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 תודות

תודתי העמוקה למנחה שלי, ד"ר ליאת רז יורוביץ', אשר לא חסכה מזמנה ומכישרונה כדי להוביל 

אותי בדרך החדשה והמאתגרת של ביצוע המחקר. על קריאה חוזרת וליטוש של הכתיבה, על ליווי 

טיסטיים ועל הזמן הרב שהקדשת לי. היית לי מנטורית משמעותית צמוד בביצוע הניתוחים הסט

 גם כחוקרת מובילה וגם כאישה ובעלת משפחה בעולם האקדמי. תודה רבה.

ברצוני להודות לצוות בית הספר למדיניות ציבורית ע"ש פדרמן, אשר במסגרתו נכתבה עבודה זו. 

יינים ולא פחות חשוב, על היחס תודה על תכנית הלימודים העשירה והמקצועית בתכנית המצט

 החם והמשפחתי מצד הצוות המנהלי והסגל האקדמי.

להורי ולחמי וחמותי, שתמכו וסייעו בכל צעד. ומעל כולם, לשותפי  -תודה גם למשפחתי האהובה

לחיים דרור ולילדי מעוז, רני, שורק, נגה ורותם. תודה שאפשרתם, שתמכתם ושהייתם גאים. 

  .ולהכבזכותכם ולמענכם 
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 גבוה על רקע משבר תת הילודה במדינות אירופאיותמוגמר מאפייני נשים עם פריון 

 תקציר

 Completed)עם פריון מוגמר אירופאיות מחקר זה עוסק במאפיינים סוציואקונומיים של נשים 

Fertility )נשים  .הן משתייכות הםקוהורט הלידה אלילמדינה ו, כלומר לגבוה בהשוואה לסביבתן

ואף  פריון גבוה הן קבוצה יוצאת דופן באירופה של היום, המאופיינת בשיעורי ילודה נמוכים בעלות

, ובחינה של מצבן בתום תקופת הפריון יכולה לספק תובנות על (lowest low fertilityנמוכים מאד )

פריון ומאפיינים לאור הספרות, המתארת קשר שלילי בין בחירות הפריון של כלל האוכלוסייה. 

גם  מתקייםמבקש מחקר זה לבדוק האם הקשר השלילי כגון השכלה והכנסה, סוציואקונומיים 

כלכלי -לממצא זה חשיבות בהרחבת הידע על הקשר בין אי שוויון חברתי .בתום תקופת הפריון

  ופריון.

, על נשים בנות Generation and Gender Surveyבאמצעות קובץ נתונים מאוחד של המחקר בוצע 

רמות הוגדרו ארבע . (N=19,409) 2002-2010מדינות אירופאיות, בין השנים  11 -ים ומעלה מארבע

אמצעות קבוצת הפריון הגבוה הושוותה ב .ללא ילדים, פריון נמוך, פריון בינוני ופריון גבוה :פריון

 רגרסיה מולטינומינלית לקבוצות הפריון האחרות. 

בעלות  ןהגבוה הגיעו ממשפחות גדולות יותר, ההממצאים מראים כי הנבדקות בעלות הפריון 

השכלה נמוכה יותר, בעלות בני זוג בעלי השכלה נמוכה יותר ודיווחו על קשיים כלכליים רבים יותר, 

על אף שהכנסתן לא הייתה שונה באופן מובהק מבעלות רמות הפריון האחרות. ממצאים אלו 

 ,יות חברתית" גם בתום תקופת הפריון שלהןמלמדים על כך שבעלות פריון מוגמר גבוה חוות "שול

  .חברתי מתמשך-דבר המלמד על אי שוויון כלכלי
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 הקדמה. 1

הבחירה האם להביא ילדים לעולם וכמה היא החלטה פרטית של בני זוג, אך יש לה השלכות לא 

עם ירידה חדה בשיעור  יםהאחרונ יםורשעמתמודד ב מבוטלות על החברה כולה. העולם המערבי

 2014שנת ב -OECDבממוצע מדינות ה ילדים לאשה 1.7של  הפריון עד לרמה של שיעור פריון כולל

(OECD 2016) . ,אוכלוסייה  שיעור הפריון הנדרש כדי לשמור על גודלעל פי מודל המעבר הדמוגרפי

ך, בשילוב העלייה בתוחלת החיים, . שיעור נמוך מכKirk 1996)) ילדים לאשה 2.1יציב הוא 

 גדל ואין די עובדים כדי להחליפםמשמעותו חברה מזדקנת ששיעור הגמלאים בה הולך ו

(Coleman 2002; Bongaarts 2004)  וכן משברים בתחומים נוספים כגון בריאות, דיור ואף פגיעה ,

 .(Bloom et al. 2001; Morgan 2003)בצמיחה הכלכלית 

 11עבור  1960-2015בין השנים ( Total Fertility Ratesמוצגים שיעורי הפריון הכולל ) 1בגרף 

. בכל המדינות נצפית מגמה של ירידה חדה בפריון מדינות באירופה, בהן נאספו הנתונים למחקר זה

על רמה  משנות השישים של המאה הקודמת ועד סוף שנות התשעים ולאחר מכן התייצבות יחסית

מחקר זה . , אשר כאמור אינה מאפשרת יציבות בגודל האוכלוסייהילדים לאישה 2.1 –וכה מ הנמ

 להרחיב את הידע הדרוש כדי להתמודד בהצלחה עם אתגר זה. מבקש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1960-2015יעור פריון כולל במדינות נבחרות באירופה. . ש1גרף 

1

1.4

1.8

2.2

2.6

3

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

במדינות נבחרות באירופה( מספר ילדים לאישה)שיעורי פריון 

אוסטריה בלגיה בולגריה גרמניה צרפת

גיאורגיה הונגריה ליטא נורבגיה רומניה

רוסיה פריון תחלופתי פריון נמוך פריון נמוך מאד

 .(World Bank 2017)מקור: עיבוד נתונים מתוך 
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שלוש רמות אבחנה עיקריות: רמת המדינה )מאקרו(, רמת נחלק ל לתת הילודה םגורמיהחקר 

בין קשר ב עוסק המחקר. ברמת המדינה (Balbo et al. 2013) הקהילה )מזו( ורמת הפרט )מיקרו(

 ;Sobotka et al. 2011; Neels 2010) אספקטים כלכליים כגון אבטלה או צמיחהפריון ובין 

Santow & Bracher 2001; Alicia Adsera 2006) . נבחן גם הקשר בין מגמות פריון ובין ברמה זו

 ;Lesthaeghe & Surkyn 1988; Pollak & Cotts Watkins 1993) נורמות ערכיות חברתיות

Surkyn & Lesthaeghe 2004; Thornton & Philipov 2009)   וכן בין פריון ובין אמצעים

 Leridon 2006; Frejka)אמצעי מניעה מחד וטכנולוגיות פריון מאידך  -טכנולוגיים הקשורים בו

2008; Mills et al. 2011; Birenbaum-Carmeli 2016; Sobotka et al. 2008)צעדי  ריםקחכן נ ו. כמ

 ;Moos 2015; Diprete et al. 2003) ן השפעתם על הפריומידת המיועדים לעידוד ילודה ומדיניות 

Rindfuss et al. 2016; Gauthier 2007).  

 ;Pollak & Cotts Watkins 1993) למידה חברתית של התנהגויות פריון חקרתברמת הקהילה נ

Montgomery & Casterline 1996; Keim et al. 2009)  משפחת המוצא על  שלעה השפמידת הוכן

 Michael Murphy) התנהגויות הפריון של נשים; הן בדרך של העברה בין דורית של העדפות פריון

& Wang 2001; Raab et al. 2014; Anderton et al. 1987; Rijken & Liefbroer 2009)  והן בדרך

 ;Aassve et al. 2012; Garcia-Moran & Kuehn 2012) של עידוד פריון על ידי תמיכה משפחתית

Thomese & Liefbroer 2013) . 

 Bongaarts) הפריון שלהם בפועלבין פער בין שאיפות פריון של בני זוג וברמת הפרט נמצא כי קיים 

2001; Adsera 2006) ריוןקשר שלילי בין מאפיינים סוציואקונומיים ובין פ וכי קיים (Van Bavel 

2012; Ní Bhrolcháin & Beaujouan 2012; Snopkowski et al. 2016; Korpi et al. 2013; Jones 

et al. 2008; Waldfogel 1997). 

ספר שלהן מ נשים :מאפייני הקבוצה יוצאת הדופןדווקא בתמקד עסוק ברמת הפרט ויימחקר זה 

הנשים שילדו מספר  ,תיבדק השאלה האם בתום תקופת הפריון ילדים גבוה מהמקובל בסביבתן.

ת ובאיזה מנשים שילדו פחושלהן סוציואקונומיים הילדים רב יותר מסביבתן שונות במאפיינים 

 מחקר הקיים, המלמד על קשר שלילי בין מאפיינים סוציואקונומיים ובין פריון,לאור ה אופן.

 כי  השערתנו היא

, שיתבטא היו בעלות מעמד סוציואקונומי נמוךינשים בעלות פריון מוגמר גבוה 

 יותר. ךנמו מוגמר נשים בעלות פריוןבהשוואה ל ,במאפיינים סוציואקונומיים נמוכים
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אשר שילוב שלהם יוצר תמונה של מיקום  ,ועוני הם השכלה, הכנסה נוחבייהמאפיינים העיקריים ש

; כלומר האם הן מובילות, ממוצעות, או סובלות משוליות סובב אותןהנבדקות במארג החברתי ה

לממצאים אלו חשיבות רבה בהרחבת הידע המחקרי על הקשר בין פריון ואי שוויון  .חברתית

סטיית תקן אחת ומעלה נמצא שלהן  המוגמר הפריוןאשר  נשים אירופאיות קובדנ כלכלי.-חברתי

יושוו לקבוצות בעלות פריון הן ו ולקוהורט הלידה שלהן שיעורי הילודה למדינתן מעל הממוצע של

של הנשים ובני זוגן  כלכליים-ם סוציומאפייני: שני מישורים וחנביי. ממוצע, נמוך וללא ילדים

, תמונה כזו נמוכים מתמיד בעולם בו שיעורי הילודה ים.ומאפיינים של משפחת המוצא של אותן נש

יכולה לתרום להבנה מעמיקה  ,( שפועלים בכיוון הפוך למגמה הרווחתOutliersהדופן )-של יוצאי

   יותר של השפעות על פריון ולהרחיב את הידע המחקרי בתחום.

מוגמר. נכתבו  לפריון מאפיינים אישייםהיא הרחבת הידע על הקשר בין  זה מחקרנוספת ל חשיבות

מחקרים על הקשר בין מאפיינים סוציואקונומיים להחלטות פריון אך לרוב הם בדקו תמונת בעבר 

 ;Balbo et al. 2013; Waldfogel 1997)למשל מצב נקודתית של החלטות פריון במהלך חיי האישה

Espenshade & Ye 1994)   בין מאפיינים אלו ובין הפריון המוגמר של בדוק את הקשר תעבודה זו

אך לא רק; לאור המחקר  ,. זהו חידוש מתודולוגיותיתן תמונה שלה בתום תקופת הפריון האישה

בחינת מספר הילדים  (Alicia Adsera 2006), המצביע על פער בין שאיפות פריון לפריון הממומש

יים למחקר כזה עשו שנולדו בפועל נותנת תמונה אמינה יותר של מצב הפריון ממתודות אחרות.

