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תקציר

נשים של בשיתופן הרב הגידול למרות נדירים, הנם עבודה מחיי נשים פרישת המרכזי שנושאם מחקרים
ומגוונות. רבות למשרות ובנגישותן העבודה בכוח

בין משמעותיים הבדלים היעדר  ומנוגדות שונות השערות מעלה זה בנושא העוסקת המעטה הספרות
כלפי יותר שליליות עמדות או נשים של פרישה כלפי יותר חיוביות עמדות לפרישה, בהתייחסות המינים

וגברים. נשים של שונות רקע מתכונות כתוצאה נשים, פרישת

הכנה תכניות וכלפי פרישה כלפי בעמדות לגברים נשים בין הבדלים נושאים: מספר נבדקו זה במחקר
עבודה, כלפי ובעמדות בסיסיים עבודה בתנאי אישיות, בתכונות לגברים נשים בין הבדלים לפרישה;
אלה לבין נשים על המשפיעים גורמים בין אפשריים והבדלים לפרישה; היחס על להשפיע העשויים
בגיל החיים איכות של שונים להיבטים ביחס המינים בין השוואה נערכה כמוכן גברים. על המשפיעים
הכללית ושביעותהרצון ילדים עם יחסים פנאי, בילוי דפוסי בריאות, מצב משפחה, יחסי כגון  המבוגר

מהחיים.

לפני שנים חמש עד שנה של בטווח המצויים וגברים), (נשים מבוגרים עובדים 348 נחקרו זו בדיקה לצורך
ציבוריים, (ממשלתיים, בירושלים מוסדות בעשרה ומעלה), 60 בני וגברים ומעלה 55 בנות (נשים פרישה גיל

ופרטיים). הסתדרותיים

יותר נוטות נשים אולם פרישה, כלפי בעמדות לגברים נשים בין מהותיים הבדלים שאין עולה, הממצאים מן
הפרישה לגיל מעבר בעבודה להמשיך ומעוניינות המינים, בין הפרישה גיל בהשוואת לתמוך מגברים
שנמצא כפי נשים, אצל פרישה כלפי יותר חיוביות עמדות על מצביעים אינם שהנתונים מכאן, המקובל.
"הצווארון עובדי עמדות משלחיד: לפי הבדלים נתגלו זאת לעומת בספרות. המופיעים מהמחקרים בחלק
להמשך חיובית גישה מתגלית כללית אך חיוביות, פחות הן פרישה כלפי הנשים, עמדות ובעיקר הלבן",

הנחקרים. כלל בקרב עבודה

שונות סיבות של השפעתן לגבי בספרות, המופיעות טענות חדמשמעי באופן מאשרים אינם המחקר ממצאי
"הצווארון מעובדות יותר גבוה שאחוז אמנם, נמצא, הפרישה. כלפי עמדותיהן על לעבודה נשים ליציאת
"הצווארון שעובדות בעוד לעבודה, ליציאתן עיקרית כסיבה עצמית להגשמה שאיפה על הצביעו הלבן"
הכחול" "הצווארון מעובדות יחסית, ניכר, אחוז גם זאת עם אולם הכלכלית, הסיבה את הדגישו הכחול"

אנשים. ולפגוש משקהבית מעבודות להשתחרר לרצון ובעיקר עצמית, להגשמה מתייחסות

גבוה שיעור המשפחתי: במצב בעיקר קשורים לגברים נשים בין אישיות רקע בתכונות העיקריים ההבדלים
רקע בתכונות יותר גדולים הבדלים נמצאו גרושות). או רווקות (אלמנות, נשואות אינן הנשים של יותר
הכחול" "הצווארון מעובדות יותר גבוה אחוז גברים: בין מאשר שונות עיסוק מרמות נשים בין אישיות
גוברת עייפות חשות ותק, שנות פחות צברו כנמוכה, הכנסתן את מעריכות הלבן" "הצווארון עובדות לעומת
לעבודה. מיציאתן בןזוגן של אישביעותרצונו על לדווח ונוטות בניהזוג ביחסי בעיות על מצביעות בעבודה,



במחקר נבדקו פורשים, שמהן המסגרות בין להבדלים בהתאם שונה להיות עשוי לפרישה שהיחס בהנחה,
עובדים של עבודתם איכות כלפי הממונים עמדות ובעיקר המוסדיות, המסגרות של שונים מאפיינים גם זה
במוסדות הנהוגה הפרישה במדיניות הנוקשות מידת וכן בישראל הנהוגה הפרישה מדיניות וכלפי מבוגרים
נושאים כלפי המבוגרים העובדים עמדות ובין הממונים עמדות בין השוואה נערכה כמוכן השונים. המחקר
וחברי רווחה עובדי כוחאדם, מנהלי  צוות אנשי 67 רואיינו זה לצורך מהעבודה. בפרישה הקשורים שונים

המחקר. מוסדות עשרת מכל  עובדים ועדי

נמצאו אולם הפרישה, מדיניות בהגמשת תמיכה של מגמה מסתמנת הממונים שבקרב מראים הממצאים
הפרישה גיל להשוואת הוועדים נציגי בקרב יותר רבה התנגדות לדוגמה: שונים, תפקידים בעלי בין הבדלים

בפרישה). הקשורים שונים בנושאים בקיאה הפחות כקבוצה גם נמצאה זו (קבוצה נשים של

צעירים, של מזו נופלת אינה מבוגרים של עבודתם שאיכות מאמינים, שנסקרו במוסדות הממונים רוב
כושרם אך צעירים, של אלה על עולים אף מגלים שהם האחריות ומידת בעבודה שלהם הנוכחות ושיעור
מדיניות של בגמישותה מוסדות בין הבדלים נתגלו יותר. כנמוך נתפס בעבודה חדשים דברים ללמוד
לדחיית אפשרות קיימת אולם המוסדות, בכל אמנם תקף הגיל קריטריון בהירותה. ובמידת הפרישה
המוסדות כל שלא ונמצא, המוסד לפורשי היחס גם נבדק מסוימות. בנסיבות להקדמתה או הפרישה

בלבד. רופפים קשרים אלה בחלקם קשרים, המקיימים בין וגם הפורשים, עם קשרים מקיימים

מזווית אלו, תכניות של הרצויה והמתכונת לפרישה הכנה בתכניות להיכלל הראויים התכנים נבדקו
תכניות של בחשיבותן מכירים והממונים העובדים רוב כי אף כאחד. הממונים ושל העובדים של הראייה
הראויים התכנים ולגבי המשתתפים הרכב לגבי בעמדותיהן השונות הקבוצות בין הבדלים יש כאלה,

בהן. להיכלל

גורם מהווה שהשכלה נמצא, המבוגרים העובדים של פרישה כלפי עמדות על המשפיעים הגורמים בבדיקת
בריאות מצב כאחד. ונשים גברים אצל פרישה כלפי עמדות של השונים הממדים כל את המנבא מובהק
של מהממדים חלק ושל נשים, אצל פרישה כלפי עמדות של הממדים רוב על המשפיע מובהק כגורם נמצא
ברוב ניכרת איננה פרישה כלפי נשים עמדות על המשפחתי המצב השפעת לציפיותינו, בניגוד גברים. עמדות
להתרחש העשויים השינויים תפיסת המינים. בין הפרישה גיל בהשוואת תמיכה  לאחד פרט הממדים,
בריאות מצב על הפרישה של שלילית מהשפעה החשש כגון:  עמדות על משפיעה היא גם הפרישה בעקבות
הפרישה עקב החיים ברמת מירידה החשש או המינים, שני בקרב הפרישה גיל את לדחות הרצון את מנבא
מהעבודה, בשביעותהרצון הקשורים גורמים המחקר, להשערות בניגוד אולם נשים. עמדות על משפיע
עמדות לניבוי אלא פרישה, כלפי נשים עמדות לניבוי תורמים אינם האינטרינזית, שביעותהרצון ובעיקר

בלבד. גברים

להמשיך ברצון מתבטאים אינם לגברים נשים בין שההבדלים היא, הממצאים של הכללית המשמעות
ברצון צפויים שינויים על מצביעה ההשכלה גורם חשיבות זה. רצון על המשפיעים בגורמים אלא לעבוד,
השפעה. להיות עשויה הבריאות רמת שיפור למגמת גם ההשכלה. ברמת העלייה המשך עם עבודה להמשך
ובעיקר עבודה, להמשך למגמה לתרום הם גם יכולים המבוגר בגיל העבודה חיי איכות את לשפר מאמצים

הפרישה. כלפי הגברים עמדות על מהעבודה שביעותהרצון גורמי של השפעתם לנוכח גברים, בקרב



על נשים, פרישת גיל לגבי המדיניות עיצוב על מישורים: במספר השלכות להיות עשויות המחקר למסקנות
המבוגרים. העובדים של העבודה חיי איכות לשיפור מדיניות גיבוש ועל לפרישה הכנה תכניות עיצוב

רבים. בפורומים לדיונים בסיס ושימשו הרחב לקהל הופצו כבר הממצאים

'\ ■



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

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

הסטטיסטי. הייעוץ על נורדהיים למשה

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

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

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

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

לב. מקרב תודה לכולם



 העניינים תוכן
ו

1 מבוא א: פרק

6 ......,, המחקר שיסות ב: פרק
6 . המחקר וכלי המחקר אוכלוסיית .1

7 ■ , המחקר אוכלוסיית תכונות .2

10 בישראל המבוגרים העובדים אוכלוסיית לתכונות המחקר אוכלוסיית תכונות השוואת .3

13 פרישה כלפי עמדות על להשפיע העשויים עבודה כלפי ועמדות ב0י0"ם עבורה תנאי ג: פרק
14 עבודה ודפוסי היסטוריה .1

18 . בעבודה ניידות דפוסי .2

26 העבודה במקום חברתיים קשרים .3

27 האחרונות בשנים העבודה במרכזיות שינויים .4

לעבודה ליציאה וסיבות ואקסטרינזיים) אינטרינזיים (היבטים עבודה כלפי עמדות .5

29 נשים של

המבוגר, בגיל החיים באיכות הבדלים על המצביעים לגברים, נשים בין אישיות בתכונות הבדלים ד: פרק
43 פרישה כלפי עמדות על להשפיע עשויים ואשר
43 המרואיין של הבריאות מצב .1

46 בןהזוג של הבריאות מצב .2

48 ילדים עם ויחסים קשרים .3

58 במשפחה התפקידים וחלוקת בניהזוג בין היחסים מערכת המשפחתי, המצב .4

69 הפנאי בילוי דפוסי .5

76 ולמורל מהחיים לשביעותרצון מדדים .6

84 השונות המוסדיות המסגרות של מאפיינים ה: פרק
84 מבוגרים עובדים של עבודתם איכות כלפי הממונים עמדות .1

87 בישראל הנהוגה הפרישה מדיניות כלפי הממונים עמדות .2

91 השונים במוסדות הקיימת הפרישה מדיניות .3

100 לפרישה הכנה ו: פרק
101 לפרישה הכנה תכניות נושאי כלפי והממונים העובדים עמדות .1

105 בהן המשתתפים והרכב התכניות עיתוי כלפי והממונים העובדים עמדות .2

108 פרישה בפני העומדים וגברים נשים של בעיות .3



111 רבמשתני ניתוח  אלה עמדות המנבאים והגורמים פרישה כלפי עמדות ז: פרק
111 יד ומשלח מין לפי פרישה כלפי עמדות .1

116 פרישה כלפי עמדות על המשפיעים נוספים גורמים .2

118 ממצאים .3

125 ומסקנות סיכום ח: פרק
125 המבוגר בגיל העבודה חיי ובאיכות בסיסיים עבודה בתנאי לגברים נשים בין הבדלים .1

עמדות על להשפיע העשויים וגברים נשים של אישיות בתכונות הבדלים .2

128 המבוגר בגיל החיים באיכות המינים בין הבדלים על מצביעים ואשר פרישה, כלפי
130 המוסדית המסגרת של מאפיינים .3

132 הפרישה מדיניות וכלפי פרישה כלפי הממונים עמדות .4

133 הפרישה גיל לגבי המבוגרים העובדים עמדות .5

134 פרישה כלפי עמדות על המשפיעים הגורמים .6
135 והמלצות מסקנות .7

137 ביבליוגרפיה



לוחות רשימת

7 נשים לעומת גברים הפרישה: מגיל המרחק :1 לוח

8 מין קבוצות לפי המחקר, אוכלוסיית כלל של הדמוגרפיות התכונות התפלגות :2 לוח

9 מין לפי השונים המקצועות התפלגות :3 לוח

12 מין קבוצות לפי בישראל, העובדים אוכלוסיית כלל של הדמוגרפיות התכונות התפלגות :4 לוח

15 עיסוק רמת לפי ונשים, גברים של עבודה שנות מספר :5 לוח

16 עיסוק רמת לפי נשים ושל גברים של עבודה הפסקת תקופות משך :6 לוח

17 עיסוק ורמת מין לפי השכר, רמת הערכת :7 לוח

17 משני או עיקרי מפרנס היותם לפי ונשים, גברים התפלגות :8 לוח

19 ועיסוק מין לפי בעבר, אחר בתפקיד הנוכחי במוסד עבד האם :9 לוח

19 עיסוק ורמת מין לפי המוסד, בתוך תפקידים לחילופי הסיבות :10 לוח

20 מין לפי שכר, ו/או ודרגה אחריות מבחינת קודם לתפקיד במוסד נוכחי תפקיד השוואת :11 לוח

20 מין ולפי ניידות מדד לפי המוסד, בתוך שונות עיסוק מרמות עובדים ניידות :12 לוח

21 ניידות מדד לפי המוסד, בתוך שונות עיסוק מרמות עובדים ניידות :13 לוח

22 עיסוק ורמת מין לפי בעבודה, לקידום לאישאיפה הנימוקים :14 לוח

23 עיסוק ורמת מין קבוצת כל בתוך לקידום לשאיפה לקידום הסיכויים בין הקשר :15 לוח

24 עיסוק ורמת מין לפי עבודה, סוג ו/או מקום שינוי ונגד בעד הנימוקים :16 לוח

25 ומין עיסוק רמת לפי גילית, אפליה על טענות :17 לוח

25 ומין עיסוק רמת לפי מינית, אפליה על טענות :18 לוח

27 עיסוק ורמת מין לפי השונים, בנושאים שחל לרעה שינוי על המדווחים העובדים אחוז :19 לוח

29 עיסוק רמת לפי המסכם, השינויים מדד עלפי לעבודה ביחס שחלו שינויים :20 לוח

30 עיסוק ורמת מין לפי שונים עבודה היבטי של החשיבות דירוג :21 לוח

בהשוואה הנוכחי במחקר שונים עבודה להיבטי רבה חשיבות המייחסים אחוז :22 לוח
33 אחרים למחקרים

34 המחקרים שלושת בין שונים עבודה היבטי של החשיבות דירוג השוואת :23 לוח



35 ועיסוק מין לפי העבודה, של ספציפיים היבטים המרואיינים הערכת :24 לוח

37 עיסוק רמת לפי אינטרינזיים, עבודה היבטי חשיבות של הציונים התפלגות :25 לוח

38 מין לפי אקסטרינזיים, מהיבטים שביעותהרצון של הציונים התפלגות :26 לוח

39 עיסוק רמת לפי לאחור, במבט לעבודה מיציאתן נשים של שביעותהרצון :27 לוח

40 עיסוק רמת לפי לאחור, במבט לעבודה נשים ליציאת הסיבות :28 לוח

41 עיסוק רמת לפי נשים, של לעבודה ליציאה הסיבות :29 לוח

41 עיסוק רמת לפי לעבודה, נשים ליציאת העיקרית הסיבה :30 לוח

44 עיסוק רמת לפי בעבודה, להם המפריעות ונשים גברים של בריאות בעיות :31 לוח

של הבריאות מצב עם המרואיינים של הבריאות מצב השוואת :32 לוח
45 עיסוק רמת כל בתוך בגילם, אחרים אנשים

46 עיסוק ורמת מין לפי הבריאות, מצב של מסכם מדד דירוג :33 לוח

48 עיסוק רמת ולפי מין לפי בןהזוג, של בריאות מצב :34 לוח

49 עיסוק רמת לפי נשים, ושל גברים של הילדים מספר :35 לוח

50 עיסוק ורמת מין לפי הילדים, עם המפגשים תכיפות :36 לוח

52 עיסוק ורמת מין לפי העזרה ותדירות לילדיהם, עוזרים הורים שבהם התחומים :37 לוח

53 עיסוק ורמת מין לפי שונים, בנושאים וייעוץ ונפשית כספית תמיכה לילדיהם: הורים עזרת :38 לוח

53 עיסוק ורמת מין לפי בנכדים, ובטיפול במשקבית לילדים הורים עזרת :39 לוח

55 עיסוק ורמת מין לפי בילדיהם, נעזרים ההורים שבהם תחומים :40 לוח

56 עיסוק ורמת מין לפי להורים, ילדים עזרת של המסכם המדד התפלגות :41 לוח

57 עיסוק ורמת מין לפי להורים ילדים בין ההדדית העזרה הערכת :42 לוח

61 מין קבוצת בכל הפנאי שעות את ביחד לבלות והנטייה בניהזוג יחסי בין הקשר :43 לוח

61 עיסוק קבוצת בכל הפנאי שעות את ביחד לבלות והנטייה בניהזוג יחסי בין הקשר :44 לוח

62 עיסוק רמת לפי לעבודה, האשה מיציאת הבעל שביעותרצון :45 לוח

64 עיסוק רמת ולפי מין לפי במשפחה, התפקידים חלוקת של הרצויים הדפוסים :46 לוח

65 עיסוק רמת לפי במשפחה, התפקידים חלוקת של הרצויים הדפוסים :47 לוח



עם הפרישה בתקופת הרצויה התפקידים חלוקת דפוסי השוואת :48 לוח
66 ממוצעים) (ציונים כיום הקיימים הדפוסים

68 הפרישה בתקופת במשפחה התפקידים חלוקת בתפיסת וגברים נשים בין פערים :49 לוח

הפרישה בתקופת משקהבית במטלות הפעולה שיתוף מדד בין השוואה :50 לוח
69 (ממוצעים) משלחיד לפי העבודה, תקופת לעומת

71 עיסוק רמת לפי ונשים, גברים של הפנאי פעילויות ותכיפות המיגוון :51 לוח

73 השונים במישורים שונות עיסוק רמות ושל ונשים גברים של הפנאי פעילות רמת :52 לוח

74 עיסוק רמת לפי התנדבות ו/או בתחביבים העוסקים והנשים הגברים התפלגות :53 לוח

80 עיסוק ורמת מין לפי שונים, חיים ממישורי המרואיינים של שביעותהרצון דירוג :54 לוח

82 עיסוק ורמת מין לפי שונים, חיים ממישורי שביעותהרצון של מסכם מדד התפלגות :55 לוח

85 . מבוגרים עבודת של שונים היבטים כלפי הממונים עמדות :56 לוח

85 המבוגרים העובדים עם מיוחדות בעיות כלפי הממונים עמדות :57 לוח

: 86 המבוגרים העובדים את המייחדות בעיות על שהצביעו הממונים אחוז :58 לוח

השוואת כלפי עובדים ועדי ונציגי רווחה עובדי כוחאדם, מנהלי עמדות :59 לוח
88 ,■ וגברים נשים בין הפרישה גיל

מועד על להחליט צריך "מי השאלה: לגבי שונים תפקידים בעלי עמדות :60 לוח
90 העובדים לעמדות בהשוואה העובדים" של הפרישה

93 המחקר במוסדות שכיחותן דרגת לפי הפרישה, את לדחות ניתן שבהן הנסיבות :61 לוח

השונים התפקידים בעלי לפי מוקדמת לפרישה לצאת ניתן שבהן הנסיבות :62 לוח
94 הוזכרו הן שבהם המוסדות מספר ולפי

המוסדות מספר ולפי השונים, התפקידים בעלי דיווחי לפי לפרישה, הוצאה הליכי :63 לוח
95 הוזכרו שבהם

השונים התפקידים בעלי לפי הפורשים, לבין השונים המוסדות בין הקשרים דפוסי :64 לוח
97 הוזכרו שבהם המוסדות מספר ולפי

בהשוואה המבוגרים, העובדים עלידי שהועלו לפרישה הכנה תכניות נושאי :65 לוח
102 הממונים עלידי שהועלו לנושאים

103 משפחתי מצב לפי לפרישה, להכנה שונים נושאים שציינו העובדים אחוז :66 לוח

מין לפי לפרישה כהכנה שונים לנושאים רבה חשיבות המייחסים העובדים אחוז :67 לוח
104 עיסוק ולפי

r 105 לפרישה הכנה תכניות התחלת עיתוי כלפי והממונים העובדים עמדות :68 לוח



לפרישה, הכנה בתכניות המשתתפים הרכב כלפי המבוגרים העובדים עמדות :69 לוח
106 עיסוק וקבוצת מין לפי

לפרישה, הכנה בתכניות המשתתפים הרכב כלפי העובדים עמדות :70 לוח
106 הממונים לעמדות בהשוואה

108 עיסוק רמת ולפי מין לפי שונות, בעיות על שהצביעו העובדים אחוז :71 לוח

109 הממונים תשובות ולפי העובדים תשובות לפי מבוגרים עובדים המעסיקות הבעיות :72 לוח

110 משפחתי מצב לפי שונות, בעיות על שהצביעו הנשים אחוז :73 לוח

112 יד ומשלח מין לפי פרישה, כלפי עמדות של השונים הממדים סיכום :74 לוח

עמדות על להשפיע העשויים אישיות, ובתכונות בסיסיים עבודה בתנאי הבדלים :75 לוח
114 פרישה כלפי

כלפי שליליות או חיוביות עמדות על להשפיע העשויים תלויים בלתי משתנים :76 לוח
116 גברים לעומת נשים של פרישה

118 הרבמשתני בניתוח הנכללים והבלתיתלויים התלויים המשתנים הגדרות :77 לוח

הרצון וכלפי נשים פרישת גיל השוואת כלפי גברים עמדות המנבאים הגורמים 78א: לוח
119 רבמשתני ניתוח  הפרישה את לדחות

וכלפי הפרישה אחרי בשכר עבודה כלפי גברים עמדות המנבאים הגורמים 78ב: לוח
120 רבמשתני ניתוח משולב) (משתנה עבודה המשך העדפת

דחיית וכלפי נשים פרישת גיל השוואת כלפי נשים עמדות המנבאים הגורמים 79א: לוח
120 רבמשתני ניתוח  הפרישה גיל

העדפת וכלפי פרישה אחרי בשכר עבודה כלפי נשים עמדות המנבאים הגורמים 79ב: לוח
121 רבמשתני ניתוח  משולב) (משתנה עבודה המשך



מבוא א: פרק

זו להינתקות ההסתגלות בדפוסי מהעבודה, בהינתקות הקשורות הבעיות באיתור העוםק הפרישה, חקר
הקשורה לבעייתיות הולם מקום מייחד אינו שונות, אוכלוסייה קבוצות על הדיפרנציאלית ובהשפעתה
המערבית בחברה (כמו הישראלית בחברה נשים על העובר החברתי השינוי למרות זאת, נשים. בפרישת
ומגוונות. רבות למשרות ובנגישותן העבודה והולכתבכוח הגדלה בהשתתפותן השאר, בין המתבטא, בכלל)

בשיעור גידול של מגמה על אף מצביעים בישראל המבוגרים העובדים אוכלוסיית על דמוגרפיים נתונים
הנשים מכלל 28.49S ,1984 בשנת גברים: בקרב הפוכה למגמה במקביל העובדות, המבוגרות הנשים
בהשוואה (וזאת, העבודה לכוח השתייכו 65+ בנות היהודיות הנשים %11.מeכלל 6455 בנות היהודיות
בכוח ההשתתפות בשיעור ירידה חלה זאת, לעומת גברים, בקרב .(1978 בשנת בהתאמה, ו£6.09, ל£ל24.5
65+ בני היהודים הגברים מכלל ו£24.29 6455 בני היהודים הגברים מכלל 70ר.9ד ,1984 בשנת העבודה:
של כוחאדם סקר ראה  1978 בשנת בהתאמה, ו£30.39, ל£86.39 (בהשוואה העבודה לכוח השתייכו
הוא המרכזי שנושאם המחקרים מעטים האלה, המגמות למרות אולם, .(73 עמ' ,2 לוח ,1984 הלמ"ס,
כלפי נשים עמדות בגיבוש המעורבים והמוסדיים האישיים הגורמים לגבי והמידע עבודה, מחיי נשים פרישת
במישור מישורים: במספר כה עד התבטאה בישראל הפרישה בנושא ההתעניינות ביותר. מוגבל הפרישה
או שונה פרישה וגיל נקוב בגיל הפרישה חובת כמו: בנושאים שונות ועדות הוקמו הציבורי או הממלכתי
קיסטנר ;1975 ניצן ;1973 זילטני ;1972 אבידור ;1967 ספטמבר ;1967 (אוקטובר עיסוק ולפי מין לפי אחיד
והשוואתו נשים פרישת גיל העלאת ביניהן הפרישה, בנושאי שונות המלצות היו אלו לוועדות ועוד). 1975
הציבור ועמדות הפרישה בנושאי מספק במידע מלוות היו לא אלו ועדות אך גברים. פרישת לגיל בהדרגה

פרישה. כלפי נשים עמדות על מידע לא ובוודאי כלפיה,

הצעת ואושרה הכנסת, בימת מעל ציבורי לדיון נשים פרישת גיל השוואת של הנושא שוב הועלה לאחרונה
שבין גיל בכל לפרוש לעובדת הזכות שמירת תוך כאחד, ולעובדת לעובד (65) לפרישה מחייב גיל של החוק
נקבעו זה בנושא העבודה שר ותקנות ב26.3.1987, בכנסת התקבל (החוק לתקנות בהתאם ל65, 60

.(106 עמ' תשמ"ו, 1812 בה"ח פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;1.4.198711

מן בפרישה העוסקים ובמחקרים בסקרים התבטא בישראל הפרישה בנושא התעניינות של נוסף מישור
לקבוצות השייכים גימלאים ושל גימלאים טרום של פרישה כלפי עמדות נבדקו אלה במחקרים העבודה.

;1977 קרמר ;1977 ברגמן ;1976 פרי ;1974 קרמר ;1974 ניראל ;1972 Mannheim) שונות אוכלוסייה
ואחרים וספילרמן חביב ;1982 הנדלס ;1980 Jacobson 81 Eran ;1980 HarPaz 81 Kremer ;1979 Jacobson
היחס את הקובעים שונים גורמים על הצביעו אלה מחקרים .(1987 ובראלי סדן ;1987 ורסקין מאיר ;1982
וכן בריאותו מצב ושביעותרצונו, לפרט העבודה משמעות עיסוק, רמת כלכליים, גורמים כמו  לפרישה
שרוב לומר, ניתן כללי באופן התנהגותיות. ובנורמות בערכים הקשורים חברתייםפסיכולוגיים גורמים
כפיים מעובדי בישראל, העובדים רוב בקרב הפרישה כלפי שליליות עמדות על מצביעים שהוזכרו המחקרים
כוללים אינם הנ"ל המחקרים מן הארי חלק אולם .(1984 Habib 8c Steigman ראה כך (ועל למנהלים ועד
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וסדן 1987 ורסקין מאיר למשל, (כמו, המחקר באוכלוסיית נשים גם הכוללים מחקרים ואותם נשים,
פרישה. כלפי עמדות לגבי לנשים גברים בין הדיפרנציאליים בממצאים מתמקדים אינם (1987 ובראלי

האחרון לעשור עד התעלמות על מצביעה פרישה בנושאי הבינלאומית המחקרית הספרות סקירת
הגברים באוכלוסיית ההתמקדות .(1982 Block ;1975 Beeson (ראה נשים פרישת של האפשרית מהבעייתיות
תפקידי של הנורמטיבית ההגדרה נשים. של בחייהן מרכזית אינה שעבודה הרווח, מהסטריאוטיפ נבעה
לגרום אמור אינו לפרוש ההכרח ולפיכך העבודה, בכוח ההשתתפות חובת את עליה מטילה אינה האשה
מיוחדות לבעיות לצפות שאין ההנחה, נובעת מכאן גברים. לגבי הדבר שנכון כפי מרכזי, תפקיד לאובדן לה
והמשפחה הבית בניהול הקשורים ה"טבעיים" לתפקידיהן חוזרות הן שהרי לפרישה, במעבר נשים אצל
איש, אשת אם,  האשה של התפקידים שכפילות מאחר כן, על יתר .(1973 Blau; 1961, 1964 dimming)
הרי  וכמפרנס כבעל כאב,  הגבר מתפקידי יותר כבעייתיים נתפשים מקצועי, עיסוק ובעלת בית עקרת
לאורך אותה ליוו אשר והמנוגדים הרבים תפקידיה שבין זה לקונפליקט כפתרון נתפשת האשה שפרישת
.1985 Szinovacz:^ ,1985 Palmoren ראה אלה הנחות על ביקורת .(1978 Thoennes et al.) עבודתה תקופת

עדיין זה בנושא המחקר כי אם בתשומתלב, לזכות נשים בקרב הפרישה החלה האחרונות בשנים רק
אף ולעתים שונים ממצאים מעלה פרישה כלפי ובעמדותיהן נשים בעבודת העוסקת הספרות מוגבל.
נובע הממצאים בין האחידות חוסר הפרישה. כלפי עמדותיהן לגבי והן לעבודה ליחסן באשר הן מנוגדים,
חלק שונים. הם המחקרים ומוקדי מייצגים, ולא קטנים מדגמים על מבוססים אלה שמחקרים מכך
עבודה כלפי עמדות על המין השפעת על לעמוד במטרה וגברים, נשים עמדות בין משווים מהמחקרים
בגיל החיים לאיכות מתייחסים אחרים מחקרים .(1982 Atchely ;1982 Newman ;1971 streib) ופרישה
השפעת על ללמוד במטרה בית, ועקרות פורשות בין שונים היבטים להשוות ומנסים נשים, בקרב המבוגר
כמו אחרים, גורמים השפעת על או המבוגר, בגיל נשים של החיים איכות על העבודה בכוח ההשתתפות
מתמקדים אחרים מחקרים .(1982 Keith 1977Fox ; 1976 Jaslow; 1984 Shaw למשל (ראה וכו' משפחתי מצב
עמדותיהן על משלחהיד השפעת את להבין במטרה שונות, עיסוק מרמות נשים של פרישה כלפי בעמדות

.(1982 PriceBonham ;1980 Prentis ;1980 Levy למשל (ראה פרישה כלפי

את מחזק אחד זרם ופרישה: בנשים העוסקת בספרות עיקריים זרמים שלושה מסתמנים כללי באופן
נשים התייחסות אלה, מחקרים עלפי לגברים. בהשוואה נשים בקרב בעייתית פחות היא שהפרישה הטענה,
"נשיות" תעסוקות של קטנה קשת לה המייחסת האשה, תפקידי של הנורמטיבית בהגדרה מעוגנת לעבודה
בסיס על במקצוען בוחרות לעבוד החייבות שנשים והמניחה, (1979, 1975 בובראגסי ;Waite 1981,1976)
תעסוקות במאפייני העוסקים אחרים מחקרים .(1971 Lopata) בעבודה סיפוק מאשר אחרים קריטריונים
"נשיות" תעסוקות של היווצרותן את ותולים מין, תפקידי של התרבותי ההסבר את מקבלים אינם נשים
אשר אמפיריים, ממחקרים ניזונה זו גישה .(1976 Kanter) העבודה בשוק נשים באפליית הנוגע מבני, בהסבר

בעבודתן. נשים מעורבות על מכריעה השפעה יש העבודה שלסוג מצאו,

המינים ששני היא, והמסקנה פרישה, כלפי בעמדות לגברים נשים בין הבדלים מוצא אינו שני מחקרי זרם
הגיעו שעלפיו המדד .(Harris 1983; Gratton 8l Haug 1981, 1975) זה חיים למעבר חיובית בצורה מסתגלים

.(106 עמי ,1985 Palmore1 ראה כך (ועל הפרישה בתקופת מהחיים שביעותהרצון הוא זו למסקנה
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גברים. אצל מאשר יותר נשים אצל מהעבודה הינתקות קשיי על מצביעים השלישי לזרם השייכים מחקרים
חברתיים, קשרים כמו מעבודתן, מפיקות שנשים תגמולים של שאובדנם מראים, אלה מחקרים ממצאי
מעבודה במעבר ופסיכולוגיים חברתיים לקשיים מקור מהווים כלכלי, וביטחון עצמית הגשמה של תחושה
;1976 Atchley; 1974 Jacobson; 1972 Lowenthal et al.; 1971 Streib; 1982 Atchley; 1980 Prentis;) לפרישה

לתקופה יותר רבות ותכניות הפרישה כלפי חיוביות עמדות היו זאת, לעומת לגברים, .(1978 Barifeld et al

השפעת את בדקו אשר במחקרים, נמצא אלה לממצאים אישוש .(1971 Streib; 1982 Newman et al.) זו
מורל היה מעבודתן שפרשו שלנשים נמצא, אלה במחקרים נשים. הזדקנות על העבודה לכוח ההשתייכות
מהחיים שביעותהרצון עבדו, לא שמעולם ולנשים עובדות שעדיין מבוגרות לעובדות בהשוואה ביותר, נמוך

.(1985 Hayward ;1982 Keith ;1977 Fox ;1976 Jaslow) ביותר הגבוהה היתה עובדות שעדיין הנשים של

זו הטרוגניות לגברים. בהשוואה נשים בקרב הקיימת הרבה ההטרוגניות את גם מדגישים מחקרים
וברציפותה) העבודה תקופת באורך (הנוגעים נשים עבודת של המבניים בהיבטים הן מתבטאת
הקשורים אישיים בהבדלים הן ,(1977 Fox ;1976 Atchley; 1982 O'Rand et al.) הכלכליות ובהשלכותיהם
לחשיבות באשר והן עבודתן, ובסוג השכלתן ברמת רווקות), או אלמנות לעומת (נשואות המשפחתי במצבן

1976 Thumher; 1982 PirceBonham;) אלה מבניים מהיבטים רבה במידה הנובעת התעסוקתי, התפקיד
לעבודה, (commitment) רבה מחויבות יש גבוה תעסוקתי מסטטוס שלנשים היא, הטענה .(1979 Campbell
1971 streib;) פרישה פני על עבודה המשך ומעדיפות (1972 Holmstrom) מרכזי תפקיד במקצוען רואות הן
גברים בין רב דמיון על מצביעים (1978) ואחרים Thoennes של ממצאיהם ואכן, .(1987 Ekerdt ;1976 Atchley
"הצווארון עובדי בקרב המינים שני בין משמעותיים להבדלים בניגוד הלבן", "הצווארון עובדי לנשים
בעבודתן סיפוק מוצאות אינן נמוך תעסוקתי מסטטוס נשים לפרישה. ביחס והן לעבודה ביחס הן הכחול",
להתייחס בדרךכלל נוטות אליה, מחויבות חשות אינן ולפיכך עיסוק, רמת מאותה לגברים בהשוואה
לפרישתן נוספות סיבות .(1974 Mallan) הגברים מאשר מוקדם בעיתוי פורשות וגם לפרישה, חיובי באופן
פרש. שכבר לבעל להצטרף נטייה או חולה בבעל לטפל כדי לפרוש חברתי לחץ הן נשים של המוקדמת
בעיקר כלכליות מסיבות זאת עושות בעבודה, מעורבותן חוסר למרות פרישתן את לדחות הנוטות נשים,

.(1985 ,Warlick ;1983, 1980 Henretta * O'Rand)

קשורים לפרישה, ביחסן להשתקף שעשויים המבוגר בגיל הנשים אוכלוסיית את המייחדים נוספים היבטים
באחוז ניכרת עלייה ועל ומעלה, 45 בגילים גירושין של גבוה אחוז על מצביעים מחקרים  הגירושין בשיעורי
;1981 (קופ אלמנות של הגבוה באחוז כאמור, ובעיקר,  (1977 Williams למשל (ראה 50+ בנות הגרושות
יש המשפחה, ראש היא האשה שבהם במשקיבית ניכר גידול של זו, חברתית לתופעה .(1983 Markson

.(1976 Thumher) לפרישה בהסתגלותן אפשרית שונות גם ומכאן נשים, עבודת דפוסי על השפעה

כמה נדגים להלן הגברים. מיחס שונה לפרישה נשים של יחסן האם להסיק קשה לעיל האמור מכל
כלפי נשים עמדות על בספרות לממצאים קצר סיכום תהווה זו והדגמה שנמצאו, הסותרים מהממצאים
יותר שליליות עמדות לנשים ;(1975 Sheldon) לגברים מאשר פרישה כלפי יותר חיוביות עמדות לנשים פרישה:
המצויות או גבוהה השכלה בעלות לנשים ובעיקר ,(1982 Newman et al.) לגברים מאשר הפרישה כלפי
נמצאו אחר במחקר זאת, 1);לעומת 982 PriceBonham et al.; 1980 Prentis) גבוה תעסוקתי בסטטוס
ואילו טובה, ובבריאות נשואות גבוה, תעסוקתי בסטטוס היותן כמו לפרוש, המעוניינות של אחרים אפיונים
וזאת,  סבירה בבריאות אך נמוך תעסוקתי בסטטוס נשואות, לא בהיותן מאופיינות לפרוש המתנגדות
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בחשיבות העלייה שעם מדגישים, אחרים מחקרים ;(1982 Atchley) הכנסה מירידת החשש מתוך בעיקר
שסטטוס היא, והמסקנה דומות, נעשות פרישה כלפי וגברים נשים עמדות נשים, אצל התעסוקתי התפקיד
שונים משתנים ואחרים); 1982 Block) פרישה כלפי בעמדות מרכזי מבחין גורם מהווה מין ולא תעסוקתי
עמדות על משפיעות עבודה כלפי עמדות שונות: עיסוק מרמות נשים של פרישה כלפי עמדות על משפיעים
הפרישה) כלפי שלילית לעמדה גורמת עבודה כלפי חיובית (עמדה מקצוע בעלות נשים בקרב פרישה כלפי

והכנסה בריאות מצב ובעיקר ואישיים, כלכליים גורמים משפיעים נמוכות עיסוק מרמות נשים ועל
נשים פרישת בנושא (ועוד הנשים לכלל האופייני עבודה/פרישה של מודל שאין מכאן, .(1982 PriceBonham)

.(700699 עמ' ,1987 Minkler et al. ראה

בגברים העוסקים פרישה במחקרי הראויה תשומתהלב את קיבל לא פורשים שממנו העבודה מקום
המסגרת לשוני בהתאם שונות, להיות עשויות הפרישה כלפי שעמדות למחשבה, מקום יש כאחד. ובנשים
המעסיקים ביחס שונים, מוסדות בין דיפרנציאלית פרישה במדיניות קשורה זו מסגרת פורשים. שממנה
רבה במידה הנובעת מבוגרים, עובדים של העבודה חיי איכות לנשים. ובמיוחד מבוגרים, לעובדים
להתבטא עשויה המבוגר, העובד אל המעסיקים של ומיחסם העבודה במקום השורר החברתי מהאקלים
מצד .(1979 Jacobson (ראה לפרוש בהעדפתו לחילופין, או, העבודה חיי להארכת בשאיפתו לעבודה, ביחסו
ושל בכלל, הפרישה לבעיות המעסיקים ברגישות גם ביטוי לידי לבוא עשוי מבוגרים לעבודת היחס שני,
כתוצאה במשבר, קרובות לעתים מלווה פרישה עקב העבודה מקום איבוד שכן, במיוחד. מבוגרות נשים
עשויות לפרישה הכנה תכניות שונים. במישורים חיים תנאי של שונה למערכת מחדש להסתגלות מהצורך
הכנה בנושאי המחקרית הספרות אולם הצפויים. השינויים עם בהתמודדות ולסייע זה משבר על להקל
עשוי שבהן חזויות בעיות על כלל, בדרך מבוססות, אלו הכנה שתכניות העובדה על מצביעה לפרישה
לנקוט להן מאפשרות אינן ובכך לנשים, הרלוונטיים לנושאים מקום מייחדות ואינן הפורש, הגבר להיתקל

.(1984 Block; 1982 Kroeger) מתאימים הכנה צעדי

העבודה, מן לפרישה הקשורות בעיות שקיימות להניח, ניתן כאן שהועלו השונים הממצאים סמך על
הבולט המחסור הפרישה. כלפי בעמדותיהן ביטוי לידי לבוא והעשויות הנשים לאוכלוסיית המיוחדות
את מהווים בחו"ל, שנערכו במחקרים שנמצאו הסותרים והממצאים ההנחות וכן נשים, פרישת על במחקר
מחקר נשים. בפרישת המתמקד בישראל הראשון המחקר הנו ידיעתנו למיטב אשר הנוכחי, למחקר הרקע
עמדות השוואת כדי תוך עובדות, נשים בקרב הרווחות פרישה לגבי והציפיות העמדות את לבדוק נועד זה
"קבוצת מהווה הגברים קבוצת פרישה. גיל לפני זהה בטווח העומדים עובדים, גברים אצל מקבילות
העובדות הנשים אוכלוסיית את המייחדים וצרכים, עמדות מאפיינים, לאתר ניתן בעזרתה אשר ביקורת",
לעיצוב נשים; פרישת גיל לגבי המדיניות לעיצוב מישורים: בכמה לתרום עשויות המחקר מסקנות בישראל.

מבוגרים. עובדים של העבודה חיי לשיפור מדיניות ולגיבוש לפרישה; הכנה תכניות

הנוכחי: המחקר במרכז עמדו מטרות מספר
הם האם ממנה: ולפרישה לעבודה נשים ושל גברים של בהתייחסות הבדל יש מידה באיזו לברר, א.
בגיל הפרישה חובת לגבי תגובתם מהי לא; או  הפרישה את לדחות משמע, לעבוד, להמשיך שואפים
והאם גברים, ושל נשים של הפרישה גיל השוואת כלפי עמדותיהם מהן העבודה; בהסכמי הנקוב

משלחיד. עלפי גברים ושל נשים של שונות קבוצות בין פרישה כלפי בעמדות הבדלים קיימים
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הראויים הנושאים ועל לפרישה, הכנה תכניות לגבי בעמדותיהם לנשים גברים בין ההבדלים על לעמוד ב.
מהמינים. אחד כל לדעת אלו, בתכניות להיכלל

המעסיקים לבין המבוגרים העובדים בין בישראל הפרישה מדיניות לגבי בעמדות הבדלים על לעמוד ג.
העובדים. ועדי וחברי רווחה עובדי כוחאדם, מנהלי כמו 

כלפי עמדות על להשפיע העשויים נשים, ושל גברים של בסיסיים עבודה בתנאי הבדלים על לעמוד ד.
פרישה.

העשויים משפחתי, מצב או בריאות מצב כמו ונשים, גברים של אישיות בתכונות הבדלים על לעמוד ה.
פרישה. כלפי עמדות על להשפיע

הגורמים בין הבדלים קיימים מידה ובאיזו פרישה, כלפי עמדות המנבאים הגורמים את לאתר ו.
גברים. עמדות לעומת נשים עמדות המנבאים

משפחה עבודה,  המבוגר בגיל החיים איכות של שונים בהיבטים וגברים נשים בין הבדלים על לעמוד ז.

מהחיים. כללית ושביעותרצון

עשויים ואשר הגרונטולוגית, הספרות על המבוססים גורמים מספר נבדקו אלו שאלות על לענות במטרה
הם: שנבדקו התחומים פרישה. כלפי עמדות על להשפיע

חיובי יחס לגבי השלכות בעלי להיות העשויים וסובייקטיביים, אובייקטיביים נושאים העבודה: תחום א.
(צווארון עיסוק רמת ורציפותה), העבודה תקופת (אורך עבודה היסטוריית הפרישה: כלפי שלילי או
שביעותרצון בעבודה, מעורבותחברתית תעסוקתית, מוביליות הכנסה, רמת הערכת "כחול"), או "לבן"

הכוללת. ושביעותהרצון העבודה של ספציפיים מאספקטים
ומערכת משפחתי מצב ילדים, עם ויחסים קשרים ובןזוגו, העובד בריאות מצב אישיות: רקע תכונות ב.

ומורל. מהחיים שביעותרצון של אינדיקטורים וכן הפנאי בילוי דפוסי בניהזוג, בין היחסים
כמו  ופרישה עבודה כלפי עמדות על להשפיע העשויים השונות, המוסדיות המסגרות של מאפיינים ג.

כלפי הממונים עמדות מבוגרים, עבודת איכות כלפי השונים המחקר במוסדות הממונים עמדות
הפרישה, (גיל השונים במוסדות הנהוגה הפרישה ומדיניות בישראל הנהוגה הפרישה מדיניות
הפורשים). עם הנשמרים הקשר ודפוסי הפרישה הליכי לדחייתה, או הפרישה להקדמת האפשרויות

העובדים אוכלוסיית תכונות עם הנחקרת האוכלוסייה תכונות ובהשוואת המחקר בשיטות עוסק ב פרק
מוצגים ד בפרק עבודה; כלפי ונשים גברים ובעמדות בסיסיים עבודה בתנאי דן ג פרק בישראל; המבוגרים
מוצגים ה בפרק פרישה; כלפי עמדות על להשפיע העשויות נשים, ושל גברים של אישיות בתכונות ההבדלים
והממונים; העובדים עמדות  לפרישה בהכנה עוסק ו פרק השונות, המוסדיות המסגרות של המאפיינים

אלה. עמדות המנבאים ובגורמים פרישה כלפי בעמדות דן ז פרק
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המחקר שיסות ב: פרק

המחקר וכלי המחקר אוכלוסיית .1

המחקר אוכלוסיית
ופרטיים. הסתדרותיים ציבוריים, ממשלתיים, מוסדות ביניהם בירושלים, מוסדות עשרה כולל המדגם
מבוגרים; עובדים של גבוה אחוז למצוא מגמה מתוך  המוסד ותק של קריטריונים עלפי נבחרו המוסדות

למוסד. הנגישות וכמובן, משלחייד; של האפשר ככל רחב למגוון להגיע במטרה  המוסד סוג

נשים (דהיינו, פרישה גיל לפני ופחות שנים 5 של בטווח הנמצאים וגברים, נשים כוללת המחקר אוכלוסיית
גדול, היה לא הגיל קריטריון על העונים המרואיינים שמספר מאחר ומעלה). 60 בני וגברים ומעלה 55 בנות
גדול, היה לריאיון המועמדים מספר אחד במוסד רק מוסד. בכל הרלוונטית האוכלוסייה כל רואיינה
של מדגם בחירת על הוחלט בירושלים, שונות בשכונות הממוקמים רבים, סניפים יש זה שלמוסד ומאחר
העובדים כל רואיינו  הפוטנציאליים המרואיינים מספר היה זה מדגם לבחירת היחיד הקריטריון סניפים.

המתאימים. בגילים ומעלה עובדים שמונה בהם שיש בסניפים

כ506 כללו ואשר שנחקרו, במוסדות כוחהאדם נושא על האחראים מן שנתקבלו שמיות רשימות מתוך
ו38 נשים 48) להתראיין סירבו 70ר\ כ£709. כלומר,  גברים ו166 נשים 182  איש 348 רואיינו איש,
לאתרם הצלחנו שלא ואנשים בחו"ל, נמצאו ואשפוז, (מחלה שונות מסיבות רואיינו לא והשאר גברים),

הריאיון). תקופת סיום לפני

המחקר כלי
קבוצת לכל הרצוי הפרישה ועיתוי פרישה כלפי עמדות (א) הבאים: בתחומים שאלות כולל לעובדים: שאלון
ציפיות הפרישה; בתקופת לזכויות מודעות הפרישה; לעת ותכניות ציפיות ולבןזוגו; עצמו ולמרואיין מין
נכונותו לפרישה, הכנה לתכניות הנחקר יחס על שאלות וכן הפרישה בתקופת בניהזוג בין היחסים לגבי
עבודה, היסטוריית העבודה: הקשורותלתחום שאלות (ב) מתכונתן. כלפי ועמדותיו כאלו בתכניות להשתתף
האחרונות בשנים העבודה במרכזיות שחלו שינויים בה, להתקדם הסיכויים ותפיסת מהעבודה ציפיות
הערכת (ה) איתם. והקשר הילדים מספר (ד) ומקורותיה. ההכנסה (ג) נשים. של לעבודה היציאה וסיבות
ודימוי בניהזוג יחסי במשפחה, התפקידים חלוקת (ו) זוגו/ה. בן/בת ושל הנחקר של הבריאות מצב
ושביעותרצון הכללי הרוח מצב  מורל (ח) המרואיין. של הפנאי בילוי דפוסי (ז) ה"נשיים". התפקידים

שונים. חיים מהיבטי הנחקר

מידע היעדר רקע על רצוי נראה זה מבנה יחד. גם "פתוחות" ושאלות "סגורות" שאלות כלל זה שאלון
מראש. נצפה שלא מידע קליטת איפשר והוא המחקר, בנושא ומהימן מוסמך
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מנהלי השונים במוסדות רואיינו לעובדים במקביל העובדים: ועדי ולנציגי רווחה לעובדי כוחאדם, למנהלי שאלון
על להצביע (א) מטרות: מספר היו הממונים לריאיון העובדים. ועדי ונציגי הרווחה עובדי כוחאדם,
המוסדית ברמה הקיימת המדיניות קובעי עמדות את להכיר (ב) פרישה. לגבי השונים במוסדות המדיניות
האקלים את משקפות אלו נושאים כלפי שעמדותיהם הנחה מתוך לפרישה, והיחס מבוגרים עבודת בנושא
הן המבוגר העובד של יחסו על מבוטלת לא השפעה לו להיות עשויה ואשר במוסד, השורר החברתי
כלל השאלון .(1988 Peterson 8l Coberly ;1988 Rothstein למשל ראה כך (ועל ממנה לפרישה והן לעבודתו
במוסדות הפרישה נוהלי מדיניות (2) מבוגרים; עבודת איכות כלפי הממונים עמדות (1) נושאים: מספר
וועדי הממונים עמדות (3) זו; מדיניות של גמישותה ומידת ונשים גברים לגבי הנהוגים הפרישה גילי השונים,
עלידי המועלות "שכיחות" בעיות (4) המסוים; במוסד הפרישה נוהלי ולגבי בכלל הפרישה לגבי העובדים
בנושאי השאלות תכניה. ועל לפרישה הכנה תכניות של קיומן על שאלות (5) לפרוש; העומדים העובדים

המבוגרים. העובדים שנשאלו לשאלות רבה במידה מקבילות הפרישה

המחקר אוכלוס"ת תכונות .2
גיל

הנשים 49מכלל 9S מהוות והן נשים רק נכללות זו גיל (בקבוצת 5855 בני היו המחקר מאוכלוסיית כרבע
63 בני היו ושליש מהגברים); ו4570 מהנשים 3870) 6259 בני היו המחקר מאוכלוסיית 4270 במחקר);

מהגברים). ל^55 בהשוואה מהנשים £139) ומעלה

של גילו פרישה). גיל לפני שנים 5 של (טווח האוכלוסייה בחירת של יוצא כפועל מהגברים צעירות הנשים
גברים של פרישה גילי בין הבחנה תוך עובד, הוא שבו במוסד הנהוג הפרישה לגיל ביחס חושב נחקר כל
שנים; 32 מהפרישה; שנים 54 של מרחק קטיגוריות: 3 בן מהפרישה מרחק למדד הגענו וכך נשים, ושל

.1 בלוח מוצג הנשים ושל הגברים של מהפרישה המרחק מהפרישה. שנים ו10

(באחוזים) נשים לעומת גברים הפרישה: מגיל המרחק :1 לוח
שנים 10 שנים 32 שנים 54 סה"כ

49 30 21 100 0הכ
43 26 31 100 נשים
55 34 n 100 גברים

יותר גבוה ואחוז (4370 לעומת 5570) הפרישה לפני פחות או שנה של בטווח נמצאו הגברים למחצית מעל
מהפרישה. שנים 54 של במרחק נמצאו הנשים של

בארץ וותק מוצא
יבשת התפלגות ואמריקה. אירופה ילידי היו £479 אסיהאפריקה; ילידי 2470 הארץ; ילידי היו %21d

דומה. די היתה מין לפי המוצא
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(באחוזים) מין קבוצות לפי המחקר, אוכלוסיית כלל של הדמוגרפיות התכונות התפלגות :2 לוח
גברים נשים אוכלוסייה סה"כ

גיל
49 26 5855

45 38 42 6259
55 13 33 +63
48 52 100 סין

מוצא
19 24 21 ישראל
27 20 24 אסיהאפריקה
32 34 33 אירופה מזרח
12 16 14 אנגלית דוברות וארצות אירופה מרכז
8 7 8 אחר

בארץ ותק
19 24 21 ישראל ילידי
27 17 22 1947 עד עלו
27 22 25 19531948 בשנים עלו
17 12 14 19691954 בשנים עלו
10 25 17 19831970 בשנים עלו

משפרות1 מצב
93 68 80 נשואים
2 16 9 אלמנים
2 10 6 גרושים
3 6 5 רווקים

השכלה
4 14 10 לימוד שנות 40
17 13 15 לימוד שנות 85
15 14 14 לימוד שנות 119
20 18 19 לימוד שנות 12
16 18 17 לימוד שנות 1513
28 22 25 לימוד שנות +16

(א) סשקהבית הרכב
61 61 61 חדדורי משקבית
39 39 39 רבדורי משקבית

(ב) משקהבית הרכב
54 41 47 בלבד זוג בן/בת עם גר
38 26 32 ילדים + זוג בן/בת עם גר
6 19 13 לבד גר
2 14 8 אחר

סשלחיד
56 42 49 גבוה לבן צווארון
11 25 18 נמוך לבן צווארון
25 13 18 גבוה כחול צווארון
8 20 15 נמוך כחול צווארון

ילדים מספר
8 9 8 ילדים אין
13 19 16 אחד ילד
50 52 51 ילדים 32
29 19 25 ילדים +4
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המדינה קום לפני לארץ עלו 2270 ישראל; ילידי כאמור, מהם, 217" בארץ: ותיקה היתה ברובה האוכלוסייה
1948 השנים בין המדינה, שנות בראשית עלו מהאוכלוסייה רבע גברים); ל"277 בהשוואה מהנשים 1770)

מהנשים 1670) 19691954 השנים בין עלו מהאוכלוסייה 1496 מהגברים); ו"277 מהנשים 2270) ל1953
בהשוואה מהנשים כרבע :19831970 השנים בין לארץ עלו האוכלוסייה מסה"כ ו1796 מהגברים); ו1270

הגברים. מתוך בלבד ל070\

משקןהב'ת והרכב משפחתי מצב
אלמנות היו מהנשים גבוה אחוז מהנשים). בלבד ל6870 בהשוואה (6ל93 נשואים היו מהגברים גבוה אחוז
של יוצא כפועל ל370). בהשוואה 670) ורווקות (270 לעומת 1070) גרושות מהגברים), בלבד 27" לעומת 167")

מהגברים). בלבד ל^6 (בהשוואה לבד גרו מהנשים 1970  המשפחתי מצבן

השכלה
נשים, של יותר גבוה אחוז ופחות. לימוד שנות שמונה של השכלה בעלי היו האוכלוסייה מכלל כרבע
מהנשים (ל1470 בלבד לימוד שנות ארבע של השכלה בעלות או כלל השכלה חסרות היו לגברים, בהשוואה
ומעלה, תיכונית השכלה בעלי היו לשנישלישים קרוב מהגברים). בלבד ל"47 בהשוואה לימוד שנות 40
מהנשים 4070 ומעלה, לימוד שנות 13 של השכלה בעלי 4270) עלתיכונית השכלה בעלי מהם הארי כשחלק

מהגברים). ו6ל44

משלחיד
(חביב, קודמים במחקרים שימוש בו שנעשה סיווג על ומבוסס קטיגוריות, 13 כולל למשלחייד הסיווג
במטרה הורכב הקטיגוריות, בתוכן גבוהה הומוגניות רמת בעל שהוא זה, סיווג .(1982 ואחרים, ספילרמן
המדגם התפלגות את מפרט 3 מס' לוח סוציוכלכלי. סטטוס מבחינת העיסוק רמת של דירוג לידי להגיע

משלחיד. לפי

(באחוזים) מין לפי השונים המקצועות התפלגות :3 לוח
סה"כ

גברים נשים אוכלוסייה
100 100 100 סהכ
13 18 15 גבוהים חופשיים ומקצועות אקדמאים .1

2 8 5 אחרים חופשיים מקצועות .2

20 3 11 מנהלים .3

7 9 8 טכנאים .4

21 13 16 גבוהים פקידים .5
6 20 14 זוטרים פקידים .6
5 4 5 זוטרים מכירות עובדי .7
5 1 3 עבודה מנהלי .8
13 3 8 מקצועיים עובדים .9
2  1 נהגים .10
7 20 14 מקצועיים בלתי עובדים .11
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מקצועות אקדמאים, הכולל: גבוה, לבן צווארון (1) עיסוק: דרגות לארבע הקטיגוריות 11 את קיבצנו
ועובדי זוטרים פקידים הכולל: נמוך, לבן צווארון (2) גבוהים; ופקידים מנהלים אחרים, גבוהים חופשיים
צווארון (4) עבודה; ומנהלי מקצועיים עובדים טכנאים, הכולל: גבוה, כחול צווארון (3) זוטרים; מכירות
הקטיגוריות ארבעת עלפי האוכלוסייה (התפלגות ונהגים מקצועיים בלתי עובדים הכולל: נמוך, כחול

.(2 בלוח תוארה

ואחוז כאחד, וגברים נשים בקרב המחקר אוכלוסיית מכלל שנישלישים מהווים הלבן" "הצווארון עובדי
גבוה היה זו ברמה הגברים אחוז הנמוכה), ברמה /$8 לעומת 4970) הגבוהה ברמה מרוכזים היו מהם ניכר

.(£429 לעומת 5670) הנשים של מזה יותר

,(13?0 לעומת 2596) הנשים משיעור כפול היה הגבוה הכחול" "הצווארון במקצועות שעבדו הגברים שיעור
בהתאמה). ,870 לעומת 2070) הנמוך הכחול" "הצווארון בעיסוקי נמצאו נשים של גבוה שיעור ובהתאם,

כל כמעט  מהם חלקית, במשרה  כרבע ורק מלאה, במשרה עבדו המחקר מאוכלוסיית כשלושהרבעים
מהנשים. בלבד 5870 לעומת (957") מלאה במשרה עבדו הגברים

בישראל המבוגרים העובדים אוכלוסיית לתכונות המחקר אוכלוסיית תכונות השוואת .3
מידה באיזו לבדוק, הראוי מן לפיכך, בלבד. מוסדות בעשרה ונערך ירושלים, לאזור הוגבל הנוכחי המחקר
השתמשנו זו השוואה לצורך בישראל. המבוגרים העובדים כלל לגבי תקפות המחקר אוכלוסיית תכונות
בלבד. המבוגרים לעובדים המתייחסים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של כוחאדם סקר מתוך בנתונים
בטווח עובדים של  מוגדרות גיל לקבוצות הוגבל הנוכחי שהמחקר כיוון בדיוק, מקבילים אינם הנתונים
מתייחסים הלמ"ס נתוני ואילו  (60+ בני וגברים 55+ בנות (נשים פרישה לפני ופחות שנים חמש של
אוכלוסיית של ייצוגיותה מידת על לעמוד כדי זו, בהשוואה עניין מצאנו זאת בכל מקובצות. גיל לקבוצות

המחקר.

