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שטח להשילתיס, נהל המי ערביי הפקידים, הסתדרות שע"י טתרבננת לפריטה המרכז
הגיטלאות קי7 טבוסחי  פנסיונרים סקי של תאויי דר"ח זו בחלברת להגיש

האחרונות. השנים חטש בטשר העבודה מ7 שפרשו  המרכזית

תכניות איגו7 הם; ב?ניה7 שהעיקריים מסלולים נםספר מתנהלות המרכז פעולות
פעוללוג ענודה, מקומות עס בשיתרף כינוסים') קורסים, עימיעילז, לפרישה הכנה
הפרישה לאחיי לפני האלכללסיה על טי7ע איסוף וחוברות; מאמרים באמצעות הסברה

בעתיד לפעולות קו~טנחה לשמש לבכ7י הבעילת לימוד לשס

על בדוק לחוטי מייחסים שאנו לחשיבות ביטוי הוא זו בחוברת מדולח עליו הסקי
 /rjy7,7 פעולות לתכנל7 כבסיס לפרישה הכנה בעניני הגמלאים של והשקפותיהם תנאיהם

שפישל המרכזית הגמלאות קי7 של גמלאים 2126 מתול 961 ל מתייחס הנוכחי הסקי
מתייחסים השלניס מרכיביל על הסקר ממצאי .(19791974) האחילנלת בשנים סהעבלדה
שיש מניחים אנו אולם ההסתדרות, של הפנסיה קינות במשפחת אחת קי7 לגמלאי אמנם

כאץ. שנבדק מזה בהרבה גדלל גימלאים *בור של מידע בסיס להלות כדי בהס

בתלקל* אשר אלה לכל לסייע י ל עש התיאליית בעליתל זה סקי כי לנל נראה אילכל, (

להגימלאים הקשישים העובדים לבעילת קרובים פעללתם

לשרלתי כחאדס מחלקות הפנסיה; קינות הנהלות הסוציאלי; הבטחרך לפעילי מוגש זה סקי
למפעלים. במלסדלת רללחה

הפקידים; הסתדרלת שע"י טתרבננת לפרושה המרכז גלרמים. ארבעה מעליבים בסקר
של החברתי כלכלי למחקר הטכו7 בירושלים; לגרלנלטלללגיה בילקדייל מכל7

המרכזית. הגמלאלת לקר7 ההסתדרות

ריין* אליהו הה' הפקידים הסתדרות טזכ"ל של תרומתם את בהערכה ל*יי7 ני ברעל
והסקר. המרכז לפעולות המסייעת אויו7 אריה החי המרכזית הג'טלאות קר7 וסנכ"ל

ברגטץ שטעו7 לפרופ' בזה ניתנת הסקי ובעוע תכנל7 בעד ק,ילחדת להערכה תלדה
טהמכל7 ברעליי רלני להסלעיולוגלת ברלקדייל למכו7 תלאביב סאוניביסיסת

ההסהדרלת. של לחברתי כלכלי לטחקר

פיסלס לאחי בסדרה נלספת חלבית זאת הגימלאיס בבעילת להסברה מידע חלברת בסדרת
זה. חיוני בנושא העוסקים לכל לעזר להיות טגמת7 השלישי" "הגיל החוברת

הויביץ מרדכי

מתוכננת לפרישה המרכז ל"י י

.1980 אלקטלבר תלאביב,
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ל. לתל ומער הסקי

ת7יר, נישא היא וציפיותיו, רגשותיו מעשיו, בכיותיי, על בגמלאות, 07Kn ipn
לחקר הפנסללנרלס. אלכלוסית והולכת גדלה בהך דנות בארצות האחרונות, בשניס
מציאות על לתלצאלתיל,עמידה הפרישה תהליל ליטל7 בלותד. מגוונות מטרלת זה

(חירבייס לפרושה ההסתגלות 7פלסי נ7יל,ת וההנרתיות; האישיות והשלכותיה הפרישה
הגמלאים,על של טטילנס הלא,ללקל7 המשמעית רנות המטרות אחת . לכל' שליליים) או

בעתיד. לגמלאות ל*את העומדים אלה לגני הנלמד את ליישס מנת

שניתז ח37עמי מאורע היא נקונ נגיל עבו7ה מתפקיד יעיאה של ורמלי 5 כאקנ1 פרישה
פרישה אולם שמסנינו. האירועים כל לאת התהוותו ^ורת את שלו, המיע7 את לחץות
תקופה היא לגמלאות, ה'עיאה מיום שנה 15 עד בממרצע הייס הנמשכת נחייס כתקיפה
חרדה קיימים רניס אגשים ולגני י7ועיס, נלתי אלמנטים הרנה נחלנה אילכה,העלטנת

התמו77ות. וכושר הכנו; מחשבה, המאריכים יאינטחו7

הך גס  העלנ7 הא7ם תפקיד סיום לאחר הנא נתפקי7 ופרישה חניתי 3טעמ7 פרישה
נכל אחי7ה נ?גלרה מתקי'למלת הך לאיץ ולתקללת, לספקלת ופתוחות 7יי7, מלג7דלת לא

ננסיוז מעשית, גם אלא מדעית, רק לא משמעות ניניהץ והשוגח הדלמה ללסל7 לא7ם. א7ס
לקראתה. 7בהכנה נפיישה הקשורים התהליכים כל את ילתר טרב להני7

אותה? לתכנך נית7 האס לפרישה? להתברנך נ.ית7 האם היא, רב 1מ7 בה שעוסקים השאלות אחת

ייזלם ענוד האחריות רונעת מי על לתכנ7? איל הפרישה? לקראת התכגו; יעילות סר,

שלהס המלסדלת על אל המעסיק, על למלסדלתיה? החברה על בלבד? הפרט על  התכגל7
לשאלות "גמלאי"? נהיה כשהוא  מכ7 לאחר לגס עלבד בעל7ל האדם לחיי זיקה

אישית לחלליה תתנסרת היא הפרישה גדללה, מעשית חשינלת עליה7 ללתשלנלת אלה
שלה חנרתי למלס7 תלפעה היא פרישה גיסא, טאי7ל גדלללת, חנרתילת השלכלת נעלת
מאמץ בכל השתיק ני7 להפריד ניתז לא הפרט, של רווחתו על לכת מרחיקות השלכלת

זו ננעלה ולטפל ללמוד
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התפקודי, והכושר הברברת מצב ג.

השאלה, ההזדקנות. בעקבות המתהווים השנויים ותהליך הבר>אלת מצב ני7 קשר קייס ,1
אהלנ תשובה לה נמצאה שטרח שאלה היא אותה, מודדים ואיל בריאות מגדירים כיעד

שנים התנהל והבריאות הפרישה לשאלת מסביב בנושא. העוסקי0 כל על המקובלת
הקשר את לבדלק האלה, המשתנים שני ברך להבחיך נסיוץ תוך המקעועית, בספרות ,דיו7

הבריאות מ*ב להרעת גורמת פרישה האם השאלה על ולענות ביניהם, ההדדי
הגיע טיס לפיישר)/א9 הגורס הוא דעוע בריאות מ'נב שמא או רבים') שהאמינו ;כפי

שהבריאות בעבר, מאשר ילתר הילס לנו נהיר חובה. בפרישה הנקוב לגיל האדם
של הוכחות חסרות ולא להיפל, מאשר יותר הפרישה עתוי על המשפיע הגורס היא

טמנה). כהרצאה אף עאולי הגמלאות בתקופת הבריאות מ*ב שפוי

בריאותס בגלל יותר מוקדם פרשו שהם השיבו ביותר מעטים רק הדגשנו, שכבר כפי
נכות. בגלל או הלקויה

מדדים; במספר השתמשנו הבריאות נושא בבדיקת

בתשובה לבטוי שבאה הבריאות מצב את הגמלאי של (m21upT21v ; ע*מית הערכה א.
כ'ום?". בריאותל מצב את טגריר(ת) היית "איל לשאלה

?אתו לאחר הבריאות במצב שנוי חל האס כלומר שבנושא, הדינמי האלמנט ב.
הבריאות, במצב השנוי של י העתו על גם לעמוד הנסיוץ נעשה כאץ לגמלאות האדם של

השנוי. !<n מתי כלומר,

התפקוד כושר על והשפעת/ בריאותיות/פונקעילנליות הגבלות איק/ום / קיום ג.
הגמלאל, של

השכלה, ימת מי7, כגו7 הסועיודימוגרפיים למשתנים בהקשר נבדקו הנתונים
נוכחי. תעסוקתי רמצב כלכלי מצב

בתכניות בריאות לבעיות מיחסים שהגמלאים החשיבות מידת את בדקנו כ7

טרוםפיישתית הכנה

/
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למחציתם קילב נאי?. לתיקי' איכללסיה היא הסקי אלכללסית כי כל על כבר עמדנל .2
של הראשרך לדרר לשילכיס ,(1948 שנת טלפני (ערר ולתיקים תלשניס הם (46\)

כשליששייכים האחילנלת; 'קנים הפיישח לגיל שהגיעל המלנייט" "פלישיט
;(1958  1949) ההמרנית יה העל של נעשלי ארצה שעלל החדשה" ">ישלא^

לאלה יכלם לשל שני' טעשילם פתרת באי? נמצאים חמישה, כל על כאחר חגרתריס,
האלפטימלי. ההיקן" למלא ע י ג. ל'י' י'7י' לילל לא סלהס הפנס>ירני' 7ת?/ אשי

ה^רפח אליי על המצביע נאי?, לתק (1 שלל.לת; ללח. משמעל שללש 7JE'' '32££ >מלשג
במעיכת היה שהמשלב השנים מסקי כללמי י,^ל7ה, 7(7י< /2 ביק;'א5; נמצא שהגמלאל
* ירתר ?צר לעתים הלא נאי?; חלתק את ח7^ל ההכיח מ7 לא זה ללי.ק נאי?. עבלדה
שנלת של הכל סל את המבטא , שלנ.7 למטרלל; בללתי החשלב א7לל 9גסל7נ.י, לתק (3
זה יתי, הגמלאים. של זקנתל] לעת הכלכלי >בקחל7 בסיס המהילה פגסילנלת ץכלת

ילתי. ?צר להלא נעבליה, הלתק את ללא נאי? לתק ה את לא *;5 חל אללל טעטלם, לא נטקיים
נטל3י0 5נסיה אתלזל נעלי 5;י2לאיס המשיבים בי7 קישנס העלנדה אה. מקניי זה נתרו

ילתי. אילנים בענייה לתק ל נאי? לתק שלהם הערבדה אף על 7חסיד.

נקלב בגיל חלבה מפרישת כל;.לצאה לגימלאלת יצאר (י3*90) הגמלאים של המכייע ילנם .3
ניעלנס שהיה כל בגלל נילתי .■עלם לאת'ז נליאית, סלנלת ב!.לל  נלבי מעלט

מדיגילת שאלת ב\10).  ביחד האהרינלת הקבל^לת ;שת'ל אהילת סינלת נגלל לפילש
לגמלאות) היציאה ט.לע7 ללדחלת ל*בל7 להטביל נחליה חל3ש לערמת (חרבה הפיישה
כילם. העלבדים הגמלאים על בנלילניה מ'גליה לי/ לעיג^עיליג הגמלאים את מעסיקה

שיש השנלייס ברבר דעתם את מביעיח יביס ו.מלאים /nj הפתרחה לשאלה בתשרברת לגם
במיינה. כללם הנהלו.' הפרישה נט7יני7ת להנהיג
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שהס_ל3ני_ אלה עניי הפרישה". "לאחל אל הפלישה" "לפני לחיות אדם יכרל זמך, במלמד
עניי מחניפה,. מ?ניאלת שתבלא, ט^יאלת של בגךי י'7א בעתיד' *פליה הפלישה הפריסה,

שאדם מציאות נבחנת, םצרארת קיימת. 777N?y;3 של נגדל היא הפלישה פלש, שבבל האדם

והפעולה. החייס מגזל ובכל יום כל איתי' £2

שהם אלה עללה למסתכלים ט.קיגי0 חוזים, איי .. 1,זט7 ה!ימדי jjp;s ללמוד נית7 הפלישה על

הפלישה "אחלי" שהם אלה אלתה ומסכמים אלתה ים הי בה, מתנס>0 י^יל האללע; לפנל
לבמעטד. כתפקיד חיים, בע!גנל7 חללס, נתקלפת  כאקט,

בגמלאית. האדם הי.ן7{ של מסוללמים היבטים על לעמלד היתה הנלכחי הסי<ל מטית
ק*לה יחסית תקלפה לפג.סיה, *אתם לאחל שנים חמש עד c י גמלא הימה היע7 אוכללסית

לעמלד הטאפשלת אללכה, מק3?ק תקיפה ~ למאידר לפגיי'ם; שעדיי7 החי'ם תלחלת מעקלדת
ביילה בצררה תרגרר סלנר ההתעגיל.7ת תחלם פלישת?". נטיל? "בעלל של ךעיתיהס על

לא שעלד אלה עבלל לפלישה הכנה תכנילת בנלשא מהגטלאיס ללמלד ג.ית7 טה יטטיקדת;
העליה לגבי יל<7 להתלכז, יש בד<7 הבעיל?ג תחלמי לגבי י'7 כ7, לעשית לכדאיי;; באשל הך _פרשר,

קי^ם טמלסדת, לפלישה הכנה תכנ^ל; עבדה לא שלנל היעד אלכללטיח. התכנללת. של יהעתלי
אישיים", "מתכננים אלה הלל הלי פלישתם, את שתכננל כאלה ביניהם היל אם פלישתם,. /

*? שלאחי בתקלפה לאלילם להס הנלאי0 להתנהגלת, חללס לסגל.ל7 לדאגה לעתיד מבט בעלי
את לשתל במה לי'ם יש נםיל7" "שבעלי זה, סקל טל ב<סררר העלסדת ההנחה הפלישה.

הגנה של ממלסדלת תכנ^לת לבעלע אלגל7 לגבי שהלעגל בשאלית שללחיהס לאת ההלקריק
להתבסס מתכלי7 טתיכננת לפרישה שהמרכז זה סקל קל בידידי הלנח כ7 טללםפלישתית;

הניכי/י. הסקי מט^אי על עלבדיס, קבל*לת של לפלישה הכנה באלגל7 שלי יללת העת בתוכנילת
הטחקל, של המלגדללת המטילת 3י על נקבעל עצם?) ;מללי בל יהשמלש השאלל7 בניית אל73

זה. ל/ בדל' המל¥.ג החלמל של לחללשתל חלזקל בכל לעיל, שפללטל בפי

הבאלת. ל^לללת משללש באחת לבחלל היה נית7 הזה הסקל לבב^לע בתכנל7

דעלתיהס על טסלימלת להנחות תכנילת ילבנלת פלישה לפני העומדת אלכללסיה לחקלל .1
האחיונית בשנים בל?געי לאמנס פללשה. לנקלדת המתקלבלס העלבדים של ל^יפילתיהם
קטנלת ולבדים קבל^לת על כאלה לתללאלגלנילס מפעליים תלל סקליס מספל באיץ

הפעלללת בתל.נל7 למפעלי;! לעזל היל אלה סקליס שטטעא'י ספק אי7 יחסית
שלהם. הפניקילת
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וגק7ג!מ כבר רנ0צאת מהעבודה פרשה לפרישה, הבנה תכנית שעבדה אוכלוסיה לחקור .2
"הנלמד" שבי7 העימות ועל הבדיקה על לעטוד היה אפשר זי בגישה ג.1יישה. מסויימת

לפרישה הבנה תכנית שעבר לע7ב7 התיעלת מידת לעל (בפרישה) רהמברצע (בתכנות)
אחר,,גךשה גרף אל מתרבננת, לפרישה 0רכז המעסיק, נמו גרף ירי על ימאידגגת 0מרסדת

מחקיילת בעיית בהרבה האלכליסיה,לכ.יל3ה את מגבילה זמ7, לאליל טעקב ללישת זר
ע7יי7 לאי7 זה מסיג אחד ג0יל7 יק בארץ בל^ע נה עד בפרלערלט. כא7 ג.עמל7 לא עליהץ

■■ י. ■.<■■■ טסקנית. להכללת ט30יק לסיד

פרישתית טררם הכנה עברה לא לאשי בגמלאית, כבר הנמצאת אוכליסיה לחקור .3
בעבי7 הגמלאיס של והמלצותיהם דעלתיהס על כבר, שנאמר בפי לעטלד, בנדי פורמלית,
היתה העבודה עיקר לארץ, ובחוץ בארץ רב שמיש נ.עשה לא זו, בגישה לפרישה. הנגה
ל1000 גקיוב בסקר מעורבים של גדול יחסית ובסםפר בי7מפעלית גמלאים בקבוצת

