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1פרק

המחקרתיאור

מבוא.1
נתו¬עלהמבוססיםאלהא.סטטיסטיים:ביקושמחקרישלטיפוסיםבשנילהבחיןאפשר
מתוךהלקוחיםמיצרפייםהכנסהנתוניועלמוצריםומחיריכמויותשלמיצרפייםנים

חתךמתוךוהוצאותלהכנסותהמתייחסיםנתוניםעלהמבוססיםאלהב.עיתיות.סדרות
הינוהנוכחיהמחקרנתונה.זמןבנקודתבודדותמשפחותהסוקר(01־055-5601:1011לרוחב)

משפחות".תקציבי"מחקרקרובותלעיתיםהנקראהשני׳הטיפוסמן
בכלכמעטאחרת׳אוזובצורהנערכים,והםיחסית*ארוכההיסטוריהכאלהלמחקרים

מידגםמתוךכללבדרךנאספיםהנתוניםכלכלית.סטטיסטיקהשלנתוניםהאוספתמדינה
נתונהזמןתקופתבמשךהשוניםהמוצריםעלהוצאותיהןאתהרושמותמשפחותשל

קביעתלרוב,היא,הנתוניםאיסוףשלהעיקריתהמטרהמחודש(.למעלהלאכלל)בדרך
אולםשכירים.משפחותשלהוצאותיהןעלהמתבססלצרכן,המחיריםלמדדהמשקלים

להשתמשאפשרותישנההמשפחהשלשונותתכונותעלאינפורמציהמכילשהסקרמאחר
אקונומטרי.מחקרלצרכיבנתונים
המשפחההוצאות"סקרהואשלנוהמחקרמבוססעליוהסטטיסטיהחומר
1956 שכלבעריםהמתגוררותיהודיות,שכיריםמשפחות6,500כ־הקיףאשר״57/

קביעתלצורךזהסקרבוצעכרגילנפש.10׳000מ־למעלהשלאוכלוסייהבעלתאחת
במאישהחלההשנההיאהסקרנערךבההתקופהלצרכף.המחיריםבמדדהמשקלים

כמרביתזה,שסקרהעובדהמשפחות.שלובלתי־תלויחדשמידגםנבחרחודשבכל;1956
כלליותןאתכמובןמצמצמתעירוניות,שכיריםלמשפחותמוגבלטיפוס,מאותוהסקרים

התוצאות.של
צריכתביןהקשריםקביעתהיאמשפחותתקציבישלהאקונומטריהמחקרממטרותאחת
"גמישויותשלבמונחיםכללבדרךהמבוטאקשר-ההכנסהרמתלביןשוניםמוצרים
מש¬על־ידימסוייםמצרךשלבצריכהההבדליםאתליחסהיאהניתוחשיטתהכנסה".

המבוססמחקרהינוהמשפחותתקציבישמחקרמכאןבהכנסתן.להבדליםשונות,פחות

8118101־0.1,.'־£31110ז1ץ?11810ץ־ז0(־ח1£ק1ז81111031(0003110$ם$111ז10ז1)01ו3׳\1,"זסראה1
01010/101/?011(£001101111001,/)¥01.62,.ק1954,25.

21ת11וד0וחז3ז0.0,1,.00051101/ק8100001110/1(10015\/£/ס10,^*יסא¥0־!1,;<1936,וכן מחקריםשלממצאיםלסיכוםמשפחות.תקציביעלהמחקריםלתולדותבקשר׳16ו־15פרקים
ראה:רבים,

1)011(111111־0 03 13011801101(1 11x18.1,.מ.^*־1ת10מז3.110גמ€011קוז31־180ז
13ס1111131:(1(0,ז1־

00,11$זז1וח0ודז01311§ח€011110(ן0ץזבת03§מ$01£'£3,'¥\£000001610/00,¥01.25,
?3.1101־

1957,.ק532.
00ז01ע1,.£\1,.£105/10111000070/)00010/111/10/0סס/£001,\0£,?1959,01710.וכן:

ל.מ.ס.()להלן:לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהעל־ידינערךהסקר2 ׳9מם׳לישראלסטטיסטישנתוןל.מ.ם.׳ראה:ותוצאותיו,הסקרשיטתשלקצרתיאור
זו.בעבודהא׳נספחראהכן,כמו.119-116ועמ׳כ״געם׳
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1פרק

במשךנחקרותהמשפחותשכלמאחראחת.זמןבנקודתשונותמשפחותביןהשוואותעל
אי־גםלכןהמשפחות;כללגבייותראופחותמצרךכלמחירידומיםתקופה.אותה
להשאירוישהצריכה׳עלהמחיריםהשפעתאתלרוחבחתךמנתונילבדוקאפשר
עיתיות.מסדרותהלקוחיםנתוניםעלהמבוססיםלמחקריםזובעיה

חיזוילצורךהואמשפחותתקציבימתוךהמחושבותהכנסהבגמישויותהרגילהשימוש
שוניםמצרכיםשלהצריכהעלזמןלאורךהמצרפיתבהכנסהשינוייםשלהשפעתם
חתך)לרוחב(נתונימתוךשחושבומגמישויותהמעבראולםחקלאי(.תכנוןלצורך)למשל׳

עודשכללצייןישראשית,פשוט.ענייןפנים׳בשוםאינו,המשקכלשללגמישויות
עלינוהדברים(,פנילרובהם)ואלוההכנסהעםמשתנותלצרוךהשוליותהנטיות

ביןבהתפלגותהבשינויגםאלאהמיצרפית,ההכנסהברמתבשינוירקלאלהתחשב
עלהמשפיעיםהדמוגרפייםלמשתניםביחסכמובן,להאמר,יכולדומהדברהמשפחותג.
השונים.המשתניםביןהגומליןבקשרילהתחשבצריךכןכמוהצריכה.
שלנתוןבמבנהחושבושלנוההכנסהשגמישויותלזכורצריךהצירוףמבעיותבנפרד
משתניםכאשרלהשתנותההכנסהגמישויותעשויותעקרונית׳מבחינהיחסיים.מחירים
היחסיםבמחיריםהשינוייםכאשרחמורכהאינוזהקושיאולםבמשק,היחסייםהמחירים

קטנים.הינם
משפחות,תקציבימתוךשחושבובגמישויותהשימושכימתבררדלעילההערותמן

אלאברירהלעיתיםאיןמעשיתמבחינהמקום,מכלרבות.בעיותמעוררחיזוי,לצורך
חתך.נתונימתוךשחושבוגמישויותשלחשובהבדיקהתיקון.כלללאבהןלהשתמש

סדרהמתוךהלקוחיםמיצרפייםבנתוניםהחליםשינוייםבחיזוידיוקןאתלבחוןהיא
המחי¬שינוייהשפעותאתלבודדצורךשישמשוםלביצועקשהזובדיקהאולםעיתית.
לעניין.הנוגעותהמחיריםגמישויותכלידיעתהמצריךדבררים.
ההכנסה"ב״השפעתהואמשפחותתקציביבניתוחהעיקריהענייןציינו.שכברכפי
זאתגישהדמוגרפיים.בעיקראחרים,משתניםשלבהשפעהכךכלולאהצריכהעל

בעודיחסית,גדוליםשינוייםבהכנסהכללבדרךחליםזמןשלאורךמכךכנראהנובעת
למשל,בישראל,כך:הדברתמידלאאולםאיטיים.הםהשינוייםדמוגרפייםשבמשתנים

הממוצעת(המשפחהבגודלהשאר,)ביןהדמוגרפייםבמשתניםחשוביםשינוייםנגרמו
קייםשלנובמקרהלכן,בעתיד.לקרותעשוייםדומיםשינוייםההמונית.העלייהעל־ידי
.4הצריכהעלדמוגרפייםמשתניםשלההשפעותבלימודיותררבעניין

לעתיםקטנה,תהיהזמןלאורךהדמוגרפיהמבנהבעצםההשתנותכישייתכןבעוד
משפחותביןהמשפחה(גודל)בפרטדמוגרפייםמשתניםשלההשתנותהריקרובות,
שהמשתניםלצייןישלזאתנוסףמאוד.גדולהכמובן,היא,לרוחבבחתךשונות

בגמישויותרקמעונייניםאםשאףמכאןההכנסה.משתנהעםכללבדרךמתואמיםהללו
המשתניםשלהשפעתםאת"קבוע"כגורםאחרת,אוזובדרךלהחזיק,צריךהריההכנסה

העיקריים.הדמוגרפיים

ראה:פשוטים,מקריםבכמההאגרגציהתהליךניתוח3
,126)1
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האגרגציה.בעייתעלהצרכנים

קבוצותביהוד-שונותדמוגרפיותקבוצותשלהצריכהבהרגליהמטפלבמחקרישבישראל4
כלכלי.רקולאסוציולוגיעניין-עוליםשלשונות
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המשפחהגודלחינולהכנסה,בנוסףלנתח,ישאותםהמסביריםהמשתניםמביןהחשוב
הגודלאתרקלאבחשבוןנביאמקריםבכמהבמשפחה(.הנפשותמספרעל־ידי)הנמדד

אחריםמחקריםכבמספרמבוגרים.אוילדיםשלבמונחיםהמשפחההרכבאתגםאלא
עובדיםשאינםאלהלביןפיזיתעבודהעובדיםביןהצריכהברמתההבדלאתגםננתח

הנובעיםבהבדליםלהתחשבישבישראלהצריכההרגליבניתוחולבסוף,פיזית.עבודה
נבדילזהגורםבבדיקתהעולם.שלשוניםבחלקיםשמוצאםעוליםשלצריכהמהרגלי
מחד,ואפריקהאסיהמארצותשמוצאםאלה-עוליםשלטיפוסיםשניביןבעיקר
לצמ¬נסיהקיימתבההמידהאתנבחןכןכמוואמריקה.מאירופהשמוצאםאלהומאידך

שהותםמשךשגדלככלאלו.קבוצותמשתיעוליםביןהצריכהבהרגליההבדליםצום
בארץ.
המשתניםאתבקצרהנתארהמסבירים()אוהבלתי־תלוייםבמשתניםשדנולאחר
מזוןפריטיכוללותאלושלנו.במחקרשנותחוהמצרכיםקבוצותדהיינו,התלויים,
בניתוחהמזוןפריטיבלירות.הוצאותבמונחיכללבדרךהמתואריםכאחד׳ולא־מזון

בשר,כגוןרחב,בסיסעלהמוגדרותמצרכיםקבוצות9עד7כללבדרךכולליםשלנו
עלהמוגדריםמזוןמוצרי30כ־לגביההתנהגותאתלנתחניסינוכןכמוופירות.ירקות
הדרושהמיוןכללרשותנועמדלאכאןאולםהדרים.אועגבניותכגוןיותר,צרבסיס

לפריטיבאשרלעניין.החשוביםהמסביריםהמשתניםכלבמונחישלםניתוחלביצוע
והנעלההלבשהכגוןראשיות,קבוצותחמשמקריםבכמהכולליםהריהםלא־מזון׳
קבוצות10שליותרמפורטבמיוןהשתמשנואחריםבמקריםאשרבעודאחד()כמצרך
לא־מזון.מצרכי

הממצאיםסיכום.2
מקו¬להיותהאחרוןבזמןשהפכהגישהמתוךבישראלהצריכההרגליאתינתח2פרק
שלהניתוחנערךזולגישהבהתאםמשפחות.תקציבישלבמחקריםלמדיואחידהבלת

פונקצייתמשפחה.וגודלהכנסה־-בלתי־תלוייםמשתניםשניבמונחיהצריכההרגלי
הבלתי־תלוייםהמשתניםשנישלבלוגריתמיםלינאריתהיאלנתוניםשמתאימיםהאומדן

וגודלההכנסהלגביההוצאהשגמישויותמניחיםזולגישהבהתאםהתלוי.והמשתנה
זוגישהשליתרונותיהקבועות.הינןבמשפחה(הנפשותמספרלפינמדדמשפחה)גודל

עםהשוואהשלנוחהבאפשרותוכןהתוצאות,שלוהפירושהחישוביםבפשטותנעוצים
אחרות.בארצותשנערכודומיםמחקרים

רא¬מצרכיםקבוצותלגביהתצרוכת׳פונקציותשלאומדןמתוךשנתקבלוהתוצאות
המוכריםלאלהבישראלהתצרוכתהרגלידומיםביותרכלליבאופןכימראותשיות,

בלתי־גמישהמזוןלמוצריהביקושלמשל,כך,בחוץ־לארץ.שנערכומשפחותמתקציבי
שעהבהכנסה(,השינוימשיעורנמוךאלהמוצריםעלבהוצאההשינוילהכנסה)שיעורביחס

הבלתי־המצרכיםהמזון,מוצריבקרבלהכנסה.ביחסלרובגמישיםהלא־מזוןשמוצרי
בהתאמה.שלהםההכנסהשגמישויותושמניםדגניםלחם,הםהכנסהלגבייחסיתגמישים
יותר:גבוהותמהחיחלבוןהכולליםמוצריםשלהכנסהגמישויות.0.22,0.29-,0.22הינן:
(0.68)ביציםשלהגמישויותמצויותבתווךבשר.לגבי0.75ל־ועדדגיםלגבי0.44מ־

כאינדיקטורלתצרוכת־הוצאהב״ם־ההשתמשנומשפחותתקציבישלהמחקריםלרובבדומה5
רמת־חיים(.של)אוריאליתהכנסהשל
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1פרק

(.0.34)ירקותשלמזושניםפיגדולה(0.71)פירותשלההכנסהגמישות(.0.53)וחלב
גמישויותהעיקרייםהלא־מזוןבמוצרי.0.52ל־מגיעההמזון""סךשלהכנסהגמישות
והלבשה׳ובו׳(גאזחשמל,)דלק,דירההחזקתשלהפריטיםלגביהןהנמוכותההכנסה

בביקושהיאהגבוההההכנסהשגמישותבעודבהתאמה,1.10ו־0.98הןכשהגמישויות
שנערכומחקריםעםאחדבקנהעולהגמישויותשלזהמבנה.6(2.04)וציודלריהוט
באירופהל.שונותבארצות

רבהבמידההינןבמשפחה(הנפשות)מספרהמשפחהגודללגביההוצאותגמישויות
במיוחד׳קבוע(.משפחהגודלעלהמתאימות)המבוססותההכנסהגמישויותשלפונקציות
שהינםבמצרכיםקיימותהמשפחהלגודלביחסגבוהותהוצאהגמישויותכימצאנו
לגבילחםעלההוצאהשגמישותשעהלמשל,כךההכנסה.לגביבלתי־גמישיםיחסית
ולומרלהוסיףאפשר—.0.2הינההכנסהלגביגמישותההרי׳1.0ל־מגיעההמשפחהגודל

בגודלעלייהנוטההמזון(מצרכי)כגון1מ־קטנההכנסהגמישותבעלישבמצרכים
המצרכים(,אותם)עלההוצאותאתלהגדילקבועה,נשארתההכנסהכאשרהמשפחה

האלההיחסיםכלגבוהה.לגביהםההכנסהשגמישותבמצרכיםהנכוןהואשההיפךבעוד
שלהתנהגותואתהקובעתהיאלנפששההכנסההאומרתהגישהמןלמעשה,משתמעים,

יכולהאינהלנפש""הכנסהשלהפשוטהשהגישהנראההדבריםבהמשךאולםהצרכן.
לצריכהשההוצאהנצייןבמיוחדאמפיריות.צריכהגמישויותשלאחרותתכונותלהסביר
נשארתלנפשכשההכנסהאפילוהמשפחה,בגודלהשינוייםעםלהשתנותנוטה)לנפש(
ידועה)תופעהבצריכהלגודל"*"יתרונותשללקיומםזוהתנהגותלייחסאפשרקבועה.
אחרים(.ממחקריםהיטב

אמדנורחב,בסיסעלהמוגדרותסטנדרטיותקבוצותלגביצריכההרגליניתוחאחרי
מצאנוכאןיותר.מצומצםבאופןשהוגדרומזוןמצרכי30כ־לגביהכנסהגמישויות

למדי.הטרוגניותהכנסהגמישויותבעליהםובשרירקותכגוןקבוצותשלשהמרכיבים
שליליים)לגבימערכיםנעותהמרכיביםשלההכנסהגמישויותלמשל,ירקות׳שלכמקרה
הפריטיםלגביוכרובית.לגזריחידתיותכמעטלגמישויותעדוחצילים(דלעתאפונה,

מאודנמוכותההכנסהגמישויות-ותפוחי־אדמהמלפפוניםעגבניות,-ביותרהחשובים
כפימראה,אחרותרחבותקבוצותשלהמרכיביםניתוחבהתאמה(.(0.09ו־0.17.0.14)

כךיותר.יקרשהפריטככלההכנסהגמישויותשלעלייהמגמתלצפות,היהשאפשר
שלגבישעה,0.91היאחמאהשלההכנסהגמישותכימצאנוהשמניםקבוצתבתוךלמשל,

חלב"ומוצריה״הלבבקבוצתמצאנודומהבצורה.0.13רקהיאהגמישותמרגרינה
שגמישויותבעודההכנסה,עלייתעםיורדתמפוסטרלאחלבועללבניהעלשההוצאה
מצאנוהבשרבקבוצתולבסוף..1ל־קרובותמפוסטרוחלברגילהלשמנתההכנסה
לבשרהמקבילההגמישותאשרבעוד,1.43היאטריבקרבשרשלההכנסהשגמישות

בלבד*.0.44היאיחסית()הזול,עוף
הוצאה.במונחיהתלויהמשתנהמוגדרלפיההרגילהמהשיטהסוטיםאנו2פרקבסוף
ממוצעומחירלכמויות)בק״ג(מפורטיםמזוןמצרכיעלההוצאותאתפירקנוזאתכמקום

מכונותחשמלי)מקררים׳ציודלדירה,רהיטיםרכישתבעיקרכוללותוציודריהוטעלההוצאות6 גאז.ומכשיריוכדומה(כביסה
.2בפרק1לוחעלמבוססותהנזכרותהתוצאותכל7
בעיקרנעשההדברצריכתן.אגבגדולותמשפחותעל־ידיהמושגלחיסכוןמתייחםזהמונח8

פסולת.ובמניעתאי״התחלקותשלבעיותעלהתגברותמתוך
.2בפרק4לוחעלמבוססותהנ״להתוצאות9
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קבוצותביןצרבסיסעלהמוגדריםבמוצריםהממוצע׳המחירשלההשתנות)לק״ג(.
אפשראחרות,במיליםאו,יותר;יקריםלסוגיםכמעבראזלהתפרשיכולההכנסה,
התוצאותמורותאצלנוגםכןאחריםכבמחקריםהאיכות.מבחינתשיפורבכךלראות

בכיווןפועלתזותופעהעולה.שההכנסהככלהמצרכיםאיכותלשיפורברורהמגמהעל
מזון.במוצריפיזיותכמויותמבחינתהרוויהלמגמתנגדי

הבלתי־המשתניםמבחינתהסטנדרטיתבמתכונתנעשה2בפרקשנערךהניתוח
מתכונתנוטשיםאנומכןשלאחרבפרקיםשננקטה.האומדןפונקצייתשלוהצורהתלויים

הכנסתידיעלובעיקראנגל,עקומותשלצורתןשלמפורטתבחינהעריכתידיעלזו
הישראליים.הצרכניםשלהדמוגרפילמבנההמתאימיםחדשיםבלתי־תלוייםמשתנים
הניתוחנתבסס)עליהקבועותהכנכהגמישויותשלההנחהאתמתיריםאנו3בפרק
העיק¬המזוןמצרכישלאנגלעקומתשלהאמיתיתהצורהאתלבחוןומנסיםהקודם(
שבר¬לנתוניםאנגלעקומותשלשונותצורותהתאמתעל־ידינעשהזהדברריים.
התוצאותשהותאמו.מהעקומותהסטיותשלוההתנהגותהמיתאםמקדמיובדיקתשותנו,
מגמהקיימתלמעשהההכנסה.רמותבכלקבועותאינןההכנסהשגמישויותמראותשלנו
הנטיותלגביקיימתדומהמגמהההכנסה.עלייתעםההכנסהגמישויותירידתשל

בולטתבמיוחד-אנגל(עקומתשלהשיפועים)דהיינו,ההכנסהמתוךלצרוךהשוליות
שטוחותלהיותנוטותאנגלשעקומותמצאנושםוביצים,חלבשלבמקרהזאתמגמה

לנקודתקרובותהמתאימותהצריכהשכמויותלומרניתןכיעדהגבוהותההכנסהבקבוצות
הנתונים(.)במחיריםרוויה

השפעתכגוןלבעיותחשובותהןהמזון,מצרכילגביאנגלעקומותשלהללוהתכונות
עודכלאולם׳גבוהות.בהכנסותהביקושחיזויאוהביקוש׳עלהכנסותבהתחלקותשינוי
קרוב)אובמידגםהממוצעתההכנסהבנקודתההכנסהגמישויותבאומדןמעונייניםאנו
לוגריתמית(או)ליניאריתהפשוטותהצורותאזכיהמצב,לרובאמנםוזהלה(,

טוב.כקירובלשמשיכולות
נוספיםסוציו־דמוגרפייםמשתניםשלושהשלהשפעתםלניתוחבעיקרומוקדשד׳פרק

המוצאארץ"משלח־יד",הםאלהחדשיםגורמיםהעיקריים.המזוןמצרכיתצרוכתעל
המשפחה.וגודלההכנסהעםבבדבדניתחנואלהחדשיםמשתניםבישראל.והוותק

אלולביןגופניתעבודהעובדיםשראשיהןמשפחותביןלהבחיןכוונתנוב״משלח־יד"
המזוןתצרוכתעלזהגורםשלשהשפעתומסתברכזו.עבודהעובדיםאינםשראשיהן

שלבמקריםכיאףסטטיסטית;מבחינהמובהקתאינההמקריםובמרביתגדולה,אינה
עבודהעובדיאצלההוצאהברמתעלייהשלברורהמגמהמצאנובשרושלודגניםלחם

גופנית.
היבשתקבוצותביןהבדלשאיןבעודכימראההעולים"'שלהמוצאיבשתלפיהניתוח

השונותהיבשתקבוצותביןמובהקיםהבדליםקיימיםהריהמזון","סךעלבהוצאותיהן
הדבריםיתרשכאשרמצאנו-לפירות(.)פרטהעיקריותהמזוןקבוצותעלבהוצאותיהן

לחםעלאסיהיוצאימאשרפחותאחוז30אירופהיוצאימוציאיםקבועים,נשארים
יוצאימוציאיםזאתלעומתשמנים.עלפחותאחוז10ו־ירקותעלפחותאחוז15ודגנים,
אחוז26חלב)ובמיוחד—עלהחי״,מןה״חלבוניםקבוצתעלאסיהמיוצאייותראירופה
יותר(.אחוז20)ובשרביציםועליותר(

נתייחסהקיצורלשםאסיה־אסריקה.עולילביןאירוסה־אמריקהעוליביןהיאכאןהאבחנה10
אסיה.כעוליולאחרוניםאירופהכעולילראשונים
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1פרק

היהמאוד׳רחבותקבוצותלשתיהעוליםלמיוןמתייחסותדלעילשהתוצאותמכיוון
אתחילקנוכךלשםקבוצת־יבשת.כלבתוךההומוגניותמידתאחלבחוןביותרמעניין
והאחרים;הבלקןארצותהמזרחית,אירופהיוצאי-תת־קבוצותלשלושאירופהיוצאי
צפון־ועדן,תימןופרם,עירקיוצאי-קבוצות4ל־חילקנואסיהיוצאיאתואילו

בהשוואה"יבשת"כלבתוךאחידותשלניכרתמידהמצאנוכללבדרךוהאחרים.אפריקה
מאסיהעוליםביןהמקובלתהחלוקהאתמצדיקהזועובדהה״יבשות".ביןלהבדלים

עולים.שלהצריכההרגלישלמנקודת־הראותמאבחןכקריטריוןמאירופהאלהלבין
ליוצאיתימןיוצאיביןהיבשת)במיוחדקבוצותבתוךמסויימיםהבדליםקיימיםזאת,עם

נוסף.לניתוחהראוייםהאחרים(אסיה
הבדליםאםהשאלהמתעוררתהיבשת,קבוצותשתיביןהמובהקיםההבדליםלאור

זואפשרותלבחוןכדיבארץ.העוליםשלשהותםבמשךלהצטמצםנוטיםאלה
שנתלפניארצהלעלייתםו״חדשים")בהתאםל״ותיקים"הקבוצותמשתיאחתכלמיינו
שלקבוצהכלבתוך"יבשות"ביןההבדליםאתהשווינומכןלאחראחריה(.או1948

והחדשיםהותיקיםאצלקיימיםהיכשותביןשהזכרנושההבדליםמצאנווחדשים.ותיקים
אצליותרקטניםלהיותנוטיםאלההבדליםאםהיאהמרכזיתהשאלהאולםכאחד.
חיוביתהתשובההזמן?במשךההבדליםפוחתיםהאםכלומר:חדשים,אצלמאשרותיקים
קלהמגמהשקיימתאיפואלומרנוכלהכלל.מןיוצאיםכמהשישנםאףכללי׳באופן

מהמצרכים.בחלקבמיוחדבולטתהמגמההמזון.צריכתבהרגליההפרשיםלצמצום
כןלאובשר.חלב,ודגנים,לחםה״יבשות":ביןניכריםהבדליםקיימיםשבצריכתם

האחידות.להגברתנטייהכלמצאנולאשבהוירקות,ביציםבצריכתהדבר
נוטיםה״יבשות"ביןההבדליםבהםהמזוןמצרכישלושתבצריכתאםלראותניסינו

מצאנולהיפך.אואירופה,ליוצאיהמתקרביםהםאסיהעוליניכרת,בצורהלהצטמצם
שלהצריכהרמתכיהובררחלבשלבמקרהפשוטה.תשובהכאןלהשיבשאי־אפשר

רמתואילוקבועה,נשארתאסיה(מיוצאיחלביותריחסית,)הצורכים,אירופהיוצאי
שבמקרהמכאןל״ותיקים".הופכיםכשהםלערךאחוז15ב־עולהאסיהיוצאישלהצריכה

מצאנובשרשלבמקרהאולםאירופה.ליוצאיצריכתםבהרגלימתקרביםאסיהיוצאיזה
לחםלגבילגמרישונההמצבהברתה.לקראתנעהקבוצהכשכלהתכנסות,שלאחרסוג

שלהןהוותקגידולעםהוצאותיהןאתלצמצםנוטותהקבוצותשחיזהבמקרהודגנים.
הירידהודגנים(לחםשליותרגדוליםצרכנים)שהינםאסיהעוליאצלאולםבארץ,
מרמזיםאלהממצאיםלערך.בשלישקטןהקבוצותשתיביןשהפערכךיותר,תלולה

כשוםהריקיימת׳אמנםהמזוןצריכתבהרגליהתקרבותלקראתשהמגמהשבמידהכךעל
מצרכים.שליותררבמספרלנתחישאותהלחקורוכדיפשוט;תהליךהיאאיןפנים

מתקבלרחב.בסיסעלהמוגדריםמזוןלמצרכימתייחסיםדלעילהממצאיםשכליצויין
יהיהלכןמפורטים.מזוןבמוצרייותרבולטים"יבשות"ביןשההבדליםהדעתעל
להר¬עשויכזהניתוחמפורטים.מזוןלמצרכידומהניתוחלערוך-להבא-חשובזה

