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אזרחים ותיקים: המאגר הגדול ביותר של משאבי אנוש לא-מנוצלים
זאב גולן

אוכלוסייהשלמ מזהה הוא הראל-הררי. קרן הכלכלנית ושל המחבר של מחקר על מתבסס זה אמר

בישראל. העבודה בכוח להשתתפות מנוצל לא פוטנציאל בעלי שהם ותיקים אזרחים אלף כ-220

טועןשחברימגזר לשנה.המחבר 6.4מיליארדש"ח לפחות יניבהכנסותשל שילובםבשוקהעבודה

זהרוציםלעבוד,הוכיחושהםמסוגליםלעבוד,אךהםנאלציםלאלעבוד.גםהםוגםהמשקמפסידיםמכך.

למשרד מסקנותיה את בישראל התעסוקה מדיניות לבחינת הוועדה הגישה 2010 יוני בחודש
התעשייהוהמסחרוהתעסוקה.הוועדהזיהתהאתהאוכלוסיותשאינןמשתתפותבכוחהעבודה
והמליצהעלהגדלתשיעוריהעבודהשל:חרדים,ערבים,בעלי דיים, גבוהים בישראלבאחוזים

20-24,במיוחדבמגזרהערבי.1 מוגבלות,וצעיריםבני
השיחהציבוריבישראלמתמקדבבעיותהתעסוקהשלהחרדיםוהערביםאושלכללהאוכלוסייה,
בלילומרמפורשותשישמגזרנוסף,אשררביםמחבריורוציםלעבוד,כברהוכיחושהינםמסוגלים

לעבוד,ובכלזאת–נאלציםשלאלעבוד.מדוברבאוכלוסייתהמבוגרים,בני65ומעלה.
והתניית חוקהפרישה ישונו בישראל,אם יעבדו לנבאכמהקשישים אינה זה מטרתמחקר
תשלומיהביטוחהלאומיבחוסרתעסוקהאואםתשתנהגישתםשלהמעסיקיםלהעסקתמבוגרים
או,לחילופין,גישתהמבוגריםוהסתכלותםעלשוקהעבודה.זהאלפישניםשהנבואהניתנהרק
ועדלמצבהכלכלי עתידיים –משינויימדיניות זו גםשריבויהמשתניםבמשוואה לשוטים,מה
הכללארציהשוררבכלעתנתונה–אינומאפשרלדעתבמדויקכמהאנשיםיחזרולכוחהעבודה
בשנהזואואחרת.מטרתמחקרזההיאלזהותאתהמאגרהפוטנציאלישלאזרחיםותיקיםשיש
הפוטנציאלית התרומה על להצביע וכן המתאימים, בתנאים העבודה לשוק לחזור באפשרותם

למשקשלחזרהזו.
המאמרפורסםלראשונהעלידימכוןירושליםלחקרשווקים.

 

צביאקשטיין,יו"ר,הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה:דו"ח סופי.ירושלים:משרדהתמ"ת,המועצההלאומית 1
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/papers/paper19h.pdf לכלכלהובנקישראל,2010,עמ'13-12

2013-2009.בעשריםהשנים זאבגולןניהלאתהמרכזלמדיניותציבוריתבמכוןירושליםלחקרשווקיםביןהשנים
משק במשבר)2003( האחרונותערךאוהביאלדפוסיותרממאהמחקריםעלהמשקהישראלי.גולןערךאתהספר

ופרסםמאמריפרשנותכלכלייםוהיסטורייםבגלובס, הארץוג'רוזלם פוסט.
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האנוש משאבי של ביותר הגדול 'המאגר את המבוגרים באזרחים רואים רבות במדינות
הלאמנוצליםבכלכלה',ובוחניםאתהבעיהבמונחיםשלצמצוםרמתהחייםוהתמ"ג.2בראייה
הפוטנציאל ניצול אי למשק. נטו מקורות מוסיפה עבודה תוספת כל מאקרו-כלכלית, לאומית

הטמוןבאוכלוסייתהמבוגריםהואהפסדלמדינהולמשקהביתהפרטי.
'תרומות אבטלה?: מחייבת  בארץ  הזקנה  האם  במחקרה כך על מעידה יחזקאל נועה
של שולחנם על תמידיים סעד וכנתמכי נדבות כמקבצי הקשישים את המציגות וסובסידיות,
קשישים של תעסוקתם בנושא רפורמה לקדם ישראל מדינת על ראוי. פתרון אינן העובדים
ולחלצםמסכנתהעוני.יתרהמכך,ישלראותבעובדיםהמבוגריםחלקמפתרוןולאחלקמבעיה'.3
וקופות החולים בתי על בנטל ביטוי לידי בא לקשישים תעסוקה חוסר של הכלכלי המחיר
בקצבאות גידול ועל בריאות, הוצאות על סיעוד, שעות על הכספיות ההוצאות ובגידול החולים
משפיעה מבוגרים תעסוקת כי מוכיחים ובעולם בארץ רבים מחקרים הכנסה; והבטחת הנכות
המצב על ישירות משפיעות מתקדמים בגילאים ועשייה פעילות בריאותם. על חיובי באופן
הבריאותיהפיסישלהאדם,ללאקשרלמצבהכלכליאולרמתההשכלה.עבודהאוהתנדבותשל
וערכה ולכלכלה למשק רבות לתרום יכולה בשבוע, שעות במספר אפילו הקשישים, אוכלוסיית

הכספינאמדבמיליארדישקלים.
בהעסקתאזרחיםותיקיםטמוניםיתרונותרבים,הןבראייתהפרטוהןבראייתהמשקכולו.
אולםבמחקרזהנתמקדבשוויהכלכליובערךהכספיהמתקבלמעבודהו/אוהתנדבותשלאזרחים
והתנדבותם עבודתם של הכולל הערך את לאמוד לנו מאפשר הקיימים הממצאים ניתוח אלו.
כיום.מעברלכך,נאמודאתהפוטנציאלהמרביהקייםבקרבאוכלוסייהזו.אנונצביעעלהערך
הכספישלפוטנציאלזה.זאתלמרותשברורשלאכלהפוטנציאליתממש,מכיווןשמימושותלוי
במגזר פילנתרופית לפעילות או העבודה לשוק להצטרף שיבחרו הוותיקים האזרחים במספר

השלישיבישראל,ושיצליחולעשותזאת.
הערך יחושב ובו בישראל, הוותיקים האזרחים העסקת פוטנציאל את יבחן הראשון הפרק
שמצבם 65+ בגילאי המבוגרים כל העבודה לשוק מצטרפים והיו במידה מתקבל שהיה הכספי
שעות סך את נאמוד השני בפרק העבודה. לשוק להצטרף פיזית והמסוגלים טוב הבריאותי
צד את נסקור השלישי בפרק ולחברה.4 לכלכלה תרומתה ואת זו אוכלוסייה של ההתנדבות
ההוצאות,בדגשעלהוצאותהבריאותוהסיעודשלהקשישיםבישראל.בפרקהאחרוןיופיעסיכום

ממצאיהמחקר.בנספחיובאמידעסטטיסטיעלמצבהאזרחיםהוותיקיםבישראלובעולם.

2007(,עמ'17. נועהיחזקאל,האם הזקנה בארץ מחייבת אבטלה?)ירושלים:קרןקורת, 2
.17 1, שם,עמ' 3

הוותיקים האזרחים עבודת של האמיתי הערך את בקירוב המעריכים אומדנים, הם שאלו בחשבון לקחת יש 4
המוצגים החישובים המבוקש, הכלכלי השווי את במדויק לחשב קושי שקיים מאחר התנדבותם. ערך ואת

במחקרהםאומדניםזהיריםושמרנייםבמיוחדהמבוססיםעלהממצאיםהקיימים.
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היתרונות שבהעסקת אזרחים ותיקים

ראיית הפרט

תעסוקהבגילמבוגרמוסיפהלאיכותהחייםשלהעובד.מחקריםהוכיחוכיחייהעבודהתורמים
חוסר מונעת וניסיון, כישורים ניצול מאפשרת העבודה האישית. ולרווחתם העובדים לבריאות

מעשוניווןומעניקהתחושתחיוניות.
יציבות המאפשר דבר נוספת, הכנסה מעניקה מבוגר בגיל העבודה הכלכלי, בתחום כמו-כן
כלכלית.העובדשואףלכךשגםבגילמתקדםתישמררמתהחייםשלוושלמשפחתובדומהלרמת
ומעורבות, שייכות תרומה, תחושת מעניקה מבוגר בגיל עבודה בנוסף, הורגלו. שאליה החיים
מימוש ועל העצמי המימוש על לטובה משפיעה תעסוקה העובדים. עם שוטף קשר ומאפשרת

היכולותהאישיותשלהעובד.5

ראיית המעסיק

ולעתים וניסיוןשלשנים, ותק לעובדיםאלו רבים. יתרונות גלומים עובדיםמבוגרים בהעסקת
גםמומחיותמקצועיתספציפיתשצברובמהלךהזמן,שהעובדיםהצעיריםאינםמסוגליםלספק.

