפכ, מןז ינפעל  סוקתיתעה מצבה ותגהתפלבים וינישונן בבתנ

אשר , בטלה לאורך זמןבאה ידמן פרט ליר זני פואינה משתנה עלט תי כמעוקב התעסהמצלגות תפה

ות  כללי אין לצפןפאוב. 94נת ש ל93ת ין שנ בלארשביללי הכלה טאבהשיעור בירידה  מאהוצכתת בענו

 ת בה לאיצרה יחסתקופה ק לע רבודמ שינפמזמן  ל פני עתוההשתתפ ירועשית בויים מרחיקי לכנילש

 . מאקרו כלכלית הבהביטים והן בספר השליינים האישיים מאפ הן בםילם גדווייו שיניה
 וניםהש הקועסי הת מצבןביים נשים וררציה של גבפוופר - 11לה טב

  םנשי יםגבר

עור יש
 פותתתשה

עור יש הדבוע טלהבא
 פותתתשה

 רהשמ הלאבט
 תקילח 

 רהשמ
 אהלמ 

 עוןרב

90.20% 3.82% 96.18% 67.28% 9.25% 39.57% 51.18% 1 
90.60% 3.22% 96.78% 66.62% 6.96% 41.15% 51.89% 2 
89.93% 1.47% 98.53% 67.15% 6.9% 36.29% 56.80% 3 
91.13% 1.60% 98.40% 67.42% 6.11% 38.26% 55.62% 4 

 
 פרטים לעסוקתי שצב התמב םייוני שקודבה ליזמן תה יפנם על יהשינוי תר עליוניינת עמ ותלכהסת

לשם כך נציג . גםמד ה פני תקופתעלו נהסוקתי אחד למשתע ב ממצםיעברר ממולכ, ייםיפספצ

 . והשנמ אחד לי תעסוקתצבממם ריעב מותמטריצ
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 ר נשיםבוסוקה עתע מצבי יןם בריבמע - 12לה טב

  4  וןעבר 

 1עון  רב השרה מלאמ תיקרה חלשמ טלהבא תתתפש מאל תותצפי' סמ
 אהמל הרמש 78.9% 14.2% 3.1% 3.6% 260
 תיקחלה רמש 27.4% 59.7% 2.5% 10.5% 201
 טלהאב 23.4% 17.0% 8.5% 51.1% 47

 תמשתתפ לא 4.5% 11.7% 5.7% 78.1% 247
 
אות לר ןית נ,ור הנשים במדגםבעשנהו תעסוקתי אחד למב צממים בריגה מעמצ 12' מסלה טב

 צמם עםפרטיה שירה, ןמז משתנה על פני  ואינוטעתי כמקוסעת בצ מלכב םיטוז הפרחא שלמרותש

יו השם שיהנמ 8.5% רק שמעניין לציין. חצי ונה ש שלהם במשךקהסותעפים את מצבי הלימח

ו יננתון זה ה, וחצי הרך שנהרביעי כלומר לאו ןוערב הדע תובטלומ ורשא נאשוןן הרוערבב ותבטלומ

, אבטלהה גל ממעתאצת לומצליח) 40.4% (תומובטלה םישנהמל ודג קלחמראה ש אהווון שיין כניעמ

במשרה ה מדהת הוריעש. וב את כוח העבודהעז לותלחפש ובוחרמ" ותאשמתיי) "51.1% (םשיר הנתי

 העבודה גם הוא חווץ לכשים שנמצאות מח נה שלהתמדיעור ה שו כןכמ, 80% –ב ל ורוק הבוה גאמל

 27%ו ) 60% (רתולקית נמוך יחבמשרה  תועסקוהמם ישנ רועב הדתמההשיעור . 80% – וב לקרו והגב

 .הלאוק במשרה מעס לגם המדתפוך תקשמב וברותע ןמה
 םר גבריובעעסוקה  תם בין מצביעברי מ- 13לה טב

  4ון   עבר 

 1עון רב ודהעב טלהבא תף משתאל תויצפת' סמ
 הלארה ממש 97.6% 1.2% 1.5% 655

 הטלאב 84.6% 3.9% 11.5% 26

  משתתףלא 24.3% 2.7% 73.0% 74

 
בטלה עבור האל עגהיציאה ממ. יםבר ג התעסוקה עבורבין מציעברים בת המציגה א מ13' לה מסטב

ים מובטלים ראשנן שוראהון עבברם ילטבוהיו מש יםגברמה 4%רק , לה למדידו גיםטלוב מיםגבר

 וחכת את ובזועו" תשואימתי"ן מה 50%ות ש למובטה יםנשמת האך לעו, ת המדגםפוכל תקלאורך 

וח  כאתב וחרים לעזו בהם מ11.5%ק רו, דהועבב) 85% (םובטלימה יםרגבה במשתלבים רו, הדהעבו

 הדועבה חוכל וץהיו מחש גבריםה מ27% ואילו) 98%(הה מאוד בו גדהבובעה מדההת. העבודה

 .הלכו לכוח העבודה במבוים לשבתחילת המדגם בוחר
 הזוג ה של בניע העבודצה לע םלהשם אילוהגים  הילדיפרפעת מסהש

 ותהללו הינם זוגת גוזוהגדול של הב רוה. 0-17ין הגילאים ם ביד ילאיןם מדגבת וזוגהמ 26% –ל 

 ורריםעדיין מתג) 12%(לו לה תגווזהמ תיצמחכ ם שליה ילדךא, 17ל יגת ו אר ילדיהם עבשר איםגרבומ

מדגם על בלל עומד ילדים כ ןיא םה לתוגו הזרפסמ. 17ל את גי רועבש תומרלימם באותו הבית ע

שניים עד ת מהזוגו 45% –ל , 0-17אים ד בגילד אחילבמדגם ת מהזוגו 25% –ל . םידד בוםיזואח
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ת ים במדגם ניתן לראודל היספרמת פלגותה תא. תרויולדים י הישמ ח- 3%  - וליתר יםעה ילדרבא

 .14'  מסאלבטב
 םגד במ0-17 איל בגיםילדר הימספ לגותפת ה- 14לה טב

 17 עד 0ילאי  ם בגדילהי' מס ם במדגתפחוז המשאחוו' מס
26.5% 200 0 
25.6% 193 1 
22.1% 167 2 
17.6% 133 3 
5.2% 39 4 
3.0% 23 5+ 

 
עור ישראה ששים ביחס למספר ילדיהם נונ גברים ות שלתתפהשה עורישים בנתבונמ שרכא

 םדיל יהבעראות שפחות בנמהוא במעבר מוי הבולט נהשי. םדיליפר ה במסההעלים ד עיורההשתתפות 

שיעור  ב15% שלו, יםנשל  שתפותתהש בשיעור ה20%ל  שדהריי(ילדים ויותר ה ת חמישנות בופחמשל

 0-17 גילאיות של פרטים ללא ילדים בתפר ההשתששיעו תאו לריתןו כן נמכ). םירבג הלת שפוההשתת

ל שה וגב ריעו נובע משראך הדב,  אלו בגילאיםםלדיי יבעלטים  ר פלתתפות שהשה יעורמשוך נמ

רי ועישל  עםידלהי' ס מ השפעתאת. ה זווצקבב) 17 עברו את גיל הםשילדי (יםוגרב מיםרטפ

 .15'  מסהבלת בטלראו ןיתנ םישונ ריםגבההשתתפות של 
 םיהדל יריחס למספל נשים וגברים בש דהובכוח הע בתתפותהשי הור שיע-  15לה טב

 17ד גיל ם  עהילדי' מס תתפותשיעור ההש

  םינש בריםג
87.5% 63.0% 0 
93.3% 77.2% 1 
92.8% 74.3% 2 
97.0% 63.9% 3 
84.6% 51.3% 4 
69.6% 21.7% 5+ 

 
 הקת שבדברגרסיה לינארי, השתתפות הילדים על שיעורה' ס של מעהפת ההשה אג מציעיללבלה הט

נה קטיילד משל וספת ת קיבלנו ש הזוגינבל ש תויועבשהבודה עה שעות לעם הילדי' פעת מסשהת א

ת יוועשבת עו שות ושל האישה בארבעעיבו שבשלוש שעותל בע הה השבועיות שלבודעות הע שאת

 ).22'  מסהראה טבל(
 
 ה של בני זוגדבועצע הה ןים בירשקיקת הבד
 ןיבש לח יביוח םל מתא עהצביעה מ של האישהגבר לזה של יתעסוקתה המצב יןמתאם ב היקה שלבד

 צל אבי התעסוקהמצת גו לראות שהתפלשראפ, יפיפצאופן סב. אישההור  הגבל התעסוקה שמצבי

תפות ור ההשתעיש, םגמדית הלוסיכו אלשת לליכתפלגות הלהד או ממהדום שים שבעליהן מועסקינ
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 ושני םועסקימ  אינןהןשבעלי יםשעבור נ. הייסול האוכ מהשיעור בכלל2.5% גבוה ב לושל נשים א

גדל , ליםבטמון נשים שבעליהר וב ע-עלה ב לזה ש להשהאי לש יוקתסן המצב התעבי ביויחם אתמ

כוח  לםשייכי םינן אליהים שבענש רעבוו). הסיילווכהאל כל ב7.3% מתלעו (13% -בטלה ל האר עושי

 תתפועור ההשתשי תעומ ל20% –לה מ עמ ללש ירידה, 44.8% -יעור ההשתתפות ל  שהעבודה קטן

ממתאם ט שו פאלא, וגהזי בנשל ת ור הבחיןיבקשר  מחרבהכ תעבוה ננידה זו אייר, יהיסוכלואה בכלל

ורי יעצב התעסוקתי ושלגות המפת הלעם תונינ. להכשוה לגיון גאישיות כ ההםתינוכו תיןחיובי חזק ב

 .16' בלה מסטבם ההשתתפות של גברים ונשים מוצגי
 הןיעל ב של התעסוקתיבי המצ"ם עפשינ לקתי שסותעהב צמ התגופל הת- 16לה טב

  שהיאהי של תקוב תעסצמ

 לבע ה שלסוקתיב תעמצ הרה מלאשמ תקיל חשרהמ טלהבא פותתתשעור היש

 קל מועסבע 54.0% 38.9% 7.1% 69.6%

 לל מובטבע 43.5% 43.5% 13.0% 66.7%

 ע"כ לל מחוץבע 55.8% 36.4% 6.1% 44.8%

 דגםהמפלגות הת 53.9% 38.8% 7.3% 67.1%

 
לה זו לא טבי וננת. נשותיהםל  שתיי המצב התעסוק"עפ םריבג של כרהשע צממואת  יגה מצ17 הלטב