מתוךלקבלהיינושיכוליםמזוהצריכהבהרגליהתקרבותשליותרברורהתמונהאות
רהב.בסיסעלהמוגדרותמזוןבקבוצותשימוש
קבוצות־יבשתביןהצריכהברמותשההבדליםשנמצאמאחרכילציין,ישכןכמו
לעיתים(שקורה)כמומעונייניםאיננואםגםבחשבוןזהגורםלהביאישחשובים,הינם
רמתלפיההתפלגותביןמיתאםשקייםהיאלכךהסיבההכנסה.בגמישויותאלא
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המחקרתיאור

האומדןיביאלמזון,ההוצאותעלמשפיעהשהאחרונהמכיווןיבשת-מוצא.ולפיהכנסה
גמישותשלמוטהלאומדן-״יבשת״לפיהמיוןאתהמזניח-ההכנסהגמישויותשל

)שבו4בפרקהמוצגותההכנסהגמישויותאתלהעדיףישזהשיקוללאורההכנסה.
התעלמנושבוב׳בפרקהמובאותאלהפניעלה״יבשת"(השפעתאתבחשבוןלקחנו
מצביעיםהשיטות,שתיאתלהשוותאפשרבהםהמקריםבאותםאולםזה(.מגורם

שהבדליהיאלכךהעיקריתהסיבהביניהף*.יסודייםהבדליםשאיןכךעלהאומדנים
שמתעלמיםשעהניכרתלהטיהלגרוםהצורךדיגדוליםאינםה״יבשות"ביןההכנסות
מאודחזקההיבשת"ש״השפעתשעהכילזכורישמקוםמכלה״יבשת"־!.מהשפעת
מזון(מצרכישלמפורטותקבוצותלפיהניתוחאתנערוךכאשרהמצביהיהשזה)וייתכן
המוצא.יבשתלפימהמיוןמתעלמיםכאשרההכנסהבגמישויותניכרתהטיהלהיותיכולה
בהוצאהוהוותקהמוצאיבשתהשפעתלגביהעיקרייםהממצאיםלסיכוםעכשיונפנה

נאמדה,4כבפרקלא־מזון.מצרכי10לגבי5בפרקנערךזהניתוחלא־מזון.מצרכיעל
המשפחה.וגודלההכנסההשפעתעםבבדבדחדשיםדמוגרפייםמשתניםשלהשפעתם
מאשריותראףניכריםהיבשותביןההבדליםלא־מזוןמצרכישלשבמקרההןהמסקנות
תרבותצרכיעלשההוצאותהיאאלההבדליםשלהבולטותהתכונותאחתמזון.במצרכי
גדולותבעיקראירופה.יוצאיבקבוצתקבועים(הדבריםשאר)כאשרבהרבהגבוהות

100)ב־ועיתוניםספריםעלאסיה׳יוצאיעםבהשוואהאירופה,יוצאיאצלההוצאות

להוציאנוטיםאירופהשיוצאימצאנוכןכמויותר(.אחוז140)ב־וחינוךיותר(אחוז
ההפ¬שלזהמבנהאסיה(.יוצאימאשריותראחוז70פרטיים)בריאותשירותיעליותר
אירופה.יוצאישליותרהגבוההההשכלהמרמתניכרתבמידהספקללאנובערשים

מיוצאיפחותאירופהיוצאייחסי,באופןמוציאים,תרבותצרכיעללהוצאותבניגוד
בלתי־מתקבל־על־זהאיןפחות(.אחוז16)והנעלהפחות(אחוז28)הלבשהעלאסיה
שלמסוייםכסוגלבושעלאסיהיוצאישלהגבוההההוצאהרמתאתלהסבירהדעת

זהו׳הישראלית.בחברהלמעמדםפסיכולוגיתתגובהבחינתשהינהראווה","תצרוכת
הכלכליותהעובדותמתוךלאימותניתנתשאינהאישיתהערכהשלענייןמקום,מכל

פחותלהוציאנוטיםאירופהשיוצאימצאנוהאחריםלא־מזוןמצרכילגביכשלעצמן.
אחוז(.17)הדירההחזקתעלמהםויותראחוז(25)טבקעלאסיהמיוצאי
הקיי¬שההבדליםהראהקבוצת־יבשתכלךותבלא־מזוןמצרכיעלההוצאותניתוח

בודדותארצותביןגםכללבדרךקיימיםהיבשתקבוצותשתיביןצריכהבהרגלימים
מאסיהאלהלביןמאירופהעוליםביןלהפרדהאחרות,במיליםהיבשות.לשתיהשייכות

תכונותזוהפרדהזה,מעלימהמסוגרחבמיוןכלכמוזאת,למרותברורה.משמעותישנה
הבלקן)הנכלליםמארצותשעוליםהסתברבמיוחדבודדות.ארצות־מוצאשלשונות
שללזואסיהיוצאיקבוצתביןקבוצת־בינייםמעיןמהוויםאירופה(המוצאביבשת
לא־מזון.מוצרישלהצריכהדפוסימבחינתאירופהיוצאי

הצריכההרגלילגביגםאירופהלעוליאסיהעוליביןמובהקיםהבדליםשמצאנולאחר
נוטיםאלההבדליםאםלבדוק-המזוןמצרכילגביכמו—ניסינולא־מזון,מצרכישל

העוליםמיוןעל־ידישוב׳נעשתה,זובדיקהבישראל.העוליםשלשהותםעםלהצטמצם
מגמהכלאיןלא־מזון,מצרכישלבמקרהשכאן׳מסתברולוותיקים.לחדשיםיבשתמכל

.4בפרק18בלוח(1וטור)2בפרק1בלוח(1טור)למשל,ראה,11
זהמשתנהלנביהגמישותעלולהלכןהמשפחה.בגודלהואה״יבשות"ביןהעיקריההבדל12

מה״יבשת*.כמשתעלמיםניכרתבצורהמוטהלהיות
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1פרק

שלקלהמגמהקיימתוהנעלההלבשהלגביאמנםבצריכה.ההפרשיםצמצוםשלכללית
מתרחב.אפילוהפערוטבקועיתוניםספריםחינוך,עלבהוצאהאךההפרשים,צמצום

בהבדליםמכריעצמצוםפרטיים—מצאנובריאותשירותיעלאחד—הוצאהבמקרהרק
אסיהשעוליכךעלמצביעבבעיהנוסףעיוןבארץ.הוותקעלייתעםה״בין־יבשתיים"

אירופה.יוצאיאצללמקובלבכיווןשלהםההוצאהדפוסיאתלשנותאמנםנוטים
עלההוצאהאתומגדיליםוהנעלההלבשהעלהוצאותיהםאתלהקטיןנוטיםהםבמיוחד,
אירו¬יוצאינוטיםטיבן,עללעמודבידינועלהשלאמסיבותאבל,תרבות.וצרכיחינוך

כיוצאיכיווןבאותובדיוקעל־ידםלא־מזוןמוצרישלהצריכהדפוסיאתלשנותפה
היבשותביןהפעראיןקרובותשלעיתיםהינהזהתהליךשל"נטו"התוצאהאסיה.
שההב¬לכן,נראה,חינוך.עלהוצאותשלבמקרהכגוןגדלאפילוהואולפעמיםקטן,
רב.זמןבמשךלהתקייםימשיכולא-מזוןמוצריבצריכתהעוליםביןהבסיסייםדלים
הלא־בצריכתההבדליםאתניתחנובארץ׳והוותקהמוצאיבשתהשפעתעםבבדבד
הק¬שתיביןמובהקיםהבדליםמצאנוהאחרים.לביןגופניתעבודההעובדיםביןמזון

ואירופה.אסיהיוצאיביןמצאנואותםלהבדליםדמיוןשלגדולהמידהוכןבוצות,
ליוצאיבהשוואהאסיהיוצאיכמונוהגיםלאחרים,בהשוואתגופנית,עבודהעובדי

מהבדליםבעיקרנובעיםמשלח־הידקבוצותשתיביןההבדליםכישברורמאחראירופה.

אסיהיוצאיביןלא־מזוןבצריכתההבדליםשגםולומר,להסיקאפשרההשכלה,ברמת
מגורמיםדווקאולאו—חינוךכגוןכללייםמגורמיםבעיקרנובעיםאירופהיוצאילבין

כשלעצמם."מסורתיים"
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2פרק

המשפחהולגודללהכנסהביחסצריכהגמישויות

בלתי־תלוייםכמשתניםהמשפחהוגודלהכנסה.1
הקובעיםביותרהחשוביםכגורמיםמוכריםהמשפחהבתוךוהמיניםהגיליםומבנהההכנסה

שלבניתוחרבה׳במידהקבועים,שהינםהיחסיים,המחיריםאתהצריכה)להוציאדפוסיאת
משביעת־רצון.בצורהבחשבוןאלהגורמיםלהביאקשהלמעשה,אולם,לרוחב(.״ךח

המשפחהשלהכלכלימצבהאתייצגוההכנסהשנתונירוציםהיינואידיאליבאופן
ההכנסהעלהנתוניםצפויות(.והתחייבויותתקבולים)כוללרכושהערךשלבמונחים

)חודשקצרזמןבמשךשנתקבלההכנסהבעיקר,כוללים,ההוצאות׳מחקריברוב
המשפחה.שלהאמיתיהכלכלימצבהאתמייצגיםהםשאיןכךשלנו(,בנתוניםאחד
בנתוניצורךכללאיןלצרכןהמחיריםלמדדהמשקליםהרכבתולשםהיותכן,עליתר

מתעלמיםבעיקרלא־מדויקת.בצורהההוצאותבסקריהאחרוניםאלהנמדדיםהכנסה,
יכולזהדברמרכוש.והכנסותבמשפחהנוספיםעובדיםשלמהכנסותקרובותלעיתים
הגמישויות׳.באומדנישוניםמסוגיםלהטיותלהביא
כלעלההוצאהסכוםכלומרההוצאה",ב״סךרביםבמחקריםמשתמשיםזוסיבהבגלל

אתמניחהאינההיאגםזושיטהאולםבלתי־תלוי.כמשתנהבהכנסהבמקוםהמצרכים,
עדייןהיאמההכנסה,מדוייקתיותרהרבהבצורהנמדדתההוצאהשסךאףשכןהדעת.

שלהאומדןאיןמכך,כתוצאהבלבד(.חודששלנו)במקרהקצרהזמןתקופתעלמבוססת
)דוגמארבותמשפחותשלהכלכליהמצבאתלייצגמיטיבמסוייםבחודשההוצאהסך
בגדים(.חליפתאוחשמלימקררהחקירהבחודשקונהמשפחהכאשר—לכך

אחרי,במקוםבהרחבהמוסברתזהקושיעללהתגברכדינקטנובההסטטיסטיתהשיטה
פחותהינה)¥(הפנויהשההכנסהמכיווןהעיקרית.הנקודהאתבקצרהאךנצייןלכן
ממייןכמשתנהבהלהשתמשאפשרבהוצאה,המקרייםבגורמיםבלתי־תלויהיותראו

ההוצאהאתוכן(,0למשפחההממוצעתההוצאהסךאתקבוצת־הכנסהכלבתוךולחשב
ההשתנותאת"ממצעים"אנחנוזובצורהל(.0השוניםההוצאהלפריטיהממוצעת
הןשהקבוצות)בתנאיהשפעתהאתומבטליםקבוצת־הכנסהכלבתוךבהוצאההמקרית
הםהמשתניםכאשרפחותיםריבועיםשלהרגילהבשיטהנוקטיםמכןלאחרגדולות(.

סטטיסטית,יעילותשלקורטובבאבדןאמנםכרוכהזודרךו־*.ל(שלהממוצעים

הרגילות.בשיטותשימושמתוךהמתקבלותהגדולותההטיותלאורהצדקהבהישאבל
.3כמשתנה־עזרב-¥להשתמשהיאאלטרנטיביתשיטה

.זארז03£וח3,ח77160.4ץז001116/0ו151קןחו110ח£11ז101!0ז1,ז?1מ0610מ1ת)1זצ£י׳\51ץזראה:1
הגמישויות.אומדניעלהנמדדתבהכנסהמקריותטעויותשלהשפעתןלגביז?6§1957,5

.א£1ע13:(3,תזז£•'01־15תז^\131נ30111€8§מ01161£עז£606ח0וז/6-ו>16,סראה:2
3ץ1961..קר!336—62 ?£.א0$ס3סז11?3ק6ז11,>6001£ז11>6זכ:גםפורסם^;29.01,.סא111,3

ג׳.נספחראהכןכמו.1961
נ׳.נספהראה.2״0/׳2׳>>מטיפוסבאומדןלהשתמשכלומר,3
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2סרק

הזד¬תוךרקבחשבוןלהביאאפשרהמשפחהבתוךוהמינים"הגילים"התפלגותאת
שמתבררכפימזו׳יתירהלמטרותינו.מעשיאינוזהדברמשתנים.שללמיכלולקקות

מסובכתבצורההצריכהלפונקצייתאלהמשתניםנכנסיםלאחרונה*׳שנעשוממחקרים
מחקריםמתעלמיםלמעשההחישובים.עריכתעלמאודהמקשהליניארית()לאלמדי
לנפש.והכנסההוצאהשלבמונחיםאנגלעקומתאתואומדיםזו,מבעיהלגמרירבים

שלשרירותיתמשקליםבמערכתהשוניםהמשפחהבניאתמשקלליםאחריםבמקרים
צרכנים־.יחידות
"לנפש",שלהפשוטהלגישהבאשרבה.לטפלנשובלאשרירותיתזוששיטהמאחר
לנפששההכנסה-הלא־מציאותית-ההנחהעלמבוססתשהיאבכךכיוםמכירים
לנפש.בהוצאהההשתנותכלאתלבדהמסבירה
בלתי־תלויכמשתנה(5במשפחה)הנפשותבמספרנשתמשעל־ידינושאומצהבפשרה
בלתי־תלוייםמשתניםלשניהמשפחהגודלאתנפצלאחריםבמקריםאוחופשי,
במיוחדחשובההאחרונההאבחנה.17לגילומעלמתחתהנפשותמספר-חופשיים

במידהשוניםבהיותםאסיה׳יוצאישללאלהאירופהיוצאישלצריכההרגליבהשוואת
המשפחה.בהרכבמאלהאלהניכרת

ראשיותמצרכיםקבוצותשלגמישויות.2
רחב.בסיסעלהמוגדרותסטנדרטיותהוצאהקבוצותשלהגמישויותאתלהלןנציג

-1956נובמברהחודשיםבששתשרואיינומשפחות3׳000כ־עלמבוססיםאלהחישובים
גודלקבוצות7ו־(7)הכנסהקבוצות9לפילכןקודםמוינואלומשפחות.1957אפריל
שוניםלמצרכיםהממוצעתההוצאהחושבהתאכלובתוךהנפשות(׳מספר)לפימשפחה

(X)ללוגריתמים׳הפכנוהללוהקבוצותממוצעיאת(.0לצריכהההוצאהולסך
מהסוג:משוקללתרגרסיהלחישובבהםוהשתמשנו

,5§106 (2.1)1§כ<זג.—סל+!?/10§€+2

ו־^)גמישויותסלגבי^שלגמישויות)חלקיות(שלאומדניםהםי(2ר־6!המקדמיםכאשר
משינויהנובעXב-היחסיהשינויאתמציין,ןי0כאשרו־״ן>׳כ־^ן׳גםיצויינואלו
בזמןמאודמקובלהמלאההלוגריתמיתבפונקציהשהשימושלצייןנוכל(.0באחוז1ב־

עםבר־השוואההיותושלהיתרוןלוישולכןמשפחות,תקציבישלבמחקריםהאחרון
יותר׳מאוחרשנראהכפיולניתוח.לחישובמאודנוחהגםזופונקצייהאחרים.מחקרים
התוצאותאךלנתונים.ביותרהמתאימהאינהקבועות(גמישויות)המניחהזוצורה

בפונקציותשימושאגבהמתקבלותלאלומאודדומותבהשימושכדיתוךהמתקבלות

לנתונים.יותרטובההתאמהבעלות

1<1,ש§ראה4
־
3.3.?301318(1.מ3.מ01111131:(1{411017716,61)801011/01515/)81141*03,015זז11>1

0,1955ב3.ק3.

..א\>/00(11נ1,׳>זג"0005110£00000110כןר11חס311303168(711611ז1)868,"10111/101ראה5
/ס455001011008101151100141001100111/16,>19440606011161,39.701,.>ןכן455-68.
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המשפחהולגודללהכנסהביחסצריכהגמישויות

המשפחהוגודלההכנסהגמישויות:1לוח

ל־ביחםגמישויות

([1(+)2-]נ1המצרך
(3)

(5)משפחהבודל
(2)

)€(הכנסה
(1)

-0.211 1.009 (± 0.051) -0.220 (±0.068)1 0.133-לחם 0.582 (±0.110) 0.285 (±0.144) דגנים
0.201-חמאהשמנים)כולל 0.584 (±0.037) 0.215 (±0.052) 0.149-ומרגרינה( 0.514 (±0.049) 0.337 (±0.068) ירקות

-0.338 0.225 (±0.042) 0.437 (±0.058) דגים
-0.198 0.286 (±0.016) 0.516 (±0.022) 0.217-מזוןסך־הכל 0.255 (±0.055) 0.528 (±0.076) 0.032-חלב(תוצרת)כוללהלב 0.293 (±0.043) 0.675 (±0.060) ביצים
-0.048 0.239 (±0.038) 0.713 (±0.053) 0.3-פ־רות 19 -0.072 (±0.033) 0.753 (±0.046) 0.105-בשר -0.087 (±0.059) 0.982 (±0.091) דירההחזקת
+ 0.168 0.065 (±0.046) 1.103 (±0.072) +והנעלההלבשה 0.172 -0.350 (±0.042) 1.522 (±0.064) +טבק(שונות)כולל 0.430 -0.412 (±0.093) 1.842 (±0.143) +ותרבותחנוךבריאות, 0.646 -0.393 (±0.101) 2.039 (±0.156) וציודריהוט

פריטישלגמישויותבחישובא',נספחראההפריטיםלהגדרותהאומדנים.שלדגימהטעויותהםבסוגרייםהמספרים1

המזוןבפריטיכלולותאינןאלוארוחותבמסעדות.לאכולמרביםשרווקיםמאחר״,1•המשפחהגודלאתכללנולאמזון

הרגילים.

דבר׳1מ־תמידקטנותמזוןפריטישלההכנסהגמישויותכימראה1לוחשל(1)טור
למזון.בהוצאהיותרקטןיחסישינויאחריוגוררבהכנסה־יחסישינויכישפירושו

מןה״חלבוניםבקבוצתמצויותיחסיתהגבוהותההכנסהגמישויותהמזוןקבוצתבתוך
ה״ירקות"ה״שמגים",שלהינןהנמוכותשהגמישויותביצים—בעודחלב,החי"—בשר,

מרביתשלהצריכההמזון,לפריטיבניגודנחות(.כמצרךמתגלההאחרון)זהוה״לחם"

לגביהיא(2)בסביבותביותרהגבוההכשהגמישותגמישה,הינה״לא־מזוךפריטי

וציוד.ריהוט
הצריכה.עלהנפשות(במספר)נמדדהמשפחהבגודלהעלייההשפעתאתעתהנבדוק

כלשהו.מצרךעלבהוצאהעלייההריקבועה׳ההוצאה"("סך)אוההכנסהשכאשרמובן

אחריםפריטיםעלבהוצאהירידהעל־ידילהתקזזצריכהבמשפחה,מגידולכתוצאה

נת¬אםאפס(.להיותצריךמשפחהגודללגביהגמישויותשלהמשוקללהסכום)כלומר׳

ברמת־החיים׳כירידהקבועה(נשארתהמשפחה)כשהכנסתהמשפחהבגודללעלייהייחס

ובעלייה"מותרות"דבריעלבהוצאותבירידהתלווהזושעלייהלכךלצפותנוכל

(.1מ־קטנהשלהםההכנסהשגמישותמצרכים)כלומר"חיוניים"מצרכיםעלכהוצאות

מזון.במוצריכשהמדוברלרוב,החיוביות,(,2)בטורלגמישויותההסברשזהונראה
לא־מזון.במצרכיושליליות
מזוןבמצרכיהמשפחה(לגודלביחס)גמישות׳7״ירידתשלמגמהשקיימתגם,נציין

נמדדה07)״המשפחהגודללגביביותרהגבוהההגמישותלדוגמא,עולה.רש־"ככל

בסמשתמשיםואנוהיותכ״הכנסה",(0ההוצאהלסךקרובותלעיתיםנתייחסואילךמכאן6
תקצי¬שלאחריםבמחקריםהנהוגלמינוחבהתאםהינוזהדבר"אמיתית".הכנסהשלבאינדיקטור

.5׳באותתמידתסומלורכושמשכרהכנסהמשפחות.בי
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2פרק

לגביובשר,שלהיאביותרהנמוכהשה־״ן׳שעהנחות","מצרךשהואלחםלגבי
המזון.מצרכיביןביותרהגבוהההיאההכנסהגמישות
7לנפש""הוצאהשלהגישהמתוךלמעשה,משתמע,זהכל

*

בצורתהקובעתזוגישה.
נובעמכאן(.0/5)לנפשהכנסהשלפונקציההינה/^5)לנפששההוצאההפשוטה
*?׳(£<1)״חיוניים״במוצריםחיוביןי!גש־זומגישהנובעלכן״ן׳.=1-ש־^ן׳
מסקנות"?׳ל־^?י.ביןשלילימיתאםשקייםוכן"ן>(,>1״מותרות״)במוצריושלילי
שלנו.בנתוניםסימוכיןמוצאותאלו

.1ל־שווה"!ז,+החלקיותהגמישויותסכוםכימצאנושלאזאת׳עםנציין

מצאנולמעשהלנפש.הוצאהשלהפשוטההגישהעלבהסתמךלצפותשניתןלמהבניגוד
1מ־וגדולמזוןבמצרכי1מ־קטןזהסכוםכי((3)טור)ראה

פירושולא־מזון.במצרכי
עםמשתנהלנפשההוצאותקבועה—הרכבלנפשההכנסהתהיהאפילוכידברשל

"מותרות"למוצרי"חיוניים"ממוצריםמעברקייםבמיוחד,המשפחה*.בגודלשינוי
להסיקניתןאחרים,במחקריםגםהמצויהזו,מהתנהגותלנפש(.הוצאהשל)במונחים

הכנסהאותהבעלותקטנותממשפחותיותרגבוההחייםרמתמקיימותגדולותשמשפחות
לנפשהוצאהשלבמונחיםאנגלעקומתשניסוחברורזההתנהגותדפוסלאורלנפש.
יתירה.בפשטנותלוקה

אחרותארצותעםהשוואה.3
מהידועשונהאינההשונות,הגמישויותדירוגמתוך1מלוחהמתקבלתהכלליתהתמונה

כמובן.זהו.באירופה.שונותבארצותשנערכומשפחותתקציביעלמחקריםמתוךכבר
הרגליביןבהבדליםשיטפלמפורטמחקרהואלמעשהשדרושמהמאד.כללימשפט

שאינוביותרקשההפקידזהואולםאחרות.ארצותשלאלהוביןישראלשלהצריכה
הריאליתבהכנסההבדליםישנםראשית,סיבות:שתיבגללבעיקרנאות׳לביצועניתן

ומשמ¬ההכנסהגמישויותשלגודלןעללהשפיעעשוייםוהםהמחירים,ובמבנהלנפש
בארצותהמחקריםביןהבדליםקיימיםיותר.חשובהסיבהאוליוזושנית,עויותיהן.
תקטןשבעתידייתכןהמשתנים.ובהגדרתאנגלעקומתשלהאומדןבשיטותהשונות
המחקר.שיטותשלהאחדהלקראתהקיימתהמגמהלאורהאחרוןהקושישלחשיבותו
לגביאחידותמחקרבשיטותלהשתמשנסיון9על־ידיה־ס^?האחרוןבזמןנערךלמעשה,

שלהאפשרותלקראתחשובצעדאמנם,זהו,שונות.מארצותמשפחותתקציבישלנתונים
בתקציבילגמריאחידמטיפולרחוקעודנושלהמחקראךבינלאומיות,השוואות

לשםזהבמחקרניעזרבטרםהדרוש(.המיוןהעדרעקבשונות)בעיקרמארצותמשפחות
שיטתהיאבהןשהחשובהבחינות,בכמהממחקרנושוגהשהואעוד,נצייןהשוואות

שוטפתהכנסהלפיהמשפחותמוינושלנושבעבודהשעהכלכלית.לרמהבהתאםהמיון
מטיפולנובענוסףהבדלההוצאה.סךלפיישירמיוןעל?50שלהמחקרמבוסס)¥.(,

מןחלקלגביישירות,^על5השפעתבודדה?50ה־אצל(:5)המשפחהבגודלשונה
משתנהבחשבוןלהביאכדיגסתיקוןרקנעשהאחריםשלגבישעהבלבד,המדגמים

.10ו־9פרקיםוכןז?315(1955).קס011..קק88-93;ראה:יתרפירוטלשם7

לרשום:גםאפשר(2.1)שמשוואהיצויין8
5108(1-2*+,6)+(0/5)1081*+0*=(5)*/108

קבוע.0/5כאשר5לגבי(575של)כגמישות3בטורהמספריםאתלפרשאפשרולכן
,5,0.ראה׳9 1301116, 0.\1(.30ז61ע£10511011111001110,1׳>0011100/1110)111(01■£0011,?1959
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£המשפחהולגודללהכנסהביחסצריכהגמישויות
מצרך.כלשלההכנסהגמישויותבחישוב5אתבחשבוןהבאנוזאת׳לעומתבמחקרנו׳זה.

הכנסהגמישויותכמהגםלקחנושלמהמחקרשנלקחוההכנסהלגמישויותנוסף
האומדן.בשיטותהבדליםכמההיוכאןגםוולד"!.ושלפרייסשל—ידועיםמחקריםמשני

בזהירותלהתייחםישהשוניםבמחקריםהנקוטותבשיטותההבדליםשוב,שלאורנציין
השונים!למחקריםהמשותפיםהצדדיםהםאלהדלהלן.להשוואות

מלאה(;)לוגריתמיתקבועותגמישויותמניחההאומדןפונקצייתא(
ההוצאה;סךהואהבלתי־תלויהמשתנהב(
המשפחה;גודלהשפעתאתלבודדכלשהומאמץנעשההמקריםבכלג(
החמישים.בשנותכלומרהאחרונות,בשניםנלקחוהמידגמיםכלכמעטד(

רבהקירבה)בגללבלבדאירופאיותמארצותמשפחותתקציביבחרנוהשוואהלמטרת
עלמבוססיםשהיומידגמיםמלקחתונמנענובישראל(,הקיימתלנפשלהכנסהיותר

באחדבחרנוכלשהי,לארץאחדממידגםיותרשהיהבמידהבלבד.כפריתאוכלוסייה
קבוצותלששההשוואהאתהגבילומזוןבמצרכיבהגדרותהבדליםביותר(.)הגדולמהם

בלבד.

