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הלוחותרשימת
1954יוניומוצא,ותקלפייהודיים,מועסקיםשלהמקצועיתההתפלגות.1

1964יונימקצוע,וקבוצותותקלפיהבוגרת,היהודיתהאוכלוסייהשלההשכלהרמת.2

1954-1952בתעשייה,השכרשלהיחסיהפיזור.3
1953ו—1952היחסיים,השכרהפרשיעלשוניםשכרמרכיבישלהמצטברתהשפעתם.4

1951/52היחסיים,השכרהפרשיעלסוציאליותתוספותשלהשפעתן.5

1958-1951היחסיים,השכרהפרשיעלהמקצועייםהאיגודיםתעריפיהשפעת.6

לוחות־נספחים

התאחדותוביןההסתדרותביןהסכמיםעלמבוססותחודשי(יוקר)מכסימוםתוספות.1א־
1958-1941התעשייה,בעלי

1958-1941שנתיים,ממוצעיםיוקר,תוספותחישובי.2א־

1960-1949עבודה,וכוחהוןשליחסיותתנועות.1ג־

1958-1948הנומינלי,השכרהתפתחות.2ג־

1958-1939הריאלי,השכרהתפתחות.3ג־

1958-1943בתעשייה,ציודומחירישכר.4ג־

1958-1950יבוא,ומחירישכר.5ג־

1957-1948אקדמאים,ומשכורתבתעשייהשכר.6ג־

1939,1945-51,58-1955־45בתעשייה:היחסייםהשכרהפרשישלממוצעים.7ג־

1951-1939יוקר,תוספותעל־ידימוסבריםבתעשייה,יחסייםשכרהפרשי.8ג־

הציוריםרשימת
ההוןומלאיעבודהכוח.1
נומינלייםוהכנסהשכר.2
ריאלישכר.3
ציודומחירישכר.4
יבואומחירישכר.5
אקדמאיםומשכורתבתעשייהיומישכר.6
בתעשייהיחסייםשכרהפרשי.7
היחסייםהשכרהפרשיעלהיוקרתוספותהשפעת.8

היוקרתוספותעל־ידימוסבריםבתעשייה,יחסייםשכרהפרשי.1ב־ציוו—נספח



הקדמה

דןבירושלים,העבריתלאוניברסיטהשהוגשהדוקטורטעבודתעלהמבוססזה,מחקר
ומבנהוהשכררמתעלבתעסוקההעוליםקליטתושלההמוניתהעלייהשלבהשפעתן

הדיוןעיקר.1958—1948בשניםבישראלהעבודהשוקמוסדותשלהשכרמדיניותועל
שפעשלמקיומובישראלהשכרקביעתתהליכיהושפעומידהבאיזובשאלה,הוא

הנחקרת.התקופהבמשךארצהשהגיעובלתי־מקצועיים׳עובדים

המתייחסים,בנתוניםהשתמשתיאחריםבסקטוריםשכרשלעתיותסדרותבהיעדר
הואבתעשייההעבודהששוקמכיווןזאת,עםהמשק.שלהתעשייתילסקטורברובם,

האמפירייםהממצאיםמןכמהעשוייםבמשק,ביותרוהריכוזייםהממוסדיםהשווקיםאחד
הביקושכוחותשלחשיבותם—יותרהכלליתהשאלהעלאורלשפוךהמחקרשל

מקורםהנתוניםרובהמוסדיים.הגורמיםשלכוחםלעומתהעבודה,בשוקיוההיצע
לעיבודהמרכזבשירותיהסתייעתיהחישוביםבהכנתלסטטיסטיקה;המרכזיתבלשכה
פאלק.מרכזמעובדיכמהשלובעבודתםקליפורניה,סטגפורד,אוניברסיטתשלנתונים

וכתיבתה,העבודההכנתשלהשוניםבשלביםעזרתםעללרביםתודהאניחייב
מאוניברסיטתרידרמ.וו.ולפרום׳העבריתמהאוניברסיטהפטינקיןד.לפרום׳ובמיוחד
קודמות.טיוטותעלבביקורתםליוסייעובעצתםשהדריכוניסטנפורד,

לצורתומחקריאתהביאושבמסירותםפאלק,מרכזלעובדינתונהמיוחדתתודה
הנוכחיים.ולמבנהו

ב.א.





אפרק

ומסקנותסיכום

שוקמוסדותעל־ידיכללבדרךנקבעהמודרניים,המשקיםבמרביתכמובישראל,השכר
להסבירכדיהמעבידים.נציגילביןהעובדיםנציגיביןמשא־ומתןשלבדרךהעבודה

חוקיותשקיימתתחילהלהניחעלינובעתיד,מגמותיואתולחזותהשכרהתפתחויותאת
אנורשאיםהאםהיא,השאלההשכר.בקביעתהעוסקיםהמוסדותשלבהתנהגותם

היוש¬ביןהמתנהלהמשא־והמתן,תוצאותאתהמסבירהכזאת׳חוקיותשקיימתלהניח,
הדיונים.לשולחןבים

הצדדיםשנציגי—האלטרנטיביתההנחהאולםנועזת;הנחהשזוהיהסבורים,יש

הפרשישלמבנהוכלשכררמתכלשרירותיבאורחקובעיםהקולקטיביבמשא־והמתן

עובדותאתנוגדתהיאכיהדעת,עלמתקבלתאינהבדעתם-בוודאיהעוליםשכר
י*

ם _
)

.

משא־ומתןשלתוצאותיואתמראשלנחשכלל—בדרךיכולים—אנוטעותשל
שלהשכרשמדיניותלהניח,נוהגיםזהלאורשתיקבע.השכררמתלגביקולקטיבי
נתוניםעלמבוססתאלאמקרית,בצורהנקבעתאינהוהמעבידיםהעובדיםאיגודי

לפחותהמציינתהשכר,בשטחחוקיותשקיימתמניחים,אנויתר־על־כן,עובדתיים.
לקביעתו.הסתברותייםגבולות

הקולקטיבי.המשא־והמתןלתוצאותגבולותהקובעתהחוקיותעלהרבהיודעיםאיננו
חלקלהסבירכנראה,עשוייםואחריםפסיכולוגייםסוציולוגיים,פוליטיים,גורמים
בתהליךאלהגורמיםשלחשיבותםאתלהכחישבליזאת,עםהשכר.קביעתמתהליך
כלכלייםמשיקוליםרבהבמידהמושפעתהשכרשקביעתכרגיל,מניחים,אנוהקביעה,

אנוהעבודה,בשוקבעובדיםמחסורלמשל,נוצר,אםלמשא־והמתן.הצדדיםשנישל
עלכלל,בדרךתהיה,הקולקטיביוהמתןבמשאהמעבידיםנציגישלשידםמשערים,
בתוקףלהתנגדיכוליםאינםהמעבידים-בעובדיםמחסורקייםכאשרהתחתונה:
מתחריובפנילהתגונןכזהבמקרהנוטההבודדהמעבידשכר;העלאתשללתביעות

-העבודהבשוקעובדיםשפענוצראםשני,מצדעובדיו.שכרהעלאתעל־ידיבשוק
יחששו,שהעובדיםמשוםשלהם,המיקוחכוחאתיחלישהעובדיםשפעכימשערים,אנו

עקיפהאוישירההתחרותמפניגםולפעמיםעבודה,צמצוםבעקבותמפיטוריםלמשל,

מאורגנת!.בלתיעבודהשל

מציגותשהןהדרישות,אתיחמירושפירמותלהניח,נוכלמוחלטתשכרקשיחותקיימתאפילו!
האלההדרישותאתויקלועובדים,שללשפעבתגובהלעבודה,קבלהכתנאיהמועמדיםבפני

)מנקודתהשכריירדהשכירה,בדרישותאלהמשינוייםכתוצאהבעובדים.למחסורבתגובה

11



אפרק

אלהתיאורטייםבנימוקיםאולםשכר,קביעתשלשלמהתיאוריהכמובן׳זו,אין
מוצאיםאנושונותבמדינותזמן:לאורךשכרשלתנועותבהסברתלהסתייעאפשר
—מלחמהשלבתקופותכגון,—העבודהבשוקגיאותשלבתקופותבשכרגדולותעליות

ואבטלה.שפלבתקופותבשכר,ירידהגםולפעמיםיחסית,יציבותלעומת
במבחןכלל,בדרךשעמדו,כלכלייםחוקיםעל־ידימוסברותאלההתפתחויות

אתגםלהסביראלהחוקיםשלבכוחםישהאםאולם,שונות.ארצותשלהמציאות
שלנו,במציאותגםאנומוצאיםהאםובמיוחד,ישראל?שלהעבודהבשוקהשכרשינויי
ירידהבעקבותיוהביאעובדים(שלמסויםסוגבקרבאבטלה)אועובדיםשלששפע
לסייעעשויהבה—הקשורותאחרותולשאלותזו—לשאלהתשובהבשכרם?יחסית

בעתיד.השכרהתפתחותבחיזויגםואוליבניתוח,
ישראל?שלהעברנסיוןמתוךכךעלללמודאנויכוליםמה

הוכפלהמכןשלאחרהשניםבשלושהמונים.לעלייתהארץשערינפתחו1948במאי
העובדיםשפעחדשים.עבודהבמבקשיהוצףהעבודהושוקהמדינה,אוכלוסייתכמעט
נקלטהעוליםמןשחלקמשוםהראשונים,העלייהגליעםמידאמנם,הורגש,לא

בעוד—הנטושיםובכפריםובעריםהמלחמתיבמשק-פנוייםעבודהבמקומותבתחילה
,1949שנתבאמצעמיסודונשתנהזהמצבהארעיים.העוליםבמחנותהוחזקושאחרים

.1951שנתעדלפחותוהולכתגוברתבמידההורגשהעבודהמבקשישלחץשעה

חיילים,אלפילשחררהצבאהחל1949בשנתזה.גוברללחץמספרסיבותהיו
במחנותהציבורייםהמטבחיםשירותיאתלבטלהיהודיתהסוכנותהחלה1950ומראשית
תעסוקהלמרכזינשלחוואלהעולים,שלחדשיםגליםארצההגיעועתבאותההעולים.
ארצה.הגיעםלאחרמידכמעט

תשובההראשון?בעשורהשכרקביעתעלהעבודהכוחשלזהשפעהשפיעכיצד
העבודה;משוקיאחדבכלהשכרקביעתשלמפורטניתוחמחייבתזולשאלהמלאה
מגמותבציוןלפיכך,נסתפק,לרשותנו.עומדיםזאתלמטרההדרושיםהנתוניםכלולא

שפורסמו.נתוניםמתוךעליהןלעמודשאפשרהשכר,בהתפתחותכלליות
לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהידיעלשנערךבתעשיה,היומיהשכרלמדדבהתאם

בקירוב5.5פיהמדינה;שללקיומההראשוןהעשורבמשךבהתמדההנומינליהשכרעלה
השכרעלייתאותנומענינתאולם.1958ל־1950ביןבקירוב4.5ופי,1958ל־1948בין

בוחריםאנושבוהמחיריםלמדדמכרעתחשיבותקיימתזאתשאלהולגביהריאלי,
כמובן,מותנית,זאתבחירההשכר.עלהמחיריםעלייתשלהשפעתהאתלנכותכדי
אוהעובדים,שלהריאליתכהכנסהשכרמעוניינים:אנושבוהריאלי""השכרבסוג
עבודה.שירותיתמורתמשלמיםשהמעבידיםהיחסיכמחירשכר

בהשוואההשכרבעלייתפירוט—וליתרהשכר,שלהקניהבכוחמתענייןהעובד
שכרועלהמחיריםעלייתשלהשפעתהאתלנכותברצוננואםהתצרוכת.מחירילעליית
צורך:שהעובדהמצרכיםשלהמחיריםבמדדכךלשםנשתמשהעובד,שלהריאלי
שכרשלמדדונקבללצרכן,המחיריםבמדדהנומינליהשכרמדדאתלמשל,נחלק,
ריאלי.

.*א:ראהמחסור.שלבמקרהויעלהשפע,שלבמקרהכאחד(והמעבידהעובדראות
"7116007116׳0(0001קג3110ח31\¥3§6(11(1616011315,"!■!(!״(/!/סס£60מ0מ1/6

116(161,־

.1955.066,•סס833-852
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ומסקנותסיכום
מתענייןהמעבידהיחסיות.השכרלתנועותהמעבידשלגישתוהיאבתכליתשונה
אותומעניינתפירוט,וליתרהעבודה;שירותיתמורתמשלםשהואהריאליבמחיר
בשוקיאוהמקומי)בשוקמוכרשהואהמוצריםמחירילעליית)א(בהשוואההשכרעליית
לביןשבינםהאחרים,גורמי־הייצורשלהשירותיםמחירילעליית)ב(לארץ(;חוץ

במדד)ולאאלהמחיריםשלבמדדיםתחלופה*.שלמסוימתמידהקיימתעבודהשירותי
השכרשלהריאליתההתפתחותאתלבדוקכדילהשתמשעלינולצרכן(המחירים
שלבמדדהנומינליהשכרמדדאתלמשל,נחלק,אםהמעביד:שלראותומנקודת
אשרמדדיםנקבל—גורמי־היצורשארשלשירותיםמחיריבמדדאומוצרים,מחירי
למחיריםאוהמוצריםלמחירייחסיתהעבודה׳במחירהירידה()אוהעליהאתישקפו
האחרים.גורמי־הייצורשל

העובד.שלמנקודת־ראותוהריאליהשכרבהתפתחותתחילהנדון
לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהלנתוניבהתאםבתעשייה,עובדיםשלהריאליהשכר

.1942בשנתשהחלהלמגמהבהמשךהמדינה,לקיוםהראשוןהעשורבמשךבהתמדהעלה

הנומינליהשכרמדדניכויעל־ידישנתקבלהריאלי,השכרמדדמתוךלראותניתןזאת
מודדאיננוהמחיהיוקרשלזהמדדאךהמחיה(.יוקרלצרכן)אינדכסהמחיריםבמדד
קיצובשלתקופהזאתהיתהשכןההמונית.העלייהבתקופתמחיריםשינויישלמהימן
יתרבו.נכללוושלאהרשמיב״סל"שנכללומצרכיםנמכרובונרחב,שחור"ו״שוק
לצרכןהמחיריםמדדחישובלצורךבחשבוןהובאושלאהשחור","השוקמחיריעל־כן,
בולטבניגודמתמדת,בעלייהתקופהבאותהנמצאוההמונים,עלייתשלבתקופה
הרשמיים.המחיריםליציבות
והקיצובבושנמכרוהכמויותגידולהשחור","השוקבמחיריהיחסיתהעלייהלאור
אינולצרכןהמחיריםשמדדסבוריםאנוהרשמי,בסלשנכללומצרכיםלגבישהונהג
-ההמוניתהעלייהתקופת—תקופהבאותהשחלההאמיתיתהעלייהאתבמלואהמשקף
כלחלהלאלמעשהכילפיכך,ייתכן,העובדים.על־ידישנצרכוהמצרכיםבמחירי
ההמוניתב.העלייהשלבתקופההריאליבשכרעלייה

זהשכרמדדיהמעביד.שלמנקודת־ראותוהריאליהשכרלבדיקתעתהנעבור
שתסייעבדרךהשכרמדיניותנקבעתהעבודהבשוקאםבשאלה,לדוןלנויאפשרו
שירידההאומרת,ההנחהשלמכוחהזאתלשאלהנוגעיםאלהמדדיםהאבטלה.לצמצום
באורחעולה,השכרכאשרמובטלים:בהעסקתלסייעיכולההעבודהשלהיחסיבמחיר
ולכןהמעביד,שלמנקודת־ראותוהייצורכדאיותגדלה—התוצרתממחיריפחותיחסי,
ממחיריהםיחסית,פחות,עולההשכרוכאשרהתעסוקה;הרחבתשלהכדאיותגםגדלה

תשומתהדורשיםהמוצריםשלהייצורכדאיותגדלה-האחריםהייצורגורמישל
חוסך־עבודה.במיכוןהשימושכדאיותופוחתתרבה,עבודה

מנקודת־ראותוהריאלי""השכר—העבודהשלהיחסיהמחירכן,אםהתפתח,כיצד
קודםלנו,דרושיםבמלואהזושאלהעללהשיבכדיהראשון?המעביד-בעשורשל
עללהשיבנוכלובהיעדרםבנמצא,אינםכאלהמדדיםליצרן.המחיריםמדדיכל,

בלבד.חלקיתתשובההשאלה

כאן.בודניםשאיננוהעבודה-עניןבפריוןלשינוייםבהשוואההשכרעלייתגםאותומעניינת*
בישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכזהראשון,בעשורהישראליהמשקפטינקין,>ד.

.37,97-95עט׳,1960ירושלים,
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אפרק

היבואממחירייחסית׳פחות׳הראשוןהעשורבמשךעלהבתעשייההנומינליהשכר
תקופהאותהבמשךבקירוב.4.5פיהנומינליהשכרעלה1958ו־1950השניםביןוהיצוא.

תשומת)שרובוביצואהמוסףלערךהחליפיןושערי,6פיכמעטהיבואמחיריעלו
העבודהשמחירהדעתעלכן׳אםמתקבל׳יותר.רבהבמידהזותקופהבמשךעלועבודה(
בתעשיותוהןהיצואבענפיהןהתוצרת׳למחירייחסיתירד׳המעבידשלראותומנקודת

.1952שנתמאזרקחלההריאליבשכרזאתירידהמחליפות־יבוא!.

בענפיםהתוצרתומחיריהשכרהתפתחויותעלכמובן,מלמדים,אינםאלומימצאים
לזומקבילההתפתחותחלהמהםבאילולבררביכולתנואיןנתוניםמחוסרהאחרים.

ישזאתעםההפוכה.ההתפתחותאולי,חלה,ענפיםובאילוהבינלאומייםהענפיםשל
לשכרבהשוואההתוצרתבמחירייותרגדולהיחסיתלעלייהמצפיםאיננוכילהדגיש,

כולו.למשקבממוצע,רקאלאוענף׳ענףבכל
נבדוקהמעביד,מנקודת־ראותהריאליהשכרשלההתפתחותלבדיקתשניבשלב

שללשירותיהםבהשוואההראשוןהעשורבמשךהוזלוהעבודהשירותיאםהשאלה,את
יותרזוליחסימחירקביעתלידיבמשקעבודהשפעהביאהאםהאחרים:גורמי־הייצור

אחרים?גורמי־ייצורתעסוקתחשבוןעלעבודהתעסוקתלהגבירהעשוידברלעבודה,
גורמי־הייצורשללשירותיהםמתאימיםמחיריםמדדילרשותנועומדיםשאיןמכיון
ההון.ציודמחיריעלייתעםהנומינליהשכרעלייתשלבהשוואהנסתפקהאלה,

מוצאיםאנו,1950—58במשךהנומינליהעבודהבשכרבקירוב4.5פיעליהלעומת
—הפיחותתהליךבהשפעתבעיקר-תקופהאותהבמשךעלהההוןציודמחירישמדד

במידההתקופהבמשךהציודהתייקרהמעביד,שלמנקודת־ראותולמעשה,בערך.7.5פי

אינםהציודמחירימדדחושבשלפיהםהלאומייםהחשבונותנתונייותר;עודרבה
אלהגורמיםביןבציוד.השימושהוצאותאתשהעלוגורמיםמספרבחשבוןמביאים

ההלוואותהצמדתאתהתקופה;במשךשחלההריבית,שערעלייתאתלמנותיש
פרטיות;בהשקעותהממשלהשלההשתתפותאחוזירידתאתהדולר;לשערהממשלתיות

שניתנוממשלתיותהלוואותעלוהריביתהקרןבגבייתהיעילותהגברתאתולבסוף
)ביחסהעבודהשלהיחסיהמחיראלה,נוספיםמגורמיםנתעלםאםואףפיתוח.למטרות
ועד1954משנת.1950בשנתרמתולמחצית1954שנתעדירדהציוד(שלהשוקלמחירי

בלבד.מועטתבמידהזהמדדעלה1958
אחרות.מדינותשלבכלכלתןרגילמקרהאיננההעבודהשלהיחסיהמחירירידת

זהיחסיבמחירשיטתיתכמעטעלייהמוצאיםאנוהמנדטבתקופתבארץ־ישראלגם

ישראלשלהמיוחדתהמציאותביןקשרשקייםההשערה,מכאן(.1943שנתמאז)לפחות
שקביעתההשערה,גםומכאןהעבודה.שלהיחסיהמחירירידתלבין—המוניםעליית—

שוניםמשתניםעםבהתחשבהנעשיתפעולהאלאמבודדת,פעולהאיננהבישראלהשכר
וההון.המצרכיםשוקיכגון—אחריםובשווקיםהעבודהבשוק

היבואתחליפישלהמחיריםשינוייאתלמדודניתן,1950-58כולה,התקופהשלאורךמניחיםאנו*
בשניםשחלההמחיריםבעלייתמגזיםזהמדדהיבוא.מחירימדדבעזרתבישראל,המיוצרים
אין.43עט׳שםראה.1955-58בשניםהמחיריםעלייתבאומדןמפחיתהואזאתלעומת;1950-54
אולםהשנייה:אתאחתאלוהפוכותמגמותקיזזומידהבאיזולבררהמאפשריםנתוניםבידינו
במסקנהשטעינולהניחאיןהיבוא,מחירילעלייתהשכרעלייתביןיחסית,הגדול,ההפרשלאור

.109עט׳שםראהשהסקנו.
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ומסקנותסיכום
אולםהריאלי.השכרשלהכלליתהרמהעלהעבודהכוחשפעבהשפעתדנוכאןעד
שלשפעבעיקראלאהסוגים,מכלעובדיםשלשפעאחריהגררהלאההמוניםעליית
לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהבנתונימשתקפתזאתעובדה"בלתי־מקצועיים".עובדים

עלהעבודהלשכותבנתוניוגםהשכלה,ורמתמקצועותלפילישראלהעוליםהרכבעל
ברמתובראשונהבראשישתקףהעבודהשפעכילפיכך,מצפים,אנוהאבטלה.הרכב

הבלתי־מקצועיים.העובדיםשלהשכר
בלתי־לעובדיםמקצועייםעובדיםשביןהשכרהפרשיכיאפוא,אנו,מוצאיםהאם
מחקריםמחייבתזולשאלהמלאהתשובההראשון?העשורבמשךהתרחבומקצועיים
תקופות.ולפימשקענפילפיהתפתחותםועלבשכר,השוניםההפרשיםסוגיעלמפורטים
ומליקוייםמספיקיםנתוניםמהעדרנובעכאלומפורטותמדידותבעריכתהעיקריהקושי

הנתוניםסמךעלתשובותלכמהולהגיעלנסותנוכלאף־על־פי־כןהקיימים.בנתונים

שבידינו.
במשקשוניםתפקידיםמבצעיקבוצותשלהשכרממוצעיביןהיחסייםההפרשים

בממוצעגדלונמוך(שכרבעלישלקבוצותלביןגבוהשכרבעלישלקבוצות)בין
עלייתשלהראשונותהשניםלגבילפחותנכונהזאתקביעההמדינה־.שנותעשרבמשך

היחסייםהשכרהפרשיהתרחבות.1955—58השני,העלייהגלתקופתולגביההמונים

השכר,מרכיבישארכלועל־ידיסוציאלייםלתנאיםהתשלומיםמערכתעל־ידינתמכה
תוספותפעלושבהן,1953ו־1952מלבדהשניםבכלאירעכךהיוקר.תוספותכולל
קבוצותביןהיחסייםהשכרהפרשילמעשה,היחסיים.השכרהפרשילצמצוםהיוקר
שלהמרחיבהשההשפעהמשוםאלו,בשניםאףהצטמצמולאבתעשייהעובדיםשל

תוספתשלהשוויוניתההשפעהאתקיזזה—הפרמיותובפרט—לשכרהאחרותהתוספות

אתהרחיבואשרהיוקר,תוספותשלפעולתןכיווןשובהשתנה1954בינוארהיוקר.
שינוייםעל־ידיגםההפרשיםהורחבו1955ב־החל.1957עדהיחסייםהשכרהפרשי
הגבוה,השכרבעלישלבשכרםהיחסיהגידולבדבראלה,מימצאיםהיסוד.בשכר
הקיימתהיחסיים,השכרבהפרשיההצטמצמותמגמתנוכחמיוחדתלתשומת־לבראויים
ארץ־ישראלשלהשכרבהפרשידומהנטייהונוכחהמודרניים,המשקיםבמרבית

השנייה.העולםמלחמתסיוםעדהמנדטורית
המחסוראוהשפעמבחינתהעבודה,שוקישלשמצבםאם־כן,הואהעיקריהמימצא
שמוסדותהאומרת,ההנחההשכר.קביעתתהליךעלניכרתבמידהמשפיעבעובדים,

בגללהעבודה—בשוקלמצבבהתאםשלהםהשכרמדיניותאתמנסחיםהעבודהשוק
שלהםהמיקוחכוחעלהאבטלההשפעתבגללאואבטלהשלבעיותלפתורשאיפתם

לקיוםהראשוןהעשורשלהנתוניםבמבחןעומדת-לנו(ידועותשאינןסיבותבגלל)או

אואבטלה,שללמצברגישיםאינםאלהשמוסדותהאלטרנטיבית-ההנחההמדינה.
על־ידיהאבטלהבעייתאתהזמןבמרוצתהחריפושהמוסדותביותר,הקיצוניתבצורה
הראשונות.השניםעשרשלהנתוניםבמבחןעומדתאיננהשלהם—השכרמדיניות
שלהשכרלמדיניותהאבטלהמןכלשהוחלקלייחסאיןכידבר,שלפירושואין
אבטלה.אחריהגררהשונותזמןבנקודותשכרקביעתכילטעוןניתןהעובדים.ארגוני

16עד12ב־ממוצעיומישכר(1)שלארציותסדרותהםזאתקביעהמבוססתשעליהםהנתונים5

אקדמאיים.מועסקיםשלממוצעתשנתיתהכנסה(2ו־)תעשייה,ענפי
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אפרק

השוניםהעבודהשירותישלהיחסייםשהמחיריםמוצאים,אגוהתקופהבמשךאולם
באיזולומריכוליםאיננואבטלה.שלבעיותלפתרוןלסייעהיהשיכולבכיוון,נעו

גורמיםלכךתרמומידהובאיזובאבטלה,הירידהלמגמתשתרמההיאזוהתפתחותמידה
נעשהאםכמו־כן,לומר,יכוליםאיננומקצועית.והכשרהבציודהשקעותכגוןאחרים,

האבטלה.בעייתאתלפתורכדיוהמחיריםהשכרבשטחלעשותהיהשאפשרמהכל
כאן.דיוננולגדרמחוץנמצאותאלושאלות
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בפרק

הון־עבודהיחסי

בעשורהישראליהמשקאתמאפיינתוהמחיריםהשכרבקביעתניכרתמוסדיתהתערבות
בדרךשכרתעריפינקבעיםשבוהעבודה׳בשוקבמיוחדבולטתזאתהתערבותהראשון.

שעריהממשלהקובעתשבוהבינלאומיות׳הסחורותובשוקקולקטיבי,ומתןמשאשל
למטבע־חוץ.רשמייםחליפין

שלרבהבמידהמצטייניםהאלההשווקיםבשניוהמחיריםהשכרקביעתתהליכי
בפיקוחההמעבידים,איגודיעםוהמתןהמשאאתהמנהליםהעובדים,איגודיריכוזיות.

