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 תקציר

במהלך שלושת העשורים האחרונים נמסר בישראל הטיפול בזקנים סיעודיים לידיהן של מהגרות 

, היא "הגירה-מדינת לא"עבודה, הסועדות אותם בבתיהם לאורך כל שעות היממה. מאחר שישראל היא 

מתייחדת במדיניות המצרה את זכויותיהן של המהגרות כעובדות וכבני אדם, זאת בניגוד למתרחש במדינות 

חוקרים אחרות שבהן זוכות המהגרות להגנה של חוקי העבודה, גם אם הן משתכרות שכר מינימום בלבד. 

עובדות ושאלות לגבי איכות מתחומי ההגירה, המשפט והעבודה והרווחה כבר העלו שאלות הנוגעות להגנה על 

הטיפול שזוכים לו המטופלים, אך טרם נבחנה האינטראקציה שבין המדיניות לבין המתרחש בבית בין 

המהגרות לבין המעסיקים. לכאורה, טיפול אישי ואינטימי שמתממש בבית, שייך לספירה הפרטית, אלא 

קרי העבר, שבחנו פסיקות של בית שהמדיניות הציבורית היא שמסדירה את הנורמות ואת הנהלים. מח

המשפט העליון ביחס למהגרי עבודה, חשפו את הטענה המסבירה את החרגתן של המהגרות מהגנה של חוקי 

העבודה כנובעת מקשיים הטמונים באופן אינהרנטי בעבודה: כביכול מדובר בעבודה שאינה כמו כל עבודה 

ן השיח באמצעותו מבנה בית המשפט מצב שבו הוא (. יחד עם זאת, טרם נדוwork like no otherאחרת )

 משוחרר מהגנה על המהגרות.

הייחודיות של המדיניות הישראלית אפשרה לבחון במחקר זה ארבע שאלות מחקר עיקריות: מהו 

חלקם של בית המשפט העליון וועדות הכנסת בהטמעת שיח המאשר ומאפשר שיטת העסקה פוגענית? אילו 

ות מיוצרות בשיטת העסקה זו? מהם הרגשות המתלווים לטיפול וכיצד הם מהדהדים תבניות של עבודת גבול

 את יחסי הכוח שבין הצדדים? ומהי אתיקת הטיפול הנוצרת בעקבות השיטה הנוכחית? 

"עבודת גבולות" שמוכרזת, למעשה, בשמה של העבודה: שאלות אלה הועלו על מנת לקדם את מטרת המחקר 

עבודת מעמיקה של בחינה  מטרתה של העבודה הינהאחרות, . במלים וסדותיההמדינה ומ 1בבית בהשראת

או יש לו יחסי  בדגש על כך שכל שמתרחש בבית פנימה מתכתב הגבולות הדו כיוונית הנעשית בספירה הפרטית

 .עם הספירה הציבורית, כלומר עם מדיניות, עם חוקים, עם פסיקות ועם נורמות גומלין

ניתחתי שלושה פסקי דין של בית המשפט העליון,  ,(או ההרשאהשמייצרת המדינה )את ההשראה כדי לבחון 

הראשון עסק בסוגיה של "נטישת מעביד בתחום הסיעוד", השני בעניין החרגתן של מהגרות עבודה בסיעוד 

מהגנה של הממונה על עובדים זרים בתמ"ת והשלישי, בעניין חובת התשלום עבור עבודה בשעות נוספות 

דה גלוטן(. ניתוח הממצאים חשף שהשיח של בית המשפט מבנה סימטריה בין שתי האוכלוסיות: זקנים )יולנ

                                                           
להדגיש את הפעולה של המדינה ואת המעורבות שלה: את המחשבה שהמדינה ומוסדותיה השרו  במלה "השראה", כדיהשתמשתי  1

את הנורמות והאצילו אותן. הנורמות הללו הן אלה שקבעו את החוקים והנהלים והן אלה שאחראיות, במובן זה, למתרחש בבתים. 

של מתן דגם והשכנת דפוסים. ההצעה לבחור במושג השראה במובן של הרשאה וכוללת אותה, אבל לא רק, אלא גם במובן  –כלומר 

"הרשאה" אינה מתאימה לרצון שלי להבהיר שעבודת הגבולות הנעשית במקום הפרטי מתקיימת תחת מטרייה מסוימת. הכוונה 

דה אינה רק לרשות הניתנת, אלא לשדה שבו יש אינטראקציה בין ההליכים והתהליכים המתקיימים בספירה הציבורית, לבין העבו

שמתקיימת בספירה הפרטית. את המושג שאלתי מתחום הפיסיקה, שם הוא מתאר תהליך שבו שינוי בשטף מגנטי גורם לתופעה של 

מתח חשמלי. השימוש במלה "השראה" שחרר אותי מן הצורך להשתמש בפעלים: "משפיע", "גורם ל" וכו', שאינם מתאימים 

 .לשימוש במסגרת הפרדיגמה האיכותנית

 



 ב

 

ומהגרות עבודה. עם הבניית הסימטריה "זוכים" הזקנים למעמד גבוה יותר בסולם החולשה והקורבנות, ולכן 

ת המשפט בית המשפט נזעק להגן עליהם. הנחת הסימטריה לא נבחנה עד עתה כהנחה המשרתת את בי

בנסיגתו מהגנה על קבוצת מיעוט מוחלשת. בנוסף, בית המשפט מתעלם מאחריות המדינה לרווחת זקניה 

ומשרטט תמונה של שדה קרב שבו ניצבות זו מול זו שתי האוכלוסיות. הבעייתיות שנוצרת בשדה כתוצאה 

לוסיות מתחרות ביניהן מהתעלמות מן השיח בו משתמש בית המשפט, הינה שימור המצב הקיים בו שתי האוכ

על משאבים מעטים באמצעות מאבק על המקום הראשון במרוץ אל עבר הקורבנות המועדפת, מאבק שמסיט 

 את המבט מן הצורך של שתי האוכלוסיות בהגנה ובתמיכה.

מהגרות עבודה ועם  30, ערכתי ראיונות עומק עם של מטרת המחקר ההיבט הבינאישילבחון את כדי 

ספרות העוסקת בעבודת גבולות בחנה עד כה פרקטיקות של ֲהזרה מתוך עמדה היררכית מעסיקות. ה 30

ופרקטיקות של קירבה מתוך עמדה מטריארכלית. לא נבחנה עד היום פרקטיקה דיפוזית המקרבת ומרחיקה 

הדיפוזית מטשטש את ההזדמנות להתבונן בעומקו של הניצול, -בה בעת. אי העיסוק בפרקטיקה המשלבת

שהפרקטיקה הדיפוזית משרתת את המעסיקים בשני הקצוות: האחד, עבודת הגבולות החדירה, כיוון 

מאפשרת להם להתעלם מאנושיותה של העובדת ולנצל את זמנה, גופה, האנרגיה שלה ורגשותיה, והשני, 

. עבודת הגבולות החוסמת, מאפשר להם להגדירה כזרה וכמי שאינה זכאית לזכויות אדם או לזכויות עובדת

הפרקטיקה הדיפוזית מזמינה את העובדת להיות בת משפחה ובאותה עת אינה מאפשרת לה לקבל טיפול 

 רפואי, לנסוע לבקר את בני משפחתה או לישון בלילה. 

הממצאים מורים כי המתכונת הנוכחית, המתבססת על ההיגיון הניאו ליברלי, מבקשת להוזיל 

המדינה, אלא שבד בבד היא גם מחלישה את המהגרות  עלויות, להפריט שירותים ולהסיר את אחריות

באמצעות חוקים מחריגים, מחלישה את המטופלים הזקנים באמצעות סבסוד מצומצם )גמלאות סיעוד 

סלקטיביות( ובאמצעות מיעוט אלטרנטיבות טיפוליות ומחלישה את איכות המשרה ככזו שאינה דורשת 

ונים מכל משרה אחרת. מתוך הממצאים התבססה הכשרה, שמזכה בשכר נמוך ושמוענקת בתנאים ש

המשגתה של מתכונת הטיפול המתקיימת בישראל כ"זילות משולשת". המושג מתייחס להחלשה במקביל של 

הזקנים הסיעודיים כבני קבוצה הסובלת מחולשה חברתית, של מהגרות העבודה הסובלות משוליות מרובה 

מבקש לתת ביטוי לממצא  המושג "זילות משולשת"רך. ושל הטיפול בשכר הסובל ממעמד נמוך ולא מוע

המרכזי, שעל פיו מדיניות ההעסקה של מהגרות עבודה בטיפול בישראל מחלישה את כל הנוגעים בעניין. יתר 

על כן, הזילות המשולשת מצביעה על מצב אי המשילות שבו המדינה מתנערת מחובותיה לדאוג לאזרחיה 

תאמה בין חוקי העבודה לבין שיטת העבודה המוצעת, שיטה המחלישה עוד הזקנים, למהגרים שהזמינה, ולה

 יותר את מקצוע הטיפול, תוך פגיעה בזקנים.

מחקר זה, כמחקר פמיניסטי, מבקש להתריע נגד הנורמליות שבה התמסדה בישראל מתכונת עבודה 

להציע אתיקה אחרת לטיפול, המבוססת על ההנחה שקידום זכויותיה של המטפלת יתמוך משעבדת, ומבקש 

שיפור תנאי חייו של הזקן הסיעוד.באיכותו של הטיפול וב
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 מבוא

במסגרת המדיניות הניאו ליברלית הפריטה המדינה את השירותים החברתיים והבריאותיים, נסוגה 

את תחום הטיפול הביתי בידי גופים פרטיים הפועלים  והותירה 2מהתחייבויותיה כלפי תושביה הזקנים

-הנשים, כלהבאתן של נשים עניות מן הדרום הגלובלי כדי שיעניקו טיפול ארוך טווח לזקנים ולנכים בבתיהם. 

במספר, מהגרות עבודה, הינן זרות מבחינת מוצא אתני, מבחינת דת ומבחינה אזרחית. הן עובדות  60,000

ופל על פי מתכונת חוקית יחידה שנקבעה באופן מחריג עבורן בלבד. מדובר במתכונת סביב השעון בבית המט

עבודה המנוגדת לחוקי המגן, אלא שהיא התמסדה כאופציה היחידה האפשרית עבור מי שרוצה להזדקן 

במקום ואינו עצמאי בתיפקוד. הערכים, העמדות ותפיסת העולם המשמשים בסיס להחרגה המדינתית של 

בודה בסיעוד, חלחלו אל עבר הבתים בהן הן מועסקות. שם, למרות התלות והאינטימיות הכרוכים מהגרות הע

בטיפול ארוך טווח, ניתן לפגוש עבודת גבולות המובנית ע"י המעסיקים שמסתמכת על שיח ממסדי שמבטא 

 הבנייה דכאנית של האחרות. 

גרות העבודה המטפלות בהם הבנייה זו, ההפרטה וחוסר הפיקוח השאירו את המטופלים ואת מה

לכודים בהתנגשויות אלה באלה, התנגשויות המבטאות מצידם של המעסיקים את אימוץ תפיסת האחרות 

כמאפשרת הדרה והחרגה, ומצד שני, מצידן של המהגרות, מבטאות ההתנגשויות את הניסיונות שלהן לייצר 

                                                           
השימוש בשם "מהגרי עבודה" נעשה בשל רגישותי לשם "עובדים זרים" הנהוג בישראל. אזכיר כי כותבים אחרים השתמשו  2

 in-home, או בכינוי migrant care workers( השתמשו בכינוי Mundlak & Shamir, 2011בשמות שונים. לדוגמה, מונדלק ושמיר )

care workers או ,live-in care workers ( כאשר ההדגשה היא על סוג העבודהcare( על המיקום ,)home( ועל התנאים )live in in 

contrast to live out( אלבין .)כינתה את העובדות "עובדות בית" בהשימה דגש על העובדה שמדובר בעבודה בביתם של 2016 )

ישראל ותג'ר -נה את העובדים "עובדי סיעוד", בן( מכ2012אחרים, עבודה המאופיינת בסגירות ובניתוק מן החוץ. אליקה ברק )

ם ( מכנה אותן "מטפלי2009"מהגרות עבודה", איילון ) –( מכנות אותן "מהגרות עבודה בתחום הסיעוד", גופשטיין )תשע"ג(2015)

שר כא ”round-the-clock paid foreign carers“פיליפיניים" או "עובדות סיעוד זרות" או "עובדים זרים המטפלים בקשישים", או 

יפול( הדגש הוא על שיטת העבודה )סביב השעון(, על זהות המבצעים אותה )זרים(, על אופיה של העבודה )שכירה( ועל סוג העבודה )ט

( במאמרו המכונן "עובדים או זרים בישראל? חוזה התשתית 2003". מונדלק )foreign home care workersובמאמר אחר "

 מציין שבחר בשם "עובדים זרים", כיון שזה השם המשפטי המופיע בחוק )חוק עובדים זרים( וכן כיון שזהוהדפיציט הדמוקרטי" 

ת ( כינו את ספרן :"עובדים וזרים". בעבודתי בחרתי לכנות את העובדות "מהגרו2008השם המקובל בשפת יום יום. קמפ ורייכמן )

טה ודה. דומני שהכינוי הזה מדגיש פחות את זרותן הבאה לידי ביטוי בועבודה" כשהדגש הוא על העובדה שהן הגרו לישראל לשם עב

ים בכינוי "עובדים זרים", כינוי שמתריע על זרותם של העובדים ובשל כך גם על אחרותם. הכינוי מהגרים מקרב בעיניי את העובד

ש ם כיום בחיפוש אחר עבודה, או בחיפושנים וכמו כן, ממשיכים להגר ג 2000הללו אלינו, היהודים, כאל מי שהיו מהגרים במשך 

 אחר חיים שקטים ונוחים יותר.   

די לגבי הכינוי "זקנים", אני מעדיפה אותו על פני "קשישים", "ישישים", "בכירים" או "וותיקים", כינויים הצצים מעת לעת, כ

את  ינוי חברתי והבחירה שלי מנכיחה דווקאלהתגבר, כביכול, על סטיגמות חברתיות. איני מאמינה ששינוי השם עשוי להביא איתו ש

המיקום החברתי ממנו מבקשים מתקני השם להתרחק: מעמדם של הזקנים כמי שסובלים מאג'איזם וכמי שסובלים מהדרה 

זמנית, שמקורה בתנ"ך שם היא מבטאת גם מצב של אריכות חיים וגם חוכמה -חברתית. בנוסף, ביקשתי להשתמש במלה שהינה על

   היגות.ויכולת מנ
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: 2009, שנאמרו בכנס בשנת 3כים, יואב קרייםעבודת גבולות משלהן. אצטט להלן את דבריו של יו"ר ארגון הנ

מהגרי עבודה  -הנזקקים לסיוע, זקנים ואנשים עם מוגבלות והשנייה -"מדובר בשתי קבוצות מוחלשות: האחת

שמגיעים לכאן אחרי שעברו חיים מאוד בעייתיים במדינות העולם השלישי והם מגיעים לפה תלושים והם 

תלויות זו בזו וגורם שלטוני חזק משחק ביניהם אוכלוסייה מוחלשת ומנוצלת...שתי קבוצות מוחלשות ה

ומחליש את שתיהן עוד יותר..." ההחלשה השלטונית הביאה למצב בו הזקנים הסיעודיים והנכים, שתלויים 

לשם קיומם היומיומי במטפלות, מחזיקים בתפיסה שגויה שהדרתן וניצולן תקדמנה את זכויותיהם ואת 

רות מוחרגות, אינן מוגנות ולכן נאלצות לוותר על זכויותיהן, להתפטר הטיפול וכמו כן הביאה למצב בו המהג

כדי לחשוף את האופנים בהם המדיניות משרה את עקרונותיה על או לחילופין להתנגש בזקנים בבתי משפט. 

הינה בחינה מעמיקה עבודת הגבולות המתקיימת בבית בין המהגרות לבין מעסיקיהן, מטרתה של עבודה זו 

הגבולות הדו כיוונית הנעשית בספירה הפרטית בדגש על כך שכל שמתרחש בבית פנימה מתכתב או של עבודת 

 יש לו יחסי גומלין עם הספירה הציבורית, כלומר עם מדיניות, עם חוקים, עם פסיקות ועם נורמות.

אציג בהמשך את הספרות העוסקת בנושאים הרלוונטיים למחקרי. בפרק הראשון אתייחס להסדרה 

המדינתית הנוגעת למדיניות ההגירה, למדיניות הטיפול בזקנים ולמדיניות שוק העבודה השניוני. אתייחס 

לתפקידו של בית המשפט בהסדרת מתכונת מיוחדת של העסקה של מהגרות עבודה בסיעוד בבית המטופל. 

ת האוכלוסיה כל שקשור להזדקנו -בפרק השני של הסקירה אתייחס לזקנים המטופלים ולבני משפחותיהם

ולשינויים במבנה המשפחה, למוגבלות של הזקנים הסיעודיים ולטיפול הלא פורמאלי וכן ליחסים המורכבים 

מעסיקים. בפרק השלישי אציג את מהגרות העבודה ואת  –המתהווים עם המהגרת לעת היותם של המטופלים 

את  –שוויוניים. בפרק הרביעי  מורכבות ההגירה, את תנאי ההעסקה ואת ההתמודדות שלהן עם יחסים לא

נושא הטיפול, כולל התייחסות למקומו של הטיפול בכלכלת השוק, לטיפול כעבודת רגש ולתפיסת מעמדו של 

מקצוע הטיפול במדרג המקצועות. בפרק החמישי של הסקירה אציג את הספרות העוסקת בבית שהוא מקום 

 למעשה הומלס בגלות. הטיפול: הבית עבור הזקן והבית עבור המהגרת שהינה,

אפרט בסקירה אסביר בקצרה את הרציונאל שעומד מאחורי הבחירה שלי בנושאים אותם 

הספרותית. ובכן, דומה שנושא הטיפול הביתי בזקנים באמצעות מהגרות עבודה הינו נושא הקשור לתחום 

ורכב ומסתעף אל מצומצם לנושאים של הבית, של הטיפול ושל היחסים, אולם הנושא הוא מהביתי ולכן 

, לגלובליזציה, לכלכלה ולחברה. הפרק הראשון העוסק במדיניות תחומים נוספים הקשורים למדיניות

טיפול בזקנים המתייחסת לקושר את המדיניות , הישראלית שמתייחסת לזקנים, להגירה ולשוק העבודה

המוחלש. כל אלה נמצאים בקשר למדיניות המתייחסת להגירת עבודה ולמדיניות לגבי שוק העבודה השניוני, 

 עם המתרחש בבית. החוקים, המדיניות, התקנות והפסיקות של בית המשפט )שגם הן כלולות בפרק זה(

אני של הסקירה השני  ן הזקנים ובני משפחותיהם. את החלקמשחקים תפקיד בדיאלוג שבין המהגרות לבי

 לזכויותיהם, למיקומם כמעסיקים של ותם,מקדישה בהרחבה לזקנים ולכל הנוגע למקומם החברתי, למוגבל

אני מקדישה בהרחבה למהגרות העבודה וכל הקשור למניעי של הסקירה השלישי  מהגרות העבודה. את החלק

                                                           
 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הפורום לדיני עבודה ורווחה והמרכז לחינוך משפטי קליני לזכויות אדם 3

ל . הטקסט בידי המחברת, הוקלט ותומלל ע25.5.09ולאחריות חברתית. שולחן עגול בנושא מתחים ודילמות בעיצוב זכויות רווחה, 
 ידה.
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ההגירה, למורכבות העבודה ולמיקומן החברתי בארץ זרה. את הפרק הרביעי אני מקדישה לסקירה של הנושא 

טיפול והפרק החמישי מוקדש לבית שהוא המקום בו מתבצע שלשמו התכנסו המהגרות עם הזקנים והוא ה

הבית מתאפיין בהיבטים  הטיפול, בניגוד למקומות אחרים בהם מתקיים טיפול, כמו בתי אבות ובתי חולים.

 המיוחדים לו. 

היא להנכיח את יחסי  אים הקשורים בעבודת הטיפול בביתבהצגה רחבה זו של כל הנושהמטרה 

את הארגון החברתי הנמצאים בקשר עם הפרקטיקות היומיומית הנוהגות ו בוריהשליטה, את השיח הצי

לו, אלא על מסוים לבין המטפלת ש בבית. הדגש בעבודה זו אינו על ההתנהגות בבית זה או אחר בין מטופל

הרמה הפוליטית מעצבת את  הארגון החברתי בו מתנהל הטיפול המסוים הזה. אני בודקת במחקר זה כיצד

רטית, כיצד המדיניות והפרקטיקות המוסדיות )ההליכים, הסנקציות, הזכאות לקצבאות או הרמה הפ

 להטבות( מגיעות מהרמה הפוליטית אל עולמם הפרטי של המטופלים ושל המטפלות. 

 לאחר הסקירה אציג את המתודולוגיה ובהמשך את הממצאים בשלושה פרקים: הפרק הראשון יעסוק

בהסדרה המדינתית ובתרומתה ליחסי הכוח שבין מעסיקים לבין מהגרות עבודה. לפרק השני הענקתי את 

עבודת גבולות אינטראקטיבית והפרק השלישי נקרא: איכות  -השם: "להיעשות" בוס, "להיעשות" מטפלת

 טיפול ואתיקה של טיפול: מקומם של רגשות. לסיכום אציג דיון והמלצות.

 קע תיאורטיסקירת ספרות ור

להסדרה המדינתית חשיבות מכרעת בקביעת היחסים בספירה הפרטית. מה שמתרחש בבית בין 

מהגרות עבודה לבין מעסיקיהן מהדהד את החוקים, הנורמות, הערכים והשיח הרווחים בספירה הציבורית. 

בתקנות ההסדרה המדינתית אחראית לכל התחומים הקשורים להעסקה הביתית המדוברת החל בחוקים ו

הקשורים להגירה ולהעסקה של מהגרות וכלה בחוקים, בהסדרים ובתגמולים הקשורים לזקנים. היחס 

למקצוע הטיפול קשור גם הוא לנורמות ולערכים חברתיים והוא מוצא ביטויו, לדוגמה, בחוקי הביטוח 

 סי הכוח שבין מהגרותביח-הלאומי ובתקנותיו. הטיעון "האישי הוא הפוליטי" נכון גם במקרה בו אני עוסקת

 עבודה לבין מעסיקיהן, כיון שאין מדובר בעניין פרטי כל שעיקר, אלא בנושא שמוסדר פוליטית וחברתית.

 פרק ראשון: ההסדרה המדינתית

 מבוא

בפרק זה אעסוק במדיניות ההגירה, במדיניות הרווחה, במדיניות כלפי מקצועות הטיפול ובמדיניות 

שוק העבודה השניוני. המדיניות נתמכת בחוקים, בתקנות ובפסיקה ומקיימת אינטראקציה )משפיעה 

ומושפעת( עם הנעשה בשטח, כלומר עם המעסיקים, עם דעת הציבור, עם המדיה ועם הקבוצות 

רסנטיות, שהן לשכות כוח אדם האחראיות לגיוס מהגרי עבודה. המדיניות משתנה ומדי פעם מותקנות האינט

 תקנות חדשות בהתאם לפסיקתו של בית המשפט העליון ובהתאם ללחצים המגיעים מן השטח. 

שמחשבה מדינית "היא תבנית שבאמצעותה מבנה המדינה את בורדייה  ( כתב2004) Sayad במבוא לספרו של

טגוריות המחשבה והמעשה ביחס לתופעות חברתיות ולמגזרי אוכלוסייה שונים" וכן שהסוציולוגיה יכולה ק

להציע הסברים לתופעות הנחוות כאישיות. בורדייה הציע לראות בהגירה תופעה שמייצגת את המחשבה 
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נייני אוכלוסין המדינית, כיון שבהתייחסותה של המדינה להגירה באים לידי ביטוי הניהול המדוקדק של ע

 ות הכלכלה, הרווחה והעבודה.ודמוגרפיה, הפיקוח הביורוקראטי והמעקב המשטרתי, וויס

מכאן שיחסי הכוח בהם אני עוסקת במחקר זה מובנים באמצעות המדינה שהיא האחראית על קביעת 

מדובר זכאויות של אוכלוסיות על פי מוצאן והשתייכותן המעמדי, האתני והאזרחי, קל וחומר כאשר 

באוכלוסייה זרה שהיגרה לישראל כדי למלא מחסור של ידיים עובדות למשך זמן קצוב. לכאורה, ניתן היה 

לחשוב שהיחסים הנוצרים ומשתמרים במסגרת עבודת הטיפול הביתי, נענים לדפוסים בינאישיים הקשורים 

 (, ,1991Giddensלהלן גידנס )לאופיים ולניסיונות חייהם של המשתתפים בטיפול, אלא שכפי שקבע בורדייה ו

ברור לנו עתה שהמדיניות והשיח הציבורי מעצבים ומשמרים את יחסי הכוח ואת אופיו של המשא ומתן 

 המתקיים בין הצדדים. להלן דבריו של גידנס: 

מקומות נחדרים ומעוצבים על ידי כוחות חברתיים שנמצאים רחוקים מהם. מה 

בזירת האירוע. ה'סידור הגלוי לעין' מסתיר  שמבנה את המקום אינו רק מי שנוכח

 (. Giddens, 1991, pg. 18-19את היחסים המרוחקים הקובעים את אופיו )

הפמיניזם הרדיקלי טען זה מכבר שדיכוי חברתי הוא עמוק ומבני ושואב מתפיסות חברתיות שהושרשו 

לעין שבו מהגרות עבודה משמשות את ונטמעו, כך שהן מתקבלות כטבעיות וכברורות מאליהן. הסידור הגלוי 

המטופלים הישראליים מסתיר אי שוויון בזירה הציבורית. חשיפת המדיניות, אותה אציג בהמשך, תאפשר 

 להיווכח בתפקידה של המדינה ביחסי הכוח המעוצבים בין הצדדים.

 מדיניות ההגירה של ישראלא. 

זרים, במיוחד כלפי אוכלוסיות  מדיניות ההגירה של ישראל קשורה קשר הדוק ליחסה כלפי

מה לשם עבודה או באופן קבע.  אסקור להלן את אופייה המיוחד של ישראל -המבקשות להתיישב בה לתקופות

ואת יחסה כלפי הגירה, יחס הבא לידי ביטוי בחוקים ובפסקי דין. במגילת העצמאות הכריזה מועצת המדינה 

ואמנם  יהודיתגילה הוצהר שהמדינה תהיה פתוחה לעלייה בארץ ישראל. במ יהודיתעל הקמתה של המדינה ה

, בו נקבע שכל יהודי זכאי לעלות ארצה. נוסף לחוק השבות, 1950 –על פי היגיון זה נחקק חוק השבות התש"י 

, דרכים לרכישת אזרחות ישראלית בהתאם ל"דין הדם" ולא בהתאם 1952-קובע חוק האזרחות, התשי"ב

נות אחרות. חוק זה אינו חוק הגירה. מדיניות הממשלה לדורותיה קובעת, כי לזר ל"דין הקרקע" הקיים במדי

אין זכות קנויה לבוא בשעריה של המדינה ולשהות בה וכי למדינת ישראל, בדומה לכל מדינה ריבונית אחרת 

היא בעולם, שיקול דעת רחב למנוע מנתינים זרים להשתקע בה. מדיניות זו אינה ייחודית רק לישראל, אלא 

חלה ומקובלת גם ביתר מדינות העולם והיא מבטאת את ריבונותה של המדינה. ברוח דברים אלה ניתן לקרוא 

, 4269(, 2)2005עליון -פרידה נ' משרד הפנים, תקדין 1644/05את פסק דינו של בית המשפט העליון בעע"ם 

 :42724בעמ' 

                                                           
 Web 22/2/2018בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים.  1644/05  עע"םפסק דין  4

http://elyon1.court.gov.il/Files/05/440/016/t03/05016440.t03.HTM  
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לא כמדינת הגירה;  אופייה של המדינה נתפס כ"מדינת עליה", קרי, מדינת שבות,

, והגירה נראתה כמושג של "ככל 1950-העלייה נתקדשה בחוק השבות תש"י

 המדינות" שאינו תואם את ההוויה הישראלית הייחודית ואת החזון הציוני.

 פסק דין זה פסל את זכותו של פרידה שטען שהחל בהליכי גיור והיה בן זוגה של אישה ישראלית במהלך ארבע

הדין עומד בפסיקה זו על זכותה של ישראל להתגונן מפני "מכת מדינה" שמהווים הזרים  שנים, אלא שבית

הרבים המגיעים אליה לשם חיפוש עבודה, כי אז עלול להתרחש החזון הרע: "ונפרצו הגבולות". ניתן ללמוד 

להגשים  ורואה עצמו כמי שחלה עליו החובה יהודיתמכך שבית הדין מקדש גם הוא את אופייה של ההוויה ה

 רצונו של המחוקק.

ישראל נחשבת למדינה מפותחת דיה המושכת אליה מהגרי עבודה ופליטים מארצות עניות. התופעה 

עם כניסתם המסיבית של אנשים, מהגרי עבודה, שהגיעו לישראל  90-החלה ללבוש עור וגידים החל בשנות ה

ים לא חוקיים. התופעה הינה חלק ממגמה על מנת לעבוד בה. רובם הגיעו באופן יזום, חלקם הגיעו באופנ

גלובלית ובישראל תרמה להגירה זו, מתיחות ביטחונית שגררה איתה, בין היתר, סגר ברצועת עזה ובגדה 

המערבית ועקב כך צמצום בכוח האדם הפלסטיני שהיה מועסק בעבודות בניין ובעבודות חקלאות. עוד קודם 

יברלית שמטרתה הרשמית היתה עצירת האינפלציה, אלא לכן החלה להתבסס בישראל תפיסה כלכלית ל

שההשלכות של תהליכי ההפרטה והליברליזציה הרחיקו לכת וחשפו את השוק המקומי ואת החברה 

(. במיוחד הושפע מכך המגזר 2008הישראלית להשפעותיו של הקפיטליזם הניאו ליברלי )קמפ ורייכמן, 

מועסקים בעבודות הדורשות מיומנויות נמוכות ובינוניות. השניוני בשוק העבודה, הכולל את העובדים ה

הממשלה והמעסיקים ביקשו להוזיל עלויות שכר ובמסגרת המאמצים שנעשו, הוצע לגייס בחו"ל מהגרי 

 88,378בישראל  31.12.2017-נמצאו בהאוכלוסין ןההגירה  נים המפורסמים על ידי רשותעבודה. על פי הנתו

מועסקים בסיעוד והשאר בבניין ובחקלאות. בנוסף, מצוין שנמצאים  50,162הם עובדים זרים "חוקיים", מ

מועסקים בסיעוד. בנוסף לאנשים אלה שנכנסו  17,852עובדים "לא חוקיים", מהם  17,852בישראל גם 

לישראל כחוק, כלומר החזיקו או מחזיקים באשרת עבודה, נכנסו לישראל גם פליטים, או מבקשי מקלט או 

)השם שניתן להם משתנה בהתאם למנהלי השיח( דרך הגבול הדרומי, זאת בעקבות סכסוכים מסתננים 

זה, נמצאים בישראל  5. אם כך, על פי דיווח37,288אתניים ולאומיים באפריקה. מספרם של מהגרים אלה הוא 

. מהגרים שמייצרים בישראל מציאות חדשה ומאתגרים את מנהלי המדיניות 143,518, 2017שנת  בסוף

המציאות החדשה בה חיים בישראל אלפי אנשים שאינם אזרחים, שהגיעו אליה כעובדים מוזמנים או 

 משפטית לאי־בהירות גורם הקיים כפליטים, מחייבת התייחסות וחקיקה מתאימה, כיון ש"המשך המצב

 אדם זכויות של שיטתית להפרה וגם המדינה של לפגיעה באינטרסים המובילות אד־הוק ולהחלטות

  .(2009בינרי, אורגד ורובינשטיין, בזרים" )א ולהתעמרות

                                                           
  22/2/2018Web. 2018נתוני זרים בישראל. מוגש ע"י רשות ההגירה והאוכלוסין, האגף לתכנון מדיניות, ינואר  5

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_stats/he/foreigners_in_Israel_data_2017_2.pdf 
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( 2( קביעת שיטת ההעסקה 1המדיניות הממשלתית המתייחסת להגירת זרים מתאפיינת בשלוש פרקטיקות: 

 (. אפרט להלן:2009רייכמן, (( מדיניות הגירוש 3-קביעת מכסות והיתרים ו

 . שיטת ההעסקה 1

מסחרית התואמת את הגישה הניאו -ת מתפיסה חוזיתשיטת ההעסקה של מהגרי העבודה נובע

(, המצדדת בשוק חופשי מלא וסבורה כי כוחו של העובד נובע מקיומם של 1988קלאסית של מילטון פרידמן )

כוחות השוק ומיכולתו לבחור את מקום עבודתו. הגישה אינה מאמינה בכללים הנקבעים על ידי הרשות ולכן 

גישה  .יספוזיטיביים, כלומר נתונים לשיקול דעתם של העובדים ושל המעסיקיםסבורה כי על הכללים להיות ד

זו מנוגדת לגישה של חוקי המגן שהיא גישה סוציאל דמוקרטית או ניאו מרקסיסטית הגורסת שלמדינה יש 

אינטרס חברתי שאנשים יועסקו בתנאי מינימום מסוימים. חוקי המגן נותנים לעובד זכות חוקית אותה הוא 

ל לתבוע בבית הדין. בניגוד למצב בשוק חופשי, חוקי המגן מעניקים לעובדים זכויות מסוימות תחת יכו

מסחרית בניהול שיטת -אימוץ התפיסה החוזית .המטריה של חוקים קוגנטים שכופים את העובד ואת המעסיק

חרגתם מחוקי ההעסקה של מהגרי העבודה, סלל את הדרך לצימצום זכויותיהם הסוציאליות והאנושיות וה

שעות ביממה(, גובה  24המגן, לדוגמה שעות העבודה )עובדות סיעוד נדרשות להיות זמינות למעסיק במשך 

ממנו עבור  25%השכר המשולם )השכר הנורמטיבי שנקבע הוא שכר המינימום והמעסיק רשאי לנכות עד 

העובדת ליום מנוחה(. החוזה  השתתפות בהוצאות(, יום המנוחה השבועי )לא קיימת חובת מעסיק לשחרר את

אותו קיבלה עליה המהגרת, לא התקבל בהליך של הסכמה, או תוך משא ומתן, מדובר בחוזה שבו התנאים 

. אחת (2003)מונדלק,  take it or leave itמוכתבים על ידי צד אחד והצד השני יכול להסכים או לעזוב, בבחינת 

ן לאיסור להקים משפחה בן משפחה מדרגה ראשונה וכההגבלות מתייחסת לאיסור להגיע לישראל עם 

(. הגבלה אחרת נוגעת לצורך להצטייד בהסכמת מעסיק או בהסכמה של לשכת 2006ישראל ופלר, -בישראל )בן

ללא אישור  2010, כלומר רשות לחזור לאחר ביקור מולדת )עד שנת Re-entry-visaכוח אדם כדי לקבל 

 דה לנסוע לביקור מולדת(. מעסיק, לא יכולה היתה מהגרת עבו

אחד המאפיינים הבולטים של שיטת ההעסקה הוא הסדר הכבילה שמטרתו לשרת שני עקרונות 

פעולה: משמעת ופיקוח. הסדר זה מגלם את תמצית המחשבה המדינית המעוניינת למקסם את הפיקוח על 

על פי פסיקת בית הדין  2006 כניסתם של המהגרים ועל פעילותם בשוק העבודה. הסדר זה בוטל, אמנם, בשנת

העליון, אלא שמאז הותקנו תקנות חדשות שמושתתות על אותם עקרונות. ההסדר, שכבל בראשית את 

העובדת למעסיק, שונה, ועתה העובדת חייבת להיות רשומה בלשכת כוח אדם והלשכה היא שאחראית על 

לא שהיא מוגבלת במספר המעסיקים, הגיוס, ההעסקה והמישמוע. עובדת יכולה לעבור ממעסיק למעסיק, א

( הוא אותו 2008)נתן,  6כמו כן יכולה עובדת לעבור מלשכה ללשכה. העיקרון המרכזי שמיושם בשיטת הלשכות

עיקרון שיושם בשיטת הכבילה: אחריות המדינה לגיוס, לתנאי ההעסקה ולתנאי הקיום של המהגרות, 

הועברה לידיים פרטיות: המעסיקים ובעלי חברות ההשמה הפרטיות לכוח האדם. העברת הטיפול בעובדות 

מעסיק ובחברת כוח האדם ויוצרת לידיים פרטיות מונעת תחרות בשוק, מגבירה את התלות של העובדת ב

( מציין שההסדרים המיוחדים שעוצבו עבור מהגרי עבודה 2003תעשייה שמתפרנסת מרווחי תיווך. מונדלק )

                                                           
 .2008, ספטמבר הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בסיעוד 6
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בישראל מהווים כדי דפיציט דמוקרטי ושמטרתם לקבוע את זרותם של עובדים אלה. קיימת חשיבות לבירור 

שוויון במסגרת הביתית ואלו פרקטיקות האופנים בהם ההסדרים המיוחדים מהדהדים את אי ה

אינטראקטיביות מתבססות בין המעסיקים לבין המהגרות בהשראת הסדרים אלה. בתת הפרק הבא אמשיך 

 לתאר את הפרקטיקה השנייה המאפיינת את המדיניות הממשלתית ביחס להגירת זרים.

 . קביעת מכסות והיתרים2

יסה לישראל ולצורך כך מנפיק שר הפנים רישיונות מסלול הכניסה למהגרי עבודה מוסדר בחוק הכנ

ישיבה שונים. רישיון עבודה לעובד זר, בהתאם לחוק עובדים זרים, מתחדש מדי שנה עד לתקופה של חמש 

שנים למעט מטפלת סיעודית שיכולה להישאר בארץ כל זמן שמעסיקיה האחרונים זקוקים לה. אמות המידה 

עות בחוק אלא בהנחיות מנהליות שמשתנות מדי פעם )לדוגמה, הארכת למתן ההיתרים ולהארכתם אינן קבו

על ידי שר הפנים(. אבינרי, אורגד ורובינשטיין  9.6.2011רישיון הישיבה מטעמים הומניטאריים, תיקון מיום 

( מציינים שמדיניות הכניסה לישראל רצופה כשלים וביניהם: ענפים מסוימים פיתחו תלות בכוח עבודה 2009)

לדוגמה בניין, חקלאות וסיעוד, וכמו כן ישראל לא הצליחה להשכיל לפתח קשרים והסכמים מושכלים עם  זר,

מדינות המוצא של מהגרי העבודה, למעט תאילנד וסרי לנקה לגבי עובדים בענף החקלאות ובולגריה ומולדובה 

נף הסיעוד לא נקבעו מכסות . לגבי ע7לגבי עובדים בענף הבניין, איתם הצליחו להגיע להסכמים בילטראליים

ועדיין לא נחתמו הסכמים, למרות שמזה שנים מדובר בכנסת על פיילוט לקראת הסכמים כאלה עם סרי לנקה 

פורסמה ידיעה באתר נפאלי ובו צילומים והודעה על הסכם פיילוט  2015ועם נפאל )לאחרונה, בחודש אוגוסט, 

(. הסכם בילטרלי לגיוס עובדים זרים הוא הסכם הנחתם 8יכלולבין שתי המדינות. עדיין לא ידוע מתי יחל ומה 

בין המדינה המגייסת למדינת המוצא שתכליתו לייסד מנגנון גיוס ישיר ולהבטיח הליך גיוס מובנה, קבוע 

ומפוקח שבו קיימת שקיפות בכל הנוגע להסדרי העסקה ולזכויות ולחובות החלות על העובדים הזרים עם 

סת. הסכמים כאלה בין שתי מדינות או בין כמה מדינות נהוגים בעולם זה עשרות שנים, הגעתם למדינה המגיי

-וארגון ההגירה הבין לאומי-לאומיים ובראשם ארגון העבודה הבין-נתמכים ומקודמים על ידי ארגונים בין

ם לאומי הרואים בהם אמצעי המסייע לשמירה על זכויותיהם של מהגרי עבודה. דחייה של ביצוע הסדרי

אם כך,  .כאלה, מותיר את השטח לקבלני תיווך הגורפים הון מדמי תיווך לא חוקיים שהם גובים מן המהגרים

לא קיים גורם מפקח על הגיוס ועל הסדרי ההעסקה, אלא שלא די בכך, לא מתקיים פיקוח גם על המעסיקים. 

חזיקי ההיתרים: "השימוש המתאר את הכשלים בנושא הפיקוח על מ 9דו"ח 2015מבקר המדינה פרסם בשנת 

                                                           
  22/2/2018Web(. רשות האוכלוסין וההגירה בשיתוף עם האיחוד האירופי. 2016עובדים זרים בישראל ) 7

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_re

port_0.pdf 

 Israel in Nepal web 22/2/2018אתר פייסבוק שנקרא  8

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131029190246935.1073742011.185340664815797&type=3  

      .2015ג,65הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם. דו"ח שנתי -רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול-משרד הפנים  9
Web 22/2/2018  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131029190246935.1073742011.185340664815797&type=3


8 

 

בסמכות להגביל או לבטל היתר להעסקת עובדים זרים על פי חוק עובדים זרים, אם מעסיק לא קיים הוראה 

רשות האוכלוסין  .10מהוראות חוק זה או אחד...רשאי הממונה לבטל את ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עו"ז

ובעקבות  2013-2012ת של עובדיהם בשנים מעסיקים של עו"ז הפרו זכויו 130-חקרה ומצאה שיותר מ

ממצאיה הטילה הרשות על המעסיקים קנס כספי או הגישה נגדם כתב אישום. למרות זאת הרשות לא בחנה 

לגבי אף אחד מאותם מעסיקים האם ההפרות האלה דורשות גם את ביטול ההיתר להעסקת עו"ז או הגבלתו 

היתר, כפי שנדרש ממנה". כלומר, היתר למעסיק עשוי או אם הן דורשות סירוב לבקשת מעסיק להקצאת 

להיות מוגבל או מבוטל במקרים קיצוניים בלבד וברוב המקרים התלונות )של ארגונים לזכויות אדם( נשארות 

ללא מענה וללא התייחסות בטענה שאין די מפקחים. חוסר הפיקוח בתחום מפקיר את השטח להפרות זכויות 

 ל ההפקרה הזאת מנקודת מבטן של המהגרות ומנקודת מבטן של המעסיקות.ויש חשיבות רבה לבחינה ש

 . מדיניות הגירוש3

עם פתיחת ההזדמנות לכניסתם של מהגרי עבודה מוזמנים, החלה להגיע לישראל גם הגירה לא 

חוקית: חלק מהמהגרים הגיעו באשרת תייר ונשארו מעבר לזמן המותר תוך שהם מחפשים הזדמנויות 

חלקם נכנסו באשרת עבודה ונשארו בישראל , הגיעו מבריה"מ לשעבר( 60%-ק העבודה )רובם, כלהשתלב בשו

גם לאחר שזו לא היתה עוד תקפה וחלקם נכנסו דרך גבול מצרים. המהגרים ה"לא חוקיים" משתלבים 

בעבודות ניקיון בבתים פרטיים או במסעדות וחלקם משתלבים בתעשייה, בחקלאות ובבניין. חלק מן הנשים 

ל מספרם של המהגרים )שהגיעו באשרת עבודה ואלה פר או כמטפלות בזקנים. ככל שגד-מועסקות כאו

שנמצאים בישראל ללא אשרה(, כך גדלה תחושת האיום בקרב האזרחים ובקרב מנהלי המדיניות, תחושה 

 שהובילה לייסוד משטרת ההגירה שסימלה יותר מכל את אחד מהעקרונות של המדיניות הממשלתית בנושא.  