אירופהארצותביןמזוןמצרכיבכמההכנסהגמישויותהשוואת:2לוח
ישראללבין

בישראלהגמישות 2ממוצעתגמישות הארצות!מספר המדגמיםמספר

אירופהבארצות אצלןשהגמישות אירופהמארצות המצרכים
שבישראלזועלעולה

<<) (3) (2) (1)

0.75 0.60 3 12 בשר
0.14 0.64 8 10 דגים

0.68 0.66 3 9 ביצים
0.53 0.33 1 11 חלב
-0.04 0.26 11 11 ודגניםלחם
0.52 0.56 9 12 המזוןסך

(.2)בטוראותרכללנואירופה.לאמארצותובאחתבישראלזהההגמישותהיתה)ביצים(אחדבמקרה1
(.1)בטורהרשומותהארצותמספרעלמבוססיםהממוצעים2

רות:רםק
־31*3ג<מ.>/ל<011,.מ:נלקחומהןכמה.001611*.קס,.*/טמ:בלקחוההכנסהגמישויותכלכמעט

1,?
הגמישות.1מלוחבלקחו(4בטור)הגמישויותה/בנספחגמישויותשלשלמיםלוחותראה\.30¥013(1,סשסזט!.קסומ־,.//־*

הנתונים.אותםעלמבוססתודגנים"׳*לחםשל

לחזותכדימאירופהמשפחותתקציביעלבנתוניםהשתמשנושאילומראה2לוח
הקבוצות6מתוך2ב־רקמתאימההתחזיתהיתהבישראל,צרכניםשלההתנהגותאת יחסיתבישראלגבוהותוחלבבשרלגביההכנסהגמישויותהמזון.וסךביצים-

הן.נמוכותולחםדגיםשלגביבעודלאירופה,
מצרכיםלגביי/ז0שלהמחקרעםההשוואהאתלערוךיכולנולאציינו,שכברכפי
פירותלגבימקום,מכלהפריטים.בהגדרותהבדליםבגלל1בלוחהמופיעיםאחרים
וולד(1955)פרייםשלבמחקריהםהמצויותאלועםשלנוהתוצאותאתהשווינווירקות

.3בלוחניתנותוהתוצאות(1952)

11.\¥01(1311411״)11,תסס!00110.1111<4ח01>)515,א6׳*י¥0,^ז1952;?31315<ס101
11011(113141461,־.קס011.
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2פרק

מתוךולסירותלירקותהכנסהגמישויות:3לוח
משפחותתקציביעלמחקריםשלושה

ישראל שוודיה הממלכה
המאוחדת המצרך

(3) (2) 0)

0.34 0.46 0.57 ירקות
0.71 0.84 0.88 פירות

המקרר:
.30לוח/141עמ'ז?3נ35ז1<11011111311^01,־07.0/7(:1)טור
שללמידגםהמתייחם16.5.2לוח,265עמ'׳\\01<31ג<מ1111־07.0/7,0011.(:2)טור

ההכנסה,שימשההשוודי.במחקר1933ב־נמוכותבדרגותומועסקיםעובדים
בלתי־תלוי.כמשתנהההוצאה,סךולא

.1מלוחנלקח(:3)סור

אולםירקות.שלמזופירותשלההכנסהגמישותגבוההאחרות׳כבארצותבישראל,
בכיווןנוספתעדותבישראל.יחסית,נמוכות,ירקות(שלזו)בעיקרהגמישויותשתי
וירקות.פירותעלההוצאהכסךהתלויהמשתנההוגדרבו?,4.0שלבמהקרמצאנוזה
המרכי¬גמישויותשקלולשלנו)תוךהנתוניםמתוךזהמיצרפילמצרךגמישותנחשבאם
בישראל,נמוכההמצרפיתשהגמישותנמצאמרכיב(כלעלההוצאהלאחוזבהתאםבים

לאירופה.בהשוואהשיטתי,באופן
גדוליםבהגדרותשההבדליםמשוםלא־מזוןלמצרכיבינלאומיותהשוואותלערוךקשה
זאת׳עםהיתה,?40שלהמחקרעםאפשריתהשוואהמזון.במצרכימאשרזהבתחום
גבוההלהיותבממוצענוטההלבשהשלההכנסהגמישותוהנעלה.הלבשההסעיףלגבי
נספח)ראהארצות11עלהמבוססתהממוצעתהגמישותבישראל.מאשרבאירופהיותר

וציוד,לריהוטבאשר(.1)לוח1.10היאזוגמישותשבישראלבעוד׳1.38היא(,ד
אחרים.במחקריםשנתקבלולתוצאותדומהוהיא׳2בערךהיאאצלנוהגמישות

מפורטים"מזוןלמצרכיהכנסהגמישויות.4
ממספרמורכבתקבוצהכשכלרחב,בסיםעלהמוגדרותמצרכיםבקבוצותטיפלנוכהעד

כלליתתמונהלהציגשמטרתםמחקרים,באותםמאודמקובלכזהפירוטתת־קבוצות.
לעיתיםמדי.מצומצםזהמיוןמדיניות,שלשונותלמטרותאולם,צריכה.הרגלישל

עגבניות,כגוןיותר,צרבסיסעלהמוגדריםלפריטיםבביקוששינוייםלחזותישקרובות
הומוגנייםהוצאהבסעיפילהשתמשרצויתיאורטיתמבחינהגםוכיו״ב.טריבשרהדרים,
אתמאבדיםמיצרפיים()מצרכיםרחבבסיסעלהמוגדריםשהמצרכיםמאחריותר,

הזמן.במשךמשתניםהמרכיביםשלהיחסייםשהמחיריםבמידההכלכליתמשמעותם
עומסבגללמדיגדולפירוטלערוךאי־אפשרצריכההרגלישלכלליבמחקראולם

מפורטמצרכיםמיוןבעזרתחישוביםכמהלערוךניסינוזהקושילמרותהחישובים.
למצרכימוגבלדלהלןיותרהמפורטהניתוחהעבודה.חלקיבשארטיפלנובומזהיותר
בלבד.מזון

לטווח"תחזיתהמחקרעורכיעםבשיתוףובוצעתוכנן5ו-4בסעיפיםהגמישויותחישוב11
1959ל*חמישיוחשבוןדין)ראהבישראל״חקלאיתלתוצרתוהביקושההצעשלארוך
(.1961ירושליםפאלק,מרכז׳0691ו־

14



המשפחהולגודללהכנסהביחסצריכהגמישויות

פיזיותוכמויותהוצאותעללוחותהיוהמזוןפריטיעלהנתוניםשלהסטטיסטיהמקור

כלמוינואלהבלוחותלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהעל־ידישנערכומצרכים׳של
כפול׳מיוןמשפחות(6׳500מ־)למעלה1956/57בסקרהכלולותהיהודיותהמשפחות

מפורטיםמזוןמצרכישלגמישויות:4לוח
המשפחהוגודלההוצאהסך־כללגבי

לק״גל״י
(4)

לנפשהרצאה
לחודשבל״י

(3)
*?י.*

(2)
"*ד

(1)

המצרך

ירקות
0.54 0.09 1.157 -0.395 טריהשעועית
0.26 0.10 0.764 -0.305 חצילים
0.2 6 0.10 0.879 1 -0.158 דלעת
0.36 0.19 0.552 2 -0.029 יבשבצל
0.20 0.64 0.668 1 0.086 תפוחי־אדמה
0.39 0.15 0.574 1 0.110 ואדום(פלפל)ירוק
0.30 0.26 0.684 1 0.136 מלפפונים
0.3 0 0.82 0.627 0.173 עגבניות
0.27 0.05 0.441 0.489 כרוב
0.26 0.06 0.433 0.560 וצנוניתצנון
0.27 0.05 0.258 0.613 סלק
0.29 0.18 0.075 0.807 נזר
0.32 0.05 0.302 0.950 כרובית

שמנים
4 _ 0.7 3 0.880 >-0.055 3ובו׳שמן

1 .02 0.43 0.884 0.134 מרגרינה
1.64 0.36 -0.105 0.910 4חמאה

חלבותוצרתחלב
4 _ 0.06 1.053 -0.447 לבניה
4 _ 0.80 1.277 -0.379 אחידחלב
4 _ 1.74 0.567 0.346 הסוגיםמכלמפוסטרלאחלב
4 _ 0.64 -0.041 0.765 הסוגיםמכלגבינה
4 _ 0.45 -0.104 0.932 חמוצהשמנת
4 _ 0.84 0.057 1.044 מפוסטרחלב

בשר
2.7 6 3.50 0.202 0.439 עיף
4.36 2.39 0.006 0.925 בקרבשרסן־־הכל
5.93 1.4 9 -0.268 1.431 טריבקרבשר

פירות
0.46 0.53 -0.123 0.725 אשכוליות
0.20 0.67 0.273 0.815 הדרים
0.53 0.05 0.226 0.871 נויבות
0.69 0.65 0.515 0.884 בננות
0.73 0.15 -0.073 0.904 שזיפים

>2בהערההראשונהבמשוואה108׳גשלהמקדםהוא0,כאשרמ־,סקמנהאך,סממחציתגדולת,סשלדנימהמעותנ

0שלמערבוגדולה,סשלדגימהטעות2 1
■

ומיוניח.טחינהנםאךמאכל,שמניבעיקרכוללנ
ניתןשלאכךוכד',חפיסותבקבוקים,כגון—אחרותביחידותאלאבק־בהכפויותחושבולאאלהשבמצרכיםמציין*

שונים.מצרכיםלנבימחיריםלהשוות
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2פרק

מהתאיםאחדבכל(.5)הנפשותמספרולפי(7/5)לנפשפנויההכנסהשלקבוצותלפי
המצרכיםלגבי/^(5לנפשממוצעתהוצאהחושבההכפולהמיוןעל־ידישנתקבלו
להשתמשנאלצנוולכןבלוחות,(0ההוצאהסך־הכלעלנתוניםכלהיולאהשונים.
(.2.1)משוואהשלהמקדמיםאתלחשבכדיעקיפות״בשיטות

ערוכותו־״ן/(^ן׳)כלומר5ו־סלגביהמפורטותהמצרכיםקבוצותשלהגמישויות
המרכיביםלכאתמהוויםבלוחהמצרכיםאיןמקרהבשום.4לוחשל(2ו־)(1)בטורים

כללנואולםוכיו״ב(,"בשר""ירקות"לכן)כגוןקודםטיפלנובהןהרחבותהקבוצותשל
מהמרכיביםאחדכלשלחשיבותובהוצאה)עלחלקםבמונחיהחשוביםהמרכיביםכלאת

((.3)מטורללמודניתןהנכללים
ההכנסהבגמישויותניכרתהטרוגניותקיימתלפירותשמחוץללמוד,אפשר4מלוח
(1)שבטוררואיםאנוירקות,שלבמקרהלדוגמא,הרחבות.הקבוצותמרכיבישל)״ן׳(
המקרים,ברובלפיכך,)כרובית(.0.95ל־עד)שעועית(-0.4מ־ההכנסהגמישויותנעות

אתלייצגיכולהרחב-אינהבסיםעלמצרפית-המוגדרתמצרכיםקבוצתשלהגמישות
הבודדים.המרכיבים

גמישותביןהיחסדהיינו.4בלוחהגמישויותמבנהשלאחרתבבחינהלטפלעכשיונפנה
שמצרךשככלחושבים,קרובותלעיתיםשלהם.היוקרמידתלביןהמצרכיםשלההכנסה

באי־נעוץהבעיהבבדיקתהעיקריהקושישלו.ההכנסהגמישותגדלהכןיותריקר
שלהיחסיהיוקראתלמדודנוכלשבמונחיוחד־משמעי,כמותימודדלהגדיריכולתנו
שלהערךלביןהיוקרביןקשרלחפשטעםשישבמידהפנים,כלעלהשונים.המצרכים
עוררנוכךמשוםמאוד.דומיםלמצרכיםזוהשוואהלהגביליש)"*ן׳(.ההכנסהגמישות

להחשבוניתניםצרבסיםעלמוגדריםהמצרכיםשם,4בלוחלנתוניםבקשרהשאלהאת
הצרכנים.מנקודת־ראותכ״דומים"מקריםבכמה
קשרשוםמצאנולאירקותשלבמקרהלק״ג.בל״יהמחירהוא4בלוחהיוקרמודד
נובעשהדבריתכן([.1)בטורנ^ן׳ההכנסהגמישותלבין([4)נטורהיוקרביןשיטתי
ביןמספיקדמיוןהעדרבגללאוליאו([4)]בטורבמחיריםמספקתהשתנותמהעדר

משקל(.יחידותשלבמונחיםהיאכשההשוואה)לפחותהירקותקבוצתשלהמרכיבים
וביןהיוקרביןברוריחסמצאנובהןהקבוצות

אחתבכלוחלב.בשר,שמנים,הן:*ןו0
אי־אפשרהיוקר.מידתעםהמרכיביםשלההכנסהגמישויותעולותהללומהקבוצות

זובקטגוריההכמותשיחידותחלב)מאחרשלבמקרה(4בטור)ישירהבצורהזאתלראות
יותריקרהששמנתנמצא׳סבירהכמותיחידתכללגביכיברוראךמאוד(משתנות
מפוסטר(.)לאסטנדרטימחלביקרמפוסטרוחלבמלבנייה

"איכות"שלמשוואות.5
מצרכיםשלהיוקרלביןביןאמפיריקשרלחפשיותרסבירזהשיהאייתכן

כשמתי¬זהקשרלמצואסיכוייםישנםבמיוחד,.4שבלוחמאלהצרבסיסעלהמוגדרים
ומסוג"תמר"מסוגעגבניותלמשל,)כמו,מצרךאותושלשוניםל״סוגים"יחסים

"מונימייקר"(.

10§=<70+01103++502103שלהמקדמיםאתלחשבהיהניתןהנ״להלוחותמנתוני12
חישבנוהקודמים(בסעיפיםבהםשהשתמשנושלנו)אלהמהנתוניםפנויה.הכנסהמסמל7כאשר

שתישלהמקדמיםאתצירפנומכןולאחר108ס=+*1081++*52108שלהמקדמיםאת
הרצויה.המשוואהשהיא108=60+*562108+01108את:לחשבכדיהמשוואות
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המשפחהולגודללהכנסהביחסצריכהגמישויות

משמעותבעלהינושלהםההכנסהגמישויותלביןהשוניםהסוגיםמחיריביןהקשר
שאחוזהרייותר׳גמישיםגםהינםיותרהיקריםשהסוגיםנכוןאםברורה.כלכלית
עכשוהצריכה.ב״איכות"שיפורשקייםמשמעההכנסה;רמתעםעולהעליהםההוצאה
עםבצריכההאיכותיהשיפורעלכמותייםבמונחיםלומראפשרמהלראותבכוונתו
ההכנסה.עליית

השונים׳הסוגיםשלההכנסהבגמישויותשימושתוךזולבעיהישירותלגשתאי־אפשר
שהוצ¬עקיפותבשיטותלהעזרנוכלאולם.4שבלוחמזהיותרמפורטמיוןלנוואיןהיות
מסויםמצרךעלשההוצאהנניחבבעיה.טפוללשםאחרים"חוקריםעל־ידיעו

הנצרכתהפיזיתהכמותסךאתניקחמצרך.אותושלסוגים)מ(מספרעלמהוצאותמורכבת
ח ==?,£),?השוביםהסוגיםבעדששולמו)?(המחיריםשלהמשוקללוהממוצע(0

01=1
במונחיםבהתאמה(.השוניםהסוגיםשלוהמחיריםהפיזיותהכמויותהינםר~?<21כאשר
שלההכנסהגמישותאתאחרות׳במילים"ן׳.=ומכאןX^?=נקבלאלה

שלההכנסהגמישות-מרכיביםמשניכבנויהלראותאפשרהמצרךלגבי070ההוצאה
מהנראהכעתהשונים.הסוגיםשלהממוצעהמחירשלההכנסהוגמישות070הכמות

זו.גמישותשלמשמעותה
)או׳קבועהומוגנימצרךשלשמחירומניחיםאנולרוחבחתךשלבמחקרכינזכור
מטפליםאנחנושאםמכאןההכנסה(.שינויעםשיטתיתבצורהמשתנהאינולפחות,
הריבלבד(אחדסוגהכוללכזהלחלוטין)כלומרהומוגניבמצרך

ףק0
)ולכןאפסתהיה

להשתנותיכול?הממוצעהמחירשונים,סוגיםכוללכשהמצרךאולם.07־*=,ןז£
ההכנסהעםעולה?שאםנראהאינטואיטיביבאורח(.21/0במשקליםמשינויכתוצאה
אלטרנטיבית.יותר.היקריםהסוגיםשלמשקלםשעולהמשמע,07*,>0)כלומר
שלמאלויותרגבוהותהכנסהגמישויותיותרהיקריםשלסוגיםהוא,דברשלפירושו
האינטנסיביותלמידתכאינדיקטורלשמשןז€קשלהגודליכולכךמשוםהזולים".הסוגים

עםהחלהצריכהבאיכותהשיפורלמידתאוליקרים,הזוליםמהסוגיםהמעברשל
ההכנסה.עליית

זאתבמקוםישירה.בצורה״ןז€לחשבצריכיםהיינולאה״איכות"גמישויותבחישוב
הבאות:המשוואותאתמצרךלכלחישבנו

6צ,§ 2 (2.2)10*§=60^+101ס§+10

508<2^+01081)!+10)=2§10(2.3)
בצורה!/*-!י/;על־ידימתקבלן*€?שלהערךשנצרכו.הק״גמספראתמציין2כאשר
על־ידי5לגבי?שלהגמישותמתקבלתדומה

אתגםנציגהשוואה]למטרות62^-2
([.2.3)משוואהשלהמקדמים

£00/01610<61/?",168'
■אז11611,(**311411116$,?311,0065(8111(1§£0£61!1111 X1011110 : יאה13

.?1 ־30318(110111113101(6,•!0-ק011,.013.ק8וכן.511101165,^1952,19.01,.קק129-47

הואחיובייהיהש־״,ןזהכרחיתנאיכילהראותאפשר14

1 ה-:״,ה0>0)(?->?)^•
קשר-בממוצע-להיותצריךאזי""?י>0אםאחרותבמילים.1ה״לסוגמתייחסתכאשר

־,*)י=ז1 x,^ הסוניםשלגבי)יצוייןשלהם.ההכנסהגמישויותלביןהשוניםהסוגיםמחיריביןחיובי
להנחה(.בהתאםקבועיםשמחיריהםמאחר
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2פרק

(2והכמות)האיכות)י/(גמישויות:5לוה
המשפחהוגודלההוצאהסך־כללגבי

*?</*

(4)

*?90

(3)

*ק?*

(2)

סי/?*

(1)

המצרך

1.249 -0.755 -0.092 0.360
ירקות
שעועית

0.956 -0.489 -0.192 0.184 חצילים
1.189 -0.595 -0.310 0.437 דלעת
0.763 -0.234 -0.211 0.205 יבשבצל
0.693 1 0.042 -0.025 0.044 תפוחי-אדמה
0.744 -0.118 -0.170 0.228 ואדום(פלפל)ירוק
1.021 ס¬.331 -0.337 0.467 מלפפונים
0.845 -0.09ס -0.218 0.263 עגבניות
0.616 0.214 -0.175 0.275 כרוב
0.645 0.417 -0.212 0.143 וצנוניתצנון
0.379 0.440 ־0.121 0.173 סלק
0.144 0.884 -0.069 -0.077 נזר
0.435 0.723 -0.133 0.227 כרובית

0.927 2 0.09 1 -0.043 0.043
שמנים
מרגרינה

0.384 0.411 -0.489 0.499 חמאה

בשר
0.330 0.298 -0.128 0.141 עוף
0.270 0.599 -0.264 0.326 בקרבשרסך־הכל
-0.173 1.283 -0.095 0.148 טריבקרבשר
0.409 0.328 -0.077 0.093 דנים

סירות
0.136 0.553 -0.259 0.172 אשכוליות
0.391 0.732 -0.118 0.083 הדרים
0.348 0.705 -0.122 0.166 נדבות
0.553 0.820 -0.038 0.064 בננות

—0.0 0 7 0.805 ־־0.060 0.099 שזיפים

.4ללרה1הערהראה1
.4ללוח2הערהראה2

ביןהחיוביהקשרבדברהציפיותאתמאמתות(1)טור5בלוחהאיכותגמישויות
לעיתיםלמדי׳ניכרהגמישויותגודלכן׳עליתרההכנסה.רמתלביןהצריכהאיכות

בצריכה׳איכותישיפורשלשהמגמהכך׳עלמצביעיםאלהממצאים.0.20בסביבות
במונחיםמזוןבצריכתהרוויהלמגמתחשובנגדיכוחהינהבהכנסה׳בעלייההמלווה

פיזיים.
לירידתהלצפותנוכלברמח־החיים׳העלייהעםבבדבדמשתפרתהצריכהאיכותאם

שמצאנומהזהוואמנם׳קבועה(.נשארתלמשפחה)כשההכנסההמשפחהגודלעלייתעם
ההוצאהשלהפשוטהלגישהבהתאםכן׳עליתרהמצרכים.כללגבי5לוחשל(2)בטור
ברובאולםאפס.יהיה(2ו־)(1)בטוריםהגמישויותשסכוםלצפותצריכיםהיינולנפש

ישנהעדייןקבועה׳נשארתלנפשההכנסהאםשגםכלומרחיובי׳זהסכוםהמקרים
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המשפחהולגודללהכנסהביחסצריכהגמישויות

לגודל""יתרונותעל־ידיזאתלהסביראפשרהמשפחה.גידולעםהמזוןבאיכותעלייה
גדולות.מש.חותנהנותמהם

שחושבו)^?י(הכנסהגמישויותשלהשוואה:6חול
ן1956/57שלהסקריםמתוך

—1959/60

1959/60 1956/57 המצרך

(2) (1)

ודגניםלחם
-0.255 (±0.081) -0.220 (±0.068) לחם
0.307 (±0.098) 0.285 (±0.144) דגנים

שמנים
-0.357 (±0.162) -0.055 1שמן

-0.119 (±0.164) 0.134 מרגרינה
-0.109 (±0.064) 0.015 מהצומחשמן

1

2

0.758 (±0.263) 0.910
(יבואחמאת

1.039 (±0.230) מקומיתחמאה
ן

ירקות
0.126 (±0.090) 0.173 עגבניות
0.502 (±0.160) 0.807 גזר
0.176 (±0.103) 0.086 תפוחי־אדמה
0.270 0,337 (±0,068) 3ירקותסך־הכל

וביציםחלב
0.397 (±0.086) 0.346 ניגרחלב
0.863 (±0.206) 0.770 4ולבניהשמנת

1 .067 (±0.140) 0.765 גבינה
0.588 (±0.085) 0.528 (±0.076) חלבותוצרתחלב
0.425 (±0.075) 0.675 (±0.060) ביצים

ודניםבשר
0.375 (±0.086) 0.439 עוף
1.301 (±0.238) 1.431 5חיבקרבשר

1.276 (±0.233) 0.925 5וקפואחיבקרבשר

0.324 (±0.095) 0.437 (±0.058) דגים
0.663 (±0.099) 0.703 6ודגיםבשרסך־הכל

פירות
0.543 (±0.106) 0.815 הדרים
0.592 (±0.167) 0.884 בננות
0.790 0.713 (±0.053) פירותסך־הכל

מהצומח.שמניםשליחסית()בלתי־חשוביםסוגיםוכמהמיוניתזהסעיףכולל1956/57ב-1
ההוצאההם)המשקלים4בלוחומרגרינהשמןגמישויותשלמשוקללכממוצעהגמישותחושבה1956/57מרגרינה.לגביכולל2

המצרכים(.אחדכלעלהממוצעת
משקלים)עםירקותושימוריתפוהי־אדמהטריים,לירקותהגמישויותשלמשוקללכממוצעחושבה1959/60לגביהגמישות3

ממילא.מאדקטןשמשקלןקטניות,(1959/60)ב־כוללאינוזהסעיףלהוצאות(.יחסיים
—שמנתשלחדשסוגזהסעיףכלל1959/60ב-.4בלוחולבניהלשמנתגמישותשלמשוקללכממוצעחושב1356/57ל-המספר4

,1956/57ב־*קייםהיהשלא—״אשל״
ממנו.להתעלםאפשרזהסעיףשלהקטנההכמותיתחשיבותולאוראךעגלבשרעלהוצאותזהסעיףכלל1959/60ב־5
.1בלוחודגיםלבשרגמישויותשלמשוקללכממוצעהושב1956/57ל־המספר6

מקורות:
"סך*שללזו)סרם(1)בטורהגמישויותשאר.כל1מלוחנלקחושלהן,הדגימהטעויותרשומותשמימינן(1בטור)הגמישויות

דגימה.טעויותשלחישובלנואיןלגביהן.4מלוחנלקחוודגים״(בשרהכל
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2פרק

06/15-ו1956/57שלהסקריםהשוואת.6 1959

הוצאותסקרמתוךשחושבוהכנסהגמישויותשלהשוואהנציגזהפרקשלבסיכומו
המאוחרהסקרשנים.3כעבורשנערךסקרמתוךשחושבואלועם1956/57המשפחה

1959באוקטוברשהחלההשנהבמשךשרואיינומשפחות1,200וכלליחסית״,קטןהיה

1959/60שלהסקרמתוךשחושבוההכנסהגמישויותחדשות(.משפחותנבחרוחודש)בכל

הרא¬החודשים6במשךשרואיינומשפחות600כ־-המשפחותמחציתעלרקמבוססות
המשפחה.וגודלהפנויהההכנסהלפיכפולמיוןלפני־כןמויינואלומשפחותשונים.
לפיגמישויותשלחישובנערךתאכלבתוךהממוצעיםשלהלוגריתמיםעל־פי

(״.2.1האומדן)פונקציות
בגמישויותניכרדמיוןישהמקריםברובכימראה6בלוח(2ו־)(1)טוריםהשוואת

גדולים,ההבדליםנראיםבהםהמקריםבאותםאפילוהשונות.השניםבשתישחושבו

אפשראלהנתוניםבסיסעלהגמישויות.שלהדגימהטעויותלאורמובהקיםהםאםספק
שתיביןההכנסהגמישויותשלהכלליבמבנהמשמעותייםשינוייםחלושלאלסכם,

ברווחנערכואשרסקריםשמשוויםשעהלו,לצפותשאפשרהדברלמעשהזהוהשנים.
בלבד.שנים3שלזמן

שהיהמונדלק,י.ד״רשלובשיתופוביזמתונעשה1959/60שלמהסקרהגמישויותחישוב15
חמישיוחשבוןדיןחקלאיים)ראהלמוצריםוביקושהיצעעללמחקרואלהבגמישויותמעוניין
(.1961ירושליםפאלק,מרכז1960ו־1959

א׳.בנספחזהסקרשלקצרתיאורראה16
ג׳.נספחראהכמשתני־עזר׳5105ו־105!,נ־השתמשנוהאומדןבשיטת17
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3פרק

מזוןלמצרכיאנגלעקומותשלצורתן

מבוא.1
במחקריםהשכיחהמלאהלוגריתמיתאומדןבפונקצייתהשתמשנוהקודמיםבחישובים

להכנסהביחסקבועותגמישויותמניחהזוצורהציינו,שכברכפימשפחות.תקציבישל
נבחןזהבפרקהבלתי־תלויים.המשתניםשלהשתנותםתחומיבכלמשפחהולגודל
אנגל.עקומותשלאחרותתכונותוכןהגמישויותקביעותשלההנחהאתבפירוט
אלאקבועותהאמיתיותהגמישויותאיןשאפילולצייןישהדבריםבפתחכבראולם
בעלתעקומהשלההתאמהיכולהעדייןהרי—למשלההכנסה,רמתעם-משתנות
אנוהמקריםשברובלזכורעלינורבות.למטרותטובכקירובלהחשבקבועהגמישות

ומתקבלהממוצעת,ההכנסהברמתהמצרכיםשלההכנסהגמישויותאתלדעתמעוניינים
לגמישותטובכקירובלשמשעשויהקבועההכנסהגמישותבעלתשעקומההדעתעלמאוד

העיקריתהמטרהלמעשה,ההכנסה.רמתעםלמעשהמשתנההגמישותאםהרצויה—גם
התנהגותםאתלחזות,אולנתח,האפשרותהיאאנגלעקומתצורתשלמפורטתבבדיקה

המידגמים.מממוצעיניכרתבצורההשונותמשפחה(גודל)אוהכנסהברמותצרכניםשל
מורכבתזוקבוצהמזון.מצרכיכמהשלאנגלעקומותצורותאתנבחןלהלןבניתוח

סדירותהיהזולבחירההבסיס.1בלוחהמופיעיםהמזוןמרכיבי9מתוך6ומ־המזוןמסך
לחםשלבמקרהנמצאסדירהפחותהקשרמוקדמת.גרפיתבבדיקהלסי\ביןהקשר
שלהמדויקתהצורהבדברמפורטסטטיסטיניתוחלבצעטעםשאיןהיהונראהודגנים,
זה.מסוגבקטגוריותאנגלעקומת
הגבלנוההכנסה,בהשפעתהואמשפחותתקציבישלבמחקריםהמרכזישהענייןמאחר

מאחרהמשפחה.גודלעםולאבלבדההכנסהעם׳*.שלהקשרלצורתהניתוחאת
בגודלמההבדליםלהתעלםנוכללאהמשפחה,גודלוביןההכנסהביןמיתאםשקיים

השימושהינוזולבעיהפשוטפתרוןהשפעתם.אתאפוא,לבודד,ועלינוהמשפחה
פרייםשנקטבשיטה

1

2

3

כמשתנהלנפשהכנסהעםאנגל*עקומותשלצורתןניתוח—
המשפחהגודלהשפעתאתבחשבוןמביאהאינהזושיטהכיציינוכבראולם,מסביר.

