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מקומה של ההוראה בחוויית ההסתגלות לפרישה של המורים 

 חיים שלמה ויזהר אופלטקה

 

תקציר          

המחקר הנוכחי בחן את תהליך ההסתגלות לפרישה של מורים בשלבי הפרישה הראשונים. מטרת המחקר 

לבחון כיצד מאפיינים ייחודיים של משלח יד ספציפי, ובמקרה דנן ההוראה, מטביעים את חותמם על הייתה 

המחקר התבסס על הפרדיגמה האיכותנית, באמצעות מידע אשר נאסף מקיום  חוויית ההסתגלות לפרישה.

 25-יותר מ מורים בעלי ותק של בין שנתיים לשש שנים בפרישה וניסיון של 31ראיונות מובנים למחצה עם 

שנות הוראה. במחקר נמצא כי מקצוע ההוראה מוצא את ביטויו בחוויית ההסתגלות לפרישה של המורים 

הן במישור הפסיכולוגי־אישיותי הן בהיבט הביצועי־מעשי )האופרטיבי־פרקטי(. תכונות אופי, נטיות 

ו במשך שנות ההוראה ומיומנויות, אשר עם חלקם הגיעו המורים למקצוע ההוראה וחלקם נרכשו ופותח

המרובות, מלוות את המורה גם בחיי הפרישה שלו ומסייעות לו בתהליך הסתגלותו לפרישה. זאת ועוד, גם 

 הפעילות היום־יומית של המורה הפורש מושפעת באופנים שונים מקריירת ההוראה.
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המחקרים אשר דנו בתהליך פרישתם של מורים מבתי הספר התמקדו בעיקר בגורמים שהניעו את המורים 

(. ברם, Grissmer & Kirby, 1997( ובפרישה מוקדמת של מורים )Smithers & Robinson, 2003לפרוש )

הפן של תהליך ההסתגלות של המורים  (, בחנו אתMcggrath, 2005מחקרים מעטים, למשל של מקגראת' )

 לתקופה שלאחר מועד פרישתם מהעבודה.

הבחירה להתמקד במורים פורשים מבוססת על הנחת יסוד הנתמכת על ידי ספרות המחקר, למשל של 

(, לפיה לקריירה ולמאפייניה תהיה השפעה על ההסתגלות לחיי Kloep & Hendry, 2006קלופ והנדרי )

 (. Teuscher, 2010הזהות המקצועית של המורים מלווה אותם גם בחיי הפרישה )הפרישה. יתרה מכך, 

ערכו של המחקר הנוכחי טמון בחשיפת הדרך שבאמצעותה הקריירה, על מאפייניה הייחודיים, מלווה את 

הפורש אל תוך חיי הפרישה בשלביה הראשונים. כלומר פרט לגורמים השכיחים שספרות המחקר מצביעה 

יעים על חוויית הפרישה, כמו המצב הכלכלי והבריאות הפיזית והשכלית, גם הקריירה על עליהם כמשפ

מאפייניה הספציפיים תופסת נתח מהותי בתהליך ההסתגלות לחיי הפרישה בראשיתה. מטרת המחקר 

הייתה להרחיב את הידע הקיים על אודות הסתגלותם לפרישה של מורים, ובאופן מדויק יותר לחשוף את 

 נים של קריירת ההוראה המוצאים את ביטויים בהסתגלות המורים לחיי הפרישה.המאפיי

 המחקר התבסס על הפרדיגמה האיכותנית. סיפור החיים של המורים נחשף באמצעות אסטרטגיה של

מורים בעלי ותק של בין שנתיים לשש שנים בפרישה וניסיון של יותר מ־ 31ריאיון מובנה למחצה שנערך ל־

ה. ניתוח הראיונות התבצע בשיטה אינדוקטיבית הכוללת סקירה מעמיקה של המידע שנות הורא 25

 שנאסף, איתור קטגוריות ומציאת קשרים בין הקטגוריות. 

 

 סקירת ספרות

 ,Kim & Moenהיחסים שבין הפרישה לבין הרווחה הנפשית מעוררים עניין רב בקרב החוקרים )למשל

2002; Van Solinge, 2013ון שהפרישה מלווה בשינויים בתחום הכספי, הפיזי והפסיכולוגי (, בעיקר מכיו

(Gilberto, Davenport & Beier, 2020) מחד גיסא, הפרישה יכולה לקדם את תחושת הרווחה הנפשית .

 ,Fleischmann)בפרישה, בעיקר כאשר העובדים פורשים מעבודה שהסבה להם תחושות של מתח וחרדה 

Xue & Head, 2020)יסא, המעבר לפרישה יכול להוביל לירידה ברווחה הנפשית . מאידך ג(Hansson, 

Burrati, Johansson & Berg, 2019) בעיקר כאשר הפרישה מלווה בתחושה של הפורש שהוא כעת אינו ,

תחושה זו מושפעת גם מכך שבעבר זוהתה הפרישה עם גיל  (Charles, 2002).יצרני לחברה ולכלכלה 

הזקנה, כך שהלך הרוח היה שאנשים בפרישה הם חסרי כוח פיזי וחווים קשיים תפקודיים. הסתכלות זו 

,Lee השפיעה על ההיבט הפסיכולוגי של הפורשים, שחוו חרדה ותחושת בדידות עם המעבר לפרישה )

2018 Payne & Berdychevskyט הקוגניטיבי תיתכן ירידה ביכולות עם המעבר לפרישה, שאופיינית (. בהיב

 use it)בעיקר לאנשים שפרשו מעבודה שדרשה יכולות קוגניטיביות גבוהות ועם הפרישה אין בהן שימוש 

or lose it( )Oi, 2020.) 

ת בהתאמה לשתי התפיסות המנוגדות הללו, שפע התאוריות לתיאור תהליך ההזדקנות בכלל וחוויי

הפרישה בפרט נעות בין שני קטבים שונים בכל הנוגע לאופיו של התהליך שחווה הפרט עם המעבר 
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מגמה של ( Cumming & Henry, 1961לפרישה: בתאוריית ההתנתקות המסורתית מזהים קמינג והנרי )

נסיגה בפרישה, וזאת לעומת תאוריות אחרות הרואות באירוע הפרישה סנונית ראשונה המבשרת על 

 (. Collins, 2003; Van solinge, 2013קופה חדשה של הגשמת חלומות וסימון יעדים חדשים )ת

 

( מבחינה בין Pavlova & Silbereisen, 2016יתרה מכך, הספרות הפוסט מודרנית בנושא הזקנה )למשל 

'Young-Old'  לבין'Old-Old' .יל על פי חלוקה זו, מי שנמצא בראשית שנות הפרישה הוא חלק מ'הג

ומאופיין ( Gillard & Higgs, 2000השלישי', אשר מייצג את הניסוח החדש, החיובי, של החיים המאוחרים )

(. על פי Walker, 1996בחיים בריאים ומלאים, שבהם הפורשים משוחררים מעול העבודה וגידול הילדים )

(, גיל Wink & Games, 2013הבחנה זו כל הנושא של חולי והתפתחות של תלות שייך בכלל ל'גיל הרביעי' )

 בערך(.  80)גיל  Old-Old'שבו הפורש נמנה עם ה־'

 

 הקריירה כגורם המנבא הסתגלות מוצלחת לפרישה

מחקרים על אודות חוויית ההסתגלות לפרישה מזהים מספר גורמים שביכולתם לנבא הסתגלות מוצלחת 

פרופיל כללי של האדם שסיכוייו  ( משרטטיםWong & Earl, 2009לחיי הפרישה. ככלל, וונג וארל )

 להסתגלות טובה לפרישה גבוהים יותר: נשוי, בעל בריאות פיזית ופסיכולוגית טובה והכנסה גבוהה.

 ,Retizes & Mutran)למשל  גישה אחת לניבוי הסתגלות מוצלחת לפרישה מתמקדת בגורמים תוך־אישיים

לפי מבנה אישיותו של הפורש. תכונות של ( וגורסת שאת כיוון ההזדקנות של האדם ניתן לנבא 2004

פתיחות ואופטימיות, למשל, מזמינות את הפורש להתנסויות חדשות וחיפוש מקורות חדשים של הנאה 

(. גם המעטפת החברתית והמשפחתית של הפורש משמשת מקור חשוב Reis & Gold, 1993בפרישה )

שכן עם המעבר לפרישה עובדים רבים  (,Haslam, et al., 2019של תמיכה והערכה עצמית בפרישה )

לפיכך, (. Kail & Carr, 2019מאבדים את האינטראקציות החברתיות הקשורות לסביבת העבודה )

( ובעיקר בן Maddox, 2006ההסתגלות לפרישה מושפעת מתמיכת המרקם הסביבתי, כגון ילדים, חברים )

 ,Damman, Segal-Karpas & Henkens) הזוג, שהפרישה מובילה בהכרח לבילוי זמן רב יותר במחיצתו

2019 .) 

מדגישים את החשיבות של ההכנה לקראת הפרישה (  Phua & McNally, 2008מחקרים נוספים )למשל

ותכנון הפרישה כתנאי הכרחי להסתגלות מוצלחת לחיי הפרישה. העובד המבוגר מפתח ציפיות, כוונות, 

התערבות והכנה לפרישה עוד כשהעובד נמצא במעגל  תוכניות וגישות מסוימות כלפי הפרישה, ועל כן

 (.Zaniboni, Topa & Balducci, 2021העבודה חשובות להסתגלותו לחיי הפרישה )

ההתייחסות במחקר הנוכחי לפרישה של המורים באופן ספציפי ונבדל ניזונה מתפיסת עולם הקובעת שפרט 

קופת הפרישה גם את המטען של הקריירה למרכיבי האישיות והסביבה, הפרט מביא עימו לפתחה של ת

  שהוא חווה, ולכך תהיה השפעה על הסתגלותו לפרישה.

 

עבור חלק מן האנשים עבודה יכולה להיות מקור של הכנסה ותו לא, אבל העבודה יכולה להיות גם מקור 

(. Hunter, 1976ומוקד של אינטראקציות חברתיות )( Ward, 1979לכבוד עצמי, הערכה והבעת יצירתיות )

אנשים המתמידים שנים רבות במקום העבודה )בדומה למרואיינים במחקר הנוכחי(, נוטים לפתח כלפי 
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הארגון רגשות הדומים לא במעט לאלו השמורים למשפחה: מפגש חוזר עם אנשים, ביטחון, נאמנות, שייכות 

 (. 2001והזדהות )בקר, 

 

 (Smeaton, Barnes & Vegeris, 2016גלות לפרישה )למשל מחקרים הדנים ביחס שבין העבודה לבין ההסת

מצביעים בין היתר על הזיקה שבין סוג העבודה לבין איכות ההסתגלות לפרישה. ישנם פורשים שרכשו 

במהלך שנות עבודתם ידע, כישורים ויכולות שניתן "להעבירם" גם לעולם הפרישה. עבור פורשים אלה 

(, בעיקר אם הם ניחנים ביכולת Taylor & Schaffer, 2013לחת יותר )ההסתגלות לפרישה תהיה לרוב מוצ

לרכוש במקביל מיומנויות וכישורים חדשים, שיסייעו להם לשמור על תפקוד עצמאי בסביבה הדינמית 

  (.Nguyen, Leanos, Natsuaki, Rebok & Wu, 2020האופיינית לימינו )

ה נשענת על מחקרים אשר בחנו הסתגלות לפרישה ההנחה בדבר השפעת סוג העבודה על חוויית הפריש

 ,Carney, Bates & Sargeantשל מגזרים כמו אחיות, אנשי צבא ועוד. במחקרם של קרניי, בייטס וסרג'נט )

(, שעסק בשוטרים, למשל, נמצא כי שוטרים יהיו רגישים יותר להשפעות השליליות של הפרישה בשל 2019

מקצועות אזרחיים אחרים וקשר הדוק במיוחד עם חבריהם לעבודה, גיל פרישה מחייב נמוך בהשוואה ל

במחקר נוסף של איגרס, שמוביל לתחושות קשות של בידוד עם המעבר לפרישה ואף לנטיות אובדניות. 

נטען שעובדי צווארון לבן )מנהלים, ( Eagers, Franklin, Yau & Broome, 2018פרנקלין, יאו וברומה )

ותי אנוש( צפויים לחוויית הסתגלות טובה יותר לפרישה בהשוואה לעובדי צווארון פרופסורים, עובדי שיר

כחול )מכונאים, נהגים, פועלים ועוד(, היות שעומדים לרשותם משאבים רבים יותר להגשים את הפעילויות 

 בפרישה התואמות לרצונות ולצרכים שלהם. 

 Continuityמצוא בתאוריית ההמשכיות )הסבר מרכזי לנוכחותה של הקריירה בחוויית הפרישה ניתן ל

Theory( שעליה הרחיב אטצ'לי ,)Atchely, 1989 ) בכתביו. האוכלוסייה המבוגרת, טוען אטצ'לי, נוטה

לשמור על עקביות בדפוסי החיים הקודמים. אף שתהליך ההזדקנות מציב ציפיות לשינוי, הפרט שואף 

ו, ועל כן מרבית האנשים ימשיכו לעסוק באותן פעילויות לשמור על יציבות בתפקידים שהוא מילא במהלך חיי

ההמשכיות היא פנימית  (.Atchely, 1982שעשו לפני כן כדי למלא את החלל שנוצר עם היציאה לפנסיה )

פנימית היא ההמשכיות של מאפיינים פסיכולוגיים ובעיקר של ה'עצמי' ושל ה'זהות'. חיצונית  –וגם חיצונית 

 (. 2009)לביא,  היא הסביבה הפיזית והחברתית

 

תאוריית ההמשכיות מחזקת את הטיעון של מחקר זה, לפיו לתפקידים ולמאפיינים של הפרט כמורה תהיה 

ת בפרישה, שכן תהליך ההסתגלות לפרישה מותנה ביכולת לשמר ככל הניתן את המבנה של המשכיו

 מאפייני החיים הקודמים, שהקריירה תפסה נתח מהותי מהם. 

 

השמירה על המשכיות באמצעות הקריירה באה לידי ביטוי במחקרים כמו זה של קהיל, פטיגרו, רובינסון 

שעסק בפרישתם של אקדמאים, וממנו עולה כי ( Cahill, Pettigrew, Robinson & Galvin, 2019וגלבין )

מספר גובר של אקדמאים ממשיכים לעבוד לאחר פרישתם במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי הוראה 

ומחקר, דבר שמעניק להם תחושה של סיפוק ואושר. פרט לכך, הרצון להמשיך לעבוד, כך נמצא במחקר 
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ובדן הזהות, שכן העבודה הייתה עבורם זירה של הערכה הנדון, מושפע מחששם של האקדמאים מא

 עצמית, הגשמה, ותחושת שייכות כחלק מ'קהילה' של אקדמאים.

 

  מקומה של הזהות המקצועית בחוויית הפרישה

הנחת המחקר הנוכחי היא כי הקריירה "צועדת" עם הפורש יד ביד אל תוך חיי הפרישה שלו, גם משום 

(, שעוסקת אף היא Role Theoryהעצמית שלו. על פי תאוריית התפקיד )שהיא שותפה פעילה בזהות 

בחוויית ההסתגלות לפרישה, אינדיווידואלים ממלאים מספר תפקידים במהלך חייהם, כגון סטודנטית, 

אימא, רעייה, אשת עסקים וסבתא. מדובר בזהויות תפקידיות המגדירות את האדם כישות חברתית והן גם 

עיקרה של ההסתגלות לפרישה, על פי תאוריית (. Hooyman & Kiyak, 2011מית שלו )הבסיס לתפיסה העצ

התפקיד, הוא בהסתגלות למעבר מתפקיד העובד לתפקידים שאמורים להתחזק עם המעבר לפרישה, כמו 

 . (Wang, Henkens & Van Solinge, 2011חבר בקהילה, איש משפחה וכו' )

 

ן זהות העובד וחיפוש זהויות חלופיות עם המעבר לפרישה, אולם אומנם תאוריית התפקיד נוגעת לאובד

 multiple'( מציעים את המושג Roberts & Donahue, 1994קיימת גם חלופה אחרת: רוברטס ודונהו )

selves'  להבנת מקומה של העבודה בזהות העצמית של הפרט גם לאחר הפרישה הרשמית. מונח זה מרמז

למעשה אוסף היררכי של זהויות תפקידיות. משמעות ההיררכיה היא על כך שהזהות של האדם היא 

שאנשים מדרגים את עצמם גבוה יותר בתפקידים מסוימים לעומת אחרים, והדירוג הוא פועל יוצא של 

גורמים כמחויבות לתפקיד מסוים ושביעות רצון מהביצועים בתפקיד זה. ככל שהאדם מאמץ תת־זהות 

 Ribary, Lajtai, Demetrovics)כך התפקוד הפסיכולוגי שלו יהיה טוב יותר שמעניקה לו תחושת יציבות, 

& Maraz, 2017 .) 

 

הקריירה תהיה ממוקמת פעמים רבות גבוה במדרג תת־הזהויות, שכן לעבודה יש משמעות רבה בעיצוב 

טיוסצ'ר (. מחקרה של 2009הזהות של האדם בהיותה חלק נרחב מהחוויות הנצברות במהלך החיים )מנור, 

(Teuscher, 2010 ) מגלה שאדם ממשיך להגדיר את עצמו בסדר עדיפות גבוה על פי הזהות המקצועית שלו

גם זמן רב לאחר שהוא פורש: אנשים מתייחסים לעצמם כ'מורים פורשים' או כ'מהנדסים פורשים' ולא פשוט 

מרכזיים מהזהות שלהם  כ'פורשים'. מה שהופך את הפרישה לקשה עבור חלק מן הפורשים הוא שחלקים

 (. Osborne, 2012מעוצבים על ידי העבודה )

 

( סבור כי בקרב חלק מן המורים הזהות המקצועית הושארה Maguire, 2008אשר למקצוע ההוראה, מגוויר )

בצד עם סיום קריירת ההוראה, אך רבים אחרים מזדהים עם זהות המורה גם בפרישה. בסעיף שלהלן יוצגו 

ם מספר מאפיינים נבחרים של עבודת המורה, שחלקם יטביעו את חומתם על זהות המורים בקווים כלליי

 וילוו אותם גם בחיי הפרישה.

 

 קריירת ההוראה ופרישתם של מורים

מעבר לתפקיד ההוראה המסורתי, למורה תמיד היו מספר כובעים והוא מיזג ותמרן ביניהם: המורה שימש 

(. קשת רחבה של 2012נך, כשחקן וגם כמעודד ומאבחן )אדרת־גרמן, באופן בו־זמני כיועץ קריירה, כמח

מיומנויות נדרשות מן המורה הראוי, ובהן היכולת לתכנן הוראה, לטפל בבעיות משמעת, להעריך תהליכי 
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הוראה והישגי תלמידים ונוסף על כך לשתף פעולה עם עמיתים לצוות, עם ההורים ועם הקהילה )ברץ 

עומדים על ) 2007את ועוד, חוקרים אחדים )למשל צבר בן יהושע, דושניק וביאליק, (. ז2011וריינגולד, 

 המהות המוסרית של מקצוע ההוראה, המתגלה בעיקר בתפקודם של המורים כמחנכים. 

 

( מצביעים על אופיו המבודד של המקצוע, שבו המורה 2013מחקרים נוספים )למשל ארגמן ואלכסנדר, 

של חברת המבוגרים אל מול פני הכיתה ללא אינטראקציות משמעותיות עם  מוצא עצמו כנציגה הבודד

 עמיתים.

 

לשיח הציבורי עולה מדי פעם גם סוגיית מעמדו של המורה: קיים קושי בחברה להכיר בהוראה כמקצוע 

אקדמי, ואחד מן הקשיים בהשגת מעמד כזה למורה טמון בכך שההוראה, לניסוחם של גרוסמן, האמרנס 

, היא עבודה מורכבת המצטיירת באופן מטעה (Grossman, Hammerness & McDonald, 2009) ומקדונלד

 כפשוטה.

 

עם כל הקשיים והאתגרים בעבודתו של המורה, רבים רואים במקצוע ההוראה שליחות ומקצוע שטומן 

קודש ( טוענת כי קיימת הכרה במורה כמי שמבצע מלאכת 2002בחובו ייעוד אישי וציבורי. צלרמאיר )

וכשליח ציבור. מורים חדורי תחושת שליחות הם מורים בעלי חזון, מחויבות, השראה ותשוקה למקצוע 

(Moore & Mcguey, 2007 .) 

יתרה מכך, את עבודת המורה יש המשווים לעבודתו של שחקן: הכיתה מאלצת את המורה, כשחקן 

בעמיתים או לשקול החלטות. המורה, בתיאטרון, לפעול באופן מיידי מבלי שתהיה לו אפשרות להיוועץ 

 & Neillבדומה לשחקן, ניחן בחוש הקולט את קהלו, כאשר הצלחת השיעור או כישלונו לפי נייל וקסוול )

Caswell, 1993)  תלויה בשימוש יעיל של המורה במאגר שלם של כישורים תקשורתיים הכרחיים הנמצאים

 באמתחתו. 

 

המתבססים בעיקר  ,יך לאשכול של מקצועות שכינויים 'שירותי אנוש'לבסוף, את מקצוע ההוראה מקובל לשי

על משאבים אנושיים. הנמשכים למקצועות אלה ניחנים ברובם בתכונות מסוימות כמו רגישות, צורך בנתינה 

מאותם (. Hasenfeld, English & Arbor, 1983( ומכוונות חזקה של רצון לשרת )1984רגשית )בר־גל, 

אנוש' נדרשות שורה של מיומנויות אישיות וערכים, כמו אסרטיביות, עבודת צוות, תקשורת עובדי 'שירותי 

 ( ועוד. 1999והקשבה פעילה, אכפתיות אנושית, שמירה על חשיבה ביקורתית )צינס, 

 

מחקר זה יוצא מנקודת הנחה שמאפייני מקצוע ההוראה או לכל הפחות חלקם ילוו את המורה גם אל תוך 

ההוראה שזורה בחייהם של המורים, בביוגרפיות  –( 2010חיי הפרישה, או כפי שניסחה זאת קרניאלי )

 שלהם, בסוג האנשים שהם. 

 

והסתגלותם לחיי הפרישה, ושאלת מטרת המחקר הייתה להתחקות אחר חוויית הפרישה של המורים 

 המחקר היא: כיצד מוצאת קריירת ההוראה את ביטוייה בחוויית הפרישה של המורים בשלביה הראשונים? 
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 מתודולוגיה

המחקר נערך בשיטת המחקר האיכותני הבוחן תפיסות והתנהגויות מנקודת המבט של הנחקרים עצמם 

(Corbin & Strauss, 2008,) הנוכחי בתפיסתם הסובייקטיבית של המורים הפורשים  ובמקרה של המחקר

את חוויית הפרישה שלהם. זאת ועוד, בהלימה לשיטת המחקר האיכותנית, המאופיינת בבחינה של 

המחקר הנוכחי התמקד בתהליך שהמורים חווים במעבר  (,Patten, 2009תהליכים במהלך התרחשותם )

 ונות. מעבודה לפרישה ולאחר מכן בשנות הפרישה הראש

 אוכלוסיית המדגם ושיטת הדגימה

המטרה במחקר איכותני היא לחקור את מגוון הדעות ולהגיע לייצוגים שונים של התופעה הנחקרת. מכאן 

בחירת  (.O'reilly & Parker, 2013שההתמקדות במדגם היא בהתאמה של המשתתפים למטרות המחקר )

ל הניתן למורים פורשים ולאופני פרישה שונים: מורים המרואיינים ניזונה מהצורך לתת ייצוג נרחב ככ 31

מורים פורשים מקרב המרואיינים  24שפרישתם כפויה או מרצון, פרישה בגיל הרשמי או פרישה מוקדמת. 

–62. שבעה מורים פרשו בגיל המחייב והם בני 58–55פרשו פרישה מוקדמת והם נמצאים בטווח הגילים 

ורים פרשו מרצון ושישה מורים אולצו לפרוש בשל הגעה לגיל הפרישה מ 25. מבין כלל המרואיינים, 70

 הרשמי או בשל בעיות בריאות. 