מדוברבעולםידעשלםשעלוללרדתלטמיוןבמידהולאנדעלשמרו.
מעיד בנות(, חברות 7 ולה עובדים כ-800 )המעסיקה טלכלל קבוצת מנכ"ל בן-יקר, יואב
לארגון. והנאמנים היציבים המסורים, העובדים המקרים במרבית הם המבוגרים העובדים כי
ההזדמנות את ומעריכים ראש בכובד לעבודתם המתייחסים רציניים בעובדים מדובר לדעתו,
לטיפול או ילדים לגידול התחייבות חוסר בשל ולתרום. לעבוד בבוקר, לקום להם שניתנה
או חלקיות במשרות לעתים ועובדים עבודתם, בשעות גמישות מגלים אלו מבוגרים בהורים,
פנויים מילואים,המבוגרים שירות של אילוצים להם כמו-כן,מאחרשאין זמניים. בפרויקטים

יותרלעבודה,והדברמתבטאברמתהיעדרויותנמוכה.6
נס,שהייתהאז גםללמודמדבריהשלסגניתהשרבמשרדראשהממשלה,ד"רלאה ניתן עלכך
רביםבהעסקת יתרונות ישנם 'מצדושלהמעסיק בישראל:  הוותיקים נושאהאזרחים על האחראית
מבוגרים.ראשית,לעובדמבוגרניסיוןרבשנים,עולםידענרחבומצטברומומחיותיקרתערךבתחומו.
שנית,עובדמבוגרמאופייןבפריוןעבודהגבוה,נאמנות,גמישותבשעותהעבודהובשגרתחייםיציבה'.7

קבוצת פרויקטים, במחלקת צוות ראש טאומן, יעקב 14; עמ' אבטלה? מחייבת  בארץ  הזקנה  האם  יחזקאל, 5
.2012 8ביולי טלכלל,ראיון,

.2012 8ביולי יואבבן-יקר,מנכ"לקבוצתטלכלל,ראיון, 6
ראיון ומעלה", 45 בני להעסיק מסרב שהוא יודה לא מעסיק אף מנוח: חסרי "קשישים HRUS, חטב, יוסי 7
:)2012 לאוגוסט )עדכני מהאתר לינק 2012. באפריל 1 שמטוב, ליה הכנסת וחברת נס לאה השר סגנית עם
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רקע סטטיסטי

הקשישים של הגידול קצב כלומר 8.7, פי גדלה בישראל הקשישים אוכלוסיית 1955 שנת מאז
של במונחים רק לא גדלה הקשישים אוכלוסיית הכללית. האוכלוסייה של מזה כפול היה
4.8% הקשישים היוו ב-1955 האוכלוסייה. מכלל הקשישים בשיעור גם אלא המוחלט, מספרם
של תחזית על-פי 1(. מספר גרף )ראה 1995-2010 בשנים )כ-10%( מזה וכפול מהאוכלוסייה,
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה)הלמ"ס(ושלהמשרדלאזרחיםותיקים,תהליךההזדקנותיואץ
2 מספר גרף )ראו  8 לכ-14-13%. הזקנים של שיעורם יגיע 2025-2030 ובשנים הקרובות בשנים

).3 וגרףמספר

1 גרף מספר 
1960 עד 2030 מגמות בהזדקנות האוכלוסייה בישראל בשנים 

פנימי, -מסמך וביטוח,"רפורמהבביטוחהציבוריבתחוםהסיעוד",מצגת מקור:משרדהבריאות,האגףלכלכלה
.2 2012,עמ' 18במרץ

דמוגרפיים מאפיינים 1: פרק 2008, סטטיסטי  שנתון   – בישראל  קשישים  ברוקדייל, מאיירס-ג'וינט-מכון 8
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/69-11-Shnaton-2010- 5-4, עמ' הקשישים, של
2012;הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,"יוםהבריאותהעולמי:מדדי 1באוגוסט REP-HEB.pdfביקורבאתר:

.2012 4באפריל בריאותבקרבבניהגילהשלישי",הודעהלעיתונות,ירושלים,
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 2 גרף מספר 
* 2030 2008 לעומת  אחוז בני 65+ מהאוכלוסייה הכללית, 

פנימי, מסמך – מצגת ותיקים, אזרחים התנדבות פרויקט – למיליון" "להגיע ותיקים, לאזרחים המשרד מקור:
.3 2012,עמ'

3 גרף מספר 
65+ ובני 75+ מתוך כלל האוכלוסייה אחוז בני 

הודעה השלישי", הגיל בני בקרב בריאות מדדי העולמי: הבריאות "יום לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור:
.1 2012,גרףמספר 4באפריל לעיתונות,ירושלים,

+65 +75 
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מעברלעלייהבחלקםהיחסישלבני65ומעלה,המספרהמוחלטשלקבוצהזוצפוילגדול
של עלייה תחול 2019 סוף עד הלמ"ס, תחזיות על-פי הגיל. קבוצות מיתר יותר רבה במהירות
ועד 99%-124%; 2034–עלייהשל 65+באוכלוסייה;עדסוף בני 40%-48%בחלקםהיחסישל

2059–עלייהשל229%-9.286% סוף

ניתוח מאקרו כלכלי

פוטנציאל התעסוקה של האזרחים הוותיקים

כ-80,500. – מוחלט ובמספר כ-12%, הוא ה-65+ בני של האוכלוסייה בקרב המועסקים אחוז
כ-5%מכללהקשישים)36,400במספר(לאעובדיםבשלמחלהאונכות.78.8%)547,600(טוענים
עובדים אינם כי מדווחים השאר לגמלאות. הגיעם בשל או המבוגר גילם בשל עובדים אינם כי
בשלסיבותאחרותכמואימציאתעבודהמתאימה,יציאהללימודים,טיפולבילדים/במשקבית

ועוד.10
ונאמוד מספרית, מבחינה העבודה בשוק הקשישים השתתפות פוטנציאל את כעת נסקור

בהמשךאתהערךהכספיהמתקבלמתעסוקתהעובדיםהמבוגריםעבורהמשקוהחברה.
מדובר )נדגיש: העבודה לשוק לצרפם היה שניתן הקשישים מספר לחישוב אחת דרך
חישוב היא בפועל( מצטרף שהיה למספר אינדיקציה זו באמירה ואין הפוטנציאלי, במספר
מיתר שונים אינם שהקשישים להניח יש זו, גישה על-פי העבודה. בכוח ההשתתפות שיעור
היוו בעצמם שהם גם מה העבודה, בכוח פוטנציאלית השתתפות מבחינת המדינה אוכלוסיית
בישראל, העבודה בכוח ההשתתפות שיעור לפי קשישים. להיותם עד הזאת הסטטיסטיקה את
לשיעור הפוטנציאל את להעריך ניתן הפרישה, לגיל יותר הקרובים בגילאים התמקדות תוך

ההשתתפותבכוחהעבודהשלהקשישים,כמוגםאתהערךהכספישלהשתתפותזו.
בטבלה מופיעים 64 עד 45 הגילאים לקבוצות האזרחי העבודה בכוח המשתתפים אחוזי
כ-317 מתוכם בישראל, החיים קשישים אלף מ-700 למעלה ישנם הלמ"ס נתוני לפי 1. מספר
אלףגבריםוכ-417אלףנשים.נחשבאתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהעל-פיהשניםהנושקות
427 71.6%לגבריםו-63.1%לנשיםהיהמורהעלסךהכול לגילהפרישה:שיעורהשתתפותשל
226אלףגבריםו-201אלףנשים.במיליםאחרות,אילוהשתתפוהקשישיםבכוח אלףעובדים:
העבודהבשיעורהשתתפותםבשניםהקודמותלהיותםקשישים,היינומקבליםמתוךכ-730אלף

427אלףעובדים.11 קשישים,

הלמ"ס,"יוםהבריאותהעולמי". 9
15 בני אוכלוסיית 1.3: לוח 2010(, הלמ"ס, )ירושלים: 2010 אדם  כח  סקר  לסטטיסטיקה, מרכזית הלשכה 10
.2009 ומעלה,לפיתכונותכחהעבודההאזרחי,ואלהשאינםבכחהעבודההאזרחי,לפיסיבה,גילומין,נתוני

2.2. 2009,לוח 15ומעלה,לפידת,מצבמשפחתי,מיןוגיל, עיבודל:הלמ"ס,אוכלוסייתבני 11



163 זאב גולן – אזרחים ותיקים: המאגר הגדול ביותר של משאבי אנוש לא-מנוצלים

1 טבלה מספר 
    2012 אחוז המשתתפים בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל ומין, נתוני 

נשים גברים גיל

74.6 85.6 45-54

66.7 79.4 55-59

48.2 71.6 60-64

,2012 מקור:הלמ"ס,אחוזהמשתתפיםבכחהעבודההאזרחי,לפיגילומין,

2012. 20בספטמבר http://www.cbs.gov.il/publications12/saka0212q/pdf/tab01_10_q.pdf,ביקורבאתר:

מספרגבוהמזהנקבלמאומדןאחר,המודדאתרצונםשלהמבוגריםלעבוד.זהואחוזהאנשים
עולה הפניקס, הביטוח חברת עבור שנערך מסקר הפרישה. גיל לאחר לעבוד נכונות שהביעו
שכמעט70%מהישראליםהיוממשיכיםלעבודגםאחריגילהפרישההקבועבחוק,לוהדברהיה

תלויבהם.1270%מתוךכ-730אלףקשישיםהםכ-510אלףקשישים.
כאמור,מנתוניהלמ"סעולהכימתוךכללהקשישיםשאינםנמצאיםבכוחהעבודההאזרחי,
כ-547אלףציינוכיהסיבהלכךהיאהגעתםלגילגבוהאוהיציאהלגמלאות,נתוןשממנונובעכי

550אלףקשישיםפוטנציאליםהמסוגליםלהצטרףלשוקהעבודה. ישנהקבוצהשלכמעט
425ל-550אלףקשישיםאשרניתן על-כןניתןלהניחמשלושתהאומדניםהנ"לכיישנםבין
יכולים שהיו ושהעבודה האזרחי, העבודה בכח להשתלבות הפוטנציאלית כקבוצה להגדירם
העסקת מאי לכלכלה האבודה ה'תפוקה בגדר הם תמורתה מקבלים שהיו והשכר בה להשתתף

מבוגריםבני65+'.
אףעלפיכן,על-מנתלקבלאומדןזהירושמרני,נמדודאתמשתתפיהקבוצהעלפימדדאחר

–מדדהבריאותשלהקשישים.

