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מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הג'וינט  וארגון  טאוב  הנרי  סינגר,  מ'  הרברט  של  ביוזמתם  ב־1982  נוסד  טאוב  מרכז 
האמריקאי. המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, 
משפחת  קרן  קולקר־סקסון־הלוק,  משפחת  קרן  קולמן,  וג'ון  ג'ין  סינגר,  ונל  הרברט  קרן 

מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי.
מרכז טאוב מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילים בארץ ובפני הציבור הרחב תמונה 
הציבורית.  המדיניות  בהתוויית  והכלכליים  החברתיים  הממדים  בין  המשלבת  כוללת, 
בולטים  חוקרים  הכוללים  הבין־תחומיים,  המדיניות  וצוותי  המרכז  של  המקצועי  הצוות 
בתחומם באקדמיה ומומחים מובילים בתחומי המדיניות, עורכים מחקרים ומעלים חלופות 
היום במדינה. המרכז  בנושאים חברתיים־כלכליים מרכזיים העומדים על סדר  למדיניות 
מציג ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני 
ופעילויות  כנסים  פעילה,  פרסומים  תוכנית  בתקשורת,  כתבות  ידי  על  מקבלי ההחלטות 

אחרות בישראל ובחו"ל. 
פרסום זה, ככל פרסומי המרכז, הוא על דעתם ואחריותם של מחבריו בלבד. אין בו כדי 

לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ואת התומכים בפעולותיו.

היוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך
היוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך של מרכז טאוב נועדה לקדם מחקר על 
בנושא.  עדכני  ידע  ולהפיץ  בעתיד  הישגיהם  על  הרך  בגיל  ילדים  של  סביבתם  השפעת 
ילדים  שבהם  הסביבתיים  התנאים  לשיפור  אפקטיבית  מדיניות  בקידום  לסייע  מטרתה 
פערים  ולצמצם  הישגיהם  את  לשפר  כדי  הראשונות,  חייהם  שנות  את  מבלים  בישראל 
חברתיים־כלכליים בקרבם. חוקרי היוזמה כותבים דוחות מחקר עדכניים, סקירות ספרות 
וניירות עמדה ומדיניות. במסגרת מאמציה להפיץ ידע עדכני, היוזמה מקיימת סמינר עיוני 
היוזמה  פעילות  את  הרך.  הגיל  בחקר   – ואמפירי  תיאורטי   – בין־תחומי  בסיס  להקניית 
של  ופעילים  מדיניות  קובעי  מובילים,  אקדמיה  מאנשי  המורכבת  מייעצת  ועדה  מלווה 
ארגוני החברה האזרחית, המחויבים לקידום ויישום מדיניות אפקטיבית בתחום הגיל הרך 

בישראל. פעילות היוזמה נתמכת על ידי קרן ברכה, קרן ברנרד ון ליר ויד הנדיב.
אמריטוס  ופרופסור  טאוב  במרכז  ראשי  חוקר  שביט,  יוסי  פרופ'  עומד  היוזמה  בראש 

באוניברסיטת תל אביב.
צוות החוקרים: ליאורה בוורס, ד"ר כרמל בלנק, דנה וקנין, נעם זונטג וד"ר יעל נבון.

עוזר מחקר: חי וקנין.
גולדברג,  שושי  ד"ר  בן־עטר,  דניאלה  אוברקלייד,  פרנק  פרופ'  המייעצת:  הוועדה  חברי 
ג'וני גל, פרופ' ראובן גרונאו, אפרת דגני־טופורוב, ד"ר ציפי הורוביץ־קראוס, סימה  פרופ' 
לוין, ד"ר נעמי  יריב משעל, אורית  יערי, ד"ר טלי  חדד, פרופ' מנואל טרכטנברג, ד"ר מיה 
)אודי(  עדי־יפה, אהוד  פרופ' אסתי  סיגל סדצקי,  פרופ'  מנקס,  מיכל  ורדה מלכה,  מורנו, 

פראוור, פרופ' יצחק פרידמן, פאטמה קאסם, פרופ' אבי שגיא-שוורץ.
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תקציר
יש  רבות, אולם בישראל  נושא שמעסיק מדינות  היא  בגיל הרך  לילדים  הורים  תעסוקת 
לנושא זה חשיבות מיוחדת לנוכח פריון הילודה הגבוה ושיעורי התעסוקה הגבוהים של 
ההורים, בעיקר האימהות. מחקר זה בוחן את מאפייני התעסוקה של הורים לילדים בגיל 
הרך ומתמקד במשך חופשת הלידה בפועל ובמשתנים נוספים המתואמים עם תעסוקת 
הורים לילדים בגיל זה. המחקר מבוסס על קובץ נתונים מקיף וייחודי, שִאפשר לנו – זו 
הפעם הראשונה בישראל – לאפיין את תעסוקת ההורים מתוך התייחסות לקשת רחבה 

של משתנים רלוונטיים. 
ממצאי המחקר מראים, כצפוי, ששיעורי התעסוקה של אימהות יורדים במידה ניכרת 
זו  נבדלות  הקבוצות  אולם  הלידה,  חופשת  בשל  האוכלוסייה  קבוצות  בכל  הלידה  לאחר 
מזו בקצב החזרה של האימהות לתעסוקה. אימהות אקדמאיות חוזרות לעבודה מהר יותר 
מאימהות שהשכלתן נמוכה יותר. כמו כן נמצאו פערים בין המגזר היהודי למגזר הערבי 
הבית(:  במשק  האחאים  )מספר  הקטנים  ילדיו  מספר  ובין  האב  תעסוקת  שבין  במתאם 
במגזר היהודי מספר הילדים הקטנים היה מתואם עם שיעורי תעסוקה נמוכים של שני 
בקרב  בעוד  האימהות,  עבור  בעיקר  דומה  מתאם  נמצא  הערבית  בחברה  ואילו  ההורים, 
הילדים  מספר  ובין  התעסוקה  שיעורי  בין  מתאם  שום  היה  לא  כמעט  הערבים  האבות 
הקטנים במשק הבית. פער נוסף בהקשר המגדרי נוגע למתאם שבין רמת ההשכלה ובין 
שיעורי התעסוקה. בקרב האימהות, ובפרט בקרב אימהות ערביות, נמצא מתאם חיובי בין 

רמת ההשכלה ובין שיעור התעסוקה, ואילו בקרב האבות היה מתאם זה קטן וחלש יותר. 

טאוב  במרכז  חוקר  היה  המחקר  כתיבת  בזמן  ישראל.  בנק  המחקר,  בחטיבת  חוקר  זונטג,  נעם   *
לחקר המדיניות החברתית בישראל. אני מודה לפרופ' יוסי שביט, ראש יוזמת מרכז טאוב לחקר 

ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך, על הערותיו המועילות במהלך כתיבת המחקר.
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הקדמה ורקע
ספרות המחקר בנושא מצביעה על היחלשות במספר מדדי תעסוקה של האימהות לאחר 
ובמספר  התעסוקה  בשיעורי  בירידה  ביטוי  לידי  באה  זו  היחלשות  הראשונה.  הלידה 
הניסיון  בצבירת  שפוגעת  הראשונה,  הלידה  לאחר  אימהות  של  הממוצע  העבודה  שעות 
אימהות  של  שכרן  בהתפתחות  לפגוע  עשויה  הניסיון  בצבירת  הפגיעה  התעסוקתי. 
בהשוואה להתפתחות השכר של מקביליהן האבות או הגברים. כמו כן נמצא שלידת הילד 
או הילדה הראשונים מתואמת עם שינויים בבחירת מסלולי הקריירה של אימהות לטובת 
שעות  מבחינת  יותר  גמישות  במשרות  ובחירה  משפחה  לחיי  יותר  ידידותיים  מסלולים 
ומקום – בחירות שלעיתים אינן אופטימליות במונחים של התפתחות מקצועית ופוטנציאל 

