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  הקדמה. 1

 64-25בעשורים האחרוים, ובקרב בי  העל בישראליעור ההשתתפות בשוק העבודה ש

. עם זאת, רמת התעסוקה של OECD, גבוה מהממוצע במדיות 80.2% על עומד הוא

בקרב שכבות הגיל שיכרת מזו  במידההאוכלוסייה המבוגרת הייתה וותרה מוכה 

 שיעור, 85%עומד על  44-35הצעירות יותר. כך למשל, בעוד שיעור התעסוקה בקרב בי 

צורך בפתרוות ה+. 65בלבד בקרב בי  16%-וצוח ל 64-55בקרב בי  69%-ל זה יורד

מגמות חשובות.  שתיבעקבות תעסוקת המבוגרים בישראל מקבל משה תוקף מדייות ל

שילוב של ירידה בשיעור הילודה עם התארכות הראשית, אוכלוסיית ישראל מזדקת. 

המבוגרת בישראל עלה באופן  הבתוחלת החיים הביא לכך שחלקה של האוכלוסיי

 האוטומציה צפויההמחשוב ו, התחזקות מגמת האוכלוסייה הזדקותוסף על  1מובהק.

ולהחריף ביתר שאת את בעיית התעסוקה בקרב העובדים  מסוימיםתר מקצועות ילי

  המבוגרים.

שיויים אלה מצריכים התמודדות מערכתית, מכמה סיבות. ראשית, רמת תעסוקה 

) משמעה רמת השתכרות מוכה פרישה גיל עד 50בי  :מוכה של עובדים מבוגרים (להלן

ושיעורי עוי גבוהים יותר בקרב אוכלוסייה זו. הירידה בהכסה בשות התעסוקה יותר 

ושילוב זה מקטין את קצבאות  האחרוות מצטרפת למגמת התארכות תוחלת החיים,

הממוצעת של  בהכסההירידה  2016-הפסיה ומוריד את רמת החיים לאחר הפרישה (ב

). אך מעבר לפגיעה באיכות 25%ל ושל השים ע ,33%במעבר לפסיה עמדה על  גברים

החיים של המבוגרים עצמם, מצב זה צפוי להשית טל הולך וגדל על התקציב הציבורי 

כיוון שמבוגרים רבים יזדקקו לתמיכה ממשלתית בדמות קצבאות רווחה והשלמת 

 הדרשיםכישורים המ בחלקוהכסה. שיעור התעסוקה המוך בקרב המבוגרים ובע 

במיוחד על האוכלוסייה  המכביד דבר, יכרדה ואשר משתים באופן העבו בשוקכיום 

עצמה את  להתאים ומתקשהאחדים  עשוריםאת השכלתה לפי  רכשה אשרהמבוגרת 

  לדרישות השוק המשתות. 

                                                            

. מתוך השתוים 2016-ב 30%-אך עלה ל 1990בשת  23%עמד על  45שיעור הפרטים מעל גיל    1

 .2017-ו 1990הסטטיסטיים של הלמ"ס לשים 
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, ושיעור ההשתתפות בשוק העבודה צד אחדמ המבוגרת באוכלוסייה היחסי הגידול

 ברור בפתרוות מדייות חדשים. המחקר , יוצרים צורךמצד שיהמוך יחסית בקרבה 

הליים ימתמקד בסוגיות הוגעות לאתגר מדייות זה. בעזרת תוי פרט מ המוצג כאן

לגבי התעסוקה, ההשכלה וההכסה של עובדים לאורך תקופה של שי עשורים, או 

מתחים את תעסוקת המבוגרים בישראל ואת מאפייי תופעת השירה המוקדמת משוק 

, או סוקרים את צעדי המדייות לעידוד תעסוקת מבוגרים על כך דה. וסףהעבו

המיושמים כיום בעולם ואת מידת הצלחתם ובוחים את רכיבי המדייות הוכחית 

כלי מדייות  עלבישראל לאור ממצאים אלה. יתוח זה משמש לבסוף כבסיס להמלצות 

 בוגרת בישראל.המ האוכלוסייהאפשריים להעלאת שיעור התעסוקה בקרב 

היהודית בישראל לאורך שי  האוכלוסייה אתהליים שברשותו כולל יהתוים המ מסד

עד ו 50 גילב מבוגרים 906,000-זו כ באוכלוסייה היו התקופה בסוף. )2017-1997( עשורים

 חלקם. התעסוקה במעגל היו לא כבר 29.4%לגברים). מתוכם,  67 ;לשים 62( פרישה גיל

(כגון חרדים, אשים עם מוגבלויות, עקרות בית).  לכן קודם עשורים גם בשכר עבדו לא

אך  49-45 בגילאי עבדולמעלה מרבע מהפרטים  ,מבוגריםה תיאוכלוסי אותה מתוך אך

  מסיבות שוות לפי ההגעה לגיל הפסיה.  שרו

 משוק מוקדמת פרישה עם עקבי באופן המתואמים גורמים על מצביע שערכו היתוח

 בשיעור ושרים גברים, םלחייה המאוחרות הארבעים בשות שהועסקו בהיתן. העבודה

 תעודה בעלי), התחתון(בחמישון  מוכה הכסה עם עובדים גםוכך , בהרבה גבוה

 דן גוש ותושבי עולים, אקדמי תואר בעלי, זאת לעומת. ילדים ללא ואשים מקצועית

העבודה של הפרטים יש כמובן קשר ישיר  לעף. מאוחר גיל עד מועסקים להישאר וטים

פיסים  שירותיםב, בחקלאות, בתקשורת, בכרייה עובדיםללמשך התעסוקה הצפוי. 

 מעובדים להבדיל, מוקדמת לפרישה גבוהיםטק סיכויים -ובחלק מעבודות ההיי

וטים להישאר מועסקים גם בגילים  אשר, בריאותבו בחיוך במיוחד, אחרים םבתחומי

זאת, מהיתוח עולה שלאורך שי העשורים שבחו חלו גם שיויים  עםמאוחרים. 

 פיסיים שירותים כמו עפיםבבמאפייי קבוצת הסיכון לשירה מוקדמת, ובמיוחד 

, דבר שלא יחסית גבוהים בשיעורים הפרישה גיל לפיבהם מבוגרים ושרים ש ,טק-ייובה

   .כן לפי עשורבהיה כון 

 

 

pdf   2.ןוכמה אישנ ירבד_001 08/06/2017   10:51:57

4

2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ  



 

מועסקים הוא העובדה שהמיומויות  להישאר מבוגרים על שמקשים הגורמים אחד

. העכשווי העבודה שוק דרישותאל מול  פחות טיותוושרכשו כצעירים חלשו או הפכו רל

, השוות הגיל קבוצות בין גדול פער על מלמד מיומויות מבחי לתוצאות שערכו יתוח

חלשות בהרבה בכל הקטגוריות  תהמבוגרת מאופיית במיומויו האוכלוסייה כאשר

בו כישורי עבודה עם ששבחו, ובמיוחד ב"פתרון בעיות במרחב מתוקשב", התחום 

מחשב חשובים במיוחד. יותר מכך, או מוצאים שהמבוגרים אשר אים עובדים 

מאופייים ברמת כישורים מוכה בהרבה מאשר המבוגרים המועסקים. ממצאים אלה 

של עובדים  טיותווהאתגר הגדול, שבשימור הרלעל גם ומצביעים על החשיבות הגבוהה, 

 אפואווה. כדי להתמודד עם האתגר בשים הבאות, יש מבוגרים בשוק העבודה המתה

  .חדשה מדייות יתיבהתווצורך ברור 

צעדי מדייות שיתרמו לשיוי הדרש. קו כמה האחרון של המסמך או מציעים  בפרק

 הממוקדת ,פעילהמדייות מיעתית הגדלת ההשקעה בבמחה בצעדים אלה הוא הצורך 

להבדיל  דרשת מדייות מסוג זה, .העבודה קמשוצמצום שירת עובדים מבוגרים ב

מהמדייות הוכחית שהיא ראקטיבית, כלומר ממוקדת כמעט באופן מוחלט בהשבת 

מבוגרים מובטלים חזרה למעגל התעסוקה. במסגרת הגישה המיעתית המלצותיו 

הקמת מערך לאבחון רציף של קבוצות העובדים בסיכון לשירה  ,בין היתר ,כוללות

לשמר את עבודתם באמצעות מתן  אלו מבוגריםשל תמיכה ביכולת  ;ממעגל התעסוקה

 יםמהממוסובסידיות למעסיקים  ;מועסקים בהיותם עודתמריצים לשדרוג המיומויות 

, הפרישה גיל במדייות שיוי כוללות המלצותיוכן,  כמו. המבוגרים לעובדים הכשרות

 הכוללות – ההמלצות שארבעזרת . לשים הפרישה גילשל  מדורגתעל העלאת  בדגש

 או – מעסיקים מכווי צעדים וכן מבוגרים לעובדים המוכווות כיותות, חקיקה שיויי

 התעסוקה במעגל עובדים לשמר ביכולת משמעותי לשיפור להביא יהיה שיתן סבורים

  .הפרישה גיל עד

מציג תוי רקע עדכיים על תעסוקת  2. פרק כדלקמן הוא תקציר מחקר זה מבה

מתח את המאפייים של  3מבוגרים בישראל, מגמות שיוי והשוואה בילאומית. פרק 

מתח את מיומויות  4תופעת שירת העובדים המבוגרים משוק העבודה בישראל. פרק 

דייות העובדים המבוגרים בישראל ואת ההשלכות של פערי המיומויות על פתרוות המ

 לעידוד בישראלכיות ווהת יםטיווהרלסוקר את כלי המדייות  5האפשריים. פרק 
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דן בצעדי מדייות להתמודדות עם מגמות השיוי ולהעלאת  6 פרק .מבוגרים תעסוקת

  שיעורי התעסוקה בקרב עובדים מבוגרים בישראל.

 

   בישראל מבוגרים תעסוקת. 2

 בקרב המקביל השיעור לעומת בולט באופן מוך בישראל מבוגריםשל  תעסוקהה שיעור

 שיתן כפיו ,2017שת למציג את התוים  1תרשים . לחיים הרביעי העשור בסוף פרטים

ישה ציחה בשיעור ההשתתפות ביחס  64-55 בגיל המבוגרים בקרב, בירורב לראות

  , בהתאמה).85%לעומת  69%( 44-35לגילאי 

  

  1 תרשים
  

  )2017שיעורי השתתפות בשוק העבודה, לפי קבוצות גיל (

  

  

  .2017מקור: תוי סקר כוח אדם, הלמ"ס 
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שוות  מסתירים, אך בישראלהעובדים המבוגרים  כללל מתייחסים בתרשים המספרים

 מתחילה מםוא ההשתתפותשוות. הירידה בשיעור  אוכלוסייהגדולה בקרב קבוצות 

שים להתעסוקה שוה בין גברים  ממעגל השירה, אך קצב המוקדמות החמישים שותב

לראות שקצב היציאה משוק העבודה  יתן 2בתרשים בין פרטים משכילים יותר ופחות. ו

 חריף ביותר בקרב שים ללא השכלה אקדמית, ואיטי ביותר בקרב גברים אקדמאים. 

  
  2 תרשים

 2017-2012, 70-35שיעורי תעסוקה לפי מין והשכלה בגילאי 

  

  .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לתוי המחברים עיבודי: מקור

  

 האוכלוסייההיציאה משוק העבודה בגילאים המבוגרים בולטים עוד יותר בקרב  דפוסי

בקרב  ההשתתפות, חלה ציחה חדה במיוחד בשיעור 3 תרשיםשמראה  כפי. הערבית

 30 כמעט של ירידה לראות יתן, 44-35 בגילאי לשיא בהשוואה :הערבים המבוגרים

 ההשתתפותשגם שיעור  בהיתן. שיםה בקרב קודות 25-ו הגברים בקרב אחוז קודות
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היהודית, הירידה האבסולוטית  לאוכלוסייהד בהשוואה ושל הצעירים הערבים מוך מא

  בשיעור השתתפות בקרב הערבים המבוגרים חדה אף יותר במוחים יחסיים.

