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מרקר מגזין

הגיל השלישי

לפגיעות מ כה  עד  גרם  הקורונה  שבר 
קשות  וכלכליות  חברתיות  בריאותיות, 
אולם  ישראל.  במדינת  רבים  במגזרים 
לכל  מעל  הובהר  האחרונים  החודשים  במהלך 
האוכלוסייה,  קבוצות  שמכל  תקשורתית  במה 
היא  ביותר  הגבוה  בסיכון  הנמצאת  הקבוצה 
והקשישים.  הזקנים  המבוגרים,  אוכלוסיית 
גבוה  הינו  זה  קבוצה  בקרב  התמותה  אחוז 

עוב אחרות,  מקבוצות  משמעותי  ובאופן 
)לצרכי  מהם  החברתי  לריחוק  גרמה  אשר  דה 
העבודה.  משוק  שלהם  בפועל  והדרה  הגנה( 
רבים מהם התייחסו אל התנהגות זו כהתנהגות 
גילנית שהיא אפליה מבוססת גיל. כעת, כאשר 
המשק הישראלי מאמץ צעדי יציאה מהמשבר 
בדיוק  מתקנת  העדפה  זו  לקבוצה  להעניק  יש 
כפי שהיא קיבלה "הגנה מתקנת" עת השתולל 

והווירוס. הגנה מתקנת זו צריכה לבוא לידי בי
טוי בתוכניות לשיפור איכות חיי הזקנים בבית 
מפירי  מהלכים  קידום  המוגן,  ובדיור  האבות 
בדידות והקפדה ע"י המעסיקים על גיוון גילאי 

בעת הגיוס וההחזרה לעבודה. 
על אף ההאטה במשק בגין הקורונה, ישראל 

כלכלית  צמיחה  שנות   72 אלו  בימים  מציינת 
יהודי  מיישוב  העולמית.  ברמה  דופן  יוצאת 
קטן ומצומק הפכה המדינה לתפארת החדשנות 
ועודנה  הייתה  זו  צמיחה  לבן.  כחול  ותעשייה 

ולר לצמיחת האוכלוסייה  הדוק  ותלויה בקשר 
מכל  פה  והחדשנות המפעפעת  היצירתיות  מת 
גם  כך  גדלה,  האוכלוסייה  ככל שכלל  אך  עבר. 
בתוכה  החיים  הזקנים  של  היחסי  החלק  גדל 
וזאת כחלק מהמגמה הדמוגרפית העולמית של 
עצום  משיפור  כתוצאה  האוכלוסייה  הזדקנות 
באיכות שירותי הרפואה והשירותים החברתיים 

המתקדמים המוצעים. 
בישראל  הזקנים  אוכלוסיית   2017 בשנת 
כ  היום  מהווה  והיא  המיליון,  קו  את  חצתה 
נתוני  לפי  הכללית.  מהאוכלוסייה   11.6%  –
 – מאיירס  מכון  של   2018 הסטטיסטי  השנתון 
1955 גדלה אוכלוו  ג'וינט-ברוקדייל, מאז שנת
ואילו אוכלוסיית בני 65+  סיית המדינה פי 5, 
גדלה פי 12. כלומר, קצב הגידול של בני 65+ 
היה יותר מכפול מזה של האוכלוסייה הכללית. 
 2035 שנת  עד  כי  השנתון,  מנתוני  עולה  עוד 

וצפויה אוכלוסיית הזקנים בישראל לגדול בכמ
והכלכלה  גידול שיציב בפני החברה  עט 80%, 
פז  הזדמנות  גם  אך  עצום,  אתגר  הישראלית 
אוכלוסייה  של  המצטברת  מתבונתה  ליהנות 
חשובה זו שהניחה את היסודות לחיים של כולנו 

כאן בארץ חמדת אבות.  
שעברה  אף  וזקנים,  מבוגרים  של  זו  קבוצה 
חלקה  את  לתרום  ממשיכה  הפנסיה,  גיל  את 

ולכלכלה הישראלית. תרומה זו מתחלקת לתרו
 )accounted financial contribution( גלויה  מה 

 unaccounted financial( סמויה  ולתרומה 
 .)contribution

מתייחסים  אנו  הגלויה  התרומה  במסגרת 
ור הנספרת  הכלכלית  הפעילות  תחומי  ולכל 
ושומה במסגרת החשבונות הלאומיים של מדי

השונות.  הסטטיסטיות  והמערכות  ישראל  נת 
העבו שעות  את  בעיקר  כוללים  אלו  ותחומים 

גם  אך  למשק,  מספקים  ומעלה   65 שבני  דה 
מחייתם,  לטובת  מפנים  שהם  ההוצאות  את 

לב וחיוניות  הכרחיות  הוצאות  אלו  שיהיו  ובין 
ריאותם ואיכות חייהם ובין שאלו יהיו הוצאות 
"פנויות" )הוצאות שעל פניהן נראות כמותרות 
ולא הכרח קיומי, אך יש להן חשיבות בריאותית 

ונפשית משמעותית וחשובה(. 
מתייחסים  אנו   הסמויה  התרומה  במסגרת 
לכל אותם תחומי פעילות אשר מייצרים תרומה 
של ממש למשק, גם אם אלו לא נספרים בשום 

מערך חשבונאי זה או אחר. 