אומדן על-פי מדדי הבריאות של הקשישים

קשה שכן הבריאות, הוא מבוגר בגיל העבודה בכוח ההשתתפות על המשפיעים הגורמים אחד
השתתפות בהרחבה. נחקרה השפעתה העבודה. בכוח להשתתף הבריאות בקו שאינו לאדם
הבריאיםוהמשכיליםבכוחהעבודהמוסברתבכךשהםבעלירצוןויכולתלעבוד.13מנתוניהלמ"ס
ניתןללמודעלמצבםהבריאותישלהקשישיםבניה-65ומעלה.ראוטבלהמספר2,שממנהניתן

לאמודאתמספרהקשישיםהכשיריםלעבודמבחינהבריאותית.

העלייה מידע, דף - בישראל זיקנה הישראלית, לחברה  המדריך  ישראל,  אנשים  מתוך: אלמוג, ותמר עוז 12
ביקור http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30285. בעולם,  האוכלוסייה והזדקנות חיים בתוחלת

.2012 28בספטמבר באתר:
.12 יחזקאל,האם הזקנה בארץ מחייבת אבטלה?עמ' 13
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טבלה מספר 2
הערכה עצמית של מצב הבריאות בקרב גילאי 56 ומעלה, נתוני 2010

הערכה עצמית של מצב הבריאות )באחוזים) סך הכול גיל

טובטוב מאוד
לא כל-כך 

טוב
בכלל לא 

טוב

65-74393,10012.638.433.715.1

75310,9003.831.638.026.7ומעלה

ומעלה, 20 בני 4: לוח 2010(, )ירושלים:הלמ"ס, 2010 הסקר החברתי  ל:הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה, עיבוד
לפיהערכהעצמיתשלמצבהבריאות,בעיהבריאותיתולפיתכונותנבחרות.

מספר האזרחים הוותיקים הכשירים לעבודה 

כדילאמודאתמספרהעובדיםהפוטנציאלייםבקרבהאוכלוסייההמבוגרת,נזההקודםכלאת
האנשיםהכשיריםלעבודה.מספרהמבוגריםהכשיריםמבחינהבריאותיתיחושבעל-ידיהנוסחה

הבאה:
הכפלתמספרהקשישיםבני74-65)393,100(בשיעורהמדווחיםבגילאיםאלועלבריאותטובה 1.

.200,500 ß אוטובהמאוד)12.6%+38.4%=51%(

בדומה,הכפלתמספרהקשישיםבני75ומעלה)310,900(בשיעורהמדווחיםבגילאיםאלועל 2.
.110,000 ß בריאותטובהאוטובהמאוד)3.8%+31.6%=35.4%(

ß310,500. 200.5+110(נותןאתסךהקשישיםהכשיריםלעבודה חיבורשניסכומיםאלו) 3.

ההפרשביןמספרהעובדיםבפועל)80,500(למספרהאנשיםהכשיריםלעבודה)310,500(הנו 4.
230,000קשישים. ß הפוטנציאל הלא מנוצל בכוחהעבודה

הקיימים, הממצאים לפי זו. אוכלוסייה בקרב והנשים הגברים מספר את לאמוד ננסה
80,500הגמלאיםהמועסקים,כ-70%הםגבריםוכ-30%הןנשים.14בהנחהשליחסדומה מתוך
וכ-69,000 גברים כ-161,000 בה יהיו ב-230,000, שהערכנו הפוטנציאלית הקשישים בקבוצת
נשים.אולםהקבוצההראשונהבחרהלעבודאונבחרהלכך,והקבוצההשנייההיאכללית,ואין
בין הקיים היחס את לאמץ שעדיף כך ייחודית. בקבוצה הקיים היחס את לאמץ שיש ודאות
גבריםלנשיםבכללהאוכלוסייההמדוברת.ישלהניחשאילוחזרויותרקשישיםלעבודה,היחס
בפועלהיהביןהיחסשלהעובדיםכיוםלביןהיחסבכללהאוכלוסייה.כיוםכ-55%מאוכלוסיית

.1.3 הלמ"ס,סקר כח אדם 2010,לוח 14
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יהיו 126,500 כן,מתוךה-230,000קשישים, גברים.15אם וכ-45%הם נשים, ומעלההם 65 בני
נשיםו-103,500יהיוגברים.

מכיווןשברצוננולקבועאתמספרהקשישיםשיצאולעבודבפועל,נצטרךלהחסיראתאחוז
מאוד. טוב/טוב הוא הבריאותי מצבם אם גם לעבוד מצליחים היו לא הנראה שככל הקשישים
שכןאיןתעסוקהמלאהבישראל,ולכןאיןלהניחתעסוקהמלאהבאוכלוסייתהקשישים.אחוז
אוכלוסיית בקרב הקיים האבטלה אחוז אולם 2011(, )נתוני 5.7% הינו המשק בכלל האבטלה
הגילאיםשאנומתמקדיםבהםנאמדבכ-4.5%,כאשרלנשיםאחוזהאבטלההינו4.2%ולגברים
כ-121,200 – קשישים אלף 219,800 כ- לציין נוכל הכול שסך כך 3(. מספר טבלה )ראו 16 4.7%

נשיםוכ-98,600גברים–כ'מאגרהגדולשלמשאביהאנושהלאמנוצלים'.

אומדן הפוטנציאל של הערך הכלכלי של העסקת האזרחים הוותיקים )65+)

ישהערכותשונותבאשרלשוויהעבודהשלהאוכלוסייההמבוגרת.בפרקזהנפרטמספרהערכות.
6,920 הוא 65+ בגילאי השכירים המועסקים של הממוצע שכרם כי עולה הלמ"ס מנתוני
הקשישים, בקרב הנשים לאוכלוסיית הגברים אוכלוסיית בין שונות ישנה כי עולה עוד ש"ח.
גבוהמשמעותיתמזהשל שכןהגבריםעובדיםבשיעורשללמעלהמפישלושהמהנשים,ושכרם

17 3,913ש"חלחודש. 8,757ש"חלחודש;ונשים: הנשים:גברים:
= חודשים 12 X ש"ח 8,757 X גברים )98,600 המתאימות בכפולות זה שכר להכפיל ניתן
12חודשים=5,691,067,200(ונוכללהעריך 10,361,282,400(+)121,200נשיםX3,913ש"חX
המסוגלים 65+ בני שכל בהנחה )זאת ש"ח מיליארד ב-16 הפוטנציאלית השנתית ההכנסה את

לעבודעלפימדדיהבריאותוהאבטלההיועובדים(.

לנתוניםעדכנייםראההלמ"ס,לקטנתוניםלרגליוםהאישההבינלאומי2012,הודעהלעיתונות,6במרץ2012, 15
ולנתוניםתעסוקתיים http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201211055
וגיל, 15ומעלה,לפידת,מצבמשפחתי,מין שעליהםמתבססהניירהנוכחי,ראהגם,הלמ"ס,אוכלוסייתבני

2.2. 2009,לוח
מדגמים כולל )לא עבודה מחיפוש והמתייאשים מועסקים הבלתי אחוז לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 16

,2010 5.7, 1(מכוחהעבודההאזרחי,לפישנותלימוד,גילוקבוצתאוכלוסייה,לוח (,)2 קבועים()
2012. 19בספטמבר http://www.cbs.gov.il/publications11/1460/pdf/t05_07.pdf,ביקורבאתר:  

http://www.cbs.gov.il/publications12/1479/pdf/t23.pdf ,2010,ביקור הלמ"ס,הכנסהברוטולשכירלפיגילומין, 17
.2012 23בספטמבר באתר:



זאב גולן – אזרחים ותיקים: המאגר הגדול ביותר של משאבי אנוש לא-מנוצלים166

אומדנים נוספים ושונים לחישוב השכר

המוסד במחקרי גם למצוא ניתן 65+ בגילאי למבוגרים המשולם החודשי השכר לגבי נתונים
של והתכנון המחקר במינהל ואוכלוסין מידע ניהול אגף מנהל בנדלק, ז׳ק לפי לאומי. לביטוח
גילמעלה,כיההכנסההממוצעתעולהעםהגיל, הביטוחלאומי,התפלגותההכנסהלפיקבוצת
כךשההכנסההמקסימליתמצויהבקבוצתגיל74-65,כלומרבגילפרישתהעובדמשוקהעבודה.
לדוגמה,עובדיםשכיריםבני74-65השתכרויותרמפיארבעהמןהשכרהממוצעבקבוצתגילעד
נופלתבשיעורשלכ-76%לעומתההכנסההממוצעתבגילאים 75 גיל 24.ההכנסהמעבודהמעל

