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תקציר

בישראל רבים ובמוסדות במפעלים אומצה במשק, הכלכלי השפל רקע על השמונים, שנות באמצע
מבוגרים, עובדים אלפי כוחהאדם. לצמצום עיקרי כאמצעי מעבודה, פרישה הקדמת של מדיניות
גיל עד מועסקים להיות ממשיכים ודאי רובם היו זה מצב אלמלא אשר ומעלה, 50 בגיל עלפירוב

עבודתם. מקומות את עזבו הרשמי, הפרישה
החקירה צירי שני כאשר המוקדמת, לפרישה הסתגלותם אופן את ללמוד ביקש הנוכחי המחקר

.. הם העיקריים

במעבר מדובר אם חליפית? לתעסוקה מעבר או העבודה חיי סיום פירושה מוקדמת פרישה האם .1
הפרישה בעקבות המתפתחים העבודה בדפוסי והשוני ההמשכיות מידת מהי חליפית, לתעסוקה

הפרישה? לפני עבדו שבו לתפקיד בהשוואה
בגיל לפורשים בהשוואה עבודה, שאינם בעיסוקים מוקדמים פורשים של המעורבות רמת מהי .2
הפעילות הגברת חדשות, התחלות משקפים הללו המעורבות דפוסי מידה ובאיזו הפורמלי,

הפרישה? טרם של הרמה שימור או מוכרים בעיסוקים

בפורשים. העבודה מקומות של הטיפול אופן את ללמוד ביקשנו הפרט ברמת להסתגלות בנוסף

וממוסדות ממפעלים פרשו אשר גברים 1,521 המייצגים גברים, 482 רואיינו המחקר במסגרת
פרשו המרואיינים כלכלי. שפל רקע על פרישה הקדמת של התופעה בלטה שבהם השונים, במגזרים
נשים 59 רואיינו כמוכן פרישתם. בעת 6450 בני והיו ,1989 לספטמבר 1986 מאי שבין בתקופה
שנים וחצי שלוש עד שנה נמצאו הפורשים כל החינוך. ממשרד פרשו אשר מורות 653 המייצגות
הראיונות משתנים. בלתי לא כי אם יציבים, חיים דפוסי גיבוש המאפשר זמן טווח פרישתם, לאחר
עובדי כוחאדם, מנהלי רואיינו כמוכן .1991 אפריל  1990 אוקטובר בתקופה בוצעו הפורשים עם

הפורשים. באו מהם העבודה ממקומות בחלק עובדים ועדי וחברי רווחה

התקופה במשך אחד חודש לפחות ברציפות מועסקים היו מהגברים שכ600/0 עולה, הממצאים מן
במסגרת הרצון בהכנסה, הצורך היו: תעסוקה להמשך העיקריים המניעים פרישתם. שלאחר
מרכזי. חיים כערך העבודה וראיית העבודה באמצעות לחברה לתרום להמשיך השאיפה ובתעסוקה,
הסוציודמוגרפיים המאפיינים את כוללים לעבודה החזרה על חיובי באופן המשפיעים הגורמים
לחצים עלתיכונית, השכלה מכך יותר ועוד עליסודית השכלה הפרישה, בעת מ55 נמוך גיל הבאים:
ו/או בוגרים בילדים לתמוך והנוהג לעבודה חליפיים ממקורות נמוכה משפחתית הכנסה כלכליים:
במערכת העבודה ומרכזיות פנאי עיסוקי מיעוט כלכליות: לא מוטיבציות וכן הצורך, בעת בהורים

לקוי. בריאות מצב הוא לעבודה לחזרה הסיכויים את המפחית הגורם הפורש. של הערכים .

ויציאות כניסות מעט וכלל למדי, יציב היה הפרישה בעקבות שהתפתח התעסוקתית הקריירה דפוס
שכירים. להיות עלפירוב המשיכו העובדים = המשכיות נמצאה בעבודה המעמד מבחינת מתעסוקה.
מהמגזר עובדים ושל הפרטי, למגזר הציבורי מהמגזר עובד של מעבר שינויים: חלו המגזר מבחינת
שינוי: בצד המשכיות מתגלים והמקצוע ההעסקה היקף מבחינת והפרטי. הציבורי למגזר הממשלתי
המשיכו כמחצית מלאה. לתעסוקה אחרכך חוזרים מהם כשחלק חלקית, לתעסוקה עברו כמחצית
ממקצועס נמוכה ברמה במקצועות הועסקו כס/400 רמה, באותה אחר למקצוע עברו או במקצועם
ובאפשרויות השכר ברמת נתפסת הרעה למרות יותר. גבוהה ברמה במקצועות  והשאר המקורי
גבוהה שביעותרצון ביטאו רובם הריאיון, בעת מועסקים שהיו המוקדמים הפורשים של הקידום
הפרישה. לפני העיקרית מעבודתם מאשר יותר הנוכחית מעבודתם מרוצים למחצית קרוב מעבודתם.



מרוכזים השכיחים הפנאי שעיסוקי ומצא המוקדמים הפורשים של הפנאי עיסוקי את בדק המחקר
תחביבים, טיולים, לימודים, כגון בעיסוקים קבוע באופן פעילים 350/0200/0 והמשפחה. הבית סביב
לעסוק המתחילים אחוז גופנית. בפעילות עוסקים ממחצית למעלה כנסת. בבית ופעילות התנדבות
מעורבותם את מגבירים יותר גדול אחוז אך נמוך, הוא פרישתם בטרם עסקו לא בה בפעילות

קודם. התנסו בו בעיסוק
כי נמצא, מהחיים. ושביעותרצונם שונים חיים בתחומי המוקדמים הפורשים מצב גם נבדק
כ600/0 של הכלכלי מצבם ואילו פרישתם, לאחר גדלה המוקדמים הפורשים מכלל 230/0 של הכנסתם
העובדים, בקרב מאשר מועסקים הבלתי בקרב יותר בולטת המשפחתית בהכנסה הירידה הורע.
מ400/0 למעלה לכך, בניגוד כלכלית. בירידה מתנסים משליש למעלה האחרונים אצל שגם למרות
כחמישית של סוביקטיבית) הערכה (עלפי הבריאות מצב בהכנסה. מעלייה נהנים מהמועסקים

כשליש. של מצבם הורע זאת לעומת אך הפרישה, לאחר השתפר מהמרואיינים
יצירת זאת עם ויחד חברתיים קשרים אובדן הפרישה: בעקבות מסוים שינוי חל החברתי במצב גם
את העריכו מהמרואיינים אחוזים ושניים ארבעים חדשה. עבודה במסגרת בעיקר חדשים, קשרים
לעבודה משציפו. טובים שחייהם העריכו וכ200/0 ציפיותיהם, את כתואמים הפרישה לאחר חייהם

ההכנסה. לגולם מעבר שביעותהרצון על חיובית השפעה יש

ונטו עבודה, הפסקת של במשמעות מוקדמת פרישה כלפי חיובית בלתי עמדה הביעו הפורשים
מתבטאים הפרישה בהקדמת היתרונות מבחינתם, תעסוקתית. קריירה לשינוי הזדמנות בה לראות
בה החליפית מהעבודה מהסיפוק עזבו, אותה העבודה של שליליים ומהיבטים מלחצים בשחרור
וחוסר בהכנסה ירידה הוא העיקרי החיסרון למשפחה. זמן להקדיש ומהאפשרות חלקם נקלטו
ותסכול עצמי ערך חוסר אתגר, חוסר של רגשות על דיווחו מהפורשים כחמישית כלכלי. ביטחון
שהקדמת בדיעבד סבורים כשנישלישים לכך, בניגוד לממשו. והכישלון ולתרום להמשיך הרצון עקב

מבחינתם. נכון צעד היתה הפרישה
הפורשים, מרוב בהבדל לפרוש. שהקדימו ומורות מורים של מדגם גם כללה המחקר אוכלוסיית
ולא סיפוק, והעדר בתפקיד שחיקה  אישיות סיבות עלידי הונעה עבודתם את המורים עזיבת
בעבודה להמשיך המורים מאשר בדעתן נחושות פחות היו המורות העבודה. מקום של הקשה מצבו
עמדות מוטיבציה,  לעבודה אפשרית חזרה של התהליך שלבי בכל התבטא זה ודבר חליפית,
בהשוואה הריאיון, בעת מועסקות היו מהן כ600/0 רק הסופית. והתוצאה עבודה, בחיפוש והתנהגות
האחרים הגברים שבקרב זה על עולה המורים בקרב לעבודה החזרה שיעור מהמורים. לכ800/0
מרוצים כשנישלישים החינוך. בתחום להשאר נוטים המורות והן המורים הן .(590/0 לעומת 780/0)

האחרים. המועסקים הגברים בקרב המרוצים משיעור נמוך המרוצים המורים שיעור מעבודתם.
נמצא, בפורשים. המקצועית וההכשרה ההשמה ומערכת העבודה מקום טיפול גם נבדק לבסוף,
ממושך, לעתים היה מוקדמת לפרישה המועמדים עם והמוסדות המפעלים הנהלות של המו"מ כי
שבועות או ימים תוך חלה העבודה מקום את עזיבתו פרישתו, תנאי העובד עם שסוכמו מרגע אולם
ומידע הסבר של במישור בעיקר היתה העבודה מקומות עלידי לפורשים שניתנה העזרה ספורים.
חליפית. עבודה במציאת מעשי סיוע כללה לא כמעט אך עבודה, אפשרויות על ומעט הכספי בתחום
חודשי בתום או מיד פנסיה לקבל החלו מהמרואיינים כ900/0 האפשריים, הפרישה תגמולי מבין
קיבלו וכשליש פרישה, מענק ו/או הסתגלות לתקופת משכורת קיבלו ממחצית למעלה ההסתגלות,
גבוהים פרישה תגמולי העניקו הציבוריממשלתי למגזר השייכים והמוסדות המפעלים פיצויים.

הפרטית. והתעשייה הממשלה מאשר לפורשיהם עזרה שירותי יותר ואף יותר
צורכי על עונה אינה המקצועית וההכשרה ההשמה מערכת כי עולה, הפורשים עם מהראיונות
בטיפולו, לרעה אותם היפלה לא אמנם התעסוקה שירות לתעסוקה. לחזור המבקשים הפורשים



ביקשו שכאשר דיווחו הפורשים מבין כשליש לכך, בניגוד עבורם. משרות למצוא הצליח לא גם אך
גילם. בשל ההכשרה מערכת עלידי נדחו מקצועית, להסבה בקורס ללמוד



תודה דבו>

גמלאות מינהל  המחקר לביצוע הנחוצים הנתונים בקבלת לי סייעו אשר לארגונים נתונה תודתי
חסויים, להיות ימשיכו ששמותיהם העבודה ומקומות ההסתדרותיות הפנסיה קרנות המדינה,

המחקר. את מימן אשר לאומי לביטוח ולמוסד
את שהאיר ברוקדייל, גיוינטמכון מנהל לשעבר תמיר וליוסי ישראל ג'וינט מנכ"ל חביב לג'ק תודה
נועם, לגילה ובמיוחד בעצה, לעזור תמיד מוכנים שהיו במכון לעמיתי הכלכליות. הסוגיות בסבך עיני
כמובן, הסופי, הנוסח חדו"ח. טיוטת על מועילות הערות העירו אשר ברגמן ושמעון מטרס יהודה

הבלעדית. באחריותי הוא
סללה בנושא התעניינותו אשר בהסתדרות, סוציאלי לביטחון האגף ראש לשעבר פלג, לדב תודה
לי אפשר אשר המחקר, בתקופת לפנסיונרים הרשות מנהל גפני, ולאלחנן המחקר, לביצוע הדרך את

המחקר. לעבודת הנחוץ הזמן כל את להקדיש
הארגונית העזרה על  דובני לאביגיל הראיונות, לאיכות ודאגה השדה עבודת את שריכזה לוי לרותי
בניתוח וניסויים בדיקות לאינספור סבלנות גילתה אשר לוונברג למרים המחקר, של ההתחלתי בשלב
בכשרון שהדפיסה אלון לבלהה בכותבת, מרבית התחשבות תוך שערכה רוזנפלד לגעי הנתונים,

תודה. לכולן  התרשימים על שטרחה הרפי ולאלכסנדרה כרגיל,
ועמדותיהם. ניסיונם את עמנו ולחלק זה למחקר להתראיין שהסכימו הפורשים לכל תודה לבסוף,
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התלוי המשתנה על רבמשתני ניתוח של מודלים סדרת :8 לוח
55 מוקדמת פרישה לאחר עבודה עבודה/אי

ראשונה לעבודה הפרישה לפני מעבודה מקצועית מוביליות :9 לוח
63 הפרישה אחרי
65 הפרישה לפני העיקרית העבודה לבין הנוכחית העבודה בין השוואה :10 לוח

בהשוואה במחקרנו שונות פנאי בפעילויות העוסקים אחוז :11 לוח
72 לסקרלמ"ס

לעיסוקים המוקדש הזמן לכמות הקשורים ומצביים אישיים משתנים :12 לוח
76 בשכר עבודה שאינם
77 עבודה שאינם הפרישה לאחר עיסוקים דפוסי :13 לוח
83 הממוצע לשכר יחסית וגובהם המרואיינים של ההכנסה מקורות :14 לוח

מהחיים שביעותרצון על המשפיעים הגורמים  15 לוח
87 המוקדמת הפרישה לאחר
88 מוקדמת פרישה כלפי העמדות התפלגות  16 לוח
93 והמורות המורים של ומקצועיים סוציודמוגרפיים מאפיינים :17 לוח
98 והמורות המורים של הכנסה מקורות :18 לוח

בהשוואה המורים של המשפחתית ההכנסה רמת :19 לוח
" אחרים לגברים



תרשימים רשימת

45 המוקדמת הפרישה לאחר לעבודה החזרה של זרימה תרשים 1 תרשים
אחת בעבודה לפחות שהועסקו פורשים של התעסוקה היקף  2 תרשים

60 פרישתם לאחר
יותר או עבודות בשתי שהועסקו פורשים של התעסוקה היקף :3 תרשים

60 פרישתם לאחר
אחת בעמדה לפחות שהועסקו פורשים של המעסיק וסוג בעבודה מעמד :4 תרשים

51 פרישתם לאחר
יותר או עמדות בשתי שהועסקו פורשים של המעסיק וסוג בעבודה מעמד :5 תרשים

1$ פרישתם לאחר
אחת בעבודה לפחות שהועסקו פורשים של מקצועות התפלגות . 6 תרשים

62 פרישתם לאחר
/ יותר או עבודות בשתי שהועסקו פורשים של מקצועות התפלגות :7 תרשים

62 פרישתם לאחר

נספחים רשימת

* 110 ראיונות לאיביצוע הסיבות א: נספח
111 הרבמשתני בניתוח תלויים הבלתי המשתנים יצירת אופן ב= נספח

המוביליות דפוסי ניתוח לצורך משלחיהיד בסיווג הקטיגוריות ג: נספח
113 הפרישה לאחר



מבוא

החיים בתוחלת העלייה למרות וזאת מעבודה, הפרישה הקדמת של למגמה עדים אנו האחרון בעשור
ובריטניה צרפת כגרמניה, מפותחות בארצות המבוגרת. האוכלוסייה של הבריאות במצב והשיפור
,5955 גילאי בקרב העבודה בכוח בהשתתפות 140/090/0 של ירידה 19861973 השנים בין חלה
בכוח בהשתתפות מתמשכת לירידה עדים אנו בישראל גם .6460 גילאי בקרב 0180/0/ס36 של וירידה
ב1975 מ84.30/0 6455 הגיל בקבוצת השבעים שנות מאז ומעלה 55 בני גברים בקרב העבודה
כוחאדם סקרי (למ"ס, ב1990 ל20.20/0 ב1975 מ29.20/0 65+ הגיל ובקבוצת ב1990, ל73.70/0
שבהשפעתה 1985 מיולי הממשלה של הכלכלית התכנית בעקבות הואץ התופעה קצב .(1990,1985
באבטלה. למלחמה כאמצעי מוקדמת לפרישה מבוגרים עובדים הוצאת של מדיניות בישראל אומצה
עלידי הנקבע מהגיל מוקדם בגיל או 65 גיל לפני העבודה כוח כעזיבת מוגדרת מוקדמת פרישה

הרלוונטית. הפנסיה תכנית
גישות: מספר לפי המחקרית בספרות נדון המוקדמת הפרישה נושא

השתתפות של נתונים על מתבססת זו גישה כוחאדם: סקיי גישת או חברתית מקת גישה א)
של מאפיינים כוללים אלה מדגמים גדולים. מייצגים מדגמים בסיס על נאספים אשר העבודה בכוח
בריאות מצב גם לעתים משרה, היקף מקצוע, מוצא, השכלה, משפחתי, מצב גיל, כגון, כוחהאדם
של אגרגטיבי זיהוי מאפשרת גיל לקבוצות חלוקה עלפי השתתפות דפוסי בין השוואה והכנסה.
בין השוואה לנשארים. בהשוואה אותם המאפיינות התכונות של וזיהוי העבודה כוח את העוזבים
המבוסס Sicron 1986 (לדוגמה: זמן לאורך מגמות זיהוי מאפשרת שנים במשך ההשתתפות דפוסי

.(Casey 8c Laczko 1989 למ''ס; של כוחאדם סקרי על
לפרישה המרבי הפוטנציאל קיים בה באוכלוסייה מראש המתמקדת אך לזו, דומה מתכונת
הביטוח עלידי שנערך מעקב מחקר  (RHS) Retirement History Studyn אומצה מוקדמת,
שנים 10 במשך שנתיים של זמן במרווחי נחקריו אל וחזר ב1969 החל המחקר האמריקאי. הלאומי
התכונות על מידע נאסף במחקר .6358 גילאי גברים, 8,133 של מייצג מדגם עם ראיונות כלל והוא
המצב על מפורט מידע וכן הפרישה להקדמת הסיבות על גם כמו הפורשים של הסוציודמוגרפיות

הכלכלי.
National Longitudinal Survey of Labor (NLS) הז6^4\ הוא דומה במתכונת נוסף מחקר
והלשכה אוהיו באוניברסיטת אנוש משאבי לחקר המרכז עלידי נערך אשר  Experience
בשתי התמקד זה מחקר האמריקאי. העבודה משרד עם בשיתוף בארצותהברית לסטטיסטיקה
שנים. 10 במשך אחריהן ועקב העבודה חיי מבחינת קריטיים בגילים וגברים נשים של אוכלוסיות
מידע סיפק המחקר .1966 בשנת 5945 בני שהיו גברים של (cohort) עוצבה הוא מבחינתנו הרלוונטי
תקופתיות מדידות גם כמו ולאחריה, לפרישתם עד האנשים של התעסוקתית ההיסטוריה על מקיף
יתרונו העבודה. בשוק התנהגות על להשפיע העשויים ופסיכולוגיים כלכליים חברתיים, מאפיינים של
למה, קדם מה שידוע מאחר ומסובב, סיבה קשרי בו למצוא שניתן בכך מתבטא אורך מחקר של

בחסר. לוקה שאמינותו רטרוספקטיבי בדיווח להסתפק צורך ואין
אשר הסוציאלי הביטחון מדיניות בתחום כהסדר מוקדמת לפרישה מתייחסת מוסדית: גישה ב)
והשפעתו השלכותיו בבדיקת ומתמקדת הלאומי, המשק ברמת אבטלה בעיות בפתרון לסייע נועד
מסוג מחקרים שלהם. העלות מהיבט בייחוד הרווחה, בתחום אחרים הסדרים ועל העבודה שוק על
ביטוח מערכת כגון העבודה, שוק עזיבת את להקדים ניתן בהם השונים הערוצים את ממפים זה
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מהווים השונים הערוצים מידה באיזו בודקים המחקרים זיקנה. ביטוח או נכות, ביטוח אבטלה,
ההסדרים של המימון מקורות את בינלאומיות), השוואות תוך קרובות (לעתים לזה זה חלופות
מבוגרים עובדים של עבודה דפוסי על אלה כל של השפעתם את וכן ביניהם, וההעברות השונים

.(Casey 8cB ruche 1983; Casey 1984; Casey 1988 (לדוגמה:

כאסטרטגיה העבודה, מקום של המבט נקודת מתוך מוקדמת לפרישה מתייחסת ארגונית: גישה ג)
המשתנים. הביקוש לתנאי שלו כוחהאדם היקף את להתאים הצורך עם בהתמודדותו הארגון של
הארגון על ובהשלכותיה זו מדיניות לאימוץ הארגון את להוביל העשויות בנסיבות מתמקדת זו גישה
העובדים של ומחויבות מורל עובדים, הנהלה יחסי אנושי, הון אובדן כלכלית, כדאיות מבחינת

.(Greenhaigh 1982; Jacobson 1988 (לדוגמה וכד' הארגון, דימוי בארגון, הנותרים
הפרט של המוצא נקודת מתוך המוקדמת הפרישה בסוגיית עוסקת אינדיבידואלית: גישה ד)
ליתרונות ביחס תפיסתו לאירוע, תגובתו הפרישה, להקדמת מניעיו את לברר ומבקשת הפורש
מצבו בריאותו, מצב על האירוע השפעת לשינוי, הסתגלותו אופן הפרישה, שבהקדמת ולחסרונות
עוסקים זו גישה לפי הנערכים המחקרים מרבית וכדומה. העצמי הדימוי והמשפחתי, החברתי
חלה פרישתן ואשר עבודה, למקום שייכות בסיס על עלפירוב המוגדרות ספציפיות באוכלוסיות
מחלקות סגירת כגון ארגוניים שינויים או פרישה לעידוד תכנית כגון ההנהלה, מצד יוזמות בעקבות
מפעל עובדי על Walker <cf Westergaard (1989), Walker (1985), [למשל כולו. הארגון סגירת או
; אמריקאיות חברות בשלוש ופרופסיונלים מנהלים על Morse 8c Gray (1980) שנסגר; בשפילד פלדה
Patton חברות; באותן ופקידותיים טכניים במקצועות עובדים על Morse, Dutka 8c Gray (1983)
מיכרות עובדי על Davies (1985) באוניברסיטה; מרצים על Monahan 8c Green (1987) ו (1977)
עובדים על Hogarth ו(1988) בדטרויט; המכוניות תעשיית עובדי על Barifeld (1974) באנגליה;

יורק]. ניו במדינת המדינה בשירות
מוקד מהווה איננה האחרונה כשזו ארגונית, גישה עם אינדיבידואלית גישה משלב הנוכחי המחקר
ההסתגלות דפוסי את ללמוד היתה המטרה הפורשים. של מצבם להבנת רקע משמשת אלא עצמו בפני
פרישה זו היתה אם (בין הכלכלי השפל רקע על אירעה מעבודה המוקדמת פרישתם אשר גברים של
בשנים המשקית הקונסטלציה אלמלא אשר בקבוצה מתמקד כן, אם המחקר, לא). אם ובין מרצון
הפרישה לגיל עד עבודתו במקום מועסק להיות ממשיך היה שרובה להניח סביר ואילך 1985
בהיקף מוקדמת פרישה  עצמה שהתופעה מאחר בארץ בנושא חלוץ הוא המחקר הנורמטיבי.
בהתייחס שתוצג הרלוונטית המחקרית הספרות האחרונות. לשנים עד נפוצה היתה לא  ניכר

הגישות. ארבע כל על המתבססים מחקרים ממצאי תכלול השונות לסוגיות
עובדים ופיטורי מעבודה מוקדמת פרישה בנושאי ובארצותהברית באירופה שנערכו מחקרים מספר
נראית ממצאיהם עם והשוואה הנוכחי, במחקר גם שנבדקו הסוגיות למרבית התייחסו מבוגרים
ספציפית לסוגייה הרלוונטית המחקרית הספרות את להציג העדפנו זו מסיבה רב. ערך בעלת לנו
המוקדמת. הפרישה נושא על הספרות כלל את הסוקר נפרד בפרק ולא זו בסוגייה הדן הפרק בתחילת
על לעמוד וכן הממצאים, ניתוח של הרציונל אחרי לעקוב הקורא על יקל זו בדרך כי מעריכים אנו

בחו"ל. המקבילים המחקרים ממצאי לבין הנוכחי המחקר ממצאי בין והשוני הדמיון
מחקרו ,NLSn ,RHSn הם: רבים בנושאים השוואות נערוך ממצאיהם שעם העיקריים המחקרים
פרופסיונלים על ועמיתיו Morse של ומחקריהם בשפילד, הפלדה תעשיית מפוטרי על Walker של

מוקדם. שפרשו אמריקאים וטכנאים פקידות עובדי ועל ומנהלים
המחקר, שיטת ואת המחקר אוכלוסיית את המחקר, מטרות את נתאר העבודה של הראשון בפרק

המדגם. של הסוציודמוגרפיים המאפיינים את נציג השני בפרק
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הפורשים ומניעי בארגונים מוקדמת פרישה מדיניות לאימוץ הנסיבות לבירור יוקדש השלישי הפרק
בהוצאת העבודה מקומות של הטיפול באופן נעסוק הרביעי בפרק מכן, לאחר הפרישה; להקדמת
במקומות שונים תפקידים בעלי עם ראיונות מידע: מקורות שני על בהתבסס לפרישה העובדים

המוקדמים. הפורשים עם וראיונות עבודה
המוקדמת; הפרישה לאחר העבודה בשוק מחודשת השתלבות של התהליך בכל נדון החמישי בפרק
עבודה שאינם בעיסוקים המוקדמים הפורשים של מעורבותם לבדיקת יוקדש השישי והפרק
מצבם את נתאר והשמיני השביעי בפרקים .(65) הנורמטיבי בגיל לפורשים בהשוואה בשכר
הנורמטיבי, בגיל לפורשים בהשוואה בהווה המוקדמים הפורשים של והחברתי הכלכלי הבריאותי,

האישית. התנסותם הערכת ואת כללי באופן המוקדמת הפרישה כלפי עמדותיהם את
יובאו האחרון ובפרק פרישתם, את הקדימו אשר ומורות מורים בין השוואה נערוך התשיעי בפרק

ומסקנות. סיכום
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המדגם ובחיות המחקו שיטת המחקר, מטרות j

המחקר מטרות 1.1

חדשות, תופעות הינן כלכלי שפל רקע על ניכר בהיקף מבוגרים עובדים ופיטורי מוקדמת פרישה
של ההסתגלות דפוסי על לעמוד ביקש אשר חלוץ מחקר הינו זה מחקר בישראל. יחסי, באופן

כלכלית. מציאות רקע על זה למצב נקלעו אשר עובדים

היו: המחקר מטרות

חזרה מתרחשת שבעקבותיה או העבודה, חיי סיום את מציינת מוקדמת פרישה האם לבדוק א)
תורמים הפרט של ומשאבים מאפיינים אלו לכך, המוטיבציה היא מה כן, ואם העבודה, לשוק

זה. בשלב מתפתחים קריירה דפוסי ואלו בתעסוקה, מחודשת לקליטה
עבורם. גם חדש שהינו זה, בנושא העבודה מקומות של הטיפול אופן על ללמוד ב)

או מעמיקים חדשים, פנאי דפוסי מוקדמים פורשים מפתחים הפרישה בעקבות האם לבדוק ג)
בשכר. לעבודה תחליפים מהווים עבודה שאינם עיסוקים והאם קודמים, דפוסים משמרים

והמשפחתי החברתי הבריאותי, הכלכלי, במישור מוקדמים לפורשים ייחודיות בעיות לאתר ד)
חובה. בגיל לפורשים בהשוואה

המחקר שיטת 1.2

מקורות: משני נתקבל זה במחקר המידע
במחקר. שנכללו העבודה מקומות במרבית לנושא הקשורים תפקידים בעלי עם ראיונות א)
בכל כולם עם (לא עובדים ועדי וחברי רווחה עובדי כוחאדם, מנהלי עם נערכו הראיונות

החוקרת. עלידי בוצעו אלה ראיונות פתוח. מובנה שאלון באמצעות המקומות)
ראיונות ופתוחות. סגורות שאלות שכלל שאלון באמצעות המוקדמים הפורשים עם ראיונות ב)
לשעתיים. ורבע שעה בין נע ריאיון כל משך הכשרה. שעברו לאחר מראיינים עלידי בוצעו אלה

המדגם בחירת 1.3

בלטו שבהם ומוסדות מפעלים נבחרו ראשון בשלב השכבתי: המדגם בשיטת נעשתה המדגם בחירת
מדגם זה שאין למרות ;19891986 בשנים עובדים1 פיטורי או מוקדמת פרישה של התופעה ממדי
נבחר שני בשלב התופעה. את משקף אכן שהוא אנו סבורים בארץ, העבודה מקומות כלל של מייצג
קטן היה מספרה כאשר הרלוונטית האוכלוסייה כל או הללו, המקומות מתוך פורשים של מדגם

גברים.2 482 המדגם כלל בסךהכל מ60.

שתי משקפים בהכרח אינם המונחים שני למעשה, כי, התברר במחקר שנכללו בארגונים הרלוונטיים התפקידים בעלי עם בראיונות 1

שכונה מה במסגרת המערכת את עזבו המבוגרים העובדים למשל, המדינה, בשירות ותיקים. בעובדים מדובר כאשר נבדלות, תופעות
הסדר סוג את תואם אינו העוזבים שקיבלו התגמולים סוג גם מוקדמת. פרישה שפרשו כמי עצמם את הגדירו אך ייעול 0>טורי
מוקדמת" "פרישה המונחים אותנו ישמשו זו מסיבה פיצויים. והן פרישה ומענק חודשית פנסיה הן קיבלו מהעוזבים חלק העזיבה

כולה. המחקר אוכלוסיית לתיאור מוקדמים" ו"פורשים התופעה לתיאור
נפ"ל. בנושא אי נספח ראה 2
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העבודה מקומות בחירת 1.3,1

עיקריים: שיקולים שני עלידי הונחתה העבודה מקומות בחירת

שונים. גיאוגרפיים ולאזורים שונים למגזרים שונים, כלכליים לענפים ייצוג לאפשר הרצון א)
הפורשים. אודות הנתונים נגישות ב)

של מוקדמת לפרישה שונים הסדרים נהוגים שונים עבודה במקומות הסבר: מחייב השני השיקול
המרואיינים. איתור לצורך שונים במקורות שימוש שהכתיב גורם ,(4 פרק (ראה מבוגרים עובדים
אולם המדינה, גימלאות מינהל באמצעות לאיתור ניתנים מוקדמת לפרישה יצאו אשר מדינה עובדי
שמקום פורשים יותר. מורכבת התמונה ההסתדרותיות הפנסיה בקרנות המבוטחים לעובדים ביחס
פרישה של הסיווג תחת הקרנות ברשימות כלולים הפנסיה בקרן זכויות עבורם רכש עבודתם
מקום את עזבו אשר עובדים איתור לכך, בניגוד נכות. בגין מוקדמת מפרישה נפרד באופן מוקדמת
העבודה. מקום ברמת רק להיעשות היה ניתן מפעלית) (או תקציבית פנסיה של בהסדר עבודתם
הקרן אל להעביר ממשיך העבודה שמקום כיוון הפנסיה, לקרנות ידועים אינם זה בהסדר פורשים
בשיתוף תלויים היינו כך משוס העובדים. עבור הניכויים עם יחד עבורם לפנסיה הניכויים את
הפרטי, מהמגזר בעיקר ומוסדות, מפעלים מספר העבודה. מקומות של והן הקרנות של הן הפעולה
שהוא סוג מכל נתונים במתן שראו משום אם פעולה לשתף סירבו במחקר, להיכלל התאימו אשר
ואם, בנושא, טיפולם אופן את לחשוף מעוניינים היו שלא משום אם הפרט, צנעת חוק על עברה
לפנסיה עובדים והוצאת הפיטורין של התהליך שכל משוס יותר, השכיחה הסיבה היתה למעשה וזו
מחודשת התעוררות מפני חששו וההנהלות בארגון, עמוק לזעזוע וגרם למדי טראומטי היה מוקדמת

הצדדים. כל שעברו הקשה החוויה של

הפירוט: לפי תתמדגמים חמישה המדגם כלל התהליך של בסופו

ההסתדרותיות, הפנסיה קרנות מבוטחי והציבורי, הממשלתי מהמגזר תעשייה עובדי של מדגם א)
עבודה. מקומות שני נכללו זה במדגם והמרכז; הצפון באזורי המתגוררים

המתגוררים ההסתדרותיות, הפנסיה קרנות מבוטחי הציבורי, מהמגזר שירותים עובדי של מדגם ב)
עבודה. מקומות שלושה כלל המדגם והמרכז; הצפון באזורי

מפעלים. שלושה סה"כ  המרכז מאזור פרטיים תעשייה מפעלי עובדי ג)
וירושלים. המרכז הצפון, באזורי המתגוררים מדינה עובדי של מדגם ד)

למעשה וירושלים. הצפון המרכז, באזורי המתגוררים החינוך משרד עובדי מורים של מדגם ה)
שני משוס נפרד כתתמדגם אליהם להתייחס שהוחלט אלא מדינה, עובדי הינם המורים גם
העבודה לעזיבת ממוסד כדפוס מוקדמת לפרישה האפשרות של קיומה המקצוע: של מאפיינים
מאפיין במקצוע, הנשים וריבוי כוחאדם; צמצום של בנסיבות לאודווקא רבות שנים מזה
החינוך, משרד נתוני על (ההתבססות ונשים. גברים בין אמנם,  צנועה השוואה, המאפשר
הולם ייצוג מתן על הקשתה נשים, ברובם שהם היסודי, החינוך מורי את בעיקר הכוללים

.(2 פי הוגדלה שלהם הדגימה מנת ולכן בתתהמדגם, לגברים

ואילו המוקדמים, הפורשים אוכלוסיית מתוך אקראי מדגם הוצא העבודה ממקומות שבחלק מאחר
בהתאם. משקלות לנחקרים ניתנו במקום, המוקדמים הפורשים אוכלוסיית כל נכללה אחר בחלק

היחס: היה שניתן המשקל הראשון במקרה
במקום המוקדמים הפורשים אוכלוסיית סה"כ

במקום הנחקרים מספר
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(N=482) המדגם" הרכב :1 לוח

ירושלים מרכז צפון סה"כ תתהמדגם סוג

14.50/0 13.70/0 28.20/0 ממשלתיתציבורית תעשייה עובדי .1
(70) {66) (136)

12.10/0 13.30/0 25.40/0 ממשלתיים שירותים עובדי .2
*(58) *(64) (122) ציבוריים
6.40/0 6.40/0 פרטית תעשייה עובדי .3
*(31) *(31)

9.50/0 13.90/0 8.10/0 31.50/0 מדינה עובדי .4
(46) (67) (39) (152)

1.40/0 5.00/0 2.10/0 0/ס8.5 גברים מורים: .5
(7) (24) (10) (41)

10.90/0 51.90/0 37.20/0 0/ס100 סה"כ
(53) (250) (179) (482)

הרלוונטית. האוכלוסייה כל
בנפרד. נותחו אליהן המתייחסים והנתונים נשים, נכללו המורים של בתתהמדגם שרק מאחר בלבד הגברים את כוללים המספרים *.
37 הצפון, מאזור 11 המורות: אוכלוסיית להתפלגות יחסית שהיתה הבאה הגיאוגרפית החלוקה לפי 59 היה במדגם המורות מספר

ירושלים. מאזור 11 המרכז, מאזור

את שינה ואף פורשים, 1,521 לכלל המדגם לניפוח הביא זה חישוב .1 של משקל ניתן השני במקרה
אולם נחקרים, 1,521 על נערך הנתונים עיבוד שבתוכו. השונים תתהמדגמים של היחסי המשקל

מקרים. 482 על העיבודים נעשו הקשרים למובהקות משמעות ישנה בהם ניתוח בסוגי

הפורשים בחירת 1.3.2

אשר נשים) גם שכלל המורים של תתהמדגם את כאמור, (להוציא, גברים היו שנבחרו הפורשים
במסגרת 41989 1986ספטמבר מאי שבין בתקופה 36450 בגיל בהיותם עבודתם מקום את עזבו

נכות. בגין שלא מוקדמת, פרישה
בכוח לגברים חובה פרישת של הנורמטיבי כגיל 65 גיל הגדרת סמך על נקבע 6450 הגילים טווח
נבחר 50 וגיל מוקדמת. כפרישה להיחשב יכולה ממנו נמוך בגיל שפרישה כך האזרחי, העבודה
העבודה בשוק בקשיים להתנסות עובדים מתחילים בו הגילי הסף את בו לראות שמקובל משום
לעמוד הינה המחקר שמטרת מאחר ל45. זה גיל המקדימים יש .(Rosenblum 1975 למשל, (ראה,
תעסוקתם רציפות הפסקת בשל אולם העבודה, לגילאי עדיין השייכים אנשים של בעיותיהם על

התופעה. את משקף 6450 שהטווח לנו נראה העבודה, בשוק חדש מסלול לעצמם לפלס צריכים
נבעה המורים) של תתהמדגם את להוציא (שוב, המחקר באוכלוסיית גברים רק לכלול ההחלטה
משתי אחת היא נשים אצל העבודה נורמטיבית מבחינה ומתודולוגיים. תכניים שיקולים של משילוב
שונה תהיה הפרישה הקדמת של משמעותה העיקרית. זו אין אף חלקן ואצל מפתחות, שהן קריירות
ההבדלים משום והן לאיעבודה, הדיפרנציאלית החברתית הלגיטימציה משום הן ונשים גברים אצל
ממילא הרבה השונות בשל לכך, בנוסף חברתית. להכרה הזוכים חליפיים תפקידים של בזמינות

ספורים פורשים נכללו אחרים עבודה ממקומות גם כי התברר בדיעבד מ50. במקצת צעירים גילאים גס כלל המורים של תתחמדגם 3
.50 מגיל צעירים שהיו

למטה. או למעלה בכיוון הנ"ל התקופה מגבולות חרגו בודדים 4
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את החותך מבחין כמשתנה המין הכללת ועוד, מקצוע השכלה, גיל, מבחינת המחקר באוכלוסיית
רבמשתני. ניתוח על להקשות היתה עלולה המשתנים שאר

עזיבת ממועד שנה לפחות שעברה משמעותה 1989 לספטמבר 1986 מאי שבין התקופה בחירת
זמן פרק היא שנה כלל בדרך .(1990 באוקטובר החלו (הראיונות הריאיון לתאריך ועד העבודה
שחרור בעקבות אופוריה של אפשרי שלב תום לאחר חדשה, שיגרה ולבניית להסתגלות מספיק
מהמרואיינים חלק אצל מאידך. רצויה, עבודה אובדן על אבל תגובות או מחד, רצויה, בלתי מעבודה
שינויים זיהוי מאפשר יותר הממושך הזמן ופרק הפרישה, מאז ויותר שלוש או שנתיים כבר עברו

העבודה. משוק ויציאות כניסות דהיינו, המחקר, של עיקרו שהינו הנושא מבחינת ותנודות
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המחקר אוכלוסיית תיאור .2

ביניהם ונשווה המחקר, אוכלוסיית של מקצועיים ומאפיינים סוציודמוגרפיות תכונות נציג זה בפרק
המדינה). עובדי שאר אל המורים צורפו ההשוואה (לצורך תתיהמדגמים עלפי

בארץ: וותק מוצא
אירופה מזרח יוצאי של גדול ריכוז כוללת זו קבוצה אירופהאמריקה. יוצאי הם מהפורשים 45.2></0

ישראל ילידי שאינם אלה גם הארץ. ילידי ו22.60/0 אסיהאפריקה, ארצות יוצאי 340/0 (כ32.20/0),
המחקר ביצוע בעת גילם ולאור יותר, או שנים 42 בישראל חיים מחציתם בארץ: רב ותק בעלי הינם
התמונה .1970 לאחר לארץ הגיעו מ50/0 פחות בישראל. עליהם עברו שנותיהם מרבית כי לומר ניתן
בארץ. שלה המקצועית הסוציאליזציה תהליך כל) (או עיקר את עברה אשר קבוצה של כן, אם היא,
לוותק ותיקים. ארגונים במחקר הנכללים העבודה מקומות של להיותם קשור זה שמאפיין ייתכן
וכן בארץ, שונות חיים במערכות וההתמצאות המעורבות מידת על השלכות להיות עשויות בארץ
משאב בהן לראות ניתן הנוכחי המחקר בהקשר אשר פורמליות, בלתי חברתיות רשתות פיתוח על

חדשה. תעסוקה במציאת מסייע
ישנו הממשלה במשרדי .(P=.0l) פורשיהם של המוצא בהרכב מזה זה נבדלים העבודה מקומות
כמחצית והממשלתיים הציבוריים ובשירותים בתעשייה הארץ; ילידי של ביותר הגדול הריכוז
אסיהאפריקה יוצאי שיעור הפרטית בתעשייה ואילו אירופהאמריקה; יוצאי הם מהפורשים ויותר

בהרבה. נמוך הארץ ילידי ששיעור בעוד דומים, אירופהאמריקה יוצאי ושיעור

הפרישה: בעת גיל
בני היו ו31.30/0 ,5955 בני היו 42.80/0 מ55, נמוך היה הפרישה בעת מהנחקרים 25.90/0 של גילם
בתהליך חיסרון) (או משאב אם כי תיאורי מאפיין רק אינו גיל .56.6 היה הממוצע הגיל .6460

חדשה. בעבודה קליטה
בתעשייה השונים. העבודה מקומות בין הפורשים בגיל (P=.00) מובהקים הבדלים נתגלו
בשירותים ,5955 בני היו המוקדמים הפורשים ממחצית למעלה הציבוריתממשלתית
כלומר, ביותר, המבוגרת הקבוצה עם נמנו  כ600/0  הפורשים מרבית הממשלתייםציבוריים
בין שווה באופן הפורשים התפלגו הממשלה במשרדי ואילו הנורמטיבי, הפרישה לגיל יותר קרובים
בארגונים הנהוגה המוקדמת הפרישה למדיניות כנראה קשורה זו התפלגות השונות. הגיל קבוצות

פרישה. לתמריצי הזכאות תחילת של הגילי לסף למשל, שונים,

משפחתי: מצב
ילדים. יש (.z%7 (להוציא לכולם וכמעט נשואים (93.30/0) במדגם הפורשים של המכריע רובם
של הצעיר גילם לאור יותר. או ילדים ארבעה יש ל28.30/0 ילדים. שלושה הוא השכיח המספר
שטרם אחד ילד הפרישה בעת היה ל24.70/0 ואמנם צעירים, ילדים להם שיהיו צפוי היה הפורשים
פרישתם. בעת צעירים ילדים 73 היו ול6.10/0 אלה, בגילים ילדים שני היו ל10.90/0 ,18 לו מלאו

בתזוגם. של או שלהם זקנים, הורים היו ל51.30/0
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העבודה מקום סוג לפי המחקר אוכלוסיית של סוציודמוגרפיים מאפיינים :2 לוח

משרדי
ממשלה שירותים תעשייה

תעשייה (כולל ציבוריים ציבורית
סה"כ פרטית מורים) ממשלתיים ממשלתית

(N=l,521) (N=31) (N=715) (N=122) (N=653)

מוצא
32.6 12.9 29.4 23.0 15.6 ישראל
32.2 41.9 33.7 27.9 31.0 אסיהאפריקה
45.2 45.2 36.9 49.1 53.4 אירופהאמריקה

הפרישה בעת ג>ל
25.9 29.0 33.8 10.7 19.9 מ55 פחות
42.8 16.1 33.2 29.8 57.0 5955
31.3 54.8 33.0 59.5 23.1 6460

ל>מוד שגות מספר
16.4 48.4 12.4 18.0 19.0 80
33.1 45.2 23.2 54.9 39.4 129
18.1 3.2 16.4 17.2 20.8 1513
32.4 3.2 47.9 9.9 20.8 +16

מקצוע
11.9  17.9 4.1 7.4 ואקדמאים מדעיים
17.9  27.7 13.1 9.0 וטכניים חופשיים
16.1 12.9 15.7 12.3 17.3 מנהלים
25.7 9.7 24.9 36.9 25.8 ומכירות פקידות עובדי
22.6 51.6 12.8 30.3 30.5 מקצועיים עובדים
5.8 25.8 1.6 3.3 10.0 מקצועיים בלתי עובדים

העבודה במקום ותק
30.9 58.1 23.8 20.5 39.2 שנה 20 עד
39.0 38.7 36.7 24.6 44.3 שנה 3021
30.1 3.2 39.5 54.9 16.5 +31
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מגורים: אזור
החוף, רצועת לאורך מחדרה, (צפונה הארץ בצפון מתגוררים מהפורשים אחוז ואחד שלושים
המגורים אזור בירושלים. וכ0/ס14 אשדוד), עד מחדרה (דרומה הארץ במרכז  550/0 ובעמקים),
באזורים הדיפרנציאלית האבטלה רמת לאור מחדש ההעסקה סיכויי על השפעה בעל להיות עשוי

בארץ. שונים
השכלה:

תחומי המרואיין, למד בו האחרון ביתהספר הלימוד, שנות מספר באמצעות נמדדה השכלה
שבלוח אף המדדים, שלושת על מסתמך להלן התיאור מחזיק. הוא בהן התעודות וסוגי ההשכלה
16.40/0 רק יחסי. באופן גבוהה השכלה רמת בעלת היא המחקר אוכלוסיית מהם. אחד רק מוצג
השכלה בעלי הינם מהנחקרים כשליש היסודי. ביתהספר את סיימו 10.60/0 ומתוכם שנים, 80 למדו
במחקרנו מהפורשים כמחצית מלאה. תיכונית השכלה מהם ול150/0 מקצועית או עיונית תיכונית
.B%5  אקדמי בתואר מחזיקים 0/ס20.2 יותר. או שנים 13 שלמדו עלתיכונית השכלה בעלי הם
חינוך טכנאים), (בעיקר ההנדסה בתחומי מקצועית תעודה ול28.20/0  שלישי או שני בתואר
תיירים. מדריכי נסיעות, סוכני שמאות, חשבונות, הנהלת כגון אחרים שונים ומקצועות והוראה,
והרוח החברה מדעי הנדסה, הם: העלתיכונית ההשכלה בעלי בקרב השכיחים ההשכלה תחומי

וחינוך.
בתעשייה שונים. עבודה ממקומות פורשים של ההשכלה ברמת (P=.00) מובהקים הבדלים נמצאו
שנים 80 למדו שם הפורשים כמחצית השכלה: מעוטי של ביותר הגבוה השיעור נמצא הפרטית
הממשלתי: מהשירות הפורשים בקרב מצוי גבוהה השכלה בעלי של ביותר הגבוה השיעור בלבד.
גבוהה בולטות עלידי מאופיינים הציבורייםממשלתיים השירותים ומעלה. שנים 16 למדו כ480/0

חלקית. או מלאה תיכונית השכלה ברמת פורשים של
יותר מחציתם עבודתם, שנות במשך מקצועיים קורסים עברו המחקר מאוכלוסיית אחוז שישים
טכניים קורסים מהמשתלמים), 240/0) אנוש ויחסי ניהול היו: השכיחים הקורסים אחד. מקורס
מהמשתלמים 90/0) וביטוח שפות השונים, ההוראה בתחומי למורים העשרה קורסי ,(320/0) שונים

מהם). אחד בכל
מקצוע:

וטכניים חופשיים אקדמיים, מקצועות בעלי של גבוה ריכוז עלידי מאופיינת המחקר אוכלוסיית
בתעשייה מקצועיים בלתי עובדים של נמוך ריכוז זה ולעומת בהתאמה), ו0/ס16, (ס/300 מנהלים וכן

.(60/0) ובשירותים
מובהקים. הבדלים נתגלו השונים העבודה ממקומות הפורשים של המקצועית ההתפלגות בבדיקת
וטכניים, חופשיים אקדמאיים, מקצועות בעלי הינם הפורשים למחצית קרוב הממשלה במשרדי
חמישית לכדי מגיעה ואינה קטנה היא הארגונים ובשאר לחלוטין נעדרת זו קבוצה הפרטית בתעשייה
הציבורייסממשלתיים התעשייה ממפעלי הפורשים הרכב בין היא יותר מעניינת השוואה מהפורשים.
באו מהפורשים כשלושהרבעים באחרונים הפרטיים: התעשייה מפעלי לבין במחקר שהשתתפו
פקידות, לעובדי רב ייצוג גם יש בראשונים ואילו מקצועיים, והבלתי המקצועיים העובדים משורות
אקדמאיים מקצועות בעלי הפורשים באחוז הדמיון את לציין יש הכפיים. עובדי חשבון על אולי

והממשלתיים. הציבוריים ובשירותים הציבוריתממשלתית בתעשייה וחופשיים
מקצועי: ותק

האחרון עבודתם במקום עבדו אחוזים שניםעשר רב. מקצועי ותק בעלת היא המחקר אוכלוסיית
שאינה תקופה שנים, מ10 פחות עבדו 0/ק3.4 ורק שנים, מ25 למעלה עבדו 500/0 שנים, מ35 למעלה
לנוכח מפתיע אינו זה ממצא שנים. 25.4 היה הממוצע הוותק מינימלית. בפנסיה אפילו מזכה

20



שנות שצברו לעובדים מוקדמת פרישה של בהסדר עזיבה להציע נוטים ומוסדות שמפעלים העובדה
רבות. ותק

בשירותים העבודה. מקומות סוגי בין מובהקים הבדלים נתגלו הפורשים ותק מבחינת גם
מ30 למעלה עבדו כ550/0 רב: ותק בעלי של ביותר הגבוה השיעור נמצא הציבורייםממשלתיים
רב כה ותק שצברו הפורשים שיעור הפרטית, והן הציבוריתממשלתית הן בתעשייה, בארגון. שנה
20  יחסי באופן נמוך ותק בעלי של ביותר הגבוה השיעור נמצא הפרטית בתעשייה בהרבה. נמוך

פחות. או שנה

במשך עסקו בה העיקרית לעבודה דומה או זהה היתה פרשו ממנה העבודה מהמרואיינים רבע אצל
אם מקצוע. להחליף לא היתה חייהם במשך הנטייה כלומר, כה. עד שלהם המקצועית הקריירה
זו אם (גם ארגונית לזיקה אינדיקציה לשמש יכול האחרון העבודה במקום העבודה שנות מספר

למקצוע. חזקה זיקה על להעיד יכול המקצוע ששימור הרי ליתברירה) של זיקה
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מוקדמת פלישה של וסיבות נסיבות *3

ספרות וסקירת נללי רקע 3,1

למסקנות הגיעו מוקדמת לפרישה הסיבות את לזהות השנים במשך שניסו וכלכלנים סוציולוגים
בחלקו התבססו, עליהם אנושית התנהגות של השונים המודלים בשל בחלקו סותרות, ואפילו שונות
הערכים בשל גם ואולי העבודה שוק במצב שחלו תמורות בשל בחלקו שונות, מתודולוגיות בשל

החוקרים. של האישיים

מרצון! פלישה  מוקדמת פרישה 3.1.1

ארצי בסקר מרצון. כפרישה מוקדמת פרישה להגדיר ניתן מידה באיזו הוא בוויכוח מרכזי ציר
פרשו מ40/0 פחות כי נמצא ב1951 בארצותהברית הלאומי מהביטוח זיקנה קצבאות מקבלי של
לעבוד המסוגלים אלה מבין מעטים רק כי היתה החוקרת מסקנת שפיר. בריאות במצב מרצונם

.(Stecker 1955) לפרוש בוחרים

קצבאות מקבלי ,62+ בני של מייצג מדגם על ב1963 שנערך האמריקאי הלאומי הביטוח של סקר
דיווחו כ200/0 מרצון: מוקדמת פרישה של מגמה לראשונה הראה מקבלים, שאינם וכאלה זיקנה
היתה זה סקר נתוני מניתוח Palmore של מסקנתו הפנאי. את שהעדיפו משום לעבוד הפסיקו שהם
חובה פרישת בשל או בריאות ליקויי בשל  מרצון שלא פורשים עדיין הגברים רוב אמנם כי
זאת מסבירים עבודה כלכלני .(Palmore 1964) בעלייה נמצאת וולונטרית שפרישה נראה אך 
למשל (ראה אחרים חיים לתחומי בהשוואה בעבודה הזמן השקעת של המשתנה הכדאיות במונחי
הראשונים בשלבים התעסוקתי: חייו מחזור לאורך משתנה העובד של השכר רמת .(Lazear 1976
ואילו וניסיון, הכשרה מרכישת הנובעת הפרודוקטיביות להגברת הודות מהיר בקצב עולה היא
התבגרות הפרודוקטיביות. הפחתת בשל יורדת אף ואולי לעלות, מפסיקה היא המאוחרים בשלבים
המשפחה, ברשות נמצאים כבר בריקיימא נכסים בהוריהם, הכלכלית תלותם את מקטינה הילדים
שלא אלטרנטיביים הכנסה מקורות של קיומם מזו, יתרה פוחתת. הנחוצה הפנויה שההכנסה כך

לפנאי. ההעדפה את מגדיל וחסכונות, פנסיות כגון מעבודה,

לגבי אפילו ועיקר. כלל חדמשמעית אינה לכפויה וולונטרית מוקדמת פרישה בין ההבחנה למעשה,
מגבלות שרק לטעון ניתן עדיין רצונית, בלתי כפרישה להגדירה שמקובל בריאות, מסיבות פרישה
בחירה של מרכיב כאן גם יש המקרים שבמרבית כך לחלוטין, עבודה מאפשרות אינן מעטות בריאות
מבחינתו נסבל בלתי מצב רקע על מוקדמת פרישה של באופציה לבחור עשוי עובד מאידך, אישית.