ות ראצד אחד ניתן למ. לבעה של וכרין שה לבשיהא ל שודהבר בין הצע הערו בשר קעלם עימצבי

 תעובדו םהיתשוברים שנגל ר שמוך מהשכנ מלאה  הרבמש ובדותשהשכר של גברים שנשותיהם  ע

ד הצומן .  בעלהשלו כרדה של האישה לשובהעע צה ןיפוך בה שרעל ק עבידבר המצ ,רה חלקיתמשב

 של נשים רשכמה ךמונ דההעבוכוח ל וץחמת צאומם שנשותיהן נריגבל  שכרהש שני ניתן לראותהש

 . ניהםיבבי ושר חינתון המצביע על ק,  המשרה חלקיתותעובד
 םל נשיהשהתעסוקתי  במצהי "עפם ריבשל גצע  ממו שכר- 17לה טב

 ה האישבצמ מלאהה משר תיקרה חלשמ הלטבא ההעבוד חולכ וץחמ

 1לשל הבעע ר ממוצשכ 6,369.8 7,228.7 4,541.5 5,628.4
 .94 רצמבדרי יחמ בם בשקלישי חודרשכ  1

 

 

 

 )reduce form(דל מוה ותאל משוות שינבמא לידה אמ
 
 דגםבמ םנשיהום בריגהם של רכ שעל השכלוהסיון ל נישה עפשה
ן שהשכר הן של הגברים וה, כפי שמקובל בספרות העוסקת בנושא, חונהודם ק הק בפרגוצודל שהבמ

 וזה הנח  וקלבדי דכ. טיםרפמההשכלה של הו) ניסיון(ודה עבק השוותק בה ממושפע םישהנל ש

' ס מי"דה עפד נמכלהשהה. םינש וליםברד לגפרבנ לשעה ל השכר שln –ה ל ת ענארייה לסיגר רדהמאנ

ת נוש וניסיון נבנה משתנה עזר תוך שימוש במשתני הגילהת קילו לצורך בדיוא, דומיות הלנש
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 יאצבה ותשרה, ת ההשכלה שלונול הפרט לש שן גילוביהפרש  כבשוח טפר כלל  שיוןסינה, להכשהה

 יוןסיהנאת  ה למעשףקשמ הז נהכך שמשת, ות של הפרטנושו הרא חייתש שנוש ורבעם  שניושש

ן הולכת ופוחתת ולכן יוה לניסואח שהתשונה, קובלכמ.  הניסיון בפועללא אתו רטשל הפ ליטנציאפוה

 לשכר לכב 7% תוספת של יוהתקבלו ה שתוצאותה. בריבוען יויס הננהם משתג רכהשית רססף לרגהו

הניסיון  תנ שר עבו2.5% לש תפסות. של האישהשנת לימוד  לכעבור ת ספ תו8% ו ברגהל וד ש לימתנש

  הראשונה של הגבר כאשר התשואה לניסיון בשכרןסיויעבור שנת הנ 2.2% ושל השאי של ההונראשה

 .ים מובהקאויצה רסירגהי תנשמ כל. תתפוח ותלכהו
 הער לש השכלש ln על אריתנ ליהגרסיר  - 18לה טב

שהאי רבג תנהמש

3.416 3.012 ועקב

)0.206( )0.204(

0.073 0.083 מודלישנות ' מס

)0.009( )0.011(

0.022 0.0251 ןסיוני

)0.012( )0.012(

0.0002- 0.0001- ועיברב ןסיוני

)0.000( )0.000(

380 320 ותהתצפי' מס

0.1414 0.1663 R2

 ופיעה בסוגריים   מסטיית התקן: רותהע
 

אומדים אלו מתקבלים  ןכ המוצע במשק שרכש ל מוטיםםידמו אינם הוזשכר ת אווש משלומדים אה

 ישם  במדגיםלפרט, תפו נצנןיא והתקבלא  שלכר שות הצערכלומ, ל השכר הנצפהדה ש אמימתוך

יקון ההטיה ת ךלצור. םידלהטיה באומת ם גורמניונתבזו  היצקלסו ודלעב חור שלאלבת רופשא

 .19' ה מסלבטב תועיפמון ו תיקחרר לאות השכגרסיר). Heckman)  Heckman 1976נשתמש בתיקון 
 Heckmanתיקון י אחר, עהשל  השכרלש ln לארית עינלה סיררג - 19לה טב

 תנהמש שהאי רבג

3.850 3.493  ועקב
)0.233( )0.296(

0.066 0.062 מודלישנות ' מס

)0.010( )0.015(

0.008 0.024  ןסיוני
)0.013( )0.014(

0.00006 0.003- ועיברב ןסיוני

)0.000( )0.000(

568 445 ותתצפיה' מס

ית הניראותצ פונקרךע 479.198- 647.240-

 ופיעה בסוגריים   מסטיית התקן: רותהע

 

ד ומ ליתנ לש8% - מ ןקט םינשל ה שהירגרס בHeckmanחרי תיקון א הלהשכל ד שהאומתואתן לרינ

. י פחותתועמשמה יה ינוישה אךקון התי מהאוצת כקטן יסיוןנל האומדגם . דת לימושנ ל6% -ל 
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 קטן מאוד בערכו והפך דהאומ, ןוייסאה לנשותבה יה תיומעהמש יינוהש, ר הגבריםכ ששליה סגרבר

 -כ ה הינם י הנשעבורם גו יםברג  עבורםהשכלה גי התיקון קיבלנו שהתשואה לחרשאך כ. הקוב מללא

 התשואה םילו עבור גבריא וםישור נן עבסיוינת נשל 2% -  כהון הינייסה לנאילו התשוא ונהשל 6%

 .קתהבוה מ אינוןלניסי
ן השכר במשרה ביל בד הישם האיש לבדוק , ת השכר של נשיםיקצנופל שא מל וראת תתת לנמ לע

 נשים במשרה מלאה וראחת עבה, דותפרניות סרגרי שתדו אמנ, שם כךל. ה מלאהחלקית לשכר במשר

ו מדאות נאווהמש. זהה השכר נשארה תיסררג לשציה יקפיספסה, תיקלח רהשמ בשיםנעבור ניה והש

 .20'  לה מסטבראות ב לת ניתןאות התוצ א,Heckman וןיקבתש ומיך שתו
 Heckmanן קותיי חרא, אהמל ו חלקיתשרהים במנשל עה ששל  השכרלש lnל עארית נילרסיה רג- 20ה טבל

 תנהמש קיתלחבמשרה שעה שכר ל מלאהשכר לשעה במשרה 

3.045 3.512  ועקב
)0.368( )0.931(

0.072 0.111 מודלישנות ' מס

)0.017( )0.027(

0.025 0.005  ןסיוני
)0.016( )0.036(

0.0004- 0.0002 ועיברב ןסיוני

)0.000( )0.001(

445 445 ותהתצפי' מס

411.520- 293.664- אותערך פונקצית הניר

וגריים  ופיעה בס מןתקית הסטי: רותהע

ממוצע השכר  עה ואילוש שקל ל24.6 ונלאה הימה שר המותבדעום ש עבודה לנשיעתלשע צומהשכר המ

 יןע בוצממה שכר ביםדלההב שכך, שקל לשעה 25.2ו ינ היתלק חרהלשעת עבודה לנשים שעובדות במש

באופן לאה גדולה מה שרמבה עש להשכר של ןקהת תטית סאלעומת ז, אינם גדולים תוגוריטהק תיש

ומת עחלקית ל  במשרה13.7 לשת תקן יסט(ת לקי חרהמשה בעשל  של השכרקןהת תייטסמ יתומעמש

נה הי תילקחרה מששנת השכלה בלאה שוהת שותרא לתןמאמידת הרגרסיה ני).  במשרה מלאה24.5

 נתשל 7% - על כמדת וע שהאמלרה שתי מהתשואה להשכלה במועשממ פןאו בההבו גאהי ו11%

 - ה של כאו יש תשהלא משרהבמת ובדועש םילנש, פכתתה מהנומתה ןויסניהתשואה לגבי ל. לימוד

 נהסיון כלל איי לנאהשוהתת קיחלה סיון פוטנציאלי בעוד שלנשים שעוסקות במשרילשנת נ 2.5%

 . תהקבמו
 

 הדועבוח הך לכיישתהלט הפר ל החלטת עשפיעיםהמורמים הגבדיקת  לlogit דלידת מואמ
ודל מ תיה אמדדבועוח הלכתייך שה לשהאי התטלעים על החפימשורמים הגה לבדוק את נת מעל

logitו שלותועישב הדהעבוהת עוש, ה כפונקציה של השכר של בעלהיש של האפותההשתתת ל החלט ש 

 או הול שעיותהשבו הודבע העותשרו ושל כש רך שלעה, ח העבודה לכווץמחטל או הבעל מובר אשכ(

תנים שהמ ו הינםאלים נתמש. לוגי הלת השכונש, לדיםי' מס: השם של האייני מאפיוכן) אפס

 ברח מאתם וויהמשתנים אלו מ, למעשה, ל שתואר בפרק הקודםדיעים על החלטות האישה במופשהמ

 . להמודשל ) State Space (בצמ הישתנמ
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של האישה  תוהשתתפטת ההחלעל ם יעיפשמ ןנאיעל הבני ייפאמ, 21' בלה מסבטלראות ר י שאפשכפ

. הקים מובםנאים וכבערטנים קם נו הלשה ודעב התועושל שר גב השלו של שכרם ידממקה –

 האישה ל שלהשכההות נניתן לראות שש. ם של מאפייני האישה יצאו בהתאם למצופהיהפרמטר

 הפעשה האך, יחיוב ןופאבע שפימוא ה םגיל גה. ההשתתפות שלטת הי על החליוב חןפואת בעופימש

 .ותתפתשההל ע ילישל ןע באופיפש מ0-17 ילאגיב םידלהי' סמ. ניםוחתת עם השפוהולכת 
 לטת החןין קשר בין שכרו של הבעל והצע העבודה שלו לבי איכראה  נל"דל הנמומידת המא

ים של נהאומד, מותות דואצוזה נמצאו תר של קש רתת יורטפומה  בבדיקםג. הישפות של האתתההש

-ואי האבטל, יתקלח,  מלאההשרמ(ה ישא הל שוקתיתעס הל המצב  עMultinomial logitדל ומ

נים שתגבי המ לlogit-יווני ההשפעה של מודל הכים לה זההשפעוני עים על כיומצבי) שתתפותה

 אפייני הצע מה שלהשפעשהד עוב) יםילד'  ומסלהשכגיל ה(שה יאי הנפיילמא וריםקשירים הסבהמ

ר בין ש קיןא יכ הארנ. )2' סה נספח מרא(קים ובהא מל וםערכ בים קטנורשאנ ברהגשל בודה עה

