אזרחים ותיקים יצחק בריק

לבטל את גיל הפרי שה
על שולחן הכנסת הונחה באחרונה הצעת
חוק המבקשת לשנות את ההגדרה בחוק של
חובת הפרישה לגמלאות .חברי הכנסת דוד
ביטן)הליכוד( ומרב מיכאלי)המחנה הציוני(
מציעים ליצור מנגנון פרישה גמיש ,שיאפשר
לעובדים לפרוש לפי רצונם ומצבם התפקודי.
גישה זו עולה בקנה אחד עם עמדת
האגודה הישראלית לגרונטולוגיה)חקר הזק
נה( ,שטוענת כי בעידן של עלייה דרמטית
בתוחלת החיים ושל שינויים ביכולות ובידע
המצטבר בקרב האוכלוסייה הוותיקה  -יש
לבטל את חובת הפרישה מחמת גיל .הצ
עת החוק של מיכאלי וביטן מנוגדת לה
חלטת הכנסת מיולי לדחות את העלאת
גיל הפרישה לנשים  -ולהותירו  62עד
פברואר .2018
הזקנים של היום אינם הזקנים של העבר.
רבים מהם נמצאים בשיא כושרם הפיזי והמנ
טלי ,ובידיהם ידע רב ,מומחיות ומקצועיות
שצברו עם השנים .ממחקר של מכון ירושלים
לחקר שווקים אף עולה כי יש פוטנציאל כל
כלי גדול בתעסוקת מבוגרים ,וכי אי־העס־
קתם גורמת להפסד שנתי של  6.4מיליארד
שקל למדינת ישראל.

מחקרים רבים מצביעים על כך שאנשים
מעוניינים להמשיך לעבוד מסיבות שונות,
כמו הצורך הכלכלי להשלים את ההכנסה
גם לאחר תשלומי הפנסיה וקצבאות הבי
טוח הלאומי ,והרצון להמשיך להיות עסו
קים .חלקם מחפשים את הסיפוק שהעבודה
נותנת להם ,וחלקם רוצים להוכיח שהם
עדיין מסוגלים לתרום לחברה 71% .מה
משתתפים במחקר שנערך על ידי האגודה
האמריקאית לגמלאים ) (aarpבקרב בני
 66ומעלה אמרו שהחליטו להמשיך לעבוד
בגלל הרצון להמשיך להיות יצרניים85% .
ממשתתפי סקר שנערך על ידי מכון ברו־
קדייל אמרו שהם ממשיכים לעבוד בגלל
הצורך בהכנסה נוספת.
מסקר שערך המשרד לאזרחים ותיקים
ב 2012-עולה כי  66%מבני  65-55רוצים לה
משיך לעבוד לאחר גיל הפרישה .מבין הנסק־

ביטול חובת גיל הפרישה יניב
גידול בהכנסות של האזרחים
הוותיקים וקיטון בהוצאות
הביטוח הלאומי

רים שעברו את גיל הפרישה 73% ,אמרו שהם
רוצים לעבוד במשרה חלקית .גם חלק רחב
מהציבור סבור כי יש לאפשר לבני הגיל הש
לישי להמשיך לעבוד אם הם חפצים בכך ,ואף
קיימת תמיכה פיזיולוגית בכך  -המחקרים
מראים כי אלה שממשיכים לעבוד בריאים
יותר מבחינה גופנית ונפשית ,לעומת אנשים
באותו גיל שאינם עובדים .אם תבוטל חובת
גיל הפרישה ,ההכנסה של האזרחים הוותי
קים תגדל ,הוצאות הביטוח הלאומי יקטנו,
הפנסיה העתידית תגדל ,והמשק כולו ירוויח.
דור הבייבי בום מציב בפני ישראל והעולם
אתגרים חדשים .עד  2035אוכלוסיית הזקנים
בישראל עתידה לגדול מכ 939-אלף בני 65
ומעלה ל 1.66-מיליון .בנוסף ,מספר בני ה80-
ומעלה צפוי לגדול מ 240-אלף ב 2015-ל563-
אלף ב .2035-ואולם ,אל למדינה לראות בהד
דקנות בעיה ובזקנים נטל .מחשבה יצירתית,
הכנה מוקדמת ועריכת תוכנית אב לאומית לז
קנה  -כפי שמקדמת כיום ועדת המשנה למ
עמד הזקן בכנסת  -יסייעו לישראל להתמודד
בחוכמה עם השינויים ולצאת נשכרת.
הכותב הוא יו״ר האגודה
הישראלית לגרונטולוגיה

