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מחקרנו בוח את ההשפעה של חדירת התחבורה הציבורית ליישובי ערביי על
שוק העבודה )השתתפות ,היק התעסוקה ושכר( ורכישת השכלה גבוהה תו
הדגשת ההבדלי המגדריי .במחקר אנחנו מבצעי הערכה מקיפה של רפורמת
התחבורה הציבורית שהשיק משרד התחבורה בשנת  .2007המחקר מאפשר
להערי א ההשקעה בתשתיות תחבורה ציבורית מצמצמת פערי בשוק העבודה
ורכישת השכלה בי האוכלוסייה הערבית לבי האוכלוסייה היהודית.
רכישת הו אנושי כרוכה בהשקעה של זמ ,השקעה שלעיתי היא על חשבו
עבודה בשכר בטווח הקצר .פרטי הבוחרי בהשקעה זו מניחי שההשקעה
תניב תשואה משתלמת בעתיד .המחקר שלנו בוח את סוגיית הבחירה בי עבודה
בשכר לבי רכישת השכלה גבוהה ,בעיקר בקרב צעירי ערביי .בחינת סוגיה זו
מתאפשרת הודות לנתוני מפורטי על אודות קווי האוטובוסי המבחיני בי
קווי אוטובוס המחברי יישובי ערביי ליישובי יהודי שיש בה אפשרויות
תעסוקה א לא מוסדות להשכלה גבוהה ,לבי קווי אוטובוס המחברי יישובי
ערביי ליישובי יהודיי שבה מוקדי תעסוקה ומוסדות להשכלה גבוהה.
אנו מוצאי שקווי אוטובוסי המחברי את היישובי הערביי למוקדי תעסוקה
בלבד מביאי לעליית שיעורי התעסוקה בעיקר בקרב גברי צעירי שהעדיפו
עבודה שהפכה להיות זמינה על פני רכישת השכלה .לעומת זאת ,מחיבור
יישובי ערביי למוקדי תעסוקה וג למוסדות להשכלה גבוהה לא נצפה שינוי
בתעסוקה א ההסתברות של גברי צעירי להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה
עלתה .עבור נשי צעירות נצפתה ,בתנאי מסוימי ,בשנתיי הראשונות לאחר
חדירת תחבורה שמקשרת א ורק למוקדי תעסוקה ירידה סימולטנית בהשתתפות
בשוק העבודה וברכישת השכלה .ע זאת ,לאחר יותר משנתיי מחדירה
ראשונית של קווי אוטובוס ,אנו מוצאי תחלופה בקרב נשי צעירות בי
תעסוקה לרכישת השכלה .על פי מדד מסורתיות שבנינו לצור המחקר נצפה
אפקט שלילי חזק יותר בתקופה של עד שנתיי מחדירה ראשונית של תחבורה
ציבורית על ההשתתפות בשוק העבודה עבור נשי ביישובי מסורתיי יותר.

* מרצה בכיר במחלקה לכלכלה באוניברסיטת ב גוריו בנגב .תחומי המחקר העיקריי :כלכלת
פיתוח ,צמיחה כלכלית ,כלכלת ישראל והמזרח התיכו ,וכלכלת בטחו.
** מרצה במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בגוריו בנגב .תחומי המחקר כוללי כלכלת עבודה,
חינו ,משפחה ובריאות.
אנו מודי למרכז חת לחקר התחרות והרגולציה ,המסלול האקדמי המכללה למינהל ,על התמיכה
במימו המחקר.
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לכ ,ככל הנראה ההשתלבות הנמוכה של נשי ערביות בשוק העבודה ובמוסדות
להשכלה גבוהה אינה נובעת רק ממחסור בתשתיות פיזיות אלא ג מחסמי
תרבותיי שחזקי יותר ביישובי מסורתיי יותר.
א .מבוא .ב .רקע מדעי וסקירת ספרות .ג .הרפורמה בתחבורה ציבורית
במגזר הערבי .ד .נתוני המחקר ועיבוד .ה .המתודולוגיה ואסטרטגיית
הזיהוי .ו .תוצאות הרגרסיות .ז .בדיקת חוזק התוצאות )רובסטיות(.
ח .סיכו.

