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 תמצית

 רקע .א

לאחרונה גובר העניין הציבורי בארץ ובעולם בתעסוקת עובדים מבוגרים: מצד אחד, שינויים דמוגרפיים 

אחר, העלייה בתוחלת החיים מאריכה את גורמים לעלייה משמעותית בחלקם בכוח העבודה, ומצד 

-0007. על רקע זה מתרחשות תמורות משמעותיות בדפוסי העבודה: בשנים שלהם תקופת הגמלאות

הועלה גיל הפרישה בישראל, והדיונים על  המשך מגמה זו נמשכים. לא כל העובדים המבוגרים  0005

שוק העבודה עצמו  נוסף על כך,בודה. מצליחים להסתגל למדיניות החדשה ולמצוא את מקומם בשוק הע

 משתנה בעקבות שינויים טכנולוגיים מהירים, הדורשים התאמה והסתגלות מצד העובדים המבוגרים.

-מאיירסמכון פנה אל תבת -, ועל כן ג'וינטהביניים בגילי כבר מתחילה המבוגר בגיל לעבודה ההיערכות

 בשוק העבודה.  95-54ם של גילאי ברוקדייל בבקשה להכין סקירה מקיפה של מצב-ג'וינט

פשי עבודה וכן אנשים המעוניינים מח –ד להתערבות מטרת הסקירה היא לאמוד את אוכלוסיית היע

ולעמוד על מאפייניה. בסקירה זו, המתבססת בעיקר על ניתוח  – לעבוד אך התייאשו מלמצוא עבודה

, מוצגת תמונת מצב 0033ועד  3770נתוני סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהשנים 

 ;ומתוארים מאפייניה להתערבות היעד אוכלוסיית מוגדרת; 95-54מקיפה על דפוסי העבודה של גילאי 

. מלבד זאת, בגילים אלה ומובא ניתוח הגורמים המשפיעים על הסיכויים להשתלבות בשוק העבודה

   המבוססות על נתוני מדינות  לאומיות,-נבחנות בסקירה גם מגמות על פני זמן ומובאות השוואות בין

 . OECD-ה

 גורמים המשפיעים על השתתפות אוכלוסיית היעד בשוק העבודה .ב

צאים שעלו מבחינת הגורמים המשפיעים על הסיכוי היחסי של אוכלוסיית ממהמבחר ממובא להלן 

  היעד להשתתף בשוק העבודה:

  גברים   40,000 –אנשים שאינם עובדים ומעוניינים לעבוד  76,000-כאוכלוסיית היעד להתערבות מונה

 . 95-34מהם בקבוצת הגיל  30%-ו 45-54כמחצית מהם בקבוצת הגיל  נשים. 56,000-ו

 של  היחסי הסיכוי. ההשכלה רמת עם ועולה הגיל עם יורד להשתתפות היחסי הסיכוי גברים עבור

. השפעת ההשכלה בקרב נשים חזקה 'ותיקים'יהודים  הסיכוי של תתפות קטן לעומתלהש ערבים

להשתתף בשוק העבודה. הסיכוי של  נשיםמעלה את הסיכוי של היא יותר מאשר בקרב גברים ו

 לכך ויש', ותיקות' יהודיותלעומת הסיכוי של  מאודערביות להשתתף בשוק העבודה קטן נשים 

 .בודההע משוק אלו בגילים ערביות נשים של בהיעדרותן ביטוי

 ברית המועצות לשעבר( מ95-54על פני זמן בולטת מאוד היטמעותם של העולים )בני  בהשוואה, 

הסיכוי של עולה חדש להיות מובטל  3774-בשוק העבודה. בעוד שב ,70-שעלו לארץ בראשית שנות ה

 ולהיותכל השפעה על הסיכוי אין היותו עולה למשל יהודי ותיק, הרי שבסוף התקופה  6היה גבוה פי 

 מובטל. 

 מפי  ,עולה מהשוואה על פני זמן כי הסיכוי של ערבים )גברים( להיות מובטלים גדל בתקופה זו עוד

 '.ותיקיםיהודים 'לעומת הסיכוי של  0.6לפי  3.5



ii 

 0991מגמות בתעסוקה מאז  .ג

; בשנים שלאחר 0000-עד אמצע שנות ה 3770משנת  ,במגמת ירידההיו שיעורי התעסוקה של הגברים 

גילאי . בקרב 70%–90%היה שיעורי התעסוקה  טווח 44-54גילאי עלייה הדרגתית: בקרב בהם חלה מכן 

-37. בקרב בני 90%-כלעלייה חלה אך מאז  0000-מגמה בולטת של ירידה עד אמצע שנות הניכרה  35-30

ירדו  95-90. בקרב בני 50%-והם עומדים כיום על כבשיעורי התעסוקה  עלייה מתונה תמגמניכרה  34

