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תקציר
בשנות המתועשות במדינות היום סדר על לעלות החל (6445 (גילאי מבוגרים עובדים של התעסוקה נושא
בעיקר העבודה, משוק הרחקתם היתה הדומיננטית המדיניות בהם בקירוב עשורים שני לאחר התשעים,
של ההזדקנות בקצב בעיקר נעוצות בתפנית לצורך הסיבות פרישתם. את להקדים עידודם באמצעות

הסוציאלי. הביטחון מערכת על ובהשלכותיו אלה במדינות האוכלוסייה

כבעיה 45+ ה בני של התעסוקתית השתלבותם להצגת לשעבר מבריה"מ הגדול העלייה גל הביא בישראל
לארץ שהגיעו נפש) 132,000 (כ מהעולים אחוזים כעשרים הקצר. בטווח מגוונים פתרונות מציאת המחייבת
המשק עבור ערך בעל אנושי הון עמם מביאים אלה עולים .(6445) הביניים גיל בני הם 19961990 השנים בין
בתהליך בקשיים נתקלים הם זאת ולמרות וטכני, פרופסיונלי רקע בעלי הם מהם 600/0 כ p\y הישראלי,
התרבות הכלכלה, מערכות בין ומהשוני ההגירה מצב מעצם נובעים הללו מהקשיים חלק בתעסוקה. קליטתם
נפלטו אשר הביניים בגיל לאנשים אופייניים מהקשיים אחר חלק הקולטת. ובחברה המוצא בארץ והחברה

בתעסוקה. ולהשתלב לחזור ומנסים עבודתם ממקום

מגמות רקע על אדם בכוח צמצומים קשה; במצב היה הישראלי המשק שבה בתקופה הגיע העלייה גל
חשש היה ב1992. ל0/"11 עד ועלתה והחריפה ל0/"9 הגיעה 1989 בסוף שכבר גבוהה אבטלה ורמת התייעלות
ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי שנערך סקר 'pN1 ביותר. בעייתית תהיה המבוגרים העולים של שקליטתם
עם שיפור חל כי אם ,6450 גילאי העולים בקרב תעסוקה מצוקת על הצביע 1992 יוליספטמבר בחודשים
של התעסוקה קשיי לגבי המדיניות קובעי של מודעותם להעלאת תרם הסקר בארץ. שלהם הוותק התארכות
מסתדרים שהצעירים העובדה לאור לקידומם משאבים שבהפניית לחשיבות גם בזמן ובו המבוגרים, העולים

הזמן. במשך

בשיתוף הקליטה ומשרד ישראל ג'וינט ע"י הופעל בתעסוקה, להיקלט הביניים גיל בני לעולים לסייע במטרה
התערבות ותכניות הסדרים מערכת  "45+ "פרויקט ,1996 דצמבר ועד 1993 מספטמבר החל נוספים, גורמים
מלאכותיים לפתרונות (בניגוד כלכלי ערך בעלות בתעסוקות הביניים גיל בני העולים השתלבות קידום שיעדן
מתארת זו עבודה ברוקדייל. ג'וינטמכון עלידי שבוצעה בהערכה לוו מהתכניות חלק מוגנת). תעסוקה בנוסח
השימוש היקף על נתונים ומביאה "45+ "פרויקט במסגרת קיימים שהיו והתכניות ההסדרים מכלול את
לטפל מנת על שפותחה הארגונית המערכת את מציגה היא p כמו תרומתם. על גם האפשר ובמידת בהם,
קליטתם בעיית את רואה העבודה ביסוד העומדת התפיסה הביניים. גיל בני העולים של העסקתם בקידום
עובדים של בתעסוקה מחדש שילובם בעיית של הרחב בהקשר הביניים גיל בני העולים של התעסוקתית
הסדרים אודות מידע בה מובא כך משום נקטע. שלהם התעסוקה חיי שרצף המתועשות במדינות מבוגרים

וצרפת. גרמניה קנדה, ארה"ב, כיפן, במדינות מבוגרים עובדים של העסקתם לעידוד ותכניות

הקליטה בתהליך שונים לצרכים מענים לספק מכוונות "45+ "פרויקט במסגרת שהופעלו השונות התכניות
אל מופנות מהתכניות חלק בעבודה. והשמה עבודה בחיפוש הכשרה מקצועית, הכשרה  התעסוקתית
יוזמות משקפות וחלקן ארצי, במישור מופעלות חלקן המעסיקים; ציבור אל וחלקן העולים, אוכלוסיית
וחלקן קבוצתית, אורינטציה בעלות חלקן העולים, אל המופנות התכניות מבין קטן; בהיקף מקומיות
הסתייעות תוך המתאימים, המוסדיים הגורמים מרב עם בשיתוף הופעל הפרויקט אישי. טיפול מספקות

רלבנטיות. תכניות של והערכות מחקרים בממצאי





לעולים מיוחדים השמה שירותי למעסיקים, כספיים תמריצים כוללים ההשמה בתחום והתכניות ההסדרים
חדשים עובדים של השכר במימון השתתפות תכניות למעסיק. פתוח" (טלפון) "קו תעסוקה, ירידי ,45+ בני
בגיל לעולים ייחודיות אינן משולבת") אישית ("הכשרה העבודה משרד מטעם והבניין התעשייה בענפי
ההנחה משום יותר, וממושך גדול מבוגר עולה קליטת בגין הסיוע אולם בכלל. לעולים לא ואפילו הביניים,
שכרו במימון משתתף הקליטה משרד העבודה. את ללמוד כדי צעיר מאשר יותר רב לזמן זקוק מבוגר שעולה
נהנה עולים 5 לפחות שקלט מעסיק חודשים. 6 למשך המינימום 50משכר 0/0 של בהיקף 45+ p עולה של
 ישיר הוא התמריץ בחו"ל, המדינות ברוב מקבילים להסדרים בדומה ישראל. ג'וינט ע"י הניתן נוסף מסיוע
גבוה אך ולגרמניה, ליפן בהשוואה קטנים אצלנו הזכאות ומשך התמריץ גובה למעסיק. המוענק כסף סכום
התנאי הוא ישראל את המייחד בחוק. מעוגן למעסיק התמריץ שבגרמניה לציין מעניין בארה"ב. הנהוג מזה
לתקופת הזהה תקופה במשך לפחות העולה את ולהעסיק להמשיך המעסיק את המחייב הסיוע לקבלת
הקליטה משרד מקצועית; מיומנות הדורש בעיסוק העולה בקליטת תמיד הותנה הג'וינט של הסיוע התמריץ.
מתרחשת מקצועית בלתי בעבודה מבוגרים עולים שקליטת למסקנה כשהגיע שנתיים, כעבור זה תנאי אימץ

בתנאים. המעסיקים עמידת על בפיקוח קושי קיים זאת, עם יחד למעסיק. מענק ללא גם

מבוגרים מהנדסים על רק חלה היא יותר. סלקטיבית היא 45+ בני בכירים מהנדסים לקליטת הסיוע תכנית
פרויקט או צוות בניהול לפחות שנים 4 של וניסיון שנים 10 של מינימלי ותק בעלי הטבע במדעי ואקדמאים

יותר. גדול זה בהסדר התמריץ סכום תעשייתי.

תשובה לספק ניתן לא הביניים? גיל בני העולים העסקת לקידום הכספיים התמריצים תורמים מידה באיזו
אולם תמריץ. ללא כאלה עולים קלטו אשר המעסיקים שיעור על נתונים בהיעדר זו לשאלה משמעית חד
אינו כמת^ וזה סיוע, ללא נעשו "45+ "פרויקט באמצעות שבוצעו מההשמות מחצית כי מראים הנתונים
ולגודל העולה לשכר ביחס התמריץ שלגודל נראה הקליטה. משרד מעורבות ללא שנעשו ההשמות כל את כולל
קטנים. הנדסי תכנון במשרדי כיעיל הוכח בכירים מהנדסים להעסקת התמריץ השפעה: יש המעסיק הארגון

מעסיקים ארגוני בתוך הביניים גיל בני לעולים מיוחדים השמה שירותי הוקמו ''45+ "פרויקט במסגרת
רכזי הגדולות. הערים בשלוש העירוניות הקליטה וברשויות המסחר) לשכות ואיגוד התעשיינים (התאחדות
לתת הנחיות קבלו העולים, בכלל המטפלים הקליטה, משרד של ובסניפים המקומיות בלשכות התעסוקה
להיות עלולים מבוגרים שעובדים הוא מיוחד השמה בשירות הרציונל .45+ בני בעולים לטיפול עדיפות
התנסו אם במיוחד יותר, אישי לטיפול זקוקים שהם משום p; הכלליים התעסוקה בשירותי לרעה מופלים
ממשלתיים השמה שירותי הוקמו קנדה) (לדוגמה, מדינות במספר עבודה. במציאת ונשנים חוזרים בכשלונות
תשלום ללא וגם תשלום ללא מבוגרים עבודה לדורשי לעבודה תיווך שירותי הנותנים ציבוריים או

ממעסיקים.

לעובדים הזקוקים מעסיקים של רב מספר להפגיש יכול אשר פעמי, חד התערבות אמצעי הוא תעסוקה יריד
מלכתחילה המוגדר יריד לעבודה. קבלה של פורמלי תהליך תחילת ולאפשר עבודה, דורשי של רב מספר עם
מבוגרים, עובדים לקלוט המוכנים מעסיקים רק יבואו שאליו מכיוון יעיל להיות עשוי 45+ לבני כמיועד
במסגרת ובקנדה. בארה"ב מקובל זה אמצעי צעירים. עם להתחרות צריכים המבוגרים אין ובמסגרתו
בעבודה הושמו בקירוב עולים כ700 המארגנים, דיווחי ולפי ירידים, שמונה נערכו "45+ "פרויקט

באמצעותם.



לאיתור הביא הוא ואף המסחר, לשכות איגוד ע"י שהופעל למעסיקים " פתוח "קו היה נוסף פעמי חד מבצע
עולים. של פניות ולמאות משרות של רב מספר

בשוק מכרעת חשיבות להם שנודעת העולים אצל משאבים סוגי שני לשפר מיועדות ההכשרה תכניות
העבודה עולם על ידע ב) אחר; במקצוע או המקורי במקצוע מתאימות ומיומנויות מעודכן ידע א) העבודה:

עבודה. חיפוש של ומיומנויות בישראל

העבודה, משרד מטעם והסבה הכשרה בקורסי ללמוד 45+ בני עולים זכאים פורמלית שמבחינה למרות
אותם להפנות ממעטים התעסוקתיים והפסיכולוגים ההשמה שפקידי כך על המחקר ממצאי מצביעים
נתוני .45+ לבני נפרד קורס לבין רבגילי בקורס לימודים בין לבחור יכולים העולים ממשלתיים. לקורסים
בנוסף קטן. הוא הראשונה במסגרת הבוחרים שעור כי מעידים הגדולות הערים בשלוש שהתקיימו קורסים
מסגרת לימוד. שעות 100 של בהיקף מקצועיות ערב בהשתלמויות הביניים בגיל עולים משתתפים יום לקורסי
שלהם. המקצועי הידע את לשפר ומעוניינים היום במשך עובדים אשר הגילים כל בני לעולים מיועדת זו
את המשלב מודל פותח p<? מקצועי, קורס סיימו אם גם עבודה במציאת מתקשים 45+ בני עולים
רכז עם נמוך, הוא בהעסקה הגיל מחסום בהם במקצועות נפרדת, במסגרת הכשרה הבאים: המרכיבים

.45+ בני לעולים יעיל הכשרה מודל זהו כי נראה הבוגרים. בהשמת המטפל

מחקר וממצאי המארגנים דיווחי ."45+ "פרויקט במסגרת נערכו עבודה לחיפוש סדנאות מעשרים למעלה
מועדון שבהבניית החשיבות ועל שבהן התועלת על מצביעים אלה בסדנאות שהשתתפו עולים אחרי מעקב
פוטנציאליים מעסיקים עם ראשוני קשר המשתתפים יוצרים תעסוקה מועדון (במסגרת pwj תעסוקה

הסדנה). מנחי של ובייעוץ ובהדרכה המקום של משרד בשירותי נעזרים כשהם

התכנית משולב. לשירות דוגמה הם בירושלים לעולים העירוני התעסוקה ומרכז לתעסוקה הכוונה מרכזי
מקצועית טרמינולוגיה לימודי עברית, שיעורי כוללת חודשים, שלושה פני על המתפרסת ההכוונה, במרכזי
העולים אחרי מעקב ממצאי תעסוקתי. פסיכולוגי וייעוץ השמה שירותי עבודה, לחיפוש סדנאות בעברית,

; מרכז של ייחודו במרכזים. השירותים ממגוון רבה תועלת הפיקו 45+ גילאי כי מגלים במרכזים שלמדו
של אינדיבידואלי מקצועי אבחון על המבוססת אישית טיפול תכנית בונה שהוא בכך בירושלים התעסוקה
הסתגלות, סדנאות  הזה הטיפול במסלול הנדרשות מהפעולות ורבות התעסוקתי, בתחום העולה צורכי
קורסים, ועל מעסיקים על מידע מתן הכשרה, לקורסי מיון ואנגלית, עברית לימודי עבודה, לחיפוש סדנאות
מעקב לקיים למרכז ומאפשר העולה על מקל זה דבר עצמו. המרכז במסגרת מתבצעות  בעבודה השמה

שלב. בכל הנחוצה העזרה את לו ולהושיט אחריו

לפיתוח אף אלא לשעבר מבריה"מ 45+ בני העולים תעסוקת לקידום רק לא חשובה תרומה תרם הפרויקט
; מרכיביו מרבית את בכלל. מבוגרים תעסוקת בנושא לטיפול התערבות ואמצעי פעולה עקרונות קונספציות,

העבודה. למעגל מחוץ עצמה למצוא שעלולה ותיקה אוכלוסייה לגבי ליישם ניתן



תודה דברי
הכנתה את יזם אשר ישראל בג'וינט ויזמות תעסוקה עולים, שילוב אגף ראש אפעל, ליהודה תודתי
הרכז הל, וליהורם באגף, תכניות מנהלת גרף, לחיה לכתיבתה, הקווים את והיתווה זו עבודה של
הפרויקט בנבכי דרכי את האירו אשר הקליטה, ומשרד ישראל ג'וינט מטעם 45+ פרויקט של הארצי
הנוטלים הרבים לעובדים תודתי נתונה כן כמו לישראל. הנוגעים בפרקים מועילות הערות והעירו
ברוקדייל, במכון לעמיתי להודות ברצוני לבסוף חשוב. מידע לי סיפקו אשר הפרויקט בהפעלת חלק
בהדפסה. שסייעה שיזגל ולאילנה שערכה רוזנפלד לג'ני תודה הערותיהם. על נועם, לגילה ובמיוחד
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מבוא

מהם אחוזים כעשרים לשעבר. המועצות מברית עולים 656,000 לישראל הגיעו 19961990 השנים בין
עבור ערך בעל אנושי הון עמם מביאים אלה עולים .6445  הביניים גיל בני הם נפש) 132,0000)
הם זאת למרות וטכני. פרופסיונלי מקצועי רקע בעלי הינם מהם %60d שכן הישראלי, המשק
מצב מעצם נובעים הללו מהקשיים חלק התעסוקתית. קליטתם בתהליך ניכרים בקשיים נתקלים
חלק הקולטת. ובמדינה המוצא בארץ והחברה התרבות הכלכלה, מערכות בין ומהשוני ההגירה
בכל (6445) הביניים בגיל לאנשים משותפים אלא למהגרים ייחודיים אינם מהקשיים אחר
ייתכן בתעסוקה. ולהשתלב לחזור מנסים והם עבודתם ממקום נפלטו אשר המתועשות, המדינות
או שפוטר הוותיק הישראלי של הצורך מאשר יותר קריטי הוא בתעסוקה העולה של שהצורך
ולפרנס להתקיים לו שיאפשרו רכוש ו/או חסכונות צבר טרם שהעולה מכיוון פרישתו, את הקדים
להשתלבותו המרכזי הערוץ עבורו היא בתעסוקה השתלבות מזו, יתרה עבודה. ללא משפחתו את
ולחברה לעולה משותף אינטרס מהווה בתעסוקה המבוגר המהגר קליטת הקולטת. בחברה
שיבטיחו פנסיוניות זכויות ולצבור סבירה חיים לרמת להגיע לו תאפשר בעבודה קליטתו הקולטת:
בהווה מחליפותשכר גימלאות לו לשלם מהצורך המדינה את ותשחרר זיקנה, לעת קיומו את
אצלו שנגרם השבר את תמתן קרוב, במקצוע לפחות או במקצועו, קליטתו בעתיד. מוגדלת ותמיכה
תאפשר היא הקולטת ולחברה בחייו, ויציבות המשכיות של מסוימת מידה לו ותקנה העלייה עקב

איתו. הביא שהוא האנושי ההון של אופטימלי ניצול

ומשרד ישראל ג'וינט ע"י הוקמה בתעסוקה, להיקלט הביניים גיל בני לעולים לסייע במטרה
והשמה מקצועית הכשרה בתחומי ותכניות הסדרים מערכת נוספים גורמים בשיתוף הקליטה
מבוגרים לעובדים לסייע במטרה בחו"ל שפותחו ההתערבות ותכניות ההסדרים סקירת בעבודה.
של היפלטותם סכנת את למנוע או בתעסוקה, ולהשתלב לחזור שנפלטו מהגרים) דוקא (לאו
הפעולה. בעקרונות דמיון של רבה מידה מגלה עבודתם, ממקומות המועסקים מבוגרים עובדים
המבוגרים העולים של הייחודית האוכלוסייה לטובת בישראל שפותחו ההתערבות שתכניות נראה
הוותיקים הישראלים אוכלוסיית של לצרכים גם שלה, מסוימים בחלקים לפחות להתאים, עשויה

העבודה. למעגל מחוץ עצמם את למצוא שעלולים

המועצות ברית עולי של התעסוקתית קליטתם בעיית את רואה זו עבודה ביסוד העומדת התפיסה
מבוגרים עובדים של בתעסוקה מחדש שילובם בעיית של הרחב בהקשר הביניים גיל בני לשעבר
וידע מחקר שממצאי אנו סבורים כך משום נקטע. שלהם התעסוקה חיי שרצף המתועשות במדינות
את לקדם שנועדו התערבות ותכניות מבוגרים, עובדים של בבעיותיהם העוסקים אחרים, ממקורות

לשעבר. המועצות ברית עולי של הייחודי למקרה רלבנטיים הם העסקתם,
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ובישראל בעולם מבוגרים עובדים תעסוקת בנושא העניין להתעוררות הרקע בהצגת פותחת העבודה
המבוגרים והעולים בכלל מבוגרים עובדים בפני העומדים בקשיים דן השני הפרק לעולים. בהתייחס
לעידוד ותכניות הסדרים מציג השלישי הפרק בתעסוקה. המחודשת ההשתלבות בתהליך בפרט
אלה. לקשיים פתרונות לספק נועדו אשר בעולם, שונות במדינות מבוגרים עובדים של העסקתם
של העסקתם בקידום לטפל מנת על בישראל שפותחה הארגונית המערכת מתוארת הרביעי בפרק
מקצועית, הכשרה בתחומי השונות תכניותההתערבות מתוארות החמישי בפרק המבוגרים. העולים
בהן, השימוש היקף על נתונים מובאים וכן בישראל, המופעלות בעבודה והשמה מקצועי ייעוץ
ממכלול ללמוד שניתן הלקחים את מסכם האחרון הפרק תרומתן. על גם האפשר ובמידת

מבוגרים. עובדים של העסקתם קידום לגבי והתכניות ההסדרים
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סוגייה  ובישראל המערבי בעולם מבוגרים עובדים תעסוקת .1
חדשה

ובצפון באירופה המבוגרים העובדים במצב להתעניינות הרקע 1.1
אמריקה

המתועשות במדינות היום סדר על לעלות החל (6445 (גילאי מבוגרים עובדים של התעסוקה נושא
משוק הרחקתם היתה הדומיננטית המדיניות בהם בקירוב עשורים שני לאחר התשעים, בשנות
,55+ בני עובדים של מוקדמת פרישה פרישתם. את להקדים עידודם באמצעות בעיקר העבודה,
צעירים של האבטלה לבעיית חלקי פתרון סיפקה ובכך משרות, פינתה ,50 מגיל אפילו ולעתים
שונות במדינות 55+ גילאי בקרב זמן לאורך ההעסקה בשיעורי הירידה את המדגימים (נתונים

בנספח). א1 בלוח מופיעים באירופה

הסיבות הפרישה. הקדמת של במגמה תפנית לדרוש והתכנון המחקר אנשי החלו התשעים בשנות
מערכת על ובהשלכותיהם הללו, המדינות של הדמוגרפיים במאפיינים בעיקר נעוצות בתפנית לצורך

עצמם. המבוגרים העובדים רווחת של בשיקולים ופחות הסוציאלי, הביטחון

ליותר 60+ בני שיעור יגיע מהן ברבות מהיר. בקצב מזדקנות התעשייתיות החברות התלות: on1 .1

המגדירים (יש דאגה מעוררת האוכלוסייה הזדקנות .(Schneider, 1994) הנוכחית המאה בסוף מרבע
התלות יחס התלות. ביחס יוצרת שהיא האיזון חוסר בשל בעיקר דמוגרפית") זמן כ"פצצת אותה
לבין  6415 גילאי  כלכלית מבחינה כפעילה המוגדרת האוכלוסייה בין המספרי היחס הוא
הזקנים של התלות היקף המפותחות (במדינות ו+65. 150  פעילה כבלתי המוגדרת האוכלוסייה
מסים, ומשלמים הכנסה היוצרים האנשים מספר קטן פשוטות, במילים הילדים). של זה על עולה
הכנסה הבטחת בתחום ביחוד המדינה, ע"י שניתנים שירותים הצורכים האנשים מספר וגדל
מביאה אינה שהיא כיוון התלות, של גס אומדן רק מהווה התלות יחס של הנוסחה ובריאות.
אבטלה. ושיעורי עבודה בכח השתתפות בשיעורי שינויים כגון דמוגרפיים, לא גורמים בחשבון
2025 בשנת המערבית באירופה אחד תלוי על פעילים 1.5 של יחס מציגות האו"ם של תחזיות
בני לבין 65+ בני בין המספרי (היחס התלות יחס של אחר חישוב לפי בארה"ב, .(Schneider, 1994)

של האופטימית בהנחה זאת ,2030 בשנת 3:1 של ליחס ב1985 4.9:1 של מיחס ירידה חוזים ,(6418
יחס צופים אופטימיות, פחות בהנחות החיים. בתוחלת קטנה ועלייה הילודה ר בשיעו דרמטי גידול
וצפון אירופה במדינות החברתית ההוצאה תעלה התלות, ביחס ההחמרה בגלל .2.2:1 של תלות
לחצים יהיו ואז איתה, להתמודד יוכלו לא שהמדינות כזו במידה הבאה המאה בתחילת אמריקה

להפחיתה.

175 ב£9 מוקדם פורש של העלות מוערכת בצרפת הפרישה: להקדמת התכניות של גבוהה עלות .2

העלות מוערכת יותר, נמוך המוקדם לפורש הפיצוי היה שבה בבריטניה, מובטל. של מהעלות
כלומר  gross domestic product) לקסם ביחס לפנסיה הממוצעת הציבורית ההוצאה ב£ל112.
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.1984  1960 השנים בין עצמה את הכפילה מאשר יותר ויבוא) יצוא כולל לא הלאומי, התוצר
.(Schneider, 1994) הפנסיות מקבלי במספר גידול  העיקרית הסיבה

הן מאשר יותר לשלם יצטרכו באירופה הפנסיה מערכות הפנסיה: מערכות של אקסואר1 איזון חוסר .3
המוקדמת הפרישה לעידוד במקביל העבודה. לשוק המצטרפים הצעירים במספר ירידה בגלל גובות,
מהם חלק כניסת את לדחות במטרה לימודיהם את להמשיך 2418 בני לצעירים תמריצים ניתנו

העבודה. לשוק

של לגמלאות והוצאה העבודה, כוח הצטמצמות של התוצאות אחת מיומנים: בעובדים צפוי מחסור .4
מסוימים. במקצועות בייחוד מיומנים, בעובדים צפוי מחסור היא בפרט, ומיומנים ותיקים עובדים

הפיננסית הבעיה על להתגבר אופציות מספר מציעים חברתית מדיניות בתחום ומתכננים חוקרים
Schneider, ,1.L.O של בפרסום נידונות (האופציות מהאוכלוסייה ניכר אחוז של העבודה מאי הנובעת

:(1994
כבר מדינות מספר מלאה. לפנסיה הזכאות גיל ואיתו הפרישה גיל העלאת היא אחת אפשרות .1

המינימלי השנים מספר הגדלת או לפנסיה הזכאות גיל של הדרגתית העלאה על החלטה קיבלו
אולם וארה"ב). שבדיה זילנד, ניו יפן, איטליה, גרמניה, צרפת, (למשל, מלאה בפנסיה המזכה
מקום מטעם פרטיות פנסיה תכניות שקיום משום חלקית הטוב במקרה תהיה זה צעד של יעילותו

הציבורית. הפנסיה מערכת של השפעתה את מסוימת, במידה לפחות ינטרל, העבודה

ההפסד. על יפצו העבודה ממקום שהפנסיות הנחה מתוך המדינה, עי המשולמות הפנסיות הקטנת .2
הנמוכות. הפנסיות בעלי על חמורות השלכות יש לכך

ביותר פופולרית בלתי אופציה כמובן היא זו העובדת. האוכלוסייה מצד לפנסיה הניכויים הגדלת .3
שלא דומה אופציה כיום. כבר למדי גבוה לפנסיה הניכויים שיעור מהמדינות שבחלק בכך בהתחשב
שהוא כך המס, בסיס הרחבת או סלקטיבית בצורה מסים העלאת היא התנגדות פחות תעורר

מס. מתשלום פטורים שכיום אנשים גם יכלול

להמשיך מבוגרים לעובדים אפשרות מתן ע"י הסיסים משלמי מאגר הגדלת היא רביעית אפשרות .4
מניעת מחד, כפול: הוא זו אופציה של יתרונה הפורמלי. הפרישה לגיל מעבר אפילו לעבוד,

הפנסיות. מקבלי מספר צמצום מאידך, המיסים, משלמי מאגר הצטמצמות

המתועשות במדינות מדיניות שינוי של סימנים 1.2
העובד את לשמור תנסה אשר אדם כוח למדיניות קוראים בנושא הפעילים מדיניות וקובעי חוקרים
התאמת דהיינו, חיצונית, גמישות במקום פנימית גמישות על תתבסס ואשר עבודתו במקום המבוגר
מחדש הבנייה מקצועית, הסבה הכשרה, באמצעות המפעל לצורכי ואיכותו הקיים האדם כוח היקף
עובדים וגיוס קיימים עובדים של מוקדמת לפנסיה הוצאה או פיטורין באמצעות ולא תפקידים, של
.(Gaullier, 1990) היום" של העובדים עם המחר חברות "פיתוח להיות: צריכה הסיסמה חדשים.
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I. ■ J

מכוח כחלק מבוגרים עובדים שבראיית "האתגר בדבר בהצהרות יצאו שונים בינלאומיים פורומים
תעסוקת בנושא המלצות קיבלו ואף ייחודיים", צרכים בעלת "כקבוצה בזמן ובו הפעיל" העבודה
האיגודים או המעסיקים הממשלות, את מחייבות אינן כמובן אלה המלצות מבוגרים. עובדים
צריכה שאח"כ מדיניות בהגדרת מנחים קווים מהוות הן אבל החברות, במדינות המקצועיים
:(Drury, מ1995 לקוחות הדוגמאות (רוב אחדות דוגמאות להלן אופרטיביות. לתכניות להיתרגם

מישורים: בשלושה לפעולה הקוראת מבוגרים עובדים בנושא המלצה קבל 19802 1L0n כנס .1

בתעסוקה; אפליה ומניעת מבוגרים לעובדים והתייחסות הזדמנויות שוויון קידום א)
רצויים; לא עבודה ותנאי העסקה תנאי מפני מבוגרים עובדים הגנת ב)

פרישה. לקראת והכנה לפרוש, אפשרות מתן ג)

באמצע האירופי האיחוד של עבודה ויחסי לתעסוקה הוועדה ע"י שהוכנו לבנים" "ספרים שני .2
התיחסו לא אמנם והתעסוקה התחרותיות הכלכלית, הצמיחה בהגברת דנו ואשר וב1994, 1993
לעובדים בהחלט רלבנטיים בהם שהוגדרו הפעולה תחומי אולם מבוגרים, לעובדים ספציפי באופן
המשאבים שיפור מקופחות; חברתיות לקבוצות תעסוקה הזדמנויות של הזמינות שיפור מבוגרים:
חדשות משרות יצירת הכישורים; רמת והעלאת מתמשכת מקצועית הכשרה באמצעות האנושיים
אשר אלה מסמכים על המבוססות החלטות התקבלו יותר מאוחר עבודה. דפוסי והגמשת

.55+ בני למובטלים במפורש מתייחסות

,1994 בדצמבר שבגרמניה באסן בוועידתם האירופי, האיחוד עם הנימנות המדינות ראשי מועצת .3
לעזור לצורך מתייחס מהם אחד התעסוקה. מצב לשיפור צעדים שורת לנקוט לממשלות קראה
מבוגרים. ועובדים מובטלות נשים במפורש מוזכרות וביניהן מאבטלה, במיוחד שנפגעו לקבוצות

הרואה מבוגרים, עובדים בנושא 1995 ביוני החלטה קיבלה האירופי האיחוד של השרים מועצת .4
הכשרה קידום עיקריים: מישורים בכמה בפעולות לנקוט לממשלות וקוראת מצבם את בדאגה
בתעסוקה שילובם קידום מבוגרים; לעובדים מיוחדת תמיכה מתן תוך העבודה, חיי לאורך מקצועית
של להשלכות המעסיקים מודעות העלאת השמה; סוכנויות של אפקטיביים מאמצים באמצעות

