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הקדמה

מאז הקמתה ועד היום, נהנתה מדינת ישראל ממספר נמוך משמעותית של קשישים שפורשים לגמלאות יחסית 

 –20 )בגילאי  למספרם של הצעירים והבוגרים הפעילים בשוק העבודה. היחס בין האוכלוסייה בגיל העבודה 

64( לאוכלוסיית הגמלאים )גילאי 65 ומעלה( היה גבוה באופן קבוע: בין חמישה וחצי לשישה עובדים לגמלאי. 

בשנים 1995–2009 צמחה אוכלוסיית העובדים ב-42%, בעוד אוכלוסיית הגמלאים צמחה רק במחצית בקירוב 

משיעור זה )22%(, הרי שמאז 2010 מתהפכת התמונה באופן דרסטי. מעתה, צפויה אוכלוסיית העובדים לצמוח 

רק ב-22% ואילו אוכלוסיית הגמלאים תצמח ב-85%. משנת 2010 ועד לשנת 2030, יידרדר היחס מ-5.5 עובדים 

לגמלאי ל-3.8 עובדים לגמלאי צניחה של 30%. לאחר מכן, ימשיך היחס להידרדר בקצב נמוך יותר. עד 2050, 

הוא יתייצב סביב 3.1 עובדים לכל גמלאי - כמעט מחצית היחס שאפיין את ישראל בשנות השמונים  של המאה 

1970 תוחלת  זו גם בהתארכות תוחלת החיים הממוצעת. בעוד שבשנת  הקודמת1. בנוסף ניתן לזהות מגמה 

החיים של נשים בישראל עמדה על  73 שנים וגברים 70, בשנת 2016 נשים חיות בממוצע עד גיל 84 וגברים עד 

גיל 80. התחזית לשנת 2055 משקפת תוחלת חיים ממוצעת של 95 שנים לנשים ו-89 לגברים2. 

בעקבות הארכת תוחלת החיים נוצרה שכבה חדשה של בני 65-80 שחבריה פורשים לגמלאות בהתאם לגיל 

הפרישה הקבוע בחוק, על אף שהם בעלי יכולות פיזיות וקוגניטיביות המאפשרות להם להמשיך לעבוד. בנוסף, 

תיתכן שכבת ביניים שחבריה הגיעו לגיל הפרישה ואכן אינם מסוגלים להמשיך בעבודתם הקודמת, אך עדיין 

בעלי יכולות מספיקות עבור עבודה מסוג אחר. ואולם, בשל היעדר מודעות ומחסור במקורות עבודה המיועדים 

לשכבה זו – פוטנציאל זה אינו מתממש. האוכלוסייה המבוגרת סובלת כיום מהדרה מכוח העבודה הכללי, על 

רקע גילנות, ומתן עדיפות לצעירים. כל אלו גם יחד, מובילים לאובדן כוח עבודה בעל ניסיון ומוטיבציה לעבוד, 

לוויתור על כוח עבודה שעשוי לתרום להתפתחות הכללית ולצמיחה של המשק, להעלאת הנטל הכלכלי על 

החברה, ולהגברת הסיכויים לתחושות בדידות ודיכאון ולפגיעה בבריאות3.

הקריטריונים החדשים
בשאלון דירוג מעלה 2020 | עובדים מבוגרים

1. מעול לנכס מבט חדש על העלייה בתוחלת החיים, 2015. צבי לניר, המשרד לשוויון חברתי, Praxis וג׳וינט ישראל אשל
2. תחזית תמותה סטוכסטית לישראל ביובל הבא: הערכת התחזיות הקיימות ובחינת חלופות, פברואר 2019. יצחק ששון, החוג 

    לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה אוניברסיטת תל אביב
3.  ״הזדקנות כהזדמנות״, ינואר 2018, שולחן העגול במשרד ראש הממשלה

