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מבוא
גברים  של  העקבית  נטייתם   – הנישואים"  "פרמיית  היא  העבודה  בשוק  מוכרת  תופעה 
נשואים להשתכר יותר מעמיתיהם הרווקים, גם בהינתן כל גורם נצפה שיכול לקשור בין 
השכר לנישואים )גיל, מקום עבודה ומגורים, הון אנושי וכיוצא באלה(. התופעה, המתועדת 
 Hill, מאז המחצית השנייה של המאה העשרים בקרב גברים )במיוחד בארצות הברית, ראו
גם  כוללת  והיא  האחרונים  בעשורים  התרחבה   )1979; Korenman & Neumark, 1991
נשים, ובמדינות מפותחות רבות מתועדת פרמיית נישואים הן לגברים והן לנשים )אם כי 
בקרב נשים היא צנועה יותר(. כמו כן, התופעה תועדה בהיקפים שונים עבור זוגות נשואים 
חד-מיניים )Burn & Jackson, 2014; Martell & Nash, 2020( ועבור בני זוג לא-נשואים 

.)Barg & Beblo, 2009; Cohen, 2002( המנהלים משק בית משותף
בהקשר הישראלי, ככל הידוע לנו, רק שהרבני )2004( בדקה את העניין, בהתבסס על 
נרחבות  תמורות  חלו  היום  ועד  מאז  אך  ו-1995,   1983 של  האוכלוסין  ממפקדי  נתונים 
במבנה המשפחה ובמוסד הנישואים בישראל – תמורות שהצטרפו לתהליכים דמוגרפיים, 
כלכליים וחברתיים שהחלו עוד קודם לכן. לצד שינויים שחלו בשיעורי הילודה ועלייה ניכרת 
בשיעור התעסוקה של נשים, נצפו בשנים האחרונות גם ירידה בשיעורי הנישואים, עלייה 
בגיל הנישאים ואיחור בגיל שבו נשים יולדות לראשונה. הירידה בשיעור הנישאים רשמית 
דרוזים בקרב  ב-2010  ומוסלמים,  יהודים  בקרב  ב-2009  החלה  הלא-נשואים  כלל  מתוך 
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בשיעור  הגידול  בהם  גורמים,  כמה  יש  זו  לירידה   .)1 )תרשים  נוצרים  בקרב  וב-2014 
הזוגות שבוחרים להינשא ללא הכרה רשמית של מוסדות המדינה והגידול בשיעור הזוגות 
המתגוררים במגורי יחד )תרשים 2(.1 כמו כן חלה עלייה עקבית בגיל הנישאים: ב-2019 
)וספציפית  בהתאמה  ו-24.9   27.3 באוכלוסייה  והכלות  החתנים  של  הממוצע  הגיל  היה 
בקרב יהודים – 27.4 ו-25.6( – עלייה של יותר משנתיים בגיל החתנים מאז 1970, ועלייה 
בני  הרווקים  הגברים  אחוז  לכך,  בהתאם   .)2021 )הלמ"ס,  הכלות  בגיל  שנים  ארבע  של 
25–29  עלה יותר מפי שניים )מ-28% ל-63%( בין 1970 ל-2019, ואחוז הרווקות באותו 
גדולה  עלייה  הייתה  יותר  מבוגר  בגיל  גם   .)3 )תרשים  ל-48%  מ-13%  זינק  גילים  טווח 
בשיעורי הרווקים והרווקות. לתהליכים אלו ואחרים יש השפעה ניכרת על שוק העבודה 
ועל התנהגות הפרטים בו. לזוגיות, למשפחה ולניהול משק בית משותף יש השפעה על 
העדפות העובדים, על אילוציהם, על כוח המיקוח שלהם ועל יכולתם לנהל סיכונים בפני 

מעסיקים פוטנציאליים. 

תרשים 1. מספר הנישאים לכל 1,000 לא-נשואים בני 15 ומעלה, לפי דת
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מגורי יחד הם מגורים משותפים של בני זוג שאינם נשואים זה לזה.  1
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תרשים 2. שיעור הגרים במגורי יחד מכלל הזוגות היהודים
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תרשים 3. שיעור הרווקים והרווקות בקבוצות גיל נבחרות, 2019 לעומת 1970 
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הערה: הנתונים מבוססים על רישום נישואים בארץ ובחו"ל במרשם האוכלוסין. 
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021
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ההתפתחויות  של  שונות  השפעות  נצפו  דומים  תהליכים  שעברו  מפותחות  במדינות 
הדמוגרפיות הללו על שוק העבודה, ובפרט על מצבם היחסי של עובדים ועובדות נשואים 
שיעורי  בישראל  למשל,  רבים.  במובנים  ייחודית  ישראל  אלו,  מדינות  לעומת  ורווקים. 
כ-8%  ורק  יותר,  נמוכים  הגירושים  שיעורי  יותר,  גבוהים  הקבוצות  כל  בקרב  הנישואים 
מהילדים נולדים מחוץ למסגרת הנישואים )לעומת כמעט 50% בארצות הברית, למשל(. 
העבודה  בשוק  ושכר  לתעסוקה  נישואים  שבין  הקשר  את  לבחון  היא  אפוא  מטרתנו 
הישראלי בשנים האחרונות לפי נתונים מעודכנים ולאור תמורות ותהליכים שחלו במבנה 
המשפחה ובמוסד הנישואים בשני העשורים האחרונים, וכן לאמוד את "פרמיית הנישואים" 

עבור עובדים ועובדות מאוכלוסיות שונות. 
הלשכה  של  הבית  משקי  והכנסות  הוצאות  סקר  הוא  עליו  שהסתמכנו  הנתונים  מסד 
על  הפרט  ברמת  נתונים  כולל  הסקר  ו-2018.   2017 לשנים  לסטטיסטיקה  המרכזית 
תעסוקה, שכר, שעות עבודה, השכלה, גיל, מגדר, מצב משפחתי, רמת דתיות, מוצא ולאום, 
מרבית  הלמ"ס,  בסקרי  המקובלות  השיטות  לפי  גיאוגרפי.  ומחוז  כלכלי  ענף  יד,  משלח 
הנתונים מתבססים על דיווח עצמי של הנסקרים, כולל מצבם המשפחתי. מכאן שההגדרה 
המשתמעת לנישואים מתבססת על הזדהות הפרטים ולא על הכרה רשמית של מוסדות 
המדינה. מסד הנתונים מונה כ-34,000 תצפיות של פרטים בגיל העבודה, מתוכם כ-61% 
היו נשואים בעת עריכת הסקר וכ-9% נוספים היו נשואים בעבר – קבוצה הכוללת גרושים 
שעדיין  אנשים   –  1.1%( ופרודות  ופרודים   ;)1.6%( ואלמנות  אלמנים   ;)6.1%( וגרושות 