והמיתון הכלכלי שבא בעקבותיה, החליט ראש הממשלה דאז, , בעת האינתיפאדה השנייה 2002בשנת 

שרון ז"ל, על גירוש המוני של עובדים זרים ועל הקמת "מנהלת ההגירה". גוף זה הופקד על איתור וגירוש 

התנהל מצוד משטרתי נרחב  2004-ל 2002שוהים לא חוקיים ותוקצב במאות מיליוני שקלים. בין השנים 

, באוטובוסים ובפריצות באישון לילה לדירות מגורים, ובמהלכו נתפסו, נעצרו במקומות עבודה, ברחובות

מהגרי עבודה שחלקם אף לא הפרו את תנאי אשרתם. בסך הכל עזבו את הארץ  40,000וגורשו בהליך מזורז 

המטרה של הפעלת מדיניות זו היתה  .(11אלף אנשים )דו"ח המוקד לפליטים ולמהגרים 130-בתקופה זו קרוב ל

מנוע "הצפת המדינה בעובדים זרים התופסים מקומות של ישראלים בשוק העבודה ומאידך גורמים בחלקם ל

"נאמנותם של )באותה עת דובר רבות על הצפה ועל שיטפון וכמו כן נאמר ש 12לבעייה ביטחונית וחברתית קשה

                                                           
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_290/467e3981-bd84-4741-a976-902248339a61/65C-221-ver-3.pdf 

 .קיצור מקובל למונח "עובדים זרים" 10

. web 22/2/2018, מוקד סיוע לפליטים ולמהגרים,  hotlineדו"ח באתר של  ."שמיים סגורים" 11
http://hotline.org.il/migrants/closed-sky-policy  

 news1 ,3.10.2002  ,Webכתבה באתר  "שרון הורה על צעדי חירום בגלל המשבר: שמים סגורים לכניסת עובדים זרים". 12

22/2/2018 

http://hotline.org.il/migrants/closed-sky-policy
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ור עם גורמי טרור אותם עובדים זרים אינה מובטחת למדינת ישראל, על כן הם עלולים, כמיעוטים, לחב

התייחסה לעובדים בענף הבנייה בטענה ש"אנחנו רוצים  13". מדיניות "שמיים סגורים)פלשתינים ואחרים

. בדיעבד הסתבר שהממשלה המשיכה לנפק היתרים ללא 14"שיהיו יותר ויותר ישראלים שיעבדו בענף הזה

ובה ללחציהם של מעסיקים הגבלה בענף הסיעוד ואף החזירה לתוקף את המכסות בענפים אחרים כתג

. הטענה העיקרית כנגד מדיניות זו גרסה שהמדינה נוקטת בשיטת "הדלת המסתובבת", מגרשים 15ולוביסטים

. 16מהגרים שנמצאים ומביאים חדשים וזאת כדי להיטיב עם חברות כוח אדם ש"גוזרים קופון על העובד הזר"

קבעה הממשלה מדיניות המכונה "שמים  0220בשנת העלה ש" 200817דו"ח מבקר המדינה לשנת הכספים 

סגורים", שמשמעותה מניעת הכניסה של עו"ז חדשים לארץ ומילוי מכסות ההיתרים שניתנו למעסיקים 

באמצעות עו"ז שנמצאים בארץ ללא רישיון תקף וללא מעסיק, וזאת כדי לצמצם את מספר העו"ז בארץ. 

קב גנות, לחקלאים להביא עו"ז מחו"ל להשלמת מכסות אישר מנהל רשות ההגירה דאז, מר יע 2008בנובמבר 

היתרים להבאת עו"ז  1,400-אושרו כ 2008דצמבר -שלא מומשו, ובחודשים נובמבר 2008ההיתרים לשנת 

מחו"ל. לפי נתוני מערכת "אביב", המערכת הממוחשבת של רשות ההגירה, באותה העת היו בענף החקלאות 

א מעסיק חוקי, וראוי היה לאתרם ולהשימם בעבודה בטרם יובאו עו"ז עו"ז ללא רישיון תקף ולל 1,700-כ

נוספים. בפועל לא נעשה שימוש בנתונים אלה לצורך איתור העו"ז והשמתם, למרות מדיניות שמים סגורים. 

 2005. המבקר מתריע על כך שכבר בשנת (219)עמ'  לדעת משרד מבקר המדינה, יש לראות זאת בחומרה"

החליטה הממשלה להביא לארץ עובדים זרים רק באמצעות ארגונים המפוקחים על ידי ארגון ההגירה 

הבינלאומי של האו"ם ולאחר חתימה על הסכמים עם מדינות המוצא, זאת כדי למנוע ניצול לרעה של 

דולרים. סכומים אלה מתחלקים  20,000-ל 7000 העובדים. עובד זר שמגיע לארץ נאלץ לשלם למתווכים בין

, בזכות הקופון מבקר המדינה, לינדנשטראוסבין גורמי התיווך בחו"ל לבין חברות כוח אדם בארץ. על פי 

שגוזרות החברות האלה, גובר הלחץ על הממשלה לגרש עובדים "לא חוקיים" ולהביא במקומם עובדים זרים 

                                                           
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-12720-00.html 

, אלא שכבר בתוך הנוהל ניתן למצוא הסתייגויות בזו הלשון: "היה ומשרד הפנים לא יצליח להציע 7.1.03-פורסם בהנוהל  13
למעסיק עובדים זרים מהארץ, בהתאמה למיכסה הפנויה שיש לו, המשרד ישקול מתן אפשרות לאישור הבאת עובדים מחו"ל לאותו 

 באופן מלא עם המשרד" מעסיק ובלבד שהמעסיק בכל אחד מהשלבים שיתף פעולה

 .28.12.04, הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים, 49פרוטוקול מס  14

 .10, כמו בה"ש דו"ח מוקד סיוע לפליטים ולמהגרים 15

 .11.5.2010-כתבה בגלובס ב על מדיניות העסקת העובדים הזרים: דלת מסתובבת במקום שמים סגורים". "ביקורתניב, ש.  16

Web 22/2/2018 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000558986 

  22/2/2018Web. 2010מאי,  ,ירושלים, 2008לחשבונות שנת הכספים ו 2009לשנת  ב, תקציר60מבקר המדינה, דו"ח שנתי  17

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_292/ReportFiles/parta_4.pdf 
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בדה שממשלות ישראל קיבלו החלטות רבות בעניין מדיניות העסקת המבקר מתח ביקורת על העוחדשים. 

הזרים, וכל החלטה סותרת את השנייה, לרוב בשל כניעה לגורמי לחץ ואינטרס. מי שהוביל פעם אחר פעם 

שלום  ,להחלטות שהיטיבו עם החקלאים ובניגוד להחלטות קודמות, כך על פי הדו"ח, הוא שר החקלאות

אימצה הממשלה את מסקנות ועדת אקשטיין, שקבעו כי מספר העובדים  2008וסט שמחון. כך למשל, באוג

אימצה הממשלה מסמך  2009. ואולם, במאי 2014בלבד בשנת  5,000-הזרים בענף החקלאות יופחת בהדרגה ל

יעמוד מספר העובדים  2015עקרונות שנחתם בין התאחדות החקלאים למשרדי האוצר והחקלאות, לפיו בשנת 

מדיניות  .. החלטה זו קבעה, למעשה, כי בטווח הקצר דווקא יוגדל מספר העובדים בענף18,900בענף על הזרים 

מהוות איום מתמיד על חלק מן המהגרות העובדות בישראל שאינן  18הגירוש והקמתה של משטרת הגירה

בהם מעסיקים מחזיקות באשרת עבודה תקפה. מעמדן של נשים אלה פגיע במיוחד. חשוב לבחון את האופנים 

 ומהגרות מתנהלים בינם לבין עצמם בהינתן הידיעה לגבי מדיניות הגירוש.

  

                                                           
 .פורקה משטרת ההגירה וסמכויותיה הועברו לרשות ההגירה, האוכלוסין ומעברי הגבול 8200בשנת  18
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 . מדיניות רווחה ובטחון סוציאלי כלפי מהגרי עבודה4

חוקרים שבדקו את רמת הנגישות של מהגרי עבודה למערכות רווחה מצאו שקבוצה זו סובלת 

הלאומי, החינוך, הרווחה וההגנה המשטרתית. החשש מנחיתות יחסית בגישתה לתחומי הבריאות, הביטוח 

מפני קיבוע המעמד של קבוצה זו בישראל הוא שגרם, כנראה, להתעלמות גורפת מקיומם, ולחלל זה נשאבו 

 .(2000, קמפ ורייכמן, 1999, נתנזון ואחדות, 1998ארגונים לא ממשלתיים ועיריית תל אביב )ינאי ובורובסקי, 

וב אוכלוסיית המהגרים, יזמה )היוזמת היא העירייה( הקמה של מרכז סיוע בשם תל אביב, בה מרוכזת ר

מסיל"ה, מרכז שסייע ומסייע בפתיחת גני ילדים וכיתות לימוד בבתי ספר בדרום העיר וכן בטיפוח מנהיגות 

-אשמשמשת כגורם מתווך בין הקהילות לבין העירייה. למעשה, העירייה יצרה הבחנה בין הזירה המקומית הל

פוליטית לבין הזירה הלאומית הפוליטית וניסתה להציב מודל לעיצוב מדיניות ממשלתית המכוונת לשילובה 

(, אלא שמדיניות זו נתקלה במאמציה של המדינה להרחיק ולגרש שםשל אוכלוסיית המהגרים )קמפ ורייכמן, 

ביב, לדוגמה באוגוסט, את המהגרים וכמו כן במאמציה לשלול מהם את האפשרות לעבוד או לחיות בתל א

מבקשי מקלט ששוהים במתקן חולות מעל שנה, הודיע שר הפנים,  1200, לאחר שבג"ץ הורה לשחרר 2015

 . 19סילבן שלום, שהמשוחררים לא יורשו להיכנס לתל אביב ולאילת וכמו כן נבחנות הגבלות נוספות

זכאי לאותם תנאי העסקה להם , עובד זר המועסק בישראל 1991 -על פי חוק עובדים זרים התשנ"א

זכאי עובד ישראלי. באתר רשות האוכלוסין וההגירה מצוינת החובה להעניק לעובד זר את הזכויות הבאות: 

החלת הסכמים קיבוציים החלים על עובדים ישראלים וכך גם לגבי צווי הרחבה וחוקי מגן כגון: שכר 

עה ית, ימי שבתון ויום מנוחה שבועי, תשלום דמי נסימינימום, תשלום בגין עבודה בשעות נוספות, חופשה שנת

ובות ודמי הבראה, פיצויי פיטורים וכו'. בנוסף על תנאים אלה, לעובד זר זכויות מיוחדות ועל מעסיקו חלות ח

מיוחדות ונוספות על אלה המחייבות מעסיק של עובד ישראלי, כגון הזכות לביטוח רפואי פרטי ולמגורים 

המצב בשטח מורה על זכויות  .כויות האלה תקפות ללא קשר לסטאטוס ההגירה של העובדבנוסף, הז .הולמים

 25%מופחתות בחלק מן הסעיפים המוזכרים בחוק עובדים זרים: משכר המינימום מנוכים סכומים בגובה עד 

חלק  מן השכר )הנימוק: עבור השתתפות בהוצאות המחייה בבית(, לא ניתן תשלום בעד עבודה בשעות נוספות,

א גדול מהעובדות אינן יוצאות ליום מנוחה שבועי )לעיתים הן מעוניינות בכך ולעיתים אין להן ברירה כי ל

 נמצאה מחליפה. עפ"י חוקי המגן לא ניתן להעסיק עובד ביום המנוחה השבועי אלא באישור שר הכלכלה(. 

מעלות השירותים מחקרים מוכיחים שהסכומים שמהגרים משלמים עבור שירותי בריאות גבוה 

 79,383אלפי שקלים בעוד שנתבעו  146,927נגבו ע"י חברות הביטוח  2011אותם הם צורכים )לדוגמה, בשנת 

. הגורמים המונעים את מימוש הזכויות: חוסר מידע, אי יישום החלטות, חוסר תקציב, 20(אלפי שקלים

                                                           
-כתבה ב "פרסום ראשון: המסתננים שישוחררו מחולות, לא יורשו להיכנס לת"א ולאילת.(. 23.08.15)צימוקי, ט. ואפרים, ע.  19

ynet .Web 23/2/18 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4693507,00.html 

ידם". הכנסת מרכז המחקר  "הסדרי בריאות לעובדים זרים ולחסרי מעמד אזרחי והיקף צריכת השירותים על(. 2013משה, נ. ) 20

 Web 23/2/2018. והמידע
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(. חוק ביטוח בריאות 2012יץ' ופילק, מגבלות זמן, מגבלות שפה, פחד מדיווח לרשויות ההגירה )קושנירוב

מסדיר את צריכת שירותי הבריאות בישראל עבור מי שהינו תושב. אוכלוסיית הזרים  1994-ממלכתי, התשנ"ד

אינה זכאית לשירותי בריאות עפ"י חוק זה. שירותי חירום ניתנים לזרים ללא התניית תשלום עפ"י הוראת 

, עובדים זרים מבוטחים ע"י מעסיקיהם באמצעות 1991-התשנ"אמשרד הבריאות. עפ"י חוק עובדים זרים 

חברות ביטוח פרטיות, הפוליסה כוללת את סל השירותים והתרופות הניתנים לזכאי ביטוח הבריאות 

בהחרגות מסוימות, לדוגמה בגין מצב רפואי קודם. בנוסף, מהגרת עבודה בהריון אינה זכאית לכיסוי 

פות הנובעות מהריונה. אחת המרפאות הפועלות בהתנדבות עבור האוכלוסייה הוצאותיה עבור בדיקות או תרו

 1998שאיננה מבוטחת היא המרפאה הפתוחה של עמותת רופאים לזכויות אדם שהחלה את פעילותה בשנת 

ולאחרונה פתחה גם אגף לטיפול באנשים הזקוקים לעזרה נפשית. כחלק מהתנאים הסוציאליים שבאחריות 

אומי, מכוסים מהגרי עבודה בביטוח מפני פגיעות בעבודה וכן בביטוח אימהות. משרד המוסד לביטוח ל

חלב, מעקב נשים -הבריאות מספק מספר מצומצם של שירותים עבור אוכלוסיית המהגרים: שירותי טיפת

הרות. במרפאת הפליטים )מרפאת לוינסקי( שהוקמה ע"י משרד הבריאות ומופעלת ע"י צוותי מתנדבים, 

 (. 2013, משהות בדיקות לאיתור מחלות מין ואיידס וכן מתבצעות בדיקות כלליות )מתקיימ

והוגש לוועדת הכנסת לעובדים זרים סוכמו  21על ידי עמותת רופאים לזכויות אדם בנייר עמדה שנכתב

( הבעלות על הפוליסה הינה של 1בעיות בהסדרי ביטוח הבריאות של מהגרי העבודה. אסכם אותן בקצרה: 

יק והוא יכול להפסיקה )לרוב העובד אינו מודע לכך וחברת הביטוח אינה דואגת ליידע אותו(, לשמור על המעס

( קביעת "אובדן כושר עבודה" מאפשרת לחברת 2פרטיה, להעביר את העובד מחברת ביטוח אחת לשנייה. 

יסוי במקרה של ( העדר כ4( התנערות מאחריות בשל "מצב רפואי קודם". 3הביטוח להפסיק את הביטוח. 

תאונת עבודה )שלושה חודשי המתנה עד אשר מתקבלת החלטת הביטוח הלאומי המאשרת או שוללת תאונת 

( התנערות מטיפול באשמה של הצהרת בריאות שקרית. 6( אובדן זכויות במעבר בין חברות ביטוח. 5עבודה(. 

ול להתעכב או שהעובד עלול לקבל , לדוגמה, על17( ביורוקרטיה ביטוחית מעכבת ומונעת טיפול )טופס 7

( אי 8הודעה שהוא אינו זכאי לבדיקה, זאת כעניין שבשגרה. הפונה לעיתים קרובות מקבל את הדין בהכנעה(. 

( חיסכון ע"ח העובד )הפנייה לגורם מטפל שנמצא במקום מרוחק(. 9נגישות שפה מונעת קבלת טיפול רפואי. 

ת בין העובד לבין חברות הביטוח גורם לכך שהעובד אינו מסוגל ( פער כוחו11( העדר כתובת לתלונות. 10

 לתבוע זכויות.

 ,שעות ביממה 24המחייבת זמינות במשך  ,לסיכום תת פרק זה אדגיש כי מתכונת ההעסקה בסיעוד

עלולה למנוע מן המהגרת אפשרות להגיע לביקור רופא. התופעה, בה מעסיקים אינם מתירים לעובדת לעזוב 

                                                           
 http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/idspirsumim28062013.pdf  

  23/2/2018web .”נייר עמדה לקראת דיון בועדה לעובדים זרים בהשתתפות שרת הבריאות (.12.6.13רופאים לזכויות אדם ) 21

http://www.phr.org.il/%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%99-

%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%95%D7%93-

%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%99-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-

%D7%A0%D7%99%D7%99/ 

http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/idspirsumim28062013.pdf
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לשם פנייה לבדיקה או לשם טיפול, בטענה שהם אינם יכולים להישאר בגפם ואין מחליפה את משמרתה 

שתבצע את תפקידי הטיפול, לא נחקרה עדיין ומן הראוי להסב את תשומת ליבם של מנהלי המדיניות אליה. 

גם פן זה מדגיש את חסרונותיה של מתכונת ההעסקה, את פגיעותן של המהגרות, את כוחם של המעסיקים ו

את פגיעותם באין להם מוצא טיפולי חלופי. ממצאיי יחשפו את הפגיעות ההדדית ואת חולשתה של מתכונת 

 ההעסקה.

 . המדיניות בנוגע למעמד אזרחי של מהגרי עבודה5

משרד הפנים מחזיק בעמדה מחמירה כנגד מהגרי עבודה וכנגד מבקשי מקלט בכל הנוגע למעמדם 

עמדו בראש המשרד נציגים חרדים שהציבו  90-מעמד תושב. במהלך שנות ההאזרחי, כלומר לאפשרות לקבל 

יהודים ושל אזרחים מן העולם השלישי אל שורות העם היהודי -עצמם כשומרי הסף מפני פלישתם של לא

(. מן הראוי לציין שחלקים נרחבים של החברה הישראלית 184, עמוד 2009)אבינרי, אורגד ורובינשטיין, 

ינה ומתנגדים למסר האוניברסאלי של שוויון, ם לא יהודים כאיום לאופייה היהודי של המדתופסים מיעוטי

 (.2011, צדק וחירות שמוצע להם על ידי ארגונים לזכויות אדם )מזרחי

המעמד הייחודי של מהגרי העבודה זוכה מדי פעם לעלות לסדר היום הציבורי כולל ההתייחסות לשאלת 

יות אזרחים ושאלת זכויותיהם הסוציאליות והכלכליות. מחקרים שבחנו את זכותם )או זכות ילדיהם( לה

 Pedazur & Yishai, 1999; Raijman; 2001עמדות הציבור כלפי האוכלוסייה גילו עמדות שליליות )בר צורי, 

& Semyonov, 2004; Semyonov, Raijman & Yom-Tov, 2002; שהינן תוצר של רגשות איום ותחרות ,)– 

"י מחקרים בארץ ובעולם. החוקרים הישראליים מצביעים על תופעה ייחודית המתגלה כאן והיא חשש זאת עפ

 של המדינה. יהודיתלזהות ה

לסיכום פרק זה העוסק במדיניות ההגירה הישראלית כלפי מהגרים שאינם יהודים, מתברר 

י מה שנדמה בעיני קובעי שהמדיניות אינה מעוגנת בחוקים סדורים, אלא בחוקים ובתקנות המשתנים על פ

תועלת -המדיניות צורך השעה. חלק גדול מן המהגרים הם מהגרי עבודה שהוזמנו לישראל מתוך שיקולי עלות

וחלקם האחר הינם פליטים שהגיעו לישראל כדי להימלט מפרעות בארצותיהם או כדי להיטיב את אורח 

תבררה המגמה, ננקטו פעולות הנובעות חייהם. המדיניות הישראלית לא צפתה את מספר המהגרים וכשה

במיוחד של תושבים בשכונות בדרום תל אביב )אבל לא רק הם( וכן כאלה שמהוות -מפחדים ומתחושות סיכון

אלה  –מענה לדרישות של סוכנים בחברות כוח אדם שמתפרנסים מן הגזל שבגביית דמי תיווך לא חוקיים 

די להיענות לשני הצדדים, התירה המדינה מצד אחד את דרשו ודורשים להמשיך להביא לכאן מהגרים. כ

הגירוש ומצד שני התירה את כניסתם של עשרות אלפי מהגרים חדשים. ככלל, המדינה אינה מעוניינת לקחת 

חלק בהעסקתם של מהגרי העבודה ולכן העבירה את האחריות לידי מעסיקים ולידי חברות כוח אדם. 

ם על מנת להיענות לסקטורים הדורשים עבודה זולה ומתעלמת המדיניות הישראלית משתמשת במהגרי

מצרכיהם של המהגרים כאשר מתברר שהאנושיות שלהם זקוקה להגנה. חשוב לבחון כיצד מדיניות ההגירה 

והכשלים שהיא מייצרת, לדוגמה גרירת הרגליים בנושא ההסכמים הבילטראליים, באה לידי ביטוי 

לבין מהגרות, פרקטיקות שלכאורה אינן קשורות כלל ועיקר לנושא, אלא  בפרקטיקות יומיומית בין מעסיקים

שמשמעותן נובעת מן הכשלים שבמדיניות ההגירה. עד עתה עסקתי במדיניות ההגירה, כלומר במדיניות 

הקשורה למהגרת העבודה והרלוונטית למעמדה בישראל וכן במסגרת המשפחה בה היא מועסקת, בתת הפרק 
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ניות המתייחסת לטיפול בזקנים. חשוב לבחון את המדיניות כיון שהיא חושפת שינויים הבא אבחן את המדי

 חברתיים, עמדות, נורמות וערכים, תוכניות ואמצעים, זכאויות, כשלים ומכשולים.

 מדיניות הטיפול בזקניםב. 

 . המודל הישראלי בהשוואה למודלים בארצות מודרניות1

-עבודה-טיפול בארצות אחרות, מושפע מן היחסים שבין משפחההמודל הישראלי, כמו מודלים של 

( 1מדינה. מדובר בשלושה תחומים בהם חלו שינויים בעת האחרונה, שינויים המשפיעים אלה על אלה: 

עליה והצטרפותן לשוק העבודה. כמו כן, שינויים בציפיות לגבי המודל של "גבר מפרנס" ו השכלת נשים

וגידול חלקם של המוגבלים  ל חלקם של זקנים באוכלוסייהודיג( 2ול בשכר. דרישה לעבודות שירות וטיפב

ניים ( שינויים בגבולות הפנימיים )הכלה והדרה של קבוצות אוכלוסייה( והחיצו3 .בתיפקוד בתוך אוכלוסייה זו

ת תמונ (.Williams, 2005פוליטי הבינלאומי( של המדינה שבאים לידי ביטוי במדיניות הגירה )-)ההקשר הגיאו

מצב זו מחייבת להגדיל את התקציב לקצבאות הזיקנה ולהרחיב את מערכת השירותים הרפואיים, הסיעודיים 

דרכים שיאפשרו את מתן הסיוע הנדרש לזקנים  ,ושירותים תומכים אחרים. קובעי המדיניות מחפשים, אפוא

 .בהוצאה נמוכה ככל האפשר

תוך  (aging in place) ר לזקנים להזדקן במקוםהמדיניות הקיימת בכל מדינות המערב היא לאפש

הישענות על המשפחה כמקור תמיכה עיקרי. זוהי העדפתם של רוב הזקנים ושל בני משפחותיהם. מחקרים 

 ,Costa-Font Elvira & Mascarilla-Miró)אכן מראים, כי רוב הזקנים מעדיפים להזדקן בקהילתם ובביתם 

2009; Stone, 2004הציבורי המבקש לחסוך בעלויות אינטרס זו עולה בקנה אחד עם ה שית(. העדפה אי

קהילתי. מחקרם ההשוואתי של צ'אפל יקרה הרבה יותר מטיפול הינה מוסדי שעלות טיפול ציבוריות, כיון 

ין עלויות שכללו גם את הערכת התשומות של בני משפחה וגם השווה ב ובדק ,.Chappell et al) 2004(ועמיתיה 

עלות טיפול מוסדי גבוהה בהרבה מטיפול ש טיפול ומצאו נחקרים שהיו זקוקים לאותה רמת שתי קבוצות

 י. קהילת

ת לגבי טיפול ראוי בזקנים ות תרבותיונובעת גם ממסורהשונות בין מדינות בנוגע ל"תרבות הטיפול" 

בהקשר זה ישראל ומושפעות ממנה. המדיניות הפורמאלית בנושא טיפול על  משפיעות . מסורות אלהובילדים

  :נחשבת "משפחתית" יותר ממדינות מערב ומזרח אירופה כאשר נעשית השוואה על פי הקריטריונים הבאים

(. 1991שיעור ילודה גבוה יחסית, שיעור גירושין נמוך יחסית ומיעוט יחסי של לידות מחוץ לנישואין )פרס וכץ, 

א יציבה באופן יחסי למצב המתקיים במדינות למרות תהליכי תיעוש ומודרניזציה המשפחה הישראלית הי

המדיניות הישראלית תומכת בסולידריות המשפחתית ונשענת עליה. ניתן . ,Lavee & Katz) 2003אחרות )

להיווכח בכך גם באופן בו נתפסה מטרתו של חוק גימלת סיעוד: "הסיוע הישיר לזקן המוגבל המתגורר 

של משפחת הזקן וחלק אינטגרלי מהאחריות והמחויבות  בקהילה נתפס בחברה בראש ובראשונה כמטלה

בכל העולם חלק משמעותי מהטיפול בזקנים ובאנשים בתלות, ובכלל זה גם במדינות . "המשפחתית לחבריה

המערב, מוטל על בני משפחתם. למרות זאת, ברוב מדינות אירופה ובארצות הברית, זמינות הטיפול בידי בני 

במספר מדינות, במיוחד בדרומה של אירופה, כמו  .תנאי הזכאות לטיפול ביתמשפחה והיקפו לא נכללו ב

ספרד, פורטוגל, איטליה ויוון, שבהן יש מסורת ארוכת שנים של טיפול בבני משפחה זקנים ומוגבלים, יש גם 

מחויבות חוקית להספקת הטיפול בידי בני המשפחה. במדינות אחרות המשפחה מחויבת להשתתף בעלות 
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במדינות האלה  .כמו למשל באוסטריה, בצרפת, בפולין, באסטוניה, בבלגיה ובחלק מקנטוני שוויץ הטיפול,

הספקת טיפול בית מותנה במבחן הכנסות של המשפחה ושל הזקן המוגבל, והוא מותנה גם בזמינות העזרה 

 (.2011מבני משפחה )בנטור, 

( המודל הציבורי: המדינה 1(: long term careבעולם קיימים שני מודלים עיקריים לטיפול ממושך )

והרשויות המקומיות דואגות לשירותים רפואיים וסיעודיים מתוך תקציבים ממשלתיים והשתתפות עצמית 

קטנה של המטופלים בהתחשב במידת הנזקקות וברמת ההכנסות. המודל הזה מזוהה עם המדינות 

( 2בספרד, באיטליה, בהונגריה, בפולין ובצ'כיה. הסקנדינביות, הוא מתקיים גם באנגליה ובמידה מסוימת 

מודל הנשען על ביטוחי סיעוד לאומיים. המערכות מנוהלות ברמה ארצית ומסופקות בחלק מהמדינות על 

 בסיס אוניברסאלי ובחלקן על בסיס סלקטיבי כשהגמלה ניתנת בכסף או בעין. מודל זה נהוג בגרמניה, ביפן,

 באוסטריה ובישראל.

בריק בכמה ארצות מודרניות והיא מתבססת על הטיפול בזקנים אה בוחנת מדיניות הסקירה הב

 Olderחוקקה הממשלה את החוק המרכזי בתחום הזיקנה, הנקרא  1965בארצות הברית בשנת (. 2011)

American Actמאז חקיקתו פועל הממשל לקידום . . יישומה של מדיניות זו מבוצע באמצעות מינהל הזיקנה

עם השנים, התחזקה המגמה של הזדקנות בקהילה, כפי שבא לידי ביטוי מעשי  .של הזדקנות בקהילהמדיניות 

תכנית לאומית מקיפה, המיועדת  הופעלה 2002.החל משנת  2006-ו 2000נים עם השינויים שחלו בחוק בש

, מיועדת תכנית סיוע זו, של שירותי רווחה ובריאות באופן ממוקד להשגת המטרה של הזדקנות בקהילה.

לזקנים הגרים בקרבה גיאוגרפית זה לזה או בבניין מגורים גדול אחד או בשכונה אחת. המטרה המוצהרת של 

שירותים  :סל השירותים בכל תכנית כלל .התכנית היא לעודד זקנים עצמאיים להמשיך ולגור בבתיהם

 המגמה של התכנית היא, . התנדבותיתפעילות , פעילות חברתית, שירותי בריאות וקידום בריאות, סוציאליים

בין היתר, לחזק גם את הקשרים בין הדיירים וליצור מסגרת קהילתית פעילה. בכל קהילה מתגבשת תכנית 

יורק, -פותחה לראשונה בניו . התוכניתמקומית, המפותחת במשותף עם הדיירים, חברות הדיור והשירותים

פרסם קול  2009בשנת עידוד תכניות קהילתיות ומשיך בעל ידי הפדרציה היהודית. הממשל מ 1980בשנת 

שהחלה לפעול  PACEפותחה תוכנית קורא למימון תכניות חדשניות, המכוונות למטרה של הזדקנות בקהילה. 

 29-תכניות ב 75היו כבר  2010במרכז קהילתי בסן פרנציסקו ומאז התפשטה על פני ארצות הברית ובשנת 

 .והוא בנוי על תקציב קבוע לכל נזקק תכנית הוא ממקורות ממשלתייםהמימון של ה .מדינות שונות

. השירות 90-לפעול בסוף שנות הה שהחלהאמריקנית  PACE תכנית מקבילה לתכניתקיימת קנדה ב

הדואג להתאים את מגוון השירותים על פי (case manager)  ולל מנהל טיפולשכ מקצועי-מבוסס על צוות בין

. רופא מרכז את כל הטיפול הרפואי וכן מועסקים בתכנית עובדים סוציאליים, כל זקןהאישיים של הצרכים 

חודשים ותוצאותיה  12מטפלות בית ומרפאים בעיסוק. התכנית בוצעה כניסוי בשני אזורים בקויבק במשך 

ה . מספר הזקנים במוסדות ובבתי החולים ירד באופן משמעותי. כמו כן, נמצא, שהייתה עלייחיוביותהיו 

וזו  בשביעות הרצון של המטפלים מבלי שגדל העומס עליהם. לעומת זאת, לא נמצא חיסכון כספי במודל הזה

לא הגיעו להסכמה לגבי יישומה המקיף, אם כי אלמנטים ממנה ות המדיני הסיבה העיקרית בשלה קובעי

 נקרא 2000-נות המודל נוסף שפותח בקנדה בראשית ש .שולבו במסגרת מערכת השירותים הקיימת בקויבק

PRISMA דומות. , מטרותיו 
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החלה לפעול תכנית לאומית, שמטרתה לסייע לזקנים ולבני משפחותיהם להמשיך  2000 בשנתביפן 

התכנית מיועדת אמנם גם  . ”Insurance Care Term Long"עצמאותהולחיות בביתם ובקהילה במרב 

ע המיוחד בתכנית זו, שהיקף הסיו .לאוכלוסיית הזקניםלאוכלוסייה מוגבלת צעירה יותר, אך מכוונת בעיקרה 

ניתן בהדרגה על בסיס הצרכים של הזקן. סולם הצרכים מתחיל מרמה נמוכה מאוד של סיוע, הניתן לזקנים 

בסיכון, ועד לרמה גבוהה של סיוע, הניתן לזקנים מוגבלים הדורשים טיפול סיעודי. המטרה הכללית היא 

התכנית נחלקת לשני . ם חיים עצמאיים עם מינימום תלות בעזרת הסיוע הממלכתילאפשר לזקנים יכולת לקיי

מיועד לאנשים שאינם זקוקים לטיפול ממושך, אך זקוקים לסיוע ו חלקים: החלק הראשון המוגדר כ"סיוע

הסיוע מבוסס על תכניות מניעה וקידום בריאות. החלק השני מיועד לאנשים . "כלשהו בחיי היומיום שלהם

קים לסיוע ממושך כתוצאה מריתוק למיטה, דמנציה וכדומה. אנשים אלה זכאים למגוון רחב של הזקו

ת הסיוע לקבוצה זו בנוי על חמש דרגו .מועד-שירותים, הכוללים טיפול בית, ביקור אחות וטיפול רפואי קצר

בחון, אישור בהתאם לרמת הצרכים. השירות מתבצע באמצעות הרשויות המקומיות והוא מחייב תהליך של א

וקביעת תכנית טיפול. לצורך זה קיימת יחידה מיוחדת ברשות המקומית ועובדים מיוחדים המיומנים בביצוע 

. התכנית מחייבת השתתפות עצמית של הזקנים במימונה בשיעור של ובהכנת תכניות טיפול אבחון והערכה

נית פי שלושה. הממשלה מבצעת מעקב , גדל מספר הנהנים מהתכ2008ועד סוף שנת  מאז תחילת ביצועה .15%

צמוד אחר הביצוע ורואה בדאגה את הגידול בהוצאות. על רקע זה גם בוצעו מספר שינויים בתכנית, כאשר 

 .שירותים מסוימים הוצאו ממנה ואחרים נוספו

האחריות לטיפול  1994בשוודיה אימצה הממשלה את המדיניות של הזדקנות בקהילה. מאז שנת 

מוטלת על הרשויות המקומיות, כאשר הרשות המקומית משמשת בעיקר כגורם מתאם ומתכלל בזקנים 

והשירותים עצמם ניתנים על ידי ארגונים למטרות רווח ושלא למטרות רווח. במגמה ליישם את מדיניות 

נבדקים צורכי תכנית הבמסגרת  .ההזדקנות בקהילה, פותחה תכנית מיוחדת להתאמת הדיור של זקנים

 הם מגבשים עבור הזקן את תכנית השינויים שיש לבצע בדירתו כדי לאפשר לו להמשיך ולגור בה, גםוהזקנים 

כאשר מצבו הבריאותי והתפקודי מידרדר. התכנית כוללת התקנת רמפות, מאחזים, פתיחה אוטומטית של 

ל הממשלה והרשות המקומית ללא ועוד. כל זאת במימון מלא ש דלתות, התאמת השירותים וחדר האמבטיה

  .מבחן הכנסות

בוצע שינוי במדיניות הממשלה והוחלט להפסיק לבנות מוסדות לזקנים  1998בדנמרק בשנת 

 67ובמקומם לבנות יחידות דיור לזקנים. החקיקה החדשה קבעה, שהדירות לזקנים תהיינה בגודל של עד 

שבדקו את  ,מחקרים .שעות ביממה 24שירותים במשך  ללא מדרגות, עם נגישות מתאימה ויכולת לקבלת ,מ"ר

הצביעו על רמת שביעות רצון גבוהה. הסיבה העיקרית לכך היא,  ,שביעות הרצון של הזקנים מתנאים אלה

 יממה .יאות ורווחה זמינים לזקנים לאורך כל שעות השירותי ברבמקום שקיימים 

מת פעילות רחבה של פיתוח ומחקר בתחום לסיכום, הדוגמאות שהובאו לעיל מצביעות על כך, שקיי

של הזדקנות בקהילה כמעט בכל המדינות בעולם, הן ברמה הלאומית והן ברמה של ארגונים ייחודיים 

והקהילה. כיווני הפעולה מתייחסים להבטחת מערכת של שירותים תומכים וזמינים בקהילה, התאמת הדיור 

לזקנים אפשרות להמשיך ולחיות האלמנטים האלה מעניק  שלושהופיתוח מערכות טכנולוגיות. השילוב של 
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בני יים נאותה, התואמת את רצונם ואת רצון ם עם התקדמות תהליך ההזדקנות, תוך הבטחת איכות חבבתיה

 .ואת כוונת קובעי המדיניות, מצד שני ,משפחותיהם מצד אחד

מסתבר מסקירתה של יקוביץ בניגוד לגישות טיפוליות מודרניות הנהוגות בארצות מפותחות בעולם, 

שירותים סטנדרטיים מציעה מגוון מצומצם של לית לטיפול בזקנים הינה מסורתית ו( שהמדיניות הישראא2011)

 מתחשבת בשונות שבין זקנים ושאין בה תפיסה כוללת של צרכי הזקן.  ואחידים. מדיניות זו אינה

של הזדקנות בקהילה היא חקיקת חוק סיעוד  בישראל התוכנית הלאומית הראשונה שנתנה ביטוי למדיניות

הזכאות נקבעת על פי מבחני תלות ומבחני הכנסות. מזכה קבלת גימלאות בעין ו . החוק198822שהחל לפעול בשנת 

בתחילה קבע החוק שהשירותים שיינתנו הם שירותי טיפול בבית, אלא שבמהלך השנים הורחב סל השירותים 

מצוקה. טיפול הבית  שדרןלרכוש מוצרי ספיגה חד פעמיים, שירותי כביסה ו ,וניתנת אפשרות לבקר במרכז יום

נקבעו שלוש  2007-שמועסקות ע"י חברות פרטיות. בתחילה נקבעו שתי רמות של סיוע ומ ניתן ע"י מטפלות

תלות( ומעסיק מטפלת ישראלית  150%תלות( או לרמת הביניים ) 168%) מי שזכאי לרמה הגבוהה ביותרדרגות. 

החל הביטוח הלאומי בהפעלת תוכנית  2008ש"ש בהתאמה. ממרץ,  3-ו 4לתוספת שעות:  2009זכאי החל ממרץ, 

זכאים לאחת משתי רמות  בתלות םזקניבתנאי שההמזכה בקבלת גימלה בכסף בישובים מסוימים  ניסיונית

בהעסקת מהגרת  שעות ביממה לפחות )כמובן שמדובר 12הסיוע הגבוהות ובתנאי שהם מעסיקים מטפל/ת 

 . עבודה(

לאחר מאבק , הציעו כחלון, שר האוצר וליצמן, שר הבריאות תוכנית סיעוד לאומית. 2017בסוף שנת 

ח"כים לרפורמה,  56ולאחר שלובי של חברות הסיעוד הוביל להתנגדות של  רפורמת הסיעודבכנסת על אישור 

פשרה בין שר הרווחה, שר האוצר, שר הבריאות ויו"ר ועדת הרווחה שתאפשר לאשר את  21.2.1823-הושגה ב

עיקר המאבק נסב סביב סעיף יחיד ברפורמה, שאותו דרש האוצר, והוא  .הרפורמה במסגרת חוק ההסדרים

להפסיק את שעות הטיפול בבית ולהסב אותן לקבלת גמלה חודשית כדי לחסוך את התיווך של חברות הסיעוד 

סיעודיים יוכלו  כעת, על פי הפשרה, זקניםבמקום שעות טיפול בבית. בקהילה ולעודד זקנים לצרוך שירותים 

עיקרי השינוי הם: רמות הסיעוד  .לבחור אם לקבל תמיכה על ידי שעות סיעוד )אפשרות הברירת מחדל( או כסף

וכמו כן  30-ל 22-ר השעות המירבי מ( יעלו מספ2-6עד עתה. ברמות הסיעוד הגבוהות ) 3-במקום ל 6-ייחלקו ל

יוכלו לבחור אם לקבל גימלה בעין, לקבל גימלה כספית מלאה, או לקבל חלק מהגימלה בעין וחלק בכסף. זקנים 

ש"ש בקהילה,  9בחודש או ₪  1205ברמה הקלה יוכלו זקנים לקבל  בחודש.₪  5200מקסימום גובה הגימלה הוא 

, ובה מספר שעות הטיפול 2018מדרגה הראשונה של השינוי תהיה בנובמבר אבל לא יוכלו לקבל טיפול בבית. ה

-שעות לזקן בחודש ברמה סיעודית חמורה. המימוש המלא של התוכנית אמור להסתיים ב 28-המרבי יעלה ל

2021. 

                                                           
  9/3/2018Web. 2010. המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית, "סיעוד –פעילות ומגמות בתחום הגימלאות " 22

https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2010/Documents/siud.pdf 

  the marker-כתבה ב (. "חברות הסיעוד הובסו: כמה יקבלו הקשישים ברפורמה החדשה".21.2.2018סבר )-ארלוזוב וחרותי 23

Web 10/3/18 

https://www.themarker.com/allnews/1.5842453 
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בנוסף לטיפול הביתי ניתנים לזקנים המתגוררים בקהילה שירותים במסגרת מרכזי יום, המממן העיקרי 

קומית ומשרד הרווחה מממנים במקרה שהזקן אינו זכאי לגימלת , אלא שגם הרשות המטוח הלאומיהוא הבי

תשלום יומי סמלי. השירות ניתן למעוניינים במשך חמישה ימים בשבוע מן סיעוד. הזקנים עצמם משתתפים ב

ובמועצות.  הבוקר עד שעת אחה"צ. האחראיות להתנהלות הטיפול הן המחלקות לשירותים חברתיים בעיריות

לו  שמעניק ף לתוכניות שציינתי, קיימת אפשרות לזקן בקהילה להצטרף לשירות שנקרא "קהילה תומכת"סבנו

קשר עם אב קהילה, שדרן מצוקה, פעילויות חברתיות ושירותי בריאות. השתתפות הזקן בתוכנית כרוכה בתשלום 

בנוסף, פועלות בישראל  (.2015ינואר, -כן ללחודש, מעוד₪  137חודשי שנקבע עפ"י גובה ההכנסות )מקסימום 

שיקומי ועוד, -עמותות שלא למטרת רווח שמפעילות מגוון רחב של שירותים: "יד שרה" משאילה ציוד רפואי

 מפעילה מרכזי יום, בתי דיור מוגן וקהילות תומכות ועוד. -השאלת ציוד רפואי ועוד, מט"ב –"עזר מציון" 

מפוצלים על פי נותן השירות ים המוצעים כמה וכמה מגבלות: השירותים לשירות( א2011על פי יקוביץ )

וקיימת תחושה של מבוך, לא קיימות תכניות המתמקדות במניעה או במניעת מוגבלות ותלות, הגישה הינה 

ריאקטיבית ולא פרואקטיבית, כלומר גישה המקבלת את המצב הקיים ומשלימה אותו ואף מטפחת תלות. אחת 

היא מבחן התלות הנעשה לשם קביעת הזכאות לגמלת סיעוד. המבחן אינו מתייחס לתפקוד שניתן  ההוכחות לכך

לשמר או לשקם אלא מתייחס למצב קיים ולקביעת הרמה של התלות. דומה שישראל מתעלמת מכל התוכניות 

וק ביטוח שנים )מאז ישום ח 27-המתקיימות בהצלחה יתירה במדינות אחרות בעולם וקופאת על שמריה כבר כ

(. ישראל סומכת ידיה על משפחתו של הזקן ורואה בה את האחראית לשלומו, לביטחונו 1988סיעוד בשנת 

די הנשים ולכלכלתו, בכך, למעשה, נשענת המדיניות הישראלית על תפיסות מסורתיות של המשפחה ושל תפקי

(. המדיניות אמנם נשענת על המשפחה ומצמצמת את מעורבות 2011, במשפחה )ברודסקי, רזניצקי וסיטרון

המדינה, אלא שמעניין יהיה לבחון אם מעורבותה הרבה של המשפחה תבוא לידי ביטוי בהחלטות בתי המשפט 

ובהחלטות הכנסת הנוגעות לתנאי ההעסקה. משפחות בישראל שנאלצות לשאת בטיפול בבני משפחה זקנים 

שיים ביורוקרטיים רבים, עם גמלאות מצומצמות, עם קשיים כלכליים ועם נסיגה של וסיעודיים, מתמודדות עם ק

מדינת הרווחה. על כל אלה בהמשך. הסקירה של הקשיים חושפת את רמת התלות של בני המשפחות האמורים 

 לספק טיפול לבן משפחה זקן. מעניין יהיה לבחון כיצד התלות הגדולה המסתמנת עשויה להשפיע על הקשר של

 הזקן ושל בני המשפחה עם מהגרת העבודה.  