א .מבוא
בישראל קיימי פערי עצומי ברכישת השכלה ובשוק העבודה בי האוכלוסייה הערבית
ליהודית .הפערי גדולי עוד יותר כאשר משווי נשי ערביות ליהודיות .בשנת  2013עמדו
שיעורי התעסוקה בקרב ערבי אזרחי ישראל על  75%לגברי ו 33%לנשי .לעומת ,שיעורי
התעסוקה בקרב יהודי היו  85%לגברי ו 79%לנשי 1.שיעור הערבי אזרחי ישראל בעלי
 13או יותר שנות השכלה בשנת  2010עמד על  ,21.8%וזאת בהשוואה ל 48.7%בקרב
האוכלוסייה היהודית 2.מספר מחקרי העלו השערות כי הפערי בי יהודי לערבי בישראל
בתעסוקה ובהשכלה מוחרפי בשל העדר תשתיות תחבורה ראויות ביישובי הערביי
בישראל ,כולל תשתית תחבורה ציבורית נחותה מאוד ולעיתי א לא קיימת3.
בשנת  2007הכריז שר התחבורה דאז ,שאול מופז ,על תוכנית חמששנתית להשקעה
בתשתיות התחבורה של יישובי ערביי בישראל ,כולל מער תחבורה ציבורית נרחב שישרת
את האוכלוסייה הערבית .עד ליישומה של רפורמה זו ,תחבורה ציבורית במרבית היישובי
הערביי לא הייתה קיימת ,אפילו בערי ערביות גדולות כגו רהט ,טייבה ואו אלפח,
המונות כמה עשרות אלפי תושבי .תושבי נאלצו לעיתי ללכת כמה קילומטרי ממגוריה
לתחנות אוטובוס בכבישי ראשיי הסמוכי ליישובי או להסתמ על שירותי הסעה
פיראטיי לא סדירי ויקרי בהרבה מעלותה של נסיעת אוטובוס .אפשרויות אלו לא היו
ריאליות לנשי ערביות ,שממניעי חברתיי ודתיי מיעטו או נמנעו מלנסוע ע גברי
בהסעות פיראטיות .על רקע החשיבות הרבה שיוחסה לתחבורה ציבורית ,ביכולתה להגביר את
נגישות של ערבי בישראל ,ובפרט נשי ,למוקדי תעסוקה והשכלה ,מפתיע כי אי בנמצא
מחקרי המבצעי הערכות מקיפות של השפעות הרפורמה הנרחבת בתחבורה ציבורית על
תוצאות בשוק העבודה וברכישת השכלה.
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3
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ויקטור פתאל שוק העבודה :מושגי  ,נתוני תעסוקה ושכר והשוואה בילאומית )הכנסת ,מרכז
מחקר ומידע.(2015 ,
ער ישיב וניצה )קלינר( קסיר שוק העבודה של ערביי ישראל ).(2013
ש; יהודית קינג ,דניז נאו  ,אברה וולדהצדיק וגיק חביב "תעסוקת נשי ערביות בנות "64–18
)מאיירסגיוינט – מכו ברוקדייל ;(2009 ,שרו מלכי "מקומת של התחבורה הציבורית בכניסת
של נשי מהאוכלוסייה הערבית בישראל למעגל העבודה" )מכו מילק ;(2011 ,חגית נעלייוס
וטובי כה "תחבורה ציבורית ביישובי הערביי" )עמותת סיכוי לקידו שוויו אזרחי.(2012 ,
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מחקרנו בא למלא את החלל הריק על ידי בחינת ההשפעה של חדירת תחבורה ציבורית
ליישובי ערביי על השתתפות בשוק העבודה ורכישת השכלה תו הדגשת ההבדלי
המגדריי .במענה על השאלה ,אנו מבצעי הערכה מקיפה של הרפורמה שהחלה בשנת 2008
על ידי משרד התחבורה .המחקר יאפשר להערי א ההשקעה בתשתיות תחבורה ציבורית
במגזר הערבי מצמצמת פערי בשוק העבודה ורכישת השכלה בי האוכלוסייה הערבית
והאוכלוסייה היהודית .בכ ,המחקר שלנו מאפשר לבחו את הטיעו שהפערי בי
האוכלוסייה היהודית לערבית – בפרט מבחינת השתתפות נשי בשוק העבודה – נובעי
מהבדלי תרבותיי או ממסורת .א האוכלוסייה הערבית מגיבה באופ חיובי לחדירת
תחבורה ציבורית ליישוביה ,הרי שזו הוכחה לכ שקיימי חסמי אחרי שאינ קשורי
לתרבות או למסורת אשר גורמי לפערי בי יהודי לערבי.
ההשפעה של הגברת הנגישות של אוכלוסיות מוחלשות לתעסוקה על רכישת השכלה
גבוהה אינה חדמשמעית .מצד אחד ,א ההנגשה לתעסוקה אינה כרוכה בהנגשה למוסדות
להשכלה גבוהה ,תיתכ ירידה ברכישת השכלה גבוהה .זאת בפרט כאשר ישנה הנגשה למוקדי
תעסוקה שאינ דורשי מיומנות גבוהה )קרי ,השכלה עלתיכונית( .מנגד ,א ההנגשה
לתעסוקה ג מגבירה את ההנגשה למוסדות להשכלה גבוהה ,אז ההשפעה על רכישת השכלה
תלויה בבחירת הפרטי בי השכלה לתעסוקה וכ ביכולת לשלב בי השניי .הבחירה ככל
הנראה תהיה תלויה בתמורה להשכלה גבוהה בשוק העבודה הצפויה בקרב צעירי לעומת
השכר מאפשרויות התעסוקה העומדות לרשות אות צעירי ללא רכישת השכלה גבוהה.
המחקר שלנו בוח ג את הסוגיה של הבחירה בי עבודה בשכר לבי השכלה ,בעיקר בקרב
אוכלוסייה ערבית צעירה יחסית )גילי  .(30–18נתוני התחבורה הציבורית המפורטי
במחקרנו מאפשרי לנו להבחי בי קווי אוטובוס המחברי יישובי ערביי אל יישובי
יהודיי שיש בה מוקדי תעסוקה בלבד ,ללא הימצאות של מוסדות להשכלה גבוהה ,לבי
קווי אוטובוס המחברי יישובי ערביי למוקדי תעסוקה וג למוסדות להשכלה גבוהה .אנו
בוחני בנפרד את השפעת כל סוג קו אוטובוס על תוצאות שוק העבודה ורכישת השכלה של
פרטי שמחוברי לקווי הללו.
הנתוני במחקרנו נלקחו מסקר של אגודת הגליל ,הנער אחת לכל  4–3שני בי השני
 2004ל .2014כל סקר כולל כ 15,000פרטי מכ 3,000משקי בית ערבי מכל רחבי ישראל.
לכל פרט במדג שלנו אנו מתאימי נתוני על מידת התחבורה הציבורית ביישוב שלו בזמ
המענה על הסקר ,כאשר את נתוני התחבורה הציבורית בנינו על בסיס נתוני ממשרד
התחבורה.
הבדיקות שלנו מתבצעות על המשתני התלויי הבאי :ההסתברות לעבודה בשבוע
האחרו ,מספר שעות עבודה שהפרט עובד בדר כלל ,שכר חודשי ,והא הפרט לומד במוסד
להשכלה גבוהה .האמידה שלנו נעשית בנפרד עבור גברי ונשי כדי לחקור את ההבדלי
המגדריי הגדולי בחברות מסורתיות ,המתבטאי בתגובות השונות של בני שני המיני
לחדירה של תחבורה ציבורית.
אנו טועני כי ממצאינו מצביעי על קשר סיבתי בי תחבורה ציבורית ביישובי ערביי
וזמינותה לבי תוצאות תעסוקה ורכישת השכלה בקרב תושבי היישובי הללו .קשר סיבתי זה
אינו מסתמ על אקראיות בפריסת קווי אוטובוסי בקרב היישובי הערביי בישראל ,שכ
סביר מאוד להניח שפריסת קווי אוטובוסי מתואמת ע מאפייני של יישובי הקשורי
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לרכישת ההשכלה והתעסוקה של אוכלוסיית .האקראיות שעליה מתבסס הקשר הסיבתי
בממצאי היא בתזמו חדירת התחבורה הציבורית והשינויי בתדירותה הנובעי מתהלי
ביורוקרטי ארו שבו משרד התחבורה מחליט להשיק או לשנות קווי ואת תדירות .אור
התהלי הביורוקרטי אקראי ואנחנו מניחי שהוא אינו מתוא ע המשתני התלויי
)השתתפות בשוק העבודה ולימודי במוסדות להשכלה גבוהה( שלנו .אנחנו ג נעזרי
בעובדה שפרטי ביישוב נתו נסקרי בתקופה שאורכה לעיתי מספר חודשי ,כ שיש
אפשרות שחלק מהפרטי ביישוב מסוי נסקרי לפני חדירת תחבורה ציבורית ליישוב ואחרי
נסקרי לאחר מכ.
מבנה המחקר הוא כדלקמ :בפרק הבא אנחנו מציגי את הספרות הרלוונטית .פרק ג
מתייחס לרפורמה בתחבורה הציבורית במגזר הערבי .בפרק ד אנחנו מתארי את בסיסי
הנתוני ומקורותיה .בפרק העוקב אנחנו מציגי את המתודולוגיה האקונומטרית
ואסטרטגיית הזיהוי .פרק ו מפרט את התוצאות של הרגרסיות ,ופרק ז מספק מספר בדיקות
רובסטיות )חוזק( של ממצאינו .סיכו ומסקנות מובאי בפרק ח.