כדי לבדוק את הקשר בין הצע .  בעלהשל ודה העב עני הציפיאשה למאיה  שלתותפשתההת טלחה

ה רצהו, בעלהל ר ששכהו דהבוע ה הצעיןבל עיות שלהוב השהבוד העתשעו, קרי, העבודה  של האישה

ם רייבסמה םינתש והמשל האישהשבועיות  ההבודהע עות שווי הנלת ההנשתהמבה ארית נילרגרסיה 

שעות העבודה , ות דומותצאבלו תוקתה זו הסים ברגרג. logitל ה ודמ  שלםיירסבהמם ינתזהים למש

ל נים האישיים שיפיהמאל ש העההשפו. ושתאיל  שהודב העתעול שעשל הבעל ושכרו אינם משפיעים 

ת ועיפשמ דומיהלשנות , דהשעות העבוי על לי שלופןבאמשפיע  םדילהי' סמ, ופהצמכהאישה הנה 

את תוצאות האמידה ניתן .  וקטנהתולכתו הך השפע חיובי אפןפיע באושוא מה גם ילהגו, יופן חיובבא

 .22' לראות בטבלה מס
 העבודה וחבכגברים ת השתתפו לlogit דל  ומובודהח הע בכונשיםפות השתת לlogitל ודמ - 21ה טבל

השתתפות גברים   תנהמש השתתפות נשים

1.800 1.233-  ועקב
)1.100( )0.932(  

0.024 0.003 ל בן הזוגודה ששכר לשעת עב

)0.021( )0.006(

0.001- 0.004 וגהז ן בשלה שעות עבוד

)0.015( )0.006(

0-17אי ילדים בגיל' מס -0.452 -0.250

)0.112( )0.095(

0.052- 0.145 מודלי ותשנ' מס

)0.048( )0.048(

0.238 0.140  ןסיוני
)0.045( )0.048(

ועיברב ןסיוני -0.004 -0.006

)0.001( )0.001(

561 445 ותהתצפי' מס

ותניראהית צערך פונק -242.229 -140.968

 ריים  וגעה בסופי מסטיית התקן: רותהע
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 ךא, תויש אשל הדובהעעל היצע ו משפיעים לש עבודהות הבר ושעג השלשהשכר ח הנילג הונ, פרותבס

של  הודבע השעותכר ושהת עפשה ומרכל, הפוך הר את הקשםם וממדליקישר בוד איםקרמעטים המח

היצע ל ת שו הצולבתועפ ההש שללודימלל כווצג הל שדמוהש וןכי. ישה על הצע העבודה של בעלההא

 לותקבשה םמדניהאו. מדגםר הגברים בובעל גם  לעידלים שתוארווו המצרוה, זוגה ניודה של בעבה

ינם א שהיא הר שלוהשכ הודעב התעוש, יםשו של הנלעל גברים דומות לא וללים אדות ממידמא

 .לושעבודה ה תוות שעכמ לא עלה ובודעוח הכבתו פותתשה יגב לשפיעים לא על החלטתו של הגברמ

ת ביחיו העפ השלגיל יש, םישנגבי ההם לתם להשפעות שלעבהשפ בוים לרמו ד האישייםיםמאפיינה

ה השפע יש 17 ד ע0י אגיל בםילדיהלמספר . הועל שעות העבוד ףת להשתהיינט הל עופוחתת לכתהו

  אך לאתיליעה שלשפה  ישדמוילה שנותל. הדבוהעשעות ' מסל הרצון להשתתף וגם על  גם עתייללש

 עלגם  דומהלית של שנות יבועה חי השפשים שם נמצאהנוד לגינב, גברה של העבודה צעת על ההקמוב

 . 22 ו 21' ת מסולאבטת באורלן נית  האמידהתאת תוצאו. ודהבעהשעות ' סמל  עםוגהשתתף לון רצה
 םיגברם ויל נשש יותועשבה הדבועה ל שעות שתנאריוירסיות לגר - 22בלה ט

 תנהמש ם נשי-ת ויבוע שדהבו עותשע ריםגב -ועיות שבה ודעבת עוש

0.400- 28.259-  עובק
)14.948( )15.561(  

0.000 0.000 ל בן הזוגשכר לשעת עבודה ש

)0.000( )0.000(

0.005 0.031  הזוגעות עבודה של בןש

)0.055( )0.047(

3.104- 3.900- 0-17 יילדים בגילא' מס

)0.599( )0.656(

0.447- 1.103 מודלישנות ' מס

)0.206( )0.284(  
4.304 2.430  ןסיוני

)0.661( )0.740(  
0.052- 0.033-  ועיברב ןסיוני

)0.007( )0.009(  
546 443  ותהתצפי' מס

0.148 0.166 2R 

 ופיעה בסוגריים   מסטיית התקן: רותהע

 
ח ניתו. גוזבני ה ל שהדהעבוע ין הצשר בקן שאי תן להתרשם ניןלהל אובהשם הנתוניח ניתומ, אורהלכ

ם של בני זוג התיוטלו החפיל הפחמשהלת כל כשלי יססבהלעיקרון תחת מ עקרק את הטכזה  שומ

ות ציונק פיםסמובין אם הן ממק,  משותפתועלתית תונקצם ממקסמים פה אם ןבי, תלויות זו בזו

י פהמדגם ל לשתוך חי, השמעלאך . ינ הזוג השןבי ב לגםוניתות נלכישמ תויאלדויוונדיאי תלעתו

שפעות הן של הן נשי, ייהוסלכובאת ושונ תצווקבור בעשמראה , ישההא ושלשל הבעל  ת שונותכונות

 תון קבוצשני, למשל, כך. ולהפך, של אישתותיה חלטועל התי של הבעל קסועב התצהשכר והן של המ

 ישנן, ינש של ההדבועהע להיצזוג ה בנימד  אחלכר ששין הי בלשלי קשרם יי קןרוב עיהיוסלוכבא

תואר בפרק הקודם של דומה. מהדוכו וגהז בני ל שדהבוהע תון שעיבובי יחיש מתאם  ןעבורת וצוקב

. ה העבודעצהי גב לנה קבלת החלטות שובדרךנות אפיי משפחות המתל שםסוגי הניח שישנם שני
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היצע וב, תושיא ה שלוד העבעעל להיצב ה שלכר השןי בילילשה בקשר ינפיהתאת יאסהקל הפחמשה

התאפיינו בקשר חלש יותר בין הצע העבודה של יות רנדומה ותשפחהמ. שים הנתר שלוך יועבודה נמ

 .יםהנששל ר ותבוה יגדה ו עבבהצעובני הזוג 

ניתוח ך ך לצורא) Unobserved Heterogeneity(ר קוחל ועאינו ידחה שפהמ" גסו"ג צל שהוודמ ב

 מוצא, הן השכלגו כיםנשתמ, הפחתואמים עם סוג המשם המשתניפר מיח שישנם מסננתונים הנ

 תאםמ שהאם אכן ילבדוק ה יהי תןינ, םהקוד קבפר צגשהו לאמל הדוהמ  שלהאמיד החרלא. ומהוכד

 ).Eckstein and Wolpin 1998 שלמרם אמה אר (חהפשמבין סוג ה למשתנים אלו ןיב

 כלההש
 ליעב גוהזי בנ הןות בפח ספציפי נניח שמשאופןב. חההמשפת עם סוג ואמוג מת הזת בניכליח שהשננ

מוך יחסית של ודה נעבהצע , מרלוכ, תיסא הקלחהפמש הלל שכלהי "פעול עלפו יטי הוכ נמלהכשה

ות בהן בני הזוג בעלי שפחמ, ךדמאי. ושתאי  שלתותפשתלהר בגה שכרו של יןהפוך ב סחוי, השיאה

 אר בשא, ותפרסוע בידא ממצ. ה המודרניתמשפחחק ב המשי כללי"ל עפויטו לפעירמת השכלה גבוהה 

 בצמשר ל קאללד מוי הלתושנם  עלהוע ר ההשתתפותעוא ששיוה, 8' מסה בלבטם י גטובי יידל

 שלת  שיעור ההשתתפוה עלהשפע יש הלן ננסה לבדוק האם להשכלת הבעללש ניתוחב .ישפחתמה

)  57% (ימודת הלונן שי בבוה גתאםמשנו  שיןכיו. מהעצה ישא התלכהשל ששי עהפהשמעבר ל השאיה

עור שיל רגב התשכלה ין בשרהק תאופן פשוט באוכל לבדוק נא ל, ושתאי של בר לאלוהגשל 

שני משתנים בין קשר את הלבטל את השפעת המתאם בן בני הזוג נבדוק י דכ, ישתוא לות שפתתשהה

 .שהיהא שלקבועה  הלשכ הורעבאלו 

 אחתפעם . רקפה תחילתצג בת נשים בכוח העבודה שהו להשתתפו logit-מיים את מודל הענאמוד פ

 ןיהללבעעם נוספת עבור נשים שד ופלימונות  ש12האמידה עבור נשים שלבעליהן לכל היותר  צעובת

מעניינות  תואתי תוצש) 3' מספח סת בנראולדה ניתן ת האמיאואת תוצ. (ודמילת  שנו12 עלמ

 לכן ליהעלבלם שר נשיעבו. לעב התסהכנקדם של המהתוצאה הראשונה הינה ,  מאמידה זותמתקבלו

ה שהתקבלה כאשר תוצאוד לבניגוזאת , אם כי לא מובהק, ימוד התקבל אומד שלילילת ו שנ12 ותרהי

שנות  12 –ה מ לליהן למעבעשלים נש ורעב. יביו חדאומל קבתם הש, וצעה האמידה על המדגם המלאב

 תא קתזחמא שהיני יינת מפענצאה זו הינה מות.  ושאינו מובהקן מאודטק, יביוחמד  אוקבלת הדמויל

.  ירידה בהכנסת הבעל מביאה להגדלה של הצע העבודה של אישתותסיאלקחה השפמשבה נחהה

 12ר ת לכל היושלה כלש היהןעלבלש יםנש  שלתתפותשר ההעושי שינת השניה הינהמעני ההאהתוצ

. עהישה קבוהאהינתן שהשכלת ב, בעליהן משכיליםש  נשיםלשת ופתת ההשיעורשמ ךומ נודלימשנות 

ביצעתי סימולציה של שיעור ההשתתפות של נשים כתלות , תפירג צורה בו זקודהנ םיגד להתנמ על

) יםוצעממהת ערך שלהם בנקודהבלו את יאר המשתנים המסבירים קש(הן  שלהשכלהבשנות ה

את . המי המשלהצבוקהר  עבוופעם םיליכמשבעליהן שים  הנשתבור קבוצ עעםה פצעו בציהלוימהס