לקידום בעתיד. 
הירידה בנתוני התעסוקה של אימהות לאחר הלידה הראשונה מכונה בספרות המחקר 
"קנס האימהוּת" )"motherhood penalty"(, והיא נחשבת לאחד הגורמים העיקריים ליצירת 
הפערים המגדריים בשוק העבודה )Blau & Kahn, 2017; Goldin et al., 2021(. למשל, 
מחקר מדנמרק שהתמקד במנגנונים המסבירים את פערי השכר המגדריים מצא כי בשנת 
 .)Kleven et al., 2019( 2013 היה קנס האימהוּת אחראי לכ-80% מהפער המגדרי במדינה
בוגרי תואר שני בתוכניות  נתונים מארצות הברית, עקב אחר  על  מחקר אחר, שהתבסס 
הלימודים,  סיום  לאחר  הראשונות  בשנים  כי  מצא  המחקר  עסקים.  למינהל  יוקרתיות 
טרם הפיכתם להורים, לא נמצאו פערים בהתפתחות השכר של גברים ונשים, אך בשנים 
נוסף,  )Bertrand et al., 2010(. מחקר  מגדריים  להיווצר פערי שכר  מכן החלו  שלאחר 
שהתבסס גם הוא על קובצי נתונים מארצות הברית, עקב אחר פערי השכר בין האב לאם 
במשק הבית לאחר לידת הילד או הילדה הראשונים ואפיין את התפתחותם של פערים 
אלו על בסיס משתנים שונים. ממצאי המחקר הראו שפערי השכר המגדריים בין בני זוג 
נמצא באותו  כן  כמו  יותר.  רבים  ילדים  הגברים ככל שהיו במשק הבית  לטובת  התרחבו 
יותר ככל שהשכלת האב הייתה  מחקר כי פערי השכר המגדריים במשק הבית התרחבו 
גבוהה מהשכלת האם וככל שהשכר הכולל של משק הבית היה גבוה יותר. ממצא נוסף 
היה שבמשפחות שבהן שני ההורים לבנים היו הפערים גדולים יותר מהפערים במשפחות 
שאחד או שניים מההורים היו ממוצא אחר )Chung et al., 2017(. מן הממצא הזה אפשר 
להסיק כי ייתכן שישנם פערים דומים גם בין קבוצות לאומיות או אתניות שונות, ובהקשר 

הישראלי – כי ייתכן שישנם פערים בין יהודים לערבים. 
היבט נוסף של קנס האימהוּת הוא אי-מיצוי כוח האדם בשוק העבודה וההשלכות שיש 
לכך על התוצר. מחקר אמריקאי שבחן את ההיבט הזה מצא כי 20%–40% מהגידול בתוצר 
של  יותר  טוב  ממיצוי  נבע  העשרים  המאה  של  השישים  שנות  מאז  הברית  ארצות  של 
 .)Hsieh et al., 2019( פוטנציאל כוח האדם של נשים לבנות ושל שחורים בשוק העבודה

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



כי בצמצום הפערים  בישראל מצא מחקר של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר 
המגדריים טמון פוטנציאל לא מבוטל לגידול בתוצר )יכין ואחרים, 2021(. 

ההקשר הישראלי
התעסוקה של הורים לילדים בגיל הרך חשובה במיוחד בישראל, הבולטת בפריון הילודה 
הגבוה ביותר במדינות ה-OECD, ואף בפער גדול בהשוואה לשאר המדינות )וינרב ואחרים, 
גם  יחסית  וגבוה  יחסית,  גבוה  האוכלוסייה  בכלל  הילדים  שיעור  לכך  בהתאם   .)2018
מספר האחאים הממוצע למשפחה. זאת ועוד, שיעורי התעסוקה בקרב אימהות בישראל 
והוא גבוה אף בקרב  הוא מהגבוהים ביותר במדינות ה-OECD )פוקס ואפשטיין, 2019(, 
אימהות לילדים קטנים, ששיעורי התעסוקה שלהן עלו במידה ניכרת בעשורים האחרונים  
)בוורס ופוקס, 2016(. עם זאת, ישנם פערים ניכרים בשיעורי התעסוקה בין נשים יהודיות 
לנשים ערביות: בעוד שיעור התעסוקה בקרב נשים יהודיות הוא מהגבוהים ביותר במדינות 
כי  ואפשטיין, 2019(, אם  )פוקס  נמוך בהרבה  ה-OECD, בקרב הנשים הערביות שיעורו 
דומה שבשני העשורים האחרונים, בד בבד עם העלייה בהשכלתן של הנשים הערביות, 
מסתמנת אצלן מגמה ניכרת של עלייה בשיעור התעסוקה )פוקס ופרידמן ווילסון, 2018(. 
לתעסוקת הורים )ובייחוד אימהות( לילדים בגיל הרך יש אפוא חשיבות רבה להבנת שוק 
העבודה בכלל ושוק העבודה הישראלי בפרט. חשיבות הנושא נובעת הן מהגיל הצעיר בדרך 
כלל של ההורים לילדים קטנים ומכך שבמקרים רבים הם מצויים בשלב חשוב בהתפתחות 
הקריירה שלהם, והן משיעור הילודה הגבוה בישראל, אשר מחדד את הצורך של הורים 
בצבא,  החובה  שירות  בשל  גם  ייחודית  ישראל  למשפחה.  עבודה  בין  באיזון  ישראלים 
שבעטיו נדחית במספר שנים כניסתם של רוב הישראלים לשוק העבודה. ייתכן שהכניסה 
לשוק העבודה בגיל מבוגר יותר מגבירה עוד יותר את הקושי הכרוך בשילוב העבודה עם 
של  לייחודיות  מוסיף  שהדבר  ואפשר  בקריירה,  יחסית  מוקדם  בשלב  בילדים  הטיפול 
התמודדות ההורים הישראלים עם המתח שבין עבודה לגידול הילדים ותורם להתפתחות 
הפער המגדרי בשוק העבודה. על אף מרכזיות הנושא וחשיבותו, המחקרים האמפיריים 
המעטים שעסקו בתעסוקת הורים בישראל התמקדו בעיקר בהיווצרות הפערים המגדריים 
בתהליך  מהתמקדותו  נובעת  לספרות  זה  מחקר  של  תרומתו  ובאמידתם.  העבודה  בשוק 
החזרה של אימהות לשוק העבודה לאחר חופשת הלידה ובבחינת המשתנים המתואמים 
בהורים  התמקדות  מתוך  הורים,  של  התעסוקה  עצימות  ומידת  התעסוקה  שיעורי  עם 

לילדים בגיל הרך. 

5 מאפייני התעסוקה של הורים לילדים בגיל הרך בישראל
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נתונים ומתודולוגיה
נתונים  קובץ  על  ומבוסס   2005–2001 השנים  ילידי  לילדים  בהורים  מתמקד  המחקר 
יוזמת  ובקשה של  וייחודי שהכינה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פי מפרט  מקיף 
נתונים  חיבור  על  מבוסס  הקובץ  הרך.  בגיל  ואי-השוויון  ההתפתחות  לחקר  טאוב  מרכז 
חי, קובץ  לידות  ובהם קובץ מרשם האוכלוסין, קובץ  וסקרים,  ממספר קבצים מינהליים 
תלמידים, קובץ מבחני מיצ"ב, קובץ מרשם השכלה וקובץ רשות המיסים, הכולל נתונים על 
הכנסות ההורים בשנים הרלוונטיות, ונתוני סקרי כוח אדם של הורי הילדים עבור השנים 

הרלוונטיות.1 
בין  המתאמים  של  מעמיק  ניתוח  מאפשרים  שבו  הנתונים  ועושר  הקובץ  של  היקפו 
משתני רקע שונים ובין תעסוקת הורים לילדים בגיל הרך )גיל לידה עד 6(. הקובץ כולל 
נתונים דמוגרפיים של ההורים, כגון רמת ההשכלה על פי התעודה הגבוהה ביותר, רמת 
ההכנסה בהתאם לנתוני רשות המיסים, מצבם המשפחתי, גילם בזמן לידת הילד או הילדה 
ומצבם התעסוקתי בשנה שקדמה לה. כמו כן הוא כולל נתוני רקע על הילדים, כגון מגדר, 
בנינו  כך  על  נוסף  הבית.  במשק  האחאים  ומספר  הלידה  ושנת  חודש  בלידה,  המשקל 
לטובת המחקר משתנים למספר הרבעונים ולמספר השנים שבין לידת הילד/ה הנדגמ/ת 
ובין דגימת ההורים בסקרי כוח האדם. משתנים אלו מתארים את גיל הילד או הילדה לפי 
רבעונים )מספר הרבעונים מהלידה( בזמן שבו נדגמו הוריהם ביחס למצבם התעסוקתי.2 
המחקר מתמקד במגזר היהודי הלא-חרדי ובמגזר הערבי. מספר הנדגמים המועט במגזר 