ב .רקע מדעי וסקירת ספרות
מבחינת הדיסציפלינה הכלכלית ,הנושא של התחלופה בי רכישת השכלה לבי השתתפות
בשוק העבודה הוא בעל חשיבות גבוהה ביותר .מדובר באב יסוד בתיאוריה הכלכלית על
יצירה וצבירה של הו אנושי 4.על א זאת ,כמעט ואי בנמצא מחקרי אמפיריי אשר בוחני
את יחסי הגומלי בי רכישת השכלה לבי השתתפות בשוק העבודה ,מלבד מספר מחקרי
הבוחני שינויי בביקוש לעובדי פחות מיומני .לדוגמה ,בשל עלייה בביקוש לעובדי
בתעשיות הנפט והגז הטבעי 5,במכרות פח 6,בחקלאות במדינות מתפתחות 7,ובשוק הנדל"8.
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המחקר שלנו ,כאמור ,מראה שהתחלופה בי רכישת השכלה לבי השתתפות בשוק העבודה
קיימת ג ללא שינויי יחסיי בתשואה להשכלה.
המחקר שלנו ג תור לספרות של כלכלה עירונית בנושא תחבורה ציבורית והגברת
הנגישות למוקדי תעסוקה ,בפרט עבור אוכלוסיות מוחלשות ובתו כ :נשי .מחקרי כבר
הדגימו תועלת מתחבורה ציבורית מבחינת חיפושי עבודה ויצירת זיווגי טובי יותר בי עובד
למעסיק 9.כמו כ ,מחקרי נוספי הדגישו את החשיבות בנגישות למקומות תעסוקה בקרב
אוכלוסיות מוחלשות ,א כי באמצעות רכב הפרטי ולא באמצעות תחבורה ציבורית10.
המחקר שלנו קשור לשני מחקרי שדנו בהשפעת הרפורמה בתחבורה הציבורית על דפוסי
ההשתתפות בשוק העבודה של ערביי ישראל .מחקרו של ברק 11ד בהשפעה של עליית תדירות
התחבורה הציבורית במגזר הערבי בשני  2015–2010על השתתפות הפרטי בשוק העבודה,
ולעומתו גרינוולד ואחרי מתמקדי ברמת היישוב 12.שני המחקרי מוצאי שהאפקט של
תחבורה ציבורית הוא קט מאוד וא לא קיי .אנחנו נבדלי ממחקרי אלו מכיוו שאנו
מתמקדי בצעירי שבפניה עומדות ההחלטות על תעסוקה והשכלה ,אשר תחבורה ציבורית
אמורה להשפיע עליה בצורה חזקה יותר )בדר כלל בשיעור נמו של בעלות על רכב פרטי(.
נוס על כ ,בשונה ממחקרי אלו ,נתוני התחבורה הציבורית שלנו מבחיני בי אוטובוסי
המקשרי יישובי למוקדי תעסוקה בלבד לבי אוטובוסי המחברי את היישובי
לאפשרויות תעסוקה והשכלה ג יחד .אנחנו מראי במחקרנו שהבחנה זו חשובה מאוד
בבואנו לנתח את ההשלכות של הנגשת היישובי הערביי למוקדי תעסוקה או למוקדי
תעסוקה והשכלה ג יחד .שני סוגי הקווי בעלי אפקטי מנוגדי ,כ שניתוח שאינו מבחי
בי השניי עלול להניב תוצאה שלפיה תחבורה ציבורית אינה משפיעה על החלטות תעסוקה
והשכלה כאשר בפועל היא אכ משפיעה.
עוד נדב חשוב שמבדיל אותנו מהמחקרי של ברק 13ושל גרינוולד ואחרי 14הוא שנתוני
התחבורה הציבורית שלנו מתחילי משנת  .2008עובדה זו קריטית מאוד מכיוו שבי  2008ל
 2010יישובי ערביי רבי חוו חדירה של תחבורה ציבורית.
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ג .הרפורמה בתחבורה ציבורית במגזר הערבי
בשנת  ,2007לנוכח המצב הרעוע של תשתיות התחבורה הציבורית במגזר הערבי ולאחר שני
של הזנחה ,הכריז משרד התחבורה על תוכנית חומש שבמסגרתה יושקעו יותר מ 200מיליו
שקל לשנה בפיתוח התשתיות של התחבורה ציבורית במגזר הערבי .בפועל ,ההשקעה הייתה
נמוכה מכ ,ובשנת  2011שר התחבורה דאז ,ישראל כ ,הודיע ש 400מיליו שקל כבר
הושקעו וש 3.5מיליו אנשי בשנה משתמשי במערכת התחבורה הציבורית במגזר.
למרות הפערי העצומי שעדיי קיימי בי המגזר הערבי ליהודי בפריסה ,תדירות ואיכות
השירותי שמציעה התחבורה הציבורית 15,נית לראות בתרשי  1את השינוי ההדרגתי במספר
היישובי הערביי שהונגשו לתחבורה ציבורית .מתו  38היישובי במדג שלנו ,שבתחילת
 2008לא היו מחוברי לתחבורה ציבורית ,אנחנו רואי שבסו  ,2014כל היישובי במדג
כבר חוברו על ידי אוטובוסי מסוג אחד לפחות –  34ישובי חוברו על ידי קו אוטובוס אחד
לפחות שחיבר אות ליעדי בה לא קיימי מוסדות להשכלה גבוהה ,ו 20ישובי חוברו לקו
אוטובוס אחד לפחות שחיבר אות ליעדי בה קיימי מוסדות להשכלה גבוהה.
תרשי  – 1מספר יישובי במדג שבה יש תחבורה ציבורית