  3 תרשים

  2017 ,שיעורי השתתפות בשוק העבודה, אוכלוסיה ערבית

 

 

חדה, איך היא  היא בישראל המבוגרים של תפותתההש בשיעור הירידהכי אומם  דגיש

, בקרב גברים מבוגרים שיעור 4תרשים מראה ש כפיאיה חריגה בהשוואה בילאומית. 

גבוה בחמש קודות אחוז ולשיעור בגרמיה ודמרק  דומא דומה 74%השתתפות של ה

 שיעור יץיושווזילד  יו, דיהווש, יפןכ במדיות, זאת עם. OECDמהממוצע במדיות 

  גבוה מכך. או אף  80%-ל קרובההשתתפות בקרב הגברים בגילאים המקבילים 
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  4 תרשים

  שיעור המועסקים בקרב גברים מבוגרים

  

בקרב השים המבוגרות שיעור ההשתתפות מוך מאשר בקרב הגברים המבוגרים ועומד 

, העומד OECD-מדובר בשיעור השתתפות גבוה מהממוצע ב. אך גם במקרה זה 67%-על כ

  . 61%ל ע

   

 

 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

  

יה
טר

וס
א

  

ית
ומ

דר
 ה

אה
רי

קו

ין
ול

פ
  

ון
יו

פת 
צר

אל  
שר

י

    

  

יה
'כ

צ

יה
טנ

רי
ב

  
יץ

וי
שו

  

רד
ספ

רק
נמ

ד

יה  
מנ

גר

    

יה
וד

שו

קו  
סי

מק

  
יו

נ
-

נד
יל

ז
  

פן
י

יה
רל

סט
או

יה
טל

אי

נד
ול

ה

נד
רל

אי

ית
בר

 ה
ות

רצ
א

יה
וג

רו
קנו

דה
נ

ע 
וצ

ממ
OE

CD
 

74% 69%  

 

 

pdf   2.ןוכמה אישנ ירבד_001 08/06/2017   10:51:57

9

בישראל מבוגרים תעסוקת



 

  5 תרשים

  בקרב שים מבוגרות ועסקותמשיעור ה

  

רוב הכלכלות  אתאפוא  מאפיין העבודה בשוק מבוגרים עובדים שבשימורהאתגר 

כלי מדייות  לזיהויהשוות  במדיותשיוסבר בהמשך, מאמצים עשים  כפיהמתקדמות. 

 דרךשיפורים  עוברים. ברבים מהמקרים כלי המדייות הללו הבעיהלהתמודדות עם 

 םיהספציפי םתלויה במאפייי הכלים של שהאפקטיביות כיוון היתר בין ,וטעייה יסוי

 כדי, כן על .לכולם המתאים יחיד במודל מדובר אין, אחרות במילים. המקומי שוקה לש

 את לבחון יש, בישראל המבוגרים של התעסוקה לעידוד הדרשים הצעדים את לאפיין

 משימה, המקומי בהקשר העבודה משוק מבוגרים של המוקדמת השירה תופעת מאפייי

  .הבא בפרקבה  עסוקש
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  ?מוקדם בגיל העבודה משוק נושרים מבוגרים מדוע. 3

מגוון רחב של גורמים המשפיעים על גיל הפרישה  מתארת המקצועית הספרות

) של העובדים. באופן גס יתן לסווג את הגורמים הללו בפועל הפרישההאפקטיבי (כלומר, 

לקויה, המצב הכלכלי של הפרט,  בריאות כגון( האישית רמהב גורמיםלשלוש רמות: 

עפית (מאפייי /הארגוית רמהב ;הכישורים והמיומויות שברשותו, מיקום גאוגרפי)

 רמתבו ;)ההתמחות בעף לעובדים הביקוש, המעסיק שמאפשר והגמישות העבודה מקום

שמעיקה המדיה, מערכת ההכשרות  הקצבאות, הקבוע בחוק המקרו (גיל הפרישה

 בגורמים גדולה שוות על מצביעים בילאומיים השוואתיים מחקרים הקיימת).

 לגבי השאליםיותר מכך, הממצאים מצביעים על כך שהדיווחים של  .2טייםווהרל

, למשל. ביותר מוגבל תוקף בעליהעבודה הם  משוק מוקדמתה לפרישתם הסיבות

ולעומת  ,עבודה למצוא הצלחה-אי של כתוצר החלטתם את לתאר שלא וטים שאלים

כמו כן,  3.זאת וטים לדיווח יתר על בעיות בריאותיות הקשורות לגיל כסיבה לפרישה

 הייתהלעבוד אילו  יםחוזר ושהי יםשרק מיעוט מהפורשים מדווחמראים המחקרים 

  ההזדמות. הםפילת יקר

, ראה 2017-מ לסטטיסטיקה מרכזיתה לשכהה שלשערכו לתוי סקר כוח אדם  יתוחמ

, עובדיםאים  מדוע לשאלה בתשובה. הללו וסיםדפהבישראל עקביים עם  שהממצאים

"מחלה, מום, כות או מגבלה אחרת" כהסבר לכך ב בחרו 64-55 בגילאימהגברים  51%-כ

 לעומת. 33.2% על עומד זה תון), 59-55( מועסקות שאין השים בקרב. בתעסוקהשאים 

  .מתאימה בעבודה לעבוד לשוב ייםימעו שהיו דיווחו מהשאלים 15% רק, זאת

 בעיה ישהשצוין,  כפיו. ראשית, מרכזיות בעיות בשתי לוקים אלה תויםכאמור, ואולם, 

. שית, התפלגות מוקדמת לפרישה סיבותה לגביהעצמיים  דיווחיםה של במהימות

בשוק  העוים לשאלה זו כוללת פרטים רבים אשר שים ארוכות (ואולי מעולם) לא היו

במקרים רבים לא עבדו  העבודה. למשל, גברים חרדים, שים ערביות או עקרות בית

שכר גם בגילאים צעירים יותר. על כן, כדי להבין יותר מיהם המבוגרים שמחוץ  תמורת

                                                            
  , הסוקרים את הממצאים ממחקרי פאל בושא.Scharn et al, 2018ראו למשל    2

3   Bound, 1989; Dwyer and Mitchell, 1999 ; Ebbinghaus and Radl, 2015  
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11  
 

 בשי, בחו את השאלה הזו בו למעגל התעסוקה אך היו בו או עדיין מסים להשתלב

  .אופים

  . עבודה כעת מחפשים אשר המבוגריםהמובטלים  ימאפייאת  בחו, ראשית

על תוי סקר כוח  תהמתבסס ,מאפיייהם של אוריתיתן לראות סטטיסטיקה תי 1וח לב

את מקום עבודתם  עזבומחפשי העבודה  מהמבוגרים 23%עולה שרק  מהתוים. אדם

 כמו. צמצומים בגלל עבודתם את לעזוב אלצופוטרו או האחרון מרצון; רובם המכריע 

 העבודה ממחפשי 47% לעומת, מכך פחות או תיכוית השכלה יש מהשאלים 38%-ל, כן

 מקצועית תעודה יש 14%-לכ!). שלישי תואר יש 13%-(לכ אקדמי תואר בעלי המבוגרים

 של הכלכלית המצוקה על מהתוים ללמוד יתן, לבסוף. אחרתתיכוית -על תעודה או

 המועסקים זוג בת או בן יש מהם 38%-ל רק לפיוש מהתון העבודה ממחפשי רבים

 בגמלאות זוג בי יש פרטים מאותם שלחלק בחשבון מביאים אם גם. מלאה במשרה

 אחד אבטלת בהםש בית משקי של גבוה בשיעור מדובר עדיין, פסיה קצבת המקבלים

  .משמעותית כלכלית מכה היא המבוגרים
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 השכלה

 15.5%  ללא תעודת בגרות

 15.3% תעודת בגרות

 7.4% לא סיים לימודי תעודה

 / תיכוי שאיה תעודה אקדמית-תעודת סיום על
 13.4%  / מקצועיתתעודה 

 19.5% או תואר מקביל ,.B.Aתואר אקדמי ראשון, 

 15.5% או תואר מקביל ,.M.Aתואר אקדמי שי, 

 12.7% או תואר מקביל PhDתואר אקדמי שלישי, 

    1.9% לא ידוע

מצב תעסוקתי 
 בן/בת זוג

 38.2%  עבודה בהיקף מלא

 15.8% עבודה בהיקף חלקי

  5.6%עדר זמית

 0.9% חודשים האחרוים) 12-בלתי מועסק (עבד ב

 1.4% חודשים האחרוים) 12-בלתי מועסק (לא עבד ב

 16.6% לא משתתף בכוח העבודה 

 21.5% לא ידוע

 

  

  1 לוח

  עבודה םמחפשיה המובטליםמאפייי המבוגרים 

 

   

סיבות סיום 
 עבודה קודמת

 38.5%  פוטר בגלל צמצום

 13.8% כולל עבודה עותית   העבודה או החוזה הסתיימו,

 24.8% פוטר מסיבות אחרות
 22.9% התפטר

  

 לאום

 85.2%  יהודים

 6.6% ערבים

 8.2% אחרים
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מראש על  ויתרומהחיפוש או  אשוישהתיאים מוגדרים ככאלה כיוון  אך, עבודהמחפשים 

 המבוגריםמרכזית היא מהם המאפייים של  שאלהכן,  עלהסיכוי למצוא עבודה חדשה. 

 במילים. 50-45מועסקים בגילאי  היו כן אךהחמישים לחייהם  בשותעובדים  איםש

, מהם המבאים לכך לחייו הארבעים שות בסוףשאדם מסוים מועסק  תןיבה, אחרות

 הפרישה גיל לפי הרבה כלומר, משוק העבודה כעבור עשור ישרו עובדת אושאותו עובד 

  ?הרשמי

הפרטים  כללעבור   2017-1997יםלש תעסוקה תוייתחו  לעות על שאלה זו כדי

לצורך היתוח מיזגו תוים דמוגרפיים  1942-1962.4 שיםב ולדושהיהודית  באוכלוסייה

השכלה  ותוי, וכן הכסה מסו לאומי ביטוחעם תוי תעסוקה והכסה מ מהלמ"ס

 דמוגרפיים מבוססים על תוי מרשם האוכלוסין.הפרטים ה .גבוהה להשכלה מהמועצה

 1961-1952הראשוה מורכבת מילידי  – (קוהורטות) קבותועבבדיקה זו הסתכלו על שתי 

גברים בהתאם לגיל לעשיו הפרדה בין שים כל עקבה  ביתוח. 1951-1942והשייה מילידי 

הראשוה בעקבה  שים שהגיעו לגיל הפרישה.כללו ביתוח  לאהפרישה החוקי. כלומר, 

את  , ובשייה2017רקע שוים של הפרטים בשת  משתיבדקו את המצב התעסוקתי ו

 באשר מעמיקהפשר לערוך בדיקה מסדי התוים הללו ִא  של. חיבור 2007-מצבם ב

  להסתברויות של האוכלוסייה הבוגרת להמשיך ולעבוד בעפי הכלכלה השוים.