אחוז90ל־קרובמאגדיםהכללית,העובדיםהסתדרותשלמקצועילאיגודהמחלקהשל
ומחליטההמטרעשלהחליפיןשעריאתהקובעתהממשלה,במשק!.השכיריםמכלל
מטבע־עיסקותעלמלאפיקוחמקיימתהיבוא,עלוההיטליםהיצואפרמיותשלגודלןעל
המדינה.תושבישלחוץ

והסחורותהעבודהבשוקיוהממשלההמקצועייםהאיגודיםשלהמרכזיתעמדתםלאור
שכרשלעצמאיתמדיניותאלומוסדותמנהליםהאםהשאלה,נשאלתהבינלאומיות, השונים.בשווקיםוהיצעביקוששלבשינוייםתלותומחירים-ללא

הבעיה.1
ואשר1948—51בתקופההישראליתהאוכלוסיהאתכמעטשהכפילהההמונים,עליית

לתיאוריהבהתאםהעובדים.היצעאתרבהבמידההגדילה,1955—57בשניםחודשה
כוחות־שוק,מפעילבמשקהעובדיםבהיצעיחסיגידולמחירים,קביעתשלהכללית
ההמוניםשעלייתומכיוןהעבודה.שירותישלהיחסיהמחיראתלהורידהשואפים
היוהשוקכוחות—הבלתי־מקצועייםהעובדיםהיצעאתובראשונה,בראשהגדילה,
שירותישלהיחסיהמחיראתבעיקרלגודל(קבועההתשואה)כאשרלהורידעשויים
הבלתי־מקצועית.העבודה

ולהשקפההמסורתיתהשכרלמדיניותמנוגדיםשוקכוחותאם־כן,הפעילה,העלייה
ואשררבות,שניםבמשךהעבודהתנועתבקרבשנשתרשההשקפה—השלטתהשוויונית
ובחברהבמשקהחדשיםהעוליםקליטתשלהלאומיתהמשימהלרגלבמיוחדנתחזקה

השלמהשליותררבהמידהשנתקיימהככללהחריף,היהעשויזהניגודהישראלית.
העבודהשירותיוביןאחד,מצדהמקצועיתלביןהבלתי־מקצועיתהעבודהשירותיבין

המופיעיםהמספרים.3-2׳,עמ1956אוגוסט20מם.סטטיסטיהעובדים,עלוןהסתדרותראה1
ואת,1952באוקטוברהמקצועילאיגודשהצטרפוהפועל־המזרחי,חבריאתכולליםאינםשם 11.10>13111311ראה:,המנדט,לתקופת.1953באפרילשהצטרפופועלי־אגודת־ישראלחברי

.ס.30388(ח1.ם0ז031ז161,־?016511116:■!?01)01601)111■!?001156,\\,3811111§10ת־1946.נןנן,286-7
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בפרק

עבודהביןהשלמהשנתקיימהבמידה.2שנימצדההוןשירותילביןהבלתי־מקצועית
ובלתי־מקצועייםחדשיםעוליםבתעסוקתיחסיגידול—למקצועיתבלתי־מקצועית

המקצועייםהעובדיםשלהשוליהפריוןאתהגדילשלהם(השוליהפריוןאת)שהפחית

הבלתי־מקצועיים.שללשכרםבהשוואהאלהשלשכרםלהעלאתלחץאחריווגרר
שביןמזויותרגדולההיתההוןלביןבלתי־מקצועיתעבודהשביןההשלמהדרגתואם

בלתי־מקצועייםבתעסוקתיחסיגידול—מקצועיתעבודהלביןבלתי־מקצועיתעבודה
ולהעלאתהעבודה,למחיריביחסההוןשירותישלמחיריהםלהעלאתלחץאחריוגרר

הבלתי־מקצועיים.שללשכרםבהשוואההמקצועייםהעובדיםשלשכרם
מטה-כלפיאם־כן,הוטה,הבלתי־מקצועיתהעבודהשירותישלהיחסיהמחיר

והגידולהעובדיםבהיצעהגידולבגלל—השלטתהשוויוניתלאידיאולוגיהמנוגדבכיוון
התעסוקהמגידולהנובעהמקצועית,העבודהשירותיושלההוןשלהשוליבפריון

אורלשפוךלפיכך,עשויה,בישראלהיחסיותהשכרתנועותחקירתהבלתי־מקצועית.
העבודה,בשוקוההיצעהביקושכוחותשלחשיבותםיותר—הכלליתהשאלהעל

המוסדיים.הגורמיםשללכוחםבהשוואה
כיצדהשכר:למדיניותבאשרבחשיבותה,פחותהשאינהנוספת,שאלהמתעוררת

המשיכוהאםהעבודה?שוקמוסדותשלהשכרמדיניותעלההמוניםעליתהשפיעה

המקובלתהשוויוניתהמדיניותמןחרגושמאאוהמסורתית,במדיניותםאלהמוסדות
פעלו.שבההחדשההמציאותבהשפעת

המוניקליטתשלדחופהבעיהנתעוררההראשוןבעשורהעבודהשוקשלבמציאות
חדשיםעוליםשלוכלכליתחברתיתקליטהבתעסוקה.וחסרי־מקצועחדשיםעולים

—ובמיוחדרמות־חיים,כהשוואתלעיל,רמזנושכברכפיכלל,בדרךמתפרשת,

העלייה","קליטתמושגאולםוהוותיקים.החדשיםהתושביםביןוהכנסותשכרבהשוואת
שלידועהמשמעותארוך־טווח.לתהליךטבעומעצםמתייחסזאת,בדרךהמתפרש
לאפשרבמגמהבבני־אדםהשקעותושארמקצועיתהכשרהחינוך׳מתןהיאהמושג
כךעל־ידיולהתקרבוהחברתיהכלכלימצבםאתהזמןבמשךלשפרהחדשיםלעולים

הותיקים.שללרמת־החיים
שלמנקודת־הראותההמוניתהעליהקליטתשלהמושגהואשינויבתכליתשונה

הארוךבזמןהשכרהפרשילהפחתתהדרכיםושארבבני־אדםההשקעותרובהקצר.הזמן
חדשיםעוליםשלאבטלההדחופה—לבעיהמהירהתרופהלשמשכמובן,יכולות,אינן

המקצועייםהשכרשהפרשימחייב,הקצרבזמןהאבטלהבעייתפתרוןוחסרי־מקצוע.
הבלתי¬העבודהשירותישלהיחסישהמחירדיוק,)וליתרמספקתבמידהגדוליםיהיו

תשומתשלשתחלופההוא,להוןמשלימהתהיהבלתי־מקצועיתשעבודהלכך,הדרושהתנאי¬
השיעוראתתגדילקבוע(,ההון)כאשרמקצועיתעבודהחשבוןעלבלתי־מקצועית,עבודה
ראה:הון.לטובתמקצועיתעבודהלביןהוןשביןהתחלופהשלהשולי

,8*3111.0118,1946,1.11.1111(ם1¥1,.ין92 ¥01146 €01)1101, 0x101x1.

מניחיםכשאנוגורמי־הייצורבכלגידולשלבמקרהלשמשיכולההשלמהשלדומההגדרה

התחלופהשיעורייחם,באותוגדליםהייצורגורמיכלכאשרזאת,בהנחהלגודל.קבועהתשואה
לעבודהבלתי־מקצועיתעבודהביןתחלופההמונחאתנרחיבואםקבועים;נשאריםהשוליים

מקצועיתעבודהלגביבלתי־מקצועיתעבודהשליותררביחסיגידולשיכלולמקצועית-כדי
מקבלתלעילההשלמהההון-הגדרתשלזהעםהתפוקהשלהיחסיהגידולאתישווהאשר

שלנו.במקרהגםלשמשהיכולהיותררחבהמשמעות
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הון־עבודהיחסי
שלהעסקתםבכדאיותיווכחושמעבידיםכדימספקת(במידהנמוךיהיהמקצועית
וחסרי־המקצוע.החדשיםהעולים
בדרכיםאויזומה,בתעסוקהחסרי־המקצועאתלקלוטאמנם,ניתן,הקצרבזמן
שלהיחסיהמחיראתתחילהלהורידמבליהממשלה,הוצאותבהגדלתהכרוכותאחרות
עלולהגרעוני(מימון)ובמיוחדהממשלההוצאותהגדלתאולםהבלתי־מקצועית.העבודה
ההוןהמצרכים,בשוקיביקושעודפישללהגדלתם()אוליצירתםאלהבתנאיםלהביא

שלובשכרםבמחיריםכלליתלעליהלחץאחריהםיגררואשרהמקצועית,והעבודה
הבלתי־מקצועיים.שליחסיתהיציבלשכרםבהשוואההמקצועיים,העובדים

ירידהכן,אםמחייבת,במשקיציבותשלבתנאיםבתעסוקהעוליםשלמהירהקליטה
השאלה,אתנעוררלפיכךהבלתי־מקצועית.העבודהשירותישלהיחסיבמחירמהירה

על־ידישהופעלתהליךזה,מחירשלירידתותהליךאתעודדוהעבודהשוקמוסדותאם
השוויוניתהאידיאולוגיהנגדלפעולמוכניםאלהמוסדותהיוהאםההמונים.עליית

אתיאפשרואשרשכר,דפוסיוליצורהמסורתיתהשכרמדיניותאתלשנותהשלטת,
הנחוצים?השכרוהפרשיהיחסייםהמחיריםשלקיומם

בעקבותיה:הביאהלישראלההמוניםעלייתאםנבדוקהבאיםהפרקיםבשלושת
שירותי־הון:שללמחיריםבהשוואהשירותי־עבודה,שלהמחיריםירידת.1
שללמחיריםבהשוואההבלתי־מקצועית,שירותי־העבודהשלהמחיריםירידת.2

המקצועית;העבודהשירותי
)דהיינו,העבודהשוקמוסדותשלהמסורתיתהשוויוניתהשכרמדיניותשינוי.3

כוחותשלהחדשהבמגמהלמעשהתמכווהממשלההמקצועייםהאיגודיםהאם
השוק(.
הבאות:המשותפותההנחותמןנובעותאלוציפיות

והון,מקצועיתעבודהבלתי־מקצועית,עבודה—גורמי־ייצורשלושהקיימיםא.

לגודלג,קבועהתשואהשלבתנאיםהמייצריםב.
כאשר:והון,בלתי־מקצועיתעבודהביןהשלמהשלובתנאיםג.
הבלתי־מקצועי׳שגרם:העבודהבכוחאכסוגנייחסילגידולהביאהההמוניםעלייתד.
מקצועיים.עובדיםחשבוןעלבלתי־מקצועייםעובדיםשלבתעסוקהתחלופהה.

העבודהשירותישלהשוליהפריוןאתהקטינהלישראלשהעלייהנובע,אלומהנחות
בהשוואהבלתי־מקצועיתעבודהשלהשוליהפריוןאתוהקטינהההון,שללזהבהשוואה

יחסהתפתחותשלאמפיריתלבדיקהבעיקרומוקדשג׳פרקמקצועית.עבודהשללזה
אתלהסבירנסיוןהשכר.הפרשיהתפתחותאתבוחןד׳ופרקוההון,העבודהמחירי

עוסקזהאחרוןפרקה/בפרקנעשההמוסדיתהשכרקביעתעל־ידיהאלהההתפתחויות
השוק.כוחותללחצירגישיםהעבודהשוקמוסדותהיוהאםבשאלה,

העליה-הבסיסיותבהנחותינומפורטלדיוןמוקדשתהנוכחיהפרקשלשאריתו
גורמי־הייצור.שלהיחסיוהגידולאכסוגנית,כתופעהלישראל

מניחיםאנוביעילות:אפשרייםמשינוייםבהכרחמתעלמתאינהלגודלהקבועההתשואההנחת3
^.א1.ראה:קבוע.גורמי־היצורשלהשוליהפריוןיחםאתמשאיריםהטכנולוגייםשהשינויים "0176011111031§מג3116(11101?10)(!1011011?1111011011,"0/

3010,׳\\
.£00/1017110$■810/15110$0/101,!!/1957,121151,.קרן312-20
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בפרק

אכסוגניתכתופעהלישראלהעלייה.2
אכסוגניותכתופעותלהיחשביכוליםלישראלהעלייהבהיקףהשינוייםכללא

למשל,לטעון,אפשרהשכר.קביעתאתלהסבירמנסיםאנושבתוכההכלכליתלמערכת
לטעוןיותרקשהאולםהמערכת•■.אותהמתוךלהסתברעשויהעלייהגלישלסיומםכי

העלייהגללגביובמיוחדאלה,גליםשלוממדיהםקיומםעצםהיווצרם,לגביזאת

זאת.בעיהעלאורלשפוךעשויותלהלןשנביאעובדותמספרהראשון.
פליטיםבמחנותלכןקודםישבוהראשונותבשניםלישראלהעוליםמןרבים
ששררוובטחוגייםפוליטייםמתנאיםנבעהאחריםשללעלייתםוהדחיפהועקורים,
על־ידיומומנואורגנובישראלהראשוןוסידורםהעוליםשלהעברתםמוצאם.בארצות
שעליהשנים,ארבעבמשךהאוכלוסייההכפלתלמדיניותבהתאםהיהודית,הסוכנות

למעשההוכפלההיהודיתהאוכלוסייההראשונה*.הממשלהשלהיסודבקוויהוכרז
לאוכלוסייה)ביחסשניםבאותןלישראלהעלייהושיעורי,1948-51שנים,שלושבמשך

המבנהאחרות.לארצותההגירהשלהשיאשיעוריעלניכרתבמידהעלוהקיימת(
המודרניהכלכליהמבנהאתהלמולאהעוליםשלהירודהההשכלהורמתהמקצועי

בארץ.סידורםעלוהקשוישראל,מדינתשל
בצבא,אזעדנקלטוהעוליםרוב.1949אמצעעדיחסית,קלההיתההעוליםקליטת

לסידורםעדזמני,באופןאוכסנוהשארהנטושות*.ובעריםובכפריםהמלחמתיבמשק
בכוחשהשתתפותבאופןהסוכנות,על־ידיומומנושנוהלועוליםבמחנותהקבוע,
תקופהבאותהעלוהעלייהשממדילמרותבהם.שישבוזמןכלמהםנמנעההעבודה

העבודהבשוקיאבטלהשלרציניתבעיה1949אמצעעדנתקיימהלאהמשוער,כלעל
הרגילים.

העולים,במחנותהממוצעתהשהותשינוי.תכליתהמצבנשתנה1950שנתלקראת
במחנותהיושביםומספר,1949במשךלגדולהחלהמעבר,כמחנותמלכתחילהשתוכננו

הממשלהשנתוןהעלייה","קליטתהסקירהעלבעיקרםמבוססיםאחריווהבאיםזהקטע
פאלקמרכז,1953-1948לישראלהעלייהסיקרון,מ.על;359-64׳עמ,1956ירושליםתשי״ז,
ד.ועלג׳;פרק,1957ירושלים,לסטטיסטיקה,המרכזיתוהלשכהבישראלכלכלילמחקר
.4ו־1פרקיםשםפטינקין,

פתיחתגםראהכ״ז.׳עמתש״י,הממשלהשנתוןראה;11.3.49ביוםבכנסתאושרוהיסודקווי*
.219עט׳שםתש״י,מרחשווןט״ו-ט״זבימיםבכנסתהממשלהראששלנאומו

אתיהודילכללמעשה,המעניק,,1950תש״יהשבותחוקהואלישראללעלייההחוקיהבסיס
יחדשפורסםובמנשרהעצמאותבהכרזתלכןקודםעודנקבעהזאתזכותארצה.לעלותהזכות
איתה.
גדוליםממדיההיואפילואולםמדויקת.לקביעהניתניםאינם1948בשנתהערביתהבריחה*ממדי

החליפהכאילולישראלהיהודיתהעלייהלתנועתלהתייחםהאו״ם־איןשלהפיוסוועדתכאומדני
להדגישישבמיוחד.26עט׳שם,פטינקין,ד.ראההארץ.אתשעזבההערביתהאוכלוסייהאת

ישראלארץשלהעבודהבשוקיערביםלביןיהודיםביןהמעטההתחלופהמידתאתזהבהקשר
והמשקי.התרבותיבמבנהושוניפוליטייםיחסיםשלמסיבותבעיקרנבעהזותופעההמנדטורית.

היהודיהסקטורשביןלמסחרלהתייחםהנטייההתקיימהתקופהאותהשלהכלכליתבספרות
למשל:ראהבינלאומי.מסחרהיהכאילוהערביהסקטורובין

,016211/16:1936־115316111,1941; 1״01־1161111311111(033111011,)0/10101110110/1011/100/06(/10ץ1/1?161
.300358,143111311(01־6311161,•01.0/1.([){3114-5.1(11-12.01181כן:1
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הדובע־ןוהיחסי

בלתי־נעשתההעבודהלשוקימחוץהעוליםהחזקתשנה?.אותהבאוגוסטלשיאהגיע
חדשיםעבודהדורשיהישראליהעבודהלשוקזרמומכןשלאחרבשנתייםאפשרית.
ברבבות;מגויסיואתשיחרראשרלישראל,ההגנהצבאעיקריים:מקורותמשלושה
כשיושביהםבהדרגה,הופסקובהםהציבורייםהמטבחיםשירותיאשרהעולים,מחנות
הוטלההפרנסהשאחריות)באופןהעבודהשוקיבקרבתשהוקמולמעברות,הועברו

שהגיעוהחדשיםהעולים.1951אמצעעדשהתמידהההמוניםועלייתעצמם(;העוליםעל
העבודה*.לשוקיבמישריןכמעטהועברוזותקופהבמשך

בקנה־מידהדחקועבודותציבוריותעבודותבביצועהממשלההחלה1950בשנת
העוליםבקרבבמיוחדשהתרכזהבמשק,האבטלהלהפחתתסייעואלועבודותרחב.

היוהאבטלהממדיהבלתי־מקצועיתי*.העבודהובשוקיואפריקהאסיהיוצאיהחדשים
הכריזהשהממשלהלאחרהממשלה.תקציבישלהגרעוניהמימוןאףעלניכרים,
אתשהבליטולממדיםהאבטלההגיעהדיסאינפלציונית,מדיניותעל1952בפברואר

בסיוםגםלהתקייםהמשיכהזובעיהבתעסוקה.החדשיםהעוליםשלקליטתםבעיית
הראשונות.לשניםבהשוואהאזפחתוממדיהכיאםישראל,שלהראשוןהעשור

שלוממדיוקיומועצםשתחילתו,האומרת,בהנחה,לתמוךעשויותאלועובדות
נוהגיםאנושבעזרתההכלכליתהמערכתבתוךמסתבריםאינםהראשוןהעלייהגל

לסתורכדיהכלכלית(,למערכתאכסוגנייםשהםאומרת,)זאתהשכרקביעתאתלהסביר
הנידונהשבתקופה)א(להראות:ישאלטרנטיבית,בהנחהולתמוךהזאת,ההנחהאת
אותהשלשהאבטלה)ב(וכן—העלייה;גליאתשעוררלעבודה,בביקושגידולחל

החלטותכגוןאחרות,מסיבותנגרמהושהיאלישראל,בעלייהקשורהאינהתקופה
נתמכתאיננההאלטרנטיביתההנחהלהלן,שנראהכפישכר.העלאותעלמוסדיות

המצויים.הנתוניםידיעל

ובהוןבעבודההיחסיהגידול.3
התקופהבמשךוהון,עבודהגורמי־הייצור,שלהגידולשיעוריאתלהשוותכדי

שהוכנווהתעסוקה,האזרחיהעבודהכוחבאומדני(1)השתמשנוההמוניםעלייתשל ל.א.על־ידישהוכנוההוןמלאיבאומדני(2ו־)!;01949—59לשניםהובנהא.על־ידי
ההתפתחויותאתמתארתאחתעקומה.1בציורמוצגתזוהשוואהחופפת!!.לתקופהגעתון

שם.עלייה׳","קליטתראהי
,1950בסוףנפשאלף40מ־ליותרהגיעה,1950בראשיתאפסיתשהיתההמעברות,אוכלוסיית* בבתי־היושביםמספרפחתזאתלעומת.1951בסוףאלף180ול־,1951באמצעאלף100ל־

במקביל.1951בסוףאלף26ול־,1950בסוףאלף40ל־1949באוגוסטנפשאלף100מ־העולים
מחנות)כוללהעבודהמחנותבאוכלוסייתגםעלייהחלהבמעברות,האוכלוסייהלעליית
שם.ראה.1951בסוףאלף50עד1950במרץנפשאלף15מ־מעבר(

ההשכלהרמת;25-20עמ׳,1954יוניהאדם,כוחסקרלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה9
י.עמוד,66מם.מיוחדיםפרסומיםסדרת,1954יוניהאוכלוסייה,של

.21־20עמ׳,1961ירושלים,בישראל,העבודהכוחהובנה,א.10
,1959עד1950בישראל,ותפוקהתעסוקההון,געתון,ל.א.ראה:1950-59אומדני!! ותודתנוגעתון,ד״רעל־ידילרשותנוהועמדו1949ל־ההוןמלאיאומדני.3עמ׳1961ירושלים,

הגרטלגבירקשרירותיבחיוץגעתוןהשתמש1949לשנתההוןמלאיבאומדןכך.עללונתונה
,1950שלההוןמלאילאומדניבהשוואהבהרבהגרועהאינהשהתוצאהמכאןזו.שנהשלוהפחת
.1949אומדנינגזרושמהם
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בפרק

ההוןמלאישלהתפתחויותמתארתשנייהעקומההאזרחי;העבודהכוחסך־הכלשל
הון־עבודה.יחסיאתמראהשלישיתועקומההגולמי*!;
העקומותשלמשמעותןאתנבחןהראשוןבעשורהון־עבודהביחסישנדוןלפני
שלפנינו.הבעיהלביןביניהןהקשרואת׳1בציורהמופיעות

.1ג־לוח־נספחמקור:

שנהשלהגרטהפחתתעל־ידיההוןמלאיתוקןהגולמי,ההוןסדרותהוכנוכאשר

הנקי.ההוןמלאיסדרותבחישובששימשהשנתיהפחתהפחתתעל־ידיולאראשונה,

השוטףהייצורכושראתיותררבהמהימנותבמידתמייצגהגולמיההוןשמושגמכאן,

שירותיםשלכמקורההוןשוויאתהמודדהנקי,ההוןלמושגבהשוואהההון,של
לתשומתיותרטובמודדלפיכך,מהווה,הגולמיההוןמושגובעתיד*!.בהווהיצרניים

הקצר.בזמןשכרהתפתחויותשלבניתוחהון
השאלהעבודה.כוחשלאלטרנטיביותסדרותביןבחירהשלדומהבעיהגםקיימת

העוליםבמחנותשישבופוטנציאלייםמשתתפיםגםכוח־העבודהבסדרותלכלולאםהיא,

הנידונות!!.בשניםהעבודהבשוקיבפועלשנמצאוהעובדים,באותםרקלהתחשבאו
לבחוןברצוננואםבה;עוסקיםשאנוהבעיהשלבטבעהמותניתזולשאלההתשובה

במעטאךלשנותיכולההמבניםהשמטתמבנים.כוללים,1בציורהמוצגיםההון,מלאיאומדני*!
.3עמ׳,1לוחשם,געתון,ההמונים;עלייתשלבתקופהההוןמלאישלהגידולשיעוריאת

;1ג־בלוח־נספחמופיעיםחנקיההוןמלאיולגביהיהודיהאזרחיהעבודהכוחלגביהנתונים

המובאים.הנתוניםשללמגמותדומותמגמותיהםכיבציור,מובאיםהםאין
.3-1,עטשם!!
.26עמ׳שםהובנה,במחנות;ישבועודכללעבודהורשולאהעוליםמחנותיושבי*!
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הון־עבודהיחסי
יהיוביותרהמתאימיםהנתוניםהקצר׳הזמןשלמנקודת־הראותשכרהתפתחויות

כתוצאההזמן,במשךפחתוהאבטלהשממדימניחים,כשאנוזאת,עםהתעסוקה.אומדני
המודל(,שלהכלליתבמסגרתזאתהנחהבוחנים)כשאנוהשכרעלהאבטלהמהשפעת

נכלולאולםהון־עבודה.שלהשוואותלשםהאזרחיכוח־העבודהבנתונילהשתמשנוכל
במסגרתולבחוןברצוננואםרקכוח־העבודהסדרותבתוךהעוליםמחנותיושביאת
ההחלטותלבחינתנוסףהעולים,מחנותהסדרי)כגוןמוסדיותהחלטותגםהמודלשל

החלטתנועםקשרללאהעבודה.שוקילארגוןהנוגעותהשכר(,הסדריבדברהמוסדיות
עלהלחץאתהישהושהמוסדותהיא,ההחלטהמאחוריהמסתתרתההנחהזה,בענין
במחנות־!.העוליםהחזקתעל־ידיהרגיליםהעבודהבשוקיהשכר

—בלתי־מתחרות״״קבוצותהעבודהכוחמסדרותלהשמיטאםהיא,אחרתשאלה

שללמטרה—הרגיליםהעבודהמשוקיהמרוחקיםכפריםותושבימיעוטיםבניכגון,
דומהזושאלהתחרותיים.עבודהבשוקיוההוןהעבודהשלהגידולשיעוריהשוואת
להשהותנוטיםהרגיליםהעבודהבשוקילהתחרותמוסדייםמכשוליםלקודמתה:בטבעה

אומדניםלפיכך,יהיו,למטרתנוביותרהמתאימיםהנתוניםהשכר.עלהלחציםאת
אולם,מרוחקים.ולשווקיםתחרותלשוקיבנפרדעבודה—וכוחהוןמלאישלנפרדים
יהודיםושאינםיהודיםמשתתפיםביןלהפרידאלאמאפשריםאינםהמצוייםהנתונים
חקלאיים(מתיישבים)כוללהיהודייםהעוליםשכללטעון,נוכללאהעבודה.בכוח

היפשולאהבלתי־יהודיםושכלהרגילים,העבודהבשוקיתעסוקהעלבפועלהתחרו
אלה.בשווקיםעבודה

כוחשללזהבהשוואהההוןמלאישליותרהרבהיחסיהגידולאתמציג1ציור
.1949—50בשניםמלבדהתקופה,כלבמשךהון־עבודה(ביחסגידול)דהיינוהעבודה

מיוחדתחשיבותבעלתכשנה1950שנתאתציינואחריםמקורותגםהערנו,שכברכפי
הון־עבודהיחסיאתלבדוקבאפשרותנוהיהלאנתוניםמחוסרעבודה.שפעמבחינת
המדדיםכל,1949—51ההמונים,עלייתתקופתשלהשניםשארלגביאולם.1948לשנת
הגולמי)ההוןהנותרוהמודדהון־עבודה;ביחסיזעומהעלייהעלמצביעיםאחד,מלבד
ירידתעלמצביעלענייננו(ביותרהחשובהמודדשהואהאזרחי,העבודהבכוחמחולק
אמצעעד1949מאמצעהאזרחיהעבודהכוחשלהשנתיהגידולשיעורהון־עבודה:היחס
אותהבמשך)הגולמי(ההוןמלאישלהגידוללשיעורבהשוואהאחוז,26עלעמד1951

במשךהמועסק,העבודהכוחשלהמקבילהגידולשיעוראחוז*!.22עלשעמדתקופה,
הנתוניםהעבודהל!.כוחשלמזההגדולשיעוראחוז—28עלעמדאלו,שניםשתי

עםהיהודיהאזרחיהעבודהכוחגידולשלהשוואהגםמאפשריםלרשותנוהעומדים
36עלזהגידולשיעורעמד1951אמצעעד1949מינואר:1949ראשיתמאזההוןגידול

.א.6(16,ז011.0/7.ראה:ובלתי־רגילים,רגיליםעבודהשוקיעלכללידיון־!
השנים.ראשיתשלאומדניםביוןעל־ידיחושבוהשניםלאמצעיההוןמלאיאומדני*!
עלהההוןמלאישלהגידולשיעורכי(20)עמ׳טועןגעתון.6לוח,19׳עמשם,געתוןהשווה,ל!

גידולמועטת,עלייהשלשנההיתה1952ש־כיווןאולם.1950-52במשךהתעסוקהשלזהעל
שלהתקופהמגמותאתלייצגיכולאחוז-אינו10-1952לאמצע1951אמצעשביןהתעסוקה שכלמכאן,אחוז.25היה1951אמצעובין1950אמצעשביןהתעסוקהגידולההמונים.עליית
להצניענוטהבאופיין,מזוזוהשונותתקופותלשתיהמתייחסיםאלה,גודלסדרישלשניממוצע

המשמעותיות.העובדותאת
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בפרק

21עלעלהשלאתקופהבאותההגולמיההוןמלאישלהגידוללשיעורבהשוואהאחוז,

אחוז*!.
האומדניםמבוססיםשעליהןהשרירותיות,ההנחותאתבחשבוןמביאיםכשאנו

מוטים.להיותעלוליםההוןומלאיהתעסוקההעבודה,כוחשלהגידולשיעורי—השונים
גודלםבדברההנחההיאהתוצאות,עלניכרתהשפעהכבעלתהנראיתההנחות,אחת
שנה*!.באותהבצבאשירתואיש50׳000ש־הניח,הובנה.1951בשנתהמזויניםהכוחותשל

שיעוריעלאלטרנטיביתשרירותיתהנחהשלהשפעתהאתלבדוקלפיכך,ניסינו,
1949ראשיתביןמהצבאשוחררואיש25,000שרקנניח,אםהעבודה:כוחשלהגידול

כוחשלהגידולשיעורי(,1951בשנתבצבאשירתו75,000ש־)כך1951אמצעובין
שניים.אואחדבאחוזמאשרביותריקטנולאלעיל,המובאיםהעבודה,
שלהגידולאומדניעלהאחרותהאפשריותהטעויותשלהשפעתןאתלבחוןקשה

היתה׳1949—50בשניםהון־עבודה,היחסירידתמקום,מכלהעבודה.וכוחההוןמלאי

זו.ירידהלחלוטיןלבטלעלוליםטעויות־אומדןשלשתיקוניםבאופןלמדי,קטנה
מסוגליםהיוההמוניםעלייתשלהתקופהבמשךלישראלשהגיעוהעובדיםלכך,נוסף

שירותיפחותיחסית,הנמוכותהשכלתםוברמתהמקצועיתברמתםבהתחשבלהפיק,

למועסקהעבודהשעותשמספרגם,ייתכןהותיקים.לעובדיםבהשוואהליום,עבודה
מלאישלגידולואחרפיגרהההוןשניצולתבשעהההמונים,עלייתשלבתקופהפחת

עלההתעסוקהאוהעבודהכוחשגידוללקבוע,מהססיםאנואלומסיבותעצמו.ההון
שיהיהדומה,זאתלעומת.1949-51בשניםתעסוקתואוההוןמלאיגידולעליחסית

שלבתקופהעלההיהודיהאזרחיהעבודהכוחשלהיחסיגידולוכילהניח,הגיוניזה
ההון.מלאיגידולעלההמוניםעליית

ובלתי־מקצועיתמקצועיתעבודהבתעסוקתהגידול.4
ובלתי־מקצועיעבודהכוחשלהתעסוקההתפתחותעלנפרדיםנתוניםבהעדר
האוכלוסייהגידולעלנתוניםמתוךבעקיפין,אלותופעותעלללמודנאלצנומקצועי,

התקופה.בסיוםהתעסוקההרכבשלחתך־אופקיומתוךהתקופה,במשךהישראלית

אתגםשהגדילהההמונים,עלייתכמובן,היה,האוכלוסייהלגידולהעיקריהמקור

לאורמתבררת,אלועובדותשלהחשיבותבאוכלוסייה.ואפריקהאסיהילידישלחלקם
ואפריקהאסיהעוליושלבכלל,החדשיםהעוליםשלהירודהההשכלהרמתעלהנתונים
הממוצעתההשכלהשרמתמכאן,.2הותיקים><הארץתושבישללרמתםבהשוואהבמיוחד,
ירדה.