מבוגרים. עובדים העסקת בפני חוקיים מחסומים ביטול מבוגרים; עובדים פיטורי
1

המבוגרים העובדים את מגדירות אינן כה עד התעסוקה בתחום האירופי האיחוד של התכניות .5
מובטלים כגון יעד באוכלוסיות שהוגדרו באוכלוסיות להיכלל עשויים הם אבל יעד, באוכלוסיית
האירופית החברתית הקרן טכנולוגיים. שינויים בעקבות לאבטלה הצפויים ועובדים ארוך, לטווח
המקומית, הממשלה עם בתיאום שונות במדינות פרויקטים מממנת European Social Fund (ESF) 

פיתוח שלהם, הייצור במערכות שינויים המכניסים במפעלים מקצועיים ועדכון הכשרה בתחום
כולל אדם, כוח הכשרת תכניות לבין כלכלי פיתוח של אסטרטגיות בין שישלבו תעסוקה אפשרויות
מאגר ויצירת משותפים מחקרים ביצוע מידע, הפצת וקואופרטיבים, קטנים עסקים בהקמת סיוע
עובדים עבור פרויקטים בביצוע לסייע נכונות הביעו הקרן ראשי והשמה. הכשרה תכניות של נתונים

בנדון. אליהם פנתה לא ממשלה שאף ציינו אבל מבוגרים
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בהדגש מבוגרים עובדים למען ציבורי במימון תכניות על המליצה קנדה של הכלכלית המועצה .6
(אחד מבוגרים עובדים תעסוקת נושא לבדיקת משימה צוות מקצועי. וייעוץ מקצועית הסבה של
חוסר כנגד התריע העבודה) כוח לפיתוח אסטרטגיה לגבש במטרה שהוקמו משימה כוחות מכמה
המחייבים עבודה בהסדרי גמישות חוסר מבוגרים, לעובדים שונות הכשרה תכניות של הנגישות
מחדש. העסקתם של בהקשר בעיקר מבוגרים, לעובדים מספיקים בלתי ייעוץ ושירותי אותם
להיות מנת על להמתין יצטרכו לא מבוגרים שמפוטרים לכך לדאוג השאר, בין המליצה, המועצה
במסגרת מבוגרים לעובדים מיוחדים יעוץ שירותי להקים מקצועית; בהכשרה להשתתף זכאים
להכשיר ומוכנים עסקיהם את המרחיבים למעסיקים הסיוע תכנית את להרחיב התעסוקה; שירות
במקומות המבוגרים העובדים את להשאיר המעסיקים את להמריץ מבוגרים; עובדים ולקלוט

.(Trueman, 1993) לנוחיותם העבודה הסדרי את ולהתאים עבודתם

פנה העבודה שר מבוגרים. עובדים בנושא מייעצת ועדה ב1993 הקימה בריטניה ממשלת .7
למשרה מועמדים של התאמתם את ולבחון עובדים בגיוס גיל הגבלות לבטל בתביעה למעסיקים
בעמדת נמצאים מבוגרים עובדים בו (קריטריון הפורמלית השכלתם סמך על רק לא מסוימת
Thomas, Pearson 8c) מקצועית הכשרה בתכניות מבוגרים לשתף וכן לצעירים), בהשוואה נחיתות

.(Meegan, 1992

בישראל n'\an 1.3
עובדים בקרב התעסוקה בשיעורי ירידה מגמת בישראל גם קיימת המתועשות למדינות בדומה
מדיניות אצלנו נהוגה היתה לא אירופה, ממדינות לחלק בניגוד יותר. מתונה כי אם מבוגרים,
ביוזמה פעם מדי עלו כאלה תכניות אך פרישתם, את להקדים מבוגרים עובדים עידוד של ממשלתית
הכלכלית. החרום תכנית הנהגת מועד ,1985 יולי מאז ובעיקר ומוסדות, מפעלים של אינדיבידואלית
קשיים רקע על האדם, כוח מצבת לצמצום פיטורין פני על מועדף אמצעי שימשה פרישה הקדמת
הבראה תכנית מתקדמת, טכנולוגיה על המבוססות בחברות בעיקר מהמקרים, בחלק כלכליים.
"להיפטר" העבודה למקום הזדמנות ספקה מוקדמת, פרישה של מרכיב הכוללת והתייעלות,
אלה סיבות בשל עדכניים. ומיומנויות ידע בעלי צעירים עובדים במקומם ולקלוט מבוגרים, מעובדים
שב בעוד כך, בישראל. גם בירידה נמצאים הביניים בגילאי גברים בקרב התעסוקה שיעורי ואחרות,
בלבד; ל^68 שיעורם הגיע ב1994 הרי מועסקים, היו 6455 בני היהודיים 84מהגברים 5S ,1979

היו לא הפורמלי הפרישה מגיל שנים 10 של בטווח שנמצאו מהגברים בקירוב שליש כלומר,
הצטמצם הפורמלי, הפרישה מגיל שנים 2010 של בטווח הנמצאים ,4554 בני בקרב מועסקים.
אצל שונות). בשנים אדם כח סקרי  (למ"ס ב1994 8796 לכדי עד ב1979 מ>$91 המועסקים שיעור
נשים של הזדקנותן בגלל כלומר, העוקבה, באפקט הקשורות סיבות בשל הפוכה, המגמה נשים

בנספח). 1 לוח (ראה התעסוקתית בקריירה והמשיכו יותר צעירים בגילים לעבוד שהחלו

התעשייתיות, למדיניות בניגוד הרי הפנסיה" קרנות "משבר על הרבה מדברים אצלנו שגם למרות
המוסד עלידי מחושב התלות יחס מתמדת. בירידה נמצא ארצי, בממוצע בישראל, התלות יחס
והנשים 65+ בני הגברים מספר בתוספת 170 גילאי הילדים מספר של כפרופורציה לאומי לביטוח
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העבודה. כגילאי המקובלים ,5918 גילאיות והנשים 6418 גילאי הגברים מספר לעומת ,60+ בנות
של התלות על רק מסתכלים אם ילדים. של היא התלות רוב אולם ,1.1:1 הוא התלות יחס
אוקטובר ,129 מס. סקר לאומי, לביטוח (המוסד 4.7:1 של ליחס מגיעים המבוגרת האוכלוסייה
לעתיד מתייחסת התלות ביחס האיזון הפרת של אפשרות מפני אצלנו הדאגה זה רקע על .(1995

אין גם ואלקטרוניקה) מחשבים מהנדסי (למשל, בודדים מוגדרים במקצועות להוציא יותר. הרחוק
מיומן. אדם בכוח מחסור אצלנו צופים

הציבורי היום סדר על עלתה לא המבוגרים העובדים סוגיית מדוע להבין ניתן אלה בנסיבות
של התעסוקתית השתלבותם את הציגה אשר לשעבר המועצות מברית העלייה זו היתה בישראל.
מגוונים פתרונות ומציאת שונים במישורים התערבות אסטרטגיות פיתוח המחייבת כבעיה ה+45 בני

הקצר. בטווח

כי הוכיחה השמונים שנות ותחילת השבעים בשנות לשעבר המועצות מברית העלייה גל קליטת
העולים ממחצית יותר עבודה: למצוא הצליחו מבוגר בגיל ארצה שהגיעו העולים של גבוה שיעור
בהיותם ב1983, האוכלוסין מיפקד בעת מועסקים היו 6455 בני בהיותם 19791975 בשנים שעלו
קרוב המיפקד, בעת 6755 בני והיו 19831980 בשנים שעלו אלה בגילים העולים מבין ;7259 בני אז
והמעבר חדשה, לארץ ההגירה כי מוכיחים מהמיפקד אלה "נתונים מועסקים. היו שלישים לשני
מישרות ולמצוא בתעסוקה להיקלט מהעולים מנעו לא יחסית, מבוגר בגיל חדש עבודה לשוק
והמבוגרים בכלל, מהעולים רבים נאלצו ההגירה עקב זאת, עם יחד .(21 עמ. ,1991 (מטרס, חדשות"
ל,^38 בהשוואה ^6455 בני מהגברים אחוזים ואחד חמישים ידם. משלח את לשנות בפרט,
בחו"ל. ממקצועם שונה מקצועית בקבוצה המסווג יד במשלח בארץ הועסקו ,4435 בני מהגברים

עם ובמשק הנוכחי לגל בהשוואה קטן עולים היקף של בנסיבות ארעה הקודם העלייה גל קליטת
גל בתחילת ל£59). 37c בין נע 19821975 בשנים האבטלה (שיעור יחסית נמוכה אבטלה רמת
שבמצב חשש היה 1.1%t? והגיע עלה הוא 1992 ועד ,$9, על בישראל האבטלה שיעור עמד העלייה
העלייה ממדי עצם ובגלל התייעלות, מגמות רקע על אדם בכוח צמצומים גבוהה, אבטלה רמת של
ביותר. בעייתית תהיה בתעסוקה וקליטתם העבודה בשוק נחיתות במצב המבוגרים העולים יהיו
מנת על וכד', הסביבה איכות קהילתיים, בשירותים יזומה תעסוקה ביצירת הצורך על שדיברו היו

.(1991 מטרס, (ראה המבוגרים לעולים תעסוקתיים פתרונות לספק

עולי של ארצי מייצג מדגם על 1992 יוליספטמבר בחודשים ברוקדייל מכון ע"י שנערך סקר ואכן
הגיל בקבוצת מהגברים כמחצית שרק הראה ומעלה, שנה חצי בארץ ששהו לשעבר המועצות ברית
העולים של מצבם .£279  יותר עוד נמוך השיעור היה 5945 בנות הנשים בקרב מועסקים; היו 6450
126 בארץ ששהו הביניים בגיל הגברים שבקרב בעוד טוב: יותר מעט היה בארץ יותר הוותיקים
גם ל£529. השיעור הגיע ויותר שנתיים בארץ ששהו אלה בקרב מועסקים, היו 37?£ רק חודשים
התעסוקה מצוקת אם שגם הראו אלה נתונים .(Lithwick 81 Naveh, 1995) עלייה חלה הנשים בקרב
לקידום אקטיבי בסיוע צורך יש בארץ, שהייתם התארכות עם תוקל המבוגרים העולים של
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קובעי של הלב תשומת התמקדה הסקר לפרסום עד בתוכם. יותר חלשות קבוצות של תעסוקתן
וכסף אדם כוח משאבי להקצאת שהתנגדו היו הצעירים. העולים של התעסוקה בבעיות המדיניות
עולים הרבה כך כל ישנם כאשר להצליח סיכוי לכך שאין בטענה המבוגרים תעסוקת לקידום
וכן קושי, בכך יש כי אם בעבודה מבוגרים לשלב שניתן הוכיחו הסקר ממצאי מובטלים. צעירים
המשאבים את להפנות אפשר ולכן העריכו, מאשר יותר טוב הזמן במשך "מסתדרים" שהצעירים
צמיחה חלה העלייה, בזכות רבה במידה אלה, בשנים המבוגרים. של התעסוקה בעיות לפתרון

המבוגרים. העולים גם להכנס יכלו שאליהם עבודה מקומות ונוצרו במשק ;

בקרב המועסקים שיעור הזמן שבמשך גילו עבודה בכוח השתתפות על יותר מאוחרים נתונים
השיעור על עלה אפילו בארץ, שהות של אחדות שנים ולאחר דומה, נעשה הביניים גיל בני העולים
ב1994* לדוגמה, הצעירים). העולים של מזה נמוך הוא כי (אם גילם בני ותיקים ישראלים בקרב
גברים בקרב ,6796  בלבד) אחת שנה בארץ (השוהים 1993 עולי גברים בקרב המועסקים שיעור היה
שיעור .8296  שנים) 4 בארץ (השוהים 1990 עולי ובקרב ,819&  1991 עולי בקרב ,5970  1992 עולי

.(Lithwick <ef Habib, 1996) ל^80 הגיע 6445 בני ותיקים ישראלים בקרב המועסקים

מגלה ב1990, שעלו גברים הביניים, בגיל העולים באוכלוסיית תתקבוצה אחרי זמן לאורך מעקב
במחצית 80?0 לכדי ועד ב1993, ל7070 ,1992 של הראשונה במחצית מ^60 העסקה בשיעורי עלייה

.(Lithwick 8c Habib, 1996) 1994 של השניה

התעסוקה אי בעיית אינה הביניים גיל בני לשעבר המועצות ברית עולי מרבית של העיקרית rpynn
אפילו המקצועיים. כישוריהם את הולמת שאינה ברמה יד במשלח העסקה או תתהתעסוקה, אלא
בארץ, ביותר הרב הוותק בעלי שהם ומין), גיל לפי הבחנה (ללא 1990 עולי כלל של הקבוצה בתת
שהחזיקו ל^74 בהשוואה וטכניים, חופשיים אקדמיים, במקצועות מועסקים מהעובדים 329?< רק
מקצועית ובלתי מקצועית בעבודה מועסקים מהעובדים £379, עלייתם; לפני אלה במקצועות
כבר .(Lithwick 8c Habib, 1996) עלייתם לפני אלה במקצועות שהחזיקו ל£ל16 בהשוואה בתעשייה,
מנת על רצוי, בלתי יד למשלח מעבר כולל היד, במשלח שינוי מחייבת רבים במקרים הגירה כי צויין
להיות פחות נוטים גם המבוגרים אולם זמני, מצב בגדר להיות עשוי זה הצעירים עבור להתפרנס.
לפי מועסקים להיות שימשיכו הסבירות וגם נתונה, זמן בנקודת להם רצוי יד במשלח מועסקים

פורסם). טרם ונועם, נוה (ליטוויק, יותר גדולה זה דפוס

מהנשים ו>?449 מהגברים 169& מאבטלה: סבל הביניים בגיל מהעולים ניכר מיעוט כי לציין יש
הישראלים בקרב ל470370 בהשוואה ב1994, מובטלים היו ב1993 לארץ שעלו 6445 בגילים
3י£1ל15, %t' שיעורם הגיע ,1992 עולי יותר, הוותיקה העולים בקבוצת הזו. הגיל בקבוצת הוותיקים
הועסקו לא המובטלים שהעולים בהכרח מכך להסיק אין .(Lithwick <ef Habib, 1996) בהתאמה

הפקת איפשר זה זמן שפרק כיוון ,19941990 לשנים מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים מרבית 1

תפוקתו. לשיא 45+ פרויקט הגיע בטרם עוד בתעסוקה הקליטה מגמות על שהצביעו זמן לאורך נתונים
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עבודה. וחיפשו מובטלים היו המדידה ובשעת קבועה, בתעסוקה נקלטו שטרם אלא עלייתם, מאז
של לתסמונת להוביל עלולים מתאימה עבודה במציאת ונשנים חוזרים כשלונות זאת, עם יחד
לחפש. ומפסיק מתאימה עבודה לחפש מנסיונותיו נואש אשר המבוגר העובד  המיואש" "העובד

יותר. אישית ולהכוונה מוגבר לסיוע זקוקים זו בקטגוריה עובדים

לעולים ייחודית אינה הקודם היד למשלח בהשוואה נמוכה ברמה תעסוקה של הבעיה למעשה,
מוקדמת. פרישה לאחר העבודה למעגל שחזרו ותיקים ישראלים בקרב גם שכיחה היא המבוגרים;
שלהם, המקצועי הסטטוס את שימרו פרישתם לאחר שעבדו המוקדמים מהפורשים אחוז חמישים
עם יחד המקצועי. בסטטוס ירדו 4O9& אך אחר, בתחום אם ובין המקורי עיסוקם בתחום אם בין
מקצועות לבעלי בהשוואה נמוך האקדמיים המקצועות בעלי בקרב בסטטוס היורדים שיעור זאת,

העולים. של במצבם רב שוני קיים זו ומבחינה (1994 (קינג, אחרים

9



בהשתלבות המבוגרים החדשים העולים של קשייהם .2
בתעסוקה

בזכות משרתם אובדן מפני ומוגנים עבודתם במקומות מבוגרים עובדים מועסקים מסורתי באופן
(לדוגמה, העבודה מקום סגירת  מסוימות בנסיבות אולם קבועים. כעובדים נחשבים שהם העובדה
עלולים הם  הגירה או העבודה, במקום אדם כוח וצמצומי ארגוניים שינויים ב1985), אתא מפעל

חדשה. מישרה לחפש ונאלצים העבודה למעגל מחוץ עצמם את למצוא

רבים ומוסדות מפעלים נקטו הכלכלית, החירום תכנית הנהגת מועד ,1985 יולי מאז בישראל,
מהאנשים ניכר חלק האדם. כוח מצבת להקטנת כאמצעי הפרישה הקדמת עידוד של במדיניות
בני מהגברים שלישים שני העבודה. למעגל לשוב רוצים פרישתם את להקדים בחרו, או שנאלצו,
הגילאים בקרב לעבוד; להמשיך רצו מעבודה מוקדמת פרישה על מחקר במסגרת שרואיינו 6460

שנתגלו עבודה בהמשך לרצון העיקריים המניעים .(1994 (קינג, ל^80 שיעורם הגיע יותר הצעירים
"במטרה בתעסוקה, במסגרת, הרצון ,(£379) בהכנסה הצורך היו: המוקדמים הפורשים בקרב
כערך העבודה וראיית לחברה לתרום להמשיך והרצון ,(35^ בבוקר" לקום טעם יהיה שעבורה
הביניים בגיל החדשים העולים מבחינת יותר עוד קריטי הוא בתעסוקה בהשתלבות הצורך .(£259)

ובעתיד. בהווה הכלכלי קיומם ולהבטחת הקולטת לחברה לכניסה מרכזי ערוץ זהו עבורם .(6445)
פנסיוניות זכויות ולצבור סבירה חיים לרמת להגיע להם תסייע מכניסה בעבודה השתלבותם

זיקנתם. לתקופת

מהגרים חדשה. בתעסוקה להשתלב בנסיונם בקשיים נתקלים המתועשות המדינות בכל 45+ גילאי
העבודה: בשוק כפול מחסרון סובלים שהם מכיוון נוספים, קשיים עם להתמודד נאלצים מבוגרים
על המקשים הגורמים תחילה יוצגו להלן הקולטת. במדינה חדשים היותם בשל והן גילם בשל הן
הקשיים יפורטו מכן ולאחר בכלל, מבוגרים עובדים של בתעסוקה המחודשת השתלבותם
מסוימים, בהיבטים מבוגרים מהגרים של בעיותיהם הדגש עם מהגרים, בפני הניצבים הספציפיים

לשעבר. המועצות ברית עולי של הפרטי מהמקרה ללמוד שניתן כפי

מבוגרים עובדים של בתעסוקה קליסה על המקשים הגורמים 2.1
של ובשיקולים בסטריאוטיפים עצמו, המבוגר העובד של ועמדות בתכונות הקשיים של מקורם

והכשרה. השמה שירותי של ובנוהגים המעסיק,

עצמו המבוגר בעובד שמקורם פוטנציאליים קש"ם
בגיל העלייה עם והרוחניים: הגופניים כישוריהם מבחינת מגבלות יש ומעלה 5045 בני לעובדים
עוברים אינם עבודה במקומות המועסקים מהעובדים ניכר חלק גופני; מאמץ לבצע יכולתם פוחתת
וכישוריהם עדכני, בלתי להיות עלול שלהם מקצועי הידע מכך וכתוצאה קבוע, באופן השתלמויות
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בשל אחרים; לתפקידים בקלות להעברה ניתנים ואינם מסוים לתפקיד ספציפיים המקצועיים
על מקשים אשר בטחון ומחוסר נמוכה בסיסית השכלה מרמת סובלים הם העוקבה2 מאפייני

ההזדמנות. להם תינתן וכאשר אם גם חדשים, ומיומנויות ידע רכישת

המבוגר העבודה דורש של העדפותיו עלולות לעיל, שצויינו וההשכלתיות הפיזיות המגבלות רקע על
הגיע אליה הגבוהה הרמה בגלל שדווקא ייתכן מאידך, המתאימות. המשרות היצע את לצמצם
לקבל. מוכן שהינו פוטנציאליות עבודה הצעות לגבי סלקטיבי יהיה הוא הקודם עבודתו במקום
העבודה מכדאיות מושפעות יהיו בפרט ספציפית משרה וקבלת בכלל, לעבודה חזרה לגבי העדפותיו
קצבאות להפסד בהשוואה לספק עשויות פוטנציאליות שמשרות לסוגיהם בתגמולים בהתחשב

שכר. מחליפות

ידע חוסר היא עבודה מקום באותו רבות שנים במשך הועסק אשר מבוגר עובד של נוספת מגבלה
ביטחון חוסר הרגשת מכך, וכתוצאה העבודה, בשוק עצמו את לשווק וכיצד עבודה לחפש כיצד

פוטנציאליים. מעסיקים עם במגעיו

פוטנציאליים מעסיקים של ובשיקולים בססריאוסיפים שמקורם קש"ם
ומעלה 45 בני חדשים עובדים לקלוט מעסיקים בקרב נכונות חוסר על מצביעים רבים מחקרים
הדעות למרות זאת יותר), מוקדם בגיל המחסום מורד מחשבים, כגון מסוימים, (בתחומים
תכניות מנהל סיקר, מרטין מבוגרים). הם (שאף הוותיקים עובדיהם לגבי מבטאים שהם החיוביות
שהם מדווחים "המנהלים אומר: ,aarp האמריקאית הגימלאים בהתאחדות התעסוקה בתחום
אותם מגייסים אינם הם אך ו"אחראים", "בוגרים" אותם ומגדירים מבוגרים, עובדים מעריצים
תפקידי כגון גבוהה, ברמה לעבודות בגיוס במיוחד בולט הדבר .(Aging international, 1994) לעבודה"
של מאגר קיים כאשר גבוהה, אבטלה של בעיתות וכן ופרופסיונליות, אקדמאיות ומישרות ניהול

Laczko 8c Phillipson, 1991; U.N. Bulletin on Ageing, 1994 ;1994 (קינג, צעירים עבודה דורשי
(על כאיג'יזם הגרונטולוגים ע"י שהוקעה זו, תופעה .(Walker 8c Westergaard, 1989; Walker, 1990

גורמים: מערכות שתי ע"י מוסברת נשים), של לרעה אפליה  סקסיזם משקל

לעובדים המיוחסות שליליות פסיכולוגיות תכונות  מבוגרים עובדים של החסרונות תפיסת .1

גמישות חוסר מציינים מנהלים להם. המיוחסות החיוביות התכונות של בערכן ופיחות המבוגרים,
על חדשות, עבודה שיטות למידת על מקשים אשר מבוגרים, אצל רושיבה דרכי של וקיבעון
ממטלה מיידי באופן לעבור ויכולת שגרתיות, בלתי פתרון דרכי דורשות אשר בעיות עם התמודדות
גבוה עבודה ומוסר לארגון נאמנות כגון תכונות זאת, לעומת משתנים. לצרכים בהתאם למטלה
.(aarp ,1990 ;Jacobson, 1990) חדשי טכנולוגי וידע גמישות מהירות, לטובת מחשיבותן מאבדות

מאפיינים לה יש זה ובתוקף מסויימת היסטורית בתקופה גדלה אשר גיל קבוצת היא (קוהורט) עוקבה 2

הצעירים. מאשר שנים פחות בסה"כ למדו ימינו של המבוגרים רוב  הנוכחי בהקשר מסויימים. משותפים
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מבוגרים עובדים של העסקתם שעלות משום  מבוגרים עובדים בהעסקת הכלכלית הכדאיות אי .2
במחקר זו טענה להפריך מנסה aarp) דרכם בראשית הנמצאים צעירים של זו על בהרבה עולה
להם שנותרו משום לתפקיד בהכשרתם להשקיע כדאי לא לכך בנוסף .(29 ע' 3 פרק ראה שיזם,
ההשקעה תמורת את להחזיר יוכלו בהן לצעירים, בהשוואה פרישתם למועד עד עבודה שנות מעט

הפרישה. הקדמת של בעידן במיוחד הזו,

וההכשרה ההשמה במערכות שמקורם קש"ם
אינם הללו ואם אליהם, הפונים המעסיקים של רצונם את לספק מבקשים התעסוקה שירותי
על זו, מקטגוריה עובדים אליהם יפנו לא התעסוקה שירותי הרי מבוגרים עובדים בגיוס מעוניינים
כיוון גבוהה, אבטלה של בעיתות מחריפה זו תופעה בעתיד. נוספות מישרות הצע להפסיד לא מנת
שירותי מעסיקים. בעיני לעדיפות הזוכים צעירים, מובטלים של מאגר השירות לרשות עומד שאז
מסרים העברת באמצעות עצמאי עבודה מחיפוש המבוגר הפונה את לייאש אף עלולים תעסוקה
במקצוע או בכלל עבודה למצוא סיכוייו שקלושים יבין הוא שמתוכם פורמליים ובלתי פורמליים

.(Walker, 1985) ספציפי

השמה, כמשרתת ההכשרה את תופסות שהן משום בעיקר מבוגרים עובדים דוחות הכשרה מערכות
פרישה על הישראלי במחקר בהכשרתם. להשקיע כדאי לא בהם מעוניינים אינם המעסיקים ואם
נדחו, מקצועית להסבה בקורסים ללמוד שבקשו המרואיינים 32%מבין לעיל, שהוזכר מוקדמת
העובדים את דוחים המעסיקים קסמים: מעגל היא התוצאה .(1994 (קינג, גילם בשל לדבריהם,
ההכשרה ומערכות מיושנים, שלהם המקצועיים והכישורים שהידע משום השאר) (בין המבוגרים

קלושים. בתעסוקה להיקלט שסיכוייהם משום אותם להכשיר מסרבות

(עלייה)3 הגירה ממצב הנובעים חסרונות 2.2
בעברית של'סה העדר

מידת וגם עלייתם, לפני עברית יודעים אינם לשעבר המועצות מברית העולים של המכריע רובם
שיעור קיימת. בלתי או נמוכה היא חלופית, תקשורת כשפת לשמש היכולה באנגלית, שליטתם
ממשיכים גם דומה ושיעור הצעירים, של מזה נופל אינו א' אולפן המסיימים המבוגרים העולים
העברית; השפה בלימוד מתקשים הם זאת למרות להתפרסם). עומד ונועם, (נוה ב' באולפן ללמוד
את המעריכות הנשים שיעור א). נספח (ראה ובדיבור בהבנה מאשר יותר ובכתיבה בקריאה
מהן גדול שחלק משום ייתכן הגברים, שיעור על עולה כטובה הלשוניות המיומנויות בכל שליטתן
להתחיל מעדיפים שהגברים בעוד המשך, באולפני ללמוד ממשיכות ואף האולפן את מסיימות
התקדמות חלה בארץ, הוותק התארכות עם הזמן, במשך המשפחה. את לפרנס מנת על לעבוד
שבקרב מזה גבוה אפילו בקרבם היחסי השיפור אחוז המבוגרים; העולים אצל העברית בידיעת
מעקב מסקר ראשוניים ממצאים לדוגמה, נמוכה. ההתחלתית שרמתם משום הסתם, מן הצעירים,

בצורות נעשתה בהם גיל לקבוצות שהחלוקה שונים ממחקרים לקוחים זה בפרק המובאים הנתונים 3

.6455 לבני ולעתים ,6450 לבני לעתים ,6445 לגילאי לעתים הנתונים מתיחסים כך משום שונות.
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בנקודת 4425 בני (שהיו הצעירים הגברים שיעור כי מראים ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי שנערך
מ5270 עלה קשיים מעט עם או חופשי באופן בעברית פשוט מכתב לקרוא היכולים הראשונה) הזמן
עלה (6145 (בני המבוגרים הגברים בקרב אחוז. נקודות 25 של שיפור כלומר, ב1995, 659^ ב1992
של בעברית שליטתם רמת זאת, למרות אחוז. נקודות 61 של שיפור כלומר ל£379, %23n השיעור
פשוט מכתב לכתוב מסוגלים אינם עדיין מהגברים כ£ל40 יותר: הצעירים של מזו נופלת 45+ גילאי
פשוט מכתב לקרוא מסוגלים אינם עדיין מהם ו^33 ?%17tמהצעירים), (בהשוואה בעברית

להתפרסם). עומד וחביב נוה נועם, (ליטוויק, מהצעירים). ל£129 (בהשוואה בעברית

עבודה, בחיפושי בתעסוקה: הקליטה תהליך של שונים בשלבים קשיים יוצר בעברית שליטה העדר
פוטנציאלי, מעסיק עם הראשוני הקשר ביצירת בקורס, בלימודים מקצועי, לקורס בקבלה
דיווחו עולים מהנדסים של תעסוקתית קליטה על במחקר מעסיקים העבודה. במקום בהשתלבות
ותרגום מובנת, בלתי בעברית כתובות עולים ע"י אליהם המופנות החיים קורות קרובות לעתים כי
להם מאפשר אינו מחו"ל המקצועי ולנסיונו העולה להתמחות הקשורים מקצועיים מונחים של לקוי
ביקורת להתפרסם). עומד (קינג, מוצעת למישרה התאמתו מידת על ולהחליט כישוריו על לעמוד
לפחות קיימת הבעיה שאצלם לשער ניתן אך ,45+ בני לעולים ספציפי באופן התייחסה לא זו
(ליפשיץ קודם ובמחקר זה במחקר המעסיקים עדות עלפי הצעירים. אצל כמו שכיחות באותה
האם בהחלטה רב משקל יש אישי בראיון מהעולה המקצועי המנהל להתרשמות ,(1992 וקינג,
להם מאפשרים וחלקם העולים, של שפה בקשיי להתחשב נוטים שמעסיקים למרות לעבודה. לקבלו
שלו המקצועי הרקע את בבהירות להסביר יוכל אשר שעולה ספק אין זאת בכל במתורגמן, להיעזר
בראיונות לעבודה. להתקבל סכוייו את שיגביר יותר חיובי רושם ייצור המראיין, לשאלות ולענות
עם מהמפגש חוששים הם בעברית שליטתם אי בשל כי הודו הם 45+ בני עולים עם שנערכו עומק
אדם כוח בחברת להיעזר מעדיפים חלקם זו (מסיבה הטפסים ממילוי והן מהשיחה הן  המעסיק