החרדי לא ִאפשר ניתוח רב-משתני של תעסוקת ההורים לילדים בגיל הרך במגזר זה.3 

משתנים
המשתנה מספר הרבעונים מהלידה הוגדר כך: הורים שנדגמו ברבעון הלידה עצמו הוגדרו 
כמי שנדגמו ברבעון 0, הורים שנדגמו ברבעון שלאחר רבעון הלידה הוגדרו כמי שנדגמו 
ברבעון 1, הורים שנדגמו שני רבעונים מהלידה הוגדרו כמי שנדגמו ברבעון 2, וכן הלאה 

הלמ"ס  של  המחקר  בחדר  התבצעה  הלמ"ס  ידי  על  ואוחד  שהוכן  הנתונים  קובץ  על  העבודה   1
בהתאם לנהלים המשפטיים ולנוהלי אבטחת המידע המיועדים לשמירה על סודיות נתוני הפרט. 
כאן המקום להודות לעמיתינו ועמיתותינו מהלמ"ס על הכנת קובצי הנתונים ועל הסיוע הלוגיסטי 

במשך המחקר.
הניתוח במחקר זה מבוסס על יחידות זמן של רבעוני שנה )ולא על חודשים( משום שהנתונים של   2
סקרי כוח אדם בשנים הרלוונטיות למחקר זה מבוססים על דגימה רבעונית שהייתה נהוגה בלמ"ס 

עד שנת 2012.
לפי  זה  מדגם  חלוקת  אבות.  וכ-3,410  אימהות  כ-3,540  הכול  בסך  כללו  החרדי  המגזר  נתוני   3
קטגוריות תעסוקה )משרה מלאה, משרה חלקית או אי-תעסוקה( ולפי מספר הרבעונים מהלידה 

יצרה תאים סטטיסטיים קטנים מדי, שלא אפשרו ניתוח אקונומטרי עבור מגזר זה. 
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עד רבעון 24 )כשש שנים מהלידה(.4 כדי להשוות את התקופה שלאחר הלידה לתקופה 
זו  וקבוצה  הלידה,  טרם  רבעונים  ארבעה  עד  שנדגמו  הורים  גם  למדגם  הוכנסו  שלפניה 

שימשה קבוצת בסיס להשוואת התעסוקה ברבעונים שלאחר הלידה. 
לשתי  העובדים  ההורים  חולקו  ההורים  תעסוקת  של  העצימות  מידת  את  לבחון  כדי 
של  הראשונים  בשלבים  חלקית.  במשרה  ועובדים  מלאה  במשרה  עובדים  קטגוריות: 
בין טווחים שונים של שעות עבודה שבועיות, אולם  יותר  נבחנו חלוקות עדינות  הניתוח 
מאחר שחלוקות אלו לא הניבו תובנות משמעותיות המחקר מתמקד רק בשתי קטגוריות 
ביניהן נקבע ל-35 שעות עבודה שבועיות: עבודה של עד 34 שעות  אלו, שסף החלוקה 
בשבוע הוגדרה עבודה במשרה חלקית, ועבודה של 35 שעות בשבוע ומעלה הוגדרה עבודה 

במשרה מלאה. כמו כן הוגדרה קטגוריה שלישית, של הורים שלא עבדו כלל. 

תוצאות

סטטיסטיקה תיאורית
בתרשימים שלהלן מוצגים שיעורי התעסוקה של אבות ואימהות לילדים בגיל הרך בהתאם 
המגדרי  השוני  ולאום.  מגדר  לפי  בחלוקה  הנדגמ/ת  הילד/ה  מלידת  הרבעונים  למספר 
מגדר.  פי  על  בחלוקה  נפרדות  רגרסיות  לאמידת  הוביל  הלידה5  לחופשת  ביחס  המהותי 
נוסף על כך, מאחר שקיים פער גדול בין שיעורי התעסוקה בקרב אימהות יהודיות ואימהות 
ערביות )פוקס ופרידמן ווילסון, 2018(, ויש להניח שגם הגורמים המשפיעים על תעסוקתן 
מהטיות  להימנע  כדי  וערבים.  יהודים  עבור  נפרדות  רגרסיות  זה  במחקר  נאמדו  שונים, 
הקשורות בהיעדרות מעבודה בשל חופשת לידה לא כלל המדגם הורים שנדגמו בטווח של 

אין אפשרות  רבעוני שנה,  הן  מבוסס המחקר  כוח אדם שעליהן  בסקרי  הזמן  מכיוון שיחידות   4
לתאריך  ביחס  ההורים  של  הדגימה  זמן  את  או  ההורים  נדגמו  הרבעון  של  חלק  באיזה  לקבוע 
הלידה של הילדים. למשל, אין לדעת אם ההורים שנדגמו ברבעון 0 )רבעון הלידה( נדגמו לפני 
הלידה או אחריה, אין לדעת אם הורים שנדגמו ברבעון 1 נדגמו במהלך חופשת הלידה המשולמת 

בחוק או אחריה, וכן הלאה.
הלידה  )חופשת  הלידה  לאחר  העבודה  משוק  שיוצאות  הן  האבות(  )ולא  האימהות  ככלל,   5
האבות  תעסוקת  של  הנפרד  לניתוח  הבסיס  הוא  הזה  המגדרי  השוני  להארכתה(.  והאפשרות 
והאימהות בתקופה זו. אמנם החוק מאפשר גם לאבות לקחת חלק מחופשת הלידה, אולם בפועל 
יחסית  קצר  בחלק  לרוב  מדובר  אלו  במקרים  וגם  זו,  אפשרות  מנצלים  מהאבות  קטן  אחוז  רק 

מחופשת הלידה. 
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כשנה ממועד הלידה של ילד אחר )כלומר אח או אחות צעירים של הילד/ה הנדגמ/ת(.6 
וילדות שנולדו בישראל, שכן קובץ  ילדים  ורק  כי מדגם המחקר כולל אך  יש לציין עוד, 
למעשה,  בחו"ל.7  שנולדו  ילדים  עבור  הרלוונטיים  מהמשתנים  חלק  כולל  אינו  הנתונים 
המדגם כולל ילדים וילדות שנולדו בישראל בשנתונים הרלוונטיים, שהיו קיימים לגביהם 
נתונים מלאים של כל המשתנים המופיעים ברגרסיה, ושהוריהם נדגמו בסקרי כוח אדם 
בשנים הרלוונטיות. מספר הנדגמים שנתוניהם מתוארים בתרשימים שלהלן ובניתוח הרב-
ילדים  להם  שנולדו  יהודים  אבות  ו-13,758  יהודיות  אימהות  ב-15,008  הסתכם  משתני 
להם  שנולדו  ערבים  אבות  ו-11,093  ערביות  אימהות  וב-12,608   2002–2001 בשנים 