ד  ו ב ע ם ל י ב ה ו  א
ך רו צ ם ל י ב ה ו א ו

גבוה מאוד  ישראל מאופיינת באחוז  מדינת 
העו בשוק   +65 בני  השתתפות  של   )21.2%(

בודה, מתוכם 30% מהגברים ו-14% מהנשים. 
של  נתון  עם  עולמית  המובילה  היא  איסלנד 
ובין    31.5% עם  אחריה  קוריאה  דרום   ,38%
ביותר  הנמוך  ההשתתפות  אחוז  עם  המדינות 
עם  ובלגיה   3.1% עם  צרפת  את  למצוא  ניתן 
2.5%. לשוני יש סיבות שונות בהן איכות מעו

ההזדמנויות  לזקנים,  הסוציאלית  התמיכה  רכי 
בין  כללי.  באופן  המשק  ומצב  התעסוקתיות 

ירידה  של  עקבית  מגמה  הייתה  ל-2000   1970
בשיעורי ההשתתפות של גברים ומראשית שנות 
2000 חלה עלייה בשיעור ההשתתפות. שיו -ה
עור ההשתתפות בכוח העבודה בגיל 65+ עולה 

עם העלייה ברמת ההשכלה. 
כך, למשל, בשנת 2016 10% מבני 65+ בעלי 
בכוח  השתתפו  לימוד  שנות  שמונה  עד  חמש 
 +16 בעלי   +65 מבני   34% לעומת  העבודה, 
צריך  אינו  גיל  כי  מראה  זה  נתון  לימוד.  שנות 
להוות מחסום תעסוקתי כלל, ואם קיים מחסום 
פעילים  ההשכלתי.  המחסום  זהו  אזי  כלשהו, 
בתחום הזקנה בעולם קוראים לממשלות להבין 

וכי התפישה שמעגל ההשכלה המקצועית מס
סיום  )לאחר  העבודה  לשוק  הכניסה  עם  תיים 
התואר( הינה תפישה שגויה וכי יש לקדם גישה 
ההשכלה  מעגלי  התמשכות  את  הרואה  חדשה 
להתאים  יש  האדם.  חיי  אורך  לכל  וההכשרה 
לכל שלב בחיים את המענה ההשכלתי הנכון. 

המבוגרים,  של  הצריכה  הרגלי  את  כשבוחנים 
צריך לזכור שהאוכלוסייה המבוגרת במשק מגוונת 
לפי הנתונים  מאוד מבחינת רמות ההכנסה שלה. 
ל-2017,   2015 שבין  לתקופה  בממוצע  כי  עולה 
37% מבני 65+ יצאו לנופש או לטיול בארץ שכלל 
הכי  שמוציא  העשירון  כאשר  לבית  מחוץ  לינה 
בגילאים 65-74 שבו  הוא  כך  על  הרבה משאבים 

44% ממנו יצאו לנופש לעומת 25% מבני 75+. 
כי  עולה  הכלליים  הממוצעים  מהנתונים 
משקי  סוגי  כל  עבור  לתצרוכת  ההוצאה  סה"כ 
הבית של בני 65 ומעלה מוערכת ב-13,000 ₪ 
כאשר ההכנסה הממוצעת לאדם היא כ-7,000 
זו מופנית בעיקר לצרכי דיור  ₪ לערך. הוצאה 
 .)9%( לבריאות  וכמובן   )17%( מזון   ,)30%(

ומתוך מכלול נתוני ההוצאה השונים, ניתן להע
ריך כי 10% מסך כל ההוצאות מופנים לתשלום 

ועבור צרכי תרבות, פנאי וחופשים בארץ ובעו
לם. ז"א מדובר על סכום חודשי של 1,300 ₪. 
 682,000 בישראל  שיש  ההערכה  על  בהתבסס 
משקי בית של מבוגרים אזי מדובר על הוצאה 
 .₪ מיליון  מ-800  יותר  של  מוערכת  שנתית 

