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תח דברפ  

 

"יוזמת זכרון  –היא חלק מפרויקט רחב יותר  בתחום הביטחון הסוציאליחוברת זו העוסקת 

יעקוב" שעוסק במדיניות החברתית כלכלית בישראל. מטרת יוזמת זכרון יעקוב היא לחבר בין 

מחקרי מדיניות אקדמיים מתחומים שונים לפרקטיקה, לסכמם לכדי המלצות מדיניות 

 לי החלטות.ולהביאם בפני מקב

את המשבר הכלכלי  החיוביתוצליחתה  OECD-על אף הצטרפותה של ישראל ל

הכולל  חברתי מתמשך-במשבר כלכליהמדינה מצאת העולמי של השנתיים האחרונות, עדיין נ

 ות, בשוק העבודה ובנגישות להשכלה.אי שוויון עמוק בהכנס

מעט כל ישראלי שני כו שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נמוך בהשוואה בינלאומית

, 56.6%על  2009העבודה עמד בשנת  בכוחבכלל האוכלוסייה שיעור ההשתתפות  לא עובד.

הישגי התלמידים  .61.6%ובקרב הגברים על  51.9%בקרב הנשים עמד שיעור זה על 

במגינות השוויון בהישגים הוא מהגבוהים ביותר -ואי בעולםהישראלים הם מהנמוכים 

אחד מכל שני ילדים  עה לתלמיד ביחס לתוצר היא מהגבוהות בעולם., בעוד שההשקהמערב

בישראל נולד למשפחה ערבית או חרדית, וגדל במגזרים המתאפיינים בעוני, בעבודה מועטה 

, בישראל נמצאו מתחת לקו העוניאיש  1,774,800-כ 2009בשנת  ובהישגים חינוכיים נמוכים.

השוויון בהכנסות ברוטו -אי העברה ומיסים(. אלף מתוכם הם ילדים )לאחר תשלומי 850.3

המנהל  של תשלומי העברה כדי לקזז אותו חלקית. סכומים גדלים והולכיםהולך וגובר, ודורש 

ציבור מאבד את אמונו במערכות השלטוניות בעקבות שחיתות וה הציבורי מיושן ומסורבל

ל יחסי העבודה, וחוסר מתגברת, הפרת התחייבויות של המדינה, הלנת שכר, פוליטיזציה ש

 בשקיפות ובאמינות.

בעיות אלה ואחרות, כמו גם השינויים העמוקים שעוברת הסביבה העולמית 

הפוליטית, הכלכלית והחברתית בעשורים האחרונים, מעמידים את ישראל בפני אתגרים 

קשים. המדיניות הנוכחית יוצרת ניגוד בין משק צומח המותאם לצו השעה של הכלכלה 

דמה גם השכבות יותפות לקלית, לבין חברה שוויונית, ערכית ומלוכדת, שבה שהגלוב

 הנמוכות.

במקביל, נעשו בשנים האחרונות בישראל עבודות רבות שעסקו ברצינות בשאלות של 

חברתית, ואף גיבשו תוכניות מעשיות לרפורמות בתחומים שונים. העבודות -מדיניות כלכלית

ן שונים, ועסקו בנושאים כגון שיפור מצב התעסוקה, רפורמות בוצעו על ידי גופי מחקר ותכנו

חלק משמעותי מהעבודות שנעשו והיו בעלות במגזר הציבורי והיערכות לעידן הגלובליזציה. 

. מטרתו של פרויקט זיכרון יעקבכיוון מעשי שהופנה אל מקבלי ההחלטות, בוצעו תחת 

כלכלי לחוסן חברתי, לצד תכנית  להציע תפיסת עולם שמיישבת בין שגשוגהפרויקט היא 
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דיניות מעשיים לבעיות פעולה שתנצל את הידע והחומרים הקיימים ותספק פתרונות מ

 הרלבנטיות.

החוברת כוללת שני מאמרים אשר עוסקים בתחום הביטחון הסוציאלי, אולם בשתי 

גר אוכלוסיות שונות ובעיות נפרדת אשר קיימות בישראל. המאמר הראשון, אותו כתבו ה

ב"השפעת הטיפול בילדים על קרצ'ר וזיו רובין, ממרכז מאקרו לכלכלה מדינית עוסק -צמרת

שנכתב על ידי פרופ' אמנון כספי השני, ". המאמר היקף החיסכון לפנסיה של נשים בישראל

+ בשוק העבודה החופשי: יתרונות 67שילובם של בני ובנות עוסק ב" אילן-מאוניברסיטת בר

 ".ואתגרים

את מצב הביטחון הסוציאלי של נשים קרצ'ר ומר רובין בוחנת -של גב' צמרת עבודתם

. , בהשוואה למצבם של הגבריםלאחר פרישתן מעבודה כפועל יוצא של מצבן בשוק העבודה

מושפע מהעובדה שהן מטפלות בילדים, הדבר בא לידי ביטוי בכך שהן תוואי העבודה של נשים 

קות מופסקת צבירתן לפנסיה. התנתקות זו משפיעה מתנתקות משוק העבודה ובמהלך ההתנת

גם על אפשרויות ההתקדמות שלהן, על פיתוח הקריירה ובהתאם מנמיכה את השכר שלהן. כך 

 . שגם בתקופות שהן עובדות הן מפרישות לפנסיה פחות מהגברים מאחר שהכנסתן נמוכה יותר

משלושה מקורות נובע בעבודה נמצא שהפער בין פנסיה של נשים לזו של גברים 

אפקט ההכנסה, משך הצבירה  – : רמת ההכנסה הנמוכה יותר לאורך שנות העבודהעיקריים

אפקט הצבירה, והקטנת שנות הצבירה בעקבות  –הקצר יותר בעקבות פרישה מוקדמת יותר 

נמצא שכתוצאה משלוש  אפקט הילדים. –ההתנתקות משוק העבודה כשהילדים קטנים 

העבודה של נשים, יכולת החיסכון שלהן לגיל זקנה נפגעת ולמעשה תכונות אלה של תוואי 

 התנהלותן בשוק העבודה בגילאי העבודה גוזרת עליהן עוני בגילאי הזקנה. 

מהממצאים האמפיריים בעבודתם של הגר וזיו עולה הצורך במדיניות ממשלתית 

בפרט. חובה על מקיפה לטיפול בבעיות הביטחון הסוציאלי של נשים בכלל ונשים מבוגרות 

הממשלה לדאוג לחיסכון ארוך טווח לכל הנשים במשק. על הממשלה לסייע בפתרונות לעזרה 

בגידול ילדים ובהחזקת משק הבית לנשים עובדות, מה שיכול לחזק את תוואי העבודה של 

נשים לאורך החיים, להעלות את הכנסתן ואת יכולת החיסכון שלהן לטווח ארוך. סיוע מיידי 

הינתן לנשים אשר החיסכון הפנסיוני שלהן כבר "אבוד" ואשר צפויה להן תקופת צריך ל

 פרישה ארוכה עם הכנסות נמוכות מפנסיה.

מציגה בפרוט ארבעה רכיבים  אשרמונוגרפיה עבודתו של פרופסור כספי הינה 

 מפרויקט רחב יותר, תוך שהיא מניחה את התשתית הרעיונית והמחקרית המתבקשת

"לאפשר   לנסח המלצות מדיניות על מנת: האולטימטיבית של הפרויקט היא ומטרת .לביצועו

לכל עובד ועובדת, המעוניינים בכך,  להמשיך בעבודתם או להשתלב בעבודה בארגון אחר, 

. זאת תוך איזון של זכויותיהם הכספיות בגין כל הסדרי הפנסיה 67לאחר הגיעם לגיל 

כישוריהם, ניסיון חייהם המקצועי והאנושי כאשר הונם האנושי,  –השונים  םלרובדיה
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באים לכלל ביטוי מרבי. נשכרים מכך יהיו הארגונים, הכלכלה הלאומית וכך גם העובדות 

 והעובדים עצמם. "

העבודה מפרטת את הרציונל העומד מאחורי מטרה זו, מנתחת את התהליכים 

שלהם לפרויקט המוצע,   המרכזיים הנוגעים לעלייה בתוחלות החיים והבריאות והרלוונטיות

ומציגה את הנתונים הדמוגרפים המאששים את "תזת התעסוקה". אלה כוללים נתונים על 

 תוחלת החיים, תפיסת הבריאות העצמית של הקשישים, נתוני הכנסה, עוני, השכלה ודומיהם.

מאיים המשבר האקטוארי בכל הכרוך בפנסיות, בארץ ובעולם. -יודגש כי ברקע מרחף

כיצד להעצימה ול"צופף  –" הסוציאלי זו תורמת את חלקה גם לנושא "רשת הביטחוןועבודה 

 אקטוארית.שאינו ורוד כלל וכלל, למערכת ה את חוריה"  בעתיד הצפוי,

כדי להשיג  –חסרים חיוניים שיש להשלימם  –בהמשך דנה העבודה בשלושה נושאים 

 המטרה: 

גיל הפרישה הכפוי עליהם, בין אם  מחקר עמדותיהם של העובדים לפני ואחרי -האחד 

 הם עובדים בין אם לאו.  

בדיקה ראשונית של ה"תמונה הבינלאומית", כשבהמשך פיתוחו של הפרויקט   –השני 

בחינת המדיניות וההסדרים  .יהיה צורך להעמיק בה, ולמצות מהקיים בעולם את המיטב

 לפי דוגמאות מהעולם. של בני קבוצה זו תעשהלישראל להרחבת העסקת  םהאופטימאליי

למבוגרים, לפי ואחרי יציאה  שרטוט ראשוני של שרות תעסוקה ייעודי -השלישי 

יותאם למתן שרות אופטימאלי לקבוצת לפנסיה )לפי החוקים הקיימים היום(, אשר 

רבה, למשק כולו, תשיא תרומה בשוק החופשי של קבוצה זו המשך עבודתה . זו האוכלוסיי

 .של הפרטים ולבריאותם הפיזית והנפשית שיעסיקו אותם פירמות ולארגוניםל

לסיום ברצוי להודות לקרן פרידריך אברט על השותפות הנאמנה לאורך כל שנות 

אשר מרכזות את הפרויקט  הפטדתודה מיוחדת מגיעה גם למיכל וייס וקרני טוגנהפרויקט. 

 ביצירתיות, כישרון, מסירות והתמדה יוצאי דופן.

 

 

זוןד"ר רובי נתנ  
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 מבוא

 

 דפוסי העבודה של נשים במהלך חייהן היו מאז ומעולם קשורים לתפקידן בחיי המשפחה

אך כשהנשים אמהות טריות לא עולה בדעתן שהפסקת תוואי  ובמיוחד לטיפול בילדים קטנים.

תוואי העבודה  דה והרצף התעסוקתי שלהן ישפיע על הכנסותיהן בתקופת הפרישה.העבו

זאת ותנאים אלו קובעים את היקף החיסכון לפרישה. משפיע באופן ישיר על תנאי ההעסקה 

שיעור מסוים מהשכר לחסכון פנסיוני כך מאחר שהדרך לצבירת פנסיה מבוססת על הפרשת 

הולך ועולה בהתאם לוותק שהוא צובר, יזכה לקצבה  שמי שתוואי עבודתו קבוע והשכר שלו

נשים . בהשוואה למי שנכנס ויוצא משוק העבודה לפי צרכי המשפחה ,טובה יותר בעת פרישתו

העוזבות את שוק העבודה גם אם באופן תקופתי או חלקי פוגעות בתוואי העבודה שלהן, 

אך זו  –לנשים יש פנסיה  חלק מהמקריםרת הוותק ובפנסיה העתידית שלהן. בבאפשרות צבי

לרוב נמוכה משל הגברים במקרים אחרים הנשים כלל לא צברו חסכון פנסיוני והן מגיעות 

 לגיל הזקנה מחוסרות כל, ומסתמכות על קצבאות הביטוח הלאומי בלבד. 

בעבודה הנוכחית אנו מבקשים להתבונן בהתפתחות תוואי העבודה של האשה 

ה על היקף הקצבה הפנסיונית שתהיה לה בהסתמך על הישראלית הממוצעת ולבצע הערכ

לאחר הרקע התאורטי, נתאר את נקודות התורפה בתוואי העבודה של נשים והאופן תוואי זה. 

שבו הן יוצרות פער באפשרותן לחסוך לפנסיה בהשוואה לגברים. לאחר מכן כדי להתמקד 

שן נשים נתמקד בהם ונשווה בחיסכון הפנסיוני ואפשרויות צבירת ההון במשקי בית אשר ברא

על חישוב , בחלק האחרון נבצע את הכנסותיהם להכנסותיהם של משקי בית אשר בראשם גבר

 בהתבסס על סקרי הוצאות המשפחה. הפנסיה הממוצעת של נשים לעומת גברים
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 תאורטי רקע

 

בשלב  נשים רבות בישראל ובעולם נוטות לצאת משוק העבודה לאחר הלידה, ולחזור אליו רק

, עם זאת קיימת מגמה שונה של גידול במספרן של האחרוניםבעשורים  ר יותר בחיים.חמאו

או באמצעות שמירה על המשרה הקודמת  ששמרו על פעילות רציפה בשוק העבודה תהאימהו

 Spain and Bianchi 1996; Mainשלהן לאחר הלידות, או על ידי מעבר למשרות חלקיות )

1988; Stier 1998; Sundstorm 1992.)  להתנהגות כזו בשוק העבודה יש מחיר כבד בגילאי

 הזקנה, שכן בעבודות לא קבועות, היקף החיסכון הפנסיוני נמוך ומשך הצבירה קטן.

ההון האנושי כגורם  תתאורייידי הוגי -הפרידה הזמנית משוק העבודה נתפסת על

המגדרית בענפי המשק מגדריים ואת הסגרגרציה -המכריע המשמר את פערי השכר הבין

, פערים שמשועתקים בגיל (Mincer and Ofek 1982; Duncan and Prus 1992) השונים

כאוס הכשרתי המוריד את הפריון יוצרת  לתפיסתם אי הרציפות התעסוקתיתהזקנה. 

עובדים שמשך עבודתם נפגע נתפסים על ידי המעסיקים כפחות  ובהתאם גם את השכר.

צאה מכך נפתחות בפניהם פחות אפשרויות למשרות האטרקטיביות לעבודה.  כתומחויבים 

. גישת ההון האנושי מתבוננת על (Gronau 1988; Stafford and Sundstorm 1996יותר )

ההסברים על מצבו. הגישה המוסדית, מתבוננת האינדיבידואל וגוזרת מהתנהגותו את 

התנהגותם של  בהסדרים המבניים של מדינת הרווחה כמשתנים המסבירים את

  האינדיבידואלים בחברה.

במהלך חייהן על תגמולי שוק  מחקרים שעוסקים בהשלכות של דפוסי תעסוקת נשים

מיקרו. כלומר בוחנים את בחירות הנשים עצמן, גישה  תגישם בהעבודה שלהן בדרך כלל נוקטי

טים מוסדיים זו מסבירה אספקטים מסוימים של שוק העבודה אך מתעלמת מאספק

 ועשויים להקל על השפעת תוואי תעסוקהשמבנים את עבודת הנשים סדרים נורמטיביים וה

בשנים האחרונות  בלתי רציף על תוצאות שוק העבודה, ועל היקף הצבירה לפנסיה של נשים.

מחקרים רבים עסקו בהשוואת מצבן התעסוקתי של נשים בין מדינות מתועשות. במחקרים 

שוק ובתוצאותיו בקשר לנושאים מגדריים ומדגישים את השונות בהתנהגות האלה מתוארת 

חשיבות ההקשר המוסדי שבו נשים פועלות להבנת תוצאות שוק העבודה הן ברמה של היחיד 

 ,Rosenfeld and Kalleberg 1990; Gornick and Jacobs 1996)והן ברמה החברתית 

1998; Gornick, Meyers, and Ross 1998; Hansen 1995; Blau and Kahn 1995) 

את השונות בתוואי התעסוקה של נשים  ( בחנו2001ובראון ) אפשטיין-שטייר, לוין

במדינות שונות ואת התוצאות של תוואי זה בשכר שלהן. הם מסבירים את השונות בדפוסים 

אלו בהבדלים בין סוגי מדיניות הרווחה השונים שקיימים בכל מדינה. ההשוואה בין מדינות 

חקור את ההבדלים בין תשואות שונות של מדיניות רווחה שונה מאפשרת לשונות בעלות 



 12 

הם הסתכלו במיוחד על השפעת  שווקים שונים לתוואי התעסוקה של נשים בכל אחד מהם.

הקשרים המבניים בתקופת הינקות של הילדים. נוסף על כך הם בחנו מהם הההסדרים 

 ישנם מספר מוסדות .פחתת תעסוקההענשת נשים על ה המקטינים את חברתיים פוליטיים ה

העיקריים שבהם הם: המשפחה, מערכת  ,חברתיים המשפיעים על תעסוקת נשים בפרט

אנדרסן לשלושה -המאמר שלהם מתבסס על הטיפולוגיה של אספין החינוך ושוק העבודה.

 .3הסוציאל דמוקרטית, הליברלית והשמרנית קורפורטיסטית –סוגים של משטרי רווחה 

רווחה שיעור תעסוקה גבוה במדינות בעלות מדיניות  החז הואתעסוקת נשים  בהקשר של

סוציאל דמוקרטית, שיעור נמוך במקצת של השתתפותן של נשים במדינות בעלות מדיניות 

רווחה ליברלית שבהן השוק שולט בהיצע העבודה ושיעור נמוך של השתתפות תעסוקתית של 

 שוליות לכלכלה.נשים במדינות השמרניות אשר בהן הנשים 

ריות על הילדים, וזאת בכל המדינות המתועשות, נשים עדיין הנושאות העיקריות באח

גם מבלי להתייחס להשפעות של מדיניות הרווחה ותוכניות ספציפיות המופנות למשפחה. 

למעשה אין מדיניות ציבורית וגם לא השוויונית ביותר שהיתה אפקטיבית מספיק כדי לשנות 

. לכן, המחויבות של נשים כלפי המשפחה (Sainsburry 1996)בודה בין המינים את חלוקת הע

רבותן של נשים בכלכלה וגוזרת עליהן קצבת פנסיה ובעיקר כשיש בה ילדים מגבילה את מעו

שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה של נשים ותוואי העבודה שלהן  נמוכה יותר משל הגברים.

במיוחד מתוכניות מדיניות ייעודיות הרווחה ומושפעים כן משתנים לפי מדיניות  -במיוחד

 למשפחה. 

בחברה המבוססת בעיקר על עקרונות השוק כמו ארה"ב, צרכי השוק קובעים מי 

נורמטיבית  –מעמד חזק יותר בשוק והחופש מחובות טיפול בילדים  יעבוד ומי יטפל בילדים.

עבודה. נשים מוגבלות בהחלטות מצופים הגברים להקצות את מרבית זמנם לשוק ה –ומעשית 

על אופן הקצאת הזמן שלהן שכן הן חייבות לקחת בשיקוליהן עלות תועלת מפעילות בשוק 

סלקציה חזקה של  . לכן צפויהGronau 1977; Becker 1981)מטלות במשק הבית )כנגד 

נשים לתוך השוק, המבוססת על התגמולים המצופים ועל רמת האוריינטציה לעבוד 

(Blakemore and  Drake 1996; Hansen 1995). 

במדינות בהן מונהגת מדיניות רווחה סוציאל דמוקרטית "הרגולציה החברתית" מבטלת את 

עקרונות השוק, והמדינה מחויבת להגדיל את השוויון בקרב כל האזרחים. במדיניות זו, יש 

במצב זה  שתי דרכים לנשים להשתוות לגברים האחת להשתתף באותה רמה כמו הגברים.

                                                 
3
קומודיפיקציה )הקטנת הסתמכותו -גישה אוניברסלית לזכויות החברתיות, רמה גבוהה של דה –סוציאל דמוקרטית ה 

 של האזרח על השוק(, והכללתו של המעמד הבינוני בתוכניות חברתיות.
תוכניות הרווחה שלו מיועדות בעיקר למעמד הפועלים ולעניים ומבחני מספק ביטוח חברתי מוגבל,  –המודל הליברלי 

 זכאות נפוצים במערכות הרווחה אלה.
עקרונות חברתיים נפוצים אך הם אינם מתבססים על סטנדרטים שוויוניים אלא על  –במדיניות השמרנית קורפורטיסטית 

 סורות.זכאויות התלויות במעמד חברתי )בעיקר משפחתי, מעמדי ודתי( ובמ
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יות על הילדים בצורה של הענקת סובסידיות  למעונות ילדים ואכיפת ראהמדינה לוקחת אח

התוצאה הצפויה פמיליזציה" -אנדרסן מגדיר את זה כ"דה-תנאים זהים בשוק העבודה. אספין

למרות זאת  היא שיעור השתתפות בשוק העבודה גבוה בקרב נשים, ובעיקר בקרב אמהות.

יברסלית להורים, שמטרתה לקדם את הזדמנויות התעסוקה של נשים מערכת הטבות אונ

עשויה לקדם גם את הכללתם של עובדים פחות מחויבים לשוק העבודה  בשוק העבודה 

(Hansen 1995). יש השלכות על סוג העבודות נשים יבחרו ומסביר בחלקו את ריכוזן  לכך

 .(Hansen 1995)העובדים הן נשים הגבוה של הנשים בסקטור הציבורי ובמקצועות בהן עיקר 

הוא  על העצמאות הכלכלית שלהןיפור מעמדן הכלכלי של נשים ולהגנה לשמסלול שני 

למשפחה כוללת מדיניות במסגרת  תמתבצעהבחלוקת קצבאות לטיפול בילדים ולעבודות בית. 

אינה  מדיניות כזוחופשת לידה בתשלום, קצבאות ילדים, הקלות במס על ילדים ועוד. כגון 

מעודדת נשים להשתתף בשוק העבודה, אלא הן מפוצות על ידי המדינה על הזמן שמושקע 

 בילדים. לבטיפו

תומכת בחלוקה המסורתית של עבודה בין  –במדיניות השמרנית קורפורטיסטית 

, לא קומודיפיקציה-דרגה מסוימת של דהיש המינים, הן נורמטיבית והן מוסדית. למרות ש

ה של המדינה למחוק את ההבדלים בין המינים. אלא הציפייה היא קיים ניסיון בשמ

 Esping-Andersen)המשפחה שהמשפחה המסורתית, עם הגבר המפרנס, תספק את כל בני 

המדינה מתערבת באמצעות תוכניות סיוע ציבוריות כאשר המשפחה נכשלת, נשים  .(1999

, ת הקשורה במשפחהומדיניו במדינות האלה נתפסות כמטפלות עיקריות בילדים ובמשפחה,

כולל מדיניות המס מעודדת נשים לסגת או להקטין את מעורבותן בשוק העבודה, במיוחד 

 כשיש להן ילדים קטנים.