מרצון. כפרישה זאת להגדיר ניתן אם וספק בעבודה,

כספיים תגמולימ השפעת 3.1.2

הפרישה לדחיית כספיים לתמריצים חזק קשר קשורים פרישה דפוסי כי מסכימים החוקרים
ipnnn (1963) Gordon ההשפעה. לעוצמת באשר חלוקים הם אולם עבודה, המשך על ול"עונשים"
65+ בני גברים של עבודה בכוח השתתפות בין שלילי מיתאם מצאה מדינות 14 של השוואתי
השפעה הפרישה בתקופת שלהכנסה הסיקה היא הממוצע. והשכר זיקנה קצבאות שבין היחס לבין

דחייתה. או הפרישה הקדמת על חשובה
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גורמים כי הבהירו, וולונטרית, מוקדמת בפרישה מראש התמקדו אשר )1974( Barifeld 8l Morgan
מועד על בהחלטה חשוב תפקיד ממלאים  הפרישה בתקופת הצפויה ההכנסה בעיקר  פיננסיים

הפרישה.

הכספיים הגורמים של השפעתם לבירור מוקדש המחקרי מהמאמץ ניכר חלק השבעים שנות מאז
האינדיקטור מציאת של המתודולוגית לסוגייה וכן הבריאות, מצב כגון אחרים, לגורמים יחסית

פרישה. לתגמולי המתאים

בנקודת עבודה לעומת פנאי העדפת של במודלים השתמשו הראשונים האקונומטריים המחקרים
שיש אלא מספקת אינה נתון ברגע הפרישה תגמולי שרמת הבינו, יותר מאוחר אולם אחת. זמן
עלולה מסוים גיל בטווח פרישה הקדמת הזמן. ציר פני על המשתנה ערכם את בחשבון להביא
גם אלא הנורמטיבי הפרישה לגיל עד רק לא השנתית הפנסיה בגובה משמעותית לירידה להביא
של הזמן פרק למשך מפנסיה הכנסה על לוויתור תביא הפרישה דחיית זאת, לעומת שאחריו. בשנים

לה. הזכאות תתחיל כאשר מוגדלת קצבה לטובת עבודה המשך

שונים מחקרים הפרישה. להקדמת תמריצים גם בחשבון להביא יש רגילים פרישה לתגמולי בנוסף
תמריצים ואילו לעבוד, להמשיך ייטו אנשים לרווח, תביא הפרישה דחיית שאם כך על הצביעו
התמריצים .(Mitchell Sc Fields 1984) העבודה עזיבת של בכיוון משפיעים אכן הפרישה להקדמת
עובדים; של שונות קטיגוריות עבור אטרקטיביות של שונה דרגה בעלי להיות עשויים הכספיים
המדינה לעובדי הפנסיה למשל, יורק, ניו במדינת התכנית. של הספציפיים במאפיינים תלוי הדבר
ואשר ב1983, שם שנתקבלה פרישה לעידוד תכנית עבודה. שנות 20 לאחר משמעותית במידה גדלה
עובדים בקרב מיוחד עניין עוררה הפנסיה, חישוב לצורך ותק שנות שלוש תוספת של תמריץ הציעה

.(Hogarth 1988) השנים 20 מחסום מעל אותם העבירה שהיא מכיוון שנים, 1917 שעבדו

לכיוון בעיקרה רצונית כהתנהגות המוקדמת הפרישה מראיית במיקוד, שינוי חל האחרון בעשור
להחלטות להפריע ועשויים זה בנושא הפרט של הבחירה חופש את מגבילים אשר בגורמים דיון של
העבודה. שוק ולמצב הבריאות למצב בעיקר הכוונה והפסד. רווח שיקולי על המבוססות כלכליות

הבריאות מצב השפעת 3.1.3

הם אולם הפרישה, הקדמת ובין לקויה בריאות בין קשר על תמיד מצביעים אמפיריים ממצאים
הלאומי הביטוח של בסקר הבריאות. מצב של הנכון למדד ובאשר הקשר לעוצמת באשר חלוקים
לאי (650/0 עלידי (צויינה ביותר השכיחה הסיבה לעיל), שהוזכר RHSn) מ1969 האמריקאי
Sammartino .(Schwab 1974) הבריאות מצב היתה העבודה בשוק 6358 בני גברים של השתתפותם
מעובדים יותר מוקדם שנים 31 לפרוש נוטים לקויה בריאות בעלי אנשים כי למסקנה הגיע (1987)

.(91 עמ' Parker 1982 גם (ראה דומים וכלכליים דמוגרפיים מאפיינים בעלי בריאים

השימוש מתודולוגי: מחיסרון ונובעת מוגזמת הבריאות למצב המיוחסת החשיבות כי טוענים, יש
לקויה בריאות כי טוענת (1985) Bazzoli הבריאות. למצב כמדד הבריאות של סובייקטיבית בהערכה
שאנשים ייתכן רטרוספקטיבי ובדיווח עבודה, להפסקת חברתית לגיטימציה בעלת כסיבה נתפסת
שהרי אחרות, מסיבות שנעשתה עבודה עזיבת להצדקת כתירוץ בה ומשתמשים רציונליזציה עושים
אנשים של הבריאות מצב לשיפור במקביל מוקדמת פרישה בשיעורי עלייה על מצביעים נתונים
ממגבלות סובלים אינם כי דיווחו אשר RHSn מרואייני שבקרב מצא (1977) Quinn מבוגרים.
כסיבה הבריאות גורם את ציינו 100/0 עדיין עמיתיהם, של מזה טוב בריאותם מצב וכי בריאות

לפרישתם. העיקרית
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השימוש כנגד טענו אלה חוקרים .(1981) Chiirkos <cf Nestel עלידי הושמעה אחר מסוג ביקורת
ההגבלה מידת לטענתם בריאות. של כמדד בעבודה האדם את המגבילות בריאותיות מגבלות בקיום
מצב את זה מדד באמצעות להשוות ניתן לא ולכן העבודה, ובסוג במקצוע ספציפי באופן תלויה
למגבלה עבודתם אופי את שהתאימו אנשים יש מזו, יתרה שונים. במקצועות אנשים של הבריאות
הם נעלמה. לא הבריאותית שבעייתם למרות מגבילה, לפחות הפכה היא מכך וכתוצאה סבלו ממנה

.(Bond 1976 גם (ראה בריאות ליקויי של במדד השימוש את מעדיפים
רטרוספקטיביים דיווחים של הקושי על להתגבר ניסו (1985) Parnes 8c Less; (1985) Bazzoli
המעקב. מחקר של יותר מוקדם בפאנל שנאספו מנתונים סובייקטיביים בדיווחים שימוש עלידי
על לכן קודם דיווחו בריאות סיבות בשל פרשו כי שדיווחו אלה מקרב 730/0 כי מצאו Parnes 8c Less
לקבל נוטים הם מרצון. פרישתם את שהקדימו מאלה ל0/"26 בהשוואה ניכרות, בריאות מגבלות
בריאות כי ומוכיחים הבריאות, למצב כמדד ברטרוספקט, לא כי אם הסובייקטיבית, ההערכה את
שמועד למסקנה, הגיעה Bazzoli לכך בניגוד הפרישות. מסךכל לכשליש הגורם אכן הינה לקויה

הבריאות. מצב ולא הפרישה להקדמת ביותר הטובים המנבאים הם וגודלה הפנסיה קבלת
טוענת (1974) Schwab שונים? במקצועות פרישה על דיפרנציאלית השפעה לקוי בריאות למצב האם
עובדים מאשר לעבודה הקשורות גופניות ופגיעות בריאות מליקויי יותר סובלים כפיים עובדי שכן.
ליקויי מאשר יותר בעבודה להישאר יכולתם את מגבילים סובלים הם מהם הליקויים אחרים.
Mitchell, Levine <cf Pozzebon גם (ראה אלה של יכולתם את מגבילים פרופסיונלים של בריאות
הפיזי המאמץ שלהם, האוטונומיה מידת לפי מקצועות סיווג זאת, לעומת ,(1977) Quinn .(1988
הפרישה סיכויי על הבריאות בהשפעת שיטתי הבדל מצא לא והוא העבודה, ותנאי בהם הכרוך

שונים. מקצועות בקרב
מבעיות הסובלים עובדים על דיפרנציאלית בצורה ישפיעו פרישה של פיננסיים תגמולים האם
הבריאות מצב בין אינטראקציה שקיימת מצא (1977) Quinn בריאים? לעובדים בהשוואה בריאות
משפיעה פרישה לתגמולי הזכאות אחרות. ולפנסיות לאומי ביטוח לקצבת בהווה הזכאות לבין
הקטינה לאומי ביטוח לקצבת הזכאות גיל הקדמת בריאות. מבעיות הסובלים עובדים על בעיקר
השפעת הבריאים. בקרב מאשר שמונה פי בריאות מבעיות הסובלים בקרב לעבודה ההסתברות את
טוען לכך בניגוד פחותה. מעט בעוצמה כי אם כיוון באותו היתה לפנסיה הזכאות בתנאי השינוי
למדי: קשיחה היא לאומי ביטוח קצבת של הזכאות בתנאי לשינויים שהתגובה (1987) Sammartino

בלבד. בממוצע חודשים ב31 הפרישה דחיית על תשפיע ל67 הזכאות גיל העלאת

המקצוע השפעת 3.1.4

בעיקר מוקדמת, פרישה בדפוסי מקצועיים הבדלים בדבר בהשערה תומכים אמפיריים ממצאים
צווארון עובדי כי מצאו מחקרים מספר העבודה. בביצוע הכרוך פיזי מאמץ של הקריטריון עלפי
Burtles 1987; Gustman 8l Steinmeier) לבן צווארון מעובדי יותר מוקדם במועד לפרוש נוטים כחול

.(1985

של הגורם עם הפרישה של הפיננסיים התגמולים גורם את משלבים (1985) Hayward 8l Hardy
שונים. במקצועות מוקדמת פרישה של הדיפרנציאליים לשיעורים מבני בהסבר המקצוע מאפייני
בתנאי חובה, פרישת בחוקי (למשל, לפרישה ההזדמנות במבנה מזה זה נבדלים שונים מקצועות
המאופיינים במקצועות העבודה. ובאופי העבודה בתנאי וכן הפנסיות) בגובה לפנסיה, הזכאות
אנשים נוטים העבודה, קצב על ושליטה נרחבת הכשרה נתונים, עם עבודה של גבוהות רמות עלידי
העובדים נוטים בלבד מינימלית הכשרה המצריכות קשות פיזיות בעבודות ואילו לעבוד; להמשיך
בגיל העלייה עם רצויה פחות לעוד המשרה הופכת זו בקטיגוריה לעובדים פרישתם. את להקדים
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j מעט רק בפניהם פתוחות בזמן בו התפקיד; דרישות לבין האדם יכולת בין ההתאמה חוסר בשל
(1977) ת3וךת110ק8 הפרישה. בהקדמת טמון עבורם הפיתרון לכן, פיזי. מאמץ פחות הדורשות משרות
אחד היא שהפרישה סטטוס, שינויי של העיתוי לדעתו, .career line vulnerability to aging זאת מכנה
המאפיינים להשפעת מקום יש שבתוכו מסוים מרווח שיש כמובן כי אם המקצוע, לתוך בנוי מהם,
כי U985) Hayward 81 Hardy מצאו 6155 בני גברים של מעקב נתוני בניתוח הפרט. של האישיים
מורכבות, של גדולה רמה עלידי המאופיינים במקצועות גבוהה היתה עבודה להמשך ההסתברות
השייכים תעסוקה טיפוסי מאפיינות אלו תכונות מעטות. פיזיות ודרישות גבוהים חברתיים כישורים
וביטוח גבוה שכר בעבודה, מקביעות יותר נהנים עובדים שבו ,(pirmary sector) הראשוני למגזר
מגדילות בריאות מגבלות המשני. במגזר מאשר השכר) של (כפונקציה גבוהות מפנסיות וגם פנסיוני
הגדולה השכיחות למרות הראשוני המגזר מטיפוס בעיסוקים דווקא הפרישה להקדמת הסיכוי את
במקצועות לקויה בריאות בעלי מורכבים. פחות במקצועות עובדים בקרב בריאות מגבלות של יותר
הכנסה של שהשיקול משום יותר גדול בשיעור פרישתם את מקדימים אינם פיזית מבחינה תובעניים

הבריאות. משיקול יותר חזק מספקת בלתי חליפית

העבודה שוק השפעת 3.1.5

ובינוני. קצר בטווח השפעות לבין ארוך בטווח השפעות בין להבחין יש העבודה שוק בהשפעת

מובילה מתקדמת טכנולוגיה הכנסת טכנולוגיים. משינויים נובעות הטווח ארוכות מההשפעות חלק
מקצועות לביטול ואף הנדרשים העובדים מספר לצמצום זאת ובעקבות במכונה העובד להחלפת
נוטים הם חדשות. טכנולוגיות מהתפשטות העיקריים הנפגעים הם מבוגרים עובדים ותפקידים.
יותר כישוריהם, ומתכות. טקסטיל כגון בסיכון, הנתונים המסורתיים התעשייה בענפי להתרכז
ספציפיים תפקידים למילוי ספציפית הכשרה על מבוססים הצעירים, עמיתיהם של אלה מאשר
תהליך את מאיצות החדשות והטכנולוגיות רחבה, פורמלית הכשרה על ופחות עבודתם במקום
בעדכון או נוספת מקצועית בהכשרה להשקיע שלא נוטים מעסיקים אלה. כישורים של ההתיישנות
מבחינתם: כדאית כבלתי אותה רואים שהם כיוון מבוגרים, עובדים של מקצועיים כישורים ושיפור
בהון השקעה של במונחים לפרישתו. עד לעובד שנותרו השנים במשך בעבודה תוחזר לא תמורתה
והכשרתם גיוסם הוצאות עבור שהתמורה משום צעירים עובדים לגייס לארגון יותר כדאי אנושי
להיפלט מהצעירים יותר צפויים מבוגרים עובדים כאמור, יותר. ממושך זמן פני על מתפרסת
תחת מוצהרת מדיניות אפילו היתה זו (בצרפת חדשות טכנולוגיות הכנסת בעקבות עבודתם ממקום
העבודה למעגל לחזור יותר להם קשה שנפלטו מרגע צעירים). לאנשים חדשות טכנולוגיות הסיסמה:

פרישתם. את להקדים אלא להם נותר לא אלה בנסיבות בהמשך). שיפורטו גורמים (בשל

שוק עזיבת את ואחרים Casey, Laczko, Walker, Bruche כ חוקרים מייחסים והבינוני הקצר בטווח
אמריקה וצפון אירופה במדינות העבודה שוק של המידרדר למצבו מבוגרים עובדים עלידי העבודה
בתחרות לעמוד כדי להתייעל נואש צורך הכלכלית, בצמיחה האטה ב1973. הנפט משבר מאז
הביאו ממשלתיים בתקציבים וקיצוצים קוריאה, דרום כמו נמוך, העבודה שכר בהן מדינות עם
בכוחהאדם גידול המבוגרים. העובדים הם מכך העיקריים והנפגעים כוחהאדם, במצבת לצמצום
החוקרים האבטלה. שיעורי לעליית הביאו המפוטרים במספר ועלייה דמוגרפיות ממגמות כתוצאה
מבוגרים עובדים של ההשתתפות שיעור לבין במשק האבטלה רמת בין קשר על מצביעים האירופאים
עלייה הקצר בטווח כי 19831966 התקופה של נתונים סמך על מצא Warburton העבודה. בכוח
בקרב המועסקים בשיעור 0.2"/0 של לירידה הביאה בבריטניה הארצית האבטלה ברמת 10/0 של 

19861961 השנים של נתונים על המבוסס חיזוי במודל .6460 גילאי בקרב 0.5"/0 ושל 5955 גילאי
שיעורי את תפחית איש מיליון של בהיקף באבטלה עלייה כי באנגליה התעסוקה מחלקת חזתה
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6460 בגילאי הירידה הארוך. בטווח וב60/0 שנה באותה ב30/0 5955 גילאי גברים של ההשתתפות
.(514513 עמ' ,Casey 8l Laczko 1989) הארוך בטווח וב90/0 שנה באותה ב40/0 תתבטא

תוך העבודה את מחדש להקצות מנסים פרישתם את להקדים מבוגרים עובדים המרצת באמצעות
ניסיון נעשה והמרכזית המערבית אירופה במדינות צעירים. למובטלים ומוצהרת בולטת עדיפות מתן
גמלאות מתן עלידי זאת לחזור, לא העבודה לשוק מחוץ היו כבר אשר מבוגרים לעידוד מכוון
אלה הסדרים במסגרת אלא בלבד, זו לא להן. הזכאות תנאי הקלת ועלידי שכר מחליפות נדיבות
משופרים, פרישה תנאי מתן עלידי פרישתם את להקדים מועסקים מבוגרים להמריץ ניסיון נעשה

שעזב. המבוגר במקום צעיר עבודה דורש העסקת עבור סובסידיה הובטחה ולמעסיקים
להפחית המנסה מונח שזהו בנימוק מוקדמת" "פרישה המושג את שוללים Casey 8c Laczko
אבטלה, של בתופעה מדובר לטענתם העבודה. בשוק המבוגרים העובדים בעיית של מחריפותה
חדשה, בעבודה בקליטה המסתיים זמני עבודה חוסר היא אבטלה שעבורם לצעירים בניגוד אולם
במקום ז1^וז1'>10קוח6ח0ו1 תמידי: באופן בשכר העסקה אי היא משמעותה המבוגרים שעבור הרי

1וז0וחץ10קוזז6ו1ג1.

בישראל5 הביניים בגילאי גברים בקוב איתעסוקה 3.1.6

על מבוססים בישראל (6445) הביניים גילאי בקרב איתעסוקה של התופעה היקף על הנתונים
לגברים מתייחסים להלן שיוצגו הנתונים למ"ס. עלידי הנערכים כוחאדם וסקרי האוכלוסין מפקד

בהם. מתמקד שהמחקר מאחר בלבד
קבוצות: משתי מורכבת הלאמועסקים אוכלוסיית

שקדם בשבוע מועסקים היו שלא אנשים  מובטלים בעיקר כוללת זו קבוצה מועסקים: הבלתי .1
פעיל. באופן עבודה חיפשו אך למיפקד או לסקר

פעיל באופן עבודה חיפשו לא ואף בשכר מועסקים היו שלא אנשים  העבודה לכוח שייכים בלתי .2
הנ"ל. הזמן בפרק

הלאמועסקים של ובשיעורם במספרם משמעותית עלייה חלה (19881978) השמונים שנות במהלך
ל24,400, ב1978 ,9.40/0 שהם מ14,400, המספר עלה 5445 הגיל בקבוצת הביניים. גילאי בקרב
(29.60/0) ל41,900 ב1978 (16.50/0) מ21,200 המספר עלה 6455 הגיל בקבוצת ב1988. ,14.60/0 שהם
יותר המבוגרת הקבוצה מבני ו830/0 הצעירה הקבוצה מבני 690/0  הביניים גילאי מרבית ב1988.

החולפת. השנה במשך גם עבדו לא לסקר, שקדם בשבוע מועסקים היו לא אשר 
3.60/0 כי מגלים 19831978 החומש של בטווח התעסוקתי במצב תנודות על הפרט ברמת נתונים
(בהיותם ב1983 עוד מועסקים היו לא מועסקים, והיו 4940 גילאי עם נמנו ב1978 אשר מהגברים

ב1983. עוד מועסקים היו לא ב8.30/0,1978 מועסקים היו אשר 5950 גילאי מבין .(5445 בני
הביניים גילאי בקרב איתעסוקה: של התופעה מרכיבי של היחסי במשקל נבדלות הקבוצות שתי
שיעור המבוגרים הביניים גילאי בקרב ואילו מובטלים, הם מועסקים מהלא כ200/0 הצעירים

העבודה. כוח את נטשו השאר ואילו בלבד ל50/0 מגיע מועסקים הלא מבין המובטלים
 נכות או מחלה היתה לסקר שקדמה בשנה לאיתעסוקה העיקרית הסיבה 5445 גילאי בקרב
ללא עבודה, חיפשו נוספים 110/0 לפנסיה. שיצאו כמי עצמם את הגדירו 140/0 ורק עליה, דיווחו 620/0

נפל לא לאיתעסוקה כסיבה מעבודה הפרישה של משקלה 6455 גילאי בקרב זאת, לעומת הצלחה.
ל470/0. והגיע הנכות, או המחלה של מזה

מטרס יהודח של עבודות pt ,Matras 1990 ,■ למ"ס של בתעסוקה1' ''ניידות הפרסום <1978,1986 כוחאדם סקרי זח: לסעיף המקורות 5
פורסמו. שטרם
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סוציודמוגרפיים מאפיינים בעלות בקבוצות שונה הביניים בגילאי העבודה עזיבת של התופעה היקף
שונים.

יוצאי הצעירים, הביניים גילאי בקבוצת הגיל. קבוצות בשתי שונים מוצא לפי העזיבה דפוסי 6. מוצא
שיעור אסיהאפריקה. ויוצאי ישראל יוצאי מאשר בתעסוקה להמשיך יותר נוטים אירופהאמריקה
אירופהאמריקה, יוצאי בקרב ל2.70/0 הגיע 197580 החומש במהלך העבודה כוח את העוזבים
המבוגרים, הביניים גילאי בקבוצת אסיהאפריקה. יוצאי בקרב ו11.10/0 ישראל יוצאי בקרב 9.60/0
העבודה כוח את עזבו מהם 22.10/0 בתעסוקה: ביותר המתמידים הם ישראל יוצאי זאת, לעומת

אסיהאפריקה. יוצאי מבין ו32.80/0 אירופהאמריקה יוצאי מבין ל27.50/0 בהשוואה
מאשר העבודה את לעזוב פחות נוטים הביניים בגילאי נשואים יהודים גברים משפחתי: מצב
בקבוצת מהרווקים ו7.10/0 מהגרושים/אלמנים 6.40/0 לעומת מהנשואים 3.10/0 נשואים: לא גברים
הגיל בקבוצת מהרווקים ו13.70/0 מהגרושים/אלמנים 12.10/0 לעומת מהנשואים 7.70/0,5445 הגיל

.6455

היה הצעירים הביניים גילאי בקבוצת השכלה. רמת עם שלילי קשר העבודה כוח לעזיבת השכלה:
 לימוד שנות 85 בעלי בקרב ,7.10/0 לימוד) שנות 40) ההשכלה מעוטי בקרב העזיבה שיעור
 לימוד שנות 13+ בעלי ובקרב ,2.40/0  מלאה או חלקית עליסודית השכלה בעלי בקרב ,4.80/0

,ו4.20/0, 6.40/0 ,9.90/0,14.30/0 העזיבה שיעורי היו המבוגרים הביניים גילאי בקבוצת בלבד. 1.40/0
בהתאמה.

כמעט בתעשייה, מקצועיים עובדים בקרב מאוד בולטת העבודה כוח עזיבת של התופעה מקצוע:
חופשיים מקצועות בעלי מנהלים, בקרב מעט רק וקיימת אקדמאים במקצועות קיימת אינה
את עזבו בתעשייה מקצועיים כעובדים מועסקים שהיו מאלה כ400/0 בחקלאות. ועובדים וטכניים
כ40/0 אקדמאים, מקצועות בעלי מבין לכ20/0 בהשוואה ,19831978 החומש במהלך העבודה כוח
העובדים ששיעור לציין מעניין והטכניים. החופשיים המקצועות בעלי מבין וכ50/0 המנהלים, מבין

.(8.60/0) המקצועיים העובדים של מזה בהרבה נמוך העבודה כוח את שעזבו מקצועיים הבלתי
משפחתי, מצב מבחינת האמריקאים המוקדמים הפורשים אצל דומים אפיונים מצאו RHSn חוקרי
לכך, בניגוד .(Schwab 1974) הסקר) שלפני בשנים (איתעסוקה תעסוקתית ויציבות מקצוע השכלה,
שהמשיכו כאלה לבין מוקדם פרשו אשר גברים בין משמעותיים הבדלים מצאו לא NLSn חוקרי
ותק לפי זעיר הבדל ורק מקצועי, רקע השכלה, רמת גיל, האישיות: מהתכונות אחת אף לפי לעבוד
משחקים אינם מאפייניו העבודה, במקום ותק צבר שעובד שמרגע היתה, מסקנתם העבודה. במקום
תכנית קיום היו: נוספים מבחינים משתנים להשאירו. או לפטרו האם המעסיק בשיקולי תפקיד
לא בהם במקומות עבדו העבודה את שעזבו אלה מעבודה: ושביעותרצון העבודה במקום פנסיה

.(Parnes, Magen 8c King 1981) מעבודתם שבעירצון פחות והיו פנסיה תכנית נהוגה היתה

ודיון ממצאים 3.2

מנהלי עם מראיונות התקבל במדגם שנכללו בארגונים המוקדמת הפרישה נסיבות על המידע
אמצעי המוקדמת הפרישה מדיניות היוותה הארגונים בכל אלה. בארגונים רווחה ועובדי כוחאדם
סיבות עלידי מהמקרים בחלק הוכתב העובדים מספר בצמצום הצורך כוחהאדם. מצבת להקטנת
של שנים רבת אידיאולוגיה אפילו שבעטיים ניכרים, מצטברים כספיים הפסדים  כלכליות
במקרים עוינים. שוק בתנאי ההתמודדות קשיי מול קרסה לפיטורין והתנגדות מובטחת תעסוקה

.197883 לחומש מתייחסים ומקצוע משפחתי מצב על הנתונים .197580 לחומש מתייחסים והשכלה מוצא על הנתונים 6
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מעורבותה בשל המקרים, ובמרבית ממשלתיות; החלטות עלידי העובדים צמצום נקבע אחרים
הגורמים. שני שילוב עלידי בכלכלה, הממשלה של והעקיפה הישירה

התבטאה: עובדים צמצום תהליכי על הממשלה השפעת
הממשלה הורתה 1985 ביולי שאושרה הכלכלית התכנית במסגרת כמעסיק: בתפקידה ישיר באופן א)
ואי העובדים מכלל 30/0 של בהיקף צמצום שבבעלותה ובחברות במשרדיה התייעלות חובת על
מתרחב פעילותם שהיקף וחברות מפעלים על גם חלה זו מדיניות שנה. למשך שהתפנו תקנים מילוי
להוציא הזדמנות הממשלה החלטת סיפקה אלה עבור חדשים. עובדים לקלוט מסוגלים בעצם והם
חדשים עובדים עלידי שיאוישו פנויות משרות ליצור זו ובדרך רצויים, בלתי עובדים מהמערכת

ההקפאה. שנת בתום
הייצור  לפחות אחד מובהק בתחום היצור מדיניות את הקובע עיקרי כקליינט מעמדה בתוקף ב)
רבים עובדים להעסקת הביאה מסוים בטחוני מוצר וייצור פיתוח על הממשלה החלטת הבטחוני:

מיותרים. נעשו מהם שרבים לכך גרמה סיומו על החלטתה וממילא בפרויקט,
אחרים: עלידי כספי סיוע למתן לערוב או בעצמו לספק המסוגל מוסמך גוף היותה בתוקף ג)
לקשיים שנקלעו ציבוריים וחברות למפעלים מצידה סיוע כל הממשלה התנתה זה מעמדה בתוקף

שלה. ממוסדותיה שתבעה ל30/0 מעבר הרבה בכוחהאדם, דרסטי בקצוץ

כפויה! או רצונית פרישת 3.2.1

לא עובדים וולונטרית: היתה המוקדמת שהפרישה בראיונות להדגיש טרחו כוחהאדס מנהלי רוב
המשלבות בדרכים וישירים עקיפים לחצים עליהם שהופעלו בעליל נראה כי אם לעזוב, הוכרחו

.(Hwaiek <cf Firestone 1982 גם (ראה ואיומים תגמולים
מתן (א) דברים. שני על מסתמכת ככזו, הוצגה היא בהם מקומות באותם כוולונטרית, הפרישה הצגת
לפרישה, עצמם את להציע שניהם, של שילוב או מסוים, גיל או מסוים, ותק בעלי לעובדים הזדמנות
שנת כל על פיצויים 2150/0 + מיידית חודשית פנסיה קבלת לדוגמה, נדיבים, פרישה תנאי מתן (ב)
בתוספת מיידית פנסיה קבלת אחר, במקום או, חודשים, 5 למשך הסתגלות משכורת בתוספת עבודה
כדי מרצון". עזיבה כ"מבצע העובדים בפני העניין הוצג מהארגונים בשניים .500/0 בגובה פיצויים
האטרקטיביות להגברת פסיכולוגי כאמצעי אף ואולי מהירה, החלטה לקבל העובדים את להניע
את ניצלה ההנהלה מכירות. למבצעי בדומה מוגבלת, לתקופה כ"מבצע" העניין הוצג ההצעה, של
ההצעה. את לקבל העסקתם בהמשך מעוניינת היתה לא שממילא עובדים אותם לשכנע ההזדמנות
הפרישה תנאי את לנצל שביקשו מוכשרים עובדים דבר של בהיפוכן לשכנע עליה היה במקביל,

ולעזוב. המועדפים
היה ייעול" "פיטורי שכונה מה במסגרת מוקדמת לפרישה המיוחד הכספי התמריץ המדינה בשירות
משכורת בגובה מענק בקבלת וכן מיידית לפנסיה בזכות בעיקר והתמצה אטרקטיבי, פחות הרבה
מ60). נמוך שגילם לאלה רק רלוונטי היה כמובן, (זה, 60 גיל עד שנותרה שנה כל עבור שבועיים של
וולונטרית פרישה שנה למשך הונהגה בהוראה, כוחאדם לצמצום התכנית במסגרת לכך, בניגוד
הסתגלות משכורות 3 מיד, וקבלתה ב0/ס7 הפנסיה שיעור הגדלת היה הפרישה לעידוד כשהתמריץ

.60 גיל עד שנותרו השנים מספר כפול המשכורת מחצית בגובה פרישה ומענק
לקשיי מודעותם עלידי גם העובדים החלטת הונעה הטובים הפרישה בתנאי הטמון הפיתוי בצד
כגורם החשש לעומת התמריץ של היחסי המשקל בעתיד. התנאים הרעת מפני והחשש עבודתם מקום
להידרדרות עדים העובדים היו בו הארגונים באחד המפעל/המוסד. של ממצבו הושפע לעזיבה מניע
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שאם שחששו כיוון הפרישה, בתנאי הרעה למרות השלישי העזיבות בגל עזבו הם במצב המשכית
מוקטן. בתמריץ אפילו יזכו לא החלטתם את ידחו

שהוגדרו עובדים כפויה. מוקדמת פרישה של ברורה תמונה מצטיירת זאת, לעומת אחר, במוסד
(במקרה מראש לכך הוכנו לא לדעתם, נשאלו לא מוקדמת לפרישה כמועמדים ההנהלה עלידי
וכל מוקדמת), לפרישה הוצאתו על טלפונית הודעה קיבל עבודתו במסגרת בחו"ל ששהה אדם קיצוני
היה בהסדר עליו. לחתום היה חייב עובד שכל קיבוצי הסכם בצורת להנהלה הוועד בין סוכם העניין
לפורש, שניתן היחידי התגמול יפוטר. מוקדמת לפרישה לצאת שיסרב שמי סעיף בצורת איום גם
אלא העובד, לוותק בהתאם השתנה שגודלו פרישה מענק היה מיידית, חודשית פנסיה לקבלת בנוסף

לעזוב. תמריץ מאשר ניחומים" ''פרס בגדר יותר אלה תגמולים היו העובדים רוב שעבור

הפרישה להקדמת הפורשים מניעי 3.2.2

סיבות. שלוש עד לציין יכלו והמרואיינים פתוחה, כשאלה הוצגה הפורשים מניעי את הבודקת השאלה
המפעל/המוסד של הקשה מצבו היתה הראשונה, כסיבה 360/0 עלידי שהוזכרה העיקרית, הסיבה
מבוגרים עובדים הוצאת בייחוד אחרות, בדרכים עובדים לצמצום או מחלקות לסגירת הביא אשר
סיבות מגוון בשל מעבודה סיפוק העדר היתה משקלה מבחינת השנייה הסיבה מוקדמת. לפנסיה
בתפקיד, רצוי בלתי לשינוי שגרמו ארגוניים שינויים גרועים, העסקה תנאי קידום, חוסר אפשריות
רקע על הממונה עם דעות חילוקי הצוות, בתוך ו/או והעובדים המנהל בין גרועים עבודה יחסי
והגיעה בתפקיד עצמו את מיצה שהוא העובד הרגשת מסוימים ובמקרים אידיאולוגי, או מקצועי
הפרישה, להקדמת הראשונה כסיבה 27.5"/0 עלידי הוזכרה זו סיבה כיוון. ולשנות ללכת שעתו

השנייה. כסיבה 810/0 ועלידי
את לעזוב מבוגרים עובדים להניע רגיל באופן בו אין כשלעצמו מעבודה הסיפוק אובדן כי נראה
נלווה הסיפוק לחוסר כאשר העבודה, במקום היציבות התערערות של במצב אולם עבודתם. מקום
מהווה הסיפוק העדר לעזיבה, תמריצים מוצעים שני ומצד אחד, מצד תעסוקתי, ביטחון אי גם
תנאי שלנו המחקר באוכלוסיית בחו"ל, המחקרים מממצאי בשונה הפרישה. להקדמת מדרבן גורם
ראשון. כגורם אותם ציינו 130/0 רק  הפרישה להקדמת עיקרי גורם מהווים אינם משופרים עזיבה
בעוד השנייה כסיבה אותם ציינו מהמרואיינים 80/0  בחשיבותו שני כגורם יותר בולט משקלם
כלומר, פחות. או 40/0 עלידי השני במקום הוזכרו מעבודה, סיפוק חוסר להוציא הגורמים, שאר
מאשר יותר כחלש במחקרנו נמצא הפרישה הקדמת על המשפיע כגורם פרישה תמריצי של כוחם
בהווה, המוצעים התמריצים של באטרקטיביות רק לא מתבטא והוא בחו"ל, מקבילים במחקרים

בעתיד. יופחתו הם פן בחשש גם מזה, יותר ואולי אף, אלא
היווה לא משפחה בן של או עצמו המרואיין של הבריאות מצב בחו"ל, מחקרים לממצאי בניגוד שוב
כסיבה אותו ציינו 130/0 רק במחקרנו: הפורשים בקרב הפרישה את להקדים בהחלטה מרכזי גורם
בריאותם מצב על הצביעו 130/0 שרק העובדה כי לנו, נראה שנייה. כסיבה  נוספים ו40/0 ראשונה,
במחקר בחו"ל, חוקרים לטענת שבניגוד כך, על להעיד יכולה פרישתם להקדמת העיקרית כסיבה
אשר מהאנשים 140/0 אחרים. מניעים המסתירה רציונליזציה או צידוק זה גורם שימש לא הנוכחי
ו0/<63 עבודה, בביצוע שונות מגבלות להם יש כי הריאיון בעת דיווחו בריאות מסיבות פרשו כי ציינו

לחבריהם. בהשוואה טוב אינו בריאותם מצב כי דיווחו
מדי קשה נעשתה שעבודתם משום פרישתם את להקדים החליטו כי דיווחו אחוזים חמישהעשר
למלא. התקשו שהם תביעות או בעבודה לחץ בשל אם ובין גופנית מבחינה זה אם בין עבורם,
110/0 רק שלנו במקרה אולם הבריאות, במצב מירידה לנבוע עשויה העבודה בביצוע קושי תפיסת
אותו קשרו 790/0 ואילו בעבודה, הקושי לגורם בסמיכות הבריאות גורם את ציינו מהמרואיינים
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הנתונים אך סיפוק, לאי יביא העבודה דרישות במילוי קושי כי לטעון ניתן בעבודה. סיפוק להעדר
גם הזכירו סיפוק העדר על שדיווחו מאלה מ100/0 פחות ההפוך בכיוון בקשר דווקא תומכים
סיפוק. העדר גם ציינו כ800/0 בעבודה קשיים על שדיווחו אלה מבין ואילו העבודה, בביצוע קשיים
רק דומים בחו"ל שנערכו מקבילים במחקרים המדווחים הפרישה להקדמת האישיים המניעים
המדגם בסוג בהבדלים בהתחשב וזאת הישראליים, הפורשים עלידי שהועלו למניעים בחלקם
באנגליה וולונטריים פורשים בקרב כי (1983) McGoldirck מצאה למשל כך התופעה. ובנסיבות
חשוב תפקיד מילאו מתאימים אישיים הכנסה מקורות וקיום הפרישה להקדמת כספיים תמריצים
במדגם שהוזכרו השליליים ההיבטים תומכים. גורמים היוו העבודה של שליליים והיבטים בהחלטה,
ועם העבודה של שונים לחצים עם ההתמודדות ביכולת ירידה תחושת השאר, בין כללו, האנגלי
הממונה מיחס תפקידם, ומשינוי החברה במבנה משינויים אישביעותרצון וכן טכנולוגיים, שינויים
המקצועי האיגוד ההנהלה, מצד לחצים עליהם שהופעלו דיווחו אחרים צעירים. עובדים או הישיר
הבריאותי הגורם צעירים. אבטלת למנוע כדי לעזוב שעליהם העבודה במקום אחרים עובדים או
בעתיד בריאות בעיות למנוע רצון של מהזווית ויותר בהווה בריאות ליקויי של מהזווית פחות הופיע

בריאות. כמקדמת הפרישה ותפיסת
50/0 רק  פקידות ועובדי טכנאים ושל ופרופסיונלים מנהלים של  האמריקאים המדגמים בשני
כאשר פרישתם את יזמו השאר כל ארגוניים. שינויים או בכוחאדם צמצומים בשל לעזוב נאלצו
מספיק שעבדו ההרגשה לעבוד, להפסיק לעצמם להרשות הכלכלית היכולת הם: העיקריים המניעים

.(1980, 1983 Morse et al) אתגר וחוסר בעבודה לחץ כגון העבודה, של שליליים והיבטים
(אחוזים) גיל לפי הפרישה להקדמת העיקרית הסיבה .3 לוח

חוסר קשיים תנאי
סיפוק בביצוע סיבות עזיבה

סךהכל בעבודה העבודה בריאות טובים קיצוצים גיל

100.0 35.1 11.7 10.4 9.1 33.8 5443
100.0 21.2 7.3 14.2 17.8 39.6 5955
100.0 27.3 11.9 16.8 10.1 33.9 6460
100.0 27.5 9.9 13.4 13.0 36.3 סה"כ

אצל הפרישה. להקדמת העיקרית לסיבה ביחס מזו זו נבדלות במחקרנו השונות הגיל קבוצות
סיפוק וחוסר במפעל/מוסד הקיצוצים מרכזיים גורמים שני בולטים 55 מגיל למטה הפורשים
מעבודה הסיפוק חוסר 5955 בני בקבוצת בלבד. שולית השפעה הגורמים לשאר ואילו מעבודה,
שאינה זו, קבוצה עולה. לעזיבה התמריצים גורם חשיבות ואילו מסוימת במידה מחשיבותו מאבד
המרבית התועלת את כנראה, מפיקה, פנסיוני ותק שנות מספיק וצברה חובה פרישת מגיל רחוקה
עולה ,6460 גילאי ביותר, המבוגרת הגיל בקבוצת הפרישה. הקדמת לעידוד הכספיים מהתמריצים
זו בקבוצה לכולם. המשותפים העיקריים הגורמים לשני בנוסף מניע, כגורם הבריאות מצב חשיבות
היווה נוספים 60/0 ואצל משפחתם, בן של או שלהם בריאות בעיות משום בעיקר שפרשו 170/0 אמרו

הפרישה. להקדמת נוספת סיבה זה גורם
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ובפורשים המוקדמת הפרישה בנושא העבודה מקום טיפול A

בארגונים תפקידים בעלי  מידע מקורות שני על בהתבסס ממצאינו את נציג זה בפרק גם
במסגרת המעסיקים עלידי שנעשו שונות פעולות מידה באיזו לראות מאפשרת כזו הצגה והפורשים.
להערכתם, וזכו השתתפותם את השיגו לפורשים, ידועות היו מוקדמת לפרישה ההוצאה תהליך
מכן ולאחר מבוגרים, עובדים לעזיבת הפורמליים ההסדרים את נציג תחילה השלילית. או החיובית
בפנינו שהוצגו כפי תחילה  במחקר חלק שנטלו השונים הארגונים של הטיפול דרכי את נתאר
הפורשים. עם בראיונות שעלו כפי  ובהמשך ועדים, וחברי רווחה עובדי כוחהאדם, מנהלי עלידי

מוקדמת לפרישה הפורמליים ההסדרים 4.1

זה גיל לפני פנסיה קבלת .65 הוא ההסתדרותיות הפנסיה בקרנות לפנסיה גבר של הזכאות גיל
שהיא אלא לפחות, עבודה שנות 15 לאחר 60 מגיל המשתלמת רשות, פנסיית היא זו  אפשרית
עד רק לא משמעותי באופן הקיצבה הפחתת הפורש: מבחינת השוטף בתקבול ניכר בהפסד כרוכה
מהפנסיה 250/0 יפסיד 60 בגיל לפרוש שיחליט עובד לדוגמה: שלאחריו. בשנים גם אם כי 65 גיל
זו. באפשרות לבחור נוטים מעטים שרק כן, אם ברור, .65 בגיל פרש לו לו משתלמת שהיתה
נמוך בגיל לפרוש הזכות גופני, מאמץ דורשת בהם שהעבודה כאלה ובעיקר מסוימים, במקצועות
בגיל לפרוש רשאים בונה" ו"סולל "כור" עובדי לדוגמה: קיבוציים. עבודה בהסכמי מעוגנת מ65
לפרוש רשאים בקירור שעבדו "תנובה" עובדי מרבית. מפנסיה וליהנות עבודה שנות 30 לאחר 60

זה. בגיל הפנסיה את ולקבל 62 בגיל
המבוטחים מבוגרים עובדים של מוקדמת לפנסיה הוצאה של העלות כי ברור לעיל, הנאמר לאור
היחידה הדרך המעסיקים. כתפי על מוטלת פיטוריהם, ובוודאי ההסתדרותיות, הפנסיה בקרנות
במפעלי ואכן נכות, פנסיית באמצעות העובדים הוצאת היא הפנסיה קרנות על העלות את "לגלגל"
באחד נכות. פנסיית של השער דרך מוקדמת לפרישה עובדים להוציא מוגבר מאמץ היה תעשייה
עובדים 40 האחרון העזיבות בגל הקרן של רפואית לוועדה הוגשו במדגם, שנכללו התעשייה ממפעלי
עתה אולם בעבודה, תפקודם ממגבלות להתעלם היה ניתן השפע בימי ואשר בריאות מבעיות שסבלו
ועדה בהחלטת מותנה זו אופציה מימוש לעזיבה. הראשונים המועמדים בין הם נמנו המצוקה בלחץ

.. הם יותר השכיחים ההסדרים כך משום בקשיים. כרוך להיות ועלול הקרן מטעם
הפנסיה בגובה המעסיק עלידי לפורש חודשית משכורת תשלום מפעלית: או תקציבית פנסיה א)
ממשיך המעסיק כאשר הפרישה) תנאי על מו"מ פרי מסוימת, בהגדלה (או עתה פרש לו מקבל שהיה
יותר נמוך בגיל (או 65 שבגיל כדי פנסיה, לצורך שלו חלקו את מהעובד ולנכות חלקו את להפריש

הפנסיה. קרנות למערכת העובד יעבור העבודה) בהסכם שנקבע
החודשית הפנסיה את הן שיממן כסף סכום הפנסיה לקרן מעביר המעסיק זכויות: רכישת ב)
זו בדרך לפנסיה. הזכאות גיל עד לו שנותרו השנים למשך עבורו הניכויים את והן לעובד שתשולם
הסיבה וזו ביותר יקרה היא זה הסדר עלות הפנסיה. קרן של לטיפולה עזיבתו עם מיד העובד עובר

בלבד. בכירות דרגות בעלי לגבי מסוימים ובמקרים ארגונים, של קטן במספר רק יושם שהוא

65 גיל לפני פנסיה קבלת הפנסיה, משלם לבין המעסיק הגוף בין זהות קיימת בו המדינה, בשירות
לפרוש רשאי 55 לגיל והגיע שנים 25 ששירת עובד המדינהגימלאות, שירות חוק עלפי יותר. קלה
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התייעלות במסגרת צמצום מטעמי שפוטר עובד .60 לגיל בהגיעו פרישה קיצבת יקבל והוא מרצונו
המדינה. בשירות עבודה שנות 10 ולזכותו לפחות 40 שגילו בתנאי מיד, קיצבה לקבלת זכאי

פרישה המבוגרים העובדים לעזיבת המוצהר הנוהג היה במחקר שנכללו ובמוסדות במפעלים
את תואמים בדיוק אינם לעוזבים שהוענקו הכספיים התגמולים אם אף פיטורין, ולא מוקדמת
תנאי על מו"מ פרי היו וגובהם התגמולים סוגי הללו. ההסדרים סוגי שני בין החוקית ההבחנה
העובדים. וועדי ההנהלות של היחסי כוחם ואת הארגון של הכלכלי חוסנו את יותר ושיקפו העזיבה
 מופחת בשיעור כי אם תשלום בהמשך חייב הפורש לאומי לביטוח לתשלומים ביחס כי לציין יש

החודשית. מהפנסיה המנוכה  הפנסיה סכום ממחצית 6.05^0

מוקדמת לפרישה עובדים להוצאת הלןייטייונים 4.2

בחלק מוקדמת. לפרישה עובדים להוצאת שונים קריטריונים הופעלו שונים עבודה במקומות
ובחלק העובד של המקצועי ומעמדו גיל של שילוב  בחלק בלבד, גיל הקריטריון היה מהארגונים
בעצם היא הגיל קריטריון של המשמעות בעבודה. תפקודו והערכת העובד גיל של שילוב  אחר
למעבר עד הזמן אורך  אחרים במונחים או מהקרן, פנסיה בקבלת המזכה הפרישה ממועד המרחק
אובייקטיבי קריטריון בהיותו הוא הגיל יתרון ציבורית. לקופה המעסיק) (קופת פרטית מקופה
האוטומטי שיישומו כך העובד, של הביצוע איכות על מעיד אינו שהוא בכך חסרונו למדידה. וקל
המוטיבציה הורדת של בכיוון השפעה גם תיתכן ומסורים. מיומנים עובדים להפסד בהכרח מביא
המקצועיים שכישוריהם ייווכחו אשר יותר צעירים עובדים בקרב לארגון והמחויבות לעבודה
.(Jacobson 1988 (ראה הפרישה לגיל עד תעסוקה המשך להם מבטיחים אינם הטובה ועבודתם
מעטים ליישום. יותר קשה שהוא אלא יותר, צודק כקריטריון ודאי מקובלת בעבודה הביצוע איכות
ולכן מהימנים, הערכה מכשירי כולל עובדים, הערכת של מקצועית מערכת להם שיש הארגונים
ולאו רלוונטיים פחות וגורמים הממונה של אישית אהדה על מבוססת ההערכה קרובות לעתים
בהכרח משמעותו אין אחד בתפקיד לקוי שביצוע לזכור כדאי לכך, נוסף התפקוד. איכות על דווקא
הפורשים רשימת כללה במחקר שהשתתפו הציבוריים המוסדות באחד אחר. בתפקיד גם גרוע ביצוע
תעשייתי במפעל זאת, לעומת סמנכ"לים. אפילו התפקיד, רמת הבדל ללא ומעלה 60 גילאי את
לפנסיה הזכאות תחילת לפני שנים (שלוש ומעלה 57 בני עובדים מוקדמת לפרישה הוצאו ציבורי
העובדים. שאר אצל דמורליזציה יוצרת המנהלים, לטענת ושנוכחותם, ירודה שתפוקתם מהקרן)
ממנהלי אחד כדברי הסמויה", האבטלה ממדי את ולהפחית מהם להיפטר ההזדמנות "טצלה עתה
ופיתוח במחקר עוסקים שאלה כיוון מהנדסים גם וכן הושארו טובים מקצועיים עובדים כוחהאדם.
הערכת של מערכת מתקיימת הממשלתיים השירותיים המוסדות באחד בהם". תלוי המפעל ו"עתיד
עליו. הממונים הערכת על דיווח קבוע באופן מקבל המנהלים, לדברי עובד, וכל שוטפת, עובדים

זמן. לאורך תפקודית הערכה של קריטריון על מסתמכת זה בארגון לעזיבה המועמדים בחירת
הממוקם הפרטיים המפעלים באחד נמצאה בעבודה ותפקוד גיל של מהקריטריונים מעניינת סטייה
החברתיות הרשתות העיירה. תושבי הם עובדיו מרבית ואשר הארץ, במרכז קטנה בעיירה
וקהילה עבודה שארות, של חופפים קשרים קיום כלומר העיירה, את המאפיינות הרבממדיות
על ומשפיעים חודרים העבודה לתחום חיצוניים שקריטריונים לכך הביאו אנשים, אותם בין
מרבית ואשר מהמפעל, העובדים הוצאת בתהליך תפקיד שמילאו הוועדים, במפעל. החלטות
ובמניעת העיירה תושבי העובדים חבריהם על בהגנה תפקידם את ראו העיירה, תושבי חבריהם
יהודים, לא עובדים בפיטורי לתמוך נטו הם בה. באבטלה גידול עלידי העיירה ברווחת קשה פגיעה
העיירה תושבי מבוגרים עובדים בעיירה. מתגוררים שאינם עובדים בהוצאת  שנייה ובעדיפות

32



זה, בארגון אחרים. לתפקידים לעבור סירבו אם ורק האחרות האפשרויות שמוצו לאחר רק עזבו
בעבודה. התפקוד איכות ו/או גיל מאשר יותר לקהילה השתייכות היה הקובע הקריטריון כן, אם

פרישה תגמולי 4.3

המרואיינים תשובות עם ארגונים במספר כוחאדם מנהלי עלידי שנמסר המידע הצלבת בעקבות
לבודד להם היה קשה רבים במקרים תגמולים. סוגי בין הבחינו כולם שלא נראה, ארגונים מאותם
התגמולים כל את שכלל גדול כסף סכום קיבלו שאנשים כיוון שונים, בתגמולים שניתנו הסכומים את
יכולים אינם אשר השתלמות, בקרן לזכותם שהצטברו סכומים גם ולעתים ארגון באותו שניתנו
שיעור כמוכן להלן. המדווחים לממצאים בזהירות להתייחס יש זאת לאור פרישה. כהטבת להיחשב

המידע. בשלמות פוגע זה ודבר (כ100/0) הסכומים בגובה לנקוב סירבו המרואיינים של גבוה
תקופת בתום והשאר עזיבתם עם מיד 670/0 פנסיה, קיבלו מהמרואיינים אחוזים ותשעה שמונים
270/0 של החודשית הפנסיה דיווחיהם סמך על .(65 לגיל בהגיעם יקבלו נוספים 60/0) ההסתגלות
במשק הממוצע השכר ממחצית נמוכה כלומר, ש"ח, מ1,230 נמוכה היתה הפנסיה ממקבלי
2,4001,250 היה מהמרואיינים 410/0 של הפנסיה גובה .(1990 (אוקטובר הריאיון תקופת בתחילת
מהמרואיינים אחוזים עשרים השכר. ממלוא פחות אך הממוצע השכר ממחצית למעלה _ ש,,ח
בתקופה במשק הממוצע השכר של 1500/01000/0 כלומר ,3,3602,500 של בסכומים פנסיה קיבלו

הממוצע. השכר 1500/0 על העולה חודשית מפנסיה נהנו כ100/0 הרלוונטית.
ש"ח. 320,0001,000 בין שנעו בסכומים פיצויים קיבלו מהמרואיינים אחוזים ושניים שלושים

ש"ח. 90,000500 בין שנעו פרישה מענקי קיבלו אחוזים ושלושה חמישים
רק ואחרים הסכום, את ציינו חלקם הסתגלות. לתקופת משכורת קיבלו אחוזים וארבעה חמישים
כאשר חודשים, 71 בין נע התקופה ומשך ש"ח, 72,000700 בין נעו הסכומים התקופה. משך את

עבודתם. תום לאחר חודשים שלושה במשך משכורת קיבלו כמחצית
הוגנים או כהוגנים פרישתם בהסדר הכספיים התנאים את העריכו מהמרואיינים כמחצית
הפרישה מתנאי שביעותהרצון הוגנים. לא ככלל אותם הגדירו לחמישית קרוב ואילו מאוד,
מהמרואיינים 730/0 הציבוריתממשלתית התעשייה במפעלי עבודה. למקומות דיפרנציאלית היתה
במגזר השירותיים במוסדות ל0/ס68 ירד המרוצים אחוז כהוגנים. עזיבתם תנאי את העריכו
הפרטית והתעשייה הממשלה עובדי בקרב זאת, לעומת גבוה. אחוז עדיין זה אך הציבוריממשלתי,
הפרישה/משכורת הפיצויים/מענק סכומי הוגנים. בלתי בתנאים ושפרשו שקופחו חשו מ500/0 למעלה
מהסכומים בהרבה נפלו אכן עזיבתם בעת הפרטית והתעשייה הממשלה עובדי שקבלו ההסתגלות

במדגם. שנכללו הציבוריתממשלתית התעשייה במפעלי לפורשים ששולמו

בפורשים הטיפול 4.4

האפשר ככל לקצר ביקשו והמוסדות המפעלים שהנהלות נראה, כוחאדם מנהלי עם מהראיונות
או פרישתו תנאי העובד עם שסוכמו לאחר עזיבתם. על שהוחלט העובדים עם המגעים משך את
ימי תום עם או עזיבתם עם מיד קצר. זמן תוך עלפירוב המפעל/המוסד עזיבת התרחשה פיטוריו

חודשים. מספר למשך הסתגלות משכורת להם להשתלם החלה לזכותם שעמדו החופשה
ועלפירוב הכספי בתחום ומידע הסבר של במישור בעיקר היה העבודה במקומות בפורשים הטיפול
כספי הלא הסיוע במידת נבדלו השונים הארגונים חליפית. עבודה במציאת סיוע בו נכלל לא
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שיחות נערכו השירותיים המוסדות באחד רק קיימת. היתה לא מקצועית נפשית עזרה ובטיבו.
שימוש נעשה שבמסגרתה יומיים, בת סדנה נערכה ופסיכולוגים, רווחה עובדי עם אינדיבידואליות
הציבורי התעשייתי במפעל העוזבים. של והכעס החרדה רגשות לעיבוד מקצועי, גוף של בייעוץ
קיטור "הוצאת לצורך יותר אולם הפורשים בפני פתוחה כוחאדם מנהל של דלתו היתה שבצפון
אובדן של ההשלכות עם נפשית בהתמודדות לסיוע מאשר כדבריו שליליים" רגשות ופריקת ידם על

העבודה.

