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Abstract

Despite the increasing numberof women in all sectors of Israel's workforce, studies focusing on
women's retirement are rare.

The extensive study (RR24595) whose main ifndings, conclusion, and recommendations are
summarized in this report examined the differences between men's and women's attitudes otward,
and preparation for, retirement, based on interviews with 348 male and female employees nearing
retirement age at ten institutions in Jerusalem. The study analyzed the differences in men's and
women's personal characteristics and basic working conditions, as well as attitudes toward work
that are likely to influence their attitudes toward retirement. In addition, a comparison was made
between men's and women's health, recreational habits, relationships with their children and
spouses, and general satisfaction with life. Employers and employee representatives at the
institutions sampled were also interviewed, in an attempt to analyze the institutional factors which
might influence men's and women's attitudes toward retirement, and to identify the employers'
policies and attitudes otward the retirement of men and women.

Men and women were ofund to be similar in a whole range of variables related ot employment,
attitudes toward retirement, and interest in continued employment. There were no major
differences in the job satisfaction or aspirations of men and women. Women expressed a greater
fear of the effect of retirement on their economic status than did men, but felt similarly to men
otward the effectof retirement on their health and marital status. Most women and 4570of men
were in favorof equating the retirement age for both sexes. Most women and a higher percentage
of men wanted to postpone their retirement and wanted to work after they had retired. There
were differences in attitudes between white and blue collar workers among both men and women.
White collar workers were consistently more oriented toward continued employment, although
interest in continued employment was high in both groups. Managers were in favor of a more
flexible retirement policy and of equating the retirement age of men and women, although
employee representatives were less so.

This study will be important to all discussions of retirement policies in Israel at the national and
ifrm levels. It will also be very relevant to the development of preretirement programs and ot
efforts ot improve the quality of work life ofr employees of preretirement age. The ifndings of
the study summarized here have been widely disseminated and utilized by key decisonmakers in
a broad range of forums.
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Introduction

The subject of women's retirement has still not been thoroughly examined in either theoretical
or empirical studies. The relatively few studies on the subject raise several contradictory
hypotheses about women's attitudes toward retirement. Some studies indicate that women have
a more positive attitude toward retirement than do men; they base their findings on the
assumption that women are less involved in their employment role and so make an easier
transition from work to retirement. Other studies do not find significant differences in retirement
attitudes on the basis of gender, while still others emphasize that differences in men's and
women's background characteristics influence their attitudes toward retirement.

The following is a brief summary of the principle findings of a larger study on the attitudes of
elderly men and women toward retirement, which was completed by Ayala Biber in December
1989. The larger study surveyed 348 elderly individuals  182 women and 166 men  who
worked at ten organizations in Jerusalem. At the time the study was conducted, the respondents
were within ifve years of retirement; that is, the men were aged 60 and over, and the women
aged 55 and over. Personnel administrators, social workers, and representatives of employee
committees were also interviewed for the study.

The study had ifve principle objectives: to determine the differences between men's and women's
retirement attitudes; to determine the differences between men's and women's personal and
workrelated characteristics, which influence retirement attitudes; to determine what factors
actually affect these attitudes, and to examine which of these factors inlfuence women and which
of these factors inlfuence men; to examine the problems which concern older employees and any
differences in the attitudes of employees and employers toward preretirement education
programs; and to determine the differences between men and women regarding various aspects
of the quality of life during old age: work, family, health, leisure and recreation patterns, as well
as general satisfaction with life.

1. Differences between Men and Women in Basic Working Conditions and
Quality of Work Life

The study examined the differences between men's and women's working conditions,
occupations, job mobility, social involvement at work, attitudes toward work, general satisfaction
and satisfaction with specific characteristics of work, and reasons women go to work.

Length and Continuityof Employment
Two indices  length and continuity of employment  which appear in previous studies on
women's work patterns, were also used in the present study. In contrast to the findings of other
studies (see for example O'Rand et al., 1982), the work patterns of women examined in the
present study were not very different from those of men. A significant percentage of the women
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were senior employees: 70/6 had worked for 20 years or more, and 5096 had worked for 28
years or more (compared with 8396 and 6170of the men, respectively).

The length of the work period varied among women according to occupation: Though "blue
collar" women had fewer years of seniority (4096 had worked for 19 years or less, compared to
2596of the "white collar" women), the majority of "blue collar" women were senior employees.

Women's work continuity was also found to be no different than that ofmen: 8296 of each group
worked continuously, with breaks of no longer than half a year.

Principle Providers and Evaluation of Salary Level
As expected, a greater percentage ofmen were the sole providers (4896 versus 34%)or principle
providers (2170 versus 1096) in their families. A high percentage of the women judged their
salaries to be low  more than onethird, compared to only 1296 of the men  especially "blue
collar" women (nearly half of them, compared to 2996 of "white collar" women).

Mobility among Institutions and within the Present Institution
Threequarters of the men and twothirds of the women had worked at other places of
employment in the past. This percentage was even higher for "white collar" workers. The highest
percentage of workers for whom their current place of employment was their sole place of
employment was found among "blue collar" women. "Blue collar" workers also had more
seniority at their present jobs (58 96 of the men and 4096 of the women had held their current jobs
for 16 years or more, compared to 2596 of the "white collar" workers of both genders).

Close to half of the respondents, principally "white collar" employees, had changed jobs within
their current place of employment. Three reasons for changing jobs within a work place were
given: promotion and change; cutbacks or conflicts; personal reasons, particularly those related
to health. A signiifcant percentage of those who changed jobs did so in order to be promoted
(approximately threequartersof the men and twothirdsof the women). A significant percentage
of the "blue collar" women had had to change jobs within the work place involuntarily, because
of cutbacks (onethird, versus onequarterof the "white collar" women). In addition, a relatively
large percentage of "blue collar" men changed jobs for personalhealth reasons (1796 compared
to approximately 1096 of the other groups). "Blue collar" workers had less job mobility than
"white collar" workers.

Aspirationsfor Promotion
Only about onequarter of all the respondents, with few or no differences by gender or
occupation, still aspired to being promoted at their place of employment. The greater an
employee's apparent chances for promotion, the more likely he was to express a desire for
promotion. However, workers at different employment levels emphasized different reasons for
not aspiring to promotion: "White collar" workers tended to report that they hadn't anywhere ot
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be Promoted to, since they had reached the apex; and 11blue collar" workers attributed their lack
of desire for promotion to a lack of qualifications.

The Desire to Change Place or Type of Work

A higher percentage of "white collar" workers were interested in change (2470 comparedot 157O

of the "blue collar11 workers). About oneiffthof the employees interested in changing their place
or typeofwork expressed a desire to find more interesting or fulfilling work; others tied this ot
being physically or emotionally exhausted at their current jobs. About onethird of the
respondents who were not interested in making a change thought that it was already too late ot
do so, either because of their age or their health (mostly "white collar" men), or for fear that it
would be dififcult to ifnd or adjust to a new place of work (mostly "blue collar" men). Almost
half of the respondents who were not interested in making a change based this on their being
satisfied with their current job.

A SenseofDiscrimination in the Work Place Based on Age or Sex
Approximately oneiffth of the respondents felt that there was discrimination against older
employees in the work place; an especially high percentage of "blue collar" men  4770, versus
121870of the other groups  indicated the presence of discrimination. "White collar" workers
tended to indicate the presence of discrimination on the basis of sex (2170, versus 870 of "blue
collar" workers). About onequarter of the "white collar" women, compared with only litf Of
the "blue collar" women, indicated such discrimination.

Social Ties in the Work Place
Most of the respondents felt that they were "accepted" at their place of employment, though only
half of them met their coworkers outside of work ("blue collar" workers, especially the men,
had more intense ties with their coworkers).

Changes in the Centrality of Work in Recent Years
About onequarterof all the respondents claimed that work had begun to play a less central orle
in their lives in recent years, while 2870 claimed that their work had begun to play a more central
role in their lives in recent years. Approximately onethird of all the respondents reported that
succeeding at work had become even more important to them in recent years than it had been in
the past; this was especially true among "blue collar" workers (4270, compared to 2770 of the
"white collar" workers). There were no signiifcant sex differences in the changes in work
centrality between men and women. Most of the changes that had taken place in specific aspects
of work were related to increasing fatigue (5970of all respondents) and a lackof desire to learn
new things (2770); these changes characterized the "blue collar" workers in particular, especially
"blue collar" women(80 70of the "blue collar" women felt increasingly tired, and 4670 of them
had less of a desire to learn new things.)
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Attitudes toward Work  Intrinsic and Extrinsic Causes
The respondents attributed great importance both to the substance of their work (interest,
authority and responsibility, etc.) and to the work environment (job security, salary, social ties,
etc.). Men and women had different attitudes toward only three aspects: A higher percentage of
the men attributed a great deal of importance to social ties at work, to their professional status
in the eyes of people outside the work setting, and to their ability to use their qualifications at
their job.

Variations between the different occupations were found in two areas: A higher percentage of
"white collar" workers ascribed great importance to having authority and responsibility in their
jobs, and to finding selffulifllment at work. The difference was greatest among women: 8170 of
the "white collar" women ascribed importance to finding selffulfillment at work, compared to
5O9£of the "blue collar" women, versus94tf and 1670of the men, respectively.

Women's Reasonsfor Going to Work
The literature indicates various reasons why women go to work, which influence their retirement
attitudes. A higher percentage of "white collar" than "blue collar" women indicated an aspiration
for selffulfillment as their principle reason for going to work(32 9£ versus 470), while a higher 1
percentage of "blue collar" women declared economic necessity their principle reason for going
to work(45 ?£ versus 3270). Nevertheless, a significant percentage of "blue collar" women did
not go to work solely for economic reasons: About onethird of them indicated that both
economic and social considerations (to get out of the house, to meet people), were principle
reasons for their going to work; 199& of them also indicated a need for selffulifllment.