המורים נבחרו משלושה מחוזות: מרכז, דרום ומחוז תל אביב, כך שהמחקר העניק ייצוג הולם לאזורים 

כימיה,  שונים במדינה. זאת ועוד, נבחרו מורים שמלמדים בתחומי דעת שונים )מקצועות הומניים,

מורים( הן בבתי הספר העל־ 14מתמטיקה, כלכלה, חנ"ג ואנגלית( והם מלמדים הן בבתי הספר היסודיים )

שנים לפחות  25מורים(. לצורך המחקר נבחרו מורים קבועים במשרד החינוך, בעלי ותק של  17יסודיים )

ה יותר מקרב ציבור המורים מורות וארבעה מורים( היות שאחוז גבו 27בהוראה. רוב המדגם כלל מורות )

(. המרואיינים הם בעלי תואר ראשון, ועשרה מהם המשיכו ללימודי 2010במדינת ישראל הן נשים )הרצוג, 

 תואר שני.

יתרה מכך, המחקר מאפשר להתחקות אחר מורים שפרשו פרישה מלאה לעומת שבעה מורים המלמדים 

הפנסיה. פרט לאלה, שבעה מלמדים באופן פרטי במתכונת מצומצמת בבית הספר במקביל לקבלת כספי 

בביתם ושמונה עובדים בפרישה במשרות כמו עיצוב אלבומים, הפקת אירועים, קצינת ביקור סדיר, ניהול 

בריכה ציבורית, ייעוץ משפחתי ועוד. מציאות זו של עבודה במקביל לקבלת כספי הפנסיה תואמת לצביונה 

 Dingemansח מעבר חד־פעמי ובלתי חוזר מעבודה לפרישה )המשתנה של הפרישה, שכבר אינה בהכר

& Henkens, 2019; Van Solinge, Damman & Hershey, 2021 .) 

המורים הפורשים שאותרו הם בעלי ותק של שנתיים עד שש שנים בפרישה, שמחד גיסא, יכלו לדווח על 

גיסא, גם תקופת עבודתם  השלבים הראשונים של הפרישה מתוך התנסויותיהם שלהם בהווה, ומאידך

 כמורים אינה רחוקה מדי, כך שהם יכולים להיזכר ולהעלות חוויות מחיי העבודה שלהם כמורים. 

מרבית המורים אותרו באמצעות פנייה למנהלי בתי ספר שהתבקשו למסור שמות של מורים שפרשו בשנים 

המרואיינים עצמם סייעו באיתור  האחרונות. נוסף על כך, נעשה שימוש בשיטת 'כדור השלג', שבמסגרתה

 נחקרים נוספים. 
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 כלי המחקר

חוויית הפרישה של המורים נחשפה באמצעות שיטת סיפורי החיים, אשר מקנים משמעות להבנת אנשים 

, דבר התואם לצביונה ( ,2007Clandinin & Pushorכשהם נמצאים בתהליך ובמעבר מתמיד )

 .ההתפתחותי של הפרישה

ריאיון מובנה למחצה, שהוא הצורה הנפוצה ביותר לאיסוף נתונים במחקר  התבצע באמצעותאיסוף הנתונים 

הראיונות כוללים איסוף של מידע תוך ניסיון להתחקות אחר משמעויות, רגשות, (. Patten, 2009האיכותני )

כך שלמראיין  . תדריך הריאיון נבנה(Rossetto, 2014חוויות ומערכות יחסים שלא ניתן להבחין בהן בקלות )

( 'מדריך נושאים'. בשאלות שעלו במהלך הריאיון היה ניסיון 2011היו קווים כלליים, שאותם מכנה גאסקל )

לבדוק בין היתר את אפשרות קיומן של מיומנויות, התנהגויות או תכונות אופי, שנרכשו במהלך שנות 

המורים על תהליכים שקשורים  ההוראה ומלוות את המורה גם בחוויית הפרישה. בחלק הראשון נשאלו

למעבר שלהם מעבודה לפרישה. שאלות כמו "כיצד היית מתאר את המעבר שלך מהחיים בבית הספר 

לחיים בפרישה?" עלו בחלק זה. נדבך מרכזי בריאיון נועד לאפשר למורים הפורשים לשקף את שגרת 

?". בחלקו האחרון של הריאיון הפרישה עם שאלות כגון "באיזה סוגים של פעילויות אתה עוסק בפרישה

התמקדו השאלות בבחינת הדומיננטיות של גורמים שונים המשפיעים על חוויית הפרישה, כגון ההכנה 

לפרישה )"האם השתתפת בפעילויות של הכנה לקראת הפרישה?"(, המעטפת החברתית והמשפחתית 

מייחס לעבודתו תשפיע על  וזליגת קריירת ההוראה לחוויית הפרישה )"האם לדעתך החשיבות שמורה

 הסתגלותו לפרישה?"(. כל ריאיון נערך פעם אחת וארך כשעה עד שעה ומחצה. 

 שיטת ניתוח הנתונים

(. זו 2011ניתוח הנתונים במחקר הנוכחי התנהל על ידי עיקרון 'ההשוואה המתמדת' לניסוחה של דושניק )

על מנת להגיע לשלב שכולל קידוד ויצירת שיטת ניתוח שבמסגרתה כל מידע חדש מושווה עם מידע קודם 

קטגוריות. אסטרטגיה זו נחשבת לעדיפה במחקר כמו זה הנוכחי, שבו הראיונות הם המתודה המרכזית 

(. לאחר Morse, 1998)במחקר והשאלות עוסקות בתהליך )כמו הפרישה( שיכולים להיות בו שלבים 

ת ראשונות וחיפוש אחר מקרים החוזרים על עצמם. שהריאיון הבודד שוכתב, הוא נותח לשם זיהוי קטגוריו

 ,Elo & Kyngasחלקי הטקסט קודדו לקטגוריות באמצעות השוואה בין נתונים וזיהוי של יחידות משמעות )

במהלך העיון החוזר בנתונים זוהו קטגוריות שעלו מן הנתונים, כגון עבודה בעלת זיקה להוראה,  (.2007

פעילויות פנאי תלויות הוראה, זהות מקצועית, הצורך להורות אחרים, פעילות התנדבותית הקשורה להוראה 

 ועוד.   

גים תוקף ומהימנות ( מוצע כתחליף למושTrustworthinessאשר למהימנות המחקר, המושג אמינות )

(, צמצום Transferabilityבמחקר האיכותני, והוא כולל תבחינים כמו אמיתות, יכולת העברה של הממצאים )

(. בהתאם לכך, במהלך המחקר נעשתה 2008הטיית החוקר וקבלת אישור לממצאים )ספקטור־מרזל, 

ת לפרישה. חשיבות רבה בחינה והשוואה של הנתונים הנאספים לספרות התאורטית בנושא ההסתגלו

ניתנה במחקר גם לבחירת המורים הפורשים, שהם ספקי המידע, ולתיאור זהיר ומדויק שלהם, שכן זהו 

(. נוסף לכך, הראיונות נשמרו ותומללו 1999גורם חשוב בשמירה על אמינות המחקר )צבר בן־יהושע, 

הטובה ביותר של החוקר לספר את  בדייקנות רבה, וזאת מתוך הנחה שלהישאר "קרוב לנתונים" זו הדרך
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(. יתרה מכך, הכותב השני בחן את הקטגוריות שאותרו על ידי החוקר Janesick, 1998הסיפור האמיתי )

הראשי והציע נוסחים שונים לחיבור הקטגוריות לתמות מרכזיות. השמירה על המהימנות באה לידי ביטוי 

ות קוימו לרוב בביתם של המורים הפורשים, תוך גם ביציאה אל הסביבה הטבעית של הנחקרים: הראיונ

הקפדה על כך שלא יהיו אנשים נוספים נוכחים בסביבת הריאיון. לבסוף, התקבלה המלצתם של קוק, ניאז 

לאמץ חשיבה רפלקטיבית שבמסגרתה נרשמו תזכירים ( Koch, Niesz & McCarthy, 2013ומקארתי )

 שריות ולהישאר נאמנים למקור.במהלך הראיונות, על מנת להימנע מהטיות אפ

ההקפדה על האתיקה המחקרית נעשתה בכמה אופנים. ראשית, המורים השתתפו במחקר על בסיס 

הסכמה מדעת ושמותיהם שונו על מנת לשמור על חיסיון המרואיינים. לפני הריאיון קיבלו המורים הפורשים 

 הסיפורים שהם חולקים יישארו אנונימיים. הסבר על מטרות הריאיון ודרך התנהלותו, וכן הובטח שזהותם ו

ממצאים 

בהתאם לרציונל של תאוריית ההמשכיות, המבחינה בין המשכיות של מאפיינים פסיכולוגיים־פנימיים 

בפרישה לבין המשכיות ועקביות ברובד המעשי־ביצועי, הממצאים בנוגע לביטויי קריירת ההוראה המוצאים 

ורים יוצגו בשני התחומים: הפסיכולוגי והמעשי. בפן הפסיכולוגי־את ביטויים בחוויית הפרישה של המ

אישיותי, התמונה המצטיירת מן הראיונות היא שהזהות המקצועית נוכחת גם בפרישה: מיומנויות, יכולות 

ותכונות שהמורה סיגל לעצמו במהלך שנותיו בהוראה מלוות אותו גם בחיי הפרישה. בפן המעשי, העיסוקים 

י היום־יום בפרישה )עבודה, פנאי או פעילות התנדבותית( מושפעים אף הם מקריירת של המורה בחי

 ההוראה. 

 המשכיות של הזהות ה'מורית' בחיי הפרישה –ההיבט הפסיכולוגי 

המחקר הפסיכולוגי משלב את חקר ההתנהגות כמו גם את חקר חיי הנפש. בבסיסה, הפסיכולוגיה בוחנת 

את תחושותינו ורגשותינו, את מחשבותינו ומאוויינו )פלגי־הקר,  –את מה שניתן לכנות כ'חווייה הפנימית' 

ור הזרקורים לעבר בהתאם לכך, החוט המקשר בין תת־הקטגוריות שיוצגו להלן טמון בהפניית א(. 1991

מגוון מרכיבים המייצגים את אותה 'חוויה פנימית', ובהם דפוסי התנהגות של המורים, צרכים, תחושות 

ותהליכים חשיבתיים, שיש בהם כדי להעיד על כך שהזהות המקצועית משמשת גם בפרישה אחת מאבני 

 היסוד בזהותם של המורים.

 אתגר הזהות בפרישה –נשאר מורה  רהמו

התחושה הרווחת של המורים במחקר הנוכחי היא שההוראה היא לא רק מה שהם עשו למחייתם, אלא 

, שלוש שנים בפרישה( היא דוגמה 60ספיר )מורה פורשת להיסטוריה בת  חלק ממה שהם הפכו להיות.

 למורה כזו, שעדיין מזהה את עצמה כאדם־מורה:

 

ת, לא המערכת של משרד ...תשמע אני עוד לא התנתקתי מהמערכת. זאת אומר

החינוך, אלא המערכת של הגוף שלי שיצרה אדם שהוא מורה. אני מורה בנשמה 

 ואני עוד יש לי את הצורך שיבואו תלמידים, שאני אלמד אותם... 
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מאזור השרון, התבקשה לקראת סיום הריאיון להתייחס להשפעה של הקריירה  63חנה, מורה פורשת בת 

גם במבט לאחור אחרי שש שנים תמימות בפרישה, ההוראה היא פיסה בלתי על חייה בהווה. דומה ש

 נפרדת מאישיותה של חנה:

 

איך אני אגיד לך? ]ההוראה[ זה מעצב אותך כבנאדם, אין לנתק את זה מהאישיות 

 שלך. אין לנתק את זה מהאישיות. כל מה ששאבת ולמדת. 

 

ולשון באזור המרכז, מתייחסת אף היא בציטוט הבא שלימדה בעיקר ערבית  58שלהבת, מורה פורשת בת 

 למקומה של ההוראה בזהות העצמית שלה, שלוש שנים לאחר פרישתה:

 

כן. זה חלק ממי שאני, כן כן, אני עדיין רואה את עצמי כמורה. אני אומרת שאני מורה 

 בפנסיה, אבל מרגישה שאני עדיין מורה...

 

להיסטוריה  70ול להתקיים במעמד צד אחד, ודוד, מורה פורש בן מטבע הדברים, הוראה היא תהליך שלא יכ

 )ותק של ארבע שנים בפרישה(, מוצא משהו מסרס בכך שאין עוד למי "למסור". 

 

כן, לי חסר הנושא של קהל. מורה הוא כל הזמן מול קהל ואני מרגיש מן חוסר כזה 

פש, אני טוען שאתה התרגלת לא לחיות לעצמך, לא לכתוב לעצמך אלא... אתה מח

שמחפשים קהל, את התכונות הטובות... את התכונות שרכשת שכל הזמן היית 

חסר לך למי למסור.  –במעין הצגה, במסירה. אתה צריך למי למסור אבל אין לך למי 

 שהכדור נשאר אצלך ביד.

שבכך  דומה שהזהות ה'מורתית' הפכה לחלק בלתי נפרד מן האישיות הכוללת של המורים לשעבר. ייתכן

 טמונה תחושת מועקה של חלק מן המורים עם המעבר לפרישה, בעיקר בחודשי ההסתגלות הראשונים.

צביקה למשל, ממשיך ללמד מתמטיקה במשרה חלקית בבית ספר תיכון לאחר פרישתו, ומדבריו עולה 

 תחושה של פחד מהניתוק הסופי מבית הספר: 

עצמי לא עובד, מפסיק את העבודה.  ...במקצוע שלי אני אוהב הכול, אני לא רואה את

 אם אני מפסיק עבודה, אני מפחד מזה, אני לא יודע מה יקרה לי.

 

תחושת המועקה נובעת בעיקר ממחשבות הנודדות לעבר ההפסדים שנוצרים כתוצאה מן היציאה מתחום  

ר עם ההוראה: החברויות, העמידה ב"מרכז הבמה" או ההנאה שב"מסירה" כפי שניסח זאת דוד, הקש

בהיעדרם של כל אלו, יימצאו מורים המתקשים למצוא את היתרונות של החיים בראשית דרכם  –התלמידים 

 בפרישה.
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, ותק של שש שנים בפרישה( זוכרת תחושה של ריקנות במעבר לפרישה, בעיקר באחד 58חיה )בת 

 בספטמבר, יום בעל משמעות מיוחדת עבור כל המורים, שנפתח בלעדיה: 

 

שנה הראשונה היה לי מאוד קשה, למרות שהתכוננתי. בגלל שאני הייתי תראה, ב

בספטמבר, אני תמיד הייתי  1-למשל בתחילת הלימודים, אני תמיד הייתי עושה את ה

מארגנת את בית הספר שיקבל את הילדים, את ההתחלה. פתאום הייתי רואה את 

 אום אני בוואקום.הילדים הולכים והאווירה וההרגשה ואתה לא עושה כלום... פת

 

( התבקשה לתאר את המעבר שלה לפרישה. מדבריה מתברר שהחששות 55אמיליה )מורה פורשת בת 

 המוקדמים שלה מהתחושות עם היציאה לפנסיה היו מוצדקים:

 

ממש, המעבר היה קשה. יצאתי ואיך שהודיעו לי שאני פורשת והחששות, גם הכאבי 

הראשונים הייתי ממש בדיכאון, הייתי בדאון, בטן החלו... אני זוכרת שבחודשים 

כלומר, המזל שלי שאני בנאדם שיש לו המון חברים וגם מההוראה, מההוראה. אתה 

מבין באיזה מצב יצאתי?... הייתי ממש בנפילה. הייתי בדאון וכאילו הרגשתי שאין 

 לי למה לקום בבוקר ומן, מן, חושך כזה.

 

שתייכת אף היא לאותם מורים שלא הרגישו כל הקלה עם המעבר , חמש שנים בפרישה( מ60אורנה )בת 

 לפרישה:

 

אני זוכרת, אני עכשיו צוחקת על עצמי על היום הראשון. היה קשה ולא האמנתי 

שיהיה כל כך קשה, כי הזהות שלך כמורה כל כך המון שנים ואני גם הייתי דמות 

 דומיננטית בבית הספר.

 

עולות תחושות של מועקה עם המעבר לפרישה. הזהות של המרואיינים מקולותיהם של חלק מן המורים 

כמורים אינה חדלה מלהתקיים עם המעבר לפרישה, ואף מעבר לכך. המחקר הנוכחי מתחקה אחר השאלה 

כיצד זהות המורה מטביעה את חותמה הלכה למעשה על חיי הפרישה. בדברים הבאים המורים מספקים 

 צועית בחוויית הפרישה.עדות לביטוייה של הזהות המק

 אינטונציה וחיתוך דיבור 

אחד המאפיינים הייחודיים של מקצוע ההוראה הוא שאחרים יודעים לזהות מורה בהסתמך על תנועות 

שנות הוראת ספרות, טוענת  34לאחר  60הידיים ואופן הדיבור שלו. טל )שנתיים בפרישה(, שפרשה בגיל 

עת מהרצון להיות מובנת לתלמידים )ובפרישה למעטפת החברתית( שהאינטונציה הייחודית של המורה נוב

 בצורה האופטימלית:

זה אינטונציה של הדיבור שלנו כנראה. הרבה פעמים אומרים לי: "את מורה נכון?"  ...

"איך אתם יודעים?" "את מורה, האינטונציה שלך". הרצון שיבינו אותך, הרצון לדייק, 

 שלך יודע בדיוק למה אתה מתכוון. אז זה, זה מלווה.הרצון לוודא שאחרון המאזינים 
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שנה, חולקת ברצון  32שירן )שש שנים בפרישה( שפרשה מוקדם לאחר הוראת ספרות, לשון והבעה במשך 

 גלוי לעין מקרה אחד ספציפי שבו היא זוהתה כמורה מרגע שפצתה את פיה :

ם זה בגלל השפה, אנשים חדשים אומרים לי: נכון שהיית מורה פעם? למה? לפעמי

אני אתן לך למשל סיפור קטן: הייתה איזשהי תערוכה וניגשתי למוכרת, היא מכרה 

שם תיקים מאוד נחמדים ואמרה לי "שלום גברתי, את רוצה איזשהו תיק?" אני 

אמרתי לה: "כן, התיק הזה מאוד, מאוד נחמד". היא שאלה אותי... אמרתי לה: 

ה: "נכון היית מורה? את מורה?" אמרתי : "למה, "תגידי כמה זה עולה?" אז היא אמר

 מה?" כ! מה את אומרת מהמה? אומרים ככאני?" אז היא אמרה לי "מי אומר 

 

החברה הסובבת מזהה בקלות ובמהירות את המורה מכיוון שהמורים שמרו, במודע או שלא במודע, את 

ת של מקצוע ההוראה בחוויית הפרישה חיתוך הדיבור, שפת הגוף וטון הדיבור מימי ההוראה. ברם, הנוכחו

אינה מוגבלת לאופן הדיבור והבעות הפנים בלבד, והיא שבה ועולה ברצון הכמעט אינסטינקטיבי של המורה 

 ללמד, לתקן ולהסביר גם בפרישה.

 הצורך והתשוקה ללמד אחרים

ת "פדגוגית" שמתברר במהלך שנות עבודתם נהגו המורים לכוון, להורות ולהדריך את הצעירים. זוהי מיומנו

 שתופסת גם בפרישה תפקיד מרכזי בהתנהלות של המורה מול סביבתו. טל:

אתה תמשיך להיות מורה, אתה תמשיך להיות מורה, כי בכל קבוצה שאתה יושב, 

אם היום גם בין החברים שלך, אתה רואה אותם תמיד ואתה המורה, זה חלק 

 זה משהו שמלווה אותך. –ה מפרש מתכונות אופי כבר, אתה יודע ואתה מסביר ואת

 

, שלוש שנות ותק בפרישה( אולי מתנסחת באופן שונה, אולם גם היא רואה בצורך לבקר 60אושרית )

 ולהעיר צורת התנהגות שאפשר היה לוותר עליה בפרישה:

אני כל הזמן אומרת לעצמי: "אושרית, את לא מורה, אושרית תרפי". זה היה טוב 

ריות הזו של לקחת על התלמידים שיעשו... זה עדיין קיים, למערכת, כל הזמן האח

כי אני רואה במפגשים שאנחנו נפגשים ומדברים, אז אני צוחקת אבל אני אומרת 

לחברה שלי כמה פעמים: "רואים שאת עדיין בראש מורה, לא השתחררת מזה", 

 כן... 

 

מדגימה סיטואציה ממשית מתוך שנות הוראה,  28, שלוש שנים בפרישה(, שפרשה לאחר 58שלהבת )בת 

הקרנת סרט בקולנוע שבמהלכו, נאמנה לזהות ה"מורתית" שלה, היא מרגישה צורך בלתי נשלט להעיר 

 למפריע התורן:
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...זה בעלי אומר לי כל פעם שאנחנו בקולנוע ומישהו מדבר, אז ]צוחקת[ תמיד אני 

יש לי את זה וזה חלק מעירה לאנשים. ]בן זוגה אומר[ "תפסיקי להיות מורה", כן, 

 ממני.

 

מדברי המורים עולה, כי הנטייה של מורים־פורשים להעיר, לתקן ולייעץ, הפכה לדפוס התנהגות מובנה 

 באישיותם של המורים, כך שגם בפרישה נטייה זו עולה מדי פעם באופן טבעי וכמעט רפלקסיבי. 

 

האנוש המפותחים שבהם הם ניחנים, הם  בסעיף הבא ניווכח כי מנקודת מבטם של המורים הפורשים יחסי

מיומנות מרכזית שהם הרבו "לתרגל" מתוקף היותם מורים, והנוכחות של מיומנות זו בפרישה בלתי ניתנת 

 לערעור.

 "זליגה" של מיומנויות מהוראה לפרישה –מיומנות של יחסי אנוש 

להמשכיותה של הזהות אחת הנקודות המשמעותיות אשר הופיעה בראיונות עם המורים בכל הנוגע 

המקצועית של המורה בפרישה נוגעת במיומנויות המפותחות של המורים ביחסי האנוש שאותם היו חייבים 

לרכוש או לשפר מתוקף היותם מורים. בין המיומנויות הללו ציינו המרואיינים סובלנות, הקשבה, הכלה, 

 רגישות ויכולת פתרון משברים, המשרתות אותם גם בפרישה. 

, שלוש שנים בפרישה(, שכיהן גם כסגן מנהל לפני פרישתו המוקדמת, מספר על התכונות 58כה )בן מי

 אותן הטמיע מחיי ההוראה:

אני חושב שהסובלנות וגישה ויחסי אנוש, כל הדברים האלה הם נרכשים תוך כדי 

עבודה, כי אתה חייב להיות רגיש, אתה חייב להיות אדם שמבין לליבו של האחר 

 לה דברים שבהחלט אתה הולך איתם ואתה חי איתם אחר כך. וזה, א

 

, שנתיים וחצי בפרישה(, בטוחה שבמקצוע ההוראה באופן ייחודי מתפתחים מעין "חיישנים" 67גם ברכה )

 שסייעו למורה באינטראקציה עם תלמידיה וכעת עומדים לרשותה גם ביחסים עם סביבתה:

לה, להיות מורה זה ללוות אנשים, ...הביטחון העצמי. משמעת, התקשורת, הכ

אני קולטת אנשים וזה לא היה  –להיות... כושר מנהיגות, סקרנות, רגישות לאנשים 

לי. אני קולטת אנשים, אני רק רואה בן אדם אני קולטת אותו תכף, עניין. המון פיתוח 

של האינטליגנציה רגשית ובכלל, אתה, מה? מורה הוא הופך להיות לרואה, מה קרה 

 ך?! מורה הוא לא רק מורה.ל

 

, ותק של שלוש שנים בפרישה( אין ספק שאת הצלחתה יוצאת הדופן בהתנדבותה במשמר 59לטובה )בת 

 האזרחי ניתן לייחס למיומנות שנרכשה במהלך שנות ההוראה שלה ביחסי האנוש עם אחרים:

באמת רק היום הודיע לי המפקד שהוא רוצה שאני אהיה הדוברת הרשמית, שזה  ...

תפקיד מכובד זה, ממש תפור עליי ככה אני מרגישה. ושאני גם, בהמלצה הוא קרא 

לי מה שהוא כתב אז הוא אמר שאני מסוגלת ליצור קשרים עם אנשים, שיחסי אנוש 
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שלי מצוינים וזה ]התגבש[ במהלך ההוראה. זה התבשל וקרם עור וגידים במהלך 

 ההוראה.

