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  2012י ניו 26 שלישי  יום 

  אזרחים וותיקיםמהפכה בדפוסי התעסוקה של 
  ותיקיםושל המשרד לאזרחים  "בגיל חיים"תכנית עבור מאמר  :גל זהר

  
פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תחזית אודות גידול  2012במהלך חודש מרץ 

להגיע לכדי לעלות באופן ניכר וצפויה תוחלת החיים בישראל , האוכלוסייה בישראל במסגרתו

. )בקרב האוכלוסייה הערבית יש נתונים נמוכים יותר( בקרב נשים 94.9- ול בקרב גברים 88.7

מצא שתוחלת החיים בקרב אזרחי אירופה מצא עלייה , האירופאיניתוח דומה שנערך באיחוד 

אנשים רבים צפויים לחיות עוד עשרים , במלים אחרות. (EC, 2012)שנים  5- מתונה יותר של כ

גיל הפנסיה היווה גם את , אם בעבר. שנים בבריאות טובה 10-15מתוכם , 65שנה ויותר לאחר גיל 

הדבר בולט במיוחד . פסת את האזרח הוותיק בשיא כוחוהיום היציאה לפנסיה תו, סיום החיים

יש בהן , OECDאל היא אחת מתוך חמש מדינות בלבד בקרב מדינות כאשר ישר, בקרב נשים

  .שונות בגילאי הפנסיה עבור נשים וגברים

 13%שיעור האזרחים הוותיקים לצמוח עד לרמה של צפוי בתוך מספר שנים , יותר מכך

מציאות זו עתידה להציב את ישראל מול אתגר ). 2008ס "למ(אל מכלל האוכלוסייה בישר

אם בעבר התמקדו במשמעויות . כיצד ניתן להיערך אל מול הזדקנות האוכלוסייה :משמעותי

כיום מדגישים את החשיבות בניהול , הכלכליות והחברתיות השליליות של הזדקנות האוכלוסייה

מגמות . של האוכלוסייה (positive ageing)" תהזדקנות החיובי"הזקנה והיתרונות הגלומים ב

כך ההשפעה על , אלו מחזקות את התפיסה כי ככל שאנשים חיים יותר ומצב בריאותם טוב יותר

  .כל תחומי החיים היא משמעותית יותר

כי אנו נמצאים רק בתחילתה של  (OECD, 2012)מספר שנים נטען בישראל ובעולם כבר 

אך ניתוח של שיעורי התעסוקה בקרב אזרחים ותיקים מראה כי אנו נמצאים כבר , מהפכה

במהלך העשור האחרון החלה עלייה הדרגתית בשיעורי התעסוקה בקרב אזרחים . בעיצומה

   .מתחילת העשור 12%לכדי  9.1%-משעלו באופן משמעותי , 65בגילאי 

נחשפים ובאים לידי ביטוי אם בוחנים את העלייה בשיעורי נוי השימימדי  ,אולם

 60-64שיעור התעסוקה בקרב גילאי . המבוגרים ביחס לקבוצות הגיל האחרותהתעסוקה עבור 

מועסקים  100,000תוספת של  -)53%עד כמעט  37%-מ( במהלך שנות האלפיים 40%עלה בכמעט 

שנים בלבד  ששבתוך  –מעניינת אפילו יותר  65-69קבוצת הגיל של גילאי . בקרב קבוצת גיל זו

 ס"א של הלמ"נתוני סקר כ( 29%-עד ל 17%-עלו שיעורי התעסוקה מרמה של כ )2010 -2004(

בתוך , במידה וקצב הגידול של קבוצה זו יימשך. )מראים שיעורים גבוהים אף יותר 2010שנת מ

שינוי זה טומן  1 !להכפיל עצמושל אזרחים בגילאים אלו עתיד כשנתיים שיעור התעסוקה 

  . בחובות משמעויות כלכליות וחברתיות משמעותיות עבור מדינת ישראל

  

  

                                                 
עם . בקרב נשים שיעורי התעסוקה בקרב כל קבוצות הגיל עלו באופן ניכר בשנים אלו באופן חריג מבעבר במיוחד 1

עבור (!) נקודות האחוז  15בקרב הגברים חלה עלייה של  –העלייה בולטת במיוחד בקרב קבוצות הגיל המבוגרות , זאת
עבור הנשים בולטת במיוחד ; נקודות עבור קבוצות הגיל האחרות 2-6לעומת עלייה של  64-69- ו 60-64קבוצות הגיל 

). נקודות האחוז 9.3( 55-59ועלייה נמוכה יותר בקרב בנות  60-64וצת הגיל עבור קב(!) נקודות האחוז 18.6עלייה של 
 .נקודות האחוז עבור קבוצות הגיל האחרות 4-8כל זאת לעומת עלייה של  
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בהן מתרחשת עלייה בשיעורי , OECD-תופעה מקבילה מתקיימת בכל מדינות ה

 35%-עלייה בשיעורי התעסוקה מחלה  60-64עבור גילאי , לדוגמה(קבוצות אלו התעסוקה עבור 

וקצב השינוי שמתחולל בישראל הינו יוצא דופן , עם זאת. )2010בשנת  42.5% לכדי 2000בשנת 

מדיניות הממשלה . המפותחותבמדינות ביחס לעלייה הממוצעת חריג העלייה בשיעורי התעסוקה 

שיעורי ישיר ועקיף על השפיעה באופן  -במיוחד  2003וככל הנראה התכנית הכלכלית של  –

  .אך בעיקר כלפי הקבוצות המבוגרות יותר, התעסוקה עבור כלל האוכלוסיות
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  הגידול בשיעורי התעסוקה בקרב נשים וגברים בכל קבוצות הגילהגידול בשיעורי התעסוקה בקרב נשים וגברים בכל קבוצות הגיל
  2004-2011נשים בישראל 

 

  2004-2011בישראל  גברים
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