יישומים מעשיים בעיצוב מדיניות תומכת למשפחות גדולות, כחלק ממדיניות עידוד ילודה  גם להיות

 .(Moos 2015) שכבר נהוגה במדינות רבות

ממצאים  יוצגובחלק הראשון  ;בשני חלקים סקור את מצב המחקרנ יםהבא יםפרקשני הב

יסקרו השני י והתייחסויות שונות לפריון הנמוך. בחלק אמפיריים על מצב הפריון כיום באירופה

יתאר את מקור  מספר ארבערמות: מאקרו, מזו ומיקרו. פרק ההמשפיעים על פריון בשלוש גורמים 

את הממצאים ובפרק  גציי הפרק החמישיהנתונים ששימשו למחקר זה ואת שיטת הניתוח שלהם. 

 .ובמסקנות העולות מהם שהוצגו נדון בממצאים השישי
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 אירופהמצב הפריון ב. 2

תכנון חברה בה  ויצרהמעבר לחברה מודרנית, הנגישות לאמצעי מניעה והחינוך לתכנון משפחה 

נוסף על האמצעים הטכניים המאפשרים תכנון ילודה,  .עברא ברירת המחדל, בניגוד לוה ילודה

ה אירופה את המעבר הדמוגרפי השני שחולל שינוי בערכי המשפחה המסורתיים ועלייה חוות

 Van De Kaa 1987; Lesthaeghe 1991; Lesthaeghe 2014; Raley) יםבידואליסטיבערכים אינד

האורבניזציה והמעבר מחיים שבטיים לחיים במשפחה גרעינית , עם התפשטות החילוניות .(2001

שבה עוד ערך ירידה בחשיבות ערך המשפחה ועלייה בערך המימוש העצמי. משפחה לא נח החל

מקודש והיעדר רשת תמיכה ומחויבות משפחתית גרמו לדחיית גיל הנישואין עד להשגת עצמאות 

במשותף שלא במסגרת נישואין של בני זוג חיים  ןה ערכיכלכלית. תופעות נוספות הקשורות לשינוי ה

לייה )קוהביטציה(, עלייה בעצמאות כלכלית של נשים, דחייה של גיל הנישואין והילודה וע

דבר שדרש התמסרות רבה  -באינדיבידואליזם ובשאיפה למימוש עצמי במסגרת מקום העבודה 

 .(Lesthaeghe 2014; Testa & Toulemon 2006) ודחה עוד יותר את גיל הלידה

בית. של ילדים במשק ה תהכלכלי תפיסהשינוי נוסף שחל עם המעבר לחברה מתועשת הוא השינוי ב

ה כבר מגיל צעיר ובסיוע לעבוד ביציאהבחברות מתפתחות מקובל שהילדים שותפים לפרנסת הבית 

הילדים  , לעומת זאת,בחברה מתועשת גם כאשר אלה מזדקנים ואינם יכולים לעבוד. ,להוריהם

ולא יוצאים ללמוד ולמעשה במשך כל תקופת הילדות והנערות מהווים מקור להוצאות כלכליות 

גרם  וממשיכיו, לטענת בקרו שינוי בתפיסה הכלכלית של הבאת ילד לעולםיצר  הז מעבר. תלהכנסו

 ;Becker 1960; Boldrin & Jones 2002)לבני זוג שחשבו באופן רציונלי להקטין את הילודה שלהם

Friedman et al. 1994)  . 

 של חינוך ציבורי היווה גורם מסייע בהתפשטות נורמות מיסודותאר איך וסיף נדבך ומקלדוול מ

בסיס את  משמעותי נה באופןהחינוך הממוסד שיהוא מחדש כי . ךנמופריון  "מערביות" וביניהן

. מן מערכות היחסים בתוך המשפחהו הנורמות המשפחתיות עליו הושתתוהלגיטימציה המוסרי ש

טלה הזכות להיות מקור הסמכות הבלעדי עבור הילד וזכותם להחליט על גורלו ההורים ני

בעקבות השינויים בנוסף, . הילד קיבל זכויות רבות וחובותיו התמעטו בד בבד .הצטמצמה

התרבותיים שחדרו דרך בתי הספר, עברה המערכת הכלכלית שינוי ממערכת של ייצור משפחתי, בו 

למערכת כלכלית קפיטליסטית של שוק חופשי. שינוי זה הפך בהדרגה לפריון גבוה יש רק יתרונות, 

. עירים על ידי המבוגריםצמימון של האת כיוון זרימת ההון מזרימה מן הצעירים אל המבוגרים ל

 .(Caldwell 1980) להקטנת גודל המשפחה זרזגורם מ ושימש ,קלדוול לפי, נים אלומנגנו
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 ילדים לאישה 2.1רמת הפריון הדרושה כדי לשמור על גודל אוכלוסייה יציב היא 

(Caldwell 1976; Kirk 1996) . הירידה ברמת הפריון ,למצופההמחקר האמפירי הראה כי בניגוד 

-לרמת פריון תת ילדים לאשה אלא המשיכה לרדת 2.1סביב  עם תום המעבר הדמוגרפי לא נעצרה

אשר הוגדר על ידי קוהלר וחובריו  ,(Lowest-Low Fertilityתחלופתית ואף לפריון נמוך מאוד )

 . TFR  1.3 (Kohler et al. 2002)-כפריון הנמוך מ

 ובשנות התשעים בעיקר במדינות הגוש הסובייטי לשעבר ונפוצ ופריון נמוך החלשל ת ונורמ

, 1985הפריון בשנים  עורימתוארים שי 2בגרף . (Billingsley 2010) במהירות על פני אירופה כולה

. ניתן לראות את הירידה TFRמדינות בהן נמדדו הערכים הנמוכים ביותר של עבור ה 1999 -ו 1990

–ב  1.17-ל 1985 -ב 2.05 -ה )מהחדה בשיעורי הפריון בעיקר במדינות הסובייטיות לשעבר כגון רוסי

 .(1.3 -ל 2.32 -)מ ורומניה (1.2 -ל 2.56 -)מ , ארמניה(1.19 -ל 2.02 -)מ וקראינה, א (1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאורך העשורים האחרונים של  ;ניתן לראות את התפשטות התופעה על פני אירופה כולה 3בגרף 

מדינות  מספר גדל והולך שלנמדדו ב המאה הקודמת וראשית העשור הראשון של המאה הנוכחית

ה ימדינות בעלות אוכלוסי 39בגרף מוצג מספר המדינות באירופה, מתוך  .פריון נמוכים מאד שיעורי

, 1.5 –ל  1.7, בין 1.7 -( בארבע רמות: יותר מ TFRבהן נמדדו שיעורי פריון ) ,100,000 –גדולה מ 

פריון .  הגרף מציג את העלייה בשיעור המדינות בהן נמדדים ערכי 1.3 –ופחות מ  1.3 –ל  1.5בין 

 .2003מדינות בשנת  17לשיא של  1970נמוכים מאד, מאפס מדינות בשנת 

 (Kohler et. Al 2002) מתוך נתונים : עיבודמקור
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 .1985-1999 ,( עבור מדינות בעלות פריון נמוך מאדTotal fertility rateשיעורי פריון כולל ). 2גרף 
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 TFR 2.1רמת פריון תחלופתית, כלומר ה קיימת ית באאף מדינה אירופלא נותרה  2005בשנת  

במדידות פריון של גופים  ומתבטא עודנו נמשך מצב פריון זה .(Frejka & Sobotka 2008)ומעלה 

 . (OECD 2016; European 2015; Sobotka et al. 2015)שונים באירופה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יון, וחלקה כבר נראה מחקרים מן התקופה האחרונה טוענים כי צפויה התאוששות בשיעורי הפר

י מדובר בתנועת מטוטלת וניתן כ ובילרי טוענים אנדרסן-אספינג. (Goldstein et al. 2009) לעין

 תמסדותה בעקבות זאת .חרונות להבחין בהתאוששות של הפריון במדינות לא מעטותבשנים הא

מוסד המשפחה ומאפשרים פריון גבוה יותר, גם כאשר שני של ערכי שוויון מגדרי אשר מחזקים את 

מורגן גורס כי הירידה בפריון ניתנת לתיקון  .(Esping-Andersen & Billari 2015)בני הזוג עובדים 

.  (Lutz et al. 2006)וכך גם לוץ וחובריו  (Morgan 2003)על ידי מדיניות ממשלתית מותאמת 

יש לשנות את שיטת החישוב של פריון ומשמעות  ית הפריוןכי בשל דחי סובריםמירסקילה ואחרים 

-ברגר ודהלדעת גם  .(Myrskylä et al. 2013) הדבר היא שמצב הפריון לא רע כל כך במדינות רבות

, אם כי המודל לונג ייתכן שהירידה בפריון המתוארת בתיאוריית המעבר הדמוגרפי היא הפיכה

תחזיות הם לפי ם זאת, גע .(Burger & De Long 2016)תיאורטי ולא מוכח אמפירית  שהם מציגים

  .ילדים לאישה 1.8לא מגיע שיעור הפריון לרמה תחלופתית אלא נעצר סביב  ,פטימיות ביותרהאו

 

 39. )מתוך 1970-2005. 1.3 -ו 1.5, 1.7קטן מ  TFRירופאיות עם מספר מדינות א. 3 גרף

 (100,000 -מדינות שאוכלוסייתן גדולה מ

 (Frejka & Sobotka 2008)מקור: 
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ישנם דמוגרפים הטוענים כי אין סכנה בפריון נמוך במדינות מסוימות כל עוד נשמר קצב גידול 

הגירה בין אזורים בעלי פריון גבוה לנמוך תשמור על  ,לפי גישה זו. מבחינה גלובלית האוכלוסייה

יש אף המגדילים  .(Espenshade et al. 1982; Bouvier 2001) זון בקצב גידול האוכלוסייהאי

וטוענים, כי גם אם אוכלוסיית העולם תצטמצם אין בכך משום סכנה או משבר, אלא הקלה על 

טענות אלו נובעות מתפיסה  האוכלוסייה הנותרת ועל משאבי הטבע המצומצמים שיפרנסו אותה.

 גורסת כי משאבי החיים בעולם הם סופיים ופריון לא מרוסן עלול לגרוםמלתוסיאנית ש-ניאו

הגישה הנגדית . Warren 2015)למשל ) מים וקרקע ,ומלחמה על משאבי מזון לפיצוץ אוכלוסין

 תמפתח, היא לתיאוריה של מלתוס היא הגישה הבוסרופיאנית הטוענת כי כאשר האוכלוסייה גדלה

ולכן אין צורך לחשוש מגידול אוכלוסין  פתרונות טכנולוגיים להרחבת המשאבים הזמינים

 .(Boserup 1965) משמעותי

לעובדים נוספים ולגידול אוכלוסייה כדי כל העת המבוססת על צמיחה זקוקה כלכלה מודרנית 

להגדיל את הייצור ואת הצריכה. כאשר הפריון נמוך, פחות צעירים נכנסים למעגל העבודה אך 

ת הטכנולוגיה והרפואה ולכן אוכלוסיית הגמלאים תוחלת החיים מוסיפה לעלות, בשל התפתחו

יחס  זה גורם לעליית יחס התלות, כלומר היחס בין נתמכים לעובדים. נגנון גדלה באופן יחסי. מ

תלות גבוה של גמלאים לעומת עובדים מערער את יציבות המשק ועשוי להביא למשבר כלכלי חריף 

Bongaarts 2004);(Coale 1986. 