18.74 65עד

4 גרף מספר 
 2009 שכר ממוצע לחודש עבודה של השכירים לפי קבוצות גיל, 

100 ממוצע=  

.)18 2009)ראוהערה מקור:ז'קבנדלק,ממוצעישכרוהכנסהלפייישובולפימשתניםכלכלייםשונים

74משתכריםהרבהיותרמהשכרהממוצעהחודשי,לעומתבני 65עד לפימחקרזה,בני
24,שהואנמוךמהשכרהממוצע 75ומעלההמרוויחיםסכוםהקרובלשכרהממוצעלגילאיםעד

לביטוח המוסד )ירושלים: 2009 שונים כלכליים משתנים ולפי יישוב לפי והכנסה שכר ממוצעי בנדלק, ז'ק 18
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/ 30, עמוד 2011(, אוקטובר והתיכנון, המחקר מינהל לאומי,

.2012 31ביולי Documents/seker_235.pdf.ביקורבאתר:
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הכללי.19השכרהממוצעכיוםהוא8,881ש"ח.20על-פיאומדןזה,בהנחהשכלבני65+המסוגליםלעבודעל
פימדדיהבריאותוהאבטלההיועובדים,ההכנסההשנתיתהפוטנציאליתהייתהגבוההבהרבהמהאומדן

שהוזכרלעיל,שהתבססעלנתוניהשכרשלהלמ"סלעובדיםהמבוגרים.
יחזקאל נועה של במחקרה גם ניעזר המבוגרים, שכר את כראוי לאמוד מנת על זאת, עם
עולהכךהם וככלשהגיל יחסית, נמוכה 'העובדיםהמבוגריםמסתפקיםברמתשכר כי הטוענת
הם יותר המבוגרים שהעובדים הוא לכך אפשרי הסבר יותר. נמוך בשכר תפקידים מאיישים
משכיליםובעליאמצעיםכלכליים,וככלהנראההשיקולהכספיאינודומיננטילהמשךעבודתם'.21
נתחשבבדעתהשליחזקאל,וכדילהציעהערכהשמרניתלערךההכנסההשנתיתניקחאומדן
המתבססעלשכרמינימוםהניתןלקשישים)זאתלמרותשבפועלרביםמהםמקבליםשכרגבוה

בהרבה(.

הערכה שמרנית – שכר מינימום לשעה

זהיר לאומדן להגיע כדי יחסית. נמוך הוא לקשישים המשולם השכר יחזקאל, של מחקרה לפי
אלו.22שכרהמינימוםהמשמשאותנוהוא לעובדים הניתן כשכר נצייןאתשכרהמינימום ושמרני,

22.05ש"חלשעה.23
עלממוצעשעותהעבודהלשבועשלהמועסקיםבגילאי65ומעלהניתןללמודמנתוניהלמ"ס
וממחקרשלהמרכזלחקרהזקנהשלמאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדיילשלפיואזרחיםותיקיםמעל

30.4שעותבשבועבממוצע.24)ראוטבלהמספר3.( 65עובדים גיל

שם. 19
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,נתונישכרממוצעבמשק,אינדיקטוריםעיקריים:שכרחודשיממוצעלמשרת 20

.2012 27ביולי http://www.cbs.gov.il/readerביקורבאתר: 2012(, שכיר)ירושלים:הלמ"ס,יולי
.13 יחזקאל,האם הזקנה בארץ מחייבת אבטלה?עמ' 21

בישראל הוותיקים האזרחים עבודת של הכספי לערכה חסר הערכת מאפשר מינימום שכר לפי זהיר, חישוב 22
יותריש זו.לחישובמדויק בשנההמתאימה.בפועל,מדוברבסכוםהנמוךמהערךהכלכליהאמיתישלעבודה
לקחתבחשבוןאתאופיהעבודהשמבצעיםהעובדים,אתהשכרהממוצעבענףשבוהםעובדים)תעשייה,רווחה,

שירותים,בריאותועוד(,אתהוותקשלכלעובדומשתניםנוספים.
http://www.hilan.co.il/calc/MinimumWageCalculator. ,2012חילן-טק,טבלתשכרמינימום,שכרמינימוםלשעה 23

2012. 1באוגוסט aspx,ביקורבאתר:
1:מאפייניםדמוגרפייםשל 2010,פרק קשישים בישראל – שנתון סטטיסטי  מאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדייל, 24

,2012 1באוגוסט 3.9.ביקורבאתר: 182,לוח הקשישים,עמוד
; http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/69-11-Shnaton-2010-REP-HEB.pdf  

קבוצת גיל, לפי למועסק, בשבוע עבודה שעות וממוצע לשבוע עבודה שעות לסטטיסטיקה, מרכזית הלשכה
ביקור http://www.cbs.gov.il/publications11/1460/pdf/t02_14.pdf, 2009. נתוני 2.14. לוח ומין, אוכלוסיה

.2012 19בספטמבר באתר:
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3 טבלה מספר 
55+ ובני 65+, לפי מין וקבוצות אוכלוסייה ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקים בני 

דמוגרפיים 1:מאפיינים פרק 2010, – שנתון סטטיסטי  בישראל  קשישים  ברוקדייל, מקור:מאיירס-ג'וינט-מכון
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/69-11- 3.9, לוח 182, עמוד הקשישים, של

.2012 1באוגוסט Shnaton-2010-REP-HEB.pdf.ביקורבאתר:

מחישובאומדןשמרניהמתבססעלשכרשל22.05ש"חלשעה,עולהשהשכרהשבועיהממוצעשל
30.4שעותX22.05ש"ח(,השכרהחודשיהואכ-2,700ש"חוהשכר אזרחותיקהואכ-670ש"ח)

השנתיהואכ-32,600ש"ח.
הכפלתשכרהמינימוםהשנתיבמספרהאזרחיםהמועסקיםבאותוהגיל)80,500(תצייןאת
זהמייצג וסכום 2.6מיליארדש"ח, ומעלה.הסכוםהוא 65 בני הערךהכספיהשנתישלעבודת

65ומעלהאשרעובדים'. את'תפוקתהעבודהמבני
בכוחהעבודה,נביא 65ומעלהאשראינם  עלמנתלאמודאתתפוקתהעבודההאבודהמבני
ישנם הקודם, בסעיף החישוב לפי מנצל. אינו שהמשק הפוטנציאלים העובדים את בחשבון
גורם בניכוי בהתחשב לעבוד, פיזית ומסוגלים טוב בריאותי במצב שהם קשישים כ-219,800
34.4שעותבשבוע האבטלה,מתוכםכ-103,500נשיםוכ-98,600גברים.גבריםעובדיםבממוצע
ונשיםעובדותבממוצע21.9שעותבשבוע.בהנחהשעובדיםאלויעבדואתמספרהשעותהממוצע
הכפולות בהכפלת זה, שכר ש"ח(, 22.05 בסך לשעה )שכר מינימום  בשכר אלו גילאים בקרב
המתאימות,25יביאלערךכוללשל כ-6.4מיליארדש"חבשנה.זהאםכןהפוטנציאלהמקסימליל'תפוקת

העבודהלכלכלהמבני65+'.
סכום הוא – ש"ח מיליארד 6.4 – המינימום שכר על בהתבסס למשק האבוד הכספי הערך אומדן
מינימליבלבד.ניתוחנתוניהלמ"סוהמוסדלביטוחלאומימעלה,כיהתועלתהכלכליתמהעסקתהעובדים
המבוגריםבניה-65+)שאינםמועסקיםושמצבםהבריאותיטוב(גבוההבהרבהונאמדתבכ-16מיליארדי

ש"ח.

ש"ח( מיליארד )22.05X12X4X21.9X121,200=2.8 + ש"ח( מיליארד )22.05X12X4X34.4X98,600=3.6 25
=6.4מיליארדש"ח.
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על המבוססת יותר, והזהירה השמרנית ההערכה את מאמץ שווקים לחקר ירושלים מכון
הפוטנציאליים העובדים מהעסקת למשק השנתית ההכנסה תוספת שלפיה המינימום, שכר
עולה שהזכרנו האפשרויות משתי אולם ש"ח. מיליארד כ-6.4 תהיה המבוגרים באוכלוסיית
בני הוותיקים האזרחים אוכלוסיית מקרב הפוטנציאליים העובדים העסקת אי כי העובדה,

ה-65+היאהפסדמשמעותיכלכלילמשק.