משכילים  חותפ ןליהעבש שיםנ, ףגר מהלראות ןיתשנפי כ. 1' מס ףגרבות א לרןיתנצאות והת

על  מ עםיםנשר ובמתהפכת עמה המג. שלהןלות בשנות הלימוד תתשתתפנה פחות בכוח העבודה ללא 

 12ד ע  הינהרבהג תכל שהש בכךםייינפאום מגוגות במד מהז8%ק  רכין ש לציי ילםאווד ימל תו שנ13

 .םינש 13 לעמשה איהת כלששנות לימוד וה
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שעות  המתאם בין, ם שבין שעות העבודה של בני הזוגמתאב ןנתבולהן יניכר מעהש פעתהשל ברמע

עבור ם  מהמתאבהבוה בהר גאוהו 0.2166הינו ד ימו לנותש 12מעל ל לבעל בהם גות העבודה של זו

ן בי ים משלסחי ליע עבהצל ולה יכ זובדהוע , 0.0484 – דוימות ל שנ12ר תו היללכעל בות בהם לזוג

משפחה ביחס שאינו קיים , ני הזוג במשפחה המודרניתבשל ) אינפ הלופיןו לחיא (הדועבת השעו

 .הקלאסית
 צאומ ץרא
. פחהמשג הו סםאם עומת לגביו כי הוא ח ן להני ניתסף אשרנובני הזוג הינו מרכיב  לש אמוצה ץרא

השתתפות  התט החללועם הגותנל הת עוג משפיעהזהבני של א צו מרץא םהא וק נבדלליכן ופבא

י המשחק במשפחה ללי כ"ייטו לפעול עפ" אשכנזי "אמוצמ תוגח שזויננ. דהובהעק שו בםהלש

 רתגדה. יתאסקלה החפק במשחשמהי כללי "ל עפועפלו יטי" מזרחי"צא וגות ממזוואילו  המודרנית

בשת י מעלור אשאנשים " םימזרחי"כדיר נו נגא. רכיתע-חד אולתית בעיי ההינ וג הזיצא של בנהמו

" אשכנזים" כריונגד. ביהם הגיע מיבשות אלוא אבל, ץראדו בולו שנא, הי אסתשיב מאוה קיראפ

 ). לואת  מיבשועיג ההםבישאאו (פה אירואו מקה לו מאמריעאנשים אשר 
" מזרחיות"ים השל הנש תפותתהשור השיע. ןאמוצ פיעל   של נשיםותפתהשת הרעובשין נבותשית נאר

לעומת " תויזרחמ"ה  אצל66.4%" (כנזיותאש"הים שנ השלת פותתשעור ההימשים וזאחך בעשרה נמו

 ת כתלויםהנשל  שות ההשתתפיעורנה ש הי לא פחותתנקודה מעניינ") שכנזיותא" אצל ה76.2%

קטן ב " מזרחי "אוצממל  לבעואותשנם שינששל  ההשתתפותיעור ששת אולרן  נית- הבעל  שלאו וצמב

 64.0% (השהאי לש וצאהבמ תלות אלל" יזנשכא"ל בעל תשנשואו ים נששלת תתפושר ההעו משי13%

.  שה של האיתפותההשתעור ל שיעה חזקה עלארץ המוצא של הבעל השפ, כלומר, )76.9%לעומת 

 ינ ב שני בהןתושפחמ בפותתורי ההשתה שיעית הותתפשת העורישלגבי  העשתשנ נהו האחרהקבדיה

 –ר    מ  ליותפערגדל ה הז המקרב". םנזיכשא"ג זוי הנ בישנן בה משפחותת לעומ" ייםמזרח"ג וזה

נו רכע. 73.3%ו  היננשיםשל ה השתתפותהים שיעור רבועמה ות הזוגלאצ, )78.9% תמועל 61.7% (17%

 על שיעור אצמוה לעפ השטמען כיגברים אה ורעב. םריגבשל התתפות השר הוע שיבורע ומה דהקיבד

 וריעיש לגבים יתוננ). םינזיכש איםבר גרובעת תפות ההשרועישב 1.5% – כ עליה של(תתפות שהה

 .23'  בטבלה מסאוי מוצא ניתן למצ"ההשתתפות עפ
 ם מוצאי" עפיםגברם ונשי ל שתתפותשהה  עוריי ש- 23טבלה 

  ור השתתפות שלעיש
  םישנ ריםבג

 "חימזר"בר הג 64.0% 94.4%
 "יכנזאש"בר הג 76.9% 95.8%
 "תירחזמ"ישה הא 66.4% 92.7%
 "זיתכנאש"ישה הא 76.2% 95.0%
 "םחימזר"וג הזי בני שנ 61.7% 93.9%
 "יםנזאשכ"וג הזי בני שנ 78.9% 96.0%
 הנומוצא ש מי הזוגבנ 73.3% 93.2%
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. עבודה של השניהצע ה לע דחהאזוג ין הב לש רשכהעת פהשי גב להנירכתי ה עת אותהספיקה נובד

 גוזה ינב ן עבור משפחות בהםפע, פעמייםם מיודק הםיבעמוד וארת שlogit ל הך כך נאמד מודרלצו

 עבור שתי הקבוצות תה הנפרדדמהאמי". מזרחיים" בהם בני הזוג תוופעם עבור משפח" זייםנכשא"

 וריעעל ש) לא מובהקת(לשכרו של הבעל השפעה השפעה שלילית "  מזרחיות"התקבל כי במשפחות ה

. השיאה לשתפות תור ההשעילש ברהג כרו שלש ןביך ופ השר קםייקמר לוכ. ותישאשל ות פתתהשה

י הן בנת במשפחו עבור.  המודל של המשפחה הקלאסיתלשזו תואמת את הממצא התאורתי  האצות

אינו  (וכבער טןק, ביויחהינו מד להשפעת השכר של הבעל על השתתפות האישה אוה" םזייכנאש"הזוג 

וצאה זו ת. ה האישלש על לבין ההשתתפות הבשל כרשה  חלש ביןיבושר חיים קקי, כלומר). מובהק

 ).4ראה נספח " (המודרנית המשפח"תואמת את הממצא התאורתי של מודל ה

 
. גובני הז ל שהודעבהן הצע יבר ש קשונית לפיה איןאאת התוצאה הרתור ר לסאפשה כי ראנ, יכוםלס

ות ת שונ קבוצוו עבורוונבכוו לדו שונה בגאוהאך , קייםע העבודה של בני הזוג צה ןיב רשקהש האנר

 .םקודהרק בפג וצמות את המודל התאורטי שהוא אלו תותוצאת. היוסילאוכב
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 סימולציות:  של המודליתכמווח תינ. ה
 ופתיתק-וד יסיסב ודלמ  בפרק זה נציגקים הקודמיםהוצגה בפרריה שות התא אןחוב ל מנתעל

על מנת לבצע , מטרים פר14ודל זה מל. צגשהורב תקופתי ה יהדינממודל י של הטאט סטישופמהווה ה

נחשב את התועלת של כל פרט בכל משפחה , ייםוסניתן לכל פרמטר ערך מ, ניתוח כמותי של המודל

). חיפוש עבודה או יציאה מכוח העבודה(אפשרויות הבחירה שלו  מ אחתכלעבור ) 12' משוואה מס(

חישוב זה יבוצע לבעל ולאישה תחת משחק מסוג . הפרט יבחר באפשרות עבורה תועלתו מקסימלית

stakelberg leading ,י הזוג וימצא פתרון תחת התנאים של שיווי נבבנוסף יבוצע חישוב זה לשני ו

תוצאות החישוב יאפשרו לנו לדעת מהי המדיניות החיפוש של כל זוג בכל משפחה ומכאן . משקל נאש

טכניקה זו נקראת . זה המודלו כפי שחהנקבל את שיעור ההשתתפות של הפרטים בכל סוג משפח

, יתקופת-דוהי סיס הבדלוהמ עבור ברכש תואריתן לנ ךות שיוצגו בהמשלציומהסיוך תמ. סימולציה

שה י האלשה עבודצע הה יןבלת רנידבודה של האישה במשפחה המוע העצן הי בםידלהבקבלים מת

 . סיתשפחה הקלאבמ
הנחה זו . ועה לפרטיםדועה ויבקטים הפר שכר שלה  רמתיהפל תטשהנחה מפמש בנשתסי יסבה דלומב

. תולטחהלשתי גיע לה רטפך הצרי ע ידווניכר אשה רכאש. בפני הפרטדת מו העלטהחהמפשטת את ה

 עבודה  הצעתלקיבו דה עבולחפש רבח טפר שהןובהינת, א האם לחפש עבודהי ההנאשור ההטחלהה

 הוא השכר הה השניטל בהחריעכקול המיששר האכ, אל וא העההצ תט האם לקבל איא צריך להחלהו

, הישנהטה לת ההחא ללקב ךר הצותא תרטים ידוע מבטל הפלשכר  השהיההנחה לפ. המוצע לפרט

ת אה וקועסשל תמצב מ תולעתואת  הוא יכול לחשב,  המוצע לורשכה מהו אשרמע ודרט יפ הםכן אש

 ה תעסוקלשמצב ו מלועלת שתה אם רק הדובע שפ לחרחבולכן הוא י, השל אי תעסוקלתו ממצב תוע

ר כשת המר. אותדווב הע להצםיכסעת עבודה הוא י הצלב קיאכן טאם הפר, במקרה כזה. גבוהה יותר

 ךא, יןתו מי אונבם יטפרל הכרמה זו קבועה ל. העבודה וקשברט פ הלשכו רת את עבטאועה מבקה

 ןחת מביא טיבהטרנלדרתי  איסופן אב םבוחרי במודל)  הזוגינב(ים טרהפ.  ונשיםין גבריםתנה בשמ

של  וןהומה הערך תלחה למקסם את תומטרב, להםה שריהאלמנטים המרכיבים את קבוצת הבח

 חי הפרט הנישהה קופתוב, ת חיפוש העבודה שלווניידת מאט רפכל ר חוב ה הראשונהתקופב. םעלתות

לת לונה כושאה הרופקתב לעבה  שלהריקבוצת הבח. הנתקופה הראשולטה שלו בת ההחווצאת את

 השמשלו דחאל הבעל להיות ביכו השניה הפוכך שבתק, ת לחפש או לא לחפש עבודהוטרנטיבלאשתי 

 שירה של האישה ישנן שלוחהב תבוצקב. הדעבו החולכ ו מחוץא, הלאבט, קהותעס: םיבצמ

חפש ל ןתינ אל (שלחפ אה חלקית או לר עבודה במשחיפוש, אהרה מלשמב הדבווש עחיפ: תויבטנטראל