העוליםשלהמקצועיתרמתםכימעיד,הלוחנוסף.אחדצעדזוטענהמפתח1לוח
בהשוואהניכרתבמידהנמוכההיתההשכלתם(,רמתרק)ולאבמשקהמועסקיםהחדשים,
מוצאיםאנובמיוחדנמוכהמקצועיתרמההוותיקים.המועסקיםשלהמקצועיתלרמתם

היהודיםהמועסקיםמןבקירובאחוזים8ואפריקה:אסיהילידיהחדשיםהעוליםאצל
החדשיםהעוליםמןלערךאחוז23לעומתכבלתי־מקצועיים1954ביוניעבדוהוותיקים

ואמצע1948נובמברנתונימתוךביוןעל־ידיהתקבל1949לינוארהיהודיהאזרחיהעבודהכוח•!
בנמצא.אינםיהודיתבבעלותהוןעלנתונים.1949

.24עמ׳ם,ש!9

.27׳עמשםפטינקין,20
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הדובע־ןוהיחסי

אחוז14לכך,בהקבלהואפריקה.אסיהילידיהחדשיםמהעוליםאחוז33ולעומת
מהעוליםאחוזים6ל־בהשוואהוטכניים,חופשייםבמקצועותמועסקיםהיומהוותיקים
ואפריקה.אסיהיוצאיהחדשיםמהעוליםאחוזים3ול־החדשים

1954יוניומוצא,ותקלפייהודיים,מועסקיםשלהמקצועיתההתפלגות:1לוח

אחוזים אלפים
עולים
חדשים
ילידי
אסיה

2ואפריקד,

עולים
חדשים־

ותיקים!

עולים
חדשים
ילידי
אסיה

ואפריקה־

עולים
חדשים־

1ותיקים

100.0 100.0 100.0 93.2 224.3 249.6 המועסקיםסך־כל(1)
32.7 23.3 8.1 30.5 52.3 20.3 בלתי־מקצועיים(2)

מקצועייםבלתיא.
10.3 5.3 0.4 9.6 11.9 1.1 בחקלאות
22.4 18.0 7.7 20.9 40.4 19.2 בלתי־מקצועיים־שארב.

במקצועותעובדים(3)
3.3 6.3 13.7 3.1 14.1 34.3 וכו׳טכנייםחופשיים,
0.4 1.0 4.3 0.4 2.2 10.8 מינהליים(4)
5.8 9.3 17.0 5.4 20.9 42.4 פקידים(5)
6.9 9.4 11.0 6.4 21.1 27.4 וסוחריםמכירהעובדי(6)
16.4 12.2 9.1 15.3 27.3 22.8 חקלאים!(7)
1.5 2.6 5.4 1.4 5.8 13.6 תחבורהועובדינהגים(8)

מלאכה,עובדי(9)
19.0 23.5 23.8 17.7 52.7 59.5 ובנייהתעשייה
11.5 10.5 6.5 10.7 23.6 16.2 שירותים!עובדי(10)
2.5 1.9 0.9 2.3 4.3 2.3 לא־ידוע(11)

.1948לפנילארץהגיעואובישראלנולדו!

מכן.לאחראו1948ב־לארץהגיעו־
ושירותים.בנייהתעשייה,מלאכה,בתחבורה,3
בלתי־מקצועיים.לעובדיםמחוץ*

.47-46עמ׳,1954יוניהאדםכוחסקרלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהמקור:

העוליםשלההשכלהרמתזה,ללוחבהתאם.2לוחנתונילאורמתחזקתזוטענה
אותםבעליהוותיקיםשללרמתםבהשוואהירודההיתהמקצועכלבתוךהחדשים

גבוהבאחוזהצטיינוהשוניםבמקצועותמועסקיםשהיוהחדשים,העוליםהמקצועות.
תיכונייםבתי־ספרגומרישליותרהגבוההאחוזלעומתיסודית,השכלהחסרישליותר

שליותררבגידולאחריהגררהההמוניםשעלייתמכך,נובעהוותיקים.בקרבוגבוהים
ה״מקצועית".התעסוקהלגידולבהשוואה"בלתי־מקצועית",תעסוקה

שבאוהמועסקים,שלהמקצועיההרכבאתלבדוקבאפשרותנואיןנתוניםמחוסר
עלייהשגללהניח,מותראף־על־פי־כן,.1954—58השני,העלייהגלבתקופתלישראל

25



פרק

לוח

2 : רמת

שכלה
הה

של האוכלוסייה

היהודית

הבוגרת,

לפי

הוותק

וקבוצות

מקצוע,

יוני

1954

)אחוזים(

ם
ך־

הכל

לא ביקרו בבית־

לא שלימו
ה

חינוך

שלימו
ה

חינוך

שלימו
ה

חינוך

שלימו
ה

חינוך

הספר

יסודי

יסודי

על־יסודי

גבוה

ותי¬עולים

ותי¬עולים

ותי¬עולים

ותי¬עולים

ותי¬עולים

ותי¬עולים

שים־
חד

קים שים־1
חד

קים שים־1
חד

קים'

שים־
חד

שים־קים
חד

קים

שים
חד

קים

2.8

7.2

13.4

26.8

31.0

39.6

40.8

22.3

12.0

4.1

100.0

100.0

גברים

כל המקצועות

39.8

54.9

32.9

31.6

11.7

10.0

14.6

3.3

1.0

0.2

100.0

100.0

מקצועות

שיים
חופ

וטכניים

8.8

13.7

37.1

43.5

32.6

32.0

19.6

8.9

1.9

1.9

100.0

100.0

הנהלה

9.3

9.5

47.1

51.6

30.1

30.2

12.8

8.5

0.7

0.2

100.0

100.0

פקידות

2.1

2.5

14.9

24.5

36.6

39.4

38.1

28.2

8.3

5.4

100.0

100.0

מכירה

2.5

1.6

16.2

23.0

42.1

52.2

34.7

21.5

4.5

1.7

100.0

100.0

הובלה"

1.0

1.3

13.1

23.4

40.1

47.1

40.0

25.0

5.8

3.2

100.0

100.0

שת
חרו

ובנייה"

1.3

1.8

14.0

18.8

36.1

40.7

38.0

30.7

10.6

8.0

100.0

100.0

שירותים"

0.3

3.6

11.7

32.1

28.7

42.0

44.9

20.8

14.4

1.5

100.0

100.0

חקלאות"

——

3.1

11.5

14.0

36.7

59.9

49.2

23.0

2.6

100.0

100.0

פועלים

בלתי־מקצועיים

בחקלאות

0.2

0.8

6.3

11.2

32.3

41.9

47.4

33.9

13.8

12.2

100.0

100.0

פועלים

בלתי־מקצועיים

בהובלה,

שת,
חרו

בנייה

שירותים
ו

0.8

2.5

6.0

14.2

25.3

44.3

46.2

30.8

21.7

8.2

100.0

100.0

מחוץ

לכוח

העבודה

1.2

3.7

11.6

26.1

27.7

39.9

29.2

18.5

30.3

11.8

100.0

100.0

שים
נ

כל המקצועות

14.0

18.0

47.3

49.2

26.6

29.8

11.5

2.8

0.6

0.2

100.0

100.0

מקצועות

שיים
חופ

וטכניים

—

10.2

—

34.7

—

41.1

—

14.0

——

100.0

100.0

הנהלה

8.3

5.2

44.3

54.5

39.0

37.6

8.4

2.7——

100.0

100.0

פקידות

1.0

4.1

19.8

22.9

43.6

42.4

28.8

24.8

6.8

5.8

100.0

100.0

מכירה

1.1

1.1

17.4

21.5

39.9

47.2

34.7

21.8

6.9

8.4

100.0

100.0

שייה
תע

ובנייה"

1.4

2.2

11.6

13.4

25.5

37.6

36.0

29.0

25.5

17.8

100.0

100.0

שירותים"

0.8

1.9

16.4

39.4

30.5

44.5

33.7

12.3

18.6

1.9

100.0

100.0

חקלאות

0.8—

9.4

11.1

40.6

44.4

35.0

29.4

14.2

15.1

100.0

100.0

בלתי־מקצועיות

בהובלה,

שייה
תע

שירותים
ו

0.6

2.3

9.5

22.2

26.8

40.3

29.1

20.7

34.0

14.5

100.0

100.0

מחוץ

לכוח

העבודה

1 נולדו

שראל
בי

או הגיעו

לארץ לפני

1948
. " הגיעו

לארץ ב־

1948

או לאחר

מכן. 3

מחוץ

לפועלים

בלתי־מקצועיים.

מקור:

שכה
הל

המרכזית

לסטטיסטיקה

שרד
ומ

החנוך

והתרבות,

רמת

שכלה
הה

של

האוכלוסייה,

יוני

1954
, פרסומים

מיוחדים

מס׳

66 , עמ׳

20-21
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הדובע־ןוהיחסי

לקראתהמקצועי.מכנהומבחינתהארץלתנאיכלל,בדרךיותר,להתאיםהיהעשויזה

הרפואיתהסלקציהעקרונותאתלהנהיגהיהודיתהסוכנותהחליטה1951שנתסוף

הסלקציהכללי.2חינם!וטיפולהסעהשביקשומסוימיםגיליםבניעוליםלגביוהמקצועית

ובפרטמהם,כמהוהוקלובוטלוהזמןובמשךהצלהעליותלגביאמנם,הונהגו,לא

ומקצועהגילעלההגבלותנתמעטו
יותרגבוהההשניהעלייהגלשלהמקצועיתהרמההיתהשאפילולהדגיש,חשוב

בעלותידיעותשלהכרחימטעןהקיימים(,הנתוניםבעזרתבהלתמוךשאי־אפשר)הנחה
מכאן,זמן.לאורךרקלרכישהניתן—קומוניקציהוסדרישפהמקומי-כגוןערך

נמוךמקצועיכושרבעליעובדיםכאלחדשיםעוליםאללהתייחסישהקצרשבטווח
השכלה.קבוצותלאותןהשייכיםלותיקיםבהשוואהיותר,

העבודהכוחשלהגידולששיעורלקבוע,מהססיםאנולעיל,כברשציינוכפי

אולם,ההון.מלאישלהיחסיהגידולשיעורעלההמונים,עלייתשלבתקופהעלה,
הבלתי־מקצועית,התעסוקהשליותרהרבהיחסיהגידולאתבחשבוןמביאיםכשאנו

הבלתי־העבודהכוחשלהגידולששיעורהדעתעלמתקבלהמקצועית,התעסוקהלעומת
לאבכללוהעבודהכוחגידולאםעתה,ההון.מלאישלהגידולשיעורעלעלהמקצועי

להיותהיהחייבהמקצועיהעבודהכוחגידולהריההוןמלאיגידולעליחסית,עלה,

בהשוואהבשכריחסיתלירידהמצפיםאנואחרת,אוכךההון.לגידולבהשוואהקטן
הבא.בפרקנפנהזאתלבעיהההון.למחירי

.26-25עט׳שם,מיקרון,;3עט׳,1952נובמבר,20מם׳עלייה,דפיהיהודית,הסוכנותראה21

.101-100עט׳שם,22
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גפרק

השכררמת

בהשוואה׳1948—58בשניםהשכררמתשלהתפתחותהאתלנתחננסההנוכחיבפרק
הביאהמידהובאיזוהאםהשאלה׳אתנבחןבמשק.שוניםבמחיריםשחלולשינויים
העבודה.שירותישלהיחסיהמחירלירידתההמוניםעליית

השכררמתאולםעבודה.שירותישלבמחיריםמשינוייםמושפעתהשכררמת
ממוצעיםלחשבכדיהשונים.השירותיםסוגישלבמשקליםמשינוייםגםמושפעת

שירותים׳שלסלתמורתששולםשכרשלמדידותלערוךעלינועבודה׳מחירישל
יוכלוכולההתקופהלאורךכאלהשנתיותמדידותלשנה.משנהקבוענשארשהרכבו

שירותישלהמשקליםבשינוייהמתחשבמשורשר׳מחיריםמדדלהכנתנתוניםלנולספק
בלבד.במחיריהםשינוייםוהמשקףהעבודה׳
ירידתבדברההשערהבבדיקתלנויסייעעבודהלשירותימשורשרמחיריםמדד
לרשותנו.עומדאינוזהמסוגמדדאולםהתקופה.במשךהעבודהשלהיחסיהמחיר
בחשבוןמביאיםכשאנוהמבוקש,למדדכתחליפיםאחריםבמדדיםנשתמשזאתמסיבה
הקיימים.בנתוניםהשימושמןכתוצאהלהיגרםהעלולותהטיות

בציוראחתעקומה.2בציורמוצגים—והכנסותשכרשלסדרות—אלהתחליפים
.1948—58בשניםבתעשייהמועסקשלעבודהליוםהממוצעהנומינליהשכרמדדאתמציגה

1951׳1939ב־נקבעושבסיסיהםמדדים,שלושהשלשרשורעל־ידיהתקבלהמדד
שירותיבעדששולמוהמחירים,משינויימושפעיםהנומינליהשכרשינויי.1955ו־

משינוייםגםמושפעיםשהםייתכןלכךנוסףאולםהשונים,התעשייהבענפיהעבודה
ליום.עבודהשעותשלהממוצעבמספר

)בדרךרגילעבודהליוםהממוצעהנומינליהשכראתמציגהבציורשנייהעקומה
שלושהלמנותנוכלראותנומנקודת.1950—58בשניםכולובמשקשעות(8בןכלל

במשקהשכרהתפתחותאתמתארתהיא)א(הקודמת:העקומהעלזולעקומהיתרונות
במאמץהשינוייםמןאלאהעבודה,יוםבאורךהשינוייםמןמושפעתאינה)ב(כולו;

משנהמשורשריםמדדיםעלמבוססתהיא)ג(ובמחירם;השירותיםבאיכותהעבודה,
העקומהשלחסרונהבלבד.מדדיםמשלושההמורכבתהראשונהלעקומהבניגודלשנה,
ללוחמקורות)ראה1950—54השניםלגביבבנייתהששימשוהשרירותיות,בהנחותהוא
ביותרהמעניינתהתקופהאתמכסהאינההיאעל־ידה:המכוסההתקופהובאורך(2ג־
הסדרותעלגםדיוננואתלבססעלינואלה,מסיבות.1948—50ההמונים,עלייתשל

האחרות.
שכיריםמשפחתשלהממוצעתההכנסההתפתחותאתמציגהבציורהשלישיתהעקומה

כה,עדשמנינולהשפעותנוסף.1957ו־1951,1954זמן:נקודותשלושביןעירונית
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השכררמת
שלהעבודהימימספרלמשפחה,העובדיםבמספרהשינוייםמןגםזועקומהמושפעת

הציור,מןשנובעכפימרכוש.בהכנסותיהםהשינוייםמןוגםבחודש,מהםאחדכל
אחרבמקצתפיגרוכולובמשקהרגילהיומיהשכרועלייתהשכיריםהכנסותעליית
העלייההראשון.העשורשלהשנייההמחציתבמשךבתעשייההיומיהשכרעליית
על־ידיבחלקהמוסברתאלושניםבמשךבתעשייההיומיבשכריותרהגדולההיחסית
יותררביחסיגידולעל־ידיובחלקהבתעשייהלשכירהעבודהשעותמספרגידול
האחרים!.המשקלענפיבהשוואההתעשייתיבשכר

נומינלייםוהכנסהשכר:2ציור

.2ג־לוח־נספחמקור:

המוצגותההתפתחויותביןההבדליםשללקיומםמשביע־רצוןהסברלהציעקשה
העשורבמשךהנומינליהשכרעלייתעלמושגלנונותןזהציוראף־על־פי־כן,בציור.

שיעור.5.5פיהתקופהבמשךעלהבתעשייהעבודהליוםהנומינליהשכרהראשון.
בשניםחלהבשכרניכרתעליההתקופה:לאורךשווההיהלאלשנהמשנההשכרעליית

ובסופה.התקופהבראשיתיותרמתונהעלייהלעומת,1952-53

היומיהשכרלמדדבהשוואה,1958בשנת152עלעמד(1954=100)בתעשייההיומיהשכרמדד!
באותהשעמדכולו,במשקהרגילהשכרולמדד,146עלשנהבאותהשעמדבתעשייה,הרגיל
,77עמ׳,1959לשנתוחשבוןדיןישראל,בנקלפיחושבוהאחרוניםהמדדיםשני.142עלשנה
.1ט־לוח
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גפרק

הריאליהשכר.1
התהליךהואהראשוןהעשורבמשךהנומינליהשכרלעלייתהעיקריההסבר
וכולןאלו׳בשניםעלוהמחיריםסדרותכלתקופה־.באותהשהתרחשהאינפלציוני

התקופהבראשיתיותרמתונהלעלייהבהשוואה׳1952—53בשניםניכרתבמידהעלו
עשויוהשכר׳המחיריםסדרותביןהגבוה׳ההסבר(מקדם)אוהחיוביהמיתאםובסופה.
העבודהמחירמעלייתכתוצאהבעיקראלובשניםעלההנומינלישהשכרבהנחה,לתמוך

תמיכהיחסית.קטנההיתהשכרלשינוייהגורמיםשארשלשהשפעתםבאופןהנומינלי,

תנודותיוביןוישירמיידיקשרשיצרוהיוקרתוספתהסכמינותניםזאתבהנחהנוספת
שירותישלהנומינלייםמחיריהםלביןהמחיה(יוקר)מדדלצרכןהמחיריםמדדשל

העבודה־.
לעלייהבהשוואהלערך,3פיהראשוןהעשורבמשךעלהלצרכןהמחיריםמדד

בציוראחתעקומה.3בציורמובאתזאתהשוואהבתעשייה.היומיבשכרלערך5.5פי
שנייהועקומה,1939-58שנה,20במשךבתעשייההשכרמדדתנועותאתמתארתזה

בציורשלישיתעקומהתקופה.אותהלאורךלצרכןהמחיריםמדדתנועותאתמתארת
אםהיום.עדונמשכת1942בשנתשהחלההריאלי,בשכרהעלייהמגמתאתמתארת
הכללמןהיוצאתהשנה,1939-41העולם,מלחמתשלהראשונותהשניםמןנתעלם
בתעשייה(השכרלמדדבהשוואההמחיה,יוקרבמדדיותרגדולהעלייהחלה)שבה
גםההמונים.עלייתשלותחילתההמדינההקמתהעצמאות,מלחמתשנת—1948היתה

מסקנהבתעשייה.העובדיםשלהריאליהשכרבמדדבלבדקלהעלייהחלה1952בשנת

(.3ג־נספחלוח)ראהכולולמשקהריאליהשכרמדדעל־ידינתמכתזו
הקנייהבכוחשינוייםכמודדביותרמהימןאינובציור,המובאהריאלי,השכרמדד

שהיהלצרכן,המחיריםמדדבגללבעיקרפגומהמהימנותוהמדינה.בתקופתהשכרשל

העשורלאורךזו.תקופהבמשךשחלההאמיתית,המחיריםעלייתאתמלשקףרחוק
להניח,ישקיצוב.באמצעותמחיריםיציבותשלבמדיניותהממשלהנקטהכולו

לוודאי,קרובאולםהתצרוכת,מחיריעלייתקצבאתמסוימתבמידההאטהזושמדיניות
.4המדדעל־ידישהתבטאהמזוקטנההיתהלמעשההמחיריםרמתעלשהשפעתה

הקיצובתקופתאלו—בשנים.1951—1948השניםלגביהדבריםאמוריםבמיוחד
בטלנכללואשרמצרכיםנמכרושבונרחב,שחור""שוקבישראלהתקיים-והפיקוח
בו.נכללושלאמצרכיםוגםהתקופה(שללסיומהעדהמחיהיוקרמדדחושב)שלפיו

נניח,אםאולםהשנים;באותןהשחורהשוקשלהיקפועלכמותייםנתוניםבידינואין
שתיקוןנסיק,בשווקים,הביקושבעודפיהעלייהעםהשנים־במרוצתגדלשהיקפו

.4פרקשם,פטינקין,ד.ראה,־

ו־ב/א׳ונספחים4סעיףה/פרקראההיוקר,תוספתבהסכמימפורטדיוןי
בסלנכללואשרהמצרכיםשלהיחסייםהמחירים(1)הנחות:שלושמתוךנובעתזומסקנה*

בשלהופחתהתצרוכתבסך־כלהסלשלמשקלו(2סובסידיות;)באמצעותהופחתוהרשמי
שהוזלו.המצרכיםלטובתתחלופהמנעההקיצובמערכת(3בשוק;)חדשיםמצרכיםהופעת
אמפירי.באורחאלוהנחותלבחוןכמובן,קשה,

לחץהתקייםשבההשחרור,מלחמתבתקופתכנראה,מצומצמים,היוהשחורהשוקשלממדיו5
לקראתבגלויכמעטנעשושחורשוקשלעיסקותזאת,לעומתבלתי־חוקיות.עיסקותנגדחברתי
והפיקוח.הקיצובתקופתשלסיומה
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השכררמת
בהשוואה,1949-51בשניםהתצרוכתמחיריבמדדמתמדתלעלייהיביאהמצרכיםמשקלי

אלו.בשניםהרשמיהמחיהיוקרמדדשלליציבותו
השחור,השוקמחיריזאת.לתוצאהאותנומביאיםהמדדשלהמשקליםתיקונירקלא
נמצאוההמונים,עלייתשלבתקופההמחיהיוקרמדדחישובלצורךבחשבוןהובאושלא

40%^ס?

ריאלישכר:3ציור

.3ג־לוה־נספחמקור:

מחירילעלייתכמותיאומדןלערוךביכולתנואיןאמנם,מתמדת.בעלייהתקופהבאותה
ששולמומחירים,עלנתוניםקיימיםשלגביוהיחיד,השוקאלה.בשניםהשחורהשוק
זאתאינפורמציהבעזרתמטבע־חוץ.שוקהואבלתי־חוקיות,עיסקותביצועכדיתוך

העולים",ו״יבואתשלום"ללאה״יבואסחורותשלההיצעמחיריאתלהעריךאפשר
ליציבותבולטבניגודהתקופה,במשךעלואלהמחיריםהשחור.בשוקבחלקןשנמכרו
הרשמיים.המחירים
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גפרק

משקליעלנתוניםבהיעדרובעיקרהשחור,השוקמחיריעלמספיקיםנתוניםמחוסר
לאוראולםהמחיה.יוקרלתנועותיותרמציאותיאומדןלהכיןננסהלאהתצרוכת,
שהונהגוהקיצובבושנמכרוהכמויותגידולהשחור,השוקבמחיריהיחסיתהעלייה
שמדדלהסיק,נוכלההמונים,עלייתשלבתקופההרשמיבסלשנכללומצרכיםלגבי
מכאן,זו.בתקופהשנצרכוהמצרכיםמחירישלהעלייהבאומדןממעיטהמחיהיוקר

נפסקהגםואולימאוד,נחלשה,1942בשנתשהחלההריאלי,בשכרהעלייהשמגמת
.1951-1948בתקופת

עבודהשלהיחסיהמחיר.2
אולםהעובד;שלראותומנקודתהריאליהשכרהתפתחותאתסקרנוכאןעד
משלמותשפירמותהיחסי,המחירהתפתחותאתלבדוקהיא,זהבפרקהעיקריתמטרתנו

כהסברהשוליהפריוןתיאורייתבדיקתזאת—מטרהלהשיגכדיעבודה.שירותיבעד
לצרכןהמחיריםמדדאתואילךמכאןלזנוחעלינובישראל—שכרלשינוייאפשרי
מחירים.שינויישלכמודד

מדד(1)הם:העבודהשירותישלהיחסיהמחירלשינוייהחשוביםהמחיריםמדדי
מחירימדד(2חוץ־לארץ;)בשוקיאוהמקומיבשוקמוכרותשפירמותהמוצרים,מחירי

המופיעיםמשתנים,שלמחיריםמדדיהםאלההאחרים.גורמי־הייצורשלהשירותים
גורמי־ושארהעבודהשירותישלהיחסייםבמחיריםלשינוייםהייצור.בפונקציית

במשק.גורמי־הייצורשלהכמותיביחסמשינוייםכתוצאהמצפים,אנוהייצור
עוסקיםאנועודכלהתפוקה,שלהיחסייםבמחיריםשינוייםעלכמובן,לדבר,אין
הייצורבפונקצייתהמופיעיםגורמי־הייצור,שלבכמויותהשינוייםבניתוח

במשקהתפוקהכלשלהיחסיהמחירהמיצרפי,הניתוחשלמנקודת־ראותוהמיצרפית.
בהתפתחותנתרכזובמסגרתוהמיצרפילניתוחתשומת־לבעתהנקדישיחידתי.תמידיהיה
להלן,תיעשהותפוקהעבודהמחיריביןההשוואהההון.למחירייחסיתהעבודהמחירי
הבודדת!*.הפירמהבפניהעומדיםובמחירים,בשכרשנדוןלאחר

התפתחותעםעבודהשירותישלהמחיריםהתפתחותאתאם־כן,להשוות,ברצוננו
נתוניםסדרתלפיכך,לנו,דרושהבמשק.גורמי־הייצורשארשלהשירותיםמחירי
משנהקבוענשארשהרכבוהון,שירותיסלשלבמחיריםהשינוייםאתהמודדתנוספת,
של)הסמוי(במדדהשתמשנוובהיעדרםבישראל,מצוייםאינםאלהנתוניםלשנה.
השינוייםאתמשקףזהמדדהלאומיים.החשבונותנתונימתוךחושבאשרהציוד,מחירי
השינוייםאתבהכרחמשקףואיננולשנה׳משנההציודתוספתשלבמחיריםחלואשר

לפיכך,השתמשנו,הציוד(.שלהשירותיםבמחירלא)ואףהציודמלאישלבמחירים
שהרכבבהנחההציוד,שלהמחיריםלמדדכתחליףבציוד,ההשקעותמחיריבמדד

בכלהציודמלאישלהשירותיםמהרכבשונההיהלאבציודההשקעותשלהשירותים
התקופהל.לאורךושנהשנה

.37-34עמ׳להלן,ראהי
להלן.נידוניםהריבית(שערההון)כגוןשירותישלהמחיריםלשינוייהרלבנטייםנוספים,גורמיםי

מהשקעותמתעלםההוןשירותישללמחיריםכאינדיקטורבציודההשקעותבמחיריהשימוש
כנראה,גדולהאינהמכךהנובעתההטייהשימוש.לכללהציודאתלהביאכדיהנחוצותבמבנים
הציוד,מחירימדדשללאלודומותנטיותהראהבמבניםהשקעותשלהמחיריםומדדהואיל
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השכררמת
ההשקעההרכבביןהבדליםכילהדגישישאולםלמדי.חזקהזאתשהנחהדומה
רקבאומדנינו,הטיהשלכמקורלהיחשביכוליםהציודמלאיהרכבלביןהשנתית
ברמההרבהגידוללאורהזמן.במשךמשתניםהציודסוגישלהיחסייםהמחיריםכאשר

המחיריםמשינויילהתעלםנוכללהלן(,מידבו)שנדוןהציודמחירישלהמוחלטת
הציוד.סוגישלהיחסיים

ציודומחירישכר:4ציור
.4ג־לוח־נספחמקור:

עםבתעשייההנומינליהיומיהשכרשלהתפתחותוהשוואתמובאת4בציור
מעידהזוהשוואה.1958-1943התקופהבמשךבציודההשקעותמחירישלהתפתחותם

1943שנתמאזהציודמחירילביןהעבודהשכרשביןביחסלמדישיטתיתעלייהעל

-1955בשניםקלהעלייהועל;1954—1952בשניםהזהביחסבולטתירידהעל;1951ועד
הגיעהציודמחירילביןהעבודהשכרשביןהיחס4מציורללמודשאפשרכפי.1958

והן1943בשנתהן59עלעמדזהיחם(,100)=1951לשנתבהשוואה.1951בשנתלשיאו
למחיריהשכרביחסשחלההקלההעלייה.1954בשנת46ועל1953בשנת52על,1952בשנת
אתתשנהלאכלשהושרירותיבמשקלהמדדיםשניהאחדתיותר.מתונותהיותנועותיוכיאם

בלבד.מבוטלתבמידהאלאממצאינו
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גפרק

(.100=1948כאשר68)ל־1958בשנתבלבד57ל־היחסאתהביאה1955-58בשניםהציוד
.1943לשנתבהשוואהגםהראשוןהעשורבסוףיותרנמוךהיההציודלמחיריהשכריחס

העשורבמשךניכרתבמידהלפיכך,ירד,הציודלמחיריביחסהעבודהמחיר
הקודם.בפרקשהובאהההשערהעםאחדבקנהעולהזאתמסקנהלמדינה.הראשון

עלייתשנותאחרפיגרוהעבודהשלהיחסיהמחירתנועותכילהדגישישזאתעם

הגדולים,העלייהגליסיוםלאחראחתשנהלפחות,1952בשנתהחלהירידתוההמונים:
לגדול.החלהון־עבודהשיחסלאחרשניםארבענתעכבה1955בשנתועלייתו
שלקיומועל־ידיהעבודהשלהיחסיהמחירבירידתהפיגוראתלהסבירקשה

נוטהקטנהבארץהתעשייתיהציודההמונים.עלייתשלבתקופהלציודשחורשוק
הינםייצורנכסישלמקומייםששווקיםבאופןאותו,הרוכשלמפעלספציפילהיות

ייתכן,זו,בתקופההציודבשטחגםקיצובשלקיומובגללאף־על־פי־כן,נדירים.