, ביצעו מוחזקים כקבועים המשתיםשאר  כאשרכל משתה  של ההשפעהלאמוד את  כדי

. בציר האכי 6בתרשים  באופן גרפי מוצגות האמידהמשתים. תוצאות -רגרסיה רבת

 את מסמן האופקי הציר; העבודה משוק שירהשארות או יה המבאיםמופיעים המשתים 

. כך 1 הערך הוא להשוואה הבסיס כאשר, העבודה שוקב שארותילה בסיכוי השיוי שיעור

 הסתברותשה כלומר, 1.49של  רךע האופקי הציר על מקבלת שיםה יתיקטגורלמשל, 

לגבר  בהשוואה 49%-ב גבוהה כמבוגרתהעבודה  בשוק שארית מסוימים תוים עם שאישה

 כלומר, 91.7 הערך את מקבל בישראל ולד המשתה, זאת לעומתעם תוים דומים. 

מועסק כעבור עשור לעומת עובד עם  להישאר 8.3%-ב המוכה הסתברות יש שלצברים

  ית הבסיס להשוואה). ימאפייים דומים אך עולה חדש (קבוצה המהווה את קטגור

                                                           
לצערו הרב מסד התוים שברשותו איו כולל תוים על האוכלוסייה הלא יהודית בישראל. או    4

 ציג ממצאים מעודכים המבוססים על כלל האוכלוסייה בישראל.בתהליכים להרחבת הקובץ ובקרוב 

  

העבודה.  חפשימ במבוגרים התמוה את למקד עוזרים לוחב שהוצגו אדםהכוח  רקס תוי

בסיבות אחרות היו  ואשרשאים עובדים  המבוגריםאת  כולליםעם זאת, התוים לא 
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 20%-: הכסה בחמישון החמישי (כלומר בהזההממצאים המרכזיים יתן לסכם באופן  את

מבא החזק ביותר לשירה משוק העבודה. הסיכוי ההתחתוים של סולם ההכסות) היא 

 גבוה העבודה משוק פלטילה )50-45בגיל  םמועסקי היו(אשר  אלההכסה  מעוטישל עובדים 

 בעלי, זאת לעומת). 60-40 אחוזויםב(כלומר,  השלישיבחמישון  יםעובד לעומת 53.1%-ב

 4%-כבמועסקים בשיעור הגבוה  שארילה צפויים) העליוים החמישוים(שי  גבוהה הכסה

  . האמצעילעומת החמישון 

 שיעורב מועסקים שארים אקדמי תואר בעליבגרות בלבד, עובדים  בעלילעובדים  בהשוואה

שאר ילה 15%-כבסיכויים הקטים  ישתעודה מקצועית  בעליל ואילו, 9.8%-ב הגבוה

 פחות כוים מקצועית תעודה בעלי שעובדים הואזה  לממצאהסבר אפשרי אחד  מועסקים.

או שהם מחפשים עבודה  )בגרות ללא פרטים(לעומת שלהם  ההעסקה בתאי שרפלהת

גם עובדים  .בחיפוש כשלים הם כאשר ומתייאשים הכשרה עברו בוש הספציפיבמקצוע 

 בגילאים התעסוקה במעגל שארהליותר בעלי סיכוי מוך הם הגרים מחוץ לגוש דן 

  .המאוחרים

פים  ה שלבחישעובדים מראה) 7 תרשים(סיכויי היציאה לפרישה מוקדמת לפי חלוקה לע 

יחסית  יותר להישאר בתעסוקה בגילאים מבוגרים וטים והחיוך הבריאות בתחומי

בתחומי התקשורת,  עובדיםת הבסיס). לעומת זאת, ילעובדים בתחום הייצור (קטגורי

  .שוק העבודה עוד לפי גיל הפסיהטק וטים לפרוש מ-ייכרייה, שירותים פיסיים וה

 הממצאים שרוב מראה 8תרשים . בפרד ושים גברים עבורגם  הממצאים את בדקו

-50 בגילאי מועסקים שהיו מקרב מי. עם זאת, מידההכמעט באותה  המיים לשי כוים

 ותרו אקדמי תואר בעליהבדלים ברורים: גברים  כמהלזהות  יתן, 2007 בשת 45

 בעודתעודת בגרות בלבד,  בעלילעומת גברים  בהרבה הגבו בשיעור עשור כעבור מועסקים

 .לבדב בגרות תעודתת ובעל יםשל דומה עורבשי מועסקות שארו יותאאקדמ ששים

 הכסה מבעלי יותר הרבה בתעסוקה שארות גבוהה הכסה בעלות שים, זאת לעומת

שבין קבוצות ההכסה הגבוהות, אצל גברים אין עדות לפרישה מאוחרת  בעוד ,ביוית

  יותר.
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  6 תרשים

  2017-2007, שארות בשוק העבודהיגורמים המבאים ה

  

מגדר

זכר
נקבה

חמישון הכנסה
חמישון תחתון

2
3
4

חמישון עליון

השכלה

אקדמית
תעודת מקצוע

בגרותתעודת 
אחר

מידת דתיות
חרדי

לא חרדי

יליד ישראל
כן
לא

מספר ילדים
0

2-1
4-3

+5

מגורים בגוש דן
כן

לא

  2017קבוצת 

 1.5 1.0 0.5
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  7 תרשים

  2017-2007שוק העבודה, ב שארותיהפים המבאים ע

  

  

 

  משלח יד

  מקצוע

  חקלאות

  מחצבים

  תעשייה מסורתית

מסורתית-מעורבתתעשייה 

עילית-תעשייה מעורבת
  

  תעשייה עילית

  חשמל ומים

  בניין

מסחר
  

  תחבורה

  הסעדה ומלונאות

  טק-היי

  תקשורת

  שירותים פיננסיים

  שירותים טכניים

  נהלימ

  חינוך

  שירותי בריאות

  פנאי ובידור

  שירותים אחרים

 1.5 1.0 0.5 0.0 

לפי   הקבוצות,    שתי 
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  8 תרשים

  מגדרשוק העבודה, לפי ב שארותיהמאפייים המבאים 

  

  

חמישון הכנסה
חמישון תחתון

2
3
4

חמישון עליון

השכלה

אקדמית
תעודת מקצוע

בגרותתעודת 
אחר

מידת דתיות
חרדי

לא חרדי

יליד ישראל
כן
לא

מספר ילדים
0

2-1
4-3

+5

מגורים בגוש דן
כן

לא

  נשים  גברים

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 

  2017קבוצת   , לפי מגדר
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 בגורמים מדוברבמקרה ש. זמן לאורך עקביים אלה ממצאים כמה עד השאלה שאלת

מבוגרים, צפה לראות את הממצאים  יםאבגיל לעובדים הביקוש על משפיעיםש מביים

יציבים בתקופות זמן שוות. כדי לבחון אם זהו אכן המצב, ביצעו את אותו היתוח 

תקופה של עשר שים, אך  כעבורבמעגל התעסוקה  50-45שארות עובדים בי יה בעיין

, כלומר עבור העשור שלפי היתוח שהוצג 2007-1997 התקופה עבור זאתבחו 

  . 8-7 בתרשימים

שארות בתעסוקה בשתי ימציג את ההשוואה של הגורמים המבאים ה 9 תרשים

קבות. כפי שיתן לראות, רוב המשתים ותרים עם השפעה דומה מבחית כיוון והע

הקשר (חיובי או שלילי), וגם גודל האפקטים ותר דומה למדי. כך למשל, יתן לראות 

של שירה משוק העבודה, וותרה מבא חזק במיוחד  השהכסה בחמישון התחתון היית

אירוח. לעומת זאת, תואר המסעדות ווהביטוח הגם תעסוקה בתחומי הבקאות ו וכך

 מתואמים ותרו אקדמי, מגורים בגוש דן ועבודה בתחומי החיוך, הבריאות והרווחה

  .שבדקו השה 20 לאורך בתעסוקה שארותיה עם וחיובי חזק באופן

 כך. המבוגרים העובדים פלטים מהםש בעפים שיויים לראות יתן, זאת לעומת

, 2017-בשיעורים גבוהים משוק העבודה ב טיםלפטק -עובדי הייש לראות יתן, הלדוגמ

 גם מועסקים שארילה דווקאטק טו -עובדי הייושוה,  היהקודם לכן  עשורהמצב ואילו 

בידור ההפאי וגם במקרה של עובדים בתחומי מצאה תופעה דומה  .המבוגרים בגילאים

  שירותים הפיסיים. הגם ו
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9 תרשים  

  2017לעומת  2007; לאורך זמן אפייים המבאים יציאה משוק העבודהמ

  

  

  

מגדר

זכר
נקבה

חמישון הכנסה
חמישון תחתון

2
3
4

חמישון עליון

השכלה

אקדמית
תעודת מקצוע

בגרותתעודת 
אחר

מידת דתיות
חרדי

לא חרדי

יליד ישראל
כן
לא

מספר ילדים
0

2-1
4-3

+5

מגורים בגוש דן
כן
לא

 2.0 1.5 1.0 0.5

  2017קבוצת   2007קבוצת 

שתי הקבוצות
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  10 תרשים

  2017לעומת  2007 ;שוק העבודה לאורך זמןב שארותיהמאפייים המבאים  עפים

  

  מקצוע

  חקלאות

  מחצבים

  תעשייה מסורתית

מסורתית-מעורבתתעשייה 

עילית-תעשייה מעורבת

  
  תעשייה עילית

  חשמל ומים

  בניין

מסחר
  

  תחבורה

  הסעדה ומלונאות
  טק-היי

  תקשורת

  שירותים פיננסיים

  שירותים טכניים

  נהלימ

  חינוך

  שירותי בריאות

  פנאי ובידור

  שירותים אחרים

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 

  2017קבוצת   2007קבוצת 

  , לפי משלח יד

  

הקבוצות שתי 
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  בישראל המבוגרים העובדים מיומנויות. 2

 של תוצר אם ירידה זו היא היא המבוגרים בתעסוקת ירידהמרכזית בכל הוגע ל שאלה

ובאיזו מידה  ,לפרוש מעויייםמידה העובדים המבוגרים  באיזו, כלומר היצע או ביקוש

 והמשימותהעבודות  למילוי שברשותם המיומויותהתאמת -אישירתם ובעת מ

 במיומויות התאמה-אי כלומר, השי בהסבר מדובראם . המעסיקים ידי על הדרשות

 זו שבעיה לצפות יש האם או ,כיום המבוגרים עבור רק כון המצב האם – הדרשות

 בעוד עשור? המבוגרים תהבא, זה שירכיב את קבוצ העובדים דור את גם תאפיין

 לגביהשלכות חשובות  יש להןו ,המצב חומרת להבתלשאלות הללו חשובות  תשובותה

  . בעתיד המבוגרים תעסוקת שיעור העלאתצורך ל הדרשת המדייות

המיומויות המאפיית  רמת, יתחו תוים לגבי הלא לשאלות םמסוילתת מעה  כדי

בהשוואה  והןהצעירים יותר  לדורותאת אוכלוסיית המבוגרים בישראל, הן בהשוואה 

 רמת לגביהעדכי והמקיף ביותר  המקור .אחרות במדיות המבוגרים למיומויות

 PIAAC כיתות במסגרת שעשה בוגריםה כישוריסקר  הואהשוות  במדיות מיומויותה

 ,ישראל בהןו ,מדיות 33-בהסקר הבילאומי הראשון שערך  זהו OECD.5 ארגון של

 יםבשבוצע  הסקר. בישראל בוגרים אשים כישוריהערכה שיטתית של היא  שמטרתו

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף עם הרשות הארצית למדידה על ידי  2015-2014

 אורייות: תחומים בשלושהמיומויות היסוד  רמתאת  בחן . הסקרוהערכה (ראמ"ה)

(תחום הכולל כישורי  מתוקשבת בסביבה בעיות ופתרון מתמטית אורייות, קריאה

  6.מחשב)

                                                            
5   Survey of Adult Skills  יתשל תוכPIAAC –  ויות בוגריםלאומית של מיומית להערכה ביהתוכ

)Programme for International Assessment of Adult Competencies,(  

שתמש ולעסוק בטקסטים כתובים, כולל מגוון אורייות קריאה מוגדרת כיכולת להבין, להעריך, לה   6

כישורים החל מפעוח מילים ומשפטים כתובים ועד ההבה, הפירוש וההערכה של טקסטים מורכבים. 