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/dohot/Documents/TachazitTmuta.pdf
http://beinmigzari.pmo.gov.il/emergency/documents/old050318.pdf
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בעולם  שינויים  של  נוספת  ממגמה  גם  מושפעת  העבודה  חיי  והתארכות  החיים  בתוחלת  לעליה  ההיערכות 

העבודה. על פי מאיירס –ג׳וינט –ברוקדייל, בעבודתם ״עתיד עולם העבודה סקירת מגמות מרכזיות״, חוקרים 

רבים הצביעו במהלך השנים על הקשר שבין ההתפתחויות הטכנולוגיות לבין שינויים במבנה שוק העבודה ועל 

השפעתן על המקצועות השונים. 

מכון טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל בחן את מידת הסכנה במחשובם של מקצועות בישראל. במחקר 

נמצא, שבשנת 2011 רוכזו 39% משעות התעסוקה בישראל במקצועות שמצויים בסיכון גבוה למחשוב, ביניהם: 

מספר  של  ניתוח  אלקטרוניקה.  וטכנאי  הנדסאים  ביטוח,  סוכני  קופאים,  בנק,  ופקידי  דלפק  פקידי  מוכרנים, 

למחשוב  גבוהה  בסכנה  שנמצאים  במקצועות  עובדים  מהמועסקים  כ-40%  דומה:  תוצאה  מניב  המועסקים 

)כמיליון עובדים בגיל 25-64(. במסגרת זו, ערך מכון טאוב השוואה בין ישראל, לגרמניה ולארה״ב ומצא מגמה 

דומה. הדבר מחזק את ההשערה, כי מדובר בתופעה שמאפיינת את המדינות המפותחות בעולם המערבי. 

ושל  הכישורים  הידע, של  מתמיד של  בעדכון  העובד  הצורך של  את  מדגישים  והעבודות  החוקרים  כלל  לכן, 

וזמינותו  המיומנויות לאורך כל תקופת הקריירה. במקביל, גידולן המהיר והמתמיד של טכנולוגיות תקשורת 

ההולכת וגוברת של מידע הרחיבו את האפשרויות ללמידה לאורך החיים - תהליך שמוגדר כרכישה מכוונת 

ומתמשכת של מיומנויות ושל מידע לאורך חייו של אדם. בד בבד, העלו כל אלה גם את רף הציפיות מהעובד 

ללמידה מסוג זה4.

4. עתיד עולם העבודה סקירת מגמות מרכזיות, אוגוסט 2017. סמדר סומך וחאלד קאדרי, מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל

https://bit.ly/2NUsNU7 
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דירוג מעלה 2020  

שאלון דירוג 2020 הקדיש מאמץ ניכר לעדכון הקריטריונים בפרק עובדים על מנת לבטא את המגמות והשינויים 

המתרחשים בתחום, ניתן לסכם אותן כעולם עבודה מתארך ומשתנה; התארכות תוחלת החיים אשר משמעותה 

הנוכחי  הפנסיה  לגיל  מעבר  יותר  ארוכות  שנים  לאורך  קרירה  שלבי  מספר  לעובדים  לבנות  צורך  השאר  בין 

וכניסת הטכנולוגיות והאוטומציה לתחומים הולכים ומתרחבים באופן המשנה ומייתר תפקידים שונים. מגמה 

זו מחייבת הכשרות תוך כדי חיי העבודה באופן שיאפשר מעבר בין תפקידים ותחומים לאורך חיי העבודה. 