. הערכים בתחום שבין 1970-2050ות מגמות של יחס התלות עבור מבוגרים לשנים מוצג 4בגרף 

חזויים על סמך שיעורי  2000-2050מוערכים והערכים בתחום שבין השנים  1970-2000השנים 

ערכי יחס התלות,  את גיםיקווים השחורים מצה. (Bongaarts 2004)תעסוקה, פריון ותוחלת חיים 

 צגיםייקווים הצבעוניים מהו 15-64וצעירים בגילאי העבודה  ומעלה 65שהוא היחס בין מבוגרים בני 

 ( עבור אותן מדינות. TFRשיעורי הפריון הכולל ) את

במגמת באותה מדינה מצוי ככל שהפריון  הולך ועולה התלות המוערך והחזויניתן לראות כי יחס 

, למשל יפן המסומנת באדום, חוותה ירידה דרסטית בשיעורי הפריון וניתן לראות ירידה חדה יותר

, הן בשיעור המוערך על בסיס נתונים והן בשיעורים שיחס התלות בה נמצא במגמת עליה חדה

  . החזויים
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 פריון על המשפיעים גורמים. 3

( Quantumהשפעה על מספר הילדים הכולל ) -ת בשני אופניםהפריון נמדדוגובה השפעות על 

 נבחן מאפיינים המשפיעים על מספר הילדים הכולל זה(. במחקר Tempoהילודה ) תזמוןוהשפעה על 

 . שני רכיבי הפריוןאך חשוב להכיר את ההבדל בין , לאשה

או  ,ו הלידה הראשונהא גיל הנישואין עלייתישנם גורמים המשפיעים על קצב ותזמון הילודה כגון 

השכלה. גורמים אלו לא משפיעים בהכרח על מספר הילדים הכולל אך  דחיית פריון עד לרכישת

 השפעה זו TFR (Total Fertility Rate.)משפיעים על תוצאות מדדים מקובלים למדידת פריון כגון 

 ת הפריוןשר ישנה תופעה של דחייכא (. לדוגמהTempo Effectבמחקר אפקט הקצב ) נקראת

נמוך, אך אין בו כדי ללמד על הפריון הכולל  TFRלגילאים מאוחרים יתקבל  ותמסוימ בקוהורטות

 של נשים אלו בסופה של תקופת הפריון. 

 TFRאז יתקבל Baby Boom), ילודה תקופתית מוגברת )הטיה הפוכה עשויה להתקבל במצב של 

אותן תוצאות דרמטיות.  השה לא תראגבוה מאד לתקופה מסוימת אך בחינת הפריון המוגמר לא

אינו אמין, אלא שיש לנקוט משנה זהירות בשימוש בו ולקבל  TFR -אין משמעות הדבר שמדד ה

  2000-2050וחזוי  1970-2000יחס תלות של מבוגרים, מוערך . 4 גרף
 .1970-2000ושיעורי פריון 
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 (.OECD 2016ורי פריון מעובדים מתוך )ושיע (Bongaarts 2004) יחס תלות מתוך מקור:
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פיתוח מדד אמין יותר ומושפע ניסיונות ל תמונה רב שנתית כדי להימנע מהטיות של המסקנות.

 .Kohler & Ortega 2002; Bongaarts & Feeney 1998)) תפחות מאפקט הקצב נעשים כל הע

, כדי להימנע מאפקט הקצב ( של נשיםCompleted Fertilityפריון המוגמר )תייחס לזה נבמחקר 

Tempo Effect).פריון מוגמר משמעותו מספר הילדים שיש לאישה בתום תקופת  ( שתואר לעיל

 במחקרים קודמים פריון מוגמרמדידת ל כגיל תום הפריון ושימש מקובלארבעים גיל הפריון שלה. 

 .Kravdal & Rindfuss 2008 ;Hayford & Morgan 2008 ;(Okun 2015) מחקר זהוכן גם ב

נהוג לחלק את הגורמים הנמצאים בקשר עם פריון לשלוש רמות: רמת המדינה )מאקרו(, רמת 

 .(Balbo et al. 2013)הקהילה )מזו(, ורמת הפרט )מיקרו( 

 מאקרוגורמי . 3.1

הסברים מתחום כאשר מנסים להסביר פריון של מדינה או חברה, מתייחסים לרמת המאקרו. ה

 .וטכנולוגיה תרבותכלכלה,  - עולמות מרכזיים המאקרו נובעים משלושה

 הסברים כלכליים

באירופה עולה מתאם מסוים בין מצב כלכלי משופר, למשל  שונותמחקרים שנערכו במדינות מ 

, כלומר בשנים בהן המצב הכלכלי בין אבטלה וירידה בפריוןמ"ג, ובין עלייה בפריון וכן עלייה בת

 Sobotka et al. 2011; Neels 2010 (Santow) היה חיובי, נרשמו רמות פריון גבוהות יותר וכן להיפך

& Bracher 2001; Alicia Adsera 2006;כי המתאם הינו מחזורי ובעת יציאה יש להדגיש  ,. עם זאת

ממשבר נצפית עליה מתאימה בפריון כך שבחישוב הכולל ישנה השפעה על קצב הילודה, אך לא על 

 .(ון הכולל )אפקט הקצב שהוזכר לעילהפרי

גדלה השתתפות נשים  ,ישנם מחקרים המראים תוצאות הפוכות וטוענים כי בעת צמיחה כלכלית

עליית מחירים הגורמת לגידול ילדים להיות יקר יותר במונחים ריאליים  מתרחשתק העבודה ובשו

ובמונחי הזדמנויות בשוק העבודה. בעקבות שיקולים אלו דווקא צמיחה כלכלית מביאה לדחייה 

 Billingsley 2010;(Galor & Weil 2000; Priebe 2010; Engelhardtנמוך יותר  -TFRבילודה ול

& Prskawetz 2002) Aassve et al. 2006;  Macunovich 1996;. 

יות משקיעות משאבים רבים בתכניות אמדינות אירופ, הגדיל את הפריוןכדי להניע את תושביהן ל

תמריצים כספיים, דמי קיום לילדים, מענקי לידה להורים, חופשות  בין היתר מוצעים .עידוד ילודה

שרה לענייני משפחה, הוגדלו קצבאות  2005-. בגרמניה, למשל, מונתה בהורות ומימון מטפלים

לדים, הוארכה חופשת הלידה בתשלום למשך שנה והוגדלה השתתפות המדינה במימון מעונות הי
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(. צעדי מדיניות כאלו נפוצים מאד באירופה ומטרתם לתמוך Bundesagentur fur Arbeit 2017יום )

 . (Moos 2015) בילודה ולעודד את הגדלת הפריון

בעיקר בשל  ,פריוןאכן תורמים להעלאת ה אלוכ מדיניות צעדיהמחקר מתקשה להכריע עד כמה 

 ;Gauthier 2007) קשיים מתודולוגיים בבידוד השפעת המדיניות מיתר הגורמים המשפיעים

McDonald & Moyle 2010) מחקרים אשר מציגים קשר חיובי מסוים בין  כמה. עם זאת, ישנם

 .(Diprete et al. 2003; Rindfuss et al. 2016; Bjorklund 2006) ילודה למדיניות תמיכה למשפחות

 תרבותיים-הסברים חברתיים

מעבר של חברה ממסורתית למתועשת אינו מתבטא  מראה כיהשני המעבר הדמוגרפי  מודל

, ערכי חירות אישית , כאשרבמאפייניה הדמוגרפיים בלבד, אלא גם בשינוי בסולם הערכים בחברה

 ם מקום גבוה יותר בסולם הערכים לעומת מקומם בעברומימוש עצמי תופסי קבלת השונה

(Lesthaeghe & Surkyn 1988) חוקרים טוענים כי בשינוי ערכים זה מצוי אחד ההסברים .

מימוש עצמי נתפס כערך העולה על המחויבות  ;החשובים להבנת הירידה בפריון במדינות מתועשות

תא הפירוק תכוף ומהיר יותר של ורר דחייה של גיל הנישואין וההולדה ולמשפחה ולזוגיות וג

 & Pollak) כל אלו מביאים בסופו של דבר לירידה בפריון חתי במקרה של חוסר הסכמות.משפה

Cotts Watkins 1993; Surkyn & Lesthaeghe 2004).  משפיעה על  השונהערך קבלת ב העלייה גם

יזכו לביקורת רבה,  הםהפריון. כאשר בני זוג בחברה מסורתית מחליטים שלא להביא ילדים לעולם 

 שאין להתערב בהחלטותיהם ויש לקבלם ללא אפליה או ביקורת מוסכםהמודרנית אך בחברה 

(Gillespie 2000).  עם זאת, עצמת התרחשות המעבר הדמוגרפי השני שונה ממדינה למדינה וכך גם

הסבר הערכי תיאוריית על חסרון של בונגארטס מצביע . (Thornton & Philipov 2009)השפעותיה 

מאפשרים להתייחס אליהם  רכיבים בתיאוריה זו וההשתנות המתמדת שלהם אינםטוען כי ריבוי הו

 .(Bongaarts 2002)כתיאוריה מקיפה אחת המסבירה את תופעת הירידה בפריון 

 הסברים טכנולוגיים

לזמינות וחוקיות אמצעי מניעה והפלות ומן הצד השני לפריון ע"י  יםתייחססברים טכנולוגיים מה

 תרבותית -מבחינה חברתיתגם לפריון אלו קשורים הסברים הפריה חוץ גופית. בלמשל  - טכנולוגיה

ריון והפכה תוך זמן את קבלת החלטות הפ מניעה שינתה באופן עמוקכניסת אמצעי  ;ולא רק טכנית

ובכך הפחיתה את מספר הילדים  ולדחיית פריון למניעה ,קצר מאד את ברירת המחדל מילודה

הפריה  כגון ,טכנולוגיות הפריון שני מצד .(Leridon 2006; Frejka 2008; Mills et al. 2011)לאישה 

וכן  ל מספר הילדים הסופישית שמעותמ פחתהמאפשרות דחיה של הפריון ללא החוץ גופית, 
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 שימושכך, מ יתרה .אלו בטכנולוגיות השימושמוגדרים עקרים לפני  שהיומאפשרות פריון גם לזוגות 

 תשכיחו עקב – מהמתוכנן גבוהבגיל מאוחר ומספר ילדים  פריוןלעיתים  יוצרבטכנולוגיות פריון 

, אינם תוצאה של הפריות 2003-מן הילדים שנולדו באירופה ב 97%עם זאת, . לידות מרובות עוברים

 Birenbaum-Carmeli) מלאכותיות, כך שהתופעה עודנה בתחילתה ותרומתה לפריון אינה רבה

2016; Sobotka et al. 2008). 

 מזוה גורמים ברמת. 3.2

התובנה המרכזית ל בני הזוג והשפעתם על בחירות הפריון. ארמת הביניים עוסקת בקהילה הקרובה 

יש להם עמה רשת קשרים מסועפת של והיא שבני אדם פועלים בתוך חברה  ,המחקר ברמה זו של

ני הזוג . רשת זו מסבירה חלק גדול מהחלטות הפריון שמקבלים בסופו של דבר בלמידה והשפעה

(Bernardi 2003). 