גודלקבוצתכלבתוךהאפשר,במידתהניתוח,אתלערוךהעדפנולכןבשלמותה.
השתמששבהמזובמקצתשונהטכניקהחייבהלהלן,שיוסברכפיזו׳שיטהמשפחה.
פריים.

שהינןהבאות׳הצורותשלושאתהנתוניםבעזרתבחנואנגלעקומתשלהצורהבניתוח
משפחות:תקציביבניתוחביותרהשכיחות

.¥שלקבוצותבתוךסבממוצעישימושעל־ידיבחשבוןהובאבסמקריתהשתנותשלהקושי1
־311313(8.1101111131:1:61.111,־0/80111117716/)811^07/776770,61$^219556

.3..נ?1
ליחסהטכניהמונחהואהמפורסם(אנגלחוקאתאנגל)שניסחארנסטשלשמועל-אנגלעקימת3
לס.זגבין
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3פרק

(3.1=50+0ליניארית()עקומה x)
(3.2)%102—105+0§£מלאה(לוגריתמית)עקומה
(3.3=510+0§0לוגריתמית(חצי)עקומה X)
השוליתשהנטייהמניחה,הראשונההעקומה(.00051^015)קבועיםהם05-1כאשר
השלישיתקבועה;שהגמישותמניחההשניההעקומהס-קבועה;מתוך?י*(0)לצרוך
(5>0כלומרנורמליים,מצרכים)לגבייורדותוהגמישות׳?^0שתיהן,כימניחה

פונקציותשליותררחבהקבוצהמתוךנבחרוהפונקציותשלושכילציין,יש*.0עלייתעם
שהעקומההיתד"שלומהניתוחהמסקנהפריים.על־ידימזוןלמצרכישהותאמופשוטות
מזון.למצרכיביותרהתאימה(3.3)לוגריתמיתהחצי

ביותרהגבוההמיתאםשל.הקריטריון2
הטובהבצורהמתארתהאלטרנטיביותהעקומותמשלושאיזולקבועננסהשלנובניתוח
הואהצורות3ביןלבחירהאחדפשוטקריטריוןלמעשה.המשפחותהתנהגותאתביותר
באותהבוחריםאנואחרות,במליםמקרה.בכלהמתקבלת(2)המיתאםמקדםשלהריבוע
ב־^ג.ההשתנותשלביותרהגדולהשיעוראתה״מסבירה"העקומה
וגודלהכנסהלפיהכפולבמיוןהשתמשנוהמשפחהגודלשלההשפעהאתלבודדכדי

חישבנובאןהליניארית.העקומהאתלדוגמאניקח.2סעיף2בפרקשתוארמשפחה־
הרגרסיהמשוואתאתמשפחהגודללכל

(1̂+(£1^+0 1
/״*=

1בהתאמה,ההכנסהוקבוצתהמשפחהגודלשלאינדקסיםהינם-]וי*כאשר
€1־

אתמציין4ו־•,משפחות(,)שבו7וה־ה־יבתאהקבוצותממוצעיאתמציינים
כדלקמן:ה״לא־מוסבר"החלקאתחישבנומכןלאחרהרגרסיה.מקוהסטייה

\—ז2=-1^א2

.(1

הנותרות.מהצורותעקומהלכלנעשואלהחישובים
מוצגותהתוצאות.7בלוחנתוניםנבחריםמזוןפריטיכמהלגביהחישוביםתוצאות
אתמעדיפיםשאנווברור(,1ס־/—ב־*)השארית(הלא־מוסברתההשתנותשלבמונחים
מראה7בלוחהטוריםשלושתהשוואת.6הלא־מוסברתההשתנותיותרקטנהשבההעקומה

כ־—מוגדרת"?יהגמישותסיגיא.=^=5—ונקבל0לפי(3.3את)נגזור4

יורדותוהןהן5>0שעבורמכאן״?י.=5=6———-כלומר
6102+01ס Xיי

ס.עלייתעם
.2בפרק1ללוחבהערהעמדנועליהםמטעמיםאחתנפשבתמשפחהכללנולא5

להשוואהביחסרקלדייק(נרצהלגיטימי)אםהינוכקריטריון׳(1־׳-2ב־)שהשימושלצייןיש6
הלוגריתמיתההמרההפעלתאחרי(חושב1■׳-2(,)3.2בעקומה)מאידך׳(.3.3(ו־)3.1העקומות)בין
המקו¬המספריםלגביהלא־מוסברהחלקאתלחשבהיינוצריכיםלמעשההתלוי.המשתנהשל

כילצפותאפשרזהשבמקרהמסקנהלידיבאוהםזהבקושינתקלווהאוטקרכשפרייםריים.
קטן.יהיההרגילהבסיסעלהמחושבזהלביןהלוגריתמיהבסיסעלהמחושב(1■׳-2בין)ההבדל
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מזוןלמצרכיאנגלעקומותשלצורתן

(1התלוי)*■׳-המשתנהבהשתנותהבלתי־מוסברהחלק:7לוח

האלטרנטיביותהפונקציותבשלוש

הפונקציהצורת

חצי־לוגריתמיתהמצרך
(3)

לוגריתמית
(2)

ליניארית
(1)

0.163 0.173 0.233 סירות
0.455 0.488 0.494 ירקות
0.114 0.090 0.125 בשר
0.231 0.290 0.287 דגים
0.165 0.206 0.212 ביצים
0.211 0.264 0.261 חלב
0.058 0.058 0.072 המזוןסך

(1ת—0ב־הירידההאחרות.משתייותרטובלנתוניםמתאימהלוגריתמיתהחצישהעקומה
שלגבילכן׳נראהבשיטתיות.חוזרתהיאאךגדולהאינה(3ל־)(2ו־)(1)מטורכשעוברים

סבירה.היותרההנחההיאוהגמישות?ז\0ירידתשלההנחהמזוןמצרכי

השאריותמקריותשלהקריטריון.3
/<(.")השאריותמקריותהואאנגלעקומותשלההתאמהלטיב)וקשור(אחרקריטריון

)המתאימותלינאריותרגרסיות6מ־המזוןסך־הכלעלההוצאהסטיותאתלמשלניקח
ושהןלס.ביחסמקריותאינןשהשאריותלראות.אפשר8בלוחכמתואר(3.1)לעקומה
המרכזיים.בערכיםוחיוביות0שלוהנמוכיםהגבוהיםבערכיםשליליותלהיותנוטות
הרגרסיהלקוימתחתלהיות^שלהערכיםנוטיםשלמעשההוא׳דברשלפירושו

במרכז.לקוויםומעלכקצוותהלינאריים

ההוצאה'סךעלהמזוןסךשללחודש()בל״ירגרסיהקווי6מ־השאריות:8לוח

הוצאהקבוצות גודל
המשפחה

% 8 7 6 5 4 3 2 1

-6.3 -7.5 -1.7 0.8 2.9 3.6 + 4.2 -5.2 -10.9 2
-15.1 2.1 -7 .7 7.2 1.0 1.6 + 1.4 -6.5 -10.0 3
-8.7 -3.9 2.4 -4.1 0.8 4.1 + 2.3 -7.8 -10.4 4

-2.5 ־־6.5 -0.6 8.9 -3.2 4.8 + 0.8 -6.9 -5.6 5
-63.6 -3.6 -2.9 4.9 3.4 -2.2 + 4.0 5.7 ־11.8 6

0.3 2.4 -26.7 25.1 7.3 -6.6 + 4.6 -1.4 2.3 7 +

השאריותההכנסה.קבוצות9מ־אחתבכלהמשתניםשלממוצעיםהינםרגרסיהבכלהשתמשנובהם0ו^שלהערכים1
בדלעלותנוטיםאלאכמובן,שווים,אינםטורלכלהמתאימים€ערכי.0שלעולהלסדרבהתאםלימיןמשמאלערוכות

במשפחה.הנפשותמספרעםבבד

אתיותרמדויקתבצורהלבחוןנוכלשבאמצעותוסטטיסטיביטוילמצואעכשוננסה
שימושתוךהשאריותמקריותאתבדקבמחקרו׳פריים׳.8בלוחהשאריותמקריות
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3פרק

שיטההיתהלאשלנובמקרההשאריווד.לסימניביחסת"(163110המיקבצים״)"ב״מבחן

אתלבצעמכדיקטןמשפחה׳גודלקבוצתכלבתוךהשאריות׳מספרבהיותמעשיתזו

הואאחת׳כיחידה8בלוחהשאריותמקריותלבדיקתהמתאיםלא־פרמטרי׳מבחןהמבחן.
נתאיםזולמטרהדרגות*.במונחיהמבוטאיםמשתניםלגביפרידמןשלהשונותניתוח

1מ־׳8שבלוח(1)שורהבכלהשאריותלתשעדרגות)#(
9ל־עדביותר(הקטנה)השארית

שורהבכלהדרגותשסכוםיצויין.9בלוחנתונותהתמורהשלהתוצאותביותר(.)הגדולה
מובןזאת,לעומת.#0£=270ובס״ה1=45הואמשפחה(גודלבכל)כלומר׳

*7נ
להיותיכול=#17£דהיינוהכנסה(,קבוצתבכלטור)כלומר׳בכלהדרגותשסכום

לטור.מטורשונה
הטוריםשסכומימצפיםהיינומקריתבצורהמסודרות8שבלוחהשאריותהיואילו
מקריתבצורהמתפלגותשהשאריותההשערה,יותר׳מדויקובניסוחבערך.שווים,#יהיו

התוחלתאתמציין£כאשר).?/(£=—£,#;ש־משמעה)השערתהאפס(,הטוריםבין
[18

.30(=270/9)הואהאפסבהשערת);#(£למשל,,9בלוחהטורים.מספראתו־§המתימטית

כלומר!/(£,;מ־)יחסיותסטיותשלבמונחיםאתבטאנו9בלוחהתחתונהבשורה
מ_\

הטורים.ביןשיטתיתבצורהמשתנהש־,#בבירורלראותואפשר)#׳=

8ללוחהמתאימים,7#שלהערכים:9חול

ה)י/(אצוה תיצרבק נודל

9 8 7 6 5 4 3 2 1

י
0)

3 2 5 6 7 8 9 4 1 2
1 8 3 9 5 7 6 4 2 3
2 5 8 4 6 9 7 3 1 4
5 2 6 9 4 8 7 1 3 5
1 3 4 8 6 5 7 9 2 6
4 6 1 9 8 ל 7 3 5 47־

הכל¬סך
16 26 27 45 36 39 43 24 14 "!-0.47 ־0.13 -0.10 0.50 0.20 0.30 0.4 3 -0.20 -0.53

פרידמןמחשבמקריתבצורהמתפלגיםהדרגותבלוחהטוריםסכומיאםלבחוןמנתעל

הסטטיסטיהביטויאת

12
׳*£(£׳+1)^3׳(^+1)'

מופיעיםשבוהסדרעלמבוססזהמבחןז?.311318(11011111311(1(0,•.קס0/7.קק.53-54ראה:7
-מבחןעל-ידיהסדרשלהמקריותאתלבדוקאפשרהשאריות.בסידרתוה־)-(ה־)+(סימני

זי*(.1651110המיקבצים-)"
"71161)56(ס11301(810׳\\/01(11116\׳5811נןבת110110א(0ז1ז13111ץ101011611ראה:8

־16(11113/1,
1?.1\

מ!1116ח\׳31ץ5!05(^3713006,"/0ן/<71/ס///ס4,10מ׳6ד׳0מס51ס1{!!10ס1׳43500/0/10/1\,701.11,
1937,.קין86־92.
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מזוןלמצרכיאנגלעקומותשלצורתן
ו־§1חופש)דרגות־1£עםבריבוע״()״חי£כמיבקירובהאפס(השערתהמתפלג)לפי

שהמבחןמהעובדההנובעהקושיאתלצייןישבהתאמה(.והטוריםהשורותמספריהם
(8בלוחהשאריות)כלומר׳המקורייםהמשתניםבהםהמקריםבשבילמנוסחפרידמןשל

הרגרסיהמקוויסטיותהיותםעקבמוגבליםהםשאצלנושעהחופשיים׳משתניםהם
יהיה־2£אךברור,אינו£שלהאפקטיביותהחופשדרגותמספרזה,במקרהמחושבים.

%זשלשהערךמצאנוהסטנדרטייםהלוחותמתוךזהיר.אומדןהסתםמן
המובהלף2

נוכל;לכן22.3הוא9בלוחשחושבשלשהערךשעה,14.07הואאחוזים5שלברמה
אנגלשעקומתמסקנהלידיולבואהנזכרת,המובהקותברמתהאפסהשערתאתלדחות
ליניארית.אינההמזוןלסך

שנתקבלומזוןלמצרכיהערכים:10לוח
האלטרנטיביותהאומדןפונקציותבשלוש

הפונקציהצורת

חצי־לובריתמיתהמצרך
(3)

לוגריתמית
(2)

ליניארית
(1)

7.95 23.11 19.96 פירות
10.80 14.44 15.55 ירקות
4.80 18.40 17.60 בשר
9.64 15.02 18.31 דגים

1 1.78 6.62 !9.60 ביצים
6.53 7.16 10.62 חלב
5.73 14.27 22.27 המזוןסך

למעשה,בלבד.אחתעקומהוצורתאחדמצרךלגביהשאריותמקריותאתבדקנוכאןעד
האלטרנטיביות.העקומהצורות3מ־אחתובכלהמצרכים7בכלשיטהבאותההשתמשנו

(3)בעמודה£שליותרהנמוכיםהערכים.10בלוחמפורטיםשנתקבלוערכי21
במיליםהחצי־לוגריתמית.בעקומהביותרהשווהבצורהמתפלגש־^כךעלמצביעים
מקריותשלמנקודת־הראותביותרהדעתאתהמניחההיאהאחרונההצורהאחרות׳

השאריות.
מערכיאחדשאףבעוד

סימניםנוסףניתוחעל־ידימצאנומובהק׳אינו(3)בטור£■
אםזאתלראותאפשרלגמרי.מקריותאינןהחצי־לוגריתמיתבפונקציהשהשאריותלכך
9על־ידיהמזוןבקבוצתמרכיבנסמלהמזון.מרכיבי6לגבי/(=1...9)ערכיאתנצרף

6 ידועמקריותשהסטיותבהנחה=£,)-,£(המיצרפייםהטוריםסכומיאתוניצור
מ1סן(9~1

.׳£.=-1■———נגדירלכךובהתאם),£.(£.׳=30x6=180־שלנו

כימבהירהלוח.11בלוחניתנתשונותהוצאהבקבוצותהיחסיותהסטיותשלההתנהגות
זהדבר€.עםשיטתיבאופןלהשתנותהשאריותנוטותהעקומהשלהצורותבשלוש
אחתכלמשמניחהיותרמהרעולה(שהס)ככליורדו4?0שה־כךעלמצביע

עובריםכשאנוהסטיותבאמפליטודתניכרתירידהשישנהברורזאתעםמהפונקציות.
החצי־לוגריתמית.לעקומה

חופש.דרגות7עם9
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3פרק

מזץמצרכי6ל־מצורפות)•'£(סטיות:11לוח

אלטרנטיביותאומדןפונקציות3מ־שנתקבלו

הפונקציהצורת

חצי־לוגריתמיחהוצאהקבוצת
(3)

לוגריתמית
(2)

ליבארית
(1)

-0.14 -0.30 -0.38 1
-0.17 ־־0.10 -0.23 2
0.15 0.28 0.23 3
0.18 0.31 0.28 4
0.11 0.23 0.28 5
0.21 0.16 0.34 6

-0.17 -0.13 -0.11 7
-0.03 -0.11 ס¬.08 8
-0.14 -0.33 -0.3ס 9

(1)אה״לוג־נורמלית".העקומה4
נאותתיאוריתנושתיארנו,מהסוגפשוטותשעקומותלכךלצפותאי־אפשרכללבדרך
מנסיםאנחנוכאשריותרועודההכנסות׳התחלקותשלבקצוותהמשפחותהתנהגותשל

(1955ובראון)ב־הניצפים.אצ׳יסוןההכנסהלתחומימעברשלנוהעקומותשלחיוץלעשות
שימושיתאולי,שהינה,משפחותתקציבישללנתוניםמהרגיליותרגמישהעקומהמתווים
10גבוהות.הכנסהברמותההתנהגותלבדיקתיותר

11

ההתפלגותפונקצייתהיא:העקומה
X)שלהציריםמראשיתיוצאתהעקומהבקיצוראוהמצטברת,הלוג־נורמלית

אסימפטוטהלעקומהכך.אחרויורדבתחילההעולה0*1*0שינוישיעורעם(0ו
ברמהרקמגיעיםרוויהלרמתבתצרוכת.הרוויהרמתבתוראותהלפרששניתןעליונה

המידגם.שלהתצפיותבסיסעללאמידהניתנתהיאאךהכנסהשלאינסופית
שלהעיקריתהמטרהלמעשה.קיימתהרוויהרמתאםביותרחשובזהשאיןנציין
ברמותה־ס?*!ירידתשלכאינדיקטורלשמשהיאהרוויה)ההיפוטטית(רמתאומדן
שלהרגילותמהצורותאנגלעקומתשלזהצדעלללמודקשהגבוהות.**הכנסה
המשפחותהתנהגותאתיעילהבדרךמתאריםשלהןשהפרמטריםמאחראנגל,עקומות
בלבד.המדגםממוצעיבסביבות
הוא־ה־#£,עקוםשלהמתמטיהניסוח

1~=(3 .4)

1.

1.^110111800מץ$,01116515"(§ת01161£׳\ז1116016,"׳)■7ש!ל£0ע10>*10 .]8.0ז0מ׳*\31<ו3
¥01,511111103£00/1011110/0.1955,22,■קת35-46.

בתחום"נחות"להיותיכולשמצרךהאפשרותאתבחשבוןמביאהאינהזושעקומהלצייןכדאי11
לקבוצותיותרמתאימההיאלכןעולה(.כשסיורדתמצרךעלשההוצאהמסויים)כלומרהכנסה
רחבות.מצרכים
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מזוןלמצרכיאנגלעקומותשלצורתן
תוךלנתוניםלהתאיםאפשרזועקומה.2?/+*<=10§0ךהרוויהרמתהיא7כאשרי
*2הרוויה.רמתשלניחושמחייבהראשוןהשלבכאשראיטרציות,בשיטתשימוש

בעזרתו־?/0ס7יהפרמטריםאתוקבענומדויקתפחותבשיטהנקטנושערכנובניתוח
לנפש׳והוצאההכנסהבמונחיהניתוחאתערכנוזהשבמקרהגםנציין*2גרפיות.שיטות
ההש¬לאורמעשיתהיתהלאבנפרדמשפחהגודלקבוצתלכל1אשלשההתאמהמאחר
בסעיפיםשפורטואלההםהשתמשנובהםהנתוניםקבוצה.כלבתוךהגדולהתנות

ממוצעי54נתקבלוכך.05המתאים);׳הנפשותבמספרחולקול(0ו־כאשרהקודמים,
הגרפי.הניתוחלמטרתקבוצות12ל־שצורפוקבוצות

הרוויהרמתשלאומדןעםבהשוואהמזוןמצרכיעללנפשהממוצעתההוצאה:12לוח

(1)

(2)
)נ(

שלאומדן
הרוויהרמת
(2)

ממוצעתהוצאה
לחודש()בל״ילנפש

(1)

המצרך

0.73 4.4 3.2 ביצים
0.71 4.5 3.2 חלב
0.43 20.0 8.5 בשר
0.45 7.5 3.4 דגים
0.59 6.0 3.5 ירקות
0.44 80.0 35.1 המזוןסך

מראותהן.1בציורמופיעותמזוןמרכיבי5ועלהמזוןסךעלההוצאותעקומות
הציר)על7־הרוויהמרמתכאחוזג(05)מצרךעללנפשההוצאהביןהקשראת

המקריםשברובלראותאפשרהאופקי(.הציר)על.(015)לנפשההוצאהסךלביןהאנכי(
בק¬הרוויה,לרמתביותרהקרוביםהמצרכיםלנתונים.היטב\ז~א£עקומתמתאימה
ההוצאותזאת׳לעומתובשר,פירותלגביוחלב.ביציםהםהגבוהות,ההכנסהבוצות

ביןהיחסהרוויה.מרמתאחוז70עלעולותאינןביותר,הגבוהותההכנסהבקבוצות
ניתן.12בלוחנתוןהרוויהרמתאומדןלביןשלנובמידגםלנפשהממוצעתההוצאה

הרוויה.לרמתאחוז(70)כ־יחסיתקרובותוחלבביציםעלשההוצאותבכךלהבחיןשוב
ביותרהגבוהותההכנסהברמותורק"בממוצע",גמישיםאלהשמצרכיםלהזכירמעניין
שטוחה.העקומהנעשית

אלטרנטיביותמפונקציותשנתקבלוהכנסהגמישויות.5
הממוצעבנקודתהכנסהגמישויותבמדידתמעונייניםאנועודשכלציינו,הפרקבראשית

כךאםלהתפלאאיןלמדי.טובקירובהינהקבועהגמישותשלהעקומההמדגם,של
מממוצעימתרחקיםכשאנורקהפשוטה.הליניאריתהעקומהלגביגםהדבריםפנייהיו

אלושהערותברורהלא־נכונה.בעקומהבשימושהכרוכההטעותגדילההמדגם,
בכמהואףשלנו,הנתוניםלגביתופסותהןאולםהיפוטטי;מצבכלהולמותאינן

אחרים.*׳מחקרים

.15111..קק45-46ראה:12

בנגודחופשי,באופןלהקבעל־?/מאפשרתוהיאהיותמגבילהפחותשלנוהשיטהזאתלעומת13
/.3=1הקובעלבראון

,^£1051101161׳)0/1116>6111011£(1סס/£0011,,שבזזסא1955,ראה:14 11x00111600.4ז^!"
•ק27.
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מזוןלמצרכיאנגלעקומותשלצורתן

משפחותתקציבישללמחקריםמעשיתחשיבותבעלתשהינהזו,נקודהלבדוקכדי
אנגל,עקומותשלשונותמצורותהכנסהגמישויותחישבנובעתיד,שייערכובישראל

הבלתי־תלויים.כמשתניםמשמשיםהמשפחהוגודלההכנסהכאשר

(3.5) X = 1)0 + + 1> 2 108 5
הן:המשוואות

(3.6) —=סל++ל2י0§5

(3.7) 108 % = 60 + 6! 108 £ + ^2108 5

כעודחצי־לוגריתמית,בצורה(0ההכנסהמופיעההראשונותהמשוואותבשתי
עדיפותהקודםהדיוןלאורמלאה.לוגריתמיתבצורהמופיעההיאהשלישיתשבמשוואה

ההכנסה.השפעתשלהראותמנקודתהראשונותהמשוואותשתי
באחרון(.3.6וב־)(3.5ב־)אלטרנטיבייםניסוחיםשניניסינוהמשפחהגודללגבי

הכנסהשלמהטיפוסהפשוטההחצי־לוגריתמיתהעקומהשל1כהרחבה־פרייםהשתמש

בהישאךלטיפוליותרנוחהפונקציההיא(3.5)/^.6+60-5!108/ס5לנפש
לבסוף.5ושל0שלההשפעותביןאפשריתמפעולת־גומליןהתעלמותשלהחיסרון
עםמשתנההצריכהעל5שלהשוליתשההשפעהמניחיםהניסוחיםשלושתכינציין

בעובדהבהתחשבוכןבצריכהלגודלהיתרונותלאורסבירההנחהזוהי.5שלהרמה
.5ב־הגידולעםעולהקטנה(Xעל)שהשפעתםקטניםילדיםשלשהשיעור
ניתנותהמדגם׳ממוצעיבנקודתלעיל׳המשוואותמןהנגזרות07)״ההכנסהגמישויות

.13בלוח

מזוןמצרכישל)־*?י(גמישויות:13לוח
אלטרנטיביות'אומדןפונקציותמשלוששנתקבלו

אומדןפונקצית

(5.7) .נ(6) (3.5) המצרך
(3) (2) (1)

-0.043 -0.026 -0.047 ודגניםלחם
0.215 0.229 0.212 שמנים
0.337 0.334 0.170 ירקות
0.713 0.715 0.616 סירות
0.437 0.404 0.418 דנים
0.753 0.796 0.705 בשר
0.675 0.667 0.615 ביצים
0.528 0.506 0.501 חלב
0.516 0.562 0.488 המזוןסך

לחםכאשר,1בלוחשהופיעוהסזוןמערכיכלאתכולל•הלוחהפרקחלקיבשארכמוהמשפחותלאותןמתייחפיםהחישובים1
אחד.למערךצורפוורבנים

ישב-$.לשינויישרביחסמשפחהגדליביןמשתנהסמתוךי//ג0נובעש(3.6מ־)כייצויין15

.5השפעתשלהממהאולי׳בכך׳
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3סרק

שלערכןעלביותרקטנההשפעהבעלתהינההעקומהבחירתכילראותאפשר
גודלשלהגמישויותלגביהמקריםברובקבלנודומותמסקנותההכנסה.גמישויות
המשפחה.
המדגם.שלהממוצעבנקודתשחושבולגמישויותכמובן,מתייחסות,אלומסקנות

ההכנסהרמתאתמשניםכאשרההכנסהבגמישותהשינויעלכלשהומושגלקבלכדי
שלשונותרמותלחמשההכנסהגמישויותחושבוזהבלוח.14בלוחבמספריםנתבונן
כללי,באופןלנו,נראיתזועקומה(.3.5)החצי־לוגריתמיתבעקומהשימושתוךהכנסה,

מזון.למצרכיביותרכמתאימה

הכנסהרמותבחמשמזוןלמצרכיהכנסהגמישויות:14לוח

בל״י(0)ההכנסהרמת
רך1הם

400

(5)

350

(4)

300

(3)

250

(2)

200

(1)

-0.045 -0.044 -0.044 -0.044 -0.043 ודעיםלחם
0.188 0.193 0.199 0.206 0.216 שמנים
0.154 0.157 0.161 0.166 0.172 ירקות
0.494 0.528 0.575 0.643 0.750 סירות
0.356 0.374 0.397 0.428 0.473 דגים
0.561 0.606 0.668 0.761 0.917 בשר
0.492 0.527 0.573 0.640 0.747 ביצים
0.416 0.440 0.472 0.516 0.584 חלב
0.405 0.428 0.458 0.500 0.563 המזוןסך

5=0,3.98ל״י=287הם:הניתוחמבוסםעליתןהמשפחותלנבי5ו־שלסהממוצעיםהערכים1
חמתו.לפיישראלמבנקפרושיעקבמרעל-ידינעשוהחישובים

שהשתנותלראותאפשרנפשות.4בעלתלמשפחהמתייחסיםהאלההחישוביםכל
כשההכנסהיותר".גמישיםשהמצרכיםככליותרגדולהההכנסהקבוצותביןהגמישויות

שזושעהאחוז64ב־יורדתהבשרגמישותלירות(מאוחלארבע)ממאתייםכפלייםעולה
בלבד.אחוז12ב־יורדתירקותשל

כדלהלן:הפרקממצאיאתנסכם
שלמגמהקיימתוכו׳פירות.בשר.כגוןרחבה,בצורההמוגדריםמזוןבמצרכיא.