נשואים רשמית אך אינם מנהלים משק בית משותף(.
נוסף על  והרווקים  בין אוכלוסיות הנשואים  ניכרים  מניתוחנו עולה שקיימים הבדלים 
נישואים  בין  מובהק  קשר  שקיים  נראה  גברים  בקרב  הגיל.  מהתפלגות  הנובע  ההבדל 
בגיל  נקודות האחוז בהסתברות שגבר  נישואים תואמים עלייה של 10  ולפיו  לתעסוקה, 
העבודה יעבוד. לעומת זאת בקרב נשים יהודיות הנישואים חוזים תעסוקה דומה לזו של 
הרווקות או גבוהה יותר, ובקרב נשים לא-יהודיות הנישואים חוזים תעסוקה נמוכה יותר מזו 
של הרווקות. עוד נראה שנישואים חוזים שכר גבוה יותר באופן מובהק לכלל העובדים: 
גברים נשואים ונשים נשואות משתכרים 30% ו-20% יותר מעמיתיהם הרווקים, בהתאמה 
גורמים  של  השפעתם  עקב  אפשרית  הטיה  המונע  תיקון  לאחר  בהתאמה,  ו-12%   21%(
שונים על התעסוקה ועל הנישואים(. כאשר מבחינים בין עובדות ועובדים העוסקים במגוון 
משלחי יד, תוצאה זו נשמרת עבור עובדי "צווארון כחול", ואילו עובדים ועובדות נשואים 
ממגזר "הצווארון הלבן" משתכרים 16% יותר ממקביליהם הרווקים, בלא קשר למגדר. זאת 
ועוד, במקרה של קץ הנישואים, נשות "הצווארון הלבן" צפויות ליהנות מיתרון שכר של 

כ-12% על פני עמיתותיהן הרווקות, ואילו יתרונם של הגברים נעלם.
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סקירת ספרות
אין הסבר אחד מוסכם בקרב כלכלנים, דמוגרפים וסוציולוגים לתופעת פרמיית הנישואים, 
והספרות מציעה כמה הסברים אפשריים. הסבר אחד הוא שאין קשר ישיר בין נישואים 
גורמים בלתי נצפים – כמו תכונות אופי של  לשכר, אלא קיים קשר עקיף שמוּנע בידי 
להינשא. מאפיינים אישיים  על ההסתברות שלו  והן  על שכרו  הן  הפרט – שמשפיעים 
כגון התמדה, מסירות, נאמנות או כריזמה לא יתועדו בנתונים, אך סביר שישפיעו הן על 
שכרו והן על מצבו המשפחתי של העובד, ועל כן יציגו מצג שווא של מתאם ביניהם. דוגמה 
נוספת, שתועדה בעקיפין, היא בריאות: כמה מחקרים הראו שמצב בריאותי משפיע גם על 
ההסתברות להינשא וגם על התעסוקה והשכר, אך כמעט אין מסדי נתונים המאפשרים 
לצפות במצב בריאותי, בשכר ובנישואים במשולב, ולפיכך בדרך כלל בלתי אפשרי לפקח 

על משתנה הבריאות על אף השפעתו הידועה.2 
הסבר נוסף הנגזר מאותה גישה הוא שהשכר הוא שמשפיע על הנישואים ולא להפך. 
זוג  כבני  נתפסים  כך  להשתכר  פוטנציאל  להם  שיש  או  נאות  ששכרם  גברים  כלומר, 
אטרקטיביים יותר, ועל כן שיעורי הנישואים שלהם גבוהים מאלה של עמיתיהם שנתפסים 
רוחביים  נתונים  בעזרת  זו  השערה  בחנו   )2018( Ludwig & Brüderl פחות.  מוכשרים 
שעקבו אחר עובדים אמריקאים בשנים 1979–2012, ומצאו שבסיס שכר גבוה או אפיק 
פרמיה  אין  לטענתם  להינשא.  גברים  של  סיכוייהם  את  מגדילים  תלולה  שכר  צמיחת 
לנישואים, אלא שעובדים בעלי פוטנציאל גדול להשתכר היטב נוטים להינשא בשיעורים 
)2007( ערך אמידה מקבילה עבור עובדים בטייוואן )הדומה לישראל  Chen .גבוהים יותר

יותר מלארצות הברית מבחינת שיעורי הנישואים( והגיע למסקנה דומה.
בחנו  הן  זו.  תפיסה  על  תיגר  קוראים   )2011( Cornaglia & Feldman של  ממצאיהן 
את הקשר הישיר בין תפוקת עובדים לנישואים בקרב קבוצה ייחודית – שחקני בייסבול 
אמריקאים, עובדים שביצועיהם )כלומר, תפוקתם( מתועדים לפרטי פרטים. הן הראו שאין 
לעתיד(,  בצפי  או  נתון  רגע  )בכל  לביצועיהם  השחקנים  של  המשפחתי  מצבם  בין  קשר 
וכי פיקוח על תפוקתם באמידת השכר אינו משפיע על פרמיית הנישואים. הסבר חלופי, 
לדעתן, הוא שיש אפליה נגד שחקנים רווקים, אם כי הן מזהירות שייתכן שמדובר בתופעה 

ייחודית לעולם הספורט האמריקאי, והיא אינה משקפת את שוק העבודה בכללותו.
משק  מטלות  חלוקת   – הבית  במשק  לדינמיקה  נוגע  הנישואים  לפרמיית  אחר  הסבר 
הבית )division of labor( וה"יתרון לגודל" )economy of scale( שיש לניהול משק בית 
משותף. לפי אסכולה זו, בני הזוג יכולים לחלוק ביניהם את מטלות הבית ולפנות זמן רב יותר 
לעבודה )בחברות מסורתיות המשמעות היא הגדלת שעות העבודה של הגבר על חשבון 

להשפעת הבריאות על ההסתברות להינשא ראו למשל Guner et al., 2018; להשפעת הבריאות   2
.Halla & Zweimüller, 2011 על תעסוקה ושכר ראו למשל
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ההתפתחות  את  וניתחו  זו  השערה  בחנו   )2005( Ahituv & Lerman האישה(.  של  אלו 
בשעות העבודה ובשכר של גברים רווקים ונשואים לאורך זמן )בהתבסס על אותם נתוני 
2018[(. נמצא  [  Ludwig & Brüderl רוחב אמריקאיים מ-1979–2012 שבהם השתמשו 
שבעקבות נישואים חלה עלייה תלולה בשעות העבודה של גברים, ועלייה מתונה בשכר 
ניכר אחריה. לטענתם, הממצאים מרמזים שפרמיית הנישואים מתעדת  המגיעה בפיגור 
עלייה אמיתית בתפוקתם של גברים נשואים, והיא באה עקב צבירת ניסיון מואצת, שכן הם 
יכולים להרשות לעצמם לעבוד שעות רבות יותר מעמיתיהם הרווקים. החוקרים קובעים 

