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פורשים מבלי לפרוש  -רופאים ממשיכים
לעבוד לאחר הפרישה
תקציר:

רקע :פרישה ממקום העבודה מהווה נקודת מפנה ושינוי משמעותי באורח החיים
עבור אנשים שרוב חייהם עבדו .חיים ללא עבודה ,מסגרת חברתית ,תעסוקה,
תוכן ותחושת נחיצות פוגעים בדימוי העצמי ובזהות האדם ,המרגיש שהפרישה
נכפתה עליו רק בשל הגיעו לגיל מסוים הנקוב בחוק.
מטרת המחקר :לבחון את תופעת המשך עבודתם של רופאים לאחר גיל הפרישה
במסגרות הציבוריות והפרטיות השונות.
שיטה :נערך מחקר איכותני שבו הנתונים נאספו באמצעות ראיונות עומק חצי
מובנים המאפשרים שילוב של שאלות מרכזיות קבועות מראש ,לצד גמישות
וחופש לפתח דיאלוג ולהעלות שאלות נוספות במהלך הריאיון .אוכלוסיית
המחקר כללה  20רופאים ורופאות בעלי תחומי התמחות שונים ,שהגיעו לגיל
הפרישה וממשיכים לעבוד .המרואיינים נשאלו שאלות על עבודתם ,האם הכינו
עצמם לפרישה ,האם היו להם חששות מהפרישה ,מדוע החליטו להמשיך לעבוד,
עד איזה גיל הם מעריכים כי ימשיכו לעבוד ועוד.
תוצאות :רופאים רבים דיברו על כך שבמקצוע הרפואה הניסיון הוא אחד המשאבים
החשובים ביותר ,ולכן פרישה בגיל  67שנים ,כשהם בשיאם ,נתפסת כפרישה
כפויה ושרירותית .בנוסף ,כל הרופאים דיברו על חשש מפני ירידה ברמת החיים
בשל הפנסיה הנמוכה שלה הם זכאים .כמו כן ,מאחר שמקצוע הרפואה תובעני
כל כך מבחינת שעות העבודה ,לחלק ניכר מהם אין עיסוקי פנאי ואלטרנטיבה
לעבודה .בהיות מקצוע הרפואה מרכזי כל כך בזהותם ,הפרישה עלולה לגרום
לפגיעה בזהות.
מסקנה :למרות הלחץ הרב המאפיין את העבודה במערכת הרפואה הציבורית,
מרבית הרופאים בוחרים להמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה .הם מתקשים לוותר
על זהותם המקצועית ,על מעמדם ,ומביעים צער על כך שהמערכת לא השכילה
לנצל את ניסיונם רב השנים.

מילות מפתח:

רופאים; פרישה כפויה; עבודה; זהות; ניסיון.
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הקדמה
פרישה ממקום העבודה מהווה אירוע ושינוי משמעותי בשגרת
החיים לאחר שנות עבודה ארוכות .בשונה מבעלי מקצועות
אחרים ,רופאים רבים שהגיעו לגיל פרישה רוצים ,יכולים,
ולרוב ,ממשיכים לעבוד גם אחרי גיל הפרישה הרשמי .השאלה
שעומדת לבחינה היא מדוע ממשיכים מרבית הרופאים לעבוד
אחרי גיל הפרישה ומדוע הם מתקשים להיפרד מעבודתם
ולעבור לשלב חדש בחייהם.
מרכזיות העבודה בזהות
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שלומית מנור
2
רועי הולנד

1

בכלכלה הקפיטליסטית המאפיינת את מרבית מדינות
המערב ,מושג "העבודה" נתפס בעיקר כאמצעי קיום [.]1
בהתאם לכך ,חוקרים שונים הגדירו את העבודה ככל פעולה
הנמדדת בזמן ומתוגמלת בכסף [ .]2שינויים כלכליים,

