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הכנסת 

 דעמרכז המחקר והמי

 מבוא .1

 מבוגרים של ם השתלבותשיפור דרכים ל בוכ שלי יחימוביץ ומוצגות"מסמך זה נכתב לבקשתה של חה

 ). OECD: להלן( ופיתוח ארגוני  הארגון לשיתוף פעולה הנהוגות במדינותבשוק העבודה

הבאות בשנים . התבגרות האוכלוסייההוא ם מודד עלהתמדינות העולם שעל מאחד האתגרים המרכזיים 

ירידה תלולה בשיעור ההשתתפות של  מהעו יהי באוכלוסמבוגריםבשיעור הניכרת יה יעלצפויה 

נויים בשוק העבודה ובתוכניות לא יתרחשו שיאם  ,OECD-הלפי נתוני . אוכלוסייה זו בשוק העבודה

 . 2050 בשנת 70%- ל2000 בשנת 38%-מ מחוץ לשוק העבודהששיעור המבוגרים יוכפל , הפרישה

זה במסמך ". Live Longer, Work Longer  ",2006 בשנת OECD-מסמך זה מבוסס על דוח שהוציא ה

כדי נוקטות מדינות שמצעים האנציג בקצרה את .  מבוגרים בשוק העבודהלהשאירשונות מוצגות דרכים 

 : המסמך בהמשךאשר יפורטו , בשוק העבודהמבוגריםשפר את השתלבותם של ל

 ;חקיקה האוסרת הפליה על רקע גיל. 1

 ;השתתפות מבוגרים בשוק העבודהשל חשיבות השמודגשת בה פעילות הסברה . 2

 ;יםהעסקת עובדים מבוגרדבר יצירת הסכמים בין נציגי עובדים ומועסקים ב. 3

 ; עובדים מבוגריםםמתן סובסידיות שכר למעסיקי. 4

 ששכרם במקום העבודה מיו לא חלקית מבוגרים המועסקים במשרהמתן השלמת שכר לעובדים . 5

 ;משכרם הקודםבמידה ניכרת החדש נמוך 

 ;הפעלת תוכניות ליצירת עבודה המכוונות לעובדים מבוגרים. 6

 ;למערכת הביטוח הסוציאלי עובדים מבוגרים להפריש סכומים שעל מעסיקים שפיטרוההגדלת  .7

 ;ת מבוגריםעבור השמלגופי השמה ב או מתן תמריצים מתן שירותי השמה ועזרה בחיפוש עבודה .8

 ;למידהשיפור היכולת התעסוקתית של העובדים באמצעות פיתוח כישורים בסיסיים וקידום תהליכי . 9

 .להמשיך לעבוד גם בגיל מתקדםו יוכלשיפור תנאי העבודה כך שעובדים . 10

אפשרויות רבות ומגוונות להגדלת שיעור ההשתתפות של מבוגרים בשוק ות ארו מתOECD-דוח הב

יה ישכן לעתים הרצון לגונן על אוכלוסייה זו עלול דווקא לפגוע בסיכו,  אולם אליה וקוץ בה,העבודה

מצב שבו מעסיקים נמנעו עלולה ליצור  הטלת מגבלות על פיטורי עובדים מבוגרים, למשל,  כך.להשתלב

 . מלגייס אותם

  . היעילה ביותר להתמודד עם הבעיה היא הדרך,כמה אמצעיםשל שילוב  ,מהדוח עולה כי דרך ביניים
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הכנסת 

 דעמרכז המחקר והמי

 שינוי עמדות ופרקטיקות העסקה בקרב מעסיקים .2

הבגרות האישית הנאמנות לארגון ו, לצד הניסיון התעסוקתי: גיליכולת העבודה של עובדים משתנה עם ה

 לעתיםו, בעבודה מאומצת לעבוד ימים ארוכים פוחתת יכולתם, המאפיינים את העובדים המבוגרים

 להתאים את נותהנכו. דרך העבודהסוג העבודה ו בהיבטים שונים של העבודה כגון יםבקשים שינויתמ

ת רבה לשינוי לפיכך יש חשיבוו,  המעסיקנתונה להחלטתדרישות התפקיד לשינויים שחלים בעובד 

  . לעובדים מבוגריםכל הקשורמעסיקים בשל עמדות 

דד מעסיקים לשמר ולגייס וענועדה למדיניות ציבורית ש לשמרכזיות וגמאות בחלק זה יוצגו שתי ד

 אחרתוה, עמדות שליליות של מעסיקיםשינוי הפליה על רקע גיל וחקיקה נגד  – האחת. עובדים מבוגרים

 .  עובדיםפיטוריללגיוס עובדים וכל הקשור  על החלטות מעסיקים בשפיעת שאימוץ מדיניות –

 שינוי עמדות המעסיקים .2.1

 ,הוולונטריתהגישה . לעובדים מבוגריםכל הקשור שינוי עמדות מעסיקים בל  שתי גישות עיקריותקיימות