 מועסקים. 38%-לרמה של כחזרו , ולאחר מכן 34%-ל 38%-שיעורי התעסוקה מ

בקרב שיעורי התעסוקה עלייה בשיעורי התעסוקה לכל אורך התקופה.  תמגמניכרה בקרב הנשים 

 35-30ובקרב גילאיות  ;33%-להם הגיעו  47-44; בקרב גילאיות 90%-לכ 0033-הגיעו ב 45-54 גילאיות

גילאיות ובקרב  38%-הגיעו שיעורי התעסוקה ל 37-34גילאיות בקרב ; 54%-להגיעו שיעורי התעסוקה 

 .9%-לרמה של כחזרו  0033-ובבמהלך התקופה, הם ירדו מעט  95-90

 לאומית-השוואה בין .ד

בשוק העבודה בישראל נמוכים  47של גברים עד גיל  שיעורי ההשתתפות נמצא כי לאומית-בהשוואה בין

ומעלה שיעורי ההשתתפות בישראל גבוהים  30. מגיל OECD-ה משיעורי ההשתתפות במדינות

גם השינוי המהיר בגיל הפרישה  הםבוקשורים לכך . מספר גורמים OECDמהשיעורים במדינות 

 . 0007-ל 0005שהתרחש בישראל בין 

ועל( גבוה מגיל הפרישה הרשמי, בקרב גברים ובעיקר גיל הפרישה האפקטיבי בישראל )גיל הפרישה בפ

 .OECD-ה בקרב נשים. גיל הפרישה האפקטיבי בישראל גבוה מאשר ברוב מדינות

 מאפייני אוכלוסיית היעד .ה

בין היתר והיא מתבטאת  ,הטרוגניות במאפייני קבוצת היעד נמצאהמאפייני האוכלוסייה בניתוח 

כשליש מהגברים בקבוצת היעד הם חסרי השכלה  ים כאחד.בקרב נשים וגבר בהבדלים ברמת ההשכלה

השכלה  38%-או בעלי מספר שנות לימוד נמוך. מצד אחר, לחמישית מהם תואר אקדמי. בקרב הנשים ל

נמוכה ואילו רבע מהן הן בעלות השכלה אקדמית. הטרוגניות זו מעידה כי הבעיה קיימת בשכבות 

גורם ייחודי לבעיה, כגון השכלה נמוכה. לפיכך גם הפתרונות  מגוונות באוכלוסייה ולא ניתן להצביע על

תכנית אחידה  בחשבון מגוון מענים המתאימים לאנשים שונים, ולא להסתמך עללהביא צריכים 

 שתתאים לכולם.

כבסיס לפיתוח תבת ובמשרד הכלכלה והם משמשים -הוצגו לפורומים שונים בג'וינטממצאים אלו 

שילובם למניעת פרישתם ול – עובדים מבוגרים בשוק העבודהותכנית התערבות בעבור מדיניות 

 בתעסוקה מחדש.

 .ומומנה בסיועם תבת-ג'וינטאשל ו-הסקירה הוזמנה  על ידי ג'וינט
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 דברי תודה

ושיתפו אותנו בהערותיהם  העבודה לתהליך שותפים שהיו האנשים לכל להודות שמחים אנו

מנהלת  - אשל: ליהודית גליק-ובמחשבותיהם בעת הצגת הנתונים בשלבי העבודה השונים. בג'וינט

ראש תחום פיתוח ידע, לראובן  -תבת: לרינה לאור -יחידה קהילתית, בג'וינט-בכירה, תכניות תעסוקה

שהיה שותף לכל  ,תבת"ל למנכ משנהה - בנטאטהראש תחום חרדים ומבוגרים ובעיקר לאלי  - גורבט

 לדניז ברוקדייל ג'וינט-ובמאיירס ;תבת שיזמה את הסקירה יתמנכ"ל -אורך הדרך ולד"ר סיגל שלח 

 מנהלת המרכז לחקר תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות. -נאון 

 תודה לענת ברבריאן על עריכת הדוח וללסלי קליינמן על ההפקה.