לראיון). אותם ילווה רוסית הדובר שנציגה פרטית,

שליטה לבין מועסק העולה היות בין הדוק קשר "יש כי קובעים להתפרסם) (עומד ועמיתיו ליטוויק
התפקידים מגוון את המגבילים הגורמים אחד היא עברית ידיעת אי לכך, מעבר .(32 (ע. בשפה"
העבודות עבודה. למקום התקבל אשר העולה של הקידום סיכויי ואת העולה בפני פתוחים אשר
מעגל נוצר וכאן ובשירותים. בתעשיה מקצועיות בלתי עבודות בעיקר הן עברית ידיעת דורשות שאינן
עולים, הם בהן המועסקים רוב בעברית, שליטה נדרשת לא אלה שבעבודות מאחר קסמים:
בסיכויי ופוגם בעברית התקדמותם קצב את מאיט זה דבר ברוסית. מתנהלת ביניהם והתקשורת
מחייבים אלה שתפקידים משום צוות, ראש כגון לתפקידים היצור בקו אפילו שלהם הקידום
בני העולים מהמהנדסים >?ל66 בעברית: שליטתם חוסר להשלכות מודעים העולים בעברית. תקשורת
יותר שביניהם, והמבוגרים במקצועם, בעבודה השתלבותם בפני מכשול בכך רואים הגילים כל
לשיפור האמצעים אחד היא העברית לימודי ששיפור סבורים ,($13< לעומת £189.) מהצעירים

להתפרסם). עומד ונועם, (נוה בארץ קליטתם
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ומא'כותה המוצא בארץ שרכשו הסקצוע'ת ההכשרה מאופי הנובעים קש"ם
שוק עם לכלכלה פוסטסובייטית) (או סובייטית כלכלית משיטה במעבר כרוכה לישראל "העלייה
את תואם אינו העולים עלידי שנרכש מהידע חלק מכך, כתוצאה שונה. וטכנולוגיה חופשי עבודה
מקצועי רקע הוא לכך המעשי הביטוי (1995 אקשטיין, ועדת (דוח בישראל" השוק דרישות
התמחות אניות); הנדסת מכרות, הנדסת (למשל, הישראלי במשק נדרשים שאינם במקצועות
בתחומי בעיקר מתקדמת, טכנולוגיה עם היכרות חוסר רצון; משביע תיאורטי ידע בצד צרה מעשית
ההכשרה מסלולי בישראל. הנהוגות העבודה ושיטות המקצועית הטרמינולוגיה עם המחשב,
בעלי הם יום לימודי כאשר ברמתם נבדלים לשעבר המועצות בברית הקיימים השונים האקדמית
הנמוך במקום בהתכתבות ולימודים השני, במקום מדורגים ערב לימודי ביותר, הגבוהה הרמה
בתחום איכותיים. הפחות במסלולים הכשרתו את רכש המבוגרים מהגילאים ניכר מיעוט ביותר.
149& לעומת בהתכתבות, למדו 6455 בגיל ארצה שעלו מהמהנדסים 219& למשל, ההנדסה,
במסגרת במחשב השתמשו מהצעירים ל>$46 בהשוואה מהם, 1270 רק יותר. הצעירים מהגילאים
המועצות בברית העולים של התעסוקתי הניסיון להתפרסם). עומד וקונסטנטינוב, (נוה עבודתם
יוזמה, גילוי עצמאי, באופן עבודה לגבי בארץ מהמקובל שונים לסטנדרטים אותם הרגיל לשעבר
עומד קינג, ;1992 וקינג, (ליפשיץ העבודה ארגון של נוספים והיבטים מתוכנן זמנים בלוח עמידה
העולים למרבית משותפים הללו החסרונות תאריך). ללא ,Oigenblick <ef Goldberg) להתפרסם;
למבוגרים החדשות, השיטות את במהירות לומדים שהצעירים בעוד אולם לשעבר, המועצות מברית
יותר חיוביות תפקודם לגבי העולים של העצמיות שהערכותיהם לציין (מעניין להסתגל. קושי יש
מהנדסים בתפקידי המועסקים שונים בגילים מהעולים ומעלה 859S לדוגמה, המעסיקים. של מאלה
חדשות עבודה לשיטות בהסתגלות אחרות, ובטכנולוגיות במחשב בשימוש קושי להם שאין מעריכים

להתפרסם). עומד ונועם, (נוה זמנים בלוח ובעמידה

מופנים הם הישראלי, העבודה לשוק העולים של המקצועיים כישוריהם את להתאים מנת על
בהרבה נמוך בשיעור זה למסלול מגיעים 45+ בני אולם ועדכון. מקצועית הסבה הכשרה, לקורסי
המועצות ברית עולי תעסוקת בנושא המעקב מסקר ראשוניים ממצאים הצעירים: העולים מאשר
.4425 מגילאי ל^28 בהשוואה הכשרה בקורסי השתתפו 45+ מגילאי 139S רק כי מגלים לשעבר
ורתיעה מחד, ההכשרה, מערכות מצד לכך עידוד חוסר גורמים: בשילוב כנראה טמון לכך ההסבר
גילאים של הערכותיהם בין מהשוואה מאידך. עצמם, העולים מצד בעברית מקצועיים מלימודים
פחות קיבלו המבוגרים שהעולים עולה, מקצועית להכוונה המרכזים שירותי של תרומתם על שונים
והפסיכולוגים ההשמה מפקידי קורסים לגבי אישי וייעוץ מקצועיים קורסים על מהצעירים מידע
מהצעירים מעוניינים פחות עצמם המבוגרים העולים .(1996 (קינג, במרכזים הפועלים התעסוקתיים
ועמיתיו, (ליטוויק יותר ארוך זמן בארץ שוהים שהם ככל פוחתת והתעניינותם בקורסים, ללמוד

להתפרסם). עומד

עבזדה לחיפוש משאבים מהעדר הנובעים קשיים .

המסוגלים למקצוע ועמיתים מכרים של רשת הוא עבודה חיפוש בתהליך החשובים המשאבים אחד
מקצועייםאישיים קשרים של חשיבותם עבודה. למציאת להוביל עשויים אשר וקשרים מידע לספק
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אצל מחסומים על להתגבר עוזרים שהם שכן מבוגרים, עובדים עבור במיוחד רבה אלה מעין
משאב חסרים לשעבר המועצות מברית העולים .(Kaufman, 1982) גילית באפליה שמקורם מעסיקים
עבודה בחיפוש ותיקים ישראלים שהם בחברים להיעזר יותר נוטים הם הזמן עם כי אם זה,

.(Lithwick 8c Naveh, 1995)

עבודה בחיפוש מיומנויות הוא שביניהם, המבוגרים במיוחד העולים, חסרים אותו נוסף משאב
(בברית חיים קורות כתיבת מעסיקים, על כתוב מידע ובמקורות זהב" ב"דפי שימוש למשל עצמאי,
היו החשובים הפרטים שכל משום צורך בכך היה לא הקומוניסטי המשטר תחת לשעבר המועצות
כמובן בעברית תקשורת קשיי למעסיקים. יעיל עצמי ושיווק האדם), של העבודה בפנקס רשומים

הזה. החיסרון את מחמירים

יותר המבוגרים, העולים מציינים עבודה, במציאת נתקלו בהם הקשיים על העצמיים בדיווחיהם
(חוסר עולים לקלוט עצמם) העולים (להערכת המעסיקים של רצונם חוסר את הצעירים, מעמיתיהם
מהצעירים פחות נוטים הם זאת, לעומת בתעודותיהם. ההכרה אי ואת מגילם) נובע שכנראה רצון
להם המוצעות במישרות הנמוך השכר ואת במקצועם עבודה מקומות העדר את כקושי לציין
במשרה השכר על להתפשר יותר מוכנים שהם משום הסתם מן להתפרסם), עומד ועמיתיו, (ליטוויק

.(1996 (קינג, פוטנציאלית

פסיכולוגיים קשיים
אצל מעמדם, את ביססו וטרם עלייתם בעת התעסוקתית דרכם בראשית בניגודלצעירים"שהיו
הגיעו אליו המקצועי למעמד קץ ושמה מקצועית קריירה העלייה קטעה הביניים גיל בני העולים
,6455 בני בהיותם ארצה שעלו המהנדסים בקרב מצטבר. וניסיון עבודה של רבות שנים לאחר
המועצות בברית ראשיים מהנדסים או מחלקות אגפים, מפעלים, מנהלי היו רבעים כשלושה למשל,
כישוריהם את ולהוכיח למבחן לעמוד הצורך להתפרסם). עומד וקונסטנטינוב, (נוה לשעבר
התיישנות גילם, בשל נחיתות של מוצא נקודת מתוך צעירים עולים עם בתחרות לעמוד המקצועיים,

לדמורליזציה. וגורם כמשפיל רבים בעיני מצטייר שפה, ומגבלות כישוריהם של מסוימת

ה50 גילאי בקרב תגובות סוגי שני מולידים מתאימה בתעסוקה בהשתלבות הנתפסים הקשיים
יותר): הצעירים לגילאים זה בהקשר דומים 5045 ה (בני גברים אצל מאשר יותר נשים אצל ומעלה,

ולפשרות. לוויתורים נכונות ב) עבודה; אי מצבשל עם השלמה א)

6450 בני מהגברים £109 כי נמצא ב1992 שנערך לשעבר המועצות ברית עולי תעסוקת על בסקר
התכוונו לא וגם עבודה חיפשו לא הסקר, עריכת בעת מועסקים היו לא 5945 בנות מהנשים ו^22
עבודה, למצוא סיכוייהם שאפסו ההערכה היתה לכך העיקרית הסיבה חודשים. 3 של בטווח לחפש
Lithwick 8c Naveh,) גילם בשל בעיקר המיואש"), "העובד (תסמונת מכך הנובעת הייאוש ותחושת
מועסקים מהבלתי 28X (6455) מבוגר בגיל לארץ שעלו המהנדסים אוכלוסיית בקרב גם .(1995

ו^11 מהנשים 38^ עבודה לחפש התכוונו לא ואף עלייתם לאחר עבודה חיפשו לא מעולם
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בריאות, בבעיות 229?< בהנדסה, ו/או בכלל עבודה הזדמנויות בחוסר זאת נימקו £329. מהגברים).
היותם לגבי התפיסה מקבלים. שהם בפנסיה מסתפקים ו/או מדי מבוגרים שהם בכך ו>£199

רגילים מהיותם גם אך מעסיקים, מצד מדומה או אמיתית מאפליה לנבוע יכולה מדי מבוגרים
הנימוק לנשים. ו55 לגברים 60 בגיל מעבודה פרישה של לשעבר המועצות בברית המקובל לנוהג
הוא עבודה אי של המצב בעבודה. השמה בתחום התפקידים בעלי ע"י גם המועלה פן מאיר האחרון
מחצית עבודה. שאינם ממקורות הכנסה של קיומה בזכות מתאפשר הוא אולם כפוי, מצב אמנם
קיצבת מקבלים ורבע הכנסה, הבטחת קיצבת מקבלים מועסקים שאינם המבוגרים מהמהנדסים
בעבודה חלקית מעבודה שכר ידוע) אינו (שהיקפם מהמקרים בחלק זוגם. בן/בת או הם זיקנה,
היו אותו מהשכר נופל שאינו לסכום הקיצבה את משלים דומות בעבודות או בנקיון מדווחת בלתי
המבוגרים מהמהנדסים מרבע למעלה ואכן, בפניהם. הפתוחות מהמשרות ניכר בחלק מקבלים
דיווחו נוספים 43 ו96 לכולם, או צורכיהם לרוב מספיקה שהכנסתם דיווחו מועסקים הבלתי
חוסר ממצב פחות מוטרדים גם המבוגרים העולים מצורכיהם. לחלק מספיקה שהכנסתם

להתפרסם). עומד וקונסטנטינוב, (נוה דיור בעיות בגלל לדאגה בהשוואה שלהם התעסוקה

מפני חוששים שהם משום גם ואולי התעסוקה, בשוק להם הצפויים לקשיים מודעותם בגלל
לפשרות המבוגרים העולים מוכנים במקצועם, לעבוד מנת על להשקיע עליהם שיהיה המאמץ
כשמונים הארוך. בטווח אף אם כי הקצר בטווח רק לא פוטנציאלית, תעסוקה של שונים בהיבטים
לא עבודה לקבל נכונותם על הצהירו לתעסוקה הכוונה במרכזי שלמדו ה+50 בני מהעולים אחוז
השכר, רמת על להתפשר מוכנים היו שלישים כשני קידום. אפשרויות וללא קביעות ללא במקצועם,
לבצע מוכנים פחות היו הם זאת, לעומת במשמרות. לעבוד מוכנים היו ואף בעבודה, העניין מידת

.(1996 (קינג, מגוריהם ממקום רב במרחק ולעבוד גופנית עבודה

ברמה מועסקים מהיותם ותסכול פסיכולוגיים, קשיים חווים בתעסוקה שנקלטו מבוגרים עולים גם
שביעות ואי תעסוקתי בטחון אי ישתפר, שמצבם אמונה חוסר על ומדווחים מכישוריהם, נמוכה

מהעבודה. רצון

מקרב אחר. רצוי במקצוע או במקצועם מועסקים להיות מהצעירים פחות נוטים המבוגרים העולים
צעירים בגילים מהמהנדסים ל2796,?329 בהשוואה בהנדסה, עובדים \5Jc רק ,6055 בני המהנדסים
בהכרח לא אם (גם השכלתם רמת את ההולמת ברמה המועסקים שיעור .5445 בני כולל יותר,
מהם יותר קטן אחוז האחרים. הגילאים בקרב מ£309 ליותר בהשוואה ל£229, מגיע במקצועם)
ונועם, (נוה יותר) הצעירים הגברים בקרב ומעלה £389. לעומת מהגברים £329) רצוי במקצוע עובדים
את רק מאפיין אינו מבוגרים לעולים משמעותית לעבודה ההזדמנויות מיעוט להתפרסם). עומד
מהעולים כשליש רק כי נמצא שונים מקצועות בעלי עולים תעסוקת על מעקב בסקר המהנדסים.
מספר שנים לאחר אפילו להם, רצוי במקצוע הועסקו מהנשים) ו£349 מהגברים £379) המבוגרים

בארץ. שהות של
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y
ו6ל7 6450 בגיל מהגברים £79 רק מצבם: את לשפר סיכוייהם לגבי למדי פסימיים עצמם העולים
שנה. של בטווח אפילו רצוי, במקצוע עבודה למצוא סיכוייהם שטובים האמינו 6045 בגיל מהנשים
Lithwick 8c) בהתאמה ו£199, ל£369 האופטימיות שיעורי הגיעו 4425 גילאי בקרב השוואה, לשם
הצעירים. למען זאת עושה משהוא פחות המבוגרים לטובת פועל שהזמן נראה ואכן .(Naveh, 1995
הראשונות בשנים להם רצוי יד במשלח נקלטו שלא מבוגרים עובדים כי מציינים ונועם נוה ליטוויק,

להם. רצוי שאינו במקצוע לעבוד שימשיכו הסבירות רבה בארץ, לשהותם

צעירים מאשר מפיטורין ולחשוש בעבודתם בטחון חוסר להרגיש יותר נוטים מבוגרים גברים
שעלו מהנדסים לגבי להתפרסם) (עומד וקונסטנטינוב נוה של ממצאיהם .(Lithwick 8c Naveh, 1995)
בבחינת להיות עלולה רצוי במקצוע שתעסוקה כך על ומצביעים זאת, מאששים 6455 בגיל ארצה
בתפקידי המועסקים המבוגרים מבין אלה דווקא הם פיטורין מפני החוששים בה": וקוץ "אליה
וקשיים זה רקע על פחות. חוששים אחרים יד במשלחי המועסקים שעמיתיהם בעוד מהנדסים,
את להבין ניתן העבודה) ומשעות העבודה של הפיזיים מהתנאים הנובעים קשיים (למשל, נוספים
מרוצים (4596) ממחציתם פחות מעבודתם. המבוגרים העולים של יחסית הנמוכה הרצון שביעות

הצעירים. מהעולים כ6096 לעומת

\
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מבוגרים עובדים של העסקתם לעידוד ותכניות הסדרים .3
המפותחות במדינות

ע"י האחרונות בשנים התפרסמו אשר ובדוחות המקצועית בספרות המתוארים והתכניות ההסדרים
יום סדר על מבוגרים עובדים תעסוקת נושא להעלאת המערכה במסגרת האירופי והאיחוד ה0.^1
של היפלטותם את למנוע מיועדים הם מועסקים. מבוגרים לעובדים בעיקר מתייחסים הציבורי,
עקב המקצועיים כישוריהם והתיישנות ארגוניים שינויים רקע על בעיקר עבודתם, ממקומות אלה
תנאי את להתאים שמטרתם הסדרים הדיון במרכז עומדים כך משום טכנולוגיות. התפתחויות
העבודה, סביבת של הפיזיים התנאים שיפור כגון המבוגר, העובד של המשתנה ליכולת העבודה
עובדים שני בין מישרה פיצול ,(job redesign) ממנו קשות מטלות והוצאת התפקיד של מחדש עיצוב
ושיפור עדכון הכוללת מקצועית בהכשרה הדיון מתמקד כן כמו ועוד. מודרגת, פרישה ,(job shairng)
בכל אולם פחות, בולט חדשים מבוגרים עובדים גיוס של הנושא מקצועית. והסבה כישורים, של
קידום שמטרתן וביצוע, חקיקה בתחומי פירמות, של והן ממשלות של הן יוזמות, מתוארות זאת
את שאיבדו כאלה רוב פי על מבוגרים, עובדים של המקצועית הכשרתם ו/או בעבודה השמתם
של בלבד אחד איזכור במקורות מצאנו לכך, בניגוד המפעל. סגירת או פיטורין עקב עבודתם מקום
המהגרים והיא המבוגרים העובדים באוכלוסיית ייחודית לתתקבוצה המיועדת התערבות תכנית
העבודה. בשוק המקופחות מהאוכלוסיות כחלק לעתים מוזכרים שמהגרים למרות המבוגרים,
מדינה היא ישראל מבוגרים, מהגרים של העסקתם לקידום תכניות פיתוח של שבמובן נראה
גרמניה ממזרח מבוגרים עובדים של שילובם עם מתמודדת המאוחדת גרמניה אמנם, ייחודית.
בקליטתם הקשיים הקבלה, של מסוימת מידה למרות אולם המערבית, בכלכלה לשעבר
זרותם רקע על יותר חמורים הם בישראל לשעבר המועצות מברית מבוגרים עולים של התעסוקתית

מאידך. הישראלי המשק ומגבלות מחד התרבותית

בארה"ב, ביפן, מבוגרים עובדים של תעסוקתם לעידוד התערבות ותכניות הסדרים מוצגים זה בפרק
מהאידיאולוגיה הנובעים השונות, המדינות בין הבדלים בצד ובצרפת. בבריטניה בגרמניה, בקנדה,
(למשל, והפרישה העבודה מהסדרי האחרון, בעשור הכלכלי ממצבן המשק, ממבנה השלטון, של
ההסדרים בישראל. הנעשה עם וגם ביניהן דמיון קווי לזהות ניתן נוספים, ומגורמים הפרישה) גיל

הבאים: למישורים מתייחסים להלן שיוצגו והתכניות
מבוגרים עובדים תעסוקת בנושא פרלמנטרית חקיקה .1

מעסיקים) תימרוץ (כולל בעבודה מבוגרים עובדים להשמת וציבוריות ממשלתיות תכניות .2

מבוגרים עובדים הכשרת של ממשלתיות תכניות .3

מבוגרים עובדים בנושא מידע והפצת הסברה .4

מעסיקים של פרטיות יוזמות .5
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חקיקה 3.1
מדינות במספר מתקנת. אפליה של חקיקה לבין מקפחת אפליה למניעת חקיקה בין להבחין אפשר
בהצעות מכסימלי גיל לציין ואוסרים לעבודה בקבלה גיל מטעמי אפליה על האוסרים חוקים ישנם
Human בארה"ב, (1967 ADEA) Anti Discirmination in Employment Act הן: לכך דוגמאות עבודה.
של הזכות בחוק מעוגנת בצרפת rmpa Canadian Charter of Rights 8c. Freedom1 (1986) Rights Act
זאת, לעומת בבריטניה, המדינה. במימון מקצועית להכשרה הגילים מכל עבודה דורשי מפוטרים
פעולות על להסתמך והעדיפה לחקיקה, 1997 מאי עד ששלטה השמרנית הממשלה התנגדה
וה בווילס, tec  Training Enterprise Counciisn מעסיקים. ארגוני ושל המעסיקים של וולונטריות
בנושאי מעסיקים של יוזמות לעודד במטרה הוקמו בסקוטלנד Local Enterprise Companies  LEC
התערבות המבוגרים. העובדים לבעיית התייחסות גם זה ובכלל אנוש, משאבי של וניהול הכשרה
כגון קודם, קבעה עצמה שהיא מבוגרים עובדים להוצאת הסדרים בביטול התבטאה הממשלה
למובטלים שהוענקו המיוחדים והתשלומים (Job Release Scheme) הפרישה הקדמת לעידוד התכנית
ב1989. בוטלו ההסדרים שני העבודה. למעגל מחוץ להישאר אותם ושעודדו (6460 (בני מבוגרים
היה הקו אך בנושא, אוהדים דיונים מספר קיימה הבריטי הנבחרים בית של התעסוקה ועדת
אפליה למניעת חוק חקיקת ולא מבוגרים, בהעסקת למעסיקים להיות שצריך האינטרס הדגשת
Trueman, 1993; Gaullier 8l Goldberg, 1993; Yocum, 1993; Thomas, Pearson <ef Meegan.) בתעסוקה

(1992

מודעים להם רלבנטית שהחקיקה האנשים וכאשר אותה אוכפים כאשר רק יעילה היא np>pn
יותר סמלי ערך יש לעבודה בקבלה אפליה למניעת לחוק עליהן. לעמוד כיצד ויודעים לזכויותיהם
גילו. בשל רק לעבודה התקבל לא שאדם משפט בבית להוכיח שקשה מכיוון מעשי, מאשר
התביעה בתהליך מסייעים olderWomen's Leaguem (AARPn) האמריקאית הגימלאים הסתדרות
aarp1 לעובדים השוויון תכנית על הממונה לכך. מקום שיש למסקנה מגיעים הם אם המשפטית,
להגברת כהוכחה הסמויה. האפליה את הותיר אך הגלויה, האפליה את הפסיק שהחוק סבורה
הוגשו ב1969 לרשויות. שהוגשו אפליה על התביעות במספר הגידול לשמש יכול לחוק המודעות
הוגשו וב1992 ,12,000 על עלה כבר הוא ב1981 חמישה, פי מספרן גדל ב1976 תביעות, כ1,000
שנפתרו הרבים למקרים הודות בעיקר מהתביעות, 65 ב.£9 זכו המעסיקים תביעות. מ30,000 למעלה
המשפט בבתי שנדונו מהתביעות ב^60 זכו העובדים זאת, לעומת המשפט. בית לכתלי מחוץ

.(Aging International, 1993)

)1986) מבוגרים" עובדים תעסוקת ב"חוק הממשלה דרשה ,60 הוא הפורמלי הפרישה גיל בה ביפן,
ב1990 כן). לפני (ולא 60 בגיל (Teinem) הפרישה את ולהפעיל להתאמץ הראשון בשלב מהפירמות
גם החוק .65 גיל עד העובדים את ולהשאיר להתאמץ מהפירמות הדורש לחוק, תיקון התקבל
בהתאם משרות להם ולמצוא למבוגרים תעסוקתי יעוץ לספק התעסוקה שירות את מחייב

.(Oka, 1992) לכישוריהם
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בגרמניה (1969) תעסוקה" קידום ו"חוק ביפן מבוגרים" עובדים תעסוקת "חוק  חוקים בסיס על
בקטע פירוט (ראה (Naegele, 1995) מבוגרים עובדים העסקת בגין למעסיקים תמריצים מוענקים

בתמריצים). הדן

המבוגרים האזרחים חוק בחקיקה: מקצועית והכשרה בעבודה השמה תכניות מעוגנות בארהב גם
(ראה חברתיים בשירותים השמה לתכנית המתיחס שבו 5 סעיף ובמיוחד Older Ameircans Act 

המתיחס Job Training Partnership Act jtpa נוסף חוק השמה). בתכניות הדן בקטע בהמשך פירוט
יופנו החוק במסגרת שיופעלו במקצועית ההכשרה תכניות מתקציב 396 כי קובע מקצועית להכשרה

מקצועית). בהכשרה הדן בקטע פירוט (ראה מבוגרים מובטלים להכשרת

עובדים 500 מעסיקים אשר עבודה מקומות על החלים קיבוציים הסכמים 1,139 מתוך 22 בקנדה
על ומעלה 5045 בן אחד מקצועי עובד לעבודה לקבל המעסיק את המחייב סעיף כוללים ומעלה

.(Trueman, 1993) יותר צעירים עובדים 65 כל

חקיקה באמצעות גם מבוגרים עובדים של התעסוקה מצב על להשפיע יכולה ממשלתית מדיניות
קיצבת אבטלה, דמי כגון שכר, מחליפות לגמלאות הזכאות בתנאי הקלה או החמרה ע"י  עקיפה

נכות. וקיצבת הכנסה הבטחת

להפסיד מבלי להשתכר אדם שרשאי הסכום תקרת את ב1989 הממשלה ביטלה למשל, בברי0ניה,
שירות דרישות מבחינת אבטלה לדמי הזכאות תנאי הוחמרו ב1991 חלקה. או הזיקנה קיצבת את
נדרשים 50+ בני עבודה: מקבלת ההימנעות את מבוגרים מובטלים על להקשות במטרה התעסוקה,
בעבר נהוג שהיה כפי חודשים, לשלושה אחת במקום לשבועיים, אחת העבודה בלשכת להתייצב

.(Guillmard <ef Walker, 1994)

בעבודה מבוגרים עובדים להשמת וציבוריות ממשלתיות תכניות 3.2
ישירה השמה 3.2.1

חברתיים בשירותים השמה ארהב:
האזרחים בחוק 5 סעיף על מבוסס (Senior Community Service Employment Program) SCSEP

55 לבני חלקית תעסוקה מספקת והיא שנים 25 מזה הפועלת ממשלתית תכנית זו המבוגרים.
בשבוע שעות 20 של בהיקף קהילתיים, בשירותים תפקידים במגוון נמוכה, הכנסה בעלי ומעלה
עבודה, בחיפוש מייאשות התנסויות להם שהיו אלה, שעובדים היא המטרה מינימלי. שכר ובעבור
מקצה והוא האמריקאי, העבודה משרד ע"י מנוהלת התכנית מסובסדת. לא לתעסוקה אח"כ יעברו
Ameircan Assoitationn (ביניהם רווח למטרות שלא ארציים קבלנים ולגופים למדינות תקציבים
הגופים הפדרלי, לתקציב בנוסף אותה. שיפעילו (National Council on Agingm of Retired Persons
המבוגרים, העובדים משכורות למימון בעיקר מופנה הפדרלי התקציב תרומות. מגייסים המבצעים
איש, כ100,000 בתכנית משתתפים שנה במשך מינהלה. להוצאות משמשים ממנו %20n ופחות
עלתיכונית. השכלה בעלי הם משליש למעלה נשים. הן שלישים שני .62 לגיל מתחת מהם כשליש
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והציבורי. הפרטי בסקטור מסובסדות לא למשרות מהמשתתפים רבים עוברים התכנית בעקבות
כניסתם לאחר חודשים 12 מועסקים היו מהמשתתפים כ^75 כי נמצא 19834 בשנים שנערך בסקר

.(Sheppard, 1995) נמוכה ברמה שירות בעבודות עפי"ר לתכנית,

מופעלות עדיין הן אם לנו ידוע (לא החוק במסגרת שהופעלו השמה לתכניות דוגמאות מספר להלן
הסתיימו). שהן או

העבודה העוני. מקו מ^125 נמוכה שהכנסתם 55+ לבני מיועדת התכנית :Foster Grandparent .1
באופן עובד "סב" כל וכד'. בסיכון ולילדים מפגרים לילדים במוסדות חולים, בבתי מתבצעת
סיעודי לטיפול תחליף מהווה אינו הסבים טיפול בשבוע. ילדים שלושה עם היותר לכל אינדיבידואלי

וחברות. תמיכה במתן מתמצה אלא
מלווה לשמש שונה: התפקיד אך הקודמת לתכנית זהה הזכאית האוכלוסייה :Senior Companion .2

וכד'. בקניות לו לעזור באזניו, לקרוא  בודד תשוש לזקן
משמשים מבוגרים גברים במסצ'וסטס: The Work Connection Alternative Sentencing Program .3
מלווים הם במאסר. לשבת במקום בתעסוקה להשתלב להם ועוזרים צעירים לעבריינים כחונכים
שבועי שכר מקבלים הם וכד'. עבודתם, במקומות התיצבותם על מפקחים עבודה, לראיונות אותם

שיחנכו. העבריינים וסוג מספר את לבחור ויכולים מטופליהם, מספר עפ"י
הכשרה במסגרת מכונאות שחורים נוער בני מלמדים מבוגרים עובדים בדטרויט: Focus: Hope .4
הידע את אמנם חסרים המבוגרים רווח. כוונת ללא הכשרה במוסד הנערכת למכונאים מקצועית
חייבים שהצעירים במכונאות בסיסיים בנושאים רב ידע להם יש אך בקורס, הנלמד מחשב בנושאי

להכיר.