 . גימלאות, קיצבאות, פנסיה לזקנים2

רשת הביטחון הסוציאלי שפורשת המדינה עבור זקנים מורכבת משתי רמות: האחת, אוניברסאלית 

 ₪24 5153ולה זכאי כל אדם שמגיע לגיל זיקנה, והיא גימלת הזיקנה שמשולמת על ידי הביטוח הלאומי )ליחיד 

מן הקצבה  2% -מי שהיה מבוטח לפני גיל פרישה מקבל שיעור תוספת ותק ₪.  1622 , סך של+80וליחיד בן 

 -שנות הביטוח הראשונות. מי שהיתה עקרת בית אינה מקבלת יותר מ 10בעד כל שנת ביטוח מלאה שלאחר 

במבחן הכנסות. תוספת( הגימלה השנייה היא גימלת הבטחת הכנסה שמשולמת רק לזקנים שעומדים  2%

אלא שממנה מופחתת  25שנים( 80שנים וטרם מלאו לו  70)למי שמלאו לו ₪  3189 -גובה הגימלה המוענקת 

                                                           
 .81.1.201-נכון ל 24

 web 23/2/2018. 1.1.18-"תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח וותיק. אתר המוסד לביטוח לאומי. מעודכן ל 25

http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/hashHachZ/Pages/schumim.aspx 
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באופן מלא גימלת זיקנה וכן הכנסות מגימלאות אחרות והכנסות מהון. חלקם של המקבלים השלמת הכנסה 

 20.8%) תחולת העוני בקרב זקנים מה שמצביע על, %15.126הוא  6201מכלל המקבלים קיצבאות זיקנה בשנת 

יש לציין . 18.6%27 שהינו גבוה מתחולת העוני בקרב משפחות שהינו (2013-ב 22.1%לעומת  2016בשנת 

על פי דו"ח של מרכז . OECD-שישראל גבוהה משמעותית בתחולת העוני בקרב זקנים יחסית למדינות ה

-מצליחות לצמצם את שיעורי העוני בקרב הקשישים בארה"ב וישראל מלבד  OECD-מדינות ה 22"כל  טאוב:

שיעור שבה  –ישראל .  68%  -את העוני בקרב הקשישים בלשם השוואה, ארה"ב הפחיתה  .לפחות 80%

בלבד. כתוצאה  59%-בהפחיתה את שיעורי העוני של קשישיה  –הקשישים באוכלוסייתה הוא הקטן ביותר 

, 21%עדיין מתחת לקו העוני לאחר תשלומי רווחה ומסים הוא מכך, חלקם של הקשישים בישראל הנמצאים 

התמיכה בזקנים בישראל נמוכה יחסית למדינות  .28שאר המדינות"השיעור הגבוה ביותר בהשוואה לכל 

תחות אחרות: הנתונים מראים שבקטגוריית ההוצאה ביחס לעוגה הלאומית ניצבת ישראל במקום ומפ

כמחצית מהרמה בשוודיה. למעשה, בחמש מתוך  – מהתמ"ג 5.5%של האחרון, עם הוצאה כוללת על זקנה 

שבע המדינות שהושוו )שבדיה, גרמניה, בריטניה, ארה"ב, הולנד, ספרד וישראל(, נע מדד זה בין גבולות די 

מבחינת מערכת הביטחון הסוציאלי לזקנים, ישראל "כשלה . 29בשוודיה 10.7%-בהולנד לכ 9%-צרים: כ

 (: הגמלאות לזקנים נשחקות, הועלה גיל הפרישה, הביטוח הפנסיוני הופרט.60, עמ' 2004 בהשגת יעדיה" )גל,

מדיניות הרווחה הישראלית מתייחסת גם למערכת הביטחון הסוציאלי לזקנים. בישראל התבצעה 

שכללה הקמת קופות פנסיה חדשות עבור מצטרפים חדשים לשוק העבודה,  1995רפורמה מתקדמת בשנת 

הנוכחי של הזקנים היו חשופים למערכת ביטחון סוציאלי אחרת שהתגבשה בשנים שלאחר קום אלא שהדור 

המדינה. הזקנים זכו לקיצבאות זיקנה, לפנסיה תעסוקתית ולחיסכון לעת זיקנה, בתנאי שהגיעו לגיל המזכה 

הזיקנה  ושצברו תקופת אכשרה מספקת במהלכה השתתפו בשוק העבודה ושילמו דמי ביטוח לאומי. קיצבאות

שנות  10שרה המינימלית היתה בת כ. לגבי הפנסיות התעסוקתיות, תקופת הא1957-החלו להיות משולמות ב

מן השכר האחרון. הפנסיה המקסימלית שולמה למי  50%-35%תשלום דמי ביטוח וגובה הפנסיה עמד על 

. ההפרשות נעשו על ידי מהשכר האחרון 70%-שנים ומעלה ושיעורה נקבע ל 35שהיה חבר בקרן פנסיה במשך 

                                                           
  23/2/2018Web. 128, עמ' 2, לוח 2016דו"ח שנתי -המוסד לביטוח לאומי 26

https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2016/Documents/chap-3-03-zikna.pdf 

   Web 23/2/2018 ., "מימדי העוני והפערים החברתיים"2016דו"ח הביטוח הלאומי  . 27

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2016.pdf 

  23/2/2018Web. 2016מרכז טאוב,   ."תמונת מצב המדינה" 28

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/pon2016hebrew.pdf 

  23/2/2018Web. 328, עמ' 5. מרכז טאוב, תרשים "2012-2011חברה, כלכלה ומדיניות,  -דו"ח מצב המדינה" 29

http://pluto.huji.ac.il/~mshalev/Papers/Shalev-Azari-Gal%20-%20Social%20Expenditure%20(Hebrew).pdf 
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העובד ועל ידי המעסיק, על פי אחוזים שונים, תלוי באיזו קרן נחסכה הפנסיה. הרובד לחיסכון לעת זיקנה היה 

מורכב מקופות גמל שונות )קופות תגמולים( וגם שם המימון היה משותף לעובדים ולמעסיקיהם. המגבלות של 

רתן של נשים שלא עבדו באופן קבוע בשוק העבודה מערכת הביטחון הסוציאלי דאז היו קשורות להד

הפורמאלי, אלא שימשו במשק ביתן. עקרות בית אלה יכולות היו לבטח עצמן מרצון בשנים שלאחר מכן 

בעקבות תיקון בחוק שנעשה עקב לחציהן של ארגוני נשים, אלא שבגלל קשיים ביורוקרטיים, חוסר מודעות 

( רק אלף 2010)ת וספיבק פות בתוכנית מועטת ועל פי דיווח של אחדווכדאיות כלכלית מוגבלת היתה ההשתת

. בנוסף, הכיסוי של הקרנות היה מוגבל, כי בהעדר חובת 80-עקרות בית ביטחו עצמן באופן עצמאי בשנות ה

הצטרפות לתוכנית פנסיה, רבים מן העובדים במקומות עבודה לא מאורגנים, עובדים זמניים, עובדים בעלי 

ועצמאיים, לא היו מבוטחים. מסתבר שנוצרו שני מעמדות בקרב הזקנים: האחד של בעלי הפנסיות  שכר נמוך

והשני, שהקיף בערך מחצית מהמפרנסים, נאלץ להתקיים לעת זיקנה רק מקיצבאות הביטוח הלאומי )גל 

ונות מאז השנים הראש 50(. על אף השינויים שחלו במערכת הביטחון הסוציאלי לזקנים במהלך 2002ופסח, 

הוקמה המדינה, המערכת עדיין משמרת כיום את המבנה הבסיסי שלה. המבנה היום הוא בעל ארבעה רבדים: 

( קופות גמל. 4( פנסיות תעסוקתיות 3( קיצבאות סלקטיביות לנזקקים 2( קיצבאות זיקנה אוניברסאליות 1

לזוג.  - 24%-כר הממוצע ליחיד ומהש 16%ברובד הראשון לא היו שינויים. הוא מספק גימלה אחידה בגובה 

מזכה עקרות בית שלא שילמו דמי ביטוח לקבל קיצבת זיקנה, כמו כן הורחב הכיסוי גם  1996תיקון משנת 

לאוכלוסיית העולים החדשים שזכאים לקבל קיצבת זיקנה ללא תקופת אכשרה. הרובד השני מותנה במבחן 

לזוג. אוכלוסיית היעד היא זו שאין לה  - 13.5%-יד ומהשכר הממוצע ליח 9%הכנסות והוא מקנה תוספת של 

הכנסה נוספת מלבד קיצבה הזיקנה. במבנה הרובד השלישי, המורכב מפנסיות תעסוקתיות, נערכה רפורמה 

שנועדה להבטיח את חיזוק הקרנות הוותיקות וכמו כן להבטיח איזון אקטוארי ותחרות רבה יותר בין הקרנות 

נסיוניים עדיין מרוכזים בקרנות הפנסיה של ההסתדרות. הרובד הרביעי מיועד החדשות. עיקר הנכסים הפ

לשכירים שמעוניינים לצבור הון לעת זיקנה ולעצמאיים ולשכירים שאינם מכוסים בפנסיות תעסוקתיות. רובד 

ל זה כולל קופות גמל וקרנות השתלמות ורובן מנוהלות על ידי הבנקים. ההשלכה הישירה של הרמה הנמוכה ש

התמיכה הציבורית בזקנים הינה שיעור הזקנים שרמת חייהם מתחת לקו העוני. עוני בקרב זקנים סיעודיים 

עלול בהחלט להשפיע על יכולתם להשתמש בשירותים ארוכי טווח של מהגרות עבודה. מעניין לבחון אם אמנם 

חות עם העומס הכלכלי. מצב כלכלי דחוק משפיע על היכולת להעסיק מהגרת עבודה וכיצד מתמודדות משפ

כמו כן מעניין לבחון כיצד מצב העוני משפיע על החלטות הכנסת ובתי המשפט בכל הנוגע לגובה תשלומי השכר 

 למהגרות עבודה. 

 . צימצום מדיניות הרווחה3

מדינת ישראל מצויה במסלול  2002באופן כללי, חוקרים של מדיניות הרווחה טוענים כי החל משנת 

ניות ביטחון סוציאלי ושירותים חברתיים. המגמה מושפעת מהמקום המרכזי שקנה לו משרד של צמצום תוכ

האוצר בעיצוב מדיניות הרווחה ומהתפיסה הניאו ליברלית הרווחת בקרב מקבלי ההחלטות )אסיסקוביץ, 

-(. אחת הטענות המקובלות המנסה להסביר את הצטמקות מדינת הרווחה מתייחסת להיבטים סוציו2007

גרפיים והכוונה היא להזדקנות האוכלוסייה, לשינויים בדפוסי המשפחה ולהגירה גלובלית. שינויים אלה דמו

 ;Esping-Andersen, 1996העצימו את הסיכונים החברתיים ואת הדרישות הכספיות ממדינות רווחה )

Razin & Sdaka, 2007; Pierson, 2001 מסתבר שהזדקנות האוכלוסייה נחשבת לאחד התהליכים .)
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דמוגרפיים בעלי ההשפעה הרבה ביותר על כלכלתן של מדינות ועל מדינת הרווחה בפרט: פחות -החברתיים

אנשים מממנים את מדינת הרווחה ויותר אנשים נזקקים להקצאת משאבים. מדינת הרווחה מבקשת לצמצם 

, לדוגמה באמצעות מעבר לקיצבאות סלקטיביות, באמצעות הפרטת עלויות המופנות למדיניות רווחה

(. יחד עם זאת קיים שוני בין המדינות, שוני המדגיש את עמידתן או היכנעותן Gilbert, 2002שירותים ועוד )

(. מחקרים חדשים חושפים את תפקידם של הביורוקרטים Pierson, 2001ללחצים של הזירה הפוליטית )

ווחה. מסתבר שמאבקים בין משרדים ממשלתיים האמונים על התמודדות עם סיכונים בעיצוב מדינת הר

(. לדברי אסיסקוביץ 2002חברתיים לבין משרד האוצר הינם גורם מרכזי בהתוויה של תוכניות רווחה )גל, 

ל כך ( מצביעים ע2005( ורם )2006(, ביורוקרטים עשויים לייצג אינטרסים של קבוצות מסוימות. פילק )2007)

ששינויים מעמדיים ותמורות ביחס העוצמה בין קבוצות חברתיות, ביניהן התפתחות של קבוצת אליטה 

כלכלית ושל מעמד בינוני חדש שאימצו את תפיסת העולם הניאו ליברלית וביקשו לצמצם את -פוליטית

השינוי העיקרי ( מצביע על 2004מעורבותה של המדינה בתחום הכלכלי, הם שאחראים למגמת השינוי. רם )

פורדיסטי והוא התעצמות כוחו של ההון ביחס למדינה ולעבודה, -שמתרחש עם המעבר למשטר חברתי פוסט

כך נחלשת העבודה המאורגנת וכך גדל אי השוויון. המדינה נסוגה מהמחויבויות החברתיות של מדינת הרווחה 

ל תנאי תעסוקה "גמישים", שאחד מהם וכך יכול ההון לקיים מערכת יחסים חדשה עם העבודה תוך הכתבה ש

הוא העסקה של מהגרי עבודה בתנאים החורגים מהמותרים על פי חוקי העבודה הקוגנטיים. הנסיגה של 

המדינה מהגנה על אזרחיה ועל המהגרים שהזמינה, מגדילה את הפערים ואת אי השוויון. בנושא זה חשוב 

גמה כיצד מתעלמת המדינה מדמי התיווך הגבוהים הלא לבדוק כיצד ההון הפרטי משפיע על המדיניות, לדו

חוקיים שנדרשים לשלם מהגרי העבודה תמורת אשרת העבודה, כיון שהיא נתונה ללחצים של קבוצות 

אינטרסנטיות. יש לבחון כיצד משפיעה נסיגה זו של המדינה על המתרחש בספירה הפרטית בין המהגרות לבין 

 מעסיקיהן.

 ה השניונימדיניות שוק העבודג. 

. השינוי הושפע ממשברים 20-של המאה ה 80-שוק העבודה העולמי שינה את פניו החל בשנות ה

( האטה בצמיחה הכלכלית ברוב מדינות 1כלכליים ומשינויים מבניים. אמנה את הרלוונטיים למחקר זה: 

חק החדשים קראו שרדו. חוקי המש –העולם שהביאה לכך שרק ארגונים שהשכילו להבין את "חוקי המשחק" 

( מעבר לכלכלת שוק תחרותי והפרטת יחסי העבודה הקיבוציים. השוק החדש מובחן 2לתחרות גלובלית 

בהחלשת המעורבות הממשלתית, בנסיגה ממדיניות רווחה ובהיחלשותם של יחסי עבודה מאורגנים. כלכלת 

ל העתקת מפעלים לאזורים עניים שוק תחרותי מאופיינת במרדף אחר עלויות עבודה נמוכות יותר גם במחיר ש

בהקשר לסקירה הקודמת המתייחסת לחיים של  ( והשינוי המבני האחרון הוא המעבר מתעשייה לשירותים.3

בעוני, ללא ביטוח פנסיוני ובתמיכה של גימלאות זעומות, חשוב לברר מהי איכות המשרה שהם  זקנים

עבודה שהגיעו לעבוד כמטפלות אינן יכולות להסב  מספקים למהגרות עבודה בסיעוד בעודנו זוכרים שמהגרות

 את תחום העיסוק שלהן, כיון שאשרות העבודה שלהן מוגבלות על פי חוק.

 המאה בסוף שחלו טכנולוגיים לשינויים הגלובליזציה תהליך את תחילת מייחסים עכשוויים חוקרים

 המחשוב בתחום שינויים הם בליזציההגלו תהליך זו, על טענה לפי העיקריים שהשפיעו, העשרים. השינויים
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 בין כלכליים ובעיקר תרבותיים, פוליטיים קשרים יבשות, ובין מדינות בין תקשורת שאפשרו והתקשורת

 .שונים וקבוצות במיקומים יחידים ובין מדינות

 משמעותוופוחתת  הולכת שבו עבודה עולם ושל הגלובליזציה, יצרו הטכנולוגיה של בזה זה ותלותם שילובם

הסוברים, חוסר המיומנויות  יש המיומנויות, או אודות שיח ובו מתעורר העובד של הגיאוגרפי המיקום של

(deskilling) ( בחנה את 2015בנימין ) .כבעבר עוד נותרו לא המשחק חוקי בהם החדשים בתנאים של עובדים

עובדות בשירותי סיעוד, עבודה האופנים בהם נעשה מאמץ אדמיניסטרטיבי עקבי על מנת לצמצם שכר של 

סוציאלית והוראה תוך הסתמכות על עבודה שנעשית מחוץ לשעות העבודה )כיון שלא ניתן לסיים את 

המחויבות במסגרת השעות הרשומות בחוזה( ותוך הסתמכות על סולם שכר המעודכן על פי רמת/סוג ההכשרה 

חות מוסמכת ולכן כדי לחסוך בתקציב ניתן והניסיון. לדוגמה שכרה של אחות מעשית נמוך משכרה של א

לשלב בעבודה )לדוגמה בעבודה כאחות בי"ס( אחות מעשית שתבצע עבודתה של אחות מוסמכת תוך קביעה 

שהיא אמורה לעבוד תחת פיקוח של אחות מוסמכת. לצורך עניינו של מחקר זה, מן הידוע הוא ששכרה של 

המינימום בניכוי סכומים שהותרו בחוק. לא נדרשת ממנה מהגרת עבודה בסיעוד נקבע ע"י המדינה כשכר 

רלוונטית לצורך קביעת גובה השכר. חשוב לבדוק כיצד  -אם היא הוכשרה בארצה-הכשרה וגם אין הכשרתה

מתייחסים החוק והמעסיקים לצורך/אי הצורך בהכשרה והאם מתקיים איזשהו קשר בין הכשרה לבין גובה 

 השכר המשולם.

העוסק בנשים מהגרות המועסקות כמטפלות, מעניין לברר מהו מעמדן של נשים לצורך דיוננו, 

בישראל בשוק העבודה. לצורך כך אציין שבעשור האחרון של המאה העשרים נחקקו כמה חוקים 

, אלא שהעקרונות המארגנים נשארו אותם עקרונות: עקרון "המפרנסת השנייה" ועיקרון 30פמיניסטיים

מהמשתכרים שכר מינימום הן  60%-ים". המצב בשוק העבודה כיום הוא שכההתרכזות ב"מקצועות נשי

מהמובטלים הן נשים. שלושה גורמים במדיניות  65%-ממקבלי השלמת הכנסה הן נשים, כ 65%-נשים, כ

( הוזלת העבודה ולשם כך העסקת עובדים באמצעות חברות כ"א 1הישראלית משפיעים במיוחד על נשים: 

להביא מהגרות עבודה  90-שים(. בנוסף, לשם הוזלת העבודה החלו בתחילת שנות ה)רוב המועסקות הן נ

( צמצום מדינת הרווחה ומיסחור של 3( אכיפה רופפת של חלק מהחוקים. 2ששכרן דל בהשוואה לישראליות. 

שירותי הרווחה )המועסקות העיקריות של המדינה ושל שירותי הרווחה הן נשים ובעקבות הצמצום הן איבדו 

את מקומות העבודה שלהן(. בנוסף, הצטמצם מאוד מעמדה של ההסתדרות בין היתר עקב דרישתם של 

תאגידים בינלאומיים שהתנו את השקעותיהם בארץ בהחלשת העבודה המאורגנת. העובדים בדרגות הגבוהות, 

את הדרגות רובם גברים, הצליחו לשמור על גובה שכרם בעזרת הסכמים קיבוציים ואילו נשים, המאכלסות 

(. ההעסקה באמצעות קבלני כוח אדם יצרה קבוצה 2009הנמוכות, לא הצליחו לשמר את רמת שכרן )אייכנר, 

גדולה מאוד של עובדים לא מאוגדים, שאינם זוכים לתנאים סוציאליים, שהתמריץ להעסקתם הוא המחיר 

                                                           
חוק שירות המדינה המבטיח ייצוג הולם לנשים במסגרת המכרזים של שירותי המדינה, חוק ויקיפדיה. "מעמד האישה בישראל".  30

 Web 23/2/2018שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק נגד הטרדה מינית. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94_

%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%

D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C 
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ות. פרקטיקה זו מכונה "המירוץ הזול של העבודה אותה מציע הקבלן ולכן אין התייחסות לאיכות או למומחי

 (.2008; רובינשטיין, בנימין וגולן, 2006, 2002לתחתית" והיא מבטיחה תנאי העסקה ירודים )בנימין 

כשמדובר בהעסקת "עובדות זרות" בסיעוד נטענת לעיתים הטענה שמדובר באוכלוסייה שהיא בעלת כישורים 

"אנשים ממוצא אסיאתי, ובייחוד פיליפינים, ( c09Ayalon, 20איילון ) 31מיוחדים לטיפול, כמו שכתבה

. גם פוייאלס כותבת במאמרה שנשים פיליפיניות (672בעמוד ) נחשבים ברחבי העולם כמטפלים טבעיים"

 :וכך גם פרנס (Pauwels, 2015"כאימהות, הן מטפלות טבעיות" )

Indeed, Filipino women have been stereotyped suited caregivers for the elderly and 

.Parreñas, 2008, pg. 31) -for children in the richer nations… (Salazar 

 אלא שהסיבה המוצקה להבאתם של מהגרים לעבוד בישראל היא העלות הנמוכה של עבודתם. 

על ( מזכיר שהשיטה מוכרת לאורך כל המפ2012המרדף אחר העסקה זולה יותר אינה חדשה בישראל. דוידי )

י, הציוני, לפני ואחרי קום המדינה, עת בה שכרו של "העובד המזרחי", לרוב ערבי אבל גם יהודי ממוצא מזרח

או בני "היישוב הספרדי הישן", היה נמוך משכרו של "הפועל האירופי", שהיה יהודי אשכנזי. עם כיבוש 

שמספרם הגיע עד למאה אלפים הצטרפו לקהל של מבצעי העבודה הזולה פועלים פלסטינים  1967-השטחים ב

. פועלים אלה הועסקו בחקלאות, בשירותים ובבניין. מספרם הוודאי אינו 1987-ערב האינתיפאדה הראשונה ב

 ( על ידי קבלנים, "ראיסים", באופן בלתי57%-ידוע כיון שחלקם הועסקו באמצעות לשכות כוח אדם וחלקם )כ

ישראל הענישה את  1988(. בשנת 2000דה )קמפ ורייכמן, מאורגן, ללא פיקוח על השכר או על תנאי העבו

העובדים הפלסטינאים בשל חלקם באינתיפאדה והציבה קשיים גדולים בפני אלה מהם שחפצו לעבוד 

בישראל. זו השנה בה ממשלת ישראל החליטה להביא מהגרים מהדרום הגלובלי כדי להתמודד עם "מצוקת 

, זאת עד 40%-רי העבודה עלה מדי שנה בכוח אדם" בענפים בהם הועסקו קודם לכן פלסטינאים. מספר מהג

, אז החלה לפעול משטרת ההגירה במטרה לצמצם את מספרם של מהגרי העבודה שאינם בעלי היתר 1997שנת 

המדיניות הרשמית  2000-2007עבודה ובמקביל הוגדל מספר אישורי הכניסה לעובדים פלסטינאים. בין השנים 

על מגרשים וותיקים ומביאים חדשים. המגמה בכל השנים היתה היא "צמצום מספר העובדים הזרים" כשבפו

 והינה אספקת עובדים זולים למעסיקים. 

המעסיקים, או הלקוחות, במיוחד אלה החזקים, כמו אנשי התאחדות האיכרים, ארגוני הפרדסנות, 

ה. תעשיינים ובעלי חברות כוח אדם לוחצים על הממשלה בדרישה לקבל היתרים להזמין מהגרי עבוד

בעקבות  80-פוליטיקת לקוחות )קליינטליזם( זו היתה לחלק מהמצב החדש שנוצר מאז מחצית שנות ה

; 1997מדיניות הסגר וההפרדה. מעסיקים אלה קידמו את ענייניהם באמצעות נציגיהם בשלטון )קונדור, 

1998Bartram, הגישו  198832נואר (. מדובר בדפוס פעולה המבטא את הקשר ההדוק שבין הון לבין שלטון. מי

רת הכנסת סולודר בקשות בחודש להיתרים להזמנת מהגרים נוספים. חב 80-90-מעסיקים ישראליים כ

                                                           
 .Parrenas-Salazarואת  onstableCאיילון מצטטת את   31

  23/2/2018Web . 18.1.88ישיבת הכנסת מיום  "הצעה לסדר היום: הצורך להחזיר ישראלים לעבודה בכל ענפי המשק". 32

 http://knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset11/HTML_27_03_2012_05-59-19-

PM/19880118@19880118006@006.html 
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חולים, ב"פולגת", -מי הם המזמינים, כי הם לא רק בשוליים. מדובר בחברת העובדים, בקופת: "33שואלת

יף". סולודר )שם( מנסה ב"ארגמן", ב"אלכס אוריגינל", במושבים ובחקלאים המזמינים פועלים לקט

להתמודד גם עם הטענה שכוח העבודה שמגיע מחו"ל הוא כוח עבודה מיומן ואומרת: "לא נכונה האגדה 

שאנחנו מביאים רק כוח עבודה מיומן. רוב העובדים הזרים הם חסרי מקצוע. הדבר ידוע לי מהנתונים 

ת הראשונה שהופעלה על הממשלה מערכת הלחצים המאורגנ .הסטטיסטיים. רק מעטים הם בעלי מקצוע"

הגיעה מארגוני הפרדסנים והתאחדות האיכרים, הם הפיצו ידיעות שהפירות נרקבים על העצים ושהיצוא 

ייפגע. שרי החקלאות לאורך השנים התייצבו עם הלובי החקלאי ודרשו ממשרד הפנים וממשרד העבודה 

(. גם מעסיקים בענפי הבנייה והתעשייה דרשו להתיר להם 2000והרווחה להנפיק אישורי עבודה )קמפ ורייכמן, 

( החלו לצוץ חברות כוח אדם 80-להביא מהגרים כתחליף לעובדי השטחים. בשנים אלה )סוף שנות ה

שהתמחותם בגיוס מהגרי עבודה ופרנסתם מדמי התיווך. חברות אלה התריעו על מחסור בכוח אדם למרות 

יכו להגיע לעבודתם בישראל לאחר פרוץ האינתיפאדה. בישיבת וועדת מעובדי השטחים המש 80%-הידיעות ש

אורנה נמיר על לחצים בלתי פוסקים של תעשיינים ושל חברות  הכנסת לעבודה ולרווחה דיווחה חברת הכנסת

(. 74שם, עמ' קמפ ורייכמן, כוח אדם, לחצים שיצרו תחושה של פאניקת מחסור שכל מטרתה לגרוף רווחים )

 34המאכער יסדר", במאמר-מאמר מעניין ששמו "עובדים זרים ynet economy-ב פורסם 0102וקטובר בא

סוקרים הכתבים את השיטה הכלכלית העומדת מאחורי הבאתם של מהגרי העבודה: "כך זה עובד: בכל שנה, 

לקראת ספטמבר, מפרסם משרד העבודה בעיתונות הודעה לציבור המעסיקים והקבלנים להגיש את 

מ"ר. זמן  1,000-להבאת עובדים זרים. האישור ניתן בהתאם ליכולת הבנייה: שבעה עובדים לבקשותיהם 

חודשים. כאן נכנסים לתמונה המאכערים, אנשים שמחוברים לפקידים בלשכת התעסוקה,  10-ההמתנה: כ

במשרד העבודה ובש"ס. בעזרת מידע פנימי הם יוצרים קשר עם הקבלנים. תמורת שוחד הם מציעים להם 

לקצר את זמן ההמתנה, או לקבל יותר עובדים מכפי שביקשו. כך, אפשר לייבא עובדים נוספים, שאותם 

דרך אחרת: המאכערים  .אדם. לא חוקית, כמובן-מוכרים בשוק העבודה. כך הופכת חברת הבנייה לחברת כוח

ז הליכים, בתמורה אדם, שמקבלים מידע פנים, פונים אל הקבלנים ומציעים להם זירו-הם ראשי חברות כוח

לפעמים הקבלנים הם שיוצרים את הקשר עם המאכער. אתה  לכך שהעובדים יועברו דרך החברה שלהם.

עובדים. הוא אומר:  12מ"ר ואני צריך  2,000מתקשר למאכער, קובע פגישה, מגיע אליו למשרד ואומר: יש לי 

עובדים. תחת השם של חברת הבנייה  30בל . אני מתחייב לו בחוזה שאני מק30יש לי קשרים בצמרת, אשיג לך 

למה מאכערים  עובדים הוא לוקח לעצמו ומפזר אותם באתרי בנייה. 70איש, כשמתוכם  100שלי הוא נותן לי 

האדם הוא לא -האדם שלהם? כי הכסף הגדול של חברות כוח-מעוניינים להעביר עובדים זרים דרך חברת כוח

-דם בחו"ל, שמשלמות להן בשחור. מצד אחד, יש בעולם עודף בכוחהא-מהמעסיקים בארץ, אלא מחברות כוח

דולר בחודש. מצד שני, קיים בארץ  1,000-ל 500לנוע למדינות העשירות בהן ישלמו להם בין  אדם זול, שרוצה

האדם בחו"ל משתוקקות לשגר עובדים זרים לארצות שמעבר לים, וכדי -מחסור בעובדים זולים. חברות כוח
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האדם הישראליות על הזכות לעבוד פה. יש עדויות -צאות, הן נותנות כסף שחור לחברות כוחלקבל את ההק

-3,000דולר עבור הזכות לבוא לעבוד בישראל. הרומנים משלמים  10,000תחת אזהרה, של סינים ששילמו 

טרה . שליש מזה הולך לחברה בישראל. המש35דולר 2,000-3,000-דולר, והתאילנדים והפיליפינים  1,000

מתקשה ללכוד את מפרי החוק. במקום זה, טוענים במשטרה שלבניזרי יש כלים חיצוניים וגם פנימיים לעקוב 

מקרוב אחרי זליגת המידע. אותם מפרי חוק נשענים על מידע פנימי מהוועדות ומשירות התעסוקה. לאותו 

 שקל בחודש, הפיתוי לקבל שוחד הוא גדול". 5,000עובד מדינה שמשתכר 

בחרה הממשלה לעצב את מדיניותה כלפי הסכסוך עם הפלסטינאים באמצעות הפרדה. זו היתה  1993 בשנת

 -מעין עיסקת חליפין בין ענייני בטחון לבין עניינים חברתיים כשהרעיון המוביל הוא שעניינים בטחוניים 

של פלסטינאים קודמים. על פי הגיון זה, הבאתם של מהגרי עבודה תשים קץ למדיניות השילוב הכלכלי 

והכלכלה הישראלית תשען על כוחות זרים, זולים, זמניים. זו היתה נקודת השינוי בה עברה החברה והכלכלה 

(. הישענות 94, עמ' 2000בישראל מן המשטר הישן, השיתופי והקיינסיאני למשטר ניאו ליברלי )קמפ ורייכמן, 

ל מדגיש את התלות הגדולה של המעסיקים בכוח תחום הטיפול בזקנים ובנכים על כוח עבודה זר, זמני וזו

עבודה זה. חשוב לבחון את תחושת התלות בקרב מעסיקים, נושא שלא נבחן עד עתה. כמו כן, ברור מן 

הסקירה שמהגרות העבודה גם הן תלויות באופן מכריע במעסיקיהן בשל דמי התיווך הגבוהים שהן משלמות 

 ות ההדדית הזו ומחקרי יחשוף אותה ואת השלכותיה.מבעוד מועד. הספרות בתחום לא עסקה בתל

 מקומו של בית המשפט העליון בהסדרת המדיניות בנושא מהגרי עבודה המועסקים בסיעודד. 

(, רבין 2006רבות נכתב על אחריותו של בית המשפט העליון לסדר החברתי. לדוגמה, מזרחי ומידני )

(. למערכת המשפט בחברה דמוקרטית יש תפקיד בעיצוב הנורמות 2009(, ברק )תשס"ד(, גביזון )2004ושני )

ל זהות, אורחות חיים החברתיות ופעמים רבות פסקי הדין משקפים ומנציחים ערכי יסוד, דימויים, מושגים ש

( מציעים מודל הנשען על שם) ומידני מזרחי. )2007והתרבויות שבהן הם פועלים )קמיר,ומשברים של החברות 

שני טיעונים עיקריים: הראשון, שמדיניות ציבורית היא תוצאה של אינטראקציות בין פוליטיקאים, קבוצות 

ה נגזרת מצרכים של יעילות או רווחה חברתית, אלא אינטרס, ביורוקרטים והציבור והשני, שהמדיניות אינ

מאינטרסים אישיים או ארגוניים צרים של פוליטיקאים, ביורוקרטים וקבוצות אינטרסנטיות. הדיון ביחסים 

שבין משפט לפוליטיקה נחקר רבות במסגרת מדעי החברה. בישראל מתחזקת השפעתו של בית המשפט העליון 

ית ובד בבד מתרחב הדיון הציבורי והאקדמי ביחסי הגומלין שבין המשפט על המציאות החברתית והפוליט

לבין הפוליטיקה. במהלך השנים, מאז קום המדינה ועד עתה, מתקיים דיאלוג בין בית המשפט העליון ובין 

(. בשנים 1965הרשויות. בעשור הראשון התקיים מצב של ריסון שיפוטי מזה וריסון חקיקתי מזה )ויתקון, 

לה בית המשפט העליון גישה מאופקת שהתבטאה ביצירת כללים מגבילים, לדוגמה הכלל שאין בית אלה גי

המשפט מתערב בשאלה של מדיניות ממשלתית, אלא מצטמצם בבדיקת חוקיות ביצועה של מדיניות זו. 

 בעקבות מלחמת ששת הימים ובעקבות עלייתן של קבוצות פוליטיות, השתנתה המפה החברתית, ירדה קרנם

של פוליטיקאים בקרב בוחריהם ועלתה קרנו של בית המשפט העליון. בכל זאת בית המשפט העליון המשיך 

לשמור על ריסון שיפוטי בענייני דת ובטחון, אך סימן שינוי מהותי בהתנהלותו בפסק דין ברמן בו פסק שחוק 

ה בין העברת החוק ברוב הבחירות לכנסת פוגע בעקרון השוויון, פסל את החוק והשאיר לכנסת את הבחיר
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חברי הכנסת לבין תיקון החוק. שינוי זה בהתנהלות פתח צוהר בפני הציבור דרכו הוא יכול לנסות לקדם את 

החריף  80-מטרותיו דרך בית המשפט העליון במקרים של חוסר שביעות רצון מפעילות הממשלה. בשנות ה

של אי יכולת להשפיע בדרך פוליטית בקרב  הפולמוס הציבורי בין המפלגות ויחד איתו התבססה הרגשה

מפלגות השמאל, הרגשה שניתבה את הפלג השמאלי לפתחו של בית המשפט העליון. התחושה שהממשלה 

אינה יכולה לקבל החלטות יעילות וליצר יציבות ומדיניות בעלת חזון )אי משילות( הגדילה את הפניות אל בית 

(. בשנות התשעים נטלה הכנסת את 1999וליטי מרכזי )קרמניצר, המשפט העליון וכך התבסס מעמדו כשחקן פ

השרביט של שומרת על זכויות האדם וחקקה שני חוקי יסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. הפרק הבא 

בהתפתחותו של בית המשפט העליון מצביע על אקטיביזם שיפוטי אותו הוביל השופט אהרון ברק, אקטיביזם 

שפט העליון יש סמכות לביקורת שיפוטית על מעשי חקיקה כאשר נטען שהם סותרים את שעל פיו לבית המ

חוקי היסוד. בתקופה זו אימץ בית המשפט העליון מדיניות מתערבת בכל הנוגע לביקורת על החלטות הכנסת. 

וליטי ( מציין שיחד עם התרחבות הפסיקה, בית המשפט העליון מתגלה כשחקן ציבורי ופ1998החוקר ברזילי )

הפועל פעולה רציונלית ומעדיף אורחות חשיבה הרווחים בציבור ובדרך כלל את עמדת הממסד הפוליטי על פני 

הצבת אתגרים בפני מוסכמות. בשנים אלה החליט בית המשפט העליון בעניינים מהותיים כמו גיוס בחורי 

על הקמת וועדת טל. אקצר ישיבה. בית המשפט קבע שנה להסדר שייקבע על ידי הכנסת. הכנסת הורתה 

ואומר שעד היום, לאחר כמה וכמה הארכות, לא מתממשת הצעת החוק, כלומר לבית המשפט יש כוח פסיקה 

רב, אך כוח מוגבל במימוש של הפסיקה. מאז שנות האלפיים בית המשפט העליון בישראל מתנייע בין 

רים, מצד אחד אי המשילות מניעה את אקטיביזם שיפוטי לבין צמצום האקטיביזם: כללי המשחק אינם ברו

הציבור ואת הפוליטיקאים לבחור את בית המשפט כמקור סמכות לפתרון בעיות אינסטרומנטליות ומצד שני, 

הפוליטיקאים המאוימים נוטים לאמץ גישה של ריסון שיפוטי. השחקנים נעים מסביב לנקודת שיווי המשקל 

(. השינויים שחלו 2006מרחב התמרון שלהם )מזרחי ומידני, כדי להשיג רווחים מידיים או כדי לבחון את

 (. 2004וחלים בתפקידיו של בית המשפט העליון משקפים אורחות חיים ומשברים של החברה והתרבות )קמיר, 

מדיניות ההגירה בישראל ובמדינות אחרות נתונה בידי הממשלה ולבית המשפט יש כוח מוגבל בלבד 

זאת, בית המשפט יכול להכריע בסכסוכים בין אנשים בודדים )מעסיק ועובדת(  לעצב את המדיניות, יחד עם

וכן בין עובדת לבין המדינה. במקרה בו מדובר במהגרת עבודה השייכת למיעוט חלש, זוכה בית המשפט 

ללגיטימציה מירבית. בנוסף, בית המשפט בדמוקרטיה חוקתית מהווה גורם בקרה מרכזי על פעולתן של 

(, שמתמחה בנושא זכויותיהם של מהגרים Guiraudon, 1998(. ג'ירודון )תשס"זטון )סיטבון, רשויות השל

באירופה, טענה שבתי המשפט היוו אתר בולט להרחבת נגישותם של שירותי הרווחה לזרים. על פיה, לרשויות 

המנהלי המדיניות יש מרחב תמרון רב בעיצוב מדיניות ההגירה, אולם הפעולות שלהן כפופות למשפט 

והחוקתי וככל שהרגולציה גדלה, כך עשויה להתרחב הביקורת השיפוטית. בתי המשפט נהנים ממראית של 

מוסד הוגן ולא תלוי הפועל מתוך מסורת שיפוטית ולא מתוך אינטרסים פוליטיים ולכן הם יכולים לממש את 

( טוען שבתי  Jacobson, 1996ן )הייעוד שלהם בהגנה על בני מיעוטים או על בני קבוצות חלשות. ג'ייקובסו

המשפט העכשוויים עומדים בחזית של שינויים פוליטיים המשתמשים בשיח טרנס לאומי חדש של זכויות 

אדם, בבחינת אקטיביזם שיפוטי. באמצעות שיח חדש זה, ארגונים לא ממשלתיים ויחידים יכולים לתבוע את 

תבר שהרשויות נאלצות להתייחס לשיח זכויות האדם הרשויות בהסתמך על אמנות בינלאומיות. בדיעבד מס

( טוען שאין מדובר באילוץ חיצוני )לדוגמה Joppke, 2001בעת שהם קובעים את המדיניות. בניגוד לכך, יופקה )



27 

 

חוקתי של מדינת -של שיח הזכויות הגלובלי(, אלא שההתנהלות של בתי משפט היא נגזרת של האופי הליברלי

ו, לבתי המשפט יש תפקיד מרכזי בפרשנות החוקה ובאמצעות הפרשנות הם יכולים הלאום המערבית. לדעת

להבטיח את זכויותיהם של מיעוטים וביניהם מהגרים. בישראל מוגשות מדי שנה כמה עשרות תביעות לבתי 

דין לעבודה, רובן באמצעות ארגונים לא ממשלתיים, לדוגמה, קו לעובד, בהן מתבררות תביעות של עובדות 

ניין מימוש זכויותיהן הסוציאליות: ברוב המקרים מדובר בתביעות בגין הלנת שכר, אי תשלום דמי הבראה בע

ופדיון חופשה, פיצויי פיטורין וכו'. עם חלוף השנים, ככל שאוכלוסיית המהגרות גדלה ונעשית חשופה 

יר מעמיתות בקהילות לזכויותיה באמצעות מידע המגיע מן הפייסבוק, או באמצעות מידע המגיע באופן יש

השונות או מנציגי עמותות למען מהגרים )או כפי שסיטבון מכנה אותם, "שומרי הסף"(, כך ניתן לפגוש יותר 

ויותר פניות לבתי משפט. יחד עם זאת, יש להניח שחלק גדול אינו מודע לזכויות ואין לו נגישות לבית הדין 

 .)תשס"ז)סיטבון, 

בחנתי את המדיניות הישראלית בתחום ההגירה, בגישה לזקנים בפרק זה בסקירה הספרותית 

ובתחום העבודה. בצומת זה נפגשים הזקנים הסיעודיים והמהגרות, צומת משולש בו נבחנת ההסדרה 

ים. המדינית, אבל לא רק היא, אלא גם עמדות ונורמות, שינויים חברתיים ושינויים גלובליים, יחסי כוח ושיח

שיוסבר בהרחבה מאוחר יותר, עשוי להיות רלוונטי כאשר עוסקים בהגירה, בזקנים  המונח עבודת גבולות,

סיעודיים ובעבודת טיפול. במקביל אסכם כיצד המדיניות בתחומים המוזכרים מחלישים מאוד כל אחד 

מקודקודי המשולש. מדיניות ההגירה הישראלית עוסקת בשאלות של זהות ושל השתייכות. בניגוד למגמות 

ת להכיל מהגרים יהודים, המגמה כלפי מהגרי עבודה היא הדרה והחרגה מן החברה הישראלית המבקשו

כאשר הדגש הוא על זמניות השירות המתבקש מהם. הפרקטיקות הנהוגות במסגרת המדיניות הן: העסקה 

 במתכונת עבודה חריגה, גירוש, צמצום זכויות סוציאליות וחברתיות. ההדרה וההחרגה בשילוב עם חוסר

פיקוח מותיר את המהגרות ללא הגנה מדינתית. בחינתם של האפקטים של מדיניות מפלה זו עומדת במרכז 

מחקר זה. הקדקוד השני שבחנתי הוא המדיניות הישראלית כלפי האוכלוסייה הזקנה שבאה לידי ביטוי בסל 

מדיניות הישראלית שירותים דל, בגימלאות מצומצמות, בתוכניות מיושנות ובהפרטת השירותים. דומה שה

( מנתה שני סוגים של עוולות חברתיות: עוול 2004מתעלמת במידה רבה מהזדקנות האוכלוסיה. פרייזר )

לאי הכרה  –תרבותי. הראשון קשור לקיפוח ולדחיקה לשוליים הכלכליים והשני -חלוקתי ועוול הכרתי-כלכלי

תית העצימה והדגישה את היבטי המוחלשות, המדיניות החברכותב ש (2007ולבוז, כלומר לאג'איזם. דורון )

י וההשפלה מהם סובלים החולי, והמוגבלות של הזקנים בישראל, ובכך למעשה שיקפה ובנתה את הביזו

. לבסוף אזכיר את הקדקוד השלישי, עבודת הטיפול, ששייכת לשוק העבודה השניוני, עבודה "נשית" זקנים

שהיא "נלמדת באופן טבעי", שהשכר המשולם עבורה הוא נמוך. שכביכול אין צורך בהכשרה כדי לבצע אותה, 

כאשר העבודה מועברת לביצוע על ידי מהגרות עבודה זרות ועניות השייכות לשולי החברה, מסמנת בכך 

    המדיניות את יחסה כלפי המקצוע.   

