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היאָתופעהָָתנּוגילָ תָ)אייג'יזם(ָהיאָיחסָמפלהָכלפיָבניָגילָמסוים,ָבעיקרָכלפיָזקנים.ָכיוםָנּוגילָ 

",ָכךָתמידָאמרוָלנו,ָושכחוָהעולםָשייךָלצעיריםמוכרתָומדוברתָבעולם,ָאךָבארץָעדייןָפחות.ָ"

כשהילדיםָשגידלנוָכברָגדוליםָדיָכדיָלהחליףָאותנוָבעבודה.ָואומנם,ָכשמדבריםָָקורהָמהלספרָ

העלָ ק  ם,ָשלאָלדברָעלָבניָתמונהָאופטימית.ָאנשיםָבניָחמישיָקשהָלציירשלָאנשיםָמבוגרים,ַָָהֲעס 

שישיםָואילך,ָמתקשיםָלהתקבלָלמקומותָעבודהָראוייםָונדחקיםָלאָפעםָלמשרותָבשכרָזעוםָ 5 

שלאָהולמותָאתָכישוריהם.ָכלָזאתָאףָשבמקריםָרביםָישָלהםָעודָשנותָעבודהָרבותָעדָגילָ

ָ.הפרישהָ

כזָשמסייעָלארגוניםָ"שוקָהעבודהָהישראליָמחפשָאנשיםָצעירים",ָאומרתָשרוןָרנדליך,ָבעלתָמרָ

בהכנתָעובדיםָלגילָפרישה.ָ"היוםָאנחנוָמעריכיםָפחותָאתָהניסיון,ָומחפשיםָאחרָחדשנותָ

צעיריםָיכוליםָלהיותָָגםזהָלאָנכון.ָָגםָאםומהירות.ָמועמדיםָמבוגריםָנתפסיםָמיושניםָואיטיים,ָ 10 

, לעובדים לדבריהָשלָרנדליך,ָאולם".ָאדם בן חמישים יכול להיות מודרני ומעודכןָגםמקובעים,ָו

,ָעובדיםָבניָבידע ובניסיון רב:ָ"מלבדָהיתרוןָהברורָשישָָלהםָמבוגרים יש ערך רב בעבור המעסיק

ָגםחשובהָלהם.ָלכןָבדרךָכללָהםָָהיציבותזמןָרב,ָמפניָשָישמרו על מקום העבודהשישיםָ-חמישים

ףָעלָכך,ָעובדיםָכאלהָמאופייניםָהרבהָיותרָלמקוםָהעבודהָמעובדיםָצעירים.ָנוסָנאמניםיהיוָ

,ָשרוציםָ'לטרוף'ָאתָהעולם".ָובפתיחות שאין להרבה צעיריםָבצניעות,ָבנכונות להקשיב,ָבמתינות 15 

מעדיפיםָָאףנראהָכיָבשניםָהאחרונותָמעסיקיםָמתחיליםָלהכירָביתרונותָשלָעובדיםָמבוגרים,ָו

רץָרואהָ"יתרוןָעצום",ָלדבריו,ָאותםָעלָפניָצעירים.ָכך,ָלמשל,ָבעליםָשלָמסעדהָבמרכזָהא

בהעסקתָעובדיםָשגילםָהואָבסביבותָחמישים.ָ"מבחינתי,ָהעסקתָעובדיםָבגילָזהָהיאָיתרוןָ

.ָחוכמת חיים וזמינות למקום העבודה,ָהיגיון בריא,ָניסיון חיים עשירמובהקָלעסק.ָלעובדיםָאלהָ

ם אווירה טובה ומשמשים דוגמה מנוסים במצבי לחץ ומתמודדים איתם בבגרות, יוצריהםָבדרךָכללָ 20 

".ָמעסיקָנוסף,ָמנהלָגןָאירועים,ָמביעָעמדהָדומהָואומר:ָ"אניָמקווהָשלאט־לאטָהמצבָלצעירים

ָבארץָישתנה,ָומעסיקיםָרביםָיגלוָאתָהיתרונותָשבהעסקתָאנשיםָמבוגרים".
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ָמאתָישראלָשורקָָניסיון החיים2ָ2ָטקסט 

אגלהָלכםָסודָמוכחשָומודחקָהיטב:ָבחברהָכברָלאָמעריכיםָאנשיםָבעליָניסיון.ָערכוָשלָניסיוןָ

מפניָשמהָשהםָיכוליםָללמדָאתָהחייםָאבדָואיננו.ָהמבוגריםָהולכיםָומאבדיםָאתָחשיבותם,ָ