חברתיים וטכנולוגיים אשר התרחשו בעשורים האחרונים
הביאו לשינוי במשמעות המוענקת למושג "עבודה" .כיום
הגדרת העבודה כאמצעי לשם פרנסה בלבד לוקה בחסר ,שכן
היא מתעלמת ממשמעויות נוספות כמו מימוש והגשמה
עצמית ,תעסוקה ,מעמד חברתי ,שייכות לקבוצה חברתית
ועוד [.]3
העבודה משמעותית לתהליך עיצוב הדימוי העצמי,
מאחר שאנשים רבים מגדירים את עצמם בהתאם למקצוע
שלהם וכך מתויגים גם בעיני אחרים .בזכות העבודה אנשים
זוכים להכרה חברתית ולהערכה ,ולפיכך היא מרכזית
בקביעת הסטטוס או המעמד בחברה .העבודה היא מרכיב
מרכזי בזהות גם בשל היותה חלק מהחוויות הנצברות
במהלך החיים .העבודה הפכה לחלק משגרת החיים של
מרבית בני האדם בחברה התעשייתית המודרנית .העבודה,
אם כן ,מספקת פונקציות רבות ומגוונות ומעניקה תגמולים
רבים  -חומריים ושאינם חומריים [.]4
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משמעות העבודה לאחר גיל הפרישה
בזכות הטכנולוגיה והרפואה המתקדמת ,תוחלת החיים
בישראל עלתה ועומדת כיום על  84.2שנים לנשים ועל 80.7
שנים לגברים [ .]5כך יוצא ,שאנשים רבים יוצאים כיום
לפנסיה כשהם עדיין רחוקים מגיל הזיקנה המאוחרת ,ולכן
מסוגלים לעבוד וחלקם אף רוצים להמשיך לעבוד .המצב
בישראל מבחינה חוקית קובע ,כי אישה וגבר שעברו את
גיל  65שנים מוגדרים כקשישים ,ועל פי חוק גיל הפרישה
ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בהגיעו לגיל  67שנים
(גברים ונשים כאחד) .אולם מסיבות שונות ,יש המבקשים
להמשיך לעבוד גם אחרי גיל  67שנים .האנשים העובדים
אחרי גיל הפרישה הפכו בעשור האחרון להיות חלק חשוב
מכוח העבודה .עם זאת ,למרות שהתופעה הופכת לנפוצה
יותר ויותר ,לא רבים המחקרים שנבחנה בהם משמעות
העבודה בגיל מבוגר בקרב אנשים שבחרו להמשיך לעבוד
מעבר לגיל הפרישה ועוד פחות מכך בקרב רופאים שפרשו.
מתוך ממצאי המחקרים שנבחנה בהם משמעות העבודה
אחרי הפרישה נמצא כך :למרות שהתגמול הכלכלי חשוב
ובעל ערך רב ,מרבית האנשים ממשיכים לעבוד מאחר שהם
רוצים לשמור על שיגרה ,להמשיך להיות עסוקים ,להרגיש
שהם תורמים ,ובשל הצורך בקשרים חברתיים ובמסגרת
חברתית [ .]7,6פורשים רבים רואים בהמשך עבודתם אמצעי
לשמירה על בריאות טובה והתפתחות אישית [ .]8,6במחקרים
נוספים דווח על כך ,שאנשים שעובדים אחרי גיל פרישה
נהנים מאיכות חיים גבוהה ,הם שבעי רצון ,מתפקדים ,פעילים
ובריאים מבחינה פיזית ומנטלית ,יותר מאנשים שאינם
עובדים [ .]10,9,6החשש מהירידה ברמת החיים לצד הרצון
למלא את הזמן הפנוי תורמים לכך שאנשים רבים ממשיכים
לעבוד גם אחרי שהגיעו לגיל הפרישה הרשמי [.]12,11
המושג המקובל בספרות לתיאור העבודה לאחר הפרישה
הוא  ,Bridge employmentבאמצעות מושג זה מתארים
החוקרים דפוס עבודה בתקופה שמתחילה מיד לאחר
הפרישה ועד לפרישה הסופית המלאה [.]14,13,10,8
רופאים פורשים וממשיכים לעבוד
למרות היעדר נתונים מדויקים ההערכות הן כי רופאים
רבים בישראל ממשיכים לעבוד אחרי שהגיעו לגיל פרישה,
בהסדרים שונים מול קופות החולים ,בתי החולים ,או באופן
עצמאי ,בהיקפי משרה שונים .יש שעובדים משרה מלאה
ויש שעובדים משרה חלקית .על פי נתוני משרד הבריאות
הישראלי ,מתוך  18,626רופאים מומחים רשומים בשנת
 24% ,2014מתוכם היו בני  65שנים ומעלה .מצב דומה לזה
מאפיין את ארה"ב ,שבה אחד מכל ארבעה רופאים הוא מעל
גיל  65שנים ,את קנדה ,את אוסטרליה ,ואת מדינות אירופה
השונות שגם בהן שיעור גבוה של רופאים עובדים אחרי גיל
הפרישה [.]17-15
בשל מיעוט נתונים מדויקים ומחקרים בתחום ,נדרש
להסביר מדוע רופאים ממשיכים לעבוד אחרי גיל  67שנים,
וניתן להציע מספר הסברים לכך .אחד מהם נעוץ בעובדה
כי רופאים רבים הם עובדים עצמאיים ויכולים להמשיך
לעבוד באופן עצמאי .כתוצאה מכך הם שולטים בתזמון