אפוא ששכר גבוה והנטייה להישאר נשוי מחזקים זה את זה.
)2019( הראו, באופן דומה, ש"רשת הביטחון" שמעניק משק הבית  Pilossoph & Wee
המשותף מאפשרת לבני הזוג להשקיע זמן ומשאבים רבים יותר בחיפוש עבודה, למצוא 
עבודה שבה ימצו טוב יותר את כישוריהם ויוכלו לדרוש שכר גבוה יותר במקום להתפשר 
על עבודה קלה להשגה שבה ישתכרו פחות. החוקרות מוסיפות שבמצב כזה יש לבני הזוג 
תמריץ נוסף למצוא עבודה בשכר גבוה – רשת הביטחון שהם עצמם יפרשו עבור בן או בת 

הזוג כשאלו יחפשו בעתיד עבודה שהשכר בה גבוה אף יותר.
הסיבתית  ההשפעה  בבירור  התמקדו   )2020( McConnell & Valladares-Esteban
של נישואים על שכר. הם בחנו את נתוני הרוחב מהשנים 1977–2018 בארצות הברית, 
והתמקדו בהנחה שיש נורמות תרבותיות המשפיעות על ההסתברות של פרטים להינשא 
בלי קשר לשכרם. החוקרים ניסו לאמוד את הנורמות הללו באמצעות חישוב גס – עבור כל 
פרט – של שיעור הנשואים בקרב הפרטים בעלי אותה רמת השכלה המתגוררים באותו 
מקום ומבוגרים ממנו בכמה שנים. אותו "אחוז הדומים לי הנשואים" שימש משתנה עזר 
לזיהוי ׁשוֹנוּת במצב האישי שנובעת מגורמים "חיצוניים" לפרט, כאשר הקשר בין ׁשוֹנוּת זו 
לבין הׁשוֹנוּת בשכר הפרטים מהווה את ההשפעה הסיבתית של נישואים על שכר. בשיטה 
השנים:  לאורך  אמריקאיות  לנשים  הנישואים  פרמיית  התפתחות  על  החוקרים  עמדו  זו 
בשנות השבעים והשמונים היא הייתה שלילית, ובזמן המחקר )2020( היא הייתה חיובית 

ועמדה על כ-9% )לעומת כ-20% לגברים – נתון שנשאר יציב לאורך רוב התקופה(.
מבנה  השפעת  על  במחקרה  יותר.  דלה  הנישואים  פרמיית  בנושא  הספרות  בישראל 
המשפחה על פערי שכר מגדריים אמדה שהרבני )2004( את פרמיית הנישואים בישראל, 
התמקדה  החוקרת  ו-1995.   1983 של  האוכלוסין  מפקדי  נתוני  על  כאמור  בהתבסס 
כוח העבודה  ליבת  ובנות 23–44 העובדים במשרה מלאה, המרכיבים את  בני  בשכירים 
יציבה  גברים  של  הנישואים  פרמיית  הייתה  רקע  גורמי  כמה  שבהינתן  נמצא  הישראלי. 
באותה התקופה, ועמדה על כ-11%, ואילו פרמיית הנישואים של נשים – חיובית גם היא – 
עלתה מ-6% ל-7% לאורך התקופה. כפי שנראה בסיכום, ההפרשים הגדולים בין ממצאינו 
לממצאיה של שהרבני נובעים בעיקר מהסלקציה במחקרה; שכפול האמידה של שהרבני 
)כולל הסלקציה( על הנתונים העדכניים יותר שבהם אנחנו משתמשים במחקר זה מניב 
ועבור  הקודמת,  והתשעים של המאה  לאלו שנות השמונים  דומות  תוצאות  גברים  עבור 

נשים נמצא שפרמיית הנישואים עלתה במעט. 
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תעסוקה, שכר ונישואים בישראל: ניתוח סטטיסטי
כדי לבחון אם קיימת "פרמיית נישואים" בתעסוקה ובשכר אמדנו מודל רב-משתני הבוחן 
גם את מצבו המשפחתי של הפרט,  כולל  נצפים. המודל  בין כמה מאפיינים  את הקשר 
"נשואים  בזמן הסקר(,  נשואים  ועובדים שהיו  )עובדות  בהווה"  "נשואים  בין  והוא מבחין 
בעבר" )קבוצה הכוללת גרושים, פרודים ואלמנים( ועובדים ועובדות ש"לא נישאו מעולם".3 
של  ראשונית  אמידה  גם  וכולל   ,)Heckman( הקמן  בתיקון  משתמש  הדו-שלבי  המודל 
הנישואים  פרמיית  לפיכך,  לעבוד.  הפרט  של  ההסתברות  על  השונים  הגורמים  השפעת 
גורמים שונים – לרבות  נאמדת לאחר תיקון המונע הטיה אפשרית עקב השפעתם של 
ואחרים  דבאוי  אצל  שמוצג  לזה  זהה  כמעט  שנאמד  המודל  התעסוקה.4  על   – נישואים 
)2021(, וכולל משתני בקרה רבים כגון השכלה, ניסיון, משלח יד, ענף כלכלי, שעות עבודה, 
מיקום גיאוגרפי, מגדר, מוצא, לאום )כולל משתני דמי נפרדים ל"אחרים"5 ולערבים( ורמת 
דתיות. תוצאות האמידה מוצגות בלוח נ'1 בנספח. כמו כן ביצענו סדרה נוספת של אמידות 
במסגרת מודל דו-שלבי הנשען על סלקציה כפולה בשלב הראשון – כלומר, אמידה בד 
 בבד של ההסתברות של הפרט הן להינשא והן לעבוד – כך שפרמיית הנישואים הנאמדת 
מנוּכה מגורמים בלתי נצפים שמשפיעים הן על הנישואים והן על התעסוקה )לוח נ'2 בנספח(.6

אנו עומדים על הבחנה זו רק במודל הרב-משתני, שכן משמעותה זניחה בכל הנוגע לסטטיסטיקה   3
התיאורית, בין השאר משום שפרטים שהיו נשואים בעבר ואינם נשואים בהווה מעטים יחסית 
)פחות משביעית מסך הנשואים בעבר ובהווה במדגם( ודומים יחסית במאפייניהם הדמוגרפיים 

לנשואים בהווה.
לצורך השלב הראשוני השתמשנו בשני משתני עזר )instrumental variables( – מספר הילדים   4
מתחת לגיל 10 במשק הבית ו"השכר המקובל" שפרט יכיר מסביבתו, בין שהוא עובד ובין שלא 
)ממוצע השכר של פרטים עובדים המשתייכים לאותו מגדר, מגזר, רמת השכלה, נפה גיאוגרפית 
בלבד  מקובל"(  )"שכר  השני  העזר  משתנה  בעזרת  המודל  של  אמידה  הפרט(.  של  גיל  וקבוצת 