ככלָשנקדשָאתָהחדשנותָוככלָשבחיינוָיתרופףָָבמכונותָהחכמות.ָומתועדָראגוהצעיריםָכברָ

יוסיפוָהזקניםָויאבדוָאתָערכם.ָבחברהָשלנוָאיןָחשיבותָעודָלניסיוןָחיים.ָָ,לערכיָהעברָרֶקשֶָה 5 

ָ,ָולשוואָנקונןָעלָכך.הניסיוןָהנצברָבתודעתםָשלָמבוגריםָאינוָמועילָלצעיריםָבניָזמננו

לפנים, בשכבר הימים, ניסיונם של זקני השבט, זקני העדה, היה מקור חסר תחליף של חוכמה 

נותָמנהליםָוסגניָמנהליםָעלָפיָהוותק,ָוכאשרָמבמערכתָהחינוךָנהגוָלפניָשניםָלאָרבותָלָגם.ָוידע

ָרופאיםָלאָהיוָבטוחיםָבנוגעָלאבחנהָרפואית,ָהםָנהגוָלהיוועץָברופאָותיקָומנוסהָמהם.

.ָהייתכןָשבימינוָההערכהָשהייתהָלניסיוןָהחייםָבעברָהולכתָונעלמתָממרביתָתחומיָחיינוָאולם 10 

הייתכןָשוותיקָהרופאיםָימונהָלמנהלָמחלקהָרקָעלָסמךָָ?מנהלָלביתָספרָרקָמפניָשצברָותקנוָימַָ

כיוםָהדגשָהואָעלָכישוריוָהמקצועייםָשלָהעברָכברָעבר.ָָאךאוליָנהגוָכךָבעבר,ָָ?הוותקָשלו

ָהמועמדָלתפקיד.ָ

שראהָכלָמיניָ.ָאדםָותקָפירושוָאובדןָהתמימותראשית,ָָ?הוותקָאינוָזוכהָעודָלהערכהָמדוע

ספקןָיותר,ָנוטהָָמטבעָהדברים,ָהואָודאיָ—דברים,ָחווהָכלָמיניָדברים,ָפגשָכלָמיניָאנשיםָ 15 

ָ?.ָהאםָרשימתָהתכונותָהללוָרצויהלהאמיןָפחותָלמהָשאומריםָלו,ָביקורתיָיותר,ָזהירָיותר

והתנסותָתיותָילדּוָתדּואנחנוָחייםָבתרבותָשמוקירהָיל,ָלמעשהלאָבימינו.ָָ?טובהָ?מוערכת

ָראשונית.

.ָכשםָשמכוניתָשגמאהָמרחקיםָרביםָתיראהָלנוָמושכתָפחותָותקָפירושוָשחיקהָועייפותשנית,ָ

ָובטוחהָפחותָמאחותהָשנוסעתָבאוטוסטרדהָלראשונהָבחייה. 20 

,ָנראהָכיָבתחומיָחייםָשוניםָיתרָעלָכן.ָהוותקָכשלעצמוָאינוָמבטיחָיתרוןכיָָאפואאנוָלמדיםָ

ולאָנכס.ָנבדוקָלדוגמהָשניָתחומיָחיים:ָהכלכליָוהחברתי.ָבשניהםָתוצאתָָהניסיוןָהואָנטל

ָהניתוחָתהיהָדומה:ָהניסיוןָכשלעצמוָאיננוָיכולָללמדָאותנוָדברָמהָבעלָערך.

:ָמוסדָהכסףָעוברָטלטלה.ָתנודותָשערָהמטבעָקשותָלחיזויָעדָמאוד.ָמהָיהיהָעםָהתחום הכלכלי

ָלמיָכדאיָלהפנותָ?רדערךָהדולרָיעלהָאוָיָהאם3ָביטקויןהמטבעותָהממוחשביםָהחדשיםָדוגמתָ 25 

מומחהָצעירָיסייעָככלָהנראהָָ?איזהָניסיוןָחייםָיכולָלהועילָבשאלותָאלהָ?שאלותָאלה,ָלדעתכם

ָהרבהָיותרָמבנקאיָקשיש.
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 ביטקויןָהואָמטבעָדיגיטליָבין־לאומי,ָוהואָאינוָמנוהלָעלָידיָממשלהָאוָבנק. 3