אורייות מתמטית מוגדרת כיכולת לגשת, להשתמש, לפעח ולתקשר מידע מתמטי ורעיוות מתמטיים, 

ים. פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת מוגדר כולל יהול המצב או פתרון בעיות בהקשרים מציאותי

כיכולת להשתמש בכלי תקשורת טכולוגית ורשתות דיגיטליות על מת להשיג ולהעריך מידע, לתקשר 

 עם אחרים ולבצע משימות מעשיות. 

 

 

pdf   2.ןוכמה אישנ ירבד_001 08/06/2017   10:51:57

22

2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ  



  
 

 בדוחות הוצגוכבר  בישראל האוכלוסייהרמת המיומויות של כלל  לגבי התוצאות

 שערכו יותר ממוקדיתוח  7.ראמ"העל ידי ו OECDארגון  ידי על שהוצאו הרשמיים

 ישראלב) 49-40( "לעתיד המבוגרים"ו) פרישהעד  50(בגילאי המבוגרים  כישורי בעיין

  מעלה תמוה בעייתית. 

המבוגרת היא  האוכלוסייהבעיית הכישורים בקרב  עללקבל מושג אחת הדרכים 

 פרטים, כלומר ביותר המוכות הרמות בשתילהתמקד בשיעור הבחים המדורגים 

ביותר  בסיסיות משימות אחרלמלא . אשים אלו יתקשו אלמטרייםהחסרים כישורים 

כי  העלתה ,מתמטית באורייות הןו קריאה באורייותהעבודה. השוואה זו, הן  בעולם

 בקרב מאשר בהרבה גבוה זה ושיעור, הוא גבוה בסיס מיומויות החסר המבוגריםשיעור 

המבוגרים קיבלו ציוים  מהבדקים 39% כמעט ,למשל ,המתמטי בתחום. יותר הצעירים

 בקרבדומה  שיעורמצא קריאה  באורייות גםשמיקמו אותם בשתי קטגוריות הבסיס. 

בסיסיות ביותר. לעומתם, בקרב הצעירים שיעור הבדקים ה תיומיומוה יהמבוגרים בעל

חמישית. עוד עולה עד רבע  ועומד עלהחסרים מיומויות בסיס מוך באופן משמעותי 

 המבוגרים בין, באמצע"טוב"  במקום ופל) 49-40גילאו הבייים (שמצבם של  מהבדיקה

  . צעיריםל

 רובובמיוחד,  קשהבתחום פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, הכולל כישורי מחשב,  המצב

, כלומר אים מסוגלים המיומויות סולם בתחתית מצאים) 63%(גדול של המבוגרים 

 כל כמעטו, רע המצבגילאי הבייים  בקרב םשג לראות מדאיגלבצע משימות בסיסיות. 

  . )48%( ביותר המוכות ברמות דורג שי בחן

  

                                                            
  OECD 2016; 2016למ"ס וראמ"ה    7
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  11 תרשים

  )%שיעור הבדקים בעלי מיומויות מוכות במיוחד, ישראל (

 

  .PIAAC: עיבודי המחברים לתוי מקור

  

  

  8בישראל מבוגרים תעסוקתל הנוגעת המדיניות. 3

: עיקריים סוגים שלושההיא בעיקר מ בישראל מבוגרים תעסוקתבכל הוגע ל מדייותה

 )ALMP – active labor market policies ;()2( התעסוקה בשוק פעילה מדייות )1(

מאבק בגילות. שי וחיוך, הסברה  )3(תמריצים לעובדים להישאר או לחזור לתעסוקה; 

 ;הם התאמת תאי העבודה ,בישראל הוגיםשאים  ,כלי מדייותאחרים של  םסוגי

  ותמריצים ישירים למעסיקים. 

בשים יצרה שיוסבר עליהם באופן תמציתי להלן, הממשלה  ,לצד כלי המדייות הללו

ועדת אורי  האחרוות גם תוכיות מקיפות לטיפול בסוגיית התעסוקה בגיל המבוגר, בהן:

                                                            
המלא באתר  הפרק להלן הוא תמצות של סקירת תמות המצב בישראל. לסקירה המלאה ראו המחקר   8

  המכון.

 בסביבה מתוקשבת
 אוריינות מתמטית                 אוריינות קריאהפתרון בעיות

  39-25צעירים,     49-40מבוגרים לעתיד     גיל פרישה-50מבוגרים, 
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ומעלה) בשוק התעסוקה ובקהילה,  60שעסקה בשילוב מבוגרים (בי  ,2013-אורבך מ

 ,2015בשת  150-ו 145החלטות ממשלה מס'  9;ביותר חלקי באופןיושמו  המלצותיהו

האסטרטגיה  בקביעת חשובהכסוגיה "היערכות להזדקות האוכלוסיה" השהכלילו את 

 ועסקה בעקבותיהן שבאה 834' מס הממשלה והחלטת, ארוךה לטווח הממשלתית

 שטרםאחדות  המלצות כללהזו  החלטה גםמבוגרים בתעסוקה באופן פרטי.  ובבשיל

 ופתיחת המדיה בשירות למבוגרים ייחודיים מסלולים יצירת כמו, במלואן יושמו

, חברתי לשוויון המשרד ידי על עירויים תעסוקה במרכזי תעסוקה לעידוד תוכיות

 היגוי ועדת ה שלהקמ גם קבעו הממשלה החלטות. כפיילוטרק  כעת שמיושמתכיות ות

 של תמציתית סקירה להלן. הוקמה לא זו גם אך, ההחלטות יישום אחרי ובקרה למעקב

  .כיום כבר ההוגים המדייות כלי

התערבות יזומה הוא תעסוקה ולטיפול באבטלה ההראשוי להעלאת שיעורי  המעה

כיות ועובדים. ת ה שלאו העסק ה, השמההכשרלכיות ותוישירה של המדיה באמצעות 

 את לשפר ומטרתן) ALMP( התעסוקה בשוק פעילה מדייות כיותותאלה מכוות 

 מההיערכות כחלק ה,ז בכלל. המובטלים בקרב לתעסוקה הגישה ואת העבודה כישורי

 החיים לאורך למידה בעידוד הצורך בדבר רחבת הכרה ישה, העתידי העבודה לשוק

)lifelong learning – LLL (השוק לצורכי העובדים כישורי בין מתמדת להתאמה כאמצעי 

) של עובדים בשלבי חיים שוים. employability( והתעסוקתיות הרלווטיות ולהעלאת

הופעלו ומופעלות בישראל על ידי מספר לא מבוטל של גופים (ראו פירוט  ALMPתוכיות 

במחקר המלא). כיום תוכית הדגל לטיפול בתעסוקת מבוגרים, שמצאת עדיין בשלב 

 2016 משת מפעילים . את התוכית75-45לבי  "הדרךאמצע "הפיילוט, היא תוכית 

 מרכזי פועלים הבמסגרתו ,אשל-'ויטג באמצעות חברתי לשוויון והמשרד העבודה משרד

מקיימים התערבות  אלו .ומודיעין אביב תל, סבא כפר – ערים בשלוש תעסוקתי הכוון

בקרב אוכלוסיית העובדים המבוגרים להתאמתם לקליטה בשוק התעסוקה, ובקרב 

אוכלוסיית המעסיקים כדי לשות תפיסות מפלות ולהרחיב את היצע המשרות המוצעות 

אך הגורמים  ,תוכיתמבוגרים. אין כיום תוים רשמיים על הצלחת הלעובדים ה

                                                            
 .2014המשרד לאזרחים ותיקים    9
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מו כ כיותות 10ההשמה בכל המרכזים. יביעדעומדת  יאהכי  טועים אותההמפעילים 

אמצעי  משלבותכיוון שהן  ,איטגרטיביות תוכיות קראות"אמצע הדרך" ודומותיה 

כבעלות  מצאוכיות אלה ו. תמעסיקיםה מולגם עבודה והכשרה עם ליווי והשמה 

מבוגרים  החזרתב או בהשארת ןהצלחת אתשבדקו  מחקריםבאפקטיביות גבוהה 

 ,"יסיון"דרוש  אתרבישראל כוללות את  שמופעלותוספות  ALMPלתעסוקה. פעילויות 

שבאמצעותה  מעגלים קרן, ואת מעסיקים לבין+ 60 בי תעסוקה דורשי בין המחבר

המדיה מממת הכשרה מחדש לעובדים שעוסקים במקצועות שוחקים (על פי הגדרות 

 הקרן).

תמריצים  מייצרת הממשלתית המדייות, התעסוקה בשוק פעילה התערבות מלבד

 קבלת הוא התמריצים אחד .כלכליים (שליליים וחיוביים) לעובד להישאר בעבודתו

 ומעלה 62, כלומר המותה בגיל לעובדים יתת זו קצבה .בהכסה שמותית זקה קצבת

. כלי מדייות זה משפיע באופן שלילי על תעסוקת העובדים ומעלה לגברים 67-ו לשים

קבלת הקצבה וגובהה בזמן הגיל המותה עד ההגעה לגיל הזכאות והמבוגרים, 

תמריץ שלא  ייצרל יכוללשי המיים) מותים במבחן הכסות. הדבר  70האויברסלית (

כיוון שבטווח הכסות מסוים המס השולי על  ,העבודה שעות את להגדיל לאשלעבוד או 

 כיוון זאת (במקרים מסויימים אף מעבר לזה), 100%-ל ומתקרבד והעבודה גבוה מא

 הפרטשדומה מקצבת הזקה  סכוםבדן של ומסוים גורמת לא ףר מעלההכסה  הגדלתש

(ראו  למבוגרים הכסהה השלמת קצבתקשר לב גם מתקיים מאוד דומה מצב. לה זכאי

  ).המלא במסמך פירוט

  

, שהוא אחד הכלים הפרישה גיל הואד על תעסוקת מבוגרים ומא משפיעש וסף גורם

 כך על מצביעים מחקרים. העובדיםשל  העבודהליטור משך  ביותרהחוקתיים החזקים 

 הן, מבוגרים בקרב התעסוקה שיעורי עלהפרישה יש השפעה גדולה  בגיל לשיוייםש

                                                            
וספת  פרט ל"אמצע הדרך" פועלות תוכיות וספות במתכות דומה: "הפלוס בשישים" היא תוכית   10

ומעלה בלבד בפורמט דומה אך מתודולוגיה מעט שוה;  60אשל המתמקדת באוכלוסיית בי -של ג'ויט

ומעלה עם מכללת אשקלון ומשתף פעולה עם  50שירות התעסוקה מפעיל מרכז הכוון לעובדים מגיל 

וכיות המתמקדת בעובדים בפרופיל גבוה בעלי תואר אקדמי. קיימות בוסף גם ת age&workעמותת 

  דומות של משרד הרווחה (ראו המסמך המלא לפירוט).
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 צד אחד. העלאת גיל הפרישה משפיעה על התעסוקה בשי אופים: מבעולםוהן  בישראל

העובד הפורש מאבד שמאחר  ,את הכדאיות הכלכלית של יציאה לגמלאות מפחיתההיא 

גיל ל בכל הוגעהיא מקבעת ורמה ומצד שי  ;את הזכות לקבלת קצבה פסיוית

   ליציאה משוק העבודה."המקובל" 

 שלהן וההשלכותהאלה  ההגדרות וריבוי, ומשמעויות הגדרות כמה בישראל הפרישה לגיל

 ,פרישה גיל חוק. עבורו הכוה המדייותעל ו הפרישה גיל על בדיון בלבול יםיוצר

 ,יסוד הגדרות כמה מגדירו גזרותיו על מעבודה הפרישה גיל את מסדיר ,2004-"דתשס

  :הבא באופן

 סיה  .(כללי) הפרישה גילמוגדר כגיל שבו אדם זכאי לפרוש מעבודתו ולקבל פ

היא פסיה תקציבית, קרן פסיה, ביטוח מהלים או כל הסדר שתעסוקתית, בין 

  לגברים. 67-לשים ו 62-כ כיום מוגדרגיל זה אחר. 

