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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב1974

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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את שיטתי באופ7 ולסקור לסכם נסירך נעשה לקוראים המרגשת הספרית בסקירת

מהעבודה. לפרישה הכנה בנושא שונות בארצות המצטבר הנסייז

השיטים התהלמיס לפי לפרישה הכנה ובתכניות במחקרים דירך כרללת הסקירה

מבנה המימון, מקורות התרכך, תחומי ההתערבות, תתרמי לפרישה: הכנה תכנית המרכיבים

תכניות מערות ההדרכה, קביעות ומבנה המשתתפים גיל הדרכה, וטכניקות שונות תכניות

שונות. תכניות של האפקטיביות והערכת לפרישה הכנה

לפרישה, הכנה בנושא למצוא שאפשר העשירה הספרות כל את כרללת אינה הסקירה

בנושאים נגיעה תוך הנדרך בתחום בעולם הנעשה של תאור לקורא מביאה היא אך

מהעבודה. לפרישה וחינוך בהכנה לדיו7 הרלוונטיים
המידע מקורות באיסוף רבות לי עזר אשר ברגמך שמערך למר להודות ברצוני

מתוכננת לפרישה מהאגודה קרמר יעל לגב' להודות ברצוני כך הספרות. סקר ובעריכת

בתחום בעיקר בחיפה, האגודה בירי המצריים המקורות את לרשותי שהעמידה בחיפה,

זה. בנושא באירופה המצטבר הנסיוץ

לפרישה, ההכנה בנושא למתענינים עזרה משום זו ספרות בסקירת שיהיה מקוה אני
לנושא. מודעות להם שיש שונים מארגונים ואנשים מקצוע אנשי סטודנטים,

ניראל נורית
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בקרב לקראתה רההכנה הפרישה לשאלת לאחרלנה מלקדשת רהרלכת גדלה לב תשלמת

במפעלי השלגים המעשיים נדת י הנסי  לכך עדית המשק. של השלגים בסק?1לרים העלבדים

המחקריים להניתלחיס התיאורים ראשית אהרלת. יקבל'גלת ממלכתי מנגנל7 בנקים, תעשיה,

השלב פעללה שדה זה בתחלם לראלת המקצלע בעלי לנכלנלת סימ7 הם אלה נסילנלת של

נלספיס. מחקר למערכי הדגמתילת תכנילת מלדלים, רלתכנרך הקיים להערכת

במערה זה בעני7 ילתר מעמיק בעילז הלחל ברלקדייל שבמכל7 משנה למעלה זה

לנסלי תנאים לי'גירת הערכה מחקר מלללת טרלםפרישתית הכשרה לתכנילת מלדלים לפתח

לנלהלי דפיסים על אר'גי סקר בב'גלע הלחל כ7 גדללים. מעסיקים מספר עם בשתלף זה מלדל

לבעיה הערים המעסיקים את לאתר המידע, את לרכז מנת על לזאת בארץ המקלבליס פרישה

שלנלת הדגמתילת תכנילת של הנסלייס במערך להשתלב להנכלנים ג1רלםפרישתית הכנה של

זה. בתחלם

העבלדלת הלשלמל כ7 בקרלב. יתפרסמל לתלעאלתיל סייס בשלבי כבר נמעא זה סקר

ללנגיטלדינלי ללמחקר ערלםפרישתית להכנה רבשלבית לתכנית המלדל בגבלש הכרלכלת

מהדלרה היא זל בחלברת המלבאת לפרישה הכנה תכנילת על הספרלת סקירת התכנית. להערכת

המלדל לנסלי הללאי מחקר לתכנרך בהקשר הלכנה אשר המחקרית הספרלת סקירת של מלרחבת

במכל7. ידינל על שפלתח הרבשלבי

על האנאליג1ית הסקירה את זה, מלקדם בשלב כבר לפרסלם להכי7 תחליט המכל7

בה העלסקים רבלי בשאלה, הגלברת בהתענינלת בהתחשב רתערכתך, לפרישה הכנה תכנילת

השלנים. היבעיה על הבעיה את להכיר בכך למתענינים לאפשר לה'נלרן

ברגמ7 ש.
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האדם את להכיך להעירך בה הכררכרת הבעיות מהעבודה, הפריטה בנושא ההתענינרת

הערבדת באוכללסיה הקשישים של npbn עליית בעקבות האחררך בעשור בישראל עלתה לקראתה,

מספר של הקמת7 היא זאת, להתענינות עדות מהעבודה). הפרישה לגיל (מעבר ערברת ושאינה

הסתדרותית ועדה היתה בה7 הראשונה אלו. בנושאים שדנו וממשלתיות הסתדרלתילת לעדלת

.1967 באוקטובר מסכם, בדל"ח המל'גותיה למסרה מהעבלדה" הפרישה "גיל בנושא שדנה

שינלי ב) נקוב. בגיל חלבה לפרישת מקלם יש האס א) היל. בה7 דנה זו שרעדה השאלרת

הפרישה גיל האס ד) אחיד. להיות צריך ללאשה לגבר הפרישה גיל האם ג) הפרישה, גיל
שלנים. במקצועות שונה להיות 'נריר

הקשישים בנושא בדירך ביךמשררית ממשלתית לעדה עסקה לערך, תקופה באלתה

ועדלת כמה היו זו לועדה .(1967 הסו'גיאליים, השירלתים לתיאלם הביךמשרדית (הרעדה

והפרישה קשישים תעסוקת בנלשא גם עסקה קשישים", לעניני המשנה "רעדת מה7, שאחת משנה

לקשישים, מילחדים מפעלים  קשישים תעסלקת בנושא המל'נלת כללו מסקנותיה מהעבודה.

המל'נלת לכ7 תחביבים, ללימלד שניה לקריירה להכנה הכשרה מתאימים, עיסלקיס איתלר

ר"הצררך פנסיוניים, הסדרים אחיד'), גיל לעלמת לגמישות אופיה עתליה,  הפרישה בנלשא

עלבדיס ארגלני של לפעלללת אלתה ללהחדיר הפרישה גיל לקראת הדרכה תכנילת לערדד

ע'גמס". ללמפעלים למיניהם

הרדגש בעניך, הדך 35 בסעי9 בילתר. זהירות היל לפרישה להכנה בנלגע ההמלצרת

לקשישים להכתיב אי7 לל, הרצריה ההכנה את קשיש כל של ההרפשית להכרעתר להשאיר יש כי

נסילנית כתכנית להתיחס יש לפרישה הכנה תכנית רלכל הפרישה; בעת לעשרת עליהם מה

יסלדית. הכנה הדלרשת

הפנאי" לנלשאי "הועדה היתה דאז, העבודה שר של ביוזמתו שהוקמה נוספת לעדה

נלשאי את ליחקלר שיטפל מילחד גל9 של הקמתו לבדוק היה זל לעדה של תפקידה .(1970)

הממרצע גילה עליית לראשלנה בראש היה זה בנלשא לרירך לעדה להקמת הר'גילנל הפנאי.

עליית לכ7 למעלה, 65 לגילאי רלללנעית הפנאי בללי ששאלת הנחה מתלל האלכללסיה, של

שבלע וקי'נור החיים ברמת העליה עקב העובדים אוכלוסיית כל של הפנוי הזמ7 שיעלר

לדה. העב
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מהעבודה" הפרישה לעניך "הרעדה היתה הפרישה בנושא לשירות שעסקה האחרונה הרעדה

קשישים, תעסוקת הפרישה, גיל  לפרישה הקשורים הנישאים במכלרל שעסקה רעדה ,(1975)

אר'גית רשות הקמת על המליצה זו ועדה הפרישה. לקראת ויעוץ הסברה ומת7 לפרישה הכנה

לפרישה בנוגע מעשיות הצערת להציע יהיה שתפקידה ציבררית, מוע'נה שבראשה ממלכתית

בה. רלטפרל

בלבד, המל'גלת בגדר קרובות לעתים נשארות שהמל*לתיה7 ממשלתיות ועדות של טיבך

ומהווה בעיבור המתעוררות לשאלות בעירת על לענות 'גורר על מעירה הקמת7 ע'גס אולם,

.nr לצררך הממסר של להיענלתי עדלת

הפרישה, על מספיק מידע. מחוסר קרובות לעתים סבלה הנזכרות הועדות של עבררתך

צעיר ערייך בישראל אלו בנושאים המדעי המחקר בישראל. הפורשים רמצב לפרישה עמדות

לפני כבר נעשו אליה וההסתגלות לפרישה עמדות בנושא ראשונים מחקרים כי אף לימים

שנים. כ9

בארץ קשישים של חייהם תנאי על הממצה בסקירתס (1970) IVeihl, Nathan § Avner

נמ'גא במחקרם הפרישה, בעת ישישים של חייהם ותנאי הסתגלותם על מענינים ממצאים העלו

הפרישה. גיל לאחר עלבד שנבדקה) האלכללסיה מכלל .2/5,) בארץ קשישים של גבוה שאחוז

הבדלים מיגאל החיקרים הללמת הכנסה חלסר היה הערברה היי בהמשך לע:לרך העיקרית הסיבה

לאור ממסקנותיהם לאחת שלנלת מק'גלעילת קבל'גלת בי7 אליה לההסתגללת לפרישה ביחס

רהצררך לש, לפר המתעתדים לאלל לפרישה הכנה תכנילת לס בקי הצררך היתה המחקר, ממצאי

פרשל. שכבר לאלל הפנוי הזמ7 לנצרל בהדרכה

;1967 (יעקבסרן, 5565 בגיל תעשיה פיעלי של אלכללסיה בקרב שנערך במחקר

מצב משפחתי, מ'גב בריאות, מיז, של בדבר הנגיעה נבדקה (Mannheim § Jacobson, 1972

 הקבלע הפרישה גיל את דחו הנחקרים רוב לפרישה. לעמדלת תפקידי, ללחץ עתידי כלכלי

כי נמצא לפרישה דלחיס לגלרמים מלשכים גלימים כשנבדקל גמישה. פרישה להעדיפו  65 גיל

מהיבטים ירתר, אף ואללי פחות, לא עבודה של דוחים בהיבטים קשור לפרישה הרצרך

כשאיפה רוב פי על להביך אפשר הפרישה העדפת את כי מצא יעקבסו7 הפרישה. של מושכים
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חילבי ערך בעלת נעלמה לסיטואציה כמעבר 7יקא ילאל נעימה לא מסיטואציה להשתחרר

כשלעצמה.