ויכולים להחליט האם לפרוש ומתי ,בשונה מאלה העובדים
בארגונים בירוקרטיים הכפופים לחוקי עבודה נוקשים.
הסבר אחר שמציעים  Pongוחב' [ ]16קשור לעובדה שמשך
הלימודים ,ההכשרה וההתמחות הארוכה תורמים לכך
שרופאים מתחילים לעבוד מאוחר יחסית לבעלי מקצועות
אחרים ולכן הם מעוניינים להמשיך לעבוד .הסבר נוסף קשור
למחסור ברופאים ,כך שיש צורך וביקוש להמשך עבודתם.
נתוני מחקרים בתחום מעידים כי שיעור בעלי הרישיון לעסוק
ברפואה בישראל עד גיל  65שנים נמצא במגמת ירידה [.]18
שיטת המחקר
המחקר נערך בשיטה איכותנית באמצעות ראיונות עומק חצי
מובנים .אוכלוסיית המחקר כללה  20רופאים ורופאות שעבדו
בבתי החולים השונים בארץ ,מלבד שתי רופאות שעבדו
בקופות החולים .אחד־עשר רופאים היו מנהלי מחלקות .כל
הרופאים במחקר היו לאחר גיל הפרישה ,יצאו לפנסיה על פי
החוק וממשיכים לעבוד במסגרות ציבוריות ופרטיות שונות.
למרות המדגם הקטן יחסית ,נשמרה הטרוגניות מבחינת
תחומי ההתמחות של הרופאים (טבלה .)1
ממצאים ודיון
פרישה כפויה:
"אני חושב שאם לא היו אומרים לי לפרוש ,הייתי ממשיך...
אם זה לא היה חובה אני באמת לא יודע מתי אני בעצמי
הייתי מחליט לפרוש .מן הסתם כנראה לעולם לא ...אני לא
חושב שהייתי פורש ,זה לא שהתעייפתי ,זה לא שאני שחוק,
זה לא שנמאס לי ,פשוט הגעתי לגיל ואמרו לי לפרוש".
ד"ר רביד ,רימטולוג
אחד הממצאים המעניינים שעלו בראיונות קשור לתחושת
הפרישה הכפויה .חמישה־עשר ( )75%רופאים אמרו שלולא
הגיעו לגיל הפרישה ,ודאי שלא היו יוצאים לפנסיה .שנים־
עשר רופאים ( )60%טענו באופן נחרץ שהפרישה לא
נעשתה מיוזמתם ולולא החוק חייב אותם לפרוש ,לא היו
פורשים .ד"ר טוני ,לדוגמה אמר" :אני מעריך שאם היו באים
ואומרים לי בוא תישאר עוד שנה שנתיים שלוש שנים ,אני
מעריך שהייתי נשאר .זה היה כל החיים שלי".
אהבת המקצוע ומרכזיותו בזהות:
"פתאום לא להיות רופאה יותר זה ...נורא ....לפרוש זה....
איכשהו את מרגישה שאת תאבדי את הזהות שלך ,אבל
בסדר ,את רואה אני ממשיכה קצת לעבוד כאן באסותא אז
זה בסדר".
ד"ר דנה ,רופאה מרדימה
מקצוע הרפואה מהווה עבור רופאים רבים מרכיב מרכזי
בזהות המאפיל על פני זהויות אחרות .ההזדהות עם
המקצוע מקשה עליהם להיפרד מהזהות בעקבות הפרישה
ולחשוב על עצמם כבעלי זהות אחרת .העבודה כרופאים
העניקה לחייהם משמעות ועתה לאחר הפרישה הם חווים
חיים ללא משמעות וצריכים להכניס תוכן חדש לחייהם.
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טבלה :1

