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-פתח דבר    

  

 

2019דצמבר   
  

 של וגדלה ההולכת האוכלוסייה של הכלכליתמירה על יציבותה של רבה חשיבות יש

   בישראל. ותיקים אזרחים

 ת האזרחים הוותיקים והיאמעה כלכלי לאוכלוסיי ותת בישראל הפסיה מערכת

 שועדה ,לאומיה ביטוחה של ותיקים אזרחים קצבת הראשון, רבדים: משלושה מורכבת

 רמת לחוסכים לאפשר שועדה ,תעסוקתית פסיה השי, ;מיימלית קיום רמת לאפשר

 של וולוטרי חיסכון ,והשלישי ;מהעבודה הפרישה לפי להם שהייתה לזו דומה חיים

   הפרטים.

 ,גדל באוכלוסייה הוותיקים האזרחים של חלקם אחרות מפותחות למדיות בדומה

 סיעודיים שירותיםו ותיקים אזרחים קצבאות על הלאומי הביטוח של הוצאותהו

 ישראל, בק של ומודל לאומי לביטוח המוסד של תהאקטוארי התחזית לפי .תאמירומ

 הפרישה) גיל העלאת (כגון פרמטריים שיויים ביצוע ,הקיים המימון מגון עדכון ללא

 המוסד של הן הפיסית האיתות תתערער מבוגרים, תעסוקת לעידוד צעדים וקידום

  .עצמם הוותיקים האזרחים של והן לאומי לביטוח

 ומגון ,הציבורי היום סדר על לפרקים עולה לאומי לביטוח המוסד של הפיסי מצבו

 2012 בשת .שויםה הממשל גופי ביןבעיין  מחלוקתה סלע הוא המוסד של המימון

 לביטוח המוסד של הפיסית האיתות על לשמירה דרכים לבחית "הוועדה פרסמה

פרופ' איתן ששינסקי
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2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ  

 בשה לפיכך 1יישום. לידי הגיעו לא אשר ומגווות רבות המלצות הכולל דוח לאומי"

 ממשל, מגופי המורכב מומחים צוותהישראלי לדמוקרטיה  במכון הוקם האחרוה

 מצבו על האוכלוסייה הזדקות ה שלבהשפע לדון כדי רלווטיים ומחקר אקדמיה

 דוח זו מוגש בחוברת לחיזוקו. שיסייעו ובצעדים לאומי לביטוח המוסד של הפיסי

המוסד לביטוח לאומי  למימון אפשרייםה גויםממתאר את הו הצוות דיוי את המסכם

לכל חברי הצוות על ההשתתפות הפעילה ועל רצום  אי מודה הדיוים. במסגרת שעלו

לגד שראו מחויבות חברי הצוות ולהביע הערכה ל ,חיותם, כל אחד בתחומולתרום ממומ

המוסד לביטוח לאומי האמון על הביטחון הסוציאלי  ו הפיסי שלעתידאת רק עייהם 

  של תושבי המדיה.  

 החולפת בשהעסק המכון  ,לאומיהביטוח הבאיתות הפיסית של  דיוןמהכחלק 

   מבוגרים. ותעסוקת לשים הפרישה גיל העלאת זה בכלל, בתחום וספים במחקרים

 להעלות והמליצו המדוכה על שוות ועדות ישבו השיםבמרוצת  –פרישה ההעלאת גיל 

יחסית  והן גברים של הפרישה לגיל יחסיתהן  מוך שאר אשר ,שים של הפרישה גיל את

 ותיהמד אחת היא ישראל ,ומז יתרה .אחרות מפותחות במדיות שים של הפרישה לגיל

 גיל ואולם פרישה.ה בגיל מגדריה הפער את משמרת עדיין אשר OECD-ב היחידות

 שים על ישירה השפעה לו שיש מאחר ,רבות התגדויות בשל כו על ותר הפרישה

 שפלטו שים על או שוחקים במקצועות המועסקות על מוכה, הכסה בעלות מבוגרות

 אזרח לקצבת זכאותן את תדחה שההעלאה מחשש בעו ההתגדויותהעבודה.  משוק

 לגיל הצעהמוצגת  בחוברת ותיקים. אזרחים בקרב העוי תחולת את באחת ותגדיל ותיק

 והצמדתו שים של הפרישה גיל להעלאת מתווה כך בתוךו שיםלו לגברים אחיד פרישה

מודל שבו גיל הזכאות לקצבת מציג  המחקרכמו כן,  האוכלוסייה. לכלל חייםה לתוחלת

  הכסה.האזרחים ותיקים ייקבע לפי רמת 

 בקרבלמרות העלייה בשיעורי ההשתתפות בשוק העבודה בישראל,  –תעסוקת מבוגרים 

משמעה רמת השתכרות יחסית ומוכה  עודהרמת התעסוקה האוכלוסייה המבוגרת 

ם. שילוב זה, של רמת שכר מוכה, עוי גבוהים יותר בקרב שיעוריהמובילה למוכה יותר 

                                                            
 בטווח לאומי לביטוח המוסד של הפיסית האיתות על לשמירה דרכים לבחית הוועדה ממסקות   1