ה זו ההחלשה המשולשת של שלושה הקדקודים מהווה כדי זילות משולשת וחשוב לבחון כיצד החלש

נמצאת בקשר עם יחסי הכוח שבין הצדדים. בנוסף, התייחסתי בפרק זה של הסקירה לתפקידו של בית 

המשפט בעיצוב המדיניות, תפקיד שעשוי לקדם זכויותיהן של קבוצות חלשות או שעלול לאמץ מדיניות לא 

 נבחנת במחקר זה.מתערבת. חשוב לבחון מהו תפקידו של בית המשפט העליון בסוגיות הקשורות להעסקה ה
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בפרק הבא של הסקירה אציג את הספרות המתייחסת לזקנים, לבני המשפחה המטפלים )במקרה של קשיים 

 עם המעבר לטיפול ביתי פורמאלי.    -מעסיקים-בתיפקוד( וכן את הספרות העוסקת בקבלת תפקיד חדש

 פרק שני: מטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם )המעסיקים(

 האוכלוסייה והגידול במוגבלותהזדקנות . 1

בבסיסה של התופעה החדשה יחסית, בה מהגרות עבודה מעניקות טיפול לזקנים, עומד שינוי דמוגרפי. 

מנתה  2014+. בסוף 85בעולם המערבי גדל מאוד מספר הזקנים ובעיקר גדל ביניהם שיעורם של הזקנים בני 

צב +. קצב הגידול של הזקנים גדול פי שניים מק65בני  900,000מיליון נפש, מתוכם  8.3האוכלוסייה בישראל 

גדל  (. גם שיעור הזקנים מסך כל האוכלוסייה1955מאז שנת  4.6לעומת פי  10.6גידול האוכלוסייה הכללית )פי 

 (.2016(. )ברודסקי, שנור ובאר, 2014בסוף  10.8%-ו 1955בשנת  4.8%בהתמדה )

יל עבור גברים. תוחלת החיים לנשים שהגיעו לג 81-עבור נשים ול 85-ל 2014תוחלת החיים בלידה הגיעה בשנת 

 65, אומדן בני + 2014שנים נוספות. לפי נתוני הסקר החברתי בשנת  19 –שנים נוספות ולגבר  21הוא  65

הגרים בקהילה ומוגבלים בביצוע )מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע( פעולות הקשורות למשק הבית 

ם הגרי 65מבני +  30%אלף איש והם מהווים  265ון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית( עומד על )כגון ניקי

בקרב בני   46%לעומת  65-74בקרב בני  19%בקהילה. שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 

 65מבני +  34%ש )אלף אי 294 -המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב 65. מספרם של בני +  75+

 75ובקרב בני +  23%עומד על  65-74הגרים בקהילה(. שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 

 -המוגבלים בביצוע פעולות מתחום הטיפול האישי, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב 65.מספר בני +  46%על 

( 75בקרב בני + 24%ו  -65-74בקרב בני  6%הגרים בקהילה  65מבני +   14%אלף איש והם מהווים  126

 שם(.ברודסקי, שנור ובאר, )

 17%זכאים לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, והם היוו  100,160היו  2014בסוף שנת 

מגיע (. אחוז הזכאים עולה עם הגיל ו 62ונשים בנות + 67+מאוכלוסיית היעד של חוק ביטוח סיעוד )גברים בני 

+ 60ובדק את צרכיהם של זקנים בני  1997-98תוצאות סקר, שנערך בשנים . 85קנים בגיל +מהז 57% -ל

בית בישראל, מצביעות על העדפה ברורה של הזקנים להאריך את שהותם בבתיהם )באר וברודסקי, -במשקי

(. מחקרים שנעשו בארצות מערביות מאוששים את הטענה שזקנים רוצים להמשיך לגור בבית גם 2001

ידוע שגם נכים   (.; Perez et al. 2001; Wagnild, 2001 2004פכו להיות סיעודיים )לדוגמה, יאול, כשה

 ,Kittayמעדיפים להמשיך לחיות בבית ולא במוסד. מרגש לקרוא את מאמרה של קיטאי ) בגילאים שונים

 להתגורר בבית: ( בו היא מספרת, בין היתר, על ההזדמנות שניתנה לה ולמשפחתה לאפשר לבתה הנכה2001

We as a family have been able to keep Sesha in our home and community, 

those who have made contact with her and have learned to see her, as we 

who love her do, have gained new perspectives on what it means to be a 

person. Seeing Sesha in her interactions with those who care for—and 

about—her, reveals that being a person has little to do with rationality and 

everything to do with relationships—to our world and to those in it.  
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גם לעת בה הם  הבית הוא המקום בו נשמרת זהותו של אדם ורוב האנשים מעדיפים לחיות בבית

נעשים תלויים ופגיעים. בישראל אמנם רוב האוכלוסייה הזקנה נשארת להתגורר בבית, אלא שאוכלוסייה 

אחרת, של נשים מן הדרום הגלובלי, היגרה מביתה וממולדתה כדי לאפשר לזקנים הישראליים )וגם לזקנים 

 ת שאלות לגבי החוויות האישיות של כלולנכים במדינות אחרות מן הצפון הגלובלי( להזדקן בקהילה. מסתמנו

אחד מן הצדדים המעורבים בטיפול לגבי החיים בבית זר )עבור העובדת( והחיים בבית שזרה הצטרפה אליו 

 )עבור המטופלת(. שאלות אלה יידונו במחקרי. להלן נברר מי אחראי לטיפול בזקנים המוגבלים.

 שינויים במבנה המשפחה ובתפקודה . 2

ים הוא בראש ובראשונה באחריות המשפחה ובאופן מסורתי זה תפקידן של נשות הטיפול בזקנ

המשפחה. שינויים בתפקיד חברתי מסורתי זה התרחשו כאשר נשים החלו לרכוש השכלה ולהשתלב במעגל 

העבודה מחוץ לבית. לכן, כיום רוב הנשים בחלק העולם הצפוני אינן יכולות למלא תפקיד של מטפלת סביב 

ורה זקן ומוגבל. שינוי חברתי נוסף נוגע למבנה המשפחה בחברה המודרנית: עלייה במספר מקרי לשעון לה

הוריות וצמצום הילודה הפחית את מספר המטפלים הפוטנציאליים -הגירושים, עלייה במספר המשפחות החד

זקן בקרב בני המשפחה. שינויים אלה מקטינים את יכולתה של המשפחה לשאת בכוחות עצמה בטיפול ב

 ;1998Cantor, 1991המוגבל, אם כי גם כיום עיקר התמיכה בזקנים ניתנת ע"י בני המשפחה )ברודסקי, 

Lowenstein & Daatland, 2006;  על רקע שינויים חברתיים אלה, נחקק חוק ביטוח סיעוד שכוונתו הייתה .)

הקהילה. בכך הכירה,  לתת מענים לצורכי הזקנים המוגבלים ולצורכי המשפחות התומכות בהם במסגרת

 (. 2000למעשה, מדינת ישראל באחריותה לטיפול בזקן )שטסמן, 

 הזקנים בהיבט חברתי . 3

ב( שמתייחס לתופעה של 2003אחד מגדולי החוקרים הישראליים העוסק בזקנים ובזיקנה הוא  חזן )

נשאים של זיכרון  הדרת זקנים בקביעת מדיניות ובהקצאת שירותי רווחה. הוא טוען שהם אינם משמשים

קולקטיבי ולא כמחזיקי מסורת, זאת למרות השיעור הגבוה שלהם באוכלוסייה שגדל בהתמדה מאז קום 

( הסיבה להדרת הזקנים נעוצה במאפיינים התרבותיים של עידן הציונות 178המדינה. על פי חזן )שם, עמ' 

הבולטים של האתוס הציוני, ה"צברים" ובצביון המהפכני שלו. המודרניות, על פי חזן, היא אחד הסממנים 

סלדו וסולדים מזיקנה ומזקנים שנתפסים בעיניהם כשריד של תקופה הכרוכה בהשפלה, בפגיעות ובאפלייה. 

 חזן מוסיף ואומר שזקנים סובלים, בנוסף, לאובדנים הפיסיולוגיים, גם מאובדנים קוגניטיביים ומאובדנים

ותרים. השיוך לקטגוריה "זקן", רומז ש"זהו קיצה של כל מעורבות חברתיים. הם נותקו מן העולם ונעשו מי

 (. 41שם, עמ' חזן, והשתתפות משמעותית בקבלת החלטות המשפיעות על חייהם שלהם" )

( מונה שני תהליכים המאפיינים את התייחסות התרבות המערבית לזקנים: 2006מרזל )-ספקטור

כתקופת חיים נפרדת המאופיינת בהידרדרות, בחולשה תפיסת הזקנה -התהליך הראשון מכונה סגרגציה 

(, הוא מודר מעולם העבודה שם(. תקופה בה הזקן נתפס כ"אחר" )חזן, Hareven, 1995ובחוסר יעילות )

 -(. התהליך השני Hockey & James, 1993ג; 2003והיצרנות, מורחק טריטוריאלית ומדומה לילד )חזן, 

כאל קבוצה הומוגנית, למרות השונות העצומה הקיימת ביניהם בגיל, התייחסות לזקנים  -הומוגניזציה 

א( מציין שאחת הדרכים המקובלות להתייחסות כלפי 2003במגדר, בסטאטוס, במוצא, בהשכלה ועוד. חזן )
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חזן, זקנים היא "מחיקת כל תולדות חייהם וזהותם החברתית וצמצומן לנכויותיהם הגופניות והמנטאליות" )

 (. Hazan, 1994הגוף המזדקן מסמל את הלא רצוי ונושא סטיגמה קולקטיבית ) (.41שם, עמ' 

על פי סקירה קצרה זו ניתן להתרשם שמצבו של הזקן בחברה הוא של שחקן חלש ומוחלש, חסר 

אונים הנמצא בסוף חייו ומנושל ממעמדו החברתי. זקנים סיעודיים, הסובלים מהדרה חברתית ומחולשה 

מזניח או מתעלל. חשוב -שה במוקד מחקר זה, עלולים להתמודד עם טיפול לא מתאיםפיסית, שנמצאים למע

לבחון את מימדי התופעה ואת תשומת הלב החברתית המופנית אליה ואמנם מחקרי זה בוחן את הטיפול 

בזקנים מוגבלים ומעלה שאלות לגבי מעורבות המשפחה בטיפול וכן לגבי איכותו של הטיפול הפורמאלי 

תשומת הלב של הפניית ורמאלי לו הם זוכים. אסקור להלן בקצרה את ההתפתחות ההיסטורית והבלתי פ

נחשף הנושא לראשונה באנגליה, אך רק  70-שנות ההחברתית אל התופעה של התעללות בזקנים. באמצע 

 ,Kosbergהחלו מחקרים בנושא להתמקד בזיהוי התופעה, בהיקפים ובמאפיינים שלה ) 80-באמצע שנות ה

התעללות בזקנים הוכרה בישראל כבעיה חברתית, עם חקיקת  90-ובאמצע שנות ה 80-בסוף שנות ה .(1988

התפרסם "דו"ח הוועדה לבחינת הצרכים  2002(. בשנת 1989פגיעה בחסרי ישע )לחוק העונשין  26תיקון 

היקף התופעה של בתחום המניעה והטיפול בהתעללות בזקנים" שכלל המלצה לערוך סקר ארצי כולל לבדיקת 

בוצע סקר ארצי מייצג ראשון על ידי איזיקוביץ, שנתיים לאחר מכן התעללות בזקנים בישראל ואמנם 

מימצאי הסקר הורו שקיימת "שכיחות גבוהה של סוגי התעללות שונים  .(2004ולברנשטיין )וינטרשטיין 

יש לקחת בחשבון שקיימות תת  והזנחה. בחלק גדול מהמקרים היתה חשיפה ליותר מסוג אחד של התעללות.

קבוצות שנמצאות בסיכון גבוה יותר לסבול מהתעללות/מהזנחה, כמו למשל נשים זקנות ובעיקר נשים ערביות 

נמצא כי  (. בסקר32שם, עמ' איזיקוביץ ועמיתיו, זקנות, ממעמד חברתי כלכלי נמוך ומבודדות חברתית" )

מהזקנים דיווחו על הזנחה. מדובר  25%-י בני משפחה  ומהזקנים סובלים מהתעללות הנגרמת על יד 18.4%

והזנחה  3%-2%בממדים שהינם גבוהים בהרבה מהאחוזים שנמצאו בארצות מערביות אחרות )התעללות 

פורסם בדו"ח מבקר המדינה כי  2006(. בשנת 2009)לבנשטיין, איזיקוביץ, וינטרשטיין ואנוש, ( 0.4%-0.2%

החלה לפעול התוכנית הממלכתית  2008בשנת  .הוא קורבן התעללות אחד מכל חמישה זקנים בישראל

הבינמשרדית למאבק באלימות נגד זקנים ולחיזוק ביטחונם האישי שהותוותה על פי דו"ח ועדת ביצור על ידי 

 . 36המשרד לענייני גמלאים

( את נקודת Ayalon, 2009aאיילון )בהקשר למחקרי זה ולטיפול המוענק על ידי מהגרות עבודה, בחנה 

המבט של זקנים מטופלים ובני משפחותיהם ביחס להעסקת מהגרת עבודה. במחקרה חשפה איילון את 

האתגרים ואת הניסיונות השליליים הבאים לידי ביטוי בקשר שהינו תלוי אהדדי. הפחדים אותם מנו 

סו לניצול כלכלי המטופלים ובמיוחד בני המשפחה הם פחד מנטישה או מהזנחה. חלק מהמרואיינים התייח

ואחרים להתעללות נפשית או פיסית, אלא שאיילון מדווחת שהתלונות היו מעורפלות כשהכוונה היא 

להצהרותיהם של בני המשפחה שהם, במקרים דומים היו מתנהגים באותו אופן או באופן גרוע יותר ואחרים 

                                                           
רשויות  7 -והתוכנית יצאה לפועל ב 2008המלצותיה של "ועדת ביצור" התקבלו ע"י ועדת השרים למאבק באלימות בתחילת שנת  36

חדרה. ים, אשקלון ו-ערים נוספות: בת 3נוספו לתוכנית  2009מקומיות: ירושלים, נתניה, חיפה, באר שבע, עכו, לוד ושפרעם. בשנת 
י גימלאים הוביל קמפיין הסברה ארצי כנגד אלימות כלפי זקנים, ופתח מוקד טלפוני לפניות בנושא אלימות נגד המשרד לעניינ

 .קבוצות שאוישו ע"י גימלאים למען גימלאים -קשישים. כמו כן הוקמה "סיירת סבא" 
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פול שלה וכן בהסברים שכל שינוי טשטשו את התלונות באומרם שקיימים צדדים מאוד חיוביים במטפלת ובטי

)פיטורי המטפלת, לדוגמה( עלול להיות כרוך בקשיים רבים. בנוסף, חלק מבני המשפחה טענו שקשה מאוד 

לדעת אם מדובר בניצול כלכלי מצידה של העובדת או בתמורה ראויה שמטרתה לשכנע את העובדת להמשיך 

מעורפלות וחשוב  -ונחים "נטישה" ו"ניצול כלכלי" בעבודתה. מימצאי המחקר מותירים את ההגדרות של המ

יהיה לבחון את המושגים ואת הפרקטיקות המייצגות אותם משתי נקודות המבט: של בני המשפחה ושל 

הלא פורמאלית, -המהגרות. בהמשך אסקור את הספרות המתייחסת לתפקידיה של המטפלת העיקרית

ת, כיון שהיא, למעשה, משמשת כמעסיקה וכן שמשמשת פעמים רבות דמות מרכזית בהעסקה המדובר

 כמתווכת בין המטופלת )הזקנה( ובין המהגרת )המטפלת(.

 המטפלת הבלתי פורמאלית –בת המשפחה . 4

כפי שציינתי לעיל, עבודת הטיפול בבני משפחה חולים או מוגבלים, נעשתה באופן מסורתי על ידי 

שיים הכרוכים בטיפול בהורים זקנים. בני ובנות נשות המשפחה. הספרות העוסקת בתחום מפרטת את הק

משפחה מצהירים שהם תומכים בהוריהם במגוון רחב של תחומים: פיסי )עזרה ברחצה(, רגשי )עידוד, 

הקשבה(, חברתי )ביקור אצל קרובי משפחה(, כלכלי )תשלומים וניהול חשבון הבנק( והתנהגותי )ניהול 

 . הקושי הגדול ביותר קשור לתמיכה הרגשית. מטפלים לא פורמאלייםתוקפנות, מניעת נפילות, עידוד אכילה(

(. Shippee-Rise et al., 2003מדווחים על בעיות בריאות הקשורות לטיפול שהם מעניקים להוריהם הזקנים )

 shadow( מכנות את עבודתם של המטפלים האלה (Bookman & Harrington, 2007בוקמן והרינגטון 

workforceעבודתם הינה שקופה, לא מתוגמלת ולא מוערכת. מחקרים עדכניים הוכיחו פגיעה , כיון ש

(. מחקרים אחרים עסקו Ginn & Arber, 1996בעבודתם של המטפלים: אובדן השתכרות ושיבושים בעבודה )

ו ח( וכן דיווBerg-Weger et al., 2000; Lee et al., 2001בהשפעה השלילית על הבריאות הפיסית והמנטאלית )

שהמטפלים סבלו מרמות גבוהות של עקה, חרדות ודיכאון. המטפלים דיווחו שהם תשושים מעייפות ואלה 

-Lechner, 1993; Navaieמביניהם שלא זכו להפוגות בטיפול, הסתכנו באובדן היכולת שלהם להמשיך לטפל )

Waliser et al., 2002; Starrels et al., 1997 על פי בנימין וסאליבן .)(Benjamin & Sullivan, 1996) ם ג

שינויים במבנה המשפחה וגם שינויים במערכת היחסים הזוגית בכיוון שוויוני יותר אחראים ליציאתן של 

נשים לעבודה במשרה מלאה מחוץ לבית. אם כך, גם השינויים הדמוגרפיים, גם יציאתן של נשים לעבודה וגם 

ל ומתייחסים למדיניות שוק העבודה השניוני וחלקם מצב כלכלי שפיר )ועוד גורמים שחלקם הזכרתי לעי

אזכיר בהמשך בהתייחסי להגירה החדשה( מכתיב למשפחות ברחבי הצפון הגלובלי היעזרות בשירותיהן של 

נשים מהדרום הגלובלי לשם טיפול במוגבלים ובנכים במשפחה ובבית. בהקשר זה אזכיר כי תפקידם של 

בהקשר הטיפולי של הוריהם, התייחסויותיהם למהגרת העבודה זכו  פורמאליים, חוויותיהם-המטפלים הלא

 למחקר מועט בלבד בישראל והמחקר הנוכחי יעשיר את הספרות בתחום.

 להיות מעסיקים. 5

אחד הנושאים המעניינים לבחינה אמפירית הוא תפקידם החדש של מטופלים ושל בני משפחותיהם 

עבודה המשמשת כמטפלת, הם הופכים למעסיקים. האופן בו כמעסיקים. מן היום בו נכנסת לביתם מהגרת 

הם מתמודדים עם התפקיד החדש, האתגרים הקוגניטיביים, הרגשיים והכלכליים, לא זכה לתשומת לב 

שבחנו את הנושא  ,(Eustis & Fischer, 1991מחקרית וזו תהיה אחת התרומות של מחקרי זה. אוסטיס ופישר )
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רדה בין טיפול פורמאלי לבלתי פורמאלי אינה כ"כ ברורה כשעוסקים בטיפול הצביעו על כך שההפבארה"ב, 

בשכר בבית. לדבריהן, מעסיקים ציינו שהם תופסים את המטפלת כחברה או כבת משפחה ולאו דווקא 

( בחנה 2009פורמאלי. קורלנדר )-כעובדת, הן מציינות שעבודה זו חוצה גבולות מקובלים בין פורמאלי ללא

זה שלה את הקשרים בין מעסיקה ישראלית לבין עובדת משק הבית והיא מציינת בסקירה בעבודת התי

הספרותית שלה ש"הספרות המחקרית...עוסקת בהרחבה בעוזרת הבית ומזניחה את המעסיקה ומאפייניה 

אם כך, גם בשל הרלוונטיות למחקר וגם בשל מיעוט המחקרים בתחום,  .(10לאורך ההיסטוריה ובהווה )עמ' 

מקד מחקרי זה בבחינת המורכבות של התפקיד החדש בו נושאים מטופלים ובני משפחה כאשר הם ית

מעסיקים מהגרת עבודה. בתת הפרק הבא אמשיך לסקור את הספרות בנושא עבודת גבולות הנעשית אל מול 

 מהגרות עבודה בישראל ובעולם.

 עבודת גבולות בין מעסיקים לבין מהגרות עבודה. 1. 5

( מתייחסת לסטריאוטיפים ולמרחק חברתי בין ישראלים לבין מהגרות עבודה. במחקרה תשע"אזיו )  

ביקשה לבדוק אם המפגש בין הקבוצות מצמצם ניכור ולצורך כך השוותה בין שתי קבוצות של ישראליות: 

אינה מעסיקה. מחקרה מצביע על מרחק חברתי, על חוסר רצון -האחת מעסיקה מהגרות עבודה והשנייה

התקרבות וכן על תפיסות סטריאוטיפיות שליליות בקרב שתי הקבוצות של הישראליות ובכך היא למעשה ל

( מצביעים על עמדות שליליות ותפיסת איום של אזרחים 2005דוחה את השערת המגע. גם סמיונוב ולרנטל )

רופה )נכון לשנת ישראליים כלפי זרים. יותר מכך, נמצא כי בישראל הרגשת האיום גדולה יותר מאשר באי

( מתייחסת לכך שלעתים 2009הינן שליליות. גם קורלנדר ) –( והעמדות כלפי הענקה של זכויות לזרים 2003

מעסיקות חשות אי נוחות באשר לקושי שלהן להתמודד עם ההיררכיה המובנית ביחסים, מסתבר שחלקן 

ת היחס האישי שהן מעניקות מצדיקות את ההיררכיה, וחלקן מטשטשות אותה, לדוגמה באמצעות הדגש

לעוזרת, לעיתים אף תוך שימוש במונחים משפחתיים )בת בית(. בישראל לא פורסמו מאמרים נוספים בעניין 

היחסים שבין הצדדים, כלומר מעסיקים שמעסיקים בבית עובדות משק בית או מטפלות, ופרקטיקות 

בנושא היחסים שבין מעסיקות לבין  ההעסקה. לעומת זאת, בעולם פורסמו כמה וכמה מאמרים וספרים

(, גלן Katzman, 1981(, קצמן )2006(, ארנרייך והוכשילד )Rollins, 1985עוזרות הבית, ביניהם רולינס )

(Glenn, 1992 ,המשותף להן ולאחרות שכתבו בנושא הוא הדגש על הניצול של נשים ממוצא אתני זר .)

ת כמטפלות בילדים ובזקנים או כעובדות משק בית. כולן אקונומי נמוך, שמועסקו-ששייכות למעמד סוציו

ניתחה  (Lan, 2003aמדגישות את הפער ההיררכי בין המעסיקות לבין המועסקות. לאן, חוקרת טאייוונית, )

כלפי מהגרות עבודה מהפיליפינים שמועסקות בבתיהם על פי ארבעה  בטייוואןאת התנהגותם של מעסיקים 

סגנונות של ניהול בהם החזיקו: מטרנליזם, פרסונליזם, שמירה על היררכיה ויחסי ביזנס. שני הסגנונות 

באמצעות יחס אישי המציע למהגרת חיק משפחתי )"כמו בת משפחה"( ובאמצעות שני הראשונים מקרבים 

כדי לנתח את ההתנהגויות, משתמשת לאן  המעסיקות מרחיקות את המהגרות.הסגנונות האחרים, 

בקטגוריות מתחום עבודת גבולות כשהיא מבחינה בין גבולות חברתיים לבין גבולות מרחביים, בעוד 

לאומיים, מתייחסים האחרונים לעבודה בבית, בהבדל מעבודה -הראשונים מתייחסים לפערים אתניים

מדובר בעבודת גבולות המתבצעת אל מול מהגרות עבודה, לאן קובעת שמדובר במרחבים אחרים. כאשר 

לאן )שם( מציינת שני מאפיינים של המעסיקים הטיוואנים: אלה בעבודה שמייצרת ומשמרת אי שוויון. 

 שרואים עצמם כפטרונים נעלים ואלה התופסים עצמם כמנהלים ליברלים. 
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גם באופן בו מעסיקים מתייגים ומקטלגים מהגרות  היחס המתנשא והאי שוויוני בא לידי ביטוי

עבודה על פי סטריאוטיפים שמסלילים נשים או גברים מלאומים שונים אל עבר ענפים שונים בשוק העבודה 

(Loveband, 2004 ,לדוגמה )קיים מבנה היררכי המדרג את הנשים האינדונזיות כמתאימות בטייוואן ,

ות יותר, לעומת המהגרות מן הפיליפינים. לאוובנד מכנה את ההתייחסות לעבודות המלוכלכות יותר והתובעני

(, גם כיון שהן נשים המכוונות לענפים בהם הן double exploitationכלפי הנשים האינדונזיות "ניצול כפול" )

מלכתחילה פגיעות לניצול ולפגיעה וגם כיון שהן אינדונזיות וזוכות לאפלייה בשל כך. לאוובנד מציינת 

שמעסיקים, סוכני כוח אדם, פוליטיקאים, רופאים ואחרים חולקים אמונה נחרצת על פיה עובדים מארצות 

מסוימות מחזיקים בתכונות מסוימות המתאימות לעיסוקים מסוימים. היא מציינת שאפילו המהגרים עצמם 

יליפינים חולקים אמונות כאלה המבוססות על סטריאוטיפים. בישראל מתקיימת פנטזיה שנשים מהפ

מעניקות טיפול אוהב וחם. לדוגמה אחד האתרים המתווכים מהגרות למעסיקים נקרא "פיליפינית" 

(filipinit)37למה והאם דווקא מטפלת פיליפיניתכתוב כך:"  38שירותי סיעוד"-. ובאתר אחר של "שבח? 

ים, במה שהם כבר אנשים רבים הפוגשים לראשונה בחייהם את עולם הסיעוד, נוטים לדבוק במה שהם מכיר

שמעו עליו, ואחד הביטויים השגורים ביותר בעולם הסיעוד הוא מטפלת פיליפינית. מקורו של ביטוי זה לפני 

שנים לא מעטות בהן החל גל של עובדות זרות מהפיליפינים שהגיעו לישראל, והחלו לתפוס עמדות עבודה 

קיון הבית, הטיפול בבית או טיפול בקשישים בעיקר בעולם הסיעוד. מאז, התפתחה התפיסה שבכל הקשור לני

או אנשים בעלי מוגבלויות, לפיליפינים יש את היכולות המתאימות והראויות ביותר בתחום". חשוב לברר מהן 

משמעויותיהם של סטריאוטיפים אלה במפגש ארוך הטווח שמתקיים בין מהגרות לבין מעסיקיהן ולאלו 

מתפוגגות. ובנוסף, עוד  –הפנטזיות הנבנות על סטריאוטיפים אלה  משברים עלולים היחסים להתדרדר כאשר

( במאמרה: היא מציינת ש"ידוע" שאנשים loveband, 2004כמה סטריאוטיפים אותם מונה לאוובנד )

מתאילנד הינם עובדי חרושת ובניין מצוינים כיון שהם חרוצים וישרים. גברים מן הפיליפינים טובים גם הם 

בעבודות חרושת אבל מטעמים אחרים, הם חרוצים כתאילנדים, אך בנוסף להם הם שולטים באנגלית ולכן 

דים האחרים, מצד אחר הם ידועים כעושי צרות וכמיליטנטים. ניתן להיעזר בהם בתרגום ההוראות לעוב

לאוובנד מציינת שבקטגוריית המטפלות, העצות הניתנות על ידי סוכני כוח אדם הן כדלהלן: אם מדובר 

במטפלת לילדים, יש לשכור אישה מהפיליפינים, כיון שהנשים מהפיליפינים הן חכמות ושולטות באנגלית וכך 

ים בלימוד השפה. כמו כן, "ידוע" על הפיליפיניות שהן ערמומיות, עושות צרות ונוטות תוכלנה לעזור לילד

לגניבות, אלא שבסיכום כללי היתרונות שלהן עולים על החסרונות. גם לנשים האינדונזיות יתרונות וחסרונות: 

ת בהשוואה הן מוכנות לעבוד קשה והן נאמנות, אך יש להן הרגלי היגיינה מפוקפקים והן אינן משכילו

לפיליפיניות, כפי שאמר אחד הסוכנים המרואיינים במחקרה: אינדונזיות טובות בביצוע מטלות פשוטות, 

                                                           
  filipinit“ .23/2/2018Web”  אתר פרטי של תאגיד שנקרא "פיליפינית" 37

http://www.filipinit.co.il 

  23/2/2018Web"שבח".  שנקראאתר פרטי של תאגיד  38

http://www.shevachsiud.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%AA- 

%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA.html 

http://www.shevachsiud.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%AA-


34 

 

חוזרות, שאינן מאתגרות. הן נחשבות טובות בטיפול בחולים כרוניים, במשותקים ובזקנים. הן עדיפות 

תאמה" המהותנית של נשים במקרים אלה על פני הפיליפיניות שנוטות להתווכח אודות זכויותיהן. ה"ה

מסוימות לעבודת הטיפול מייצרת פנטזיות בקרב מעסיקים, במחקרי אבחן את משמעותה של הפנטזיה ואת 

 גם בעת התממשותה וגם בעת הישברה. –הרגשות שהיא מייצרת 

 "כמו בת משפחה"-יחסים בין מעסיקים לבין מהגרות העבודה בסיעוד. 2. 5

משפחה מציינים לעתים קרובות שתכונות אישיות אצל המטפל פורמאליים מבני ה-מטפלים לא

 & Eustis, 1991(. מחקרים אחרים )Piercy, 2000הסיעודי חשובות בעיניהם יותר מאשר הכשרה פורמאלית )

Fischer ;1994 ,Kane, Kane, Illston & Eustis ;1996 ,Woodruff & Applebaum )הראו שיחסי מטופל- 

ת טיפול ביתי איכותי וכן שלעתים קרובות מתפתחים יחסים קרובים בין העובדת עובד הם קריטיים להשג

לבין המטופלת. ספקי שירות, צרכנים ומחוקקים הדגישו את החשיבות של ההתאמה בין מקבלת השירות לבין 

העובדת. כמו כן מצוין שחלק ממקבלי השירות העדיפו טיפול מעובדת איתה יש להם יחסים טובים על פני 

 (. נמצא כי צעירים מוגבלים הקפידוunpleasant workerול מצוין הניתן ע"י עובדת שאינה נעימה להם )טיפ

מעביד עם המטפל שלהם ולעומתם, ללא קשר לטבעו של השירות שקבלו, זקנים ציפו -לשמור על יחסי עובד

  (.,Eustis & Fischer 1991לקבל תמיכה רגשית מהמטפלת הפורמאלית שלהם )

Most of the clients confide in their workers, at least to some degree that is, 

about three-quarters reported discussing personal problems with their 

workers. They talk about their physical problems and needs, issues 

concerning their families, and sometimes their worries and fears. (pg, 451). 

פורמאלי מטושטש כאשר -החוקרות שהזכרתי לעיל הסיקו שהגבול בין טיפול פורמאלי לבין טיפול לא

-מדובר בטיפול ביתי. הן מציינות שרוב המטופלים טענו שהעובדת היא עבורם "כמו חברה" או "כמו בת

( התפקידים מוגדרים באופן דיפוזי ולמעשה 1 משפחה". לטענתן, טשטוש הגבולות נעשה בשל הסיבות האלה:

 ( אחד המרכיבים של הטיפול2רוב העובדות מבצעות משימות נוספות )אין זה קל להגדיר מהי משימה נוספת(. 

( העובדת נעשית מעורבת בעולמו של המטופל מתוקף היותה 3-לוויה ו-הוא לעתים קרובות היות העובדת בת

מית ולהתנהגותו הלא פומבית. ייתכן שהטענה לגבי טשטוש הגבולות לא חשופה לעולמו, לסביבתו האינטי

 נבחנה מספיק ומחקרי יבחן מה מתרחש ברגעי משבר, האמנם הגבול מיטשטש או שהוא ניצב ברור ומתריע?

שנוצר עם הכנסתה של אישה  fictive kin( מזהה דפוס יחסים אותו היא מכנה Karner, 1998קרנר ) 

רוחות, לעזרה ברחצה ובעצם למקום מאוד אישי. לטענתה, דפוס יחסים אינטימי בו זרה הביתה להכנת א

משפחה -"מאומצת" המהגרת כחברת משפחה, זוכה לחיבה ונושאת בהתחייבויות ובתפקידים כמו בן

"אמיתי", מושג ע"י הבניית יחסים משפחתיים עם המטפלת. באופן כזה קבלת הטיפול ע"י זרה יכולה להיתפס 

והתחום הפרטי והאינטימי יכול להישמר ככזה. ע"י "אימוץ" העובדת יכולה המשפחה להמשיך  כ"נכונה"

להחזיק באידיאל התרבותי של טיפול משפחתי. אידיאליזציה זו אינה מתייחסת למשברים אפשריים ביחסי 

 העבודה וחשוב לבחון אילו פנים לובש האימוץ לעת כזאת.

שלושה סוגי קשרים המתקיימים בין מטפלות פורמאליות ( מתארת במחקרה Piercy, 2000פירסי )

 like one of the))בן משפחה -(, ויחס שהוא כמוfriendshipחברות ) (,friendlyלבין מטופליהן: ידידות )
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family המרואיינים דיווחו שהדפוס השכיח ביותר הוא חברות. יחסים קרובים היו אפשריים בשל מספר .

גדר, בידוד חברתי של המטופל והמשכיות )עקביות( בטיפול לאורך חודשים או סיבות : הומוגניות של המ

משפחה" היה תהליך קוגניטיבי בו נשמרו גבולות בין -שנים. ההבדל העיקרי בין "חברות" לבין "כמו בן

הצדדים )אלה הוצבו לרוב ע"י העובדים(. פירסי )שם( טוענת על סמך ממצאיה שהתפתחות יחסים קרובים 

עליהם הועילו לשני הצדדים. לעתים קרובות נמצא שכאשר לא הייתה בנמצא תמיכה של משפחה, ושמירה 

"אומצה" העובדת כבת משפחה. עוד נמצא במחקרה של פירסי כי מחצית הזקנים חיו לבדם ולכן עובדת 

 ( מצאהDykstra, 1993משפחה עבורו. גם דיקסטרה )-שקיימה קשר טוב עם הזקן נעשתה חברה או כמו בת

שהיקף התמיכה שסופקה במערכת יחסים מסוימת תלויה בנוכחות מקורות התמיכה האלטרנטיביים או 

 בהעדרם.

 -( מצב התלות בין הצדדים עשוי להוביל לשתי תוצאות: הראשונה Cantor, 1991על פי קנטור )

 זוכים, עד שיכחישושזקנים חולים, שנמצאים במצב תפקודי ירוד, יחושו כה אסירי תודה עבור העזרה לה הם 

שהעובדת, עלולה להרגיש חלשה ומחויבת להיענות לדרישות הזקן  -שהשירותים אינם משביעי רצון. והשנייה 

גם אם אלה אינן סבירות. שני המצבים מדגישים את התלות ההדדית ואת החולשות המובנות בסיטואציה, 

להיבחן בקפדנות, במיוחד כאשר מדובר  אלא שמסקנות לגבי הסימטריה בעוצמת התלות של הצדדים אמורות

 במהגרת עבודה מן הדרום הגלובלי.

( מצאה שכאשר היחסים טובים )חברות(, הבדלי הסטאטוס והכוח מצטמצמים, Piercy,(2000 פירסי   

משפחה הם -אדם. כאשר היחסים תוארו כבת-ערך כבני-הזקנים מרוצים מהעזרה והעובדים חשים בעלי

( שלב ההיכרות. 1( מונה שלושה שלבים בהתפתחות היחסים: Karner, 1998ם. קרנר )העצימו את שני הצדדי

( שלב שיתוף העצמי בו היחסים מוגדרים כחבריים ובו מתפתחת אינטראקציה יותר אישית ומתחילה 2

( שלב האימוץ המשפחתי שהוא השלב העמוק של החברות בו נוצרים יחסים של אהבה, 3מעורבות רגשית. 

משפחה. שתי החוקרות מייחסות ערך חיובי לקירבה הרגשית, אלא שיש לבחון -תיות כמו בין בנידאגה ואכפ

בזהירות מה מתקיים הלכה למעשה כאשר אחת הצדדים היא אשה הסובלת משוליות מרובה. האמנם מדובר 

 בחברות הדדית שיש בה שוויון? אבחן שאלה זו במחקרי. 

מפגש בין מטפל לבין מטופל יש אופי אינטימי. עפ"י מחקרים שנעשו בשבדיה מציינים גם הם של

טווח היחסים משתרע על פני רצף: מיחסי חברות  (Olsson & Ingvad, 2001)מחקריהם של אולסון ואינגבד 

עמוקים דרך יחסים שטחיים וכלה באיבה. המטופל עלול לחוש חסר אונים ותלוי או שהעובדת עלולה לחוש 

מופרזות. המטופל עשוי לחוש שהוא בידיים בטוחות או שהוא עלול לחוש חרד  כפופה למטופל שיש לו דרישות

שהמטפלת לא תבין את צרכיו. החוקרים מצאו שהחליפין הרגשיים בין המטופל לבין המטפלת חיוניים 

לאיכותו של הטיפול. את אופיים של היחסים בין המטפלת לבין המטופל מתארים החוקרים באמצעות שימוש 

שמות תואר )לדוגמה, חם, לא קל, קר, נוח, פתוח,  85ם רגשי. את האקלים הם הגדירו באמצעות במושג אקלי

שמות תואר שמתארים באופן הטוב ביותר את תפיסתם  15אישי(. הנחקרים נתבקשו לבחור -פעיל, נאמן, לא

קרבה,  : חוסר בטחון,קבוצות 4-בחרו המטופלים, חולקו לאת האקלים של היחסים. שמות התואר, בהם 

גבוה מאוד,  -( חברי )תקשורת זורמת1דפוסי יחסים:  4תקשורת זורמת ושליטה. עפ"י מימדים אלה נמצאו 

( לא בטוח )חוסר בטחון גבוה 2מהמטופלים(.  35%נמוך מאוד, שליטה נמוכה, קרבה בינונית(. )  –חוסר בטחון 
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 16%בוהה מאוד, נמוך בכל השאר(. )( קרוב )קרבה ג3מהמטופלים(.  14%מאוד, נמוך מאוד בכל השאר(. )

מהמטופלים(. יש לציין שנמצא פער בין  35%( סביר ) שליטה גבוהה, נמוך בכל השאר(. )4מהמטופלים(. 

תפיסתם של המטופלים את אקלים היחסים לבין תפיסתן של המטפלות, כלומר למטופל היו ציפיות, דרישות 

טריה בתפיסת דפוס היחסים במקרים בהם המטופל ודעות שונות מאלה של המטפל. במחקר נמצאה סימ

בטוחים )המטפלת אפיינה אותם כקונפליקטואליים( ובמקרים בהם המטופל אפיין -אפיין את היחסים כלא

סימטריה במקרים שאופיינו -את היחסים כחבריים )המטפלת אפיינה אותם כחבריים או כקרובים(. נמצאה אי

קרים אלה תפסה המטפלת את היחסים )בהתאמה( ע"י המטופל כקרובים או כסבירים. במ

כאינסטרומנטאליים וכקרובים. כאשר המטפלת תופסת קרבה גדולה יותר מאשר המטופל, ההסבר האפשרי 

הוא שהמטפלת רוצה באישור ורוצה לחוש נזקקת. במקרה כזה יתכן שהמטופל תופס את היחסים במונחים 

מגביל את העניין שלו ביחסים. במקרה ההפוך, יתכן  הוא רוצה שהעבודה תעשה, הוא –יותר ריאליים 

שהמטופל מעוניין בקרבה, כדי להקל על רגשות בדידות וחוסר בטחון, יתכן שהוא מחפש פיצוי לקרוב משפחה 

שחסר לו, יתכן שהוא רוצה להכיר תודה ולשדר רגשות חיוביים בעבור קבלת הטיפול . במקרה זה, אם 

פלת להגביל עצמה לעבודת טיפול הנעשית ממרחק מקצועי. המורכבות של המטופל מתקרב מדי, עשויה המט

היחסים, העולה מן המחקר השבדי, חושפת )שוב( את המעורבות הרגשית המתקיימת במהלך טיפול המוענק 

לזקן או לנכה בביתו ע"י מטפלת פורמאלית. כפי שאסקור להלן את נושא הטיפול, קיימת הסכמה רחבה 

. ההיבט הרגשי הינו משמעותי לטיפול, למטופל וכנראה גם למטפלת, אלא שהמחקרים שמדובר בעבודת רגש

העוסקים בנושא לא הדגישו די את יחסי הכוח שמתקיימים בין המטפלת לבין המטופלת, במיוחד כאשר 

מדובר במהגרת עבודה, הם לא התייחסו כלל למשברים שעלולים להתרחש במהלך הטיפול ולאפקט שלהם על 

 האינטימיים שהתפתחו בין הצדדים. ההשלכות של משברים אלה יטופלו במחקר הנוכחי בהרחבה.היחסים 

 המטפלת, מהגרת העבודה-פרק שלישי: העובדת

בפרק זה אסקור נושאים ותופעות הקשורים למהגרות העבודה העוסקות בסיעוד. לא אסקור את 

תנאי העבודה, כיון שאלה נסקרו בפרק הראשון העוסק בהסדרה המדינית. בתת הפרק הראשון אסקור את 

אפרט תופעת ההגירה החדשה, ההגירה הנשית מן הדרום הגלובלי אל הצפון הגלובלי, בהמשך, בתת פרק שני, 

את חווית ה"זרות" של המהגרות, לאחר מכן, בתת פרק שלישי, אסקור את האופנים בהם משתלבות 

המהגרות ביחסים לא שוויוניים. בתת פרק רביעי אסקור את ה"הצעה" להשתלב כבת משפחה ובתת הפרק 

תמיכה שאחריו, את הניצול והדיכוי המתממשים במהלך העבודה. בהמשך, בתת הפרק הששי, אסקור את ה

הנפשית והאינסטרומנטאלית המאפשרת המשך של השהייה המתמשכת בארץ ניכר. בתת הפרק השביעי 

אסקור את ההשפעה שיש להגירת נשים על ילדיהן שנעזבו מאחור ולבסוף אקיים דיון קצר על הסקירה 

 הספרותית שהזכרתי ואעלה שאלות לגבי לקונות בשדה. 