המקבילותלתכונות בישראל, העובדת האוכלוסייה כלל של סוציודמוגרפיות תכונות מספר מוצגות 4 בלוח
הקודם. בפרק שהוצגו המחקר אוכלוסיית

המבוגרים העובדים כלל של הגילים להתפלגות דומה די הנחקרים של הגילים התפלגות כללי, באופן
הגיל קבוצות של השונה החתך מנקודת כנראה נובעים בחלקם אשר מין, לפי הבדלים יש אולם בישראל,
5296) הכללית לאוכלוסייה בהשוואה נשים של יותר גבוה אחוז כוללת המחקר אוכלוסיית המתוארות:
להדגיש, ראוי בישראל). המבוגרים העובדים באוכלוסיית 3870 לעומת נשים הן המחקר מאוכלוסיית
כולל  המועסקים כל נכללים הכללית באוכלוסייה ואילו שכירים, רק כוללת המחקר שאוכלוסיית
עצמאיים עובדים על שהרי מההבדלים, חלק נובעים שמכאן וייתכן, משלחיד), על לנתונים (פרט עצמאיים

הפרישה. חובת חלה לא
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יוצאי של הגבוה בריכוז בעיקר העובדים, אוכלוסיית כלל של מההרכב שונה המדגם של העדתי ההרכב
גבוה שיעור לעומת וזאת המחקר), באוכלוסיית 4770 לעומת 7270) הכללית באוכלוסייה אירופהאמריקה

הכללית). באוכלוסייה בלבד 870 לעומת 2196) הנוכחי במחקר ישראל ילידי של יותר

מקרב יותר גבוה אחוז האוכלוסיות בשתי זהה: כמעט גברים ושל נשים של המשפחתי המצב התפלגות
אוכלוסיות בקרב בהתאמה, ו7070, 6870 לעומת הכללית, באוכלוסייה ו9270 במדגם 9370) נשואים הגברים
1696 לעומת 23^) אלמנות הן הכללית באוכלוסייה הנשים מקרב יותר מעט גבוה אחוז אולם, הנשים).

במדגם).

2596) ומעלה לימוד שנות 16 של הגבוהה בקטיגוריה ובעיקר יותר, גבוהה הנחקרים של ההשכלה רמת
ניתן עדיין אולם לימוד. שנות 129 ושל לימוד שנות 40 של השכלה בעלי הם דומה די אחוז .(1296 לעומת
באוכלוסייה בלבד ל2370 בהשוואה עלתיכונית, השכלה בעלי הם המחקר מאוכלוסיית ש4270 לומר,
הנוכחי במחקר העובדים של יותר גבוה אחוז משלחהיד. בהתפלגות גם ביטוי לידי באה זו עובדה הכללית.
להדגיש, יש .(5570 לעומת 6796) בישראל האוכלוסייה לכלל בהשוואה הלבן", "הצווארון בעיסוקי עוסקים
משקף במחקר הנשים של משלחהיד הרכב שכן הגברים, בקרב מההבדלים בעיקר נובעים אלה שהבדלים
הנשים מאוכלוסיית 6770) הכללית באוכלוסייה זו מין קבוצת של משלחהיד הרכב את רבה במידה

הלבן"). "הצווארון במקצועות עובדות הכללית באוכלוסייה מהנשים ו6270 במחקר

המבוגרים העובדים אוכלוסיית תכונות את משקפת אכן המחקר אוכלוסיית מדדים שבכמה כן, אם נמצא
סיבות: משתי בעיקר נובעים שנמצאו שההבדלים לנו נראה הבדלים. ניכרים אחרים במדדים ואילו בישראל,
מוסדות (ברובם מסוימים עבודה ולמקומות מסוימת גיל לקבוצת המוגבל  המדגם בחירת מעצם (א)
חתך מבחינת הן הכללית, האוכלוסייה לגבי מקבילים בנתונים מהמחסור (ב) וציבוריים). ממשלתיים
הכללית האוכלוסייה לגבי המצויים הנתונים רוב שכן בעבודה, המעמד מבחינת והן הגיל קבוצות

בלבד. לשכירים הוגבלה המחקר אוכלוסיית ואילו המועסקים, לכלל מתייחסים
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מיו קבוצות לפי בישראל, העובדים אוכלוסיית כלל של הדמוגרפיות התכונות התפלגות :4 לוח
י (באחוזים)

סה"כ
האוכלוסייה

הנחקרים סה"כ גברים נשים בישראל
גילי

26 2(5855)  54 21 5955
42 2(6259) 58 26 46 6460
33 2(63+) 42 20 34 +65

62 38 100 סי|י

מוצאי
21 6 11 8 ישראל
24 22 16 20 אסיהאפריקה
47 72 72 72 איתפהאמריקה
(8 (אחר

משפחתי3 מצב
80 92 70 86 נשואים
9 5 23 10 אלמנים
6 2 4 3 גרושים
5 2 2 2 רווקים

השכלה4
10 11 11 11 לימוד שנות 40
15 32 ■ 25 30 לימוד שנות 85
33 36 39 37 לימוד שנות 129
17 10 15 11 לימוד שנות 1513
25 12 10 12 לימוד שנות +16

משלחיד5
67 52 62 55 לבן צווארון
33 48 38 45 כחול צווארון

עמ' 8 לוח בסיס על חושבו האזרחי; העבודה לכוח השייכים ,60+ בני ולגברים 55+ בנות לנשים מתייחסים הנתונים 1

.1984 הלמ"ס של כוחאדם בסקר 86

הכללית. לאוכלוסייה בדיוק מקביל אינו הנחקרים בקרב הגיל קבוצות של החתך 2

129128 עמ' ,27 לוח בסיס על חושבו האזרחי; העבודה לכוח השייכים 55+ בני ולנשים לגברים מתייחסים הנתונים 3

.1984 הלמ"ס של כוחאדם מסקר

עמ' ,11 לוח בסיס על חושבו האזרחי; העבודה לכוח השייכים ,55+ בני יהודים ולגברים לנשים מתייחסים הנתונים 4
.1984 הלמ"ס של כוחאדם סקר ,9190

של כוחאדם סקר ,191 עמ' ,57 לוח בסיס על חושבו ;55+ בני וגברים נשים יהודים, לשכירים מתייחסים הנתונים 5
.1984 הלמ"ס
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כלפי עמדות על להשפיע העשויים עבודה כלפי ועמדות ב0י0יים עבודה תנאי ג: פרק
פרישה

כלפי ובעמדות בסיסיים עבודה בתנאי לנשים גברים בין ההבדלים בניתוח מתמקד הדו"רו של זה חלק
אפיוני לעבודה, היחס  העבודה שתחום הגרונטולוגית, הספרות על המבוססת הנחה מתוך זאת, עבודה.
פרישה. כלפי עמדות על להשפיע העשויים המרכזיים הגורמים אחד הינו  ממנה ושביעותהרצון העבודה
אלה. בגילים וגברים נשים של העבודה חיי איכות על מקיפה תמונה לקבלת רבה חשיבות נודעת כמוכן

ורמת גיל מין, כמו גורמים ובהשפעת שונים, אנשים לגבי העבודה שבמשמעות בהבדלים דנה הספרות
חברתי, מעמד הכנסה, עצמית, להגשמה מקור  שונות משמעויות יש לעבודה אלה. הבדלים על עיסוק
נעשית מרכזית אבחנה .(1975 Goudy; 1985 Robinson et al.; 1979 Cohn; 1976 Atchley) וכר חברתיים קשרים
סמכות עצמי, ביטוי אוטונומיה, של ממדים כמו העבודה, בתוכן הקשורים  אינטרינזיים תגמולים בין
היחסים מערכת הכנסה, רמת כמו העבודה", ב"סביבת הקשורים  אקסטרינזיים ותגמולים וכוי, ואחריות
1979 Cohn; 1978 Mushinsky; 1977 Kaiieberg;) וכר העבודה של פיזיים תנאים העבודה, במסגרת החברתית
וההבדל המקצועי, המעמד רובדי לכל משמעותי מקור מהווה שהכנסה גם, נמצא .(1980 Gruenberg
באובדן מדובר כאשר .(Shanas 1972; Clark 1980) כלכליים" ה"לא בהיבטים רק מתבטא העבודה במשמעות
למידת בהתאם לפורש יחסרו אשר ההיבטים על לעמוד יש הפרישה, במעבר התעסוקתי התפקיד
שבין הקשר לגבי הסכמה אין הגרונטולוגית בספרות זו. שביעותרצון של ולמקורות מהעבודה שביעותרצונו
שביעותרצון או לעבודה רבה שמחויבות היא, הרווחת ההנחה פרישה. כלפי ועמדות עבודה כלפי עמדות
.(1984 Hooker et al.; 1976 Atchley; 1971 Sterib et al) ולהפך הפרישה, כלפי שליליות לעמדות גורמות ממנה
מהעבודה, הכללית שביעותהרצון על רק ולא העבודה, של ספציפיים היבטים על מצביעים מחקרים מספר
סובייקטיבית הערכה (ובעיקר הכנסה רמת כמו פרישה, כלפי שלילית עמדה על להשפיע העשויים כגורמים
ביטחון או ,(1982 Back ;1979 Atchley; 1978 Barfield et al) בעבודה הכרוך הפיזי הקושי מידת או שלה),
והסיכויים לקידום שאיפות  עבודה כלפי אחת עמדה שרק מצא, (1971) Fillenbaum .(Cohn 1979) בעבודה
כלפי עמדות על מוסדיים גורמים להשפעת התייחסו אחרים חוקרים פרישה. כלפי לעמדה קשורים  לקידום
(1976) Glamser .(1980 Bould; 1977 Parnes et al.) התעסוקה והזדמנויות במשק האבטלה שיעור כמו פרישה,
נובעים פרישה כלפי ועמדות העבודה משמעות בין הקשר לגבי שונים מחקרים ממצאי בין שההבדלים טוען,
בחברה לעבודה המיוחסת בחשיבות שינויים חלו ,Cohn לדעת השונות. המחקר תקופות בין מהבדלים
עם בעבודה אינטרינזיים היבטים בחשיבות ירידה של מגמה שמסתמנת טוען, (1979) Cohn ואילו בכלל,
תגמולים לעומת אינטרינזיים עבודה לתגמולי שיש היחסית החשיבות מדידת רק לדעתו, בגיל. העלייה
על ולהצביע הגבוהים בגילים העבודה איכות לגבי נכונה תמונה לתת עשויה המבוגר בגיל אקסטרינזיים
מצבו את בדקה אשר ,(1972) מנהיים של לממצאיה בניגוד עומדים ממצאיו לפרישה. המתאים הגיל
שמרכזיות היתה, העיקרית מסקנתה העבודה. במרכזיות והתמקדה המבוגר, העובד של הפסיכולוגיחברתי
מגורמים נובעת היא העבודה, במרכזיות ירידה חלה ואם בגיל, מעלייה כתוצאה יורדת איננה העבודה
הכחול" "הצווארון עובדי מבוגרים של עבודה כלפי עמדות שבדק ,(1982) הנדלס גם אחרים. אישיים
ניכרת חשיבות המבוגרים מהעובדים גבוה אחוז ייחסו ומנטליות פיזיות מגבלות שלמרות מצא, בתעשייה,
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ובסיכויים בשכר הקשורים האקסטרינזיים לתחומים פרט מהעבודה, גבוהה שביעותרצון והביעו לעבודה,
העבודה חיי איכות על (1982) וספילרמן חביב של המחקרים את גם להזכיר ראוי לכך בהקשר לקידום.
מעבודה שביעותרצון לבין לקידום ושאיפות מעבודה שביעותרצון בין הבחינו אלה חוקרים בישראל.
לניידות קלושים סיכויים של תחושה המלווה מהעבודה שביעותרצון חוסר שרק ומצאו, לקידום, וסיכויים
בעבודה, לניידות שאיפות על גיל השפעת מצאו לא הם בגיל. עלייה עם חיובית בהתאמה נמצאה בעבודה
כי הטוענת, התיאוריה כנגד מסייעת עדות מהווים הנ"ל הממצאים שבערצון. אינו המבוגר העובד כאשר
המבוגר. העובד פרישת לקראת הקרקע את מכינה בגיל מעלייה כתוצאה מהעבודה בשביעותרצון ירידה

בהתאם ועבודה, פרישה כלפי בעמדות הבדלים מצא ופרישה, עבודה שבין הקשר על ממצאים הסוקר ,Back

המצופה הקשר מתקיים הגבוהות העיסוק ברמות עובדים בקרב שרק כך על הצביע הוא העיסוק. לרמת
מחויבות המגלים גבוהות, עיסוק ברמות עובדים פרישה: כלפי עמדה לבין בעבודה ועניין מחויבות שבין
חצימיומנים עובדים (כמו נמוכות עיסוק ברמות עובדים בקרב לפרישה. להתנגד נוטים לעבודה גבוהה

הפרישה. כלפי ועמדותיהם בעבודה שלהם המעורבות דרגת בין קשר נמצא לא ובלתימיומנים)

בסיסיים עבודה ולתנאי אישיים שלאפיונים לשער, ניתן ופרישה עבודה בנושאי הספרות סקירת סמך על
הפרישה. כלפי עמדות על השפעה להיות עשויה

עבודה, ודפוסי היסטוריה הבא: בסדר יוצגו עבודה כלפי ובעמדות עבודה במאפייני הקשורים הממצאים
(היבטים עבודה כלפי עמדות העבודה, במרכזיות שינויים בעבודה, חברתיים קשרים בעבודה, ניידות דפוסי

נשים. של לעבודה ליציאה וסיבות ואקסטרינזיים), אינטרינזיים

עבודה וד9ו0' הי00וריה .1

.ronn "pp9m ותק
תפקידם את ממלאים £ל27 הנחקרים); מכלל 40^ שנה 157 של הוא הנוכחי בתפקיד השכיח הוותק

פחות. או שנים שש רק  וכשליש ומעלה שנים כ16 הנוכחי

"הצווארון עובדי עיסוק: רמת לפי אלא האוכלוסייה כלל בקרב לנשים גברים בין הבדלים נמצאו לא
269S לעומת ומעלה שנים כ16 הנוכחי בתפקיד עוסקים מהם 48^ הנוכחי בתפקידם יותר ותיקים הכחול"
עיסוק ברמת מהנשים 40fc לעומת 5870) הגברים מקרב יותר גבוה ואחוז הלבן") "הצווארון מעובדי בלבד
פחות או שנים כשש הנוכחי תפקידם את ממלאים הלבן" "הצווארון עובדי של גבוה אחוז ובמקביל, זו).
על מרמזים אלה נתונים הכחול"). "הצווארון מעובדי ו£189 13X לעומת מהגברים ו£319 מהנשים £349)

בהמשך. נדון כך ועל הלבן", "הצווארון עובדי של בעבודה יותר גבוהה ניידות

ורצ'פותה העבודה תקופת משן
לגברים; בדומה ורצוף המשכי עבודה דפוס (1) נשים: של שונים עבודה דפוסי שלושה על מצביעה הספרות
כניסה (3) ילדים; וגידול לידה הריון, כמו משפחתיות במחויבויות הקשורות הפסקות, עם עבודה (2)
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0'Rand <cf Henretta; 1979 Rosenfeld למשל, (ראה, הבית את הילדים עזיבת לאחר העבודה לשוק מאוחרת
.(1986/87 Szinovacz ;1982

אחד, מצד פרישה: כלפי עמדות על אלה דפוסים של אפשריים השפעה לכיווני ביחס מנוגדות השערות יש
לעבודה חזק קשר ליצור העשויה תעסוקתית, במוביליות כלל בדרך מלווה ורצופה ארוכה עבודה היסטוריית
בלתי עבודה שני, מצד לפרוש. ורצון מהעבודה עייפות  לחילופין או הפרישה, של חיובית פחות ותפישה
עצמה את הגשימה שטרם התחושה, את לאשה מקנות העבודה לשוק מאוחרת כניסה ו/או רצופה
לעבודה רופף לקשר  לחילופין או לפרישה, ותתנגד עבודה, להמשך תשאף ולפיכך התעסוקתי, בתפקידה

לפרישה. חיובי וליחס
ז י ן ■

תקופת אורך הנוכחי: במחקר גם שימשו נשים, של עבודה דפוסי לבדיקת בספרות המופיעים מדדים שני
מחוץ הזמן משך עלפי נמדד אשר בעבודה, הרציפות ומידת עבודה, שנות סה"כ לפי נמדד אשר העבודה,

העבודה. לשוק

הבא. בלוח מופיעים עיסוק ורמת מין לפי עבודה שנות סה''כ

(באחוזים) עיסוק רמת לפי ונשים, גברים של עבודה שנות מספר :5 לוח
36+ 3528 2720 195 סה"כ
32 35 16 17 100 אוכלוסייה 0הכ

נשים
12 35 23 30 100 נשים סה"כ
15 40 19 25 100 לבן צווארון
5 25 30 40 100 כחול צווארון

גברים
54 35 9 2 100 גברים סה"כ
55 35 9 1 100 לבן צווארון
53 35 9 4 100 כחול צווארון

מהנשים; בלבד YlJc לעומת ומעלה שנים 36 עובדים מחציתם מעל יותר: רב עבודה שנות מספר לגברים
(לעומת עבודה שנות 2720 צברו מהנשים כרבע עבודה; שנות 35 עד 28 צברו המין קבוצות משתי כשליש
שרוב לומר, ניתן אלה הבדלים למרות עבודה. שנות 195 צברו מהנשים לשליש וקרוב מהגברים), בלבד $16.
בספרות המופיעים לממצאים בניגוד וזאת, עבודה), שנות 20 מעל צברו מהן 70X) ותיקות עובדות הן הנשים

נשים. של עבודתן תקופת אורך לגבי הביןלאומית

ומעלה שנים 28 העבודה בשוק נמצאות מהן $30, רק ותק: שנות פחות צברו הכחול" "הצווארון עובדות
בלבד רבע (לעומת שנה ל19 5 בין עובדות מהן ו^40 הלבן") "הצווארון עובדות מקרב 5570^ (בהשוואה

הלבן"). "הצווארון מעובדות
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במוסד ומעלה שנים 26 של ותק בעלי הם מהנחקרים כשליש הנוכחי; במוסד בוותק גם הבדלים נמצאו
£499) יותר ותיקים הגברים שנה. 152 של ותק  ול4196 שנה ל25 16 בין הנע ותק יש לרבע ;(3596) הנוכחי
פחות או שנה 15 של ותק בעלות הן הנשים מחצית מהנשים). 21X לעומת שנה מ26 למעלה של ותק בעלי

מהגברים). ל2996 (בהשוואה

המקצועית, בספרות המועלים לממצאים בניגוד נשים. בקרב העבודה רציפות הוא כאמור, נוסף, מדד
היתה מהגברים) ל690 (כמו מהנשים ל£99 רק הגברים. של מזו שונה אינה הנשים של העבודה רציפות
לאחוז הלבן"; מ"הצווארון נשים הן ככולן ורובן העבודה, ברציפות ויותר שנה של יחסית ארוכה הפסקה
מעובדות ל3296 בהשוואה (ל^42 הפסקהבעבודה כלל היתה לא הכחול" "הצווארון מעובדות יותר גבוה
הלבן". "הצווארון עובדות של מזה יותר קצר עבודתן תקופת שאורך לזכור, ראוי אולם הלבן"). "הצווארון

המינים. בין העבודה בדפוסי מהותיים הבדלים נמצאו שלא נובע, לעיל האמור מכל

(באחוזים) עיסוק רמת לפי נשים ושל גברים של עבודה הפסקת תקופות משך :6 לוח
שנה מעל שנה חצי שנה חצי היתה לא
שנה 16 עד שנה עד פחות או הפסקה כלל סה"כ

7 11 47 35 100 אוכלוסייה 0הכ
נשים

9 10 46 35 100 נשים סה"כ
12 11 45 32 100 לבן צווארון

9 49 42 100 כחול צווארון
גברים

6 11 49 35 100 גברים סה"כ
7 11 49 11 ח10 ^י^תילח

הכנסה רמת הערכת
היא נשים, בקרב ובעיקר הפרישה, את לדחות לנטייה המרכזיות הסיבות שאחת כך על הצביעו מחקרים
שלהערכה נמצא, כמוכן .(1976 Thumher; 1980 Henertta et al.) למשל, (ראה, הכלכלית הסיבה
.(1982 Back) הממשית ההכנסה לרמת מאשר יותר חזקה השפעה יש ההכנסה רמת של הסובייקטיבית

לדחות נטייה לעובד תהיה יותר, נמוכה ההכנסה שהערכת ככל (א) השערות: שתי שיערנו הספרות סמך על
את לדחות ייטה הוא במשקהבית, העיקרי או היחידי ההכנסה מקור הינו שהעובד ככל (ב) הפרישה; את

הפרישה.

כבינונית, הכנסתם את מעריכים מחצית מעל כנמוכה, הכנסתם את מעריכים הנחקרים מכלל כרבע רק
מאוד. גבוהה עד כגבוהה הכנסתם את מעריכים וחמישית
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(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי השכר, רמת הערכת :7 לוח
הכנסה הכנסה הכנסה
נמוכה בינונית גבוהה סה"כ

24 56 20 100 אוכלוסייה סהכ
נשים

35 53 12 100 נשים סה"כ
29 55 16 100 לבן צווארון
47 49 4 100 כחול צווארון

גברים
12 60 29 100 גברים סה"כ
7 56 38 100 לבן צווארון
22 67 n 100 כחול צווארון

(X2  55.9;DF2;P  0.000)

ובעיקר מהגברים) בלבד £129 לעומת משליש (למעלה כנמוכה הכנסתן את מעריכות מהנשים גבוה אחוז
מעובדי יותר גבוה אחוז הלבן"). "הצווארון מעובדות 2970 לעומת למחציתן (קרוב הכחול" מ"הצווארון נשים
1696 לעומת £389) גברים ובעיקר 090 לעומת 2696) כגבוהה הכנסתם את מעריכים הלבן" "הצווארון

■ מהנשים).

העובד היות הוא נשים, בקרב ובעיקר פרישה, פני על עבודה המשך העדפת על להשפיע העשוי נוסף גורם
המפרנסים הם $18< במשפחתם, היחידים המפרנסים הם הנחקרים מכלל 419& עיקרי: או יחידי מפרנס

משניים. מפרנסים הם ו>£419 העיקריים

(באחוזים) משני או עיקרי מפרנס היותם לפי ונשים, גברים התפלגות :8 לוח
מפרנס מפרנס מפרנס
משני עיקרי יחידי סה"כ
41 18 41 100 אוכלוסייה 0ה*כ
56 10 34 100 נשים
25 27 48 100 גברים

{X1  37.4; DF2; P 0.000)

המפרנסים או (£349. לעומת 4890) במשפחתם היחידים המפרנסים הם הגברים מקרב גבוה אחוז כמצופה,
מקרב גבוה שאחוז לציין, מעניין אולם עיסוק, רמת לפי הבדלים נמצאו לא .(£109 לעומת £279.) העיקריים
הלבן"). ב"צווארון מנשים 896 לעומת £149,) במשקביתן העיקריות המפרנסות הן כחול" ב"צווארון הנשים

.5 בסעיף ידון זה נושא לעבודה. הנשים של ליציאתן הסיבות מהן השאלה, את מעלים הנ"ל הממצאים
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בעבודה ניידות דפוסי .2
נשאלו מוסד, אותו במסגרת והן שונים עבודה מקומות בין הן בעבודה, הניידות את לבדוק כדי
בדרגה בירידה או בעלייה התבטאו אלה מעברים האם בחייהם; כאלה מעברים חלו האם המרואיינים,

התפקיד. ביוקרת בירידה או בעלייה התבטאו אלה מעברים והאם ובמשכורת;

מוסדות בין ניידות
מהגברים £759, אחרים: עבודה במקומות לכן קודם עבדו מהם גבוה אחוז מבוגרים, עובדים לגבי כמצופה
"הצווארון מעובדי £639. לעומת (שלושהרבעים הלבן" "הצווארון עובדי של יותר גבוה אחוז מהנשים; ו,65£9
מ"הצווארון נשים הן היחידי גם הוא הנוכחי עבודתם שמקום עובדים של ביותר הגבוה השיעור הכחול").
ולעומת זו, עיסוק ברמת מהגברים ל^33 (בהשוואה אחרים עבודה במקומות עבדו לא 42מהן % הכחול":
להן שאין מכך נובעת אלו נשים של הנמוכה שהניידות לשער, ניתן הלבן"). ב"הצווארון מנשים בלבד £279<

שונים. עבודה במקומות "להציע" מה

לגברים ובעיקר בדרגה), או באחריות (עלייה מקצועי קידום הנוכחי למוסד היווההמעבר למחציתהנחקרים
המעבר היווה מהנחקרים לחמישית האחרות). בקבוצות ל48704670 בהשוואה £599.) הלבן" מ"הצווארון
"הצווארון עובדי את בעיקר מאפיינת זו שירידה לציין, ומעניין המקצועי, במעמדם ירידה הנוכחי למוסד
עובדי מהנשים). בלבד ו496 הכחול" מ"הצווארון מהגברים £179 לעומת המין קבוצות משתי £249,) הלבן"
רק הינה מהם גבוה אחוז לגבי שמשמעותה אופקית, בניידות מאופיינים זאת, לעומת הכחול", "הצווארון

מקצועי. שינוי ולא עבודה מקום שינוי

הנוכחי המוסד בתוך ניידות
היו מה בעבר; אחר בתפקיד עסק העובד האם המוסד: בתוך הניידות לבחינת שימשו מדדים שלושה
או הסמכות בהיקף מקצועי קידום לגביו מהווה הנוכחי תפקידו האם הנוכחי; לתפקידו למעבר הסיבות

בדרגה.

£549) הנשים של מזה גבוה הגברים 48),ואחוז *) המוסד בתוך תפקידים החליפו הנחקרים למחצית קרוב
יותר גבוה אחוז העיסוק: רמת לפי יותר בולטים ההבדלים .(9 לוח ראה מהנשים, £429, לעומת מהגברים
הכחול"), "הצווארון עובדי מקרב בלבד £389, לעומת £549,) תפקידים החליפו הלבן" "הצווארון מעובדי

מהנשים). £469< לעומת £609<) הגברים ובעיקר

ואתגר עניין חיפוש ומתוך קביעות, קבלת קידום, למטרות תפקידים החליפו הנחקרים מכלל שנישלישים
ו^23 בריאות), בעיות (כמו רצוניות אישיות מסיבות תפקידים החליפו 1196 בעבודה; לשינוי מרצון או
לוח (ראה בעבודה סכסוכים בגלל או רוטציה קיצוצים, כמו מוסדיות סיבות בגלל תפקידים להחליף נאלצו

.(10
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(באחוזים) ועיסוק מין לפי בעבר, אחר בתפקיד הנוכחי במוסד עבד האם :9 לוח
אחר בתפקיד עבד לא אחר בתפקיד עבד סה"כ

52 48 100 אוכלוסייה 0הכ
נשים

58 42.^ 100 נשים סה"כ
54 46 100 לבן צווארון
66 34 100 כחול צווארון

גברים
52 48 100 גברים סה"כ
40 60 100 לבן צווארון
58 42 100 כחול צווארון

. _ (#  12; DF 3; P < 0.01)

יותר גבוה ואחוז ,(£629< לעומת £709) קידום למטרות תפקידים החליפו הגברים מקרב יותר גבוה אחוז
רמות בין הם ההבדלים עיקר אולם .(1870 לעומת 279?.) רצוניות לא מסיבות תפקידים החליפו הנשים מקרב
לעומת 7070) קידום לשם תפקיד החליפו הגבוהה העיסוק ברמת מהעובדים יותר גבוה אחוז שונות: עיסוק
נאלצו הנמוכה העיסוק ברמת מהעובדים גבוה אחוז .(6470 לעומת £759) הגברים מקרב ובעיקר >£ל56),

יש .(£269 לעומת £359) הנשים מקרב ובעיקר ,(£209 לעומת 3070) רצוניות לא סיבות בגלל תפקיד לשנות
£179) אישיות מסיבות תפקידים שהחליפו הכחול" "הצווארון עובדי גברים של הגבוה האחוז על להצביע

בריאות. בעיות בגלל כלל בדרך האחרות), הקבוצות בקרב £119£99 לעומת

(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי המוסד, בתוך תפקידים לחילופי הסיבות :10 לוח
סיבות רוטציה קיצוצים, קידום
אישיות סכסוכים או ושינוי סה"כ

11 23 66 100 אוכלוסייה 0הכ
לבן צווארון

10 20 70 100 סה"כ
11 25 64 100 נשים
9 16 75 100 גברים

כחול צווארון
14 30 56 100 סה"כ
10 35 55 100 נשים
17 26 57 100 גברים

מובהק) (לא

המקצועי במעמד התקדמות
בלוח מוצגת התפקיד, בשינוי הקשורים אחריות, ו/או בדרגה עלייה מבחינת המוסד בתוך העובדים ניידות
לתפקיד עברו הנוכחי במוסד תפקיד החליפו אשר הנחקרים מכלל לשנישלישים שקרוב לראות, ניתן .11

19



מצד כזו). עלייה ציינו 385S (רק יותר מתונה היתה במשכורת ו/או בדרגה העלייה אשר בעוד יותר, סמכותי
ירידה על דיווחו $6< רק שכן במשכורת, ו/או בדרגה בירידה דווקא מלווה אינה באחריות הירידה שני,
התפקיד. שינוי את שליוו והאחריות הסמכות בהיקף ירידה על שהצביעו 70ר\, לעומת במשכורת ו/או בדרגה

(באחוזים) מין לפי שכר, ו/או ודרגה אחריות מבחינת קודם לתפקיד במוסד נוכחי תפקיד השוואת :11 לוח
ירידה שינוי ללא עלייה סה"כ

בדרגה בדרגה בדרגה בדרגה
או או או או

בשכר באחריות בשכר באחריות בשכר באחריות בשכר באחריות
0הכ

6 17 56 20 38 63 100 100 אוכלוסייה
7 15 68 28 25 57 100 100 נשים
6 19 45 13 49 68 100 100 גברים

באחריות קידום על המבוסס מסכם, ניידות מדד נבנה המוסד בתוך התעסוקתית הניידות בדיקת לצורך
 הראשונה בקטיגוריה הבאה: בצורה שהורכבו קטיגוריות, שלוש כולל זה מדד ובמשכורת. בדרגה ו/או
ואחריות (סמכות התקדמו הם המדדים משני באחד שלפחות שדיווחו עובדים, נכללו  מעלה כלפי ניידות
אחד באף התקדמו לא אשר עובדים, נכללו  אופקית ניידות  השנייה בקטיגוריה דרגה/משכורת); או
באחד לפחות ירידה על שדיווחו עובדים, נכללים  שלילית ניידות  השלישית בקטיגוריה ואילו מהמדדים.
בלוח מוצגים מסכם ניידות מדד עלפי מין קבוצת כל בתוך שונות עיסוק מרמות העובדים ניידות המדדים.1

.12

(באחוזים) מין ולפי ניידות מדד לפי המוסד, בתוך שונות עיסוק מרמות עובדים ניידות :12 לוח
ניידות ניידות כלפי ניידות
שלילית אופקית מעלה סה"כ

13 21 66 100 אוכלוסייה 0הכ
נשים

11 28 61 100 נשים סה"כ
7 28 65 100 לבן צווארון
20 30 50 100 כחול צווארון

גברים
15 14 71 100 גברים סה"כ
11 13 76 100 לבן צווארון
26 17 57 100 כחול צווארון

מובהק) (לא

מהניתוח. הוצאו והם השני, במדד וירדו המדדים באחד שעלו עובדים של בלבד ספורים מקרים היו 1
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יותר גבוה והאחוז הנוכחי, המוסד במסגרת בעבודה התקדמות על דיווחו הנחקרים מכלל שנישלישים
הגברים משל כפול הנשים ושיעור מעמדם, את שינו לא £219 מהנשים); 6196 לעומת 717") הגברים בקרב

מהגברים). ו£ל15 מהנשים $11) המקצועי במעמדם ירידה שחלה דיווחו, ו£139 ;(1496 לעומת £289)

הלבן" "הצווארון מעובדי גבוה אחוז שונות: עיסוק רמות בין מהותיים הבדלים מצטיירים ו13 12 מלוחות
של ההתקדמות ושיעור ,(5470 לעומת £709) הנוכחית עבודתם במסגרת התקדמו הכחול" "הצווארון לעומת
ההבדל זאת, לעומת הכחול", "הצווארון עובדי בקרב .(6570 לעומת 767") הנשים של מזה גבוה הגברים
מגמה גם מסתמנת זו עיסוק ברמת בהתאמה). £ל50, לעומת £579) יותר קטן המינים בין הקידום בשיעור
"הצווארון מעובדי בלבד ל£ל9 בהשוואה המקצועי במעמדם ירידה על דיווחו כרבע שלילית: ניידות של

הלבן".

(באחוזים) ניידות מדד לפי המוסד, בתוך שונות עיסוק מרמות עובדים ניידות :13 לוח
ניידות ניידות כלפי ניידות
שלילית אופקית מעלה סה"כ

13 21 66 100 אוכלוסייה 0ה"כ

9 21 70 100 לבן צווארון
23 23 54 100 כחול צווארון

(X2  6.27; df 2;p< 0.05)

לקידום וסיכויים n19'Kvy
מתחום הן מחקרים עבודה. כלפי לעמדות נוסף מדד הינן לכך הסיכויים והערכת בעבודה לקידום השאיפות
1983 Kauppinen et al.; 1983) העבודה מתחום והן (1971 Fillenbaum; 1985 Robinson et al.) הגרונטולוגיה
שעובדים שיערנו, בעבודה. לשביעותרצון המרכזיים המדדים כאחד זה משתנה על מצביעים (Mannheim
אינם אשר עובדים, ולהפך: הפרישה, את לדחות ייטו לכך סיכויים להם שיש ומעריכים לקידום השואפים

עבודה. המשך על פרישה יעדיפו לקידום, סיכויים להם שאין הערכה בגלל ובעיקר לקידום, שואפים

סיכוייו את מעריך הוא כיצד (2) בעבודה; לקידום שואף העובד האם (1) זו: לבדיקה שימשו מדדים ארבעה
עבודה, סוג ו/או מקום להחליף מעוניין הוא האם (4) לקידום; השאיפה לחוסר הנימוקים (3) לקידום;

ומדוע.

לקידום שאיפה ונגד בעד נימוקים
הצליחו הנוכחי שבתפקידם החשים מבוגרים אנשים "יש "פתוחה": שאלה שימשה לקידום השאיפה לבדיקת
לתפקיד שואפים והם כך חשים שאינם אנשים, יש לעומתם הקריירה. בתחום שאיפותיהם את להגשים
שכרבע נמצא, התשובות מניתוח פרט". הנוכחי? תפקידך לגבי זה בנושא שלך הרגשתך מהי יותר. 'גבוה'
מרוצים שהם מאחר לקידום שואפים אינם 219S עצמם", את "להגשים שהצליחו חשים האוכלוסייה מכלל
ורק קידום מאפשרים אינם שכישוריהם הערכה מתוך לקידום שואפים אינם כשליש הנוכחי, מתפקידם
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שונים הדגשים נמצאו עיסוק. רמת או מין הבדל ללא בעבודה, לקידום עדיין שואפים הנחקרים מכלל כרבע
.14 בלוח מוצגים אלה נימוקים שונות. עיסוק קבוצות בין לקידום לאישאיפה בנימוקים

את להגשים שהצליחו בכך לקידום אישאיפתם את מנמקים הלבן" "הצווארון עובדי של מאוד גבוה אחוז
לאן אין לשיא, כבר "הגעתי אלה: מעובדים חלק שהתבטאו כפי או הנוכחי, תפקידם במסגרת עצמם
מהנשים). £259 לעומת £369) גברים ובעיקר הכחול") "הצווארון מעובדי בלבד £89 לעומת 3070) להתקדם"
במסגרת לעשות יכול שאני מה ש"זה בכך העצמי מיצוים את ביטאו זאת, לעומת הכחול", "הצווארון עובדי
בפניהם העומדות והאופציות השכלה חסרי שהם שהדגישו עובדים, גם נכללים זו בקטיגוריה  כישורי"
את לנמק נטו גם אלה עובדים הלבן"). "הצווארון מעובדי 2770 לעומת אלה נימוקים העלו £429) מעטות

.(£189 לעומת $28,) הנוכחי מתפקידם בשביעותרצונם לקידום אישאיפתם

(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי בעבודה, לקידום לאישאיפה הנימוקים :14 לוח
לקידום שואף לא

שואף שיכול מה זה שבערצון הגשים
לקידום כישוריו במסגרת מתפקידו עצמו סה"כ

24 32 21 23 100 אוכלוסייה 0הכ
לבן צווארון

25 27 18 30 100 סה"כ
25 33 18 25 100 נשים
26 22 16 36 100 גברים

כחול צווארון
22 42 28 8 100 סה"כ
21 40 30 9 100 נשים
22 44 26 7 100 גברים

(*2 31.64;df9; p < 0.01)

את ניתחנו לקידום, הסיכויים של ריאלית מהערכה מושפעות לקידום שהשאיפות ההנחה, את לאמת כדי
שני בין קשר נמצא ואכן .(15 לוח (ראה לקידום השאיפה לבין לקידום הסיכויים הערכת בין הקשר
לקידום שאיפה גם הביעו לקידום, סיכויים להם שיש המעריכים עובדים, של גבוה שיעור המשתנים.
זה ממצא לכך. שואפים עדיין לקידום, סיכויים להם שאין החושבים מהעובדים, נמוך אחוז ורק בעבודה,
מהגברים ו£459 מהנשים מחצית עיסוק: רמת לפי הנתונים בניתוח והן מין לפי הנתונים בניתוח הן נכון
WfoA מהנשים £159 (לעומת בתפקידם להתקדם שואפים לקידום סיכוייהם את חיובי באופן המעריכים
עיסוק. רמת לפי גם קיים מקביל ממצא לכך). שואפים ועדיין לקידום בסיכויים מאמינים שאינם מהגברים
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(באחוזים) עיסוק ורמת מין קבוצת כל בתוך לקידום לשאיפה לקידום הסיכויים בין הקשר :15 לוח
לקידום שואף לא

מה זה
שיכול

במסגרת שבערצון הגשים שואף
כישוריו מעבודתו עצמו לקידום סה"כ לקידום סיכויים

32 21 23 24 100 אוכלוסייה סהייכ
נשים

35 22 20 24 100 סה"כ
ז) = .21) 18 16 16 50 100 לקידום סיכויים יש
(p < 0.01) 40 24 21 15 100 סיכויים אין

גברים
29 19 27 25 100 סה"כ

(r = .17) 15 23 17 45 100 סיכויים יש
(p < 0.02) 34 18 30 18 100 סיכויים אין

לבן צווארון
27 18 30 25 100 סה"כ

(r = .21) 16 15 21 48 100 סיכויים יש
(p < 0.01) 31 18 33 18 100 סיכויים אץ

כחול צווארון
42 28 8 22 100 סה"כ

(r = .18) 17 30 4 48 100 סיכויים יש
(p < 0.03) 49 27 9 15 100 סיכויים אין

לכך והסיבות עבודה 0וג ו/או מקום להחליף הרצון
הנוכחי, העבודה ממקום או מהתפקיד אישביעותרצון לבטא עשוי עבודה סוג ו/או מקום להחליף הרצון
מקום, מכל שני. מצד הנוכחית, במסגרת למיצוי ניתנות שאינן בעבודה להתפתחות שאיפות או אחד, מצד
גיל, הוא שינוי כנגד הנימוק כאשר הנוכחית. מהעבודה פרישה משמעו המבוגר בגיל עבודה מקום שינוי

לפרוש. פוטנציאלית נכונות ועל בעבודה, קצרה זמן פרספקטיבת על להצביע הדבר עשוי

סוג וגם מקום גם להחליף מעוניינים (>£ל10 עבודה סוג ו/או מקום להחליף מעוניינים מהעובדים כחמישית
"הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז עבודה). סוג רק וו$8 עבודה מקום רק להחליף מעוניינים >?ל3 עבודה;
לעומת (0י269 הנשים מקרב יותר ומעט (\5X לעומת (0י249 עבודה סוג ו/או מקום להחליף מעוניינים הלבן"

זו). עיסוק ברמת מהגברים 2270

.16 בלוח מוצגים עבודה סוג ו/או מקום להחליף הרצון ונגד בעד הנימוקים

חיפוש של תשובות הכולל  אתגר חיפוש עבודה: סוג ו/או מקום שינוי בעד הועלו מרכזיים נימוקים שני
מעובדי גבוה ואחוז הנחקרים) מכלל £169) לכישורי" יותר מתאימה "עבודה "אתגר", סיפוק", "יותר
הכולל  הנוכחית מהעבודה עייפות היה שני נימוק מהגברים); ו$18 מהנשים 22^ הלבן" "הצווארון
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"רוצה פיזית", ו/או נפשית "עייפות העבודה", את אוהב "לא כאן", לי "קשה כאן", לי "נמאס כמו תשובות
מהנחקרים). בלבד 5?s<) אחראית" פחות עבודה

(באחוזים) עיסוק ורמת מיו לפי עבודה, סוג ו/או מקום שינוי ונגד בעד הנימוקים :16 לוח
להחליף מעוניין לא להחליף מעוניין

פיזית עייף
מרוצה להסתגל קשה בגלל נפשית ו/או מחפש
כאן חדש למקום גיל כאן מעבודה אתגר סה"כ
47 12 20 5 16 100 אוכלוסייה 0הכ

לבן צווארון
47 9 19 3 20 100 סה"כ
48 11 15 3 22 100 נשים
46 6 27 3 18 100 גברים

כחול צווארון
46 19 20 7 7 100 סה"כ
47 19 19 9 7 100 נשים
47 18 22 6 7 100 גברים

(X2  23.87; df 12;p< 0.05)

"מסיבות או בגילי" כבר "מאוחר כגון תשובות נכללו כאן  גיל בגלל השינוי: כנגד הועלו נימוקים שלושה
מ"הצווארון ובעיקר הגברים, מקרב יותר מעט גבוה אחוז אפיינו אלה נימוקים מהנחקרים). 2096) בריאות"
חדש", למקום להסתגל כ"קשה שהגדרנו נוסף, נימוק זו). עיסוק בקבוצת מהנשים 155& לעומת 2170) הלבן"
לקבל "קשה חדש", למקום להסתגל לי "קשה מעמד", אפסיד חדש עבודה "במקום כמו תשובות כולל
£199) הכחול" "הצווארון עובדי את בעיקר איפיין הנימוק מהנחקרים). \27c עלידי (הוזכר אחרת" עבודה
קרוב עבודה. מקום לשנות כבר שמאוחר חשבו הנחקרים מכלל כשליש אחרות, במלים 0ד9}. לעומת

.(47^ הנוכחי בתפקידם מרוצים שהם בכך לשינוי אירצונם את נימקו האוכלוסייה למחצית

ברמת עבדו מהם גבוה אחוז  עבודה סוג ו/או מקום להחליף מעוניינים היו מהנחקרים 219& לסיכום,
שהם מאחר בעיקר עבודה, לשנות מעונייכים היו לא $79, אתגר. בחיפוש זאת והסבירו הגבוהה, העיסוק

הגיל. מפאת וכן בעבודתם, מרוצים

העבודה במקום אפליה תחושת
עמדות על ובעקיפין מהעבודה, שביעותהרצון על להשפיע עשויות גיל ו/או מין מפאת אפליה של תחושות

פרישה. כלפי

גברים של יותר גבוה ואחוז העבודה, במקום מבוגרים עובדים אפליית על הצביעו מהנחקרים כחמישית
מהנשים). £169 לעומת £249)
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"הצווארון לעומת הכחול" "הצווארון עובדי של כפול שיעור עיסוק: רמת לפי מהותיים הבדלים נמצאו
בקרב במיוחד הגבוה מהשיעור נובע זה והבדל £ל15), לעומת 3070) גיל של רקע על אפליה שיש חשים הלבן"
במקום מבוגרים אפליית שיש חשים, ($47,) הכחול" "הצווארון עובדי מהגברים למחצית קרוב הגברים:

זו). עיסוק ברמת מהנשים בלבד 139& (לעומת עבודתם

הבדלים נמצאו נשים. אפליית של אחרת או זו מידה על מצביעים הנחקרים מכלל אחוזים שבעהעשר
רקע על אפליה של קיומה על מצביעים הלבן" "הצווארון עובדי של גבוה אחוז עיסוק: רמת לפי משמעותיים
(כרבע הנשים מקרב יותר מעט גבוה ואחוז הכחול") "הצווארון מעובדי בלבד £ל8 לעומת 2\7c) מין של
מהנשים \~(\><ד\\ שונות: עיסוק מרמות נשים בין שנמצאו ההבדלים את לציין ראוי מהגברים). 70ר\ לעומת
הגבוהה). העיסוק ברמת הנשים מקרב כאמור, לרבע, (בהשוואה נשים אפליית ציינו הכחול" מ"הצווארון

(באחוזים) ומין עיסוק רמת לפי גילית, אפליה על טענות :17 לוח
גילית אפליה

אפליה יש אפליה אין סה"כ
20 80 100 אוכלוסייה סה"כ

לבן צווארון
15 85 100 סה"כ
18 82 100 נשים
12 88 100 גברים

כחול צווארון
30 70 100 סה"כ
13 87 100 נשים
47 53 100 גברים

(X231.84;df3; p0.00)

(באחוזים) ומיו עיסוק רמת לפי מינית, אפליה על טענות :18 לוח
מינית אפליה

אפליה יש אפליה איו סה"כ
17 83 100 אוכלוסייה סהיכ

לבן צווארון
21 79 100 סה"כ
24 76 100 נשים
17 83 100 גברים

כחול צווארון
8 92 100 סה"כ
11 89 100 נשים
4 96 100 גברים

(X2 11.25; df3; p<0.02)
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גיל, של רקע על העבודה במקום עובדים אפליית לגבי הכחול" מ"הצווארון גברים בקרב הרווחת הטענה
נורמות של השפעה על מרמזת נשים, אפליית לגבי הלבן" מ"הצווארון נשים בקרב הרווחת והטענה
לגבי ליברלית מודרנית ותפישה אחד, מצד למבוגר, כבוד של מסורתית בתפישה המתבטאות תרבותיות,

שני. מצד העבודה, בעולם נשים של מקומן

העבודה במקום חברתיים קשרים .3
מהעבודה. שביעותהרצון של נוסף ממד מהווים בה השוררת והאווירה בעבודה החברתיים היחסים

החברתיים קשריהן באובדן קשור מהפרישה נשים של החששות שאחד כך על הצביעו מחקרים
חבריו, בקרב "מקובל" חש שהעובד שככל לשער, ניתן .(1976 Atchley; 1971 Streib et al.; 1982 Szinovacz)
מקשרים להינתק ויתקשה עבודתו, במקום יותר מעוגן יהיה יותר, אינטנסיביים החברתיים שקשריו וככל

אלה.