מעודדת ה, רגולטיביתהגישה הו, קווים מנחיםבקביעת  והפצת מידעב ,הסברהמדגישה את הצורך בה

 .  במקומות עבודה הפליה על רקע גילתשימוש בחקיקה האוסר

 הפעילות הסבר. 1

 ,מסע הסברה רחב היקףבו יצא ,נורבגיה ובריטניה, הולנד, פינלנד, בהן אוסטרליהו,  אחדותמדינות

מסע נכלל בבחלק מהמדינות .  כדי להתמודד עם הפליה על רקע גיל במקומות עבודה,במימון ממשלתי

הקשר של ב מיטביותה דרכי הפעולהול תקין והינדבר בום קווים מנחים למעסיקים ההסברה גם פרס

ומסע הסברה כללי להעלאת המודעות לנושאים הקשורים להזדקנות האוכלוסייה עובדים מבוגרים 

 .  ולעבודה

מסע  ".Age Positive Campaign"שם ב במסע הסברה הנושא 1999 בשנת הממשל החל בבריטניה

שימורם ל ותםהכשרל,  עובדיםלגיוסכל הקשור עודד מעסיקים לקבל החלטות בן למכוו  זההסברה

 Code of Practice ",קווים מנחיםגם הוצגו מסע הסברה זה ב 1.גילםעל רקע באופן שאינו מפלה עובדים 

on Age Diversity in Employment",ח ו לעזור למעסיקים לזהות את התועלת העסקית בכנועדו ש

הממשל פרסם את הקווים . )best practice (מיטביותדרכי פעולה מבחינת גיל ולקדם עבודה מגוון 

גופים לא עם קבוצות המייצגות עובדים ועם , המנחים לאחר התייעצות עם מעסיקים מרכזיים

, גיוס: םשישה תחומימתייחסים לם וה , המייצגים אנשים מבוגרים)NGO’s(ממשלתיים אחרים 

 . ופרישה,עובדיםהמספר מצום צ, ההכשר, קידום, בחירה

איגודים מקצועיים במטרה לשנות עם מעסיקים ועם הממשל של בכמה מדינות התקיים שיתוף פעולה 

ביוני קם וה בהולנד. מיטביותדרכי פעולה קידום להעסקת עובדים מבוגרים ו הקשור ללבכאת הגישה 

 את הגדיל לזהות גורמים שיוכלו לתפקידו ש,העסקת עובדים מבוגריםלנושא מיוחד " כוח משימה "2001

                                                 
. באירועים מיוחדים ובחלוקת פרסים, במחקרים, בעיתונות, כדי להפיץ את המידע במסע ההסברה נעשה שימוש בפרסומים 1

 למעסיקים ונושאים בתחום מיטביותהוקם אתר אינטרנט מיוחד ובו מידע מגוון וקישורים למקורות מידע על דרכי פעולה 
מוסדות אקדמיים וארגוני מחקר בגישתם , עסקים, אנשים 120ו כן צוינו לשבח כמ. שוק העבודה והפנסיה לעובדים

 .ובהיותם דוגמה למעסיקים אחרים) Age Positive Champions(החיובית לעובדים מבוגרים 



 
   9 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 דעמרכז המחקר והמי

נציגי ארגוני מעסיקים ואיגודים שתתפו כוח המשימה הב.  בכוח העבודה ומעלה50 של גילאי ההשתתפות

פוליטיקאים ואמצעי , חוקרים, ארגונים המייצגים עובדים מבוגרים, נציגי המגזר הפרטי, מקצועיים

תכנון  כי יש חשיבות ל בהןנקבעין השאר וב, 2003מסקנות כוח המשימה פורסמו בדצמבר . תקשורת

תכנן את הקריירה התעסוקתית העובד לעל על המעסיק ווכי מומלץ להטיל  מבוגריםקריירה לעובדים 

 .  מומחיםשיתוףב ,ן קבוע מדי שנתייםפ ומעלה באו50של עובדים מגיל 

 פליההחקיקה נגד . 2

אסרו מאז ו ,1967 בשנת כבר, גילל רקע אסרה בחוק הפליה בעבודה עש ראשונהב היתה המדינה ה"ארה

הנחיית מועצת  מדינות האיחוד האירופי עשו כן בעקבות . בחוקיהןמדינות רבות הפליה על רקע גיל

 קבע כי על מדינות האיחוד לעגן נושא זהנ זוהנחיה ב 2.יחס שוויוני בעבודהדבר  בהאיחוד האירופי

  מדינות, למשל,כך.  לנוסח החוקכל הקשורב פעולה חופשניתן למדינות אולם , 2006 דצמבר  עדבחקיקה

, ורשאיות, )Mandatory Retirement(פרישה ה אינן מחויבות לבטל לחלוטין את גיל חובת אירופה

הגבלת גיל בעיסוקים מסוימים או קשר של  לקבוע סייגים לאיסור הפליה בה,בתנאים מסוימים