ד .נתוני המחקר ועיבוד
במחקרנו השתמשנו בכמה מאגרי נתוני :הראשו הוא מאגר נתוני מטע משרד התחבורה,
אשר מפרט את כל קווי האוטובוסי באר ,תדירות והיעדי הסופיי שלה ביו חול מייצג
במר ,יוני ודצמבר בכל שנה במש  8שני ) .(2015–2008המאגר השני הוא סדרת סקרי
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סוציואקונומיי של האוכלוסייה הערבית בשני  ,2010 ,2007 ,2004ו 2014שבוצעו על ידי
אגודת הגליל ) .(Galilee Society, 2015הסקר סוקר בכל שנה כ 15,000פרטי מכ 3,000משקי
בית ערביי ושואל ,בי היתר ,שאלות דמוגרפיות ושאלות על השתתפות בשוק העבודה
ורכישת השכלה.
במסגרת השלב הראשו של המחקר ,השתמשנו במאגרי הנתוני מטע משרד התחבורה
כדי למפות את כל קווי האוטובוס המשרתי יישובי ערביי ,וכ את תדירות של קווי
אוטובוס המשרתי את היישובי הללו .בניתוח התעלמנו משירותי אוטובוסי שלא נכנסי
לתו הכפרי אלא עוברי בקרבת.
עברנו על המסלולי של הקווי שמשרתי יישובי ערביי וחילקנו אות לשתי קבוצות:
קווי אוטובוס שמגיעי ליעדי שאי בה מוסדות להשכלה גבוהה וקווי אוטובוס שמגיעי
ליעדי שיש בה מוסדות להשכלה גבוהה .ההנחה היא שכל קו אוטובוס מקשר את היישוב
למוקדי תעסוקה )בדר כלל יישובי עירוניי יהודיי בקרבת מקו( כלשה ,ועל כ החלוקה
לשני סוגי הקווי מבחינה בי קווי שמגבירי את הנגישות של היישוב למוקדי תעסוקה בלבד
לבי קווי שמגבירי את הנגישות של היישוב ג למוקדי תעסוקה וג למוסדות להשכלה
גבוהה.
מיזגנו בי מאגר הנתוני של הסקר הסוציואקונומי של אגודת הגליל לבי מאגר הנתוני
שבנינו על תדירויות קווי האוטובוס בכל יישוב ערבי ,כ שלכל פרט שנסקר בסקר הערבי
משויכת התדירות של כל סוג של קווי האוטובוס על פי היישוב שלו והתארי שבו הוא נסקר.
התדירות של כל סוגי קווי האוטובוס מנורמלת ל 1,000תושבי ביישוב .תוצאות בשוק
העבודה ורכישת השכלה נבחנו בקרב גברי בגילי  30–18ונשי בגילי  ,27–18שעבור
הבחירה בי השכלה לעבודה היא רלוונטית ביותר וההשפעה של הנגשת התחבורה הציבורית
עליה היא החזקה ביותר.

המדג הסופי שלנו כולל  38יישובי ,בי השני  2008ל  .2014יישובי שבה הייתה
תחבורה ציבורית לפני  2008לא הובאו בחשבו במדג .המדג שלנו מוגבל לישובי שזכו
להנגשה של שירותי תחבורה ציבורית במהל תקופת המדג .ע זאת ,הממצאי שלנו ג
אמידי לרגרסיות שכוללות את כלל היישובי בסקר הערבי ,כולל יישובי שלא זכו כלל
לשירותי תחבורה ציבורית במהל תקופת המדג.
הסטטיסטיקות התיאוריות המוצגות בטבלה  1להל מראות שקיימי הבדלי גדולי בי
נשי לגברי במדג שלנו .נשי משתתפות פחות בשוק העבודה ,בעלות סיכוי גדול יותר
להיות נשואות ,בדר כלל אינ ראשי משק בית ,ונוטות ללמוד יותר במוסדות להשכלה גבוהה
מאשר גברי.
טבלה  1ג מראה הבדלי בעוצמת השינוי בי יישובי בעלי דירוג סוציואקונומי שונה.
תדירות קווי האוטובוסי המגיעי ליעדי בה יש מוקדי השכלה גבוהה נמוכה באופ
משמעותי ביישובי בעלי דירוג סוציואקונומי נמו .הרגרסיות שלנו כוללות רכיבי ברמת
היישוב אשר אמורי לטפל בקיו פערי מערכתיי בי יישובי המתואמי ע תזמו שונה
בחדירת התחבורה הציבורית ליישוב כמו ג בהבדלי בתדירות קווי האוטובוסי.
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טבלה  – 1סטטיסטיקה תיאורית

