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חני שטיינברג

פרישה
הפרישה מהעבודה מהווה את אחד האירועים המשמעותיים 
בחייו של אדם, בהיותה שינוי מהותי באורח חייו. בחברה 
המודרנית המגדירה, מסווגת ומעריכה אנשים בין היתר על-

פי עבודתם ומשלח ידם, מספקת העבודה עבור הפרט מקור 
מרכזי לזהות ולהגדרה עצמית. הפרישה מהעבודה מציבה 
את הפורש בפני מציאות חדשה, המאלצת אותו להגדיר 
עצמו מחדש ולאמץ זהות שונה מזו אשר ליוותה אותו 
בעבר, זהות המכילה רכיבים אלטרנטיביים לזו אשר העניקה 

העבודה )מנור, 2009(.
מושג הפרישה אינו מושג חדש, אולם הפרישה כמדיניות 
חברתית היא עניין חדש יחסית, אשר צמח והתגבש במהלך 
המאה ה-19 במקומות שונים בעולם. התערבות המדינה 
בעניין הפסקת עבודתם של השכירים וקביעת גיל אחיד, 

יוצרת שינוי בחייהם של אזרחים רבים עם הגיעם לגיל הנקוב 
בחוק. נוצרת שכבה חברתית של נשים וגברים כאחד, בעלי 
סטטוס משותף בהיותם פנסיונרים, בלי קשר למעמדם, 
למשלח ידם או להשכלתם. הם מתנסים באותה חוויה של 

פרישה משוק העבודה )חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004(.
גיל 65 הפך לגיל הפרישה הרשמי במדינות רבות. מדיניות 
הפרישה משוק העבודה מעוגנת בתפיסה חברתית מודרנית 
וכחלק מתפיסת מדינת הרווחה )דורון וקרמר, 1992(. המדינה 
היא זו אשר מכתיבה וקובעת באמצעות חקיקה את מועד 
סיום העבודה עבור כלל השכירים במשק כחלק מהמדיניות 
החברתית, גם אם יש בה מידה מסוימת של כפייה והתערבות 
בחיי הפרט )גביש, 2016(. בדרך זו של אכיפת חוקי הפסקת 
העבודה, מתערבת המדינה ויוצרת רגולציה ותחלופת 

עובדים בשוק העבודה )חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004(.
לעיתים נוצרת סתירה בין תפיסת המדינה את הפרישה, 
לבין תפיסת הפרישה בקרב חלק מהפורשים עצמם. זכות 
זו הופכת לחיסרון בעיני חלק מהפורשים, אשר מעוניינים 

פרשתם לפנסיה
מה עכשיו?

השתלבות אחיות אונקולוגיות )ולא רק( 
במערך מחקרים קליניים אחרי הפרישה
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במדינת ישראל פורשות כל שנה כ-5000 אחיות ב
ממעגל העבודה. גיל הפרישה קבוע בחוק ואינו 
מאפשר לאחיות המעוניינות בכך להמשיך לעבוד. 
ההחלטה להמשיך לעבוד ובאיזו מסגרת תלויה 

בגורמים סביבתיים, חברתיים וכלכליים שונים. 
במאמר זה אתייחס למשתנים אלה ולהעסקת אחיות 

פורשות בתחום המחקרים הקליניים. 

חני שטיינברג, RN ,BA - אחות מתאמת מחקר במלנומה, מכון 
hanis@hadassah.org.il .שרת, הדסה עין כרם

mailto:hanis@hadassah.org.il
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להמשיך לעבוד אך נאסר עליהם על פי חוק. מה גם 
שלעיתים, דווקא הוותק והניסיון הרב שצברו בעבודה מהווה 
יתרון. פרישה הנכפית על אדם רק מפאת גילו נתפסת 
כהחלטה שרירותית, המהווה לעיתים מכה קשה לפורש הן 
מבחינה חברתית, בשל אובדן המסגרת החברתית והניתוק 
מעמיתים לעבודה, והן מבחינה כלכלית בשל הירידה 