 

ומאמינים שעבודה היא מה שהם עושים עבור פרנסתם, אולם רק בפרישה לסיכום, רוב האנשים חושבים 

(. מקולות המרואיינים ניתן 1996הם מגלים שהעבודה היא הרבה ממה שהם עצמם הפכו להיות )נצן, 

להסיק כי ההמשכיות של תכונות ומיומנויות שסוגלו במהלך חיי ההוראה מסייעת למורים הפורשים להרגיש 

יים עבור עצמם, משפחתם וסביבתם, שכן ליכולות ולמיומנויות שהם צברו במהלך שנות רלוונטיים ומשמעות

 ההוראה יש "תוקף" גם בעולם הפרישה.

 זליגת ההוראה לחיי הפרישה בעיסוקים בשגרת הפרישה –ההיבט האופרטיבי 

הפרט, הפרישה מקושרת לרוב עם שינויים משמעותיים בפעילויות הפנאי, המוגדרות כפעילויות שנוקט 

שאינן תלויות עבודה או מחויבות ותורמות לרווחה האישית של הפורש ולבריאותו הפיזית והשכלית  

(Henning et al., 2020 בפרק זה נתחקה אחר הדרך שבאמצעותה חוויית ההוראה מטביעה את חותמה .)

על פעילויות הפנאי של המורים בפרישה, כמו גם על הפעילות ההתנדבותית ועל עבודה תמורת שכר 

 בפרישה. 

 עבודה עם זיקה למקצוע ההוראה

ההוראתיות לעבודה בקרב חלק מהמורים השותפים למחקר הנוכחי קיים רצון לרתום את המיומנויות 

בפרישה, אך לא לשחזר מציאות של עמידה מול כיתה, ממנה הם "שבעו". שלהבת, למשל, התמקצעה 

בתקופת עבודתה בתחום המחשבים. עם פרישתה אזרה שלהבת אומץ והפכה לעצמאית בעלת עסק של 

היא מספרת כתיבה ועיצוב אלבומים. על אותן יכולות מעולם ההוראה שמגויסות לטובת העסק החדש 

 בדברים הבאים:

אני אחרי שפרשתי, הקמתי לי מעין עסק עצמאי של כתיבת אלבומים, סיפורי חיים 

של קשישים. אני אוהבת מחשב, למדתי בעצמי תוכנות גרפיות והלכתי לתעד חיים 

של קשישים... זאת אומרת יכולת ההקשבה... אז, אז אני יכולה להגיד שהתכונות 

 ראה[, בטח באו לידי ביטוי.האלה בעבודה הזאת ]הו

 

שלימדה בבית ספר יסודי והייתה אמונה על האירועים הבית , ותק של שש שנים בפרישה(, 58)בת חיה 

ספריים, מפיקה אירועים גם בפרישה, ולטענתה כל זה אינו שונה במידה ניכרת ממה שעשתה בתקופת 

 ההוראה:

מדתי הפקה, התחלתי לעשות חיה: אז אני מייד אחרי זה ]אחרי הפרישה[ עבדתי, ל

 אירועים עשיתי הפקות של בר מצווה או בנות מצווה.

 מראיין: איזה שינוי.

חיה: כן רציתי לעשות, יש לי טמפרמנט ]עוצרת למחשבה[. למה שינוי? במסגרת 

 בית ספר עשיתי אירועים בית ספריים: פורימון, עשינו הפעלות של הורים.



 ההוראה בחוויית ההסתגלות לפרישה|  15

 

 דכרך י                                                                                                                                                                                        חמדת  האקדמית

שאת המיומנויות הארגוניות והניהוליות שבהן הוא משתמש בהווה למיכה אין כל ספק בנוגע לעובדה 

במסגרת עבודתו כמנהל של בריכה ציבורית הוא רכש במסגרת עבודתו בבית הספר, ובעיקר בתקופת 

 כהונתו כסגן מנהל: 

..אני חושב שהרבה בזכות זה ]ההוראה[, אני חושב שגם התכונות הניהוליות שלי 

ה, עצם העשייה והניסיון באותם תחומים בהחלט יצר התפתחו, היצירתיות שלי גדל

אצלי איזה שהיא מקצועיות מסוימת בתחומים כאלה ואחרים. אילולא הייתי עושה 

אותם שם לא היה לי אותם. היום אני לארגן אירוע לדוגמה, לפני שבוע ארגנו פה 

איש.... זה דבר שלא קיבלתי כאילו נולדתי ככה, זה כתוצאה  1500אירוע של 

מהעבודה בבית ספר. התחום הארגוני שהייתי חייב לעשות שם, הפך להיות חלק 

 ממני.

 

 ;Roscigno, Mong, Byron & Tester, 2007קיומה של אפליה על רקע גיל הוא סוד גלוי בעולם התעסוקה )

Rothenberg & Gardner, 2011)על  , ועל כן אין זה עניין של מה בכך לשמוע על מורים פורשים המדווחים

 ניתוב כישורי ההוראה לטובת מציאת עבודה בפרישה.

 

 פעילות בשעות הפנאי עם זיקה להוראה

בספרות המחקר מוכרת התופעה של פורשים רבים המגבירים את הפעילויות הפיזיות, השכליות 

מקולותיהם של המורים במחקר הנוכחי מתברר  (.Henning et al., 2020)והחברתיות בשעות הפנאי 

שהם בוחרים פעמים רבות בפעילויות שהן תוצר של גירויים שרכשו במסגרת עבודתם כמורים. יונית )בת 

, ותק של שנתיים וחצי בפרישה( משוכנעת שעיסוקי המורים בפרישה מושפעים מתכנים שנחשפו להם 57

 בתקופת ההוראה:

קודם כל אז העניין הזה של עניין בדברים  ...מה עוד עזר לי בהוראה?

אינטלקטואליים. כאילו עצם זה שהייתי מורה אז את כל העיסוקים שלי היום זה 

דברים שקשורים, או שאני הולכת להרצאה או שאני כמה שנים במועדון קריאה 

 קוראת ספרים. 

 

 ה לספרות:, מייחסת את השתתפותה בפרישה בחוגים ספרותיים לעברה כמור63נועה, בת 

 

...כמו שאני עכשיו, זה דברים שצמחו אי שם בעבודה שלי, העניין של קריאת ספרים 

למשל. שאתה עובד בתור מורה אתה כל הזמן, אני לימדתי ספרות, אתה לא יכול 

להרפות שנייה אחת להיות בעניינים, אז כל ספר חדש שיוצא, ללכת לחוגים וזה. אז 

 זה ממשיך גם היום.

 

ף לקשר בין תחום הדעת שבו התמחה המורה לבין עיסוקיו בפרישה מתקבל מדבריה של רונית אישור נוס

, שש שנים בפרישה(, שממשיכה להשתתף בהשתלמויות הקשורים לתחום הכימיה שלימדה, 68)בת 

  וההשתתפות מספקת לה הזדמנות לאינטראקציה חוזרת עם קולגות מתחום הדעת שלה:
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יש קצת, אני עוד השתתפתי בקורסים של מכון ויצמן ...בתחילת הדרך ]בפרישה[ 

מספר שנים, שנתיים או שלוש, כותבים שם סדנאות וכו' וכו' נפגשתי עם אנשים לא 

התנתקתי אז לגמרי. וגם מהציבור של המורים לכימיה אני לא התנתקתי לגמרי יש 

 לנו מפגשים חד־שנתיים, תמיד במכון ויצמן בחנוכה.

, ותק 65פעילות פנאי בפרישה שהיא נגזרת של חיי ההוראה מספקת מיתר )בת  דוגמה אחרונה לבחירת

של שנתיים וחצי בפרישה(, ששמעה על כנס חינוך שמתקיים בחיפה והחליטה להגיע אליו, לדבריה "כדי 

 להישאר קרוב לצלחת":

אתה יודע מה? בקיץ נודע לי מאיזשהו ידיד, שהוא אמר לי, שיש כנס לחינוך בחיפה 

אמרתי כן, הלכתי. הרי אני כבר לא עוסקת  –מעניין ומרתק. אם אני מעוניינת מאוד 

בהוראה, אני לא צריכה את זה. אבל שמעתי על כל מיני יוזמות חדשות, כל מיני 

פרויקטים... תשמעו, אולי אני רוצה להישאר קרובה לצלחת איך אומרים, קרובה 

 לעניינים, לדעת. זה מסקרן אותי.

 

המעניינת בהקשר של ההסתגלות לפרישה היא מדוע מיתר, למשל, טורחת להצפין מהדרום לכנס השאלה 

חינוך בחיפה ורונית ממשיכה לפקוד השתלמויות במקצוע הכימיה? על פי הרציונל של תאוריית ההמשכיות 

גוש השמירה על אותן פעילויות ולעיתים גם על הסביבה הפיזית־חברתית )רונית מגיעה לכנסים כדי לפ

מורים עמיתים לכימיה( משמשת חוליה מרכזית בתהליך ההסתגלות של חלק ניכר מן המורים לחיי 

 הפרישה.

 

 פעילות התנדבותית עם זיקה להוראה

טביעת האצבע של ההוראה בעיסוקים בחיי הפרישה מפציעה שוב עם כמה מורים המספרים על פעילויות 

ית, למשל, שלימדה תנ"ך בתיכון, מתנדבת בבית ספר התנדבותיות שבהן הם לוקחים חלק בפרישה. יונ

 יסודי, ואת המניעים להתנדבותה דווקא בבית הספר היא חושפת בדברים הבאים:

יונית: ...תראה, עכשיו אני בפנסיה אני לא חייבת להתנדב, נכון? אבל אני מתנדבת 

עם אתה יכול להתנדב  –בבית ספר, מה זה אומר? כאילו, הרי יש הרבה מקומות 

 קשישים. למה אני דווקא בבית ספר?

 זה אומר שאת מחוברת לשם? :מראיין

 יונית: להוראה כן...

 

, שלוש שנות ותק בפרישה(, שמתנדבת בעמותת 'אור ירוק', הייתה מורה בבית ספר יסודי 59מישל )בת 

 ואת המסרים החשובים של זהירות בדרכים היא מעבירה בגני הילדים:

 

ית הספר בו לימדה[: "בואי, עניי עירך קודמים, בית הספר". לא, ...וביקשו ממני ]בב

לא רוצה. הכרתי את המטריה הזאת אז אני הולכת לגן, אני כבר שנה שנייה כגננת 
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מעבירה את הזהירות בדרכים ואני רוקדת ושרה עם הילדים ועושה כל מה שצריך 

 . ואחר כך נותנים לי תעודת הערכה והילדים: "מישל, מישל". זהו

 

לסיכום, עבור רוב המרואיינים ההוראה משאירה עקבות בחיי הפרישה גם בעיסוקים היום־יומיים: כאשר 

מורים רוצים לעבוד בפרישה, להתנדב או להתחקות אחר תכנים מהנים לשעות הפנאי, הם מגלים שחוויית 

חקרה פרישה של נשים (, אשר Price, 2003פרייס )ההוראה מסייעת להם במציאת תכנים מספקים עבורם. 

מעבודתן, מצאה כי התפקידים שהנשים מאמצות בפרישה הם למעשה הרחבה של החיים המקצועיים 

והיא מדגימה זאת באמצעות  '(role expansionשלהן. פרייס מכנה תופעה זו בשם 'הרחבת תפקידים' )'

במחקרה של פרייס  מהנשים 93%מורות שעם פרישתן שימשו כמנטוריות־חונכות לילדים בבית ספר. 

הוסיפו להשתמש בכישורי העבודה שלהן גם בפרישה. נתון זה תואם לממצאי המחקר הנוכחי, שעסק אף 

 במורים גברים. 

מתיאור חוויותיהם של המורים הפורשים במחקר הנוכחי מתברר כי השימור של מאפיינים פנימיים וחיצוניים 

פרישה ולחוש שהכישורים שהוא רכש במרוצת השנים מאפשר למורה לפסוע בצעדים בטוחים יותר בחיי ה

הם ברי שימוש ותוקף ביחסים עם הסביבה הקרובה, במציאת עבודה מספקת ומתגמלת וגם בניצול הזמן 

 הפנוי בפרישה.

 

 דיון ומסקנות

גולת הכותרת במחקר הנוכחי קשורה לדגש הרב שהושם בו על הדרך שבה מאפייני מקצוע ההוראה 

ממלאים תפקיד חשוב בתהליך ההסתגלות של המורים לחיי הפרישה. חוקרים שונים שבחנו את הזיקה בין 

ורך לא עסקו די הצ (Van Droogenbroeck & Sprut, 2014העבודה לבין ההסתגלות לחיי הפרישה )למשל 

 בדרך שבאמצעותה מאפיינים ייחודיים של משלח יד פרטי יטביעו את חותמם על חיי הפרישה. 

העיסוק בספרות המחקר בפעילות בפרישה שהיא פועל יוצא של הקריירה היה לרוב בתופעה של עבודת 

בכוח  המוגדרת כדפוס של השתתפות(, Lytle, Clancy, Foley & Cotter, 2015( )למשל Bridge Jobגשר )

העבודה על ידי עובדים מבוגרים, שעוזבים קריירה אחת לטובת קריירה אחרת, וזאת כחלק מהמאמץ לשמר 

בספרות המקצועית אין כמעט (. Lee & Richardson, 2020את הזהויות שלהם גם בתקופת פוסט הפרישה )

לעבודה בלבד וכן עיסוק בניתוב הכישורים המקצועיים לטובת רוטינה מספקת בפרישה שאינה מוגבלת 

 בנוכחות של הזהות המקצועית בחיי היום־יום בפרישה. 

המחקר הנוכחי אינו מסתפק בקביעה לפיה תהיה זיקה בין סוג העבודה לבין חוויית ההסתגלות לפרישה, 

אלא שהוא מתחקה אחר העקבות שמותירה העבודה בחיי הפרישה. לפיכך, החידוש במחקר הנוכחי טמון 

קורים לדרך שבאמצעותה מיומנויות, נטיות וכישורים שנרכשו במרוצת שנות ההוראה בהפניית אור הזר

מתורגמים לכלים יישומיים בהסתגלות ברוטינה של הפרישה, הן בהיבט הפסיכולוגי הן בפעילות היום־יומית 

 בפרישה.

להסתגל  בתאוריית ההמשכיות נטען כי עקביות והמשכיות של מבנים פנימיים וחיצוניים מסייעים לפרט

 External) לשינויים שמביא עימו גיל הזקנה, ובכלל זה הפרישה. בהתייחסותו להמשכיות החיצונית
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continuity) ( כתב אטצ'ליAtchely, 1989 ,אנו מוצאים אנשים מבוגרים שעושים שימוש בכישורים מוכרים" :)

(. דבריו של אטצ'לי 188עמוד כדי לעשות דברים מוכרים, במקומות מוכרים, בחברת אנשים מוכרים" )שם, 

קולעים למדי לממצאי המחקר הנוכחי, בעיקר בכל הקשור לרתימת מיומנויות מחיי ההוראה לעיסוקים היום־

הראיונות עם המורים הפורשים חושפים כי ההוראה מתפקדת כגורם בעל חשיבות רבה  יומיים בפרישה.

ין אם מדובר בפעילות פנאי או בעבודה, בתהליך ההסתגלות לפרישה, שכן עיסוקים רבים בפרישה, ב

 קשורים ומושפעים מקריירת ההוראה. 

בראייה רחבה יותר ניתן לטעון בזהירות המתבקשת כי מרבית הפורשים מחפשים אחר תחושה של יציבות 

בתקופת הפרישה, שכרוכה בשינויים משמעותיים בכמה תחומים. יציבות זו מושגת כאשר הפורש מצליח 

 מוכרים מחייו טרום הפרישה. לשמר דפוסים 

זאת ועוד, השמירה על המוכר בחיי הפרישה מעניקה לפורשים תחושה של שליטה בחייהם. דונלדסון, ארל 

( כדרגה שבה הפרט מרגיש Mastery( מגדירות שליטה )Donaldson, Earl & Muratore, 2010ומוראטור )

(, והן רואות בכך נקודת 281ו )שם, עמוד שיש לו תחושה כללית של שליטה ובקרה על מה שקורה בחיי

מפתח פסיכולוגית לשימור הרווחה הנפשית בפרישה. המחקר הנוכחי שופך אור על תפקידה החשוב של 

קריירת ההוראה בהבניה של אותה תחושת שליטה: כאשר מורים עוסקים בפרישה בפעילויות הקשורות 

להם קורטוב נכבד של ודאות בתקופת המעבר  להוראה, הם פונים לנקודות החוזק שלהם, דבר שמעניק

 לפרישה.

בפן הפסיכולוגי, תובנה נוספת העולה מממצאי המחקר קשורה לזהות המקצועית, ש"מדלגת" עם המורה 

לעולם הפרישה. לצד תת־זהויות כמו אם, רעיה, סבתא וחברה, תת־הזהות המקצועית־הוראתית תפסה 

ישית של המורים הפורשים, ואין זה מפתיע שבפרישה במשך שנים רבות נתח גדול מאוד בזהות הא

 מרביתם עדיין רואים בעצמם מורים. 

( בשם Retizes & Mutran, 2006את התופעה של התבססות על זהויות קודמות מכנים רטיזס ומוטרן )

'Lingering identity,'  שניתן לתרגמו כ'זהות בהשהיה': הפורשים, שהם המורים במקרה דנן, ממשיכים

החזיק בזהות העובד בראשית חיי הפרישה, כדי להשאיר "עקבות" שיעזרו להם בשמירה על הערכה ל

עצמית חיובית והסתגלות חיובית לפרישה. במסגרת תופעה זו, חלק ניכר מן הפורשים עדיין מזהים את 

 . (, דבר שתואם לממצאי המחקר הנוכחיSmith & Dougherty, 2012עצמם עם הזהות המקצועית שלהם )

, (Lifelong careerלסיום, בשנים האחרונות הופר המודל המסורתי של קריירה אחת לאורך החיים )

ובמקומו מסתמנת כיום נטייה גוברת לתופעה של מעברי קריירה, שבמסגרתה עובדים עוזבים את המקצוע 

בתקופת טרום  )Forrier, Sels & Stynen, 2009(שלמדו שנים לא רבות לפני כן ו"נודדים" בין עבודות 

בשם 'מוביליות  ,Feldman & Ng) 2007(. הניידות בין עבודות, שאותה מכנים פלדמן ונג הפרישה

תעסוקתית', דורשת מהעובדים לרכוש מיומנויות חדשות בכל פעם מחדש ומאופיינת בשגרה משתנה, 

 סביבת עבודה שונה ותחומי אחריות משתנים. 

ם דווקא למודל המסורתי של קריירה אחת לאורך החיים, היות ברם, המרואיינים במחקר הנוכחי תואמי

שנה ויותר בהוראה, כך שתקופת הקריירה שלהם מאופיינת דווקא ביציבות  25שכולם בעלי ותק של 
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תעסוקתית ללא מעברים. עובדים כמו המרואיינים במחקר הנוכחי, המתמידים בעבודה אחת לאורך זמן, 

ן: היקשרות לאנשים ולפעולות שקשורות למקום עבודה, זיקה של עושים זאת לרוב מכמה סיבות ובה

הקריירה לתחומי חיים אחרים שהם חלק מחייו של העובד וכן המחיר )או ההקרבה( הכרוכה בוויתור על 

דומה ששיקולים אלה, שהנחו את המורים  ).,Feldman & Ng 2007(כל אלה במקרה של שינוי קריירה 

אים את ביטויים גם בפרישה באמצעות הנטייה לשמור ככל הניתן על אורח לשעבר להיאחז בעבודתם, מוצ

 חיים זהה, הכולל אימוץ דפוסי התנהגות, מעטפת חברתית ושגרה מתקופת חיי ההוראה.

 מגבלות המחקר 

מגבלה אחת של המחקר קשורה לכך שחלק אחד בריאיון שנערך הוא רטרוספקטיבי, מהיבט זה שהוא 

מבקש מן המורים להעלות זיכרונות מתקופת ההוראה. אי לכך, קיים סיכוי להטיה הנובעת מטעויות שונות 

בצורה כזו  של זיכרון, או לחלופין מכך שהמרואיינים עלולים לראות בריאיון הזדמנות "לסדר" את עברם

(, 2003שתעניק משמעות להווה שלהם כפורשים. מדובר בתופעה מוכרת בספרות המחקר )למשל אייל, 

שבמסגרתה אנשים בגיל השלישי משתמשים בעבר כדי לחזק את תחושת היכולת בהווה באמצעות 

 מציאת עדויות לכך שבעבר היו בעלי יכולת והישגים, נאהבים ומכובדים. 

כהצעה  הנוכחי לא היה ייצוג למורים שנטשו את עבודתם לאחר מספר שנים. לפיכך,זאת ועוד, במחקר 

למחקר המשך, ניתן לחקור את חוויית הפרישה של מורים שפרשו מהוראה מכיוון שמאסו במקצוע. הצעה 

נוספת היא לבחון את חוויית הפרישה של מורים שהקריירה שלהם מאופיינת בניידות רבה יותר, כך 

התעסוקתית שלהם כוללת לפחות עוד מקצוע אחד או יותר שבו הם עסקו למשך מספר  שההיסטוריה

 שנים פרט להיותם מורים. 

 השלכות מעשיות 

מצביעים על הפרישה כאחד ממעברי החיים המשמעותיים, המעורר ( Vo et al., 2015מחקרים רבים )למשל 

מפני תקופה חדשה זו. ממצאי המחקר תחושות מעורבות של ציפייה למעבר לפרישה לצד גילויי חרדה 

הנוכחי מפנים זרקור לעבר החשיבות שבזיהוי אותן יכולות הקשורות לקריירה וניתנות להעברה לחיי 

הפרישה, כזרז )קטליזטור( לשמירה על שגרה שיש בה המשכיות של מאפייני החיים הקודמים. השמירה 

בצורה טובה יותר עם האתגר של השינויים  על המוכר מתקופת הקריירה יכולה לסייע לפורש להתמודד

 הרבים שמציבה בפניו הפרישה, ובכך להפחית רגשות של מתח וחרדה.

המוקדמות לחייהם ולהשתתף  50-לפיכך, מומלץ לעודד את המורים לגלות עניין בפרישה כבר בשנות ה

אה בחיי הפרישה, בין אם בימי עיון ובסדנאות, שיעסקו בין היתר באפשרויות הרבות של ניצול כישורי ההור

 מדובר בעבודה, התנדבות או עיסוקים בשעות הפנאי. 

 

נוסף על כך, הרשות המקומית וארגוני המורים יכולים לתווך בין פורשים שרוצים לתרום מניסיונם ומהידע 

שאגרו במהלך השנים לבין מורים חדשים, שזקוקים להכוונה ותמיכה שמנהל בית הספר לא תמיד יכול 

: המורים החדשים win-winיק להם בשל עומס בעבודה וריבוי תפקידים. זוהי המלצה שהיא בבחינת להענ

יזכו למשענת הכרחית בראשית דרכם, והמורים הפורשים יוכלו לקבל את הבמה להמשיך להדריך, לכוון 

 ולחוש משמעותיים לעצמם ולסביבתם. 
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 רשימת מקורות

 

המפה: חקירת תפיסת תפקיד המורה בתכנית "חינוך אישי" באמצעות חונכות על (. 2012אדרת־גרמן, ט' )

 עבודה לקראת התואר מוסמך במדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב. מפות מושגים.

 

 תל אביב: אריה ניר. החיים כנהר, מסע פסיכולוגי.(. 2003אייל, נ' )

מילים וצירופים. בתוך ב' אלפרט  –(. התנגדות מורים לשינוי בראי הלשון 2013ארגמן, ע' ואלכסנדר, ג' )

–505)עמ'  מחקרים אתנוגרפיים על חינוך –הכיתה ובית הספר במבט מקרוב וש' שלסקי )עורכות(, 

 (. רעננה: מכון מופ"ת. 533

 

 . תל אביב: הוצאת שיח. בגיל מבוגר לחיות הרבה, לחיות טוב: איכות חיים(. 2001בקר, ס' )

מגמות: סקירה של ארבעה ספרים בנושא.  –(. לחצים בעבודה במקצועות שירותי אנוש 1984בר־גל, ד' )

 . 582–575. עמ' רבעון למדעי ההתנהגות, כ"ח

 

תב עיונים בחינוך, כהמורה הראוי לחברה בישראל, בתוך  –(. אמיץ מוסרית 2011ברץ, ל' וריינגולד, ר' )

 (. חיפה: אוניברסיטת חיפה הפקולטה לחינוך. 94–79)עמ'  עת לעיון ולמחקר בחינוך

 

מחקר (, ראיונות אישיים וקבוצתיים, בתוך מרטין ו' גאסקל ומרטין ו' באואר )עורכים(, 2011גאסקל, ג' )

 ה. (. רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוח68–49)עמ'  איכותני שיטות לניתוח טקסט, תמונה וצליל

 

. 17שבילי מחקר, (. ניתוח נתונים במחקר האיכותני: הצעה לארבעה עקרונות מנחים. 2011דושניק, ל' )

 .143–137עמ' 

 

(. הפוליטיקה של מגדור החינוך: למי מועילה הפמיניזציה של ההוראה? בתוך א' הרצוג 2010הרצוג, א' )

 (. ירושלים: הוצאת כרמל.  43–37)עמ'  על גב המורות כוח ומגדר בחינוךוצ' ולדן )עורכות(, 

 

עבודה לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח,  "היום שאחרי". –פרישה מהעבודה (. 2009לביא, א' )

 אוניברסיטת תל אביב.