העלתה תוצאות כמעט זהות. 
ערבים הם קצת יותר משלושה רבעים מהלא-יהודים, וה"אחרים" הם קצת פחות מרבע מקבוצה   5
"לא- עבור  כאן  בנפרד, מרבית האפקטים המוצגים  ול"אחרים"  נאמד לערבים  זו. כאשר המודל 
יהודים" דומים בכיוונם ובגודלם לאלו שנאמדים עבור ערבים בלבד, ואילו עבור "אחרים" לא נמצאו 

אפקטים מובהקים )בין השאר כיוון שמדובר בתת-מדגם קטן מאוד בנתוני הסקר(.
)2003(, אך הוא אומד את ההסתברות להיות  Wetzels & Zorlu מודל זה דומה בשיטתו למודל של  6
בדירוג במסגרת  כפולה  לעומת סלקציה  )זאת  סימולטני   Probit ולעבוד במקביל במסגרת  נשוי 
Heckman Probit במקור(. משתני העזר שבהם השתמשנו לחיזוי ההסתברות להיות מועסק הם 
השכר המקובל ומספר הילדים מתחת לגיל 10 במשק הבית, ומשתנה העזר לחיזוי ההסתברות 
להיות נשוי הוא שיעור הנישואים של פרטים אחרים מאותה קבוצת מגדר-מוצא-לאום-דתיות של 
הפרט ובטווח גילים של עד חמש שנים מבוגרים או צעירים ממנו, כמדד גס לנורמת הנישואים 

החברתית-תרבותית שהפרט מכיר. 
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פרמיית התעסוקה בישראל
לוח 1 מציג את תוצאות השלב הראשון של הרגרסיה – אומדן של ההתאמה בין נישואים 
לתעסוקה בהינתן כל שאר הגורמים הנצפים שמשפיעים על תעסוקה. ההסתברות שגבר 
נשוי בהווה יעבוד גבוהה ב-10 נקודות האחוז מעמיתו שלא נישא מעולם, ולנשואים בעבר 
מעולם;  נישאו  שלא  עמיתיהם  פני  על  לעבוד  בהסתברות  אחוז  נקודות   3 של  יתרון  יש 
גורמים  מבטא  זה  שיתרון  לשער  יש  הספרות  בסקירת  שהוצגו  השונים  המנגנונים  לפי 
לקבוצת  להשתייך  שלו  להסתברות  והן  הפרט  של  לתעסוקה  הן  הקשורים  נצפים  בלתי 
ה"נשואים בעבר", או לחלופין שיתרון זה מבטא השפעה ארוכת טווח של הנישואים על 
תעסוקת הפרט, המשפיעה גם אם הנישואים באו אל קיצם. חשיבותה של הבחנה זו בין 
נישואים בעבר לנישואים בהווה גדולה עוד יותר בקרב נשים: ההסתברות שנשואות יעבדו 
נמוכה בכ-2 נקודות האחוז מזו של רווקות, ואילו גרושות, פרודות ואלמנות צפויות לעבוד 

בהסתברות גבוהה מזו של רווקות בכ-2 נקודות האחוז.

לוח 1. ההבדל בהסתברות לעבוד לפי מצב הנישואים
בנקודות אחוז

לפי מוצא ולאוםסך הכול

יהודים 
אשכנזים

יהודים, הורים ילידי 
הארץ או ילידי 
יבשות שונות

יהודים 
מזרחים

לא-יהודים

נשואים בהווה לעומת 
אנשים שמעולם לא 

נישאו 

8.415.8 10.08.98.7גברים

2.7- 2.2-1.53.22.5-נשים

נשואים בעבר לעומת 
אנשים שמעולם לא 

נישאו

3.01.07.43.72.7גברים

2.21.89.63.8-7.2נשים

מובהקים סטטיסטית. הממצאים  ערכים  מייצג  עבור הקבוצה. הצבע הטורקיז  הנקודה  אומדן  מציג את  כל תא  הערה: 
המוצגים בלוח מתבססים על אומדן ההשפעה השולית הממוצעת )AME( של משתני דמי לנישואים בהווה ולנישואים 
בעבר בהינתן גיל, השכלה, ניסיון, מיקום גיאוגרפי, רמת דתיות, מגדר, מוצא ולאום, מעמד העסקה, שווי הבית שבבעלות 

המשפחה ומספר הילדים מתחת לגיל 10 במשק הבית. ממצאי המודל מוצגים בלוח נ'1 בנספח.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס 
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יהודים  של  ההסתברות  גדולים.7  הבדלים  נמצאו  ולאום  מוצא  לפי  התוצאות  בבחינת 
נשואים לעבוד גבוהה ב-8–9 נקודות האחוז מזו של עמיתיהם הרווקים, ובקרב לא-יהודים 
יבשות  ילידי  או  ילידי הארץ  יהודים שהוריהם  נקודות האחוז. בקרב  ב-15.8  גבוהה  היא 
הנישואים,  קץ  עם  מעט  קֵטן  זה  פער  מעורב"(  וממוצא  שלישי  דור  "ילידי  )להלן  שונות 
בקרב מזרחים הוא קֵטן במחצית ובקרב אשכנזים נעלם כליל. עוד מתברר כי בקרב כלל 
התאמות  מסתירה  תעסוקה  לבין  בהווה  נשואות  נשים  בין  השלילית  ההתאמה  הנשים, 
דור  ילידות  נשואות  יהודיות  בקרב  לעבוד  ההסתברות  שונים.  ממגזרים  לנשים  מנוגדות 
שלישי וממוצא מעורב גבוהה מזו של רווקות; שיעורי התעסוקה החזויים של אשכנזיות 
ומזרחיות נשואות דומים לאלו של רווקות; ולא-יהודיות נשואות נוטות לעבוד פחות מלא-
נשואות, בהינתן יתר הגורמים. באופן דומה, נישואים בעבר תואמים תעסוקה גבוהה יותר 
ב-4–10 נקודות האחוז עבור יהודיות לא-מזרחיות, ותעסוקה נמוכה בכ-7 נקודות האחוז 