ארגיניס במספר בכיר בדרג מנהלים של אלכללסלה  לגמרי שינה אוכלוסיה של בדיקה

לערברי מלגנללת אינ7 אליה להיחס מהעבלדה הפרישה בעירת ני הראתה  הישראלי במשק

התפקיד של מאפיינים של שורה לבי7 לפרישה עמדלת בי7 הקשר את שבדק במחקר כפיים.
(1974) ניראל מצאה למעלה, 55 מגיל מנהלים 179 בקרב הפרישה חדרי לשל העברדה במקלם

עצמל; באדם הקשלריס גלרמים היל לפרישה המנהל של עמדתל על בילתר המשפיעים שהגלרמים

כי הראה נלס9 ממצא התפקיד. מאפייני ולא לכיל"ב, לצעיר כאפקטיבי עצמל ראיית גילר,
שיפרשל. לאחר עתידם את תכננל ללא הפרישה לזמז מחשבה הקדישל לא המנהלים מרבית

להנכונית לפרישה הסתגללת לבדלק שניסל מחקרים מספר היל במקצת שלנה מסלג מחקרים

מיצגת. שאינה לאלכללסיה אל מסרים למפעל מלגבלים אלל מחקרים היו בחלקם לקראתה. להכנה

שפרשל "הדסה" עלבדי של ההסתגללת מבנה את בדקל (1970) למ7 ללי גרטמך,

פלרשים מאשר ילתר ג1לב מסתגלים ילתר גבלהה השכלה בעלי שפלרשיס למצאל לגימלאלת

לבעלי גבוהה השכלה בעלי בי7 דמיו7 נמצא הפנאי, לבלוי אשר ילתר. נמלכה השכלה בעלי

זה. מסוג בפעיללת מעונינות ופחות פחות, מבלות הקיצוניות הקבוצות שתי נמוכה. השכלה

השכלה לבעלי ואילו כזל; לפעילות זקוקים פחות ילכ7 עצמם את להעסיק יכיליס הראשינים

קשר על לשמור לרצל7 אשר כאלו. פעילללות לנצל ותרבותיים חומריים משאבים אי7 נמוכה

מאד גבלהה השכלה בעלי כא7 גס כי א9 בכך עני7 יותר יש ההשכלה שעולה ככל הארגון, עם

בכך. מעונינים פחלת מאד, לנמוכה

מועסקים, ובלתי מועסקים ,60+ בני של איכלוסיה בדקו אשר (1977) וברצורי ברגמ7

תכנילת אי7 המלעסקים, המרלאינים רל^"75 מלעסקים הבלתי המרואיניס שלכמחצית מצאו

ההשכלה רמת עם ישיר בקשר נמצא כלשהן תכניות של קילמ7 העבודה. הפסקת שלאחר לתקופה

לעובדים היערץ בחשיברת מכירים מהמשיבים 53"4 טררםפרישתי, ליערץ אשר בארץ. ותק רעם

כלשהי מוק7מת הוועצות קיימו מהפורשים כ1/3 רק מעשי באופ7 פרישה. בפני העומדים

מעניך מקום מכל מעשי; אקע תמיד גוררת אינה להוועצות נכונות אמנם פרישתם. בעניך
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שהי^ף שככל נמצא ערלםפרישתי. ליעלץ מרבנים 46"4 המ7ע.סקים, העובדים שבקרב לצייר

הפתיחלת גדלה ילתר, גבלה בארץ להלתק ילתר, צעירים המרלאינים ילתר, מלא המשרה

הטרלםפרישתי. היעלץ לקראת

"האגלדה בילזמת בחיפה היה לפרישה הכנה תכנית לפיתלח בארץ הראשל7 הנסיל7

להמלסד חיפה אלניברסיטת חיפה, פרעלי מרעצת בה שחברים אגלדה מתלכננת", לפרישה

פרעלי מלעצת של מילןמה כתלצאה באה חיפה באןלר דלקא האגלדה של הקמל/ה לאלמי. לביטלח

הס , אלתל המאכלסים מבי7 רכ£?10 לתיקים תעשיה מפעלי של רכלז יש שבל באויר חיפה,

.65 גיל מעל

המפרץ, באןלר מפעלים במספר לפרישה להכנה מחקרי גסילני פרליקע להפעלת נרסף

קלרסים חיפה, אוניברסיטת במסגרת זקנה, בנלשאי מילחדים קלרסים לארגל7 האגלדה פעלה

ללפנסילנריס. לסל1לדנ.ג1י0 משיתפיס שחיל

;1975 ללינר, קרמר ;1975 ררפרפררט, (?רמר מחקר דל"חלת מספר פרסם המחקר 'נללת

ההכנה לתכנית עמדלת מהעבלדה, לפרישה עמדדת בדקל אשר ,(1975 דפלקס, ליגל '^^^^

העמדלת שינלי ההדרכה, תכנית הפעלת לאחר לתכנלנה הפרישה לקראת עמדלת ישינלי לפרישה,

דל"ח אשר זה במחקר בהדרכה. ההשתתפלת מעת שנתיים ללאחר מהעבלדה הפרישה סף על נבדק

את ולבדלק לפרישה הכנת תכנית להפעיל נסיל7 נעשה בקרלב, ל'נאת עלמד שלו סופי
נחקרים של להתנהגות עמדלת לשינלי לפרישה הסתגללת בדיקת ידי על שלה האפקטיביות

בה, השתתפר שלא רכאלר בהדרכה חלק שלקהל

תרבות חלסר הנחקרים, בקרב לעבודה גבלהה אורינטציה על המצביעים המחקר, ממ'נאי

לממצאים תמיכה נלתניס הפרישה, לעת משמעלתילת תכניות של ואיהכנה הפנאי לבלוי
העתידה. הפורשים אלכללסיית על בארץ שנערכר אחרים מחקרים של דומים

היא אם גם דומות תכנילת בפיתלח רבלת לעזור יכלל זל בתכנית שהצטבר המידע

מסוים. גיאלגרפי באזור כפיים עלבדי של לאלכללסיה במיוחד הלתאמה

הקמתם בצורת ממוסד ביטוי מצא שפרשו לאלל לעזרה לפרישה להכנה נלסל" נסיל7

לאומי לביטוח המוסד ידי על מלפעללת התחנות מבוגרים, לאזרחים ליעלץ התחנות של
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מידע מתך בעיקר מטרתך . ('Blumenson, 1975) מתנדבים פנסיונרים ידי על ומאליישלת

מסלדרת. הדרכה תכנית לב'בלע ארגל7 ללא פרש, שכבר זה אל העתידי לפלרש קשבת לאלז7

מפעלים של התענינותם היא ?1רלספרישתית בהדרכה העורר להתעוררות עדלת

הכנה תכנילת לארגז לבנכלנלתס שפרשל עובדיהם של במ'נבס שלנים למלסדלת תעשייתיים
המבוגרים. לעובדיהם לפרישה

המשיבים שרלב נמצא הארירית התעשיה של פנסיונרים בקרב (1975) פרי שערך בסקר

נמצאר לפרישה. הסתגללת קשיי גילל גס לחלקם פרישתם את תכננל לא באירצל7, פרשל

שנערך רסף נ סקר המשפחה. בני עם לקשר השכלה לנזרצ0, הקשלרים ההסתגללת ברמת הנדלים

כלל בדרך נמצאר .6064 בגיל עלבדים בקרב לפרישה עמדלת בדק ,(1976 (פרי, במפעל

להמ'גב הבריאלת בתחלס בעיקר הפרישה, על מדליק מידע היה לא לפרישה. שלילילת עמררת

לפרישה. הכנה בקלרס להשתתף מעלניניס היל מהנשאלים ש4י58 ל'גיי7 מעניץ הכלכלי.

מחלקת בילומת בתע"ש לפרישה הכנה נסילץ על מדללחים (1976) למשגב ריב גלור,

כ20 חלק בה לקהל לנסילנית, מעלמ'גמת היתר, הפעללה במפעל. ההדרכה למחלקת אדם כח

היתה התחלשה שקליימל. הפגישלת ב6 מלאה היתה העלבדים נלכחלת המפעלים. מאחד איש

תערברים ידי על גם בלל1אה ל ן הרגשה לפרישה. להכנה מספקת תקלפה אינה הפרישה לפני ששנה

זל בשנה המשך. לל לשיש המעסיק בילומת בא שהלא בכך דה נסילז חשיבות בדירך. שהשתתפו

עתידים. פלרשים של נלספת nyup לגבי התכנית תלפעל

(ימי לפרישה בהכנה מעשירת תכנילת במספר הלחל לעיל, המתלאריס לנסירנרת בנרסף

עד השתתפו ס בה ד המדינה שירלת נ'גיבלת ידי על המאורגנים המדינה עלבדי לקבל'נלת עירך

כ7 לכלי). בנ>ךים תנרבה, בתע"ש, לפלרשים עיל7 ימי לגימלאלת, ילצאלם מאלת מספל כה

בבעירת לטפל תפקידם אשר ארגלנים במספר מילחדים עלבדים לאחרונה הועסקו אל נתמנו
תעשייתיים במפעלים סלעיאלייס עלבדיס העסקת תופעת התרבות אלה. מלסדלת של הגימלאים

נסילנות מקלמלת, במספר ערלםפרישתילת פעלללת להתחלת היא גס תרמה גדללים לבארגלנים

הבקלרתית. הערכתם או תיאורם בכתב סלכם וטרם מלסדל ג1רם אלה
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בנושא בארץ שנעשר להסקרים המחקרים כל את לתאר מתיימרת לא זד קצרה סקירה

גי כלל על לרמלז רק אלא לקראתה, רההכנה לפרישה ההסתגלרת לפרישה, עטדרת הפרישה,

יה ג ו נטול נגרו מחקרים על ילתר מפורט מידע זה. בנושא הגרברת ההתענינרת ימידת המחקר

.(1975 ,1967) רברגמך (1976) Kretzmer אצל למצוא אפשר בישראל חברתית

העלבדים אלכללסיית בקרב כי היא אלל נושאים שבדקל המחקרים מך המתקבלת התמונה

מהפרישה. רב חשש קיים בכירלת, מנהלירת ברמרת רהך הכפיים ערבדי ברמת וזך הישראלית

הלא בארץ המעשי הנסירך העתידי. הפרישה לזמץ התכנרך למלעט שלילילת לילב ה7 העמדות

של לסירמך גדללים וארגונים מפעלים בעידלד הצורך על מעיד זה נסיל7 אך מזערי,
הפרישה. סף על העלמדים לעלבדים לפרישה הכנה תכנירת

את ולסקור לתאר בבראנר עינינר לנגד עמד בארץ כאלל תכנילת בפיתלח הצלרך

בישראל. לפרישה הכשרה תכנירת להכנת כבסיס זה, כתחלם בעללם המצטבר הנ.סיי7

מהי? לפרישה הכנה

 השני החיים משלב המעבר כי הינה, לפרישה הכנה תכנית כל מאחורי העומדת ההגהה

אף לאללי ,nun , D^E>pa כרוך והזקנה, הפרישה  השלישי החיים לשלב העבידה. שלב

לפרישה ילתר טרבה הסתגלרת להשגת לעזלר היא כזר תכנית כל של מטרתה כך, על משבר,

הפרישה. עם לצרץ שעללללת הבעיות את ולהפחית

היא המערבית החברה לעבודה המחויבות היא הפרישה לנושא הקשורה נרספת הנחה

של זהויותיו שאר מבי7 החשובה היא המקצועית הזהרת בה לעבודה אורינטציה בעלת חברת

אישי. במשבר כרוכה להיות העבודה מעילם הפרישה עלולה כ7 ועל הפרט

ממצאים מראים למחקרים חללקלת במשבר כרוכה הפרישה הילת מידת על הדעות

שינים.
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ובחר משבר, כלל היה לא במחקרו הפורשים מרבית אצל כי מצא (1971) Atchley

והפרישה העבודה בי7 ההמשכיות יותר שרבה ככל זהות". "המשך של כבעיה המצב את להגדיר

לפרישה. ההסתגלות יותר עובה כ7 הפעילות, ותחומי התעסוקה אופי מבחינת

הזהות אבד7 חברתי". תפקיד כ"חוסר הפורשים בעיית 7)H nnxn (1965) Miller

היא חדשים חברתיים תפקידים מציאת כ7 ועל המרכזית הבעיה היא והחברתית המקצועית

(Ericson, 1959; Gutman, 1972; Neugarten, 1966) אחריס הפורש. של בעייתו עיקר

אחד שלב רק היא מהעבודה הפרישה משבר. של התפתחותית מתפישה כחלק הפרישה את רואים

גיל של למשבר הדוק קשר קשורה פרישה במשבר. הקשור המבוגר של החיים במעגל משלבים

בשלבים. מעבר אלא מעבר, של חדפעמית תופעה זו שאי7 כך על הוא הדגש הביניים.
אחרים נושאים לשני קשור לאו, אם משבר מלווה הפרישה היות על שהויכוח נראה

מה  הוא והשני העובד, בחיי העבודה מרכזיות מידת הוא האחד הדעות. חלוקות עליהם

לפרישה. הסתגלות של פירושה

העבודה להיות הטוענת התיאורטית ההנחה לגבי שאלה סימ7 מציבים שונים חוקרים

תעשיה, פועלי ארבעה כל מתוך שלושה לגבי כי מ'נא (1956) Dubin האדם. בחיל מרכזית

אורינטציה של גבוהה רמה מצא nb (1971) Atchley בחיים. מרכזית העבודה היתה לא

לעבודה שאורינטציה לכך הוכחה מצא שלא אלא זאת, רק לא שחקר. המדגם בקרב לעבודה

לפרישה. התנגדות יצרה

העבודה בה במידה מקצועיות, ורמות תעסוקתיות קבוצות בל7 הבדלים נמצאו כ7 כמו

Friedman and ) מעבודתם אינטרינזי סיפוק מחפשים הס בה ובמידה בחייהם מרכזית

.(Havighurst, 1954; Stokes <? Maddox, 1967; Fillenbaum, 1971

העבודה של וחשיבותה בחייהם מרכזית היא העבודה מהעובדים חלק אצל שרק נראה

בתפקיד קשורים שאינם אחרים בסיפוקים או העובדים, של לקיומם מספקת שהיא באמצעים היא

ברמת שינוי הפרישה יוצרת העיבדיס סוגי שני שאצל מכך להתעלם אי7 מקום, מכל עצמו.