 

נשים וגברים מספרים את סיפור פרישתם מהעבודה: שיח חדש על זהות, זיקנה (. 2009מנור, ש' )

ות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. באר שבע: מחקר לשם מילוי חלקי של הדריש ופרישה.

 גוריון בנגב.-אוניברסיטת בן

 

עבודת גמר במסגרת פרישה מוקדמת כשלב מעבר קריירה, פיתוח מודל קבלת החלטה. (. 1996נצן, ש' )

 הדרישות לקראת התואר מוסמך במנהל עסקים. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

 

תקציר המושב בכנס הישראלי למחקר איכותני,  –במחקר איכותני (. איכות 2008ספקטור־מרזל, ג' )

סוגיות במחקר הנרטיבי: תבחיני בתוך: ע' ליבליך, א' שחר, מ' קרומר־נבו ומ' לביא אג'אי )עורכים(, 

ממדי איגוד החוקרים האיכותניים. המרכז -(. העמותה לחקר האדם הרב41–25)עמ'  איכות ואתיקה

 האדם והחברה.  הישראלי למחקר איכותני של

 

 . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.3–1חטיבה ראשונה, יחידות  מבוא לפסיכולוגיה,(. 1991הקר, ע' )-פלגי

 

 . גבעתיים: מודן. המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה(. 1999צבר בן־יהושע, נ' )
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The Place of the Teaching Career in the Experience of Teachers' Adjustment to Life in 

Retirement 

Haim Shlomo and Izhar Oplatka 

Abstract 

 

The proposed research examines the adjustment process to retirement amongst teachers during 

the initial stages of retirement. The aim of study was to expose the characteristics of the 

pedagogical career which express the teacher's adaptation to retirement life. 

The study was based on a qualitative paradigm of data collection and analysis.  The data was 

gathered through semi coordinated interviews that were conducted with 31 teachers who have 

been retired for 2-6 years, with over 25 years of teaching experience in elementary schools and 

high schools.  

This study found that the profession of teaching will be reflected in the teachers' experiences of 

adjusting to retirement in the psychological-personality level and that of the operational-practical 

aspect. Personality traits, tendencies and skills which were acquired and developed during 30 

years of teaching usher the teacher into the life of retirement and is an integral part of the adjusting 

process to retirement. Moreover, the retired teacher's daily activities are influenced by his/her 

teaching career. 

Keywords:  teachers, retirement from teaching, adjustment to retirement, professional identity. 
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	 ,םרב .)
	( 'תארגקמ לש לשמל ,םיטעמ םירקחמ
	Mcggrath, 2005
	תא ונחב ,)
	 
	 םירומה לש תולגתסהה ךילהת לש ןפה
	.הדובעהמ םתשירפ דעומ רחאלש הפוקתל
	 

	 לש לשמל ,רקחמה תורפס ידי לע תכמתנה דוסי תחנה לע תססובמ םישרופ םירומב דקמתהל הריחבה( ירדנהו פולק
	 לש לשמל ,רקחמה תורפס ידי לע תכמתנה דוסי תחנה לע תססובמ םישרופ םירומב דקמתהל הריחבה( ירדנהו פולק
	Kloep & Hendry, 2006
	 ייחל תולגתסהה לע העפשה היהת הינייפאמלו הריירקל היפל ,)
	 ,ךכמ הרתי .השירפה
	( השירפה ייחב םג םתוא הוולמ םירומה לש תיעוצקמה תוהזה
	Teuscher, 2010
	 .)
	 

	 תא הוולמ ,םיידוחייה הינייפאמ לע ,הריירקה התועצמאבש ךרדה תפישחב ןומט יחכונה רקחמה לש וכרע העיבצמ רקחמה תורפסש םיחיכשה םימרוגל טרפ רמולכ .םינושארה היבלשב השירפה ייח ךות לא שרופהפשמכ םהילע לע הריירקה םג ,תילכשהו תיזיפה תואירבהו ילכלכה בצמה ומכ ,השירפה תייווח לע םיעי רקחמה תרטמ .התישארב השירפה ייחל תולגתסהה ךילהתב יתוהמ חתנ תספות םייפיצפסה הינייפאמ תא ףושחל רתוי קיודמ ןפואבו ,םירומ לש השירפל םתולגתסה תודוא לע םייקה עדיה תא ביחרהל התייהייפאמה.השירפה ייחל םירומה תולגתסהב םייוטיב תא םיאצומה הארוהה תריירק לש םינ
	 תא הוולמ ,םיידוחייה הינייפאמ לע ,הריירקה התועצמאבש ךרדה תפישחב ןומט יחכונה רקחמה לש וכרע העיבצמ רקחמה תורפסש םיחיכשה םימרוגל טרפ רמולכ .םינושארה היבלשב השירפה ייח ךות לא שרופהפשמכ םהילע לע הריירקה םג ,תילכשהו תיזיפה תואירבהו ילכלכה בצמה ומכ ,השירפה תייווח לע םיעי רקחמה תרטמ .התישארב השירפה ייחל תולגתסהה ךילהתב יתוהמ חתנ תספות םייפיצפסה הינייפאמ תא ףושחל רתוי קיודמ ןפואבו ,םירומ לש השירפל םתולגתסה תודוא לע םייקה עדיה תא ביחרהל התייהייפאמה.השירפה ייחל םירומה תולגתסהב םייוטיב תא םיאצומה הארוהה תריירק לש םינ
	 

	לש היגטרטסא תועצמאב ףשחנ םירומה לש םייחה רופיס .תינתוכיאה המגידרפה לע ססבתה רקחמה ־ל ךרענש הצחמל הנבומ ןויאיר
	לש היגטרטסא תועצמאב ףשחנ םירומה לש םייחה רופיס .תינתוכיאה המגידרפה לע ססבתה רקחמה ־ל ךרענש הצחמל הנבומ ןויאיר
	31
	 
	־מ רתוי לש ןויסינו השירפב םינש ששל םייתנש ןיב לש קתו ילעב םירומ
	25
	 
	ארוה תונש
	 עדימה לש הקימעמ הריקס תללוכה תיביטקודניא הטישב עצבתה תונויארה חותינ .ה
	 .תוירוגטקה ןיב םירשק תאיצמו תוירוגטק רותיא ,ףסאנש
	 

	 
	 

	תורפס תריקס
	תורפס תריקס
	 

	לשמל( םירקוחה ברקב בר ןיינע םיררועמ תישפנה החוורה ןיבל השירפה ןיבש םיסחיה
	לשמל( םירקוחה ברקב בר ןיינע םיררועמ תישפנה החוורה ןיבל השירפה ןיבש םיסחיה
	Kim & Moen
	, 
	2002; Van Solinge, 2013
	ויכמ רקיעב ,)
	 יגולוכיספהו יזיפה ,יפסכה םוחתב םייונישב הוולמ השירפהש ןו
	(Gilberto, Davenport & Beier, 2020)
	 תישפנה החוורה תשוחת תא םדקל הלוכי השירפה ,אסיג דחמ .
	 הדרחו חתמ לש תושוחת םהל הבסהש הדובעמ םישרופ םידבועה רשאכ רקיעב ,השירפב
	(
	Fleischmann, 
	Xue & Head, 2020)
	ג ךדיאמ .
	 תישפנה החוורב הדיריל ליבוהל לוכי השירפל רבעמה ,אסי
	(
	Hansson, 
	Burrati, Johansson & Berg, 2019
	)
	 וניא תעכ אוהש שרופה לש השוחתב הוולמ השירפה רשאכ רקיעב ,
	 הלכלכלו הרבחל ינרצי
	.(Charles, 2002
	)
	 
	 ליג םע השירפה התהוז רבעבש ךכמ םג תעפשומ וז השוחת
	 וז תולכתסה .םיידוקפת םיישק םיווחו יזיפ חוכ ירסח םה השירפב םישנאש היה חורה ךלהש ךכ ,הנקזה
	Span
	( השירפל רבעמה םע תודידב תשוחתו הדרח ווחש ,םישרופה לש יגולוכיספה טביהה לע העיפשה
	 
	Lee,
	2018
	 
	Payne & Berdychevsky
	ביהב .)
	 תינייפואש ,השירפל רבעמה םע תולוכיב הדירי ןכתית יביטינגוקה ט
	 שומיש ןהב ןיא השירפה םעו תוהובג תויביטינגוק תולוכי השרדש הדובעמ ושרפש םישנאל רקיעב
	(
	use it 
	or lose it
	( )
	Oi, 2020
	.)
	 

	ייווחו ללכב תונקדזהה ךילהת רואיתל תוירואתה עפש ,וללה תודגונמה תוסיפתה יתשל המאתהב ת רבעמה םע טרפה הווחש ךילהתה לש ויפואל עגונה לכב םינוש םיבטק ינש ןיב תוענ טרפב השירפה
	( ירנהו גנימק םיהזמ תיתרוסמה תוקתנתהה תיירואתב :השירפל
	( ירנהו גנימק םיהזמ תיתרוסמה תוקתנתהה תיירואתב :השירפל
	Cumming & Henry, 1961
	 )
	 לש המגמ
	 לע תרשבמה הנושאר תינונס השירפה עוריאב תואורה תורחא תוירואת תמועל תאזו ,השירפב הגיסנ
	ת
	( םישדח םידעי ןומיסו תומולח תמשגה לש השדח הפוק
	Collins, 2003; Van solinge, 2013
	 .)
	 

	 
	 

	 לשמל( הנקזה אשונב תינרדומ טסופה תורפסה ,ךכמ הרתי
	 לשמל( הנקזה אשונב תינרדומ טסופה תורפסה ,ךכמ הרתי
	Pavlova & Silbereisen, 2016
	 ןיב הניחבמ )
	'Young
	-
	Old'
	 
	 ןיבל
	'Old
	-
	Old'
	 .
	גה'מ קלח אוה השירפה תונש תישארב אצמנש ימ ,וז הקולח יפ לע
	 לי
	( םירחואמה םייחה לש ,יבויחה ,שדחה חוסינה תא גציימ רשא ,'ישילשה
	Gillard & Higgs, 2000
	 )
	 ןייפואמו
	( םידליה לודיגו הדובעה לועמ םיררחושמ םישרופה םהבש ,םיאלמו םיאירב םייחב
	Walker, 1996
	 יפ לע .)
	( 'יעיברה ליג'ל ללכב ךייש תולת לש תוחתפתהו ילוח לש אשונה לכ וז הנחבה
	Wink & Games, 2013
	 ליג ,)
	'־ה םע הנמנ שרופה ובש
	'
	Old
	-
	Old
	 
	 ליג(
	80
	 
	 .)ךרעב
	 

	 
	 

	השירפל תחלצומ תולגתסה אבנמה םרוגכ הריירקה
	השירפל תחלצומ תולגתסה אבנמה םרוגכ הריירקה
	 

	 תחלצומ תולגתסה אבנל םתלוכיבש םימרוג רפסמ םיהזמ השירפל תולגתסהה תייווח תודוא לע םירקחמ( לראו גנוו ,ללככ .השירפה ייחל
	 תחלצומ תולגתסה אבנל םתלוכיבש םימרוג רפסמ םיהזמ השירפל תולגתסהה תייווח תודוא לע םירקחמ( לראו גנוו ,ללככ .השירפה ייחל
	Wong & Earl, 2009
	םיטטרשמ )
	 
	 וייוכיסש םדאה לש יללכ ליפורפ
	.ההובג הסנכהו הבוט תיגולוכיספו תיזיפ תואירב לעב ,יושנ :רתוי םיהובג השירפל הבוט תולגתסהל
	 

	םיישיא־ךות םימרוגב תדקמתמ השירפל תחלצומ תולגתסה יובינל תחא השיג  לשמל(
	םיישיא־ךות םימרוגב תדקמתמ השירפל תחלצומ תולגתסה יובינל תחא השיג  לשמל(
	Retizes & Mutran, 
	2004
	 אבנל ןתינ םדאה לש תונקדזהה ןוויכ תאש תסרוגו )
	 לש תונוכת .שרופה לש ותוישיא הנבמ יפל
	 האנה לש םישדח תורוקמ שופיחו תושדח תויוסנתהל שרופה תא תונימזמ ,לשמל ,תוימיטפואו תוחיתפ
	( השירפב
	Reis & Gold, 1993
	 בושח רוקמ תשמשמ שרופה לש תיתחפשמהו תיתרבחה תפטעמה םג .)
	( השירפב תימצע הכרעהו הכימת לש
	Haslam, et al., 2019
	,)
	 
	 םיבר םידבוע השירפל רבעמה םע ןכש
	( הדובעה תביבסל תורושקה תויתרבחה תויצקארטניאה תא םידבאמ
	Kail & Carr, 2019
	 .)
	 ,ךכיפל
	( םירבח ,םידלי ןוגכ ,יתביבסה םקרמה תכימתמ תעפשומ השירפל תולגתסהה
	Maddox, 2006
	 ןב רקיעבו )
	ותציחמב רתוי בר ןמז יוליבל חרכהב הליבומ השירפהש ,גוזה
	 
	(
	Damman, Segal
	-
	Karpas & Henkens
	, 
	2019
	 .)
	 

	לשמל( םיפסונ םירקחמ
	לשמל( םיפסונ םירקחמ
	Phua & McNally, 2008 
	 )
	 השירפה תארקל הנכהה לש תובישחה תא םישיגדמ
	 ,תונווכ ,תויפיצ חתפמ רגובמה דבועה .השירפה ייחל תחלצומ תולגתסהל יחרכה יאנתכ השירפה ןונכתו
	ןכ לעו ,השירפה יפלכ תומיוסמ תושיגו תוינכות
	 
	 לגעמב אצמנ דבועהשכ דוע השירפל הנכהו תוברעתה
	( השירפה ייחל ותולגתסהל תובושח הדובעה
	Zaniboni, Topa & Balducci, 2021
	.)
	 

	 טרפש תעבוקה םלוע תסיפתמ הנוזינ לדבנו יפיצפס ןפואב םירומה לש השירפל יחכונה רקחמב תוסחייתההת לש החתפל ומיע איבמ טרפה ,הביבסהו תוישיאה יביכרמל הריירקה לש ןעטמה תא םג השירפה תפוק.השירפל ותולגתסה לע העפשה היהת ךכלו ,הווח אוהש 
	 טרפש תעבוקה םלוע תסיפתמ הנוזינ לדבנו יפיצפס ןפואב םירומה לש השירפל יחכונה רקחמב תוסחייתההת לש החתפל ומיע איבמ טרפה ,הביבסהו תוישיאה יביכרמל הריירקה לש ןעטמה תא םג השירפה תפוק.השירפל ותולגתסה לע העפשה היהת ךכלו ,הווח אוהש 
	 

	 
	 

	 רוקמ םג תויהל הלוכי הדובעה לבא ,אל ותו הסנכה לש רוקמ תויהל הלוכי הדובע םישנאה ןמ קלח רובע( תויתריצי תעבהו הכרעה ,ימצע דובכלWard, 1979 )( תויתרבח תויצקארטניא לש דקומוHunter, 1976 .) יפלכ חתפל םיטונ ,)יחכונה רקחמב םינייאורמל המודב( הדובעה םוקמב תובר םינש םידימתמה םישנא
	 תוכייש ,תונמאנ ,ןוחטיב ,םישנא םע רזוח שגפמ :החפשמל םירומשה ולאל טעמב אל םימודה תושגר ןוגראה ,רקב( תוהדזהו
	 תוכייש ,תונמאנ ,ןוחטיב ,םישנא םע רזוח שגפמ :החפשמל םירומשה ולאל טעמב אל םימודה תושגר ןוגראה ,רקב( תוהדזהו
	2001
	 .)
	 

	 
	 

	תסהה ןיבל הדובעה ןיבש סחיב םינדה םירקחמ לשמל( השירפל תולג
	תסהה ןיבל הדובעה ןיבש סחיב םינדה םירקחמ לשמל( השירפל תולג
	Smeaton, Barnes & Vegeris
	, 
	2016
	)
	 
	 ושכרש םישרופ םנשי .השירפל תולגתסהה תוכיא ןיבל הדובעה גוס ןיבש הקיזה לע רתיה ןיב םיעיבצמ
	 הלא םישרופ רובע .השירפה םלועל םג "םריבעהל" ןתינש תולוכיו םירושיכ ,עדי םתדובע תונש ךלהמב
	צומ בורל היהת השירפל תולגתסהה
	( רתוי תחל
	Taylor & Schaffer, 2013
	 תלוכיב םינחינ םה םא רקיעב ,)
	 תימנידה הביבסב יאמצע דוקפת לע רומשל םהל ועייסיש ,םישדח םירושיכו תויונמוימ ליבקמב שוכרל
	( ונימיל תינייפואה
	Nguyen, Leanos, Natsuaki, Rebok & Wu, 2020
	.)
	 
	 

	שירפה תייווח לע הדובעה גוס תעפשה רבדב החנהה השירפל תולגתסה ונחב רשא םירקחמ לע תנעשנ ה( טנ'גרסו סטייב ,יינרק לש םרקחמב .דועו אבצ ישנא ,תויחא ומכ םירזגמ לש
	שירפה תייווח לע הדובעה גוס תעפשה רבדב החנהה השירפל תולגתסה ונחב רשא םירקחמ לע תנעשנ ה( טנ'גרסו סטייב ,יינרק לש םרקחמב .דועו אבצ ישנא ,תויחא ומכ םירזגמ לש
	Carney, Bates & Sargeant
	, 
	2019
	 לשב השירפה לש תוילילשה תועפשהל רתוי םישיגר ויהי םירטוש יכ אצמנ ,לשמל ,םירטושב קסעש ,)
	ל האוושהב ךומנ בייחמ השירפ ליג
	 ,הדובעל םהירבח םע דחוימב קודה רשקו םירחא םייחרזא תועוצקמ
	 .תוינדבוא תויטנל ףאו השירפל רבעמה םע דודיב לש תושק תושוחתל ליבומש
	 ,סרגיא לש ףסונ רקחמב
	( המורבו ואי ,ןילקנרפ
	Eagers, Franklin, Yau & Broome, 2018
	 )
	 ,םילהנמ( ןבל ןוראווצ ידבועש ןעטנ
	ריש ידבוע ,םירוספורפ
	 ןוראווצ ידבועל האוושהב השירפל רתוי הבוט תולגתסה תייווחל םייופצ )שונא יתו
	 תויוליעפה תא םישגהל רתוי םיבר םיבאשמ םתושרל םידמועש תויה ,)דועו םילעופ ,םיגהנ ,םיאנוכמ( לוחכ
	 .םהלש םיכרצלו תונוצרל תומאותה השירפב
	 

	ל ןתינ השירפה תייווחב הריירקה לש התוחכונל יזכרמ רבסה( תויכשמהה תיירואתב אוצמ
	ל ןתינ השירפה תייווחב הריירקה לש התוחכונל יזכרמ רבסה( תויכשמהה תיירואתב אוצמ
	Continuity
	 
	Theory
	( יל'צטא ביחרה הילעש ,)
	Atchely, 1989
	 )
	 הטונ ,יל'צטא ןעוט ,תרגובמה הייסולכואה .ויבתכב
	 ףאוש טרפה ,יונישל תויפיצ ביצמ תונקדזהה ךילהתש ףא .םימדוקה םייחה יסופדב תויבקע לע רומשל
	ייח ךלהמב אלימ אוהש םידיקפתב תוביצי לע רומשל
	 תויוליעפ ןתואב קוסעל וכישמי םישנאה תיברמ ןכ לעו ,ו
	( היסנפל האיציה םע רצונש ללחה תא אלמל ידכ ןכ ינפל ושעש
	Atchely, 1982
	.)
	 
	 תימינפ איה תויכשמהה
	 תינוציח םגו
	–
	 
	 תינוציח .'תוהז'ה לשו 'ימצע'ה לש רקיעבו םייגולוכיספ םינייפאמ לש תויכשמהה איה תימינפ
	תיתרבחהו תיזיפה הביבסה איה
	 
	 ,איבל(
	2009
	 .)
	 

	 
	 

	 היהת הרומכ טרפה לש םינייפאמלו םידיקפתל ויפל ,הז רקחמ לש ןועיטה תא תקזחמ תויכשמהה תיירואתויכשמה לש הנבמה תא ןתינה לככ רמשל תלוכיב הנתומ השירפל תולגתסהה ךילהת ןכש ,השירפב ת .םהמ יתוהמ חתנ הספת הריירקהש ,םימדוקה םייחה ינייפאמ
	 היהת הרומכ טרפה לש םינייפאמלו םידיקפתל ויפל ,הז רקחמ לש ןועיטה תא תקזחמ תויכשמהה תיירואתויכשמה לש הנבמה תא ןתינה לככ רמשל תלוכיב הנתומ השירפל תולגתסהה ךילהת ןכש ,השירפב ת .םהמ יתוהמ חתנ הספת הריירקהש ,םימדוקה םייחה ינייפאמ
	 

	 
	 

	 ןוסניבור ,ורגיטפ ,ליהק לש הז ומכ םירקחמב יוטיב ידיל האב הריירקה תועצמאב תויכשמה לע הרימשה( ןיבלגוCahill, Pettigrew, Robinson & Galvin, 2019 ) יכ הלוע ונממו ,םיאמדקא לש םתשירפב קסעש הארוה ימוחתב ההובג הלכשהל תודסומב םתשירפ רחאל דובעל םיכישממ םיאמדקא לש רבוג רפסמ רקחמב אצמנ ךכ ,דובעל ךישמהל ןוצרה ,ךכל טרפ .רשואו קופיס לש השוחת םהל קינעמש רבד ,רקחמו
	אמ םיאמדקאה לש םששחמ עפשומ ,ןודנה הכרעה לש הריז םרובע התייה הדובעה ןכש ,תוהזה ןדבו.םיאמדקא לש 'הליהק'מ קלחכ תוכייש תשוחתו ,המשגה ,תימצע
	אמ םיאמדקאה לש םששחמ עפשומ ,ןודנה הכרעה לש הריז םרובע התייה הדובעה ןכש ,תוהזה ןדבו.םיאמדקא לש 'הליהק'מ קלחכ תוכייש תשוחתו ,המשגה ,תימצע
	 

	 
	 

	השירפה תייווחב תיעוצקמה תוהזה לש המוקמ
	השירפה תייווחב תיעוצקמה תוהזה לש המוקמ
	 
	 

	 םושמ םג ,ולש השירפה ייח ךות לא דיב די שרופה םע "תדעוצ" הריירקה יכ איה יחכונה רקחמה תחנה תוהזב הליעפ הפתוש איהש( דיקפתה תיירואת יפ לע .ולש תימצעה
	 םושמ םג ,ולש השירפה ייח ךות לא דיב די שרופה םע "תדעוצ" הריירקה יכ איה יחכונה רקחמה תחנה תוהזב הליעפ הפתוש איהש( דיקפתה תיירואת יפ לע .ולש תימצעה
	Role Theory
	 איה ףא תקסועש ,)
	 ,תיטנדוטס ןוגכ ,םהייח ךלהמב םידיקפת רפסמ םיאלממ םילאודיווידניא ,השירפל תולגתסהה תייווחב
	 םג ןהו תיתרבח תושיכ םדאה תא תורידגמה תוידיקפת תויוהזב רבודמ .אתבסו םיקסע תשא ,הייער ,אמיא
	צעה הסיפתל סיסבה
	( ולש תימ
	Hooyman & Kiyak, 2011
	 .)
	 תיירואת יפ לע ,השירפל תולגתסהה לש הרקיע
	 ומכ ,השירפל רבעמה םע קזחתהל םירומאש םידיקפתל דבועה דיקפתמ רבעמל תולגתסהב אוה ,דיקפתה
	( 'וכו החפשמ שיא ,הליהקב רבח
	Wang, Henkens & Van Solinge, 2011
	)
	 .
	 