בין)הקשראנגלעקומתשלהצורהההכנסה.עלייתעםלרדתההכנסהוגמישויות
=^.6+60!0102החצי־לוגריתמית,הפונקציהעל־ידינאותהבדרךמיוצגת(0ל^

ההכנסהברמותלרוויההתקרבותשלחזקהמגמהקיימתוביציםחלבלגביכימצאנוב.
המדגם.שלהגבוהות

לבחירתביותררגישותאיבןהמדגםשלהממוצעבנקודתשחושבוהגמישויותג.
הפונקציה.צורת

ז?.811318(140111(1131(1(01,.קס011,..>ן123ראהזולנקודהבקשר16
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4פרק

שונות•דמוגרפיותבקבוצותהמזוןצריכת

נוספיםדמוגרפייםמשתנים.1
שלבניתוחהצריכהאתהמסביריםביותרהחשוביםהמשתניםהםמשפחהוגודלהכנסה
ובבאיםזהבפרקהניתוחמטרתהיחידים.המשתניםהםשאיןברוראךרוחב׳חתך

בקצרהעתהנסקורהצריכה.עלנוספיםגורמיםכמהשלהשפעתםאתלבדוקהיאאחריו
אלה.משתנים

באינ¬שימושעל־ידיצריכההרגלישלהניתוחאתלשפרשאפשרלצייןישראשית,
ולא-והגילהמיןמבחינתהמשפחהבניהתפלגותכלומרהמשפחה,הנבמעלפורמציה

השפעתשלשלםניתוחבמשפחה.הנפשותמספרעל־ידיהנמדדהגודל,מבחינתרק
מושגלקבלכדיאולםנפרד־.מחקרומחייבמסובךענייןהואהצריכהעלהמשפחהמבנה

המשפחהבניאתחילקנוהצריכה,עלהמשפחהמבנהשלהכמותיתההשפעהבדברכלשהו
זהניתוחשנה.17גילהואביניהםהמבדילשהתהום—וילדיםמבוגרים—סוגיםלשני

בלבד.מזוןמצרכילצריכתהוגבל
לשםבמיוחדמשפחות,בתקציביבמחקרלעיתיםבושמשתמשיםנוסף,דמוגרפימשתנה
טמונהלכךהסיבההצרכן.שלדי־השלחמהואמזון,לפריטיאנגלעקומתאומדן
ובלתי־מקצועית()מקצועיתגופניתבעבודההעוסקיםאנשיםשלשהתפריטבהנחה
שניביןהבחנושלנובמחקרגםחפשיים.מקצועותובעלימנהליםפקידים,שלמזהשונה

ופקידים.פועליםבשםעל־ידינויכונוהקיצור,לשםאשר,הסוגים
המשפחה.לראשרקמתייחםשמשלח־הידמשוםקלההאבחנהאיןלמעשהכילצייןיש
עלהמשפחהראששלמשלח־הידהשפעתקטנהכןבמשפחההילדיםמספרשגדולככל

מפרנסיםישנםכלשהישבמשפחהקורהכן׳כמוכולה.המשפחהשלהצריכההרגלי
זאת,עםהמשפחה.ראששלמזהשונהשמשלח־ידםוכו׳(מבוגריםבניםנהאשה׳נוספים
יהיופקידבניכילצפותמאשרפועליםהםאףיהיופועלשלשבניולהניחיותרסביר

פועלים.
ידועאךמשלח־היד,קבוצותשתישלבתפריטההבדליםאתרקציינוהקודםבדיון
השכלהכלל,בדרךלפקידים,הקבוצות.שת־ביןניכריםהשכלההבדליגםשקיימים
עלבהוצאותיהםניכריםהבדליםליצוריכולזהדברלפועלים.מאשריותרגבוהה
כמובןמשלח־היד.הבדלישלזהבצדבמיוחדמעונייניםאנולמעשהלא־מזון.מצרכי

אירופהעולישל2׳827ו־אסיהעולישלמשפחות1׳359עלמבוססיםזהבפרקהחישובים1
אתלהוציאא.(לוח)ראה1956/7בסקרהיהודיותהמשפחותלכללמתיחסיםאלהמספרים
ילדים.ללאומשפחותישראלילידי

ראה:הניתוח׳שלהסטטיסטיותולשיטותהמושגיותלבעיותבקשר2
1.8.ז?30315(1401111131.8.141<1<6,■ז4/10177:6)£00111/01515)0301111,80486151־1(1955,186;

"0005117116וווו:(רן0ח04?00(1ס!8.6131100ס!1400561101(00011ק0511100
8.0.4.1ז0׳\\0,

,22,.ק444;0.1.8.),4.1160,"1^1כ6<ת111111־6?3116105 30(11000106,"£00/100161/100.'׳\1954.01
"?030111165"(01(161־81265601,"£00110/1101/1050/14£00/10111105£1011161/10110011/18111416510,

01

.1942,01110380,¥016013.111
■

1)30,6
־
6(0.1.?30£6,.?140101׳)1
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4פרק

לצערנואךהמשפחה׳שלההשכלהרמתאתהמבטאבמשתנהלהשתמשהיהשעדיף
לרשותנו.העומדהסטטיסטיבחומרזואינפורמציהחסרה
שלהמוצאארץהואלארשיבמיוחדתחשיבותבעלאחרחברתיאודמוגרפיגורם
ביבשותובעיקרשונות,בארצותכנראה,שוררים,שוניםצריכהשהרגלימאחרהצרכף.
עלמסויימתבמידהלשמורממשיכיםבישראלשהצרכניםלמצואמצפיםהיינושונות,
קטיגוריותלשתיהמוצאארצותאתלחלקנרצהאםמוצאם.ארצותשלהצריכההרגלי
אירופהארצותביןהסתם,מןתהיה,היסודיתהאבחנהשלנו׳המחקרלמטרתבהתאם

יותר׳אופחותמקבילה,זואבחנהמאידך.ואפריקהאסיהארצותלביןמחדואמריקה
ביןישירותלהבחיןיכולנו)לאלאחרים."אשכנזים"ביןכלומרהעדתית,לחלוקה
בלבד,אלוקבוצותבשתיברובויתרכזשלנוהניתוחשברשותנו(.החומרמתוךהעדות

ארץלפי—יותרדקבמיוןהשתמשנובוניתוחעל־ידישלנוהמימצאיםאתנשליםאך
בישראל,נולדשלהןהמשפחהשראשמשפחותאותןמכסהאינושלנוהניתוחהמוצא.
עלמתאיםמיוןלקבלהיהניתןולאעדתיתמבחינהתערובתמהווהזושקבוצהמשום
הוריהם.שלהמוצאארץלפיהמשפחותראשי
קיימים׳שהםבמידהההפרשים,צמצוםשלמגמהקיימתאםהשאלה,מתעוררתכאן

על־לקבלאפשרזולשאלהחלקיתתשובההשונות.היבשותיוצאיביןהצריכהבהרגלי
אתחילקנולכןבישראל.שלהןלוותקבהתאםיבשתכלבתוךהמשפחותחלוקתידי

הבעיהוחדשים.המדינה(קוםלפנילישראל)שעלוותיקיםקבוצות:לשתיהמשפחות
קטניםאירופהעולילביןאסיהעוליביןהצריכהבהרגליההבדליםאםלבחוןהיאשלנו
ל״אסיה-נתייחסקיצור)לשםהחדשיםהעוליםבקרבמאשרהוותיקיםבקרביותר

"אירופה"(.בתוראמריקה"-ול״אירופה״אסיה״,בתוראפריקה״
שקבוצתמראה(1טור)בארץ.וותקמוצאיבשתלפיהמיוןעלרקעחומרמוסר15לוח

יוצאיהוותיקיםואילואחוז(37)ביותרהגדולההקבוצההיאאירופהיוצאיהוותיקים
הבדליםקיימיםהמידגם.כללמתוךאחוזים(7)ביותרהקטנההקבוצהאתמהוויםאסיה

נפשות3.5הואאירופהליוצאיהממוצע—היבשותשתיביןהמשפחהבגודלבולטים
ילדים.שליותרגבוהאחוזגםישאסיהליוצאי.5מ־גבוההואאסיהיוצאישאצלבעוד
משלח־יד.שלהמבנהמבחינהה״יבשת־ותק"קבוצותביןהבדליםשישנםמראה(6)טור
אחוז43הואמשפחה()ראשיאירופהיוצאיהוותיקיםבקרבהפועליםשיעוראשרבעוד
אחוז.83ל־אסיהיוצאיהחדשיםהעוליםבקרבחלקםמגיעבלבד

מוצא.יבשתקבוצותביןההוצאהסךברמתההבדליםאתלראותמענייןלבסוף,
באהואחריהםבראשאירופהיוצאיהוותיקיםצועדים(,2)בטורלראותשאפשרכפי

גדולים.אינםהקבוצותביןשההבדליםלצייןכדאיזאתעםישראל.ילידישלהקבוצה
להביאישרמת־החיים,עלאלההבדליםמשפיעיםבההדרךעלמושג־מהלקבלכדי

למשפחההממוצעתההוצאהשאתמאחרהשונות,בקבוצותהמשפחהגודלאתבחשבון
רשומותבו(,4)מטורנפשות.שליותרגדולבמספרלחלקישאסיהיוצאיבקבוצת
ברמת־החייםהניכריםההבדליםאתבבהירותלראותאפשרלנפש,הממוצעותההוצאות

השונות.היבשותיוצאיבין

המשנוחה׳לראשרקהיאההתייחסותמוצא,יבשתלפיבמיוןגםכך•משלח־יד"שלכבמקרה3
האשה.ושלהבעלשלהמוצאיבשתביןניכרמיתאםשקייםלנושידועאף
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שונותדמוגרפיותבקבוצותהמזוןצריכת

ותקלפיהתפלגותעלרקענתוני:15לוח
1956157שלהסקרמתוךמוצא׳ויבשת

אחוז אחוז סך מספר סך התפלגות
הפועלים הילדים ההוצאה ממוצע ההוצאה המשפחות

לנפש נפשותשל הממוצעת במדגם ותק יבשת
)בל״י )א( )בל״י(0) )באחוזים(

לחודש( לחודש(
(6) (=) (4) (3) (2) 0)

83 53 48 5.3 256 18 חדשים אסיה
78 51 54 5.1 278 7 ותיקים
67 33 74 3.3 246 29 חדש־ם אירופה
43 37 87 3.4 296 37 ותיקים
55 42 71 4.1 290 9 ישראל

—אירופהיוצאיוותיקיםאסיהיוצאיחדשיםעולים-הקיצוניותבקבוצותנסתכלאם

יוצאיהחדשיםשלמזושניםפיכמעטגדולההאחרוניםבקרבלנפששההוצאהנמצא
שאינומאחרהחיים,רמתבהבדליבמידת־מהמגזיםזהשיחסלזכורישאולםאסיה.
בצריכה.לגודל""יתרונותבחשבוןמביא

האומדןשיטת.2
בפונקצייתהשתמשנוואירופהאסיהיוצאישלהתצרוכתפונקציותאתלאמודכדי

הבאה:האומדן

5+ל(40, 2§3 (4.1)^=ל(0!>(+10§0+>(10852!+ל(10

.3בפרקלדיוןבהתאםחצי־לוגריתמיתבצורהמשפיעהשההכנסההינחנו,שבה

להש¬שבמקוםבכךהואהעיקריההבדל(.3.5)למשוואהדומהמטיפוסהיאזומשוואה
במשפחההנפשותמספרכלומרהמשפחה,גודלהשפעתאתכמבטאאחדבמשתנהתמש

(.52)הילדיםומספר(5)!במשפחההמבוגריםמספר-לשניים5אתפירקנו(,5)
שראינו,וכפיהיות,מוצאיבשתלפיצריכההרגלילניתוחבמיוחדמועילהזוהבחנה
היאסמשתנהשלהמטרההמשפחהי.הרכבמבחינתהקבוצותשתיביןגדולהבדלקיים

על־ידינעשההדברו״פקידים"."פועלים"שלהצריכהברמתאפשרייםהבדליםלגלות
פועליםלגבי1—בלבדערכיםשניהמקבל<(111מ11)ץממדומהכמשתנהב־>£שימוש

פקידים.לגביו־ס
להשוותהיהשאפשרכךבנפרד,אירופהויוצאיאסיהליוצאיהותאמה(4.1)משוואה

הש¬ניתוחהיבשת.קבוצותשתישלההתנהגותפונקציותשלוהרמותה״שיפועים"את
(4.1ב־)י(....!>(4שהמקדמיםנניחאנובלבד.ב״רמות"ההבדליםלבדיקתהוגבלה״ותק"פעת
הםהאפשרייםהיחידיםההבדליםוכינתונה,"יבשת"בתוךוחדשיםותיקיםלגביזהים
כאשרוהוותיקים,החדשיםלגביאחתאומדןבפונקצייתלהשתמשאפשרזובהנחה>(.0ב־

מסביב)ולאמהקבוצותאחתכלבתוךהמשתניםלממוצעימסביבמחושביםהמומנטים
בפישוטהינההמקדמיםזהותבדברדלעיללהנחההעיקריתההצדקהכללי(.לממוצע

זה(.בפרק7הערהראה)אולם,ההנחהשלבנכונותהבטוחיםבהיותנוולאהחישובים
למיוןהכוונהחקירה"."תקופותשתיביןהיאזהלפרקשהכנסנונוספתהבחנה

ללאמשפחותכניתוחלכלולהיהאי־אסשרלוגריתמית׳בצורה(4.1ב־)מופיע52ש־מאחר4 (.52=0)כלומר,ילדים
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4פרק

והאחרות(1956)מאי־אוקטוברהקיץ״״בחודשישרואיינואלוקבוצות:לשתיהמשפחות
טמונהזולהבחנההסיבה(.1957אפריל-1956)נובמברהחורף״ב״חודשישרואיינו

שישנניחאםאחוזים*.7ב־0שלהממוצעהערךעלההחקירהתקופותשתישביןבכך
פונקצייתלכךשמחוץ)בהנחהעונתיתבצורהמשתנהלהםהביקוששרמתמצרכים
בביקוש׳העונתייםמהשינוייםנתעלםשאםברוראזיזהה(׳העונותבשתיהתצרוכת

היותגדולה׳להיותיכולהההטיהאיןשלנובמקרהכי)אףמוטותגמישויותנקבל
העונתיותהשפעתאתלבודדאפשריחסית(.קטניםהיוהתקופות׳שתיבין׳0בוהשינויים
במיליםב״ותק".הדיוןבשעתשתוארושיטותבאותןנשתמשאםשלנו()בהנחות
שלהםהקבוצותמממוצעיסטיותיהםשלבמונחיםהמשתניםכלאתלבטאאפשראחרות׳
חקירה".ו״תקופת"ותק"לפיהכפולהמיוןבמסגרת

המשפחותאת)להוציא1956/57שלבסקרהמשפחותכלאתמיינוהחישובבתהליך
המבוגריםמספר)¥(,פנויההכנסההבאים:המשתניםלפי(4הערהראהילדים׳ללא

2)הילדיםמספר(׳5)!
ממוצעיחקירה.ותקופתותקמוצא׳יבשת(,0)משלח־יד(,5׳

(4.1לאומדן)הבסיסאתהיוואלהתאיםבתוךשחושבו(0)כוללהרלבנטייםהמשתנים

ההשפעהאתחקירה.ותקופתותקשלההשפעותבחשבוןשהובאולאחר"יבשת"׳לכל
יבשת:לכלהבאהמהצורהמומנטיםחישובעל־ידיבודדנוהאחרוניםשל

(4.2)
<ז11

שניכלשלהממוצעיםהם2ו־?ה־)'^(;התאבתוךהמשפחותמספרמצייןאכאשר
וותקחקירהתקופתשלאינדקסיםהםו־/(1הת^ז(;אוה־)'ו^(התאבתוךמשתנים

81,82,¥לפיהמיוןמןכתוצאההנוצריםהתאיםכלפניעלעובר1ו־(1(.1=1,2)

משתניםשניבעלתפונקציהבעזרתלאומדןמושגיתמבחינהזההזהתהליךו־ע.
(4.1)האומדןבפונקצייתבמקוםנוספיםבלתי־תלויים

(4.1)'א=1)6+0!108(3+>2£^־1+640+6310852+1>50'+660,׳

1ערכים-שנירקהמקבל^(1ג1ז1מדומה)ץותמשתנההוא׳ס
בצורהלחדשים.ו־סלותיקים

החקירהלתקופתשייכתהמשפחהאםבשאלהבהתחשב0או1הערךאתמקבל">£דומה

בצורהו־״>£'>¥שלהמקדמיםאתשמקבליםהיתרוןישנו(4.1ל־)׳השניה.אוהראשונה
זאתבכלקבועים.המשתניםאתרקהשארנו(4.2ל־)בצירוף(4.1שב־)שעהישירה׳

החישובים.מבחינתיותרפשוטהשהיאמאחרהאחרונהבשיטההשתמשנו
¥כאשרג׳(נספח)ראהמשתני־עזרבשיטתהשתמשנו(4.1של)סטטיסטיאומדןלשם
"חיצוני".כמשתנה־עזרשימש

לדעתיותרשחשוביתכןכיאףמזון.שלרחבותקבוצות8ב־נשתמשהבאבניתוח
המיצרפייםהמצרכיםלגביהעוליםשלהצריכהבהרגליהבדליםקיימיםאם

בצריכתדווקאהםהגדוליםשההבדליםהדעת,עלמתקבלהריירקות(׳בשר,)כגון
נפרד.ניתוחמחייבתזומעיןאפשרותאולםיותר.מפורטבאורחהמוגדריםמצרכים

רקלהתייחסבמקום.2בפרקמאשריותרמפורטתבצורהתוצגנההחישוביםתוצאות
לצרוך.והממוצעותהשוליותבנטיותגםנטפל)^!ז(ההכנסהלגמישויות

אחוזים.5שלריאליתכעלייהכמוהוזהדברנומינליים׳במונחים5
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מוצאיבשתלפיצריכהוגמישויותלצרוךשוליותטיוחי=3
בקיצוראולסביחס?^0שלהמשמעות(.1י41ג0לצרוך)השוליותהנטיותבתיאורנתחיל
אחתבלירהעולה(0ההכנסהכאשרמסויים,מצרךעלבהוצאההשינוי?*ג.היא0(0
כשעובריםלהשתנותיכולה?ז\0(0שה־ברורקבועים.נשאריםהדבריםשארוכל

3בפרקלדיוןבהתאם(4.1)משוואהמניחהלמעשהלגכוהות.נמוכותהכנסהמקבוצות

על־מתקבל€שלרמהבכלא1?0(0שלהחישוב.0עלייתעםיורדת14?0(0שה־
ערךהוא0*כאשר?ז\0(0=*:(/!>£הנותנתס.לגבי(4.1)שלחלקיתגזירהידי

גמישויות(כגוןאחרים,אומדנים*)כמו1?0ה־אתחישבנוכללבדרך.0שלשרירותי
למשל,אפשר,(1)טור16בלוחבמידגם.הבלתי־תלוייםהמשתניםשלהממוצעבנקודת
רבעמוציאההכללי,לממוצע*מתאימהשהכנסתהאירופי׳ממוצאשמשפחהלמצוא
מזון.עלס,שלנופפתלירהמכל

ושמש¬ל1?0(52ב־)שנציינו)לדוגמא(.52לגכי?^ז0עללדבראפשרדומהבצורה
מהתווספותכתוצאההמשפחהעל־ידימסויםמצרךבצריכתשחלהשינויהינה:מעותו
2ש־)לזכורישקבועים(.נשאריםהדבריםאחד)שארילד

הצריכהאתמודדאינו\1?0(5'
ילדשלמהצטרפותוכתוצאההמשפחהכלבצריכתשחלהשינויאחאלאהנוסף,הילדשל
נתוןערךלגבימחושב1?*0(52של)הערךשלילי(.גםלהיותיכול)^(ס?*!אליה)לכןזה
52של

על־ידיניתן
שככלהסבירהההנחהאת14?0(52)לגבימשקףזהביטויצ.3/52

המתייחסיםהמספריםצריכתה.עלנוסףילדשלההשפעהקטנהכןגדלהשהמשפחה
2ל־)

אנולמשל,הראשונות,השורותשתימתוך.16שבלוח(3)בטורמובאיםא1?0(5'
בהודשלערךל״י10ב־למזוןההוצאהאתמגדילהאחדילדשלשתוספתלמדים

למזון(.המשפחהבהוצאותאחוזים8-7ב־דבר-גידולשלפירושויחסיים׳)במונחים
נוסף,מבוגרשלההשפעהכלומר?^0(5ש־))מראה,(3ו־)(2)טוריםשלהשוואה

שלנוהעובדה,שבנתוניםאולםנוסף.ילדשל—ההשפעהז4?0(52מ־)גדולהתמידאינה
5מ־)גדול\1?0(52) זקוקיםשילדיםמאחרכללמפתיעהאינהחלבשלבמקרה\1?0(1

ביצים.לגביגםתופעהאותהלמצואבלתי־סבירזהאיןמבוגרים.מאשריותרלחלב
וילדיםמבוגריםהשפעותביןההבדליםהאחרים,המקריםשברובהוא,המפתיעהדבר
ביותר.קטניםהםמזוןצריכתעל

(5במשפחה״)הנפשות״מכפרהסטנדרטיהמשתנהאתלפרקנסיוננודבר,שללאמיתו
הד¬טעויותאתבחשבוןנביאאםשכןביותר;מוצלחהיהלאוילדיםלמבוגרים

המזון.צריכתעלומבוגריםילדיםשלהשפעותיהםבדברהרבהלומרנוכללאגימה,
למבוגריםילדיםביןלהבחנהשלנוהנתוניםשלהיחסיתלאי־הרגישותאפשריהסבר
הניתוחאתלשפראולי,היה,אפשרהקטגוריות.שתיאתשהגדרנובהגדרהכנראהמצוי

בגילאלאאנחנו(שעשינו)כפי17בגיללאלילדיםמבוגריםביןהתחוםהצבתעל־ידי
.10או14

ההפרשעלמוריםאלהמספרים(.4.1)שלצ4למקדםמתאימים(4)בטורהנתונים
פועליםשללמזוןההוצאהבין—קבועיםנשאריםהדבריםשארכאשר—הכמותי

מזוןסך־הכלעלהפועליםמוציאיםלמשל,אירופה,יוצאיבקבוצתשלפקידים.לזו
משלח־הידהשפעתאיןהמקריםשבמחציתלראותאפשרמפקידים.יותרל״י)לחודש(4.5

החישוביםאתערכנולוגריתמיחבצורהמופיעיםהבלתי־תלוייםהמשתנים(4.1שב־)מאחר6
(.16בלוחהערה)ראההמשתניםשלהגיאומטריהממוצעבנקודת
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שונותדמוגרפיותבקבוצותהמזוןצריכת

לסך־הכלההוצאותעלמשפיעאינומשלח־היד)לדוגמא,סטטיסטיתמבחינהמובהקת
להוציאנוטיםשפועליםהיא,(4בטור)ביותרהמובהקתהתוצאהאסיה(.יוצאיאצלהמזון
למזו¬שהביקושבעובדהבהתחשבלכךלצפותמקוםהיהודגנים.לחםעלמפקידיםיותר
אפשרגופנית.עבודהעובדיבקרביותרכנראה,גדול,קלוריותכמספקיהחשוביםנות
ופחותבשרעלמפקידיםיותרמוציאיםשפועלים(,4)טורעלבהסתמךלסכם,גם

חלב.עלמהם
לכאורה,אירופה.ליוצאיאסיהיוצאיביןהצריכהבפונקציותבהבדליםעכשיונטפל
שיטהאולםבנפרד.מהמקדמיםאחדכלביןהבדליםהשוואתעל־ידיזאתלעשותאפשר

בפונקצייתהמקדמיםשכלהעובדהאתבחשבוןמביאההיאואיןהיותלגיטימית,אינהזו
מובהקותלגביכוללמבחןתחילהלערוךלפיכך,צריךבלתי־תלויים.אינםהאומדן

ה״יבשות".בשתי....!א64המקדמיםמערכותביןההבדלים
מבחןג/בנספחמצויזהמסוגגדוליםבמידגמיםבריבוע"(דחי12מבחןשלניסוח

חקירהתקופתלכלנעשוהחישוביםכשכלשלנוהמחקרשלמוקדםבשלבנערךזה
החישוביםעומסבגללהמקובצים)שנתיים(הנתוניםלגביהמבחןעלחזרנולאבנפרד.
תקופותבשתידומהה״יבשות"שתיביןההבדליםשאופירקנצייןבכך.הכרוכים
הפונקציותחופש(,לגבידרגות4עלמקרהבכל*)המבוסס2מבחןשלהתוצאותהחקירה.