יותר  גדולה  השקעה  על  בדגשים  עובדים  בפרק  ביטוי  לידי  ובאות  השנייה  את  אחת  מזינות  המגמות  שתי 

בהכשרת עובדים, פיתוח "כישורים רכים" המסייעים ליכולת האדפטציה ורכישת מיומנויות חדשות, אפשרויות 

להמשך תעסוקה לאחר פרישה ועוד. הקריטריונים המעודכנים נכנסים בצורה ראשונית לסוגיית המשך העסקה 

על בסיס תפקודי לעומת בסיס גיל כרונולוגי, מתוך ניסיון לאזן בין הצרכים של החברה לבין רצון של עובדים 

להמשיך ולעבוד. בשלב זה, בו בשירות המדינה גיל הפרישה הינו קבוע בחוק ובחברות רבות גיל הפרישה מעוגן 

בהסכמים עם וועדי עובדים ואחרים, ההתקדמות נדרשת להיות הדרגתית ויצירתית ויש לקוות כי הדירוג יאפשר 

למידה של פעולות נוספות מעבר לאלה המוצגות בו, אשר ניתן יהיה לנקוט בהן כדי לאפשר זאת.

השאלון בנוי מרובו משאלות צ'ק ליסט המציגות את מגוון הפעולות אשר מעסיק יכול לבצע על מנת לקדם 

את נושא העסקת מבוגרים והכנה לפרישה. כאשר הניקוד לשאלות יתפתח בהדרגה, באופן המעביר מסר של 

תהליך, היישום המתמשך וההדרגתי המחויב בשינויים משמעותיים שכאלו. בכל השאלות ניתן למצוא גם הזמנה 

לפירוט פעולות נוספות אשר אינן מופיעות בשאלון וכך לעודד למידה הדדית מהפרקטיקה הקיימת בחברות 

המדורגות. 

היבט נוסף הבא לידי ביטוי במבנה השאלות הוא הבקשה לדווח על אחוזי הזכאות והביצוע בקרב עובדים מגילאים 

שונים ובדרגות שכר שונות. השאלה משקפת את הצורך בקרב קבוצות בסיכון גבוהה: עובדים מבוגרים אשר 

הכשרה עבורם משמעותה אפשרות לפתיחת שלב מקצועי נוסף ו/או עובדים בדרגות שכר נמוכות אשר לרוב, 

בעיקר כאשר הם מתקרבים לגיל מבוגר יותר עשויים למצוא עצמם בסיכון גבוה יותר להיפלטות משוק העבודה 

ללא משאבים מספיקים לתקופת הפנסיה.

תחום נוסף אשר שולב בפרק מתייחס לחינוך פנסיוני. תחום זה חשוב במיוחד לאור ההשלכות של עלייה בתוחלת 

החיים והיחס שבין תקופת העבודה לתקופת הפנסיה בה אדם נדרש לחיות מחסכונותיו. הקריטריונים בפרק 

בהקשר זה הינם ראשוניים ומטרתם לעודד מעסיקים לקחת תפקיד פרו-אקטיבי בחינוך והסברה לעובדים על 

החשיבות של חיסכון פנסיוני כבר מתחילת חיי העבודה והתנהלות נבונה בהקשר זה.  
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הסעיפים החדשים בדירוג מעלה 2020 
לפי נושאי העיסוק

הרחבה

1. תמונת מצב כוח העבודה

בדירוג התווסף העיסוק בסקר שביעות רצון של העובדים ופרסומו לעובדים. בשאלון ישנו מיקוד בבחינה מאפייני 

הסקר על פי מאפיינים שונים, כגון: קבוצות הגיל השונות. בחינה של קבוצת הגיל המבוגרת מאפשרת לארגון 

לבחון את מידת שביעות הרצון של עובדים אלו ולאתר נושאים ספציפיים הייחודיים לקבוצה זו.

24. סקרי עובדים

א. האם החברה ביצעה בשנתיים האחרונות סקרי עובדים על תפיסת העובדים 

ושביעות רצון מהארגון, ופרסמה את תוצאותיו לעובדים )בפלטפורמה על 

פי החלטת החברה ובצורה מלאה או מתומצתת( )חצי נקודה(

 כן. אחוז עובדי החברה אשר השתתפו בסקר: _________

 לא.

עבודה  סביבת  ביצירת  לצורך  המודעות  גוברת  האחרונות  בשנים  ב. 