ילדים בשנים 2001–8.2005
הלא-חרדי  היהודי  מהמגזר  והאבות  האימהות  תעסוקת  את  מתארים   4–1 תרשימים 
ומהמגזר הערבי לפי מספר הרבעונים מהלידה ובחלוקה בין משרה מלאה למשרה חלקית. 
במגזר היהודי ניתן לראות בבירור את הירידה החדה של תעסוקת האימהות לאחר הלידה 
לחזרה  עד  הבאים  ברבעונים  התעסוקה  בשיעורי  ההתאוששות  ואת  לידה(  )חופשת 
לשיעורי תעסוקה הדומים לתקופה שקדמה ללידה. מגמה חדה זו ניכרת גם אצל אימהות 
שעבדו לפני הלידה במשרה מלאה וגם אצל אימהות שעבדו לפני הלידה במשרה חלקית. 
משמעותית  נמוך  היה  הלידה  טרם  בקרבן  התעסוקה  ששיעור  הערביות,  האימהות  אצל 
יותר  מתונה  הייתה  הלידה  לאחר  התעסוקה  בשיעור  הירידה  היהודיות,  בקרב  משיעורו 
נראה  לא  זאת,  לעומת  היהודיות. בקרב האבות משני המגזרים,  לירידה בקרב  בהשוואה 
לפני  הלידה בהשוואה לתעסוקה  ברבעונים שלאחר  בדפוסי התעסוקה  שינוי של ממש 

הלידה )תרשימים 2 ו-4(. 
נקודה נוספת, שעולה מתרשים 2, קשורה לעלייה בשיעור התעסוקה של נשים ערביות 
שילדיהן מבוגרים יותר בהשוואה לשיעורי התעסוקה טרם הלידה. את העלייה הזאת ניתן 
לייחס בין היתר למגמת העלייה בשיעור תעסוקת הנשים בחברה הערבית בשני העשורים 

האחרונים )פוקס ופרידמן ווילסון, 2018(. 

המחקר עוסק בתעסוקה של הורים לילדים בגיל הרך מתוך התמקדות במצב התעסוקתי הקבוע   6
של ההורים, ובייחוד של האימהות. חופשת לידה בעקבות לידה של אח/ות צעיר/ה מתארת מצב 
זמני של היעדרות מעבודה אצל כלל האימהות )גם האימהות שעבדו במשרה מלאה או חלקית 
טרם הלידה של האחות הצעירה וגם אלו שלא עבדו טרם הלידה(. על כן תקופה זו אינה מאפשרת 
להבחין בין האימהות העובדות לאלו שאינן עובדות ולמעשה אינה משקפת את המצב התעסוקתי 

הקבוע של האם.
הקובץ מבוסס על נתונים מינהליים על תושבי ישראל בתקופה שבה חיו בארץ, ולכן בנוגע לילדים   7
טרם  ההורים  של  ההכנסה  ורמת  התעסוקתי  המצב  דוגמת  משתנים  בו  חסרים  בחו"ל  שנולדו 

הלידה, משקל הלידה וכולי.
המשתנה שבעזרתו ניתן להפריד בין המגזר היהודי הלא-חרדי ובין המגזר החרדי קיים עבור ילידי   8
2001–2002 בלבד )מבוסס על סוג הפיקוח על בית הספר של הילד בכיתה י"א(. לעומת זאת, 
המשתנה המאפשר הפרדה בין המגזר היהודי למגזר הערבי, המבוסס על הלאום של הילד או 

הילדה, קיים עבור ילידי כל טווח השנים 2001–2005.
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תרשים 1. שיעורי התעסוקה בקרב אימהות יהודיות לא-חרדיות, לפי מספר הרבעונים 
מהלידה ולפי היקף המשרה
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משרה מלאה משרה חלקית

הערה: התרשים מבוסס על שעות עבודה בפועל בשבוע הסקר/הדגימה. סף החלוקה בין משרה מלאה למשרה חלקית 
נקבע ל-35 שעות עבודה שבועיות.

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

תרשים 2. שיעורי התעסוקה בקרב אבות יהודים לא-חרדים, לפי מספר הרבעונים 
מהלידה ולפי היקף המשרה
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משרה מלאה משרה חלקית

הערה: התרשים מבוסס על שעות עבודה בפועל בשבוע הסקר/הדגימה. סף החלוקה בין משרה מלאה למשרה חלקית 
נקבע ל-35 שעות עבודה שבועיות.

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

מספר הרבעונים מהלידה

מספר הרבעונים מהלידה
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תרשים 3. שיעורי התעסוקה בקרב אימהות ערביות, לפי מספר הרבעונים מהלידה 
ולפי היקף המשרה 
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משרה מלאה משרה חלקית

הערה: התרשים מבוסס על שעות עבודה בפועל בשבוע הסקר/הדגימה. סף החלוקה בין משרה מלאה למשרה חלקית 
נקבע ל-35 שעות עבודה שבועיות.

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

 תרשים 4. שיעורי התעסוקה בקרב אבות ערבים, לפי מספר הרבעונים מהלידה 
ולפי היקף המשרה
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משרה מלאה משרה חלקית

הערה: התרשים מבוסס על שעות עבודה בפועל בשבוע הסקר/הדגימה. סף החלוקה בין משרה מלאה למשרה חלקית 
נקבע ל-35 שעות עבודה שבועיות.

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

מספר הרבעונים מהלידה

מספר הרבעונים מהלידה
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תרשים 5 מתאר את שיעורי התעסוקה של אימהות יהודיות לא-חרדיות ברבעונים שלאחר 
הלידה בחלוקה לפי רמת ההשכלה של האם. כפי שעולה מהתרשים, ככל שרמת ההשכלה 
של האימהות גבוהה יותר, כך היו גבוהים יותר שיעורי התעסוקה שלהן לפני הלידה. ברוב 
המקרים, גם בירידה בשיעורי התעסוקה שמאפיינת את הרבעונים שלאחר הלידה נותרו 
פערים בשיעורי התעסוקה בין האימהות ברמות ההשכלה השונות, והאימהות המשכילות 
במהירות  היא הפערים  לציון  הראויה  נוספת  נקודה  יותר.9  גבוהים  עבדו בשיעורים  יותר 
לעבודה  החזרה  כי תהליך  נראה  הלידה.  חופשת  לאחר  לתעסוקה  החזרה של האימהות 
לאחר חופשת הלידה של אימהות שאין להן תעודת בגרות נמשך זמן רב יותר בהשוואה 
שאצלן  אקדמאיות,  לאימהות  בהשוואה  ובייחוד  יותר,  גבוהה  השכלה  בעלות  לאימהות 
שיעורי התעסוקה קרובים מאוד לאלה שלפני הלידה כבר ברבעון הרביעי. גם במגזר הערבי 
יותר מבעלות ההשכלה הנמוכה,  נראה שהאימהות האקדמאיות חוזרות לעבודה מוקדם 
אם כי במגזר זה המגמה הבולטת יותר, שאינה קשורה בהכרח לסוגיית ההורות, היא הגידול 
כאמור,  האקדמית.  ההשכלה  בעלות  בעיקר  הנשים,  של  התעסוקה  בשיעורי  המרשים 
ממצא זה של גידול ניכר בשיעורי התעסוקה בקרב הנשים הערביות, ובייחוד האקדמאיות 

שבהן, מאפיין את שני העשורים האחרונים )תרשים 6(. 

תרשים 5. שיעורי התעסוקה בקרב אימהות יהודיות לא-חרדיות, לפי מספר הרבעונים 
מהלידה ולפי רמת השכלה 
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השכלה אקדמית תעודת בגרות    ללא תעודת בגרות

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

למעט ברבעון הראשון שלאחר הלידה, שבו היה שיעור התעסוקה של האימהות האקדמאיות   9
נמוך משיעור התעסוקה של אימהות שיש להן תעודת בגרות אך אין להן תואר אקדמי.

מספר הרבעונים מהלידה
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תרשים 6. שיעורי התעסוקה בקרב אימהות ערביות, לפי מספר הרבעונים מהלידה 
ולפי רמת השכלה
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השכלה אקדמית תעודת בגרות ללא תעודת בגרות
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תרשימים 7–10 מציגים את שיעורי התעסוקה של הורים לילדים בגילי לידה עד שנתיים 
בחלוקה לפי לאום, מגדר ומספר הילדים הקטנים במשפחה.10 אצל הורים יהודים, אימהות 
ואבות כאחד, שיעורי התעסוקה – בפרט במשרה מלאה – בקרב הורים לשלושה ילדים 
או  לילד אחד  הורים  נמוכים משיעוריהם בקרב  הנדגמ/ת(  הילד/ה  נוסף על  ילדים  )שני 
שניים. גם בקרב אימהות ערביות שיעורי התעסוקה במשרה מלאה של אימהות לשלושה 
ילדים קטנים היו נמוכים בהשוואה לאימהות עם מספר מועט יותר של ילדים קטנים. בקרב 
האבות הערבים, לעומת זאת, לא נראו פערים בשיעורי התעסוקה על רקע מספר הילדים 

הקטנים במשק הבית.