 מוגדר כגיל שבו למעסיק יש זכות לחייב עובד לפרוש בשל  .חובה פרישת גיל

 11הן לגבר והן לאישה. ,67גילו. גיל זה מוגדר כגיל 

 סיה לקבל זכאי אדם שבו גילה זהו החוק פי על .מוקדמת פרישה גילפ 

 אף ,מעבודה פרישה בשל שלו בפוליסה הקבועים מסוימים תאיםב תעסוקתית

 ישם( לאישה והן לגבר הן 60 כגיל כיום מוגדר זה גיל. הפרישה לגיל הגיע שטרם

 ).צעיר יותר מוקדמת פרישה גיל הקובעים מיוחדים הסדריםכמה  גם
  

מופיעות שתי הגדרות וספות תלויות גיל, שמשתמשים בהן לקביעת  חוקב, כך על וסף

  :1995חוק הביטוח הלאומי משת בשחלו  שיוייםבעקבות  הזכאות לקבצת זקה,

   ה הגילי  .המותאי שהפרט עומד במבחה בתיתן לקבל קצבת זק הגיל שבו

הכסה. באופן היסטורי גיל זה עמד פחות או יותר על גיל הפרישה הכללי שהיה 

עם השיויים החקיקתיים שהביא עמו חוק גיל  ,2004מקובל בישראל. בשת 

הועמד הגיל המותה של קצבת הזקה באופן רשמי על גיל הפרישה  ,פרישה

                                                            
פסיקה של בית הדין לעבודה בעקבות ערעור על קביעת גיל פרישת חובה בחוק, קבעה כי אם העובד    11

על המעסיק לשקול את בקשתו באופן עייי ולהמשיך להעסיקו כאשר לא  –מבקש להמשיך לעבוד 

  .ליבי ויברגר ואח' גד אויברסיטת בר אילן 2019/10ע"ע קיימת עילה אמיתית להפסקת עבודה. 
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הקבוע בחוק, באופן כזה שככל שגיל הפרישה הכללי ישתה כך ישתה עמו גם 

 לגברים. 67-לשים ו 62הגיל המותה לקבלת קצבה. לכן גיל זה עומד כיום על 

 ה לקצבת הזכאות גיליתן שבו הגיל .זק ה קצבת לקבלבמבחן תלות ללא זק 

 זה גיל עמד 2004 בשת. לגברים 70-ו לשים 69 על כיום עומד זה גיל. הכסות

 גיל של העלאהל מתווה קבע פרישה גיל ובחוק, לגברים 70-ו לשים 65 על

 זהה יהיה ולשים לגברים הזכאות גיל שבה, 2020 שת עד שים של הזכאות

 .שה 70 על ויעמוד

  

העלאת גיל הפרישה הכללי תרמה להשארת מבוגרים כי  מלמדיםישראל מממצאים 

 משמעותיתהעלאה דומה בגיל פרישת החובה לשים לא הייתה השפעה לבתעסוקה, אך ש

גם מסקירת אפקטיביות של המדייות בעולם עולה שהעלאת גיל  12.תעסוקהה על

הפרישה היא כלי אפקטיבי ביותר המשאיר עובדים מבוגרים בהעסקה ומשפיע גם על 

הסיבה לכך ומעלה).  55המושפעים ישירות מההעלאה ( מהגילאיםאים צעירים יותר גיל

שהארכה של אופק התעסוקה של הפרט עד לפרישה משפיעה על התמריץ לעבוד גם  היא

  בשים שלפי כן. 

  

 . על פי סקרים (גילות) גיל בסיס על אפליה מיעתתעסוקה היא הוספת להשפיע על  דרך

 קיםישערכו בקרב עובדים ומעססקרים ת רבות. זו קיימת במדיו לאומיים, תופעהבי

יש לזכור כי גילות ובעת מדימוי  13.בישראלעל רקע גיל קיימת גם אפליה מראים ש

לסביבת  להסתגל מתקשהשלילי של העובד המבוגר: הוא תפס כפחות פרודוקטיבי, 

 מסיבות מהעבודה עדרילה וסיכוייו מוגבלות טכולוגיותה יכולותיועבודה משתה, 

. מבוגרים של להעסקה חסם מהוות להן ודומות אלה תפיסות. יותר גבוהות בריאותיות

, ואכיפה חקיקה דרך או והסברתי וולוטרי באופן להיעשות יכולה אפליה מיעת

 כאמצעי לבדהאפלייתית -אטי חקיקה על להסתמך יתן שלא מלמדים בעולם התויםו

הטיפול  ,בצד האכיפהויש צורך בשילוב בין מיעה וולוטרית לאכיפה.  ,תעסוקה להגברת

                                                            
  .2014; המשרד לאזרחים ותיקים, 2011בק ישראל,    12

  .2014; הדלס, 2014המשרד לאזרחים ותיקים,    13
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ציבות שוויון הזדמויות בעבודה, שתפקידה לקדם את בבגילות בישראל מתרכז 

 בירור, כולל ן בעבודה ולפעול אקטיבית לשמירתןוההכרה בקיומן של זכויות לשווי

  . במקרים של אפליה משפטי וסיוע תלוות

פועלים לשיוי תפיסתי בקרב ש מיזמים אחדיםגם  כיום ישם אכיפהול חקיקהל וסף

 תעסוקה לקידוםבמסגרת תוכיות  עשים. אלו גילותה תופעתמעסיקים ולהפחתת 

בקרב  צה"דרוש יסיון" מפיהתוכית כך למשל, כחלק מפעילותה  .לעיל הוזכרו שכבר

מעסיקים ומהלי משאבי אוש חוברת בשם "שווה להעסיק יסיון: ארגז כלים להעסקת 

מתן הסברים ותוים על  :אזרחים ותיקים", הכוללת אלמטים רכים של חיוך והסברה

הסבר על שיוי עולם העבודה והארכת  ,התועלת שתצמח לעסק מהעסקת מבוגרים

בכל מיי ד המבוגר ועצות ליהול כון של עובדים תיאור של מאפייי העוב ,תוחלת החיים

 למעסיקים פייה מתבצעת "60-תוכיות "אמצע הדרך" ו"הפלוס בהמסגרת בגילים. 

 גם כוללת פייהה .אפשרויות תעסוקה והשמה בפועל של מבקשי העבודה מציאת לשם

מידעוים וליווי פרטי של  ה שלהפצ בעזרתבקרב המעסיקים  תפיסתי לשיוי אמצעים

  .לשיוי תפיסותיהם מהלים המוכוון

 ולהתאמת תפיסה לשיוי מעסיקים מול פעילות מקיים אזרחי לשוויון המשרד, בוסף

 בהם ירידים מעין, חשיפה ימי כוללת זו פעילות. המבוגרים העובדים לקהל משרות

 ראיוות מקיימים יום ובאותו  פוטציאליים מבוגרים לעובדים משרות מציגים מעסיקים

 שמטרתו אוש משאבי למהלי קורס מפעיל המשרד, כן כמו. המשרה למילי עד עבודה

  .אלה עובדים ליהול כלים והקית מבוגרים שבהעסקת היתרוות את להציג

גם  מופיעים לוחבמצב המדייות בישראל לעומת מדיות בחרות בעולם.  מציג את 3 לוח

 – תאי העבודה התאמתהאחד, : הוגים בארץ לא כמעטשמדייות  שלאמצעים שי 

, חוקי עבודה ומידת הגמישות בעבודה בהם גישותו כלים,מעד רחב של  הכולל

בהסדרים במקום העבודה (גמישות בשעות, היכולת לעבוד מרחוק). לתאי העבודה 

מסיבות ברורות: יכולת העבודה במשך שעות  ,השפעה מיוחדת על העובדים המבוגרים

 הכאל בעיקרמרובות פוחתת עם הגיל, וכך גם היכולת לעבוד בסביבות עבודה מסוימות, 

מראים כי בעיות בריאותיות הן  OECDארגון אכן, סקרים של  המצריכות מאמץ פיזי.

הוא  השי הכליסיבה שכיחה למדי לשירה מוקדמת של מבוגרים משוק העבודה. 

לגייס, לשמר או להכשיר מחדש עובדים מבוגרים. אמצעי תמרוץ  למעסיקים תמריצים
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 מסקירת .אלה יתים לרוב למעסיקים בצורה של סובסידיות, מעקים או כפטורים ממס

השפעה דלה  בעלותהן מחקרי אפקטיביות עולה שסובסידיות להעסקה של מבוגרים 

  .מאבטלה וליציאה תעסוקהה ריבשיעו לעלייהמשמעותית  בצורה תורמותואין 

  

 במדיות הממוצעת הטיפול לרמת להגיע מת על לשיפור רב מקום יש כי עולה מהלוח

 14.המערביות

                                                            
איטגרטיביות כמו "אמצע הדרך" הישראלית, ויתן לראות  ALMPזו יתן פירוט גם על תוכיות  בלוח   14

כי בתחום זה מצבה של ישראל טוב יחסית. עם זאת הטיפול הוא עדיין חלקי משום שהתוכית היא 

  רשויות. 3-בסיוית ומיושמת כיום רק 
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פרק ההמלצות שלהלן מתבסס על תוצרי המחקר שהוצגו עד כה, על ממצאים 

ממחקרים בינלאומיים שבחנו את האפקטיביות של צעדי מדיניות שיושמו במדינות 

שונות, וכן על התובנות של העוסקים במלאכה בצד היישומי, כפי שהוצגו ונידונו 

כו במכון הישראלי במסגרת מפגשי קבוצת העבודה בנושא תעסוקת מבוגרים שנער

 לדמוקרטיה. 

הדיונים בצוות היו פורים, בין היתר כיוון שהוצגו עמדות מגוונות ונידונו מחלוקות לגבי 

הסוגיות השונות. לגבי רוב ההמלצות חברי הקבוצה הצליחו להגיע להסכמות. עם זאת, 

 לגבי מספר המלצות נותרו אי הסכמות והן מתוארות במסמך. 

לצות כלליות המתייחסות לאופן שבו יש להתמודד עם האתגר של נפתח את הדיון בהמ

קידום תעסוקת מבוגרים. אחר כך נפרט את ההמלצות הספציפיות בחלוקה לשלושה 

( צעדים מכווני 3( צעדים מכווני עובדים; )2( שינויי חקיקה ורגולציה; )1סוגים: )

 .. לבסוף, נתאר את הסעיפים שבמחלוקת והסייגים שהועלומעסיקים

 

 המלצות כלליות

יש לקדם גישה מניעתית פעילה הממוקדת בצמצום הנשירה של עובדים מבוגרים 

כיום המדיניות היא ראקטיבית, כלומר ממוקדת בהשבת מבוגרים  משוק העבודה.