המעודדת שוויון הזדמנויות על פי מגדר ובהבדלי תפיסות בין קבוצות גיל 

שונות על עובדים. האם תוצאות הסקר נבחנות גם על פי מאפיינים שונים 

כגון גברים/נשים, קבוצות גיל ועוד? )שאלת מידע(

 כן. אנא פרטו את המאפיינים הנבדקים _________

תמונת מצב כוח העבודה

דיווח על עובדים בני 60+

Caregivers סוגיית

כישורים להתמשכות קריירה

הכנה לפרישה

אפשרויות המשך תעסוקה לאחר גיל פרישה

1

2
3

4

5

6
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2. דיווח על עובדים בני +60

כדי להתמודד עם האתגרים הקיימים בפני באוכלוסייה המבוגרת בארגון, יש צורך למפות ולאפיין את כמות 

העובדים הכלולים בה ולעקוב אחר כמות העובדים החדשים הנקלטים מקבוצה זו. ניתן לראות כי נוספה שאלה 

העוסקת בפילוח הגילאי על פי קבוצות גיל ונוספה רובריקה הממפה את כמות העובדים בגילאי ה- 60-45 ו-60+ 

הנקלטים בארגון במהלך השנה האחרונה. 

42. אנא פרטו את אחוזי העובדים הכללי בחברה על פי קבוצות גיל: )שאלת מידע(

אחוז עובדים נשים אחוז עובדים גברים אחוז עובדים 
מכלל החברה קבוצת גיל

עד 29

30-34

34-44

44-35

45-54

55-66

67-74

75+

סה״כ

יוצאי אתיופיה עובדים מעל 
גיל 60

עובדים בגילאי 
45-60

אנשים עם 
מוגבלויות חרדים ערבים

% לא למילוי לא למילוי %
)ניקוד יתקבל 

מדיווח על 
%3 ומעלה(

% % אחוז העובדים מקבוצה זו מכלל העובדים בחברה

לא למילוי לא למילוי מספר העובדים בחברה מקבוצה זו בחברה

% % % % % % אחוז העובדים מקבוצה זו אשר נקלט בשנה האחרונה 
מכלל העובדים שנקלטו בשנה האחרונה

% % מספר עובדים מקבוצה זו אשר נקלט בשנה האחרונה

48. אנא פרטו אחוזי עובדים בהתאם לעמודות הבאות: אם לא קיימים נתונים מדויקים, 
ניתן להגיש נתונים המבוססים על הערכת הגורמים הרלוונטיים בחברה )שאלה יחסית - 
עד 3.5 נקודות שיתקבלו מ-2 קבוצות האוכלוסייה שמעניקות את הניקוד הגבוה ביותר(
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Caregivers 3. סוגיית

או  מוגבלות  מחלה,  עם  המתמודד  קרוב  או  משפחה  בבן  ומטפלים  התומכים  עובדים  הינם   Caregivers

ישראלים  וחצי  כמיליון  בישראל  קיימים  כיום  וקריירה.  בית  לניהול  נעשות במקביל  זקנה כאשר פעולות אלו 

המשמשים כ-Caregivers ושיעורם באוכלוסייה יגדל באופן משמעותי בעשורים הקרובים בשל מספר מגמות, 

ביניהן, הזדקנות האוכלוסייה, עלייה בתוחלת החיים, נטל הולך וגדל של מחלות כרוניות, עלייה בשיעור הנשים 

העובדות ומורכבות המערכת הרפואית5.  חברות יכולות לפעול כדי לעזור ולהקל על עובדיהן המשמשים כ- 

Caregivers כדי לקדם את הרווחה האישית והכלכלית שלהם. ניתן לעשות זאת ע״י מגוון פעולות ממוקדות 

הכוללות קבוצות תמיכה, הגדלת הזכאות לימי מחלה, גמישות בשעות העבודה ועוד.