ישה להיות  האהליכויה נשכך שבתקופה ה). עבודה במשרה חלקיתו מלאה הר במשודהבקביל עמב

ץ לכוח ו מחוה אלאבט, קית חלשרה במהעבוד, המלא המשרבבודה ע: םיבצמבעה ראמ באחד

 : ופתית מהצורה הבאהערך דו תקקצית נ פותאחד  אם כליסממקמשה יל והאעבה. העבודה
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wרשאכ
1

h
1 u,uהפה הראשונבתקוה מא בהתעלהבשה ואי הועלת ת ,( ) ( )wh uE,uE  ללת שועחלת התתו22

 .וןו היקדם מβ והשניהפה ותקב תאמה בהלעהבה ושיאה

ון ר פתתאיומצ, דלל המוש םירטמבפרם ספריי מםיכר עשל םינוטים ש סי הצבת" ע בוצעוותימולציהס

ת תחת חפעם א, יים המודל פעמנפתר, יםטרמפרשל ל סט כ רבוע. ו אלםור פרמטריהמודל עב

לשם ביצוע . שפחה הקלאסיתמ של ההיציפיקצפסה  תחתםית ופענרדומ ההחפשמה לש ציהקיהספציפ

יסיות בס התוחהנה ל שומרת עוז יהקצונפ, ציפיתפס מש בפונקצית תועלתש להשת יולציותהסימ

 .יםטגבי תועלות הפר במודל לשעסקק רבפו הונחש

            ( )( ) h,wi)child(uyyly,l,lchild,y,luu 2
ihwi

ii =+⋅φ−+ϕ==)                     12( 

i h,wiפרט ל פנאי ש הil, ותפתמשצרוכת  תyר כאש =,  ϕהפנאיך קדם ער מ ,φרידהי הקדם מ 

. פחהמש ילד בלשמוצעת המתועלת   הu(child(שנאת הסיכון ו קדם  מאו, רוכתצי מתולשך הבער

 . בפרק הקודםהלת זו הוצגתוע
 
 :הפרמטרים הם. תנהגות הפרטיםה תעים אובק רשים אנו שריםטמפר 14ים ימודל קיבמ

wp שהיא – האמלרה דה במשבוע תעהצ קבלת לתברותהס  

– יתקחלודה במשרה עב הצעתבלת  לקתברותהס השי א  pwp  

hp ר גב–דה בוע תעהצ קבלת לתברותהס  
שה לאיצע ומ רשכ  ww  
hw רלגבצע ומ רשכ  
pww יתלקמשרה חשה בלאיע צמו רשכ  
 y גהזו ני בלש רכשמ סה שלאנכה

רוכתצמתי לשוהרך  בעהידריה דםמק  φ  

ϕ טיםהפר לש יאנהפך רע דםמק  

 s ושפיח ותעל

 n גוזי ה בנ שלםדיליה פרמס

 A הםירוהל  שי מהפנאיםילדה עלתתו

 B כתמתצרודים ילהעלת ות

ןווהיה דםמק  β  

 

, 0.99כך למשל ערכו של מקדם ההיוון נקבע להיות , י המקובל בספרות"מטרים נקבעו עפררכי הפע

י האומדנים שהתקבלו מהאמידה המצומצמת של משוואות "פעם נקבע יהערך של פרמטרים אחר

 .דםקוההמודל כפי שהוצגו בפרק 
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 גוזה בני ל שש העבודהפויה על ח עבודעתצה תלקברויות לבההסת השפעת - 1ולציה מסי

ת סתברוה, רבה לגעבודת לקבלת הצעת רובתהס: לדמוודה בעב ת הצעתת לקבליוהסתברולוש נן שיש

 .ה חלקיתשרבמה עבודה לאישת צעלת הקב לותברסתוהה מלאה רשמישה באל לקבלת הצעת עבודה

hww: המבהתא תומנוסמ תויורתבסהה p,p,p p. 

 ודה עבת עצה ת לקבלברות של הבעלתסבהי וניש -'  א1 היצלמויס
 : יםהבא םכיל הער עםימטררפה ת נקבע אזולציה ימוצורך סל

y=16 pww=14 hw=33 ww=28 hp=התנשמ pwp=0.5 pwp=0.5 
β=0.99 b=3 =a6 n=2 s=2 ϕ=12 φ=0.007 

 
לת לקבעל הבת ורתבבהס נוייהשעת פהשת אות תן לראינ, ציהלימוהס וצאותות תצגומ הבאה בלהבט

ודל מת הח תםלעו הבי ממצאחדכל א במצלהי אישההל ל ושעהבל  שתהסתברו על הודהת עבצעה

 .סיאקלל הדמוה י ותחתנהמודר
ניתודרמ חהפמש תיקלאס פחהשמ       

 ימצאהל תברות האישהסה
 םלעוי הבד ממצחאבכל 

 אמציה ללעבתברות הסה
 ולםעי הב ממצאחד לכב

 מצאהיל ישהאהת ותברסה
 לםעוי הב ממצחדא לבכ

 אמצהי ללע הבברותתהס
 ולםעי הבממצ ד אחלכב

 

 וץחמ
בטלתומ ע"כל

 קתסעומ
 קילח

 עסקתומ
 מלא

 וץחמ
 וץחמ עסקומ בטלומ ע"כל

תבטלומ ע"כל
 עסקתומ

 יחלק
 עסקתומ

 מלא
 וץחמ
 hp סקעמו בטלומ ע"כל

0 0.5 0 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0.5 1 0 0 0.0 
0 0.5 0 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0.5 1 0 0 0.1 
0 0.5 0 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.8 0.2 0.2 

0.3 0.35 0 0.35 0 0.7 0.3 0 0.5 0 0.5 0 0.7 0.3 0.3 
0.4 0.3 0 0.3 0 0.6 0.4 0 0.5 0 0.5 0 0.6 0.4 0.4 
0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 
0.6 0.2 0 0.2 0 0.4 0.6 0 0.5 0 0.5 0 0.4 0.6 0.6 
0.7 0.15 0 0.15 0 0.3 0.7 0 0.5 0 0.5 0 0.3 0.7 0.7 
0.8 0.1 0 0.1 0 0.2 0.8 0 0.5 0 0.5 0 0.2 0.8 0.8 
0.9 0.05 0 0.05 0 0.1 0.9 0 0.5 0 0.5 0 0.1 0.9 0.9 
1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1.0 1.0 

 
מגדילה את , צעת עבודה הל לקבלבעברות הסתליה בהשע, ותתן לראניבטבלה ות תבוננמה

ה את ההסתברות של אישתו להשתייך לכוח ינה ומקטודוח העבלכשתייך לה ההסתברות שלו

 העבודה ולאח כו מיעדיף הבעל לצאת, ד לקבלת הצעת עבודהאווכות מנמרויות תבבור הסע. העבודה

 שני הבעלים גם במשפחה המודרנית וגם רודה יבחבוהצעת עת ת לקבלרו בהסתבהיילם העע, שחפל

כאשר ההסתברות לכך שהם יהיו מועסקים גדלה ביחס ישר , במשפחה הקלאסית לצאת ולחפש עבודה

 מתעול. הצע העבודה של הגברים בשני סוגי המשפחות דומה למדי. להסתברות לקבלת הצעת עבודה

ת לעומת האישה במשפחה נידרוה המחה במשפשיהא ה שלדוע העבצהיבגדול  דלהבישנו , זאת

פרט למצב בו בעלה מועסק (שהאישה המודרנית בוחרת תמיד לחפש עבודה , קל לראות. הקלאסית

ואילו האישה הקלאסית בוחרת במקרים רבים לא לחפש עבודה אלא לצאת מחוץ לכוח ) בוודאות

ם הוא בהם יבמקר כלומר, קסועמינו א ובעלה רהקק במר דהבו עלאסית תחפשהקה ישהא. העבודה

תבחר אישה זו שלא לחפש , בכל מיקרה בו בעלה מועסק. מובטל או במקרים בהם בחר שלא לחפש
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בחירת מדיניות החיפוש של האישה נעשית לאחר שהתבררו , כיון שבמשפחה הקלאסית. עבודה

 בעלה לשי תעסוקתהאטוס טהס  מהוסיתלאהקדעת האישה יו, לבעתוצאות מדיניות החיפוש של ה

האישה המודרנית לעומתה אינה יודעת מה תהינה תוצאות מדיניות החיפוש של . אםהת בהמגיבו

תוצאות סימולציה זו מצביעות על שני . בעלה ולכן היא בוחרת תמיד באפשרות של חיפוש עבודה

 ש שלופת החימבר  הואשוןרא הההבדל. אסיתקל החההבדלים חשובים בין המשפחה המודרנית למשפ

רנית מתאפיינת ברמת חיפוש גבוהה או שווה לזו של רעותה עבור כל אחד ודהמ אישהה. הנשים ישת

ההבדל השני טמון בקשר שבין הצע העבודה של הגבר לזה של . מהערכים של ההסתברות של הגבר

עסק ו מלר הבעשכא -ג של בני הזוה ודעבבמשפחה הקלאסית ישנו קשר שלילי בין הצע ה, אישתו

 .ו במשפחה המודרנית אין ראיות חזקות לקשר מסוג זהילוא. להפךוועסקת מ נהישה איאה
 

 דה במשרה מלאה כתלות בהסתברות הגבר לקבל הצעת עבודהבולחפש עה ל האיש שתסתברוהה

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

הסתברות הבעל לקבל הצעת עבודה

וש
חיפ

של 
ת 
יניו
מד
ר ב
בחו
ה ל
יש
הא

ת 
ברו
סת
ה

אישה מודרנית  אשה קלאסית
 ה מלאהרבלת הצעת עבודה במשקל אישהה לברות שתבהס ויניש -' ב 1ה ולצימסי
 :  הבאיםים הערכעלנקבע את הפרמטרים  וזה צילימו סרךוצל

y=16 pww=13.5
hw=33 ww=27 hp=0.5 pwp=0.5

wp נהתשמ=  

β=0.99 B=2 =a4.5 n=3 s=2 ϕ=9 φ=0.007 
 
של נים שום כירער וב עםלעוי הצבמ מאחדכל  בצאמלהי ותירובההסת ותגוצמבאה ה בלהבט

 .האה מלמשרבדה ועבת צעה בלקלה שי האלת שוהסתברה

       רנית מודחהפמש קלאסית פחהשמ

 ימצאהל תברות האישהסה
 םלעוי הבד ממצחאבכל 

 אמציה ללעבתברות הסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 מצאהיל תברות האישהסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 אמצהי ללע הבברותתהס
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 