תמריצים 3.2.2
חוק ב0י0 על למעסיק תסר'ץ גרמניה:

3.6 בגרמניה היו 1995 ביולי .45+ גילאי בקרב הגבוהה האבטלה רמת הוא התמריץ להנהגת הרקע
מובטלים מליון 2 עוד היו להם שבנוסף היא (ההערכה .45+ בני מהם 4070 רשומים; מובטלים מליון
אלה, ומתוך משנה, למעלה מובטלים היו הרשומים מהמובטלים אחוזים שלושים רשומים). לא
לצאת יותר קשה שלמבוגרים היא אלו מנתונים הברורה המסקנה .45+ בני היו מחצי למעלה
כי קובע ב1969 בבונדסטאג שהתקבל תעסוקה קידום לחוק 1987 משנת תיקון האבטלה. ממצב
בתכניות והן האבטלה לצמצום כלליות בתכניות הן להשתתף זכאים יהיו ומעלה 50 בני מובטלים

הזו. הגיל לקבוצת ייחודיות
ייחודיות: תכניות שתי הופעלו

מסיוע נהנות וחצי שנה מזה המובטלים 50+ גילאי לעבודה המקבלות וציבוריות פרטיות חברות ■

מרק מליון 715 לכך הוקצו ב1994 שנים. 8 עד של תקופה למשך ההעסקה מעלות 7570 בגובה
המובטלים שגם וכנראה מעוניינים היו לא המעסיקים כי במלואו נוצל לא התקציב אבל

המבוגרים. מהמובטלים כ^6  סיוע קיבלו מבוגרים 27,300 רק לא. המבוגרים
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כדי וכד חדש ציוד רוכשות המפעל, את מגדילות הן אם ממשלתי סיוע לבקש רשאיות חברות ■

העובדים במספר הבדל ללא פעמי, חד כסף סכום מקבלים זה בהסדר מבוגרים. עובדים לקלוט
פנו, שלא כמעט מעסיקים שקלטו.

כוללות: הכלליות התכניות
מהשכר, £809, בשעור הראשונים החודשים 6 במשך  שונות בדרגות שנה למשך השכר סבסוד ■

בני מתוכם 169S זה, בהסדר בעבודה נקלטו מובטלים 110,000 .$50  הבאים החודשים ב6
.50+

חברתיים בשירותים כלל בדרך ציבורית, חשיבות בעלות משרות יצירת עבודה: מקומות יצירת ■

ללא מאוישות היו לא ואשר הקיימות למישרות תוספת המהוות הסביבה, איכות ובשירותי
בגובה הוא הסיוע שנה. חצי לפחות של אבטלה עומק בעלי להיות צריכים המאיישים הסיוע.
החדשות המדינות בחמש בעיקר מופעלת זו תכנית לפחות. שנה למשך העובד של שכרו מלוא

.(Naegele, 1995)25 $<  גבוה בהן 50+ בני של ההשתתפות ושיעור לשעבר), גרמניה (מזרח

התכניות כל של ההצלחה כי טוען שבגרמניה בדורטמונד הגרונטולוגי מהמכון Gerhard Naegele
גורמים: בשלושה זאת מסביר הוא הטוב. במקרה בלבד, חלקית היא הללו

לאחר וחצי. שנה של אבטלה עומק בעלי רק להן זכאים  מדי מאוחר מתחילות הסיוע תכניות א.
או מוכנים ואינם עבודה אי של חיים לסגנון התרגלו אנשים ממושכת כה אבטלה תקופת

עבודה. לחיי לחזור יכולים
בני עובדים של ההעסקה בכדאיות ושכנועו אצלו עמדות שינוי ללא למעסיק כספי סיוע הצעת ב.

מספיקה. אינה 50+
ההכשרה מערכת עדכניים. הבלתי כישוריהם בשל מבוגרים מהעסקת מסתייגים המעסיקים ג.

המבוגרים. של כישוריהם בשיפור מספיק משקיעה אינה המקצועית

מחדש והעסקה מבוגרים עוברם ניוד באמצעות השמה .פן:
מנת על בעבר), הפרישה (גיל 55 בגיל ניהולי מתפקיד לפרוש עובד חייב ביפן לנוהגים בהתאם
ברמה לתפקיד מעבר הן: בפניו הפתוחות העיקריות האפשרויות שתי צעירים. של קידומם לאפשר
 בת לחברת העברה או זאת) עושים לעבוד הממשיכים מבין 2596) חברה באותה יותר נמוכה
עבודתם למקום קשר לה שאין בחברה לעבוד עוברים מיעוט זו). בחלופה בוחרים A1>Jc) Shukko

המעבר בשכר; בירידה כרוך חברה אותה בתוך למטה הניוד כעצמאיים. לעבוד מתחילים או הקודם,
שני קטנות. בחברות לנהוג בהתאם והשכר העבודה תנאי בשינוי כרוך הבת בחבית ניהולי לתפקיד
במיוחד בת חברות מקימות עובדים, 1,000 מעל המעסיקות הגדולות בעיקר מהחברות, אחוזים
להתאמת פנימיים סידורים מנהיגות מהחברות אחוזים כעשרים המבוגרים. עובדיהן העסקת לצורך

המבוגרים. העובדים להעסקת מיוחדת מחלקה הקמת גם ביניהם למבוגרים, העבודה

המשכי באופן לא אם ,65 גיל עד עובדיהן את ולהעסיק להמשיך לחברות קרא היפני העבודה משרד
ל65. מ60 הפרישה גיל את להעלות היא המשרד מטרת מחדש. העסקה בצורת לפחות אז כי וקבוע
יזמה מקצועיים, בעובדים צפוי מחסור בדבר והתחזית השמונים, בשנות הכלכלית הצמיחה רקע על
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מקוםעבודה באותו מבוגרים עובדים של מחדש העסקה של הסדר Nikkeiren המעסיקים התאחדות
של הגמשה חלה לפיו העובד, עם חדש העסקה חוזה נערך זה הסדר לפי שונה. עבודה במקום או
שכרו רמת החברה. לצורכי בהתאם העסקתו, ובהיקף לבצע שעליו המטלות מבחינת העבודה
המועסק העובד הקודמת. שכרו לרמת קשר ללא ההעסקה, בזמן ליכולתו בהתאם מחדש נקבעת
הממוצעת השנתית הכנסתם החברה. צורכי עפ"י נקבע העסקתו וטווח מקביעות, נהנה אינו מחדש
פרישה) פיצויי (מעין מהמפעל ובונוס מהמדינה פנסיה משכורת, כולל זה, בהסדר עובדים של
בחברות יותר שכיח מחדש ההעסקה מסלול ביפן. הממוצעת מההכנסה ב£609^80 מוערכת

גדולות. בחברות מאשר וקטנות בינוניות

אשר Silver Human Resources Centersn הוא העבודה משרד של בעידודו נוסף השמה מסלול
ומשמש המעסיקים עם חוזה חותם המרכז יחסית. נמוך שכר תמורת הזמנות לפי עבודות מבצעים
סיבסדה ב1988 המקומי. והשלטון הממשלה ע"י מסובסדים המרכזים העובדים. לבין בינם מתווך
ל641 המרכזים מספר עלה ב1992 דולר. מיליון 77 של בסכום מרכזים מ300 למעלה הממשלה

.(Oka, 1992; Oka, 1994) פרישה לאחר מבוגרים עובדים 280,000 העסיקו והם

מבוגרים עובדים העסקת בעםר כספי תמריץ יפן:
שיעור על עולה אצלם מבוגרים עובדים של שהפרופורציה למעסיקים תמריצים מעניקה יפן ממשלת

תמריצים: סוגי שלושה קיימים מסוים.
.(60) הפורמלי הפרישה גיל לאחר עובדיו העסקת המשך עבור למעסיק תמריץ נקבע ב1990 .1

העסקת ובמשך החברה בגודל תלוי דולר), 7,150  5,720) ין מליון עד 800,000 בגובה הוא הסיוע
המבוגרים;

העובדים. ממצבת $4< על עולה אצלו הקבועים המבוגרים העובדים שאחוז למעסיק תמריץ .2

היה ב1987 מבוגר. עובד כל עבור לחודש דולר) 286  143) ין 40,000 עד 20,000 בגובה הוא התמריץ
דולר. מליון 34 זה לסעיף הממשלתי התקציב

בת חברת הקמת עבור או מבוגרים, העסקת על שיקלו מתקנים או ציוד הכנסת עבור תמריץ .3

במשך דולר) 35,000) ין מליון מ5 יותר להשקיע המעסיק על הסיוע: קבלת תנאי אותם. שתעסיק
75) ין 10,000 עד הפרס גובה .6560 בגילים מבוגרים עובדים 3 לפחות לעבודה ולקבל וחצי שנה

.(Oka, 1992; Oka, 1994) דולר)

למעסיק ותמריץ חדשה בעםדה מבוגרים לעובדים פיצוי צרפת:
השמונים שנות בתחילת שפרשו העובדים אלפי ממאות חלק לעבודה להחזיר מנסה צרפת ממשלת
מהשכר נמוך בשכר חלופית עבודה שמצא מבוגר עובד הפרישה. הקדמת לעידוד תכנית במסגרת
תיעשה לעבודה שהחזרה בתנאי בשכר, ההפרש על פיצוי לקבל זכאי הקודמת בעבודתו נהנה ממנו
בת בחברת או פרש ממנו מפעל באותו תהיה לא החדשה ושהמשרה הפרישה, ממועד שנה בתוך
חודשים 3 משכורת בגובה מסכום ובחלקו ממשלתיים ממקורות בחלקו נעשה הפיצוי מימון שלו.
גם העבודה למעגל לחזור המבקשים העובדים מעסיקים. ארגון של לקרן מעביר הקודם שהמעסיק

מקצועית. ובהכוונה בייעוץ רבה מעזרה נהנים
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ו

עצמה על מקבלת שהיא בכך חדש מבוגר עובד של ההעסקה עלות להקטנת מתערבת גם הממשלה
למועד עד לעבודה שהתקבל ומעלה 50 בן מובטל כל בגין לאומי לביטוח המעסיק ניכויי מימון את

.(Gaullier £ Goldberg, 1993) פרישתו

שנכשלה נסיונית תכנית בריטניה:
סיוע שעיקרה ,1989 בקיץ בריטניה ממשלת שיזמה ניסיונית תכנית היא 50+ Job Start Scheme
התכנית חלקיות. במישרות בעבודה שהושמו רב זמן מזה מובטלים של משכורותיהם במימון
ולאחר  מבוגרים לקלוט נכונות גילו לא המעסיקים  ביקוש לה היה שלא מכיוון ב1991 הופסקה
.(Guillemard <ef Walker, 1994) מהעבודה מבוגרים עובדים בהוצאת שוב נקטו אף המיתון חזרת

מבוגרים לעובדים nnv'/n 1jiitv'; 3.2.3
התעסוקה משירות שירותים לקבל זכאים הפורמלי הפרישה גיל לפני מבוגרים שעובדים למרות
מבקשים התעסוקה ששירותי מכיוון בהם, הטיפול מבחינת לרעה מופלים הם בפועל הממלכתי,
מבוגרים שעובדים שייתכן משום וגם צעירים, עובדים מעדיפים כידוע, ואלה, המעסיקים את לרצות
הוקמו כך משום עבודה. במציאת רבים בכשלונות התנסו אם במיוחד יותר, אישי לטיפול זקוקים
אדם כוח סוכנויות וגם למבוגרים, מיוחדים ציבוריים או ממשלתיים השמה שירותי ארצות במספר
בדמות השמה של בזק" "מבצעי מעין מקומות במספר נערכים לכך בנוסף לתחום. נכנסו פרטיות
דורשי של רב מספר לפגוש מעסיקים של רב למספר הזדמנות מספק תעסוקה יריד תעסוקה. ירידי
קשר שיווצר לפחות או במקום יתבצעו רבות שהשמות היא והציפייה קצר, בזמן אחד במקום עבודה

השמה. של תהליך ויתחיל למישרה ומועמד מעסיק בין ראשוני

Seniors' Employment Bureau של פעילותו את והפרובינציאלית הפדרלית הממשלה מממנות בקנדה
עבודה מציאת לצורך ב1981 הוקם אשר רווח, למטרות שלא וולונטרי שירות  of Ottawa/Carlton
נוספות. בערים נפתחו דומות סוכנויות קרלטון.  אוטווה באזור והציבורי הפרטי במגזר 55+ לבני
בתחילת הם הפונים רוב העבודה. דורשי מצד ולא המעסיקים מצד לא בתשלום, כרוך אינו השירות
המישרות רוב בשנה. השמות 600 בממוצע לזכותו הארגון רושם הקמתו מאז לחייהם. ה60 שנות
אלה חברות והמכירות. השירותים בענפי עובדים) 63) קטנות בחברות מוגבל לזמן הן המוצעות

בהן. לעבוד ששים אינם צעירים ולכן קידום, אפשרויות לא וגם גבוה שכר להציע יכולות אינן
ממשלתיים). לא (כלומר, מסחריים השמה שירותי הם Seniors for Business^ Seniors for Seniors

/ עובדים מספק והשני לקשישים, לוויה ובני נהגים כגון אישיים בשירותים עובדים מספק הראשון
.(Trueman, 1992) מחשב במומחי וכלה משרד מעבודות החל שונות, לעבודות זמניים

."Ability is Ageless" בשם מבוגרים לעובדים מיוחד תעסוקה יריד לשנה אחת מתקיים בניויורק
הגמלאים התאחדות ביוזמת תעסוקה ירידי מספר האחרונות בשנים נערכו שבקנדה בטורונטו
של רשתות בנקים, ביניהם ל70, מספרם הגיע (בראשון בהם שהשתתפו המעסיקים הקנדית.
עובדים מעדיפים הם לדבריהם בוגר. דימוי רוצים ועוד) מזון, חנויות ושל מהיר מזון מסעדות
עם יחד שלהם. הגבוה העבודה ומוסר בעבודה והתמדתם יציבותם בזכות צעירים פני על מבוגרים
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ששכרן חלקיות, מישרות  "Bad Jobs" לכינוי שזכה מהסוג הן הללו בירידים שהוצעו המישרות זאת,
Expeirence בשם התעסוקה יריד היא נוספת דוגמה מתח. ויוצרת מאומצת היא בהן והעבודה נמוך

.National Council on Agingn בחסות אנג'לס בלוס שנערך Works

מבוגרים עובדים להכשרת ממשלתיות תכניות 3.3
בבעיות בדיון מרכזי מקום תופס המקצועיים הכישורים ושיפור ועדכון המקצועית ההכשרה נושא
תכניות פיתוח בתחום המקצועי הידע רמת בין פער קיים אולם מבוגרים, עובדים של התעסוקה

הבינלאומי העבודה ארגון שיזם בינלאומי סקר בשטח. יישומו מידת לבין למבוגרים הכשרה
אין מדינה בשום כי מגלה ואמריקה, באירופה מתועשות מדינות 12 השתתפו בו ואשר ,(1LOn)
הם זו למטרה יעודיים ממשלתיים תקציבים למבוגרים. מקצועית הכשרה בנושא ברורה מדיניות
פניםמפעליות הכשרה תכניות בגרמניה. עקיפה ובצורה יפן קנדה, בארה"ב, רק ומצויים נדירים,
כ090\ רק הגילאים כל בפני הפתוחות הכשרה בתכניות ואילו צעירים, בעובדים מתמקדות

מבוגרים. הם מהלומדים

העובדים של והן מעסיקים של הן ועמדות ובתפיסות כלכליים בגורמים נעוצות זה למצב הסיבות
בוודאי מוקדמת, לפרישה מבוגרים עובדים והוצאת אדם כח צמצומי של בתקופה עצמם. המבוגרים
של בהכשרתם להשקיע מוכנים אינם המעסיקים לכך, בנוסף בהכשרתם. מאמצים הושקעו שלא
להם שנותרו המעטות העבודה בשנות תוחזר לא ההשקעה עלות שלטענתם כיון המבוגרים, עובדיהם
וחוסר שמרנות לגבי שליליים סטריאוטיפים בידי שבויים שהם משום וכן פרישתם, למועד עד
חדשות מקצועיות ומיומנויות תיאורטי ידע ללמוד עליהם מקשות אשר המבוגרים של גמישות
הסטראוטיפית לתפיסה שותפים עצמם המבוגרים מהעובדים רבים חדשות. לטכנולוגיות ולהסתגל
דרישות לעתים כישורים.4 בעדכון או מקצוע בהסבת הכרוך המאמץ את לעשות מוכנים ואינם
.(Nusberg, 1990) המקצועי בניסיון כלל מתחשבות ואינן אקדמית, מבחינה מדי גבוהות הכניסה
רמת לחייהם: החמישים בשנות העובדים של הנוכחי הקוהורט ממאפייני להתעלם אין זאת עם יחד
ולכן  יסודי בי"ס לרמת מוגבלת היא רבים במקרים  נמוכה מהם רבים של הבסיסית ההשכלה
מתכניות חלק מתמקדות זו (מסיבה מתקדם. מקצועי ידע עם להתמודד אוביקטיבי קושי להם יש

יסוד). השכלת בהקניית הראשון בשלב למבוגרים המקצועית ההכשרה

תאפשר מקצועית שהכשרה שהציפייה ייתכן כי וצרפת, ארה"ב מקנדה, מומחים טוענים זה רקע על
את שהכינה טרומן, מרי מוגזמת. היא צעירים עבודה דורשי עם בתחרות לעמוד מבוגרים לעובדים
ומציעה כיום מבוגרים עובדים של מצבם בשינוי ההכשרה יעילות לגבי ספק מטילה קנדה, על הדוח
עם בתחרות לעמוד שיוכלו כדי המבוגרים העובדים כישורי את לשפר ולנסות להתאמץ ש"במקום
למשל, תחרותיים, כך כל שאינם במשק במגזרים להיקלט ינסו שהם מוטב אולי צעירים, עובדים
Ageing העת כתב עורכת ,(1990) נוסברג שרלוט המקומי". לשוק רק המייצרים קטנים מפעלים

$90< כי AARP האמריקאית הגמלאים הסתדרות מטעם ב1980 שנערך בסקר נמצא זו, לקביעה בניגוד 4
(AARP, 1986) קיימים כישורים בעדכון ביחוד בהכשרה, מעונינים 6250 גילאי העובדים מבין
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הצפויות החדשות מהמשרות ש4470 מראות בארה"ב אדם כוח תחזיות כי טוענת ,international
גבוהה. טכנית מיומנות דורשים אינם שרובם מקצועות בכ20 יהיו הנוכחית המאה סוף עד להיפתח
של מתמיד עדכון המחייבים במקצועות תהיה 2,000 שנת עד המישרות מתוספת מ^7 פחות רק

וכישורים. ידע

מקצועי בייעוץ גם רוב, פי על מלוות, הן למבוגרים, מקצועית הכשרה תכניות קיימות בהן במדינות
חשש שקיים משום וזאת בהשמה, ועזרה ומשפחתי) אישי פסיכולוגי ייעוץ גם לעתים (המשלב
בשוק המחסומים על להתגבר למבוגר תספיק לא מקצועי קורס סיום על המעידה שהתעודה
ההכשרה תכנית במסגרת למבוגר והשמה ייעוץ עלות ממוצע בתהליך. לליווי יזדקק והוא העבודה,
40$ או לימודים ליום לאדם 170$ על מדברים קנדיים נתונים .1,800$ היה בארה"ב בחוק המעוגנת

עבודה. כדי תוך הכשרה לשעת

הכשרה מודל מציע מתועשות, בארצות מבוגרים עובדים הכשרת על הדוח מחבר ,Peter c. Plett

ידע להם להקנות מיועד ואשר מבוגרים, לעובדים והכשרה השכלה שירותי של רצף הכולל מקיף,
להיות יכול המודל העבודה. בשוק תחרותיים להיות להם ולעזור חדשים מקצועיות ומיומנויות
מבוגרים, מהגרים העבודה, לשוק לחזור המבקשות מבוגרות נשים כגון לתתאוכלוסיות, מותאם

הבאים: המרכיבים את כוללת כזו מקיפה הכשרה תכנית וכיו"ב. מפוטרים,
המחשב הכרת כולל מושלמת, תיכונית השכלה לרמת עד יסוד השכלת .1

החלטות קבלת ומיומנויות וממונים עמיתים עובדים עם תקשורת מיומנויות שיפור .2

קריירה לגבי החלטות קבלת עצמי, אמון בניית  לעבודה הכנה .3

ומשפחתי תעסוקתי יעוץ שירותי .4

לנשים מסורתיות בלתי קריירות העבודה, בשוק הזדמנויות כגון בנושאים מידע קבלת של סדנה .5

סטאז' כולל מקצועיים, כישורים הקניית .6

ליזמות הכשרה .7

לניהול הכשרה .8

טכנית/פרופסיונלית הכשרה .9
עבודה לחיפוש סדנה .10

בהשמה עזרה .11

להקניית בעיקר ומתיחסות המודל, כמו כוללניות מלהיות רחוקות להלן המוצגות התכניות
טכניים. כישורים

בגיל עובדים שהכשרת להסכמה והמעסיקים המקצועיים האיגודים הממשלה, נציגי הגיעו ביפן
ושבו ב1984 שנערך בסקר כלכלית. מדיניות של אינטגרלי חלק להיות צריכה המבוגר ובגיל הביניים
זה נוהג .55+ בני לעובדים הכשרה תכניות מקיימים שהם 1770 דיווחו מפעלים, כ6,000 השתתפו
עובדים 5,000 המעסיקות מהחברות 4770 קטנות: בחברות מאשר גדולות חברות בקרב יותר שכיח

עובדים. 9930 המעסיקות מהחברות 1170 לעומת ומעלה
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ארציים מרכזים ב1985) ועודכן ב1969 (שהתקבל מקצועיים כישורים לפיתוח החוק במסגרת
מעסיקים גם ממשלתיות. מלגות מקבלים אשר הגילים, מכל למובטלים הכשרה מספקים ועירוניים
ההכשרה מעלות חצי  שליש בגובה הוצאות החזר כספי: סיוע מקבלים הכשרה תכניות המפעילים
150 עד ההכשרה, תקופת במשך משכרם שליש  ורבע מבוגרים, ועובדים הביניים בגיל עובדים של
הוצאות במימון בקירוב) 8,200$) ין מליון 1.15 בגובה פעמי חד לסיוע גם זכאי מעסיק יום.
בשנה לומדים ל15,000 מאפשר התכנית תקציב מפעלית. הכשרה מערכת בתכנון הקשורות

שבועות. 10 בת הכשרה בתכנית להשתתף

קרובות לעתים מקצועית. הסבה תכניות מופעלות העבודה בשוק מבוקש אינו שמקצועם לעובדים
עובדיהם את לשמור מעוניינים שהם משום עצמם העבודה מקומות ע"י אלה תכניות מבוצעות
במסגרת הארגון. תרבות את מכירים שאלה מכיוון טכנולוגיים, שינויים בתקופת גם הותיקים
של דולר) 700 שהם ין, ל100,000 (עד מהעלות 507" בגובה סבסוד ניתן הממשלתית ההסבה תכנית
ע"י המאושרים מקצועיים ספר בתי מ100 בלמעלה הניתנות 50+ בני עבור הכשרה תכניות
חשבונות הנהלת ניידי, דלא נכסי מכירת הם: השכיחים הקורסים המדינה. ברחבי הממשלה
בשנות להיות נוטים והם גדול, אינו למיניהן בתכניות המשתתפים העובדים מספר ותכנות.

לחייהם. הארבעים

ברומן המעוגנות הכשרה תכניות ארהב:
Job Training Partnership Act  החוק הוא למבוגרים מקצועית להכשרה ביותר הגדול המימון מקור
הכשרה בתכניות המשתתפים מכלל 290 רק היוו +55 בני כי התברר כאשר ב1982, שנחקק jtpa
מתקציבי £39 כי קובע jtpA מקצועית. והכשרה תעסוקה חוק במסגרת שהופעלו מקצועית
הפרטי בשוק מישרות כלפי היא האורינטציה כאן עבודה. חסרי מבוגרים להכשרת יופנו ההכשרה

הציבוריים. בשירותים ולא

בהסבה עזרה מספק Economic Dislocation 8c Worker Adjustment Assistance Act (EDWAA)n
בנוסף המפעל. סגירת או פיטורין עקב משרתם את שאיבדו מבוגרים לעובדים ובהשמה מקצועית
בהפעלה אך פדרלי במימון מקצועי לחינוך תכנית היא Carl Perkins Vocational Education Act לכך,
כלומר בעבר, ממנו נהנו שלא לאלה ונגיש זמין המקצועי החינוך את לעשות שמטרתה המדינות, של

מבוגרים. עובדים

היו מהמפוטרים 2O9S ב1984 התכניות. את מנצלים אינם בארה"ב ולמבוגרים כי מתברר בפועל
לכך אפשריות סיבות jtpa במסגרת הכשרה בתכניות השתתפו מהם £89 רק אולם ,55 גיל מעל
תעסוקתיות לאופציות ציפיות העדר ההכשרה, תכניות על מידע חוסר יוקום: קתרין שמציינת
.(Yocum, 1993) המבוגרים לצורכי התכנית התאמת אי בסיסיים, כישורים העדר ההכשרה, בעקבות

מבוגרים למהגרים מיוחדות והשמה הכשרה תכניות ארהב:
מתייחס מבוגרים מהגרים של העסקתם לקידום תכניות על היחיד האזכור שנסקרה, בספרות
לשיקום המשרד ולאוס. קמבודיה מוייטנאם, פליטים הגירת בעקבות בארה"ב שהופעלה לתכנית
המיועדות מקצועית הכשרה תכניות ה^קית במסגרת לפתח ארה"ב מדינות את עודד פליטים
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מבוגרים, אמריקאים לגבי מהמקובל 3 פי גדול היה בתכנית השעות מספר אלה. לקבוצות במיוחד
לשוני דו צוות הועסק כך ולשם השמה, נעשתה ההכשרה בעקבות אנגלית. ידיעת אי משום בעיקר

פוטנציאליים. עבודה למקומות אותם שליווה

עליהם להקל כדי מזון, בחברת מבוגרים פליטים 20 של קבוצתית השמה נעשתה התכנית במסגרת
שלה הבוגרים מ418 מחצית אולם למבוגרים במקורה יועדה שלא נוספת, תכנית ההסתגלות. את
מ15 שבאו המבוגרים חברתיים. בשירותים פראפרופסיונלים יועצים הכשרת היא ,45+ בני היו
בשירותים בחינוך וכעוזרים בטיפול כסייעים במתורגמנים, התכנית בסיום הועסקו שונות תרבויות

נמנו. עימן האתניות לקבוצות עירוניים

צרפת

מבוגרים למובטלים מקצועיים קורסים הממשלה מממנת 1984 באוגוסט שהתקבל חוק עפ"י
בדוח (אין 40+ בני הם הלומדים כמחצית קיום. לדמי זכאים גם הלומדים שעות. 500 של בהיקף
הלומדים). בקרב ומעלה 50 גילאי של חלקם מה ללמוד שיאפשרו יותר מפורטים גיליים חתכים

הכשרה לקנית שוברים קנדה:
משרתם את שאיבדו ,45+ בני למובטלים כספיים תמריצים מעניקה באונטריו Transitions תכנית
שילובם על להקל מנת על מקצועית, הסבה או הכשרה שיעברו כדי המפעל, סגירת או פיטורין עקב
לקנות יכול הוא ותמורתו לשנתיים, תוקף בעל בשובר 5,000$ מקבל משתתף כל בעבודה. מחדש
מספק החדש המעסיק אם פרטיים. או ממשלתיים הכשרה, או השכלה במוסדות פורמלית הכשרה
למפעל, מחוץ שנרכש ההכשרה של חלק אותו עבור הוצאותיו להחזר זכאי הוא ההכשרה את
בשנת שאושרה. הכשרה בסיסתכנית על והציוד החומרים מפעלי, הפנים החלק במימון והשתתפות
בקשות, 1,900 אליה הופנו קנדי. דולר מליון 4 של תקציב התכנית לרשות עמד 19889 התקציב

מומנו. ו850 הקריטריונים על ענו 1,300 מתוכן

המקצועי ולאיגוד למעסיקים לממשלת, משותפת הכשרה יוזמת קנדה:
עבור הכשרה תכנית לפיתוח הביא הפלדה בענף המקצועי והאיגוד מעסיקים בין פעולה שיתוף
מהשכלת החל  רמות מגוון כללה ההכשרה .50+ בני וחלקם ,43 הממוצע שגילם מפוטרים 5,000
מקצועית חצי מעבודה לעבור לבוגריהם המאפשרים טכניים קורסים ובעיקר קולג', לקורסי עד יסוד
ע"י שניתן קנדי, דולר מליון 20 של בתקציב שנים 3 במשך פעלה התכנית מקצועית. לעבודה
תשעים אבטלה. מדמי התקיימו הלומדים והאיגודים. המעסיקים הפדרליתובהשתתפות הממשלה
ההכשרה יוזמות של "הקדילק" לכינוי זכה זה פרויקט הקורס. לאחר עבודה מצאו אחוזים
אלקטרוניקה). (ייעור, נוספים לענפים גם השראה וסיפק לממשלהמעסיקיםאיגודים, המשותפות

ופרטי ממשלתי בסימון מפעלית פנים הכשרה קנדה:
ממקורות מבוגרים לעובדים מפעלית פנים הכשרה מממן Hamilton Older Workers Project
בעלות שבועות, 17 הוא הממוצע ההכשרה משך חודשים. 12 עד של לתקופה ופרטיים ממשלתיים
כתשעים הקליינטים. עבור במיוחד שנוצרו חדשות משרות היו מההשמות 0ך60 קנדי. 3,000$ של
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מועסקים עדין היו התכנית ממשתתפי 8670 מקצועם. את לשנות צריכים היו מהמשתתפים אחוז
הסבסוד. תקופת תום לאחר חודשים 12

Practitioner's Transfer גרמניה:
מנת על שבועות 25 במשך הכשרה עוברים בברלין 50+ בני מובטלים ומנהלים מקצועיים מומחים
המעסיקות החברות הקמתן. בשלב שונים נושאים עם להתמודד ובינוניות קטנות לחברות לסייע
נמוך בשיעור ובהמשך £709 של בהיקף בהתחלה שכרם, מסבסוד נהנות המבוגרים היועצים את

שנים. 5 למשך עד יותר,

ליזמות הכשרה
מדינות במספר קיימות גילית רב במסגרת או בנפרד מבוגרים לעובדים ליזמות הכשרה תכניות

ומתכונתן. תכניהן את מפרטים אינם הדוחות אולם הולנד) ארה"ב, קנדה, (למשל,

אלה ומלכ"רים. פרטיות קרנות הוא מבוגרים לעובדים הכשרה תכניות למימון נוסף מקור בארה"ב
הכשרה תכנית אותן. ומעריכים מיוחדות הכשרה שיטות מפתחים בהם נסיוניים פרויקטים מממנים

רבתי. בבוסטון הפועל operation Able הארגון פעילות במסגרת התבצעה זו מעין

מבוגרים עובדים של והכשרה תעסוקה בנושאי מידע והפצת הסברה 3.4
אחד שלכל מקורות, ממספר בא העבודה במערכות מבוגרים עובדים של שילובם בנושא המידע

ופרסומו. המידע באיסוף שונה ומטרה שונה אורינטציה מהם

מתיחסים אשר ונתונים מחקרי ידע המציגים אחרים וגופים אקדמיה אנשי של ומאמרים ספרים .1

ורמת העבודה מקום רמת המדינה, ברמת והשלכותיה העבודה כוח הזדקנות של ההיבטים למכלול
מזדקן, עבודה כח עם להתמודד כיצד למעסיק המלצות גם בחלקן כוללות אלה עבודות הפרט.
תכניות העבודה, ארגון של למודלים והצעות אנוש, משאבי בניהול טווח ארוכת אורינטציה מתוך
שניים ביכולותיהם. אופטימלי שימוש ותוך מבוגרים עובדים של במגבלות בהתחשב וכיו"ב, הכשרה

הם: זו בקטגוריה הבולטים מהספרים
Doering M., Rhodes S.R. <cf Schuster M. (1983) The Aging Worker: Research 8l Recommendations.
Sage Publications

Dennis, H. (ed) (1988). Fourteen Steps  Managing an Aging Workforce. Lexington Books
Massachusetts, Toronto

התעסוקה בתחום המקצועית הספרות את כוללת Age Line בשם ממוחשבת מידע מערכת
של National Gerontology Resource Center ע"י מופקת המערכת מבוגרים. עובדים של וההכשרה

.aarp האמריקאית הגמלאים התאחדות
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למכשול העומדות ספציפיות סוגיות לבדוק שנועדו מעסיקים בקרב מחקרים מספר יזם aarp
ביחס מעסיקים של שליליים סטריאוטיפים כגון בעבודה, מבוגרים עובדים של השתלבותם בתהליך
בהתחשב צעירים עובדים של לזו בהשוואה העסקתם כדאיות אי בדבר ההערכה מבוגרים, לעובדים
ריבוי עם מושך בפורמט פורסמו המחקר דוחות בעבודה. ובתפקודם העסקתם של הכוללת בעלות
מעסיקים של ליבם תשומת את למשוך נועדו שהם ספק ואין ברורה, ובלשון צבעוניות דיאגרמות
שלהם: השיווק מגמת על מעידים הפרסומים שמות מבוגרים. בעובדים הטמון בערך אותם ולשכנע
AARP (1985) Workers Over 50: Old Myths, New Realities. Washington D.C.
AARP (1995) Valuing Older Workers: A Study of Costs 8c Productivity. Washington DC.

