
  

  

  

                                                     

"        : מדיניים בנושאים 287מספר " סנאט

  
   האם נטל -גילאי חמישים ומעלה 

  ?או הסיכוי של הכלכלה והחברה בישראל

  

2006 מאי

  
  צוות ההיגוי
  ר"יו,  מר עוזי ברעם

  כ גלעד ארדן"ח
  מר הרמן בונץ

  יוסי בייליןר "ד כ"ח
  כ איתן כבל         "ח
  

  חברי צוות ההיגוי בעבר
  ,ר ראשון"יו

  ל "הנשיא חיים הרצוג ז
  , ר שני"יו

  ל"צדוק ז. מר חיים י  תמצית
  ר יהודה לנקרי"ד

ההזדקנות של אוכלוסיית העולם נמצאת בתהליך מואץ של גידול  .1

ובעיקר הקשישים , גילאי החמישים ומעלה. בעשורים הקרובים

 .וחדיצמחו בשיעורים גבוהים במי

  כ מיכאל איתן"ח
  ד יוסי כץ"עו
  ר וינפריד וייט"ד
  כ גדעון סער"ח
  שר, כ יצחק הרצוג"ח

מהווים את , 60 עד 50ובעיקר גילאי , גילאי החמישים ומעלה  כ  אתי לבני "ח .2

 .אחת החוליות החזקות והמשפיעות ביותר בחברה ובכלכלה
  

  :בשיתוף 
   קרן פרידריך אברט

לידע בניהול , להשכלה אקדמית, מודעות לחינוך בגיל הצעיר .3 :חסויות

להיבטי הבריאות , ילצמצום הפער הדיגיטאל, ההון האישי

ה של קבוצת  לכל אלו השפעה ישירה על חוסנ-ולשירותי רווחה 

 .גיל זו

  יק             משה קורנ 
 
Steering Committee 
Mr. Uzi Baram Chair 
Mr. Gilad Erdan, MK 
Mr. Hermann Bünz 

 ולבנות את כלי - על הממשלה אף היא לראות בכך יעד לאומי  .4

 .התמרוץ וההכנה של אזרחי המדינה לגילאים אלו
Dr. Yossi Beilin, MK 
Mr. Eitan Kabel, MK 
 

5. Former members of the יש ביכולתה לקדם , בתנאים מסוימים, החלת חוק פנסיה חובה

 steering committee .ביסוס שכבת גיל זו
Former Chair, 
The Late President  6.  באוכלוסייה זו כגון מובטלים ומפוטריםהחלשותלקבוצות  ,

 יש קושי מיוחד -רי הכשרה והשכלה וכדומה חס, חולים כרוניים

 .להשתלב בחברה ובכלכלה

Chaim Herzog  
Former Chair, 
The Late Mr. Haim J. 
Zadok  
Dr. Yehuda Lankry,  
Mr. Michael Eitan, MK
Adv. Yossi Katz 
Dr. Winfried Veit  תוצאה ישירה של ירידה בשיעור -תהליך ההזדקנות של העולם אינו חדש 

 26.5החציוני העולמי עומד כיום על הגיל . הילודה והתמותה גם יחד

במדינות מפותחות יותר עמד .  שנה36.2והוא יעמוד על ,  12050ובשנת 

הגיל . 2050 בשנת 46.4 ויגיע לגיל 37.4 על 2000הגיל החציוני בשנת 

ההתפתחות המרשימה ביותר מתרחשת . 28.3החציוני בישראל עומד על 

 עד 15מעלה מחד וקבוצת הגיל  ו65גילאי : בשני הקצוות של קבוצות הגיל

25   .  

Mr. Gideon Saar, MK 
Mr. Isaac Herzog, MK 
      Minister 
Ms. Eti Livni, MK 
 
In cooperation with: 
Friedrich Ebert 
Stiftung 
Sponsors: 
Moshe Kornik 
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.   היא תהייה גדולה פי ארבע מהשיעור הזה2050 ומעלה ובשנת 65 מהאוכלוסייה היו בגיל 6.9% 2000בשנת 

 בגין 5% -השיעור הוא כ , לדוגמא, במדינות אפריקה( ומעלה 60 מהאוכלוסייה הנה בגיל 16%כבר היום 

  ).שיעורי התמותה הגבוהים

 תהווה 2050כאשר בשנת  ,20052נכון לשנת , כ האוכלוסייה" מסה29.4% ומעלה 50וים גילאי ב מהו"בארה

  .21.5% כלומר גידול של -כ האוכלוסייה" מסה35.7%אוכלוסייה זו  

כ " מסה7.6% מהווים 65 - 55גילאי : מתפלג כך , 20043נכון לשנת , קבוצת גילאי החמישים בישראל