Almost all the women were satisfied that they had gone to work, and over half of them were
extremely pleased.

Satisfaction with Speciifc Aspects of Work, and General Satisfaction
Approximately twothirds or more of all of the respondents were satisfied with most aspects of
their work, except for their wages and opportunities for promotion. Men were more satisfied with
their wages than were women, and "white collar" workers were more satisifed with their chances
for promotion than were "blue collar" workers. There were no differences between men's and
women's overall satisfaction with work. About twothirds of those in each gender and occupation
group reported high satisfaction with their work.
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2. Differences in Personal Characteristics of Men and Women which are
Likely to Influence Retirement Attitudes, and which Indicate Differences
in the Quality of Life for Older Men and Women

In this section we address the health of the worker and of his or her spouse; relationship and
interaction with children; marital status; the marital relationship and division of labor within the
family; leisuretime entertainment patterns; and indices of satisfaction and morale.

Health
Onequarter of all the respondents had health problems that interfered to some degree with their
ability to function at work. Differences in health were found according to occupation, but not
according to gender: A large percentage of "blue collar" workers suffered from specific health
problems which interfered with their work ability 0170 versus 1870); half indicated that their
health had changed for the worse in recent years (compared to 39X of the "white collar"
workers), and a large percentage estimated that their health was worse than that of other
individuals their age (1590 of the "blue collar" workers, versus 790 of the "white collar"
workers).

Spouse 's Health
Approximately40 90 of all the respondents had a spouse in poor health. More women reported
having a spouse in poor health than did men  4690 versus 3390  and more "blue collar"
women reported having a spouse in poor health than did "white collar" women  5490 versus
4170.

Relationship and Interaction with Children
Relatively intense relationships between parents and children were found, as expressed by the
frequency of visits and the provision of mutual assistance. About threequarters of all the
respondents saw their children at least once a week. Providing financial support, emotional
support, and care for grandchildren were the principle ways parents helped their children.

Women provided their children with more household help, emotional support, and counseling on
family matters than did men, although a higher percentageof both "blue" and "white collar" men
took care of their grandchildren than did women in both these categories (3590 versus 222990,
respectively). "White collar" men helped their children in many more areas than did "blue collar"
men who, in fact, provided the least help of all to their children. A large percentage of "white
collar" women felt that their current assistance to their children was adequate, while a large
percentage of "blue collar" women felt that they should assist their children more in all areas.

Children's assistance to parents was significant in three principle areas: emotional support,
various errands, and counseling on health and family matters. Women received more help from
their children in all areas than did men, and "blue collar" women received more assistance rfom
their children in most areas  counseling on health matters, help with various errands, even
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financial support  than did "white collar" women. In contrast, "white collar" women received
more emotional support from their children.

These interactions led respondents to express great satisfaction with their relationships with their
children and the mutual assistance provided. Parents tended to say that they should increase their
assistance to their children, and not vice versa.

Marital Relationships
There is an apparent trend within the population studied to report good relations with spouses.
A slightly higher percentage of the women indicated problems in this area {1170, compared to
\\7cof the men), and an especially high percentage of "blue collar" women (3370, compared to
9J0of the "white collar" women). A high percentage of "blue collar" women reported that their
working and spending their leisure time outside the home dissatisfied their spouse.

Divisionof Labor within the Family Today
Women had a more "modern" concept of sex roles, and a large percentage of them placed
responsibility for household tasks on both spouses. In addition, twice as many women saw
financial support of the family as the role of both partners; it was surprising to find that the
percentage was higher among "blue collar" women than among "white collar" women. There was
a discrepancy between the division of labor within the family desired by women, and the division
of labor that actually existed. In contrast, the existing division of labor largely suited men's
expectations. "White collar" workers supported more cooperation between partners in the
household than did "blue collar" workers; however, this support was principally theoretical, as
no essential differences in family division of labor patterns were discovered at the different
occupational levels.

Expected Divisionof Labor During Retirement
Greater cooperation between the spouses in various areas in the household was expected during
retirement. This expectation was greater among men than among women. "White collar" workers
expected a greater change in the division of labor during this period than did "blue collar"
workers.

Recreation and Leisuretime Patterns
Men and women organized their leisure time differently: More men than women had an
additional job or were engaged in public or volunteer activity. A higher percentageof women had
hobbies and spent their free time visiting or hosting friends and family.

The different occupational groups also organized their leisure time differently: "White collar"
workers had a greater variety of recreational activities  such as volunteering, reading, trips, and
entertainment  and more frequently said that they needed more time for these recreational
activities(46^, compared to35 $>of the "blue collar" workers). Among the men, "blue collar"
workers were the least active and the least interested in additional leisure time of all the groups
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)only24% claimed they were interested in additional leisure time, compared to 5(^of the "white
collar" men). This relative lack of recreational activities that could provide an alternative to work
is likely to affect the retirement adjustment of "blue collar" men. It is worth noting that the
women did not differ as much, and despite the finding that the variety of recreational activities
was smaller among "blue collar" women, almost half of them claimed they needed additional
leisure time (46^1).

General Satisfaction with Life

Men more frequently reported having high morale than did women. This was especially notable
among "blue collar" workers: Men in this employment group reported better morale than did
women, despite the fact that a greater percentage of these men  relative to the other groups 
perceived their subjective age as being higher.

Men were more satisfied than were women with their familial and social relationships  spouse,
children, friends  while women were slightly more satisfied with the instrumental aspects of
their lives ~ work, health, living conditions, etc..

3. Characteristics of the Institutional Setting (the Work Place)

The retirement process is likely to differ in different institutional settings. How employers and
employee representatives perceive older workers, their attitudes toward retirement, and their
degree of sensitivity and involvement in the retirement process are likely to be reflected in the
older employees' attitudes toward work and retirement. Following is a summary of the
characteristics of the institutional setting (the attitudes of managers toward the quality of older
employees' work), and of the retirement policy held by the institutions in this study.

AttitudesofManagers toward the Qualityof Older Employees' Work
Most of the managers thought that the quality of older employees' work was no different than
that of younger employees. Older employees were perceived as having higher work attendance
and assuming more responsibility. However, their ability to learn new things at work was lower.
There was some variation in how those in positions of authority assessed the special problems
of the older employee: Personnel managers tended to emphasize health problems; social workers
focused on the older employees' dififculty adjusting to changing conditions within the system;
and employee representatives tended to emphasize the older employees' feelings of deprivation
regarding their status in the work place.

The Degreeof Flexibility and Clarityof the Retirement Policiesof Different Institutions
The degreeof flexibility and clarity of retirement policies differed among the institutions studied.
In general, the age criterion was enforced at the institutions studied, although retirement policies
were not always or absolutely inflexible. At all the institutions studied, the mandatory retirement
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age for men was 65, while the retirement age for women varied. At five institutions the
mandatory retirement age for women was 60, while at ifve others it ranged from 62 to 65.

At all of the institutions studied it was possible to delay or advance retirement under specific
circumstances. Such circumstances were usually related either to an individual's needs  family,
economic, or healtli problems  or to the needs of the institution, which might delay the
retirement of a key employee who was difficult to replace, or induce an employee to retire early,
if that employee were undesirable. The various institutions differed as to the number of
"extenuating circumstances" for delaying or advancing retirement. It is worth noting that
retirement policies were not always clear; at times different information was received from
different personnel at the same institution. In general, half of the institutions studied tended to
have a relatively inflexible retirement policy, while the other half tended to have a more flexible
retirement policy.

The Retirement Process in the Institutions Studied
At most of the institutions included in this study, the retirement process included letters informing
retiring employees of their financial rights; discussions clarifying a range of subjects connected
to retirement; and, at most institutions, a preretirement course  though the makeup of the
course was not identical at all of the institutions. Similarly, the retirees received a new grade
and/or retirement grant, as well as an adjustment vacation. At some of the institutions the
personnel manager, to some extent in cooperation with the workers' committee, was responsible
for the retirement process; at other institutions the social worker was also involved in the process.
At four of the institutions the retirement process began only a few months before retirement,
while at six institutions the process began earlier (more than half a year prior to retirement).

Patternsof Interaction Maintained with Retirees
Not all of the institutions maintained contact with retirees, and among some of those which did,
the contact was infrequent. Some contact was more formal  through retirees' organizations or
the receipt of certain benefits, such as the right to use the institution's loan fund, subsidized
newspaper subscriptions, or discounts on medications  and some was less formal  such as
participation in a retiree's family celebrations, or voluntarypersonal contact within specific
departments. The general impression was that the retirement process was still being formulated
and was not always familiar to all managerial personnel in a given institution.

Problems that Concern Older Employees
Employees specified which problems troubled them. In addition to concerns shared by older
workers from various population groups, there were some problems which were more frequent
among various subgroups: Family problems worried more women and workrelated problems
worried more men. Loneliness, one of the most fundamental problems of old age, troubled more
women  especially unmarried women  than men. Health and financial problems were most
troublesome to "blue collar" workers.
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Also, employees and employers emphasized different problems: A higher rate of managers
thought that older workers were troubled by problems at work and the fear that their standard
of living would decline during retirement. In contrast, a higher rate of older employees
emphasized problems of family, health, and old age.

4. Attitudes of Managers toward Retirement and Retirement Policy

There was a growing trend among managers to support more flexible retirement policies: Close
to twothirds of all managers opposed a ifxed, uniform retirement age for all employees, and
threequarters supported identical retirement ages for both sexes. People in different positions had
different attitudes. For example, most of the social workers and 87$> of the personnel managers
were more liberal, supporting identical retirement ages for women and men. In contrast, a more
conservative approach was found among employee representatives, almost onethird of whom
opposed equating the retirement age of women with that of men.

Managers ' Attitudes toward Firing Older Employees During Periods of Unemployment
Another aspectofmanagers' attitudes toward retirement policy was their position on firing older
employees during a period of unemployment. Of the managers surveyed, 439S> favored firing
older workers, about a third were unsure, and only 2270 were unequivocally against solving
problems of unemployment by firing older workers.