במישור מבוגרים בעובדים הטיפול בתחום ונוהגים מדיניות על מידע המציגים ודוחות ספרים .2
מובאות מקורות של זה בסוג בינלאומית. השוואה תוך בחלקם העבודה, מקום ברמת ו/או ארצי
שמות גם מהם ובחלק בעבודה, והשמה הכשרה תכניות של למדי מפורטות קונקרטיות דוגמאות
מצב, תמונת הצגת כפולה: היא אלה פרסומים מטרת לנושא. הקשורים השונות במדינות הארגונים
נכללים זו בקטגוריה .("good practice") וחיקוי למידה לשם והסדרים תכניות של דוגמאות ואספקת
בינלאומי השוואתי מחקר על המבוססים 1LO הבינלאומי העבודה ארגון של הפרסומים סידרת

נושאים: בשני

שהשתתפו המדינות מחמש אחת כל לפרישה. והמעבר מבוגרים עובדים של העבודה תנאי א.
המיועדות תכניות ועל המדיניות על דוח הכינה  ויפן צרפת בריטניה, קנדה, ארה"ב,  במחקר
לפרישה. משברי, לא חלק, ובמעבר העבודה במקום המבוגרים העובדים בהישארות לתמוך

כותרת: אותה נושאים הדוחות חמשת
ILO. Conditions of Work 81 Welfare Facilities Branch Working Papers. Older Workers:

Conditions of Work 81 Transition to Retirement

השתתפו במחקר מתועשות. במדינות מבוגרים עובדים של מקצועית והסבה הכשרה תכניות ב.
כל של לדוחות בנוסף ויפן. קנדה ארה"ב, בריטניה, שבדיה, הולנד, גרמניה, צרפת, בלגיה,
מוצג המידע הכשרה. בתחומי פעילויות מגוון על מידע הכולל מסכם דוח פורסם בנפרד הארצות
האחראי, הארגון מטרותיה, הפעילות, הגדרת הבאים: להיבטים התייחסות תוך קבוע במבנה
נקרא המסכם הדוח הערות. קיימים, מודלים הפעלה, שלבי נדרש, אדם כוח העלות, התועלת,

ILO Training Policies Branch (1990) Training of Older Workers in Industrialized Countries

by Peter C. Plett

שיזם אירופיות מדינות בשבע בינלאומי מחקר על מבוסס שנה בתוך לצאת הצפוי נוסף פרסום
במסגרת הפועל European Foundation for the Improvement of Working <ef Living Conditionsn
האמצעים את יבליט זאת עם ויחד הגיל מחסומי וניתוח בתעוד יתמקד הפרסום האירופי. האיחוד
מבוגרים, עובדים של ההכשרה תהליכי את לשפר מנת על ובקהילה העבודה במקום הנקוטים
המטרה הארגון. בתוך כלפיהם עמדות ושינוי עבורם העבודה תנאי התאמת לעבודה, קבלתם

."good practice" היא המרכזית

30

L ■ A



בחברות שפותחו מבוגרים עובדים להעסקת פרויקטים על ממוחשבת מידע מערכת מפעיל aarp
המכון ע"י במקורה פותחה nowis  National Older Workers information System המערכת פרטיות.

מישיגן. באוניברסיטת הגרונטולוגי

ראשונית עצה תשלום ללא לקבל אפשר שבו טלפון מספר  פתוח" "קו מפעילים ארגונים מספר
Ministryof7 בארה"ב, Operation Able לדוגמה: מבוגרים, לעובדים מקצועית בהכשרה סוגיות לגבי

שבקנדה. באונטריו Skills Development

כיצד מבוגרים, עובדים לגייס כיצד כגון בסוגיות למעסיקים המיועדות מעשית הדרכה חוברות .3
לדוגמה: עצמם, המבוגרים לעובדים המיועדות הדרכה חוברות וכן אותם, לנהל כיצד להכשירם,
עובדים בפני פתוחות הכשרה תכניות אילו משלך, עסק להקים כיצד העסקה, בר להישאר איך
את פשוטה בלשון מסבירה למשל, העסקה", בר להישאר "איך החוברת jtpa במסגרת מבוגרים
מצבם ועל בכלל התעסוקה על השלכותיהם ואת המפעל וברמת המקרו ברמת הכלכליים השינויים
לתכנן ואיך ועמדותיו, כישוריו את להעריך כיצד הקורא את מדריכה בפרט, מבוגרים עובדים של
חוברות בפרסום המוביל הארגון ויעוץ. מידע מרכזי של כתובות מספקת היא כן כמו מהלכיו. את

.AARPn הוא זה מסוג הדרכה

והכשרתם מבוגרים עובדים גיוס בתחום פרסיים מעסיקים של narTi1 3.5
רקע על כלל בדרך צומחות אלה יוזמות מבוגרים. עובדים המגייסות לחברות דוגמאות מעט לא יש
לרתום ניתן כיצד מדגימות הן אך אחרים, ממקורות לספקם מתקשה שהמעסיק אדם כוח צורכי
לחברות דוגמאות מעט רק יש לכך, בניגוד המבוגר. העובד לטובת המעסיק של האינטרס את
מהסוג רוב פי על הן חדשים מבוגרים עובדים מגייסים שאליהן המשרות בהכשרתם. המשקיעות
לעובדים מיועדות לימודי קורס במתכונת הכשרה תכניות כך, משום ממושכת. הכשרה מצריך שאינו
הכרה הם מבוגרים עובדים להעסקת הנימוקים העבודה. במקום מועסקים שכבר ותיקים מבוגרים
שני. מצד המעסיק, של מסוימת ציבורית תדמית ויצירת אחד, מצד שלהם, מסוימים ביתרונות
יציבות סבלנות, שיפוט, כבגרות, כלליות תכונות כוללות מבוגרים עובדים של המוערכות התכונות
המניע אך עדיפות, תעסוקתיות אלטרנטיבות להם שאין כיון ברירה לית של יציבות זו (אולי בעבודה
מקצועי ונסיון ספציפיות במיומנויות מקצועיות ותכונות שבהתנהגות), החיוב עצם את משנה אינו
כדי קרובות לעתים זאת עושות מבוגרים עובדים המגייסות מסחריות חברות לחברה. הנחוצים
שירות עושים אשר נאורים מעסיקים של תדמית לעצמם לבנות וכדי מבוגרים, לקוחות למשוך

לקהילה.

חדשים מבוגרים עובדים גיוס

בעובדים מעובדיה £309 להחליף החליטה גבוהה עובדים מתחלופת שסבלה Days inns of Ameirca
הוצאות מ$1, פחות היו והעזיבהבקרבם ההיעדרות שיעורי כי הראו החברה נתוני .55+ בני חדשים
גמישות, עבודה שעות מציעה החברה עלתה. האורחים של רצונם ושביעות ב4070, קטנו החברה
.(Yocum, 1992) ובונוסים תמריצים לנכדים), להעבירן (שאפשר לימודים מילגות קידום, הזדמנויות
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אשר 7055 בני חדשים עובדים 5,0000 1988 בסוף העסיקה בבריטניה Tesco הסופרמרקטים רשת
בין $54.  החברה של מהירה צמיחה היה לגיוסם הרקע .Mature Entrant Programme במסגרת גויסו
בירידה, נמצא שיצטרפו הצעירים שמספר התחזית מתוכנן, התרחבות והמשך  19891983 השנים
נמוכה אבטלה רמת עם יחד אנגליה, מזרח בדרום 80?£ כדי עד בחנויות, גבוהים תחלופה שיעורי
ה+55 בני אל הפנייה לעוזבים. חליפיים עובדים מציאת על שהיקשה דבר אלה, באזורים .ii%5)
ביותר היציבה היא זו קבוצה כי העלתה אשר בחברה, הקיים האדם כוח בדיקת סמך על נעשתה
גם הם מנוצל. בלתי משאב מהווים הם הרווי המקומי העבודה שבשוק הממצא ובעקבות בחברה,
אל ארצי פרסום במבצע החברה יצאה מוצלח pilot לאחר נמוך. שכר תמורת לעבוד מוכנים היו
בלתי בעבודות בעיקר הועסקו המבוגרים העובדים ."50 בגיל מתחילים "החיים היעד: אוכלוסיית
לאחר בלקוחות ישיר לטיפול בעיקר הופנו הם מקצועיות. בעבודות הועסק מיעוט כי אם מקצועיות,
לעמדות קודמו לא אמנם הם ללקוח. חזקה שירות אורינטצית בעלי שהם מצאו החברה שראשי
הבולטת התוצאה לצעירים. ביחס פורמלי בלתי פיקוח תפקידי מילאו אבל פורמלי, באופן ניהול

ב1992. ל3090 ב1988 מ^80 התחלופה שיעור ירידת היתה ביותר

והכניסה לעשות הגדילה אשר 3& "Qבעצמך זאת "עשה החנויות ברשת הופעלה דומה תכנית
תעסוקה למחקרי המכון ע"י שנערכה בבדיקה .50+ בני טהרת על שכולו צוות חנויות בשלוש
המבוגרים להעסקת הרקע מבחינת Tesco^ דומים ממצאים נמצאו וורוויק באוניברסיטת

.(Thomas et. al., 1992) החיובית והשפעתם

שפרשו החברה של סםגרים עובדים גיוס
לא העסקה דפוס ע"י מאופיין והוא מהחברה שפרשו מבוגרים עובדים העסקת הוא שכיח הסדר

טובים. פחות שכר בתנאי ולעתים קבועה

פורשי מ700 למעלה הכולל מישרות בנק הקימה בארה"ב Travellers (insurance) Corporation
שלה הפנסיה בתנאי שינוי הכניסה החברה וחלקיות. זמניות מישרות מגוון לאייש שיוכלו החברה

יי זו בדרך תיפגע. שלהם שהפנסיה מבלי בשנה שעות 960 עד לעבוד שלה לפורשים לאפשר כדי
לצרכיה בהתאם לשימושה שיעמוד מקצועי אדם כוח מאגר לעצמה להבטיח החברה הצליחה

אדם. כוח מחברות כזה אדם כוח בהזמנת הכרוכות התיווך הוצאות את ולחסוך

אשר skillbase בשם עצמאית חברה הקימה החברה בבריטניה. IBM ב פותחה נושא באותו וריאציה
מחזיקה והיא שלה, המוקדמים הפורשים מקרב מקצועיים ומומחים מנהלים של מאגר מפעילה
לעבודה ומופנים ,Skillbase ב נרשמים 6153 הגילים בין שפרשו עובדים ממניותיה. ב4070
שהם התשלום שנתיים. במשך בשנה יום 90 לעבוד רשאים הם לצורכיהן. בהתאם במחלקות
יותר נמוכה אינה נטו הכנסתם אבל קבוע, בסיס על הועסקו לו מקבלים שהיו מזה נמוך מקבלים
של תהליך לקיים באפשרות זה בהסדר התועלת מתבטאת ibm מבחינת פנסיה. מקבלים שהם כיון
המבוגרים, של והנסיון הידע על לוותר לא זאת עם ויחד צעירים כניסת לאפשר כדי מוקדמת פרישה
ובאפשרות גמיש עבודה כוח בקיום נלוות, הטבות ללא השכר, במחיר רק שירותים לקנות באפשרות
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הכישורים מכירת באמצעות ibm עבור לרווחים מקור גם היא Skillbase הקבוע. הצוות את לצמצם
ל1,200 1990 בשנת מ1,000 עלה בחברה הרשומים מספר לבריטניה. מחוץ כולל אחדות, לחברות
לירות מליון 5 על עלו החברה הכנסות IBM פורשי הם מהם 30?£ רק כאשר ,1992 בתחילת

שטרלינג.

הבריטית פורד בחברת פותחו מבוגרים ופרופסיונלים מנהלים עבור חוץ השמות של דומות תכניות
.BirtishAirwayS11

העםדה במקום המועסקים מבוגרים עובדים meon
ידע לעדכון כולן כמעט מתייחסות זו בסוגיה בינלאומיים בדוחות המובאות רבות הלא הדוגמאות
רקע על או חדשה יצור טכנולוגית הכנסת רקע על טכניים מקצועות בעלי של ומיומנויות טכנולוגי
הללו המקצועות בעלי בקרב מבוגרים עובדים של גדול ריכוז של העתידיות להשלכות מודעות

מסוימות. בהתמחויות בעובדים צפוי מחסור או במפעל

ש£ל50 נוכחה כאשר מוגדרות, יעד לקבוצות גמישה הכשרה מערכת פיתחה Birtish Airways
מערכת לימודי כללה ההכשרה פרישתם. מועד לפני שנים 10 של בטווח נמצאים שלה מהמהנדסים
להם לתת כדי למבוגרים במיוחד שהוכנה ללמוד" "איך בשם ערכה וגם שהוכנסה החדשה המחשב

ההכשרה. להמשך כלים

במפעל לימודים יום חצי של במתכונת הכשרה תכנית פיתחה האמריקאית High Tec Engineers
לתפקידים המבוגרים והטכנאים המהנדסים הועברו ובסופה מלאה, במשכורת שבועות 12 למשך
יותר משתלם כלכלית שמבחינה למסקנה הגיעה החברה חדישה. בטכנולוגיה משתמשים הם בהם
לצורך חדשים עובדים לגייס מאשר העבודה במקום הנמצאים המבוגרים העובדים את להכשיר

החדשה. הטכנולוגיה הפעלת

בשם שדרוג תכנית 1991 באוגוסט הכניסה (General Motors של הבריטית (השלוחה Vauxhall חברת
פנימי. רהארגון בתהליך מיותרות הפכו שלהם שהמישרות לבן צוארון עובדי עבור Start Programme
שונות במחלקות תפקידים במגוון שנתיים במשך עובדים ,50+ בני רובם לתכנית, המצטרפים
של במודולות המעשית ההתנסות את ומשלימים בתפקיד, רצוף חודש לפחות לצרכיהן, בהתאם
לגבי המתלבטים שרכשו. ההכשרה את ההולמות למשרות מועברים הם שנתיים לאחר הכשרה.
של ראשונית הערכה מבצעים גם ואלה חיצוניים, יועצים עם להתייעץ יכולים לתכנית הצטרפות
מדי להשמה. ההכשרה בין התאמה להבטיח כדי המקצועיות ושאיפותיהם ניסיונם כישוריהם,
מתבצעת ההכשרה כל עבורו. אפשריים תפקידים ונבדקים הערכה, משתתף כל עובר חודשים שלושה
במשך שכר מקבל והעובד המקומית, המכללה ע"י הניתנת הכשרה כולל העבודה, זמן חשבון על
דווחו וטרם הפעלה בשלבי התכנית היתה האנגלי בדוח הדברים כתיבת (בעת התקופה. כל

תוצאות).
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שינויים רקע על ייצור לעובדי המיועדת קורס במתכונת מפעלית פנים הכשרה של דופן יוצאת דוגמה
כל שבה מאפיה בנתה זו חברה .Weston Bakeires Quebec הקנדית החברה ע"י מסופקת טכנולוגיים
יכולים היו ולא השכלה מיעוטי הם מהעובדים ש750 מצאו המנהלים ממוחשבים. התהליכים
הוחלט ולכן לפטרם, היה אפשר אי המקצועי האיגוד עמדת החדשה.בגלל במערכת לתפקד
ציוד ותפעול ומתמטיקה) (צרפתית יסוד השכלת של שעות מ200 למעלה של קורס להעבירם
הכשרתם את סיימו מהם 9070 המבוגרים העובדים של והתסכול הלימודים קשיי למרות ממוחשב.

.(Trueman, 1992) ב1992 החדש הציוד את להפעיל והחלו
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ההתערבות תכניות את המפעילה הארגונית rmyion A
בישראל 45+ בני עולים לקליסת

בירוקרטיים מנגנונים מיצירת להימנע ביקשו ,45+ פרויקט יוזמי הקליטה, ומשרד ישראל ג'וינט
ראו הם לנושא. מיוחדים רכזים של קטן מספר הוספת תוך קיימים, גופים במסגרת ולפעול נוספים
משום הפרויקט, מטרות קידום מבחינת אף אלא הכספי החיסכון בזכות רק לא יתרון בכך
מייחס שארגונם החשיבות בדבר מסר הארגונים לחברי תשדר מעסיקים ארגוני במסגרת שהפעלתו

הם: שגויסו המיוחדים הרכזים המעשית. ההפעלה על תקל ואף לנושא
המשרד ע"י במשותף מועסק והוא הקליטה, במשרד לתעסוקה בגף ממוקם שמשרדו ארצי רכז .1

ישראל; וג'וינט
רכז הקליטה: ומשרד ישראל ג'וינט ע"י ומועסקים לו הכפופים אזוריים השמה רכזי שלושה .2
רכז המרכז, ואזור עצמה) העיר כולל (לא ת"א לאזור רכז חיפה), את (להוציא הצפון לאזור

והדרום; ירושלים לאזור
הג'וינט; במימון התעשיינים בהתאחדות ארצי רכז .3

הג'וינט; במימון המסחר לשכות באיגוד ארצי רכז .4
הג'וינט במימון הפועלים וירושלים חיפה ת"א,  הגדולות הערים בשלוש 45+ תעסוקת רכזי .5

העירוניות; הקליטה רשויות במסגרת
שהמשיכה מקצועית הסבה קורסי בוגרי עבור מיוחדת השמה רכזת הוקצתה 1996 סוף לקראת .6

.45+ פרויקט של הפורמלי סיומו מועד לאחר גם בעבודתה

קדימות לתת הנחיה קבלו בערים הקליטה משרד ובסניפי בלשכות במחוזות, התעסוקה רכזות
.45+ תעסוקת בנושא לטיפול

ולמנהלי מקצועית, מבחינה הארצי לרכז כפופים האזוריים הרכזים הסמכות, מבנה של במישור
מונחות המקומיות הרכזות ארגונית. מבחינה הקליטה משרד של במחוז לתעסוקה המחלקות
כפופות ,45+ לנושא המוקדש תפקידן של חלק באותו הארצי הרכז ע"י פורמלית בלתי בצורה
העירונית הקליטה לשכת ולמנהל אחרים, תעסוקה בנושאי במחוז לתעסוקה המחלקות למנהלי
אם כי הארצי לרכז כפופים אינם והמסחר התעשיה במגזרי הרכזים זאת, לעומת תפקידיהן. בשאר
חלקי בין הפעולה ושיתוף התיאום מידת על השלכות זה למבנה בג'וינט. הנושא על לממונה ישירות

ותוצאותיה. פעולתה על המידע וריכוז איסוף על וגם 45+ פרויקט של הארגונית המערכת

הארצי הרכזי תפקידי
לשכות (מחוזות: מקומית ברמה פועלים אשר הקליטה משרד של התעסוקה רכזי הנחיית ■

לתעסוקה. ההכוונה מרכזי עם קשר וכן הארץ, ברחבי הפרושים הקליטה) משרד של וסניפים
דגש מתן תוך פנויות מישרות ואיתור הסברה לצורכי מעסיקים וארגוני למעסיקים ישירות פניות ■

יותר. או עולים חמישה לקלוט מוכנים שיהיו מעסיקים לאיתור
היעד. אוכלוסיית פרטי את שיכללו מידע מאגרי ובנית היעד, אוכלוסיית איתור לשם פעולות ■
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המטפלת המערכת של הארגוני המבנה
45+ בני עולים בתעסוקת

ישראל ג'וינט הקליטה משרד

ב: +45 רכזי 1

1 התאחדות L מקצועית הכשרה אגף 1 J ארצי רכז L 1 תעסוקה גף 1

התעשיינים ותעסוקה 11

לשכות איגוד *^^..■^■■■^^// 1 ךג 1 |.. 1 1 1

1 המסחי י /// השמה רכזי I מחוזיות מחלקות *

קליטה רשות ^ / / |

בירושלים / / |'1|JI,I1 ! /1111111יןןן / דרום מרכז צפון / ב"ש מרכז חיפה ת"א ים
קליטה רשות / / י יי 11 1 1 1nJI 11.11 ו^\\

בתייא / I \ /
קליטה רשות /  תעסוקה רכזות

בחיפה 1 1

 ארגונית כפיפות

מקצועית הנחיה



בנושא. לפעילות והנעתן העירוניות הקליטה רשויות עם קשר יצירת ■

מעסיקים וארגוני המסחר לשכות איגוד התעשיינים, התאחדות עם פעולה לשיתוף דרכים גיבוש ■

אחרים.5

האזוריים הרכזים תפקידי
מנת על בשיאו, היה הפרויקט של הפעולות היקף כאשר ב1994, לפעולה הוכנסו האזוריים הרכזים
היו: תפקידיהם עבודתן. עומס עם להתמודד שהתקשו ובסניפים בלשכות התעסוקה לרכזות לסייע

לעולים. עבודה מקומות איתור ■

אבטחת ומקבלי אבטלה דמי מקבלי המובטלים רשימות מתוך לעבודה מועמדים איתור ■

הכנסה.
לכישוריהם. המתאימות במשרות המועמדים השמת ■

תעסוקה. אפשרויות לגבי שבידיהם המידע בסיס על מקצועית הסבה לקורסי להפנייתם הצעות ■

את מעבירים אלא למעסיקים הסיוע באישור מינהליותהכרוכות פעולות מבצעים אינם הרכזים ■

התעסוקה.6 רכזות לטיפול הבקשות

הס0רור לשכות ובאיגוד התעשיינים בהתאחדות הרכזים
המסחר התעשיה, בענפי מקצועית בעבודה מישרות איתור הוא אלה רכזים של העיקרי תפקידם
הרכזים ארגונו. חברי המעסיקים עם קשרים יצירת באמצעות מהם אחד כל העיסקיים, והשירותים
את להעביר ואמורים ברשותם המצוי עבודה דורשי מאגר מתוך ישירה בהשמה עוסקים עצמם
רכזות ואל 45+ בני עולים תעסוקת לקידום העירוניים המרכזים אל לאיש מצליחים שאינם המשרות
וכן מתאימים, מועמדים יגייסו שאלה מנת על הקליטה, משרד בלשכות המקומיים התעסוקה

התקשורת. באמצעי לפרסמן

העירוניות הקליטה ברשויות 45+ תעסוקת וכד
לעובדי או תעסוקה לרכזי העולים הפניית באמצעות לעיתים פרטנית, בהשמה עוסקים אלה רכזים
עבודה לחיפוש סדנאות מארגנים הם כן כמו קבוצתית. ובהשמה העירונית, ברשות מתנדבים השמה
מקיימים הם זאת בתוקף מקצועית. להכשרה מועמדים באיתור ומסייעים הרלבנטית, לאוכלוסייה
לתעסוקת המרכז כגון ארציים, ארגונים של מקומיים סניפים עם והן עירוניות יחידות עם הן קשרים
הציוני הפורום הסוכנות, של תעסוקה לקידום היחידה אקדמאים, להסבת והמרכז אקדמאים
אדם. כוח וחברות והציבורי הפרטי במיגזר מעסיקים עם וכמובן נוספים, וולונטריים וארגונים

המקומיות התעסוקה רכזות
של פניות מתוך מישרות לאיוש מועמדים לאתר אמורות הן פרטניות: בהשמות מתמקד טיפולן
מתוך מקצועיים, בקורסים או לתעסוקה הכוונה במרכזי הלומדים העולים מבין עצמם, העולים
אבטחת גימלת המקבלים מובטלים ורשימות הקליטה למשרד המועברות מובטלים רשימות

.1994 יולי המשותף, הפרויקט של פעילות סקירת  45+ בני עולים תעסוקת קידום מקור: 5

.1994 יוני אדם", כח רכז  45+ "פרויקט עמדה נייר מקור: 6

37



אך האחרים, הרכזים מכל לקבל אמורות הן פנויות משרות על המידע את לאומי. מביטוח הכנסה
עוסקות למעשה לעולים. מישרות איתור לצורך באזור המפעלים עם קשר לקיים גם עליהן במקביל
לסיוע המעסיקים בזכאויות בטיפול ויותר עולים ואתור משרות באתור פחות המקומיות הרכזות

המשרד. במימון לקורסים העולים ושל הקליטה ממשרד

העולים, בקרב והן מעסיקים בקרב הן להפיץ, דואגים הארגונים ובכל הרמות בכל התעסוקה רכזי
למעסיקים בתמריצים הדן הקטע (ראה 45+ בני עולים העסקת עבור הניתן הסיוע על המידע את

הבא). בפרק

וכפילויות חפיפה לעומת והשלמה ת'אום
היגוי בוועדת הוא הארגוני שביטויו ישראל, וג'וינט הקליטה משרד בין תיאום קיים המטה ברמת
משרד את משלים והג'וינט הצדדים, שני בהסכמת נקבעה 45+ תעסוקת בנושא המדיניות משותפת.
הארצי הרכז העסקת  אדם כח מבחינת לדוגמה, המדיניות. למימוש לכלים הנוגע בכל הקליטה
הסקטורייאלים והרכזים המקומיות ברשויות ההשמה רכזי במשותף; ממומנת האיזוריים והרכזים
ההשלמה הקליטה. משרד עובדות הן המקומיות רכזותהתעסוקה ואילו הג'וינט, במימון מועסקים
עולים קליטת עבור הסיוע כאשר למעסיקים, התמריצים מתן מבחינת גם קיימת המוסדות שני בין
ומעלה עולים חמישה קליטת עבור הסיוע את משלים והג'וינט הקליטה, משרד ע"י מוענק בודדים

מובהקת. מקצועית בעבודה המושמים

בדמות תיאום של מכניזמים מספר קיימים בלבד. חלקי הוא התיאום זאת, לעומת השטח, ברמת
.45+ פרויקט את המפעילים מהגורמים חלק רק כוללת מהן אחת כל אולם היגוי, ועדות

תחום מנהל הקליטה; במשרד לתעסוקה הגף מנהלת משתתפים העליונה ההיגוי בוועדת ■

בג'וינט. הארצי והרכז תכניות ומנהלת ויזמות תעסוקה מקצועית, הכשרה
משרד כנציג הארצי הרכז התכניות, ומנהלת בג'וינט האגף ממנהל מורכבת שנייה היגוי ועדת ■