	 
	 

	דבואל תעגונ דיקפתה תיירואת םנמוא םלוא ,השירפל רבעמה םע תויפולח תויוהז שופיחו דבועה תוהז ן( והנודו סטרבור :תרחא הפולח םג תמייק
	דבואל תעגונ דיקפתה תיירואת םנמוא םלוא ,השירפל רבעמה םע תויפולח תויוהז שופיחו דבועה תוהז ן( והנודו סטרבור :תרחא הפולח םג תמייק
	Roberts & Donahue, 1994
	 גשומה תא םיעיצמ )
	'
	multiple
	 
	selves
	'
	 
	 זמרמ הז חנומ .תימשרה השירפה רחאל םג טרפה לש תימצעה תוהזב הדובעה לש המוקמ תנבהל
	 איה םדאה לש תוהזהש ךכ לע
	 איה היכרריהה תועמשמ .תוידיקפת תויוהז לש יכרריה ףסוא השעמל
	 לש אצוי לעופ אוה גורידהו ,םירחא תמועל םימיוסמ םידיקפתב רתוי הובג םמצע תא םיגרדמ םישנאש
	 תוהז־תת ץמאמ םדאהש לככ .הז דיקפתב םיעוציבהמ ןוצר תועיבשו םיוסמ דיקפתל תוביוחמכ םימרוג
	 ,תוביצי תשוחת ול הקינעמש
	 רתוי בוט היהי ולש יגולוכיספה דוקפתה ךכ
	(
	Ribary, Lajtai, Demetrovics
	 
	& Maraz, 2017
	 .)
	 

	 
	 

	 בוציעב הבר תועמשמ שי הדובעל ןכש ,תויוהזה־תת גרדמב הובג תובר םימעפ תמקוממ היהת הריירקה ,רונמ( םייחה ךלהמב תורבצנה תויווחהמ בחרנ קלח התויהב םדאה לש תוהזה
	 בוציעב הבר תועמשמ שי הדובעל ןכש ,תויוהזה־תת גרדמב הובג תובר םימעפ תמקוממ היהת הריירקה ,רונמ( םייחה ךלהמב תורבצנה תויווחהמ בחרנ קלח התויהב םדאה לש תוהזה
	2009
	 לש הרקחמ .)
	 ר'צסויט
	(
	Teuscher, 2010
	 )
	 ולש תיעוצקמה תוהזה יפ לע הובג תופידע רדסב ומצע תא רידגהל ךישממ םדאש הלגמ
	 טושפ אלו 'םישרופ םיסדנהמ'כ וא 'םישרופ םירומ'כ םמצעל םיסחייתמ םישנא :שרופ אוהש רחאל בר ןמז םג
	םיקלחש אוה םישרופה ןמ קלח רובע השקל השירפה תא ךפוהש המ .'םישרופ'כ
	 
	 םהלש תוהזהמ םייזכרמ
	( הדובעה ידי לע םיבצועמ
	Osborne, 2012
	 .)
	 

	 
	 

	( ריווגמ ,הארוהה עוצקמל רשא
	( ריווגמ ,הארוהה עוצקמל רשא
	Maguire, 2008
	 הראשוה תיעוצקמה תוהזה םירומה ןמ קלח ברקב יכ רובס )
	 וגצוי ןלהלש ףיעסב .השירפב םג הרומה תוהז םע םיהדזמ םירחא םיבר ךא ,הארוהה תריירק םויס םע דצב
	ייללכ םיווקב
	 םירומה תוהז לע םתמוח תא ועיבטי םקלחש ,הרומה תדובע לש םירחבנ םינייפאמ רפסמ ם
	.השירפה ייחב םג םתוא ווליו
	 

	 
	 

	םירומ לש םתשירפו הארוהה תריירק
	םירומ לש םתשירפו הארוהה תריירק
	 

	 שמיש הרומה :םהיניב ןרמתו גזימ אוהו םיעבוכ רפסמ ויה דימת הרומל ,יתרוסמה הארוהה דיקפתל רבעמחמכ ,הריירק ץעויכ ינמז־וב ןפואב ,ןמרג־תרדא( ןחבאמו דדועמכ םגו ןקחשכ ,ךנ2012 לש הבחר תשק .) יכילהת ךירעהל ,תעמשמ תויעבב לפטל ,הארוה ןנכתל תלוכיה ןהבו ,יוארה הרומה ןמ תושרדנ תויונמוימ
	 ץרב( הליהקה םעו םירוהה םע ,תווצל םיתימע םע הלועפ ףתשל ךכ לע ףסונו םידימלת יגשיהו הארוה ,דלוגניירו
	 ץרב( הליהקה םעו םירוהה םע ,תווצל םיתימע םע הלועפ ףתשל ךכ לע ףסונו םידימלת יגשיהו הארוה ,דלוגניירו
	2011
	ז .)
	 ,קילאיבו קינשוד ,עשוהי ןב רבצ לשמל( םידחא םירקוח ,דועו תא
	2007
	 
	(
	 לע םידמוע
	 .םיכנחמכ םירומה לש םדוקפתב רקיעב הלגתמה ,הארוהה עוצקמ לש תירסומה תוהמה
	 

	 
	 

	 ,רדנסכלאו ןמגרא לשמל( םיפסונ םירקחמ
	 ,רדנסכלאו ןמגרא לשמל( םיפסונ םירקחמ
	2013
	 הרומה ובש ,עוצקמה לש דדובמה ויפוא לע םיעיבצמ )
	דדובה הגיצנכ ומצע אצומ
	 
	 םע תויתועמשמ תויצקארטניא אלל התיכה ינפ לומ לא םירגובמה תרבח לש
	.םיתימע
	 

	 
	 

	 עוצקמכ הארוהב ריכהל הרבחב ישוק םייק :הרומה לש ודמעמ תייגוס םג םעפ ידמ הלוע ירוביצה חישל סנרמאה ,ןמסורג לש םחוסינל ,הארוההש ךכב ןומט הרומל הזכ דמעמ תגשהב םיישקה ןמ דחאו ,ימדקאדלנודקמו (
	 עוצקמכ הארוהב ריכהל הרבחב ישוק םייק :הרומה לש ודמעמ תייגוס םג םעפ ידמ הלוע ירוביצה חישל סנרמאה ,ןמסורג לש םחוסינל ,הארוההש ךכב ןומט הרומל הזכ דמעמ תגשהב םיישקה ןמ דחאו ,ימדקאדלנודקמו (
	Grossman, Hammerness & McDonald, 2009
	)
	 העטמ ןפואב תרייטצמה תבכרומ הדובע איה ,
	.הטושפכ
	 

	 
	 

	 ןמוטש עוצקמו תוחילש הארוהה עוצקמב םיאור םיבר ,הרומה לש ותדובעב םירגתאהו םיישקה לכ םע( ריאמרלצ .ירוביצו ישיא דועיי ובוחב
	 ןמוטש עוצקמו תוחילש הארוהה עוצקמב םיאור םיבר ,הרומה לש ותדובעב םירגתאהו םיישקה לכ םע( ריאמרלצ .ירוביצו ישיא דועיי ובוחב
	2002
	 תכאלמ עצבמש ימכ הרומב הרכה תמייק יכ תנעוט )
	 שדוק
	 עוצקמל הקושתו הארשה ,תוביוחמ ,ןוזח ילעב םירומ םה תוחילש תשוחת ירודח םירומ .רוביצ חילשכו
	(
	Moore & Mcguey, 2007
	 .)
	 

	 ןקחשכ ,הרומה תא תצלאמ התיכה :ןקחש לש ותדובעל םיוושמה שי הרומה תדובע תא ,ךכמ הרתי ץעוויהל תורשפא ול היהתש ילבמ ידיימ ןפואב לועפל ,ןורטאיתב ,הרומה .תוטלחה לוקשל וא םיתימעב( לווסקו ליינ יפל ונולשיכ וא רועישה תחלצה רשאכ ,ולהק תא טלוקה שוחב ןחינ ,ןקחשל המודב
	 ןקחשכ ,הרומה תא תצלאמ התיכה :ןקחש לש ותדובעל םיוושמה שי הרומה תדובע תא ,ךכמ הרתי ץעוויהל תורשפא ול היהתש ילבמ ידיימ ןפואב לועפל ,ןורטאיתב ,הרומה .תוטלחה לוקשל וא םיתימעב( לווסקו ליינ יפל ונולשיכ וא רועישה תחלצה רשאכ ,ולהק תא טלוקה שוחב ןחינ ,ןקחשל המודב
	Neill & 
	Caswell, 1993
	)
	 
	 םיאצמנה םייחרכה םייתרושקת םירושיכ לש םלש רגאמב הרומה לש ליעי שומישב היולת
	 .ותחתמאב
	 

	 
	 

	ישל לבוקמ הארוהה עוצקמ תא ,ףוסבל'שונא יתוריש' םייוניכש תועוצקמ לש לוכשאל ךי
	ישל לבוקמ הארוהה עוצקמ תא ,ףוסבל'שונא יתוריש' םייוניכש תועוצקמ לש לוכשאל ךי
	,
	 
	 רקיעב םיססבתמה
	 הניתנב ךרוצ ,תושיגר ומכ תומיוסמ תונוכתב םבורב םינחינ הלא תועוצקמל םיכשמנה .םיישונא םיבאשמ לע
	 ,לג־רב( תישגר
	1984
	( תרשל ןוצר לש הקזח תונווכמו )
	Hasenfeld, English & Arbor, 1983
	 .)
	 םתואמ
	 יתוריש' ידבוע
	 תרושקת ,תווצ תדובע ,תויביטרסא ומכ ,םיכרעו תוישיא תויונמוימ לש הרוש תושרדנ 'שונא
	 ,סניצ( תיתרוקיב הבישח לע הרימש ,תישונא תויתפכא ,הליעפ הבשקהו
	1999
	 .דועו )
	 

	 
	 

	 ךות לא םג הרומה תא וולי םקלח תוחפה לכל וא הארוהה עוצקמ ינייפאמש החנה תדוקנמ אצוי הז רקחמ( ילאינרק תאז החסינש יפכ וא ,השירפה ייח
	 ךות לא םג הרומה תא וולי םקלח תוחפה לכל וא הארוהה עוצקמ ינייפאמש החנה תדוקנמ אצוי הז רקחמ( ילאינרק תאז החסינש יפכ וא ,השירפה ייח
	2010
	 )
	–
	 
	 תויפרגויבב ,םירומה לש םהייחב הרוזש הארוהה
	 .םהש םישנאה גוסב ,םהלש
	 

	 
	 

	 םירומה לש השירפה תייווח רחא תוקחתהל התייה רקחמה תרטמ תלאשו ,השירפה ייחל םתולגתסהו ?םינושארה היבלשב םירומה לש השירפה תייווחב הייוטיב תא הארוהה תריירק תאצומ דציכ :איה רקחמה
	 םירומה לש השירפה תייווח רחא תוקחתהל התייה רקחמה תרטמ תלאשו ,השירפה ייחל םתולגתסהו ?םינושארה היבלשב םירומה לש השירפה תייווחב הייוטיב תא הארוהה תריירק תאצומ דציכ :איה רקחמה
	 

	 
	 

	היגולודותמ
	היגולודותמ
	 

	 םמצע םירקחנה לש טבמה תדוקנמ תויוגהנתהו תוסיפת ןחובה ינתוכיאה רקחמה תטישב ךרענ רקחמה(
	 םמצע םירקחנה לש טבמה תדוקנמ תויוגהנתהו תוסיפת ןחובה ינתוכיאה רקחמה תטישב ךרענ רקחמה(
	Corbin & Strauss, 2008
	,)
	 
	רקחמה לש הרקמבו
	 
	 םישרופה םירומה לש תיביטקייבוסה םתסיפתב יחכונה
	 לש הניחבב תנייפואמה ,תינתוכיאה רקחמה תטישל המילהב ,דועו תאז .םהלש השירפה תייווח תא
	( םתושחרתה ךלהמב םיכילהת
	Patten, 2009
	,)
	 
	 רבעמב םיווח םירומהש ךילהתב דקמתה יחכונה רקחמה
	שארה השירפה תונשב ןכמ רחאלו השירפל הדובעמ
	 .תונו
	 

	המיגדה תטישו םגדמה תייסולכוא
	המיגדה תטישו םגדמה תייסולכוא
	 

	 ןאכמ .תרקחנה העפותה לש םינוש םיגוצייל עיגהלו תועדה ןווגמ תא רוקחל איה ינתוכיא רקחמב הרטמה( רקחמה תורטמל םיפתתשמה לש המאתהב איה םגדמב תודקמתההש
	 ןאכמ .תרקחנה העפותה לש םינוש םיגוצייל עיגהלו תועדה ןווגמ תא רוקחל איה ינתוכיא רקחמב הרטמה( רקחמה תורטמל םיפתתשמה לש המאתהב איה םגדמב תודקמתההש
	O'reilly & Parker, 2013
	.)
	 
	 תריחב
	31
	 
	ככ בחרנ גוציי תתל ךרוצהמ הנוזינ םינייאורמה
	 םירומ :םינוש השירפ ינפואלו םישרופ םירומל ןתינה ל
	 .תמדקומ השירפ וא ימשרה ליגב השירפ ,ןוצרמ וא היופכ םתשירפש
	24
	 
	 םינייאורמה ברקמ םישרופ םירומ
	 םיליגה חווטב םיאצמנ םהו תמדקומ השירפ ושרפ
	55
	–
	58
	 ינב םהו בייחמה ליגב ושרפ םירומ העבש .
	62
	–
	70
	 ,םינייאורמה ללכ ןיבמ .
	25
	 
	מ
	 השירפה ליגל העגה לשב שורפל וצלוא םירומ השישו ןוצרמ ושרפ םירו
	 .תואירב תויעב לשב וא ימשרה
	 

	 םירוזאל םלוה גוציי קינעה רקחמהש ךכ ,ביבא לת זוחמו םורד ,זכרמ :תוזוחמ השולשמ ורחבנ םירומה,םיינמוה תועוצקמ( םינוש תעד ימוחתב םידמלמש םירומ ורחבנ ,דועו תאז .הנידמב םינוש  ,הימיכ( םיידוסיה רפסה יתבב ןה םידמלמ םהו )תילגנאו ג"נח ,הלכלכ ,הקיטמתמ
	 םירוזאל םלוה גוציי קינעה רקחמהש ךכ ,ביבא לת זוחמו םורד ,זכרמ :תוזוחמ השולשמ ורחבנ םירומה,םיינמוה תועוצקמ( םינוש תעד ימוחתב םידמלמש םירומ ורחבנ ,דועו תאז .הנידמב םינוש  ,הימיכ( םיידוסיה רפסה יתבב ןה םידמלמ םהו )תילגנאו ג"נח ,הלכלכ ,הקיטמתמ
	14
	 
	־לעה רפסה יתבב ןה )םירומ
	( םיידוסי
	17
	 
	 לש קתו ילעב ,ךוניחה דרשמב םיעובק םירומ ורחבנ רקחמה ךרוצל .)םירומ
	25
	 
	 תוחפל םינש
	( תורומ ללכ םגדמה בור .הארוהב
	27
	 
	ובג זוחאש תויה )םירומ העבראו תורומ
	 םירומה רוביצ ברקמ רתוי ה
	 ,גוצרה( םישנ ןה לארשי תנידמב
	2010
	 ידומילל וכישמה םהמ הרשעו ,ןושאר ראות ילעב םה םינייאורמה .)
	.ינש ראות
	 

	 םידמלמה םירומ העבש תמועל האלמ השירפ ושרפש םירומ רחא תוקחתהל רשפאמ רקחמה ,ךכמ הרתי יפסכ תלבקל ליבקמב רפסה תיבב תמצמוצמ תנוכתמב יטרפ ןפואב םידמלמ העבש ,הלאל טרפ .היסנפה לוהינ ,רידס רוקיב תניצק ,םיעוריא תקפה ,םימובלא בוציע ומכ תורשמב השירפב םידבוע הנומשו םתיבב הנויבצל תמאות היסנפה יפסכ תלבקל ליבקמב הדובע לש וז תואיצמ .דועו יתחפשמ ץועיי ,תירוביצ הכירברכהב הניא רבכש ,השירפה לש הנתשמה( השירפל הדובעמ רזוח יתלבו ימעפ־דח רבעמ ח
	 םידמלמה םירומ העבש תמועל האלמ השירפ ושרפש םירומ רחא תוקחתהל רשפאמ רקחמה ,ךכמ הרתי יפסכ תלבקל ליבקמב רפסה תיבב תמצמוצמ תנוכתמב יטרפ ןפואב םידמלמ העבש ,הלאל טרפ .היסנפה לוהינ ,רידס רוקיב תניצק ,םיעוריא תקפה ,םימובלא בוציע ומכ תורשמב השירפב םידבוע הנומשו םתיבב הנויבצל תמאות היסנפה יפסכ תלבקל ליבקמב הדובע לש וז תואיצמ .דועו יתחפשמ ץועיי ,תירוביצ הכירברכהב הניא רבכש ,השירפה לש הנתשמה( השירפל הדובעמ רזוח יתלבו ימעפ־דח רבעמ ח
	Dingemans
	 
	& Henkens, 2019; Van Solinge, Damman & Hershey, 2021
	 .)
	 

	 לע חוודל ולכי ,אסיג דחמש ,השירפב םינש שש דע םייתנש לש קתו ילעב םה ורתואש םישרופה םירומהךדיאמו ,הווהב םהלש םהיתויוסנתה ךותמ השירפה לש םינושארה םיבלשה  םתדובע תפוקת םג ,אסיג .םירומכ םהלש הדובעה ייחמ תויווח תולעהלו רכזיהל םילוכי םהש ךכ ,ידמ הקוחר הניא םירומכ
	 לע חוודל ולכי ,אסיג דחמש ,השירפב םינש שש דע םייתנש לש קתו ילעב םה ורתואש םישרופה םירומהךדיאמו ,הווהב םהלש םהיתויוסנתה ךותמ השירפה לש םינושארה םיבלשה  םתדובע תפוקת םג ,אסיג .םירומכ םהלש הדובעה ייחמ תויווח תולעהלו רכזיהל םילוכי םהש ךכ ,ידמ הקוחר הניא םירומכ
	 

	 םינשב ושרפש םירומ לש תומש רוסמל ושקבתהש רפס יתב ילהנמל היינפ תועצמאב ורתוא םירומה תיברמהתרגסמבש ,'גלשה רודכ' תטישב שומיש השענ ,ךכ לע ףסונ .תונורחאה  רותיאב ועייס םמצע םינייאורמה .םיפסונ םירקחנ
	 םינשב ושרפש םירומ לש תומש רוסמל ושקבתהש רפס יתב ילהנמל היינפ תועצמאב ורתוא םירומה תיברמהתרגסמבש ,'גלשה רודכ' תטישב שומיש השענ ,ךכ לע ףסונ .תונורחאה  רותיאב ועייס םמצע םינייאורמה .םיפסונ םירקחנ
	 

	רקחמה ילכ
	רקחמה ילכ
	 

	 םישנא תנבהל תועמשמ םינקמ רשא ,םייחה ירופיס תטיש תועצמאב הפשחנ םירומה לש השירפה תייווח( דימתמ רבעמבו ךילהתב םיאצמנ םהשכ
	 םישנא תנבהל תועמשמ םינקמ רשא ,םייחה ירופיס תטיש תועצמאב הפשחנ םירומה לש השירפה תייווח( דימתמ רבעמבו ךילהתב םיאצמנ םהשכ
	2007
	Clandinin & Pushor, 
	)
	 הנויבצל םאותה רבד ,
	השירפה לש יתוחתפתהה
	.
	 

	 םינותנה ףוסיאתועצמאב עצבתה  רקחמב םינותנ ףוסיאל רתויב הצופנה הרוצה אוהש ,הצחמל הנבומ ןויאיר( ינתוכיאה
	 םינותנה ףוסיאתועצמאב עצבתה  רקחמב םינותנ ףוסיאל רתויב הצופנה הרוצה אוהש ,הצחמל הנבומ ןויאיר( ינתוכיאה
	Patten, 2009
	 .)
	 ,תושגר ,תויועמשמ רחא תוקחתהל ןויסינ ךות עדימ לש ףוסיא םיללוכ תונויארה
	( תולקב ןהב ןיחבהל ןתינ אלש םיסחי תוכרעמו תויווח
	Rossetto, 2014
	)
	הנבנ ןויאירה ךירדת .
	 
	 ןייארמלש ךכ
	( לקסאג הנכמ םתואש ,םייללכ םיווק ויה
	2011
	 ןויסינ היה ןויאירה ךלהמב ולעש תולאשב .'םיאשונ ךירדמ' )
	 תונש ךלהמב ושכרנש ,יפוא תונוכת וא תויוגהנתה ,תויונמוימ לש ןמויק תורשפא תא רתיה ןיב קודבל
	ולאשנ ןושארה קלחב .השירפה תייווחב םג הרומה תא תוולמו הארוהה
	 
	 םירושקש םיכילהת לע םירומה
	 רפסה תיבב םייחהמ ךלש רבעמה תא ראתמ תייה דציכ" ומכ תולאש .השירפל הדובעמ םהלש רבעמל
	 תרגש תא ףקשל םישרופה םירומל רשפאל דעונ ןויאירב יזכרמ ךבדנ .הז קלחב ולע "?השירפב םייחל
	השירפב קסוע התא תויוליעפ לש םיגוס הזיאב" ןוגכ תולאש םע השירפה
	 ןויאירה לש ןורחאה וקלחב ."?
	 הנכהה ןוגכ ,השירפה תייווח לע םיעיפשמה םינוש םימרוג לש תויטננימודה תניחבב תולאשה ודקמתה
	 תיתחפשמהו תיתרבחה תפטעמה ,)"?השירפה תארקל הנכה לש תויוליעפב תפתתשה םאה"( השירפל
	הרומש תובישחה ךתעדל םאה"( השירפה תייווחל הארוהה תריירק תגילזו
	 
	 לע עיפשת ותדובעל סחיימ
	 .הצחמו העש דע העשכ ךראו תחא םעפ ךרענ ןויאיר לכ .)"?השירפל ותולגתסה
	 

	םינותנה חותינ תטיש
	םינותנה חותינ תטיש
	 

	( קינשוד לש החוסינל 'תדמתמה האוושהה' ןורקיע ידי לע להנתה יחכונה רקחמב םינותנה חותינ
	( קינשוד לש החוסינל 'תדמתמה האוושהה' ןורקיע ידי לע להנתה יחכונה רקחמב םינותנה חותינ
	2011
	 וז .)
	 םדוק עדימ םע הוושומ שדח עדימ לכ התרגסמבש חותינ תטיש
	 תריציו דודיק ללוכש בלשל עיגהל תנמ לע
	 תיזכרמה הדותמה םה תונויארה ובש ,יחכונה הז ומכ רקחמב הפידעל תבשחנ וז היגטרטסא .תוירוגטק
	 םיבלש וב תויהל םילוכיש )השירפה ומכ( ךילהתב תוקסוע תולאשהו רקחמב
	(
	Morse, 1998
	 רחאל .)
	וירוגטק יוהיז םשל חתונ אוה ,בתכוש דדובה ןויאירהש
	 .םמצע לע םירזוחה םירקמ רחא שופיחו תונושאר ת
	( תועמשמ תודיחי לש יוהיזו םינותנ ןיב האוושה תועצמאב תוירוגטקל ודדוק טסקטה יקלח
	Elo & Kyngas
	, 
	2007
	.)
	 