אליו. להתכרנך שיש שינוי החיים,
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השאלה לפרישה", "הסתגלות המושג עצם הלא חללקלת עליל שהדעלת נרסף נלשא

המכשירים למהם לפרישה בהסתגללתו קשיים בהכרח עובר פירש כל האס  היא לכך הקשירה

לפרישה. עלבה" "תםתגלרת מהי לנדלק החלקיים נידי המעילים האוניקטינלים
רצל7" "שבעי היל הנחקרים מבי7 רבעים ששלישה מינאי (1969) Barfield § Morgan

לבי7 מהפרישה רצרך שביעית בי7 ישיר קשר נמצא כך כמי מהפרישה, מא7" יצל7 "שבעי אל

לבריאלת הדלק קשר קשירית היל לפרישה שלילילת תגיבות לכך, בנרסף בפרישה. ההכנסה רמת

יה. ל לק

עלבדי לפרישה. להסתגלות מקצלעית רמה בי7 קשר מצאל (1967) Stokes § Maddox

הקצר. בעללח הפרישה של הראשי7 בשלב לפרישה ייתר עלבה הסתגללת הראי כחיל צלארל7

עיבדי שבקרב גם נמצא ייתר. רבה רצו7 שביעות לבך צראררך עלבדי הראל זמ7 לאלרך

מהפרישה. מרוצים פחות היי אינטוינזי סיפוק ייתר בעבודתם שמצאו אלי לב7 צלארי7

לאחר זאת עם לפרוש. מא7 שחקרו מהמדגם שכחצי מצאי (1971) Streib § Schneider

רבעים כשלושה עליהם. הפרישה של שלילית השפעה על דיווח מהפורשים כרבע רק הפרישה

אדם. לכל טרב דבר היא שהפרישה הרגישו הפורשים מ7

בסעעוס תלויה זו שונות לפרישה עובדים של בתגובות רבה שונות שקיימת נראה

Simpson, .2966, ,) לתפקיד ואורינטציה בריאות כלכלי, מצב השכלה, מקצועי,
במחקרם, (1969) והבליו Green . (Monk, 1971; Fillenbaum.. 1971; Jacobson, 1972

בנרסף לפרישה, עובה הסתגללת למדידת אלביקעיבייס מדדים ביצירת הקושי על מצביעים

ואי7 שלבים יש בפרישה גס אחידה. זמ7 כתקופת מהעבודה הפרישה את לראות אי7 לכך

אחריה. שבאה לתקופה הראשינה התקופה דומה

שלבים. כמה בה מבחי7 כשהוא חברתית כתופעה הפרישה את ריאה (1975) Atchley

הפרישה1, לפני הס הראשונים השלבים שני

שלב לנצל יהיה נכו7 לדעתו וחיובי רחוק כמשהו הפרישה נראית בו הרחוק השלב ,1

 תכנרך של זמ7 לעולח והזקוקים עיבה לפרישה ההכרחיים הדברים אותם לתכנת זה

פנאי. מילמנלילת ופיתוח בריאות פיננסי, תכנרך
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הופכות לפרישה העמדות לרוב דאז המתקרבת, בפרישה חש כשהעובד מתחיל ה?ררב השלב .2

זד שתהיה וככל בפרישה עתידו של תמונה העובד לעצמו יוער זה בשלב יותר. שליליות
הקלאסיות לפרישה ההכנה שתכניות השלב זה יותר. קשה הפרישה תהיה ריאלית פחות

מדי. מאוחר כבר זה לפרישה ההכנה ממרכיבי חלק לגבי ולפחות העובד, אל מגיעות
כל עדשה שהוא הפורש מרגיש בה הפרישה לאחר הראשונה התקופה  הדבש" "ירח שלב ■3

עשה. דלא כה עד לעשרת שרצה מה

את תאם לא הפרישה שחיזוי ככל דיפרסיה. דא9 יאדש, ירידה, של שלב  האכזבה שלב .4

זה. שלב יעבור שהפורש ההסתברות גדלה המציאות

משביעת נח רועי לעצמם ליצור הצליחו שלא לאלו הכרחי זה שלב  נעציה הריאורי שלב .5

הפרישה. לחיל מתאימים דפוסים ליצור לעצמו האדם עוזר זה בשלב בפרישה. רצו7

בתפקיד הפרע שולע זה בשלב לחייו. הגיונית מסגרת לעצמו יצר הפורש  היציבות שלב .6

מאחרים. מצפה הוא דמה ממנו מצופה מה יודע גימלאי, של החברתי

פדרש. הידתד את שמפסיק דבר כל אד מדדת,  סיום שלב .7

אם לפעולה, להכנס יש בו הזמ7 עווח בהרגשת הרנה Atchley שמציג המודל חשיבות

כל לא ושלביה. הפרישה תקופת בהבנת וכ7 יעילה לפרישה הכנה תכנית ליצור ברצוננו
מציאותי פרישה חיזוי ליצור הוא לפרישה הכנה של תפקידה אך השלבים, כל את עובר אדם

האפשר. ככל חלקה בצורה היציבות לשלב יגיע שהפורש מנת על האפשר, ככל

שבמרכזה התערבות הזקנה, בתהליך כהתערבות לפרישה ההכנה תהליך את להגדיר אפשר

. ('Einstein, 1975) ומוסדות קבוצות אנשים, נמצאים

שעומדות ובהנחות בפילוסופיות רבה במידה מותנה ההתערבות, של עיבה יהיה מה

שחשיפה הרי , ('Simpson, 1966) באיודאות מאופיינת שהפרישה היא הגישה אם מאחוריה.

זה במקרה הדגש להסתגלות. ותעזור איהודאות רמת את תפחית הפרישה תקופת אודות למידע

העתידה. התקופה על מידע מסירת על יושם

נע מל שהעובד היא, הפרישה בתהליך ההתערבות מאחורי לעתים העומדת אחרת הנחה

ופרודוקעיביות פעילות על לפרישה ההכנה את למקד יש כ7 ועל כלכליים אינערסיס ידי על
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של בהבאתי לפרישה ההכנה תפקיד את לאים הר יש זי גישה לערמת העבודה. לתקופת כהמשך

בכל פוסק איני העצמי הלימוד שתהליך ההנחה מתיך זאת עצמית; רהגשמה ממרש לידי האדם

הגלום הפוטנציאל את מעצמם להפיק מהעבודה, הפורשים כרלל אדם, כל רעל החיים משלבי שלב

.(1976 ;מונק, בהם

שהוא הברתי ארגרך כל או המפעל, החברה, של זכותם מה השאלה להתעורר עלולה

נשמעת קרובות לעתים והתנהגות. חשיבה דרכי וללמדו המבוגר העובד של בחייו להתערב

בפרויקט חלק לקח שלא העובדים אחד זאת ביטא עצמם. המבוגרים העובדים מפי זו טענה

לחזות לסריב הרציונל בעצמו". יודע הוא לעשרת, מה לספר צריך לא מבוגר "לאדם החיפאי;
במחקרו (1971) Monk שמצא כפי שונים נושאים דרך ביטוי לקבל יכול הפרישה את ולתכנ7

לתכנ7 אפשרות המונעים והאינפלציה הכלכלי המצב מינהל: ואנשי פרופסיונלים בקרב שנערך

לתכנך; מה לשם ולכ; קצרים הפרישה לאחר החיים הכי שבלאו ההרגשה הכלכלי; העתיד את

החיים. כל לאורך אקטיבי להשאר הרצרך את כנוגד הפרישה תכנרך ותפישת

מהנחקרים מ4"47 שיותר מצאה (1971) Fillenbaum העובדים. כלל נחלת אינה זי גישה

כזר. בתכנית להשתתף עשויים שהם אמרו נוספים ר\32 לפרישה הכנה בתכנית שישתתפו אמרי

בתכנוץ המפעל עזרת את רצו במחקרם המדגם מתוך ש0^84 דווחו (1970) Pyron § Manion

היי עבדו, שעדיי? הנחקרים מביץ ש*46 (1977) וברצורי נרגמז מצאו ובישראל הפרישה;

מוצאים לפרישה הכנה בתכניות השתתפות רמת בוחנים כאשר טלוםפרישתי. ליערץ מוכנים

מסריטים. במגרים %100b רעד מ^30 שונים, במחקרים נעה, שהיא

נותנת לכך תשיבה הפרישה, בתהליך להתערב החברה של זכותה על השאלה לעצם אשר

ואשר "בעירים", של תתתרבות נוצרה בה המערבית שבחברה כך על בהצביעה ,(1972) Carp

כלל מתעוררת אי7 חינוך, ושיטות פרסומים רבים,, מחקרים ידי על הלב תשומת ממוקדת בהם

החיים לשלב להכינם מנת על אלו גילאים עבלי סוציאליזציה תהליכי ליצור יש מדוע השאלה

שעדייץ מפני הקשישות לשלב ההכנה לגבי מתעוררת השאלה העבודה. שלב  בפניהם העומד

לו שתוקדש כזו במידה כחשוב זה שלב הוכר לא ערייך חברתית, הכרה מספיק לל ניתנה לא

העובדה מקום, מכל לקראתו. ההכנה תהליכי ליצירת החשובים והמחקר המשאבים, הדמו, כמות
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מראה ה'גיבלר, של דעתל את מעסיקות רחבה, אד מצלמ'גמת במידה לפרישה, הכנה שתכנידת

בחייהם, השלישי השלב לקראת העובדים אזרחיה את להכי7 החברה באחרי7ת הכרה קיימת כי

הפרישה בתקלפת גם עלבדיל, כלפי באחרילת , הארגלז אל המפעל של ההכרה להילת יכללה זי
שמבטא כפי בכללה. החברה של אחרילתה אל לפסיכלללגית, פיננסית כלכלית, מבחינה שלהם

למידע, הקשלר בכל החברה לכלל הנלגע לדבר להפלך לפרישה ההכנה על ,(1972) Monk זאת

לאלמית. רשלת ידי על המתלאמים לשירלתים מחקר,

ההתערברת תתר0וי

לההזדקנלת, מהעבלדה הפרישה בתהליך כהתערבלת לפרישה ההכנה תכנילת ראיית

ברמה להילת יכללה זל השפעה אלל, לתהליכים הסתגללת על להשפיע בר'גלננל שיש פירלשה

תחיקה,  שבחרנל ההתערבלת בתחלמי תללי נשפיע בל האלפ7 הפרט, ברמת אל מלסדית

.(Einstein, 1975) לכיל"ב תרבלת כלכלית, מדינילת

שלנלת; לרמלת הכללנה ההתערבלת תחלמי על בדברנל

לחינלל תכנילת פיתלה לקשישים, הבניה מדינילת על להשפיע נסיל7  המיסדית ברמה

לפרישה, להכנה ממלכתית רשלת הקמת בנלשא, לדילנים ממשלתילת לעדלת הקמת מבלגרים,

פנסיה,  כגל7 בנלשאיס מתאימה לחקיקה לנלשא מלדעלת יצירת לשם התקשלרת באמצעי שמלש

לקשיש. עזר לשירלתי קשישים תעסלקת

ברמה שבחרנל. התחלמים מ7 אחד בכל שלנה תהיה השפעתה למידת ההתערבלת צררת

הכנה תכנילת פיתלח ידי על להתערבלת הכללנה , הארגל7 אל המפעל רמת  ילתר נמלכה

לתחלמי היא הכללנה הפרט ברמת התערבלת תחלמי על מדברים כשאנל בארגלנים. לפרישה

זאת ספרלת סקירת לפרישה. ההכנה תכנית קרי, המכודנת, ההתערבלת תטפל בהם התרכך

המלסדית. ברמה התערבלת בדרכי נלגעת לאינה לפרישה הכנה של ברמה דיל7 על מתמקדת
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ל'גרכי ההתערבלת תלכ7 בהתאמת הצורך על דגש שמים שלנים חלקלים  התרכך תתרמי

מהעבלדה לפרישה r\23n . (Frank, 1962; Kasschau, 1974) מטפלים בה העלבדיס אלכללסיית

בהחלט יתכ7 חלק. בה הללקחים אלל של רהציפירת הצרכים על שתענה כן להבנרת צריכה

למתקלפת ההכנה תהליך מעצם רבציפירת בדרכים נבדללת עלבדים של שלנלת שאלכללסילת

שנבנתה לפרישה הכנה תכנית כי טרענים (1974) ילינר לקרמר (1968) Burgess הפרישה.