שלנר). בטחקר שקורה כ?י משתתפים
של הטגוו7 'והאופי בסקר המשתתפים של ו^ו^ק^יות מקצועות של המגררך הה.יק9

לשטוש בבסיס psoo כדה שסקר והמידע הגתוגים שונ.ות את ספק ללא 0יחיג.7ם הטוסיק
בעתיד לעובדים לפרישה הכנה שיטת בתכגי7 בטסעאיו,

את לבסס מתוכננת לפרישה הםרבז במאמצי ראשו7 בשלב האחרונה בגישה בחרנו אנו
כפי רבים, של נסיו7 המשקפים בדוקים עקרונות על לפרישה הכנה בתחום פעולותיו

בגמלאות כבר הנמצאים אלה ידי על וסוכם שנבח7

1
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.ipnan אל3ל7סיל; א

ה77"ח היעד. מא7כ.ל7סית מלק ל יק חט י הל; אשי הסקר של ראש7ני 77"ח פ7רסס שנה לפני
המיכזלת הגטלא7ת בקר7 המא7רגנ.לם עב77ה מק7מ7ת מתשעה לגמלאים מתיחס הנ7>:חי

טתרבננת. לפריסה למרכז להקשלרים

של בתק7('ה לג'טלאלת שפרשל גמלאים של ז7 היא המחקר של זה בשלב הגלללה האלכללקיה
עעמל. למל7י שאל7; ה37נה לאליהם גמלאים 2,120 טגתה 7r ^^^^f>^^^ .d?jp oon עד

המאפשר בא737 השיב7 הנשאלים) של 45X א7 גמלאים 961) ז7 א7כל7סיה למחיית קר7נ
לממעאיס להתיחס לג.7 טאפשר משיבים של גבלה יחסית אח7ז רסכרמך. התשוברת נתרה
דעלתיהס האלה'יעל הגמלאים של 0צבס על 7מהימגה מקיפה תמלגה לקבלת במסטיקים

לב77ק. ניסיט7 א7תם בתחלמים להמל*7תיהס
להשאללניס יחסית,מאחי גבלה נחשב 0אל77 של עעמי מללי על המבלסס ב0קר תש7ב7ת של זה אח7ז
חחענרת >אי חסינלה על 7לעמ77 משיבים הבלתי את לזהלת אפשילת הלתה לא חתלמים, בלתי הם

המשיבים האחר77, העב77ה מק7ם לפי הא7כ.ל7סיה :1 טס' לרו!
הא7נל7סיה. טכ7ל המשלביס 7אח7ז

סה"כ
מנלל המר7אייניס טקיניס סח*כ האחר77 המעסיק י

(באחרזים) ה3נסילנרים סרהלטים) גגסי7ל.יי0ענסספייס

45 961 2.120 סה"כ

41 553 1,336 חללים n31p ,1

62 89 143 נעמת .2
44 84 190 תנרבה .3
52 60 116 הטינזי הטשביי .4
40 58 145 *רכ.נ.ית אגל7ה .5
45 35 78 הפלעלים בנק .6
47 28 60 יזק''ל יק.י7 .7
46 18 39 לצרכך המשביר .8
38 5 13 אקספליט תנרבה .9

: 31  . י7לע לא
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שנובע כתי האחרו7. העבידה') (.מקלם המעסיק לפי הגמלאים חלוקת על מצביע 1 מסי לוח
הגדיל המעסיק גם שהיא חילי0" קלפת "גמלאי הם המשיבים ממחצית למעלה מהללח,

הטשיביס לאחוז דלמה חללים בקופת המשיבים אחלז בסקר. המעסיקים תשעת ביך בייתי
נסקר האחרים מהמוסדות

שלגי? הסקר אוכלוסית של העיקריים המאפיינים הס מה

המשיבים למחצית המיניס.(*''|£על בחללקת מאיזנת יחסית היא האוכלוסיה ■ מי7 .1

באופיים הקשור בסקר, הגשים של הגבלה חלק7 נשים, הם 43X גברים; הם (57*) .

מאוחר בשלב לגו, יאפשר יכו''), געמת חולים, ;קופת מעסיקים כמה של

גברים גמלאים בי7 תחומים במספר ההבדלים בבדיקת להתרכז המחקר, של יותר
האשה על גיס גתו מאוד otiuVWtfot מע1 בארץ לגל יש כה (עד גמלאיות ו

בגימלאית')

קט7 היא הגילים טווח הגיל, בהיק9 מלכתחילה הוגבלה יהאוכלוסיה מאחר הגיל.■ ,2
גחזיי עלד .6560 בגלת להנשים ;7065 בגי ברובם הם הגברים שגי0). 5)
mpnb הצררך לגבי מכך המשתמעלת ללמסקגלת הזאת ההגבלה למשמעלת לגתיחס

יותר גדול במרחק הנמצאות כלומר.אלה יותר, מבלג.רלת נלס3לת, ^ברצרת
■£■ : '■." י הפרישה טגקידת

ילדי האחרים ;(62*) המקיבים ריב את מהללים ואמריקה אירופה ילידי מו?א: .3
.(%2a פחות המהווים ישראל ילירר (כרלל א3ריקה  אסיה

הרי המו*א, יבשת לעל במדינה r)1snspn האוכלוסיה לחלוקת בהשוואה
70X לערמת 82*4) אירופא'ליס טל יתר ייצוג יש המחקר באוכלוטית
אסיהאפריקה ילצאי של ותתיצלג הכוללת') הקשישים באוכלוסית
ל*4). קייב לעלמת 2?8; ישראל ילידי ושל (26X לערמת 16X)

יתרי7 מראה ישראל במדינת אלה גיל בקבוצלת הקשישים באוכלוסית המיגיס יחס ,1
,1979 סטטיסטי שנתרך (ראה הגברים של זה על במקצת עולה שאחוזס לנשים

ב/18. לרח
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הגיעל הנרתריס המדינה, הקמיג לפני ארצה עלר המשיבים למחצית קרלנ ■. v7n3 יריק 4

לל/ארלל. שנים. .10 ער בישראל נמצאים בלבד אחל.ז חמישה ,1948 J)jv לאחר
פנ.סיוג.י, לתק ענלדת של לאלפטיטלם הדלק קשי כמלב7 לש ארצה העליה 1

הן"מלאים. של המכרלע הרלנ ענלי לפרישה כלכלל נסיט לה ל הסה

ןגעלרלס" "קשישים הקרללה ל*ךברצ\ז כללה שללנת שלנ.ל להאלנללסלה מאחר ■. משפחתי מצב .5
עשרה כל מתלר שמלטה הנשראיס, אחלץ בה גברה שנים) מ75 (פחרת

(.אלמנים/ ברדריס הם מיערט רק זרגס. בני עם לחיים ל.ק!לאלס הם ('3.1^;

נ.ל3ל זה טשלאלס אחלז אללס גרלשלס/גרלשלת'); רללקיס/לת; אלטגלת;
.(3) נערך %97b להמגיע אלה גיל בוךברצרת הארעי מהממרצע

העיסוק לסלגל העבלדה סקלמלל; של טבעס נגלל הסקר, נאלכללס^לל השכלה: .6
לממלצע לחסילג לתר, טטללת קללמל; לכל'') אחילת ילקחיס, ;רל3אל0,

ההשכלה. של הגברהרת ברמרת להתרכז אלה, יל נ ב?ברצרת הארצי
לרארת, שניתך כפל לימלד. שנרת לפל החללקה אל; מפרג! 2 טג!' לרה
(שליש לפהלל; תלנלגלת השכלה בעלל; הלא האלכללסלה מכחציה (מעלה
לימוד'). שנלל; מ*5נ ללל7ר של השכלה נעלי הס האוכלוסייה כל של

להדמלי ההל;כהג.לת העמדלת, נאפללץ מרלנה חשיברת ההשכלה לנתרך
הפרישה, בת^רפת הגמלאים של העצמי

הלמרר) (שנרת ההשכלה רמת לפי המשיבים :2 מס' ללח

מ0ה''כ. באחלזיס טה"כ
H~ 933

IQOX

25 לימרד שנרת 8 עד
16 לימרד שנרת 910
23 לימרד שנרת 1112
36 לימרד שנרת 13 +

ב/22 לרה ,1979 סטטיסטי שנ.תל7 ראה (2)

ב/20 לרה ,1979 ס0ג1יסג1ל שנתרך (3)*;
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אי7 כך על בגמלאות. האוכלוסייה כל על מקניליס בסיסיים נתונים לנו אי7 לדאבוננו
נטזללה, האתריס עם שלנר הגמלאים את להשוות אפשרות לנו

שנין מראים (1977 (שנת ספד" ננלת למו7 שגות ל3? ומעלה 4נ "בני על הנתונים
למו7; סנרת 129 נעלי הס 24.8* שביס; 8 עד השכלה בעלי. un 3?.3* ומעלה 65 בגל

סטטיסטי טנתרך ,653 עמוד כ"2/2 (לרה שנה 1310 'יותר של השכלה נעלי .11הם 1* ורק
.(1978

בגילים גשיאיס ונשים גברים הן: שלנר האוכלוסיה של העיקריות ה7ימוגר9ילת התכונות ונסגוס,
וגבוהה. בינונלת טמו^עת השכלה ובעלי נארץ 7תיקי0 מעדני, ממועא בר"כ ,7060

י י מרפואה^2 החל העבררה), ;בתקופת ועיסוקים מקצועות של רחבה קשת מייצגת האוכלוסיה >

מועט'). יחקית גשמספרח יצור בפועלי  וכלה ומכירות, טטגנוז ומשקי שרותים טינהל
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הבריאות. מצב של עצמית הערכה .2

. חילבית. היא בריאלתם תלולס את הגמלאים של העצמית והתדמית ההערכה
מגדיל כשליש ערד כטרב, בריאלתם מצב את מגדירים (63*) שלרשת 0תרך שניים

שליליים. בןרנחיס לא אללס טרב") כך כל ("ל<1 לבית רול החלטות פחרת בצררה עצמר
מאלד". "רע אל כ"יע" בריאלתם גג: מ את מגדירים (:4) זעלס מערט רק

ל.דרמלילת מסלימלת, הגנללה אל לריאלת נעילת לט.י1לני0 שאין פררשך אי7 אלה, תשלבלת
כ7שי של נמלגחיס 'לתר לחשלנ נ.לג1לם קשישים .אנשים 7r ח"יים בתקל3ת לע3לילת

הס בה הסביבה של לאלה הילסילטילס הערכים ב7ריש7ת ללעמלד לעגלת להיכללת תפקלדי
לבית. חי כשארת הבריאלת מצב טל (פרצפציה) ההשבה זה, כרשר נשמר ערד כל חיים.

איהלימלת של  קשישים עם למהמגע ממחקרים הידרעה התרפעה את גס מסבירה 7r תפיסה
ממעאיס בסיס על המטפלים ירי על הניתנת ההערכה לביך העצמית ההערכה בי7 חדירה

למנהגים. בדיקלת של

הבדיאלת. במצב שנרי .3

במ?ב עגלי חל "האם היתה; להשאלה הנריאלת במ2ב שגלי חל האם ללמלד ניסינר
לטלבה, להילת: יכרל השנרי כשכררך לגמלארת?" היציאה אחר? שלך הבריאלת

לגמלאלת. היציאה לטלעד בלחס זה שנרי חל מתי 7jp73 בך שגלי) ללא לרעה,

(69X) המשלבים רלב שעבלר בעלבדה אשלרה את מלעאת לבית החי העממית ההערבה
גדללה לא קבלצה אף מצריה הברלאלמ. נ:צב ת בהרג כטלעצמר הפרישה אקל1 גקשר לא

/7K7y? ס^ בתשרבת מצביעייס אשל ה1!רכלרסית) מכלל (כעשירית משיבלם של

(%20d) >ךברצה יש בדלאיתס^מאידל, במצב לטרבה שנרי חל לגמלאלת
לגמלארת, היציאה עס הבריאלת םצב הרעת את תכררכת

זה קשי אללם הבריאלת, מצב רהרעת הפרישה של ישירה השפעת על מכך להסיק אין
האחרלנה, הקבלתה לגבי קיים

מצב בגלל מלקדמת פר"שה פרשל אשר גמלאים של אמנם גדללה Kb tny12p מצריה
טליגשת לירידה נטלה יש זה מסרג שבמצבים להניח נית7 ננלת.> בגלל אל בריאלתס

הבריאלת בהרגשת אל בתפקלד לתר י
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הברברת. במצב השנרי עתרי .4

צאתך עס מיד הבריאות?; בטצב בשגלל הרגשת "_מתי כדלהלך: היה השאלה נרסח
הפרישה?", אחר משנה תר ל ל הפר"שה; לאחר שנה הפריסה; לאחר חודשים מספר לפרישה;

הארס, של ברלאלתו על לרעה הטשפלע הלם של אלפי לפריקה >ש כל ההשערה נכרנה אס

דרסטי שגלל של נתל^אה גס הפרישה, למאלרע סמלר מלרגשת להללת צריכה זר הרעה הרי
להתרכזות הזדמגלללת הלל*ר 3גלל, זמ7 על שללעה לאל החללס תרכך החיים, נסגגלז

על מסוים גק^נלי הנרלאלת כנעללת לתר ל תדירה להתעסקלת בעצמר, הפורט הפרט
האדס. של לגלפל "מחלץ" שהם (ענרדה) טשטעלתללם בדברים התרכ.זלת אנ7;

לגמלאות היציאה למלעד קמלר הטש'ביס, לדברל גתרחשל, הנרלאלת בט*ב השגלללם טרבלת
שגה שהתרחשו לס ל שגל על העבלעל מעג1ל0 רק הפרישה). לאחר חללשלס מספר אל (0יד,

לגמלארת. היציאה לאחר לתר ל ל

הרי השגול, תלחלת גנדקה ללא השגלי, התחלת גקלדת על גשאלל להגבדקלם מאחר
את למלווה קבלעה גשאיה הלא שמא הזאה.,אל ההרגשה גפסקה למתל האם ללדעלס אגי אל7

 הזט7 לאלרך הגמלאל

לומללטלת. בפעיללת תפקלדללת הגבללת .5

הגמלאי. של הירמירנוייס בחללם התפקלדל הילשר חשלבלת על העבעגל
מסללסלת. הגבללת לתכגל טבלגרלס "לאגשלם כדלהלן: נרסחה זה כרש? שבדקה השאלה

במדיגלת; רלרדת לעלרת עזרה, ללא להתלבש כא7; המלזכרלת מאלל הגבללת לך לש האס
." ציבררית? בתחבלרה לבד לנסיע בשכ.דל.ה, לל'^ללל הבלת את לבד לעזלב

על לחל דל לכשליש בשאלה; הגזל:? ג מהסל הגבלרת הערר על לחל דל המשיבים 0חצית
מלעסלת, הגבללת

תפקלדי; גמרבך עצמאית הסביבה, על השרל3\ת ארכלרסיה של היא המתובלת התמלגה
חיובלת היא ל ז שהערכה הבריאות. הצב של שללללת, מאשי לתר י הירכית, העדנה בעלת
ההערכה המשיב של ההשכלה רמת שעללה שככל (כללמר, ('1= .14) גבריס אעל ילתי

ירתר), חללבלת הלא

שלגלת סטטיסטירת בבדלקלת לעבלדה. היציאה על השפעה כבעל נתפס הברלאלת מצב
הגבללת להעדר הבריאלת מ*ב של חללבלת הערכה כי נמצא העבררה) על ה3רק עראה:

פרישת, לאחר לעבררה היציאה על משפלעלס הבילאלת בתחלם
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שביעות על המשפיע הבריאות גורס נמצא  מהפרישה היצו7 שביעית  אחר בתחום
הרצו7. שביעית של גבלהה רמה על משפיע הבריאות במצב לרעה שטיל (העדר זו רצרך

מהפרישה^, הכללית

נוקא את לכלול שיש סבירים מהמשיבים 44*  >1לוםפרישתית הכנה לתכניות באשר

הטביעו אשר אלה בקרב יותר בולל1ת 7r העדפה בתכגיות. העיקרליס הנרשאיס בי7 הבריאות
את נםרך מעריכים אשר אלה בקרב וגס בבריאות, הגבלות להם שיש כך על בתשובותיהם

הנ.וכחי. בריאותם 0צב

להכללה הממולצת הבעיה משקל את מעט לא המכתיבים הס האישי והנסיו; שהמ^ב כגיאה
לפרישה הכנה בתכניות

np7ajp הקביעה בקרב הבריאות מצב של חיובית עצמית להערכה נל1יה ניכרת בסכום.
''תכז בפרישה. שנים לחמש ע7 ^עיריס", "קשישיי0 קבועת על מדברים שאני לזכןר יש

חיונית כזאת בדיקה בתמונה קניי מסתמ7 היה (70 (מעל 'ותר גבוהות גיל שבקבוצות
הבריאות מעב של חיובית הערכה הפנסיונרים אצל האפשרית המופנה" "נקודת לקביעת

הבריאות מצב של שלילית הערכה הפרישה; לאחר לעברדה יציאה $9 בחיוב משפיעה
לפרישה. הכנה בתכניות הבריאות נישא הכללת להעדפת מתקשרת
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הג0לאיים. של תכלכל'' המצב ר.