המרואיינים

שם

מקום עבודה
ותפקיד אחרון

גיל

תחום התמחות

הזמן מאז פרש
באופן פורמאלי

מקום עבודה נוכחי

פול

בית חולים ,מנהל מחלקה

67

רפואה פנימית

שבוע

בית חולים  -יועץ בחצי משרה

לני

בית חולים ,רופא בכיר

67

כירורגיה אורולוגית

חצי שנה

קופת חולים

שרון

קופת חולים

67

ילדים

חודשיים

קופת חולים ,מרפאה עצמאית

מרים

קופת חולים

68

ילדים

שבועיים

קופת חולים ,מרפאה עצמאית

רביד

בית חולים ,מנהל מחלקה

68

רימטולוגיה

שנה

קופת חולים

טוני

בית חולים ,רופא בכיר

71

גינקולוגיה

 4שנים

קופת חולים

ליאון

בית חולים ,מנהל מחלקה

70

כירורגיה כללית

שנתיים

מרפאה פרטית

מור

בית חולים ,רופא בכיר

70

כירורגיה אורולוגית

שנתיים וחצי

קופת חולים

סהר

בית חולים ,מנהל מחלקה

71

כירורגיה אורולוגית

 4שנים

בית חולים ,חצי משרה

דנה

בית חולים מנהלת מחלקה

70

הרדמה

שנתיים

בית חולים פרטי

פולה

בית חולים ,רופאה בכירה

72

הרדמה

 4שנים

בית חולים פרטי

אמנון

בית חולים ,מנהל מחלקה

71

רפואה פנימית וטיפול נמרץ

שנה וחצי

חברת אמבולנסים

שני

בית חולים ,מנהלת מחלקה

63

רפואה דחופה

שבוע

קופת חולים

סלע

בית חולים ,מנהל מחלקה

73

כירורגיה פרוקטולוגיה

 5שנים

בית חולים פרטי

אנה

בית חולים ,מנהלת מחלקה

86

עיניים

 18שנים

עבדה עד גיל  80במשרד הבריאות

לכיש

בית חולים ,מנהל יחידה

67

גסטרואנטרולוגיה

חודש

קופת חולים

קריג

בית חולים ,מנהלת מחלקה

70

רפואה דחופה

 5שנים

קופת חולים

מאירה

בית חולים ,מנהלת יחידה

69

ילדים

שנתיים

בית חולים ,משרה חלקית

דוד

בית חולים ,מנהל מחלקה

75

אורתופד

 7שנים

מרפאה פרטית

גבי

בית חולים ,מנהל יחידה

70

גינקולוגיה

שנתיים

קופת חולים

מוותרים על הניסיון שלנו:
"רופא  40שנה עובד ,רוכש ניסיון בלי סוף ,ויום מסוים
אומרים לו ,תשמע יש צעירים פה ,הם צריכים להתקדם,
שלום .כלום לא עושים כדי לנצל את הניסיון שלך .יכלו כל
כך הרבה לנצל אותך ,את כל הידע ,תבוא תיתן הרצאות,
תחנך צעירים ,תלמד סטודנטים אפילו בלי כסף ...וזו שטות
לא נורמלית על רקע זה שהולך להיות כזה חסר ברופאים,
אז למה לא להשתמש בניסיון שלי?".
ד"ר טוני ,גינקולוג

"זה לא סוג העבודה שהייתי רגיל אליה .עכשיו זה ברמה
מאוד נמוכה יחסית למה שאני הייתי רגיל ,זה סוג של
עבודה שאני לא הייתי עושה ,זה סוג אחר לגמרי ,דברים
הכי פשוטים שהיינו נותנים למתמחים הכי צעירים לעשות.
היום אני גם לא מעורב בשום החלטות שהייתי רגיל להיות
מעורב".
ד"ר ליאון ,כירורג
"ברפואה זה ממש אחד מהמקצועות שהניסיון זה הדבר הכי
חשוב ,ופתאום את כל הניסיון שצברת אין לך למי להעביר
אותו ,וזה לא הגיוני ,הניסיון זה הדבר הכי חשוב".
ד"ר רביד ,רימטולוג
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אחד הנושאים שעלה כמעט בכל הראיונות היה אובדן
הניסיון המערכתי בעקבות הפרישה .רופאים רבים ביטאו
תחושת אכזבה על כך שאין צורך בניסיון המקצועי שלהם
למרות הידע הרב שצברו .הם דיברו על כך שהניסיון הקליני