4. כישורים להמשכות קריירה

אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה טכנולוגית, שמשנה מקצה אל קצה את הדרך שבה אנו חיים, מתקשרים 

השינוי  ממדיים.  ורבי  מורכבים  גדולים,  הם  והשינויים  מהיר,  בקצב  מתאפיינים  השינויים  ועובדים.  זה  עם  זה 

הטכנולוגי מצטרף לשינויים נוספים המשפיעים על שוק העבודה - שינויים דמוגרפיים שכוללים עלייה בתוחלת 

החיים והבדלים בין-דוריים מרחיקי לכת. עדיין קשה לדעת מה תהיינה השלכות השינוי, אף שסימנים ראשוניים 

כישורים  שנעלמים,  ומקצועות  שמתהווים  חדשים  מקצועות  העבודה:  בשוק  לראות  ניתן  והשלכותיו  לשינוי 

חדשים הנדרשים, עלייה בשיעור העוסקים העצמאיים ועוד. כבר היום  ברור ששינוי כזה מחייב הערכות משולבת 

ומקיפה, שתקיף את המגזר הציבורי, המגזר העסקי, המגזר הפרטי ואת האקדמיה 6 .

אחוז העובדים אשר נהנו 
מהטבה זו בשנה החולפת אחוז עובדים הזכאים להטבה זו* פעולה

קבוצות תמיכה לעובדים הנדרשים לטפל בבן משפחה חולה 
CareGivers - )הורה/חם, בן זוג או ילד(

הגדלת הזכאות לימי מחלה מעבר לדרישת החוק לעובדים 
CareGivers - )הנדרשים לטפל בבן משפחה חולה )הורה/חם, בן זוג או ילד

גמישות בשעות העבודה לעובדים הנדרשים לטפל 
CareGivers - )בבן משפחה חולה )הורה/חם, בן זוג או ילד

פעולות תמיכה בעובדים אשא הינם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים 
)כגון הנגשת מידע, סיוע במיצוי זכויות, גמישות בשעות העבודה, 

הגדלת ימי מחלה וכו׳( 

32. קידום רווחה אישית וכלכלית: אילו פעולות מבצעת החברה: 
ב. מתקדם  )סימון שישה סעיפים ומעלה - 2 נקודות. סימון 5 סעיפים - נקודה וחצי. סימון

4 סעיפים נקודה אחת(
* ניתן להחריג עובדים חדשים אשר עדין לא צברו וותק מספק לצורך קבלת הטבות אלו

5. אתר CAREGIVERS  - הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים
6. ג׳וינט ישראל תבת

https://caregivers.org.il/
https://caregivers.org.il/
http://employment.jdc.org.il
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אחוז העובדים 
מקרב העובדים 

מעל גיל 50 
שלקחו חלק 

בשנה החולפת

אחוז העובדים 
מקרב דרגות 

השכר הנמוכות 
בארגון )או למי 
שאינו מוגדר 
כדרג ניהולי( 
שלקחו חלק 

בשנה החולפת

אחוז העובדים 
שלקחו חלק 

בשנה החולפת

אחוז העובדים הזכאים 
מקרב דרגות השכר 

הנמוכות בארגון )או למי 
שאינו מוגדר כדרג ניהולי(

אחוז עובדים 
הזכאים 

מכלל הארגון

פעולה

בניית מסלולי קריירה

הדרכה לזיהוי ופיתוח כישורים אישיים

)re skilling( מתן הכשרות חדשות

re-careering הצעת מסלולי

תכניות מנטורינג

מלגות לימודים )אקדמי ומקצועי(

אפשרויות התנדבות המתוכננות כך 
שיתרמו לפיתוח יכולות וכישורים אישיים

קורסי שפה

הכשרות דיגיטליות

לצורך התמודדות עם אתגרים אלו יש להיערך לשינוי בדפוסי עבודה, הגדרות תפקיד והקניית כישורים נדרשים. 