"מקובל" שהוא חש העובד כמה עד (1) העובדים: של החברתית מעורבותם לבדיקת שימשו מדדים שלושה
שאיתם לעבודה חברים יש האם (2) מקובל); כלכך לא מקובל, רבה, במידה (מקובל לעבודה חבריו בקרב
תכיפות מהי (3) מהעבודה); חברים בכלל לי אין מעט, אבל כן (כן, העבודה לשעות מחוץ גם נפגש הוא

רחוקות). לעתים פעם, מדי קרובות, לעתים מאוד, קרובות (לעתים המפגשים

יותר גבוה ואחוז (6ל55) בעבודה עמיתיהם בין רבה במידה "מקובלים" שהם חשים, הנחקרים מחצית מעל
נתגלתה הנשים בקרב .(619& לעומת $68,) הכחול" מ"הצווארון גברים 48),ובעיקר ?£ לעומת 649S) מהגברים
£559) רבה במידה "מקובלות" שהן חשות הלבן" "הצווארון עובדות של יותר גבוה אחוז הפוכה: מגמה

.(£359 לעומת

מספרם אבל חברים להם יש שאמנם אמרו, £279. ,(219?) חברים להם שיש דיווחו, הנחקרים מכלל חמישית
לפי הבדלים נמצאו עבודתם. במקום חברים כלל להם שאין טוענים, (£529) הנחקרים מחצית ומעל זעום,
כלל להן שאין טוענות, לגברים, בהשוואה מהנשים, יותר גבוה אחוז הכחול": "הצווארון עובדי בקרב מין

.(£479 לעומת £589) בעבודה חברים

חברים להם שיש אלה מתוך £399 מהעבודה: החברים עם יותר אינטנסיבי קשר הכחול" "הצווארון לעובדי
הגברים בקרב יותר גבוה זה ואחוז הלבן") "הצווארון מעובדי £259 (לעומת קרובות לעתים איתם נפגשים
לעתים איתם להיפגש נוטים בעבודה חברים להם שיש הלבן" "הצווארון עובדי מהנשים). £349 לעומת £439)

מהנשים). ל3496 בהשוואה £489) הגברים בקרב בולטת אלה פגישות ונדירות ,(£279 לעומת 419S) רחוקות

חברים יש לכמחצית רק אולם עבודתם, במקום "מקובלים" שהם חשים הנחקרים שרוב ולומר, לסכם ניתן
חברים עם קרוב קשר יש הכחול" "הצווארון לעובדי מתוכם העבודה, לשעות מחוץ גם נפגשים הם שאיתם

לגברים. ובעיקר לעבודה
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האחרונות בשנים העבודה במרכזיות שינויים .4
הגיל בקבוצות העבודה חיי איכות של ובנושא בכלל, עבודה בנושאי במחקר המרכזיים הנושאים אחד
חיים למישורי מאשר העבודה לתחום יותר רבה חשיבות מיוחסת האם בשאלה, קשור בפרט, הגבוהות
עובדים בקרב יותר גבוה הפרישה ש"מחיר" היא, ההנחה וכר. תחביבים פנאי, בילוי משפחה, כמו אחרים,
מחקרים יש .(1983, 1972 Mannheim; 1971 Fillenbaum למשל, (ראה, בחייהם מרכזי העבודה שתחום
הפרישה כלפי חיוביות עמדות על המשפיעה השנים, חלוף עם העבודה של במרכזיותה ירידה על המצביעים
חשיבות מיוחסת מבוגרים עובדים אצל שדווקא הטוענים, מחקרים יש לעומתם .(1976 Dubin; 1976 Atchley)
על מצביעים אחרים מחקרים .(1988 Sheppard; 1982 Back) האחרונות עבודתם בשנות לעבודה יותר רבה
,(Nathanson 1980; Mannheim 1983 למשל (ראה, שונות מקצועיות קבוצות בין העבודה במרכזיות הבדלים

.(1987 LewinEpstein) גברים לעומת נשים ובין

של ביחסו אפשריים לשינויים המתייחסים פריטים, מתשעה מורכב היה העבודה במרכזיות לשינויים המדד
מראים, "מחקרים הבאה: בצורה נוסחה השאלה קודמות. לתקופות בהשוואה לעבודתו, המבוגר העובד
אקרא קודמות. בתקופות ליחסם בהשוואה לעבודה, מבוגרים עובדים של ביחסם שינויים חלים שלעתים
טווח לגביך:" נכונים הם מידה באיזו לציין ואבקשך כאלה, אפשריים שינויים כמה של רשימה עתה בפניך
"בשנים כגון: משפטים כאן נכללים נכון". לא "בכלל עד מאוד" "נכון בין נע האפשריות התשובות ארבע
דברים ללמוד רצון פחות לי יש האחרונות "בשנים בחיי", חשוב פחות מקום תופסת העבודה האחרונות
מופיע המלא (הפירוט וכר אותי" לשעמם קצת התחילה העבודה האחרונות "בשנים או בעבודה", חדשים

.(19 בלוח

עיסוק ורמת מין לפי השונים, בנושאים שחל לרעה שינוי על המדווחים העובדים אחוז :19 לוח
חברים פחות

הצלחה לעבודה רצון לעבודה
בעבודה העבודה מסתכסך יש נעדר נותנים ללמוד חש מקום
חשובה התחילה עם פחות יותר תחושה דברים יותר פחות
יותר לשעמם ממונים חברים מהעבודה שמזדקן חדשים עייפות חשוב

סהכ
32 18 7 16 7 12 27 59 24 אוכלוסייה

לבן צווארון
27 17 6 17 7 8 20 54 23 סה"כ
27 16 3 11 5 7 19 56 21 נשים
27 17 8 23 10 10 21 52 24 גברים

בחול צווארון
42 20 9 16 8 19 42 69 26 סה"כ
42 22 7 14 7 14 46 80 22 נשים
42 18 H 18 9 26 38 57 30 גברים

העייפות בתחושת עלייה הם: יורד, סדר לפי לעבודה, המבוגרים העובדים כלל של ביחסם שחלו השינויים
חדשים דברים ללמוד רצון פחות ,(3270) בעבר מאשר יותר חשובה נעשתה בעבודה הצלחה ,(£599) מהעבודה
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,(£249) תחביבים או משפחה כמו אחרים, לנושאים בהשוואה חשוב פחות מקום לעבודה ,(£279) בעבודה
שאני תחושה מעוררים לעבודה חברים ,(£169) בעבודה חברים פחות יש ,(18X) לשעמם התחילה העבודה

.(£79) ממונים עם יותר ומסתכסך מהעבודה, יותר נעדר ,(£129) מזדקן

£549 לעומת 6970) הכחול" "הצווארון עובדי אצל מצופה שהיה כפי בולטת, המתגברת העייפות תחושת
.(£579 לעומת 80^ הנשים בקרב ובעיקר הלבן"), "הצווארון מעובדי

שבשנים מדווחים, הלבן" "הצווארון לעומת הכחול" "הצווארון עובדי של כפול ששיעור למצוא, מעניין
שני, מצד מין. הבדל ללא (£279 לעומת £429) בעבר מאשר יותר להם חשובה בעבודה ההצלחה האחרונות
לעומת £429) אלה עובדים בקרב בולט  חדשים דברים ללמוד רצון פחות  בהיקפו השלישי השינוי גם

.(£389 לעומת £469) נשים אצל יותר גבוה ובשיעור ,(£209

יותר ומעט מהנשים) בלבד £119 לעומת £219) הגברים בקרב יותר גבוהה בעבודה החברים במספר הירידה
.(£189 לעומת £239) הלבן" מ"הצווארון גברים אצל

לעבודה החברים האחרונות שבשנים כך על מתאוננים הכחול" מ"הצווארון מהגברים שכרבע העובדה
ו£79, ל£149 ובהשוואה הלבן", מ"הצווארון מגברים £109 לעומת £269) מזדקנים שהם תחושה להם נותנים
בעבודה גילית אפליה תחושת על קודם, בפרק כבר שהוזכרו לממצאים מתקשרת הנשים) אצל בהתאמה,

זו. עובדים קבוצת המאפיינת

מחקרים ממצאי מאשש האחרונות, בשנים מהעבודה נעדרים שהם המעידים עובדים, של הנמוך האחוז
יותר מהעבודה נעדרים אינם מבוגרים עובדים המקובלות, להנחות שבניגוד כך על המצביעים אחרים,

.(1982 הנדלס וכן 1988 Peterson; 1976 Meier 8c Kerr; 1977 Aldag 8c Biref למשל (ראה, צעירים מאשר

בין היחסים מערכת את בדקנו האחרונות, בשנים לעבודה ביחס השינויים של מסכם מדד לקבל כדי
העניין בחשיבות פיחות (1) עיקריים: גורמים שלושה גילה זה ניתוח גורמים. ניתוח בעזרת השונים המרכיבים
פחות מקום לעבודה בעבודה, חדשים דברים ללמוד רצון פחות הבאים: הנושאים את הכולל בעבודה,
הנושאים את הכולל החברתיים, ביחסים לרעה שינויים (2) עייפות; לשעמם, התחילה העבודה מרכזי,
פחות ויש שמזדקן תחושה נותנים לעבודה חברים ממונים, עם יותר מסתכסך מהעבודה, יותר נעדר הבאים:

יותר. חשובה בעבודה ההצלחה (3) בעבודה; חברים

דרגות, ארבע הכולל סולם הגורמים משלושת אחד לכל יצרנו הגורמים מניתוח שהופקו הציונים בסיס על
מצביע 4 הציון ואילו לעבודה, ביחס לרעה שינויים שחלו כך על מצביע 1 הציון כאשר ל4, 1 מציון הנעות

לטובה. שינויים או שינויים חוסר על

עיסוק קבוצות בין אלא לגברים, נשים בין הבדלים על הצביע לא המסכם המדד בעזרת הנתונים ניתוח
בקרב לרעה שינויים חלו הראשונים, הגורמים בשני הנכללים שבהיבטים לראות, ניתן זה מדד עלפי שונות.
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ההצלחה חשיבות את הכולל זאת, לעומת השלישי, בממד הכחול". "הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז
מהם 5170 הלבן": "הצווארון עובדי בקרב דווקא יותר גדולים לרעה השינויים האחרונות, בשנים בעבודה
בשנים שחלה הירידה למרות אחרות, במלים הכחול". "הצווארון מעובדי 3670 לעומת 21 בדרגות מרוכזים
חשיבות העבודה, במרכזיות הקשורים שונים ממדים בחשיבות הכחול" "הצווארון עובדי אצל האחרונות

בגיל. העלייה עם התחזקה  העבודה מקום של הקונטקסט בתוך  התעסוקתי בתפקיד ההצלחה

(באחוזים) עיסוק רמת לפי המסכם, השינויים מדד עלפי לעבודה ביחס שחלו שינויים :20 לוח
חשובה בעבודה ההצלחה ביחסים שינויים בחשיבות שינויים

יותר החברתיים בעבודה העניין

שלישי גורם שני גורם ראשון גורם

סה"ב 4 3 21 סה"כ 4 3 21 סה"כ 4 3 21
100 25 24 30 21 100 27 26 24 22 100 25 30 27 18 לבן צי
100 33 31 19 17 100 19 24 28 29 100 18 23 22 37 כחול צ'

(r12; p<0.02)(r=.ll; p<0.05) (r.17;p<0.01)

ברצון גם פחותה ובמידה גוברת בעייפות קשורים לעבודה ביחס שחלו השינויים שעיקר ולומר, לסכם ניתן
מקום העבודה תופסת האחרונות שבשנים טוענים, הנחקרים מכלל כרבע רק בעבודה. חדשים דברים ללמוד

מהעבודה. יותר נעדרים שהם טוענים ביותר נמוך ואחוז בחייהם, מרכזי פחות

לתקופות יחסית העבודה, של שונים בהיבטים הכחול" "הצווארון עובדי בקרב שחלו לרעה שינויים למרות
האחרונות שבשנים מדווחים המין קבוצות ומשתי זו עיסוק ברמת מהעובדים גבוה אחוז עדיין קודמות,

מבעבר. יותר להם חשובה בעבודה ההצלחה

של לעבודה ליציאה וסיבות ואק00רינזיים) אינטרינזיים (היבסים עבודה כלפי עמדות .5
נשים

ההשפעה לגבי שאלה מעלה לעבודה, מהקשר בחלקן) (לפחות נובעות פרישה כלפי שעמדות ההנחה,
אלו. עמדות על ואקסטרינזיים אינטרינזיים תגמולים ושל מניעים של היחסית

שבין הקשר מורכבות על מצביעים לפרק, במבוא כבר נרמז ועליהם בספרות, המופיעים השונים הממצאים
בחשיבות ועלייה מסוימים היבטים בחשיבות ירידה שחלה מסקנה, לידי ומביאים העבודה חשיבות ובין גיל
מוקדם תנאי היא מעבודה והאקסטרינזיים האינטרינזיים התגמולים חשיבות הבנת אחרים. היבטים

הפרישה. במעבר אלה תגמולים אובדן של החשיבות להערכת

שונים, עבודה היבטי של החשיבות את בדק הראשון הכלי כלים. שני בעזרת נבדקו עבודה כלפי עמדות
"אנשים היתה: הנחקרים בפני שהוצגה השאלה אלה. עבודה מהיבטי שביעותהרצון את בדק השני והכלי
זוכים שהם שהמעמד אנשים יש למשל, כך, עבודתם. של שונים להיבטים חשיבות של שונה מידה מייחסים
להם אכפת כך כל לא הפוך: המצב שלגביהם אנשים ויש המשכורת, מגובה יותר חשוב עבודתם במקום לו
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של רשימה עכשיו בפניך אקרא להם). חשוב המעמד גם כמובן, כי, (אם המשכורת כמו בעבודה מעמדם
באיזו ב. בעבודתך? לך חשוב זה מידה באיזו א. שאלות: שתי על לי לענות ואבקשך מהעבודה, שונות ציפיות
11 של מסידרה המורכב זהה, במדד השתמשנו הנושאים בשני עבודתך?". את מאפיין באמת זה מידה
בעיני מעמד לקידום, סיכויים כישורים, ניצול יכולת ואחריות, סמכות משכורת, העבודה: של שונים מרכיבים
בעבודה, חברתיים קשרים בעבודה, ביטחון העבודה, למסגרת שמחוץ אנשים בעיני מעמד בעבודה, עמיתים
מחקרים על מבוססים אלה (מדדים המוסד של לתפוקה תרומה בעבודה, וגיוון עניין בעבודה, האווירה
לדרג נתבקשו הנחקרים .(1982 וספילרמן חביב ;1982 הנדלס ;1974 ניראל ראה בישראל, שנערכו אחרים
הצגת לצורך חשוב". לא "בכלל עד מאוד", רבה במידה מ"חשוב  דרגות חמש בן סולם על בנפרד מרכיב כל

לשלוש. הקטיגוריות את קיבצנו הנתונים

שונים עבודה היב0י חשיבות
עיסוק. ורמת מין לפי השונים העבודה היבטי של החשיבות דירוג את מציג 21 לוח

(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי שונים עבודה היבטי של החשיבות דירוג :21 לוח
מעטה/בכלל . במידה

לא בינונית רבה סה"כ
המשכורת חשיבות

10 21 70 100 סה"כ
9 19 72 100 לבן צווארון נשים
11 11 77 100 כחול צווארון
9 25 66 100 לבן צווארון גברים
9 25 66 100 כחול צווארון

לקידום הסיכויים חשיבות
38 13 49 100 סה"כ
38 13 49 100 לבן צווארון נשים
48 11 41 100 כחול צווארון
33 14 53 100 לבן צווארון גברים
35 17 48 100 כחול צווארון

עמיתים בעיני המעמד חשיבות
20 19 61 100 סה"כ
21 25 54 100 לבן צווארון נשים
14 13 73 100 כחול צווארון
21 17 62 100 לבן צווארון גברים
19 15 66 100 כחול צווארון

בעבודה הביסחון חשיבות
6 5 89 100 סה"כ
10 3 87 100 לבן צווארון נשים
3 9 88 100 כחול צווארון
5 4 92 100 לבן צווארון גברים
4 7 89 100 כחול צווארון
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(המשך) :21 לוח

מעטה/בכלל במידה
לא בינונית רבה סה"כ

החברתיים הקשרים חשיבות
16 19 65 100 סה"כ
16 25 59 100 לבן צווארון נשים
16 29 55 100 כחול צווארון
19 8 73 100 לבן צווארון גברים
11 13 76 100 כחול צווארון

בחוץ המעמד חשיב1ת
24 20 56 100 סה"כ
32 20 48 100 י לבן צווארון נשים
16 32 52 100 כחול צווארון
22 14 64 100 לבן צווארון גברים
20 19 61 100 כחול צווארון

האווירה חשיבות
1 3 96 100 סה"כ
 1 99 100 לבן צווארון נשים

5 95 100 כחול צווארון
2 5 94 100 לבן צווארון גברים
2 2 96 100 כחול צווארון

והאחריות הסמכות חשיבות
7 7 86 100 סה"כ
6 5 89 100 לבן צווארון נשים
9 20 71 100 כחול צווארון
4 6 90 100 לבן צווארון גברים
11 2 87 100 כחול צווארון

כישורים לנאל היכולת חשיבות
8 10 82 100 סה"כ
8 5 87 100 לבן צווארון נשים
17 32 51 100 כחול צווארון
3 3 94 100 לבן צווארון גברים
9 15 76 100 כחול צווארון

והגיוון העניין חשיבות
2 7 89 100 סה"כ
1 8 91 100 לבן צווארון נשים
2 21 77 100 כחול צווארון
2 3 95 100 לבן צווארון גברים
7 9 83 100 כחול צווארון

לתפוקה התרומה חשיבות
2 7 91 100 סה"כ
2 6 92 100 לבן צווארון נשים
2 13 85 100 כחול צווארון
2 6 92 100 לבן צווארון גברים
 4 96 100 כחול צווארון
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עניין לתפוקה, תרומה  העבודה מהות של לממדים הן רבה חשיבות מייחסים (8>n (מעל הנחקרים רוב
ביטחון או אווירה  העבודה "סביבת" של לממדים והן כישורים לנצל ויכולת ואחריות סמכות וגיוון,

בעבודה.

משכורת כמו אקסטרינזיים, להיבטים רבה חשיבות מייחסים שנישלישים) עד (כמחצית יותר נמוך אחוז
בעיני מקצועי מעמד ,(6170) עמיתים בעיני מכובד מעמד ,(65X) בעבודה חברתיים קשרים ,(6970) ודרגה

.(£499) לקידום וסיכויים (£569) העבודה למסגרת שמחוץ אנשים

מייחסים מהגברים יותר גבוה אחוז בלבד: היבטים בשלושה הבדלים מגלה לגברים נשים בין ההשוואה
שמחוץ אנשים בעיני מקצועי למעמד ;(5870 לעומת 7496) העבודה במסגרת חברתיים לקשרים רבה חשיבות
של יותר מעט גבוה אחוז .(7696 לעומת 88X) כישורים לנצל וליכולת (4996 לעומת 6396) העבודה למקום

.(6596 לעומת 7396) למשכורת רבה חשיבות מייחסות נשים

מחקרים ממצאי נוגדת בעבודה חברתיים לקשרים הגברים שמייחסים הרבה שהחשיבות לציין, ראוי
הפרישה עקב בעבודה החברתיים הקשרים מניתוק חששות לנשים דווקא המייחסים בספרות, המופיעים

.(1982 Szinovacz למשל, (ראה

הלבן" "הצווארון עובדי של יותר גבוה אחוז שונות: עיסוק רמות בין הבדלים נמצאו תחומים בחמישה
63X).ההבדלים לעומת 9196) התעסוקתי התפקיד במסגרת כישורים לנצל ליכולת רבה חשיבות מייחס
חשיבות זה להיבט מייחסות הלבן" מ"הצווארון מהנשים 8796) הגברים בין מאשר הנשים בין יותר גדולים
מעובדי גבוה אחוז הגברים). בקרב ו7696 ל9496 ובהשוואה הכחול" "הצווארון מעובדות 5196 לעומת רבה

.(7996 לעומת 9096) ואחריות לסמכות רבה חשיבות גם מייחס הלבן" "הצווארון

מעובדי גבוה אחוז לעבודה": עמיתים בעיני מכובד "מעמד של בהיבט עיסוק רמות בין נמצא מעניין הבדל
מהגברים). 6696 לעומת 7396) הנשים ובעיקר (5896 לעומת 6996) רבה חשיבות לו מייחס הכחול" "הצווארון
הכחול" "הצווארון עובדות של יחסית הנמוך לאחוז אותו משווים כאשר במיוחד, מעניין זה ממצא
עובדים מקבוצת 5296 (רק העבודה למסגרת שמחוץ אנשים בעיני המקצועי למעמדן חשיבות המייחסות

רבה). חשיבות לכך מייחסות זו

אחרים מחקרים ממצאי עם שונים עבודה היבסי חשיבות השוואת
הכחול" מ"הצווארון מבוגרים עובדים שבדקו אחרים, מחקרים ממצאי עם הנוכחי המחקר ממצאי השוואת
וספילרמן (חביב העיסוק רמות מכל 6025 בני עובדים בגברים שהתרכז ומחקר (1982 (הנדלס בתעשייה
ממדי לרוב יותר רבה חשיבות מייחסים הנוכחי במחקר משמעותי באופן גבוה שאחוז כך על מצביעה (1982

.(22 מס' לוח (ראה העבודה
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למחקרים בהשוואה הנוכחי במחקר שונים עבודה להיבטי רבה חשיבות המייחסים אחוז :22 לוח
אחרים

גברים גברים
במדגם מ"הצווארון
מייצג הכחול" נוכחי מחקר
בני של בתעשייה
*2560 26550 בני גברים גברים

מ"הצווארון מ"הצווארון מכלל
הכחול" הלבן" הנחקרים'

47 96 92 91 המוסד לתפוקת תרומה
76 32 83 95 89 בעבודה וגיוון עניין
72 47 89 92 89 בעבודה ביטחון
52 27 87 90 86 ואחריות סמכות
63 33 76 94 82 כישורים ניצול
78 75 66 66 69 משכורת

52 76 73 65 חברתיים קשרים
68 44 48 53 49 לקידום סיכויים

הנשים. את גם כולל האחוז 1

2הנדלס1982.
.1982 וספילרמן חביב 3

9596 בעבודה": וגיוון "עניין לממד רבה חשיבות מייחס הנוכחי במחקר מהגברים גבוה אחוז למשל, כך,
חביב של במחקרם ל^76 בהשוואה הכחול", "הצווארון מעובדי ו8396 הלבן" "הצווארון עובדי מהגברים
ו"גיוון", "עניין" בין הבחינו אלה שמחקרים לציין, ראוי הנדלס. של במחקרו בלבד 329S, ולעומת וספילרמן,
וספילרמן ב חב' של במחקרם 5870) יותר עוד נמוך האחרון לממד רבה חשיבות המייחסים אחוז כאשר

הנדלס). של במחקרו ו£249

של והאחריות הסמכות היקף הוא יותר רבה חשיבות לו מייחסים הנוכחי במחקר שהנחקרים נוסף היבט
במחקרם ל5270 בהשוואה וזאת הכחול") "הצווארון מעובדי ו£ל87 הלבן" "הצווארון מעובדי 907") התפקיד

הנדלס. של במחקרו בלבד ול^27 וספילרמן, חביב של

.23 בלוח מוצגת הנדונים המחקרים שלושת בין השונים העבודה היבטי של היחסית בחשיבות ההשוואה

33

{



המחקרים שלושת בין שונים עבודה היבטי של החשיבות דירוג השוואת :23 לוח
של מייצג מדגם עובדי

העובדת האוכלוסייה "צווארון
בארץ כחול" נוכחי מחקר

בתעשייה
גברים גברים

כלל מ"הצווארון מ"הצווארון סה"כ
6055 בני העובדים הכחול" הלבן" נחקרים

  3 1 31 לתפוקה תרומה
4 2 5 4 1 2 וגיוון עניין
1 3 3 2 3 2 בעבודה ביטחון
3 6 6 3 4 3 ואחריות סמכות
4 5 5 5 2 4 כישורים ניצול
211 6 6 5 משכורת
  2 5 5 6 חברתיים קשרים
5 4 4 7 7 7 לקידום סיכויים

של המייצג למדגם בדומה השני, במקום (המדורג וגיוון" "עניין של להיבט שפרט לראות, ניתן זו מהשוואה
הכחול" "הצווארון עובדי הגברים גם (כאשר כישורים" לנצל ול"יכולת בארץ), העובדת האוכלוסייה כלל
הממדים שלרוב הרי האחרים), המחקרים לשני בדומה החמישי, במקום מדורגים הנוכחי במחקר
המדדים לרוב ואילו הנוכחי, במחקר הנחקרים בעיני יותר גבוהה יחסית חשיבות נודעת האינטרינזיים

האחרים. הנחקרים בעיני יותר גבוהה יחסית חשיבות חברתיים) קשרים (משכורת, האקסטרינזיים

העבודה היבטי שחשיבות ומצאו, גילים של רחבה מקשת גברים במחקרם בדקו (1982) וספילרמן חביב
והאחריות הסמכות חשיבות למשל, (כך, עולה האינטרינזיים ההיבטים חשיבות ודווקא הגיל עם משתנה
אין השישי). לעומת השלישי במקום  הנחקרים לכלל בהשוואה 6055 בני בקרב יותר גבוה בדירוג נמצאת
הממצאים עם הנוכחי המחקר ממצאי השוואת אולם המחקרים, שלושת בין שנמצאו להבדלים הסבר לנו
אינטרינזיות שציפיות אפשרית, למסקנה בסיס מהווה 6055 הגיל קבוצת לגבי וספילרמן חביב של

להפך. ואולי הגיל, עם יורדות אינן מהעבודה

בעבודה והאקססר'נז"ם האינסר'נז"ם התנאים את הנחקרים הערכת
הנחקרים של לשביעותהרצון כמדד שימשה העבודה של ספציפיים מאפיינים של סובייקטיבית הערכה
משקפת מעטה) או רבה (במידה שונים מאפיינים של קיומם את הנחקר שהערכת היא, ההנחה מהעבודה.
אשר ,1972 Wanous <cf Lawler של עבודתם על מבוסס זה (מדד אלה ממאפיינים שביעותרצונו את למעשה
עבודה, היבטי אותם הוזכר, שכבר כפי מהעבודה). הכללית לשביעותהרצון זה מדד בין גבוה מיתאם מצאו
עבודתם. את מאפיינים אכן הם שבה במידה גם נבחנו להם, מייחסים שהעובדים החשיבות במידת שנבחנו

עיסוק. ורמת מין לפי העבודה, של השונים המאפיינים את המרואיינים הערכת את מציג 24 לוח
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(באחוזים) ועיסוק מין לפי העבודה, של ספציפיים היבטים המרואיינים הערכת :24 לוח
לא מעטה/בכלל בינונית רבה במידה סה"כ

המשכורת גובה
24 44 32 100 סה"כ
31 42 26 100 לבן צווארון נשים
46 42 12 100 כחול צווארון
6 42 51 100 לבן צווארון גברים

22 54 24 100 כחול צווארון
לקידום סיכויים

69 16 15 100 סה"כ
67 15 18 100 לבן צווארון נשים
72 21 7 100 כחול צווארון
66 16 18 100 לבן צווארון גברים
78 13 9 100 כחול צווארון

עמיתים בעיני מעמד
9 23 68 100 סה"כ
13 22 65 100 לבן צווארון נשים
7 22 70 100 כחול צווארון
3 24 73 100 לבן צווארון גברים
15 23 62 100 כחול צווארון

בעבודה ביסחון
4 6 90 100 סה"כ
6 4 90 100 לבן צווארון נשים
4 9 87 100 כחול צווארון
2 8 90 100 לבן צווארון גברים
2 6 93 100 כחול צווארון

חברתיים קשרים
19 21 59 100 סה"כ
20 25 56 100 לבן צווארון נשים
20 29 52 100 כחול צווארון
19 17 64 100 לבן צווארון גברים
18 15 67 100 כחול צווארון

בחוץ מעמד
15 19 66 100 סה"כ
19 19 62 100 לבן צווארון נשים
12 23 65 100 כחול צווארון
10 14 76 100 לבן צווארון גברים
21 25 54 100 כחול צווארון

סובה אווירה
7 20 73 100 סה"כ
8 19 73 100 לבן צווארון נשים
5 13 82 100 כחול צווארון
5 24 71 100 לבן צווארון גברים
n 22 67 100 כחול צווארון
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(המשך) :24 לוח

לא מעטה/בכלל בינונית רבה במידה סה"כ

ואחריות סמכות
9 15 76 100 סה"כ
10 12 78 100 לבן צווארון נשים
11 25 64 100 כחול צווארון
4 16 81 100 לבן צווארון גברים
17 11 72 100 כחול צווארון

כישורים ניצול
15 23 62 100 סה"כ
16 18 66 100 לבן צווארון נשים
19 42 39 100 כחול צווארון
10 17 73 100 לבן צווארון גברים
19 26 55 100 כחול צווארון

וגיוון עניין
11 22 67 100 סה"כ
12 23 65 100 לבן צווארון נשים
13 36 51 100 כחול צווארון
9 17 74 100 לבן צווארון גברים
13 15 72 100 כחול צווארון

לתפוקה תרומה
4 12 85 100 סה"כ
4 12 84 100 לבן צווארון נשים

11 89 100 כחול צווארון
5 14 81 100 לבן צווארון גברים
2 9 89 100 כחול צווארון

גברים של כמעט כפול שיעור לגברים: נשים בין העבודה מאפייני בהערכת שנמצאו העיקריים ההבדלים
עניין של רבה מידה על גם מדווחים מהגברים יותר גבוה אחוז משכורתם; את מאוד מעריכים נשים לעומת

בעבודה. חברתיים קשרים ועל בעבודתם וגיוון

ומיומנותם; כישוריהם את רבה במידה לנצל מאפשרת העבודה הלבן" "הצווארון מעובדי יותר גבוה לאחוז
ל£ל18 (בהשוואה גבוהה במשכורת רבה במידה מאופיינת שעבודתם חושבים, זו עיסוק מקבוצת שליש מעל
בלבד כרבע לעומת מחציתם (מעל הגברים מקרב יותר גבוה ולאחוז הכחול") "הצווארון מעובדי בלבד
עיסוק מרמת לגברים בהשוואה הכחול", מ"הצווארון נשים של כפול שלשיעור כאן, להדגיש ראוי מהנשים).

.(22% לעומת 46^ משכורתן גובה לגבי נמוכה הערכה יש זו,
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סמכות של רבה במידה כמאופיין תפקידם את מתארים הלבן" "הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז
מעט גבוה זה ושיעור לעבודה, שמחוץ אנשים בעיני מכובד מעמד להם מקנה שעיסוקם חשים ואחריות;
מהנשים יותר גבוה אחוז הכחול" "הצווארון עובדי בקרב .(£629 לעומת (כשלושהרבעים הגברים אצל יותר
שיש מעריכים הלבן" "הצווארון מעובדי $18. לעבודה; מחוץ אנשים בעיני מכובד מעמד להן שיש מדווחות

הכחול"). "הצווארון מעובדי בלבד £89 (לעומת בעבודה לקידום רבים סיכויים להם

המעריכים עובדים של ביותר הגבוה השיעור שבה כקבוצה אחד, מצד מתגלות, הכחול" מ"הצווארון נשים
זו שני, מצד אולם זו), עיסוק מרמת מהגברים £679 לעומת £829) העבודה במקום הטובה האווירה את
מהן £399 (רק התעסוקתי התפקיד במסגרת עצמי למימוש יכולתה מבחינת ביותר המקופחת הקבוצה
הלבן" מ"הצווארון מהנשים ל£669 בהשוואה בעבודה, כישוריהן את רבה במידה לנצל שבאפשרותן חושבות

הגברים). אוכלוסיית בקרב בהתאמה, ו£739 55?£ ולעומת

ותגמולים מניעים בין ולהבחין העבודה, כלפי שונות עובדים קבוצות של העמדות את להעריך במטרה
לגבי הן נפרד גורמים ניתוח נעשה העבודה, לסביבת הקשורים אלה לעומת העבודה למהות הקשורים

אלה. מהיבטים שביעותהרצון לגבי והן השונים, ההיבטים חשיבות דהיינו בעבודה, הקשורים ערכים

ובעיני לעבודה שמחוץ אנשים בעיני מכובד מעמד (1) לעבודה: הקשורים בערכים נתגלו ממדים ארבעה
ואחריות סמכות בעבודה, וגיוון עניין הכישורים, ניצול יכולת (2) ומשכורת; בעבודה ביטחון עמיתים,

בעבודה. חברתיים קשרים (4) בעבודה; האווירה חשיבות (3) לקידום; וסיכויים

ובעיני עמיתים בעיני מכובד מעמד ואחריות, סמכות (1) מהעבודה: בשביעותהרצון נתגלו ממדים שלושה
חברתיים וקשרים כישורים ניצול יכולת העבודה, במקום טובה אווירה העבודה, למסגרת שמחוץ אנשים
בעבודה. וגיוון המוסד לתפוקת תרומה (3) לקידום; וסיכויים בעבודה ביטחון משכורת, (2) בעבודה;
(הציון ל4 הנמוך) (הציון מ1 רבעונים לארבעה שחולק סולם, יצרנו הגורמים מניתוח שהופקו מהציונים

הגבוה).

בממד אלא העבודה היבטי חשיבות של השונים בממדים עיסוק רמת לפי או מין לפי הבדלים נמצאו לא
הגבוה הציון את קיבלו הלבן" "הצווארון עובדי של יותר גבוה אחוז אינטרינזיים: היבטים הכולל השני,

.(25 לוח ראה הכחול", "הצווארון מעובדי בלבד £129 לעומת לשליש (קרוב זה במדד

השני (הממד בעבודה אקסטרינזיים היבטים של בממד בשביעותהרצון לגברים נשים בין הבדלים נמצאו
.(26 לוח (ראה גבוהים ציונים קיבלו נשים מאשר גברים של יותר גבוה אחוז כאשר שביעותהרצון), של

(באחוזים) עיסוק רמת לפי אינטרינזיים, עבודה היבטי חשיבות של הציונים התפלגות :25 לוח
4 3 2 1 סה"כ הציון
25 25 25 25 100 0הכ
31 28 26 15 100 לבן צווארון
12 19 23 46 100 כחול צווארון

(r  .32; p  0.00)
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(באחוזים) מין לפי אקסטרינזיים, מהיבטים שביעותהרצון של הציונים התפלגות :26 לוח
4 3 2 1 סה"כ הציון

25 25 25 25 100 0הכ
17 19 28 36 100 נשים
31 30 25 15 100 גברים

(r = .26; p < 0.01)

באופן גבוה אחוז (א) הבדלים: שנ' על מצביעה שונות עיסוק קבוצות בין בשביעותהרצון ההשוואה
מהיבטים שביעותהרצון את הכולל השני, בממד גבוה מדורגים הלבן" "הצווארון עובדי של משמעותי
שביעותהרצון של השלישי שבממד למצוא, היה מפתיע (ב) 0.000=ק); ,£129 לעומת £309) אקסטרינזיים
דווקא  בעבודה וגיוון ועניין המוסד לתפוקת תרומה של האינטרינזיים ההיבטים את הכולל  מהעבודה
"הצווארון מעובדי £429 לעומת זה, במדד 43 ציון קיבלו מהם £629) גבוה מדורגים הכחול" "הצווארון עובדי

0.01<ק). הלבן"

פרישה כלפי עמדות על האפשרית והשפעתן נשים של לעבודה ליציאה הסיבות
לעבודה מיציאתן ובשביעותרצונן לעבודה לצאת שונות עיסוק מרמות נשים שהניעו בסיבות עוסק זה פרק

לאחור. במבט

לפרוש: הרצון על שונה בצורה להשפיע עשויות לעבודה נשים ליציאת שונות שסיבות כך על מצביעה הספרות
להגשמה הקשורה סיבה מאשר פרישה כלפי עמדות על שונה בצורה תשפיע כלכלית שסיבה להניח, יש
לעבודה לצאת לאשה שגרמו הסיבות האם היא, השאלה (1980 Prentis; 1982 Szinovacz למשל (ראה עצמית
על משפיעה  רטרוספקטיבי במבט  לעבודה מיציאתה שביעותרצונה והאם עזיבתה, את עליה יקשו
לעבודה, יציאתה מטרות את להגשים הצליחה האשה מידה באיזו תלוי, הדבר הפרישה. כלפי עמדתה
מסיבות לעבודה היוצאת אשה, לדוגמה, אלה. מטרות בהגשמת לפגוע עשויה הפרישה מידה ובאיזו
כלכלית, מסיבה לעבודה יצאה אם אך לפרוש, לרצות עשויה דרישותיה, על עונה אינה והעבודה אינטרינזיות
אינטרינזיות, מסיבות לעבודה שיצאו נשים שני, מצד מעניינת. איננה העבודה אם גם לעבוד תמשיך היא
העובדות לנשים בדומה לעבוד, להמשיך תיטנה הן הפרישה, בעקבות כלכלית ירידה צופות אינן אם גם

כלכלי. ביטחון להן מבטיחה אינה הפרישה כאשר כלכליים, מטעמים

מדדים: שלושה שימשו זו שאלה לבירור
מסכמת היית "אם כך: שנוסחה לאחור, במבט לעבודה מיציאתה האשה של שביעותרצונה על שאלה א.
שאת או לבית מחוץ לעבוד שיצאת עשית שטוב כללי, באופן חושבת את האם כה, עד עבודתך שנות את

מתחרטת?"
לציין, נתבקשו והן לעבודה, נשים של ליציאתן אפשריות סיבות שש של סידרה הוצגה המרואיינות בפני ב.

לגביהן. נכונה הנתונה הסיבה מידה באיזו
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הנכונה הסיבה  שהוצגו הסיבות מכל  מהי לציין, המרואיינת נתבקשה זה בנושא שלישית בשאלה ג.

לגביה. ביותר

עיסוק. רמת לפי לאחור, במבט לעבודה מיציאתן הנשים של שביעותהרצון את מציג 27 לוח

(באחוזים) עיסוק רמת לפי לאחור, במבט לעבודה מיציאתן נשים של שביעותהרצון :27 לוח
מרוצה לא מרוצה מאוד מרוצה סה"כ לעבודה מיציאה שביעותרצון

עיסוק רמת
4 37 59 100 נשים סה"כ
2 39 59 100 לבן צווארון
9 34 57 100 כחול צווארון

את הביעו במחקר שהשתתפו הנשים מכלל 496 שרק לראות, ניתן בלוח המופיעים מהממצאים
מעט אחוז מאוד. מרוצות (59^ ממחציתן ויותר מרוצות שהן ענו £379 לעבודה; מיציאתן אישביעותרצונן

לעבודה. מיציאתן מרוצות אינן הכחול" "הצווארון עובדות של יותר גבוה

כלכלי) וביטחון המשפחה בפרנסת (עזרה הכלכליות הסיבות על הצביעו הנשים אוכלוסיית מכלל 8570 מעל
"נכונה כסיבה זאת ציין הכחול" מ"הצווארון הנשים מקרב יותר גבוה אחוז אולם לעבודה, ליציאתן כסיבות
הן כלכלי" ביטחון לי ש"יהיה אמרו מהן ו^81 המשפחה", בפרנסת ש"לעזור אמרו, מהן 7796) מאוד"
הלבן") "הצווארון עובדות מקרב בהתאמה ו^64, £599. לעומת לעבודה, ליציאתן מאוד" "נכונות סיבות

.(28 לוח (ראה

קשורה לעבודה שיציאתן טוענות, העיסוק רמות משתי נשים של ודומה גבוה שאחוז הוא, מעניין ממצא
עד נכון" כ"די זו סיבה דירגו העיסוק רמות משתי (כשלושהרבעים אותן שמעניין במשהו לעסוק ברצון גם
67 X) מאוד" "נכונה כסיבה זאת דירגו הלבן" "הצווארון מעובדות יותר גבוה אחוז כי אם מאוד", "נכון
ל"צווארון יחסית לבן" מ"צווארון נשים של גבוה אחוז כמוכן, הכחול"). "הצווארון מעובדות 70ר4 לעומת
לעבודה ליציאתן כסיבה הכשרתי") "את או השכלתי", את ("לנצל עצמי למימוש שאיפתן על הצביעו כחול",
כפול ושיעור הכחול"), מ"הצווארון מנשים 63??< לעומת מאוד", "נכון עד נכון" כ"די זאת דירגו מהן m70)
הנשים ב6ל63 לראות יש עדיין אולם בהתאמה). ,2770 לעומת 5770) מאוד" "נכונה כסיבה בכך רואה מהן
סיבות על מהספרות קטן לא חלק הנוגד משמעותי, כאחוז עצמי למימוש המתייחסות הכחול" מ"הצווארון

לעבודה. נשים של יציאתן

מעבודות להשתחרר צורך הרואות כחול", מ"צווארון נשים של משמעותי באחוז מתבטא נוסף מעניין ממצא
ליציאתן מאוד" "נכונה עד נכונה" "די כסיבה לכך התייחסו מהן 70^ לעבודה לצאת כסיבה משקהבית

לעבודה).
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(באחוזים) עיסוק רמת לפי לאחור, במבט לעבודה נשים ליציאת הסיבות :28 לוח
לא בכלל כל לא די נכון

נכון נכון כך נכון מאוד סה"כ נכון מידה באיזו
לעבודה ליציאה סיבות

המשפחה בפרנסת לעזור
4 8 23 65 100 נשים סה"כ
6 9 26 59 100 לבן צווארון

5 18 77 100 כחול צווארון
(הכשרתי) השכלתי את לנצל

10 15 27 48 100 נשים סה"כ
11 9 23 57 100 לבן צווארון
7 29 36 27 100 כחול צווארון

לילדים כסף לחסון
21 8 24 46 100 נשים סה"כ
23 8 26 43 100 לבן צווארון
16 7 22 55 100 כחול צווארון

אותי שמעניין במשהו לעסוק
8 13 18 61 100 נשים סה"כ
11 10 12 67 100 לבן צווארון
2 20 31 47 100 כחול צווארון

הבית מעבודות קצת להשתחרר
28 18 31 23 100 נשים סה"כ
39 14 30 17 100 לבן צווארון
5 25 32 38 100 כחול צווארון

כלכלי ביטחון לי שיהיה
10 5 16 69 100 נשים סה"כ
13 4 19 64 100 לבן צווארון
2 7 10 81 0ש כחול צווארון

היחסים מערכת את בדקנו הנשים, אוכלוסיית של לעבודה היציאה לסיבות יותר מרוכז מדד לקבל כדי
שני בין התחלקו לעבודה ליציאה האפשריות הסיבות שש גורמים. ניתוח בעזרת השונות הסיבות שבין
2,(.98) אותי" שמעניין במשהו "לעסוק העבודה: לתוכן הקשורות סיבות בעיקר נכללו בראשון פקטורים.
הסיבות נכללו השני בפקטור .(.23) הבית" מעבודות "להשתחרר של הסיבה וכן ,(.64) הכשרתי" את "לנצל
.(.55) לילדים" כסף ו"לחסוך (.71) המשפחה" בפרנסת "לעזור ,(.73) כלכלי" ביטחון לי "שיהיה הכלכליות:
1 הציון כאשר ,4 עד מ1 רבעונים לארבעה שחולק סולם, יצרנו הגורמים מניתוח שהופקו הציונים מתוך

הנמוך.  4 והציון הגבוה הוא

החדש. לפקטור המקוריים המשתנים בין המיתאם את מציגים בסוגריים המספרים 2
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^

.29 בלוח מופיעות זה מדד לפי שונות עיסוק מרמות נשים של לעבודה ליציאה הסיבות

(באחוזים) עיסוק רמת לפי נשים, של לעבודה ליציאה הסיבות :29 לוח
שני פקטור ראשון פקטור הפקטורים ציוני

כלכליות סיבות העבודה לתוכן הקשורות סיבות
4 3 2 1 סה"כ 4 3 2 1 סה"כ

רבעון רבעון
עליון עליון עיסוק רמת

25 26 24 26 100 25 25 25 25 100 נשים סה"כ
29 26 28 17 100 24 20 28 28 100 לבן צווארון
15 25 17 43 100 26 34 19 21 100 כחול צווארון

(r.23 ; P<0.01) מובהק) (לא

לעבודה (יציאה הראשון הפקטור של (2+1) הגבוהות בדרגות מרוכזות הלבן" "הצווארון מעובדות £569

מהווה הוא גם אשר הכחול", "הצווארון מעובדות ל£409 בהשוואה העבודה), לתוכן הקשורות מסיבות
(ברבעונים הגבוהות בדרגות מרוכזות הכחול" "הצווארון מעובדות גבוה אחוז זאת לעומת מבוטל. לא אחוז
גבוה ואחוז הלבן") "הצווארון מעובדות £459 לעומת £609) הכלכליות הסיבות את הכולל הפקטור של (2+1

בלבד). £179 לעומת £439.) העליון ברבעון מרוכז מהן

לגביך?". ביותר הנכונה הסיבה מהי שהוזכרו, הסיבות "מכל זה: נושא לבדיקת נוסף במדד השתמשנו
.30 בלוח מופיעים הממצאים

(באחוזים) עיסוק רמת לפי לעבודה, נשים ליציאת העיקרית הסיבה :30 לוח
כלכלית סיבה

בלבד + חברתית סיבה + עצמי מימוש עצמי מימוש
כלכלית כלכלית סיבה בלבד סה"כ

עיסוק רמת
36 16 25 23 100 נשים סה"כ
32 8 27 32 100 לבן צווארון
45 32 19 4 100 כחול צווארון

בסיבות התמקדו הכחול") "הצווארון מעובדות בלבד £49 (לעומת הלבן" "הצווארון עובדות מקרב כשליש
מעובדות גבוה אחוז הכשרתי"); את "לנצל מעניין" משהו ("לעשות בלבד העבודה במהות הקשורות
"הצווארון מעובדות כשליש לעומת £459) בלבד הכלכלית בסיבה התמקדו זאת, לעומת הכחול", "הצווארון
סיבות מספר על והצביעו בלבד, אחת עיקרית בסיבה להתמקד הצליחו לא הנשים מכלל ניכר אחוז הלבן").
מעובדות £279 עלידי שהועלו עצמי, למימוש ברצון הקשורות סיבות + כלכלית סיבה לעבודה: ליציאתן
מעבודות להשתחרר רצון כמו  חברתית סיבה + כלכלית וסיבה ,(£199 (לעומת הלבן" "הצווארון
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>?ל8 לעומת (כשליש הכחול" "הצווארון מעובדות גבוה אחוז עלידי שניתנו  אנשיםי ולפגוש משקהבית
הלבן"). "הצווארון מעובדות בלבד

מצביעים לאחור, במבט ממנה, ושביעותהרצון לעבודה, היציאה סיבות על שהנתונים ולומר, לסכם ניתן
עיקריים: ממצאים שלושה על

מכך. מרוצות מאוד האוכלוסייה מחצית ומעל לעבודה, מיציאתן במחקרשבעותרצון הנשים כל כמעט א.
אולם לעבודה, ליציאה עיקרית כסיבה הכלכלית הסיבה על רק הצביעו הנשים מכלל גבוה לא אחוז ב.
התייחסו במחקר הנשים מכלל מבוטל לא אחוז הכחול". "הצווארון עובדות בקרב יותר גבוה האחוז
אחוז רק אחרות, במלים הלבן". "הצווארון עובדות בקרב יותר גבוה האחוז אולם אינטרינזיות, לסיבות

אינטרינזיות. לסיבות חשיבות מייחסות אינן מהנשים יחסית, קטן,
לצאת אותן הניעה אשר בלבד אחת בסיבה להתרכז הצליחו לא במחקר הנשים מכלל גבוה אחוז ג.

ל£ל35 בהשוואה מהן 5196) הכחול" מ"הצווארון נשים בקרב יותר גבוה זה ואחוז ,(4196) לעבודה
ערובה ואין מורכבות, הן נשים של לעבודה ליציאה הסיבות אחרות, במלים הלבן"). מ"הצווארון מנשים
גישתן את ישנו הבית עקרת תפקידי של מהבלעדיות להשתחרר עבודתן שנות במשך שניסו שנשים לכך,
משקהבית בפעילות מיוחד עניין מגלות אינן מבוגרות שנשים כך על הצביעו מחקרים גם המבוגר. בגיל

ועוד). 1980 Szinovacz; 1977 Fox; 1976 Jaslow למשל, (ראה, הפרישה לאחר

התשובה את גם המרואיינות ציינו לעבודה ליציאה העיקרית הסיבה לגבי ה"פתוחה" שבשאלה לציין ראוי 3

כך. על נשאלו לא הן הסגורה שבשאלה בעוד אנשים", "לפגוש
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הבדלים על המצביעים לגברים, נשים בין אישיות בתכונות הבדלים ד: פרק
כלפי עמדות על להשפיע עשויים ואשר המבוגר, בגיל החיים באיכות

פרישה

וחברתיים אישיים שמשאבים מצאו, שונות אוכלוסייה מקבוצות עובדים של פרישה דפוסי על מחקרים
נכונותם על משפיעים  וכר ילדים עם קשרים משפחתי, מצב בריאות, מצב כמו  הפורשים מצוידים שבהם

עלידם. המועדף הפרישה עיתוי ועל לפרוש

על להשפיע העשויות נשים, ושל גברים של אישיות תכונות בין להשוואה מוקדש הדו"ח של זה חלק
של בריאותו מצב המרואיין, של בריאותו מצב הבא: בסדר יוצגו הנושאים הפרישה. כלפי עמדותיהם
התפקידים חלוקת בניהזוג, בין היחסים ומערכת משפחתי מצב הילדים, עם ויחסים קשרים בןהזוג,

ומורל. מהחיים ושביעותהרצון הפנאי, בילוי דפוסי המשפחתית,

המרואיין של הבריאות מצב .1
מידה באיזו כיום; העובדים בריאות מצב של סובייקטיבית הערכה מדדים: כמה לפי נבחן הבריאות מצב
בעבודתם; להם להפריע העשויות ספציפיות, בריאות בעיות האחרונות; השנים במשך זה במצב שינויים חלו

בגילם. אחרים לאנשים בהשוואה בריאותם מצב את העובדים תפיסת

בגיל לגברים נשים בין הבריאות במצב הבדלים על מצביעה אלה בנושאים המחקרית הספרות סקירת
נשים בקרב כרוניות מחלות של גבוה שיעור לעומת גברים, בקרב תמותה של גבוה שיעור נמצא המבוגר:
גברים, של בעבודה התפקוד על יותר משפיעות המבוגר בגיל בריאות שמגבלות גם נמצא .(1977 Nathanson)
שהם בלבד, השערה אלא אלה, להבדלים חדמשמעיים הסברים אין .(1987 LewinEpstein) נשים של מאשר
ו/או  נשים אצל יותר טובה חיסונית מערכת כמו  (Inheirted irsk) "מורש" גנטי סיכון של מצירוף נובעים
המיוחס לעבודה, הקשור מתח כמו  השונים החברתיים בתפקידים הקשור ,(Acquired irsk) "מושג" סיכון
רבה פתיחות לבטא גם יכולים אלה הבדלים חברתייםפסיכולוגיים. מהבדלים ו/או  לגברים יותר תכופות
1985 Verbugge; 1979 Gove) ה"חולה" תפקיד את קלות ביתר לאמץ או מחלות, על לדווח נשים מצד יותר
ונשים, גברים בקרב רעה או טובה בריאות של למצב שונה פרשנות של אפשרות גם הועלתה .{81 Hughes
ב"נשיותה", כפגיעה נתפס הדבר אין בבריאותה לוקה אשה שאם הטענה, כמו חברתיות. מנורמות הנובעת
;(1985 Turner) ה"חזק" הגבר של בדימוי מהפגיעה מושפעת להיות עלולה הגבר של העצמית שההערכה בעוד
להתעלם נטו זו, גיל בקבוצת נשים מאשר יותר ומעלה, 60 בני שגברים כך על בספרות עדויות יש ואמנם,
נמצא שלא פער  הרופאים של להערכתם בהשוואה יותר כטובה בריאותם את והעריכו בריאותיות מבעיות
מידת לגבי חוקרים בין ויכוח קיים זאת כל לאור .(1973 Maddox <cf Douglas) במחקר אחרות קבוצות בקרב

.(1980 Mechanic (ראה לגברים נשים בין בריאות מצב להשוות היכולת
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בריאותם מצב את 23%מגדירים ומעלה; כטוב מצבם את מגדירים האוכלוסייה מכלל כשנישלישים
לנשים גברים בין הבדלים נמצאו לא גרוע. עד מבינוני למטה בריאותם שמצב טוענים, 1190 ורק כבינוני,

זה. בנושא

מידה ובאיזו ספציפיות, בריאות בעיות של קיומן הוא הבריאות מצב להערכת יותר, אובייקטיבי נוסף, מדד
בריאות בעיות כלל אין המחקר אוכלוסיית מכלל ל^60 .(31 (לוח בעבודתו למרואיין מפריעות הן
קצת המפריעות בריאות בעיות יש ל^18 בעבודה; מפריעות אינן הן אך בריאות, בעיות יש ל670\ מיוחדות;

בעבודה. מאוד להם מפריעות בריאות שבעיות טענו, $6 ורק בעבודה,

ואחוז בריאות, בעיות יש הגברים מקרב יותר גבוה מעט לאחוז לנשים: גברים בין מהותיים הבדלים אין
בעבודה. אחרת או זו במידה להם מפריעות שלהם הבריאות שבעיות טוענים, ונשים גברים של דומה

(ליותר בריאות בעיות יש מהם גבוה לאחוז יותר: ירוד בריאות במצב נמצאים הכחול" "הצווארון עובדי
או זו במידה להם מפריעות אלו ובעיות הלבן"), "הצווארון עובדי מקרב בלבד לשליש בהשוואה ממחציתם
הבריאות שבעיות מדווחים מהם 1270 הלבן"), "הצווארון מעובדי ל1870 בהשוואה 377") בעבודה אחרת

הלבן"). "הצווארון מעובדי בלבד ל£49 בהשוואה (וזאת בעבודה מאוד להם מפריעות

(באחוזים) עיסוק רמת לפי בעבודה, להם המפריעות ונשים גברים של בריאות בעיות :31 לוח
בריאות בעיות יש

אין לא מפריעות מפריעות
בעיות מפריעות קצת מאוד

בריאות בעבודה בעבודה בעבודה סה"כ
60 16 18 6 100 אוכלוסייה 0הכ

נשים
63 11 21 5 100 נשים סה"כ
67 13 17 3 100 לבן צווארון
54 7 30 9 100 כחול צווארון

גברים
57 21 14 8 100 גברים סה"כ
64 19 11 6 100 לבן צווארון
42 24 20 14 KK) כחול צווארון

(X2  26.4; df  9; ק > 0.01)

(ל^58 ביותר הגבוה הוא בריאות בעיות להם שיש העובדים שיעור הכחול" מ"הצווארון גברים אצל
בעיות להם שיש והשיעור עיסוק), רמת באותה הנשים מקרב ל^46 בהשוואה בריאות בעיות יש זו מקבוצה
גברים אצל $6< הכחול", מ"הצווארון נשים אצל 99S (לעומת ל^14 מגיע בעבודה מאוד להם המפריעות

הלבן"). מ"הצווארון נשים אצל בלבד J&? הלבן", מ"הצווארון
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הבריאות במצב שחלו שינויים על בדיווחים גם ביטוי לידי באים עיסוק רמת לפי הבריאות במצב ההבדלים
לרעה שינוי שחל ציינו,  מין הבדל ללא  הכחול" "הצווארון עובדי של ניכר אחוז האחרונות: השנים בחמש

הלבן"). "הצווארון מעובדי £399 לעומת £519) האחרונות בשנים בריאותם במצב

מצב את משווה אתה "כאשר השאלה: היתה המבוגרים העובדים של הבריאות מצב לבדיקת נוסף מדד
טוב או יותר טוב שהוא אומר היית האם שכנים), קרובים, (חברים, בגילך אחרים לאנשים כיום בריאותך
בריאותם מצב את רואים המחקר אוכלוסיית מכלל ש£439 לראות, ניתן 32 מלוח בריאותם?". ממצב פחות
בריאותם את מגדירים £109 ורק הבדל, כל מוצאים אינם £479 בגילם; אחרים לאנשים בהשוואה יותר כטוב

בגילם. לאחרים בהשוואה טובה, כפחות

בתוך בגילם, אחרים אנשים של הבריאות מצב עם המרואיינים של הבריאות מצב השוואת :32 לוח
(באחוזים) עיסוק רמת כל

פחות אותו יותר טוב בהשוואה המרואיין בריאות מצב
טוב דבר מאחרים סה"כ בגילו לאחרים
10 47 43 100 אוכלוסייה סהכ

לבן צווארון
7 43 50 100 סה"כ
6 41 53 100 נשים
8 46 47 100 גברים

כחול צווארון
15 54 31 100 סה"כ
11 64 25 100 נשים
19 44 37 100 גברים

(X2  18.57;df6;p< 0.01)

את העריכו הלבן" מ"הצווארון העובדים מחצית עיסוק: רמת לפי זה בנושא משמעותיים הבדלים נמצאו
ובעיקר הכחול"), "הצווארון מעובדי £319 (לעומת בגילם אחרים אנשים משל יותר כטוב בריאותם מצב
טוב כפחות מצבם את המעריכים העובדים שיעור הכחול" מ"הצווארון גברים בקרב זאת, לעומת הנשים.

.(£199) ביותר הגבוה הוא מאחרים

השונים המדדים שבין היחסים מערכת את גורמים ניתוח בעזרת בדקנו הנתונים עיבוד של שני בשלב
שהוא אחד, לפקטור נפלו והם גבוהים, מיתאמים נמצאו המדדים ארבעת בין הבריאות. בנושא שנבדקו
האוכלוסייה רובדה הגורמים מניתוח שהופקו הציונים סמך על העובדים. בריאות מצב של המרכזי המדד

ביותר. הטוב הוא בריאותם שמצב הנחקרים, נכללים העליון ברבעון רבעונים. לארבעה

.33 בלוח מופיעים המסכם הבריאות מדד עלפי העובדים של הבריאות מצב על הממצאים
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(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי הבריאות, מצב של מסכם מדד דירוג :33 לוח
רבעון רבעון רבעון רבעון
תחתון שלישי שני עליון סה"כ

25 25 25 25 100 אוכלוסייה 0ה"כ
לבן צווארון

19 25 27 29 100 סה"כ
18 23 28 31 100 נשים
20 27 25 27 100 גברים

כחול צווארון
36 26 23 15 100 סה"כ
40 17 30 13 100 נשים
33 35 15 17 100 גברים

(r.12;p< 0.02)

של הבריאות מצב שונות: עיסוק קבוצות ובין לגברים, נשים בין הבדלים על מצביע המסכם הבריאות מדד
ל4696 בהשוואה העליונים הרבעונים בשני מרוכזות הנשים מכלל 5496) הגברים של מזה יותר טוב נשים
ברבעון מרוכזים מהם 3670) טוב בריאות במצב אינם הכחול" "הצווארון מעובדי גבוה אחוז מהגברים).
40^ ביותר הגבוה הוא זו עיסוק בקבוצת הנשים ואחוז הלבן"), "הצווארון מעובדי 1970 לעומת התחתון
לומר ניתן זאת, עם בריאות). מצב מדד של התחתון ברבעון מרוכזות הכחול" מ"הצווארון מהנשים
מהן גבוה ושאחוז הגברים, משל יותר טוב הכחול" מ"הצווארון הנשים של הבריאותי מצבן שכקבוצה

בהתאמה). 32X לעומת 43^ העליונים הרבעונים בשני מרוכזות

מכלל לרבע רק יחסית: טוב הוא המחקר אוכלוסיית של הכללי הבריאותי שמצבה ולומר, לסכם ניתן
טענו בלבד ו^6 בעבודה, בתפקוד אחרת או זו במידה להם המפריעות בריאות בעיות יש האוכלוסייה

בעבודה. מאוד להם מפריעות אלו שבעיות

נשים בין מאשר שונות עיסוק רמות בין יותר משמעותיים הבדלים נמצאו בריאות מצב של השונים במדדים
בעבודה. להם המפריעות מיוחדות בריאות בעיות יש הכחול" "הצווארון מעובדי יותר גבוה לאחוז לגברים:
השנים במשך הבריאותי במצבם שחלו לרעה שינויים על הצביעו זאת עיסוק ברמת מהעובדים מחצית
אחרים משל טובה כפחות בריאותם את מעריכים האחרות, לקבוצות יחסית מהם, גבוה ואחוז האחרונות,
המסכם. הבריאות מדד של התחתון ברבעון מרוכזים הכחול" "הצווארון מעובדי גבוה אחוז ואכן, בגילם.

בןהזוג של הבריאות מצב .2
כיוונים בשני לעבודה האשה יציאת על משפיעה הבעל של לקויה שבריאות כך על מצביעים מחקרים
 הפרישה את לדחות שאיפה לעומת בבןהזוג, לטפל כדי מוקדמת, לפרישה נטייה על השפעה מנוגדים:
כמובן, מותנה, זה כל ביום. שעות לכמה מהבית להינתק פסיכולוגי צורך מתוך ואם כלכלי, צורך מתוך אם

בןהזוג. של הבריאותיות הבעיות של החומרה בדרגת גם
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הפרישה גיל לפני לפרוש נטו ירוד בריאות במצב בעליהן אשר שנשים מראה, המחקרית הספרות סקירת
שבריאותו הוא, זה לממצא ההסבר .(Shaw 1984) טוב בריאות במצב שבעליהן מנשים פחות המקובל
כלכליים קשיים ולהיווצרות המוקדמת, לפרישתו או עבודתו שעות להפחתת גרמה בןהזוג של הלקויה
על כלכלי נטל מוסיפות בריאותו במצב הקשורות הרפואיות ההוצאות גם לכך (ונוסף במשקהבית

המשפחה).

מסיבות שפרשו נשים פרישה; כלפי נשים של עמדות ובין בןהזוג של הבריאות מצב בין שלילי קשר נמצא
שפרישתן נשים מאשר יותר פרישה, כלפי שליליות עמדות הביעו חולה, בבעל בעיקר הקשורות משפחתיות,

.(19861987 Szinovacz) עבודתן במקום הקשורות מסיבות או אחרות, אישיות מסיבות נבעה

מבעיות סובל הוא האם בןהזוג; של בריאותו למצב הסובייקטיבית הערכתם מהי נשאלו המרואיינים
תשובותיהם סמך על האחרונות. השנים בחמש בריאותו במצב שינוי חל מידה ובאיזו מיוחדות; בריאות
טוב לא בינוני, טוב, מצוין, קטיגוריות: ארבע הכולל בןהזוג, של הבריאות מצב של מורכב מדד נבנה
בןהזוג של בריאותו במצב שינוי חל שלא ציינו, אשר עובדים אותם נכללו למשל, "מצוין", (בקטיגוריית
טובה; היא בריאותו מצב הערכת ואשר מיוחדות, בריאות מבעיות סובל אינו שהוא האחרונות, בשנים
מבעיות הסובל בןזוגם של הבריאות במצב לרעה שינוי שחל עובדים נכללו טוב" "לא בריאות במצב

נמוכה). בריאותו מצב הערכת ואשר בריאות

יש לגברים, יחסית מהנשים, גבוה לאחוז לנשים: גברים בין בןהזוג של הבריאות במצב הבדלים נמצאו
גבוה לאחוז ובמקביל, מהגברים); ל£339 בהשוואה מהנשים 4670) טוב לא בריאות במצב הנמצאים בניזוג
£459 לעומת מהגברים £579) מצוין עד טוב בריאות במצב הנמצאות זוג בנות יש לנשים, יחסית מהגברים,
כלל בדרך נשים בניהזוג: בין הגילים בהפרש קטנה לא במידה קשורים אלה שהבדלים לשער, יש מהנשים).
קופ ראה זה נושא (על יותר צעירות זוג לבנות להינשא נוטים הגברים ואילו מהן, מבוגרים לבניזוג נשואות

.(1981

"הצווארון לעובדי בהשוואה הכחול", "הצווארון מעובדי גבוה לאחוז עיסוק: רמת לפי הבדלים גם נמצאו
ל£549 נשים: אצל במיוחד גבוה זה ואחוז ,(£359 לעומת (ל£459 בריאות בעיות עם בניזוג יש הלבן",
עיסוק, רמת באותה מהגברים £389 (לעומת טוב לא בריאות במצב בניזוג יש הכחול" "הצווארון מעובדות

.(34 לוח ראה הלבן", "הצווארון מעובדות ל>^41 ובהשוואה

£509 לעומת £609) מצוין עד טוב בריאותן שמצב בנותזוג יש הלבן" מ"הצווארון מהגברים גבוה לאחוז
מ"הצווארון מנשים ו£419 הלבן" ב"הצווארון מנשים ל£479 ובהשוואה הכחול" מ"הצווארון מהגברים

הכחול").