 6.7% מהווים 50-54ב גילאי "בארה().  מהאוכלוסייה 10% -מעלה מהווים כ  ו65כאשר גילאי , האוכלוסייה

 מהאוכלוסייה 12.6 מהווה 60 - 50 כך שקבוצת הגיל - 5.9% מהווים 55-60גילאי ; מכלל האוכלוסייה

  .הכוללת

 משתתפים בכוח 350,000מתוכם , 55 אנשים מעל גיל 1,184,000, 2004נכון לשנת , כ במדינת ישראל"סה

.  הרבה מעל השיעור הכולל- משתתפים בכוח העבודה הישראלי 59 - 55 מגילאי 65.4%. בודה האזרחיהע

  . נתון מרשים בהחלט- 40.6% ההשתתפות בכוח העבודה עומד על  64 עד 60בקבוצת הגיל 

 מגילאים אלו מועסק 50%כאשר מעל , כ המועסקים במשק" מסה13.5% ומעלה בישראל מהווים 55גילאי 

  . אלפי מועסקים חלקית בדרך כלל583.5 מתוך 17.8%גילאים אלו מהווים ). כרייה וחרושת(יה בתעשי

 46.9%מצביעים על כך כי קבוצת גיל זו מהווה , 42001נכון לשנת ,  ומעלה54מאפייני התעסוקה של גילאי 

  . בקרב השכירים35.8%מכלל המועסקים כעצמאים לעומת 

את " חותכים"הנתונים הסטטיסטיים בישראל (גיל חמישים ומעלה מתוך נתונים אלה עולה כי קבוצת ה

מהווה נדבך חשוב מאד , )כולל, 54 עד 50 ועל כן הנתונים אינם כוללים את גילאי 54קבוצות הגיל בגיל 

 םכאשר קבוצת גיל זו תלך ותגדל עם השינויים הדמוגראפיי, בכלכלה והתעסוקה בכל חברה מודרנית, בחברה

  .בכלל ובישראל בפרטהצפויים בעולם 

 50ניתוח גילאי המנהלים הבכירים בשירות הציבורי ובסקטור העסקי יצביע בוודאות על כך כי קבוצת הגיל 

בגיל זה אנשים .  מהווה את הליבה המרכזית של השלד הניהולי הבכיר במשק הישראלי והעולמי65עד 

רבים מאוכלוסייה זו נמצאים בוותק , מגיעים לנקודת הבשלות הגבוהה ביותר במישור האישי והתעסוקתי

גם בעלי .  כך שמהווים את השלד המרכזי של הניסיון והידע בכל ארגון-אופטימאלי במשרות השכירים 

מקצועית ונפשית המאפשרים להם לפעול בשוק התחרותי " בשלות"משלוח יד עצמאים מגיעים בגיל זה ל

  .ביעילות גבוהה יותר

. בהשוואה לכלל האוכלוסייה, תייכת לעשירונים הגבוהים יותר מבחינת השכרנראה גם כי קבוצת גיל זו מש

לפיכך אוכלוסייה זו מהווה את אחד מעמודי התווך של הצריכה המקומית ואוכלוסיית יעד חשובה ביותר 

הרווחה ותרבות שעות הפנאי ומוצרי צריכה , בעיקר בתחומי מוצרי הבריאות, למפרסמים ולמערכות השיווק

  . כוח קנייה משמעותי בכלכלה, בהתאם, הם מהווים. םיוקרתיי

 השתתפותה והשפעתה על הבחירה הדמוקרטית גבוהה יותר -קבוצת גיל זו מהווה גם נדבך חשוב בחברה 

אקונומי -משעה שהגיעו אל מעמדם הסוציו, רבים מקבוצת אוכלוסייה זו. מאשר קבוצת הגיל הצעירה יותר

רבים . הקהילה משעה שיש ביכולתם את המשאבים הנחוצים לפעילות זומשתלבים מיוזמתם בפעילות למען 

הם הממלאים את .  האקדמית ומהווים את הליבה של ההשפעה האקדמיתםמהם מגיעים גם לבשלות

  .פוליטיקה וכלכלה, חברה, האולמות בהם מתקיימים מופעים ומפגשים בנושאי תרבות

 
2 IDB – International Data Base 

  שראלי לסטטיסטיקהעל פי המרכז הי 3
דצמבר , ירושלים, אדם-הרשות לתכנון כוח, ת"משרת התמ, רונית נדיב וסיגל שלח, "2001 -1970, דיוקן העצמאים ומאפייני תעסוקתם " 4

2003.  