הגדלת צד ההכנסות על-ידי עבודה והתנדבות

תעסוקה

)INSS(באוניברסיטתתל-אביבמציינים לנדאושמואלאבןמהמכוןלמחקריביטחוןלאומי בני
בראש עומדת במשק המועסקים אחוז 'הגדלת כי הגלובליזציה בעידן  ישראל  כלכלת  במחקרם
ועקיף ישיר באופן יוצרת תעסוקה בר-קיימא. לשגשוג המפתח והיא הכלכלית, המזון שרשרת
אתכלהערךהמוסףהמיוצרבמדינה,ואתעיקרההכנסותממסיםשלמדינתישראל,ולכןהיא

המפתחלכלכלתהמדינהולאורחחייה'.26
)תמ"ג(, הגולמי המקומי התוצר את מגדילים גבוהים תעסוקה שיעורי כי מעידים הם
שירותי בריאות, חינוך, על הציבורית ההוצאה של הגדלה ומאפשרים ממס הכנסות מייצרים

רווחה,תשתיותובטחון.ככלל,הםמאפשריםרמתחייםגבוההואיכותחייםמשופרת.27
לשיעוריתעסוקהנמוכיםישהשפעההפוכה:צמצוםהתמ"ג,הקטנתההכנסותממסים,יצירתפערים
סוציו-אקונומייםוהשפעותשליליותאחרותכמועוני.לשיעוריתעסוקהנמוכיםולכלכלההמוחלשתשהם
של כלכלתה שעוצמת מכאן אחרים. בתחומים להשקיע המדינה של יכולתה על שלילית השפעה יוצרים

המדינההיאצורךקיומי,וכךגםרמתהתעסוקהשלאזרחיה.28
גידולניכרבשיעורהמועסקיםבפועלמסךהאוכלוסייהיביאלגידולהתמ"ג,ושינויזהחייבלהתבססעל

הגדלתההשתתפותבכוחהעבודה.29
עיקרהעובדיםשניתןלצרפםלשוקהעבודההםמשורותהקשישיםהמובטליםאושאינםמשתתפים

בכוחהעבודהושהםכשיריםלעבודה.כאמורלעיל,מדוברבכ-219,800אנשים.

בנילנדא,שמואלאבן,כלכלתישראלבעידןהגלובליזציה:משמעויותאסטרטגיות)תל-אביב:המכוןלמחקרי 26
http://www.inss.org.il/upload/ 37-38, עמודים 2007(, יולי תל-אביב, אוניברסיטת INSS, - לאומי ביטחון

.)FILE(1188377381.pdf
.2012 2באוגוסט ביקורבאתר:

שם. 27

שם. 28
.43-37 שם,עמודים 29
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הערכת הגידול בתוצר 

שיוצרו נטו והשירותים הסחורות כל של השוק שווי סך הוא )התמ"ג( גולמי המקומי התוצר
GDP per capita(הינומדדחשובמביןמספרמדדיםמקובליםהמאפשרים במדינה.התמ"גלנפש)

לאמודאתעוצמתההכלכליתשלהמדינה.30
אוכלוסייתישראלמונהכ-7.9מיליוןתושבים,והתמ"גב-2011הגיעלכ-813מיליארדש"ח.31
העובדים, לשורות רבים הצטרפותקשישים דולר.32 אלף 26 או ש"ח, אלף בכ-103 לנפשמסתכם התוצר
מעריכים אנו ישראל. של בתמ"ג לשיפור להביא יוכלו עבודהחדשים, ויצירתמספרמסיווישלמקומות
הפוטנציאליים הקשישים מאגר לכלל אותה לייחס שאפשר בתוצר המרבית הפוטנציאלית העלייה את
יוכללעלותבכ-4,700ש"ח.33 )שהצהירושהםבמצבבריאותיטובאוטובמאוד(בכ-4.5%,והתוצרלנפש
ברוראפוא,שהעסקתאחוזמסויםמביןהקשישיםבלבד,תביאלעלייהנמוכהיותרבתוצרהכלליובתוצר
לנפש.מעברלזה,השכרהמשולםלקשישיםיתרוםבצורהעקיפהאףיותרלתוצר,הודותלהוצאתהשכרעל

ידיהקשישים.

.27 לנדאואבן,כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה,עמוד 30
2012(, אוגוסט הלמ"ס, )ירושלים: ישראל אוכלוסיית של עדכניים נתונים לסטטיסטיקה, מרכזית הלשכה 31
מקומי תוצר – 2 לוח הלמ"ס: וגם:  ;http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=629
גולמי,הכנסהריאליתורווחים)הפסדים(מתנאיסחר;לוח17:תוצרמקומיגולמיוהכנסהלאומית,נתוני2010, 
http://www.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t02.pdf; http://www.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/

;t17.pdf
15 באתרים: ביקור  http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201208029  

אוגוסט2012.
4ש"חלדולר. לפישערחליפיןממוצעשל 32

חישובהשינויבתוצר:לפינתוניהלמ"ס,התמ"גמוערךב-813מיליארדש"חומספרהמועסקיםהינוכ-3,352 33
העולמי, הבנק נתוני על-פי לעובד. תוצר = ש"ח אלף 243 הוא המועסקים מס' חלקי התמ"ג סך איש. אלף
לדולר(. ש"ח 4 של חליפין שער בהמרת 2010, )בנתוני ש"ח כ-270,000 $68,122, הוא בישראל לעובד התוצר
240,000ש"ח.מספרמועסקים וזהירהנסתמךעלהתוצרלעובדהנמוךמביןהשניים– לשםהערכהמינימלית
7.9 ( האוכלוסייה בכלל נחלק אשר זה סכום ש"ח. מיליארד כ-53 הינו לעובד התוצר כפול 219,800 של נוסף
על-פי דולר, כ-1,667 )בדולרים: לנפש לתוצר יתווספו ש"ח ש-6,668 כך לנפש, התוצר הוא תושבים(, מיליון
4ש"חלדולר(.עלמנתלחשבאתהעליהבתוצר,ישלהביאבחשבוןאתאחוזהמשרה:מכיוון שערחליפיןשל
שלפיהמחקריםממוצעהשעותהשבועיותשלהקשישיםהינו30שעותבשבוע–נכפילאתהעליהבתמ"גבאחוז
37מיליארדש"ח)סךהכולעליהשלכ-4.5%בתוצר(.סכום המשרה,והמסקנההיאשתהיהעלייהבתוצרשל
4 )לפישערחליפיןשל 1,174דולר 4,696ש"חלנפש,שהוא זההמחולקבמס'התושבים–מורהעלעלייהשל

ש"חלדולר(.חישובזהמתבססעלההנחהשהיקףההתנדבותשלהקשישיםבישראלהואקבוע.



171 זאב גולן – אזרחים ותיקים: המאגר הגדול ביותר של משאבי אנוש לא-מנוצלים

אי-פגיעה במשרות הצעירים

אוכלוסיית של העבודה במקומות בהכרח יפגע העבודה בשוק גמלאים שילוב כי הגורסים יש
הצעירים.אולםמחקרשבוצעב-National Bureau of Economic Research בחןתופעהזולאורך
שנים.לפימחקרזה,ישמספרמסויםשלמשרותשיפסידוהצעיריםבמידהוהמבוגריםשפורשים

יועסקובהם,אבללטווחארוךאיןכללפגיעהבמספרהמשרותשלהצעירים.34
התעסוקה שיעור ב-9%, ה-70 בשנות עלה המבוגרים של התעסוקה שיעור כאשר בגרמניה,
ה-90,שיעורתעסוקת עלהבשנות עלהבמקביל.כאשרשיעורתעסוקתהמבוגרים שלהצעירים

הצעיריםנשאריציבולאנפגע.לפיהמחקר,בצרפתובריטניההמגמההייתהדומה.35
המחקרבחן12מדינותשונותומצאכיתעסוקתהמבוגריםוהצעיריםפועלותבאותוהכיווןולאבכיוון
המנוגד.בבחינהכוללתשלנתוניהמדינותהללו,עולהכיכאשרחלהעלייהשלכ-8%בתעסוקתהמבוגרים,

תעסוקתהצעיריםעלתהגםהיאבכ-4%-5%,ואבטלתהצעיריםירדהבכ-2%-36.3%
ואת הכספי ערכה את העבודה, בשוק הקשישים השתתפות פוטנציאל את בחנו כה עד

תרומתהלמשק.כעתנאמודאתהערךהכספיהמתקבלמהתנדבותהמבוגרים.

פעילות התנדבותית  

ביןהגילוהנטייהלהתנדבישנוקשרמובהק.הצעיריםנוהגיםלהתנדביותרמהמבוגרים:בשנת
74-65ו-12.8%מבני 20-24(התנדבולעומת16.6%מהמבוגריםבני 201020.7%מהצעירים)בני

ה-75+.37)ראוגרףמספר5.(

 National  Bureau of Economic Research, Social Security, Retirement and Youth Employment 34
.2012 17באוגוסט http://www.ncpa.org/sub/dpd/index.php?Article_ID=18013תאריךביקורבאתר:  

שם. 35

שם. 36
הלמ"ס,הסקר החברתי 2010,לוח10–בני20ומעלהשעסקובפעילותהתנדבותית,לפימאפייניהפעילותולפי 37

תכונותנבחרות.
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5 גרף מספר 
אחוז בני ה-20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית, 2010

20ומעלה 10–בני 2010(,לוח 2010)ירושלים:הלמ"ס, עיבודל:הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,הסקר החברתי 
שעסקובפעילותהתנדבותית,לפימאפייניהפעילותולפיתכונותנבחרות.