 ה חברתיתדיפוזי

ה של זידיפומתרחש באמצעות תהליך של יחיד בחברה ( socialization)חלק מתהליך החיברות 

השגת  כלומר, למידה חברתית. הראשון הוא שני מסלולים עיקרייםב מתבצעה ,רעיונות ומוסכמות

ת הפנמת ערכים ומוסכמו שהוא תהליך עמוק יותר של ,השפעה חברתיתוהשני הוא  ידע מהחברה

רעיונות  לשבתחום הפריון ישנה השפעה גדולה  .(Pollak & Cotts Watkins 1993)  חברתיות

מראים,  גומרי וקסטרלייןמונטקבלת החלטות הפריון של פרטים בחברה. על ומוסכמות חברתיות 

למשל, איך היכרות של בני נוער עם אמצעי מניעה מתרחשת בשני מסלולים אלו וגורמת לפריון 

. המחקר בתחום זה הוא איכותני ברובו (Montgomery & Casterline 1996) בגילאי העשרה לרדת

 .Keim et al) ומציג עדויות על השפעה הדדית של חברים או עמיתים לעבודה על החלטות הפריון

ות "מדבקת" של נורמות פריון, אשר התנהג כי קיימתממנה עולה זוהי תובנה חשובה שכן  .(2009

. אם, למשל, מקובל לדחות את הולדת הילד עוברות דרך רשת העמיתים ומשפיעות על החברה כולה

לכך השלכות  דה, עשויות להיותהראשון עד לאחר סיום הלימודים האקדמיים או עד לקידום בעבו

 על גובה הפריון במדינה כולה.

ממבנה  המשפחתי. מחקרים מראים כי גם כיום, לאחר המעברמעגל חיברות משמעותי הוא המעגל 

או חמולה, למבנה של משפחה גרעינית המורכבת משני בני זוג וילדיהם, ישנה השפעה לא  של שבט

של  העברה בין דוריתמבוטלת של משפחת המוצא על העדפות הפריון ועל הפריון בפועל של נשים. 

דולות באו בעצמן ממשפחות בכך שנשים עם משפחות ג ות פריון באה לידי ביטוי אמפיריהתנהגוי

 .Michael Murphy & Wang 2001; Raab et al) כפי שנמדד במספר האחים שיש להןגדולות, 
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2014; Anderton et al. 1987).  העברה בין דורית של ריז'קן וליפברואר אף מראים כי נוסף על

, קיים קשר ישר בין טיב היחסים עם ההורים והמשפחה המורחבת בתקופת הנערות העדפות פריון

כמו כן נמצא קשר בין לחץ של  .(Rijken et al. 2009)ובין אימוץ גודל המשפחה לאחר ההתבגרות 

 Barber & Axinn)הורים על ילדיהם להביא נכדים ובין החלטות פריון, בעיקר אצל נשים צעירות 

1998). 

 מקום מגורים

נוטים  ייםכפרכי תושבי אזורים ולדו ויהמחקר מראה כי מקום המגורים קשור למספר הילדים שי

 ישנוזה עם זאת בממצא  .(Hank 2001; Kulu 2013) ונייםעירתושבים באזורים מ פריון גבוה יותרל

למעבר לפרברים  תן להכריע האם הרצון לריבוי ילדים גרםלא ני - קושי משמעותי בהוכחת סיבתיות

 .המגורים בסביבה כפרית השפיעו על גודל המשפחהאו 

 הון חברתי

הון חברתי הוא כינוי למשאבים החברתיים שיש לפרט בקבוצה ואשר מסייעים לו להגדיל את 

, השפעה או לים להיות למשל מידערכיבים של הון חברתי יכו)בדומה להון כלכלי(.  רווחתו האישית

הון חברתי משפיע על החלטות פריון. הממצא של מספר מחקרים הראו איך קיום או היעדר סיוע. 

 ככל שההון החברתי של הפרט גדול יותר, הוא יוכל להתקרב יותר לשאיפות הפריון שלו מלמד כי

((Philipov et al. 2006 .בעיקר סבים י משפחהלמשל כאשר קיימת עזרה בלתי פורמלית של קרוב ,

 ;Aassve et al. 2012)בטיפול בילדים ניכרת עליה בשאיפות הפריון וכן בפריון בפועל וסבתות,

Garcia-Moran & Kuehn 2012; Thomese & Liefbroer 2013). 

 המשפיעים על פריון מיקרוגורמי . 3.3

מערך גורמים  זה הוא הבסיסי ביותר בהסברים שניתנו לפריון ומתבסס על מאפייני האישה והקשר 

מחקר זה הוא המאפיינים הסוציואקונומיים של נשים  עיקר עניינו של רמת הפריון שלה.שלהם ל

בעלת פריון גבוה. מספר מאפיינים סוציואקונומיים נמצאו קשורים עם גובה הפריון, מרביתם 

, כלומר בעלות פריון גבוה יותר יהיו ממוקמות נמוך יותר במדרג של מעידים על קשר שלילי

ו הביסוס המרכזי להשערת המחקר של עבודה זו ולפיה עבור נשים בעלות פריון מאפיינים אלו. זה

גבוה ביחס לסביבתן יימצאו מאפיינים סוציואקונומיים נמוכים באופן יחסי לבעלות פריון נמוך 

, משמעותו של ממצא זה היא הדגמת קשר בין אי שוויון סוציואקונומי ואי שוויון ברמות פריון יותר.

  שר הפריון שלהן גבוה, יסבלו מאי שוויון בתחומי חיים שונים.כלומר נשים א
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מקובל כי לימודים גבוהים מובילים  .הפריון שלה נמצאה קשורה בגובהשל האם  רמת ההשכלה

 .Ní Bhrolcháin & Beaujouan 2012; Berrington et al)  דחיית פריוןפריון נמוך יותר, או לל

2015; Van Bavel 2012) . שלילי שנמצא בין רמת פריון ובין רמת השכלה הקשר מציג דוגמא ל 5גרף

בגרף מוצגים ערכי פריון מוגמר ומספר ילדים לאישה עבור נשים בקוהורטות הלידה שבין  באירופה.

, מחולקות על פי רמת ההשכלה שלהן. ניתן לראות כי בעלות ההשכלה הנמוכה ביותר, 1946-1960

 גות בסדרות הבהירות ביותר, הן בעלות ערכי הפריון הגבוהים יותר בכל המדינות שהוצגו.המיוצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר חדש שנעשה בתחום, ע"י סנופקובסקי וחובריה משווה בין שלושה אזורים )בנגלדש, בוליביה 

ונים ופולין הכפרית( ומראה כיצד השכלת נשים גורמת לירידה בפריון בכל מדינה באמצעות מנגנ

. עם זאת, ישנם מחקרים הטוענים כי מדובר באפקט קצב בלבד (Snopkowski et al. 2016)אחרים 

והלימודים הגבוהים דווקא מעלים את הסיכוי לפריון גבוה, בשל העדפות פריון גבוהות יותר 

וכן בשל הקשר בין לימודים גבוהים והשגת עבודה  (Testa 2014)שנמצאו בקרב נשים משכילות 

 . (Kravdal 1992)ילדים יותר  לפרנסרווחית יותר, המאפשרת 

, במחקר שבוצע בנורבגיה. גבריםלפריון של  השכלהשנמצא בין  חיוביא קשר וה ףנוס ןמעניי ממצא

ברמות השכלה נמוכות המחקר העלה כי גברים משכילים יותר הביאו ילדים רבים יותר מחבריהם 

( לעיתים קרובות יותר, באופן childlessיותר וכן שגברים משכילים פחות נותרו ללא ילדים כלל )

 פריון מוגמר ומספר ילדים לאישה, לפי רמת השכלה.. 5 גרף

 (.Sobotka et al. 2015מקור: )
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בניתוח הנתונים שיבוצע בעבודה . (Kravdal & Rindfuss 2008)מובהק יותר מחבריהם המשכילים 

זו ינותחו הקשרים בין פריון גבוה ובין רמות ההשכלה של האישה וכן של בן הזוג או בני הזוג שלה 

 בעבר.

של האם. כאן מתוארים שני מכניזמים הפוכים  ההכנסההשפעה מורכבת יותר מתוארת לגבי רמת 

ה האישה את הבאת הילדים לעולם, בכיוונם: האחד טוען כי כדי להתמקד בבניית הקריירה דוח

וכך יורד קצב הפריון שלה ולעיתים אף הפריון הכולל שלה ככל שהיא מתקדמת והכנסתה עולה 

(Korpi et al. 2013) ככל שלאישה הכנסה גבוהה יותר, היא  -. המכניזם השני פועל בכיוון ההפוך

לית לפרנס ילדים רבים יותר ולכן תיטה להביא יותר ילדים באופן יחסי מסוגלת מבחינה כלכ

(Macunovich 1996) מראה כי הכנסה גבוהה יותר משמעותה פחות ילדים . המחקר האמפירי

 ;Jones et al. 2008)לאישה, אך המכניזם העומד מאחורי תופעה עדיין אינו ידוע בוודאות 

Waldfogel 1997).  במחקר זה נבחן את גובה ההכנסה למשק בית והקשר שלו עם גובה הפריון של

  הנבדקות.

. כחלק מן המעבר הדמוגרפי השני חלטות פריוןויציבות הקשר משפיעים רבות על ה זוגיות מאפייני

של דחיית מיסוד הקשר, ריבוי בני זוג ותקופה ארוכה של חיים במשותף לפני מיסוד  נורמהה נצפת

 ולצד האחרונות השנים בעשרות באירופה משמעותי שינוי עבר הנישואין מוסדגם הקשר.  רשמי של

 מחוץ ילדים בלידת עליה חלה)קוהביטציה(  נישואין ללא המשותפים המגורים בשיעור עליה

. (Dalla Zuanna 2001; Klüsener et al. 2013)ה במסגרת קוהביטציה או בלעדי ,הנישואין למסגרת

 היאש משוםרמת לו להתייצב, ממסדת את הקשר וגו ילד לידת - הפוך מכניזםמציע גם  המחקר

 Thomson et al. 2012; Jefferies et al. 2000; van De Kaa)בקשר הודאות אי רמת את מפחיתה

ממצא דומה תואר בנוגע לזוגיות של שלב ב', כלומר קשר שאינו הקשר הראשון המשמעותי  .(2002

עבור בני הזוג או אחד מהם. ויקט ואחרים מצאו כי לבני זוג שלהם ילדים מנישואין קודמים סיכוי 

נמצא כי  כן. (Vikat et al. 1999)וה יותר להביא ילד משותף, כהתחייבות עמוקה לקשר החדש גב

 & Morgan)ככל שגיל הנישואין או תחילת הקוהביטציה נמוך יותר, הפריון המוגמר גבוה יותר 

Rindfuss 1999; Finnas & Hoem 1980) . לצד זאת נמצא כי כאשר ישנם הבדלים בהעדפות הפריון

כאשר ישנם חילוקי דעות ביחס , משום שבפועל הפריון על שלילי באופן משפיע הדברהזוג,  בין  בני

להבאת ילד נוסף לעולם, ישנה נטייה שלא ללדת אלא להישאר במצב "ברירת המחדל" של מניעת 

במחקרנו נבדוק האם נמצא קשר בין מספר בני הזוג של האישה ובין רמת  .(Thomson 1997)הריון 

 הפריון שלה.
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ון גבוה, כלומר ככל שההגדרה העצמית עומדת בקשר ישר עם פרי רמת דתיותנמצא כי במחקר קודם 

 Hleihel 2011; McQuillan 2004; Alícia Adsera)של רמת הדתיות גבוהה יותר, הפריון גבוה יותר

, בין נשים שהצהירו כי הדת בפריון המוגמרילדים  0.8. מחקר שנעשה בארה"ב מצא הבדל של (2006

. (Hayford & Morgan 2008)חשובה בחייהן מאד ובין נשים שהצהירו שלדת אין חשיבות בחייהן 

המכניזם העומד בבסיס הקשר בין דתיות לפריון מתואר בהרחבה אצל מקווילן ומתבסס על שלושה 

; כלומר מצוות או הנחיות מפורשות המנחות את רכיבים: הנחיות ישירות של מוסדות הדת

; כלומר מעקב של מנהיגי הקהילה אחר , אכיפה של הציות להנחיות אלוהמאמינים להרבות בילודה

לבסוף ו הפריון של בני הקהילה ומתן תמריצים רוחניים או אחרים לבעלי הפריון הגבוההתנהגויות 

 , גם ללא אכיפה או צו מפורשמנגנון הזדהות עם הקבוצה שמגביר היענות למגמות הפריון המצופות

(McQuillan 2004).  מכיוון שדתיות אינה רכיב סוציואקונומי, בעבודה זו נקיים פיקוח בלבד על

 משתנה הכולל הגדרה עצמית של רמת דתיות.