 .)Klassen & Gillin, 2000( המשמעותית ברמת החיים
בנוסף, השלכותיה של העדר העבודה או עבודה חלקית 
או מלאה אחרי הפרישה, חורגות מעבר לתחום העבודה 
והתחום הכלכלי והיא משפיעה גם על זירות שונות בחיים, 
כמו זירת המשפחה והזוגיות )אחד מבני הזוג עובד והשני 
לא(, מהות הזקנה, המשפחה הרחבה, שעות הפנאי, מקומה 

של הסבתאות והתמיכה של החברה.
הגבולות בין ההגדרות החברתיות לגבי מה הולם ומה ראוי 
לעשות בתקופת הפרישה, לבין ההגדרות האישיות, הן 
סובייקטיביות והולכות ומתעמעמות. גם הדימוי העצמי של 
הפורש והדרך בה הוא מפרש את עולמו השתנתה. הפער 
בין הגדרות האובייקטיבי לסובייקטיבי הולך ומתרחב, ויותר 
"פורשים" נעשים פחות ופחות מתאימים לשיבוץ על פי 

.)Bauman, 1996( קריטריונים נורמטיביים קודמים
אפילו זירת דימוי הגוף, המהווה סמל מובהק לגיל, ניתנת 
היום לעיצוב מחדש הן באופן מלאכותי )ניתוחים קוסמטיים( 
והן על ידי מרכיבים אחרים כמו שינוי אורח חיים, דיאטות 
שונות, תוספי מזון וכן מגוון רב ביותר של ספרי הדרכה 
המציעים כיצד להישאר צעיר ורזה לנצח. אמצעים מגוונים 
אלה מספקים הזדמנות לעצב זהות גילית "וירטואלית" 
לכאורה, המאפשרת להתחמק מהזהות הזקנתית אליה 
צמודים סטראוטיפים זקנתיים ולאמץ זהות אלטרנטיבית 

.)Bauman, 1996(
קיים גבול ברור בין עולם הפרישה לבין עולם העבודה הצעיר. 
הפורשים מודעים לכך שכבר אינם שייכים לעולם הצעיר. 
האפשרות לעמימות גבול זה בלי להתייחס לגיל המחויב 
של פרישה ופניה למסגרות חוקיות אחרות, מאפשרת 
לפורשים המשך עבודה וחציה של הגבול מצד לצד לפי נוחות 
ודרישות אחרות. כמו כן, להמשיך לעבוד אך בתנאים אחרים, 
להמשיך לעבוד במסגרת חדשה, במקצוע מקביל, בתנאי 
תעסוקה חדשים ודרישות חדשות. לאור זאת נוצרו מסגרות 
אלטרנטיביות, בהן קיים הסכם חוזי בין העובד והמעביד אשר 

מגבלות החוק לפרישה אינן חלות עליהן )קרמר, 1992(.
חווית הפרישה מאופיינת לעיתים במשא ומתן מתמיד, 
אותו מנהלים הפורשים ביחס לרכיבי הזהות השונים. הזהות 
בתקופת הפרישה איננה מתחלפת מרגע שפרשו וחדלו 
לעבוד או פנו לעבודה חלקית, אלא היא משתנה גם במהלך 
הפרישה ומתווספים לה רכיבים חדשים ובמקביל נשמרים 
הקודמים. המעבר לסטטוס הפורש אינו כרוך בהשלת זהות 
קודמת באחרת והחלפתה, אלא הזהות הינה מארג של שלל 

רכיבים וחלקי זהויות מתקופות שונות, המתקיימים במקביל 
לזה, גם אם הינם סותרים לעיתים ואינם הולמים זה את זה 

)מנור, 2009(.