למחירים,בהשוואההפירמות,שלמנקודת־ראותןיותרגבוההיההציודנכסישלשערכם

אפשרותהלאומיים.בחשבונותהמשתקפיםהמחירים—בפועלאלהנכסיםבעדששולמו

לדיוןאותנומובילההעבודה,שלהיחסיהמחירבירידתשחלהפיגור,להסברתזאת
הבודדות.הפירמותשלמנקודת־ראותןהציוד,מחיריבהתפתחותיותררחב

מחיריבמדדהשינוייםאתמשקף4בציורהמוצגבציוד,ההשקעותמחירימדד
׳1958-1954בשניםהמערביתגרמניהושל1954-1950בשניםארצות־הבריתשלהציוד

מחוץ־לארץ,ציודשלליבואהממשלהעל־ידישנקבעוהחליפין,בשעריהשינוייםואת
,1954—1952בשניםשחלההציוד,במחיריהגדולההעלייההתקופה.במשךשונותבשנים

בדרךהשנים.באותןהישראליתהלירהמפיחותבעיקרהנובעת,1952בשנתובמיוחד

ולרכישתבכלל,ליבואיותרגבוהיםמחיריםהפירמותבפניהממשלההעמידהזאת
בפרט.חדשציוד

שניתנוהממשלתיותההקלותאתבחשבוןמביאאיננוהציודמחירימדדאולם
הציודמחיריעלזומדיניותהשפיעהכיצדהשאלה,נשאלתבציוד.שהשקיעולפירמות

במחיריהעלייהאתהממשלתיתהמדיניותהאטההאםהפירמות.שלמנקודת־ראותן
הוזלתבשיעורכרגעמתענייניםאיננוכילהדגישישהמדינה?קיוםבתקופתהציוד
מחירישלההוזלהשיעורבהתפתחותאלאכלשהי,זמןבנקודתלפירמההציודמחירי
לשיעורבהשוואההתקופהבראשיתיותרגבוההוזלהשיעורהזמן:לאורךהציוד

מהשינוייםכתוצאההתקופהלאורךהציודייקורפירושוהתקופה,בסוףיותרנמוךהוזלה
הממשלתית.במדיניות
המדיניותהשפעתאתכמותיבאופןלמדודכדימספיקעובדתיחומרברשותנואין

אולםהבודדת.הפירמהשלמנקודת־ראותההציודמחיריהתפתחותעלהממשלתית
הנידונה.השאלהעלאורלשפוךעשויותכאן,שנזכירעובדות,מספר

שבאותםממשלתי,מנגנוןבאמצעותלמשקיעיםהלוואותהוענקוהתקופהבתחילת)א(
החזרתןלהבטחתמספיקותערבויותנתקבלותמידלאעדיין.מנוסההיהלאהימים

ההלוואותביצועהועברהזמןבמשךמשוכללים.היולאהגבייהוסדריאלו,הלוואותשל
כךועל־ידיהגדולים,הבנקיםעל־ידישנוהלובנקאיות,למחלקותהפיתוחמתקציב

בכך׳היההממוצעהמשקיעשלמנקודת־ראותוהלוואות.החזרתעלהפיקוחהוחמר
הלוואות.קבלתשלהמחיראתלהעלותכדי

מהיריעלייתובקצבהכלליתהמחיריםעלייתבקצבירידהחלההתקופהבמשך)ב(
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השכררמת
המניעונחלשמכסף"לברוח"הכדאיותהזמןבמשךפחתהלפיכךבפרט.הציוד

הלוואותהוצמדוהתקופהסוףלקראתיתר־על־כן:בצייד.להשקעותהספקולטיבי
היתהלאכןשלפניבעודלצרכן,המחיריםלמדדאוהדולרלשערהפיתוחמתקציב
.8כללנהוגהההצמדה

התקופהבתחילתלמשקיעיםשניתנוהאמריקאיים,המלוותעלהריביתשער)ג(
שניתנוהפיתוח,מתקציבהלוואותלעומתאחוזים,5—4היהוליבוא,ליצואהבנקעל־ידי
הריביתשערהועלההתקופהבמשך.9אחוזים7.5שלממוצעתבריביתהתקופה,בסוף

השחור״י.בשוקהריביתבשערניכרתעלייהוחלהאחוז׳11ל־9מ־הרשמי
שלבחלקהשחלוהשינויים,אתלחשבנוכללאמתאימיםנתוניםבהיעדר)ד(

במשק,הממשלהעל־ידישמומןההון,היוויאולםבציוד;השקעותבמימוןהממשלה
״.1954מאזובמיוחדהעשורבמשךירדהגולמיהמקומיההוןהיווימסך־כלכאחוז

,1954—1952בשניםהציוד,שלהשוקמחירילביןהעבידהשכרשביןהיחס׳ירידת

שירותישלהיחסיבמחירתקופהבאיתהשחלההירידה,מןחלקרקלפיכך,מתארת,
מנקודת־ירד,העבודהשלהיחסיהמחירהבודדת.הפירמהשלמנקודת־ראותההעבודה
החשבונותבנתונימתבטאיםשאינםלעיל,שתוארוהשינוייםבעקבותגםזוראות

הלאומיים.
העבודהשלהיחסיהמחירשינוייעלכדיוןממנולהתעלסשאיןנוסף,גורם

המקומייםבשווקיםמוכרתשהפירמההתפוקה,מחירהואהפירמה,שלמנקודת־ראותה
גורמי־שלבמחיריםרקולאאלה—במחיריםהשינוייםגםחוץ־לארץ.בשוקיאו

על־ידיהמבוקשותהעבודהשירותישלבכמויותשינוייםאחריהםגוררים-הייצור
בישראל,התפוקהמחיריהתפתחוכיצדלכן,היא,עתהאליהנפנהאשרהשאלההפירמה.
העבודה.שירותישללמחיריהםבהשוואה

התוצרומחיריעבודהמחירי.3
הגדרה()לפיהםהלאומיהתוצרמחיריגורמי־הייצור,במחיריהתוצרנמדדכאשר

במשךפיגרהעבודהשמחירמהנחהנצאאםגורמי־הייצור.מחירישלמשוקללממוצע
הממוצעהמחירכינסיקגורמי־הייצור,שארשלבמחיריהםהעלייהאחרהראשוןהעשור

העבודה.למחירבהשוואהיותררבהבמידהתקופהבאותהעלהבמשקהתפוקהשל
יותרגבוהבשיעורבהכרחעלווענףענףבכלהתוצרשמחיריאומרתזאתאין
שלהתוצרבמחירייותרקטנהיחסיתלעלייהלצפותנוכלהממוצע.העבודהמשכר
אחרים;לענפיםבהשוואהיותרקטנהלתפוקתםהביקוששגמישות(1)הענפיםאותם
אחרים.ענפיםלעומתגבוהותהינןעבודהלתשומותביחסהתפוקהשגמישויות(2ו־)

התפוקהבמחיריחסיתירידהאם־כן,להיות,יכולהשלנוהמודלשלנוספתאימפליקציה
לענפיםבהשוואההשירותים,ענפיובמיוחד—מוגבל,מקומישוקבעליהענפיםשל

יותר.גדולהלהיותנוטהלתפוקתםהביקוששגמישותרחב,שוקבעלי

.2הערה,304עט׳,1956לשנתוחשבוןדיןישראל,בנק;55עט׳תשי״ט,הממשלהשנתוןי
.304עט׳,1956לשנת;59עט׳,1957לשנתוחשבונות:דיניםישראל,בנק9
לשנת;303-4עט׳,1956לשנת;201-2עט׳,1955לשנתוחשבונות:דיניםישראל,בנק"!

.171-2עט׳,1958לשנת;174עט׳,1957
.79-78עט׳,31לוחשם,פטינקין,>!
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גפרק

קיימיםאינםכילרשותנו,עומדיםאינםאלוהשערותלבדיקתהדרושיםהנתונים
מחיריהתפתחותעלנתוניםקיימיםאולםהשונים.הענפיםשלהתוצרלמחירימדדים
באינדיקטוריםבהםלהשתמששנוכלביצואהמוסףהערךשלהחליפיןשעריועלהיבוא
השימושבמגבלותתחילהנעייןיצוא.מוצריושליבואתחליפישלהמחיריםלשינוייגסים

אלה.בנתונים
היבואתחליפישלבמחיריהםהשינוייםאתבהכרחמודדאינוהיבואמחירימדד

השונות,היבואסחורותשלהיחסייםבמחיריםשינוייםשחלובמידהבארץ:המיוצרים
אין-היבואתחליפישלממשקליהםשוניםבמדדהיבואסחורותשלשמשקליהןובמידה
השינוייםשלשממדיהםנניח,אםאולםהשנייה.מתוךאחתתופעהעלללמודאפשרות
ברמתשחלההגדולהלעליהבהשוואהקטנים,היוהיבואסחורותשלהיחסייםבמחירים
תחליפישלמחיריהםהתפתחותעלמושגלקבלנוכלהתקופה,במשךהיבואמחירי
היבוא.מחירימדדמתוךבארץהמיוצריםהיבוא

^1•

יבואומחירישכר:5ציור

.5ג־לוח־נספחמקור:

אתבמלואםמודדאיננוהקייםהיבואמחירישמדדהוא,יותרוחמורנוסףקושי
סלשלהבינלאומייםבמחיריםהשינוייםאתאלאהמקומיים,היבואבמחיריהשינויים
אםלפיכך,הישראלית.הלירהשלהחליפיןבשערהשינוייםעםיחדהיבוא,סחורות
בשווקים,ההתפתחויותאתלהקדיםאולפגרעשוייםהחליפיןבשערישהשינוייםנניח,
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השכררמת
יבואתחליפישלבמחיריםשינוייםשלכמודדהיבוא,מחירימדדעללהסתמךנוכללא

מגזים,היבואמחירימדדבלבד.ארוכותתקופותבמשךהיותר()לכלאלאלשנה,משנה
מדינמוךאומדןנותןהואזאתלעומת;1950-52בשניםשחלההמחיריםבעלייתלמשל,
.121954—58בשניםשחלההמחיריםלעליית

שללהתפתחותםבהשוואהבתעשייההנומינליהשכרהתפתחותמוצגת5בציור למחיריהנומינליהשכרשביןהיחסהצייר,מןשנובעכפי.1950-58בשניםהיבואמחירי
לשינוייםמדירבהמשמעותלייחסאיןכאמור,.1952בשנתניכרתבמידהירדהיבוא
—הכלליתהתפתחותשללאורהאולםכלשהן;בודדותבשניםהיבואמחיריבמדדשחלו
באותהבקירוב6פיהיבואמחיריעלייתלעומת,1950—58במשך4.5פיהשכרעליית
בענפיםהתפוקהלמחיריבהשוואההעבודהשלהיחסיהמחירכילהסיקניתן—תקופה

4./•״

אקדמאיםומשכורתבתעשייהיומישכר:6ציור
.6ג־לוח־נספחמקור:

מלאיםנתוניםבהעדרהראשון".העשורבמשךניכרתבמידהירדהיבוא,תחליפישל
אולםאלה.ענפיםעלמסקנתנואתלהכלילקשההיצואבענפיהתפוקהמחיריהתפתחותעל

1954-58במשך)שעלוביצואהמוסף״״הערךשלהחליפיןשעריעללנתוניםבהתאם הדעת.עללהתקבלעשויהכזאתהכללהבקירוב"(׳8פי
.43עמ׳שם,״

.108-9עמ׳שם,השווה״
.106-8׳עמשם,״
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גפרק

שמחיריהעובדה׳במשק.אחריםענפיםלגבישווהגזירהמכךללמודאיןושוב,

שלהאפשרותאתבחשבוןמביאהבלבד,3פי1950—58במשךעלוהלאומיהתוצר

האחרים.הענפיםמןבכמההפוכההתפתחות

האקדמאייםהשירותיםומחיריעבודהמחירי.4

מחירילהתפתחותבהשוואהבתעשייה,השכררמתשלהתפתחותהאתסקרנוכאןעד

לערוךשכדאינוספת,השוואהוהיצוא.היבואומחיריבציודההשקעותמחיריהתצרוכת,
בהשוואהבתעשייה,העבודהמחירישלהתפתחותםהיא,המצוייםהנתוניםבעזרת

הפרשילבעייתאותנומקרבתזאתהשוואההאקדמאיים.העבודהשירותישללמחיריהם

הבא.בפרקשתידוןהשכר
ההכנסהלהתפתחותבהשוואהבתעשייההנומינליהשכרהתפתחותמוצגת6בציור
הכנסתשביןהיחס=*.1948—57בתקופהאקדמאייםמקצועותבעלישכיריםשלהשנתית

לאורךעלהזהיחם.6בציורהואאףמוצגבתעשייההשכרלביןהאקדמאייםהמועסקים
בתעשייה,הנומינליהעבודהבשכר5.2פיעלייהלעומתלערך.אחוז65ב־כולה,התקופה

העבודהשירותישלהיחסיהמחיר.168.5פיתקופהבאותההאקדמאייםעלשכרםעלה
ירידההשני.העלייהגלובשנותההמונים,עלייתבשנותבהתמדהעלההאקדמאיים

הביניים.בתקופתחלהזהבמחיר
שנידונהההשערהעםאחדבקנהעולהזאתמהשוואההמתקבלתהכלליתהמסקנה

המקצועית(והעבודההוןיחסית)שירותיהנדיריםהשירותיםשלמחיריהםהקודם:בפרק

אולם,בכללה.התקופהלאורךבשפעמצוייםשהיוהשירותיםלמחירייחסיתעלו,

שלאשינויים,מוצאיםאנולשנה,משנהבשכרהיחסיותהתנועותאתבודקיםאנוכאשר
היחסיהמחירירידתאתבמיוחדלצייןישאלהביןהתיאורטיות.לציפיותהתאימותמיד

להקטנתפעלהיוקרתוספתשהסכםהעובדה,.1952-53בשניםהאקדמאייםהשירותיםשל
שלבמהימנותולספקותמקוםמשאירהאינהל!1952—53בשניםהיחסייםהשכרהפרשי
אלו.בשניםהאקדמאייםשלבשכרםהיחסיתהירידהבדברהממצא

שהוצאמידגםמתוךקלינוב־מלולר.על־ידיחושבהאקדמאיםהשכיריםשלהכנסותמדד!5
אתלהעדיףישניכויים.לפניברוטו,בהכנסותהשינוייםאתמתארהמדדמם־הכנסה.מתיקי

משוםקצרה,זמןלתקופתההכנסהעלהאקדמאיתהעבודהלמחירכמודדהשנתיתההכנסה

כאלה.שירותיםלשכירתזמןכיחידתהדעתעליותרמתקבלתשנהשלשתקופה
גידולבעקומתמעלהכלפימסוימתהטיהעלמצביעגיל,לפיהאקדמאים,הכנסותניתוח

במידהגדולהאינהההטיהזאת,עםאקדמאיים.שירותיםשלקבועמ״סל"כתוצאהההכנסות,

.6מציורהנובעותהמסקנותאתלשנותכדימספקת

הקבוצות.שתישלההכנסותיחםהתפתחותעלדבראותנומלמדתאיננהזושהשוואהלהדגיש,יש"
השנים.במשךלהשתנותהיהיכולבתעשייהלמועסקהעבודהימימספר

ה.פרקראהי!
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דפרק

השכרמבנה

השינוייםמדידתעלכלליבדיוןנפתחבישראל.שכרבהפרשידניםאנוהנוכחיבפרק
ובאיזואםהשאלה,ולבדיקתהמצוייםהנתוניםשלטיבםלבחינתונעבורהשכר,במבנה
ה״בלתי־העבודהשירותישלהיחסיהמחירלירידתההמוניםעלייתהביאהמידה

מקצועית".
הומוגניותקבוצותהןלמדוד,אנורוציםשכרםהתפתחותשאתהעובדים,קבוצות

העובדיםכלשלהשוליהפריוןקבוצהכלבתוךקבוצה.כלשלהעבודהשירותימבחינת
במחיריםההפרשיםאתמשקפיםאלועובדיםקבוצותביןהשכרהפרשישווה.הינו
עובדים,קבוצותשלזוגכלשביןהשכרביחסוהשינוייםבמשק,העבודהשירותישל

על־ידיהמבוצעיםהשירותים,שלהיחסיבמחירהשינוייםאתמשקפיםהזמן,לאורך
הקבוצות.
נוכללאעובדים,קבוצתכלבתוךגבוהההומוגניותדרגתלהשיגהיאמטרתנואם
"מקצועיים"—בלבדקבוצותלשתיבמשקהעובדיםשלשרירותיתבחלוקהלהסתפק

קבוצותשלרבלמספרהעובדיםאתלחלקעלינוהיהזה,במקוםו״בלתי־מקצועיים".
שלהשכרהתפתחותאתולמדודהשונים,העבודהשירותישלהשולילפריוןבהתאם

בעייתשלעוקצהאתנוטלתזובדרךלקבוצותהעובדיםחלוקתבנפרד.קבוצהכל
הקבוצה!.שלהשכרהתפתחותעללהשפיעהעלוליםקבוצה-כלבתוךהמשקליםשינויי
בדיוןבהנתקלנושלאבעיה,מעוררתרבותלקבוצותהעובדיםחלוקתזאת׳לעומת

מחיר—מהיריםסדרותשלזוגותהשווינובודיון,באותוהקודם.בפרקהשכררמתעל
שסטיותסמוי(,)באופןהנחנואחרים—ממוצעיםומחיריםעבודהשירותישלממוצע
בהנ¬שחושבו.והמחיריםהשכרממוצעיבתוךמתבטלותומחיריםשכרתצפיותשלמקריות

מחירים.סדרותשלזוגכלשביןלהשוואותמוגדרתכלכליתמשמעותלייחסיכולנוזאתחה
הכלכלית.התיאוריהשללאורהנבדקיםרביםיחסייםמחיריםכאשרהדברשונה
היחסיהמחירירידתבדברההשערהאתשאלנוממנההמונים,עלייתשלזאתתיאוריה

מוגדרותמצופותהתפתחויותמציינתאינהה״בלתי־מקצועית",העבודהשירותישל
התפתחותםאתקובעת,אלאעבודה,שירותישלוזוגזוגכלשביןהמחיריםיחסילגבי

אחר,כלכליטיעוןככלבלבד.כללייםבקוויםהיחסייםהעבודהמחירישלהמצופה
מקרהבכלדווקאולאובממוצע,שתתקיימנהמצפיםשאנוההתפתחויותאתקובעתהיא

לתיאורמתאיםמדדמציאתאם־כן,היא,בפנינוהעומדתהנוספתהבעיהבודד.
במשק.אלומחיריםשלהמרכזית()הנטייההכלליתההתפתחות
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דפרק

שכרהפרשישלמודדים.1
שלבמודדיםמשתמשיםזמןלאורךשכרבהפרשישינוייםעלאמפירייםבמחקרים

הסטייהבחציון;מחולקהבין־רבעוניהתחום)כגוןהשתנותמקדמיאויחסי,שכרפיזור

באינדיקטוריםוכד(הלוגריתמית,התקןסטייתבממוצע;מחולקתהתקןסטייתאוהמוחלטת
השאלה,נשאלתהעבודה*.שלהיחסייםבמחיריםאוהיחסיים,השכרבהפרשילשינויים

שלנו.הספציפיתלבעיהמתאיםהמודדיםמןאיזה
הומוגניות.עובדיםקבוצותמשביןשכרבהפרשישינוייםלמדודשברצוננונניח
יותרקטנים()אוגדוליםמסוימתזמןבתקופתהשכרהפרשיהיואםלבררהיאמטרתנו

למדי,פשוטהשיטהאחרת.בתקופההמקביליםהשכרלהפרשיבהשוואהבממוצע,

המחושביםשכר,הפרשישלממוצעיםלהשוותהיאזאת,למטרהלהציעהשאפשר

מרכזית(נטייה)שלשינוייםאומדנילנומספקתזאתהשוואהתקופה*.לכלבנפרד
זמן.לאורךהשכרבהפרשי

כברמוגדרתלהיותחייבתהממוצעים,אתלחשבישלגביההשכר,הפרשימערכת
חשלהשכרשדירוגנניח,הנידונה.הבעיהשלמטבעהנובעתזוהגדרהזה.בשלב

המתאימים.העבודהשירותישלהשוליהפריוןדירוגעל־ידינקבעהעובדיםקבוצות

העבודהשירותיבהיצעגידול)היינו,בלתי־מקצועיתשעלייהמצפיםאנוזאתבהנחה
הזולים,העבודהשירותישלבמחיריהםיחסיתירידהאחריהתגרורבפריונם(הנחותים

השכרהפרשימערכתאתלהגדירשאפשרמכאן,היקרים.השירותיםלמחיריבהשוואה

שיעוריביןהאפשרייםהחיובייםההפרשיםכלאתהכוללתכמערכת,שהיאתקופהבכל

בגורם)מוכפלאלההפרשיםשלהאריתמטיהממוצעהעובדים.קבוצותתשלהשכר
מחולקמהממוצע,השכרשלהמוחלטותהסטיות)סכוםהממוצעתלסטייהשווהקבוע(

שווהקבוע(בגורם)מוכפלהאלהההפרשיםריבועישלהאריתמטיוהממוצעב־מ(;
התקן.סטייתהואשלהשהשורשהשכר,לשונות
המוחלטתהסטייהאוהתקן)סטייתאלהפיזורמודדיבהפעלתקושיקייםזאת,עם

השכרבדירוגאפשרייםמשינוייםנובעזהקושיבמשק.השכרמבנהבניתוחהממוצעת(

שהריהרלבנטית.השכרהפרשילמערכתהנוגעתזיהויבעייתהמעורריםהזמן,לאורך

מצפיםשאנוובעודשכר,הפרשישלשונותמערכותקובעיםשוניםשכרדירוגי

"76-£00£חז01301§68ת!00011ת3110מ31'׳\\3ין816ז110111ז6,לדממא:ראה,2
,631?.0?.

.1900-1956,"£01/0301/7001(£011001ססס1ז7,>)1960.060,.קרן584-600

שירותישלהיחסייםהמחיריםעלישפיעועובדיםשלובהיצעבביקושששינוייםמצפיםאנו

החינוך,גידולעל־ידימוסברתהשכרשלהיחסיהפיזורירידתכאשרלפיכך,שלהם.העבודה
המסתתרתההנחה"בלתי־מקצועית",עלייהעל־ידימוסברתהיחסייםהשכרבהפרשיועלייה
המחיריםלשינוייאינדיקטורמהוויםהשכרשלהיחסיהפיזורששינוייהיאאלההסבריםמאחורי
העבודה.שלהיחסיים

האינדיבידואליים,השכרבהפרשילשינוייםממוצעיםלחשבהיא,אלטרנטיביתגישה2
במאמרנקטתיזאתבגישהתקופה.לכלבנפרדהמחושביםההפרשיםממוצעיהשוואתבמקום

\"¥3§300106160113156(1(5ק601(0£81101310810813510311011??01311׳\£30010׳?11068,"
£0\10^\£00/0)10)71101(1)8101151105101,א0.׳\1962,?£0£0500701138615511611)[£3110,1407
מערכתהגדרתאתשנבררלאחר:(ססיגסז?.(0ז£00000110?65631־011ס!18ז5015,361׳1963

שם.ראהאחת.חישובלשיטתאלוגישותיביאוהרלבנטית,השכרהפרשי
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השכרמבנה
היטב,מוגדרתהפרשיםמערכתשלהמונים(מעליית)כתוצאהשכרבהפרשילגידול
מערכתאותהשלההפרשיםממוצעיאינםכלשהןתקופותלשתיהשכרפיזורמודדי
שנקבעולחלוטין,שונותהפרשיםמערכותשלממוצעיםהםאלהשכר.הפרשישל

התקופות.מןאחתבכלהשכרדירוגעל־ידי
בעייתנו,לגביהכלכלית,המשמעותבעלתהשכרהפרשישמערכתשנית,נדגיש

מחיריהםאםלבררהיאמטרתנוהעובדים.קיוצוחשלהשוליהפריוןדירוגעלמבוססת

פריוןבעלישירותיםשללמחיריהםבהשוואהעלוגבוהפריוןבעליעבודהשירותישל
שקייםנניח,אםהנמוך.הפריוןבעליהעבודהשירותישלההיצעמגידולכתוצאהנמוך,
שינוייםישקפוהשכרבדירוגששינויים)כךוהשכרהפריוןדירוגיביןמושלםמיתאם
עלהמבוססתזאתהיאהמתאימההשכרהפרשימערכתהריהשולי(,הפריוןבדירוג
להנחהבהתאםההמונים.לעלייתשקדמההשנהלמשלבסים,שנתשלהשכרדירוג

רקלמדודכדיהממוצעת(המוחלטתבסטייה)אוהתקןבסטייתלהשתמשנוכלזאת
האחרותלתקופותהמתאיםשהמודדבעודהבסיס,תקופתשלהשכרהפרשיממוצעאת
שהיוכפיהבסיס(תקופת)שלהפרשיםמערכתאותהשלהשכרהפרשיממוצעהוא

מערכתהתפתחהכיצדתציין,אלוהפרשיםממוצעיהשוואתהעוקבות.בתקופות
ההמונים.עלייתשנותבמשךהמקוריתהשכרהפרשי

השולי.הפריוןבדירוגשינוייםבהכרחמשקפיםאינםהשכרבדירוגשינוייםאולם,
לצפותסיבהכמעטאיןעובדים,קבוצותביןוהתחרותתחלופהבמשקשקיימתבמידה

קבוצתשלבהיצעיחסיגידולשהריהקבוצות:שלהשוליהפריוןבדירוגלשינויים
יפעילולאטכנולוגי(שינויאולהם,בביקושיחסיתירידה)וכן"מקצועיים"עובדים
העבודהשירותישלהשוליהפריוןאתשיורידוגדולים,דיכוחותכללבדרך

אלובהנחות"בלתי־מקצועיים".שירותיםשלהשולילפריוןמתחתאלה״מקצועית"
בהיצעגידולבהשפעתאפסי,גודלכדיעדיפחתוה״מקצועיים"השכרשהפרשייתכן,

גודלכדיעדשיפחתולצפותאיןכללבדרךאולםלהם,בביקושוירידהה״מקצועיים"
שלילי.