אי"ל*"ו ב"קו"ו 3*יקי הגמלאי, בחיי הכלכלי המצב סל מי"ילתל ** להדגיש מילתי
ה3טסילני. של הקיים תק*יב טנלסס 'נ*'" י'קנלעה ההגל.סה עיר לשחיקת

מסל"טלת שב^ברצרת כר על בארץ; הפרישה תנאי של הליברלים ההסדייס על יבלת דיני
*זי "ייי' >יי"סי' "יאי0 "סלי. ל^לת עם "ללב י'לאי*' aiarn *הפנ.סלה ההכנסה
קט7יני שככל ל"כימ גס מקיב* מזל גבלמה ."ל >""0וג א9  ל>""יס עבלדה, ,3*קל**
חד^ת. על ט"ק^ לה^סה מייבי, פנסיית י"ק בעלי אל'יס 5, ^דלבי ל"יקה נאלכ*ל0יח
באיץ יל"/ 'ל אל"ימעית חטיפי' *אי7 כל על ""''ניס "לגמי. זה כללל """י, >א 07,",

3"קל"; לאדם ''' י'"0י< סקליי" סס^י לבדלקל; ח'"נלת ל*"י0 ליחס מקלנל ^סייני,. .:;.:■.

ט^י ** """" 1ו"לג" ל"" 73י "ל *י7 אללס, הגמלאי. של הכלכלי *צ2ר כט77 ו,ג0(אלוג
זאת הא7ס, 'יל ^^ל3"^^י3י הכלכלי תדרר להכרת ה^יברת יש שכן. הגמלאי. קל הכלכלי

ל^^' לי קי'י^י' מזי 0חל*ה אל קללה בפיילה שהיססה מיגיק* הגמלאל טי7ה נאיזל אומדת,
החייס סגגל7 של "לק ""ילל 7ניימ על לי*י להעליל החיים. ר*ת כמלב7 המיי^,

אינה חרדםת משכררת ^inna י'מנל"את .מממקמ ה"סה לגל''), החניכים ;מ"יגלזגייס,
הגמלאי. של הכלכלי מ?נני לקביעת בירתר המל3 אל הלחל7י המ77

£ל_המ^ב עעמי^ העיבה ^ל ילל*ג לה>ונמ> עליטי הבילאלת, 0,צב של ע^ית להעיכה "למה
ן 0*ל? בפנ0יה ארם בה מספיקל7);המי7ה לא נדלחק, מס5יקה מספיקה,. הכ1.סה ;יטת ^^Jn

, הפרישה/. בעקבלת מכולימיס חלמי''לם ךנרלם 52 לרתר

הבאים: במדדיס השתמשנר הכלכלי התחרס בנתרה

הגמלאי/ של לישלתי העלמדיס נלספים סקלילמ הפנסיה, הקילס; מקלילל; .1

לעיל; שפררט בפי  הכלכלי המצב של העצמית ההערכה .2
הפרישה; רפת בת? לעברדה ליציאה כטניע ל הפלנל יימעי .3

הפריטה); רצרך שביערת (בריארת, אחררת ^רכרת ^יי ר^>>> המצב ביז הק,, ,4
לפרישה. הכנה בתכגירת כלכלי בט*ב ל7לל7 הטיל™ המקים ,5



 IS 

. . ן ■ קיום. טקור7ו7 .1

הפנסיה. אחלז?

הכאה; התטרנה את מעלה הפנסיה גרבה לפי האלכללסיה תאלר

^  933 /סה"כ ה3נסיה י אחלז
10096

5 35* IV

12 3S&  40*
16 41X  SOX

23 51X  60X

18 61X  690*

16 70*  . ■

10 תשיבה אי7

צברה גררלה, nb יחסית קבלעה כלרנ7ר ,(16^) ששה כל על אחד שרק נרבע הנ"ל מהפררט
התפלגרת אמ לעלקי כלל חרפף אינ7 זה אחלז האלישיייס.^') הפנסיה אח7זי מ>7א את ■'

כלרמר, המרינה. ק7ס נזלפני ע77 בארץ נמצאים הנבראים של (4י46 נאלץ ה7תק לפי הארכלרסיה
עבררה) חיי (אררך בעבררה ה7תק את נידקיס כשאנר ירתר ברלט הפער סנה). 31 לפחרת ..

בארץ. עברדה של רירהר טניס 34 על. מסרר המשיבים (54*.) למחצית מעל הננדקים. של

להקטת הערנר חישרב בתתארגנרת הטמרנרת היסטררירת סיברת לבך ריש גדרל ה7א הפער
בארץ. החברתית בהתפהחרת םארחר יחסית nnvrn אשר פנסיה קינלת של ממרסרוז סערכת ל

של קל_י£ רק הרי פנסיה, אח7ז? 69  61 של לרמה המביעים נרס?ףאת.3;משיביס אם גם . ■ ,.

לזר דר0ה בגרדל >ךברצה ^וידך, פנסירנ^"ת. הכנסת. של גברתרת בדרגרת נמצא הסשיבלס עיבילץ

פנסיה); סל 40X (עד המרבטחת תפכטירנית סהכינסה בתחתית נמצאת (17X) חאתרזים טבפ1^ת
.(69* עד  41*) הבינרנית ההבניההפנסידנית חלל את ממלאים (57*) חררב.

לתיקיס נשראים, שגברים, מתבל7 אחרים, מקתגיק^^ הפנס?זז"עם אחרזי 0ל הקשד?ם טבד"ןת
לבית חי הערכה מתאשרת בך גבלהיס^ 5ע!גה אקלזי ^ברל בעבל7ה, רב 7תק לבעלי בארץ.

. אח>ז^פנסיה. טל ^חזר גברהח לצבירה הבריארת מ^ב של

טשתקעיס מספיקה, ההכנסה כי'רמת רהרגשה הפגישה בתק7עת נלנלי בתחללו יש ר 7 ית 7 העדר
הגברהיס,.. פנסיה אחרזי 1עלי בקרב מאליהם

בהרבה גבלה הלא זה אחלז הסתדילת^הגמלאיק, יל"ר לנל ה&ידעשמסר ל3י >'x

למללא מגיעים 10X 7v רק. הפנסיונרים,■קבלג.?ה0 ציברר בכל למצב בהשללאה "  .

>(70\) הפנסירני הרת?.
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ההכנסה: ;77 י י מי? מספר

לפנסיה) (הנרספים ההכנסה מקורית מספי פי על הפנסיונרים את לסווג נסירך נעשה
מכלול של קילמס/איקיוטס מהמשיבים, אחד כל לגבי נבדקו כאך לרשרתם. העומדים

מעבלדת הכנסה מענלדה; הכנטה הלאלמי; n7ujn >c' הזיקנה מענקי כגרך: אפשריים מקוללת
ואחרים. משפחה בני עזרת מגרמניה, פצריים מרכוש; הכנסות הזרג; בך/בת

איילפי, ממוצא גנרים ללל'לת עומדים יותר רניס מקלדות כי מתברר הנתונים מנתוח
מקורית מספד יותר שרב בכל היום. עובדים עודם ואשר רבות שטיס נעבר שענדו משכילים,
היטב מסתדייס הגמלאים מבי7 יותר לרבים כלכליים, בויתורים הצליל לתר י 1vp ההכנסה,

מאליל משתמע האחיל7 הממצא ה3נ0יה, נתקלפת הכנסתם עס

הכלכל". המצב של עצמית הערכה ,2

מצאנל זה בעני7 הנשאלים לתשלבות ליחס שיש החשיבות את זה) לפרק ;במבלא הדגשנל כבר
לציכיס מספיקה הכנסה ("רמת נאלת קיום מאפשרת הס?ר) ;ב*מ7 בהווה ההכנסה רמת כי

ההכנסה עס מסתדרת (43X) לה גדל קבלצן; מהמשיבים לכרבע לחסרך") לי לנשאר
הנוכחית הכנסתם בתנאי הכלכלי בקיום מתקש'ס מרבע למעלה אולם לקילס"'); לק בדי '(מספיקה

אתאמץ"'). אס אפילו מספיקה "לא מתאמץ"; אני א0 רק לקיום יקה מספ ";

למדי יחנה קבוצה קיום על םררה בריתרריס הצררך פי על הכלכלי המצב של עקיפה בדיקה
זרהתה זר קבוצה העבודה. הפסקת עס שלהם המחיה הרגלי את לשנות הוצרכה אשר (60\)

מזרחי). ממוצא בארץ, קצר ותק בעלי בודדים, (נשיס, ילתר החלשה כקבלצה

לעבודה. ליציאה כמניע הכלכלי המצב .j
אנל שונלת. להיות פורמלית,יכיללת פרישה לאחר לעבוד ממשיל גמלאי שבגלל7 הסיבות
העני7 יל^ ;אינג1יינץ לאכלכליות סיבית (1 עיקריות. קבוצות לשתי לחלק7 נרטים

קיוס). לציכי נוספת להכנסה כלכליות סיבות (2 יכו', תועלת הרגשת כערל, עבודה שבעבודה,
יציאה על חזקה השפעה כבעל נח.גלה לא הכלכלי הגורס הנוכחית, באלכלוסיה כלל, בדרל

כלומר, בלבד; חלקית בעבודה מרביתס ,(43Z) כיום עובדים הנסקייח ממחצית פחות לעבודה.
עובד. אינו (57*) הרוב

לעבוד יצאו כי העובדים הפנסילניים מכלל '?5^ ציינו לעבודה היציאה גורמי כשנבדקו
כלכליים) ;לא אחרים גורמים שציינו ה~\55 לערמת להלן) ;יאה מספיקה לא הכנסה בגלל

במצב עצמם מהסשיביס^הסוצאיס ל<פנסיונרים(כיבע הם אלו לעבודה. ליציאה כסיבה
גבייס נגיטלאלת. הילתס בתקלפת הכלכל' הבסיס אל; לחזק מנת על לענוד אותם המניע הכלכלי

להס לאפשר עבודתם,ובקשו בל/ק/^ת עוד אותם העסיי, הכלכלי שהנושא בארץ קצר ותק בעלי
שאוכללםית מכאך, כלכליים. מניעים בגלל (בחררה) העובדת כקבוצה זוהו לעבוד להמשיל

תתקבלצלת. שתי בה וקייעלת הומוגנית, אינה הפנסיונרים') ;מבי7 העובדים
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שכזאת בתלי לענל7ה הילת העלבדים (2 כלכלילת, סיבית בגלל לעבלדה הזקלקים (1

להביא יכלל שאני "מרגיש עבידה"; בלי להילת יכיל ;"איני להם לחשלבה נחרצה
ערבד"). כשאנל מכלבד מרגיש "א;י אנשים", עם להיפגש דיל "זו בעבלדה", תלעלת

אחריס. לתחלטיס הבלבלל המצב .4

הכלכלי. לגלרס מקלס מייחדת בפרישה הרצלז קביעלת על המשפיעים הגליטיס בדיקת א.
החיים יטת את ללהלריד חלמרייס ?לדכי0 על ללתל נאלץ איגל שהפבסילנד העלבדה

הפרישה. בתקלפת ילתר ג.נלהה דעל7 קביעלת מידת על שלל,משפיעה

ט2ב של ^יל^ית ע2מית הערכה לבין הכלכלית הימה שבי7 הקשר על כבי ה*בעג.ל ב.
הבייאלת.

טרלם3לישתית. הכנה תכנללת .5

זה לג.לשא מיחסים שגמלאים הטקיס הלא הכלכלית הבעיה של הבללטיס הבטליים אחד
לכללל טבקשלס 40* של סל לפרישה, הכנה בתכגילת ל7יל7 המלעעלת הסלגילת בטכללל

לפרישה. הכנה בתכנילת זה נלשא

ב?2\י1£1 זלהל הכלכלי לנלשא לפרישה ד""ל; בתכניית מרכזי טקלס המייחדים המשיבים
פרישתם. בתקלפת כלכליים בקשיים בע^מה שנתקלה

עלבדים *יפילת של נפרדים סקרים במספר למטצאים כא7,שבהשללאה לעיי7 מעני7
הטרלספנסילנריס. לבי7 הפנסילנריס בי7 ניכר 7י הבדל an לפרושה, הכנה מתכנית

של שליש ששני בזמ7 בל לפריקה^ הכנה תכנילת בתכנל7 בעיקר חשלב זה נלשא
חייבל פנסיינייס של 40X יק הכלכל', הנלשא הכללת חייבל העלבדים טבלגריס

לפרישה. הכנה בתכנית העיקריים הנלשאים ארבעת בין זה נלשא הכללת
לבעלה מתימסיס שהפנסילנייס להניח אלל'ל ניתן אללם זה, להבדל בדלקה תשלבה לנל אלן

שלהם, הפרישה בשנית זה בתל/לס להם י1היה שלילי') אל (.חילבל הנסיל7 פי על זל
לטיס בהם התנסל שטים לחישלביס חרדה מתלל לבעיה טתלחסלס שהעלבדיס בזמ7 בל

(.בעילת אחריס נלשאים לגבי גם נמעאל דלטים שהבדלים ל*יי7 כדאי במבחן. היעטדל
בייאלתין.

שתי בתשלבלת רב לן דמי נט?נא בפנאי לשסלש משמעותי עיסלק מ^יאת חשיבלת בשאלת

לגיטלאלס). ;עלב7ים הקבל*לת
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, נפילשה. התעסוקה הי

כלכללת ממשמעות אלתי "לשחיי" לש שלטו ברירו מורכב. מושג הלנו תעסוקה המושג.
בגמול או בשכר, (עבודה כלכלי עסו? גם הכוללת יחנה כקטגוריה ולראותו בלעדית.

העלקיי הפיוש שלנר. בתנאים התנדבות. כגרן. אחרלס, עסוקיס וגס שהיא) צורח בכל כספי
ענודה. של המושג את חופן* והוא כלכלי הוא לתעסוקה הגיתז

הלבסלס. ממספר נסקר ג.נ7ק התעסוקה {.ושא

הנוכחית; npiovnn qp*n (k
הנלתלעונ7יס; נקרב לעבור, והרצוך (עבורה) נשכר תעסוקה להמשל המניעים ב)

הנוכחית; התעסוקה ס^לאת אופ7 ג.')

אחרים; ותחומלס תעסוקה נל7 הקשי ד)
לפילשה. הגנה בתכולת הנושא של מקומו (n

הנו3חלת: התעסוקה ר<לק0 (K

תעסוקה על רווחו 10\ חלקית, נענודה מינלתם עונדלס, המשלנלם סנלז ?.#7 כזכור,
אלגס שהם השיבו הנותרים 45* נהת73נות"; כ"ענודה אותה שהגדירו לאכלכלית

"אינס.ע7סקיס" אשי טפטסילכילם טייכבת rr אחרונה nx!3pv להניח (איך p7737j
נלנ7; סוגלס לקגל התעסיקה מושג את מראש הגבלל השאלות נסוח דבר. נשום

תסוברת). של נוספלס סוגלס מעלה ספק, ללא הלה, אחר גסוח וחתגדנות, ענודה

אלו. הס הפרישה נתקופת איעבורה) גאו ענודה על הםשפיע/ם העלקרללמ הגוימלם

נ.שים. מאשי יותר לעבודה נרטיס משכללים גנילם, אלשללסי. גויסלס .1
הגבלות והעדר הבריאות 0צב 0ל חיובית עצמית הערכה נליאןו;; נתח7ם גורמיס .2

לעבודה. היציאה עובדת על משפיעים
נמלדה סשפלע הקלדס) מהמעסיק ענודה ננקשת (הנמדד לעבוד להמשיך הרצוך .3

העיקרי. הענודה ממקוס הפרישה לאחר ענודה קנלת על רנה

זה גורם של השפעתו  צי^נו שכבר כפי נוספת) בהכנסה (הצורך הכלכלי הגורם .4
 משמעותית. אינה

(עבודה): נשכר תעסוקה להמשך הסגלעיס נ.