 כמו שאלות. שלהם העתידי לפריון ביחס מציגים אישה או זוג שבני ההצהרות הן פריון שאיפות

 הקרובה תקופהב לעולם נוסף ילד להביא בכוונתכם האם, בעיניכם אידיאלי משפחה גודל מהו

 .הפריון כוונות להערכת הבסיס הן ,להן ודומות

 של מפורטת סקירה. בפועל לפריון מנבא מדד לשמש יכולות פריון נותכוו האם במחקר ניטש ויכוח

כי ישנם מאפיינים שמסייעים למימוש כוונות הפריון  מוצאים אשר, וקפיטני דרספ מביאים הדיון

ואחרים ששינוי בהם משפיע במובהק על שינוי מתכנית הפריון  המוצהרות )גיל, זוגיות, שוויון(

 .(Spéder & Kapitány 2009) המוצהרת )תעסוקה, הצטרפות לקבוצה דתית, ושביעות רצון כללית(

שאיפות הפריון אינן רלוונטיות כאשר בודקים נשים בתום תקופת הפריון שלהן, אך חשובה 

בעולם המתועש אנשים  .בפועלהפריון לפריון  שאיפותפער בין על הכל כי קיים  מתמוסכהאבחנה ה

פער זה מסביר חלק גדול מהירידה  שיש להם בפועל.מביעים רצון למספר ילדים רב יותר מזה ש

 בגודל המשפחה בפועל תלולה הרבה יותר מהירידה בגודל המשפחה הרצוי שהירידהם בפריון משו

(Bongaarts 2001; Adsera 2006).  ,שאיפות הפריון  לאחרונה גםמראים כי גולדשטיין, לוץ וטסטה

לאור . (Goldstein et al. 2003) אל מתחת לגבול שני הילדים למשפחה צעירים באירופה פוחתות של

עשוי להעיד על הפנמת מודלים נמוכים של פריון  הז הפער בין שאיפות הפריון לפריון בפועל, ממצא

 .לרמה תחלופתית או קרובה לה בחזרה קושי להעלות את שיעורי הפריוןצפוי  השבעקבותי

 להגדלת תורמים הביתמשק ביצוע מטלות גבוה בין בני זוג ב מגדרי שוויוןתמים דעים כי  המחקר

כאשר  בהתאם לרמת השוויון המגדרי. של מגמות הפריון Uתנועת  ותמציג ושורטתור -מילר. פריוןה

 לפי מתבצעת העבודה תחלוק בו, מאוד נמוךבחלוקת העבודה המגדרית, או שוויון  גבוהישנו שוויון 
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 - יבינונ שוויון של במצב. יחסית גבוהה ילודה מופיעה(, Male Breadwinner) הגבר-המפרנס מודל

 Miller Torr & Short)יחסי  באופןבו נדרשת האישה לתפקד הן בבית והן בעבודה, קטן הפריון 

שוויון בתוך המשפחה ושוויון במרחב הכללי. טענתו  מקדונלד מדייק את האבחנה ומפריד בין .(2004

 באפשרויות ההשכלה והתעסוקהגבוה שוויון ין במדינות מתועשות נוצר חוסר הלימה בהיא ש

משמעותי על האישה. חוסר ההלימה הזה הוא שגרם ושוויון נמוך במרחב הביתי, המטיל עומס 

 .(McDonald 2000)במדינות מסוימות לירידה התלולה בשיעורי  הפריון, עד לפריון נמוך מאד 

 מכיוון ששוויון מגדרי אינו משתנה סוציואקונומי, הוא לא ייבדק במסגרת עבודה זו.

 שיטהה. 4

, אשר  Generations and Gender Survey(GGS)עשה שימוש בקובץ נתונים של סקר נבמחקר זה 

ה בשנת נוסדש Generations and Gender Programmeנערך במדינות אירופה במסגרת התכנית 

סקרים מן הגל  השתמש בקובץ המאחדומחקר זה נערך בכל מדינה בשנים שונות  . הסקר2001

מדינות באירופה  14 -נסקרים מ  149,532על  2002-2010אשר נערכו בשנים  ,GGS-הראשון של ה

 (.GGP 2017ומעלה ) 18וכן מאוסטרליה, בגילאי 

ביצוע הסקר וזאת על מנת ומעלה בעת  40בגילאי  ,המדגם של המחקר הנוכחי כלל נשים לא מהגרות

זאת אומרת, מספר  –( של הנשים completed fertilityלאפשר חקירה של רמת הפריון המוגמרת )

גיל ארבעים מקובל במחקר כגיל סיום הפריון הילדים שיש לנשים בסוף תקופת הפריון שלהן. 

 Okun 2016; UNומחקרים רבים השתמשו בנבדקות מעל גיל זה כדי לחקור פריון מוגמר )

2014;(Mencarini & Tanturri 2006  . המדגם האנליטי הסופי ונשים  35,962קובץ הנתונים כולל

יש ערכים תקפים בכל המשתנים הבלתי תלויים שנבדקו במחקר. הנשים  עבורן ,נשים 19,409כלל 

באות מאחת עשרה מדינות באירופה )בולגריה, רוסיה, גיאורגיה, גרמניה, צרפת, הונגריה, רומניה, 

  . 1920-1970ייכות לקוהורטות הלידה תשמנורבגיה, אוסטריה, בלגיה וליטא( ו

ללא ילדים,  מחקר זה מבקש להבחין בין ארבע קבוצות נשים בהתאם לרמת הפריון המוגמר שלהן:

נשתמש ברגרסיה . מאחר ומשתנה זה הוא מולטינומינלי, פריון נמוך, פריון בינוני ופריון גבוה

וחים המוצגים כוללים משקלות, על הנית .משתניים-לצורך ביצוע הניתוחים הרבמולטינומינלית 

  תקנן את ממצאי המדגם לגודל האוכלוסייה.למנת 

הקטגוריה המושמטת היא בעלות הפריון הגבוה, אשר מושווה לכל אחת מן הקטגוריות האחרות 

לפיה נשים עם פריון מוגמר גבוה יהיו אשר  ,במטרה לבדוק את השערת המחקר זאתו של פריון

קונומיים נמוכים בהשוואה לבעלות פריון נמוך יותר. המודל מציג את בעלות מאפיינים סוציוא
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ההסתברות של היכללות בכל קטגוריה, כפונקציה לא ליניארית של המשתנים הבלתי תלויים. כך 

ניתן לבדוק האם המדדים הסוציואקונומיים שנבחרו אכן נמוכים יותר בקטגורית הפריון הגבוה, 

 רת בנפרד.בהשוואה לכל קטגורית פריון אח

 .((=p/1-p הסיכוייםעם זאת, המודל מציג באופן ליניארי את 

 נוסחת ההסתברות של המודל היא: 

 (m>1)                                                         

קטגוריות. הקטגוריות ממוספרות  Jמייצג את המשתנה הבלתי תלוי אשר מכיל  yהסימן  ,זה במודל

 הקטגוריההיא ההסתברות של  Pr(y=m | x) .משמעות בעל בסדר מסודרות לא אך, Jעד  1 –מ 

 :בסיכוייו ליניארי הוא המודל, לעיל שהוזכר כפי .xבהינתן  mהנומינלית 

 Ω m/n (x1) = x1(βm – βn)  

 שלשינוי  כלומר; nלעומת קטגוריה  mעל הלוג של הקטגוריה  x, הוא האפקט של βm – βn ההפרש

 .(Long 1997) יחידות βm – βnשל  בכמות nיוביל לשינוי בלוג של קטגוריה  x –ב יחידה אחת 

 משתנה תלוי .4.1

(, בחלוקה לארבע Completed Fertilityהמשתנה התלוי במחקר זה הוא רמת הפריון המוגמר )

 פריון רמת מהי לקבוע מנת על ילדים ממוצע, הרבה ילדים.רמות: ללא ילדים, מעט ילדים, מספר 

מתקנן את ה במשתנה שימוש נעשה, לידה קוהורטות ובין מדינות בין בפריון השונות בהינתן, גבוהה

 רמת הפריון של כל אישה בהתאם למדינה אליה היא שייכת ובהתאם לקוהורט הלידה שלה. 

 ישוב המשתנה המתקנן היא כדלהלן:חהנוסחה ל

𝑍 =
𝐶𝐹𝑖 − 𝐶𝐹̅̅̅̅

𝑗𝑦

𝜕𝐶𝐹𝑗𝑦

                        𝑖 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 ; 𝑗 = 𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 ; 𝑦 = 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 

 הערה: נשים ללא ילדים לא נכללו בחישוב הממוצע וסטיית התקן.

קבוצה זו אין יכולת להפריד יצויין שעבור  ;בקבוצה הראשונה כלולות נשים שאין להן כלל ילדים

בין נשים שבחרו לא ללדת ובין נשים שנתקלו בבעיות פריון ולכן נותרו ללא ילדים בסוף תקופת 

הקבוצה השנייה מכילה נשים שהפריון הכולל שלהן נמוך בסטיית תקן אחת ויותר מן  .הפריון

מכילה נשים שהפריון  . הקבוצה השלישית(Z≤-1) הממוצע במדינה שלהן עבור קוהורט הלידה שלהן

א בין סטיית תקן אחת מעל הממוצע למדינתן עבור קוהורט הלידה שלהן וסטיית נמצ הכולל שלהן

2

exp( )
Pr( | )

1 exp( )

i m
i i J

j i j

x
y m x

x
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. הקבוצה הרביעית (Z<1>1-) תקן אחת מתחת לממוצע למדינתן עבור קוהורט הלידה שלהן

ע והאחרונה כוללת את הנשים שהפריון הכולל שלהן גבוה בסטיית תקן אחת ומעלה מן הממוצ

הקבוצה האחרונה היא מושא המחקר ושאר  .(Z≥1) למדינה שלהן עבור קוהורט הלידה שלהן

 .הקבוצות הושוו אליה

 משתנים בלתי תלויים .4.1

המשתנים הבלתי תלויים נבחרו מתוך המשתנים שנסקרו בפרק הספרות ותוך התחשבות בזמינותם 

 הם מספר האחים והשכלת ההורים.בקובץ הנתונים. המשתנים הנוגעים לבית המוצא של הנבדקות 

המשתנים האישיים של הנבדקות בעת ביצוע הסקר הם: מספר בני הזוג של הנבדקת במהלך חייה 

עד כה, רמת הכנסה חודשית למשק בית, רמת השכלה של הנבדקת, רמת ההשכלה הממוצעת של 

בדקת על קושי ומשתנה עוני המודד עד כמה מדווחת הנ מועד הסקרכל בני הזוג של הנבדקת עד 

 ח על משתני הגיל, רמת הדתיות של הנבדקת וארץ הריאיון.ופיקבוצע בהתנהלות הכספית. בנוסף 