ועדה בהתאחדות. 45+ ורכז התעשיינים בהתאחדות אנוש ומשאבי עבודה אגף מנהל הקליטה,
התעשייתי. במיגזר רק מטפלת זו

,45+ לתעסוקת נוספים בתחומים קיימת אשר המסחר, לשכות איגוד עם המשותפת הפעילות ■

מנהל הקליטה, במשרד לתעסוקה הגף מנהלת חברים בה עליונה היגוי ועדת עלידי מנווטת
בפרויקט המסחר. לשכות באיגוד קליטה מדור וראש בג'וינט ויזמות מקצועית הכשרה תחום
מחלקת מנהלת בג'וינט; תכניות מנהלת (כיו"ר) הארצי הרכז מכהנים שבה תתועדה כוננה 45+
באיגוד. 45+ ורכזת בת"א הקליטה ברשות 45+ רכז ת"א, במחוז הקליטה משרד של תעסוקה
מנהל במחוז, בתעסוקה קליטה ממנהלת מורכבת הגדולות הערים בשלוש מקומית היגוי ועדת ■

הארצי. והרכז הג'וינט נציגת ,(45+ רכז כמובן, (ביניהם, צוותו ונציגי העירונית הקליטה רשות

המערכת. בעבודת קטיעות יוצרים בוועדות, משתתפים הגורמים כל שלא והעובדה הנוכחי, המידור
לחפש וצורך מקצועי בידוד להרגשת וגורם הממונה, בפני כמדווח הרכז עמדת את מבליט הדבר
היגוי ועדת הפעלת עומק). בראיונות רכזים ע"י בוטאה זו (תחושה הפרויקט למסגרת מחוץ ייעוץ
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התכנסות, מועדי תיאום מבחינת יותר מסובכת ודאי היא בפרויקט הגורמים כל שותפים יהיו בה
שווים בין התיעצות צדדיו, מכל הפרויקט בעיות ליבון מאפשרת היא יתרונות: מספר לה יש אך

הרכזים. כל בין פעולה לשיתוף תנאים ויוצרת בעיות, עם התמודדות דרכי של הדדית ולמידה

גיוס מבחינת והן התפקיד תוכן מבחינת הן חפיפה של רבה מידה קיימת השונים הרכזים בתפקידי
מישרות באיתור עוסקים הרכזים כל העולים. של מכך, יותר ועוד מעסיקים, של היעד אוכלוסיות
וכולם, מעסיקים) מארגון (להבדיל אינדיבידואליים מעסיקים עם התקשרות באמצעות פנויות
דיפרנציאציה של מסוימת מידה קיימת אמנם עולים. באיתור גם עוסקים הארצי, הרכז את להוציא
הרכז ע"י המועברות בהצעות מסתפקים אינם האזוריים הרכזים אולם וגאוגרפית, מגזרית
עם מתואמים אינם שהם מכיוון תעשיינים. עם קשרים בעצמם יוזמים אלא התעשיינים בהתאחדות
לצורך הוא. גם פונה אליהם התעשיינים מאותם לחלק לפחות ודאי פונים הם התעשייתי, הרכז
המרכזיים המקומות שני לתעסוקה, ההכוונה ולמרכזי א' לאולפני הרכזים כל פונים העולים גיוס

.45+ בני עולים של גדולים ריכוזים מצויים בהם

הרי גדל שלהן והמגוון העבודה הצעות שסך במידה ואכן בחפיפה, פגם רואים אינם הפרויקט ראשי
שכל לשער (אפשר עולים ובאותם הצעות באותן מדובר אם אולם העולים. לטובת הוא הדבר
אפשרות עולה טכנולוגיים) מקצועות בעלי למשל להשמה, יותר הקלים העולים את יעדיפו הרכזים
השמה על המדווחים רכזים שני כלומר, דיווח, כפל ושל ההשמה, במישור הרכזים בין תחרות של
מצא שלהם העולים מספר פי על נמדדת בתפקידו הרכז שהצלחת העובדה עולה. אותו של בעבודה
עיוות נוצר מכך כתוצאה התחרות. לאווירת הסתם, מן תורמת, שלו, עצמי דיווח לפי וזאת עבודה,
היתרון של אופטימלי ניצול כאן אין לכך, בנוסף והערכה. מידע של במישור המצב תמונת של
בתוך הנושא שיווק  מעסיקים ארגוני במסגרת הפועלים הרכזים של מהרכזים: אחד כל של היחסי
משרד רכזי של מעסיקים; עם ישיר וקשר לסוגיהם פנימיים בפורומים העלאתו באמצעות ארגונם
שאוזכרו המובטלים רשימות עפ"י למשל לכתובתם, ישירות העולים אל להגיע היכולת  הקליטה

לעיל.

כשמדובר בייחוד לעבודה, 45+ בני עולים מקבלת המעסיקים בהסתייגות נתקלים שהם למרות
המרכזי הקושי כי הרכזים בקרב הסכמה קיימת ידע, עתירות בתעשיות טכנולוגיים מקצועות בבעלי
זמן, בנקודת מוצעת למישרה המתאימים העולים איתור אם כי מישרות איתור איננו בעבודתם
ענין מסוים. למרחק לנסוע נכונות לעבוד, נכונות מתאים, מקצועי ניסיון פירושה כשהתאמה
וזה לעולה מישרה מציעים הם פעם שלא דיווחו הרכזים הסבר: של מילה מחייב לעבוד הנכונות
לדמי זכאותו בתקופת נמצא שהוא משום אלא לו מתאימה אינה שהיא משום לא אותה דוחה
כגון נוספות וזכויות לו המגיעים האבטלה דמי את מיצה לא עוד כל לעבוד רוצה ואינו אבטלה,

תשלום. ללא מקצועי בקורס לימודים

ושימוש הרכזים בין תיאום יתר באמצעות מתאימים עולים באיתור הקושי את לצמצם שניתן ייתכן
מועסקים בלתי עולים על רק לא מידע כולל ואשר שוטף באופן מתעדכן אשר מפורט מידע במאגר

מקצועיות. בלתי בעבודות המועסקים אלה על גם אלא
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משרד של ובסניפים העירוניות בלשכות התעסוקה רכזות לעבודת מתייחס נוסף פוטנציאלי קושי
התעסוקה רכזות כפופות ארגונית מבחינה המשרד. של הארגוני מהמבנה נובע והוא הקליטה,
בנושאים גם לטפל עליהן ארגוניים אילוצים בשל לכך, בנוסף והסניף; הלשכה למנהל ישירות
הזמן את שמגביל דבר בריאות, חינוך, דיור, למשל, העולים, כלל של תעסוקה לבעיות נוספים
סולם קובע הישיר שהממונה במקרים מזו, יתרה .45+ בני עולים תעסוקת לנושא להקדיש שביכולתן
יותר עוד הדבר יגביל 45+ תעסוקת בנושא לטיפול קודמים אחרים נושאים שבו לעבודתם קדימויות

לכך. שיופנו והאנרגיה הזמן משאבי את

היצע בין הפערים את מדגים (1 לוח (ראה התעשיינים בהתאחדות 45+ רכז של המספרי דיווח
לעיל. שפורטו הסיבות צרוף בשל העולים ע"י בפועל איושן לבין הפוטנציאליות המשרות

שנה לפי בפועל, עולים והשמת משרות היצע :1 לוח
עולים מספר עולים מספר משרות היצע

שהושמו שרואיינו מאותרות
394 668 2,080 0הכ
150 261 818 מארס) (מחודש 1994
208 349 1,112 1995
36 58 150 (ינוארפברואר) 1996

1996 דצמבר ,45+ פרויקט של מסכם דורו הל, יהורם מקור:

L
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45+ בני עולים של התעסוקה לקידום התערבות תכניות .5
בישראל

50 כבני אז (שהוגדרו המבוגרים העולים שבקרב כך על ישראל ג'וינט אנשי עמדו ב1992 כבר
העולים בקרב מאשר יותר חריפות תעסוקה בעיות קיימות לשעבר המועצות מברית ומעלה)
נערכה בירושלים בתעסוקה. קליטתם להקלת מקומיים פרויקטים מספר והפעילו יותר, הצעירים
עולים של מקצועיות עבודה קבוצות שתי הוקמו כן כמו ;50+ בני לעולים עבודה לחיפוש סדנה
בהשמה בעיקר, ואולי גם, עסק בהמשך ואשר אבות", "דור שנקרא פרויקט במסגרת זו גיל בקבוצת
מיומנויות להקניית בנוסף כלל, אשר עבודה, לחיפוש סדנה של מורחב מודל בוצע בחיפה פרטנית.
עצמית לעזרה קבוצה המשתתפים, עבור משרות מציאת תעסוקתי, ייעוץ גם עבודה, חיפוש של
החליט השנה סוף לקראת בתעסוקה. ההשתלבות בתחום ותיקים ישראלים מצד תמיכה ומערכת
רב לפרויקט תכנית לגבש יש  משולבת באסטרטגיה לפעול ויש אלה, בפעילויות די ש"אין הג'וינט
ואף המקומיים/נקודתיים, הפרויקטים את ולהפעיל להמשיך יש ובמקביל לאומית; ברמה שנתי
ארצית פריסה עם לפרויקט לשאוף יש הלאומית ברמה חדשים. מקומיים/נקודתיים פרויקטים ליזום
תמריצים מימון לצורך מיוחדת תחיקה תידרש שאף ייתכן מתאימים; מוסדיים גורמים עם ובשיתוף
תסייע המקומי/נקודתי במישור הפעילות המבוגרת. האוכלוסיה של התעסוקה לקידום תכניות או
ביום פנימי בדיון לקחים".7 ולהפקת מעשי נסיון לצבירת ותשמש מסוים, באיזור פתרונות למתן
גורמים בפני ולהצגתו ארצית ברמה הפרויקט "להפעלת להערך הג'וינט החליט 15.12.92
וחשוב רצויה, הינה בנושא שתטפל ממלכתית ש"כתובת דיון באותו הוחלט כן כמו ממשלתיים".
ברמה הפרויקט להפעלת הכרחי תנאי אינה היא אך כמטרה, זאת יראה שהג'וינט
הקליטה, משרד הבאים: הממשלתיים הגורמים עם פעולה לשיתוף אפשרות נבחנה ארצית/לאומית."
הג'וינט פניית האוצר. ומשרד התעסוקה שירות לאומי, לבטוח המוסד והרווחה, העבודה משרד

הקליטה. במשרד קשובות אזניים על נפלה

נדרש שבעבורן ייחודיות אוכלוסיות תמיד הוגדרו התעסוקה בתחום הקליטה משרד במדיניות
והדבר אמנים, רופאים, למשל, מקצועיים, מאפיינים פי על הוגדרו הן כלל בדרך משאבים. תיגבור
להגדרת סוציותרבותיים מאפיינים של קריטריון נוסף השמונים בשנות ארגוני. ביטוי קיבל אף
עולים של יחסי, באופן הגדול, משקלם אתיופיה. יהודי עליית בעקבות וזאת מיוחדות, אוכלוסיות
בקליטתם המיוחדים לקשיים והמודעות לשעבר, המועצות ברית עולי בקרב  6445 בני  צעירים לא
אוכלוסיות בהגדרת הגיל קריטריון להכללת המשרד את הביאו מגילם, הנובעים התעסוקתית

עיקריות: סיבות 3 בשל ל45 מ50 הורד המינימלי הגיל מיוחדות.8
יותר מוקדם מתחילים בתעסוקה הקליטה קשיי כי המסקנה א)

בסיוע העסקתו לאחר העולה של העבודה שנות מספר את להגדיל הרצון ב)

.1992 נובמבר ,50+ גילאי תעסוקת קידום למען המבוצעות הפעולות סקירת מקור: 7

.1995 דצמבר ירושלים, ,"45+ בני עולים "תעסוקת בנושא עיון ביום שטראוס יולנדה של הרצאתה מקור: 8
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אנשים כולל והוא גדל המועמדים כשהיצע המעסיקים את לשכנע יותר קל שיהיה המחשבה ג)
מבוגרים9 פחות

תכניות מכלול  "45+ ב"פרויקט רשמי באופן ישראל וג'וינט הקליטה משרד החלו 1993 בספטמבר
בתעסוקה. המבוגרים והעולים הביניים גיל בני העולים השתלבות קידום שיעדן התערבות

האדם כוח של חלקי או מלא במימון בעיקר מתבטאת "45+ "פרויקט בהפעלת הג'וינט מעורבות
הקליטה ברשויות והרכזים והאזוריים, הסקטוריאליים הרכזים הארצי, (הרכז והבינוני הגבוה בדרג
שונים פנים המבצעים לגופים כספי סיוע במתן וכן הפרויקט, את המפעיל הגדולות) הערים בשלוש
מקצועית והעשרה הכשרה קורסי ,45+ בני לעולים עבודה לחיפוש סדנאות למשל, הפרויקט, של

.1996 בדצמבר פורמלי באופן הסתיים הפרויקט וכדומה. תעסוקה ירידי עבורם,

חלקן התעסוקתית. הקליטה בתהליך שונים לצרכים מענים לספק מכוונות להלן שיפורטו התכניות
וחלקן ארצי, במישור מופעלות חלקן המעסיקים; ציבור אל  וחלקן העולים, אוכלוסיית אל מופנות
בעלות חלקן העולים, אל המופנות התכניות מבין קטן; בהיקף מקומיות יוזמות משקפות
להגיע השאיפה הוא כולן ביסוד העומד העקרון אישי. טיפול מספקות וחלק קבוצתית, אורינטציה
תעסוקה בנוסח מלאכותיים פתרונות ולא כלכליים, קריטריונים ע"י המונחים תעסוקתיים לפתרונות
כי גרסה הג'וינט ע"י שהוגדרה הפעולה מדיניות בהשמה: התמקדות הוא נוסף עיקרון מוגנת.
בטוהרו נשמר לא זה עקרון בלבד".10 מיוחדים במקרים יבוצעו קורס במסגרת מקצועיות "הכשרות
שלא בהמשך). פרוט (ראה השמה לבין קורס בין לקשור היא הגישה עדין אך המשותף, בפרויקט
מעוגנים הדברים אין בישראל קודם, בפרק תוארו אשר אחרות, במדינות ותכניות הסדרים כמו
הוק אד ופתרון נוהל כהוראות נוצרו הם העבודה. ומשרד הקליטה משרד במדיניות אם כי בחוק
כאשר יתמידו אם וספק ספציפית, אוכלוסיה של אקוטיות מצוקות על להקל מנת על שעה בהוראת
למען ההתערבות תכניות בין רבים דמיון בקווי להבחין ניתן זאת, עם יחד ישככו. הללו המצוקות
לגבי שלהן והישימות הרלבנטיות על המעיד דבר ברוו"ל, שפותחו אלה לבין בישראל העולים
הם השונים הסיוע לשירותי הפונים העולים כי להדגיש יש מבוגרים. עובדים של אחרות אוכלוסיות
ופיתחו בעבר עבודה במציאת כשלונות נחלו אשר בתעסוקה, בהשתלבות קשיים בעלי עולים בעיקר
תוצאות השגת גם אך גדול, הוא ההתערבות בתכניות הצורך כי לומר ניתן זאת, לאור דמורליזציה.
הפרק, קריאת בעת כן, כמו זה. פרק בקריאת זאת לזכור חשוב קל. לא תהליך הינה רצון משביעות

נוספות: נקודות שתי בחשבון להביא יש
להפעלת האחראים הגופים של מדוחות לקוחים זה בפרק המובאים המספריים הנתונים כל א.
לא אחרים. ממקורות נתונים לרשותנו עמדו לא בודדים מקרים ולהוציא וההסדרים, התכניות
בזהירות. לנתונים להתיחס יש ולכן נתונים, איסוף של מסודרת מערכת אלו לגופים יש תמיד
הופעלה בהם הארגונים/המקומות כל את ממצות אינן לעיתים המובאות השמיות הדוגמאות ב.

להדגמה. רק ונועדו מסוימת, תכנית

.1996 דצמבר ,45+ פרויקט של מסכם דוח הל, יהורם מקור: 9

.1994 יוני, הפעילות סקירת  45+ בני העמים מחבר עולים תעסוקת קידום מקור: 10
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בעבודה ההשמה בתחום ותכניות הסדרים 5.1
למעסיקים כספיים תמריצים 5.1.1

בעבודה 45+ p עולה הקולטים למע0י7ףם תמריצים
אישית הכשרה במסלול לעולים. ייחודיות אינן חדשים עובדים של השכר במימון השתתפות תכניות
של שכרו במימון העבודה ממשרד לסיוע והבניין התעשייה בענפי מעסיקים זכאים מפעלית פנים
החייבת מפורטת הכשרה תכנית להגיש עליהם חודשים. מספר למשך עולה) דווקא (לאו חדש עובד
וממושך גדול מבוגר עולה קליטת בגין הסיוע העבודה. במשרד מקצועית להכשרה האגף באישור
להסתגל העבודה, את ללמוד כדי צעיר מאשר יותר רב לזמן זקוק מבוגר שעולה ההנחה משום יותר
בקליטת מצידו הנדרשת היתרה ההשקעה על המעסיק את לפצות מנת על וכר. העבודה לשיטות
המדינות ברוב המקבילים להסדרים בדומה משכורתו. במימון מהשתתפות נהנה הוא המבוגר,
המוענק כסף סכום כלומר ישיר, הוא התמריץ מבוגרים, עובדים לעזרת תכניות המפעילות בחו"ל
עובדים של ההעסקה עלות הפחתת : עקיף הוא התמריץ שם צרפת, זה מכלל (יוצאת למעסיק
גובה העובד). בגין המעסיק חייב בהם הלאומי הביטוח דמי של ממשלתי מימון באמצעות מבוגרים
בארה"ב. הנהוג על עולים אך וגרמניה, ליפן בהשוואה קטנים אצלנו הזכאות ומשך התמריץ
העולה את ולהעסיק להמשיך המעסיק את המחייב הסיוע לקבלת התנאי הוא ישראל את המייחד

התמריץ. לתקופת הזהה תקופה במשך לפחות

משולבת אישית הכשרה במסגרת 45+ בני העולים כלל לקליטת תמריץ
עולה של משכורתו במימון הקליטה משרד משתתף משולבת"11 אישית "הכשרה תכנית במסגרת
מעסיק חודשים. 6 למשך (1996 סוף עד נכון  ש"ח 1,010) המינימום משכר 5070 של בהיקף 45+ בן
אף והוא יותר, מעט נמוך הסיוע ישראל. ג'וינט ע"י הניתן נוסף מסיוע נהנה עולים 5 לפחות שקלט
תקופת תום לאחר כלומר הראשונה, השנה של השנייה במחצית התקופה. במשך בהדרגה יורד
400 לכדי מצטמצם הוא השניה ובשנה ש"ח, ל700 הסיוע מגיע הקליטה, משרד ע"י המוענק הסיוע
אך חודשים 12 למשך השניה בשנה הסיוע ניתן 1996 ינואר (לפני חודשים 6 למשך לעולה ש"ח
שכרו את ולהשלים לעבודה העולה את להכשיר מתחייב מצידו המעסיק יותר). קטן היה הסכום
עליו כן כמו כחוק. סוציאליים תנאים עבורו ולשלם במשק המינימום שכר לגובה עד לפחות
נהנה שהוא במקרה הסיוע, לתקופת הזהה תקופה למשך העולה את להעסיק להמשיך להתחייב
תומך לכך, בנוסף מהג'וינט. גם תמיכה שקבל במקרה נוספת ושנה בלבד, הקליטה משרד מסיוע
לימוד שעות 100 עד של בהיקף המעסיק צורכי פי על מקצועיות בהשתלמויות הקליטה משרד

להשתלמות.

שהעולה לכך כסמל ורוד, דובדבן ציור עם מושכת בצורה שעוצב הסבר דף באמצעות הופץ המידע
של והשניה הראשונה במהדורה ב'). נספח (ראה שבקצפת הדובדבן הוא התמריץ?) (ואולי המבוגר
כך מוגדרים, במקצועות העולה בהעסקת הקליטה משרד של הסיוע הותנה לא המידע דף

בתעסוקה" עולים השמת לקידום ל"סיוע השם שונה לאחרונה 11
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אינה שלמעשה מקצועית, בלתי בעבודה מבוגר עולה קליטת עבור גם מענק לקבל יכלו שמעסיקים
לאחר מובהקת". מקצועית "בעבודה בקליטה תמיד הותנה הג'וינט של הסיוע הכשרה. מצריכה
אינה מקצועית בלתי בעבודה שהעסקה למסקנה הקליטה משרד גם הגיע שנתיים של הפעלה
גם זה מסוג בעבודות המבוגרים העולים את קלטו שמעסיקים היא ועובדה מענק, מתן מצדיקה
השלישי המידע בדף תקציביות). וסיבות האבטלה בשיעורי הירידה גם ודאי לכך (חברו סיוע ללא
מסוים קושי קיים מקצועית". מיומנות הדורש "בעיסוק כקליטה התנאי הוגדר 1996 בינואר שפורסם
הקליטה משרד של בקרה מופעלת הסיוע תקופת במשך בתנאים. המעסיקים עמידת על בפיקוח
כמתחייב העולים העסקת המשך על פיקוח מופעל אין למעשה מכן לאחר אולם המעסיקים, על

מקצועית). בלתי לעבודה הועבר לא העולה האם (לדוגמה, בהסכם

בלבד, הקליטה משרד מצד ש"ח 1,592,000 הפרויקט של בפועל הביצוע תקציב היה 1994 בשנת
הפרויקט תקציב היה ב1995 .45+ בני עולים 587 העיסקי בסקטור בעבודה הושמו ובעזרתו
אינדיבידואלית. בהשמה עולים 660 בעבודה הושמו ובעזרתו הקליטה, משרד מצד ש"ח 3,916,000
עולים 5 קליטת כלומר, קבוצתית, השמה עבור הג'וינט מתמריץ מעסיקים 22 נהנו 1995 לסוף עד
הסיוע את קבלו עדיין ו4 לסיוע, זכאותם תקופת את סיימו מהם 18 מקצועית. בעבודה יותר או
עבור עבודה מקומות ב12 הקבוצתית ההשמה בתכנית הג'וינט השתתפות היתה ב1995 ב1997.
תכניות (כולל זה מסוג בתכניות הג'וינט השתתפות הגיעה ב1996 ש"ח. 226,000 בסך עולים 75

עולים. כ100 בעבודה הושמו ובמסגרתן בקרוב, ש"ח ל132,000 מ1995) נמשכו אשר

העסקה לקידום מהקרן אחרים ציםר ובמוסדות הממשלה במשרדי 45+ בבי עולים לקליטת תסר'ץ
נכללים הם אולם ,45+ לבני ייחודי מכשיר אינה הקליטה משרד של העסקה לקידום הקרן
הכשרה במסגרת הניתן מזה יותר גדול במסגרתה המוענק התמריץ ידה. על המטופלת באוכלוסייה
הוא לקבלתו התנאי שנה. למשך העולה של שכרו מלוא בגובה הוא הסיוע משולבת: אישית
כתקופת לפחות שאורכה נוספת, תקופה למשך העסקתו והמשך תקנית במשרה העולה העסקת
ש"ח. 981,216 היה העלות כשסך זו קרן של הסיוע במסגרת 45+ בני עולים 88 הושמו ב1995 הסיוע.
בעבודת עולים 22 שקלט שרה", "יד וארגון ממשלה משרדי הם זו מקרן בסיוע שנעזרו המעסיקים

רפואי. ומכשור מצוקה מכשירי תיקון

45+ בני מדענים) (סרום בכירים מהנדסים לקליסת תמריץ
תקציב מגבלות בשל אולם בכלל, מהנדסים קליטת על לחול במקורה אמורה היתה זו סיוע תכנית
מהנדסים על רק הוחלה מאידך, העבודה בשוק המידה על יתר להתערב שלא האוצר ומדיניות מחד,
שנים 4 של וניסיון במקצוע, שנים 10 של מינימלי ותק בעלי הטבע, במדעי ואקדמאים מבוגרים
וסכום יותר, סלקטיבית אוכלוסייה כמובן היא זו תעשייתי. פרויקט או צוות בניהול לפחות
לסיוע זכאי מהנדס בתפקיד 5545 בן עולה לעבודה המקבל מעסיק יותר. גדול בהתאם, התמריץ,
סיוע ניתן 55 גיל מעל מהנדס העסקת בעבור שנה. חצי למשך לחודש ש"ח 1,300 בגובה ממשלתי
על העולה את להעסיק להמשיך המעסיק מחויב כאן גם הקודם, להסדר בדומה שנה. למשך
לשלם המעסיק התחייבות הוא נוסף תנאי הסיוע. לתקופת הזהה נוספת תקופה למשך חשבונו

לפחות. נטו ש"ח 2,000 של חודשי שכר לעולה
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הושמו ובעזרתו ש"ח, 550,285 בכירים מהנדסים פרויקט של בפועל הביצוע תקציב היה 1994 בשנת
באופן קטן, מספרן ולכן השנה סוף לקראת נעשו (ההשמות 45+ בני עולים מהנדסים 174 בעבודה
שהושמו העולים המהנדסים ומספר ש"ח, 2,039,000 בפועל הביצוע תקציב היה 1995 בשנת יחסי).

הקליטה). במשרד בתעסוקה לקליטה הגף ע"י נמסרו (הנתונים ל352 הגיע בסיועו

העסקתם את מקדמים אכן הם מידה באיזו הכספיים? התמריצים של האפקטיביות מידת היא מה
; הם אין מעסיקים סוגי אילו ועל לתמריצים, בחיוב מגיבים מעסיקים סוגי אילו מבוגרים? עולים של

משפיעים?

שיעור כגון הללו, לשאלות משמעיות חד תשובות לספק יוכלו אשר נתונים בידינו אין לצערנו,
שהיה מידע ומאפייניהם, תמריץ ללא מבוגרים עולים קלטו אשר הישראלי במשק המעסיקים
הוא תמריץ שלגביהם המעסיקים זיהוי את ואולי המעסיקים, אוכלוסיות שתי בין השוואה מאפשר
הפרויקט מרכזי עם עומק ראיונות ועל חלקיים נתונים על המבוססות השערות להציע רק נוכל יעיל.

מייצג). מדגם מהווים (שאינם מעסיקים ועם

תועלת.  עלות של שיקולים מערכת ע"י נקבעת לתמריץ להיענות האם מעסיק של החלטתו
הם: השיקולים

גם נוסף, לעובד זקוקים אינם שאם באזנינו הדגישו מעסיקים בעובד? אמיתי צורך לו יש האם .1

להעסיקו. להם יגרום לא שכרו במימון סיוע
הדבר ישפיע העובד של משכרו משמעותי אחוז מהווה הסיוע שסכום במידה התמריץ: גודל .2
כיעיל בכירים מהנדסים להעסקת התמריץ הוכח זו מסיבה לתמריץ. היענותו על חיובי באופן

קטנים. והנדסה תכנון משרדי לגבי
הדיווח וחובת הבירוקרטיים מההליכים נרתעים מהמעסיקים חלק בהסכם: המעסיק מחויבות .3
להם יהיה לא ששוב במצב או לרוחם שאינו עובד להעסיק להתחייב מוכנים ואינם החודשי
השונים המכניזמים באמצעות מההשמותשבוצעו 509?< כי מראים הקליטה משרד נתוני בו. צורך
מעורבות ללא שנעשו ההשמות כל את כולל אינו כמובן, (וזה, סיוע ללא נעשו 45+ פרויקט של
התמריץ. על ויתרו מבוגרים עולים שגייסו מהמעסיקים מחצית לפחות כלומר, הקליטה). משרד

בראשית הנמצאים קטנים מעסיקים להיות נוטים קבוצתית השמה עבור לתמריץ שנענו המעסיקים
(מקומות התשתית בהקמת להם לסייע עשוי והתמריץ עובדים, גיוס ובשלבי המפעל הקמת
המעסיקים אחד לכך, בניגוד מחשב). עמדות כגון ציוד רכישת לצורך סיוע גם קיבלו מסוימים
מ10,000 למעלה המעסיקה חברה הוא עולים) 12) קבוצתית קליטה עבור התמריץ את שקיבלו
ע"י גם המבוטאת עמדה משקפים ונימוקיה הוצאותיה, בסך בששים בטל הסיוע שסכום עובדים,
מעסיקים ישנם כלומר, עליו?" לוותר מדוע  ממשלתי סיוע לקבלת זכאי אני "אם אחרים: מעסיקים
להם כשהוצע אך התמריץ, ללא גם לצרכיהם בהתאם המבוגרים העולים את קולטים ודאי שהיו
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אקשס"ן") (תכנית התעסוקה מלגות תכנית
לכלכלה מהמחלקה אקשטיץ צבי פרופסור בראשות מקצועית ועדה ע"י שגובשה זו, תכנית
בתעסוקה, עולים קליטת בתחום הסיוע במדיניות מהותי שינוי מהווה ואשר ת"א, באוניברסיטת
בהתאם דיפרנציאלי סיוע מעניקה היא אך ,45+ בני לעולים ספציפי באופן מיועדת אינה אמנם
את קיבלה הקנדית, Transitions לתכנית הדומה התכנית, המבוגרים. לגילאים העדפה עם לגיל,
וחצי, שנה  שנה חצי בארץ השוהים עולים 1,500 לגבי ניסיוני כפרויקט להפעלה הממשלה אישור
המעניינת הקונספציה בגלל כאן מוצגת היא זאת, למרות התבצעה. לא דבר של בסופו אולם
שוהה ואשר 6035 שגילו אקדמאי לעולה פעמי חד באופן הניתנים בשוברים מדובר שבבסיסה.
מסוימת. תקופה למשך המשולם השכר של בחלק המעסיק את מזכים הם שנים. שלוש עד בארץ
זכאי 6051 בגיל עולה לחודש. דולר 500 של לתקרה עד העולה, בגיל בהתחשב נקבע השובר שווי
,(2 לוח (ראה נוספים חודשים 9 למשך מהשכר ו£259 חודשים, 9 למשך משכרו 5070 למימון

לימוד. שעות 400 של להיקף עד הכשרה לקניית בשוברים להשתמש ניתן לחלופין

גיל לפי הזכאות תקופת ואורך השובר ערך אקשטיין: תכנית :2 לוח
הזכאות משך השובר ערך גיל

חודשים 9 25^0 4035
חודשים 9 ,?ל40 5041
חודשים 9 25?£
חודשים 9 5070 6051
חודשים 9 25^

אורינטציה מתוך ההתערבות, להתרחש צריכה בו הגיל את מקדימה התעסוקה מלגות תכנית
בשוק השבעים בשנות המועצות ברית עולי השתלבות של הדינמיקה חקירת סמך על וזאת מניעתית,
לעבור ומעלה 35 בני אקדמאים עולים של שסיכוייהם היתה התכנית מציעי מסקנת העבודה.
הם נמוכה, ברמה במישרות הועסקו או מובטלים, היו בהן שנים שלוש לאחר אקדמאיות לעבודות
הקליטה תהליך בתחילת כבר אקדמיים לתפקידים להכנס להם לסייע יש ולכן קלושים,

התעסוקתית.