נמצאו טוב. אינו בריאותם שמצב בניזוג יש המחקר אוכלוסיית מכלל מ£399 שליותר ולומר, לסכם ניתן
לגברים, יחסית הנוכחי, במחקר מהנשים גבוה לאחוז שונות: עיסוק רמות ובין לגברים נשים בין הבדלים
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ירוד, בריאותם שמצב בניזוג יש הלבן" "הצווארון לעומת הכחול" "הצווארון מעובדי יותר גבוה ולאחוז
הכחול". מ"הצווארון נשים בקרב במיוחד גבוה זה ואחוז

(באחוזים) עיסוק רמת ולפי מין לפי בןהזוג, של בריאות מצב :34 לוח
טוב לא בינוני טוב מצוין סה"כ

39 10 7 44 100 אוכלוסייה 0הכ
נשים

46 10 6 39 100 סה"כ
41 12 8 39 100 לבן צווארון
54 5 3 38 100 כחול צווארון

גברים
33 10 8 49 100 סה"כ
31 9 8 52 100 לבן צווארון
38 12 8 42 100 כחול צווארון

מובהק) (לא

ילדים עם ויחסים קשרים .3
מתבטא שהדבר וכפי הילדים, מספר עלפי ילדים, עם והיחסים הקשרים איכות את סוקר זה פרק

מהיחסים. ובשביעותהרצון ההדדית, העזרה בתחומי במפגשים,

העשויים כגורמים מחקרים במספר נמצאו איתם הקשר ומידת מספרם ילדים, לעובד שאין או שיש העובדה
העבודה. מן הפרישה כלפי עמדות על גם אולי ומכאן לפרישה, ההסתגלות על להשפיע

בעתיד. הצורך לפי והגדלתה תמיכה הגשת המשך סבירות של העיקרי כמנבא נמצאה בעבר ילדים עזרת
בעלי הינם לילדים, הורים בין הדדית עזרה דהיינו חיובי, חליפין מאזן המקיימים שקשישים גם, נמצא
כמותיים ממדים עלפי ילדים עם טוב קשר .(1982 ואחרים שובל (ראה גבוהים תמיכה סיכויי עם רשתות

תומכת. מסגרת ולהוות בפרישה הקשורות חרדות להפחית גם עשוי ואיכותיים

לתת העשויות שאלות מספר שאלנו ילדים, עם גרועים ליחסים להתכחש נטייה על הצביעו שמחקרים מאחר
הן הילדים, עם הקשר תכיפות הם: שנבדקו המדדים הילדים. עם הקשרים לגבי יותר ותקף מהימן מדד
בנושאים ייעוץ כמו לילדים, עוזרים ההורים שבהם תחומים, טלפוני; קשר באמצעות והן הדדיות בפגישות
להורים, עוזרים הילדים שבהם תחומים, העזרה; מתן ותכיפות וכו', נפשית תמיכה כספית, עזרה שונים,
את יחסית אובייקטיבי באופן הבודקים הנ"ל, למדדים פרט לילדים. הורים עזרת על לשאלות במקביל
דרגות, שבע בן סולם שימש כוללני כמדד סובייקטיביים: במדדים השתמשנו הילדים, עם הקשרים איכות
הילדים המרואיינים לדעת האם השאלה, היתה נוסף מדד הילדים; עם מהיחסים שביעותהרצון את המודד

כיום. בפועל עוזרים הם מאשר יותר לעזור צריכים

48



הילדים מספר
מ"הצווארון *%5tמ1הנשים לגברים. נשים בין הבדלים נמצאו ולא ילדים, יש האוכלוסייה מכלל ל9170
הנשים מקרב יותר גבוה מעט לאחוז הלבן". מ"הצווארון מהנשים ל^6 בהשוואה ילדים, כלל אין הכחול"
אלה הבדלים ויותר. ילדים ארבעה יש מהגברים יותר גבוה לשיעור ובהתאם, ילדים, שלושה עד אחד ילד יש

.(35 לוח (ראה הלבן" "הצווארון עובדי בקרב במיוחד בולטים

(באחוזים) עיסוק רמת לפי נשים, ושל גברים של הילדים מספר :35 לוח
ילדים מספר

+5 4 3 21 סה"כ עיסוק מין/רמת
15 12 22 34 18 100 אוכלוסייה 0הכ

נשים
13 9 23 34 21 100 סה"כ
4 5 19 43 28 100 לבן צווארון
30 18 32 14 6 100 כחול צווארון

גברים
18 14 20 34 14 100 סה"כ
15 13 15 39 18 100 לבן צווארון
23 17 31 23 6 100 כחול צווארון

(X2  58.64; df 12;p < 0.01)

שיש הלבן" "הצווארון עובדות הנשים שיעור עיסוק: לפי מין קבוצת כל בתוך נמצאו משמעותיים הבדלים
בכיוון פער .(£209. לעומת 7170) הכחול" "הצווארון עובדות הנשים משיעור שלושה פי הוא ילדים 21 רק להן

הגברים. בין גם נמצא יותר, קטן כי אם דומה,

היא העובדות הנשים שאוכלוסיית כך על המורים אחרים, ממחקרים ממצאים מאשרים לעיל הממצאים
1977 (ראה ילדים של קטן במספר מתבטא מהם שאחד ספציפיים, אפיונים עם סלקטיבית אוכלוסייה

ועוד). 1982 ביבר ;Weller; 1976 Waite

ילדים עם המפגשים תכיפות
כמה או יום כל איתם נפגשים למחצית קרוב ילדים, להם שיש אלה מתוך גבוהה. היא המפגשים תכיפות
פעם רק הילדים עם מתראים ו^13 בשבועיים, פעם  119?, בשבוע, פעם נפגשים כ^29 בשבוע, פעמים

פחות. או בחודש

במיוחד גבוה זה ואחוז קרובות, לעתים ילדיהם עם נפגשים הכחול" "הצווארון עובדי של יותר גבוה אחוז
ראה הלבן", מ"הצווארון מהנשים בלבד 15Y0 לעומת יום, כל הילדים עם נפגשות מהן 39^ הנשים בקרב

.(36 לוח
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ילדיהם עם משוחחים כשליש יום, כל הילדים עם טלפוני קשר מקיימים המחקר מאוכלוסיית למחצית מעל
פחות. או בשבוע פעם רק ו>$17 בשבוע, פעמים כמה בטלפון

(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי הילדים, עם המפגשים תכיפות :36 לוח
בחודש פעם פעם פעם פעמים כמה כל
פחות או בשבועיים בשבוע בשבוע יום סה"כ

13 11 29 25 22 100 אוכלוסייה 0הכ
נשים

12 9 30 26 23 100 סה"כ
15 10 30 29 15 100 לבן צווארון
4 7 30 20 39 100 כחול צווארון

גברים
14 13 28 24 21 100 סה"כ
17 15 27 23 18 100 לבן צווארון
10 10 29 27 25 100 כחול צווארון

מובהק) (לא

איתם להיפגש מעוניינים היו והאם הילדים, המפגשיםעם מתכיפות שביעותרצונם לגבי נשאלו המרואיינים
איתם להיפגש מעוניינים היו ו^45 ילדיהם, עם ההתראות מתכיפות מרוצים ממחציתם שיותר נמצא, יותר.
ילדיהם. עם ההתראות מתכיפות מרוצים הכחול" מ"הצווארון עובדים של יותר גבוה מעט אחוז יותר.

היו: שהועלו התשובות זאת. עושים אינם מדוע נשאלו, ילדיהם עם יותר להיפגש רצונם את שהביעו עובדים
"בעיות עסוקים"; הילדים וגם אני "גם להטרידם"; רוצה ואינני עסוקים "הילדים רחוק"; גרים "הילדים

משפחתיות".

לילדיהם עוזרים הורים שבהם תחומים
היה לילדיהם המחקר שבאוכלוסיית ההורים בין הקשר טיב לבדיקת יחסית האובייקטיביים המדדים אחד

ותכיפותה. ביניהם ההדדית העזרה תחומי

העזרה תחומי את הכולל פריטים, שבעה בן מדד שימש לילדיהם הורים של העזרה תחומי את לבדוק כדי
ייעוץ עבודה, בענייני ייעוץ כספים, בענייני ייעוץ בהם, טיפול או נכדים על השגחה כספית, תמיכה הבאים:
בן סולם עלידי נבדק תחום כל שונים. בסידורים ו/או במשקהבית עזרה נפשית, תמיכה משפחה, בענייני

לא". פעם ל"אף ועד קבוע" "באופן מעזרה דרגות, חמש

"בהתאם או קרובות" "לעתים לילדיהם עוזרים האוכלוסייה ממחצית יותר עיקריים תחומים בשלושה
(61?cf) נפשית תמיכה קבוע), באופן בילדים כספית תומכים כרבע מהם ,£679) כספית תמיכה לצורך":
האחרים. בתחומים לילדיהם עוזרים האוכלוסייה מכלל כשליש .($55,) עליהם השגחה או בנכדים וטיפול
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$45) וסידורים במשקבית עזרה :(37 (לוח גברים מאשר יותר לילדיהן עוזרות נשים תחומים בשלושה
£449) משפחה בענייני ייעוץ *28מהגברים), לעומת לצורך", "בהתאם או קרובות" "לעתים עוזרות מהנשים

ל$56). בהשוואה $67,) נפשית ותמיכה מהגברים) $29 לעומת מהנשים

אינו בנכדים בטיפול קרובות" "לעתים או קבוע" "באופן עוזרים הם כי שדיווחו הגברים שאחוז לציין ראוי
קרובות" "לעתים או קבוע" "באופן בנכדים מטפלים מהגברים $35) עליו עולה ואף הנשים, מאחוז נופל
עוזרים מהגברים $35) הלבן" "הצווארון עובדי ונשים גברים בין רק קיים והפער מהנשים), ל$29 בהשוואה
בין הבדלים נמצאו לא מהנשים). בלבד $22 לעומת קבוע" "באופן או קרובות" "לעתים בנכדים בטיפול
של ביותר הגבוה השיעור נמצא הלבן" מ"הצווארון נשים בקרב הכחול". "הצווארון עובדי לגברים נשים
ביותר הגבוה השיעור לעומת וזאת ,($34) בנכדים בטיפול עוזרים לא פעם" "אף שהם ציינו אשר עובדים
"בתכיפות בנכדים מטפלות $45) הכחול" מ"הצווארון נשים בקרב נמצא אשר בנכדים בטיפול עזרה של

רבה").

לילדיהם מגישים שהורים העזרה תחומי לגבי גורמים ניתוח נעשה אלה הבדלים של מסכם מדד לקבלת
תמיכה כספי, וייעוץ תמיכה כולל הראשון הפקטור פקטורים. לשני מוינו העזרה תחומי שבעת ותכיפותה.
וטיפול הילדים של במשקהבית ההורים עזרת נכללים השני בפקטור ומשפחה; עבודה בענייני וייעוץ נפשית

בנכדים.

הנכללים בתחומים ונשים גברים שמגישים העזרה במידת גדולים הבדלים נמצאו לא זה, מדד עלפי
נמצאו כן אולם ומשפחה. עבודה בענייני וייעוץ נפשית תמיכה כספי, וייעוץ תמיכה דהיינו: הראשון, בפקטור
מ"הצווארון הגברים שיעור :(38 (לוח הגברים בקרב ובמיוחד שונות, עיסוק רמות בין משמעותיים הבדלים
בין הכחול". מ"הצווארון הגברים מאחוז כמעט שלושה פי הוא אלה בתחומים לילדיהם העוזרים הלבן"
כשליש אולם רבה; במידה לילדיהן עוזרות הקבוצות משתי כשליש גדולים: הבדלים אין הנשים קבוצות

הכחול"). "הצווארון מעובדות $21 (לעומת מעטה במידה רק עוזרות הלבן" מ"הצווארון מהנשים

בייעוץ קרובות לעתים או קבוע באופן עוזרות הכחול" מ"הצווארון נשים של יותר גבוה שאחוז מעניין,
בהשוואה $41) בילדים נפשית ובתמיכה הלבן") מ"הצווארון מהנשים 21 $ לעומת $36) משפחתיות בבעיות

.(37 לוח (ראה ל$37),

וטיפול במשקבית עזרה דהיינו, השני, בפקטור הנכללים העזרה בתחומי לנשים גברים בין הבדלים נמצאו
$24 לעומת מהנשים $43) אלה בתחומים רבה במידה לילדיהן עוזרות נשים של כמעט כפול שיעור בנכדים.

.(39 לוח (ראה הכחול" מ"הצווארון נשים ובעיקר מהגברים),

כיום?". להם עוזר שאתה ממה יותר לילדיך לעזור צריך שהיית חושב, אתה נשאלו:"האם המרואיינים
ו$58 יכולתם; כפי עוזרים שהם טוענים, $10 יותר; לעזור צריכים שהם חושבים, הנחקרים מכלל כשליש
לא "הורים או בעזרתי" צורך לילדים "אין ביניהן: שונות, מסיבות וזאת יותר, לעזור שעליהם חושבים, אינם
שהיו חושבות, אינן הלבן" מ"הצווארון הנשים מקרב במיוחד גבוה אחוז וכו'. לילדים" לעזור צריכים
ו$52 ל$55 ובהשוואה הכחול" מ"הצווארון מהנשים 4670 לעומת 6770) לילדים יותר לעזור צריכות

.(42 לוח (ראה כך) החושבים הגברים בקרב בהתאמה
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(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי העזרה ותדירות לילדיהם, עוזרים הורים שבהם התחומים :37 לוח
אף אף
פעם לעתים בהתאם לעתים באופן פעם לעתים בהתאם לעתים באופן
לא רחוקות לצורך קרובות קבוע סה"כ לא רחוקות לצורך קרובות קבוע סה"כ

בנכדים סיפול כספית תמיכה
סה"כ

27 18 22 19 14 100 22 11 37 6 24 100 אוכלו'
נשים

27 17 27 17 12 100 19 11 43 4 23 100 סה"כ
34 18 26 13 9 100 21 10 39 2 28 100 לבן
12 16 28 26 19 100 15 15 51 8 11 100 כחול

גברים
28 19 18 20 15 100 26 11 30 9 24 100 סה"כ
28 20 17 22 13 100 19 9 36 8 28 100 לבן
26 16 20 18 20 100 37 14 20 12 18 100 כחול

עבודה בענייני ייעוץ כספים בענייני ■יעוץ

סה"כ
59 9 15 9 8 100 56 9 18 7 10 100 אוכלי'

נשים
55 9 20 10 6 100 60 9 18 6 8 100 סה"כ
56 8 21 9 6 100 58 6 21 6 9 100 לבן
53 13 17 13 4 100 64 15 11 4 6 100 כחול

גברים
63 9 9 8 10 100 52 9 18 9 13 100 סה"כ
54 11 13 12 11 100 45 8 22 11 13 100 לבן
80 6 2 2 10 100 65 10 10 4 12 100 כחול

נפשית תמיכה משפחה בענייני ייעוץ
סה"כ

31 8 30 19 12 100 51 12 15 14 7 100 אוכלו'
נשים

25 8 29 26 12 100 46 10 19 17 8 100 סה"כ
25 8 30 21 16 100 52 9 19 11 10 100 לבן
24 9 26 37 4 100 32 13 19 32 4 100 כחול

גברים
37 7 31 13 12 100 57 14 12 10 7 100 סה"כ
29 8 35 15 13 100 53 15 14 13 6 100 לבן
51 6 23 10 10 100 67 12 8 6 8 100 כחול

במשקבית עזרה
סה'יכ

55 8 19 11 7 100 אוכלו'
נשים

46 9 24 17 4 100 סה"כ
51 8 22 13 5 100 לבן
36 11 28 23 2 100 כחול

גברים
64 8 13 6 9 100 סה"כ
61 8 14 8 8 100 לבן

| 70 6 12 2 10 100 כחול
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עיסוק ורמת מין לפי שונים, בנושאים וייעוץ ונפשית כספית תמיכה לילדיהם: הורים עזרת :38 לוח
(באחוזים)

עזרה עזרה
מעטה בינונית רבה סה"כ

34 33 33 100 אוכלוסייה סהכ
נשים

29 37 34 100 סה"כ
33 34 34 100 לבן צווארון
21 45 33 100 כחול צווארון

גברים
38 29 33 100 סה"כ
30 28 42 100 לבן צווארון
53 32 15 100 כחול צווארון

(r.ll;p < 0.05)

(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי בנכדים, ובטיפול במשקבית לילדים הורים עזרת :39 לוח
עזרה עזרה
מעטה בינוני רבה סה"כ

34 33 33 100 אוכלוסייה סהכ
נשים

30 28 43 100 נשים סה"כ
38 26 36 100 לבן צווארון
12 31 57 100 כחול צווארון

גברים
37 40 24 100 גברים סה"כ
38 36 26 100 לבן צווארון
34 47 19 100 כחול צווארון

(r.10;p< 0.05)

הכספי, התחום בולט לילדים, יותר לעזור צריכים שהיו ההורים חשים לגביהם ואשר שהוזכרו, התחומים בין
לילדים, יותר לעזור צריכים שהיו החושבים מהנשים, 519& לעומת מהגברים 63^1) הגברים אצל ובפרט
הילדים, של במשקביתם ועזרה בנכדים טיפול על הצביעו מגברים, יותר נשים, זה). תחום על הצביעו

זאת). ציינו מהגברים £49 לעומת מהנשים $18<) יותר לעזור צריכות היו שבהם כתחומים

תמיכה כספית, תמיכה לילדיהם: לעזור ההורים נוטים עיקריים תחומים שבשלושה לומר, ניתן לסיכום
ואילו לילדיהם), לעזור יותר נוטים הלבן" "הצווארון (עובדי גברים בקרב הבדלים עם בנכדים, וטיפול נפשית
את מדגישים גברים מין: לפי הבדלים נמצאו עזרתם את בהם להגביר שעליהם חושבים שההורים בתחומים
בין ההבדלים מיוחד לציון ראויים בנכדים. והטיפול משקהבית תחומי את הנשים ואילו הכספי התחום
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את להגביר שעליהן חושבות הכחול" מ"הצווארון נשים של יותר גבוה שיעור שונות: עיסוק מרמות נשים
יותר לעזור שעליהן חושבות שאינן הלבן" "הצווארון עובדות של גבוה שיעור לעומת התחומים, בכל עזרתן
הנשים ועזרת כספית, בעזרה בעיקר מתבטאת הלבן" מ"הצווארון הנשים עזרת כמוכן, לילדיהן.

בנכדים. בטיפול בעיקר לביטוי באה הכחול" מ"הצווארון

להורים עוזרים ילדים שבהם תחומים
כספית, עזרה הבאים: התחומים את וכללה לילדים, ההורים לעזרת בהקבלה נבדקה להורים הילדים עזרת

נפשית. תמיכה וכן משפחתיות) ובעיות עבודה בריאות, כספים, (בענייני ייעוץ שונים, בסידורים עזרה

נפשית תמיכה  הרשימה בראש .(40 לוח (ראה להורים הילדים עזרת ניכרת עיקריים תחומים בארבעה
המחקר מאוכלוסיית 1096 .(2870) בריאות בענייני ובייעוץ משפחתי בייעוץ ,(3270) שונים בסידורים וכן (3896)
מקבוצה 1896) הכחול" מ"הצווארון הנשים בקרב יותר גבוה זה ואחוז כספית, מבחינה גם בילדים נעזרים
496 רק ולעומת הלבן"; מ"הצווארון מהנשים 896 לעומת בילדים, קרובות לעתים נעזרות שהן דיווחו, זו

העיסוק). קבוצות משתי מהגברים,

מחצית (מעל נפשית תמיכה תחומים: בחמישה מתבטא וההבדל בילדיהן, נעזרות גברים, מאשר יותר נשים,
1796 לעומת מהנשים 3996) משפחתיות בבעיות ייעוץ מהגברים); בלבד 2196 לעומת בילדיהן נעזרות הנשים
1596) עבודה בענייני ייעוץ ;(696 לעומת 1996) כספי ייעוץ ;(1896 לעומת 3796) בריאות בענייני ייעוץ מגברים);

מהגברים). בלבד 496 לעומת

הלבן"), מ"הצווארון מנשים 3496 לעומת מהן 4796) שונים בסידורים יותר נעזרות הכחול" מ"הצווארון נשים
עלידי צוין  מילדים נפשית תמיכה  אחד נושא רק בהתאמה). 3270 לעומת 519?.) בריאות בענייני ובייעוץ

הלבן". מ"הצווארון הנשים מקרב יותר גבוה מעט אחוז

בכל הציונים טווח השונים. התחומים בשבעת העזרה ציוני סכום הוא להורים ילדים לעזרת המסכם המדד
וציון רחוקות), לעתים רק (או ילדיו עלידי נעזר אינו שההורה פירושו, 1 הציון כאשר ל2, 1 בין היה תחום
כאשר דרגות, ארבע בן סולם יצרנו קרובות. לעתים או ילדיו עלידי קבוע באופן נעזר שההורה משמעו, 2

.(41 לוח (ראה רבה עזרה על 4 והציון מעטה עזרה על מצביע 1 הציון

מהנשים, 4096) הילדים מצד עזרה על המדווחות נשים, של מאוד גבוה אחוז על מצביעים הממצאים
גבוה מעט ואחוז להורים), ילדים עזרת מדד של הגבוה בדירוג מרוכזות מהגברים, בלבד ל1470 בהשוואה

.(3896 לעומת 4696) הכחול" מ"הצווארון נשים של יותר

1 ■; ■  .■_. ,
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(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי בילדיהם, נעזרים ההורים שבהם תחומים :40 לוח
רחוקות רחוקות רחוקות
בכלל או לעתים בכלל או לעתים בכלל או לעתים

לא קרובות סה"כ לא קרובות סה"כ לא קרובות סה"כ

כספי ייעוץ שונים סידורים כ0פ'ת עזרה
סה"כ

88 13 100 67 32 100 93 10 100 אוכלוסייה
נשים

82 19 100 63 37 100 89 11 100 סה"כ
82 18 100 67 34 100 92 8 100 לבן
81 19 100 53 47 100 82 18 100 כחול

גברים
94 6 100 72 28 100 97 4 100 סה"כ
94 6 100 69 31 100 97 4 100 לבן
94 6 100 79 21 100 96 4 100 כחול
משפחתיות בבעיות ייעוץ בעבודה ייעוץ בריאות בענייני "ע/ץ

סה"כ
71 28 100 90 10 100 71 28 100 אוכלוסייה

נשים
61 39 100 84 15 100 63 37 100 סה"כ
63 37 100 84 16 100 68 32 100 לבן
54 46 100 85 15 100 49 51 100 כחול

גברים
83 17 100 96 4 100 82 18 100 סה"כ
81 19 100 98 2 100 85 15 100 לבן
78 14 100 92 8 100 75 26 100 כחול

נפשית תמיכה
סה"כ

62 38 100 אוכלוסייה
י נשים

47 53 100 סה"כ
45 55 100 לבן
53 47 100 כחול

גברים
79 21 100 סה"כ
78 22 100 לבן
81 20 100 כחול
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(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי להורים, ילדים עזרת של המסכם המדד התפלגות :41 לוח
4 3 21 סה"כ הציונים דירוג

27 13 19 41 100 אוכלוסייה סהכ
נשים

40 14 14 ' 31 100 סה"כ
38 13 16 33 100 לבן צווארון
46 18 10 26 100 כחול צווארון

גברים
14 12 24 50 100 סה"כ
13 13 25 49 100 לבן צווארון
16 10 22 52 100 כחול צווארון

(r  .25; p < 0.05)

הילדים עם D'on'nn imniyaty
בפני הוצג זה סולם דרגות. שבע בן סולם שימש הילדים עם מהיחסים לשביעותהרצון כוללני כמדד
ההורים בין היחסים אם שגם הטענה וקיימת בזמננו, הדורות פער על רבות "מדובר הבאה: בצורה הנחקרים
מעטים). או (רבים ביניהם חיכוכים מתגלעים שבהם מסוימים, נושאים קיימים תמיד טובים, הם והילדים
ואילו הילדים, עם שלך מהיחסים כלל רצון שבע/ת שאינך מציין 1 מספר כאשר דרגות, שבע של סולם לפניך
המתאר המספר את הקו על ציין/ני אנא, הילדים. עם מהיחסים מאוד רצון שבע/ת שאת/ה מציין 7 המספר
את דירגו מהנחקרים 8O9S הילדים". עם מהיחסים שלך שביעותהרצון מידת את ביותר המדויקת בצורה
ומטה בינונית שביעותרצון על דיווחו ו>$20 (76 (ציונים הילדים עם מהיחסים מאוד כשבעירצון עצמם

.(3 בציון בלבד ומיעוט ,54 בציון הילדים עם היחסים מערכת את דירגו (רובם

צריכים היו הילדים לדעתך, "האם, שאלנו: ההורים עזרת לגבי לשאלה ובמקביל היחסים לטיב נוסף כביטוי
הנשים ושל הגברים של שביעותהרצון הערכת את מציג 42 לוח כיום?" לך עוזרים שהם ממה יותר לך לעזור

להורים. ילדים שבין ההדדית העזרה לגבי עיסוק רמת בכל

לעזור צריכים שהיו חושבים $32.) לילדיהם מגישים שהם העזרה מכמות שבעירצון אינם מההורים כשליש
מעזרת שבעירצון ההורים רוב זאת, לעומת .(279?< לעומת (70ר3 הגברים בקרב יותר גבוה והאחוז יותר)
הילדים מעזרת ביותר הנמוכה שביעותהרצון יותר). לעזור צריכים היו שהילדים חושבים 870 (רק הילדים
£89 לעומת יותר לעזור צריכים שהילדים חושבות מהן ר\ 90) הכחול" מ"הצווארון נשים בקרב נתגלתה

מהגברים). ל570 ובהשוואה הלבן" מ"הצווארון מהנשים

56



(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי להורים ילדים בין ההדדית העזרה הערכת :42 לוח
צריכים ההורים האם צריכים ילדים האם

יותר לעזור יותר לעזור
עוזר יש כי לא,
כפי בעיות להם

לא יכולתי כן סה"כ לא משלהם כן סה"כ
58 10 32 100 84 8 8 100 אוכלוסייה סהייכ

נשים
60 12 27 100 80 9 11 100 נשים סה"כ
67 8 25 100 84 8 8 100 לבן צווארון
47 22 31 100 72 11 17 100 כחול צווארון

גברים
54 8 37 100 88 7 5 100 גברים סה"כ
55 9 36 100 90 4 5 100 לבן צווארון
52 8 40 100 84 12 4 100 כחול צווארון

(r  .12; p < 0.02) מובהק) (לא

הן מתבטאים אלה קשרים לילדים. הורים בין הדוקים די קשרים על מצביעים שבידינו הנתונים לסיכום,
בשבוע, פעם לפחות ילדיהם עם מתראים המחקר מאוכלוסיית שלושהרבעים כאשר המפגשים, בתכיפות
תמיכה לילדיהם: עזרה מגישים הורים עיקריים תחומים בשלושה ביניהם. ההדדית העזרה בתחומי והן
בענייני בייעוץ הילדים, של במשקהבית עוזרות מגברים יותר נשים כאשר בנכדים, וטיפול נפשית, כספית,
מגברים יותר רבים בתחומים לילדיהם עוזרים הלבן" מ"הצווארון גברים נפשית. ובתמיכה משפחה
לעומת לילדים. מעט עוזרת  האחרות לקבוצות יחסית  זו אחרונה קבוצה ולמעשה הכחול", מ"הצווארון
יותר לילדים לעזור שעליהן חושבות אינן אחרת, קבוצה כל מאשר יותר הלבן", מ"הצווארון הנשים זאת,
בכל יותר לעזור עליהן שהיה החשות הכחול", מ"הצווארון לנשים בהשוואה וזאת כיום, עוזרות הן מאשר
יותר לעזור עליהם שהיה החושבים העיסוק, רמות ומשתי נשים והן גברים שהן לציין, ראוי התחומים.
תחומים בארבעה יותר. גבוה זאת הטוען הגברים אחוז כי אם הכספית, העזרה את מדגישים לילדים,

ובריאות. משפחה בנושאי וייעוץ שונים סידורים נפשית, תמיכה להורים: ילדים עזרת ניכרת עיקריים

משפחתיות בבעיות וייעוץ נפשית תמיכה של בתחומים ובעיקר גברים, מאשר יותר בילדים נעזרות נשים
ואף בריאות בבעיות בייעוץ שונים, בסידורים יותר נעזרות הכחול" "הצווארון עובדות כאשר ובריאותיות,

נפשית. מבחינה יותר מעט נעזרות הלבן" "הצווארון עובדות ואילו כספית, בתמיכה

שבעירצון המחקר אוכלוסיית רוב לפיהם הסובייקטיביים, במדדים גם ביטוי לידי באים אלה קשרים
יותר לעזור צריכים היו אשר אלו שהם ומרגישים ביניהם, ההדדית העזרה ומתחומי הילדים עם מהיחסים

לילדיהם.
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במשפחה התפקידים וחלוקת בניהזוג בין היחסים מערכת המשפחתי, המצב .4
על רבה השפעה בעל גורם מהווה  שבו והסובייקטיביים האובייקטיביים ההיבטים על  המשפחתי המצב

המבוגר. בגיל החיים איכות

בהנחה לפרישה, עובדים של יחסם להבנת כמקור המשפחתית ביחידה העניין וגובר הולך לאחרונה
הפרישה. משבר עם להתמודדות המרכזיים המשאבים אחד את מספקת בניהזוג בין הקשרים שמערכת
מאשר יותר  בניהזוג בין אקספרסיבית ואוריינטציה הדדית הבנה שחברות, כך על הצביעו מחקרים

1980 Locksley; לדוגמה (ראה המבוגר בגיל הנישואים מחיי לשביעותרצון תורמים  אינסטרומנטלית
מעבר שלב מהווה שפרישה מאחר .(1985 Szinovacz; 1981 Simpson; 1981 Hornung; 1980 Robetrs 8l Robetrs
קשרי בןזוגו. מצד ובעיקר משפחתו, מצד התמיכה למלוא זקוק הוא המבוגר, העובד של חייו במעגל חשוב
 ונפשיים פיזיים  ולחצים קשיים עם להתמודד העוזרת הדדית, תמיכה גם מאפשרים טובים נישואים

זו. בתקופה החיים איכות על והמשפיעים בכלל, ההזדקנות תהליך את המלווים

היחסים מערכת על הבעל פרישת בהשפעת מתמקדת המבוגר בגיל בניזוג ביחסי העוסקת הספרות
(לביקורת מעבודה האשה לפרישת בניהזוג שני או הבעל הסתגלות על מחקרים קיימים לא המשפחתית.

.(1985 Szinovacz; 1982 Brubaker ראה: כך על

האחד עיקריים: מישורים בשני נוגעת בספרות, מוצגת שהיא כפי בניהזוג, יחסי על הבעל פרישת השפעת
איזון ליצור כדי ביניהם, הקשר דפוסי של מחדש הערכה כלל בדרך הדורשת בניהזוג, של הפנאי פעילות 

.(1980 Keating; 1975 Orthner) מהשותפים אחד לכל מחיה" "מרחב השארת לבין משותפות פעילויות בין

כאשר הפרישה, בתקופת במשפחה התפקידים חלוקת הוא בניהזוג יחסי על השפעה של שני מישור
במחלוקת ביותר השנויים הנושאים אחד הינה משקהבית במטלות הפורש הבעל של הגוברת מעורבותו

.(1980 Szinovacz; 1977 Araji) בפרישה מבוגרים זוגות של המרכזיות הבעיות לאחת מקור והמשמש

קודמות. בתקופות ביניהם הקשר בדפוסי בעיקר מותנית בניהזוג יחסי על הפרישה שהשפעת נמצא, אולם
המבוגר בגיל הנישואים חיי לאיכות ביותר הטוב המנבא את מהווים החיים מעגל לאורך בניהזוג יחסי

.(1984 Cole)

מצב המבוגר: בגיל המשפחתיים ליחסים הרלוונטיים מרכזיים נושאים בשלושה כן, אם יעסוק, זה פרק
במשפחה. התפקידים וחלוקת בניהזוג, יחסי משפחתי,

משפחתי מצב
של בבעיותיה מרכזי מקום ההתאלמנות למשבר מייחס נשים של הזדקנות בתהליכי התיאורטי העיסוק
נמוכים סיכויים ועל המבוגר בגיל נשים בקרב אלמנות של גבוה אחוז על ממצאים יש המבוגרת. האשה

.(1981 Peace) לגברים בהשוואה מבוגרות נשים של בשנית להינשא
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מאיבוד הנובע האשה, אצל עצמית הערכה באובדן קשורה קרוב, אדם לאובדן מעבר האלמנות, בעיית
ולכן האשה, של והאישיותית הנשית זהותה לפיתוח חשובים המסורתי, המין דימוי לפי  נישואים תפקידים.
התאלמנותן עם תפקודי אובדן מתחושת סובלות המשפחתי, מתפקידן העיקרית זהותן את הגוזרות נשים,
מכשול להוות ועשוי מהעבודה, הפרישה לתאריך קרובות לעתים סמוך ההתאלמנות עיתוי .(1973 Lopata)

.(1976 Atchley) זה חיים למעבר האשה בהסתגלות נוסף

קשור נשים, פרישת דפוסי על להשפיע עשוי ובוודאי האחרון, בעשור המקצועית בספרות המופיע נוסף, גורם
מכלל שכשישית כך על מצביעים מחקרים ממצאי צוין, שכבר כפי המאוחר. בגיל הגירושים לתופעת

.(1977 Willams) 50+ בנות הגרושות באחוז ניכרת עלייה עם ומעלה, 45 בגילים מתרחשים הגירושים

דפוסי לגבי השלכות יש המשפחה, ראש היא האשה שבהם משקיהבית התפשטות של זו, חברתית לתופעה
בין לעבודה בהזדקקות הבדלים יש מהעבודה. פרישתן דפוסי על אפשרית השפעה גם ומכאן נשים, עבודת
כן, אם המשפחתי, המצב כאחד. וחברתיתפסיכולוגית כלכלית מבחינה לאנשואות, לנשים נשואות נשים

לפרישה. נשים הסתגלות על אפשרית השפעה בעל גורם מהווה

נשואים מהגברים 9370 רווקים. ו£59 גרושים £69 אלמנים, 990 נשואים, המחקר אוכלוסיית £?80מכלל

ל296 בהשוואה גרושות ו£109 מהגברים) $2. (לעומת אלמנות הן מהנשים £169. מהנשים. 68בלבד ?£ לעומת
שונות. עיסוק מרמות גברים של או נשים של המשפחתי במצב הבדלים נמצאו לא מהגברים. בלבד

ניתן מהגברים). בלבד ל670 בהשוואה 1990) לבד גרות מהנשים גבוה אחוז המשפחתי, ממצבן יוצא כפועל
פרישתן עם הגברים של אלו על נוספות בעיות להיות עשויות שלנשים אלה, מממצאים עלפי להניח

מהעבודה.

אינו שבןזוגן 24מהנשים 9S לעומת 4896) עובדת שאינה בתזוג יש נשים לעומת גברים של כפול לשיעור
"הצווארון עובדי מהגברים (ל6596 הכחול" מ"הצווארון הגברים בקרב במיוחד גבוה זה ואחוז עובד),

הלבן"). מ"הצווארון מהגברים 4070 לעומת עובדות שאינן בנותזוג יש הכחול"

בניהזוג יח0י
בין הפעולה שיתוף מידת בןהזוג, עם מהיחסים שביעותהרצון היבטים: מספר לפי נבדקו בניהזוג יחסי
הבעל של שביעותהרצון וכן בניהזוג ויחסי הפנאי בילוי דפוסי בין הקשר הפנאי, שעות בבילוי בניהזוג

האשה. של לעבודה מיציאתה

מדדים למספר נזקקנו כן ועל התשובות, כנות מבחינת בעיה להוות עשויות בניהזוג יחסי בנושא שאלות
האפשר. ככל מהימנה תמונה לקבל כדי
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בןהזוג עם מהיחסים שביעותהרצון
מצוינים, יחסים קטיגוריות: שבע הכוללת סגורה, בשאלה נבדקה בניהזוג יחסי של סובייקטיבית הערכה

גרועים. טובים, לא טובים, כלכך לא סבירים, טובים, מאוד, טובים

מעל טובים: יחסים על הצביעו הנחקרים רוב האפשריות, התשובות של הרחב הטווח שלמרות התברר,
יחסים על דיווחו 895 מצוינים, או מאוד טובים יחסים על דיווחו המחקר אוכלוסיית מכלל רבעים שלושה

בןהזוג. עם ביחסים בעיות על הצביעו £149 ורק טובים,

מהנשים יותר גבוה מעט ואחוז מאוד טובים או מצוינים יחסים על לדווח מנשים יותר מעט נוטים גברים
מהגברים). ל90\\ בהשוואה מהנשים (ו£179 בןהזוג עם בעיות על הצביעו

גבוה אחוז נשים: בקרב מהותיים הבדלים נמצאו אך עיסוק, רמת עלפי גברים בין הבדלים נמצאו לא
מקרב בלבד ל996 בהשוואה 33^ בןהזוג עם טובים לא יחסים על הצביעו הכחול" "הצווארון מעובדות

הלבן"). ב"צווארון הנשים

נמצא, בבדיקה הפרישה. בתקופת המצופים היחסים לבין כיום, בניהזוג יחסי בין הקשר את לבחון מעניין
ביחסים הרעה או שינויים פחות צפו הם כיום, בןהזוג עם יותר טובים קשרים על דיווחו שהנחקרים שככל
ישתנו לא בניהזוג שיחסי צפו מצוינים, יחסים על שדיווחו האוכלוסייה מכלל $63< הפרישה: עם אלה
עם ביחסיהם בעייתיות על שהצביעו אלו מתוך 6170 זאת, לעומת יתהדקו. אף או הפרישה, בתקופת

הפרישה. בתקופת היחסים מהידרדרות חששו בניזוגם

בניהזוג ויחסי הפנאי בילוי דפוסי בין וה7ןשר הפנאי שעות בבילוי בניהזוג בין הפעולה שיתוף
הפנאי. בשעות משותף בילוי על שאלה שימשה בניהזוג בין הקשרים לבדיקת יחסית אובייקטיבי מדד
שברשותכם, הפנאי שעות את ביחד לבלות כלל בדרך נוהגים ובעלך/אשתך את/ה "האם כך: נוסחה השאלה

שלו?". הפנאי פעילויות או עיסוקיו את יש אחד שלכל או

הפנאי שעות את לבלות נוהגים שהם דיווחו, מהגברים יותר גבוה אחוז לגברים: נשים בין הבדלים נמצאו
ענו, הנשים מכלל לרבע קרוב לכך, ובהתאם מהנשים). >£ל60 לעומת מהגברים 81X) נשותיהם עם ביחד
מעט אחוז כן, כמו הגברים). מקרב בלבד ל696 (בהשוואה משלו פנאי עיסוקי יש מבניהזוג אחד שלכל
109& לעומת 18^ שלו הפנאי עיסוקי מבניהזוג אחד שלכל טענו הכחול" "הצווארון עובדי של יותר גבוה
"הצווארון לעומת הכחול" מ"הצווארון נשים של כפול שיעור הנשים: בקרב ובפרט הלבן") "הצווארון מעובדי

.(£169 לעומת (£ל33 הפנאי שעות את בעליהן עם מבלות אינן הלבן"

על דיווחו שהנחקרים ככל הפנאי: בפעילות השיתוף מידת לבין בניהזוג יחסי בין משמעותי קשר נמצא
בקרב במיוחד בולט זה וקשר הפנאי, בשעות משותפת פעילות על לדווח גם נטו הם יותר, טובים יחסים
חשיבותרבה אלה לממצאים ו44). 43 בלוחות מופיעים (הממצאים הכחול" "הצווארון עובדי ובקרב הנשים
הפרישה. של המרכזיים ממאפייניה הם בבית בניהזוג שני של ומציאותם פנוי רב שזמן העובדה רקע על
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(באחוזים) מין קבוצת בכל הפנאי שעות את ביחד לבלות והנטייה בניהזוג יחסי בין הקשר :43 לוח
גברים נשים

לפעמים לפעמים
ביחד ביחד

ולפעמים ולפעמים
לחוד לחוד ביחד סה"כ לחוד לחוד ביחד סה"כ

6 13 81 100 21 18 61 100 סהכ
4 10 86 100 11 17 72 100 מצוינים יחסים
10 20 70 100 22 33 44 100 טובים יחסים

בינוניים יחסים
18 29 53 100 65 15 20 100 ומטה

(X2 11.75; df4; p<0.05) (X230.83; df4; p<0.01)

(באחוזים) עיסוק קבוצת בכל הפנאי שעות את ביחד לבלות והנטייה בניהזוג יחסי בין הקשר :44 לוח
כחול צווארון לבן צווארון

לפעמים לפעמים
ביחד ביחד

ולפעמים ולפעמים
לחוד לחוד ביחד סה"כ לחוד לחוד ביחד סה"כ

18 14 68 100 10 16 74 100 0הכ
9 9 81 100 6 15 79 100 מצוינים יחסים
25 25 50 100 13 27 60 100 טובים יחסים

בינוניים יחסים
47 26 26 100 39 17 44 100 ומטה

(X221.74; df4; p<0.01) (X221; df4; p<0.01)

האשה של לעבודה סיצ'אתה הבעל של שביעותהרצון
מכלל 829cf האשה. של לעבודה מיציאתה הבעל של שביעותרצונו הוא בניהזוג בין לקשרים נוסף מדד
שהן מכך שביעותרצונו את הסבירו מהן 5970 לעבודה, מיציאתן שבערצון שבןהזוג מדווחות הנשים
"הצווארון מעובדות $44. לעומת הלבן" "הצווארון מעובדות 6170) עצמן את מגשימות שהן וחשות מרוצות
כלכלית מבחינה למשקהבית תורמות שהן מכך בןהזוג של שביעותרצונו את מסבירות ו£ל23 הכחול").
מכלל כחמישית בהתאמה), הלבן", "הצווארון מעובדות 2O9S לעומת הכחול" "הצווארון מעובדות 289?<)

בבית האשה של שמקומה עמדתו בגלל אם לעבודה, מיציאתן שבערצון אינו שהבעל טענו, (18^ הנשים
הכחול", מ"הצווארון נשים בקרב כפול זה ושיעור לידו", אשתו את ו"רוצה כבר פרש שהוא מאחר ו/או

.(45 לוח (ראה (1370 לעומת 2896) הלבן" "הצווארון לעומת
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(באחוזים) עיסוק רמת לפי לעבודה, האשה מיציאת הבעל שביעותרצון :45 לוח
שבערצון מאחר שבערצון,

אינו מסיבה וחשה מרוצה שהאשה
שבערצון כלכלית עצמה את שמגשימה סה"כ

18 23 59 100 0הכ
נשים

13 20 67 100 לבן צווארון
28 28 44 100 כחול צווארון

(r  .22; p < 0.02)

בין היחסים למערכת מדד להיותו מעבר האשה, של לעבודה ליציאתה הבעל של השלילי או החיובי יחסו
הפרישה. כלפי האשה עמדת על גם להשפיע עשוי בניהזוג,

בעיות, על הצביעו נשים של יותר גבוה מעט אחוז טובים. הם בניהזוג יחסי כללי שבאופן ולומר, לסכם ניתן
עם לבלות נוהגות אינן גם אלו מנשים גבוה אחוז הכחול". מ"הצווארון נשים בקרב במיוחד גבוה זה ואחוז

לעבודה. מיציאתן בןהזוג של אישביעותרצון על ומדווחות הפנאי, שעות את בןהזוג

במשפחה התפקידים חלוקת
הקיימת ההבחנה היא  הפרישה ובתקופת כיום  במשפחה התפקידים בחלוקת לדיון המוצא נקודת
עלפי הוא  מסורתי/מודרני  הרצף על המיקום ל"מודרני". "מסורתי" משפחה טיפוס בין משפחה במחקרי
מסורתי דפוס לאשה: הבעל בין התפקידים חלוקת דפוס הוא בהם המרכזיים אחד אשר שונים, אפיונים
של השונות במטלות בניהזוג של משותפת פעילות  מודרני דפוס תפקידים; בין והפרדה התמחות 

.(1977 Araji; 1982 Brubaker 8c Hennon ;1976 ואחרים תבינק (ראה משקהבית

הבעל של הגוברת להשתתפותו סוציוכלכלי, מעמד עלפי נשים, של שונה תגובה הראו פרישה מחקרי
בתפקידים הבעל השתתפות את בברכה קיבלו הבינוני מהמעמד נשים פרישתו: עם משקהבית בהחזקת
גרמה זאת, לעומת הנמוך, מהמעמד במשפחות הפרישה. בתקופת ובעיקר העבודה בתקופת הן "נשיים",

1976 Atchley) משפחתיים לסכסוכים משקהבית במטלות הבעל של הגוברת השתתפותו
.(1980 Keating 8c Cole; 1982 Brubaker 8c Hennon

באיזו לבדוק, רצינו הפרישה, בתקופת ומתחלפים משתנים שתפקידים כך על מצביעים שמחקרים מאחר
תפקידית. המשכיות זו בתקופה צפויה מידה

חלוקת (2) העבודה; בתקופת הרצויה התפקידים חלוקת (1) זה: נושא לבדיקת שימשו מדדים ארבעה
התפקידים חלוקת (4) הפרישה; אחרי הרצויה התפקידים חלוקת (3) העבודה; בתקופת הקיימת התפקידים
כך: נוסחה ראשונה שאלה לנחקרים. הופנו אשר שאלות משתי נגזרו אלה מדדים הפרישה. אחרי החזויה
את עורך הבעל שבהן משפחות, יש למשל, כך, בבית. התפקידים של שונה חלוקה קיימת שונות "במשפחות
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חלוקה אין שבהן משפחות, יש זאת לעומת האשה. של הבלעדית באחריותה הוא הבית ניקוי ואילו הקניות,
בפניך אקרא יחדיו. שניהם או האשה ולפעמים מסוימת עבודה עושה הבעל לפעמים  תפקידים של כזו
(הבעל אותו לבצע צריך דעתך, לפי מי, (א) לענות: מתבקש/ת את/ה תפקיד כל לגבי כאלה. תפקידים מספר
נוסחה השנייה השאלה אצלכם?". זאת עושה באמת מי (ב) הלאה); וכן בעיקר, הבעל בלבד, האשה בלבד,
לדעתך מי (א) שאלות: 2 על לענות ואבקשך הקודמת, בשאלה שהוזכרו תפקידים מספר בפניך "אקרא כך:
תהיו ובעלך/אשתך את/ה כאשר אותם יבצע מי (ב) בפנסיה? בניהזוג שני כאשר אותם לבצע צריך

בפנסיה?".

כביסה, הבית, ניקוי בישול, במשקהבית: שונים תפקידים לשבעה ביחס נבדק שהוזכרו מהמדדים אחד כל
כספים. בענייני וטיפול רהיטים) (חשמל, בניקיימא מוצרים רכישת מזון, מצרכי קניית בבית, תיקונים ביצוע
בניהזוג שני בעיקר, האשה בלבד, האשה בעיקר, הבעל בלבד, הבעל היו: לתשובה אפשריות קטיגוריות

מקצוע. בעל או עוזרת לכך), שמוכשר מי (ו/או ביחד

העבודה בתקופת במשפחה התפקידים חלוקת של הרצויים הדפוסים
מין לפי  לבצע צריך מי  במשפחה התפקידים חלוקת של הרצויים הדפוסים כלפי הנחקרים עמדות

.46 בלוח מוצגים ומשלחיד

הבית עבודות את רואים הנחקרים מחצית מעל "המסורתית": לגישה רבה במידה מתאימות התשובות
מייחסים הנחקרים מכלל 8570  הרשימה בראש (בישול האשה של אחריותה בתחום הנמצאים בתפקידים
הבעל של אחריותו בתחום הם תיקונים >?ל53).  הבית ניקוי ,1570  כביסה לאשה; זה תפקיד
ארבעת לגבי מסתמנת בניהזוג בין פעולה לשיתוף נטייה זאת). ציינו הנחקרים מכלל (כשלושהרבעים
זה תפקיד רואים האוכלוסייה מכלל (>?ל82 בניקיימא מוצרים רכישת הרשימה בראש הנותרים: התחומים

.($57,) מזון וקניית (56^ כספים בענייני טיפול בניהזוג), שני של באחריותם להיות כראוי

הנורמטיבית התפישה על השפעה זה לאפיון ויש עובדת, אוכלוסייה היא הנחקרת שהאוכלוסייה לזכור, יש
הרצויים הדפוסים על דעתם לגבי לנשים גברים בין בהשוואה נמצא זו להנחה חיזוק המינים. תפקידי של
תפקידי של יותר "מודרנית" תפישה שלנשים להסיק, ניתן זו מהשוואה במשפחה. התפקידים חלוקת של
שני על האחריות את מטילות לגברים, יחסית מהן, גבוה אחוז משקהבית מטלות ברוב כאשר המינים,
בישול בניהזוג); לשני זו מטלה מייחסות מהגברים 5O5S לעומת מהנשים 64X) מזון דברי קניית בניהזוג.

בהתאמה). ,5170 לעומת 6270) כספים בענייני וטיפול בהתאמה); t9Jc לעומת $29<)
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(באחוזים) עיסוק רמת ולפי מין לפי במשפחה, התפקידים חלוקת של הרצויים הדפוסים :46 לוח
אחר ביחד בעל אשה סה"כ אחר ביחד בעל אשה סה" אחר ביחד בעל אשה סה"כ

כ

כביסה הבית ניקוי בישול
סה"כ

1 22 2 75 100 5 41 1 53 100 1 1585 100 אוכלו'
נשים

1 24 2 73 100 6 43 1 51 100  20  80 100 סה"כ
1 31 3 66 100 7 49 1 43 100 1 23  76 100 לבן
 9  91 100 2 28 70 100  13  87 100 כחול

גברים
1 20 2 78 100 4 39 2 55 100 1 9 1 90 100 סה"כ
2 18 1 79 100 6 44 1 49 100 1 10 1 88 100 לבן

24 2 64 100 2 28 4 66 100  8  92 100 כחול

קימא בני מוצרים רכישת מזון קניית בבית תיקונים
סה"כ

 82 11 8 100 1 57 21 22 100 6 13 74 7 100 אוכלו'
נשים

 82 9 9 100 1 64 14 22 100 8 12 68 8 100 סה"כ
 85 8 6 100 1 66 15 18 100 5 21 66 8 100 לבן

75 10 15 100 59 11 30 100 13 7 71 8 100 כחול
גברים

82 11 7 100  50 29 22 100 4 9 82 6 100 סה"כ
 83 11 7 100  50 28 22 100 4 9 81 6 100 לבן

80 13 8 100  52 29 19 100 4 7 83 6 100 כחול

כספים בענייני סיפול
סה"כ

56 37 6 100 אוכלו'
נשים

62 30 8 100 סה"כ
 67 26 7 100 לבן

48 41 11 100 כחול
גברים

 51 44 3 100 סה"כ
 57 44  100 לבן

1 41 50 10 100 כחול

שיתוף ביתר לתמוך הלבן" "הצווארון עובדי נטיית על מצביעה שונות עיסוק מרמות עובדים בין ההשוואה
הלבן" "הצווארון מעובדי £479) כספים: בענייני וטיפול הבית ניקוי בעיקר: מטלות בשתי בניהזוג בין פעולה
ראה הכחול"; "הצווארון מעובדי בלבד ל£289 בהשוואה בניזוג שני של תפקידם את הבית בניקוי רואים
אחריותה לתחום זה תפקיד מייחסים הכחול" מ"הצווארון עובדים של כפול שיעור לכך ובהתאם ,(47 לוח
"הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז הלבן"). "הצווארון מעובדי בלבד 25?£ לעומת ,£509) האשה של הבלעדי
זה ואחוז בהתאמה) £449 לעומת £629) כספים בענייני בטיפול בניהזוג בין פעולה בשיתוף תומכים הלבן"

משלחיד). באותו מהגברים £579 לעומת מהן £679) הלבן" מ"הצווארון הנשים בקרב יותר גבוה
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המדדים ברוב כאשר הגברים, בקרב מאשר שונות עיסוק מרמות נשים בין יותר גדולים הבדלים נמצאו
הבולטים הממצאים המסורתיים. המין תפקידי לגבי יותר ליברלית גישה מגלות הלבן" מ"הצווארון נשים
מעובדות ניכר באופן גבוה אחוז כאשר כספים, בענייני ובטיפול הבית בניקוי בכביסה, קשורים ביותר

זו. מטלה למלא בניהזוג שני שעל חושבות, הכחול" "הצווארון לעומת הלבן" "הצווארון

(באחוזים) עיסוק רמת לפי במשפחה, התפקידים חלוקת של הרצויים הדפוסים :47 לוח
אחר ביחד בעל אשה סה"כ אחר ביחד בעל אשה סה"כ אחר ביחד בעל אשה סה"כ

כביסה הבית ניקוי בישול
1 22 2 75 100 5 41 1 53 100 1 15  85 100 סה"כ
1 24 2 73 100 6 47 1 46 100 117 1 82 100 לבן y
 17 1 82 100 2 28 2 68 100  10 90 100 ^חןל

מזון קניית בבית תיקונים
1 57 21 22 100 6 13 74 7 100 סה"כ
1 58 22 20 100 5 15 73 7 100 לבן צי

1 55 21 24 100 8 7 78 7 100 ל י צ

בניקיימא מוצרים רכישת כספים בענייני סיפול
82 11 8 100  56 37 6 100 סה"כ
84 10 7 100 62 35 3 100 לבן צ'
77 12 11 100  44 46 10 100 צ1

| כחול

כיום במשפחה התפקידים חלוקת
כאשר המין, תפקידי של המסורתיים הדפוסים מתקיימים העובדים ממשפחות ומעלה שנישלישים בקרב
ואילו ,(6796) הבית ובניקוי (8496) בכביסה ,{$$,70) בבישול הקשורות הבית עבודות את מבצעות הנשים

.(£649.) לתיקונים אחראים הגברים

המשפחה בפרנסת ,(7696) בניקיימא מוצרים בקניית בניהזוג: בין פעולה שיתוף קיים תחומים בארבעה
.(4096) כספים בענייני ובטיפול ($46,) מזון דברי בקניית פחותה, ובמידה (6296)

של בכיוון עיקריים, תחומים בארבעה פערים על מצביעה הרצויים הדפוסים עם הקיימים הדפוסים השוואת
שיתוף על דיווחו הנחקרים מכלל £279, (רק הבית ניקוי מצוי: "מסורתי" דפוס לעומת רצו1 "מודרני" דפוס
£409 (רק כספים בענייני טיפול להיות); צריך שכך החושבים ל4196 בהשוואה זה בנושא בןהזוג עם פעולה
בנושאים גם נמצא דומה בכיוון פער להיות). צריך שכך החושבים 5696 לעומת משותפת אחריות על דיווחו

הרצוי. מזה נמוך בניהזוג בין הקיים הפעולה שיתוף כאשר וכביסה, מזון קניית של

הנשים אוכלוסיית בקרב קיימים שבמציאות זו לבין הרצויה התפקידים חלוקת בין יותר גדולים פערים
פעולה שיתוף על המדווחות 4296 לעומת כספים בענייני בטיפול שיתוף מעדיפות מהנשים (כשנישלישים
4396  הבית בניקוי כך; על המדווחות 4796 לעומת מזון דברי בקניית שיתוף מעדיפות 6470 זה; בנושא בפועל
,7196 לעומת 829S  בניקיימא מוצרים וברכישת בלבד; 996 24$לעומת  בכביסה בלבד; $27, לעומת

בהתאמה).
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את רבה במידה תואמת במשפחתם הקיימת התפקידים חלוקת זאת, לעומת הגברים, אוכלוסיית בקרב
התפקידים חלוקת של יותר מודרנית תפישה הנוכחי, במחקר שלנשים זה, בהקשר לזכור ראוי ציפיותיהם.