מספר הילדים הקטנים במשפחה הוגדר כמספר הילדים והילדות שנולדו בשש השנים שקדמו   10
ללידת הילד/ה הנדגמ/ת. הגדרה זו מבוססת על ההנחה שההשפעה של ההורות על התעסוקה 

גדולה יותר אצל הורים לילדים בגיל הרך.

מספר הרבעונים מהלידה

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



תרשים 7. שיעורי התעסוקה בקרב אימהות יהודיות לא-חרדיות בשנתיים הראשונות 
לאחר הלידה, לפי מספר האחים הגדולים עד גיל 6 ולפי היקף המשרה
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תרשים 8. שיעורי התעסוקה בקרב אבות יהודים לא-חרדים בשנתיים הראשונות 
לאחר הלידה, לפי מספר האחים הגדולים עד גיל 6 ולפי היקף המשרה
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ראשונה אחרי הלידה שנה אחרי הלידה שנה שנייה

ראשונה אחרי הלידה שנה אחרי הלידה שנה שנייה
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תרשים 9. שיעורי התעסוקה בקרב אימהות ערביות בשנתיים הראשונות לאחר 
הלידה, לפי מספר האחים הגדולים עד גיל 6 ולפי היקף המשרה 
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תרשים 10. שיעורי התעסוקה בקרב אבות ערבים בשנתיים הראשונות לאחר הלידה, 
לפי מספר האחים הגדולים עד גיל 6 ולפי היקף המשרה
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ראשונה אחרי הלידה שנה אחרי הלידה שנה שנייה

ראשונה אחרי הלידה שנה אחרי הלידה שנה שנייה
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ניתוח רב-משתני
מאפייני  את  הבוחנות  מולטינומיות  לוגיסטיות  רגרסיות  ממצאי  מציג  בנספח  נ'1  לוח 
התעסוקה של הורים לילדים בגיל הרך בחלוקה לפי מגדר ולאום. המשתנה התלוי ברגרסיות 
הוא המצב התעסוקתי של ההורה כפי שנמדד בהתאם לשלוש קטגוריות: הורים שאינם 
והורים שעובדים  )קטגוריית הבסיס ברגרסיה(, הורים שעובדים במשרה חלקית  עובדים 
מולטינומיות,  לוגיסטיות  רגרסיות  באמצעות  נעשתה  שהאמידה  מכיוון  מלאה.  במשרה 
תעסוקה  בין   )Relative Risk – RR( יחסי  סיכון  של  במונחים  מוצגים  בלוח  המקדמים 

במשרה מלאה או חלקית ובין אי-תעסוקה.11 
המשתנה המסביר העיקרי ברגרסיה הוא מספר הרבעונים מהלידה, כלומר משך הזמן 
מהלידה ועד הרבעון שבו נמדד מצבם התעסוקתי של ההורים בסקר כוח אדם. משתנה 
זה כולל קטגוריה אחת לארבעת הרבעונים שלפני הלידה )קטגוריית הבסיס ברגרסיות(, 
קטגוריה לרבעון הלידה עצמו )רבעון 0( וקטגוריה לכל אחד מהרבעונים מהלידה ועד הרבעון 
משתנים  כוללת  הרגרסיה  זה  משתנה  על  נוסף  הלידה.  אחרי  שנים  כשש  כלומר  ה-24, 
מסבירים אחרים שעשויים להשפיע גם הם על תעסוקת ההורים: משתנה בינארי לתעסוקת 
ההורה בשנה שקדמה ללידה,12 חמישון ההכנסה של המשפחה בשנה שקדמה ללידה13 
ורמת ההשכלה של ההורים בחלוקה לשלוש קטגוריות: חסרי תעודת בגרות, בעלי תעודת 
בגרות בלי תואר אקדמי, ובעלי השכלה אקדמית. כמו כן הרגרסיות כוללות משתנה המודד 
את מספר הילדים עד גיל 10 במשפחה, משתנה בינארי לתאומים, משתנה לקבוצת הגיל 
של ההורה בזמן הלידה, השנה והרבעון שבהם נדגמו ההורים בסקר כוח אדם והחודש שבו 
נולד/ה הילד/ה הנדגמ/ת בתוך רבעון הלידה )למשל, עבור הרבעון הראשון בשנה, קטגוריה 
בשלבים  הלאה(.  וכן  בפברואר  שנולד  למי   2 קטגוריה  בינואר,  שנולד  למי  מתייחסת   1
מוקדמים של הניתוח כללנו ברגרסיות משתנים נוספים כגון המצב המשפחתי של האם 
ומשקל הלידה של הילד/ה, אולם מאחר שהמקדמים של משתנים אלו לא היו מובהקים 
ולא השפיעו בצורה משמעותית על שאר ממצאי הרגרסיה, לא כללנו אותם בניתוח הסופי.

לדוגמה, נניח שמקדם הסיכון היחסי ברגרסיה )RR( עבור תעסוקה של הורה לילדים בגיל הרך   11
שעבד בשנה שקדמה ללידה )ביחס להורה שלא עבד בשנה שקדמה ללידה( עמד על 2. משמעות 
הדבר היא שהסבירות שהורה שעבד טרם הלידה יעבוד בשנים שלאחר הלידה גדולה פי שניים 
לעומת הסבירות שהורה שלא עבד טרם הלידה יעבוד בשנים שלאחר הלידה, זאת בהינתן ששאר 

המשתנים ברגרסיה נותרו קבועים. 
זה מבוסס על קובץ ההכנסות של רשות המיסים. הגדרת הורה שעבד/ה טרם הלידה  משתנה   12

התבססה על שכר חיובי בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הלידה.
האב  מתעסוקת  ההכנסות  חיבור  את  וכולל  המיסים  רשות  נתוני  על  מבוסס  ההכנסה  משתנה   13

והאם. המשתנה אינו כולל הכנסה שאינה מתעסוקה )כגון הכנסות מהון, קצבאות שונות וכולי(.

15 מאפייני התעסוקה של הורים לילדים בגיל הרך בישראל
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ממצאי הרגרסיות מאששים במידה רבה את הנתונים המוצגים בתרשימים התיאוריים 
לעיל. ניתן לראות בבירור את הירידה בשיעורי התעסוקה של האימהות ברבעונים שלאחר 
הלידה עקב היציאה לחופשת הלידה. שיעור התעסוקה במשרה מלאה היה נמוך במובהק 
במשך חמישה רבעונים בקרב נשים יהודיות, ובמשך שלושה רבעונים בקרב נשים ערביות; 
לאחר מכן הוא נותר נמוך עוד כמה רבעונים, אך לא באופן מובהק. גם במשרה חלקית היה 
שיעור התעסוקה נמוך באופן מובהק בשלושת הרבעונים הראשונים לאחר הלידה, הן אצל 
הנשים היהודיות והן אצל הנשים הערביות – ולאחר מכן נמוך יחסית במשך מספר רבעונים 