There were no significant differences of opinion on this subject among people in different
positions. However, there were differences of opinion among managers from different
institutions. At four institutions there was a tendency ot oppose firing older employees. At three
institutions there was some indecision on the subject, and at three other institutions there was a
tendency to support firing older workers during periods of unemployment.

5. Older Employees' Attitudes toward Retirement

Several dimensionsof older workers' attitudes otward retirement were examined: attitudes toward
retirement age; plans ot seek paid employment after retirement; the desire to delay retirement or
ot continue work after retirement; and attitudes toward equating women's retirement age with that
of men. In addition, retirees' expectations about the influence of retirement on their financial
situation, health, and marital relationship were examined.

Older Employees ' Attitudes toward Retirement Age
Nearly twothirdsof all the respondents were interested in postponing their retirement: twothirds
of the women (nearly threequarters of those in "white collar" jobs and 54X of those in "blue
collar" jobs), and more than half of the men (nearly twothirds of those in "white collar" jobs,
versus half of those in "blue collar" jobs). Oneiffth of the women and onequarter of the men
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were interested in retiring at the mandatory retirement age. Eighteen percentof the men and £169

of the women were interested in early retirement; twice as many of the "blue collar" women as
the "white collar" women (2570 versus 1270) were interested in early retirement. There were no
essential differences among the men according to occupation.

Attitudes toward Seeking Paid Employment Atfer Retirement
Approximately twothirds of the respondents intended to seek paid employment after retirement
)although about 1870 of them were not yet completely decided). Seventythree percent of the
"white collar" women and 7090 of the "white collar" men, compared with 4570 of the "blue
collar" women and 5870of the "blue collar" men, were considering seeking paid employment
after their retirement.

The Importance of Continued Employment in PreRetirement Education Programs
Most employees and employers recognized the importanceof preretirement education programs;
however, different groups of older employees ascribed importance to different subjects.
Opportunities for continued employment headed the list of subjects that should be included in

preretirement education programs. It was considered most important by 8170 of the "white
collar" women and 7470of the "white collar" men, compared to60 70 and 6490, respectively, of
the "blue collar" women and men.

Similarly, more than threequarters of all the. respondents desired delaying retirement or seeking
paid employment after retirement. There were no differences between men and women, though
there were between occupations: 8490of the "white collar" women and85 Xof the "white collar"
men preferred to continue working, compared with 6390of the "blue collar" women and 6770
of the "blue collar" men.

Attitudes toward Equating Women's Retirement Age with thatofMen
About half of the respondents supported equating women's retirement age with that of men,
although the percentage was greater among the women (5790, compared to 4590of the men), and
especially the "white collar" women: close to twothirds, as compared to half of the "blue collar"
women (versus 4990 and 3970, respectively,of the men).

Preconceptions about Retirement
Approximately onethirdof all the respondents  and twice as many women as men (4690 versus
2690)  feared financial decline as a resultof retirement. The percentage was higher among "blue
collar" workers (5790of the women and 3490of the men, compared to40 90of the "white collar"
women and 2290of the "white collar" men).

Only 1690of the respondents feared a deterioration of their marital relationship during retirement
)1490of the women and 1890of the men), with no significant difference among occupations.
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More than half of the respondents feared retirement would have a negative influence on their
health, among them a higher percentage of men (5970, compared to 4970 of the women), with
no significant difference among occupations.

In summary, there were no significant differences between men and women in their attitudes
toward retirement, except that more women supported equating their retirement age with that of
men. In keeping with this, a slightly higher percentage of the women were interested in delaying
retirement beyond the accepted retirement age. There were, however, differences according to
occupation: "White collar" workers' attitudes toward retirement were less positive than were
those of "blue collar" workers, although those in both occupation groups took a positive approach
to continuing work.

6. Factors which Influence Retirement Attitudes

A multivariate analysis of retirement attitudes was combusted. Generally, the influences found
were as expected: Education was a significant factor in predicting all dimensions of retirement
attitudes within both gender groups. Health was found to be a significant factor influencing most
of the dimensions of women's retirement attitudes, and some of the dimensions of men's
retirement attitudes.

The hypothesis presented in the literature that marital status influences women's retirement
attitudes was only partially supported by this study: Women's marital status only predicted their
support of equating men's and women's retirement age.

Preconceptions about retirement also contributed to predicting retirement attitudes: Expectations
that retirement would negatively affect the health of the retiree were found to significantly
influence both men's and women's desire to raise the retirement age, and men's preference to
continue working rather than retire (compound variable).

Expectations that retirement would negatively influence the retirees' marital relationship were not
found to be significant, although they did make a relatively marked contribution to predicting the
preference of both men and women to work rather than retire (compound variable), and to
predicting women's plans to seek paid employment after retirement. Expectations of a decline in
the standard of living following retirement did not significantly contribute to predicting retirement
attitudes, although they did make amarked contribution to predicting women's desire to seek paid
employment after retirement, as hypothesized.

Contrary to our expectations, workrelated variables such as general satisfaction  especially
intrinsic satisfaction  did not contribute to predicting women's attitudes, though they did
contribute to predicting men's attitudes.
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7. Conclusions and Recommendations

The findings of the present study indicate that there are no essential differences between men's
and women's retirement attitudes. Certainly there is no indication that women's attitudes toward
retirement are more positive than men's. More women than men favor equating the retirement
ages of both genders and are interested in delaying their retirement past the mandatory retirement
age. In contrast, attitudes did vary according to occupational level. "White collar" workers 

especially women  have a less positive attitude toward retirement than do "blue collar" workers.

Policy Implications
On the basis of the findings about the differential problems that characterize various subgroups
according to gender, occupation, and the different emphases in the content of preretirement
education programs, a number of directions for consideration arise:

a. Rather than having one general, universal program, preretirement education programs
should be divided into different subjects aimed at employee subgroups. In addition, it

might be advantageous to present some of the topics according to gender group.
b. Each preretirement education program should include an opportunity for personal

counseling outside the group setting, which will enable the older employee about to retire
to discuss problems he might not choose to express in a group setting.

c. Preretirement education programs should be suited to the characteristics of each
organization, and especially to the characteristics of those about to retire: Managers
should survey their older employees to determine which subjects are relevant to them.

d. The current trend to involve spouses in preretirement education programs should be re
examined, in light of the gap that was revealed between employees' and employers'
attitudes on this subject.

Although the findings as to the characteristics of different institutional settings indicate a trend
among managers to support more lfexible retirement policies, there are differences among people
in various positions of authority. For example, employee representatives strongly oppose equating
men's and women's retirement ages (this group was found to be the least familiar with
retirementrelated issues). Also, institutions differed as to the clarity of their retirement policies
and as to the patterns of contact they maintained with retirees. This suggests the need for
seminars on the problems of the older employee for certain staff: personnel managers, social
workers, and membersof workers' committees. It is desirable that these seminars be conducted
by central forces in the economy (government or other public agencies), both so that their content
can be supervised and so that they can provide a framework within which an exchange of ideas
can take place among managers from various sectors, who undoubtedly face similar problems.
Moreover, organizations should consider including a representative of older employees on all
workers' committees, who could present the problems of older employees and retirees. Older
employees and staff members should also meet periodically to discuss the problems of the older
employee, on one hand, and the problems managers have with older employees, on the other.
Such open discussion is apt to improve the quality of older employees' work, heighten the
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sensitivity of institutional representatives to the problems of this group of employees, and
contribute to the social climate of the work place.

In light of the limitations of the current study regarding women's retirement, it is first and
foremost recommended that research into women's retirement include a large and more
representative sample of the population of older working women in Israel, in a wide range of
occupations. It is common practice to differentiate between "white collar" and "blue collar"
workers and, optimally, between "upper" class and "lower" class; however, it is also worth
determining the differences in the attitudes of women in specific occupations toward prolonging
the work period.

Based on all the ifndings of the present study, it may be concluded that there is no
work/retirement model which characterizes all women. The findings support having a flexible
retirement age for both women and men. They also support letting employees who have the
desire and ability to do so keep working beyond the current mandatory retirement age. This is
especially relevant to women's continuing to work.

It is hoped that this study will be useful in helping design retirement policies that will improve
the quality of work life during old age, and in directing further theoretical research, which will
explore some of the questions necessarily left unanswered.
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תקציר

מועטים עדיין והולך, גדל בישראל המגזרים בכל העבודה בכוח המשתתפות נשים של מספרן כי אף
נשים. של בפרישתן המתמקדים המחקרים

בוחן זו, בתמצית מסוכמים והמלצותיו מסקנותיו העיקריים, שממצאיו (דמ95245) מקיף מחקר
על מתבסס המחקר לקראתה. ההכנות ואת הפרישה כלפי וגברים נשים עמדות בין ההבדלים את
עבודה מקומות בעשרה הפרישה לגיל המתקרבים ועובדות עובדים 348 עם שנערכו ראיונות
של הבסיסיים העבודה ובתנאי האישיים במאפיינים ההבדלים את מנתח המחקר בירושלים.
פרישה. כלפי עמדותיהם על להשפיע שעשויות עבודה כלפי עמדותיהם את וכן והנשים, הגברים
יחסים הפנאי, שעות בילוי הרגלי הבריאות, מצב לגבי והגברים הנשים בין השוואה נערכת בנוסף,
העבודה במקומות עובדים ונציגי מעסיקים מהחיים. כללית שביעותרצון וכן ובניזוג, ילדים עם
עמדותיהם על להשפיע עשויים אשר המוסדיים הגורמים את לנתח בניסיון הם, אף רואיינו שנדגמו
של פרישתם כלפי המעסיקים של והעמדות המדיניות את ולזהות פרישה, כלפי והנשים הגברים של