במקצוע הרפואה חשוב מאוד ,הן באבחון והן במתן הטיפול.
לתחושתם ,הרופאים החדשים מזלזלים בניסיון שלהם
וחושבים שהם יודעים טוב יותר ,מעודכנים יותר ושולטים
טוב יותר בטכנולוגיה חדישה .כך ,ניסיון של שנים נזרק
והתחושה היא שלאיש אין צורך במשאב העיקרי שלהם -
הניסיון .בנוסף לכך ,כשני שלישים מהמרואיינים התלוננו על
כך שהעבודה שהם עושים כיום נחשבת לעבודה ברמה נמוכה
מזו שעשו בעבר.
פחד מפני הזמן הפנוי
"אין ברירה ,לא רציתי שיבוא הרגע הזה ,אבל ידעתי שזה
יבוא .לא ייחלתי ליום הזה ,לא .התקשרו אלי והציעו לי
להמשיך לעבוד ,להיות יועץ ,הציעו לי לבוא פעמיים בשבוע
ואני הסכמתי מיד .ברור שהסכמתי .מפחיד אותי השעמום,
חס וחלילה שלא יהיה משעמם ,שלא יהיה איך למלא את
הזמן .מפחיד להיות בבית כל היום למי שהיה רגיל לעבוד 13
שעות ביום .האמת אני חושב להתחיל לגדל חסה".
ד"ר פול ,פנימאי
החברה המערבית המודרנית מעודדת את ערכי העבודה
והעשייה ,בעוד שאבטלה ,בטלה וזמן פנוי נתפסים באור
שלילי .יתר על כן ,אנשים אשר במשך שנים ארוכות עבדו
במסגרת מחייבת ונוקשה כמעט שלא פיתחו לעצמם
פעילות פנאי משמעותית .עתה ,עם הפרישה ,חלק ניכר
מבין המרואיינים ,בעיקר גברים ,אך היו גם כמה נשים,
שציינו כי הם חוששים מאוד מפני שפע הזמן הפנוי שלא
ידעו כיצד למלא אותו בתוכן.

מתח? עצבנות?

קלמנרבין .טבעי שזה מרגיע
מתח? עצבנות? רבים חווים תופעות אלו מדי יום ביומו ,ונרגעים בעזרת קלמנרבין
אנשים הסובלים ממתח ועצבנות נוטים להתלונן על:
 הפרעות שינה  כאבי ראש  דפיקות לב  קשיי נשימה  כאבי בטן
✓
✓
✓
✓
✓

אינו ממכר
בטוח לשימוש
על בסיס הצמחים ולריאן ופסיפלורה הידועים בפעילותם המרגיעה
מכיל ויטמין  B6החיוני למערכת העצבים ליצירת סרוטונין ודופמין האחראים על מצב הרוח
וכן ליצירת ההורמון מלטונין האחראי על השראת שינה בלילה
מכיל ויטמין  B1החיוני לתפקוד תקין של מערכת העצבים והשרירים
חומרים פעיליםValerian, Passiflora, Vitamin B6,Vitamin B1 :

להשיג בקופות החולים ,ברשתות הפארם ובבתי המרקחת
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קלמנרבין:

מאמרים

אובדן המעמד והסטטוס
"כשאתה פורש לוקחים לך את התג ,לי אישית השאירו את
התג ,אבל לפעמים לוקחים את התג ,נותנים למישהו אחר
את החדר שלך .שבוע אחרי שפרשתי ראיתי שמורידים את
השלט עם השם שלי מהדלת ומחליפים עם מישהו אחר".
ד"ר סהר ,אורולוג

"תראי ,אני נכנס היום לבית חולים שעבדתי בו  40שנה,
יש הרבה צעירים שלא מכירים אותי ,כולה פרשתי לפני 9
חודשים ,זה מוזר .את יודעת ,היום כשאני צריך משהו מהמיון,
אז אני פונה לאחיות ..כי הן וותיקות יותר ,אז הן עוד מכירות
אותי .הצעירים במיון ,כשאני נכנס אני אנונימי לגמרי".
ד"ר אמנון ,טיפול נמרץ
״אני לא מדבר רק על העניין של המעמד ,שאתה במשך
שנים מנהל מחלקה ,אז יש לך מעמד מיוחד ואתה נפגש עם
אנשים במעמד שלך ,מוזמן לכל מיני פגישות ודיונים ,וברגע
שאתה פורש אז אתה סוס מת ,לא מזמינים אותך יותר".
ד"ר ליאון ,כירורג
כפי שנכתב לעיל ,העבודה משמעותית בתהליך עיצוב הדימוי
העצמי ,ואנשים רבים מגדירים עצמם ואת הזהות שלהם
דרך עבודה ומתויגים בהתאם למשלח ידם .בזכות העבודה
אנשים זוכים להכרה חברתית ולהערכה ולפיכך היא מרכזית
בקביעת הסטטוס .הפרישה מסמלת את סיום העבודה ולפיכך
הסטטוס והמעמד משתנה בהתאם 80% .מהרופאים סרבו
לקבל על עצמם את הסטטוס החדש ולהגדיר את עצמם
כפנסיונרים .ד"ר סלע בפירוש אמר שהוא אינו מקבל על עצמו
את ההגדרה הזו ואינו מגדיר את עצמו כפנסיונר ובוודאי שלא
כקשיש .אובדן המעמד והסטטוס בעקבות הפרישה באו לידי
ביטוי ברבים מהראיונות.
צורך כלכלי:
"אם את רואה את הפנסיה שלי ,זו בושה ,בושה מה שנותנים
לי .בושה .בושה זו לא מילה .זה עניין של צורך בהכנסה נוספת,
כי בפנסיה ממשרד הבריאות יוצאים עם סכום מאוד עלוב".
ד"ר אנה ,רפואת עיניים.