מובטלים למעגל התעסוקה, בעיקר באמצעות קורסי הכשרה למובטלים ועזרה בחיפוש 

צריכה לכלול גם השקעה משמעותית בכלי דיה  ו עבודה. אלא שמדיניות זו אינה יעילה

מדיניות מניעתיים הכוללים אבחון שוטף של עובדים בקבוצות סיכון לנשירה, תמיכה 

עוד ביכולת העובדים לשמר את עבודתם באמצעות תמריצים לשדרוג המיומנויות 

 , וסובסידיות למעסיקים במימון הכשרות לעובדים המבוגרים. גישהבהיותם מועסקים
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על העובדים שפוטרו, הן בהיבט  לבסוף, גישה זו מצמצמת את ההשפעות השליליות

  הכלכלי והן בהיבט הפסיכולוגי.

מחקר דיאגנוסטי כדי לקדם מדיניות מניעתית יש צורך בפיתוח, ניהול ומימון של 

המאפשר זיהוי של עובדים מבוגרים בקבוצת סיכון גבוה לנשירה משוק העבודה,  שוטף

ם אלו. ממצאי המחקר תוך שימוש בסקרים מלווים לניתוח הגורמים לנשירת עובדי

ישמשו באופן רציף את מקבלי ההחלטות במיקוד הצעדים המניעתיים לאוכלוסיות 

הרלוונטיות. כמו כן, מחקר רציף כזה יאפשר התאמה טובה יותר של תוכן ההכשרות 

המקצועיות בתחומים בהם ישנם, או צפויים להיות, ביקושים גבוהים מצד המעסיקים 

 וימים.לכישורים ולמיומנויות מס

מעבר לכך, מדיניות אקטיבית מניעתית צריכה להיות חלק ממודל רחב יותר של 

בניית תשתית המאפשרת פיתוח של  – (lifelong learning"למידה לאורך החיים" )

יכולות הפרט לכל אורך שלבי הקריירה. מודל כזה יסייע בשימור מבוגרים בתעסוקה 

יים יותר לשוק העבודה גם בגילאים משום שכישוריהם יישארו עדכניים ורלוונט

המאוחרים. מדיניות למידה לאורך החיים מקדמת יעד זה מאחר שהיא מייצרת 

 תשתית לאספקת הכשרות אלו, ולכן היא משמשת בסיס למדיניות מניעתית פעילה.

כמובן שגם לאחר אימוץ גישה מניעתית יוותר צורך בשימוש בכלים לשילוב מבוגרים 

גל העבודה. עם זאת, בתמהיל המשאבים המופנים לטובת תעסוקת מובטלים חזרה במע

 מבוגרים, נכון יהיה להגדיל משמעותית את ההקצאה לשימוש בכלים המניעתיים.

להלן נסקור את המלצות המדיניות הפרטניות )ממצאי מחקרים בינלאומיים על 

 לעיל(. 5האפקטיביות של התוכניות השונות ניתן למצוא בסקירה בפרק 

  

2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ   

נחוצה מכמה סיבות: ראשית, וכפי שהוסבר לעיל, השמה של מובטלים מבוגרים כזאת 
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 המלצות המקובלות על כלל חברי הקבוצה

I. שינויי חקיקה ורגולציה 

לאור היעילות הגבוהה שנמצאה לאמצעים סטטוטוריים המתמקדים בתמריצים לפרט, 

 :יש מקום לשינוי המצב החקיקתי בישראל בתחומים אחדים

 יש להעלות את גיל הפרישה. .1

ישנו קשר אמפירי ברור בין גיל הפרישה החוקי ובין גיל הפרישה האפקטיבי )כלומר, 

בהן שווייץ,  –השלב שבו אנשים פורשים בפועל(. רפורמות שנעשו במדינות שונות 

והביאו להעלאת גיל הפרישה, הראו תוצאות מרשימות בהעלאת  –גרמניה והולנד 

הראו  תוצאות אלוחת לרף הפרישה. שיעור ההשתתפות של המבוגרים גם בגילים שמת

נובע מהחלטת עובדים להישאר  בשיעור ההשתתפותעיקר העלייה ו, אפקטים גדולים

במקום העבודה ולא מכניסה לתעסוקה של מובטלים מבוגרים. מחקרים של בנק 

ישראל שעסקו ברפורמות קודמות שבוצעו בארץ מצאו גם הם שהעלאת גיל הפרישה 

אה מכוח העבודה בקרב כל קבוצות העובדים המבוגרות. הביאה לדחייה של היצי

הסיבה לכך היא שהארכה של אופק התעסוקה של הפרט עד הפרישה משפיעה על 

ממצאים אלה מצביעים על החשיבות של קידום התמריץ לעבוד גם בשנים שלפני כן. 

 שינוי זה.  

 : לבצע את השינוי באופן הבא םאנו ממליצי

, אשר כיום פורשות בגיל באופן מדורג את גיל הפרישה לנשיםלהעלות בשלב הראשון 

( ּוועדת ניסן 2000, בהתאמה(. ועדת נתניהו )67לעומת  62מוקדם בהרבה מגברים )

, אך שינויים אלה לא יושמו עד 67-( המליצו על העלאת גיל הפרישה לנשים ל2011)

בהתאם לרף התחתון  ,64-ל 62היום. המלצתנו היא העלאה מדורגת לפרישת נשים מגיל 

ובהתאם להצעת החוק  2016בהמלצת הוועדה הציבורית לבחינת גיל פרישה לנשים 

סבורים שיש העבודה  קבוצתהממשלתית בנושא )נציין בהקשר זה כי חלק מחברי 

(. שינוי זה מהווה צעד מדוד ומתבקש. את ההעלאה 65להעלות את גיל הפרישה לגיל 

שנים, ולהתחיל בשינוי באופן מיידי, כדי לאפשר  8של  המדורגת יש לפרוש על פני טווח
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עלייה מתונה לאורך זמן אשר תצמצם את הפגיעה בעובדות המתקרבות לגיל פרישה. 

ככל שיידחה יישום השינוי, כך יהיה צורך בשינוי מהיר יותר ומדורג פחות, דבר שעשוי 

 פרישה.  להחריף את הקשיים הכרוכים בשינוי לעובדות הנמצאות קרוב לגיל

במקביל יש לבנות תוכנית תומכת למהלך, בעיקר לשלב הראשון של העלאת גיל 

הפרישה לנשים. מהלך שכזה צריך לתת מענה וכלים לאוכלוסיות שצפויות להיפגע 

מהעלאת גיל הפרישה, במיוחד האמור בנשים העובדות בשכר נמוך ובנשים שאינן 

הכשרות  יכולים לכלולשכאלהעובדות ואינן זכאיות לקצבאות אחרות. צעדים 

+, ומימון תכניות ממשלתיות ובמגזר השלישי שמטרתם 55מקצועיות ייעודיות לבני 

ליווי, הכשרה רכה והשמה של עובדים מבוגרים בתעסוקה. חלק מצעדים אלו נכללים 

במסגרת ההמלצות במסמך זו.  יצירת ארגז כלים התומך באוכלוסיות העשויות להפגע 

פרישה חשובה להצלחתו שכן יסייע להקטין התנגדויות למהלך מהשינוי בגיל ה

)התנגדויות שבנתיים מקבעות את המשק כמה שנים ללא התקדמות בתחום(, ובנוסף, 

עשוי המהלך גם להצדיק את עלותו, הודות לגידול בהכנסות ממס ולהגדלת האיתנות 

יקבעו יל הפרישה יש לוודא כי כלים אלו שיבואו יחד עם העלאת גשל הביטוח הלאומי. 

: הממשלה, המעסיקים הרלוונטיים משא ומתן והסכמות בין שלושת הגורמיםמסגרת ב

 והעובדים.

 

הרחבת האפשרויות של עבודה קידום הסדרי עבודה גמישים לעובדים מבוגרים.  .2

גמישה תתרום לעידוד ושימור תעסוקת מבוגרים. עבור חלק לא מבוטל 

מקשים על יכולתם לעבוד לאורך זמן  מהמבוגרים הסדרי העבודה הנוכחיים

ועשויים להוות זרז לפרישה ממעגל התעסוקה. ניתן לקדם יעד זה במהלך של 

הסכמה בין הממשלה, נציגי מעסיקים ונציגי העובדים, ליצירת מנגנון המסדיר את 

ההתדיינות בין מעסיקים לעובדים בנושא בקשות להסדרי עבודה גמישה בגיל 

ן לקדם יעד זה באמצעות גיבוש מספר מודלים של עבודה המבוגר. כמו כן, נית

2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ   
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+(, אשר יהיו מקובלים על המעסיקים )בממשלה ובמגזר 50גמישה למבוגרים )

  1העסקי( ונציגי העובדים.

לגמישות בהסדרי העבודה פנים רבות, בהם חלקיות משרה, פרישה 

שונות של  גמישה/מדורגת, מעבר למודל עבודה של פרילנס, ועוד. אימוץ חלופות

גמישות, בהתאם למאפייני המעסיק והעובד,  תסייע לעובדים המבוגרים, ובפרט 

מצאי המחקר שהצגנו לעיל מצביעים על כך שאזור מלאלו הסובלים מקשיי ניוד.  

המגורים, ובמיוחד הקרבה לגוש דן, מתואמים באופן חיובי ומובהק עם הישארות 

מבוגרים במעגל התעסוקה. ממצא זה יכול לנבוע ממספר סיבות, אך סביר מאד 

שקשיי ניוד בגילאים מבוגרים קשור לכך. קידום של אפשרויות לתעסוקה חלקית 

שות אחרת )בשעות או במיקום העבודה( למבוגרים, יקל על יכולת להתמיד או בגמי

לקחת בחשבון שהקטנת אחוזי כמובן יש עם זאת, בשוק העבודה ליותר שנים. 

 המשרה קשורה לרוב בהקטנת השכר. 

 

יש לשנות את מנגנון הקיזוז בקצבאות הזקנה והבטחת הכנסה, המייצרים תמריץ  .3

העלאת שלילי לעבודה בגילאים מאוחרים.  כמו כן, יש לבחון את ההשלכות של 

 והעלויות הכרוכות בשינוי.  ,על היקף התעסוקהתקרת הדיסרגארד 

י לפגוע תקרת "הדיסריגרד" מתייחסת לרף ההכנסה שמתחתיו אדם יכול לעבוד בל

בקצבה הממשלתית שהוא זכאי לה. מעל תקרה זו, על כל שקל נוסף של הכנסה 

משלם העובד "קנס" בדמות הפחתה מהזכאות לקצבה. השיטה הנוכחית בעייתית 

כיוון שהמס השולי משתנה בין רמות הכנסה באופן כזה שעבור עובדים 

לק גדול המשתכרים שכר ברמות בינוניות יציאה לעבודה כרוכה באובדן ח

מההכנסות שלהן הם היו זכאים שלא מעבודה. התוצאה היא שמערכת המיסוי 

והקצבאות יוצרות תמריץ שלילי להגדלת ההכנסה מעבודה עבור עובדים מבוגרים 

 בינוניות.-פוטנציאליים ברמות הכנסה נמוכות

                                                            
, "תקן אזרח ותיקהנקרא "העסקת אזרחים ותיקים בשירות המדינה  של יילוטקיים כיום פ  1

שעות(  120גיוס של אזרחים ותיקים לשירות המדינה במשרה חלקית ) דינההמאפשר למ

יש לבדוק את הצלחת הפיילוט בשני תיאורי תפקיד )מקצועי וכללי( ובשתי רמות שכר. 