	 ,הארוהל הקיז תלעב הדובע ןוגכ ,םינותנה ןמ ולעש תוירוגטק והוז םינותנב רזוחה ןויעה ךלהמב
	 הארוהל הרושקה תיתובדנתה תוליעפ ,םירחא תורוהל ךרוצה ,תיעוצקמ תוהז ,הארוה תויולת יאנפ תויוליעפ
	   .דועו
	 

	( תונימא גשומה ,רקחמה תונמיהמל רשאTrustworthinessשומל ףילחתכ עצומ ) תונמיהמו ףקות םיג( םיאצממה לש הרבעה תלוכי ,תותימא ומכ םיניחבת ללוכ אוהו ,ינתוכיאה רקחמבTransferability םוצמצ ,) ,לזרמ־רוטקפס( םיאצממל רושיא תלבקו רקוחה תייטה2008 התשענ רקחמה ךלהמב ,ךכל םאתהב .)ולגתסהה אשונב תיטרואתה תורפסל םיפסאנה םינותנה לש האוושהו הניחב הבר תובישח .השירפל ת והז ןכש ,םהלש קיודמו ריהז רואיתלו ,עדימה יקפס םהש ,םישרופה םירומה תריחבל םג רקחמב הנתינ ,עשוהי־ןב רבצ( רקחמה תונימא לע הרימשב בושח םרוג1999 וללמותו ורמשנ תונויארה ,ךכל ףסונ .)ךרדה וז "םינותנל בורק" ראשיהלש החנה ךותמ תאזו
	( יתימאה רופיסה
	( יתימאה רופיסה
	Janesick, 1998
	 רקוחה ידי לע ורתואש תוירוגטקה תא ןחב ינשה בתוכה ,ךכמ הרתי .)
	 יוטיב ידיל האב תונמיהמה לע הרימשה .תויזכרמ תומתל תוירוגטקה רוביחל םינוש םיחסונ עיצהו ישארה
	נויארה :םירקחנה לש תיעבטה הביבסה לא האיציב םג
	 ךות ,םישרופה םירומה לש םתיבב בורל ומיוק תו
	 זאינ ,קוק לש םתצלמה הלבקתה ,ףוסבל .ןויאירה תביבסב םיחכונ םיפסונ םישנא ויהי אלש ךכ לע הדפקה
	( יתראקמו
	Koch, Niesz & McCarthy, 2013
	 )
	 םיריכזת ומשרנ התרגסמבש תיביטקלפר הבישח ץמאל
	פא תויטהמ ענמיהל תנמ לע ,תונויארה ךלהמב
	.רוקמל םינמאנ ראשיהלו תוירש
	 

	 סיסב לע רקחמב ופתתשה םירומה ,תישאר .םינפוא המכב התשענ תירקחמה הקיתאה לע הדפקהה םישרופה םירומה ולביק ןויאירה ינפל .םינייאורמה ןויסיח לע רומשל תנמ לע ונוש םהיתומשו תעדמ המכסהו םתוהזש חטבוה ןכו ,ותולהנתה ךרדו ןויאירה תורטמ לע רבסה .םיימינונא וראשיי םיקלוח םהש םירופיסה
	 סיסב לע רקחמב ופתתשה םירומה ,תישאר .םינפוא המכב התשענ תירקחמה הקיתאה לע הדפקהה םישרופה םירומה ולביק ןויאירה ינפל .םינייאורמה ןויסיח לע רומשל תנמ לע ונוש םהיתומשו תעדמ המכסהו םתוהזש חטבוה ןכו ,ותולהנתה ךרדו ןויאירה תורטמ לע רבסה .םיימינונא וראשיי םיקלוח םהש םירופיסה
	 

	םיאצממ
	םיאצממ
	 

	 םיימינפ־םייגולוכיספ םינייפאמ לש תויכשמה ןיב הניחבמה ,תויכשמהה תיירואת לש לנויצרל םאתהב םיאצומה הארוהה תריירק ייוטיבל עגונב םיאצממה ,יעוציב־ישעמה דבורב תויבקעו תויכשמה ןיבל השירפבמה לש השירפה תייווחב םייוטיב תא־יגולוכיספה ןפב .ישעמהו יגולוכיספה :םימוחתה ינשב וגצוי םירו תולוכי ,תויונמוימ :השירפב םג תחכונ תיעוצקמה תוהזהש איה תונויארה ןמ תרייטצמה הנומתה ,יתוישיא םיקוסיעה ,ישעמה ןפב .השירפה ייחב םג ותוא תוולמ הארוהב ויתונש ךלהמב ומצעל לגיס הרומהש תונוכתויחב הרומה לש תריירקמ םה ףא םיעפשומ )תיתובדנתה תוליעפ וא יאנפ ,הדובע( השירפב םוי־םויה י .הארוהה
	 םיימינפ־םייגולוכיספ םינייפאמ לש תויכשמה ןיב הניחבמה ,תויכשמהה תיירואת לש לנויצרל םאתהב םיאצומה הארוהה תריירק ייוטיבל עגונב םיאצממה ,יעוציב־ישעמה דבורב תויבקעו תויכשמה ןיבל השירפבמה לש השירפה תייווחב םייוטיב תא־יגולוכיספה ןפב .ישעמהו יגולוכיספה :םימוחתה ינשב וגצוי םירו תולוכי ,תויונמוימ :השירפב םג תחכונ תיעוצקמה תוהזהש איה תונויארה ןמ תרייטצמה הנומתה ,יתוישיא םיקוסיעה ,ישעמה ןפב .השירפה ייחב םג ותוא תוולמ הארוהב ויתונש ךלהמב ומצעל לגיס הרומהש תונוכתויחב הרומה לש תריירקמ םה ףא םיעפשומ )תיתובדנתה תוליעפ וא יאנפ ,הדובע( השירפב םוי־םויה י .הארוהה
	 

	 יגולוכיספה טביהה– השירפה ייחב 'תירומ'ה תוהזה לש תויכשמה
	 יגולוכיספה טביהה– השירפה ייחב 'תירומ'ה תוהזה לש תויכשמה
	 

	 תנחוב היגולוכיספה ,הסיסבב .שפנה ייח רקח תא םג ומכ תוגהנתהה רקח תא בלשמ יגולוכיספה רקחמה 'תימינפה הייווח'כ תונכל ןתינש המ תא–  ,רקה־יגלפ( ונייוואמו וניתובשחמ תא ,וניתושגרו וניתושוחת תא
	 תנחוב היגולוכיספה ,הסיסבב .שפנה ייח רקח תא םג ומכ תוגהנתהה רקח תא בלשמ יגולוכיספה רקחמה 'תימינפה הייווח'כ תונכל ןתינש המ תא–  ,רקה־יגלפ( ונייוואמו וניתובשחמ תא ,וניתושגרו וניתושוחת תא
	1991
	 .)
	א תיינפהב ןומט ןלהל וגצויש תוירוגטקה־תת ןיב רשקמה טוחה ,ךכל םאתהב
	 רבעל םירוקרזה רו
	 תושוחת ,םיכרצ ,םירומה לש תוגהנתה יסופד םהבו ,'תימינפ היווח' התוא תא םיגציימה םיביכרמ ןווגמ
	 ינבאמ תחא השירפב םג תשמשמ תיעוצקמה תוהזהש ךכ לע דיעהל ידכ םהב שיש ,םייתבישח םיכילהתו
	.םירומה לש םתוהזב דוסיה
	 

	ומהר  הרומ ראשנ– השירפב תוהזה רגתא
	ומהר  הרומ ראשנ– השירפב תוהזה רגתא
	 

	 אלא ,םתייחמל ושע םהש המ קר אל איה הארוההש איה יחכונה רקחמב םירומה לש תחוורה השוחתה.תויהל וכפה םהש הממ קלח  תב הירוטסיהל תשרופ הרומ( ריפס
	 אלא ,םתייחמל ושע םהש המ קר אל איה הארוההש איה יחכונה רקחמב םירומה לש תחוורה השוחתה.תויהל וכפה םהש הממ קלח  תב הירוטסיהל תשרופ הרומ( ריפס
	60
	 המגוד איה )השירפב םינש שולש ,
	:הרומ־םדאכ המצע תא ההזמ ןיידעש ,וזכ הרומל
	 

	 
	 

	רמוא תאז .תכרעמהמ יתקתנתה אל דוע ינא עמשת... דרשמ לש תכרעמה אל ,ת המשנב הרומ ינא .הרומ אוהש םדא הרציש ילש ףוגה לש תכרעמה אלא ,ךוניחה ...םתוא דמלא ינאש ,םידימלת ואוביש ךרוצה תא יל שי דוע ינאו
	רמוא תאז .תכרעמהמ יתקתנתה אל דוע ינא עמשת... דרשמ לש תכרעמה אל ,ת המשנב הרומ ינא .הרומ אוהש םדא הרציש ילש ףוגה לש תכרעמה אלא ,ךוניחה ...םתוא דמלא ינאש ,םידימלת ואוביש ךרוצה תא יל שי דוע ינאו
	 

	 
	 

	 תב תשרופ הרומ ,הנח
	 תב תשרופ הרומ ,הנח
	63
	 
	 הריירקה לש העפשהל סחייתהל ןויאירה םויס תארקל השקבתה ,ןורשה רוזאמ
	ש המוד .הווהב הייח לע
	 יתלב הסיפ איה הארוהה ,השירפב תומימת םינש שש ירחא רוחאל טבמב םג
	:הנח לש התוישיאמ תדרפנ
	 

	 
	 

	 תוישיאהמ הז תא קתנל ןיא ,םדאנבכ ךתוא בצעמ הז ]הארוהה[ ?ךל דיגא ינא ךיא .תדמלו תבאשש המ לכ .תוישיאהמ הז תא קתנל ןיא .ךלש
	 תוישיאהמ הז תא קתנל ןיא ,םדאנבכ ךתוא בצעמ הז ]הארוהה[ ?ךל דיגא ינא ךיא .תדמלו תבאשש המ לכ .תוישיאהמ הז תא קתנל ןיא .ךלש
	 

	 
	 

	 תב תשרופ הרומ ,תבהלש
	 תב תשרופ הרומ ,תבהלש
	58
	 
	 תיברע רקיעב הדמילש
	 אבה טוטיצב איה ףא תסחייתמ ,זכרמה רוזאב ןושלו
	:התשירפ רחאל םינש שולש ,הלש תימצעה תוהזב הארוהה לש המוקמל
	 

	 
	 

	 הרומ ינאש תרמוא ינא .הרומכ ימצע תא האור ןיידע ינא ,ןכ ןכ ,ינאש יממ קלח הז .ןכ...הרומ ןיידע ינאש השיגרמ לבא ,היסנפב
	 הרומ ינאש תרמוא ינא .הרומכ ימצע תא האור ןיידע ינא ,ןכ ןכ ,ינאש יממ קלח הז .ןכ...הרומ ןיידע ינאש השיגרמ לבא ,היסנפב
	 

	 
	 

	כי אלש ךילהת איה הארוה ,םירבדה עבטמ ןב שרופ הרומ ,דודו ,דחא דצ דמעמב םייקתהל לו
	כי אלש ךילהת איה הארוה ,םירבדה עבטמ ןב שרופ הרומ ,דודו ,דחא דצ דמעמב םייקתהל לו
	70
	 
	 הירוטסיהל
	 ."רוסמל" ימל דוע ןיאש ךכב סרסמ והשמ אצומ ,)השירפב םינש עברא לש קתו(
	 

	 
	 

	 הזכ רסוח ןמ שיגרמ ינאו להק לומ ןמזה לכ אוה הרומ .להק לש אשונה רסח יל ,ןכחמ התא ...אלא ךמצעל בותכל אל ,ךמצעל תויחל אל תלגרתה התאש ןעוט ינא ,שפ תייה ןמזה לכש תשכרש תונוכתה תא ...תובוטה תונוכתה תא ,להק םישפחמש ימל ךל ןיא לבא רוסמל ימל ךירצ התא .הריסמב ,הגצה ןיעמב–  .רוסמל ימל ךל רסח.דיב ךלצא ראשנ רודכהש
	 הזכ רסוח ןמ שיגרמ ינאו להק לומ ןמזה לכ אוה הרומ .להק לש אשונה רסח יל ,ןכחמ התא ...אלא ךמצעל בותכל אל ,ךמצעל תויחל אל תלגרתה התאש ןעוט ינא ,שפ תייה ןמזה לכש תשכרש תונוכתה תא ...תובוטה תונוכתה תא ,להק םישפחמש ימל ךל ןיא לבא רוסמל ימל ךירצ התא .הריסמב ,הגצה ןיעמב–  .רוסמל ימל ךל רסח.דיב ךלצא ראשנ רודכהש
	 

	ןכתיי .רבעשל םירומה לש תללוכה תוישיאה ןמ דרפנ יתלב קלחל הכפה 'תיתרומ'ה תוהזהש המוד  ךכבש.םינושארה תולגתסהה ישדוחב רקיעב ,השירפל רבעמה םע םירומה ןמ קלח לש הקעומ תשוחת הנומט
	ןכתיי .רבעשל םירומה לש תללוכה תוישיאה ןמ דרפנ יתלב קלחל הכפה 'תיתרומ'ה תוהזהש המוד  ךכבש.םינושארה תולגתסהה ישדוחב רקיעב ,השירפל רבעמה םע םירומה ןמ קלח לש הקעומ תשוחת הנומט
	 

	 הלוע וירבדמו ,ותשירפ רחאל ןוכית רפס תיבב תיקלח הרשמב הקיטמתמ דמלל ךישממ ,לשמל הקיבצ :רפסה תיבמ יפוסה קותינהמ דחפ לש השוחת
	 הלוע וירבדמו ,ותשירפ רחאל ןוכית רפס תיבב תיקלח הרשמב הקיטמתמ דמלל ךישממ ,לשמל הקיבצ :רפסה תיבמ יפוסה קותינהמ דחפ לש השוחת
	 

	תא האור אל ינא ,לוכה בהוא ינא ילש עוצקמב...  .הדובעה תא קיספמ ,דבוע אל ימצע.יל הרקי המ עדוי אל ינא ,הזמ דחפמ ינא ,הדובע קיספמ ינא םא
	תא האור אל ינא ,לוכה בהוא ינא ילש עוצקמב...  .הדובעה תא קיספמ ,דבוע אל ימצע.יל הרקי המ עדוי אל ינא ,הזמ דחפמ ינא ,הדובע קיספמ ינא םא
	 

	 
	 

	  םוחתמ האיציה ןמ האצותכ םירצונש םידספהה רבעל תודדונה תובשחממ רקיעב תעבונ הקעומה תשוחתשקה ,דוד תאז חסינש יפכ "הריסמ"בש האנהה וא "המבה זכרמ"ב הדימעה ,תויורבחה :הארוהה םע ר םידימלתה–  םכרד תישארב םייחה לש תונורתיה תא אוצמל םישקתמה םירומ ואצמיי ,ולא לכ לש םרדעיהב.השירפב
	  םוחתמ האיציה ןמ האצותכ םירצונש םידספהה רבעל תודדונה תובשחממ רקיעב תעבונ הקעומה תשוחתשקה ,דוד תאז חסינש יפכ "הריסמ"בש האנהה וא "המבה זכרמ"ב הדימעה ,תויורבחה :הארוהה םע ר םידימלתה–  םכרד תישארב םייחה לש תונורתיה תא אוצמל םישקתמה םירומ ואצמיי ,ולא לכ לש םרדעיהב.השירפב
	 

	 
	 

	 תב( היח
	 תב( היח
	58
	 דחאב רקיעב ,השירפל רבעמב תונקיר לש השוחת תרכוז )השירפב םינש שש לש קתו ,
	 :הידעלב חתפנש ,םירומה לכ רובע תדחוימ תועמשמ לעב םוי ,רבמטפסב
	 

	 
	 

	ב ,הארת יתייה ינאש ללגב .יתננוכתהש תורמל ,השק דואמ יל היה הנושארה הנשה תא השוע יתייה דימת ינא ,םידומילה תליחתב לשמל-
	ב ,הארת יתייה ינאש ללגב .יתננוכתהש תורמל ,השק דואמ יל היה הנושארה הנשה תא השוע יתייה דימת ינא ,םידומילה תליחתב לשמל-
	1
	 
	 יתייה דימת ינא ,רבמטפסב
	 תא האור יתייה םואתפ .הלחתהה תא ,םידליה תא לבקיש רפסה תיב תא תנגראמ
	תפ ...םולכ השוע אל התאו השגרההו הריוואהו םיכלוה םידליה
	.םוקאווב ינא םוא
	 

	 
	 

	 תב תשרופ הרומ( הילימא
	 תב תשרופ הרומ( הילימא
	55
	 תוששחהש ררבתמ הירבדמ .השירפל הלש רבעמה תא ראתל השקבתה )
	:םיקדצומ ויה היסנפל האיציה םע תושוחתהמ הלש םימדקומה
	 

	 
	 

	 יבאכה םג ,תוששחהו תשרופ ינאש יל ועידוהש ךיאו יתאצי .השק היה רבעמה ,שממ םישדוחבש תרכוז ינא ...ולחה ןטב ,ןואדב יתייה ,ןואכידב שממ יתייה םינושארה התא .הארוההמ ,הארוההמ םגו םירבח ןומה ול שיש םדאנב ינאש ילש לזמה ,רמולכ ןיאש יתשגרה וליאכו ןואדב יתייה .הליפנב שממ יתייה ...?יתאצי בצמ הזיאב ןיבמ.הזכ ךשוח ,ןמ ,ןמו רקובב םוקל המל יל
	 יבאכה םג ,תוששחהו תשרופ ינאש יל ועידוהש ךיאו יתאצי .השק היה רבעמה ,שממ םישדוחבש תרכוז ינא ...ולחה ןטב ,ןואדב יתייה ,ןואכידב שממ יתייה םינושארה התא .הארוההמ ,הארוההמ םגו םירבח ןומה ול שיש םדאנב ינאש ילש לזמה ,רמולכ ןיאש יתשגרה וליאכו ןואדב יתייה .הליפנב שממ יתייה ...?יתאצי בצמ הזיאב ןיבמ.הזכ ךשוח ,ןמ ,ןמו רקובב םוקל המל יל
	 

	 
	 

	 תב( הנרוא
	 תב( הנרוא
	60
	מ )השירפב םינש שמח ,
	 רבעמה םע הלקה לכ ושיגרה אלש םירומ םתואל איה ףא תכייתש
	:השירפל
	 

	 
	 

	 יתנמאה אלו השק היה .ןושארה םויה לע ימצע לע תקחוצ וישכע ינא ,תרכוז ינא תומד יתייה םג ינאו םינש ןומה ךכ לכ הרומכ ךלש תוהזה יכ ,השק ךכ לכ היהיש.רפסה תיבב תיטננימוד
	 יתנמאה אלו השק היה .ןושארה םויה לע ימצע לע תקחוצ וישכע ינא ,תרכוז ינא תומד יתייה םג ינאו םינש ןומה ךכ לכ הרומכ ךלש תוהזה יכ ,השק ךכ לכ היהיש.רפסה תיבב תיטננימוד
	 

	 
	 

	 םירומה ןמ קלח לש םהיתולוקמ םינייאורמה לש תוהזה .השירפל רבעמה םע הקעומ לש תושוחת תולוע הלאשה רחא הקחתמ יחכונה רקחמה .ךכל רבעמ ףאו ,השירפל רבעמה םע םייקתהלמ הלדח הניא םירומכ םיקפסמ םירומה םיאבה םירבדב .השירפה ייח לע השעמל הכלה המתוח תא העיבטמ הרומה תוהז דציכקמה תוהזה לש הייוטיבל תודע.השירפה תייווחב תיעוצ
	 םירומה ןמ קלח לש םהיתולוקמ םינייאורמה לש תוהזה .השירפל רבעמה םע הקעומ לש תושוחת תולוע הלאשה רחא הקחתמ יחכונה רקחמה .ךכל רבעמ ףאו ,השירפל רבעמה םע םייקתהלמ הלדח הניא םירומכ םיקפסמ םירומה םיאבה םירבדב .השירפה ייח לע השעמל הכלה המתוח תא העיבטמ הרומה תוהז דציכקמה תוהזה לש הייוטיבל תודע.השירפה תייווחב תיעוצ
	 

	 רוביד ךותיחו היצנוטניא
	 רוביד ךותיחו היצנוטניא
	 

	 תועונת לע ךמתסהב הרומ תוהזל םיעדוי םירחאש אוה הארוהה עוצקמ לש םיידוחייה םינייפאמה דחא ליגב השרפש ,)השירפב םייתנש( לט .ולש רובידה ןפואו םיידיה
	 תועונת לע ךמתסהב הרומ תוהזל םיעדוי םירחאש אוה הארוהה עוצקמ לש םיידוחייה םינייפאמה דחא ליגב השרפש ,)השירפב םייתנש( לט .ולש רובידה ןפואו םיידיה
	60
	 
	 רחאל
	34
	 
	 תנעוט ,תורפס תארוה תונש
	בונ הרומה לש תידוחייה היצנוטניאהש
	 )תיתרבחה תפטעמל השירפבו( םידימלתל תנבומ תויהל ןוצרהמ תע
	:תילמיטפואה הרוצב
	 

	...  "?ןוכנ הרומ תא" :יל םירמוא םימעפ הברה .הארנכ ונלש רובידה לש היצנוטניא הז ,קיידל ןוצרה ,ךתוא וניביש ןוצרה ."ךלש היצנוטניאה ,הרומ תא" "?םיעדוי םתא ךיא" םיניזאמה ןורחאש אדוול ןוצרה.הוולמ הז ,הז זא .ןווכתמ התא המל קוידב עדוי ךלש
	...  "?ןוכנ הרומ תא" :יל םירמוא םימעפ הברה .הארנכ ונלש רובידה לש היצנוטניא הז ,קיידל ןוצרה ,ךתוא וניביש ןוצרה ."ךלש היצנוטניאה ,הרומ תא" "?םיעדוי םתא ךיא" םיניזאמה ןורחאש אדוול ןוצרה.הוולמ הז ,הז זא .ןווכתמ התא המל קוידב עדוי ךלש
	 

	 ךשמב העבהו ןושל ,תורפס תארוה רחאל םדקומ השרפש )השירפב םינש שש( ןריש
	 ךשמב העבהו ןושל ,תורפס תארוה רחאל םדקומ השרפש )השירפב םינש שש( ןריש
	32
	 
	 ןוצרב תקלוח ,הנש
	: היפ תא התצפש עגרמ הרומכ התהוז איה ובש יפיצפס דחא הרקמ ןיעל יולג
	 

	ימעפל ?המל ?םעפ הרומ תייהש ןוכנ :יל םירמוא םישדח םישנא ,הפשה ללגב הז ם הרכמ איה ,תרכומל יתשגינו הכורעת יהשזיא התייה :ןטק רופיס לשמל ךל ןתא ינא ינא "?קית והשזיא הצור תא ,יתרבג םולש" יל הרמאו םידמחנ דואמ םיקית םש :הל יתרמא ...יתוא הלאש איה ."דמחנ דואמ ,דואמ הזה קיתה ,ןכ" :הל יתרמארמא איה זא "?הלוע הז המכ ידיגת" ,המל" : יתרמא "?הרומ תא ?הרומ תייה ןוכנ" :ה רמוא ימ" יל הרמא איה זא "?ינאככ םירמוא ?המהמ תרמוא תא המ !כ "?המ
	ימעפל ?המל ?םעפ הרומ תייהש ןוכנ :יל םירמוא םישדח םישנא ,הפשה ללגב הז ם הרכמ איה ,תרכומל יתשגינו הכורעת יהשזיא התייה :ןטק רופיס לשמל ךל ןתא ינא ינא "?קית והשזיא הצור תא ,יתרבג םולש" יל הרמאו םידמחנ דואמ םיקית םש :הל יתרמא ...יתוא הלאש איה ."דמחנ דואמ ,דואמ הזה קיתה ,ןכ" :הל יתרמארמא איה זא "?הלוע הז המכ ידיגת" ,המל" : יתרמא "?הרומ תא ?הרומ תייה ןוכנ" :ה רמוא ימ" יל הרמא איה זא "?ינאככ םירמוא ?המהמ תרמוא תא המ !כ "?המ
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	 תא ,עדומב אלש וא עדומב ,ורמש םירומהש ןוויכמ הרומה תא תוריהמבו תולקב ההזמ תבבוסה הרבחהוחכונה ,םרב .הארוהה ימימ רובידה ןוטו ףוגה תפש ,רובידה ךותיח השירפה תייווחב הארוהה עוצקמ לש ת הרומה לש יביטקניטסניא טעמכה ןוצרב הלועו הבש איהו ,דבלב םינפה תועבהו רובידה ןפואל תלבגומ הניא.השירפב םג ריבסהלו ןקתל ,דמלל
	 תא ,עדומב אלש וא עדומב ,ורמש םירומהש ןוויכמ הרומה תא תוריהמבו תולקב ההזמ תבבוסה הרבחהוחכונה ,םרב .הארוהה ימימ רובידה ןוטו ףוגה תפש ,רובידה ךותיח השירפה תייווחב הארוהה עוצקמ לש ת הרומה לש יביטקניטסניא טעמכה ןוצרב הלועו הבש איהו ,דבלב םינפה תועבהו רובידה ןפואל תלבגומ הניא.השירפב םג ריבסהלו ןקתל ,דמלל
	 

