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  ח"אב תשסב ה"כ   
  2008אוגוסט ב 26 

  :מחקר באוניברסיטה העברית נותן תשובה לשאלה

  ?משוק העבודה מאריכה חייםהאם פרישה מוקדמת 
  

נשאלת ו לגמלאות מתגברת המגמה של יציאה מוקדמת שנות האלפיי� בשוק העבודה התובעני של
יש  עכשיו? ארוכי� יותר מובילה לחיי�אכ� מטיבה ע� הפורשי� ו פרישה מוקדמתהא�  השאלה

ראש מרכז הידע לחקר הזדקנות  ,הווארד ליטווי�' פרופמחקר שער�  .תשובה מדעיתלכ� 
. גיל הפרישה אינו משפיע על אריכות ימי�מראה ש ,אוניברסיטה העבריתהמהאוכלוסייה בישראל 

ק העבודה שפרשו מוקד� משובי� אנשי� סיכויי התמותה הבדל בלא קיי� תוצאות המחקר העלו כי 
   .גיל הפרישהשפרשו בלבי� אלו 

  
 הנובעת תופעה של פרישה מוקדמת ממקו� העבודהאנו עדי� בישראל לבשני העשורי� האחרוני� 

כתב בשפורס�  ,ליטווי�' של פרופחדשני מחקר . ת פנסיה נדיבות המוצעות לפורשי� מוקד�תוכניומ
קח לבכ� ש אור� החיי�בי� שה מוקדמת ללהבי� את הקשר בי� פרי ניסה ,Ageing and Societyהעת 

  . בחשבו� את גיל הפרישה ואת הסיבה לפרישה
  

מצב בריאותי ה� משוק העבודה  רצו�הסיבות העיקריות לפרישה מהראו כי בעול� המערבי מחקרי� 
מי אקונו$הקשר בי� מצב סוציו. עבודה תובענית במיוחד וחוסר שביעות רצו� ממקו� העבודה, רעוע

נני� ואינ� מתכשבעלי הכנסה נמוכה למשל מצא מחקר מסקוטלנד . ה מורכב יותרלגיל הפריש
, מצד שני .גורמי� תרבותיי� וגישה לחיי�, היסטוריה אישית, מסיבות כמו משפחה כראוי לפרישה

   .תמרי% להמשי� לעבוד בכל מקרה עשויה להוות הכנסה נמוכה טוע� המחקר כי
  

, או כי נשי� ע� ילדי� נוטות לדחות את זמ� פרישת�מחקרי� מצ. מגדר הוא גור� משפיעג� 
גברי� שפרשו מוקד� כי מצא מחקר דני  עומת זאתל. במיוחד אלו שילדו בגיל מאוחר יחסית

  .האריכו חיי�
  

הלשכה המרכזית של + 60סקר בני מתו� במחקר הנוכחי נעשה שימוש במאגר נתוני� 
הנתוני� . קרב האוכלוסייה היהודית בישראלמ+ 60בני  2,374כלל  המדג� .$1997 מ הלסטטיסטיק

הוצלבו ו השכלה ותחלואה, הכנסה, גיל, כללו את סיבת הפרישה וגיל הפרישה תו� פיקוח על מגדר
בעזרת הנתוני� נבדק הקשר בי� גיל  .מקבצי הנפטרי�שנלקחו  2004ע� שיעורי התמותה בשנת 

  .שבע שני�תמותה בטווח של וסיכו� ההסיבה לפרישה מוקדמת , הפרישה
  

הייתה מהעבודה  שסיבת הפרישה ציינו" בזמ�"שפרשו מהמשיבי�  57%רק  כיהראו  התוצאות
אלו שפרשו לפני גיל . ציינו שהפרישה לא הייתה מרצו�מה�  $25%כ ועוד, הגעה לגיל הפרישה

אילו% לפרוש והגעה , בריאות רעועה: פי סיבת הפרישההפרישה התחלקו לשלוש קבוצות שוות ל
הגיע זמ� הרגישו שציינו שאו ש ,65במקרה של מקצועות בה� מקובל לפרוש לפני גיל (הפרישה  לגיל

כדי לטפל כי נשי� מהוות את הרוב מבי� המשיבי� שעזבו את העבודה מוקד�  עוד נמצא). לפרוש
  . במישהו במשפחה

  
כי אנשי�  נמצא, סיבת הפרישה והמצב הבריאותי נלקחו בחשבו� בניתוח הנתוני�, גדרשהמלאחר 

יותר  גבוה היו בעלי סיכוילא  )בזמ� הסקר נשי� אצל $60 ואצל גברי�  65(שפרשו לפני גיל הפרישה 
נמצא קשר חיובי בי� עבודה פעילה , זאת לעומת. אלו שפרשו בגיל הפרישהבהשוואה ל חיי�הארי� ל

  .שני� 7לבי� סיכויי הישרדות כעבור 
  

הוא מיסודו של ליטווי� ' שבראשו עומד פרופ שראללחקר הזדקנות האוכלוסייה בימרכז הידע 
   .משרד המדע והטכנולוגיה ונתמ� כעת על ידי המשרד לענייני גמלאי�

  
  02$5882811, דוברת האוניברסיטה העברית, אורית סוליציאנו:לפרטי�
  02$5882875, דוברת האוניברסיטה העברית' ע, ליבי עוז   
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