השמה שירותי 5.1.2
לעולים מיוחדים השמה בשירותי בצורך ההכרה אצלנו גם התגבשה כקנדה למדינות בדומה
של מסות של בהשמתם לטפל מתקשות הממלכתיות התעסוקה שלשכות היא ההנחה מבוגרים.
נדרשת ולכן מהגרים, מהיותם והן מבוגר מגיל הן הנובעים חסרונות בשל השמה קשיי עבודה דורשי
ארגוני בתוך מוקמו החדשים ההשמה משירותי חלק זו. לאוכלוסייה נוספים שירותים יצירת
זה למיקום המסחר. לשכות באיגוד השמה ורכז התעשיינים בהתאחדות השמה רכז  מעסיקים
לנושא מייחס המעסיקים שארגון החשיבות בדבר מסר משדר הוא כאחד: ומעשי סימלי יתרון
איתור לצורך פוטנציאליים מעסיקים עם קשרים יצירת על מקל והוא מבוגרים, עולים תעסוקת
עולים 394 בעבודה הושמו 1996 פברואר ועד 1994 ממרץ מבוגרים. עולים לקלוט ושכנועם משרות
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האחת פעולתו שנת במשך בעבודה שיבץ המסחר לשכות איגוד התעשיינים. התאחדות ע"י 45+ בני
עולים.12 189 (1995 יולי  1994 (יולי

בני לעולים מיוחדים השמה שירותי קיימים הסקטוריאליים הרכזים של ההשמה לשירותי בנוסף
שילב בת"א 45+ בני תעסוקת מרכז הגדולות. הערים בשלוש העירוניות הקליטה ברשויות 45+
בירושלים המרכז מבוגרים.13 עולים 665 (1996 ינואר  1993 (מארס קיומו שנות במהלך בעבודה
אחידות אין (לצערנו 1996 1995אוגוסט מרץ בתקופה 313 ועל ,19934 בשנים השמות 71 על דיווח
הצעיר שהוא בחיפה, המרכז בירושלים). המרכז בפעולת זמנית הפסקה עקב הדיווח בתקופות
(כולל 1995 שנת במהלך בעבודה מבוגרים עולים 160 השמת על דיווח (1995 במרץ (הוקם ביותר
דורשי כ800 של מידע מאגר בבניית התמקד זה מרכז התעסוקה). יריד בעקבות שהושמו אלה
בגלל (לאחרונה, מעסיקים 80 עם המקושרת ממוחשבת השמה של מערכת באמצעות עבודה

פעילותו). הופסקה תקציב, מגבלות

למרות ערים, משלושים בלמעלה הקליטה משרד של ובסניפים המקומיות בלשכות התעסוקה רכזי
בעולים לטיפול עדיפות לתת הנחיות קיבלו העולים, כלל של התעסוקה בבעיות מטפלים שהם
45+ בני עולים 3,545 השמת על דיווחו הם 1996 נובמבר  1993 אוקטובר שבין בתקופה המבוגרים.

בעבודה.14

תעסוקה ירידי 5.1.3
רב מספר להפגיש יכול קפדני וביצוע בתכנון אשר פעמי, חד התערבות אמצעי הוא תעסוקה יריד
ביניהם ראשוני קשר יצירת לאפשר עבודה, דורשי של רב מספר עם לעובדים הזקוקים מעסיקים של
נוסף מיון או ריאיון  ליריד מחוץ הקשר והמשך ראשון, וריאיון רלבנטיים טפסים מילוי באמצעות
רק יביא 45+ לבני כמיועד מלכתחילה המוגדר יריד לעבודה. קבלה של פורמלי תהליך ותחילת
רב יריד מאשר יותר אפקטיבי להיות צפוי הוא ולכן מבוגרים, עובדים לקלוט המוכנים מעסיקים
המוצעות המישרות מגוון הצעירים. עמיתיהם עם בתחרות עומדים המבוגרים העובדים בו גילי, 

מבחינתו. ריאליים תעסוקה כיווני על החלטות בגיבוש לעולה לסייע עשוי ביריד

בני עולים של העסקתם לקידום התכנית במסגרת חשוב אמצעי מהווים בישראל תעסוקה ירידי
משרד התעסוקה, שירות חלקם: או הבאים הגופים בין פעולה בשיתוף מאורגנים הירידים .45+
הקליטה רשות התעשיינים, בהתאחדות המקומי הסניף ישראל, ג'וינט היהודית, הסוכנות הקליטה,
הסבר דף מקבלים היריד, למקום מוסעים הם השתתפותם את העולים על להקל מנת על העירונית.
לרוסית. מתורגמנים מסתובבים עצמו ביריד בו. המיוצגים והמפעלים היריד פעולת אופן על ברוסית

.1996 דצמבר ,45+ פרויקט של מסכם דוח הל, יהורם מקור: 12

.1996 דצמבר ,45+ פרויקט של מסכם דוח הל, יהורם מקור: 13

המדווח אחד מגורם יותר כלומר, דיווח, כפל של מסוימת מידה ישנה לעיל שהוצגו השמות על בנתונים 14
להעריך ביכולתנו אין אולם השונים, הרכזים עבודת מאופי כתוצאה וזאת בעבודה, עולה אותו השמת על

הזה. הדיווח כפל מידת את
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באר ,(1993) ת"א הבאות: בערים 45+ בני לעולים ירידים 8 התקיימו 45+ פרויקט הפעלת בשנות
העולים מספר כל סך .(1995) ונצרת שבע באר חיפה, ירושלים, ,(1994) ונתניה לציון ראשון שבע,
דיווח (אין .665  הירידים בעקבות בעבודה שהושמו העולים ומספר ב6,560, מוערך לירידים שהגיעו

ב1994). בב"ש ביריד ההשמות מספר לגבי

תעסוקה. ירידי של הפוטנציאל את מאירים ב1995 שנערכו ירידים שני של מספריים נתונים
בדיפה היריד

לא מועסקים ו£299 מובטלים מהם 54X ,(45 לגיל מתחת מהם (כ>$30 עולים 626 נרשמו ■

לומדים) (השאר במקצועם
ידע עתירות תעשיות כולל שונים, מענפים מעסיקים 42 השתתפו ■

יצור ועובדי פועלים ,105  ומחשבים הנדסה הבאה: ההתפלגות לפי מישרות, 267 הוצעו סה"כ ■

5  וסיעוד רפואה ,40  ומסחר מכירות ,117
עולה שכל כיון העולים מספר על עולה הראיונות (מספר ראיונות 1,315 ביריד נערכו סה"כ ■

אחת) ממישרה ליותר התראיין
368  נוסף לראיון שזומנו העולים מספר ■

28  היריד באמצעות עולים שקלטו החברות מספר ■

בייצור15 ו23 ומחשבים, בהנדסה 60 מהם ,83  היריד באמצעות עבודה שמצאו העולים מספר ■

שבע בבאר היריד
מעסיקים 31 השתתפו ■

עולים 400 השתתפו ■

אחת) מישרה מאשר ליותר רואיין עולה שכל (יתכן 223  ביריד שרואיינו העולים מספר ■

115  נוסף לראיון שהוזמנו עולים מספר ■

10  היריד בעקבות עולים שקלטו חברות מספר ■

1ד6]  מכן לאחר חודש בה מועסקים והיו היריד באמצעות עבודה שמצאו עולים מספר ■

למעסיקים פתוח" (סלפון) "קו 5.1.4
בתחילת קיימו בת"א, הקליטה ורשות הג'וינט הקליטה, משרד בתמיכת המסחר, לשכות איגוד
משוחררים, וחיילים העולים כלל עבור הטלפון באמצעות משרות איתור של "מבצע" 1995 מארס
חיפה, ת"א, של המסחר בלשכות התקיים ה"מבצע" בעבודה. עולים לקלוט מעסיקים לדרבן שנועד
(למשל, שונים וולונטריים ארגונים חברי מתנדבים עשרות ימים. שלושה במשך שבע ובאר ירושלים
חברי מעסיקים 2,000 עם קשר יצרו טלפון, קווי 12 איישו ועוד) הציוני, הפורום עולים, התאחדויות
וטכניים, אקדמיים במקצועות מהן מבוטל לא חלק מישרות, כ1,700 ואיתרו הארץ ברחבי האיגוד
שהתקבלו המישרות מוינו סיומו עם ומיד ה"מבצע" בזמן וכדומה. חשבונות הנהלת ומכירות, שיווק
פורסמו העבודה מהצעות גדול חלק העבודה. מיקום נדרשת, השכלה מקצוע, של קריטריונים עפ"י
בהשמה. המטפלים הקליטה משרד של לגופים הועברו וכן ובאמהרית, ברוסית התקשורת בערוצי

.1995 יוני חיפה, במרחב אקדמאים לתעסוקת המרכז של דיווח מקור: 15

.1996 ינואר שבע, בבאר 45+ התעסוקה יריד של המקומית הבצוע ועדת של דיווח מקור: 16
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בדרך בהן טיפל והאיגוד עולים, 9000 מצד פניות גם באיגוד נתקבלו ובעקבותיו ה"מבצע" במהלך
המעסיקים. בקרב הפונים של החיים קורות הפצת או פרטנית השמה של

74 מארס חודש במהלך לעבודה הופנו המסחר, לשכות באיגוד 45+ תעסוקת רכזת דיווח פי על
לעבודה, התקבלו אכן מהם 25 רק כי מצאה היא מאי בתחילת שערכה במעקב אך ,45+ בני עולים
של השמות להוסיף יש לכך בדיקה).17 בתהליך נמצאו (השאר התאמה חוסר בשל נדחו 42 ואילו
אין אולם ב"מבצע", שנאסף המידע בעזרת השונים ההשמה גופי ע"י בוצעו שבוודאי בעבודה עולים

כך. על נפרדים נתונים

הכשרה תכניות 5.2
מכרעת חשיבות בעלי שהינם העולים, אצל משאבים סוגי שני לשפר מיועדות ההכשרה תכניות
או המקורי במקצוע מתאימות ומיומנויות מעודכן ידע  מקצועיים משאבים .1 העבודה: בשוק
בישראל העבודה עולם על ידע  העבודה בשוק להתנהגות משאבים .2 אחר; רצוי במקצוע
עדכון הכשרה, קורסי באמצעות נעשה המקצועיים המשאבים שיפור עבודה. חיפוש של ומיומנויות
המשאבים שיפור ואילו ,(on the job training) עבודה כדי תוך הכשרה וכן מקצועית והסבה
בשני לכלול היא המגמה (סל"ע). לחיפושעבודה סדנאות באמצעות נעשה העבודה בשוק להתנהגות
ההכשרה משלב רציף מעבר האפשר, במידת להבטיח, מנת על השמה של מרכיב התכניות סוגי

התעסוקה. לשלב

מקצועית הכשרה תכניות 5.2.1
העבודה משרד מטעם והסבה הכשרה בקורסי ללמוד פורמלית מבחינה זכאים 45+ בני עולים
המחסומים גם רבה במידה הוסרו והרווחה, העבודה שרי בהנחיית האחרונות, בשנים והרווחה.
אליהן ובקבלה ההכשרה מערכות אל בהפניה העוסקים הממשלתיים שהגופים פורמליים הבלתי
לזקוף שניתן ייתכן .(45+ בני ותיקים ישראלים בפני גם (ובעצם, המבוגרים העולים בפני להציב נהגו
עולים על מחקר ממצאי זאת, עם יחד .45+ בפרויקט הענפה הפעילות לזכות הזה העמדות שינוי את
בכל תעסוקתיים ופסיכולוגים השמה שפקידי כך על מצביעים לתעסוקה הכוונה במרכזי הלומדים
(קינג, הצעירים לעמיתיהם בהשוואה המבוגרים העולים את לקורסים להפנות פחות נוטים זאת
חוששים אשר עצמם, המבוגרים העולים של להעדפתם גם קשור שהדבר כמובן, ייתכן, .(1996

בקורסים. הלימודים עם מהתמודדות

במסגרת ההכשרה ראיית הוא מקצועית הכשרה על הממונים התפקידים בעלי את המנחה העיקרון
במקצועות רק הם 45+ לבני המוצעים הקורסים זאת, לאור בעבודה. השמה כמשרתת יום לימודי
ואילו בתעסוקה, להיקלט המבוגרים העולים של סיכוייהם טובים הממונים, להערכת בהם,
גם הגיל מחסום מופעל מעסיקים, מצד מבוגרים עולים של לרעה אפליה קיימת בהם במקצועות
סיכוייו קלושים הממונים, לדברי זה, בתחום בתכנות. קורסים היא המובהקת הדוגמה בהכשרה.

.1995 מאי פתוח", "קו מבצע של מסכם דוח המקור: 17
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(אפילו מוגבלת בתחום להכשרה הכניסה גם ולכן ומעלה, 35 מגיל כבר לעבודה להתקבל עולה של
כגון לקורסים בקלות 45+ בני עולים יתקבלו לכך בניגוד זה. לגיל מתחת לצעירים פורמלי) באופן
רפואי, ציוד ובקרת תיקון ,p.c תיקון משרדאות, חשבונות, הנהלת אוטוקאד, בעזרת שרטוט
אלה בתחומים כי נמצא הממונים שלדברי לאחר עסקית, יזמות מכירות, לחשמלאות, הסמכה

בתעסוקה.18 להיקלט סיכוייהם טובים

הלמידה צורכי את בחשבון תביא ההכשרה שתכנית להבטיח ניתן כיצד היא חשיבות בעלת סוגייה
למידת של מאפיינים מספר מציינת המבוגרים) חינוך (תורת האנדרוגוגיה מבוגרים. עולים של
מתקשרים אשר מופשטים, ולא קונקרטיים בתכנים צורך יותר, איטי למידה קצב ביניהם: מבוגרים,
תאורה חיצוני, רעש כגון מפריעים גורמים נעדרי למידה בתנאי וצורך הלומד, של הקודם לניסיונו
ע"י מבריה"מ העולים מאופיינים בחו"ל, המבוגרים העובדים לרוב בניגוד וכיו"ב. מתאימה בלתי
יחסית, נמוכה, שליטה רמת והיא חמורה, ממגבלה סובלים הם אולם יחסית, גבוהה השכלה רמת

שאלות: מספר עולות זה רקע על בעברית.
רבגילית? בתכנית או נפרדת הכשרה בתכנית ילמדו 45+ שבני עדיף האם .1

של המקוות התוצאות את להשיג מנת על מספיק שעות) 600) המקובל ההכשרה משך האם .2

שעות? תוספת שנחוצה או ההכשרה,
התנסות שנחוצה או הלימודים חומר את ליישם המבוגר הלומד יכולת על לסמוך ניתן האם .3

גיל). בכל ללומד רלבנטית זו שאלה (למעשה, הקורס? במסגרת מעשית

לבין רבגילי בקורס לימודים בין לבחור המבוגרים לעולים מאפשרת המקצועית ההכשרה מערכת
העולים שיעור כי מעידים הגדולות הערים בשלוש שהתקיימו קורסים נתוני .45+ לבני נפרד קורס
שנערך ממוחשבת גרפיקה בקורס לדוגמה: יחסי. באופן קטן, הוא הראשונה במסגרת הבוחרים
הנהלת בקורס זאת, לעומת שלושה.  חשבונות הנהלת בקורס חמישה, למדו אורט ע"י בת"א
 1995 סוף בתקופה בת"א למדו סה"כ איש. 31 למדו אורט ע"י שנערך 45+ לבני מיוחד חשבונות
בחיפה, מעורבים.19 קורסים ב6 שלמדו ל28 בהשוואה נפרדים, קורסים ב8 עולים 177 1996 אמצע
גיליים. רב קורסים ב13 45+ בני עולים 50 למדו נפרדים, קורסים תקופה באותה נערכו לא שם
300 העירוני התעסוקה מרכז הפנה 1996 פברואר סוף  1995 מרץ תחילת שבין בתקופה בירושלים

רבגיליים. לקורסים בודדות לעשרות בהשוואה למבוגרים, נפרדים לקורסים 45+ בני עולים

במקום השתלבות של אפשרות וליצור הלימודים בחומר מעשית התנסות להם לאפשר במטרה
שהשתתפו 45+ בני עבור במיוחד העיוני השלב בתום חודשים שלושה של סטאז' הובנה עבודה,

ב1995. העבודה משרד מטעם רבגיליים הכשרה בקורסי

.14.4.96 מתאריך אקדמאים, להסבת המרכז מנהלת עם ריאיון 18

.1996 אפריל , אקדמאים להסבת המרכז נתוני לפני 19
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התחשבות מתוך ושוב המחשבים, בתחום מבוגרים עולים בפני המורם המחסום את לפרוץ בניסיון
הכשרה קורסי לקיים תוכנה בתי לשכנע ניסיון נעשה לצעירים, בהשוואה שלהם למידה בקשיי
היה אמור הקורס והג'וינט. הקליטה העבודה, משרדי של משותף במימון זו לאוכלוסייה מיוחדים
של מלא החזר תקבל המכשירה והחברה הרגילות, השעות 600 על שעות 400 של תוספת לכלול
אם בין הקורס, מבוגרי לפחות £759. של בעבודה לקליטתם לדאוג התחייבות תמורת הקורס עלות
חששו התוכנה שבתי משום בעיקר הפועל אל יצאה לא זו תכנית אחרת. בחברה אם ובין במסגרתה
הקורס), עלות החזר בביטול כרוכה שהפרתה (התחייבות מהבוגרים 70<5ר לקלוט ההתחייבות מפני ;

חלופית תכנית בהם. עמדו לא המועמדים שרוב עד חמורים כה קבלה קריטריוני קבעו ולכן ;
מוסד ע"י המבוצע לימוד שעות 400 של רגילה במתכונת מקצועי קורס היא בהצלחה המופעלת ו

להשמה לדאוג מתחייב המוסד כאשר במכרז, נקבע מאשר גבוה סכום תמורת מסוים, הכשרה
נערכו לעיל הוזכרו ואשר בת"א שהתקיימו 45+ לבני המיוחדים הקורסים הקורס. בוגרי של בעבודה
המרכיבים את המשלב זה מודל כי נראה 20.0$^ לכדי מגיע בהם ההשמה שיעור זה. מודל לפי
ללא אפילו נמוך, הוא בהעסקה הגיל מחסום בהם במקצועות נפרדת, במסגרת הכשרה הבאים:
.45+ בני לעולים אפקטיבי הכשרה מודל היא הבוגרים, בהשמת המטפל רכז עם אך שעות תוספת

ערב השתלמויות
אשר הגילים כל בני לעולים המיועדות מקצועיות ערב בהשתלמויות משתתפים 45+ בני עולים
תפקודם את לשפר כדי שלהם, המקצועי והידע הכישורים את לשפר ומעוניינים היום במשך עובדים
משרד במימון ההשתלמויות, יותר. טובה למישרה ולעבור לנסות כדי או הנוכחית בעבודתם
המבוגרים העולים של מעורבותם מידת על נושאים. ובמגוון שעות 100 של בהיקף הן הקליטה,
והשתתפות ערב, קורסי 4 בת"א נפתחו 1995 מאי בחודש הבאה: הדוגמה תעיד זה הכשרה במסלול

כדלקמן: היתה בהם 45+ בני העולים
45+ בני 8 מהם עולים, 24  תמלילים עיבוד .1

45+ בני 8 מהם עולים, 24  טכנית אנגלית .2

45+ בני 9 מהם עולים, 20  unix .3

.45+ בני 8 מהם עולים, 15  עסקית עברית אולפן .4

(סלייע) עבודה לחיפוש סדנאות 5.2.2
בין ההבדלים כגון בארץ, העבודה עולם של מסוימים מאפיינים להכיר העולים לומדים בסל"ע
של מיומנויות לרכוש אמורים הם בעיקר אך השכר, ומיבנה הפרטי לסקטור הציבורי הסקטור
פנייה חיים, קורות כתיבת רלבנטיים, מעסיקים לאיתור זהב" ב"דפי שימוש כגון עבודה חיפוש
תחושת ולפתח עצמאי עבודה חיפוש לעודד היא המטרה ועוד. התראיינות, מיומנויות למעסיק,
שני ישנם גיליות. רב וחלקן ,45+ לבני ספציפי באופן מיועדות מהסדנאות חלק בכך. קומפטנטיות

סל"ע: של עיקריים מודלים
חיפה באוניברסיטת שפותח חודשים) (כ6 ארוך תהליכי מודל .1

14.4.96 מתאריך אקדמאים, להסבת המרכז מנהלת עם ראיון 20
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job) תעסוקה מועדון שעות 10 סדנה, שעות 40 ל: המתחלקות שעות, 60  אינטנסיבי קצר מודל .2

יותר שהוא בחו"ל, התעסוקה למועדון בניגוד חודשחודשיים. לאחר מעקב שעות ו10 ,(club
התמיכה מרכיב כי אם יותר, משימתי אופי נושא הוא בישראל חברתית, תמיכה קבוצת בגדר
שונים משרד בשירותי להשתמש העולים יכולים הסדנה של זה בחלק הוא. אף קיים הרגשית
זה וכל לראיונות, ללכת מעסיקים, עם ראשוני קשר ליצור מחשב) פקס, (טלפון, המקום של

הסדנה. מנחי של ובייעוץ בהדרכה

מטעם ב19945 נערכו כך השני. המודל לפי העירוניות הקליטה רשויות ע"י מופעלות הסל"ע רוב
בתקופה נערכו בירושלים ,45+ בני עולים 174 השתתפו בהן סל"ע 11 בת"א העירונית הקליטה רשות
ידוע) לא (מספרם שחלקם עולים 198 השתתפו שבהן גיליות רב סדנאות 111996 1995פברואר מרץ

לסל"ע. קרובה גרסה שהיא המעסיק, עם למפגש הכנה סדנת קוימה ובחיפה ,45+ בני

45+ בני עולים אחרי מעקב מחקר וכן הסל"ע, את המארגנות העירוניות הקליטה רשויות דיווחי
מועדון שבהבניית החשיבות ועל אלה, סדנאות של התועלת על מצביעים בסל"ע, שהשתתפו
45+ בני מהעולים כשליש כי דיווח בירושלים עולים לתעסוקת העירוני המרכז בתוכן. תעסוקה
שלישים שני עבודה מצאו בת"א עבודה. מצאו 1996 1995פברואר מרץ בתקופה בסל"ע שהשתתפו
שהשתתפו מבוגרים עולים על מעקב במחקר בסדנאות. שהשתתפו העולים 174 מבין (112) בקירוב
תום לאחר חודשים 618 ורואיינו ,1993 1992דצמבר נובמבר בין הגדולות הערים בשלוש בסל"ע
העולים שיעור הסדנה. שלאחר בתקופה ברציפות חודש לפחות מועסקים היו 879S כי נמצא הסדנה,
של ארצי מדגם בקרב שנמצא השיעור על משמעותית במידה עלה הריאיון בעת מועסקים שהיו
$29, בהתאמה. ,54?0 לעומת 7670  זמן משך אותו בארץ שהו ואשר גיל, קבוצת באותה עולים
הריאיון בעת מהמועסקים ל£509 קרוב התעסוקה. מועדון של בחלק הסדנה, במהלך עבודה מצאו
ובשירותים בתעשייה מקצועיות ^myi%33 ואילו טכניות, או אקדמאיות במשרות עבודה מצאו

.(1995 (קינג,

מיוחדות ותמיכה תגבור תכניות 5.3
בתכנית שהשתתפו לאחר בתעסוקה להשתלב הצליחו לא אשר המבוגרים העולים מבין אלה עבור
פסיכולוגית תמיכה מקצועית, תמיכה המשלבות תכניות מספר נבנו בסל"ע ו/או מקצועית הכשרה

מעשית. ועזרה

oawno irryiD
עבודה מצאו לא אך המחשב בתחום הכשרה שעברו לעולים המיועד מחשבים מועדון הוקם בת"א
נערך בו "סלע" למחשבים בבי"ס שעות 4 למשך לשבוע אחת פעל המועדון ניסיון. חוסר בגלל

. מקצועי. מדריך בהנחיית ולתרגל אליו לבוא יכלו והעולים הקורס,

בתא 45+ בבי לעולים השמת מרכז
היסטוריה בעלי לעולים תומכת מסגרת מהווה והוא בת"א הקליטה רשות במסגרת פועל זה מרכז
בלתי מסגרת זוהי מקצועיות. בלתי בעבודות המועסקים לעולים וכן עבודה, במציאת כשלונות של
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כרצונם. אליה לפנות יכולים שהעולים סוציאלית, עובדת בידי אישי טיפול על המבוססת מחייבת
בעיות בפתרון אישי יעוץ לקבל העולים יכולים זה ובזמן שעות, 4 למשך לשבוע אחת פתוח המרכז
נציגי עם מאורגנות בפגישות מידע לקבל שלהם, האישי התעסוקתי הכיוון לגבי החלטות וגיבוש
חיים, קורות בניסוח עזרה כגון טכנית, עזרה לקבל ואף עבודה חיפוש מיומנויות לתרגל מעסיקים,
לאחר בת"א הקליטה רשות של דיווח וכיו"ב. ובפקס, בעיתונים שימוש העתקים, וצילום הדפסה
מקצועות בעלי מהם £909) פונים 46 על מצביע (1995 יולי  (אפריל המרכז של פעילות חודשי 4

של השנתית העלות במקצועם. מתוכם שלישים שני ,(£539) עבודה מצאו 24 מהם אקדמאים),
ניתן אשר לקבוצה מעניק שהוא האישי בטיפול הוא וייחודו ש"ח, כ30,000 היא המרכז הפעלת
למגבלת בנוסף סיבות שילוב בשל בתעסוקה בהשתלבות במיוחד המתקשים של כגרעין להגדירה
בממסד. תלות מוטיבציה, חוסר כללית, הסתגלות אי משפחתיות, בעיות בריאות, בעיות  הגיל

מתנדבים.21 בסיוע בשבוע פעמיים פועל המרכז

משולב שירות 5.4
לתעסוקה הכוונה מרכז'

אוכלוסיית כלל את לשרת כדי הוקמו הקליטה, משרד מטעם הפועלים לתעסוקה, הכוונה מרכזי
לתכנית להתקבל הזכאית ייחודית כקבוצה הוגדרו 45+ בני עבודה; במציאת המתקשים העולים
לימודי עברית, שיעורי כוללת חודשים, 3 פני על המתפרסת התכנית, תנאי. ללא במרכזים
עבודה, לחיפוש סדנאות העבודה, בתחום שונים בנושאים הרצאות בעברית, מקצועית טרמינולוגיה
לעיל, שצוין (כפי להם מיוחדים ושירותים העולים לכלל המיועדים השמה שירותי מקצועיים, סיורים

תעסוקתי. פסיכולוגי וייעוץ המרכזים) אל באים 45+ תעסוקת לנושא המיוחדים הרכזים

בשירותי עושים שהם השימוש ורמת במרכזים, הלומדים מכלל ב2070 מהווים 45+ בני עולים
בהשתתפות יותר מתמידים הם יותר: הצעירים של זו על עולה בעבודה להשמה המכוונים המרכז
הייחודיים), לרכזים (בנוסף הכללית ההשמה פקידת עם בקשר נמצא מהם יותר גבוה אחוז בסל"ע,
במחזור ההכוונה במרכזי שלמדו העולים כל אחר מעקב ממצאי התעסוקתית. הפסיכולוגית עם וגם
העריכו >£ל88 במרכזים: השירותים ממגוון רבה תועלת הפיקו 45+ גילאי כי מגלים 1994 נובמבר
העברית לשיפור  74 ו£9 הכללית, העברית רמת לשיפור להם תרמו העברית שיעורי כי המחזור בסוף
של שונות מיומנויות להם הקנתה הסל"ע כי העריכו ויותר $80' עבודה; חיפוש בתהליך הנחוצה
ההשמה פקידי כי דיווחו ,$30.£ל40 ועוד; חיים, קורות ניסוח זהב, בדפי שימוש כגון עבודה, חיפוש
(קינג, ספציפיים במקצועות תעסוקה אפשרויות על מידע ו/או קונקרטיות עבודה הצעות להם ספקו

.(1996

הכשרה אגף למנהל ההשמה מרכז ורכזת בת"א הקליטה ברשות 45+ תעסוקת רכז של בכתב דיווח מקור: 21
.1995 מספטמבר בג'וינט ותעסוקה מקצועות
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קולגי טורו  בירושלים לעולים העירוני התעסוקה מרכז
העירונית הקליטה לרשות המשותף בירושלים, (45+ בני רק (לא לעולים העירוני התעסוקה מרכז
תכנית בונה שהוא בכך שייחודו מודל פיתח קולג', טורו במסגרת המחודשת בהקמתו ולג'וינט,
התעסוקתי, בתחום העולה צורכי של אינדיבידואלי מקצועי אבחון על המבוססת אישית טיפול
על שמקל דבר עצמו, המרכז במסגרת מתבצעות הזה הטיפול במסלול הנדרשות מהפעולות ורבות
הפונה שלב. בכל הנחוצה העזרה את לו ולהושיט העולה אחרי מעקב לקיים למרכז ומאפשר העולה
המקצועי הרקע את בודק אשר תעסוקתי פסיכולוג ע"י המבוצע (intake (ריאיון אישי לריאיון מוזמן
המקורי במקצועו בעבודה להשתלב יכולתו מידת את מעריך וכד', התעסוקתי בתחום ציפיותיו שלו,
במשותף והעולה הפסיכולוג בונים הזה המידע סמך על אפשריים. תעסוקה כיווני לגבי לו ומייעץ
הסתגלות, לסדנאות פסיכולוגי, לטיפול הפנייה או ישירה השמה לכלול עשוי אשר טיפול מסלול
מספר לערוך יכול הפסיכולוג וכיו"ב. עבודה לחיפוש לסדנה אנגלית, ללימודי או לעברית לאולפן
יוצר עצמו המרכז הכיוון. את לעצמו להבהיר לו לעזור כדי העולה עם משלוש) יותר (לא שיחות
את ממיין הוא להם; מתאים זה שמסלול עולים של ישירה השמה לצורך מעסיקים עם קשר
סדנאות מפעיל הקליטה); משרד של פנימי במכרז זכייתו (בעקבות הכשרה בקורסי המעוניינים
לימודי לימוד; שעות 100 של ערב קורסי חלקם מקצועיים, קורסים בעצמו יוזם עבודה; לחיפוש
המסייעים והדרכה מידע חוברות מצויים במרכז קולג'; טורו באולפני מתקיימים בעברית המשך
נותן המרכז בהם; להשתמש יכולים שהעולים וקורסים מעסיקים על מידע ומאגרי עבודה בחיפוש
יזמים של מועדון המרכז מפעיל כן כמו והפצתם; חיים קורות והדפסת כתיבה של טכניים שירותים

עולים.