 .תוכניות ספציפיותב

שנכלל בה איסור הפליה , חקיקה רחבה:  בשני סוגים של חקיקהמופיע גיל איסור הפליה בעבודה על רקע

ובכלל זה גם איסור הפליה על , נטייה מינית וכדומה, מוגבלות, מין, גזע, כגון דת, על בסיס עילות שונות

 ולעומתה חקיקה האוסרת ספציפית ,באירלנדחקיקה ובהנחיית מועצת האיחוד האירופי מו ב כ,רקע גיל

נראה כי אין הסכמה בין , זאת ועוד. ב ובבריטניה"כגון החקיקה בארה, עבודה על רקע גילהפליה ב

יש מדינות . המדינות בשאלה אם יש להגן על בני כל הגילים מפני הפליה על רקע גיל בשוק העבודה

ואילו מדינות אחרות מחילות , המגבילות את החוק האוסר הפליה על רקע גיל לקבוצות גיל מסוימות

מתוך תפיסה שהפליה על רקע , 40ב מגן רק על אנשים מעל גיל "החוק בארה. תו על כלל האוכלוסייהאו

מתוך , 65–18מגן על אנשים בקבוצת הגיל , לעומת זאת, החוק באירלנד. מבוגריםרווחת יותר בקרב גיל 

ננקטת גישה בתקנות בבריטניה . תפיסה שכל האנשים בגיל העבודה עלולים להיפגע מהפליה על רקע גיל

שבו , למעט במקרה של גיוס עובדים(ובהן נאסרת הפליה בעבודה בכל גיל , מרחיבה ושוויונית אף יותר

  3).65ההגנה מטעם החוק ניתנת עד גיל 

 והוא דומה ,פי חוק- אחרות האסורות עלעילות לע נוסף איסור הפליה על רקע גילבחוק בישראל קבוע 

אוסר על מעסיק להפלות בין , 1988-ח"התשמ, יון הזדמנויות בעבודהחוק שוו. אירלנדבבמתכונתו לחוק 

, לאומיותם, דתם, גזעם, גילם, היותם הורים, מעמדם האישי,  מינםעל רקעעובדיו או בין דורשי עבודה 

, קבלה לעבודה: בכל אחד מהמצבים האלה, מפלגתם או שירותם במילואים, השקפתם, ארץ מוצאם

פיטורים או פיצויי פיטורים וכן הטבות , הכשרה או השתלמות מקצועית, הקידום בעבוד, תנאי עבודה

 . ותשלומים הניתנים לעובד בהקשר של פרישה מעבודה

(שאלה אם יש להתיר או לאסור קביעת גיל חובת פרישה הוא החקיקה הקשר של נושא נוסף ב

Mandatory Retirement .(יקים ואיגודים  קביעת גיל חובת פרישה מעסמדינות אשר מתירותב

                                                 
2  Council directive 2000/78/EC of 27 November 2000, establishing a general framework for equal treatment 

in employment and occupation 
 .2006 בינואר 3, מיכל טביביאן מזרחי, איסור הפליה בעבודה על רקע גיל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 3
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הכנסת 

 דעמרכז המחקר והמי

 העלאת גיל כיווןבסמן מהלך יה ת גיל הפריששביטול קביעהחשש מקצועיים מעוניינים לשמר זאת בשל 

 שמדובר סבוריםפרישה חובת  קביעת גיל המצדדים בביטול, לעומתם. קנהיהזכאות לקבלת קצבת ז

 מבוגרים אשר עלולה לגרום להפסקת עבודתם של עובדים, העובדעל רקע גיל בפרקטיקה מפלה 

 . להמשיך לעבודהמבקשים 

, הפליה מסוג זה לא תותרשברור המסר את הלהעביר עשויה חקיקה נגד הפליה על רקע גיל , לסיכום

אולם היא תהא פחות אפקטיבית אם לא תלווה בפעילות הסברה והצגת קווים מנחים שיעזרו 

, נגד מ.גרים בדבר זכויותיהםלמעסיקים ליישם פרקטיקות פעולה מיטביות וליידע את העובדים המבו

פעילות הסברתית כשלעצמה לא תהא השפעה על התנהגות המעסיקים אם לא תלווה בהטלת ל

 כי כדאי לשלב בין שתי OECD-בדוח של הלפיכך נקבע . פליית עובדים על רקע גילםהעקב סנקציות 

 . דרכי הפעולה

 מעסיקיםלעידוד  וסנקציותתמריצים  .2.2

הוא  בארגון עובדים מבוגרים ריהשאל וובדים מבוגריםלהעסיק עמעסיקים שמונעים מאחד המחסומים 

כמה  בהטופלבעיה זו . יורדת תםתפוקבמקרים מסוימים ש, מבוגריםהגבוהה יחסית של עובדים  עלותה

לעובדים ניתנת מדינות בכמה .  קביעת השכרמדינות באמצעות סובסידיות שכר או שינויים באופן