הפ תחומי  את  המניע  ביותר  וסכום משמעותי 
עילות הכלכליים האמורים. 
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אשר  רבים  כלכליים  פעילות  תחומי  ישנם 
אינם נספרים בשום מערך חשבונאי ציבורי זה 
לכותב  הידוע  ככל  סמויה(.  )תרומה  אחר  או 
הערכה  בישראל  בוצעה  לא  כה  עד  זה,  מאמר 

המוק השעות  היקפי  אודות  מלאה  וכמותית 
לשמירה  הארץ  מכל  וסבתות  סבים  ע"י  צים 

על נכדיהם. 
עשרות  על  שמדובר  עולה  ראשוני  מאומדן 
הסבים  ממלאים  בהם  חודשיות  שעות  אלפי 
והורות  - שמירה  בייביסיטר  והסבתות תפקידי 
בכך הם מאפשרים  שונים.  בגילאים  ילדים  על 

הק פיתוח  להמשך  להתפנות  הילדים  ולהורי 
שלהם.  היצרנית  והפעילות  המקצועית  ריירה 
כספית  מתוגמלות  לא  לרוב  אלו  שעות  בנוסף, 
נדרשים  שהיו  להורים  רב  כסף  גם  נחסך  ובכך 
לשלם אם היו מבקשים להעסיק עובד שאינו בן 
משפחה. ראינו כעת בתקופת הריחוק החברתי 
הכפוי ע"י וירוס הקורונה, כיצד הורים רבים לא 
גרם  והדבר  ובסבתות  בסבים  עוד  להיעזר  יכלו 

לפגיעה קשה ביכולת ההשתכרות שלהם. 

רב  קושי  קיים  נוספים אשר  נתונים  קיימים 
באיתורם כמו היכולת לתמחר את הערך הנוסף 
מבוגרים.  עובדים  של  השנים  רב  ניסיונם  של 
בימים אלו של אבטלה אנו חוזים בתפוצתה של 
התפיסה הגילנית בשוק העבודה, שתמיד הייתה 
שם, אך כעת רק מתעצמת כאשר עשרות אלפי 
כי  לקוות  נותר  לנו  לפרנסה.  משוועים  אנשים 
שיש  העצום  הערך  את  יפנימו  רבים  מעסיקים 
שלניסיון  ולעובדה  גילאיים  רב  עבודה  לצוות 

אין באמת מחיר.  

ב " רה א ם ב י ר ג ו ב מ ה
פעי למדידת  המאקרו-כלכליים  והכלים 

לות המשק כמו התל"ג )תוצר לאומי גולמי( 
מוערך  בארה"ב  ביותר.  מוגבלים  כלים  הינם 
אחו ומעלה   50 ה בני  של  הגיל  קבוצת  -כי 
ומגיו האמריקאי  מהתל"ג   40% על  ראית 
עד  דולר.  טריליון  ל-8  מעל  של  לסכום  עה 
2050 הצפי הוא כי המספר ישלש את עצמו 
 The )לפי  דולר  טריליון  מ-28  ליותר  ויגיע 
 Economic Impact of Age Discrimination,
מתחזו אלו  כספיים  נתונים   .)AARP, 2020
קים אל מול הידיעה כי קבוצת אוכלוסייה זו 
מהווה רק 35% מכלל האוכלוסייה בארה"ב. 
שכאלו,  מאקרו  נתוני  בנמצא  אין  בישראל 
אך גם מסד הנתונים המקיף ביותר לא יכול 
המבוגרים  כי  וההבנה  הידיעה  את  להחליף 
כאן  הקימו  אשר  אלו  היו  ומעלה  ה-65  בני 
ותרומתם  אצבעותיהם,  בעשר  הכלכלה  את 
שהיא  סיבה  כל  אין  עצומה.  הייתה  לחיינו 

תפסיק להיות כזו. 
מהנדס  אורתר,  גד  לאבי,  מוקדש  זה  מאמר 
מכונות ממקימי המפעל נילית במגדל העמק בו 
ברציפות  45 שנה  היום,  גם  לעבוד  הוא ממשיך 
והוא בן 78 שנים, ייבדל לחיים ארוכים ופוריים.  

ד"ר ליעד אורתר הוא גרונטולוג )מומחה למדעי הזיקנה(, ראש המכון 
לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

לאוכלוסיית המבוגרים בישראל 
יש תרומה משמעותית חשובה 
לכלכלה הישראלית גם לאחר 
היציאה לפנסיה. כעת, כאשר 
המשק הישראלי מאמץ צעדי 
יציאה מהמשבר - יש להעניק 

לקבוצה זו העדפה מתקנת 
בדיוק כפי שהיא קיבלה "הגנה 
מתקנת" עת השתולל הווירוס 

// ד"ר ליעד אורתר
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