 "קנס על השכר( ניסו לכמת את גובהה של מה שמכונה בספרות "2009גנגל וציפל )

market penalty  את תוואי התעסוקה שסופגות נשים על כך שהן מטפלות בילדיהן. הם בחנו

בארה"ב, גרמניה )המערבית( ובריטניה. והגיעו למסקנה שהקנס  60-של נשים ילידות שנות ה

עבור כל ילד, כאשר בבריטניה  18%-ל 9%שמשלמות נשים בשכר שלהן על אמהותן, נע בין 

ובארה"ב אובדן השכר נמוך יותר מאשר בגרמניה. בארה"ב ובבריטניה המכניזם שמייצר את 

עה בשכר של אמהות הוא הפסקות העבודה, ומעבר לעבודות נוחות יותר לאמהות, בעוד הפגי

שבגרמניה אין למכניזמים הללו השפעה מובהקת על השכר. אך למרות זאת גם בגרמניה שכרן 

של אמהות נמוך יותר, והחוקרים מסבירים זאת באפליה שאינה כרוכה בקנס על הפסקת 

 .Gangl and Ziefele, 2009))ניה עבודה כשם שקורה בארה"ב ובבריט

( ביצעו בדיקה על מדגם של נשים בישראל ומצאו שלדפוס 1999שטייר ולוין אפשטיין )

העבודה לפני הולדת הילדים ישנה השפעה על דפוס העבודה במהלך תקופת החיים הבאה. 

אישה שעבדה במשרה מלאה לפני הולדת ילדיה הסיכוי שתעבוד במשרה מלאה לאחר מכן 
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וה יותר, המצב דומה גם במקרה של תעסוקה במשרה חלקית או באי השתתפות בשוק גב

שתעסוקה רציפה במהלך החיים מגדילה את ההכנסה ממצא נוסף ממחקרם הוא העבודה. 

מאוחר יותר במהלך חייהם, לא התגלו הבדלים משמעותיים בהכנסה בין דפוס עבודה במשרה 

וקה במשרה חלקית משמשת אמצעי לשמירה נמצא שתעס .במשרה חלקיתדפוס של מלאה ל

, ה רציףעבודתוואי על מיומנויות הנשים ועל הקשרים שלהן עם כוח העבודה ולכן שמירה על 

 בטווח הארוך. משפרת את הכנסתן של נשיםחלקית, לאורך חיי העבודה במשרה גם אם 

יות בין שלושת סוגי מדיניות הרווחה הזו ממוקמת ישראל בקרב מדינות בהן מדינ

יחד עם זאת, רמת התמיכה לנשים עובדות סרבטיבית יחד עם גרמניה, אוסטריה. הרווחה קונ

בישראל גבוהה ביותר בהשוואה למדינות מפותחות רבות )יותר גבוהה משל: נורבגיה, הולנד, 

 Stier, Lewin-Epsteinגרמניה, אוסטריה, קנדה, ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה וניו זילנד( )

and Braun, 2001 .) 

( הראו שדפוסי עבודה של אמהות בישראל היו בין 2001אפשטיין שטייר ובראון )

הרציפים והגבוהים בעולם: שיעור הנשים שכלל לא עבדו כשהן אמהות לילדים קטנים היה 

מהנשים עובדות עם ילדים בני  1/3-. כמו כן, בישראל למעלה מ31%הנמוך ביותר במדגם 

ומטה בשאר  20%ארה"ב אוסטריה ואיטליה( וזאת לעומת  )כמו גם בקנדה, 6-פחות מ

המדינות שנבדקו )נורבגיה, הולנד, גרמניה, בריטניה, אוסטרליה וניו זילנד(. קשר רציף לשוק 

 Stier, Lewin-Epstein) העבודה על ידי הישארות במשרה חלקית היה הנפוץ ביותר בישראל

and Braun, 2001.) נת לשמר רצף תעסוקתי לנשים, בכל סוג מסקנתם מהמחקר היא כי על מ

עובדות. מדיניות התומכת בתעסוקת  תאימהושל מדינת רווחה, יש להשקיע בתוכניות לעידוד 

מסייעת לנשים לשמור על קשר רציף עם שוק העבודה על ידי אספקת התנאים  תאימהו

 –לעבוד  תהואימלעידוד  תכניותלהשתתף בשוק העבודה באופן מלא ורציף. במדינות בהן אין 

המעבר למשרה חלקית והפסקות העבודה על פני החיים מנמיכות את שכר הטווח הארוך 

 ,Stier) להשתתף בשוק העבודה תאימהואינו המקרה ברוב המדינות שמעודדות . אך זה הןשל

Lewin-Epstein and Braun, 2001.) 

ת פנסיה מהסקירה לעיל עולה כי ישנם כמה הסברים לתופעה שנשים צוברות פחו

מאחר שהן יוצאות וחוזרות  –מגברים האחד הוא כי נשים אין משקיעות בהון העצמי שלהן 

לשוק העבודה ואינן מתבססות בעבודה ומפחות וותק המאפשר צבירה פנסיונית. הסיבה לכך 

היא שנשים בישראל ובעולם בכלל עדיין אחראיות על הטיפול בילדים בממוצע יותר מהגברים, 

כך שהן מגדלות את ילדיהן הוא בגיל הזקנה בכך שקצבאותיהן נמוכות. סיבה והתשלום על 

נוספת לכך שהחיסכון הפנסיוני של נשים נמוך יותר נעוצה בסוג הסדרים המוטמעים דרך 

מערכת הרווחה שמאפשרים ואף מעודדים נשים להישאר בבית ולגדל את הילדים, מבלי 

 ך.לתגמל אותן על ההפסד בגיל הזקנה הכרוך בכ
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 הנתונים 

 

כדי לבחון את תוואי העבודה של נשים בשוק העבודה יש להשתמש בנתונים העוקבים אחרי 

אותן נשים במספר נקודות זמן, החל בכניסתן לשוק העבודה, עם צבירת הניסיון וותק, 

התנאים ועד הפרישה. מעקב כזה מאפשר ללמוד על נקודות התורפה של שוק העבודה. הבעיה 

לא קיימים נתונים אשר עוקבים אחר אותם פרטים לאורך מסלול חייהם  היא שבישראל

ועבודתם.  כדי לנסות ולהבחין בשינויים על פני זמן בתוואי העבודה של נשים בישראל הדרך 

היחידה שעמדה בפנינו היא לבחון את היקפי התעסוקה, והשכר של נשים ילידות אותן 

ונים של נשים בישראל והרגלי העבודה הממוצעים שנתונים, ועל ידי כך לעקוב אחרי דורות ש

, 1985, 1980, 1975, 1970שנערכו בשנים שלהם. לשם כך, ניתחנו את נתוני סקרי ההכנסות 

, 2000, 1990, 1980ואת נתוני סקרי כוח האדם שנערכו בשנים  2008-ו 2005, 2000, 1995, 1990

לידה כל אחת. עבור כל חמישון לידה לפי שנות הלידה בקבוצות של חמש שנות  ,2008-ו 2005

ועוד. לשעה בכל סקר בחנו את רמת התעסוקה, שעות העבודה השבועיות, השכר, השכר 

בדיקות ההכנסה בוצעו על ציוני התקן של ההכנסה ביחס להכנסה הממוצעת במשק באותו 

הסקר )על ידי חישוב של המרחק מההכנסה הממוצעת חלקי סטיית התקן של המדגם(, כך 

 יתן להשוות בין תקופות ללא בעיות של רמות מחירים, שינוי תנאי ההעסקה וכדומה. נ
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 נקודות התורפה בתוואי עבודתן של נשים 

 

מצבן הכלכלי של הנשים בעת הזקנה, בסקירה לעיל ישנם גורמים רבים המשפיעים על כאמור 

לנורמות חברתיות תיים וציינו גורמים אינדיבידואליים וגורמים מבניים אך גם לגורמים תרבו

שיעור התעסוקה בקרב יהודיות עומד כך, . מצבן הכלכלי של נשים בעת הזקנהיש השפעה על 

עשויות  . נורמות ועמדות(2009)למ"ס  18.7%ערביות ואילו שיעור התעסוקה בקרב  53.2%על 

 גם כשהילדים קטנים או לא  להשפיע על דפוסי העבודה ועל ההחלטה האם לצאת לעבוד

גורמים כלכליים כמו גם . באותו אופן, ולהשפיע בטווח הארוך על גודל הקצבה הפנסיונית

עלות המחייה ורמת ההשתכרות של גברים )כלומר, היכולת של משק בית לעמוד ברמת 

ישפיעו על דפוסי היציאה לעבודה של נשים. גורם  המחייה הנורמטיבית עם משכורת אחת( 

לפחות בידיהם של מקבלי ההחלטות הוא מדיניות מוכוונת  ,רהנוסף, המצוי בשליטה יותר ישי

משפחה, שאינה בהכרח חופפת למדיניות הרווחה הכללית ולטיפולוגיה של אספין אנדרסן כפי 

 שהוצגה לעיל. 

 –על פני השנים להלן ננסה לבחון את התפתחות תוואי העבודה של נשים בישראל 

פנסיוני ולהשתכרותן כנשים מבוגרות בשנים מתוך הבנה שתוואי זה הוא המקור לחסכון ה

 שלאחר הפרישה. 

 

 משרות חלקיות נשים ב

היא אמצעי חשוב בהכללתן של נשים בשוק העבודה בכל המדינות,  תעסוקה במשרה חלקית

בלי קשר למדיניות הרווחה הנהוגה בהן. משרה חלקית נתפסת בעיני נשים כדרך להתמודד עם 

דות. מעסיקים גם רואים את היתרון שבהעסקת נשים במשרות ריבוי תפקידיהן כנשים וכעוב

 ומגדיל את גמישותן. ןהיעדרותחלקיות מכיוון שזה מנמיך את 

למרות זאת שלושת סוגי מדיניות הרווחה משתנים בסוגי העבודות הפתוחים בהם 

 למשרות חלקיות וגם בתפיסה הציבורית של משרה חלקית.

ה במשרה חלקית מגבילה את יכולתה של האישה במדיניות הרווחה הליברלית, תעסוק

להשיג עבודות שוות יותר, המעניקות שכר גבוה יותר והזדמנויות לקידום ופיתוח הקריירה. 

זאת מכיוון שמשרות חלקיות מרוכזות במספר ענפים מוגבל ובמשרות קצרות טווח. יתרה 

עבודה לעומת עבודה מזאת, עבודה במשרה חלקית מתפרשת כסיגנל למחויבות נמוכה יותר ל

במשרה מלאה. כתוצאה מכך נשים העובדות במשרה חלקית אינן יכולות לקבל משרות בעלות 

אחריות וסמכות. לכן במדינות עם מדיניות רווחה ליברלית בהן יש סלקציה חזקה של נשים 

 לתעסוקה בשכר, רק מעט נשים עובדות במשרה חלקית.
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. מדיניות הרווחה הסוציאל דמוקרטית הלשנייהמצב משתנה ממדיניות רווחה אחת 

מחויבת לקידום השתתפותן של נשים בשוק העבודה. תעסוקה במשרה חלקית במסגרת זו 

בשוק העבודה. בבסיס מדיניות זו מוטמעת  תאימהומוצעת כדרך לשמר רצף תעסוקתי של 

הראשונית היא שלב זמני ושנשים תחזורנה  תהאימהוההנחה שתעסוקה חלקית בתקופת 

עסוקה מלאה. לפיכך, תנאי ההעסקה במשרות החלקיות דומים לאלו של המשרות לת

המלאות. במובן של הגנה מקצועית, זכויות, נגישות למשרות טובות וחזרה חלקה למשרה 

 מלאה בהמשך החיים.

העסקה חלקית היא בעלת משמעות מיוחדת במדיניות רווחה קונסרבטיבית. היא 

בשוק העבודה, מבלי לשנות את חלוקת העבודה  תואימהנתפסת כפתרון להכללתן של 

מצופות לתת סדר  תהאימהוהמגדרית. בחברות בהן מונהגת מדיניות רווחה קונסרבטיבית 

עדיפויות גבוה יותר לילדים. יש להעסקה החלקית אופי פרמננטי יותר, לכן בדרך כלל 

 ר.ההעסקה החלקית היא בסקטורים מסוימים בהם ריכוזי נשים גדולים יות

 

 וסקר הכנסות גילאחוז הנשים העובדות משרה מלאה לפי  – 1גרף מס' 

 
 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2008-ו 2005, 2000, 1990, 1980 כוח אדםמקור: עיבודי מרכז מאקרו על סקרי 

 

נשים בישראל  בודקים בעזרת סקרי כוח אדם את סוג המשרה, מלאה או חלקית, של כאשר

התפלגות הנשים העובדות משרה מלאה לפי של לעומק מוצאים מספר מגמות חשובות. בחינה 

אחוז הנשים העובדות במשרה מלאה יורד , כי 1ה, כפי שניתן לראות בגרף מספר גיל מגל

תופעה זו . 55, אז עולה שוב ולאחר מכן יורד בצורה תלולה אחרי גיל 30-40בין גיל באופן זמני 
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מזת על כך שהסיבה למעברן של נשים לעבודה חלקית בישראל נעוצה במימוש אימהותן. מר

שונות, תומכת בהשערה זו מאחר שהיא מלמדת על שנים בחינה של ההתפלגות בין סקרים של 

גיל נראה בגלל ככל הנהיה מאוחר יותר, הזמנית הירידה שבו מתחוללת גיל התעכבות ב

ר יותר. גיל הלידה הראשונה בישראל עלה לפי נתוני נישואים והבאת ילדים נהיה מאוח

. כמו כן גיל 2007בשנת  27-ל 1997בשנת  25.5-( בשנה וחצי בעשור האחרון, מ2007הלמ"ס )

הסופית התאחר והיום נשים רבות יותר עובדות במשרה מלאה גם לאחר גיל  הירידה התלולה

 .60-ו 55

ס להכנסה הממוצעת באוכלוסייה ניתן לראות עליה בהכנסה מעבודה של נשים ביח

בערך, לאחר מכן ניתן להבחין בירידה  40)לפי ציון התקן של ההכנסה משכר( של נשים עד גיל 

בהכנסה. המספרים במקרא מציינים את חומש שנת הלידה של הקבוצה )החומש הסתיים 

 בשנה הרשומה(.

 

 תוואי שעות העבודה של נשים

שלושים השנים האחרונות משך ים ונשים לפי גיל, בתוואי ההכנסה ושעות העבודה של גבר

הגברים , 2כפי שניתן לראות בגרף מס' . במהלך השניםעבר שינויים של ממש ולא  נראה דומה

את העובדה וקריירה ארוכה יותר. בוהה יותר, שעות עבודה רבות יותר בעלי הכנסה ג

יורדות בצורה איטית  שהקריירה של גברים ארוכה יותר ניתן לראות בשעות העבודה אשר

לשעה נמוך משל הגברים לאורך הנשים המתוקנן של שכר ומדורגת יותר מאשר אצל נשים. ה

מוקדם הקריירה. סביב גיל , גיל תחילת 20-30ה רק סביב גיל כל התקופות ומתקרב לרמה שוו

זה מפתחים הגברים את הקריירה שלהם ושעות העבודה שלהם עולות בצורה חדה בעוד אצל 

טיפול בבית נשים עוסקות גם בהנשארת מתונה, מכיוון שחלק ניכר משים עלייה זו הנ

אצל שעות העבודה נעצרת העלייה בשכר לשעה אשר ה המתונה יותר בובילדים. במקביל לעליי

שה. לעומת זאת אצל הגברים השכר ממשיך ועד גיל הפרי 30-40נשאר ברמתו מגיל הנשים 

. הנשים 30-40העבודה שנעצרות כמו אצל הנשים בגיל  לעומת שעות 40-50לעלות עד גיל 

(, 70ממשיכות לשמור על רמה יציבה של שעות עבודה גם בגילאי הפרישה המוקדמים )עד גיל 

ואי תוניתן לשער שזאת עקב מצוקה כלכלית שגורמת להן להמשיך ולעבוד גם בגיל הפרישה. 

הגברים לעומת זאת שעות ב פשר חיסכון לפנסיה. בקרהעבודה המוקדם שלהן הרי לא א

 ואילך. 60בצורה מתונה ואז בצורה חדה מגיל  30-40העבודה יורדות מגיל 

 

 

 

 

 



 19 

 ציוני תקן של שכר לשעה ושעות עבודה ממוצעות של גברים ונשים לפי גילאים – 2גרף מס' 

 
של הלשכה המרכזית  2005-ו 2000, 1995, 1990, 1985, 1980, 1975, 1970מקור: עיבודי מרכז מאקרו על סקרי הכנסות 

 לסטטיסטיקה.

 

 תוואי ההכנסה מעבודה של נשים

כפי שראינו בניתוחים הקודמים, לגבי שעות העבודה והשכר לשעה ולגבי תעסוקה במשרה 

מלאה של נשים לעומת גברים, בעקבות הטיפול בבית ובילדים שמוטל על כתפי הנשים נוצר 

פער זה מיתרגם לשיעורי חסכון נמוכים  העבודה וההכנסה של נשים לעומת גברים פער בכמות

בחלק זה נאפיין את הפער הזה וננתח מספר ממרכיביו השונים. . לפנסיה ולעוני בגיל הזקנה

( של נשים וגברים ניתן 2008כאשר מסתכלים על ממוצעי השכר האחרונים )סקר כוח אדם 

בשכר ה יהעלי .2זו המתוארת על ידי שעות העבודה בגרף מס' צורה דומה ל 3מס' גרף בלראות 

ירידה אשר לאחריה מתרחשת בערך אז חלה התייצבות יחסית  30מתרחשת עד גיל הממוצע 

גברים בקרב העליית השכר  גברים.בקרב  60-64גיל מנשים ובקרב ואילך  55-59תלולה מגיל 

ה של גברים ושל נשים דומה אולם , שיפוע העליי40ארוכה יותר ונמשכת עד סביבות גיל 

העלייה אצל הגברים ממושכת יותר ולכן הם מגיעים לשכר גבוה יותר. שוב מסתמן כי הבעיה 

עקב הטיפול  30העיקרית בתוואי העבודה של נשים היא ירידה בהיקף העבודה סביב גיל 

בשכר בילדים, אשר גורמת לירידה בשעות העבודה, מעבר למשרות חלקיות ולכן לירידה 

 לשעה ובשכר הכולל.
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 הכנסה ממוצעת מעבודה של גברים ונשים לפי גילאים – 3גרף מס' 

 

 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2008מקור: עיבודי מרכז מאקרו על סקר הכנסות 

 

( 25-54של נשים בגילאי העבודה העיקריים ) 2008כאשר מפלחים את השכר הממוצע בשנת 

לפי מצב משפחתי, מוצאים שלא משנה מה המצב המשפחתי, השכר גבוה יותר בקבוצה מעל 

דבר זה תואם את הניתוחים הקודמים שביצענו לפיהם נשים משתכרות יותר בשלב . 40גיל 

שמעכב את התפתחות  30מאוחר יחסית של שנות עבודתן עקב גידול הילדים סביב גיל 

, שכרן של הנשים הנשואות גבוה יותר משל 4ות בגרף מס' כפי שניתן לראהקריירה שלהן. 

שאר הנשים כאשר אחריהן ובמרחק קטן הרווקות, אז הגרושות ולבסוף האלמנות והפרודות. 

קרוב לוודאי שלשכר הממוצע ישנם משתנים מסבירים רבים אשר קשורים למצב המשפחתי 

(, אולם ניתן להעריך שנשים )יכולות וכישורים, מקום מגורים, רקע תרבותי, חינוך ועוד

מאחר שבממוצע הגיל שלהן גבוה יותר, ובממוצע לרווקות נשואות משתכרות יותר מרווקות 

יש פחות ילדים ולפיכך פחות הוצאות ופחות צורך לצאת לעבוד. שכרן של הנשואות גבוה יותר 

שמצבן כתוצאה מכך  לעבוד יותריש באפשרות הנשואות מכיוון שדוקא גרושות מאשר של ה

. ניתן לשער כי למשקי הבית של הנשים הנשואות יש הכנסה גבוהה יותר הכלכלי טוב יורת

)עקב הכנסת הבעל( ולכן הן יכולות לקבל סיוע בגידול הילדים ובתחזוקת הבית )עוזרת בית, 

הבעל יכול לסייע בגידול הילדים ולכן האישה יכולה מטפלת לילדים וכדומה(, נוסף על כך 

ה ולהשתכר יותר. לעומת הנשים הנשואות הנשים הגרושות מטופלות בילדים לפתח קרייר

במקרים רבים ולכן יכולתן לעבוד במשרה מלאה ולפתח קריירה נמוכה יותר ולכן הכנסתן 
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נמוכה יותר. הנשים הפרודות והאלמנות נמצאות במקום הגרוע ביותר בו גם אין מפרנס שני 

ת מזונות שמקבלות נשים גרושות וגם אין מי שיסייע במשק הבית, גם אין עזרה כלכלית בדמו

בגידול הילדים, לכן נמצא אצלן את יכולת ההשתכרות הנמוכה ביותר ולכן גם השכר הנמוך 

 ביותר בשתי קבוצות הגיל.

 

 שכר ממוצע של נשים לפי מצב משפחתי וקבוצת גיל – 4גרף מס' 

 
 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2008קרו על סקר הכנסות מקור: עיבודי מרכז מא

 

מוצגות התוצאות של פילוח השכר הממוצע של נשים לפי מחוז המגורים בשתי  5בגרף מס' 

קבוצות הגילאים של גילאי העבודה העיקריים. כפי שניתן לראות גם בפילוח זה נשארת 

. לפי פילוח זה בקבוצה 40ל גיל המגמה של השכר הגבוה יותר בקבוצה המבוגרת יותר של מע

המבוגרת הבדלי השכר בין ארבעת המחוזות המובילים לא גבוהים במיוחד, במחוזות יהודה 

₪  8,000-ל 7,500ושומרון, תל אביב, המרכז וירושלים רמת השכר דומה ועומדת על בין 

 6,000-ון כלחודש, במחוז הצפ₪  7,000-לחודש.  במחוז חיפה נמצא שכר מעט נמוך יותר של כ

לחודש. נתונים אלה מתאימים לנתונים עבור כלל האוכלוסייה ₪  5,500-ובמחוז הדרום כ₪ 

לפיהם במחוזות המרכז בהם מתרכזת עיקר הפעילות הכלכלית רמת השכר גבוהה יותר 

 ,בקבוצת הגילאים הנמוכה יותר נמצא תופעה מעט שונהבכמעט כל העבודות והמקצועות. 