 .פיטוריןהבאמצעות הגדלת עלויות ם גמבוגרים הגנה מיוחדת 

 תמריצים כלכליים למעסיקים. 1

ברוב המקרים . לשנות את אופן קביעת השכרעולה באופן תלול עם הגיל ניסו בהן השכר שמדינות כמה ב

אופן קביעת השכר בסקטור ,  למשל,בשבדיה.  על מבנה השכרבעקיפיןמדיניות בתחומים שונים השפיעה 

 הזמן ממערכת המבוססת על ותק למערכת המבוססת על כישורים אישיים צתרוהציבורי השתנה במ

 עולה באופן תלול עם הגיל ניסו לשנות את אופן קביעת  בהןהשכרש  אחרותמדינותכמה . וביצועיים

הממשל  קוריאהלמשל ב. קוש לעובדים מבוגריםכדי להגדיל את הבי , באופן ישירהשכר בסקטור הפרטי

במסגרתה ש) ”peak-wage“(דים מקצועיים לאמץ תוכנית לקביעת תקרת שכר מעסיקים ואיגו מעודד

 .תתאפשר ירידה בשכר העובד לאחר גיל מסוים בתמורה לביטחון תעסוקתי מוגבר

אשר עוצבו כדי להתאים את עלויות העבודה של  סובסידיות שכר סוגים שונים של נקבעומדינות רבות ב

 תוכנית סובסידיות מיוחדת ונהגהמדינות החלק מהב. שלהםרמת הפרודוקטיביות לעובדים מבוגרים 

במדינות אחרות ו ,המכוונת לעובדים מבוגרים או שעובדים מבוגרים הם אחת מקבוצות היעד שלה

 . מבוגריםםעבור עובדיב  למערכת הביטוח הסוציאליהפחתת הפרשות המעסיקב נעשה תהליךה

אפשרויות העסקה לאנשים  לשנוסף חשוב מקור ן ה בסקטור הציבורי תוכניות ליצירת מקומות עבודה

 בקוריאה הופעלו תוכניות נרחבות להעסקת מספר רב של עובדים מבוגרים .ב"אה וארהימבוגרים בקור

בעלי הכנסה לב הופעלה תוכנית מיוחדת "בארה. 1997בסקטור הציבורי לאחר המשבר הכלכלי של שנת 

, עם זה. המסבסדת משרות חלקיות בשירות הקהילתי) עלה ומ65עם עדיפות לבני ( ומעלה 55נמוכה מגיל 

 . ההמשתתפים בכלל  מ35%- מקומות תעסוקה לא מסובסדים לכתאי מצהואתוכנית ההיעד של 

הם צעדים מתן סובסידיות שכר והפעלת תוכניות ליצירת עבודה המכוונות לעובדים מבוגרים יצוין כי 

שהעסקתם  שכן חלק ניכר מהעובדים , כספי ניכריש בהן הפסד, ראשית. שיעילותם אינה מובטחת

 ,חשוב להתייחס לאפקט התחלופהכמו כן  .היתה העסקתם מסובסדתלא והיו מועסקים גם למסובסדת 
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 דעמרכז המחקר והמי

מבוגרים מובילות לאובדן משרות או הזדמנויות תעסוקה שכן המשרות המסובסדות המיועדות לעובדים 

 כי OECD-לכן נקבע בדוח ה. אים לסובסידיות אלה אשר אינם זכ,של עובדים מקבוצות עובדים אחרות

 עשויה,  כמו באוסטריה ובקוריאה,השפעתן של תוכניות לסובסידיות שכר אשר מבוססות על גיל בלבד

 .  בלבד שוליתלהיות

שימור ל לחזק את הגישה השלילית של מעסיקים לגיוס ועלולמתן סובסידיות לעובדים מבוגרים , שנית

שלא כמו  ,המבוססות על גיל בלבד לא יהיו אמצעי יעילסובסידיות שכר ן לכ. עובדים מבוגרים

עובדים של  זמן רב או  מעבודהמובטליםה של מבוגרים ,ונות לקבוצה צרה יותרוובסידיות המכס

 . נמוכהתםהכנס שמבוגרים

  באמצעות  סנקציות הגבלת פיטורי עובדים מבוגרים. 2

חקיקה הנשענת על  בזכות ,מוגנים יותר מעובדים צעירים עובדים מבוגרים OECD-בהרבה ממדינות ה

 מוקדמת ארוכה יותרהודעה תקופת  שנות עבודה רבות יותר נדרשת םלעובדים ע, למשל. ותק בעבודה

 לגיל ות קשורים ישירבמקרים מסוימים דמי הפיצויים. בעת פיטורין ומשולמים פיצויים גבוהים יותר

-Last(בשבדיה נקבע כי העובד האחרון שגויס יהיה הראשון שיפוטר ). נורבגיהובאוסטריה כך ב(העובד 

In-First-Out .( בכמה ממדינות אירופה אובדן משרה בגיל מבוגר מרוכך מעט באמצעות דמי אבטלה