:ָבילדותיָהרחוקהָהיוָחברייָלכיתהָבאיםָלבקרניָבליָהתראהָמוקדמת.ָאחרָהתחום החברתי

נקישהָבדלת,ָופלוניָהיהָנכנסָבפשטותָובעליצותָָ—במקרהָהטובָָ—נשמעתָָהצוהרייםָהייתה

שיחתָטלפוןָבליָתיאוםָמוקדםָנחשבת,ָבמקומותָמסוימים,ָלגסותָרוח.ָלנוכחָָגםָלחדרי.ָכיום

ָ?שינוייםָאלהָמהָיכוליםָכיוםָההורים,ָעםָניסיוןָחייהםָהעשיר,ָללמדָאתָילדיהםָבמישורָהחברתי

ָמיטיביםָלדעתָמןָהמבוגריםָכיצדָלהתנהגָבחברה.פעמיםָרבותָהצעיריםָ 5 

הבהָנישירָמבטָאלָהאמת:ָהאםָאתםָמכיריםָתחוםָחייםָשבוָהניסיוןָהואָסגולהָטובה,ָבעלתָָ

ָ?האםָצריךָלשובָולהזכירָשנפולאוןָהצעירָהיהָכריזמטיָוחדָלאיןָשיעורָמנפולאוןָהמבוגרָ?ערך

התקייםָבדורותָהקודמיםָנכון,ָלכאורה,ָמהָשָ?26שאלברטָאיינשטייןָהיהָבשיאוָכשהיהָבןָ

ָשבעתייםָבדורנוָשלנו.

.ָהערךָשלָניסיונהָהמצטברָהולךָופוחתָואילוהאוכלוסייהָבעולםָהמפותחָהולכתָומזדקנת,ָָ 10 

העובדהָהזאתָמטלטלת,ָמשוםָשאנוָחייםָבעולםָשבוָעוסקיםָבעיקרָבפןָהכלכלי,ָומסלקיםָמןָ

ָ?ָמהָשמועילָיישאר,ָומהָיהאָעלָמהָשאינוָמועילָרק.ָחסרָערךָואינוָרווחיהדרךָכלָמהָש

לחייםָלכידים,ָָעלינוָלשאוףשינויָחברתיָעמוק.ָָעלינוָלחוללכדיָשלניסיוןָהחייםָיהיהָערךָבחיינוָ

חייםָשישָבהםָקשרָביןָהעברָוביןָהעתיד,ָביןָסבתיָוביןָנכדתי,ָשדפוסיָפעילותיָיתאימוָלשאיפותייָ

ההקשבה יָאדםָכבניָאדם,ָולאָעלָפיָמקצועיותםָאוָהצלחתם,ָהערכיות.ָבחברהָשבהָיעריכוָבנ 15 

 למבוגרים חכמים ובעלי ניסיון תגרום להתרגשות, להתפעמות ולהתרוממות רוח.
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4ָמאתָקרלָפילמר  חכמי החיים3ָָָ טקסט

מתבררָ?ָאיךָנזההָתכליתָשמתאימהָלשלבָהנוכחיָבחיינוָ?נמצאָאתָהדרךָהנכונהָלנוָבחייםָכיצד

שישָשיטהָמועילהָלהפליא,ָאףָעלָפיָשרובָהאנשיםָמתעלמיםָממנה:ָאםָאתםָמחפשיםָכיווןָ

בחייםָאוָתכלית,ָנסוָלדמייןָאתָעצמכםָבעתיד.ָניסוייםָמלמדיםָשכאשרָאנשיםָנדרשיםָלדמייןָאתָ 5 

עצמםָבעתיד,ָהםָמיטיביםָלתכנןָאתָמצבםָהכספי,ָנוהגיםָבנדיבותָרבהָיותרָומחליטיםָהחלטותָ

זאתָאינהָמשימהָקלה.ָמחקריםָרביםָבמדעיָהחברהָמהעשורָהאחרוןָמלמדיםָָאךמוסריותָיותר.ָ

כיָאנשיםָמתקשיםָלדמייןָאתָעצמםָבעתיד.ָנדרשָמאמץָכדיָלדמייןָאתָעצמנוָבעודָעשרָאוָעשריםָ

ָשנה,ָועלָאחתָכמהָוכמהָבעודָחמישיםָשנהָויותר.ָ

,ָמדהיםָשמעטיםָאףָעלָפיָכןעתידי"ָהאמיתיָשלנו.ָלמרבהָהצער,ָאיננוָיכוליםָלפגושָאתָ"העצמיָה 10 

כלָכךָעושיםָאתָהדברָהקרובָביותרָלזה:ָמראייניםָאדםָמבוגרָשמגלםָאתָ"העצמי"ָשהםָשואפיםָ