 



 

 תוכן העניינים

 3           מבוא. 3

 6          0033-ב מצב תמונת. 0

 6      התעסוקה והיקף העבודה בכוח השתתפות. א

 3         המועסקים מאפייני. ב

 30                        (G קבוצה, מועסקים בלתי או העבודה בכוח משתתפים אינם) עובדים לא. ג
 30                      ד. אוכלוסיית היעד להתערבות: אינם עובדים ומעוניינים לעבוד

 על הסיכוי לתעסוקה  הגורמים המשפיעים על הסיכוי להשתתפות בשוק העבודה, . 6
 39          ועל הסיכוי לאבטלה    

 39         העבודה בכוח השתתפות. א

 37           תעסוקה. ב

 03           אבטלה. ג

 06         377493-ב למצב השוואה. ד

 04     גאוגרפיות והשפעות ומין גיל קבוצות לפי רגרסיה ניתוח. ה

 08          היסטוריים נתונים. 5

 08         העבודה בכוח השתתפות. א

 63          תעסוקהה שיעורי. ב

 66          אבטלהה שיעורי. ג

 63         מיותלאו-בין השוואות. 4

 63         האפקטיבי הפרישה גיל. א

 68             העבודה בכוח שתתפותהה שיעורי. ב

 40     היקף האוכלוסייה לפי מאפייני כוח העבודה, גיל ומיןא:  נספח



 

 רשימת לוחות
  

  2122-ב המצב תונתמ. 2
 6 0033לפי קבוצת גיל ומין,  ,משתתפים בכוח העבודה  :  3לוח 

 5    0033לפי קבוצת גיל ומין,  ,מועסקים    :0 לוח

 3 0033, ומין גיל קבוצת לפי ,מובטלים  :  6 לוח

 9 0033, אוכלוסייה וקבוצת ומין גיל קבוצת לפי ,מועסקים  :  5 לוח

 8 0033, השכלה ורמת מין ,ילג קבוצת לפי ,מועסקים :   4 לוח

 7 0033, משפחתי ומצב מין ,ילג קבוצת לפי ,מועסקים :   3 לוח

 30 0033, ומין גיל קבוצת לפי, מלאה במשרה מועסקים :   9 לוח

 33 0033תעסוקה, -מין והסיבה לאי ,אינם עובדים, לפי קבוצת גיל :   8לוח 

מין וקצבה,  ,(, לפי קבוצת גילG קבוצה –מקבלי קצבאות )מתוך אלו שאינם עובדים   :  7לוח 
0033 

 
30 

(, לפי קבוצת גיל G :  מחפשי עבודה ו'מתייאשים' )מתוך אלה שאינם עובדים, קבוצה30לוח 
  0033ומין, 

 
36 

 35 0033ורמת השכלה, מין   ,:  מחפשי עבודה ו'מתייאשים', לפי קבוצת גיל33לוח 

 34 0033מין וקבוצת אוכלוסייה,  ,:  מחפשי עבודה ו'מתייאשים', לפי קבוצת גיל30לוח 

 33 0033מין ומחוז המגורים,  ,:  מחפשי עבודה ו'מתייאשים', לפי קבוצת גיל36לוח 

 39  0033מצב משפחתי,  מין, מחפשי עבודה ו'מתייאשים', לפי קבוצת גיל:  35לוח 

 ועל לתעסוקה הסיכוי על, העבודה בשוק להשתתפות הסיכוי על המשפיעים הגורמים. 3
 לאבטלה הסיכוי

 

 39 0030:  סיכויי ההשתתפות של גברים בכוח העבודה, לפי מבחר משתנים, 34לוח 

 37 0030933:  סיכויי ההשתתפות של נשים בכוח העבודה, לפי מבחר משתנים, 33לוח 

 37 0030933:  הסיכוי של גברים להיות מועסקים, לפי מבחר משתנים, 39לוח 

 00 0030933נשים להיות מועסקות, לפי מבחר משתנים, :  הסיכוי של 38לוח 

 03 0030933:  הסיכוי של גברים להיות מובטלים, לפי מבחר משתנים, 37לוח 

 00 0030933, לפי מבחר משתנים, ותלהיות מובטל נשיםהסיכוי של :  00לוח 

 06 0030933לעומת  3774973 – הסיכוי של גברים להיות מובטלים, לפי מבחר משתנים:  03לוח 

 06 0030933לעומת  3774973 – :  הסיכוי של נשים להיות מובטלות, לפי מבחר משתנים00לוח 

 :  סיכויי ההשתתפות של גברים בכוח העבודה, לפי קבוצת גיל ולפי מבחר משתנים 06לוח 
              (47-54 ;95-30 ,)0030933 

 
04 



 

 בכוח העבודה, לפי קבוצת גיל ולפי מבחר משתנים  נשים:  סיכויי ההשתתפות של 05לוח 
              (47-54 ;95-30 ,)0030933 

 
09 

  

  היסטוריים נתונים. 4
 08 0033-3770:  גברים משתתפים בכוח העבודה, לפי קבוצת גיל ושנה, 04לוח 

 07 0033-3770בכוח העבודה, לפי קבוצת גיל ושנה,  ותמשתתפ נשים:  03לוח 

 60 0033-3770:  משתתפים בכוח העבודה בקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ושנה, 09לוח 