עלבדי המכלנים הביניים דרגרת ערברי של הצרכים על תענה לא כחלל צראררך עלבדי עברר

המכללנלת לפרישה הכנת תכנירת של סרגים שני בניית על ממליצים אלה חלקרים לבז. ציארל7

במחקרה זל. לטענה תימרכיך נלתנת niprnr בממצאי (1971) Fillenbaum השלנלת, לאלכללסילת

הפרישה. תכנרך לברמת הפרישה לקראת החרדה ברמת מזל זל שלנלת תעמדוךתירת שקבלצלת נמ'גא

ילתר, נמלכה התכנרך לרמת ילתר גביהה החרדה רמת נמיכלת, תעסלקתיית בקביעית

על חשלבה  כזל מתכנית ררצים הם רמה מצפים הם למה  בכלח הפררשים צרכי בדיקת

D7<pnn במספר ר<ומנם לפרישה, ההכנה תכנית תעסר^ בהם התרכך תחלמי יחיל מה לקבלע. מנת

הטטריררת הבעירת לאת העלבדים מגנלנינים בהס הנלשאים את איתרל אשר מלקדמים סקרים נעשר

לפרישה ההכנה תכנית את ביסס , Rubery Owen למפעל שבנה בתכנית (1962) Heron אלתס.

האגלד ההנהלה, נציגי של פנל על רכך במפעל למעלה 50 בני כל עם אישיים ראילנלת על

בכלח, לפלרשים פררשים עם הם אף נפגשר {1974) לדינר קרמי הארניברסיטה, ר*נשי המקציער

אחרים לפרישה, הכנה מתכנית ל'גיפילתיהם אלתס המעסיקלת הנעילת לימלד לשם שירולת לםדרת

מיגאל זאת עם במפעל. מלקדמיס סקרים של בדרך זאת עשר ,(1976 פרי, /Hunter, 1968)

ילתר ערבדים. של רהציפירת הצרכים נבדקים מלעטיס במקרים כי (1970) Pyron S, Manion

במידה רק הנוגעת מלכנה תכנית להם מרצעת כאשר העונלים "מיפתעים" קרלבות לעתים מכך,

שלהם. בבעילת חלקית

כמרבית חוזרים בה7 הכלולים התרכך שתחלמי מראה לפרישה הכנה תכנילת של סקילה

הטכניים האספקטים את הכוללות אלל  מצרמצמרת לתכנירת ארתך pbnro (1972) Monk המקרים,

תחיקה, הפרישה, אחרי מגלרים מקלם בריאלת, תיץצרב, בפרישה. הכנסה  כגרן הפרישה, של

באספקטים גם הנלגעלת התכנילת אלת7  ילתר הכללללת להתכנילת לכל', פנלי בזמ7 שמלש

הפרישה של הפסיכיללגייםחברתיים
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התכניות. מבוצעות בהך השונות לארצות בהתאם מסויימת במידה משתנים התוכ7 תחלמי

תשלמת ,(1974  C. I.G.S. j כזל תכנית מבוצעת בהם הבנקים באחד בנורבגיה למשל, כך

חשבל התכנית למארגני ממלכתית פנסיה יש לבנורבגיה מאחר פחותה הפיננסי לנושא הלב

מספיק. הלא זה בנלשא אישי שיעוץ

מצביעים הולנד בצפו7 המתקיימים לפרישה הכנה קלרסי על המדללחים , D<<nN1 Gelder

הטכניים האספקטים על הדגש היה 1974 שלפני בעוד . התרכך בתחומי התפתחות של תופעה על

הכנה של רק לא הפסיכולוגיים האספקטים על הדגש הושם ואילך זה מתאריך הפרישה, של

שאינם נושאים על לדגש המעבר שלו. החיים וקורות האדם של עצמית הבנה של אלא לפרישה,

חרדה פחות השנים במשך הראו אשר המשתתפים ובסוג באופי משינוי התאפשר פיננסיים

הפנסיה תכניות והתרחבות הפנסיה שיעורי מהעלאת בודאי שנבעה תופעה הפיננסי; מהנושא

בהולנד. השונות

."חידוש כגו7 בנושאים גם עסקה פנסיונרים, קבוצת עם בעבודתה ,(1975) Wolf

עבודה לעומת וולונטרית עבודה ;"keeping the mind alive" אדם, לכל והכרח כעורך עצמי"

הקהילה. בחיי והשתתפות פוליטי; רכיצרר כאזרח הפורש בשכר,

בנושאים. דיונים כלל למנהלים, מיוחדת הכנה בתכנית ,(1972) Foley

האמריקאית, בחברה והמדעיות הטכנולוגיות ההתפתחויות  וסביבתו אדם

החברתיים, במוסדות המתרחש השינוי  שלו והמוסדות אדם

ל פרישה, של הפסיכולוגיים האספקטים  לעצמו אדם

בפרישה. ותעסוקתיות כלכליות אלפציות

ממנה הקהילה או העובדים של בצרכים תלויה ונושאיה ההתערבות תוכ7 תחומי בחירת

המוסדרת. ברמה או הפרט רמת  בוחרים בה ההתערבות וברמת באים הם
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ההתערברת לתכנרך מ7ק7יס

יש עליר<7 השאלות הץ אלי לתכנרך. מדקדים של שירה מעלה ההתערברת תהליך תכנרך

מקורות אילי ולצרכים. למטרות היטב המיתאמת תכנית לבנרת מנת על מראש הדעת את לתת

המדיניות? קובעי הם מי התכנית? מבצעי יהיו מי פינים? אליה האוכלוסיה מי בייינו?

לפרישה? ההכנה תכנית מובנית קהילה איזו ינתלר

מקורית א.

ארגי7, ידי ע.ל 7ה7 מימוז ידי ע.ל והתימנים,ה7 היוזמים במוסדות רב גוו7 קייס

אגודים ציבוריים, גרפים תעשייתיים, מפעלים מהעבודה, לפרישה הכנה תכניות של בקיומז

ספריות, כגו7 קהילתיים מרכזים וולונטריות, אגודות מבוגרים, לחינוך אגודות מקציעייס,

 ('Hunter, :Z965J וכיל"ב בתיכנסת), ;אי כנסיות

מפעל זה אם אות7. היוזם לארגו7 בהתאם שונה כאלו תכניות של לקיימ7 הרציונל
אחריות הרגשת העובד, של ל1ובתו  היוזם לפני עימדיס כלל כדרר הרי כלשהו ארגו7 או

היא כשהמימו7 יותר. טובים 'גיבור ליחסי רצרך או רבות, עבודה שנית עבור תגמול כלפיו,

הציבוריים המוסדות אי המרינה  החברה שעל חשובה כמספיק מושגת שהבעיה משמע ציבורי,

או ציבורי כאלה תכנילת יארגו7 מימרך יהיה מידה באיזו דעתם, את עליה לתת  האחרים

כך, ארגונית, למערכת או מדינה לכל המייחדים בנתונים בודאי תליי פרטיות, בידים נתי7

באוניברסיטאות, מחקר מכוני של בעזרתם תעשייתיים מפעלים בכך החלו שבארה"ב בערד למשל,

ווללנטרילת לאגודלת וייתר ייתר בנושא הטיפול עבר מכ7 ולאחר ה40 שנות בסול" עוד

אגודות התעשיה, בי7 הפעולה שיתי9 מאפיי? אנגליה את הרי הממשל, לתמיכת כילם זלכה לאלי

של הרחב במוב7 ציבורי מימו7 יש המקרים ברלב כאשר אקדמיים, ומוסדות מבוגרים לחינוך

דוגמא . ('World Congress on Mental Health, 1968) ממלכתי או מוניציפלי  המלה

פעולתה שהחלה לסקוטלנד) בגלזגו לפרישה המועצה היא שלנים מקורות בי7 הפעולה לשיתוף

ללללנטיייס, ארגלנים התעשיה, נציגי שלתפים בל גיף זהר ,(Anderson, 1969) 19592
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באגודות למ'נוא אפשר דומה מבנה ונוי. חינוך מוסדית עובדים, ארגוני ה'ניריה, מרעצת

במקורות הגוו7 כי אף אנגליה, של השונים במחוזות קיימות מר'7 שכ20 לפרישה המקומיות
למקום. ממקום שונה הוא אות7 המרכיבים

הקשישים" למע7 "האגודה של לפעולותיה המימו7 מקור (Hubbard, 1976) בשוויץ

המועבר ממשלתי תק'גיב 0ן1975 החל הוא לפעילות, המרכזי הגרף שהיא , (Pro Senectute;

למימו7 נוספת דוגמא המרכזית. לפעילות ובחלקו בקנטונים האזוריים לגופים בחלקו

שהיא הפרישה, לגיל להכנה המוע'גה נתמכת בה ,(1974 C.I..G.S. ; בנורבגיה היא ממשלתי

במקביל רווחה, לעניני המשרד ידי על שונים, גופים של נ'ניגים 2110 המורכבת מוע'נה

באריות שהוזכרו אלי כגו7 אחרים, מקורות של מגוו7 גס מובאים הממשלתית, לתמיכה

וכדומה. וולונטריים ארגונים תעשיה,  אחרות

למשל, כך, השתתפות. עבור תשלומים של בסיס על כאלו תכניות ממומנות לעתים

נפתחה אשר השלישי", הגיל של "האוניברסיטה ('גרפתי) טולוז באוניברסיטת המעני7 בנסיו7

ה''סטודנטיס" במספר תלוי הטרוםפרישתייס הקורסים קיום , (Hubbard, 1976) ב1973

הלימודים. תכנית עבור אחר סטודנט ככל משלמים אשר הפונים,
בסוגי רב גוו7 מראה שונים, גופים ידי על שהוכנו לפרישה ההכשרה תכניות סקירת