היומיום. בחיי מימושם לבין ה"נשיים" התפקידים דימוי בין הפער נובע בוודאי ומכאן במשפחה,

הקיימת התפקידים חלוקת בדפוסי מהותיים הבדלים נמצאו לא זה, לפרק במבוא שהוצגה להנחה בניגוד
יותר גבוה מעט אחוז (1) מתונים: ההבדלים בהם וגם תחומים, לשני פרט שונות, עיסוק רמות בין בפועל
"הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז לעומת הבית, בניקוי בניזוגם עם שותפים הלבן" "הצווארון עובדי מקרב
עובדי של יותר גבוה אחוז (2) האשה; של אחריותה בתחום נמצאת זו שמטלה המדווחים הכחול"
בקרב יותר גבוה אחוז לעומת מזון, דברי בקניית בניהזוג בין פעולה שיתוף על דיווחו הכחול" "הצווארון

זה. בנושא הבעל אחריות על שדיווחו הלבן", "הצווארון עובדי

הפרישה בתקופת במשפחה התפקידים חלוקת דפוסי
והאם הפרישה, בתקופת במשפחה התפקידים חלוקת את המחקר אוכלוסיית צופה כיצד לבדוק ניסינו
מידת מה היא, שנבדקה נוספת שאלה שונות. עיסוק קבוצות ובין לנשים גברים בין זה בנושא שוני קיים
המצופה. השינוי כיוון ומהו הפרישה, לתקופת העבודה תקופת בין התפקידים בחלוקת המצופה השינוי
התפקידים חלוקת לבין הרצויה התפקידים חלוקת בין גם הבחנו התקופות שתי בין ההשוואה במסגרת

הפרישה. בתקופת החזויה

במשפחות השכיח מהדפוס במהותה שונה אינה הפרישה בתקופת הרצויה התפקידים שחלוקת נמצא,
שונים. בתחומים בניהזוג בין פעולה שיתוף יתר של מגמה מסתמנת אולם כיום, הנחקרים

כיום הקיים לדפוס בהשוואה הפרישה אחרי הרצויה התפקידים בחלוקת השינוי כיוון את להציג כדי
השונות לאפשרויות ציונים ניתנו הבאה: בצורה נבנה זה מדד בניהזוג. בין הפעולה שיתוף במדד השתמשנו
;(1 (ציון התפקיד את מבצעים בלבד" "האשה או בלבד" "הבעל  הפרדה במשפחה: התפקידים חלוקת של
מי ו/או ביחד שניהם  מלאה ושותפות ;(2 (ציון בעיקר" "האשה או בעיקר" "הבעל  חלקית שותפות
לגבי הן השונים, התפקידים לגבי הציונים ממוצעי חושבו .(3 (ציון אותו ממלא הספציפי לתפקיד שמוכשר

הפרישה. בתקופת הראויה התפקידים חלוקת לגבי והן כיום התפקידים חלוקת

כיום. הקיימים הדפוסים לבין הפרישה לאחר הרצויים הדפוסים בין ההבדלים את מציג 48 לוח

(ציונים כיום הקיימים הדפוסים עם הפרישה בתקופת הרצויה התפקידים חלוקת דפוסי השוואת :48 לוח
ממוצעים)

קיימים דפוסים רצויים דפוסים
הפרש כיום הפרישה אחרי התפקיד
0.31 1.38 1.69 בישול
0.32 1.88 2.20 הבית ניקוי
0.31 1.47 1.78 כביסה
0.04 1.79 1.75 בבית תיקונים
0.32 2.16 2.48 מזון דברי קניית
0.10 2.62 2.72 בניקיימא מוצרים רכישת
035 L99 234 בכספים טיפול
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דפוס של הממוצע הציון לתיקונים) (פרט התפקידים שבכל לראות, ניתן מהלוח המשתקפים מהנתונים
כיום. הקיים הדפוס של הממוצע מהציון גבוה הפרישה אחרי להיות הראוי במשפחה התפקידים חלוקת
במטלות בניהזוג בין פעולה שיתוף ליתר המחקר אוכלוסיית כלל בקרב מגמה מסתמנת אחרות, במלים

הפרישה. בתקופת השונות

תחומים, לשלושה פרט הפרישה אחרי הרצויים הדפוסים לגבי לגברים נשים בין בולטים הבדלים נמצאו לא
מזון דברי קניית ביצועם: על הממונה יהיה שהבעל הראוי שמן חושבים מהגברים יותר גבוה אחוז שבהם
בבית ותיקונים בהתאמה) ,2170 לעומת £379) כספים בענייני טיפול מהנשים) 1370 לעומת מהגברים $26<)

.(647" לעומת 777")

אלה הבדלים הפרישה. בתקופת שונים תפקידים בפועל יבצע מי השאלה לגבי נמצאו יותר בולטים הבדלים
בתקופת שונות מטלות לעצמה לייחס מין קבוצת כל בקרב נטייה משקף האחד כיוונים. בשני מתבטאים
מהגברים, גבוה אחוז  כספים בענייני וטיפול מזון דברי קניית של לתפקידים בעיקר כאן הכוונה הפרישה.
המצפות, לגברים, יחסית מהנשים, גבוה אחוז לעומת אלו מטלות יבצע שהבעל מצפים, לנשים, יחסית
ליתר לצפות הגברים בקרב מגמה מסתמנת יותר: מעניין ההבדלים של השני הכיוון אותן. תבצע שהאשה
כפול שיעור הנשים: בקרב מאשר הפרישה בתקופת ובכביסה בניקוי כמו משקהבית, בעבודות פעולה שיתוף
הפרישה, לאחר הכביסה בנושא פעולה שיתוף צופים (1870 לעומת 3170) לנשים בהשוואה גברים של כמעט
דומות ציפיות £?39מהנשים). (לעומת זו בתקופה הבית בניקוי פעולה שיתוף גם צופים מהגברים וכמחצית
פעולה). שיתוף צופים 75מהנשים 9S לעומת מהגברים 85^ בניקיימא מוצרים רכישת לגבי גם מסתמנות
במטלות הבעל של גוברת השתתפות על הצביעו אשר אחרים, מחקרים ממצאי מאשרים אלה ממצאים
1976 Atchley £ Brubaker; למשל, (ראה, האשה של לשביעותרצונה תמיד ולא  הפרישה לאחר משקהבית

(1981 Keith et al.; 1981 Model; 1979 Keith

שיתוף במדד המינים בין הפער נבדק (1) נוספים: מדדים שני באמצעות נבדקו לגברים נשים בין ההבדלים
מהו לברר, במטרה הפרישה, לתקופת החזוי הפעולה שיתוף במדד הפער לבין בהווה בניהזוג בין הפעולה
הפער נבדק (2) המין; מקבוצות אחת כל בקרב אלו תקופות שתי בין התפקידים בחלוקת השינוי כיוון
לקבל במטרה החזוי, זה לבין הפרישה בתקופת הרצוי הפעולה שיתוף מדד בין ונשים גברים בקרב הקיים

.(49 בלוח מופיעים (הממצאים זו מתקופה האפשרית לשביעותהרצון נוספת עדות

בשתי הפעולה שיתוף מדדי בין יותר גדול פער (1) אלה: מנתונים להסיק ניתן עיקריות מסקנות שתי
משקהבית. תחומי ובכל הגברים אוכלוסיית בקרב קיים העבודה), ובתקופת הפרישה (בתקופת התקופות
פרישתם עם במשפחה התפקידים בחלוקת לנשים, יחסית יותר, גדול שינוי צופים הגברים אחרות, במלים
ההשוואה מן (2) משקהבית; של השונות במטלות זוגם בנות עם פעולה שיתוף יתר של בכיוון מהעבודה,
ללמוד, ניתן זו לתקופה החזוי הפעולה שיתוף מדד לבין הפרישה בתקופת הרצוי הפעולה שיתוף מדד בין
לגבי הציפיות אחרות, במלים תיקונים). של לנושא (פרט הגברים לעומת הנשים בקרב יותר גדול פער שקיים
הנשים. ציפיות את מאשר הגברים ציפיות את יותר תואמות הפרישה בתקופת במשפחה התפקידים חלוקת
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הפרישה בתקופת במשפחה התפקידים חלוקת בתפיסת וגברים נשים בין פערים :49 לוח
טיפול רכישת קניית

בכספים מוצרים מזון תיקונים כביסה ניקוי בישול
החזויה החלוקה לבין הפרישה לפני במשפחה הקיימת התפקידים חלוקת בין הפער

ממוצעים) בין (פער מין לפי הפרישה, אחרי
.19 .05 .24 .03 .11 .16 .17 נשים
.23 .06 .29 .08 .32 .34 .30 גברים

(פער מין לפי הפרישה, אחרי החזויה החלוקה לבין הרצויה התפקידים חלוקת בין הפער
ממוצעים) בין

.17 .15 .11 .11 .14 .14 .10 נשים
10 ^2 .01 ת. .06 .01 .05 גברים

משלחי בין העבודה, תקופת לעומת הפרישה בתקופת במשפחה התפקידים בחלוקת השינוי מידת השוואת
.50 בלוח מוצגת השונים, היד

יותר רב פעולה לשיתוף ציפייה קיימת העיסוק, קבוצות שתי ובקרב משקהבית תחומי שבכל נמצא,
קודמות. לתקופות בהשוואה הפרישה בתקופת

עובדי במשפחות התפקידים בחלוקת לחול העשוי יותר גדול בשינוי מתבטא זה מלוח המשתקף נוסף ממצא
המדדים. ברוב פעולה שיתוף יתר של בכיוון הכחול" "הצווארון לעומת הלבן" "הצווארון

מהן, גבוה ואחוז המינים, תפקידי של יותר "מודרנית" תפיסה הנוכחי במחקר שלנשים לומר, ניתן לסיכום
ביטוי מקבלת זו תפישה בניהזוג. שני על משקהבית מטלות לרוב האחריות את מטיל לגברים, יחסית
במציאות. הקיימת זו לבין בעיניהן הרצויה התפקידים חלוקת בין נשים אצל שנמצאו הגדולים בפערים
את רבה במידה תואמת במשפחתם הקיימת התפקידים חלוקת זאת, לעומת הגברים, אוכלוסיית בקרב

ציפיותיהם.

הבדלים נמצאו לא אולם השונות, במטלות בניהזוג בין פעולה שיתוף ביתר תומכים הלבן" "הצווארון עובדי
השונים. היד ממשלחי העובדים במשפחות בפועל הקיימת התפקידים חלוקת בדפוס מהותיים
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העבודה, תקופת לעומת הפרישה בתקופת משקהבית במטלות הפעולה שיתוף מדד בין השוואה :50 לוח
(ממוצעים) משלחיד לפי

כחול צווארון לבן צווארון
בין פער בין פער

שתי אחרי לפני שתי אחרי לפני
התקופות פרישה הפרישה התקופות פרישה פרישה

0.13 1.43 1.30 0.28 1.70 1.42 בישול
0.21 1.90 1.69 0.29 2.26 1.97 הבית ניקוי
0.30 1.70 1.40 0.20 1.70 1.50 כביסה
0.06 1.81 1.75 0.05 1.86 1.81 בבית תיקונים
0.15 2.34 2.19 0.32 2.46 2.14 מזון דברי קניית
0.03 2.61 2.58 0.07 2.70 2.63 מוצרים רכישת
012 2A\ ^99 017 2^16 ^99 בכספים טיפול

גישה מגלות הלבן" מ"הצווארון נשים המדדים ברוב כאשר שונות, עיסוק מרמות נשים בין הבדלים נמצאו
כספים, בענייני בטיפול וכן הבית וניקוי כביסה כמו המסורתיים, המין תפקידי לגבי יותר ליברלית

הכחול". מ"הצווארון לנשים בהשוואה

בולטת זו ומגמה הפרישה, בתקופת משקהבית במטלות בניהזוג בין פעולה שיתוף ליתר מגמה מסתמנת
הנשים. ציפיות את מאשר זו מתקופה הגברים ציפיות את יותר תואמת גם זו מגמה גברים. אצל במיוחד

בתקופת במשפחה התפקידים בחלוקת גדול שינוי צופים הכחול" מ"הצווארון יותר הלבן" "הצווארון עובדי
השונות. במטלות בניהזוג בין הפעולה שיתוף הגברת של בכיוון הפרישה

הפנאי בילוי ד9ו0י .5
העובדים של יחסם על המשפיעים הגורמים אחד הינה הפרישה תקופת את המאפיינת הפנוי בזמן התוספת
הפנאי משמעות לפרישה. טובה להסתגלות תורם בפנאי משמעותי ששימוש כך על הצביעו חוקרים לפרישה.
יותר, חיובית שהתפישה וככל הפנאי, למושג ההתייחסות בעצם אלא הפעילויות, במספר רק לא מתבטאת
נמצא, כמוכן .(Weiner 1981 למשל (ראה העבודה מן הפרישה עם המתפנה לזמן יותר חיובית ההתייחסות
בעת הסתגלות בעיות בפחות מתנסים יותר רבות פנאי בפעילויות עבודתם בתקופת מעורבים שהיו שאנשים

הפרישה.

לנשים, גברים בין הפנאי בילוי בדפוסי הבדלים קיימים האם הפנאי: בנושא מרכזיות שאלות שתי בדקנו
עיסוק מרמות עובדים בין כאלה הבדלים קיימים והאם פרישה, כלפי עמדותיהם על להשפיע שעשויים
לעיסוקי משאבים פחות כלל בדרך יש נמוך תעסוקתי ממעמד שלאנשים מראה, זה בנושא הספרות שונות.
פנאי פעילויות של מוגבל ומיגוון וכו') חברתיים, לארגונים קשורים להיות נוטים אינם פחות, (קוראים פנאי

הפנאי בילוי אופן לבין חברתי מעמד בין הקשר גם ומכאן .(1973 Blau; 1972 Rose למשל, (ראה,
.(1978 Weihl)
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המוסבר ,(1981 Weiner et al. ;1977 (קרמר ואחריה הפרישה לפני הפנאי בילוי דפוסי בין קשר גם נמצא
.(spillover model) ה"המשכיות" ומודל (compensatory model) ה"פיצוי" מודל תיאורטיים: מודלים שני עלידי
שחשו פסיכולוגי, קיפוח על פיצוי מהווה הפרישה לאחר הפנאי שפעילות לאפשרות מתייחס ה"פיצוי" מודל
עבודתם. הפסקת לתקופת אותן ודחו שונות תכניות לממש הספיקו לא עבודתם שנות במשך אשר עובדים
העבודה בתקופת הדפוסים של העתק יהיו הפרישה לאחר הפנאי בילוי דפוסי ה"המשכיות", מודל לפי ואילו
שלאחר בתקופה בכך ימשיכו העבודה בתקופת בהתנדבות העוסקים אנשים למשל, כך, המשכם. או

הפרישה.

יותר, "מקובלות" פנאי פעילויות יש שלנשים נראה אך הפנאי, בילוי בדפוסי מין הבדלי על מחקרים מעט יש
יותר נשים אצל מפותח ההתנדבות נושא וכר. בנכדים טיפול בישול, כמו בית ועבודות התנדבות עבודת כמו
הגברים ואילו וכי), בבתיחולים (בבתיאבות, לאחרים ועזרה שירות ומתן עצמית הגשמה לשם כתפקיד

.(Payne et al., 1976) לעבודה מקום כממלאת בעיקר ההתנדבות לפעולת מתייחסים

העשויים שונות, עיסוק רמות ובין נשים לבין גברים בין הפנאי ארגון בסגנון הבדלים כן, אם קיימים,
הפרישה. לתקופת הסתגלותם על להשפיע

ותכיפות פנאי פעילויות של כוללני מדד אובייקטיביים: למדדים התייחסנו הפנאי בילוי דפוסי בבחינת
והאם כלשהי, ציבורית/התנדבותית בפעילות עוסק הוא האם תחביבים, למרואיין יש האם בהן, העיסוק
עסוק המרואיין האם סובייקטיבים: למדדים וכן לבית. מחוץ או בבית הפנאי בפעילויות לעסוק נוטה הוא
שברצונו הפנאי לפעילויות נוסף לזמן זקוק הוא מידה ובאיזו פנאי, פעילות לו שחסרה חש שהוא או תמיד

בהן. לעסוק

אובייקטיביים מדדים  ותכיפותן הפנאי פעילויות מיגוון
בפני הוצגה אשר פנאי פעילויות 11 בת מרשימה מורכב הפנאי בילוי דפוסי לבחינת הכוללני המדד
בן סולם עלפי מהפעילויות, אחת כל מבצעים הם בכלל, אם תכיפות, באיזו לדרג, נתבקשו הם הנחקרים.
יום כל בשבוע, פעם לפחות בחודש, פעם לפחות קבוע, באופן רחוקות/לא לעתים לא, פעם (אף דרגות חמש
בידור ציבורית/התנדבותית, פעילות נוספות, שעות או נוספת עבודה הן: הפעילויות יום). כל כמעט או
עבודות ספרים, קריאת עיתון, קריאת בטלוויזיה, צפייה תחביבים, הרצאות), קונצרטים, קולנוע, (תיאטרון,
(לוח חברים אירוח או חברים אצל ביקור משפחה, בני אירוח או המשפחה אצל ביקור טיולים, וקניות, בית

עיסוק). רמת כל בתוך ונשים גברים של הפנאי פעילויות תכיפות את מציג 51

של בתדירות עיתון וקוראים בית בעבודות עוסקים בטלוויזיה, צופים המחקר אוכלוסיית 90מכלל 9S מעל
משפחה מארחים או מבקרים וכשנישלישים ספרים קוראים כשלושהרבעים בשבוע; פעם לפחות או יום כל
בעבודה עוסקים וכשליש בתחביבים, עוסקים $40 חברים, מארחים או 45Xמבקרים דומה; בתדירות
ורק ובטיולים, התנדבותית או ציבורית בפעילות עוסקים כחמישית בשבוע; פעם לפחות או יום כל נוספת

יותר. או בשבוע פעם של בתדירות למיניהן בידור בפעילויות עוסקים האוכלוסייה מכלל 1370

70



(באחוזים) עיסוק רמת לפי ונשים, גברים של הפנאי פעילויות ותכיפות המיגוון :51 לוח
אף לפחות לפחות יום כל
פעם לעתים פעם פעם כמעט או
לא רחוקות בחודש בשבוע יום כל סה"כ

.". נוספת עבודה
60 7 2 15 16 100 אוכלוסייה סה"כ
64 7 1 17 12 100 לבן צווארון נשים
90 2 2 3 3 100 כחול צווארון
72 5 1 13 9 100 סה"כ
39 12 2 20 27 100 לבן צווארון גברים
64 5 411 16 100 כחול צווארון
47 10 3 17 23 100 סה"כ

ציבורית/התנדבותית עבודה
70 5 6 13 6 100 אוכלוסייה סה"כ
78 5 49 3 100 לבן צווארון נשים
88 2 3 3 3 100 כחול צווארון
81 4 4 7 3 100 סה"כ
55 6 10 22 6 100 לבן צווארון גברים
65 4 4 14 13 100 כחול צווארון
58 5 8 20 9 100 סה"כ

בידור
24 29 34 12 1 100 אוכלוסייה סה"כ
17 26 41 15 1 100 לבן צווארון נשים
34 38 23 5  100 כחול צווארון
22 30 35 12 1 100 סה"כ
21 29 35 14 1 100 לבן צווארון גברים
37 26 26 6 6 100 כחול צווארון
26 28 32 11 3 100 סה"כ

תחביבים
38 13 9 22 18 100 אוכלוסייה סה"כ
29 13 7 27 24 100 לבן צווארון נשים
30 12 12 32 12 100 כחול צווארון
30 13 9 29 20 100 סה"כ
45 12 9 17 16 100 לבן צווארון גברים
50 11 11 11 17 100 כחול צווארון
47 12 10 15 16 100 סה"כ

עיתון קריאת
6 3 1 13 77 100 אוכלוסייה סה"כ
1 2 1 14 83 100 לבן צווארון נשים

21 9 2 16 53 100 כחול צווארון
7 4 1 15 73 100 סה"כ
3 2 1 9 85 100 לבן צווארון גברים
7 2 15 76 100 כחול צווארון
4 2 1 11 82 100 סה"כ
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■ (המשך) :51 לוח

אף לפחות לפחות יום כל
פעם לעתים פעם פעם כמעט או *

לא רחוקות בחודש בשבוע יום כל סה"כ
ספרים קריאת

10 11 4 19 57 100 אוכלוסייה סה"כ
2 9 7 14 67 100 לבן צווארון נשים

21 10 3 16 49 100 כחול צווארון
8 9 6 15 62 100 סה"כ
9 10 2 24 55 100 לבן צווארון גברים
16 14 2 22 45 100 כחול צווארון
12 12 2 23 51 100 סה"כ

וקניות ב'ת עבודות
2 2 3 50 43 100 אוכלוסייה סה"כ
1  1 44 54 100 לבן צווארון נשים
2 2  54 42 100 כחול צווארון
1 1 1 45 50 100 סה"כ
2 6 5 51 37 100 לבן צווארון גברים
7  6 54 33 100 כחול צווארון
4 4 5 52 36 100 סה"כ

כויולים
13 43 26 12 6 100 אוכלוסייה סה"כ
11 45 29 8 7 100 לבן צווארון נשים
11 46 21 11 11 100 כחול צווארון
11 46 27 9 8 100 סה"כ
17 42 26 14 1 100 לבן צווארון גברים
15 35 24 17 9 100 כחול צווארון
16 40 25 15 4 100 סה"כ

משפחה אירוח או ביקור
3 10 22 53 12 100 אוכלוסייה סה"כ
2 11 22 53 12 100 לבן צווארון נשים
2 9 21 56 12 100 כחול צווארון
2 10 22 54 12 100 סה"כ
4 13 22 51 10 100 לבן צווארון גברים
4 5 20 55 16 100 כחול צווארון
4 11 21 52 12 100 סה"כ

חברים אירוח או ביקור
10 , 20 25 38 7 100 אוכלוסייה סה"כ
6 14 22 53 5 100 לבן צווארון נשים
13 30 27 21 9 100 כחול צווארון
8 19 24 43 6 100 סה"כ
9 22 30 34 5 100 לבן צווארון גברים
16 16 20 31 16 100 כחול צווארון
12 20 26 33 9 100 סה"כ
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עוסקים לנשים בהשוואה גברים של כפול שיעור הבאות: בפעילויות לנשים גברים בין הבדלים נמצאו
£409) בשבוע אחת פעם לפחות או יום כל בכך ועוסקים 28,בהתאמה), 9S לעומת £539) נוספת בעבודה
מהגברים £279 לעומת למחציתם (קרוב הלבן" מ"הצווארון גברים בעיקר הם ואלו מהנשים), £229 לעומת
לעומת £429) התנדבות ו/או ציבורית בפעילות גם עוסק גברים של יותר גבוה אחוז הכחול"). מ"הצווארון
מזה שלושה פי הוא לפחות בשבוע פעם של בתכיפות בכך העוסקים הגברים שיעור כאשר מהנשים), £199

£589) בתחביבים לעסוק מגברים יותר נוטות זאת לעומת נשים בהתאמה). ,£109 לעומת 2970) נשים של
בחודש). פעם לפחות או קרובות לעתים בכך עוסקות והן בהתאמה, £419 לעומת

"הצווארון עובדי בקרב יותר רווחות הפנאי פעילויות 11 מתוך ארבע עיסוק. רמת לפי הבדלים גם נמצאו
קבוצות בין פער קיים ובעיקר ,(3370 לעומת £539) בידור פעילויות ;(1996 לעומת 3970) נוספת עבודה הלבן":
מהנשים £289 לעומת לפחות, בחודש פעם בידור בפעילות עוסקות הלבן" מ"הצווארון מנשים £579) הנשים
זו בפעילות הממעטים הכחול" "הצווארון עובדי אחוז  ספרים או עיתונים קריאת הכחול"); מ"הצווארון
לפחות חברים עם נפגשים הלבן" "הצווארון מעובדי כשלושהרבעים  חברים עם פגישות יחסית; גבוה הינו
שכיחות אולם הכחול"), "הצווארון מעובדי משנישלישים פחות (לעומת יותר קרובות לעתים או בחודש פעם
הכחול" "הצווארון עובדי בקרב יותר רווחת יום) כל כמעט או יום (כל חברים עם פגישות של יחסית גבוהה

עיסוק). רמת באותה הנשים בקרב 996 לעומת £169) הגברים אצל ובעיקר ,(£59 לעומת 1396)

ל11 גורמים ניתוח נעשה המחקר, אוכלוסיית של הפנאי פעילות רמת לבדיקת כוללני מדד לקבל כדי
הראשון בפקטור פקטורים. לשלושה אלה פעילויות מיגוון למיין שניתן נמצא, ביצוען. ותכיפות הפעילויות
ועבודה ,(.30) נוספת עבודה ,(.35) טיולים ,(.54) ספרים ,(.54) עיתון קריאת \(.70) בידור פעילויות נכללו
ו/או ביקור נכללו השני בפקטור יותר; "עשירות" פנאי פעילויות אחרות, במלים  (.26) ציבורית/התנדבותית
פעילויות נכללו השלישי ובפקטור ;(.26) ותחביבים (.53) משפחה אירוח ו/או ביקור ,(.58) חברים אירוח
 קטיגוריות לשתי דורג פקטור כל .(.33) בטלוויזיה וצפייה (.71) וקניות בית עבודות  יומיומיות בסיסיות
פקטור. בכל הנכללות בפעילויות רבה פעילות על מצביעה הגבוהה הקטיגוריה כאשר  וגבוהה נמוכה

.52 בלוח מופיעה עיסוק רמת ולפי מין לפי הפקטורים התפלגות

(באחוזים) השונים במישורים שונות עיסוק רמות ושל ונשים גברים של הפנאי פעילות רמת :52 לוח
שלישי פקטור שני פקטור ראשון פקטור

גבוה נמוך סה"כ גבוה נמוך סה"כ גבוה נמוך סה"כ
סין

51 49 100 56 44 100 46 54 100 נשים
49 52 100 43 57 100 54 46 100 גברים
מובהק) (לא (r=.17; p<0.01) (r.O9; p<0.000)

עיסוק רמת
53 47 100 52 48 100 57 43 100 לבן צווארון
43 57 100 45 55 100 36 62 100 כחול צווארון

(1..i3;pO01) מובהק) (לא (1.22; p0.000)

החדש. לפקטור המקוריים המשתנים בין המיתאם את מציינים בסוגריים המספרים 4
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שוני יש יותר) "עשירות" פעילויות (שהן הראשון בפקטור הנכללות שבפעילויות לראות, ניתן זה מדד עלפי
מרוכזים זו עיסוק מקבוצת 5770 (שכן הלבן" "הצווארון עובדי בקרב יותר השכיחות והן עיסוק קבוצות בין
שהן השני, בפקטור הנכללות בפעילויות הכחול"); "הצווארון מעובדי ל3696 בהשוואה הגבוהה, בקטיגוריה
כאשר מין, קבוצות בין שוני יש בתחביבים וכן ומשפחה, חברים ואירוח ביקור  בעיקרן חברתיות פעילויות
נשים ובעיקר 43£9בהתאמה) לעומת 5670) רבה במידה בהן פעילות גברים לעומת נשים של יותר גבוה אחוז
הגבוהה); בקטיגוריה מרוכזות הכחול" ב"צווארון מהנשים ל4670 בהשוואה מהן 6070) הלבן" מ"הצווארון
בסיסיות פעילויות הכולל השלישי, בפקטור הנכללים בעיסוקים מין לפי הבדלים כמעט נמצאו לא

וקניות. בית ועבודות בטלוויזיה צפייה  יומיומיות

לנכון מצאנו הפורשים, של הפנאי בפעילויות מרכזית חשיבות נודעת ותחביבים התנדבות שלנושאי מאחר
מעיסוק המורכב מדד, נבנה אלו לשאלות התשובות סמך על אלו. בנושאים ספציפיות שאלות להציג

.53 בלוח מוצגים הממצאים התנדבותית. בעבודה ו/או בתחביבים

והן בתחביבים הן עוסקים כחמישית בהתנדבות: ו/או בתחביבים עוסקים המחקר אוכלוסיית מכלל 1070

עוסקים אינם לשליש קרוב בהתנדבות. רק עוסקים ו670 בתחביבים, רק עוסקים למחצית קרוב בהתנדבות,
אלו. מפעילויות אחת באף

יותר גבוה אחוז ;(3270 לעומת 577) בתחביבים רק עוסקות לגברים בהשוואה נשים של כמעט כפול שיעור
£249) בתחביבים וגם בהתנדבות גם גם או (29S לעומת \\70) בהתנדבות רק עוסקים נשים לעומת גברים של
יותר גבוה מעט אחוז הלבן". מ"הצווארון גברים בקרב יותר גבוה זה ושיעור בהתאמה), ,1570 לעומת
מקרב במיוחד גבוה ואחוז 26מהנשים), £9 לעומת 339?<) אלו מפעילויות באחת אף עוסק אינו מהגברים
אחרים, מחקרים ממצאי חלקי באופן רק מאשרים אלה ממצאים .(£449) הכחול" "הצווארון עובדי גברים
להן לעזור העשויות יותר, רבות פנאי פעילויות יש לגברים, בהשוואה שלנשים, כך על הצביעו אשר
גברים לגבי רק זו מסקנה נכונה לעיל, שהוזכרו הנוכחי, המחקר ממצאי עלפי הפרישה. למעבר בהסתגלות

הכחול". מ"הצווארון

(באחוזים) עיסוק רמת לפי התנדבות ו/או בתחביבים העוסקים והנשים הגברים התפלגות :53 לוח
בתחביבים לא רק רק בתחביבים
בהתנדבות ולא בהתנדבות בתחביבים ובהתנדבות סה"כ

30 6 46 19 100 אוכלוסייה סהכ
נשים

26 2 57 15 100 סה"כ
24 2 57 17 100 לבן צווארון
31 4 56 9 100 כחול צווארון

גברים
33 11 32 24 100 גברים סה"כ
28 11 35 26 100 לבן צווארון
44 U 27 18 100 כחול צווארון

(X2 33.78;df9;p< 0.01)
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בילוי דפוסי על השפעה להיות עשויה  לו מחוצה או בבית  השונות הפנאי פעילויות של למיקומן גם
אחרי לעסוק מעדיף אתה "האם כך: שנוסחה שאלה באמצעות נבדק זה נושא הפרישה. בתקופת הפנאי
המחקר אוכלוסיית ממחצית שיותר נמצא, לבית?". מחוץ או בבית המתבצעות בפעילויות העבודה שעות
מחוץ הנערכות פעילויות בעיקר מעדיפים 1490 בבית, בעיקר הנערכות פנאי בפעילויות לעסוק מעדיפים

לו. מחוצה והן בבית הן  ו^29 לבית,

£709) לבית הקשורות פנאי בפעילויות לעסוק מעדיפות הכחול" מ"הצווארון נשים של יותר גבוה אחוז
הלבן"). מ"הצווארון מהנשים £559, לעומת

יותר, רבות פנאי בפעילויות עבודתם בתקופת שהתנסו שאנשים להניח, יש זה, לפרק במבוא שנאמר כפי
את בחנו פנאי. פעילויות של יותר עשיר במבחר "מצוידים" בהיותם לפרישה, יותר טוב להסתגל עשויים
בכשש אחרת או זו בתכיפות עוסקים האוכלוסייה מכלל כשליש העובדים: של הפנאי פעילויות מספר
תשע על דיווחו הנחקרים מכלל ורבע פעילויות, שמונה עד בשבע עוסקים 419S הנדונות; הפנאי פעילויות

ומעלה. פעילויות

במספר עוסקים הלבן" "הצווארון עובדי עיסוק: רמות בין אלא זה מדד לפי המינים בין הבדלים נמצאו לא
הכחול"), "הצווארון מעובדי $52< לעומת ומעלה פעילויות בשבע עוסקים מהם (490ר פעילויות של יותר רב
רק דיווחו הכחול" מ"הצווארון מהנשים $58. שונות: עיסוק מרמות נשים בין יותר גדולים אלה והבדלים
87 על דיווחו מהן £289 הלבן"), מ"הצווארון מנשים בלבד ל2496 (בהשוואה פחות או פעילויות שש על
£279, (לעומת ומעלה פעילויות 9 על דיווחו מהן $14, ורק הלבן") מ"הצווארון 49מנשים 9S (לעומת פעילויות

בהתאמה).

הפנאי פעילות nnr< של סוב"קסיבית הערכה
עסוק אתה "האם (1) שלהם: הפנאי פעילות מידת את המרואיינים של עצמית להערכה שימשו שאלות שתי
"רוב ועד עסוק" אני מ"תמיד דרגות, ארבע בן סולם על נעות התשובות כאשר מעבודה?", הפנוי זמנך ברוב
שהוזכרו בפעילויות לעסוק פנאי יותר לך שיהיה רוצה, היית "האם (2) (משעמם)"; לעשות מה לי אין הזמן

כיום?". לרשותך העומד הזמן לך שמספיק או

מעובדי יותר גבוה מעט שאחוז לכך פרט שונות, עיסוק רמות בין ולא המינים, בין הבדלים נמצאו לא
הכחול"). "הצווארון מעובדי 3196 לעומת 3870) תמיד עסוקים שהם אמרו הלבן" "הצווארון

הבדלים נמצאו לא בעבודה, קשורים שאינם לעיסוקים נוסף בזמן מעוניין המרואיין האם לשאלה, בתשובה
"הצווארון לעומת הלבן", "הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז שונות: עיסוק רמות בין אלא וגברים, נשים בין
לעומת $50,) גברים בקרב ביותר ניכר זה והבדל בהתאמה), 3570 לעומת 4670) פנאי ליותר זקוקים הכחול",

.(2470
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לפעילויות נוסף בזמן שלו הצורך לבין עסוק הוא שבה המידה את העובד הערכת בין מובהק קשר נמצא
הפנאי. לפעילויות נוסף לזמן זקוק שהוא לטעון נטה כן כעסוק, עצמו את יותר שהעריך ככל הפנאי:

בתקופת "עשירה" פנאי שפעילות הספרות, על המבוססת הנחה מתוך הפנאי בילוי דפוסי את בודק זה פרק
הפרישה. עם המתפנה לזמן יותר טובה להסתגלות תורמת העבודה

נוספת בעבודה עוסקים נשים, מאשר יותר גברים, וגברים: נשים של הפנאי ארגון בסגנון הבדלים נמצאו
או ובביקור בתחביבים, עוסקות זאת, לעומת נשים, של יותר גבוה אחוז התנדבותית. ציבורית ובפעילות

ומשפחה. חברים של באירוח

פעילויות של יותר רחב מיגוון הלבן" "הצווארון לעובדי שונות: עיסוק רמות בין משמעותיים הבדלים נמצאו
נוסף לזמן זקוקים שהם לומר יותר נוטים והם ובידור, טיולים קריאה, התנדבות, נוספת, עבודה כמו פנאי
"הצווארון עובדי והגברים נשים, בין מאשר גברים בין יותר בולטים ההבדלים שלהם. הפנאי לפעילויות
להיות עשויה זה לממצא נוסף. בפנאי מעוניינת והפחות פעילה הפחות הקבוצה את מהווים הכחול"
לפרישה התנגדות על המצביעים המחקרים לאור מעבודה, לפרישה אלה עובדים הסתגלות על השלכה

למשל, (ראה, לעבודה כתחליף פנאי עיסוקי של יחסי מיעוט עקב הכחול" "הצווארון עובדי בקרב
.(1971 Streib et al.; 1981 Weiner; 1971 Meissner

ולמודל מהחיים לשביעותדצון מדדים .6
אחד הינו ההזדקנות, לתהליך חיובית הסתגלות או מוצלחת הזדקנות לנבא העשויים הגורמים זיהוי
אישית התאמה מורל, כמו מושגים בעזרת נבדק זה נושא החברתית. הגרונטולוגיה עוסקת שבהם הנושאים
1987 Hendrick;) ועוד קונפליקטים היעדר חיובי, עצמי דימוי אושר, של רגשות מהחיים, שביעותרצון טובה,
לבחינתם כה עד שהוקדשו הרבים המחקריים המשאבים למרות אולם, .(1987 Okun; 1983, 1975 Lawton
שלהם הקשרים ומערכת הגדרתם מהותם, לגבי איהסכמה של רבה מידה קיימת עדיין אלה, מושגים של

.(1984 Liang; 1978 Larson; 1987 Palmore) התנהגותיים משתנים עם ובעיקר אחרים, משתנים עם

אושר, של ורגשות מהחיים שביעותרצון מורל, בולטים: מוצלחת הזדקנות לבחינת הרבים המדדים בין
שלושה הם שאלה או אחת, מהות להגדיר שונות דרכים שלוש מבטאים אלה מושגים אם ברור לא כאשר
שלשלושה היא, הרווחת הסברה .(1984 Horely) יותר גבוה במבנהעל הקשורים נפרדים נפשיים מבנים
ביניהם מבחינים (270 עמ' ,1980) Stone <cf Kosma זהים. אינם הם אך המשותף, מן הרבה יש אלה מושגים

אלה: הגדרות עלידי
Gratification of an appropriate proportion of the major desires of life מהחיים: שביעותרצון

An activity or state in the sphere of feelings אושר:
Morale condition as regards discipline and confidence מורל:

חיים מהיבטי משביעותרצונו רבה במידה מושפעת מחייו הפרט של ששביעותרצון למסקנה הגיעו חוקרים
בהכרח אינם מורל או ששביעותרצון בכך הכירו זאת עם וכר. נישואים חיי בריאות, מצב כמו ספציפיים
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על שאלות ממדים: שני במקביל במחקר נכללו ולפיכך ספציפיים, מהיבטים שביעותהרצון של סיכום
.(Cutler 1981/1982) מהחיים הכללית שביעותהרצון על ושאלה שונים, מהיבטים שביעותרצון

עם הזדהות הוא המבוגר בגיל מהחיים שביעותרצון של או מורל של בהקשר בספרות המופיע נוסף מדד
"זקן", או "מבוגר" "צעיר", של במונחים גיל של סובייקטיבית הגדרה  סובייקטיבי גיל או (age identity) גיל
1987 Hendrick;) מהחיים שביעותרצון ושל מורל של גבוהות לרמות קשורה צעיר גיל עם הזדהות כאשר
גיליות, בנורמות הכרה של מורכבת מערכת משקף סובייקטיבי גיל .(1983 Markides; 1978 Bultena et al

נמצא ועוד. עצמי לדימוי התייחסות זווית ובריאותיות, גופניות במגבלות הכרה לגיל, המתאימה התנהגות
הסובייקטיבי הגיל תפישת ובין הסובייקטיבי הגיל ותפישת חברתיכלכלי מעמד מין, כמו משתנים בין קשר

לפרוש. והרצון

לראותעצמן נשים של נטייה על מצביעים מהחוקרים חלק מנוגדים: ממצאים קיימים המין, להשפעת באשר
אחרים חוקרים ;(1977 Ward (ראה הכרונולוגי לגילן קשר ללא המבוגר, בגיל מגברים יותר בצעירות
יותר מוקדם בזקנות עצמן תופסות הן נשים, של הארוכה החיים תוחלת למרות הפוכה: מגמה על מצביעים
ממעמד מאנשים יותר צעירים עצמם לראות נוטים גבוה ממעמד אנשים .(1976 Drevenstedt) גברים מאשר
שונים מאורעות חווים נמוך ממעמד שאנשים בכך זאת מגמה מסבירים מהחוקרים חלק מקביל. בגיל נמוך
טוענים, אחרים חוקרים יותר; מוקדם זקנים חשים ולפיכך וכו'), ילדים לידת (נישואין, יותר צעיר בגיל
חיים מקשיי הנובעת מוקדמת פיזיולוגית הזדקנות של אובייקטיביריאלי, ממצב נובעת זו שמגמה

.(1978 Bultena et al.; 1983 Markides et al. כך על (ראה יותר קצרה חיים ומתוחלת

שביעותרצון על לדווח נוטות נשים 65 לגיל עד ומין: גיל בין הדדית השפעה שקיימת מצא, (1974) Spreitzer
מין שבין הקשר את מסביר אינו משפחתי מצב הפוך. המצב זה גיל אחרי אולם מהחיים, גבוהה

ושביעותרצון.

נמצא אחד מצד לפרישה: היחס גיבוש על המשפיעים המשתנים כאחד מחקרים במספר נמצא מורל
1976 (ראה נמוך שלהם שהמורל מאנשים יותר חיובי באור הפרישה את לראות נטו גבוה במורל שאנשים
במורל שנמצאו נשים, נשים. לגבי בעיקר הפוכים ממצאים קיימים שני, מצד ;(1984 ושנן ביבר ;Glamser
העבודה מן פרישה כלפי שליליות עמדות הביעו עבודתן, בתקופת מחייהן גבוהה שביעותרצון וביטאו גבוה

.(1982 Bonham et al. (ראה

קטיגוריות ארבע של רצף על מצבהרוח של עצמית הערכה (1) מדדים: ארבעה בעזרת נבדק הנחקרים מורל
זה מדד  הזמן רו! טוב ולא טוב), לא ולפעמים טוב (לפעמים בינוני כלל, בדרך טוב תמיד, מאוד טוב 

מצבהרוח הערכת (2) ;(1976) Glamser ואת (1974) Spreitzer את ששימשה דומה שאלה של וריאציה הוא
הנחקרים של הסובייקטיבי" "הגיל תפישת (3) שנים; חמש לפני למצברוחו בהשוואה כיום המרואיין של
שונים, חיים מהיבטי המרואיין של שביעותהרצון (4) ;(1983) Markides et al. של מחקריהם על מבוסס 

Leonardo (1981/1982) Cutler של מחקריהם על מבוסס  וכר משפחתיים יחסים בריאותי, כלכלי, מצב כמו
.(1981/1982)
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כיום מצבהרוח הערכת
כלל" בדרך כ"טוב מעריכים 56X תמיד"; מאוד כ"טוב מצבתחם את מעריכים הנחקרים מכלל כחמישית

ומטה. כבינוני מצברוחם את מעריכים ורבע

גבוה ואחוז בהתאמה), ,1296 לעומת £279,) תמיד מאוד טוב שמצברוחם לדווח נוטים מנשים, יותר גברים,
הלבן"). מ"הצווארון מהגברים לרבע בהשוואה זו מקבוצה (כשליש הכחול" "הצווארון עובדי מהגברים יותר
מגמה מסתמנת כאן אולם מהגברים), 2070 לעומת $28.) ומטה בינוני מצברוח על לדווח יותר נוטות נשים
מצברוח על דיווחו הכחול" מ"הצווארון נשים של יותר גבוה אחוז הגברים: בקרב שנמצאה לזו הפוכה

הלבן"). מ"הצווארון מנשים כרבע לעומת (כשליש ומטה בינוני

שנים חמש שלפני לזה היום סצבהרוח השוואת
הנחקרים של מצבהרוח את לבחון ניסינו זה, לפרק במבוא שהוצג כפי המורל, נושא של המורכבות לאור
שינויים למדוד במטרה שנים, חמש לפני מצבהרוח עם כיום מצבהרוח השוואת  והיא נוספת, מזווית

זמן.5 לאורך

כטוב היום מצברוחם את מעריכים אף כרבע במצברוחם; כלשהו בשינוי מבחינים אינם הנחקרים כמחצית
לעבר. בהשוואה טוב פחות כיום שמצברוחם טוענים ו2796 שנים, חמש לפני מאשר יותר

את העריכו אשר קבוצות באותן דווקא מעניין: ממצא מגלה עיסוק רמת כל בתוך ונשים גברים השוואת
יותר גבוה אחוז הכחול", מ"הצווארון וגברים הלבן" מ"הצווארון לנשים כאן והכוונה כטוב, כיום מצברוחן
לרעה שינוי על מדווחות אלה קבוצות משתי (כשליש האחרונות השנים חמש במשך לרעה שינוי על מדווחים

הכחול"). מ"הצווארון ונשים הלבן" מ"הצווארון מהגברים לכרבע בהשוואה

כיוונים בשני במצבהרוח שינויים חלו הכחול" מ"הצווארון גברים שבקרב הוא לציון הראוי נוסף ממצא
יותר, רע או יותר, טוב כיום שמצברוחם טוענים האחרות לקבוצות יחסית מהם, גבוה מעט אחוז מנוגדים:
(ראה, אחרים מחקרים ממצאי תואם הוא אולם זה, לממצא הסבר לנו אין קודמת. לתקופה בהשוואה

.(1982 ביבר ;1970 ואחרים גוטמן למשל,

הסובייקטיבי הגיל הערכת
למורל. נוסף כמדד משמשת זקן או מבוגר צעיר, של במונחים הסובייקטיבי גילו את המרואיין הערכת
את בדקנו כזקן, גילו את המעריך מאדם יותר גבוה במורל נמצא כצעיר גילו את המעריך שאדם בהנחה,

זה. בנושא הנחקרים עמדות

העברית באוניברסיטה לפסיכולוגיה מהמחלקה שנן י. פרופ' של במחקרו ששימש שאלון על מבוסס 5

.(1982 ביבר (ראה בירושלים
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על כאשר כמבוגר/ת?", או כצעיר/ה כיום, עצמך את מגדיר/ה את/ה "כיצד הבאה. בצורה נוסחה השאלה
מבוגר, למבוגר, צעיר בין צעיר, לתשובה: האפשריות הקטיגוריות את הנחקרים בפני לקרוא היה המראיין

זקן. לזקן, מבוגר בין

את מעריכים כשליש ;(6l?£) למבוגר" צעיר "בין גילם את מעריכים הנחקרים מכלל לשנישלישים קרוב
אחרים ממצאים מאשר זה ממצא לזקן". מבוגר "בין עצמם את הגדירו ר 70 ורק כ"מבוגרים" עצמם
או הביניים בגיל אלא כזקנים, עצמם רואים אינם 65+ בני האנשים רוב לפיהם אשר בספרות, המופיעים

.(1983 Markides et al.; 1977 Ward; 1971 MacTavish למשל, (ראה, צעירים

למבוגרת" צעירה "בין עצמן מעריכות מהן $66.) גברים מאשר יותר כצעירות עצמן לראות נוטות נשים
יותר צעירות הנוכחי במחקר שהנשים לעובדה גם קשור זה שממצא לשער, יש מהגברים). ל^56 בהשוואה
קשר על מצביעים מחקרים ואמנם ,(60+ בני וגברים 55+ בנות (נשים האוכלוסייה בחירת מעצם מהגברים
שני בין שנמצא הקשר, אולם .(1978 Bultena et al.; 1977 Ward) סובייקטיבי וגיל כרונולוגי גיל בין מסוים
ממשתנים נרמז, שכבר כפי והושפע, מצופה, שהיה כפי חזק היה לא הנזכרים, במחקרים אלה משתנים

נוספים.

נוטים הכחול" "הצווארון עובדי גברים של יותר גבוה שאחוז לכך פרט עיסוק, רמות בין הבדלים נמצאו לא
בממוצע ל£?7 בהשוואה לזקן" מבוגר "בין עצמם תופשים זו מקבוצה 15^ כ"מבוגרים" עצמם את לראות
והמצביעים לפרק, במבוא שאוזכרו לממצאים חלקי אישור מהווה זה ממצא המחקר). אוכלוסיית בכלל

יותר. צעיר בגיל כזקנים עצמם רואים נמוכה סוציוכלכלית מרמה שאנשים כך על

שונים חיים ממישורי שביעותרצון
לשביעותרצון המתייחסים פריטים מתשעה המורכב מדד, שימש המרואיינים מורל לבדיקת נוסף אמצעי
מגורים, תנאי כלכלי, מצב בןהזוג, בריאות מצב בריאות, מצב עבודה, שונים: חיים ממישורי המרואיינים
סולם עלפי נבדקה שביעותהרצון שכנים. עם ויחסים חברים עם יחסים ילדים, עם יחסים בניהזוג, יחסי

ביותר. הגבוהה שביעותהרצון על מצביעה 7 דרגה כאשר דרגות, שבע בן

,(87^ ילדים עם יחסים הבאים: במישורים 76 בציונים עצמם דירגו הנחקרים מכלל ומעלה כשנישלישים
ויחסים ($63,) מגורים מתנאי שביעותרצון ,($65<) עבודה ,(1070) חברים יחסיםעם ,(£819) בניזוג עם יחסים
בריאותם למצב ביחס (76) הגבוהות בקטיגוריות עצמם דירגו המרואיינים כמחצית ;(62^ שכנים עם

הכלכלי. ממצבם מאוד מרוצים $43< ורק ,($49<) בןהזוג ובריאות (5670)
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(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי שונים, חיים ממישורי המרואיינים של שביעותהרצון דירוג :54 לוח
דרגה

7+6 5 4 3 עד סה"כ שביעותרצון

מהעבודה שביעותרצון
65 17 11 7 100 אוכלוסייה סה"כ
64 17 14 5 100 לבן צווארון נשים
71 20 5 4 100 כחול צווארון
66 18 11 5 100 סה"כ
63 21 7 8 100 לבן צווארון גברים
66 8 15 11 100 כחול צווארון
64 17 10 9 100 סה"כ

הבריאות ממצב שביעותרצון
56 24 13 8 100 אוכלוסייה סה"כ
64 19 14 3 100 לבן צווארון נשים
50 39 5 5 100 כחול צווארון
60 25 11 3 100 סה"כ
52 22 14 13 100 לבן צווארון גברים
49 24 16 11 100 כחול צווארון
51 22 15 12 100 סה"כ

בןהזוג מבריאות שב'עותרצון
49 23 18 11 100 אוכלוסייה סה"כ
50 23 17 10 100 לבן צווארון נשים
40 29 18 13 100 כחול צווארון
49 23 18 11 100 סה"כ
51 22 15 12 100 לבן צווארון גברים
50 20 22 8 100 כחול צווארון
49 23 18 11 100 סה"כ

הכלכלי מהמצב שביעותרצון
43 29 19 9 100 אוכלוסייה סה"כ
42 25 23 10 100 לבן צווארון נשים
37 43 7 13 100 כחול צווארון
41 30 18 11 100 סה"כ
46 30 17 7 100 לבן צווארון גברים
45 22 24 9 100 כחול צווארון
46 27 19 8 100 סה"כ

המגורים מתנאי שביעותרצון
63 19 12 6 100 אוכלוסייה סה"כ
68 18 10 4 100 לבן צווארון נשים
54 24 13 9 100 כחול צווארון
63 20 11 6 100 סה"כ
64 17 14 5 100 לבן צווארון גברים
62 18 13 7 100 כחול צווארון
63 18 13 6 100 סה"כ
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(המשך) :54 לוח

דרגה

7+6 5 4 3 עד סה"כ שביעותרצון

בניהזוג מיחסי שביעותרצון
81 11 8 3 100 אוכלוסייה סה"כ
86 9 4 1 100 לבן צווארון נשים
66 24 3 8 100 כחול צווארון
80 14 3 3 100 סה"כ
81 9 7 3 100 לבן צווארון גברים
86 8 6  100 כחול צווארון
83 9 7 2 100 סה"כ

הילדים עם מהיחסים שביעותרצון
87 9 2 2 100 אוכלוסייה סה"כ
89 9 2 1 100 לבן צווארון נשים
85 13 2  100 כחול צווארון
88 10 2 1 100 סה"כ
85 8 2 5 100 לבן צווארון גברים
90 6 2 2 100 כחול צווארון
87 7 2 4 100 סה"כ

החברים עם מהיחסים שביעותרצון
70 14 9 6 100 אוכלוסייה סה"כ
79 12 5 4 100 לבן צווארון נשים
63 9 11 17 100 כחול צווארון
74 11 7 8 100 סה"כ
64 19 11 6 100 לבן צווארון גברים
71 15 12 2 100 כחול צווארון
66 18 11 4 100 סה"כ

השכנים עם מהיחסים שביעותרצון
62 14 11 13 100 אוכלוסייה סה"כ
64 18 8 11 100 לבן צווארון נשים
51 14 9 26 100 כחול צווארון
59 17 8 16 100 סה"כ
61 16 13 10 100 לבן צווארון גברים
74 2 15 9 100 כחול צווארון
65 n 14 10 100 סה"כ

לעומת £799) הלבן" מ"הצווארון נשים ובעיקר חברים, עם מהיחסים שבעותרצון מהנשים יותר גבוה אחוז
נמוך דירוג על הצביעו הכחול" מ"הצווארון מהנשים רבע מעל ואכן, הכחול"). מ"הצווארון מהנשים £639

הלבן"). מ"הצווארון הנשים מקרב בלבד 970 לעומת פחות או 4 דרגה ציינו 2870) חברים עם בקשריהן
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מ"הצווארון גברים המגורים. ומתנאי שכנים עם מהיחסים יותר מרוצות גם הלבן" מ"הצווארון נשים
£619 לעומת (>£ל74 השכנים עם מיחסיהם הלבן" מ"הצווארון מגברים יותר מרוצים זאת לעומת הכחול"

ל7). 6 בין מדורגים בהתאמה,

להיותם נוסף הפרישה, חיי של החברתי ההיבט על השפעה גם כמובן, להיות, עשויה אלה לממצאים
מהחיים. לשביעותרצון אינדיקציה

ניתוח בעזרת הכוללת שביעותהרצון של מסכם מדד נבנה השונים מהמדדים שביעותהרצון ציוני סמך על
המישורים את כולל הראשון הפקטור פקטורים: בשני נכללו השונים המישורים שתשעת נמצא, גורמים.
שביעותרצון פקטור: כל של הכולל הציון לבין המקוריים המשתנים בין המיתאם גודל סדר לפי הבאים,
,(.57) בןהזוג בריאות ממצב שביעותרצון ,(.64) כלכלי ממצב שביעותרצון ,(.75) בריאות ממצב
שביעותהרצון את כולל השני הפקטור ;(.42) מגורים מתנאי ושביעותרצון (.53) מעבודה שביעותרצון

.(.51) וילדים (.53) שכנים ,(.64) חברים ,(.65) בןהזוג עם: מהיחסים

נכללים (1) התחתון ברבעון רבעונים. לארבעה האוכלוסייה רובדה הגורמים מניתוח שהופקו הציונים עלפי
בכל הגבוהים הציונים את שקיבלו נחקרים נכללים (4) העליון ברבעון ואילו נמוכים, שציוניהם נחקרים

.55 בלוח מוצגים הממצאים פקטור.