ונשים. גברים

פרישה, כלפי לעמדות לתעסוקה, הקשורים משתנים של רחב בטווח לנשים הגברים בין דמיון נמצא
בשאיפותיהם או מהעבודה משמעותייםבשביעותרצון הבדלים נמצאו לא תעסוקה. בהמשך ולעניין
מאשר הכלכלי מצבן על הפרישה של מהשפעתה יותר רב חשש ביטאו הנשים והנשים. הגברים של
ועל הבריאות על הפרישה להשפעת באשר הגברים של לאלה דומות תחושות חשו אך הגברים,
רוב המינים. לשני הפרישה גיל השוואת בעד היו מהגברים 45 ו96 הנשים רוב המשפחתיים. היחסים
הפרישה. לאחר לעבוד מעוניינים והיו פרישתם את לדחות רצו הגברים של יותר גבוה ושיעור הנשים
עובדי כאחד. ונשים גברים בקרב כחול" ל"צווארון לבן" "צווארון עובדי בין בעמדות פערים נמצאו
התעסוקה בהמשך העניין כי אף התעסוקה, המשך את בהעדפתם יותר עקביים היו לבן" "צווארון
הפרישה גיל השוואת ובעד יותר גמישה פרישה מדיניות בעד היו מנהלים הקבוצות. בשתי גבוה היה

פחות. זאת העדיפו העובדים נציגי ואילו ונשים, גברים של

המקומית. וברמה הארצית ברמה בישראל הפרישה מדיניות על הדיונים לכל חשוב יהיה זה מחקר
פרישת גיל לגבי המדיניות עיצוב על מישורים: במספר השלכות להיות עשויות המחקר למסקנות
העובדים של העבודה חיי איכות לשיפור מדיניות גיבוש ועל לפרישה הכנה תכניות עיצוב על נשים,

רבים. בפורומים לדיונים בסיס ושימשו הרחב לקהל הופצו כבר הממצאים המבוגרים.



תודה הבעת

זה. מחקר בביצוע שסייעו הגורמים לכל להודות לי היא נעימה חובה

המחקר. במימון וסייע הנושא בחשיבות הכיר אשר לאומי לביטוח המוסד של למחקר לאגף

החיוניות. ובהערותיו בהארותיו בעצותיו, שלביו בכל המחקר את ליווה אשר חביב, ג'ק לד"ר

של הראשון בשלב הנתונים ובעיבוד בריאיון השדה, עבודת בארגון בנאמנות שסייעה שטוק, לליסה
המחקר.

הסטטיסטי. הייעוץ על נורדהיים למשה

היא גם שסייעה שיזגל לאילנה הדו"ח, בהדפסת מאמצים חסכה לא כמנהגה, אשר, אלון, לבלהה
הדוח. את שערכה יהב ולנאורה בהדפסה

פעולה. שיתפו אשר העבודה, במקומות העובדים ועדי ולנציגי הרווחה לעובדי האדם, כוח למנהלי

חיי איכות לשיפור האפשרית ובתרומתו המחקר נושא בחשיבות הכירו אשר עצמם, למרואיינים
בעתיד. המבוגרים העובדים של העבודה

אין ובסבלנות בנאמנות ביעילות, התכנות עבודות את ביצעה אשר לבנברג מרים חביבה, ולאחרונה
קץ

לב. מקרב תודה לכולם
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מבוא

אמפיריים. או תיאורטיים במחקרים יסודי באופן נבחן טרם מעבודה נשים פרישת של הנושא
כלפי נשים של עמדותיהן לגבי מנוגדות תיאוריות כמה מעלים זה בנושא יחסית המעטים המחקרים
של מאלו יותר חיוביות פרישה כלפי נשים של שעמדותיהן כך על מצביעים מחקרים כמה פרישה.
ולכן בעבודה בתפקידן פחות מעורבות שנשים ההנחה על ממצאיהם את מבססים הם הגברים;
משמעותיים הבדלים מוצאים אינם אחרים מחקרים יותר. קל לפרישה מעבודה שלהן המעבר
הרקע במאפייני שההבדלים העובדה את מדגישים אחרים בעוד מין, פי על פרישה כלפי בעמדות

פרישה. כלפי עמדותיהם על משפיעים ונשים גברים של

ונשים גברים עמדות על יותר רחב מחקר מתוך העיקריים הממצאים של קצר סיכום מובא להלן
מבוגרים 348 נבדקו המקיף במחקר .1989 בדצמבר ביבר אילה עלידי שנערך פרישה, כלפי מבוגרים
המחקר עריכת בעת שנאסף המידע בירושלים. מוסדות בעשרה שעבדו  גברים ו66 נשים 182 

והנשים ומעלה 60 בני היו הגברים דהיינו,  הפרישה לפני שנים חמש עד שנה של לתקופה התייחס
במסגרת הס אף רואיינו עובדים ועדי ונציגי סוציאלים עובדים כוחאדם, מנהלי ומעלה. 55 בנות

המחקר.

כלפי בעמדותיהם לנשים גברים בין הבדלים על לעמוד (א) עיקריות: מטרות חמש היו זה למחקר
בעבודה, הקשורות ובתכונות אישיות בתכונות לנשים גברים בין ההבדלים על לעמוד (ב) פרישה;
אלו, עמדות על בפועל המשפיעים הגורמים על לעמוד (ג) פרישה; לגבי עמדות על השפעה להן שיש
מהם לבדוק (ד) הגברים; מושפעים גורמים ומאילו הנשים מושפעות גורמים מאילו ולבדוק
לעובדים הנוגעות הבעיות ומהן לפרישה, הכנה לתכניות נשים ושל גברים של בהתייחסות ההבדלים
מהות את לכוון היכולים שונים תפקידים בעלי ושל מחד, העובדים, של הראייה מזווית  מבוגרים
של שונים בהיבטים לנשים גברים בין הבדלים על לעמוד (ה) מאידך; לפרישה, להכנה התכניות
כללית ושביעותרצון פנאי בילוי דפוסי בריאות, מצב משפחה, עבודה,  המבוגר בגיל החיים איכות

מהחיים.

במחקר והן התיאורטי במחקר הן ומקיפה יסודית בדיקה עדיין נבדק לא נשים של הפרישה נושא
יחסן לגבי ומנוגדות שונות השערות מעלה נשים בפרישת העוסקת המעטה הספרות האמפירי.
לעמדות בהשוואה הפרישה, כלפי נשים של חיוביות עמדות על מצביעים מחקרים כמה לפרישה.
עליהן מקל והדבר התעסוקתי, בתפקיד מעורבות פחות שהן ההנחה, על בעיקר ומתבססים גברים,
משמעותיים מין הבדלי על מצביעים אינם אחרים מחקרים לפרישה. מעבודה המעבר את
נשים, ושל גברים של שונות רקע בתכונות הבדלים מדגישים נוספים מחקרים לפרישה. בהתייחסות
עבודת של המבניים בהיבטים הן קשורות אלה תכונות פרישה. כלפי עמדותיהם על המשפיעות
בהבדלים הן הכלכליות; ובהשלכותיהם העבודה תקופת באורך העבודה, ברציפות הנוגעים נשים,
והן רווקות); או אלמנות לעומת (נשואות משפחתי מצב השכלה, רמת כמו אישיות, רקע בתכונות

אלה. מבניים מהיבטים רבה במידה הנובע התעסוקתי, התפקיד לחשיבות באשר
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ו ד

שנבדקו, השונים התחומים לגבי העיקריים הממצאים את בקצרה נסכם זה בפרק

העבודה חיי ובאיכות ב0י0יים עבודה בתנאי לגברים נשים בין הבדלים .1

המעורבות התעסוקתית, הניידות העיסוק, רמת העבודה, תנאי הבאים: הנושאים את בדק המחקר
העבודה של ספציפיים מהיבטים שביעותהרצון העבודה, כלפי עמדות בעבודה, החברתית

נשים. של לעבודה ליציאה הסיבות וכן הכוללת ושביעותהרצון

ורציפותה העבודה תקופת אורן
בניגוד הנוכחי. במחקר גם שימשו נשים, עבודת דפוסי לבדיקת בספרות המופיעים אלה מדדים שני
הנשים של העבודה דפוסי ,(1982 O'rand et al. למשל (ראה בעולם שנעשו מחקרים לממצאי
עובדות הן מהנשים משמעותי אחוז הגברים. של העבודה מדפוסי שונים מאוד אינם הנוכחי במחקר
(וזאת ומעלה עבודה שנות 28 אף צברו ומחציתן ויותר, עבודה שנות 20 צברו מהן 707c ותיקות:

הגברים). בקרב בהתאמה, ו£679, ל£ל83 בהשוואה

צברו הכחול" מ"הצווארון נשים משלחיד: לפי נשים בין העבודה תקופת באורך הבדלים נתגלו
"הצווארון מעובדות בלבד רבע לעומת פחות, או שנים 19 רק עובדות מהן 4096) ותק שנות פחות
של העבודה רציפות שגם נמצא בעבודה. ותיקות אלו עובדות שגם לומר, ניתן עדיין אולם הלבן"),
חצי על עלו שלא הפסקות עם ברציפות עבדו הקבוצות משתי £829 הגברים: של מזו שונה אינה נשים

שנה.