ה .המתודולוגיה ואסטרטגיית הזיהוי
בעזרת מאגר הנתוני שבנינו הרצנו את הרגרסיה הבאה לבחינת השפעת תדירות קווי אוטובוס
ביישובי ערביי על תוצאות בשוק העבודה או רכישת השכלה )משוואה ):((1
ݕ݉ݐݕݐ݅ݏ݊݁ݐ݊ܫݏݑܤ݈݈݁݃݁ܥ  + ߙ2ݕ݉ݐݕݐ݅ݏ݊݁ݐ݊ܫݏݑܤ݈݈݁݃݁ܥܰ  = ߙ0 + ߙ1ݕ݉ݐ݅݁݉ܿݐݑܱ
ݕ݉ݐ݅ߝ  + ߩ݉ +ݐߛ  +ݕ,ݏߤ  +ݕ݉ݐ݅ܺߟ +
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משוואה זו בוחנת תוצאה כלשהי בשוק העבודה או ברכישת השכלה עבור פרט  iביישוב t
שנסקר בחודש  mבשנה  .yתוצאות בשוק העבודה שבחנו כוללות בחינה א הפרט היה מועסק
כשתושאל במסגרת הסקר ,הכנסת הפרט ,ושעות עבודה בדר כלל .כמו כ ,בוחני א הפרט
נמצא במסגרת לימודי אקדמיי.
שני האומדי המרכזיי שמענייני אותנו ה ɑ1 :אשר אומד את השינוי במשתנה התלוי
בתגובה לנסיעה נוספת ל 1,000תושבי שמשרתת את היישוב ,עבור קווי אוטובוסי
המחברי את היישוב למוקדי תעסוקה פוטנציאליי א לא למוסדות להשכלה גבוהה ɑ2 .אומד
את ההשפעה הדיפרנציאלית של קו אוטובוס נוס על  1,000תושבי עבור קווי אוטובוסי
המחברי את היישוב למוקדי הזדמנויות תעסוקה וג למוסדות להשכלה גבוהה ,על המשתנה
התלוי .הרגרסיה מפקחת על מאפייני של הפרט שנסקר באמצעות וקטור המשתני Xitmy
)פונקציה ריבועית של הגיל ,מצב משפחתי ,מספר ילדי( .הרגרסיה כוללת אפקטי קבועי
) (fixed effectsברמת היישוב ) ,(tγשמאפשרי לפקח על מאפייני יישובי שקבועי על פני זמ
ומתואמי ע המשתנה התלוי וכ  fixed effectsלחודש שבו נסקר הפרט ) (ρmכדי לפקח על
זעזועי עונתיי .נוס על כ ,הרגרסיה מפקחת על  fixed effectsלכל שנה בתו תתמחוז
) ,(μs,y) (subdistrictיחידה גיאוגרפית מצומצמת יחסית של ישובי .כל חישובי סטיות התק
של האומדי מביאי בחשבו אפשרות למתא בי הטעויות של הפרטי בתו היישובי
באמצעות אשכולות ) (clusteringשל סטיות התק של האומדי ברמת היישוב.
בנוס לבחינה כללית של השפעת חדירת תחבורה ציבורית ,האומדי במשוואה )(1
מספקי תובנות בנוגע לשני יעדי מחקר נוספי ɑ1 :מספק תשובה לשאלה הא קיימת עדות
לתחלופה בי השקעה בהשכלה לבי עבודה .עליה בתוצאות בשוק העבודה וירידה בהסתברות
ללימודי כתגובה להרחבת נגישות לתחבורה ציבורית המנגישה רק מוקדי תעסוקה ) No
 ,(College Busesמהווה עדות לתחלופה בי השכלה לעבודה ɑ2 .במשוואה ) (1מספק תשובה
ג לשאלה הא קיימת עדות לתחלופה בי השקעה בהשכלה לבי עבודה וג לשאלה מה
פרטי בוחרי בפועל כאשר יש לה גישה למוקדי עבודה וג למוסדות להשכלה גבוהה.
כדי לבדוק א התוצאות שלנו תלויות בדירוג הסוציואקונומי של היישובי ובכמות הזמ
שחלפה מאז חדירה ראשונית של תחבורה ציבורית אל הישובי אנחנו אומדי את המשוואה
הבאה )משוואה ):((2
 +ݕ݉ݐ݅ܿܵݓܮݏ݊݁ݐ݊ܫݏݑܤ݈݈݁݃݁ܥܰ݉ݎ݁ܶݐݎ = β0 + β1 ܵℎݕ݉ݐ݅݁݉ܿݐݑܱ
 +ݕ݉ݐ݅ܿܵݓܮݏ݊݁ݐ݊ܫݏݑܤ݈݈݁݃݁ܥ݉ݎ݁ܶݐݎβ2 ܵℎ
 +ݕ݉ݐ݅ܿܵݓܮݏݑܤݏ݊݁ݐ݊ܫ݈݈݁݃݁ܥܰ݉ݎ݁ܶ݃݊ܮ β3
 +ݕ݉ݐ݅ܿܵݓܮݑܤ݈݈݁݃݁ܥ݉ݎ݁ܶ݃݊ܮ β4
 +ݕ݉ݐ݅ܿܵ݅݃ℎܪݏ݊݁ݐ݊ܫݏݑܤ݈݈݁݃݁ܥܰ݉ݎ݁ܶݐݎβ5 ܵℎ
 +ݕ݉ݐ݅ܿܵ݅݃ℎܪݏ݊݁ݐ݊ܫݏݑܤ݈݈݁݃݁ܥ݉ݎ݁ܶݐݎβ6 ܵℎ
 +ݕ݉ݐ݅ܿܵ݅݃ℎܪݏݑܤݏ݊݁ݐ݊ܫ݈݈݁݃݁ܥܰ݉ݎ݁ܶ݃݊ܮ β7
ݕ݉ݐ݅ߝ + ߩ݉ + +ݐߛ  +ݕ,ݏߤ  +ݕ݉ݐ݅ܺߟ  +ݕ݉ݐ݅ܿܵ݅݃ℎܪݏ݊݁ݐ݊ܫݏݑܤ݈݈݁݃݁ܥ݉ݎ݁ܶ݃݊ܮ β8
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כאשר  HighSocioהוא משתנה דמי שמקבל את הער  1עבור פרטי מישובי בעלי דירוג
סוציואקונומי  3או גבוה יותר ואת הער אפס א אחרת ShortTerm .ו LongTermה משתני
דמי שמקבלי ער  1עבור יישובי בשני בה חלפו פחות משנתיי או יותר משנתיי,
בהתאמה ,מאז החדירה הראשונית של קווי אוטובוס לישוב ואת הער אפס אחרת .עתה
האומדי  β1עד  β8מודדי את ההשפעה של נסיעה נוספת של קו אוטובוס המגיע ליעד ע
מוקד השכלה גבוהה/שאינו מגיע למוקד השכלה גבוהה ביישובי המדורגי נמו או גבוה
בדירוג הסוציואקונומי ) (HighSocio vs. LowSocioונצפו עד לשנתיי מתחילת חדירת
התחבורה הציבורית ביישוביה או שנתיי או יותר מתחילת חדירת התחבורה הציבורית
ליישוביה ).(ShortTerm vs. LongTerm
אסטרטגיית הזיהוי במסגרת המחקר שואפת לאמוד את השפעת של קווי אוטובוס על
תוצאות הפרט מבחינת שוק העבודה ורכישת השכלה .לש כ ,דרושה הנחה שמשתני תדירות
האוטובוסי ה אקסוגניי ואינ מתואמי ע גורמי אחרי העשויי להיות מתואמי ע
המשתנה התלוי .קשה לטעו באופ משכנע כי תדירות ויעדי אוטובוסי ה אקסוגניי או
נקבעי באופ רנדומלי )למשל ,האפשרות שיישובי בעלי מאפייני מסוימי המשפיעי על
ההחלטות ללמוד או לעבוד פעלו נמרצות מול משרדי הממשלה לחיבור לתחבורה ציבורית(.
ע זאת ,המחקר שלנו טוע כי התזמוני המדויקי של חדירת קווי אוטובוס ושל שינויי
בתדירות ה אקסוגניי ,וזאת לאור הביורוקרטיה הנדרשת לש ביצוע כל שינוי במער
התחבורה הציבורית בישראל .בפרט ,בישראל ,כל קו אוטובוס וכל שינוי במסלולו או
בתדירותו דורש את אישור משרד התחבורה .במקרה של קו חדש ,לאחר האישור ,מתקיי
תהלי ארו העשוי להימש בי מספר חודשי ליותר משנה למציאת מפעיל לקו באמצעות
מכרז .לאור זאת ,בסופו של דבר ,התזמו המדויק של חדירת קו מסוי או של שינויי
בתדירויות של קווי אוטובוס הוא רנדומלי ואינו מתוא ע מאפייני של היישובי אשר
עשויי להיות מתואמי ע משתני התוצאה שלנו.
אפיק נוס של רנדומליות במחקר שלנו מתקבל מכ שעבור כל פרט שנסקר ביישוב מסוי
אנחנו יודעי את התארי המדויק שבו נסקר .היות שפרטי שוני באותו יישוב נסקרו בזמני
שוני בפערי שלפעמי מגיעי לכמה חודשי ,אנו מקבלי שחלק מהפרטי באותו יישוב
נסקרו לפני חדירת תחבורה ציבורית ליישוב או שינוי תדירויות הנסיעה בעוד אחרי נסקרו
לאחר חדירת תחבורה ציבורית או לאחר שינוי תדירות .נציי כי בתו היישובי ,מש הזמ
שבי הריאיו המוקד ביותר לזה האחרו ביותר בשנה נתונה עשוי להגיע אפילו למספר
חודשי .בהתא למאפייני המוסדיי ומאפייני הנתוני האלה ,הרגרסיות שלנו כוללות
אפקטי קבועי ברמת היישוב וברמת תת מחוזשנה .אפקטי קבועי ברמת היישוב מהווי
בקרה לגורמי ספציפיי ליישוב מסוי שלא נבדקו ועשויי להיות במתא ע התזמו או
התדירות של שירותי האוטובוס .אפקטי קבועי ברמת תת מחוזשנה מהווי בקרה לזעזועי
משתני לאור זמ או רפורמות בתו מקבצי יישובי הנמצאי בסמיכות גאוגרפית זה לזה.
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הפרק הבא מציג את תוצאות הרגרסיות של השפעת חדירת התחבורה הציבורית ליישובי
הערביי על משתני שוק העבודה וההשכלה .התוצאות מחולקות לפי שתי המשוואות לעיל;
תוצאות כלליות של כל המדג ,אבחנה בי יישובי עניי למבוססי יחסית תו אבחנה בי
האפקטי בטווח הקצר והארו.