כאחד, פורמליות ולא פורמליות למסגרות שהתנדבו האנשים שיעור את בודקים כאשר כמו-כן
האנשים שיעור כאשר עולה, שהגיל ככל מתונה ירידה חלה יותר: מתנדבים הצעירים כי נראה

55הואהנמוךביותר,מתחתל-38.10% מעלגיל
75 בני 52.9%מהמתנדבים – יותרמצעירים רב זאת,המבוגריםמתנדביםמספרשעות עם

39.24-20 ומעלהמתנדביםלמעלהמ-10שעותבשבועלעומת33.3%מהצעיריםבני

היקפי ההתנדבות בישראל

5.9 ממחקרשבוצעבאוניברסיטתבן-גוריוןעולהכיבממוצעאנשיםהתנדבובארגוןאחדבמשך
משלוש למעלה התנדבו מהמתנדבים מחצית כלומר שנים, שלוש על עמד החציון כאשר שנים,
בחודש שעות 27 בממוצע מעניקים הם כי העריכו המתנדבים בנוסף, הארגון. באותו שנים

דביחסקי-לוונטל,הילהיוגב-קרן,חגיכץ,פילנתרופיהבישראל2008:דפוסיהתנדבות,תרומהותרומתאיברים)באר- 38
http://cmsprod. 24-23, 2011(,עמ' גוריוןבנגב,המרכזהישראלילחקרהמגזרהשלישי,מרץ שבע:אוניברסיטתבן
bgu.ac.il/NR/rdonlyres/67CD3063-7886-4F9F-99D8-F0D87D465BD2/112168/philanthInIsraelWeb220311.pdf

ביקורבאתר:14באוגוסט2012.
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,הסקרהחברתילשנים2006עד2010,לוח10:בני20ומעלהשעסקובפעילות 39

התנדבותית.
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המעניקים כאלה כבדים', 'מתנדבים הם מהמתנדבים 18.2% בארגונים. פורמלית לפעילות
40שעותבחודש–כרבעמשרה.40 לארגוניםלפחות

היקף באותו השנה כל במשך מתמיד הממוצע המתנדב היה אם כי מהמחקר עולה עוד
התנדבות,הואהיהמקדישלארגון324שעותבשנה,למעלהמארבעיםימיעבודהמלאים.חישוב
חסך מתנדב כל כי למסקנה מוביל מינימום שכר לפי המתנדבים של השנתיות הפעילות שעות
לארגוןלפחות6,464ש"חבשנה.מדוברבהערכהשמרנית,שכןחלקםמעניקיםלארגוניםשירות

מקצועידוגמתייעוץמשפטי,שערכועולהבהרבהעלשכרהמינימום.41

ערכה הכספי של ההתנדבות 

של הכולל הכספי הערך לחישוב ובעולם בארץ השנים לאורך בוצעו שונים כלכליים אומדנים
על-ידי וההתנדבות התרומה דפוסי לבדיקת סקר נערך 1997 בשנת ההתנדבותית. הפעילות
פרופסורבנימיןגדרון,ולפיוערכההכספישלההתנדבותבישראלנאמדבכ-7.25מיליארדש"ח

בשנה)בחישובלפישכרמינימוםלשעה,בהתאםלמחיריםבאותההשנה(.42
הערך סך ולפיו בישראל, להתנדבות הלאומית המועצה של כלכלי ניתוח בוצע 2001 בשנת
הכספישלשעותההתנדבותנאמדבכ-5.1מיליארדש"חבשנה.43באותההשנהבוצעסקרבארה"ב
בכ-239 הוערך ששוויין התנדבות, שעות מיליארד 15.5 תרמו 21 גיל מעל המבוגרים מכלל 44% שלפיו

מיליארדדולר.44
בקרב קונטיקט, אוניברסיטת בשיתוף שבטורונטו יורק באוניברסיטת ב-2004 בוצע נוסף מחקר
מתנדביםבבתיחולים.המחקרבחןאתהתועלתבהעסקתהמתנדביםלעומתסךהעלויות.המחקרשנערך
ב-31בתיחוליםבאזורטורונטוהעלהשערךעבודתםשלהמתנדביםביחסלהוצאההכרוכהבהעסקתםהוא

ביחסשל1ל-6.84,כלומרהחזרשל684%עלההשקעה.45
ב-2008,במסגרתמחקרבאוניברסיטתבן-גוריוןשלהמרכזהישראלילחקרהמגזרהשלישי,נבדקשוויה
ולמגזר השלישי למגזר בישראל, ההתנדבות לכלל בהתייחסות הישראלי, בציבור ההתנדבות של הכלכלי

.18-17 חסקי-לוונטל,יוגב-קרן,וכץ,פילנטרופיה בישראל 2008,עמ' 40
שם. 41

בחישובלפישכרמינימוםלשעהבהתאםלמחיריםבאותההשנה.יוסיזולפן,ההתנדבותומאפייניה)ירושלים: 42
.3-2 2004(,עמודים 10בפברואר מרכזמחקרומידעשלהכנסת,

שם. 43

שם. 44
 Femida Handy, Narasimhan Srinivasan, “Volunteers and Valuing Volunteers: An Economic Evaluation  45
 of the Net Benefits of Hospital Volunteers,” Nonprofit andVolunteerSectorQuarterly, vol. 33, no. 1

17אוגוסט2012 http://nvs.sagepub.com/content/33/1/28.short,)March 2004(,ביקורבאתר:
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הציבוריגםיחד.סךערכההכלכלישלההתנדבות)בחישובערךההתנדבותלפישכרמינימום(הוערךבכ-7.5
מיליארדש"חלשנה)עבור33.8מיליוןשעותהתנדבות(.46

דפוסי התנדבות בקרב גילאי 65+

הוזכרומספראומדניםשנעשובמהלךהשניםכדילאמודאתהערךהכספישלההתנדבותבארץ
ובעולם.נאמודכאןאתערךההתנדבותשלקבוצהספציפיתבאוכלוסייה–אזרחיםותיקיםמעל

.65 גיל
ביותרשלהלמ"ס,אחוזההתנדבותבקרבהאוכלוסייההבוגרת לפיהסקרהחברתיהעדכני
ומעלה 75 ובגילאי 16.6%, הוא המתנדבים אחוז 65-74 גילאי בקרב כאשר 18.1%, הוא )20+(

אחוזהמתנדבים-47.12.8%
במהלךהשניםהאחרונותישמגמהשלעלייהבאחוזהמתנדביםבקבוצתגילאי65עד75.בקבוצתגילאי

75+ישתנודתיותבאחוזהפעילותההתנדבותיתלאורךהשנים.)ראוגרףמספר6.(

6 גרף מספר 
2006 עד 2010 65 ומעלה, בשנים  אחוז המתנדבים בגילאי 

- 74-65               - +75

שעסקו ומעלה 20 בני 10: לוח 2010, עד 2006 לשנים החברתי הסקר לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ל: עיבוד
בפעילותהתנדבותית,לפימאפייניהפעילותולפיתכונותנבחרות.

2006: דפוסי התנדבות ותרומה של הציבור.באר- פילנטרופיה בישראל  חגיכץ,אסתרלוינסון,בנימיןגדרון, 46
http:// שבע:אוניברסיטתבן-גוריוןבנגב,המרכזהישראלילחקרהמגזרהשלישי,אוקטובר2007,עמ'67-66,

.www.ivolunteer.org.il/_Uploads/392givingvolunteering07.pdf
.10 עיבודל:הלמ"ס,סקר חברתי 2010,לוח 47
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היתר בחודש, ומעלה שעות 10 מתנדבים הם כי הצהירו 65+ בגילאי מהמתנדבים 60%
9שעותבשבועאושהםמתנדביםבאופןחדפעמי/לאקבוע,כפישמופיע הצהירוכיהתנדבועד

4. בטבלהמספר

4 טבלה מספר 
2010-2006 ,+ 65 10 שעות בחודש ומעלה בגילאי  אחוז האזרחים שעסקו בפעילות התנדבותית 

75 ומעלה65-74

200668.454.9

200761.962.1

200861.557.5

200962.367.2

201048.152.9

60.4458.92ממוצע:

ומעלה 20 בני 10: לוח 2010, 2006 עד  הסקר החברתי לשנים  עיבודלפרסוםשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
שעסקובפעילותהתנדבותית,לפימאפייניהפעילותולפיתכונותנבחרות.

ערכה הכלכלי של התנדבות גמלאי ישראל

כאשרמצרפיםאתכלשעותההתנדבות,ישלפילנתרופיהשלציבורהגמלאיםבישראלהפוטנציאל
ניתוחהממצאיםהקיימיםמאפשרלאמודאתשוויההכלכלישל להפוךלכוחכלכלימשמעותי.
65+.ישלהזכירכיהחישוביםהמוצגיםבמחקר ההתנדבותבציבורהאזרחיםהוותיקיםבגילאי
זההינםזהיריםושמרנייםהמעריכיםבמינימוםאתהערךשלהפילנתרופיהשלגמלאיישראל.