 ולבחון המשך התוכנית והרחבתה.
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ש"ח(, המס השולי  3,630-2080החוק כיום קובע שברמות הכנסה נמוכות מעבודה )

)בשל הטבה הניתנת לעובדים מבוגרים  -25%בודה הוא מס שלילי בשיעור של על ע

המכונה "מענק העבודה"(, כך שההכנסה הכוללת של הפרט גדלה. לעומת זאת, 

ש"ח, "המס השולי" מזנק  6,348-ש"ח ל 5,856ברמות הכנסה מעבודה בטווח שבין 

 35%ת של )בעקבות הירידה המשולב 105%-109% –בחדות ועומד מעשית על 

(, 10%-14%בקצבת זקנה גם יחד, בתוספת מס הכנסה של  60%במענק עבודה ושל 

כך שלמעשה העובד מאבד את ההכנסה הנוספת מעבודה ולעתים משלם אף יותר 

-ש"ח, המס השולי יורד ל 9,228-6,348מכך. ברמות הכנסה מעבודה העומדות על 

, עבור עובדים המשתכרים , אך עדיין נותר גבוה מאוד. במבנה מס זה80%-74%

 11,110-7,807ש"ח עבור פרט יחיד ]בלי בן זוג[,  9,228-5,856 --הכנסה בינונית 

ש"ח כאשר בן הזוג אינו מקבל  13,040ש"ח לפרט עם בן הזוג מקבל קצבה, ועד 

  2יציאה לעבודה מפחיתה באופן ניכר את הזכאות להכנסות שלא מעבודה. --קצבה 

ודה מעל רמה מסוימת מביאה לעלייה משמעותית בדמי יותר מכך, הכנסה מעב

הביטוח הלאומי שצריך לשלם הפרט ולקיזוז של הטבות נלוות לתוספת השלמת 

הכנסה למקבלי קצבת זקנה )כגון הנחה בחשבון חשמל, ארנונה, מים, סיוע בשכ"ד, 

פטור מתשלומים בקופ"ח, הנחות ברכישת תרופות, מענק חימום(. על כן, ההפסד 

 וך בעבודה בהיקף שכר בטווח הבינוני גדול אף יותר מהאמור לעיל. הכר

שינוי מנגנון הקיזוז יביא להפחתת המס השולי לעובדים בגיל המותנה )שעומד 

לשני המינים(. השיפוע במנגנון ההפחתה  70לגברים, ועד  67לנשים או  62כיום על 

ם בוועדת אורבך( . הצעה אפשרית )שנידונה ג60%מקצבת הזקנה עומד כיום על 

ישמרו את רוב  , מה שיבטיח שעובדים30%היא להקטין את ההפחתה לרמה של 

ההכנסה השולית שיקבלו מעבודתם לאורך כל רמות ההכנסה. שינוי זה יספק 

תמריץ גדול יותר למבוגרים בגיל המותנה להישאר במעגל התעסוקה. עלות 

מיליון ש"ח.  230-210-ל כההצעה, כפי שהוערכה על ידי חברי הוועדה, עומדת ע

סכום זה אינו מביא בחשבון את ההשלכות החיוביות של עלייה בשיעור התעסוקה 

בעקבות השינוי המוצע, לרבות הקטנת הוצאות הבריאות וגידול בהכנסות ממס 

                                                            
ראו פירוט בנושא זה בדו"ח "מסקנות הוועדה לשילוב מבוגרים בתעסוקה ובקהילה" של המשרד   2

 ותיקים בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלה.לאזרחים 
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)למרות שחלק לא מבוטל מהעובדים המבוגרים משתכרים בשכר נמוך יחסית, 

 כנסות ממס(. עדיין להערכתנו צפוי גידול בסך הה

מעבר לפגיעה בהכנסה שתוארה לעיל, אנשי מקצוע העובדים עם האוכלוסייה 

המבוגרת מדווחים גם על אפקט פסיכולוגי שלילי של הדיסריגרד על נכונות 

המבוגרים לעבוד. אפקט נוסף זה נובע מהרתיעה של אנשים מעצם האפשרות של 

דה גדולה מהאובדן אובדן כלשהו של קצבה מובטחת, גם אם ההכנסה מעבו

 מהקצבה עצמה. 

על כן, נוסף על שינוי ה"שיפוע" של הקיזוז מעל תקרת הדיסרגארד, יש לבחון את 

ההשפעות האפשריות של העלאת תקרת הדיסרגארד על התמריץ לעבודה. כדי 

תועלת שבהעלאה שכזו, יש צורך בביצוע מחקר שיבחן כיצד -לאמוד את העלות

 על היקף התעסוקה. משפיע שינוי בגובה התקרה 

 

 

II. צעדים מול העובדים 

 

המספקים עזרה למבוגרים באיתור עבודות מתאימות הרחבה של מרכזי ההכוון  .4

בתחום   ובצליחה של תהליך ראיונות הקבלה. בישראל פועלות כיום מספר תוכניות

הכוללות קידום והנגשה של הכשרות לרכישת "מיומנויות רכות" )כגון אוריינות 

פיננסית, כתיבת קורות חיים והתאמתם למשרה, שימוש ברשתות חברתיות, או 

ליווי אישי של מועסקים פוטנציאליים  הצגה עצמית והתנהלות בעת ריאיון עבודה(,

פיות מתעסוקה בגיל המבוגר(, וקישור וייעוץ בשלב חיפוש העבודה )כולל תיאום צי

למעסיקים פוטנציאליים. כמו כן, התכניות מספקות הכשרות מקצועיות, הן 

במסגרת קבוצתית עבור מעסיק ספציפי והן במתן הכשרות אישיות באמצעות 

 שוברים. 

 

התוכניות הללו הן כעת כבשלב הפיילוט ומיושמות רק בכמה מקומות בארץ 

)"אמצע הדרך" בתל אביב, כפר סבא ומודיעין; "הפלוס בשישים" בבני ברק, באר 

שבע, עכו, ירושלים, רחובות, מגדל העמק, אשדוד והגליל המערבי; "החמישים 

לימודי חוץ בבני ברק והיחידה ל age&workהחדש" מיושמת בשת"פ עם חממת 
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ועדיין אין תוצאות רשמיות לגבי השפעתן. עם זאת, הן  (של מכללת אשקלון

ואנשי מקצוע  ומחקרים מלווים, (RCTמבוקר ) ניסוימיושמות במסגרת 

המעורבים בתוכניות, כמו גם דו"ח הביניים של צוות בדיקה חיצוני שבחן את שתי 

ם עד כה. אם אכן התכניות הראשונות, מדווחים על הצלחה גבוהה ביישו

הממצאים הסופיים יראו הישגים, יש להרחיב את הפריׂשה של תכניות אלה אלה 

 לאזורים נוספים. 

בהן הולנד, גרמניה,  --הוכיחו עצמן כיעילות במדינות אחרות  דומותתכניות 

, וגם בישראל יש להן הישגים נאים בקידום תעסוקה שווייץ, בלגיה וקנדה

תוכניות יש לציין ש. )ערבים, חרדים, בעלי מוגבלויות, ועוד(באוכלוסיות אחרות 

תועלת -משולבות לסיוע לעובדים דרך מרכזי הכוון הוכיחו עצמן כבעלות יחס עלות

  3.גבוה במיוחד

 

יש לבחון אפקטיביות של מתן תמריצים למבוגרים כדי שישקיעו בשדרוג  .5

במתן תמריצים . המיומנות ובהכשרה/הסבה מקצועית עוד בהיותם מועסקים

כאלה יש לתת עדיפות לעובדים הנמצאים בקבוצות הסיכון ליציאה מתעסוקה. 

המחקר הדיאגנוסטי שאנו ממליצים לקיים באופן שוטף יאפשר זיהוי של  הענפים 

ומשלחי היד שבהם סיכויי הנשירה מוגדלים. עידוד כזה יכול להיעשות בכמה 

שיפור מיומנויות לעובדים סובסידיה למימון קורסי הכשרה ודרכים, בהן 

, גם בהיותם מועסקים. מודל דומה של סבסוד פועל כבר כיום במסגרת מבוגרים

תוכנית "שוברים להכשרה מקצועית" בחסות זרוע העבודה במשרד העבודה 

והרווחה. תוכנית זו מאפשרת לזכאים לשוברים )אנשים שאינם מועסקים( 

( של 80%וב העלות )סביב להשתמש בהם על מנת לקבל מימון המכסה את ר

ההשתתפות בהכשרה מקצועית. נוסף על כך, התוכנית מזכה את מי שסיימו את 

ההכשרה בהצלחה והשתלבו בעבודה במענק השמה. תוכנית זו נוסתה עד כה בקרב 

                                                            
תכנית "דרוש ניסיון", אתר אינטרנטי לחיפוש עבודה יש לבחון גם את האפקטיביות של ה  3

ה בו תהליך חיפוש העבודה נעש, תכנית זו מותאמת לשוק העבודה העכשווי .+60לבני 

פשרויות ברשת. התוכנית כוללת גם פנייה למעסיקים ותאום ציפיות העובדים לגבי א

 במידת והתכנית תוכך כיעילה, יש להרחיב את פעילותה.  .ההעסקה
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מגזרים ספציפיים )מובטלים, חרדים, אוכלוסייה ערבית, אנשים עם מוגבלויות(, 

יישם אותה גם במקרה של עובדים מבוגרים. וניתן ללמוד מתוצאותיה כיצד ל

קבלת המימון  –לתוכניות כאלו פוטנציאל הן עקב המבנה המותנה שלהן 

והן עקב  –הממשלתי מדורגת בהתאם להתמדה של הפרט בהכשרה המקצועית 

הגמישות שהן מאפשרות לפרטים להתמקצע בתחום המתאים לבחירתם )מתוך 

רב. מודל כזה עשוי לעודד גם מבוגרים עובדים מגוון רחב למדי( ובמסגרת לימודי ע

להשקיע בשדרוג כישוריהם. עם זאת, כיוון שלמבוגרים צפויות פחות שנים בשוק 

העבודה לאחר סיום ההכשרה, יש לבחון אילו הכשרות יכולות לסייע להם למצוא 

תעסוקה בתוך זמן קצר וברמות שכר סבירות. כמו כן, יש לפקח על ההכשרות 

כדי למנוע ניצול על ידי גורמים פרטיים בשיווק קורסים שאין בהם המאושרות 

 פוטנציאל עבודה או תועלת של ממש. 

 מתן נקודות זיכוי מסישנן עוד מספר דרכים לעידוד שדרוג המיומניות, בהן 

לעובדים מבוגרים העוברים הכשרות מקצועיות או קורסים לשיפור מיומנויות 

 שרד העבודה(. )מתוך רשימה המאושרת על ידי מ

מביאים לתוצאות הרצויות במונחי  הכלים הקימיים כיוםחלק מיש לבחון עד כמה 

השקעה מצד העובדים בשדרוג כישוריהם. על כן, בבחירת התמריצים לשדרוג 

כלים הקיימים. כמו להצלחה  ישנה האם ועד כמהמיומניות העובדים, יש לבחון 

תקציביות לא שוליות, ולכן המלצתנו היא כן, כלים מסוג זה כרוכים בעלויות 

להקצות משאבים לפיילוט שיבחן את האפקטיביות שלהם. אם תוכח יעילותם, יש 

 מקום להרחיבם לפרישה ארצית.

  

. גם כאן למבוגרים המתמידים בתעסוקה יש לבחון את השימוש בתמריצי מס .6

ובדים ניתן לעשות זאת באמצעות הגדלה של נקודות הזיכוי במס הכנסה לע

מבוגרים. כפי שסקרנו לעיל, בבלגיה שינוי בתמריצי התעסוקה למבוגרים הראה 

עלייה בשיעור התעסוקה בקרב המבוגרים, במיוחד בקרב עובדים בקבוצות סיכון 

גבוה לנשירה מתעסוקה. תמריצי מס דומים לעובדים מבוגרים העלו את שיעור 

ברית ופינלנד. לעומת זאת, תעסוקת המבוגרים באופן מובהק גם בצרפת, ארצות ה

 לתמריצי מס היה אפקט קטן עד אפסי בהולנד ופורטוגל.  
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מחקרים מהעולם מצביעים על שונות גדולה למדי במידת הגמישות של תעסוקת 

מבוגרים לשינויים בתמריצי הכנסה )דרך זכאות לתמיכות או הקלות במס(. 