 וץחמ
בטלתומ ע"כל

 קתסעומ
 יחלק

 עסקתומ
 מלא

 וץחמ
חוץ מ קעסומ בטלומ ע"כל

בטלתומ ע"כל
ת קעסומ

 יחלק
 עסקתומ

 מלא
 וץחמ
 סקעמו בטלומ ע"כל

hp 

0.5 0.25 0.25 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.0-0.2

0.5 0.35 0 0.15 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.3 
0.5 0.3 0 0.2 0 0.5 0.5 0 0.6 0 0.4 0 0.5 0.5 0.4 
0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 
0 0.4 0 0.6 0 0.5 0.5 0 0.4 0 0.6 0 0.5 0.5 0.6 
0 0.3 0 0.7 0 0.5 0.5 0 0.3 0 0.7 0 0.5 0.5 0.7 
0 0.2 0 0.8 0 0.5 0.5 0 0.2 0 0.8 0 0.5 0.5 0.8 
0 0.1 0 0.9 0 0.5 0.5 0 0.1 0 0.9 0 0.5 0.5 0.9 
0 0 0 1.0 0 0.5 0.5 0 0 0 1.0 0 0.5 0.5 1.0 
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 ודה במשרה מלאה יש השפעהת עב הצעלקבלרות הסתביה בשלעל, תואן לרתינבטבלה  תובוננתהמ

ה המודרנית וגם במשפחה פחגם במש, תומת זאלע, בעליםה. ל האישה שהחיפושת מדיניול ובית עחי

הנשים . הקלאסית בוחרים לחפש עבודה עבור כל רמה של הסתברות לקבלת הצעת עבודה של האישה

ברות לקבלת הצעת סתת של הכוות נמורמ עבור יתה חלקרודה במשב לחפש עתת בוחרוובשתי המשפח

גם . כאשר רמת ההסתברות גדלה עוברות הנשים לחפש עבודה במשרה מלאה. עבודה במשרה מלאה

. כאן ניתן לראות שהיצע  העבודה של האישה המודרנית גדול מהיצע העבודה של האישה הקלאסית

ישה אה,  מלאההרשאם במ ןיית ובקלחשרה מין אם בב עבודה שמיד לחפתהאישה המודרנית בוחרת 

כאשר ההסתברויות (בוחרת במקרים מסוימים לחפש רק אם בעלה אינו מועסק , הקלאסית  לעומתה

הקשר השלילי בין הצע ). היא בוחרת לחפש רק אם בעלה מובטל, 0-0.5לקבל הצעת עבודה נעות בין 

  .זו ימולציהסכר גם בילאסית נקהעבודה של בני הזוג במשפחה ה

 
 בלת הצעת עבודה במשרה חלקיתקל אישהה לברות שתבהס ויניש -'  ג1ולציה מיס
 : הפרמטרים על הערכים הבאיםת נקבע או לציה זמוורך סילצ

y=16 pww=13.5
hw=33 ww=27 hp=0.5 pwp=תנשמ

wp =0.5  

β=0.99 B=2 =a4.5 n=3 s=2 ϕ=9 φ=0.007 
 
 :הבא הלהב בטתמוצגו הימולצ הסיאותצות

       ניתודרמ השפחמ תאסילק החפשמ

 ימצאהל תברות האישהסה
 םלעוי הבד ממצחאבכל 

 אמציה ללעבתברות הסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 מצאהיל תברות האישהסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 אמצהי ללע הבברותתהס
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 

 וץחמ
בטלתומ ע"כל

 קתסעומ
 יחלק

 עסקתומ
 מלא

 וץחמ
 וץחמ עסקומ בטלומ ע"כל

בטלתומ ע"כל
 עסקתומ

 יחלק
 עסקתומ

 מלא
 וץחמ
 סקעמו בטלומ ע"כל

hp 

0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.0-0.6

0 0.4 0.35 0.25 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.7 
0 0.35 0.4 0.25 0 0.5 0.5 0 0.2 0.8 0 0 0.5 0.5 0.8 
0 0.1 0.9 0 0 0.5 0.5 0 0.1 0.9 0 0 0.5 0.5 0.9 
0 0 1.0 0 0 0.5 0.5 0 0 1.0 0 0 0.5 0.5 1.0 

 
,  חלקיתהרשבמה דוב עלתבקת לברוהסתב ליהשעת וראל ן נית להלןותוצגמהיה סימולצ הוצאותמת

 שרכא. תילק חמשרהב הודב עפושיחללאה  מרהמשבדה ועבש פומחי שיםנהל ש עברמל רמתוג

רה שמבה ודבעש פחל םישנה ורחבי 0-0.6 ןיבה ענית ק חלרהמשבודה בע תעהצ תלקב לתוברהסתה

 שהיאה. יתקחלשרה מב ודהבע לחפש םי תחלנה הנש0.7 חותפלת רובהסתר השכאק ר, אהמל

וב ר בפשתחמ סיתאלק ההשאי. הודב העח בכו ולכן תמצא תמידהדובחפש ע לדמית תחרוב ודרניתמה

 ההאיש של דהוהעב יצעהמ ןקטה ה שלדבו העהצע לכןו) 0-0.6 (טלמובה בעל שר כארק יםרקהמ

 .הל בעלשדה ע העבויצהוך לפה סחהי ונמצא, תימודרנה
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 א מעבודה על חיפוש העבודה של בני זוג שלהכנסה והת השכר מות רפע הש- 2 הולצימיס

ל האישה  ששכר, אהלמשרה ור משכר של האישה עב, כר של הבעלש: ות שכררמ שלוש נןודל ישבמ

hww:  רמות השכר מסומנות. השכר שלא מעבודה שנה רמת יףסבנו. תרה חלקימש רעבו w,w,w p 

 הסימולציות ששכרה של כלורך לאהנחנו , תטושם הפשל. y ב נתה מסומודלא מעב שההכנסהו

. הלאמ  מקבלת במשרהתהתו הייואשכר של ההינו פרופורציה , האישה המועסקת במשרה חלקית

ו  ז קביעהאהכר עבור משרה חלקית הינו מחצית מהשכר עבור משרה מלו שהשנחנה, יפספצי באופן

במודל שהוצג הונח שהפנאי של אישה המועסקת במשרה , ודל שהוצג בפרק הקודםלמבהתאם ה נעשת

 של משרה מלאהר השכ ןיס בהיחלכן ו, ה מועסקתית לא היאםיה לה שההפנאי  מציתמחחלקית הינו 

 .הוא על חצי נקבע גםת יקה חלרר של מששכל

 
 להבע לשת השכר  ברמויניש -'  א2ולציה מיס
 : הערכים הבאיםל טרים ערמהפת  אבענקו  זיהלצמוורך סילצ

y=10 pww=12.5
hw=תנשמ

ww=25 hp=0.6 pwp=0.6
wp =0.6  

β=0.99 b=2 =a4.5 n=3 s=2 ϕ=9 φ=0.007 
 

 .שעת עבודה לחידות ימשחם וישילחמ ס אפןי ברשכ ותרמ עלצעה ומולציה בהסי

       תירנודמ חהפמש יתסקלא פחהשמ

 ימצאהל תברות האישהסה
 םלעוי הבד ממצחאבכל 

 אמציה ללעבתברות הסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 מצאהיל תברות האישהסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 אמצהי ללע הבברותתהס
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 

 וץחמ
טלתבמו ע"כל

קת סועמ
 ילקח

 עסקתומ
 מלא

 וץחמ
ץ מחו עסקומ בטלומ ע"כל

בטלתומ ע"כל
 עסקתומ

 יחלק
 עסקתומ

 מלא
 וץחמ
 סקעמו בטלומ ע"כל

hw 

0 0.4 0 0.6 1 0 0 0 0.4 0 0.6 1 0 0 0-23 
0 0.4 0 0.6 0 0.4 0.6 0 0.4 0 0.6 0 0.4 0.6 24-31

0.6 0.16 0 0.24 0 0.4 0.6 0 0.4 0 0.6 0 0.4 0.6 32-53
0.6 0.16 0 0.24 0 0.4 0.6 1 0 0 0 0 0.4 0.6 53-55

 
ל ילי עלופן שבאו, הודהעבח כוו בותתתפהשל י עב חיואופן בשפיעה מ הבעלשלרו כשב יהעל

שלא ר חיב וא ה0-23בין  ו ינועל עצומשכר ההע שדעל יובהם א. דהועבה וחכבו תשל איותה שפתתהש

שתי ם בבריג היב לגףק זה תחיתונ. דהוב עשחפ לבעלר הבחיר ת יווה גב שכררעבו. כלל הדעבוש פחל

 שחפ לתחרבות נירדמוהה ישהא. שיפוהחת יומדינל בבדה יש זאת תומע לנשיםה לצא. ותחהמשפ

 סיקל תפעבה רשל שכ דאו מותוהגבת רמו רק עבור (העללבע וצמהר כבש תלו תלא לטמעכה בודע

  -ול מ גד כרשב עסקמועלה  באםה דבולחפש עק יתפס, תסיאלקה הפחשמה בישאה, )שלחפ שההאי

הזוג י נ ב שלודה העבצעהין ב לייל שרקשבל נק, רמלוכ, ובטלמ העלב ם ארקה בודע  שתחפו 34

ך  לכהיאמבק ועסמנו איה עלשר ב כארקה דבוע תחפש מתסיקלא ההשאישהה דובעה. וה זחפשמב

 .תינדרמוהה  האישלש הה שלה נמוך מהיצע העבודהעבודיצע שה
 



 2002 לי                           יו                  זוג                                                                                               י  של בנדהע העבוהצ

       39' וד מסעמ

 השהאי לשת השכר  ברמויניש -'  ב2ולציה מיס
 : ים על הערכים הבאיםרהפרמטאת נקבע זו לציה ימוורך סלצ

y=6 pww=תשמ
hw=31 ww=תנשמ hp=0.6 pwp=0.6

wp =0.6  

β=0.99 b=2 =a4.5 n=2 s=5 ϕ=8 φ=0.01 

 
 .יוניש אלל ותוצאתהה עלמו 56 - מל חה ,0-56טווח ם ביענ הולציבוצעה הסימ הם עליכיםרעה

       ניתודרמ חהפמש יתסקלא פחהשמ

 אצמיהל רות האישהבהסת
 םלעוי הבד ממצחאבכל 

 אמציה ללעבתברות הסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 מצאהיל תברות האישהסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 אמצהי ללע הבברותתהס
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 