בתחום בעיקר מעשיים בנושאים וייעוץ אינפורמציה לפורשים ניתנו ארגונים של יותר גדול במספר
בחלק פיצויים + פרישה (מענק חדפעמי באופן שקבלו הגדולים הכסף סכומי משום וזאת הכספי,
ההנהלה דאגה השירותיים, המוסדות באחד אחד). בתשלום הכל הסתגלות, משכורת + מהמקרים
בכספים. השימוש בתכנון אישי ייעוץ קיבל אחד וכל לפורשים פנסיוני ייעוץ של פרטי שירות לקניית
שבצפון הציבורי התעשייתי במפעל הכנסה. מס לתשלום הקשורות בסוגיות ייעוץ ניתן לכך בנוסף
עבור שנערכו לפרישה הכנה לקורסי המוקדמים הפורשים צורפו הראשונים העזיבות בגלי הארץ
ועבודה כספים בנושאי הסברים להם ניתנו בו מיוחד עיון יום עבורם נערך ובהמשך חובה, פורשי
ושירות ההסתדרות הכנסה, מס בנק, הפנסיה, קרן של ונציגים המפעל, של כוחאדם מנהל עלידי
שנמשך לפרישה להכנה מיוחד לקורס הפורשים הוזמנו הארץ שבצפון השירותי במוסד התעסוקה.
של בתוספת חובה, לפורשי מקובל הכנה קורס של שילוב היה תוכנו מבחינת ואשר ימים שישה

בעבודה. מחודשת להשתלבות הקשורים נושאים
כאחריות עבודה במציאת לפורשים הסיוע את במדגם שנכללו והמוסדות המפעלים ראו לא עלפירוב
להבחין ניתן ובמפוטרים בפורשים הטיפול במסגרת זה תחום כללו שכן המעטים בקרב שלהם.

רמות: בשתי
תעסוקה בנושאי מידע אספקת א.

חליפית בתעסוקה העוזבים להשמת אקטיבית פעילות ב.
שנערכו המיוחדים העיון בימי הממלכתי התעסוקה שירות נציגי הופיעו עבודה מקומות בשני
תמונה המשתתפים בפני והציגו פרטיות, השמה חברות נציגי גם הופיעו מהם ובאחד לפורשים,
זה עבודה במקום בפניהם. הפתוחות האפשרויות ושל עת באותה התעסוקה שוק מצב של עדכנית
לוותה לא היא אך חיים), קורות לכתוב כיצד (כגון, עבודה לחיפוש מיומנויות על הרצאה גם ניתנה
בסדנאות להשתתף העוזבים בפני הומלץ השני בארגון הללו. המיומנויות הקניית לצורך בתרגול
ספק אך מובטלים, עבור ההסתדרות מטעם זמן באותו שנערכו עבודה לחיפוש מיומנויות ללימוד

זה. בשירות השתמש אכן מישהו אם
בעבודה: להשמה מכוונת לפעילות הנוגע בכל שונה מדיניות ננקטה הללו העבודה מקומות בשני
לסדר בניסיון באזור מעסיקים עם קשר ויצרו אישית יוזמה הרווחה עובדי נקטו הראשון במקום
לאנשים פתרונות וסיפקה פורמלית ובלתי מאורגנת בלתי פעילות היתה שזו אלא לפורשים, עבודה
במציאת תיווך של פורמלית פעילות ננקטה זאת, לעומת השני, בארגון בכלל. אם בלבד, ספורים
רוכזו לידה, תאריך מקצועי, ותק התמחות, מקצוע, כגון, העוזבים, של רלוונטיים נתונים עבודה.

בסביבה. במפעלים הופצה והחוברת קצרה, בחוברת

הפורשים של הראייה מזווית העבודה מקום טיפול 4.5

לצמצם יכול המעסיק עובדים. אנשים של המקובלת החיים מתכנית חריגה מהווה מוקדמת פרישה
הסתגלות לאפשר וכך האפשר, ככל מוקדם העבודה סיום על הודעה מתן עלידי ההפתעה גורם את
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האדם בו בשלב חלופות של הכנה או בדיקה גם כמו העבודה מקום עזיבת של למחשבה הדרגתית
מוכרות. ושיגרה מסגרת בתוך עדיין מצוי

ההודעה מועד 4.5.1

כך על ידעו הם פתאומי: באופן פרישתם הקדמת על הידיעה "נחתה" מהמרואיינים 14.60/0 על
מחודש פחות אך משבועיים יותר הידיעה את קיבלו 9.20/0 עזיבתם. מועד לפני משבועיים פחות
על ידעו 52.40/0 זאת, לעומת הסתגלות. של תהליך מאפשר שאינו קצר זמן פרק זה גס המועד, לפני
יש שנה. מחצי למעלה אפילו כמחציתם העזיבה, לפני חודשים משלושה למעלה פרישתם הקדמת
שהוצעו המשופרים העזיבה תנאי את לנצל ביוזמתם שהחליטו האנשים מצויים זו בקבוצה כי לשער

הפרישה. הקדמת לעידוד התכנית במסגרת

חליפית עבודה ובמציאת לפרישה בהכגה המעסיק סיוע 4.5.2

עבודתו, מקום את לעזוב נאלץ מבוגר שעובד במקרה כי סברו, מהמרואיינים אחוזים שמונהעשר
החזקה הזיקה את משקפת זו ציפייה חליפית. עבודה עבורו למצוא המעסיק על אחריות מוטלת
שנותקו לאחר אפילו להתקיים הממשיכה עבודתם, מקום כלפי ותיקים עובדים של התלות?) (או

עובדמעביד. של הפורמליים היחסים
בפעולה נקט שהמעסיק שבמידה כך, על ביותר ברור באופן מצביעים המרואיינים דיווחי אולם
אחוזים שישים חליפית. עבודה במציאת מאשר יותר לפרישה ההכנה בתחום זה היה לפורשיו לסייע
בנושאי בעיקר אישי, ייעוץ קיבלו כ200/0 שלהם, הפנסיה חישוב אופן על הסבר קבלו מהמרואיינים
המוקדמים לפורשים מיוחדים עיון בימי השתתפו 300/0 כתוב, מידע קיבלו 350/0 כספים, השקעת

חובה. לפורשי המיועדות הכנה בתכניות השתתפו נוספים ו110/0

על מידע באספקת התבטאה לדבריהם, לפורשים, שניתנה העזרה חליפית, עבודה מציאת בתחום
וסידור ,(12.70/0) רלוונטיים בתחומים מעסיקים שמות מתן ,(18.50/0) כללי באופן עבודה אפשרויות
השיעור את גם לציין יש מ200/0. נמוך היה הנעזרים שיעור המקרים, בכל .(14.90/0) חליפית עבודה
עזרה של שונים סוגים סיפק שלהם המעסיק אם כלל ידעו לא אשר פורשים של יחסי באופן הגבוה

בסעיף). תלוי ,17.40/04.60/0) חליפית עבודה במציאת
התערבות אמצעי לפתח ולא להם המוכר הסוג מן בפעילות לנקוט העדיפו המעסיקים כי נראה

מהמקובל. צעיר בגיל פורשים של הייחודיים למאפיינים המתאימים חדשים
התעשייה את להוציא במחקר, שנכללו הארגונים בכל קיימות "רגילות" לפרישה הכנה תכניות
מדי רבה השקעה נדרשה שלא כך הנושא, על המופקדים תפקידים בעלי קיימים וכן הפרטית,
זכאות על מידע כגון ספציפיים תכנים מספר נוספו אם גם נוספת, לקבוצה שירות אותו לספק
בעל נושא עבודה, חיפוש של מיומנויות להקנות ניסיון נעשה ולא כמעט זאת, לעומת אבטלה. לדמי
עבודה של רבות שנים לאחר אך העבודה, לשוק לחזור ירצו שחלקם צעירים לפורשים רבה חשיבות

זו. בזירה ההתמודדות על המקלים בכישורים מצוידים להיות שלא עלולים הם אחד במקום
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(אחוזים)* העבודה מקום סוג לפי לפרישה בהכנה העזרה סוג .4 לוח

משרדי שירותים תעשייה
תעשייה ממשלה ציבוריים ציבורית

סךהכל פרטית מורים) (כולל ממשלתיים ממשלתית העזרה סוג

59.5 48.4 49.2 65.6 70.1 הפנסיה חישוב הסבר
34.8  20.5 45.9 50.0 כתוב חומר מתן
30.1 3.2 15.7 49.2 43.7 מוקדמים לפורשים עיון ימי
20.4 3.2 15.8 31.7 24.1 אישי ייעוץ

המוקדמים הפורשים שילוב
11.2 3.2 10.7 23.1 10.1 חובה לפורשי הכנה בתכניות

ל100. מסתכמים האחוזים אין כך משום העבודה. מקום בסוג המרואיינים סךכל מתוך השירות מתן על המדווחים לאחוז חכוונח #

(אחוזים)* העבודה מקום סוג לפי חליפית עבודה במציאת העזרה סוג :5 לוח

משרדי שירותים תעשייה
תעשייה ממשלה ציבוריים ציבורית

סךהכל פרטית מורים) (כולל ממשלתיים ממשלתית העזרה סוג

18.5  8.5 9.8 32.0 כללי מידע
14.9 3.2 19.2 23.0 9.2 עבודה סידור
12.7  4.4 2.5 24.3 מעסיקים שמות מתן
7.5  3.5 2.5 13.2 למעסיקים פנייה

מיומנויות לימוד
4.8  1.0 8.2 8.5 עבודה חיפוש
4.5  1.0  9.3 תעסוקה יריד
3.1  3.0  3.8 חיים קורות הפצת

ל100. מסתכמים האחוזים אין כך משוס העבודה. מקום בסוג המרואיינים סךכל מתוך השירות מתן על המדווחים לאחוז הכוונה *

דבר עשו לא במחקר שהשתתפו הפרטית התעשייה מפעלי כי מיד מגלה העבודה מקומות בין השוואה
הפורשים מספר (א) בכך: זאת להסביר אפשר לפורשים. לסייע בפניהם שהוצגו האפשרויות מתוך
עצמו חש והמעסיק קטן היה צעירים) ממפוטרים להבדיל ,50+ (בני אלה במפעלים המוקדמים
פחות הפרטית בתעשייה הרווחה שירותי מערך (ב) עבורם. מיוחדים אמצעים להפעלת מחויב פחות
קל בסיסה שעל מקצועית ארגונית תשתית חסרים אלה מפעלים ולכן כלל), בנמצא אינו (או מפותח

שונים. לצרכים לעובדים עזרה שירותי להפעיל יותר
הכנה ותכניות בה, לעובדים רווחה ששירותי למרות במיוחד, התאמצה לא כמעסיק הממשלה גם
העזיבה הסדרי שבממשלה בכך נעוצה שהסיבה ייתכן ממוסד. פעולה תחום הם זה, בכלל לפרישה
נתפסו שלא אלה, ובנסיבות אחרים, במגזרים מאשר יותר בהגדרה) (לפחות וולונטרי אופי נשאו
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לאור המעסיק. של הראות מנקודת לפחות לעובדים, עזרה במתן בולט צורך היה לא כ"משבריות",
עבודה עבורם סידר שהמעסיק דיווחו, הממשלתי השירות מפורשי כחמישית זאת שבכל מפתיע זאת

משרדם. להנהלת ולא מסוים לממונה התכוונו שהם ייתכן חליפית.
עבודה מקום שקיים ייחודית מפעילות למעשה נובע מעסיקים קטיגוריות בין מההבדלים חלק
מוסד אחד; ממשלתי תעשייתי במפעל רק המעסיק ביוזמת התקיים תעסוקה יריד לדוגמה. מסוים.
לעבוד כקבוצה לעבור המוקדמים לפורשיו והציע שמירה חברת עם קשר יצר אחד ציבורי שירות

זו. בחברה

השתתפו אשר הציבוריממשלתי למגזר השייכים והמוסדות המפעלים כי לומר ניתן ככלל
בייחוד הפרטית והתעשייה הממשלה משרדי מאשר לפורשיהם עזרה שירותי יותר הציעו במחקר
התעשייה מפעלי למעשה  חליפית עבודה במציאת לעזרה באשר לפרישה. ההכנה בתחום

זה. בנושא שטיפלו היחידים הם הציבורייםממשלתיים

והוועד כוחאדם מחלקת טיפול הערכת 4,6

ביחס יותר חיובית הערכה נשמעה הפרישה, של הכספיים התנאים לגבי חיובית הלא להערכה בניגוד
או "טוב" בהם הטיפול את הגדירו כ600/0 העבודה. במקום כוחהאדס מחלקת של הטיפול לטיב
52.40/0 המרוצים. שיעור על מהטיפול מרוצים הבלתי שיעור עלה הפרטית בתעשייה רק מאוד". "טוב
והוגנות, יעילות של במונחים בהם מהטיפול שביעותרצונם את הגדירו החיובית ההערכה מבעלי
הסבר אישי, יחס מתחשב, יחס הכוללת והוגנות, ליעילות שמעבר טיפול איכות על דיווחו 33.50/0
בשילוב בהם מהטיפול שביעותרצונם את הסבירו 14.10/0 המנגנון. איש ביוזמת עלפירוב וייעוץ
בהם כוחאדם מחלקת מטיפול מרוצים היו שלא מרואיינים אישית. והתייחסות והסבר יעילות של
והייעוץ. ההסבר העדר את וכן (580/t<) אישי והבלתי מתחשב הבלתי היחס את בעיקר לשלילה ציינו

ל220/0. הגיע יעילות חוסר או הוגנות חוסר על המתלוננים שיעור
שתנאי ביטוח" "תעודת כמעין העובדים עלידי נתפסים מאורגנים עבודה במקומות עובדים ועדי
עיניהם שנגד ההאשמות לעתים בהם מוטחות זאת עם יחד יורעו. לא שכרם, תנאי במיוחד עבודתם,
העובדים של האינטרסים את להזניח נוטים והם צעירים, עובדים של האינטרסים יותר עומדים
האלקטורלי כוחם משום זה ואם כלל, בדרך צעירים הינם הוועדים שחברי משום זה אם המבוגרים,
הנוכחי המחקר באוכלוסיית בקרוב. מהארגון יפרשו ממילא אשר המבוגרים העובדים של הפוחת
ו16.50/0 דאג, לא כלל שהוועד האשימו אחוז ארבעים הוועדים. על למדי שלילית ביקורת הובעה
פחות העזיבה. בתהליך המבוגרים העובדים של לאינטרסים מספיק דאג לא שהוא  נוספים

שלהם. האינטרסים להבטחת פעל אכן שהוועד קבעו מחמישית
הוועדים, כנגד שלילית ביקורת השמיעו המרואיינים ממחצית למעלה העבודה מקומות סוגי בכל
כלל דאג לא העובדים שוועד מהפורשים 0/ס50 טענו בו הממשלתי, בשירות במיוחד בלט הדבר

שלהם. לאינטרסים
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הפרישה לאחו עבודה .5

ספרות וסקילת כללי יקע 5,1

ומעלה) 5045 (בני מבוגרים בעובדים עלפירוב מטפלת מבוגר בגיל בעבודה הדנה הספרות
שלה שונים והיבטים בכלל העבודה כלפי עמדותיהם את ובודקת עבודה במערכות המשולבים
בגיל העלייה עם בארגון בתפקידיהם השינויים את קשייהם; את ; (Manheim Sc Rein 1981) בפרט
תפקודם כלפי המנהלים הערכות ואת ;(1982 הנדלס ;1982 וספילרמן (חביב לשינוי וציפיותיהם
התפיסה בשל אולי הפרישה, לאחר העבודה בנושא עסקו בלבד מעטים מחקרים .(1982 (הנדלס
אין שפרישה הראו אלה מחקרים התעסוקתי. החיים מחזור סוף את מציינת מעבודה שפרישה
של שונים דפוסים שמתפתחים אלא העבודה בשוק הפעילות של מוחלטת עזיבה בהכרח משמעותה

עבודה. פעילות

הפרישה לאיזו העבודה בכוח השתתפות שיעורי 5.1.1

או מהפורשים לשליש רבע שבין עולה, הפרישה לאחר עבודה שבדקו אמריקאיים ממחקרים
Beck 1985;) פרישתם לאחר אחר או זה זמן פרק שכר תמורת עובדים 6555 בגילאי המפוטרים

.(Parnes et al. 1985; Quinn 81. Burkhauser 1990; Walker 1985

הבחנה מאפשרים לא מבוגרים גילאים של עבודה בכוח השתתפות על בישראל כה עד שנאספו נתונים
בגיל מעבודתם שפרשו כאלה לבין הנורמטיבי הפרישה גיל לאחר בעבודתם המשיכו אשר אנשים בין
נתונים עם הכנסה מקורות על נתונים הוצלבו בו ראשוני בניתוח בשכר. לתעסוקה וחזרו כלשהו
הפנסיה ממקבלי שבשישית מטרס אומד ו1987) מ1986 למ"ס של הכנסות (מסקרי תעסוקה על
בקרב לגיל: הפוך באופן עלה ההעסקה שיעור כשכירים. בעיקר מועסקים, היו בישראל העירוניים
למעלה  5945 הגיל בקבוצת מועסקים, היו הפנסיות ממקבלי מ420/0 למעלה 45 מגיל הצעירים
גובה לפי העסקה בשיעורי הבדלים נמצאו כמוכן .140/0 רק  6460 גילאי בקרב ואילו מ350/0,
,Matras) נמוכות פנסיות בעלי מאשר מועסקים להיות יותר נוטים גבוהות פנסיות בעלי הפנסיה:

פורסם). טרם

חדשה בתעסוקה בקליטה קשיים 5.1.2

פורמליים: ובלתי פורמליים מחסומים, מספר עם להתמודד נאלץ מבוגר עבודה דורש
למשל, בישראל, פנסיות. מקבלי של ההשתכרות יכולת על הגבלה חלה לעתים מוסדיות: הגבלות א)
מועסקים הם אם מהפנסיה שנישלישיס מפסידים מ60, נמוך שגילם המדינה, שירות גימלאי
ניכוי יורד 6560 בגילים ציבורית". "קופה המכונה המעסיקים לקטיגוריית המשתייך גוף עלידי
קיצבת קבלת דוחה אשר השתכרות תקרת מציב לאומי לביטוח המוסד גם שליש. לכדי הפנסיה
גדול חלק בארצותהברית יותר. מאוחר במועד הדחייה עבור פיצוי במתן מזכה כי אם זיקנה,
מציין (1986) Beck .(Quinn 1981) העבודה של מוחלטת בעזיבה מותנות העבודה ממקום מהפנטיות
core industry or pirmary) מסוימים בענפים בארצותהברית כאלה מוסדיים מחסומים של קיומם
מקצועי, באיגוד העובדים של חברות העובדים, של ביורוקרטי ארגון עלידי המאופיינים (industry
מתרחש לטענתו, כך, משום חובה. פרישת כללי וכן פנסיוני כיסוי קידום, ומסלולי יציבה תעסוקה
השכר ותנאי יציבה בלתי התעסוקה שבהם הפריפריה, ענפי אל הפרישה לאחר עובדים של מעבר
טענה מאששים (1985) Robinson, Coberly 81 Paul מקצוע. באותו אפילו יותר גרועים והעבודה
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מסבירים שהם אלא והמסחר, השירותים בענפי ומעלה 65 בני עובדים של ריכוז על בהצביעם זו
עבודה  הגימלאים העדפות את ההולמות עבודה הזדמנויות מציעים אלה שענפים בכך גם זאת

קלה. אליהם שהכניסה ותפקידים חלקיות משרות לשכירה), (בניגוד עצמאית

מבוגרים עובדים להעסיק ממשיכים הם אם גם מעסיקים, : (ageism) מבוגרים עובדים אפליית ב)
חדשים, מבוגרים עובדים לעבודה לגייס שלא נוטים חיובי, pwi תפקודם את ומעריכים ותיקים
להם. שנותרו רבות הלא העבודה שנות במשך בהכשרתם ההשקעה עלות את יחזירו לא שאלה כיוון
הצעירים, לעמיתיהם מאשר יותר נמוך שכר להם יציע הוא אותם, שיגייס מעסיק יימצא אם גם
פועלים הכלכלית לסיבה בנוסף יותר. קצר בזמן בהכשרתם ההשקעה הוצאות את לכסות עלמנת
(ערן בעבודה ולתפקודו שלו ההסתגלות ליכולת ביחס שליליים סטראוטיפים המבוגר העובד לרעת
(ראה מבוגרים עבודה דורשי לרעה להפלות עלולים למיניהם עבודה תיווך שירותי גם .(1981 ושניט

להלן). חיפוש בערוצי הדן בקטע פירוט

בירידה, נמצאים גופני מאמץ לבצע ויכולתו הפיזי כוחו המבוגר: העובד של מוגבלים כישורים ג)
בלתי  שלו המקצועי הידע פרישתו, בטרם מילא אותו לתפקיד ספציפיים להיות עלולים כישוריו

ככזה. להיתפס או אחר לתפקיד רלוונטי בלתי להיות עלול המקצועי ניסיונו מעודכן,

בגלל עבודה להצעת ביחס בררן להיות עשוי המבוגר העובד המבוגר: העובד של מגבילות העדפות ך)
למשל, (ראה, הפרישה בטרם עבודתו במקום הגיע אליה הגבוהה הרמה בגלל דווקא או מגבלותיו,

.(Katz 1974
העבודה דורש בפני הזמינות הפוטנציאליות המשרות מספר לצמצום מביאים הללו הגורמים כל
האמריקאי Current Population Surveynn נתונים ניתוח סמך על ,(1988) Hutchens המבוגר.
חדשים מבוגרים עובדים כי הוכיח, ומקצועות, בענפים גילית התפלגות המתארים 1983 מינואר
עובדים מאשר שונים ובמקצועות בענפים שוויונית פחות במידה מיוצגים לעבודה גויסו מקרוב שזה
מבוגרים עובדים כלומר: ותיקים. מבוגרים עובדים מאשר פחות וגם עת, באותה שגויסו צעירים

אפשריות. משרות של מוגבל מאגר פוגשים חדשה בעבודה להיקלט המנסים

ומציאתה עבודה היפוש 5.1.3

עיתוי חיפוש; ערוצי הבאים: לממדים התייחסות ישנה עבודה מציאת על הסוציולוגית בספרות
החיפוש. ואינטנסיביות החיפוש, בתהליך גמישות החיפוש; תהליך התחלת

חיפוש ערוצי א.
הערוצים בלתיפורמלייס. ערוצים לבין פורמליים חיפוש ערוצי בין מבחינה המקצועית הספרות
עבודה דורשי לבין משרות המציעים מעסיקים בין לתווך שתפקידם מנגנונים אותם הם הפורמליים
פרטיים כוחאדס שירותי הממלכתיים, התעסוקה שירותי את כוללים אלה אותן. לאייש המעוניינים

העיתון. בעיקר התקשורת, באמצעי ופרסום
על השלושים שנות מאז סוציולוגיים מחקרים הצביעו פורמליים ערוצים של הבולטות כל עם
העבודה. חיפוש בתהליך אישיים וקשרים פורמלית בלתי אינטראקציה של המכרעת חשיבותם
מעסיקים גם יותר. גבוהות ואמינות איכות בעל הינו זו בדרך המתקבל המידע כי סבורים אנשים
באמצעות שנמצאו המשרות השוואת דומות. ומסיבות זו, בדרך עובדים לגייס מעדיפים בתורם
בהן שהמחזיקים יותר, הגבוהה ההכנסה בעלות  הטובות המשרות כי הוכיחה שונים ערוצים
; Granovetter 1974) האישיים הקשרים באמצעות נמצאו  לעוזבן שלא ונטו יותר שבעירצון היו
בהבחנת מתבטאת הנושא לחקר Granovetter של הייחודית תרומתו .(Sheppard <ef Belitski 1966
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(קשרים חלשים אישיים קשרים לבין חבר) או משפחה קרוב עם (קשרים חזקים אישיים קשרים ביו
כערוץ דווקא האחרונים של יתרונם ובהדגשת עבודה), של בהקשר שנוצרו עמיתים או מכרים עם
התפקיד את מדגישים (1985) ועמיתיו Harris גם .('the strength of weak ties') עבודה למציאת
המקומי, העבודה בשוק ומכירתה עבודה לקניית קשורים אינם שכלל מוסדות שממלאים החשוב
יותר להשתמש יטו צעירים עבודה דורשי שארות. ויחסי מועדונים ופוליטיים, דתיים ארגונים כגון
אישיים. קשרים מערכת לעצמם בנו טרם שהם מכיוון למעסיק ישירה ובפנייה פורמליים בערוצים
לדוגמה, מנהלים, אצל שונים: למקצועות דיפרנציאלית תהיה אישיים בקשרים השימוש מידת
עבור כי מצא (1982) Kaufman בינאישיים. קשרים לפיתוח מבניות הזדמנויות יוצר העבודה אופי
באפליה שמקורם מעסיקים של מחסומים על להתגבר עזרו אישיים קשרים מבוגרים פרופסיונלים
יותר גדול שלו האישיים הקשרים מאגר כך ארגוניות סביבות והחליף מובילי היה שאדם ככל גילית.

.(Granovetter 1982) חדשות למשרות במעבר לו לסייע יכולים ואלה

מפורט (לדיון החברתיות הרשתות בגישת מעוגן העבודה חיפוש בנושא Granovetter של טיפולו
האישיים הקשרים במשמעות דן (1989) Walker זאת, לעומת .(Boissevain 1974 ראה בנושא
המתחלקים פורמליים בלתי משאבים בהם רואה הוא מעמדית. גישה מתוך העבודה חיפוש בתהליך
פורמליים, כישורים חסרי נמוכה, תעסוקתית ברמה עובדים האדם. בני בין שוויונית בלתי בצורה
אנשים אפקטיבי. שימוש בהם לעשות יודעים ואינם אלה, במשאבים פחות מצוידים גם כלל בדרך
פורמליים, הבלתי והן הפורמליים הן האישיים, משאביהם מוגבלות מפאת במלכוד: נמצאים אלה
פתרונות במציאת מתקשים אלה גופים אולם ציבוריים. גופים של בסיוע מאחרים יותר תלויים הם

גואה. אבטלה של בתקופות במיוחד גילם, בשל בעיקר עבורם,

אלה שכן התעסוקה, שירותי של לתיווך בפנותם בקשיים להיתקל עלולים מבוגרים עבודה דורשי
עובדים בגיוס מעוניינים אינם הללו ואם אליהם, הפונים המעסיקים של רצונם את לספק מבקשים
היצע להפסיד לא עלמנת זו מקטיגוריה עובדים אליהם יפנו לא התעסוקה שירותי הרי מבוגרים
הגילית האפליה את מיישמים למעשה התעסוקה שירותי אחרות, במלים בעתיד. נוספות משרות
כיוון אבטלה בעיתות מחריפה זו תופעה עליה. להתגבר בניסיון אליהם פונה המבוגר העבודה שדורש
שירותי מעסיקים. בעיני לעדיפות הזוכים צעירים מובטלים של מאגר השירות לרשות עומד שאז
אלא המבוגר הפונה עבור עבודה ימצאו לא שהם בלבד זו לא כפול: נזק לגרום אז עלולים תיווך
למצוא סיכוייו שקלושים יבין הוא אליו יעבירו שהם פורמליים והבלתי הפורמליים המסרים שמתוך

.(Walker 1985 עלידי מדווחת כזו (התנסות עצמאי באופן לחפש יפסיק ואולי עבודה

חליפית בתעסוקה נקלטו אשר השונים במחקרים המוקדמים הפורשים של המכריע רובם למעשה,
עבודה מצאו האמריקאים והפרופסיונלים מהמנהלים כ600/0 התעסוקה. שירותי דרך לכך הגיעו לא
בעיתון למודעה בתגובה כ200/0 העבודה, במסגרת שפותחו מהסוג בעיקר אישיים, קשרים באמצעות
תעשיית מפוטרי מבין אלה גם .(Morse et al. 1980) פרשו ממנו העבודה מקום בעזרת וכ80/0
ומידע אישיים קשרים באמצעות זאת עשו קצר זמן בתוך עבודה למצוא שהצליחו בשפילד הפלדה
שונים למעסיקים ישירה ופנייה בעיתונים מודעות חזקים"), ("קשרים וחברים משפחה מבני שקבלו

.(Walker 1989)

וסקרי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלידי ב1980 בישראל שנערך בתעסוקה ניידות סקר
התעסוקה בשירות השימוש = אחד בהבדל בחו"ל, שנמצאו המגמות את בחלקם מאשרים כוחאדם
מהסתייעות פחות לא יעיל נמצא והוא אליו) פנו מהמחפשים 500/0) יותר רב בישראל הממלכתי
ההשכלה. ועם הגיל עם משתנה העבודה מציאת אופן עבודה. במציאת קרובים או חברים בעזרת
מגילאים יותר ומעלה, 45 בני הגיל. שעולה ככל יורד התעסוקה שירות דרך עבודה המוצאים אחוז
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מצאו 230/0 ומעלה, לימוד שנות 13 מסיימי מבין קרובים. או חברים דרך עבודה מוצאים צעירים,
.(1980 (למ"ס לימוד שנות 80 ממסיימי 350/0 לעומת קרובים או חברים באמצעות עבודה

החיפוש תהליך התחלת עיתוי ב.
פרופסיונלים בקרב עבודה. למציאת הסיכויים על השפעה להיות יכולה החיפוש תהליך התחלת למועד
ומשך יותר גבוה עבודה למצוא המצליחים אחוז היה בפועל, פוטרו בטרם עוד עבודה לחפש שהחלו
את מאששים (1989) Walker של ממצאיו .(Kaufman 1982) יותר קצר היה שלהם החיפושים
של המחודשת ההעסקה את שקבע מה הארוך בטווח הקצר. בטווח רק אך האלה ההבדלים
כישורים וחסרי תעודות חסרי עובדים המקצועיים. הכישורים היו בשפילד הפלדה תעשיית מפוטרי
החמרת עם אותה אבדו הראשונים, החודשים תוך עבודה מצאו כאשר גם מוגדרים, מקצועיים

הכלכלי. המיתון

גמישות ג.
נוקשות לעומת גמישות הוא עבודה בחיפוש העוסקת המחקרית בספרות לטיפול פחות שזכה ממד
יגדילו העבודה ותנאי המשרה טיב על להתפשר נכונות גמישות, כי לצפות ניתן המחפש. בהעדפות
העדפות ואילו העבודה, דורש של הראיה מזווית אפשריות משרות של הפוטנציאלי המאגר את
פרופסיונלים להתפשר: נכונות חוסר לבין גיל בין קשר Kaufmanמצא (1982) אותו. יצמצמו נוקשות
אצל עבודה. למצוא כדי מגורים מקום לשנות מצעירים מוכנים פחות היו יותר מבוגרים מובטלים
מנוגדת. ההתנהגות על שהשפעתן שיקולים מערכות שתי לפחות לפעול עשויות מוקדמים פורשים
מאחוריהם, כבר שלהם העבודה חיי של הארי שהחלק אלה, שאנשים לצפות, ניתן מחדגיסא,
הנמצאים אנשים משמעותיים, ולאחרים לעצמם בעבודה הישגים להוכיח פחות זקוקים ואשר
חיים תחומי לטובת מחשיבותו מקצת מאבד בכלל העבודה תחום שבה חייהם, של השנייה במחצית
את להוריד מפנסיה, מובטחת הכנסה של במצב נכונות יגלו ,(Guttman 1987) משפחה כגון אחרים
אחר חלק לגבי וכדומה. הקידום אפשרויות השכר, לרמת באשר למשל חליפית מעבודה תביעותיהם
חלופיים הכנסה מקורות בהעדר מתפשרת: התנהגות להכתיב הכלכלי השיקול עשוי הפורשים של
על או העדפותיו, על לוותר נטייה העבודה לדורש תהיה רבים, כלכליים צרכים ובלחץ מספיקים
שנות במשך אשר אנשים מאידךגיסא, החליפית. העבודה מציאת תהליך את לקדם כדי חלקן,
להערכה זכו המקצועי, בתחום אם ובין הניהולי בתחום אם בין גבוהות, לעמדות הגיעו רבות עבודה
ציפיותיהם, רמת את להוריד יתקשו גבוה, מקצועי עצמי דימוי ופיתחו וכישוריהם יכולתם על

וכף. משפחתי הכלכלי, במישור מנוגדים לחצים בהעדר במיוחד

אינטנסיביות ד.
הקשר בדבר המחקריות העדויות החיפוש. אינטנסיביות הוא עבודה בחיפוש נוסף התנהגותי ממד
קשר מצא לא Kaufman חדמשמעיות. אינן עבודה במציאת הצלחה לבין חיפוש ערוצי מספר בין
הכחול. מהצווארון מובטלים אצל כזה קשר מצאו Sheppard £ Belitski ואילו פרופסיונלים אצל
ערוצים במספר עבודה חיפשו שהמובטלים ככל כי נמצא, עולים מהנדסים על ישראלי במחקר
בעבודה להיקלט דבר של בסופו סיכוייהם וגדלו יותר ארוך היה החיפושים משך כך יותר, גדול
אינטנסיביות על מעיד איננו גדול ערוצים שמספר ייתכן .(1977 וורשר (בריוסף מכישוריהם נמוכה
כי נמצא, הישראלי במחקר מעטים. ערוצים באמצעות עבודה במציאת כישלון על דווקא אלא
פחתו וכן פחת החיפושים משך אישית, ביוזמה הכרוך מהסוג יותר היו החיפוש שערוצי ככל
יותר רבה חשיבות החיפוש ערוצי שלסוג כן, אם היא, ruponn .underemployments הסיכויים

למספרם. מאשר
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הפרישה לאחר עבודה המשך על המשפיעים המרמים 5.1.4

הפרישה, לאחר עבודה המשך על השפעה כבעלי המחקרית בספרות המוזכרים בגורמים נדון להלן
מוקדמת. אס ובין רגילה אם בין

הפרישה לאחר עבודה על המשפיעות אישיות תכונות א.
גיל

שפילד מפוטרי של כולה" הכלכלית ההתנסות בעיצוב חשוב גורם היה "גיל כי vnip (1989) Walker
הבאות: הבחינות מן

היו 5440 הגיל בקבוצת בגיל. העלייה עם ישיר בא7פ( ירד מחדש ההעסקה שיעור מחדש: העסקה 
5955 הגיל בקבוצת מכן. לאחר שנים שלוש ו620/0 הפיטורין לאחר ספורים שבועות מועסקים 450/0

הגיל בקבוצת ל370/0. השנייה הזמן ובנקודת לס/270 הראשונה הזמן בנקודת המועסקים שיעור הגיע
והפרופסיונלים המנהלים בקרב גם המועדים. בשני ול90/0 מ70/0 לפחות השיעורים הגיעו 6460
לאחריה: עבודה לבין הפרישה בעת גיל בין שלילי קשר נמצא פרישתם את שהקדימו האמריקאים
60+ גילאי מבין ואילו הפרישה, לאחר כלשהו זמן פרק עבדו מחצית ,57 עד שגילם הפורשים מבין

.(1980 ועמיתיו Morse) שליש רק עבדו

של הממוצע האבטלה משך בגיל. העלייה עם ישיר באופן עלה האבטלה משך גם אבטלה: משך 
חודשים. 17  ביותר המבוגרים ושל חודשים 11  הביניים גילאי של חודשים, 7 היה הצעירים
הפסקת בעקבות נטו הפורמלי הפרישה לגיל הקרובים מבוגרים עובדים העבודה: משוק נסיגה 
במציאת ונשנים חוזרים וכישלונות מתמשכת אבטלה בעקבות או התהליך, בתחילת מיד עבודתם,
מיד מוקדמת לפנסיה פרשו כשליש שפילד, מפוטרי מבין העבודה. שוק את לגמרי לנטוש עבודה,
שמצב דיווחו ו0/><12 התעסוקה בלשכת רשומים שהיו למרות עבודה חיפשו לא 70/0 הפיטורין, עם
שוק את עזבו בעצם אלה כל כלומר, עבודה. קבלת מהם מונעים משפחתיות בעיות או בריאותם
ממשיכים ודאי היו המפעל סגירת ואלמלא לעבוד, להמשיך תכנו המכריע שרובם למרות העבודה

המתכת). ענף עובדי של התעסוקה בדפוסי (בהתחשב מועסקים להיות

מהמעמד נובעים אינם שונות גיל קבוצות בקרב הדיפרנציאליים ההעסקה שיעורי כי טוענים יש
מקצועית. והכשרה השכלה ברמת הבדלים משקפים אלא העבודה בשוק שונים גילאים של השונה
על מפקחים כאשר גם כי מצא, בדטרויט מובטלים על רבמשתני בניתוח (1965) Wachtel אולם

מאבטלה. לצאת הסיכוי על ביותר המשפיע הגורם הינו גיל ונוספות, אלה תכונות

המקצוע
Skoglund1 (1971) Streib 81 Schneider המקצוע. הוא בעבודה קליטה סיכויי על המשפיע שני גורם
Parnes כחול. צווארון עובדי מאשר מועסקים להיות יותר נטו לבן צווארון שעובדי הראו, (1979)
בחקלאות עצמאיים ועובדים מנהלים שפרופסיונלים, מצאו, NLSn נתוני בניתוח (1985) ועמיתיו
בעלי  חקלאות שאינם בענפים שכירים עובדים ואילו לעבוד, ביותר הגבוהה ההסתברות בעלי היו

ביותר. הנמוכים הסיכויים

לבן וצווארון כחול צווארון של הקטיגוריות בתוך מיומנות רמת עלפי הבחנה ערך (1989) Walker
6) הקצר בטווח עבודה במציאת מאחרים יותר שהצליחו בלבד זו לא מיומנים כפיים עובדי כי ומצא
לא כמעט ביניהם העובדים ושיעור קבועות, בתעסוקות נקלטו שאף אלא הפיטורין) לאחר חודשים
פיטורין ולפיצויי גבוהות לפנסיות זכאים היו גבוה לבן צווארון עובדי שנים. שלוש של בטווח ירד
כעבור בקרבם המועסקים שיעור זאת, עקב תעסוקה. אפשרויות לשקול זמן להם נתן וזה גבוהים
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שיעור הלבן, בצווארון והן הכחול בצווארון הן מיומנים, הבלתי העובדיס בקרב עלה. שנים שלוש
.400/0200/0 של ירידה חלה הארוך ובטווח יותר נמוך היה הקצר בטווח ההעסקה

הכנסה
לניבוי המרואיין הכנסת בניכוי משפחתית הכנסה של במדד השתמשו (1983) Parnes <cf Less
לחזור פחות נטו יותר גבוהה הכנסה בעלי כלומר, שלילי, קשר ומצאו העבודה בכוח השתתפות

פרישתם. לאחר בשכר לתעסוקה

בריאות מצב
.(3 בפרק מפורט דיון (ראה הפרישה להקדמת העיקריים הגורמים אחד הינו לקוי בריאות מצב
וחומר קל הנורמטיבי, הפרישה גיל בטרם עוד בשכר לעבוד מפסיקים לקויה בריאות בעלי כלומר,

לתעסוקה. חוזרים שאינם

פרישה ו/או עבודה כלפי עמדות ב.
שהן או הפרישה עיתוי על בלבד מעטה השפעה ועבודה פרישה כלפי לעמדות כי נמצא, כללי באופן
יותר, גדול הפרישה לאחר לעבודה ביחס הבחירה שטווח נניח אם אולם בכלל. השפעה חסרות
שעמדות מצאו (1971) Streib <ef Schneider להשפיע. עשויה זאת בכל פנאי פני על עבודה העדפת
כי מצא, (1979) Skoglund לעבודה. וחזרה הפורש תפקיד של דחייה ניבאו פרישה כלפי שליליות
בדומה פרישתם. לאחר בעבודה להמשיך יותר נטו עבודה כלפי חיובית עמדה בעלי שבדיים עובדים
לעבוד יותר נטו פרישה כלפי שלילית עמדה בעלי עובדים כי מדווחים (1985) Parnes 81 Less לכך,

פרישתם. לאחר

המשק מצב ג.
Parnes, Gagen Sc זמן. באותו המשק מצב הוא חליפית עבודה למצוא הסיכוי על המשפיע נוסף גורם
עבודה מצאו כלכלי, שגשוג של בשנים עבודתם מקום את עזבו אשר פורשים כי מצאו, (1981) King
יחסי. שפל בתקופת שעזבו עמיתיהם נזקקו להם שבועות 22 לעומת בממוצע שבועות חמישה תוך

יציבות. בתעסוקות נקלטו הס כלומר, שנים, 10 כעבור מועסקים עדיין היו הראשונים
חיפוש מתרכז בהם הענפים ומצב העוזבים עבדו בו הענף מצב הוא יותר, ספציפי לזה, קשור גורם
משרה למציאת סיכוייהם את שיפרו הצטמצמות של תהליך שעברו מענפים שפוטרו עובדים העבודה.
תלויה חדש בענף עבודה במציאת שההצלחה אלא אחר. בענף חיפושיהם את מיקדו אם יותר מהר
מתמוטטים בענפים ותיקים עובדים ואילו ,(Fallick 1989) מקצועי ובניסיון השכלה ברמת בעיקר
הסובל בענף בעבודה קליטה להעברה. הניתנים פורמליים כישורים במיעוט עלפירוב מאופיינים

נוספים. פיטורין של מתמשך סיכון בה ויש בטוחה בלתי להיות עלולה מקשיים

הפרישה לאחי העבודה בכוח השתתפות של הדינמיקה 5.1.5

העבודה משוק ויציאה כניסה א.
הטרוגניים מוקדמת פרישה או פיטורין בעקבות מבוגרים עובדים של עבודה בכוח השתתפות דפוסי
במשרה המשכית להעסקה מעבר הן: האפשרויות צעירים. אנשים אצל המתגלים אלה מאשר יותר
של משולבת קריירה או , העבודה שוק נטישת ובעקבותיה פחות או יותר ממושכת אבטלה אחת,
chequered" בשם (1985) Harirs, Lee <cf Morris עלידי המכונה דפוס אבטלה, ותקופות עבודה תקופות
לפי משתנים הללו האפשרויות שלוש בין ההתפלגות דפוסי כי מצאו הנ"ל החוקרים שלושת ."career
התפלגו פרופסיונליות ובמשרות ניהול בעמדות לפרישה קודם שהיו מפוטרים השונים: המקצועות
הבאה: בצורה התפלגו מיומנות הבדל ללא כמעט כפיים, עובדי הקטיגוריות. שלוש בין שווה באופן
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בקריירה התנסו ומחצית ממושכת, מאבטלה סבלו שליש חליפית, בעבודה מיד נקלטו מהם חמישית
שוליות בעבודות עיסוק לעתים משקף, "chequered career" המושג לסירוגין. ואבטלה עבודה של
שלהן העיקרית שהמשמעות הפורמלית, לכלכלה מחוץ בחלקה קבועה, בלתי בתעסוקה הכרוכות