השכר רמת והערכת עיקריים מפרנסים
גבוה אחוז במשפחתם. העיקריים או היחידים המפרנסים הם מהגברים יותר גבוה אחוז כמצופה,
ובעיקר מהגברים, בלבד £129 לעומת משליש, למעלה  כנמוכה הכנסתן את מעריכות מהנשים

הלבן"). "הצווארון מעובדות £299 לעומת למחציתן, (קרוב הכחול" מ"הצווארון נשים

הנוכחי המוסד ובתוך מוסדות בין ניידות
גבוה ואחוז אחרים, עבודה במקומות בעבר עבדו מהנשים ושנישלישים מהגברים שלושהרבעים
גם הוא הנוכחי עבודתם שמקום עובדים של ביותר הגבוה השיעור הלבן". "הצווארון עובדי של יותר
הנוכחי בתפקידם יותר ותיקים גם הכחול" "הצווארון עובדי הכחול". מ"הצווארון נשים הן היחידי
כרבע לעומת ומעלה, שנים 16 כבר הנוכחי בתפקידם עוסקים מהנשים ו£409 מהגברים £589)

המין). קבוצות משתי הלבן" "הצווארון מעובדי

הלבן". "הצווארון עובדי בעיקר הנוכחי, המוסד במסגרת תפקידים החליפו הנחקרים למחצית קרוב
י סיבות (ג) סכסוכים; או קיצוצים (ב) ושינוי; קידום (א) במוסד: תפקידים לחילופי ניתנו סיבות שלוש
קידום למטרות זאת עשו תפקידים שהחליפו מהעובדים ניכר שיעור בריאותיות. ובעיקר אישיות,
הכחול", "הצווארון עובדות קבוצת בולטת מהנשים). וכשנישלישים מהגברים (כשלושהרבעים
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וכיו"ב קיצוצים בשל כגון  מרצון לא המוסד במסגרת תפקיד לשנות נאלצו מהן ניכר שאחוז
מ"הצווארון גברים של יחסית גבוה אחוז כמוכן, הלבן"). "הצווארון מעובדות כרבע לעומת (כשליש
האחרות). בקבוצות כ$10 לעומת ,1770) אישיותבריאותיות מסיבות תפקידים החליפו הכחול"

הלבן". "הצווארון מעובדי בעבודה ניידים פחות היו הכחול" "הצווארון עובדי

לקידום שאיפות
ככל עיסוק. רמת או מין הבדלי ללא בעבודה, לקידום עדיין שואפים הנחקרים מכלל כרבע רק
אך לקידום. שאיפות על לדווח יותר נוטים הם לקידום, סיכויים להם שיש מעריכים שהעובדים
עובדי שונות: עיסוק מרמות עובדים של בנימוקיהם שונים הדגשים יש לקידום השאיפה לחוסר
עובדי ואילו לשיא, כבר שהגיעו מאחר להתקדם לאן להם שאין לדווח, נוטים הלבן" "הצווארון

כישורים. בהיעדר לקידום שאיפתם חוסר את נימקו הכחול" "הצווארון

עבודה סוג או עבודה מקום לשנות הרצון
"הצווארון מעובדי 1570 לעומת $24) בשינוי מעוניינים הלבן" "הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז
ברצונם זאת נימקו רובם  עבודה סוג או מקום להחליף מעוניינים מהעובדים כחמישית הכחול").
מעבודתם נפשית ו/או גופנית בעייפות זאת תלו וחלקם יותר, ומספקת מעניינת עבודה למצוא
אם עבודה, לשנות כבר שמאוחר חושבים, בשינוי מעוניינים שאינם מהנחקרים כשליש הנוכחית.
החשש בגלל ואם הלבן", מ"הצווארון גברים בעיקר הם ואלה  בריאות מצב בגלל או גיל בגלל
מ"הצווארון גברים בעיקר ואלה  חדש עבודה למקום להסתגל או עבודה למצוא יהיה שקשה
מעבודתם בשביעותרצונם זאת מסבירים בשינוי מעוניינים שאינם הנחקרים למחצית קרוב הכחול".

הנוכחית.

וסין גיל של רקע על העבודה במקום אפליה תחושת
במיוחד גבוה זה ואחוז העבודה, במקום מבוגרים עובדים אפליית על הצביעו מהנחקרים כחמישית
$18 עד $12 לעומת אפליה, על הצביעו זו עובדים מקבוצת 4770 הכחול": מ"הצווארון גברים בקרב
לעומת $21) מין של רקע על אפליה על להצביע נוטים הלבן" "הצווארון עובדי האחרות. בקבוצות
על הצביעו הכחול" מ"הצווארון מהנשים בלבד $11 לעומת הלבן" מ"הצווארון מהנשים כרבע .($8

כזאת. אפליה

העבודה במקום חברתיים קשרים
חברים עם נפגשים מחציתם רק אולם העבודה, במקום "מקובלים" שהם חשים הנחקרים רוב
החברים, עם יותר אינטנסיבי קשר הכחול" "הצווארון (לעובדי העבודה בשעות שלא גם מהעבודה

הגברים). אצל ובעיקר

האחרונות בשנים העבודה במרכזיות שינויים
טוענים, הנחקרים מכלל כרבע רק רבים: אינם האחרונות בשנים העבודה במרכזיות השינויים
מקום יש שלעבודה טוענים, ו$28 בחייהם, מרכזי פחות מקום העבודה ממלאת האחרונות שבשנים
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בשנים בעבודה שההצלחה מדווחים, הנחקרים מכלל כשליש האחרונות. בשנים בחייהם יותר מרכזי
"הצווארון עובדי בקרב במיוחד גבוה זה ואחוז בעבר, מאשר יותר אף להם חשובה האחרונות
במגמות ונשים גברים בין הבדלים אין הלבן"). "הצווארון מעובדי 279S לעומת מהם £429) הכחול"
£599) גוברת בעייפות קשורים העבודה של ספציפיים בהיבטים שחלו השינויים עיקר אלו.
את בעיקר מאפיינים אלה ושינויים ,(£279) בעבודה חדשים דברים ללמוד רצון ובחוסר מהנחקרים)
עייפות חשות הכחול" מ"הצווארון מהנשים 809?') הנשים את ובעיקר הכחול", "הצווארון עובדי

חדשים). דברים ללמוד רצון פחות יש מהן ול4696 גוברת,

ואק00רינזיים אינטרינזיים מניעים  עבודה כלפי עמדות
והן וכוי), ואחריות סמכות (עניין, העבודה למהות הן רבה חשיבות מייחסים מהנחקרים 809& מעל
נשים בין הבדלים נמצאו וכו'). חברתיים קשרים משכורת, בעבודה, (ביטחון העבודה ל"סביבת"
החברתיים לקשרים רבה חשיבות ייחסו מהגברים יותר גבוה אחוז בלבד: היבטים בשלושה לגברים
כישוריהם לנצל וליכולתם העבודה למסגרת שמחוץ אנשים בעיני המקצועי למעמדם בעבודה,

תפקידם. במסגרת

ייחסו הלבן" "הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז שונים: משלחייד בין הבדלים נמצאו תחומים בשני
ההבדל העבודה. במסגרת עצמית ולהגשמה התפקיד ואחריות סמכות של להיבטים רבה חשיבות
להגשמה רבה חשיבות מייחסות הלבן" מ"הצווארון מהנשים 87?£ נשים: בין נתגלה ביותר הגדול
בהשוואה וזאת, הכחול" "הצווארון מעובדות מחצית לעומת התעסוקתי, תפקידן במסגרת עצמית

הגברים. בקרב ו0?76 ל£949

נשים של לעבודה ליציאה 0יבות
לפרישה. יחסן על שונה בצורה המשפיעות לעבודה נשים ליציאת שונות סיבות על מצביעה הספרות
עיקרית כסיבה עצמית להגשמה שאיפה על הצביעו הלבן" "הצווארון מעובדות יותר גבוה אחוז
הכחול", "הצווארון מעובדות יותר גבוה אחוז לעומת ,{470 לעומת 3270) לעבודה ליציאתן יחידה
זאת למרות (32X לעומת £459) לעבודה ליציאתן יחידה עיקרית כסיבה הכלכלי הצורך את שהדגישו
מהן כשליש בלבד: הכלכלי הצורך בגלל לעבודה מונעות היו הכחול" "הצווארון מעובדות ניכר אחוז
כסיבות אנשים), לפגוש מהבית, (להשתחרר חברתית סיבה עם בשילוב כלכלית סיבה על הצביעו

עצמית. להגשמה גם התייחסו מהן ו£239 לעבודה, ליציאתן עיקריות

מרוצות. מאוד מחציתן ומעל לעבודה, מיציאתן שבעותרצון הנשים כל שכמעט לציין, ראוי

הכללית ושביעותהרצון העבודה של ספציפיים סהיבסים  מהעבודה שביעותרצון
המשכורת לגובה פרט העבודה, היבטי מרוב מרוצים העובדים מכלל ומעלה כשנישלישים

. יותר הלבן" "הצווארון ועובדי השכר, מגובה מרוצים נשים, מאשר יותר גברים, לקידום. והסיכויים
גברים בין הבדלים נמצאו לא בעבודה. לקידום מהסיכויים מרוצים הכחול" "הצווארון עובדי מאשר
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דיווחו והעיסוק המין קבוצות שתי מקרב כשנישלישים מהעבודה: הכללית בשביעותהרצון לנשים
מעבודתם. גבוהה שביעותרצון על

כלפי עמדות על להשפיע העשויים וגברים נשים של אישיות בתכונות הבדלים .2
המבוגר בגיל החיים באיכות המינים בין הבדלים על מצביעים ואשר פרישה,

משפחתי, למצב ילדים, עם ויחסים לקשרים ובןזוגו, העובד בריאות למצב נתייחס זה בפרק
של למדדים וכן הפנאי, בילוי לדפוסי במשפחה, התפקידים וחלוקת בניהזוג בין היחסים למערכת

ומורל. שביעותרצון

בדיאות סצב
נמצאו לא בעבודה. לתפקודם אחרת או זו במידה המפריעות בעיות ציינו הנחקרים מכלל רבע
הכחול" "הצווארון מעובדי גבוה לאחוז עיסוק: לפי אלא מין לפי בריאות מצב בהערכת הבדלים
שינויים על מחציתםהצביעו ;(£189 לעומת 3170) בעבודה להם המפריעות מיוחדות בריאות בעיות יש
גבוה ואחוז הלבן"), "הצווארון מעובדי £399 (לעומת האחרונות בשנים הבריאותי במצבם לרעה
"הצווארון מעובדי £159) בגילם לאנשים בהשוואה טובה כפחות בריאותם את מעריכים מהם

הלבן"). מ"הצווארון £79 לעומת הכחול"

בןהזוג בריאות סצב
ל£469  מהנשים יותר גבוה (לאחוז טוב אינו בריאותם שמצב בניזוג יש הנחקרים מכלל לכ£409

.(£419 לעומת £549  הכחול" "הצווארון לעובדות ובעיקר ,£339 לעומת

ילדים עם ויחסים קשרים
המפגשים בתכיפות מתבטאים אלה קשרים לילדים. הורים בין אינטנסיביים די קשרים נתגלו
פעם לפחות ילדיהם עם נפגשים הנחקרים מכלל כשלושהרבעים ביניהם. ההדדית העזרה ובתחומי

בשבוע.