 ש עבודה במסע לקראת חיפו –ההגירה החדשה . 1

הגירת עבודה אינה תופעה חדשה, אך היא קיבלה משמעויות חדשות במהלך התפתחות הכלכלה 

הקפיטליסטית הגלובלית המבוססת על זרימה של הון, של סחורות ושל כוח עבודה בין מדינות )קמפ ורייכמן, 

יים לחשוב כך. מעניין (. הגירה איננה מהלך פרטי, למרות שמהגרים, מעסיקים ואפילו פוליטיקאים עשו2000
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 39וטען 2008לציין את דבריו של מזכיר מחלקת ההגירה בממשלה הפיליפינית שנשא דברים בכנס בקנדה בשנת 

שהגירה היא בחירה אישית ושמדובר בתנועה חופשית בה תומכת הממשלה הפיליפינית, כפי שתומכות בה 

בר בגיוס פעיל שנעשה מטעמים חברתיים, ממשלות של מדינות דמוקרטיות אחרות. אלא שלא כך הדבר, מדו

מדובר בכלכלת עוני  -פוליטיים וכלכליים על ידי המדינות ה'מזמינות' עובדים. לגבי המדינות ה'שולחות' 

המדרבנת את אזרחיהן לצאת ולחפש את פרנסת משפחותיהם במרחקים. שחיתות שלטונית ונפוטיזם, אסונות 

 41וכמו כן משבר חובות והתרחבות הסחר הבינלאומי 40גבוהים טבע, מאבקים פנימיים, אבטלה בשיעורים

דו"ח של משרד גרמו לכך שמן הפיליפינים, לדוגמה, היגרו מיליונים לרחבי העולם כדי לשבור שבר. על פי 

-מיליוני אנשים ונשים בגיל העבודה ביותר ב 10,238נמצאו מחוץ לפיליפינים  2013ההגירה הפיליפיני, בשנת 

מהגרי עבודה אלה שולחים מדי חודש את שכרם למשפחותיהם ובסה"כ בשנת . 42ביב הגלובוסמדינות ס 221

( 2006ארנרייך והוכשילד ) .5%43-ביליון דולר והסכומים עולים מדי שנה בכ 32.8, לדוגמה, נשלחו 6201

על ידי בעיקר  —כיום הטיפול הוא מוצר היצוא העיקרי של הפיליפינים. הכספים הנשלחים הביתה מציינות ש

השכר שנשלח על ידי המהגרות  הם מקור מטבע החוץ הגדול ביותר של הכלכלה. —עובדות בית מהגרות 

 )והמהגרים( נחשב לעמוד התווך של הכלכלה הפיליפינית:

The role of remittances in supporting the country’s economy is well 

acknowledged in the Philippines (Asis and Roma, 2010). From the Marcos 

administration to the present government, remittances have been hailed as 

a pillar of the Philippine economy; for many families and households, 

                                                           
39 Migration therefore is as much a personal choice, as is in other democratic countries. 

  launching of the IOM world migration report 2011 seminar .23/2/2018Web, ארגון העבודה הבינלאומי, IOMאתר של  40

https://www.iom.int/speeches-and-talks/launching-iom-world-migration-report-2011-seminar 

  23/2/2018Web"אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטית". ספר לימוד לחטיבה העליונה. הוצאת מט"ח.  41

http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95009599&nTocEntryID=95012529#5.721.5.default 

42 "estimate of overseas philipino commission on philipinos overseas: stock” 23/2/2018web  

http://www.cfo.gov.ph/images/stories/pdf/StockEstimate2013.pdf 

43  "2017in  billion 33emittances hitting $ world bank sees PH r” 

Web 23/2/2018 

http://business.inquirer.net/237974/world-bank-sees-ph-remittances-hitting-33-billion-2017-remittance-dollars-peso-

world-bank 
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remittances sent by OFW-family members are the main lifeline (country 

)pg, 113, 44t, the Philippines 2013migration repor 

 3%רק  1946בשנת בעשרות השנים האחרונות לובשת ההגירה פנים אחרות, כיון שהיא כוללת ברובה נשים. 

ארנרייך מיליון המהגרים בעולם הם נשים.  120-מ 50% 2006ממהגרי העבודה בצרפת היו נשים בעוד שבשנת 

 הגירה 'מהפיכת מיגדר כלל עולמית' בה נשים מהגרות מועסקות בטיפול( מכנות דפוס זה של 2006והוכשילד )

בזקנים, בילדים ובנכים, ו/או בעבודות ניקיון לרוב בבתים פרטיים. עבודת משק הבית שייכת לסוגיות 

מעובדות משק הבית הן נשים, כיון  98%-המעסיקות חוקרות פמיניסטיות בשל שלוש סיבות עיקריות: כיון ש

( sisterhoodפערים בין מעמדות של נשים )המעסיקות והעובדות( ומחבלת באחווה בין נשים ) שהיא מציפה

וכמו כן כיון שהיא קשורה לטבעה הפרטי של עבודת המשפחה בחברה הקפיטליסטית/פטריארכלית. בתת 

י הפרק הבא אסקור נתונים סטטיסטיים אודות תופעת המהגרות הזרות ובהמשך אסקור תפיסות עצמיות לגב

 חוויית הזרות וכן תפיסות האזרחים את הזרות.

 להיות מטפלת "זרה"  . 2

מטפלות  43,499בישראל  הועסקו 2017בשנת  45על פי הנתונים של רשות האוכלוסין וההגירה

מטפלות, שגם הן מועסקות בסיעוד, אלא  10,299סיעודיות שהינן מהגרות עבודה השוהות בישראל כחוק ועוד 

ת לא חוקיות. המדינות מהן מגיעות המהגרות הן: מזרח אירופה )רומניה, מולדובה שהן נחשבות לשוהו

מהמטפלות הינן נשים, הגיל  96%ואוקראינה( וכן דרום מזרח אסיה )הודו, נפאל, סרי לנקה והפיליפינים(. 

 80ות ה*בשנ (.2003, מחציתן נשואות ולרובן ילד אחד או שניים שחיים בארצות המוצא )הלר, 36הממוצע הוא 

מומחים שאישרה גיוס מהגרי עבודה רק במקרים בהם לא ניתן למצוא -פעלה בשירות התעסוקה ועדת זרים

בחודש בקירוב. אישורי  2,000כוח אדם ישראלי, בעיקר בענפי התעשייה והמלונאות. מספר האישורים היה אז 

עיקר בתחום הסיעוד, כדי לענות גם לעובדים שאינם מומחים, ב 80-ועדת הזרים הורחבו לקראת סוף שנות ה

על הצרכים שהתרחבו עם הגידול באוכלוסיית הקשישים והעדפת הטיפול בזקנים במסגרת הקהילה. סיבות 

נוספות קשורות לתופעות חברתיות, כמו השכלת נשים והעדפתן לעבוד בשכר מחוץ למשקי בתיהן )נשים אלה, 

ות" בבן משפחה נכה או זקן(. בישיבת הוועדה בנות משפחה, שימשו בעבר בהתנדבות כמטפלות "טבעי

אמר חוקר הכנסת דאז, נתן: "נתחיל עם העלות הבסיסית, העלות הבסיסית  46(2006לעובדים זרים )אוקטובר, 

                                                           
44  ”2013country migration report, the Philippines  a report by IOM,“ 23/2/2018web  

https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/CMReport-Philipines-2013.pdf 

  23/2/2018Web. 2018, רשות האוכלוסין וההגירה, האגף לתכנון מדיניות, ינואר "נתוני זרים בישראל" 45

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_stats/he/foreigners_in_Israel_data_2017_2.pdf 

 Web. 2006אוקטובר,  17פרוטוקול הכנסת השבע עשרה, מושב שני, וועדת הכנסת לבחינת בעיות העובדים הזרים,  46

23/2/2018https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CGMQFjAE&url=http%3

A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprotocols%2Fdata%2Frtf%2Fzarim%2F2006-10-
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שמבחינת המדינה...היא למעשה עלות קצבאות הביטוח הלאומי...)המדינה( נותנת את גובה הקצבה וזה 

שקל  9200עות עובד זר. כשהעלות של מיטה סיעודית במוסד היא משמש לכל הנושא של טיפול בבית באמצ

בחודש. לכאורה למדינה יותר זול בעצם שאנשים יעדיפו טיפול בבית שמכסים את הפרשי העלויות בעצמם, זה 

אולי יותר זול למדינה, אבל כשלוקחים שיקול כלכלי, אז זה פחות זול לקשיש. שצריך לשלם את השכירות על 

יפולים הרפואיים שאינם נלווים, את עלות התרופות, את האוכל, את כל הדברים שבאשפוז הבית, את הט

במוסד היה כולל את כולם". אם כך, על פי נתן, המדינה מעדיפה את הפתרון הזול לטיפול בזקנים והוא 

ה העסקתן של מהגרות עבודה בבית. המדינה מעניקה סבסוד דל, על פי חוק גימלת סיעוד והמשפחה אמור

לשלם את ההפרש מכיסה. המדינה נמנעה מבחינה מעמיקה של ההסדר הנוכחי ומחקרי יצביע על ההשלכות 

המגוונות על שוק העבודה המקומי, על אופייה הדמוקרטי של המדינה, על איכות השירות לו זוכים הזקנים 

 ועל איכות המשרה בה מועסקות המהגרות. 

בישראל הודבק למהגרי העבודה הכינוי "עובדים זרים", תואר שמסמל את מעמדם החברתי, האזרחי, 

מורכב מזכויות חלקיות, מחובות וממגבלות...הוא כובל ומגביל...מעצב ’ זר’המשפטי והפוליטי. "סטאטוס ה

(. הזרות של מהגרי 432, עמ' 2003את הכפיפות וההיררכיה של העובד הזר ביחס לקהילה המקומית" )מונדלק, 

( 2011ישראל, -כן פוגעת בזכויותיהם כעובדים )בןהעבודה שוללת מהם זכויות אנושיות אוניברסאליות ו

 ;Ayalon, 2009bובנוסף לכך, התפתחו בקהל הישראלי עמדות ורגשות מעורבים כלפי מהגרים אלה )

Raijman & Semyonov, 2004 :לעיתים מתגלה יחס דואג ומתחשב, (. דעות אלה נחשפות בהתנהגות כלפיהם

( ולעיתים מתגלה יחס מתנשא ומנצל Berdes & Eckert, 2007; Nelson & England, 2002"כמו בת משפחה" )

(Ayalon, 2009b תחושת הזרות באה לידי ביטוי באופן בו תופסות עצמן המהגרות. חיים בניכר לאורך שנים .)

גם פרקטיקות שמטשטשות או מעצימות את הזרות. לייבלט רבות מעצבות את התפיסה העצמית ומעצבות 

(Liebelt, 2008 ,אנתרופולוגית ששהתה במשך שנה בחברת מהגרות עבודה מהפיליפינים שחיות בתל אביב ,)

מציינת שהמהגרות מהפיליפינים תופסות עצמן כחלק מקהילה גלובלית של גולות שחולקות: פיזור גיאוגרפי, 

ץ המולדת, תנועה חזרה אל ארץ המולדת, מודעות אתנית קבוצתית, סולידריות עם זיכרון קולקטיבי של אר

חברי הקבוצה האתנית ויחסים בעייתיים עם החברות ה"מארחות". יחד עם זאת, טוענת לייבלט )שם(, 

שהמהגרות הפיליפיניות בישראל רואות עצמן כחלק בלתי נפרד מישראל, כאילו זהו ביתן החדש. לדעתה, 

נשים אלה שטוענות: "אנו היהודים של התקופה", מוכיח שהן אינן רק קורבנות של הקפיטליזם השיח של 

הגלובלי, אלא שהן רכשו שיח של קורבנות שהיה בשימוש על ידי יהודים בפזורה ובתקופה הפוסט מודרנית הן 

ך ל"מעמד הפכו לשחקניות גלובליות הדורשות באופן אקטיבי אזרחות ובכך הן מבקשות להפו-המהגרות–

(. חוקרת נוספת, שבחנה את תפיסת הזהות של מהגרות עבודה שחיות Werbner, 1999פועלים קוסמופוליטי" )

(. הסו מצאה שנשים פיליפיניות אינן מגדירות עצמן כישראליות, אלא Hsu, 2011בישראל היא אנג'י הסו )

תים תופסות המהגרות את תרבותן לעי בראש ובראשונה מזדהות עם התרבות הפיליפינית ועם המסורת שלה.

, לדוגמה הן ביקורתיות כלפי נשים ישראליות וטוענות שאינן צנועות יהודיתכעליונה על הישראלית/

פרובוקטיבית. בנוסף, היא מציינת בדיסרטציה שלה, שמהגרות מהפיליפינים מבקרות  -ושהתנהגותן המינית 

                                                           
17.rtf&ei=UengU8TSDbHV4QTEgoGwDQ&usg=AFQjCNGND_gdIHgUllU0QVz0JMEnH1q7gg&sig2=VEYELJk

ODY8_lo9GAqljzg 



40 

 

ימים, לא סבלניים. יחד עם התפיסה העצמית המבדילה, את הישראלים על היותם אגרסיביים, קולניים, לא נע

, חוויה like a member of the familyחלק ממשתתפות המחקר העידו על עצמן שהן חשות חלק מהמשפחה 

שעלתה במחקרים רבים. זהות כזו מאפשרת מצד אחד רווחה פסיכולוגית למהגרות ומצד שני היא עלולה 

מהגרת, "להפיק" ממנה את המירב. יש צורך לבחון לעומקן את לשמש את המעסיקה בבואה לנצל את ה

החוויות הרגשיות של הצדדים כדי להבין את היתרונות ואת המלכודות שמזמן החיבוק המשפחתי. אם כך, על 

פי שתי חוקרות אלה שחקרו, בין היתר, את הזהות העצמית של נשים מהפיליפינים בישראל, דומה 

ות ביחס לעצמן וביחס לאופנים בהן הן תופסות את החברה הישראלית: מצד שמתקיימת בקרבן אמביוולנטי

אחד מתקיימת ביקורתיות כלפי התרבות הישראלית, ביקורתיות שגובלת בהתנשאות ומצד שני מתקיימת 

הזדהות עם הפן היהודי הקורבני. לרוב הן מבדלות עצמן וחולקות עולם פנימי משותף רק עם בנות ארצן. 

חן פרקטיקות של הזדהות וביקורתיות וכיצד אלה נמצאות בקשר עם עבודת גבולות. אוסיף במחקרי זה אב

כמה משפטים לגבי המפגש של המהגרות עם גברים ישראליים שעלול להיות מבזה ומשפיל. יש נשים מהדרום 

וחות. הגלובלי שמחזיקות בדמיונן פנטזיה שנישואין לגבר מערבי יחלץ אותן מעוני, מה שמכונה נישואי נ

בישראל ניתן למצוא אתרי היכרות רבים המבטיחים לגברים מקומיים קשר רומנטי עם אישה מפנקת, לדוגמה 

"אין זה פלא שהפופולאריות של כלות  ניתן לקרוא את ההבטחה הבאה: 47באתר "כלות מהפיליפינים"

נות הרבים אשר טמונים פיליפיניות בארץ רק הולכת ועולה עם השנים. יותר ויותר גברים מבינים את היתרו

בכלה פיליפינית ובין היתר: האופי הנוח והטוב של הבנות הללו, הרצון התמידי לעזור ולפנק וכמובן, הצורך 

 נדירה תופעה אינם אינטרס נישואישל הגברים, להפסיק להיות לבד וליהנות מזוגיות יציבה, חמה ואוהבת". 

אינטרס בין גברים פלסטינים ובין נשים מוסלמיות בישראל. ( כתבה על נישואי 2012רבו )-העולם. עבד ברחבי

 משרדי אוקראיניות בתיווך לנשים ישראלים יהודים גברים נישואי בין היתר היא מזכירה את התופעה של

 רבות. בשנים מהם צעירות נמוך והנשים אקונומי סוציו ממעמד 40-60 בני לרוב הם שידוכים. הגברים

נישואין.  למטרת נשים ישראליות למצוא בקושי באוקראינה כלות לחפש החלטתם את מנמקים הגברים

 אוקראינית אישה .השורר בארצן הקשה הכלכלי מהמצב לברוח מנת על זאת עושות ,מצדן, האוקראיניות

לה  מאפשרת שגם אשרה זמנית מכן לאחר ,חודשים לשלושה שהייה אשרת מיד מקבלת לישראלי הנשואה

 נשים בין אינטרס נישואי של תופעה קיימת דומה באופן .קבועה היא זוכה באזרחות שנים ארבע ולאחר לעבוד

 מחפשים והגברים מערבית ואף אזרחות עבודה מחפשות זה, הנשים במקרה מהמערב.  וגברים פיליפיניות

 (Lan, 2003cמכובדת, או כפי שניסחה זאת לאן ) שמרנית אישה

Single migrant women may seek international marriages as a path of 

social mobility, changing status from a maid who offers waged service for 

her foreign employers to a wife who offers unpaid household labor for her 

foreign husband. (pg. 205). 

ר ישראלי על מהגרת צעירה מהפיליפינים )לדוגמה( מה שרלוונטי למחקרי זה הוא המבט האפשרי של גב

שמייצר אצלו פנטזיה של אישה נגישה, אטרקטיבית וחלשה, אותה הוא יכול לנצל מינית בלי לתת דין וחשבון 

                                                           
 .2017. העתקתי את הכתוב בו בשנת 23/2/2018-האתר כבר לא קיים ב 47
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על כך. גם הוא יודע שקרוב לוודאי אישה זרה לא תתלונן ולא תספר מחמת הבושה, מאימת המשטרה ומחוסר 

 ידיעה לגבי החוק. 

 ;San-Juan, 1998; Tadiar, 2004; Gonzales, 1998 ;2005רבים שבוצעו ברחבי העולם  מחקרים

Ignacio, Parreñas, 2005)  מבטאים את החוויה של מיליוני מהגרי עבודה מהפיליפינים שזוכים ליחס מפלה

ם קשור לתחו בעולם בו היות "פיליפיני" קשור לעבודה זולה בשדה הנפט, או בשדה הספנות והיות "פיליפינית"

הטיפול ומשק הבית בהם האישה הינה פגיעה לניצול ולהתעמרות. זרות אזרחית והשפעתה על זכויות עבודה 

(, לדוגמה, התייחסה בתיזה שלה למהגרות  ,2014Yoonשל מהגרים העסיקו חוקרים סביב הגלובוס. יון )

, כיון שאינן אזרחיות. מעמדן זה עבודה המועסקות בקנדה ובדרום קוריאה וניצבות בפני גבולות )חסמים(

מקשה עליהן לזכות בזכויות להן זכאים אזרחים, לדוגמה היא מציינת שמהגרות אלה מתקשות לקבל את 

 הזכויות המגיעות להן על פי חוזי העבודה למרות שהן מועסקות כחוק. החוזים עצמם מגבילים את זכויותיהן

ת, מבוכה לגבי שימוש בסמכות שיפוטית והתעללות מצד וכמו כן הן סובלות ממכשול השפה, זמניות השהו

 מעסיקים.

אורחים", או "מהגרי -התפיסה המדינית הניצבת מאחורי העסקה של עובדים אלה שכונו "עובדים

עבודה" או "עובדים זרים", היתה )ועודנה( שעובדים אלה הם כמו חלקים חלופיים, כמו שן בגלגל שיניים. 

(. קיימים 51, עמוד Rist, 1979תקלקל, יש אספקה אין סופית של חלקי חילוף )עבור כל חלק שנשבר, או מ

יתרונות גדולים בהעסקה של אנשים שאינם מחזיקים בזכויות אזרחיות: אין להם כוח אלקטוראלי, אין להם 

חופש, הם תלויים במעסיקיהם לא רק עבור השכר אלא גם כמי שמנפקים להם הזדמנות להמשך שהייה 

דינה וכמו כן ניתן לצפות מהם שיהיו עובדים צייתנים וכנועים. באופן היסטורי מהגרי עבודה חוקית במ

קשורים לחלוקה גזענית וקסנופוביה של מעמד הפועלים. העובדה שמדובר בעובדים זמניים עלולה לעודד יחס 

יף במדינה התקבלה בקנדה החלטה המאפשרת לעובדים המועסקים באופן רצ 1981לא רגיש כלפיהם. בשנת 

לאורך שנתיים להגיש בקשה לאזרחות. יחד עם ההטבה הניכרת, עובדה זו אינה פותרת את כל הבעיות 

הנוצרות בהעסקה מסוג זה: ראשית, עדיין קיימת תקופה בת שנתיים של שירות בה העובדת כבולה 

ימים וחייבות להוכיח למעסיקיה. שנית, המעמד האזרחי אינו מובטח. הבקשות נבחנות על פי קריטריונים מסו

"פוטנציאל ליעילות עצמית". מבחינת הזכות להתאזרח במדינה המארחת, ידועה ישראל כמי שאינה מעניקה 

זכות אזרחית למי שאינם יהודים )הזכרתי זאת בפרק המדיניות(  ומספרם של המהגרים שזכו באזרחות הוא 

מקובלת התפיסה שעבודות הטיפול ושעבודות ( חוזרת ואומרת שכל עוד Arat-Koc, 1989שולי. אראט קוך )

משק הבית נמסרות לידי עובדות ארעיות, הרי אין לממשלות במדינות העולם הגלובלי הצפוני כל עניין למצוא 

פתרונות קבועים כדי לשפר את תנאי העבודה או כדי למצוא פתרונות חלופיים לבעיית המחסור בכוח אדם 

( כתבה: "מהגרי עבודה אינם מגיעים כיון שיש עבודות Castells,1975מתאים שיבצע עבודות אלה. קסטלס )

קשות ומפרכות בגינן משולם שכר נמוך, אלא במקום זאת עלינו לומר שיצרנו משרות מפרכות תמורתן 

משלמים מחיר זעום כיון שמהגרי עבודה נמצאים או שניתן להביאם כדי שיבצעו אותן". לסיכום, להיות 

ל או במדינה אחרת מן הצפון הגלובלי פירושו להיות גולה המוחרגת מזכויות עבודה "פיליפינית" בישרא

ומזכויות אדם, מועמדת לניצול ולהתעללות, אלא שיחד עם זאת אישה זו עשויה לשמר תפיסות עצמיות 

וקולקטיביות מכבדות וראויות ולפתח ביקורת על התרבות בארץ הגולה. הביקורת אינה מונעת מהמהגרת 

פנטזיות וציפיות לגבי ההזדמנות להתאקלם בארץ ההגירה אם באמצעות התאזרחות שנקנית בתוקף לפתח 
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חוק מדינה )קנדה לדוגמה( או באמצעות אזרחות הנקנית באמצעות חוזה נישואין. בהמשך אסקור את 

 הספרות בנושא ההשתלבות ביחסים לא שוויוניים והפרקטיקות שהיא מייצרת.

 שוויוניים: היענות או התנגדותהשתלבות ביחסים לא . 3

א ( עוסקת בניהול היחסים בין מהגרות מהפיליפינים לבין מעסיקותיהן בטאיוואן. היLan, 2003aלאן )

בוחנת את המשא ומתן ומפרטת את האסטרטגיות הנבחרות על ידי המעסיקים וכן את האסטרטגיות 

את המימצאים שלה ביחס להתנהגות הנבחרות על ידי העובדות. בחלק זה של הסקירה בפרק זה אציג 

העובדות. את ההתנהגות מכנה לאן בשם עבודת גבולות והיא מתייחסת ארוכות לחייהן הכפולים של המהגרות 

אז הן מתנהגות כמשרתות לעומת חייהן בסופי השבוע במקומות ההתכנסות  -החיות בבית במהלך השבוע

 הציבוריים. לאן מציינת ארבעה דפוסים של התנהלות:

  

-כפי שניתן לראות בתרשים, לאן בוחנת את התנהגויות המהגרות על פי ארבעה מדדים: קבלה או דחייה ו

השתלבות או התבדלות. כל אחד מזוג מדדים צמודים )שהם, למעשה, הפכים( משתלב עם אחד משני המדדים 

הדמיון המעמדי  האחרים וכך מתקבלות ארבע התנהגויות: חיפוש חסות, שמירה על מרחק בטוח, הדגשת

-והסתרת מיקומים/תפקידים קודמים. לאן )שם( מבדילה בין התנהגויות שמופעלות מעל הבמה הקדמית

כלומר התנהגויות מוסתרות. לאן -כלומר התנהגויות מוחצנות וכאלה שמועלות רק מעל הבמה האחורית

היחסים והם אלה  מדגישה שהמהגרות מגיבות להתנהגותם של המעסיקים שהם אלה שקובעים את דפוס

שמשאירים למהגרות אפשרויות תגובה מוגבלות בלבד. למרות הערה זו של החוקרת, דומה שהמהגרות 

מצליחות לייצר התנהגויות מתנגדות, מה שמוכיח את כוחן היחסי אל מול מעסיקיהן. באחד הראיונות שואלת 

של התנהגות מחוצפת )היא נהגה המראיינת את המהגרת אם היא אינה חוששת למשרתה, שמא יפטרו אותה ב

לתקן את שיבושי הלשון האנגלית בפי מעסיקיה( ותשובתה היתה: "לא, אינני פוחדת, המשכורת שלי 

בפיליפינים היתה אפילו גבוהה יותר ואמרתי להם זאת". אולי ניתן לייחס תשובה כזו לגובה השכר המשולם 

. בישראל רוב המהגרות 570$-שכר המינימום ל הועלה שם 2015. בשנת בטייוואןלמהגרות מהפיליפינים 

מקבלות שכר כמעט כפול ואולי זו הסיבה בגללה מהגרות בישראל חוששות מפיטורין. בנוסף, לאן מייחסת את 

בחירת הפרקטיקות בהן מחזיקים מעסיקים ומהגרות לאימוץ, לדחייה או לניסיון שלהם לערער היררכיה 

של המדיניות המחריגה המגרות עבודה מזכויות על הכוח היחסי של כל מעמדית. חשוב לבחון גם את השפעתה 

בשלושה מקומות במאמרה:  אחד מן הצדדים וגם על עבודת הגבולות שהוא מבנה. לאן מתייחסת למדיניות
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פתחה שערים להגירת עבודה של נשים שתענקנה טיפול לזקנים  טייוואן 90-בציון העובדה שבתחילת שנות ה

" אינה no-day-offת הנשים המהגרות מן הזירה הפוליטית כמי שאינן אזרחיות. מדיניות "ולילדים ובהחרג

למעשה מדיניות, אלא מתכונת שאומצה על ידי מעסיקים שביקשו לשלוט בסדר היום של העובדת ולמנוע 

(. אם כך, חסרה במחקרה של NGOממנה לקשור קשרים שעשויים לחזק את כוחה )עם הקהילה ועם עמותות 

אן התייחסות לאופנים בהם המדיניות הממשלתית מחזקת את המעסיקים ומעניקה להם כוח עודף במערכת ל

היחסים עם המהגרת. חסרה אצלה התייחסות מפורטת למדיניות, לחוקים, לתקנות המחריגות והמדירות 

דית אותה שמבנות עבודת גבולות קולקטיבית שמחלחלת את הספירה הביתית ומבנה שם עבודת גבולות ייחו

 אבחן בעבודתי זו.

שוויוניים במסגרת הקפיטליזם -התפיסה השגרתית רואה את המהגרות כשבויות בתוך יחסים לא

הגלובלי ואל מול השיטה הפטריארכלית בארצן שמשאירים להן מרווח קטן מאוד לפעולה. לאור תפיסה 

 ניקה קול לנקודת מבטן של נשים( בה היא מעSanchez, 1995זו מעניין במיוחד להיחשף לתיזה של סנשז )

אלה כמובילות שינוי בחייהן ובחיי משפחותיהן. סנשז רואה במהגרות שחקניות חברתיות אקטיביות 

שמשתמשות בכוח במושגים לא שגרתיים, כוח שהינו תהליכי, נזיל ומורכב יותר מהתפיסה השכיחה 

. ורות מגוונות, לאו דווקא באופן עויןלגביו. סנשז מדווחת על מקרים של התנגדות שבאו לידי ביטוי בצ

כשנשים צעירות עוזבות את הפיליפינים בדרכן לקנדה, הן שוברות במעשה ההגירה את מעגל העוני, כשהן 

משלמות עבור שכירות של דירה משותפת עם חברה לסופי שבוע, הן מכריזות על זכותן לפרטיות ועל 

תרבותיות של מגדר ומעמד: נשים בעבר לא נסעו עצמאותן. מעשה ההגירה עצמו הינו שובר נורמות 

לארצות רחוקות ונשים לא השתכרו לפרנסת המשפחה. סנשז מונה אסטרטגיות באמצעותן מתמודדות 

המהגרות עם חולשת מעמדן: העמקת הידע שלהן לגבי זכויותיהן וחיפוש אחר דרכים משמעותיות לבילוי 

ות בעבודת התנדבות למען קהילת המוצא, השתתפות הזמן שלהן מחוץ לעבודת הטיפול, לדוגמה מעורב

קבועה במפגשים בכנסייה ועוד. סנשז מאירה באור חיובי את כוחן ואת עוצמתן של נשים אלה הלוחמות 

 באופן פעיל באי שוויון מעמדי ומגדרי גלובלי ולוקלי. הארה זו אינה משקפת את עמדותיהם של העוסקים

עבודה כקורבנות של המערכת הקפיטליסטית בעידן הגלובליזציה, בזכויות אדם, הרואים את מהגרות ה

אלא שיחד עם זאת וללא סתירה, חשוב להצביע, כפי שסנשז עושה, על האופן בו מהגרות עשויות לתפוס 

ולאו דווקא  sacrificeאת עצמן ואת פעולתן. הן עשויות להעניק משמעות אחרת להקרבה שלהן במובן של 

(: הקרבה למען הילדים ולמען עתידם, הקרבה למען בני משפחה נזקקים 2014 )גן, victimבמובן של 

אחרים, כמו לדוגמה הורים חולים. שיח כזה עשוי אמנם לשנות את מצב התודעה של החוקר, של המטפל, 

או של פעיל בארגון זכויות אדם, אלא שההגבלות השונות החלות על המהגרות וחוסר יכולתן לשנות אותן 

ההשפעה שלהן על המערכת הפוליטית ובשל חוסר יכולתן להתאגד )בשל ארעיות השהות(, בשל חוסר 

 משמר את מיעוט זכויותיהן, או ליתר דיוק, את היותן משוללות זכויות יסוד. 

 "בת משפחה". 4

בתת פרק זה אתייחס לשימוש במטפורה "בת משפחה" על ידי המהגרות עצמן. בתת הפרק שעסק 

משפחתית. ראוי -לשימוש שלהם במטפורה זו וביתרונות שמקנה להם הקירבה הכמובמעסיקים התייחסתי 

 & Berdesלסקור את הספרות העוסקת בנקודת המבט של המהגרות אודות אימוץ מטפורה זו. ברדס ואקרט )

Eckert, 2007 התמקדו בצורך של המטפלות להשתמש במטפורות משפחתיות לתיאור יחסיהן עם המטופלים )
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על פיהם,  שואלים כיצד יכולות המהגרות להשתמש בתיאורים כאלה למרות חוויות הניצול הגזעי. שלהן. הם

המהגרות משוות בין הטיפול המסור שהן מעניקות לבין ההתנהגות של בני המשפחה של המטופלים, אותם הן 

תיות אחרות של (. המהגרות מביאות איתן נורמות תרבוuncaring familiesמכנות "משפחות לא איכפתיות" )

טיפול בבני משפחה והן מתארות הלם תרבותי לנוכח הטיפול לו זוכים אמריקאים זקנים, כאשר בני משפחה 

מתעלמים מהם, נוטשים אותם או מתעללים בהם. המטפלות מעידות על עצמן שהן מסוגלות לספק טיפול טוב 

ות שהטיפול אותו הן מעניקות הינו משופר בגלל הסטנדרט הגבוה אליו הורגלו בכל הנוגע לטיפול רגשי והן חש

ועליון ביחס לטיפול המקובל בארה"ב. העליונות המוסרית הזאת מופיעה במחקרים נוספים, לדוגמה דאטה 

לעבודתן, כמי  . היבט מעניין זה, המדגיש את המשמעות שמעניקות מהגרותDatta et al., 2010)ה )יועמית

ול לשמש רועץ כאשר בני הקבוצה ההגמונית מתייחסים אל מהגרות שמסוגלות לספק טיפול טוב ומועיל, על

בית וטיפול, עבודות שמשמרות את -אלה כאילו יש להן תכונות מהותניות המכשירות אותן לעבודות משק

מיקומן בשלבים התחתונים של עולם העבודה )כל זמן שערכן של עבודות אלה הוא נמוך וששכרן דל(. חשוב 

סה זו משחקת לידי מעסיקים בהבניית הגבולות אל מול המהגרות וכיצד משתמשות לבחון אם וכיצד תפי

( Dodson & Zincavage, 2007המהגרות באותה תפיסה כדי להבנות זהות חיובית. גם דודזון וזינקואג' )

מציינות שעובדות הסיעוד הזרות ידועות במסירותן, אלא שהן מצביעות על השימוש הציני שנעשה בדימוי 

חתי ומדגישות את העובדה שהוא משרת את הלקוחות ואת העסקים באמצעות הבניית מחוייבות המשפ

לעבודה מוסרית ורגשית כלפי מי שמאומצים כהורים. החוקרות אינן רוצות להמעיט בערך המימד האינטימי 

-של היחסים ולטענתן עובדות מדווחות שאספקט זה הוא המימד הטוב שבעבודתן, אלא שהמבנה הכמו

שפחתי מבנה ציפייה להקרבה עצמית. החוקרות אינן טוענות שמטפלות סיעוד הובלו במירמה אל מערכת מ

יחסים רגשית, להיפך, עובדות סיעוד מתנגדות למיסחור של עבודתן, מיסחור ששולל את רגשותיהן. העובדה 

, הן מעריכות את שעובדות סיעוד מקבלות שכר אינה הופכת את הטיפול שלהן לנטול רגשות, בדיוק להיפך

היחסים עם המטופלים והחוקרות מציינות שאמנם ניתן לרכוש בכסף טיפול אותנטי, אלא שכאשר החילופים 

של טיפול תמורת שכר מתרחשים במסגרת של אי שוויון מעמדי, עלולה המהגרת לסבול מן השימוש במודל 

עמדית, המדיניות המחריגה והניצול משפחתי בתוך מסגרת העבודה. יש להדגיש את הקשר שבין ההיררכיה המ

 הציני של המימדים הרגשיים של העבודה.

( בחנה את האינטראקציות המכונות "כמו בת משפחה" בין מהגרות עבודה Ayalon, 2009cאיילון )

להתייחסויותיהן  מהפיליפינים המועסקות בישראל לבין המעסיקים. בחלק זה אתייחס למימצאים הנוגעים

 Berdes & Eckert, 2007מוי משפחתי זה. גם איילון, כמו חוקרות אחרות בתחום )לדוגמה, של המהגרות לדי

; Karner, 1998; Stacey, 2005)  מצאה שנשים אלה מכריזות שהן אוהבות את המטופלות שלהן כפי שהן

אוהבות את אימהותיהן או את סבתותיהן ושהן מעניקות להן טיפול מסור לא רק בשל הכסף, אלא בשל 

האהבה שהן רוחשות כלפיהן, אהבה שהיא חלק בלתי נפרד מן העבודה. בעוד שהמעסיקים משתמשים בדימוי 

המשפחתי באופן חיובי, המהגרות הינן אמביוולנטיות כלפי האימוץ המשפחתי לכאורה. ההסבר, על פי איילון, 

דרשנה לבצע משימות טמון בכך שהמהגרות יודעות שאם תאמצנה את המיקום המשפחתי המוצע להן, הן תי

נוספות ולספק טיפול רגשי וכל זאת ללא קבלת שכר הולם. בנוסף, יהיה מצופה מהן להרחיק עצמן פיסית 

ומנטלית מקרובי משפחותיהן בפיליפינים. יהיה מצופה מהן לשמש בנות תחליפיות במשפחת המעסיקים 

אם אמנם מהגרות עבודה דוחות ולהדחיק את הזהות שלהן כבנות להוריהן שלה. השאלה המתעוררת היא 
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( הבהירה שמי שאחראים על עיצוב דפוס Lan, 2003aבפועל את החיבוק המשפחתי וכיצד הן עושות זאת. לאן )

היחסים הם המעסיקים ואילו למהגרות נותר להשתלב בדפוס שעוצב עבורן. השאלה היא אם ההתנגדות 

 או שהיא משודרת באיזשהם אופנים למעסיקים.לאימוץ או התחושה האמביוולנטית קשורה לתפיסה עצמית 

 ניצול ודיכוי. 5

מהגרות העבודה נמצאות בארץ בגפן, מנותקות מארצן, אינן מכירות את מנהגי המקום ואת שפתו, 

את חוקי העבודה וחוקים אחרים )כמו החוק למניעת הטרדה מינית(, משועבדות להחזרת ההלוואה שלקחו 

 ( בחנה את(Ayalon, 2009bבגין דמי התיווך, חיות ועובדות בבתי המעסיקים רחוק מעיניים מפקחות. איילון 

ההשלכות של העבודה על בריאותן של העובדות ומצאה שמהגרות עבודה חשופות לניצול כלכלי, לניצול מיני, 

לפרקטיקות של ניצול משאבי העבודה שלהן מעבר לנדרש בחוזה, לאלימות נפשית, למחסור במזון, לנזקי גוף 

ם מוסדיים וחברתיים המונעים מן המהגרות עקב עומס העבודה ולשחיקה. בנוסף, מצביעה איילון על מכשולי

 שימוש באמצעים חוקיים לשם הגנה על עצמן.

( מציין החוקר 2010במחקר שנכתב לקראת דיון של וועדת המשנה למאבק בסחר בנשים )נתן, 

 שמהגרות עבודה אינן מרבות להתלונן למרות שרמת הפגיעות שלהן היא גבוהה ביותר. נתן מזכיר שאלימות

 אלצהיימר חולי מטופלים מצד באלימות מדובר אם בין ,הסיעוד בענף שכיחה" "תופעה הן יניתמ ותקיפה

משפחה"  ובני גברים מטופלים מצד מיניות ותקיפות וחברים והטרדות משפחה קרובי מצד אלימות ודמנציה,

שהבעיה נובעת פלד ממרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלים הסבירה לנתן -(. מקוב3)עמ' 

מדינמיקת הפגיעה המינית המתמשכת: ביחסי מרות מתורגמים הכוח והשליטה לתחושה שאין אפשרות שלא 

להסכים, הנפגעת חשה שהיא במילכוד במקום העבודה וברוב המקרים מסוגלת להכיר בפגיעה בה רק לאחר 

וברת שהסיבות לחוסר הגשת שסיימה את יחסי העבודה והניצול. נתן מצטט את לייבוביץ מ"קו לעובד" שס

תלונות הן: א. העובדות מפחדות לאבד את מקום העבודה ואת השכר. ב. אין לעובדות אמון במערכת האכיפה. 

ו תלונות בעניין תקיפות מיניות שבוצע 31( סקרה 2011) גופשטיין ג. אין לעובדות אמון בחברות כוח האדם.

( הועסקו בסיעוד. 74%, רובן )2009-2011ה בין השנים במהגרות עבודה שהוגשו לבית דין על ידי המשטר

במקרים בהם הנאשם שימש כמעסיק של המהגרת, הוא עשה שימוש ביחסי מרות לצורך הפעלת לחץ עליה, 

תוך נקיטת איומים שידאג לפיטוריה ולהחזרתה לארצה אם תתנגד או אם תתלונן. אחת הנשים העידה כי 

ברת סיעוד, לאחר שפגע בה, ואמרה: "פחדתי ממנו אבל אמרתי לא שבה להיפגש עם התוקף, שהיה בעל ח

ו בשביל להחזיר אותי משהחשוב, אני אסבול הפעם ואלך. פחדתי שאם אני אלך לחברה אחרת, הוא יעשה לי 

. מעסיקים מודעים למצבן המוחלש של הנשים בהן הם בוחרים לפגוע והשימוש באיומים "לחוץ לארץ

רץ מאפשרים להם לרכוש שליטה על הנשים ולעיתים גם למנוע את התנגדותן למעשי בפיטורין או בגירוש מהא

 האלימות המינית. 

( ראיינו מהגרות עבודה מהפיליפינים ונשים שחורות שמועסקות  ,.2006Welsh et alוולש ועמיתותיה )

הטרדות מיניות בקנדה בעבודות משק בית ובטיפול בזקנים. הן חקרו את האופן בו תופסות נשים מוגזעות 

שהן חוות. הן דיווחו שנשים פיליפיניות שעובדות בקנדה כמטפלות בזקנים התקשו להבחין בין הטרדה מינית 

בו טיפלה מהגרת עבודה  92לבין התנהגות של "גיל זקנה". אחת הדוגמאות במחקרן מתייחסת למעסיק בן 

להסביר לעצמה את התנהגותו בתירוץ  מהפיליפינים שנהג להסתובב בבית ללא בגד תחתון. המטפלת ניסתה
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שכרופא נהג לראות חלקי גוף חשופים של אנשים. אולי, חשבה, ניתן להסביר את התנהגותו כטבעית ולא 

לייחס לו כוונת זדון, אלא שתירוץ זה כשל כאשר שמה לב שהתנהגותו משתנה עם הגעתו של אורח, אז נהג 

מקבוצת המיקוד בה השתתפה, הגיבו ואמרו שאולי הוא ללבוש את תחתוניו ואת מכנסיו. נשים אחרות, 

מתנהג כך בגלל הזיקנה, אולי הוא חולה דמנציה. אחרות אמרו שאם הוא אינו נוגע בה, הרי זו אינה הטרדה. 

מסתבר שקיים הבדל ניכר בין הגדרות החוק להטרדה מינית בקנדה ובפיליפינים. אחת הנשים הסבירה זאת 

אם מישהו אומר לך דבר כזה והוא לא נוגע בך, לא קרה כלום. אלה רק מילים, אבל במילותיה: "בפיליפינים 

בעוד נשים לבנות בעלות אזרחות מבינות מהי הטרדה מינית על פי החוק ואף יכולות  ו".משהפה בקנדה, זה 

לל לפעול על פיו, נשים פיליפיניות עלולות לטעות בהגדרה. הן מתקשות לשיים את ההטרדה המינית בשל ש

סיבות: היותן פיליפיניות, היותן עובדות עבור מעסיקים לבנים, היותן חסרות מעמד אזרחי ועבודתן שנעשית 

בבית המעסיק. ההבנה שלהן את ההגדרה להטרדה מינית בקנדה מתנגשת בהבנה שלהן את ההטרדה המינית 

יוצר ערפול ביכולת שלהן  בארצן, שם לא קיימת התייחסות חוקית או חברתית להטרדה מינית. קונפליקט זה

להגדיר חוויה כזו כהטרדה מינית. אם כך, הפגיעה הקשה ביותר במהגרת עבודה היא האלימות המינית 

העלולה להיות מופנית אליה. כאישה שחיה בבית זר, מסתבר שמדובר בפגיעה שכיחה, אלא שאינה מדווחת. 