תעסוקה. של מאשר יותר הכנסה קבלת היא
רבים של גורלם כי מדגיש הוא מעבודה. ויציאות כניסות ריבוי מצא לא זאת, לעומת ,Walker
חודשים שישה שעבדו מאלה 750/0 הפיטורין: לאחר מוקדם בשלב כבר למעשה, נקבע, מנחקריו
המרואיינים מכלל אחוז וחמישה ארבעים מכן. לאחר שנים שלוש גם מועסקים היו הפיטורין לאחר
ו200/0 מובטלים, או עובדים  כלכלית מבחינה פעילים 250/0 הפיטורין: מאז מצב באותו נשארו
להיפך, או לתעסוקה מאבטלה 180/0 אחד: שינוי עברו 310/0 חולים. או פורשים  פעילים בלתי

.(Walker 1989) לפרישה ממושכת ממחלה 30/0 כלכלית, לאיפעילות כלכלית מפעילות 10>ot

למלא שנכנסו קבלנים עלידי הועסקו במחקרם מהמפוטרים חלק כי מצאו (1985) ועמיתיו Harirs
מעסיקם של שולי עבודה לכוח הפכו הם כלומר, הקבועים. העובדים עלידי מולאו שבעבר פונקציות

יותר. נמוך שכר ותמורת מועד קצרי חוזים על עבורו ועבדו הקודם

הפרישה לאחר בעבודה מקצועית מוביליות ב.
מבין מאוחרים. חיים בשלבי מקצוע בשינוי מעט רק עסק תוךדורית מקצועית מוביליות על המחקר
המלאה מהמשרה השינויים את (NLSn נתוני סמך על ,Tolbert (1982) בדק זאת שעשו המעטים
שמונה של מקצועי בסיווג השתמש הוא הקריירה. לסוף זה ומשלב הקריירה, לאמצע הראשונה
בין מזה מחצית ורק לאמצעה, הקריירה תחילת בין מוביליות של ניכר שיעור ומצא קטיגוריות,

.(370/0 לעומת 74"/0) לסופה הקריירה אמצע
לשנישלישים קרוב כי מוכיחה לאחריה הפרישה טרום שלב בין המקצועית המוביליות בדיקת
למשל, (ראה, ניכרים שינויים אלה מ400/0 למעלה ואצל מקצועם, את משנים העובדים מהגימלאים
עובדים של לזה יותר דומה גימלאים של המקצועי השינוי ששיעור מכאן .(1985 ועמיתיו Parnes
המוקדמים הקריירה שבשלבי בעוד שונה: שהכיוון אלא מבוגרים, עובדים של לזה מאשר צעירים
שווה באופן נחלקת היא פרישה בטרם האחרונים ובשלבים מעלה, כלפי היא המוביליות והאמצעיים

ירידה. בכיוון היא הפרישה אחרי המוביליות עיקר וירידה, עלייה בין
שלוש של מפורט מקצועי בסיווג ובשימוש NLSn של פאנליס שני של נתונים בניתוח (1986) Beck
המוביליים מתוך אחוזים שבעים מקצועם. את שינו העובדים מהגימלאים 65V0 כי מצא ספרות
לעיסוקים וכ200/0 סטטוס, רמת באותה למשרות כ100/0 יותר, נמוך סטטוס בעלות למשרות עברו
הפרישה לאחר המקצועי מעמדם את שיפרו העובדים הגימלאים מכלל 13"/0 רק יותר. גבוה בסטטוס

.(Harris et al. 1989; Jams 1987 ;Walker 1985,1987 גם (ראה
לאחר תעסוקה של השכיח שהדפוס ,RHSn שנות 10 כל של נתונים בניתוח מצא (1990) Quinn
במשרה המשיכו בודדים רק חלקי. או מלא בהיקף חדשה למשרה מעבר היה גברים בקרב הפרישה
לארבע בסיווג ומקצוע. ענף שינו וכמחצית מגזרים עברו כשליש הפרישה. מלפני בעבודתם חלקית
כמחצית כי נראה  מיומן מיומן/בלתי לפי מהם אחד כל ובתוך כחול/לבן צווארון  קטיגוריות
המקצועי. בסולם ירידה בעיקר זו היתה  ששינו אלה אצל קטיגורית. באותה נשארו העובדים
נובעת ודאי היא בחלקה אולם ניכרת, ירידה על מעידה לנוכחית הקודמת העבודה בין שכר השוואת

מסוימת. שכר לרמת מעבר הלאומי הביטוח מקיצבת להפסיד שלא כדי  רצוניות מסיבות
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המוקדמת הפרישה לאיור לעבודה החזרה של זרימה תרשים :1 תרשים

לפרישה היציאה בנקודת לעבוד רצו האם

לעבוד רצו לא בטוחים היו לא . לעבוד רצו
(343) 22.5>H> (30) 1*/6 (1,148) 75.50/0

עמדה? חיפשו האם

V המשיכו להם הוצעה חיכו חיפשו ל
* בעבודה פתחו או עבודה להזדמנות עבודה *

קודמת עצמאי עסק
ו / (43) >!*י3.6 (53) 4.50/0 [ (223) 18.90/0 | (860) 730/0 ן

עבדו? האם ~~ ^ עבדו? האם ^""^

\ עבדו לא עבודות רק עבדו ^ ^ עבדו לא עבודות רק עבדו ^1
כלל מזדמנות כלל מזדמנות

חדפעמיות חדפעמיות
(235) 0/ס68.5 (25) 7.i<V6 (83) 24.2^6 (295) 25.00/0 (71) 6.10/0 (812) 68.90/0

י י י \ י |

/ סדהכל \
( עבדו לא עבודות רק עבדו 1

כלל מזדמנות
חדפעמיות

(530) 34.90/0 (96) 6.30/0 (895) 59.80/0

בעת עבדו ו

הריאיון
(759)49.90/01

ו
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ודיון ממצאים 5.2

במחקרנו. המוקדמים הפורשים של העבודה בשוק המחודשת ההשתלבות תהליך את נתאר להלן
לאחר העבודה. חיפוש תהליך את ונתאר הפרישה, לאחר לעבוד להמשיך המניעים על נעמוד ראשית,
של דפוסים לזהות וננסה הפרישה לאחר העבודה המשך על המשפיעים הגורמים את ננתח מכן
כוונותיהם ועל הנוכחית מעבודתם הפורשים של שביעותרצון על נעמוד כמוכן תעסוקתית. קריירה
בתרשים הפרישה. לאחר לעבודה חזרו שלא הפורשים מאפייני על נעמוד לבסוף העבודה. המשך לגבי
לאחר כלשהו בשלב עבדו מהפורשים 58.80/0 הפרישה. לאחר לעבודה חזרה של התהליך מתואר 1
עבדו מחציתם שכירים, של במעמד (750/0) הגדול רובם הריאיון, בעת מועסקים היו 49.90/0 פרישתם,

שונה. בהיקף חלקיות במשרות ומחציתם מלאה במשרה

בנושא מוקדם ותכנון עבודה להמשך המניעים 5.2.1

לעבוד, להמשיך רצו פרישתם שבעת עצמם על העידו המחקר מאוכלוסיית אחוזים וחמישה כשבעים
לעבוד. להמשיך ברצונם אם בטוחים היו לא נוספים 20/0

בתעסוקה, במסגרת, הרצון (0/ס37.4), בהכנסה הצורך היו: עבודה בהמשך לרצון העיקריים המניעים
באמצעות לחברה לתרום להמשיך הרצון ,(34.50/0) בבוקר" לקום טעם יהיה שעבורה "במטרה

7.(25.40/0) בחיים עניין אין שבלעדיו עליון כערך העבודה וראיית העבודה
קרובות, לעתים נתבעים הביניים גיל שבני מכך היתר, בין נובע, המרואיינים אצל בהכנסה הצורך
מאוכלוסיית אחוזים ושניים לארבעים מהם. המבוגר לדור והן הצעיר לדור הן כספית עזרה להעניק
לפרנסתו. מלא באופן בהוריו תלוי שהוא לשער שניתן ,18 מגיל צעיר אחד ילד לפחות היה המחקר
מדי בהם תומכים צבאי שירות שלאחר בגילים ילדים להם שיש פורשים חמישה כל מבין שניים
באופן בהם תומכים זקנים הורים לבנותזוגם, או להם, שיש חמישה מתוך אחד וכמעט חודש,
בהורים או בוגרים בילדים קבוע באופן תומכים המרואיינים מכלל אחוזים ושמונה עשרים קבוע.

יחד. גם בשניהם או זקנים
לעבוד, להמשיך ברצון ראשיים כמניעים בולטים במסגרת הפסיכולוגיחברתי והצורך הכלכלי הגורם
לרצון גורמים שני שציינו אלה מקרב כ320/0 משני. או תומך כמניע יותר משמש הערכי הגורם ואילו

השני. במקום הערכי הגורם את הזכירו עבודה בהמשך
ולמניעת שפיר בריאות מצב לשימור העבודה תרומת כגון גורמים של משקלם גם עלה השני במקום
עלידי צוינו ראשון, כמניע מ30/0 פחות עלידי שצוינו אלה, גורמים בבית. בתהזוג עם מחלוקות

שני. כמניע מ80/0 למעלה
שינו לעבוד רצו לא לפרישה היציאה בעת כי דיווחו אשר מהאנשים לרבע שקרוב לציין מעניין
מסוים. זמן במשך מנוחה לאחר דעתם את שינו כי אמרו 600/0 בשכר. לתעסוקה וחזרו דעתם את
השתפרה", ש"הרגשתם ולאחר העבודה, חיי בשיגרת להפסקה רק זקוקים היו אלה שאנשים כנראה
ומשרה (310/0) בהכנסה הצורך היו שהוזכרו נוספים מניעים בשכר. לעבודה לחזור {יקשו כדבריהם,

.(360/0) לידיהם שהזדמנה מתאימה
מהן אחת בכל שונות: השכלה ברמות שונה אינו לפרישה8 היציאה בנקודת עבודה בהמשך הרצון
לרצון המניעים של היחסי המשקל אך לעבוד, להמשיך רצו מהקבוצות אחת בכל ל800/0 730/0 בין

המרואיינים. תשובות על מבוססות כאן המובאות הקטיגוריות פתוחה. כשאלה הוצגה לעבוד להמשיך הרצון סיבות על השאלה 7

רצון אי על דיווח בעבודה. מחדש להשתלב הניסיונות לתוצאות בהתאם מוטה להיות עלול לעבר המתייחס דיווח כי לכך מודעים אנו 8
לכישלון. רציונליזציה להיות יכול
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מכל אחד כמעט עבודה: להמשך כמניע בהכנסה הצורך בולט יסודית השכלה בעלי בקרב שונה. זה
ציין שלושה מתוך אחד ראשון. כמניע הכלכלי הצורך את ציין זו השכלה ברמת מרואיינים שני
דומה הללו הגורמים שני של משקלם תיכונית השכלה בעלי בקרב ובתעסוקה. במסגרת הרצון את
הערכי המניע של משקלו בולט עלתיכונית השכלה בעלי בקרב זאת, לעומת .400/0 בסביבות נע והוא
ערך חינה עבודה שעבורו בכך עבודה בהמשך רצונו את נימק שלושה מתוך אחד האינטרינסי: או
מאפשרים וכישוריו שכושרו מרגיש ושהוא עבודה, בהעדר עניין חסרי יהיו שחייו מרכזי, חיים
הלבן הצווארון במקצועות בעבודה תפקוד שכן מציאותי, בסיס יש אכן זו לטענה כן. לעשות לו
בעלייה הקשורה גופנית מירידה פחות מושפע אלה) מקצועות לאייש נוטים אקדמית השכלה (ובעלי
הערכי המניע את ציינו דומה אחוז העלתיכונית ההשכלה בעלי בקרב כפיים. עבודות מאשר בגיל
בולט פחות התרגלו. אליה החיים רמת את לשמר רצון הסתם מן המבטא בהכנסה, הצורך ואת
עלידי הובאו עבודה להמשך דומות סיבות ותעסוקה. מסגרת סיפוק לשם בעבודה הצורך אצלם
מהנחקרים רבע אחד: בהבדל פרישתם, את הקדימו אשר אמריקאים ומנהלים פרופסיונלים מדגם
אשר נימוק בבריאותם, תפגע שאיעבודה החשש את העבודה להמשך כסיבה הביאו האמריקאים

.(Morse A Gray 1980) במחקרנו האקדמאית ההשכלה בעלי עלידי הוזכר לא כמעט
בני בקרב לעבוד, להמשיך רצו 81.70/0 5443 גילאי בקרב הגיל: עם יורד עבודה להמשך הרצון
העיקרי המניע מבחינת נבדלות הגיל קבוצות בלבד. 65.3"/0  6460 בני ובקרב ,79.30/0  5955
קיים הביניים בקבוצת הכלכלי, הוא הדומיננטי המניע ביותר הצעירה בקבוצה עבודה. להמשך
בהכנסה הצורך ביותר המבוגרים בקרב ואילו במסגרת, והרצון בהכנסה הצורך בשכיחות דימיון

הערכי. המניע של משקלו ועולה פחות בולט

השכלה ורמת הפרישה בעת גיל לפי עבודה בהמשך לרצון העיקרי המניע :6 לוח

מניע צורך במסגרת רצון
סה"כ אחר ערכי בהכנסה ובתעסוקה המאפיין

גיל
100.0  23.7 49.2 27.1 מ55 פחות
100.0 3.2 24.3 34.6 37.8 5955
100.0 4.9 29.2 29.3 36.6 6460

השכלה
100.0 4.4 14.9 47.2 33.5 יסודית
100.0 0.9 18.3 38.2 42.5 תיכונית
100.0 3.4 33.0 34.0 29.6 עלתיכונית
100.0 2.7 25.4 37.4 34.5 סה"כ

פחות ועוד פרישתם, בטרם צעדיהם את תכננו לעבוד להמשיך עקרונית רצו אשר האנשים כל לא
מראש, זאת תכננו לעבוד שרצו מאלה מחצית רק המטרה. להשגת קונקרטית בפעולה נקטו מכך
עם קשר יצירת או העסקה אפשרויות בירור כגון ספציפית פעולה נקטו מהמתכננים מחצית ורק
עבור הפרישה אירוע של לפתאומיות קשור להיות עשוי המוקדם התכנון העדר מוגדרים. מעסיקים
במידה גבוה לעבודה) רק לא שונים, מסוגים (תכניות מתכננים הבלתי של שיעורם מהאנשים. חלק
שידעו אלה בקרב מאשר העזיבה מועד לפני פחות או חודש רק פרישתם על שידעו אלה בקרב ניכרת
העבודה המתכננים שאצל זאת עם לציין מעניין בהתאמה). ,470/0 לעומת 700/0) מחודש למעלה כך על
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המשך תכננו פרישתם לאחר יעשו מה שתכננו מאלה אחוזים שמונים מרכזי. פעילות תחום חינה
אם ברור, בתחביבים. ועיסוק עבודה או ולימודים עבודה של שילוב תכננו נוספים וכ40/0 עבודה,
התעסוקתית הקריירה כסיום זאת תופסים אינם פרישתם את המקדימים מהגברים ניכר שחלק כן,

חדשה. לעבודה כמעבר אם כי שלהם
הפרישה הקדמת עידוד מדיניות עלידי שניתנה ההזדמנות ניצול של התופעה שכיחות מה בדקנו
ההודעה מועד של נתונים מהצלבת מראש. שהוכנה מועדפת במשרה קיימת משרה החלפת לשם
כ50/0 רק כי מתברר, הפרישה לאחר העבודה התחלת ותאריך העזיבה תאריך העזיבה, על למעסיק
מיידי כמעבר פרישתם את מראש כנראה תכננו אקדמאיים, מקצועות בעלי כולם מהמרואיינים,

שנייה. תעסוקתית לקריירה

העבודה חיפוש 5.2.2

מקום את עזיבתם לאחר פעיל באופן עבודה חיפשו לעבוד שרצו מהפורשים אחוזים ושלושה שבעים
לעומת להזדמנות. חיכו אלא פעיל באופן עבודה חיפשו לא 18.90/0 ואילו כן, לפני עוד או העבודה
ו3.60/0 שהכירם מעסיק עלידי עבודה להם שהוצעה מכיוון להתאמץ, צריכים היו לא 4.50/0 זאת,

פרשו. ממנה לעבודה במקביל בעבר עסקו בה בעבודה המשיכו

חיפוש ערוצי א.
בחיפוש אדם שיגלה והאקטיביות היוזמה שמידת היתה העבודה חיפוש בתהליך שלנו המוצא הנחת
אחראי עצמו שהוא בתפיסה כלומר, לכך, אישית אחריות בקבלת ובראשונה בראש מותנית עבודה
השאלה נוסחה כך משום במקומו. זאת יעשה אחר שגורם לצפות יכול ואינו חליפית עבודה למציאת
למצוא האחריות מוטלת בעיקר מי על עבודתם, מקום את לעזוב נאלצים מבוגרים עובדים "כאשר
כי דעתם הביעו 18></0 העיקרי. כאחראי עצמו האדם את ראו 43.50/0 רק חליפית?" עבודה להם
בעזיבת כאשם נתפס שהוא משום כנראה חליפית, עבודה למציאת האחריות מוטלת המעסיק על
היה שהוא משום אולי לכך, אחריות עצמו על לקבל צריך העובדים שוועד חשבו .s%5 העובדים.
למעלה הוועד. לעזרת לפנות שנים של הרגל משום ואולי העזיבה, הסדר בגיבוש למעסיק שותף
שירות כגון שלה שונות זרועות על או הממשלה על מוטלת שהאחריות סברו מהמרואיינים מרבע

התעסוקה.
ברשתות משולבים שהם לצפות, ניתן כך, ומתוך בארץ רב ותק בעלי חינם במחקרנו הפורשים
מקור מהווים ומכרים חברים עבודה. חיפוש בתהליך רבה בולטות מקבלות אשר מגוונות, חברתיות
גם למעשה .(5 (ערוץ מסוים למעסיק בקשר מתווך גורם וגם (1 (ערוץ עבודה לאפשרויות ביחס מידע
הראשונית, הרשת בהכרח לא הפרט, של החברתית ברשת להיכלל עשויים פוטנציאליים מעסיקים
נבעה זו היכרות מהמרואיינים חלק אצל אישית. היכרות גם תכלול זה במקרה אליהם והפנייה

פרשו. ממנו בארגון העבודה שנות במשך משותפים עבודה מקשרי
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f

עבודה חיפוש ערוצי :7 לוח

הערכת המוצאים 0/0 המוצאים 0/0 המוצאים 0/0 0/0

יעילות 111 עבודה 11 עבודה 1 עבודה המשתמשים
ממוצעת*** דרכו דרכו דרכו** בחיפוש* הערוץ

מכרים או לחברים פנייה .1

2.7 7.1 13.9 17.4 57.0 עבודה למצוא שיעזרו
סמך על למעסיק פנייה .2

2.6 16.5 23.2 9.0 52.8 בעיתון מודעה
סמך על למעסיק פנייה .3

3.2 20.8 14.8 18.5 51.9 אישי ידע
עבודה ללשכת פנייה .4

1.7 4.8 4.8 2.3 49.7 ממשלתית
עלפי למעסיק פנייה .5

2.3 25.6 13.2 11.4 41.0 חברים הכוונת

תעסוקה לשירות פנייה .6

2.1 3.4 3.4 1.5 32.0 פרטי

2.0    9.5 תעסוקה יריד .7

2.5    3.6 בעיתון מודעה פרסום .8

4.0  3.4 6.4 1.1 סידר הקודם המעסיק .9

או עצמאי עסק פתח .10
 4.9 15.2 י כשותף הצטרף

18.0 18.3 14.0 אליו פנה העבודה מקום .11

3.8  4.3 הישן במקום לעבוד 12.המשיך

N=1OO N=245 N=765

השימוש. שכיחות לפי מובא הערוצים סדר דרכים. במספר עבודה לחפש היה יכול שאדם כיוון ל100 מסתכמים אינם האחוזים *

בהצעת אליהם פנח העבודה שמקום אלה את כולל לא פעיל, באופן עבודה שחיפשו אלה של התנהגותם את רק משקפים הנתונים
הפרישה. מלפני בעבודה שהמשיכו אלה או עבודה

פרישתם. לאחר משרות בשלוש העבודה מציאת אופן על נשאלו המרואיינים *.
הערכה משקף יותר גבוח ציון העבודה. בחיפוש הנתון בערוץ שהשתמשו אלה עלידי רק נעשתה 51 סולם פני על היעילות הערכת ***

יותר. רבה

רב משקל בעל עדיין הוא הממלכתי התעסוקה שירות עבודה, לתיווך הפורמליים המנגנונים מבין
בשיתוף התעסוקה שירות עלידי שאורגנו תעסוקה ירידי אליו. פנו במחקרנו מהפורשים מחצית 
שסיכוייהם שהעריכו משום אולי המוקדמים, הפורשים את אליהם משכו לא נוספים גורמים
כיעילים שהתגלו החיפוש ערוצי אחרים, למחקרים בדומה צעירים. מובטלים עם בתחרות נמוכים
בעבודה העבודות. בין מסוים הבדל עם המוסדיים, מאשר יותר והביןאישיים פורמליים הבלתי הם
למעסיק פנייה של בדרך עבודה המוצאים שיעור בין הבדל היה לא כמעט הפרישה לאחר הראשונה
השנייה בעבודה משרה. להם "סידרו" מכרים או שחברים המחפשים שיעור לבין אישי ידע סמך על
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את גם לציין יש בעיתון. מודעה סמך על למעסיק פנייה ביותר היעיל הערוץ היה הפרישה לאחר
הנתונים אין הצער למרבה עבודה. בהצעת אליהם פנו שמעסיקים אנשים של מבוטל הבלתי השיעור
עדיפות אודות לדיון לתרום נוכל לא ולכן החברתיים, הקשרים מקורות בין הבחנה מאפשרים שלנו
פרטיות או ממלכתיות לעבודה תיווך לסוכנויות הפנייה השלבים בכל החלשים. או החזקים הקשרים

מבוגרים. עבודה דורשי מבחינת יעילה כבלתי (שוב) הוכחה
המבוססת הערכה כלומר, השתמשו, בהם הערוצים של יעילותם את להעריך נתבקשו המרואיינים
ערוץ להוציא שלהם, העבודה חיפושי תוצאות את במדויק משקפת הערכתם ואכן, ניסיון. על
חלק של ציפייה גם זו שראינו (וכפי ביותר יעיל נחשב הקודם המעסיק עלידי עבודה סידור אחד:

לכך. זכה קטן אחוז רק אולם מהפורשים),
עיתוי ב.

חיפשו אשר מהפורשים אחוזים חמישהעשר מוקדם. בשלב עלפירוב החל העבודה חיפוש תהליך
לפני (או מוקדמת לפרישה הוצאתם על להם הודיע שהמעסיק לפני עוד בכך החלו פעיל באופן עבודה
הוענקו שבו מצב לנצל החליטו אשר עובדים הם שאלה לשער ניתן לעזוב). כוונתם על לו הודיעו שהם
חליפית משרה לעצמם להבטיח ובקשו עבודה, מקום החלפת לשם הפרישה להקדמת תמריצים
והמנהלים הפרופסיונלים מדגם את גם אפיינה זו התנהגות למעסיק. החלטתם על יודיעו בטרם
Morse) עבודתם מקום את עזבו בטרם עוד חדשה משרה לעצמם סידרו מהם 100/0 האמריקאים:
עזיבתם על להם כשהודיעו מיד עבודה לחפש הם אף הזדרזו נוספים 540/0 במחקרנו X&. Gray 1980
חודשים משלושה למעלה עד החיפוש תחילת את דחה שמונה מתוך אחד רק העזיבה. במועד או
מבעלי 46.40/0 : (P=.OO) השכלה רמות עלפי החיפושים תחילת במועד הבדלים נתגלו פרישתו. לאחר
בהשוואה פרישתם, הקדמת על להם הודיעו בטרם עוד עבודה לחפש החלו העלתיכונית ההשכלה
חיפושיהם את ריכזו הראשונים יסודית. השכלה מבעלי ו14.30/0 תיכונית השכלה מבעלי ל300/0

לאחריה. הראשון החודש בתוך  השאר ואילו העזיבה לפני
שנגרם דיכאון כולל בריאות בעיות (0/ס49.6), במנוחה רצון היו: החיפושים לדחיית העיקריות הסיבות
מהפורשים חלק .(10.30/0) לחו"ל נסיעה או חופשה  לכך ובניגוד ,(12.90/0) כפויה פרישה עקב
מנוחה לעצמם ולאפשר שלהם העבודה חיי ברצף מתוכננת הבלתי ההפסקה את לטובה לנצל החליטו
את דחה הפורשים מבין קטן שמיעוט לציין מעניין חדשה. עבודה לשיגרת ייכנסו בטרם חופשה או
מסוגלים היו לא אלה אנשים לעבודה. אותם יחזיר שהמעסיק שציפו משום העבודה חיפוש תהליך

סופי. באופן עבודתם מקום את עוזבים עצמם את לתפוס
גמישות ג.

המשרה להיקף שנוגע במה זאת כי אף דפוסים, לשינוי נכונות מתגלה עבודה שחיפשו הפורשים אצל
ביקשו כ350/0 עתה הרי מלאה, במשרה מועסקים היו 970/0 עזיבתם בטרם אם לתוכנה. מאשר יותר
חיפשו כ290/0 מלאה. או חלקית במשרה לעבוד מוכנים היו נוספים ו430/0 חלקית, במשרה רק לעבוד
במקצועות גם העסקה של אפשרות לשקול מוכנים היו נוספים כ260/0 אך במקצועם, רק עבודה
מקצועית, להסבה בקורס למדו אחוזים שניםעשר המקורי. מקצועם את שהעדיפו למרות אחרים
המוסב במקצוע שהעבודה מסוימים: בתנאים מקצוע הסבת לשקול מוכנים היו כי הצהירו ו500/0

משרה. חצי בהיקף עבודה שתובטח או וכיו"ב, אוטונומית מעניינת, פקידותית, או טכנית תהיה
אינטנסיביות ד.

באמצעות  13.20/0 אחד, ערוץ באמצעות רק חיפשו פעיל באופן עבודה שחיפשו אלה מבין 23.40/6

ארבעהחמישה באמצעות  ס/28.40 ערוצים, שלושה באמצעות  20.20/0 חיפוש, ערוצי שני
לרכז נטו מהפורשים ניכר שחלק נראה יותר. או ערוצים שישה באמצעות  ו24.80/0 ערוצים,
גם שניים. או אחד בערוץ רק השתמשו כס/370 יחסית: מצומצם ערוצים במספר מאמציהם את
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הצלחתם לבין עבודה בחיפוש המרואיינים נקטו בהם הערוצים מספר בין קשר נמצא לא במחקרנו
בין מובהקת במידה שונים היו לא חליפית בעבודה להיקלט המצליחים שיעורי עבודה. במציאת
ערוצים שלושה באמצעות שפעלו אלה לבין שניים או אחד ערוץ באמצעות רק עבודה שחיפשו אלה

יותר. או

גורמים ניתוח עבודה: בחיפוש התנהגות של ממדים 5.2.3
המסבירים ממדים שלושה זוהו עבודה בחיפוש התנהגות של משתנים שבעה על גורמים בניתוח

בהתנהגות: מהשונות 520/0 ביחד

למעסיק פנייה הבאות: ההתנהגויות את כולל זה גורם העבודה: חיפוש בתהלין בתיווך שימוש
בשלושה שימוש חברים, לעזרת פנייה ומכרים, חברים הכוונת סמך על פנייה בעיתון, מודעה בעקבות

יותר. או חיפוש ערוצי

במשרה רק מחיפוש (להבדיל חלקית במשרה וגם מלאה במשרה גם חיפוש עבודה: בחיפוש גמישות
מקצוע בכל או המקורי למקצוע בנוסף אחרים במקצועות גם חיפוש חלקית), במשרה רק או מלאה
נכונות המקורי), מהמקצוע השונה במקצוע רק או המקורי במקצוע רק מחיפוש (להבדיל שהוא

עבודה. הצעות אידחיית מקצוע, להסבת
אישי, ידע סמך על למעסיקים ישירה פנייה החיפוש, התחלת הקדמת עבודה: בחיפוש יתמה

הממלכתי. התעסוקה בשירות אישימוש
בהשוואה ונמוכה. גבוהה רמות: לשתי קובצו ואלה פקטור, ציוני חושבו מהממדים אחד כל לגבי
נמצאו הממדים שלושת פני על שונות השכלה ומרמות גיל מקבוצות פורשים של התנהגותם בין

הבאים: ההבדלים
בלבד. גיל לפי (P=.OO) מובהקים הבדלים נמצאו עבודה למציאת תיווך בערוצי שימוש של בממד

ה+60. בני עמיתיהם מאשר יותר תיווך בערוצי להשתמש הרבו יותר הצעירים הגילאים
שהפורש ככל גיל: לפי סטטיסטית) מבחינה מובהקים לא (אמנם הבדלים נמצאו גמישות של בממד
.(sommers r=.12) למצוא שבקש החליפית העבודה סוג על להתפשר פחות נטה הוא יותר מבוגר היה
על להתפשר נכונות גילו עלתיכונית השכלה בעלי כלומר, השכלה. לפי מובהקים הבדלים נמצאו לא

יותר. נמוכה השכלה בעלי מאשר פחות לא המשרה והיקף העבודה סוג
אשר הפורשים שיעור .(P=.OO) בלבד השכלה רמת לפי היו ההבדלים עבודה בחיפוש יוזמה של בממד

.(sommers r=.27) ההשכלה רמת עליית עם ישיר באופן עלה עבודה בחיפוש עצמית יוזמה נקטו
ציפיותיהם את להגמיש המבוגרים מעמיתיהם יותר נוטים צעירים מוקדמים שפורשים כן, אם נראה,
אולי בעיקר, פורמליים בלתי שונים, תיווך לערוצי ולפנות העבודה חיפוש בתהליך ודרישותיהם
יותר הקרובים המבוגרים עמיתיהם של מאשר יותר גדול חליפית בעבודה שלהם שהצורך משום
נגישות להם המקנות יותר בכירות בעמדות ממוקמים גבוהה השכלה בעלי הפורמלי. הפרישה לגיל
בידם היתה פרישתם, את בעצמם יזמו מאחרים, יותר שהם, ומאחר שונים, בתחומים למעסיקים
יותר גבוהה קומפיטנטיות תחושת לכך להוסיף שיש ייתכן עבודה. בחיפוש יוזמה לגלות האפשרות

בעבודה. התנסותם מטיב הנובעת כוח, בעמדות אנשים עם במגעם

עבודה. למצוא לסיכוי קשורים כבלתי התגלו  וגמישות בתיווך שימוש  הראשונים הממדים שני
אשר העבודה מדורשי 0/ס74.5 עבודה. מציאת עם (P=.OO) מובהק קשר זאת, לעומת היוזמה, לממד
מבעלי ל54.10/0 בהשוואה פרישתם לאחר עבודה מצאו רבה ועצמאות אישית יוזמה כבעלי דורגו

המעטה. היוזמה
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העבודה חיפוש בתהליד קשיים 5.2.4

.י מישורים בשלושה היו העבודה חיפוש במהלך הפורשים נתקלו בהם הקשיים
הפוגע אובייקטיבי מצב מבטאים גבוהה אבטלה ורמת העבודה בשוק שפל העבודה: שוק מצב א)
פרישתם. לאחר עבודה שחיפשו מאלה כ250/0 עלידי הוזכר זה גורם מבוגרים. עבודה בדורשי בייחוד
המחפשים ממחצית למעלה לעבודה: ההכשרה ומוסדות מעסיקים עלידי לרעה מבוגרים אפליית ב)
אפליה ציינו (30/0) מעטים רק לכך, בניגוד גילם. בשל מעסיקים מצד בדחייה לדבריהם, נתקלו,
בקורסים ללמוד ביקשו אשר מרואיינים 208 מבין אחוז ושניים שלושים התעסוקה. בלשכות לרעה
הוצעו אשר העסקה לתנאי מתייחס אפליה של אחר פן גילם. בשל לדבריהם נידחו מקצוע להסבת
לדבריהם נתקלו מהמחפשים אחוזים אחדעשר מבוגר. עובד לקלוט מוכן שהיה המעסיק עלידי
הכנסה מקור למחפש יש שממילא הנחה מתוך כנראה מדי, נמוכות משכורות והצעת ניצול בניסיונות

נמוך. שכר תמורת לעבוד מוכן יהיה הוא ולכן אלטרנטיבי
אפשרויות לגבי מספיק ידע להם היה לא כי הודו 60/0 החיפוש: בתהליך המחפש של חסרונות ג)

העבודה. שוק לדרישות מתאימים אינם כישוריהם כי מצאו ו170/0 עבודה, מציאת ודרכי העסקה
390/0180/0 אחד. עבודה במקום רב זמן מועסקים היו אשר עובדים לאפיין נוטים הללו הקשיים שני
פיזי, קושי כגון שונות, מסיבות להם התאימו לא המוצעות שהעבודות החיפושים במהלך מצאו

וכדומה. הנדרש, המשרה היקף

הפרישה לאחר לעבודה חזרה על המשפיעים הגורמים 5.2.5

חדפעמיות, זמניות בעבודות רק עבדו 6.40/0 פרישתם. לאחר כלשהו בשלב עבדו מהפורשים 65.10/0

לפחות עבדו במחקרנו המוקדמים מהפורשים 58.80/0 כלומר, שעבדו. כמי מוגדרים אינם הם ולכן
פרישתם. לאחר כלשהי בתקופה ברציפות חודש

.(1989) Walker של במחקרו שפילד מפוטרי בקרב נמצא בתעסוקה מחודשת קליטה של דומה שיעור
200/0 בשכר, לתעסוקה חזרו 330/0 רק יותר נמוך היה לעבודה החזרה שיעור NLSn במחקר

.(Beck 1985) בלבד חלקית לתעסוקה
התלוי שהמשתנה מאחר הפרישה. לאחר לעבודה חזרה על המשפיעים הגורמים את לזהות ביקשנו
.logit בשיטת מרובה רגרסיה באמצעות הרבמשתני הניתוח נערך עבד) (עבד/לא קטיגורי הוא
מתואר המשתנים יצירת (אופן קבוצות לארבע נחלקים לניתוח שהוכנסו הבלתיתלויים המשתנים

בנספח).
היו: הניתוח את שהינחו ההשערות

סוציודמוגרפיות: תכונות א.
היו מהמרואיינים 930/0 שלהם: הנמוכה השונות בשל לניתוח הוכנסו לא בארץ וותק משפחתי מצב

הארץ). ילידי (כולל שנה מ20 למעלה בארץ חיים ו92.50/0 נשואים,
שיוצאי שיערנו, (Matras 1990) בישראל ומעלה 55 בני גברים של עבודה דפוסי על בהתבסס מוצאל

אסיהאפריקה. יוצאי מאשר יותר לעבוד ימשיכו ישראל ויוצאי אירופהאמריקה
להיקלט יותר קל יהיה יותר צעיר בגיל פרשו אשר שלעובדים היתה ההשערה הפרישה: בעת גיל

חליפית. בעבודה
להיקלט הסיכויים על תשפיע המגורים באזור האבטלה שרמת היתה ההשערה בארץ: מגורים אזור
עלייה לעומת ל10.70/0, מ70/0 בחיפה האבטלה רמת עלתה 198790 בשנים חדשה. בתעסוקה

קשיים. 3 עד לציין יכלו המרואיינים 7
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אוגוסט האוצר, שר לשכת (נתוני בירושלים ל9.40/0 מ6.90/0 ועלייה הארץ, במרכז ל9.50/0 מ5.20/0
זה באזור המתגוררים מרואיינים כי שיערנו, חיפה באזור יותר הגבוה האבטלה שיעור בשל .(1991

בירושלים. או הארץ במרכז המתגוררים עמיתיהם מאשר עבודה במציאת יותר יתקשו

ומקצועיים; בריאותיים משאבים ב.
בשכר. לתעסוקה יחזרו לא לקויה בריאות בעלי שפורשים שיערנו = לקוי בריאות* מצב

שתעלה שככל שיערנו, בישראל ומעלה 55 בני גברים של התעסוקה בדפוסי בהתחשב שוב, י. השכלה
פרישתו. לאחר לעבוד ימשיך שהוא הסיכויים יגדלו כן המרואיין השכלת

פרישתם לאחר לעבוד להמשיך יותר ייטו וחופשיים אקדמאים מקצועות שבעלי שיערנו מקצוע:
בעלי מאשר אחרות ארגוניות לסביבות להעברה יותר ניתנים המקצועיים שמשאביהם משום

פקידותיים. מקצועות גם ואולי טכניים מקצועות
באוכלוסיית מחדש. ההעסקה סיכויי את המשפר משאב הינו מקצועי ותק או ניסיון בעבודה: ותק
שנים) מ10 פחות של ותק בעלי היו 3.40/0 (רק מועט ותק בעלי אנשים כמעט נמצאו לא המחקר

רב. ותק בעלי מאשר יותר חליפית בתעסוקה יקלטו בינוני ותק בעלי כך: ההשערה נוסחה ולכן

כלכליים: לחצים ג.
פרישתם בעת היה מהמרואיינים ל420/0 :18 לגיל מתחת בילדים (א) משפחה: בבני כספית תמיכה
בהוריהם תלויים אלה בגילים הילדים שמרבית להניח ניתן מ18. נמוך שגילו אחד ילד לפחות
בוגרים בילדים תמיכה (ב) בשכר. עבודה למצוא אבותיהם את ידרבן וקיומם לפרנסתם, מלא באופן
בהם תומכים צבאי שירות שלאחר בגילים ילדים להם שיש המרואיינים מבין 41.50/0 בהורים ו/או
תומכים מבוגרים הורים להם שיש אלה מבין 18.80/0 הצורך. בעת  נוספים ו29.70/0 חודש, מדי
מכלל אחוזים ושמונה עשרים לפעמים. תומכים נוספים ו18.20/0 חודש, מדי קבוע, באופן בהם
לפעמים, תומכים נוספים ו280/0 בהורים, ו/או בוגרים בילדים קבוע באופן תומכים המרואיינים
צעירים שילדיהם פורשים על יותר גדול בשכר לעבודה לחזור שהלחץ היתה ההשערה לצורך. בהתאם

קבוע. באופן בהוריהם ו/או הבוגרים בילדיהם לתמוך רגילים או החייבים אלה ועל
ניתן בשכר. עובדת בתהזוג במדגם הנשואים מהגברים 48.30/0 אצל בתהזוג: מעבודת הכנסה
תפחית מעבודה בתהזוג הכנסת כלכלית: השערה (א) = הפוכים כיוונים בעלות השערות שתי להציע
בעל בו המצב = פסיכולוגיתחברתית השערה (ב) בשכר. לעבודה לחזור הגבר על הכלכלי הלחץ את
(המינית) התפקידים חלוקת מבחינת מקובל פחות מצב הוא לעבוד ממשיכה שאשתו בעוד עובד אינו

בשכר. לעבודה לחזור הגבר את ידרבן והוא המשפחתית,
המשפחתית שההכנסה שככל שיערנו מעבודה: הגבר להכנסת חליפיים ממקורות משפחתית הכנסה
למצוא הפורש על הכלכלי הלחץ יגדל כן יותר קטנה מעבודה הגבר הכנסת בניכוי המקורות מכל

בשכר. חדשה עבודה

לעבודה: כלכלית לא מוטיבציה ד.
המקובלים, הפנאי לעיסוקי בנוסף כוללים, אלה עיסוקים בשכר: עבודה שאינם עיסוקים העדר
להוות עשויים עבודה שאינם עיסוקים .(6 בפרק פירוט (ראה ובמשפחה במשקהבית תפקידים גם
שנגזרה ההשערה בהם. מהמעורבות הנובעים שונים וסיפוקים הזמן ניצול מבחינת לעבודה תחליף
לפחות מוקדשות מהם אחד שלכל פנאי עיסוקי של יותר גדול מספר בעלי פורשים  היא זו מהנחה

כאלה. עיסוקים להם שאין אנשים מאשר לעבודה לחזור פחות ייטו בשבוע שעות 5

האדם. בחיי העבודה ערך לגבי נורמטיבית "אמונה היא העבודה מרכזיות בערן העבודה מרכזיות
או תרבותית בהתניית מעוגנת אלא האדם מחזיק בה מהמשרה בשביעותהרצון מותנית איננה היא
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ערך עבורם מהווה העבודה אשר שפורשים היא ההשערה .(Kanungo 1982) שלו" בסוציאליזציה
ויגלו העבודה לעצם חשיבות מייחסים שהם משום חליפית בעבודה להיקלט יותר ייטו מרכזי חיים

עבודה. כל לקבל יותר רבה נכונות
קבוצת שהימצאות נמצא אבטלה במחקרי = עובדים חברים של השתייכות/התייחסות קבוצת קיום
(גליטמן; לאיעבודה לגיטימציה נותנת אשר למובטל, חברתית תמיכה מעניקה בקהילה מובטלים
מרביתם או הפורש של חבריו כל כמעט שאם שיערנו זה בסיס על .(1989 יעקבסון אצל מובא

בשכר. לתעסוקה לחזור פסיכולוגיחברתי לחץ ייצור הדבר מועסקים,
תכונות הבא: הסדר לפי מתוספת בצורה המשתנים קבוצות הוכנסו הרבמשתני בניתוח
חומריות בלתי מוטיבציות כלכליים, לחצים ומקצועיים, בריאותיים משאבים סוציודמוגרפיות,

לעבודה.
ויוצאי ישראל יוצאי מוקדמים פורשים של סיכוייהם כי נראה, הסוציודמוגרפי במודל
סיכויי אסיהאפריקה. יוצאי עמיתיהם של מאלו גדולים בשכר לעבודה לחזור אירופהאמריקה
מהמבוגרים רק לא בהרבה גבוהים חליפית עבודה למצוא מ55 נמוך היה הפרישה בעת שגילם אנשים
למצוא הסיכויים על לרעה משפיעים הארץ בצפון מגורים .5955 מגילאי אף אלא (60+ (בני ביותר
שיעורי בגלל כנראה ובירושלים, המרכז באזור למגורים בהשוואה המוקדמת הפרישה לאחר עבודה

הגיל. השפעת היא ביותר החזקה ההשפעה שם. יותר הגבוהים האבטלה
מספר בין (r=.53) גבוה מיתאם נמצא ומקצועיים בריאותיים משאבים המתארים המשתנים בקבוצת
התברר ניסיונות לאחר במודל. יחד שניהם את לכלול לא הוחלט ולכן מקצוע, לבין לימוד שנות
הוצא ולכן המקצוע, מאשר למודל יותר תורם לימוד) שנות במספר (הנמדד ההשכלה משתנה כי
הוצאת חיוב כדי עד גבוה היה לא גיל לבין מקצועי ותק בין המיתאם זאת, לעומת מהניתוח. האחרון
בריאותיים ומשאבים סוציודמוגרפיים מאפיינים הכולל 2 במודל .(r=.25) מהניתוח משניהם אחד
(כ700/0 תיכונית על השכלה ובין מוצא בין הקשר בגלל כנראה המוצא, השפעת פוחתת ומקצועיים
בעלי של סיכוייהם לימוד). שנות 13+ בעלי הם אירופהאמריקה מיוצאי וכ500/0 ישראל מיוצאי
(חלקית יסודית השכלה בעלי של מאלה טובים לעבוד להמשיך מלאה) או (חלקית תיכונית השכלה
מובהקת. אינה המקצועי הוותק השפעת יותר. עוד טובים עלתיכונית השכלה בעלי ושל מלאה), או
לניתוח מקצועיים משאבים הכנסת לעבודה. איחזרה של בכיוון משפיע לקוי בריאות מצב כצפוי,
בקרב השכלה. לבין אזור בין הקשר משום אולי מובהקת לבלתי המגורים אזור השפעת את הפכה
לעומת 24.60/0) נמוכה השכלה בעלי של יחסי באופן גבוה ריכוז ישנו הצפון באזור המרואיינים

במרכז). 55.80/0 לעומת 36.70/0) אקדמית השכלה בעלי של יחסי ומיעוט המרכז) באזור 13.90/0

מעבודה, בתהזוג הכנסת את כולל 3 מודל מודלים: שני בדקנו הכלכליים המשתנים קבוצת בצירוף
שני בין קשר שיש מאחר הבעל. מעבודת להכנסה חליפיים ממקורות משפחתית הכנסה  4 מודל
הימצאות כלכליים לחצים המבטאים המשתנים מבין מודל. לאותו ביחד הוכנסו לא הם המשתנים,
בהורים ו/או בוגרים בילדים לתמוך הנוהג לעבודה. חזרה על משפיעה אינה 18 מגיל צעירים ילדים
התומכים אלה בקרב דווקא יותר גבוהים לעבודה לחזור הסיכויים המצופה: בכיוון לא אולם משפיע
תמיכה המעניקים שאנשים נראה קבוע. באופן התומכים בקרב ולא הצורך", "בעת משפחה בבני
להכנסה זקוקים הם שאין כך דיה, גבוהה כוללת מהכנסה נהנים בוגרים משפחה לבני קבועה
הם בלבד, הצורך" "בעת התומכים אלה לכך, בניגוד התמיכה. בנוהג להמשיך עלמנת מעבודה
לסייע להמשיך כדי מעבודה הכנסה לתוספת זקוקים ואלה יותר, נמוכה כוללת הכנסה בעלי כנראה
השנייה: ההשערה שאוששה נראה  בתזוג של מעבודה הכנסה של להשפעה באשר משפחתם. לבני
מועסקות. אינן שבנותזוגם מגברים בשכר לתעסוקה לחזור יותר נוטים עובדות שנשותיהם גברים
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פרישה לאחר עבודה/איעבודה התלוי המשתנה על רבמשתני ניתוח של מודלים סדרת = 8 לוח
מוקדמת

54321
B מקדם B מקדם B מקדם B מקדם B מקדם תלויים בלתי משתנים

סוציודמוגרפיים
.91* .79* .59 .64* .96* ישראל מוצא:
.78* .68* .52 .66* .86* אירופהאמריקה
1.03* 1.12* 1.04* 1.36* 1.28* 5443  הפרישה בעת גיל
.35 .47 .47 .60* .58* 5955
.47 .47* .65* .37 .70* צפון מגורים: אזור
    .19 מרכז

ומקצועיים בריאותיים משאבים
1.05* .80* .82* .83* לקויה בריאות
.78* .79* .84* .70* תיכונית השכלה:
1.45* 1.22* 1.05* 1.07* עלתיכונית
.38 .56* .53* .47 שנה 20 עד מקצועי: ותק
   .13 שנה 3021

כלכליים לחצים
 .00 .01 18 לגיל מתחת ילדים

בילדים קבועה תמיכה
 .35 .33 בהורים ו/או בוגרים
.78* .94* .91" לפעמים תמיכה
  .85* מעבודה בתזוג הכנסת

חלופיים: ממקורות הכנסה
.94* .82*  הממוצע השכר מחצית עד

השכר מלוא עד מחצית מעל
 .86  הממוצע
 .18  הממוצע השכר 1500/0 מעל

כלכלית לא מוטיבציה
עבודה שאינם עיסוקים

1.17* עיסוקים 30
.47 עיסוקים +4

העבודה: מרכזיות
.20 החיים במערך
.18 אינטרינסיות מסיבות
.09 כהכרח
.78* שעמום למניעת
19.5 14.6 16.4 12.0 6.9 ההתאמה טיב

.05 ב מובחק משתנה *
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המשתנה לבין בינו הקשר בגלל הצעיר הגיל השפעת להפחתת הביאה הכלכליים המשתנים הכנסת
נוטות יותר, צעירות הן שאף יותר, הצעירים הפורשים נשות ההכנסה. ומשתנה בתהזוג עבודת של
בעלי הם יותר צעירים פורשים יותר. המבוגרים הפורשים מנשות יותר בשכר מועסקות להיות

הפנסיה. היא בהם שהעיקרית לעבודה, חלופיים ממקורות יותר נמוכה הכנסה
המצופה: בכיוון היא 4 במודל שנכלל חליפיים ממקורות משפחתית הכנסה של המשתנה השפעת
בשכר לעבודה לחזור יותר ייטו במשק הממוצע השכר ממחצית נמוכה המשפחתית שהכנסתם גברים

זו. רמה על עולה חלופיים ממקורות שהכנסתם עמיתיהם מאשר
אכן עבודה שאינם עיסוקים העדר כי מגלה (5 (מודל כלכליים הלא המוטיבציוניים הגורמים הוספת
לחזור יותר ייטו שלושה) (עד כאלה עיסוקים פחות להם שיש פורשים בשכר. לעבודה חזרה על משפיע
הסיבתי שההקשר לטעון אפשר יותר. או עיסוקים בארבעה הפעילים מעמיתיהם בשכר לתעסוקה
אלא חליפיים, עיסוקים לעצמם פיתחו בשכר מועסקים שאינם שאנשים כלומר, ההפוך, בכיוון פועל
ושימור קביעות של רבה מידה על מעידים (6 פרק (ראה המחקר באוכלוסיית שנתגלו הפנאי שדפוסי

נמוכה. היא האלטרנטיבי ההסבר לנכונות שההסתברות כך חדשות, התחלות של ולא
פקטורים ארבעה זוהו ב'). בנספח (פירוט גורמים ניתוח עבר העבודה מרכזיות של המדד
מסיבות העבודה מרכזיות (ב) החיים, במערך העבודה מרכזיות (א) מהשונות: 670/0 ביחד שהסבירו
הפקטורים, ארבעת מבין שעמום. למניעת כאמצעי העבודה (ד) כהכרח, העבודה (ג) אינטרינסיות,
התופסים פורשים דווקא שעמום. למניעת כאמצעי העבודה מרכזיות הוא ההשפעה בעל היחיד
החיים במערך מרכזי מקום תופסת שהעבודה אלה ולא עבודה, ללא משעממים יהיו שחייהם
עם אחד בקנה עולה זה ממצא לעבוד. המשיכו כלכליים, אינם לעבודה שמניעיהם אלה או שלהם,
שכולם חברים של ההשתייכות/ההתייחסות קבוצת של המשתנה פנאי. עיסוקי מיעוט של ההשפעה
בינו אינטראקציה של רבה מידה קיימת כי שהתברר לאחר בניתוח נכלל לא מועסקים מרביתם או

הגיל. משתנה לבין
מובהקת חיובית השפעה כבעלי וגיל מוצא הסוציודמוגרפיים המאפיינים מתגלים השלם במודל
מ55 נמוך בגיל פרשו אשר אנשים המוקדמת. הפרישה לאחר בשכר לתעסוקה לחזור הסיכויים על
לקליטה הנטייה על ביותר המשפיע הגורם מהם. המבוגרים מעמיתיהם לעבודה לחזור יותר נוטים
במקצועות כלל בדרך העוסקים זו, ברמה השכלה בעלי עלתיכונית. השכלה הינו בתעסוקה מחודשת
מבוגר בגיל גם ערך כבעלי הנתפסים מקצועיים בכישורים מצויידים וטכניים, חופשיים אקדמאים,
מעסיקים אל יגיעו שבאמצעותם הנכונים ובקשרים בידע וכן פוטנציאליים, מעסיקים עלידי יותר
ההכנסה עצמאי. עסק או משרד להקמת הנחוצים המשאבים מאחרים, יותר גם, ברשותם אלה.
בבני לתמוך הנוהג וכן במשק, הממוצע השכר מחצית על עולה שאינה לעבודה חליפיים ממקורות
פעילים אינם אשר אנשים בשכר. לתעסוקה לחזור הגברים את מדרבנים הצורך בעת בוגרים משפחה
והמשפחה, משקהבית של מטלות אם ובין פנאי עיסוקי אלו אם בין לעבודה, חליפיים בעיסוקים
פרישתם. לאחר לעבוד להמשיך יותר ייטו שעמום, למניעת חשוב אמצעי עבורם מהווה העבודה ואשר
חיפה באזור מגורים השפעת לעבודה. לחזרה הסיכויים את מפחית הפרישה בעת לקוי בריאות מצב

מובהקת. לבלתי השלם במודל הופכת והצפון
את בנפרד ניתח הוא אמנם .NLSn נחקרי על ,logit בשיטת הוא אף דומה, ניתוח ערך (1985) Beck
הבלתי שהמשתנים מאחר אולם חלקי, באופן לעבוד הממשיכים ואת מלא באופן לעבוד הממשיכים
ממצאיו את כאן להביא לנכון מצאנו בניתוחו, כלל שהוא למשתנים בחלקם דומים אצלנו תלויים

השוואה. לצורך
30 של בהיקף לעבוד המשיכו 100/0 הפרישה, לאחר כלל עבדו לא 670/0 ,NLSn נחקרי בקרב
עצמם את והגדירו קטן שעות מספר שעבדו והשאר, מלא, באופן כעובדים והוגדרו שבועיות שעות
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של קבוצות ארבע לניתוח הכניס Beck חלקי. בהיקף שעובדים כמי בניתוח הוגדרו בפורשים,
משתנים:

בתהזוג, עבודת של במשתנה משולב משפחתי מצב הפרישה, בעת גיל גזע, סוציודמוגרפיות: תכונות
רמת ולפי הפרישה לאחר לעבודה מציעים שהם ההזדמנות מידת לפי סווגו (אשר ומגזר מקצוע

פריפריה). לעומת כגרעין (שסווג ענף בהם), הנמצאים של בעבודה הכלכלי הצורך
ששימשה הפרישה בטרם ממוצעת משכורת פרטית, פנסיה לאומי, ביטוח קיצבת כלכליים: משתנים
חסכונות קבע, נכסי כולל רכוש לעבודה, יחזור אם להרוויח לצפות יוכל שהפורש לסכום כאינדיקטור

והשקעות.
וסיפוק בלבד) אחת שאלה באמצעות (נמדדה לעבודה מחויבות ופרישה: עבודה כלפי עמדות

הפרישה). לפני החזיקו בה למשרה (בהתייחס מעבודה אינטרינסי
בריאות מצב

באזור. האבטלה שיעור נוסף: משתנה
בתעסוקה, מחודשת לקליטה הסיכויים את מגביר הפרישה בעת צעיר שגיל Beck אף מצא לנו בדומה
שלעבודת Beck מצא לנו בניגוד עבודה. המשך על חזקה שלילית השפעה לקוי בריאות ושלמצב
הפרישה. לאחר עבודה המשך על השפעה היתה לא המקומי בשוק האבטלה ולשיעור בתהזוג
השפעה בעלי נמצאו  פרטיות ופנסיות לאומי ביטוח קיצבת  במחקרו הכלכליים המשתנים
היתה לא למקצוע מלאה. לעבודה יותר חזרו מאוד נמוכה הכנסה בעלי פורשים דומה: מובהקת
משקים ובעלי מנהלים פרופסיונלים, והכלכליים. העמדתיים המשתנים בתיווך אלא עצמאית השפעה
לעבודה, חיוביות עמדות בגלל  הראשונים שני חלקית, עבודה בעיקר לעבודה, יותר חזרו חקלאיים
השפעת הפרישה. בתקופת נמוכות הכנסות בגלל גם אך לעבודה, חיוביות עמדות בגלל  והאחרונים
מכרעת. חשיבות בעלת אינה אך קיימת בפרישה תעסוקה אפשרויות על ומוסדיים מבניים אילוצים

הבריאות. ומצב הפרישה בתקופת ההכנסה הם Beck של בניתוחו החשובים הגורמים שני
השתתפות של נוסף מדד בדקנו הפרישה לאחר ברציפות חודש לפחות עבדה אשר לקבוצה ביחס
הפרישה. תקופת לאורך יחסית עבודות) מספר הבדל (ללא העבודה תקופת סךכל העבודה: בכוח
18.10/0 מזה; פחות או התקופה מחצית במשך מועסקים היו פרישתם לאחר שעבדו אלה מבין 25.60/0

היו 52.00/0 מהתקופה; משלושהרבעים פחות אך התקופה ממחצית למעלה במשך מועסקים היו
התקופה במשך מועסקים היו 18.40/0) התקופה מלוא עד התקופה שלושתרבעי במשך מועסקים

פרישתם. לפני מועסקים היו בה בעבודה המשיכו 4.30/0 כולה),

הפרישה לאחר מעבודה ויציאה כניסה דפוסי 5.2.6

רבה מידה עלידי הפרישה, לנקודת עד הפורשים, של העבודה חיי דפוס אופיין הנוכחי במחקר
במקום עבדו מהם אחוזים חמישים המקצוע. מבחינת והן העבודה מקום מבחינת הן יציבות, של
דומה או זהה פרשו ממנה העבודה היתה מהם 75V0 אצל שנים. מ25 למעלה האחרון עבודתם
הועסקו אחוזים ושבעה תשעים כה. עד שלהם המקצועית הקריירה במשך העיקרית לעבודתם

מלאה. במשרה
מוסדיות מהגבלות כתוצאה בחלקם העבודה, בכוח ההשתתפות דפוסי השתנו הפרישה לאחר
לעקוב יכולתנו עצמם. האנשים בהעדפות משינוי כתוצאה ובחלקם העבודה, שוק של ואילוצים
הפרישה: מאז שעבר הזמן משך עלידי מוגבלת העבודה משוק ויציאות כניסות של הדינמיקה אחרי
וכ360/0 הריאיון, תאריך לפני בלבד שנהשנתיים עבודתם מקום את עזבו מהמרואיינים כ250/0

כי, אם להשתנות, ועשויה סופית אינה הריאיון בעת המצב שתמונת לזכור יש שנים. 32 לפני 
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יותר: נמוכה לשינוי ההסתברות לפחות אחד בכיוון כי להציע ניתן דומים, מחקרים על בהתבסס
לעבודה יחזור שהוא הסיכויים קלושים פרישתו לאחר שנה בתום חליפית בעבודה נקלט שלא מי

בשכר.