הלימוד. בטכניקות וה7 במבנה ה7 השונות, התכניות

מבנה

שבועיים, או שבוע ב7 סמינר  ('Burgess, 1968) שיקאגו באוניברסיטת שפותח המבנה .1

מתב'געת ההדרכה המעונינים. המפעלים מ7 הבאים דיו7 קבועות מנחי הדרכת שמטרתו

ללמוד מנת על שנשלחו המפעלים נעיגי כאמור הם הסמינר ומשתתפי באוניברסיטה

לפרישה. הכנה תכנית להנחות

לרוב שהיא התכנית,  (Hunter, 1965, 1969) מישיג7 באוניברסיטת שפותח הדגם .2

גיל לקבוצות פגישות מספר על מבוססת האוניברסיטה, עם בשיתוף פניםמפעלית
מהאוניברסיטה. פרופסיונלים ידי על ומונחות במפעל מסוימות
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הומוגנית לארכלרסיה יותר, או ימים שברע בך העבודה, למקום מחיץ מרוכז סמינר .3

שונים ממפעלים מעובדים מורכבת אלא הומוגנית, שאינה או , (Foley, 1972)

. ('Gelder et alo;

לסרוגיץ , פניםמפעלית) (תכנית העבודה שעות לאחר פגישות מספר על המבוססת תכנית .4

. (Heron, 1962; Anderson, 1969) הדיונים לסיכום מרוכז שבוע סלל" עם

השנים מספר לפי בשלבים להיות יכולים הראיונלת אישיים. ראיונות או אישי, יעוץ .5

להיות יכול היועץ אי המראיי7 חדפעמיים. או , (Ash, ;1966/ לפרישה לעובד שנותרו

פסיכולוג,  פרופסיונלי ייעץ או אדם, כח איש  פניםארגוני

' ■ פרישה. לייעצי אוניברסיטאים סמינרים ,6

תכנית במסגרת לדיונים קשור להיות יכול הוא לפרישה. הקשורים בנושאים קריאה חומר .7

נית7 מקרים בהרבה דורש. לכל ומסופק עצמו בזכות קיים להיות או לפרישה, הכנה

בפרישה הקשורים שונים לנושאים הנוגעים לפרסומים ספרים של רשימה למצלא

# . (McErlean, 1973; ThePre retirement Association, London , 1973,)

ששיטות לאחר בחיפה, מתוכננת לפרישה האגודה של בפרליקט שנוסה מודל ך: ו עי ימי .8

במפעל. העובדים עבור מושכות כפחות נמצאו אחרות

לפרישה. להכנה נסייניים ופרללקעים ספורט שיריתי בפעולתו המאחד אינפורמציה מרכז .9

בשוויץ, , (ProSenectuteJ הקשיש" למעז ל"אגודה אופייני זה מבנה

הדבר שבוצע כפי באוניברסיטה, הלימודים תכנית במסגרת אוניברסיטאי קורס .20

(Hubbard, 1976) טלללז באוניברסיטת

מספר של שילוב מו'גאים אנו פניםמפעלית, היא ההכנה תכנית בהם המקרים באיתס

נרסף ,(Vermeij ^ Rijewijk, 1974) שבהולנד בהוגובנס המתכת במפעל למשל, כר, שיטות.

הסוציאלית והעובדת התעשייתי הפסיכולוג ידי על אינדיבידואלי יעוץ גם יש ההכנה לקורס

המפעל. של

על הפגישות מתחלקות (1974  C IGS; עובדים כ2,000 המעסיק נורבגי בבנק

בנורבגיה') הרשמי הפרישה עגיל ה67 שבני כך בשנה, רצופים יומיים שנים, מספר פני
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ברדדרת דלגמאלת כמרבך אלו הכנה. ימי 14 אחרי פרישתם, שלפני האתררך לשלב מגיעים
בערלם. שונלת בארצית פניםמפעליות הכנה תכנילת על דררחים של שררה מתרך

החל בה7, משתמשים אשר ההיראה טכניקלת גם שלנלת שינה, התכנית שמבנה כשם

אישי; יערץ רעד פרלנטלילת מהרצאלת

מלמחים. ידי על אישי יערץ .1

בארגי7. דלמה 7<psj7 בעל אל אדם נח איש ידי על אישיים נלת ל ראי .2

המשתתפים. עם לדיל7 שיחה של בשיללב לרלב נלשאיס, של שררה על פרלנטלילת הרצארת .3

בעל הלא המנחה כאשר משתתפים של נזרעס ממספר המלרכבלת קבלצלת  דלל7 קבלצלת .4

שנרעדר מלדפסים תדריכים של רב מספר למ'גלא אפשר הרירך. את המלביל להלא נסיל7

קבלינית של בטכניקה שמלש על י>7ולח תכנילת בהרבה הרירך. קבל'נלת מנחה את לתדרך

לאחריה. שבאה לשיחה הר^אה של שיללב זהר למעשה, דיל7;

עצמי, שמלש אל הקבלעה פגישלת לקראת הכנה שמטרתל שלנים נלשאים על קריאה חלמר .5

,wp210n לכל זמיך

שכיחים מצבים המציגים ו'נלורים תמלנלת סגור, במעגל טלליזיה תכנילת סרטים, .6

החשיבה גרלי מטרתם אלל כל אלפינילת, סיטואציות המוסרים קצרים סיפלריס בפרישה;

. להדיל7

בתכנית. שהרעלה נלשא כל לגבי הפרישה תכנלז .. מטרת7  פרישה" "טבלאלת .7

 לפנסיה צאתם עם להשתלב הפורשים לכלל י בהם בקהילה, הנמצאים במלסדלת סילרים .5

וכיו"ב, וולונטריים, ארגרנים מרעדרנים,

פנסיונרים. עם ודיונים פגישה .9

שבה7. העיקריות פורטו הרי הקיימות, ההדרכה טכניקות מגוו7 כל הוזכר לא אם גם

במשללב. טכניקות במספר משתמשים לפרישה ההכנה תכניות במרבית

פנסילנרים מלמחים,  המידע מקלרלת יהיו מי היא, לעיל האמור לכל המתקשרת שאלה

כמוב7 קשורה התשובה המפעל. מתוך פלנקציונריס אל עצמם, הקבלצה אנשי ש"הצליחל",
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הקשירים נלשאים על מדלבר כאשר רביס, במקרים שנבחרל. ללעכניקלת התכנית למבנה

בנלשאים בתכנית. המשתתפים העלבדיס עם להפגש פנסילנריס מזמינים לפרישה, בהסתגללת

נעשה אחרים, לבמקרים מלמחים, לדילנים מלזמנים לפיננסים, בריאלת בעיקר אחרים,

החברתיים, להארגלנים המלסדלת אחר התריס מידע, כסלכני עצמה ה7יל7 קבלצת באנשי שמלש

הפלרשים לפני בקהילה הפתלחלת ההזדמנלילת לאחר פנסילנרים לפעיללת לזקלקים הערלכים

r .(Wolf, 1975)

הקבלצתית, במסגרת רלאים להמתכננים המעסיקים רלב ,(1974) Kasschau שמציינת כפי

להעביר מנת על בילתר להנלחה היעילה הדרך את 7יל7, קבלצת בצלרת לבי7 סמינר בצלרת בי7

זל שיעה אך . ('Mack, 1958; Charles, 1971) עלבדים של רב למספר מידע של גדללה כמלת

היחיד. של צרכיך על מספקת בעלרה עלנה אינל המלעבר המידע בהם מקרים לאלתס מתאימה לא

הדרך הלא לל, להבריש שיש ילתר הרב להזמ7 הילקר 9* על אישי, שיעלץ הקלענים יש

Ash, 1966; ; העלבדים של השלנים ה'גרכים עם רצרך משביע באלפ7 להתמלדד היחידה
. (Tuckman 'jLorge, 1952

כלל בדרך נרבע משתמשים בה7 ההדרכה לג1כניקלת לפרישת תתכנה תכנית מבנה

, ^f^^^ עתירה שהיא תפרנקצית לגבי מתכנניה שהניחל מההנחלת

וךברצת של בדרך קבלע.תית אינפלרמציה למסירת הכללנה אס שלנה יהיה התכנית מבנה

קבל'נה של כחלק להזדהלת צריך העלבד אי7 בה אנלנימית אינפררמציה מסירת אל דירך.
הרצאה אל הסברתי חלמר הפצת של בדרך רינקעל יתכ7 האחרל7, במקרה מסיים. אלפי בעלת

שימת תלך ליעלץ הכללנה אם לפרישה, ההכנה תכנית תקבל לגמרי אחר מבנה פרלגעלית.

השם מתמשך, למידה לתהליך אל הפרישה, של להחברתיים הפסיכלללגייס האספקטים על דגש

.(1976 עמלנק, שהלא גיל בכל האישילת התפתחית על רגש
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ה וסי האוכל נ.

וכקבו'גות, כיחידים העובדים כלומר, האוכלוסיה, בקביעת הקשורה השיקולים מערכת

את להתחיל יש גיל באיזה רבות. שאלות כלללת ההתערבות, פעולת את מתכננים אנו לה

גני הלמו  הקבלתה מבנה יהיה מה חלבה? אל וולונטרית היא ההשתתפות האם לפרישה? ההכנה

לכיל"ב. הטרוגני? אל

ל י ג

העובדים אצל הפרישה תכנרך את מעודדות לפרישה הכנה תכנילת כי מראים מחקרים

הראשונה ההזדמנות את ירצרת כזו בתכנית ההשתתפלת רבים במקרים בתכנית. חלק שלקחל

.('Mack, 1958; Hunter, 1968; Charles, 1971) המתקרבת הפרישה על ראש בכובד לחשוב

הפרישה תכנרך התחלת על החלקרים מך pbn ממליצים הפרישה, תכנל7 של בחשיבלתל הכרה מתלך

לכניסה האופטימלי שהגיל טלענת (1971) Fillenbaum הפרישה. מועד לפני שנח 20 עד 15n

של הראשלניס הסימנים מתחילים לבל המעבר גיל שהלא ,45 גיל הלא לפרישה הכנה לתכנית

תכניתל מבנה את שביסס ,(1966) Ash החברתית. הפעיללת של להפחתה מהבית ילדים י'גיאת

לפני שנים כ10 לפרישה ההכנה את להתחיל יש כי מצא עמדלת, מחקר על לפרישה להכנה
הפרישה.

דגש שמים שלנלת זמ7 בנקלדלת גיל; תחלמי לפי בשלבים לפרישה הכנה המציעים יש

עם מתיישבת זל גישה לגיל. בהתאם משתנים התכנרך שצרכי הנחה מתלך שלנים, נלשאיס על

הקשלר המבלגר של החיים במעגל השלבים כאחד הפרישה את הרלאים החלקרים, של גישתם

דגש לשים הצררך בנפרד, לטפל יש השלבים מך אחד בכל כאשר ,(Neugarten, 1966) במשבר

Johnson § Strother של ממצאיהם עם גם מתיישב שלנלת זמ7 בנקלדלת שלנים נלשאים על

תכנו7 עולה אך בגיל, ההתקדמלת עם ילרדת הכספי התכנרך שרמת כך על המעידים ,(1962)
העתידות. הפעילויות

הממצא, הוא שנח) 20 ער (מ15 לפרישה naipia להכנה הדרישה את prnnn נרסף טיערך

Thompson, 1958; ; כלכלי ולמ'נב לבריאות הדוק קשר קשורה לפרישה טובה הסתגלות כי

ושמירה פיננסי שתכנו7 ספק אי7 . ('Thompson § Steibe,. 1958; Greene et al ,, 1969
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שנים של יותר רב מספר של עני7 הם רופא, אצל סדירות בדיקות הכוללת הבולאות, על

הפרישה. לתכנוץ כיום מהמקובל

ההכנה תכנית שנים, מספר של זמ7 לטווח שתוכננו לתכניות דוגמאות קיימות
מסוג לפרישה בהכנה מעורב העובד שלבים. למספר חולקה (1974) Rooney שמציג לפרישה

שלאחר ובשלב הפרישה, בתהליך הפרישה, לפני שלבים; בשלושה שונות, זמ7 בנקודות כלשהו

קודם שהזכרנו בתכנית ,Ash שלב. לכל בהתאם משתנים ומטרתה ההתערבות נושאי הפרישה.