ו .תוצאות הרגרסיות
כאשר מריצי את משוואה ) (1עבור משתני שוק העבודה והשכלה מתקבלות התוצאות
המוצגות בטבלה  2להל .הפאנל העליו של טבלה זו מראה שגברי צעירי מעלי את
השתתפות בכוח העבודה )ההסתברות לעבוד והשכר החודשי( בתגובה לעליית התדירות של
קווי אוטובוס שאינ מחברי את יישוביה למוסדות להשכלה גבוהה .כאשר מתייחסי
לאפקט של הוספת אוטובוסי אשר מחברי יישובי ערביי ג למוסדות להשכלה גבוהה
רואי ירידה לא מובהקת בהסתברות להשתתפות בכוח העבודה.
בגזרת מדדי החינו ,אנו רואי ירידה בהסתברות ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בתגובה
לעליית תדירות האוטובוסי המחברי את יישובי הגברי הצעירי למוקדי תעסוקה בלבד ,א
מגלי עלייה מובהקת בהסתברות זו בתגובה לעליית תדירות האוטובוסי שמובילי ג
למוקדי השכלה.
עבור גברי צעירי ,העלאת התדירות של אוטובוסי המנגישי מוקדי תעסוקה בנסיעה
אחת לכל  1,000תושבי מביאה לעלייה ממוצעת של  3נקודות האחוז בהסתברות לעבוד.
בהינת ממוצע של  2.42נסיעות לכל  1,000תושבי ביישובי שעברו טיפול ,הרי שיש גידול
של כ 12.3נקודות האחוז בהסתברות לעבוד )המהווה כ 20%מהממוצע( בתגובה לחדירת
תחבורה ציבורית .באשר לקווי האוטובוס שמנגישי יישובי ערביי ג למוסדות להשכלה
גבוהה ,מצאנו ירידות שאינ מובהקות סטטיסטית במדדי ההשתתפות בשוק העבודה של גברי
צעירי ועלייה מובהקת של  2.4נקודות האחוז בהסתברות ללמוד במוסד להשכלה גבוהה.
הממצאי על עלייה בהסתברות ללמוד ללא ירידה במדדי ההשתתפות בשוק העבודה בתגובה
לקווי אוטובוס שמקשרי למוסדות להשכלה גבוהה מרמזי על עלייה של ס הגברי
שעובדי או לומדי בישובי הללו .השינויי בהסתברות ללמוד במוסד להשכלה גבוהה,
בהינת ממוצע האינטנסיביות של קווי אוטובוסי בישובי ,שקולי ל 63%מהממוצע.
עוצמת ההשפעה שנמצאה גבוהה מאוד א יש לקחת בחשבו שברוב היישובי הערביי
במדג הונגשו על ידי שני סוגי האוטובוסי ולכ מקזזי את האפקט לכל אוטובוס בנפרד.
בפאנל התחתו של טבלה  2אנו מגלי שהתגובה של אוכלוסיית הנשי הצעירות בשוק
העבודה ובהשכלה שונה מתגובת של הגברי .לא נמצא שינוי במדדי השתתפות של נשי
בשוק העבודה ,א נמצאו ירידה ועלייה בהסתברות ללמוד בתגובה לאוטובוסי למוקדי
תעסוקה בלבד ולמוקדי תעסוקה ומוסדות להשכלה ,בהתא.
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טבלה  – 2השפעות חדירת תחבורה ציבורית לפי סוגי קווי