 וץחמ
בטלתומ ע"כל

 קתסעומ
 יחלק

ועסקת מ
 לאמ

 וץחמ
 וץחמ עסקומ בטלומ ע"כל

בטלתומ ע"כל
 עסקתומ

 יחלק
 תקסועמ

 מלא
 וץחמ
 ww סקעמו בטלומ ע"כל

1 0 0 0 0 0.4 0.6 1 0 0 0 0 0.4 0.6 0-19 
0.6 0.16 0 0.24 0 0.4 0.6 1 0 0 0 0 0.4 0.6 20-22 
0.6 0.16 0 0.24 0 0.4 0.6 0 0.4 0 0.6 0 0.4 0.6 23-26 
0 0.4 0 0.6 0 0.4 0.6 0 0.4 0 0.6 0 0.4 0.6 27-55 
0 0.4 0 0.6 1 0 0 0 0.4 0 0.6 1 0 0 56+ 

 
ראות שלעליה בשכרה של האישה יש השפעה חיובית על שיעור ל תןיננות בטבלה נותבהמ

  ךא. דהבוכוח הע בל בעלה ששתתפותהההשתתפותה בכוח העבודה והשפעה שלילית על שיעור 

 ל שכרו ששל הנה יותר על שיעור ההשתתפות של בעלה מאשר להשפעטק עהפשה ההאיש לש רשכל

הגברים בשתי המשפחות בוחרים לחפש עבודה כל עוד השכר של נשותיהן .  האישהת השתתפועל להבע

כר  שמרמת, 22 -מ ל לה גדוע האישה המודרנית מתחילה לחפש עבודה כאשר השכר המוצ. 56 -קטן מ 

ם מנואהאישה הקלאסית מתחילה .  לחפש עבודה במשרה מלאהיתדרנמוישה האחר הב תלךואיזו 

באופן כללי ניתן לראות . אך היא מחפשת רק במקרה ובעלה מובטל, 20 ל משכר שברכ בודהעלחפש 

 .שהיצע העבודה של האישה המודרנית גבוה מזה של האישה הקלאסית

 
 עבודהמלא ש הת ההכנס ברמויניש -'  ג2 הולצימיס
 :הפרמטרים על הערכים הבאיםת נקבע או לציה זמוורך סילצ

 y=הנמשת pww=13.5 hw=33 ww=27 hp=0.5 pwp=0.5
wp =0.5  

β=0.99 b=2 =a4.5 n=3 s=2 ϕ=9 φ=0.007 

 
 .שישיםל ס אפיםכרעבין הה יימולצסה ךרואל הענ דהובע שלא מכנסההה תמר
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       ניתודרמ חהפמש יתסקלא פחהשמ

 אצמהיל תברות האישהסה
 םלעוהבי צממחד כל אב

 אמציה ללעבתברות הסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 מצאהיל תברות האישהסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 אמצהי ללעב הברותתהס
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 

 וץחמ
בטלתומ ע"כל

 קתסעומ
 יחלק

 עסקתומ
 מלא

 וץחמ
 וץחמ עסקומ בטלומ ע"כל

בטלתומ ע"כל
 עסקתומ

 יחלק
 עסקתומ

 מלא
 וץחמ
 y סקעמו לבטמו ע"לכ

0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0-14 
0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 15-30
0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0.5 0.5 31-36
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 60 

 

, y -ב ה ם העליע. טיםפרש של הופיח התרמעל ילית שלעה השפש בודה ימעה שלא נסמת ההכלר

. ודה העבאה אל מחוץ לכוחיצי  שלתויינלמדה ודש עב חיפושל יותנדיממ גי הזובנשני  לשבר עמל ח

 ברמת לחפש עבודה כמעט ללא תלות, כמו בסימולציות הקודמות, םיר בוחתוחי המשפתשברים בגה

וח כל ולצאת מחוץ חפשל אשל יםעלחרו הב יברת ויוםיששיל והוש yשר כארק , ההכנסה שלא משכר

עבור הכנסה הנעה בין . ת רבה יותר לשינויים ברמת ההכנסהרות במהיבותם מגיומשים לעהנ. דהובהע

האישה המודרנית ממשיכה לחפש עבודה גם . ם לחפש עבודה במשרה מלאה יבחרו שתי הנשי0-14

 התחפש עבודה רק אם בעל,  אלויםור ערכעב, לאסיתהקהאישה ו לאיו 15-30ן  ביהכנסהת  רמעבור

 המודרנית שלא לחפש עבודה ואילו האישה הקלאסית החר האישב ת31-36 םיכערהעבור . לטובמ

האישה הקלאסית אומנם מחפשת עבודה עבור טווח . קסעומ תבחר לחפש עבודה רק אם בעלה אינו

שה י האלפוש שיחהות יניוה מדמכ ל שלאבא ,דרניתמוהה אישאשר ה מסותרחב יותר של הכנ

 .בעלה של בצהקלאסית תלויה במ
 
 העבודה של בני זוג הצע ל  ע החיפושותל  עעתשפ ה- 3ולציה מיס

 : ים הבאיםהפרמטרים על הערכת  נקבע אזולציה ימוצורך סל

y=13 pww=11.5 hw=33 ww=23 hp=0.5 pwp=0.6
wp =0.6  

β=0.99 b=2 =a4 n=2 s=תנהשמ ϕ=9 φ=0.008 

 
 .עשרה שלוש ל אפסןיב  ציהלומ בסינעים שוחיפהות לשל ע רכיםהע

       יתרנדומ חהפמש יתסקלא פחהשמ

 ימצאהל תברות האישהסה
 םלעוי הבד ממצחאבכל 

 אמציה ללעבתברות הסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 אמצהיל תברות האישהסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 הימצאל לע הבברותתהס
 ולםעי הבד ממצכל אחב

 

 וץחמ
בטלתומ ע"כל

 קתסעומ
 יחלק

 עסקתומ
 מלא

 וץחמ
 וץחמ עסקומ בטלומ ע"כל

בטלתומ ע"כל
 עסקתומ

 יחלק
 עסקתומ

 מלא
 וץחמ
 s סקעמו בטלומ ע"כל

0 0.4 0 0.6 0 0.5 0.5 0 0.4 0 0.6 0 0.5 0.5 0-1 
0.5 0.2 0 0.3 0 0.5 0.5 0 0.4 0 0.6 0 0.5 0.5 2-5 
0.5 0.2 0 0.3 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0.5 0.5 6 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13 
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ם  גנמוכותש ת חיפויוור עלועב. גוזה ינית על רמת החיפוש של בלה שליפעשהוש יש פת החילועל

שה יאה ורב הג2-5ן עבור עלות חיפוש בי. הבעלים וגם הנשים בשני סוגי המשפחות יבחרו לחפש עבודה

. קסעומו לה אינבעואילו האישה הקלאסית בוחרת לחפש רק במקרה ו, רניים ממשיכים לחפשודהמ

 האישה הקלאסית ממשיכה לחפש וליאו שודרנית בוחרת שלא לחפמהאישה ה, ש ששופת חיר עלועבו

 .עודשני בני הזוג אינם מחפשים , 13 -כאשר רמת החיפוש מגיעה ל . במקרה ובעלה מובטל
 
 עבודה של בני זוג ה על הצע םשפעת מספר הילדי ה- 4 לציהמויס

 : הבאיםיםל הערכ עהפרמטריםת  נקבע אזולציה ימוצורך סל

y=17 pww=12.5 hw=33 ww=25 hp=0.5 pwp=0.5
wp =0.5  

β=0.99 b=2 =a4.5 n=תנהשמ s=2 ϕ=9 φ=0.007 

 
 .מישה ילדיםד לחאח דיל ןבי ועלנם דיהיל רפלמס שרפאנ

       תינרדמוחה פמש יתסקלא פחהשמ
 ימצאהל תברות האישהסה

 םלעוי הבד ממצחאבכל 
 אמציה ללעבתברות הסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 מצאהיל תברות האישהסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 אמצהי ללע הבברותתהס
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 

 וץחמ
בטלתומ ע"כל

 קתסעומ
 יחלק

 עסקתומ
 מלא

 וץחמ
 וץחמ עסקומ בטלומ ע"כל

תבטלומ ע"כל
 סקתועמ

 יחלק
 עסקתומ

 מלא
 וץחמ
 n סקעמו בטלומ ע"כל

0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 1 
0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 2 
0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 3 
0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 4 
0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0.5 0.5 5 

 
תתפות השיעור הש. הישהאשל  השתתפותהיעור שעה שלילית על השפ שת יבי משק הדיספר יללמ

 תומסימטרית על בני הזוג נובעת מההפרש בר-ההשפעה הלא. נו מושפע ממספר הילדיםאי הבעל של

חלוקת התפקידים היעילה בין , הבעל גבוהה מזו של אישתול שר כהשמת  שרכיון. גזו בני הןביר כהש

שני  מהגברים. םלדיי בלתמטפות בבית רה נשאשלעבוד ואילו האי אצבני הזוג היא זו שבה הבעל יו

ל במשפחה הקלאסית אם הבע.  המשפחות בוחרים לכן לחפש עבודה ללא תלות במספר ילדיהםגיסו

האישה במשפחה זו , צורך של ילדיו בפנאי של הוריהם הת אקספ ומתיבב נשאר ואדה  הבולא מצא ע

לילי שה רשהק את חזקיםמילדים ה, רמלוכ.  של הילדיםתכותצא לחפש עבודה כדי לספק את התצר

האישה מחפשת עבודה , במשפחה המודרנית. ודה של בני הזוג במשפחה הקלאסיתבעה הצע ןיב

 יש לה חמישה ילדים היא מפסיקה שרכא, םדיבעה ילרד עד אאחה ילד לש  ירכאש האבמשרה מל

 ל האישהשבודה עלה גבוה מהיצע הש הולכן הצע העבוד, לחפש ויוצאת אל מחוץ לכוח העבודה

 .יתסאלהק
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 ת בתועלת מתצרוכת על הצע העבודה של בני זוג ילוה השדירעת שינויים ביפשה - 5ולציה מיס

 :יםאהבכים רהע לעמטרים פרהת  אבע נקה זולציימוצורך סל

y=16 pww=14 hw=33 ww=28 hp=0.5 pwp=0.5
wp =0.5  

β=0.99 B=3 =a6 n=2 s=2 ϕ=12 φ=תנהשמ 

 
 0-0.02 הערכים ןינוע בי סיכון תשנא לדומבכת אשר מייצג ורצמתת  בתועלית השולהידרם הידמק 

          ניתודרמ חהפמש יתסקלא פחהשמ

 ימצאהל תברות האישהסה
 לםעו היד ממצבח אלבכ

 אצימל להעבת הותברסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

 מצאהיל תברות האישהסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

אמצהי ללעבברות התסה
ולםעי הב ממצ אחדלכב

 

 וץחמ
בטלתומ ע"כל

 קתסעומ
 יחלק

 עסקתומ
 מלא

 וץחמ
 וץחמ עסקומ בטלומ ע"כל

בטלתומ ע"כל
 עסקתומ

 יחלק
 עסקתומ

 מלא
 וץחמ
סקעומ לבטומ ע"כל φ 

0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0-0.006 
0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.007-0.009