נוספים, אולם לא באופן מובהק. 
על  אף  כי  נראה  לרבעונים  בחלוקה  האבות  בוחנים את ממצאי התעסוקה של  כאשר 
פי שברבעונים הראשונים שלאחר הלידה נותרו שיעורי התעסוקה של האבות כמו שהיו 
האבות  של  מלאה  במשרה  התעסוקה  שיעורי  היו  מכן  שלאחר  ברבעונים  הלידה,  לפני 
היהודים גבוהים משיעורם לפני הלידה, ואילו בקרב האבות הערבים היה שיעור העובדים 
במשרה מלאה נמוך בהשוואה לשיעורם ברבעונים שלפני הלידה. פערים אלו בין תעסוקת 
קשורים  אינם  יותר  המאוחרים  ברבעונים  הערבים  האבות  לתעסוקת  היהודים  האבות 
בהכרח לנושא ההורות, וייתכן שהם קשורים, בין היתר, לפערים בין שני המגזרים מבחינת 
השפעות ההתבגרות של האבות בשוק העבודה. ייתכן כי הגברים היהודים, שעקב השירות 
הצבאי רבים מהם מביאים ילדים לעולם בתקופת לימודיהם או בשלבים הראשונים של 
הקריירה, מאיצים את הקריירה בשנים מאוחרות יותר, ועל כן הם עוברים ממשרה חלקית 
או ממצב של אי-תעסוקה למשרה מלאה. לעומת זאת, במגזר הערבי שיעור גבוה מכלל 
שוק  את  לעזוב  נאלצים  חלקם  ולכן  הבנייה,  של  הפיזיים  במקצועות  עובדים  הגברים 
להם  מאפשרים  שאינם  בריאותיים  או  פיזיים  אילוצים  בשל  יחסית  צעיר  בגיל  העבודה 

להמשיך בעבודתם )פוקס ואפשטיין, 2019(.
נוסף על כך נראה ששיעורי התעסוקה של הורים לילדים מגיל לידה עד 6 מתואמים 
באופן מובהק עם רמת התעסוקה והשכר בתקופה שקדמה ללידה וכן עם רמת ההשכלה. 
יותר מהורים שלא  הורים שעבדו לפני הלידה נטו לעבוד גם לאחריה בשיעורים גבוהים 
לאחריה  לעבוד  נטו  הלידה  טרם  גבוה  שכר  שהׂשתכרו  הורים  גם  הלידה.  טרם  עבדו 
בשיעורים גבוהים יותר ממי שהׂשתכרו שכר נמוך יותר. כמו כן נמצא כי רמת ההשכלה 
אצל  בעיקר  הלידה  לאחר  התעסוקה  שיעורי  עם  ומובהק  חיובי  באופן  מתואמת  הייתה 
האימהות, ובייחוד אצל האימהות הערביות. בקרב האבות לעומת זאת היה מתאם זה קטן 

ביחס למתאם בקרב האימהות ולא מובהק בחלק מהמקרים )תרשים 11(. 
כמו כן במשקי בית שכוללים יותר מילד צעיר אחד )עד גיל 10( נמצאו בקרב אימהות 
יהודיות וערביות ואבות יהודים שיעורי תעסוקה נמוכים יותר. המקדמים עבור אבות ערבים, 

לעומת זאת, היו קטנים וברוב המקרים לא מובהקים )תרשים 12(. 
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בשיעורי  עלייה  חלה  ערבים  גברים  שבקרב  הראו  לשנים  בחלוקה  התעסוקה  שיעורי 
התעסוקה במשרה מלאה בשנים 2006–2011, ואילו בשאר הקבוצות לא נמצאה מובהקות 
ביחס לשנת הדגימה. בחלוקה לרבעונים נראה כי שיעורי התעסוקה ברבעון הראשון בשנה 
)ינואר עד מרץ( היו גבוהים משאר הרבעונים, למעט בקרב אבות ערבים; מאחר שרבים מהם 
עובדים במקצועות המאופיינים בעונתיות )כגון בנייה, תיירות או חקלאות(, ייתכן ששיעורי 
התעסוקה אצלם נמוכים יותר בחודשי החורף.14 באופן כללי הפערים בשיעורי התעסוקה בין 
הרבעונים יכולים לנבוע, בין היתר, מעונתיות בשוק העבודה, מהתפלגות הלידות בין חודשי 
השנה ומחזרה של אימהות רבות לשוק העבודה לאחר חופשת הלידה בחודש ספטמבר, שאז 
מתפנה מקום במסגרות לילדים בעקבות מעבר הילדים הגדולים למסגרות המיועדות להם. 

תרשים 11. הסיכון היחסי )RR( לעבודה במשרה מלאה ביחס לאי-תעסוקה בקרב 
הורים לילדים קטנים )מגיל לידה עד 6(, לפי מגדר, מגזר ורמת השכלה 

1.63* 1.87* 1.21* 1.35*1.62* 2.28* 1.01 0.97

חרדיות-אימהות יהודיות לא אימהות ערביות חרדים-אבות יהודים לא אבות ערבים

תיכונית שאינה אקדמית-תעודת בגרות או תעודה על השכלה אקדמית

1.00

הערה: בהשוואה להורים ללא תעודת בגרות.
.*p < 0.05 :רמת מובהקות

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

בשנת 2017 עבדו יותר מ-50% מכלל הגברים הערבים במקצועות התעשייה, הבינוי והחקלאות   14
)פוקס ווייס, 2018(. עם זאת, לא מן הנמנע שהעובדים בענפים המאופיינים בעונתיות עובדים 

בחודשי החורף בענפים אחרים.
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תרשים 12. הסיכון היחסי )RR( לעבודה במשרה מלאה ביחס לאי-תעסוקה בקרב 
הורים לילדים קטנים )מגיל לידה עד 6(, לפי מגדר, מגזר ומספר הילדים עד גיל 10 

במשק הבית

0.82* 0.97 1.07 1.090.58* 0.67* 0.86* 1.100.24* 0.56* 0.56* 0.910.15* 0.58* 0.44* 0.74*

חרדיות-אימהות יהודיות לא אימהות ערביות חרדים-אבות יהודים לא אבות ערבים

ילדים 2    ילדים 3 ילדים 4 ילדים 5

1.00

הערה: בהשוואה למשפחות עם ילד אחד בלבד בגילי לידה עד 10.
.*p < 0.05 :רמת מובהקות

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



סיכום ומסקנות 
המחקר עוקב אחר דפוסי התעסוקה של הורים ברבעונים שלאחר לידת ילדם. כצפוי, מצאנו 
ששיעורי התעסוקה של אימהות יורדים לאחר הלידה למשך מספר רבעונים בשל חופשת 
הלידה והצורך לטפל בתינוקות בתקופת חייהם הראשונה. עם זאת, משך הזמן שבו שיעורי 
התעסוקה של האימהות נותרים נמוכים משתנה בהתאם לרמת ההשכלה של האם: אימהות 
משכילות נוטות לחזור לעבודתן לאחר הלידה מהר יותר מאימהות שהשכלתן נמוכה. גם 
במגזר הערבי, שבו שיעורי התעסוקה של נשים נמוכים בהרבה משיעוריהם במגזר היהודי, 
נשים העובדות  בקרב  הן  רבעונים  הלידה למשך מספר  יורדים לאחר  שיעורי התעסוקה 
במשרה מלאה והן בקרב נשים העובדות במשרה חלקית. חזרתן של אימהות לתעסוקה 
לאחר הלידה קשורה באופן חיובי גם לגובה ההכנסה המשפחתית ולמצב התעסוקתי של 
והמצב התעסוקתי  רמת ההשכלה של האימהות  כי  להניח  סביר  הלידה.  האימהות טרם 
שלהן טרם הלידה מתואמים עם פוטנציאל ההשתכרות של האימהות לאחר הלידה ועם 
מידת הכדאיות של חזרתן לשוק העבודה )כדאיות במונחי שכר מתעסוקה ביחס לזמן פנוי 

או ביחס לזמן המושקע בגידול הילדים(. 
לעומת ירידת שיעורי התעסוקה בקרב האימהות, בקרב האבות לא נמצא שינוי משמעותי 
בשיעורי התעסוקה ברבעונים שלאחר הלידה. הפער המגדרי בדפוסי החזרה לתעסוקה 
לאחר הלידה מוכר מספרות המחקר בנושא והוא משקף את העובדה שנשים נדרשות, או 
רוצות, להקדיש זמן לטיפול בילדים ועושות זאת על חשבון תעסוקתן מחוץ לבית. גברים 
ולעיתים אף מגדילים את  גם לאחר הלידה  לעומתן ממשיכים להשתתף בשוק העבודה 
היקף התעסוקה שלהם, אולי כדי לשפר את מצבם הכלכלי כמתחייב מהגדלת המשפחה. 
הקושי לשלב בין תעסוקה לגידול ילדים מתעצם אף יותר כאשר יש במשפחה יותר מילד 
כי בהשוואה לאבות  ונראה  גיל 6. בחברה הערבית הדפוסים המגדריים שונים,  אחד עד 