 זות יו"ש וירושלים נמוכה יחסית ונמצאת ברמה דומה לזו של חיפהה רמת השכר במחולפי

בקבוצה זו רק מחוזות המרכז ותל אביב  ורק במעט גבוהה יותר מזו שבמחוז הצפון והדרום.
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לחודש. ההבדל בין השכר ₪  6,500נמצאים מעל שאר המחוזות עם שכר ממוצע של מעל 

וקדמים שניתן למצוא במחוזות הגבוה בגילאים המאוחרים לשכר הנמוך בגילאים המ

ירושלים ויהודה ושומרון נובע קרוב לוודאי מהגיל הצעיר בו מביאים ילדים באזורים אלה. 

מחוזות ירושלים ויו"ש הם בעלי אחוזים גבוהים של אוכלוסייה דתית, חרדית וערבית בה 

עבוד. מביאים מספר רב של ילדים בגילאים צעירים מה שמגביל מאוד את יכולת הנשים ל

לאחר שנים מוקדמות אלה יוצאות הנשים לעבוד ומדביקות את פער השכר מול המחוזות 

המובילים האחרים. במחוזות המרכז ותל אביב ישנו פער קטן יותר מכיוון ששם מספר 

הילדים לכל אמא נמוך יותר ויכולות משקי הבית למצוא פתרונות לילדים גבוהות יותר ולכן 

 גם בגילאים הצעירים יותר. נשים רבות יותר עובדות

 

 שכר ממוצע של נשים לפי מחוז מגורים וקבוצת גיל – 5גרף מס' 

 

 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2008מקור: עיבודי מרכז מאקרו על סקר הכנסות 

 

ר של נשים כדי לבחון את השינוי במצבן של הנשים לאורך זמן בדקנו את ציון התקן של השכ

-ו 1990, 1980, 1970האחרונות, על ידי שימוש בסקרי ההכנסות של השנים בארבעים השנים 

השכר בוצע על ידי חילוק המרחק של השכר של הפרט בסקר  חישוב ציון התקן של. 2000

 הכנסות מהשכר הממוצע באותה השכר בסטיית התקן של המדגם באותו הסקר, לפי הנוסחה:
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  כאשר:

 במדגם. i= ציון התקן של פרט  

 במדגם. i= השכר של פרט  

 מדגם.ה= השכר הממוצע של כלל  

 מדגם.ה= סטיית התקן של השכר הממוצע של כלל  

 

את השכר ביחס לשכר הממוצע )ציון תקן של ההכנסה מעבודה( עבור קבוצות כאשר בדקנו 

שעבור נשים ציון התקן של ( 6)גרף מס' נות בארבעה סקרי הכנסות ניתן לראות גילאים שו

לעומת זאת אצל הגברים  .2000שנת ובחלק מהקבוצות ירד ב 1990-ל 1970ההכנסה עלה בין 

  ברוב הקבוצות 2000אולם לאחר מכן ירדה עד שנת  1980-ל 1970-ההכנסה עלתה מ

-ל 1970חלה ירידה בהכנסה בין  70-, בני יותר מ. רק בקבוצת המבוגרים ביותר(7)גרף מס' 

 .2000ואז עלייה עד שנת  1980

 

 לפי שנתון לידה וסקר הכנסות נשיםציוני תקן הכנסה מעבודה של  – 6גרף מס' 

 
 יסטיקה.של הלשכה המרכזית לסטט 2000-ו 1990, 1980, 1970מאקרו על סקרי הכנסות מרכז מקור: עיבודי 
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נראה כי מצבן של הנשים בגילאי העבודה העיקריים השתפר במהלך השנים מלבד ירידה 

. שיפור זה בשכר בא תוך שמירה על תוואי העבודה אותו תיארנו 2000-ו 1990מסוימת בין 

בחלקים הקודמים. השכר הכולל עלה ביחס לשכר הממוצע אבל עדיין נותר נמוך בצורה 

ם, מלבד שתי נקודות ציון התקן שלו שלילי מה שאומר שהוא משמעותית מזה של הגברי

נוסף על כך ניתן לראות את המגמה שראינו בחלקים הקודמים מתחת לשכר הממוצע הכולל. 

-וה 40-של תוואי העבודה בו השכר של נשים עולה בצורה הדרגתית ומגיע לשיא סביב גילאי ה

בגילאי הפרישה )מדובר בהכנסה  ידה התלולה בהכנסה, כמו כן ניתן לראות את היר50

 מעבודה ולכן ברור שרמת ההכנסה תרד(.

 

 לפי שנתון לידה וסקר הכנסות גבריםציוני תקן הכנסה מעבודה של  – 7גרף מס' 

 
 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2000-ו 1990, 1980, 1970מאקרו על סקרי הכנסות מרכז מקור: עיבודי 
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 נשים בראשםשבמשקי בית  וביטחון סוציאלי צבירת הון, חיסכון

 

תוואי שבחנו את לאחר הזקנה עתה  כדי ללמוד יותר על אפשרותן של הנשים לחיות בכבוד בגיל

 םיכולתהיקף את עתה נבחן כאינדיקטור למצבו של החיסכון הפנסיוני לשעת פרישה, העבודה 

 ת. הפרטים לחסוך מתוך הכנסתם הנוכחישל 

לחלק אינטגרלי בזכויות החיסכון הפנסיוני בעקבות הסכם הפנסיה המרוכז הפך 

אולם ישנם פרטים רבים אשר חוסכים במהלך שנות עבודתם העובד כחלק ממשכורתו. 

חיסכון מעבר לחיסכון הפנסיוני, חיסכון זה יכול להצבר בדרכים שונות ומגוונות כגון 

קעות בשוק ההון, השקעות בנדל"ן ועוד. כדי לבחון פיקדונות בנקאיים, קרנות נאמנות, הש

 משק ביתעבור כל חישוב של רמת החיסכון את החיסכון של משקי הבית בישראל ביצענו 

כל הכנסות משק הבית בסך -החישוב בוצע על ידי הפחתת סך. 2008בסקר הוצאות המשפחה 

א חיסכון שלילי(. על ישה הלוואהכל הוצאותיו, ההפרש הוגדר כרמת החיסכון )חיסכון או 

מנת לפלח את האוכלוסייה יצרנו משתנה של משק בית שבראשו עומדת אישה )ברוב המקרים 

בבדיקה, כפי שניתן  מדובר באם חד הורית( ומשתנה של קבוצות של גילאי האוכלוסייה.

להלן, פולחו כל התוצאות בין משקי בית בראשם עומדת אישה לבין אלה  0-10לראות בגרפים 

אשם עומד גבר. בסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אם בראש משק הבית עומדת שבר

אישה ברוב המקרים מדובר במשק בית של אם חד הורית, אם קיים גבר מבוגר שהוא הורה 

במשק הבית הוא יופיע כראש משק הבית, גם אם האישה מכניסה יותר כסף למשק הבית או 

וח שביצענו הוא בעצם בין משקי בית של אימהות לכן הפיל בפועל.מתפקדת כראש משק הבית 

הפילוח המשני בוצע לפי גיל  חד הוריות למשקי בית רגילים ואלה של אבות חד הוריים.

האישה במשק הבית )בקבוצות של חמש שנים(, הפילוח בוצע לפי גיל האישה כדי לנסות 

 לתפוס את הבעיות האפשריות של החיסכון של נשים.

ממוצע החיסכון של משקי בית שבראשן עומד גבר גבוה , 8בגרף מס' כפי שניתן לראות 

ניתן לראות  יותר ממשקי הבית שבראשן עומדת אישה, ללא קשר לגיל האישה במשק הבית.

שברוב הגילאים ההפרש בין החיסכון של משקי הבית שבראשן עומד גבר לאלה שבראשן 

מצב זה נגרם  (.50-54)גילאי  4י עומדת אישה הוא גדול מאוד ומגיע עד לרמה של מעל לפ

בחלקו מכיוון שחלק גדול ממשקי הבית שבראשן עומד גבר הם של שני מפרנסים, לעומת 

 משקי הבית שבראשן עומדת אישה שהיא המפרנסת היחידה.
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 וגיל האישה חיסכון חודשי ממוצע של משק בית לפי מין ראש משק הבית – 8גרף מס' 

 
 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2008מאקרו על סקר הוצאות מרכז מקור: עיבודי 

 

אם בוחנים את ממוצע החיסכון לנפש )חלוקה של סכום החיסכון במספר הנפשות במשק 

. ההבדל בין החיסכון לנפש 9, המתוארת בגרף מס' הבית( של משקי הבית נמצא תוצאה דומה

הבית הוא שברוב המקרים הפער בין משקי הבית שבראשן עומדת  לחיסכון הכולל של כל משק

אישה לאלו שבראשן עומד גבר קטן יותר. דבר זה נובע מכך שמשקי הבית שבראשן עומדת 

יותר, יש בהם פחות נפשות בממוצע ולכן הפערים מצטמצמים. כמו כן, ניתן  אישה קטנים

ם את החיסכון במשקי הבית הנשיי ( עוקף החיסכון20-24לראות שלפחות בקבוצת גיל אחת )

במשקי הבית הגבריים, זאת בגלל שבמקרה חלק ניכר ממשקי הבית הם של מפרנס אחד בכל 

 מקרה )גם אצל גברים וגם אצל נשים(.
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וגיל  של משק בית לפי מין ראש משק הביתלנפש חיסכון חודשי ממוצע  – 9גרף מס' 

 האישה

 
 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2008מאקרו על סקר הוצאות מרכז קור: עיבודי מ

 

התמקדה בהבדל שבין משקי הבית להם יש חיסכון לאלו שלווים ומהותית יותר בדיקה נוספת 

ניתן לראות את אחוז משקי הבית הלווים מתוך סך כל משקי הבית  10מס' כסף. בגרף 

ם גבוהות כאלה שהחיסכון שלהם שלילי, משמע הוצאותיהבקבוצה, משקי בית לווים הוגדרו כ

. מהגרף ניתן ללמוד שבכל הקבוצות ההוצאות סקרהחישוב שבוצע על לפי  מהכנסותיהם

אחוז המשפחות הלוות גבוה יותר במשקי הבית שבראשן ( 20-24)שוב גילאי מלבד אחת 

 50הלוות את גבול  משפחות( אפילו חוצה אחוז ה34עד  30עומדת אישה. באחד מהגילאים )

האחוזים, נתון זה מראה את המצב הקשה בו נמצאות משפחות של אימהות חד הוריות אשר 

סביב גיל זה מטופלות בילדים קטנים ולכן קשה להן מאוד לעבוד. מצב זה של חיסכון שלילי, 

או בעצם הלוואה אצל אחוז גבוה ממשקי הבית מראה את הקושי הגדול בו נמצאות חלק גדול 

הנשים היום ואת הקושי בו יתקלו לאחר פרישתן אז יצטרכו לחיות מחסכונותיהן משנות מ

 עבודתן.

 

 

 



 28 

 וגיל האישה במשק הבית אחוז משקי הבית הלווים לפי מין ראש משק הבית – 10גרף מס' 

 
 טיסטיקה.של הלשכה המרכזית לסט 2008מאקרו על סקר הוצאות מרכז מקור: עיבודי 

 

נשים לעומת גברים גורמת ליכולת נמוכה יותר לצבור הון ולכן הנמוכה אצל  ןהחיסכורמת 

למצב קשה יותר לאחר פרישה מעבודה. משקי בית רבים צוברים הון במהלך גילאי העבודה, 

את רוב ההון אותו צובר משק הבית הממוצע ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות, הון פיננסי 

רנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, מט"ח, אגרות חוב ועוד( והון נדל"ני )דירות, קרקע, )מניות, ק

משקי הבית משתמשים בהון אותו צברו למספר שימושים נפוצים: עזרה  או נכסים אחרים(.

לילדיהם בקניית דירה, לימודים וחתונה, טיולים, נסיעות ונופש ומימון חייהם בתקופת 

ק הפנסיה חובה בישראל לחלק ניכר מהפרטים הובטחה פנסיה רק הפנסיה. בתקופה שלפני חו

מקצבת הזקנה של ביטוח לאומי, לכן צבירת ההון במהלך שנות העבודה הייתה חיונית לקיום 

רמת חיים נאותה בתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. קצבת הזקנה בתוספת קצבת הבטחת 

במקרה לעיתים , ית ביותרהכנסה יכולה להספיק במקרה הטוב לקיום רמת חיים בסיס

אפילו לא  קשות שעלותן גבוהה )וחלקן לא כלולות בסל הבריאות( בעיות בריאותוקיימות 

לכן היכולת לחסוך בתקופת העבודה הינה תנאי בסיסי לביטחון סוציאלי ארוך טווח.  לזה.

 מכך אנו למדים שיכולת החיסכון הנמוכה של משקי בית בהם המפרנסת העיקרית היא אישה

 מעידה על רמת הביטחון הסוציאלי הנמוך של נשים אלה ושל משפחתן, בעיקר בטווח הארוך.
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 הממוצעת של נשים לעומת גברים פנסיהחישוב ה

 

 74.1% 2008לפי נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

ל גם החיסכון )בהם כלוצפויה להסתמך על חסכונותיה  64-ל 20הגילאים מהאוכלוסייה שבין 

צפויים להסתמך על  20-64-מבני ה 51.3%זאת כמקור קיום לאחר פרישה. לעומת הפנסיוני( 

על תמיכת  2.8%על מכירה או השכרה של נכסים פרטיים,  10.3%-קצבאות הביטוח הלאומי, כ

עבור נשים ההסתמכות על חסכונות גדולה יותר  על עבודה לאחר גיל פרישה. 7%-בני משפחה ו

לפני חתימת  מהגברים. 70.1%מת מהנשים, לעו 78.8%ברים והיא עומדת על אצל ג מאשר

לא חל שינוי משמעותי בשיעור  ,ההסתדרות והארגונים הכלכליים הסכם הפנסיה חובה בין

בוטחים בתכנית פנסיה מועסקים היו ממכלל ה 73% 2003בשנת בעלי הסדרי הפנסיה, 

לאחר חתימת ההסכם צפויים להיות מבוטחים היום  .2008בשנת  74.8%לעומת כלשהיא, 

רק עבור אלה שתוואי העבודה להבטיח קיום נאות  אמורכמעט כל המועסקים במשק, מה ש

שלהם יהיה מספיק יציב וארוך כדי שיוכלו להספיק לצבור זכויות פנסיוניות, וכאמור לעיל 

 נשים בהקשר הזה הן קבוצה המועדת לצבירת חסר. 

בנק ישראל סקירת ההתפתחויות הכלכליות, פרסם י של התקופתדו"ח הכחלק מ

בדיקה של הסכם הפנסיה חובה. בבדיקה זו חושב ונבדק "שיעור התחלופה",  2008אוקטובר ב

שיעור התחלופה שהינו המדד המקובל ביותר לבחינת רמת הקצבה הראויה לפי רמת ההכנסה. 

 יחישוב סה שלאחר הפרישה.מבטא את היחס בין ההכנסה מעבודה לפני הפרישה לבין ההכנ

בתקופת העבודה לפנסיה של ההפרשות השוטפות ברוטו צבירה העל בסיס  ובנק ישראל בוצע

. חישוב נוסף בוצע על הסכומים נטו, לאחר מס, כדי והוצאות ניהוללאחר ניכוי תשלומים 

ובד לביטוח לאומי וביטוח לקחת בחשבון שינויים ארוכי טווח בנטל המס ובהפרשות הע

-לגבר ו 40%ריאות. לפי חישובי בנק ישראל שיעור התחלופה לפי הסכם הפנסיה חובה יהיה ב

לאישה. ההבדל המשמעותי בין גברים לנשים נובע מתקופת הצבירה הארוכה יותר של  35%

 84( ומתוחלת החיים הארוכה יותר של נשים )64ועד  20-לעומת מ 67ועד גיל  21גברים )מגיל 

שים(. בעצם נשים חוסכות פחות שנים אולם צריכות לחיות על החסכונות לנ 87לגברים לעומת 

כאשר נבחן שיעור התחלופה לפי רמות הכנסה שונות נמצא ששיעור הללו יותר שנים. 

התחלופה עולה עם ההכנסה ברוטו אולם נשאר קבוע בנתוני הנטו. עליית שיעור התחלופה 

עולים הפערים אשר בגינה רסיבית בישראל, בנתונים ברוטו נגרמת בגלל מערכת המיסוי הפרוג

מפורטים שיעורי התחלופה השונים לגברים ונשים  1בטבלה מס' בנתוני הברוטו לעומת הנטו. 

 לפי רמות הכנסה שונות.
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 שיעורי התחלופה על פי הסכם פנסיית החובה, בתוספת קצבת זקנה – 1טבלה מס' 

 נטו ברוטו 

 פנסיית חובה רמת השכר
ת פנסיה+קצב

 קנהז
 פנסיית חובה

פנסיה+קצבת 

 זקנה
 גברים

3,800 39.7% 87.6% 44.4% 93.1% 

7,500 39.7% 59.7% 51.4% 79.9% 

11,250 39.7% 51.6% 57.8% 79.1% 

 נשים

3,800 35.5% 83.3% 39.7% 88.3% 

7,500 35.5% 59.7% 45.9% 74.4% 

11,250 35.5% 51.6% 51.6% 73.0% 
 .(2008בנק ישראל )מקור: 

 

ברמות השכר הנמוכות לקצבת הזקנה יש השפעה משמעותית מאוד  ,כפי שניתן לראות בטבלה

חשוב לציין  ,נוסף על כך על שיעור התחלופה, מכיוון שהיא מהווה חלק גדול מאוד מההכנסה.

היום ולכן יש להם את כל השנים  21או  20כי נתונים אלה מתייחסים לפרטים שהינם בני 

שחוק פנסיה חובה , עבור פרטים מבוגרים יותרר סכומים בקרן הפנסיה. האפשריות לצבו

שיעור התחלופה יורד משמעותית ככל , חוקק רק כשהיו כבר באמצע תוואי העבודה שלהם

מכיוון ששיעור התחלופה עולה עבור פרטים  שעולה הגיל, בגלל זמן הצבירה הנמוך יותר.

ורה דרמטית, מכיוון שסכום הפנסיה נמוך מבוגרים יותר גם השפעת קצבת הזקנה עולה בצ

 בעקבות מיעוט השנים בהן היא נצברה.

 

 שיעורי תחלופה על פי הסכם פנסיית החובהמפנסיה לפי נטו רמת ההכנסה  – 2טבלה מס'  

 הכנסה לאחר פרישה שכר לפני פרישה
 פנסיה+קצבת זקנה פנסיית חובה

 גברים

3,800 1,687 3,538 

7,500 3,855 5,992 

11,250 6,502 8,899 

 נשים

3,800 1,509 3,355 

7,500 3,442 5,580 

11,250 5,805 8,212 
 (.2008מקור: עיבודי מרכז מאקרו על נתוני בנק ישראל )
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נשים נמוך משמעותית מזה של גברים, בקרב כפי שהראה בנק ישראל שיעור התחלופה 

ר לאורך שנות העבודה כפי שהראנו כאשר מביאים בחשבון גם את רמת ההכנסה הנמוכה יות

ניתן לראות את רמות ההכנסה נטו  2בפרק הקודם מתגלה תמונה בעייתית מאוד. בטבלה מס' 

הנתונים בטבלה מהווים חישוב של השכר לפני  לפי שיעור התחלופה שחושב בבנק ישראל.

ב הנטו של הפרישה )לפי הקבוצות שקבע בנק ישראל( מוכפל באחוז שיעור התחלופה לפי חישו

 הבנק. 

לפי הסכם  בין גברים לנשיםהצפויים הפרשי ההכנסה ללמוד על מהנתונים לעיל ניתן 

לפי נתוני סקר הוצאות  לאחר הפרישה.של נשים ואת רמת ההכנסה הנמוכה  הפנסיה חובה, 

, סך כל ההוצאה הממוצעת לחודש של פרט במשק בית שראש משק הבית שלו 2008המשפחה 

על אישה שצוברת פנסיה מכאן ניתן להסיק, ש₪.  5,900-שק בית פורש( היא כ)מ 67מעל גיל 

כדי שהכנסתה בתוספת קצבת זקנה תהיה ברמה ₪  7,500להשתכר לפחות  64ועד  20מגיל 

 23.93%עולה שרק  2008מנתוני סקר הכנסות הממוצעת של משק בית פורש בישראל. 

 42.22%לחודש )זאת לעומת ₪  7,500מהנשים בישראל מרוויחות משכורת של מעל 

מהנשים בישראל אין כל סיכוי להגיע לרמת פנסיה  80%כמעט מכך משתמע שלמהגברים(, 

  בחודש.₪  5,000-של כ נאותה

כאשר בוחנים את רמת ההכנסה מעבודה של נשים בישראל לפי קבוצות גיל ניתן 

ש. כמו כן, רמת השכר לחוד₪  7,500על מוצע בכל קבוצות הגיל אינו עולה לראות שהשכר המ

עולה בהדרגה לאורך גיל העבודה ולכן רמת הצבירה ושיעור התחלופה עולים לאורך השנים 

זמן עד שתגיע  חייק 20בצורה הדרגתית. גם אם אישה תחל לצבור מיום עבודתה הראשון בגיל 

למשכורתה המקסימלית )שגם היא נמוכה יחסית( ולכן צבירתה לפנסיה תהיה נמוכה לאורך 

  שנים רבות.