פונקציותביןמובהקיםהבדליםמצאנוהמקריםבמחצית.17בלוחנתונותשנתיות,החצי
בעקביותוהמופיעיםביותר,ההבדליםגדוליםבהםהמצרכיםהיבשות.שתישלההתנהגות

המצרכיםבשלושתכילודאיקרובלכןוביצים.חלבודגנים,לחם-הםהשנהחצאיבשני
אירופהי.ליוצאיאסיהיוצאיביןהצריכהפונקציותשלהשיפועיםמזהזהשוניםהללו

בפונקציותההבדליםשלמובהקותמבחני:17לוח
ואירופה*אסיהיוצאישלמזוןצריכת

%2ערכי

שניהתקופההמצרך
(2)

ראשונהתקופה
(1)

5.2 4.7 המזוןסך
2 48.7 2 56 .9 ודגניםלחם

7.4 2.6 שמנים
2נ6.2 2.8 ירקות

2 50 .0 2 70.1 חלב
2 2 0.1 2 30.5 ביצים

5.0 6.9 בשר
2
1 4.9 9.3 פירות

%שלערךכלנ..נספחראההמבחןקבלתדרךלגבי1 שלמובהקותרמותחופש.דרגות4עלמבוסס2
בהתאמה.13.3ו־9.5הם1%ו־5%

.1%שלברמהמובהק-פירושו2

במונחיהמצרכיםשלושתלגבידלעילההבדליםטיבאתונבדוק16ללוחעתהנחזור
שכלמצאנוודגניםלחםשלבמקרהההתנהגות.פונקציותשלהבודדיםהמקדמים

האחרוןשהגורםהדעתעלמתקבלמ״ותק"׳יותרבסיסיגורםהיאהמוצא-ש-יבשתמאחר7 מצרכים.שליותרקטןבמספרהצריכהפונקציותשלהשיפועיםעלישפיע
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4פרק

חלבשלבמקרהאולםאירופה.יוצאילעומתאסיהיוצאיבקרבגדוליםהמקדמיםארבעת
ביןוההבדליםה״יבשות".בשתילמעשהזהה?!*0(0ההכנסהשהשפעתמצאנווביצים

וביציםחלבשלהצריכהשרמותנראהבמיוחדהמקדמים.בשארמקורםהפונקציות
שונהזהמצבהילדים.אוהמבוגריםבמספרלשינוייםרגישותאינןאסיהיוצאיעל־ידי
ניכרתבמידהגדלהשלהםוהביציםהחלבשצריכתאירופה.יוצאישלההתנהגותמדפוסי

הילדים.אוהמבוגריםבמספרהעלייהעם

מוצאייבשתלפימזוןמצרכישלצריכהגמישויות:18לוח

לגביגמישות
היבשת הילדיםמספרהרצדך

52

)?(

המבוגריםמספר
51

)־(

(0הכנסה
0)

0.138 0.181 0.582 אסיה המזוןסך
0.141 0.2 61 0.516 אירופה
0.441 0.527 0.250 אסיה ודגניםלחם
0.300 0.513 0.067 אירופה
0.272 0.416 0.388 אסיה שמנים
0.232 0.443 0.289 אירופה
0.244 0.345 0.412 אסיה ירקות
0.181 0.442 0.290 אירופה
0.026 -0.074 0.552 אסיה חלב
0.241 0.234 0.420 אירופה
0.075 0.052 0.6 2 6 אסיה ביצים
0.213 0.117 0.562 אירופה

-0.027 0.072 0.71 0 אסיה בשר
-0.007 0.210 0.695 אירופה
0.005 -0.088 0.744 אסיה פירות
0.143 0.098 0.707 אירופה

.16ללוח1הערהכן,כמורמתאירות.ראה/הממוצעותבנטיותה־פקרתחילוקעל־ידינתקבלובלוההמכפרים1

על־ידיחושבואלוגמישויות.במונחיהקודמותהתוצאותאתהיצגנו18בלוח
דמיוןשקייםלראות׳אפשרלהי.המתאימהלצרוךהממוצעתבנטייהז4?0כלשלחלוקה
אולםודגנים.לחםשלהמקרהלהוציאהיבשות׳שתייוצאיביןההכנסהבגמישויותניכר
בקרבבמקצתגבוהותלהיותמזון׳מצרכישלההכנסהבגמישויותמסוימתמגמהקיימת
אירופה.יוצאילעומתאסיהיוצאי

המוצאוארץיבשתלפיהצריכהרמותניתוח.4
המסבירים.במשתניםמשינוייםכתוצאהמזוןבצריכתשולייםבשינוייםעסקנוכאןעד

לעשותמנתעלאירופה.ליוצאיאסיהיוצאיביןהצריכהברמתבהבדליםנטפלכעת

הנוסחה:על־ידינתונה£2ל־ביחסהגמישותלדוגמא׳8
8x x
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שונותדמוגרפיותבקבוצותהמזוןצריכת

והרכבגודלהכנסה,מהבדליהנובעיםההבדליםכלאתוראשונהבראשלבודדישזאת
]^11516(3)מתוקנים״״ממוצעיםשלניתוחעל־ידינעשהזהדברומשלח־יד.משפחה,
הבלתי־המשתניםשלמשותפיםערכיםקובעיםאנוראשיתאחרות,במילים(.01611113
כלשלהאומדןפונקצייתבעזרת-מחשביםמכןולאחרהיבשת;קבוצותלשתיתלויים
הבלתי־תלויים.המשתניםשלאחידיםערכיםלגביהצריכהרמתאת-יבשת

הבחנה)ללאהבלתי־תלוייםהמשתניםשלבממוצעיםאחידים,כערכיםבחרנו׳למעשה
המתקבליםהמתוקנים"ה״ממוצעיםאוהמחושבתהצריכהרמתהיבשת(.קבוצותבין

לפיכך;הינם

08־1085),! 5 (4.2]+>ן1;(10ס§-108),:(+62(;י1 X*^=X)

,(,5-+/(10852-5 2§■10<)3*+

מצרךשלהמחושבתהצריכהרמתאתמצייןX-]1יבשתשלאינדקסהוא]כאשר
מצדהאבריםושאר]ביבשת)למשפחה(הממוצעתהצריכההיא].;%ביבשתמסויים
*.7לקבלכדילעשותשישב־%התיקוןאתמבטאיםימין רקחד־משמעיתהיאה״יבשות"שתייוצאישלצריכהרמותשהשוואתלצייןיש

שהמקדמיםמאידך,ידוע,אםהיבשות־.בשתיזהים....!£(64השיפועים)המקדמיםכאשר
מבחירתיושפעו)באוכלוסיה(הצריכהברמותההבדליםאזימובהקת,בצורהשונים
בחרנו(.אותםהבלתי־תלוייםהמשתניםשלהערכיםעל־ידי)כלומרההשוואהנקודת
וביצים.חלבודגנים,לחםלגביבמיוחדזהקושיחשובשלנובניחוח

מוצא*יבשתלסימזץצריכתשלמחושבותרמות:19לוח
לחודש()בל״י

היבשות" "ביןההפרש מוצא יבשת

יחסיהמצרך
(3)־ד(1)

(4)

מוחלט

(3)

אירופה

(2)

אסיה

(1)

-0.020 -2.71 (±1.76) 131.26 (±0.75) 133.97 (±1.59) המזוןסך
-0.286 ס¬.83 (±0.47) 15.90 (±0.16) 22.28 (±0.44) ודגניםלחם
-0.098 -0.7ס (±0.24) 6.41 (±0.09) 7.11 (±0.22) שמנים
-0.151 -2.51 (±0.39) 14.15 (±0.18) 16.66 (±0.35) ירקות
0.257 2.97 (±0.25) 14.53 (±0.13) 11.56 (±0.22) חלב
0.198 2.08 (±0.28) 12.60 (±0.14) 10.52 (±0.24) ביצים
0.188 4.81 (±0.64) 30.42 (±0.34) 25.61 (±0.54) בשר
-0.032 -0.50 (±0.41) 14.87 (±0.23) 15.37 (±0.34) פירות

בחובי.1שבלוחאלהחםהבלתי־תלוייםוזרשתביסשלהאחידים.הערבים(1.2)לבוסחהבהתאםחושבוX*של!הערבים
הבוסחהלפיחושבו*(גשלחשובות

.ע3)/׳א(ז^י
זב׳ו1X1)=———+,*?{,,ס,וסם,/,*(),**=*,/(1״.4)

א)1* שלהשובותהיאזבחוהבלתי־תלויים,)/׳״(המשתביםשלאיבדקסיםהםו-£(,!4.2ב-)בסוברייםהביטויאתמעיין;<?£כאשר
המקרים.מספר1ו7ד־השאריות

סטטיס¬יעילותשלמסיבותלשלב,ישה״יבשות"שלהמקדמיםביןמובהקיםהבדליםאיןאם9
ואץהיותזאתאפשרותהזנחנושלהלןבחישוביםאחת.לפונקציההאומדןפונקציותשתיאתטית,
הסופיות.התוצאותעבורביותרמשנההדבר
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נקודותבשתיה־י^ג־יםאתחישבנושלנו,בנתוניםהדו־משמעותיותמידתאתלבחוןכדי
אירופהויוצאיאסיהיוצאישלהבלתי־תלוייםהמשתניםשלהממוצעבנקודות-נוספות
בנקודותהנזכריםלשינוייםרגישיםהיולאהיבשותשתישל1ה־*ביןההבדליםבנפרד.

המשתניםשלהכלליהממוצעבנקודתרקהשוואהלשםהתוצאותאתלכןנציגההשוואה.
הבלתי־תלויים.

ממוצעות"נטיותשלבמונחיםהמתאימים.)המספרים19בלוחרשומיםשל/^גהערכים
היבשותביןמובהקיםהבדליםאיןשאמנםמורותהתוצאות(.20בלוחרשומיםלצרוך׳

מאוד()ומובהקיםניכריםהבדליםישנםזאתלעומתאךהמזון׳סךעלבהוצאותיהן
מהחיחלבוניםעלמעטמוציאיםאסיהשיוצאיבעודכימסתברהבודדים.במרכיבים

אחוז40)כ־ודגניםלחםעלהרבהמוציאיםהםהריאירופה(מיוצאיפחותאחוז17)כ־
אלההבדליםבחישובכילזכורישיותר(.אחוז18)כ־וירקותאירופה(מיוצאייותר
והרכבההמשפחהגודלההכנסה,ברמתשמקורםההבדליםאתבחשבוןכברהבאנו

בטעמים.להבדליםבעיקרהנותריםההבדליםאתלייחסאפשרלכןומשלח־היד.

מוצאיבשתלפימזוןמצרכילצרוךממוצעותנטיות:20לוח

מוצא יבשת

אירופההמצרך
(2)

אסיה

(1)

0.4902 (±0.0028) 0.5003 (±0.0059) המזוןסך
0.0594 (±0.0006) 0.0832 (±0.0016) ודגניםלחם
0.0240 (±0.0003) 0.0266 (±0.0008) שמנים
0.0529 (±0.0007) 0.0622 (±0.0013) ירקות
0.0543 (±0.0005) 0.0432 (±0.0008) חלב
0.0471 (±0.0005) 0.0393 (±0.0009) ביצים
0.1136 (±0.0013) 0.0957 (±0.0020) בשר
0.0555 (±0.0009) 0.0574 (±0.0013) סירות

לבחוןכדייותר,מפורטותעוליםקבוצותביןהצריכהרמותלהשוואתעכשיונפנה
"ארץלפייבשתכליוצאימויינו21בלוח״יבשת״.כלבתוךההומוגניותמידתאת

שלהערכיםאתחישבנומוצא""ארץלכלארצות(.שלקבוצהלמעשה.)שהיא,מוצא"
*Xהמתאימה"׳.ה״יבשת"של^....!צבמקדמיםשימושמתוך(4.2ל־)בהתאם

הואואירופהאסיהיוצאילפיהקודםשהמיוןהיא׳21מלוחהמתקבלתהכלליתהמסקנה
כך׳מלא.באופןאחידהאינהיבשתכלבתוךההתנהגותכיאםלמדי.משמעותי
יותרמוציאהאסיהיוצאישלתת־קבוצהשכלמצאנוודגנים.לחםשלבמקרהלמשל׳
יותרכללבדרךמוציאיםאירופהיוצאידומה,בצורהאירופה.יוצאישלתת־קבוצהמכל

ניכריםהבדליםמצאנובהםמקריםכמהישאולםהחי.מןחלבוניםעלאסיהמיוצאי
שוניםצריכההרגליקרובותלעיתיםישלמשל׳ועדן.תימןליוצאינתונה.יבשתבתוך

שלהמקורייםהערכיםהרייבשת׳כלבתוך•ץביןמובהקיםהבדליםישנםאמנםשאםנציין10 לאיבשתכלבתוךהצריכהברמותשההטרוגניותכללגמאחרבדרךמוטיםיהיויבשתלכלה־ל/־ים
בספסי־ל־־טעותכיהדעתעלמתקבלזהאיןאולםה־&־ים(.אתאמדנוכאשרבחשבוןהובאה

שלנו.התוצאותעלגדולההשפעהתהיהזופיקציה-
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מדדיםבצורתמוצאארץלפימזוןצריכתשלמחושבות'רמות:21לוח

(100=המזרחית)אירופה

מוצאארץ

אירופה־אמריקה אסיה־אפריקה

המצרך
אירופה־שארארצות
אמריקה2הבלקן
(6)(7)

אירופה
המזרחית

(5)

ארצותשאר
אסיה־־אפריקה

(4)

טוניםמרוקו,
אלג׳יר

(3)

עדןתימן,

(2)

פרםעירק,

(1)

96 99 100 99 101 95 98 המזוןסך
93 103 100 128 135 109 163 ודגניםלחם

107 111 100 132 136 78 96 שמנים
93 104 100 121 137 83 109 ירקות

103 100 100 78 67 72 77 חלב
92 88 100 73 70 6 1 85 ביצים
89 96 100 78 76 99 79 בשר
95 95 100 95 82 106 102 פירוח

600 695 1,528 463 263 231 402 המשפחותמספר

פונקציות.5—7לטוריםאירופהשלובזו,1—4לטוריםאסיהשלהאומדןבפונקציותשימושמתוךחושבוהצריכהרמות1
הממוצעיםהאריתמטיישהם52ו—,5,!שלסהאחידיםהערכיםפ.המשתנהללא(4.1החצי־לוגריתמי)מהטיפוסהיוהאומדן
שהינם:ילדים(,ללאמשפחות)להוציא1956/57שלהמדגםבכלשלהם

€־=ל״י284•5!־==2,31;52=2־25
וייוצו־סלביד.יווןבולגריה,רומניה,אתכוללותהכלקןארצות2

ועלמעט,מוציאיםהםלדוגמא,ודגנים-לחםעלאחרים.אסיהיוצאישלמאלהלגמרי
כזורמהבאותההןבשרעלשהוצאותיהםשעהאירופה,מיוצאיפחותאפילו-שמנים

עליותרמפורטמחקרלערוךשרצוינראה21בלוחהתוצאותלאוראירופה.יוצאישל
אסיה.יוצאיבקבוצתבעיקרמוצא,ארץלפיהצריכההרגלי

הוותק.השפעת5
)אחריאירופהליוצאיאסיהיוצאיביןצריכהברמותהבדליםשללקיומםטבעיהסבר

עללשמורממשיכיםשהעוליםהואהאחרים(המשתניםהשפעתאתבחשבוןשמביאים
שאחרילצפותאפשראםהיאהשאלהשלהם.המוצאבארצותהמקובליםהצריכההרגלי
זהדבריותר?דומההעוליםסוגישנישלה״תפריט"יהיהבישראלשהייהשנותכמה

משתניםאינםהמזוןצריכתשהרגלילחשובמקוםישאךהדעת,עלאמנם,מתקבל,
מנסיונו(.יודעאחדשכל)כפיבמהירות

בערכיםשוניםמזוןמצרכיעלההוצאותאתחישבנוהמצב,עלמושג־מהלקבלכדי
וותק".מוצאארץלפישמיינוקבוצותבתוךהבלתי־תלויים,המשתניםשלהאחידים
רשומיםאינדקסים,שלובצורהלחודשבל״י)**(שנתקבלוהמחושביםהערכים
.23ו־22בלוחות

בלתי־זהאיןלכן׳המוצא.ארצותלפישונהבצורהמתפלגיםוהחדשיםשהוותיקיםנציין11
חשובהווהערההמוצא.לארץלייחסבעצם,יש׳לוותקמייחסיםשאנומההשפעהשחלקאפשרי אסיה.יוצאיקבוצתלגביביהוד
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4פרק

1וותקמוצאיבשתלפימזוןצריכתשלמחושבותרמות:22לוח

לחודש()בל״י

אירופה יוצאי אסיהי יוצא

ותיקיםהמצרך
(4)

חדשים
(3)

ותיקים
(2)

חדשים
(1)

129.64 (±1.01) 133.41 (±1.14) 134.43 (±2.45) 133.80 (±1.79) המזוןסך
15.38 (±0.22) 16.59 (±0.25) 18.98 (±0.68) 23.46 (±0.50) ודגניםלחם
6.27 (±0.12) 6.60 (±0.13) 6.99 (±0.35) 7.16 (±0.25) שמנים
13.65 (±0.24) 14.90 (±0.27) 15.46 (±0.53) 17.08 (±0.39) ירקות
14.66 (±0.17) 14.35 (±0.19) 12.72 (±0.33) 11.14 (±0.24) חלב
12.93 (±0.19) 12.17 (±0.21) 10.76 (±0.38) 10.42 (±0.28) ביצים
29.29 (±0.46) 31.91 (±0.51) 28.13 (±0.83) 24.74 (±0.61) בשר
14.57 (±0.31) 15.28 (±0.35) 16.73 (±0.52) 14.88 (±0.38) סירות

.19ו־16ללוחותהערהראה1

(100=אסיהיוצאיחדשים)עוליםמדדיםבצורת22לוחנתוני:23לוח

אירופהיוצאי אסיהידצאי

רתיקיםהמצרך
(4)

חדשים
(3)

ותיקים
(2)

חדשים
(1)

97 100 100 100 המזוןסך
66 7 1 81 100 ודגניםי'חם
88 92 98 100 שמנים
80 87 91 100 ירקות

132 129 114 100 חלב
124 117 103 100 ביצים
118 129 114 100 בשר
98 103 112 100 סירות

.25ו־24בלוחותמופיעותשהןכפיהללוהתוצאותאתלהציגלמטרתנו׳יותר,נוח

והדשים.ותיקיםאצלכיווןבאותוכללבדרךהיאה״יבשת"שהשפעתרואים24בלוח
להשיבננסהותיקים.אצליותרקטנההיבשת""השפעתאםהיא,המעניינתהשאלהאולם
ביותר׳גדוליםה״יבשות"ביןההבדליםשבהםהמצרכיםבדיקתעל־ידיהשאלהעל

צמצוםמצאנו(4ו־)(3)בטוריםובשר.ביצים׳חלב,ירקות,ודגנים,לחםכלומר.
לאזאתלעומתובשר.ובמיוחדחלב,ודגנים׳לחםשלבמקרהה״יבשות"ביןההבדלים

נוכלוביצים.ירקותעלבהוצאותה״יבשות"ביןהיחסייםבהבדליםניכרשינויכלנראה
אינהזומגמהאךהצריכה,ברמותההפרשיםצמצוםשלמגמהשקיימתלפיכך,לסכם׳

טיפלנו.בהםהמצרכיםלכלאופיינית
מילראותמנכהפוחתים,היבשותביןההבדליםבהםהמצרכיםבשלושתעכשיונטפל
25בלוח(4ו־)(3)טוריםלהיפך.אואירופה,יוצאיאלאסיהיוצאי-מיאלמתקרב
האלהמהמצרכיםאחדבכללמעשה,זו.שאלתעלפשוטהתשובהלהשיבשאיןמורים
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שונותדמוגרפיותבקבוצותהמזוןצריכת

אסיהיוצאיביןמזוןצריכתשלמחושבותברמותהפרשים:24לוח
ותקקבוצותבתוךאירופהיוצאילבין

יחסיים הפרשים לחודש()בלירות מוחלטיםהפרשים

אס.ר.א.ופחות אס.ח.פחותא.ת. תוחפו.א. תוחפח•א.

אד,ר. אס.ח. ו.אס• 1ח■אם• המצרך
(4) (3) (2) (!)

-0.036 -0.003 -4.79 (±2.65) -0.39 (±2.12) המזוןסך
־־־900.1 -0.2 9 3 -3.60 (±0.71) -6.87 (±0.36) ודגניםלחם

-0.103 -0.078 -0.72 (±0.37) -0.56 (±0.29) שמנים
-0.117 -0.128 -181 (±0.58) -2.18 (±0.47) ירקות
0.152 0.288 1.94 (±0.37) 3.21 (±0.31) חלב
0.204 0.168 2.17 (±0.42) 1.75 (±0.35) ביצים
0.041 0.2 9 0 1.16 (±0.95) 7.17 (±0.80) בשר

-0.129 0.027 -2.16 (±0.61) 0.40 (±0.52) פירות

ותיקים;אירופה—.ו. א,חדשים;אירופהא.ח.—1

ותיקים.אסיה- אם.ו.־חדשים;אסיהאם.ח.—

מוצאיבשת כלבתוךוחדשיםותיקיםביןמזוןצריכתשלמחושבותברמותהפרשים:25לוח

יחסייםהפרשים לחודש()בלירותמוחלטיםהפרשים

ח•ו.פחותא. א.ח.אם.ו.פחותאם. פחות.א.ח.א.ו. יאם.ו.םחותאס.ת.

א.ח. אם.ח. המצרך

(4) (3) (2) (!)

-0.028 0.005 -3.77 0.6 3 המזוןסך
-0.0 7 3 -0.191 -1.21 -4 .4 8 ודגניםלחם
-0.050 -0.024 -0.33 -0.17 שמנים
-0.084 -0.095 -1.2 5 -1.62 ירקות
0.022 0.142 0.31 1.58 חלב
0.062 0.033 0.76 0.34 ביצים

-0.082 0.137 -2 .62 3.39 בשר
-0.046 0.124 -0.71 1.85 פירות

.24לוחלפיתיבותראשי1

משתנהחלבשלבמקרההצריכה.רמותביןהפערצמצוםשלאחרתאפשרותמתבטאת
יוצאישלשצריכתםבעודבארץ׳שהותםבמשךבמעטאךאירופהיוצאישלצריכתם
יוצאישללדפוסיםאסיהיוצאימתקרביםזהבמקרהלכן,אחוז.15בכ־עולהאסיה

מקטיניםאירופהיוצאי—הכיווניםבשניהפערמצטמצםבשרלגבילהיפך.ולאאירופה,

תצרוכתאתמגדיליםלעומתםאסיהויוצאיבארץ,שלהםהוותקגידולעםצריכתםאת
שתי—לחלוטיןשונהבצורההפערצמצוםמתבטאודגניםלחםלגבישלהם.הבשר

אצלאולםבארץ,שהותןתקופתגידולעםהמצרךעלהוצאותיהןאתמקטינותהקבוצות
יותר.תלולההירידהיותר(גדולהצריכתם)שרמתאסיהיוצאי
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5פרק

1שונותדמוגרפיותבקבוצותלא־מזוןצריכת

מבוא.1
יהיהזהניתוח.2בפרקטיפלנושבהםלא־מזוןמצרכיפירוטביתרננתחזהבפרק
המשתניםרשימתכאחד.והבלתי־תלוייםהתלוייםהמשתניםמבחינתיותרמפורט

זהשבפרקלכך.מחוץהקודם,כבפרקהמשתניםאותםכוללתזהבפרקהמסבירים
אחד—מספרבמשתנהמשתמשיםאנוזהבמקוםומבוגרים.ילדיםביןמבחיניםאנואין

.3ו־2בפרקיםשעשינוכפי-(5)במשפחההנפשות

מסבירים(במשתנים5ו־סלא־מזון)עםלמצרכיהאומדןפונקצייתהיתה2בפרק
עקומתבאומדניביותרהמקובלתהיאזועקומהצורתמלאה.לוגריתמיתצורהבעלת
הנובעיםטכניים,קשייםבכמהכרוךבההשימושזהבפרקאולםלא־מזון.במצרכיאנגל
איןהחקירהחודששבמשךקרובותלעיתיםקורהלא־מזוןמצרכישלשבמקרהמכך

לבצעאי־אפשרולכןריהוט(אוהלבשההנידון)נניח,הסעיףעלהוצאותכללמשפחה
עלמבוססיםהחישוביםאםקייםאינוזהקושיהתלוי־.המשתנהשללוגריתמיתתמורה
במיוןהשתמשנוזהבפרקאולם.2בפרקהמצבהיהזהגדולות.דיקבוצותממוצעי
לעתיםובהםקטניםתאיםהרבהבושהיוהדמוגרפיים(המשתנים)בגלליותרמפורט
מסויימים.בסעיפיםאפםשלהוצאה
אומדןבפונקצייתהשתמשנוכךמשום

.5§10=(5.1)

*1?0(5וש־)ביותר(מציאותיתשאינה)הנחהקבועהוא?"0(0ש־מניחה,זומשוואה
אצללגודל""יתרונותבגללהדעתעליותרמתקבלתהשניהההנחה.5עלייתעםיורד

הילדיםמספרבגידוללרובמתבטא5ב־שהגידולהעובדהלאורוכןגדולות,משפחות
)היותרמהצורהכמובןשונות(5.1)שלהתכונותבעודיחסית(.נמוךבצריכה)שמשקלם
הגמישויותכי(2פרקנתונימתוך)מעיבודיםהסתברהמלאה,הלוגריתמיתמקובלת(
המדגם,שלהממוצעיםבנקודתהאלטרנטיביותהצורותשתימתוךשנתקבלו

(.5סעיף,3בפרקמזוןמצרכילגבידומהמסקנה)ראהזהות.למעשה,היו,
הפשטותלמעןמוצא.יבשתכלבתוךלא־מזוןמצרכילגביחושבה(5.1)משוואה

הצרי¬פונקצייתשלהשיפועעלולאמהרהעלרקמשפיעיםומשלח־ידשוותקהינחנו
(5.1של)באומדןקבועיםאלהמשתניםלהשאירבאפשרותנוהיהלכן(.3בפרק)כמוכה

12

1
משפחות4,211ו״אסיהיוצאיעוליםשלמשפחות1,581עלמבוססיםזהבפרקהחישובים

1956/7בסקרהיהודיותהמשפחותכללאתכולליםאלהמספריםאירופה.יוצאיעולים
הארץ.ילידיאתלהוציא(1א.לוח)ראה

הבעיה׳שלשוניםמעשייםבפתרונותדיוןאינסוף.מינוסהואאפםשלשהלוגריתמוםמאחר2
ראה:

8..]ז?315<תג1.מ1101111131.8^01,■7112<4ח01?5!05}£1117111?03,811118215חז1זר1(1955,1£0.
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שונותדמוגרפיותבקבוצותלא־מזוןצריכת

מהממוצעיםסטיותיהםשלבמונחיםיבשתכלבתוך5102ו־ס^אתביטאנוכאשר

הצרי¬רמתעלאלהמשתניםהשפעתומשלח־יד*.ותקלפיממיוןשנתקבלותאיםבתוך

()*'ג(3נג<11516<11ז163<ח0מתוקנים""ממוצעיםשלהשיטהבעזרתלניתוחאזניתנתכה
הקודם*.בפרקכמו

ג(נספח)ראהמשתנה־עזרשלזוהיא(5.1אומדן)לשםנקטנובההסטטיסטיתהשיטה
ו־?עם

34

כמשתני־עזר.5102
דירה.והחזקתוציודריהוט2בפרקכברהופיעוזהבפרקשינותחוהמצרכיםבין

המרכי¬לשניזהבפרקיפורקואחד)מצרפי(כמצרך2בפרקשהופיעווהנעלההלבשה

לשלושתובריאות"תרבות"חינוךעלהמורכבתההוצאהאתנפרקדומהבצורהבים.
הבודדים.המרכיבים
מייצג"חינוך"הסעיףאלה.בסעיפיםהמתעוררותמושגיותבעיותכמהלצייןכדאי
יסודייםבבתי־ספרשחינוךמאחרומבוגרים.ילדיםחינוךעלהמשפחהשלהוצאה
ההוצאהביןהקשרתיכון׳לחינוךהניתנותהסטיפנדיותולנוכחחינםלמעשה,ניתן,

ועיקר.כללפשוטאינוהחינוךשירותישלהאמיתיהערךלביןהמשפחהאצלהרשומה
ביןוהןהחינוךסוגיביןהןהפרדהעל־ידייושגזהסעיףשלבניתוחניכרשיפור
ואירופהאסיהיוצאיביןםילדבשההזאת,עםלצפות,אפשרבמשפחה.הנפשותסוגי

הקיימים.הנתוניםעל־ידיאפילוהיטבמיוצגים
עלההוצאההסבר.צריכההיאאףארגון"ו״מסיבריאותעלהוצאהשלהמשמעות