 . פרישה מוקדמת לשמוגדלים או במתן אפשרות 

ם נוטים להיתקל האך , עובדים מבוגרים סובלים פחות מצעירים מפיטוריןאומנם  ,OECD-לפי דוח ה

ענישה על חברות כמה מדינות  הנהיגוזה עקב מצב . למצוא עבודה חדשהן בקשיים רבים יותר בניסיו

ספרד מעסיקים המפטרים עובדים מבוגרים בצרפת וב, פינלנדב, באוסטריה. המפטרות עובדים מבוגרים

בבלגיה . יותר למערכת הביטוח הסוציאליגדולים נדרשים לשלם מס מוגדל או להפריש סכומים 

יעזרו שעבור שירותי השמה בהסכום שנדרש מנדרשים לשלם חלק כאמור קוריאה מעסיקים בו

מדיניות אשר מגדילה שהיא  ההבעייתיות בצעדים אל.  או את הסכום כולו– למפוטרים במציאת עבודה

כלומר ,  שיעור הגיוס של עובדים אלולהפחתתגם להוביל עלולה את העלות של פיטורי עובדים מבוגרים 

 .שיעורי גיוס נמוכים של עובדים מבוגריםל

) למעט במקרה של חוזה עבודה זמני( ומעלה 50כי מעסיקים שיפטרו עובדים מגיל בחוק בצרפת נקבע 

לפצות על הזמן נועדה הפרשה זו . )Delalande Contribution (יחויבו להפריש כספים לביטוח אבטלה

 העובד  מותאם לגיל ההפרשהשיעורו ,לצעיריםהשוואה  בנשים מבוגרים נזקקים לדמי אבטלההארוך שא

 הסכום הוגבל 2005בשנת ו,  עובדים ויותר50 לחברות עם שיעור ההפרשה  הוכפל1999בשנת . בעת שפוטר

בד עו חודשי שכר לשישהו, יותרועובדים  50 עם ארגונים ב57–56 חודשי שכר לעובד בגיל 12למקסימום 

 –ביחס לאוכלוסיית היעד שלו   השנים עבר חוק זה כמה שינוייםבמהלך.  עובדים50-מ פחותעם חברות ב

 50על פיטורי עובדים בני נקבע כי יוחל  1992ביולי ו , ומעלה55הוחל על עובדים בני הוא  1987בשנת 

. ) חודשיםר משלושהיות עבודה םחפשיי שמ ומעלה כאשר גויסו או מ50למעט עובדים שהיו בני (ומעלה 

  .ה כאשר גויסו לעבודה ומעל45עובדים שהיו בני על גם נקבע כי החוק לא יוחל  2003באוגוסט 

במסגרתו מעסיקים נמנעו מלגייס ש , טמון בתהליך שהתרחש בשוק העבודהההמקור לשינויים אל

המעסיקים פטורים  חשוב לציין כי. עלויות הפיטורין מתשלום מוגדל שלמנע היעובדים מבוגרים כדי ל

המס . הולמת או בשל מצב בריאותי ת לאו בשל התנהגן כגון פיטורי,מתשלום זה במקרים מסוימים

מסיום שתלב בשוק העבודה בחוזה קבוע בתוך שלושה חודשים להמוחזר במקרה שהעובד שפוטר חוזר 

 . המוקדמתההודעהתקופת 
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 מצד אחד ;יתכיוונ-בדים מבוגרים היא דומעסיקים עוה זו על סנקציה ההשפעה של ,באופן תיאורטי

, מצד שני. בוגרים עובדים מהנטייה לפטר  משום שהיא מפחיתה את,אמורה להיות לה השפעה חיובית

עלויות בשל הידיעה ש ,את שיעור גיוס העובדים המבוגריםגם  להפחית עלולההיא , כפי שצוין לעיל

מס להטלת : ממצאים כמה ו עלבצרפתחקיקה הבחינה אמפירית של השפעת ב.  גבוהות יותרהםפיטורי

תחילה היתה . על שימור העובדים, אם בכלל, שולית ביותרהשפעה על פיטורי עובדים מבוגרים היתה 

השפעה זו צומצמה באמצעות הרפורמה אך , להטלת המס השפעה שלילית על גיוס עובדים מבוגרים

שכן לאחר הרפורמה , וביליות בשוק העבודהלתיקון לחוק יש השפעה שלילית על המ. 1992בחוק בשנת 

 הועסקו ובש העבודהטחון תעסוקתי אם הם נשארים במקום י לעובדים מבוגרים יש יותר ב1992של שנת 

  פחותיהיו מוגניםאשר בו  והחוק אינו חל עליהםבו שמקום עבודה אם הם עוברים ל מאשר 50לפני גיל 

 . ריתנושא זה עדיין לא נחקר אמפי. מפני פיטורין

ן בעת קביעת מדיניות יש להתייחס הן להשפעתה על זרימת העובדים בשוק העבודה וה, לסיכום