למדי יציב הקריירה דפוס לעבודה, שחזרו אלה שבקרב מצאנו אנו גם ,Walker של לממצאיו בדומה
הפרישה לאחר פעם אי שעבדו מאלה 68.70/0 כך, מתעסוקה. ויציאות כניסות מעט יחסית וכולל
עבודות ב4 עבדו 3.40/0 ורק עבודות, ב3 עבדו 9.30/0 עבודות; ב2 עבדו 18.60/0 אחת; בעבודה עבדו

יותר. או

פרישתו. מאז שחלפה התקופה באורך בחלקו מותנה מועסק המרואיין היה בהן העבודות מספר
שעבדו הפורשים אחוז משרות. ב3 שהחזיקו באנשים מדובר כאשר במיוחד בולטים ההבדלים
ביותר גבוה היה פרישתם לאחר זמניות) בו לא עוקבות, למשרות (הכוונה יותר או משרות בשלוש
פחות במקצת נמוך פרישתם, לאחר שנים משלוש למעלה הריאיון בעת שנמצאו מרואיינים בקרב
שפרשו אנשים בקרב ביותר ונמוך פרישתם, לאחר שנים לשלוש שנתיים בין שהיו אלה בקרב
בעת אשר מאלה 660/0 זאת, עם יחד בהתאמה). ו17.50/0, 37.80/0 ,44.70/0) פחות או שנתיים לפני
התקופה. במשך בלבד אחת במשרה הועסקו פרישתם לאחר שנים משלוש למעלה היו הריאיון
ממנה מהעבודה מעבר היתה מהם) 580/0) בשכר לתעסוקה שחזרו אלה בקרב הדומיננטית המגמה
מהמרואיינים אחד אף ועמיתיו Harris עלידי למשל שנמצא למה בניגוד הנוכחית. לעבודה פרשו
פרישתם לאחר שעבדו אלה מקרב 4.30/0 אולם פרש, ממנו העבודה במקום לעבוד חזר לא במחקרנו
עתה הפכה זו ועבודה פרשו, ממנה העיקרית לעבודתם במקביל בעבר עסקו בה בעבודה המשיכו
משרה לה והוסיפו פרישתם לפני עסקו בה בעבודה המשיכו 2.20/0 להם בנוסף העיקרית. לעבודתם

כיום. העיקרית לתעסוקתם שהיתה נוספת
מתבטאת פרישתם לאחר המוקדמים הפורשים של העבודה דפוס את המאפיינת היחסית היציבות
הפרישה לאחר הראשונה בעבודה לדוגמה: מאד. קצר היה שלא משרה, בכל ההעסקה במשך גם
קודמת בעבודה שהמשיכו אלה את כולל זה (אין משנתיים יותר 300/0 יותר, או שנה עבדו 610/0

אחת עבודה מאשר ביותר שעבדו אלה מבין 360/0 הפרישה לאחר השנייה בעבודה הפרישה). מלפני
הפרישה לאחר הראשונה בעבודה הממוצע התעסוקה זמן משך יותר. או שנה עבדו פרישתם לאחר

חודשים. 16.4  השלישית ובעבודה חודשים, 12.7  השנייה בעבודה חודשים, 19.4 היה
אישביעותרצונס בשל מיוזמתם, פחות זה היה פרישתם לאחר עבודה מקומות עזבו שאנשים במידה
להפסיק נאלצו בעבודה) (תלוי 71520/0 חיצוניים. אילוצים בשל ויותר עבודתם, של אחר או זה מהיבט
העבודה מקום או חודש, ולא נסתיים עימם החוזה נגמר, הועסקו בו הפרויקט כאשר עבודתם את
עניין חוסר מדי, קשה עבודה עומס בשל עבודתם את הפסיקו בעבודה) תלוי (שוב, 39180/0 נסגר.
טווח בעלי לפרויקטים פורשים לגייס נוטים שמעסיקים ייתכן המעסיק. עם גרועים עבודה יחסי או

מוגבל. אך ההעסקה), תקופת מאורך לראות שניתן (כפי מאוד קצר לא אמנם מוגדר, זמן
הפלישה שלאחר בעבודה והמשגיות שיגוי דפוסי 5.2.7

פחות יטה הוא קבועה במסגרת נמצא אדם עוד כל לשינוי. הזדמנות מציינת חדשה לעבודה כניסה
בחירות לעשיית ההזדמנות את לנצל עשוי הוא במסגרת שבירה שחלה ברגע אולם שינוי, ליזום
אילוצים עלידי מוכתבים להיות עלולים שינויים מאידך, העדפותיו. את לממש ולנסות חדשות

העבודה. בשוק
את בדקנו הפורשים של התעסוקתית בפעילות והשינוי ההמשכיות דפוסי את לזהות עלמנת
(בהתייחס המעסיק סוג בשילוב (שכיר/עצמאי) בעבודה המעמד התעסוקה; היקף הבאים: הממדים
והן אגרגטיבית בצורה הן נערך הנתונים ניתוח העבודה. של היבטים מגוון המקצוע; לשכירים);

השינוי. כיווני את לזהות עלמנת שונים, קריטריונים עלפי לקבוצות בחלוקה
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הנתונים השוואת פרישתם. לאחר אחת במשרה לפחות עבדו הפורשים מבין כ600/0 לעיל, שצוין כפי
בו המקצוע וכן מביניהם השכירים הועסקו בו והמגזר בעבודה מעמדם העסקתם, היקף לגבי
בין המוביליות דפוס את ללמוד מאפשרת הפרישה לאחר ובעבודתם פרשו ממנה בעבודה הועסקו
קבוצה מנתוני יותר. או משרות בשתי עבדו לתעסוקה שחזרו הפורשים מבין כשליש התקופות. שתי
יותר או עבודות בשלוש הועסקו כ130/0 הפרישה. תקופת בתון מוביליות דפוסי על ללמוד ניתן זו
מידה ונמצאה הפרישה לאחר עבודות שלוש של נתונים השוואת נערכה זו בקבוצה פרישתם. לאחר
השלישית העבודה כך משום הממדים. שלושת פני על והשלישית השנייה העבודה בין רציפות של רבה
הראשונה בעבודה כבר רבה במידה מתגבש הפרישה לאחר העבודה שדפוס נראה בפרוטרוט. תוצג לא

השנייה. בעבודה מתייצב והוא

והמשכיות שינויים הפרישה: לשלב העבודה מתקופת המעבר א.

התעסוקה היקף
המעטים מלאה. במשרה לכן קודם עבדו (97.80/0) פרישתם לאחר לעבוד שהמשיכו הפורשים כל כמעט
חלקית. במשרה אזי  כן ואם לעבוד, להמשיך שלא נטו פרישתם בטרם חלקית במשרה שעבדו
שלאחר הראשונה בעבודה שעברו אלה בין שווה באופן מתחלקים מלאה ממשרה שפרשו המרואיינים

.(2 תרשים בהתאמה, ו490/0, 510/0) מלאה במשרה שהמשיכו אלה לבין חלקית למשרה הפרישה
לנו ונראה לכך, הסיבות על חלקית במשרה שהועסקו הנחקרים נשאלו הנוכחית לעבודתם ביחס

בכלל. הפרישה לאחר חלקית לעבודה הסיבות על מהן ללמוד שניתן
סוגים: ל4 נחלקות המוצהרות הסיבות

לרמת מעבר מהפנסיה חלק הפסד בצורת גימלאים של ההשתכרות יכולת על מוסדיות הגבלות (1)

העובדים מהפורשים 0/ס22.4 עלידי צוינה זו סיבה גבוה. בשיעור מס לשלם החובה או מסוימת שכר
חלקי. באופן

של אישיות ממגבלות לנבוע יכול זה קושי .19.40/0 עלידי הוזכר מלאה משרה במציאת הקושי (2)

השניים. בין התאמה מקשיי או העבודה שוק ממגבלות הפורש,

.13.80/0 עלידי צויינו  מלא בהיקף עבודה על המקשות בריאות מגבלות (3)

מסתפקים שהם דיווחו חלקית מהמועסקים 440/0 בזמן: לשימוש ביחס סובייקטיביות העדפות (4)
יורד חשיבות (בסדר ולמשפחה פנאי לעיסוקי למנוחה, פנוי זמן להותיר ומעדיפים חלקית בהכנסה

זה).

המעסיק וסוג העובד מעמד
בארצותהברית המדגם. הורכב שכך היות שכירים במעמד המרואיינים כל היו הפרישה לפני
הן: לכך העיקריות והסיבות עצמאית, לעבודה מעבר עלידי מאופיין הפרישה לאחר העבודה דפוס
Fuchs 1982;) העבודה בשעות האפשרית והגמישות ההשתכרות יכולת על ממחסומים הימנעות
לתעסוקה מהחוזרים 200/0 רק שלנו המחקר באוכלוסיית לכך בניגוד .(Becker 1984; Blau 1987
ו/או הפרישה מענקי בסיוע כנראה משנה), וקבלני שותפים (כולל עצמאי משרד או עסק הקימו

חלקם. שקבלו המוגדלים הפיצויים
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1 לפחות שהועסקו פורשים של התעסוקה היקף :2 תרשים 1

(n=890) פרישתם לאחר אחת בעבודה 1

120 1

98
100  ^HH

80  ^^^J
60  ^^^lf 49 ^8^.

20  ^^^^^^^^^^ *.י,,.. ■■■.■'■■■■.■" if3KE9BSlfi
^^^^^^^^^^^^L w ,,7' 2 ELSBE3S|B^a^3

0 .^^^^^^^^^
מלא חלק1

■ הפרישה לפני ו1בודה 0 שה פד1 ה אחר* 1 ודה ב 11

1 בשתי שהועסקו פורשים של התעסוקה היקף :3 תרשים |
(n=264) פרישתם לאחר יותר או עבודות 1

V.

120 1 . ■

98

£Q  1^^^^^l ■

■ nunnan .137 n11a.u g nwnan .inMl nn3.u O ^^1^a^ .nnKll niiin
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1 פורשים של המעסיק וסוג בעבודה מעמד :4 תרשים /
| אחתלאחרפרישתם(890=^ בעבודה ליפרוות שהועסקו 1

100 1  . .

80
80  ^^^^^^^

60  ^^^^^^^

20 4ז^י* ^3/~~~~~~1 H^^u ן^^
פרטי מו01יק ציבורי מ^סיק ממשלת1 p ■djim עצמאי

■ הפרישה לפני עבודה ■ 1יאחרהפרי)1ה ענודה

1 פורשים של המעסיק וסוג בעבודה מעמד :5 תרשים |
| (n=264) פרישתם לאחר יותר או עבודות בשתי שהועסקו 1

0/0
100 1  .

80
80  ^H

62 ^^M

פרטי מעסיק ציבורי מעסיק ממשלחי מעסיק ■mmxji

■ הפרישה לפני עבודה ■ הפרישה ולאחר ענודה M הפרישה לאחר 11 ודה עב
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1 שהועסקו פורשים של מקצועית התפלגות :6 תרשים ן
>n=890) פרישתם לאחר אחת בעבודה לפחות |

V,

30 1 

25 
21 20

ואקדנלאיים מדעיים מנהלים מכירות עובדי מקצוו1"ם בלית* 0'ta1i'
וטכניים חופשיים פקידות עובדי מקצועיים עובדים

| הפרישה לפני עבודה ■ הפרישה אחרי 1 עבודה

שהועסקו פורשים של מקצועית התפלגות :7 תרשים |
>n=264 ) פרישתם לאחר יותר או עבודות בשתי ן

30 1 

25 _ 24

Z U ~ ^ £ tl'li ^^m ^^^J 1 8 $0\, ■ ^^^H,^"gn 1 O
< 7A 7 >*im ^^^^| ^^^H^rn^i :::■:■:■ ■:■ ^^^^F^^X /'T.'TM
I / I * £^^ ^^^^B ^^^^ifirrrrf: :■■■■■:■ ■' 1 A ^^^^^^S₪'B mm^r :

ואקדמאים מדעים מנהלים מכירות עובדי מקצועים בלתי עובדים
ומכנים חופשיים פקידות עובדי ם מקצוע1 עובדים

■ הפרישה לפני עבודה Q הפרישה 1אחרי עבודה ₪ הפרישה אחרי 11 )1בודה
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משקלו 10 פי גדל זאת לעומת ,5 פי הצטמצם הפרישה לאחר כמעסיק הממשלתי המגזר של משקלו
פורשים של המוביליות דפוסי בבדיקת שניים. פי גדל הציבורי המגזר של משקלו הפרטי. המגזר של
פרישתם לפני הציבורי במגזר מועסקים היו אשר עובדים מובהקים. הבדלים נתגלו שונים ממגזרים
אצל זה. בכיוון שינוי עשו מהם 68.30/0 פרטיים: מעסיקים אצל לעבוד לעבור בולטת בצורה נטו
ומעסיקים פרטיים מעסיקים אצל לעבודה שווה במידה הוא המעבר הממשלתי השירות פורשי
נטו פרישתם לפני הפרטי במגזר מועסקים היו אשר פורשים מהם. אחר בכל כ300/0  ציבוריים

.(4 (תרשים שם להישאר (0/ס74) ברובם
גובה עלפי המעסיקים סוגי את לדרג שאפשר נראה המגזרים בין המוביליות דפוסי סמך על
לנמון: מגבוה הבא, הסדר לפי חדשים מבוגרים עובדים העסקת בפני מציבים שהם המחסומים
נעות המבוגרים העבודה דורשי של האישיות שהעדפותיהם כמובן, ייתכן, פרטי. ציבורי, ממשלתי,

הללו. מהמחסומים מושפעות ההעדפות שגם לשער יש אך כיוון, באותו
מקצוע

ואחריה. הפרישה לפני המקצועית ההתפלגות בין ניכרים הבדלים אין הכוללת ההתפלגות בבדיקת
עובדי בשיעור שלושה פי גידול ממחצית, ביותר המנהלים אחוז הצטמצמות הם: הבולטים השינויים
הבלתי העובדים של חלקם עליית לכך, ובמשלים המקצועיים העובדים במשקל ירידה המכירות,

.(6 (תרשים מקצועיים
להתמיד ביותר החזקה הנטייה את מגלה (9 (לוח שונים מקצועות בעלי של הזרימה כיווני ניתוח
אחד מצד והאקדמאים, המדעיים התפקידים בעלי המקצועי. הרצף קצוות בשני המקצועי בתחום
נשארים מרבע פחות רק המנהלים מבין .(88.50/0) שני מצד מקצועיים, הבלתי והעובדים ,(70.60/0)
בעלי הם ואלה וטכניים, חופשיים אקדמאים, במקצועות בעיקר משתלבים השאר ניהול. בעמדות
בעבודות שהועסקו המעטים מבין ומכירות. פקידות במקצועות או מביניהם, האקדמאית ההשכלה
חלק פקידות. בעבודות בעיקר נקלטים והשאר בתחום ממשיכים כשליש פרישתם לפני מכירות
אקדמאים. במקצועות משתלבים גבוהה, ברמה מכירות בתפקידי שהועסקו אנשים כנראה קטן,
מגוונת. מקצועות קשת בין מתפלגים בתחום נשארים שאינם לשעבר פקידות עובדי זאת, לעומת
לעבודות בעיקר עוברים השאר ואילו בתחום נשארים ממחצית פחות המקצועיים העובדים מבין
של המקצועיים הכישורים של הספציפיות במידת טמון זו לירידה אפשרי הסבר מקצועיות. בלתי
שמבחינת הוא אלטרנטיבי הסבר אחר. לארגון להעברה פחות הניתנים מקצועיים עובדים אותם
כישוריו מזה ופחות גילו הוא אליו ההתייחסות את הקובע הבולט הממד מבוגר עובד אצל המעסיק

מקצועית. בלתי בעבודה מושם להיות יכול הוא ולכן המקצועיים

הפרישה אחרי ראשונה לעבודה הפרישה לפני מעבודה מקצועית מוביליות :9 לוח

הפרישה אחרי ראשונה עבודה

7 6 5 4 3 21 הפרישה לפני עבודה

3.9  13.2 2.8 9.5 70.6 ואקדמאיים מדעים 1

6.8 7.4 4.3 6.8 1.9 62.6 10.2 וטכניים חופשיים 2

5.3 5.2 22.5 20.5 23.4 5.7 17.5 מנהלים 3

4.1 14.3 22.3 37.3 7.5 11.9 2.6 פקידות עובדי 4
8.0 40.3 32.3  4.0 15.4 מכירות עובדי 5

20.8 51.5 11.7 7.7 0.7 4.7 3.0 מקצועיים עובדים 6
88.5 11.5      בלתימקצועיים עובדים 7
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יכול אינו (9 (לוח קטיגוריות לשבע מסווג כשזה המקצועי, בתחום המשכיות לעומת שינויים ניתוח
סטטוס. רמת באותה אחר בתחום לעבודה מעבר לא וגם התחום בתוך התפקיד ברמת ירידה לגלות
והשתמשנו ג') נספח (ראה קטיגוריות ל12 מ7 הרחבה עלידי המקצועי הסיווג את עידנו זה לצורך
ממוצע חושב מקצועית קטיגורית כל עבור כאשר ,(1992 והרטמן (קראוס מקצועית פרסטיז'ה בציוני
נמצא זה בניתוח המחקר. באוכלוסיית בה שנמצאו המקצועות של הפרסטיז'ה ציוני של משוקלל
בתחום אם בין שלהם, המקצועי הסטטוס את שימרו פרישתם לאחר שעבדו מהמרואיינים 500/0 כי
הקושי למרות המקצועי. בסטטוס עלו ו90/0 ירדו 0/ס41 אחר, בתחום אס ובין המקורי עיסוקם
ממצאינו המקצועי, הסיווג של הפירוט ברמת הבדלים בשל בעיקר אחרים, מחקרים עם בהשוואה

הפרישה. לאחר בעבודה מוביליות שבדקו הבודדים המחקרים ממצאי עם אחד בקנה עולים

הפרישה לאחר בעבודות המשכיות לעומת שינוי ב.

העסקה היקף
המשכיות: של ניכרת מידה מגלים הפרישה לאחר יותר או משרות בשתי עבדה אשר הקבוצה נתוני
שהועסקו מאלה ו590/0 הפרישה, לאחר הראשונה בעבודתם מלאה במשרה שהועסקו מאלה 710/0

מעבודה מעבר של בכיוון היו הם שינויים שחלו במידה העסקתם. היקף על שמרו חלקית במשרה
.(3 תרשים ,290/0 41לעומת 0/0) ההפוך בכיוון מאשר יותר מלאה לעבודה חלקית

המעסיק וסוג מעמד
גדול היה הפרישה לאחר השנייה בעבודה עצמאיים לעסקים שפנה זו בקבוצה הפורשים אחוז
יחסי באופן קטן אחוז זה היה עדיין כי אם הראשונה, לעבודה בהשוואה משניים למעלה פי
העבודה (כולל הפעמים בכל בהתאמה). ,4.40/0 לעומת 11.50/0) לעבוד שהמשיכו הפורשים מכלל
ומנהלים. וחופשיים אקדמאים מקצועות בעלי היו עצמאית לקריירה שפנו האנשים השלישית)
התגלתה עצמאית עבודה זה. קריירה דפוס ניסו לא מכירות או פקידות ועובדי מקצועיים עובדים
הראשונה בעבודתם עצמאיים משרדים או עסקים שפתחו מהאנשים שנישלישים נזיל: כדפוס
עסקים פתחו השנייה שבעבודתם אלה ומבין השנייה, בעבודתם שכירים להיות חזרו הפרישה לאחר

השלישית. בעבודתו זה בכיוון המשיך לא אחד אף עצמאיים

לאחר השנייה בעבודה לגדול המשיך הפורשים מבין המועסקים בקרב הפרטי המגזר של משקלו
המגזר של משקלו ואילו נשמר, הציבורי המגזר של חלקו הראשונה, לעבודה בהשוואה הפרישה
אל הממשלתי מהמגזר עובדים של המעבר נמשך השנייה בעבודה להצטמצם. המשיך הממשלתי

.(5 (תרשים הפרטי אל הציבורי מהמגזר עובדים ושל והפרטי, הציבורי

המקצוע
באותו הנשארים שיעור הפרישה. שלאחר בעבודות מקצועית רציפות של רבה מידה ישנה בסךהכל
מדעיים במקצועות 530/0 הוא פרישתם לאחר לשנייה הראשונה מהעבודה במעבר מקצועי תחום
הפקידות, במקצועות 440/0 ניהול, בתפקידי 820/0 וטכניים, חופשיים במקצועות 7296 ואקדמאים,
מקצועית. הבלתי העבודה בתחום ו500/0 המקצועית העבודה בתחום 71V0 המכירות, בתחום 470/0

מהפורשים 370/0 המקצועי: בסולם עלייה של מבוטל לא שיעור מתגלה הבאים המקצועות בעלי בקרב
מקצועית. לעבודה עברו הפרישה לאחר הראשונה במשרתם מקצועיים בלתי כעובדים הועסקו אשר
לעבוד עברו הראשונה בעבודתם הפקידות במקצועות שהועסקו מאלה אחוז ושלושה שלושים
המכריע רובם לעיל, שצוין כפי ניהול. לתפקידי עברו ו12.50/0 חופשיים, או אקדמאים במקצועות
הראשונה בעבודתם בהם המשיכו לא פרישתם לפני ניהול בתפקידי שהחזיקו המרואיינים של
בסולם ירידה של המגמה השנייה. בעבודתם אלה לתפקידים חזרו מהם 120/0 אולם הפרישה. לאחר
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במעבר נמשכת הפרישה לשלב העבודה מתקופת במעבר מקצועיים עובדים בקרב שנתגלתה המקצועי
סיבות. אותן בשל כנראה הפרישה, לאחר השונות העבודות בין

(אחוזים) הפרישה לפני העיקרית העבודה לבין הנוכחית העבודה בין השוואה :10 לוח

טוב יותר טוב פחות
בעבודה אין בעבודה

סה"כ הנוכחית שינוי הנוכחית הממד

פיזיים תנאים
100.0 49.9 33.1 17.0 העבודה של פיזי קושי
100.0 60.7 15.2 24.1 בעבודה לחץ או עומס

העבודה מקום של פיזיים תנאים
100.0 41.0 35.7 23.3 חום/קור מרחק, 
100.0 61.7 20.9 17.4 נוחות עבודה שעות

כספיים תנאים
100.0 28.8 11.7 59.5 שכר
100.0 11.1 16.3 72.6 סוציאליים תנאים הטבות,
100.0 16.7 26.3 57.0 קידום אפשרויות

ואוטונומיה כ?ח
100.0 25.8 28.8 45.4 עובדים על אחריות
100.0 39.9 31.4 28.7 העבודה במקום השפעה יכולת
100.0 44.8 33.2 22.0 העבודה בביצוע אוטונומיה

פוסטיז'ה
100.0 20.8 50.1 29.1 מכובדת עבודה

אינטוינסיים היבטים
100.0 31.5 38.3 30.2 ובכישורים בידע שימוש
100.0 34.4 34.4 31.2 בעבודה עניין
100.0 34.0 28.5 37.5 מגוונת עבודה
100.0 30.2 30.6 39.2 חדשים דברים ללמוד אפשרות
100.0 42.3 32.5 25.2 אוהב שאני מה לעשות אפשרות

חברתיים היבטים
100.0 29.5 49.4 21.1 בעבודה החברים יחס
100.0 40.2 44.1 15.7 הממונה יחס
1000 3^9 34^0 28.1 שלי ולכישורים לידע הערכה

העבודה של שונים היבטים
עיסוקו תחום את ואפילו מועסק, הוא בו המגזר את או בעבודה מעמדו את משנה אדם כאשר גם
מרבית במשך עסק בה העיקרית לעבודה הדימיון יישמר עבודתו של מסוימים שבהיבטים ייתכן עדיין
המרואיינים של כוללת סובייקטיבית בהערכה הסתפקנו שהסתיימו לעבודות ביחס עבודתו. שנות
על גם אלא הדימיון מידת על רק לא בפרוטרוט שאלנו הנוכחית לעבודה ביחס הדימיון. מידת לגבי
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כספיים, תנאים העבודה, של פיזיים תנאים הכוללים: השונים הממדים ממדים. ב19 השינוי כיוון
חברתיים. היבטים אינטרינסיים, היבטים פרסטיז'ה, ואוטונומיה, כוח

המרואיינים מדווחים הנוכחית, עבודתם לבין פרישתם לפני עסקו בה העיקרית העבודה בין בהשוואה
ותנאים הטבות השכר, רמת  הכלכלי במישור ניכרת ירידה על הריאיון בעת מועסקים שהיו
הכנסתם גובה על דיווחיהם עובדים. על אחריות מבחינת גם 5:מו קידום, ואפשרויות סוציאליים
תקופת בתחילת במשק הממוצע השכר ממחצית נופלת 39.70/0 של הכנסתם כי מגלים מעבודה
בין נעה 24.30/0 של הכנסתם לחודש. ש"ח מ1,230 פחות כלומר,  (1990 (אוקטובר הריאיון
360/0 של הכנסתם לחודש. ש"ח 2,4601,230  תקופה באותה הממוצע השכר למלוא מחצית
היקף בצמצום מקורה בשכר הירידה ויותר. 2 פי מחציתם אצל הממוצע, השכר על עלתה מעבודה
הפרישה. לפני עבודתם לתנאי בהשוואה נחותים העסקה ובתנאי מהמועסקים כ400/0 אצל ההעסקה
הינו קביעות העדר קבועים. עובדים של בסטטוס נמצאים מהשכירים כשליש רק הנוכחית בעבודה
נהנים שאינם מהשכירים לס/800 קרוב הפרישה. לאחר תעסוקה של הבולטים המאפיינים אחד

עבודתם. במקום קבוע למעמד יגיעו לא בעתיד גם כי מעריכים מקביעות
תשלום מקבלים שאינם טענו אחוז ושמונה עשרים הסוציאליות. ההטבות למלוא זוכים אינם חלק
הבראה. דמי מקבלים שאינם דיווחו 28"/0 בתשלום, מחופשה נהנים שאינם  230/0 מחלה, ימי עבור
520/0 יותר: גדולה הפגיעה החוק, עלפי חובה בגדר שאינן השתלמות, ולקרן גמל לקופת ביחס
שישים השתלמות. מקרן נהנים אינם ו590/0 מקביל, הסדר או גמל לקופת לתשלום זוכים אינם
מעסיקים אצל עובדים סוציאליות הטבות מבחינת מקופחים שלדבריהם מהעובדים אחוזים ושניים
למעלה מקום באותו מועסקים מהם אחוז שישים ציבוריים. מעסיקים אצל  ו220/0 פרטיים,
נתונים ומעלה. שבועיות שעות 20 של בהיקף נוסף ושליש מלאה במשרה מועסקים כשליש משנה.

בעבודה. גימלאים קיפוח של חשש מעלים אלה
בפני הפתוחות שהמשרות בכך מוסבר עובדים על ואחריות קידום אפשרויות מבחינת לרעה השינוי
למרות ניהול. תפקידי או קידום מסלול המציע מהסוג עלפירוב אינן ומעלה 50 בני חדשים עובדים
מידת וכן הפורמלי, מהתפקיד רק נובעת בהכרח שאינה העבודה במקום ההשפעה יכולת זאת
שיפור חל אפילו מהם כ800/0 ואצל המרואיינים, להערכת נפגעו, לא העבודה בביצוע האוטונומיה

הפרישה. בטרם העיקרית לעבודתם בהשוואה הנוכחית בעבודתם
הנחוץ הפיזי המאמץ כי דיווחו 620/0410/0 הפיזיים. התנאים מבחינת שיפור חל הנוכחית בעבודה
נוחים נעשו הפיזיים והתנאים העבודה שעות ואילו פחתו, כיום בעבודה והלחץ העבודה לביצוע
(1982 וספילרמן (חביב העבודה של הפיזיים להיבטים רבה חשיבות מייחסים מבוגרים עובדים יותר.

מתאימים. פיזיים תנאים להם יבטיחו אשר עבודות לבחור נוטים שהם ונראה
שליש אצל אדרבא, לרעה. שינוי עלפירוב חל לא העבודה של וחברתיים אינטרינסיים בהיבטים
האפשרות למשל: חשובים. ממדים במספר לטובה שינוי חל אפילו מהמרואיינים שתיחמישיות עד
המרואיין. של ולכישורים לידע וההערכה הממונה יחס בעבודה, העניין מידת אוהב, שהוא מה לעשות
מאוד דומה הנוכחית שעבודתם הריאיון בעת מועסקים שהיו מהמרואיינים 300/0 העריכו בסךהכל
סברו 380/0 ואילו במקצת, דומות העבודות ששתי העריכו 320/0 הפרישה, בטרם העיקרית לעבודתם

הפרישה. לפני מעבודתם לחלוטין שונה הנוכחית עבודתם כי

עבודה להמשן וכוונות מהעבודה שביעותרצץ 5.2.8

במשך העיקרית לעבודה בהשוואה וגם עצמה בפני גם גבוהה הנוכחית מהעבודה שביעותהרצון
מאוד. מרוצים 45אפילו 0/0 הנוכחית, מעבודתם מרוצים אחוז ושניים שמונים העבודה. שנות מרבית
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הפרישה, לפני העיקרית מעבודתם מאשר יותר הנוכחית מעבודתם מרוצים אחוז ושישה ארבעים
700/0 אולם עבודתם, את להחליף רוצים היו אחוזים ושישה עשרים מידה. באותה מרוצים ו210/0
שאישביעותרצונם לשער שניתן כך רצונם, למימוש מעשי צעד כל נוקטים אינם בשינוי מהמעוניינים

במיוחד. חמורה אינה
ובתנאי בשכר הירידה לאור מסוימת במידה מפתיעה נראית שביעותרצון של הגבוהה הרמה
של הדיפרנציאלית והחשיבות השיקולים מערכת בהשתנות זאת להסביר אולי אפשר ההעסקה.
לקבלת הציגו שהפורשים הסיבות תיאור פרישה. לאחר בעבודה כשמדובר בעבודה שונים גורמים
לאחר לעבודה לחזרה העיקריים המניעים שאחד למרות זה. בכיוון בהסבר תומך הנוכחית עבודתם
קונקרטית משרה לקבלת הסיבות שבין הרי ,(5.2.1 סעיף (ראה הכלכלי המניע היה לפנסיה היציאה
ציינו 110/0 רק בחשיבותו. השני כגורם זה הרי  כן ואם מרכזי, מקום תופס אינו השכר גובה
מכך להסיק כמובן, אין, נוספת. כסיבה  ו170/0 העבודה, לקבלת ראשונה כסיבה סביר" "שכר
השכר. למרות הנוכחית בעבודתם להשתלב הסכימו שהם אלא המרואיינים בעיני חשוב אינו שהשכר
כפיצוי השכר. גובה על להתפשר נכונות קיימת לפחות, אחד ממקור קבועה הכנסה מובטחת כאשר
או ראשונה כסיבה 39.10/0 עלידי (צוין בעבודה עניין כגון אינטרינסיים סיפוק מקורות משמשים
לתחום או לתפקיד מכניסה הנובע אתגר ,(47.30/0) ובכישורים בידע להשתמש האפשרות שנייה),
למקום קירבה נוחות, עבודה שעות מתאים, משרה היקף כגון נוחים עבודה תנאי וכן (0/ס10.6), חדש
המושכים הגורמים בצד .(140/0 עלידי (צוין ועומס פיזי קושי מבחינת העבודה והתאמת המגורים
הצליחו שלא משום בליתברירה הנוכחית עבודתם את שקיבלו הודו 190/0 כי גם לציין יש בעבודה

יותר. מתאימה עבודה למצוא
ומנהלים פרופסיונלים של מדגם על שנערך המוקדמת הפרישה במחקר נמצאו דומים ממצאים
ואילו פרישתם, לפני ארציות גדולות בחברות מנהלים היו מהנחקרים שנישלישים אמריקאים.
עבודה קטנים, בארגונים טכנית או פרופסיונלית בעבודה עסקו מהעובדים שלושהרבעים לאחריה
אחרות, במלים הקודמת. בעבודתם נחוצות שהיו מאלה שונות היו בה שנדרשו שהמיומנויות
במעמד. לירידה שונה, לתפקיד חדשה, ארגונית לסביבה הסתגלות הצריכה הפרישה לאחר העבודה
שליש זאת עם יחד הקודמת. מעבודתם מאוד כשונה הנוכחית עבודתם את הגדירו שנישלישים
פחות. מרוצים חמישית ורק מידה, באותה מרוצים רבע מעבודתם, יותר מרוצים עתה היו מהם
מכך הסיפוק נבע אחרים אצל חדשים. ואתגר לעניין מקור הקלה, בגדר היה השינוי חלק עבור

גמישות. עבודה שעות ואפשרה לחץ ללא גם אך גבוה שכר ללא אמנם היתה שהעבודה
בקרב לעבודה. והמשכית עמוקה מחויבות כבעלת מתגלה במחקרנו המוקדמים הפורשים אוכלוסיית
החלפת אם כי העבודה חיי סיום היתה לא הפרישה הקדמת של המשמעות ממנה שלושחמישיות
לא המכריע הרוב הריאיון בעת מועסקים שהיו אלה מתוך מקצוע. החלפת בהכרח לא אפילו עבודה,
להמשיך מתכננים ו730/0 כך על חשבו לא כלל 70/0 .. העבודה חיי לסיום יעד תאריך לעצמם הציבו
ממשיכים 13.50/0 רק זאת. יאפשר בריאותם שמצב ככל כלשהו גיל ממחסום התעלמות תוך לעבוד

אז. עד לעבוד להמשיך ומתכוננים 65 בגיל חובה פרישת של הנורמה עלידי מוכוונים להיות

הפרישה לאחר עבודה אי 5.2.9
כישלון של תוצאה או העבודה מקום עזיבת בעת החלטה פרי להיות יכולה בשכר לעבודה חזרה אי
הראשונית ההחלטה דינמי, תהליך שזהו מאחר מכן. שלאחר בשלבים מתאימה עבודה במציאת

העדפות. שינוי ו/או מצב שינוי בעקבות להשתנות עשויה
הסיבות לעבוד. להמשיך רצו לא לפרישה יציאתם בעת כי ,22.50/0 דיווחו במחקרנו הפורשים מכלל
רצו שלא מאלה 26.90/0 (בקרב הפרישה עקב דיכאון כולל בריאות, בעיות היו לכך העיקריות
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,(18.40/0) פנאי לעיסוקי להתפנות רצון (0/ס25.2), מספיק עבד שהוא הפורש הרגשת בעבודה), להמשיך
מעבודה בהכנסה מיידי צורך העדר או לשלם עליו שיהא הגבוה המס שיעור בגלל לעבוד כדאיות ואי

.(17.4)

לתעסוקה דבר של בסופו וחזרו דעתם את שינו לעבוד להמשיך שלא תכננו שבמקור מאלה 24.20/0

.(1 תרשים (ראה בשכר לתעסוקה חזרו לא לעבוד רצו הפרישה לאחר שמיד מאלה 250/0 ואילו בשכר,
רצו שלא משום 17.20/0 בשכר: רציפה לתעסוקה חזרו לא במחקרנו הפורשים מכלל 41.20/0 בסה"כ
ממילא כי שהאמינו משום חיפשו לא 0/ס4.4 מתאימה, עבודה למצוא הצליחו לא 19.60/0 יותר, לעבוד
המיואש" "העובד בשם בספרות מכונה זה עובדים סוג מתאימה. עבודה למצוא סיכוי להם אין

.(Rosenblum 1975)

בשכר: לעבודה חזרו שלא הפורשים מאפייני
לעומת 0/ס47.4  המחקר באוכלוסיית משיעורם גדול זו בקבוצה אסיהאפריקה יוצאי שיעור = מוצא
ל45.20/0. בהשוואה 26.20/0  ניכרת במידה נמוך אירופהאמריקה יוצאי שיעור ובמקביל ,32.20/0

מקרב 19.20/0 רק המחקר: לאוכלוסיית יחסית מבוגרת יותר מעט זו קבוצה הפרישו?: כעת גיל
זאת ולעומת המחקר, באוכלוסיית 25.90/0 לעומת פרישתם בעת 55 מגיל צעירים היו זו קבוצה

המחקר. באוכלוסיית 31.30/0 לעומת לעבודה חזרו שלא מאלה ל38.90/0 הגיע 6460 בני שיעור
לאוכלוסיית יחסית נמוכה היתה בשכר לעבודה חזרו שלא אלה בקרב ההשכלה רמת השכלה:
באוכלוסיית ל50.20/0 בהשוואה ל0/"37.2 זו בקבוצה הגיע לימוד שנות 13+ בעלי שיעור המחקר
לעומת 24.30/0  וחצי אחת פי זו בקבוצה גבוה לימוד שנות 80 מסיימי ושיעור כולה, המחקר

.16.80/0

לעומת 35.30/0  מקצועיים ובלתי מקצועיים עובדים של גדול ריכוז ישנו זו בקבוצה מקצוע:
20.90/0  וחופשיים אקדמאים מקצועות לבעלי יותר נמוך וייצוג המחקר, באוכלוסיית 27.80/0

.300/0 לעומת
אוכלוסיית של לוותק יחסית גדול לעבודה חזרו שלא הפורשים בקרב המקצועי הוותק מקצועי: ותק
הוא שנה מ20 למעלה של ותק בעלי אחוז יותר. מבוגרת היא זו שקבוצה משום כנראה המחקר,

המחקר. באוכלוסיית ל690/0 בהשוואה 77.60/0

לילדים האבות בשיעור המחקר מאוכלוסיית כמעט נבדלת אינה לעבודה חזרו שלא הפורשים קבוצת
להם שיש אלה שיעור אולם אחד). צעיר ילד לפחות יש 440/0 לעומת (ל400/0 בתוכה 18 מגיל צעירים

.51.30/0 לעומת 44.40/0  יותר קטן מבוגרים הורים
ואינם שלהם התעסוקתית הקריירה את שסיימו כמי עצמם את תופסים זו בקבוצה לרבע קרוב
עבודה בכל לעבוד מוכנים שהם מצהירים כעשירית משרה. להם תוצע אם גם יותר לעבוד מוכנים
או פיזית עבודה זו תהיה שלא מסוימים: בתנאים לעבוד מוכנים שנישלישים, הרוב, להם. שתוצע
הוגן יהיה בה שהשכר ,(370/0) חלקי משרה בהיקף עבודה תהיה שזו ,(340/0) אחר במובן קשה עבודה
כלפי הללו החיוביות העמדות (0/ס17). ואתגר עניין ותציע המרואיין לכישורי תתאים שהיא ,(200/0)

בתקופת פעיל עבודה חיפוש על דיווחו כרבע רק להתנהגות: מיתרגמות אינן בשכר לתעסוקה חזרה
מעריכים 60.10/0 ואכן, לתוצאותיה; ביחס פסימית מהערכה לנבוע עשויה זו התנהגות הריאיון.
במשק האבטלה משום בעיקר סיכוי, כל שאין מעריכים ו21.70/0 קלושים עבודה למצוא שסיכוייהם
יחד גם הגורמים שני או (37.60/0) העבודה בשוק לרעה מבוגרים ואפליית צעירים העדפת ,(18.80/0)

.(14.90/0)
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\7

בשכר עבודה שאינם עיסוקים *6

גללי רקע 6.1

סוגים: ל3 נחלקים בשכר עבודה שאינם עיסוקים
מתבצעים הם אישית, בחירה מתוך נובע בהם שהעיסוק כך עלידי המאופיינים  פנאי עיסוקי א)
מתוצאת בהכרח ולא העיסוק מעצם נובעת מהם וההנאה כלכליים, תפקידים ממילוי החופשי בזמן

.(Kaplan 1979) נתונה חברה של בתרבות אלה עיסוקים מעוגנים עלפירוב הפעילות.
הכוללים לעיסוקים מתייחס ואשר Dumazedier שטבע מושג  (semileisure) למחצה פנאי ב)
בילוי כגון משפחתיות התחייבויות לדוגמה: הנאה, להסב גם עשויים שהם למרות חובה של מרכיב

הכנסת. לבית הליכה כגון רוחניותחברתיות התחייבויות נכדים, עם
תשלום, בקבלת כרוכים אינם שהם בכך מסתכם בשכר עבודה לבין בינם ההבדל שכל עיסוקים ג)
לתחזוקת הכוונה ביצועם. עבור חיצוני לאדם תשלום מתן לחסוך עשויים בהחלט הם כי אם

משפחה. בבני וטיפול משקהבית

העבודה תקופת במשן לעבודה פנאי בין היחס 6.1.1

על מתבססת היא ברובה העבודה. תקופת במשך לפנאי עבודה שבין ביחס עוסקת ענפה ספרות
חיים לתחומי אינטגרלי pwn קשורה והיא בחברתנו החשוב החיים תחום היא שהעבודה ההשקפה

עמדותיו.8 ועל האדם התנהגות על ומשפיעה אחרים
חיים ותחומי עבודה בין הקשר צורת אודות הפרט ברמת השערות שתי ניסח (1960) Wilensky

מעבודה: שונים

צרכיו מכלול את מספקת אינה העבודה כאשר : (compensation) הפיצוי השערת (1)
שמחוץ בהקשרים אלה לחסכים פיצוי למצוא יבקש הוא העובד של הפסיכולוגייםחברתיים
לאחר אדם יעסוק בהן הפעילויות סוג בין שלילי לקשר נצפה כלומר, ופנאי. משפחה כגון לעבודה,
מבצע שהוא הפעילויות סוג לבין בהן והסובייקטיבית האובייקטיבית מעורבותו ומידת העבודה זמן

בהן. מעורבותו ומידת בעבודה
ומשפיעות גולשות העבודה מתחום ופעילויות עמדות : (spillover) ההשלמה או הגלישה השערת (2)

סוג בין חיובי למיתאם נצפה זה במקרה מעבודה. השונים בתחומים העובד של התנסויותיו על
עבודה. שאינם בעיסוקים אלה לבין בעבודה המעורבות ורמת הפעילויות

וחלק הפיצוי השערת את מאששים חלק אלה, השערות שבדקו הרבים האמפיריים המחקרים מבין
מחקרים לדוגמה: ופנאי. עבודה בין בהשוואה שנכללו בממדים תלוי ההשלמה, השערת את אחר
גברים של אובייקטיבית מעורבות בין שלילי קשר על מדווחים זמן תקצוב גישת על המתבססים
מצמצמת לעבודה רבות שעות הקדשת אחרות, במלים המשפחתי. בתחום מעורבותם לבין בעבודה
Walker <cf Gauger) הורות בתפקידי ולפעילות משקהבית למטלות המוקדשות השעות מספר את

.(1978 ועמיתיו Clark ; 1973

מבחינת (למשל אחרים מרכזיים חיים תחומי לבין עבודה בין המפריד כזה הוא כיוס החכרה מבנה כי גורסת זו להשקפה חאנטיתיזח 8
בתחום והתנהגויות עמדות בין קשר יהיה לא הפרט ברמת לכן האחרות), והפונקציות העבודה פונקציות מתבצעות בהם והזמן המקום

.{Dubin 1973) אחרים והקשרים העבודה
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את פנאי, ופעילויות עבודה בפעילויות ביטוי לידי הבאות המיומנויות מגוון את השוו אשר מחקרים
חיובי מיתאם מצאו הבינאישית, האינטראקציה ורמת האוטונומיה, דרגת המנטלי, המאמץ רמת
Staines <cf Pagnucco,) שלילי קשר נמצא גופני מאמץ של לממד ביחס רק התחומים. שני בין גבוה
בפעילויות לעסוק נוטים נמוכות תעסוקה ברמות עובדים כי טוענים (1980) ועמיתיו Near .(1977
יותר משתתפים גבוהות תעסוקה ברמות עובדים ואילו צפייה, המערב מהסוג יותר, פסיביות פנאי