כדי לענות על אתגרים אלה - למידה מתמשכת )LIFE LONG LEARNING( היא הכרח. בהקשר של סביבת 

עבודה - למידה מתמשכת נתפסת כתהליך רחב והוליסטי הנוגע ללמידה הקניית כישורים והדרכה של עובדים 

ודן בגישה ובניסיון העולמי לקשור בין למידה מתמשכת במקום העבודה והגדלת הפוטנציאל התעסוקתי של 

עובדים מבוגרים. למידה לכל אורח חיי העבודה מתפתחת בשנים האחרונות בזירה העסקית ככלי משמר ומפתח 

עובדים – גם המבוגרים שבהם.

ממחקרים עולה:

    ככל שהעובד בעל השכלה והכשרה רחבים יותר – כך גדלים סיכוייו להיות מועסק )במיוחד בקרב נשים(.

    ככל שעובד מוכשר יותר במקום העבודה – הוא עובד יותר שעות ומעורב יותר בעבודתו.

העבודה  במקום  העבודה  בכוח  מבוגרים  עובדים  בהשתתפות  הירידה  את  מאזנים  מתמדת  ולמידה  הכשרה 

והגדלת הפוטנציאל התעסוקתי 7.

Skilling, upskilling, reskilling .40 – היערכות לשינוי בדפוסי עבודה, הגדרות תפקיד 
וכישורים נדרשים. אנא פרטו: )סימון שלושה סעיפים ומעלה - 2 וחצי נקודות.  

סימון שני סעיפים - 2 נקודות. סימון סעיף אחד - נקודה וחצי(

STARTER KIT .7 גיוס, הדרכה ושימור עובדים מבוגרים, מדריך למנהלי משאבי אנוש, 2018.
    מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית
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6. אפשרויות המשך תעסוקה לאחר גיל פרישה 

ההנחה הרווחת כי עובדים מבוגרים רוצים לפרוש אינה תמיד נכונה. סוגיה משמעותית בהקשר זה היא הבחינה 

של הגיל התפקודי לעומת הגיל הכרונולוגי ורצונם של עובדים מבוגרים להמשך תעסוקה מלאה או חלקית. 

כדי לענות על כך מתפתחים מודלים חדשים של עבודה גמישה, החל ממשרות גמישות המתכננות את שעות 

העבודה בצורה שונה כמו Flextime או שבוע עבודה דחוס ועד פיצול משרות, שעות עבודה מופחתות ומשרות 

חלקיות. סוגיה ייחודית למשק הישראלי היא המשך תעסוקת נשים מבוגרות בגילאי 67-62. גם אם זכותן של 

נשים להמשך תעסוקה מעוגנת בחוק, קיימת חשיבות רבה לסביבת עבודה המעודדת ומאפשרת זאת בפועל.

אחוז העובדים אשר נהנו 
מהטבה זו בשנה החולפת אחוז עובדים הזכאים להטבה זו* פעולה

קבוצות תמיכה לעובדים הנדרשים לטפל בבן משפחה חולה 
CareGivers - )הורה/חם, בן זוג או ילד(

הגדלת הזכאות לימי מחלה מעבר לדרישת החוק לעובדים 
CareGivers - )הנדרשים לטפל בבן משפחה חולה )הורה/חם, בן זוג או ילד

גמישות בשעות העבודה לעובדים הנדרשים לטפל 
CareGivers - )בבן משפחה חולה )הורה/חם, בן זוג או ילד

פעולות תמיכה בעובדים אשא הינם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים 
)כגון הנגשת מידע, סיוע במיצוי זכויות, גמישות בשעות העבודה, 

הגדלת ימי מחלה וכו׳( 

38. טיפול בעובדים לקראת ולאחר פרישה. אנא פרטו אילו מהתהליכים הבאים מקדמת 
החברה: )סימון של ארבעה סעיפים ומעלה - נקודה אחת(