	םירחא דמלל הקושתהו ךרוצה
	םירחא דמלל הקושתהו ךרוצה
	 

	ונמוימ יהוז .םיריעצה תא ךירדהלו תורוהל ,ןווכל םירומה וגהנ םתדובע תונש ךלהמב ררבתמש "תיגוגדפ" ת:לט .ותביבס לומ הרומה לש תולהנתהב יזכרמ דיקפת השירפב םג תספותש
	ונמוימ יהוז .םיריעצה תא ךירדהלו תורוהל ,ןווכל םירומה וגהנ םתדובע תונש ךלהמב ררבתמש "תיגוגדפ" ת:לט .ותביבס לומ הרומה לש תולהנתהב יזכרמ דיקפת השירפב םג תספותש
	 

	 ,בשוי התאש הצובק לכב יכ ,הרומ תויהל ךישמת התא ,הרומ תויהל ךישמת התא קלח הז ,הרומה התאו דימת םתוא האור התא ,ךלש םירבחה ןיב םג םויה םאתאו ריבסמ התאו עדוי התא ,רבכ יפוא תונוכתמ שרפמ ה– .ךתוא הוולמש והשמ הז
	 ,בשוי התאש הצובק לכב יכ ,הרומ תויהל ךישמת התא ,הרומ תויהל ךישמת התא קלח הז ,הרומה התאו דימת םתוא האור התא ,ךלש םירבחה ןיב םג םויה םאתאו ריבסמ התאו עדוי התא ,רבכ יפוא תונוכתמ שרפמ ה– .ךתוא הוולמש והשמ הז
	 

	 
	 

	( תירשוא
	( תירשוא
	60
	 רקבל ךרוצב האור איה םג םלוא ,הנוש ןפואב תחסנתמ ילוא )השירפב קתו תונש שולש ,
	:השירפב הילע רתוול היה רשפאש תוגהנתה תרוצ ריעהלו
	 

	 בוט היה הז ."יפרת תירשוא ,הרומ אל תא ,תירשוא" :ימצעל תרמוא ןמזה לכ ינאחאה ןמזה לכ ,תכרעמל ,םייק ןיידע הז ...ושעיש םידימלתה לע תחקל לש וזה תויר תרמוא ינא לבא תקחוצ ינא זא ,םירבדמו םישגפנ ונחנאש םישגפמב האור ינא יכ ,"הזמ תררחתשה אל ,הרומ שארב ןיידע תאש םיאור" :םימעפ המכ ילש הרבחל ...ןכ
	 בוט היה הז ."יפרת תירשוא ,הרומ אל תא ,תירשוא" :ימצעל תרמוא ןמזה לכ ינאחאה ןמזה לכ ,תכרעמל ,םייק ןיידע הז ...ושעיש םידימלתה לע תחקל לש וזה תויר תרמוא ינא לבא תקחוצ ינא זא ,םירבדמו םישגפנ ונחנאש םישגפמב האור ינא יכ ,"הזמ תררחתשה אל ,הרומ שארב ןיידע תאש םיאור" :םימעפ המכ ילש הרבחל ...ןכ
	 

	 
	 

	 תב( תבהלש
	 תב( תבהלש
	58
	 רחאל השרפש ,)השירפב םינש שולש ,
	28
	 
	 ,הארוה תונש
	 ךותמ תישממ היצאוטיס המיגדמ
	 ריעהל טלשנ יתלב ךרוצ השיגרמ איה ,הלש "תיתרומ"ה תוהזל הנמאנ ,וכלהמבש עונלוקב טרס תנרקה
	:ןרותה עירפמל
	 

	 ינא דימת ]תקחוצ[ זא ,רבדמ והשימו עונלוקב ונחנאש םעפ לכ יל רמוא ילעב הז... ,ןכ ,"הרומ תויהל יקיספת" ]רמוא הגוז ןב[ .םישנאל הריעמ קלח הזו הז תא יל שי.ינממ
	 ינא דימת ]תקחוצ[ זא ,רבדמ והשימו עונלוקב ונחנאש םעפ לכ יל רמוא ילעב הז... ,ןכ ,"הרומ תויהל יקיספת" ]רמוא הגוז ןב[ .םישנאל הריעמ קלח הזו הז תא יל שי.ינממ
	 

	 
	 

	 הנבומ תוגהנתה סופדל הכפה ,ץעיילו ןקתל ,ריעהל םישרופ־םירומ לש הייטנה יכ ,הלוע םירומה ירבדמ .יביסקלפר טעמכו יעבט ןפואב םעפ ידמ הלוע וז הייטנ השירפב םגש ךכ ,םירומה לש םתוישיאב
	 הנבומ תוגהנתה סופדל הכפה ,ץעיילו ןקתל ,ריעהל םישרופ־םירומ לש הייטנה יכ ,הלוע םירומה ירבדמ .יביסקלפר טעמכו יעבט ןפואב םעפ ידמ הלוע וז הייטנ השירפב םגש ךכ ,םירומה לש םתוישיאב
	 

	 
	 

	יסחי םישרופה םירומה לש םטבמ תדוקנמ יכ חכווינ אבה ףיעסב  םה ,םינחינ םה םהבש םיחתופמה שונאה תנתינ יתלב השירפב וז תונמוימ לש תוחכונהו ,םירומ םתויה ףקותמ "לגרתל" וברה םהש תיזכרמ תונמוימ.רוערעל
	יסחי םישרופה םירומה לש םטבמ תדוקנמ יכ חכווינ אבה ףיעסב  םה ,םינחינ םה םהבש םיחתופמה שונאה תנתינ יתלב השירפב וז תונמוימ לש תוחכונהו ,םירומ םתויה ףקותמ "לגרתל" וברה םהש תיזכרמ תונמוימ.רוערעל
	 

	 שונא יסחי לש תונמוימ– השירפל הארוהמ תויונמוימ לש "הגילז"
	 שונא יסחי לש תונמוימ– השירפל הארוהמ תויונמוימ לש "הגילז"
	 

	 עגונה לכב םירומה םע תונויארב העיפוה רשא תויתועמשמה תודוקנה תחא תוהזה לש התויכשמהל םיבייח ויה םתואש שונאה יסחיב םירומה לש תוחתופמה תויונמוימב תעגונ השירפב הרומה לש תיעוצקמה ,הלכה ,הבשקה ,תונלבוס םינייאורמה ונייצ וללה תויונמוימה ןיב .םירומ םתויה ףקותמ רפשל וא שוכרל .השירפב םג םתוא תותרשמה ,םירבשמ ןורתפ תלוכיו תושיגר
	 עגונה לכב םירומה םע תונויארב העיפוה רשא תויתועמשמה תודוקנה תחא תוהזה לש התויכשמהל םיבייח ויה םתואש שונאה יסחיב םירומה לש תוחתופמה תויונמוימב תעגונ השירפב הרומה לש תיעוצקמה ,הלכה ,הבשקה ,תונלבוס םינייאורמה ונייצ וללה תויונמוימה ןיב .םירומ םתויה ףקותמ רפשל וא שוכרל .השירפב םג םתוא תותרשמה ,םירבשמ ןורתפ תלוכיו תושיגר
	 

	ימ ןב( הכ
	ימ ןב( הכ
	58
	 תונוכתה לע רפסמ ,תמדקומה ותשירפ ינפל להנמ ןגסכ םג ןהיכש ,)השירפב םינש שולש ,
	:הארוהה ייחמ עימטה ןתוא
	 

	 ידכ ךות םישכרנ םה הלאה םירבדה לכ ,שונא יסחיו השיגו תונלבוסהש בשוח ינא רחאה לש ובילל ןיבמש םדא תויהל בייח התא ,שיגר תויהל בייח התא יכ ,הדובעא ,הזו .ךכ רחא םתיא יח התאו םתיא ךלוה התא טלחהבש םירבד הל
	 ידכ ךות םישכרנ םה הלאה םירבדה לכ ,שונא יסחיו השיגו תונלבוסהש בשוח ינא רחאה לש ובילל ןיבמש םדא תויהל בייח התא ,שיגר תויהל בייח התא יכ ,הדובעא ,הזו .ךכ רחא םתיא יח התאו םתיא ךלוה התא טלחהבש םירבד הל
	 

	 
	 

	( הכרב םג
	( הכרב םג
	67
	 "םינשייח" ןיעמ םיחתפתמ ידוחיי ןפואב הארוהה עוצקמבש החוטב ,)השירפב יצחו םייתנש ,
	:התביבס םע םיסחיב םג התושרל םידמוע תעכו הידימלת םע היצקארטניאב הרומל ועייסש
	 

	כה ,תרושקתה ,תעמשמ .ימצעה ןוחטיבה... ,םישנא תוולל הז הרומ תויהל ,הל םישנאל תושיגר ,תונרקס ,תוגיהנמ רשוכ ...תויהל–  היה אל הזו םישנא תטלוק ינא חותיפ ןומה .ןיינע ,ףכת ותוא תטלוק ינא םדא ןב האור קר ינא ,םישנא תטלוק ינא .יל הרק המ ,האורל תויהל ךפוה אוה הרומ ?המ ,התא ,ללכבו תישגר היצנגילטניאה לשל.הרומ קר אל אוה הרומ !?ך
	כה ,תרושקתה ,תעמשמ .ימצעה ןוחטיבה... ,םישנא תוולל הז הרומ תויהל ,הל םישנאל תושיגר ,תונרקס ,תוגיהנמ רשוכ ...תויהל–  היה אל הזו םישנא תטלוק ינא חותיפ ןומה .ןיינע ,ףכת ותוא תטלוק ינא םדא ןב האור קר ינא ,םישנא תטלוק ינא .יל הרק המ ,האורל תויהל ךפוה אוה הרומ ?המ ,התא ,ללכבו תישגר היצנגילטניאה לשל.הרומ קר אל אוה הרומ !?ך
	 

	 
	 

	 תב( הבוטל
	 תב( הבוטל
	59
	 רמשמב התובדנתהב ןפודה תאצוי התחלצה תאש קפס ןיא )השירפב םינש שולש לש קתו ,
	:םירחא םע שונאה יסחיב הלש הארוהה תונש ךלהמב השכרנש תונמוימל סחייל ןתינ יחרזאה
	 

	...  הזש ,תימשרה תרבודה היהא ינאש הצור אוהש דקפמה יל עידוה םויה קר תמאב ארק אוה הצלמהב ,םג ינאשו .השיגרמ ינא הככ יילע רופת שממ ,הז דבוכמ דיקפת שונא יסחיש ,םישנא םע םירשק רוציל תלגוסמ ינאש רמא אוה זא בתכ אוהש המ יל
	 ךלהמב םידיגו רוע םרקו לשבתה הז .הארוהה ךלהמב ]שבגתה[ הזו םיניוצמ ילש.הארוהה
	 ךלהמב םידיגו רוע םרקו לשבתה הז .הארוהה ךלהמב ]שבגתה[ הזו םיניוצמ ילש.הארוהה
	 

	 
	 

	 םיבשוח םישנאה בור ,םוכיסל השירפב קר םלוא ,םתסנרפ רובע םישוע םהש המ איה הדובעש םינימאמו ,ןצנ( תויהל וכפה םמצע םהש הממ הברה איה הדובעהש םילגמ םה
	 םיבשוח םישנאה בור ,םוכיסל השירפב קר םלוא ,םתסנרפ רובע םישוע םהש המ איה הדובעש םינימאמו ,ןצנ( תויהל וכפה םמצע םהש הממ הברה איה הדובעהש םילגמ םה
	1996
	 ןתינ םינייאורמה תולוקמ .)
	 שיגרהל םישרופה םירומל תעייסמ הארוהה ייח ךלהמב ולגוסש תויונמוימו תונוכת לש תויכשמהה יכ קיסהל
	תועמשמו םייטנוולר
	 תונש ךלהמב ורבצ םהש תויונמוימלו תולוכיל ןכש ,םתביבסו םתחפשמ ,םמצע רובע םיי
	.השירפה םלועב םג "ףקות" שי הארוהה
	 

	 יביטרפואה טביהה– השירפה תרגשב םיקוסיעב השירפה ייחל הארוהה תגילז
	 יביטרפואה טביהה– השירפה תרגשב םיקוסיעב השירפה ייחל הארוהה תגילז
	 

	 טקונש תויוליעפכ תורדגומה ,יאנפה תויוליעפב םייתועמשמ םייוניש םע בורל תרשוקמ השירפה ,טרפה  תילכשהו תיזיפה ותואירבלו שרופה לש תישיאה החוורל תומרותו תוביוחמ וא הדובע תויולת ןניאש(
	 טקונש תויוליעפכ תורדגומה ,יאנפה תויוליעפב םייתועמשמ םייוניש םע בורל תרשוקמ השירפה ,טרפה  תילכשהו תיזיפה ותואירבלו שרופה לש תישיאה החוורל תומרותו תוביוחמ וא הדובע תויולת ןניאש(
	Henning et al., 2020
	 המתוח תא העיבטמ הארוהה תייווח התועצמאבש ךרדה רחא הקחתנ הז קרפב .)
	 רכש תרומת הדובע לעו תיתובדנתהה תוליעפה לע םג ומכ ,השירפב םירומה לש יאנפה תויוליעפ לע
	 .השירפב
	 

	הארוהה עוצקמל הקיז םע הדובע
	הארוהה עוצקמל הקיז םע הדובע
	 

	 תויונמוימה תא םותרל ןוצר םייק יחכונה רקחמל םיפתושה םירומהמ קלח ברקב הדובעל תויתארוהה העצקמתה ,לשמל ,תבהלש ."ועבש" םה הנממ ,התיכ לומ הדימע לש תואיצמ רזחשל אל ךא ,השירפב לש קסע תלעב תיאמצעל הכפהו ץמוא תבהלש הרזא התשירפ םע .םיבשחמה םוחתב התדובע תפוקתב שדחה קסעה תבוטל תוסיוגמש הארוהה םלועמ תולוכי ןתוא לע .םימובלא בוציעו הביתכ תרפסמ איה:םיאבה םירבדב
	 תויונמוימה תא םותרל ןוצר םייק יחכונה רקחמל םיפתושה םירומהמ קלח ברקב הדובעל תויתארוהה העצקמתה ,לשמל ,תבהלש ."ועבש" םה הנממ ,התיכ לומ הדימע לש תואיצמ רזחשל אל ךא ,השירפב לש קסע תלעב תיאמצעל הכפהו ץמוא תבהלש הרזא התשירפ םע .םיבשחמה םוחתב התדובע תפוקתב שדחה קסעה תבוטל תוסיוגמש הארוהה םלועמ תולוכי ןתוא לע .םימובלא בוציעו הביתכ תרפסמ איה:םיאבה םירבדב
	 

	 םייח ירופיס ,םימובלא תביתכ לש יאמצע קסע ןיעמ יל יתמקה ,יתשרפש ירחא ינא םייח דעתל יתכלהו תויפרג תונכות ימצעב יתדמל ,בשחמ תבהוא ינא .םישישק לש תונוכתהש דיגהל הלוכי ינא זא ,זא ...הבשקהה תלוכי תרמוא תאז ...םישישק לשוה[ תאזה הדובעב הלאה.יוטיב ידיל ואב חטב ,]האר
	 םייח ירופיס ,םימובלא תביתכ לש יאמצע קסע ןיעמ יל יתמקה ,יתשרפש ירחא ינא םייח דעתל יתכלהו תויפרג תונכות ימצעב יתדמל ,בשחמ תבהוא ינא .םישישק לש תונוכתהש דיגהל הלוכי ינא זא ,זא ...הבשקהה תלוכי תרמוא תאז ...םישישק לשוה[ תאזה הדובעב הלאה.יוטיב ידיל ואב חטב ,]האר
	 

	 
	 

	 היח תב(
	 היח תב(
	58
	 ,)השירפב םינש שש לש קתו ,
	 תיבה םיעוריאה לע הנומא התייהו ידוסי רפס תיבב הדמילש
	 תפוקתב התשעש הממ תרכינ הדימב הנוש וניא הז לכ התנעטלו ,השירפב םג םיעוריא הקיפמ ,םיירפס
	:הארוהה
	 

	ל ,יתדבע ]השירפה ירחא[ הז ירחא דיימ ינא זא :היח תושעל יתלחתה ,הקפה יתדמ.הווצמ תונב וא הווצמ רב לש תוקפה יתישע םיעוריא
	ל ,יתדבע ]השירפה ירחא[ הז ירחא דיימ ינא זא :היח תושעל יתלחתה ,הקפה יתדמ.הווצמ תונב וא הווצמ רב לש תוקפה יתישע םיעוריא
	 

	.יוניש הזיא :ןייארמ
	.יוניש הזיא :ןייארמ
	 

	 תרגסמב ?יוניש המל .]הבשחמל תרצוע[ טנמרפמט יל שי ,תושעל יתיצר ןכ :היח.םירוה לש תולעפה ונישע ,ןומירופ :םיירפס תיב םיעוריא יתישע רפס תיב
	 תרגסמב ?יוניש המל .]הבשחמל תרצוע[ טנמרפמט יל שי ,תושעל יתיצר ןכ :היח.םירוה לש תולעפה ונישע ,ןומירופ :םיירפס תיב םיעוריא יתישע רפס תיב
	 

	 הדבועל עגונב קפס לכ ןיא הכימל הווהב שמתשמ אוה ןהבש תוילוהינהו תוינוגראה תויונמוימה תאש תפוקתב רקיעבו ,רפסה תיבב ותדובע תרגסמב שכר אוה תירוביצ הכירב לש להנמכ ותדובע תרגסמב :להנמ ןגסכ ותנוהכ
	 הדבועל עגונב קפס לכ ןיא הכימל הווהב שמתשמ אוה ןהבש תוילוהינהו תוינוגראה תויונמוימה תאש תפוקתב רקיעבו ,רפסה תיבב ותדובע תרגסמב שכר אוה תירוביצ הכירב לש להנמכ ותדובע תרגסמב :להנמ ןגסכ ותנוהכ
	 

	 ילש תוילוהינה תונוכתה םגש בשוח ינא ,]הארוהה[ הז תוכזב הברהש בשוח ינא..לדג ילש תויתריציה ,וחתפתה רצי טלחהב םימוחת םתואב ןויסינהו היישעה םצע ,ה השוע יתייה אלוליא .םירחאו הלאכ םימוחתב תמיוסמ תויעוצקמ איהש הזיא ילצא הפ ונגרא עובש ינפל ,המגודל עוריא ןגראל ינא םויה .םתוא יל היה אל םש םתוא לש עוריא
	 ילש תוילוהינה תונוכתה םגש בשוח ינא ,]הארוהה[ הז תוכזב הברהש בשוח ינא..לדג ילש תויתריציה ,וחתפתה רצי טלחהב םימוחת םתואב ןויסינהו היישעה םצע ,ה השוע יתייה אלוליא .םירחאו הלאכ םימוחתב תמיוסמ תויעוצקמ איהש הזיא ילצא הפ ונגרא עובש ינפל ,המגודל עוריא ןגראל ינא םויה .םתוא יל היה אל םש םתוא לש עוריא
	1500
	 
	 האצותכ הז ,הככ יתדלונ וליאכ יתלביק אלש רבד הז ....שיא
	 קלח תויהל ךפה ,םש תושעל בייח יתייהש ינוגראה םוחתה .רפס תיבב הדובעהמ
	.ינממ
	 

	 
	 

	( הקוסעתה םלועב יולג דוס אוה ליג עקר לע הילפא לש המויק
	( הקוסעתה םלועב יולג דוס אוה ליג עקר לע הילפא לש המויק
	Roscigno, Mong, Byron & Tester
	, 
	2007
	;
	 
	Rothenberg & Gardner, 2011
	)
	םיחוודמה םישרופ םירומ לע עומשל ךכב המ לש ןיינע הז ןיא ןכ לעו ,
	 
	 לע
	.השירפב הדובע תאיצמ תבוטל הארוהה ירושיכ בותינ
	 

	 
	 

	הארוהל הקיז םע יאנפה תועשב תוליעפ
	הארוהל הקיז םע יאנפה תועשב תוליעפ
	 

	 תוילכשה ,תויזיפה תויוליעפה תא םיריבגמה םיבר םישרופ לש העפותה תרכומ רקחמה תורפסב יאנפה תועשב תויתרבחהו(
	 תוילכשה ,תויזיפה תויוליעפה תא םיריבגמה םיבר םישרופ לש העפותה תרכומ רקחמה תורפסב יאנפה תועשב תויתרבחהו(
	Henning et al., 2020
	.)
	 
	 ררבתמ יחכונה רקחמב םירומה לש םהיתולוקמ
	 תב( תינוי .םירומכ םתדובע תרגסמב ושכרש םייוריג לש רצות ןהש תויוליעפב תובר םימעפ םירחוב םהש
	57
	 םהל ופשחנש םינכתמ םיעפשומ השירפב םירומה יקוסיעש תענכושמ )השירפב יצחו םייתנש לש קתו ,
	:הארוהה תפוקתב
	 

	?הארוהב יל רזע דוע המ...  םירבדב ןיינע לש הזה ןיינעה זא לכ םדוק הז םויה ילש םיקוסיעה לכ תא זא הרומ יתייהש הז םצע וליאכ .םיילאוטקלטניא האירק ןודעומב םינש המכ ינאש וא האצרהל תכלוה ינאש וא ,םירושקש םירבד .םירפס תארוק
	?הארוהב יל רזע דוע המ...  םירבדב ןיינע לש הזה ןיינעה זא לכ םדוק הז םויה ילש םיקוסיעה לכ תא זא הרומ יתייהש הז םצע וליאכ .םיילאוטקלטניא האירק ןודעומב םינש המכ ינאש וא האצרהל תכלוה ינאש וא ,םירושקש םירבד .םירפס תארוק
	 

	 
	 

	 תב ,העונ
	 תב ,העונ
	63
	רומכ הרבעל םייתורפס םיגוחב השירפב התופתתשה תא תסחיימ ,
	:תורפסל ה
	 

	 
	 

	 םירפס תאירק לש ןיינעה ,ילש הדובעב םש יא וחמצש םירבד הז ,וישכע ינאש ומכ... לוכי אל התא ,תורפס יתדמיל ינא ,ןמזה לכ התא הרומ רותב דבוע התאש .לשמל זא .הזו םיגוחל תכלל ,אצויש שדח רפס לכ זא ,םיניינעב תויהל תחא היינש תופרהל.םויה םג ךישממ הז
	 םירפס תאירק לש ןיינעה ,ילש הדובעב םש יא וחמצש םירבד הז ,וישכע ינאש ומכ... לוכי אל התא ,תורפס יתדמיל ינא ,ןמזה לכ התא הרומ רותב דבוע התאש .לשמל זא .הזו םיגוחל תכלל ,אצויש שדח רפס לכ זא ,םיניינעב תויהל תחא היינש תופרהל.םויה םג ךישממ הז
	 

	 
	 

	סונ רושיא תינור לש הירבדמ לבקתמ השירפב ויקוסיע ןיבל הרומה החמתה ובש תעדה םוחת ןיב רשקל ף תב(
	סונ רושיא תינור לש הירבדמ לבקתמ השירפב ויקוסיע ןיבל הרומה החמתה ובש תעדה םוחת ןיב רשקל ף תב(
	68
	 ,הדמילש הימיכה םוחתל םירושקה תויומלתשהב ףתתשהל הכישממש ,)השירפב םינש שש ,
	:הלש תעדה םוחתמ תוגלוק םע תרזוח היצקארטניאל תונמדזה הל תקפסמ תופתתשההו
	 
	 

	 ]השירפב[ ךרדה תליחתב... ןמציו ןוכמ לש םיסרוקב יתפתתשה דוע ינא ,תצק שי אל םישנא םע יתשגפנ 'וכו 'וכו תואנדס םש םיבתוכ ,שולש וא םייתנש ,םינש רפסמ שי ירמגל יתקתנתה אל ינא הימיכל םירומה לש רוביצהמ םגו .ירמגל זא יתקתנתה.הכונחב ןמציו ןוכמב דימת ,םייתנש־דח םישגפמ ונל
	 ]השירפב[ ךרדה תליחתב... ןמציו ןוכמ לש םיסרוקב יתפתתשה דוע ינא ,תצק שי אל םישנא םע יתשגפנ 'וכו 'וכו תואנדס םש םיבתוכ ,שולש וא םייתנש ,םינש רפסמ שי ירמגל יתקתנתה אל ינא הימיכל םירומה לש רוביצהמ םגו .ירמגל זא יתקתנתה.הכונחב ןמציו ןוכמב דימת ,םייתנש־דח םישגפמ ונל
	 