אמצעים שמטילים על , תכללי.  בומספר העובדים המבוגריםת גדלהאם היא מובילה ללשאלה 

, מעסיקים את עלויות אובדן העבודה של עובדים מבוגרים אינם צריכים להיות מבוססים על גיל בלבד

אלא גם ,  עליה בשוק העבודההם מבקשים להגןשפגוע בסיכויים של הקבוצה עלולים לא רק לאלה כי 

 . פגיעה גם בקבוצות עובדים אחרותתהיה בו לגרום לאפקט חלופי ש

 

 שיפור היכולת התעסוקתית של עובדים מבוגרים .3

. שמור עליהפקת ולבודה מַסעלהשיג של אדם משמעה היכולת ) Employability(יכולת תעסוקתית 

, )תלויה בהםהפרישה כש ( מעבודהושפרעם לכמו החלטתם  ,היכולת התעסוקתית של עובדים מבוגרים

. טוביםגישה לשירותי תעסוקה ותנאי עבודה , םיכישורים רלוונטי: מושפעת משלושה גורמים עיקריים

ם המקצועיים האיגודיעל , המעסיקיםעל ,  מוטלת על הממשלהאלהממדים ההאחריות לפיתוח שלושת 

 של עובדים מבוגרים היכולת התעסוקתית בחלק זה נסקור כמה אמצעים לשיפור .העובדים עצמםעל ו

 .עזרה בחיפוש עבודה ושיפור תנאי העבודה, הכשרה:  במדינות שונות

 הכשרה .3.1

עובדים  נמצא כי.  כישוריהםשיפורדרישה מרכזית לשיפור סיכויי ההעסקה של עובדים מבוגרים היא 

לעובדים צעירים ונוטים להשתתף פחות בתוכניות בהשוואה  בעלי השכלה נמוכה הם בדרך כללים מבוגר

אמצעים לשיפור מגבשות מדינות  להתמודד עם החיסרון הכפול הזה בניסיון. להכשרה מקצועית

 . בעבורם  יותרונגישהפוך את תהליך הלמידה לאטרקטיבי אשר י, הכשרתם של עובדים מבוגרים

שבמסגרתן " השנייהזדמנות "תוכניות בש השכלה בסיסית ואפשרות לרכנדינביה ניתנת הבמדינות סק

בין  בעקבות הסכם שנחתם בין הממשלה ו,בנורבגיה.  ומעלהיסודית-רמה עלמתוכניות לימוד מוצעות 

 שתגדיל את שיעור העסקת עובדים מבוגרים הוצגה רפורמה,  המאוחרות90-ים חברתיים בשנות הארגונ

חסרי השכלה ) עובדים ומובטלים(קבוצות היעד של הרפורמה היו מבוגרים .  הכשרה מתאימהבאמצעות

שהשכלתם משכילים מבוגרים שלא היתה להם גישה להשכלה בצעירותם ומהגרים מבוגרים , פורמלית

 . לא הוכרה בנורבגיה
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 עם  לקבוצות רוב הן מכוונותפי -על ;יש חשיבות גדולה לקביעת קבוצות היעד של תוכניות ההכשרה

בהן האפשרויות היו שמהגרים או מבוגרים אשר למדו בתקופות ,  כגון מובטלים,חסרונות בשוק העבודה

למשל בספרד . במדינות מסוימות התוכניות פתוחות לכלל אוכלוסיית המבוגרים, עם זהו ,מוגבלות

כשרה קובע כי ה) The National Agreement on Continuing Training(ההסכם הלאומי למתן הכשרה 

(בבריטניה ההסכם למתן הכשרה . עלי הכשרה מועטהבעובדים לנשים ול, מעלה ו45תינתן לעובדים מגיל 

New Deal for Skills ( לעזור להם לפתח כדי  ,מחוץ לשוק העבודהאנשים שהכשרה לקובע כי תינתן

 . בתוכומותלשוק העבודה והתקדלצורך כניסה כישורים הנדרשים 

המטרה העיקרית . כניות לימוד שונותואימצו מגוון אמצעים לקידום השתתפות מבוגרים בתם גמדינות 

: תחומי הלימוד יכולים להיות מגוונים.  היא לקדם תרבות למידה לאורך כל החייםהשל תוכניות אל

 . כשרה מקצועית ועד השכלת מבוגרים הדעמפיתוח כישורי עבודה 

מדיניות זו .  מתמקדים בקבוצות גיל מסוימותינם להכשרה אהתייחסותשיש בהם הסכמים קיבוציים 

 ולפיכך יש לפתוח אותם ,חייםהם לאורך כל מילמידה והכשרה מתקייתהליכי נובעת מהתפיסה ש

 שנקרא , רחב לכלל המגזרים קיבוצים הסכבצרפת נחתם 2003בשנת . לעובדים מכל קבוצות הגיל

במסגרת  .)Employee Lifelong Access to training ( "נגישות עובדים להכשרה לאורך כל החיים"