"יש גם את החלק הכלכלי שגם בטוח נכנס לשיקולים,
שאנחנו כרופאים משום מה בניגוד לכל המקצועות
האחרים ,באמת המשכורת נחתכת לחצי בפנסיה".
ד"ר רביד ,רימטולוג
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אף על פי שכל הרופאים שרואיינו דירגו את עצמם כבעלי מעמד
כלכלי גבוה ,בעלי רמת חיים גבוהה ושכר עבודה גבוה מאוד
במהלך שנות עבודתם ,למעלה משני שלישים מהמרואיינים
ציינו את הצורך הכלכלי כאחת הסיבות להמשך עבודתם לאחר
הפרישה .הסיבה לכך ככל הנראה נעוצה בעובדה שהמשכורת
החודשית בשנות עבודתם הייתה מורכבת משכר בסיס ותוספות
(תורנויות ,כונניות ,ססיות ,שרן ,קיצור תורים וכו') ,והחישוב
הפנסיוני מושתת ברובו על שכר הבסיס .יש לציין שחלק
מהמעסיקים שינו בשנים האחרונות את הדרך שבה מחושבת
ההפרשה הפנסיונית ,כך שהיא כוללת את השכר הכולל.
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מסקנות
רופאים רבים חשים כי על אף הידע והניסיון רב השנים
שצברו ,המערכת אינה משכילה לנצל משאב חשוב זה .בניגוד
למקצועות אחרים בהם הוותק אינו מהווה יתרון משמעותי
ולעיתים אף חיסרון ,ברפואה הניסיון הקליני הוא אחד
היתרונות הגדולים .לתחושתם ,המערכת ,לא זו בלבד שאינה
מנצלת יתרון זה ,אלא מוותרת עליו.
על אף שחלק ניכר מהרופאים בקבוצת המחקר היו
במשרות ניהול בכירות ,השתתפו בפרוצדורות מורכבות
והיו מעורבים בתהליכי קבלת החלטות ,כיום הם מרגישים
שהרפואה שהם "עושים" נחשבת לבסיסית ופשוטה ,בשל
היעדר ניצול הידע והניסיון שלהם.
בשונה ממקצועות אחרים ,מקצוע הרפואה הוא מקצוע
תובעני הדורש התמחות ארוכה ושעות עבודה רבות ,ולכן
חלק ניכר מהרופאים לא השכילו לפתח פעילות פנאי
ולהכין את עצמם לפרישה.
לסיכום
במהלך השנים העבודה סיפקה לרופאים מרכיב זהות חשוב,
משמעות ,מעמד ומסגרת חברתית ,אתגר אינטלקטואלי,
תחושת גאווה וכמובן גם מקור הכנסה .הפרישה מותירה
את הרופאים ללא כל התגמולים הללו ,ובעיקר עם
תחושת אובדן .היעדר מסגרת חברתית ותעסוקה בעלת
תוכן ומשמעות ,אובדן הסטטוס והירידה בשכר ,הם חלק
מהסיבות לכך שרופאים רבים מאוד פורשים ומיד ממשיכים
לעבוד גם לאחר גיל הפרישה ,בין אם באופן פרטי ובין אם
במסגרות ציבוריות שונות.
בנוסף ,כאשר רובם המכריע של הרופאים כלל אינו
מעוניין לפרוש ,ובהינתן המחסור התמידי ברופאים מומחים,
הישארותם במסגרת העבודה יכולה להועיל הן לרופאים
הרוצים להמשיך לעבוד והן למערכת הרפואה הזקוקה להם.

•

מחברת מכותבת :שלומית מנור
המחלקה לסוציולוגיה
האקדמית גליל מערבי ,עכו
פקס04-8534465 :
דוא"לShlomitm@wgalil.ac.il :

ביבליוגרפיה
organizational behavior.
1990 Jul;11(4):253-66.
3. Fasbender U, Wang M,
Voltmer JB & Deller J,
The meaning of work
for post-retirement
employment decisions.
Work, Aging and
Retirement. 2015 Jun
3;2(1):12-23.