 

                                           

ואשר עבדו , פיו אנשים שהגיעו לקבוצת הגיל חמישים פלוסגם במבנה התעסוקה אנו עדים לשינוי מעניין על 

של " ללא הנטל, את הידע שרכשו ולצאת לעבודה כעצמאים" נצל"במשך שנים רבות כשכירים מבקשים ל

בשלותם והידע המקצועי שרכשו בעמל , השכלתם,  ובכך למצות באופן המיטבי את אישיותם-המעסיק והבוס 

  .של שנים

חברתיות /עמותות או ארגוני התנדבות מחד ומאידך חברות עסקיות, קם חוץ ממשלתיים חל-ארגונים שונים 

שהניחו לפניהם יעד של מתן שירותים מותאמים לקבוצות גיל אלו וכן שיפור רמת הידע הנדרש בכדי לשמור 

  לארגונים אלו-קמים מתוך המודעות לצרכיה המיוחדים של אוכלוסיה זו , על רמת ואיכות חיים גבוהה

גם . חשיבות רבה גם בשיפור רמת המוכנות של גילאי אותה קבוצה ויכולת התמודדותם עם המציאות

הסקטור העסקי הצרכני הכיר בפוטנציאל הייחודי של קבוצת גיל זו ומעצב מוצרים התפורים למידתם של 

  .גילאים אלו

  הסיכון והנטל הפוטנציאלי

האיום הגדול כיום על כלכלת העולם הוא ההשקעות הציבוריות המשמעותיות ביותר שעל המדינות להקצות 

במידה ולא הכינה , ההולכת וגדלה, אוכלוסייה זו. של הפורשים והקשישים" תחזוקתם"מתקציבי המדינה ל

י המדינה על פני כל  עלולה להיות צרכן המשאבים הגדול ביותר של תקציב-עצמה מבעוד מועד לגיל הפרישה 

 אף הם יעלו ללא -ההוצאות עבור שירותי בריאות ותרופות , עלויות קצבאות הפרישה ירקיעו שחקים. העולם

  . ועל כן הממשלות מחפשות אחר פתרון הולם למצב זה-שיעור 

אשר עד כה לא צלח לעבור את וועדות , בישראל הניסיון להחיל פנסיה חובה לשכירים ועצמאים גם יחד

תודות ללחציה של " קווי היסוד של הממשלה"נראה שעומד להיכנס למסלול חיובי לאחר ששולב ב, הכנסת

  . מפלגת העבודה

בעיה נוספת בקבוצת גיל זו היא עובדים שכירים אשר פוטרו מעבודתם או עצמאים אשר עיסקם נסגר 

ובעיקר אלו שלא היו , השכירים.  כל אחת מסיבותיה-אוכלוסייה זו תתקשה להשתקם . מסיבות שונות

מחדש בשוק -בתפקידי ניהול בכירים או בעלי מקצועות והשכלה ייחודיים עלולים למצוא את השתלבותם

 -בעלי עסקים ומוסדות שונים עדיין מעדיפים לקלוט לארגונם אנשים צעירים יותר .  העובדה קשה ביותר

 תמוטט או נסגר אינם מסוגלים מנטאליעצמאים בקבוצת גיל זו אשר עסקם הת. והנימוקים לכך הם רבים

לעצמאים רבים גם אין . להשתלב בתעסוקה כשכירים ומתקשים לגייס משאבים נפשיים להקים עסק חדש

 או מוצאים עצמם במצב - ועל כן במקרים רבים הופכים לעול על הקופה הציבורית -חסכונות והסדרי פנסיה 

  . מצב פוטנציאלי למשברים אישיים ונפשיים קשיםמצב זה הוא. של ירידה משמעותית של רמת החיים

רמת , לפי ממצאי הביטוח הלאומי. " ידועה כבעייתית ורגישה ביותר-חלק מקבוצת הגיל חמישים ומעלה 

שליש מהזקנים הם מתחת לקו העוני בהשוואה : החיים של הזקנים נמוכה בהשוואה לשאר האוכלוסייה

כותבים אביה ספיבק ורמי יוסף במאמר , "באות הביטוח הלאומיוזאת לאחר קצ, לשישית מכלל האוכלוסייה

, במידה ויעבור, נושא זה מחייב דיון מעמיק וממוקד כאשר נראה כי חוק פנסיה חובה. 5בנושא פנסיה חובה

  . עושי לפתור חלק מהבעיה

  

  

  

      

 
הוצאת , וןבעריכת יצחק הרצוג ורובי נתנז" ?איך יוצאים מזה"בספר , ספיבק אביה ויוסף רמי, "חיוניותו של חוק פנסיה חובה לישראל " 5
   2004', טפר'
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