יצירה. ובחוגי (recreation) מאורגנות פנאי בפעילויות
מצטיינים A מסוג אישיות טיפוס בעלי אנשים  האישיות בטיפוס זאת מסביר (1980) Staines
מיומנויות, של בהעברה וכן  התחומים בכל פעילויותיהם בכל גבוהה למעורבות כללית בנטייה
כישורים רוכשים גבוהות תעסוקה ברמות עובדים הפנאי. לתחום העבודה מתחום ותגובות כישורים
עבודה. שאינן בפעילויות מעורבותם על מקילים אשר וניהוליות ארגוניות ומיומנויות ביןאישיים
מונוטוניות להוראות, מתמדת וכפיפות תלות של התנסות חינה העבודה שעבורם עובדים זאת, לעומת
והפסיביות אדישות, ופיתוח פסיכולוגית נסיגה של בדרך אלה לתנאים מסתגלים סיפוק, וחוסר

הפנאי. לשעות גם עוברות וההצטמצמות
לעבודה ביחס להשלמה יותר רבות הזדמנויות הפנאי תחום מציע גמישותו בשל כי מדגיש Staines
הסתברות המשפחה לתחום חיובי). קשר (כלומר, יותר רבים הלחצים שבו המשפחה תחום מאשר

שלילי). (קשר לפנאי מאשר העבודה עם לקונפליקט יותר רבה

מעבודה הפרישה בעקבות ומשמעותם פנאי דפוסי 6.1.2
הופך הפנאי כאשר מעבודה, הפרישה בעקבות האם היא: יותר הרלוונטית השאלה פרישה במחקרי
(=השלמה עבודתו בתקופת כמו פנאי דפוסי באותם הפורש ימשיך שלו, הדומיננטית הקיום לצורת
על (פיצוי חדשים התעניינות תחומי יפתח שהוא או הפרישה), לשלב העבודה שלב בין גלישה או

מוכרים. בעיסוקים המעורבות הגברת היא ביניים אפשרות העבודה)? תפקיד אובדן
נחקריהם כי מצאו בישראל (1982) Kremer<cf Harpaz1 בארצותהברית (1981) Bosse <cf Eckerdt
למסקנה מובילים ממצאיהם פרישתם. בעקבות פנאי בפעילות הכוללת מעורבותם את הגדילו לא
הפרישה תקופת אל "גולשים" הפרישה טרם של השנים במשך שהתגבשו פנאי ודפוסי שהעדפות
מספקת (1983) Atchley של ולזיקנה לפרישה ההסתגלות של ההמשכיות תיאוריית בה. ומתמידים

אלו. לממצאים התיאורטי הבסיס את
לאחר הפנאי בהתנהגות קיצוניים שינויים חלו לא אם גם כי מצאו שונים מחקרים זאת, עם יחד
שואבים הם משתנים. זה בתחום למצוא מבקשים שפורשים והתגמולים המשמעויות הרי הפרישה
(1987) Long העבודה. עזיבת בעקבות אלה תגמולים אובדן על פיצוי להוות ואמורים העבודה מתחום
של תחושה כמספקת ההתנדבותית הפעילות את נחקריו תפסו פרישתם לאחר כי מעקב במחקר מצא
ויצירתיות (productive) יצרניות פעילויות להם. ושזקוקים לעזור יכולים שהם מכך וסיפוק מטרה
מקצועית ומיומנות הכשרה בהן ליישם ניתן כאשר במיוחד עבודה, בתחליפי ידם על תוארו (creative)
למרות בולים, אספני גימלאים כיצד הראה (1965) Chirst ומחשבה. מאמץ השקעת מצריכות והן
השתייכו רבות, עבודה שעות בו השקיעו כמקצוע) לא (כלומר, avocationo עיסוקם את שתפסו
שלהם. האוספים לערך הודות כלכלי ביטחון מהרגשת נהנו ואף ומפגשים, לכנסים ונסעו למועדונים
מעבר פרישתם, את שהקדימו גימלאים בקרב בייחוד מצאו, (1987) Lieberman 8c Lieberman

הכנסה. מקור המהווה כלכלי כעיסוק לתפיסתה כתחביב אמנותית לפעילות מהתייחסות
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ודיון ממצאים 6,2

לא הראשונה, את להוציא אשר, שאלות ל4 תשובות למצוא ביקשנו זה בפרק הממצאים בניתוח
הישראלי: במחקר מספיק לטיפול לדעתנו זכו

בתוכם שונות ישנה האם המוקדמים? הפורשים פעילים בשכר עבודה שאינם עיסוקים באלו א)
בשכר? העסקה כגון מצביות ותכונות השכלה, בריאות, מצב גיל, כגון אישיות תכונות עלפי
ממצאינו את נשווה זה לצורך בגיל? העלייה עם משתנה השונים בתחומים הפעילות רמת האם

.(1985) למ"ס עלידי שנערך 60+ בני מסקר ממצאים עם
קודם? עסקו לא בהם חדשים ופעילות עניין תחומי לפתח מתחילים אנשים פרישתם לאחר האם D
דפוסים משמרים הם שמא או מוכרים? בעיסוקים מעורבותם רמת את מגבירים הם האם
קשורים אישיים נתונים אלו בו? הפעילות רמת מבחינת והן העיסוק טיב מבחינת הן קיימים

הללו? מהדפוסים אחד לכל
זמן? השקעת מבחינת לעבודה תחליף מהווים בשכר עבודה שאינם עיסוקים האם ג)

במלים לזה? זה חלופות מהווים או זה את זה משלימים בשכר עבודה שאינם שונים עיסוקים האם ד)
שאחרים בעוד עיסוקים של רב במספר פעילים להיות נוטים מסוימים אנשים האם אחרות:
דיפרנציאציה שקיימת או (השלמה), בלבד מועטה במידה או כלל פעילים להיות שלא נוטים
בתחומים נמוכה מעורבות לגלות נוטים מסוימים בתחומים גבוהה מעורבות ובעלי אנשים, בין

(פיצוי)? אחרים
ביחס לציין נתבקשו והם בשכר,9 עבודה שאינם עיסוקים 17 של רשימה הוצגה המרואיינים בפני

הבאים: הדברים את מהם אחד לכל
להתייחס נתבקשו הם חריג, שבוע היה שעבר השבוע (אם שעבר בשבוע לו שהקדישו הזמן משך (1)

; רגיל) לשבוע
לא); פעם אף לפעמים, קבוע, (באופן בו העיסוק תדירות (2)

פרישתם? בטרם גם בו עסקו האם (3)
קודם? כמו מידה באותה או פחות יותר, כיום בו עוסקים הם האם (4)

בשכר עבודה שא>נ0 ע*סוק*0 6.2.1

והמשפחה הבית בתחום עיסוקים א.
מבצעים כ800/0 במחקרנו. המוקדמים הפורשים בקרב מרכזי פעילות תחום מהווה משקהבית
בביצוע בקביעות עוסקים ממחצית ולמעלה במשקהבית, טיפול של שוטפות מטלות קבוע באופן
נתוני לבין במחקרנו במשקהבית הפעילים הגברים שיעור בין ההבדל ובסביבתו. בבית תיקונים
אך במשקהבית, פעילות של ההגדרות מהבדלי מסוימת במידה נובע 6460 לגילאי בנוגע הלמ''ס
500/0 לעומת בשכר מועסקים היו 6460 מבני 630/0 למ"ס בסקר התעסוקתי: במצב מהבדלים בעיקר
כנראה ניכרת, במידה עולה במשקהבית הפעילים הגברים אחוז 7465 הגיל בקבוצת במחקרנו.
גברים מעבודה פרישה בעקבות כי כך על מצביעים שונים מחקרים העבודה. הפסקת של יוצא כפועל
פורשים ואכן, .(Dressier 1973) האשה של הבלעדית הממלכה קודם שהיה במה יותר משתתפים
יותר גדול שעות מספר מקדישים חלקית במשרה עובדים או בשכר מועסקים שאינם מוקדמים
,32.40/0 לעומת ו57.50/0 690/0) מלאה במשרה העובדים אלה מאשר ולתיקונים משקהבית לעבודות
יותר להקדיש נוטים (5443 הגילים בטווח שפרשו (אלה יותר הצעירים הגילאים .(P=.OO בהתאמה.
ההבדלים כי אם ,180/0 לעומת 29.70/0) יותר המבוגרים מעמיתיהם בבית תיקונים לביצוע שעות

התנדבותיות. פעילויות שתי על וגם תחביבים שני על לדווח חיה אפשר שכן עיסוקים, 19 חרשימח כללח למעשח 9
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נמצאו לא שכר. תמורת לעבוד יותר נוטים גם שהם למרות סטטיסטית) מבחינה מובהקים אינם
בריאות. מצב או השכלה לפי הבדלים

הנתבע הסנדביץ'" "דור או הביניים" "דור עם המחקר אוכלוסיית נמנית שלה הגילי הפרופיל בשל
מן ונכדים, בוגרים ילדים אחד, מצד זקנים, הורים במשפחה: אחדים דורות לבני שירותים לתת

ירידה. חלה בריאותו שבמצב לבןהזוג גם ולעתים השני, הצד

למ"ס* לסקר בהשוואה במחקרנו שונות פנאי בפעילויות העוסקים אחוז :11 לוח

בו העוסקים הגברים 0/0 המקדישים 0/0 הפעילים 0/0

למ"ס בסקר שעות 5+ לו באופן בו
7465 בני 6460 בני בשבוע קבוע העיסוק סוג

74.8 63.6 56.5 80.4 שגרתיות בית עבודות .1
22.6 58.7 בבית תיקונים .2

9.6 10.8 14.3 26.2 לילדים עזרה .3
15.9 21.8 38.4 56.7 נכדים עם ובילוי טיפול .4

17.6 39.0 בהורים טיפול .5
9.5 4.7 בבתזוג טיפול .6

76.3 78.2 36.6 55.7 משפחתי בילוי .7
בטלוויזיה צפייה .8

94.1 94.5 85.3 89.7 עיתונים וקריאת
37.7 35.8 34.2 45.0 ספרים קריאת .9
13.8 8.5 5.5 10.8 במועדון בילוי .10

(הצגות, לבילוי יציאה .11
23.6 26.4 4.2 23.5 מופעים) סרטים,

16.3 23.1 טיולים .12
"40.0 32.6 53.6 גופנית פעילות .13

19.8 16.1 11.6 21.5 לימודים .14
23.6 19.2 16.9 24.3 כנסת בבית פעילות .15
48.0 53.2 12.0 33.0 בתחביב עיסוק .16
16.9 16.1 9.3 20.4 התנדבות .17

מהבדלי חלק מסוימים ובמקרים המחקרים, שני בין הגדרות הבדלי בשל מסוימת זהירות מחייבת למ"ס סקר עם חהשוואח
של במדד השתמשנו שאנו בעוד העיסוקים לרוב ביחס תדירות במדד השתמש למ"ס סקר הגדרות. מהבדלי לנבוע עשויים הממצאים
קבוע". "באופן להגדרתנו מקבילה לשבוע" אחת "לפחות או יוםיומיים" "מדי התדירות כי לנו נראה זאת למרות הקביעות. מידת

בלוח. העיסוק מספר לפי הבדלים מספר יוצגו להלן הנוכחי. במחקר שנבדקו התחומים לכל ביחס נתונים כולל אינו למ"ס סקר
מ4 יותר או אחת של אחר, מישהו עם יחד בביצוע השתתפות או לביצוע, מתייחסים משקהבית עבודות בסעיף למ"ס נתוני .1

סידורים. גס הכוללת כללית בהגדרה הסתפקנו אנו ואילו שגרתיות, וקניות כביסה הרצפה, ניקיון בישול, ל מוגדרות מטלות
לכת מרחיקי לטיולים הכוונה היתה במחקרנו קרובים. ביקור למטרת נסיעה או הבית בקרבת טיולים חיתה ההגדרה למ"ס בסקר .2

להשוואה. מקום אין ולכן יותר,
לא גופנית שפעילות היות (1991 ועמיתיה (ברודסקי בקשיש" כוללני "טיפול ממחקר לקוח וחוא 65+ בני לגברים מתייחס זח נתון "

למ"ס. בסקר נכללה

כ570/0 השלישי. הדור עם מעורבות הוא הבולט התחום במחקרנו המוקדמים הפורשים בקרב
לכך מקדישים ל400/0 וקרוב עימם, ובבילוי בנכדיהם בטיפול קבוע באופן פעילים מהמרואיינים
הגיל, עם יורד זה בתחום הפעילים אחוז משקהבית, כבתחום שלא יותר. או בשבוע שעות 5

למ"ס שנתוני העובדה יותר. נמוכה שכיחות מראים למ"ס נתוני הצעירים הגילאים בקרב גם אולם
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עם במחקרנו הגברים של מעורבותם טיב לגבי עינינו את להאיר יכולה בנכדים לטיפול מתייחסים
טיפול. מאשר יותר בילוי השלישי: הדור

כלל של הזמן בתקצוב מרכזי נושא מהווה אינו בריאותה במצב ירידה של מסיבות בבתזוג טיפול
ממחציתם ולמעלה קבוע, באופן זקנים בהורים מטפלים לס/ס40 קרוב זאת, לעומת המרואיינים.
מוגדר זקנים בהורים טיפול המסורתית, התפיסה לפי בשבוע. שעות חמש לפחות לכך מקדישים
הבוגרים מהילדים 200/0 רק האומדן לפי ואמנם בנים, של מאשר יותר בוגרות בנות של בתפקידן
כמעט של השיעור נראה זאת לאור .(Montgomery 8c Kamo 1989) בנים הם בהוריהם המטפלים
מבוטל. כלא בהוריו בילוי) (לא לטיפול שבוע מדי שעות חמש המקדיש גברים חמישה מתוך אחד
זי. סוגייה מאירים (1989) Montgomery 81 Kamo1 (1990) Coward 8c Dwyer של ממצאיהם
לטיפול המוקדש הזמן אחיות) (ולא בלבד אחים לו שיש או יחיד בן הינו הבוגר הילד בהם במקרים
הניתן מזה נבדל להוריהם בנים עלידי הניתן העזרה סוג בוגרים. ובנות בנים בין שונה אינו בהורים
אינטנסיביות ובפחות ותחבורה, כספים בעיקר תחומים, בפחות מסייעים הבנים הבנות: עלידי

הבנות. מאשר

באופן ניתנת עבורם וסידורים שליחויות ביצוע כגון שירותים מתן מבחינת בוגרים לילדים עזרה
השאר בין למ"ס, בסקר המדווח האחוז על עולה זה אחוז מהמרואיינים. מרבע למעלה עלידי קבוע
בעזרה הצטמצם למ"ס סקר ואילו וסידורים שליחויות בביצוע עזרה גם כללנו שאנו משום בוודאי

גברים. בקרב פחות המקובל תחום הבוגרים, הילדים של במשקהבית
בקרב שונה אינו הנכדים, את להוציא שונים, משפחה לבני שירותים למתן המוקדש הזמן משך
כאלה לעומת מועסקים בקרב לא וגם שונים, בריאות מצב או השכלה רמת שונה, גיל בני מרואיינים
לכך מקדישים עובדים שאינם אלה נכדים עם והבילוי הטיפול בתחום שכר. תמורת עובדים שאינם

.(330/0 לעומת (0/ס43 המועסקים עמיתיהם מאשר זמן יותר מעט
משפחתי בילוי הרי שכר ללא עבודות של הסוג עם בעצם, נמנות, כה עד שנידונו הפעילויות שכל בעוד
הפורשים ממחצית למעלה הישראלית. בחברה רבה לבולטות הזוכה מובהקת פנאי פעילות הינו
ויותר. בשבוע שעות חמש במשך משליש למעלה קבוע, באופן משפחתם בני עם מבלים המוקדמים
זה הבדל כי וייתכן חברתיות, מטרות לשם רק תמיד אינו משפחה בני עם מפגש לבילוי, בניגוד

למ"ס. נתוני לפי משפחה בני עם הנפגשים של הכפול השיעור להסבר לתרום בכוחו
השכלה בעלי השכלה לרמת קשורה משפחתי לבילוי המוקדשת הזמן כמות נמצאה במחקרנו
41.60/0 לעומת 23.70/0) ועלתיכונית תיכונית השכלה בעלי מאשר זמן פחות לכך מקדישים יסודית

בהתאמה). ו37.60/0,

בבית פנאי פעילויות ב.
וקריאת בטלוויזיה צפייה  יותר פסיבי אופי בעלות ושהינן בבית, המתרחשות הפנאי פעילויות
עיתונים קוראים ו/או בטלוויזיה צופים אחוז תשעים המרואיינים. בקרב מאוד רווחות  עיתונים
הגבוהה ההשכלה רמת לאור בשבוע. שעות חמש לפחות לכך מקדישים כולם וכמעט בקביעות,
אולם קבוע, באופן ספרים קוראים המוקדמים הפורשים ממחצית שפחות מפתיע המרואיינים של
רמת שעולה ככל כצפוי, יחסי. באופן גבוה, אחוז זאת בכל זה כי נראה למ"ס נתוני עם בהשוואה

ספרים. לקריאת המוקדש הזמן גדל כן ההשכלה
מאשר כיום יותר טוב בריאותם שמצב הפורשים הבריאות. מצב לפי קריאה בהרגלי הבדלים נתגלו
לקריאת זמן יותר מקדישים קודם, מאשר יותר גרוע בריאותם שמצב והפורשים פרישתם, לפני
בהתאמה ,80.70/0 לעומת ו88.30/0 91.80/0) מידה באותה טוב בריאותם שמצב אלה מאשר ספרים
מאמץ דורשת שאינה פעילות יעדיפו לקויה בריאות בעלי שאנשים בכך זאת להסביר ניתן (P=.O2
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יותר גבוהה כוללת פעילות רמת יגלו יותר טוב בריאותם שמצב אנשים ואילו קריאה, כגון גופני
וטיולים. תחביבים לימודים, בתחומי גם פעילים יהיו והם

העסקה לפי לא ואף למ''ס, מסקר שעולה כפי הגיל, עם משתנה אינה ספרים קריאת של השכיחות
בשכר.

לבית מחוץ וחברתיות בידוריות פנאי פעילויות ג.
במועדון בילוי והרציני. הקל הבידור בתחום למופעים קבוע באופן יוצאים מהמרואיינים לרבע קרוב
במועדון מבלים מחציתם אך המוקדמים, מהפורשים כ110/0 רק קבוע piNn מעסיק חברתיתרבותי
: (p=.03) התעסוקה למצב בהתאם שונה זה פנאי בערוץ השימוש לפחות. בשבוע שעות חמש במשך
חלקית מהמועסקים ל0/"6.7 בהשוואה במועדון, מבלים 1.10/0 רק מלאה במשרה העובדים מבין
דומה למ"ס בסקר המדווח 6460 גילאי בקרב במועדון המבלים שיעור מועסקים. מהבלתי ו7.30/0
במועדון, המבקרים שכיחות גדלה מעבודה הפרישה ובעקבות בגיל העלייה עם במחקרנו. שנמצא לזה

.140/0 על עולה אינו מועדונית בפעילות המשתתפים שיעור 7465 גילאי בקבוצת גם אולם
רציני" "פנאי ד.

מרכיבים בתוכם המשלבים פנאי עיסוקי סוג לגבי רציני'' "פנאי המושג את טבע (1982) Stebbins
מאופיינות והתנדבות תחביבים לימודים, כגון פעילויות הפנאי. מעולם מרכיבים עם העבודה מעולם
מיוחדת; הכשרה ו/או ספציפי ידע כישורים, על המבוסס בפעילות מאמץ השקעת (א) עלידי:
ערכים הכוללת הפעילות סביב תתתרבות צמיחת (ג) להישגים; להגיע ורצון להתמדה נטייה (ב)
העבודה; בעולם המקובלים המקצועיים מהסטנדרטים שואבים אשר ביצוע של וסטנדרטים מוגדרים
Stebbins של הדוגמאות לשלוש הוספנו שייכות. להרגשת ובסיס להזדהות מקור משמש העיסוק (ד)
לקריטריונים הולמים לנו נראו שהם כיוון הכנסת בבית והפעילות הטיולים הגופנית, הפעילות את

רציני''. ''פנאי של
שליש (מתוכם בתחביב עוסקים שליש קבוע, באופן לומדים המוקדמים הפורשים מכלל כחמישית
ל160/0 קרוב אחת), בפעילות מאשר יותר מתוכם 380/0) מתנדבים כחמישית יותר), או תחביבים בשני
כנסת. בבית פעילים וכרבע גופנית, בפעילות עוסקים ממחצית למעלה קבוע, באופן לטיולים יוצאים
שנמצא זה על עולה המוקדמים הפורשים בקרב הרציני הפנאי מסוג בפעילויות העוסקים שיעור

בתחביב. עיסוק להוציא הלמ''ס, במדגם 6460 גילאי בקרב
שבהם נגינה) כתיבה, צילום, (ציור, אמנויות הם: המוקדמים הפורשים בקרב השכיחים התחביבים
מלאכות ,37.70/0  גינון) צייד, (דייג, ספורט שאינן חוץ פעילויות התחביבים, מבעלי 39.80/0 עוסקים
(בולים, איסוף ,27.40/0  מחשבים) תשבצים, (ברידג', בית משחקי 0/ס30.3,  הדבקות) (נגרות, יד

1018.80/0.  מטבעות)
הן11 המתנדבים בקרב השכיחות הפעילויות סוגי

וכדומה) שרה, ביד השואה, ניצולי בארגון התנדבות כנסת, בבית (גבאות וחביתיטכני חביתי שירות
המתנדבים. מבין 26.40/0 

לקטינים אומבודסמן לנדסמנשפט, ארגון או מתנ''ס בהנהלת (חברות החלטות וקבלת ניהול תפקידי
.21.50/0  העבודה) מקום של הגימלאים ארגון יו''ר קשישים, או

.20.10/0  מחקר) במכון עבודה אזרחי, משמר אמבולנס, (נהג ישיר בלתי או ישיר טכני שירות
.16.90/0  חדש) עולה נכה, לחולה, (עזרה פרטנית התנדבות

אחד. מתחביב יותר יש מהמרואיינים שלחלק כיוון ל100 מסתכמים אינם האחוזים 10
(1980) Hadley £ Scott על בחלקו מבוסס הסיווג 11
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. חת'מה 3^



0/ס14.1.  משפטי) יועץ מסוים, בנושא (מרצה מקצוע* בתפקיד התנדבות
הכישורים מבחינת גם העבודה תפקיד של הרחבה או המשך מעין להציע עשויה התנדבותית פעילות
הם ההתנדבותי בתפקידם כי דיווחו מהמתנדבים אחוז ושניים חמישים בה. ביטוי לידי הבאים
מיומנויות (0/ס28.5), מקצועי בידע בעיקר העבודה, במסגרת שרכשו ובכישורים בידע משתמשים
הרואה ההסבר עם אחד בקנה עולה זה ממצא .(20.60/0) ביןאישיים וכישורים (23.80/0) ניהול

.(Schwartz 1978) העבודה מסגרת אובדן על פיצוי גימלאים בהתנדבות
כמחצית בהן: העוסקים הפורשים של הזמן בתקצוב חשוב מקום תופסות רציני" "פנאי פעילויות
לתחביב באשר בלוח המוצגים השיעורים בשבוע. שעות חמש לפחות להן מקדישים שנישלישים עד
אחת. להתנדבות או אחד לתחביב רק מתייחסים שהם מכיוון זאת יותר נמוכים להתנדבות או
אחת. התנדבותית פעילות או אחד תחביב מאשר ביותר עוסקים מהמרואיינים חלק שצוין, כפי
או לתחביבים המוקצה הזמן סך אך שעות, מ5 קטן בנפרד פעילות לכל המוקצה הזמן זה במקרה
האמריקאים לפורשים בהשוואה נמוך במחקרנו המתנדבים שיעור שעות. חמש על עולה להתנדבות
שעות חמש של בהיקף 180/0 בהתנדבות, פעילים היו 610/0מהם אשר ועמיתיו Morse של במחקרם
לעומת .470/0 לעומת 0/ס33 יותר: נמוך במחקרנו בתחביב העוסקים שיעור גם יותר.12 או שבועיות

האמריקאי. במחקר מאשר שלושה פי גדול אצלנו קבוע באופן הלומדים שיעור זאת,
שעולה ככל השכלה. רמת עלפי נבדלת הרציני הפנאי מפעילויות בחלק העיסוק אינטנסיביות
שנות 13+ מבעלי ל16.80/0 מגיע הלומדים (שיעור ולהתנדב. בלימודים לעסוק יותר נוטים ההשכלה
מגיע המתנדבים שיעור לימוד. שנות 80 מבעלי 4.60/0 לימוד, שנות 129 מבעלי 7.40/0 לימוד,
רמת השלישית). מהקבוצה 4.60/0 השנייה, מהקבוצה 7.20/0 הראשונה, הקבוצה בקרב ל12.10/0
הגדולה השכיחות את להסביר עשויה שלנו המחקר באוכלוסיית יחסי, באופן הגבוהה, ההשכלה
בניתוח למ"ס. לנתוני בהשוואה המוקדמים הפורשים בקרב ובהתנדבות בלימודים עיסוק של יותר
הגורם כי התברר, תעסוקתי ומצב משפחתי מצב גיל, משתני להשכלה בנוסף נכללו בו רבמשתני
.(Chambre 1984) ההשכלה רמת הוא בארצותהברית 60+ בני בקרב התנדבות על ביותר המשפיע
משתנה אינה ובטיולים גופנית בפעילות בתחביב, העיסוק אינטנסיביות ולהתנדבות, ללימודים בניגוד

ההשכלה. רמת עם
שמצב מרואיינים הבריאות. למצב בהתאם משתנה ובלימודים בטיולים העיסוק אינטנסיביות
באותה טוב בריאותם שמצב מאלה פחות מטיילים פרישתם לפני מאשר טוב פחות בהווה בריאותם
בהתאמה, ו170/0, 20.60/0 לעומת 8.70/0) פרישתם לאחר השתפר בריאותם שמצב ומאלה מידה,
אותו על מצביעים הם אך סטטיסטית מבחינה מובהקים ההבדלים אין ללימודים ביחס .(P=.O2
מאלה ו140/0 היציב המצב מבעלי ל13.50/0 בהשוואה טובה הפחות הבריאות מבעלי 70/0) כיוון
אולם טוב, בריאות מצב לבין התנדבות בין למדי חזק קשר מצא (1990) Matras השתפר). שמצבם
המוקדש הזמן משך זה. קריטריון לפי בהתנדבות המעורבות ברמת הבדלים נתגלו לא במחקרנו
ביחס אולם הבריאותי, מצבם מבחינת שנבדלו אנשים בקרב שונה היה לא ראשון בתחביב לעיסוק
הורע, בריאותם שמצב מאלה 64.70/0 ההפוך בכיוון והפעם ,(P=.O2) הבדלים נתגלו השני לתחביב
שעות חמש מקדישים השתפרה שבריאותם מאלה 16.10/0 ורק נשמר, בריאותם שמצב מאלה 46.60/0
שכר תמורת עובדים יותר שהבריאים בכך מוסברים אלה פערים השני. לתחביבם ומעלה שבועיות
העיסוק שאינטנסיביות לציין מעניין נוסף. תחביב לפיתוח להקדיש פנוי זמן פחות בידם יש ולכן
מבוגרים לאנשים הזמין הגופנית הפעילות שהיצע נראה הבריאות. לפי משתנה אינה גופנית בפעילות

מצידם מוטיבציה העדר רקע על התנדבותית לעבודה בצרפת יהודיים מוקדמים פורשים בגיוס הקושי את sv"ya(1985) Kermsdorf 12
לתפקידים לצרפם מפתח בעמדות ותיקים מתנדבים של התנגדותם רקע על וכן התנדבות לתפקידי הכשרה לעבור או בכלל להתנדב

חשובים.
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לכושרם. המתאימה פעילות למצוא יכולים טוב פחות בריאותם שמצב אנשים שגם כך דיו, מגוון הוא
עבודתם לתקופת בהשוואה הורע מהמרואיינים חלק של הבריאות מצב אם שגם ייתכן לכך, בנוסף

משמעותיים. מאוד אינם בעצם הבריאות רמות בין שההבדלים כך גרוע, הוא אין עדיין

השונות. הגיל בקבוצות שונה אינה רציני" ב"פנאי העיסוק אינטנסיביות

בשכר. בעבודה המעורבות לרמת בהתאם משתנה הרציני הפנאי מעיסוקי לחלק המוקדש הזמן כמות
עובדים שאינם אנשים הצפוי: בכיוון הם ההבדלים גופנית בפעילות העיסוק אינטנסיביות לגבי
(0,370/0/ס33 מלא או חלקי באופן המועסקים עמיתיהם מאשר גופנית לפעילות זמן יותר מקדישים
ואנרגיה פנוי זמן לקיום קשורה זה בתחום העיסוק שאינטנסיביות נראה .(P=.O3 בהתאמה, ו240/0,

נמצא להתנדבות באשר בריאות. מצב או השכלה גיל, של אישיים למשתנים מאשר יותר נפשית
בהשוואה 130/0  חלקית במשרה העובדים בקרב דווקא מצוי ביותר הגבוה המתנדבים שיעור כי
זמן פחות השלישית לקבוצה .(P=.Ol) מלאה במשרה מהמועסקים ו30/0 מועסקים מהבלתי ל100/0
 יותר נמוכה ושהשכלתם טוב פחות בריאותם שמצב אנשים נמצאים השנייה בקבוצה ואילו פנוי,

שלילי. הוא התנדבות עם וגם עבודה עם שלהם שהקשר גורמים

בתחביב: לעיסוק ביחס גם מתגלים סטטיסטית, מבחינה מובהקים לא כי אם כיוון, באותו הבדלים
מהבלתי 220/0 לעומת לתחביבם שבועיות שעות חמש לפחות מקדישים חלקית מהעובדים 270/0

מלאה. במשרה מהמועסקים ו160/0 מועסקים
בשכר עבודה שאינם לעיסוקים המוקדש הזמן לכמות הקשורים ומצביים אישיים משתנים :12 לוח

תעסוקתי מצב השכלה בריאות מצב גיל העיסוק סוג

x משקבית עבודות
x X תיקונים
x בנכדים טיפול

x משפחתי בילוי
X X ספרים קריאת

x במועדון בילוי
X טיולים

x גופנית פעילות
X X לימודים

x כנסת בבית פעילות
x ראשון תחביב

X X שני תחביב
x X ראשונה התנדבות
x שנייה התנדבות

יחד כולל. דתי חיים באורח מעוגנת שהיא כיוון למדי יציב התנהגותי דפוס הינה כנסת בבית פעילות
הכנסת בבית לפעילות יותר גדול שעות מספר להקדיש יכולים עובדים שאינם מרואיינים זאת, עם
.(P=.03 בהתאמה, ו100/0, 150/0 לעומת (0/ס21 מלאה או חלקית במשרה העובדים עמיתיהם מאשר
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עבודה שאינם בעיסוקים והפחתה הגברה שימור, חדשה, התחלה דפוסי 6.2.2
המרואיינים של והמשנית קבועה התנהגות היא עבודה שאינם בעיסוקים פעילות האם לדעת ביקשנו
נקודתי הינו הנוכחי שהמחקר מאחר המוקדמת. הפרישה בעקבות השתנתה) (או נוצרה שהיא או

ובעבר. בהווה להתנהגותם ביחס המרואיינים דיווח סמך על הדפוסים זיהוי נעשה
תדירות בכל הפרישה, לפני נעשתה ולא כיום מתבצעת אשר כפעילות הוגדר החדשה ההתחלה דפוס

זמן. משך ובכל
בדקנו לא הפרישה. ואחרי לפני מסוים, בעיסוק פעילות רמת אותה כקיום הוגדר השימור דפוס

איפעילות. של דפוס שימור
הפרישה. לפני עוד החלה בו שהפעילות לעיסוק המוקדש הזמן כמות כהגדלת הוגדר ההגברה דפוס

הפרישה. שלפני לתקופה בהשוואה בעיסוק המעורבות היקף כצמצום הוגדר ההפחתה דפוס
האם וכן מסוימות, והשכלה גיל קבוצות בקרב יותר שכיחים מסוימים דפוסים האם בדקנו כאן גם

מועסקים. שאינם עמיתיהם לבין חליפית בעבודה שנקלטו פורשים בין הבדלים קיימים
עבודה שאינם הפרישה לאחר עיסוקים דפוסי :13 לוח

התחלה
שימור הפחתה הגברה חדשה העיסוק

36.3 8.2 36.3 13.8 משקבית עבודות
45.1 14.2 23.2 6.3 תיקונים
10.8 1.4 5.1 1.8 בבתהזוג טיפול
27.2 10.7 15.2 8.0 בהורים טיפול
31.8 4.0 28.1 23.8 בנכדים טיפול
32.0 13.9 13.0 8.4 לילדים עזרה
46.6 9.7 36.0 5.7 ועיתונים טלוויזיה
27.8 17.1 26.5 4.5 ספרים קריאת
57.6 13.6 22.7 3.3 משפחתי בילוי
5.3 5.6 2.2 6.4 במועדון בילוי
38.7 17.7 12.2 2.0 למופעים יציאה
34.6 29.4 18.9 4.3 וטיולים נסיעות
22.1 15.3 19.0 17.4 גופנית פעילות
12.7 24.3 8.3 10.2 לימודים
23.5 5.2 5.7 3.5 כנסת בית
16.3 9.3 15.3 6.8 ראשון תחביב
32.6 25.9 23.8 13.6 שני* תחביב
8.2 7.4 6.6 9.9 ראשונה התנדבות
15.1 16.6 23.6 37.4 שנייה* התנדבות

יותר. או התנדבות תחביבים/פעולות בשני הפעילים מתוך

דפוס הינו במחקרנו המוקדמים הפורשים בקרב השכיח ההתנהגות דפוס כי בבירור מראה 13 לוח
הוא פרישתם בטרם עסקו לא בה בפעילות לעסוק המתחילים שיעור התחומים במרבית השימור.

קודם. כבר התנסו בו בעיסוק פעילותם רמת את מגבירים יותר גדול שיעור אך נמוך,
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חדשה התחלה א.
ועבודות אחד, מצד בנכדים, הטיפול  והמשפחה הבית בתחום ביותר בולטים חדשה התחלה דפוסי
לאחר נכדיהם עם ובילוי לטיפול זמן להקדיש החלו מהמרואיינים לרבע קרוב שני. מצד משקהבית,
הפנוי הזמן בכמות גידול עלידי מוסבר הדבר שאין נראה מפתיע באופן אולם עבודתם. מקום עזיבת
שאינם אלה בין משמעותי הבדל נמצא שלא כיוון העבודה, מקום מעזיבת הנובע אחר בשינוי או

חלקית. או מלאה במשרה המועסקים לבין עובדים
דפוס בשכיחות הבדל נמצא פרישתם. לאחר משקהבית של מטלות בביצוע להשתתף החלו 13.80/0

מועסקים. הבלתי בין החדשה ההתחלה
מכלל 17.40/0 הגופנית: הפעילות בתחום החדשה ההתחלה דפוס בולט הפנאי פעילויות מבין
מועסקים, מהבלתי 21.60/0 עבודתם: מקום עזיבת לאחר גופנית בפעילות לעסוק החלו המרואיינים
ברמה מובהקים (הבדלים מלא בהיקף מהמועסקים ו15.10/0 חלקי בהיקף מהמועסקים 10.90/0

.(P=.O4

העבודה. תפקיד אובדן על לפצות ההתנדבות שבעבודת הפוטנציאל את מדגישה שהספרות ציינו כבר
נובעת אלא אז המתחילה תופעה אינה מבוגר בגיל התנדבות כי אחרים חוקרים טוענים לכך בניגוד
פעילים המוקדמים מהפורשים 200/0 במחקרנו .(Chambre 1984) צעירים מתנדבים של מהזדקנותם
שיעור אך דומה, ללמוד המתחילים שיעור פרישתם. לאחר בכך התחילו 100/0 כאשר בהתנדבות,

יותר. נמוך תחביב לפתח המתחילים
והמתחילים להתנדב המתחילים שיעורי וללימודים. להתנדבות ביחס נמצאו השכלה לפי הבדלים
רק מלאה או חלקית יסודית השכלה בעלי (מקרב ההשכלה רמת עליית עם ישיר באופן גדלים ללמוד
החלקית התיכונית ההשכלה בעלי מקרב 8.30/0 לעומת זאת ללמוד, החלו ו5.20/0 להתנדב החלו 0.80/0

העלתיכונית ההשכלה בעלי מקרב ו13.90/0 ללמוד, שהחלו ו0/ס9.7 להתנדב שהחלו המלאה או
ללמוד). שהחלו ו0/ס12.2 להתנדב שהחלו

היקף לפי תחביב ופיתוח התנדבות לימודים, בתחומי החדשות ההתחלות בדפוס הבדלים נתגלו
עמיתיהם מאשר ללמוד להתחיל יותר נוטים עובדים שאינם אנשים בשכר. בעבודה המעורבות
דברים .(P=.OO בהתאמה, ו5.10/0 ל0/ס6.4 בהשוואה (0/ס14.2 מלאה או חלקית במשרה העובדים
והמועסקים מועסקים הבלתי בין הדימיון מתגלה כאן כי אם תחביב, לפיתוח ביחס אמורים דומים
להתנדבות ביחס המגמה בהתאמה). ו4.80/0, 7.80/0 ,7.30/0) מלא באופן המועסקים לעומת חלקית
חלקית, המועסקים בקרב דווקא יותר גדול בהתנדבות לפעול המתחילים שיעור במקצת שונה
ו9.30/0). 7.60/0 לעומת 15.50/0) מלא בהיקף המועסקים לבין מועסקים הבלתי בין הוא הדימיון כאשר

ההגברה דפוס ב.
בטיפול בבית, ובתיקונים השוטפות משקהבית בעבודות בולט ההגברה דפוס כי מראה, 13 לוח
בתחביבים בעיסוק וספרים, עיתונים ובקריאת בטלוויזיה בצפייה משפחתי, ובבילוי בנכדים

ובהתנדבות.

בשכר. בעבודה המעורבות להיקף בהתאם משתנה מוכרים בעיסוקים הפעילות הגברת האם בדקנו
כיוון אולם בשכר, העבודה היקף לפי מובהקים הבדלים נמצאו אכן הפעילויות כמחצית לגבי
התעסוקה היקף ירידת עם גדלה ההגברה דפוס שכיחות הבאות, בפעילויות שונה. היה ההבדלים
צפייה משפחתי, ובילוי לילדים עזרה בבית, תיקונים משקהבית, של שוטפות עבודות בשכר:
עובדים שאינם אנשים אלה בכל הכנסת. בבית פעילות ספרים, קריאת עיתונים, וקריאת בטלוויזיה
מעורבותם את הגבירו ואלה חלקית, במשרה העובדים אנשים מאשר יותר מעורבותם את הגבירו
הוגברה שלגביהן פעילויות גם היו זאת, לעומת מלאה. במשרה המועסקים מעמיתיהם יותר
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לימודים, גופנית, פעילות .. כללו אלה חלקית. במשרה העובדים בקרב דווקא גבוה בשיעור המעורבות
במשרה העובדים דווקא אחר: בכיוון סטייה מהווה הטיולים בתחום ההגברה דפוס שני. תחביב
המאורגנים בטיולים מהשתתפות נובע שזה ייתכן בטיולים. פעילותם את ביותר שהגבירו הם מלאה

ההפחתה). בדפוס להלן גם (ראה העבודה מקום במסגרת
שהשינוי הם אף מדווחים (Morgan, Pames 81. Less 1985) NLSn וחוקרי (1983) ועמיתיו Morse
הזמן בכמות בגידול או העיסוק בתדירות בעלייה מתבטא הפרישה לאחר הפנאי בהתנהגות העיקרי

הפרישה. לפני המרואיינים עסקו בהן פעילויות לאותן המוקדש
ההפחתה דפוס ג.

והעיסוק הלימודים למופעים, היציאה והטיולים, הנסיעות בתחום בולט במחקרנו ההפחתה דפוס
בקונצרט בתיאטרון, הביקורים ששכיחות הם אף מצאו (1982) Kremer 8c Harpaz שני. בתחביב
בכך זאת מסבירים והם הפרישה, לאחר משמעותית במידה פחתה נחקריהם בקרב ובקולנוע
הסברם את לקבל נוטים אנו העבודה. במקום המוצעים מוזלים מכרטיסים עוד נהנו לא שהפורשים
הגורם את גם הכספי לגורם להוסיף יש לדעתנו אך המטיילים. בשיעור הירידה לגבי גם וליישמו
אשר היבט בו, להשתתף כדי הנחוצים הדברים ובעשיית המעניין האירוע באיתור אישית יוזמה של

הפורש. של לאחריותו הפך ועתה העבודה מקום במסגרת טופל העבודה תקופת במשך
ההשכלה רמת לאור מפתיעה מהמרואיינים) (כרבע גבוה כה בשיעור הלימודית הפעילות הפחתת
היו קודם השתתפו בהם שהלימודים נראה המחקר. אוכלוסיית את המאפיינת יחסית הגבוהה

ללימודים. העיקרית המוטיבציה גס נעלמה זה, שלב ומשנסתיים בעבודה, לתפקידם קשורים

הפרישה לאחר בשכר לעבודה כתחליף עבודה שאינם עיסוקים 6.2.3

שאינם מוקדמים פורשים כי נמצא בשכר עבודה שאינם מהעיסוקים בקירוב שנישלישים לגבי
לעבוד שהמשיכו עמיתיהם מאשר בהם לפעילות יותר רב שעות מספר מקדישים בשכר, מועסקים
הבלתי של לזה יותר דומה חלקית במשרה המועסקים פורשים של הזמן השקעת דפוס מלאה. במשרה
אובייקטיבית, מעורבות מבחינת שלפחות נראה מלא. בהיקף המועסקים של לזה מאשר מועסקים
לעיסוקי כיום מוקדשות לעבודה בעבר שהוקדשו מהשעות חלק זמן, הקצאת של במונחים הנמדדת
נמצא NLSn במחקר גם לעבודה. תחליפים מהווים שהם לומר ניתן זה ובמובן למיניהם, פנאי
מאשר שעות יותר 470/0 בסה"כ פנאי לפעילויות הקדישו בשכר מועסקים היו שלא הפורשים כי

.(1985 Morgan et al) בשכר לעבוד שהמשיכו עמיתיהם

פיצוי! או השלמה עבודה: שאינם השוגים העיסוקים בץ היחס מהו 6.2.4

שאחרים בעוד עיסוקים של רב במספר פעילים להיות נוטים מסוימים אנשים האם השאלה: נשאלת
מסוימים בתחומים גבוהה מעורבות שבעלי או (השלמה) מעט רק או כלל פעילים להיות שלא נוטים

(פיצוי). אחרים בתחומים נמוכה מעורבות לגלות נוטים
של סגנונות בזיהוי או שונים פנאי בעיסוקי פעילות בין היחס בשאלת שטיפלה המחקרית בספרות
פנאי עיסוקי בין השלמה של יחס מצאו (1983) ועמיתיו Morse סותרות. עדויות מופיעות פנאי פעילות
ובפעילויות בתחביבים בעיסוק רבה פעילות גם גילו בהתנדבות מאוד פעילים שהיו אנשים ל שונים

אחרים. בתחומים פעילים היו לא גם התנדבו שלא אנשים ואילו ,(recreation) מאורגנות פנאי
major בשם כינו שהם עיסוקים סוגי ארבעה בין הקשר את בדקו (1990) Habib 81 Matras
לבין ובינם  משקבית ועבודות לילדים עזרה התנדבות, בשכר, עבודה  commitment orles
מרכזיים תפקידים שני של צירופים בעלי ההשלמה. בהשערת תומכים הם וגם אחרות, פנאי פעילויות
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וחברה תרבות בפעולות ולהשתתף למיניהם חברתיים ביקורים של בפעילויות לעסוק נוטים יותר או
מרכזי תפקיד אף ממלאים שאינם אנשים אחד. מרכזי תפקיד רק הממלאים אלה מאשר יותר

האחרות. בפעילויות גם לעסוק שלא נוטים
McGoldirck של ממצאיה ,Habib 8c Matras עלידי וכן ועמיתיו Morse עלידי שנמצא לדפוס בניגוד
לאפיין נטו אך בלעדיים היו לא שאמנם פנאי סגנונות זיהתה היא הפיצוי. השערת את לאשש יכולים

שחקרה. המוקדמים הפורשים בקרב שונות קבוצות
בעיקר עסקו לקויה, בריאות ובעלי כפיים עובדי מבוגרים, גילאים בדרךכלל  Relaxers 
בקרבת וטיולים בגינה טיפול בטלוויזיה, וצפייה לרדיו האזנה כגון מאמץ דורשת שאינה בפעילות

הבית.
בני עם בילוי ועיקרו כפיים ועובדי מבוגרים גילאים בקרב שכיח סגנון  ובית משפחה אנשי 

משקהבית. בעבודות והשתתפות בנכדים טיפול המשפחה,
הבדלים היו אולם גיל או מקצוע עלפי הבדלים היו לא הסגנון בשכיחות  תחביבים בעלי 

התחביבים. בסוגי

למופעים, יציאה ותוכנו: הצעירים הגילאים בקרב יותר שכיח סגנון  (good timers) המבלים 
וטיולים. נופש באתרי חופשות

ציבורית. בפעילות והעוסקים המתנדבים 
אוניברסיטאיים. קורסים בלימודי וכלה בקולג' תחביבים בלימודי החל  הלומדים 

בעבודה, חדשה קריירה חלקית, עבודה בעבודה: המעורבות לסוג שהתייחסו שונים סגנונות 
עצמאי. עסק פתיחת

 עיסוקים שני הזמן. הקצאת של הממד לפי הפנאי משתני על גורמים ניתוח ערכנו אנו
קובצו המשתנים כל הנמוכה. שכיחותם בשל מהניתוח הוצאו  במועדון ובילוי בבתזוג טיפול
תחביב קטן. שעות מספר לעומת לפעילות) (בהתאם יחסי pwn רב שעות מספר לדיכוטומיות:
או אחת יותר/התנדבות או אחד בתחביב עיסוק דיכוטומיים: מורכבים כמשתנים הוכנסו והתנדבות
מהשונות. 57.20/0 ביחד המסבירים גורמים שישה יצאו בניתוח בתחום. פעילות העדר לעומת יותר

בלעדיים: כמובן, שאינם, פנאי סגנונות שישה משקפים האשכולות ששת
וסרטים, הצגות כגון למופעים ליציאה יחסי באופן רב זמן הקדשת גופנית: ופעילות בילוי (א)

גופנית. ולפעילות לטיולים
משלבת (שלמעשה כנסת בבית פעילות התנדבות, ספרים, קריאת לימודים, רציני": "פנאי (ב)
וקריאת בטלוויזיה הצפייה זמן צמצום מגוונת), וולונטרית ופעילות לימודים של פונקציות

העיתונים.
הנכדים. עם בייחוד משפחתי, בילוי א': משפחתי סגנון (ג)

וסידורים במשקהבית מטלות ביצוע של בדרך המשפחה בני למען עבודה ב': משפחתי סגנון (ד)
הילדים. עבור שונים

ההורים) בבית בעיקר (כנראה בבית תיקונים וביצוע בהורים טיפול ג': משפחתי סגנון (ה)
בתחביבים. עיסוק (ו)

באופן גבוהה מעורבות בעלי ואנשים פנאי, סגנונות בין מסוימת דיפרנציאציה שקיימת כן, אם נראה,
אחרים. בתחומים יחסי באופן יותר נמוכה מעורבות לגלות נוטים מסוים עיסוקים בתחום יחסי
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והחברתי הכלכלי הבריאותי, במישור המוקדמים הפורשים מצב ג
של הסובייקטיבית הרווחה על המוקדמת הפלישה השפעת כללי: רקע 7.1

הפורש
התפתחות המייחסים מודלים עלפי המקובלת. החיים מתכנית סטייה מהווה מוקדמת פרישה
כמי 6045 בגיל העובד מאופיין (Super 1986 של maxi cycle (למשל, חיים לשלבי העבודה בתחום
ובמיומנויות בערכים בידע, במטלות, שולט בתפקידו, מבוסס הוא : career maintenance! שעוסק
לתעסוקה חוזר שאינו אדם ובטוחה. מוכרת שגרה עבורו היא והעבודה התפקיד, לביצוע הדרושות
פנסיונר של והסטטוס התפקיד את עצמו על מקבל למעשה המוקדמת פרישתו בעקבות בשכר
נמצא זה בגיל העבודה תפקיד סיום .(Neugarten 1968) החברתי השעון עלפי מדי מוקדם בעיתוי
למלא מסוגל להיות שלא עלול הוא המשפחתי: החיים במחזור האדם של מיקומו עם הלימה באי
דוגמה הינה זה במקרה מוקדמת פרישה לילדיו. סוציאליזטורי וכמודל כמפרנס התחייבויותיו את
והעבודה, המשפחה בתחום הזמנים לוחות ובין כרונולוגי גיל בין סינכרוניזציה חוסר של מובהקת
למתחים מקור מהווה ואשר ,time disordered relationships Sherwin עלידי המוגדרת תופעה

.(Seltzer 1986 אצל (מובא עצמי דימוי משפחתי, כלכלי, שונים: במישורים

זאת שאפשרו חדשים נהגים עלפי 58 בגיל לפרוש שבחרו גברים על Niedefrranke של מחקרו
,58 בגיל פרישה המאפשר החוק למרות מוקדמים. פורשים של במצבם האנומליה על מעיד בגרמניה
עם להזדהות מוכנים היו לא מצידם הם גימלאי. של לתפקיד חברתית לגיטימציה להם ניתנה לא
לעבודה בתחליפים מצוידים היו לא הם לכך בנוסף סטיגמה. בו וראו מוקדם פורש של הסטטוס
ברור, חברתי מיקום העדר התוצאה לנטל. והפך החיובית משמעותו את עבורם איבד והפנאי
עצמי דימוי אובדן המשפחה, כולל הקרובה, החברתית מהסביבה אוהדות בלתי נתפסות תגובות

.(Lehr 1986 אצל (מובא מתאימות מפנסיות נהנו כאשר גם זאת כל ואכזבה, חיובי
על במיוחד ומצביעה בצרפת יהודיים מוקדמים פורשים אצל דומות תופעות מציינת Kremsdofr
מוקדמת, לפרישה יצא שהבעל בעוד לעבוד ממשיכה בתהזוג כאשר המשפחתי במישור המתחים
בהורים הטיפול בעול לשאת נתבע הוא זמן, לו שיש כמי נתפש שהוא כיוון פרישתו, בעקבות וכאשר
כי וקובעת המוקדמים הפורשים כלפי הקהילה של חיובי הבלתי היחס את מציינת היא זקנים.
עדיין מצוידת אינה החברה רחוקות. לעתים רק מתגשמות לפרישה ביחס האופטימיות "הציפיות

.(Kremsdofr 1985) הצעירים" הפורשים של החדשה התופעה עם להתמודדות בכלים
כלפי הפרט עמדת בקביעת שבפרישה הוולונטריות מידת של החשיבות את מדגישים שונים מחקרים
מתוך פרישתם את הקדימו שאנשים במידה כלומר, הפרישה. לאחר מחייו ובשביעותרצונו הפרישה
תגובתם עצמית, מהחלטה כנובעת פרישתם את תופסים שהם במידה לפחות או אישית, בחירה
Perretti בגורלם. מסוימת שליטה תחושת להם מקנה שהדבר משום יותר, חיובית תהיה לאירוע
תחושת הרגשית, היציבות על חזקה השפעה הפרישה של הוולונטריות למידת כי קובע {1975)
את סיווגו אשר מחקרים הפורש. של הביןאישיים והיחסים העצמי, הדימוי האישית, המועילות
מצאו אורך) מחקר נתוני סמך על או דיווחיהם סמך (על פרישתם לנסיבות בהתאם הפורשים
הפרישה בתקופת מחייהם יותר גדולה שביעותרצון על דיווחו מרצון פורשים כי עקבית בצורה
שהמשיכו מעמיתיהם ואפילו ,(McGoldirck 1983) פרישתם את להקדים שנאלצו פורשים מאשר
אנשים של עצמית סלקציה משקף בעצם הוולונטריות שגורם להציע ברצוננו .(Crowley 1985) לעבוד
בריאות מצב מתאימה, הכנסה (רמת פרישה בחיי להצלחה הנחוצים משאבים שלרשותם המעריכים
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את להקדים בחרו ולכן וכיו''ב) כאלה, עיסוקים לפתח תכניות או לעבודה חליפיים עיסוקים טוב,
אחרים. משתנים ''מכסה" בעצם הוולונטריות אחרות, במלים פרישתם.