קבוצות פורשים
בתאוריות הפרישה חולקו הפורשים לשתי קבוצות עיקריות: 
ממשיכים ומשתנים )פרוכטר, 2000(. קבוצת הממשיכים 
מאופיינת בכך, שהצרכים החברתיים והפסיכולוגיים של 
הפורשים בה דומים לצרכים שהיו להם קודם. פרישה 
מוצלחת מחייבת מעורבות חברתית והמשך של אורח חיים 
קודם. באופן כללי, ההרגלים והפעילויות של השנים הקודמות 
נמשכים גם בפרישה, ולמרות ההזדמנות להתנתק מתפקידם 
היציאה לגמלאות, ממשיכים הגמלאים בעבודה  עם 

ובפעילות מקצועית קודמת או מקבילה לקודמת.
לעומתם, בקבוצת המשתנים השינויים בתפקיד והמעברים 
בשלבי החיים, הם הזדמנות לשינוי ופניה לתעסוקה בתחום 
חדש, מעבר לסביבה חדשה, לשינוי חברתי, לשינוי זוגי, 
להתפתחות אישית ולהתנסות בתפקידים חדשים. הפורשים 
המשתנים הם אנשים המחפשים דרך לנצל הזדמנות 
להתפתח מחוץ למקצוע שעסקו בו בעבר ולהתנסות 

בתחומים חדשים.
לשייכות לקבוצה זו או אחרת יש משקל רב על ההחלטה 
האם להמשיך לעבוד, לאיזה תחום עבודה לפנות, להיקף 

העבודה ולאופי העבודה )ציבולסקי וגוטמן, 1986(.

הכנה לפרישה
תפיסת הפרישה כאירוע מרכזי, הביאה לכתיבת ספרות 
הדרכה וייעוץ ענפה לפורשים, וכן ימי עיון ושפע סדנאות הכנה 
והדרכה לפורש הטרי. ברוב מקומות העבודה קיימים ימי עיון 
מוסדיים לכלל העובדים. תוכנית ימי עיון אלה מתמקדת לרוב 
בהיבטים כלכליים, מיסוי, הזכויות בפרישה ואחריה והמלצות 

לתכנון כלכלי מיטבי לתקופת הפרישה )יפה , 2019(. 

פרישת אחיות מוסמכות - המצב בישראל 
כוח העבודה הסיעודי ברמה של אחות מוסמכת בישראל 
מאופיין בכך שהוא מבוגר יחסית. ארבעים וחמישה אחוזים 
מכלל האחיות, שייכות לקבוצת גיל שבין 60-45. במדינת 
ישראל פורשות כל שנה כ-5000 אחיות, כאשר כ-43% 
מאחיות אלה הן בוגרות קורסים על-בסיסים. עשרים וארבעה 
אחוזים מהפורשות ממשיכות לעבוד גם לאחר הפרישה, 
הן במקצועות הבריאות והן במקצועות מקבילים )סמואל 

ואחרים, 2010(.
בישראל, בשונה ממדינות מערביות אחרות, לא קיים מנגנון 
של רישום חוזר עבור אחיות שקיבלו אי פעם רישיון לעסוק 
בסיעוד, ולכן לא ניתן לקבל מידע באופן שוטף ועדכני 
אודות המאפיינים התעסוקתיים של האחיות בישראל לאחר 
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פרישתן. המידע הקיים מתקבל מסקרי כוח אדם של הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה ומעבודות מחקר שפורסמו בשנים 
האחרונות )הארון ואחרים, 2014(. נתונים אלה חשובים, אולם 

מספקים תמונה חלקית בלבד.

ההחלטה להמשיך לעבוד 
זוהו מספר קטגוריות עיקריות, המשפיעות על ההחלטה 
להמשיך או לא להמשיך לעבוד לאחר הפרישה. קטגוריות אלה 
משפיעות גם על ההחלטה לגבי היקף המשרה, תחום העיסוק 
ומקום העיסוק. הכנה הכוללת את כל המרכיבים וההיבטים, 
עשויה להקל על הפורשים בהחלטה להמשיך לעבוד, בעוד 
שהכנה חלקית המתמקדת רק בהיבטים הכלכליים אינה נותנת 

:)Fazlollah & Fallahi, 2015( מספיק כלים להחלטה

סביבת עבודה וקשרים חברתיים במקום העבודה – תנאי 

סביבת העבודה וקשרים חברתיים עם עובדים נוספים 
חיוביים לפני הפרישה, מהווים גורם משפיע ביותר על 
ההחלטה להמשיך לעבוד באותה הסביבה גם אחרי הפרישה.