מכלל 45* נקינ מוכרת מספיקה לא הכנסה בגלל לעבודה יציאה כי הודגש כבר
"החלשה" הכלכלית לקנוצה כשללכלס זוהל האלה העובדים העובדים. הפנסיונרים

הסקי. גאוכלוסלת

■. ..י י1; . . . ■
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אללס הסקר) עריכת עלב7יס^בתקלפת נס שאי נרים ל פנסי קבלצת לה מעל המשיבים ביך
הפנסילנריס מכלל לטהצית קרלב מהללה זל קבלצה בשכר. לעברד רצרנס <;< u'l'nyn

מיל לשלא הפרישה נתקלפת הלרע בריארתס שמצב גברים הס אלה לה. נהל הבלתיערבריס
מהמעסיק בקשל 4י44) ) שלכל האלכללסיה למחצית וךררב הפריטה. לתקלפר; תכנילת להם
בדרך אלה העבל7ה*,היל מקלס באלתל לעברר להבשיל להם לאפשר הפרישה, בשעת שלהם
הגדרתנז, לפי הבריאלת מצב לאשר נארץ הלת'קה הקבלתה על נמנ'לס שאינם גברים כלל

לעברר. להמשיך הרצרך את מסבירים אלל גלרמים למ7>, טרב הלא

(,העבל7הי)ר(1:לג:חיל;: התעסלקה מציאת אלפ7 ג.

אל7: ה7 הפלרש הערבד ירי על תעסלקה למציאת האפשרלילת
אל זה בעני7 הפניה את להילזמ עבררה המ50ש הפעיל, הגלרם הלא עעטל העלב7

בעב77ה להישאי/לחזלר/להסשיר המעסיק, להצעת בהסכמה מגיב שהלא אל המעסיק,
היץף צנוצרס תלל הקל7ס במקלם העבל7ה המשך הלא השכ.יח שה37ל0 נלבע מהנתלנים

טהעלבדים משליש פחלת  מעטים רק ח7ש. מעסיק י7י על ה2נסילנר אל פניה המשרה,אל
בירתר מרגבל הלא הממלכתי התעסלקה נשירלת השמלש עב77ה הפלש יזמל נילס,

אינם אשר הקיימת* החלקית מהמערכת לכתלעאה הש'רלת, של העבלדה 7פלסי בגלל כנראה
העבל7ה. בקזלק קשישים לקליסת עבל7ה, חיפלשי טערדדיס אל מקליס

הילזמה כי התברר ברלק7ייל מכל7 עלל7י שבלצע המעסיקים בסקר כי להזכיר ראלי
המעסיקים. של ללא הפלרשים קל המקיים, ברלנ היתה הפרישה לאחר פנסילנריס להעסקת

מהפרישה. (יעל7 לשביעלת תעסלקה .7

הרצל7 בי7 קשר שיש העלתה מהפרישה רצל7 שביעלת הרגשת על המשפיעים הגלרמים ב7יקת
העלתה גיסא, מאידך מהפרישה. הכללית חרצל7 שביעלת לבי7 הפרישה, בזמ7 לעבל7
בזמ7 נעבל7ה מלתנית אלנה הפרישה מתקלפת רצרך שטביערת העלב7ה את גם הב7יקה

ערבדיס). שאינם גימלאים גם מרפיעיס מהפרישה המרלצ'יס ^בי7 הפרישה

■ לפרישה.. הכנה בתכנילת הנלשא של מקלמל ה.
המשרה היקף (.מבחינת הפנקילנר את הללס משמערתי אחר) אל עיסלק^כלכלי, מציאת

הגמלאי. את המענינלת הבעילת בי7 במעלה ראשל7 מקלם תלפסת העברדה) לשעלת
לשאלה בתשלבלת למגללנלת, שלנלת בצלרלת בילתי, המלזכר כנלשא לבסלי בא הדבר

תכנית בכל העיקריים הנלשאים בל7 זה נלשא כלללים מהמשיבים שליש כשני בסקר' הפתלחה
לפרישה. הכנה
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רביעי כנלשא תעסלקה מעיאת לפנסילנייס,מלזכרת ערבדים של השללאתיים בסקרים
פנסיינייס של ('61*; 7למה .אחלז fee*; פרישה לפני העלמ7יס יזי על בחשיבלתי
בעילת בפנאי, שמוט ל3נל הראקל7 המקלס את הרפש הלא יא'נלס זה, לנישא מהיחס

הדברים לראיית טהבסיל7 מלשפע העדיפלילת סדר כאך שגם 'תכך כלכלנית, לבעילת בייאלת
הפנסירנר. של ישירה להתנסלת חליה על בהתבסס

בפרושה. 7?לל י.

שלא הג.טיה טבלגר. גיל של האל3יינ.ילת התכלנלת י.אחת נחשבת מלגבלת נ.יי7לת
חדשלת לסביבלת לתנאים להסתגל חצררך ב3ל.י להרתיעה המלכדת, מהסביבה להיג.תק
הזיקה הקשיש. האדם של לההתנהגלת התפקלד של רבים בתחלטים לים בסל לה מל^את

מלתל.ית הסביבה את להחליט לה^יה חזקה, הדירר^ השכלגה, ;הישלב, הטגלרים למקלס
לכל1. לטלסד העתקה בסביבה, השלרשים אב77 מהלה, כגל7 לחזקים משמעלתייס בגיליים
הגמלאים לד7ר לתר י אלפיגית הפרישה עם יללת הגי הברית, באר*לת בעיקר חלץ, בארעלת

מעיכלת כלפי קשישים עמדלת על במחקר בישלאל, מאשר לל7אי אחרלת, באר*לת מאשר
מלגבלת ניידלת מגלריס',לעל לקביעלת הקשישים של הזיקה על עט7טל רללחה, שירלתי

לגיאלגרפית", מגליית "קביעלת בדדלכלל מראה הנלכחית האלכללסיה גס בהיקפה. בילתר
המגלייס. את הפגסילנרים החליפי לא פרישתס לטאז

השיבל 13*0 שרק נמצא זה, בתחלם נעתיד התכנילת לגל הפנסילגיים כשנשאלל
מעלית, עם בית למשל ; ילתר מתאים לדייר לעברר תכנית לה~1 שיש כללמר בחילב,
מאו7 זעלמה קבלעה לכ7'^. קל"ילתיימ לשיליתים ילתר קדלב למשפחה; ילתר קרלב

. ■ בעלי ה^נסירנרים בעלקי הס ,לאלה אבלת לנתי אי טלג7 ע7ילר לעבלר מגי'שת (2*)
מלגניח תנאים לחפש המניע מהסלג חדלילת להם שהיל כאלה אל תפקל7ילת הגבללת

. חיים. של

נמיר בשעלר כי ,אף 7ילי בעלת מעלים פרישה לפני העלמדיס מאשר ילתר הפנסילנרים,
זה. להב7ל הגורס הלא שהנסירך >תכך .(13z) לעיל כנזכר

הסלגילת במערכת מרכזית ל,רא>ת לא ה7ילר בעיית אמריקאיים, למחקרים בהשללאה

הגמלאים. את המערי7לת
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הפרישה: nnw .r

המטדלת שאחת שם הלדגש הראשונים נפרקים עמדנל רמשטערתה הפרישה חללית על
שלא הגמלאים של דעלתיהס את רלהביך לסררג לזהלת, היא זה סקר של העיקריות
בדעותיהם להעזר ,רהרצרן שהיא') צורה (בכל פורמלית הכנהלפרישה תכנלת עברו

דעות ברר? זח לפרישה.$יי/ הכנה תכנילת של ילתר טלב לתכנל7 הריטרוספקטיבילת
הנאות. היאות מנקלדלת הנדונה, בסלגיה הפנסילני'ט רהצערת

. לפרישה בקשר הפנסילנר את המדאיגלת הבעילת אזולי .1
לפרישה הכנה בתכנילת בהם רלדרך להעלרת שיש המיבזי'לם הנלשאים .2

להיטלי המ*לי  הפרישה תקלפת של ("הפרטי") העצמי התכנלז .3
לפרישה הכנה תכנילת לבעלע איגל7 י*לי, תכנל7 .4

לגטלאלת להסתנללת מהפרישה הסיפלק הרגשת .5
הפרישה. בתקלפת הפנסילנר של עצ0>ת הערכה .6

לפרישה.■ בקשר העלב7 הא7ס את הטדאיגלת הבעילת (1)

אחי, חייס לשלב אחד חיים משלב למעמד, ממעמד לתפקיד, מתפקיד מעבר כל י

מהעדר הנלבעלת 7א>לדאלת דאגה בחרדה, ביותר, הטבעית בצליה מלללה,
גילתר רב מטען מלללה לפרישה המעבר האדם. עלמד בפניה החללית נסילץ

/ עצמל ימצא שהפלרש סביר בהם שלניס למצבים תחלמים לג.בי חרדלת של

לפני שלנה באליה נתפסים האלה הדברים מבי7 רבים אתם. להתמלדד ליצטיל
התחלמים את ללשחזר להיזכר נתבקשל המשיבים ללאחריה, הפרישה חללית

טםפר "להל7 היתה, (השאלה מהעבודה פרישתם לפני חשבל הס על^הס והבעילת
הנושאים את ציי7 אנא עליהם. חושביס מעבודתם לפרוש העומדים שאנשים תחומים

מהעבודה".') פרישתל טרם עליהם שחשבת

הפנאי; תכנו7 מתאלם; ד'וי כליליות; בעיות היל: בשאלה שנכללו הבעיות
הקלדם'' העבלדה מקלם עם קשר המשפחה; אס קשר בריאלת, בע'לת בשכר, תעסוקה

בשכר תעסלקה הפנאי, שתכנל7 מראה הנוכחי הסקי משתתפי של התשלבלת ניתוח
. . ה7 הפנאי, ל נצל בעייתיים. ילתר בעיניהם נתפסים כלכלילת לבעילת

בקלב מרכ'זי נלשא הלא בשכר, שלא עיסלק'לס ידי על רהך בשכר עברדת של בדרך
לפרישה ללהכנה לפרישה מעסיקים התיחסלת על בסקר ח. אלכללקיה

העלטדיס ידי על שהלעלל בילתר התדירות הבעיות נבדקו (ברלקדייל,2979')
הלצאת בתהליך (המטפלים נציגיהי אל המעסיקים עם בשיחלתיהם הפרישה לפני

המשיבים מחצית כמעט ידי על שם הוזכרל כלכלילת בעילת לפיישה'),. אנשים
בדידלת בריאלת, פנאי, כג.ל7 לבעילת .29X ע"י  לעבלד להמשיל הרצרך :(46*)

המשיבים. 15X ע"י רק הלזכרל  לכל'
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 הפרישה בפני העומדים את בילתר המדאיגות כך על חך כלכלירה בעירת
שמראה כפי מאידל, הפלרש. של ההלס ררםת הכלכלי הבסיס לפגעל 3ך כלרמר,החררה

רצרך משביע כלכלי 2מצב נמצאים המשיבים הגמלאים של הילב הנלכחי, הסקי
. אחר. כנראה הוא שלהם העדיפלילת לסדר הפרישה, לאחר

לתת ליאלי מספיקה אינה לה נהל שהכנסתה קבל'גה מעליה כזכלי, זאת, עס
הרעת. את עלית

לפרישה: njpn נתכנית לכלול שראלי הנדסאים (2)

לעיל שהלזכרל כלכלירת) בעידת נש3.ר, תעסוקה הפל.אי, ;תכגל7 הנלשאיס שללשת
לכלרל מציעים שהפטטילגייס העיקריים הנלשאים גס הם יותר, כבעייתיים
גושאיס ביורה. היא אלו נישאים של ההעדפה טירת לפריסה. הכנה בתבנית

נוגשינה המשינלס של המסכמלת בהערלת גס ילתר גבוהה בתדירלת מלזכיים אלל
פרישה"). לפני לערמדים ("עצת הפתוחה לשאלה

הלא הזה, הפרק של 2 מס' בק'^ע הנאמר לבי7 1 מס' נקטע הגאמר בי7 הקשר

למ?נלפה ברלר

י: והרעו המעוי  הפרישה תכנרך (3)
פלרמלית לפרישה הכנה בתכנית התנסות ללא לגימלאות פרשה שנבדקה האוכלוסיה

לפרטי עצמאי עצמי, תכנל7 של מקיים היו האס לבדוק בקשנו ומאורגנת.
לפרישה. היציאה לפני עלד

דלעיל: בנוסח לבטלי הדברים באר בשאלרך

4 תעבלד" לא שבה התקלפה לגבל תכניות תכננת מהעבודה פרישתל טיס "האס .1
אלה?" תכניות מגשיס אתה "האם .2

(26*) המיעוט הפרישה. לתקופת כלשהץ תכניות נעשו לא כלל בדרל כי מתברר
גברים בעיקר הם גהללו אלו תכניות מגשים אמנם מראש, פרישתו את תכנך שכך

נמלך אחלז םעאנל ביעליי)  (.ביגטץ אחר בסקר גס גבוהה'). השכלה ובעלי
פרישתם. את שתכננו ישישים של (15\ על עלה ;שלא

פרישה, של אישי תכנל7 ומיעוט ממוסד, תכנרך העדר של זר מציארת לצר
הפרישה. של מלקדם בתכנל7 הצליל (83X) המשיבים של המכריע הילב ע"י מלכי
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אמונה חוסר בגלל ;אללי הפרוסה לתכנל7 מתנגדים גימ המשי מבי7 3z רק

זה. בעניו מגובשת דעה אי7  (14Z) לנותרים ערזר),(<>) שזה

המעסיקים בסקר גס טעאנו פרישה בתכנרך רה"רצרי" ה"מ*יי" בי7 גדרל פער

אבל לפרישה; הגנה תכניות קליטות היל מפעלים של ביותר טצרתצס בטספי רק

 באלה תבניות להנהיג להנכונלת התכנרך חשיבות על המעסיקים כשנשאלו
ניליני. דרמטית נ*ירה הטיוייניט אחוז עלה

בי7 ניכר קרישה של טיקדס לתכנל7 יתי שרעי7 טיאה שלנל המטעאיס נתוח
הפרישה. ^רפת לקיאו^ ש^יפל אלי בקיג מאשר יותר מהפרישה שהששל אלה

את להג.ניר בדי לפרישה ההבנה חשיבלת לגבי הנשאלים של הח''יבילת בתשובות לש

לי*יאה המתקינים העלבדים בקרנ לפרישה להכנה המאירגנלת התלבנילת הנהגת
מצאנר טניס) (עד.לחמ0 פרישה לפני העומדים בי7 שגס על7 י?נויי7 לגמלאלת.