 וא עובדים שמועסקים בהם עשרה  לארגונים הכשרת עובדים הפרשות המעסיקים לוגדלוהסכם זה ה

  :הסכם זה קובע בין היתר.  לארגונים קטנים0.55%- ל0.25%-ומ, כרמהש 1.6%- ל1.5%- מיותר

 של שנה לפחות  ותק בעלים ומעלה וה45גילם עובדים של שנות ניסיון ומעלה ו20לעובדים בעלי  •

 . יםימודלתינתן עדיפות בגישה להכשרה ולבמקום עבודתם הנוכחי 

איון שיקבע קווים מנחים להתפתחות הקריירה שלהם י ומעלה יתקיים רהמועסקים שנתייםלעובדים  •

 .בארגון

ה יירכשו אלידם ואם הכישורים והידע הנדרשים לתפקבו יצוינו ש" פנקס הכשרות"העובדים יקבלו  •

 .ניסיון תעסוקתידרך הכשרה מקצועית או ב

 שעות 20במסגרתה מצטברות לו ו, בארגון יותר וא חודשים 12הוא עובד אם  זכות להכשרה  ישלעובד •

. לפדות במסגרת שעות העבודה או מחוץ להןשהוא רשאי  ,שנת עבודהכל עבור ב" זכות הכשרה"

 .לממש זכות זוהם כלו גם עובדים שאיבדו את מקום עבודתם יו

 ה לעובדים מבוגריםשירותי השמ .3.2

ולכן נראה כי יש חשיבות רבה ,  מהעובדים המבוגרים שאיבדו את מקום עבודתם נשארים מובטליםרבים

ובהן  פיתחו תוכניות לעידוד תעסוקה OECD-מדינות ה. לתוכניות ממשלתיות לעידוד תעסוקת מבוגרים

 ביטול ,הענקת שירותים מיוחדים לקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, רציבוהעזרה בחיפוש עבודה לכלל 

קת ועסתלהגברת ההיקף של פרישה מוקדמת והמרתם באמצעים לעידוד עובדים לאמצעים ההדרגתי של 

 . עובדים מבוגרים

 מהדרישה לחפש  בעברפטורים  היונמצאים מחוץ לשוק העבודהש ות העובדים המבוגריםרבבמדינות 

לפיכך מדינות רבות ביטלו . וותרו מחוץ לשוק העבודהיאת הסבירות שהם יגבירה הזו ה עובדו, עבודה

, עזרה בחיפוש עבודהשירותי כשמדובר ב.  עזרה בחיפוש עבודה כאמורעובדיםמוגשת לתחתיו  ו,פטור זה
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 ,יש למצוא לאדם מקום עבודה מתאיםאחת הגישה הלפי : דינות מאמצות אחת משתי אסטרטגיותמ

 םכישוריהלהשקיע קודם בשיפור נכון  גישה האחרת לפי ה.  בהתאם לתפקיד– שפר את כישוריולרק אז ו

 . חיפוש עבודההדרושים ל

חלק מאסטרטגיה כוללת של מעבר מרווחה שהיא  ,"New-Deal 50 Plus"תוכנית הבבריטניה הופעלה 

יבלו קצבאות במשך ששה  אשר ק ומעלה50אנשים בני  – מרצונם החופשי – לתוכנית זו פונים. לתעסוקה

למשתתפים . גמלת נכות או כל גמלה אחרת, ת מחפשי עבודהגמל, ים וכעת מקבלים הבטחת הכנסהחודש

קובע תוכנית עבודה מיוחדת היועץ : במגוון תחומיםבהם תמיכה לבתוכנית נקבע יועץ אישי האחראי 

סייע לו בבחירת  בחיפוש עבודה ומועוזר ל, יה למקומות עבודהיכותב עמו קורות חיים ומכתבי פנ, לפונה

 יקבלו במסגרת התוכנית. וופעילות נוספת שמטרתה להגדיל את היכולת התעסוקתית שלקורסי הכשרה 

הצלחת התוכנית הן  לעהעדויות .  שעות בשבוע זיכוי במס הכנסה16-מיותר  העובדים 50עובדים מעל גיל 

לפי ואילו , פים חזרו לקבל קצבאותהמשתתכלל  מ25%-מחקרים מסוימים דווח שכב ;מעורבות

 . חזרו לקבל קצבאותםיותר ממחציתמחקרים אחרים 

, יפן, גרמניהובהן ,  מדינותהמכ ב– המשתלבים מחדש בשוק העבודה הטבות לעובדים מבוגרים

.  עבודהמציאתעבור ב) in-work benefit(נוספת הטבה עובדים מבוגרים מקבלים , ב"בריטניה וארה

מקבלים מובטלים אשר מצאו עבודה בשתי המדינות  ו,ב דומות זו לזו"ארהבניה והתוכניות בגרמ