לפי שיעור התחלופה  ,את נתוני ההכנסה ורמות משוערות של הכנסה מפנסיה

החישוב בטבלה בוצע על ידי  .3ניתן לראות בטבלה מס'  ,הרלוונטי ורמת ההכנסה הנוכחית

בעלי הכנסה  הכפלת ההכנסה הממוצעת של הקבוצה הרלוונטית )גברים או נשים בגיל הנתון

בשיעור התחלופה הרלוונטי אותו חישב  2008מתוך סקר הכנסות ( שעובדה חודשית חיובית

לשיעור פנסיה משוער עבור כל קבוצה רלוונטית.  גענוה . באמצעות החישוב הזהבנק ישראל

חישוב זה מכיל בתוכו את ההנחה שלאורך כל שנות העבודה הפרט מרוויח את אותו הסכום 

ו רק הפרטים להם הכנסה חיובית )אחרת נוסף על כך, לחישוב נכנס אותו הוא מרוויח היום.

ההכנסה הממוצעת בכל קבוצה יורדת בצורה דרסטית בהשפעת קבוצת הבלתי מועסקים( 

 ולכן יש לקחת בחשבון שעבור חלק ניכר מהאוכלוסייה נתונים אלה לא רלוונטיים.
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ת מעבודה לפי קבוצות גיל וההכנסה מפנסיה לפי ורמות הכנסה ממוצע – 3טבלה מס' 

 של בנק ישראל יעור התחלופהש

 מפנסיה הכנסה ממוצעת הכנסה גיל קבוצת

 נשים גברים נשים גברים 

15-19 2,450 2,456 2,292 2,184 

20-24 3,030 2,671 2,801 2,364 

25-29 6,526 4,970 5,605 4,164 

30-34 9,345 6,360 7,532 5,147 

35-39 11,389 6,807 8,744 5,447 

40-44 11,490 7,280 8,799 5,755 

45-49 11,734 7,089 8,932 5,632 

50-54 11,803 7,600 8,969 5,958 

55-59 12,104 7,598 9,130 5,957 

60-64 12,042 6,121 9,097 4,984 

65-69 9,266 4,376 7,482 3,720 

70-74 8,956 4,762 7,284 4,010 

75+ 6,653 4,896 5,699 4,110 

 4,896 7,483 5,993 9,267 ממוצע
 (.2008של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל נתוני בנק ישראל ) 2008מקור: עיבודי מרכז מאקרו על נתוני סקר הכנסות 

 

מהטבלה ניתן לראות שוב את הפערים הגדולים ברמת ההכנסה ולכן ברמת הפנסיה בין גברים 

-לנשים ו 20רה מלאה )מגיל חשוב לציין כי הפנסיה הצפויה לפי טבלה זו היא לפי צבילנשים. 

 20-24לגברים( ומתעלמת משינויים בהכנסה לאורך החיים. אישה שהכנסתה בין הגילאים  21

צבירתה לפנסיה  בממוצע, צפויה להרוויח יותר בגילאים מבוגרים יותר ולכן₪  2,671היא 

 תהיה גבוהה יותר.

רת בכל ההנחה הבלתי סבירה שהפרט משתכר את אותה המשכולוותר על כדי 

חישוב זה הינו סימולציה של צבירה ומשיכה של עבודתו ביצענו חישוב נוסף.  בשנותהגילאים 

לאורך  מתפלגות ממוצע פרטשהכנסותיו משכר של נניח קרן פנסיה של פרט ממוצע בישראל. 

התפלגות זו מניחה . 3כפי שמובאים בטבלה מספר  ,2008נתוני סקר הכנסות חייו לפי 

, ושהפרט הממוצע היום בגילאים שונים תמשיך לאורך השנים הקרובותשהתפתחות השכר 

לאחר מכן . לאורך תחנות חייו יקבל את המשכורת הממוצעת הרלוונטית למין ולגיל שלו

לפי רמת ההפקדה תקופת עבודתו, הממוצע לאורך  הפרטשל  ו לפנסיהאת צבירתחישבנו 

  .הפרשות לפנסיה בסה"כ( 10%) 2010נכון לשנת פנסיה מופיעה בהסכם הה הממוצעת

החישוב בוצע על ידי צבירה של סכומי ההפקדה השנתיים של הפרט, לפי המשכורת 

בתקופת עבודתו. בתקופה שלאחר  4%החודשית הממוצעת שלו בתוספת ריבית של שנתית של 

 יומם האחרון של הקשישים,הפרישה מעבודה החישוב מניח משיכה קבועה של הכסף עד 
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ות המרכזיות של החישוב נחהשנתית ממשיכה להכניס כסף לקרן הפנסיה. הה כאשר הריבית

 הן:

  4%ריבית קבועה שנתית של. 

  שהיא ההפקדה הקבועה בהסכם הפנסיה חובה נכון לשנת  מהמשכורת 10%הפקדה של

2011. 

 לנשים. 64-לגברים ו 67 ,הקבוע בחוקרישה תקופת ההפקדה היא עד גיל הפ 

 87-שנים לגבר ו 84, 2040ל תוחלת החיים הצפויה בשנת תקופת הפרישה היא עד גי 

 לאישה.

  4%כקבוע חודש בחודשו והריבית ממשיכה לפי ההנחה של החודשית נקבע סכום הקצבה 

 .ותחילת תקופת המשיכה )לאחר הפרישה מעבודה( גם לאחר תום תקופת הצבירה בשנה

 הנחה זו מבוססת על כך 34-ל 28שנים בין גיל  7-נשים שהן אימהות מפסיקות לעבוד ל .

שנים ועל כך שרמת הפריון  5להפסקת עבודה בעקבות ילדים עומד על  OECD-שממוצע ה

(. מחישוב פשוט OECD-ב 1.65בישראל לעומת  2.9ממוצע הארגון ) 1.7בישראל הינה פי 

ההפסקה  שנים עבור על אישה. 7-שנים הגענו לממוצע הפסקת עבודה של כ 5כפול  1.7של 

ואם מחשיבים את  27, מכיוון שגיל הלידה הראשונה בישראל הוא בממוצע 28יל היא מג

 .28חצי השנה של חופשת הלידה, אנו מניחים שהפסקת הצבירה לפנסיה הינה מגיל 

 

נשים ועבור נשים עבור מופיעות התוצאות של החישוב עבור גברים,  4בטבלה מספר 

 .40שמתחילות לצבור לפנסיה רק בגיל 

 

 רמות הצבירה לפנסיה וההכנסה מפנסיה בתקופת הפרישה – 4 טבלה מס'

תקופת  "סוג" פרט מין
 צבירה

חודשי 
 צבירה

סכום צבור 
 בקרן

תקופת 
 פנסיה

חודשי 
 פנסיה

פנסיה 
 חודשית

 גברים
 9,160.4 204 68-84 1,390,793 564 21-67 "רגיל"

 4,588.8 204 68-84 696,707 336 40-67 "40"מעל 

 נשים

רה "משך צבי
 5,142.1 252 66-87 900,296 564 20-66 כמו גברים"

 4,435.9 276 65-87 822,470 540 20-64 "רגילה"

-20 "אימהות"
27+35-64 456 640,392 65-87 276 3,453.9 

 1,939.7 276 65-87 359,641 300 40-64 "40מעל "
 מרכזית לסטטיסטיקה.של הלשכה ה 2008מקור: עיבודי מרכז מאקרו על נתוני סקר הכנסות 
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 עבור אישה ממוצעת בישראלמהטבלה ניתן ללמוד שוב על הפער הגדול שבין רמת הפנסיה 

פערי השכר  עיקריים, הראשון הם מקורות שלושהזה ישנם פער ל. וצעממ לבין זו של גבר

תקופת א יה , השני"אפקט ההכנסהאותם אנו מכנים " גברים לעומתהמצטברים של נשים 

, והשלישי הוא הקיצור הנוסף "אפקט הצבירהאותה נכנה "נשים, של צרה יותר הצבירה הק

עיקריים אשר משפיעים הגורמים הת שלוש להלן פירוט .בתקופת הצבירה עקב טיפול בילדים

 על רמת הפנסיה הצפויה של נשים ולכן על רמת הביטחון הסוציאלי שלהן בזמן זקנה:

 קה ובעקבות ההפסקה בתוואי העבודה בגלל האפליה בשוק התעסו – אפקט ההכנסה

שנשים לוקחות, על מנת לטפל בילדיהן יורדת הכנסתן לאורך כל תוואי העבודה שלהן. 

, מורידים 3בדלי השכר הגדולים לאורך שנות העבודה, כפי שמשתקפים בטבלה מס' ה

כפי שניתן לראות מההשוואה בין נשים  .ית את יכולת החיסכון הפנסיוני של נשיםדרסט

 564במצב בו גם גברים וגם נשים צוברים במשך  ,גברים עבור תקופת צבירה דומהל

נמצא שגבר )אולם סכומי ההפרשה נגזרים מהשכר הממוצע עבור כל מין בנפרד( חודשים 

כל חודש. הפרש ₪  5,150-כלעומת אישה שתקבל ₪  9,100יקבל פנסיה חודשית של מעל 

קופת צבירה זהה מוגדר על ידנו כאפקט בפנסיה עבור ת בחודש₪  4,000-, של כזה

 ההכנסה.

 ( יכולות נשים לצבור 67לעומת  64בעקבות גיל הפרישה הנמוך יותר ) – אפקט הצבירה

חיסכון פנסיוני במשך פחות חודשי עבודה. כאשר משווים אישה אשר צוברת פנסיה 

-כקצת חודשים( נמצא שהכנסתה מפנסיה צפויה להיות  564במשך זמן דומה לשל גבר )

חודשים( לה תהיה פנסיה  540לחודש לעומת אישה רגילה )אשר צוברת במשך ₪  5,150

 16%-שקלים בחודש או כ 700-לחודש. מדובר בהפרש משמעותי של כ₪  4,430-של כ

 הכנסה. תוספת 

 נשים רבות מפסיקות לעבוד לאחר הולדת ילדיהן )לרוב לאחר הולדת  – אפקט הילדים

הפסקה של מספר שנים מעבודה, עד שילדיהן גדלים. הפסקה זו  הילד הראשון( ולוקחות

 14מורידה את יכולת הצבירה לפנסיה מכיוון שמלבד בתקופת חופשת הלידה החוקית )

מנתוני משרד הכנסה שממנה היא מפרישה לפנסיה.  ןאישה אילשבועות לאחר הלידה( 

, לגבי ןאחר ההיריומהנשים אינן חוזרות לעבודתן ל 7.3%-עולה ש 2004התמ"ת משנת 

לפיהם  2007ניתן ללמוד מנתוני הביטוח הלאומי משנת  ןמשך ההפסקה לאחר ההיריו

שיעור ההשתתפות בשוק העבודה של נשים עולה יחד עם גיל הילד הצעיר ביותר. נשים 

, לעומת זאת עם ילד 69.4%משתתפות בשיעור של  0-1שגיל הילד הצעיר ביותר שלהן בן 

השיעור עולה  5-9מהנשים משתתפות בשוק העבודה, כאשר הילד בן  79.9% 2-4צעיר בן 

 שחלק גדול. מהנתונים הללו ניתן להסיק 82.6%-ל 10-14וכאשר הוא בן  82.6%-ל

לתקופה מסוימת לאחר הלידה כאשר החזרה הצעירות מפסיקות לעבוד  תמהאימהו

שנים מגיל  7 לעבודה היא מדורגת. אם מחשיבים את הפסקת הצבירה למשך תקופה של
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-לחודש, לעומת כ₪  3,450-נמצא שסכום הפנסיה החודשית יעמוד על כ 34ועד גיל  28

לאישה אשר לא הפסיקה לעבוד. מכך אנו למדים שאפקט הילדים גורם לירידת ₪  4,430

 בכל חודש. 28%או ₪  980-הכנסה מפנסיה של כ

 

רמת הפנסיה של נשים לזו של  האפקטים יחד נותן לנו את מלוא ההפרש בין שלושתחיבור של 

 ₪ 700-אפקט הצבירה מייצר פער של כ ,₪ 4,000-גברים. אפקט ההכנסה יוצר פער של כ

-בחודש, יחד מדובר בפער הכנסה חודשי של כ ₪ 1,000-והפער עקב אפקט הילדים עומד על כ

הות מייצג את הפרשי הפנסיה החודשית בין נשים מבוגרות שהן אמבחודש. פער זה ₪  5,700

ממחיש את השפעתם של שלושת  11גרף מס' . 4כפי שניתן לראות בטבלה מס'  ,גבריםלבין 

הקווים בגרף מתארים מבוגרת ממוצעת למול גבר ממוצע. האפקטים על הכנסתה של אישה 

את מסלולי הצבירה והשימוש בקרן הפנסיה, השטחים מתארים את האפקטים או את 

הגרף מצומצם לתקופה הספציפית סביב גיל הפנסיה, בין  .פרטסוג הפערים בין הצבירה של כל 

 .84-ו 60הגילאים 

 

 פערי הפנסיה של אישה ממוצעת לעומת גבר ממוצעהאפקטים המשפיעים על  – 11גרף מס' 

 
 .של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2008מקור: עיבודי מרכז מאקרו על נתוני סקר הכנסות 

 

 

 אפקט ההכנסה

 הצבירהאפקט 

 הילדיםאפקט 
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רואים שרמת  40ת אשר מתחילות לחסוך רק בגיל וכאשר מסתכלים על המצב של נשים מבוגר

בחודש. בתוספת קצבת ₪  1,950-כהקצבה ממנה הן יכולות ליהנות נמוכה במיוחד ועומדת על 

₪  3,350-כמדובר על הכנסה חודשית של לחודש, ₪  1,400-שעומדת כיום על כזקנה ליחיד 

עקב רמת ההכנסה הגבוהה יותר, עבור  ספק שאינו מספיק לקיום נאות.לחודש, סכום שאין 

-מפנסיה חודשית של כ תהבעיה הינה חמורה פחות, והם יכולים ליהנו 40גברים מעל גיל 

ניתן לראות את התקדמות צבירת הקרן לאורך זמן ואת השימוש בקרן  12 בגרף מס' ₪.4,600

"רגילות", "אימהות", וכאלה שהחלו  – בדקנו אותןהנשים קבוצות  עבור ארבעלאחר הפרישה 

 , בנוסף ישנה השוואה למצבם של הגברים. 40לצבור לאחר גיל 

 

 קבוצותה ארבעצבירת קרן הפנסיה והשימוש בה לאורך השנים  – 12גרף מס' 

 

 ת לסטטיסטיקה.של הלשכה המרכזי 2008מקור: עיבודי מרכז מאקרו על נתוני סקר הכנסות 

 

רמות הצבירה ולאחר מכן ההכנסה מפנסיה בין גברים ובין ין את ההבדלים ב הגרף ממחיש

נשים, המצב של נשים אשר החלו לחסוך בגיל מאוחר יחסית קשה מאוד והן נאלצות להסתפק 

 בפנסיה צנועה מאוד.
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 סיכום

 

תן מעבודה כפועל יוצא של את מצב הביטחון הסוציאלי של נשים לאחר פרישעבודה זו בוחנת 

מושפע מהעובדה . תוואי העבודה של נשים , בהשוואה למצבם של הגבריםמצבן בשוק העבודה

, והדבר בא לידי ביטוי בכך שהן מתנתקות משוק העבודה ובמהלך שהן מטפלות בילדים

גם על אפשרויות ההתקדמות  ההתנתקות מופסקת צבירתן לפנסיה. התנתקות זו משפיעה

על פיתוח הקריירה ובהתאם מנמיכה את השכר שלהן. כך שגם בתקופות שהן עובדות שלהן, ו

 . הן מפרישות לפנסיה פחות מהגברים מאחר שהכנסתן נמוכה יותר

נובע הראנו שהפער בין הפנסיה של נשים בעת הפרישה בהשוואה לפנסיה של הגברים 

אפקט  – העבודה רמת ההכנסה הנמוכה יותר לאורך שנות: משלושה מקורות עיקריים

אפקט הצבירה, והקטנת  –ההכנסה, משך הצבירה הקצר יותר בעקבות פרישה מוקדמת יותר 

 אפקט הילדים. –ההתנתקות משוק העבודה כשהילדים קטנים שנות הצבירה בעקבות 

כתוצאה משלוש תכונות אלה של תוואי העבודה של נשים, יכולת החיסכון שלהן לגיל זקנה 

 לותן בשוק העבודה בגילאי העבודה גוזרת עליהן עוני בגילאי הזקנה. נפגעת ולמעשה התנה

₪  7,500-מצאנו כי לפי נתוני בנק ישראל אישה בישראל זקוקה למשכורת קבועה של כ

כדי להגיע לפנסיה שתכסה את רמת ההוצאות הממוצעת של פרט פורש בישראל. כמו כן 

אם תחסוך את מלוא שנות ₪  2,800-מצאנו שאישה ממוצעת בישראל תקבל פנסיה של כ

 40שמצבן של הנשים בנות הראנו (. נוסף על כך 64ועד  20החיסכון האפשריות שלה )מגיל 

עוד הסכם הפנסיה חובה זכאיות לחיסכון פנסיוני, יהיה קשה בעקבות היום, אשר ומעלה 

 .₪ 1,200-רק כיותר שכן היקף הפנסיה הממוצע לו הן צפויות הוא 

שים את הצורך במדיניות ממשלתית מקיפה לטיפול בבעיות נתונים אלה מדגי

אמנם, היום חלק ממקומות הביטחון הסוציאלי של נשים בכלל ונשים מבוגרות בפרט. 

העבודה הפנימו את הבעיה, והמעסיקים הגדולים וה"מסודרים" במשק ממליצים לנשים 

ל בילדים. אבל חובה להמשיך ולהפריש לפנסיה גם אם הן יוצאות לחופשה ללא תשלום לטיפו

לסייע בפתרונות לדאוג לחיסכון ארוך טווח לכל הנשים במשק. על הממשלה על הממשלה 

בדות, בין אם דרך תמריצי מיסוי, ולעזרה בגידול ילדים ובהחזקת משק הבית לנשים ע

סיוע זה יכול להגדיל את השתתפות  בסובסידיות ובהקמת תשתיות נרחבות לטיפול בילדים.

ח העבודה ואת היקף המשרה של נשים מטופלות בילדים, מה שיכול לחזק את הנשים בכו

תוואי העבודה של נשים לאורך החיים, להעלות את הכנסתן ואת יכולת החיסכון שלהן לטווח 

סיוע מיידי צריך להינתן לנשים אשר החיסכון הפנסיוני שלהן כבר "אבוד" ואשר צפויה ארוך. 

סות נמוכות מפנסיה. סיוע זה יכול להינתן על ידי הפרשה להן תקופת פרישה ארוכה עם הכנ

מוגברת לפנסיה אשר תמומן מאוצר המדינה ותגשר על פערי הצבירה בקרנות או על ידי 

 הגדלת קצבת הזקנה כך שתתאים למימון חיים ברמת חיים סבירה ונאותה.
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 –תודות לעשרות ששוחחו עמי ותרמו מידיעותיהם, ניסיונם ואבחנותיהם. תודות מיוחדות לאנשי "מקרו 

המרכז לכלכלה מדינית" שליוו את כתיבת המונוגרפיה בעידוד ובעצה, ובמיוחד לרובי נתנזון, מנהל המרכז, 

 ובעריכת והדפסת הטבלאות.  א.כ.ולהגר צמרת וזיו רובין שהשקיעו מאמץ וזמן באיסוף נתונים 

 

 

 ©.כל הזכויות שמורות 

 כל שימוש בחומרים אלה מותנה באישור.
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 רשימת הטבלאות

 

 50 ..................................... (באלפים) נבחרות בשנים האוכלוסייה וכלל+ 65 בני – 1' מס טבלה

 50 .......................................................... האוכלוסייה מכלל+ 65 בני % תחזיות – 2' מס טבלה

 51 ..................... נפש 1000-ל(, 67) 2004 פרישה גיל חוק לפי מחושב* תלות יחס – 3' מס טבלה

 52 .................................................. ותחזית נבחרות שנים, בהורים תמיכה יחס – 4' מס טבלה

 52 ............................ 65 ובגיל בלידה; וגברים נשים נבחרות בשנים חיים תוחלת – 5' מס טבלה

 52 ............................................... נבחרות בשנים גבוהים בגילאים חיים תוחלת – 6' מס טבלה

 53 ............................................... ומין גיל לפי, הקבוצה מכלל %-ב לימוד שנות – 7' מס טבלה

 54 ... 2007, ומין גיל ולפי שקיבלו ביותר הגבוהה התעודה לפי, הלומדים התפלגות – 8' מס טבלה

 54 ............... 2007, שונים גילאים בני של האזרחי העבודה בכוח השתתפות אחוז – 9' מס טבלה

 55 ................................. 2007, שונים כלכליים בענפים גיל לפי מועסקים אחוז – 10' מס טבלה

 55 .................................... 2005-ו 2007, יד משלח לפי+ 65 בני מועסקים אחוז – 11' מס טבלה

 56 .................................. 2006, % ב, בריאות מצב של עצמית תפיסה התפלגות – 12' מס טבלה

 56 ............................. 2003/4, % ב, גיל לפי ומצוינת מאוד טובה בריאות דיווחי – 13' מס טבלה

 57 ......................... (שוטפים מחירים, ₪) 2007, קשישים של והוצאות הכנסות – 14' מס טבלה

 58 ............... 2006, %-ב חודשיות הוצאות לכסות יכולתם לפי+ 65 ובני+ 20 בני – 15' מס טבלה

 58 ..................... 2006, באחוזים החיים של שונים מממדים רצון שביעות מידת – 16' מס טבלה

 66 ............... 2030 ותחזית 2007+, 65 בני ושיעור מספר של בינלאומית השוואה – 17' מס טבלה

 66 ...................................................... 2006 לאומיתבינ השוואה, חיים תוחלת – 18' מס טבלה

 66 .......................................... 2007 בינלאומית השוואה(, 1000-ל) תלות יחסי – 19' מס טבלה

 67 .......... 2007 בינלאומית ואההשו+, 65 בני של העבודה בשוק השתתפות אחוז – 20' מס טבלה

 70 .......................... 2005 % - ב, הכלכלית פעילותם על+ 65 בני של עצמי דיווח – 21' מס טבלה
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 מבוא, רקע ומטרה -פרק א 

 

 מבוא

הופכת להיות לאחד המושגים המשמעותיים "רשת ביטחון" חברתית ובמיוחד כלכלית, 

במחשבה על, ובתכנונה של מדיניות לאומית ובינלאומית לעשורים הבאים. חשיבות זו נובעת 

ב.  מסדרת התפתחויות, שתסקרנה במאמר זה, שתמציתן: א. הזדקנותה של האוכלוסייה.