לפרישה. הכנה תכנילת מחייבי קל ל*80) ;מעל מאוד גבלה אהלז שלנלס נסקרים
נלפל הכנה תכנית בהס שהונהגה במקלמית נתכנילת בפיעל המשתתפים אחל! אולם

אלל ענלדה בטקלמלת תכנילת קילס המחליביס מאחוז

■ פרישה: של יעלי תכנל7 (4)

 התכנרך טילה (^

שלא הפרישה. נתכנו7 ה'נורך את מחייבת הפנסיונרים בקרב הרווחת הדעה
המשינים מכלל לשנישליש קרוב ההכנה. טווח את מגבילה גם היא כמיופה
אחת שנה של תקלפה בתלל לפרישה הכנה בתכנית להתחיל שמספיק סבורים

לשנה') ;מעל יותר אילכה בתקופה מ*דד מעוט רק הפרישה. מועד לפני בלבד
נסיל7" ש"כבעלי הנחני כי מסויימת במידה אותנו הפתיעה זו תשונה

בתקלפלת נמשכים לפרישה הכנה תהליכי כי הפנסיונרים יויכחו
בתשובות גם טועאים אגו דומה טווח ק*רת דאייה יותר אריכות זמ7
טסוימיס. הבדלים לשנס אס גס פרישה, לפני עיטדים בל7 נשאלים של

הגישה יללחת ,(1979 (.בילקדייל, הלזכר שכבר ק י המעסיק בסקר גס
נלנד, אחת לשנה עד של קעיה הכנה נתקלפת די ני המשאבים) מסה"כ %75d)

הכנה בארץ, המקונלת המאורגנת ההכנה נדפוס אולי הוא לכך האפל1רי ההסני
קונקרטיות נעילת על מידע אינפוימטיביות,ז*ל;ז הי*אלת כמה על בעיקר הבנויה

וכל' מנהליים סדלייס הפנסיה, אחלזי כגל7:

לאיהשתתפות הסינה ננדקה ( ^ ^0**K ) האמריקאיים המחקרים באחד ()7

לערבדיס, שהרצעה לפרישה הכנה בתכנית
עיזי" ^א ש"זי' בכד זאת את הסנליל ה^אמשתתפיס של pbn
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מאחל ייתר. קציר* אף אל כך, בל קערה בתקלפה להסתפק לאפשל יתכ7 זי, למטרה
הקייס את טשקפלת התשלבלת רלנ אחרה, התיחסלת מטגלת למשיבים לאי7

(עפ"י .#07/7 תמלנה גם מעטי'ילת זאת, ל0ררת הלצלי. אל; מאשר ילתל להטעלי
, בהכנות להתחיל הצררך נדיררת, לא לעוזבם מלכל שבה הפתרחה), לשאלה התשרברת

לפני שרב כאץ עלמדים לאנל ^וזכך הפררתלית. התהררתה לפני ק^ניס לפרישה
האישית הסריקה >בי7 הכללית^ הפרושה נ>7 רמבדילה שלכה התיחסליג של התרפעה

לאחד. אח7 כל סל

שאללת, בט0פר נ7קנ.ל, לפלישה הכנה תנכילת תחילת של הל'על> לעיניי בנלס?*

חוליס קי3ת לאלכלוסית לק מתיחסלת (התשרברת הבעיה. של שלל.ים היבטים
בסקל). אלה שאללת ג.כללל שעבליה

לפרישה: הכנה מ5גשל עתלי

("בז0נר" עבל7ה לשעלת מחל? לפרישה הכנה מפגשי לק?לס העדפה ניכרת
גבלהה. השכלה בעלי בקלב בללעת זל הע37ה הערבר), 0ל

 חמלמלץ. המפגש 57לס
ו

עיי7 למי במקלם ההתעלבלת, רצף להבטחת שברע כל מפגשים מספל קילס
ח7פעמייס. אללנים,

י. ישרת הפג לס מיק
המעדיפרת קבי^ית קיימות ע^טי, עבל7ה במקיס הפגישרת את לקיים הרצרך לצד
הםעריפיס שאלה נראה נרפש). מקים (מרעררו, העבי7ה למקום מחלץ המפגשים את
תתקייטגה אלל שפגלשלת מעדיפים העברדה) שעות ;לאחל הפנוי בזמנם פגישות

העבל7ה. למקלס מחלץ

חרירניס: שיטת

הלטאות או כלליות אסיפות ולא nuvp n*v~Tn3 7יו7 היא המרעדפת הצררה
לאנייה כצררה אישי רערץ לחנחגת בתשובות חשוב טקוס י.ית7 פליטנליות.

. בבעיית. 7יו7 של

אחת. תכנית במסגלת הקלנלת העלללת של שללב המחייבים משיבים גס יש

שמו7גש כך על ספק, ללא מטביעה, קבוצתיים 7ילניס של ההעדפה
מהטלתה ח7כלונלת תקשללת לק ,רלא המשתתפים של לשילה במ*ללבלת העללר
בקבוצות ל7יו7 היא הפנסיונלים של ההמלחה בפגישות, הפסיביים לשומעים
של מ*50 המק?נועי;יותל ה7לג אל תפקי7, אי השכלה, מבחינת הלמלגנילת

קבלעלת על ממליחים המשיבים משליש למעלה דאת, עס כך). סברריט המשיבים
נפל7וה בקבילות דירך על ממליצים ביותל מע^ים משותפים. 7ילניס

ולנשים. לגבלים
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הזרג: בני שיתרף

בחלקם, אל בכולם במפגשים הזרג בני את לשתף שיש בדעה המשיבים מדנית
לבדר". פררש האדס 7אי7 ריק בחלל אינה "הפרישה כירך

שגבי אלה דהיינל, הנס>ר7" "בעלי ירי על הדברים ראיית בסכרם:מבחינת
לטדי בדלרה תטלנה מסתמנת פלימלילת, הכגה בתכנירת השתתפל ללא פישל

לפרישה. להכנה פליטלילת תכנילת 97לסי של

תקלפת של תכנונה בחשיבלת המייבית ההכרה עוטדת אלה תכניות של ביסלדז
שנה). (עד ק^ר  הר?נלי הטווח לגמלאלת. הפלרטלית היציאה טרם הפרישה
למקל0 מחלץ קטנלת, דיל7 בקבל^לת טלעדן* טפגשיס, שלרת קילס על סלטלץ

ברובם יביס מחי הפרישה לפגי שהעלטדיס (0עניך: עבלדה שעות ולאחר ■'העבודה
הזלג בני שותפות טועדפת העבודה). נשעלת לפרישה הכנה פגישות קיום המכריע

המשתתפים. תפקיד אל השכלה מבחינת הלטלגניות רבוךברצרת הבעיות, בלימוד

>

כלפי לעמדות תעסלקתי ס11לס בי7 ישיר קשי על מלמדים בסקי אחייס טמ*איס
תעסלקתילת לקבלצלת שלנלת תכנילת לבנית הרמז אללי מכא7 לפרישה, ■זיקנה

שלנלת.

בפרישה: p!s<vn הרגשת (5)

שלילי, הלס היללתה לא הפרישה שעבלרס ^ברצה של חתך מיצגים המשיבים
יאלש. או אסל7 אלמלללת, עס מ1להה אינה הפריקה לתקלפת

טיולים). אינם  (כשליש מפרישתס יעל7 שבעי המשיבים של שליש קני
שהם בל בקשיים נתקלו לא שהם כר על הצביעו המשיבים למחיית מעל

בערד (כשליש), הפרישה לקראת עיפל לתר י שמעטים למילת לזאת בפיישתס,
להם. מהצפוי חששו ואן* לפרוש, ש?ריר העובדה עס השלימו המשיבים שמרבית

כי  המשיבים אחד כדברי  מתברר המוקדמים החששות א9 שעל טכא7,
שנים), 5 ;עד הפרישה של זו ראשונה בתקופה לפחות כר", כל נורא אינו "השר

שאינם חיים של חדשה ררטינה רגם החרש, ללמצב לפרישה הסתגלות נוצרת
בסקי הפנסירנריט כמחצית כי לזכור כמלב7 יש הפנסילני. את מזעזעים
הבריאות הערכת ותמונת שיטתית, בהתנדבות או בשכר בעיסוק ממשיכים
עטם. זלגס לבני נשלאים עדיי7 המכריע יובס חיובית. הבל בסר היא

7 בפרישה זו יצו7 שביעות על המשפיעים העיקריים הגורסים הס מה
שביעות של ישירה השפעה בעלי גורמים מספר העלו סטטיסטיות בדיקות

זו. יצו7
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?נפיה כל חיובית. להסתגלות מסיירת הפרישה טרם כלליות חיוביות עמררת
ררצרי 3יד0ה <p מלקדם yjjjj פרישה), <jsc לחשש (בניגוד חפרישה bH

נחייב משפיעים הפרישה) מתבגלז "לה לל'^יש ;ה;ית7 בעסוקה להמשיך
א9 משפיע הפרישה לאחר הברברת במצב לרעה שנרי העדר הרצרך. שביעית על

הרצ:/. שביעית הגברת בכרר7 הרא

, כליטר ה3י7קי" תה>לי ש5 ל'^' אל njbJUL היא. אחרת גידמים קבי™
שביעית להרגשת מסייעת  כלכליים, ברריתררים צררך שאיך הערברה

. . מהפרישה. הרצרך
פרישה כלפי הירבירת ר^ררת טרב כלכלי מצב תסיך. בריארת מצב לסכם: אס

לפרישה. חירבית הסתג1רת על משפיעים

* קשלחיס הם הכלכליים) הצרכים P19C 7מי7ת הבליאית (מצב מהמשתנים חל?
על {השפיע טיתז שהניאה, היי ייתר, הגמישים למשתנים להתיחס ננסה אם

פרישה) (של התכני7 כי הממצא העמ7ית, באמצעות מהפרישה הרצרן שביעות מידה
השלב הלא שהתכנרך כדרך כנראה ;יזאת הי*י7 שביעית על משפיע כסלעצטר

שביעית להגבלת לפעיל אילי ניתך כי משמערתר ההסתגלות), בתהליך הדאשי7
הבליגה הפרישה. לאחי >*פ7י המודעות הגברת ידי על הפרישה בתקיפת הי*י7

שאחריי/ ולתקופה הפרישה לאילע בהתיח0ית ריאליסטית גלשה ל>?ידת היא
ל7לסיה7. התרשמויות שמועלת, יק ללא בדיקות עיבדית על המביסס מי7ע

של ?בוצה כאך סקרגו כי ילה7גיש 5חץוי אותיל מחייבת זי ריאליסטית גישה
בלבד). שכיס חמש ע7 בגמלאות נמצאים ר'יהס /שהלתיקל; "צעירים" פררשיס

(7570 עשעים בחומש__השג,י נ7 גם ממטקל ד.יאקל7. בחרט3 הקורה מידה באיזו
אלא,בראש טעגיטת, מחקיי" *אלי' יק לא היא זו ,(75 גיל b ;מעל לזה מעבר ראח

ה?דמה) (בדברי שציינר כפי לבדיחה. הראייה מאי7 מעשית שאלה ררר^רכה.
חמישית ע7 בליטר, שנים, 2015 בי? היי0 "סתמשית" בחיים כשלב הפרישה

להד*י' '™™1'"'"" 3תק"י' אל?ה יי^7ח0 ^ (בארץ) ממרצע חיים ממחז7ר
בגיל אדס מאו7#לאי7 טהיר הוא החיים סל ז7 מאוחרת בתקלפה הסנרייס ?צב

הפרישה. תקופת של הראשרו בחומש לאדם דלטה 5075

י י זו. לשאלה נתיחט עוד הס*כלם בפרק

הפרישה. בפתח לעומדים ר"המנשר" עצמית הערכה (6)

הפתוחה לשאלה המשיבים של כיכר מחלק שיקבלו לכלבות בא7 הכללנה
לפריקתל המתייחסת בל_העיה להל7 בשירית ת*יי7 אם לל "גידה לשוגה; לזל
לערבדיט n*9 בבחיגת לגמלאות, היציאה שלאחר לתקיפה ולהסתגלות מהעבודה

פרישה", טרם
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לטשאללת, הערלת להעללת ההזדמנות את ני*לו המשיבים) נ1כלל 50*) 466 של סר

נצלר אחרים המללחד. האישי מ0צבס הג.לבעי0 בקלדת אל התטימדלת בטליי
נמג.לל7 ע7יי7י) (לערבד?ם ך" לב "להג.7ת כסי7 מטש, nyv למתך הטרררת m

להיבגזיס. בעילת של נילתר רחב

עיקריות קטגלדילת לטספר חחזררת), בתך ;שמללנלת חתשלבלת את רלנוירך לסלל!; גסינל

טשק3ים להם הילת חלקי, אל טלא ,לצטרט בכמה בחרנל "המנשרים" מאלת מבי;
המילהדת. ההתבטאלת ל*לרת תלכנם בגין אל שנבהרל הנלשאיס את

דנשלתיו, על הא7ס לבטלי בה7 בא כי יעז מבלטל לא ערר אלה לתשלבלת יש
בשאללת העלסק'לם ה3נסילנריס קל ל?1"ל010 ב*לי בר<7 ליש כעסל" לעל כ.יסו "על

7עת0. את עליהם ליתנל יקראלם אם לעשלת יטיבל פרישה
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וההתייחסות. הסקי" של המיכז'ייס נושאיו היל לא תקעובו ו*יכי בפנאי ש השמל

ההכנה. ותכניות פנאי בי7 הקייס הקשי באמצערת היתה לנושא
לבאה בספק, מועלת אינה הסקי אוכלוסית עבור הפנאי נישא של חשיבותו כל, עם

. . .. ....,. .היבריס. במספר לבטרי

מהעברדה. הפרישה טךס ערר הפנאי לתחרם ט0*>וזס>13 החשיברת א.

הפנאי. בנרשאי .7הממ7ק7יס הפנסייגייס" בתס שגתץלר לס קשי .3

הפרישה. בתכנירת בר) 7השק7ש הפנאי (תכנרך הנרשא הכללת ג.

בקינ ט7פיע ענ77ת7 בתקיפת עז7 הקנכסילני את שהעסיק נתחיס הפגאי נישא א.
השכלה בעלי פנסיינייס נקיב ייתי גביר"ה זי שכ.יח7ל; המשיבים מכלל 20&D

הכלכלי, בתחרם לרדתר נ*לצר שלא ינאלי נארץ יתיקיס גביהיו. . .

עבררס המרכזית הבעיה כי המשיבים טכ.לל 5^ עייני בגימלאית, היי שנבי לאחי נ.
; בעייתי הייתי כתהרס הכלכלי התחרס את שציינר 22*< (לערטת הפנאי תכנרך היתה

הפרישה). בתקיפת

ב^ייל הכיה עם חי7בי בקשי ^?נאה לפיישה ההכנה בתכניות הפנאי נישא הכללת ג...
באיץ ג.נ7ה 7תק ליג7 מספיקה., הכנסה מיטת 7מ7שפעת התקיפה./ של מיאש בתכנוץ

טעיבי. יסו^א

מערבי, מרצא בני פנסיונרים. של ייתי מבוססות קביע7ת מאפיי7 הפנאי בנושאי העיסוק
הכלכלית. מהבחינה "7מס77ייס" משכילים נאיץ לתיקים

לעב77ה ;לי*יאה הכלכלי המניע והע7י הפיישי. עס הפנוי הזמך בהיצע עלייה של צררף
הילאים יש 7אטגס. הפוישיס. ?ברצרת 1.קדב בעיה ליצרר ע"י"ם האחיונה) הקבועה בקרב

הפתרחה). השאלה בניתוח פירר0 (ד* מפניו החוששים  ויש ביכה בפנאי

תלעג.ק א0 לפרישה/ ההכנה תכניות טתטנני של מבחינתם גמיש להיות עשוי זלל תחוס
הפריטה. סרס עו7  מספיק וזס7 הנדרשת הלב תשוטת לו

ותחביבים תחומים,עיסוקים של פיתוחם פרישה".. לקראתו "חינול של המונח מתמצה באן

■ קיימים.
התענינות ואפילוי**י" נדברת), בית ;עבו7ה י'נה ע7 ב"וי לי7י באו לא אשי טל1יות

כה. ע7 מוכרים לא נתחומים
העבו7ה. י בהי ערד שראשיתה הכשרה. של אייכה תקיפה כמלב7 נ7ישת לכל
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בתשובות לץ עי לאחר הפתיחה. השאלה על השיבל איש') 466) יק הנשאל מחצית א.
בהתאם'); גי ל סל (רתתשרברת הבאות הקטכלרילת גובשו

שלילית1) אל (חילבית הפרישה של כללית ת7מית .1
בכלללתה. לפרישה שהתיחסו התשלבית סליגו כאז

שלילית, חלונלת,  עצמר(ת) ה0שיב(ה) של פר>שתל(,הי) לפני הרגשה .2
לפרישה אישית התיחסות של התשינלת סלוגו כאז (בוךררתית). טעלרנת

_עצמר(ה). של

נפרישה. חשלניס מרכלנלס .3

שגיאו לגלשאיס כללמר מלג7רלת, לסוגיות שהתיחסו התשובות סייגי כאז
 פגאי בריאות; עסוק/תעסוקה; שנבחרל; גילת הסי ל0(?רב(וז). חשלביכ!