עד תקרה (שכרם במקום העבודה החדש ובין  מההפרש בין שכרם הקודם 50%-השלמת שכר השווה ל

כל שלוש ב, למעשה.  או יותר25%-שכרם הופחת באם ביפן עובדים זכאים להשלמת שכר רק ). מסוימת

סובסידיות שכר גבוהות יותר לעובדים ששכרם הקודם היה גבוה לפני שהפכו ת ניתנו אלההתוכניות ה

השלמת ושם ניתנת  , אומצה גישה שונה,לעומת זה, בבריטניה. מובטלים וחווים ירידה גדולה יותר בשכר

שה חודשים או יבתוכניות תמיכה במשך ששתתפים עובדים המלועובדים בשכר נמוך לשכר נדיבה יותר 

  עובדים מבוגריםמעסיקיםמי שכל ארבע התוכניות מפחיתות את הסיכון של  ,קוםמכל מ. יותר

 . שכר נמוך יותרלעובדים מבוגרים ומאפשרות להם להציע 

כוח -גופים מתווכים כגון חברותל מריציםנותנות ת  אחדותמדינות – לגופים מתווכים  השמהתמריצי

בהם גם עובדים ו, להיכנס לשוק העבודהקבוצות אוכלוסייה המתקשות מ השמת עובדים תמורת אדם

 מרכזי תעסוקה,  של עובדים מבוגרים המקבלים קצבאותדולבשל המספר הג,  בבריטניה.מבוגרים

עשוי אשר מצטבר אדם שקיבל קצבה זכו לניקוד למצוא עבודה לשהצליחו ) jobcentres (ממשלתיים

 .טרליהסמה הופעלה גם באותוכנית דו. בסופו של דבר במקורות הכנסה נוספיםלזכות אותם 

 של עובדים מבוגרים תנאי העבודה פורשי .3.3

ולפיכך ,  משוק העבודהתםיציאלמציינים שבעיות רפואיות הן אחת הסיבות רבים עובדים מבוגרים 

 . חיי עבודה ארוכים יותרלחשוב בעידוד גורם ות ילהעשוי שיפור תנאי העבודה 

שיתוף פעולה בין שהיא פרי של  ,"New Quality of Work Initiative"תוכנית הבגרמניה הופעלה 

מטרת . רשויות לביטחון סוציאלי וגופים עסקיים, גופים חברתיים, הממשל המחוזי, הממשל הפדרלי

 ,40 ,30": תחת הכותרת ,עובדים מבוגרים וצעירים כאחד לשהתוכנית היתה לשפר את תנאי העובדה 

50 plus – Working healthily as you get older" . קרן 2003הממשל הפדרלי בשנת יצר בבלגיה 

 55המבקשים לשפר את תנאי העבודה של עובדים בני מעסיקים ל יוע אירו לסני מיליו5מיוחדת של 

 . ומעלה
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לא יוכלו  לחץהנעשית בתנאי עבודה או  במשרות הדורשות מאמץ גופני יםמועסקעובדים אשר אפשר ש

תעזור להם וקבוע מדיניות אשר תמנע את יציאתם משוק העבודה ראוי ללפיכך ו,  בהןלהמשיך לעבוד

.  ובמתן סובסידיות שיאפשרו להם לעבוד במשרה חלקיתבפעילות שיקום, במציאת עבודה חלופית

קבל שכר לו  )"flexjob"( הפ מבחינת היקלעבוד עבודה גמישהרשאי בדנמרק אדם עם מוגבלות מסוימת 

 . בו העובד לא עבד בפועלשעבור הזמן בעסיק יקבל סובסידיה  המ.שיעבוד רק באופן חלקיאף מלא 

והן מכירות , עבודה במשרה מלאה לפרישהממדינות נוקטות כמה אמצעים גם כדי להקל את המעבר 

את מספר שעות העבודה שלהם ככל שהם מתקרבים לגיל צמצם בכך שעובדים מבוגרים רבים ישמחו ל

 סובסידיה 50עובדים מעל גיל שבה ניתנת להציג תוכנית יה בבלג הממשל הפדרלי , למשל,כך. הפרישה

 תעודדמשהיא כשם שהיא הבעייתיות בתוכנית זו .  ממשרה מלאה למשרה חלקיתרשתעודד אותם לעבו

לעודד עובדים שיכולים להמשיך לעבוד במשרה מלאה עלולה פרישתם היא מועד עובדים לדחות את 

 . לעבור לעבודה במשרה חלקית

לעבור ממשרה מלאה למשרה עובדים מבוגרים ל המאפשרות תוכניות גם הןנהיגו גרמניה האוסטריה ו

גם מאפשרות לעובדים לבחור לעבוד במשרה מלאה בחלק הראשון של הן אולם  ,חלקית מסובסדת

אלה כך שלמעשה התוכניות ה, אחרונהרוב העובדים בחרו באפשרות ה .כך להפסיק לעבוד התקופה ואחר

 . לפרישה מוקדמתישמשו תוכניות