הפנסיה הסכנה המוחשית שמערכות  –שבהסדרי הפרישה והפנסיה הנוכחיים  תהבעייתיו

 תקרוסנה ורבים מהפנסיונרים בעתיד לא יוכלו להתקיים מסכומי הפנסיה שיצברו.

הקשישים, הם אלה המיצגים את התופעה או מדויק יותר הם הם  +,67בנות ובני 

המשך פעילותם ]הוולונטרית[ בשוק העבודה הטבעי הוא אחד הפתרונות ה"תופעה". 

שילוב זה יאפשר תרומתם לשיפורה של  חים.האפשריים, ולו גם החלקיים, ולדעתי המוצל

תוך שהם משפרים את איכות , "רשת הביטחון" הפיננסית של בני הדור השלישי והרביעי

 חייהם ותורמים לחיזוקם של הארגונים בהם יעבדו בפרט ושל הכלכלה בכלל.

 

 שתי הערות מקדימות:

 -, שעיקרו 2004פרישה  + הוא לנוחיות. מאז חקיקת חוק חובת67יודגש כי השימוש במונח  .1

, רשאי המעסיק לפטרו ללא מתן כל נימוק וסיבה. לגבי 67לגיל  -גבר –משהגיע העובד 

העובדת, האישה, שונה המצב, למרות שהחוק בעקרון מדבר על שוויון בגילי הפרישה. נשים 

 .64 -, ובעתיד הקרוב 62כיום פורשת בגיל מוקדם יותר, 

מאמר זה בהיבטים הכמותיים: החל מהעובדה  קשיים עמדו לפני בעת הכנתו של .2

בלי  –" והלאה 65שהסטטיסטיקה הלאומית בישראל עדין ממוינת לקבוצות גיל "עד 

ואילו לנשים הגיל הוא שונה[  –רלוונטי לגברים  67כי  –]שגם בו בעיה  – 67להתייחס לגיל 

העוסקות ואלה  –וכלה בעובדה שהסטטיסטיקות הבינלאומיות אף הן אינן מתואמות 

 ...50+ או אפילו 55בתעסוקה מתייחסות במרבית המקרים לגילי 

 –כתוצאה מכך יש להבין כי הנתונים הכמותיים לסוגיהם הם בחינת אומדנים קרובים 

 אך דיוקם חלקי. –המייצגים את התופעה 
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 רקע כללי

היבטיה,  +, כמותית ואיכותית, בכל67הגם שהנושא אינו חדש, אין ספק כי הבעיה של גילאי 

מתעצמת בשיעורים לוגריתמיים, ובמיוחד בארצות המערב, יפן וארצות מפותחות נוספות. 

האצה מדהימה זו הינה תולדה של שתי מהפכות: המהפכה הדמוגרפית והמהפכה 

 בשילובן, מעמידות את העולם בפני עובדות אלה: –שתי מהפכות אלה  רפואית.-הבריאותית

 88ושל  85תוחלת חיים של  מפותח עולה בקצב מדהים.תוחלת החיים בעולם המערבי ה .1

יגיע לתוחלת חיים  2007 -בהתאמה[, ושנתון הנולדים ב  –אינה נדירה ]גברים ונשים 

 –ב  שנים. וכאנקדוטה, במאמר שפורסם לאחרונה 100 -מוערכת של למעלה מ 

"NATURE שנים  2.5השנים האחרונות עולה בממוצע של  170" צוין כי תוחלת החיים ב

שעות ליום. ונראה כי המגמה מצביעה על עלייה, ובמקביל איכות החיים  6.5 –לעשור, או כ 

 המוארכים עולה משמעותית.

"פירמידת הגילים" מתהפכת בקצב מהיר, ושיעורי התלות מגיעים לערכים מסוכנים,  .2

 כתוצאה משיעורי הפריון הנמוכים מחד והתארכות תוחלת החיים מאידך.

 –+ טובים, והרגשתם העצמית ותפיסתם את בריאותם 67פקודם של בני בריאותם ות .3

 [. התקדמות הרפואה13 –, ו 12מרשימה בחיוביותה ]וראו דיווחים על בריאות, טבלאות 

מהירה ביותר והתוצאות, בבריאות הציבורית והאישית של הבוגרים שבחברה, מדהימות 

 במהותן.

הולכים  –ובדן יכולות של בני הקבוצה מיתוסים אודות כישוריהם המתדרדרים או א .4

ומתמוססים. שיעורי היעדרות, חיסורים ]גם מחמת מחלה ![, תאונות ודומיהם מתבררים 

להיות נמוכים בקבוצה זו מאשר אצל בני קבוצות גיל אחרות. כישורי הלמידה אינם 

 נעלמים אלא לובשים אופי שונה, המוח ממשיך להתפתח, רגישויות חברתיות מתעצמות

 והשליטה הרגשית משתפרת מאוד.

מתגבש גוף ידע חדש בתחום הגרונטולוגיה: כזה המעלה על נס את כישורי החיים שרכשו  .5

המבוגרים, המצביע על יצירתיות שלא אובדת, על יכולת הסתגלות, על אינטליגנציה רגשית 

 ועוד יתרונות בעלי חשיבות. מתפתחת המסייעת לתפקודו ה"חלק" יותר של הארגון

"אקטואריה הפנסיונית" הופכת להיות מפחידה ומדהימה. היחס שבין שלושת פרקי ה .6

החיים: מלידה ועד לכניסה לעולם התעסוקה, תקופת התעסוקה התורמת ותקופת 

ה"פנסיה" משתנה במהירות ומהותית. הולך וקטן הסיכוי, שהמערכת המספקת ביטחון 

ודה ובמבנה החוקי והנורמטיבי ו"רשת ביטחון" לפורשים מעולם התעסוקה, בהנחות העב

 הנוכחי, תוכל למלא את תפקידה בעשורים הבאים.
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בפרקים הבאים נרחיב, נציג את הנתונים המתבקשים, נדון בתחומים בהם עלינו להעצים את 

ובמקביל ליצור מסגרות תיאורטיות, ונציע יצירתו של שרות תעסוקה  –הידע האמפירי שלנו 

 ילוב הקשישים בשוק העבודה.ייעודי למימושו של רעיון ש

 

 מטרה

כדי  –מאמר זה הוכן כחלק מפרויקט רחב שיקיף ויתמודד עם הנושאים המפורטים להלן 

 + בשוק העבודה הטבעית:67לאפשר השתתפותם המרבית של בני 

+ 67מיפוי לאומי של כל ההתרחשויות, המוסדות והקבוצות הרלוונטיות לתעסוקת בני  .1

מובחן מ"תעסוקה משקמת" ומ"תעסוקה מסובסדת" שבהן לא בשוק התעסוקה החופשי, ב

 יעסוק הפרויקט.

מחקר אודות אפיוניהם הדמוגרפים, עמדותיהם ושיקוליהם לגבי המשך תעסוקה, חזרה  .2

 לשוק העבודה והתנסותם בחיפוש עבודה, של שלוש קבוצות אלה: 

 .60הקרבים לגיל  .א

 . 67הקרבים לגיל  .ב

 + עובדים ושאינם עובדים.67ני ב .ג

סקר מצב קיים של העסקה ומחקר עמדות של מעסיקים, גורמים מקצועיים וגורמים  .3

 +.67ממסדיים בנושא תעסוקתם של בני 

 +:67יון, תעסוקת ותרומת בני פוניתוח של המצב הבינלאומי בנושאי א רתיאו .4

    מצב קיים, חקיקה וטקטיקות ואסטרטגיות של טיפול בנושא. רתיאו .א

ות גבוהים די לממש חוקים, כדי להביא לשיעורי השתתפזיהוי המדיניות הננקטת כ .ב

 בשוק העבודה וכו'.

הכנת טיוטה למסגרת למדיניות לאומית בתחום, בהתבסס על החומרים שנאספו, תוך  .ג

 התאמתה למשק ולחברה הישראלית ]כולל הצעות לחקיקה[.

מגופים הקמת, כפרויקט ניסיוני, "שרות תעסוקה" ייעודי, במסגרת עצמאית וכגוף נפרד  .5

 קיימים, שיתמקד בטיפול אך ורק בקבוצת גיל זו תוך שהוא: 

 מיישם ניסיון נצבר בישראל ובמדינות אחרות. .א

מאתר את אותם העובדים, אישית, ואת הקבוצות הרחבות, שפוטנציאל המשך  .ב

 התעסוקה שלהם בשוק הטבעי גבוה. 

 מזהה תעשיות ותחומים בהם סיכויי ההשתלבות התעסוקתית גבוהים.  .ג

 לומד, מפתח דפוסי עבודה והתקשרות בלתי שגרתיים.  .ד
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+ המעוניינים להיות חלק משוק 67וכל אלה כדי להעלות למרב את שיעורי התעסוקה של בני 

 העבודה הטבעי.

"מסע הסברה לאומי" כדי לעורר מודעות לנושא ולקדם בפועל את  לעצב –על בסיס כל אלה  .6

 ה בתעסוקה הטבעית במשק.רעיונות השילוב של בני קבוצת הגיל הנדונ

 

 במאמר הנוכחי :

+ ]בכפוף להערות השונות 67יוצגו הנתונים הדמוגרפים והאחרים שעניינם קבוצת בני  .1

אודות +[, יוצג מתווה מחקרי ראשוני 65הממוקדת כיום בבני  –שעניינן הסטטיסטיקה 

 :אפיוניהם הדמוגרפים ועמדותיהם לגבי המשך תעסוקה של שלוש הקבוצות

 .60ים לגיל הקרב .א

 .67הקרבים לגיל  .ב

 .]כולל התנסותם בחיפוש עבודה[ עובדים ושאינם עובדים +67בני  .ג

בינלאומיות ויבחן מצב הבינלאומי בנושא תעסוקתם  –תועלנה כמה נקודות השוואתיות  .2

 +:67ותרומתם של בני 

וך , שיתמקד בטיפול בלעדי בקבוצת גיל זו תל"שרות תעסוקה" ייעודי תגובש הצעת מסגרת .3

 שהוא: 

 מיישם ניסיון נצבר בישראל ובמדינות אחרות. .א

 מאתר את היחידים והקבוצות המהווים פוטנציאל להמשך תעסוקה.  .ב

 מזהה תעשיות ותחומים בהם סיכויי ההשתלבות התעסוקתית גבוהים.  .ג

 לומד, מפתח דפוסי עבודה והתקשרות בלתי שגרתיים.  .ד

 

 כסיכום ביניים

". למען אותם פורשים 2004העבודה מאז "חוק גיל פרישה " הינו גיל חובת הפרישה מ67"

 ונכתב מאמר זה. –להמשיך בעבודתם היצרנית מתוכנן פרויקט זה  הרוצים

הצלחתו של הפרויקט פרושה מניעת אובדנו של הון אנושי שערכו לא יסולא בפז, תוספת 

 לאושרם ולעושרם של הממשיכים בעבודתם, וסיוע לארגונים ולכלכלת הארץ.

 של הפרויקט היא: האולטימטיביתכן מטרתו ל

להמשיך בעבודתם או להשתלב בעבודה בארגון  "לאפשר לכל עובד ועובדת, המעוניינים בכך,

. זאת תוך איזון של זכויותיהם הכספיות בגין כל הסדרי הפנסיה 67אחר, לאחר הגיעם לגיל 

המקצועי והאנושי  כאשר הונם האנושי, כישוריהם, ניסיון חייהם –השונים  םלרובדיה

באים לכלל ביטוי מרבי. נשכרים מכך יהיו הארגונים, הכלכלה הלאומית וכך גם העובדות 

 והעובדים עצמם. "
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 + בישראל נתונים דמוגרפים ואחרים67בני ובנות  -פרק ב 

 

סטטיסטיים ובחלקם ממצאי סקרים שונים, -בפרק זה יוצגו נתונים, בחלקם דמוגרפים

בנושאי תוחלת החיים, יחסי תלות, תפיסת הבריאות,  –ת הנסקרים המתבססים על תשובו

  מצב כלכלי ושביעות רצון מממדים שונים של החיים.

. מטבלאות הן הבסיס להבנת המצב ולהמשך הדיון 3-, ו2, 1שלוש הטבלאות הבאות, 

 בעבר ובעתיד: –נלמד על שיעורם של בני הקבוצה באוכלוסיה בישראל  2-, ו1

 

 + וכלל האוכלוסייה בשנים נבחרות )באלפים(65 בני – 1טבלה מס' 

 +65בני  % +65בני  כלל האוכלוסייה שנה
1960 2,150.4 106.8 5.0 
1980 3,921.7 338.3 8.6 
2000 6,369.3 622.9 9.8 
2007 7,243.6 708.2 9.8 
2008 7,374.6 715.2 9.7 
2009 7,552.0 741.5 9.8 

 (.2009) משאבמקור: 

 

 + מכלל האוכלוסייה65תחזיות % בני  – 2מס' טבלה 

 חלופה נמוכה חלופה בינונית חלופה גבוהה* שנה
2015 10.9 11.0 11.1 
2020 12.0 12.2 12.3 
2025 12.7 13.1 13.3 
2030 13.1 13.7 14.1 

 (.2009מקור: משאב )

 יותר.גדול  0-19מספר בני  –גבוה יותר  כלל האוכלוסייהאומדן  * בחלופה הגבוהה

 

כמעט, ושיעורם מכלל  7+ פי 65גדל מספרם של בני  1960אם בחמישים השנים שמאז 

 30-40%-, יגדל שיעורם בכ2030-האוכלוסייה הוכפל, הרי שבעשרים השנים הבאות, עד ל

 ליון.ימ 10-כוללת של כ המליון נפש, מאוכלוסיי 1.4]בהתאם לחלופה[, ומספרם יגיע לכמעט 

סתמנת יציבות בשיעור הקשישים מכלל האוכלוסייה, מ 2000אמנם מאז שנת 

לגברים, כאשר  43%מול  57%-וממחצית שנות התשעים שיעור הנשים בקבוצה מתייצב על כ

. אבל יציבות זו צפויה להשתנות, 750-נשים הוא כ 1,000"יחס המינים" מספר הגברים לכל 

 בהתאם לגידול בשיעור הזקנים מהאוכלוסייה.
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שבין שלוש קבוצות האוכלוסייה הללו: א. מי שעדין אינם  יחסי התלותת מציגה א 3טבלה 

בגיל שוק העבודה. ב. טווחי גיל המשתתפים בשוק העבודה. ג. היוצאים משוק העבודה. 

 קבוצות אלה כנהוג בישראל. 3בטבלה עצמה ההגדרות הגיליות של 

 

 נפש 1000-ל(, 67) 2004יחס תלות* מחושב לפי חוק גיל פרישה  – 3טבלה מס' 

 כללי ילדים קשישים שנה
2003 178 678 857 
2004 179 676 854 
2005 178 673 851 
2006 179 677 855 
2007 177 675 852 

 (.2009משאב )מקור: 

 * ההגדרות הגיליות של יחס התלות:

קשישים: 
העבודהגילובנותבני

פרישהלאחרובנותבני

66206320)(

6764)(



 

ילדים: 
העבודהגילובנותבני

העבודהגיללפניבני

66206320)(

190)(



  

כללי: 
העבודהגילובנותבני

העבודהגילולפניפרישהלאחרובנותובניבני

66206320)(

1906764)(



 

 

, מתארים את היחסים שבין שלוש 3יחסי התלות המחושבים בישראל כמפורט בטבלה 

האוכלוסיות, אך אין הן משקללות את שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה ואת המאפיינים 

החרדית והערבית,  הדמוגרפים הייחודיים לנו. כאשר אנו לוקחים בחשבון את האוכלוסייה

 פירושם הטיה של הנתונים: יותר ילדים ופחות השתתפות בשוק העבודה. םהרי שמאפייניה

הקיימת והעתידית  ת[ מצביע על הבעייתיו19ניתוח השוואתי בינלאומי ]ראו בפרק ד', טבלה 

המשתקפת בשיעורי תלות אלה. תמציתה: יכולתו הפוחתת והולכת של הדור העובד לשאת על 

 הפורש מהתעסוקה היצרנית. ו הן את הדור הצעיר והן את הדור השלישיכתפי

 –נכון שישראל הינה יחסית "מדינה צעירה" לא רק בשנותיה אלא גם בדמוגרפיה שלה 

אך במקביל נצפית  – הכרגע בעיקר הזדקנות האוכלוסיי –אך התחזיות מצביעות על השינויים 

ם יותר ויותר ל"מודל האירופי" או אפילו למודל ירידה בילודה, מה שיקרב אותנו ברבות השני

 כשהדור הנושא בנטל העבודה הולך וקטן. –היפני: ילדים מעט וקשישים הרבה 

  

שנים  30במשך  יחס התמיכה בהורים. – 4לאריכות הימים היבט נוסף המוצג דרמטית בטבלה 

זה ויש להדגיש כי  שנים הוכפל יחס 45-שנים, משמע בתקופה של כ 25חולפות ובתחזית לעוד 

 + !80מדובר בבני 
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 יחס תמיכה בהורים, שנים נבחרות ותחזית – 4טבלה מס' 

 יחס תמיכה בהורים* שנה 

 היסטוריה

1980 110 
1990 177 
2000 181 
2007 191 

 תחזית
2015 202 
2020 220 
2025 215 

 (.2009משאב )מקור: 

מיכה: * יחס ת
גילאי

גילאי

6450

80



 ( 65הוכן לפי גיל פרישה של.)+ 

 

נבחנים, במיוחד בהסתכלות עתידית, בנתוני תוחלת החיים.  תהליכי הזדקנות האוכלוסייה

, 65מציגות נתונים אלה המדברים בעד עצמם. רק להמחשה: המגיעים לגיל  6-ו 5טבלאות 

–ים, ו הגבר –שנים  83 בהתאם לתוחלת החיים של היום, יזכו לאריכות ימים ]ממוצעת[ של

 !. 91 –ממוצע גילם העתידי  – 85גם הגברים וגם הנשים שיגיעו לגיל  הנשים. 85

 

 65תוחלת חיים בשנים נבחרות נשים וגברים; בלידה ובגיל  – 5טבלה מס' 

 תוחלת חיים בלידה שנה
+ )הגיל אליו 65תוחלת חיים בגיל 

 יגיעו(
 נשים גברים נשים גברים 
2000 76.7 80.9 16.6 (81.6) 18.7 (83.7) 
2007 78.8 82.5 18.0  (83) 20.2 (85.2) 
2009    18.9 (83.9) 21.2 (86.2) 

 .2010( ופרסום ל.מ.ס. לקראת יום הקשיש 2009מקור: משאב )

 

 תוחלת חיים בגילאים גבוהים בשנים נבחרות – 6טבלה מס' 

 85בגיל  80בגיל  75בגיל  שנה *
 םנשי גברים נשים גברים נשים גברים 
1990 9.2 10.0 6.7 7.4 5.0 5.4 
2000 10.1 11.1 7.5 8.1 5.6 5.8 
2007 11.2 12.4 8.6 9.3 6.5 6.7 

 קבוצות של שנים. לצורך פישוט שוקללו הקבוצות לנקודת זמן אחת. –(. * במקור 2009מקור: משאב )
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בים לקבוצת עיר כי מחמת מגבלות המקום לא נידונים במפורט שני היבטים דמוגרפים חשונ

 :67+4בני 

בכל טווחי הגילים עולה  -ההשוואה בין גברים לנשים. בדור השלישי  :הניתוח המגדרי .א

מספרן של הנשים על זה של הגברים, אך שיעור השתתפותן בשוק העבודה נמוך יותר, 

 משמעותית, משל הגברים, ונכון להיום גם רמת השכלתן. 

יל הגבוהים אנו מוצאים יותר ויותר אנשים, וזאת בטווחי הג +:65גילי בקב' -הניתוח התוך .ב

כפועל יוצא מתוחלות החיים העולות ומשפורה של הרפואה בכלל והרפואה הגריאטרית 

 אך כאמור לא נדון בו במאמר זה. -בפרט. תהליך זה משפיע בלא מעט הקשרים 

פי מספקות לנו מידע על הרמה ההשכלתית של בני ובנות הקבוצה. על  8-ו 7טבלאות 

כל קריטריון ניתן להגדיר הקבוצה כקבוצה איכותית הקרובה, ולעיתים עולה, בנתונים 

הכמותיים על ממוצע כלל האוכלוסייה. למשל בהיקף ההשכלה: בעלי תארים שניים 

אך  –+ אינה מוצגים 65של התפתחות רמת ההשכלה של בני  םושלישיים. הנתונים ההיסטוריי

 ל עלייה.המגמה הברורה, והעתידית היא ש

 

 מכלל הקבוצה, לפי גיל ומין  %-שנות לימוד ב – 7טבלה מס' 

 +(16) +13 9-12 0-8 שנות לימוד 
מכלל 

האוכלוסייה 
 +(15)בני 

 20.3 42.7 45.6 11.7 סה"כ
 20.3 41.7 47.9 10.4 גברים
 20.3 43.6 43.5 12.9 נשים

 +65מבני 
 15.2 33.8 30.7 35.5 סה"כ
 19.9 37.0 30.8 32.1 גברים
 11.7 31.4 30.5 38.1 נשים

 (.2009מקור: משאב )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4

. הסיבה כרוכה בכך שהסטטיסטיקה 56הנתונים והניתוחים מתבססים במרבית המקרים על חיתוך גילי  אחזור שוב: יש להזכיר כי 

.56יים שנוצרו בגלל חוק חובת הפרישה לגיל הלאומית, ובוודאי הבינלאומית, לא הותאמה עדין לשינו  
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 2007התפלגות הלומדים, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ולפי גיל ומין,  – 8טבלה מס' 

 רמת ההשכלה/התעודה
כלל האוכלוסייה )בני 

15)+ 
 +65סה"כ בני 

 +65בני 
 נשים גברים

 27.5 28.0 27.7 22.6 סיום יסודי/חטיבת ביניים
 13.4 16.1 14.6 17.0 תיכון ללא בגרות

 13.3 10.0 11.8 22.6 בגרות
 16.0 11.3 13.9 12.4 על תיכוני לא אקדמי
 13.1 8.7 9.4 13.1 תואר אקדמי ראשון

 9.0 10.6 9.7 7.4 תואר אקדמי שני
 0.8 3.0 1.8 1.0 תואר אקדמי שלישי

 9.8 9.2 9.5 2.8 ללא כל תעודה
 (.2009ור: משאב )מק

 

+, מועסקים כאשר פרוט המועסקים 65מבני  10%-עניינן תעסוקה. רק כ 11-ו 10, 9טבלאות 

כי  -מטעה: כאן נכללים רבים המועסקים עדיין במקום עבודתם הרגיל  65-69בקבוצת הגילים 

קרב . ההטיה בולטת בעיקר בקרב הגברים. מעניין לציין שב67טרם הגיעו לגיל הפרישה החוקי 

אך לא בקרב הנשים. הנתונים אינם מבחינים  -, שיעור המועסקים גבוה 70-74 קבוצת הגיל

היה  2007-ב בין תעסוקה במשרה מלאה לבין עבודה חלקית ]מעל למינימום שעות מסוים[.