חדשנית טעורנות, ;למו7, קינות סלגילת ;y1yj)nBvn tnwy נצרל, r תככרך
פרישה. תכנרך רכר'),

ו

 י') לקנו דרישות או ;העעות, הפרישה מדיניות .4

לגני הקייטת המדיניות של שוגים להינ17יס שהתיחסי התשובות סייגו כאז
חישוני כגוז הקי/מיס, ההסדרים על בקורתיות הערות כלייזר. פרישה,

פרישה, דפוסי הקשישים, לעובדים התיחסית הפנסיה, גיל ?ב*9ת פנסיה,
גסלא>ס של עבלדה תנאי מסלי, בהסדרי לשניייס דרישה חקיקה, העעות

לעוד. מלעסקיס

מקלס מדינילת הקשר, (.חשיבלת הפרישה שלפני העבלדה מקלס עם קקר 5
ועוד'). במקומי העובדיס לעד לתפקלד התיחסלת קשר, לעדלד העבלדה

זי נבחרת אחת סלגיה מאשר לילתר התיחסית תכופות כלל והמנשר מאחר
לסווג לא מאמץ ;נעשה לתר בי המשמעלת>ת אל המרכזית ברלר באלפז שהיתה

אחת). קטגוריה מאשר ביותר משיב
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הנרשאיס: לפי התשרברת התפלגרת נ.

אללנ; לסללג. היה ניתך ללא רלבנט?רת לא הלו (ב*8) 36 התשרברת, 446 טבל7
.. נ7לקמ7 להתגלגל סללגל (הנרתררת) חנ"ל; נקג1גלרילן;

סי'"כ. הגלשא
מסה"כ באחלזלס מלחלעלם נטספרלס

"££21" J US. . 222£

0נ '_ךני סה"כ, שלפרישה: כללית J1707JJ
36 הילבלת
9 שלילית

20 114_ סה"כ: הפרישה כלפי אישית הרגשה
65 חירבית
22 שלילית
32 מעררבת

■■■ 40 ■ mmm. *JZ2 ב3רישח:0ת"כ חשרבי0 מרכיבים
80 תעסלקה piop
* נרלאלת
28 רנצרל פנא^תכנרך
ג. משפחתיים ק'£ילם

. 56 הפרישה תכנרך
3 אחרלם

17 . 73 מ7>נ.ילת לשברי ררישרת

5 ■ ■ 22 עבררה מקלס עם קשר

הלא בירתר השכיחה ,ההתיחסרת להסכלם. הרחבה 3{תתלר>ךה לרארת שניתך כפי
תרפסת תראשרך לס המק *40)כשאת אל תשרברת 171) בפרישה מרגדררת לסוגללת

תרפס תשרברת) 56) הפריטה תכנרך \רשא תשרברת) 30) בפרישה התעסר?ה שאלת
תשני: המקלט אונ

(Z8X תשרברת 119) בתריררת השניה היא (עצטית) לפרישה האישית ההתיחסרת
טעירבת אל שלילית להתייחסרת ^נהשרראת תשרברת) 65) החירבית ההתיחסרת כשברלטת ;

(17* אל תשרברת 73) בטדינירת לשנרי הדרישרת יררדת בשכיחרת בארת 0כך לאחי
ההתיחסרת שלילירת: אישירת התנקלללת אל חררירת על בנרירת מהך כשרברת

חתדנןית , כא7 רגס (ldx תשרברת 45) הרביעית היא התרמית) (לפרישה הכללית
תרפס אלנ.ל הענל7ה לס מק By 3:,ק0ר רך ל>;לל השלילית. מזר ירתר שכיתה החירבית

בתשרברתיהס. זה נרשא ץזעלר תשרברת 22) מהמשיבים 53 ליק מרכזי מקלס

בעניך מאמיך" אני כ" להגרירך שניתך ביניהך יש אלר? תשרברת מאפייך מה
מקלס על לכעס אנזבה ה:'בקא?ת יש / הזק7 הא7ס בחלל משמערתה.למקלמה פרישה,
בת^רפת אישי לארשר "רצפטים" יש לל; שנעשה מאמיך שהפררש לאלהע7ק הענל7ה

יש הפרישה; של המבניים ההסרר?ס בתחרס לרפררמרת הצערת יש החיים; עררב
תשרברת 430 מתרך שבפרישה. רתמשבר ההלם על המדבררת ריש ארפטימיזט, השרפערת

בצטרטך. לובא חלק7_ ומאלה שני. למללז (15\) 64 נבתרר
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לערל. קפורטו הקטגוריות חמש כל את שישקפו כר לקבצ7 מאמץ 'ושנעשה חלקי או Kbv(

 כאלה במקרים משתמשים בה המחקרית השיטה שהיא  התרכך" "נתרח תוצאות
ייש3ל.יי> 'AZIZ0 / מי.7 בפרישה, ספר? כגרך שרביט, משתנים עם לילשיל ינותחו

מאלתר בתאייל ידווח הממצאים של זה חלק (.על לכל' פנסיוני לתק בריאות, מעב
טלאי). מחקרי 7למ במסגרת לתר י

(כלל^ת): הפרישה תרסיית א.

אל שליחלת, ס7ר, של חלק גס אבל אישי, מאלרע בפרישה אמנם הרראיס יש ,1
הע'יקיי7 על המבוססים 7לילת ,ויחסי חביתי אזו7 המבטיח חיובי חברתי גליל

בא". ל7לר הללל "דלי
חביתית; חלבה היא הפרישה בגטלאלת, שנה קופאי, עבור

לתת שצריר חרשב) (אני אחרת. הפרישה על חלשב אחד רעת?,כל "לפ>
בעבררה". להתירם לצעירים

לגיל שהגיע א7ס ''גל כי ב7קה טייה","מחזיקה "גמלאית היא גס חחו71ת,
טקלמם את לכבלש ל?עילריס ללאפשר עבל7תל מקלס את לעזרב צריך פנסיה

בעבל7ה". ללהתק07

לעיל. שהובאו המקרים בשג.י יק מופיעה זל "היסטורית" ראיה

המחייבות גלה, והשי העבידה ממעמסת כשחרור לעיתים נתפסת הפרישה .2
לעל הזמ7 על השליטה חלפש להגבלת חיים, סגנלץ של מוכתבת לעולה א7ס
חזמך". ו"שליט לעצמו" "א7ו7 וא7ס הפרישה עס משתטה זה כל הפעלללת.

*■ 4,^1'\1,י שאצלי?" במה נמצא ערייך בפרישה, שנתיים מחלקה, מנהל
בשעה בוקר כל קמתי שנייס עשרות "במשל פרישתו ע0 הדבש" "ירח מכנה
הו0עות על ויתרתי פעמייס ללא פעם לישל7{7לא 07P713 הלכתי רגם 4,30
עצבני בלילהוהייתי מאוחר גמרו שהם בר7יו, או בטלביזיה וגס בחיץ
חלפשי משוחרר, עכשיו אנ.י זה סכל לשינה. 1מ7 מספיק לי נותר שלא

שא7 בית מעמק משפחה, קרלבי לבקר ולנסוע מאוחר ע7 לללשל7 לבללת לגמרי
קו7טות". הכנות בלי ירושלים, לעד הגל^ל וע7

מפתח א7ם אשר חיים כסיג.נו7 לפרישה בהתייחס חיים" "פילוסופיית גס יש .3
כ"רצפט"" אחרים בפני "להמליץ." למוכ7 ספוק בה טועא לעצמו; ומסגל

הגמלאות. בתקופת ל"עשיה" באשר הדבררת", "עשרת מי7 ובטוח, בדר? כמעט
הארץ; קל היפה היח את נעל רוץ, .2 מוגבל; בלתי מחופש תהנה .1"

תעסוק הנשמה. על לאשתל תשב אל .3 לארץ, בחוץ גם אפשר ואם בארץ תטייל
איו אם ר? .4 להשלמה; קורסים קח עיו7, מוסיקה, שח, (תחביב), בהובי

עבו7ה". שנלת 50 אחרי להגלת לל מגיע חלקית, לעבל7 תמשיל מספיק, הכסף
גישה חיים. תענלגלת ש"תקנה" הכנסה להבטיח עלמנת כך על היא (עברדה

רמהנה). לפעילה יפה לפרישה זכלת מקנה זו "ה7לניסט?ת"

שנתייס קופאי לנו נ.ות7 ני7ל7" "נג7 למלגנים ארלכיס לחיים אחד מרשם
בפלישה.
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ספורטיבית בפעולה להתמיד (2 חניה, לחיי חוגים מראש לארגרן ,1"
קלם להשכים (5 ולימוד, לקריאה להסתגל (4 הררית; עזרה (3 הגיל", לפי

/vjyjr של מתח ללא o?vpt< חיים (6 הצרת, לפני לישל7 וללכת בבוקר
החיים את טאריד זה בל . וטיולים' נטבע לבלרת (8 עליז; חיי0 סדר (7

ניררך". נגר לללחס

ביותר. חילני מרשמ יש בפרישה, שנתחים לכירורג, גם
זה. את נצל .120 עד שנה כ60 על7 לך נשאר דאגה! אל "פנסיונר,

תעסוקה אל תחביב חפש רהנפש; הגלף בריאות על שמור חופשי, אדם אתה
ללב.". תיקח לאל לחללת בכדי אכול חלקית;

רעה, גזרה , שלילית תופעהץןווייה היא הפרישה שעבורס כאלה גם יש אנל .4
חסיערל אדם ומותירה חיימ, מרקם רהררסת 0צב המשעה וחברתית, אישית

מרגישים שאטנס אלל אללס בך; המרגישים רניס היל לא המשיבים ביך עצסי.
למדי. בדליה בצררה זאת סנטאיס בך

נתחלמיס י^יני משבי מהללה הפרישת "לדעתי, בגמלאלת, שגתייס פשק, עלבדת
איג,ל עיר, חסר  מהחברה טבלדד עצםר מרגיק הפג.סילנר חברה  רבים

לביחסיס בתככים ע?נמל מ7*א , הזמ7 רלב משלעסם תלי0, לא קלטסטדלקטיבי,
שחורה. למרה לגלטה כס3ילת בבעילת מתקשה הקולבים. טשפחתל בני עס סתלחיס

מדהיר". אינר מצבר כלל בדיל אל מהמצב, ירצא גם אמנ.ם

ב5סימילת. פרישה על משקי9 ב3יישה, שג.תייס מלסד, מנהל .5

תלכ7 את מאבדים הפלרשיס האגשים הבחיגלת. מכל קשה מעב היא "הפרישה
אפשררת לבלי ריקנות נשארת עבלדתם. בתקלפת לל שהקדישל החיים

חיים. *לרת זה  עלבד" "אדס טאלשרת פרישה תיתכך לא החסר את למלא
אחר. ת7כ7 ל7 רלתת הכנה בלי החיים *לרת את נר, יק ז לעת לשנלת קשה

 טאלד בשל לפרי דלטה זה הפורש של המיגבללת את לקבל *ריכה החברה
יירקב".  תלעלת^ללא ינלא הלא אלתל. לנ?ל יידעל אס

הוא). לפרישתו (האדם פרישה כלפי איישלת להרגשה הערכה ב.

בכליון לה שמצפים חירבית, חלליה היא האם פרישתל? עס יחיד "מסתדר" איל
כמלב7 היא אישית לחלליה אישי? אלשר להרגשת גלימת היא האס עיניים?

מאלשרים מרגישים אשי כאלה 7י'^ קלגים, אנשינ1 ידי על שלנה בעליה מתקבלת
. חלקם. מנת כשהיא

להתנקלת; דעה זה בעני7 יש בפרישה, שנים 4 יעלי, לפועל
היה זה אצלי יהיה, מה לחשרב צריך לא עלבד הפרישה לפני כלל, "בדיל
יודע אני מאלשר. להילת צריך לגםלארת שילעא עלבד לאישתי. גס ל חלליה
מישהל הקנאלת. בגלל תכיסארת, בגלל הפרישה בזט7 שסלבלים כאלה שיש

לגמלאלת". שילעאיס לאלה טלב דעתל; שלל. הכסא את יקבל

מרכך לרצרני") בנגרר ארת> ("הרציאר בפרישה שנים ארבע ,80 ב7 לפא, י
שלל; לפרישתר האישות רהתיחסרתר הרגשתר את לאתריה להעביר

 טהעבלדה ש"הפרישה הכלל את מהפלרשיס אחד כל ינקלט א0 היא. "דעתי
די יש ינזק, לא אחד אף מהחיים, פרישה אינה פיזיולוגית פרישה בגיל

הפרישה". אחרי רוחנית עבודה
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ולגיטימציה אפשרות נרתנת שהפרישה הרצאת טריה," גמלאית" נתזונה, מדריכה
זאת. עס לה יעיב למשפחתית אישית ל''אנלכיות"

לעשות שאוכל  נזמ7 לפרוש שמחתי נארץ, שנותל רוב עבדתי ואני "מאחי
. n7J7jJ7n פעולות עושה גס (.אני) לפעמים .... משפחתי ולמע7 למעני ליתר

טשעמס". לא לי נטונ7, אלפיו, לפי אדם כל

לעד חיוני נמנח7 לעמוד יכולות סיפוק, והרגשת לפרישה ח''ונית הסתגלות
נהעלחמ להתמודד לו ללס"ע הגמלאי, של האישיים נחייס מכשוליס קיום

קשות. אישיות חוליות ע0

כזה: מענ מתארת הפרישה, שטיס חמש ,75 נת אלמנה

מאוד פעיל והיה פנסיוני mnv ז"ל נעלי גס נזם;. לפנסיה "יצאתי
טספ>ק לי היה דווקיס. נניס 2 לי ויש התנדנות, ענודות מיני נבל

חולה הלה נעלי הגדול ולצערי הנית, סענודת נהנית מאוד ענודה.ואני
ואשתדל  לגמרי מעני השתנה וענשלו פתאוטל.  ונפטר האחרוז נזמ7

לעשות לאלנל סרב ארגיש שאני תקוה אני לזולת. לעזרה להקדיש זמני את
נרעוני".

להעמיד סינה מועאת לא בפרישה, שנתיים אלמנה, היא מטנח,גס מנהלת
הפרישה: חוויות את שאלה נסיס7

ר#לג. שעולמם ישנס לפרישה, אחרת מתיחס אחד כל דעתי, "לפי
נפטר') (.נעלי נודדה שנשארתי שלי הקושי מהפרישה. מרועה אני

נאס לעשלת מה יש זה לנשטח התנדנות,  חיי את תנננתי אופ7 לנ3ל
עונדת לא שסנתא טרועיס ה0 גם ננדיס  חנינ ואחרו7 ... רלעי0 רק

להם". גס זמנה ומקדישה

שאינו נמענ גס והמשמעותי החיוני את למעוא האדם רעו7 של דוגמה ועוד
שניס חמש .70 נ7 עונד, כשלילית.; יניס ידי על שנחשבת נתקופה או טונ

קשות. בריאותיות חוויות של טויכנת היסטוריה נעל נפיישה

משותק הייתי נסוח. דס נשטל< קשה חליתי שג נהתחלת ...."
לענוד להמשיל לי המליצר הרופאימ 70ה. החלמתי לדנר. יכולתי ולא

הרגיל החיים למסלול לחזור כרתי בכל השתדלתי שאוכל. כמה עד
או עעמי את לשרת שאוכל שאפשרי כמה לל/סול משתדל אני  להעלחתל

א9 על למעמסה להיות רועה לא אני העליל. במקרה לעזרה לשלם שאוכל
אנות נתי נאיענו שיש למרות אנות לנית ללכת רועה לא גם אני אחד.

הענודה נמקוס פעם ומד'ל שלי נגינה לענוד משתדל אני מפואייס
הקלדס."