המקובלת,ההנחהבעזרתלהציעאפשרהשכרבדירוגלשינוייםאלטרנטיביהסבר
בעודזמן.נקודתבכלעובדיםקבוצותשלהשוליהפריוןלביןהשכרביןסטיותעל
הארוך,בזמןהעבודהשירותישלהשוליהפריוןאתמודדשהשכרמשערים,אנו
קיימותיתר־על־כן,נחונה.שנהבכלהשולילפריוןישתווהשהשכרמצפים,אנואין

התיאורטיהמושגלביןלמעשההנמדדהשכרביןלהבחיןהמחייבותכבדות־משקלסיבות

התחרותבתנאינוטים—השכר,בהכרחולאאלה,עבודהמחיריהעבודה"*-."מחירישל
העבודה.שירותישלהשולילפדיונםשוויםלהיותהארוך—ובזמן

בזיהויטעויותשלאפשרותעלמרמזהשכרדירוגלשינוייזהאלטרנטיביהסבר

השולילפריוןהשכרביןשהסטיותבמידהכילבעייתנו;הנוגעתהשכרהפרשימערכת

דירוגיביןלשוניגרמושהןאפשרגדולות,היוהבסיסבשנותהעובדיםקבוצותשל
הפריוןמןהשכרשסטיותובהנחהכזה,במקרהאלו.מכריעותבשניםוהפריוןהשכר
באומדןהגזמהלידיאלוסטיותהביאוהשנים,בכלבלתי־תלויותמקריותמטעויותנבעו

ולידיהשנים,באותןהשוליהפריוןלהפרשיבהשוואההבסיס,בשנותהשכרהפרשי

שם.ראה*
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דפרק

לשניםהמקביליםלאומדניםבהשוואההבסיס׳בשנותהשכרהפרשיבאומדןהגזמה
האחרות־.
לביןהשוליהפריוןביןובלתי־תלויותמקריותסטיות)שלהנזכרתההנחהזאת׳עם
השכרהפרשילמערכתאומדןבעריכתלנולסייעיכולהעובדים(קבוצותשלהשכר

שלבתקופהכלשהיעובדיםלקבוצתהשכרמןהפריוןסטיותאםלענייננו.החשובה
מספקתקופהבאותההקבוצהשלהשכרממוצעמיתאם,בעלותהיולאשניםמספר
שנים(.באותןקבוצהאותה)שלהשוליהפריוןשלהמקבילהממוצעלגביאומדןלנו

אחתלכללחשבאפשרתקופהבאותההשוליהפריוןממוצעישלדומיםאומדנים
התקופהבמשךשוליפריוןשלקבועדירוגשלבהנחהלפיכך,העובדים.מקבוצות
התקופה(,במשךהפריוןבמסדרמקומהאתשינתהלאעובדיםקבוצתששוםבהנחה)היינו,
שלהשוליהפריוןדירוגלגביאומדןלנומספקהקבוצותשלהממוצעהשכרדירוג

)שישהשכרשלהזההממוצעלדירוגבהתאםתקופה.באותההעובדיםקבוצות
הפרשישלהמתאימההמערכתתיקבעשרירותית(בסיסשנתשלהדירוגמןלהבדילו
שנה.לכליחושבוכראוי,הממויניםהשכר,הפרשישלהמרכזיתהנטייהומודדיהשכר,

שלהאריתמטיהממוצעהואזהבמחקרבולהשתמששבחרנוהשכרהפרשימודד
"בעלותעובדיםקבוצותשלהשכרביןשליליים(או)חיובייםהאפשרייםההפרשיםכל

המונחיםכאשרנמוך",שכר"בעלותעובדיםקבוצותשלהשכרלביןגבוה"שכר
למקומםבהתאםעובדיםקבוצותשלזוגלכלנקבעיםנמוך"ו״שכרגבוה""שכר
בהשוואהיותררבהביעילותמטרתנואתמשרתזהמודדהממוצע*.השכרבדירוג

הפרשישלהמתאימהלמערכתישירותמתייחסשהואמשוםהאלטרנטיביים,למודדים
שרירותיתספציפיקציהעלמבוסםאיננוזאתועםהפיזור(,למודדי)בניגודהפריון

מידהובאיזואםאומר,שלנוהמודדהרגרסיה(.במודדיהקיים)חסרוןזומערכתשל

והפרשיפריוןהפרשישלמערכותקיימותהבאים:השיקוליםבעזרתאלהמסקנותלהדגיםנוכל5
מןקטןאוגדוליהיהעובדיםקבוצתכלשלשהשכרשווה,הסתברותונניחבסים,בשנתשכר

השכר.הפרשילממוצעשווהיהיההפריוןהפרשישממוצעבאופןהקבוצה,שלהשוליהפריון
המקבילהפריוןמהפרשקטןבמקרה,היה,בסיםשנתשבאותהמסוים,שכרבהפרשעתהנדון
לשיטתבהתאםלמעשה,אולםכהלכה,נמדדלושליליגםלהיותהיהיכולזהשכרהפרשלו.

הואזהבמקוםשלילי.כהפרשידינועליירשםלאלעולםהשכר,הפרשימערכתשלהזיהוי
המחו¬השכר,הפרשישממוצעמכאן,במיון.אפשריתטעותתוךכדיחיובי,כהפרשתמידיירשם

המקביל)ההיפותטי(לממוצעבהשוואהיותרגדוללהיותייטהבסים,שנתלאותהידינועלשב
הפריון.הפרשישל

קבוצותשלהשוליהפריוןמןקטןאוגדוליהיהשהשכרשווה,הסתברותנניחיתר־על־כן,
אלו,בהנחותהבסיס.בשנתמהפריוןהשכרסטיותעםקשרללאהעוקבת,בשנהגםהעובדים
הואילאולם,העוקבת.השנהלקראתלגדולייטהכהלכה(נמדד)לודלעילהשליליההפרש
לקראתההפרשגידוליירשםהבסיס,בשנתחיוביכהפרשבטעות,על־ידינו,נמדדזהוהפרש
בשתי)בממוצע(שוויםהפריוןהפרשילפיכך,היו,לוירידה.בוחלהכאילוהעוקבתהשנה

יותר,גדוללהיותנוטההיההבסיסלשנתעל־ידינוהמחושבהשכרהפרשיממוצעהשנים,
שם.ראהזה,בנושאשיטתידיוןהעוקבת.השנהשללזהבהשוואה

הפרשישלמודדנותןהאפשרייםהלוגריתמייםההפרשיםכלשלהאריתמטיהממוצע*
היחסיים.השכר

־(״*=1,2;מ-,\=1,2■״,7)
עבורהממוצעהדירוגאתיסמן2ו־;שנים,7ב-עובדיםקבוצותל־משכרשלמטריצהיסמן
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השכרמבנה
הממוצע(הדירוגעל־ידישנמדד)כפיגבוהפריוןבעליעבודהשירותישלמחיריהם

נמוך.פריוןבעליהעבודהשירותישללמחיריהםבהשוואהבממוצעעלו
הנחותעלאמנם,נשען,היחסיים(העבודהמחירי)אוהשכרהפרשישלזהמודד

שנים,בתקופתלבחורישהפריוןדירוגקביעתלשםאמפירית.תמיכההדורשות
מנסיםכשאנובדרכנועומדמזהחמורקושיקבוע.פריוןדירוגלהניחהגיונישלגביהן

שלהשוליהפריוןלייןהשכרביןובלתי־תלויותמקריותסטיותשלבהנחהלתמוך
לסטיותהיחידהמקורכאשרזאתהנחהעצמנועללקבלנוכללמעשה,העובדים.קבוצות

והתשואההעבודהפריוןבהערכתועובדיםמעבידיםשל"טעויות"הואהפריוןמןהשכר
בלתי־שהתחרותמניחים,אנוכזהבמקרהאחרות.בפירמותהעובדיםשלהאלטרנטיבית

מושלמת.חוסר־ידיעהבגללרקקיימתמשוכללת
קיצוניתלהנחההצדקהלפיכך,מחייבת,הסטיותביןואי־התלותהמקריותהשערת

שלהשכרקביעתבתהליכיומונופסוניסטייםמונופוליסטייםקבעכוחותהעדרביותר:
עלועומדתלויאיננושלנוהשכרהפרשימודדזאת,עםספציפיות.עובדיםקבוצות
בתהליכיוהמונופסוניסטייםהמונופוליסטייםשהכוחותנניח,אםיהיהדיזו.הנחה

י!

השכרהפרשיסכוםבמסדר.£X^^הסכוםשללמקומובהתאםהנקבע,1קבוצה

על־ידילביטויניתן1בשנהכהלכתם״ה״ממוינים

11
1+21[—1—21

לביטוימצטמצם—1שנהעל*+/ההפרשים-שנהשלהאריתמטייםהממוצעיםשביןוהיחס
״הפשוט

1=1

1=1

כאשרהשכר,מממוצעהשכרסטיותשלמדדאלאאינוזהביטוי*.=X—%כאשר
מאפשרX^,במקוםבלוגריתמיםהשימושכאמור,משקלים.כמערכתמשמשהממוצעהדירוג
מדד.אותובעזרתיחסייםשכרהפרשילחקור
מבניבניתוחקרובותלעתיםבהםשמשתמשיםאחריםמודדיםכמהננסחהבההשוואה,לשם

על־ידילביטויניתןהממוצעתהמוחלטתהסטייהעלהמבוסםהמודדשכר.

^ 2>,*+1 *1,1+1
1 = 1

2,1״*״
1=1

.1בשנההשכרדירוגאתמסמן2״ו־+?1בשנההשכרדירוגאתמסמן2>(+ן1כאשר

*(־וב־^1+1ב־לעילבנוסחהואת2+(>(1אתמחליףהתקןסטייתעלהמבוסםהמודד
הבסיסשנתכאשרג,(ן־+1ב־שניהםאתמחליףרגרסיהעלהמבוססהמודדבהתאמה.

.1היאהבסיסשנתכאשר*(־+ן,וב-1היא
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דפרק
והשכרהפריוןדירוגיביןסטיותלגרוםכדימספקתבמידהחזקיםאינםהשכרקביעת

האופרטיביתמהימנותןאתבחנואלאבמישרין,אלוהנחותלבחוןניסינולאהממוצע.
הכלליל.האומדןמודלשלבמסגרתוההנחותשלהפנימיתועקיבותן

המצוייםהנתונים.2
ממוצעיםהיוהשכר,הפרשילניתוחלרשותנושעמדוביותר,המתאימיםהנתונים

ענפי16וב־,1939—51בתקופהתעשייהענפי12ב־יומישכרשלכל־ארצייםשנתיים
המרכזיתוהלשכההיהודיתהסוכנותעל־ידישפורסמו,1955—58בתקופהתעשייה

כמובן,מתייחסים,אינםאלהממוצעיםבתעשייה.השכרמדדיעםיחדלסטטיסטיקה
פורסמולאהשוואתייםשכרממוצעיזאת,למיגבלהנוסףהומוגניות.עובדיםלקבוצות
הנתוניםהשוואתמאפשראינו,1955בשנתשהוכנסבמידגם,ושינוי,1952-54לשנים
.1939—51ל־המקביליםהנתוניםעם1955-58לשנים

לאינטרפרטציההנוגעיםרציניים,ספיקותמעוררלמטרתנואלהבנתוניםהשימוש
בחרנו.בוהמודדכוללשכר,הפרשישלמודדכלעלהמבוססותאמפיריות,תוצאותשל
שענףבאופןבהם,העובדיםשלהמקצועיבהרכבמזהזהאמנם,שונים,התעשייהענפי
יכולהממוצע(השכרדירוגשלהסולםבתחתית)המופיענמוךשכרמשלמיםשבו

משולםבולענף,בהשוואהשולי,פריוןשלנמוךממוצעבעליעובדיםכמעסיקלהיחשב
השניםבמרוצתלהשתנותעשויענףכלשלהשוליהפריוןממוצעאולםגבוה.שכר
גםזאת,מסיבהלהשתנות,עלולקיצונייםובמקריםהמקצועי,בהרכבשינוייםבשל
הענפיםבתוךהמקצועיבהרכבאפשרייםשינוייםכמו־כן,הענפים.שלהפריוןדירוג

הפרשישלהמודדיםסוגיכלעלבכךולהשפיעבהם,השכרממוצעיאתלשנותעלולים
הומוגניות.קבוצותשלהעבודהמחירישינוייעםקשרללאאףהשכר,
להטרידנוכדיבהםאיןשיטתיים,אינםהמקצועיההרכבששינוייבמידהזאת,עם
כלומר,מקריות""סטיותשלנוספיםסוגיםקיוםלהניחאנויכוליםזהבמקרההרבה.
ממוצעיוביןוהמציאותי,ה״נורמלי"השוליהפריוןממוצעיביןבלתי־תלויותסטיות
מסקנותאתמשניםאינםמקריותסטיותשלאלוסוגיםוהמציאותי.ה״נורמלי"השכר
בחישוביוהןהממוצעהדירוגבחישוביהןלהתבטלנוטותשהסטיותמשוםהקודם,דיוננו

השכר.הפרשישלהממוצעים
בלתי־שיטתיים.להיחשביכוליםענףשלהמקצועיבהרכבהשינוייםכללאאולם,
משאיפהכתוצאהוממנו(התעשייתילסקטור)וכןלענףמענףלנועעשוייםעובדים

תמידשווההניידיםהעובדיםשלהשכרהיהלוהכלכלי*.מצבםאתלשפר"שיטתית"
השכרממוצעיאזימצטרפים,הםאליוובענףעוזבים,הםשאותובענףהשכרלממוצע
הפרשישלבאומדניםהטיהשוםנגרמתהיתהולאמהניידות,מושפעיםהיולאהענפיים
העובדיםשלהשכרממוצעיכאשרקיימתאפשריתהטיהשלבעיהאולםהשכר.

אלה.ענפיםשלהשכרלממוצעישוויםאינםלענףמענףוהיוצאיםהנכנסים
שמקבלההצעותביןההפרשהואהניידותאתהמפעיל"השיטתי"הגורםזאת,עם

שם.ראה,1
לבעיהביטוימהווהזהשינויכעת.להטרידנוצריךאינועצמםהניידיםהעובדיםשלהשכרשינוי•

עכשיואותהבוחניםשאנוהבעיהלעיל.כברשנידונההשכר,מןהפריוןסטיותשלהכללית
הענפיים.השכרממוצעיעלהמשקליםשינויהשפעתהיא
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השכרמבנה
ממוצעיבהפרשבהכרחקשורשאינוהפרש-השוניםבענפיםמפירמותהבודדהעובד
השכרלביןנטיות־ניידותביןאי־תלותלהניחשהגיונימכאן׳אלה.ענפיםשביןהשכר
המצופההממוצעהשכרזאת׳בהנחההנעזבים.אוהקולטיםבענפיםהעובדיםשלהיחסי
ענף.באותוהממוצעלשכרשווהממנווהיוצאיםלענףהנכנסיםכלשל

מגורםכתוצאההשכרהפרשישלבאומדניםהטיהשלקיומהלפיכך,להניח,אין
המקצועיבהרכב"שיטתי"שינוישלאחרסוגגםלהזכירעלינואולםהרגילה.הניידות

למעשהדומים.ובגורמיםאפשרייםטכנולוגייםבשינוייםשמקורו-האכסוגניהגורם—
ומשוםכאלה,אכסוגנייםגורמיםשלהממוצעותהנטיותעלדברלהניחאפשרותאין
הפרשישלבאומדניםהאפשריותההטיותשלועוצמתןכיווניהןאתמראשלנתחקשהכך

הרגילותהנטיותעלהקודמתהנחתנושלמהימנותהאתלבדוקוכדיזאת,מסיבההשכר.
לצרכינו.המצוייםבנתוניםהשימושאפשרותלמידתאמפירימבחןערכנוהניידות,של

בשכרשינוייםבעקבותיהםהביאומקצועימבנהששינוייהאומרת,להשערה
—השכרהפרשישלבאומדניםלהטייהכךעל־ידיוגרמו—הענפיםשלהממוצע

ההרכבשינוייאםהאמפירי:המבחןאתלבססאפשרשעליהאחת,אימפליקציהקיימת
שינוייםשיחולולצפותנוכלהענפיים,השכרממוצעיעללמעשההשפיעוהמקצועי

על־קירובשלרבהבמידהכללבדרךמתוארותאלוהתפלגויותהשכר.בהתפלגויות
נוכלחלו,אמנםלעילהנזכריםהמקצועיההרכבשינוייואםהלוג־נורמלי,העקוםידי

ההתפלגויות.שלקצותיהןעלפעולתםעקבותאתשנמצאלצפות,
בתקופותאחדותשניםלגביתעשייהבענפישכרשלהתפלגויותלפיכך,בחנו,
על־ידיופורסמונערכואשרבתעשייה,שכרסקרימתוךשנתקבלו,1949-53ו־1943-48
עלבהסתמךלסטטיסטיקה".המרכזיתוהלשכההעובדיםהסתדרותהיהודית,הסוכנות
התפלגויותשלהכלליתבצורהשיטתי,אוניכר,שינויחלשלאלומר,נוכלאלהמקורות
ההמוניםעלייתשלבתקופההשכרהתפלגויותאתגםהנסקרת.התקופהבמשךהשכר

בשניםהשכרלהתפלגויותבדומההלוג־נורמליתהעקומהבעזרתלמעשה,לתאר,אפשר

התיאורטיות,וההתפלגויותלמעשהההתפלגויותביןסטיותשמצאנובמידההקודמות.
מקומםעםבלתי־מתואמותונמצאוהתקופות,בכלשווהבמידהנתגלוכאלוסטיות
השכר"!.בדירוגהענפיםשל

הפרשישלהאומדניםבדיוקרבבטחוןאמנם,לנו,נותניםאינםאלהמימצאים

השכרשלהמתאימותהסדרותבמקוםבתחליפיםהשימושהבא.בקטעשנציגםהשכר
לעניין;נוגעיםשאינםגורמיםהכנסתעל־ידיאומדנינושונותאתמגדילהמקצועי

זאת,עםגדולים.במדגמיםרקבממוצעיתבטלואלושגורמיםלצפות,יכוליםואנו
ההשערה,אתמאשרותהשכרהתפלגויותשלהמבנהיציבותעלהמבחןתוצאות

עובדישלהכוללתוההכנסההעבודהשכרעלחקירהגורביץ,וד.צידרוביץג."
בארץ־ישראל,העובדיםשלהכלליתההסתדרות;1945ירושלים,1943העברית,התעשייה

(;1950ו־1949עבורדומים)ופרסומים1948העברית,בתעשייההעבודהשכרמפקד
וכן:1952בתעשייה,העבודהשכרשלסטטיסטיקהלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה

.1954-1953עבודה,שכרשלסטטיסטיקה

גידולביןומובהקיםשלילייםמיתאמיםמצאנוהשכר,התפלגויותשלהיציבהמבנהעםבבדבד"!
מקדמיהענפים.שלהשכררמתלביןההמוניםעלייתשלבתקופהעבודה()בימיהתעסוקה
-שלילייםובחלקםחיובייםבחלקםנמצאו,1939-47בתקופתאחרותלשניםשחושבומיתאם,

.7ג־לוח־נספחשלאלההיובחישוביםששימשוהמקורותמובהק.היהלאמהםאחדואף

45



דפרק

השכרהפרשיהתפתחויותלתיאורעתהלפנותאם־־כן׳נוכל׳מוטים!!.אינםשאומדנינו
המשק.שלהתעשייתיבסקטור

אמפירייםמימצאים.3
עריכתתחילה׳מחייבים׳היחסייםהשכרבהפרשיהשינוייםשלהאומדניםחישובי

הפריוןבדירוגאפשרייםשינוייםעלאינפורמציהבהיעדרהשולי.הפריוןלדירוגאומדן
עלינוהיה)ובעבורן(מתוכןהתקופות׳בבחירתהתקשינוהשנים׳במשךהענפיםשל

השכרממוצעישלהגולמייםהנתוניםבבדיקתהפריון.שלהממוצעהדירוגאתלקבוע
׳1939-45המשנהתקופותלאורךהשכרבדירוגרביםשינוייםמצאנולאהענפיים

תקופותעללעבודהתחלנוזאתמסיבההתעשייה.ענפילרוב1955-58ו־1945—51
אלו.משנה

במשךהשנייה:העולםמלחמתבשנותהיהלומיםתעשייתהיתהזהמכלליוצאת
עלהיהלומיםבענףהממוצעהשכרעמד׳1939—40המלחמה׳שלהראשונותהשנים

יחסית׳תלולה׳עלייהולאחרהענפים;בשארהממוצעלשכרבהשוואהלערךאחוז40
אחוז150שללרמה1944-46בשניםהיהלומיםבענףהממוצעהשכרהגיע1941-43במשך

האחרים.בענפיםהממוצעמהשכר
בגורםהשקעותעל־ידימוסברתהיהלומיםבענףהשכרשלזאתקיצוניתהתפתחות

השוליהפריוןדירוגבארץ־ישראל*!.זהלענףהראשונותהשניםבמשךשבוצעוהאנושי
תקופתרובבמשךלשנהמשנהכנראה׳השתנה,היהלומיםבתעשייתהעבודהשל

שארוכלהדירוגמחישוביהיהלומיםבענףהשכראתהשמטנוזאתמסיבההמלחמה.
.1939—45לשניםהחישובים
הממוצע,הדירוגלחישובי׳1955-58ו־1939,1945-51—45המשנהתקופותקביעת

לשםזהבדירוגלשימושמיגבלהבכךלראותיששרירותיות.שלרבהבמידהנעשתה
להחלטתנוחלקיתהצדקההשכר.הפרשישלבאומדניםבספציפיקציהטעויותמניעת
למלחמההאחרונההשנההיתה1945ש־העובדה,היאהמשנהתקופותחלוקתבענין
היחסי.השכרבפיזורהירידהלמגמתהאחרונההשנהוגם

תקופותשלאלטרנטיביתקביעהשלהשפעתהאתלבדוקנסיוןנעשהזאת,עם
משינוייםכתוצאהבדירוגחשוביםשינוייםנמצאולאכללבדרךהשכר.דירוגעלמשנה

הממוצעשהדירוגהיה,נראהבהםמקרים—בכמההתקופות.בהגדרתשרירותיים
אלטרנטיבייםאומדניםחושבו—בלתי־מובהקושהינושרירותיות,בהחלטותמותנה

חישוביםתוצאותאלטרנטיביים.לדירוגיםבהתאםהיחסייםהשכרבהפרשילשינויים

כרגילהנקראמזהשונהשכרלמבנהמתייחסיםשלנוהשכרהפרשישלשהאומדניםלזכור,יש!!
כנראה,יתקבלו,המקצועיהשכרמבנהלגבישוניםאומדניםזאת,עםהמקצועי".השכר"מבנה
שכרבהפרשישינוייםשלמרכזיתנטייהמודדיל״מקצועות".שונותבהגדרותנשתמשכאשר
המדוברשלנובמקרההיטב.מוגדרשכרלמבנהמפורשתבצורהלהתייחסלפיכך,חייבים,

הענפי".השכר"מבנהבשםכרגילשנקראבמה
ובשנותיההשנייההעולםמלחמתלפניהשפלהארצותאתשעזבויזמים,על־ידיהוקםהענף

תשלוםשיטתלפיהעבודהבמקוםומתמחיםחניכיםהעסיקושהוקמוהמלטשותהראשונות.
ראההאחרות.בתעשיותלהכנסותבהשוואהמאוד,נמוכההיתהכמתחיליםוהכנסתםקבלנית,
;51׳עמ,6-1מס׳11כרך;66-7עמ׳6-1מס׳1כרךסטטיסטיעלוןהיהודית,הסוכנות
.45׳עמ,1955ירושלים,1944בשנתהיהלומיםבתעשייתוההכנסותהשכר
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השכרמבנה
ששינוייבעובדה,כנראהנעוצהלכךהסיבההמקוריים.לאומדניםמאודדומותהיואלה
לשניאחדיותרקרוביםשהיושכרשיעוריביןיותרגבוההבתדירותחלודירוג

הכללי.ולממוצע
1955—58ו־1945—1939,51—45במשךשנהלכלהשכרבהפרשישינוייםשלאומדנים

שרירותיתנקבעו,7ציורמבוססעליהםלחישובים,הבסיסשנות.7בציורמובאים

-!<>•/.
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בתעשייהיחסייםשכרהפרשי:7ציור

.7ג־לוח־נספחמקור:

עומדאנו,משתמשיםבוהשכר,הפרשישמודדמאחראולם.1955ו־1943,1947כ־
האומדנים.עלמשפיעהאינהשרירותיותבסיסשנותשלזוקביעההזמנים,הפיכתבמבחן

מלחמתבתקופתשחלההיחסיים,השכרהפרשיהצטמצמותאת)א(מראה7ציור
שלהאיטיתההתרחבותאת)ב((;1943ו־1942בשנים)ובמיוחד1941-45בשניםהעולם
בהפרשיהתלולההעלייהאת)ג(;1945—47המלחמה,שלאחרבתקופההיחסייםהשכרהפרשי

ואתיחסיתהגבוהההרמהאת)ד(,1949ל־1948ובין1948ל־1947ביןהיחסייםהשכר
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שלהשיטתיתההתרחבותאתו־)ה(;1949—51בשניםההפרשיםשלהיחסיתהיציבות
השכרהפרשי(׳100)=1947ל־בהשוואה.1955-58במשךהיחסייםהשכרהפרשי
בהשוואה.1950ב־190ועל1948ב־156על,1939ב־221על,1945ב־77עלעמדוהיחסיים

141ועל1957ב־132על,1956ב־120עלהיחסייםהשכרהפרשיעמדו(100)=1955ל־

.13סטטיםטיתמבחינהמובהקיםנמצאוהאלההאומדניםכל.1958ב־

ממוצעיבדברנתוניםמהיעדרהנובעהקושי,עלמסוימתבמידהלהתגברנוכל
שנת¬נתונים,שלאחרבמקורשימושעל־ידי,1952—54בשניםהתעשייהבענפיהשכר
3לוחלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלבתעשייההשכרסקרי—אלהלשניםפרסמו

שכרשלבחציון(מחולקהבין־רבעוני)התחוםהיחסיהשכרפיזורשלמודדיםמציג

!1954-1952בתעשייה,השכרשלהיחסיהפיזור:3לוח

)אחוזים(

יסודשכרשבועיתמשכורת
נובמבר
1954

אוקטובר
1953

אוגוסט
1952

נובמבר
1954

אוקטובר
1953

אוגוסט
1952

34 36 34 50 50 49 סך־הכלמבוגרים,יומייםעובדים

24 25 23 35 36 36 גבריםמבוגרים,יומייםעובדים

23 24 23 36 34 34 נשיםמבוגרות,יומיותעובדות

דלהלן.המקורמתוךמחושבבחציון,מחולקבין־רבעוניתחום!
,1952אוגוסטבתעשייה,שכרשלסטטיסטיקהלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהמקור:

עבודה,שכרשלסטטיסטיקה.68,75-74עט׳,16מם'מיוחדיםפרסומיםסדרת
.43-42;38׳עמ,38מם׳מיוחדיםפרסומיםסדרת,1953-54

שפיזורמציין,הלוח.1954ובנובמבר1953באוקטובר,1952באוגוסטהתעשייהעובדי
נקודותביןבתעשייהיומייםעובדיםבקרביציביותראופחותנשארהיחסיהשכר
היחסיהשכרבפיזוראפשרייםשינוייםעלדברעדייןיודעיםאיננואולם,אלה.זמן
.1955ל־1954ובין1952ל־1951בין

התרחבובתעשייההיחסייםהשכרשהפרשילהסיק,נוכל3וללוח7לציורבהתאם
מאודקשהבמיוחד.1948ו־1947השניםוביןההמונים,עלייתשלבתקופהבממוצע
לעומתזו.תקופהבמשךלשנהמשנההיחסייםהשכרבהפרשיהשינוייםעלמשהולומר
התקופהבמשךבהתמדההתרחבוהיחסייםהשכרשהפרשיהדעת,עלמאודמתקבלזאת,

העבודהבמחיריהעלייהמגמותאתלהדגישיש.1956ל־1955ביןובמיוחד,1955—58
בתקופתשחלהאלה,במחיריםהיחסיתהירידהלאורהגבוה,השכרבעלישלהיחסיים
.1942ל-1941ביןובמיוחדהשנייה,העולםמלחמת

שם.מאמרי,ראההמובהקות,מבחןשללטבעו!3
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השכרמבנה
תואמת<1948מאזהיקרים,העבודהשירותישלהיחסייםבמחיריםהכלליתהעלייה