74 עד 65 בגילאי גמלאים אלף 65 ומעלה. 65 בגילאי מתנדבים אלף כ-100 ישנם הכול סך
וכ-40אלףגמלאיםבגילאי75+.48מתנדביםאלומחולקיםלשלושקבוצותשונותבהתאםלמספר
שעותההתנדבותהחודשיות.קבוצהא'הצהירהכיהתנדבהעדל-9שעותבשבוע,קבוצהב'–10

שעותומעלהוקבוצהג'–התנדבותלאקבועה/חדפעמית.
9 עד התנדבו כי שהצהירו המתנדבים עבור חודשית אחת שעה חישבנו זהיר, אומדן לשם
שעותבחודש,כמוגםעבורהמתנדביםשהצהירוכיהםמתנדביםבאופןלאקבוע/חדפעמי.עבור
זאת חודשיות. שעות עשר חישבנו בחודש, שעות מעשר למעלה מתנדבים הם כי שהצהירו אלו
ההתנדבות שעות סך של מינימלית הערכה לשם ומעלה 65 בגילאי המתנדבים במספר הכפלנו

החודשיותובהתאםלכךגםהשנתיות.

.10 הלמ"ס,סקר חברתי 2010,לוח 48
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בחישובערכההכספישלעבודתההתנדבותמקובללהשתמשב'ערךההחלפה',משמעהשכר
של המינימלי השעות מספר בתשלום. העבודה אותה את עושה שהיה לאדם משולם שהיה
של הכספית העלות של זהיר אומדן לצורך בשנה. מיליון 6.8 הוא ומעלה 65 גילאי מתנדבים
22.05 המינימום, בשכר עובדים של ההחלפה ערך לפי המינימלית העלות את נעריך ההתנדבות
ישראל אזרחי הפעילותההתנדבותיתשל המינימלישל לאמודשערכההכספי ניתן לשעה. ש"ח

151.3מיליוניש"ח. 65ומעלההינו בגילאי
תוכנית לקדם מנסה הממשלה ראש למשרד השייך ותיקים לאזרחים המשרד אלו, בימים
של ההתנדבות שעות מספר את להגדיל היא העיקרית שמטרתה למיליון', 'להגיע הנקראת
אוכלוסייהזו.מטרתתכניתזוהיאלעודדפעילותהתנדבותיתשל50,000אזרחיםותיקיםבמשך
5שעותבשבוע,כךשסךהכוליתנדבומיליוןשעותבחודשו-12מיליוןשעותבשנה.ניתןלאמוד
264.6 12מיליוןשעותבשנהשוותלערךכספישנתישל זולמשק: אתערכההכספישלתוכנית

מיליוןש"ח.ישלזכורכימדוברבהערכהשמרניתהממירהשעתהתנדבותבשכרמינימום.
העבודה לשוק להצטרף כפוטנציאלים שהגדרנו המבוגרים כל כי נניח בלבד, הדיון לצורך
52 של סך למשק מתווספים היו כזה במצב בשבוע; שעות 5 מתנדבים היו מבוגרים( )219,800
מיליוןשעותהתנדבותבשנה.בחישובשלערךההתנדבותלפישכרהמינימום,ערכההכספישל

התנדבותכלהגמלאיםהללוהיהמגיעלכ-1.2מיליארדש"חבשנה.
לסיכום,הפוטנציאלהמרבישלהערךהכספישלהעסקתהקשישיםהנמצאיםבמצבבריאותי
במשך התנדבותם של הכספי הערך של המרבי הפוטנציאל ש"ח. מיליארד מ-6 גבוה הוא תקין
יציאהלעבודה(,הואכ-1.2מיליארדש"ח.לפיהמחקרים,מההתנדבות )במקום 5שעותבשבוע
כולה והמדינה והנפשי, הבריאותי במצבם ניכר שיפור ירוויחו עצמם מהעבודה,הקשישים כמו

תצאנשכרת.

הקטנת צד ההוצאות

חיסכון בהוצאות על בריאות וסיעוד

לחיים זוכים הפרישה גיל לאחר לעבוד הממשיכים שאנשים לכך הוכחות ומצטברות הולכות
ובעולם בארץ רבים מחקרים לעבוד. ממשיכים שלא מאלה יותר ועצמאיים בריאים ארוכים,

מוכיחיםכיתעסוקתמבוגריםמשפיעהבאופןחיוביעלמצבםהבריאותי.
באוניברסיטתValencia שבספרדערכומחקראשרבדקאתההשפעהשלמספרשנותהעבודה
שעובדהאדםעלמצבוהבריאותי.תוצאותהמחקרהראוכימצבםהבריאותישלאנשיםשעבדו

מספרשניםרביותרהיהטוביותר,כמוגםתפיסתםלגבימצבםבאופןכללי.49

49 E. Navarro-Pardo, T. Pastor-Vilar, R. Díaz-Dhó-Brodsky, C. Moret-Tatay, A. Vázquez-Mar-
tínez, Institutions: Universitat de València, Department of development Psychology, Va-
lencia, Spain; Cátedra Energesis de Tecnología Interdisciplinar, Universidad Católica de 
Valencia, Valencia, Spain, from IFA 11th Global Conference on Ageing, May- June 2012, p. 
69, http://vatikim.co.il/wp-content/uploads/2012/06/IFA-2012.pdf
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אצל ימים ואריכות בריאות בנושא שהתמקד מחקר נערך שביפן Tsukuba באוניברסיטת
אנשיםמבוגרים.הגורמיםהמשפיעיםבאופןחיוביעלהמצבהבריאותיהיו:תעסוקה,מעורבות

חברתית,קשרמשפחתיוסגנוןחייםפעיל.50
גםאתחשיבות והאוניברסיטההלאומיתשלטייוואןמחדד מחקרשלאוניברסיטתמישיגן
מיתרונות ליהנות כדי מספיקות לשנה עבודה שעות 100 גם לפיו, הקשישים. לבריאות העבודה
שארית את לנצל ניתן עדיין זו בדרך ימים. ואריכות עצמאות בריאות, על מתמשכת עבודה
ליהנות כדי תובעני בתפקיד או מלאה במשרה להחזיק צורך אין כלומר, פנאי. לפעילות הזמן

מהיתרונותשלעבודהמתמשכת.51
לאחר זאת 1924, לפני שנולדו ארה"ב תושבי 4,860 של מייצג מדגם על התבססו החוקרים
אדם שאם הראו הממצאים משפחתי. ומצב גיל בהן החיים, תוחלת על אחרות השפעות שניקו
ויותר,סיכוייולדווחעלבריאותלקויהקטנוב-50%בשנתייםשאחרי,וסיכוייו 100שעות עבד

למותקטנוב-52.75%
הדסה הרפואי מהמרכז ועמיתיו שטסמן יוחנן פרופסור של בארץ ממחקר עולה גם כך
70,אחרישבעשנות באוניברסיטההעברית.מחקרםמעלהתוצאותברורות,לפיהןעובדיםבגיל
יותר גבוהה חיים תוחלת ובעלי יותר עצמאיים יותר, טוב בריאותי במצב היו רצופות, עבודה
התפקוד ומידת השכלה רמת ובריאותי, כלכלי למצב קשר ללא וזאת לעבוד, לא שבחרו מאלו
בריאות, לבין 70 בגיל עבודה בין קורלציה מצא המחקר העבודה. לתקופת שקדמו בשנים

עצמאות,ביטחוןעצמיואורךחיים.53
לאיכות מוסיפה מבוגר בגיל הקיבוץ,תעסוקה לחקר המכון של ישראלי מחקר לפי כמו-כן
מאפשרת העבודה החיים. ובשמחת הבריאות במצב האישי, בתחום תחומים: בשלושה החיים

ניצולכישוריםוניסיון,מונעתחוסרמעשוניווןומעניקהתחושתחיוניות.54
נועהיחזקאלמציינתכי'התרומהלבריאותולאריכותימיםנובעתמהמגעהחברתי,מאתגרים
חשיבתייםומפעילותגופנית...הקדשתזמןלעיסוקאהובתורמתלבריאותהנפשית.קבלתשכר...
עבודה גם כי מראים רבים ומחקרים החיים, ואורך הבריאות בשיפור הדומיננטי הגורם אינו

התנדבותיתמניבהאריכותימים,סיפוקעצמיומורלגבוה'.55

50 T. Anme, Institutions: International Community Care and Life-Span Development, 
Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba, 
Japan, from IFA 11th Global Conference on Ageing, May- June 2012, p. 56. 

יחזקאל,האםהזקנהבארץמחייבתאבטלה?עמ'14;ד"רלאהנס,סגניתהשרבמשרדראשהממשלהלאזרחים 51
ותיקים,'העלאתגילהפרישה–לאלכלאחד'.