ומכשיריםתרופותקנייתפרטיים,רופאיםשלשירותיםעלהוצאותכוללתבריאות
ביטוחלתכניותתשלומיםגםכוללתהיאהמאורגנים.הבריאותלשירותימחוץרפואיים
רפואישירותשלביותרהחשובהמקוראתכוללאינוזהסעיףאולםפרטיות.רפואי
בקופת־רפואייםשירותיםבעדהתשלוםההסתדרות.שלקופת־חולים—לעובדיםהניתן
ארגון"."מסיהכותרתתחתנטפלאלהבתשלומיםלהסתדרות.החברבדמיכלולחולים
לתשלוםנועדוהארגוןמסיכללאראשית,האחרון.הסעיףלגבידבריםשנינציין
להסתדרותהחברדמימתשלוםאחוז60כ־גלובליאומדן)לפיבריאותשירותיבעד
אופירבהבמידהנושאחברדמיתשלוםשנית,בריאות(*.שירותיבעדלתשלוםנועדו

נקבעהתשלוםוגובהלפועל,הכרחיתלמעשההיאבהסתדרותשהחברותמאחרחובהשל
שלמעשהתשלום,מהוויםהארגוןשממיולטעוןלבואאפשרמכאןהחבר.הכנסתלפי
להקטיןהמשפחהלגביאפשרויותשקיימותנצייןזאתעםהצרכן.בהחלטתקשוראינו

על־ידימקופת־חולים,מקבלתשהיאהבריאותשירותיבעדהתשלומיםאתלהגדילאו
משוםעובדים.שאינםהמשפחהבנילגביהחלקיותובזכויותהביטוחשלבכיסוישינויים

לניתוחכתוססתארגוןמסיתשלוםעלהצרכניםהוצאותבניתוחמסוייםענייןישכך

בריאות.עלההוצאות
זאתבמקום"שונות".כמורב־גווניסעיףבפירוטלנתחטעםלדעתנוהיהלאלבסוף׳

סיגריות()כוללטבק-מיוחדענייןלהיותיכולשבהםמהמרכיביםבשנייםבחרנו
וכו׳(.מסיבותנופש,תיאטרון,קולנוע,עלהוצאות)כוללובידור

.4בפרקותקלגבינקטנודומהבשיטה3

הקודם.בפרקכמוטיפלנוהחקירהתקופותבשתי4
)כמואחריםלארגוניםתשלומיםלהסתדרות,הברלדמינוסףכולל,ארגון""מסיהסעיף5

מאוד.קטניםאלהסכומיםאולםמפלגות(.
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5פרק

מוצאיבשתלפיוגמישויות?זג2.0
בהבדליםנטפל,אירופה,ויוצאיאסיהיוצאישלהבודדים?יא0ה־לערכינתייחסבטרם

לעיל.הנזכרותבקבוצות(5.1)משוואהשל,!>£(62)המקדמיםמערכותביןהכלליים
ביןמאודבהקיםמוהבדליםמצאנושלגביהםהמצרכיםכימראות26בלוחהתוצאות

לא־מזון׳צריכהפונקציותבץההבדליםשלמובהקותמבחני:26לוח
ואירופהאסיהיוצאישל

%2ערכי המצרך

2 17.8 הלבשה
2 3 1.6 הנעלה
4.6 וציודריהוט
5.7 דירההחזקת
1.2 וטבקסגריות

2 31.6 חינוך
2 15.9 תרבות

6.2 בריאות
0.9 אירגוןמסי
1.7 בידור

ג׳.נספחראה—הב״להמבחניםקבלתלאופן1
שלהמובהקותרמותחופש.דרגות2עלמבוססיםבלוחהמבחנים

בהתאמה.9.2ו־6.0הם1%ו״5%
.1%שלברמהמובהק2

שלהבודדים5?ז0ה־ביןההבדליםאופיותרבות.חינוךהנעלה,הלבשה,הםה״יבשות",
הםהעיקרייםההבדליםוהנעלההלבשהשלבמקרה.27בלוחנמסרהאלההמצרכים

נוספת-בהש¬לירהמכליותרגבוהאחוזלהוציאנוטיםאסיהשיוצאינראהוז:1(€?0ב-
אנוותרבותחינוךשלבמקרההנעלה.עלוכןהלבשהעל-אירופהיוצאיעםוואה

עלנוספתלירהמכליותרנמוךאחוזמוציאיםאסיההפוכה-יוצאיתופעהמוצאים
העלייהבהשפעתהואהיבשותשתיביןחינוךעלבהוצאההעיקריההבדלאלה.פריטים
שתוספתנצייןבמיוחדהילדים(.במספרגידולבעיקר)שפירושההמשפחהבגודל

מאשרששפיחינוךעלההוצאותאתמגדילהאירופהיוצאישלבמשפחהנפש
אסיה.יוצאישלבמשפחהנפשתוספת
על־ידינתקבלואלו.27ללוחהמתאימותהצריכהתויושימגאתהיצגנו28בלוח
בממוצעיםנעשוהחישובים)כללצרוךהממוצעותבנטיות(27)בלוחה-ס?^חלוקת

המדגם(.שלהכלליים
,1מ־גדולות([1)נטורההכנסהגמישויותהמקריםברובכי28מלוחלראותאפשר

11)עמודים2בפרקהדיוןלאור״מותרות״.מצרכישלפנינוכלומר
אתזהדברמסביר(12־

אולםהמשפחה*.בגודלעלייהבעקבותההוצאהעלשליליתהשפעהשלהכלליתהמגמה

לתיאור¬בהתאםלכן,המשפחה.שלברמת־החייםכירידהכמוהוקבועסכאשר5ב־הגידול6
הביקוששגמישותמצרכיםעלהוצאותיהאתהמשפחהתצמצמםלנפש"-הוצאהשלהשונותיות

בנידון,דיוןראה.0לגביבלתי־גמישיםבסעיפיםאותןותגדיללגביל(גדולהלהם
־30315(11011111311(1(61,־.)!ס011.

1?
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מוצאיבשתלפימזוןלאמצרכילצרוךשוליותנסיות:27לוח

לגבי:לצרוךשוליתנטיח

יבשת המצרך
(5)המשפחהגודל

לחודש()נל׳י
(2)

)€(הכנסה

(1)

-1.64 (±0.58) 0.1889 (±0.0152) אסיה הלבשה
-1.87 (±0.10) 0.1274 (±0.0074) אירופה

0.70 (±0.22) 0.0513 (±0.0058) אסיה הנעלה
0.94 (±0.04) 0.0167 (±0.0028) אירופה

-0.49 (±0.79) 0.0860 (±0.0205) אסיה וציודריהוט
-2.35 (±0.14) 0.1183 (±0.0104) אירופה

-0.52 (±0.38) 0.0613 (±0.0099) אסיה דירההחזקת
0.16 (±0.08) 0.0733 (±0.0057) אירופה
-0.24 (±0.11) 0.0122 (±0.0028) אסה וטבקסנריות
-0.19 (±0.02) 0.0146 (±0.0016) אירופה

0.23 (±0.18) 0.0269 (±0.0048) אסיה חינוך
1.32 (±0.06) 0.0387 (±0.0044) אירופה

-0.47 (±0.10) 0.0156 (±0.0027) אסיה תרבות
-0.49 (±0.03) 0.0278 (±0.0019) אירופה

-0.58 (±0,17) 0.0174 (±0.0046) אסיה בריאות
-0.34 (±0.07) 0.0289 (±0.0048) אירופה

-0.44 (±0.14) 0.0527 (±0.0037) אסיה אירגוןמסי
-0.43 (±0.03) 0.0565 (±0.0025) אירופה

-1.01 (±0.46) 0.0637 (±0.0122) אסיה בידור
-1.70 (±0.08) 0.0718 (±0.0054) אירופה

.5=3.93—במדגםהכלליהממוצעהוא(2)בטור?^0(5)חישובלשםהשתמשנובו5שלהאחידהערךהערה:
ד'.נספחראה(1.5)במשוואה5שלהמקוריהמקדםלבבי

ובכךביותר׳גמישהאסיהיוצאיבקרבחינוךעלההוצאההכלל.מןיוצאיםכמהנציין
לכלבדומהחיובית.היאזהבסעיףההוצאהעלהמשפחהבגודלהעלייההשפעתזאת

ההוצאהיורדתזאתובכלבמזון()כמוהכנסהלגביבלתי־גמישההיאטבקעלההוצאה
במספרשהגידולכנראה,בכך,נעוץ,האחרונהלתופעהההסברהמשפחה.גדלהכאשר
הצורךאתלהגדילמבליטבק(עלההוצאהאתרמת־החיים)ולכןאתלהורידנוטההילדים
זה.בפריט

לכךמגמהקיימתקרובותשלעיתיםמגלה28ו־27בלוחותהנתוניםשלזהירההשוואה
גמי¬במונחינערכתההשוואהכאשריותרקטניםיהיוה״יבשות"ביןשההבדלים
בקבוצותמאודדומותובריאותתרבותהלבשה,שלההכנסהגמישויותלדוגמא,שויות;

המתאימות.א1?0ב־שישנםניכריםהבדליםלעומתהיבשותשתייוצאישל

מוצאוארץיבשתלפיצריכהברמותהבדלים.3
ליוצאיאפיהיוצאיביןלא־מזוןמצרכישלהצריכהברמותבהבדליםלטפלעכשיונפנה

וגודלהכנסהמהבדליהנובעתההשפעהאתשנבודדלאחראלהבהבדליםנטפלאירופה.
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מוצאיבשתלפילא־מזוןמצרכישלצריכהנמישויות:28לוח

ל:ביחסגמישות
היבשת (5המשפחה)■גודלהמצרך

(2)

(0)הכנסה
(1)

.ס¬191 1.527 אסיה הלבשה
-0.30ו 1.420 אירופה

0.237 1.204 אסיה הנעלה
0.377 0.465 אירופה

-0.123 1.505 אסיה וציודריהוט
-0.663 2.313 אירופה

-0.093 0.765 אסיה דירההחזקת
0.025 0.784 אירופה

-0.140 0.482 אסיה וטבקסיגריות
-0.143 0.776 אירופה

0.247 2.001 אסיה חינוך
0.600 1.216 אירופה

-0.808 1.858 אסיה תרבות
-0.439 1.710 אירופה

-0.630 1.303 אסיה בריאות
-0.215 1.276 אירופה

-0.168 1.403 אסיה אירגוןמסי
-0.137 1.240 אירופה

-0.4 1 7 1.814 אסיה בידור
-0.735 2.145 אירופה

המדגם:שלהכללייםהממוצעיםהםהגמישויותחישובלשםהשתמשנובהם5ו—סשלהאחידים הערכיםהערה:
.5= 3.93=£ל״י272

מוצאיבשתלפימזון לא־צריכהשלמחושבותרמות:29לוח
לחודש()בל״י

"יבשות"בין!רש הג מוצאיבשת

יחסי מוחלט המצרך
)נ(־7■<1)(=4)(2)— (1) = (3) אירופה אסיד.

(4) (3) (2) (0

-0.275 -9.26 (±1.32) 24.42 (±0.52) 33.68 (±1.22) הלבשה
-0.158 -1.83 (±0.50) 9.78 (±0.20) 11.61 (±0.46) הנעלה
-0.104 -1.62 (±1.79) 13.93 (±0.73) 15.55 (±1.64) וציודריהוט
0.167 3.64 (±0.89) 25.45 (±0.40) 21.81 (±0.80) דירההחזקת

-0.257־1.77 ( ±0.26) 5.11 (±0.12) 6.88 (±0.23) וטבקסיגריות
1.369 5.01 (±0.50) 8.67 (±0.31) 3.66 (±0.39) חינוך
0.934 2.14 (±0.25) 4.43 (±0.13) 2.29 (±0.22) תרבות
0.700 2.54 (±0.50) 6.17 (±0.34) 3.63 (±0.36) בריאות
0.213 2.18 (±0.35) 12.40 (±0.18) 10.22 (±0.30) אירגוןמסי

-0.047 -0.45 (±0.76) 9.11 (±0.38) 9.56 (±0.65) בידור

ראה״.5וי—סשלהכלליהממוצעבנקודתיבשת,לכל(5.1)משוואהבסים עלחושבו(2ו—)(1)בטוריםהמספריםהערה:
.28ללוחהערה
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מחושבות"(צריכה"רמות*^)אומתוקניםממוצעיםחישובעל־ידינעשההדברמשפחה.
(ל.5.1)שלההאומדןבפונקצייתשימושתוךיבשתבכל5ו־0שלאחידיםלערכים
השוואותהבלתי־תלויים.המשתניםשלהכלליבממוצעכרגיל׳נבחרה,ההשוואהנקודת
לפיוההתפלגותמשלח־הידמבחינתהיבשותביןההבדליםאתבחשבוןמביאותאינןאלו
ההשוואהמראהלכךאיהלא־מזון(.צריכתעלמשפיעיםאלהגורמיםששני)במידהותק
1ליוצאאסיהיוצאיביןההבדליםאתשלנו

מש¬וגודלהכנסהרמתאותהבעליאירופה־׳
שלהם.המוצאביבשותלמצויבהתאםותקשלוהתפלגותמשלח־ידבעליאךפחה•

הצריכהברמותהיבשותביןמובהקיםהבדליםשקיימיםמסתבר(3)טור29מלוח
ביותרהגדולהיחסיההבדלאתובידור(.וציוד,)ריהוטמצרכיםלשנימחוץהמחושבת
יוצאישלמזוגבוההאירופהיוצאישלהרמהכאשרובריאות,תרבות,בחינוך,מצאנו
אפשרהאלהמההבדליםגדולחלקבהתאמה.אחוז,70ו־אחוז90אחוז׳140ב־אסיה
אלה׳מצרכיםעללהוצאהבניגודאסיה.יוצאישליחסיתהנמוכההחינוךלרמתלזקוף
וטבק.הנעלההלבשה,עלאירופהמיוצאייותרמוציאיםאסיהשיוצאימצאנו

הלבשה.עלגדולההוצאה—אסיהיוצאיאצלציינואותהבמגמהלהרהרמעניין
שהםברורתרבות׳צרכיושארחינוךעלאירופהמיוצאיפחותמוציאיםאסיהיוצאיאם

מיוחדהסברכנראהשישנוהיאשלנוההרגשהאולםאחרים.מצרכיםעליותרמוציאים
הלבשה.בעיקרלמעשה,הינם,האחרים"ה״מצרכיםההוצאההיקףשמבחינתלכך

אסיהיוצאיאצלהלבשהעלהגבוההשההוצאהלטעוןאפשרסוציולוגיתמנקודת־ראות
חברתי.ומעמדב״הצלחה"כשמדובראירופה,יוצאילעומתלעמדתם,תגובההיא

עםשטחיקשרלהםשישמצרכיםעלבהוצאותכלונזרכזאת,בצורהלהגיבהנטייה
חדשה*.תופעהאינהועושר,סטטוס

מוצאיבשתלפילא־מזוןמצרכילצרוך!ממוצעותנטיות:30לוח

מוצא יבשת

אירופההמצרך
(2)

אסיה
(0

0.0897 ל:(0.0019) 0.1237 (±0.0045) הלבשה
0.0359 ( ±0.0007) 0.0426 ( ±0.0017) הנעלה
0.0512 (±0.0027) 0.0571 (±0.0060) וציודריהוט
0.0935 ( ±0.0015) 0.0801 (±0.0029) דירההחזקת
0.0188 ( ±0.0004) 0.0253 ( ±0.0008) וטבקסיגריות
0.0319 (±0.0011) 0.0134 (±0.0014) חינוך
0.0163 (±0.0005) 0.0084 (±0.0008) תרבות
0.0227 ( ±0.0012) 0.0133 (±0.0013) בריאות
0.0455 (±0.0006) 0.0375 (±0.0011) אירגוןמסי
0.0335 (±0.0014) 0.0351 (±0.0024) בידור

בוסשלערךאותוהואו־יש,29לוחשל(2ו-)(1)בטורנתון•זגכאשרכ־*:</*זגתושבולצרוךהממוצעותהנטיות!
במדגם(.^שלהכללילממוצעשווה*€זה,)במקרה•זג.חושב

.39עמ׳׳4בפרקדיוןראה7
אסיהיוצאישלהגבוההשההוצאהמראהיותרמפורטבחומרשעיוןנצייןכןכמו8
כמושלנו.ההשערהאתמחזקתזושעובדהוברורעליונהבהלבשהבעיקרמתבטאתהלבשהעל יוצאישלמזובהרבהגבוההתכשיטיםעלחדשים()בעיקראסיהיוצאישלשההוצאהמצאנוכן

׳9מם׳לישראלסטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהראה:אירופה. זה.נושאעלנתוניםעבור118-9עם׳
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מדדיםבצורתמוצאארץלפילא־מזוןצריכתשלמחושבותרמות:31לוח
(100=המזרחית)אירופה

מוצאארץ

אירופה־אמריקה אסיה־אפריקה

אירופה־שארארצות
אמריקההבלקן

)ל((6)

אירופה
יתהמזרח

(5)

ארצותשארטוניםמרוקו,עדןתימן,
אסיה־אפריקתאלג׳יריה

(2)(3)(4)

פרםעירק,

(1)

87 107 100 133 136 145 140 הלבשה
91 101 100 118 119 110 121 הנעלה
99 100 100 96 99 107 133 וציודריהוט
98 90 100 82 79 106 69 דירההחזקת
112 141 100 163 143 120 166 וטבקסיגריות
99 75 100 42 27 49 37 חינוך
105 82 100 51 47 57 45 תרבות
123 93 100 69 44 72 60 בריאות
85 102 100 84 85 79 75 אירגץמסי
89 114 100 126 127 101 105 בידור

878 1׳133 2.194 566 293 266 468 המשפחותמספר

.5ו־׳^שלהכלליהממוצעבנקודתחושבוללוח בסיםהמהוויםהמחושבתהצריכהשלהערביםערה:ה

וותקמוצאיבשתי לםלא־מזוןצריכתשלמחושבותרמות:23 לוח
לחודש()בל*י

אירופהיוצאי אסיהיוצאי

ותיקיםהמצרך
(4)

חדשים
(3)

ותיקים
(2)

חדשים
(1)

24.13 (±0.75) 24.78 (±0.52) 30.64 (±1.92) 34.80 (±1.40) הלבשה
9.30 (±0.27) 10.39 (±0.29) 10.33 (±0.72) 12.08 (±0.53) הנעלה
13.97 (±0.99) 13.87 (±1.06) 16.95 (±2.58) 15.03 (±1.88) וציודריהוט
26.72 (±0.55) 23.87 (±0.59) 23.38 (±1.25) 21.23 (±0.91) דירההחזקת
4.54 (±0.16) 5.81 (±0.17) 6.68 (±0.36) 6.93 (±0.26) וטבקסיגריות

10.21 (±0.42) 6.77 (±0.45) 4.55 ( ±0.61) 3.52 (±0.45) חינוך
4.85 (±0.18) 3.90 (±0.20) 2.4 3 (±0.34) 2.23 (±0.25) תרבות
6.32 (±0.46) 5.45 (±0.49) 4.81 (±0.57) 3.19 (±0.42) בריאות
11.92 (±0.24) 12.99 (±0.26) 9.87 (±0.47) 10.34 (±0.39) אירגוןמסי
8.97 (±0.52) 9.30 (±0.56) 11.44 (±1.53) 8.86 (±0.73) בידור

.28ללוחההערהראההערה:
אומדן.פונקצייתאותהמתוךשחושבומאחרסטטיסטית,מבחינהבלתי־תלוייםאינם(2ו־)(1)בטוריםשהמספריםלצייןיש

(.4ו־)(3)טוריםלגביהדיןהטורים.הואשניביןההפרששלהדגימהטעותאתזהמלוחלחשביכוליםאיננוכךמשום

מורות31בלוחהתוצאותמוצא.ארץלפיצריכהברמותההבדליםלבדיקתעכשיונפנה
ה״ארצות"ביןגםה״יבשות"שתישל*־(גלגבישלנוהמימצאיםתופסיםכללבדרךכי

אהתכלמיוצאייותראסיהארצותיוצאימוציאיםלדוגמא,כך׳היבשות.בתוךהכלולות
שלהברורההמגמהאתנצייןזאתעםחינוך.עלמהםופחותהלבשהעלאירופהמארצות
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הצריכהלהרגליולהתקרבאירופה׳ארצותיוצאימיתרלהיבדלהבלקןארצותיוצאי
ארצותשארמיוצאייותרלהוציאהבלקןארצותיוצאינוטיםבמיוחדאסיה.יוצאישל

ובריאות.תרבות׳חינוך,עלופחותוטבק,הלבשהעלאירופה

ותיקיםביןלא־מזוןבמצרכיהצריכהברמות.הבדלים4
לחדשים

אירופהיוצאיביןהצריכהברמותההבדליםצמצוםשלמגמהקיימתאםעכשיונראה
הש¬על־ידיהדברייעשה4לפרקבדומהבארץ.שלהםהוותקגידולעםאסיהליוצאי
לחדשים.ותיקיםביןמשפחה(וגודלהכנסההבדלילפי)מתוקנותצריכהרמותוואת

32בלוחרשומיםוותק,מוצאיבשתלפילמיוןהמתאימותהמתוקנותהרמותשלהערכים
יותרנוחשלנולמטרות(.33בלוחרשומיםאינדקס,מספריבצורתאולםמספרים,)אותם
.35ו־34בלוחותרשומיםהםשבהבצורההנתוניםאתלהציג

מדדיםבצורת32לוחנתוני:33לוח
(100=־אסיהירצאיחדשים)עולים

אירופהיוצאי אסיהיוצאי

ותיקיםמצרך
(4)

חדשים
(3)

ותיקים
(2)

חדשים
(1)

69 71 88 100 הלבשה
77 86 86 100 הנעלה
93 92 113 100 וציודריהוט

126 112 110 100 דירההחזקת
66 84 96 100 וטבקסיגריות

290 192 129 100 חינוך
217 175 109 100 תרבות
198 171 151 100 בריאות
113 126 95 100 אירגוןמסי
101 105 129 100 בידור

יוצאיבין-מזון לא־צריכתשלמחושבותברמותהפרשים
ותקלפיאירופה,יוצאילביןאסיה

:34לוח

יחסייםהפרשים לחודש()בל״ימוחלטיםהפרשים

מצרך
ותא.ו.פח
אם.ו.
אם.ו.

(4)

א.ח.פחות
אם.ח.
אם.ח.

(3)

תוחא.ו.פ
אם.ו.

(2)

פחותא.ח
אם.ח.

(1)

-0.212 -0.288 -6.51 (±2.04) -10.02 (±1.59) הלבשה
־00.10 -0.140 -1.03 (±0.77) -1.69 (±0.60) הנעלה

־0.176 -0.078 -2.98 (±2.77) -1.16 (±2.16) וציודריהוט
0.143 0.124 3.34 (±1.37) 2.64 (±1.09) דירההחזקת

-0.320 -0.162 -2.14 (±0.39) -1.12 (±0.31) וטבקסיגריות
1.244 0.923 5.66 (±0.74) 3.25 (±0.64) חינוך
0.996 0.749 2.42 (±0.39) 1.67 (±0.32) תרבות
0.314 0.708 1.51 (±0.74) 2.26 (±0.64) חינוך
-0.208 0.256 2.05 (±0.53) 2.65 (±0.43) אירגוןמסי
-0.216 0 .050 -2.47 (±1.62) 0.43 (±0.92) בידור
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5פרק

כאחד.וחדשיםותיקיםעלכיווןבאותופועלתהיבשת"ש״השפעתמראה34לוח
)כלומרהיבשותביןההבדליםלצמצוםכלליתמגמהכלשאיןזוהיאיותרחשובהמסקנה
בעיקרהמצבזהויותר(.קטניםיהיוהשונותהיבשותיוצאיביןההבדליםותיקיםשאצל

והנעלההלבשהלגביאשרבעוד(.4ו־)(3)בטוריםהיחסייםההבדליםעלמדובראם
חינוךטבק׳שלבמקריםהרימסוימת,ירידהשלמגמהעלמוריםהיחסייםההבדלים
ירידהמצאנובריאותשלבמקרהרקגדלים.אףההבדליםכימוצאיםאנוותרבות
בהוצאות.היחסייםההבדליםשלמכרעת
הלוחהעולים.שלהצריכההרגלישלההתאמהתהליךעלנוסףאורשופך35לוח
לנוהגהתקרבותמתוךאסיהיוצאישלהצריכהברמותשינוישלברורהמגמהעלמורה

אותןולהגדילוהנעלההלבשהעלהוצאותיהםאתלצמצםנוטיםהראשוניםהאירופי.
כךאירופה,יוצאיאצלגםחליםשינוידפוסיאותםאולםובריאות.תרבות,חינוך,על

שההוצאותהעובדהצריכה.בהרגליהפערהרחבתלעיתים,הינה,"נטר׳שהתוצאה
קייםאםחמורות.חברתיותלתוצאותלגרוםיכולההאחרונהלקטגוריהשייכותחינוךעל

לחקותהרצוןדהיינו,—אסיהיוצאישלצריכההרגליעלהוותקלהשפעתפשוטהסבר
אירופה.יוצאיעלהוותקמשפיעשבהלצורההסברלמצואקשההרי-אירופייםדפוסים
יותר.מפורטניתוחמחייבתזושאלה

"משלח־יד".השפעת5
לציוןמיוחדמשתנה(5.1)המשוואהכללהלאמזוןבמצרכיהאומדןלמשוואותבניגוד

כךעל־ידיסמויה,בצורהזהמשתנהבחשבוןהבאנואולםמשלח־היד.שלההשפעה
מממוצעיכסטיותדברים(שאר)ביןבוטאו(5.1)אומדןלשםהדרושותהתצפיותשכל

שלבטכניקהלהשתמשאלאעכשיונותרלא(.44-45עמ׳)ראהמשלח־הידקבוצות
מצרכישלהצריכהרמתעלזהמשתנהשלההשפעהאתלבדוקכדימתוקניםממוצעים
לא־מזון.

מוצאיבשתכלבתוךוחדשיםותיקיםביןלא־מזון׳צריכתשלמחושבותרמות:35לוח

יחסייםהפרשים לחודש()בלירותמוחלטיםהפרשים

פחותא.ח.א.ו.
א.ח.

(4)

אס.ח.אס.ר.פחות
אס.ח.

(3)

א.ו.םחותא.ח.

(2)

אם.ו.םתרתאס.ח.