הכנסה רמת בהווה, בריאות מצב כי רבמשתני, בניתוח מצאו (1978) ועמיתיו Kimmel ואמנם
יותר חזקים מנבאים כגורמים הוכחו פרישה כלפי מוקדמות ועמדות השכלה רמת נוכחית,
היא כאשר שגם לזכור יש שבעזיבה. הוולונטריות מידת מאשר בפרישה מהחיים לשביעותרצון
Lehr) מאונס בחירה של רבה מידה קרובות לעתים המוקדמת בפרישה יש כוולונטרית, מוגדרת
וחוסר השכר) תנאי (לאודווקא העבודה תנאי הרעת לפרוש, וסמויים פורמליים לחצים (1986
עלולים שני, מצד פרישה, תמריצי בצורת ופיתויים אחד, מצד העבודה, מקום של בחוסנו הביטחון

האמיתיות. העדפותיו את משרתת תמיד שאינה החלטה לקבל הפורש את להביא
המוקדמת שהפרישה לזכור, יש לעיל שהוצגה המוקדמים הפורשים מצב של הקודרת לתמונה בניגוד
מטרות לממש ולנסות הנוכחית במשרה שליליים מהיבטים להיפטר כהזדמנות להיתפס עשויה
היחידה הדרך אולי היא פרישה הקדמת של תכנית במסגרת כפויה עזיבה חליפית. בעבודה רצויות
באותו להישאר שלהם החזקה הנטייה נוכח עבודתם מקום את לשנות מבוגרים עובדים שתדרבן
תהיה השינוי משמעות זה במקרה .(1982 וספילרמן (חביב מעבודתם מרוצים אינם אס גם ארגון,
הממד את להוציא כן, על שנסתיימה. מזו שונה או המשכית חדשה, תעסוקתית לקריירה מעבר

מעבודה. פרישה זה בשינוי לראות אין בעצם פנסיה, קבלת של הכלכלי

ודיון ממצאים 7.2

בשכר לעבוד שהמשיכו כאלה לבין העבודה שוק את נטשו אשר מוקדמים פורשים בין ההבדל
בין השוואה ערכנו ולכן השונים, החיים בתחומי המרואיינים של מצבם להסבר מהותי לנו נראה
על אחרים, לגורמים יחסית העבודה, השפעת את רבמשתני בניתוח בדקנו ולבסוף הקבוצות שתי

בפרישה. מהחיים שביעותהרצון

הבריאות מצב 7.2.1

■. מדדים שלושה באמצעות נתקבלה בריאות של סובייקטיבית הערכה
מבוגרים של נטייתם על המסתמך מקובל מדד זהו  המרואיין של גילו בני חברים עם השוואה א.

גילם. בני עם השוואה סמך על האישי מצבם את להעריך
הפרישה. בטרם המצב עם השוואה ב.

לעבוד. המרואיין של יכולתו את המגבילים בריאות ליקויי קיום ג.

וכמחצית מצויין, הוא בריאותם שמצב (23.40/0) מהמרואיינים כרבע מעריכים לחבריהם בהשוואה
מצב את מעריכים לעבוד שהמשיכו אנשים כצפוי, טוב. בריאותם שמצב מעריכים  (53.10/0)

אחד הינם בריאות ליקויי כי ראינו 5 בפרק .(P=.OO) לעבוד שחדלו מאלה יותר כטוב בריאותם
שבעיות דיווחו, מ50/0 פחות זאת עם יחד העבודה. הפסקת על ביותר המשפיעים הגורמים
הגבלות מחייב הבריאותי שמצבם דיווחו כ380/0 לעבודה. לחזור לחלוטין מהם מונעות בריאות
הם: המרואיינים בקרב השכיחים הבריאות ליקויי הנדרש. הפיזי המאמץ מבחינת בעיקר בעבודה,

.(160/0) וסוכרת (300/0) וגפיים גב השדרה, עמוד של בעיות ,(250/0) לב בעיות ,(270/0) יתרלחץדם
זאת לייחס אפשר אם ספק אולם פרישתם, לאחר השתפר מהפורשים כחמישית של הבריאות מצב
על עולה חלקי בהיקף העובדים בקרב הבריאות שיפור על המדווחים שיעור העבודה. להפסקת
במצב שהשיפוד ייתכן מהעובדים). ל120/0 בהשוואה (כ220/0 עובדים הלא בקרב המקביל השיעור
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מאשר יותר הפורש של המשתנה ליכולתו והיקפה החדשה העבודה סוג להתאמת קשור הבריאות
לפני משהיה יותר כיום גרוע מהמרואיינים כשליש של הבריאות מצב לא. או מועסק היותו לעצם

הפרישה.

הכלכלי המצב 7.2.2

ולעתים פיצויים, ו/או פרישה מענקי בצורת פרישתם עם גדולים כסף סכומי קיבלו מהפורשים חלק
בתכניות הושקעו אלה כספים האם לדעת ביקשנו פנסיה. לקבלת במקביל הסתגלות משכורת גם
בכספים זכו אשר המרואיינים מבין אחוזים ושישה ארבעים מיידית. לצריכה שימשו או ארוך לטווח
עשרים גמל. בקופות או חיסכון בתכניות חלקם, או הכספים, את השקיעו כי דיווחו אלה מעין
לרכישת בהם השתמשו 14.50/0 חובות. פירעון כולל יומיום, לצורכי בהם השתמשו אחוזים ושלושה
או בכספים השתמשו כ100/0 וכדומה. לחו"ל, נסיעה וידיאו, מכשיר או רכב כגון צריכה מוצרי
הכסף את ניצלו .i%6 עבורם. חיסכון תכניות בפתיחת או דירה בקניית לילדיהם עזרה לשם בחלקם

פרטי. עסק להקמת

הערכות באמצעות וכן אובייקטיביים מדדים באמצעות נמדד הריאיון בעת הכלכלי המצב
ההכנסה לגובה המשפחתית, ההכנסה למקורות מתייחסים האובייקטיביים המדדים סובייקטיביות.
הממוצעת המשפחתית להכנסה יחסי באופן המשפחתית ההכנסה ולגובה מקור, מכל המדווחת
הפרישה: טרם המצב עם השוואות שתי כללו הסובייקטיביים המדדים הריאיון. בתקופת בישראל

הכוללת. המשפחתית ההכנסה רמת והשוואת החיים רמת השוואת

הממוצע לשכר יחסית וגובהם המרואיינים של ההכנסה מקורות : 14 לוח

מתוכם האחוז

שהכנסתם שהכנסתם שהכנסתם
על עולה למלוא מחצית בין ממחצית נופלת אחוז

הממוצע השכר הממוצע השכר הממוצע השכר סה"כ המקבלים המקור

32.1 41.0 26.9 100.0 91.1 המרואיין של פנסיה

מעבודת הכנסה
36.0 24.3 39.7 100.0 49.9 המרואיין

מעבודת הכנסה
20.1 41.9 38.0 100.0 48.3 בתהזוג

6.6 14.8 78.6 100.0 12.0 בתהזוג של פנסיה

שכר מריבית, הכנסה
5.0 10.5 84.5 100.0 13.0 ךירה

של זיקנה קיצבת
ידוע לא ידוע לא ידוע לא 9.6 המרואיין

של זיקנה קיצבת
ידוע לא ידוע לא ידוע לא 8.5 בתהזוג
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או המרואיין של נכות קיצבת מהמרואיינים: מ0/ס8 פחות עלידי צויינו הבאים ההכנסה מקורות
ילדים. מקיצבת הכנסה על נתונים בידינו אין אבטלה. ודמי גמל מקופת חודשית הכנסה בתזוגו, של
מההכנסה נמוכה היתה מהמרואיינים 400/0 של הכוללת המשפחתית ההכנסה דיווחיהם, סמך על
ההכנסה .1990 1989אוקטובר נובמבר בתקופת בישראל האוכלוסייה בכלל הממוצעת המשפחתית
באוכלוסייה הממוצעת המשפחתית ההכנסה מלוא בין נעה מהמרואיינים 28.30/0 של המשפחתית
הממוצעת. המשפחתית מההכנסה מ0/ס150 יותר היתה 31.70/0 של הכנסתם ממנה. 1500/0 לבין
אחוז במקצת. עדיף המרואיינים של מצבם נראה עובדים ולא שכירים משפחות עם בהשוואה
מההכנסה נמוכה היתה 1990 בשנת ברוטו המשפחתית שהכנסתם עובדים והלא השכירים משפחות
28.30/0 (לעומת 18.50/0 ורק במחקרנו) מהפורשים 0/ס40 (לעומת ל470/0 הגיע הממוצעת המשפחתית
ממנה 1500/0 לבין הממוצעת המשפחתית ההכנסה מלוא בין שנעה הכנסה בעלי בין במחקרנו)

.(1991 ההכנסות סקר לאומי, לביטוח (המוסד
לייחס שניתן ייתכן הבעל. פרישת לאחר שכר תמורת לעבוד החלו מהמרואיינים כ50/0 של בנותהזוג
הבעל. פרישת סביב משפחתיים למתחים ו/או המשפחתית ההכנסה בהשלמת כלכלי לצורך זאת

מקום את עזיבתם מאז שעברה התקופה במשך מסוימות תנודות חלו הפורשים של הכלכלי במצבם
בירידה התנסו כשליש הראשונים החודשים במשך כי מתברר רטרוספקטיבי דיווח סמך על עבודתם.
הצליחו ל600/0 וקרוב במקצת, החיים רמת עלתה 90/0 אצל גדולה). ירידה אפילו 120/0) החיים ברמת
כי נמצא, הריאיון נערך שבה בתקופה המצב לגבי פרישתם. לפני קיימו אותה הרמה על לשמור
אך ,15.50/0 לכדי עלה הפרישה שלפני לתקופה בהשוואה החיים ברמת עלייה על המדווחים שיעור
ברמת שהעלייה להניח יש ל38.50/0. והגיע הוא, אף עלה חייהם ברמת ירידה על המדווחים שיעור
הריאיון בעת יותר גבוהה חיים רמת על המדווחים שיעור עבודה. המשך של פונקציה היא החיים
לעומת 260/0) מועסקים הבלתי בקרב מאשר העובדים בקרב חמישה פי גדול הפרישה לפני מאשר
בקרב 3.5 פי גדול בעבר מאשר נמוכה יותר הרבה חיים רמת על המדווחים ושיעור בהתאמה), ,5.10/0

.(5.90/0 לעומת 21.40/0) העובדים בקרב מאשר מועסקים הבלתי
הבלתי לבין העובדים בין יותר גדול קיטוב מגלה הכוללת המשפחתית ההכנסה במדד השימוש
הריאיון בעת יותר גבוהה הכנסה על המדווחים שיעור החיים. רמת של המדד מאשר מועסקים
לעומת 41.70/0) מועסקים הבלתי בקרב מאשר העובדים בקרב עשרה פי גדול הפרישה לפני מאשר
מאשר מועסקים הלא בקרב שלושה פי גדול נמוכה יותר הרבה הכנסה על המדווחים ושיעור ,(3.80/0

.(160/0 לעומת 47.70/0) העובדים בקרב

חברתי מצב 7.2.3

העבודה. להפסקת לפחות, בחלקו קשור, והוא הפרישה, בעקבות מסוים שינוי חל החברתי במצב גם
לעומת קודם. כמו מידה באותה חברתיים מפגשים לקיים ממשיכים (630/0) העובדים הפורשים רוב
שהזמן כיוון קודם, מאשר יותר חבריהם עם נפגשים 0/ס18 אמנם מועסקים, הבלתי מבין זאת,
הירידה עבדו. שבה בתקופה מאשר פחות חבריהם עם נפגשים שליש אך גדל, לרשותם העומד הפנוי
 לשעבר לעבודה חברים עם הקשרים היחלשות או מהינתקות לנבוע עשויה החברתית בפעילות
נוחה בלתי מהרגשה או  עבודתם מקום את עזיבתם עם חברתיים קשרים הרבה איבדו 260/0

כל כמעט מועסקים מהבלתי 500/0 (אצל עבודה במסגרות פעילים שעדיין גילם בני בחברת לבלות
עובדים). עדיין החברים

המתייחסות נוספות שאלות מספר נשאלו הפרישה לאחר לעבודה כלל חזרו שלא המוקדמים הפורשים
המתח גבר פרישתם שמאז דיווחו 30.10/0 חוץמשפחתיים. ובמעגלים המשפחתית במערכת למצבם
כבוד או אהדה הבנה, בפחות אליהם מתייחסים משפחתם שבני חשים הם כי ציינו ו11.50/0 בבית,
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ביחס או בבית המתח ברמת שינוי כל חל שלא ו74.20/0 60.90/0 הצהירו לכך בניגוד קודם. מאשר
יירתעו שגברים שייתכן כיוון בזהירות אלה לדיווחים להתייחס מציעים אנו אליהם. המשפחה
חברתיים במעגלים למצב. אחריותם נרמזת אם ובפרט בכלל, משפחתיים מתחים בקיום מלהודות
בחברת נוחות אי חשים שהם ציינו 34.50/0 נעימות. בלתי בהרגשות להודות יותר קל חוץמשפחתיים
הרגשת .65 בגיל שפרשו גימלאים בחברת בנוח שלא מרגישים שהם  ו33.80/0 עובדים, אנשים
אחוז גימלאים. לחברת בהתייחס מאשר עובדים אנשים לחברת בהתייחס יותר חזקה הנוחות אי
בחברת נוחות אי החשים אחוז על עולה עובדים אנשים בחברת נוחות אי החשים המרואיינים

.(23.40/0 לעומת 33.70/0) גימלאיס
חדשים: חברתיים קשרים גם במחקרנו המוקדמים הפורשים יצרו חברתיים קשרים אובדן בצד
בחלקה, לפחות קשורה, החדשים הקשרים יצירת גם כי נראה פרישתם. לאחר קשרים יצרו 52"/0

חדשים חברתיים קשרים 42יצרו 0/0 רק מועסקים הבלתי מבין עבודה: מקום למסגרת להשתייכות
העובדים. מבין 620/0 לעומת

גימלאים של דומה הערכה לבין המוקדמים הפורשים של הסובייקטיבית המצב הערכת בין השווינו
הוותיקים הגימלאים הערכת פרישתם. לאחר שנים 51 ונמצאו הנורמטיבי הפרישה בגיל פרשו אשר
הפורשים של מזו חיובית פחות היתה בסךהכל, חיובית שהיתה הגם בריאותם, מצב את יותר
יותר. הצעירים מעמיתיהם ל770/0 בהשוואה "טובה" בריאותם את הגדירו מהם 630/0 המוקדמים:
הגימלאים שיעור הפרישה לאחר בבריאות שחל השינוי על רטרוספקטיבי בדיווח זאת, לעומת
שיפור שחל מעריכים מהם כעשירית = הכיוונים בשני יותר נמוך שינוי שחל המעריכים המבוגרים
שליש לעומת הרעה שחלה מעריכים כחמישית יותר, מהצעירים חמישית לעומת בריאותם במצב
על לפרישה יותר גדולה השפעה לייחס נוטים במחקרנו שהפורשים נראה המוקדמים. מהפורשים
מדווחים 600/0 = יותר גרוע הוותיקים הגימלאים של מצבם נראה כלכלית מבחינה בריאותם. מצב
לעומת מסוימים, צריכה סעיפי על ולוותר הפרישה לאחר שלהם הצריכה הרגלי את לשנות שנאלצו
לנבוע עשוי הדבר פרישתם. לאחר החיים ברמת ירידה על שדיווחו במחקרנו מהפורשים 38.50/0

.(1980 צורי ובר (ברגמן בפרישה זמן לאורך הכלכלי המצב מהרעת

המוקדמים הפורשים את המטרידות הבעיות 7.2,4

בעיות הן בפניהם) שהוצגה רשימה (מתוך המוקדמים הפורשים את המטרידות המרכזיות הבעיות
"מטריד נושא שזהו אמרו 26.20/0 מתוכם ,40></0 עלידי צוין בהווה מספקת הכנסה חוסר כלכליות
,48.70/0 עלידי צוין בעתיד הכלכלי במצבם אפשרית הרעה מפני החשש מכך, יותר עוד מאוד".
אצל הפנסיות. שחיקת תהליך רקע על זו דאגה להבין אפשר מאוד". כ"מטריד 30.80/0 עלידי מתוכם
מפני מוטרדים מהעובדים כרבע המשרה. אובדן מפני לחשש גם קשור להיות הדבר עשוי העובדים
המועסקים מבין מיעוט רק ,5 בפרק שציינו כפי מאוד. מוטרדים אפילו 11.60/0 פיטוריהם, אפשרות
הצפויים הראשונים הם צמצומים של ובמקרה בעבודתם, מקביעות נהנים פרישתם לאחר בשכר

לעזוב.

בעוצמה אולם מהמרואיינים, כ300/0 מטרידים משפחה בן של הבריאות ומצב האישי הבריאות מצב
במצבם ירידה מפני דאגה כנראה, היא, המשפחה בן של הבריאותי למצבו הדאגה יותר. נמוכה
מפתיעה העצמית הבריאות למצב הדאגה רמת אך בתהזוג. של מאשר יותר מבוגרים הורים של
ואפילו טוב הוא הבריאותי שמצבם העריכו מהמרואיינים שכשלושהרבעים העובדה לנוכח במקצת
ולאו בעתיד לרעה שינוי מפני חרדה של נימה מחלחלת כאן שגם ייתכן לחבריהם. בהשוואה מצוין,

מיידיות. בעיות של השתקפות דווקא
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חברתיים קשרים מחוסר מוטרדים 15.30/0 רק במחקרנו. הפורשים את פחות מטרה החברתי התחום
ילדיהם עם ו/או בתהזוג עם המשפחתיים יחסיהם ממערכת מוטרדים שהם הודו וכ100/0 מספקים,
אינו הבעל בהן במשפחות מתחים על בספרות התיאורים לאור נמוך שיעור זהו ונכדיהם. הבוגרים
(ראה באיעבודתם שמקורם משפחתיים מתחים על לדווח בנוח חשים אינם שגברים ייתכן מועסק.
מיחסיהם מוטרדים שהינם שהודו אלה לגבי גם מקרה, בכל זה). בפרק החברתי המצב על הקטע גם
שזהו או הפרישה הקדמת עקב שחלו לשינויים קשור הדבר האם לדעת ביכולתנו אין המשפחתיים,

קודם. מצב של המשכו
(תגובה מעבודתם סיפוק מחוסר מוטרדים אינם כמעט בשכר המועסקים המרואיינים מבין אלה
אמרו בשכר עובדים שאינם אלה מבין אולם בעבודה). הגבוהה שביעותהרצון עם אחד בקנה העולה
עבודה. מאי הנובעת עצמי ערך חוסר מהרגשת מאוד, מוטרדים אפילו 18.50/0 מוטרדים, שהם 29.40/0

פרשו ממנו העבודה מקום עם הקשו 7.2.5

רב שנים מספר עבדו אס במיוחד הנורמטיבי, הפרישה בגיל לגימלאות הפורשים עובדים עלפירוב
ממוסדת מערכת קיימת רבים בארגונים עבודתם. מקום עם קשר על לשמור מבקשים ארגון, באותו
להיות שצריך האינטרס את מבליטים מסוימים חוקרים גימלאים. עם הקשר לשמירת דרכים של
בעיתות מנוצל להיות יכול אשר בגימלאים הטמון המקצועי הפוטנציאל נוכח הקשר בשמירת לארגון
Rosow <cf Zager 1980; Jacobson) זאת עושים אכן שונים עבודה ומקומות בכוחאדם, מחסור של

.C1980

ובמישור הרגשי במישור לשעבר עבודתם מקום עם הפורשים של הקשר נבדק הנוכחי במחקר
המעורר שעזבו העבודה במקום משהו יש האם פתוחה) (בשאלה נשאלו המרואיינים ההתנהגותי.

געגועים. אצלם
במקום דבר לשום מתגעגעים שאינם ס/390 אמרו שנה מ20 למעלה מקום באותו עבדו שרובם למרות
רגשי נתק ליצור הפורשים את הביאו שהן כך כדי עד נעימות בלתי היו עזיבתם שנסיבות ייתכן זה.

הארגון. עם
ההתרגשות הפעילות,  עצמה העבודה א. לגעגועים: מרכזיים נושאים שני בולטים השאר אצל
החברים ב. הראשון. במקום כרבע עלידי שליש, עלידי צויינה  היצירתיות העניין, בה, הכרוכה
ישירות מועסקים שאינם אנשים גם בהם ומעורבים בעבודה שמקורם החברתיים והקשרים בעבודה

הראשון. במקום 22.70/0 עלידי ,28.10/0 עלידי צוין  מקום באותו
שהעניקה הכלכלי הביטחון זמנים, לוח מבחינת העבודה עלידי שנקבעה המסגרת  הדברים שאר
הוזכרו  שייכות של נעימה כוללת הרגשה הפורש, נהנה מהם ההשפעה ואפשרות המעמד העבודה,

המרואיינים. מן 7.10/04.00/*< עלידי
הם שאין הגס פרשו ממנו העבודה מקום עבור עבודות מבצעים 14.20/0 במחקרנו הפורשים מבין

משנה. כקבלן עבודות לביצוע או חדפעמיות לעבודות בעיקר הכוונה עלידו. מועסקים
שכאלה ובתור העבודה, מקום של הגימלאים לאוכלוסיית פורמלי באופן מצורפים מוקדמים פורשים
ציבור עבור המאורגנות קהילתיות בפעילויות ולהשתתף שונות הטבות לקבל כמוהם זכאים הם
והטבות והנחות למופעים, כרטיסים לחגים, שי מקבלים שהם דיווחו המרואיינים מבין 76.10/0 זה.
במקום היוצא העיתון את לביתם מקבלים 36.296 הגימלאים. לשאר בדומה אינדיבידואליות,
הגימלאים עבור המאורגנים שבוע וסופי נופש טיולים, במסיבות, להשתתף מוזמנים 72.90/0 העבודה.
העבודה במקום פרטיים בביקורים מתבטאת הקשר בשמירת אישית יוזמה העבודה. מקום מטעם
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פעילות על דיווחו 4.90/0 רק  הצעירים הגימלאיס של עצמית התארגנות ואין כמעט .51.40/0 של
זה. בתחוס

המוקדמת הפרישה לאחר מהחיים כוללת שב*עותרצון 7.2.6

קשורה היתה הפרישה בתקופת מחייהם נחקריה של ששביעותהרצון מצאה (1983) McGoldirck
התגשמות מידת ביותר. מרכזי נמצא הכלכלי התחום תכניותיהם. את להגשים יכולתם למידת
משפחה וחברה, פנאי בתחומי לשביעותרצון קשורה היתה ההכנסה במישור האישיות הציפיות
העבודה בשנות שלמחלות למרות שביעותרצון, על שלילית השפעה היתה לקויה לבריאות ובית.

בפרישה. סיפוק עם חיובי קשר היה האחרונות
הפרישה לאחר מצבם מידה באיזו להעריך במחקרנו הפורשים נתבקשו השאלון סיום לקראת
ציפיותיהם, את תואמים שחייהם העריכו 42.30/0 ציפיותיהם. עם אחד בקנה עולה המוקדמת
שחייהם מכך אכזבה הביעו 29.40/0 ואילו ציפו, מאשר יותר טובים כיום שחייהם העריכו 28.30/0
מהחיים שביעותרצון על משפיעים חיים היבטי אילו לדעת ביקשנו ציפו. מאשר פחות טובים
התלוי המשתנה שבו logit בשיטת רבמשתני ניתוח ערכנו זה לצורך המוקדמת. הפרישה שלאחר
(משתנה מהמצופה יותר או מידה באותה טובים הפרישה לאחר שהחיים האישית ההערכה היה
שלהם השליליים שהערכים דיכוטומיים, דמה משתני כולם היו תלויים הבלתי המשתנים דיכוטומי).
הבריאות למצב בהשוואה טוב או כמצוין הבריאות מצב תפיסת כללו: הם להשוואה. כבסיס שימשו
עם מפגשים תדירות הפרישה, שלפני למצב כשווה או יותר כגבוהה החיים רמת תפיסת חברים, של
עבודה שאינם עיסוקים בארבעה לפחות פעילות הפרישה, לפני מאשר יותר גבוהה או שווה חברים

בשכר. העסקה לפחות, בשבוע שעות 20 במשך

המוקדמת הפרישה לאחר מהחיים שביעותרצון על המשפיעים הגורמים :15 לוח

B מקדם הגורמים

.45* עבודה
1.50* החיים ברמת עלייה או שימור
.95* לחברים בהשוואה טובה/מצויינת בריאות
.06 עבודה שאינם עיסוקים 4+
.73* החברתיים המפגשים במספר גידול או שימור
181 ההתאמה טיב

.05 ברמת מובהק .

עלייה הוא המוקדמת הפרישה לאחר מהחיים שביעותרצון על ביותר הרבה ההשפעה בעל הגורם
טוב בריאות מצב גם לפרישה. שקדמה מהתקופה רגילים היו לה הרמה שימור או החיים ברמת
אולם שביעותהרצון על השפעה אין פנאי לעיסוקי הסיפוק. להגדלת תורמים חברתיים ומפגשים
עבד בו במקצוע עבודה זו אם בין ההכנסה, בגורם תלויה שאינה חיובית השפעה נודעת לעבודה
באשר logitn תכונות על בהתבסס שונה. במקצוע עבודה זו אם ובין פרישתו לפני המרואיין
בשביעותהרצון פוגם עבודה שהעדר מקביל באופן לומר אפשר דיכוטומיים תלויים בלתי למשתנים

העבודה. עצם הוא החשוב הגורם כלומר, נפגעת. אינה החיים רמת כאשר גם מהחיים
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האישית ההתנסות והערכת מוקדמת פרישה כלפי עמדות .8

וקענללי 8.1

.(Streib <ef Schneider 1971) לפרישה טובה להסתגלות לתרום אמורה הפרישה כלפי חיובית עמדה
הינה החיובית שהעמדה שייתכן מכיוון הסיבתי הקשר כיוון את לאמת קשה נקודתיים במחקרים
העמדה נמדדה אורך, מחקר שהיה ,NLSn במחקר לה. הסיבה ולא מוצלחת הסתגלות של תוצאה
רב זמן פרישתם לאחר הקדישו חיובית עמדה בעלי כי ונמצא הפרישה, שלפני בשלב פרישה כלפי
האינדיקטורים אחד שזה לעבודה, חליפיים עיסוקים להם היו כלומר, למיניהן, פנאי לפעילויות יותר

.(Morgan, Parnes 81 Less 1985) לפרישה טובה להסתגלות
הפרישה בזכות עמדה מבוגרים עובדים הביעו באירופה הפרישה הקדמת לעידוד שונות בתכניות
לצעד וכלכלית מוסרית הצדקה של במישור לפחות אישית תועלת של במישור לא אם המוקדמת,
עמדה להבעת בהסתייגות להתייחס כמובן, אפשר, .(Tokarski 1988) באבטלה למלחמה כאמצעי זה,
.(social desirability) חברתית לרצייה ביטוי או קיים למצב רציונליזציה אלא היא שאין ולטעון כזו

ודיון ממצאים 8.2

מוקדמת פרישה כלפי המרואיינים עמדות 8.2.1

שעל היגדים שמונה באמצעות מוקדמת פרישה כלפי העמדה ספציפי pwn נמדדה הנוכחי במחקר
הפוך בכיוון נוסחו חלקם .15 של סולם פני על עימם הסכמתו מידת את לציין היה המרואיין
לפרישה חיובית בלתי ועמדה לעבודה גבוהה מחויבות מבטאות העמדות הילה. אפקט למנוע כדי
הפרישה בהקדמת מדובר כאשר יותר חיובית העמדה לכשעצמה. עבודה הפסקת של במשמעות

.(16 (לוח אחרים בעיסוקים פעילות למטרת
(באחוזים) מוקדמת פרישה כלפי העמדות התפלגות :16 לוח

מסכים לא מסכים
(45 (ציונים (12 (ציונים הפרישה תפיסת

50.3 33.5 אבטלה נגד צודק אמצעי א.
28.7 52.7 לרעה מבוגרים אפליית ב.
48.6 31.2 לעבוד להפסיק הזדמנות ג.
42.6 39.4 אבטלה נגד יעיל אמצעי ד.
19.1 67.3 פנאי לעיסוקי להתפנות הזמדנות ה.
18.2 62.8 לבריאות מזיק גורם ו.
5.9 87.5 גיל הגבלת ללא לעבודה זכות ז.
50.2 42.0 לפרוש לא טעות ח.

חלוקות. הדעות האבטלה נגד במלחמה כאמצעי המקודמת הפרישה וליעילות למוסריות באשר
640/0 ביחד שהסבירו גורמים שלושה וזוהו ההיגדים, שמונת מתוך שבעה על גורמים ניתוח נערך

מהשונות
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ח) ה, ג, (פריטים כהזדמנות המוקדמת הפרישה תפיסת א.
א,ד) (פריטים באבטלה למלחמה וצודק יעיל כאמצעי המוקדמת הפרישה תפיסת ב.

ז) ו, (פריטים עבודה המשך בעד חיובית עמדה ג.

ונבדקו חיובית, בלתי ועמדה חיובית עמדה  רמות לשתי הציונים קובצו הגורמים בשלושת
וסטטוס בריאות מצב ומקצוע, השכלה הפרישה, בעת גיל  סוציודמוגרפיות תכונות לפי הבדלים

תעסוקתי.

מהמשתנים אחד אף לפי מובהקים הבדלים נתגלו לא עבודה, המשך המחייבת העמדה מבחינת
תלויים. הבלתי

מובהקים הבדלים מגלה האבטלה לצמצום וצודק יעיל כאמצעי מוקדמת פרישה של התפיסה בדיקת
מקרב הגיל: שעולה ככל עולה הפרישה בהקדמת המצדדים שיעור בלבד. תעסוקתי ומצב גיל לפי
בהיותם שפרשו אלה מבין לפרישה, חיובית עמדה 0/ס36.5 רק ביטאו 55 בני בהיותם שפרשו אלה
מבין ל55.20/0.660/0 המחייבים שיעור מגיע ומעלה 60 בגיל הפורשים ומבין ,46.40/0  5955 בני
ראינו העובדים. מבין ל44.80/0 בהשוואה הפרישה להקדמת בחיוב מתייחסים מועסקים הבלתי
מתקרבים אשר אנשים בשכר. להעסקה חזרה אי לבין הפרישה בעת יותר מבוגר גיל בין קשר שיש
קל חליפית, עבודה למצוא מצליחים אינם או מעוניינים ואינם הנורמטיבי הפרישה לגיל ממילא

הצעירים. למען ויתור של בנימוקים עבודתם אי את להצדיק להם

בעת גיל לפי שוליים הבדלים נתגלו הפרט עבור חיובית כהזדמנות המוקדמת הפרישה בתפיסת
.60 גיל לפני שפרשו מאלה 460/0 לעומת כהזדמנות זאת תפסו הגבוה הגיל מבני 540/0 הפרישה:
עלתיכונית השכלה שלבעלי נמצא, כך המשתנים. שאר לפי מובהקים הבדלים נתגלו זאת לעומת
חיובית אלה של ועמדתם תיכונית, השכלה לבעלי מאשר הפרישה הקדמת כלפי יותר חיובית עמדה
אקדמאים, מקצועות בעלי בהתאמה). ו390/0, (0/ס44.50/0,58 היסודית ההשכלה שלבעלי מאשר יותר
חיובית כהזדמנות הפרישה את תופסים ומכירות פקידות עובדי וכן מנהלים וטכניים, חופשיים
את השוללים שיעור המקצועיים העובדים בקרב לכך, בניגוד בהתאמה). ו52.10/01, 58.40/0,56.20/0)
מצוין או טוב בריאותם שמצב מרואיינים .62.80/0 לכדי ומגיע אותה המחייבים על עולה הפרישה
שמצב עמיתיהם מאשר יותר הרבה חיובית בצורה הפרישה הקדמת את רואים לחבריהם יחסי באופן
להמשך קשורים הללו המשתנים שכל מאחר .(35.90/0 לעומת ו0/ס54 56.60/0) טוב פחות בריאותם
עובד) (עובד/לא תעסוקתי סטטוס עלפי העמדות שהבדלי לחשוב אפשר הפרישה לאחר עבודה
העובדים דווקא כי מתברר מקצוע). השכלה, גיל, (לפי לעיל שנמנו ההבדלים את משקפים בעצם
47.60/0 רק מועסקים: הבלתי מאשר זה בממד המוקדמת הפרישה כלפי יותר שלילית עמדה גילו
טיב בהגדרת טמון לכך שההסבר נראה מהאחרים. 53.10/0 לעומת כהזדמנות אותה תפסו מהם
להפסיק כ''הזדמנות נוסחו הזה הגורס את המרכיבים ההיגדים הזדמנות? איזו כלומר, ההזדמנות,
אינם המוקדמים הפורשים מבין והעובדים עבודה", שאינן לפעילויות "להתפנות הזדמנות לעבוד",
עבודה, ולהמשך קריירה לשינוי הזדמנות היתה הפרישה הקדמת עבורם, זו. ראייה עם מזדהים

יותר. מספקת אולי

המרואיינים תפיסת לפי מוקדמת פרישה של והחסרונות היתרונות 8.2.2

המוקדמת הפרישה של והחסרונות היתרונות את לתאר המרואיינים נתבקשו הריאיון בסיכום
כך משום דברים. שלושה עד לציין היה רשאי אחד וכל פתוחות, כשאלות הוצגו השאלות מבחינתם.

ל100. מסתכמים להלן המובאים האחוזים אין
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ושל בכלל עבודה מצב של שליליים מהיבטים לשחרור התייחסו הנחקרים בתשובות שעלו היתרונות
שלא אנשים הפרישה. של חיוביים להיבטים מאשר יותר בפרט, פרשו ממנה הספציפית העבודה

הפרישה. בהקדמת חסרונות למצוא יותר נוטים בשכר לתעסוקה חזרו
בזמן שליטה למנוחה, אפשרות מלחצים, שחרור חופש, של במונחים הפרישה את תיארו 53.50/0
פרשו ממנה העבודה של שליליים מהיבטים בשחרור הוא היתרון 19.7V0 עבור בו. בשימוש וגמישות
יהיה בטרם הארגון את לעזוב הרצון ממונים, עם דעות חילוקי חברתיות, בעיות פיזי, קושי 
.n%9 ייחסו הקודמת, העבודה של שליליים מהיבטים השחרור של לנושא כהשלמה יותר. גרוע
העבודה לתנאי המשופר, לשכר הודות הנוכחית מעבודתם לשביעותרצונם שבפרישתם החיוב את
ציינו 16.60/0 האישי. הפוטנציאל את ולמצות בעבודה מעצמאות ליהנות ולאפשרות יותר הנוחים
לפעילות הכוונה כאן הראשון, מהיתרון בהבדל פנאי. לעיסוקי זמן להקדיש יכולתם את כיתרון
"פנאי או לעצמם" ל"פנאי ולא המרואיין עלידי פורטו ואשר עבודה שאינם מוגדרים בעיסוקים
פנאי מאשר מלחצים ושחרור חופש תחושת יותר מבטאים שלטעמנו ניסוחים  כרצונם" לעשות

שני. כיתרון בעיקר הוזכר זה היבט מוגדרים. לכיוונים המיועד
בוגרים ילדים בתהזוג,  המשפחה בני עם לבלות האפשרות את כיתרון ראו אחוזים שבעהעשר
קטן, אחוז מהפרישה. שלהם היתרון את בריאותם מצב בשיפור ראו 9.10/0 להם. ולסייע הורים 1/או
שפרישתם מכך עבודתם של הסיום מאופן סיפוק הביעו בכירים, מתפקידים שפרשו כאלה בעיקר
מהפיצויים וגם זכו, לה מההערכה בתפקידם, לעצמם שהציבו המשימות את שהגשימו לאחר חלה

עזיבתם. את שליוו הכספיים
הבלתי בקרב שכיחה הפסימית הראייה בפרישה. טוב דבר שום אין שלהערכתם ציינו 13.70/0

לרבע קרוב לכך, בניגוד ל8.70/0). בהשוואה 18.60/0) העובדים בקרב מאשר יותר שניים פי מועסקים
שפרשו. לאחר בחייהם רע דבר שום אין כי הדגישו (23.90/0) המרואיינים מכלל

הביטחון וחוסר בהכנסה הירידה הוא חסרונות שמצאו אלה עלידי שהוזכר ביותר הבולט החיסרון
מתקשר הדבר הראשון. במקום אותו ציינו 24.50/0 כאשר ,32.60/0 עלידי צוין זה הביט הכלכלי.
יותר גדול זה קושי המעלים שיעור הפורשים. את המטרידות הבעיות בין הכלכלית הדאגה למרכזיות
מסגרת שהעדר ציינו 21.50/0 .(28.20/0 לעומת 370/0) העובדים בקרב מאשר מועסקים הבלתי בקרב
כאשר חיסרון, בעיניהם היא והתייחסות, השתייכות צורכי שתספק העבודה למקום חליפית חברתית
כתוצאה חברתיים קשרים אובדן עם משתלבת זו הערכה הראשון. במקום זאת מציינים 10.40/0

הישן. העבודה במקום לחברים הגעגועים ועם מהפרישה
השליליות התגובות נראות חייהם, את מהמרואיינים כרבע של המוחלטת החיובית התפיסה נוכח
ערך חוסר תועלת, חוסר עצב, של רגשות על דיווחו 0/ס21.8 למדי. מפתיעות מחמישית למעלה של
לממשו, והכישלון באחריות ולשאת לתרום להמשיך הרצון בגלל תסכול ואתגר, מטרה חוסר עצמי,
הללו השליליים הרגשות הקשה. הרגשתם לתיאור "סופיות" במלה שהשתמשו אפילו והיו ריקנות,
לעומת 28.10/0) העובדים עמיתיהם אצל מאשר כפול כמעט בשיעור מועסקים הבלתי אצל שכיחים
כהיבט התעסוקתית המסגרת חוסר את או חליפית עבודה למצוא הקושי את ציינו 17.20/0 .(15.60/0
מועסקים הבלתי בקרב שלושה פי גדול היה זה קושי המעלים שיעור כצפוי, הפרישה. של שלילי

0/ס7.4). לעמות 270/0) העובדים בקרב מאשר
בעבודה נהנו מהם חיוביים תגמולים לעצמם להחזיר ביכולתם אין שבהווה כך על מצרים 13.60/0
אשר העובדים בקרב יותר מורגש בעבודה העבר של יתרונות אובדן ומעמד. השפעה כגון פרשו, ממנה
חיסרון בכך ורואים הנוכחית מעבודתם שבעירצון פחות 8.20/0 בהווה. מצבם עם עברם את משווים
ושעמום. מנוצל בלתי זמן עודף בהווה חייהם של כחיסרון ציינו 0/ס10.3 הפרישה. לאחר חייהם של
לעצמו להקדישו שניתן הפנוי הזמן בגידול דווקא היתרון ראיית את כסותר נראה זה ממצא גם
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יותר מתקשים בשכר מועסקים שאינם פורשים מוגדרים. פנאי בעיסוקי לפעילות או כולל באופן
המתגלה מזה ארבעה פי גדול ביניהם שעמום על המתלוננים ושיעור בתוכן, הפנוי הזמן את למלא
גרוע כהיבט בריאותם במצב ההרעה את ציינו 5.50/0 לבסוף, .(40/0 לעומת .u%6) העובדים בקרב

בפרישה. חייהם של

לאחר חייהם של והשליליים החיוביים ההיבטים את לתאר הפורשים נתבקשו NLSn במחקר גם
חיובי דבר שום רואים אינם שהם האמריקאים מהפורשים 130/0 ציינו במחקרנו, כמו הפרישה.
לעבוד, צריכים הם אין ששוב העובדה עצם את כיתרון ראו אחוזים ושבעה חמישים בפרישה.
בעיקר הוזכר האחרון ההיבט כרצונם. בו ולעשות לעצמם להקדיש יכולים שהם הזמן את ו520/0
הפורשים עלידי המוזכרים הפרישה לאחר החיים של הגרועים ההיבטים מרצון. פורשים עלידי

שונה. היחסית הבולטות כי אס מרואיינינו עלידי שתוארו לאלו דומים האמריקאים
בתקופה חייהם של כוללת ובראייה לאחור, במבט האם היתה, הראיון את המסיימת השאלה
כשנישלישים נכון. צעד היתה עבודתם מקום את שעזיבתם מעריכים הם פרישתם, מאז שחלפה
תשובות כך. על כמתחרטים נשמעו 32.20/0 ואילו נכון, צעד היתה פרישתם שהקדמת סבורים (67.80/0)
טוב", "דבר היתה עזיבתם האם לשאלה כן" "בהחלט השיבו 49.80/0 למדי: מקוטבות המרואיינים
לסטטוס קשורה הפרישה הקדמת של הצעד נכונות הערכת לא". "בהחלט השיבו 17.20/0 ואילו
מועסקים והיו חליפית עבודה מצאו אשר מהפורשים (74.60/0) כשלושהרבעים בהווה: התעסוקתי
שלא מעמיתיהם (60.90/0) לשלושחמישיות בהשוואה חיובי באופן צעדם את מעריכים הריאיון בעת

זו. בנקודה מועסקים היו
השאלה אמנם .NLSn מחקר משתתפי של לזה למדי דומה הישראליים הפורשים של הכולל המאזן
מהפורשים אחוזים ושמונה שישים השוואה. מאפשרת עדיין היא אך שונה בצורה נוסחה שם
מקבילה (תשובה שוב להחליט האפשרות להם ניתנה לו מועד באותו פורשים היו האמריקאיים
את דוחים שהיו אמרו אחוזים ושלושה עשרים במחקרנו). נכון צעד היתה שהעזיבה להערכה
כאלה או לקויה בריאות של מסיבות פרישתם את שהקדימו אנשים בעיקר היו ואלה  פרישתם

חליפית. עבודה למצוא הצליחו שלא
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ההוראה ממקצוע פרישתם שהקדימו לגברים נשים בין השוואה *9

התכנית החינוך. משרד עובדי מורים בקרב פרישה הקדמת לעידוד תכנית הונהגה 1989 בשנת
שנה. למשך הונהגה והיא גיל, הגבלת ללא אך הוראה שנות 25 של ותק לבעלי וולונטרית היתה
משכורות שלוש בתוספת מיד, וקבלתה ב70/0 הפנסיה אחוזי הגדלת היה הפרישה להקדמת התמריץ
מלאות עד למורה שנותרו השנים מספר כפול המשכורת מחצית בגובה פרישה ומענק הסתגלות
הכללת .50 מגיל צעירים גם ביניהם זו, בשנה מוקדמת לפרישה יצאו מורים ל700 קרוב .60 לו
לעומת מורים של ההתנסות את ללמוד לנו מאפשרת המחקר באוכלוסיית ומורות מורים של מדגם
מדגם ההוראה. ממקצוע שפרשו וגברים נשים בין ההבדלים על לעמוד וכן אחרים, במקצועות גברים
נשים ו653 גברים 205 מייצגים אשר החינוך, משרד עובדי מורות, ו59 מורים 41 כלל המורים

הקטן). מספרם בשל הוכפלה הגברים של הדגימה (מנת פרישתם את שהקדימו

המורים של תעסוקתי ורקע מקצועיים משאבים סוציודמוגופיות, תכונות 9.1

אסיהאפריקה. יוצאי הם למחצית קרוב המורים בקרב ואילו הארץ ילידות ברובן המורות מוצא:
כ50/0 יחידות: נשים גם יש המורות בקרב ואילו נשואים (980/0) המורים כל כמעט משפחתי: מצב
בשכר: לתעסוקה חזרה על השלכות להיות עשויות משפחתי למצב אלמנות. מ60/0 ולמעלה גרושות
ואף (1988 (ביבר נשואות נשים מאשר פרישה כלפי יותר שלילית עמדה מבטאות נשואות לא נשים
Depner £ Ingersoll 1982;) חברתיים מניעים ובשל בהכנסה הצורך בשל לעבוד להמשיך יותר נוטות

.(O'Rand 8c Henretta 1982

מעט לעומת ומעלה ילדים ארבעה מתוכם מס/450 ליותר למורות: מאשר גדול ילדים מספר למורים
בקבוצת יותר גדול מ18 נמוך שגילם הילדים מספר גם מכך, יוצא כפועל מהמורות. מ200/0 יותר
יותר או ילדים שני מהן לכ150/0 ורק צעירים ילדים עוד אין המורות ממחצית ליותר המורים.
לפחות. צעירים ילדים שני עדיין יש לכ450/0 המורים, בקרב לכך, בניגוד מ18. שלמטה בגילים

בני/בנותזוגם. של או שלהם מבוגרים הורים גם יש מהמורות ול690/0 מהמורים ל770/0

הנשים שאצל בעוד אולם דומה, היה והמורות המורים של הממוצע הפרישה גיל הפרישה: בעת גיל
גדול שיעור בצד 50 לגיל מתחת ניכר ריכוז היה הגברים אצל ל55, שמתחת בגילים פרישה ריכוז היה
הפורשים המורים השונה, הפרישה מדיניות בגלל .60 שמעל בגילים הנשים אצל מאשר חמישה פי

המחקר. באוכלוסיית האחרים מהגברים צעירים
המורים מדגם בתוך הגברים. מדגם של מזו גבוהה המורים מדגם של ההשכלה רמת השכלה:
מהמורות, לכ370/0 בהשוואה מהם, מ550/0 למעלה הנשים: של מזו גבוהה הגברים של השכלתם
(ראה בתעסוקה מחודשת בקליטה המסייע משאב הינו אקדמי תואר כזכור, אקדמי. בתואר מחזיקים
המורות כי נראה בלבד. הוראה בתעודת מחזיקות מהמורים כ400/0 לעומת מהמורות כ600/0 .(5 פרק
להשתלמויות ביחס וכן העיקרית להשכלתן ביחס הן ההוראה בגבולות להישאר מהמורים יותר נטו
בקורסים השתתתפו מהמורים ו0/ס70 מהמורות אחוז וחמישה שמונים עבודתן. שנות במשך שעברו
למורים העשרה בקורסי בולטת בצורה התרכזו שהראשונות בעוד אולם עבודתם, שנות במשך שונים

שפות. בעיקר אחרים, בנושאים השתלמויות עברו 0/ס53 המורים מבין ,(650/0)
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(אחוזרים) והמורות המורים של ומקצועיים סוציודמוגרפייס מאפיינים :17 לוח

מורות מורים

מוצא
71.8 32.0 ישראל
1.7 47.8 אסיהאפריקה
26.5 20.2 אירופהאמריקה

הפרישה בעת גיל
32.5 37.9 ל50 מתחת
39.7 22.6 5450
24.8 24.8 5955
3.0 14.7 6460
51.5 52.9 ממוצע גיל

לימוד שנות מסי  השכלה רמת
 5.5 שנים 12

46.4 24.1 שנים 1513
53.6 70.6 שנים +16

התואר סוג  השכלה רמת
3.3 3.3 בלבד בגרות תעודת
59.9 41.2 בלבד הוראה תעודת
22.9 28.7 אקדמי תואר + הוראה תעודה
13.9 26.8 ** או 1 אקדמי תואר

מקצועי ותק
27.9 27.6 שנה 20 עד
50.3 46.9 שנה 3021
21.8 25.5 שנה +30

או ניהול ובתפקידי (600/0) יסודיים בבתיספר בהוראה בעיקר עסקו המורות מקצועית: התמחות
עוד קטן ומיעוט עליסודיים, בבתיספר לימדו (80/0) מיעוט רק (ס/170). החינוך בתחום פיקוח
בחינוך יותר נמוך ריכוז יש במדגם המורים אצל מורים. להכשרת במוסדות  (1.70/0) יותר
המורות של מזה שניים פי כמעט גדול המפקחים או המנהלים אחוז לכך ובניגוד (0/ס46.4), היסודי
בבתיספר המורים ושיעור ,(90/0) חמישה פי גדול מורים להכשרת במוסדות המורים שיעור .(31.70/0)
את מאיישים שגברים כן, אם נראה, .(12.80/0) וחצי אחד פי גדול הביניים ובחטיבות עליסודיים
ההשכלה, ברמת להבדלים ודאי קשורים אלה הבדלים החינוכי. המדרג של יותר הגבוהות הרמות