 משתנה רציף המתאר את מספר האחים והאחיות שיש לנבדקת. - אחים מספר

משתנה דיכוטומי העונה לשאלה האם לפחות אחד מן ההורים של הנבדקת הוא  - הורים השכלת

 = לא. 0= כן,   isced97 (OECD 1999) .1ומעלה בסולם  5כלומר רמה בעל השכלה גבוהה, 

 משתנה רציף המתאר את מספר בני הזוג שהיו לנבדקת במהלך חייה.  - זוג בני מספר

משתנה קטגוריאלי המדרג את רמת ההכנסה החודשית הכוללת למשק הבית. במשתנה  - הכנסה

 יוושדרו חמישוני הכנסה לפי רמת ההכנסה בכל מדינה )כדי להימנע מהטיות הקשורות להפרשי הוג

 5 –הוא חמישון ההכנסה הנמוך ביותר ו  1, כאשר 1-5בין מדינה למדינה(. הקטגוריות הן  עבטמה

ה שמטומשתני דמי בהתאם וה וצרוהוא חמישון ההכנסה הגבוה ביותר. לצורך הרגרסיה י

 ותר.הקטגוריה הגבוהה בי

משתנה המתאר את רמת ההשכלה של הנבדקת לפי שלוש קטגוריות השכלה:  - הנבדקת השכלת

 2כלומר השכלה נמוכה, קטגוריה  isced97בסולם ההשכלה  0-2משמעותה דרגות  1קטגוריה 

משמעותה  3( וקטגוריה isced97בסולם ההשכלה  4 –ו  3משמעותה דרגת השכלה בינונית )דרגות 

 .3. ברגרסיה הושמטה קטגוריה isced97 (OECD 1999)סולם ההשכלה ומעלה ב 5דרגה 

משתנה המתאר את רמת ההשכלה הממוצעת של כל בני הזוג של  - הנבדקת של הזוג בני השכלת

 isced97בסולם ההשכלה  0-2משמעותה דרגות  1הנבדקת לפי שלוש קטגוריות השכלה: קטגוריה 

בסולם ההשכלה  4 –ו  3משמעותה דרגת השכלה בינונית )דרגות  2כלומר השכלה נמוכה, קטגוריה 
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isced97 ומעלה בסולם ההשכלה  5משמעותה דרגה  3( וקטגוריהisced97 (OECD 1999) ברגרסיה .

 .3הושמטה קטגוריה 

-2בקושי.  -1 -כמה קשה לה "לסגור את החודש" מבחינה כספית  הנבדקת נשאלה עד - כלכלי קושי

 הינה הקטגוריה המושמטת. 3בקלות. קטגוריה  -3לא בקושי ולא בקלות. 

משתנה זה מאחד את תשובותיה של הנבדקת לשלוש שאלות בנושא החשיבות שהיא  - דתיות

 הנבדקת היו:  מייחסת לכך שטקסים במעגל החיים יתקיימו באופן דתי. השאלות שנשאלה

 דרגי את הסכמתך עם ההיגד הבא

 א. חשוב לתינוק לעבור טקס דתי ראוי.

 ב. חשוב לבני זוג להינשא בטקס דתי.

 ג. חשוב שלוויה תכלול טקס דתי.

 התשובות האפשריות היו: 

 מאד לא מסכים. -5לא מסכים.  -4לא מסכים ולא לא מסכים.  -3מסכים.  -2מסכים מאד.  -1

בות הנבדקת לשלוש השאלות יחד יצר את המשתנה המאוחד. התשובות אוחדו ממוצע של תשו

הדתיות הגבוהה ביותר(  מציין את החשיבות הרבה ביותר )כלומר, רמת 1לחמש קטגוריות, כאשר 

 .1גבוהה ביותר(. הקטגוריה המושמטת היא החילוניות רמת האת החשיבות המועטה ביותר ) 5 –ו 

 הנבדקת בשנים, בעת ביצוע הריאיון.משתנה המציג את גיל  - גיל

 משתנה המציג את המדינה בה בוצע הריאיון, שהיא גם ארץ הלידה של הנבדקת. - מדינה
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 ממצאים. 5

 ניתוח דו משתני .5.1

 בין המשתנה התלוי ובין כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים.דו משתניים  מוצגים קשרים 1בטבלה 

 

של המשתנים הבלתי תלויים, לפי  או אחוזים סטיית תקן )בסוגריים(סטטיסטיקה תיאורית: ממוצע ו -1טבלה 
 קבוצת הפריון.

 משתנה

נשים בנות 
40+ 

 מדגם אנליטי

 ן גבוהופרי פריון בינוני פריון נמוך ללא ילדים סה"כ סה"כ

(n=35,962) (n=19,409) (n=1,401) (n=2,227) (n=13,361) (n=2,420) 

 חמישון הכנסה***

)הנמוך  1חמישון 
 ביותר(

17.87% 12.91% 12.13% 10.55% 12.61% 17.15% 

 19.26% 16.66% 13.83% 25.70% 17.31% 19.26% 2חמישון 

 20.04% 20.45% 19.76% 22.06% 20.43% 19.54% 3חמישון 

 20.12% 23.70% 27.17% 19.27% 23.33% 20.36% 4חמישון 

)הגבוה  5חמישון 
 ביותר(

22.96% 26.01% 20.84% 28.69% 26.58% 23.43% 

 רמת השכלת הנבדקת***

 45.10% 29.10% 22.80% 32.80% 30.70% 34.14% נמוכה

 36.60% 47.40% 50.00% 43.10% 46.00% 44.55% בינונית

 18.30% 23.50% 27.20% 24.10% 23.30% 21.31% גבוהה

 רמת השכלת בני הזוג של הנבדקת***

 37.50% 23.86% 17.80% 27.50% 25.10% 24.70% נמוכה

 43.30% 51.28% 55.80% 47.10% 50.50% 50.80% בינונית

 19.20% 24.86% 26.40% 25.40% 24.40% 24.50% גבוהה

 לפחות אחד ההורים בעל השכלה גבוהה**

 91.40% 90.70% 88.80% 89.50% 90.50% 90.10% לא – 0

 8.60% 9.30% 11.20% 10.50% 9.50% 9.90% כן – 1

תיות***רמת ד  

 31.78% 34.04% 23.43% 33.69% 32.52% 35.37% גבוהה – 1

2 31.88% 33.14% 33.69% 33.30% 32.61% 35.58% 

3 19.94% 20.97% 19.56% 24.10% 20.42% 21.90% 

4 7.56% 8.24% 7.92% 11.31% 7.98% 7.07% 

 3.68% 4.95% 7.85% 5.14% 5.14% 5.25% נמוכה – 5

החודש"*** מצליחים "לסגור את  

 42.95% 30.46% 27.24% 30.62% 31.66% 33.41% בקושי – 1

לא בקושי ולא  - 2
 בקלות

50.39% 49.72% 45.61% 48.38% 51.26% 44.81% 

 12.24% 18.28% 24.37% 23.77% 18.62% 16.19% בקלות – 3
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מן הנשים עם פריון  17.15%ניתוח דו משתני של רמת פריון והכנסה חודשית למשק בית מעלה כי עבור 

החמישון התחתון, אחוז גבוה באופן מובהק גבוה נמצאת ההכנסה החודשית של משק הבית בטווח 

 –לבעלות פריון נמוך ו  10.55%לבעלות פריון בינוני,  12.61%מהאחוז של כל קטגוריות הפריון האחרות; 

ללא ילדים. לעומת זאת, שיעור הנשים שהכנסת משק הבית שלהן נמצאת בטווח החמישון  לנשים 12.13%

 28.69%לעומת  23.43%בהשוואה לבעלות הפריון הנמוך והבינוני ) העליון, נמוך בקרב בעלות הפריון הגבוה

 .(20.84%לעומת  23.43%), בהתאמה( אך הוא גבוה בהשוואה לנשים חסרות ילדים 26.58% -ו

בבדיקת משתנה העוני, בו נשאלה הנבדקת עד כמה קשה לה להתנהל מבחינה כלכלית, כלומר "לסגור את 

יותר של נשים שדיווחו על קושי, נמצא בקרב בעלות הפריון הגבוה החודש", נמצא כי האחוז הגבוה ב

מהנשים  30.62% –מבעלות הפריון הנמוך ו  27.24%בין בעלות הפריון הבינוני,  30.46%(, לעומת 42.95%)

ללא ילדים.  מקרב בעלות הפריון הגבוה נרשם גם האחוז הנמוך ביותר של נשים שדיווחו שהן "סוגרות 

אצל בעלות פריון נמוך ו  24.37%אצל בעלות פריון בינוני,  18.28%, לעומת 12.24%ות; את החודש" בקל

 אצל הנשים ללא ילדים. 23.77% –

 

 המשך -1טבלה 

 משתנה

נשים בנות 
40+ 

 מדגם אנליטי

 גבוהפריון  פריון בינוני ון נמוךפרי ללא ילדים סה"כ סה"כ

(n=35,962) (n=19,409) (n=1,401) (n=2,227) (n=13,361) (n=2,420) 

 מדינה***

 17.11% 16.79% 24.22% 7.21% 16.99% 11.40% בולגריה

 18.40% 12.75% 9.96% 8.64% 12.84% 11.30% רוסיה

 7.94% 6.18% 3.86% 16.27% 6.86% 8.90% גיאורגיה

 6.99% 7.42% 7.89% 11.92% 7.75% 8.40% יהגרמנ

 5.58% 7.77% 14.13% 7.21% 8.19% 8.00% צרפת

 9.26% 11.02% 9.24% 6.07% 10.24% 13.60% הונגריה

 9.92% 11.94% 0.00% 11.85% 10.31% 9.90% רומניה

 8.47% 12.03% 10.45% 8.21% 11.13% 12.50% נורבגיה

 1.74% 2.10% 4.53% 4.14% 2.48% 1.60% אוסטריה

 6.61% 5.90% 10.94% 13.49% 7.12% 6.00% בלגיה

 7.98% 6.09% 4.80% 5.00% 6.10% 8.40% ליטא

מספר אחים 
  ***ואחיות
 (0-35טווח )

2.57 2.49 2.43 1.99 2.44 3.25 

 (2.41) (2.05) (1.84) (2.11) (2.10) (2.20) ממוצע )סטיית תקן(

מספר בני זוג עד 
  ***היום

 (0-10וח )טו
1.44 1.62 1.60 1.59 1.60 1.77 

 (0.79) (0.66) (0.70) (0.71) (0.69) (0.77) ממוצע )סטיית תקן(

   ***גיל הנבדקת
 (40-85טווח )

57.22 55.39 58.88 51.77 55.69 55.08 

 (10.48) (10.63) (9.28) (11.03) (10.61) (11.28) ממוצע )סטיית תקן(

להבדלים בין רמות הילודה השונות במדגם האנליטי וחושבה באמצעות מבחני רמות המובהקות מתייחסת 
2ich  אוANOVA-way-One. 