(באחוזים) עיסוק ורמת מין לפי שונים, חיים ממישורי שביעותהרצון של מסכם מדד התפלגות :55 לוח
מיחסים שביעותרצון החיים מתנאי שביעותרצון

4 3 21 סה"כ 4 3 21 סה"כ

25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 אוכלוסייה 0הכ
נשים

15 27 30 27 100 20 34 27 19 100 סה"כ
17 29 30 24 100 22 34 24 20 100 לבן צווארון
12 24 29 35 100 15 32 35 18 100 כחול צווארון

גברים
33 23 21 23 100 28 19 23 30 100 סה"כ
32 19 26 23 100 28 21 24 27 100 לבן צווארון
35 30 11 24 100 28 15 22 35 100 כחול צווארון

(1.19; p < 0.01) מובהק) (לא

מצב כמו אינסטרומנטליים מהיבטים הכללית בשביעותהרצון המינים בין מהותיים הבדלים נמצאו לא
בדירוג מדורגים הגברים של יותר מעט גבוה אחוז הראשון. בפקטור הנכללים וכר מגורים תנאי בריאות,
בדירוג מרוכזים 30%מהגברים כאשר £?46מהנשים, לעומת 21 בדרגות מרוכזים מהגברים 5370) הנמוך
ביחסים הקשורים האקספרסיביים מההיבטים יותר מרוצים גברים זאת, לעומת מהנשים). 1970 (לעומת 1

בדרגות מרוכזים מהגברים 56X) השני בפקטור הנכללים וכו'), חברים בניזוג, (עם והמשפחתיים החברתיים
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הגבוהה בדרגה מרוכזים נשים, לעומת גברים, של כפול ושיעור מהנשים), 42?£ לעומת זה פקטור של 43

מהנשים). בלבד £159. לעומת 4 בדרגה מרוכזים מהגברים $33<) ביותר

חברתיים מיחסים הכללית בשביעותהרצון הכחול" "הצווארון עובדי לנשים גברים בין פער למצוא מעניין
אלה מהיבטים שבעירצון נשים לעומת גברים של כמעט כפול שיעור השני: בפקטור הנכללים ומשפחתיים
הלבן" "הצווארון בקרב גם נמצא דומה פער מהגברים). בלבד £369 לעומת 43 בדרגות מרוכזים מהם 6570)

יותר. מתון כי אם

עובדי בקרב בעיקר בולט זה והבדל נשים, מאשר יותר טוב מצברוח על לדווח נוטים שגברים נראה לסיכום,
גבוה שאחוז למרות מהנשים, יותר טוב מצברוח על מדווחים זו עיסוק בקבוצת גברים הכחול": "הצווארון

יותר. כגבוה הסובייקטיבי גילם את תופשים המחקר, קבוצות לשאר יחסית מהם,

היחסים ממערכות יותר מרוצים שגברים נמצא, ספציפיים חיים ממישורי הכללית לשביעותהרצון באשר
מהיבטים יותר מרוצות נשים ואילו וכו'), חברים ילדים, בניזוג, (עם והחברתיים המשפחתיים

וכו'. מגורים תנאי בריאות, מצב עבודה, כמו אינסטרומנטליים

עובדות כאשר ספציפיים, חיים ממישורי בשביעותהרצון שונות עיסוק מרמות נשים בין הבדלים גם נמצאו
המגורים. ומתנאי שכנים ועם חברים עם מיחסים בעיקר יותר מרוצות הלבן" "הצווארון

החברתית התמיכה לגבי והן הפרישה בתקופת החיים איכות לגבי הן השפעה להיות עשויה אלה לממצאים
זו. בתקופה הקבוצות מן אחת לכל הזמינה
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השונות המוסדיות המסגרות של מאפיינים ה: פרק

אלא מסוים, מעיסוק רק לא פורשים לגימלאות שביציאה העובדה הצורך די מודגשת לא פרישה במחקרי
עשוי הפרישה תהליך ממנה. חלק מהווה הוא ואשר זה, עיסוק מתנהל שבה החברתית המערכת מן גם
ונציגי המעסיקים בעיני המבוגר העובד של הדימוי פורשים. שממנה המסגרת לשוני בהתאם שונה להיות
האקלים את משקף הפרישה בתהליך ומעורבותם רגישותם ומידת פרישה כלפי עמדותיהם הוועדים,
תנאי בשיפור ומשאבים מאמצים להשקיע בנכונותם ביטוי לידי לבוא ועשוי במוסד, השורר החברתי
המעסיקים של ורגישותם מעורבותם .(1987 Peterson et al.; 1979 Jacobson) המבוגרים העובדים של עבודתם
זה. תהליך המלווה המשבר ואת הפרישה תהליך את ול"רכך" לשפר גם עשוי העובדים של הפרישה בבעיות

המוסדית: המסגרת של מאפיינים קבוצות שלוש נידונות זה במחקר
העובדים של עבודתם איכות כלפי העובדים ועדי ונציגי רווחה עובדי כוחאדם, מנהלי של עמדות .1

המבוגרים.
בישראל. הנהוגה הפרישה מדיניות כלפי העובדים ועדי ונציגי רווחה עובדי כוחאדם, מנהלי של עמדות .2

השונים. המחקר מוסדות של הפרישה מדיניות .3

השונים התפקידים בעלי של בהתייחסותם תורפה נקודות על להצביע גם יכול אלה מאפיינים ניתוח
צוות לאנשי הדרכה תכניות וגיבוש לפיתוח כבסיס המבוגר, העובד של מצבו את המייחדת לבעייתיות

אלה. עובדים עם במגע הבאים

מבוגרים עובדים של עבודתם איכות כלפי הממונים עמדות .1
העובד של יכולתו העבודה: טיב הערכת של שונים היבטים הכולל פריטים, שבעה בן במדד השתמשנו
ממונים עם להסתדר יכולתו בעבודה, נוכחותו לעבודה, מסירותו אחראיים, תפקידים למלא המבוגר
עבודתם טיב את להעריך נתבקשו הממונים בעבודה. חדשים דברים ללמוד וכושרו עבודתו איכות וחברים,
צעירות גיל קבוצות של מזו גבוהה מבוגרים עבודת איכות קטיגוריות: שלוש לפי המבוגרים העובדים של

יותר. נמוכה או לה, שווה יותר,

מבוגרים של עבודתם שאיכות חושבים שלושהרבעים) (מעל הממונים רוב שנבדקו המדדים בכל כמעט
מחצית מעל מבוגרים: לעובדים יתרון ייחסו אף הממונים תחומים בכמה צעירים. של מזו נופלת אינה
כך), חושבים מהממונים 73^ בעבודה בנוכחות צעירים על עולים מבוגרים שעובדים חושבים, הצוות מאנשי
.(£519) הממונים עם להסתדר ובכושרם (5370) אחראיים תפקידים למלא ביכולת (>£ל69), לעבודה במסירות
דברים ללמוד יכולתם הוא מבוגרים עבודת כלפי הממונים מצד ביקורת הועלתה שלגביו היחיד הנושא
נופלת המבוגרים העובדים של שיכולתם חושבים הצוות אנשי מכלל כשלושהרבעים כאשר בעבודה, חדשים

צעירים. של מזו
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(באחוזים) מבוגרים עבודת של שונים היבטים כלפי הממונים עמדות :56 לוח
פחות מבוגרים טובים מבוגרים
מהצעירים טובים הצעירים כמו

מנהלי מנהלי
חברי עובדי כוח סה"כ חברי עובדי כוח סה"כ
ועדים רווחה אדם צוות ועדים רווחה אדם צוות

2 10  3 98 90 100 97 אחראי תפקיד מילוי
2 10 13 6 98 90 87 94 לעבודה מסירות
8 25 21 13 92 75 79 87 בעבודה נוכחות
17 30 7 16 83 70 93 84 הממונים עם להסתדר יכולת
22 22 6 18 78 78 94 82 העבודה איכות
20 30 20 22 80 70 80 78 חברים עם להסתדר יכולת
67 90 80 73 33 10 20 27 חדשים דברים ללמוד כושר

עבודת לגבי סיכום שאלת
5 11 5 95 89 100 95 מבוגרים

ביותר, הנמוכה הערכה רווחה לעובדי אחידים. ואינם גדולים אינם השונים התפקידים בעלי בין ההבדלים
ללמוד הכושר ושל וחברים ממונים עם להסתדר היכולת של בתחומים האחרים, התפקידים לבעלי יחסית
אך העבודה איכות של יותר נמוכה קצת הערכה הרווחה, לעובדי בדומה הוועדים, לחברי חדשים. דברים
גבוהה קצת כוחאדםהערכה למנהלי חדשים. דברים ללמוד היכולת ושל בעבודה הנוכחות של יותר גבוהה

.($93,) ממונים עם להסתדר היכולת ושל (94??<) העבודה איכות של יותר

עובדים עם מיוחדות בעיות של קיומן של הקריטריון לפי גם נבדקו מבוגרים עבודת כלפי הממונים עמדות
העובדים את המייחדות בעיות שקיימות ציינו, (4596) הצוות אנשי ממחצית פחות שקצת נמצא, מבוגרים.

השונים. התפקידים בעלי בין זה בנושא הבדלים נתגלו הצעירים. לעובדים בהשוואה המבוגרים

(באחוזים) המבוגרים העובדים עם מיוחדות בעיות כלפי הממונים עמדות :57 לוח
ועדים נציגי רווחה אדם כוח צוות סה"כ מבוגרים עובדים עם בעיות מתעוררות האם

100 100 100 100 0הכ
36 67 60 45 כן
64 33 40 55 לא

לעומת המבוגרים, העובדים עם מיוחדות בעיות של קיומן על מצביעים העובדים ועדי מנציגי כשליש רק
הרווחה. ועובדי כוחאדם מנהלי מקרב כשנישלישים

85



במוסד, למעמדם בקשר המבוגרים העובדים של קיפוח ברגשות בריאות, בבעיות מתמקדות אלו בעיות
ותפוקה תפקוד של בבעיות וכן העבודה, תהליכי על ביקורת כדי תוך משתנים לתנאים הסתגלות בקשיי

לעבודה. מוטיבציה בחוסר או נמוכים,

שונים. תפקידים בעלי של לידיעתם מגיעות שונות שבעיות נראה,

המבוגרים העובדים את המייחדות בעיות על שהצביעו הממונים אחוז :58 לוח
ועדים נציגי רווחה עובדי אדם כוח מנהלי צוות סה"כ הבעיה סוג

41 33 78 50 בריאות בעיות
47 33 33 44 למעמדם בקשר קיפוח רגשות
29 50 22 34 משתנים לתנאים הסתגלות קשיי
24 17 22 22 נמוכה ותפוקה בתפקוד ירידה

ל4196 בהשוואה וזאת המבוגר, העובד של בריאות לבעיות התייחסו כוחהאדם ממנהלי כשלושהרבעים
הרווחה. מעובדי בלבד ולשליש הוועדים נציגי מקרב

במערכת משתנים לתנאים להסתגל המבוגר העובד של קשייו את יותר מדגישים זאת, לעומת הרווחה עובדי
כוחאדם). ממנהלי מרבע ופחות הוועדים £?29מנציגי לעומת הרווחה מעובדי 5070) העבודה

מבעלי יותר נוטים מבוגרים, עובדים עם מיוחדות בעיות על להצביע נטו לא מלכתחילה אשר הוועדים, נציגי
מקום במסגרת המבוגרים העובדים של הקיפוח לרגשות הקשורות הבעיות את לציין האחרים התפקידים

הרווחה). ועובדי כוחאדם ממנהלי לשליש בהשוואה הוועדים מנציגי למחצית (קרוב עבודתם

מבוגרים עבודת כלפי המחקר במוסדות הממונים כלל של יחסית, החיוביות, שעמדותיהם לציין, ראוי
ותפוקה תפקוד של בעיות על הצביעו הצוות אנשי מכלל נמוך אחוז לפיו נוסף, בממצא ביטוי מקבלות

כזו). בעיה ציינו השונים המחקר במוסדות הצוות אנשי מכלל 2270 (רק מבוגרים עובדים של נמוכים

בשישה המבוגרים. העובדים של עבודתם בהערכת השונים המוסדות בין הבדלים יש כוללת, בראייה
עבודת טיב של היבטים חמישה לגבי לפחות  חיובית מבוגרים עבודת כלפי הממונים עמדת מוסדות,
בארבעה הממונים. אוכלוסיית בכלל בממוצע הקיימת מזו גבוהה אלה במוסדות ההערכה מבוגרים,
ומעלה מדדים חמישה כלפי הממונים הערכת ובהם מבוגרים, עבודת כלפי שלילית עמדה קיימת מוסדות

הממונים. אוכלוסיית בכלל הקיימת מזו נמוכה מבוגרים עבודת טיב של

בהיבטים שונים. עבודה היבטי בהערכת השונים התפקידים בעלי בין הבדלים התגלו שבהם מוסדות, גם יש
תפקידים בעלי בין דעות אחידות אין בעבודה חברים עם להסתדר וליכולת בעבודה לנוכחות הקשורים
לגביהם אשר ממונים, עם להסתדר והיכולת בעבודה ואחריות מסירות כמו היבטים לעומת וזאת, שונים.
מוסדות בין ההבדלים מוסדות. של רב במספר השונים התפקידים בעלי בין רבה הומוגניות קיימת
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ממוסדות בחמישה מבוגרים: עם מיוחדות בעיות של קיומן על המצביעים הממונים בשיעור גם מתבטאים
בין מוסדות בשני כאלו; בעיות של קיומן על הצביעו הצוות מאנשי שלושהרבעים עד כמחצית המחקר
בבעיות מבחינים הצוות מאנשי כשליש רק מוסדות ובשלושה בעיות, על הצביעו הצוות אנשי למחצית שליש

המבוגר. העובד עם מיוחדות

95£9מכלל חיוביות. הן מבוגרים עבודת כלפי הממונים עמדות כללי שבאופן לומר, ניתן זה פרק לסיכום
של מזו שונה אינה המבוגרים העובדים של עבודתם שאיכות טוענים, השונים המחקר במוסדות הממונים
חדשים דברים ללמוד כושרם אולם צעירים, של מזו גבוהה אף בעבודה מבוגרים של הנוכחות צעירים;

יותר. נמוך בעבודה

כמוכן מבוגרים. עובדים עם מיוחדות בעיות על המדווחים הצוות אנשי באחוז מוסדות בין הבדלים קיימים
כאשר במוסד, שונים תפקידים בעלי עלידי המועלות מבוגרים עובדים עם הבעיות בין הבדלים נמצאו
המבוגר העובד של בקשייו יותר מתמקדים רווחה עובדי בריאות, בעיות להדגיש נוטים כוחאדם מנהלי
העובד של הקיפוח רגשות את להעלות נוטים הוועדים נציגי ואילו במערכת, משתנים לתנאים להסתגל

במוסד. למעמדו באשר המבוגר

בישראל הנהוגה הפרישה מדיניות כלפי הממונים עמדות .2
בישראל: הנהוגה הפרישה במדיניות הקשורים שונים נושאים כלפי הצוות אנשי עמדות מוצגות זה בפרק
הגיל וכלפי לגברים נשים בין הפרישה גיל השוואת כלפי עמדות (ב) קבוע; פרישה גיל כלפי עמדות (א)
עמדות (ד) העובדים; של הפרישה מועד על להחליט צריך מי השאלה, לגבי עמדות (ג) לפרישה; המתאים

אבטלה. בתקופת מבוגרים עובדים פיטורי כלפי

קבוע פרישה גיל כלפי עמדות
זאת. £?39המחייבים לעומת קבוע, פרישה לגיל מתנגדים הצוות אנשי מכלל 6170

קבוע; פרישה לגיל מתנגדים הצוות אנשי כל מוסדות בשני השונים: המוסדות בין ניכרים הבדלים יש
הנותרים המוסדות ובשני הממונים; ממחצית פחות  מוסדות בשני שנישלישים; מעל  מוסדות בארבעה

קבוע. פרישה לגיל מתנגדים במוסד הצוות אנשי מכלל כשליש רק

מתאים; פרישה כגיל 65+ גיל על מצביעים קבוע, גיל עלפי בפרישה התומכים הצוות, אנשי מכלל 1370

נמצאו לא מ60. נמוך גיל על ממליצים אף ו£139 6460 גיל על מצביעים \47c ;65 גיל על מצביעים כ^60
המוצע. הפרישה גיל לגבי השונים התפקידים בעלי בעמדות הבדלים

של תרומתו וכושר בריאותו מצב עלפי להיבחן צריכה פרישה (1) היו: קבוע פרישה גיל כנגד הנימוקים
בעלי בין משמעותיים הבדלים נתגלו לא זה בנושא גם רצונו. עלפי (3) עבודתו, סוג עלפי (2) העובד,
לפי להיקבע צריך הפרישה שגיל חושבים, הוועדים מנציגי יותר גבוה שאחוז לכך פרט השונים, התפקידים

87



ו6ל33 כוחאדם מנהלי מקרב 4470 לעומת זאת ציינו הוועדים מנציגי 5670) תרומה וכושר בריאות מצב
הרווחה). מעובדי

וגברים נש'ם בין הפרישה ג'ל השוואת כלפי הממונים עמדות
גברים, של לזה נשים של הפרישה גיל השוואת את מחייבים זה במחקר הצוות אנשי מכלל כשלושהרבעים

לכך. מתנגדים 2270 ורק

מין; לפי הפרישה בגיל לאפליה מתנגדים הצוות אנשי כל מוסדות בארבעה מוסדות. בין הבדלים נמצאו
הצוות אנשי רוב אחד במוסד ורק ל6770, 5770 בין  מוסדות בשלושה לכך; מתנגדים 8070 מוסדות בשני

ולגברים. לנשים שונים פרישה בגילי מצדדים

לנשים המתאים הפרישה כגיל פחות או 60 גיל על הצביעו הגיל בהשוואת התומכים הממונים מכלל כ1270

גבוה גיל על הצביעו הממונים מכלל ו2970 ,65 גיל על הצביעו כרבע ;6461 גיל על הצביעו 670 ולגברים;
להיות צריכה שההחלטה בטענה ספציפי, גיל על הצביעו לא (2870) הצוות אנשי מכלל רבע מעל מ65.

אחרים. בשיקולים קשורה או אישית,

מוסדות וחמישה ,65 בגיל תומכים מוסדות שני ;65 מגיל הנמוך פרישה בגיל לתמוך נוטים מוסדות שלושה
ולנשים. לגברים מתאים פרישה כגיל 65+ בגיל תומכים

הליברלית שהעמדה לראות, ניתן 59 בלוח השונים. התפקידים בעלי בקרב התומכים בשיעור הבדלים נמצאו
ממנהלי 8770 המינים; בין הפרישה גיל בהשוואת תמכו כולם אשר הרווחה, עובדי עלידי הוצגה ביותר
האקלים על להשפיע עשוי זה ממצא העובדים. נציגי מקרב ו6970 הפרישה גיל בהשוואת תומכים כוחאדם
הקשורות השונות בבעיות מעורבים להיות המקצועיים האיגודים של נכונותם ועל במוסד השורר החברתי

נשים. בפרישת

בין הפרישה גיל השוואת כלפי עובדים ועדי ונציגי רווחה עובדי כוחאדם, מנהלי עמדות :59 לוח
(באחוזים) וגברים נשים

כן לא סה"כ ולנשים לגברים שונים פרישה גילי להיות צריכים האם
13 87 100 כוחאדם מנהלי

100 100 רווחה עובדי
}} 69 100 עובדים ועדי נציגי :  129 הצוות אנשי סה"כ

בהשוואת התומכים השונים התפקידים בעלי עלידי המוצעים הפרישה בגילי מהותיים הבדלים נמצאו לא
נשים של הפרישה גילי בהשוואת התומכים כוחאדם שמנהלי הוא, לציון הראוי היחיד הממצא הגיל.
על הצביעו מהם וכשליש מתאים פרישה כגיל 65 גיל את ציינו מהם חדמשמעיים:4270 יותר היו וגברים
המתאים פרישה כגיל יותר או 65 גיל על הצביעו זו אוכלוסייה מקרב שלושהרבעים כלומר, יותר. גבוה גיל
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פיזור הסתמן הפרישה גיל בהשוואת התומכים העובדים ונציגי הרווחה עובדי בקרב כאחד. ולנשים לגברים
פרישה בגיל לנקוב סירבו אלו קבוצות שתי מקרב יחסית גבוה ואחוז שהוצעו, הגילים בקשת יותר רחב
העלו הקבוצות משתי (כשליש נוספים בגורמים ומותנה אישי להיות צריך הפרישה שגיל בטענה, ספציפי

זו). טענה

קבוצת לכל לפרישה המתאים הגיל לגבי נשאלו המינים בין הפרישה גיל להשוואת המתנגדים הממונים
הפרישה גיל מאשר יותר חדמשמעי הוא נשים פרישת שגיל מראה, מוסדות לפי הממצאים ניתוח מין.
כגיל 60 גיל על מצביעים הגיל להשוואת המתנגדים הצוות אנשי רוב המחקר ממוסדות בחמישה לגברים:
הועלתה בלבד אחד במוסד יותר; נמוך בגיל תפרושנה שנשים האפשרות גם ומועלית נשים, לפרישת גג
הוא המוסד באותו גברים לגבי המומלץ הפרישה גיל כאשר ל65, 60 שבין בגיל תפרושנה שנשים האפשרות

.65 מעל

מוסדות. בין הבדלים על להצביע וקשה יותר, מפוזר לגברים המוצע הפרישה גיל

בגלל המין, מקבוצות אחת כל לפרישת השונים התפקידים בעלי שהציעו הגילים את להשוות היה קשה
פרישה גיל בהבדלי תומכים כלל נמצאו לא הרווחה עובדי (מקרב הפרישה בגיל בהבדלים התומכים מיעוט
הוועדים נציגי רוב גם כיום. הנהוגים בגילים מצדדים הגיל בהבדלי התומכים כוחאדם מנהלי המינים). בין
הגילים של רחב פיזור קיים אולם נשים, לפרישת הנהוגים בגילים מצדדים פרישה גיל בהבדלי התומכים
מ65, גבוה גיל על מצביעים כרבע ;65 גיל על מצביע זו מקבוצה שליש מעל גברים: לפרישת בהצעותיהם

מ65. נמוך גיל על מצביעים וכשליש אישי, הוא זה שעניין בטענה, מסוים גיל מציינים שאינם או

מבוגרים עובדים של הפרישה מועד על להחליט צריך מי
בעצם תומכים עצמו, העובד ולא הפרישה, מועד את לקבוע צריכים המעסיק או שהחוק החושבים, אנשים
הפרישה מועד על להחליט צריכות שהרשויות בכך מצדדים מהממונים כשליש קשיחה. פרישה במדיניות
בנושא האחרון הפוסק להיות צריך שהחוק בכך מכירים אמנם מהממונים כמחצית המעסיק). או (החוק
המחליט יהיה שהעובד בכך תומכים הממונים כלל מקרב $16, רק הפרט. בצורכי התחשבות עם אולם זה,

פרישתו. מועד לגבי העיקרי

בלוח מוצגת המבוגרים העובדים עמדות עם הממונים מקרב השונים התפקידים בעלי של העמדות השוואת
.60

בלבד \670 לעומת זו מקבוצה £499. ביותר: הגמישה העמדה את מציגים העובדים לצפות, היה שניתן כפי
פרישתו. מועד את לקבוע צריך (בעיקר) שהעובד טוענים, הממונים מכלל
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של הפרישה מועד על להחליט צריך "מי השאלה: לגבי שונים תפקידים בעלי עמדות :60 לוח
(באחוזים) העובדים לעמדות בהשוואה העובדים"

הפרישה מועד על להחליט צריך מי
בעיקר העובד גמיש חוק החוק/המעסיק סה"כ השונים התפקידים בעלי

13 47 40 100 כוחאדם מנהלי
20 60 20 100 הרווחה עובדי
17 50 33 100 הוועדים נציגי
16 51 33 100 הממונים סה"כ
49 14 36 100 המבוגרים העובדים סה"כ

להגמשת נוטים אחרים, תפקידים לבעלי יחסית הרווחה, שעובדי הוא, זה מלוח המשתקף נוסף ממצא
העובדים של הפרישה מועד את יקבעו בלבד שהרשויות מסכים זו מקבוצה נמוך אחוז הפרישה: מדיניות
תומךב"חוק זו מקבוצה יותר גבוה מעט ואחוז האחרות); הקבוצות בשתי ומעלה שליש לעומת חמישית (רק

הפרט. בצורכי התחשבות עם בבד בד בתחיקה, דהיינו גמיש",

אבסלה בתקופת מבוגרים עובדים פיסורי כלפי הממונים עמדות
עובדים פיטורי בנושא שאלה באמצעות נבדק הפרישה מדיניות כלפי הממונים עמדות של נוסף היבט
צריך אבטלה שבתקופת הטוענים אנשים, "יש הבאה: בצורה נוסחה השאלה אבטלה. בתקופת מבוגרים
האם לצעירים. עבודה מקום לפנות מנת על יותר מוקדם בגיל עבודתם לסיים מבוגרים לאנשים לאפשר

פרט...". הנ"ל? הטענה עם מסכים אתה

שאין ברור, באופן ענו £ל22 ורק מתלבטים, כשליש במשק; אבטלה בתקופת מבוגרים בפיטורי 43תומכים %

בין זה בנושא משמעותיים הבדלים נמצאו לא המבוגרים. העובדים חשבון על האבטלה בעיות את לפתור
להתנגד נטייה הסתמנה מוסדות בארבעה המוסדות: בין הבדלים נמצאו אולם השונים, התפקידים בעלי
היתה מוסדות בשלושה הסתדרותי), ובמוסד ממשלתי במשרד ציבוריים, מוסדות (בשני מבוגרים לפיטורי
נטייה הסתמנה מוסדות ובשלושה ממשלתית), ובחברה שיתופית, באגודה ציבורי, (במוסד חלקית הסכמה

פרטית). וחברה הסתדרותי מוסד ממשלתי, (משרד במשק אבטלה בתקופת מבוגרים בפיטורי לתמוך

קטיגוריות: לחמש ומוינו רוכזו מבוגרים פיטורי ונגד בעד הממונים שנתנו העיקריות התשובות
כוח הם "צעירים כמו: תשובות, כוללת זו קבוצה לצעירים. מקום לפנות כדי מבוגרים לפטר מוצדק א.
יפריעו לא ושהמבוגרים ולהתפרנס לחיות לצעירים לתת "צריך המשך"; דור להכין "יש במשק"; חשוב
או מהארץ לרדת עלולים מתוסכלים וצעירים בשוק, המשרות לכמות גבול "יש הצעירים"; לקידום

פנסיה." לקבל יכולים כשהמבוגרים אבטלה דמי לצעירים לתת בזבוז "זה לפשע"; להידרדר
עוול לגרום מסכים "לא כגון: תשובות, כוללת הקבוצה הצדדים. בשני התחשבות תוך לפשרה להגיע יש ב.
צעירים 'לא', שני ד מצ עצמם, לבנות צריכים צעירים 'כן', אחד מצד  מורכב "זה מהצדדים"; אחד לאף
שצעיר טראגי וזה ,55 בגיל לפרוש טראגי "זה מרוחקים"; במקומות עבודה לחפש ויכולים ניידים יותר

בבית." יישב 30 בן
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לצעירים. שאין מצטבר ידע להם יש שכן המערכת, ראות מנקודת מבוגרים לפטר צריך לא ג.

"למבוגר לקבוע"; צריך לא "הגיל כמו: תשובות, כוללת הקבוצה גיל. של רקע על לאפליה לגרום אסור ד.
מבוגרים." של גבם על האבטלה בעיית את לפתור צריך "לא לצעיר"; כמו בדיוק זכויות

תעסוקה. ולמקור פרנסה למקור מצעירים יותר אף אולי זקוקים מבוגרים ה.

של לכיוון מגמה שמסתמנת לומר, ניתן בישראל הפרישה מדיניות כלפי הממונים עמדות על הפרק לסיכום
מקרב לשנישלישים שקרוב בעובדה הן ביטוי לידי בא הדבר בישראל. הנהוגה המדיניות הגמשת
שכשלושהרבעים בממצא, והן במשק, העובדים לכלל ואחיד קבוע פרישה לגיל מתנגדים זו אוכלוסייה

גברים. ושל נשים של הפרישה גיל בהשוואת תומכים הממונים מכלל

עובדי בקרב יותר ליברלית גישה למשל, כמו, השונים, התפקידים בעלי בין מסוימים הבדלים נמצאו
גבוה הפרישה גיל להשוואת המתנגדים הוועדים נציגי אחוז אחרים. תפקידים לבעלי בהשוואה הרווחה

הגיל. בהשוואת תומכים מהם כשנישלישים עדיין כי אם הממונים, אוכלוסיית של הכללי מהממוצע

לפיטורי השונים במוסדות הצוות אנשי לעמדות מתייחס זה בפרק שהועלו המעניינים הממצאים אחד
הקריטריון כאשר מוסדות, בין זה בנושא הבדלים נמצאו במשק. האבטלה לבעיית כפתרון מבוגרים
להשפיע עשויים אלה שממצאים להניח, יש מבוגרים. פיטורי כלפי שלילית או חיובית עמדה היה להבחנה

במיוחד. המבוגרים העובדים כלפי היחס ועל בכלל, במוסד השוררת הכללית האווירה על

השונים במוסדות הקיימת הפרישה מדיניות .3
להליכים השונים, המחקר במוסדות בפועל הקיימת הפרישה מדיניות של הגמישות למידת מתייחס זה פרק

הפורשים. עם הנשמרים הקשר ולדפוסי לפרישה, עובדים להוצאת באשר אלה במוסדות הנהוגים

הפרישה מדיניות של הגמישות מידת
(2) במוסד; הנהוגים הפרישה גילי (1) מדדים: מספר לפי נבחנה הפרישה מדיניות של הגמישות מידת

מוקדמת. לפרישה האפשרויות (3) הפרישה; לדחיית האפשרויות

המחקר במוסדות הנהוגים rain twk< גילי
אפשרות שקיימת צוין, בלבד אחד (במוסד 65 הוא חובה פרישת גיל המחקר מוסדות בכל גברים: פרישת גיל

.(65 לגיל מעבר גם העבודה תקופת להארכת
גיל מוסדות בארבעה 6;60 הוא לנשים חובה פרישת גיל המחקר ממוסדות בחמישה נשים: פרישת גיל
לנשים חובה פרישת גיל בלבד אחד במוסד .60 בגיל כבר לפרוש אפשרות עם ,65 הוא נשים של הפרישה

העבודה. תקופת את להאריך אפשרות עם ,63 הוא

נשים. של הפרישה גיל לגבי בחוק השינוי לפני נערך שהמחקר לזכור יש 6
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נשים, פרישת בגיל הבדלים לעומת המחקר, מוסדות בכל אחיד הינו גברים של חובה פרישת שגיל מאחר
שלושה מהמוסדות: בחמישה המדיניות (זו 60  המקובל בגיל פורשות נשים שבהם מוסדות בין הבחנו
לנשים חובה פרישת גיל שבהם מוסדות, לבין פרטית), וחברה שיתופית צרכנית אגודה ציבוריים, מוסדות
ושני ממשלתית חברה ממשלתיים, משרדים שני הנותרים: המוסדות בחמשת המדיניות (זו 60 מעל הוא

הסתדרותיים). מוסדות

הפרישה לדחיית האפשרויות
מדיניות של הגמישות מידת את ישיר באופן לבדוק ונועדה הממונים בפני הוצגה אשר מרכזית, שאלה
נתבקשו הנחקרים קבוצות. שלוש של מרצף נבנתה אשר סגורה שאלה היתה השונים, במוסדות הפרישה
ונשים גברים (1) המוסד:7 של הפרישה מדיניות את ביותר המדויקת בצורה משקפת קבוצה איזו לציין,
הפרישה בגילי לפרוש חייבים ונשים גברים (2) הכלל; מן יוצא ללא הקבועים הפרישה בגילי לפרוש חייבים
שקבוצות בעוד קבוע, פרישה בגיל פורשים מהעובדים חלק (3) הכלל; מן יוצאים יש אבל הקבועים,

זה. גיל אחרי לעבוד להמשיך יכולות עובדים של מסוימות

שאמנם דיווחו, 7295< הכלל; מן יוצאים ואין קבוע בגיל פורשים העובדים שכל טענו, הצוות אנשי מכלל 1096

קבוצות שיש ציינו, הממונים מכלל ו^18 הכלל, מן יוצאים יש אבל קבועים בגילים לפרוש חייבים העובדים
הקבוע. לגיל מעבר לעבוד להמשיך היכולות עובדים של מסוימות

כוחאדם מנהלי של הדיווחים עלפי השונים המוסדות בין הפרישה מדיניות של הגמישות מידת השוואת
קיימות מוסדות בשני מהכלל; יוצאים מקרים יש מהמוסדות בשבעה הבאים: הממצאים על מצביעה בלבד,
נתקבלו אחד ובמוסד הקיים, הפרישה גיל אחרי לעבוד להמשיך המורשות עובדים של מסוימות קבוצות
שיש. טען שני ומנהל הכלל, מן יוצאים שאין טען אחד מנהל  כוחאדם8 ממנהלי שונות תשובות שתי
מנהלי של הדיווחים עם הצוות אנשי כלל של הדיווחים עלפי הפרישה, את לדחות האפשרות השוואת
באותו שונים תפקידים מבעלי שונות תשובות נתקבלו לעתים שכן בעייתית, מעט הינה בלבד, כוחאדם
את בחנו שאפשר, כמה עד מדויקת תמונה לקבל שרצינו מאחר בו. הנהוגה הפרישה מדיניות לגבי מוסד
בהירות קיימת מוסדות בשישה השונים: התפקידים בעלי בין ההסכמה מידת לפי הפרישה מדיניות בהירות
הנותרים המוסדות בארבעה דעים; תמימי היו הצוות מאנשי 80?s מעל כאשר הפרישה, מדיניות של יחסית
דיווחו הצוות מאנשי פחות או כשנישלישים רק כאשר מעורפלת, די פרישה מדיניות של הרושם מתקבל

זהה. פרישה מדיניות על

הפרישה לגיל מעבר מוסד בכל עבודה המשך המאפשרות בנסיבות קשור הפרישה למדיניות נוסף היבט
המחקר. במוסדות שכיחותן דרגת לפי הפרישה דחיית המאפשרות הנסיבות את מציג 61 לוח בו. הנהוג

.1979 ברוקדייל, מכון ברגמן, ש' בישראל", לפרישה הכנה ונוהגי פרישה נוהלי "סקר על מבוססת זו שאלה 7

סמכויות. פיצול בגלל אחד כוחאדם ממנהל יותר לעתים רואיין גדולים במוסדות 8
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המחקר במוסדות שכיחותן דרגת לפי הפרישה, את לדחות ניתן שבהן הנסיבות :61 לוח
המוסדות מספר
הוזכרו שבהם הפרישה את לדחות ניתן שבהן הנסיבות

10 למערכת חיוניים עובדים .1

אנשים אלמנות, שכולים, (הורים כלכליות ו/או אישיותמשפחתיות בעיות .2
8 ותק) שנות מדי מעט עריריים;

ש"ירגישו כדי טוב ומתפקדים טובה שבריאותם לאנשים נוספות שנים 53 .3
4 . הפרישה" עם טוב
4 עבודתו וסוג העובד של אופיו .4

3 העובד) של במעמדו (תלוי פרוטקציה להם שיש עובדים .5

חיוניים עובדים על מוחל אינו ואחיד קבוע חובה פרישת גיל של העיקרון המחקר מוסדות שבכל נמצא,
קושי שיש עובדים או אחזקה) אנשי (כולל מסוימים בנושאים שמתמחות מקצועיות קבוצות כמו למערכת,
בעיות להם שיש בעובדים התחשבות גם קיימת המחקר מוסדות ברוב מחליף; להם למצוא
כגון כלכליות, בעיות או ואלמנות), שכולים הורים עריריים, (אנשים כלכליות ו/או אישיותמשפחתיות

מהמוסד. בפנסיה אותם המזכות ותק שנות לצבור הספיקו שלא אנשים
פרישה מדיניות על הדבר מצביע הפרישה, את לדחות ניתן שבהן הנסיבות יותר שרבות שככל להניח, ניתן
מוסדות בשני הפרישה; את לדחות ניתן שבהן נסיבות 32 קיימות המחקר ממוסדות בארבעה יותר. גמישה
הפרישה. את לדחות ניתן שבהן נסיבות 65 קיימות הנותרים המוסדות ובארבעת נסיבות, ארבע קיימות

מוקדמת לפרישה האפשרויות
בהן אשר בנסיבות הקשורה נוספת, מזווית גם נבדקה המחקר במוסדות הנהוגה הפרישה מדיניות גמישות

הפנסיה. הפסד ללא הפרישה, את להקדים ניתן

שנות של צבירה עם מסוים בגיל עובד שלפיה זכות", "פרישת (1) מוקדמת: לפרישה אפשריות נסיבות ארבע
העיקרון אבל המוסדות, בין אחידות אין זה בנושא המקובל. הפרישה גיל לפני לפרוש רשאי מספיקות ותק
כשהמערכת (3) נפשית); או פיזית לנכות (הכוונה בריאות למצב הקשורה נכות", "פנסיית (2) אחיד;
בתפקידים אנשים (4) וכוי); יחידות חיסול בכוחאדם, צמצום אבטלה, (תקופת העובד בפרישת מעוניינת

וכר. ניקיון עובדות בקירור, עובדים סבלים, נהגים, כמו יותר, מוקדם לפרוש הזכאים מיוחדים

מספר ולפי השונים, התפקידים בעלי של דיווחיהם לפי מוקדמת לפרישה לצאת ניתן שבהן הנסיבות,
.62 בלוח מוצגות הוזכרו, הן שבהם המוסדות

10 ובכל הצוות, אנשי מכלל $60< עלידי צוינה ואשר מוקדמת, לפרישה ביותר השכיחה שהסיבה נראה,
ציינו הצוות אנשי מכלל משליש למעלה בריאות). מסיבות מוקדמת (פרישה נכות" "פנסיית היא המוסדות,
שהמחקר לזכור, יש מוסדות. בשמונה הוזכרו אלה ונסיבות מעוניינת", "כשהמערכת לפרוש האפשרות את
את "הגמישו" רבים ומוסדות במיוחד, גבוהים היו במשק האבטלה שיעורי שבה בתקופה נערך הנוכחי
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לציין, ראוי בפרישתם. מעוניינת היתה שהמערכת לאנשים מוגדלים פיצויים הצעת תוך הפרישה מדיניות
לנציגי בהשוואה בלבד, מוסדות בארבעה כוחאדם מנהלי עלידי צוינה מוקדמת לפרישה זו שסיבה

כך. על שהצביעו הרווחה עובדי לרוב ובהשוואה מוסדות, בשבעה אותה שציינו הוועדים,

בתפקידים "אנשים מוסדות. בחמישה הוזכרה שכן מוקדמת, לפרישה נפוצה סיבה היא זכות" "פרישת גם
וכוי, קירור עובדי נהגים, כמו אלו, תפקידים מוסדות. בשני רק והוזכרה שכיחה, פחות סיבה זו מיוחדים"

מסוימים. למוסדות אופייניים תפקידים הם

המוסדות מספר ולפי השונים התפקידים בעלי לפי מוקדמת לפרישה לצאת ניתן שבהן הנסיבות :62 לוח
(באחוזים)' הוזכרו הן שבהם

המוסדות מספר סה"כ נציגי עובדי מנהלי
הוזכרו שבהם צוות ועדים רווחה כוחאדם

10 60 64 78 40 נכות פנסיית
5 33 33 11 47 זכות פרישת
2 5  11 13 מיוחדים תפקידים
8 37 28 78 33 מעוניינת כשהמערכת

אחת. מאפשרות יותר שהוזכרה משום ב100 מסתכם אינו והוא תפקיד, אותו בעלי מסה"כ כאחוז 1

הפורשים עם הנשמרים הקשר ודפוסי לפרישה עובדים להוצאת ההליכים
העובד בהוצאת הנהוגים בהליכים השונים, המחקר במוסדות הקיימים הפרישה בנוהלי דן זה פרק
ובמידת ההליכים התחלת בעיתוי אלה, בהליכים המוסדיים הגורמים של המעורבות במידת לגימלאות,

פרישתם. לאחר המבוגרים העובדים עם הנשמרים הקשר ודפוסי הקשר

הגורמים של ליחסם חשובים מדדים מהווים שפרשו העובדים עם קשר ושמירת הפרישה, תהליך מיסוד
לפרישה, מעבודה במעבר העובדים בעיות עם המוסדיות המסגרות להתמודדות המבוגר, לעובד המוסדיים
ולמתן הפורש, של העצמי הדימוי לחיזוק חברתית התערבות של בצורך המוסדיים הגורמים של ולהכרה

לפרישה. הנלוות השונות בבעיות וייעוץ סיוע

הפרישה נוהל1
שלכם במוסד ההליכים "מהם הממונים: בפני הוצגה אשר "פתוחה", שאלה באמצעות נבדק זה נושא
מכתבי הממונים: עלידי הוזכרו לפרישה הקשורים הליכים שישה פרט". אנא לפרישה? עובד של להוצאתו
כספיות זכויות על ואינפורמציה הפרישה תאריך על הודעה ובהם כוחאדם הנהלת מטעם הנשלחים  מידע
למינהל לפרוש העומד העובד מוזמן הפרישה מועד לפני  שיחות וכי); לאומי ביטוח פנסיה, (קרנות
אולם המוסדות, בין בוודאי שונה שלהן והאפקטיביות השיחות מהות לשיחה. הרווחה לעובד או כוחאדם
כלל בדרך שהוא  טקס וכי; טפסים במילוי עזרה הפרישה, בענייני ראשוני בייעוץ קשורות הן כלל בדרך
עבד שבה המחלקה של יוזמה רק ולעתים העובדים, וועד המוסד הנהלת של הממוסדת מהמדיניות חלק
הכנה קורס המחלקה. ו/או ההנהלה מטעם שי וקבלת משפחה בני רבים במקרים כולל הטקס הפורש.
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שירות נציבות עלידי (למשל חיצוני גוף עלידי ולעתים המוסד מטעם ניתנים אלה קורסים לעתים  לפרישה
עיון (יום היקפם מבחינת הן מוסדות בין שונה הללו הקורסים מתכונת ממשלתיים). במוסדות המדינה
ספורים חודשים או הפרישה לפני (כשנה עיתוים מבחינת והן תקופתי) או מרוכז קורס יותר; או אחד
יותר, גבוהה דרגה מקבל העובד הפרישה לפי מסוים זמן כאשר  פרישה מענק ו/או פרישה" "דרגת בלבד);
מספר הניתנת  הסתגלות חופשת הפרישה; לרגל מיוחד מענק ו/או יותר, גבוהה פנסיה לו שתהיה כדי

לפרישה. מעבודה המעבר על להקל כדי הפרישה, לפני חודשים

הוזכרו. שבהם המוסדות מספר ולפי השונים התפקידים בעלי של דיווחיהם לפי הפרישה נוהלי להלן

הוזכרו שבהם המוסדות מספר ולפי השונים, התפקידים בעלי דיווחי לפי לפרישה, הוצאה הליכי :63 לוח
(באחוזים)1

המוסדות מספר סה"כ נציגי עובדי מנהלי
הוזכרו שבהם צוות ועדים רווחה כוחאדם

10 73 68 60 93 מידע מכתבי
9 49 35 70 67 שיחות

.10 61 59 30 87 טקס
8 59 38 90 87 לפרישה הכנה קורס
8 22 23  33 פרישה פרישה/מענק דרגת
4 14 12 20 13 הסתגלות חופשת

אחד. מהליך יותר שהוזכר משום ב100 מסתכם אינו והוא התפקידים, בעלי מסה"כ כאחוז 1

בכל כמעט מופיעים העלו הצוות שאנשי הפרישה הליכי שרוב לראות, ניתן בלוח המופיעים מהממצאים
תפקידים בעלי אצל שונים הדגשים נמצאו אולם מוסדות. בין להבחנה מקום אין זה ובמובן המוסדות,
(לעומת המוסד של הפרישה מהליכי כאחד ל"טקס" התייחסו הרווחה מעובדי כשליש רק למשל, כך, שונים.
6ל38 רק זאת, לעומת הוועדים, נציגי בקרב כוחאדם). מנהלי כל וכמעט הוועדים, נציגי ממחצית יותר
פרישה כהליכי ל"שיחות" התייחסו זו קבוצה מקרב שליש מעל ומעט לפרישה, הכנה לקורס התייחסו
להליכים שהתייחסו רווחה ועובדי כוחאדם מנהלי של גבוה לאחוז בהשוואה (וזאת, במוסד הנהוגים
הנתונים מתוך להסיק וקשה "פתוחה", שאלה היתה במוסד הפרישה נוהלי על שהשאלה לזכור, יש אלה).
הבדלים או הקיימים הפרישה לנוהלי שונים תפקידים בעלי של שונים הדגשים אמנם אלה האם שבידינו
ב"לא ענו הוועדים, לנציגי בעיקר והכוונה התפקידים, מבעלי שחלק זה, בהקשר להזכיר גם ראוי במודעות.

הפרישה. נוהלי על ובעיקר הפרישה, מדיניות על מהשאלות לחלק יודע"

התייחסנו ולפיכך שונים, תפקידים מבעלי שונות תשובות קיבלנו הפרישה הליכי התחלת עיתוי על לשאלה
לפי שנה. חצי ומעל שנה חצי עד הפרישה: בהליכי הטיפול התחלת עיתוי של רחבות קטיגוריות לשתי רק
כלומר, הפרישה, לתאריך סמוך הוא הפרישה בהליכי הטיפול שבהם מוסדות ארבעה נמצאו זו הבחנה
מתחילים הפרישה הליכי האחרים המוסדות ובששת הפרישה; לפני שנה חצי עד חודשים משלושה מתחיל

הפרישה. לפני שנה חצי מעל דהיינו, יותר, מוקדם

95



וועד כוחאדם מינהל (1) הפרישה: הליכי על האחראים הרכב מבחינת מוסדות של טיפוסים שלושה קיימים
המחקר; ממוסדות בשלושה קיים זה ודפוס המבוגרים, העובדים של הפרישה הליכי על אחראים העובדים
מינהל (3) מוסדות; בשלושה הקיים דפוס  אלה הליכים על אחראים הרווחה ועובד כוחאדם מינהל (2)

המוסדות בארבעת קיים זה דפוס  הפרישה הליכי על אחראים העובדים ועד + הרווחה עובד + כוחאדם
הנותרים.

הפרישה תהליך בשיפור המוסדיים הגורמים מעורבות את משקפים במוסד הפרישה נוהלי הוזכר, שכבר כפי
מתחיל הפרישה בנושא שהטיפול וככל גורמים, יותר הפרישה בהליכי שמעורבים שככל שיערנו, וב"ריכוכו".
הטיפול התחלת מעיתוי המורכב מפתח, קבענו יותר. יסודית לפרישה העובדים הכנת כך יותר, מוקדם
עיתוי שבהם מוסדות נכללו הנמוכה בדרגה בהם. המעורבים התפקידים בעלי ומהרכב הפרישה בהליכי
קשור העובדים וועד כוחאדם מינהל ורק עצמה, הפרישה למועד צמוד די הפרישה בהליכי הטיפול התחלת
מחצי (יותר מוקדם מתחיל הפרישה בהליכי הטיפול שבהם מוסדות, נכללו הגבוהה בדרגה אלה. בהליכים
טיפול מאפשר כזה שהרכב הנחה, מתוך זאת, אלה. בהליכים מעורב רווחה עובד וגם הפרישה) לפני שנה
 מוסדות שני נכללו הנמוכה בדרגה לפרישה. מעבודה המעבר את עליו מקל ובכך המבוגר, לעובד פרטני
ומוסד ציבוריים מוסדות שני מוסדות: שלושה  הבינונית בדרגה צרכניתשיתופית, ואגודה ציבורי מוסד
פרטית. וחברה ממשלתית חברה ממשלתיים, משרדים שני מוסדות: חמישה  הגבוהה ובדרגה הסתדרותי,
הצוות אנשי דיווחי עלפי שבהם, במחקר, היחידים המוסדות שני נכללו הנמוכה שבקבוצה לציין, ראוי

לפרישה. הכנה תכניות קיימות לא השונים,

הפורשים עם הנשמרים ה7ןשר דפוסי
המסגרת של החשובים המאפיינים מן אחד הינם והיקפם הפורשים לבין המוסד בין הקשרים מהות
תורמת שפרשו והעובדים המוסד בין שמירתקשרים מהעבודה. ההינתקות תהליך על להקל העשוי המוסדית
להיות ממשיכים אלא המערכת, מן נזרקים שאינם חשים הם כך  המבוגרים העובדים של העצמי לדימוי

רבות. כה עבודה שנות הקדישו שלו מהמוסד, חלק

רופף שהקשר טענו, לשליש קרוב הפורשים; עם קשר מקיים שהמוסד ציינו, (>£ל59) הממונים ממחצית יותר
הצביעו השונים התפקידים בעלי לפורשיו. המוסד בין קשר כל שאין חדמשמעי באופן אמרו בלבד ו>£ל2

ולפי השונים התפקידים בעלי של דיווחיהם עלפי שכיחותם, לפורשים. המוסד בין לקשרים ביטויים 10 על
.64 בלוח מופיעים הוזכרו, שבהם המוסדות מספר

שונות הנחות המוסד, של פנסיונרים מועדון ו/או פנסיונרים ארגון כמו יותר, ממוסדים קשר דפוסי יש
וכו') המוסד בציוד שימוש הלוואות, בקרן זכויות עיתון, בהחזקת כספית (השתתפות המוסד לעובדי בדומה
"אומרים או הפורשים, של משפחתיות בשמחות המוסד השתתפות כמו פורמליים, פחות וקשרים
בחגים, כוסית" "הרמת כמו פעילויות יש המוסדות בכל כמעט בפניהם". פתוחה תמיד שהדלת לפנסיונרים,
תפקידים למילוי הפורשים הזמנת כמו נפוצים, פחות קשרים יש ולעומתם לפנסיונרים, והרצאות טיולים או
בהנחות הנוגעים קשרים דפוסי על האחרים התפקידים מבעלי פחות דיווחו הוועדים נציגי במוסד. שונים
או למשל) הרווחה, מעובדי ל>$40 בהשוואה זאת, ציינו הוועדים מנציגי £199 (רק לפורשים הניתנות
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מקרב ל^40 בהשוואה זאת ציינו הוועדים מנציגי £179 (רק פתוחה" תמיד שהדלת לפנסיונרים "אומרים
כוחאדם). מנהלי

הוועדים נציגי של נמוכה מודעות על מעידים אלה ממצאים אם בידינו, המצויים מהנתונים להסיק קשה
שלפחות לציין, ראוי הקשרים. בהערכת הגזימו מסוימים תפקידים בעלי שמא או קיימים, קשרים לסוגי
אחד התבטא וכר, לפורשים פתוחה" ש"הדלת מוסד באותו כוחאדם מנהל להצהרת בניגוד אחד, במוסד

לפורש". סגור המוסד ולמחרת יפה, מחייכים מסיבה, "עושים הבאה: בצורה הוועד מנציגי

מספר ולפי השונים התפקידים בעלי לפי הפורשים, לבין השונים המוסדות בין הקשרים דפוסי :64 לוח
(באחוזים)' הוזכרו שבהם המוסדות

מספר
מוסדות סה"כ נציגי עובדי מנהלי
שהזכירו צוות ועדים רווחה אדם כוח

(ברכות כוסית להרמת הזמנה ו/או לחגים שי מקבלים
9 67 63 80 67 לחגים)
9 53 51 80 40 לפנסיונרים מיוחדות מסיבות הרצאות, טיולים,

מחלקה (פתיחת במוסד חגיגיים לאירועים מוזמנים
7 38 37 40 40 וכו')

6 30 29 30 33 המוסד של פנסיונרים בארגון מאורגנים
8 26 19 40 33 המוסד לעובדי בדומה שונות מהנחות ליהנות רשאים

בפניהם פתוחה תמיד שהדלת לפנסיונרים אומרים
5 24 17 30 40 עצות ולתת לקבל ויכולים

בהם; הקשורה החלטה כל על שוטפים דיווחים מקבלים
6 23 15 30 40 כותבים גם הם שבו המוסד עיתון את מקבלים
5 12 10 10 20 המוסד של פנסיונרים מועדון קיים

הדרכה, ייעוץ, (כמו מיוחדים תפקידים למילוי מוזמנים
2 6 5 10 7 בוועדות) חברות

4 8 7 10 7 משפחתיות בשמחות המוסד השתתפות

אחד. מדפוס יותר הוזכר כי ב100 מסתכם אינו התפקיד. בעלי מסה"כ כאחוז 1

עלפי אלה קשרים עוצמת בחינת לפורשיו. המוסד בין קשרים סוגי שישה מתקיימים שבממוצע נמצא,
בין חזקים קשרים קיימים המוסדות מן בארבעה הבאים: הממצאים על מצביעה הקשר אפיקי מספר
הקשר מוסדות בשני פרטית; ובחברה ממשלתית בחברה ממשלתיים, משרדים בשני  לפורשים המוסד
בשני  רופף הקשר הנותרים המוסדות ובארבעת הסתדרותי, ומוסד ציבורי במוסד  הבינונית בדרגה

צרכניתשיתופית. ובאגודה הסתדרותי במוסד ציבוריים, מוסדות
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המחקר מוסדות של הפרישה מדיניות סיכום
מדיניות של נפרד בלתי חלק הינם הפרישה, בתהליך המעסיקים ומעורבות הפרישה נוהלי הפרישה, מדיניות

המבוגרים. העובדים לגבי התעסוקה

שלמרות לומר, ניתן כללית בהירותה. במידת והן הפרישה במדיניות הן שונים מוסדות בין הבדלים נמצאו
וחדמשמעית. קשיחה כלכך איננה הפרישה מדיניות המחקר, מוסדות ברוב תקף הגיל שקריטריון

בחמישה מוסדות: בין הבדלים קיימים לנשים, באשר לגברים. 65 הוא הפרישה גיל המחקר מוסדות בכל
.60 גיל מעל  מוסדות ובחמישה ,60 בגיל פורשות נשים המחקר ממוסדות

המחקר במוסדות הנהוגה הפרישה מדיניות של הקשיחות מידת על וממצה מדויקת תמונה לקבל במטרה
מורכב, הינו שונים מידע מקורות סמך על הנתונים ניתוח שונים. תפקידים מבעלי למידע נזקקנו השונים,
במימושה שראינו מאחר אולם מוסד. באותו שונים תפקידים מבעלי תשובות אותן נתקבלו תמיד לא כי
המבוגרים העובדים עמדות על להשפיע העשוי הגורם את בלבד) בעקרונותיה (ולא הפרישה מדיניות של

זו. מדיניות מימוש של ההיבטים למיגוון להתייחס הקושי, למרות לנכון, מצאנו פרישה, לגבי

אלו נסיבות מסוימות. בנסיבות הפרישה, מועד את לשנות אפשרות קיימת המחקר מוסדות שבכל נמצא,
נסיבות בריאותיות. או כלכליות משפחתיות, בעיות כמו הפרט, בבעיות בהתחשבות כלל בדרך קשורות
(לדחיית מחליף להם למצוא קשה אשר בעבודה, חיוניים אנשים כמו המערכת, בצורכי קשורות אחרות

הפרישה). (להקדמת עובד לפטר מעוניינת כשהמערכת או הפרישה)

הפרישה. מועד שינוי על המשפיעות בנסיבות מוסדות בין הבדלים נמצאו

הפרישה הליכי ברובם  השונים המחקר מוסדות של הפרישה בנוהלי משמעותיים הבדלים נמצאו לא
שונים נושאים להבהרת העובד עם שיחות הכספיות, זכויותיו בנושא לפורש הניתנים מידע מכתבי כוללים
כמה לפורש הניתנים הסתגלות וחופשת פרישה ודרגה/מענק לפרישה הכנה קורס בפרישה, הקשורים

הפרישה. לפני חודשים

העובדים, ועדי של מסוים ובשיתוף בעיקר, המנגנון) (או כוחאדם מנהל בכך עוסק מהמוסדות בחלק
הרווחה. עובד גם הפרישה בתהליך מעורב מהמוסדות ובחלק

לפניה), שנה חצי עד (מחודש הפרישה למועד סמוך נעשה התהליך המחקר מוסדות עשרת מתוך בארבעה
הפרישה). לפני שנה מחצי (למעלה יותר מוקדם בעיתוי  מוסדות ובשישה

כיוון,ברור. על מצביעים אינם השונים המוסדות של הפרישה מדיניות גמישות לבדיקת השונים המדדים
כדי אחרים. במדדים אחרים ובמוסדות מסוימים, במדדים גמישות ליתר נטייה הסתמנה מוסדות בכמה
מוסדות לעומת הפרישה במדיניות גמישות יתר של מגמה מסתמנת שבהם מוסדות, של פרופיל לקבל
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במוסדות גמישות קיימת שבהם השונים המדדים סיכום על המבוסס כמותי, במדד השתמשנו אחרים,
מוסדות בשני  קשיחה פרישה מדיניות של מגמה מסתמנת מוסדות בחמישה זה, מדד עלפי השונים.
מסתמנת הנותרים המוסדות בחמשת פרטית; ובחברה הסתדרותי במוסד שיתופית, באגודה ציבוריים,
מוסד ממשלתית, חברה ממשלתיים, משרדים שני נכללים כאן  הפרישה במדיניות גמישות יתר של מגמה
במדיניות חדמשמעי באופן להבחין היה ניתן שלא להדגיש, ראוי זאת עם אולם הסתדרותי. ומוסד ציבורי

במשק. שונים מגזרים עלפי שונה פרישה

במידת הבדלים יש קשרים על השומרים אלה בין וגם הפורשים, עם קשרים מקיימים המוסדות כל לא
ארגון כגון: יותר, פורמליים קשרים יש לפורשיו. המוסד בין קשרים של שונים סוגים קיימים כן הקשר.
לעובדי בדומה שונות הטבות קבלת או המוסד של פנסיונרים מועדון או המוסד גימלאי של פנסיונרים
לגימלאי העורכים רבים מוסדות יש ועוד). עיתון בהחזקת כספית השתתפות שונות, הנחות (כמו המוסד
קשרים קיימים בחגים. שי ולקבלת כוסית להרמת להזמינם גם נהוג כלל ובדרך והרצאות, טיולים המוסד

יותר. אישיים קשרים או משפחתיות, בשמחות המוסד השתתפות כמו פורמליים, פחות

גיבוש, של בתהליך עדיין נמצאים אלה שהליכים הוא, הפרישה הליכי על מהמידע המתקבל הכללי הרושם
במוסד. התפקידים בעלי לכל מוכרים הם תמיד ולא
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לפרישה הכנה ו: פרק

דעת לפי לפרישה הכנה בתכניות להיכלל הראויים תכנים (1) מרכזיים: נושאים בשלושה עוסק זה פרק
העובדים עמדות (2) השונים; המוסדיים הגורמים שמציעים לתכנים והשוואתם המבוגרים העובדים
בהן, המשתתפים והרכב התכניות התחלת עיתוי לפרישה; הכנה תכניות של מבניים היבטים לגבי המבוגרים
פרישה, לפני העומדים וגברים נשים המטרידות בעיות (3) הממונים; עמדות עם אלו עמדות השוואת תוך

הממונים. בפני שמועלות לבעיות והשוואתן

מספקת בהדרכה מלווה אינו לפרישה מעבודה שהמעבר היא, הגרונטולוגית בספרות רווחת טענה
הפורש, לתפקיד סוציאליזציה סוכני מהווים אלו תכניות ומפעילי לפרישה הכנה תכניות .(1984 Peterson)
מעבר מהווה זו הינתקות מעבודה. בהינתקות הקשורות בכוח בעיות על להקל, לפחות או למנוע, ועשויים

.(1975 Glamser) כשלילית או כחיובית נתפשת שהיא בין אדם, כל של חייו במעגל קריטי

אמצעי ואף הרווחה שירותי מקצוע, אנשי בקרב רבה לב לתשומת לאחרונה זוכה אכן לפרישה ההכנה
חיים אורח על בשמירה כספים, בהשקעת  הפורש להדרכת נכתבים רבים ומאמרים ספרים התקשורת.
מתכניות הפורשים של ציפיותיהם ועל צורכיהם על רצונותיהם, על ידוע מעט אולם ,(1984 Dennis) וכר בריא

אלה.