קבוצת עם אינו שהמגע אלא שלבים, ממספר הבנויה לפרושה הכנה הוא א9 מציג , לכ7

ידי על שנוסתה בתכנית אישיים. ראיונות או מכתב באמצעות לגמרי, אישי אלא עובדים

רענו7 קורסי רכך 50 לבני קורס של תבנית נוצרה ,(1961) Rubery Owen במפעל Heron

מספר על המפוזרות לפרישה, הכנה לתכניות נוספות דוגמאות שנה. ר64 60 ,55 בגילים
,60 בגיל המבוגר העובד עם הראשונה הפגישה את מקיימים בו בלגי מתכת כמפעל ה7 שנים,

אחר של (פגישה שנה ר64 63 בגילים שוב מכ7 ולאחר רצופים ימים שלרשת של בסמינר

יש בה עובדים, כ15,000 המעסיקה גרמנית חנוה של בדוגמא או שברע); בכל אחד צהרים

לפרישה ההכנה קורס פתרה רבה שנה, 5564 בגילים מביגרים עובדים של מאד גבוה אחוז
החברה. עובדי בפני גיל של הגבלה ללא

שמוזמנים כלל בדרך נמצא לפרישה הכנה תכניות על דווחים בוחנים כאשר זאת, עם

דהיינל ארגונית, מנוחידת נובע והדבר יתכ7 בלבד ומעלה 60 מגיל עובדים חלק בה7 לקחת

הסבר העבודה. בזמ7 הרצאות שמיעת לשם יותר צעירים עובדים העבודה ממעגל להוציא קשה

על אינפורמציה מת7 תדירות לפרישה,שה7 ההכנה תכניות רוב במטרות הוא נרסף אפשרי

הפרישה. לפני האחרונות השנים 35 מספיקות כך ולשם העתידית, התקופה

קבוצות של הומוגניות או הטרוגניות

ופרישה. זקנה כלפי ועמדות תעסוקתי סטטוס בי7 ישיר קשר nya (1958) Burgess

שהחוקר המסקנה ולפרישה. לזקנה המוכנות גם גבוהה יותר, גבוה התעסוקתי שהססטוס ככל

לקבוצה בהתאם מזו זו השונות לפרישה הכנה תכניות לבנות שיש היתה מכך, הסיק הנ"ל

Stokes £j Maddox, 1967; Charles, 1971 ; ; אחרים D'Tpna גם מטפלים. בה התעסוקתית
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לתכנך יותר נוטים גבוהות תעסוקתיות מקבועות עדבדיס כי הוכיחו ('Fillenbaum, 19710

נמלכה, הכנסה עקב ילתר, רבלת נעילת עבלרס מעיבה שהפרישה אלל לאילל הפרישה את

הנסיל7 פרישתם. את לתכנ7 מכללם פחית הניטים הם  לכיל"ב קטנה חברתית מעלרבלת

שבתכנילת מנסילנם הם א9 הסיקל בחיפה, (1975) ללינר קרמר שלנה. היה לא הישראלי

לב7. 'נלארלז ועובדי כחלל ציארי7 עלבדי  קבלעלת שתי בי7 להפריד רצלי לפרישה הכנה

את ראל הארגונית, בהיררכיה ביותר הרמים בדרגים העלמדים אלל כי הראל מחקרים מספר

לתכנלנה הפרישה על מחשבה כל לדחי חברתית סטיגמה עליה שיש לכתקלפה כחלל, הפרישה

הראו התעסוקתי, הסטטוס של ברצף הקעללת שני כללמר ;(1974 ,i>Nnj ;Monk, 1971)

Foley מדללח עליה מילחדת הכנה תכנית כללנה זה ברצף הגבוהים לדרגים דומה. התנהגות
במחקרל. (1972)

התעסוקתית לרמה רק מתיחסת אינה קבועות של הומוגניות אל הטרוגניות מידת בעית

אל פניםמפעלילת בתכניות להתמקד רעוי האם כלומר, הפעולה, ולמקום להיק9 גם אלא

במספר (1972) 0'Rourk § Friedman שניסל כפי מפעלים ממספר עלבדיס ללרכץ לנסלת

הבחירה תלויה קרלבלת לעתים חיפה. במפרץ מפעלים בחמישה ללינר לקרמר קטנים, מפעלים

יכללל , ('Hunter, 1968) מסליס מקעלעי איגוד עם הסכם למשל, כר, ארגוני. באילוץ

לפרישה הכנה תכנית לאילל זה, לאיגוד הקשורים המפעלים עלבדי את רק התכנית במסגרת

מסלים אלכללסיה לסלג מלגבלת אינה ציבורי, מלסד אל ולללנטרית אגודה ידי על היזומה
בלבד.

המיקום העיסוק, מבחינת הומוגנית לאוכלוסיה המכוונות תכנילת של יתרלנ7

את ו"לתפור" המשתתפים בפני העומדות הבעיות את לאבח7 יותר שקל בכך הוא והגיל,
אגלדלת ספרילת,  הקהילה ידי על היזלמלת תכנילת של יתרונ7 מידתם. פי על התכנית

. אליה7 להגיע יכלל שמעלני7 מי כל ,■ שלה7 האלניברסלילת היא לכיל"ב,

ושל (1976) Hubbard של המקיפות בסקירות בהרחבה המדווח האירופי, הנסיל7

מסוים, למפעל קשלרלת לאינ7 כללילת שהך מסגרלת באות7 כי מראה , Gelder et al.
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לקלנ'נרנים ממפעלים באים המשתתפים כאשר מל'בלח, באלפ7 לפרישה ההכנה תכנית פרעלת

תפקידים. של שלנלת מרמלת רכך שינים

כמעל1 חובה. אל ררלרנטרירת לתכנית: ההצטרפרת 'בלרת הלא הנושא של נרסף אספקט

המקרים ברלב מסלים. בגיל העלבדים לכלל הלנה היא ההשתתפרת בהך תכנילת מלצאים לאי7

מראש. בכר המעלנינת לאלכללסיה רק מגיעים , כמלב7 לכך, ללללנערית היא תהשתתפרת

בעיקר הגיעו מראש אס ההכנה. של השפעתה את להעריך כשבאים מפריעה דר עלבדה

עמדלתיהם על השפיעה מידה באיזל למ7לד קשה לפרישה, חילבילת עמדלת בעלי העלבדיס

תכנילת למסד הבציעה ,(1974) Kasschau א*ל למ'גלא אפשר חלקי פתרלז המכללנת. ההתערנלת

בקלרסי המקלבל כפי ילתר רבה להשתתפלת שיביא דבר במפעל, ההדרכה ממערך כחלק זה מסלג

.^^^^^ הדרכה

ןלגל לב7/בת גם אלא עצמל לעלבד לרק אך נלגעת אינה מהעבלדה להפרישה מאהר

לפגישלת, בעליה/ ל/אל העלבדים נשי את להזמין רבים במקרים נהלג האחרים, משפחתל ללבני

לבמיקלס בשערת רבה כמידה תלליה הולג, בני משתתפים שבה המידה . לחלק7 רק אל לכלל7

נר לי רבה. היא ההשתתפלת ניחלת, לבשעלת למפעל מחלץ הלא המיקלם שכאשר נמ'נא התכנית.

בימי חלק לקחת נשים של גבלהה היענלת היתר, החיפאי בפרליקע כי מדללחים ,(1975) לקרמר

Heron של במחקרל הכנה, תכנית שכלל השברע לסרף העלבדים נשי הלזמנל כאשר העיל7.

של המבע נקלדת נפרדלת. כקבל'גלת מילחדיס דיל7 נלשאי שני המארגנים הרסיפר ,(1962)
נשיים), (,אספקג!ים לבריאלוג האשה,

התערברת סרכני ג,

היערץ, הידע, בהעברת חלק הלוקחים אלה לכל כללנתנל התעדנות", "סלכני נאמרנל

האחראים הארגונים אל התפקידים, ללנלשאי לפרישה, להכנה הקשלר הלמידה תהליך אל

התכניות. לניהול

המידע מקלרלת את רבה במידה קלבע התכנית לאלפי מבנה  המידע מקלללת יהיו מי

נעלי ו/אל במפעל אדם כח אנשי יהיו הרי אישי, יעלץ של אלפי נלשאת התכנית אם שלה.

A
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לפורשים להיעלץ המידע מקורות  סוציאלים לעובדים פסיכולוגים  בנושא העוסקים מקצוע

מידע, העברת תהליך יש קבוצתי, מבנה על המבלססלת ההכנה תכניות במרבית העתידים.

נסיל7 יש לבחלקן חדשים, תפקידים של למידה תהליך ישנל בחלקן בכך, מםתפקלת jpbni

באלניברסיעת לגרלנעללוגיה המחלקה ידי על שנתמכלת אלל דלגמת בתכנילת עמדלת. לשינלי

בנושאים הפרישה. בנלשאי המתמחים האלניברסיטה אנשי הם המידע מקלרלת ארה"ב, מישיגן,

אחרים במקרים אלו, בנושאים מלמחים לפגישות מלזמנים ופיננסים, בריאלת כמל ספציפיים

דיל7 קבוצות כמנחי נסילן רכשו אשר הארגון, מתלך תפקידים בעלי מידע מקלרלת יהלל

המידע מקלרלת פנסילנריס היל אחדים במקרים האוניברסיטה. במסגרת הפרישה בנלשא

רופא למשל,  שלנים בנלשאים כ''מומחים" הן הכנה, בתכנית חלק שלקהל עלבדיס לקבוצות

העובדים היל (1975) Wolf אצל לפרישה. הקשלרים בנלשאים מידע כמקלרלת לה7  פנסילנר

לה7 בפרישה, הפנלי הזמ7 ני'נלל לאפשרוילת הן מידע מקלרלת בתכנית, חלק הללקחים

מונק שמציג במודל הפנסיונרים. את vibpb יכללתה למידת בקהילה הקיימת המערכת לבדיקת

על הדגש מלשם חינלכילת, בעכניקלת שימוש תלך למידה, כתהליך לפרישה הכנה  (1976)

ההתערבלת סלכני מקרה, בכל ל'נרכיל, מערותיל הגדרת  בתהליך עצמל הפרע של מעלרבלתל

קבוצתית, בדינמיקה רב נסיו7 בעלי מומחים להילת צריכים

נתפסת במפעל אי בארגו7 מהעבודה לפרישה הכנה  ההכנה? תכנית תנוהל מי ידי על

העובד של לגילסל דואגת זל שמחלקה כשם האדם" כח מחלקת של מתפקידיה כתפקיד לרוב,

העלבד בעזרת ;לרלב משפחתל במסגרת לו, למחוצה במפעל ובעיותיו רלוחתל קידומו, למפעל,

ההחלטה העבלדה. ממעגל העלבד של ליציאתל הדאגה גם שכמה על מועלת הרי הסוציאלי),

העלבדים כלפי אחרילת של מתחלשה רבים במקרים נובעת לפרישה הכנה תכנית קילם על

(1969) Pyron של מחקרו האדם. כח מחלקת של בתחומה בהחלע היא ןל אחרילת לרלוחתם.