ימות אליהן עלול גבר מהגר להיות חשוף. אישה מהגרת נתונה, אם כן, לאלימות נוספת מעבר לסוגי האל

( שחקרו את האלימות כלפי Graunke & Mich, 2002לסוגים נוספים של אלימות התייחסו גרונקה ומיך )

אקונומי ומעמדן החוקי של העובדות מציב אותן במצב -עובדות משק בית בארה"ב. לטענתן, מעמדן הסוציו

( מציבים את העובדת בעמדה פגיעה למניפולציות ולהתעמרות living inשל פגיעות. המגורים בבית המעסיק )

מצידה של בעלת הבית. המגורים המשותפים מבודדים את העובדת, ממקסמים את השליטה של המעסיקים 

ומייצרים את עולם המעסיקה כשטח הבלעדי של העובדת. בנוסף, מעסיקים יכולים גם להשתמש באינטימיות 

לנצל כל רגש וסימפטיה שמפתחת העובדת כלפיהם. הניצול עשוי להתבטא של יחסיהם עם העובדת כדי 

במניפולציה רגשית, בתשאולים אישיים או בפלישות אחרות אל הפרטי. בנוסף, עולות דרישות שהעובדת 

תבצע עבודה מאומצת לאורך שעות ארוכות מבלי שתהיה לכך סיבה הגיונית כלשהי. הקירבה הכפויה על 

הבית של המעסיק. בניגוד  –ל ודיכוי עליהם אפרט בפרק העוסק במקום העבודה העובדת מזמנת ניצו

להתעללות ולניצול אליהם התייחסתי עד כה, אפרט להלן את ההיבטים החיוביים אותם עשויה המהגרת 

 לפגוש.

 משענת ותמיכה. 6

 ,Bagley, Madrid & Bolithoלעיתים מוצאות המהגרות משענת תומכת בקרב קהילות מבני ארצן )

( וכמו כן בערכים ובמסורת עליהם חונכו. מקורות כוח אלה עשויים לעזור למהגרות לשמור על חוסנן ועל 1997

יכולתן לנהל את עבודתן ואת חייהן בבתים זרים. ללא כוחות מעצימים עלולות מהגרות העבודה למצוא עצמן 

 ,Ayalon, 2009b; Bagley, Madrid & Bolitho, 1997; Castro)שחוקות או סובלות מבעיות בריאות שונות 

(Gee & Takeuchi, 2008 מהגרות עבודה מוצאות סיוע ועזרה בארגונים השייכים למגזר השלישי. בסקירה .

( היא מציינת את שמותיהם של הארגונים, ביניהם "מסיל"ה", ארגון שהוקם על ידי 2003זאבי )-שערכה קליין

, ברמה הקהילתית וברמת הפרט למען העובדים הזרים השוהים עיריית תל אביב ופועל ברמה הארצית

בישראל כחוק ושלא כחוק. נוסף על פעילות זו נעשית במרכז פעילות ענפה להגברת המידע בנושאי זכויות, 

מוקד סיוע לעובדים " .חינוך וכן הפנייה לגורמים המטפלים בבעיות בריאות וביטוח בריאות בקופות החולים
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ומגן על זכויותיהם של מהגרי עבודה  1998פוליטי ללא מטרות רווח אשר הוקם בשנת -אהוא ארגון "זרים

סנגור ומתן סיוע הומניטארי, פעילות  וקורבנות הסחר בנשים. המוקד פועל בכמה תחומים: עזרה לפרט,

 לשינוי מדיניות הממשלה וכן הגברת מודעות הציבור. פעילות המוקד מבוססת ברובה על עבודת מתנדבים.

והיא גוף בלתי מפלגתי ללא מטרות רווח. היא מייחדת  1988העמותה הוקמה בשנת  -"רופאים לזכויות אדם" 

 את פעילותה להגנה על הזכות לקבל שירותי בריאות בישראל ובשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה ולקידומה.

ם ומפעילה מרפאה למען העמותה מתמקדת בנושא הטיפול הרפואי הניתן למהגרי עבודה ולפלסטינים בשטחי

, והיא 1972הוקמה בשנת  האגודה לזכויות האזרח" "מהגרי עבודה שאפשר לקבל בה טיפול רפואי בלי תשלום.

גוף בלתי מפלגתי ובלתי תלוי שמטרתו הגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל ובשטחי יהודה, שומרון וחבל 

"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות אדם" שהתקבלה עזה. האגודה השתיתה את חזונה על הזכויות שהוכרו ב

ועל ערכי מגילת העצמאות. במסגרת עבודתה מִגנה האגודה לזכויות האזרח על  1948בעצרת האו"ם בשנת 

"קו לעובד" היא עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים  עובדים זרים שזכויותיהם הופרו.

אדם -לי ובעיקר על עובדים זרים, פלסטינים מהשטחים, עובדי חברות כוחהמקופחים ביותר במשק הישרא

 .ועולים חדשים

אחת התמיכות החשובות ביותר במהגרות עבודה הינה הרשת החברתית הנרקמת בארץ היעד 

ומורכבת ברוב המקרים מאנשים השייכים לקהילת המוצא, חלקם מוכרים משכבר הימים וחלקם הינם 

( פרסם מאמר המבוסס על מודלים שנבחנו 1999יים מיעוט תיעוד בנושא. שנל )חברים חדשים. בארץ ק

בארצות אחרות הקולטות הגירת עבודה, זאת בעשור הראשון לקליטת הגירה זו בישראל. אחד המודלים 

מתייחס לגיבוש קהילות אתניות. בארץ ובעולם מתקיימת נוכחות דומיננטית של מהגרי עבודה ושל פליטים 

ובחנות במרחב העירוני, מדובר באזורים נסוגים ועניים, פריפריה עירונית. את מחקרו מיקד שנל בשכונות מ

בשכונת נווה שאנן בתל אביב, הוא מצא שחלק גדול ממשקי הבית בשכונה כולל קבוצות עובדים ששוכרים יחד 

רוב הדירות דירה משותפת, לרוב מדובר בעובדות סיעוד החולקות את החדר בחופשות ובסופי שבוע. ב

מתגוררות שש נפשות או פחות ובחלקן למעלה מעשר נפשות. שנל )שם( מציין שהמהגרים נוטים לבנות קהילות 

שהבסיס שלהן הוא ארץ המוצא. הקהילות נבדלות זו מזו בעוצמת הלכידות ובאופי המוסדות המארגנים את 

לבד, לעומתם, בנות הקהילה הקהילה, לדוגמה בין חברי הקהילה הרומנית קיימים קשרים רופפים ב

הפיליפינית מקיימות מוסדות לארגון מפגשים ואירועים קהילתיים ולעזרה הדדית. ידוע העיתון הפיליפיני 

"מנילה" וכמו כן מפורסמת תחרות הבחירה של מלכת היופי הפיליפינית שנערך בת"א מידי שנה. בשכונה 

אירועים, תפילות וכמו כן מארגנת הכנסייה טיולים  כנסיות )באותה שנה( ובהן נערכים טקסים, 11פועלות 

( תעדה את התארגנותה של קהילת הפליטים האפריקאית בישראל ואת התמיכה 2008בארץ. גם צבר )

( פרסמו מאמר על קהילות של מהגרים שנמצאים בישראל ללא Kemp et al., 2000ההדדית. קמפ ועמיתותיה )

עובדים "לא חוקיים"(, קהילות מאפריקה ומאמריקה הלטינית  רישיון עבודה )עובדים לא מתועדים או

שמצליחות להגן על האינטרסים של בני הקהילה, שיש להן היכולת להעלות דרישות בפני גורמים פוליטיים 

בשם זכויות אדם. בעולם פורסמו מעט מאוד מאמרים המתייחסים לנושא, אחד מהם נכתב על ידי טומפסון 

(Thompson, 2009שבח ) ,ן רשתות חברתיות והיווצרות קהילות בין מהגרי עבודה מהפיליפינים, מאינדונזיה

מתאילנד ומבנגלדש המועסקים בסינגפור. הוא חקר את השימוש בטלפונים ניידים וציין שרוב המהגרים 

סובלים מחוסר ניידות )מגורים בבית המעסיק( ומשעות פנאי מועטות ומכאן החשיבות הרבה של השימוש 
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ירי הטלפון. שיחות הטלפון מספקות תמיכה רגשית ומעשית, בין היתר בעת מעבר בין מעסיק למעסיק במכש

( משתמשת במושג שטבעה פייפר Lan, 2003a(. לאן )agencyכאשר נדרש כוח להתמקח עם לשכת כוח האדם )

(Piper, 2003ממשליות מלמטה" בתארה התארגנויות והתאגדויות של מהגרי עבודה מהפיל" :) יפינים

בטאיוואן. היא מונה התאגדויות  בקבוצות דתיות, בשירותים עסקיים, בארגונים ללא מטרת רווח וכן 

בהתארגנויות שכונתיות. לאן טוענת שקהילות אלה מעצימות את המהגרות ותומכות בהן במקרים של בידוד 

תיות מהוות תמיכה או במקרים בהם הן מואשמות בפשע שבוצע כנגד לקוחותיהן. ההתארגנויות הקהיל

עיקרית במהגרות ויש לבחון עד כמה הן אמנם מייצרות משקל ביחסי הכוח שבין המהגרות לבין מעסיקיהן, 

 בין המהגרות לבין המדינה ומוסדותיה.

 ההשפעה של הגירת נשים על בני משפחותיהן ובמיוחד על הילדים. 7

רוב המהגרות מציינות שמטרת ההגירה היא תמיכה בפרנסת הילדים. מתעוררת השאלה כיצד 

מושפעת החברה בפיליפינים מן ההגירה הנשית, כיצד ההגירה משפיעה על המשפחות ועל הילדים. פרנס 

(Parreňas, 2009 בחנה את חלוקת התפקידים במשפחה פיליפינית לאחר הגירת האם וגלתה שזו נשארה )

דה רבה מסורתית. השיח הציבורי בפיליפינים מאשים את האימהות המהגרות בהזנחת הטיפול בילדיהן במי

למרות שרובן השאירו את הילדים בהשגחתם של האבות. נשים אלה סובלות בנוסף לסבל הפרידה מן הילדים 

מנת שאלה לגבי גם מתחושות אשם קשות ומביקורת המופנית כלפיהן על ידי ילדיהן. בנוסף, לקושי זה מסת

( הקשיבה לסיפוריהן של נשים Constable, 1999החזרה לארץ המולדת עם סיום העבודה בגלות. קונסטבל )

פיליפיניות שעבדו בהונג קונג וביקשו לחזור לארצן, אלא שההתלבטות לגבי השאלה הכלכלית מנעה מהן 

יתה, לא יהיה להן מקור פרנסה. לחזור. קונסטבל )שם( כותבת שנשים רבות מאמינות שכאשר תחזורנה הב

קיימת שאלה מטרידה נוספת: כיצד תתאים עצמה המהגרת למקום לאחר שנות הניתוק? זו שאלה אישית 

שנשים מתקשות לדון בה. רמזים לאפשרויות הקיימות ניתן להסיק מתוך המתרחש במהלך ביקורים קצרים 

ת בניכר לאורך שנים רבות, ומגיעות אחת של מהגרות בארצן במסגרת חופשת מולדת. מסתבר שנשים החיו

ה לשנה לביקור קצר, חשות זרות. הבית כבר אינו גן העדן בו האישה חשה נוחות. נשים מביעות געגוע לארץ ב

הן עובדות עוד לפני עזיבתן, כלומר הארץ המארחת הפכה לבית. קונסטבל )שם( מציינת שהסיבה הכלכלית 

שרת סיבות מורכבות וחלק גדול מן הנשים נשאר זמן ארוך מן הזמן לעזיבת הפיליפינים היא רק אחת משר

שתוכנן מלכתחילה. קהילות פיליפיניות בעולם יצרו לעצמן מקומות מפגש באתרים ציבוריים בהם הן נפגשות 

 home awayבסופי שבוע, חולקות ארוחות, משחקים, עיתונים, שיחות בשפת המולדת, מקומות הנחשבים 

from home. 

ה לגבי האימהות ממרחק העסיקה כמה וכמה חוקרות. לדוגמה, בישראל בחנה את השאלה השאל

(. היא מתארת סוג חדש של אימהות אינטנסיבית באמצעות פיקוח טכנולוגי, באמצעות 2006לוי )-ויז'נסקי

רחוק, באמצעות הישענות על מערכת שארים ובאמצעות תפקיד המפרנסת. למרות התיסכול -סמכותיות בשלט

הכאב הרב, החוקרת מצאה שהמהגרות תובעות לעצמן יחס של קירבה כמעט יומיומית עם ילדיהן. גם פרנס ו

((Parrenas, 2008  בחנה את התקשורת הטרנס לאומית שמקיימות מהגרות עבודה עם ילדיהן. נשים אלה

יטחון. כך דורשות מילדיהן להתקשר אליהן בכל פעם בה הם זקוקים להדרכה, לעצה, לאהבה, לתחושת ב

מייצרות המהגרות מראית של אינטימיות ממרחקים. פרנס )שם( מציינת שלמשפחות השייכות למעמד 
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הפועלים אין משאבים כדי לשמר יחסים אינטימיים ממרחק, מה שמגדיל את הסיכוי לכך שהילדים יחושו 

ה, מעצימה את חוסר נעזבים ונטושים. יותר מכך, פרנס מציינת שהתחרות המגדרית על תפקיד האם המחליפ

גיאוגרפיים שהם מקיימים עם אימהותיהם. האימהות אמנם שברו -הסיפוק של הילדים מן היחסים הטרנס

את מיתוס הגבר המפרנס, אך משמרות את תפקיד עקרת הבית. פרדוקס זה מעכב את ההבנייה מחדש של 

 התפקידים המגדריים בפיליפינים. 

( את האפקט של הגירת אימהות על הישגי ילדיהן בגיל Cortes, 2011באותו עניין בחנה קורטז )

ביה"ס. החוקרת השוותה בין שתי קבוצות ילדים: האחת שבה האבות היגרו והשנייה שבה האימהות היגרו. 

בהישגים בביה"ס לעומת  5%-המימצאים מראים שמשפחות בהן האימהות היגרו, ילדיהן פיגרו בממוצע ב

מוכיח, לדעת החוקרת, שהיעדר אם הינו משמעותי יותר מאשר היעדר אב. משפחות שבהן האב היגר, מה ש

החוקרת התבססה על מחקר שנעשה במשרד ההגירה הפיליפיני וכלל את כל אוכלוסיית המהגרים בשנים 

בחנה את המחירים שמשלמים הילדים של מהגרי  Cappelloni, 2011)גם קפלוני ) .2007-ו 2000, 1995, 1990

עבודה. היא חושפת שלמרות התשלומים החודשיים שנשלחים על ידי ההורים המהגרים המשפרים את 

הרווחה הכלכלית של ילדי המשפחה, הילדים שנשארים מאחור פגיעים ומתמודדים עם אתגרים פסיכולוגיים, 

ידות ואפילו דיכאון חמור. קיימות עדויות לכך שלפחות חלק לימודיים וחברתיים משמעותיים. הם חווים בד

מהילדים סובלים באופן אקדמי, כלומר מקבלים ציונים נמוכים ונפלטים מביה"ס לעיתים קרובות יותר 

בהשוואה לילדים שאינם ממשפחות מהגרים. בנוסף, מחקרים מוכיחים קשר בין ילדים שהושארו מאחור לבין 

בסמים, הריון בגיל העשרה וקשיים חברתיים נוספים. החוקרת מסתמכת גם על דו"ח פשע בגיל צעיר, שימוש 

(. ההיבטים הללו, המתייחסים למחירים שמשלמות קהילות המהגרים בגין ההגירה, Garza, 2010של יוניצף )

ן הומני כלפי המהגרות, יחס המתעלם ממצוקותיה-אינם נדונים בשיח הציבורי הישראלי וכך מתאפשר יחס דה

 הומני הזה.-האנושיות. במחקרי אבחן את הפרקטיקות העומדות מאחורי היחס הדה

הדיון השגור בנושא אימהות ועבודה מתאר את הקונפליקט בין התפקידים בשל הצורך הפיסי 

להתפנות לטיפול בילדים, כלומר מדובר במשאבי זמן ומרחב, אלא שמהגרת עבודה שמבקשת לטפל בילדיה 

היא, נדרשת לעוזבם מאחור ולהגר למרחק של -בעולם שנאלצת להשתמש רק במשאביה כמו כל אישה אחרת

מאות או אלפי קילומטרים, כדי לממש את התפקידים שלקחה על עצמה ושהוטלו עליה חברתית. הדרישה 

שעות ביממה,  24לעוזבם מאחור היא דרישת המדיניות בארצות המזמינות. הדרישה היא לאישה שפנויה 

קיימת רק עבור אישה שנותקה פיסית מילדיה. בתנאי העוני בהם היא נתונה, רואה עצמה אפשרות שמת

המהגרת מוסרית כאשר היא מתרחקת פיסית מילדיה, משאירה אותם לטיפול בת משפחה או אב ודואגת 

 לפרנסתם מרחוק. בהענקת האהבה היומיומית למטופלת שלה היא חווה עצמה כמוסרית 

 careטיפול  –פרק רביעי 

". careב( מסב את תשומת ליבנו לכך שב"לקסיקון העברי חסר תרגום למילה האנגלית 2003חזן )

לטענתו, היעדר המלה מבטא את אחת ההשתקפויות של תהליך יצירת האומה הישראלית על המבנה הסמלי 

  בזקנים היה "חסר קול בתוך תרבות שבה אין קשב לפרטי ולאישי". careשלה. השיח על זקנה ועל 
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יש משמעות כפולה: מצד אחד מושם בה דגש על פעילויות טיפוליות כמו החלפת חיתולים או  careלמילה 

האכלה ומצד שני לרגשות של דאגה, כמו איכפתיות או חיבה מצידו של המטפל. רגשות אלה אמורים לספק 

בל הטיפול אמור לחוש מוטיבציה לפעולות הטיפול וכמו כן להבטיח את יעילות הטיפול. באופן אידיאלי, מק

שהוא מטופל באופן אותנטי, שהוא מטופח, שהוא מוכר ומוערך כאינדיבידואל, שהוא נתמך רגשית, 

 שמתייחסים אליו באופן אמפטי, או בקיצור שהוא נאהב.  

 ( כותבת שטיפול ודאגה באים לידי ביטוי בתחומים רבים ובתפקידים מגוונים,Tronto, 2013טרונטו )

, ע עבודות משק בית פירושו לדאוג לבית )או לטפל בבית(, רופאים ואחיות מספקים טיפול רפואילדוגמה ביצו

שופטים דואגים לצדק, היסטוריונים דואגים לעבר, מורים דואגים לתלמידיהם ועובדים סוציאליים דואגים 

שמשמעותם היא מצביעים על אחריות ומחויבות מתמשכים  ללקוחותיהם. בקצרה ניתן לומר שדאגה או טיפול

גם עול. כאשר אדם או קבוצה דואגים או מטפלים, אנו מניחים שהם מוכנים לעבוד, להקריב, לשלם, להפגין 

ן ובי   caring aboutאיכפתיות רגשית, להוציא אנרגיה בכיוון אובייקט הטיפול. טרונטו מציעה להבחין בין 

caring for  .על פי טיבו של האובייקטCaring about ג ו לדאוג לנושאים שאינם קונקרטיים, מדובר בסומשמע

מערב היענות לצרכיו המיוחדים, הקונקרטיים, הפיסיים, הרגשיים,  Caring forכללי של מחויבות. 

 האינטלקטואליים והנפשיים של אחר.

בהמשך אסקור בקצרה את רכיביו של טיפול, את הספרות העוסקת בטיפול פורמאלי ולא פורמאלי 

ואת העקה המתלווה לטיפול. לאחר מכן אתמקד בסקירה של הטיפול במסגרת כלכלת השוק ואת ההתייחסות 

י(, ואת לטיפול במסגרת המחקר הפמיניסטי. בהמשך אבחן את איכותו של השירות )טיפול מועיל וטיפול לקו

איכותה של המישרה )היחס אל המישרה כעיסוק או כפרופסיה, עבודה מלוכלכת, תפיסת התפקיד בעיני 

העובדת(. אסיים פרק זה בסקירה העוסקת באופיו של הטיפול כעבודת רגש, נושא השייך גם לאיכותו של 

 שירות וגם לאיכותה של המישרה. 

  רכיבי הטיפול. 1

ADL (activities of daily living )( טיפול אישי כולל עזרה בפעולות 2002על פי כורזים, גורן ונירן )

( טיפול אישי "קל" הכולל עזרה ברחצה, בניידות, 1אותן ניתן למיין עפ"י רמת המקצועיות הנדרשת: 

טטר, חבישת פצעים טיפול אישי "מורכב" הכולל האכלה, החלפת קטטר ושקית ק (2בסירוק/איפור/גילוח. 

זרה ( טיפול אישי "הפעלתי" הכולל טיולים קצרים והתעמלות. טיפול כולל גם טיפול סביבתי, כלומר ע3 וחוקן.

 ( כשהכוונה היא לפעולות שקשורות לניהול משקinstrumental activities of daily living) IADLבפעולות 

ן דורשות מיומנויות מיוחדות ואלה הן: עבודות בית הבית. בשונה מתחום הטיפול האישי, פעולות אלה אינ

קלות, קניות, הבאת תרופות מבית מרקחת, כביסה, ליווי לרופא, הכנת ארוחות וסידורים. אציין שכאשר 

מטפלת זרה, המיומנות הדרושה לשם ביצוע חלק מפעולות אלה היא ידיעת השפה העברית, -מדובר במהגרת

 יהיה לתקשר עם המטופלת, עם הרופא, עם הרוקח, עם הקופאית ועוד.  לפחות במידה בסיסית, כדי שניתן

התחום השלישי של הטיפול כולל פעילויות חברתיות ואינטראקציה, הכוונה לשיחה, לפעילות חברתית )משחק 

קלפים, לדוגמה(, הקראה. תחום זה עלול לסבול מתיפקוד לקוי כאשר המהגרת אינה שולטת בשפה בה דוברת 

באופן היסטורי טיפול היה שייך לתחום העיסוק של בנות המשפחה והעברתו לשוק העבודה בעולם המטופלת. 
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המודרני במדינות הצפון הגלובלי ארעה אך לפני כשלושה עשורים. בהעברה זו של הטיפול מתחום המשפחה 

 אל הספירה הציבורית ואל שוק העבודה אעסוק בתת הפרק הבא.

 ורמאלי במסגרת שוק העבודהטיפול לא פורמאלי וטיפול פ. 2

בספרות המחקר הפמיניסטי נבחנות שאלות המתייחסות לאופנים בהם נשים מטפלות באחרים 

תמורת שכר או בחינם, בתוך הבית ומחוצה לו תוך הדגשת העובדה שעבודת הטיפול הינה חיונית, אך ברובה 

 ( כמה גורמים משפיעים עלKemper, 1992(. על פי התיאוריה הכלכלית )Graham, 1993הינה סמויה מן העין )

פול ( ככל שהצורך בטיפול גדל, כך יגדלו בו זמנית גם היקף הטי1היקף הטיפול הפורמאלי ו/או הלא פורמאלי: 

 ( ככל שמחיר הטיפול הפורמאלי גבוה יותר, כך תפחת ההיתכנות2הפורמאלי וגם היקף הטיפול הלא פורמאלי. 

הה, כך יגדל ( ככל שרמת ההכנסה של המטופלים גבו3פול הלא פורמאלי. של שימוש בו ויגדל חלקו של הטי

( ככל שזמינות בני המשפחה גבוהה יותר, כך יקטן היקף הטיפול הפורמאלי. 4פורמאלי. היקפו של הטיפול ה

 משההשאלה לגבי החלוקה של תפקידי הטיפול בין המטפלת הפורמאלית לבין המטפלת הלא פורמאלי שי

(. החוקרות התרשמו שבישראל אין חלוקה חדה בין 2011ל ברודסקי, רזניצקי וסיטרון )כנושא המחקר ש

תפקידיה של המערכת הפורמאלית לבין תפקידיה של המערכת הבלתי פורמאלית. על פיהן, המודל הרווח הוא 

מודל ההוספה: הטיפול הפורמאלי אינו מחליף את הטיפול הבלתי פורמאלי אלא נוסף לו. החוקרות מציינות 

אליים מסייעים מבחינה כלכלית ומשתתפים בהוצאות הכרוכות בטיפול. שכמעט כל התומכים הבלתי פורמ

 בנוסף, הם עוזרים בפעולות מחוץ לבית, בפעולות רפואיות וכן שומרים על קשר עם שירותים בקהילה. 

מימדי התופעה החדשה יחסית של הגירת נשים כלל עולמית, אופייה, השפעותיה ודפוסיה נחשפים 

(. הן כותבות על הנשים העוזבות את משפחותיהן כדי לפרנסן בעבודות 2006ילד )בספרן של ארנרייך והוכש

עבור משפחות בצפון הגלובלי. החוקרות מתמקדות בשקיפותה של העבודה, בניצול,  48טיפול ועזרה ביתית

כלכליים( ובעיקר בחלוקה מחדש של העבודה המסורתית של נשים -בגורמים לתופעה )הכלכליים והלא

מאוד מיוחד של תלות בין הצפון הגלובלי לבין הדרום הגלובלי, תלות המזכירה במידה רבה את  המתווה סוג

 תלותה של האישה המסורתית בגבר המסורתי בחברה פטריארכלית.

הטיפול נמצא בקידמת היחסים שבין הציבורי לפרטי: את מושגיו הוא שואל מהעולם הפרטי של 

ן מסורתי הוענק בספירה הפרטית על ידי נשות המשפחה, אלא אהבה, אינטימיות, משפחה וחברות, ובאופ

שבשלושה עשורים האחרונים חלק נכבד מעבודת הטיפול הועבר לספירה הציבורית של עולם העבודה. העברת 

הטיפול הביתי לשוק העבודה חייבה בחינה של עלויות ההעסקה של כוח האדם העוסק בתחום, זאת כיון 

תפות בחלק מהתשלומים באמצעות קצבאות שונות. ההיבט  העיקרי המשפיע שהמדינה לקחה על עצמה השת

על גובה הגמול הראוי עבור עבודת טיפול קשור לתפיסתה כעבודה לא יצרנית. כך רואים אותה כלכלנים 

וחוקרים ניאו ליברלים ומכאן נובע המאמץ להפחית בעלויות הקשורות לשירותים חברתיים ובמיוחד לרווחה. 

ת סיבות נוספות לפער שבין הגמול הכלכלי לו זוכות מטפלות בית לבין ערכה החברתי והכלכלי ניתן למנו

                                                           
 .החוקרות מביאות גם את סיפוריהן של נשים וילדות שנמכרו לסוחרי מין 48
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 ;England & Folbre, 1999)כלכלי באופן עקיף, כיון שהיא מאפשרת לשאר האוכלוסייה פעילות יצרנית( )

Folbre & Nelson, 2000; Duffy, 2005; .ביניהן חלוקת העבודה המגדרית ,) 

( התייחסה לכלכלה המודרנית הקפיטליסטית בה מדינות, מעסיקים ואנשים Folbre, 2001פולברה )

פרטיים מעוניינים להפחית בהוצאות הטיפול ולשם כך מייבאים מהגרי עבודה. לדבריה, מהגרים אלה מהווים 

ם, סחורה זולה ונוחה לשימוש: אם צריך אותם, ניתן לייבאם במהירות, אם לא צריך אותם, לא מזמינים אות

אם יש יותר מדי, אפשר להחזיר. כמו כן אין צורך לשלם עבור גידולם, חינוכם ובריאותם. אלסון ופירסון 

(Elson & Pearson, 1981דוחות את ההנחה שכפיפות ושעבוד חברתי נובעים )  ממחסור בהזדמנויות

חות בעולם המתחדש, תעסוקתיות. לטענתן כפיפותן של נשים אינה נובעת מכך שהן לא שולבו בתהליכי התפת

אלא בשל היחסים שבהם שולבו, שהם אמורים להיחקר והם הפרובלמטיים. החוקרות בוחנות את יחסי 

העבודה בבתי חרושת שהוקמו בעולם הגלובלי הדרומי בהם מועסקות נשים ומציינות שמידת האוטונומיה 

בשל חוסר אמצעים )לדוגמה, ידע  המקומיים( הינה זעומה, זאת-ממנה נהנות העובדות )ואנשי הצוות האחרים

חסר( לפתח טכנולוגיות חדשות. החוקרות מדגישות את העובדה שנשים אלה, שהינן כפופות לאבותיהן, 

לאחיהן ולבעליהן, מוצאות עצמן כפופות במסגרת סוג חדש של יחסים שמלכתחילה לא היה ממוגדרים, אך 

בהם מועסקות רק נשים בשל עדינות אצבעותיהן  התפתחו ככאלה. החוקרות מתייחסות במיוחד לבתי חרושת

 המתאימות לתפירה, רקמה וכו'.

 המעניין הוא שהמדינות בעולם הגלובלי הצפוני מבקשות להן מוצרים זולים או פתרונות זולים בתחום

הטיפול והשירות )ובתחומים נוספים( ומייצאים את החומרים או את השירות אל הדרום הגלובלי או מביאים 

שים כדי להעניק שירות במקום בו נמצאים הלקוחות. כל זאת אמנם חוסך כספים רבים לצרכנים, אלא )א(נ

שמי שמשלם את המחירים באופן הכי שקוף הם העובדים עצמם שמשלמים סכומי עתק עבור אשרות עבודה 

משלמים את  ובני משפחותיהם הנותרים מאחור. מעניין לציין שגם אנשים ששייכים לעולם הגלובלי הצפוני,

נסגרו או ששוק העבודה החדש פגע עד מאוד בשכרם  -מחירה של הכלכלה החדשה: בתי החרושת בהם עבדו 

 ובהזדמנויות שלהם להתפרנס.    

 המחקר הפמיניסטי בנושא הטיפול. 3

שוויונית בין המגדרים בנושא -חלק גדול מהפמיניסטיות הראשונות התמקדו בבחינה של החלוקה האי

יפול. התמקדות זו נובעת מפרספקטיבה של צדק בה החזיקו הפמיניסטיות הליברליות והרדיקליות, עבודת הט

שביקשו לקדם את עצמאותן של נשים ואת האוטונומיה שלהן. יחד עם הדרישה לקדם נשים, פמיניסטיות 

דים : אונטולוגיה אינדיבידואליסטית שתופסת את הצדcareאלה אימצו את התפיסה האלטרואיסטית של 

(, Gilligan, 1982המעורבים בטיפול כנפרדים ולא כמאוחדים. לעומתן, הפילוסופיות הפמיניסטיות, גיליגן )

(, כל אחת מהן במסגרת התיאוריה Kittay, 2013(, קיטאי )Noddings, 2012(, נודינגס )Tronto, 1993טרונטו )

שפיתחה, מציעות אונטולוגיה אלטרנטיבית. הן מתנגדות לתפיסות האינדיבידואליסטיות ומדגישות שטיפול 

אישית והדדית. אחת המחלוקות בקרב הפמיניסטיות -מתקיים בין אנשים, שטיפול הוא פעילות בין

עונה על  פשרות שהטיפול האלטרואיסטימתייחסת לבחינת הא  careהאמריקאיות בנושא אתיקות של 

הציפיות המסורתיות התרבותיות מנשים, לדוגמה התפקיד המסורתי של האם הטובה. האידיאל 

האלטרואיסטי של טיפול המקדש חוסר אנוכיות, יכול להיתפס כאידיאל אתי שנכפה על נשים במטרה לשמר 
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ת מרחב ההזדמנויות הנוכחי המצומצם הפתוח את האסימטריה ביחסי הכוח בין המינים וכמו כן כדי לשמר א

  care. העובדה שהאידיאל האלטרואיסטי של Okin, 1979; Hoagland, 1988; Tronto, 1993)בפני נשים )

מאפשר לבעלי הכוח לנצל אחרים, היא עדיין אפשרות רלוונטית גם בטיפול פורמאלי וגם בטיפול לא פורמאלי. 

י תורם לשימור של מצב בו קיימת ציפייה מעובדים במקצועות מסוימים, מבחינה חברתית, טיפול אלטרואיסט

כמו עבודת טיפול, שיזניחו את האינטרסים האישיים שלהם בעוד שציפייה כזו הינה פחותה או לא מתקיימת 

לגבי עובדים במקצועות אחרים. מעסיקים יכולים, באופן מודע או שלא במודע, לתרום לניצול העובדים כיון 

יאל האלטרואיסטי מכוון את העובדים לתפקד הרבה מעבר לנורמה. הרעיון האלטרואיסטי מעניק שהאיד

משקל יתר לאינטרסים של מקבל הטיפול מאשר לאלה של המטפל. בניגוד לתפיסה אלטרואיסטית זו, כמה 

פילוסופיות פמיניסטיות הצביעו על העובדה שטיפול עצמי ויושרה אינם שליליים מבחינה מוסרית 

אינם פחות חשובים מהאינטרסים של אחרים. פרספקטיבה זו על טיפול  האינטרסים של המטפלו

אלטרואיסטי תורמת לשינוי ולמעבר מהתמקדות במטופל להתמקדות במטפל שאינו עוד מושא לרצונות של 

 אחרים, אלא הוא בעל רצונות וצרכים שיש להיענות להם. 

שפיתחה תפיסה אחרת מן הדימוי השגור על  49למוגבלות מעניין לציין את הגישה השונה של התנועות

מטפל ומטופל בו המטופל הינו אובייקט פסיבי תחת שליטתו של המטפל, המטופל מהווה עול על צווארו של 

המטפל והמטפל עסוק במאמצים בלתי נלאים בסיפוק צרכיו של המטופל. התנועות למוגבלות מבקשות לשנות 

 careשל המטופל כמשתתף אקטיבי. תנועות למוגבלות ניסו להחליף את המושג  דימוי זה ולהדגיש את מעמדו

, אלא שבעשותן זאת הן גימדו את העבודה הרגשית והדגישו את helpאו   personal assistanceבמושגים 

העבודה הפרקטית. ברמה התיאורטית ניתן להסביר את ההבנות השונות של טיפול בכך שהתנועות למוגבלות 

ת את העצמאות ואת זכויותיו של המטופל בעוד שאתיקות של טיפול מדגישות תלות הדדית. בהמשך מדגישו

 אסקור את ההיבטים השונים של איכות השירות הטיפולי.

  

                                                           
49 The disability rights movement is a global social movement to secure equal opportunities and equal rights for all 
people with disabilities. 



54 

 

 איכות השירות: . 4

 הטיפול המועיל

המרכיבים של הטיפול האיכותי בעיני בני משפחתו של הזקן המטופל כוללים כישורים בינאישיים 

אינסטרומנטאליים. בני משפחה מציינים לעתים קרובות שתכונות אישיות אצל -לכישורים מקצועיים בנוסף

 Eustis(. מחקרים אחרים )Piercy, 2000המטפל הסיעודי חשובות בעיניהם יותר מאשר הכשרה פורמאלית )

& Fischer, 1991; Kane, Kane, Illston & Eustis, 1994; ,  Woodruff & Applebaum, 1996י (  הראו שיחס

 עובד הם קריטיים להשגת טיפול ביתי איכותי.  -מטופל

קיימת חשיבות רבה להבטחת איכות הטיפול הביתי כיוון שהמטופלים במקרים אלה הם מוגבלים והטיפול 

הערכה של איכות שירות יכולה להיעשות מתרחש במקום פרטי שאינו חשוף לביקורת ישירה ולעין הציבורית. 

הערכה אובייקטיבית ויכולה להיעשות ע"י הלקוח באמצעות הערכה סובייקטיבית. מאז שנות  –מומחים ע"י 

החלו חוקרים של שירותי הבריאות בארה"ב להתעניין בנקודת מבטו של הלקוח בנושא הבטחת איכות.  80-ה

טיפול. יחד עם אף נקבעה בחוק דרישה לכלול הערכות של שביעות רצון הלקוח בהערכת איכות  1987בשנת 

זאת, השימוש בהערכות הלקוח מעורר מחלוקת משום שיש הטוענים שלקוח אינו יכול לשפוט אלמנטים 

ל טכניים הקשורים לאיכות טיפול וכן שהערכת לקוח מעידה על מאפייניו ועל תגובותיו הרגשיות יותר מאשר ע

סובייקטיבית בגלל גורמים איכות ממשית. בנוסף לכך מזהירים חוקרים מרמת התוקף של ההערכה ה

הקשורים למצבו הפיסי, הרגשי והקוגניטיבי של הלקוח )דמנציה, ציפיות נמוכות, פחד מתגמול בשל הערכה 

שלילית ועוד(. המצדדים מוכיחים מתוך מחקרים שיש התאמה גבוהה בין הערכות לקוח לבין הערכות 

ים טכניים הקשורים לטיפול. בנוסף לכך הם מומחים ולכן הם מסיקים שלקוח מסוגל לשפוט ביעילות אלמנט

 (. ,.2001Bowers et. alמהווה מימד חשוב של איכות ) טוענים שניסיונו של הלקוח

יעודי מגדירים לברר כיצד זקנים שחיים במוסד ס ו, שניס(Bowers et al., 2001) ועמיתיה באוורס

אשונה הגדירו איכות במונחים של שירות שהדיירים נחלקו לשלושה: חברי הקבוצה הר טיפול איכותי, מצאו

והשתמשו במונחים של יעילות, יכולת ושווי. חברי הקבוצה שנייה הדגישו את ההיבטים הרגשיים של הטיפול 

והגדירו איכות כטיפול שיש בו חברות ואשר מאפשר קשר הדדי עם המטפלים וחברי הקבוצה השלישית 

מצב שבו נעשו מרב ההתאמות למצבם. ממחקר זה מתברר שלא הגדירו איכות כטיפול שמאפשר נוחות פיסית, 

קיימת הגדרה אחידה לטיפול איכותי, כיון שלאנשים שונים יש צרכים שונים. כמו כן, הגדרות מומחים 

לאיכות טיפול אינן תואמות את המורכבות של היבטי טיפול איכותי כפי שהן נתפסות ע"י הצרכנים של 

( מתייחס לנקודת המבט של המטופל לגבי איכות Woodruff & Applebaum, 1996הטיפול. מחקר נוסף ) 

מטופל, תחלופת מטפלים, האישיות של -הטיפול ומסתבר שהיא מושפעת ממספר גורמים: תקשורת מטפל

שניהם )המטופל והמטפל(, מקצועיות של המטפל ומגבלות זמן של המטפל. היחסים שנוצרו בין המטפל לבין 

 יקרי שעלה בראיונות.המטופל היו נושא ע

שביעות רצון עשויה להיחשב כמטרה החשובה ביותר של הטיפול. הערכה מדויקת של שביעות הרצון 

 1983של הלקוח חשובה עבור הלקוחות, המטפלים, קובעי המדיניות, החוקרים וארגוני בריאות. פסקו )

(Pascoe,   הגדיר שביעות רצון של מטופל כ"תגובתו של מטופל להיבטים בולטים של ההקשר, התהליך

והתוצאה של התנסותו בטיפול". עפ"י הגדרה זו מטופלים מעריכים את השירות ע"י השוואת ניסיונם האישי 

ים היא לסטנדרט סובייקטיבי שקשור לציפיות שלהם בכל הנוגע לטיפול שהם מקבלים. הבנת הציפיות של זקנ
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( שביעות רצון Geron, 2000)ועמיתיו קריטית בהערכה ובפירוש מדדים של שביעות רצון הלקוח. עפ"י גרון 

בקרב מקבלי שירותים בבית כוללים: יחס הומאני, מיומנות, אמינות, המשכיות של טיפול, שירותים מספקים, 

לבחון מהם המימדים החשובים  תמיכה מהמטפל, זמינות של שירותים ואפשרות בחירה. בהקשר זה חשוב

 בעיניהם של מטופלים ובני משפחותיהם בהתייחסם לאיכות השירות שהם מקבלים ממהגרת העבודה. 

 הטיפול הלקוי: הזנחה, התעללות, ניצול

בני משפחה שהינם תלויים באחרים לשם סיפוק צרכיהם הפיסיים, הכלכליים, הנפשיים, 

אלימות בתוך להינזק מטיפול לקוי, מהזנחה או מהתעללות. עלולים ליהנות מטיפול תומך ועלולים 

י בין בני זוג נשואים ושאינם נשואים, על ידהמשפחה הינה תופעה שעלולה להתגלות בין חבריה השונים: 

ין הורים כלפי ילדיהם, ע"י ילדים כלפי הוריהם, ע"י בני משפחות או מטפלים פורמאליים כלפי זקנים, ב

משפחה הינה תופעה הידועה משחר ההיסטוריה, אך המודעות הציבורית לתופעה אחים ועוד. אלימות ב

 של המאה הקודמת. 60-70-הינה חדשה יחסית והחלה אך בשנות ה

על היקף התופעה בישראל במחקרים הבאים: במחקר שהוזמן ע"י ח"כ שמולי מוועדת העבודה, הרווחה 

 55(, מופיעים נתונים של 2015)שחק,  2010-2014והבריאות בנושא האלימות כלפי זקנים בין השנים 

מחלקות לשירותים חברתיים במחלקות עירוניות בארץ האחראיות לטיפול בתלונות המתייחסות 

. בנוסף, נכתב בדו"ח שהלשכות נתקלות בחוסר 2014מקרים בשנת  5318-להתעללות בזקנים, מדובר ב

רבבות מקרים ר ודורון )תשע"ו( מציינים ש"שיתוף פעולה במקרים בהם הפוגעים הם בני משפחה. שינדל

שבהם זקנים החיים בישראל סובלים מהתעללות מצד אנשים שעמם יש להם יחסי אמון בכלל, ומצד 

 (.107צאצאיהם בפרט" )שם, עמ' 

בסקר מקיף שנערך ע"י הפקולטה לרווחה ולבריאות באוניברסיטת חיפה בשיתוף עם המוסד לביטוח 

מהנחקרים הזקנים היו חשופים  18.4%( נמצא כי 2004לאומי ואש"ל )איזיקוביץ, וינטרשטיין ולברנשטיין, 

השנה שקדמה  להתעללות )אלימות פיסית ומינית, התעללות מילולית, הגבלת חופש וניצול כלכלי( במהלך

לסקר. האלימות התבצעה ע"י בן הזוג )או בת הזוג( של הזקן או ע"י ילדים בוגרים. כאשר התקיימה פנייה 

 לגורם חוץ משפחתי ע"מ לדווח על הפגיעה, הרי היא נעשתה בפני מטפלת בית או עו"ס, משטרה או בני משפחה

על הזנחה שמשמעותה אי סיפוק צרכי חיים  מהזקנים דיווחו 25%אחרים, חברים, רופא או אחות או מתנדב. 

ובות בסיסיים )תזונה, היגיינה, שירותים רפואיים, אי התקנה של אביזרים חיוניים(. זקנים אלה דיווחו על תג

ן של סירוב או התעלמות מצד בני משפחותיהם, חלקם דיווח על תגובות של זלזול וכעס. יש לציין שאלימות בי

"זוכה" ליחס סובלני באופן יחסי  intimate violenceהקרימינולוגית/המשפטית בני משפחה המכונה בלשון 

 ליחס לו זוכה אלימות שמתרחשת בין זרים:

It may be that sociologists and citizens alike assume that those who 

victimize intimates are less cold-blooded, less rational, less dangerous, 

and, in sum, less blameworthy, for example, than those who victimize 

non-intimates.)Dawson, 2006, pg, 1419). 