 *p.<05 ** ;p.<01 *** ;p.<001. 
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מבעלות הפריון הגבוה הן בעלות השכלה נמוכה, שיעור גבוה באופן  45.1%בניתוח רמת ההשכלה נמצא כי 

מהנשים ללא ילדים,  32.8%האחרות; מובהק משיעור הנשים בעלות ההשכלה הנמוכה בקטגוריות הפריון 

מהנשים בעלות הפריון הבינוני. אחוז הנשים בעלות ההשכלה  29.1% -מהנשים בעלות פריון נמוך ו 22.8%

לעומת  18.3%הגבוהה מקרב בעלות הפריון הגבוה הוא הנמוך ביותר מבכל קטגוריות הפריון האחרות; 

 מהנשים ללא ילדים.   24.1% –ם בעלות פריון נמוך ו מהנשי 27.2%מהנשים בעלות פריון בינוני,  23.5%

רמת ההשכלה הממוצעת של בני הזוג של הנבדקת מראה תמונה דומה. עבור הנשים בקטגוריית הפריון 

( לעומת נשים בעלות פריון בינוני 37.5%הגבוה נמצא השיעור הגבוה ביותר של בני זוג בעלי השכלה נמוכה )

(. בנוסף, נמצא אצלן השיעור הנמוך ביותר של בני זוג 27.5%( ונשים ללא ילדים )17.8%(, נמוך )23.86%)

( והנשים ללא ילדים 26.4%(, הנמוך )24.86%לעומת בעלות הפריון הבינוני )  (19.2%בעלי השכלה גבוהה )

(25.4% .) 

פריון הגבוה אחד מן מבעלות ה 8.6%בבדיקת המשתנה העוסק בהשכלת ההורים נמצא כי רק עבור 

מבעלות הפריון  11.2%מבעלות הפריון הבינוני,  9.3%ההורים לפחות הוא בעל השכלה גבוהה, לעומת 

 מהנשים ללא ילדים. 10.5% –הנמוך ו 

של הקשר בין מספר האחים והאחיות של הנבדקות לרמת הפריון מעלה כי  One-way ANOVA ניתוח

(. מספר גבוה יותר מאשר 2.41יות בממוצע )עם סטיית תקן אחים ואח 3.25לבעלות הפריון הגבוה 

( 1.84)סטיית תקן  1.99( בקרב בעלות פריון בינוני, 2.05)סטיית תקן  2.44בקטגוריות הפריון האחרות; 

( בקרב נשים ללא ילדים. מספר האחים בקרב כלל 2.11)סטיית תקן  2.43 –בקרב בעלות פריון נמוך ו 

 (.2.2)סטיית תקן  2.57והממוצע הכולל הוא  35 –ל  0נע בין  בקובץ הנבדקות

 של ביותר הגבוה הממוצע נמצא הגבוהה הפריון בקטגוריית כי עולה הנבדקת של הזוג בני מספר בבדיקת

 1.6 בינוני פריון; האחרות הפריון קטגוריות לעומת(, 0.79 תקן)סטיית  1.77 על עומד והוא זוג בני מספר

 בני מספר טווח(. 0.71 תקן)סטיית  1.6 ילדים וללא( 0.7 תקן)סטיית  1.59 נמוך וןפרי(, 0.66 תקן)סטיית 

 1.44 הוא הכולל והממוצע היום עד זוג בני 10 - ל 0 בין היה בקובץ הנתונים הנבדקות כלל בקרב הזוג

 (.0.77 תקן)סטיית 

קרב בעלות הפריון הגבוה גם הקשר בין רמת הדתיות של הנבדקות ובין רמת הפריון שלהן. נמצא כי מ נבדק

. זאת בהשוואה לבעלות פריון 3.7%שיעור בעלות הרמה הדתית הנמוכה ביותר הוא הנמוך ביותר ועומד על 

(. ברמת הדתיות הגבוהה ביותר נמצאות 5.1%( ונשים ללא ילדים )7.9%(, בעלות פריון נמוך )4.9%בינוני )

( ונשים ללא ילדים 34%בעלות פריון בינוני ) , אחרי31.8%בעלות הפריון הגבוה במקום השלישי עם 

 (.23.4%( ולפני בעלות פריון נמוך )33.7%)
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 ניתוח רב משתני 5.2

כל הערכים  משתני שנערך במתודה של רגרסיה מולטינומינלית.-מוצגות תוצאות ניתוח רב 2טבלה ב

 וכן טעות התקן.   B-מושווים לקטגוריית הפריון הגבוה ומוצגים ערכי ה

שלנבדקת יותר אחים, סיכוייה  ככל נמצא כי ,נשיםה של הרקע מאפייני משתני של-ברבניתוח 

מסיכוייה להיכלל בכל אחת מקבוצות הפריון  במובהקלהיכלל בקבוצת הפריון הגבוה גבוהים 

מבעלות  12% -יותר מבעלות הפריון הנמוך ו 22%וצת הנשים ללא ילדים, יותר מקב 18%; האחרות

𝑒−0189הפריון הבינוני ) = 0.82) ,)𝑒−0.239 = 𝑒−0.132  -( ו(0.78 = עבור . ( בהתאמה((0.88

רמת ההשכלה של הורי הנבדקת נמצא כי קיים סיכוי נמוך יותר להיכלל בקבוצת הפריון הבינוני 

פחות,  17%) הורים בעל השכלה גבוהה, לעומת בקבוצת הפריון הגבוהאם לפחות אחד מן ה

𝑒−0.187 = כמו כן נמצא כי ככל שלנבדקת מספר בני זוג גבוה יותר, סיכוייה להיכלל  .((0.83

בקבוצת בעלות הפריון הגבוה עולים בהשוואה לסיכוייה להיכלל בכל אחת מקבוצות הפריון 

 האחרות.

 רגרסיה מולטינומינלית. -2טבלה 

 משתנה
ללא ילדים 

לעומת      
 פריון גבוה

פריון נמוך 
לעומת      

 פריון גבוה

י פריון בינונ
לעומת      

 פריון גבוה

      חמישון הכנסה

 *184.- 080.- *285. )הנמוך ביותר( 1חמישון 

  (.136) (.117) (.085) 

 011.- 043. ***673. 2חמישון 

  (.117) (.107) (.078) 

 052. 106. **364. 3חמישון 

  (.111) (.096) (.073) 

 040. 144. 183. 4חמישון 

  (.110) (.089) (.070) 

 מושמט מושמט מושמט )הגבוה ביותר( 5חמישון 

       רמת השכלת הנבדקת

 ***652.- ***533.- ***875.- נמוכה

  (.129) (.113) (.087) 

 011. 041. *244.- בינונית

  (.107) (.091) (.073) 

 מושמט מושמט מושמט גבוהה

       רמת השכלת בני הזוג של הנבדקת

 ***406.- ***440.- **325.- נמוכה

  (.127) (.114) (.085) 

 035. *185. 027. בינונית

  (.103) (.089) (.071) 

 מושמט מושמט מושמט גבוהה
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 המשך תילנימוניטלומ היסרגר -2טבלה 

       לפחות אחד ההורים בעל השכלה גבוהה

 *187.- 183.- 155.- כן - 1

  (.128) (.111) (.088) 

       רמת דתיות

 מושמט מושמט מושמט גבוהה - 1

2 .095 -.062 -.044 

  (.090) (.082) (.059) 

3 .097 -.058 -.014 

  (.107) (.092) (.069) 

4 .180 .203 .195 

  (.151) (.126) (.101) 

 213. *341. 355. נמוכה - 5

  (.185) (.155) (.131) 

       מצליחים "לסגור את החודש"

 ***462.- ***843.- ***614.- בקושי - 1

  (.137) (.121) (.096) 

 **192.- ***417.- ***449.- לא בקושי ולא בקלות - 2

  (.111) (.099) (.082) 

 מושמט מושמט מושמט בקלות - 3

 ***132.- ***239.- ***189.- מספר אחים ואחיות

  (.017) (.017) (.010) 

 ***714.- ***514.- ***355.- מספר בני זוג עד היום

  (.068) (.058) (.042) 

N=19,409      df = 84      -2 Log Likelihood = 33353.87    Nagelkerke R2  = .174 

 פיקוח על משתני המדינה והגיל )לא מוצג(.הערה: בוצע 

 .p.<05 ** ;p.<01 *** ;p.<001לא מובהק; *  -ל.מ.
 

עבור משתנה ההכנסה נמצא כי לנשים בשלושת ונומיים האישיים, בניתוח המשתנים הסוציואק

החמישונים הנמוכים של ההכנסה, בהשוואה לנשים בחמישון העליון של ההכנסה, סיכויים גבוהים 

כך סיכוייה של אישה שההכנסה  להיות בעלות פריון גבוה.הסיכוי ללא ילדים, על פני  ותיותר להי

מסיכוייה  33% -חמישון התחתון להיות ללא ילדים גבוהים בהחודשית במשק הבית שלה נמצאת ב

𝑒0.285להיות בעלת פריון גבוה   = (. אם הכנסת משק הבית שלה לחודש נמצאת בחמישון (1.33

 מהסיכוי שלה להיות בעלת פריון גבוה 96%-השני, סיכוייה להיות ללא ילדים גבוהים ב

𝑒0.673 = שק הבית שלה נמצאת בחמישון השלישי של דרגות , ואם הכנסתו החודשית של מ((1.96

 מסיכוייה להיות בעלת פריון גבוה 44% -ההכנסה, סיכוייה להיות ללא ילדים גדולים ב

𝑒0.364 = כמו כן, לנשים בחמישון התחתון של ההכנסה, בהשוואה לנשים בחמישון העליון,  (.(1.44

𝑒−0.184בינוני פריון על פני  גבוהלהיות בעלות פריון   17%-ב סיכוי גבוה = 0.83).)   

 



28 
 

נשים המתקשות בניתוח התשובות לשאלה "עד כמה אתם מתקשים לסגור את החודש?" עולה כי 

הן בעלות סיכוי גבוה יותר להיכלל בקבוצת הפריון הגבוה, בהשוואה לכל שאר  "לסגור את החודש"

בוצת הנשים בעלות הפריון יותר מק 57%יותר מקבוצת הנשים ללא ילדים,  46% ן;קבוצות הפריו

𝑒−0.614) יותר מקבוצת הפריון הבינוני 37%-הנמוך ו = 0.54) ,)𝑒−0.843 =   -(,  ו(0.43

𝑒−0.462 =  ( בהתאמה(.(0.63

 , סיכוי גבוה יותר להיות בעלותהשכלה נמוכהת ובניתוח רמת ההשכלה של הנבדקת נמצא כי לבעל

הסיכוי של בעלת כי כך נמצא לדוגמא,  ות הפריון האחרות., בהשוואה לכל אחת מקטגוריפריון גבוה

מסיכוייה  48% -השכלה נמוכה לעומת בעלת השכלה גבוהה להיות בקבוצת הפריון הבינוני נמוכים ב

𝑒−0.652להיכלל בקבוצת הפריון הגבוה  = קיים  השכלה בינוניתת ובעלעבור כן נמצא כי  (.(0.52

           ללא ילדיםלהיות  ןסיכוייה, בהשוואה לפריון גבוהת ולהיות בעל 22% -בסיכוי גבוה 

𝑒−0.244 = ני נשים שבעולה כי ל ,. באשר לרמת ההשכלה הממוצעת של בני הזוג של הנבדקת((0.78

גבוה, בהשוואה הפריון סיכוי גבוה יותר להיות בקבוצת ה ,לעומת גבוהה נמוכה ההשכל ן בעליזוג

 33% -יותר מקבוצת הפריון הנמוך ו 36%יותר מנשים ללא ילדים,  28%; ל רמות הפריון האחרותכל

𝑒−0.325יותר מקבוצת הפריון בינוני ) = 0.72)), 𝑒−0.440 = 𝑒−0.406 -( ו(0.64 = 0.67) )

להיכלל  20%-ב נשים שלבני זוגן השכלה בינונית סיכוי נמוך יותרבנוסף, נמצא כי ל בהתאמה(.

𝑒0.185 ומת בקטגוריית הפריון הנמוךבקטגוריית הפריון הגבוה לע = 1.2).)  