בשלב הבא ביקשנו לבחו הא תגובות הפרטי שהוצגו בטבלה  ,2מושפעות מגורמי
הקשורי בדירוג הסוציואקונומי של היישובי – גבוה ) 3ומעלה( או נמו )עד  – (3וממש
הזמ שחל מחדירת האוטובוסי ליישוב )טווח קצר )עד שנתיי( מול טווח ארו )שנתיי
ומעלה(( .תוצאות האמידה של משוואה  2מוצגות בטבלה  3להל.
עיו בטבלה  3מבהיר שלגבי גברי צעירי ,שלושת מדדי שוק העבודה )הא עובדי,
מספר שעות עבודה ושכר חודשי( מגיבי בצורה חיובית מובהקת להוספת קווי אוטובוסי
המנגישי מוקדי תעסוקה בלבד וג לעליית תדירות האוטובוסי המנגישי ג מוקדי השכלה
בטווח הקצר לגברי מישובי בדירוג סוציואקונומי נמו ובטווח הארו לכלל הפרטי .באשר
להסתברות ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה ,גברי ביישובי העניי יחסית מגיבי בטווח
הקצר ובטווח הארו על ידי עליית ההסתברות ללמוד כאשר תדירות האוטובוסי למוקדי
השכלה גבוהה עולה .ביישובי היותר מבוססי ,מקדמי הרגרסיות מצביעי על תגובה חיובית
של מדדי שוק העבודה וירידה ברכישת השכלה בתגובה לעליית תדירות קווי למוקדי תעסוקה
בלבד וירידה ברכישת השכלה בתגובה לקווי למוקדי השכלה גבוהה.
טבלה  3מציגה ג את תגובת תוצאות שוק העבודה וההשכלה עבור נשי ביישובי עניי
לעומת יישובי מבוססי יותר לפי טווחי זמ מתזמו השינוי בתחבורה הציבורית .בטווח
הקצר נשי מיישובי בדירוג סוציואקונומי נמו וגבוה מגיבות בירידה במדדי השתתפות
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בשוק העבודה כתגובה להגברת תדירות קווי אוטובוסי שאינ מגיעי למוקדי השכלה
גבוהה .כמו כ ,נשי מישובי בדירוג סוציואקונומי נמו מגיבות בירידה בהסתברות ללמוד
בתגובה לקווי אוטובוסי שאינ מגיעי למוקדי השכלה גבוהה .בטווח הארו ,נשי
מיישובי המדורגי נמו יחסית מגיבות ג ה בירידה במדדי ההשתתפות בשוק העבודה
בתגובה להגברת תדירות קווי אוטובוסי שמגיעי למוקדי השכלה גבוהה .בטווח הקצר,
הירידה במדדי השתתפות של נשי בשוק העבודה בתגובה להגברת תדירות קווי אוטובוסי
שמגיעי למוקדי השכלה גבוהה לא הייתה חד משמעית ,ג כאשר מבחיני בי יישובי
מבחינה סוציואקונומית.
באופ כללי ,נית לומר כי נשי מגיבות באופ שלילי לחדירת תחבורה ציבורית בטווח
הקצר ,וכי הירידות בהסתברות להשתתפות בעבודה או בלימודי אינ נמצאות בתחלופה.
יתרה מזאת ,הירידות בהשתתפות בעבודה ובלימודי נעשות ,לעיתי ,במקביל .ע זאת,
נמצאה עדות לתחלופה בקרב נשי בי עבודה להשכלה – בטווח הארו ,נשי מיישובי בעלי
דירוג סוציואקונומי נמו מגדילות את ההשקעה בשוק העבודה על חשבו השקעה בלימודי
בתגובה לקווי למוקדי תעסוקה בלבד; נשי מיישובי בעלי דירוג סוציואקונומי גבוה יחסית
בוחרות להשקיע יותר בלימודי על חשבו השתתפות בשוק העבודה כתגובה להגברת תדירות
אוטובוסי שמגיעי למוקדי השכלה.
התוצאות שהתקבלו עבור נשי שונות מאלה שהתקבלו עבור הגברי במדג .ממצא זה
עשוי להוות עדות לכ שתגובותיה של נשי לחדירת תחבורה ציבורית ליישוביה – בי א
בשוק העבודה או בהשקעה בלימודי – מושפעות מפרק הזמ שחל מיישו הרפורמה .מש
זמ התגובה בקרב נשי ארו יותר משל גברי וזאת כנראה בשל חסמי תרבותיי
ומסורתיי .בנוס ,התגובות השונות של נשי וגברי להגברת תדירות קווי המגיעי למוקדי
השכלה גבוהה עשויות לנבוע משני גורמי פוטנציאליי .הראשו ,ייתכ כי החיבור של
הגברי לשוק העבודה חזק יותר מזה של הנשי – ג כאשר ה בוחרי להשקיע יותר
ברכישת השכלה ,אי הדבר בא על חשבו השתתפות בשוק העבודה .השני ,להרחבת התחבורה
הציבורית עשויה להיות השפעה חיובית גדולה יותר על העלות האלטרנטיבית של גברי
ברכישת השכלה גבוהה לעומת נשי ,שכ קיימות בשוק יותר הזדמנויות עבודה שאינ דורשות
מיומנויות לגברי ערבי.
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טבלה  – 3השפעות דיפרנציאליות של חדירת תחבורה ציבורית לפי סוגי קווי ,דירוג
סוציואקונומי ,וזמ שחל מאז חדירה ראשונית

יתכ כי נית להסביר את הירידה במדדי השתתפות בשוק העבודה בקרב נשי צעירות כתגובה
לעלייה בתחבורה ציבורית המחברת למוקדי עבודה בלבד כתוצאה מסטיגמות הקשורות
בעבודת נשי בחברה מסורתית .גולדי 16,וממ ופקסו 17,מציגי תיאוריה ועדויות תומכות
לירידה בהשתתפות נשי בשוק העבודה בתגובה להשפעות חיוביות על ההכנסה בכלכלות
המתאפיינות בהכנסה נמוכה בה נשי נחשבות מפרנסות משניות.
כדי לבחו בעזרת הנתוני את ההסבר שלנו לירידה בהשתתפות בשוק העבודה בקרב נשי
בתגובה להוספת קווי אוטובוסי ולהבי הא התגובות השליליות שנמצאו עבור נשי ה
כתוצאה משילוב בי השפעה על כלל ההכנסה למשק בית לבי סטיגמה חברתית ,בנינו 4
מדדי מהנתוני לפני שנת ) 2008שנת חדירת התחבורה הציבורית ליישובי במדג( :היחס
של שיעור מחזיקי רישיו נהיגה בי גברי לנשי; החלק באוכלוסיית הנשי הנשואות מתחת
לגיל  30המדווחות שהיו נשואות לפני גיל  ;18החלק באוכלוסיית הנשי הנשואות מתחת לגיל
 40המדווחות על נישואי בתו המשפחה; והחלק ממשקי הבית שבו יש ב משפחה שהוא גבר
בי הגילאי  35–19שברשותו טלפו נייד ובת משפחה באותו טווח גילאי שאי ברשותה

16
17

172

Claudia Goldin, The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development
).and Economic History (NBER, Working Paper No. 4707, 1994
)Kristin Mammen & Christina Paxson, Women's Work and Economic Development, 14(4
).JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVE 141 (2000