עבור לא-יהודיות.
ונשים  שגברים  ההסתברות  הגורמים,  שאר  כל  את  בחשבון  מביאים  כאשר  לסיכום, 
ישראלים שנישאו בעבר יעבדו גבוהה מזו של עמיתיהם שמעולם לא נישאו בכ-2–3 נקודות 
האחוז. כאמור, נתון זה יכול לשקף גם השפעה של מאפיינים בלתי נצפים על התעסוקה 
ועל הנישואים במקביל, וגם השפעה ארוכת טווח של הנישואים עצמם )שנותרת לאחר קץ 
הנישואים(. עם זאת, גברים שנשואים בהווה צפויים לעבוד בהסתברות גבוהה עוד יותר, 
וקיים הבדל סטטיסטי מובהק בינם לבין הנשואים בעבר )יתרון התעסוקה של הנשואים על 
עמיתיהם הרווקים הוא כ-10 נקודות האחוז, ואילו יתרונם של הנשואים בעבר על הרווקים 
הוא כ-3 נקודות האחוז(. יהודיות לא-אשכנזיות מראות דפוסי תעסוקה דומים, אם כי אפקט 
התעסוקה קטן יותר בקרבן ואף גֵדל עם קץ הנישואים. לעומתן, בקרב יהודיות אשכנזיות 
ובקרב לא-יהודיות נישואים בהווה או בעבר אינם תואמים תעסוקה גבוהה יותר, ובקרב לא-
יהודיות הם אף תואמים תעסוקה נמוכה יותר. ייתכן שהבדל מגדרי זה נובע ממנגנון חלוקת 
ומכך  שונות,  אוכלוסיות  בקרב  שונה  בדרך  ביטוי  לידי  בא  אשר  הבית,  במשק  המטלות 
זו של האישה.   נוטים לתעדף את תעסוקת הגבר על חשבון  לא-יהודים  נשואים  שזוגות 

באירופה  נולדו  הוריהם  שני  או  שהם  יהודים   – אשכנזים  קבוצות:  לארבע  חולקו  הפרטים   7
שאר  כל  באפריקה;  או  באסיה  נולדו  הוריהם  שני  או  שהם  יהודים   – מזרחים  באמריקה;  או 
נולד  אחד  הורה  )כלומר  שונות  יבשות  ילידי  או  הארץ  ילידי  שהוריהם  כאלה   – היהודים 
"אחרים".  וגם  ערבים  גם  הכוללים  ולא-יהודים,  באסיה/אפריקה(;  והשני  באירופה/אמריקה 
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פרמיית הנישואים בישראל
מהמודל, שממצאיו העיקריים מובאים בלוח 2, ניתן ללמוד כי בישראל בעשור השני של 
המאה העשרים ואחת קיימת פרמיית נישואים חיובית ומובהקת עבור עובדים ועובדות. 
שכרם השעתי של גברים נשואים נוטה להיות גבוה בכ-30% מזה של עמיתיהם הרווקים 
)יתרון שנמחק לחלוטין עם קץ הנישואים(, ושכרן השעתי של נשים נשואות הוא בממוצע 
כ-20% יותר מזה של הרווקות )ולאחר קץ הנישואים יתרון זה צפוי לרדת ולהגיע ל-10%(. 
אומדנים אלו והיחס ביניהם עולים בקנה אחד עם אומדנים מקבילים ממדינות מפותחות 
אחרות. עם זאת, גם בישראל האומדנים הכלליים מסווים שונות בין עובדים מאוכלוסיות 

שונות, בדגש על הפער שבין יהודים ללא-יהודים.

לוח 2. פרמיית הנישואים, כלל האוכלוסייה העובדת

לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםסך הכול

יהודים 
אשכנזים

יהודים, הורים 
ילידי הארץ או 

ילידי יבשות שונות

יהודים 
מזרחים

לא-
יהודים

"צווארון 
כחול"

"צווארון 
לבן"

נשואים בהווה 
לעומת אנשים 

שמעולם לא נישאו 

5.6%36.1%16.6%-29.5%27.3%36.5%25.5%גברים

10.3%23.6%14.5%-20.4%17.0%30.8%22.1%נשים

נשואים בעבר 
לעומת אנשים 

שמעולם לא נישאו

2.9%-15.9%7.9%-8.8%-4.3%8.4%27.8%גברים

16.1%9.6%11.9%-10.4%3.7%19.0%15.1%נשים

מובהקים סטטיסטית. הממצאים  ערכים  מייצג  עבור הקבוצה. הצבע הטורקיז  הנקודה  אומדן  מציג את  כל תא  הערה: 
המוצגים בלוח מתבססים על אומדן המקדם של משתני דמי לנישואים בהווה ונישואים בעבר בהינתן גיל, השכלה, ניסיון, 
יד, מיקום גיאוגרפי, רמת דתיות, מגדר, מוצא ולאום, מעמד העסקה, שעות עבודה וההסתברות לעבוד. ממצאי  משלח 

המודל מוצגים בלוח נ'1 בנספח. 
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

בחלוקה על פי מוצא ולאום, הפרמיות לגברים ולנשים מציגות התפלגות שונה בתכלית. 
 ,)36.5%( ביותר  הגבוהה  מהפרמיה  נהנים  מעורב  וממוצא  שלישי  דור  יהודים  גברים 
אחריהם נמצאים גברים אשכנזים ומזרחים עם פרמיות של כ-25%–27%, והנשואים הלא-
יהודים משתכרים כמו רווקים )כלומר, אין להם כלל פרמיה מהנישואים(. כל האמור לעיל 
נכון לנשואים בהווה בלבד; לעובדים שהיו נשואים בעבר ואינם נשואים עוד אין יתרון שכר 
על רווקים, למעט יהודים דור שלישי וממוצא מעורב )אשר אצלם מרבית הפרמיה צפויה 

לשרוד לאחר קץ הנישואים(. 
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כ-62% מהפרמיה  )שהיא  כ-20%  נהנות מפרמיה של  נשואות  נשים, אשכנזיות  בקרב 
הנמוכה  מפרמיה  נהנות  נשואות  לא-אשכנזיות  יהודיות  ואילו  האשכנזים(,  הגברים   של 
לא- יהודיות  ואלמנות  פרודות  גרושות,  מוצא.  מאותו  הגברים  של  מזו  בכ-13%–16% 
בקרב  בעוד  הנשואות,  מקבילותיהן  של  לזו  דומה  מפרמיה  רוב  פי  על  נהנות  אשכנזיות 
האשכנזיות רק נשואות בהווה נהנות מהפרמיה. בקרב נשים לא-יהודיות, נישואים בהווה 

ובעבר תואמים שכר נמוך משל רווקות בכ-10% ו-16%, בהתאמה.
פילוח נוסף שמציג הבדלים מעניינים הוא לפי משלח יד )הקשר בין נישואים לתעסוקה 
עבור אנשים שעובדים  רק  יד  סיווג משלחי  כוללים  הנתונים  זה, שכן  בפילוח  נאמד  לא 
הנדסאים  אקדמי,  יד  משלח  בעלי  )מנהלים,  הלבן"  "הצווארון  עובדי  בקרב  בפועל(. 
עובדי  בקרב  כ-14%–16%;  של  דומה  לפרמיה  זוכים  נשואים  ונשים  גברים  וטכנאים( 
"הצווארון הכחול" ההבדל המגדרי מובהק יותר, והפרמיה גדולה במקצת מרמתה הממוצעת 
בכלל האוכלוסייה. לנשואות בעבר יש יתרון שכר דומה במשלחי היד השונים, ונשואים 