כיום,ָבגילָשמוניםָותשעָָגםםָמצליחָביותר,ָשעדייןָמנהלָעסק,ָזָ להיות.ָאתָהרעיוןָהזהָקיבלתיָמיַָ

ייבין"ָהואָ"מיָשמבין".ָמָ ביידישָפירושהָשלָהמילהָ"".ָייביןלמצוא מ  והעצהָשלוָהייתהָ"

הם בני סמכא, הם מקורות מהימנים לחוכמה מצטברת, הם האנשים שיכולים   ייבינים"מ  "ה

הדברָהחשובָָ—,ָולדבריָהיזם:ָ"הייתיָשותףָבשמונהָעסקים,ָובכלָעסקָשהייתיָבוָלהנחות אותנו 15 

שבאמתָיכולָלהנחותָאותי.ָכשהיהָליָ'מייבין'ָמצוין,ָייבין'.ָמישהוָמָ ביותרָהיהָשתהיהָליָגישהָל'

תמידָהצלחתי,ָובכלָפעםָשיצאתיָלדרךָחדשהָבעצמי,ָלבדי,ָנכשלתי.ָכשלאָהקשבתי,ָהפסדתיָ

הרבהָכסף.ָצעיריםָרביםָאינםָמודעיםָלכך.ָהםָאינםָמביניםָשלעסקָישָהיבטיםָרביםָשאיָאפשרָ

חָהארוך,ָלהביטָאלָהעתיד.ָהםָצריכיםָלחשובָללמודָבאוניברסיטה.ָהםָחייביםָלחשובָָעלָהטוו

לכוון את הצעירים על פי  —ייבינים'ָמָ שלושָשנים,ָששָשנים,ָעשריםָשנהָקדימה.ָזהָתפקידםָשלָה' 20 

 ניסיונם".

ייביןָמָ ימתָשתחושוָחסריָכיווןָותרגישוָשאתםָ"מתנדנדים"ָביןָשניָעולמות,ָחפשוָ"אאםָכן,ָכלָ

ָאםָאפשר.ָ—מבוגרָמאודָָ—מוטבָשהואָיהיהָמבוגרָשמגלםָאתָ"העצמיָהעתידי"ָשלכם.ָ

לקשישים יש משהו הריָָ?למהָלאָלהתחילָבפעילותָישנהָנושנה:ָלבקשָאתָעצתםָשלָקשישים

שלשאר האנשים אין: הם חיו את חייהם. הם היו במקומות שאנחנו עדיין לא היינו בהם. אנשים  25 

ומה "לא יעבוד", ולייעץ לאדם המנסה  שחיו חיים ארוכים יכולים להעריך טוב יותר מה "יעבוד"

אדםָצעירָאינוָיכולָלהביןָאתָמהלךָהחייםָבאותהָמידהָשאדםָמבוגרָיכולָָלמצוא את דרכו בחיים.

שלנוָולהחלטותָָ. הקשישים מביאים נקודת מבט מתקופה אחרת לבעיות העכשוויותלהביןָאותו

צאוָמישהוָשמשקףָלמיטבָאזָמ ָ.ָָהתובנותָשלהםָעשויותָלתרוםָלנוָרבותָלהחליט.שאנוָנדרשיםָ

הערכתכםָאתָ"העצמיָהעתידי"ָשלכםָוהתייעצוָאיתוָבנוגעָלדרךָשאתםָשוקליםָלצעודָבה.ָלאָ 30 

ָתתחרטוָעלָכך.
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והנפשייםָהלא־פשוטיםָהקשייםָהגופנייםָמחקריםָמראיםָכיָבדָבבדָעםָָאךכולנוָפוחדיםָלהזדקן,ָ
.ָיהָחברתיתאינטליגנציהָרגשיתָואינטליגנצוָ,ָכמלגילָהמבוגרָישָגםָיתרונות,ָשמתלוויםָלהזדקנות

ָ".חוכמה"ָ—מדעניםָמכניםָמאפייניםָאלהָ

הידרדרותָשאוליָמקשהָעלָ,ָעםָהגילָמתרחשתָהידרדרותָביכולתָהקוגניטיביתָשלָהאדםאומנםָ 5 

ישָיכולותָחשיבהָשדווקאָמשתפרותָבגילָהמבוגר,ָָאולםָ,מתמטיתקשישיםָרביםָלפתורָמשוואהָ
ָלמשלָהיכולתָלהביןָמצביםָחברתיים.