1. Joyce P, The historical
meaning of work.
Cambridge: Cambridge
university press. 1989
2. England GW & Harpaz I,
How working is defined:
National contexts and
demographic and
organizational role
influences. Journal of

Clear eye
Plus
פתרון מיידי ובטוח
לעין יבשה!
קליר איי פלוס

מוצר מתחרה

✓ בקבוקון לשימוש יומי רב פעמי!

✗ בקבוקון לשימוש חד פעמי!

בכלליחת,דש!

במאוחדבלאומית,
המר ת ובבתי
קחת

✓ אריזה של  30בקבוקונים מספיקה לחודש שלם* ✗ אריזה של  30בקבוקונים מספיקה ל 10-ימים*
✓ חסכוני למשתמש :ניצול כל הטיפות בבקבוקון.

✗ יש להשמיד את הבקבוקון לאחר השימוש הראשוני.
חל איסור לשימוש חוזר!

✓ בקבוקון עם פטנט ייחודי לסגירה הרמטית **

✗ בקבוקון סטנדרטי ,אינו ניתן לסגירה הרמטית.

✓  0.5מ”ל בכל בקבוקון ,סה”כ לאריזה  15מ”ל.
 25%יותר תמיסה בכל אריזה!

✗  0.4מ”ל בכל בקבוקון ,סה”כ לאריזה  12מ”ל.

✓ בקבוקון ייחודי עם פיה חלקה
למניעת פציעות במשטח העין.

✗ בקבוקון סטנדרטי עם פיה בעלת בליטות המסכנת
את המשתמש בפציעה של משטח העין.

✓ פקק נוח ,ידידותי למשתמש,
מאפשר סגירה חוזרת בקלות.

✗ לא ניתן לסגירה חוזרת!

✓ ללא חומר משמר!

✓ ללא חומר משמר!

✓ לשימוש עם עדשות מגע ,ללא צורך להסרתן.

✓ לשימוש עם עדשות מגע ,ללא צורך להסרתן.

הרכבPolyvinyl alcohol 1.4 povidone 0.6% :

הרכבPolyvinyl alcohol 1.4 povidone 0.6% :

…REF: Unit –dose dispenser tips: a potential source of ocular injury, E C A Macdonald et al
)Br J Ophthalmol 2010 94;136-137(3

 www.meditec.co.ilו 1-800-800-678

Clear eye plus-DR-09-03/19

* שימוש מקובל של כ 3-פעמים ביום.
** לשימוש חוזר עד  12שעות מהפתיחה.

מאמרים

הרפואה • כרך  • 158חוב'  • 8אוגוסט 2019

15. Levinson W & Ginsburg
?S, Is It Time to Retire
Jama. 2017 Apr
18;317(15):1570-1.
16. Pong RW, Lemire F,
Tepper J. Physician
retirement in Canada:
what is known and what
needs to be done. In10th
International Medical
Workforce Conference,
Vancouver, Canada 2007
Mar 20 (pp. 20-24).
17. Verity E, More doctors
are putting off retirement
until well after 65 years.
The Australian 2017.

לוי ב' ובורו מ' ,כמה רופאים 18.
העוסקים ברפואה
בפועל יש בישראל? על
ההבדלים בין שיטות מדידה
שונות .הרפואה157 ;2008 ,
(595-598 ,)9

כספי א' ( .)2013תעסוקת 11.
פורשים שיצאו לגמלאות.
גרונטולוגיה מ (31-54 )1
פוליאקוב א' ודורון י'12. ,
( .)2015ממשיכות לעבוד
מעבר לגיל הפרישה  -על
משמעות ההחלטה לעבוד
מעבר לגיל הפרישה בקרב
מטפלות סיעודיות בזקנים
בעמותת מטב.
13. Cahill KE, Giandrea MD
& Quinn JF, Reentering
the labor force after
retirement. Monthly
Labor Review. 2011 Jun
1;134(6):34-42.
& 14. Wang M, Zhan Y, Liu S
Shultz KS, Antecedents
of bridge employment:
A longitudinal
investigation. Journal of
applied Psychology. 2008
Jul;93(4):818

8. Beehr TA & Bennett
MM, Working after
retirement: Features
of bridge employment
and research directions.
Work, Aging and
Retirement. 2015 Jan
1;1(1):112-28.
9. Nilsson K, Why work
beyond 65? Discourse on
the decision to continue
working or retire early.
Old site of Nordic
Journal of Working
Life Studies. 2012 Aug
30;2(3):7-28.
10. Feldman DC & Kim S,
Bridge Employment
During Retirement: A
Field Study of Individual
and Organizational
Experiences with PostRetirement Employment.
Human Resource
Planning. 2000 Jan
1;23(1).