בעבר שהם עובדי "הצווארון הכחול" זוכים לפרמיה של כ-8%.
להשלמת התמונה אמדנו את פרמיית הנישואים במודל שבו בשלב הראשון מחושבת 
ההסתברות להיות נשוי )במקביל להסתברות לעבוד( ובשלב השני נאמד השכר השעתי 
ברוטו כך שמובאת בחשבון השפעתם של גורמים בלתי נצפים המשפיעים הן על הנישואים 
לא-נשואים  לעומת  בהווה  בנשואים  התמקד  זה  ניתוח  בנספח(.  נ'2  )לוח  השכר  על  והן 
בהווה. התוצאות מצביעות על פרמיות נישואים צנועות יותר מאלו שעלו ממודל הבסיס, 
אם כי הפערים היחסיים בין הקבוצות נשמרים. על פי אמידה זו, הפרמיה הממוצעת לגברים 
נשואים עומדת על כ-21% ולנשים נשואות על כ-12%. הדבר נובע מפרמיות קטנות מעט 
לא-יהודים  עבור  בעוד  ויהודיות מכל המוצאים,  יהודים  עבור  במודל הבסיס  יותר מאשר 

הקשר בין נישואים לשכר נשאר כפי שהיה ללא מידול הסלקציה לנישואים.
בסיכומו של דבר, הממצאים מתכנסים לכדי עדות מוצקּה למדי לקיומה של פרמיית 
מפותחות  במדינות  לאומדנה  דומה  בגודל  יהודים,  ונשים  גברים  עבור  בישראל  נישואים 
אחרות. נישואים חוזים שכר שעתי גבוה יותר עבור גברים ונשים גם בהינתן שפע גורמים 
נוספים הקשורים לשכר ולנישואים. פרמיה זו אינה אחידה, והיא משתנה לפי מגדר ומשלח 
יד; עובדות ועובדי "הצווארון הלבן" נהנים מפרמיה קטנה יותר מהממוצע, והיא דומה בקרב 
גברים ונשים. לעומת זאת, עובדות ועובדי "הצווארון הכחול" נהנים מפרמיה גדולה במקצת 
לפי  גם  משתנה  הנישואים  פרמיית  נשים.  פני  על  מובהק  יתרון  יש  ולגברים  מהממוצע, 
מוצא ולאום – עובדים לא-יהודים אינם נהנים ממנה, ועובדות לא-יהודיות אף נפגעות עקב 
נישואיהן בכל הנוגע לשכר החזוי. עם זאת, פרמיית הנישואים נותרת חיובית ומובהקת עבור 
עובדים ועובדות יהודים מכל קבוצות המוצא. מעניין לציין כי בקרב אשכנזים ואשכנזיות 
הפרמיה אינה צפויה להישמר עם קץ הנישואים )כלומר, אין יתרון ל"נשואים בעבר" אלא 
רק ל"נשואים בהווה"(; לעומתם, בקרב מזרחיות ובקרב יהודים ויהודיות דור שלישי וממוצא 
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מעורב רוב הפרמיה צפויה להישמר עם קץ הנישואים – הבדל הדומה לתוצאות הקשר 
והבדלים  נצפים(  ובלתי  )נצפים  רקע  בגורמי  שהבדלים  ייתכן  לתעסוקה.  נישואים  בין 
ושכר, אשר באים  נישואים לתעסוקה  מנגנונים שונים בקשר שבין  תרבותיים מפעילים 

לידי ביטוי בהבדל זה. 

סיכום 
הן  הישראלי  העבודה  בשוק  קיימת  הנישואים  פרמיית  שתופעת  הראינו  זה  במאמר 
בתעסוקה והן בשכר. ההסתברות של גברים נשואים לעבוד גבוהה בכ-10 נקודות האחוז מזו 
של רווקים. כמו כן, שכרם של גברים נשואים גבוה בכ-30% מזה של רווקים באוכלוסייה 
הכללית, ויהודים נשואים ממוצאים שונים זוכים לפרמיות הנעות בין 25% ל-36%. בעוד 
ההסתברות של נשים נשואות לעבוד נמוכה ב-2 נקודות האחוז מזו של רווקות באוכלוסייה 
הכללית, בחלוקה לפי מוצא ולאום נמצא כי רק נשים נשואות לא-יהודיות צפויות לעבוד 
יהודיות נשואות צפויות לעבוד בשיעורים דומים  יותר מרווקות, בעוד  בשיעורים נמוכים 
או אף גבוהים יותר מרווקות. הסתברות התעסוקה של גרושות, פרודות ואלמנות יהודיות 
לא-אשכנזיות גבוהה מזו של רווקות שמעולם לא נישאו, בעוד הקשר בין נישואים בעבר 
ותעסוקה בקרב לא-יהודיות הוא שלילי. שכרן של נשים נשואות גבוה בכ-20% משכרן של 
רווקות. בקרב הנשים היהודיות, נשים ששני הוריהן נולדו בארץ או ביבשות שונות נהנות 
מהפרמיה הגבוהה ביותר לנישואים )31%( ואשכנזיות מהפרמיה הנמוכה ביותר )17%(, 
בעוד נשים נשואות לא-יהודיות לא רק שאינן זוכות לפרמיה אלא אף סובלות מירידה של 

10% בשכרן. 
כמו כן מצאנו שפרמיית הנישואים קטנה משמעותית בקרב עובדות ועובדי "הצווארון 
הלבן"; עובדי "הצווארון הכחול" שהיו נשואים בעבר זוכים לפרמיה חיובית מסוימת, ובקרב 
רקע  גורמי  אחר  להתחקות  ניסיון  ידן.  למשלח  קשר  בלא  דומה  הפרמיה  בעבר  נשואות 
בלתי נצפים המשפיעים הן על ההסתברות להינשא והן על השכר ולפקח עליהם באמידה 
הסטטיסטית רומז כי מרבית המספרים המצוטטים לעיל גדולים ב-30%–40% מהפרמיה 
האמיתית, אך הכיוון שלהם, מובהקותם והיחס ביניהם כנראה משקפים נכונה את הקשר 