הורים שבהם העיקריים התחומים את מהווים בנכדים וטיפול נפשית תמיכה כספית, תמיכה
משפחה בענייני בייעוץ הילדים, של במשקביתם מגברים יותר עוזרות נשים לילדים. עזרה מגישים
גברים מאשר יותר רבים בתחומים לילדיהם עוזרים הלבן" מ"הצווארון גברים נפשית. ובתמיכה
הוא לילדים העזרה שיעור שבה כקבוצה, נתגלו האחרונים אלה ולמעשה הכחול", מ"הצווארון
לעזור צריכות שהן חושבות אינן אשר הלבן" מ"הצווארון הנשים קבוצת בולטת ביותר. הנמוך
שהיו החשות הכחול", מ"הצווארון מהנשים גבוה אחוז לעומת וזאת כיום, מעזרתן יותר לילדים

התחומים. בכל לילדים עזרתן את להגביר צריכות
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וייעוץ שונים סידורים נפשית, תמיכה להורים: ילדים עזרת ניכרת עיקריים תחומים בשלושה
אך התחומים, ובכל גברים, מאשר יותר בילדים נעזרות נשים ובריאותיים. משפחתיים בנושאים
בסידורים כמו התחומים, ברוב הלבן" מ"הצווארון מנשים יותר נעזרות הכחול" מ"הצווארון נשים
נעזרות זאת, לעומת הלבן", מ"הצווארון נשים כספית. בתמיכה ואף בריאות בבעיות בייעוץ שונים,

נפשית. בתמיכה יותר מעט

ילדים עם מיחסים המחקר אוכלוסיית של הרבה בשביעותהרצון גם מתבטאים אלה קשרים
את להגביר צריכים היו אשר אלה שהם לומר נוטים ההורים כאשר ביניהם, ההדדית ומהעזרה

ההפוך. בכיוון ולא לילדים, עזרתם

בןהזוג עם היחסים
גבוה מעט אחוז בניהזוג. בין טובים יחסים על לדווח המחקר אוכלוסיית בכלל מגמה מסתמנת
הנשים בקרב במיוחד גבוה ואחוז ,(117" לעומת 1796) זה בתחום בעיות על הצביעו הנשים של יותר
על לדווח נוטות גם אלו נשים הלבן"). מ"הצווארון מנשים 970 לעומת 3370) הכחול" מ"הצווארון
שעות את בןהזוג עם לבלות נוהגות שאינן כך ועל לעבודה, מיציאתן בניזוגם של אישביעותהרצון

הפנאי.

כיום במשפחה התפקידים חלוקת
מטיל מהן גבוה אחוז משקהבית מטלות וברוב המינים, תפקידי של יותר "מודרנית" תפיסה לנשים
של תפקידם את המשפחה בפרנסת רואות מהנשים כפול שיעור גם בניהזוג. שני על האחריות את
פערים נתגלו הכחול". "הצווארון עובדות בקרב יותר גבוה זה ששיעור לגלות ומפתיע בניהזוג, שני
בפועל. במשפחותיהן הקיימת התפקידים חלוקת לבין נשים בעיני הרצויה התפקידים חלוקת בין
את רבה במידה תואמת במשפחתם הקיימת התפקידים חלוקת זאת, לעומת הגברים, בקרב
משקהבית, במטלות בניהזוג בין פעולה שיתוף ביתר תומכים הלבן" "הצווארון עובדי ציפיותיהם.
הבדלים נתגלו לא שכן בעיקרה, תיאורטית זו תמיכה אולם הכחול", "הצווארון לעובדי בהשוואה

בפועל. הקיימת במשפחה התפקידים חלוקת בדפוסי שונות עיסוק רמות בין מהותיים

הפרישה בתקופת במשפחה הצפויה התפקידים חלוקת
משקהבית. של השונים בתחומים הפרישה בתקופת בניהזוג בין פעולה שיתוף ליתר ציפייה קיימת
גדול לשינוי צופים הלבן" "הצווארון עובדי נשים. בקרב מאשר גברים אצל יותר גבוהה זו ציפייה

הכחול". "הצווארון לעובדי בהשוואה זו, בתקופה התפקידים בחלוקת יותר

פנאי בילוי דפוסי
נוספת בעבודה עוסקים מנשים, יותר גברים, לגברים: נשים בין הפנאי ארגון בסגנון הבדלים נמצאו
זמנן. את ומבלות בתחביבים עוסקות נשים של יותר גבוה אחוז התנדבותית. או ציבורית ובפעילות

ומשפחה. חברים של באירוח או בביקור הפנוי
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פעילויות של יותר רחב מגוון הלבן" "הצווארון לעובדי שונות: עיסוק קבוצות בין הבדלים נתגלו
נוסף לזמן זקוקים שהם לומר יותר נוטים והם ובידור, טיולים קריאה, התנדבות, כמו פנאי,
בולטים עיסוק רמות בין אלה הבדלים הכחול"). מ"הצווארון £ל35 לעומת 46^ אלו פנאי לפעילויות
מ"הצווארון הגברים הם נוסף, בפנאי מעוניינת והפחות פעילה הפחות הקבוצה הגברים: בקרב רק
דבר הלבן"). מ""הצווארון מהגברים 5096 לעומת נוסף בפנאי מעוניינים שהם טענו 247" (רק הכחול"
בעיות על מצביעים מחקרים מעבודה. לפרישה זו עובדים קבוצת הסתגלות על להשפיע עשוי זה
פנאי עיסוקי של יחסי, מיעוט, עקב הכחול" "הצווארון עובדי בקרב לפרישה הסתגלות
הממצא ולמרות הנשים, בקרב כאלה הבדלים נמצאו שלא לציין, ראוי לעבודה. אלטרנטיביים
שהן טוענות למחציתן קרוב יותר, קטן הכחול" "הצווארון עובדות של הפנאי פעילויות שמגוון

(£ל46). נוסף לפנאי זקוקות

מהחיים כללית שביעותרצון
"הצווארון עובדי בקרב בעיקר בולט זה והבדל מנשים, יותר טוב רוח מצב על לדווח נוטים גברים
מהם, גבוה שאחוז למרות מהנשים, יותר טוב רוח מצב על דיווחו זו עיסוק בקבוצת גברים הכחול":

יותר, כגבוה הסובייקטיבי גילם את תופסים הקבוצות, לשאר יחסית

חברים, ילדים, בניזוג,  והחברתיות המשפחתיות היחסים ממערכות מנשים יותר מרוצים גברים
תנאי בריאות, מצב עבודה, כמו אינסטרומנטליים, מהיבטים יותר מרוצות מעט הנשים ואילו

וכר. מגורים

המוסדית המסגרת של מאפיינים .3

המבוגר העובד של הדימוי פורשים. שממנה למסגרת בהתאם שונה להיות עשוי הפרישה תהליך
בתהליך ומעורבותם רגישותם ומידת פרישה כלפי עמדותיהם העובדים, ונציגי המעסיקים בעיני

ופרישה. עבודה כלפי המבוגרים העובדים בעמדות ביטוי לידי לבוא עשויים הפרישה

של איכותעבודתם כלפי השונים הממונים (עמדות המוסדית המסגרת של המאפיינים סיכום להלן
:.. השונים. במוסדות הנהוגה הפרישה מדיניות ושל מבוגרים),

■

מבוגרים עבודת איכות כלפי הממונים עמדות
הנוכחות צעירים. של מזו שונה אינה מבוגרים עובדים של עבודתם שאיכות חושבים, הממונים רוב

.,; ; חדשים דברים ללמוד כושרם אולם יותר, כגבוהות נתפסות מבוגרים של האחריות ומידת בעבודה
של המיוחדות הבעיות בהערכת שונים תפקידים בעלי בין הבדלים קיימים יותר. נמוך בעבודה

י;;י, בבעיות מתמקדים רווחה עובדי בריאות, בעיות להדגיש נוטים כוחאדם מנהלי המבוגר: העובד
*' את להדגיש נוטים הוועדים נציגי ואילו במערכת, משתנים לתנאים המבוגר העובד של הסתגלות

במוסד. למעמדו באשר המבוגר העובד של הקיפוח רגשות
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השונים במוסדות הפרישה מדיניות של והבהירות הגמישות מידת
שקריטריון נמצא, כללית בהירותה. ובמידת הפרישה מדיניות בגמישות מוסדות בין הבדלים נתגלו
בכל וחדמשמעית. קשיחה כלכך איננה הפרישה מדיניות אולם המחקר, מוסדות בכל תקף הגיל
מוסדות בחמישה הבדלים: קיימים לנשים באשר .65 הוא לגברים חובה פרישת גיל המחקר מוסדות
נשים פרישת גיל אחד במוסד :60 גיל מעל  מוסדות ובחמישה ,60 הוא לנשים חובה פרישת גיל