 שעות לשבוע. 30.8+ 65ממוצע שעות העבודה של בני 

 

 2007ני גילאים שונים, אחוז השתתפות בכוח העבודה האזרחי של ב – 9טבלה מס' 

 נשים גברים סה"כ גיל
55-64 60.4 71.4 50.3 
65+ 9.9 16.4 5.0 

 פירוט
65-69* 21.6 32.8 12.2 
70-74 9.4 15.5 4.7 
75+ 3.0 5.5 1.2 

 (.2009מקור: משאב )

 .67, גיל 2007-הגבוה בקבוצת גיל זו היא גיל הפרישה בתוקף ב %-* ההסבר ל

 

ענפים כלכליים מצביעה על כמה נקודות מעניינות, וארשה לעצמי כמה טבלת התעסוקה לפי 

בחקלאות מדובר בעיקר בבעלי משקים עצמאיים. ב. במקורות א. הערות ספקולטיביות: 

+ עוסקים במסחר 65ובחברת החשמל אין מועסקים לאחר גיל הפנסיה. ג. יותר בני 

נהל הציבורי אמנם מוציא את ובתיקונים, וכך גם בשירותיים עסקיים. גיל הפרישה במי

עובדיו משוק התעסוקה שבתחומיו. ד. בשירותים השונים ]בריאות, רווחה, סעד, קהילה וכו' 

 כל שלוש הקבוצות האחרונות[ נמצא נטייה ברורה להעסקתם של פורשים. –
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 2007אחוז מועסקים לפי גיל בענפים כלכליים שונים,  – 10טבלה מס' 

 +65בני  +(15כלל האוכלוסייה ) ענף
 4.3 1.6 חקלאות
 15.3 15.9 תעשייה

 0.0 0.6 חשמל ומים
 4.1 5.6 בינוי

 15.6 13.5 מסחר סיטונאי וקמעוני ותיקונים
 (*2.8) 4.6 שרותי אירוח ואוכל

 5.4 6.4 תחבורה, החסנה ותקשורת
 2.8 3.6 בנקאות, ביטוח ופיננסים

 18.1 14.1 שירותים עסקיים
 (*1.4) 4.5 מנהל ציבורי

 8.8 13.0 חינוך
 12.9 10.0 שירותי בריאות, רווחה וסיעוד

 6.0 4.7 שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים
 (*2.6) 1.8 שירותים למשק בית על ידי פרטים

 (.2009מקור: משאב )

 אחוזים(. 25-40* טעות דגימה גבוהה )

 

ונראה כי  -טווח של שנתיים + מצביעה על שינויים מזעריים ב65בני  בחינת משלח היד של

 איסוף מידע בנושא זה וניתוחו יכול להיות בעל חשיבות להמשכו של הפרויקט הנוכחי.

 

 2005-ו 2007+ לפי משלח יד, 65אחוז מועסקים בני  – 11טבלה מס' 

 2005 2007 משלח יד
 19.1 19.4 אקדמאים

 9.2 9.3 מקצועות חופשיים וטכניים
 5.9 8.4 מנהלים

 13.0 10.5 פקידותעובדי 
 21.4 22.3 סוכנים, עובדי מכירות ושירותים

 5.0 3.6 חקלאות
 16.9 17.5 תעשייה, בינוי ואחרים

 8.9 9.0 בלתי מקצועיים
 (.2009מקור: משאב )

 

 

 

 כמה הערות והשלמות, דמוגרפיות ואחרות:

 : 2008-של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ על פי סקר ההכנסות ]פרטים[ 
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 93.04%  אינם עובדים.67מבני +  

 ששכרם הממוצע כשכיריםגברים ונשים הם  48,000, או כ 4.65%העובדים:  7% -מ ,- 

לחודש. הגברים עובדים בשיעור של למעלה מפי שלושה מהנשים, ושכרם גבוה  ₪ 7,000

 בחודש[. ₪ 5,500-ו 8,400משמעותית מזה של הנשים ]בהתאמה: 

 מצבם של העצמאים שונה  .לעובדים שכירים בלבדס הדיון במאמר זה, כולו, מתייח

בכפוף כמובן למצבם הכלכלי,  -מהותית, ושאלת המשך פעילותם הכלכלית היא בידיהם 

   רצונותיהם ובריאותם.

גם בין השכירים קיימות קבוצות שעבורן המשך התעסוקה לאחר הפרישה הנכפית 

הלים בכירים, שכירים שהם בעלי עליהם נמנים אנשי סגל אקדמי, מנ עליהם פשוטה יותר.

 שליטה בחברות בע"מ וכדומה. גם לקבוצה זו אין המאמר מתייחס ישירות.

  

של האוכלוסייה ושל הקשישים.  תפיסת הבריאותמוצגים נתונים אודות  13-ו 12בטבלאות 

אך ללא ספק  –אלה הם תוצאות של דיווחים עצמיים, ויש כמובן להתייחס אליהם בזהירות 

 דים על כיוון.הם מעי

 

 2006התפלגות תפיסה עצמית של מצב בריאות, ב %,  – 12טבלה מס' 

 +65בני  +(20כלל האוכלוסייה )בני  תפיסת המצב הבריאותי
 5.8 44.2 טוב מאוד

 33.9 34.7 טוב
 37.4 14.6 לא כל כך טוב
 22.9 6.5 בכלל לא טוב

 (.2009מקור: משאב )

 

יראו  [119, עמ. 2006לפי גילים ]מקור: ל.מ.ס. הסקר החברתי סיכום הנתונים, ותוספת פיצול 

סה"כ בני , 78.9% - מכלל האוכלוסייה כי המדווחים על בריאות טובה מאוד וטובה בד"כ:

 .29.3% - +75בני , 47.3% - 74עד  65בני  וכאשר נפצל:. 39.7% -+ 65

 

 2003/4, %דיווחי בריאות טובה מאוד ומצוינת לפי גיל, ב  – 13טבלה מס' 

 
 בריאות נפשית בריאות גופנית

 סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים
 63.5 61.1 66.1 49.7 47.6 52.0 +(21כלל האוכלוסייה )

 34.7 30.7 40.0 12.9 8.7 18.3 +65בני 
65-74 22.6 10.5 15.9 42.0 34.8 38.0 
75+ 10.7 6.1 8.0 36.4 24.3 29.3 
 .2003/4דים מתוך נתוני משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי (, עיבו2009מקור: משאב )
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ובשנים שונות. מטבלה זו אנו למדים כי  –מציגה נתונים דומים, מסקר שונה  13טבלה 

הגברים בקבוצות הגיל השונות תופסים עצמם בריאים גופנית בשיעורים כמעט כפולים משל 

ר משל הגופנית, וההבדלים בין גברים הנשים, כי הבריאות הנפשית נתפסת, ככלל, גבוהה יות

 ונשים קטנים משמעותית בהשוואה לתפיסת הבריאות הפיזית.

 

של הקשישים מוצג להלן הן בנתונים כמותיים, הן בתפיסתם את יכולתם  מצבם הכלכלי

 לכסות הוצאות חודשיות.

דה +[ שקבלו פנסיה הקשורה בעבו60+ ונשים בנות 65, סך קשישים ]גברים בני 2007–ב  .1

 נשים. 143.800גברים ו  127.100. מהם 270.900היה 

 נפשות. 642.534קבלו קצבת זקנה ]לפי ושלא לפי החוק[  2009 –ב  .2

 מכלל מקבלי הקצבה. 25.3%, שהם 162.819מהם קבלו השלמת הכנסה  .3

 

 מחירים שוטפים()₪,  2007הכנסות והוצאות של קשישים,  – 14טבלה מס' 

 
 הכנסה כספית ממוצעת

ה כספית ממוצעת הכנס
 לנפש סטנדרטית

 נטו ברוטו נטו ברוטו
 3,965 4,547 8,107 9,297 משקי בית של קשישים*

משקי בית של זוג 
 קשישים או בודד

7,870 6,886 4,835 4,230 

 3,564 3,872 4,459 4,845 קשישים בודדים
 4,420 5,020 8,845 10,044 זוגות של קשישים

 3,843 4,751 10,463 12,935 כל משקי הבית
 (.2009מקור: משאב )

 +.60+, נשים בנות 65* גברים בני 

 

בטבלה זו מוצגים נתוני הכנסה ממוצעים, ברוטו ונטו בהרכבים מבניים שונים שבהם 

הקשישים הבודדים הם אלה המצויים ברמה הנמוכה של הכנסה  משתבצים הקשישים.

 ו זוגות הקשישים מצויים בראש הרשימה.ממוצעת נטו לנפש סטנדרטית ]הטור האחרון[ ואיל

נבחנת, השוואתית לכלל האוכלוסייה, תפיסת הקשישים את יכולתם  15בטבלה 

כ  –האחוזים ש"עושים זאת ללא כל קושי"  11.1לכסות ההוצאות החודשיות. כשנשמיט את 

 מהקשישים חייבים להתמודד עם רמת הכנסה הנתפסת על ידם כבלתי מספיקה. 90%

חשוב לטיעון כי יש להגדיל את הכנסת הקשישים, והמשך  רהינו אינדיקאטוממצא זה 

גם מבחינה  עבודה בשוק החופשי הוא ללא ספק פתרון עדיף, כאשר ישים, על דרכים אחרות.

 כלכלית ועוד יותר מכך מהבחינות החברתיות והפסיכולוגיות.
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 2006, %-דשיות ב+ לפי יכולתם לכסות הוצאות חו65ובני  +20בני  – 15טבלה מס' 

רמת היכולת לכסות הוצאות 
 חודשיות )דיווח עצמי(

 +65בני  +(20כלל האוכלוסייה )בני 

 11.1 11.3 כן, ללא כל קושי
 54.1 44.1 כן, עם קושי מסוים

 27.6 31.5 לא כל כך
 7.1 13.2 בכלל לא

 (.2009מקור: משאב )

 

של החיים, כפי שדווחו על ידי בני  מרוכזים מדדי שביעות הרצון בממדים שונים 16בטבלה 

+. אמנם הדיווח אופטימי במידה רבה, אך הנמוך ביותר הוא זה המתייחס למצב הכלכלי. 65

, לעומת שיעורים 40%-שיעורם של ה"לא כל כך מרוצים" ואלה ש"בכלל לא מרוצים" מגיע לכ

 נמוכים יותר, משמעותית לעתים, של התייחסות לממדים אחרים של החיים.

 

 2006מידת שביעות רצון מממדים שונים של החיים באחוזים,  – 16טבלה מס' 

 שביעות מידת

 הרצון
 גיל

 מרוצים

 מאוד
 מרוצים

 כך כל לא

 מרוצים

 לא בכלל

 מרוצים

 כללי באופן מחייהם
20+ 28.2 55.3 12.7 3.9 

65+ 14.1 62.7 16.1 7 

 כלכלי מצב
20+ 7.6 45.1 29.4 17.9 

65+ 4.5 56.8 24.5 14.1 

 חברים עם קשר
20+ 43.7 50.6 4.9 0.8 

65+ 33.4 62.5 3.3 0.8- 

 שכנים עם יחסים
20+ 27.2 56.3 10.8 5.7 

65+ 22 62.5 9.2 6.2 

 כללי מגורים אזור
20+ 33.9 47.1 12.2 6.8 

65+ 26.9 60.7 8 4.3 

 תחבורה סידורי

 ציבורית

20+ 15.8 43.6 18.1 22.5 

65+ 16.4 55.9 13.9 13.9 

 המשפחה עם קשר
20+ 58.7 35.7 4.3 1.3 

65+ 51.7 42.3 4.6 1.3- 

 (.2009מקור: משאב )

 

 -+ 65בני  ת, אודות אוכלוסייםוסובייקטיביי םעד כה נסקרו נתונים שונים, אובייקטיביי

ולעיתים תוך השוואה בינלאומית. מבלי לדון ביסודיות עד  –הכללית  הבהשוואה לאוכלוסיי

לאפשר השתלבות הקבוצה  יאו סובייקטיב ינתונים אלה מצביעים על "צורך" אובייקטיבכמה 
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בשוק העבודה, ננסה לבחון מהו פוטנציאל המועסקים, ומהי המשמעות הכלכלית של הגדלת 

 להלן שני אומדנים על היקף הפוטנציאל: שיעור המועסקים מבני קבוצה זו.

איש  187,130 -ב , את פוטנציאל המועסקים [ אומדת, בצורה פשטנית משהו2007יחזקאל ] .1

]שהם  257,830 –. מספר זה הוא התוצאה כאשר מסך המדווחים על בריאות תקינה ואישה

. 14]עמ.  .70,690 –[ מופחתים המועסקים 693,100+ המונה 65מכלל אוכלוסיית בני  37.3%

 [.2004 -ואלה של דיווחי הבריאות מ  2005הנתונים הם נתוני 

. הטבלה במלואה, כולל נתונים 1בנספח לוח א – 2008, אחדות וביטון ]21מטבלה  .2

השוואתיים בינלאומיים מופיעה בפרק המשווה[ אנו למדים כי בישראל שיעור המדווחים 

+ בישראל 65מספר בני  2005. בשנת 4%משמע מחפשים עבודה, הוא  –על עצמם כמובטלים 

 . 28,000 –ציאל המועסקים , מכאן נגזור את אומדן פוטנ700,000הוא כ 

אם, ולו רק לצורך הדיון, נתייחס לממוצע שני אומדנים אלה, ונאמוד את פוטנציאל 

, הרי שמדובר בהעלאת שיעור המועסקים בקבוצת הגיל הרלוונטית 107,000-המועסקים ב

 אין ספק כי תוספת שכזו הינה בעלת משמעות כלכלית וחברתית מרחיקת לכת. . 15% -בעוד כ 

אך גם  –שה לאמוד את תוספת התפוקה/התוצר/ההכנסה הנקייה לפעילות הכלכליתק

אומדנים מינימליסטיים, המוטים כלפי מטה, מצביעים על הגדלה משמעותית הן ברמת הפרט 

 ההכנסה הלאומית:  –הן ברמת המקרו 

אם נניח שיצלח המהלך של שילוב קבוצה זו בשוק העבודה, וכי תפוקתו ]השווה 

+ שיועסק יהיה ההפרש בין השכר הממוצע במשק לשכר המינימום, ונניח 65 -ל בן ה לשכרו[ ש

לחודש, בכפולות ₪  5,000הרי שההפרש, ₪,  3,000ושכר מינימום של ₪  8,000שכר ממוצע של 

 ₪.מיליארד  6.5עובדים[ יביאנו להכנסה שנתית של כמעט  X107,000-ו X 12המתאימות ]

וללא ספק יהיה מקום לפתח  –קה לתוצר הלאומי זהו מדד פשטני לתוספת התפו

על מנת להיערך להשגת מטרה זו יוצע בהמשך מערך  ולהשתמש במדדים מדויקים יותר.

מחקר לזיהוי תת הקבוצות וסדרי העדיפויות שבהן כדאי לנקוט כדי לאפשר התנהלות 

 שרות תעסוקה ייעודי. –אפקטיבית, ומהות הכלי המרכזי לכך 

 

 והערת סיכום:

יש להבחין, בהקשר הדיון הנוכחי, ואין זו אבחנה מלאכותית אלא מהותית, בין שתי קבוצות: 

לנשים, כיום בישראל, והשנייה, אלה הנמצאים  65-לגברים ו 67כלל העובדים עד גיל  –האחת 

 מעל גילים אלה. 

בארץ ובעולם נעשים מאמצים רבים להגדיל את שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של 

קבוצה הראשונה. קבוצה זו גדלה והולכת בגלל פרישה מוקדמת, גלי פיטורין המקשים בני ה

על המפוטרים המבוגרים לחזור לשוק העבודה וסיבות נוספות. כיום ההתמקדות היא בבני 

כשחלק ניכר מהמאמץ מוקדש להדרכה, לרכישת מיומנויות נוספות וכדומה. בכל  –קבוצה זו 
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באפליית הגיל, שהיא עברה על החוק בישראל ובמדינות  המתייחס לקבוצה זו גם המאבק

 רבות אחרות, הינו נושא רב משקל. קבוצה זו אינה במוקד דיוננו במאמר זה.

אלה העובדים בצורה מוסדרת עד  –מיקודו של דיוננו הוא בבני הקבוצה השנייה 

אותו התחום ". הווה אומר בAS ISומעוניינים להמשיך בעבודתם: " –למועד פרישתם הכפויה 

]כמעט...[, באותו המקצוע ]כמעט...[, באותו הארגון או בארגונים הדומים לזה שמהם פרשו. 

אלא בהתמודדות עם  –המאמץ בטיפול בקבוצה זו אינו ממוקד בנושאי הכישורים והיכולות 

 וחסמים אחרים המונעים השתלבות נאותה בשוק העבודה הטבעי. םסטריאוטיפי
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ני למחקר: אפיוני קבוצת הקשישים ועמדותיהם מתווה ראשו -פרק ג 

 ביחס לנושאי התעסוקה 

 

 המחקר האמפירי

+, או 67בנות ובני  –מועטים הם הסקרים והמחקרים, המתמקדים באפיוני האוכלוסייה 

במערכות השיקולים והגורמים המשפיעים על נכונותם, רצונם או אפשרותם להמשיך לעבוד 

כימה הראשונית המשורטטת להלן מתבססת על המועט הס בהגיעם לגיל מחייב פרישה.

הקיים ושואבת ממנו. אך במידה רבה מחייבת מערך מחקר מקורי. הצעת המחקר מתמקדת 

 באפיוניהם הדמוגרפים ועמדותיהם לגבי המשך תעסוקה של שלוש קבוצות: 

 ,   60הקרבים לגיל  .א

 ,  67הקרבים לגיל  .ב

 תנסותם בחיפוש עבודה[+ עובדים ושאינם עובדים  ]כולל ה67בני  .ג

 

 הרציונל לבחירתן של שלוש קבוצות אלה הוא:

על מנת לבסס את ממצאינו אין אנו יכולים להסתפק במחקר מאפייני האוכלוסייה הרלוונטית 

ואנו חייבים באוכלוסיות נוספות להשוואה. אין לנו ספק היום,  –רק בנקודת זמן אחת 

, כי אחד המאפיינים המרכזיים שעלינו תוגיובעקבות התפתחותן של התיאוריות הגרונטול

ושל  –להזדקק אליהן בכל חקר ויישום נושאי הזקנה הוא האינדיבידואליות של התהליך 

הקשר שבין תעסוקה לבין  –נושא חשוב נוסף למחקר  השונות הרבה בין הפרטים שבקבוצה.

 –החיים  "שרידות": תחושה של רווח אישית, השפעות חיוביות על הבריאות ואיכות

 והארכתם. נושא זה לא ידון, אלא ברמז, במחקר מוצע זה.

האמירה הנדושה משהו ש"הגיל הכרונולוגי הוא כרונולוגי בלבד" מתבררת להיות 

נכונה יותר ויותר. הגם שמספר מאפיינים עשויים להימצא בשכיחות גבוהה בקבוצות גיל 

 זציה אחרת מזו של הגיל בלבד.כל ניסיון לטפל בנושא בתחום מחייב קטגורי -מסוימות 

את עמדותיהם  –בהיותו ראשוני, מתוכנן לבחון בנקודת זמן אחת  –המחקר המוצע 

של בני שלוש קבוצות הגיל. בשלבים מאוחרים יותר של הפרויקט מתבקש לעבור למחקר 

כך  –כמאוזכר בהמשך. הכוונה במיוחד לבדיקת קבוצות ]ב[ ו ]ג[ לאחר מספר שנים  –"אורך" 

של אותם הנחקרים, מה שכמובן יחזק את שימושיותם ומשמעותם  –"פאנל" מחקרי  רייווצש

 של הנתונים.

יצירת בסיס מידע מוצק על אפיוניהם של המצויים בקבוצות  -תכליתו של המחקר 

הגיל הנחקרות בחינת עמדותיהם לגבי תעסוקה לאחר הגיעם ל"גיל הפרישה". האם מעדיפים 
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תחום ? באותו הארגון ? באותו יישוב? באותו הקף ? וכדומה. חשוב להמשיך לעבוד באותו ה

+, בשתי 67יהיה להשוות ההשתנות בעמדות, אם אמנם תמצא כזו, בין הנמצאים קודם לגיל 

+, שגם אלה יחולקו לכאלה שעובדים וכאלה 67לאלה הנמצאים לאחר הגיעם ל  –נקודות זמן 

  שלא, וזאת במספר נקודות זמן לאחר פרישתם.

 

 הכלים המחקריים המוצעים: 

סקירת ספרות מעמיקה לאיתור עבודות העוסקות ישירות או בעקיפין בנושא. וראו  .1

 הדוגמאות ברשימה הביבליוגרפית. 

כהתחלה. יהיה יתרון גדול  –מחקר הדוגם שלוש קבוצות גיל/מצב תעסוקתי בנקודת זמן  .2

צוי לתכנן את מחקר ה"פאנל" בהמשך הדרך. עם זאת ר Longitudinal Study-לבצעו גם כ

 כבר בשלבים הראשונים. 

לבד מהממצא המחקרי, שהינו בעל חשיבות לכשעצמו, הממצאים יסייעו בפעילות 

הקבוצות באוכלוסייה שיהיה -השלישית, הקמתו של גורם ההשמה. וזאת בגין זיהויי תת

של ובניית כלי שיצביע בפנינו על קיומם  –יתרון בהשקעת מאמצי ההשמה בהם 

סטטיסטית הצלחה רבה יותר בהשמה. לכך נצרף -המבטיחים מחקרית םהאינדיקאטורי

כולל המפגש שביניהם לענף/מקצוע/משלח היד בו הם  –למידה מעמיקה של מאפייני האנשים 

 מועסקים וחיפוש אותם האנשים, שברמה האישית פוטנציאל ההשמה שלהם גבוה.