מידע עדכני – נוסף להיבטים הכלכליים שניתנים בימי העיון 

הכלל מערכתיים, חוסר מידע או מתן מידע עדכני לגבי 
אפשרויות העסקה רלוונטיות היו משמעותיות ביותר לגבי 
תכנון המשך העבודה. לרוב, אינפורמציה זו ניתנת בשיטת 
"חבר מביא חבר" ולא בצורה מאורגנת של פניית מעסיקים 

פוטנציאליים לפורשים אלה.

המצב הכלכלי של הפורש או של בני משפחה נתמכים - לירידה 

בהכנסות עקב פרישה והאפשרות של ירידה ברמת החיים, 
יש השפעה גדולה על המשך העבודה אחרי הפרישה וכן 
על היקף העבודה ומקום העבודה. לא רק מצבו הכלכלי 
של הפורש נכנס למערכת השיקולים, אלא גם מרכיבים 
משפחתיים נוספים הדורשים לעיתים עזרה כלכלית לפורש 

.)Ben-Zur, 2002(

מצב פיזי ובריאותי – מצבו הבריאותי של הפורש יכתיב 

את מקום העבודה העתידי ואת היקף העבודה. גם מצבו 
הבריאותי של בן הזוג ו/או בני משפחה אחרים, יכולים 
להגביל את החלטת הפורש לגבי אפשרויות עבודה והיקפם 
לאחר הפרישה, בדומה להגבלות שהיו בזמן שעבד, אם כי 

יתכן שהגבלות אלה יהיו גדולות יותר אחרי הפרישה. 

יחס והערכה במקום העבודה לפורש – משקל רב יש ליחס 

החברה בה עובד הפורש. יחס מפלה מבחינת תנאי עבודה, 
שכר, או מעורבות והעסקה, יקטינו את הרצון להישאר באותו 
מקום עבודה. כאשר קיימת הערכה לידע הרחב המביא איתו 
הפורש ולניסיון רב השנים שלו, הרצון להישאר באותו מקום 
עבודה יגבר, גם כאשר תנאי השכר יהיו שונים מאלה שהיו 

לפני הפרישה.

דרישות עבודה חדשות – רמת הדרישות לרכישת מיומנויות 

חדשות ולומדות חדשות, יכולה להוות פעמים רבות מכשול 

בפני פניה לעבודה חדשה. המוכר והידוע נותן רשת ביטחון 
לפורש וכאשר נדרשות מיומנות חדשות רבות, הן עלולות 

.)Norman, 2005( להרתיע בפני המשך תעסוקה

תמיכה משפחתית – לתמיכה חברתית של המעגל המשפחתי 

ושל החברה ממנה בא הפורש יש משקל רב בהחלטה 
להמשך העבודה אחרי הפרישה. הלחץ החברתי לתפקד 
לאחר הפרישה בתפקידים "מסורתיים" של סבתאות 
וסבאות מהווה פעמים רבות כר נרחב לחוסר הסכמה בין 
הפורש ומשפחתו. פעמים רבות, יש ציפייה של המשפחה 
הרחבה לעזרה במטלות סבתאות וכאשר הפורש אינו יכול 
לממש עזרה זו או לממש אותה חלקית, המשפחה לא תתמוך 

בהחלטה להמשיך לעבוד אחרי הפרישה.