0.5 0.25 0 0.25 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0.01-0.013 
0.5 0.25 0.25 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0.014-0.015

1 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0.016-0.019

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.02+ 

 

. םהלה שדועבהצע  את הינהקטיכך מפ ולגזו היבני שנ ל ששפוחי הותאיד כ אתטינהקמ φ -יה ב על

ן ולכ טנהת וקולכהוג י הזנשל ב הנסכבה הה מעליאוצתלת כע לתותספותהשך לכ רמתוג φ -ב  יהעל

ה בודעה  הצעלע הה זתנשמ ה שלעפשהה. הםשלנאי הפמ ותנולה ודהש עבחפל לאש וגז הינ בפודיעי

 ת בוחרתיסקלאה הישאה, תי הקלאסההאישעל תו שפע הרמאשחות  פהחזקת נידרמוהה איש הלש

ש ן יויכהס תנאש דםן למקכול של בעלהה הכנסהי מה ע להידו שלאחר שלה שו החיפתוינת מדיא

 .הדובע פשלחזוג לא י הנבי שנ דיפויעφ ל שמתוימסה רממ החל. גדולה יותר עליהפעה הש

 
 . את נשים לעבודהציידוד ילעמשלתית  מיניותמד - 6ולציה מיס

יש ם  הילדירפסמשלראינו בסימולציה קודמת .  יציאת נשים לעבודהדדנת לעונילה מעומשיח שהמננ

 הנסכההולכן נניח שהממשלה מחליטה לתת הקלה במס , לית על הצע העבודה של נשיםליה שעפהש

 .לעודד את יציאתן לעבודה תנר ילדיהן על מפסמ כתלות בםשילנ
 :ם הבאיםיעל הערכ הפרמטרים תאקבע נ ולציה זומירך סוצל

s=5 pww=10 hw=30 ww=20 hp=0.6 pwp=0.7
wp =0.7  

β=0.99 b=4 =a8 n=נהתמש s=2 ϕ=11 φ=0.007 

 
 פשת במס על מנת לגרום לאישה לחרשלה הנדהק מהי הוקנבד. 20  הואאישהל  נטו ששכריח שהננ

הסימולציה בוצעה עבור ילד אחד (אם יש לאישה ילדים , 20 ו שלר נטכש כלומר, סיסמצב הבב. דהועב

  שייכתיאבין אם היא שייכת למשפחה קלאסית ובין אם ה, עבודה לא לחפששא תבחר יה) ילדים 4עד 
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 פרמס שיגרום לאישה לעבוד כתלות במס ב ההקלהוזמהו אחק ה תבדוציהסימול, רניתודשפחה ממל

יש צורך בהקלת , שר יש במשפחה ילד אחד או שנייםאכש תוראמ מולציהיסה תוצאות. הל שדיםלהי

ה יש תגרום לא23 - ל 20 -העלאת השכר נטו מ , כלומר. ודבלצאת לע ם לנשיםוכדי לגר 15%מס של 

העלאה כזאת תגרום לה , אסיתקלאישה ה הועבור, דהוש עבויפבאפשרות של חר ת לבחוינרהמוד

 ה אושלוששפחה מב ר יש כאש.40%ברות של תסהכלומר ב, קועס מוננ איהלע ב אםהודב עלחפש

יש , באופן ספציפי, נת לגרום לאישה לחפש עבודהמותר על י גדולה סבהקלת מ יש צורך, בעה ילדיםרא

גם . ר לחפש עבודהבחאישה תשה כדי 24-ל 20 -מר נטו שכהעלאת הר לומכ, 20% מס שלהקלת  בצורך

ואילו האישה במשפחה , חפש עבודה בוודאותל ת המודרניהאיש לםרו תגרכש ההעלאת, זהבמקרה 

 דדוס תעמה ה בנטללקה, כוםיסל. ו מועסקנעלה אינבק כאשר ראך , ודהבהקלאסית אומנם תחפש ע

שכן ככל שיש , דיםילמספר הל קציה שונהיות פ לה במס צריכהקלאך הה, הדופש עבחלונשים לצאת 

 .נת לעודד אותה לצאת ולחפש עבודהמ לל יותר עו גדיץרתמשה יאלת  יש לתהפחיותר ילדים במש

               ניתודרמ חהפמש יתסקלא פחהשמ

 ימצאהל תברות האישהסה
 םלעוי הבד ממצחאבכל 

 לע הבתברותסה
 אמציהל

ולםעי הב ממצ אחדלכב

 מצאהיל ברות האישהתסה
 ולםעי הב ממצ אחדלכב

צאמהי ללע הבברותתהס
 ולםעי הב ממצחדא לבכ

 

 ץוחמ
טלתבומ ע"כל

 קתעסומ
 יחלק

 סקתעומ
 מלא

 ץוחמ
ע"כל

טלבומ  ץוחמ סקעומ
טלתבומ ע"כל

 סקתעומ
 יחלק

 סקתעומ
 מלא

 ץוחמ
ע"כל

 סקעמו טלבומ
 רכש
 וטנ

יםלדיה פרמס

1 0 0 0 0 0.4 0.6 1 0 0 0 0 0.4 0.6 20 
0.6 0.18 0 0.42 0 0.4 0.6 0 0.3 0 0.7 0 0.4 0.6 23 1 

1 0 0 0 0 0.4 0.6 1 0 0 0 0 0.4 0.6 20 
0.6 0.18 0 0.42 0 0.4 0.6 0 0.3 0 0.7 0 0.4 0.6 23 2 

1 0 0 0 0 0.4 0.6 1 0 0 0 0 0.4 0.6 20 
0.6 0.18 0 0.42 0 0.4 0.6 0 0.3 0 0.7 0 0.4 0.6 24 3 

1 0 0 0 0 0.4 0.6 1 0 0 0 0 0.4 0.6 20 
0.6 0.18 0 0.42 0 0.4 0.6 0 0.3 0 0.7 0 0.4 0.6 24 4 

 

 
 תמולציוייכום הסס
 בודה שלעחיפוש ה מדיניות ים את ההשפעה של פרמטרים שונים עלדגיתה לההילציות מורת הסימט

ם בין הצע העבודה של בני הזוג במשפחות ליבדההלהראות את ה המטרה היית, בפרט. בני הזוג

י וגסי שנם בלאורך כל הסימולציות ניכרים הבדלים משמעותיים בין הצע העבודה של הנשי. השונות

 הקלאסית  במשפחההקיבלנו שהיצע העבודה של האיש, ותם סטים של  פרמטרים אעבור. תחוהמשפ

כך קיבלנו קשר שלילי חזק בין הצע  לוסףבנ. המודרניתה ך כלל מהיצע העבודה של האישרנמוך בד

 ידיל במשפחה המודרנית קשר שלילי זה כמעט ואינו בה. העבודה של בני הזוג במשפחה הקלאסית

י סוגי נת נעשה שימוש בפונקצית תועלת ובפרמטרים זהים עבור שויצמוליסה ךלהבמ. יוביט

יה השונה של המשחק קצפייצפישירות מהסם ים המהותיים בתוצאות נובעילך שההבדכ, משפחותה

 .בין בני הזוג
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 ודההתעסוקתי של נשים בכוח העבב מצ ל multinomial logitדל ו מ- 2 חנספ

 רמטפר לאה מרהמש חלקית ה שרמ להבטא

-28.882     
(11.139) 

-11.393             
(2.75) 

-8.794                
(2.396) 

 ועקב

-0.0002 
(0.0002) 

0.00003      
(0.00003) 

1.75E-06        
(0.00003) 

 דשי של בן הזוגחור שכ

   -0.001     
(0.022) 

0.00007          
(0.008) 

0.005                 
(0.007) 

 בודה שבועיות של בן הזוג עותשע

    -0.890       
(0.389) 

-0.287             
(0.111) 

-0.557                
(0.111) 

 17 עד 0ים בגילאי לדי' מס

     0.221      
(0.116) 

            0.170             
  (0.052) 

0.191                 
(0.048) 

 ת לימודנוש' מס

      1.292       
(0.532) 

            0.475             
  (0.129) 

0.414                 
(0.113) 

 לגי

    -0.016       
(0.006) 

           -0.006              
 (0.002) 

-0.005                
(0.001) 

 יבועברל גי

 פיותתצה' מס  445 

 נקצית הניראותפוג לו  461.3127- 
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 פות נשים בכוח העבודה כתלות בהשכלת הגברתתהש לlogitודל  מ- 3 פחנס

 שנות 12 הגבר מעל לתשכה

 לימוד
 12ותר יל הכהגבר לת כלהש

 שנות לימוד
 רמטפר

-6.526                  
(3.461) 

             -10.743                 
(3.009) 

 ועקב

8.83E-06                
(0.00003) 

-0.00007             
(0.00007) 

 דשי של בן הזוגחור שכ

               0.018                   
  (0.011) 

               0.005                  
(0.010) 

 בודה שבועיות של בן הזוג עותשע

              -0.561                 
 (0.148) 

              -0.380                   
   (0.130)     

 17 עד 0ים בגילאי לדי' מס

               0.050                   
 (0.073) 

               0.235                   
(0.073) 

 ת לימודנוש' מס

                0.419                
  (0.165) 

               0.477                   
  (0.135) 

 לגי

            -0.006                  
(0.002) 

              -0.006                   
    (0.002)      

 יבועברל גי

221 223 
פיותתצה' מס  

-97.150 -134.424 
נקצית הניראותפוג לו  
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 בודה כתלות במוצא בני הזוגח העפות נשים בכותתהש לlogit דלומ - 4 פחנס

 זוג ממוצא הניב
 "זיכנאש"

 וג ממוצאהזי בנ
 "ירחמז "

 רמטפר

-3.046                  
(4.558) 

-14.893                 
(6.852) 

 ועקב

        9.01E-06          
(0.00003) 

   -0.00004          
(0.00009) 

 גזו הבןדשי של חור שכ

-0.024                 
(0.017582) 

              -0.040                   
 (0.023) 

 בודה שבועיות של בן הזוג עותשע

               -0.934                  
 (0.248) 

               0.092                   
(0.219) 

 17 עד 0ים בגילאי לדי' מס

              0.069                   
(0.086) 

               0.140                   
(0.113) 

 ודימת לנוש' מס

                0.372                   
 (0.201) 

                0.750                  
      (0.326)  

 לגי

                 -0.005                  
 (0.002) 

                -0.009                 
 (0.004) 

 יבועברל גי

153 73 
 פיותתצה' מס

-68.943 -43.804 
 נקצית הניראותפוג לו

 