תכניות בצורת לרווחתם ודאגה העלבדיס לצרכי מלדעות היתה בה7 חברלת אות7 כי , '™.7a

)1974) Kasschau לפרישה הכנה תכנילת קדימל א9 אלל בחברות שונים, לביטוחים פנסיה

נובעת התנגדותה האדם כח npbmo לידי לפרישה ההכנה תכנילת של מסירת7 נגד ילצאת

והתנגדותה העובד), של ומוראל פרודוקטיביות של (.במונחים לארגון חשיבותן מראיית בעיקר

1
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של לוךירמך האחריות את להעביר יש לדעתה לעובד. לדאגה "הטבות" של במסגרת לתחימתך

גם כ7 לללמד, לאמ7 מטרתה הדרכה תכנית שכל כשם במפעל, ההדרכה למחלקת כאלל תכנילת

אלתה יהפלך במפעל ההדרכה מתהליך pbnD לפרישה ההכנה מיסלד לפרישה. ההכנה תכנית

לשלנה אלתל ההלפך מתהליך חלק הלא כאשר העובד שמרגיש הסטיגמה את ליסיר לטבעית

סביבל. העובדים משאר

ההתערבלת בתכנרך להשתלב יכלל הלא בתהליך. האקדמי המלסד של מקלמל את לשכלח אי7

של סגל בהכשרת לעסלק יכלל האקדמי המלסד במפעל. לכך האחראים עם בשיתוף להפעלתה

למנהלי הדרכה מחלקת אנשי במפעלים, סוציאליים עלבדים אדם, כח מנהלי  קשר" "אנשי

האקדמי. המלסד עם הקשר אנשי ליהיל במפעליהם, לפרישה ההכנה בנלשא יטפלו אשר בפעלים,

דיל7 קבוצות, למנחי הדרכה קילס ה7 האקדמי המלסד של למעלרבלתל נלספלת דרכים

בריאלת, עלבדי סוציאליס, עלבדים פסיכלללגים,  פרישה יועצי להכשרת הפרישה, בנלשאי

בכח. לפלרשים ביעלץ יתמחל אשר לכל', חברתיים גרלנטלללגים סלצילללגים,
תכנילת לפרישה, הדרכה תכנילת של מיקבץ ליצרר #9 יכללים אקדמאים מלסדלת

לגורמים אלל תכנילת ללספק שלנלת אלכללסיה לקבלצלת להתאימן אפשרלת שיש כך הבנליות
מישיג7 לבאוניברסיטת Drake באוניברסיטת הנסיל7 כדלגמת שלהם, הנחיה עם מעלנינים

(Glamser, 1973; Bowman, 1974)

טלללז אלניברסיטת היא לכ7 קלדם שהלזכרה אקדמי מלסד של למעלרבלתל לספת נ. דלגמא

לקורסים השלישי", הגיל של "האוניברסיטה במסגרת לישישים מילחדיס קורסים שפתחה בצרפת,

שלישים שני האוניברסיטה. של הרגיל הלימודים לחץ תחת אינם והם כניסה בחינות אי7 אלל

מורים גם כלל זה (.אחון באוניברסיטה לכ7 קודם למדו לא זו לימודים בתכנית מהמשתתפים

6"4 רק כי אך , בצרפת) אוניברסיטה לסיים חייבים שאינם ותיכוניים יסודיים בבתיספר

כפיים. עלבדי היו ביניהם

קורס קלייס אקדמית שנה במשך כאשר חיפה, באלניברסיטת נלסה במקצת אחר נסיל7

ועסק רגילים ולסטודנטים בקשישים, העוסקים מק'גלע לבעלי שילעד בגרונטלללגיה,
של דפוס נלסה כך . (Lowenstein $ Katz, 1975) והזקנה הפרישה של שלנים באספקטים
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אקדמאים ארגל7 ירי על אלרג7 אשר לפרלש, לעומדים רירך) לקבלנית (הר'גאלת עיל7 ירם

בהחלטתו רנה, במידה תלליה, האקדמי המלסד של מעלרבלתל תלאביב. אלניברסיטת עם בשתרף

קבלה כללי בהשמת לגמישות החיובית ובגישתו אותו, הסובבת הקהילה בחיי חלק לקחת

הלימלד, תהליך לת מער ל

המדיניות קובעי ד.

מקיימים, מתליעים, אשר האיפלרמלילת, אל ה3לרמלילת לקבל'בלת אל ליחידים הכוונה

שאי7 בכך היא ההתערבלת סלנני לבי7 בינ.ם האבחנה בפרישה. הקשלרים הליכים על ומשפיעים

שרלתיס של קילמם על ההחלטה יתקיים. השרלת אם הקלבעים אלה אלא שררת, מעבירי הם

בתנגילת נשמדלנר התקציבים,  המקלרדת קלבעי של בידיהם היא כלשהר, מסרג לקשישים

בלבד, אלל לא אן המקלרלת, שבידם אלל יהיי לכך בנלגע המדינילת קלבעי לפרישה, הכנה

מי אל המפעל מנהל זה יהיה הארגל7 ברמת למשל, כך, החלטה, בעמדלת הנמצאים אלל כל אלא

אל אנשים אלתם אלל יהיל אחרלת,. במסגרלת מדלבל אם העובדים. לעד ראש לכ7 מעליל שעלמד

תכנית לתכנרך באים כאשר מדובר. בל בארגל7 ההחלג!לת קבלת על להשפיע שבידם קבל'גלת

להגיע מנת על המדינילת, קלבעי את לאתי יש לפרישה הכנה תכניית של מסלג7 התערבלת

7מה קי ע'נם על מוקדמת להסכמה

הקהללה ה,

(פיננסים, הפרישה פרטי לתכניך "מצרמצמת" היא אס בי7 לפרישה, הכנה תכנית בכל

לעויר נסיל7 יש לפסיכלללגייס, חברתיים אספקטים גם כלללת היא אם רביך ,( לכלי בריאלת

קהילה זוהי חלק. מהללה הלא לממנה חי הלא בה המסלימת בקהילה לחיים להסתגל לפלרש

שנות של ישראל דלמה לאי7 לארה"ב אל לאיילפה ישראל דימה אי7 לבזמ7. במקלם המלתחמת

בערים הפרישה תכנל7 אך קטנה, מדינתנל אמנם, השמונים. שנלת של לישראל החמישים,
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בפריפריה. קטנות ערים אי מושבים, בקבוצים, לתכנרנה דימה איני הגדולות

לפרישה, ההכנה שרותי את שתהפור לאומית ברשות הצורר את nbvn (1972) Monk

יותר מגוונות אפשרויות קיים מטרתו, בחברה. פורש לכל לזמינים המידע, ומת7 היעוץ

העבודה, הסכמי במסגרת והדרגתית גמישה פרישה בצורת זאת אנשים. לייתר פרישה של

לפנסיונרים. ומקצועית חברתית יפעילות המאוחרים, לחיים חדשים תפקידים של למידה

רשות הקמת על היא א9 המליצה בישראל, (1975) מהעבודה" הפרישה לעני7 "הועדה

צורות מיסוד הפרישה, בבעיות מחקר שתעודד רשות מהעבודה, הפרישה לבעיות מרכזית

וכיו"ב. תעסוקה מקירות מציאת לפנסיונרים, דאגה פרישה, של שונית

לסביבה שיש באפשרויות להתחשב לפרישה הכנה תכנית כל צריכה המקומי במישור

המוסדות מהם לבדוק לשטח יצאו Wolf של במחקרה שאופלה הקבוצה אנשי להציע. החברתית

ההזדמנויות ומה7 פנסיונרים, להשתתפות והזקוקים הערוכים החברתיים והארגונים
כל הפרישה. שלאחר בפעילות רק מדובר אי7 אך חיים. הם בה בקהילה בפניהם הפתוחות

חיים, בה מהסביבה מושפע בבריאות, וכלה פנסיה מתכניות החל דנים, בהם מהנושאים נושא

לפרישה. הכנה תכנית לתכנ7 כשבאים חשוב כנתו7 זאת לקחת ויש

ההתערבות תכנרך

ההתערבות מטרות א.

המכוונת. ההתערבות בעזרת להשיג, מקוים אותה מערה מציבה התערבות תכנית כל

יהתוכ7 השיטה בבחירת אותם המנחה היא ומקבליר, השרות נותני מציבים אותה זו מטרה

בה. להשתתף וברצו7

עמדות, שינוי מטרת7 אשר יעוץ תכניות בי7 להבחי7 מציעה (1974) Kasschau

מידע מת7 שמטרתן  תכנו7 תכניות לבי7 יותר, טובה והסתגלות לפרישה חיובי יחס פיתוח
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העתידה. התקו3ה של יותר מציאותית ראיה נעזרת הפרישה לתכנרך ;סטימולציה) ועידוד

בשינלי הצליחו לא סקרה, אלת7 לפרישה ההכנה תכניות שמרבית כך על מתבסס טיעונה עיקר

לפניהם שהעמידל היעלצית במטרה הצליחל לא כלומר, לפרישה; המלעמדים של עמדלתיהס

Mack, 1958; Hunter, 1968; Charles, 1971; 0'Rourk § Friedman, 1972; Bowman, ;

תקלפת אלדלת למידע העלבד חשיפת כי xyaj 7\nt uv . ('1974;Glamser , 1973, 1975

קרלבלת לעתים פרישתם. את 7לתכנ7 לחשלב ההכנה, תכנית ממשתתפי אחלז עלדדה הפרישה

של לטענתה העתיד. על רצינית חשיבה נ,ה ל הראש בפעם מעלררת כזל בתכנית חלק לקיהת

מחמת בעיקר ע כה עד הושג. לא לפרישה הכנה תכניות של היעלצי האספקט 7 מאחר , Kasschau

 יותר צנועה מטרה תעמוד ההכנה תכנית יוזמי עיני שמול מוטב מתודולוגיות'), בעילת

המצפה מהתקופה מציאותיות ציפיות להשגת עזרה על להתמקד צריך אשר הפרישה, תכנו7

כי מצא אשר , (1966; Simpson של במחקרו תימוכיז מקבל החוקרת של טיעונה לפורשים.

העובדים, של הפרישה תכניות מציאותיות על ומשפיעה אילדאות מפחיתה למידע חשיפה

נותנים אינם כלל בדרך לפרישה ההכנה תכניות שיוזמי בעיה nbvw (1971) Charles

Atchley משלה, התפתחות לפרישה הפרישה" של הזמ7 טווח בעיית  והיא הדעת, את עליה

להיסטוריית אלא שנים של זמ7 לטווח דוקא קשירים שאינם שלבים כמה בה Z975:)מבחי7 J

היציבות, לשלב או המחודשת האזרינטציה לשלב שיגיעו פלרשים יש לאדם. אדם כל של הפרישה

הדעת את לתת יש זאת לנוכח האכזבה. שלב  ואכזבה יאוש של במצב יישארו אחרים ואילו

לשלב ההסתגלות הקלת  המטרה? מהי לפרישה; ההכנה תכנית מכללנת בפרישה שלב לאיזה

טווח משאלת גס להתעלס אי7 הסופי? לשלב הכנה או בילתר, הקרוב השלב גם שהיא הראשו7

הפנסיונר. לחיות עתיד בה7 השנים במרוצת אחרת פרספקטיבה מקבלים שונים נושאים הזמ7.

שיקוליו למערכת להכניס עליל בונה, שהלא התכנית מטרות את לפניו מציב המתכנ7 כאשר

. הזמ7 טיוח שאלת את

בה,לברות למשתתפים משמעלת בעללת להילת לפרישה ההכנה תכנית מטרלת על לסיכום.

לעולם מנוגדות ללא המשתתפים על מקלבללת לכשלל7; תסכלל רגשות יולצרו שלא כך השגה,

המשתנות ולנסיבות לצרכים ומותאמות גמישות רכך שלהם; הערכים
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ה. 7 נ: ר ע ההל; אפקטיביות הערכת כ.