ה״בלתי־העבודהשירותישלהיחסיהמחירירידתבדברב׳בפרקשהובאוההשערותאת
העבודהבמחיריהשינוייםאתבודקיםכשאנואולםההמונים.מעלייתכתוצאהמקצועית"
במחירהיחסיתהירידהחלהלפיומהרושם׳להתעלםיכוליםאיננולשנה,משנההיחסיים
על־ידילהסבירהיהיהשאפשרמכדימוקדם1948ל־1947ביןה״בלתי־מקצועית״העבודה
הפעילהולא,1948שלהשנייהבמחציתרקהחלהההמוניםעלייתבלבד.ההמוניםעליית
.1949-50לפניהעבודהשוקיעלממששללחץ

אינהבתעשייההיקריםהשירותיםשלהיחסייםהעבודהבמחיריהמוקדמתהעלייה
האיחורגםהקודם,בפרקכברשראינוכפינוספת.הסברההדורשתהיחידהההתפתחות

ירידתוגם,1952בסביבותשהחלהההון,למחיריבהשוואההעבודה,מחירבירידת
הסבריםדורשות,1952—53בשניםשחלההאקדמאיים,השירותיםשלהיחסייםהמחירים
מדיניותשלבעיותבכמההעוסקהבאבפרקיידונוהעבודהבמחיריאלותנועותנוספים.
השכר.
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הפרק

השכרמדיניות

הנוכחיבפרקהאחרונים.הפרקיםבשניתוארוומבנהוהשכררמתשלההתפתחויות

האיגודיםשלהשכרבתעריפישינוייםעל־ידיאלומהתפתחויותכמהלהסבירננסה
קולקטיבי.ומתןבמשאהוסכםעליהםאחרים.עבודההוצאותובמרכיביהמקצועיים

לידיההמוניםעלייתהביאההאםהשאלה׳אתלבחוןהיאזהפרקשלהעיקריתמטרתו
תמכוהאםובמיוחד׳העבודה׳שוקמוסדותשלהמסורתיתהשכרבמדיניותשינוי

היחסיים.השכרהפרשישלהעלייהבמגמתאלהמוסדות
ומתןבמשאהוסכםעליהםהשכר׳מרכיביושארהמקצועייםהאיגודיםתעריפי
השכרמדיניותשלהמגמותהשכר.מדיניותלבדיקתהחשוביםהנתוניםהםקולקטיבי׳
מוסדותעל־ידישהונהגוהשכר,מרכיבישלהשפעתםמדידתעל־ידיזהבפרקנחקרות

מרכיביכלנקטנו,בהבשיטההשכר.והפרשיהיחסייםהעבודהמחיריעלהעבודה,שוק

הנקייההשפעתואתאומדיםאנוזובדרךהנחקר.המרכיבמלבדקבועים,מוחזקיםהשכר

מתאפשרתכךלמעשה.השכרהתפתחותעלמרכיבים,קבוצתשלאומרכיב,כלשל

הפועליםמרכזייםמוסדותעל־ידיהנקבעיםשכר,מרכיבישלהשפעותביןההפרדה
בהיקףאחריםמוסדותעל־ידיהנקבעיםהמרכיבים,שלהשפעותיהםלביןארצי,בהיקף

יותר.מצומצם
ששולםהשכרועלמקצועייםאיגודיםתעריפיעלהשוואתייםנתוניםהיעדרבשל
בידיכנקבעלראותושישהשכר,בתנועותהשינויאחוזאתלאמודיכולנולאבפועל,

השפעתשלתלויהבלתיבמדידההסתפקנוזהבמקוםהמרכזיים!.העבודהשוקמוסדות

השכר.עלהמוסדות

מוסדיתשכרלקביעתמודדים.1
"משקלים"עלנתוניםבידינושיהיודורשת,השכררמתעלהמוסדיתההשפעהמדידת

זאתומסיבהבנמצא,היולאכאלהמשקליםהאיגודים.שלהשוניםהתעריפיםשל
מקריםלכמההשכר,לרמתשנוגעבמההשכר,מדיניותעלדיוננואתצימצמנו

פשוטים.
הבעיההשכר.מבנהעלהמדיניותשלהשפעתהמדידתהוא,זהבפרקהעיקריהדיון

על־ידישינוייםבושהוכנסואושהונהגשכר,מרכיבשלהשפעתואתלמדודכיצדהיא,

השינוייםאתכמותיבאופןלהסבירניסינוהיוקר,שבעזרתןתוספותלגבישעשינואחדנסיוןמלבד!
ב/נספחראהד׳.בפרקשהוצגוהשכרבהפרשי
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השכרמדיניות
משלימים—מודדיםשניהיחסיים.השכרהפרשיעלהעבודה,שוקממוסדותמוסד
עתית.סדרהשלומודדאופקיחתךשלמודדלהלן:נדונים—מתחריםמאשריותר

מתוךשחושבאחד,ממוצע—שכרהפרשישלממוצעיםשניביןיחםלעצמנונתאר
הנתונים,אותםמתוךשחושבשני,וממוצעהשכר,מרכיביכלאתהכולליםנתונים

אחרוןשכרמרכיבשללהשפעתואומדןנותןהיחסהמרכיבים.אחדהשמטתתוך
הפרשיממוצעיותר(קטן)אויותרגדולכמהפיומשמעותו,השכר,הפרש-עלזה

השכרמרכיבשלבהיעדרומתקבלשהיהההפרשים,לממוצעבהשוואהלמעשה,השכר
העבודהשוקממוסדות)ומיהזההשכרמרכיבהונהגמתילפיכך,נדע,אםהנחקר.
מוסדשלהשכרלמדיניותשלנו,במודדהמשתקףהשינוי,אתלייחסנוכלהנהיגו(
מסוימת.כשנהמסוים

חדשים,שכרמרכיבייצירתשלבדרךנעשולאהשכרבמבנההשינוייםרובאולם
השכרהפרשייחסזאת,מסיבהקיימים.שכרבמרכיבישינוייםהכנסתשלבדרךאלא

מרכיבשלהמצטברתההשפעהעלאינפורמציהמספקאופקי,חתךעלהמבוסםדלעיל׳
מתענייניםאנושבהלשנה,משנההשפעתועלבהכרחולאהשכר,מבנהעלהנחקרהשכר

במיוחד.
סדרהשלניתוחעלהמבוססמודד׳בעזרתלקבלנוכלזאתנוספתאינפורמציה

להשמיטבמקוםלעיל.שנדוןהאופקיהחתךממודדבהרבהשונהשאינומודד—עתית
נשמיטמשווים,שאנוהשכרהפרשישלהממוצעיםאחדמתוךהנחקר,השכרמרכיבאת

-ממוצעיםשניביןיחסלעצמנו,נתארבמיוחדזה.במרכיבהשנתיהשינויאתרקהפעם
הנחקרהשכרמרכיבמופיעבושנה,לאותהאחרוממוצע2לשנההשכרהפרשיממוצע

הפרשיממוצעיותר(קטן)אויותרגדולכמהפיאומר,זהיחס.1בשנהשהיהכפי
השינויהוכנסלולאמתקבלשהיהההפרשיםלממוצעבהשוואה2בשנהלמעשההשכר

שלהשכרמבנהעלהשכר,במרכיבשנעשההשינוי,השפעתהנחקר־.השכרבמרכיב
זה.כמודדלפיכך,משתקפת,מסוימתשנה

מרכיביהשפעתשלכאומדניםלהלןמוצגיםעתיתסדרהומודדיאופקיהתךמודדי
בחקירתהשכרממרכיביכמהעלנתוניםחוסרבשלהשכר.מבנהעלהשוניםהשכר

נתוניםעלהמבוססיםמודדים,אלהבמקריםחישבנוהזמן,במרוצתההתפתחויות

חתךעל)המבוססיםהמודדיםשניד׳,פרקשל6בהערהכמוסימוןבאותומשתמשיםכשאנו־
על־ידילביטויניתניםעתית(וסדרהאופקי

1[2*ן״]
1=1

1[2־״*(-])״*
1=1

השנתיהשינויואתאופקי,חתךעלהמבוססבמודדהנחקרהשכרמרכיבאתמסמןכאשר,;!/
עתית.סדרהעלהמבוססהמודדלגביהנחקרבמרכיבלשנה(((—1)משנה

השכר.מרכיביכלעלשלמהאינפורמציהמצריךאלהמודדיםשחישובלהדגישיש
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הפרק

מבנהעלהשכרמרכיבישלהשפעתםכיווןאתרקמצייניםאלומודדיםחלקיים.
ההשפעה*.למידתבאומדניםלקבלםואיןהשכר,

אופקיחתךאומדני.2
הלוחהשכר.מבנהעלשכרמרכיביהשפעתשלאופקיחתךאומדנימציג4לוח
תוספותהענקות,פרמיות,נוספות,שעותתשלומישלהמצטברתההשפעהאתמראה

בשניםהיחסייםהשכרהפרשיעלהיסודשכרהשפעתאתוכןיוקר,ותוספתמשפחה

שלממוצעיםהםבלוח,המופיעיםהאומדניםחושבושמהםהנתונים,*-.1953ו־1952
תעשייה.ענפי12עד10ב־שבועישכרמרכיבי
האומדניםמרביתוכןיומיים,לעובדיםהמתייחסים,4בלוחהמופיעיםהאומדניםכל

היוקרשתוספתמראים,אלהאומדניםסטטיסטית*.מבחינהמובהקיםנמצאוהאחרים,
.1953ו־1952בשניםהיחסייםהשכרהפרשילהקטנתשפעלהיחיד׳השכרמרכיבהיתה

שארשלהמצטברתההשפעהיתר־על־כן,ההפוך;בכיווןפעלוהשכרמרכיבישאר
עובדיםשלבמקרההיוקר,תוספותשללזובהשוואהיותר,גדולההיתההשכרמרכיבי
שלבמקרהיותרגדולההיתהלאזאתמקזזתהשפעהופרמיות.נורמותועובדייומיים

המקביליםהאומדניםאתלהשוותאיןבמידגם,שהוכנסשינוי,בגללהחודשיים.העובדים

.1953ו־1952ל־

בקרב1952—53בשניםיחסיתהיציבהשכרפיזורעםמתיישביםאלומימצאים
שמרכיביארעי,באופןלפיכך,להסיק,נוכללעיל(.3לוח)ראהבתעשייהיומייםעובדים
השוויוניתההשפעהאתקיזזובמיוחד(נוספותשעותותשלומי)הענקות,האחריםהשכר
עובדיםביןהיחסייםהשכרהפרשיצימצוםאתומנעו,1952-53בשניםהיוקרתוספותשל

העובדיםשלבמקרההמצבהיהכךשלאכנראהופרמיות.נורמותועובדייומיים

הכנסותשביןהיחסאתהקטינוהיוקרשתוספותלהניח,הגיונייתר־על־כן,החודשיים.
בתעשייההעובדיםכללשלשכרםלביןחודשי(תשלום)המקבליםהאקדמאייםהעובדים

.1952—53במשך

הרגילהבסטטיסטיקהמופיעשאיננועבודה,הוצאותשלאחרלמרכיבעתהנפנה

לנוישעליהםהשכרמרכיביסכוםאתמצייןכאשרx,^=0"+נגדיראם*
נתונים,

£26+£20_([6+0)2£]_*£2
1![2*(—6])[2(1+0?—11]־)£20+£[2(צ—])!/

היחסחישובהושמטו.(1ו־1)המשנהסימוניכאשר

?£2 1

([11-6)2!]
ן/שלהשפעתובהערכתלהגזיםנוטההזמן,במרוצתההתפתחויותבחקירתעל־ידינושנעשה

ההשפעה.שלהנכוןהכווןאתמצייןהואזאת,עםהשכר.מבנהעל
ההשפעותאתמדדנובנפרד,אחתכלוכר,ההענקותהפרמיות,השפעתאתלאמודבמקום*

הלאה.וכןוהענקות;פרמיותנוספות,שעותופרמיות;נוספותשעותשלהמשותפות
שם.ראההמובהקות,מבחן5

52



השכרמדיניות
במפקדנמצאים,1951/52לשנתעליו,ונתונים—סוציאליותהטבותתשלומי—השכרשל

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלהתעשייה

היחסיים,השכרהפרשיעלשוניםשכרמרכיבישלהמצטברתהשפעתם:4לוח
1!953ו־1952

1953 1952 השכרמרכיבי

1.056 1.053
יומייםעובדיםא.

נוספותשעות
1.188 1.151 פרמיות+
1.222 1.199 הענקות+
1.254 1.237 משפחהתוספות+
1.175 1.181 יוקרתוספות+

1.067 1.047 היסוד*שכר

1.130 1.181

ופרמיותנורמותעובדיב.
נוספותשעות

1.191 1.304 פרמיות+
1.163 1.401 הענקות+
1.228 1.503 משפחהתוספות+
1.137 1.301 יוקרתוספות+

1.080 1.155 היסוד*שכר

1.169 1.031
חודשייםעובדיםג.

נוספותשעות
1.469 1.239 הענקות+
1.447 1.248 משפחהתוספות+
0.952 0.983 יוקרתוספות+

1.520 1.270 היסוד*שכר

שהיהההפרשיםמממוצעגדוללמעשההשכרהפרשיממוצעכמהפימציינים,בלוחהמספרים1
דלהלן.מהמקורחושבוהמספריםהנחקרים.השכרמרכיבישלבהיעדרםמתקבל

התעריפיםהפרשיעלזהשכרמרכיבשללהשפעתומתייחםהיסודשכראומדןטכניות,מסיבות2
בפועל.השכרהפרשיעלולאיוקר(תוספת+)יסוד

בתעשייה,עבודהשכרשלסטטיסטיקהלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהמקור:
עבודה,שכרשלוסטטיסטיקה,16,מםמיוחדים,פרסומים,1952אוגוסט
.38,מםמיוחדים,פרסומים,1953-54

הפסקתחופשה,מחלה׳שללמקריםלקרנותמיועדיםסוציאליותהטבותתשלומי
המנהגעל־ידיהחוק,על־ידיהנדרשותאחרות,"סוציאליות"ומטרותביטוחעבודה,

אלהתשלומיםשלביסודםהמונחתהאידיאולוגיההקולקטיביים.ההסכמיםעל־ידיאו
הסוציאלייםהתשלומיםשלהשפעתםאתלבדוקמענייןזהיהיהלפיכך,שוויונית.היא

הנחקרת.התקופהבסיוםהשכרמבנהמודדיעללמעשה
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בשנתהיחסייםהשכרהפרשיעלסוציאלייםתשלומיםשלהשפעתםאתמציג5לוח
משנהבענפיממוצעשכרנתונימתוךחושבובלוחהמופיעיםהאומדנים.1951/52

התעשייהענפיבכלהמשנהענפיסך־כלענף.בכלשונההיהשמספרםתעשייתיים׳
.166היה

!1951/52היחסיים,השכרהפרשיעלסוציאליותתוספותשלהשפעתן:5לוח

שנתישכר יומישכר

1.090 1.163 התעשייהענפיכל

1.089 1.252 מזון
1.104 1.135 טכסטיל
1.108 1.132 הלבשה
1.095 1.222 מתכת
1.199 1.219 מכונות
1.060 1.071 חשמל
1.292 1.505 עץ
1.076 1.070 נייר
1.152 1.126 כימיקלים
1.084 1.077 ומלטאבן
1.080 1.130 שונות

שהיהההפרשיםמממוצעגדוללמעשההשכרהפרשיממוצעכמהפימציינים,בלוחהמספרים*

דלהלן.מהמקורחושבוהמספריםהסוציאליות.התוספותשלבהיעדרןמתקבל
מיוחדים,ב/פרסומיםחלק,1952התעשייהמפקדלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהמקור:

.41מם׳

סוציאלייםתשלומיםלשלםגבוהשכרבעליענפיםשלבולטתנטייהמראה5לוח
בודדתבדיקהבכלהמצבהיהכךנמוך.שכרבעלילענפיםבהשוואהיחסית,גדולים

להעניקבנטייהכנראה,נעוצה,לכךהסיבהיומי.שכרולגבישנתישכרלגבישערכנו,
לצעירים׳בהשוואהלמבוגריםלנשים,בהשוואהלגבריםיותרגבוהיםיחסייםתשלומים
הפרשיהתרחבו,5לוחמראהמקרה,בכלהלאה.וכןלזמנייםבהשוואהקבועיםלעובדים

סותרתזאתעובדההסוציאליים.התשלומיםאתלשכרהוספנוכאשרהיחסיים,השכר

אלה.בתשלומיםשוויוניותלקיוםהציפייהאת
ההענקות,המשפחה,תוספותהיסוד,שכרשלהמצטברתלסיכום-השפעתם

להרחבתפעלהסוציאלייםלתנאיםוהתשלומיםהנוספותהשעותתשלומיהפרמיות,
תוספותפעלואלובשניםההמונית.העלייהשלאחרבשניםהיחסייםהשכרהפרשי
קוויבוצעושבהןהשנים,אתבדיוקלזהותבאפשרותנואיןההפוך.בכיווןהיוקר

שלניתוחערכנוזהלצורךבלבד.5ו־4לוחותעלמסתמכיםכשאנואלה,מדיניות
הבא.בסעיףהמוצגעתיותסדרות
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עתיתסדרהאומדני.3
יוקר.ותוספותיסודשכר-בלבדשכרמרכיבילשנימצוייםעתיותסדרותנתוני

אתאומדיםאינםהשכרמבנהעלאלהשכרמרכיבישלהשפעתםמודדיזאת,מסיבה
בשניםההשפעותשלועוצמתןכיוונןעלרקאינפורמציהמספקיםאלאההשפעות,מידת

השונות.
גםסטטיסטייםנתוניםמהיעדרנובעתהעתיותהסדרותניתוחשלאחרתמיגבלה

מסיבהלה.שקדמוהשניםושלההמוניםעלייתשללתקופהאלהשכרמרכיבישניעל
הזאת.התקופהבחקירתהיוקרתוספותהסכמיעללהסתמךעלינוהיהזו

היוקר.תוספותחישוביעללהקלכדישהומצא,היסוד"-מונחל״שכרתחילהנפנה
הראשונה.היוקרתוספתצורפהאליובפועל,ששולםשכרהיסודשכרהיהבמקורו
שכראתלמעשה,קיבלו,לאשמעולםחדשים,לעובדיםגםיסודשכרנקבעמכןלאחר
שבומצב,יצרלצרכןהמחיריםמדדלביןהיוקרתוספתביןהאוטומטיהקשרהיסוד.

היוקר*.בתוספותתכופיםשינוייםלהכניסכדייסודשכרשלבמושגלהשתמשנוחהיה
היסודשכרבשיעורישינויים.1939שלזוהיתההיסודשכרשלהראשונההמערכת
משא־שלבדרךבשנה,שנהמדילרובפעם,מדיהוכנסוהשוניםבמקצועותהמקוריים

בתקופתהמנדטוריתבארץ־ישראלהעבודהיחסיבשדהלהופיעשהחלקולקטיבי,ומתן
הוחלטשבה,1952בשנתנקבעהיסודשכרשלאחרתמערכתהשנייהל.העולםמלחמת
של(,1951ב־קיים)שהיההישןהיסודשכרשלכסכוםהחדשהיסודשבראתלהגדיר
היסודשכרבהגדרתדומהשינויוהמשפחה*.הוותקתוספותושלהישנההיוקרתוספת
בשנתנקבע

6**

91957.

בלבד.1950שלאחרלשניםמצוייםהיסודשכרעלוהשוואתייםמהימניםנתונים
המחיריםשינוייאתלהסבירכדיהזההשכרמרכיבאתלבדוקאפשרותאיןלפיכך,
מהימניםנתוניםשהיעדרייתכןההמונים.עלייתשלבתקופההעבודהשלהיחסיים

ריכוזיותשליותרהנמוכהבדרגהקשורהמדינהשלהראשונותלשניםהיסודשכרעל
׳1952בשנתהחלההיסודשכרשלריכוזיתקביעהזאת.בתקופההיסודשכרבקביעת

.1955—56עדקבוענשארהיסודשכרואמנם,בעתיד.היסודשכרהקפאתעלהוחלטשבה

לשנתיים.אחתסדירבאופןהיסודשכראתלשנותהוחלואילך1956משנת
איפשרולצרכן,המחיריםלמדדהיוקרתוספותוקשירתהיסודשכרהקפאתשלבדרך
למחירייחסיתהעבודהמחיריאתלהפחיתלממשלה,המרכזייםהעבודהשוקמוסדות
ציינושכברכפיהתצרוכת.למחיריבהשוואההציודמחיריהעלאתעל־ידיהציוד,
,1955עד1952השכר,הקפאתשלבתקופהפחתהיחסיהעבודהמחיר(4ציור)ראהלעיל

כמעטעלההעבודהשלהיחסיהמחירהיסוד.שכראתלהעלותהוחלטשלאחריה
.1955—58במשךמעטה(במידהכי)אםבשיטתיות

00׳\6זז1מז6ת011?316811116,?/6ק0/7/ס051¥0£65111€(?״!״1943,161118316111,7/66,.קין6,28
46-47.

.22-20ענדשם,ל

,1952ארציים,עבודהשכרתעריפיישראל,בארץהעובדיםשלהכלליתההסתדרות*
.21עמ׳,1952פברוארא/

ל״א-ל״ב.עם׳,10מס׳לישראל,סטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה9
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לקביעתלהתייחםנוכללאלעיל׳שתוארההיוקר׳תוספותשיטתשלקיומהעקב

קביעהאחריהגררהכלשהולמקצועהיסודשכרקביעתמבודד:תהליךכאלהיסודשכר
שכרהשפעתאתלנתחטעםשאיןמכאןמקצוע.לאותוהיוקרתוספתשלאוטומטית

שניאתלצרףאפוא׳מוטב׳היוקר.בתוספותבלתי־תלויבאופןהשכרמבנהעלהיסוד
כאחד.שניהםבהשפעתולדוןיחדיוהגורמים
תוספות+יסודשכר)=השכרתעריפילהשפעתעתיתסדרהמודדימציג6לוח
תעריפיעלהנתונים.1958—1951התקופהלאורךהיחסייםהשכרהפרשיעליוקר(

יוקרותוספותיסודשכרתעריפיהםאלה׳מודדיםחושבושמהםהמקצועיים׳האיגודים
בסדירותהמתפרסמים—ובבנייהבחרושת80ו־בחקלאות40—מייצגיםמקצועות120ל־

לשכרמחוץהשכרמרכיביעלנתוניםבהיעדרלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהעל־ידי
ועוצמתהכיוונהאתורקאךמציינים6בלוחהמופיעיםהמודדיםהיוקר׳ותוספותהיסוד
השונות.בשניםהשכרהפרשיעלהשכרתעריפיהשפעתשל

!1958-1951היחסיים,השכרהפרשיעלהמקצועייםהאיגודיםתעריפיהשפעת:6לוח

(1.000=1953)

ובניןתעשייה חקלאות ובניןתעשייהחקלאות,

1.393 1.114 1.290 1951
1.090 1.025 1.067 1952
1.000 1.000 1.000 1953
1.039 1.030 1.033 1954
1.057 1.015 1.043 1955
1.225 0.958 1.066 1956
1.336 1.057 1.196 1957
1.328 1.054 1.192 1958

מממוצעשנהבכלהתעריפיםהפרשיממוצעגדולכמהפימציינים,בלוחהמספרים!
דלהלן.מהמקורחושבוהמספרים.1953שלההפרשים

:7,197-193מס׳לישראל, סטטיסטי שנתוןלסטטיסטיקה,המרכזית
.315-311עמ׳

הלשכהמקור:
,10מס׳

השכרהפרשילצמצוםהשכרתעריפישלהניכרתהשפעתםאתמראה6לוח
לחקלאות.בהשוואהובבניןבתעשייהיותרחזקההיתהזוהשפעה.1952-53במשךהיחסיים
היוקרתוספתמגורםזוהשפעהנבעה,1951—55במשךקבועהוחזקהיסודששכרמאחר

הפרשישלהמרחיבהלהשפעההיחידההסברהואזהגורםעצמה,סיבהמאותהבלבד.

.1954-55במשךהיחסייםהשכר

באותוהשכרמבנהעלבהשפיעו,1956ב־רקהופיעהיסודבשכרהשינוייםגורם
בתחילתעודהיחסייםהשכרהפרשיאתלהרחיבשהחלוהיוקר,תוספותכמוכיוון

בהשוואהובבנייהבתעשייהובשיטתיותהבממדיהשבלטהזאת,מרחיבההשפעה.1954
השכר.מבנהבתחוםההסתדרותשלהחדשההמדיניותתוצאתכנראההיתהלחקלאות,

.1958בשנתנפסקהזאתשהשפעהמראה,6לוח
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בתקופהיוקרתוספותעלמתאימיםנתוניםלרשותנועמדולאלעיל׳כברשצויןכפי

בשינוייולאשכר,מדיניותשלבבעיותעתהדניםשאנומאחראולםההמונים.עלייתשל
שפורסמו,היוקרתוספותהסכמיעלהמבוססתאינפורמציהלנצלנוכללמעשה,שכר
בהנחה,זאתלעשותאפשרהשכר.התפתחויותעלהיוקרתוספותשלהשפעתןניתוחלשם

למציאותיותרקרובההנחה—הכתוביםלהסכמיםבהתאםשולמואמנםהיוקרשתוספות
שקדמוהשניםושלההמוניתהעלייהשלבתקופהלמציאותמאשרהאחרונותהשניםשל
הראוימן-להלןשתובהר—שכרכמרכיבהיוקרתוספותשלחשיבותןלאוראולםלה.

מוגבל.אינפורמציהמקורבעזרתגםולוהבעיהאתשנבדוק
דיוןמחייבאלאפשוט,סטטיסטימודדבעזרתלסיכוםניתןאינוזהמסוגניתוח
השפעותיהםעללהסיקניתןשממנוהיוקר,תוספותלהסכמימספריביטויומתןמפורט

עתה.נפנהזהמפורטלניתוחהשכר.התפתחויותעלאלוהסכמיםשל

היוקרתוספת.4
השכרקביעתתהליכימביןביותרהריכוזיהתהליךהיאהיוקרתוספותקביעת
מקצועילאיגודהמחלקהעל־ידינחתמיםכאלותוספותהמעניקיםהסכמיםבישראל.