 63 0033-3770:  גברים מועסקים, לפי קבוצת גיל ושנה, 08לוח 

 60 0033-3770, לפי קבוצת גיל ושנה, ותים מועסקנש:  07לוח 

 66 0033-3770מועסקים בקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ושנה, :  60לוח 

 66 0033-3770:  גברים מובטלים, לפי קבוצת גיל ושנה, 63לוח 

 65 0033-3770, לפי קבוצת גיל ושנה, ותים מובטלנש:  60לוח 

 64 0033-3770:  מובטלים בקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ושנה, 66לוח 
  

  לאומיות-בין השוואות. 5
 68 0033בכוח העבודה במדינות נבחרות, לפי מין,  57-54:  שיעורי השתתפות של גילאי 65לוח 

 50 0033בכוח העבודה במדינות נבחרות, לפי מין,  45-40של גילאי שיעורי השתתפות :  64לוח 

 50 0033נבחרות, לפי מין, בכוח העבודה במדינות  47-44:  שיעורי השתתפות של גילאי  63לוח 

 55 0033בכוח העבודה במדינות נבחרות, לפי מין,  35-30שיעורי ההשתתפות של גילאי :  69לוח 

 53 0033בכוח העבודה במדינות נבחרות, לפי מין,  37-34של גילאי :  שיעורי השתתפות 68לוח 

 58 0033ה במדינות נבחרות, לפי מין, בכוח העבוד 95-90של גילאי :  שיעורי השתתפות 67לוח 

 

 רשימת תרשימים
  

  מבוא .2
 3 העבודה כוחחלוקת האוכלוסייה לפי מאפייני    :3תרשים 

 0 עובדים או לא עובדים –עסוקה ת:   חלוקת האוכלוסייה לפי 0תרשים 
  

  2122-ת המצב בונ. תמ2
 5    0033:   השתתפות בכוח העבודה לפי קבוצת גיל ומין, 6תרשים 

 4 0033:   מועסקים לפי קבוצת גיל ומין, 5תרשים 
  

  היסטוריים נתונים. 4
 08 0033-3770:   גברים משתתפים בכוח העבודה, לפי קבוצת גיל שנה, 4תרשים 

 07 0033-3770בכוח העבודה, לפי קבוצת גיל ושנה,  ותים משתתפנש:   3תרשים 



 

 60 0033-3770:  משתתפים בכוח העבודה בקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ושנה, 9תרשים 

 63 0033-3770:  גברים מועסקים, לפי קבוצת גיל ושנה, 8תרשים 

 60 0033-3770, לפי קבוצת גיל ושנה, ותים מועסקנש:  7תרשים 

 66  0033-3770: מועסקים בקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ושנה, 30תרשים 

 65 0033-3770: גברים מובטלים, לפי קבוצת  גיל ושנה, 33תרשים 

 65 0033-3770, לפי קבוצת  גיל ושנה, ותים מובטלנש: 30תרשים 

 63 0033-3770מובטלים בקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ושנה,  :36תרשים 
  

  לאומיות-בין השוואות. 5

 69 0033-0003, לפי מין, OECDגיל הפרישה הרשמי והאפקטיבי במדינות  :35תרשים 

 67 0033בכוח העבודה במדינות נבחרות,  57-54י גילאברים של ג : שיעורי השתתפות34תרשים 

 53 0033, במדינות נבחרותבכוח העבודה  45-40 יגילאברים של ג : שיעורי השתתפות33תרשים 

 56 0033, במדינות נבחרותבכוח העבודה  47-44 יגילאברים של ג : שיעורי השתתפות39תרשים 

 54 0033, במדינות נבחרותכוח העבודה ב 35-30 יגילאברים של ג: שיעורי השתתפות 38תרשים 

 59 0033, במדינות נבחרותבכוח העבודה  37-34 יגילאברים של ג: שיעורי השתתפות 37תרשים 

 57 0033, במדינות נבחרותבכוח העבודה  95-90 יגילאברים של ג: שיעורי השתתפות 00תרשים 
  

  א נספח
 40 , לפי מאפייני כוח העבודה95-54: גילאי 3תרשים א

 40 עובדים או לא עובדים  –, לפי תעסוקה 95-54: גילאי 0תרשים א

 43 , לפי מאפייני כוח העבודה45-54גילאי : 6תרשים א

 43 עובדים או לא עובדים –, לפי תעסוקה 45-54: גילאי 5תרשים א

 40 , לפי מאפייני כוח העבודה35-44: גילאי 4תרשים א

 40 עובדים או לא עובדים –, לפי תעסוקה 35-44: גילאי 3תרשים א

 46 , לפי מאפייני כוח העבודה95-34 : גילאי9תרשים א

 46 עובדים או לא עובדים –לפי תעסוקה , 95-34 : גילאי8תרשים א