קרי בוחן עם יותר מדי משמעי, משום שישנם מעט מדי מ-המקור להבדלים אינו חד

פרמטרים שונים ביניהם )גודל ההטבה, הקבוצה שעליה ההטבה חלה, תנאי 

הזכאות, מידת הפרמננטיות של השינוי(, ומקור השונות אינו מוסבר בספרות. 

לאור זאת יש מקום לבחון את מידת האפקטיביות של הקלות מס למבוגרים 

ם לבחון את אפקטיביות השימוש בתמרוץ הישארות בתעסוקה. על כן, אנו ממליצי

בתמריצי מס, בטרם מחילים את השינוי באופן גורף על כלל האוכלוסייה 

 המבוגרת.  

 

תמיכה זו צריכה לכלול ליווי וסיוע למבוגרים  תמיכה ביזמים ועצמאים מבוגרים. .7

בהליכים הבירוקרטיים של פתיחת עסק,  הכוונה לכלי מימון ממשלתיים ועזרה 

לקבלת הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. כמו כן, בתהליך הפניה 

יש לבצע התאמה בתכניות סיוע ממשלתיות כדוגמת המעוף של משרד הכלכלה 

 והתעשייה לטובת צרכי אוכלוסיית המבוגרים.

הסדרי ההעסקה הנוכחיים מגבילים את יכולת המבוגרים להישאר מועסקים 

הניסיון התעסוקתי הרב שצברו יכול לקבל כשכירים בגילאים מאוחרים, בעוד 

ביטוי פורה במסגרת עבודה כעצמאים. גורמי מקצוע העובדים עם האוכלוסייה 

המבוגרת מדווחים שרבים מאלו שעבדו כשכירים כל חייהם המקצועיים נרתעים 

בדרך להקמת עסק )יותר מהצעירים( מהתמודדות עם התהליך הבירוקרטי הנדרש 

נוסף, יש גם רתיעה פסיכולוגית של אנשים שהיו שכירים או להכרה כעצמאי. ב

את לנסות  ממעטיםשנים רבות להיכנס לעולם העצמאות. כתוצאה מכך, הם 

התורם לשיעור העצמאים הנמוך בקרב אוכלוסיית  גורם, היזמות אופצית

  המבוגרים.

 

היא לבחון השפעה של כלים לעידוד יזמות והעסקה עצמית בקרב תנו לפיכך המלצ

מבוגרים. בין הכלים האפשריים הם פטור למבוגרים מפתיחת תיק במס הכנסה עד 

סכום מסוים, יצירת מוקד לכלל תשלומי המס, או מתן ייעוץ ראשוני בחינם כיצד 

לפתוח ולתפעל עסק קטן. בנוסף, יש להרחיב את השירותים הניתנים למבוגרים 
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רותים בתחום בו צברו במרכזי הכוון בהכשרה לגבי האופן בו יוכלו למכור שי

 ערך במשך שנים.-ניסיון רב

 

 

III. צעדים מול המעסיקים 

התמיכה במעסיקים מכוונת הן לעידוד שימור העובדים המבוגרים והן לגיוס מובטלים 

 מבוגרים לארגון.   ישנן מספר חלופות של עידוד המעסיקים להעסיק עובדים מבוגרים:

 
  

תמריצים למעסיקים לבצע שדרוג של כישורי עובדים מבוגרים לשיפור מיומנויות  .8

 ולהתאמתן לצרכי המעסיק. 

עובדים של השקעה בהכשרה מקצועית לתפיסה נפוצה היא שישנה כדאיות רבה יותר 

. על כן, אופק ארוך יותר בשוק העבודהיש שלצעירים , כיוון לעומת מבוגרים צעירים

לאורך החזר גבוה יותר בהכשרה של קבוצת עובדים זו תניב ההנחה היא שהשקעה 

אינם ממהרים לעזוב את מבוגרים , שכן עובדים הנחה זו אינה בהכרח נכונהאך  4.זמן

 PIAAC, מנתוני סקר כמו כן. בהשוואה לעובדים הצעיריםבוודאי  ,תםמקום עבוד

כישורים מיושנים יש מגיעים לגילאים המאוחרים הרבים מהעובדים לעולה ש

(. בשל כך, אם מבוגרים אלו מאבדים את 4)כפי שראינו בפרק ברמה נמוכה ומיומנויות 

 מקום עבודתם, מערך היכולות המוגבל שברשותם מקשה עליהם למצוא עבודה חלופית. 

יש לבחון שימוש בתמריצים בכדי לעודד את המעסיקים להשקיע משילוב גורמים אלה, 

ל העובדים המבוגרים בארגון. תמרוץ זה יכול להיעשות בצורת בשדרוג יכולותיהם ש

                                                            
 Bellmann and) 50נות בעצמן הכשרות מקצועיות לעובדים מעל גיל ממהפירמות בגרמניה ממ 6%רק   4

Leber, 2008.)  אמנם לצעירים יש אופק ארוך יותר בשוק העבודה, אך אין זה נכון בהכרח שהם

יישארו במקום העבודה זמן רב יותר. לעובדים המבוגרים, דווקא בגלל הקושי למצוא עבודה חלופית, 

 (.Axelrad and James, 2016פחות עוברים בין עבודות )לדוגמא, ראה 
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סובסידיות להכשרות או דרך הקלות מס כנגד השקעה בהכשרות מקצועיות לעובדים 

 המבוגרים )אשר יוכרו על פי קריטריונים מוגדרים(.

תוכניות כאלה מעטות יחסית, ולכן המידע על האפקטיביות שלהן מוגבל. עם זאת, 

שבוצעה  WeGebAUתוכניות קיימות מבטיחים. תוכנית הדגל מספר לגבי הממצאים 

בגרמניה לסבסוד ממשלתי לתוכניות הכשרה של עסקים קטנים ובינוניים עבור עובדים 

מבוגרים הראתה אפקטיביות גבוהה. התוכנית העלתה את שיעור ההישארות בתעסוקה 

וד יותר כיוון שמדובר ממצאים אלה מרשימים ע 5נקודות אחוז. 2.5-+ ב55עבור גילאי 

בהכשרות שניתנו בעיקר לעובדים בלתי מיומנים. בפורטוגל תוכנית דומה הראתה 

 6.8.6%-אפקטיביות גבוהה גם כן, וההחזר להשקעה מהתוכנית מוערך בשיעור גבוה של

גם באירלנד נמצא שסובסידיות ממשלתיות תרמו למידת ההכשרות שביצעו הפירמות, 

נציין שרוב המחקרים  7וגע להעלאת התעסוקה צנועים בהרבה.אם כי הממצאים בכל הנ

בנושא בחנו השפעה של תוכניות הכשרה על כלל העובדים. בחינת הממצאים 

המצטברים לגבי אוכלוסיית המבוגרים מצביעה על כך שישנה שונות גבוהה למדי 

 ם.בהישגי התוכניות, ועל כן אין להניח שכלי תמרוץ זה יעבוד עבור כלל המעסיקי

המלצתנו, כאמור, היא לבחון את יעילות תמרוץ המעסיקים להכשרת העובדים 

מחקר מלווה. במקרה ניסוי מבוקר והמבוגרים באמצעות פיילוט שיעשה עם 

שהתמריצים יתגלו כיעילים בעידוד שימור עובדים מבוגרים, יש לאמץ כלי זה 

 בקביעות. 

 

קשיים הכרוכים כי החשש  שנוי יש להקצות משאבים לקמפיין ארצי נגד גילנות.  .9

ירתיע מעסיקים מלהעסיק  בניהול עובדים בגילאים שונים ובעלי צרכים מגוונים

. המלצות מסמך זה באות למנוע מצב בו המעסיקים נרתעים מהעסקת הדור אותם

 המבוגר בשל קשיים אלו. על כן יש מקום:

                                                            
5  Dauth and Toomet, 2016 

6  Almeida and Carnero, 2009 

7  Gorge and Strobl, 2006 
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i.  לבנות הדרכות למנהלי כוח אדם שמטרתן העלאת המודעות לתרומתם של

 העובדים המבוגרים לארגון. 

ii. מעסיקים להקצות זמן ומשאבים ארגוניים בהכשרה לניהול של כוח  לתמרץ

אדם מקבוצות גיל שונות. במקומות שיש בהם שיעור גבוה של עובדים 

וריים ומהכנסת ד-צעירים עלולה להיות לעיתים רתיעה מההבדלים הבין

עובדים מבוגרים למקום העבודה מחשש שיתקשו להשתלב. במדינות 

כיום הכשרות למנהלים ולבעלי עסקים שמטרתן פיתוח מוצעות מסוימות 

 דורי.-יכולות ניהול כוח עבודה רב

iii.  להשקיע בכלים ומידעונים שיסייעו למעסיקים בפיתוח מודלים ייחודיים

 ם מבוגרים. של העסקה המותאמים לצורכי עובדי

 

 המלצות שמקובלות רק על חלק מחברי הקבוצה

בדומה למצב בוועדת  – בשלב הראשון 65-העלאת גיל הפרישה לנשים ל .1

-אורבך, חלק מחברי הקבוצה ממליצים להעלות את גיל הפרישה לנשים ל

 כבר בשלב הראשון ולא לחכות עבור כך לשלב השני של ההעלאה. 65

לאחר קבלת  – הפרישה לתוחלת החיים מנגנון אוטומטי להצמדת גיל .2

תמונה לגבי ההשלכות המשקיות של העלאת גיל הפרישה לנשים, יש 

מנגנון הצמדה אוטומטי של גיל הפרישה )לנשים בשלב השני לאמץ 

וגברים( לתוחלת החיים, על פי מנגנון מוגדר וקבוע מראש אשר ישמר את 

התקופה. שינוי זה יבטיח היחס בין שנות העבודה לשנות הפנסיה באותה 

שלכל דור יהיה פרק זמן דומה ביחס שבין עבודה לגמלאות, יספק וודאות 

גבוהה יותר לצעירים לגבי גיל הפרישה העתידי שלהם, וימנע את הצורך 

באשרור השינויים בכל פעם מחדש. מעבר לכך, מנגנון שכזה יגדיל את 

 היציבות של מערכת הביטוח הסוציאלי.

 - הקיזוז בקצבת זקנה על ידי ביטול תוספת דחיית קצבה מימון שינוי .3

מומלץ לשקול מימון של עלות ההצעה באמצעות ביטול "תוספת דחיית 

הקצבה", שניתנת למי שאין לו זכאות לקצבת זקנה בגיל המותנה, או למי 
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שהיה זכאי לקצבה חלקית ּוויתר עליה. תוספת דחיית הקצבה עומדת על 

ל שנה שתשלום הקצבה נדחה, מגיל תחילת מסכום הקצבה בעד כ 5%

תמריץ יעיל לתעסוקה כיום מהווה אינה . תוספת זו 70הזכאות עד גיל 

מי שזכאים לה הם במקרים רבים, נועדה להיות. שכפי  ,בגיל המותנה

עובדים שממילא היו נשארים בעבודתם ובשכר גבוה. על כן, ביטולה אינו 

אים הללו. העלות של תוספת זו צפוי להוריד את שיעורי התעסוקה בגיל

(. מומלץ לשקול ביטול אמצעי 2012מיליון ש"ח )נתוני  435-בשנה היא כ

זה, הן על מנת לממן את השינוי המוצע במנגנון קיזוז קצבת הזקנה, והן 

 על מנת לקדם תעסוקת מבוגרים באמצעי יעיל יותר.
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