( Gelles & Straus, 1988מסתמן שאחד ההיבטים של יחסים אינטימיים הוא אלימות, או כפי שגלס וסטראוס )

רה והצבא בעת מלחמה". הם התנסחו: "אחד המוסדות הכי אלימים בחברה הוא המשפחה מלבד המשט
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"רישיון להכות" ונשאלת השאלה בהקשר של ההעסקה הנדונה במחקר זה, האם  –רואים ב"רישיון הנישואין" 

"היתר העסקה" הוא גם "היתר להתעללות" ומיהם המתעללים ומיהם הקורבנות. שאלה זו תתברר בעזרת 

 הנתונים.

להיות מופעלת ע"י מטפל לא פורמאלי )בן משפחה( וגם  אלימות במסגרת הטיפול הביתי בזקן סיעודי עלולה

על ידי מטפלת פורמאלית. ברוב המקרים אין מדובר במקרה חד פעמי, אלא בהתרחשות לאורך תקופה עליה 

, המטופל אינו מתלונן עקב בושה, או כיון שאינו במצב קוגניטיבי שמאפשר לו הבנה, דיבור וקשר )אלצהיימר

עיתים האחראיות להזנחה ולפגיעה הן מהגרות העבודה המועסקות כמטפלות מסביב (. ל2007לדוגמה( )טל, 

 2014לשעון, אולם אין נתונים סטטיסטיים לגבי היקף התופעה או לגבי הרשעות בבתי דין. בשנתון המשטרה 

 תיקי זרים בעבירות נגד אדם. לא קיים פירוט לגבי ההמשגה "עבירות נגד אדם". 18נכתב כי נפתחו 

( לפגיעה באמון של בני המשפחה Ayalon, 2009a" מתייחסת איילון )fears come trueרה "במאמ

 המעסיקים מהגרות עבודה. לטענת בני המשפחה הנחקרים, האמון במטפלת נשבר עם גילוי ניצול, או עם גילוי

 וונה לסכומיםהזנחה או נטישה. הסוג הנפוץ ביותר של ניצול, שעליו מדווחת איילון הוא ניצול כלכלי, הכ

כספיים שאינם קשורים למשכורת שניתנים ע"י הזקן המטופל למהגרת העבודה כדי למנוע נטישה )אמיתית או 

רות מדומיינת( או כדי לזכות בתמורה ליחס רגשי. בנוסף, מציינת איילון כי פגיעה פיסית או רגשית הינן נדי

ב מצידה של המטפלת, מצב המחייב את בני מתרחשת לדברי המרואיינים בשל חוסר תשומת ל יותר. הזנחה

המשפחה להבהיר לה את הטעון תיקון. בני משפחה העידו שהם מעדיפים שהמטפלת תנהל את הטיפול באופן 

אוטונומי והם לא יאלצו לתת לה הוראות ולהסביר מדי פעם מחדש. נטישה הינה תלונה שכיחה, והכוונה היא 

ללא השגחה ויצאה לכמה שעות מן הבית מבלי ליידע את בני  למקרה בו המטפלת השאירה את הזקן לבדו

המשפחה. לעיתים הנטישה היא סופית, כלומר המטפלת עזבה את המטופל עבור טיפול במטופל אחר. תלונות 

אחרות התייחסו לפן הרגשי והחברתי של הטיפול, או כפי שהתבטאו הנחקרים: "לא מסתדרים" או "לא 

מתאים כאשר לא התקיימו רגשות הדדיים של -זקנים תפסו את הטיפול כלא אוהבת אותה". בני משפחה או

חיבה או של אהבה. חשוב לבחון מהי נקודת המפנה בה נפגע האמון, בה התפיסה אודות קיומם של רגשות 

נסדקת. אם נדע מדוע מתרחש המשבר, אולי נוכל להקדימו ולמנוע אותו. בעזרת הנתונים  –חיבה הדדיים 

 את השאלות האלה ואשיב להן תשובות. שאספתי אבחן

 איכות המישרה. 5

איכות מישרה נבחנת על פי מדדים אובייקטיביים ועפ"י מדדים סובייקטיביים. מישרות טיפול 

 )Dirty, Demanding, Dangerous, Difficult ( מבחינה אובייקטיבית )bad jobsנחשבות למישרות גרועות )

בשל השכר הדל ומיעוט היתרונות: לא קיימת דרישה להכשרה, לא קיים ביטחון תעסוקתי ולא קיימת 

. נושא (Cooper, 2008; Kalleberg, 2011; McGovern et al., 2004)אפשרות להתקדם או להתפתח בעבודה 

המישרה,  הקידום בעבודה או האפשרות להתפתח הם מדדים אובייקטיביים חשובים שקובעים את איכות

זאת כיון שהתקדמות לתפקיד בכיר יותר משמעותו היא גם העלאה בשכר, השגת יוקרה וביטחון תעסוקתי. 

ניתן לציין נושאים נוספים המשפיעים על תפיסת המישרה כגרועה: הנשים העוסקות בטיפול ביתי אינן זוכות 

שעות ביממה  8לות שכר רק עבור לקבל שכר עבור כל השעות בהן הן מועסקות, לדוגמה מהגרות עבודה מקב

שעות ברצף ומט"ביות מקבלות שכר רק עבור השעות בהן הן מועסקות בפועל אבל אין  24בעודן מועסקות 
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פיצוי עבור השעות הרבות אותן הן "מבלות" בדרכים, באוטובוסים בין מטופל למטופל. בנוסף, תנאי העבודה 

כה/הזקן בביתו והן אינן חולקות את העבודה עם אנשי צוות כוללים בדידות גדולה, כיון שהן משמשות את הנ

( את האיכויות המעניקות למישרה רמה גבוהה של איכות: 2171(. פולברה מונה )עמ' Folbre, 2012נוספים )

אוטונומיה, דיסקרטיות, גמישות והזדמנויות לשיתוף פעולה בצוות, חשיפה לפרקטיקות ניהול המקדמות ידע 

 Kochanהערך העצמי באמצעות השתלמויות והדרכות, באמצעות שיתוף בידע ובהחלטות )ותומכות בביסוס 

et al., 2009 כמובן, שכל אלה נמנעים ממהגרת עבודה המועסקת בטיפול בבית. נמנעת ממנה גם ההזדמנות .)

או היכולת להתאגד שנחשבות לתומכות באיכות מישרה. לעומת התנאים האובייקטיביים הקשים, עשויה 

אלה הם  –מישרה לענות על ציפיותיהן של המועסקות בה, כמו גם להתלכד עם הערכים בהם הן מחזיקות ה

(. את Berg & Frost, 2005; Decker et al., 2009ההיבטים הסובייקטיביים של איכות המישרה )לדוגמה, 

 ההיבטים הסובייקטיביים של המישרה אבחן באמצעות הנתונים שאספתי. 

ל איכות מישרה היא רמת העקה הנגרמת בעקבות העבודה. טיפול ארוך טווח עלול לגרום אחד ההיבטים ש

 לעקה למטפלות ועל כך בתת הפרק הבא. 

 עקת הטיפול ודרכי ההתמודדות איתה. 6

רבות נכתב על העקה אותה חווים בני משפחה המטפלים בבן משפחתם הסיעודי או הנכה. אנשים אלה 

( משפיע לרעה על הבריאות ועל איכות החיים של family burdenעול. הנטל ) סובלים מעומס רגשי ומתחושת

(, לדוגמה הם עלולים לסבול מחרדה, מרגשות כעס ואשם, מירידה במצב הבריאותי, Cantor, 1991המטפלים )

מנדודי שינה ומתחושת עקה. קיימת תמימות דעים בין חוקרים שרבים ממגישי העזרה נמצאים במצב של לחץ 

(. בניגוד לכך, במחקר שנעשה בארה"ב נמצא Tornatore & Grant,2002; 1997י )לדוגמה, ברסלר, נפש

שמטפלות סיניות ופיליפיניות, שהיו מעורבות בתפקידים רבים בנוסף לטיפול בהוריהן הזקנים, דיווחו על 

בות עליונה לכבוד רמות גבוהות של רווחה פסיכולוגית הנובעת מן הערכים התרבותיים שלהן, המייחסים חשי

תן להבין (. ני  ,.filial  piety( )2002Dilworth & Gibson,  ;2002Jones et alולמחויבות כלפי הורים מבוגרים )

מכך שהפנמה של נורמות חברתיות משפיעה על המזג ועל הנטיות של היחיד ובעקבות זאת גם על הרגשות וגם 

הדרכים להתמודדות עם העקה, היא שכירת שירותיהן של  (. אחתAdams & Blieszner, 1994על ההתנהגות )

 ( חקרו את אופן ההתמודדות של בני משפחהChiatti et al., 2013מהגרות עבודה כמטפלות. שיאטי ועמיתיו )

באיטליה עם העקה המלווה טיפול בבן משפחה סיעודי ומצאו אמנם שזו הדרך הנורמטיבית המקובלת כעת 

בינוני והגבוה, אלא שחוקרים אלה מוטרדים מאי השוויון החברתי באיטליה בין ע"י משפחות מבני המעמד ה

משפחות שיכולות להרשות לעצמן לשלם שכר עבודה למהגרת עבודה לבין המשפחות העניות שאינן יכולות 

לשאת בהוצאות. החוקרים אינם מתייחסים לעומס הפיסי והנפשי איתו מתמודדות המהגרות ורק מעלים 

מאמר את האפשרות שהמהגרות עצמן משלמות על כך מחיר. במחקרי אייחד מקום לבחינה של בסופו של ה

 העקה גם כפי שהיא נחווית על ידי בני המשפחה וגם כפי שהיא נחווית על ידי המהגרות.

( בחנו כיצד מטפלות לא Cuesta-Benjumea & Roe, 2014בנג'ומיאה ורוי )-החוקרות קווסטה

מאליות שהינן מהגרות עבודה, מתמודדות עם העומס הטיפולי, כלומר הן ניסו להבין פורמאליות ומטפלות פור

באילו אסטרטגיות משתמשות המטפלות כדי להקל על עצמן את העומס הטיפולי. על פי ממצאיהן, המטפלות, 

אלה וגם אלה, מבקשות מדי פעם "לעזוב את חיי המטפלת", להתנתק ולחיות גם את חייהן האחרים כבנות, 

כאימהות, כבעלות מקצוע וכו', אלא שהמטפלות אינן מצליחות לממש את הרצונות האלה ולהיפך, הן מציינות 
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עד כמה הן שבויות בתפקידי המטפלת. כשהן יוצאות לחופשה, הן אינן מצליחות להתנתק ולמעשה מדובר 

(, כלומר אין מדובר 1219עמ'  ( )שם,false exits to a care-giving identityב"יציאות כוזבות מזהות המטפל" )

בהתנתקות ממשית ומלאה. למעשה המטפלות איבדו את חייהן הרגילים. בנות משפחה השתמשו בניסוח 

"לפני" ו"אחרי", כשהתייחסו לחיים שלהן שהשתנו באופן סוחף למצב של חיים שאינם נורמאליים בעקבות 

הן לכודות בטיפול והמוצא היחיד מן העקה הוא  אירוע שהצריך את מעורבותן בטיפול. חייהן השתנו למצב בו

עזרה מפעם לפעם המוענקת על ידי בני משפחה נוספים. מהגרות העבודה שרואיינו סיפרו על ציפיות לא 

ממומשות: הן קיוו למצוא עבודה טובה בשכר ראוי שיאפשר להן לחסוך סכום נאות כדי להיבנות ממנו 

קשים ושהשכר נמוך. המהגרות חיות במרחק ממשפחותיהן והן לכשתחזורנה, אלא שגילו שתנאי העבודה 

מעידות שהדרך שלהן להתנתק מזהותן כמטפלות נעשית באמצעות חזרה לזהויות הקודמות שלהן. חזרה מעין 

זו יכולה להיות וירטואלית ולהתקיים באמצעות מכשירים טכנולוגיים, הן יכולות ליצור קשר עם ילדיהן ואף 

גרות העידו שיצירת קשר מעין זה מעניקה להן 'אוויר' ומאפשרת להן להמשיך לעבוד, לראותם בסקייפ. מה

לאחר שהתאפשר להן לחזור לזמן קצר אל הזהויות שלהן כאימהות וכרעיות. דרך נוספת המאפשרת התנתקות 

נעשית באמצעות הדמיון: התחברות למקומות ולאנשים מהעבר או בעת יציאה אל המרחב הפרטי, הדירה 

ורה אותה הן חולקות עם ידידות או עם קרובות משפחה שגם הן מהגרות, שם הן מתנתקות מזהותן השכ

כמטפלות ומאפשרות לעצמן מרחב של חופש. אחת התופעות המעניינות אותה מזכירות החוקרות היא העובדה 

 migrant care-givers are present inשהצורך של מהגרות עבודה במנוחה הינו שקוף עבור המעסיקים )

family life but their need for rest remains unseenהומניזציה -(. תופעה זו מתלכדת עם מסחור ועם דה

ומבטאת גם התעלמות מן העובדה שמדובר בעובדת שזכאית ליהנות מהגנתם של חוקי המגן. השאלה שלי היא 

המשיך לתפקד במסגרת מהם מקורות התמיכה של המהגרות בתוך מצב של סטרס ומה מאפשר להן ל

משעבדת ומנוכרת. היבט נוסף הקשור לאיכותה של המישרה הוא הספק לגבי מיקומו כמקצוע או כעיסוק 

 שאינו דורש הכשרה או שדורש הכשרה חלקית בלבד. אייחד לכך את תת הפרק הבא. 

 ( occupationהטיפול הביתי כפרופסיה )מקצוע( או כעיסוק ). 7

י כפרופסיה או כעיסוק משפיעה, כמובן, על היוקרה של העבודה, על ההתייחסות לטיפול הבית

( הוא מעלה שאלה זו לגבי עבודת הטיפול בילדים. Toigo, 1981גו )יההכשרה ועל השכר. במאמר שכתב טו

עפ"י הפרספקטיבה הראשונה, הרואה את הטיפול כעיסוק, ניתן לבחון את העבודה כמערכת של מטלות שאינן 

קשורות זו לזו שמתמקדות בהענקת טיפול פיסי שגרתי ובהשגחה. זו נקודת מבט מינימלית, אך שימושית 

: careיבים המשמעותיים שתומכים בפירוש זה נובעים מהמושג שמדגישה את מה שיש לעשות. המרכ

ו (. גישה זWebsterעל פי מילון  ("להתעניין, לדאוג: לספק את הצרכים או להעניק שירותים אישיים נחוצים"

מניחה שניסיון החיים של המטפלת במשפחתה הגרעינית העניק לה רגישות כלפי צרכיהם של אחרים, מדובר 

כשה בתהליך הסוציאליזציה שלה. השתלמויות מאוחרות יותר עשויות לרתום ולחדד כישורים בניסיון שהיא ר

 אלה כדי שיתאימו לתוכנית הטיפולית.  

 לעומת התפיסה הראשונה, הטיפול כמקצוע מתואר במילון וובסטר כך: 

A calling requiring specialized knowledge and often long and intensive 

preparation including instruction in skills and methods as well as in the 
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scientific, historical, or scholarly principles underlying such skills and 

methods, maintaining by force of organization or concerted opinion high 

standards of achievement or conduct, and committing its members to 

continued study and to a kind of work which has for its prime purpose the 

rendering of a public service. 

ובתרגום חופשי וכללי: יש צורך בידע ספציפי ולרוב יש צורך בהכנה אינטנסיבית הכוללת הדרכה לגבי 

יים, היסטוריים או מחקריים העומדים בבסיס כישורים ושיטות כישורים ושיטות כמו גם לגבי עקרונות מדע

אלה. העובדים מחוייבים להמשיך ללמוד כדי להגיע לרמה של סטנדרטים גבוהים כשהמטרה העיקרית היא 

 מתן שירות ציבורי.

בישראל פורסם דו"ח מחקר שהוזמן ע"י מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי המתאר את 

(. 2002, ות הבית בזקנים, את תפיסת התפקיד ואת דפוסי העבודה )כורזים, גורן ונירןהמאפיינים של מטפל

מציינות החוקרות ש"חלק  28ההתייחסות במחקר אל עבודת הטיפול היא כאל עיסוק ולא כאל מקצוע. בעמוד 

כי  ( דיווחו42%ניכר מהמטפלות נכנסו לעיסוק זה, ועוסקות בו היום, ללא הכשרה. כמחצית מהמטפלות )

השתתפו בקורס למטפלות בית". ומהו הקורס בו מדובר? הוא כולל שמונה מפגשים, בני שלוש שעות כ"א, 

הנושאים: תפקידי המטפלת, עזרה ראשונה )שעה וחצי בלבד(, היכרות עם עולם הזיקנה, בטיחות הזקן, 

המוצאים והתרבויות הכשרה מעשית, תקשורת, שירותים קהילתיים נפוצים, יסודות הטיפול האישי, מגוון 

בארץ. חברה הסיעוד, "מתן", מפרסמת באתר שלה שהיא מקיימת קורס מקצועי למטפלות. עפ"י הכתוב 

באתר, תחומי הלימוד עפ"י הנחיות הביטוח הלאומי הם: חוק סיעוד והשירותים הניתנים במסגרתו, היבטי 

ות של טיפול אישי עם דגש על בטיחות, ומהות התיפקוד בטיפול בקשיש )זו לשון הכתוב ללא תיקונים(, יסוד

תקשורת מקסימלית עם המטופל, לימודי יסודות התזונה הנכונה ודרכי האכלת הקשיש, היגיינה אישית שיש 

להשגיח עליה, הכשרה מעשית בכל אחד מהשלבים וצבירת ניסיון. כלומר מדובר בשישה שיעורים המעניקים 

מות הכשרות מעמיקות יותר שמתקיימות במוסדות תעודת מטפלת סיעודית מוסמכת. מסתבר שקיי

 10שעות במסגרת  67מוסמכים, לדוגמה: מכון אדלר )קורס הכשרה למטפלת ביתית דוברת עברית(, אש"ל )

מפגשים, מדובר בקורס המוכר ע"י משרד העבודה(. כל זאת מתאר הכשרות למט"ביות, כלומר למטפלות בית 

מהן משתתפות בקורסי הכשרה קצרים לפני ההגירה, קורסים  ישראליות. לגבי מהגרות העבודה, חלק

שמתמקדים בעיקר בלימוד כמה מלים בעברית, בלימוד מנהגים יהודיים )כולל הכנת שקשוקה...(, בלימוד 

האופנים בהם יש לחתל או להשתמש בעגלת נכים וכן באופן בו יש להתייחס למטופלים: בכבוד ובאחריות. 

צד לנקות רצפות, שירותים, להציע מיטה, לבשל, להגיש תרופות. לא קיים פיקוח על בנוסף, בקורס מלמדים כי

הקורסים והאחראיות הן חברות כוח האדם המגייסות. חלק מן המרצות הן מהגרות לשעבר שחזרו לארצן 

(Raijman & Kushnirovich, 2012 ,לשכות כוח 2008(. מתברר שעפ"י התקנות החדשות )החל מספטמבר ,)

אחראיות להכשרה של המהגרות, אלא שהתקנות אינן קובעות את משך ההכשרה וכן אינן מפרטות האדם 

מיהם האנשים הזכאים להכשיר בקורס שכזה. החוקרות, רייכמן וקושנירוביץ )שם(, מציינות שבמציאות לא 

המגייסות קיימת בדיקה רצינית לגבי אופיים של הקורסים: העובדה שהם מנוהלים על ידי לשכות כוח אדם 

את המהגרות ולא על ידי גורמים ממשלתיים וכן העובדה שהצוות המלמד אינו עומד בסטנדרטים מקצועיים 

כלשהם, מלמדות שיש צורך בפיקוח על הנעשה בקורסים אלה. עפ"י הסקר שערכו החוקרות, רוב הנשים 
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של המגיעות  57%-לנקה ו של המגיעות מסרי 60%(, לעומת 85%שמגיעות מהפיליפינים השתתפו בקורס כזה )

מנפאל. חלק מהנשים שהעידו שלא השתתפו בקורס, הסבירו שהקורסים נערכו בעיר הגדולה והן גרו הרחק 

ימים,  14בממוצע  -ממנה ולא היה להן מימון עבור הנסיעות או עבור מגורים בעיר. משך הקורס בפיליפינים 

 ימים. 30 –ימים ובסרי לנקה  22 –בנפאל 

ציינו  )2001(כשרות ראויות קשור קשר הדוק למדיניות תקציבית. אייזנשטדט ורוזנהק המחסור בה

שבאמצעות הפרטת שירותי הסיעוד והעברת האחריות לאספקת השירותים לגופים לא מדינתיים, הרחיקה 

עצמה המדינה מהביקורת הציבורית. כמו כן, הם מציינים שכאשר כוח האדם מועסק באמצעות ארגונים 

, הרי תנאי ההעסקה, הביטחון התעסוקתי וההטבות להם זוכות העובדות )הרוב נשים(, הינם פרטיים

נמוכים/גרועים מאלה שלהם זוכים עובדי מדינה וכמו כן, לגבי הכשרות בתחום הטיפול, הם מציינים 

ם מנותני הסיעוד...השתתפו בתוכנית הכשרה מיוחדת. אול 30%ש"...המוסד לביטוח לאומי דורש שלפחות 

למחצה. הכרה כזאת היתה מביאה לתוצאות תקציביות לא -כוח אדם זה אינו מוכר כמקצועי או כמקצועי

מתארת במאמרה את הפרקטיקות המסדירות את הניהול הציבורי  )2015(. בנימין )121רצויות" )שם, עמ' 

ים המועסקות החדש שמכוונות לצמצום עלויות בשירותים החברתיים. שירותים אלה מוענקים על ידי נש

במשרדי החינוך, הבריאות והרווחה במשרות שדורשות הכשרה, אלא שלשם צמצום עלויות מעסיקים 

במשרות אלה נשים שלא רכשו הכשרה מקצועית, לדוגמה אחיות מעשיות במקום אחיות מוסמכות או 

רמת השירותים. מדריכות במקום מורות. בנימין מציינת שהסתמכות על עובדות לא מוכשרות עלולה לפגוע ב

בהתייחס לנשים המועסקות בעבודות טיפול, הסירוב להכיר במיומנויות טיפול שנרכשות במהלך ניסיון 

תעסוקתי ובמהלך מפגש רפלקטיבי עם עובדות מיומנויות אחרות וכן מחסור בהכשרות מקצועיות ובגמול 

בדות האלה. תפיסת הטיפול ראוי עבורן, מאפשרים לצמצם למינימום את העלויות הכרוכות בהעסקת העו

כעיסוק טבעי הממשיך את עבודת הטיפול המשפחתית, מאפשרת הבניה חברתית של הטיפול כתפקיד לא 

מקצועי שאינו דורש מיומנות או הכשרה. בהקשר זה אבחן במחקרי את איכות השירות כפי שהוא נתפס על 

קידי מטפלת. איכות המישרה קשורה גם ידי המעסיקים בהינתן העובדה שרובן של המהגרות לא הוכשרו לתפ

 לתפיסת תפקיד ולסיפוק מהעבודה ועל כך בתת הפרק הבא.

 תפיסת התפקיד וסיפוק מהעבודה. 8

( מידת 1( בחנו את הזהות המקצועית של המטפלות בארבעה היבטים: 2002כורזים, גורן ונירן )

( תפיסה של כישורים דרושים 3מקצועי ( תפיסה של סטטוס 2הפורמאליות או האינטימיות ביחס למטופלת 

( הכוונה להתמיד בעיסוק. מידת הפורמאליות נבדקה באמצעות השאלה האם המטפלת מרגישה כבת 4לעיסוק 

(. תפיסת Eustis & Fisher, 2000משפחה, כחברה או כעובדת. חלוקה כזו נרשמה כבר אצל אוסטיס ופישר )

הסטטוס המקצועי נבדקה באמצעות שאלון ובו שישה חיוויים. החיווי הראשון הוא: "מטפלת זה מקצוע ולא 

ענו בחיוב. יש לזכור שהחוקרות עצמן השתמשו במושג "עיסוק" לאורך כל  67%סתם עבודה". עפ"י המחקר 

זו עבודה שאי אפשר להתפתח בה ציינו ש" 58%המאמר. יחד עם ההתייחסות החיובית כביכול כלפי העבודה, 

מבחינה מקצועית". לגבי המרכיב השלישי, תפיסה של כישורים הדרושים לעיסוק, נמצא כי רוב המטפלות 

מהנשאלות( חושבות שאין צורך במיומנויות מקצועיות כדי להיות מטפלת טובה. מתעוררת כאן סתירה  73%)

ך כמקצוע שיש ללמוד את יסודותיו ויש להכשיר פנימית: מצד אחד פמיניסטיות מבקשות שהטיפול יוער
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לקראתו. בנוסף נטען ששילוב נשים שלא הוכשרו עלול לפגוע באיכות המישרה ובאיכות השירות אלא שמצד 

( הדרישה Bach, 2011שני, דרישה להכשרה כזאת עלולה להוות חרב פיפיות עבור חלק מהנשים. על פי באך )

ת הכשרה להשתלב בשוק העבודה ולהשתמש באינטואיציה שלהן הזו חוסמת את דרכן של נשים חסרו

( לאחיות, לעובדות סוציאליות ולמורות. ההעדפה של השירות הציבורי assistantsכעובדות המשמשות עוזרות )

להעסיק נשים אלה הוא אמצעי להוזלת השירות. ניתן היה להתמודד עם הקונפליקט על ידי שילוב נשים אלה 

 ם דאגה להכשרתן. אדון בכך כאשר אציג את נתוני המחקר.בעבודה בד בבד ע

י נושאים נוספים שנבדקו במחקר של כורזים, גורן ונירן )שם( הם: סיפוק מהעבודה וקושי בעבודה. שנ

גורמים עיקריים נמצאו כגורמים לסיפוק: הראשון קשור למטופל ולמשוב חיובי ממנו והשני קשור לתחושת 

ושי בעבודה נגרם כתוצאה מתסכול הנובע ממצבו של המטופל, כתוצאה מבקשות שליחות ולמימוש ערכים. ק

מוגזמות מצידו של המטופל, כתוצאה מיחס שלילי של המטופל וכתוצאה מאופי התפקיד )לדוגמה, החלפת 

חיתולים(. ניתן להיווכח שהגורמים לסיפוק קשורים להיבטים סובייקטיביים של המישרה, כלומר לתחושת 

תה מפיקות העובדות מתפקידן. מעניין לבחון מהם ההיבטים של המישרה שיהיו בקשר עם כוונתה משמעות או

להישאר בתפקיד, האם אלה ההיבטים האובייקטיביים )גובה השכר, לדוגמה( או ההיבטים הסובייקטיביים 

ה בזויה. )הפקת משמעות, לדוגמה(? אחד ההיבטים של מישרת הטיפול הוא תפיסתה כעבודה מלוכלכת, כעבוד

 האם זה היבט אובייקטיבי של המישרה או היבט סובייקטיבי? אבחן זאת בתת הפרק הבא.

 "עבודה מלוכלכת". 9

( בהתייחסות למקצועות שנתפסים Hughes, 1951המושג "עבודה מלוכלכת" נטבע על ידי הוגס )

קרה נמוכה מאוד ואפילו כמגעילים או כמבזים מבחינה פיסית, חברתית או מוסרית. עבודות אלה זוכות ליו

לביזוי. הביזוי מתבסס על כך שבאופן היסטורי הנשים שעסקו בעבודות ניקיון ביתיות השתייכו לקבוצות 

חברתיות מוחלשות מבחינה גזעית ואתנית. ההבנייה של העיסוק בניקיון כעיסוק המדורג נמוך בהיררכיה 

( טוען שהאנשים העובדים Douglas, 1966) החברתית מסבה תחושת השפלה לנשים העוסקות בתחום. דוגלס

בעבודות כאלה נתפסים כ"עובדים מלוכלכים", כאילו העבודה השפיעה על אישיותם, כאילו הלכלוך זיהם 

אותם. תופעה זו מעלה נושא פרובוקטיבי, כי ספרות העוסקת בזהות מצביעה על כך שאנשים שואפים לראות 

( Ashforth & Kreiner, 1999ל המקצוע בו הם עוסקים )לדוגמה, עצמם באור חיובי, כולל תפיסה חיובית ש

ואמנם מהגרות עבודה העוסקות בסיעוד ובעבודות משק בית מתעקשות על הגדרת הזהות המקצועית שלהן 

ולכן גם בעלת  housekeepingודומה יותר למי שמנהלת את משק הבית   maidכשונה מעבודת עוזרת הבית

( טוענת Hondagneu-Sotelo, 2007סוטלו )-(. הונדגניאוRomero, 1992רה חלקית )דימוי של מקצוע בעל הכש

שההגירה מעמתת את המהגרות עם אשמה, סטיגמה וביקורות אחרות שמשמרות את הקול המבייש 

והמפקפק בעולמן הנוכחי. התוצאה של רגשות אלה הינה חוסר נוחות פנימית בשל אימוץ המבט הביקורתי 

( נאבקות bad jobs( טוענת שנשים שעובדות במשרות גרועות )Padavic, 2005כך, פאדאוויק )עליהן. בניגוד ל

כדי לשמור על תחושת ערך באמצעות חיפוש אחר תחושת שייכות, לדוגמה באמצעות פיתוח תחושת שייכות 

(, הן Collins, 1990לקהילת העובדות המועסקות באותן משרות, או, לחילופין, על פי פטרישה היל קולינס )

אמריקאיות עבורן אווירת הבית -רוכשות תחושת שייכות באמצעות חיקוי התרבות של אימהותיהן האפרו

סיפקה מקום של ביטחון, נוחות וגאווה. מעניין לבחון בהקשר של מהגרות עבודה בישראל מנין הן שואבות את 

מחקרם שבקרב עובדים שמבצעים ( טוענים ב(Ashforth & Kreiner, 1999תחושת הערך. אשפורט וקריינר )
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"עבודות מלוכלכות" נוצרת תרבות הממסגרת מחדש את המשמעות של העבודה המלוכלכת. לעיתים קרובות 

אידיאולוגיה כזאת מהללת בדיוק אותם אספקטים שסובלים מסטיגמה שלילית על ידי שינוי המשקל החברתי 

אות חברתיות סלקטיביות. דוגמה למיסגור שכזה היחסי הניתן למשמיצים ולתומכים ועל ידי הצגה של השוו

הוא ההסבר של עורכי לוויות לגבי מטרת עבודתם באופן שהינו רחב יותר מן ההסבר המקובל, כלומר במקום 

לומר שהם מכינים את הגופה לקבורה ומרוויחים מכך כסף, הם אומרים שהם עוזרים לקרובי משפחה 

עניק משמעות חדשה לעבודה הבזויה ובכך מעניק תחושה של ולחברים להתמודד עם צערם. שינוי כזה מ

 הערכה עצמית לעוסקים בתחום. 

( כותבות על נשים  ,2010Benjamin, Bernstein & Mutzafi-Hallerהלר )-בנימין, ברנשטיין ומוצפי

יכלו  העוסקות בעבודות ניקיון החוות גאווה בשל האחריות שלקחו על עצמן לפרנסת ילדיהן. נשים אלה, שלא

להסתמך על בעלים תומכים, לקחו על עצמן עבודה קשה שזוכה לחיצי בושה מן הקהילה, אלא שהידיעה שהן 

מצליחות לחלץ את ילדיהן מעוני, שהילדים יכולים להתנהג כמו חבריהם לכיתה, שהן יכולות להרשות להם 

 –החברתי בו הן עצמן נתונות להשתלב בלימודים גבוהים ויותר מכל שהן מאפשרות לבנותיהן להיחלץ מהמצב 

 כל אלה ממלאים אותן גאווה.

(, שחקרה את האופנים בהם מטפלות בית בזקנים חוות את עבודתן Stacey, 2005סטייסי )

"המלוכלכת", גילתה שהן חוות יחס אמביוולנטי כלפי עבודתן: מצד אחד הן מזהות אילוצים שפוגמים 

דתן הינה משמעותית ומצד שני הן מספרות שיש להן גמולים מן ביכולתן להעניק עבודה טובה או לחוש שעבו

הטיפול באנשים זקנים. לטענת החוקרת, המטפלות שואבות כבוד מגמולים אלה, במיוחד מטפלות שנכנסו 

לשוק הטיפול לאחר שעבדו בעבודה מנכרת. המחקר אודות המשמעות שמטפלות אלה מעניקות לעבודתן הינו 

 ע בנושא.דל ומחקרי ירחיב את היד

 קשור גם לאיכות השירות וגם לאיכות המישרה: –הרכיב הרגשי . 10

( והסיבה הבסיסית לכך emotion work( עבודת רגש )(Hochschild ,1983טיפול מכונה בפי הוכשליד 

שנשים מבצעות את עבודות הטיפול ואת שירותי משק הבית, היא שלנשים, באופן כללי, יש פחות גישה לכסף, 

( מכנה את עבודת הרגש 'אתיקה של אהבה'. זקנים ובני 2007סמכות ולמעמד בחברה. סער )לכוח, ל

משפחותיהם משתמשים בדימוי "כמו בת משפחה" כאשר הם מתארים את היחסים ביניהם לבין מהגרות 

 ,Berdes & Eckert, 2007; Constable, 2007; Karner, 1998; Dodson & Zincavageהעבודה הסיעודיות )

2007; Piercy, 2000 סער טוענת ש:"גישה זו...ללא ספק נותנת תחושת ערך ומשמעות לחוויית העבודה של .)

הנשים", אלא שמעסיקים מנצלים זאת ודורשים מהן שעות עבודה רבות נוספות וכמו כן אינם נוטים לשלם 

ה הנעשית מתוך "אתיקה ( מונה את המאפיינים של עבודשםלהן שכר ראוי, או את זכויותיהן החוקיות. סער )

של אהבה": ראייה רומנטית של חווית העבודה  ומתוכה קיום של יחסי חליפין רגשיים כולל השקעה רגשית 

רבה, תחושת ערך ומשמעות המתווספות לחוויית העבודה, ניצול כלכלי מצד המעסיק, פיטורין טראומתיים, 

דת לתנאים סוציאליים נאותים וחוסר יוזמה מצד היעדר קידום, חוזי העסקה גרועים, חוסר דרישה מצד העוב

המעסיקים לספק אותם, נטייה של העובדת להתנדב למלא מטלות מעבר לנדרש. כל המאפיינים האלה 

מתקיימים בעבודתן של נשים מעוטות הכנסה בישראל והם מתקיימים במידה רבה בקרב מהגרות עבודה 

 גדרי, מן ההיבט האתני ומן ההיבט האזרחי. המועסקות בסיעוד הסובלות משוליות מן ההיבט המ
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אהבה. מי  -יש הסוברים שקיימת דיכוטומיה ברורה בין שתי מוטיבציות מנוגדות: כסף ומנגד לו 

שמטפל מתוך אהבה, מיוחסים לו ערכים רוחניים ואלטרואיזם ומי שמטפל עבור כסף, כביכול עסוק רק 

את מניחה שפעולותיהם של סוכני השוק נובעות מתוך בחמדנות, בחומרנות ובצרכיו האישיים. תפיסה כז

מאווייהם הלא מסופקים וכן שסוכנים אלה הינם בני אדם אוטונומיים ובעלי יעילות עצמית עצמאית. אף 

( Folbre & Nelson, 2000אחת משתי הנחות אלה אינה תורמת לתחום בו אנו עוסקים. פולברה ונלסון )

י המחקר בתחום הטיפול הביתי הפורמאלי: האחד, השערת המפתח טוענות ששני מכשולים ניצבים בפנ

ששווקים אמורים לשפר את עבודת הטיפול על ידי הגברת היעילות והשני, ששווקים עלולים לדרדר את עבודת 

הטיפול בכך שהם גורמים לשינוי המוטיבציה של המטפלים מהפן האלטרואיסטי לכיוון אגואיזם. החוקרות 

מאוזן יותר, המאגד את הנושאים השייכים, לכאורה, לעולמות מנוגדים: אהבה וכסף. הן פיתחו מודל אחר, 

" בהם העברה של כספים הינה רק מימד אחד ביחסים rich marketsמציעות מודל של שווקים עשירים "

 המורכבים שבין המטופל, בני המשפחה והמטפלת, בנוסף למימדים אחרים של אמון, רגש והערכה.

שנעשים לאחרונה בהערכת המשקל הכלכלי של עבודות משק הבית נכשלים כיון שייחוס ניסיונות 

ערכי שוק לתפוקות של עבודות שנעשות בבית מבוסס על ההנחה שקיימת התאמה מושלמת בין תוצרים של 

עבודת הבית לבין סחורות. הנחה זו נתפסת כשרירה עבור רוב הטובין החומריים ועבור שירותים רבים, אלא 

היא אינה נוגעת לרוב האנשים )נשים( שמנקים את הרצפות או את חדרי השירותים. כמו כן, קשה להעריך ש

הינם  -בכסף שירותים אישיים בהם זהותו של מעניק הטיפול והמחויבות שלו ליחסי טיפול מתמשכים

שייכים  משמעותיים. במובן זה, בתהליך ההערכה, אמורים כלכלנים להשתמש במושגים חדשים שלא היו

ו בבעבר למילון המושגים שלהם. לטענה שטיפול עבור כסף יגרור אחריו תיפקוד מכני ולא אישי, שיהיו חסרים 

(, עונות Weber, 1994היבטים רגשיים, כמו אהבה ותשומת לב ושיש להגן על "ערכי המשפחה" מן השוק )

ם גר רק באופן אנונימי ולא אישי, אלא פולברה ונלסון שכסף אינו שייך רק לתחום השוק והסחורות ואינו עוב

נות בתוך יחסים אישיים כמתנות לחברים, כהלוואות לילדים, כשיתוף בין בני זוג, כמענקים וכתרומות. הן נשע

ו ( הטוענת בין היתר שאפילו כאשר כסף ניתן בתמורה לסחורות אZelizer, 1995בתשובתן על ספרה של זליצר )

 מיות בין המשתתפים בחילופין.לשירותים, לא מתקיימת אנוני

בעבודתי אבחן את התרומה של יחסי הרגש לאיכות המישרה הטיפולית מנקודת מבטן של המהגרות ולאיכות 

 השירות מנקודת מבטם של המטופלים ושל בני המשפחה.

לסיכום פרק זה בסקירה שעסק בהיבטים המגוונים של טיפול, אעלה שתי שאלות עיקריות שהתעוררו ושבהן 

להיבטיה האובייקטיביים ולהיבטיה -אעסוק במסגרת ניתוח הנתונים:  האחת קשורה לאיכות המישרה

הסובייקטיביים וקשורה גם למקורות התמיכה של המהגרת המעודדים אותה להמשיך ולשאת בנטל והשנייה 

נים קשורה לאיכות השירות וקשורה גם להיעדר הדרכה, ייעוץ והכשרה. אבחן את השאלות מתוך הנתו

 שברשותי.  

 ( diasporaמקום טיפול, מקום מגורים, גולה ) –פרק חמישי: הבית 

הבית בו מתקיים הטיפול הוא ביתו של הזקן והוא מקום עבודתה ומקום מגוריה הזמניים של 

המהגרת. עם כניסתה של מהגרת העבודה הביתה, וגם קודם לכן, עם הידרדרות מצבו של הזקן הסיעודי, נחשף 
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פירה הציבורית, לפוליטי ולהסדרים המתקיימים בו. להלן הקדמה קצרה בעניין המשא ומתן הבית לס

שמתקיים בין הפרטי לציבורי בהתייחס לבית. משא ומתן זה חשוב לדיוננו כיון שהמתרחש בבית מתווך 

 ומושפע ממה שמתקיים מחוצה לו, כולל השיח, התקנות והחוקים.

הוא האחר של הפוליטי ומכיל את מה שהוצא מהפוליטי. חלק  בפילוסופיה הפוליטית המערבית הבית

מהפונקציות הנחשבות לפרטיות ושייכות לבית, הוצאו ממנו כשהבית לא יכול היה לספקן על פי הבנות 

משתנות של הספירה הפוליטית. ההוצאה אינה מנתקת את הבית מן הפוליטי, אלא יוצרת ביניהם יחס הדוק. 

 (.2010לבין המרחב הפוליטי מתגלה כדיפוזי )קוטף, אם כן, הגבול בין הבית 

מן הבחינה הפמיניסטית נגזרת ההבחנה שהבית הוא המקום של ההבדל )שמייצר את ההבדל, שמכיל אותו 

(. עפ"י הביקורת הפמיניסטית, המדינה הדמוקרטית מרחיקה את הפוליטי מן 9ושמכסה עליו( )קוטף, שם עמ' 

שליטה ודיכוי )של נשים ושל עבדים וחסרי רכוש( ובו בזמן מתהדרת בכסות של הבית ובכך מבססת אפלייה, 

שוויון. ההרחקה הזאת היא עצמה מעשה פוליטי ומשמעותה תקפה לא רק בתוך הבית, אלא בספירה 

הציבורית של החוק, המוסדות, הדיון הציבורי והאזרחות. הביקורת הפמיניסטית חשפה שהבית, שנתפס 

, השייכות וההגנה עלול להיכשל בתפקידו המגונן ולאפשר אלימות ודיכוי. עפ"י קוטף כמעוז האינטימיות

 פעמים רבות היכולת שלנו לזהות, להבין ולהמשיג את האלימות המתבצעת בבית מתווכת על ידי אידיאולוגיה.

ן למצוא קירות הבית אינם אטומים לפוליטי והוא חודר מבעדם דרך הטלוויזיה, שיחות הסלון ולעיתים נית

פוליטי -אותו ביחסי הכוחות שבין השוכנים בו. בעקבות פוקו אפשר לחשוב על הבית כעל חלק ממערך ביו

ודיסיפלינרי. הבית, אם כן, הוא אתר פוליטי כי הוא חלק ממערך שמאפשר צורות מסוימות של הפעלת כוח 

ו הסובייקט מעוצב והופך מתוקף סמכות וַמבנה תשתית להכרה בסמכות להפעיל כוח. הבית הוא אתר שב

 ליחיד נשלט ובמקביל הבית משמש כטכניקה להסדרת האוכלוסייה והפיכתה לאובייקט בר הסדרה.

 הבית עבור הזקן הסיעודי. 1

בשונה מטיפול הניתן במוסד או בבית חולים, טיפול ביתי נעשה בסביבה פרטית בה מתקיימים חיים 

(, זאת Dyck et al., 2005רטיות, ביטחון, נוחות ושליטה )משפחתיים. הבית נתפס אצל רבים כמקום של פ

למרות שנמצאות עדויות למקרים של התעללות במשפחה בתוך הבית, הסותרות את תפיסת הבית כמקום של 

מקלט וביטחון אישי. עבור הזקן הסיעודי הבית הוא מקום של נחמה התומך באלמנטים חשובים הקשורים 

 (.Armstrong & Armstrong, 2004הזהות העצמית )לאיכות החיים ולהמשכיות של 

( הבית כמקום הטיפול מזמן דיון בגבולות שבין הספירה הציבורית לבין הספירה Milligan, 2005על פי מיליגן )

הפרטית המוגדרים על פי האידיאולוגיה של הבית. אידיאולוגיה זאת היא קריטית להבנתם של יחסי הכוח 

שים זרים הנכנסים לבית. נושא ראשון שחשוב להתייחס אליו הוא הבית כמכליל שבין בעלי הבית לבין אנ

בתוכו את דייריו וכוחם של אלה להדיר אחרים מהכללה זו. בעלי הבית יכולים למנוע כניסתם של זרים או 

די יכולים להזמין אליו אורחים. גם מטפלים או מעניקי שירותים טיפוליים אמורים לקבל רשות כדי להיכנס וכ

לטפל. מקבלי הטיפול יכולים להרשות לנכנסים להיכנס לאזורים מסוימים בבית או יכולים לסרב לכניסתם. 