למרות היעד. אוכלוסיית של הצרכים הכרת דורש לפרישה, הכנה תכניות כמו רווחה, שירותי פיתוח
לגבי מספיק מידע עדיין קיים לא לפרישה, הכנה בתכניות לצורך עבודה במקומות הגוברת המודעות
הפורשים. אוכלוסיית של הצרכים על לענות יכולתן ולגבי אלו, לתכניות שונות עובדים קבוצות של הנגישות

בתכניות המועברים לתכנים באשר הן לפרישה, ההכנה תכניות על ביקורת נמתחת המקצועית בספרות
חברתיים מעמדות ובני (גברים/נשים אלו לתכניות שונות קבוצות של לנגישות באשר והן קיימות, הכנה
גברים של חזויות בעיות על כלל בדרך מבוססות לפרישה ההכנה שתכניות היא, הטענות אחת שונים).
את המייחדת לבעייתיות .(1984 Block) לגימלאות הפורשות לנשים מתאימה הכנה אינן ולכן פורשים,
של הדמוגרפית ומהעובדה יותר, נמוך בגיל מפרישה (הנובעת ארוכה פרישה תקופת כמו הנשים, פרישת
שאינן וחברתיות כלכליות השלכות יש רצופה, ובלתי קצרה עבודה היסטוריית או יותר) ארוכה חיים תוחלת
מסוימות כלכליות בעיות על ומצביעים יותר, המפרטים מחקרים יש קיימות. בתכניות הולם ביטוי מקבלות
בעיות כולל לנשים, אופייניות בריאות בעיות ועל (1985 Carrol et al.) לגברים בהשוואה נשים, המאפיינות
בתקופת בניהזוג יחסי את מדגישות רבות תכניות .(1985 Turner; 1980 Levy) נפשית בבריאות הקשורות
בהרבה גבוה מבוגר בגיל האלמנות ששיעור מהעובדה מתעלמות אולם כשלעצמו, חשוב נושא הפרישה,
ההסתגלות לקשיי גם מתקשרת קרוב, אדם אובדן על הכאב מלבד האלמנות, בעיית האלמנים. משיעור
בבית תיקונים קניות, כספים, בענייני הטיפול כמו שונות, יומיומיות מטלות עם להתמודדות  לבד לחיים
מהנשים גבוה ששיעור בעוד נשואים הם המבוגר בגיל מהגברים גבוה ששיעור מאחר .(1984 Block) וכיו"ב
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מתבקש לעיל האמור מכל נשים. לעומת לגברים הזמינה המשפחתית הבדליםבתמיכה קיימים אלמנות, הן
המבוגר. בגיל הנשים לאוכלוסיית המתאימים תכנים יספק אשר קדםפרישתי, חינוך

דיפרנציאלית לנכונות מתייחסת המקצועית, מהספרות העולה לפרישה, הכנה תכניות לגבי נוספת ביקורת
קיימת לפרישה הכנה בתכניות להשתתפות הנטייה אלו. בתכניות להשתתף שונות עובדים קבוצות של
להתמודדות יותר רבים משאבים בעלי בהיותם אלו, לתכניות מאחרים פחות הזקוקים עובדים בקרב בעיקר

;1974 ווינר קרמר למשל, (ראה, גבוה סוציוכלכלי ומעמד גבוהה השכלה כמו הפרישה, בעיות עם
.(1982 הנדלס ;1982 Kroeger;

מוסבר הכנה, בתכניות להשתתף נמוך חברתי וממעמד נמוכה השכלה בעלות קבוצות של הנכונות חוסר
אופייניות בעיות בחשבון מביאות ואינן גבוה, בינוני ממעמד לאוכלוסיות מכוונות שהתכניות בכך, בחלקו
עובדי של נכונותם למיעוט אחר הסבר .(1984 Fernando) הנזקקת האוכלוסייה של השונות לקבוצות
מצד לימוד, למצבי מורגלים פחות בהיותם זאת תולה לפרישה הכנה בתכניות להשתתף הכחול" "הצווארון

שני מצד הגשמתן, לקראת ולהיערך רחוק לטווח תכניות לתכנן פחות ונוטים אחד,
.(1981 HarPaz <cf Kremer)

לזכויות כלל מודעים אינם המבוגרים מהעובדים גבוה ששיעור לראות, ניתן הנוכחי המחקר מממצאי
הכחול". "הצווארון עובדי ובקרב נשים בקרב במיוחד גבוה זה ושיעור מהעבודה, בפרישתם הקשורות
העובדים בקרב רווחת טענה על והמצביעים בארץ, שנעשו אחרים מחקרים ממצאי תואמים אלה ממצאים

.(1976 וברצורי (ברגמן הצרכים על עונה אינו לפרישה במועמדים שהטיפול המבוגרים,

פרישה. לפני נתון בטווח הנמצאים מבוגרים עובדים של הצרכים מהם לבדוק כן, אם מקום, יש

לפרישה הכנה תכניות נושאי כלפי והממונים העובדים עמדות .1
וכפי אחד, מצד העובדים, של הראייה מזווית לפרישה, הכנה בתכניות להיכלל הראויים התכנים בדיקת
תכניות בתכנון לפתח שיש ספציפיים כיוונים על להצביע עשויים שני, מצד הממונים עלידי מוצגים שהם

אלו.

לפרישה: הכנה בתכניות להיכלל הראויים הנושאים כלפי העובדים עמדות לבדיקת שימשו מדדים שני
על פרט...". לפרישה? הכנה של תכנית לעסוק צריכה לדעתך נושאים "באילו "פתוחה": שאלה היה הראשון
(כמו לפעילויות הכוונה עיקריים: נושאים שמונה ונמצאו תוכן, ניתוח נעשה המרואיינים תשובות סמך
בריאות בנושאי הדרכה כלכלי, וייעוץ הפורש זכויות על מידע מתן בתחביבים), עיסוק או לימודים עבודה,
ייעוץ מהבית, היציאה בעידוד הקשורים בנושאים הרצאות משפחתיות, בבעיות סיוע גופנית, ופעילות
הדימוי על שיחות העבודה, הפסקת עם ריק חלל היווצרות למניעת יום סדר בתכנון הדרכה אינדיבידואלי,

זקנים. כלפי הקיים הזלזול עם להתמודד כדי הפורשים של העצמי
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להיכלל ראויים אחרים במחקרים שנמצאו נושאים, 11 של החשיבות את לדרג נתבקשו הנחקרים כמוכן,
חשוב". לא "בכלל עד רבה" במידה מ"חשוב דרגות, ארבע בן סולם על לפרישה, הכנה בתכנית

תגובותיהם על להשפיע לא כדי ה"סגורה", השאלה לפני הנחקרים בפני הוצגה ה"פתוחה" השאלה
אוכלוסיית בפני גם זהה באופן הוצגה הפתוחה השאלה לפרישה. התכניות מהות לגבי הספונטניות

הנדון. בנושא הקבוצות שתי עמדות בין השוואה לערוך יהיה שאפשר כדי הממונים,

הממונים. עלידי שהועלו לנושאים בהשוואה העובדים, עלידי שהועלו הנושאים את מציג 65 לוח

עלידי שהועלו לנושאים בהשוואה המבוגרים, העובדים עלידי שהועלו לפרישה הכנה תכניות נושאי :65 לוח
(באחוזים)1 הממונים

היבטים
הבניית עידוד אורח כלכליים

דימוי סדר ייעוץ יציאה בעיות חיים וזכויות הכוונה
הזקן יום אישי מהבית משפחתיות בריא הפורש לתעסוקה

3 ,13 20 6 2 5 27 48 העובדים
26 17 31 42 8 24 48 73 הממונים

' אחד. מנושא יותר הוזכר כי ב100, מסתכם אינו הנחקרים. מסה"כ כאחוז 1

הממונים שהעלו הנושאים רשימת בראש הנושאים. ברוב תומכים מהממונים יותר גבוה ששיעור נמצא,
מקרב יותר גבוה אחוז אולם הפרישה, אחרי תעסוקה לאפשרויות ההכוונה נמצאת המבוגרים והעובדים
היבטים לגבי והדרכה הפורש זכויות גם מהעובדים). $48< לעומת מהממונים 1370) זה נושא העלה הממונים
48^ הממונים בקרב כמעט כפול בשיעור צוין הוא אולם שכיח, נושא הוא בפרישה הקשורים כלכליים
וסוציאלי") פסיכולוגי "ייעוץ מהמרואיינים חלק עלידי שהוגדר כפי (או אישי ייעוץ בהתאמה). ,2170 לעומת
המבוגרים מהעובדים לחמישית בהשוואה מהממונים וכמחצית שכיחותו, מבחינת שלישי במקום נמצא
כאן מהעובדים. בלבד 370 לעומת מהממונים כרבע עלידי הוזכר שלה"זקן" העצמי הדימוי זה. נושא העלו
הרגשה לפורש "לתת או הזקנים", כלפי בישראל הקיים הזלזול עם להתמודד "איך כגון: תשובות, נכללות

זקנים". של העצמי הדימוי על "לעבוד או תועלת", להביא יכול עדיין שהוא

מעניין אולם מהממונים), ו>$8 מהעובדים 29S (רק משפחתיות" "בעיות של הנושא את העלו נמוך אחוז
ליחסי להתייחס נטו זה נושא שהעלו הממונים הנחקרים: אוכלוסיות שתי של השונים ההדגשים את לפרט
ציינו זאת, לעומת המבוגרים, העובדים הילדים"; את להטריד לא "כיצד ולבעיה הפרישה בתקופת בניהזוג
ומשפחתו העובד את להכין בצורך ונגעו לבודדים, ל"שדכנות" משרד פתיחת של אפשרות העלו ירושה, בעיות

אבות. לבית לכניסה

העובדים. בקרב מאשר הממונים בקרב תשובות יותר "הניבה" הפתוחה שהשאלה לציין, ניתן כללית
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"הצווארון לעומת הלבן" "הצווארון עובדי של כפול שיעור העובדים: בין הבדלים נמצאו נושאים שני לגבי
מעובדי 1270 לעומת הלבן" "הצווארון מעובדי 2370) לדיון ראוי כנושא האישי הייעוץ את ציינו הכחול"
תעסוקה לאפשרויות ההכוונה את ציינו גברים, לעומת נשים, של יותר גבוה ואחוז הכחול"). "הצווארון

בהתאמה). 4370 לעומת 5296) הפרישה בתקופת

הכנה בנושאי שונים תוכן הדגשי על השפעה להיות עשויה המבוגרים העובדים של המשפחתי שלמצב הנחנו,
.66 בלוח מופיעים כך על הממצאים לפרישה.

הפרישה בתקופת תעסוקה לאפשרויות בהכוונה צורך על הצביעו נשואים שאינם עובדים של יותר גבוה אחוז
6ל14), לעומת 21tf) אישי בייעוץ הצורך את העלו מהנשואים יותר גבוה אחוז 44%מהנשואים), לעומת 6170)

,(796 לעומת 1496) העבודה הפסקת עם ריק חלל יישאר שלא כך היום סדר את לתכנן כיצד בהדרכה
.(2196 לעומת 2970) לפרישה הקשורים הכלכליים ובהיבטים הפורש בזכויות ובהדרכה

משפחתי מצב לפי לפרישה, להכנה שונים נושאים שציינו העובדים אחוז :66 לוח

עידוד
דימוי הבניית ייעוץ יציאה בעיות זכויות
עצמי יום סדר אישי מהבית משפחה בריאות הפורש תעסוקה

3 13 20 6 2 5 27 48 3T1O
4 14 21 6 2 6 29 44 נשואים
3 7 14 4 1 3 21 61 בודדים

לפרישה. הכנה נושאי לגבי המבוגרים העובדים עמדות לבדיקת נוסף במדד השתמשנו הוזכר, שכבר כפי
עוסקות שבהם נושאים רשימת עכשיו לך "אתן הבאה: בצורה נוסחה העובדים בפני שהוצגה השאלה
נושאים באילו ללמוד וכדי השונים, בנושאים לצורך בקשר שונות דעות שיש מאחר לפרישה. הכנה תכניות

.(67 בלוח מופיע הנושאים (פירוט דעתך" את לשמוע ארצה פחות, ובאילו לעסוק יותר כדאי

ה"פתוחה'': לשאלה מאשר העובדים של יותר רבה היענות היתה זו מפורטת נושאים שלרשימת מתברר,
למרות לפרישה, תכניותהכנה במסגרת לדיון אחרת, או זו במידה חשובים, בעיניהם נראו הנושאים מרבית

הפתוחה. לשאלה בתגובה ביוזמתם הועלו שלא

במסגרת להיכלל רבה") ("במידה כראויים הנושאים 11 מתוך שמונה על הצביעו העובדים ממחצית יותר
עבודה לאפשרויות הכוונה אחריו, ;(8670) הפורש זכויות נושא נמצא הרשימה בראש לפרישה: ההכנה תוכני
בנושאי וייעוץ כלכליים בנושאים הדרכה פנאי, לפעילויות הכוונה (כשלושהרבעים); בריא חיים ולאורח
אם יותר, נמוך אחוז .(5270) משפטי וייעוץ (5870) למבוגרים מועדונים על מידע (כשנישלישים); התנדבות
חשובים. נושאים הם הביןדוריים והיחסים בניהזוג יחסי פסיכולוגי, שייעוץ ציין מבוטל, לא בהחלט כי
באיזו שבידינו, מהנתונים להסיק וקשה מהאחרים, יותר "אישיים" נושאים הם האחרונים הנושאים שלושת
פונקציה הם מידה ובאיזו המבוגרים, העובדים של האמיתיים והצרכים העמדות את משקפים הם מידה

103



נושאים של החשיבות למרות קבוצתית, במסגרת מסוימים בנושאים להיחשף אנשים של נכונותם אי של
אלה.

עיסוק ולפי מין לפי לפרישה כהכנה שונים לנושאים רבה חשיבות המייחסים העובדים אחוז :67 לוח
יחסי יחסי אורח
הורים בני ייעוץ ייעוץ מידע בעיות חיים הכוונה זכויות
ילדים זוג פסיכולוגי משפטי מועדון התנדבות כלכלה פנאי בריא לעבודה הפורש

0ה*כ
41 42 465258 676768 70 73 86 א*:'

נשים
40 40 47 55 58 67 71 67 69 75 87 סה"כ
42 44 44 56 59 67 72 68 71 81 87 לבן
35 33 53 52 57 67 67 65 65 60 88 כחול

גבוים
43 44 46 48 58 66 64 68 71 70 84 סה"כ
46 47 49 52 57 67 70 73 73 74 87 לבן
37 37 38 40 60 64 52 63 67 64 77 כחול

משפטי ולייעוץ 64מהגברים) 9S לעומת 71X) הכלכלי לנושא מתייחסות נשים של יותר גבוה מעט אחוז
מעטים. הם מין לפי ההבדלים בסה"כ אך בהתאמה), ,4870 לעומת 557c)

הלבן" "הצווארון מעובדי יותר גבוה (אחוז לעבודה הכוונה משלחיד: עלפי הבדלים נמצאו נושאים במספר
הורים ויחסי בניהזוג יחסי גם ;(8196  מהנשים במיוחד גבוה ואחוז זה, נושא של חשיבותו את מדגישים

הלבן". "הצווארון עובדי עלידי יותר הוזכרו וילדים

פסיכולוגי בייעוץ לצורך רבה חשיבות מייחסות הכחול" מ"הצווארון נשים של יותר גבוה שאחוז מפתיע,
בספרות הרווחות ההנחות לאור הלבן") מ"הצווארון מנשים ל4496 בהשוואה כך, על הצביעו מהן £539)

יותר. גבוה מקצועי ממעמד עובדות בקרב דווקא מהעבודה ההינתקות קשיי לגבי המקצועית

בבעיות הדרכה של חשיבותם על הצביעו הלבן" "הצווארון מעובדי יותר גבוה שאחוז נמצא, הגברים בקרב
משפטי ייעוץ הכחול"), מ"הצווארון מהגברים £529 לעומת הלבן" מ"הצווארון מהגברים 7096) כלכליות
.(7796 לעומת 8796) הפורש זכויות והסבר (£639 לעומת 7396) פנאי לפעילויות הכוונה ,(£409 לעומת £529)

מייחסים הלבן", מ"הצווארון גברים של יותר גבוה אחוז הנשים. בקרב אלה בנושאים הבדלים נמצאו לא
בהתאמה). הכחול", מ"הצווארון 3896 לעומת 4996) פסיכולוגי לייעוץ רבה חשיבות גם

עיסוק. רמת או מין הבדלי ללא ולמועדונים, התנדבות לפעולות ההכוונה של החשיבות גם מעניינת

שהעובדים שלמרות ולומר, לפרישה ההכנה תוכני כלפי המבוגרים העובדים עמדות את לסכם ניתן
נושאים של בחשיבות הבדלים ביניהם קיימים כאלה, תכניות של בחשיבותן מכירים כאחד והממונים
לפרישה, הכנה בתכניות להיכלל הראויים הנושאים רשימת בראש עומדת לתעסוקה הכוונה ספציפיים.
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נוסף אישור מתקבל בכך נשים. אצל ובעיקר הלבן", "הצווארון עובדי בקרב יותר רבה חשיבותה אולם
בעבודה. להמשיך נכונות והביעו קשיחה, לפרישה התנגדו זו עובדים מקבוצת גבוה שאחוז לממצאים,

צריכה לפרישה ההכנה תכניות שמתכונת נראה, אישי. בייעוץ הצורך הוא להזכירו הראוי נוסף ממצא
שכרבע העובדה קבוצתי. דיון במסגרת שלא אישי, לייעוץ מרכזי מקום שיוקצה כך מורכבת להיות
של פסיכולוגיות בעיות על ומצביעה זה, ממצא מחזקת רק העצמי" ה"דימוי לנושא התייחסו מהממונים

הממונים. עם במגעיו ביטוי לידי והבאות מהעבודה בהינתקות הקשורות המבוגר, העובד

בהן המשתתפים והרכב התכניות עיתוי כלפי והממונים העובדים עמדות .2
לפרישה: ההכנה תכניות של המבני ההיבט לגבי ולממונים המבוגרים לעובדים הופנו זהות שאלות שלוש
גם או בלבד העובד בהן, להשתתף צריך מי (2) אלו? בתכניות להתחיל ראוי הפרישה לפני זמן כמה (1)

המוצע? המשתתפים להרכב ההסבר מהו (3) בןהזוג?

לפני שנתיים עד משנה להתחיל צריכה לפרישה ההכנה שתכנית חושבים, המבוגרים העובדים מקרב כשליש
"הצווארון עובדי ובמיוחד כן, לפני שנים מספר אף בה להתחיל מעוניינים מהעובדים ובחמישית הפרישה,

הכחול"). "הצווארון מעובדי בלבד 870 לעומת כך, חושבים הלבן" "הצווארון מעובדי (כרבע הלבן"

אינה הממונים עמדות עם לפרישה ההכנה תכנית התחלת עיתוי לגבי המבוגרים העובדים עמדות השוואת
לפני ופחות כשנה דהיינו מאוחר, בתכניות להתחיל שצריך חושבים הממונים  ברורה מגמה על מצביעה
חושבים מהממונים 319&) הפרישה לפני שנתיים מעל  מאוד מוקדם או מהממונים), 5296) הפרישה תאריך

.(68 לוח (ראה כך)

למשל, (ראה, המבוגרים העובדים של לפרישה הכנה בתכניות המשפחה בשיתוף הצורך על הצביעו מחקרים
צריך הפורש רק לדעתם האם העובדים, את שאלנו אלו, המלצות לאור .(1984 Plowman; 1978 Hess et 3/.
מצדדים ו^41 להשתתף, צריך הפורש שרק חושבים מהעובדים £439 בןהזוג. גם או אלו בתכניות להשתתף

בנושא. דעה כל הביעו לא המבוגרים העובדים מכלל $16< בניהזוג. שני בהשתתפות

(באחוזים) לפרישה הכנה תכניות התחלת עיתוי כלפי והממונים העובדים עמדות :68 לוח
הפרישה לפני הזמן טווח

לא מעל עד משנה שנה מחצי שנה חצי
יודע אחר שנתיים שנתיים שנה עד פחות או סה"כ

6 2 19 38  35 100 המבוגרים העובדים
31 16 28 24 100 הממונים

לפחות בהשוואה הגברים, מחצית .(69 (לוח שונות עיסוק קבוצות ובין לגברים, נשים בין הבדלים נמצאו
מאשר יותר הלבן" "הצווארון ועובדי בתכנית, להשתתף צריכים שבניהזוג חושבים הנשים, משליש
1970 לעומת הלבן" מ"הצווארון מהנשים (כשליש כאחד ונשים גברים לגבי נכון הדבר הכחול"; "הצווארון
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42£9מ"הצווארון לעומת הלבן" מ"הצווארון הגברים מחצית ומעל הכחול", מ"הצווארון מהנשים בלבד
זאת). טוענים הכחול"

עיסוק וקבוצת מין לפי לפרישה, הכנה המשתתפיםבתכניות הרכב כלפי המבוגרים עמדותהעובדים :69 לוח
^ (באחוזים)

יודע לא הזוג בני שני העובד רק סה"כ
16 41 43 100 אוכלוסייה 0הכ

נשים
15 30 55 100 נשים סה"כ
15 34 51 100 לבן צווארון
15 19 65 100 כחול צווארון

גברים
16 50 34 100 גברים סה"כ
10 54 36 100 לבן צווארון
27 42 31 100 כחול צווארון

(X2  18.14;df6;p< 0.01)

)91^ הממונים כל כמעט .70 בלוח מופיעה זה בנושא הממונים עמדות עם העובדים עמדות השוואת
נושאים בין להבחין שיש טוענים 9?£ ומהם לפרישה, הכנה בתכניות בניהזוג שני בהשתתפות תומכים

שונים.

הממונים לעמדות בהשוואה לפרישה, הכנה בתכניות המשתתפים הרכב כלפי העובדים עמדות :70 לוח
(באחוזים)

לא בני שני מהתכניות בחלק
יודע העובד רק ובחלקן הזוג, הזוג בני שני העובד רק סה"כ
16  41 43 100 העובדים כלל
 9 82 9 100 הממונים

נימוקים משני וזאת ,(43^ אלה בתכניות להשתתף צריך העובד שרק חושבים, מהעובדים גבוה אחוז
נפוצה טענה  להשתתף מסכים היה לא בןהזוג (2) לתכנית; זקוק לפרוש העומד העובד רק (1) עיקריים:

הנשים. בקרב בעיקר

כדי פרישתם, לבעיות מודעותו בהגברת רואים שהם בצורך זאת הסבירו בןהזוג בשיתוף התומכים העובדים
מתקדם, בגיל נמצא בןהזוג שגם הוא, אחר הסבר הפרישה. משבר עם בהתמודדות להם לעזור שיוכל

מהעבודה. בפרישה הכרוכות הבעיות את להכיר עליו ולפיכך
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9370 בפירוט: להציגן ראוי התכניות, מהות את לכוון שבכוחם כיוון הממונים, עמדות חשיבות לנוכח
זאת מוצאים ולפיכך המשפחתי", התא כל של החיים באורח "שינוי העובד בפרישת רואים מהממונים
לדעתם, תגרום, זו השתתפות זה. שינוי של האפשריות בהשלכותיו בניהזוג שני את לשתף כראוי

הפרישה. מעבר עם יותר טובה להתמודדות

בניהזוג, בין להתעורר העשויים החיכוכים את וציינו יותר, ממוקד הסבר גם נתנו (2370) מהממונים כרבע
הממונים: אחד זאת שסיכם וכפי בכך. מורגלים היו לא אשר בניהזוג שני של ביחד מהשהות כתוצאה

בןהזוג". של וסובלנות סבלנות "למען

להיות כן גם חייב מתקדם, בגיל הוא גם בוודאי אשר שבןהזוג, לעובדים, בדומה ציינו, מהממונים 1670

לשתף שיש שחושבים מהממונים £ל9 שונות. וזכויות בריאות הפרישה, בתקופת הכנסה כמו לבעיות מודע
וההיבטים הפורש זכויות כמו אינסטרומנטליים, שבנושאים  הסבירו בלבד, התכניות מן בחלק בןהזוג את
קיימת יותר, אינטימיים אחרים, בנושאים אולם בןהזוג; למעורבות מקום יש הפרישה, של הכלכליים
"הותנתה" בןהזוג שהשתתפות לציין, המקום כאן הזוג. בן/בת בנוכחות בנוח ירגיש לא שהפורש אפשרות

שלו. ההשכלה ברמת מהממונים חלק עלידי

שעצם ציינו, מהממונים 1270 לציינם: ראוי הנמוכה שכיחותם למרות אשר נוספים, נימוקים גם הועלו
הצורך את מנמקים £ל3 בפורש. תמיכה כשלעצמה מהווה לפרישה ההכנה בתכניות בןהזוג השתתפות
או בטלן", שהוא בגלל פרש לא "הוא שכן בןהזוג", בעיני הפורש של הדימוי ב"העלאת בןהזוג במעורבות
עדיין יש שלפורש לבןהזוג "להוכיח או הפורש", את סתם זורק אינו שהמוסד לבןהזוג, "להראות כדי

פוטנציאל".

לפרישה ההכנה בתכנית שיתופו (1) עיקריים: נימוקים בשני מתבטאת בןהזוג לשיתוף הממונים התנגדות
המוסד (2) זה); נימוק העלו 870) ובושה מבוכה לו לגרום העשוי סוציאלי", "מקרה למעין הפורש את הופך
מהממונים). 370 עלידי רק הועלה זה נימוק (אולם בו שעובד למי רק אלא לבןהזוג, לדאוג חייב אינו

בתכניות בניהזוג שני בהשתתפות תומכים המחקר במוסדות הממונים כל שכמעט ולומר, לסכם ניתן
מכלל 4370 בןהזוג: מעורבות ונגד בעד שהינם העובדים מקרב שקולים אחוזים לעומת לפרישה, הכנה
הלבן" "הצווארון ועובדי נשים, מאשר יותר גברים בכך. תומכים ו6ל41 בןהזוג לשיתוף מתנגדים העובדים

הכחול". ""הצווארון מאשר יותר

פער רקע על בניהזוג, שני את בהן לשתף לפרישה הכנה בתכניות כיום הקיימת המגמה את לבחון יש
המודעות למרות המשתתפים. להרכב ביחס הממונים לבין העובדים בין זה במחקר שנמצא מסוים עמדות
ולא התכניות, מפעילי מעמדות רבים במקרים התכניות מתכונת מושפעת אלו, בתכניות לצורך הגוברת

ורצונותיה. היעד אוכלוסיית צורכי על עונה היא תמיד

107



פרישה בפני העומדים וגברים נשים של בעיות .3
שישה הנחקרים בפני הוצגו המחקר, נתוני ממכלול אותן להסיק שניתן העובדים, של הפרישה לבעיות מעבר
בעיות הם: שהוצגו הנושאים לא. או אותם מטריד הוא האם נושא, כל ליד לציין נתבקשו והם נושאים,
הקשורות ובעיות בגיל הקשורות בעיות בדידות, הרגשת כלכליות, בעיות משפחתיות, בעיות בריאות,

בעבודה.

ועיסוק. מין לפי המבוגרים העובדים את המטרידות הבעיות שכיחות את מציג 71 לוח

בעיות ביותר השכיחות הן (3596) בריאות ובעיות (3996) בעבודה הקשורות בעיות ,(4396) משפחתיות בעיות
נפוצות. פחות הן (1796) בגיל הקשורות ובעיות (2396) בדידות והרגשת כלכליות

עיסוק רמת ולפי מין לפי שונות, בעיות על שהצביעו העובדים אחוז :71 לוח
בעיות

בעיות הקשורות הרגשת בעיות בעיות בעיות
עבודה בגיל בדידות כלכלה משפחה בריאות

38 17 23 23 43 35 העובדים 0הכ
נשים

' 28 18 28 24 55 34 נשים סה"כ
29 19 27 18 53 29 לבן צווארון
25 13 29 38 59 44 כחול צווארון

גברים
51 16 18 21 30 35 גברים סה"כ
55 15 16 13 33 34 לבן צווארון
43 17 22 37 24 37 כחול צווארון

פחות לעומת הנשים, מחצית (מעל גברים מאשר נשים יותר מעסיקות בדידות והרגשת משפחתיות בעיות
הרגשת על דיווחו *%8tמ1הגברים בהשוואה מהנשים $28. משפחתיות; מבעיות מוטרדים מהגברים משליש
לעומת 51^ בעבודה מבעיות מוטרדים נשים לעומת גברים של כמעט כפול שיעור זאת, לעומת בדידות).
(למעלה הכחול" "הצווארון עובדי את יותר מטרידות כלכליות בעיות עיסוק: לפי הבדלים גם יש .(2896

"הצווארון בעיסוקי העובדות נשים יותר מטרידות בריאות בעיות כמוכן והנשים). הגברים מקרב משליש
בין הלבן"). מ"הצווארון מנשים ל2596 בהשוואה בריאות בעיות על הצביעו זו מקבוצה 4496) הכחול"
זאת, לעומת בריאות). מבעיות מוטרדים העיסוק רמות משתי מהגברים (כ3596 הבדלים נמצאו לא הגברים
זו, עיסוק ברמת העובדים 559?. (מעל הלבן" מ"הצווארון גברים יותר מטרידות בעבודה הקשורות בעיות

נשים. בין זה בנושא הבדלים נמצאו לא הכחול"). מ"הצווארון מהגברים ל4396 בהשוואה

דלעיל, לשאלה מהתשובות עולות שהן כפי המבוגרים, העובדים את המטרידות הבעיות בין להשוות כדי
הבעיות מהן "מנסיונך, והיא: "פתוחה", שאלה הממונים בפני הוצגה הממונים, בפני המועלות בעיות לבין

פרישה?". לפני שעומדים העובדים עלידי כלל בדרך המועלות
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ושל העובדים של מהנתונים עולות שהן כפי מבוגרים, עובדים המעסיקות הבעיות את מציג 72 לוח
הממונים.

זו), בעיה על הצביעו הממונים מכלל £789,) הכלכלית הבעיה היא הממונים בפני המועלית מרכזית בעיה
1296 רק הפרישה. בתקופת החיים ברמת מירידה המבוגרים העובדים לחששות בעיקר כאן הכוונה
מהעובדים 43 ל96 בהשוואה וזאת, בפניהם, המועלות שכיחות כבעיות משפחתיות בעיות ציינו מהממונים
המבוגרים, העובדים את המעסיקות המשפחתיות הבעיות זה. בנושא מוטרדים שהם דיווחו אשר המבוגרים
הקשורות בעיות או הפרישה, אחרי בבית בןהזוג עם ממושכת משהות חשש הן: הממונים, דיווחי לפי
אליהן התייחסו שהממונים המשפחתיות הבעיות שבמסגרת לציין, ראוי כאן בבית. הנמצא חולה בבןזוג

שונים. עובדים של בדידות בתחושת הקשורות בעיות גם נכללות

(באחוזים) הממונים תשובות ולפי העובדים תשובות לפי מבוגרים עובדים המעסיקות הבעיות :72 לוח
בעיות

בעיות הקשורות הרגשת בעיות בעיות בעיות
עבודה בגיל בדידות כלכלה משפחה בריאות

39 17 23 23 43 35 העובדים תשובות
49   78 12 7 הממונים תשובות

בצורה שנוסחה נוספת, שאלה הממונים בפני הצגנו נשים, פרישת של המיוחדת הבעייתיות על לעמוד כדי
3496 גברים?". אצל יותר שכיחות שהן אחרות ובעיות נשים המטרידות בעיות יש נסיונך לפי "האם הבאה:
שיש ציינו, £249, לנשים; גברים בין הבדלים על 29הצביעו 9S המינים: בין הבדלים שאין טענו, מהממונים
של לאלה הדומות בעיות מעלות האחרונות (כאשר נשואות שאינן נשים לבין נשואות נשים בין להבחין

הבדלים. קיימים האם להם ידוע שלא ענו, ו1496 הגברים),

גם זו הבחנה נבדקה נשואות, שאינן נשים לעומת נשואות נשים של בעיות בין הממונים הבחנת בעקבות
מתגלות שהן כפי לאנשואות, לעומת נשואות נשים המטרידות הבעיות את מציג 73 לוח העובדים. בנתוני
בתחומים בעיות על שהצביעו העובדות אחוז את מציגים בלוח המופיעים (האחוזים העובדות של מהנתונים

השונים).

בריאות, בעיות נושאים: בשני בעיקר נשואות לא לעומת נשואות נשים המטרידות בעיות בין הבדלים נמצאו
והרגשת בהתאמה) ,2196 לעומת 4096) זו בעיה ציינו "בודדות" לעומת נשואות של כפול שיעור כאשר
מהנשואות). בלבד 1696 (לעומת בדידות הרגשת על הצביעו נשואות שאינן הנשים מחצית מעל בדידות:

מקבוצות מבוגרים לעובדים המשותפות הבעיות שלמרות לראות, ניתן זה בפרק הוצגו אשר מהממצאים
משפחתיות בעיות למשל, כך, עובדים. של שונות לתתקבוצות אופייניות בעיות קיימות שונות, אוכלוסייה
הבעיות אחת שהיא בדידות, הרגשת גברים. יותר מטרידות לעבודה הקשורות ובעיות נשים, יותר מטרידות
את יותר מטרידות כלכליות בעיות לאנשואות. נשים ובעיקר נשים, יותר מטרידה המבוגר, בגיל המרכזיות
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נשים יותר מטרידות בריאות ובעיות הלבן", "הצווארון עובדי את מאשר הכחול" "הצווארון עובדי
לאנשואות. ונשים הכחול" מ"הצווארון

משפחתי מצב לפי שונות, בעיות על שהצביעו הנשים אחוז :73 לוח
בעיות

בעיות הקשורות הרגשת בעיות בעיות בעיות
עבודה בגיל בדידות כלכלה משפחה בריאות

28 18 28 24 55 34 נשים 0ה"כ
27 20 16 23 58 40 נשואות נשים
30 12 54 28 50 21 לאנשואות נשים

דיווחי לעומת המבוגרים העובדים עלידי המדווחות הבעיות של שונים בהדגשים הבדלים גם נמצאו
וייתכן לפרישה ההכנה תכניות את המכוונים הם הממונים שכן רבה, חשיבות אלה לממצאים הממונים.
יותר הממונים, שאוכלוסיית נראה שני, מצד השטח. מן הבאות לדרישות אלו תכניות מותאמות תמיד שלא
עם מתמשך במגע נסיונם בתוקף עובדים, לפרישת המתלוות לבעיות ערה המבוגרים, העובדים מאשר
ה"פתוחה" השאלה שעל כך על הצביעו ואשר 1 בפרק שהובאו ממצאים על מבוססת זו הנחה פורשים.
לרשימה וכן, המבוגרים. העובדים אצל מאשר הממונים בקרב תשובות יותר ניתנו לפרישה הכנה בנושאי
לרשימה מאשר מצידם יותר גדולה היענות היתה העובדים בפני שהוצגה לפרישה הכנה נושאי של מפורטת
העלו לא מיוזמתם שהם למרות חשובים, כנושאים להם נראו הנושאים רוב ה"פתוחה": בשאלה ציינו שהם
פרישתם עם לפניהם עומד מה יודעים אינם הממונים, כמו שלא שהעובדים, להניח, מקום כן אם יש אותם.

מהעבודה.

כאלה תכניות של בחשיבותן ההכרה שלמרות ולומר, לפרישה ההכנה תוכני כלפי העמדות את לסכם ניתן
לנושאים שונות קבוצות שמייחסות בחשיבות הבדלים קיימים והממונים, העובדים אוכלוסיית כלל עלידי
שונות לבעיות מודעות המבוגרים העובדים אצל לעורר מקום יש לעיל, שהועלו הממצאים עלפי ספציפיים.

מיוזמתם. באה אינה לכך הדרישה אם גם בפרישה, הקשורות

עמדות פער שקיים ,2 בפרק שראינו כפי מצביעים, הנתונים לפרישה, הכנה תכניות של המבני להיבט באשר
רבה חשיבות כן אם יש אלה. בתכניות הרצוי המשתתפים להרכב ביחס הממונים לבין העובדים בין מסוים
המשותפים הצרכים את תואמות שתהיינה כדי לפרישה הכנה תכניות של לעתיד בתכנון אלה לממצאים
הפסיכולוגי מצבם הבנת הפורשים, צורכי אל שפתיחות ספק, אין שונות. עובדים קבוצות של והנבדלים
את ישפרו הממונים, של המצטבר נסיונם עם בשילוב ניצבים, הם שבפניהן הבעיות של יותר טובה והכרה

יעילותן. את ויגבירו לפרישה ההכנה תכניות
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רבמשתני ניתוח  אלו עמדות המנבאים והגורמים פרישה כלפי עמדות ז: פרק

(2) הפרישה; גיל לגבי עמדות (1) הפרישה: כלפי היחס את המבטאים ממדים ארבעה נבחנו זו בעבודה
משתנה למעשה, זהו, פרישה. עלפני העבודה המשך העדפת (3) הפרישה; אחרי בשכר לעבוד תכניות
נשים של הפרישה גיל השוואת כלפי עמדות (4) אחריה; לעבוד להמשיך או הפרישה את לדחות רצון משולב:

גברים. ושל

ומהם ומשלחיד, מין לפי הבדלים יש האם השאלה ונבחנת אלו, עמדות לגבי הממצאים מוצגים זה בפרק
הבריאות, למצב בעיקר נתייחס פרישה. כלפי עמדות להסביר יכולים אשר הנוספים הגורמים

הפרישה. ולתדמית המשפחתי למצב ההשכלה, לרמת מהעבודה, לשביעותהרצון

ומשלחיד מין לפי פרישה כלפי עמדות .1
לפרישה. היחס של מהממדים אחד כל לגבי ומשלחיד מין לפי העמדות סיכום מוצג 74 בלוח

מהנשים שנישלישים :(62^ העובדים כלל בקרב הפרישה גיל את לדחות הנטייה על מצביעים הממצאים
ומעל הכחול"), "הצווארון מעובדות ו£549 הלבן" "הצווארון מעובדות 7170) 60 גיל אחרי לפרוש מעוניינות
מעובדי ו£509 הלבן" "הצווארון מעובדי £629) 65 גיל אחרי לפרוש מעדיפים (58^ הגברים מחצית
הנהוג הפרישה גיל לאחר פרישתם את לדחות המעוניינים העובדים שבין לציין, ראוי הכחול"). "הצווארון
"ללא או בריא" שאהיה זמן "כל טענו: אלא מסוים, בגיל נקבו שלא עובדים של משמעותית קבוצה נכללת
(נשים המקובל הפרישה בגיל לפרוש מסכימים (2496) מהגברים וכרבע (£199) מהנשים כחמישית רק גיל".
199S לעומת £339) הכחול" "הצווארון עובדי מהגברים במיוחד גבוה ואחוז ,(65 בגיל וגברים 60 בגיל
קבוצה, גם נמצאה הנשים). בקרב בהתאמה, ו£179, ל£239 ובהשוואה הלבן", מ"הצווארון מהגברים
יותר גבוה ואחוז קודם או 59 בגיל לפרוש מעדיפות מהנשים £169 מוקדמת: לפרישה רצון על שהצביעה
מעוניינים מהגברים ו£189 לבן"), "צווארון מעובדות £129 לעומת לרבע (קרוב הכחול" "הצווארון מעובדות

עיסוק. רמת לפי הבדלים ללא קודם, או 64 בגיל לפרוש

באופן כך על החליטו טרם מתוכם (כ£189 הפרישה אחרי בשכר לעבוד מתכוונים מהנחקרים כשנישלישים
מהגברים ו£669 מהנשים 6396) לנשים גברים בין הבדלים נמצאו לא לעבוד. כוונה כלל אין ול£539 סופי)
הלבן" "הצווארון מעובדי יותר גבוה ואחוז פרישתם) אחרי בשכר לעבוד ימשיכו שהם האפשרות, על הצביעו
,58961 ל£709 ובהשוואה הכחול", מ"הצווארון מנשים £459 לעומת הלבן" מ"הצווארון מהנשים £739)

הגברים). בקרב בהתאמה,

את לדחות רוצים כלומר, פרישה, פני על עבודה בהמשך מעוניינים הנחקרים מכלל שלושהרבעים מעל
המינים בין הבדלים נמצאו לא מהגברים). ו£799 מהנשים 7696) הפרישה אחרי לעבוד להמשיך או הפרישה
ו6796 מהנשים £639 לעומת הלבן" מ"הצווארון מהגברים ו£859 מהנשים £849 עיסוק: קבוצות בין אלא
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ר2170 מהנשים כרבע רק פרישה. פני על עבודה המשך מעדיפים הכחול" "הצווארון עובדי מהגברים
£379) הכחול" "הצווארון עובדי מקרב גבוה ואחוז עבודה, המשך פני על בפרישה מעוניינים מהגברים

מהגברים). ו£339 מהנשים

(באחוזים) יד ומשלח מין לפי פרישה, כלפי עמדות של השונים הממדים סיכום :74 לוח
עבודה המשך העדפת תכניות

גיל השוואת פרישה פני על בשכר לעבוד לדחות הרצון
נשים פרישת משולב) (משתנה פרישה אחרי הפרישה גיל

נגד בעד סה"כ לא מעדיף סה"כ אין יש סה"כ לא כן סה"כ
49 51 100 22 78 100 35 65 100 38 62 100 אוכלי 0הכ

נשים
43 57 010 24 76 100 37 36 100 35 56 100 סה"כ
38 62 010 16 84 100 27 37 100 29 17 100 לבן צווארון
54 46 010 37 63 100 55 54 100 46 45 100 כחול צווארון

גברים
55 45 100 21 79 100 34 66 100 42 58 100 סה"כ
51 49 100 15 85 100 30 70 100 38 62 100 לבן צווארון
61 39 100 33 67 100 42 58 100 50 50 100 כחול צווארון

ק) > 0.01) מובהק) (לא מובהק) (לא (p < 0.01)

את לדחות רוצים כלומר, פרישה, פני על עבודה בהמשך מעוניינים הנחקרים מכלל שלושהרבעים מעל
המינים בין הבדלים נמצאו לא מהגברים). ו£799 מהנשים £769) הפרישה אחרי לעבוד להמשיך או הפרישה
ו£679 מהנשים £639. לעומת הלבן" מ"הצווארון מהגברים ו£859 מהנשים £849 עיסוק: קבוצות בין אלא
ו£219 מהנשים כרבע רק פרישה. פני על עבודה המשך מעדיפים הכחול" "הצווארון עובדי מהגברים
£379) הכחול" "הצווארון עובדי מקרב גבוה ואחוז עבודה, המשך פני על בפרישה מעוניינים מהגברים

מהגברים). ו£339 מהנשים

האחוז אולם גברים, פרישת לגיל נשים של הפרישה גיל בהשוואת תומכת המחקר אוכלוסיית כמחצית
$46. לעומת 62??.  הלבן" "הצווארון עובדות ובמיוחד 45מהגברים), £9 לעומת 57?£) הנשים בקרב יותר גבוה

הגברים). מקרב בהתאמה, ו£399, ל49£9 (ובהשוואה הכחול" "הצווארון מעובדות

מכלל 469s  המינים בין זכויות בשוויון הצורך הם: הגיל בהשוואת התומכים עלידי שהועלו הנימוקים
אינדיבידואלי להיות צריך הפרישה שגיל חושבים £239 מהגברים); ו£489 מהנשים 4470) כך טענו הנחקרים
מתן הפרישה גיל בהשוואת רואים מהנחקרים $13, מהגברים); ו£179 מהנשים £289) במין מותנה ולא
באפשרות זאת מנמקים £109 בהתאמה); ו£149, 1396) פרישתם את ביחד לתכנן לבניהזוג הזדמנות
בהשוואת רואים אינם הנותרים £89 ו£99). 11^.) לעבוד להמשיך המעוניינות לנשים מקנה הגיל שהשוואת
נותנים מהגברים $60 אחרות, במלים מהגברים). ו£129 מהנשים 470) טבעי" "דבר אלא יתרון כל הגיל
£489 (לעומת טבעי" "דבר או זכויות שוויון  הנשים של הפרישה גיל בהשוואת לתמיכתם יותר ערכי הסבר
את הבעל עם לתכנן  יותר פרגמטי הסבר נותנות זאת, לעומת מהנשים, יותר גבוה אחוז מהנשים);
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52^ אינדיבידואלי להיות צריך הפרישה שגיל או לעבוד להמשיך בכך שרוצות לנשים לאפשר הפרישה,
מהגברים). 40X לעומת מהנשים

וודאי  הפרישה גיל השוואת כלפי לעמדות פרט  המינים בין הבדלים שאין שכמעט לראות ניתן בסיכום,
אלה ממצאים הלבן". מ"הצווארון ובמיוחד נשים, אצל פרישה כלפי יותר חיובית לעמדה עדות שאין

1982 PirceBonham; 1975 Sheldon et al.; 1975 Kline; כמו חוקרים של למסקנותיהם בסתירה עומדים
1987 Sitnovacz; של ממצאיהם את ומחזקים נשים, בפרישת בעייתיות חוסר על הצביעו אשר ,1973 Blau

זה). לדו"ח במבוא שאוזכרו (כפי 1982 onnx7 Newman; 1971 stneb

כלפי הלבן" "הצווארון עובדי עמדות כאשר משלחיד, לפי ונשים גברים בקרב הבדלים נתגלו זאת לעומת
מתבטאת משלחיד כל בתוך והן הנחקרים כלל בקרב שהן נמצא, זאת עם אך חיוביות. פחות הן הפרישה

הממדים. כל לפי וזאת עבודה להמשך מאוד חיובית גישה

ממצאי לאור מפתיעים, אינם לגברים נשים בין פרישה כלפי בעמדות ההבדלים חוסר לגבי הממצאים
75 בלוח אלו. עמדות על להשפיע העשויות בתכונות הבדלים על עמדנו בהם אשר הקודמים, הפרקים

תמציתית. בצורה אלה הבדלים מסוכמים

גדולים, לא כלל בדרך כי אם הבדלים, על מצביעה לגברים נשים בין תלויים" "הבלתי המשתנים בדיקת
(עבודה בעבודה ניידות בריאות, מצב הכנסה, הערכת משפחתי, מצב לפרישה, קירבה שונים: בתחומים
העבודה של אקסטרינזיים מהיבטים שביעותרצון הנוכחי), במוסד אחר בתפקיד ו/או אחרים במקומות
העבודה), למסגרת מחוץ מקצועי וממעמד בעבודה חברתיים מקשרים השכר, מגובה (שביעותרצון
עניין מציאת או העבודה במסגרת הכישורים את לנצל מהיכולת (כמו אינטרינזיים מהיבטים שביעותרצון
הנ"ל הממצאים עלפי המסתמנת המגמה וחברתיים. משפחתיים מיחסים ושביעותרצון בעבודה), וגיוון
ניכרים גבוהה. השכלה או בריאות מצב כמו הכחול", "הצווארון עובדי בקרב הם ההבדלים שעיקר היא,
"הצווארון עובדות בקרב ובמיוחד  נשים אצל כלכלית מירידה חשש הפרישה: בתדמית גם הבדלים

גברים. בקרב מהפרישה כתוצאה בריאות במצב מירידה וחשש הכחול",

לעמדות לגרום העשויים משתנים מספר נמצאים שצוינו, ההבדלים של אפשרי השפעה כיוון כשבוחנים
הפרישה. כלפי יותר שליליות עמדות לעודד העשויים גורמים ולהפך, פרישה, כלפי נשים של יותר חיוביות
הפרישה. כלפי שליליות או חיוביות עמדות על להשפיע העשויים תלויים הבלתי המשתנים את מציג 76 לוח

על להשפיע העשויים הבאים הגורמים על מצביעה שהוצגו, ההבדלים של האפשרי ההשפעה כיוון בחינת
רמת (הערכת כלכליות בעיות הפרישה: כלפי יותר שליליות עמדות של בכיוון הגברים לעומת הנשים
השלילית מהשפעתה החשש בעיקר  הפרישה תדמית בעבודה, ותק (לאנשואות), משפחתי מצב הכנסה),

הכלכלי. המצב על
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פרישה כלפי עמדות על להשפיע העשויים אישיות, ובתכונות בסיסיים עבודה בתנאי הבדלים :75 לוח
(באחוזים)

גברים נשים

צ' צ' צי צי סה"כ
כחול לבן סה"כ כחול לבן סה"כ אוכלוסייה

סוציודמוגרפ"ם משתנים א.
47 59 55 33 47 43 49 פרישה לגיל שנה 10 של קירבה .1

47 27 34 32 24 26 30 פרישה מגיל שנים 32 של מרחק .2

9 6 7 32 33 32 20 לאנשואים .3

33 35 35 14 41 33 34 תיכונית השכלה .4
20 55 44 18 50 40 42 עלתיכונית השכלה .5

22 7 12 47 29 35 24 נמוכה הכנסה הערכת .6
67 48 54 57 41 46 50 תקין לא בריאות מצב .7

המפריעות סצפיפיות בריאות בעיות .8
34 17 22 39 20 26 24 בעבודה
14 6 8 9 3 5 6 בעבודה מאוד מפריעות
81 68 73 89 74 79 76 ילדים עם מפגשים של גבוהה תכיפות .9

ב0י0"ם עבודה משתני ב.
96 99 98 60 75 70 83 ומעלה שנה 20 עבד .10
67 78 75 58 73 65 71 אחרים במקומות עבד .11

42 60 54 34 46 42 48 במוסד אחר בתפקיד עבד .12
26 11 15 20 7 11 13 המוסד בתוך בסטטוס ירד .13
22 26 25 21 25 24 24 בעבודה לקידום שואף .14
14 22 19 16 26 23 21 עבודה להחליף רוצה .15

47 12 24 13 18 16 20 גיל אפליית חש .16
4 17 13 11 24 20 17 מין אפליית חש .17
68 61 64 35 55 48 55 רבה במידה "מקובל" .18
53 47 49 42 50 47 48 בעבודה חברים יש .19

66 63 64 71 65 66 65 מהעבודה שבערצון .20
מסוימים מהיבטים שבערצון .21

בעבודה:

24 51 42 12 26 22 32 המשכורת מגובה
91815 7 18 14 15 לקידום מסיכויים
62 73 69 70 65 66 68 עמיתים בעיני ממעמד
93 90 91 87 90 89 90 בעבודה מביטחון
67 64 65 52 56 54 59 חברתיים מקשרים
54 76 75 65 62 63 66 לעבודה מחוץ ממעמד
67 71 70 82 73 76 73 טובה מאווירה
72 81 78 64 78 73 76 ואחריות מסמכות
55 73 69 39 66 57 62 כישורים מניצול
72 74 73 51 65 61 67 וגיוון מעניין
89 81 84 89 84 85 85 לתפוקה מתרומה
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(המשך) :75 לוח

גברים נשים

צ' צ' צ' y סה"כ
כחול לבן סה"כ כחול לבן סה"כ אוכלוסייה

להיבטים גבוהה חשיבות מייחס .22
מסוימים:

50 52 52 58 44 49 50 אקסטרינזיים להיבטים
39 61 54 23 57 46 50 אינטרינזיים להיבטים
60 51 54 40 50 47 51 חברתיים לקשרים

הפרישה: תדמית .23
34 22 26 57 40 46 36 כלכלית מירידה חשש
20 17 18 16 13 14 16 בניזוג יחסי מהידרדרות חשש
57 60 59 53 47 49 54 בבריאות מירידה חשש

פנאי: דפוסי .24

48 57 54 41 58 53 53 מאוד עסוק
24 50 41 46 42 43 42 פנאי ליותר זקוק
45 61 56 65 75 72 64 בתחביבים עוסק
29 37 35 12 19 17 25 בהתנדבות עוסק

פנאי עיסוקי מבניהזוג אחד לכל
6 6 6 33 16 22 13 נפרדים

שונים: חיים ממישורי שבערצון .25

43 49 47 47 56 54 50 חיים מתנאי
65 51 58 36 46 42 50 וחברתיים משפחתיים מיחסים

אחרי פורשות נשים שבו במוסד עובד .26
66 44 51 58 50 53 52 60 גיל

קשר הלבן": מ"הצווארון נשים של פרישה כלפי יותר שליליות עמדות על להשפיע עשויים הבאים הגורמים
שביעותרצון חברתיים, קשרים חשיבות בעבודה, אינטרינזיים היבטים בחשיבות המתבטא לעבודה, חזק
להן, שיש העובדה ולאור בעבודה, "מקובלות" שהן תחושה בעבודה, וגיוון עניין כמו  אינטרינזיים מהיבטים

לקידום. סיכויים עיסוק, רמת מאותה לגברים בדומה

פני על עבודה המשך להעדיף רבות סיבות יש הלבן", מ"הצווארון נשים ובעיקר שלנשים, ולומר, לסכם ניתן
העשויים תחומים מספר יש אחד, מצד יותר: מורכבת התמונה הכחול" מ"הצווארון נשים לגבי פרישה.
לנשים בהשוואה או עיסוק רמת באותה לגברים (בהשוואה הפרישה העדפת של בכיוון עליהן להשפיע
ומצב בעבודה כישורים לניצול יכולת חוסר בעבודה, ניידות חוסר נמוכה, השכלה כגון:  הלבן") מ"הצווארון
סיבות כגון:  עבודה המשך העדפת של בכיוון דווקא עליהן להשפיע העשויים תחומים יש שני, מצד בריאות.
שביעותרצונן חוסר או הכלכלי מצבן על הפרישה של שלילית מהשפעה חשש בעבודה, ותק חוסר כלכליות,

וחברתיים. משפחתיים מיחסים
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של פרישה כלפי שליליות או חיוביות עמדות על להשפיע העשויים תלויים בלתי משתנים :76 לוח
גברים לעומת נשים

להשפיע העשויים גורמים להשפיע העשויים גורמים
עבודה להמשך הנטייה על לפרישה הנטייה על

מ"הצווארון גברים של לפרישה קירבה .1 מ"הצווארון נשים ובעיקר נמוכה, השכלה .1
הלבן" הכחול"

הלבן" "הצווארון עובדי של גבוהה השכלה .2 הכחול" "הצווארון עובדי של ירוד בריאות מצב .2

נשים של נמוכה הכנסה הערכת .3 "הצווארון עובדי של בעבודה ניידות חוסר .3
נשים ובמיוחד הכחול"

נשים של משפחתי מצב .4 גברים בקרב גיל של רקע על בעבודה אפליה .4
הכחול" מ"הצווארון

נשים של בעבודה ותק .5 נשים אצל בעבודה כישורים לניצול יכולת חוסר .5
הכחול" מ"הצווארון

נשים ושל גברים של בעבודה "מקובלות" .6 גברים ואצל נשים אצל נוסף בפנאי הצורך .6
הלבן" מ"הצווארון הלבן" מ"הצווארון

שביעות (חוסר נשים אצל כלכליות בעיות .7 אצל וחברתיים משפחתיים מיחסים שביעותרצון .7
השכר) מגובה רצון הכחול" מ"הצווארון ובעיקר גברים

עובדי אצל בעבודה לקידום סיכויים .8
ל"צווארון (בהשוואה הלבן" "הצווארון

הכחול")
נשים ואצל גברים אצל בעבודה וגיוון עניין .9

הלבן" מ"הצווארון
אצל בעבודה אינטרינזיים היבטים חשיבות .10

הלבן" "הצווארון עובדי
אצל בעבודה חברתיים קשרים חשיבות .11
הלבן" מ"הצווארון נשים ואצל גברים

אצל כלכלית מירידה חשש הפרישה: תדמית .12
נשים

של שלילית מהשפעה חשש הפרישה: תדמית .13
גברים אצל הבריאות מצב על הפרישה

נשים, אצל בניהזוג בין נפרדים פנאי עיסוקי .14
הכחול" מ"הצווארון ובעיקר

כלפי שליליות עמדות יש הלבן" מ"הצווארון עובדות שלנשים העובדה את תואמת לעיל שהוצגה התמונה
העובדה את מסבירה וגם גדולים, אינם שההבדלים למרות עיסוק, רמת באותה מלגברים יותר פרישה

גדול. אינו ההבדל כאן שגם למרות העבודה, בהמשך עניין פחות יש הכחול" מ"הצווארון שלנשים

פרישה כלפי עמדות על המשפיעים נוספים גורמים .2
העמדות את המסבירים במשתנים וגם לנשים, גברים בין הבדלים כמעט נמצאו לא פרישה כלפי בעמדות
לנשים. גברים בין הבדלים למצוא הרבמשתני בניתוח נצפה לא לכן המינים. בין הבדלים מעט מתגלים
פרישה. כלפי עמדות על למין, בנוסף האחרים, הגורמים השפעת את לראות בעיקר רוצים אנו זה בניתוח
היבטים עלידי זאת להסביר ניתן האם לראות, ומעניין משלחייד, בין הגדול ההבדל על הצבענו לדוגמה,
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כך, מהעבודה. שביעותרצונו או העובד בריאות מצב כמו למשלחיד, קשורים להיות שיכולים מסוימים
בעבודה. להמשיך יותר רוצים משלחיד באותו מעבודתם ומרוצים בריאים אנשים האם לדעת חשוב למשל,

עלידי נקבעות הפרישה כלפי העמדות האם לראות, כדי הפרישה, תדמית משתני את לבחון רצינו לכך נוסף
כמו הפרישה, עם להתרחש שעשויים שינויים לגבי מוגדרות ציפיות עלידי או העובד של הבסיסיים התנאים
מצב על ו/או בןהזוג עם היחסים מערכת על הפורש, של הכלכלי מצבו על הפרישה של אפשרית השפעה
עניין לנו יש כמוכן מהפרישה. בציפיות בהבדלים קשורים משלחיהיד בין ההבדלים והאם בריאותו,

גברים. על המשפיעים לאלה דומים נשים על שמשפיעים המשתנים האם לראות,

הרבמשתני. בניתוח ששימשו תלויים והבלתי התלויים המשתנים הגדרות מוצגות 77 בלוח

הרצנו .Logitn בשיטת הרבמשתני בניתוח השתמשנו דיכוטומי, באופן הוצגו התלויים שהמשתנים מאחר
של ההשפעה מידת את לבדוק כדי פרישה, כלפי עמדות של מהממדים אחד כל לגבי מודלים של רב מספר
לבדוק, כדי בנפרד, מין קבוצת כל ובקרב הנחקרים כל על נעשתה המודלים הרצת שונים. מסבירים משתנים
אחת כל בקרב פרישה כלפי עמדות המסבירים המשתנים תרומת של ובעוצמה בכיוון הבדלים קיימים האם
גם אך ,0.05 של ברמה מובהקים שיצאו מסבירים למשתנים התייחסנו הממצאים בניתוח המין. מקבוצות
פרישה כלפי עמדות לניבוי תרומתם שעוצמת נמצא אך סטטיסטית, מובהקים נמצאו שלא משתנים לאותם

ניכרת. היא
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הרבמשתני בניתוח הנכללים והבלתיתלויים התלויים המשתנים הגדרות :77 לוח
^0 =1

תלויים משתנים א.
בגיל לפרוש מעוניין גיל מעל לפרוש מעוניין . הפרישה גיל לגבי עמדות 1

או הנהוג הפרישה בגיל (נשים הפרישה
או 60 בגיל (נשים קודם (66+ בגיל גברים 61+
65 בגיל גברים קודם;

קודם) או
תכניות אין תכניות יש הפרישה אחרי בשכר לעבוד תכניות .2

פרישה העדפת עבודה המשך העדפת (רצון פרישה על עבודה המשך העדפת .3
לעבוד להמשיך או הפרישה את לדחות

משולב) משתנה  הפרישה אחרי
התנגדות הגיל בהשוואת תמיכה נשים פרישת גיל השוואת כלפי עמדות .4

וגברים

סוציודסוגדפיים משתנים  בלתיתלויים משתנים ב.
נשוי רווק, (אלמן, נשוי לא משפחתי מצב .1

גרוש)
+ לימוד שנות 80) אחר . לימוד שנות 129 תיכונית השכלה 2

לימוד) שנות 13+

לימוד) שנות 120) אחר לימוד שנות 13+ עלתיכונית השכלה .3

טוב בריאות מצב טוב פחות בריאות מצב כללי בריאות מצב .4
הגבוהות הדרגות 2) הנמוכות הדרגות 2)

מסכם) בריאות במדד מסכם) בריאות במדד
עבודה משתני  בלתיתלויים משתנים ג.