5. הכנה לפרישה 

ישנה חשיבות של הכנת העובד למציאות של הגעה לגיל הפרישה והמשמעויות העולות מכך. לקראת תקופה 

זו ישנו צורך בהבנה של התכנון הכלכלי, הבנת מקורות ההכנסה הקיימים, יצירת מסגרת של פעילויות פנאי 

ייעוציים של מגוון  זה ע״י מימון של קורסי הכנה לפרישה,  יכולות להקל בהכנה לשלב  ועוד. חברות  ותרבות 

ו/או ארגונים המתמחים בהתמודדות במקרי משבר  ופנאי  וקישור לארגוני התנדבות  לעובד  הניתנות  זכויות 

מעבר ועוד.  פעולות נוספות שניתן לעשות כוללות השתתפות במיזמים ופעילות קהילתית, השקעה בפרויקטים 

שניתן לאמץ ולהטמיע בזמן הפרישה, השתתפות בקורסים להעצמה אישית בתחומים חדשים כהכנה לקרירה 

נוספת, השתתפות בפעילות התנדבותית בקהילה, טיפוח מערכות יחסים וחברויות, התמדה בפעילות גופנית 

קבועה, שמירה על תזונה, השקעה בחיי המשפחה, השקעה פיננסית עתידית, בקרה רפואית קבועה ועוד.
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אחוז הפורשים אשר נהנו מהטבה 
זו בשנה החולפת מסך פורשים

אחוז עובדים 
הזכאים להטבה זו 
מכלל עובדי החברה

פעולה

נשים גברים

תכנון אישי עם העובד לקראת פרישתו ובניית תכנית המשך העסקה

אפשרות לפרישה הדרגתית  תוך הארכת משך העבודה 
לתקופה מוגדרת לאחר גיל הפרישה

מתן אפשרות להמשך עבודה לאחר גיל הפרישה בדפוס העסקה שונה כגון:  
משרות חלקיות, פרילנסרים, יועץ, job sharing, משמרות מפוצלות ועוד(

הבניית מסלולי העסקה ומשרות הפונים לעובדים בגיל פנסיה )מתוך הארגון או 
מחוצה לו( הכוללים בין היתר התאמות כגון היקפי משרה, גמישות וכדומה

הדרכת מנהלים בנושא ניהול עובדים מבוגרים 
)יש להתייחס לאחוז מנהלים שעברו הדרכה(

אפשרות פרישה על פי יכולת תפקודית ורצון העובדים ולא על בסיס גיל

הכשרות כגון קורסי הסבה מקצועית או הכנה להעסקה עצמית

39. א. אפשרות להמשך תעסוקה לאחר גיל פרישה )גיל 67 גברים ונשים כאחד(.
אנא פרטו: )סימון שלושה סעיפים ומעלה – נקודה וחצי , סימון שני סעיפים – נקודה אחת(

39. ב. בהתייחס להמשך תעסוקת נשים בגילאי 67-62, 
האם קיימות בחברה תכניות לעידוד המשך עבודה בתקופה זו בארגון?

 כן. אנא פרטו: __________

 לא.



-11-

7. המשך קשר והשקעה עם גמלאי החברה 

לאחר פרישת העובד ומתוך ההכרה בהשפעה של צעד זה על המערכת החברתית של העובד, ישנה חשיבות 

לשימור של מסגרות המאפשרות פעילות חברתית, התנדבותית ואף לימודית כדי לעודד המשך אורך חיים פעיל 

ולהפחית תופעות של בדידות.  