בין מוסד הנישואים ובין שוק העבודה הישראלי.
במפקדי  השנים  עם  שנעשו  השינויים  בישראל,  זה  בנושא  העבר  מחקרי  מיעוט 
האוכלוסין והתמורות הניכרות שחלו במוסד הנישואים בישראל בשנים האחרונות מקשים 
לערוך השוואות ארוכות טווח שיאפשרו להסיק מסקנות מוצקות בנושא. כאמור, המחקר 
העיקרי שנעשה בנושא זה הוא של שהרבני )2004(, ומחקרנו נבדל ממנו בכמה היבטים 
הרקע  משתני  שלהם,  התעסוקה  היקף  הפרטים,  של  הגילים  טווח  בהם  משמעותיים, 
המובאים בחשבון, התמקדות בשכר שעתי לעומת שכר חודשי ובחירת המודל הסטטיסטי. 
בין  הממצאים  הבדלי  כמה  עד  ולבחון  העבר  לממצאי  כלשהי  השוואה  לאפשר  מנת  על 
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שני המחקרים נובעים מתמורות אמיתיות שחלו במשק הישראלי ועד כמה הם נובעים מן 
ההבדלים שנמנו לעיל ביצענו אמידה נוספת של הנתונים העדכניים שבידינו, מקבילה ככל 

האפשר לזו של שהרבני.
פרמיית  מצאנו  ו-2018   2017 של  הנתונים  על  שהרבני  של  במתודולוגיה  בשימוש 
ההשערה  את  לשלול  אי-אפשר  לנשים.  ו-12.5%  לגברים   13.9% של  חודשית  שכר 
מובהק  אמנם  ההבדל  נשים  בקרב  שהרבני.  שאמדה  ל-11%  זהה  לגברים  שהפרמיה 
את  כולל  כמעט  נשים  עבור  הפרמיה  לאומדן  בר-הסמך  הרווח  אבל  סטטיסטית, 
השמונים  שנות  מאז  כי  לקבוע  מניעה  אין  כן  על  נשים.  עבור  שהרבני  שאמדה  ה-7% 
של  וזו  השתנתה,  לא  גברים  של  הנישואים  פרמיית  שעברה  המאה  של  והתשעים 
של  אלה  כמו  אחרות,  ממדינות  ממצאים  תואמת  זו  מגמה  עלתה.  הנראה  ככל   נשים 

 .)2020( McConnell & Valladares-Esteban
עם כל זאת, הניתוח שעשינו והנתונים שעמדו לרשותנו לא אפשרו להביא בחשבון את 
כל התמורות שחלו במוסד הנישואים בישראל, ובראשן הגידול בשיעור הזוגות שבוחרים 
לחיות יחד ללא נישואים )תרשים 2(. למשל, מעניין לדעת אם פרמיה דומה מתקבלת גם 
במצבים אלו או רק בנישואים רשמיים: ייתכן שאחד הגורמים לקיומה של הפרמיה הוא 
)2019( – יציבות  Pilossoph & Wee יציבות ההסדר – כמו שמשתמע למשל ממחקרן של
שקיימת גם אצל זוגות שאינם נשואים רשמית אך לא בהכרח אצל כל זוג שבוחר להתגורר 
יחד. שאלה מעניינת נוספת היא אם לעלייה בגיל הנישואים ובשיעורי הרווקּות )תרשים 3( 
בשכבות גיל שונות יש השפעה על גודלה של הפרמיה מנישואים. כדי להשיב על שאלות 
אלו ואחרות דרושים נתונים לאורך זמן אשר יאפשרו להבחין בין דפוסים שונים של זוגיות 

ולהתחשב בהתפתחויות הדמוגרפיות שחלו בתחום זה.
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נספח
לוח נ'1. ממצאי המודל הרב-משתני: ההסתברות לעבוד והשכר השעתי ברוטו

לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד1

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

נישואים — קבוצת ייחוס: לא נישאו מעולם

***0.2947***0.4399נשוי בהווה X גבר
)0.0335()0.0181(

***0.2041*0.0755-נשוי בהווה X אישה
)0.0313()0.0173(

0.043*0.1302נשוי בעבר X גבר
)0.0626()0.04(

***0.07020.1036נשוי בעבר X אישה
)0.0429()0.0228(

***0.3899***0.3899נשוי בהווה X גבר X אשכנזי
)0.0558()0.0558(

נשוי בהווה X גבר X יהודי, הורים ילידי הארץ 
או ילידי יבשות שונות

0.3898***0.3898***
)0.0432()0.0432(

***0.4049***0.4049נשוי בהווה X גבר X מזרחי
)0.0673()0.0673(

***0.5744***0.5744נשוי בהווה X גבר X לא-יהודי
)0.0504()0.0504(

0.056-0.056-נשוי בהווה X אישה X אשכנזי
)0.0521()0.0521(

נשוי בהווה X אישה X יהודי, הורים ילידי הארץ 
או ילידי יבשות שונות

0.1273**0.1273**
)0.0419()0.0419(

0.09340.0934נשוי בהווה X אישה X מזרחי
)0.0649()0.0649(

***0.4814-***0.4814-נשוי בהווה X אישה X לא-יהודי

)0.0458()0.0458(

0.0320.032נשוי בעבר X גבר X אשכנזי

)0.113()0.113(

נשוי בעבר X גבר X יהודי, הורים ילידי הארץ או 
ילידי יבשות שונות

0.3377**0.3377**
)0.1246()0.1246(

0.16670.1667נשוי בעבר X גבר X מזרחי
)0.1072()0.1072(
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לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד1

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

0.09270.0927נשוי בעבר X גבר X לא-יהודי
)0.1486()0.1486(

0.05310.0531נשוי בעבר X אישה X אשכנזי
)0.0692()0.0692(

נשוי בעבר X אישה X יהודי, הורים ילידי הארץ 
או ילידי יבשות שונות

0.3553***0.3553***
)0.0978()0.0978(

0.14490.1449נשוי בעבר X אישה X מזרחי
)0.0792()0.0792(

**0.2122-**0.2122-נשוי בעבר X אישה X לא-יהודי
)0.0793()0.0793(

***0.3609נשוי בהווה X גבר X "צווארון כחול"
)0.0190(

***0.1659נשוי בהווה X גבר X "צווארון לבן"
)0.0197(

***0.2364נשוי בהווה X אישה X "צווארון כחול"
)0.0199(

***0.1449נשוי בהווה X אישה X "צווארון לבן"
)0.0216(

*0.0798נשוי בעבר X גבר X "צווארון כחול"
)0.0513(

-0.0292נשוי בעבר X גבר X "צווארון לבן"
)0.0318(

**0.0956נשוי בעבר X אישה X "צווארון כחול"
)0.0436(

*0.1193נשוי בעבר X אישה X "צווארון לבן"
)0.0691(

מוצא ולאום — קבוצת ייחוס: יהודים אשכנזים

יהודי, הורים ילידי הארץ או 
ילידי יבשות שונות

0.04090.0133-0.0330.01330.0124
)0.0243()0.0125()0.0419()0.0125()0.0125(

***0.0606***0.08450.0603***0.0603***0.1634מזרחי
)0.0285()0.0152()0.0649()0.0152()0.0152(

0.01080.0078***0.0108-0.4720***0.5501-לא-יהודי
)0.032()0.0187()0.0494()0.0187()0.0189(
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לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד1