יהודים, תעסוקת האבות הערבים קשורה באופן רופף בלבד למספר הילדים במשפחה. 
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נספח
לוח נ'1. ממצאי רגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות למצב התעסוקתי של הורים לילדים 

בגיל הרך, לפי מספר הרבעונים מהלידה, מגדר ומגזר
)RR( מקדמי הרגרסיות מוצגים בערכי סיכון יחסי

אבותאימהות
 יהודיות

 לא-חרדיות
 יהודיםערביות

 לא-חרדים
ערבים

קטגוריית הבסיס: ההורה אינו עובד
קטגוריה 1 — ההורה עובד במשרה חלקית

מספר רבעונים מהלידה )קטגוריית הבסיס: 4 הרבעונים שקדמו ללידה(

00.26***0.45***1.98***0.85
)0.04()0.10()0.38()0.19(

10.15***0.46***1.45*0.92
)0.02()0.10()0.30()0.19(

20.57***0.67*1.390.71
)0.08()0.14()0.30()0.16(

30.67***0.66**1.070.60**
)0.10()0.14()0.26()0.14(

40.820.881.54*0.66*
)0.13()0.18()0.36()0.15(

50.970.67*1.89***0.62**
)0.15()0.14()0.45()0.14(

60.990.851.67*0.50***
)0.17()0.18()0.44()0.12(

70.940.851.280.82
)0.17()0.19()0.35()0.19(

81.150.831.571.15
)0.21()0.18()0.46()0.26(

91.230.911.96**0.58**
)0.23()0.20()0.57()0.14(

101.43*1.131.78*0.54**
)0.28()0.24()0.55()0.13(

111.70***0.962.35***0.62*
)0.34()0.21()0.72()0.16(

121.400.701.680.75
)0.30()0.16()0.55()0.19(

131.44*1.192.62***0.79
)0.31()0.26()0.85()0.20(
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אבותאימהות
 יהודיות

 לא-חרדיות
 יהודיםערביות

 לא-חרדים
ערבים

141.411.502.55***0.60**
)0.31()0.34()0.85()0.16(

151.50*1.272.50***0.58**
)0.34()0.28()0.86()0.15(

161.451.311.97*0.60**
)0.34()0.29()0.72()0.15(

171.51*1.012.28**0.56**
)0.36()0.24()0.85()0.15(

181.62**1.363.14***0.63*
)0.40()0.31()1.18()0.16(

191.55*2.05***2.41**0.59**
)0.39()0.46()0.92()0.16(

201.74**1.75**2.91***0.51**
)0.44()0.40()1.17()0.14(

211.56*1.372.86***0.45***
)0.41()0.33()1.16()0.13(

221.441.382.22*0.51**
)0.38()0.33()0.91()0.14(

231.62*1.222.67**0.38***
)0.44()0.30()1.13()0.11(

241.65*1.70**3.10***0.45***
)0.47()0.41()1.35()0.13(

האם ההורה עבד בשנה שקדמה ללידה 
)1 = עבד(

2.84***6.59***2.82***3.93***
)0.19()0.53()0.34()0.72(

 חמישון ההכנסה של המשפחה בשנה שקדמה ללידה 
)קטגוריית הבסיס: חמישון תחתון(

21.16*1.49***1.26*1.40***
)0.10()0.16()0.16()0.13(

31.41***1.79***1.46***1.40***
)0.11()0.19()0.19()0.15(

41.61***2.77***1.171.34**
)0.13()0.33()0.15()0.20(

51.43***2.38***0.970.68*
)0.12()0.38()0.13()0.16(

לוח נ'1 )המשך(. ממצאי רגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות למצב התעסוקתי של 
הורים לילדים בגיל הרך, לפי מספר הרבעונים מהלידה, מגדר ומגזר

)RR( מקדמי הרגרסיות מוצגים בערכי סיכון יחסי

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



אבותאימהות
 יהודיות

 לא-חרדיות
 יהודיםערביות

 לא-חרדים
ערבים

רמת ההשכלה של האם/האב )קטגוריית הבסיס: ללא בגרות(

***1.40***1.28***2.44***1.39תעודת בגרות
)0.08()0.22()0.11()0.16(

***5.10***1.42***9.42***1.81השכלה אקדמית
)0.10()0.80()0.12()0.59(

0.410.79*1.210.59לא ידוע
)0.37()0.17()0.26()0.16(

מספר הילדים עד גיל 10 )קטגוריית הבסיס: הילד הנדגם הוא היחיד בגילים 
אלה(

20.911.080.950.97
)0.05()0.11()0.08()0.12(

30.87**1.090.921.00
)0.06()0.12()0.09()0.12(

40.54***0.840.73**0.72**
)0.05()0.11()0.10()0.10(

50.63***0.44***0.71**0.82
)0.08()0.09()0.12()0.13(

1.14*0.851.221.36תאומים )1 = תאומים(
)0.09()0.19()0.23()0.21(

קבוצת הגיל של ההורה בלידה )קטגוריית הבסיס: 27–29(

0.79**0.51***0.780.30עבור אימהות – 0–20; עבור אבות – 0–23
)0.15()0.07()0.15()0.18(

23–210.78**0.52*** 
)0.08()0.06( 

26–240.940.83*1.000.92
)0.07()0.08()0.15()0.14(

32–301.041.181.030.97
)0.07()0.12()0.12()0.12(

35–331.16**1.35**1.191.13
)0.08()0.16()0.14()0.15(

39–361.100.981.31**0.99
)0.08()0.13()0.15()0.13(

+401.040.751.33**0.92
)0.11()0.16()0.16()0.12(

לוח נ'1 )המשך(. ממצאי רגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות למצב התעסוקתי של 
הורים לילדים בגיל הרך, לפי מספר הרבעונים מהלידה, מגדר ומגזר

)RR( מקדמי הרגרסיות מוצגים בערכי סיכון יחסי
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לוח נ'1 )המשך(. ממצאי רגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות למצב התעסוקתי של 
הורים לילדים בגיל הרך, לפי מספר הרבעונים מהלידה, מגדר ומגזר

)RR( מקדמי הרגרסיות מוצגים בערכי סיכון יחסי
אבותאימהות

 יהודיות
 לא-חרדיות

 יהודיםערביות
 לא-חרדים

ערבים

חודש ברבעון )קטגוריית הבסיס: החודש הראשון ברבעון(

20.941.061.071.01
)0.05()0.09()0.09()0.09(

30.921.18**1.15*1.09
)0.05()0.09()0.10()0.10(

שנת סקר כוח אדם )קטגוריית הבסיס: 2001(

20020.990.900.890.75
)0.10()0.19()0.14()0.17(

20030.900.931.061.08
)0.12()0.19()0.22()0.23(

20040.941.041.041.23
)0.16()0.21()0.27()0.26(

20050.930.960.831.23
)0.18()0.20()0.25()0.27(

20061.090.900.701.45
)0.24()0.20()0.24()0.34(

20070.960.920.842.00*
)0.24()0.21()0.31()0.49(

20081.031.250.761.41
)0.29()0.30()0.33()0.38(

20091.051.89**
)0.26()0.52(

20100.742.89***
)0.21()0.89(

20110.51*1.73
)0.20()0.81(

רבעון )קטגוריית הבסיס: רבעון ראשון, ינואר עד מרץ(

20.980.931.38***1.22*
)0.06()0.08()0.13()0.13(

30.67***0.47***0.81**0.96
)0.04()0.05()0.09()0.10(

41.091.23**1.161.67***
)0.07()0.11()0.12()0.17(
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לוח נ'1 )המשך(. ממצאי רגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות למצב התעסוקתי של 
הורים לילדים בגיל הרך, לפי מספר הרבעונים מהלידה,מגדר ומגזר