 

 :דגימה

ורך בהכנת מדגמים. אלה ניתנים יהיו להילקח מרשימות היות שהאוכלוסיות גדולות יהיה צ

 ו/או רשימות הביטוח הלאומי או כל בסיס אחר. השל כלל האוכלוסיי

 

 בביצוע המחקר:

רוזין  336-338יהיה צורך בהתמודדות עם בעיות מתודולוגיות הקשורות בחקר הזקנים. ]עמ. 

 .עורך[ –

 

 שוניותמחשבות רא -תיאוריה, רשימת משתנים והשערות 

 :התיאוריה

קיימות גישות תיאורטיות שונות להתייחסות לזקנה, אך הן ממעטות לדון בקשרים עם 

התעסוקה, כהגדרתה בפרויקט זה. הבסיס הראשוני לעיצובה של התיאוריה יעוגן בפרק של 

עורך[ ושל  -ואילך אצל רוזין  345שמוטקין "תיאוריות פסיכולוגיות של הזדקנות" ]מעמ. 
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לאלה  ואילך, רוזין עורך[. 617"מושגים ותיאוריות חברתיות של זקנה" ]מעמ.  לבנשטיין

 ככל שיאותרו, שעיסוקם בתעסוקת קשישים. –יצורפו חומרים 

 

 :המשתנים

 םוסובייקטיביי םמשתנים אנדוגניים: בקבוצה זו נמצא משתנים אישיים אובייקטיביי .1

ערכי העבודה של הפרט. סוג . יכגון: מצב בריאותי נתפס ומצב בריאותי אובייקטיב

המקובל ובתפיסת העובד אותו. רמתו ההיררכית של  יבמיון הפורמאל –העיסוק/משלח היד 

]על סמך ממצאי מחקר חיצוניים[ ולתפיסת  םעל פי מדדים אובייקטיביי –העיסוק/התפקיד 

הנחקר. תפיסת החיים ופרקי החיים. הסיפוק בעבודה אל מול רמת השחיקה 

ע כפי שחווה. הנחיצות הכלכלית. בסיסי תפיסת הערך העצמי: כספי/חומרי בתפקיד/במקצו

או אחר. אלמנטים של הביטחון התעסוקתי הקיימים והצפויים במקרה של העסקה מעבר 

והשפעתם על העובד. תפיסת האלטרנטיבות של הנחקר עם  –למועדי העסקת החובה 

, תרבות הפנאי, למידה מול העדפותיו ]משפחה, התנדבות –יציאתו משוק העבודה 

 ושילובים של אלה[. -פורמאלית ובלתי פורמאלית ומסעות 

 

משתנים אקסוגניים: בקבוצה זו נמצא את האווירה הכללית, ה"תרבות הגילית" ועד כמה  .2

ביחס לעבודתם של מבוגרים באזור/במקום הישוב/ בארגון בו  "age friendly"הארגון הוא 

עבודה בכלל, באזור ובארגון הספציפי עצמו. הסכמי עבד או עובד הנחקר. מצב שוק ה

העבודה והסדרים אחרים בנושא במידה וקיימים, כולל נושא הביטחון התעסוקתי. המרחק 

הפיזי מהבית למקום העבודה הנוכחי אל מול הנכונות לנסוע למקום העבודה לאחר 

בד את אלמנט ותפיסת העו –הפרישה ]משתנה מעורב: אנדוגני ואקזוגני[. גודל החברה 

 ועד כמה יכול לבחור. –ועד כמה משפיע על הבחירה  –הגודל בעבודה בהמשך חיי עבודה 

 

 השערות אפשריות ראשוניות

ימצא קשר חיובי בין רמת העיסוק/המקצוע/התפקיד, בריאותו של הנחקר, תפיסתו את  .1

נו להמשיך לבין רצו –אקונומי גבוה יחסית -מרכזיות חיי העבודה בחייו שלו, מצב סוציו

 בעבודתו גם לאחר גיל הפרישה.

, להכנסה תאו סובייקטיבי תהשערה אלטרנטיבית: אותם עובדים הנזקקים, אובייקטיבי

יטו יותר מאחרים להמשיך  –נוספת על כל המקורות העומדים לרשותם לאחר הפרישה 

 בעבודתם לאחר הפרישה.

בני הדור השלישי ודומיהם  מצב שוק העבודה, משתנים ארגוניים הנוגעים לנושא העסקת .2

 ישפיעו, אך לא משמעותית על רצונם של עובדים להמשיך בעבודתם.
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 –ממשיכים בעבודתם  –אלה החווים חיובית את העבודה בתקופה שלקראת הפרישה  .3

יטו להמשיך בעבודתם כל עוד בריאותם ונכונות  –וכאשר גם בתקופה זו חוויתם חיובית 

 המעסיק להעסיקם יאפשרו זאת.

 

יש לזכור כי גם המשתנים גם ההשערות הם בחינת שרטוט ראשון. החלטות של עדיפויות של 

 משתנים והצעת השערות המחקר תעשנה בשלב הבא של העבודה.
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 תמונה בינלאומיות חלקית -פרק ד 

 

כפי שנאמר בפתיחה, המצב בישראל מייצג במידה רבה את המתרחש בעולם, לעיתים בעוצמה 

 רבה יותר.  ולעיתים –פחותה 

לא ניתן להתעלם משני מהלכים חשובים שעשתה ישראל להתמודדות עם הבעיה: 

המהפך בעולם קרנות הפנסיה ]כולל תחילת חיסולה של הפנסיה התקציבית[ וקביעה חוקית 

 . 65 -קודם לשינוי  –שהיה גבוה מהגיל המקובל לפרישה  67 –של גיל פרישה 

, כך 2010ספטמבר ן אלה אינם קלים ל"עיכול", ובגונזכיר כאן את העובדה ששינויים כ

...בצרפת התקיימו ה]שביתות[ במחאה על תכניות הנשיא להעלות את גיל " :דווח ב"הארץ"

 65, ]ולהעלות את גיל קבלת קצבה מלאה מהביטוח הלאומי מגיל 62-ל 60-הפרישה לפנסיה מ

עבר. הפעם השתתפו בהפגנות שבגינו כבר נערכו הפגנות ושביתות ב י[ צעד לא פופולאר67-ל

חינוך, משפטים, בריאות, תקשורת ובנקאות... ממשלת סרקוזי  –עובדים מכל המגזרים 

טוענת כי בשל תוחלת החיים המתארכת, מערכת הפנסיה של צרפת עלולה לקרוס אם לא 

ה מיליארד יורו... חוב ז 10יערכו בה שינויים. השנה צפויה תכנית הפנסיה להיכנס לגרעון של 

אם לא תאושר תכנית ]העלאת גיל הפרישה[ והקיצוצים  2020מיליארד יורו עד  50-יתפח ל

-ה המאוגדים בארגוני עובדים בצרפת סובב סביב % -[. אגב 8.9.2010]בפנסיה[" ]ה"ארץ" 

 מהאזרחים תומכים בשביתה. 66%, אך סקרים הראו כי 10%

מחקר שנערך בבוסטון קולג' באותו ספטמבר הוצפו כל אמצעי המדיה בעולם בממצאי 

. קבוצה אזרחית המובילה "קמפיין" לעורר את Retirement USAבארה"ב, שרוכזו ונותחו ע"י 

 6.6השנים הבאות כניסה לגרעון של  -2כדי למנוע, ב  -ארצות הברית ומוסדותיה השלטוניים 

-32ם בקב' הגיל מליון אמריקאים שכיום הינ 70מיליארדים...[ בפנסיות של כ  1000טריליון ]

64[ .AARP 17.9.2010] 

ואלה הן רק שתי דוגמאות המעידות כי קיימת בעולם מודעות לבעיות ההזדקנות 

, שעדיין לא נסתיים. 2008ומערך הפנסיות. בעיות אלה הוחרפו בגלל המשבר הכלכלי של 

ים + מוסיפ55שיעורי האבטלה הנוסקים, היציאה מוקדמת לפנסיה ופיטורי עובדים בגילי 

 משקל לחובה להתמודד עם בעיות אלה.

בפרק זה נציג כמה נתונים השוואתיים בנושאי הדיון שלנו, נתאר הסדרי פרישה 

שהרי לאלה קשר הדוק ביותר הן עם אפשרויות המשך העבודה  –קיימים במספר מדינות 

הכרוכה בהסדרי הפנסיה. נתאר כמה דרכי התמודדות עם  תלאחריהן והן עם הבעייתיו

חת תעסוקה לעובדים מבוגרים, המוגדרים בד"כ הספרות המקצועית ובדוחות השונים הבט

על בסיס  –+, ונציע המשך פעילות מחקרים שיטתית כדי לקדם הנושא בישראל 50כבני 

 למידה מארצות אחרות.
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מספרים ושיעורים, את תוחלת החיים,  –נמצא נתוני האוכלוסייה הקשישה  17-20בטבלאות 

 ושיעורי ההשתתפות בשוק העבודה.יחסי התלות 

 

 2030ותחזית  2007+, 65בני ושיעור השוואה בינלאומית של מספר  – 17טבלה מס' 

 מדינה
 מכלל האוכלוסייה +65בני  %

+ 65מספר בני 
 )מיליונים(

2007 2030 2007 
 - 26.3 22.7 מונקו

 26.75 30.2 21.0 יפן
 11.56 27.2 19.9 איטליה
 16.31 27.5 19.8 גרמניה
 10.31 22.9 16.2 צרפת
 20.32 20.9 14.4 רוסיה
 37.85 19.6 12.6 ארה"ב
 0.71 13.6 9.8 ישראל

 104.00 16.4 7.9 סין
 11.89 7.0 6.1 ברזיל
 57.29 5.5 5.1 הודו

 (.2009מקור: משאב )

 

 2006תוחלת חיים, השוואה בינלאומית  – 18טבלה מס' 

 75-79בני  65-69בני  סה"כ מדינה
 נשים גברים נשים גברים נשים גברים

 13.6 11.4 21.8 18.7 84 79 אוסטרליה
 12.4 11.3 20.2 18.2 82 79 ישראל

 15.2 11.6 23.6 18.7 86 79 יפן
 14.7 11.5 23.1 18.7 85 78 מונקו

 12.1 10.2 19.7 16.7 81 77 בריטניה
 12.7 10.2 20.9 16.8 83 76 פינלנד

 9.3 8.4 16.2 14.2 75 72 סין
 11.2 9.1 18.7 14.5 80 71 פולין

 9.4 8.2 16.2 14.0 75 71 תורכיה
 9.2 8.1 16.0 13.9 74 70 מרוקו

 10.4 8.4 17.5 13.5 78 69 הונגריה
 8.2 8.1 13.1 12.3 64 62 הודו

 7.7 7.1 12.1 10.6 53 50 דרום אפריקה
 (.2009מקור: משאב )

 2007(, השוואה בינלאומית 1000-יחסי תלות )ל – 19טבלה מס' 
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 מדינה
 ילדים כללי זקנים

2007 2030 2007 2030 2007 2030 
 397 420 740 635 343 214 אוסטרליה

 553 673 798 854 245 181 ישראל
 266 310 813 659 548 348 יפן

 362 355 850 752 489 397 מונקו
 366 394 762 656 396 262 בריטניה
 386 382 874 654 488 271 פינלנד

 386 469 657 595 272 126 סין
 308 349 701 557 394 208 פולין

 450 650 634 754 184 104 תורכיה
 514 771 668 867 155 96 מרוקו

 305 342 670 589 365 244 הונגריה
 542 771 709 865 167 95 הודו

 585 765 746 862 161 96 דרום אפריקה
 .(2009מקור: משאב )

 

 2007+, השוואה בינלאומית 65אחוז השתתפות בשוק העבודה של בני  – 20טבלה מס' 

 סה"כ נשים גברים מדינה
 8.9 5.1 16.4 אוסטרליה

 9.9 5.0 16.4 ישראל
 20.1 13.0 29.7 יפן

 - - - מונקו
 - - - בריטניה
 - - - פינלנד

 - - - סין
 4.9 3.2 7.6 פולין

 12.9 6.6 20.5 תורכיה
 - - - מרוקו

 3.2 2.1 4.7 הונגריה
 - - - הודו

 2.0 1.4 2.9 דרום אפריקה
 31.3 23.3 42.9 דרום קוריאה

 28.1 14.2 45.1 מקסיקו
 12.6 20.5 16.0 ארה"ב
 אין נתונים -(. 2009מקור: משאב )

 

ין, היכן אנו נמצאים? תלוי על מה נרצה להסתכל, כאשר יש לזכור כי מצבנו היחסי אולי מעני

, על פי התחזיות 2030-אך המשמעות האמתית של המספרים אינה בהשוואות. העובדה שב

[ היא החשובה, והעובדה 13.6%-ל 9.8%-]מ 30%-אצלנו יעלה ב השיעור הקשישים באוכלוסיי
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[ מעניינת אך בעלת השפעה מעטה על הנחיצות 30.2%-ל 21%-]מ 44%-שביפן השיעור יעלה ב

 בישראל. –שינוי והשלכותיו והדחיפות להתמודד עם ה

אך בהקשר  –תוחלת החיים הגבוהה בישראל בהחלט יכולה למלא לבנו בגאווה 

משמעותה זניחה. וכך גם השינויים ביחסי התלות ובשיעורי  –ההשוואה הבינלאומית 

 ההשתתפות בשוק העבודה.

בשוק נצ'מרקינג", לשאוף להגיע לשיעורי השתתפות נכון שניתן להשתמש בנתונים כ"ב

[, ולשם כך עלינו 20.1%[ או ביפן ]31.3%[, בדרום קוריאה ]28.1%העבודה כמו במקסיקו ]

להבין למה ומדוע נמצא בארצות אלה שיעורים גבוהים אלה. עם זאת אין ספק, הגם 

שהממצא המחקרי האמפירי מועט, שמשתנים תרבותיים משפיעים לא פחות, ואולי יותר, 

הסדרי הפרישה ותנאיה וכדומה. נראה כי משמעותי יותר הוא מאשר המשתנים הדמוגרפיים, 

בתחום  הניסיון לחקור ולהבין עד כמה התערבות ממשלתית, ישירה ועקיפה, יכולה להשפיע

 וכאן הנתונים מעטים, אם בכלל. + 67תעסוקת בני 

 

 הסדרי פרישה ותעסוקת מבוגרים במספר מדינות

נה היא לנתונים וכללים כפי שנאספו ע"י הארגון []*[ כמקור הכווOECDבכל מקום בו מצוין ]

. הסקר עסק בתעסוקה והגנה על 1.1.2008-בסקר שאלונים בין כלל חברות הארגון שנערך ב

 .Employment-Protection –OECD העובדים. ברשימת המקורות סומן:

 .זילנד-ארה"ב, אוסטרליה, ניומדינות שבהן לא קיים גיל פרישה:  .1

אך כל עובד המעוניין בכך יכול לטעון כי הוא בחינת  –ד פרישה מנדטורי קיים מוע אנגליה: .2

Business Case" "–  כלומר לבקש שימוע בו ינסה לשכנע את המעסיק בחשיבות המשך

 כך שהפסקת העבודה אינה "אוטומטית" כמו למשל אצלנו.  –עבודתו בארגון 

כולל בהעסקת עובדים שגילם  מותר להציע לעובד חוזה לזמן קצוב במספר מקרים, שוודיה: .3

67[ .+OECD]*[ ] 

שניתן להשתמש בו רק על דרך ההיקש כי הוא מוגבל  2005-ניתוח מפורט מ אוסטריה: .4

ותמיהות שהם  –. להלן, כדוגמה כמה ממצאים, רעיונות יישומיים 65לניתוחים עד גיל 

הפרטים  +: א. הרעיון שיש להתחשב בשונות הרבה שבין67ביותר לקבוצת  םרלוונטיי

בקבוצות הגיל המתקדמות. ב. עד כמה מדיניות המיועדת להסרת חסמים להעסקת 

מבוגרים עלולה לגרום לאפקט ה"בומרנג" ולפגוע בהעסקת בני גילים אחרים. ג. היתרון 

 – Austria]המוחלט למצב בו לפרט תהיה אפשרות החלטה מתי לצאת משוק העבודה ועוד. 

2005] 
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 50%-ולמעלה מ+ 65מכלל האוכלוסייה יהיו בני  35%-כ 2050-ב –תחזית  קוריאה: .5

לנשים. אבל בפועל  67-לגברים ו 68+. גיל הפרישה הנוכחי הוא 50מהעובדים יהיו בני 

, ובהרבה הסכמים נקבע גיל פרישת החובה מתחת 55מעסיקים לוחצים לפרישה כבר בגילי 

. Aged Employment Promotion Act-, שזהו הגיל המומלץ בחוק המוקדש לנושא60לגיל 

לקוריאה, המיועדות לקידום תעסוקת מבוגרים מוצע, בין היתר,  OECD-בהמלצות ה

להפחית את שעות עבודתם ולשפר את תנאי העבודה והבטיחות לקבוצת העובדים 

 []*[OECDהמבוגרים. ]

מתברר כי מדיניות המיועדת להוציא בדו"ח הצרפתי נמצא נקודה חשובה ביותר:  צרפת: .6

ת המבוגרים משוק העבודה כדי, לכאורה, לאפשר יצירת מקומות עבודה לקבוצות הגיל א

האחרות לא עובדת. מודגש כי מדיניות המגדילה את שיעורי התעסוקה של הזקנים יוצרת 

.  וכן שורת המלצות, תנאים כלכליים המסייעים להתפתחותו החיובית של שוק העבודה

 OECD report "Ageing+. 67גם לבני  תלקן רלוונטיו+, שח50שוב לאזכר כי מדובר בגילי 

and Employment: Policies in France".  

נעשה מאמץ מתוכנן לשמר עובדים מעל לגיל הפנסיה בשוק העבודה ע"י תוספות  הולנד: .7

הכבאות של אמסטרדם רבתי[  בשרותי MISS. SOURBAGשכר נאות. ]בעקבות שיחה עם  

ואמנם המדינה החלה ביישום תכניות שונות להשגת  –העלותו ומומלץ ל – 65גיל הפרישה 

מטרה זו, כולל הסרת כמה חסמים כגון החובה לשלם דמי מחלה במשך שנתיים, החלה גם 

 [.Economic Survey of the Netherlandעל מועסקים מאוד מבוגרים. ]

שנמצאו עד גם כאן בעיית קבוצת הגיל הנסקרת ואשר אליה מתייחסים החומרים  גרמניה: .8

+. עם זאת קיימות תכניות מעניינות שניתן ללמוד מהן רבות לגבי הקבוצה 55כה היא גילאי 

+: תכניות השמה מיוחדות למבוגרים, סובסידיות לשכר העבודה, 67הרלוונטית לנו 

קמפיינים לעידוד המודעות לתעסוקת מבוגרים וניהול טוב יותר של פרויקטים המתייחסים 

 Perspective 50 plus – Employment Pacts for Older Workers in the"לתעסוקת זקנים. 

Regions" 

 

שהרי התייחסות ישירה לקבוצת  –החומר החלקי המוזכר לעיל מצביע על מורכבות הבעיה 

הגיל המעניינת אותנו כמעט ואינה קיימת. עם זאת ניתן, בלימוד זהיר של מתרחש במדינות 

עיונות ותכניות על דרך ההיקש. נקודה משמעותית במיוחד אליה ר –ולהציע  –השונות להסיק 

תהייה חובה להתייחס היא האבחנה בין העובדים בסקטור הציבורי לבין העובדים בסקטור 

הפרטי. אין ספק ממה שנבחן עד כה כי שני הסקטורים מאופיינים בכמה משתנים שונים 

 מהותית ולעניין זה תינתן תשומת הלב הנחוצה.
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שימה, שהיא קטגוריזציה לשלוש קבוצות של הצעות ותכניות במדינות שונות, להלן ר

של אסטרטגיות וטקטיקות המיועדות לעודד תעסוקת מבוגרים. הרשימה, שנאספה ממקורות 

שונים, אינה בסדר כלשהוא ואינה כוללת הערכות ליעילות השיטות. מציאת פרסומים כאלה 

 ע לבצעה בשלבים המתקדמים של המחקר.קשה ודורשת השקעה רבה של משאבים ומוצ

מזווית הראייה של המועסקים  – יצירת תמריצים כלכליים שיעודדו העסקתם של קשישים .1

והמעסיקים. במקביל ביטולם של תמריצים כלכליים שליליים במס הכנסה ובביטוח לאומי 

אלה  והכנסות הנטו של העובדים יגדלו. יש ופעילויות -כך שעלויות העבודה יקטנו  –

 מחייבות שינויי חקיקה.

וההתקשרות בין  העסקת הקשישים תוך גישה מחודשת ויצירתית של הסדרת תנאי העבודה .2

 המעסיק לעובד ושיפור הארגונומיה ]ההיבטים הפיזיים[.

 עו בהשמתם של קשישים.ישיסי בניתם של מוסדות וכלים .3

 

בגיל שלאחר פרישה. + את מעמדם, 65מאפשרת הצצה לתפיסתם העצמית של בני  21טבלה 

מהיבט זה של רצון להמשיך  –הטבלה מצביעה על השוני העצום בין ישראל למדינות אחרות 

 בעבודה לאחר הפרישה.

 

 2005 % -+ על פעילותם הכלכלית, ב 65דיווח עצמי של בני  – 21טבלה מס' 

 אוסטריה דנמרק ספרד שוויץ הולנד ישראל סטאטוס כלכלי
 85.0 93.3 55.1 90.2 70.4 74.6 גמלאי
 0.9 2.9 1.6 5.0 1.1 6.8 עובד

 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 4.0 מובטל
 0.2 1.4 3.5 0.4 3.3 6.1 חולה

 13.9 2.0 38.6 4.4 22.5 6.8 עקר בית
 .1(, נספח לוח א2008מקור: אחדות וביטון )

 

וד, הווה אומר כמי שמעוניינים לעב –מהנסקרים בישראל הגדירו עצמם כ"מובטלים"  4%

בארץ, הגם  –וזאת לעומת אחוז זניח במדינות אחרות. נקיש מכאן על חשיבות הדיון בנושא 

שלא רצוי להיחפז במסקנות. קבוצה זו מגדירה את עצמה, ולו גם בעקיפין, כמעוניינת 

אלה  –להשתלב בשוק העבודה אינה בהכרח זהה לקבוצת ההתייחסות המרכזית של הפרויקט 

, הדרכה והכשרה לצורך השתלבות זו. יכול להיות שבקבוצה זו שאינם נזקקים להשלמות

רבים יותר אלה הזקוקים להכנסה נוספת מכיוון שיציבות תעסוקתם, כישוריהם ורמת שכרם 

שעלות התאמתם המחודשת לשוק העבודה גבוהה  בשנים שטרם פרישתם היו נמוכים. מכאן

 ורמת השתכרותם המצופה תהייה נמוכה יחסית. –יחסית 
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+ בשוק העבודה חייבת 67ל הצעה למדיניות או תכניות פעולה לשילובם של בני כ

העובדים, המעסיקים, הממשל וארגוני  –לקחת בחשבון את ה"שחקנים" השונים במשק 

 העובדים והגמלאים. להלן כמה מילות רקע, בהיבט העיוני ובהתייחס לישראל.