ענד שנותיו רונ ^שי האיץ יליד בפרישה, שנים חמש ,75 נ7 גנ7, ולנסוף
פנסיוני; לתק מעט יחסית ענר האחיל7 ענודתל ונמקוס שונים, נמקוטות
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את אהבתי לפרלש. הזכרת לי שהיתה לאחר שנים חמש טהעבררה "פרשתי
■ npp לי היה לפנסיה, 'יצאתי להמשפחה הילדים vnba אבל שלי העבודה

לסגור מנת על פעם שרב לעבלדה חזרת? 11בל זה עם השלמתי כל אחל
התשללס את שקבלתי המשפחהולאחל ללחץ רשרב המשפחה, בתקציב החלל את
עלסק אני עכשיל קלב. פרשתי הרבה, הכנסה מט לי שניכר לאיתי הלאשל7
מתפלל הזמ7. את להעביר בסביל למכרים ולללללם שכנים נגני נהתנדבלת

בשקט." לי לחי

המסיבים םבטאיס מאידל, חילבית. אישית רווערכה התיחסלת של דוגמאות חיו אלה
שלנלת, סלנלת כזאת שלולית להערכה פרישתם. כלפי שלילית התיחסלת גם

של תלצאה הך בחלקן הפרישה; dj' הבאים השנלליס את לקבל נאללכללת חלק7
רבחלקך, כלפלל; לעללל אי^דק בהע לאה שהמשיב מאללעיס הנלבע אישי תסכלל

אחר. מקלג סלנלת בגלל

נא לפנסיה היציאה ירס החדשיס, לחיל הפנסילנר את שטכיגיס "ככל
השנלס הקשה^אלא הלא ההתחלה לא זאת, למילת בהיר. בירם כרעם

מצפה מה לדעת צליל פנסילנל כל לדאלג. 'נרלל לכ7 / אחריה הנאלת
לבתנאיס נכנלד לסייס ילכל בל מקלם לל להכיר ריש החיים, לחללן* לל

חללם".  שנקראת הזמנית ההרפתקאה אגלשלים

סנתיים ג,0לאלת, של קההיסלס גם משתמעת מרחלטת, שלילית לא אם ספקנית, ניטה
פרישה: לפני לערמרים עצה לתת הפלישה, לאחל

להגשיס שללכלל ידעתי אללו מהעבודה לפררסים מייעצת הי'תי "ברצרך
לפי שלנר. בתנאים לפרלשה בהבנות מאמינה אינני המשימה..,. את

מאל7." מכאיבה הפרישה שעה

סלצא נקלדת אלא מבלדדת, :1.^יזלדה לא לה7לל; עקללה שללללת אישית התנסלת
מערכת סל שביסררה פסימירת רלהרגשת לפריסה, כלל.לת שלילית התלחסלת לגנוש

החיים: ר\ל ההלבעלל; ל.כ> לחבייל האדס ביך הקשרים

להלקלה לצפלת אל7 במלסד האחראליס ט1 והיבש השלילי היחס "בגלל
".. ,. mrj; לש7ס לצ<£לר. לא מסורה, עכודה 3עד

מהמקרה פרישתל בהערכת מלשפע אשר בפרישה, שנתיים פקיר, של משלל^יה או
באשי השלילית להערכתר העיקרירת הסיברת ;1הת נעבלדה,להמהווה לל שארע

.. טפיישתל לספלקל

מקלט נכל כמל לללס,אנל עברדה שערת 4 ב להמשיל נקשתי פלישתי "עט
במקלם. העבודה מנהל גם נהג כל פללטקציה לש

זה לעל לנד שטלאתי ענלדה במקלמי. נחלרלת שתי עלנדלת כילם
יחד". את>י שעבד/י העלבדיח להעיר יכלללם
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טפרישתו הרגשתו את מסנס בפרישה) שנתיים בכיר, (רי פקיד, אחי, נמקרה
בדעתו טמונה זי להרגשה הסינית שליליים,,ואחת ואף ביקורתיים במונחים

אליי; הסב?בה התיחסות על

התחשבלת שוס בלי יפה, לא מאוד לפנסיה ליוצא יחס עבודתי "בטקוס
ורגשותיי". פנסיונר עם

בפרישה. עיקריהם מרכיבים ג.

בהערכתו אחר משקל ממרכיביה אחד ולכל ביותר מורכבת תופעה  הפרישה
אלה, גורמים העלאת של השנ'לחות ואת המרנינים את פרענו נבר היחיד. של

מאוד חשובים כמרכיבים עליהם לחשוב כלל בדרל שמקובל מהם אחרים
מאידל, בתשובות. לאזכור זנו ולא נמעט ונו'') משפחתיים קשרים (.בריאות,

מריבה. בשניחית להתיווסית זנו תעסוקה  ובעיקר הפרישה תכנרך פנאי,

ראשונה. עדיפות קיבל התעסוקה מרניב

בלגשובתי מרחיב פרישתי, מעובדת ביותר אינוטלל^ה בפרישה, שנים ארבע פקיד,
הפרישה. בתקופת בטלה של ההרסנית השפעתה התעסוקה,ועל חשיבות על

להמשיל שיונלו מהעבודה, הפורשים שגמלאים מאוד ר*וי דעתי "לפי
kxoj הגמלאי ני הקו07, עבודה במקום לא אפילי ולעבוד.0
נזרק כאילו שהוא מהט?ב טרואטה מקבל נאילו והוא קשה במשבר

רנות.... שניס של עבודתו ממקום

יסולא לא כי  לפנסינוריס" "עבודה .... שתהיה עצתי
לגמלאי להכי7 .." רבות שניס תיל שינברו הרב הנסיו? בפד
כי בטל ילל שלא כל מקצועית, י'סבה תקי7 בריאותי בט*ב שנמ*א

ומתאכזב". טתנוו? הוא

בפרישה. שנתיים גמלאית, של דעתה

במקצוע בעובדים חוסר יש אס גט בעבודה, להמשיל נוח מק*וע בכל "לא
והידע הנסיו7 עם המבוגר, העובד את מכבדים לא שבארצנו דימני זה.
בעיקר המזדק7 באדם זלזול ט7 יש שלו. העבודה שנית במשל שצבר הרב

לגמרי אחר בשטח לעסוק טסייימת תקופה החלטתי, התוקוביס מצעירי ,

בתנאלס לעבוד ואוכל עצמאית, אני שבו למקצוע הסבתי סיעוד'), ;לא
דרל *יו7 ט7 בזה יש אולי "פנסיונרית". החותמת בלי לי, הנוחים
לעת חדש משהו לנסות '.ימת מסי עבודה של רבות שנים אחיי לפורשים

פרישה?"

עסוק", "להיות חשוב נמה עד בתשובות מודגש שונים רבות'יבנסוחיס פעמים
זו. הרגשה מבטאים זה בנוו7 צטוטיט שני ונו'. בתעסוקה" "מעורב ,להיות
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MMMC Kb אקר ענודה תאונת נעקנות פרשתי שאני לציי7 "עלי
רציני. למילת פתאומי בארפ7 לפרלש נאלץ היליתי לבך לעברד. להמקיל 7<
וכל לענוד להמשיל מארד רציתי (68 73 הוא (המשיב הגנוה גללי אל על
גיל אחיל גם לענוד לגסות nr 3יקו, שטרם לחברים ליעץ יכיל שאני מה

הפרישה".

טפיישתו. המרוצה ,67 בך טכני, משגיח של ודעתו

ביירם". שעות ארנע לפחות לעברד הכרח בכל "להשתדל

שלילית nfA. יניסטהקלללים. המתי ודנים מאוד, נחשוב מוערל הפריקה תבנרך
נאחת י לנטו נאה העונד קל בפרישתו חיצוניים גורמים j)7aVj7nn>7 77j3j7j<

להנ'אה. רצרי ררפך, ירצאת די לה'ייא מאחר התשונות

 שלי נסקיה עבידח. של שני0 הרנה ענלר בתשלרט חופש ץהל לגמלאות "י^יאה
של^ו. החופשה נזט7 עושה אדם הנ7 מה לדאוג אחד לאל א>7 שנה. S0

לק יש שלי. החופש שק"נל א07 נ7 של הפרטיים לעגיגים להיכנס אי7
זה כל אדס. נ7 של נגניד לחיית שיוכל שלו משכורת שיקנל לדאוג

/ עושילס לא הזה היחידי יהדנל לעקות צריכים אחד דבר לעשרת. כריכים

התכנה פעולות את ני ברונס סנור?0 הפנסיונרים כי כל על נדות ר^נעג.ו
תקופה על המדברים מקיבים יק אילס הפרישה. לפני גשנה להתחיל יק לפריטה

*. אייכה. יותר הרנה

הפרישה". לפגי שג.יס עשי לפחית הפרייתה על לחשוב להתחיל >ש דעתי ">3י

ינ זמ7 הפרישה נתכנ.י7 "להתחיל נעורר הוא גם מאטי7 אחי, מקיב
שנתיים של תקופה "היא  רנ זמ7 ענלרל אולם, הגורלי"; היוס לסגי

הפרישה, את מראש מתכננלס ק"אם דעה מניע אחי גמלאי לפרישה. היעיאה ל3נ.י
יש הפריקה. עס טלנ לדעתי מסתגללס לגמלאות היציאה לאחר שלוש שנתיים

הגזמה". בלי יעסה סהתכנרך לשמור
!

ונהסדריס. נטדינילת לקנלייס הצערת ד.

מ*יאיקג על רעת חלית הנסילז" "מנעלי לקבל היתה הסקר קל המטרות ואחת נמידה
הגמלאיס מעטו ל<. זה נעני7 הרי והרצוי, המצוי לעל גיוס, הנהרגה הפרישה
פנסיה להסדרי התיחסו התקונות מכלל חמישית כ כמעט הצעות. ולהעלות להשינ

ייתר, רנות נתשונות הוזכר nr (נרשא התשונה, של עיקרי כתרבך ופריקה
כאך), סווג לא כ7 על מרכזי, כנושא לא אולם

י אחילת מסלגילת מאשי יותר כי קלים, היי לא הצטוטיס ונהיית התשונלת סיווג
החוויות קל האישי מהטנע הנובע השלילי, ראף הניקלרתי האלמנט כא7 שללט

מאידך מרירות. אל אכזנה קפוח, הרגשת עם הקאירוס או נאנשים, קפגעו
להניח מלתי כי המשינ, של ישי עני7 מאשר ילתר אלה נהעדלת יש גיסא

מסלעפת. חניתית  איגלגית מעיכת נכל יניס אנשים טאפיי7 זה מטלג שגסיל7
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רההמלצרת? הצערת עיקר הך מה

הנקוב: הפרישה ג?ל במדינילת שנרי

הפרישה ,ולהעמדת nr בנושא גלית מדי לשנוי הדרישה מועלית שונות בצרררת
הדרגתי מעבר או  תפקודי נושר יעילות, בריאות, של קריטריונים על

איעבלדה, קל למעב

יעילותו". נטלוא נמעא והעונד במידה הפרישה זמ7 את לדחות "יש

ההסתגלות בהדרגתיות פרישה של אפשרות תינת7 שלפורשיס מעיעה "הייתי
לגמלאות". הוציאה שלאחר לתקופה

שנים, חמש לעוד לגברים, בעיקר הפרוטה גיל לעלות אפשרות על לדו7 "יש
יחסית". תקינה בריאותו אס

נמצאים שלא לאלו רק להיות צריכה 65 בגיל לפנסיה ליע>אה החלבה דעתי "לפי
להמש>ל_ לרוצים תקינה שבריאותם אלו אך לעבוד. רועים שאלנס אל הבר'יאות בקל

לעבוד  (^pbn במשרה (.לפחות 70 גיל עד לעבלד הזכרת יהיה לאלו לעברד,
סעטעייס לה0 ינידו (לא) חלקית עבודה שנתיים שאחרי (בכר^) כטובה ולא בזנות

במקלמל". אחר אדח ללקבל אלתר לפטר לחץ ?^נל לגס תקעיב אי7

פרישה גיל להנהיג יש לט^יאלת מתאים אינל אעלנל, הקייס הפרישה "גיל
הקייס". האדם 3לח של לנצללל "גמלש"

ההליכיס^לעא למיסלד ה*עלת יש להמשיך", מסלגל "מל ת?2יעה לדרכי באשר
םציע: ,70 ב7

יסלדית. יפלאית בדיקה יעבלי הפרישה לגיל שמגיע אחד ש3ל מאלד רצרי ..."
השיטה לא. אל בעבלדתל להמש'ל מסלגל הנבדק "אס לקבלע אפשר הבדיקה לפי

ללעללם". לאנשיס אסל7 מב?א לפרישה יחיד גיל של

מעיע; פרש, שנתילס לפני שיק גמלאי

בעבלדה השארלתל לגבי הפנסילנר של מצבר את תבחל7 אשר לעדה יס שתק טאלד "רצלי
הדרוש אחוזים למספר הגיע לא נשהאדס במיוחד נוספות, רבות לשנים תפקוד ויכולת

הפרישה לפני האדם של האינטרסים על הלעדה תשמור כך כמר לפנסיה, ליציאה
הפנסילנר". חשבל7 על להתקדם הררציס עי7 צרי בכירים פקידים בפני

פעמים, מספר חלזית לעדה, של בעזרה אל יחיד "אוטבלדסמ7", שיתמנה ההעעה
מצר פגיעה אל ניעלל בפני זכלילתיהם על לשמלי העליל על מתריעים כשהסשיביס

לאח''). הפנסיה קינלת גהמעסיקט, השלנלת המערברת
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לשיס בריארת, מצב *?ב מלקדמת לפריטה לצאת העומדים אישה" אל "איש
המקרים לברלב הילת לקבל שעלטד פנסיה אחלז על היטב רלהתעניך לב
אחלז אל האפשרי למינימלם להקטי? כרי הג"ל המצב את מנצל המעסיק

הפררש". של הפנסיה
ו

kpn ללא לר המתאימה עבררה המשך הבטחת פנסילנר לכל לדאלג "מציע
אלתס משפילים  (vnpn למקלס כנראה (הכררנה  במקלם בעבלדה

גבלל". בלי ארתס מנצלים זמני, מעלבד גרלע ליי/ס

מעסיק מרסר כל של הנטייה עם המלחמה היא גמלאי לכל יאשלנית "דאגה
דרהרת. אינפלציה בשעת במירחד רזאת שלל החיים רמת של להלי7ה

20* לא מפסיד שהפנסילני ב?נללה חש>:ר בסידלר צרוך כל איך
מג.לבה sox במציארת אלא (?0*  פגסיה של המקסיסלם מקבל הלא (אם

דרגמא זה הפרישה. לגיל שהגיע זה בגלל יק שלל החרדשית ההכנסה
עלי7". ליחס קיפלה של ברלטת

אקדמאית מקצלעית פנסילנרית בתלל החלפלת בעד התשללם ..."
מקצרע (בלי הבית עליזרת של לתשללס מתחת הרבה הך בחסד) ;3שטקבליס

השכלה), לנלי

בשנה שקבלתי מהמשכררת רהצ> דרגה לי הלרידה הקר7 הפרישה "בזמך
הפרישה". לפני שנה קבלתי במשנלרת להעליה הילת האחילנה

לחד מי לנאלפ7  דלהרת אינפלעלה בזס7 מפנסיה להתקילס איר "הבעיה:
שעלת נלספלת, נס''עלת (הררנרת, ה"הטברת" כל נכנס'לם לא שבפנסיה

המשנלרת". של טאלד גדלל חלק הס אקר לכל''); קפלות נסיעלת,

העברת שיטת לשנרי באשר לעעמ7 הפנסיה לקינלת רהצערת הערלת המעלים גם יש
זק.ל~לתיל. לגבי מערר2ך שהלא בטחלנל הרגשת כחןלק לגמלאים המידע

הבאה: התשלנה כ7 על אלפיינית

תללש את בחלדשל חלדש סדי מקבלים שלא הלא בירתר המרגיז "העניך
לדעת ררצה אני שעבדתי. בזמך משכררת תללש מקבלת שהגיתי במל הפנסיה
חלדש:יס ארבע אל שלרשה להכלת ללא חלדש באלתל שחלל השנלייס חלדש כל

מדברים אנל הזמ7 לכל אחר'לס לגם אלתי מרגיז זה דבר ילתר. ליתכ7
חלדש סדי פנסיה תללש מקבלים הפררשים המדינה עלבדי בינינל כר על
להבא". יתלק7 שזה מקלה לא. לאנחנל בעתל שנלי כל מחדשים בחלדשל

בעיה אחדים משיבים מעלים שנים) הרבה (הנמשכת ארלל לח לטל הפרישה בראיית
בסיסיים סל*יאליים שירלתיס של מעשית בשאלה לגם עקרלנית בטדינ^לת גס nnvpn

אבלת בתי של בעלרה מלגניס חיים לתנאי לנה הכל לטפלל, קילס דילי, להבטחת
לשל ההסתדרלת של חברת>ת טד'נילת של לכחלק לפנסילנרים מלבטחת נזכלת

הקרנלת.
■* . 
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הנסקרים. תשובות מתור קל1עים שלושה כא7 נביא

מהעבודה פרישה לפני רעתי, שלפי להגיד לעצמי מיקה "הריני
בבית מתאים דיור לפנסיונר להציע לדאוג ("המתאימה) הרשות על ~~

אני אבל זנותם, זי הרי מסרבים, היא אי הלא הפנסיונרים.אם
לב". בחפץ טקבלים היי שרובם בטרחה

להפקיד ולא אבות"תיבותייס נת'ל לפנסירנריס להכיך מציע "הייתי
מתעסקים אשר חדש מסדור* מסיג אכזריים cftjfnpso לירי אות0 ~

פרעיים". אבית נבתי

הזקיקים לפנסירנריס כס3ייס קשיים לעשרת nb מייחדת, "בקשה _
טקג"ש". מהכג0תם ייתר לדררש רלא 0שעך של אבית לבית ~

היא: בצברר,רהפתררך הפררש תרמית לשנרי הטתיחסית הצערת ערד טצאנר

היא פירש, איגי חאדס "פורש". בתואר להשתמש לא מציע "אטל
הנטלי "גמלאל''. היא לגמלאות'.',, "עיני אי לגמלאות" "ייצא

הצבור". מך "הפורש לפגם ג1עס בעברית לי יק "3ויש"

עלטפעלי אי ארצי במישור לפרישה הכנה של תג.ג7ץ בעול והנושאים יתכ.7
הבא. המשיב של והמלצותיו דעתי את נחשבו7 ויקחו עניו יסצאי

יותר לשתפם...רצוי מבלי פנסיונרים בנושא נג.0ים הרבה "עויכלם
לשיחות לפרוש העומדים אלה עם יחד עצמם הפנסיונרים את להזמ>7

בנושאים מתאימות הרצאות סת7 י תביעות שמיעת  משותפות
יעלו". שהפנסיינריס

עיד שיש ויתכ7 הקדמות, בתכניות מתבצעים כבר מסוימים שאלמנסיס ספק אי7
אלה עם בדיונים הנסיי7' "בעל" של ייתר ומחושב גדול לשיתין מקים

. , יחסית. קצרה זמ7 תקופת תוך אליהם להצטרך העומדלס

י "+

ו



 40 

האחררו. העברדה מהרס עס הקשר ה.