(1)

המצרך

-0.026 -0.120 -0.6 5 -4 .1 6 הלבשה
-0.105 -0.145 -1.09 -1.75 הנעלה
0.007 0.128 0.10 1.92 וציודריהוט
0.119 0.101 2.85 2.15 דירההחזקת

-0.219 -0.036 -1.27 -0.25 וטבקסיגריות
0.508 0.293 3.44 1.0 3 חינוך
0.244 0.090 0.95 0.20 תרבות
0.160 0.508 0.87 1.62 בריאות

-0.082 0.045 -1.0 7 0.47 אירגוןמסי
-0.035 0.291 -0.33 2.58 בידור

ביןמתלותכתוצאהבקשייםכרוךהיהשהדברמאחרחושבו,לא(2-)1(1)בטוריםההפרשיםשלהדגימהטעויותהערה:
.24ללוחבדומההתיבותראשי.32ללוחהערהראההמקוריים.המספרים
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שונותדמוגרפיותבקבוצותלא־מזוןצריכת

שהש¬שעהשלנו׳המחקרשלמוקדםבשלבלמעשהנערךעכשו׳נציגאותוהניתוח
איפוא׳ישלנו,הלא־מזוןמקבוצתמצרךכללגביחצי־שנתיות.אומדןבפונקציותתמשנו
אחתבלבעזרת"יבשת"(.ולכלשנהחצילכל)אחת(5.1כמו)אומדןפונקציותארבע

בתוךוחדשיםותיקיםלגבי—X*מתוקניםממוצעיםארבעהחישבנוהמשוואותמארבע
לכלולכןמתוקנים.ממוצעים16מצרךלכללנושהיומכאןמשלח־יד.שלקבוצהכל

תת־לשתילרובחולקואלוהשוואות.8לנוהיומשלח־יד(יבשת,מיון)כמובחינת
לענייך.החשוביםהמקדמיםשללאומדןהשתמשנושבהןהשוואות,ארבעשלקבוצות,
ישאולםמשלח־היד.השפעתאתובעיקרהניתוחמתוצאותכמהרקנציגזהבסעיף
עללהשפיעעשוייםאנושלנו,הניתוחלתוךמשלח־ידמשלביםשאנושעהכילזכור

לאשלנובמקרהלמעשה,אך,הקודם.בסעיףטיפלנובהםאחריםמשתניםשלהמקדמים
משלח־היד.אתשהכנסנועל־ידיהקודםבסעיףשהוצגווצאותשלהתהכלליהמבנההושפע

ה״יבשת"השפעתאתהמציגים,36בלוח(2ו־)(1)טוריםהשוואתמתוךלראותאפשרזאת
המקביליםהטוריםעםמשלח־יד,שלקבוצותבתוך

הבאנולאבהם34בלוח([2ו־)(1)1
יותראומדניםכאללהתייחסיש36בלוחלמספריםאולםבמשלח־יד.הבדליםבחשבון
אתרקלאבחשבוןלקחנוזהשבמקרהמאחרהיבשת","השפעתשלמדוייקים
משלח־היד.אתגםאלא-והוותקהמשפחהגודלההכנסה,

ו״משלח־יד"המוצאיבשתשלנטוההשפעה:36לוח
לחודש()בליל

)"פקידים"משלח־ידשלנטוהשפעה ")אירופהיבשתשלנטוהשפעה
בין:"פועלים"(פחות בין:"אסיה"(פחות

אירופהיוצאי אסיהיוצאי ותיקיםחדשים המצרך
(4) (3) (2) (1)

-0.39 (±1.07) ס¬.62 (±2.35) -5.67 (±1.86) זס ( ±1.50) הלבשה
-0.35 (±0.41) -1.0ס (±0.99) -1.11 (±0.78) -1.95 ( ±0.62) הנעלה
-4.84 (±1.49) 0.57 (±2.86) 0.44 (±2.32) -0.98 ( ±1.93) וציודריהוט
1.87 (±0.87) 2.29 (±1.73) 2.09 (±1.39) 2.01 ( ±1.11) דירההחזקת

-1.66 (±0.26) ־91.2 (±0.49) -1.50 (±0.48) -0.95 ( ±0.32) וטבקסיגריות
2.4 9 (±0.66) 2.89 (±0.76) 5.57 (±0.73) 2.9 6 ( ±0.66) חינוך
1.52 (±0.26) 1.2 5 (±0.29) 2.18 (±0.28) 1.59 ( ±0.26) תרבות
0.13 (±0.73) 1.11 (±0.80) 1.4 8 (±0.78) 2.40 ( ±0.70) בריאות

.ס¬74 (±0.42) 0.69 (±0.52) 2.53 (±0.49) 2.67 ( ±0.41) אירגוןמסי
-0.1ס (±0.77) -1.36 (±2.06) -2.46 (±1.61) -1.32 ( ±1.26) בידור

תפריטבהבדליכקשורה"משלח־יד"השפעתעללחשובאפשרמזון,מצרכיכניתוח
השאלהנשאלת)"פקידים"(.אחריםעובדיםלעומתגופניתעבודהעובדיאצלהנהוגים
?ןוזמ־אלמצרכיצריכתעלכלשהיהשפעהתהיה״משלח־יד״שללצפותישמדוע

בגללהרימזון,מצרכיצריכתעלהשפעהישלמשלח־ידשאםלטעוןאפשרראשית,
שהשפעת4בפרקראינואבללא־מזון.מצרכיעלגםהשפעהלהיותחייבתהתקציבהגבלת

של"האומדןלויתן,נ.ראה:זהבניתוחנקטנושבהןהסטטיסטיות,השיטותשלמלאתיאור9
שטרםדוקטורעבודתבישראל",הצריכהפונקציותוניתוחמשפחותמתקציביהכנסהגמישויות
.1961ירושלים,העברית,האוניברסיטהפורסמה׳
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לכךלצפותצריךאיןלדעתנויחסית.קטנההמזוןלסך־הכלההוצאהעלמשלח־יד
גורמיםעםהקשרבגללאלאעצמו,בזכותלא־מזוןצריכתעלישפיעש״משלח־יד"

ישירים(.נתוניםכללנואין)שעליההמשפחהשלהחינוךרמתובעיקר-אחרים
"פועלים".שלמזוניכרבשיעורגבוהה"פקידים"שלההשכלהשרמתידועשלנובמקרה
לא־מזון.מצרכיעלההוצאהדפוסיעללהשפיעבהחלטעשויהוהתרבותההשכלהרמת
ההוצאותעלמובהקתחיוביתהשפעהל״משלח־יד"כינמצא,(4ו־)(3לטורים)נפנהאם

שלנו.הקודםבטיעוןבהתחשב—המצופהכפיהינוזהדברוחינוך;תרבותבסעיפי
אותובעלותכלל׳בדרךשהן,העובדההיא(4ו־)(3)הטוריםבתוצאותביותרהבולטת

עלמשלח־ידשהשפעתמצאנואחרות,במלים(.2ו־)(1)בטוריםהמספריםכמוסימן
ההבדליםמכנהה״יבשת".בהשפעתכיווןבאותולהיותנוטהלא־מזוןבסעיפיהוצאה

כלבתוךופקידיםפועליםביןההבדליםכמוסוג,מאותוהואואירופה,אסיהיוצאיבין
ביןהלא־מזוןצריכתבדפוסישההבדליםהמסקנה,מתבקשתמכאןעולים.קבוצת

דהיינוופקידים,פועליםביןההבדליםכמוסיבהמאותהבעיקרםנובעיםה״יבשות"
ההשכלה.ברמתמהבדלים
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א׳נספח

הסקריםתיאור

1956/57המשפחההוצאותסקר,1

המדדמשקליאתלקבועמנתעללסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהעל־ידינערךזהסקר
ורשימתאדםכוחסקרישלרשימהמתוךנלקחהמיתםלצרכן.המחיריםשלהחדש

ומעלה.תושבים10.000בעלותבעריםהגרותשכיריםמשפחותוכלללכנסת,הבוחרים
הדגימהשיטתבישראל.השכיריםממשפחותרבעיםשלושהכוללתה״אוכלוסיה"

הסתברותמשפחהלכלכאשרעצמי,שקלולבעלשכבותמדגםשלזוהיאשננקטה
במידגם.להיכללשווה

ונכללו(,1957מאיעד1956)ממאיחודששנים־עשרשלתקופהבמשךנערךהמחקר
נחקרוחודשבכללא־יהודיוח.משפחותוכמאתייםיהודיותמשפחות6,500מ־למעלהבו

משפחות.600ל־500ביןשלבלתי׳־תלוימדגםמהווהחודששכלבךשונות,משפחות
הראשונההשיטחהשטחות:לשלושהמשפחותשלנוספתחלוקהגםהיתההחודשיםברוב
אלונכללובשניהשלם,חודשבמשךהוצאותיהןכלאתשרשמוהמשפחותאתהקיפה
הוצ¬שארואתהחודששלהראשוניםהשבועייםבמשךלמזוןהוצאותיהןאתשרשמו
למזוןהוצאותיהןאתשרשמואלואתכוללתוהשלישיתהחודש,כלבמשךאותיהן

משלושאחתכלהחודש.כלבמשךההוצאותשארואתהחודששלהאחרוניםבשבועיים
הבחנהכלנעשתהלאשלנובמחקרבלתי־תלוי.מידגםמהווהחודשכלבתוךהשטחות

השונות.השטחותבין
שלאאלואתשכללואחוזים3כ־הוצאנושנחקרויהודיותמשפחות6,614כלמתוך
פריטיםעלשהוצאותיהןמשפחותשלקטןמספרוכןהכנסותיהן,אתלוודאניתן

והתפלגותןשלנובמחקרשנכללוהמשפחותמספרסביר.בלתיבאופןגבוהותהיומסוימים
.1א—בלוח־נספחרשומיםחקירהותקופתותקהמוצא׳יבשתלפי

>1959/60שלהסקר.2

—ספטמבר1959אוקטוברבתקופהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהעל־ידינערךזהסקר

חדשות.משפחותנבחרוחודשבכלעירוניות.שכיריםמשפחות1,112והקיף1960
לכנסתהבוחריםורשימותהסקר(שלהראשוןהדירות)בחלקורשימתהיתההמדגםמסגרת
החודש.כלבמשךולא־מזוןמזוןעלהוצאותיהןאתרשמוהמשפחותכלהשני(.)בחלקו
השוואה.לצרכי׳6סעיף,2בפרקרקהשתמשנוזהסקרבנתוני

משפחותהוצאותסקרראההחקירהושיטותהסקרשליותרמפורטתיאורלשם1 המרכזיתהלשכה,123מם׳מיוחדיםפרסומיםסדרת06/9591עירוניות,שכירים
.1962מרץירושלים,לסטטיסטיקה,

55



אנספח

החקירהותקופתהמוצא׳יבשתלפיבסקרהמשפחותמספר:1א-חםנםח־לו

סך־הכל
(3)

שניהחקירהתקופת
(2)

ראשונהחקירהתקופת
(1)

428 191 237 ותיקיםאסיה
1,153 572 581 חדשיםאסיה
2,335 1׳516 1׳170 ותיקיםאירופה
1,876 940 936 חדשיםאירופה
583 313 270 ישראל

6,275 3,181 3,194 משפחותכלסך
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ב׳נספח

המצרכיםהגדרות

נעשההתשלוםאםבחשבוןלהביאמבליהמלא,בערכהנרשמהמצרךכלעלההוצאה
שוטףבסיסעלנרשמושכר־לימודמים׳חשמל,כגוןלשירותיםהוצאותלא.אובמזומן
(.210זנ<11<11)מצטברבסיסעלולא

ובשר.אלכוהולייםמשקאותכולל-ןוזמהלך־כס.1
ולחמניות.חלותכוללהלחםסוגיכל—םחל.2
כמהועודאורזקורנפלור׳מקרוני,אטריות,קמח׳ביסקויטים,עוגות,—דגנים.3

קטנים.פריטים
.3פלוס2—ודגניםלחםא׳.3

ונקניקיות.נקניקשימורים,כוללהבשרסוגיכל-רשב.4
מעושן.ודגסרדיניםמשומרים׳טריים,דגים-דגים.5
אחרים.ושמניםשמןחמאה,מרגרינה,-שמנים.6
הסוגים.מכלוגבינותשמנתלבניה,לכן,הסוגים,מכלניגרחלב—חלב.7
ירקות.ושימוריקטניותתפוחי־אדמה,הטריים,הירקותכל-תוקרי.8
בוטניםפירות,מיציויבשים,משומריםפירותהטריים,הפירותכל—רותפי.9

אחרים.ואגוזים
הוצאותוסיוד,צביעהמים,חשמל,נפט׳גאז,עלהוצאהכולל-הרידהחזקת.10

כללית(.)ארגונהעירייהומסיחיטוי(וחומריסבוןקרח,)כגוןמשק־בית
מכונותחשמליים,)כמקרריםכבדחשמליציודריהוט,קניית-וציודריהוט.11

חשמליים(,קומקומיםמגהצים,)כגוןקלחשמליציודתנורים(חשמליות,כביסה
הבית.וקישוטמיטהכליאוכל,כליגאז,מכשירי

תכשיטים,מכבסות,עלהוצאהכוללוילדיםלמבוגריםהלבשההוצאות-השבלה.12
תפירה.וצרכיבדים

תיקונים.כולל—הלענה.13
נעלה.וההלבשהא׳.13
רפואייםאביזריםתרופות,חולים,בתיפרטיים,בריאותשירותי—בריאות.14

ההסתדרות.למסגרתמחוץבריאותביטוחמשקפיים(,)למשל
ואוניברסיטה,תיכוןבית־ספריסודי,בית־ספרבגן־הילדים,לימודשכר-ךוניח.15

עלהוצאותוהרצאות,פרטייםשיעוריםלמבוגרים,חינוךמקצועיים׳בתי־ספר
אחרים.חינוךוצרכילימודספרי

כתיבה.וצרכיספריםעתונים,עלהוצאות—תרבות.16
שירותיםפרטי,רכבהחזקתדואר,נסיעות,עישון׳וצרכיטבקסגריות,-תונוש.17

ובידור.בביתעזרהיופי,וטיפוליאישיים
ועוד(.מציתמקטרת,)כגוןעישוןוצרכיטבקסיגריות,כולל—טבק.18
ונשפים.חגיגותחופשה,היייייטים,תיאטרון,קולנוע,-בידור.19
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המצרכיםהגדרות

המרכיבים.שלושתצירוףחינוךותרבות-בריאות׳.20
אחרים.עבודהוארגוניהסתדרותמסי—ארגוןמסי.21
הוצאהלאוגםלשכר־דירה,זקופההוצאהכוללאינו-ההוצאותסך־כל.22

כוללאינופעוטים(.במזומן)סכומיםשכר־דירהכוללאולםמפתח".ל״דמיזקופה
חסכון.ופריטיישיריםמסים
מבוסם3בפרקהניתוח.2בפרק1בלוחמופיעים20ו־17א׳,11,13׳10׳9—1הפריטים

המצרכים.9—6׳4א׳,3׳1הפריטיםאתניתחנו4בפרקוביצים.9,8׳7,5,4,1פריטיםעל

.21׳19׳18א׳(׳13כולל)אינו16—10הם5בפרקטיפלנובהם

לצריכהההוצאהסך־כלבתוךהשוניםהסעיפיםמשקליאתהצגנוב׳בלוח־נספח

מראה(1)טורשלנו.במחקרנכללואשר׳1956/57בסקרהיהודיותהמשפחותכלשל
בסך־כלכשיעורזוהוצאהמראה(2)וטורלמשפחההממוצעתהחודשיתההוצאהאת

לצריכה.ההוצאה

הצריכהבסךההוצאהסעיפישלהמשקל1ב׳-לוח־נספח

ההוצאהמסךהחלק

(2)

למשפחהממוצעתהוצאה
לחורש()בל״י
(1)

הוצאה!סעיף

0.453 123.4 המזוןכלסך
0.059 16.4 ודגניםלחם
0.022 6.1 שמנים
0.019 5.2 דגים
0.101 2 7.4 בשר
0.044 11.9 חלב
0.0 38 10.5 ביצים
0.051 13.9 ירקות
0.051 13.9 פירות
0.090 24.4 דירההחזקת
0.056 15.3 וציודריהוט
0.101 27.6 הלבעה
0.037 10.0 הנעלה
0.020 5.2 בריאות
0.025 6.8 חינוך
0.014 3.9 תרבות
0.020 5.6 וטבקסיגריות
0.035 9.6 בידור
0.043 11.7 אירגוןמסי

המחקר.חלקי ברובהשתמשנושבהםאלהאתרקאלא ההוצאה,סעיפיכלאתכולליםאינםבלוחהסעיפים!
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סטטיסטיותשיטות

אחרים*.במקומותנדוןהמפורטניתוחןשלנו.האומדןשיטותאתבקצרהנתארזהבנספח

משפחותתקציבישלבמחקריםבמשתני־עזרהשימוש־1
בתקציביהרגילההאומדןשיטתאתלדחותאותנושהביאהלבעיהכלקודםנתייחס

פונקציותהןההוצאה()סך־כל0ומסויים(מצרךעל)ההוצאהXש~נניחמשפחות.
למשל:7׳—״נורמלית״(הכנסה)או״אמיתית״הכנסהאיזושלליניאריות

x=2:7+201׳+ס1
0=27+20׳+,ס

המקריים.הגורמיםהםו־/(!/£כאשר
שנתקבלהפנויההכנסהעלנתוניםלנוישהיותרלכל.7׳עלנתוניםלנואיןלמעשה
ראשית,סיבות.משתי7ל־׳כתחליףמספקאינוזהמשתנהאולם.7החקירהבתקופת
הנמדדתההכנסהאיןולכןלמשל()חודש,מאודקצרהכלל,בדרךהיא,החקירהתקופת

סקרישלהעיקריתהמטרהשנית,המשפחה.שלה״נורמלית"להכנסהטובאינדיקטור
ננתוניםצורךכללאיןכךולשםלצרכן,המחיריםלמדדמשקליםלקבועהינהההוצאה

הסקרתקופתשלההכנסהנתוניאפילולכן,בדיקה(.למטרותמאשר)חוץהכנסהשל
שלהכנסות)בעיקרשוניםהכנסהמרכיבימושמטיםקרובותולעתיםלקויים,עצמה

בהרבהמחליפיםאלוסיבותבגללמרכוש(.שנתקבלהוהכנסהבמשפחהנוספיםשכירים
אתלראותאפשרמשפחות.תקציביבניתוחמסבירמשתנהבתורב־ס7אתמקרים

(2ו־)ג.(1)ג.מתוך0וXביןהיחסמשמעות

(3)ג.X=0ס+00+ץ\

0$־101;--0--3ח(1=11,-011. 22

שלאומדןעלמוותריםאנחנומסבירכמשתנה0בשימוששעל־ידינצייןראשית
(.2<1ש־מאחר2מ—!כללבדרךש־?/גדולב־?/)ידועומסתפקים(7׳מתוך*1?210

שאםמכאן*•1x0=~מקריים(גורמים)בהזנחתמתקבלמסגמישויותבמונחי

ן*x/ביןמההבדליםלהתעלםאפשרכלכלנים-(כמהשחושבים)כפי1ל-קרוב/מ׳
לבין

1x0•ז

.א1ז\ו,131{1,מ'*£11018ת!¥3113(301165(1§ת011161£^־6\/031ץ$15,"£00/10/7101/100,¥01.29,1
גמישויותשל"האומדןלויתןנ.וכן:פאלק(.מרכזשל11מס׳מחקר,)מאמר.סא1961,3

שטרםדוקטורעבודתבישראל",הצריכהפונקציותשלוהניתוחמשפחותמתקציביהכנסה
.1961ירושלים׳העברית•האוניברסיטהפורסמה׳

־16(774,1111311ו00ץ/0/<€0116ח$11ח1>[110ו11*11/1011017,?1110061011מ)1ז\6ז311ץ?1688,ראה2
.!א?1

)3.ט¥\1(3111(71.)00/770/1,111660(14/101)1010,\¥116,ץ)>¥6\¥011,(1952,.ק221.וכן:1957.

(1)ג.

(2)ג.
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מיתאםכללבדרךשקייםמכךנובעתהמרכזיתהבעיהחשוב.הפחותאלאאינוזהקושי
בלתי־כמשתנהב־שהשימושולכןמשותפים(מרכיביםלהםשיש)יצויין1¥לביןסבין
?/.שלבלתי־עקיביםלאומדניםגורםפחותיםריבועיםשלברגסיהתלוי

בלתי־תלוי,כמשתנהלשמשמתאימהשאינהאף(,7והנמדדתההכנסהכייצויין
דרישות:שתימקיימתשהיאלהניחאפשרהרי
ו־/{.בצריכה-!/{המקרייםהגורמיםעםהעדרמיתאםו—)ב()'¥(עםמיתאםגבוה)א(
אתנחשב?/.שלעקיביםאומדניםלקבלכדימשתני־עזר*בשיטתלהשתמשאפשרלכן

המידגםמממוצעיבסטיותמבוטאים-הסיכוםסימניבתוך)המשתניםהאומדן
קטנות(באותיותומסומנים

(4)ג. =+1*,/)י=ס,
2׳>>

00׳\(0,7^)0ו׳-0׳\ס)¥,¥](=0המשותפתשהשונותבהנחה!8שלעקיבאומדןשהוא
כמשתנה־עזר(.משמש7)דלעילו—נב()א(להנחותהמתאימה
ו־/{1/1הטעויותאתהראשוןבשלבלבטלהיאיעילה(פחותאלטרנטיבית)אךשיטה
לשתיהמשפחותאתממייניםשאנחנונניח)¥(.שלבקבוצותהתצפיותקיבוץעל־ידי
ממוצעיםונחשבהמפריד(,הקואתלמשל,תהווה׳החציונית)כשההכנסהשלי׳!קבוצות

לקבלנוכל(3ב־)ג.שימושמתוךהקבוצות.משתיאחתכלבתוך0ו\של)למשפחה(

(5)ג. *1*־2
1-02? = /? +

- \¥2

£!-£2'
ההכנסה(.קבוצותשתישלאינדקסיםהם1,2ו—ממוצעמצייןלאותמעלהקו)כאשר
לערךשואפת\£—£2)ב(ובהנחהבגבול,לאפםשואף!?ז-\¥2דלעיל)א(בהנחה
הנתוניםאתקבלנושבעזרתםהחישובים).3שלעקיבאומדןהוא(5לכן)ג.מאפס.השונה
ז£"(;011ק1ז18)"הקיבוץ""שיטתהנקראתדלעיל,השיטהעלמבוססים1לוח2בפרק
יותר.רבותהכנסהבקבוצותהשתמשנובשתיים,רקשבמקוםבכךהואהיחידההבדל
השתמשנוהנתוניםבאותםהפחותים.הריבועיםבשיטתנקבעהקבוצותממוצעיביןהקשר
אךאחרים(חיצוניים)ומשתנים¥לפיהמשתניםאתמיינו5ו-4בפרקים.3בפרק

בשיטתזהבמקרההשתמשנולכןתתבטלנה.שהטעויותמכדיקטנותהיוהקבוצות

(.4מסוג)ג.אומדן

רביםבמשתניםטיפול.2
שלהשיטהבעזרתרביםמשתניםעלהבנויקשרלאמודהיינוצריכים5ו־4בפרקים

המשתניםלמשל,,4בפרקחדשה.מושגיתבעיהכלבכךאיןאולםמשתני־העזר.
82היו!־הנוספיםהמסבירים בלתי־הםאלהמשתניםכילהניחשאפשרמאחרו־ע.5,

במשתניםבהםלהשתמשאפשרהחקירה,בתקופתבצריכההמקרייםבגורמיםתלויים
המשתניםאתמציינים(.!ס7,״אםכלליתבצורהכאחד.וכמשתני־עזרתלוייםבלתי

1.זטס1נ1,תזמ£"0ז15ת¥3ז131נ16$,"86\16^8101151100110161001100011/16/0ראה3
1954,22¥01,105111016,.ק23.

60



סטטיסטיותשיטות

כל()אוחלקכאשרמשתני־העזר2.!2ר—״ההתנהגותבמשוואתהמסבירים
ההוצאה:פונקצייתתהיה-ים2ה—עםזהיםה—ס—ים

תו

(6)ג.x=1,+.׳*
;=!

אחרבזה2!2ב-״(6)ג.אתנכפולמשתני־עזרעל־ידיה—?)-יםאתלאמודכדי
ונקבללאפם2{...2״ביןהמכפלותאתנשוההתצפיות*.כלפניעלונסכםזה

השתמשנוזובשיטה.6,״>£...!ל־תזהנעלמיםלפתוראפשראותןנורמליותמ/משוואות
העבודה.בגוף(5.1ו—)(4.1)לאמודכדי

המקדמיםשלהדגימהטעויות.3
בשיטתשנתקבלוהאומדניםשלהאסימפטוטיותהדגימהטעויותשלהחישובשיטת

השונויותמטריצתאתמציינתשנניחסרגף.אצלמתוארותמשתני־העזר
ונניח(,0המסביריםהמשתניםעם(2)משתני־העזרשלהאסימפטוטית־המשותפות

שלהאסימפטוטיתהמשותפותהשונותמטריצתאתדומהבצורהמציינת3ש—״/
מטריצתהמקרים.מספראתד-אשל׳מ׳האסימפטוטיתהשונותאתתצייןס2—ים.2—ה

(.7)ג.על־ידינתונה,״׳£.!צהאומדניםשלהאסימפטוטיתהשונות

(7)ג. ¥ = א .3״*

1כאשר
מעשיבאופן.3״/שלהמחלפתהיאו־״/^ההככיתהמטריצההיא

שנתקבלוהמומנטיםאתהאסימפטוטיותהשונויותבמקוםהחישוביםבזמןהיצבנו
5ו-4בפרקים(5.1ו—)(4.1)במשוואותהמקדמיםשלהדגימהטעויותכלמהמדגם.

לכך.בהתאםחושבו

משותפתשונותניתוח.4
מקדמיםשלעמודוקטוראומדיםשאנונניח

1*
8 =

108נ״זהצדדיםשניאתנכפול(4.1האומדן)בפונקצייתלדוגמא:4 52, בזוזו־פ108$1.108
זה.אחר

3. .ם$3 x53x1, ״וד£81111131101116?ס£0011011110?0131101181111)10811188ם8111נ1מ©ת5131
378x181)108", £00/101/101/100, 3701. 26, 3111 ץ1958,.קק393-415.

חריבועיס"שיטתעםזהה!(11811110 x111(16<1) בדיוק״״זיהוישלבמקרהמשתני־העזרושיטתהיות
ל:לפנותהקוראיוכלשלבים"בשניהפחותים

.מ71*£€0110/1110,011?076005(£010/1115ו0,ץ>40 x111 130113011 ?1 ג1נ1181ו1וז008,.1\1ח8ז0<־]131ז1,
הדגימה.טעויותשלוהנוסחאותהשיטהמתוארותשם1958.

הוא70,״במטריצתאופייני)מומנט(אלמנט6
1 י1"'1~1(.2-,2(),,ש-.),ש

ססי־אמ7
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ואירופה(.אסיהיוצאי)נניח,הדמוגרפיותהקבוצותמ-!/אחתלכלמשתני־עזרעל־ידי
המשו¬השונויותמטריצותשידועותנניחכמו־כן/(.=1)!/...5ב—;יסומנואלהווקטורים

8כלשלהאסימפטוטיותתפות
מובהקותאתעכשיולבחוןנרצה*׳■ז.^(.)כלומר1

השונותשלהקלאסיבניתוחלהשתמשאי־אפשרזהבמקרה-ים.5ה-ביןההבדלים
שהווקטוריםמאחרהמשותפתל,

המקובלתבשיטהולאמשתני־עזרבשיטתנאמדו8!
שלשיטותעלהמבוסםמשותפת,שונותשלניתוחננסחלכןפחותים.ריבועיםשל

שלנו.למקרהשיתאיםגדולים,מידגמים
(#0>האפסהשערתתהא

(8)ג.//0ק:1רת!8,=?/1=1...11.

הריבועיתהתבניתאתניצור

מ-ס־,׳ז׳מ-״ע(־^1•מ-!ע(

ההתפלגותשלהמעריךהוא(9)ג.//,0שב—מתקבלאסימפטוטית,נורמליים5ש-;מאחר
*2כמומתפלג(9ש-)ג.מצדוגוררזהדבר;£.שלהאלמנטיםשלהמשותפתהנורמלית

הסכוםבעזרת(8את)ג.לבחוןהיהאפשר?ןלגביהשערהלנוהיתהלוחופש.דרגותי"עם

חופש*.דרגות״1x6עם}ךכמו//0ב-)אסימפטוטית(המתפלג£
1=1

אתלבחוןהואשרצינומהכל?ן;לגביהשערהכללנואיןמעשיתמבחינהאולם
8וקטורבצורתל-?)בתחליףהשתמשנולכן—ים.5ה—<שלהשוויון

(10)ג. 8 = 1־״'*1,״ע
י

1
1־/ז1 £, 1= 1—

השונויותמטריצתשלההפכיתעל־ידישוקללכשכל—ים5(ה—שלהצירוףשהוא
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