הצעות עבודה לאחיות לאחר הפרישה 
כיום, לא קיים מאגר המאגד בתוכו פניות של מעסיקים 
לאחיות שפרשו, כאמור אחיות שפרשו וכן מצאו מקום 
עבודה אחרי הפרישה היה זה בעיקר בעזרת קשרים עם 
אחיות אחרות שעדיין עובדות, או קשרים עם חוקרים בבית 
החולים שפנו לאחיות מהכרות קודמת. פניות יזומות של 
האחיות למקומות עבודה אפשריים היו מעטות, בעיקר 
עקב חוסר מידע על האפשרויות המוצעות. יש להזכיר, כי 
האפשרות להמשך העבודה היא רק במסגרת חוזה אישי 
בין האחות והמעסיק, דבר שמגביל את האפשרויות. מירב 
ההצעות שנמצאו בתחום הבריאות היו: השתלבות בבתי 
ספר, מרפאות מפעלים, מרפאות פרטיות ודיור מוגן. כמו 
כן, נמצאו הצעות לעבודה עם נותני שירות אחרים במסגרות 

בתי החולים. 
השתלבות אחיות במסגרת מחקרים קליניים כאחיות מחקר, 
כמתאמות מחקר או במסגרת חברות פארמה, מתקיימת 
כבר מספר שנים. האפשרות של אחיות פורשות לקחת 
חלק בתחום זה אינה ממומשת, ואם כן במידה קטנה יחסית 
בהדסה עין-כרם. חוסר מודעות הן של הפורשות והן של 
מקום העבודה וחוסר קידום אפשרות אטרקטיבית זו, מביא 
למיעוט פונים ול"איבוד" אפשרות תעסוקה הולמת ומעניינת 

.)Nobahar, Fazlollah, Alhani & Fallahi, 2015( לפורשות

מחקרים קליניים
מחקר קליני הינו ניסוי רפואי המערב השתתפות של בני-
אדם. המחקרים הקליניים מהווים נדבך מרכזי בחדשנות 
הרפואית וכוללים ניסויים הבוחנים את יעילותם ובטיחותם 
של טיפולים וטכנולוגיות חדשניים, אשר טרם אושרו על ידי 
רשויות הבריאות. המחקרים נערכים במסגרת המחלקות 
בבתי החולים או במסגרת מרפאות חוץ ובקהילה. לכל מחקר 
יש פרוטוקול זהה בכל מקום בו מתנהל המחקר. המחקר 
כפוף לפרוטוקול מחקרי והנתונים מהמחקר מועברים באופן 
רציף לחברה היוזמת וכן, לכל מחקר יש תהליכים קבועים, 
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אונקולוגיים, מהווה המשך ישיר למיומנויות הסיעודיות 
ויש בו רצף טיפולי, בדומה  של האחות האונקולוגית 
לפעילות שעשו האחיות במסגרת עבודתן לפני הפרישה. 
הצורך להכשרות נוספות הינו קטן, ולרוב אינו מהווה חסם 
להשתלבות בתחום החדש. כיום רוב העובדים בתחום זה הן 
מתאמות מחקר אשר הכשרתן אינה הכשרה סיעודית וללא 
כל ניסיון אונקולוגי. אחיות שפונות להשתלב במחקרים 
אונקולוגיים ימצאו כר רחב להשתלבות ודרישה רבה 
 Ehrenberger & Lillington, 2004; Mateo & Fahje,( להעסקתן

.)1998

לסיכום
הפרישה מהעבודה מהווה את אחד האירועים המשמעותיים 
בחייו של האדם, בהיותה שינוי מהותי באורח חייו. הגדרות 
אישיות ומשמעויות חברתיות הן בעלות השפעה רבה על 
ההחלטה של האחות, האם להמשיך לעבוד אחרי פרישה. 
אחיות אונקולוגיות הפורשות לאחר שנות עבודה רבות 
מהוות מרכז ידע וניסיון, הנדרש ונחוץ בעולם המחקרים 
הקליניים האונקולוגיים, שהולך ופורח בצורה רחבה. למרות 
שאין נתונים דמוגרפיים על תמהיל העוסקים במחקרים 
קליניים, מספר האחיות שפונות לתחום זה אינו קטן )על פי 
סקר פייסבוק באתר מתאמות מחקר, 2020(. פעמים רבות 
קיים חשש לפנות לתחום שונה אחרי הפרישה, אך תחום 
המחקרים הקליניים אינו תחום אחר. הוא נושק לסיעוד וזקוק 
למיומנות הסיעודיות לטובת המחקר והמטופלים. תחום זה 
מהווה המשך כמעט טבעי לעבודה אחרי פרישה. חלק גדול 
מהמחקרים מתמקדים בתחום האונקולוגי, ושילוב אחיות 
אונקולוגיות מנוסות במחקרים אלה עם מהווה "כרטיס" 