	תריחבל הנורחא המגוד  תב( רתימ תקפסמ הארוהה ייח לש תרזגנ איהש השירפב יאנפ תוליעפ
	תריחבל הנורחא המגוד  תב( רתימ תקפסמ הארוהה ייח לש תרזגנ איהש השירפב יאנפ תוליעפ
	65
	 קתו ,
	 ידכ" הירבדל ,וילא עיגהל הטילחהו הפיחב םייקתמש ךוניח סנכ לע העמשש ,)השירפב יצחו םייתנש לש
	:"תחלצל בורק ראשיהל
	 

	 הפיחב ךוניחל סנכ שיש ,יל רמא אוהש ,דידי והשזיאמ יל עדונ ץיקב ?המ עדוי התא דואמ תניינועמ ינא םא .קתרמו ןיינעמ–  תקסוע אל רבכ ינא ירה .יתכלה ,ןכ יתרמא ינימ לכ ,תושדח תומזוי ינימ לכ לע יתעמש לבא .הז תא הכירצ אל ינא ,הארוהב הבורק ,םירמוא ךיא תחלצל הבורק ראשיהל הצור ינא ילוא ,ועמשת ...םיטקיורפ.יתוא ןרקסמ הז .תעדל ,םיניינעל
	 הפיחב ךוניחל סנכ שיש ,יל רמא אוהש ,דידי והשזיאמ יל עדונ ץיקב ?המ עדוי התא דואמ תניינועמ ינא םא .קתרמו ןיינעמ–  תקסוע אל רבכ ינא ירה .יתכלה ,ןכ יתרמא ינימ לכ ,תושדח תומזוי ינימ לכ לע יתעמש לבא .הז תא הכירצ אל ינא ,הארוהב הבורק ,םירמוא ךיא תחלצל הבורק ראשיהל הצור ינא ילוא ,ועמשת ...םיטקיורפ.יתוא ןרקסמ הז .תעדל ,םיניינעל
	 

	 
	 

	 הלאשה סנכל םורדהמ ןיפצהל תחרוט ,לשמל ,רתימ עודמ איה השירפל תולגתסהה לש רשקהב תניינעמה תויכשמהה תיירואת לש לנויצרה יפ לע ?הימיכה עוצקמב תויומלתשה דוקפל הכישממ תינורו הפיחב ךוניחפל ידכ םיסנכל העיגמ תינור( תיתרבח־תיזיפה הביבסה לע םג םיתיעלו תויוליעפ ןתוא לע הרימשה שוג ייחל םירומה ןמ רכינ קלח לש תולגתסהה ךילהתב תיזכרמ הילוח תשמשמ )הימיכל םיתימע םירומ.השירפה
	 הלאשה סנכל םורדהמ ןיפצהל תחרוט ,לשמל ,רתימ עודמ איה השירפל תולגתסהה לש רשקהב תניינעמה תויכשמהה תיירואת לש לנויצרה יפ לע ?הימיכה עוצקמב תויומלתשה דוקפל הכישממ תינורו הפיחב ךוניחפל ידכ םיסנכל העיגמ תינור( תיתרבח־תיזיפה הביבסה לע םג םיתיעלו תויוליעפ ןתוא לע הרימשה שוג ייחל םירומה ןמ רכינ קלח לש תולגתסהה ךילהתב תיזכרמ הילוח תשמשמ )הימיכל םיתימע םירומ.השירפה
	 

	 
	 

	הארוהל הקיז םע תיתובדנתה תוליעפ
	הארוהל הקיז םע תיתובדנתה תוליעפ
	 

	 תויוליעפ לע םירפסמה םירומ המכ םע בוש העיצפמ השירפה ייחב םיקוסיעב הארוהה לש עבצאה תעיבטנוי .השירפב קלח םיחקול םה ןהבש תויתובדנתה רפס תיבב תבדנתמ ,ןוכיתב ך"נת הדמילש ,לשמל ,תי:םיאבה םירבדב תפשוח איה רפסה תיבב אקווד התובדנתהל םיעינמה תאו ,ידוסי
	 תויוליעפ לע םירפסמה םירומ המכ םע בוש העיצפמ השירפה ייחב םיקוסיעב הארוהה לש עבצאה תעיבטנוי .השירפב קלח םיחקול םה ןהבש תויתובדנתה רפס תיבב תבדנתמ ,ןוכיתב ך"נת הדמילש ,לשמל ,תי:םיאבה םירבדב תפשוח איה רפסה תיבב אקווד התובדנתהל םיעינמה תאו ,ידוסי
	 

	 תבדנתמ ינא לבא ?ןוכנ ,בדנתהל תבייח אל ינא היסנפב ינא וישכע ,הארת... :תינוי תומוקמ הברה שי ירה ,וליאכ ?רמוא הז המ ,רפס תיבב–  בדנתהל לוכי התא םע?רפס תיבב אקווד ינא המל .םישישק
	 תבדנתמ ינא לבא ?ןוכנ ,בדנתהל תבייח אל ינא היסנפב ינא וישכע ,הארת... :תינוי תומוקמ הברה שי ירה ,וליאכ ?רמוא הז המ ,רפס תיבב–  בדנתהל לוכי התא םע?רפס תיבב אקווד ינא המל .םישישק
	 

	ןייארמ: ?םשל תרבוחמ תאש רמוא הז
	ןייארמ: ?םשל תרבוחמ תאש רמוא הז
	 

	...ןכ הארוהל :תינוי
	...ןכ הארוהל :תינוי
	 

	 
	 

	 תב( לשימ
	 תב( לשימ
	59
	 ידוסי רפס תיבב הרומ התייה ,'קורי רוא' תתומעב תבדנתמש ,)השירפב קתו תונש שולש ,
	:םידליה ינגב הריבעמ איה םיכרדב תוריהז לש םיבושחה םירסמה תאו
	 

	 
	 

	בב[ ינממ ושקיבו... ,אל ."רפסה תיב ,םימדוק ךריע יינע ,יאוב" :]הדמיל וב רפסה תי תננגכ היינש הנש רבכ ינא ,ןגל תכלוה ינא זא תאזה הירטמה תא יתרכה .הצור אל
	 ךירצש המ לכ השועו םידליה םע הרשו תדקור ינאו םיכרדב תוריהזה תא הריבעמוהז ."לשימ ,לשימ" :םידליהו הכרעה תדועת יל םינתונ ךכ רחאו .
	 ךירצש המ לכ השועו םידליה םע הרשו תדקור ינאו םיכרדב תוריהזה תא הריבעמוהז ."לשימ ,לשימ" :םידליהו הכרעה תדועת יל םינתונ ךכ רחאו .
	 

	 
	 

	 רשאכ :םיימוי־םויה םיקוסיעב םג השירפה ייחב תובקע הריאשמ הארוהה םינייאורמה בור רובע ,םוכיסל תייווחש םילגמ םה ,יאנפה תועשל םינהמ םינכת רחא תוקחתהל וא בדנתהל ,השירפב דובעל םיצור םירומ .םרובע םיקפסמ םינכת תאיצמב םהל תעייסמ הארוהה( סיירפ
	 רשאכ :םיימוי־םויה םיקוסיעב םג השירפה ייחב תובקע הריאשמ הארוהה םינייאורמה בור רובע ,םוכיסל תייווחש םילגמ םה ,יאנפה תועשל םינהמ םינכת רחא תוקחתהל וא בדנתהל ,השירפב דובעל םיצור םירומ .םרובע םיקפסמ םינכת תאיצמב םהל תעייסמ הארוהה( סיירפ
	Price, 2003
	 רשא ,)
	 םישנ לש השירפ הרקח
	 םייעוצקמה םייחה לש הבחרה השעמל םה השירפב תוצמאמ םישנהש םידיקפתה יכ האצמ ,ןתדובעמ
	'( 'םידיקפת תבחרה' םשב וז העפות הנכמ סיירפ .ןהלש
	role expansion
	)'
	 
	 תועצמאב תאז המיגדמ איהו
	 .רפס תיבב םידליל תוכנוח־תוירוטנמכ ושמיש ןתשירפ םעש תורומ
	93
	%
	 
	םישנהמ
	 
	 סיירפ לש הרקחמב
	 ףא קסעש ,יחכונה רקחמה יאצממל םאות הז ןותנ .השירפב םג ןהלש הדובעה ירושיכב שמתשהל ופיסוה
	 .םירבג םירומב
	 

	 םיינוציחו םיימינפ םינייפאמ לש רומישה יכ ררבתמ יחכונה רקחמב םישרופה םירומה לש םהיתויווח רואיתמה ייחב רתוי םיחוטב םידעצב עוספל הרומל רשפאמ םינשה תצורמב שכר אוהש םירושיכהש שוחלו השירפ ןמזה לוצינב םגו תלמגתמו תקפסמ הדובע תאיצמב ,הבורקה הביבסה םע םיסחיב ףקותו שומיש ירב םה.השירפב יונפה
	 םיינוציחו םיימינפ םינייפאמ לש רומישה יכ ררבתמ יחכונה רקחמב םישרופה םירומה לש םהיתויווח רואיתמה ייחב רתוי םיחוטב םידעצב עוספל הרומל רשפאמ םינשה תצורמב שכר אוהש םירושיכהש שוחלו השירפ ןמזה לוצינב םגו תלמגתמו תקפסמ הדובע תאיצמב ,הבורקה הביבסה םע םיסחיב ףקותו שומיש ירב םה.השירפב יונפה
	 

	 
	 

	תונקסמו ןויד
	תונקסמו ןויד
	 

	 הארוהה עוצקמ ינייפאמ הבש ךרדה לע וב םשוהש ברה שגדל הרושק יחכונה רקחמב תרתוכה תלוג ןיב הקיזה תא ונחבש םינוש םירקוח .השירפה ייחל םירומה לש תולגתסהה ךילהתב בושח דיקפת םיאלממ לשמל( השירפה ייחל תולגתסהה ןיבל הדובעה
	 הארוהה עוצקמ ינייפאמ הבש ךרדה לע וב םשוהש ברה שגדל הרושק יחכונה רקחמב תרתוכה תלוג ןיב הקיזה תא ונחבש םינוש םירקוח .השירפה ייחל םירומה לש תולגתסהה ךילהתב בושח דיקפת םיאלממ לשמל( השירפה ייחל תולגתסהה ןיבל הדובעה
	Van
	 
	Droogenbroeck & Sprut, 2014
	)
	 
	צה יד וקסע אל
	 ךרו
	 .השירפה ייח לע םמתוח תא ועיבטי יטרפ די חלשמ לש םיידוחיי םינייפאמ התועצמאבש ךרדב
	 

	 תדובע לש העפותב בורל היה הריירקה לש אצוי לעופ איהש השירפב תוליעפב רקחמה תורפסב קוסיעה( רשג
	 תדובע לש העפותב בורל היה הריירקה לש אצוי לעופ איהש השירפב תוליעפב רקחמה תורפסב קוסיעה( רשג
	Bridge Job
	 לשמל( )
	Lytle,
	 
	Clancy
	, Foley & Cotter, 2015
	 ,)
	תופתתשה לש סופדכ תרדגומה
	 
	 חוכב
	 רמשל ץמאמהמ קלחכ תאזו ,תרחא הריירק תבוטל תחא הריירק םיבזועש ,םירגובמ םידבוע ידי לע הדובעה
	( השירפה טסופ תפוקתב םג םהלש תויוהזה תא
	Lee & Richardson, 2020
	 .)
	 טעמכ ןיא תיעוצקמה תורפסב
	 תלבגומ הניאש השירפב תקפסמ הניטור תבוטל םייעוצקמה םירושיכה בותינב קוסיע
	 ןכו דבלב הדובעל
	 .השירפב םוי־םויה ייחב תיעוצקמה תוהזה לש תוחכונב
	 

	 ,השירפל תולגתסהה תייווח ןיבל הדובעה גוס ןיב הקיז היהת היפל העיבקב קפתסמ וניא יחכונה רקחמה ןומט יחכונה רקחמב שודיחה ,ךכיפל .השירפה ייחב הדובעה הריתומש תובקעה רחא הקחתמ אוהש אלארזה רוא תיינפהב הארוהה תונש תצורמב ושכרנש םירושיכו תויטנ ,תויונמוימ התועצמאבש ךרדל םירוק תימוי־םויה תוליעפב ןה יגולוכיספה טביהב ןה ,השירפה לש הניטורב תולגתסהב םיימושיי םילכל םימגרותמ.השירפב
	 ,השירפל תולגתסהה תייווח ןיבל הדובעה גוס ןיב הקיז היהת היפל העיבקב קפתסמ וניא יחכונה רקחמה ןומט יחכונה רקחמב שודיחה ,ךכיפל .השירפה ייחב הדובעה הריתומש תובקעה רחא הקחתמ אוהש אלארזה רוא תיינפהב הארוהה תונש תצורמב ושכרנש םירושיכו תויטנ ,תויונמוימ התועצמאבש ךרדל םירוק תימוי־םויה תוליעפב ןה יגולוכיספה טביהב ןה ,השירפה לש הניטורב תולגתסהב םיימושיי םילכל םימגרותמ.השירפב
	 

	טרפל םיעייסמ םיינוציחו םיימינפ םינבמ לש תויכשמהו תויבקע יכ ןעטנ תויכשמהה תיירואתב  לגתסהלתינוציחה תויכשמהל ותוסחייתהב .השירפה הז ללכבו ,הנקזה ליג ומיע איבמש םייונישל (External 
	continuity
	continuity
	)
	 
	( יל'צטא בתכ
	Atchely, 1989
	 ,םירכומ םירושיכב שומיש םישועש םירגובמ םישנא םיאצומ ונא" :)
	 ,םש( "םירכומ םישנא תרבחב ,םירכומ תומוקמב ,םירכומ םירבד תושעל ידכ
	 דומע
	188
	 יל'צטא לש וירבד .)
	־םויה םיקוסיעל הארוהה ייחמ תויונמוימ תמיתרל רושקה לכב רקיעב ,יחכונה רקחמה יאצממל ידמל םיעלוק
	.השירפב םיימוי
	 
	 הבר תובישח לעב םרוגכ תדקפתמ הארוהה יכ םיפשוח םישרופה םירומה םע תונויארה
	ב ,השירפב םיבר םיקוסיע ןכש ,השירפל תולגתסהה ךילהתב
	 ,הדובעב וא יאנפ תוליעפב רבודמ םא ןי
	 .הארוהה תריירקמ םיעפשומו םירושק
	 

	 תוביצי לש השוחת רחא םישפחמ םישרופה תיברמ יכ תשקבתמה תוריהזב ןועטל ןתינ רתוי הבחר הייארב חילצמ שרופה רשאכ תגשומ וז תוביצי .םימוחת המכב םייתועמשמ םייונישב הכורכש ,השירפה תפוקתב םיסופד רמשל .השירפה םורט וייחמ םירכומ
	 תוביצי לש השוחת רחא םישפחמ םישרופה תיברמ יכ תשקבתמה תוריהזב ןועטל ןתינ רתוי הבחר הייארב חילצמ שרופה רשאכ תגשומ וז תוביצי .םימוחת המכב םייתועמשמ םייונישב הכורכש ,השירפה תפוקתב םיסופד רמשל .השירפה םורט וייחמ םירכומ
	 

	 לרא ,ןוסדלנוד .םהייחב הטילש לש השוחת םישרופל הקינעמ השירפה ייחב רכומה לע הרימשה ,דועו תאז( רוטארומו
	 לרא ,ןוסדלנוד .םהייחב הטילש לש השוחת םישרופל הקינעמ השירפה ייחב רכומה לע הרימשה ,דועו תאז( רוטארומו
	Donaldson, Earl & Muratore, 2010
	( הטילש תורידגמ )
	Mastery
	 שיגרמ טרפה הבש הגרדכ )
	ייחב הרוקש המ לע הרקבו הטילש לש תיללכ השוחת ול שיש
	 דומע ,םש( ו
	281
	 תדוקנ ךכב תואור ןהו ,)
	 לש בושחה הדיקפת לע רוא ךפוש יחכונה רקחמה .השירפב תישפנה החוורה רומישל תיגולוכיספ חתפמ
	 תורושקה תויוליעפב השירפב םיקסוע םירומ רשאכ :הטילש תשוחת התוא לש הינבהב הארוהה תריירק
	קינעמש רבד ,םהלש קזוחה תודוקנל םינופ םה ,הארוהל
	 
	 רבעמה תפוקתב תואדו לש דבכנ בוטרוק םהל
	.השירפל
	 

	 הרומה םע "תגלדמ"ש ,תיעוצקמה תוהזל הרושק רקחמה יאצמממ הלועה תפסונ הנבות ,יגולוכיספה ןפב הספת תיתארוה־תיעוצקמה תוהזה־תת ,הרבחו אתבס ,היער ,םא ומכ תויוהז־תת דצל .השירפה םלועלאה תוהזב דואמ לודג חתנ תובר םינש ךשמב השירפבש עיתפמ הז ןיאו ,םישרופה םירומה לש תישי .םירומ םמצעב םיאור ןיידע םתיברמ
	 הרומה םע "תגלדמ"ש ,תיעוצקמה תוהזל הרושק רקחמה יאצמממ הלועה תפסונ הנבות ,יגולוכיספה ןפב הספת תיתארוה־תיעוצקמה תוהזה־תת ,הרבחו אתבס ,היער ,םא ומכ תויוהז־תת דצל .השירפה םלועלאה תוהזב דואמ לודג חתנ תובר םינש ךשמב השירפבש עיתפמ הז ןיאו ,םישרופה םירומה לש תישי .םירומ םמצעב םיאור ןיידע םתיברמ
	 

	( ןרטומו סזיטר םינכמ תומדוק תויוהז לע תוססבתה לש העפותה תא
	( ןרטומו סזיטר םינכמ תומדוק תויוהז לע תוססבתה לש העפותה תא
	Retizes & Mutran, 2006
	 םשב )
	'
	Lingering identity
	,'
	 
	 םיכישממ ,ןנד הרקמב םירומה םהש ,םישרופה :'היהשהב תוהז'כ ומגרתל ןתינש
	ל
	 הכרעה לע הרימשב םהל ורזעיש "תובקע" ריאשהל ידכ ,השירפה ייח תישארב דבועה תוהזב קיזחה
	 תא םיהזמ ןיידע םישרופה ןמ רכינ קלח ,וז העפות תרגסמב .השירפל תיבויח תולגתסהו תיבויח תימצע
	( םהלש תיעוצקמה תוהזה םע םמצע
	Smith & Dougherty, 2012
	יחכונה רקחמה יאצממל םאותש רבד ,)
	 .
	 

	( םייחה ךרואל תחא הריירק לש יתרוסמה לדומה רפוה תונורחאה םינשב ,םויסל
	( םייחה ךרואל תחא הריירק לש יתרוסמה לדומה רפוה תונורחאה םינשב ,םויסל
	Lifelong career
	)
	 ,
	 עוצקמה תא םיבזוע םידבוע התרגסמבש ,הריירק ירבעמ לש העפותל תרבוג הייטנ םויכ תנמתסמ ומוקמבו
	Span
	 תודובע ןיב "םידדונ"ו ןכ ינפל תובר אל םינש ודמלש
	)
	Forrier, Sels & Stynen, 2009
	(
	 
	 םורט תפוקתב
	Span
	השירפה
	 גנו ןמדלפ םינכמ התואש ,תודובע ןיב תודיינה .
	)
	2007
	 
	(Feldman & Ng,
	 
	 תויליבומ' םשב
	 ,הנתשמ הרגשב תנייפואמו שדחמ םעפ לכב תושדח תויונמוימ שוכרל םידבועהמ תשרוד ,'תיתקוסעת
	 .םינתשמ תוירחא ימוחתו הנוש הדובע תביבס
	 

	ימאות יחכונה רקחמב םינייאורמה ,םרב תויה ,םייחה ךרואל תחא הריירק לש יתרוסמה לדומל אקווד ם לש קתו ילעב םלוכש25  תוביציב אקווד תנייפואמ םהלש הריירקה תפוקתש ךכ ,הארוהב רתויו הנש
	 ,ןמז ךרואל תחא הדובעב םידימתמה ,יחכונה רקחמב םינייאורמה ומכ םידבוע .םירבעמ אלל תיתקוסעתהבו תוביס המכמ בורל תאז םישוע לש הקיז ,הדובע םוקמל תורושקש תולועפלו םישנאל תורשקיה :ן לע רותיווב הכורכה )הברקהה וא( ריחמה ןכו דבועה לש וייחמ קלח םהש םירחא םייח ימוחתל הריירקה
	 ,ןמז ךרואל תחא הדובעב םידימתמה ,יחכונה רקחמב םינייאורמה ומכ םידבוע .םירבעמ אלל תיתקוסעתהבו תוביס המכמ בורל תאז םישוע לש הקיז ,הדובע םוקמל תורושקש תולועפלו םישנאל תורשקיה :ן לע רותיווב הכורכה )הברקהה וא( ריחמה ןכו דבועה לש וייחמ קלח םהש םירחא םייח ימוחתל הריירקה
	Span
	 הריירק יוניש לש הרקמב הלא לכ
	)
	2007
	 
	Feldman & Ng,
	.(
	 
	 םירומה תא וחנהש ,הלא םילוקישש המוד
	צומ ,םתדובעב זחאיהל רבעשל
	 חרוא לע ןתינה לככ רומשל הייטנה תועצמאב השירפב םג םייוטיב תא םיא
	.הארוהה ייח תפוקתמ הרגשו תיתרבח תפטעמ ,תוגהנתה יסופד ץומיא ללוכה ,ההז םייח
	 

	 רקחמה תולבגמ
	 רקחמה תולבגמ
	 

	 אוהש הז טביהמ ,יביטקפסורטר אוה ךרענש ןויאירב דחא קלחש ךכל הרושק רקחמה לש תחא הלבגמ תונוש תויועטמ תעבונה היטהל יוכיס םייק ,ךכל יא .הארוהה תפוקתמ תונורכיז תולעהל םירומה ןמ שקבמםרבע תא "רדסל" תונמדזה ןויאירב תוארל םילולע םינייאורמהש ךכמ ןיפולחל וא ,ןורכיז לש  וזכ הרוצב ,לייא לשמל( רקחמה תורפסב תרכומ העפותב רבודמ .םישרופכ םהלש הווהל תועמשמ קינעתש
	 אוהש הז טביהמ ,יביטקפסורטר אוה ךרענש ןויאירב דחא קלחש ךכל הרושק רקחמה לש תחא הלבגמ תונוש תויועטמ תעבונה היטהל יוכיס םייק ,ךכל יא .הארוהה תפוקתמ תונורכיז תולעהל םירומה ןמ שקבמםרבע תא "רדסל" תונמדזה ןויאירב תוארל םילולע םינייאורמהש ךכמ ןיפולחל וא ,ןורכיז לש  וזכ הרוצב ,לייא לשמל( רקחמה תורפסב תרכומ העפותב רבודמ .םישרופכ םהלש הווהל תועמשמ קינעתש
	2003
	 ,)
	 תועצמאב הווהב תלוכיה תשוחת תא קזחל ידכ רבעב םישמתשמ ישילשה ליגב םישנא התרגסמבש
	 .םידבוכמו םיבהאנ ,םיגשיהו תלוכי ילעב ויה רבעבש ךכל תויודע תאיצמ
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	The Place of the Teaching Career in the Experience of Teachers' Adjustment to Life in Retirement 
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	Abstract 
	 
	The proposed research examines the adjustment process to retirement amongst teachers during the initial stages of retirement. The aim of study was to expose the characteristics of the pedagogical career which express the teacher's adaptation to retirement life. 
	The study was based on a qualitative paradigm of data collection and analysis.  The data was gathered through semi coordinated interviews that were conducted with 31 teachers who have been retired for 2-6 years, with over 25 years of teaching experience in elementary schools and high schools.  
	This study found that the profession of teaching will be reflected in the teachers' experiences of adjusting to retirement in the psychological-personality level and that of the operational-practical aspect. Personality traits, tendencies and skills which were acquired and developed during 30 years of teaching usher the teacher into the life of retirement and is an integral part of the adjusting process to retirement. Moreover, the retired teacher's daily activities are influenced by his/her teaching career
	Keywords:  teachers, retirement from teaching, adjustment to retirement, professional identity. 
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