  .2012, הארוך
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 תעסוקתיתצבאות פסיה ביא לקמ שותר על כו, פרישהוגיל ה חייםההתארכות תוחלת 

 ,אם כן הוא,טיות של העובדים המבוגרים בשוק העבודה וו. שימור הרלמוכות יותר

אתגר  .כלל הכלכלות המתקדמותישראל כמו בפי קובעי המדייות בלאתגר גדול העומד 

 ,המשך תהליך המחשוב והאוטומציהעם צפוי להחמיר עם הזדקות האוכלוסייה ואף  זה

העובדים . המחקר בחוברת זו מתח את מאפייי בקרב מבוגרים במיוחדבתעסוקה  הפוגע

שפלטים בגיל מבוגר מתעסוקה, מאפיין את כישוריהם הבסיסיים ומזהה כלי מדייות 

בעלי אפקטיביות להשארתם מועסקים. לקראת הצגת המחקר בכס התכסה במכון 

אקדמיה  ציגי בצדרלווטיים, קבוצת עבודה בהשתתפות מומחים מכלל גופי הממשל ה

ההמלצות בחוברת זו  כדי לדון בהמלצות להעלאת שיעורי התעסוקה. ,וחברה אזרחית

  על בסיס המחקר ועל בסיס דיוי קבוצת העבודה.  מובאות

 התעסוקתית הפסיה מערכת עברה האחרוים בעשורים – התעסוקתית הלפסי באשר

 ולמוע המשתה העבודה לשוק להתאימה אותה, ולייצב לחזק שמטרתם רבים שיויים

 .בכך די לא אך ,הפסיה מערכת  את חיזקו ואל שיוייםאומם   2אקטואריים. גירעוות

 ההתייחסות חידוד תוךמ ולהרחיב אותה, לייצב ,לחזק להוסיף רבה חשיבות יש

 גיל לאחר להתרחב המוסיפים ,הכלכליים הפערים לצמצום ופעילות חלשות לאוכלוסיות

 מחקר (כולל החיים תוחלת לבין ההכסה רמת שבין הקשר את שבחו מחקרים הפרישה.

 עם עולה החיים שתוחלת מצאו )לאומי לביטוח המוסד עם בשיתוף במכון שעשה

 ההכסה. רמת עם חיובית מתואם החיים בתוחלת הגידול קצב שים לאורך וכי ,ההכסה

 – בחוברתהמופיע  המחקר מציג להכסה חייםה תוחלת בין הקשר של ההשלכות את

 גבוהות הכסות בעלי ,". לפי ממצאי המחקרהכסה רמת לפי הפסיוי החיסכון מימוש"

   .התעסוקתית הפסיה מקרן יותר גבוה שיעור משיםממ

האוכלוסייה המבוגרת  של הן הפיסית, האיתות ה עלשמירלצורך לאור כל זאת, 

 לפתחו השוות תומערכה את לבחון יש הפסיה, מערכות של והן הוותיקים האזרחיםו

 ורפורמות צעדים ביצוע תוךמ ,הוותיקים האזרחים וליציבות ליציבותן שיובילו מגוים

                                                            

 ההפרשות; את המגדירות לתכיות הזכויות את המגדירות מתכיות מעבר כוללים שעשו השיויים  2

 החלת פסיה; חובת ההגת בלבד; פרישה לחיסכון מס הטבות הפסיה; קרות על הבעלות שיוי

  מותאם) ועוד. כספי (חיסכון  ם"החכ המודל

הלאומי והביטוח העבודה שוק היערכות מזדקנת! 
 

האוכלוסייה
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 שמחקרים מקווים או הוותיקים. האזרחים של ההכסות ולהגדלת התעסוקה לעידוד

יגדילו את שיובילו לצמצום העוי,  מושכלים צעדים לקוט מדייותה לקובעי יסייעו אלו

 ותואית ותגמיש פסיהתעסוקה ו תומערכ יקדמוו יםהמבוגר האזרחים רווחתם של

ותה תוהןואי ייחודיות לאוכלוסיות מע ציחתומסייע אלא הפערים את ותמ 

   לצמצומם.

  

  בברכה,

            

  

  פרופ' איתן ששיסקי

  עמית מחקר בכיר

 המכון הישראלי לדמוקרטיה
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