.65 הוא נשים פרישת גיל הנותרים המוסדות ובשלושת ,63  שני במוסד ,62 הוא

נסיבות מסוימות. בנסיבות להקדמתה או הפרישה לדחיית אפשרות קיימת המחקר מוסדות בכל
בריאותיות, או כלכליות משפחתיות, בעיות כמו  הפרט בבעיות בהתחשבות כלל בדרך קשורות אלו
מחליף, להם למצוא קשה אשר חיוניים לאנשים העבודה תקופת הארכת כמו  המערכת בצורכי וכן
במספר מוסדות בין הבדלים נמצאו עובד. לפלוט מעוניינת כשהמערכת הפרישה הקדמת או
היתה לא הפרישה שמדיניות לציין, ראוי להקדמתה. או הפרישה לדחיית המקילות" ה"נסיבות
באופן המוסד. באותו שונים תפקידים מבעלי שנתקבל במידע הבדלים נמצאו ולעתים ברורה, תמיד
מאשר יותר קשיחה פרישה מדיניות של מגמה מסתמנת מוסדות שבחמישה לומר, ניתן כללי
פרטית, ובחברה הסתדרותי במוסד שיתופית, באגודה ציבוריים, מוסדות בשני  אחרים במוסדות
שני נכללים כאן  הפרישה במדיניות גמישות יתר של מגמה מסתמנת הנותרים המוסדות ובחמשת

הסתדרותי. ומוסד ציבורי מוסד ממשלתית, חברה ממשלתיים, משרדים

המחקר במוסדות הפרישה הליכי
זכויותיו לגבי לפורש הניתנים מידע במכתבי קשורים הפרישה הליכי המחקר מוסדות ברוב
הכנה קורס גם מתקיים וברובם בפרישה, הקשורים שונים בנושאים הבהרה בשיחות הכספיות,
פרישה מענק ו/או דרגה מקבלים כמוכן אחידה. אינה השונים במוסדות מתכונתו כי אם לפרישה,
להליכי האחראי הוא המנגנון) (או כוחהאדם מנהל מהמוסדות בחלק הסתגלות. חופשת וכן
בארבעה רווחה. עובד גם בכך מעורב מהמוסדות ובחלק העובדים, ועד עם כלשהו ובשיתוף הפרישה,
 מוסדות ובשישה הפרישה, לפני ספורים חודשים רק מתחיל הפרישה בהליכי הטיפול מוסדות

פרישה). לפני שנה מחצי (למעלה יותר מוקדם בעיתוי

הפורשים עם הנשמרים הקשר דפוסי
הם אלה בחלקם קשרים המקיימים אלה בין וגם הפורשים, עם קשרים מקיימים המוסדות כל לא
הטבות קבלת או המוסד של פנסיונרים ארגון דרך כמו  יותר ממוסדים קשרים יש רופפים. קשרים
קבלת או עיתון ברכישת כספית השתתפות המוסד, של הלוואות בקרן להשתמש הזכות כמו שונות,
בשמחות המוסד השתתפות כמו  ממוסדים פחות וקשרים המוסד עובדי יתר כמו בתרופות, הנחה
שהליכי הוא, הכללי הרושם מסוימות. מחלקות בתוך אישיוולונטרי קשר או הפורש של משפחתיות

במוסד. הממונים לכל מוכרים תמיד ולא בגיבוש, עדיין מצויים הפרישה
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מבוגרים D'Q1y המטרידות בעיות
עובדים המטרידות משותפות בעיות שבצד נמצא, אותם. המטרידות הבעיות על הצביעו העובדים
בעיות עובדים: של שונות בתתקבוצות יותר שכיחות בעיות יש שונות, אוכלוסייה מקבוצות מבוגרים
בדידות, הרגשת גברים. יותר מטרידות לעבודה הקשורות ובעיות נשים יותר מטרידות משפחתיות
בעיות נשואות. לא נשים ובעיקר נשים יותר מטרידה המבוגר, בגיל המרכזיות הבעיות אחת שהיא

הכחול". "הצווארון עובדי את יותר מטרידות כלכליות ובעיות בריאות

שיעור הממונים: לעומת העובדים עלידי המדווחות הבעיות של שונים בהדגשים הבדלים גם נמצאו
חששותיהם ועל המבוגרים, לעובדים המציקות בעבודה בעיות על הצביע הממונים של יותר גבוה
זאת, לעומת המבוגרים, העובדים של יותר גבוה שיעור הפרישה. בתקופת החיים ברמת מירידה

בגיל. הקשורות ובעיות בריאות בעיות משפחתיות, בעיות הדגיש

הפרישה מדיניות וכלפי פרישה כלפי הממונים עמדות .4

לשגישלישים קרוב הממונים: בקרב הפרישה מדיניות בהגמשת תמיכה של בכיוון מגמה מסתמנת
מהם ושלושהרבעים במשק, העובדים לכלל ואחיד קבוע פרישה לגיל מתנגדים הממונים מכלל
גישה כמו שונים, תפקידים בעלי בין הבדלים נמצאו המינים. בין הפרישה גיל בהשוואת תומכים
נשים, של הפרישה גיל בהשוואת רובם תמכו אשר אחד, מצד הרווחה, עובדי בקרב יותר ליברלית
העובדים, ועדי נציגי בקרב יותר שמרנית וגישה בכך, תמכו מהם £879 אשר כוחאדם, מנהלי ובקרב

נשים. של הפרישה גיל להשוואת התנגדו מהם לשליש קרוב כאשר שני, מצד

אבטלה בתקופת מבוגרים עובדים פיטורי כלפי ממונים עמדות
מבוגרים עובדים לפיטורי יחסם הוא הפרישה מדיניות כלפי הממונים עמדות של נוסף היבט
22התנגדו 9S ורק התלבטו, כשליש מבוגרים, בפיטורי תמכו מהממונים $43< אבטלה. בתקופת

מבוגרים. עובדים פיטורי עלידי אבטלה בעיות לפתרון חדמשמעית בצורה

בין הבדלים נמצאו אולם השונים, התפקידים בעלי בין זה בנושא משמעותיים הבדלים נמצאו לא
 מבוגרים לפיטורי נטייה הסתמנה מוסדות בארבעה כאשר השונים, במוסדות הממונים עמדות
התלבטות קיימת מוסדות בשלושה הסתדרותי, ובמוסד ממשלתי במשרד ציבוריים, מוסדות בשני
נטייה הסתמנה מוסדות ובשלושה ממשלתית, ובחברה שיתופית באגודה ציבורי, במוסד  זה בנושא
פרטית. ובחברה הסתדרותי במוסד ממשלתי, במשרד  אבטלה בתקופת מבוגרים בפיטורי לתמוך

פרישה כלפי המבוגרים העובדים עמדות
הפרישה, גיל כלפי עמדות המבוגרים: העובדים בקרב פרישה כלפי עמדות של ממדים מספר נבחנו

. הפרישה, אחרי לעבוד להמשיך או הפרישה את לדחות רצון הפרישה, אחרי בשכר לעבוד תכניות
הפרישה תדמית נבחנה כמוכן נשים. של הפרישה גיל השוואת כלפי ועמדות משולב, משתנה
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ועל הבריאות מצב על הכלכלי, המצב על הפרישה להשפעת ציפיות עיקריים: מישורים בשלושה
בניהזוג. יחסי

הפרישה גיל לגב1 המבוגרים העובדים עמדות .5

(קרוב מהנשים שנישלישים הפרישה: בדחיית מעוניינים מהנחקרים לשנישלישים קרוב
מחצית ומעל הכחול") "הצווארון מעובדות 54*0 הלבן" "הצווארון מעובדות לשלושהרבעים
הכחול"). "הצווארון מעובדי מחצית לעומת הלבן" "הצווארון מעובדי לשנישלישים (קרוב הגברים
18X0 מהנשים 16?£ המקובל. הפרישה בגיל לפרוש מעוניינים מהגברים וכרבע מהנשים כחמישית
נשים לעומת הכחול" מ"הצווארון נשים של כפול שיעור מוקדמת. בפרישה מעוניינים מהגברים

משלחייד. לפי הבדלים נמצאו לא הגברים בין .(1296 לעומת (כרבע הלבן" מ"הצווארון

הפרישה אחרי בשכר עבודה כלפי עמדות
על החליטו טרם מתוכם (כ£189 הפרישה אחרי בשכר לעבוד מתכוונים מהנחקרים כשנישלישים
58X0 45מהנשים £9 לעומת הלבן" "הצווארון עובדי מהגברים 70X0 מהנשים 739S< ברור). באופן כך

פרישתם. אחרי בשכר עבודה על חושבים הכחול" "הצווארון עובדי מהגברים

לפרישה הכנה בתכניות עבודה המשן חשיבות
הבדלים נתגלו אולם והממונים, העובדים רוב עלידי מוכרת לפרישה הכנה תכניות של חשיבותן
הזדמנויות ספציפיים. לנושאים המבוגרים העובדים מקרב שונות קבוצות שמייחסות בחשיבות
לנושא לפרישה. הכנה בתכניות להיכלל הראויים הנושאים רשימת בראש עומדות עבודה להמשך
מהנשים 819&) נשים אצל ובעיקר הלבן", "הצווארון עובדי בקרב ביותר הרבה החשיבות ניתנה זה
בקרב בהתאמה 64X0 £609. לעומת חשיבותה, על הצביעו הלבן" "הצווארון עובדי מהגברים 74X0

הכחול"). "הצווארון עובדי

בשכר עבודה מחפשים או פרישה לדחות מעוניינים הנחקרים מכלל שלושהרבעים מעל לכך, בדומה
85700 מהנשים £849 עיסוק: קבוצות בין אלא לנשים גברים בין הבדלים נמצאו לא פרישה. לאחר
מהגברים 67X0 63%מהנשים לעומת עבודה, המשך מעדיפים הלבן" "הצווארון עובדי מהגברים

הכחול". "הצווארון עובדי

נשים של הפרישה גיל השוואת כלפי עמדות
גבוה האחוז אולם גברים, פרישת לגיל נשים של הפרישה גיל בהשוואת תומכים הנחקרים כמחצית
קרוב הלבן": מ"הצווארון נשים בקרב ובעיקר מהגברים), 45?£ לעומת (£ל57 הנשים בקרב יותר
,,39X0 49 ל96 (ובהשוואה הכחול" "הצווארון מעובדות בקירוב מחצית לעומת לשנישלישים,