 

 מעורבות הממשל, העובדים ואיגודיהם והמעסיקים

ורי ההשתתפות בכוח העבודה, בישראל, של בני קבוצת הגיל הנדונה הינם תוצאה בלעדית שיע

של רצונם של העובדים להמשיך בעבודתם גם לאחר גיל הפרישה החוקי, ונכונותם של 

המעסיקים לאפשר להם זאת. כל מאמץ להגדיל את שיעורי ההשתתפות, כדי למצות את 

התערבות ומעורבות של כל הגורמים הנוגעים בדבר: המשאב האנושי הכביר הזה יהיה חייב ב

 פנים:  שתיהעובדים עצמם וארגוניהם, המעסיקים והממשל. למעורבות זו 

+, הורדת 67כאן ידונו בנושאים כגון סובסידיה למעסיקי בני  כספי-הפן הכלכלי

מכלל ותאומי הכנסותיהם והמיסוי עליהן  –עלויות העבודה, שינויים בשכרם של בני הקבוצה 

המקורות: פנסיה, קצבאות ביטוח לאומי, שכר עבודה וכו'. כמובן שמול כל אלה יהיה צורך 

האקטואריים, הפיסקאליים והפיננסיים של המשך עבודתם  –לשקול את היתרונות הכלכליים 

 של עובדים בשוק העבודה הטבעי. 

 ההתמקדות תהיה בשינוי עמדות וביצירת אווירה אוהדת מריובפן הבלתי ח

כאשר תיבחן גם התרומה של המשך ההעסקה  –להעסקתם המתמשכת של בני הקבוצה 

לרווחתם הבריאותית, הפיזית והנפשית. בפן זה, הגם שבמשולב עם הפן הכלכלי, יהיה צורך 

להתמודד עם סדרת טיעונים כנגד המהלך, בעיקר כאלה המצביעים על "חסימת קידום" של 

ים, על "תפיסת מקומות עבודה" ומניעת כניסתם של אנשים צעירים, על "הזקנת" הארגונ

 קבוצות גיל אחרות לשוק העבודה.

ותתמודד עמם הן ברמה  –כל קביעת מדיניות בתחום תיקח בחשבון טיעונים אלה 

 –התיאורטית והן בהסתמך על מחקרים אמפיריים. אין ספק שהמחקר המלווה לפרויקט זה 

לנקודות אלה. ]ההצעה המפורטת במסמך זה  יתייחס גם –מחקר הערכה ומדידת תוצאות 

 אינה כוללת התייחסות למחקר ההערכה העתידי של הפרויקט[.

 

+ יורחב ויושלם 67אור וניתוח של המצב הבינלאומי בנושא תעסוקתם ותרומתם של בני ית

 באלה:

 אור מצב קיים, חקיקה וטקטיקות ואסטרטגיות של טיפול בנושא.   ית .א

ת כדי לממש חוקים, כדי להביא לשיעורי השתתפות גבוהים בשוק זיהוי המדיניות הננקט .ב

 העבודה וכו'. 
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למסגרת למדיניות לאומית בתחום, בהתבסס על החומרים שנאספו, תוך  ההכנת טיוט .ג

 התאמתה למשק ולחברה הישראלית ]כולל הצעות לחקיקה[.

 

בעיקר  – הרעיון הוא לבצע פרויקט השוואתי בינלאומי במדדים ובממדים הרלוונטיים

 ומספר מדינות נבחרות אחרות. OECD -עם המדינות המערביות, מדינות ה 

כל ניסיון להציע מדיניות, חקיקה ומבנה מוסדי והתנדבותי, להתמודדות עם הנושא 

בישראל, מחייב למידה מדוקדקת של הנעשה בתחומים אלה ]מדיניות, חקיקה ומערכת 

ת התואמות ככל שניתן את האפיונים התרבותיים, וגיבושן של הצעות מקבילו –מבנית[ בעולם 

החשיבה על ההתאמות הנדרשות, ועד כמה ניתן יהיה לנסות  התנהגותיים והאחרים שלנו.

להציע שינויים מעבר למה ש"מקובל" אצלנו, יהיה ללא ספק האתגר האינטלקטואלי והמעשי 

 המשמעותי ביותר בקטע זה של הפעילות המוצעת.

ה: מרביתם של החומרים שאותרו עד כה עוסקים בהתמודדות אבל האתגר גדול מז

+ בשוק העבודה. פיטורין, אבטלה, רמת שכר גבוה שהגיעו 50עם שילובם של עובדים בגילים 

אליה, דעות קדומות ועוד סדרה ארוכה של גורמים מקשים על שילובם של בני קבוצה גילית 

ם אחרים, בהרחבת אוריינות זו. בהרבה מקרים ישנה השקעה רבה בהכשרתם לעיסוקי

 המחשב שלהם וכדומה.

רעיון הפרויקט המוצע שונה. הנחת העבודה שבו היא כי עובדים ופעילים בשוק 

הם  –ומעוניינים להמשיך בעבודתם  –המגיעים לגיל הפרישה המנדטורי  –העבודה הטבעי 

ים לרכוש קבוצת ההתייחסות. לא כאלה שברצונם לשנות את עיסוקם, לא כאלה המעוניינ

אלא אלה הרוצים להמשיך בצורה הטבעית ביותר בעבודה בה  –כישורים חדשים ושונים 

כמו שעשו  –עסקו בשנים האחרונות. כמובן שיהיו מוכנים להמשיך ולהתעדכן במקצועם 

קודם. יכול להיות שמסיבות כאלה או אחרות ירצו לשנות את דפוסי העסקתם: פחות שעות 

ישות בהגעה לעבודה וכדומה אך במהות ברצונם להמשיך בעבודתם או פחות ימים, יותר גמ

 הקודמת. יכול להיות שיהיו מוכנים להפחתה בשכרם ויכול להיות שלא.
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 +: עקרונות ומודל ראשוני67שרות תעסוקה ייעודי לבני  -פרק ה 

 

ומאמר זה הוא חלק מבנייתו  –בפרק הפותח הוצגה מטרתו האולטימטיבית של הפרויקט 

וב ההיבטים העיוניים התומכים בו. נראה כי ביצועו בשטח מותנה במספר גורמים, ואחד ועיצ

+. פרק זה יניח היסודות העיוניים, 67החשובים שבהם הקמתו של שרות תעסוקה ייעודי לבני 

וינסה לשרטט בצורה ראשונית קווים לדמותו  –ינתח את מעט החומר האמפירי הקיים בנושא 

אחרים כגון יצירת מודעות ציבורית לנושא, התאמות של מערכות הגורמים ה של השרות.

 התגמול וכדומה ידונו בשלב מאוחר יותר.

שרות תעסוקה, במודל כזה אחר אינו יוצר משרות חדשות, פרט לאלה הנדרשות 

לניהולו העצמי. תכליתו הבסיסית של שרות תעסוקה להגמיש את שוק העבודה בכך שיצמצם 

עם מחפש  –הפגיש את רצון המעסיק למצוא את העובד המתאים את משך הזמן הנדרש ל

וללא  -ביעילות מרבית  –העבודה, הפעיל או הסביל וזאת בעלויות השמה נמוכות ככל האפשר 

גרימת נזקים. נזקים עלולים להיגרם הן לעובד הן למעסיק כאשר ההתאמה בין השניים אינה 

 נעשית כראוי.

 

או שלא במודע, כשהוא ממקם את עצמו על רצף של מספר עיונית, כל שרות יבנה, במודע 

 מאפיינים עיקריים:

 פסיביות -----------------------------------------------------------------------תפרו אקטיביו .1

 הדגשת הצע המועמדים ]חיפוש משרות[---------------הדגשת הצע המשרות ]חיפוש עובדים[ .2

 הוספת ערך למועמד ]הדרכה, הכשרה וכו'[---------------------"AS IS"התייחסות למועמד  .3

 השרות מסייע –המועמד כמוביל ----------------------------------------------השרות כמוביל .4

 עלות מלאה/חלקית, למעסיק ו/או למועמד----------------------------------שרות ללא עלות .5

 נותני שרות םולווייני ONE STOP CENTER"-----------------------------CORE"שרות של  .6

 

 ובהרחבה:

או "רץ" אחריהם  –עד כמה השרות ממתין ללקוחותיו המשחרים לפתחו  .1

REACHINGOUT. 

בהבנת המעסיקים ודרישותיהם, ברמת המיקרו והמקרו תוך  –היכן ההדגשה וההתמחות  .2

ול והעמקה בהבנת המועמדים, מעקב אחרי מגמות ו"טרנדים" בשוק העבודה, או שכל

 כישוריהם, נטיותיהם והמוטיבציות שלהם.
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קבלת המועמד כמו שהוא, בלא כל ניסיון לשנותו, להשתלם, להוסיף ידע ב... או כל פעילות  .3

אחרת, הנוגעת לכישוריו השכלתו אל מול הפעלה, ישירה או עקיפה של מערכת השתלמות 

 והדרכה כדי לשפר את סיכויי השמתו.

ות ההשמה מרוכזת בשרות, אל מול מצב שהאחריות המרכזית למציאת העבודה בידי פעיל .4

העובד, והשרות מסייע לו בהכנה לראיונות העבודה, בכתיבת קורות החיים וכדומה, וגם 

 מציע הצעות עבודה.

השרות ניתן ללא כל עלות ישירה למעסיק ולעובד, הן כשרות תעסוקה במודל הישראלי או כ  .5

- NGO  שרותי השמה לכלל האוכלוסייה או, שכיח יותר, לקבוצות ייחודיות המציע

גביית תשלומים מהעובד, מהמעסיק  –כאתיופים או נשים ערביות. בקצהו האחר של הרצף 

 ולנוהגים. םאו משניהם, בהתאם להסדרים החוקיים הרלוונטיי

6. "ONE STOPS CENTER" – כל הפעילות ההשמתית הישירה והעקיפה מתנהלת במקום 

אחד, על ידי גורם אחד עם בסיס נתונים אחד ובתאום מרבי בין הפעילויות השונות, אל מול 

 ההשמה, כאשר יתר הפעילויות הן במיקור חוץ. –התמקדות השרות בליבת פעילות 

 

לשרות כל שהוא, אינו מחייב כמובן גישה קוטבית.  ותרגמימודל תיאורטי זה של רצפים, בה

ו כאלה, אך באחרים ימצא השרות באיזו שהיא נקודה על הרצף חלק מהמאפיינים אמנם יהי

כמובן. ללא ספק שכל שרות ימצא עצמו פועל בהדגשים שונים בתקופות  תשהות דינאמי –

אבטלה בהשוואה למצב של מחסור בעובדים. ויתרה מזאת, באותה עת יכול המשק להיות 

 אוגרפיים שונים.בשני המצבים בהתייחס לסוגי עובדים שונים או לאזורים גי

 

+, נבחן מה ניתן ללמוד מהניסיון הרלוונטי 67לפני שיוצג המודל המוצע לשרות הייעודי לבני 

 :2010ומהמתרחש בארץ בסוף 

[ פרויקט 2008שבחן את "המרכז לתעסוקת מבוגרים" ]הנדלס  במחקר ההערכהנתחיל  .א

ינוס" במימון הקרן השמה ניסיוני שנמשך שנתיים ובוצע על ידי עמותת "חמישים פלוס מ

 למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי. 

[ המתקשים לחזור 45-65נותחה והוערכה פעילות המרכז לתעסוקת מבוגרים ]גילי 

יכבידו על הוצאת הלקחים בהתייחס  גיל וקושי בחזרהושני אפיונים אלה,  –לשוק העבודה 

ננסה  –תוח אחר לקבוצה שעבורה מתוכנן שרות ההשמה הייעודי. עם זאת, בהעדר ני

 לעשות שימוש מושכל בממצאים שלפנינו.

המרכז הוקם ע"י עמותת "חמישים פלוס מינוס" כפרויקט  הנתונים הבסיסיים:

. 2006]תחילת פעילותו[ ועד מאי  2004ניסויי וההערכה מתייחסת לתקופה שבין אוקטובר 

נתוניהם, חלקית  מהם נמצאו, על 2000 -מחפשי עבודה ש  3000בתקופה זו נרשמו במרכז 
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הזמנות עבודה  364מעסיקים הפנו למרכז  241ובאיחור, בבסיס המידע הממוחשב. 

מועמדים. במשך  1022]שלעיתים כללו דרישה ליותר מעובד אחד[. למשרות אלה הופנו 

מהן היו של נרשמים  71 –דיווחים על השמות של נרשמים  284התקופה נרשמו במרכז 

דיווחים על התחלת עבודה  213]לא כולל עבודות לפי שעות[. עוד  שהופנו לעבודה ע"י המרכז

היו של נרשמים שמצאו עבודה בכוחות עצמם. כמחצית מהנרשמים שנחקרו דיווחו כי הם 

מהמועסקים חיפשו עבודה אחרת. שביעות רצון הנרשמים  60%ולמעלה מ  –עובדים 

שביעות רצון ברמות שונות.  מהמעסיקים דיווחו על 70%-מהטיפול הייתה נמוכה יחסית. כ

הערות המעסיקים התמקדו ב"שליחת אנשים לא מתאימים" ו"העדר מעקב לאחר 

 השליחה".

נתונים מועטים. כל הסתמכות על המספרים ש"נזרקו" בעת הדיון על  עלויות השמהעל  .ב

ולכן לא תאוזכר. בידי מידע  –"אורות בתעסוקה" ]"תכנית ויסקונסין"[ לא תהייה אחראית 

וא בחינת אומדן, וזאת על בסיס נתונים שנאספו ]אך לא נבדקו[ על יד גורמים בתחום: שה

₪  5500כ  –ומעלה  60לעובד/ת. גילאי ₪  4000 -כ  –ומעלה  45השמת עובד בגילאי 

 לעובד/ת.

בנושא התעסוקתי הינו בעל השפעה רבה. על סדר זה אנו למדים  סדר העדיפות הממשלתי .ג

שהוגש לשר התמ"ת, דו"ח הקובע יעדים כמותיים בתחום [ 2010מדו"ח אקשטיין ]

 + לא כלול בדו"ח. 67התעסוקה, ומסמן את העדיפויות העתידיות. שיבוצם של בני 

האוכלוסיות המועדפות שתעסוקתן תקודם, קרי שיושקעו משאבי ניהול, ידע וכספים 

ת, צעירים כדי ששיעור השתתפותן בשוק העבודה יעלה הן: גברים חרדים, נשים ערביו

ערביים ]נשים וגברים[ ובעלי מוגבלות. מומלץ גם להעלות את שיעורי ההשתתפות של יתר 

 הצעירים ויתר האוכלוסייה.

 

על בסיס כל שהוצג ונותח עד כה, כך יראה, במבט ראשון, שרות התעסוקה הייעודי להשמתם 

 +:67של בני 

אל המועמדים גם אל  שיעשה ככל יכולתו להגיע גם –יהיה זה שרות פרו אקטיבי  .1

 המעסיקים אך בהטיה מסוימת לצד העובדים.

היכרותם על כישוריהם, העדפותיהם,  –המאמץ הראשוני יהיה בהדגשת המועמדים  .2

ניסיונם והרשתות החברתיות והמקצועיות בהן הם מצויים. הארגונים להם יוצעו עובדים 

עילים. מאמץ "מכירת" אלה יאותרו גם כאשר אין הם מצויים השוק כמחפשי עובדים פ

 המועמדים לארגון יתבסס על התאמתם ופוטנציאל התרומה שלהם לארגון.

 -. לא יושקעו משאבים בתוספות ידעAS IS"קבלת המועמד " -השרות ימוקם בקצה הרצף  .3

 בהכשרה או בהדרכה.
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 אך בשיתוף מלא עם המועמד. –השרות יוביל את החיפוש  .4

עסיק, מה שמכתיב מראש צורת ארגון וגיוס משאבים השרות יינתן ללא עלות לעובד או למ .5

 להקמתו והפעלתו לאורך זמן.

, אך ללא ספק יאתר נותני שירותים ONE STOP CENTER"השרות ישאף להיות " .6

והשרות עצמו  –אחרים בהם יוכלו מחפשי העבודה, המעסיקים הפוטנציאליים  םרלוונטיי

 להסתייע.

 ולהשלמת התמונה:

בו מתמזגות גישות סוציולוגיות ופסיכולוגיות,  ולטידיסיפלינאריכמרכז מהשרות יבנה  .1

תיאורטיקנים ואנשי שטח. הפעילות כולה  –ואנשי משאבי אנוש  –מומחי שוק העבודה 

כלי הבדיקה והראיון, ייעוץ בהכנת מסמכי קורות החיים  –תתואם לאפיוני האוכלוסייה 

רשתות חברתיות. אמנם ממצאי וההמלצות וכדומה. דגש יושם על שימוש באינטרנט וב

הסקרים מראים על שימוש וחשיפה נמוכים יחסית של קשישים למדיה האלקטרונית. אך 

והוא ילך ויגדל בעתיד. נתוני  –שיעורם בקרב האוכלוסייה אליה מתכוונן השרות גבוה יותר 

באינטרנט. מהמשתמשים  24%-+ משתמשים במחשב ו65מבני  27%: 2009-הל.מ.ס. ל

 41%משחקים,  44%דואר אלקטרוני,  - 82%מחפשים באמצעותו מידע,  90% במחשב:

קונים ומשלמים באמצעות  24% –מורידים קבצים ו  36%דיונים בצ'טים וקבוצות, 

 המחשב.

", תתבסס על בחינתם של ניסיונות קיימים וקודמים, מוטת מחקרפעילות השרות תהייה " .2

 הפרויקט מתחילתו.בארץ ובעולם, כאשר "הערכה מעצבת" תלווה 

: מגוון האפשרויות כולל עמותה רשומה, חברה בע"מ, ההתאגדות של הגוף המוצעצורת  .3

[. האפיון "שרות ללא עלות" יהיה מכריע 2010חברה בע"מ לתועלת הציבור ]וראה סולומון 

בהחלטה זו. אמנם בין אמצעים שמדינות נוקטות כדי לשפר ההשתלבות בשוק העבודה, גם 

ללים "מתן שירותי השמה ועזרה בחיפוש עבודה או מתן תמריצים לגופי השמה קשישים, נכ

[ אך בנתונים של היום, קרי דו"ח אקשטיין 1בעבור השמת מבוגרים" ]טביביאן מזרחי עמ. 

 והמלצותיו, סבירות מעורבות המדינה נמוכה מאוד.

עלות השמתו  בהתחשב בנתוני העלויות שהוצגו, ובגישה מחמירה ושמרנית, תוערך: תקציב .4

איש התקציב המוערך יהיה  10.000שח. אם נניח יעד השמה שנתי של  10.000של עובד ב 

ליון ימ 600-מאה מליון שח. בהנחה שהתוספת לתוצר, בהתאם לדיון בפרק השני, תהייה כ

 שח לשנה, זוהי "עסקה" מוצדקת.

 השרות שיוקם:   .5
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מדובר בניסיון ישיר עם בני  יישם ניסיון נצבר בישראל ובמדינות אחרות. גם כאשר .א

+ ]במידה וקיים[ וגם עם קבוצות ייחודיות אחרות. ]סולומון ע. "פראייר מי שלא 67

 [.2010מעסיק נכים" 

 יזהה תעשיות ותחומים בהם סיכויי ההשתלבות התעסוקתית גבוהים.  .ב

יפתח הסדרי עבודה, אפיוני תפקידים ושיטות תגמול בלתי שגרתיים של העובדים.  .ג

 קת הג'וב", מנטורים ומדריכים, שעות מקוצרות ובלתי שגרתיות וכו'[ ]"חלו

 יפתח דפוסי עבודה והתקשרות בלתי שגרתיים עם המעסיקים.  .ד

יתמקד בקבוצות עובדים שסיכויי השתלבותם בשוק העבודה הטבעי גבוהים.  .ה

ולא מקצועיים מאידך.  –מהשכירים: עובדים בעלי ידע ומומחיות מיוחדת מחד 

ובדים עצמאיים, סוכנים עצמאיים, יזמים ]אם וכאשר השרות יורחב אחרים: ע

 [.2009בתפיסתו[ ]רגב ע. 

 

את שאלת ה"כיסוי" במסגרת שרות זה: האם השרות יעסוק רק בשכירים, או שיסייע גם 

בפעילויות יזמיות של בודדים ו/או קבוצות ? האם יינתן ייעוץ עסקי, סיוע בגיוסי הון וכדומה 

סקיות/מקצועיות בשוק החופשי ? האם יעסוק בגיבוש "קבוצות מקצועיות" פעילויות ע –

 שתאוגדנה כקואופרטיבים או חברות בע"מ וייסע גם להן ?
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 סיכום קצר –פרק ו 

 

 ם+, ותכליתו הצגת הנתונים הדמוגראפיי67תחילתו של מאמר זה בפרויקט תעסוקתם של בני 

התמונה הבינלאומית, הצעת מחקר למיון ולהבנת קבוצות והאחרים, לימוד ראשוני של 

 +. 67העובדים הרלוונטיות וסיכומו הצעת מודל לשרות תעסוקה ייעודי לבני 

ולבחון את שצריך  –לתצריף זה יהיה צורך להוסיף לימוד של המעסיקים ועמדותיהם 

לשכנע את + ו67על מנת לשכנע את המעסיקים ביתרונות הגלומים בהעסקת בני  תלהיעשו

 +.67הממשל והממסד בחשיבות העסקתם של בני 

וחשוב יותר,  –גם שנכתב במאמר הינו בחינה ראשונית, פיילוט מחקרי, שלהשלמתו 

 שנים. 5-10ליישומו יהיה צורך להקצות משאבים תוך תכנון פעילותו לטווח של לפחות 
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