הופנו מהם (70ר\) 136 .45+ בני עולים 820 למרכז פנו 1996 1995פברואר מארס הפעילות בשנת
עבודה; נמצאה מהם ולכשליש בסל"ע השתתפו מדויק) מספר (אין עשרות כמה פסיכולוגי; לייעוץ
232 אחרים; לקורסים  בקירוב נוספים ו300 המרכז ע"י שניזומו מקצועיים לקורסים כוונו כ40
אליהם בנוסף אחר. במקצוע ו>£79 קרוב במקצוע $25. במקצועם, 68?£ מתוכם בעבודה, הושמו
נראה המרכז מדוח ירושלים. אמני של הקאמרית בתזמורת מוסיקאים 49 חלקית בעבודה הושמו
אחדים ביניהם לעובדים, בבקשות המרכז אל פנו מעסיקים 180 למעסיקים: גם כתובת הפך הוא כי

".45+ בגיל עובדים קבוצות לגבש מהמרכז שבקשו

.1996 מארס ,45+ לגילאי התעסוקה רכז של שנתי פעילות דוח מקור: 22
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ולקחים מסקנות .6

(6445) הביניים בגיל אנשים של התעסוקה שבעיית לכך הביאה לשעבר המועצות מברית העלייה |

הממשלה על מידה באיזו בשאלה התמקד הציבורי הדיון בישראל. הציבורי היום סדר על תעלה ;

באיזו  כן ואם הביניים, גיל בני העולים של תעסוקתם את לקדם מנת על השוק בפעולות להתערב
שזה כדי הפרטי לשוק תמריצים מתן או יזומות עבודות באמצעות תעסוקה מקורות יצירת דרך:
בקרב התעסוקה נושא על סקר נערך 1992 של השנייה במחצית נוסף. אדם כוח לקלוט וירצה יגדל
את זיהו הבעיה, היקף על הצביעו המחקר ממצאי לשעבר. המועצות מברית עולים של מייצג מדגם
בחינת התערבות. תכניות לבניית מידע בסיס סיפקו ובכך זו, עולים אוכלוסיית המאפיינים הקשיים
העולים של העסקתם קידום למען פותחה אשר התערבות ותכניות הסדרים של הענפה המערכת
מספר הפקת מאפשרים אחרות, במדינות בתחום הנעשה ולימוד ,"45+ "פרויקט הביניים, בגיל

ולקחים. מסקנות

המעסיקים של אמיתי צורן הוא זה, בכלל 45+ בני ומהגרים מבוגרים, עובדים לקליטת המפתח
הצמיחה כי ספק אין הלאומי. המשק ברמת כלכלית צמיחה של בתהליך נוצר כזה צורך בעובדים.
היוותה גם העלייה, ע"י נגרמה רבה במידה אשר ,$6< של ממוצע שנתי בשיעור 19946 בשנים במשק
שכנוע ואמצעי כספיים תמריצים גם אם ספק בעובדים, אמיתי צורך בהיעדר לקליטתה. מסייע תנאי
בעלי שהינם מבוגרים, עובדים וחומר קל חדשים, עובדים לעבודה לקבל המעסיקים את יניעו אחרים

יותר. נמוכה עדיפות

האססרסג'ה
45+ בני העולים של תעסוקתם לקידום הקליטה ומשרד ישראל ג'וינט ע"י שגובשה האסטרטגיה
 שונים בתחומים ומקומית, ארצית  שונות ברמות התערבות ותכניות הסדרים של שילוב גרסה
עולים  שונות יעד לאוכלוסיות ביחס בעבודה, השמה עבודה, לחיפוש הכשרה מקצועית, הכשרה
העבודה משרד  המתאימים המוסדיים הגורמים מרב עם ובשיתוף שני, מצד ומעסיקים אחד, מצד
עירוניות. קליטה רשויות מעסיקים, ארגוני אקדמאים), להסבת והמרכז התעסוקה שירות (כולל
את מציגים המבוגרים, העולים העסקת בגין למעסיקים תמריצים כגון הארצית, ברמה הסדרים
מאפשרות המקומית ברמה התערבות שתכניות בעוד לאומית, חשיבות בעלת כבעיה הנושא
אלא ההצהרתית ברמה רק לא מעסיקים, ארגוני שיתוף היחיד. העולה לצורכי העזרה סוג התאמת
הנושא בחשיבות הארגון להכרת ביטוי נותן הארגון, במסגרת העובד רכז באמצעות ממש, בביצוע
מזו, יתרה משרות. ואיתור מעסיקים בשכנוע מעשי באופן מסייע וגם לחבריו, זה מסר ומעביר
של התעסוקתית בקליטתה סיוע כגון חברתית, משמעות בעל לפרויקט מעסיקים ארגון של כניסה
מעורבותו בפני הדרך את סוללת העבודה, בשוק התמודדותה כושר מבחינת חלשה אוכלוסייה
לאחר עצמו: לפרויקט מעבר חיוביות תוצאות היו "45+ ל"פרויקט זה. מסוג נוספים בפרויקטים
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התאחדות נכנסה "45+ ב"פרויקט הג'וינט עם ההתאחדות) נציג (לדברי המוצלח הפעולה שיתוף
מרב שיתוף בתעשייה. בעבודה נכים קליטת בתחום הג'וינט עם נוסף משותף לפרויקט התעשיינים
אינטגרציה אמצעי עם התערבות תכניות של מגוון יצירת מאפשר הרלבנטיים המוסדיים הגורמים
של גדול היצע הניב המסחר לשכות איגוד ע"י שהופעל למעסיקים הפתוח" ה"קו לדוגמה, ביניהן.
מיוחד מנגנון הקמת של האפשרות ההשמה. גורמי לשימוש הועבר אשר פוטנציאליות, משרות
שההתערבות הערכה עקב וזאת מראש נשללה 45+ בני העולים של התעסוקתית בקליטתם שיטפל
תוך קיימים, מנגנונים על להסתמך הועדף זאת, במקום שנים). 43) מועד קצרת להיות צריכה

הצורך. במידת תגבורת

חסרונות: מספר היו מרכיביו כל על "45+ "פרויקט הפעלת באופן
שכתוצאה הפרויקט, בהפעלת חלק שנטלו השונים הגופים בין תיאום של מספקת בלתי מידה .1

מהמבנה בחלקם נבעו התיאום ליקויי ,4 בפרק בהרחבה שהוצג כפי מיותרות. כפילויות נוצרו ממנה
מהן אחת שבכל עליונה), היגוי לועדת (בנוסף היגוי ועדות 3  הפרויקט של המבודר הארגוני
מבנה בכולן. שהשתתפו הארצי והרכז הג'וינט נציגי את להוציא אחרים, ארגונים נציגי השתתפו
הכפילויות השונים. הגופים מטעם השטח רכזי בין ותיאום משותפת התיעצות עודד לא זה
באיתור עסקו כולם חפיפה: של רבה מידה היתה השונים הרכזים שבפעילות מכך נבעו המיותרות
העולים באיתור גם וכולםעסקו אינדיבידואליים, מעסיקים באמצעותהתקשרותעם פנויות מישרות
בייחוד בתפקיד, הרכזים בין תחרות היתה: התוצאה עולים. ריכוזי מצויים בהם מקומות ובאותם
וחוסר דיווח, כפל בעבודה, השימו דיווחיהם שלפי העולים מספר עפ"י נמדדה שהצלחתם מכיוון

מהרכזים. אחד כל של היחסי היתרון של אופטימלי ניצול

לא לעבוד, המעוניינים עולים ולגבי מישרות לגבי שוטף, באופן מתעדכן אשר מידע מאגר היעדר .2
מעמדם את לשפר ומעוניינים מקצועיות בלתי בעבודות המועסקים עולים גם אלא מובטלים רק
העולים של רלבנטיים פרטים איסוף המאפשרת תוכנה מחשבים, מצריך יעיל מידע מאגר המקצועי.
את לתפעל שיודע אדם כח למאגר, המוכנסות העבודה להצעות מתאימים מועמדים ושליפת
מאגר פעילות הופסקה מקומות במספר והמשכי. שוטף באופן להפעלתה ותקציב הזו המערכת

הללו. התנאים כל נתקיימו שלא משום הממוחשב המידע

כלפי הציבור עמדות את לשנות במטרה הנושא להצגת התקשורת באמצעי פרסום מסע היעדר .3
עולה ב"מכירת" והתמקדות מעסיקים ארגוני של בפורומים מועט שימוש מבוגרים, עובדים
אתשיטת להתאים שניתן כיון יעילה להיות עשויה האישית המכירה מסוים. למעסיק אינדיבידואלי
ליצור יכול התקשורת באמצעי פרסום אולם (המעסיק). הלקוח של וצרכיו למאפייניו המכירה

האישי. המו"מ על שיקל תומך ציבורי אקלים

ספציפיות התערבות תכניות
בני העולים של הייחודיים וצורכיהם קשייהם את בחשבון להביא חשוב ההתערבות תכניות בפיתוח

לקחים. מספר נציין להלן יעילה. בצורה בהם לטפל שיוכלו ומסגרות כלים וליצור ה+45
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מקצועית הכשרה
רבגילי בקורס לימודים בין לבחור האפשרות קיימת בהם שבמקומות כך על מצביעים הנתונים
אם נראה, יותר. גבוה היה השנייה במסגרת שבחרו העולים מספר הגיל, לקבוצת נפרד קורס לבין
לימוד. שעות תוספת עם אולי ,45+ לבני נפרדים הכשרה קורסי לפיתוח עדיפות מתן לשקול שיש כן,

צעירים. לומדים בהם לקורסים אלה גילאים של כניסתם את לחסום שלא רצוי בזמן בו

לשביעות גורם שכצפוי מצב נמוכה, ברמה יד במשלחי מועסקים הביניים בגיל מהעולים ניכר חלק
מוכנים המבוגרים העולים כי (ידוע המקורי למקצועם יחזרו לא אם גם בעבודה. נמוכה רצון
שרמת לכך מודעים שהמעסיקים כיון עבורם, קידום אפשרויות קיימות בדרישותיהם) להתפשר
יד במשלחי המועסקים הוותיקים לישראלים בהשוואה גבוהה המקצועיים וכישוריהם השכלתם
דומים מפעלים מספר של צירוף או המפעל, במסגרת קורס להתפרסם). עומד (קינג, דומים
אחרות, ומיומנויות צוות ניהול במיומנויות למשל מקצועי, (Upgrading) שדרוג למטרת וקרובים,
כזו (תכנית מעבודתם העולים של הסיפוק את ולהגדיל הצדדים שני של האינטרס את לשרת עשוי

הג'וינט). בסיוע שונים בגילים עולים מהנדסים עבור הארץ במרכז המפעלים באחד מופעלת

עברית לימוד
בעברית השליטה והעדר הצעירים, מאשר יותר העברית השפה ברכישת מתקשים המבוגרים העולים
עבודה, חיפוש  בתעסוקה הקליטה תהליך של השלבים בכל מבחינתם מכשיל גורם מהווה
המחקרים ממצאי לכך. מודעים עצמם העולים גם העבודה. במקום השתלבות בקורסים, לימודים
ספציפית ועברית כללית עברית לימוד של השונות מהתכניות תועלת מפיקים הם כי מגלים
ב', אולפן לתעסוקה, הכוונה מרכזי כגון במסגרות עסקית) עברית מקצועית, (טרמינולוגיה
מקצועיים לימודים מפני חששם את להפחית עשויה בעברית השליטה הגברת ערב. השתלמויות
לעודד חשוב זאת, לאור העבודה. במקום נוספים לתפקידים אופציות בפניהם לפתוח וגם בעברית,
כאמצעי למיניהם העברית בקורסי להשתתף ביניהם, המועסקים כולל המבוגרים, העולים את

המקצועי. בקידומם שיסייע

בעםדה השמה
שעברו לאחר גם מעסיקים מצד בדחייה להיתקל עלולים צעירים, מאשר יותר מבוגרים, עולים
הסטנדרטים את הולמים שאינם וכישורים ידע של המכשול על והתגברו מקצועית הכשרה
בני עולים בקרב (£ל80) השמה של גבוה שיעור מגלים בעבודה השמה על נתונים בארץ. המקובלים
לאחר עבורם מישרות למציאת דאג גם המכשיר המוסד ואשר נפרדים, בקורסים למדו אשר 45+

כאשר כי נראה השמה. שירותי כלל שלא בהסדר בקורסים למדו אשר לעולים בהשוואה הקורס,
בחלק (לפחות בעולה ואינטגרטיבי המשכי לטיפול חשיבות נודעת מבוגרים בעולים מדובר
הפנייה תעסוקתי, מידע מתן פסיכולוגיתעסוקתי, ייעוץ כולל התהליך, כל לאורך מהמקרים)
קולג' בטורו המרכז הקורס. לאחר בעבודה בהשמה עזרה עבודה, לחיפוש ולסדנאות לקורסים
העולה את מקבל אחד גוף שבו אינטגרטיבי טיפול של מודל ליצור לניסיון דוגמה מהווה בירושלים

בעצמו. אותם מבצע אינו אם גם הבאים, בשלבים בו הטיפול את ומרכז התהליך בתחילת
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פעסיות חד התערםת תכניות
יכולות למעסיקים, פתוח" ו"קו תעסוקה ירידי כגון פעמיות, חד התערבות שתכניות מוכיח הניסיון
בן יריד במהלך עבודה המוצאים העולים מספר היטב. מאורגנות הן אם ביותר, אפקטיביות להיות
חודש. במשך בעבודה להשים מצליח תעסוקה שרכז העולים מספר על עולה ובעקבותיו אחד יום
בתחרות לעמוד הצורך את ימנעו 45+ בני לעולים כמיועדים מלכתחילה המוגדרים תעסוקה ירידי

עבודה. למצוא הראשונים של סיכוייהם את ויגדילו הצעירים העולים עם

עבודה לחיפוש סדנאות
היא בהן התועלת תעסוקה. מועדון הכוללים המודלים במיוחד יעיל, ככלי נמצאו אלה סדנאות
הידע לרשותו יעמדו ביוזמתו, יעזוב או עבודתו, ממקום העולה ייפלט אם שכן ארוך, לטווח
נפרד או רבגילי במודל תומכים אינם שבידינו הנתונים מחדש. עבודה חיפוש על ויקלו והמיומנויות
נפרד. מודל להעדיף שיש ייתכן מבוגרים של למידה מאפייני על בהתבסס כי אם הגיל, לקבוצת

מםגרים עולים העסקת בגין למעסיקים כספיים תמריצים
משכורת במימון סיוע בצורת למעסיקים התמריצים האם משמעי חד באופן לקבוע ביכולתנו אין
לומר שניתן מה העולים. תעסוקת לקידום מכרעת תרומה תרמו אכן מסוימת תקופה למשך העולה
המעסיקים ציבור הוא מתמריצים המושפע המעסיקים שציבור הוא ביטחון של סבירה במידה
כגורם התמריץ של היעילות זאת, לעומת המפעל. הקמת בשלבי שנמצאים אלה בייחוד הקטנים,
נהנו שנתיים שבמשך העובדה לפי לשפוט אם חלקית, היא ומעלה) 5) עולים קבוצת לקליטת מניע
להציע ביכולתם שהיה העובדה כי מציינים הפרויקט רכזי זאת, עם יחד מעסיקים. 22 רק ממנו
התמריצים פירוט ובו המידע דף המעסיקים. של דלתם את בפניהם פתחה סיוע תכנית למעסיקים
ואפשר המבוגרים, העולים תעסוקת לנושא המעסיקים בקרב מודעות ליצירת תנאי לדעתם, היווה,

לשכנעם. לנסות לרכזים

סיכום
1993דצמבר (ספטמבר שנים וחצי כשלוש במשך שהופעלו ההתערבות אתתכניות סקרנו זו בעבודה
הבעיה את תקף 45+ פרויקט לשעבר. המועצות מברית 45+ בני עולים של תעסוקתם לקידום (1996
לחיפוש הכשרה מקצועית, (הכשרה שונים בתחומים ומקומי), (ארצי שונים במישורים זמנית בו
הסתייעות תוך המעסיקים), וציבור העולים (אוכלוסיית שונים קהלים מול בעבודה), השמה עבודה,
המתאימים המוסדיים הגורמים מרב ובשיתוף רלבנטיות, תכניות של ובהערכות מחקרים בממצאי
קליטה רשויות מעסיקים, ארגוני אקדמאים, להסבת והמרכז התעסוקה שירות העבודה, (משרד
קריטריונים על המבוססים תעסוקתיים לפתרונות להגיע השאיפה ע"י הונחו התכניות עירוניות).
וצפון אירופה במדינות לנעשה בהשוואה מוגנת. תעסוקה בנוסח מלאכותיים פתרונות ולא כלכליים
הפרויקט ביותר. והאינטנסיבי ההיקף רב הוא הישראלי הפרויקט כי נראה כאן, שנסקרו אמריקה
אף אלא לשעבר המועצות מברית 45+ בני העולים תעסוקת לקידום רק לא חשובה תרומה תרם
את בכלל. מבוגרים תעסוקת בנושא לטיפול התערבות ואמצעי פעולה עקרונות קונספציות, לפיתוח
מחוץ עצמה את למצוא שעלולה ותיקה אוכלוסייה לגבי גם ליישם יהיה ניתן מרכיביו מרבית

העבודה. למעגל
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לוחות א: נספח
(אחוזים) 1992 ב שונות במדינות מבוגרים ונשים גברים בקרב תעסוקה שיעורי א1: לוח

בריטניה הולנד איטליה צרפת בלגיה גרמניה
גברים

70 61 64 58 49 67 5955

48 21 33 14 20 29 6460

נשים

66 40 33 57 32 60 5450

52 25 19 38 17 36 5955
~~ מתוך:
European Foundation for the Improvement of Living 8c Working conditions. Investing in Ageing
Workers  a Framework for Analyzing Good Practice in Europe. Working Paper no. wp/95/33/en.

An Observatory on Ageing 8c Older People של ודוחות Eurostat של אדם כוח סקרי מקור:
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■   I

(באחוזים) ומין גיל לפי וב1995, ב1992 בעברית שליטה א2: לוח
נשים גברים נשים גברים
6145 6145 4425 4425 סה"כ

1995 1992 1995 1992 1995 1992 1995 1992 1995 1992

62 55 69 48 99 92 94 84 85 76 קשיים מעט עם או חופשי באופן פשוטה שיחה להבין יכולת
56 45 59 48 97 88 92 78 80 71 קשיים מעט עם או חופשי באופן פשוטה שיחה לשוחח יכולת
40 27 37 23 82 68 65 52 60 49 קשיים מעט עם או חופשי באופן פשוט מכתב לקרוא יכולת
35 26 30 21 65 60 53 45 52 44 קשיים מעט עם או פשוט מכתב לכתוב יכולת

1995 מעקב מסקר ראשונים ממצאים  לשעבר מבריה"מ עולים תעסוקת להתפרסם), (עומד וחביב נוה נועם, ליטויק, מקור:
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Abstract

The employment of middleaged persons (aged 4564) was placed on the agenda of industrialized
countries in the 1990s, atfer two decades in which the dominant policy was to encourage early
retirement. This change in policy is primarily due to the rate of population aging in these countries
and its implications for the social security system.

In Israel, the large wave of immigration from the former Soviet Union made it imperative to ifnd a
variety of shortterm solutions for the problem of the employment of persons aged 45+. Some 200/o

of the immigrants (about 132,000 persons) who arrived in Israel between 19901996 were
middleaged (4564). While these immigrants have a wealthof valuable human resources to offer the
Israeli economy  some 60o/o have professional or technical employment backgrounds  they,
nevertheless, encounter difficulties in becoming integrated into the Israeli labor market. These
diiffculties stem from two sources. Someof the difficulties are related to the immigration process and
the differences between the economic, cultural and social systems in the country of origin and the
country of immigration. Other difficulties are characteristic of middleaged persons who are
involuntairly unemployed and are trying to ifnd anew job.

The wave of immigration coincided with a peirod of economic slowdown in Israel: There were
cutbacks in manpower as part of streamlining efforts and the already high unemployment rate of 90/0
at the end of 1989 climbed to 110/0 in 1992, creating concerns about the absorption of middleaged
immigrants. These fears were borne out by a study conducted by the JDCBrookdale Institute
between JulySeptemer 1'992 which revealed that immigrants aged 5064 were expeirencing
diiffculties in ifnding employment, although there was an improvement as the length of residence in
Israel increased. The study helped raise the awareness of policymakers to the employment diiffculties
of middleaged immigrants and to the importance of providing resources to promote their
employment.

Between September 1993 and December 1996, in order to assist middleaged immigrants in
becoming integrated into the labor market, JDCIsrael and the Ministry of Absorption, in
cooperation with other parties, operated "Project 45+"  a set of intervention programs and projects
aimed at promoting the integration of middleaged immigrants in economically viable employment
(as opposed to artificial, "sheltered employment" solutions.) This paper descirbes the projects and
programs included in "Project 45" and presents data on their scope and, to the extent possible, their
contirbution. It also describes the organizational system which was developed to promote the
employment of middleaged immigrants. This presentation is based on the premise that the problem
of employment of middleaged immigrants must be seen in the broader context of the reintegration
into the labor force of older workers in industrialized countries who ifnd themselves involuntairly
unemployed. Therefore, information about projects and programs which encourage the employment
of middleaged and older workers in Japan, the US., Canada, Germany, and France is also
presented.

The vairous programs implemented within the framework of "Project 45+," were designed to
provide solutions to different needs related to the employment absorption process  vocational
training, training in job search skills, and job placement. Some of the programs were aimed at
immigrants and others were aimed at employers; some were implemented on a national level and
others reflect local, smallscale initiatives. Among those programs aimed at the immigrants, some had



a group orientation and others offered intervention on the individual level. The entire project was
carried out in cooperation with most of the parties working in this area and using the findings of
related studies and evaluations. ;

The projects and programs related to job placement included financial incentives for employers,
special placement services for immigrants aged 45+, job fairs, and an "open (phone) line" for
employers. Ministry of Labor programs providing salary subsidies for new workers in the building
and industry sectors ("integrated personal training") are not geared exclusively to middleaged
immigrants or to immigrants, in general. However, the assistance for hiring an older immigrant is

greater and is given for a longer time, since it is assumed that an older immigrant requires more time
than a younger immigrant to learn the job. The Ministry of Absorption subsidizes the salary of an
immigrant aged 45+ by 50o/o of the minimum wage for six months. An employer who hires ifve
immigrants receives additional assistance from JDCIsrael.

Similar to comparable agreements in most of the countries examined, the incentive is direct  a sum
ofmoney is given to the employer. The amount given and the duration of eligibility are less in Israel
compared to Japan and Germany, but more than in the U.S. It is interesting to note that in Germany,
the employer's incentive is spelled out in the law. A unique feature of the Israeli situation is the
stipulation that receipt of assistance obligates the employer to continue to employ the immigrant for
a period at least as long as the subsidy period. Assistance from JDCIsrael has always been
conditional on the hiringof the immigrant for a skilled job. The Ministry ofAbsorption adopted this
stipulation two years later atfer realizing that older immigrants were being hired for unskilled jobs
even without the assistance of grants to employers. However, it is diiffcult to ascertain that the
employers live up to the stipulated conditions.

The program created to help integrate senior engineers is more selective. It is for engineers and
academicians in the natural sciences aged 45+ with a minimum of 10 years of working experience
and at least four years of experience managing a staff or an industrial project. The ifnancial incentive
in this program is larger.

To what extent do the ifnancial incentives contribute to promoting the employment of middleaged
immigrants? This question is hard to answer due to a lack of comparative data on the proportion of
employers who hired such immigrants without any incentive. However, the data show that halfof the
job placements that occurred through "Project 45+" did not include assistance. (This does not
include, of course, the placements that took place without the intervention of the Ministry of
Absorption.) It seems that the sizeof the incentive in relation to the immigrant's salary and the size
of the employer do make a difference: The incentive for employing senior engineers proved to be
effective in small engineering planning ifrms.

As part of "Project 45+," special placement services for middleaged immigrants were established in
employer organizations (The Federation of Israeli Industrialists and the Federation of Israeli
Chambers of Commerce) and in the municipal absorption agencies in the three largest cities.
Employment counselors in the local bureaus and branchesof the Ministry ofAbsorption who worked
with immigrants, received instructions to give priority to immigrants aged 45+. The rationale behind
establishing special placement services was that older workers are likely to suffer discrimination in
general employment services and require more personal treatment, particularly if they have
experienced repeated failures in finding work. In several countries (Canada, for example(,
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government or public placement services for older job seekers were created which do not charge fees
for their services.

A job fair is a onetime intervention which introduces a large number of employers who are looking
for employees to a large number ofjob seekers. A fair which is designed for those aged 45+ is likely
to be effective because only those employers who are willing to hire older workers attend, and older
job seekers do not have to compete with younger ones. This is an established device in the U.S. and
Canada. As part of "Project 45+," eight fairs were held, and according to the organizers' reports,
some 700 immigrants found jobs.

Another onetime measure was an "open (phone) line" to employers which was operated by the
Federation of Israeli Chambers of Commerce. It generated hundreds of calls and brought to light a
large numberof positions.

Training programs are intended to impart essential knowledge in two spheres which are of crucial
importance in the labor market: 1) uptodate knowledge and skills in the immigrant's original
occupation or some other vocation; 2) knowledge about the work world in Israel and job search
skills.

Although immigrants aged 45+ are formally eligible to participate in vocational training and
retraining courses sponsored by the Ministry of Labor, research findings indicate that the job
placement counselors and employment psychologists tend not to refer them to government courses.
The middleaged immigrants can choose between studying in a course for participants of all ages and
in a separate course for those aged 45+. Data from courses which took place in the three largest
cities show that only a small percentage chose to study in a multiage course. In addition to day
courses, middleaged immigrants patricipate in evening courses, consisting of 100 classroom hours.
This framework is designed for immigrants of all ages who are working during the day and are
interested in improving their vocational knowledge and skills. Immigrants aged 45+ have difficulty
finding employment even atfer completing a vocational training course. Therefore a model was
developed which combines the following components: training in a separate framework, for
occupations where the age barrier for employment is low, with a coordinator who ifnds jobs for the
graduates. This appears to be an effective training model for immigrants ages 45+.

More than twenty job search workshops were held as part of "Project 45+". Reports of the
organizers and ifndings from a followup study of immigrants who participated in such workshops
testify to their effectiveness and to the impotrance of incorporating job clubs in the workshop. (The
job club provides an oppotrunity for the patricipants to contact potential employers under the
supervisionofthe workshop's facilitator.)

Centers for Employment and Counseling and the Municipal Employment Center for Immigrants in
Jerusalem are examples of an integrated service. The course at the Employment and Counseling
Centers, which lasts three months, includes instruction in Hebrew, including professional
terminology, job search workshops, job placement services, and psychological and employment
counseling. Findings of a followup study of immigrants aged 45+ who studied at the Centers show
that they benefited greatly from the range of services offered. The Municipal Employment Center in
Jerusalem is distinguished by a program which is based on an individualized diagnosis of each
immigrant's employment needs. Moreover, manyof the services required as patrof this personalized
approach  psychological adjustment workshops, job search workshops, English and Hebrew studies,



placement in vocational training courses, provisionof information on employees and courses, and job
placement  are offered at the Center itself. This makes it easier for the immigrant and enables the
Center to followup the immigrant's progress and offer appropriate assistance at each stageof the
process.

Project 45+ has made an important contribution not only to the promotion of employment ofr
immigrants aged 45+ from the former Soviet Union but also to the development of concepts,
guidelines for action, and intervention methods for promoting the employment of middleaged and
older adults, in general. Mostof the project's components can be applied to middleaged and older
adults in the general population, who might ifnd themselves outside the circleofwork continuity.
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