.15 יחזקאל,האם הזקנה בארץ מחייבת אבטלה?עמ' 52
14. שם,עמ' 53

של המשתנה' בקיבוץ אלטרנטיבות פרישה: או 'עבודה על )מבוסס אחד' לכל לא – הפרישה גיל 'העלאת נס, 54
2002(. רוזנר,פלג,גליק,גולדמברגואדר,שנת

.14 יחזקאל,האם הזקנה בארץ מחייבת אבטלה?עמ' 55
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מכאןנובעכילכללהחישוביםאודותהתרומההכספיתלמשקמהעלאתשעותהעבודהושעות
וסיעוד. בריאות על ההוצאות בצד ההפחתהשתחול את להוסיף ניתן הקשישים של ההתנדבות
על שלהם ההוצאות מכלל 8.5% קשישים של בית הוציאומשקי 2010 בשנת הלמ"ס, נתוני לפי

56 שירותיבריאות,לעומת5%בקרבכללהאוכלוסייה.
ל-81.6 הגיעה היא 2009 ובשנת בהדרגה, לעלות ממשיכה בישראל בלידה החיים תוחלת
שנים.57כיוםתוחלתהחייםבישראלהיא 79.5 ה-OECD, במדינות יותרמהממוצע כשנתיים שנים,
83.5שניםלנשיםו-79.7לגברים.תוחלתהחייםבבריאותטובההיאמספרהשניםשאדםצפוילחיותבמצב

בריאותתקיןוללאמוגבלות,ובישראלהיאעומדתעל72שניםלגבריםו-74לנשים.58
הפערביןתוחלתהחייםבלידהלביןתוחלתהחייםבבריאותטובהבישראלמצייןאתמשךהזמןשבו
צפוייםלחיותבמצבשלמוגבלות,והואעומדבישראלעלכ-7שניםלגבריםוכ-9שניםלנשים.מצבזהדומה

למצבבמדינותאוסטרליה,איטליה,יפן,קנדה,שוודיה,בריטניה,הולנדויוון.59
בהתאםלכך,בשלהעלייהבתוחלתהחיים,חלהגםעליהדרסטיתבמשךהתקופהשבהאנשיםנזקקים
לסיעוד.כברהיום,ההוצאההלאומיתעלסיעודנאמדתבכ-9.7מיליארדש"ח,כ-1.3%מהתמ"ג.מדובר
בהוצאהחודשיתגבוהההנמשכתלאורךשנים.ההוצאההפרטיתעלסיעוד,ללאעזרהממשלתית,נאמדת

בכ-12,000עד15,000ש"חלחודש.60

גמלת סיעוד

לגמלתסיעוד.עםהעלייה זכאים היו )146,483( 2011,כ-18%מהקשישיםבישראל בנתונישנת
80-84, בני בקרב כ-27.5% 75-79, בני בקרב כ-20.5% גדל: הסיעוד גמלת מקבלי מספר בגיל,
כ-35%בקרבבני85ומעלה.המדינהמוציאהעלקשישיםהמקבליםגמלתסיעודכ-3.8מיליארד

ש"חבשנה.61
על מתמשכת עבודה מיתרונות ליהנות כדי מספיקות לשנה עבודה שעות 100 גם כאמור,
בשנתיים ב-50% קטנו לקויה בריאות על לדווח והסיכויים ימים, ואריכות עצמאות בריאות,

שאחריהפסקתהעבודה.62

מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,קשישים בישראל – נתונים, זכויות ושירותים 2012)ירושלים:הכנסת,מרס 56
.6 2012(,עמ'

.2 הלמ"ס,יום הבריאות העולמי: מדדי בריאות בקרב בני הגיל השלישי,עמ' 57
.5.9 348,לוח מאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדייל,קשישים בישראל – שנתון סטטיסטי 2010,עמ' 58

5.9(. 348)לוח 333, שם,עמ' 59
18 משרדהבריאות,האגףלכלכלהוביטוח,"רפורמהבביטוחהציבוריבתחוםהסיעוד",מצגת-מסמךפנימי, 60

.10 2012,עמ' במרץ
)צרכיכוח- הטיפול באנשים עם צרכים סיעודיים נתן,מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת, גלעד עיבודל:ד"ר 61
http://www.knesset.gov.il/ 5, עמ' 2011(, מאי הכנסת, )ירושלים: הסיעוד( בענף תעסוקה  ומדיניות אדם

.6 mmm/data/pdf/m02854.pdf;מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,קשישיםבישראל,עמ'
.15 יחזקאל,האם הזקנה בארץ מחייבת אבטלה?עמ' 62
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ככלשיותרקשישיםיצאולעבוד/להתנדב,ישלהניחכימספרשעותהסיעודיקטן,וכןתחול
יזדקקולסיעוד.כאמור,מעבודתקשישיםוהתנדבותםגםהקשישים עלייהבגילבואנשיםאלו

עצמםיוצאיםנשכרים,וגםהמדינהוהמשקיוצאיםנשכריםבמיליארדישקלים.
ניתןלראותכישילובאנשיםמבוגריםבכוחהעבודההואבטווחהרפורמותשצופיםכייתרמו
הגדולות מההזדמנויות כאחת הוגדרה קשישים העסקת למשק. ביותר הגבוהים הסכומים את
לתרום יכולה זו רפורמה Grattan, מכון של הכלכליים הניתוחים לפי המדינה. לכלכלת ביותר
המהווים אוסטרליים דולרים מיליארד כ-25 2022( )בשנת שנים עשר תוך אוסטרליה לכלכלת

יותרמאחוזמהתל"ג.

סיכום ומסקנות

הטמון הפוטנציאל ניצול אי שווקים, לחקר ירושלים מכון הערכת לפי זה, ממחקר שעולה כפי
באוכלוסייתהמבוגריםיוצרהפסדשנתישלכ-6.4מיליארדש"חאויותרלמדינתישראל.אולם
65+ בני הוותיקים מהאזרחים הנלקח נוסף גדול הפסד גם ישנו כספי; בהפסד רק מדובר לא
שאינםיוצאיםלפעילותבעבודהאובהתנדבות,המסוגלתלשפרבאופןניכראתהמצבהבריאותי
והכלכלישלהאזרח.המחירהכלכלילמשקשלחוסרתעסוקהלקשישיםבאלידיביטויבנטלעל
בתיהחולים,קופותהחוליםובגידולההוצאותעלקצבאותהנכותוהבטחתהכנסה,ועלהוצאות
העבודה. בשוק להשתלב היכולים פוטנציאליים קשישים כ-219,800 בארץ וסיעוד. ביטוח של
זו אוכלוסייה מאוד. טוב/טוב בריאותי במצב נמצאים אך מועסקים, שאינם בקשישים מדובר
היאבגדר'המאגרשלמשאביהאנושהלאמנוצליםבכלכלה'.זאתמכיווןשישביכולתםלתרום
למדינההןבהגדלתשיעורהמועסקיםוהןבהגדלתהתוצר,כמוגםלתרוםלמשקיהביתהפרטיים

שלהם,לבריאותםולמשפחותיהם.
בישראל,אתהתוצר הייתהמעלהאתאחוזהמועסקים לשוקהעבודה אלו גמלאים הוספת
בניה-65+שהםכשיריםלעובדה,תוסיף ואתהתוצרלנפש.העסקתחלקמהעובדיםהמבוגרים
שעת הערכת על המבוסס )אומדן ש"ח מיליארדי ה-6.4 מתוך היחסי החלק את לפחות למשק
האזרחים אוכלוסיית מקרב הפוטנציאליים העובדים העסקת אי המינימום(. בשכר עבודה

הוותיקיםהיאהפסדכלכלימשמעותילמשק.
סיכוייהם בחודש(, שעות )100 בחלקית במשרה עובדים היו אלו וקשישים במידה בנוסף,
לדווחעלבריאותלקוייההיוקטניםב-50%במהלךהשנתייםשלאחרהפסקתהעבודה,וכתוצאה

מכךהיונחסכיםסכומיםנכבדיםלמשקבשנתייםאלו.
הוא כיום בישראל הקשישים התנדבות של הכספי הערך כי עולה המחקר מממצאי כמו-כן
הייתהמוסיפה 5שעותבשבוע, 50,000קשישים, נוספתשל מיליוניש"ח.התנדבות ל-150 מעל
שהגדרנו הפוטנציאלית הקבוצה כל אם ש"ח. מיליון מ-264 למעלה של שנתי כספי ערך למשק
5 219,800קשישים,הייתהמתנדבת 65+', כמייצגיםשלה'תפוקההאבודהלכוחהעבודהמבני
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ש"ח מיליארד מ-1.2 גדול היה מתווסף שהיה כספי הערך לעבודה, לצאת במקום בשבוע שעות
בשנה.כמובן,התנדבותחלקמהמאגרהייתהמביאהלהוספתחלקמערךזה.

הערךהמוסףשלכלכלתישראלהדלהבמשאביטבעהואהעבודה.כדילהביאלשיפורבתמ"ג
של ההתנדבותית בפעילות ו/או העבודה בכוח בהשתתפות דרמטי גידול לראות חייבת ישראל
גמלאיה.'אלתשליכנילעתזקנה'היאאחתמהתפילותשוברותהלבהנאמרותבראשהשנהוביום
יזכה הוא הזיקנה, לתקופת שיגיע ברגע כי ומבקש עולם לבורא מתפלל האדם אז הכיפורים.
לבריאותטובהויוכללתפקדגםבעתההיא.במדינתישראלהיום,גםאםהקשישזוכהלבריאות
מופחתת, ולמדינתו למשפחתו לעצמו, תרומתו ובכך מעבודתו, מושלך להיות נידון הוא טובה,
לעתיםבעלכורחו.שומהעלהחברההישראליתלאלהשליךאתהקשישיםלעתזקנתם,ולאפשר

להםלהמשיךלעבודולהתנדב,לייצרולתרום,ככלאשריבחרו.