בעליהתאחדותשני.מצדהתעשייהבעליהתאחדותועל־ידיאחדמצדההסתדרותשל
ואף־בישראל,העובדיםמכללאחוז10מ־יותרשלמעבידיםמייצגתאינההתעשייה
משלמיםההסתדרות,בבעלותומפעליםהממשלהכוללהמעבידים,כלכמעט—על־פי־כן

ומתן.למשאצדדיםהיוכאילוכמוסכםהיוקרתוספותאת
בעליעובדיםלגבישוותבדרך־כלל,היו,אלההסכמיםעל־ידישהוענקוהתוספות

לשכרהיוקרתוספותיחסאחר.שיקולכלאומקוםענף,הבדלללא-שווהיסודשכר
לאורךהיוקרבתוספותשינוייםהעובדים"!.רובלגביזמןנקודתבכלשווההיההיסוד
מסוימתלרמהבהתאםנחתםוהסכםהסכםכלהיטב:מוגדרלעקרוןבהתאםהוכנסוהזמן

שהגדילהמפצה,יוקרתוספתוהעניקלצרכן(,המחירים)מדדהמחיהיוקרמדדשל

המדד!!.שללתנועותיויחסיתהשכר,שיעורירובאתהקטינה()ולפעמיםכללבדרך
שלושפיהגידוללאורלמדי,ברורהבישראלשכרכמרכיבהיוקרתוספתשלחשיבותה
לערךשווהגידולולאורלמדינה,הראשוןהעשורבמשךלצרכןהמחיריםברמתומעלה
המנדטורית.ארץ־ישראלשלהאחרונותהשניםעשרבמשך

בתקופההשכר.רמתשלההתפתחותעלהיוקרתוספותהשפעתאתתחילהנבדוקהבה
כתוצאההמחיה,יוקרשלהרשמיהמדדלרדתהחל,1949אמצעמאזההמונים,עלייתשל

בהשוואההממשלה.על־ידישהופעלהסובסידיותשלומדיניותמחיריםעלמפיקוח
ירד,1949במאי־יולי370ול־(100=1939)אוגוסט1949בינואר־אפרילנקודות365ל־

329ל־,1949באוגוסט־אוקטובר350ל־היוקר(תוספתשולמה)שלפיוהמחיריםמדד

עלייה!.21950שנתלכלנקודות321שלהנמוכהלרמהוהגיע1950-ינואר1949בנובמבר

השכרבעליהכלל-העובדיםמןביוצאיםלדוןנשוביסוד.שכרשלמסויםלמכסימוםעד>״
השכר.מבנהעלהיוקרתוספותהשפעתבדברהבאהגבוה-בדיון

עדהמחיהיוקרבמדדשחללגידול,1943מאזשווה,היההיסודלשכרהיוקרתוספותיחס!!
יסוד.שכרשללמכסימום

ראה.98עט׳4מס',1952/53לישראל,סטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה!2
.1א־לוח־נספח
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הירידהתנועתשנה.אותהבאפריל337ל־הגיעכאשר,1951בראשיתחלהבמדדקלה
היוקר".בתוספותמקבילהאוטומטיתלהפחתההביאהההמוניםעלייתבתקופתבמדד

לפחותאולצרכן,המחיריםמדדאתלהפחיתבמגמהמחיריםעלופיקוחסובסידיות
כילביצוע,קשההיתהזאתמשימהמכן.שלאחרבתקופהגםנמשכועלייתו,קצבאת

היחסיים!השכרהפרשיעלהיוקרתוספותהשפעת!8ציור

בטכסט.כמוסברדלהלן,מהמקורשחושבו"נמוך",ושכר"גבוה"שכרשלתעריפיםביןיחסים!
.289,עט,10מם׳;6לוח,98עט׳.4מס׳לישראל:סטטיסטישנתוןמקור:

שלמחיריהםהעלאתעל־ידיהכלליתהמחיריםרמתאתהממשלההעלתהזמןבאותו
למנועהיהאי־אפשרבמיוחדבמחסור.יחסית,שנמצאו,אחריםומוצריםהוןנכסי
הישראלית׳הלירהשלהממושכיםהפיחותיםבתקופותלצרכןהמחיריםמדדעלייתאת

התצרוכתמחיריעלייתג(,)פרקלעילהזכרנושכברכפיאולם,.1952-53בשניםובפרט
תקופה.באותהשחלוהאחרותהמחיריםלעליותבהשוואהניכרתבמידהקטנההיתה

ראה.98עט׳4מם׳,1952/53לישראל,סטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהי!
.313עט׳השלושים,בשנתההסתדרות,גם:
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השכרמדיניות
העבודהשוקמוסדותלמעשההשתמשומידהבאיזו—העיקריתלבעיהעתהנפנה
מציג8ציורהשכר.במבנהשינוייםביצועשלכמכשירהיוקר,בתוספותהמרכזיים
1951—1939תקופות:שתילאורךהיחסייםהשכרהפרשיעלהיוקרתוספותהשפעת

למטרותשרירותייםיסודשכרשיעוריבחירתובגלללעילשנזכרומסיבות.1957-1952ו־
שלהיחסיתעצמתןואתכיוונןאתרקמציינותבציורהמשתקפותהמגמותהדגמה,
אלובמגמותלראותאיןהשונות.בשניםהשכרהפרשיעלהיוקרתוספותהשפעות
ההשפעות.שלמדויקיםאומדנים
תוספות+יסודשכר)=שכרתעריפיביןיחסיםמציגות8בציורהעקומותכל
שכרכאשר"נמוך",שכרתעריפיובין"גבוה"שכרתעריפיביןדיוק,וליתריוקר(,
הנחקרות.התקופותמשתיאחתכלבמשךקבועוהוחזקשרירותיתבצורהנבחרהיסוד

(,2)(,1)עקומותלהסכמים.בהתאםהיסודשכרשלאלהלשיעוריםהוספויוקרתוספות
עובדים,שלשכרתעריפימציגות,1939-51לשניםהמתייחסותזה,בציור(4ו־)(3)

בתעריףמחולקיםבהתאמה,לחודש,לירות21ו־,10,14׳8היהשלהםהיסודששכר

(,1ו־נ׳\(111)(,11)(,1)עקומותלירות.6היהשלוהיסודששכרעובד,שלהשכר
שלהםהיסודששכרעובדים,שלשכרתעריפימציגות,1952-57לשניםהמתייחסות

עובד,שלהשכרבתעריףמחולקיםבהתאמה,לחודש,לירות140ו־80,100,120היה
לירות.60היהשלוהיסודששכר

התעריפיםביחסיירידותמייצגות,8בציורהמופיעותיורד,שיפועבעלותעקומות

בהשוואהגבוהשכרלבעליששולמויחסית,קטנותיוקרמתוספותכתוצאההזמן,לאורך
אינדיקטוריםמהוויםהתעריפיםביחסיאלהשינוייםנמוך.שכרלבעליששולמולתוספות
הצרתם.אוהיחסייםהשכרהפרשיהרחבתעלהיוקרתוספותלהשפעת
היחסיים.השכרהפרשילצימצוםכללבדרךפעלוהיוקרשתוספותמראה,8ציור
גדולותתוספותהשנים20תקופתבמשךהעניקוהיוקרתוספותהסכמידבר,שלבעיקרו
תוספותלהשפעתחתך־אופקישלשמודדמכאן,נמוך.שכרבעלילעובדיםיחסית,יותר,
השפעהעלמצביעהיההתקופה,במשךושנהשנהבכלהיחסייםהשכרהפרשיעלהיוקר

ההפרשים.עלהתוספותשלמצמצמת
היוקרבתוספותשינוייםבמקצת.שונהתיאורזאת,לעומתימסרועתיתסדרהמודדי

לשכרפעםמדישנתווספוחדשותיוקרתוספותאחרות,במליםאו-לזמןמזמןשנעשו
,8ציורשמראהכפינמוך.שכרבעליעובדיםאצליחסיתגדולותהיותמידלא—

תוספותשלתוצאהזאתוהיתההתקופה,במשךאחדותבשניםגדלוהתעריפיםיחסי
מודדיאלה,במקריםגבוה.שכרלבעליששולמומיחסיות,יותרגדולות)חדשות(יוקר

השכרהפרשיעלהיוקרתוספותשלמרחיבהשנתיתהשפעהעליצביעועתיתסדרה
הפרשילצמצוםשפעלכגורם,להיחשביכולותהיוקרשתוספותהגםלפיכך,היחסיים.

קצרות.תקופותבמשךכךהדברהיהתמידלאארוכות,תקופותבמשךהיחסייםהשכר
הכיוונים.בשניהיחסייםהשכרהפרשיעלהשפיעוהיוקרתוספותבהסכמישינויים

שלמפורטוניתוח1958-1939בשניםהיוקרתוספותהסכמישלהיסטוריתיאור
בדרך־כלל,א.בנספחלהלןניתניםהיחסייםהשכרהפרשיעלאלההסכמיםהשפעת
נגרמונמוך(שכרבעליוביןגבוהשכרבעלי)ביןהתעריפיםביחסיירידהשלתנועות
הגבוה.השכרלבעלישניתנובלירות(שווים)סכומיםשוותמוחלטותיוקרתוספותבשל
מסויםלמכסימוםעדרקשוותיחסיותיוקרתוספותהענקתעל־ידיכרגילנעשהזהדבר
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הפרק

יוקר,תוספותקיבלוהזה,המכסימוםמןנמוךיסודשכרבעליעובדיםיסוד:שכרשל
המחיריםמדדלעלייתויחסיהאלה,העובדיםכלאצלזהההיההיסודלשכרשיחסן
מוחלט()בסכוםשוותהיומזה,גבוהיסודשכרלבעלישהוענקויוקר,תוספותלצרכן.
מלחמתבתקופתהמצבהיהכךהיסוד*!.שכרמכסימוםבעללעובדשניתנהלתוספת
שמראה)כפיפעלוהיוקרתוספותכאשר,1939-47שלאחריה,ובשניםהשנייההעולם
היחסיים.השכרהפרשילצימצום(8ציור

המכסימליהיסודשכרמביטולנבעו8בציורהנראותהשכרביחסיהגידולתנועות
העלאתעל־ידייסוד.שכרשליותרגבוההרמהעלבמקומו,חדש,מכסימוםוקביעת
מהמכסימוםגבוהיסודשכרלבעלימיידיבאופןנוספותיוקרתוספותהוענקוהרמה,
קבועות.נשארוממנונמוךיסודשכרבעלישלהיוקרשתוספותבשעההקודם,

יסודלשכר8.5שליסודמשכריחסיותיוקרלתוספותהמכסימוםהועלה1948ביולי
יחסיות(לאכי)אםממוחלטות־שוותגדולותלתוספותוהמכסימוםלירות,10.5של

מיידיבאופןשניתנוהנוספות,היוקרתוספותלפיכך,לירות.12.5ל־10.5מ־הועלה
עובדיםשלהתעריפיםיחסיאתהגדילולירות,8.5מ־גבוהיסודשכרבעלילעובדים

אלהמוגדליםיחסיםלירות.8.5מ־נמוךיסודשכרבעלישלהתעריפיםלגביאלה
השכרהפרשילצימצוםפעללאהחדשהמכסימום:1952ל־עדכמעטקבועיםנשארו
בלבדמועטתעלייהההמונים.עלייתשלבתקופההרשמייםהמחיריםיציבותבגלל
במשךהרשמיהמחיריםמדדמירידתכתוצאה1949—50בשניםהתעריפיםביחסיחלה
אלו.שנים

הגידוללאורמובלטתהמדינה,הקמתלאחרמידשחלההתעריפים,ביחסיזועלייה
נוסף(.8ו־7ציורים)השווה1948—49בשניםהיחסייםהשכרבהפרשיהמקבילהמוקדם

.1948—51במשךיחסית(גבוההרמה)ועליציבותיותראופחותהיוהסדרותשתיכך,על
השערהלבחינתנשובהללו.התנועותשתיביןקשרשלקיומולהניחלפיכך,הגיוני,

ב.בנספחזאת
יסודשכרבשלנגרמה,8בציורהנראית,1952—53במשךהתעריפיםיחסיירידת
עמדאלושניםשתיבמשךיחסיות.יוקרלתוספות1952ב־שנקבעחדש,מכסימלי
מוחלטות־יוקרתוספותהוכפל.המחיריםשמדדשעה)לחודש(,לירות80עלהמכסימום

הנמוךיסודלשכריחסיותותוספותישראליות,לירות80מ־הגבוהיסודשכרעלשוות
,1952—53תקופה,אותהבמשךניכרת.במידההתעריפיםיחסיאתהקטינולירות,80מ־

בתעשייההעובדיםשללשכרהאקדמאיםהכנסותשלביחסמקבילהירידהמוצאיםאנו
האקדמאייםהעובדיםשללתלונותיהםהסיבהכנראה,היתה,זוירידהלעיל(.6ציור)ראה

לירות8.5ו־1941בשנת)לחודש(ארץ־ישראליותלירות16עלשעמדהיסודשכרמכסימום*!
השנייה,העולםמלחמתשלאלהשניםבמשךהיחסייםהשכרהפרשילצמצוםגרם,1942ב־

המתונהההשפעה(.8ו־7ציורים)השווה1942ב־ובמיוחדניכרת,מחיריםעלייתחלהשבהן
עלייתשלתוצאההיתה1943-47בשניםהיחסייםהשכרהפרשיעלהיוקרתוספותשליותר

תוספותולאיותר,גדולותתוספותשהעניקהיוקרתוספתבהסכםושינוייותראטיתמחירים
היולירות8.5ארץ־ישראליות.לירות10.5עד8.5שליסודשכרלבעלישוות,מוחלטות
1943אפרילמאזניתנונומינליות־שוותתוספותיחסיות־שוות.לתוספותהיסודשכרמכסימום
לירות.10.5מ־גבוהיסודשכרלבעלי
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השכרמדיניות
בתעשייהיומייםעובדיםשכרשלהיחסיהפיזורשבי,מצדהיוקרהתוספתשיטתנגד

(.3לוח)ראהאלושניםבמשךקבועיותראופחותנשאר
נבעה(8ציור)ראה1954-57במשךהתעריפיםביחסיוהשיטתיתהאיטיתהעלייה

נקבעזה,להסכםבהתאם.1954שנתמראשיתשהופעלחדש,יוקרתוספתמהסכם
תוספתשלנוספותלעליותלחודש,לירות125יסוד,שכרשליותרגבוהמכסימום
בתוקףהיההחדששהמכסימוםמאחרהמחירים.במדדעתידותמעליותכתוצאההיוקר

מיידיתהשפעהכלזהלהסכםהיתהלאהיוקר,תוספותשלהעתידהגידוללגבירק
היחס:1954—57במשךבהדרגההושפעואלהיחסיםזאת,לעומתהתעריפים.יחסיעל

לירות80מ־גבוהיסודשכרבעלישלהתעריפיםוביןהנוספותהיוקרתוספותשבין
המחירים,מדדלעלייתבהשוואה1954—57במשךיותרגדולהיהלירות(170מ־)ונמוך

המדד.לעלייתשווההיהלירות80מ־נמוךיסודשכרלגביהמקבילשהיחסבשעה
להסכםבהתאםהיוקר.תוספתשלחדשהסכםנחתםשבהשנה,1957עדהמצבהיהכך

ששכרבמיוחד,גבוהותמשכורותלהוציאיחסיות,היוהתוספותכלכמעטזה,אחרון
לירות.500מ־יותרגבוההיה(1956)ב־שלהןהחדשהיסוד

שלהמקבילותלהתפתחויותדומותהיו1954—58במשךהתעריפיםיחסיהתפתחויות
שלתנועותיהןראינו,שכברכפי(.8ו־6,7ציורים)השווההיחסייםהשכרהפרשי
אתלהסבירנסיוןלפיכך,לערוך,ישאחרות.בתקופותגםדומותנמצאואלוסדרות
ב.בנספחנעשהזהנסיוןהיוקר.בתוספותשינוייםעל־ידיהיחסייםהשכרהפרשי

המוסדותשלחלקםבדיקתעלמכבידהדרושיםבנתוניםהמחסור—לסיכום
מציעיםאנוהקיימיםהנתוניםעלבהסתמךבישראל.השכרהתפתחויותשלבקביעתן

במשךהשכרשינויישלבמגמותתמכוהעבודהשוקשמוסדותהאומרת,המסקנהאת
השוק.כוחותשלללחציםרגישיםאלהמוסדותהיוכאילוהנידונות,השניםרוב

בעזרתהיחסייםהשכרהפרשיהורחבוההמונים,עלייתהחלהכאשר,1948בשנת
הענקותסוציאליות,תוספותכגוןאחרותתוספותבעזרתגםוכנראההיוקרתוספות

שינוייםבעזרתהשניהעלייהגלבתקופתשניתהורחבוהיחסייםהשכרהפרשיופרמיות.
השכרהפרשישלוהניכרתהפתאומיתלהרחבהבניגודהיוקר.ובתוספותהיסודבשכר

הגידולעםיחד׳1954—57במשךהריההמונים,עלייתשלהתקופהבראשיתהיחסיים
זאתהרחבההדרגתית.בצורההשכרבמבנהשינוייםהוכנסוהעלייה,בהיקףהשנתי

לשיאושהגיעהשני,העלייהגלשלבסיומו׳1958בשנתנפסקההיחסייםהשכרבהפרשי
.1957ב״

הציוד(מחירי)כגוןבמשקהאחריםלמחיריםבהשוואההעבודהמחיריתנועות
למחיריהשכרביןהיחסירידתלישראל.העלייהבהיקףהשינוייםעםמתואמותאינן

תחילתהאחרישניםבמספרפיגרההישראלית,הלירהפיחותעל־ידישנגרמההציוד,

אתלהעלותפעםלאהוצעולאחריההשניהעלייהגלבתקופתההמונים.עלייתשל
במשרדינידונהזאתהצעהמיובא.ציודעלמסיםהעלאתשלבדרךהציוד,מחירי

פברוארבחודשהפיחותליוםעדבעיקרה׳בוצעה,לאהמקוריתהתכניתאולםממשלה,
1962.

העובדיםושלהמדינהעובדישלהדירוגושיטותהשכרשיעורילבדיקתהציבוריתהוועדהראה::5
.1עט׳ב/חלק,1955ירושלים,וחשבון,דיןציבוריים,במוסדות
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אנספח

שכרוהפרשייוקרתוספות

בתקופותהיחסייםהשכרהפרשיאתמצמצמותיוקרשתוספותמניחים,רביםחוקרים
ובמדינתהמנדטוריתבארץ־ישראליוקרתוספותשלהשיטותתיאוראינפלציה.של

1954—57ר״1948-51בתקופותזו:הנחהלסתורכדיבוישזה,בנספחשיובאישראל,

בעלילביןגבוהשכרבעליביןהיחסייםהשכרהפרשילהרחבתהיוקרתוספותפעלו
נמוך.שכר

המנדטוריתישראלארץ.1
בעליהתאחדותלביןהכלליתהעובדיםהסתדרותביןהראשוןהיוקרתוספתהסכם
למכסימוםעדהיסוד,שכרעלאחוז20שלתוספתוהעניק,1940בדצמברנחתםהתעשייה

היהשלהםהיסודששכרעובדיםלחודש!.ארץ־ישראליותלירות16שליסודשכר

לירות.16שליסודשכרבעלעובדשקיבללזושווהתוספתקיבלולירות,16מ־גבוה
40ל־(,1941)נובמבראחוז30ל־היוקרתוספתאתהגדילויותרמאוחריםהסכמים

אחוזים4כ־יסוד*.שכראותועל(,1942)ינואראחוז45ול־(1941)דצמבראחוז
.31943וב־1939ב־לירות16מ־הגבוהיסוד,שכרכבעליהוערכובתעשייהמהעובדים

מדדיהמחיה.יוקרלמדדאוטומטיתקשורותהיוקרתוספותהיולא1942שנתעד
(,100=1939)אוגוסט1942בינואר175עלעמדווהממשלההיהודיתהסוכנותשלהמחירים
להסבירהעשויה)עובדהזמןבאותוששולמהאחוז45שליוקרלתוספתבהשוואה

לעיל(.3ציורראההעולם.מלחמתשלהראשונותבשניםהריאליהשכרירידתאת
מעלייתאחוז80שלבשיעוריוקרתוספתתשלוםעלהצדדיםביןהוסכם1942בשנת
באופןלחודש,ארץ־ישראליותלירות8.5שלמכסימלייסודשכרעדהמחיהיוקרמדד

שכרלבעליהניתנתלתוספת)בלירות(שוותיהיויותרגבוהיסודלשכרשהתוספות
בהתאםבעתיד,תשונההיוקרשתוספתהצדדים,ביןהוסכםכןכמולירות!.8.5שליסוד

חדשים.שלושהשלברווחיםהמחיהיוקרמדדלתנודות
1942באפרילשולמהזה,להסכםבהתאםחושבהאשרהראשונה,היוקרתוספת

.00׳\6סתז16ת1(ס?31631106,>ן£<!0ז0/1/161\00¥0££5ז/ןח1943,16111531601,1111££.רן,129

;98,עט4מס׳לישראל,סטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהגםראהשם.*

עובדישלהכוללתוההכנסההעבודהשכרעלחקירהגורביץוד.צידרוביץג.
.32עט׳,1945ירושלים,,3194העברית,התעשייה

ממשלתראהיוקר,תוספותשולמושלפיוהכלל,מןיוצאים.43,48עט׳וגורביץ,שם,צידרוביץ3
,10-11מם׳;2עט׳9/1940)אנגלית(,עבודה,שכרשלסטטיסטיבולטיןארץ־ישראל,

;62עמ׳,1942פברוארסטטיסטי)באנגלית(,ירחוןגםוכן,4עט׳
.162-159עט׳,1942אפריל

.98עט׳,4מם׳לישראל,סטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה*
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היהכשהמדד,1942באוקטוברשולמההשנייההתוספת.186עלעמדהמחיריםכשמדד

לירות־,8.5מ־גבוהיסודשכרבעליהיובתעשייההעובדיםמחציתשכמעטמכיון.205
השכר.מבנהעלחשובההשפעההחדשלהסכםהיתה
עובדים)ביןהשכריחסיעלחדשהסכםשלשונותהשפעותשתיביןלהבחיןיש
עלההסכםשלהמיידיתההשפעהקיימתנמוך(:שכרבעלילעובדיםגבוהשכרבעלי
מהשפעתזוהשפעהלהבדילוישלראשונה,משולמתהחדשההתוספתכאשראלה,יחסים
במדדלשינוייםמותאמותהתוספותכאשרהזמן,במרוצתהשכריחסיעלההסכם

המחירים.
עובדים,שלהיוקרתוספתהגדלתהיתה1942מאפרילההסכםשלהמיידיתההשפעה

ששכרהעובדיםשלהתוספותוהקטנתלירות,13.2מ־נמוךהיהשלהםהיסודששכר
מכללאחוז14ב־הוערכההגבוהההקבוצהלירות*.13.2מ־גבוההיהשלהםהיסוד

שלבשכרההגדלההיתה(1942)באוקטוברהזמןבמרוצתבתעשייהל.העובדים
שלשכרםהגדלתמאשריותררבהלירות,8.5מ־נמוךיסודשכרבעליעובדים,
היהבתעשייההעובדיםבכללשמשקלםלירות,8.5מ־גבוהיסודשכרבעליהעובדים

מחצית.כמעט
הוענקהזהלהסכםבהתאם.1943מאפרילבהסכםכלולהיוקרבתוספותנוסףשינוי

היסודלשכרשלהשהיחסלירות,8.5מ־נמוךיסודשכרלבעליחדשהיוקרתוספת
עובדיםזו(.מעלייהאחוז80)במקוםהמחיהיוקרבמדדהעלייהלשיעורשווההיה
מעלייתאחוז40שלנוספתיוקרתוספתקיבלולירות,10.5ו־8.5שביןיסוד,שכרבעלי
שכרבעליעובדיםלירות.8.5עלשעלהשלהםהיסודשכרשלחלקאותועלהמדד
שכרבעלעובדשללזובלירות,שוות,שהיותוספות,קיבלולירות10.5מ־גבוהיסוד
לירות־.10.5שליסוד

218שלמדדלפי1943באפרילששולמוהיוקר,תוספותשלהמיידיתההשפעה

מעלייתיותריחסיתלירות13.8מ־נמוךימודשכרבעליעובדיםשלהשכרהגדלתהיתה
האחרונהשהקבוצההוערך,לירות־.13.8מ־גבוהיסודשכרבעליעובדיםשלהשכר

.43,עמשם,וגורביץצידרוביץ־
סט¬ירחוןארץ־ישראל,ממשלת;34-31׳עמשם,ראההתוספותבחישובהכללמןיוצאים
.117-115עמ׳,1943סטטיסטי)באנגלית(,שנתוןוכן;483-479עמ׳,1942נובמברטיסטי

עובדאחוז.70ל־עוגלו,70.4דהיינוממנה,אחה80ו־אחוז,86היתה1942באפרילהמדדעליית*
אחוז70ל־שווהשהיתהאחוז,45שלישנהיוקרתוספתקיבללירות13.2שליסודשכרבעל
לירות.8.5מ־

.43׳עמשם,וגורביץצידרוביץל

לסט¬המרכזיתהלשכה.34׳עמ,1943)באנגלית(השכר,ועדתדו״חארץ־ישראל,ממשלת*
צ״ח.עמ׳,1950מאי־יולי,7,מס)כללי(לישראל,סטטיסטיירחוןטיסטיקה,

המשוואהמתוךחושב>
x + 10.970 100 + 118

85+100
־־

;ג+7.225

8.5ל־שלהשהיחס,1943באפרילששולמההמכסימליתהתוספתהיא)לירות(10.970כאשר
שיחסה,1942באוקטוברששולמההמכסימלית,התוספתהיא)לירות(118:100.7.225היהלירות
שתיביןעלהלוהמתאיםהכוללשהשכרהיסוד,שכרהוא*=85:100.13.8היהלירות8.5ל־

הנמוךהיסודלשכרהמתאיםהכולל,השכרשללזוהשווהיחסית,עלייההנ״להזמןנקודות
לירות.8.5מ־

63



אנספח

אפרילמאזזמן—לאורךזההסכםהשפעתהתעשייה.עובדימכללאחוז10כ־כללה
עובדיםשלששכרםהיתה,—312שללרמההגיעהמדדכאשר,1948אפרילעד1943
בהשוואהובמיוחד,העובדים,שארמשליותרעלהלירות8.5מ־נמוךיסודשכרבעלי
הוערכהעובדיםשלזאתאחרונהקבוצהלירות.10.5עלעלהשלהםהיסודששכרלאלה
בתעשייה.העובדיםמכללאחוזים36ב־(1943)ב־

ישראלמדינת.2
על־ידינגרמהזועלייההמדינה.הקמתלאחרמידחלההשכרביחסיניכרתעלייה

בהתאם.344עלעמדהמדדכאשר,1948ביולילתוקפושנכנסחדש,יוקרתוספתהסכם
לעלייתשווההיההיסודלשכרהתוספתיחסשלגביוהמכסימלי,היסודשכרזה,להסכם
היסודשכרישראליות;לירות10.5ל־ארץ־ישראליותלירות8.5מ־הוגדלהמדד׳

10.5מ־הוגדלהמדד,מעלייתאחוז40היההיסודלשכרהתוספתיחםשלגביוהמכסימלי,
היוקרתוספותהגדלתהיתהזההסכםשלהמיידיתההשפעהלירות".12.5ל־לירות
מכללאחוז92ב־שנאמדולירות,8.5מ־גבוהיסודשכרבעליהעובדיםכללשל

שארלגביהיוקרתוספתשלהקודםגודלהעלשמירהתוךבתעשייה״,העובדים
בתעשייה.העובדותהנשיםמכללאחוז30כוללהעובדים,

,1951אפרילעדמבוטלתהיתההזמןבמרוצתהשכריחסיעלזההסכםשלהשפעתו

)ובתוספותבמדדמועטתעלייה.1948ביולי344ל־בהשוואה׳337ל־הגיעהמדדכאשר
המדדירדאז.1949מחציתעדנמשכהוהיא1948שנתשלסיומהלקראתחלההיוקר(
לרמת1951שלהראשונהבמחציתועלהוחזר,1950שנתלכל321שלהנמוכהלרמה
עלהזמןובאותו,382שללרמההמדדהגיע1951שנתשלסיומהלקראת.1948אפריל
העובדים.שארשלהשכרמעלייתיותרלירות10.5מ־נמוךיסודשכרבעלישלהשכר
בתעשייה".העובדיםמכללאחוזים5ב־הוערךלירות10.5מ־נמוךיסודשכרבעלישיעור
נוספים.אחוזים5ב־הוערכולירות12.5ל־10.5שביןיסודשכרבעלי

"שכרשלחדשמושגהוגדרלפיו,1952בראשיתנחתםנוסףיוקרתוספתהסכם
אחרים.שכרמרכיביוכמההישנההיוקרתוספתאתהישן,היסודשכראתשכלליסוד",
יחסשבעבורולחודש,ישראליותלירות80שליסודשכרמכסימוםקבעזההסכם

גבוהיסודשכרלבעליתוספותהמדד.לעלייתשווההיההיסודלשכרהיוקרתוספות
בתקופתהוכפללצרכןהמחיריםשמדדמאחרלירות".80בעלישללאלהשוותהיויותר

שלהירידהחשיבותניכרת.היתההשכריחסיעלהיוקרתוספתשלהשפעתה,1952—53
יסודשכרבעליהיוהתעשייהעובדימכללשמחציתהעובדה,לאורברורההשכריחסי

,1950מאי־יולי,7מם׳)כללי(לישראלסטטיסטיירחוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה"
.312-13׳עמהשלושים,בשנתההסתדרות,גםראהצ״ח.׳עמ העבריתבתעשייההעבודהשכרישראל,מפקדבארץהעובדיםשלהכלליתההסתדרות"

.20-21עט׳,1948
בתעשייההעבודהשכרמפקדישראל,בארץהעובדיםשלהכלליתההסתדרות"

המרכזיתהלשכהראההיוקרתוספותבחישובהכללמןיוצאים.32;30ענד,1950העברית,
צ״טעמ׳,1950מאי־יולי,7מם׳)כללי(,לישראלסטטיסטיירחוןלסטטיסטיקה,

.487ועמ׳

ט״ז-י״ז.עמ׳,5מס׳לישראלסטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהיי
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להסכם,בהתאםיוקרתוספותשילמובמשקהמעבידיםכלכמעט!.4לירות80מ־נמוך
עתה.גםלהתקייםממשיךזהנוהגלו.צדדיםהיוכאילו

נקבעזהלהסכםבהתאם.1954בינוארהוכנסהיוקרתוספתבהסכםנוסףשינוי
לרגלששולמונוספות,יוקרלתוספותלחודש,לירות125חדש,יסודשכרמכסימום
בחישובהיסוד,שכרבהגדרתשינוישוםהוכנסלאהמחירים.במדדנוספותעליות

עלהעובדיםשארלכלהתוספתובחישובומטה,לירות80שליסודלשכרהתוספת
בעבר.המחיריםמדדעליית

ינוארמאזלפיכך,מורכבות,היול״י80מ־גבוהיסודשכרלבעליהיוקרתוספות
המדדלפיששולמהלירות80.8בסךהראשונההתוספתתוספות:שתישלמסכום,1954
שיחסהכך,חושבההשנייההתוספת(.100=1951)ספטמבר201עלשעמד1953דצמברשל

201ל־שמעלהמחיריםמדדלעלייתשווההיהלירות125שללמכסימוםעדהיסודלשכר

170ל־80שביןיסודשכרבעלישלהשכרהגדלתהיתהזהמסובךהסדרתוצאתנקודות״.
60ב־נאמדהזאתעובדיםקבוצתלצרכן".המחיריםמדדמעלייתיותרלחודשלירות

שלהםהיסודששכרעובדים,בתעשייה!!.הנשיםמסךאחוזים6ו־הגבריםמסךאחוז

פרסומיםסדרת,1953-54עבודה,שכרשלסטטיסטיקהלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה<!
.80-77;39-38עמ׳,38,מםמיוחדים

ט״ז-י״ז.עמ׳,5מס׳לישראל,סטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה״
בהתאםבהתאמה.7לתקופהמחיריםומדדכוללשכריסוד,שכרו־,:*X״X0■-בנסמן!6

כלהלן:נעשההכוללהשכרחישוב,1954משנתלהסכם

:2:0<80עבור

X, = X,^ X0

:80 < X0 < 125 עבור

X, = X0 + (^^ ^
- 1)80 + (*+- 2.01)(*0 - 80) = (*:,- 1.01)*0 + 80.8

^:0>125עבור
X, = X0 + (£, - 1) 80 + (£, - 2.01)45 = X0 + 125*:, - 170.45.