מאידך. ואפליה, מחד, אישיות, העדפות מבחינת המינים בין להבדלים גם ואולי

מקצועי ותק בעלת היא  למחצית קרוב  המורים במדגם ביותר הגדולה הקבוצה מקצועי: ותק
חינוכית. עבודה שנות מ30 למעלה לאחר פרשו מהנשים וכרבע מהגברים כחמישית שנים. 3021 של
מהנשים, ו870/0 מהגברים 810/0 אצל יציבות. של רבה במידה מאופיין המורים של התעסוקתי הדפוס
לה. דומה או עבודתם, שנות מרבית או כל במשך עסקו בה עבודה אותה פרשו ממנה העבודה היתה
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הפרישה להקדמת המורים מניעי 9.2

לא עבודתם את המורים של עזיבתם ממשלה), עובדי (להוציא המחקר אוכלוסיית משאר בהבדל
כאלה בעיקר אינדיבידואליות, סיבות עלידי אם כי עבודתם מקום של קשה מצב עלידי הונעה

והחינוך. ההוראה עבודת כלפי ולעמדה בעבודה האישי התפקוד להערכת הקשורות
הובאו המחקר אוכלוסיית שאר בקרב סיפוק. והעדר בתפקיד שחיקה היו העיקריות הסיבות שתי
ייחסו והגברים הנשים הראשונות. הסיבות אלה היו המורים בקרב אולם תומכות, כסיבות אלה
קשה נעשתה העבודה כי התלוננו מהמורים, כשליש לעומת מהמורות, כמחצית שונה: משקל להן
היעדר על דיווחו מהמורות, מ200/0 יותר רק לעומת מהמורים, ל400/0 קרוב לכך, בניגוד עבורן. מדי

הפרישה. להקדמת כמניע מעבודתם סיפוק

גרועים עבודה יחסי של משקלם ואילו ,(140/0 לעומת 190/0) הנשים אצל יותר בולט כיוון לשנות הרצון
הושפעו גם המורות .(8.5"/0 לעומת 17.60/0) הגברים אצל יותר בולט העבודה לעזיבת הדוחף ככוח
בכך הסבירו לעמיתיהן בהשוואה מהן כפול ואחוז הפרישה להקדמת מהתמריצים לדבריהן, יותר,

.(60/0 לעומת 130/0) עזיבתן את

בשנר חליפית לתעסוקה מעבר  המוקדמת הפרישה משמעות 9.3
העבודה חיי סיום או

אפשרית חזרה של הממדים בכל והמורות. המורים אצל שונה היתה המוקדמת הפרישה משמעות
כי נראה  הסופית' והתוצאה עבודה, בחיפוש והתנהגות עמדות מוטיבציה,  בשכר לתעסוקה

חליפית. בעבודה להמשיך בדעתן נחושות פחות היו המורות
בהיקף מתבטאת שזו כפי לתעסוקה, הנשים של המחויבות רמת היתה הפרישה, בטרם עוד למעשה,
נמוך, היה חלקית במשרה שהועסקו מתוכן האחוז אמנם הגברים. של מזו במעט נמוכה המשרה,
במשרה עבדו אשר מהגברים חלק .(70/0 לעומת 150/0) הגברים של מזה כפול היה הוא עדיין אך
מלאה, במשרה הועסקו הם שבסךהכל כך במקביל, נוספת חלקית במשרה עבדו בהוראה חלקית
העבודה שעות מספר כי לזכור, יש המחקר אוכלוסיית לשאר בהשוואה יותר. גדול הפער כלומר,
לחלקיות הסיבות האחרים. במקצועות חלקית כמשרה מוגדר בהוראה מלאה כמשרה הנחשבות
כתוצאה במשפחה פגיעה למנוע רצון עמיתיהן; עלידי כלל הוזכרו לא המורות עלידי שצוינו המשרה
נתבקשו הן שבעקבותיהן בביתהספר ההוראה בשעות וקיצוצים ,(130/0) מלאה במשרה מעבודה
המועסקות מהנשים חלק לעמדת אופיינית הראשונה הסיבה .(510/0) משרתן היקף את להפחית
העסקה, לצמצום שנוגע במה דיפרנציאלית מדיניות כנראה משקפת השנייה הסיבה ואילו בכלל,
שכרה, הורדת גם זאת ובעקבות משרתה, היקף הפחתת משני. כמפרנס האשה מראיית הנובעת

הנפגע. הוא הגבר בו במקרה מאשר המשפחה ברווחת פחות כפוגעת נתפסת

מתברר לפרישה היציאה לנקודת המתייחסים המרואיינים דיווחי מתוך העבודה: להמשן מוטיבציה
ההשכלה בעלי בקרב שנמצא השיעור על עולה זה (שיעור לעבוד להמשיך רצו מהמורים 910/0 בעוד כי
התעסוקה, בהמשך רצון אי על דיווחו כ440/0 הנשים מבין הרי הגברים), במדגם העלתיכונית
היציאה שבנקודת מאלה J/% דעתן: את לשנות מהמורים יותר נטו המורות בטוחות. היו לא וכ70/0
מהמורות לשליש קרוב דבר, של לאמיתו הריאיון. בעת מועסקות היו דבר של בסופו לעבוד, רצו לא
ולאחריה מה, לזמן חופשה ביקשו הן המיידי: לטווח התייחסו עבודה בהמשך רצון אי על דיווח אשר
היו לא אשר למרואיינים ביחס גם נבדקה לעבודה המוטיבציה לעבודה. לחזור כנראה התכוונו
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מהנשים, 20"/0 רק יותר: נמוכה הנשים של המוטיבציה רמת כי נמצא ושוב הריאיון, בעת מועסקים
פעיל. באופן עבודה חיפשו מהגברים, ל400/0 בהשוואה

שגילו מהנשים (כ600/0 בגיל העלייה עם ירד בשכר בתעסוקה להמשיך הרוצות אחוז המורות בקרב
המורים אצל .(55+ מבנות ו0/ס41 ,5450 מבנות לכ480/0 בהשוואה מ50, למטה היה הפרישה בעת
דווקא נמצא עבודה בהמשך מעוניינים של ביותר הנמוך האחוז יותר. קטנים היו גיל לפי ההבדלים

.(950/0 לעומת 830/0) 55+ גילאי בקבוצת  ביותר והגבוה ,5450 גילאי בקבוצת
המורים אצל דומה מקצועית אוריינטציה משקפות עבודה בהמשך לרצון העיקריות הסיבות שתי
הסיבה הגברים אצל כלכליים. תפקידים מבחינת מין להבדלי לייחסו שניתן שוני בצד והמורות,
אצל ואילו הראשון), במקום 360/0 עלידי ,550/0 עלידי (צוין בהכנסה הצורך היא הדומיננטית
19.50/0 עלידי ,41.50/0) אותה המציינות שכיחות מבחינת השלישי במקום זו סיבה ממוקמת הנשים
לא שבתחילה נשים, על שהשפיע העיקרי הגורם הינו הכלכלי הצורך זאת, עם יחד הראשון). במקום
ולתרום להמשיך השאיפה עלידי מונעים כאחד והמורות המורים לתעסוקה. לחזור לעבוד, התכוונו
מאשר המורות אצל יותר רב משקל בעלי הם אלה מניעים אולם בפעילות. הרצון ועלידי בעבודתם
נופל המורות בקרב והן המורים בקרב הן הערכי המניע של שמשקלו לציין מעניין המורים. אצל

הגברים. במדגם עלתיכונית השכלה בעלי בקרב שנמצא מזה
שבמדגם מזה נמוך היה המורים מדגם בקרב פעיל באופן עבודה המחפשים אחוז עבודה: חיפוש
נטו הנשים בהתאמה. ,560/0 לעומת אחוז 600/0  קטן היה והמורות המורים בין ההבדל הכולל.
חלשה למוטיבציה לייחסה שניתן התנהגות ,(210/0 לעומת 290/0) להזדמנות לחכות מהגברים יותר
של100/0 העובדה לאור מוצדק, היה השיקול כי ייתכן זאת, עם יחד בשכר. לתעסוקה לחזור יותר
מהנשים, יותר יכלו, הגברים זאת, לעומת מהמורים). מ40/0 לפחות (בהשוואה משרה הוצעה מהן
אלה מבין בהתאמה, ,50/0 לעומת 160/0) ההוראה לעבודת במקביל קודם עסקו בה בעבודה להמשיך

פעיל. באופן עבודה לחפש צורך פחות להם היה זו ומבחינה לעבוד), שרצו
גילו הן אך העבודה, חיפוש התחלת לעיתוי באשר מעמיתיהן משמעותית במידה נבדלו לא המורות

החיפוש. בתהליך ובהתנהגותן בהעדפותיהן גמישות פחות
רק בלבד. חלקית במשרה עבודה חיפשו מהן משלושהרבעים למעלה  המשרה היקף מבחינת

מלאה. במשרה והן חלקית במשרה הן עבודה חיפוש מהגברים, ל400/0 בהשוואה מהן, 160/0

השונה במקצוע רק עבודה חיפשו מהגברים, 0/ס26 לעומת מהן, כ430/0  העבודה סוג מבחינת
שבעה מהגברים. 330/0 לעומת נוספים, במקצועות וגם במקצוען גס עבודה חיפשו מהן 270/0 מהוראה.

הנשים. בקרב לחלוטין נעדר זה דפוס כלשהי; עבודה חיפשו כי דיווחו מהגברים אחוזים
מקצוען את להסב מוכנות היו לא מהמורות מ400/0 למעלה  מקצועית להטבה נכונות מבחינת
היתה מסוימים בתנאים מקצועית להסבה הנכונות גם מהמורים. ל280/0 בהשוואה ,pw בשום

.(660/0 לעומת 430/0) הנשים בקרב פחות שכיחה
מזה ניכרת במידה נמוך בשכר לתעסוקה חזרו התהליך של שבסופו הנשים אחוז לעבודה: חזיה
החזרה בשיעור הבדל נמצא ולא כמעט להשערתנו, בניגוד .78.40/0 לעומת 59.10/0  הגברים של
להמשיך מהנשים יותר תכננו גם המועסקים הגברים נשואות. ללא נשואות נשים בין לתעסוקה
מהם (0/ס87.5 גיל הגבלת ללא להם, תאפשר שבריאותם ככל הנוכחית) במשרתם דווקא (לאו לעבוד

מהנשים). 76.40/0 לעומת
המחקר באוכלוסיית אחרים הגברים שבקרב זה על עולה המורים בקרב לעבודה החזרה שיעור
כמשאב התגלה אקדמי תואר כזכור, יותר. הגבוהה השכלתם משום בעיקר ,(58.80/0 לעומת 78.40/0)
אקדמי תואר בעלי בין הבדל ישנו המורים בין גם .(5 פרק (ראה בתעסוקה לקליטה התורם חשוב
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לשאר בניגוד .(68.50/0 לעומת 86.40/0) חליפית בתעסוקה קליטה מבחינת אותו, החסרים לאלה
בקבוצה אדרבא, בגיל. העלייה עם פחתו לא לעבודה החזרה שיעורי המחקר, באוכלוסיית הגברים
בהשוואה לתעסוקה, חזרו 1000/0 מהמורים), בלבד 150/0 אמנם (שהיוותה 60+ בני ביותר, המבוגרת

יותר. הצעירות הגיל בקבוצות לכ750/0

להחליף מהמורים יותר מעט נטו המורות הפרישה: לאחר התעסוקתית בקריירה והמשכיות שינוי
הקבוצות שתי אולם יותר. או עבודות בשתי עבדו מהגברים, ל160/0 בהשוואה מהן, 250/0 עבודות:

בעבודה. המעמד מבחינת לא ואף המקצוע סוג מבחינת ניכרים שינויים עשו לא

היו לעבודה שחזרו מאלה כ0/ס70 המקצועי. בתחום להישאר נטו והמורות המורים העבודה: סוג
שהיו מאלה איש המחקר אוכלוסיית שבשאר בעוד ההוראה. בתחומי הריאיון בעת מועסקים
נשים, רק כ100/0, המורים במדגם פרשו, ממנו בארגון לעבודה חזרו לא הפרישה לאחר מועסקים
מופחת. שעות בהיקף להמשיך אליהן פנייה בעקבות עלפירוב הישן, עבודתם במקום לעבוד המשיכו

(כ140/0) קטנה קבוצה המורים בקרב ואילו שכיר במעמד נשארו המורות כל כמעט בעבודה: מעמד
עצמאית. לתעסוקה פנתה

שנמצא זה על עלה הממשלתי במגזר מועסקים להיות שהמשיכו והמורות המורים שיעור המגזר:
התרחש המורים במדגם גם בהתאמה). ,.is%7 לעומת ו350/0 (0/ס45.5 המחקר אוכלוסיית בשאר
היתה הפרטי במגזר ההעסקה אך (כ600/0), המורות אצל בייחוד הציבורי, למגזר ניכר מעבר
בעבודה). תלוי ,620/0370/0 לעומת 110/060/0) המחקר אוכלוסיית בשאר מאשר יותר מצומצמת
מקצועות בתחום נשארו כאמור, שרובם, המורים לכישורי ביקוש פחות יש הפרטי במגזר כי נראה

ההוראה.

פחות עלפירוב חלקית, במשרה עבדו המועסקים מהמורות ו870/0 מהמורים 780/0 העסקה: היקף
הגברים. במדגם שנמצא זה על עולה העסקתם היקף את שצמצמו המורים אחוז בשבוע. שעות מ20
המינים: בין הבדלים בבירור משקפות חלקית במשרה לעבודה המרואיינים עלידי שניתנו הסיבות
ממשלתית פנסיה מקבלי על החלות השתכרות מגבלות היתה לשניהם המשותפת העיקרית הסיבה
שונה היה זו סיבה של משקלה אולם מהפנסיה, חלק להפסיד רצון ואי 60 או ל65 מתחת בגילים
השנייה הסיבה מהנשים. בלבד J/% לעומת אותה ציינו מהגברים כמחצית והמורות. המורים אצל
הנשים בקרב ואילו מלאה, משרה במציאת הצלחה חוסר היתה (170/0) הגברים אצל משקלה מבחינת
(70/0 לעומת 140/0) לגברים בהשוואה נשים של כפול אחוז .(60/0) קטן מיעוט עלידי זו סיבה הוזכרה
כדי חלקית במשרה להסתפק העדיפו שהנשים בעוד חלקית. ממשרה הכנסה להן מספיקה כי דיווחו
חלקית), במשרה שעבדו מהגברים בלבד 3.60/0 לעומת מהן 330/0) פנאי עיסוקי לפיתוח זמן להקדיש

.(6.20/0 לעומת 13.20/0) במנוחה הרצון את מהנשים יותר ציינו שהגברים הרי

לפני עסקו בה העיקרית העבודה בין מפורטת בהשוואה העבודה: של ספציפיים היבטים מספר
יותר מעריכים המורים למורות. המורים בין הבדלים מספר מתגלים הנוכחית עבודתם לבין פרישתם
שכשליש היות אחרים. עובדים על ובאחריות השכר ברמת ירדו הם הנוכחי שבתפקידס מהמורות
המנהלים של להתנסות דומה במעמדם הירידה פרישתם, בטרם ופיקוח ניהול בתפקידי עסקו מהם
החברתי במישור שיפור שקיים מהמורות, יותר המורים, מעריכים זאת, לעומת הגברים. במדגם
הסמכות. אובדן של החיובי הפן להיות עשוי זה לעבודה. החברים וביחס אליהם הממונה ביחס 
הן זאת לעומת אך קידום, אפשרויות מבחינת הרעה שקיימת מעמיתיהן, יותר תופסות המורות
גיוון, עניין, כגון שונים אינטרינסיים היבטים ומבחינת הפיזי הקושי מבחינת שיפור שקיים מעריכות

בעבודה. אוהבות שהן מה את ולעשות חדשים דברים ללמוד האפשרות
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שביעותהרצון מעבודתם. שביעותרצון הביעו והמורות מהמורים 640/0 מהעבודה: שביעותרצץ
מאוד מרוצות או מרוצות מהן כ690/0 המורים: של מזו יותר גבוהה מעבודתן המורות של הכוללת
השוני. בהסבר לסייע עשויים לעבודה לחזרה הדיפרנציאליים המניעים מהגברים. ל550/0 בהשוואה
פוגם וזה הכספיות, וההטבות ההכנסה  להם החשוב בהיבט דווקא ירידה חלה המורים אצל
חומריים, לא למניעים יותר רבה חשיבות ייחסו זאת, לעומת המורות, מהעבודה. בשביעותרצונם
לציין יש מהעבודה. שביעותרצונן על לטובה המשפיע שיפור חל להערכתן, אלה, של ובמרביתם

הגברים. במדגם שהתגלתה מזו נופלת כאחד והמורות המורים של ששביעותרצונם

הפנאי תחום 9,4

להעסקתן הסיבות אחת כזכור, המורים. מאשר פנאי עיסוקי כלפי יותר שנוטות כמי נראות המורות
כלל מהגברים מאשר מהן יותר גדול אחוז פנאי. לעיסוקי זמן להקדיש רצונן היא חלקית במשרה
בפני שהוצגו עבודה שאינם העיסוקים 17 בכל ואמנם הפרישה. בעקבות בשכר לתעסוקה חזרו לא
הנשים אחוז והתנדבות, הכנסת בבית פעילות גופנית, פעילות  שלושה להוציא המרואיינים,
הגברים. של זה על עולה בשבוע שעות חמש לפחות לכך המקדישות ואחוז קבוע באופן הפעילות

שנערכו המחקרים ממצאי את מאששים בהורים הטיפול בתחום למורות המורים בין ההבדלים
בהתאמה, ו530/0, 51"/0  דומה הוא קבוע באופן בהוריהם המטפלים אחוז .(6 פרק (ראה בנושא
לכך המקדישות אחוז ולכן יותר, רב זמן המצריך מהסוג הוא הנשים עלידי הניתן שהטיפול אלא
לעומת 470/0) דומה זמן המקדישים הגברים אחוז על ניכרת במידה עולה ומעלה בשבוע שעות חמש

.(180/0

או אישי, באופן אותן ויעשירו יפתחו אשר פנאי בעיסוקי להתמקד נוטות מהמורים, יותר המורות,
גדול אחוז לזולת. תרומה בהם שיש בעיסוקים ופחות המשפחתי, המעגל סביב הסובבים בעיסוקים
עוסקות בידור, במופעי מבלות מטיילות, ספרים, קוראות לומדות, למורים, בהשוואה מהן, יותר
בפעילות עוסקות מהן יותר קטן אחוז איתם. ומבלות המשפחה לבני שירותים מעניקות בתחביבים,
Kaye יותר. או שבועיות שעות חמש לכך מקדישות המתנדבות מבין יותר קטן ואחוז התנדבותית,
מינהלה ואנשי מרצים בקרב פרישה לאחר פנאי בפעילות מין הבדלי על מדווחים (1984) 8c Monk
הקשורות אינסטרומנטליות בפעילויות מעורבים להיות נטו גברים מהאוניברסיטה. שפרשו בכירים
חברתית אוריינטציה בעלות בפעילויות יותר בחרו נשים ואילו ייעוץ, מחקר, הרצאות, כגון לעבודתם

וטיולים. תחביבים ספורט, לימודים, התנדבות, כגון
מענה מבקשים וגברים שנשים מרמז, המרואיינים שממלאים ההתנדבות תפקידי אופי במחקרנו,
כגון פרטנית, בהתנדבות עוסקות המתנדבות מהנשים לרבע קרוב בהתנדבות. שונים לצרכים
בקרב לחלוטין הנעדר התנדבות סוג מתנדבים, ארגון במסגרת ולא לנכה, או חדש לעולה עזרה
או הרצאות במתן עלפירוב מקצועי, בתפקיד מהגברים יותר מתנדבות גם הן המתנדבים. המורים
וחברתייםטכניים חברתיים תפקידים בולטים המתנדבים, הגברים אצל .(120/0 לעומת 170/0) ייעוץ
פרטנית, התנדבות  השאר כשכל (570/0) ב"ידשרה" התנדבות כגון מתנדבים ארגון במסגרת
את מבקשות המורות כי נראה בהרבה. נופלים  טכני שירות מקצועיים, בתפקידים התנדבות
במסגרת לקבל יכול שמתנדב התגמולים יותר חשובים שלמורים בעוד האדם עם האישי הקשר

ארגון.
הגברים. אצל מאשר פחות בולט בשכר תעסוקה אי לבין פנאי פעילות בין הקשר הנשים, אצל
עובדות שאינן נשים בהורים, וטיפול בתחביבים עיסוק גופנית, פעילות להוציא התחומים, במרבית

פחות. אפילו ולעתים מהמועסקות, יותר רב זמן אלה לתחומים מקדישות אינן בשכר
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משקהבית בתחומי יותר פעילים המורים כי נראה, המחקר באוכלוסיית האחרים לגברים בהשוואה
יותר פעילים הם בנכדים. הטיפול בתחום ניכרת במידה פחות אך בוגרים, לילדים שירותים ובמתן
לימודים ספרים, קריאת ההשכלה: לרמת קשורה נמצאה בהם הפעילות שרמת עיסוקים באותם

והתנדבות.

בפרישה ההתנסות וסיכום החברתי הכלכל*, הבריאותי, המצב הערכת 9.5
מוקדמת

שאר אצל שנמצאה מזו יותר חיובית והמורות המורים של הסובייקטיבית הבריאות הערכת
מהמורים, כמחצית לעבודה. חזרה אי על משפיע לקוי בריאותי מצב כזכור, במחקרנו. הפורשים
לחבריהם. בהשוואה כמצוין בריאותם מצב את מגדירים האחרים, מהגברים מרבע פחות לעומת
המורים בקרב השכיחה היחידה (המגבלה בריאות מגבלות מכל סובלים אינם ,490/0 לעומת כ0/ס68,

יתרלחץדם). היא והמורות
האחרים לגברים המורים ובין מחד, והמורות, המורים בין הבדלים מגלה הכלכלי המצב הערכת
יותר גבוה הפרישה לאחר בהכנסה ירידה על המדווחים המורים אחוז מאידך. המחקר, באוכלוסיית
כירידה זאת מגדירה מתוכם ניכרת קבוצה כאשר ,(39.90/0 לעומת 48.50/0) המורות אחוז מאשר
אולם מועסקים, הבלתי בקרב יותר גדולה ההכנסה ברמת הירידה המינים, שני אצל כצפוי, גדולה.
על מדווחים למחצית קרוב מלאה, במשרה העובדים מבין גם הגברים, שאצל העובדה מפתיעה

ההכנסה. ברמת ירידה
מעבודה אישית הכנסה אישית, פנסיה הם: והמורות המורים של העיקריים ההכנסה מקורות
מהכנסה גם לכך בנוסף נהנים מהמורים ו0/ס12.3 מהמורות 14.50/0 מעבודה. :mm/p והכנסת
הבאה: התמונה את יוצרים העיקריים המקורות שלושת של הצירופים דירה. שכר או רנטה מריבית,

(באחוזים) והמורות המורים של הכנסה מקורות :18 לוח

מורים מורות המקורות

5.7 3.7 בלבד פנסיה
9.1 1.4 אישית משכורת + פנסיה
20.2 39.8 בן/בתזוג משכורת + פניסה
65.0 55.1 בן/בתזוג משכורת + אישית משכורת + פנסיה

נראה אולם מקורות, משלושה מהכנסה נהנה למורות בהשוואה המורים מבין יותר גבוה אחוז
במשרה מועסקות הזוג מבנות ש350/0 כיוון בןהזוג של מזו נמוכה בתהזוג מעבודת שהכנסה
מדווחים המורים מבין יותר גדול שאחוז לכך הסיבה שזו ייתכן מבניהזוג. כ160/0 לעומת חלקית
האחרים לגברים בהשוואה נמוך זה אחוז עדיין כי אם יותר, נמוכה כוללת משפחתית הכנסה על

המחקר. באוכלוסיית
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אחרים לגברים בהשוואה המורים של המשפחתית ההכנסה רמת :19 לוח

הגברים 0/0 0/0 9*<

האחרים המורים המורות המשפחתית ההכנסה גובה

40.0 21.5 11.7 במשק הממוצעת המשפחתית מההכנסה פחות
28.3 46.0 28.8 במשק הממוצעת המשפחתית ההכנסה 1501000/0
31.7 32.5 59.5 במשק הממוצעת מההכנסה מ1500/0 למעלה

של לזה דומה והוא המורות של החברתי ממצבן יותר מהפרישה הושפע המורים של החברתי המצב
(220/0 לעומת 480/0) למורות בהשוואה מתוכם כפול שיעור המחקר. באוכלוסיית האחרים הגברים
השתייכות קבוצת ישנה מועסקות הבלתי למורות מפרישתם. כתוצאה חברתיים קשרים איבדו
מועסקים בלתי מורים עוד. מועסקות אינן חברותיהן שמרבית דיווחו מהן כ250/0  והתייחסות
ואילו עוד, מועסקים אינם החברים מרבית כ70/0 אצל שרק מאחר חברתית מסגרת ללא נשארים
כתוצאה סטיגמה מהמורות יותר חשים גם המורים עובדים. עדיין החברים מרבית 430/0 אצל

האחרים. מהגברים פחות כי אם מועסקים, בלתי מהיותם
גובר במתח חשים הגברים) לשאר דומה (שיעור מועסקים הבלתי מהמורים 280/0 המשפחתי, במעגל
חשות 230/0 הפוך: המצב המורות אצל במתח. ירידה על דיווח אחד לא ואף פרישתם, בעקבות בבית
שהנשים מאחר כי נראה במתח. עלייה על דיווחה אחת לא ואף פחת, בבית המתח פרישתן שמאז
בבית שהותן השונים, המשפחה לבני ולסיוע במשקהבית לפעילות מזמנן רבות שעות מקדישות
שחלקם גם מה בבית, כגימלאים מקומם את מצאו טרם זאת, לעומת המורים, כחיובית. נתפסת

העבודה. למעגל לחזור ומנסים המצב עם השלימו לא
הפורשים של מזו בהרבה חיובית המוקדמת בפרישה המורים של האישית התנסותם הערכת
מהמורות אחוזים ושבעה ארבעים יותר. עוד חיובית המורות של ההתנסות והערכת האחרים,
מ20/0 פחות בפרישה. חיסרון כל מוצאים אינם הגברים, משאר 240/0 לעומת מהמורים, ו360/0
דבר שום "אין כי הצהירו האחרים מהגברים ל140/0 בהשוואה מהמורים מ40/0 ופחות מהמורות
מאשר יותר הנשים, והמורים. המורים אצל שונים בפרישה המושכים ההיבטים בפרישה". טוב
מלחצים שחרור חופש, תחושת אקספרסיביים: במונחים שבפרישה החיובי את ניסחו הגברים,
.(10.50/0 לעומת 190/0) המשפחה עם לבלות והאפשרות (21.60/0 לעומת 810/0) בזמנן שליטה ואפשרות
אינסטרומנטליים: בהיבטים הנשים, אצל מאשר יותר מתמצה, שבפרישה החיוב הגברים עבור

הנוכחית. מעבודתם ושביעותרצון חדשים כיוונים לפיתוח הזדמנות
200/0) כלכלי ביטחון מחוסר המחקר באוכלוסיית האחרים מהגברים פחות מוטרדים המורים
עצב רגשות על המדווחים ואחוז חברתית, מסגרת מחוסר כלל מוטרדים אינם ל0/"33), בהשוואה

.(220/0 לעומת 130/0) האחרים הגברים בקרב שנמצא מזה נופל מתוכם מטרה וחוסר
מהמורים ו840/0 מהמורות 900/0 מסכמים פרישתם, מאז חייהם של כוללת ובראייה לאחור במבט
מביעות אף הנשים מבחינתם. נכון כצעד הפרישה הקדמת את האחרים) מהגברים 680/0 (לעומת

בחכמה. נהגו אכן אם בטוחים אינם מהם ש100/0 מהגברים, יותר נחרצת חיובית עמדה

ססי1י"י5י?1 ני
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ומסקנות סיכום .10

כתוצאה משתנה אינה שלהם העבודה חיי טווח את ישראלים מבוגרים עובדים של תפיסתם
את תופסים אינם הם מוקדמת". "פרישה המכונה הסדר במסגרת עבודתם מקום את מעזיבתם
הרחוקים יותר, צעירים גילאים בקרב בולט הדבר התעסוקתית. הקריירה את שסיימו כמי עצמם
מעבודה לפרוש התכוונו לא 650/0 ומעלה, 60 בני בקרב אפילו אולם הפורמלי, הפרישה מגיל יותר
או שנה של זמן בפרק (מדובר פרישתם לאחר בשכר מועסקים היו לא אשר מאלה כרבע זה. במועד
משרה. למצוא סיכוייהם קלושים כי שידעו למרות פעיל באופן עבודה לחפש המשיכו מזה) למעלה
החיים. ברמת הירידה לגורם מעבר הפרישה, לאחר מהחיים לאכזבה תורם בשכר תעסוקה חוסר
מהחיים, לשביעותרצון תורם שונה, במקצוע או המקורי במקצוע זה אם הבדל ללא העסקה, המשך
העבודה, בהמשך לרצון המניעים אחד רק הוא בהכנסה הצורך התכנסה. לגורם מעבר כאן, גם
65 גיל עד מתפרס העבודה שלב לפיה החיים שתכנית נראה חומריים. לא מניעים פועלים לו ובנוסף
חשים מועסקים שאינם מוקדמים פורשים חברתי. מצפן מעין ומשמשת מופנמת מכן) לאחר גם (או
בחיים מטרה העדר עצמי, ערך חוסר של רגשות ומבטאים למובטלים, בדומה כך, בשל סטיגמה

וריקנות.
במחקרנו אמנם רבים. בקשיים להיתקל צפויים העבודה לשוק לחזור המבקשים מוקדמים פורשים
לכניסה שקדמו בשנים התרחשה בעבודה הקליטה שעיקר לזכור יש אך לתעסוקה, חזרו ל600/0 קרוב
במצב אפילו .90/0 על עלתה לא במשק האבטלה רמת כאשר העבודה, לשוק העולים של המסיבית
לא כלל מ40/0 ולמעלה חיפושיהם, למרות עבודה למצוא הצליחו לא מהמרואיינים ל0/"20 קרוב זה
גבוהה היתה האבטלה רמת בהם באזורים סיכוי. חסר שהדבר שהאמינו משוס עבודה לחפש ניסו
את מחמירים האבטלה והתגברות במשק השפל המשך הפורשים. של ההעסקה סיכויי הורעו יותר

המבוגרים. העבודה דורשי של (vulnerability) הפגיעות
העבודה, בשוק באפליה מקורם לעבודה לחזור ביקשו אשר במחקרנו הפורשים נתקלו בהם הקשיים
מכיוון באה לא לרעה שהאפליה נראה דיווחיהם סמך על מאידך. עצמם, שלהם ובחסרונות מחד,
נמוך היה המבוגרים העבודה דורשי עבור עבודה במציאת הצלחתן ששיעור למרות התעסוקה, לשכות
האפליות שתי וממעסיקים. מקצועית הכשרה על המופקדים מגופים אלא לצעירים, בהשוואה ביותר
מבוגרים עבודה דורשי השתתפות לאפשר נוטים אינם ההכשרה גופי לזו. זו קשורות למעשה הללו
בעבודה אותם לקלוט מוכנים יהיו לא שהמעסיקים הנחה מתוך מקצועית והסבה הכשרה בקורסי
הבלתי כישוריהם כי עולה מהמרואיינים חלק מדיווחי בהכשרתם. להשקיע כדאי לא ולכן גילם, בשל
של נכונותם לחוסר הסיבות אחת כלומר, העבודה. חיפוש בתהליך עיקרי מכשול היוו מתאימים
למסקנה מובילים אלה ממצאים המקצועית. התאמתם אי היא מבוגרים עובדים לקלוט מעסיקים
וכישורים ידע עדכון הכוללת העבודה, חיי לאורך המשכית מקצועית הכשרה של החשיבות בדבר

חדשים. בתחומים כישורים הקניית גם כמו קיימים,
פנאי בעיסוקי פעילים להיות פרישתם בעקבות התחילו לא במחקרנו המוקדמים הפורשים מרבית
כי גורסת לגימלאים שונות תכניות בבסיס העומדת מקובלת גישה קודם. עסקו לא בהם חדשים
עשויים וכדומה) תחביבים לימודים, (התנדבות, רציני" "פנאי של הסוג מן בייחוד פנאי, עיסוקי
המרואיינים שיעור במחקרנו, חומריים. לא סיפוקים מתן מבחינת לעבודה אלטרנטיבות להוות
בקרב משיעורם במעט אך גבוה בשכר, עבדו שלא אלה בקרב חדשים פנאי בעיסוקי שהתחילו
את הגבירו עבדו שלא המרואיינים זאת, עם יחד חלקי. או מלא בהיקף המועסקים עמיתיהם
באוכלוסיית הבולט הדפוס כללית, פרישתם. בטרם עוד עסקו בהם מהתחומים בחלק מעורבותם
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היא מכך המתבקשת שהמסקנה לנו נראה מוכרים. בעיסוקים המעורבות הגברת הוא המחקר
ואם לפרישה, קודמים בשלבים החיים מסגנון כחלק בעיקר מתגבשים בפנאי השימוש שדפוסי
גיוס ושיטות התערבות להפעיל אלא הפורש ליוזמת זאת להשאיר שלא עדיף בשינויים מעוניינים

פנאי. עיסוקי לפיתוח והמוטיבציה המודעות את יגבירו אשר ,(outreach) יזום איתור של
את קיבלו מהמרואיינים כרבע כי נמצא, המוקדמים בפורשים העבודה מקום של הטיפול בתחום
הסתגלות של תהליך לאפשר מכדי קצר זמן פרק זהו המועד. לפני מחודש פחות עזיבתם על הידיעה
מרואיינים חליפית. לעבודה מעבר לקראת להתארגנות מכך יותר ועוד העבודה הפסקת של לרעיון
הקדמת פרישתם. בטרם עוד חליפית עבודה בחיפוש החלו יותר מוקדם במועד עזיבתם על שידעו
עשויה הפרישה על ההודעה הקדמת חליפית. בתעסוקה להיקלט הסיכויים את הגדילה החיפוש מועד
לאפשר p; אפשרויות, ולבדיקת לתכנון שהות לו ולספק הפורש של השליליות התחושות את למתן

תפקידו. של מסודרת העברה
על להסבר מעבר הפעילות את להרחיב מקום שיש לנו נראה לפורשיו, העבודה מקום לעזרת באשר
כספים, השקעות בנושאי ייעוץ גם ולכלול הארגונים, במרבית שמתבצע דבר הפנסיה, חישוב אופן
לפרישה הכנה תכניות ניכרים. חדפעמיים סכומים לפורשים הוענקו בהם ארגונים באותם בעיקר
בזה, וכיוצא ההזדקנות תהליך בהבנת פנאי, עיסוקי בפיתוח להתמקד הנוטות הרגילה, במתכונתו
בשכר. לתעסוקה לחזור השואפים לחייהם, החמישים בשנות פורשים של הצרכים על עונות אינן
עבור חליפית עבודה מציאת של התפקיד את עצמו על לקבל מוכן, או מסוגל, עבודה מקום כל לא
העסקה, אפשרויות על כללי מידע אספקת כגון בתחומים רלוונטי סיוע לספק ניתן אולם פורשיו,

עבודה. חיפוש מיומנויות הקניית גם האפשר ובמידת
פרישתם לאחר לעבוד ממשיכים והחופשייס האקדמאים המקצועות בעלי כי נמצא זה במחקר
צמצום מדיניות סיפקה זו, קבוצה עבור אחרים. במקצועות פורשים מאשר יותר גבוה בשיעור
קבוצה חדשה. תעסוקתית קריירה ולפיתוח משופרים בתנאים משרתם לעזיבת הזדמנות כוחהאדם
הכנסה ממקורות וגס מהאחרים, יותר גבוהה לפנסיה בנוסף מעבודה, מהכנסה לפיכך, נהנית, זו

נוספים.
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ואיתות לאיביצוע הסיבות א': נספח

המדינה משירות הפורשים המדינה. שירות פורשי בקרב בייחוד גבוה, היה הסירובים אחוז לצערנו
גימלאות ממינהל יצאה במחקר להשתתף אליהם שהפנייה ומאחר השתכרות, להגבלות כפופים
והכנסתם בכלל, עבודתם על שמידע חששו שהם ייתכן פעולה) לשיתוף התנאי היה (זה המדינה
המדינה שירות כלפי שלילית עמדה מהם ניכר חלק עלידי הובעה לכך בנוסף זה. לגוף יגיע בפרט,
מהמסרבים חלק בקרב שערכנו טלפונית בדיקה סמך על זאת, עם יחד איתו. פעולה לשתף רצון ואי
הפרישה. לאחר לתעסוקה חזרתה מבחינת אחר או זה לכיוון מוטה אינה זו קבוצה כי התרשמנו

הראיונות. לאיביצוע הסיבות מפורטות א1 בלוח

(אחוזים) עבודה מקומות סוגי לפי ראיונות לאיביצוע הסיבות א1: לוח

נפשיות, מגבלות אי
שפה, פיזיות, איתור

פטירה התאמה, אי כתובת סירוב העבודה מקום סוג
7.5 7.5 20.7 ממשלתית ציבורית תעשייה
10.6 14.8 17.1 ממשלתיים ציבוריים שירותים
5.6 5.3 24.1 ומורות) מורים (כולל מדינה עובדי
35.4 11.4 13.9 פרטית תעשייה
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הרבמשתני בניתוח תלויים הבלתי המשתנים יצירת אופן בי: נספח

סוציודמוגופיות: תכונות .1

והקטיגוריה דמה, כמשתני לניתוח הוכנסו אירופהאמריקה ויוצאי ישראל יוצאי הקטיגוריות מוצא:
להשוואה. כבסיס בחוץ הושארה אסיהאפריקה יוצאי

שתי .6460 ,5955 ,5443 גיל: קבוצות שלוש קובצו הגילית ההתפלגות סמך על הפרישה: בעת גיל
בסיס. כקבוצת שימשה והשלישית דמה, כמשתני לניתוח הוכנסו הראשונות הקבוצות

אשדוד עד שמחדרה האזור הארץ, כצפון הוגדר העמקים ואזור לחדרה שמצפון האזור מגורים: אזור
לניתוח. מחוץ והושאר להשוואה כבסיס שימש והוא ירושלים, אזור היה שלישי אזור כמרכז, הוגדר
היו מהמרואיינים 93.30/0 שבהם: המעטה השונות בשל בניתוח נכללו לא בארץ וותק משפחתי מצב

שנה. מ20 למעלה בארץ חיים 92.40/0 נשואים,

ומקצועיים: בריאותיים משאבים ,2
כאחת בריאות בעיות שציין מי הפרישה. להקדמת הסיבות על מהשאלה נלקח לקוי: בריאות מצב

לקויה. בריאות כבעל נחשב הפרישה להקדמת הסיבות
שנות 80  מלאה או חלקית יסודית השכלה לימוד: שנות מספר על מבוסס המשתנה השכלה:
השכלה לימוד, שנות 129  מלאה או חלקית תיכונית השכלה בסיס), כקבוצת (שימשה לימוד
גובה כגון השכלה של נוספים מדדים בידינו שהיו למרות שנים. 13+  מלאה או חלקית עלתיכונית
האחרים המדדים בין הדימיון בגלל לימוד שנות במספר להשתמש בחרנו לימודים ותחום התואר

המקצוע. לבין

במקצועות עובדים (1) מקצוע: קבוצות לארבע המרואיינים סווגו הרבמשתני הניתוח לצורך מקצוע:
ובלתי מקצועיים עובדים (4) ומכירות, פקידות עובדי (3) מנהלים; (2) וטכניים; חופשיים אקדמאים,
צורפו הם ולכן קטן היה מקצועיים הבלתי העובדים (מספר ובשירותים. בתעשייה מקצועיים

בסיס. כקבוצת שימשו והמנהלים דמה כמשתני הוכנסו קבוצות שלוש המקצועיים). לעובדים
אולם הפרישה, לפני האחרון העבודה במקום העבודה שנות מספר הוא שנמדד הוותק מקצועי: ותק
עבודתם, שנות מרבית במשך דומה במקצוע או מקצוע באותו עבדו מהמרואיינים ש750/0 מאחר
שנים, 20 עד ותק: קבוצות שלוש יצרנו ההתפלגות סמך על מקצועי. ותק של מדד בו לראות אפשר

להשוואה. כבסיס שימשה האחרונה הקטיגוריה ותק. שנות מ30 למעלה שנה, 3021

כלנליים: לחצים .3

משפחה: בבני כלכלית תמיכה
,18 מגיל צעיר אחד ילד לפחות פרישתם בעת היה מהמרואיינים ל420/0 :18 לגיל מתחת בילדים 
ילדים יש/אין בדיכוטומיה: הוכנס המשתנה לקיומו. מלא באופן בהוריו תלוי שהוא לשער שניתן

.18 לגיל מתחת
בילדים תמיכה משתנים: שני צירוף באמצעות נוצר זה משתנה בהורים: ו/או בוגרים בילדים 
קבועה תמיכה התמיכה: תדירות לפי קטיגוריות שלוש החדש למשתנה בהורים. ותמיכה בוגרים
אחד באף תמיכה אי בשניהם, ו/או מהם באחד הצורך, בעת לפעמים, תמיכה בהורים, ו/או בילדים
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הקטיגוריות שתי הורים). ו/או בוגרים ילדים להם שאין מרואיינים גם נכללו זו (בקטיגוריה מהם
להשוואה. משמשת כשאיתמיכה דמה, כמשתני לניתוח הוכנסו הראשונות

בתהזוג, מעבודת הכנסה יש/אין בדיכוטומיה: נבנה המשתנה בתהזוג: מעבודת משפחתית הכנסה
הראשונה. הקטיגוריה הוכנסה ולניתוח

המשפחתיות ההכנסות כסכום חושב זה משתנה לעבודה: חליפיים ממקורות משפחתית הכנסה
של בפרופורציות נקבעו הקטיגוריות ארבע מעבודה. המרואיין הכנסת את להוציא המקורות, מכל
ממלוא ופחות ממחצית יותר הממוצע, השכר מחצית עד המחקר: בתקופת במשק הממוצע השכר

הממוצע. השכר 1500/0 מעל וחצי, אחד פי עד הממוצע השכר ממלוא יותר הממוצע, השכר

לעבודה: כלכליות לא מוטיבציות A
גם אלא המקובלים הפנאי עיסוקי רק לא נכללו במדד בשכל: עבודה שאינם עיסיקים העדר
היה במדד מסוים עיסוק להכללת הקריטריון .(6 פרק (ראה ובמשפחה במשקהבית תפקידים
בשבוע  חריג שבוע זה היה אם או, לריאיון שקדם בשבוע בו לעיסוק לפחות שעות חמש הקדשת

ומעלה. עיסוקים ארבעה עיסוקים, 30 קטיגוריות לשתי קובץ העיסוקים מספר רגיל.

הסכמתם מידת את לציין היה המרואיינים על פריטים. עשרה p במדד השתמשנו העבודה: מרכזיות
למנוע כדי הפוך בכיוון נוסחו מההיגדים חלק דרגות. חמש p סולם פני על מההיגדים אחד כל עם
ניתוח ערכנו אנו אדיטיבי. כמדד בו השתמשו (Walker 1989 (למשל שונים חוקרים הילה. אפקט

פקטורים: 4 וזיהינו שונות, היתה לא כמעט בו אחד פריט שהוצאנו לאחר גורמים,
בשאלון) טי (פריטים החיים במערך העבודה מרכזיות א.
הו) (פריטים אינטרינסיות מסיבות העבודה מרכזיות ב.

גד) א, (פריטים כהכרח העבודה ג.
ב,ח) (פריטים שעמום למניעת כאמצעי העבודה ד.

ו"הנמוכים" לניתוח הוכנסו פקטור בכל ה"גבוהים" ו"נמוך". ל"גבוה" וקובצו פקטור ציוני חושבו
להשוואה. שימשו

רק לעומת עובדים החברים רוב או כל כמעט עובדים חברים של השתייכות/התייחסות קבוצת
דמה. כמשתנה לניתוח הוכנסה הראשונה הקטיגוריה עובד. אינו מהחברים אחד אף כמעט או מיעוט
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Abstract

During the economic recession of the mid1980s, many factories and institutions in Israel
adopted a policy of early retirement, as a way of reducing their staffs. Thousands of employees
aged 50 and over, most of whom would otherwise probably have continued working until formal
retirement age, left their places of employment.

This study examined how they adjusted to early retirement. The study focused on two principle
issues:
1. Does early retirement mean the end of working life, or a transfer to alternative

employment? If the latter, to what degree are postretirement work patterns similar to
preretirement work patterns?

2. Are early retirees more or less involved in nonwork activities than those who retire at
the legal age? Have they become involved in new activities, intensified their involvement
in familiar activities, or kept their involvement the same as it was prior to their
retirement?

The study also examined how employers approached the issue of early retirement and treated
early retirees.

The subjects of this study were 482 males, who retired between May 1986 and September 1989,
as part of mass early retirement programs instituted by their employers. The respondents were
weighted so that they represented a total sample of 1,521. The men were aged 5064 at
retirement. Seventy female teachers, representing a total sample of 653 female teachers who
had retired from the Ministry of Education, were also interviewed. Retirees were interviewed
between one and three and a half years after retirement  a period sufficient for the
establishment of stable, if not inalterable, life patterns. Interviews with retirees were conducted
between October 1990 and April 1991. Personnel directors, welfare officers, and members of
workers' committees at some of the places of employment were also interviewed.

The findings revealed that approximately60 ?£ of the male retirees had been continuously
employed for at least one month following their retirement. The need for income, the desire for
structure and for meaningful activity, the desire to continue to contribute to society through
work, and holding work as a value all influenced the decision to continue working. Those under
age 55 at the time of retirement, and those who had secondary or postsecondary school
education were most likely to reenter the labor force. Financial pressures such as insufficient
income from alternative, nonwork sources, and provision of support to adult children or parents
when necessary also positively affected the tendency to return to work. Nonfinancial
motivations such as few leisure activities and the centrality of the value of work also led retirees
to find reemployment. Poor health reduced the chances of retirees5 returning to the labor force.



The occupational career pattern that developed following retirement was relatively stable, with
few entries to or exits from jobs. Employment status stayed the same: Most of the respondents
continued to be salaried employees. However, there were changes in sector: Respondents from
the public sector moved to the private sector, and respondents from the government sector
moved to the public and private sectors. Both continuity and change were found in occupation
and in the extent of employment: Approximately half of the respondents returned to parttime
work, though some of these later returned to fulltime work. Approximately half of the
respondents stayed in the same occupation or moved to another at the same level; 409£> of them
moved to occupations at a lower level than those they had held previously; and the remainder
moved to higherlevel occupations. It was found that wage levels and opportunities for
promotion declined for early retirees employed at the time of the interview; nevertheless, most
of them were very satisfied with their work. Close to half of them were more satisfied with
their current job than they had been with their primary job prior to retirement.

An examination of the leisure activities of early retirees revealed that the most common ones
centered around the home and family. Between 2096 and 35 Vo of the respondents were involved
regularly with studies, travel, hobbies, volunteer work, or their synagogue. More than half of
them engaged in some form of physical activity. The percentage of those beginning to engage
in an activity in which they had not previously been active was low. A higher percentage
increased their involvement in activities in which they had been previously engaged.

The condition and satisfaction of the early retirees in other areas of life were also examined.
While the income of23 9£ of the early retirees increased following retirement, the financial
circumstances of60 9£ of them worsened. The drop in family income was more noticeable
among those who were unemployed than among those who were employed, although more than
onethird of the latter also experienced a drop in income. In contrast, more than40X of those
employed enjoyed an increase in income.

The health (reported subjectively) of about oneiffth of the respondents improved following
retirement, though for onethird it worsened. Retirees also reported both the loss of social
relationships following departure from their former place of employment, and the development
of new relationships, primarily at their new place of employment. Fortytwo percent of the
respondents reported that life following retirement met their expectations, and 209& reported that
their lives were better than they had expected. Far and above affecting their financial
circumstances, work had a generally positive effect on retirees' satisfaction.

The retirees expressed a negative attitude toward early retirement as a cessation of work
altogether, preferring to see it as an opportunity to change jobs or careers. From their
perspective, the advantages of early retirement included alleviation of job pressure and release
from negative aspects of work, and satisfaction from new, alternative jobs and from the ability
to devote more time to their families. They saw the main disadvantage of early retirement as
the decrease in income and the lack of financial security. About onefifth of the retirees



reported feelings of diminishedselfworth, lack of challenge, and frustration when their desire
to continue contributing to society through work was thwarted. However, about twothirds of
the retirees felt, in retrospect, that early retirement had been a wise move.

The study population also included a sample of teachers who had retired early. Unlike most of
the other retirees, the teachers left their work for personal reasons, such as "burnout" and lack
of fulfillment. The female teachers were less determined to find alternative jobs than were the
male teachers; this was evident in their motivation, attitudes, jobseeking behavior, and whether
they ultimately found work. Only about60 ?£ of them were employed at the time of the
interview, as compared with 8096 of the men. The rate of return to work of the male teachers
was greater than that of other men(78 ?£ versus 5996). Both the male and female teachers
tended to remain in the ifeld of education. About twothirds of them were satisfied with their
new jobs. Fewer male teachers were satisfied than were other men.

Lastly, we examined the assistance early retirees received from their employers, and from the
system of vocational training. It was found that management often negotiated the terms of early
retirement for an extended time. However, once these were set, the employes departure took
place within a matter of days or weeks. Employers provided mainly explanations about financial
matters, and some information about reemployment opportunities; however, they provided little
practical assistance in finding alternative employment.

Approximately 9090 of the respondents began receiving their pensions immediately or within
several months. More than half of them received either a lump sum, and/or salaries, during an
adjustment period, and onethird of them received severance pay. Factories and institutions in
the public sector provided their retirees with more retirement benefits and assistance than did
the government and private industry.

The interviews revealed that job placement and vocational training services do not meet the
needs of retirees seeking to return to work. While the Employment Service did not overtly
discriminate against retirees, neither did it succeed in finding them jobs. However, about one
third of the retirees who asked to participate inretraining courses reported being turned down
by vocational training services, because of their age.
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