הגברים). מקרב בהתאמה,
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הפרישה תדמית
נשים של כמעט כפול ושיעור מהפרישה, כתוצאה כלכלית מירידה חוששים הנחקרים מכלל כשליש
5170) הכחול" "הצווארון עובדות בקרב במיוחד גבוה זה אחוז .(26^ לעומת 4670) גברים לעומת

הגברים). אצל בהתאמה, ו£229, ל£349 ובהשוואה הלבן", "הצווארון 40£9מעובדות לעומת

\^a מהנשים 14^ הפרישה בתקופת בניהזוג ביחסי מהידרדרות חוששים מהנחקרים $16 רק
עיסוק. ברמת הבדלים ללא מהגברים),

יותר גבוה ואחוז בריאותם, מצב על הפרישה של שלילית מהשפעה חוששים מהנחקרים מחצית מעל
עיסוק. רמות בין מהותי הבדל ללא מהנשים), 4970 לעומת 5970) מהגברים

שנשים לכך פרט פרישה, כלפי בעמדותיהם לנשים גברים בין מהותיים הבדלים נמצאו לא לסיכום,
מעוניינות מהן יותר גבוה מעט אחוז לכך ובהתאם הפרישה, גיל בהשוואת לתמוך יותר נוטות
כאשר משלחיד, לפי הבדלים נתגלו זאת לעומת המקובל. הפרישה לגיל מעבר הפרישה בדחיית
משלחיד כל שבתוך לומר, ניתן אך חיוביות, פחות הן פרישה כלפי הלבן" "הצווארון עובדי עמדות

הממדים. כל לפי עבודה, להמשך חיובית גישה מתבטאת

פרישה כלפי עמדות על המשפיעים הגורמים .6

הצפוי: בכיוון הן שנמצאו ההשפעות כללית, פרישה. כלפי העמדות של רבמשתני ניתוח נערך
קבוצות שתי ואצל פרישה, כלפי עמדות של הממדים כל את המנבא מובהק כגורם נמצאה השכלה
כלפי עמדות של הממדים רוב על מובהק באופן המשפיע כגורם נמצא בריאות מצב גם המין.

הגברים. של פרישה כלפי עמדות של מהממדים ובחלק נשים, של פרישה

מן שעולה כפי פרישה, כלפי עמדותיהן על נשים של המשפחתי המצב השפעת בדבר ההשערה
גיל בהשוואת תמיכתן את רק מנבא נשים של משפחתי מצב חלקי: באופן רק נתמכת הספרות,

הפרישה.

של השלילית השפעתה לגבי הציפייה פרישה: כלפי עמדות לניבוי תורמים הפרישה תדמית גורמי גם
בקרב הפרישה גיל את לדחות הרצון לגבי מובהקת נמצאה הפורש של הבריאותי מצבו על הפרישה
בלבד. גברים אצל משולב) (משתנה פרישה פני על עבודה המשך העדפת ועל כאחד, וגברים נשים
נמצאה לא הפורשים בניהזוג בין היחסים מערכת על הפרישה של שלילית להשפעה הציפייה
(משתנה פרישה פני על עבודה המשך העדפת לניבוי היחסית תרומתה ניכרת אולם מובהקת,
גם הנשים. בקרב הפרישה אחרי בשכר לעבוד התכניות ולניבוי המין, קבוצות שתי בקרב משולב)
מובהקת, בצורה פרישה כלפי עמדות לניבוי תורמות אינן הפרישה עקב החיים רמת לירידת הציפיות

ששיערנו. כפי נשים, אצל הפרישה אחרי בשכר לעבוד הרצון לניבוי תרומתן ניכרת אך
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שביעותהרצון ובעיקר הכללית, שביעותהרצון כמו בעבודה, הקשורים משתנים לציפיותינו, בניגוד
בלבד. הגברים לעמדות אלא הנשים, עמדות לניבוי תורמים אינם האינטרינזית,

והמלצות מסקנות .7

פרישה, כלפי בעמדות לגברים נשים בין מהותיים הבדלים שאין עולה הנוכחי המחקר מממצאי
מאשר יותר נשים, שכן נשים, אצל פרישה כלפי יותר חיוביות לעמדות אינדיקציה אין ובוודאי
הפרישה בדחיית מעוניינות לכך ובהתאם המינים, בין הפרישה גיל בהשוואת לתמוך נוטות גברים,
"הצווארון לעובדי כאשר משלחיד, לפי הבדלים נתגלו זאת לעומת המקובל. הפרישה לגיל מעבר

פרישה. כלפי חיוביות פחות עמדות לנשים, ובעיקר הלבן",

מדיניות לגב1 השלכות
עיסוק ורמת מין לפי שונות תתקבוצות המאפיינות דיפרנציאליות בעיות לגבי הממצאים בסיס על

למחשבה: כיוונים מספר עולים לפרישה, הכנה נושאי של שונים תוכן והדגשי
שונים, לנושאים לפרישה ההכנה תכניות את לחלק ניתן אחידה, כוללנית תכנית במקום א.
של אפשרות על למחשבה מקום יש לכך בנוסף עובדים. של לתתקבוצות אותם ולייעד

מין. קבוצות לפי מהנושאים חלק הפרדת
שכן קבוצתית, במסגרת שלא אישי לייעוץ לפרישה הכנה בתכניות מקום להקצות ניתן ב.
מציקות, בעיות לפרוס לו יתאפשר לפרוש העומד המבוגר בעובד פרטני טיפול באמצעות

קבוצתי. בדיון מלחשוף נמנע הוא אותן
הפורשים, למאפייני בעיקר אך הארגון, למאפייני לפרישה ההכנה תכניות את להתאים ג.

העבודה במקומות המבוגרים העובדים בקרב הממונים מטעם סקר עריכת באמצעות
הספציפית. העובדים לאוכלוסיית הרלוונטיים הנושאים לגבי השונים

לפרישה, הכנה בתכניות בניהזוג את לשתף כיום הקיימת המגמה את מחדש לבחון ד.

זה. בנושא הממונים עמדות לבין העובדים עמדות בין שנתגלה הפער בעקבות

לתמיכה מגמה על אמנם מצביעים השונות המוסדיות המסגרות של המאפיינים לגבי הממצאים
כגון שונים, תפקידים בעלי בין הבדלים קיימים אולם הממונים, בקרב הפרישה מדיניות בהגמשת
גם נמצאה זו (קבוצה נשים של הפרישה גיל להשוואת הוועדים נציגי בקרב יותר רבה התנגדות 

מוסדותבמידת בין הבדלים גם נתגלו בפרישה). הקשורים בנושאיםהשונים בקיאה הפחות כקבוצה
עולה מכאן ובעוצמתם. הפורשים עם הנשמרים הקשרים בדפוסי וכן הפרישה, מדיניות של בהירותה
ועדי וחברי רווחה עובדי כוחאדם, מנהלי  שונים בארגונים הצוות לאנשי עיון ימי בעריכת הצורך
מרכזיים גורמים באמצעות ייערכו אלה עיון שימי רצוי המבוגר. העובד בעיות בנושא  העובדים
ועל מתכונתם על לפקח יהיה שניתן כדי הן אחרים) ציבוריים או ממלכתיים (גורמים במשק
במשק, שונים ממגזרים הממונים בין ועמדות דעות החלפת גם תאפשר אשר כמסגרת והן תכניהם
העובדים של נציג הכללת לשקול צריכים ארגונים בנוסף, דומות. בבעיות בוודאי הנתקלים
ושל המבוגר העובד בעיות את לייצג שיוכל כדי הארגון, של מתוכננת ממדיניות כחלק המבוגרים,
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שיוכלו כדי הצוות, ולאנשי המבוגרים לעובדים תקופתיים מפגשים לערוך יש כן, כמו בכוח. הפורש
עובדים עם ובבעיות אחד, מצד המבוגר, העובד נתקל שבהן בבעיות ובמרוכז במשותף לדון
לתרום עשוי אלה בנושאים וגלוי פתוח דיון שני. מצד הממונים, עלידי נתפסות שהן כפי מבוגרים,
לבעיותיה המוסדיים הגורמים רגישות את לחדד המבוגרים, העובדים של העבודה איכות לשיפור

העבודה. במקום השורר החברתי לאקלים ולתרום זו עובדים קבוצת של

את ולהעמיק להרחיב וראשונה בראש מומלץ נשים פרישת בנושא הקיים המחקר מגבלות לנוכח
העובדות המבוגרות הנשים אוכלוסיית של ומייצג גדול מדגם בקרב נשים פרישת בנושא המחקר
הלבן" "הצווארון עובדי בין להבחין נהוג השונים במחקרים עיסוקים. של רחבה ובקשת בישראל,
לעמוד ראוי אבל "נמוך", למעמד "גבוה" מעמד בין גם הטוב ובמקרה הכחול", "הצווארון ועובדי

עיסוקים. של יותר ספציפיים סוגים בקרב גם עבודה חיי להארכת ברצון הבדלים על

המאפיין עבודה/פרישה של מודל בנמצא שאין ולומר לסכם ניתן המחקר, ממצאי כל על בהתבסס
עולה כמוכן כאחד. ולנשים לגברים גמיש פרישה גיל בהנהגת תומכים הממצאים הנשים. כל את
מעבר בעבודה להמשיך זאת, לעשות ומסוגלים המעוניינים לעובדים לאפשר שכדאי הממצאים מן

נשים. של עבודתן המשך לגבי במיוחד נכון זה דבר בחוק. הקבוע הפרישה לגיל

חיי איכות את שתשפר פרישה מדיניות בגיבוש ויסייע שימושי יהיה הזה שהמחקר לקוות יש
ללא נשארו מהשאלותשבהכרח כמה שיבחן נוסף תיאורטי מחקר ובניהול המבוגר, בגיל העבודה

מענה.
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