;80<<125לכל

.170.45>2:<0>125לכל

: אזי!+,:*>,:*כאשרכילהראותניתן

X ' + ^ _ (*:, + !- 1 .01)* 1+£,80 ס+8.

X , (*:,- 1 .01)*0 + 80.8 *:,

X, + 1 ^0 +125*:,+!- 170.45 ^ *:,+!
X^

־־ X0 + 125*:, - 170.45
י5 *:,

שהערךלהראות,ניתןכןכמו.2:0>170.45לכלבהיפוךנכוןהאחרוןאי־השוויון

*.0=125שלזההואנתוןל-שלהמכסימלי
;39-38׳עמ,1953-54עבודה,שכרשלסטטיסטיקהלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהי!

.80-77
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ובפחותבתעשייה,העובדיםמכללאחדמאחוזבפחותהוערכולירות,170מ־גבוההיה
הציבוריים".השירותיםובשארבממשלההעובדיםמכללאחוזים3מ־

בינואר216שלמחיריםמדדעלנתבססהזההסכםלפיששולמההראשונההתוספת
זההסכם.1956—57ב־245שלמדדעלבתבססהוהאחרונה(,100=1951)ספטמבר1954

יסודשכרעדהיסוד׳שכרלביןהתוספתביןשווהיחסנקבעכאשר,1957ביולישונה
כשכרהיסודשכרהוגדרהאחרון,להסכםבהתאםלחודש".לירות500שלמכסימלי

ששכרהעובדיםמשקלאתלהעריךמאפשריםאינםהקיימיםהנתונים.1956דצמברשל
ביותר.זעוםהיהשמשקלםלשער,ישלירות.500על,1957-58בשניםעלה,שלהםהיסוד

.103;86עמ׳,1953-54עבודה,שכרשלסטטיסטיקהלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה״

והתעשייההמסחרובמפעליהציבורייםבשירותיםהמינהלייםמהעובדיםלערךאחוז10
לירות.170מ־גבוהחודשייסודשכרכבעליהוערכו

.289׳עמ,10מם׳לישראל,סטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה״
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ההסתדרותביןהסכמיםעלמבוססותחודשי()מכסימוםיוקרתוספות:1א־לוח־נספח
1958-1941תעשייה,בעליהתאחדותובין

בלירותיוקרתוספת מדד תקופה

3.200 128

תעשייה()לעובדיהישףהמדדלפי
1.1941

3.200 140 8.1941

4.800 156 11.1941

6.400 166 12.1941

7.200 174 1.1942

8.650 186 4.1942

7.225 205 10.1942

10.970 218 15 .7.1943 — 16 .4.1943

13.760 248 15.10.1943 — 16 .7.1943

13.295 243 15. 1.1944— 16.10.1943

12.090 230 15 .4.1944 — 16 .1.1944

12.640 236 15.10.1944 — 16 .4.1944

13.865 249 15 .4.1945 — 16.10.1944

14.690 258 15.10.1946 — 16 .4.1945

16.100 273 15 .4.1947 — 16.10.1946

16.725 281 15 .7.1947 — 16 .4.1947

16.275 275 15.10.1947 — 16 .7.1947

17.200 285 15 .1.1948 — 16.10.1947

18.400 298 15. 4.1948 — 16 .1.1948

19.725 312 15 .7.1948 — 16 .4.1948

27.600 344 15.10.1948 — 16 .7.1948

29.150 358 15 .1.1949 — 16.10.1948

29.950 365 15 .4.1949 — 16 .1.1949

30.500 370 15 .7.1949 — 16 .4.1949

28.250 350 15.10.1949 — 16 .7.1949

25.875 329 15 .1.1950 — 16.10.1949

24.975 321 15 .1.1951 — 16 .1.1950

26.775 337 15 .4.1951 — 16 .1.1951

28.370 351 15 .7.1951 — 16 .4.1951

29.830 364 15.10.1951 — 16 .7.1951

31.860 382 15 .1.1952 — 16.10.1951

הבא(.בעם׳הלוח)המשך

67



אנספח

ההסתדרותביןהסכמיםעלמבוססותחדשי()מכסימוםיוקרתוספות:1א־נספחלוח
)המשך(1958—1941תעשייה׳בעליהתאחדותובין

בלירותיוקרתוספת מדד תקופה

5.600 107
העובדים()לכללהחדש־המדדלפי

1.1952.16—3.1952.15
16.000 120 15 .4.1952— 16 .3.1952
25.600 132 15 .5.1952 — 16 .4.1952
35.200 144 15 .7.1952 — 16 .5.1952
45.600 157 15 .9.1952— 16 .7.1952
52.000 165 15.12.1952 — 16 .9.1952
60.000 175 15 .3.1953 — 16.12.1952
65.600 182 15 .6.1953 — 16 .3.1953
72.800 191 15 .9.1953 — 16 .6.1953
80.800 201 15.12.1953 — 16 .9.1953
89.550 208 15 .3.1954 — 16.12.1953
99.550 216 15. 9.1954 — 16 .3.1954
107.050 222 15.12.1954— 16 .9.1954
114.550 228 15 .9.1955 — 16.12.1954
118.300 231 15.12.1955 — 16 .9.1955
124.550 236 15 .3.1956 — 16.12.1955
128.300 239 15 .6.1956 — 16 .3.1956
140.800 249 15 .7.1957 — 16 .6.1956
1 נ6.000 258 15 .7.1958 — 16 .7.1957
18.000 267 31.12.1958 — 16 .7.1958

,10מם׳;98,עמ׳4׳0לישראל,מ סטטיסטי

.100=1939אוגוסטי

.100=1951ספטמבר־

יסוד.שכרשלחדשההגדרה־
שנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהמקור:

.289׳עמ
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תוספות
יוקר

שי
והפר

שכר

לוח־נספח

א־

2 :

שובי
חי

תוספות

יוקר,

ממוצעים

שנתיים׳

1941
—

1958

)ל־י(

16.0

+16.0

—

10.5

10.5

—

8.5

ס
1 ו" 00

עכר

יסוד:

X1=X0+3.600

X1=1.225X
0

X
1=1.225X
0

X
1=1.225X
0

1941

11

*

-י

0̂0 סי ס'

+ ס <> 11

04 <>

1.113X
0

+4.781

x2=1.113X
0

+4.781

X
2=1.675X
0

1942

X
3=X0+11.060

X
3=1.385X
0

+7.015

X
3=2.211X
0

1943

X
4=X0+12.788

X
4=1.55

X0+7.013

X
4=2.375X
0

1944

X
5=X0+14.452

X
5=1.662X
0

+7.925

X
5=2.554X
0

1945

X6=X0+14.982

X
6=1.644X
0

+8.216

X6=2.611X
0

1946

X7=X0+16.554

= ל x1.712X
0

+9.078

X
7=2.780X
0

1947

12.5

+12.5

—

10.5

10.5

—

8.5

8.5—
0

שכר

יסוד:

X
8=X0+23.220

X8=1.459X
0

+17.482

X8=2.589X
0

+5.621

X0=3.250X
0

1948

X
9=X0+28.781

X
9=2.019X
0

+16.046

X
9=3.547X
0

1949

X10=X
0

+25.007

X
10=1.885X

0

+13.942

X
10=3.213X

0

1950

= 28.928

X
11 ־
4 X
11=X
02.024X

0

+16.128

=3.560X
0

1951

359.2

+359.2

—

125

125

—

8080—

שכר0

יסוד:

X
12=X
0

+33.360

X12=1.417X
0

1952

X
13=X0+70.880

X
13=1.886X

0

1953

X14=x0+99.925

X
14=1.153X

0

+80.800

X
14=2.163X

0

1954

X
15=X0+115.925

X
15=1.281X

0

+80.800

X
15=2.291X

0

1955

X16=X0+134.300

X
16=1.428X

0

+80.800

X
:6=2.438X

0

1956

= X04-148.133

X
17

= %
ד!

1.015X
0

+142.865

^7=1.502X
0

+81.985

X
17=2.527X

0

1957

X18=X
0

+165.000

X
18=1.048X

0

+147.558

= 8 נ X1.551X
0

+84.678

X
1

8=2.610X
0

1958

סימון:

X
0 = שכריסוד.

X
1....

X
1

8 = שכר

שכר
כולל)

יסוד

ותוספות

יוקר( ל־

1958

. 1941

בהתאמה.

359.2

לירות

הוא

שכר

היסוד לפי

מערכת

1951

המתאים

שכר
ל

יסוד

של 500

לירות

לפי

מערכת

1956
.

מקור:

ראה

מקור

ללוח

נספח א־

1 .



בנספח

שכרבהפרשילשינוייםמוסדיהסבר

בפועל,ששולםוהשכרהמקצועייםהאיגודיםתעריפיעלהשוואתייםנתוניםמחוסר
למעשה,השכרבהפרשיהשינוייםאחוזיעלכמותייםאומדניםהעבודהבגוףהצגנולא

אינפורמציהמנצליםאנוזהבנספחשונות.בשניםמוסדיתשכרלקביעתליחסםשאפשר
שכרבהפרשישינוייםכמותיבאופןלהסבירכדימוסדיתשכרקביעתעלחלקית
היוקר.תוספותמהסכמינלקחהזו,אינפורמציהיחסיים.
ששולםלשכרלהשוותםשאפשרמוסדית,שכרקביעתעלנתוניםבידינושישנניח
לגביבשוקשכרשללשינוימוסדישכרשינויביןבודדתסטייהנמצאאםבפועל.
ממנהללמודנוכללאולפיכךלמקרה,זאתסטייהלייחסנוכלמסוימתעובדיםקבוצת

מהנחהיוצאיםכשאנואולםלמעשה.התפתחותולביןהשכרמדיניותשביןהיחסעל
שלממוצעיםמתוךבפועללהתפתחותוהשכרמדיניותשביןהיחסעלללמודנוכלזו,

כאחת.העובדיםקבוצותכללגביהמחושביםלמעשהשכרושינויימוסדייםשינויים
התפתחויותלהסבירמנסיםאנוהשכר"!:"זחילתחוקרישללגישתםדומהזאתגישה

בשכרהשינויאחוזמהוולמצואשכר,שלמוסדיתקביעהעל־ידיבפועלשכרשל
היעדר—מושגיתאי־בהירותשלמסוימתבמידהלקויהזאתגישהבלתי־מוסבר.הנשאר
מאחרממוסדים.שאינםאלהלביןממוסדיםשכרקביעתתהליכיביןחותכתאבחנה
בדרגותכיאם—מסויםבמובןממוסדיםהנםמודרנימשקבכלשכרקביעתתהליכישכל

מושגשלמשמעותולפיכך,טיבה־.מעצםשרירותיתזאתריכוז-אבחנהשלשונות
מקרהבכלבקפדנותלהבהירוישהשכר.מחקריבכלאחידבהכרחאינוהשכרזחילת
לחוד.ומקרה

הקביעהתהליכיביןלאבחנהחשיבותקיימתבישראלשכרמחקרישללמטרותיהם

במרוכז,נקבעותהיוקרתוספותהשכר.מרכיבישארשלאלולביןהיוקרתוספותשל
בהתאםלשינוייםכללבדרךנתוניםהאחריםהשכרשמרכיביבשעהכולו,למשק

שלשינויכלאישי.בסיסעלגםולפעמיםומקומיענפיבסיםעלמיוחדיםלהסכמים
ובראשונהבראשלהשתקףאפוא,חייב,ההסתדרותשלהשכרבמדיניותמרכזיתנטייה

311113118611.3(8.611:1.01,"0ת\¥3ין0:1116,"£850£00/10/711025)81001:110101,75,.קנןראה1
87-138.

111:116,:^\"3§111:65<11181ץ:83163,\¥0:1ק<3083163130€(1גם:ראה;101׳עמשם,2

1116\¥3§0:1116,"1913,8100116580010107101£00/10/7110/080110015/1071011681677716׳}1956,

■תק.95-123
יתכננומרכזייםשמוסדותהאפשרותתמידקיימתחותכת,לאבחנההגיוניבסיםנמצאואפילו
בלתי־מרכזיים.מוסדותעל־ידישתבוצענהשכרהעלאות
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שכרבהפרשילשינוייםמוסדיהסבר
שנמצאוכתיקוניםלהתפרשניתנתהשכרמרכיבישארשקביעתבשעה-היוקרבתוספות
מיוחדים.במקריםנחוצים

שינוייםעםלמעשההיחסייםהשכרבהפרשישחלוהשינוייםאתכן,אםנשווה,
.1ב־בציורמוצגתזאתהשוואהבלבד.היוקרתוספתלגורםהמיוחסיםהיפותטיים,

,1939—51בתקופהלמעשההשכרהפרשישלממוצעיםמציגהזהבציוראחתעקומה

היוקרתוספותעל־ידימוסבריםבתעשייה,יחסייםשכרהפרשי:1ב־ציור

.8ג־לוח־נספחמקור:

נתונימתוךשחושבוכפיהיחסייםהשכרהפרשישלממוצעיםמציגהשנייהועקומה
,1947ו־1943הבסיסבשנותלמעשההתעשייתימהשכריוצאיםכשאנוהיפותטיים:שכר להשפעתבהתאםחושבובהתאמה(,1947-51ו־1939-47)במשךהאחרותלשניםהנתונים

.3התעשייתייםהשכרמממוצעיאחדכלעלהיוקרתוספות

שכרוכלשנהלכליוקר(תוספות)הכוללהשכראתלחשבמאפשריםהיוקרתוספתהסכמיי שללקבוצותכוללשכרחישבנו1ב־לציורהנתוניםאתכשהכינונובודד.עובדשליסוד יסוד,שכראותובעליהיוקבוצהבכלהחבריםכלענף-כאילובכלונשיםעובדים-גברים
חישוביםבעריכתששימשהאחרת,פשטניתהנחההקבוצה.שלהממוצעהיסודלשכרהשווה
אחוז65ו־,1943בשנתהיחידיםהשכרמרכיביהיויוקרותוספותיסודששכרהיתה,אלה,

.1947ב־הנשיםשלהכוללמהשכראחוז80ו־הגבריםשלהכוללמהשכר נשיםשביןשכרויחסימשקליםבעזרתענף״נערכובכלוהגבריםהנשיםשלהשכרחישובי
.1947ו־1943בשניםענףכלשלהממוצעהשכרעלוהופעלוחיצונייםממקורותשנלקחולגברים,
הכלליתההסתדרות:1947ל־:18׳עמשם,וגורביץצידרוביץ:1943ל־היו,אלוחיצונייםמקורות

.1948בתעשייההעבודהשכרמפקדבארץ־ישראל,העובדיםשל
כדי1ב־ציוראתהרחבנולאיותר,מאוחרותלשניםמשקליםאומדנישלהיעדרםמחמת .1955-58השניםאתגםשיכלול

.2א־לוח־נספחראההיוקר,תוספתחישובי
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בנספח

שתיאזיבלבד׳יוקרתוספותבהשפעתחליםהשכרבהפרשיהשינוייםכלהיולו

לשינוייםתרמואחריםגורמיםשגםלפיכך,מראה,1ב־ציורמקבילות.היוהעקומות

השניםבמהלךהעקומותשתישיפועיאתמשוויםכשאנוזאת,עםהשכר.במבנהשחלו

השכרבהפרשילשינוייםלמדיטובהסברמספקותהיוקרשתוספותמתברר,השונות
כיווןאתאףלהסביריכולותאינןהיוקרתוספותשני,מצד.1939-43במשךהיחסיים
מהתרחבותלערךשלישרקלהסבירויכולות,1944—47במשךהשכרבהפרשיהשינויים
ההמונים.עלייתשלבתקופההיחסייםהשכרהפרשי
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גבספח

סטטיסטיתתוספת





תוספת
סטטיסטית

לוח־נספח

ג־

1 : תנועות

יחסיות

של

הון וכוח

עבודה,

1960-1949

יחם מלאי

ההון־

לכוח

עבודה

אזרחי)בל״י(

מלאי

ההון הכולל!

כוח

כוח

העבודה

העבודה

האזרחי

היהודי

)באלפים(

מלאי

ההון

הנקי

לכוח

עבודה

כולל

מחנות

עולים

מלאי

ההון

הנקי

לכוח
עבודה

מלאי

ההון

גולמי

לכוח

עבודה

כולל

מחנות

עולים

מלאי

ההץ

גולמי

לכוח
עבידה

גולמי

נקי

מיליוני

ל״י

)במחירי

1957
)

221.5

_

1948

4,596

4,824

6,407

6,725

1,496.6

2,130.0

310.0

342.9

1949

4,414

4,630

5,887

6,175

1,812.5

2,483.3

412.5

450.1

1950

4,780

4,886

6,137

6,272

2,354.3

3,073.9

505.8

545.0

1951

5,444

5,500

6,872

6,942

2,970.9

3,762.6

543.3

584.0

1952

6,065

6,085

7,635

7,660

3,452.8

4,346.0

556.3

598.6

1953

6,646

6,646

8,373

8,373

3,836.7

4,831.0

564.2

608.6

1954

7,260

7,260

9,174

9,174

4,245.2

5,351.1

573.9

619.3

1955

7,717

7,717

9,810

9,810

4,742.2

6,005.7

598.9

646.1

1956

8,168

8,168

10,427

10,427

5,228.2

6,668.8

626.5

675.3

1957

8,575

8,575

11,220

11,220

5,798.8

7,407.8

648.8

695.1

1958

9,150

9,150

12,106

12,106

6,395.2

8,188.6

661.1

711.2

1959

7,018.8

9,027.1

680.3

732.5

1960

< אומדנים

של תחילת

שנה.

־ נתונים

למלאי

ההון של אמצע

שנה
ה

שבו
חו

על ידי

ביון.

מקור:

נתונים

על כוח

עבודה

-

א.הובנה,

כוח

העבודה

שראל,
בי

מרכז

פאלק

למחקר

כלכלי

שראל,
בי

שלים
ירו

1961
, עמ , 21-20

, 29 . מאז

1954

מבוססים

הנתונים

על סקרי

כוח

אדם

של שכה
הל

המרכזית

לסטטיסטיקה.

ס! נתונים

על

הון -

א. ל. געתון,

הון, תעסוקה

ותפוקה

שראל,
בי

1959-1950

, בנק שראל,
י

מחלקת

המחקר

שלים,
ירו

1961
,

עמ׳

3 . ראה

הערה

11 בעמ׳

21 .



לוח־נספח

ג־

2 : התפתחות

שכר
ה

הנומינלי׳

1948 —

1958

)מדד:

100 = 1954
)

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

152.1

142.1

127.5

111.8

100.0

86.6

65.2

41.0

34.3

32.0

27.3

1 . שכר נומינלי

ממוצע

ליום

עבודה

שייה
בתע

2 . שכר נומינלי

ממוצע

ליום

עבודה

רגיל

142.3

135.2

124.7

110.5

100.0

87.3

66.3

42.7

37.5

שק
במ

3 . הכנסה

שית
חוד

ממוצעת

של שפחת
מ

127.0

100.0

36.0

שכירים

עירונית

כרך א׳

( 1949

,) עמ ׳ 124
; 484
.

סטטיסטי

שראל
לי

)כללי(

ירחון

מקור:

שורה

1 . שכה
הל

המרכזית

לסטטיסטיקה,

י

עמ׳

101
;;

מס׳

7 ,6 ,
עמ׳

114
;;

מם׳

,
עמ׳

76
;

מס׳

5 , עמ ׳ 100

60
;

מס׳

׳4 2 , עמ ׳ 54
;

מס׳

3 , עמ שנתון׳ סטטיסטי

שראל,
לי

מם

מם׳

8 ,
עמ׳

96
;

מס׳

9 ,
עמ׳

169
;

מס׳

10 , עמ ׳ 173
.

שורה

2 . געתון,

הון תעסוקה

ותפוקה,

שראל,
בי

1959-1950

,
עמ׳

117
, לוח ח-

2 ;
ל־

1950-54

שכר
-

שכיר
ל

שייה
בתע

שיעורי
ו

שכרנבחרים

בחקלאות,

בבנייה

ובתחבורה,

שוקללו
ש

לפי

תעסוקה

שנת
ב

1958
.

שורה

3 . חנוך ״הבדלי

הכנסות

שראל״,
בי

שבון
דין־וח

שי,
חמי

1960-1959

, מרכז

פאלק

למחקר

כלכלי

שראל,
בי

שלים,
ירו

1961 עמ׳

47 לוח
4 .

לוח־נספח

ג־

3 : התפתחות

שכר
ה

הריאלי,

1958-1939

)מדד:

100 = 1954
)

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1 . שכר נומינלי

ממוצע

152.1

142.1

127.5

111.8

100.0

86.6

65.2

41.0

34.3

32.0

27.3

23.1

21.0

17.7

14.9

12.5

7.9

5.6

5.1

4.9

ליום

עבודה

שייה
בתע

2 . מדד

יוקר

המחיה

124.0

120.0

112.7

105.9

100.0

89.0

69.5

44.0

38.4

41.5

40.4

32.4

31.9

30.3

28.3

27.8

23.2

16.7

14.1

11.9

)מדד

המחירים

לצרכן(

122.7

118.4

113.1

105.6

100.0

97.3

93.8

93.1

89.3

77.1

67.6

71.3

65.8

58.4

52.6

45.0

34.1

33.5

36.2

41.2

3 . שכר ריאלי

שייה
בתע

114.7

112.7

110.9

104.4

100.0

97.9

95.4

96.7

97.7

4 . שכר ריאלי

שק
במ

־
2 , שורה

1 מ. קורות:

שורה

1 . ראה

מקור

ללוח־נספח

ג

המרכזית

לסטטיסטיקה,

שכה
הל

.318

, עמ שראל׳
י

ארץ ׳יסטישלי

ד סטט

ספר עט׳י

^ 1X
1

סטי,

כרך סטטיב׳

שורה

2 . הסוכנות

היהודית,

עלון

מם.

10 עט׳

284
שנתון. סטטיסטי

שראל,
לי

שורה

3 . שורה

1 מחולקת

שורה
ב

2 .
־
2 שורה

2 שורה.

4 . ראה

מקור

ללוח־נספח

ג



לוח־נספח

ג־

4 : שכר ומחירי

ציוד

שייה׳
בתע

1958-1943

)מדד:

100 = 1954
)

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

152.1

142.1

127.5

111.8

100.0

86.6

65.2

41.0

34.3

32.0

27.3

23.1

21.0

17.7

14.9

12.5

1 . שכר יומי

נומינלי

שייה
בתע

124.0

122.2

116.6

109.0

100.0

76.7

51.2

18.9

17.3

16.7

13.7

11.5

10.9

10.3

9.7

2 .

מחירי

שקעות
ה

בציוד שייתי
תע

122.7

116.3

109.3

102.6

100.0

112.9

127.3

216.9

198.3

191.6

168.6

182.6

162.4

144.7

128.9

3 . המחיר

היחסי

של עבודה

מקור:

שורה

1 . ראה

מקור

ללוח ג־

2 שורה

1 .

שורה

2 . געתון,

״אומדן הבלאי

שבונות
בח

הלאומיים

של שראל״,
י

סקר

בנק שראל
י

מס׳

11
,

עט׳

45 לוח
8 : עמ ׳ 50
, לוח

11 .

שורה

3 . שורה

1 מחולקת

שורה
ב

2 .

לוח־נספח

ג־

5 : שכר ומחירי

יבוא,

1958-1950

)מדד:

100 = 1954
)

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

152.1

142.1

127.5

111.8

100.0

86.6

65.2

41.0

34.3

1 . שכר יומי

נומינלי

שייה
בתע

127.5

134.7

129.3

121.8

100.0

83.0

66.2

27.3

22.7

2 .

מחירי

היבוא

119.3

105.5

98.6

91.8

100.0

104.3

98.5

150.2

151.1

3 . המחיר

היחסי

של עבודה

מקור:

שורה

1 . ראה

מקור

ללוח ג־

2 שורה

1 .

שורה

2 . ד. פטינקין,

שק
המ שראלי

הי

שור
בע

שון,
הרא

מרכז

פאלק

למחקר

כלכלי

שראל,
בי

שלים,
ירו

עמ׳

45
, לוח

13 .

שורה

3 . שורה

1 מחולקת

שורה
ב

2 .



נספח
ג

לוח־נספח

ג־

6 : שכר

שייה
בתע

שכורת
ומ

אקדמאים,

1957-1948

)מדד:

100 = 1954
)

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

142.1

127.5

111.8

100.0

86.6

65.2

41.0

34.3

32.0

27.3

1 . שכר יומי

נומינלי

שייה
בתע

171.8

147.7

116.1

100.0

75.7

57.5

37.8

28.2

23.7

20.1

2 . הכנסה

שנתית

של

אקדמאים

שכירים

120.9

115.8

103.8

100.0

87.4

88.2

92.2

82.2

74.1

73.6

3 . המחיר

היחסי

של

שירותים

אקדמאים

מקור:

שורה

1 . ראה

מקור ללוחג־

2 שורה

1 .

שורה

2 . ר. קלינוב־מלול,

"רווחיות

שקעה
הה

בחינוך",

)טרם

פורסם()לוחות

עבודה(.

שורה

3 . שורה

2 מחולקת

שורה
ב

1 .

00
■יז



סטטיסטיתתוספת

׳1945—51׳1939—45בתעשייה:היחסייםהשכרהפרשישלממוצעים:7ג־לוח־נספח
58—11955

(1943 =1.000)1945—1939א.

1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939

0.664 0.839 1.000 1.262 1.644 1.697 1.767

(1947 =1.000)1951—1945ב.

1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945

1.808 1.901 1.914 1.554 1.000 0.911 0.774

(1955 =1.000)1958—1955ג.

1958 1957 1956 1955

1.408 1.319 1.209 1.000

המתייחסיםלחישובים,1955-58ו־,1939-45,1945-51מנתוניהתקבלהממוצע השכרדירוג!
דלהלן.מהמקורחושבוהנתוניםהמתאימות.לתקופות
הלשכה.50מ1׳עמ,11כרך,83-82׳עמ,1כרךסטטיסטי,עלוןהיהודית,הסוכנותמקור:

כרך;484׳עמא/כרך)כללי(,לישראלסטטיסטיירחוןלסטטיסטיקה,המרכזית
.175׳עמ,10מס׳ לישראלסטטיסטישנתון.101׳עמג/כרך;259׳עמב/

יוקר,תוספותעל־ידי מוסבריםבתעשייה,יחסייםשכרהפרשי:8ג־ לוח־נספח
1951—1939

(1947=100)

היוקר!בתוספתהשנתיהשינויהשפעת יחסייםשכרהפרשישלממוצע

156 206 1939

161 198 1940

158 192 1941

125 147 1942

100 117 1943

106 98 1944

103 77 1945

103 91 1946

100 100 1947

112 155 1948

127 191 1949

129 190 1950

126 181 1951

קבועים.היוקר,לתוספתמחוץהמרכיבים,כלהחזקתעל־ידימחושביםיחסיים,שכרהפרשי!
.3הערהב׳,נספחוכן,7ג־ללוח־נספחמקורראהמקור:

79





ביבליוגרפיה
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.1961ירושלים,המחקר,
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£01068", 13 £)0310?, 3. 7. (£(!.), 71100/)/ 0/ 1¥080 0010/011001100, 14303111133,

£03403, 1957.
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