כניסה מועדף בעבודה זו.
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גדול מהמחקרים הינם בחסות חברות פארמה בינלאומיות 
ונערכים במקביל במספר מרכזים רפואיים, הן בארץ והן 
בעולם. כמו כן, חלק מהמחקרים הם מחקרים שמתוכננים 
ומבוצעים על ידי חוקר מקומי ומבוצעים במוסד בו הוא 

עובד )משרד הבריאות, 2017(.
:)Baer, Zon, Devine & Lyss, 2011( צוות המחקרים כולל

רופאים - המוגדרים כחוקר ראשי וחוקרי משנה.	 

מתאמות מחקר - אחראיות ומבצעות את כל שלבי 	 

המחקר: החל מהכנסת החולה למחקר, מעקב אחר 
הטיפול, דיווח על תופעות לוואי, וכלה בהכנסת נתוני 

המחקר למערכות השונות.

- מנהלים מעקב קבוע אחר 	  נציגי חברת המחקר 

התנהלות המחקר.

אחות מחקר - בארץ, בשונה מארצות אחרות, לא 	 

מוגדרים תפקידי אחות מחקר ובמקרים רבים אחות 
המחקר היא מתאמת עם סמכויות רחבות מעצם 

היותה אחות. 
השתלבות אחיות ותרומתן להצלחת ההתנהלות הטובה של 
המחקר ולתמיכה במטופלים, הביאה להעסקה של יותר 
אחיות בתחום זה. במחקרים רבים אחד התנאים לפתיחת 
 Spilsbury et( המחקר הוא השתתפות אחות בצוות המחקר

 .)al., 2008
מספר והיקף הניסויים הקליניים הנערכים בארץ נמצא 
 National( בעליה תלולה בדומה למתרחש בכל העולם
Cancer Institute, 2016(. מפתחים, יצרנים ורשויות בריאות 
זקוקים למיטב הכוחות המקצועיים על מנת שיוכלו לספק 
את הדרישות ולעמוד בקצב המואץ של ניסויים קליניים. 
העליה הגדולה במספר המחקרים הקליניים בעיקר בתחום 
האונקולוגי, הביאה לדרישה הולכת וגוברת לאחיות שיקחו 

.)Ness & Royce, 2017( חלק פעיל במחקרים
התחלואה האונקולוגית והטיפול בתחלואה זו קיבלו בשנים 
האחרונות תאוצה גדולה, הכוללת ריבוי מחקרים קליניים. 
הדרישה במחקרים אונקולוגיים היא לאחיות מתחום זה. 
הידע והניסיון של האחות האונקולוגית מאפשרים התנהלות 
טובה ומקצועית במחקר, ומעניקים למטופל את הגיבוי 
הסיעודי המקצועי להתמודדות עם שלבי הטיפול השונים של 
המחקר )Ness & Royce, 2017(. שלבי המחקר האונקולוגי, 
החל מתחילת המחקר ועד סופו והמעקב אחר המטופל 
בסיום המחקר, דורשים מיומנויות סיעודיות שאחיות 
אונקולוגיות למדו ופעלו במסגרתן לכל אורך הקריירה 
המקצועית שלהן, ולכן אחיות אלה יכולות לתת מענה הולם 
 Burnett, Koczwara, Blumenson,( ומיטבי למטופלים אלה

.)2001; Spilsbury et al., 2008
ההשתלבות בתחום המחקרים הקליניים ובעיקר במחקרים 
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