מחקרי רגולציה

ההשפעה של חדירת התחבורה הציבורית
ליישובי הערביי בישראל על חינו ותעסוקה

טלפו נייד .יישוב הוגדר כמסורתי א לדוגמה הציו שהתקבל באחד מהמדדי שלעיל היה
באחוזו ה 85באותה שנה .כתוצאה מכ  15יישובי מתו  38היישובי שבמדג )כ(40%
הוגדרו כמסורתיי.
טבלה  4מציגה את תוצאות משוואה  2לרגרסיה שבה הוחל הדירוג הסוציואקונומי של
היישוב במדד המסורתיות .לכל רגרסיה ,ערכנו מבח  Tכדי לבחו את ההבדל בי ערכי
האומדי של אוטובוסי שאינ מגיעי למוסדות להשכלה גבוהה בטווח הקצר בי יישובי
מסורתיי יותר ומסורתיי פחות .כפי שנית לראות ,למידת מסורתיות של משק הבית הייתה
השפעה שלילית על כל המשתני התלויי שנבדקו בקרב נשי )א לא בקרב גברי(.
התוצאות שהתקבלו מצביעות על כ שבטווח הקצר ,נשי מיישובי מסורתיי יותר מגיבות
בצורה שלילית יותר מאשר נשי מיישובי מסורתיי פחות לחדירת אוטובוסי שאינ מגיעי
למוקדי השכלה גבוהה ובכ תומכות בהסבר שלנו שתגובת הנשי ביישובי המסורתיי
מונעת מסטיגמות הנוגעות להשתתפות נשי בשוק העבודה .לפיכ ,מחקרנו מספק עדות
תומכת לתיאוריה לעיל לפיה ההשפעות השליליות בקרב נשי המתגוררות ביישובי מסורתיי
יותר אכ גדולות יותר בעוצמת .ע זאת ,בהערכות שנצפו יותר משנתיי לאחר חדירת
התחבורה הציבורית ליישוביה ,התגובות תואמות את התחלופה בי עבודה בשכר והשקעה
בהשכלה גבוהה .תוצאות אלה מדגישות את מרכזיות של חסמי מסורתיי בהשתלבות נשי
בשווקי עבודה וכי ייתכ שיידרשו שני מספר בטר חסמי אלה יאבדו מכוח.
טבלה  – 4השפעות דיפרנציאליות של חדירת תחבורה ציבורית לפי סוגי קווי ,מידת
מסורתיות היישוב ,וזמ שחל מאז חדירה ראשונית
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ז .בדיקת חוזק התוצאות )רובסטיות(
בניסיו לאמת שהתחלופה בי עבודה להשכלה רלוונטית רק עבור האוכלוסייה הצעירה הרצנו
את משוואה  2עבור שכבת הגיל  50–35לשלושת משתני שוק העבודה שבדקנו קוד )הא
מועסק ,מספר שעות עבודה ושכר חודשי( .התוצאות מוצגות בטבלה  5להל .אנחנו מוצאי
שברוב המקרי ,משתני שוק העבודה מגיבי בצורה חיובית מובהקת או כלל אינ מושפעי
מהגברת תדירות התחבורה הציבורית .זאת מלבד ירידה מובהקת בשכר של גברי בתגובה
לאוטובוסי שאינ מקשרי למוסדות להשכלה גבוהה.
טבלה  – 5השפעות חדירת תחבורה ציבורית על האוכלוסייה המבוגרת

בנוס ,נשללה הימצאות אפקט פלצבו של הרפורמה על ידי בדיקת הנתוני להימצאות מגמות
במשתני התלויי במחקר שהיו קיימות לפני הרפורמה .בדיקה זו כללה את אותו מדג של
פרטי מהמחקר שלנו ,א ללא שנת  ;2014ועבור השני  ,2007 ,2004ו 2010הוזנו תדירויות
קווי אוטובוסי כפי שהתקבלו ממשרד התחבורה לשני  ,2012 ,2009ו ,2015בהתאמה .יש
לציי שלפי המידע שקיבלנו ,בשנת  ,2010בחלק גדול מהיישובי כבר היו מדדי חיוביי של
שירות קווי אוטובוסי ,א ,לצור מחקרנו ,עדיי הכללנו שנה זו כדי להימנע ממדג קט
יחסית ומחוסר בעוצמה סטטיסטית כתוצאה מכ.
ממצאי בדיקה זו מובאי בטבלה  6שלהל .בפאנל העליו של טבלה זו מוצגי תוצאות
הבדיקה לשלילת הימצאות אפקט פלצבו .בפאנל התחתו של הטבלה מוצג ניתוח של המדדי
האמיתיי של תדירויות קווי אוטובוסי א רק בשלוש שני מתו הנתוני – ,2010 ,2007
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ו .2014ניתוח זה מובא כדי להראות כי התוצאות השוללות הימצאות אפקט פלצבו בפאנל
העליו של הטבלה אינ תוצאה של חוסר בעוצמה סטטיסטית .אכ ,חלק גדול מהתוצאות
בטבלה  ,2נשמרות ג בפאנל התחתו של טבלה .6
טבלה  – 6שלילת הימצאות אפקט פלצבו

ח .סיכו
מחקרנו בוח את השפעת חדירת תחבורה ציבורית ליישובי ערביי בישראל על תוצאות שוק
העבודה ורכישת השכלה עלתיכונית בקרב האוכלוסייה הבוגרת הצעירה ביישובי אלו .אנחנו
מבחיני בי הנגשה של יישובי למוקדי בה אי מוסדות להשכלה גבוהה ובי הנגשה של
יישובי למוקדי בה יש מוסדות השכלה גבוהה .אבחנה זו חשובה לנוכח האפשרות
התיאורטית של קיו השפעות מנוגדות של קווי אוטובוסי המנגישי יישובי למוקדי
תעסוקה בלבד וקווי אוטובוסי אשר מרחיבי את אפשרויות התעסוקה וההשכלה יחד.
בצורה כללית ממצאינו מצביעי כי השקעה בתחבורה ציבורית מניבה תשואות בתעסוקה
וברכישת השכלה גבוהה ,א ג על קיו תחלופה בי עבודה להשכלה השונה בי קבוצות לפי
מי ,מצב סוציואקונומי וטווח הזמ מחדירת התחבורה הציבורית ליישוב .להנגשת יישובי
למוקדי תעסוקה ללא קישור למוקדי השכלה יש בי היתר ג אפקט נלווה שלילי – גברי
צעירי העדיפו עבודה שהפכה להיות זמינה על פני רכישת השכלה .ובנוס ,פחות נשי
צעירות יצאו לעבוד ולרכוש השכלה גבוהה בשנתיי הראשונות לאחר חדירת תחבורה
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שמקשרת א ורק למוקדי תעסוקה .לעומת זאת ,בישובי בה נכנס קו המקשר ג אל מוקדי
תעסוקה וג להשכלה גבוהה ,נרשמה עלייה ברכישת השכלה גבוהה בקרב גברי אול לא
בהכרח על חשבו תעסוקה .לכ ,כדי להימנע ממצב בו פרטי צעירי ,גברי ונשי ,בוחרי
לצאת לעבודה במקו לצבור הו אנושי ע חדירת תחבורה ציבורית למוקדי תעסוקה בלבד
רצוי לשלב ג קווי המחברי את האוכלוסייה למוקדי השכלה גבוהה .ע זאת ,הניתוח על
נשי מראה כי עלייה בהשתתפות בשוק העבודה או ברכישת השכלה ככל הנראה יתרחש רק
מספר שני לאחר חדירה ראשונית של תחבורה ציבורית וזאת בשל חסמי תרבותיי
ומסורתיי שמשולבי ע העלייה הצפויה בהכנסת משקי בית.
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