4. Simmons BA & Betschild
MJ, Women’s retirement,
work and life paths:
Changes, disruptions and
discontinuities. Journal
of Women & Aging. 2001
Dec 1;13(4):53-70.

הלשכה המרכזית 5.
לסטטיסטיקה ( )2016שנתון
סטטיסטי לישראל .2016
& 6. Reynolds F, Farrow A
Blank A, “Otherwise it
would be nothing but
cruises”: Exploring the
subjective benefits of
working beyond 65.
International Journal of
Ageing and Later Life.
2012 Nov 14;7(1):79-106.
7. Manor S, Trying to be
someone you can never
be again: retirement as
a signifier of old age.
Ageing & Society. 2017
May;37(5):985-1005.

כרוניקה

כיצד מתחמק חיידק הליסטריה ממנגנוני ההרג בתא
מיטוכונדריות שנפגמו או שאינן רצויות בתא עוברות תהליך
הנקרא מיטופגיה כדי לשמור על איזון חילוף החומרים .ז'אנג וחב'
( )Nature Immunol 2019;20:433מדווחים ,כי החיידק התוך תאי
ליסטריה מנצל את תהליך המיטופגיה של המאכסן כדי להינצל
ממיגורו .החוקרים מצאו ,כי חיידק הליסטריה משרה מיטופגיה
במאקרופגים בעזרת גורם אלימות הנקרא ליסטריוליזין .)LLO( O
החוקרים גילו ,כי התהליך כולל מעורבות של חומר  NLRX1שיש לו
רצף מטרה למיטוכונדריות .הישרדות החיידק בתא עוכבה כאשר

היה חסר בחלבון הנ"ל או כשהחוקרים הפעילו מעכב מיטופגיה.
המנגנון כולל השראה של אוליגומרריזציה של  NLRX 1על ידי
ליסטריוליזין  Oשל החיידק ,ששיפעל קישור למיטוכונדריות והוביל
למיטופגיה.
החוקרים מדגישים כי גילוי זה  -שבו חיידק "חוטף" מנגנון
חילוף חומרים בתא ,משתלט עליו ומנצל אותו לצורך הישרדותו
 הוא ראשון מסוגו.איתן ישראלי

כרוניקה

חיידקים מהונדסים עוזרים למערכת החיסון
להרוג תאי שאתות
ביולוגיה סינתטית פותחת כר נרחב לפיתוח אמצעים ושיטות
טיפול בעזרת תאים או חיידקים מהונדסים .כיוון אחד של
מחקרים עוסק בהנדסת חיידקים לנשיאת תרופות לאיברי מטרה
בגוף .צ'אודורי וחב' ( )Nature Med 2019;25:1057יצרו חיידקי א'
קולי העוברים המסה לאחר שיגיעו לשאתות ,ומשחררים נוגדנים
קטנים (  )nanabodiesהמכוונים נגד  .CD 47אנטיגן זה מתבטא
בעודף על פני השטח של סוגים שונים של תאי סרטן ,והוא ממסך
את התא בפני תאי מערכת החיסון .החוקרים הזריקו חיידקים
אלה לעכברים בעלי שאתות ומצאו כי השיטה הגבירה את הסננת
תאי  Tלשאתות ,הביאה לנסיגה מהירה של נפח השאתות ,מנעה
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היווצרות גרורות ,והובילה להישרדות ארוכת טווח של העכברים.
יתרה מכך ,החוקרים הוכיחו כי הזרקה מקומית של החיידקים
המונדסים השרתה תגובה מערכתית סגולית נגד האנטיגן ,CD27
שהפחיתה שגשוג שאתות אחרות שלא טופלו .החוקרים מציעים,
כי חיידקים מהונדסים כגון אלה יכולים להיות שיטת טיפול בטוחה
בהזרקה מקומית לשאתות ,כדי לשגר חומרים לעירור מערכת
החיסון לחסל את התאים הסרטניים .יחד עם זאת ,הם מסתייגים
מהקשה מניסוי זה על יישום הטיפול בבני אדם ,ומציינים שהדרך
לשלב זה עדיין ארוכה.
איתן ישראלי