נמוכה גבוהה מעבודה כללית שביעותרצון .1

נמוכה גבוהה וממעמד ואחריות מסמכות שביעותרצון .2

נמוכה גבוהה אקסטרינזיים מהיבטים שביעותרצון .3
קידום) בעבודה, ביטחון (משכורת,

נמוכה גבוהה (עניין אינטרינזיים מהיבטים שביעותרצון .4
לתפוקה) תרומה וגיוון,

הפרישה תדמית ד.
חיובית או השפעה אין שלילית כלכלי מצב על פרישה השפעת .1

חיובית או השפעה אין שלילית בניהזוג יחסי על פרישה השפעת .2

חיובית או השפעה אין שלילית בריאות מצב על פרישה השפעת .3

ממצאים .3
אנו בנפרד. גברים ובקרב נשים בקרב העמדות מממדי אחד כל לגבי הממצאים מוצגים ו79 78 בלוחות
מוצגים הכלליות. התוצאות את ביותר הנאמנה בצורה כמשקפים לנו הנראים המודלים את רק מציגים
בין להפריד ניתן שלא ראינו, הראשונות בהרצות גברים. לגבי מודלים ושלושה נשים לגבי מודלים שני
השתמשנו ולכן למשלחהיד, מאשר יותר רבה השפעה ושלהשכלה ומשלחיד, השכלה של השפעות

משלחהיד. את כמייצגת בהשכלה
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הפרישה את לדחות הרצון וכלפי נשים פרישת גיל השוואת כלפי גברים עמדות המנבאים הגורמים 78א: לוח
(Logit) רבמשתני ניתוח 

הפרישה לדחות הרצון נשים פרישת גיל השוואת
3 21 3 21 המודל

משפחתי מצב
.02 .08 .30 .33 .08 ..11 (1=לאנשוי)

.55 .40 .29 1.11* 1.55* .95 תיכונית השכלה
1.26* .96 1.00* 1.98* 2.30* 1.77* עלתיכונית השכלה

בריאות מצב
1.32* 1.61* 1.04* .15 .25 .51 טוב) (1לא

מהעבודה כללית שביעותרצון
.44 .37 1.13* 1.28* (1=גבוהה)

הפרישה תדסית

.10 .02 כלכלית מירידה חשש

.62 1.00 בניהזוג יחסי מהידרדרות חשש

1.41* .47 הבריאות במצב מירידה חשש

מסוימים עבודה מהיבסי שביעותרצון
(1=גבוהה)

.28 .61 ואחריות מעמד מסמכות,
.38 .12 אקסטרינזיים מהיבטים
.22 .16 ותרומה גיוון מעניין,

ההתאמה טיב
(goodness of ift)

10.28 19.23 9.45 9.43 15.33 12.73 באחוזים

"0.05 של ברמה מובהקים שיצאו מסבירים משתנים *
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עבודה המשך העדפת וכלפי הפרישה אחרי בשכר עבודה כלפי גברים עמדות המנבאים הגורמים :178 לוח
(Logit) רבמשתני ניתוח משולב) (משתנה

העבודה המשך העדפת בשכר לעבוד תכניות
משולב) (משתנה הפרישה אחרי
3 2 1 3 2 1 המודל

משפחתי מצב
.40 .28 66 .32 .52 .14 (1=לאנשוי)
1.49* .97 .92 1.35* 1.37* 1.04* תיכונית השכלה
1.81* 1.45* 1.31* 1.21* 1.06 .94 עלתיכונית השכלה

בריאות מצב
1.19* .49 .40 .25 .52 .34 (1לאטוב)

מהעבודה כללית שביעותרצון
1.34* 1.05* 1.07* .99* גבוהה) 1)

הפרישה תדמית
.87 . .64 כלכלית מירידה חשש
1.30 .47 בניהזוג יחסי מהידרדרות חשש
1.47* .56 הבריאות במצב מירידה חשש

מסוימים עבודה מהיבטי שביעותרצון
(1=גבוהה)

.74 .08 ואחריות מעמד מסמכות,
.20 .05 אקסטרינזיים מהיבטים

1.25* . .99* ותרומה גיוון מעניין,
ההתאמה טיב

(goodness of ift)
12.73 21.07 10.95 5.91 10.21 6.38 באחוזים

a0.05 של ברמה מובהקים שיצאו מסבירים משתנים *

ניתוח  הפרישה גיל דחיית וכלפי נשים פרישת גיל השוואת כלפי נשים עמדות המנבאים הגורמים 79א: לוח
(Logit) רבמשתני

לדחות הרצון בהשוואת תמיכה
הפרישה את הפרישה גיל

2 1 2 1 המודל
.02 .02 .91* .63 (1=לאנשוי) משפחתי מצב
.27 .34 .45 .49 תיכונית השכלה
1.42* 1.28* 1.05* 1.05* עלתיכונית השכלה
.59 .46 1.43* 1.33* טוב) (1=לא הבריאות מצב

מעבודה כללית שביעותרצון
.39 .32 .39 .15 גבוהה) 1)

הפרישה תדמית
.40 .72 כלכלית מירידה חשש
.23 .36 בניהזוג יחסי מהידרדרות חשש
.93* .32 הבריאות במצב מירידה חשש

(goodness of ift) ההתאמה טיב
12^66 6^8 15^15 12,05 (באחוזים)

a0.05 של ברמה מובהקים שיצאו מסבירים משתנים *
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המשך העדפת וכלפי פרישה אחרי בשכר עבודה כלפי נשים עמדות המנבאים הגורמים 79ב: לוח
(Logit) רבמשתני ניתוח  משולב) (משתנה עבודה

העבודה המשך העדפת בשכר לעבוד תכניות
משולב) (משתנה הפרישה אחרי

2 1 2 1 המודל
.41 .37 .46 .45 (1=לאנשוי) משפחתי מצב
.89 .97 1.00 .91 תיכונית השכלה
1.46* 1.50* 1.86* 1.89* עלתיכונית השכלה
1.11* .85* 1.28* 1.13* טוב) (1=לא הבריאות מצב

מעבודה כללית שביעותרצון
.25 .39 .35 .26 גבוהה) 1)

הפרישה תדמית

.19 .71 כלכלית מירידה חשש
1.05 .97 בניהזוג יחסי מהידרדרות חשש
.76 .30 הבריאות במצב מירידה חשש

(goodness of fit) ההתאמה טיב
14,1 1009 16£7 1535 (באחוזים)

*00.05 של ברמה מובהקים שיצאו מסבירים משתנים *

בריאות מצב השכלה, משפחתי, מצב  סוציודמוגרפיים משתנים השפעת נבדקה הראשון במודל
של אפשריות השפעות לגבי הנחקרים הערכות את הוספנו השני במודל מהעבודה. הכללית ושביעותהרצון
הפרישה של אפשרית והשפעה בניהזוג בין היחסים על הכלכלי, מצבם על  שונים חיים תחומי על הפרישה
החלפנו נשים) בקרב מובהק נמצא שלא מאחר גברים, לגבי רק (המוצג השלישי במודל הבריאות. מצב על

העבודה. של מסוימים מהיבטים בשביעותרצון מהעבודה הכללית שביעותהרצון גורם את

בכל מובהק שהוא היחיד הגורם היא שהשכלה לראות, ניתן הצפוי. בכיוון הן ההשפעות כללי באופן
השכלה בעלי לאנשים המין: קבוצות שתי לגבי נכון והדבר המודלים, ובכל פרישה כלפי עמדות של הממדים

עבודה. המשך כלפי יותר חיוביות עמדות יש

הממדים רוב על משפיע נוסף אחד גורם לנשים: גברים בין אחידות אין אך נוספים, גורמים השפעת נמצאה
חיוביות לעמדות נוטות טוב בריאות במצב נשים הבריאות: מצב והוא נשים בקרב פרישה כלפי עמדות של
של המרכזית ההשערה את מאשרת נשים של השכלה רמת השפעת לפרישה. ומתנגדות עבודה המשך כלפי
גבוה סוציוכלכלי ומעמד גבוהה השכלה בעלות נשים בספרות: המופיעות טענות על המבוססת המחקר,
שיערנו, עיסוקים, של רחב בטווח פעולה חופש מקנה שהשכלה בכך בהתחשב עבודה. בהמשך מעוניינות
שיש מהקשר הדבר נובע בחלקו גברים. של לזו תדמה התנהגותן יותר, גבוהה נשים של שהשכלתן שככל
מצב או העבודה של אינטרינזית חשיבות העבודה, מרכזיות מהעבודה, שביעותרצון לבין השכלה בין
כאשר שגם לראות, ניתן אך כלפיה. שלילית עמדה על ומשפיע יותר, גבוה הפרישה "מחיר" ולכן בריאות,
של מובהקת השפעה נמצאה לא אשר בעוד מובהקת, נשארת השכלה קבוע, מוחזקים אלה גורמים
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אינטרינזיים  ספציפיים מהיבטים שביעותרצונן של או מהעבודה, נשים של הכללית שביעותהרצון
ומנוגד בעינינו תמוה זה ממצא הפרישה. כלפי עמדותיהן של מהממדים אחד אף על  ואקסטרינזיים

הניתוח. במסגרת להכלילם יכולנו שלא נוספים, גורמים משקף שהוא וייתכן לציפיותינו,

משתנה כאשר חלקי, אישור רק קיבלה לפרישה יחסן על נשים של המשפחתי המצב השפעת בדבר ההשערה
היתה, השערתנו גברים. פרישת לגיל פרישתן גיל השוואת כלפי נשים עמדות ניבוי לגבי רק מובהק נמצא זה
בגלל הן נשואות, מאשר יותר לפרישה להתנגד עשויות גרושות) או אלמנות (רווקות, לאנשואות שנשים
לעמדות יותר דומות תהיינה פרישה כלפי ושעמדותיהן הפסיכולוגיחברתי, ההיבט מן והן הכלכלי ההיבט
של הלחץ לגביהן קיים לא כמוכן, .(1982 Hardy למשל (ראה נשואות נשים של עמדותיהן מאשר הגברים
שכן חלקי, באופן רק נתמכת זו השערה כאמור, אולם, .(1983 Gratton <ef Haug ראה כך (ועל לפרוש הבעל

פרישה. כלפי עמדות של האחרים הממדים לגבי מובהקת אינה משפחתי מצב של השפעתו

מהשפעה החשש הוא להן, הרצוי הפרישה גיל כלפי עמדתן לגבי רק אולם נשים, על המשפיע נוסף גורם
על הפרישה של שלילית מהשפעה החוששות נשים :(2 מודל (ראה הבריאותי מצבן על הפרישה של שלילית
הפרישה תדמית של זה למשתנה המקובל. לגיל מעבר הפרישה גיל את לדחות להעדיף נוטות בריאותן מצב

לפרישה. הקשורים אחרים חששות לבטא עשוי והוא פסיכולוגי הקשר בוודאי יש

תרומתם עוצמת אך סטטיסטית מובהקים אינם אשר הפרישה, בתדמית הקשורים נוספים משתנים שני
הפרישה, בתקופת כלכלית מירידה החשש הם ניכרת, היא לפרישה נשים יחס של שונים ממדים לניבוי
מצבן על הפרישה של שלילית מהשפעה החוששות נשים זו: בתקופה בניהזוג יחסי מהידרדרות והחשש
תורם בניהזוג יחסי מהידרדרות החשש הפרישה; אחרי בשכר לעבוד מתכוונות בניהזוג יחסי ועל הכלכלי

משולב). (משתנה פרישה פני על עבודה להמשך נשים העדפת לניבוי גם

של בריאות, מצב של גם עלתיכונית, והשכלה תיכונית השכלה של גם מובהקת השפעה יש גברים לגבי
השכלה בעלי גברים העבודה: של אינטרינזיים מהיבטים שביעותרצון ושל מהעבודה, כללית שביעותרצון
כלפי שליליות עמדות להביע נוטים גבוהה, מהעבודה ושביעותרצונם טובה שבריאותם ומעלה, תיכונית
גברים של הרצון בניבוי מובהק נמצא בריאותם מצב על הפרישה של שלילית מהשפעה החשש גם הפרישה.
(משתנה פרישה פני על עבודה המשך העדפת ובניבוי המקובל הפרישה לגיל מעבר הפרישה את לדחות
לניבוי הבריאות מצב על הפרישה של שלילית מהשפעה החשש של תרומתו שעוצמת לציין, ראוי משולב).
כמוכן ו79). 78 לוחות (השווה הנשים אצל שנמצאה מזו חזקה גברים בקרב פרישה כלפי שליליות עמדות
פני על עבודה המשך העדפת על הפרישה בתקופת בניהזוג יחסי מהידרדרות החשש של השפעה מסתמנת
עמדות בניבוי זה משתנה של תרומתו עוצמת כאן, גם אולם, לנשים, בדומה משולב), (משתנה פרישה

סטטיסטית. מבחינה מובהקת איננה שהשפעתו למרות יותר, חזקה הגברים

לתמוך הגברים ונטיית מהעבודה הכללית שביעותהרצון בין שנמצא השלילי הקשר הוא במקצת מפתיע
אחת השערה בלבד. השערות אלא זה לממצא מבוסס הסבר בידינו אין נשים. של הפרישה גיל בהשוואת
הגברים של הקיפוח תחושת את אולי משקפת נשים של הפרישה גיל בהשוואת שהתמיכה בכך קשורה
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הפרישה גיל להורדת אמצעי אצלם מהווה שהיא או יותר, מוקדם בגיל לפרוש נשים של היתר זכויות מחמת
תמיכת המנבאים הגורמים לגבי ו79 78 בלוחות המופיעים הממצאים על מתבססת אחרת השערה שלהם.
קשורים אלה גורמים נשים אצל הגברים: תמיכת את המנבאים הגורמים עם הפרישה גיל בהשוואת נשים
במצב והנמצאות גבוהה השכלה בעלות לאנשואות, (נשים ההשכלה ורמת הבריאותי המשפחתי, במצבן
אולי אפשר לגברים. גם משותף נמצא ההשכלה גורם רק פרישתן). גיל בהשוואת לתמוך נוטות טוב בריאות
כגון כלליים, ערכיים מנימוקים בעיקר נובעת נשים של הפרישה גיל בהשוואת גברים שתמיכת מכך, להסיק
הנדרשות נשים זה. פרק בראשית כבר נרמז כך ועל האישי למצבם נוגעים אינם אשר וכר, זכויות שוויון
בהשוואת ותמיכתן יותר, פרגמטי או יותר, אישי באופן לכך מתייחסות הגיל השוואת כלפי עמדתן להביע
מאידיאולוגיה רק נובעת אינה הגיל בהשוואת תמיכתן כלומר, האישי. ממצבן רבה במידה נגזרת הגיל
להיות עשוי אשר (לאנשואות), המשפחתי ממצבן הנובע ממשי צורך מתוך אלא זכויות, שוויון של ליברלית
המשך להן המאפשרים אישיים ובמשאבים אחד, מצד ופסיכולוגייםחברתיים כלכליים בצרכים קשור
המאפשר גבוה, תעסוקתי סטטוס עם שנמצא, כפי (הקשורה, השכלה ורמת תקינה בריאות כמו  עבודה
את למעשה משקפת הפרישה גיל בהשוואת נשים תמיכת אחרות, במלים תעסוקה). הזדמנויות של מיגוון
את יותר מבטאת נשים של הפרישה גיל בהשוואת הגברים תמיכת ואילו הפרישה, גיל לדחיית שאיפתן
אף הפרישה גיל בהשוואת נשים תמיכת על הבריאות שהשפעת זה, בהקשר לציין ראוי הערכית. תפיסתם

המודלים. שני לגבי נכון זה וממצא ההשכלה, מהשפעת בעוצמתה גדולה

שני בקרב אחידה איננה פרישה כלפי עמדות על הבריאות מצב שהשפעת היא, לציון הראויה נוספת נקודה
(מודל בלבד אחד ובמודל הפרישה, גיל את לדחות הרצון את רק גברים אצל מנבא בריאות מצב המינים:
מצב נשים אצל ואילו משולב), (משתנה פרישה פני על העבודה המשך העדפת את גם מנבא הוא (3

איננו כי אם  המודלים ובכל לפרישה, היחס של הממדים רוב את המנבא חשוב, גורם מהווה הבריאות
בצורה לפרישה מתייחסים כללי, באופן שגברים, בכך זאת להסביר אפשר הפרישה. גיל כלפי עמדה מנבא
התפקיד מרכזיות של הנורמטיבית לתפיסה כביטוי תקין, איננו הבריאותי מצבם אם גם שלילית,
פרישה, כלפי בעמדות יותר רבה הטרוגניות קיימת זאת, לעומת נשים אצל זו. מין קבוצת בקרב התעסוקתי
בממצא, לראות ניתן זה להסבר חיזוק בריאות. מצב כמו אישיים ומגורמים האישי ממצבן יותר המושפעות
לבעלי גם גברים בקרב אשר בעוד נשים, בקרב מובהק מנבא כגורם נמצאה עלתיכונית השכלה שרק
היא תיכונית שהשכלה ייתכן שני, מצד לפרישה. התנגדות קיימת  בלבד תיכונית  יותר נמוכה השכלה
נושאי הרווחתבקרב לטענה בהתאם נשים, לעומת גברים אצל יותר גבוה בסטטוס לתעסוקה מספיק בסיס
תפקידים באותם לזכות כדי יותר גבוהים כישורים נדרשים שמנשים האשה, מעמד לשוויון המאבק דגל

הגברים. שמקבלים

על ברור באופן לעמוד קשה אולם ונשים, גברים על המשפיעים בגורמים הבדלים שיש ולומר, לסכם ניתן
ניתנים שאינם משלחיד, או השכלה קבוצות בין הבדלים כנראה, קיימים, אלה. הבדלים מאחורי ההיגיון

לפרישה. ביחס או מהעבודה, בשביעותהרצון בבריאות, הבדלים עלידי חדמשמעי להסבר

המקיפים המחקרים אחד את שערך ,(1985) Palmore של ממצאיו את להזכיר ראוי אלה לממצאים בהקשר
של רחב טווח בעזרת לניבוי ניתנת גברים שפרישת מצא זה חוקר הפרישה. בנושא האחרון בעשור ביותר
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נתגלה נשים בקרב אשר בעוד עבודה, היסטוריית של שונים והיבטים פנסיה קבלת גיל, כגון משתנים,
המשך עלפני פרישה מעדיפות גבוה בגיל נשים גיל: והוא לפרוש רצונן את המנבא בלבד אחד משתנה
אישיים הבדלים לנבא ניתן כה עד שנצטבר הגרונטולוגי המידע בסיס שעל היא, החוקר מסקנת עבודה.
הפרישה מנבאי הנראה שכפי בכך זאת מסביר הוא נשים. בקרב ולא גברים בקרב רק פרישה כלפי בעמדות
חדשים, תיאורטיים מודלים ובפיתוח שונה תיאורטית מסגרת בחיפוש צורך ויש המינים, בין מאוד שונים

פרישה. כלפי נשים עמדות על המשפיעים הגורמים לבחינת עדיין, מוכרים שאינם

להמשיך ברצון אינם לנשים גברים בין שההבדלים היא, כאן שהוצגו הממצאים של הכללית המשמעות
ברמת העלייה שלהמשך כך על מצביע ההשכלה גורם חשיבות זה. רצון על המשפיעים בגורמים אלא לעבוד
יש עלתיכונית להשכלה שכן במיוחד, נשים ובקרב העבודה, להמשך הרצון על השפעה תהיה ההשכלה
הבריאות ברמת עלייה עבודה להמשך למגמה לתרום עשויים כן עבודה. להמשך העדפתן על עקבית השפעה
לגורמי שנתגלתה ההשפעה לאור גברים, בקרב ובעיקר המבוגר, בגיל העבודה חיי איכות ושיפור

פרישה. כלפי עמדותיהם על מהעבודה שביעותהרצון

במיוחד טנטטיביים, הם פרישה כלפי עמדות על כאן שהוזכרו השונים הגורמים שהשפעת להדגיש, ראוי
שילבנו אשר הגורמים בהשפעת אמין באופן להבחין כדי מספיק איננו התצפיות שמספר העובדה לאור
גודל בגלל לשלבם יכולנו ושלא זה בדו"ח עליהם שעמדנו רבים, גורמים עוד יש וכמובן הרבמשתני, בניתוח
הרבמשתני בניתוח לשלב היה ניתן לא עבודה מקומות עשרה על רק שהתבסס במדגם כמוכן, המדגם.

הרבה. חשיבותם לגבי השערותינו אף על העבודה, באקלים הקשורים הגורמים את

124



ומסקנות סיכום ח: פרק

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

מהחיים. כללית ושביעותרצון פנאי בילוי דפוסי

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

אלה. מבניים מהיבטים רבה במידה הנובע התעסוקתי, התפקיד לחשיבות באשר והן רווקות) או

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

המבוגר בגיל העבודה חיי ובאיכות בסיסיים עבודה בתנאי לגברים נשים בין הבדלים .1
המעורבות התעסוקתית, הניידות העיסוק, רמת העבודה, תנאי הבאים: הנושאים את בדק המחקר
ושביעותהרצון העבודה של ספציפיים מהיבטים שביעותהרצון העבודה, כלפי עמדות בעבודה, החברתית

נשים. של לעבודה ליציאה הסיבות וכן הכוללת

ורציפותה העבודה תקופת אורן
לממצאי בניגוד הנוכחי. במחקר גם שימשו נשים, עבודת דפוסי לבדיקת בספרות המופיעים אלה מדדים שני
אינם הנוכחי במחקר הנשים של העבודה דפוסי ,(1982 O'rand et al. למשל (ראה בעולם שנעשו מחקרים
20 צברו מהן $70< ותיקות: עובדות הן מהנשים משמעותי אחוז הגברים. של העבודה מדפוסי שונים מאוד
בהתאמה, ו6796, ל8396 בהשוואה (וזאת, ומעלה עבודה שנות 28 אף צברו ומחציתן ויותר, עבודה שנות

הגברים). בקרב
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שנות פחות צברו הכחול" מ"הצווארון נשים משלחיד: לפי נשים בין העבודה תקופת באורך הבדלים נתגלו
עדיין אולם הלבן"), "הצווארון מעובדות בלבד רבע לעומת פחות, או שנים 19 רק עובדות מהן 4070) ותק
של מזו שונה אינה נשים של העבודה רציפות שגם נמצא בעבודה. ותיקות אלו עובדות שגם לומר, ניתן

שנה. חצי על עלו שלא הפסקות עם ברציפות עבדו הקבוצות משתי £ל82 הגברים:

השכר רסת והערכת עיקריים מפרנסים
מהנשים גבוה אחוז במשפחתם. העיקריים או היחידים המפרנסים הם מהגברים יותר גבוה אחוז כמצופה,
מ"הצווארון נשים ובעיקר מהגברים, בלבד 1270 לעומת משליש, למעלה  כנמוכה הכנסתן את מעריכות

הלבן"). "הצווארון 29מעובדות 9S לעומת למחציתן, (קרוב הכחול"

הנוכחי המוסד ובתוך מוסדות בין ניידות
של יותר גבוה ואחוז אחרים, עבודה במקומות בעבר עבדו מהנשים ושנישלישים מהגברים שלושהרבעים
נשים הן היחידי גם הוא הנוכחי עבודתם שמקום עובדים של ביותר הגבוה השיעור הלבן". "הצווארון עובדי
ו>$40 מהגברים (6ל58 הנוכחי בתפקידם יותר ותיקים גם הכחול" "הצווארון עובדי הכחול". מ"הצווארון
משתי הלבן" "הצווארון מעובדי כרבע לעומת ומעלה, שנים 16 כבר הנוכחי בתפקידם עוסקים מהנשים

המין). קבוצות

שלוש הלבן". "הצווארון עובדי בעיקר הנוכחי, המוסד במסגרת תפקידים החליפו הנחקרים למחצית קרוב
אישיות, סיבות (ג) סכסוכים; או קיצוצים (ב) ושינוי; קידום (א) במוסד: תפקידים לחילופי ניתנו סיבות
(כשלושהרבעים קידום למטרות זאת עשו תפקידים שהחליפו מהעובדים ניכר שיעור בריאותיות. ובעיקר
נאלצו מהן ניכר שאחוז הכחול", "הצווארון עובדות קבוצת בולטת מהנשים). וכשנישלישים מהגברים
מעובדות כרבע לעומת (כשליש וכיו"ב קיצוצים בשל כגון  מרצון לא המוסד במסגרת תפקיד לשנות
מסיבות תפקידים החליפו הכחול" מ"הצווארון גברים של יחסית גבוה אחוז כמוכן, הלבן"). "הצווארון
ניידים פחות היו הכחול" "הצווארון עובדי האחרות). בקבוצות כ£ל10 לעומת ,1796) אישיותבריאותיות

הלבן". "הצווארון מעובדי בעבודה

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

כישורים. בחוסר לקידום

עבודה סוג או עבודה מקום לשנות הרצון
הכחול"). "הצווארון מעובדי X'%5 לעומת 24^ בשינוי מעוניינים הלבן" "הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז
עבודה למצוא ברצונם זאת נימקו רובם  עבודה סוג או מקום להחליף מעוניינים מהעובדים כחמישית
מהנחקרים כשליש הנוכחית. מעבודתם נפשית ו/או גופנית בעייפות זאת תלו וחלקם יותר, ומספקת מעניינת
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ואלה  בריאות מצב בגלל או גיל בגלל אם עבודה, לשנות כבר שמאוחר חושבים, בשינוי מעוניינים שאינם
למקום להסתגל או עבודה למצוא יהיה שקשה החשש, בגלל ואם  הלבן" מ"הצווארון גברים בעיקר הם
בשינוי מעוניינים שאינם הנחקרים למחצית קרוב הכחול". מ"הצווארון גברים בעיקר ואלה  חדש עבודה

הנוכחית. מעבודתם בשביעותרצונם זאת מסבירים

ומין גיל של רקע על העבודה במקום אפליה תחושת
בקרב במיוחד גבוה זה ואחוז העבודה, במקום מבוגרים עובדים אפליית על הצביעו מהנחקרים כחמישית
בקבוצות 1870 עד 129& לעומת אפליה, על הצביעו זו עובדים מקבוצת £479 הכחול": מ"הצווארון גברים
כרבע .(£89 לעומת £219) מין של רקע על אפליה על להצביע נוטים הלבן" "הצווארון עובדי האחרות.
כזאת. אפליה על הצביעו הכחול" מ"הצווארון מהנשים בלבד 1170 לעומת הלבן" מ"הצווארון מהנשים

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

האחרונות בשנים העבודה במרכזיות שינויים
שבשנים טוענים, הנחקרים מכלל כרבע רק רבים: אינם האחרונות בשנים העבודה במרכזיות השינויים
יותר מרכזי מקום יש שלעבודה טוענים אף 28 ו£9 בחייהם, מרכזי פחות מקום העבודה ממלאת האחרונות
חשובה האחרונות בשנים בעבודה שההצלחה מדווחים, הנחקרים מכלל כשליש האחרונות. בשנים בחייהם
£279 לעומת מהם £429) הכחול" "הצווארון עובדי בקרב במיוחד גבוה זה ואחוז בעבר, מאשר יותר אף להם
בהיבטים שחלו השינויים עיקר אלו. במגמות ונשים גברים בין הבדלים אין הלבן"). "הצווארון מעובדי
בעבודה חדשים דברים ללמוד רצון ובחוסר מהנחקרים) £599) גוברת בעייפות קשורים העבודה של ספציפיים
מהנשים £809) הנשים את ובעיקר הכחול", "הצווארון עובדי את בעיקר מאפיינים אלה ושינויים ,(£279)

חדשים). דברים ללמוד רצון פחות יש מהן ול£469 גוברת, עייפות חשות הכחול" מ"הצווארון

ואק00רינז"ם אינטרינזיים מניעים  עבודה כלפי עמדות
והן וכוי), ואחריות סמכות (עניין, העבודה למהות הן רבה חשיבות מייחסים מהנחקרים 80X מעל
לגברים נשים בין הבדלים נמצאו וכר). חברתיים קשרים משכורת, בעבודה, (ביטחון העבודה ל"סביבת"
בעבודה, החברתיים לקשרים רבה חשיבות ייחסו מהגברים יותר גבוה אחוז בלבד: היבטים בשלושה
תפקידם. במסגרת כישוריהם לנצל וליכולתם העבודה למסגרת שמחוץ אנשים בעיני המקצועי למעמדם

ייחסו הלבן" "הצווארון מעובדי יותר גבוה אחוז שונים: משלחייד בין הבדלים נמצאו תחומים בשני
הגדול ההבדל העבודה. במסגרת עצמית ולהגשמה התפקיד ואחריות סמכות של להיבטים רבה חשיבות
במסגרת עצמית להגשמה רבה חשיבות מייחסות הלבן" מ"הצווארון מהנשים 8770 נשים: בין נתגלה ביותר
בקרב ו£769 ל£949 בהשוואה וזאת, הכחול" "הצווארון מעובדות מחצית לעומת התעסוקתי, תפקידן

הגברים.
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נשים של לעבודה ליציאה סיבות
אחוז לפרישה. יחסן על שונה בצורה המשפיעות לעבודה נשים ליציאת שונות סיבות על מצביעה הספרות
ליציאתן יחידה עיקרית כסיבה עצמית להגשמה שאיפה על הצביעו הלבן" "הצווארון מעובדות יותר גבוה
הצורך את שהדגישו הכחול", "הצווארון מעובדות יותר גבוה אחוז לעומת ,(496 לעומת 3296) לעבודה
מעובדות ניכר אחוז זאת למרות .(32?£ לעומת 4596) לעבודה ליציאתן יחידה עיקרית כסיבה הכלכלי
כלכלית סיבה על הצביעו מהן כשליש בלבד: הכלכלי הצורך בגלל לעבודה מונעות היו הכחול" "הצווארון
ו.^23 לעבודה, ליציאתן עיקריות כסיבות אנשים), לפגוש מהבית, (להשתחרר חברתית סיבה עם בשילוב

עצמית. להגשמה גם התייחסו מהן

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

הכללית ושביעותהרצון העבודה, של ספציפיים מהיבטים  מהעבודה שביעותרצון
והסיכויים המשכורת לגובה פרט העבודה היבטי מרוב מרוצים העובדים מכלל ומעלה כשנישלישים
עובדי מאשר יותר הלבן" "הצווארון ועובדי השכר, מגובה מרוצים נשים, מאשר יותר גברים, לקידום.
לנשים גברים בין הבדלים נמצאו לא בעבודה. לקידום מהסיכויים מרוצים הכחול" "הצווארון
שביעותרצון על דיווחו והעיסוק המין קבוצות שתי מקרב כשנישלישים מהעבודה: הכללית בשביעותהרצון

מעבודתם. גבוהה

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

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

ומורל.

בריאות מצב
הבדלים נמצאו לא בעבודה. לתפקודם אחרת או זו במידה המפריעות בעיות יש הנחקרים מכלל לרבע
מיוחדות בריאות בעיות יש הכחול" "הצווארון מעובדי גבוה לאחוז עיסוק: לפי אלא מין לפי בריאות במצב
בשנים הבריאותי במצבם לרעה שינויים על הצביעו מחציתם ;(1896 לעומת 3796) בעבודה להם המפריעות
טובה כפחות בריאותם את מעריכים מהם גבוה ואחוז הלבן"), "הצווארון מעובדי 3996 (לעומת האחרונות

הלבן"). מ"הצווארון 796 לעומת הכחול" "הצווארון מעובדי 1596) בגילם לאנשים בהשוואה

בןהזוג בריאות מצב
לעומת ל4696  מהנשים יותר גבוה (לאחוז טוב אינו בריאותם שמצב בניזוג יש הנחקרים מכלל לכ4096

.(4196 לעומת 5496  הכחול" "הצווארון לעובדות ובעיקר ,3396
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ילדים עם ויחסים קשרים
ובתחומי המפגשים בתכיפות מתבטאים אלה קשרים לילדים. הורים בין אינטנסיביים די קשרים נתגלו

בשבוע. פעם לפחות ילדיהם עם נפגשים הנחקרים מכלל כשלושהרבעים ביניהם. ההדדית העזרה

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

התחומים. בכל לילדים עזרתן את להגביר צריכות שהיו החשות הכחול", מ"הצווארון

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

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

ההפוך. בכיוון

בןהזוג עם היחסים
של יותר גבוה מעט אחוז בניהזוג. בין טובים יחסים על לדווח המחקר אוכלוסיית בכלל מגמה מסתמנת
מ"הצווארון הנשים בקרב במיוחד גבוה 1אר/ןז 0ך\\}, לעומת £179) זה בתחום בעיות על הצביעו הנשים
של אישביעותהרצון על לדווח נוטות גם אלו נשים הלבן"). מ"הצווארון מנשים 970 לעומת 3370) הכחול"

הפנאי. שעות את איתו לבלות נוהגות שאינן כך ועל לעבודה, מיציאתן בניזוגס

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

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

הכחול". "הצווארון לעובדי בהשוואה זו בתקופה התפקידים

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

ומשפחה. חברים של באירוח או בביקור

כמו  פנאי פעילויות של יותר רחב מיגוון הלבן" "הצווארון לעובדי שונות: עיסוק קבוצות בין הבדלים נתגלו
46^ אלו פנאי לפעילויות נוסף לזמן זקוקים שהם לומר יותר נוטים והם  ובידור טיולים קריאה, התנדבות,
הקבוצה הגברים: בקרב רק בולטים עיסוק קבוצות בין אלה הבדלים הכחול"). מ"הצווארון 3s$ לעומת
מעוניינים שהם 24טענו ?£ (רק הכחול" מ"הצווארון הגברים הם נוסף בפנאי מעוניינת והפחות פעילה הפחות
עובדים קבוצת הסתגלות על להשפיע עשוי זה דבר הלבן"). מ""הצווארון מהגברים $50< לעומת נוסף בפנאי
עקב הכחול" "הצווארון עובדי בקרב לפרישה הסתגלות בעיות על מצביעים מחקרים מעבודה. לפרישה זו
הנשים, בקרב כאלה הבדלים נמצאו שלא לציין, ראוי לעבודה. אלטרנטיביים פנאי עיסוקי של יחסי מיעוט
טוענות למחציתן קרוב יותר, קטן הכחול" "הצווארון עובדות של הפנאי פעילויות שמיגוון הממצא ולמרות

.(A690) נוסף לפנאי זקוקות שהן

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

יותר. כגבוה הסובייקטיבי גילם את תופסים הקבוצות,

נשים ואילו חברים, ילדים, בניזוג,  והחברתיים המשפחתיים היחסים ממערכות מנשים יותר מרוצים גברים
וכר. מגורים תנאי בריאות, מצב עבודה, כמו אינסטרומנטליים, מהיבטים יותר מרוצות מעט

המוסדית המסגרת של מאפיינים .3
בעיני המבוגר העובד של הדימוי פורשים. שממנה למסגרת בהתאם שונה להיות עשוי הפרישה תהליך
עשויים הפרישה בתהליך ומעורבותם רגישותם ומידת פרישה כלפי עמדותיהם העובדים, ונציגי המעסיקים
המסגרת של המאפיינים סיכום להלן ופרישה. עבודה כלפי המבוגרים העובדים בעמדות ביטוי לידי לבוא
הנהוגה הפרישה מדיניות ושל מבוגרים), של עבודתם איכות כלפי השונים הממונים (עמדות המוסדית

השונים. במוסדות
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מבוגרים עבודת איכות כלפי הממונים עמדות
בעבודה הנוכחות צעירים. של מזו שונה אינה מבוגרים עובדים של עבודתם שאיכות חושבים, הממונים רוב
נמוך בעבודה חדשים דברים ללמוד כושרם אולם יותר, כגבוהות נתפסות מבוגרים של האחריות ומידת
מנהלי המבוגר: העובד של המיוחדות הבעיות בהערכת שונים תפקידים בעלי בין הבדלים קיימים יותר.
המבוגר העובד של הסתגלות בבעיות מתמקדים רווחה עובדי בריאות, בעיות להדגיש נוטים כוחאדם
באשר המבוגר העובד של הקיפוח רגשות את להדגיש נוטים הוועדים נציגי ואילו במערכת, משתנים לתנאים

במוסד. למעמדו

השונים במוסדות הפרישה מדיניות של והבהירות הגמישות jvpd
הגיל שקריטריון נמצא, כללית בהירותה. ובמידת הפרישה מדיניות בגמישות מוסדות בין הבדלים נתגלו
מוסדות בכל וחדמשמעית. קשיחה כלכך איננה הפרישה מדיניות אולם המחקר, מוסדות בכל תקף
פרישת גיל מוסדות בחמישה הבדלים: קיימים לנשים באשר .65 הוא לגברים חובה פרישת גיל המחקר
שני במוסד ,62 הוא נשים פרישת גיל אחד במוסד :60 גיל מעל  מוסדות ובחמישה ,60 הוא לנשים חובה

.65 הוא נשים פרישת גיל הנותרים המוסדות ובשלושת ,63 

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

הסתדרותי.

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

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

במוסד. הממונים לכל מוכרים תמיד ולא

מבוגרים עובדים המטרידות בעיות
מבוגרים עובדים המטרידות משותפות בעיות שבצד נמצא, אותם. המטרידות הבעיות על הצביעו העובדים
משפחתיות בעיות עובדים: של מסוימות בתתקבוצות שכיחות בעיות יש שונות, אוכלוסייה מקבוצות
הבעיות אחת שהיא בדידות, הרגשת גברים; יותר מטרידות לעבודה הקשורות ובעיות נשים יותר מטרידות
כלכליות ובעיות בריאות בעיות נשואות; לא נשים ובעיקר נשים יותר מטרידה המבוגר, בגיל המרכזיות

הכחול". "הצווארון עובדי את יותר מטרידות

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

בגיל. הקשורות ובעיות בריאות בעיות

הפרישה מדיניות וכלפי פרישה כלפי הממונים עמדות .4
מכלל לשנישלישים קרוב הממונים: בקרב הפרישה מדיניות בהגמשת תמיכה של בכיוון מגמה מסתמנת
בהשוואת תומכים מהם ושלושהרבעים במשק, העובדים לכלל ואחיד קבוע פרישה לגיל מתנגדים הממונים
עובדי בקרב יותר ליברלית גישה כמו שונים, תפקידים בעלי בין הבדלים נמצאו המינים. בין הפרישה גיל
£879 אשר כוחאדם, מנהלי ובקרב נשים, של הפרישה גיל בהשוואת רובם תמכו אשר אחד, מצד הרווחה,
התנגדו מהם לשליש קרוב כאשר שני, מצד העובדים, ועדי נציגי בקרב יותר שמרנית וגישה בכך, תמכו מהם

נשים. של הפרישה גיל להשוואת

אבטלה בתקופת מבוגרים עובדים פיטורי כלפי ממונים עמדות
בתקופת מבוגרים עובדים לפיטורי יחסם הוא הפרישה מדיניות כלפי הממונים עמדות של נוסף היבט
חדמשמעית בצורה התנגדו 2170 ורק התלבטו, כשליש מבוגרים, בפיטורי תמכו מהממונים £439. אבטלה.

מבוגרים. עובדים פיטורי עלידי אבטלה בעיות לפתרון

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

פרטית. ובחברה הסתדרותי במוסד ממשלתי, במשרד  אבטלה בתקופת
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פרישה כלפי המבוגרים העובדים עמדות
תכניות הפרישה, גיל כלפי עמדות המבוגרים: העובדים בקרב הפרישה כלפי עמדות של ממדים מספר נבחנו
משולב, משתנה הפרישה, אחרי לעבוד להמשיך או הפרישה את לדחות רצון הפרישה, אחרי בשכר לעבוד
עיקריים: מישורים בשלושה הפרישה תדמית נבחנה כמוכן נשים. של הפרישה גיל השוואת כלפי ועמדות

בניהזוג. יחסי ועל הבריאות מצב על הכלכלי, המצב על הפרישה להשפעת ציפיות

הפרישה גיל לגבי המבוגרים העובדים עמדות .5
לשלושהרבעים (קרוב מהנשים שנישלישים הפרישה: בדחיית מעוניינים מהנחקרים לשנישלישים קרוב
לשנישלישים (קרוב הגברים מחצית ומעל הכחול") "הצווארון מעובדות ו£549 הלבן" "הצווארון מעובדות
מהגברים וכרבע מהנשים כחמישית הכחול"). "הצווארון מעובדי מחצית לעומת הלבן" "הצווארון מעובדי
שיעור מוקדמת. בפרישה מעוניינים n%מ18הגברים מהנשים 1696 המקובל. הפרישה בגיל לפרוש מעוניינים
לא הגברים בין .(1296 לעומת (כרבע הלבן" מ"הצווארון נשים לעומת הכחול" מ"הצווארון נשים של כפול

משלחיד. לפי הבדלים נמצאו

הפרישה אחרי בשכר עבודה כלפי עמדות
באופן כך על החליטו טרם מתוכם (כ1896 הפרישה אחרי בשכר לעבוד מתכוונים מהנחקרים כשנישלישים
עובדי מהגברים ו5896 מהנשים 4596 לעומת הלבן" "הצווארון עובדי מהגברים ו7096 מהנשים 73?? ברור).

פרישתם. אחרי בשכר עבודה על חושבים הכחול" "הצווארון

לפרישה הכנה בתכניות עבודה המשך חשיבות
בחשיבות הבדלים נתגלו אולם והממונים, העובדים רוב עלידי מוכרת לפרישה הכנה תכניות של חשיבותן
עומדות עבודה להמשך הזדמנויות ספציפיים. לנושאים המבוגרים העובדים מקרב שונות שמייחסותקבוצות
ביותר הרבה החשיבות ניתנה זה לנושא לפרישה. הכנה בתכניות להיכלל הראויים הנושאים רשימת בראש
הלבן" "הצווארון עובדי מהגברים ו7496 מהנשים 8170) נשים אצל ובעיקר הלבן", "הצווארון עובדי בקרב

הכחול"). "הצווארון עובדי בקרב בהתאמה ו6496 6070 לעומת חשיבותה, על הצביעו

לאחר בשכר עבודה מחפשים או פרישה לדחות מעוניינים הנחקרים מכלל שלושהרבעים מעל לכך, בדומה
עובדי מהגברים ו8596 מהנשים 8496 עיסוק: קבוצות בין אלא לנשים גברים בין הבדלים נמצאו לא פרישה.
הכחול". "הצווארון עובדי מהגברים ו6796 מהנשים 6396 לעומת עבודה, המשך מעדיפים הלבן" "הצווארון

נשים של הפרישה גיל השוואת כלפי עמדות
יותר גבוה האחוז אולם גברים, פרישת לגיל נשים של הפרישה גיל בהשוואת תומכים הנחקרים כמחצית
לשנישלישים, קרוב הלבן": מ"הצווארון נשים בקרב ובעיקר מהגברים), 4596 לעומת 5796) הנשים בקרב
הגברים). מקרב בהתאמה, ו£399, ל4996 (ובהשוואה הכחול" "הצווארון מעובדות בקירוב מחצית לעומת
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הפרישה תדמית

לעומת נשים של כמעט כפול ושיעור מהפרישה, כתוצאה כלכלית מירידה חוששים הנחקרים מכלל כשליש
$40< לעומת £579.) הכחול" "הצווארון עובדות בקרב במיוחד גבוה זה אחוז £ל26). לעומת 4670) גברים

הגברים). אצל בהתאמה, ו£229, ל^34 ובהשוואה הלבן", "הצווארון מעובדות

מהגברים), ו>£189 מהנשים £149.) הפרישה בתקופת בניהזוג יחסי מהידרדרות חוששים מהנחקרים \dJ0 רק
עיסוק. קבוצות בין הבדלים ללא

יותר גבוה ואחוז בריאותם, מצב על הפרישה של שלילית מהשפעה חוששים מהנחקרים מחצית מעל
עיסוק. קבוצות בין מהותי הבדל ללא מהנשים), $49< לעומת 5970) מהגברים

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

הממדים. כל לפי עבודה,

פרישה כלפי עמדות על המשפיעים הגורמים .6
השכלה הצפוי: בכיוון הן שנמצאו ההשפעות כללית, פרישה. כלפי העמדות של רבמשתני ניתוח נערך
מצב גם המין. קבוצות שתי ואצל פרישה, כלפי עמדות של הממדים כל את המנבא מובהק כגורם נמצאה
מהממדים ובחלק נשים של פרישה כלפי עמדות של הממדים רוב על המשפיע מובהק, כגורם נמצא בריאות

הגברים. של פרישה כלפי עמדות של

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

הפרישה של השלילית השפעתה לגבי הציפייה פרישה: כלפי עמדות לניבוי תורמים הפרישה תדמית גורמי גם
וגברים נשים בקרב הפרישה גיל את לדחות הרצון לגבי מובהקת נמצאה הפורש של הבריאותי מצבו על

בלבד. גברים אצל משולב) (משתנה פרישה פני על עבודה המשך העדפת ועל כאחד,

מובהקת, נמצאה לא הפורשים בניהזוג בין היחסים מערכת על הפרישה של שלילית להשפעה הציפייה
שתי בקרב משולב) (משתנה פרישה פני על עבודה המשך העדפת לניבוי היחסית תרומתה ניכרת אולם
החיים רמת לירידת הציפיות גם הנשים. בקרב הפרישה אחרי בשכר לעבוד התכניות ולניבוי המין, קבוצות
הרצון לניבוי תרומתן ניכרת אך מובהקת, בצורה פרישה כלפי עמדות לניבוי תורמות אינן הפרישה עקב

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

פרישה. כלפי חיוביות

מדיניות לגבי השלכות
והדגשי ומשלחיד מין לפי שונות תתקבוצות המאפיינות דיפרנציאליות בעיות לגבי הממצאים בסיס על

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

מין. קבוצות
טיפול באמצעות שכן קבוצתית, במסגרת שלא אישי לייעוץ לפרישה הכנה בתכניות מקום להקצות ניתן ב.
בדיון מלחשוף נמנע הוא אותן מציקות, בעיות לפרוס לו יתאפשר לפרוש העומד המבוגר בעובד פרטני

קבוצתי.
באמצעות וזאת הפורשים, למאפייני בעיקר אך הארגון, למאפייני לפרישה ההכנה תכניות את להתאים ג.

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

הפער בעקבות לפרישה, הכנה בתכניות בניהזוג את לשתף כיום הקיימת המגמה את מחדש לבחון ד.
זה. בנושא הממונים עמדות לבין העובדים עמדות בין שנתגלה

בהגמשת לתמיכה מגמה על אמנם מצביעים השונות המוסדיות המסגרות של המאפיינים לגבי הממצאים
יותר רבה התנגדות כגון  שונים תפקידים בעלי בין הבדלים קיימים אולם הממונים, בקרב הפרישה מדיניות
בקיאה הפחות כקבוצה גם נמצאה זו (קבוצה נשים של הפרישה גיל להשוואת הוועדים נציגי בקרב
הפרישה, מדיניות של בהירותה במידת מוסדות בין הבדלים גם נתגלו בפרישה). הקשורים השונים בנושאים
הצוות לאנשי עיון ימי בעריכת הצורך עולה מכאן ובעוצמתם. הפורשים עם הנשמרים הקשרים בדפוסי וכן
רצוי המבוגר. העובד בעיות בנושא  העובדים ועדי וחברי רווחה עובדי כוחאדם, מנהלי  שונים בארגונים
כדי הן אחרים) ציבוריים או ממלכתיים (גורמים במשק מרכזיים גורמים באמצעות ייערכו אלה עיון שימי
בין ועמדות דעות החלפת גם תאפשר אשר כמסגרת והן תכניהם ועל מתכונתם על לפקח יהיה שניתן
הכללת לשקול צריכים ארגונים בנוסף, דומות. בבעיות בוודאי הנתקלים במשק, שונים ממגזרים הממונים
העובד בעיות את לייצג שיוכל כדי הארגון, של מתוכננת ממדיניות כחלק המבוגרים, העובדים של נציג
כדי הצוות, ולאנשי המבוגרים לעובדים תקופתיים מפגשים לערוך יש כן, כמו בכוח. הפורש ושל המבוגר
מבוגרים, עובדים עם ובבעיות אחד, מצד המבוגר, העובד נתקל שבהן בבעיות ובמרוכז במשותף לדון שיוכלו
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איכות לשיפור לתרום עשוי אלה בנושאים וגלוי פתוח דיון שני. מצד הממונים, עלידי נתפסות שהן כפי
זו עובדים קבוצת של לבעיותיה המוסדיים הגורמים רגישות את לחדד המבוגרים, העובדים של העבודה

העבודה. במקום השורר החברתי לאקלים ולתרום

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

עיסוקים. של יותר ספציפיים סוגים בקרב גם עבודה

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

נשים. של עבודתן המשך לגבי במיוחד נכון זה דבר

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

Studies concerning women's retirement are rare, despite the considerable increase in women's
participation in the work force in a varietyof jobs.

The scant literature dealing with this subject arouses contradictory conjectures: Are there a lack
of significant differences between the genders regarding retirement? Are there more  or less 
 positive attitudes toward women's retirement due to men's and women's different background
characteristics?

This study examined a number of subjects: differences between men's and women's attitudes
toward retirement and toward preretirement preparation programs; differences in men's and
women's personal characteristics, basic working conditions and attitudes toward work, which are
likely to influence their attitudes toward retirement; possible differences between the factors
influencing women and those influencing men. Comparisons were also made between men's and
women's attitudes toward different aspects of the quality of life during old age, such as marital
status, health status, patterns of leisure activity, relationships with children and general
satisfaction with life.

Interviews were conducted with 348 older employees who were facing retirement within ifve
years of the study (women aged 55 and over and men aged 60 and over). These employees
worked in ten institutions (government, public, labor union and private) in Jerusalem.

The ifndings indicate that there are no significant differences between men's and women's
attitudes toward retirement. However, women tend more than men to support equating the
retirement ages of the genders, and are interested in continuing to work beyond the accepted
retirement age. Thus, the data do not indicate that women have more positive attitudes toward
retirement than men, as has been indicated in some of the literature. Interestingly, there were
differences in attitudes toward retirement according to occupation: "white collar" workers,
especially women, had a less positive attitude toward retirement. Overall, however, all of the
respondents expressed a positive attitude toward continuing to work beyond retirement age.

The findings of this study do not unequivocally support claims made in the literature regarding
the influence of women's reasons for going to work on their attitudes toward retirement. While
a higher percentage of "white collar" women expressed the aspiration for selffulifllment as their
main reason for going to work and a high percentage of "blue collar" women cited financial
reasons for going to work, a significant proportion of "blue collar" women also indicated that
selffulifllment, especially the desire to be released from housework and to meet people,
influenced their decision to go to work.

The principal difference in men's and women's background characteristics is related to marital
status: A higher proportion of women than men are unmarried (widowed, single or divorced(.



A relatively large number of differences were found in women's background characteristics by
occupational level: More "blue collar" than "white collar" women assessed their income as being
low, had fewer years of seniority, felt increasing fatigue at work, reported having problems with
their spouse, and tended to report that their spouse was dissatisfied with their going to work.

On the assumption that attitudes toward retirement are likely to differ according to place of
employment, the study also examined various characteristics of places of employment, primarily
the attitudes of employers toward the quality of work of older employees and toward accepted
retirement policy in Israel, and the degree of flexibility of the retirement policy of each place of
employment. In addition, a comparison was madeof employers' and older employees' attitudes
toward issues related to retirement. To this end, interviews were conducted with 67 staff
members  personnel directors, social workers and membersof workers' committees  from all
ten institutions included in the study.

The findings indicate a trend among employees to support adherence to retirement policy.
However, people in different roles had different attitudes: For example, membersof workers'
committees expressed greater opposition to equating men's and women's retirement ages (some
of those in this group were unfamiliar with issues related to retirement).

Most of the employers expressed the belief that the quality of work of older employees is just as
good as that of younger employees and their attendance at work and sense of responsibility even
greater, but their ability to learn new things on the job somewhat diminished. The flexibility and
clarity of retirement policy differed among places of employment. Age is a valid criteria for
retirement in all of the places of employment, though some are more flexible than others
regarding the possibility of deferring or pushing up retirement under certain circumstances.
Examination revealed that not all places of employment maintain contact with their retirees, and
among those that do, contact is sporadic.

Employers' and employees' perspectives on the content and format of preretirement preparation
programs were examined. Even though most employees and employers recognize the importance
of such programs, they differ in their attitudes toward who should participate in them, and what
constitutes appropriate content.

An examination of the factors influencing older employees' attitudes toward retirement revealed
education to be significant in predicting all of the aspects ofmen's and women's attitudes toward
retirement. Health status was found to be significant in influencing most of the aspects of
women's attitudes toward retirement, and of some of the aspects of men's attitudes. Contrary
to expectation, marital status had no significant influence on most aspects of women's attitudes
toward retirement, save one: support for equating the retirement age of the genders. Perception
of the changes likely to ensue from retirement also influence attitudes: For example, anxiety
about the negative impact of retirement on health status predicts a desire to postpone retirement
among both genders, and anxiety about a reduction in standard of living following retirement
influences the attitudes of women. Contrary to the study's hypothesis, satisfaction with work,



especially intrinsic satisfaction, inlfuences the attitudes of men toward retirement, but not of
women.

The general meaning of these findings is that the differences between men's and women's
attitudes toward retirement are expressed not in the desire to continue working, but in the factors
influencing that desire. For example, the greater a person's education, the more likely he or she
is to want to continue working. Health status seems to have a similar inlfuence: That is, the
healthier a person is, the more likely he or she is to want to continue working. And given the
inlfuence of satisfaction with work on men's attitudes toward retirement, it is likely that
improvements in the quality of work life for older employees, especially men, would increase
their desire to continue working.

The conclusions of this study may have implications on several levels: on the development of
policy regarding the retirement age of women, on the design of preretirement preparation
programs, and on the formulation of policy regarding improved work life quality for older
employees. The study's ifndings have already been disseminated to the public, and have served
as a basis for discussions in many forums.
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