המתעצמותָעםָ,ָיהָרגשיתמאינטליגנציהָחברתיתָומאינטליגנצמחים,ָיכולתָזוָנובעתָלדבריָהמו
השניםָומאפשרותָלאדםָהנקלעָלדילמהָחברתיתָלהעריךָאתָהמצבָביישובָהדעת,ָלהתאיםָלוָ

ָרגשיתָהולמתָולהחליטָהחלטהָמושכלת.ָתגובה 10 

פורסםָהָרגשיתָמתפתחותָעםָהגילָמחקרָהמאששָאתָההנחהָשאינטליגנציהָחברתיתָואינטליגנצי

247ָ.ָלצורךָהמחקרָחולקוָמיָשלָהאקדמיהָהאמריקניתָלמדעיםבאחרונהָבכתבָהעתָהרש

משתתפיםָלשלושָקבוצותָלפיָגיל.ָאחתָמןָהקבוצותָהייתהָשלָבניָשישיםָויותר.ָהמשתתפיםָָ

נדרשוָלהתמודדָעםָקונפליקטָכלשהוָביןָמדינות:ָלתארָכיצדָהבינוָאתָהקונפליקטָומהָלדעתםָ

יקרהָבהמשך.ָלאחרָעיבודָהנתוניםָנמצאָכיָקבוצתָהמבוגריםָזכתהָבציוןָהגבוהָביותרָבהבנתָ 15 

החוכמהָשלָחבריָקבוצהָזוָבאהָלידיָובחיזויָתוצאותָהסכסוך.ָהחוקריםָהסיקוָכיָָהקונפליקט

.ָלדבריהם,ָבהתחשבָביטויָביכולתָשלהםָלהתמודדָבהצלחהָעםָאתגריםָחברתייםָמורכבים

בממצאיםָכדאיָלהקצותָלאנשיםָמבוגריםָתפקידיָמפתחָבתחוםָהחברתי,ָכמוָתפקידיָניהולָמשאָ

,ָאמריקנינוסףָבשדהָהפסיכולוגיה,ָשפורסםָבשנהָשעברהָבכתבָהעתָָומתןָוייעוץ.ָמחקרָמעניין

שליטהָזוָהיאָָ—ָהרגשיתָשלהםָמבוגריםָשולטיםָביעילותָרבהָיותרָבמנגנוןָהבקרההראהָכיָ 20 

וידאוָמעוררָשאטָנפשָלשתיָקבוצותָָשעושהָאותםָלחכמיםָיותר.ָבמחקרָזהָהקרינוָהחוקריםָקטע

"להתעלם"ָממהָשראוָזהָעתה,ָָקטעָהתבקשוָהמשתתפים.ָלאחרָהקרנתָה30-20;75-60ָָגיל:

.ָאףָעלָפיָרָשתיָתמונותָזהותָמוסתרותָעלָסמךָזיכרוןָמיקומןאתָ לָ—ולשחקָבמשחקָזיכרוןָקלסיָ

ָהשיגהָקבוצת,ָבניסויָהזהָזיכרוןָלטווחָקצרָהואָיכולתָקוגניטיביתָשמתרופפתָעםָהגילש

מבוגריםָקריםָטועניםָכיָהניסויָמדגיםָכיצדָהחו?ָ.ָאיךָזהָקרההמבוגריםָתוצאותָטובותָיותר 25 

מצליחיםָלעבורָבקלותָרבהָיותרָמרגשותָשלילייםָלרגשותָחיוביים.ָיכולתָהשליטהָהרגשיתָשלהםָ

ָמאפשרתָלהםָלהביןָאתָהמציאותָבאופןָשקולָיותרָולהחליטָהחלטותָחכמותָיותר.

 חסרונות/ נגד העסקת מבוגרים  יתרונות/בעד העסקת מבוגרים  -צייני השאה*  כתיבה ממזגת 

בחברהָחדשה,ָשבהָעובדיםָאנשיםָָצעירים,ָהמנהליםָמתלבטיםָבשאלהָאםָלשלבָבחברהָעובדיםָמבוגריםָובעליָָ
ָניסיון.

בנוגעָלשאלהָזו.ָָשונות עמדותעלָפיָארבעתָהטקסטיםָשקראת,ָכתובָסקירהָשמטרתהָלהציגָלפניָמנהליָהחברהָָ

-300הקפדָעלָדרכיָמסירהָמקובלותָועלָאזכורָמקורותָהמידעָבגוףָהסקירהָובסופהָ)ביבליוגרפיה(.ָכתובָבהיקףָשלָ

ָמילים.250ָָ
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