 דיון ומסקנות. 6

שנערכו כדי לאתר  מחקריםבעשורים האחרונים באירופה.  דאגותרמות הפריון הנמוכות מעוררות 

נחלקים לשלושה מעגלים עיקריים: מעגל  םההראו כי  את הגורמים המשפיעים על החלטות פריון

המורחבת ומעגל המאפיינים של בני הזוג עצמם. עניינו של מחקר  המדינה, מעגל הקהילה והמשפחה

 האישיים המאפייניםמגוון זה הוא במעגל הפנימי והבסיסי ביותר, קרי מאפייני בני הזוג. מתוך 

מארג במטרה לבחון את מיקום הנשים בעלות הפריון החריג בגובהו ב ,כלכליים-הסוציו אלונבחרו 

 מאפיינים כי להעקופת הפריון שלהן. ממחקר קודם החברתי בו הן פועלות, בתום ת

 בעלות נשים האם לבחון ביקש זה מחקר. פריון תמר עם שלילי בקשר םקשורי אקונומייםסוציו

 מחקריםה לאור. ןבבגרות שונים כלכליים-סוציו מאפיינים בעלות הן מוגמר פריון של שונות רמות

 במאפיינים יתאפיינו חריג גבוה פריון בעלות נשים כי השערת המחקר של עבודה זו, היא קודמיםה

  .נמוכיםכלכליים -סוציו

בעלות פריון חריג וגבוה מהמקובל  נשים המחקר להשערת בהתאם כי העלו אכן המחקר ממצאי

העלו כי הנבדקות  הממצאים .חברתית משוליותסובלות במדינתן עבור קוהורט הלידה שלהן אכן 

יבתן היו משכילות פחות באופן מובהק מנשים שילדו פחות שילדו מספר ילדים גבוה יותר מסב

ילדים. ניתן להסביר זאת בקושי לשלב לימודים גבוהים וגידול ילדים, כאשר שתי המשימות 

מתרחשות באותו טווח שנים. הממצא מחזק את הידע הקודם לפיו נראה כי נשים נאלצות לבחור 

עי של קריירה ובין לידת ילדים וגידולם בין פיתוח ההשכלה שלהן, המאפשרת גם פיתוח מקצו

(Snopkowski et al. 2016; Gregorio & Lee 2002; Ní Bhrolcháin & Beaujouan 2012; Korpi 

et al. 2013).  
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נוסף, מן הממצאים עולה כי נשים שילדו יותר בהשוואה לסביבתן, בחרו בבני זוג שבאופן יחסי ב

אינם משכילים, לאורך כל תקופת חייהן עד מועד הסקר. בחברה בה נדרש תואר אקדמי עבור כמעט 

, השכלה ופיתוח קריירהכל מקצוע, ממצא זה מעיד על משק בית הממוקם בשולי החברה מבחינת 

  .(Ross & Reskin 1992) כישת השכלה קשורה באופן ישיר למציאת עבודה מתגמלת משום שר

עם זאת, בניתוח משתנה השכלת ההורים עלה כי השכלת לפחות אחד מן ההורים דווקא מעלה את 

הסיכוי להית בעלת פריון גבוה, בהשוואה לסיכוי להיות בעלת פריון בינוני. זהו ממצא מפתיע, 

משתני בין פריון גבוה להשכלה נמוכה של ההורים. הסבר -מצא בניתוח הדובהתחשב במתאם שנ

בעת ביצוע  40-85אפשרי לממצא בה הוא הסבר תרבותי גילאי. הנשים שנדגמו במחקר היו בנות 

הסקר, כלומר הוריהן היו בגיל הרלוונטי ללימודים גבוהים בערך בתקופת מלחמות העולם 

כאשר לא היה מקובל לצאת ללימודים גבוהים באותו שיעור  הראשונה והשנייה, או אף לפני כן,

משתני המעיד -המקובל בעשרות השנים האחרונות. השערה זו מקבלת חיזוק מן הממצא במבחן הדו

מן הנשים דיווחו כי אף אחד מהוריהן אינו בעל השכלה גבוהה. נראה כי הקבוצה שכן  90%כי מעל 

 ן שקשה ללמוד ממנו על התנהגות כלל האוכלוסייה.  זכתה להשכלה גבוהה היא מעיין יוצא דופ

הסבר אחר עשוי להיות קשור בסיוע של הורים בגידול נכדיהם. ייתכן שנשים שהן או בני זוגן למדו 

לימודים אקדמיים, יכלו להיות פנויים יותר לסייע בשמירה על נכדיהם בשל יציאה מסודרת לפנסיה 

ים. עזרה כזו נבדקה במחקר קודם ונמצאה קשורה בעלייה וכך אפשרו לבתם עזרה בגידול יותר ילד

 Aassve et al. 2012; Garcia-Moran & Kuehn 2012; Thomese)בשאיפות פריון ובפריון בפועל 

& Liefbroer 2013)ין השכלה גבוהה אצל אחד מהורי הנבדקת, הוא בגדר , אך הקשר בינה וב

 השערה הדורשת מחקר אמפירי נוסף.

משתנה נוסף הקשור לבית ההורים הוא מספר האחים של הנבדקת. כאן נמצא, בהתאם לספרות 

קודמת וכן להשערת המחקר, כי קיימת העברה בין דורית חזקה של התנהגות פריון; כלומר אישה 

 & Murphy)יש הרבה ילדים, תיטה ללדת בעצמה יותר ילדים מסביבתה שבמשפחת המוצא שלה 

Wang 2001; Anderton & Mineau 1987; Preston 1976; Rijken et al. 2009). 

הממצאים בנוגע להכנסות למשק הבית לא היו חד משמעיים. מחד, בניתוח דו משתני נמצא כי 

תון יותר מכל קטגוריות משקי הבית של בעלות הפריון הגבוה נמצאים בחמישון ההכנסה התח

בחמישוני ההכנסה הנמוכים  נשיםהסיכוי של משתני הראה כי -הפריון האחרות, אך הניתוח הרב

נשים בעלות פריון גבוה. כלומר נשים ללא של יותר מגדול באופן מובהק  הואללא ילדים  להיות

ם זאת בהשוואה מול ילדים יהיו בעלות הכנסה נמוכה יותר למשק בית מנשים בעלות פריון גבוה. ע

בעלות הפריון הבינוני נמצא כי בעלות הפריון הגבוה יהיו בעלות הכנסה נמוכה יותר מבעלות הפריון 

 הבינוני, דבר המתבטא בשיעור גבוה יותר שלהן בחמישון ההכנסה התחתון. 

בל עובדה זו מוסברת בעובדה שנשים בעלות פריון גבוה יותר נעדרות יותר מהעבודה, יכולות להתק

לעבודות מתגמלות פחות, וכאמור, היות והן משכילות פחות גם יכולות לפתח קריירה באופן מוגבל 

במחקר זה בחרנו להביא את ההכנסה הכוללת למשק  הרבה יותר מנשים בעלות פריון נמוך משלהן.

בית, ולהשוות אותה בין רמות הפריון השונות. זאת במטרה לראות את השוליות הכלכלית של משק 

הבית כולו. במחקר המשך, מומלץ לבדוק גם משתנה של הכנסה לנפש תקנית, כדי לקבל זווית 

 נוספת על מצב ההכנסה.
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להשלמת התמונה הכלכלית, ניתוח של משתנה העוני )עד כמה קשה "לסגור את החודש"?( מלמד כי 

בקושי מתמיד נשים בעלות פריון גבוה, גם אם הכנסתן לא הייתה הנמוכה ביותר כאמור, נמצאות 

משתני והן מהרגרסיה והוא מובהק לאורך כל -להתנהל כלכלית. ממצא זה עולה הן מהניתוח הדו

קבוצות הפריון השונות וגם לאחר תום תקופת הפריון, כאשר אצל נשים רבות הילדים כבר גדלו 

מוכה ייתכן שהדבר קשור להשכלה הנ משמעותי. ועזבו את הבית. זהו ממצא המעיד על קושי כלכלי

של הנבדקת ובן זוגה שתוארה לעיל וייתכן שהצורך לפרנס ילדים רבים, יחסית, לא אפשר זמן 

ופניות לתכנון כלכלי. במחקר המשך מומלץ לבדוק את הקשר, אם קיים, בין הכנסה לנפש תקנית 

ובין הקושי להתנהל כלכלית, כדי לראות האם ככל שההכנסה צריכה להתחלק על יותר נפשות, 

בהתנהלות הכלכלית גובר.  כמו כן כדאי לבדוק האם נשים בעלות פריון גבוה לאחר תום הקושי 

 תקופת הפריון תומכות בילדיהן הבוגרים, כי ייתכן שגם מכאן נובע הקושי הכלכלי.

המשתנה האחרון שנעסוק בו הוא מספר בני הזוג, אשר נמצא קשר ישר בינו ובין רמת הפריון של 

משתני. כלומר ככל שלנבדקת היו -משתני והן בניתוח הרב-ן בניתוח הדוהנבדקת, ממצא שהופיע ה

יותר בני זוג לאורך תקופת הפריון שלה, הפריון המוגמר שלה יהיה גבוה יותר. ניתן לפרש ממצא זה 

לאור המחקר הטוען כי בזוגיות שלב שלב ב' ישנה נטייה להביא ילד משותף, גם אם לבני הזוג ילדים 

 .Thomson et al. 2012; Jefferies et al)דמים, במטרה לחזק את הקשר ולמסדו מקשרי זוגיות קו

2000; van De Kaa 2002). 

מהמקובל במדינתן  גבוהמוגמר חריג ו נשים בעלות פריוןמן הממצאים עולה תמונה של  לסיכום,

הן בעלות השכלה נמוכה בשולי החברה מבחינה סוציואקונומית.  ותהמצוי ובקוהורט הלידה שלהן,

 ותמתקש ןכלכלית, הבהשוואה לבעלות רמות הפריון הנמוכות יותר וכך גם בני הזוג שלהן. מבחינה 

 בעלות הפריון הבינוני והנמוך. ןנמוכה יותר ממקבילותיה ןוהכנסת לנהל את כלכלת הבית יותר

, ממצאים אלו צריכים להילקח בחשבון בעת קביעת צעדי מדיניות במטרה להעלות את רמות הפריון

  לומר יש להתייחס למחיר הסוציואקונומי שכרוך בפריון גבוה ולהוביל צעדים שיקטינו מחיר זה.כ

לבדוק השפעה של הגירה על פריון; הן באוכלוסייה המהגרת והן  מוצעהמשך למחקר זה ב

מחקר זה וחלו בו שינויים מפליגים מאז איסוף מסגרת באוכלוסייה הקולטת. כיוון זה לא נבדק ב

לאחר שינוי שנאספו , עדכנייםיתוח של נתונים נ, כאמור(. 2002-2010) נור בהם השתמשנתוני הסק

 .חקריות חשובותמדיניות ההגירה באירופה, יוביל לתובנות מ

בדוק את אותם משתנים במדינת ישראל, אשר בה פריון הוא ל כיוון מחקר נוסף כהמשך למחקר זה,

בין את ההבדלים מוצע לבדוק  יתוח בינלאומיים.לעומת מדינות דומות לה במדדי פ חריג בגובהו

המאפיינים הסוציואקונומיים של בעלות פריון גבוה לעומת רמות פריון אחרות, בדומה לנעשה 

בדיקה כזו עשויה להרחיב את  .בעבודה זו ואף לקיים השוואה בין הממצאים של שתי העבודות

ם, מתוך מבט על מדינה שמהווה חריג הידע על הקשרים שבין פריון ומאפיינים סוציואוקונומיי

  ברמות הפריון הגבוהות שלה.
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