ההתערבות מעצב? ברצרך אם הערכה תהליך מובנה להיות חייב מנוונת התערברת בכל

ההכנה תכניות ואפקטיביות יעילות הערכת בפניהם. שהציבו המשרות הושגו כמה ער לבדוק

אלו. תכניות מעצבי בפני העומדות העיקריות הבעיות אחת היא לפרישה,

כמה; ה7 ההערכה בתהליך המתודולוגיות הבעיות

"מדגם של מצב נוצר כלומר וולונטרית, היא לפרישה ההכנה תכניות במרבית ההשתתפות א)

להשתתף שבחרו שעובדים להניח מאד סביר . f selfselected sample) עצמר" את הבלחר

להשתתף, לא שבחרו מעובדים הפרישה כלפי בעמדותיהם שונים כזו, בתכנית

ליצור מהקושי בעיקר נובע בקורת קבוצת איקיום בקורת. קבו'נת חסרה המחקרים במרבית ב)

היכולת את מהחוקרים מונע זו בקורת קבוצת של חסרונה המפעל, בתוך ניסויית תבנית
התכנית. של בלבדיות בהשפעות להבחי7

התערבות הבודק מחקר בכל דמך. ה אורך בעיית היא החוקרים בפני העומדת שלישית בעיה ג)

ומ7 לטווח מחקר שקיום אלא האפקטיביות, בבדיקת הומז לטולח משמעות יש מכוונת,
חלק שלקחו לעובדים גישה לחוקרים יש בהם המקרים מעטים כ7 ועל ליקר, קשה אילך

התכנית אפקטיביות נבדקת המחקרים ברוב לפרישה. צאתם לאחר לפרישה, הכנה בתכנית
לפרישה. צאתם לאחר בלבד תרשים מספר של דמך בטווח

לכך עדויות נמצאי התכנית אפקטיביות את לבדוק נסיי7 נעשה בהם מחקרים באותם

ובמידה התנהגות, לשינוי איהלדאות הסרת על בעיקר חיובית השפעה תיתה לפרישה שלהכנה

לפרישה. עמדלת שינוי על ייתר, הרבה פחותה

הם לפרישה טובה להסתגלות ביותר החשובים הגורמים ששני הראה (1958) Thompson

הפרישה שחווי עובדים אותם אצל כלפיה. חיוביות לעמדות הפרישה של (.ריאלית) נכונה תפישה

להרעיל. מאשר יותר להזיק עשוי הפרישה תכנל7 ריאלי, אינל שלהם

תרמה מהפרישה, החרדה מידת את הפחיתה לפרישה ההכנה תכנית כי מצאה (1958) Mack

לפי לפרישה, בהכנה התנהגותי שינוי על והשפיעה הפרישה, של קונסטרוקטיבי לתכנלז

בריאות, פיננסים, בנושאים אינפורמציה בהעברת בעיקר אפקטיבית התכנית היתר, ממצאיה,
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מחקרל לפרישה. עמדלת בשינלי אפקטיבית לפחלת להפרישה, העבידה למשמעלת בפרישה, מחיה תנאי

השפעת למחקר. הזמ7 טווח גורם את להכניס שטיסה הראשונים בי7 היה ,(1968) Hunter של

היל מגבללתיה הפרישה. לאחר לשנתיים שנה , זמ7 ללאלרר למה סי לאחר מיד נבדקה התכנית

ממצאיל שיער. הפיקלח לבקבלצת סלקטיבית, שהיתה בפרליקט להשתתפלת העלבדים גילם בצררת

רמת את הלרידה מהפרישה, הרצרך שביעלת חלסר את הפחיתה לפרישה ההכנה שתכנית הראל

ידידים עם חברתית בפעיללת חלק בה,לקחת המשתתפים את לעלדדה לקליה מבריאלת החרדה

פרישה. כלפי בעמדלת שינלי  להיא ממטרלתיל אחת הישגה לא זה במחקר גם למשפחה.

תכנית אחרי",  "לפני בשיטת הלא, א9 בדק (1971) Charles של ייתר מאלחר מחקר

לפרישה'). הכנה בתכנילת ה"קלאסית" (התבנית לאחריהן לדיל7 הרצאלת ממספר בנליה שהיתה

לפרישה הקשלריס שינים בתחלמיס הדאגה, אל ההתענינלת במידת עליה הראל המחקר ממצאי

בכלי7 עמדלת שינלי על Charles מדללח לכך נלסל" ללללנטרית. בפעילית במעלרבית עליה לכ7

הפרישה. לאחר הפיננסי בעתיד ילתר רב עצמי יבטחל7 חייבית עצמית בהערכה כללית עליה של

בשמונה לפרישה הכנה תכניית מספר סקרל אשר ,(1969) לחבריו Greene של במחקרם

אישביעלת הפחית הפרישה לפני שיעלץ נמצא כאלו, תכניות קיימות היו בחצייך אשר חברית

פעיללילת כללל בפעיללילת, השתתפלת לעלדד לבריאות, הנוגעים הפחדים לאת מהפרישה רצרך

ההכנה בתכנית חלק שלקחל עלבדים אלתס לפרישה. בהסתגללת הבדל נמ'גא לכך נרסף לת. חברתי

וולונטרית ההשתתפות היתה זה במחקר גם לפרישה. יותר טובה הסתגלות על דללחל לפרישה

עצמר". את הבוחר "מדגם של הבעיה פתיל7 לידי באה ולא

לפרישה ההכנה תכניות של האפקטיביות מידת את בדק (1974) Bowman של מחקרו

דומה תמונה הראו וממצאיו אחרי",  "לפני של איפי נשא המחקר דרייק. באוניברסיטת

: 1^a71 p מחקרים לממצאי

ההכנה. בתכנית ההשתתפות ואחרי לפני לפרישה בעמדדת משמעותי הבדל נמצא לא א')

בתכנית. השתתפלת לאחר בפעיללת במעלרבלת העליה סטטיסטי, באלפ7 מובהקות נמצאה ב)

לפרישה. הפרט של עמדלתיל את רגרסיה, בעזרת לנבא שאפשר נמצא ג)
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בדיקה בה רלכלרל לפרישה ההכנה לתכנית נסריית תבנית ליצור שניסר מחקרים שני

,(1975) Boyack § Tiberi רשל (1973) Glaarser של הם בקורת, לקבלות אחרי"  "לפני
לכך רבנרסף אישית; הכררנה (2 דירך; קבל'3לת (1 הדרכה טכני?רת שתי נבחנר בראשון

כל כאשר מפעלים כמה נבדקו הבקורת. קבוצת  בהכנה נכללה שלא שלישית קבוצה היתה

החוקרים, קבעו ארתר המסרים לגיל שהגיעו אלר כל השתתפר בה אחידה קבוצה הווה מעפל

הפרישה, נושאי על הידע בהגברת יותר אפקטיבית היתה רך הרי שקבוצת הראל הממצאים

הכנה של בפעילייות משמעותית עליה והראו לפרישה מוכנים יותר עצמם חשו ומשתתפיה

השינוי המקרים, בשני יותר, נמוכה היתה (יערץ), האישית הכוונה של האפקטיביות לפרישה.

להשתתפות בקירת קבוצת  שבו החידוש אף על זה, מחקר גם בעמדות, ולא ובהתנהגות בידע היה

הכניס לא כלומר התכנית, קיום לאחר חודש האפקטיביות, מידת את בדק  לאווללנל1רית

הזמ7. אורך מומנט את בה

היתה המחקר של מערתו ראשוני, דווח הוא Boyack § Tiberi של מחקרם על הדלוח

בצורה ארתך לבתרר נסירך תוך שונות, אוכלוסיה קבוצות שש על הדרכה גישות שלש ניסוי

נמצא שנבדקו. האוכלוסיה מקבוצות אחת מכל נציגלם בה שהיו בקורת קבוצת כולל מקרית,

היא זה ממצא חשיבות מסוימים. בנושאים מסוים יתרון היה ההדרכה מטכניקלת אחת שלכל

התכניות, למטרות בהתאם ההדרכה טכניקות תכנרך של בשלב

מתיחס שאינו הערכה תהליך (1976) מונק מציע הזמ7 טווח בעיית את לפתור כדי
כל בדיקת כלומר,  עצמי התהליך של הערכה אלא זמן, לאורך התכנית אפקטיביות למדידת

אחד כל הושג מידה באיזו המשתתפים, ציפיות התוכן, המטרות,  ההתערבות מתחומי אחד

מהם.

תועלת איזו לארגון. גם אלא בה, ולמשתתפים למארגניה רק לא חשובה התכנית הערכת

עובדים עידוד  דברים כמה על מצביע (1969) Pyron זה? התערבות מתהליך הארגון מפיק

נקוב, בגיל פרישה של ידתר חלק ותהליך אלו עובדים של במוראל עליה לפרלש, מבוגרים

יותר רבה רצון לשביעית תורם טרוםפרישתי שיעוץ הוא אלו מצא (1969) Greene

בדאגה החשים שעובדים להניח סביר הפרישה. שלפני בשנים יותר גבוה ילמלראל מהתפקיד,

בתפקידם, יותר טוב מרגישים ערבריר, עוד יהיו לא בה לתקופה גם המפעל ובאחריות לעתידם
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.. לסיכום

לאותם עזרה לפרישה בהכנה שיש היא נזה, המובאת הספרית מסקירת המתקבלת התמרנה

העובדה אך המוצהרות, המערות _ב_ל הושגו לא התכניות במרבית חלק, בה שנטלר עובדים

תמונה ביצירת החרדה, בהפחתת הפרושה, הכנת לקראת בפעילות לעליה גרמה לפרישה שהבנה

הקובעת היא הפרישה, של יותר ריאלית

הכנה על המחקרים את המאפיינות המתודולוגיות מהבעיות חלק נסקרל האחרו7 בפרק

לא התכניות שמרבית לנו נראה להתמודד האחרונים המחקרים מנסים איתך בעירת לפרישה,

בסקירת הזכרנו אותץ הפוכות דוגמאות קיימות כי א9 (.מרבית, בעיית שתי עם מתמידדות

; הספרות')

האחרונות לשנים מותחמות התכניות מרבית עוד כל לפרישה. ההכנה זמ7 טווח האחת.

ינ זמ7 התכנה את להתחיל יש בהם נלשאים אלתם מקופחים יי'גאיס הפרישה, לפני

. כ? לפני ילתר

של ביוזמה תלייה תהיה שלא כך המפעלית, מהמערכת pbnb ההכנה תכנית הפיכת השניה:

ובדיקה הערכה של אספקטים בה שיש לתכנית הכוונה מסוים. חוקר או אוניברסיטה

ע'גמית
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ה י 3 ר ג ר י ל נ י נ

למחקר המכרך רללחה, שלרלתל מערכת כלפי רדערתיהם ישישים עמדרת ר. ברצררי, ש., ברגמן,
.1977 תלאביב, ההסתרררת, של הפרעל הרעד לחברתי, כלכלי

תלאביב, ,(1975) רשני (1967) ראשרך חלק , גרפי ן בלל בל תדריך  בישראל הקשישים ש, , ברגמך
גרלנטלללגלת. אגלדה

לגמלאלת שלצאל עלבדיס בל7 מחקר הפרישה, לחיי הסתגללת ק.י. מך, ש., ללי, א.ל., גרסמך,
מדיצינית הסתדרלת ממנה. לפררש העלמדימ עלבדלס לבי7 הדסה מדיצינית מהסתדרלת

.1970 ירלשלים, שימלשי, חברתי למחקר המכרך הדסה,

תלאביב, ההסתרררת, של הפרעל הרעד מטעם מלמחים רעדת של רחשברך דיך מהעברדה. הפרישה גיל
.1967 אלקעלבר,

הפרישה לגיל להגיע עמדר אשר מפל"ך עלבדי של לפרישה הננ.ה י. רגב, מ., משגב, ר. גלזר,
פנימי. פרסרס .1976 ירלי, תע"ש, לעתיד. רהצערת סיכרס ,1976 רבדצמבר ני ר בי

הסל^יאלייס השלרלתיס לתיארס הביךמשררית הרעדה קשלשים. לעניני המשנה רעדת רחשברך דיך
.1967 ספג1מבר, ירלשלים, ישראל, מדינת

.1970 אלקגזלבר, ירלשלים, הפנאי, לנרשאי הרעדה רהמלצרת. מסכם דל"ח
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