רמדינירת פריטה של במחקרים יבלת (שנח?ר גרברת משמעלת לבעל השרב תחרם
הנשארים לביו (לגםלארת) הירצא ביו הקשי הלא ערבד)  מעסיק יחסי של

הגמלאים מביו שרבים בס?רם, הערבדים נציגרת הערבדים, ;המעסיק,
למגע הירייה אל הטבעות הכתרבת את  הערבדים בנציגרת  בה רראים

הגמלאים). של זכלילתלהם רלהגנה
עבל7ה טקלמלת של גברה שבאחרז העלה (1979 (ברר?דייל, המעסיקים סקי

העברדה מחרם בייו מאררגניס קשיים של ענפה מעיכת לנשמית קיימת
תע"ש, אלליי'ת, תעשיה תח"ל, ) פרישה בפני הערמדים סקרי רהגמלאיים.
רהגמלאיס שהערברים ההסיברת לאת העניו את הם גם העלר רערד) הדסה

התשרברת) מכל 5^ המעטים המקיים שבארתס אלפא' מעני7 זל. לסרגיה טיחסיס
הניקליתית הלימה ילתר בלל"ת נמינזית, זל לנעיה התיחסל המשיבה בהם

לתלסי מספיק, הבלתי מהקשי י*ל7 שביעלת אי של השליליית, לל3עמיס
המעסיק. מע7 טעקנ אל עעי7

אליהם להתיחס שכדאי רגראה זר. להרגשה אלפייטייס הס הטלנאיס ה^טלטיס
לב7לק טקלס שלק כ.איל.7יקעיה אלא שלילית, אישית חלליה בטר~י כאל רק לא

המצב. לשפלי ללעבל הבעיה כל אל;

ררגמארת: כמה להלן

במרסד 0רבטלים באמת הם הפרישה שלאחי ברלר להילת צריך "לפררשיס
"שלא" ח7שים אגשים מקלטלתיהס את נלג1ליס פרישתם עם ג.י עב7ל. שם
אלתד לכר ז לא במרכז" ה"םרסד גס נדחה. זר, אתה ■ילסל". את י7על

ללכת". יכלל הכלשי שלל, את עשה "הכלש^ קליה. אתל מה לל אלכפת ללא
עבל7תס מקלם כרלל אהד. אף לע^מם. י7אגל לא ה3נסירנר~ם אס ברם,

להם". ודאג לא

נציג א9 הפגסילער. עלשה למה חל איר העברדה, במקלם 7אגה כל "א?/
הבריאלת לשמירת שי7אג מי אי7 מערנין. אינר הערבדים מרעד

הפררש)..." (של

השנים בחמש שפרשר הפנסירנרים לנציגי תאפשררת לתת יש ..."
ג.*יג.לת לבחלי הקרלבה, השנה במשך שיפרשר אלה עס ,יח7 תאחררנרת
כ7י המלס7לת של לההגהללת עלנ7יס לע7י עס בשתל?* פעללת לליזלם

לבחלי יק לא לפגסילגיים לאפשר יש ...,. שרנרת פעלללת ליזלס
עלב7ים". ללע7י להבחי גם אלא

להנהלת במקלם הפלעליח טזכיילת מ^7 יתר בהתענינלת ^ליד "יש
לעלב7יס שמחלקים לשי כנראה (הכררנה שי, התשלרמים, עבל7ה.

שהכסן* ג7ללים באיחליים ר? בזמך, משלמים מעגקלא אל רלגמלאים)
הגמלאי"< את ממימי יזה העיר טפסי7

י*לל שיהיה העלב7ים בפני מחשבה העליתי מהעברדה פרישתי "בזמ7
טלפרן פעם להרים העברדה מקלל? ערבדי מצד התענינלת איזל שתהיה

לא זה אבל לזמ7. טזמ7 לבקי לאפילל שפרש העלב7 שללם על רלשארל
איו לפעמים, חעברדה למקלס אגש לא (אני) אס פעם. אף ימ מתקי

מארד, להצטער יש זה רעל במרסד כזה ערבד פעם שהיה בכלל זלכרלס
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pbn זה סנה 25  20 נמשל ענודתו בכנקוס העובד שהות זמ7 בי
הייתי.... קיים. לא שזה חבל טפחנפש. קצת גויס ההתענינות לחוסר מחייל

בתול או המקומי הרעד של מתפקידו להילת עריך היה שזה מציעה
כך". על גיס ממל הועד

מאליג7. גל9 על ללא הגמלאי על הקשר שמירת כובד את מעיל אחי פורש
לכל להתנדב שנים, קשלר היה בל ענודה לס ממק עצמו לנתק לא "להשתדל

למודעות להביא ללטלסדלת העובדים. חבר עם קשי ולהחזיק פעלללת מיני
למע7 גס אלא עצמו הפנסיונר לטע7 יק לא הוא הפנסיונרים עס שהקשר

התקינה". לפעללתל תדמיתו  המוסד

גל/ס, המבלים והמוסדות הגמלאי לתדמית הזאת המשותפת הדאגה ולאור
קשויה; הוא בו המוסד מנגנו7 אל ?.יטל.איה, של הפניה גס ודאי תוב7

השאלות על יפה לענות נא אליכם, הנשלחים מכתבים על לענות "נא
והסיגריה שולחנכם על הקפה נוס אם גם  פה בעל אליכם המופנות
כדי לבלא אל להתקשר לא7 ידע שהגימלאי לכל לדאוג נא בפיכם

שאלותיו" על תשובה לקבל

; ס ו 3 ס ב

השקפלתיהס, את להדגים מטרתם זה, בפיק והלווי הקדמה להעילת האחדים הסלעים
;; אשי שונות סוגיות כלפי הגמלאים של 4ג.ן) ';יק*~)1 < והשגותיהם הרגשלתיהם

בפתח. העומדים אלה עבור גס אלא הנסלו7" "בעלי עבור יק ,לא רב משקלם
הפרישה בשאלות להעלסקים המתכננים הארציים, שהמלסדלת חשוב פחות לא מאידל,

ובטוייס נרמזים אלה להרגשות מודעיס יהיו מפעלי, במישור לקיאתה וההכנה
מבוטלת לא במידה תלויים הס בהם ולמוסדות הגמלאים;לעצמס חתיחסות של

במקומות *אורגנות לפרישה הכנה בתכניות התנסו לא שהמשיבים לזכור (.עלינו
פרישתם). ל3בי שלהס העבודה

בדיונים ההעדפה הודגשה לפרישה הכנה שיטות על הגמלאים דעות על בפיק
פעיל לדלשיח מעורבלת המאפשר דפוס לפרישה, ההכנה בתכניות קבוצתיים

בלבו7 רב הלא ועיכ7 קבלצתיים, בדילניס עלללת המרכזילת הסלגילת המשתתפים בי7
לגמלאות. יציאה לפני העומד את המטרידות הבעיות

בעילת של יבלת דלגמאלת שהובאו בצטוטיס ימצאו לפריטה הכנה תכגירת מארגני
עם במפגש אישי, ביעלץ נקבלצלת, בדיל7 מקלם להם להבטיח שיק לנלשאיס
דיו7 של אחרת שיטה בכל או סרט לאחי בדיו7 ארועיס, בנתוח פנסילני'לם,

לפרישה. להכנה מאורגנת בתכנית המשתתפים נקרב פתוח

אלה בעיקר בסקי, האחרים הממצאים לבי7 בתשובות שבוטאו הדעות בי7 לקשר באשי
אשר אלה שבי7 מעלה שטחית בדיקה היי מהפרישה, היצל7 לשביעות המתייחסים

ניכר אחלז יש שלנלת, סלגילת לגבי נקלרתית אל שלילית בצליה התבטאל
זה קקי הם טפרישתס חלקית טרלציס אל מילצי0 כבלתי עצמם שהגדייל גמלאים של
השפיעה לא מוסדות כלפי ביקורתם אשר כאלה בלתינטינע,>ויש לא אבל 7פרי היה

בדו"ח ויפורסם ינותח ינדק, עוד המשתנים ני7 הסטטיסטי הקשר בפרישה. 0פוקם על
יותר. מאוהל מדעי
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מהסקר המ&תםעוח רהמלצרת מסקגזח.

mmmmm:
1

היכנ בלב7.אללם אחת טקי7 פנסיה מקבל* של היא שנבדקה האלכללסיה 2
קי7 קל פנ*מי לסקי מעבי השיבלת, לממפיס נלתניס המדגם לגל7ל האלכללסיה
י*י770" ""'יי;" "ונ"נ"יי *"ס ."לגי" מספי בסקי יש ,";י

"" י"י>""'י להצדיק כדי דיי7 שלנלת ה7 ההסתדיית 'ל הפנסיה "ל""קיבלתי >קי"" "ס*י*נלס הגמלאים xn על למעסיק נפיד בלמלד ה*ליל
9ל "מלנה ל^י'בל י'שלטי' לאת הדלמה את לי'^ללת ימיה א3שי טכ7 >א?;י לק <

לדעלתיל. נעילתיל על י'ילם של היקיאלי הגמלאי של הסאסליגיס
י י '".'י*"1 יגלי" שהטימצאים יללי שמלשיל;, מי"מ מ0ק1 קל העיקיית ט"מ;ל ^ י

"". ך''" עליי'7 ל/0קי נהגבללל; כמל"^ייג ^ ח"*י" אלי 4'inS
חנחרררה לגבי חללניל; ח^רבח לטל ניאיל; י'כל בסר אללס הסקי, ךרח נגלן* 1

הבאלתי.: !

י8אי^יס לבעיקיממגכגיס 3יי*", בשאלל; העלסקיס לדעללליהס. הגמלאי של מצבם א
"*נ למ^א"; *לז**ס להילת חייניס *ררמלירה"רמרסד*7ת, הבכה תכנ,ר>ז 5" י 

ע^טס על הגמלאיס של רעל"יהס ר אי"ם הס"דידלת השאללל; הגיטלאיס,
ללא בדלקיס נתרניס על חמברססת זד סלדעלת בלל השלנלת חבעירת רעל י . .

ntnj זה. בל;חלס לטלעילה סדייה עבלדה תתכך לא א>שילת, התרשמרירת על
חיאשלגלת. הל;שלבלת את סיפק שהסקי לנד

 י"י" *גרר1 י'סי'י סי5י' כ.א7 לפריסה: הכנה תכנירת על a'Kbtun jtiyn j
החלטי, הגשת עלית ההכנה, עתלי נגל7 שלניס, מ>תל7לללגיי0 בעניניס

המלדרת שבצרע יתכך טאלד. יב מעשי עין בחס שיש  לכל' הנ.לשאיס
wixxטסליטל" vine איגל7 לידילש קל, יהיה לא nr בעגיך הגמלאיס

m יגתהל בגלשא שהעלסק'יס הלא היאשל7 ר^עד אלל0 התכנירת. של
הי"טג*ל* קל 5יל'712 את ליסכטל נהק ידלגל ההטלצלת, לאת WMion

ממםזאי סג'ק ללא משל;מעת האלה בתכל.ילת הג'^סילגייס של חלקם הגכית
זל לל.קל7ה לב שיטת ס*דיק זה בעני7 יביס במקלמלת להג.סיל7 הסקי

נגלשא. העלסקיס 7yd . ■

בסיס ביריית ב**ד יאשל7 צעד בגדי ד'לא שבל*ע שהסקי פעמיס ט50י הלדגש 4
לעס 0יי1ה לפעי העלמ7יס עס לחטעסיקים המרכז לעבררת (בדר?), אמפייי

ר^עיייק "הגמלאים ק"גה. בקבלתה יק בסקי עסקגל נזכלי לאחייה. ש3ני אלה
, כמעט חייהם למעיכת ח7לת' "גיבלתיהס סיייס, זכילגלתיהס אתס, שכלשיס

;... חגענל לסים הילס, אילנה תקלפה היא הפייקה תקלפת אללס, טפגעה. 7ל#
נילתי.בהילת מעט יל7עיס אכל לדעלתיהס ^יכיהם לשעל נפיישתס", ללתיקיס 

לגס>אלת חמיכזית הקי7 מתלכננל7.לבפני לפיישה הטיכז בפני טלטלץ כל, המ*ב
הבאיס. השלנים את גס >תכנ7
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לערכי בהקדם 7 ■< אל יתלללה לא אס "יתרם" נגדר ה7א הנלכחי הסקי א.
הפרישה בפני העלמדיט של סקר הנתרנים לעמלת השלדאה איזרך,
שאת העבידה טקלמלת אלתם של האלכללסיה מני7 שנים) חטש (עד
עבלדת של רהתכנרך הלמלד מלאכת השלטת לערכי סקרנל. גמלאיהס

יענלי". בל "תנאי 'א ה כזאת בדיקה בעלע לפרישה, הכנה בתחלם ז כ. הסי
הסיכז של הקעלללת בללה הראשרך במקלם יהיה כזה סקר שבצרע מלסלץ

בירתר. הקרלנה לפה נמק כבר

הללכחי, הסקי במסגרת שנבדקה הקבלתה אחרי מעקב של אפשילת לחייב ב.
לנסלת בכדי לפרישה, מאלרגנת הכנה כל עברה שלא אלנללסיה נלל אשר
המתקדמים הגמלאים עס הפרישה  להמשך  הכנה של עבלדה דפלסי לפתח
נמצאים לערכיהם מצבם לאשי שלהם, הגטלאלת תקלפת בתלך רהמתבגריס

, , ■ .. מתמיד. שנרי בתהליך
3נל ק7י לההנחה לגמלאלת, היציאה לפני קנה של בתקלפה לפרישה הכנה

ללא מלסעית היא שנה, 2010 הנמשכת הפרישה, תקלפת לסל9 עד
1 /: חשלניס פחלת לא ללעשיה לבדיקה ללמלד, פתלח הזה התחלס מנלססת

מהעבלדה. בילצא"ס כללטר  חילם בה לספל מנסח שהמרכז מץל

נסשכלת לפרישה הכנה תכנילת לבעלע ארגלל בתחלס המרכז פעלללת ג.
לגדל הללל הזאת, הפעללה להערכת כרגע להכנס שלישלתמנלי שנה כני

טריים", "פנסילנייס בינתיים ג.עשים אשר אלה, תכנילת של הסס>ימים מספר
ההכנה אלה לאנשים נתנה מה כאץ. בדקנל שאנל האלכללסיה כדלגטת
לכל'? מפגשים עלל7, יטי הקליטים, במסגרת עבלדה בטקלמלת שקבלל
האחייס להגלרםיס הטלסדלת העלבדיס, האנשים, של ההשקעה תלעלת טה
שיעקל, למע7 ללא שיעזרל למע7 נעשלת האלה הפעלללת אלה? בפעלללת

 pso איך כך על  בדלחלת 'יכתבל אל ישמעל
נעליה לדל7 להמדעייס, המק*לעייס ירעציר עם אחת בעצה המרכז, על

העתיד. לקראת n>npb nponb כיסלד כזאת בדיקה של לנעתלי



■