)RR( מקדמי הרגרסיות מוצגים בערכי סיכון יחסי
אבותאימהות

 יהודיות
 לא-חרדיות

 יהודיםערביות
 לא-חרדים

ערבים

***0.09***0.09***0.02***0.21קבוע
)0.03()0.00()0.02()0.03(

קטגוריה 2 — ההורה עובד במשרה מלאה

מספר רבעונים מהלידה )קטגוריית הבסיס: 4 הרבעונים שקדמו ללידה(

00.20***0.46***1.111.04
)0.03()0.11()0.15()0.16(

10.08***0.48***1.27*0.95
)0.01()0.12()0.17()0.14(

20.31***0.59**1.140.86
)0.04()0.14()0.16()0.13(

30.45***0.59**1.260.82
)0.06()0.14()0.19()0.12(

40.65***0.741.170.96
)0.09()0.17()0.18()0.14(

50.67***1.031.51**0.80
)0.10()0.21()0.25()0.12(

60.840.801.78***0.79
)0.13()0.18()0.31()0.12(

70.940.57**1.330.78
)0.15()0.14()0.24()0.12(

80.900.691.57**0.87
)0.16()0.16()0.31()0.15(

90.880.871.78***0.73**
)0.16()0.20()0.36()0.12(

101.100.782.11***0.66***
)0.20()0.19()0.44()0.11(

111.010.671.46*0.73*
)0.20()0.17()0.32()0.12(

121.170.671.70**0.79
)0.24()0.17()0.38()0.14(

130.910.821.69**0.82
)0.19()0.21()0.39()0.14(
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אבותאימהות
 יהודיות

 לא-חרדיות
 יהודיםערביות

 לא-חרדים
ערבים

140.781.001.77**0.69**
)0.17()0.26()0.42()0.12(

150.891.051.57*0.59***
)0.19()0.26()0.38()0.10(

160.890.671.63*0.63***
)0.20()0.18()0.41()0.11(

170.941.202.00***0.69**
)0.22()0.29()0.52()0.12(

180.971.092.03***0.63***
)0.23()0.27()0.54()0.11(

190.881.131.76**0.65**
)0.21()0.29()0.48()0.12(

200.961.292.65**0.54***
)0.24()0.32()0.75()0.10(

211.041.292.32***0.60***
)0.26()0.32()0.67()0.11(

220.931.111.62*0.60***
)0.24()0.28()0.46()0.11(

231.091.082.13**0.59***
)0.29()0.28()0.64()0.11(

241.171.58*2.21**0.55***
)0.32()0.40()0.69()0.11(

האם ההורה עבד בשנה שקדמה ללידה 
)1 = עבד(

3.41***7.54***2.54***3.35***
)0.24()0.65()0.20()0.32(

 חמישון ההכנסה של המשפחה בשנה שקדמה ללידה 
)קטגוריית הבסיס: חמישון תחתון(

21.87***1.49***1.80***2.42***
)0.18()0.17()0.16()0.15(

32.57***2.05***2.76***3.19***
)0.23()0.23()0.25()0.23(

43.66***2.62***2.61***3.31***

)0.32()0.34()0.24()0.35(

53.89***2.44***2.75***3.59***
)0.35()0.44()0.26()0.62(

לוח נ'1 )המשך(. ממצאי רגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות למצב התעסוקתי של 
הורים לילדים בגיל הרך, לפי מספר הרבעונים מהלידה, מגדר ומגזר

)RR( מקדמי הרגרסיות מוצגים בערכי סיכון יחסי
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לוח נ'1 )המשך(. ממצאי רגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות למצב התעסוקתי של 
הורים לילדים בגיל הרך, לפי מספר הרבעונים מהלידה, מגדר ומגזר

)RR( מקדמי הרגרסיות מוצגים בערכי סיכון יחסי
אבותאימהות

 יהודיות
 לא-חרדיות

 יהודיםערביות
 לא-חרדים

ערבים

רמת ההשכלה של האם/האב )קטגוריית הבסיס: ללא בגרות(

***1.35***1.21***1.87***1.63תעודת בגרות
)0.09()0.17()0.07()0.10(

1.010.97***2.28***1.62השכלה אקדמית
)0.08()0.22()0.06()0.09(

***1.020.58**0.56***2.25לא ידוע
)0.64()0.15()0.32()0.07(

מספר הילדים עד גיל 10 )קטגוריית הבסיס: הילד הנדגם הוא היחיד בגילים 
אלה(

20.82***0.971.071.09
)0.04()0.10()0.07()0.09(

30.58***0.67***0.86**1.10
)0.04()0.08()0.06()0.09(

40.24***0.56***0.56***0.91
)0.03()0.08()0.06()0.09(

50.15***0.58***0.44***0.74***
)0.03()0.10()0.05()0.08(

1.15***1.39***1.042.00תאומים )1= תאומים(
)0.10()0.30()0.17()0.15(

קבוצת הגיל של ההורה בלידה )קטגוריית הבסיס: 27–29(

***0.66***0.59***0.790.35עבור אימהות – 0–20; עבור אבות – 0–23
)0.16()0.08()0.11()0.09(

23–210.65***0.45***
)0.07()0.06(

26–240.930.74**0.80**0.95

)0.07()0.08()0.08()0.10(

32–301.11*0.81*1.19**1.00
)0.07()0.10()0.09()0.08(

35–330.951.031.31***1.09
)0.07()0.13()0.11()0.10(

39–360.88*0.951.17*0.94
)0.07()0.13()0.10()0.08(

+400.76***0.841.110.69***
)0.08()0.17()0.09()0.06(
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לוח נ'1 )המשך(. ממצאי רגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות למצב התעסוקתי של 
הורים לילדים בגיל הרך, לפי מספר הרבעונים מהלידה, מגדר ומגזר

)RR( מקדמי הרגרסיות מוצגים בערכי סיכון יחסי
אבותאימהות

 יהודיות
 לא-חרדיות

 יהודיםערביות
 לא-חרדים

ערבים

חודש ברבעון )קטגוריית הבסיס: החודש הראשון ברבעון(

20.991.22**1.001.15**
)0.05()0.11()0.06()0.07(

31.011.45***1.19***1.08
)0.05()0.13()0.07()0.07(

שנת סקר כוח אדם )קטגוריית הבסיס: 2001(

20021.151.000.81**0.83
)0.11()0.23()0.08()0.12(

20030.971.290.910.96
)0.13()0.29()0.12()0.14(

20041.041.140.801.00
)0.17()0.26()0.14()0.15(

20051.150.820.731.25
)0.22()0.19()0.15()0.19(

20061.251.080.681.45**
)0.27()0.26()0.16()0.23(

20071.241.020.711.74***
)0.30()0.26()0.19()0.30(

20081.321.230.811.66***
)0.36()0.33()0.25()0.30(

20091.271.57**
)0.36()0.30(

20101.602.43***
)0.47()0.52(

20112.50***3.00***
)0.86()0.87(

רבעון )קטגוריית הבסיס: רבעון ראשון, ינואר עד מרץ(

20.71***0.890.77***1.14*
)0.04()0.09()0.05()0.08(

30.65***0.69***0.70***1.05
)0.04()0.07()0.05()0.07(

40.89*1.110.83**1.27***
)0.06()0.11()0.06()0.09(
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לוח נ'1 )המשך(. ממצאי רגרסיות לוגיסטיות מולטינומיות למצב התעסוקתי של 
הורים לילדים בגיל הרך, לפי מספר הרבעונים מהלידה, מגדר ומגזר

)RR( מקדמי הרגרסיות מוצגים בערכי סיכון יחסי
אבותאימהות

 יהודיות
 לא-חרדיות

 יהודיםערביות
 לא-חרדים

ערבים

***0.55***0.67***0.02***0.19קבוע
)0.03()0.01()0.09()0.10(

15,00812,60813,75811,903מספר תצפיות

Adjusted R2 0.100.280.060.08

הערה: הצבע הסגול בלוח מייצג מקדם שלילי מובהק והטורקיז מייצג מקדם חיובי מובהק.
.***p >0.01 ;**p > 0.05 ;*p > 0.10 :רמת מובקות

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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