לסיכום, שאלון דירוג 2020 מקיף מספר היבטים משמעותיים הנובעים מהעלייה בתוחלת החיים והפוטנציאל 

לתקופת חיים חדשה בה ניתן להמשיך ולקיים אורך חיים פעיל ופרודוקטיבי. תקופה זו אשר יש המכנים אותה 

״עת התבונה״ מזמנת הזדמנויות ואתגרים רבים, כגון: שוק צרכני חדש והתפתחות כלכלת אריכות חיים, הבניה 

מחודשת של שירותי הבריאות והרווחה ועיצוב מדיניות שתעודד את המגמות החדשות שמאפיינות את תקופת 

החיים החדשה ואת התועלות שבה לחברה ולמשק. בהתאם להתפתחות הפרקטיקה צעדי המדיניות והרגולציה 

הדירוג ימשיך להתפתח בשנים הבאות בסוגיה זו.

39. טיפול בעובדים לקראת ולאחר פרישה. 
אנא פרטו אילו מהתהליכים הבאים מקדמת החברה:

)סימון של ארבעה סעיפים ומעלה - נקודה אחת(

״דרוש ניסיון״ הוא תכנית הדגל בישראל לתעסוקת אזרחים ותיקים ונוצר כמיזם משותף של 
המשרד לשיוויון חברתי, עמותת ״והדרת – הכוח השלישי )ע״ר(״ ובסיוע עמותת מטב; הפרויקט 
הוא פורטל התעסוקה היחיד מסוגו בארץ המתמקד במחפשי עבודה וותיקים ובמקביל פועל 
את   ולעקור  הישראלית  התעסוקה  בתרבות  משמעותי  שינוי  ליצור  מנת  על  מעסיקים  מול 

תופעת הגילנות מהשורש.

אחוז הפורשים אשר נהנו 
מהטבה זו בשנה החולפת 

מסך פורשים

אחוז עובדים הזכאים להטבה זו 
מכלל עובדי החברה

פעולה

קישור לארגוני התנדבות, לימודים  ופנאי, היבטים פסיכולוגים 
ודרכי התמודדות במקרה של משבר מעבר ועוד.

פעילויות פנאי לגמלאים / הזמנה להשתתפות בפעילויות הפנאי של החברה

הקמת / תמיכה בפורום גמלאים

עידוד קשר בין גמלאים לעובדים 

המשך זכאות להטבות רווחה של הארגון

קורסים והכשרות לפיתוח יכולות וכישורים כגון הכשרות דיגיטליות
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מקורות נוספים להמשך העמקה:

    ״הזדקנות כהזדמנות״, ינואר 2018. שולחן העגול במשרד ראש הממשלה
http://beinmigzari.pmo.gov.il/emergency/documents/old050318.pdf

    הזקנים בישראל עובדות ומספרים 2015. ג׳וינט ישראל אשל, משאב ומאיירס-גו׳יינט-ברוקדייל
http://mashav.jdc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Fact_Figures_2015_Heb.pdf  

    מעול לנכס מבט חדש על העלייה בתוחלת החיים, 2015. צבי לניר, המשרד לשוויון חברתי, Praxis וג׳וינט ישראל אשל
http://publications.jdc.org.il/life_expectancy/files/assets/common/downloads/publication.pdf

    גיוס, הדרכה ושימור עובדים מבוגרים, מדריך למנהלי משאבי אנוש, 2018. מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית
https://bit.ly/2zdBfbC 

    שאלון דירוג מעלה 2020, מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית
https://bit.ly/2Ijjb6v

    הגשות לאות הגיוון בעסקים ע״ש דב לאוטמן
https://bit.ly/2MCCQAw

    דרוש ניסיון - פורטל תעסוקה לאזרחים מבוגרים
https://darush-nisayon.org.il/

    והדרת - הכוח השלישי
https://www.vehadarta.org.il/

    תכנית אמצע הדרך לקידום תעסוקה רב-גילית
http://4575.jdc.org.il/he/node/1239
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http://publications.jdc.org.il/life_expectancy/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://publications.jdc.org.il/life_expectancy/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://publications.jdc.org.il/life_expectancy/files/assets/common/downloads/publication.pdf
https://bit.ly/2zdBfbC 
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