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

***5.7937***5.7250***2.4673-***5.7143***2.4994-חותך
)0.1155()0.1091()0.1208()0.1115()0.1120(

משתנים נוספים: גיל, 
השכלה, מגדר, ניסיון, משלח 
יד, ענף כלכלי, שעות עבודה, 
מעמד העסקה, מוצא ולאום, 
מחוז גיאוגרפי, רמת דתיות, 

שנת סקר

כןכןכןכןכן

משתנים נוספים: מספר 
ילדים מתחת לגיל 10 במשק 

הבית, "שכר מקובל"

לאלאכןלאכן

משתנים נוספים: ההסתברות 
לעבוד

כןכןלאכןלא

λ0.0675***0.0454******0.0688
)0.0069()0.0082()0.0103(

ꭕ2 26,292.226,033.325,182.9

)p-value()0.0000()0.0000()0.0000(

 34,401 34,401 34,401מספר תצפיות

 24,867 24,867 24,867מספר עובדים ועובדות

הערה: הלוח מציג את ממצאי המודל הרב-משתני בנוגע להסתברות הפרט לעבוד ולשכר השעתי ברוטו. שתי העמודות 
הימניות מציגות את אומדני השלב הראשון והשני במודל האומד את הפרמיה הכללית, שתי העמודות השמאליות מציגות 
את אומדני השלב הראשון והשני במודל שבו הפרמיה נאמדת בנפרד לפי מוצא ולאום, והעמודה השמאלית הקיצונית 

מציגה את האומדן לפי משלח יד.
 .***p > 0.01 ;**p > 0.05 :רמת מובהקות

1 עבודה בשכר כלשהו, בכל היקף.

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לוח נ'1 )המשך(. ממצאי המודל הרב-משתני: ההסתברות לעבוד והשכר השעתי ברוטו
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לוח נ'2. ממצאי מודל הסלקציה הכפולה: שכר שעתי ברוטו

משתנה תלוי: לוג שכר שעתי ברוטו

לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

נישואים — קבוצת ייחוס: לא נישאו מעולם

***0.2063נשוי בהווה X גבר
)0.0148(

***0.1155נשוי בהווה X אישה
)0.0127(

***0.2372נשוי בהווה X גבר X אשכנזי
)0.0232(

נשוי בהווה X גבר X יהודי, הורים ילידי הארץ או ילידי 
יבשות שונות

0.3080***
)0.0238(

***0.2203נשוי בהווה X גבר X מזרחי
)0.0325(

*0.0583-נשוי בהווה X גבר X לא-יהודי
)0.0247(

***0.1230נשוי בהווה X אישה X אשכנזי
)0.0199(

נשוי בהווה X אישה X יהודי, הורים ילידי הארץ או ילידי 
יבשות שונות

0.1896***
)0.0204(

***0.1580נשוי בהווה X אישה X מזרחי
)0.0266(

***0.1160-נשוי בהווה X אישה X לא-יהודי
)0.0264(

***0.2663נשוי בהווה X גבר X "צווארון כחול"
)0.0193(

***0.1631נשוי בהווה X גבר X "צווארון לבן"
)0.0185(

***0.1816נשוי בהווה X אישה X "צווארון כחול"
)0.0169(

**0.0461נשוי בהווה X אישה X "צווארון לבן"
)0.0166(

מוצא ולאום — קבוצת ייחוס: יהודים אשכנזים

0.0055-0.03100.0061יהודי, הורים ילידי הארץ או ילידי יבשות שונות
)0.0124()0.0209()0.0125(

*0.02010.00770.0329מזרחי
)0.0162()0.0259()0.0156(
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משתנה תלוי: לוג שכר שעתי ברוטו

לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

0.0000***0.02120.1885לא-יהודי
)0.0190()0.0262()0.0201(

***3.0652***3.8089***3.7767חותך
)0.2548()0.2446()0.2282(

משתנים נוספים: גיל, השכלה, מגדר, ניסיון, משלח יד, 
ענף כלכלי, שעות עבודה, מעמד העסקה, מוצא ולאום, 

מחוז גיאוגרפי, רמת דתיות, שנת סקר

כןכןכן

משתנים נוספים: ההסתברות לעבוד, הסתברות להיות 
נשוי

כןכןכן

***λ-0.0422***-0.0438***-0.0338 תעסוקה
)0.0076()0.0067()0.0070(

***λ-0.0211***-0.0219***-0.0224 נישואים
)0.0023()0.0023()0.0022(

ꭕ221,496.124,511.730,351.3

)p-value()0.0000()0.0000()0.0000(

 34,401 34,401 34,401מספר תצפיות

 24,867 24,867 24,867מספר עובדים ועובדות

)2003(. בשלב הראשון  Wetzels & Zorlu הערה: הלוח מציג את ממצאי השלב השני במסגרת מודל סלקציה כפולה ברוח
נאמדת ההסתברות של הפרט לעבוד ולהיות נשוי במסגרת מודל Probit סימולטני. משתני העזר לחיזוי ההסתברות להיות 
מועסק הם השכר המקובל ומספר הילדים מתחת לגיל 10 במשק הבית, ומשתנה העזר לחיזוי ההסתברות להיות נשוי 
הוא שיעור הנישואים של פרטים אחרים מאותה קבוצת מגדר-מוצא-לאום-דתיות של הפרט ובטווח גילים של עד חמש 

שנים מבוגרים או צעירים ממנו. 
 .***p > 0.01 ;**p > 0.05 :רמת מובהקות

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לוח נ'2 )המשך(. ממצאי מודל הסלקציה הכפולה: שכר שעתי ברוטו
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 תרשים נ'1א. פערי התעסוקה בין נשואים בהווה לבין אנשים שמעולם לא נישאו, 
לפי קבוצת גיל

-10%

-5%
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17–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60+

נשואים נשואים בעבר

 תרשים נ'1ב. פערי השכר השעתי ברוטו בין נשואים בהווה לבין אנשים שמעולם 
לא נישאו, לפי קבוצת גיל

-60%

-40%
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0%

20%

40%

60%

80%

17–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60+

נשואים נשואים בעבר

הערה: התרשימים מציגים הבדלים ממוצעים בין נשואים או נשואים בעבר לבין רווקים שלא נישאו מעולם, בקבוצות גיל 
שונות. תרשים נ'1א מציג את ההבדל באחוזים בשיעורי התעסוקה ותרשים נ'1ב מציג את ההבדל באחוזים בשכר השעתי 
ברוטו. יש להביא בחשבון שבגילים מבוגרים יותר )50 ומעלה(, אלה שמעולם לא נישאו מהווים תת-מדגם הולך וקטן, 
כך שהפער המתועד מבוסס על מספר מועט של תצפיות רווקים, וככל הנראה זה מקורם של הפערים החריגים הנצפים 

בגילים אלו.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

גיל

גיל
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