לבעלי הבית יש שליטה על השטח התחום של הבית ועל המתרחש בו. נושא שני שמהווה מפתח להבנת 

הבית עם  החשיבות של המקום ביחסי טיפול קשור לתפיסת הבית כמקום מפלט. תפיסה זאת מחברת את
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רגיעה ועם נוחות ועם מקום של מפלט מן העולם החיצוני. עניין זה הינו משמעותי במיוחד עבור זקנים 

( בעוד שסביבת Pain, 1997; Sacco & Nakhaie, 2001; Twigg, 2000שעלולים לחוש פגיעים מחוץ לבתיהם )

תחושת העצמי, את הבטחון הבית מהווה מקום תמיכה. הבית כמשמש מקום לרכישות פרטיות מעצים את 

ואת המעמד החברתי ומעניק לבית משמעות אישית. בדרך זו המרחב הביתי נעשה אתר של ביטחון אונטולוגי 

מקום מוכר ובטוח מן האיומים שבחוץ. נושא שלישי, הבית יכול להיתפס כהתגלמות הזהות והביטוי העצמי –

כאתר של זכרונות וכתזכורת יומיומית של  שלא רק מעגן אנשים במיקום מסוים, אלא מהווה מניפסט

(, ניתן להבין Auge´'s, 1995המשכיות של יחסים ושל זהות. על ידי ההמשגה של הבית כמקום אנתרופולוגי )

טוב יותר את החשיבות של המקום במעשה הטיפולי. במקום זה, בבית, בו מתקיימת ההסטוריה המשפחתית, 

ה ולהזדהות. הבית מקל על ההבנה של הצרכים והרצונות של אמורים המטופל והמטפל להיקשר זה לז

המטופל, מגדיל את היכולת להתמודד באופן עצמאי )כלומר, לשמור על היכולות הקיימות(. הבית, כמקום שבו 

מתגלמת הזהות, מציב גבולות להיקף התופעה של התייחסות לא אנושית או לחיפצון של מטופל חסר אונים, 

 ל מכל היסטוריה או זהות ולהיות אנונימי במוסד קולקטיבי.העלול להיות מעורט

(, כך הם נשארים בסביבה המוכרת הספוגה עבורם Callahan, 1992רוב הזקנים מעדיפים להזדקן בבית )

במשמעויות. ככל שהתגברה הביקורת על בתי האבות וככל שהעלות למשתכן גדלה, כך גדל מספר 

סיעודי בקהילה. הרקע התיאורטי למודל ההזדקנות בבית נעוץ בשילוב האלטרנטיבות המוצעות לטיפול בזקן 

( פרגמטיזם Cutchin, 2003אותה מכנה קוצ'ין ) –שבין תיאוריה גיאוגרפית והפילוסופיה של ג'ון דיואי 

גיאוגרפי. היבט תיאורטי זה מייצר היבט הוליסטי המבוסס על פעולה אודות חוויית המקום. שינוי בתחושת 

מקום, מה שדיואי -שבין אדם לבין המקום שלו עלול לגרום לבעיות בתחושת השלמות של אדם ההמשכיות

(. השינוי עשוי להתרחש כתוצאה מפעולה ועשוי להביא Dewey, 1930, 1938כינה "המצב הפרובלמאטי" )

( aging in placeלמשמעות חדשה עבור היחיד ועבור המצב. קוצ'ין מתבונן במשמעות ההזדקנות במקום )

וטוען שניתן להגדירה מחדש: הזדקנות במקום הינה קומפלקס של תהליכים שהינם חלק מהתופעה 

מקום והמאמץ היצירתי החברתי לשלב מחדש את השלם -האוניברסאלית הנמשכת שמתייחסת לשלמות אדם

מאמרו בדרך משמעותית כאשר מתעוררות בעיות המתפתחות בעקבות הזדקנותו של אדם. קוצ'ין מתייחס ב

לשילובם של מרכזים קהילתיים בטיפול בזקנים סיעודיים ולאפשרות שעשויה לעלות משמעות חדשה בקשר 

שבין אדם למקום גם כאשר אדם יוצא מביתו. לטענתו יש צורך בגמישות ובתשומת לב להקשרים ולתהליכים 

 באימוץ פתרונות חלופיים אלה. 

 דההבית )של הזקן הסיעודי( עבור מהגרת העבו. 2

-Martinמתיוס )-עבור מהגרת העבודה, המטפלת בזקן הסיעודי, הבית הוא מקום העבודה. מרטין

Matthews, 2007( מנסה לבחון כיצד, מתי ואיך משפיע המרחב הביתי על הטיפול. ראסל )Russell, 2007 )

נזכר רק  התייחסה לתפקיד המגדרי ולבית כ"מקומה של האישה" בהקשר הטיפולי הנדון. בעוד שהמיקום

לעיתים רחוקות בספרות העוסקת בטיפול ובדיוני מדיניות בהקשרים של שירותים בקהילה, הרי סוציולוגים 

 ,Giddensוחוקרים מתחום הגיאוגרפיה הסוציולוגית מבינים את המשמעות של מיקום הפעילות. גידנס )

חוקים מהם. מה שמבנה את ( טען ש"מקומות נחדרים ומעוצבים על ידי כוחות חברתיים שנמצאים ר1991

המקום אינו רק מי שנוכח בזירת האירוע. ה'סידור הגלוי לעין' מסתיר את היחסים המרוחקים הקובעים את 
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מתיוס מזכירה את החדירה של מדיניות ציבורית, של לשכות כוח אדם ומנהלי -(. מרטין18-19אופיו" )עמ' 

 טיפול אל תוך הבית. 

שעות היממה הינה דפוס שמתקיים בכמה מדינות וביניהן ישראל. עבודה בביתו של זר לאורך כל 

( מהגרות עבודה שעובדות במשק servants( את המשרתות )Arat-Koc, 1989קוך )-במאמרה מתארת אראט

הבית של זוגות צעירים בקנדה ומטפלות בילדיהם הצעירים, כעבודה שנעשית בבדידות, בבידוד ובמצב של 

סגורות. לטענתה מדובר בבידוד העמוק ביותר בהיסטוריה האנושית. ביתם של שקיפות, מאחורי דלתיים 

המעסיקים עלול להיות עבור המהגרת מקום מסוכן ומעיק. העקה הינה חלק מן ההסתגלות לדרישות 

המעסיקים והסיכון עלול לנבוע כתוצאה מאלימות המבוצעת כלפיה ע"י המעסיקים או ע"י קרובי משפחתם 

שלה ונמצאת -הינה טרף קל. אחד מסוגי האלימות המטרידים אישה החיה רחוק מביתה המניחים שהמהגרת

לה, נמצאת בין בני המשפחה, אבל אינה שייכת, -בארץ זרה, הוא אלימות מינית. המהגרת מתגוררת בבית לא

ך קו-מעורבת בעבודת הבית, אך אינה נהנית מן ההנאות ומהאינטימיות שמספק בית, או במילותיה של אראט

 (:39)עמ' 

She is involved in the work of a house, but not the pleasures and 

intimacies of a home. 

( Bonini, 2011כיצד מתמודדת מהגרת עבודה עם הריחוק מביתה? עם תחושת ההומלס? בוניני )

שמזכירה  מתארת אסטרטגיות בהן נוקטות מהגרות כדי לחוש בבית, ביניהן הקשבה למוסיקה אהובה

" )שם, a place without a spaceלמקשיבה את עברה בביתה. עבור מהגרת כזאת בית הינו מקום ללא מרחב "

(, בית כזה אינו מוחשי, הוא מסמל מצב רגשי יותר מאשר שטח בעל חזות גיאומטרית. תחושות כאלה 869עמ' 

שייכות לקהילה, מדובר בכלי בעל חיות. עשויות להיות רבות כוח. גם הטלפון הסלולארי משמר תחושה של 

מהגר או מהגרת עלולים לאבד את מקום הלינה שלהם, אבל הם לא יוותרו על מכשיר טלפוני. עבורם מכשיר 

כזה הוא המשרד והבית. המכשיר הסלולארי נעשה אמצעי חשוב ומרכזי לשמירת הקשר עם האהובים בבית 

סה טיוב, במייל, מהווים פי-בי די.וי. די שנשלחים בדואר, ביובארץ המוצא. צילומים ומכתבים, פס קול על ג

 אין פירושו מרחב פיסי, אלא מרחב אינטימי, סימבולי, –של בית בחייה של המהגרת. בכל המקרים האלה בית 

 (: "מיקומו של בית אינו בהכרחDouglas, 1991( ודוגלאס )Bachelard, 1969פרטי שאליו התכוונו בכלארד )

לחילופין הוא נמצא במקום בו מרחב נמצא בשליטה". 'להרגיש בבית' הינו מצב רגשי  –ב מסוים קבוע במרח

 וחוויה שעשויים להתרחש בכל מקום, לא רק במקום בו נולדנו או בו אנו חיים.

בית קשורה להזמנתם של חברים להתארח, מה שנמנע ממהגרת עבודה. למעשה -אחת ההנאות של בעל

לה, היא חסרת בית, גולה ממצוקה ומצורך. הנאה נוספת קשורה למימד האינטימיות: היא חיה בבית שאינו ש

חלק מאנשי הבית נהנים מחדר שלהם עצמם, לדוגמה ילדי הבית מתגוררים כל אחד בחדרו, אלא שהמהגרת 

חולקת לעיתים חדר עם הילדים, לעיתים ישנה על הספה בסלון ולעיתים נדרשת להשאיר את דלת חדרה 

 "מ להגיש שירות למטופלים בעת דרישה.פתוחה ע

נשים מהגרות חייבות או בוחרות לעזוב את בתיהן וחוות אתגרים במעבר שבין תנועה לבין התקשרות, עקירה 

ובנייה מחדש, זהות ושייכות. ההפרדה השגרתית שמתקיימת אצל כל עובד אחר בין מקום העבודה לבין בית 

( מזכירה  (Williams, 2002המגורים אינה מתקיימת בחייה של מהגרת עבודה המועסקת בסיעוד. וויליאמס 

שהבית עלול להפוך לזירה של מאבק בין המטופל הזקן לבין המטפלת המתגוררת בביתו. עזיבת המשפחה 
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והגירה לארץ מארחת כדי להתפרנס ועזיבה של כל מה שנחשב 'בית', אפשרית בגלל האמונה שהפרידה 

טחת הפרנסה וחיזוק העתיד של בני מהמשפחה הינה אסטרטגיה רציונאלית, 'משימה' בעלת מטרה ברורה: אב

 המשפחה. 

פרק קצר ואחרון זה של סקירת הספרות העוסק בבית, בהיבטיו, בסגירותו ובפריצתו בפני הציבורי, 

באופיו המגונן ובאופיו המאפשר אלימות, מדגיש את אי הסימטריה ביחסים שבין הזקן המטופל שהוא בעל 

יתו לפרק זמן מסוים על פי צרכיו ורצונותיו. בשונה מטיפול הבית לבין המהגרת שהיא גולה המתגוררת בב

המתקיים במוסד, המקום הפרטי של הטיפול מכונן מערכת יחסים בעלת אופי ידוע מראש: מצד אחד בעל בית 

מגורים בבית  –ומצד שני חסרת בית. במחקרי אבחן את האופנים בהם ההסדר המיוחד שנקבע לטיפול 

 הכוח שבין הצדדים. מכתיב את יחסי  –המטופל 
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 מתודולוגיה

 במטרת המחקרהרציונל לבחירת שיטת המחקר נטועה פרשני ו איכותני מחקר הינו הנוכחי המחקר

באמצעות בחינה מעמיקה של עבודת הגבולות הדו כיוונית הנעשית בספירה הפרטית מצד אחד הינה ש

דגש על כך שכל שמתרחש ת ומצד שני תוך שימת בנקודות המבט הסובייקטיביות של המרואיינוהתמקדות 

ת בבית פנימה מתכתב או יש לו יחסי גומלין עם הספירה הציבורית, כלומר עם מדיניות, עם חוקים, עם פסיקו

 ועם נורמות.

 :Boss, Dahl & Kaplan, 1996הוכח כיעיל בלמידת נושאים רגישים, מורכבים ומשתנים ) האיכותני המחקר

Rosenblatt & Fischer, 1993 ) ות. ובוודאי הינו נכון בהקשר של אוכלוסיות מגוונות הכוללות עובדות ומעסיק 

המרואיינות במחקר זה שייכות לשלוש אוכלוסיות שונות זו מזו: האחת כוללת את מהגרות העבודה המהוות 

 ים הסובלים חלקםאי של זרות בנוף הישראלי וחלקן סובל מקסנופוביה, השנייה כוללת זקנים וזקנות סיעודי

פורמאליות השייכות לדור הביניים הישראלי -בנות המשפחה המטפלות הלא-והשלישית (ageism) איזם'מאג

מי. אקונו-ונטועות רובן היטב בנוף ובחברה. בין הקבוצות קיימת שונות גדולה הנובעת מפער גילי ומפער סוציו

המקומית או היותו של האדם  יהודית-ישראליתכמו כן אחד הפערים המשמעותיים הוא היות שייך לקהילה ה

 זר מבחינה אזרחית וגם זר מבחינה תרבותית ולשונית.

בחינה של השייכות שלי לקהילות של מהגרות עבודה, או לאוכלוסיות של זקנים סיעודיים או לקבוצת 

אינני מהגרת פורמאלי בהוריהן, חושפת שאינני שייכת לאף אחת מהקהילות: -הנשים המטפלות באופן לא

לי עבודה, אינני זקנה סיעודית ואינני מטפלת באמי שחיה בבית אבות וזוכה לטיפול ראוי. בראשית, העניין ש

בנושא, שהוגדר כ"יחסים בין זקנים לבין מהגרות עבודה", נבע מסקרנות כלפי נשים שחיו סביבי בקהילה 

בחדר בעוד שאני ואחרים איננו מבחינים בה כשקופות. זכור לי שלראשונה שמתי לב לכך שנמצאת עוד מישהי 

ואיננו מתייחסים אליה, כאשר פגשתי מהגרת עבודה מהפיליפינים במסיבת חתונה סולידית בחדר בקיבוץ. 

היא נכנסה לחדר מגלגלת את הכסא בו ישבה סבתו של החתן. התעלמתי מקיומה, כולם התרכזו בסבתא 

 לאחר שפניתי לביתי, בחנתי ביני לביני את השאלה כיצד יכולהזקנה שכביכול הגיעה לשם בכוחות עצמה. רק 

לקרות שמישהי היתה שם ולא הבחנתי בה, לא התייחסתי אליה. רציתי לגלות עליה, לדעת על הקיום שלה. 

בהמשך כשהזדמן לי להתחיל בעבודת מחקר, בחרתי להתקרב אל הנשים השקופות האלה. עם ההתנדבות שלי 

עניינות שלי בנשים האלה ובזכויותיהן לאחד מהנושאים המרכזיים בחיי ב"קו לעובד", הפכה ההת

 כשהסקרנות לבשה פנים פוליטיות של מאבק למימוש זכויות של נשים החיות בשוליים.

, אציין שבמשך שלוש הזקנות ובנות משפחותיהן מעסיקות שהןבבואי לתאר את מיקומי ביחס ל

וד ומקיימת ביקורי בית אצל זקנות הזכאיות לחוק סיעוד. השנים האחרונות אני עובדת בשכר בחברת סיע

ביקורים אלה חושפים אותי להיכרות קרובה עם עשרות נשים )וגם גברים( הנמצאים בתלות וכן להיכרות עם 

בנות משפחותיהן, המטפלות העיקריות. הזקנות בתלות מקבלות שירותים ממטפלות בית ישראליות או 

נשים בתלות. אמנם  100-ך עבודתי אני מקיימת קשרים קבועים עם למעלה מממהגרות עבודה. בסה"כ במהל

האמון שיצרתי עימן עשויים להצביע על עמדותיי, רגשותיי נשים אלה אינן מרואיינות במחקר זה, אך קשריי 

נכון הדבר שאני פוגשת ותפיסותיי לגביהן. הפרספקטיבה הפמיניסטית של מחקרי מושתתת על אמפטיה כזו. 

בשלב בחייהן בו הן הפכו לתלויות ואיבדו את עצמאותן, זהו שלב שקשה להתרגל אליו, שלב שבו  אותן

לתחושות הקשות גם דיכאון ותחושת בדידות  של בגידת הגוף, לעיתים מתלוויםמתקיימת אצלן תחושה קשה 
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שעולים  אחד הנושאים המעוררים אצלי, כמי שמגיעה לבקר אותן, תחושת אמפטיה ורצון לעזור ולהגן.

לזקנה ואני נוכחת לדעת עד כמה קל  ו זרה ואם זו ישראלית(אם זהוא היחס כלפי המטפלת ) יי עימןבפגישות

ישנן,  להעניק לה שירות. מטפלת שמגיעהשל הולניצול להגיע לעמדה תובענית, לתפיסה של מגיעות בתלות 

המטפלת, לא יכולות היו להתרחץ, כמובן, הזקנות שפיהן מלא תשבחות המציינות את העובדה שללא 

לקבל את מלוא התמורה עבור שעות שלהן , אלא שאני נחשפת גם לתובענות הבלתי מתפשרת להתלבש, לאכול

מצבים הטיפול, במיוחד התביעה לשירותי ניקיון. זקנות בתלות דורשות עבודה פיסית קפדנית ואינן סובלות 

ת רגל על רגל? לא לעשות כלום, תשלמי כסף והיא תשב?" בהם המטפלת יושבת ללא עשייה "היא רשאית לשב

ם(, אינה לשמעסיקה מטפלת ישראלית, אינה משלמת לה שכר )הביטוח הלאומי מש ,העובדה שזקנה בתלות

 זו. זקנה בתלות רוצה לראות בעין את המטפלת שלה עובדת וגם אם מפחיתה מהתובענות ומתחושת המגיעות

על כל הפעולות האינסטרומנטליות ית, הזקנה דורשת שתחזור גם היום שטפה אתמול את הריצפה בכל הב

התופעה הזו מתקיימת גם במקרים בהם אם הבית מבהיק בניקיונו. ו אם היא חיה לבדה בבית ואין זה משנה

(, מציינות 2002כורזים, גורן ונירן )של  מחקרןה בעברה מטפלת או עובדת משק בית. בהזקנה עצמה שימש

הגורם השכיח ביותר לקונפליקט במערכת היחסים הזו הוא הפער בין הציפייה של המטפלות החוקרות ש

ים ובמקרים הקיצונילניהול משק הבית  דרישה של הזקנהרפואי, ובין ה-התופסות את תפקידן כטיפול פרא

מהן דיווחו במחקר של כורזים  92%. כשמדובר במהגרות העבודה, תפיסה של המטפלת כ"עוזרת בית"

מיתותיה שהן עסוקות בעבודות הקשורות לניקיון יסודי, מה שנקרא במקומות אחרים "ניקיון כבד". וע

התובענות הזאת מייצרת אצלי התנגדות וביקורת, אולם איני חושפת אותן בפני המטופלות ולא חשפתי אותן 

ה מצד אחד לבין הזקנות בפני המרואיינות שלי. בנוסף, עליי לציין שבמקום בו אני ניצבת, בין מהגרות העבוד

 . אסביר את דבריי. י כמי שקרובה יותר למהגרותבתלות, מצד שני, אני מזהה את עצמ

העמדה התייחסה לתיאוריית  (Harding. 1993הפילוסופית הפמיניסטית, סנדרה הרדינג )

נשים, אך גם על בסיס חוויות חייהן הנבדלות של הגדיר מחדש מושגים מרכזיים במדע השואפת להפמיניסטית 

אשר פותח בשלב מאוחר  הגל של קבוצות מיעוט תרבותי אחרות. שורשיה של התאוריה נעוצים בטיעונו של

הם אלה המכתיבים את תפיסת העולם  כוחולפיה אנשים המצויים בעמדות  תאוריה המרקסיסטיתיותר ב

"זכויות וטים לראות בזכויות היתר שלהם תפיסת עולם מעוותת והם נ יש הרווחת. לאנשים בעמדות כוח

יש פוטנציאל לאחוז בתפיסת עולם מעוותת פחות  אינם מצויים בעמדות הכוח,לאנשים שטבעיות". לעומתם, 

המדע מושפע ה מצויה הנחת המוצא שלא קיים "מדע נטול ערכים" ושל יחסי הכוח בחברה. בבסיס התאורי

שתהליך של  פוליטי אינו קיים, כיון-אטוענת כי מחקר באובייקטיביות. הארדינג  מהטיות מגדריות הפוגמות

מושפע הוא כמו כן ותיים ופוליטיים. ים ותלוי במערכי כוחות חברתיים, תרבאיסוף ידע מכוון על ידי אינטרס

הידע, ובאופן דומה לא ניתן לנתק בין  לנתק בין הידע הנרכש לבין רוכש . לא ניתןמנקודת המבט של החוקר

ערכי המדע לבין ערכיהם של אלה שהכתיבו אותו. גישה זו גורסת כי אין נקודת מבט אחת באמצעותה ניתן 

כיוון ", בחון את המציאות. לכן, לטענת הארדינג, נקודת המוצא של המחקר צריכה להיות "חיים בשולייםל

ל עוד המדע ימשיך לתאר ולהסביר את העולם באמצעות כ יותר. אובייקטיביה מתודולוגיהבסיס השזהו 

נקודת המבט של הקבוצות הדומיננטיות, לא ניתן יהיה להבין או להסביר באופן מעמיק את העולם שאנחנו 

נשים מספקת נקודת דינג, גורסת שהחוויה החברתית של בה אוחזת האר ,חיים בו. גישת העמדה האפיסטמית

באופן דומה אני גורסת שחווית החיים של מהגרות עבודה מתארת  .רית במדעמבט ייחודית לגילוי הטיה גב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_(%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_(%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99
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מאשר חרות, נקודת המבט שלהן חושפת יותר את האמת תפיסה ריאליסטית יותר של האמת, או במלים א

 נקודת המבט של מי שנמצא בעמדת כוח יחסית אליהן.

להתייחסויות במסגרת המחקר הדיון במיקומה של החוקרת כשייכת או כזרה למרואייניה זכה 

( להגיע לשדה בעיניים פקוחות מתוך insider( הציעה לחוקרת השייכת )Asselin, 2003האיכותני. אסלין )

 Adlerהנחה שאינה יודעת דבר על הנושא הנחקר. בנושא החברות/השתייכות לקבוצה, אפיינו אדלר ואדלר )

& Adler, 1987)  שלושה תפקידים של חוקרים“membership roles” א( חברות פריפריאלית )שאינה לוקחת :

חלק בפעילויות הליבה של חברי הקבוצה( ב( חברות אקטיבית )שלוקחת חלק בפעילויות אבל בלא מחויבות 

מלאה לערכים ולמטרות( ג( חברות מלאה. העובדה שאינני שייכת לקהילת המהגרות העלתה בכמה 

, סוזאןין את עומקן של החוויות שהן חוות, לדוגמה, אמרה לי מהראיונות את הספק לגבי היכולת שלי להב

 מהגרת עבודה מהפיליפינים:

We have different kinds of stories, which you even can't imagine… It's 

difficult to explain the feeling since you don’t experience this. 

יחס רק אליי, אלא אל מעסיקים שהיא פוגשת בישראל. היא במקרה זה, אינו מתי youהשימוש בשם הגוף 

, כשהיא you-ו weמשתמשת בלשון רבים  סוזאןמתכוונת לומר "אתם לא מבינים, אתם לא מדמיינים". 

מבקשת להגדיר את בני הקבוצות השונות ואת המרחק ביניהם: מהגרות מהפיליפינים מצד אחד, ואוכלוסייה 

 היא מדגישה ש"אתם", ואני ביניהם, לא יכולים להבין את הרגשות , מצד שני.ישראלית, שאני משתייכת אליה

שלהן, כיון שלא חווינו חוויות דומות לשלהן. כשהיא מדברת על חוויות/התנסויות/רגשות, היא מתכוונת 

לנושא הכאוב והוא ההתנתקות מן הילדים והיא קובעת שקשה להסביר את הרגשות למי שמעולם לא חווה 

סובב סביב הקושי לפרנס, החובה לפרנס, האהבה והדאגה לילדיה, התסכול  סוזאןאלה. הריאיון עם קשיים כ

מסבירה ומפרטת בפניי את תוצאות  סוזאןוהכאב בשל הפרידה מהם. יחד עם הקביעה שלה שקשה להסביר, 

 הפרידה המתמשכת מילדיה:

Just to see the children, to see how are they, I didn't know them, I didn't 

recognize them any more. 

, כמו מהגרות אחרות סוזאןזרה לילדיה, היא אינה מכירה אותם יותר.  סוזאןהפרידה הארוכה הותירה את 

אותן ראיינתי, נותנת בי אמון שאבין, זאת למרות שהיא אינה כוללת אותי בקהלה. היא מספרת לי פרטים 

סיפור בריחתו של הבן מהבית כאקט שמטרתו להחזיר את אימו הביתה.  מאוד אינטימיים על ילדיה, כולל

בי נובע מההיכרות הקרובה שלנו לאחר שעזרתי לה בהכנת תביעה משפטית נגד בני המשפחה  סוזאןהאמון של 

שאני איני  סוזאןאצלה הועסקה. אם כך, המיקום החברתי שלי כמי שמסוגלת לסייע לה, שכנע, כנראה, את 

ן מלא לקבוצת ה"הם", אלא שייכת לקבוצת המסנגרים, המצדדים והתומכים, בבחינת שייכת באופ

advocate הרוב הגדול של המהגרות משתמשות בלשון  .we  כשהן מתייחסות לנשים השייכות לקהלן ובלשון

you  אוthey  .כשהן מתייחסות לקבוצת הישראלים, או לקבוצת המעסיקים 

 דקסטה אמרה:לדוגמה, אחת המרואיינות ששמה 

Because we are family oriented, Philippines is family oriented and we 

look on our mother very…I don’t say that the son here, the daughter, they 

did not respect their mother, but the way they speak, whoo…  
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 לבין אנשים שחיים בארץ, בין ההתנהגויות של אנשים שם וכאן,היא מבחינה בינה, כמי שגדלה בפיליפינים, 

בין התרבויות. היא אומרת )בתרגום חופשי(: אנחנו מלוכדים משפחתית ואיכפת לנו זה מזה. זאת, בניגוד 

 אליכם. 

למרות הזרות שלי והיותי אאוטסיידרית לקבוצת המהגרות, הרי השיוך שלי ל"קו לעובד" סימן אותי 

אמון בשל הדאגה לזכויותיהן. פעמים רבות מהגרות עבודה מייחסות את חקיקת חוקי העבודה כמי שראויה ל

ל"קו לעובד", כביכול מדובר בחוקים של "קו לעובד" אליהם המעסיקים מחויבים, כפי שאמרה לי דונה )היא 

 מספרת שהגישה את דף הזכויות המפורסם במשרד העמותה למעסיקיה(:

 so I said: here are the caregivers rights that are coming from kav laoved 

אם כך, קיימת אפשרות נוספת מעבר לשלושה התפקידים שהזכירו אדלר ואדלר )שם( והיא היות החוקרת 

מצדדת באופן גלוי ואקטיבי בזכויותיהם של המרואיינים. מעמד כזה מקנה לחוקרת מיקום מיוחד, שהינו 

 ת שייכת.שונה מהיות זרה ושונה מהיו

 ;Bonner & Tolhurst, 2002; Hewitt-Taylor, 2002)לדוגמה,  Insider-outsider -הספרות העוסקת בחוקר כ

Kanuha, 2000 מפרטת את היתרונות ואת החסרונות של העמדות השונות. בין היתר ההשתייכות לקבוצת ,)

למרואיינות בשל שותפות בזהות, ( מאפשרת לחוקרת גישה מהירה יותר ומלאה יותר insiderהמרואיינות )

בשפה, בניסיון החיים. זאת הסיבה בשלה מיוחסת משמעות עמוקה יותר לראיונות שבוצעו ע"י חוקרת שייכת 

(Adler & Adler, 1987 אדלר ואדלר .) הצביעו גם על בעייתיות שעלולה להתעורר במסגרת התפקיד הכפול של

כזו עלולה להימצא בקונפליקט בין תפקידה כחוקרת  מי שמשתייכת לקהילה וגם חוקרת אותה, חוקרת

איכותנית )לדוגמה, שמירת סוד( לבין תפקידיה בארגון )לדוגמה, חשיפת עוול(. אתן דוגמה מן המחקר שלי: 

בתפקידי האחד אני מעורבת בעמותה הפועלת לקידום זכויות אדם ובתפקידי השני אני חוקרת שמראיינת 

באחד הראיונות המרואיינת מעירה הערות ביקורתיות על העמותה וכמו כן  מעסיקה של מהגרת עבודה והנה

מביעה דעתה לגבי חוקי ההעסקה. העמותה, בה אני מתנדבת, הצליחה לאחר מאבק של שנים להביא לידי 

ביטול הסדר הכבילה ובראיון מתברר לי שהמעסיקה חותרת )באופן תיאורטי( להחזיר את ההסדר על כנו. 

לדבריה עלולה לבוא לידי ביטוי בהערה או בשפת גוף, קשה לי לשמור על ניטרליות, אלא שאני ההתנגדות שלי 

רוצה להתנהג בעת הריאיון כמי שמגיעה ב"ראש נקי" כדי לשמוע את עמדותיה וקשייה של מעסיקה ישראלית. 

, התייחסה לקושי שלה להתמודד עם הטיפול בבתה לאחר 50, אחת המעסיקות המרואיינותאריאלה

 התפטרותה של המטפלת והיא חיוותה את דעתה:

)מרואיינת( אז בואי נתחיל עם החוק. החוק צריך להיות כזה: שפיליפיני בא לארץ 

וזה המקום שבו הוא צריך להיות כל זמן שהוא  Bבמקום  Aוהוא מיועד לאדם 

 בארץ, הוא לא מחליף, לזה הוא בא וככה היה פעם כשאמא שלי היתה

 כבילה...)אני( זאת 

. אני משיימת את הפרקטיקה אריאלההתגובה שלי מוכיחה שאיני שוות נפש לחיווי שנאמר על ידי 

לא נבוכה וממשיכה בריאיון כאילו לא אמרתי דבר.  אריאלהשהיא מבקשת להנחיל על מהגרות עבודה, אלא ש

עכשו"(, לא הגבתי  במקרים אחרים בהם שמעתי ביטויים גזעניים )לדוגמה: "חצי מהם ירדו מהעצים רק

                                                           
-וואני חולקות מעמד דומה מבחינות רבות וביניהן: אזרחות, מגדר, גיל, מוצא אתני, שפה, השכלה, מעמד סוצי ריאלהאציין שא 50

 אקונומי. לכאורה אנחנו שייכות ל"אותו צד של המטבע".
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לנאמר והמשכתי להקשיב. הקונפליקט הערכי שחוויתי לא הפריע לי להמשיך להיות מרוכזת בדברי 

המרואיינת. העובדה שהגעתי לראיין אותה ולשמוע את דבריה, שחררה אותי מהצורך להתווכח איתה או 

הרוח, אם כי ראיון זה, עם  להוכיח לה שהיא טועה. פגשתי קודם לכן משפטים דומים ואני מכירה את הלך

מתמקד  פנומנולוגי-איכותני , היה גלוי ובוטה מן הראיונות האחרים. כחוקרת, אני יודעת שמחקראריאלה

 ,Gubrium & Holstein, 1994; Schwandtבחקירת האופן בו נתפסים ומתפרשים אירועים על ידי הפרט )

את עמדתי ומבלי לחפש אחר מציאות "אמיתית" אחת ( ולכן היה חשוב לי לשמוע את דבריה מבלי להביע 1994

 של אדריאן ריץ':  51או עובדות ניטרליות ואובייקטיביות. בהקשר זה אזכיר שתי שורות מתוך שיר

This is the oppressor's language/ yet I need it to talk to you. 

הבין את עמדתה וכדי להעניק לה היא השפה של הדיכוי, אלא שעליי לשמוע אותה כדי ל אריאלההשפה של  

 קול במחקרי, במיוחד כדי לדעת כיצד להתנגד לדיכוי ולפרקטיקות שלו.

( מנו כמה יתרונות וכמה חסרונות למעמדה של החוקרת (Nielsen & Repstad , 1993ניילסן ורפסטד 

א עשויה לחוש (: לחוקרת כזו יש פעמים רבות תשוקה עזה להשפיע ולשנות וכמו כן היinsiderכשייכת )

אמפטיה כלפי בני הקבוצה לה היא שייכת. אחד החסרונות המוזכרים אצל ניילסן ורפסטד )שם( מתייחס לכך 

שלה, אך  stand point-שייכת עלולה להתגלות השפעה מוגזמת של הפרספקטיבה האישית, ה-שאצל חוקרת

ני ההשפעה של פרספקטיבה אישית. מנגד, מציינים החוקרים, שמעמד של אאוטסיידר אינו מבטיח חסינות מפ

( טוענות שאין חובה שחוקר יהא חלק מקבוצה כדי שייטיב להציג את  Dwyer & Buckle, 2009דאייר ובאקל )

חוויותיהם של המשתתפים. במקום זאת, מציעות הכותבות, שהמרכיב המשמעותי אינו ההשתייכות )כן או 

ג וניין באופן עמוק בחוויותיהם של המשתתפים ומחויב לייצלא(, אלא היכולת להיות פתוח, אותנטי, ישר, מע

אותן באופן מדויק וממצה. היתרון העיקרי, שהקנה לי המיקום הייחודי שלי כמי ששייכת לקבוצת המצדדים, 

טמון בכך שיש לי גישה למהגרות עבודה, גישה שעלולה להיות חסומה עבור מי שאינו שייך או שאינו מזוהה 

 כתומך.

יכותנית אני מודעת לכך שהניתוח בהכרח מוגבל להקשרים שלו ואני זוכרת שהיכולת של כחוקרת א

(. ההבנות שלי וכן ההבנות של המרואיינות מוטבעות בהקשרים Breen, 2007אדם להבין אחרים היא מוגבלת )

ת, כאאוטסיידרית ולא כאאוטסיידרי משההיא לא שי-ברין )שם( מציינת שבמחקרה  תרבותיים.-החברתיים

(. ברין מתנגדת לחלוקה הדיכוטומית וגורסת שמעמדה של חוקרת עשוי לנוע על middleאלא במעמד אמצעי )

 פני הרצף שבין פנים לחוץ. לטענתה, תנועה זו עשויה למקסם את היתרונות שבכל מעמד. ברין מציינת יתרון

רואיינים. נקודה זו מוזכרת נוסף שבמעמד האינסיידר שמתייחס לצמצום פערי הכוח שבין החוקרת לבין המ

 (.DeLyser, 2001; Farnsworth, 1996;  Harklau & Norwood, 2005גם אצל חוקרים נוספים )

אם כך, כחוקרת איכותנית, החשוב ביותר הוא לצאת למסע בעקבות הנתונים שאספתי, ללמוד אותם, למיין, 

נת בשדה מניחה עקרונות וכללים המסדירים (. תיאוריה מעוגCharmaz, 2006להפריד ולמזג באמצעות קידוד )

את הפרשנות של החוקרת. באמצעות ניתוח אינדוקטיבי מובנה ומתפתח, נבנית מערכת יחסים בין מושגים, 

                                                           
51  Adrienne Rich. ”The Burning of Paper Instead - of Children”. Web 23/2/2018. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxob25nZ2FuZ2RheHVlfGd4OjE

xOTZjMjI0OTM4YjA3Nzg  
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מערכת המבוססת על הנתונים. באמצעות הניתוח יוצרת החוקרת את הגירסה שלה על המציאות המעוגנת 

, המשמעות נוצרת מתוך המפגש )2001יהושע,  בן-וצבר דרגיש אצל(בנקודת המבט שלה. במונחיו של גאדאמר 

( מתאר הצלבה כזאת בין תודעות. בנוסף, 2001בין ההבנה של החוקרת לבין ההבנה של המרואיינים. גם חזן )

 לה שהייתה מזו ומורכבת יותר עשירה הבנה מגוונים לשם להשגת השראה החוקרת יכולה לפנות אל מקורות

 קודם )חזן, שם(. 

(. Brown & Gilligan, 1990בעבודת ניתוח הנתונים נעזרתי בארבע הקריאות שמציעות בראון וגיליגן )

גישה זו מציעה קריאה מרובה של הראיונות, כיון שכל קריאה חושפת קולות אחרים: הקריאה הראשונה 

יאה זו מכוונת ליצירת הסיפור שסופר. המטרה היא להבין את הסיפור, את ההקשר, את הדרמה. בקר

התרשמתי לראשונה מהדברים שאמרו המהגרות והמעסיקות ומכך שבמידה רבה הן דיברו על אותם נושאים: 

האהבה, חוסר האונים והקשיים האישיים. הקריאה השנייה מכוונת להאזנה לעצמי המספר, העצמי המופיע 

את המאפיינים של הקשיים  אישי. בקריאה זו זיהיתי-כשחקן או כדמות ראשית במחזה שיש בו קונפליקט בין

הנחווים על ידי כל אחת מן הקבוצות המרואיינות. בקבוצת המהגרות עלתה המצוקה הגדולה הנגרמת בשל 

הניתוק ממשפחת המוצא, מהארץ ומהתרבות ובקבוצת המעסיקות עלתה המצוקה הנגרמת בשל אי התאמה 

ית מיועדות לבחינה של שני קולות בין הטיפול המוצע לבין הטיפול הנדרש. הקריאות השלישית והרביע

 the justice( והקול של הצדק )the care voiceאישי והם: הקול של הדאגה )-שעולים מתוך קונפליקט בין

voice .הקול הדואג משקף יחסים של אהבה, איכפתיות והקשבה והקול הצודק משקף שוויון, הדדיות וצדק :)

לבני המשפחה ואת האהבה בין המטופלת לבין המטפלת  התימות שעלו מן הראיונות משקפות את האהבה

 וכמו כן את אי השוויון ואת פערי הכוחות. הניתוח יציג את התימות באופן מפורט.

 המשתתפים

 :איתור משתתפות המחקר

לפני שהתחלתי את התנדבותי ב"קו לעובד", אופן בו אמצא מרואיינות. הנושא שאתגר אותי הוא ה

העוסקת בתיווך בין מהגרות עבודה לבין מעסיקים. סוכנת מלשכה זו יצרה קשר עם  פניתי אל לשכת כוח אדם

 קרה הראשון, ששימש אותי כפיילוט,מעסיק ועם המהגרת המטפלת בו וביקשה את הסכמתם להתראיין. במ

ראיינתי זקן, בנו והמטפלת שטיפלה בזקן ואף באשתו קודם למותה )שלושה מרואיינים(. לאחר מכן פניתי 

רות ולשכנות וביררתי איתן אם הן מכירות מישהי שאוכל לראיין אותה. כך הגעתי לעוד חמישה לחב

מרואיינים )זקנה, שתי בנות ושתי מטפלות(. זה היה השלב בו החלטתי להתחיל להתנדב ב"קו לעובד", עמותה 

כן אוכל להכיר שמסייעת למהגרי עבודה )בין השאר(. חשבתי שבדרך זו אכיר טוב יותר את המתרחש בשטח ו

מהגרות ולזכות באמונן. התלבטתי רבות אם לראיין נשים המגיעות אליי לייעוץ, כיון שחששתי שמא יחושו 

מחוייבות להתראיין ולא תעשינה זאת מרצונן החופשי. שיקול נוסף שמנע ממני להישען על פונות ל"קו לעובד" 

במיוחד. יש לי השגות על הנחה זאת, כיון שחלק  נובע מן ההנחה שהפונות היו מעורבות בתנאי העסקה גרועים

מהפונות מגיעות להתייעץ לגבי זכויותיהן או כדי לערוך חישובים בתום העסקה )עם פטירת המעסיק, מגיעות 

 2012פונות למשרד כדי לברר מהם הסכומים המגיעים להן(, פנייתן הינה תמימה ואין בה תלונה. בסתיו 
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לי שפנתה גם לבני משפחה של זקנים וגם למהגרות. את המודעה למהגרות פרסמתי בקשה בדף הפייסבוק ש

 חברים. זו היתה לשון ההודעה:  30,000-אליו חשופים למעלה מ 52פרסמתי באתר הפייסבוק של "קו לעובד"

I am a volunteer in Kav-Laoved for the last 4.5 years. I am doing a 

University research about the relationships between caregivers and their 

employers. My research is intended to illuminate issues about care-giving 

which are not well known to the general public, neither already discussed 

in previous researches about the subject. For this purpose, I'd like to meet 

several caregivers, and hear from you about your experiences. The 

meeting should last about one hour. During this time, I'd let you talk about 

any issue related to the subject. The conversation will be recorded, but 

your name will not be mentioned anywhere, and your identity will not be 

exposed. I am willing to come to meet you at any place suitable for you, at 

the time you choose. 

יונן כתבו שהן מעוניינות להתראיין. רבות כתבו שזו הזדמנות עבורן לספר על ניס 54-ו likeאנשים סימנו  319

ד ורר דיון באופן בו אאסוף את המידע, נשאלתי אם אני נעזרת בשאלון, עניתי בשלילה, אחכמטפלות. בדף התע

 המשתתפים בדיון פרסם פוסט באלה המלים:

In my own opinion sometimes questionnaires are not reliable coz the 

answers might too broad or close question..so it could affect the  question

of the respondents..sometimes someone will answer for them..lets give a 

chance for those people who want to express their feelings and own 

experience personally to the interviewer anyway some of our co 

t will be recorded so its more caregivers shows their interest and its says i

reliable. Having a questionnaire will really help f u dont have a volunteer 

interviewee but face to face/personal interview is the best way to gather 

he tinfo..hope that this research could help caregivers..to irit porat keep up 

.good work..may GOD help u..GOD bless us all 

קיבלתי מהן שמות של נשים אחרות . פניתי אל הנשים שיצרו אתי קשר ואף זו היתה עבורי התייחסות מעודדת

, כך שנוצר קשר גם עם נשים שאינן שלג"(-רק מיעוט המרואיינות נבחרו בשיטת "כדורשמסכימות להתראיין )

מהגרות עבודה שמתוכן שבע נשים שפנו לעזרה שלי או לעזרה של  30ך הכל ראיינתי חשופות לאינטרנט. בס

מרואיינות שפנו אליי מיוזמתן. לגבי הזקנות ובני משפחותיהן, אל  –חבריי להתנדבות ב"קו לעובד" והשאר 

 חלקן פניתי לאחר שנוצר קשר באמצעות מכרים, שהכירו אותן כמעסיקות של מהגרות עבודה, חלקן נענו

                                                           
  migrant caregivers-kav laoved  23/2/2018web אתר הפייסבוק של קו לעובד, 52

https://www.facebook.com/MigrantCaregivers/?fref=ts 
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לפנייתי בפייסבוק ועוד שש מהן הסכימו להתראיין לאחר שנוצר קשר ביני, כמתנדבת ב"קו לעובד", לבינן 

בעקבות קבלת תלונה נגדן על ידי מטפלות לשעבר. זו היתה הזדמנות עבורן להשמיע את קולן )הכועס 

 והמתנגד(.

ריונים להשתתפות מהגרת במחקר: זקנים/זקנות או בני משפחותיהם. הקריט 30-מהגרות עבודה ו 30ראיינתי 

יודעת את השפה האנגלית )או העברית( במידה סבירה כדי שנוכל לשוחח, עובדת בישראל כמטפלת בזקן או 

 נה. בזק

לתקשר מבחינה  ת/מסוגלבת משפחה ו/או מטופל/ת שבמחקר:  קריטריונים להשתתפות של משפחה מעסיקה

ברוב המקרים ראיינתי בת מהגרת עבודה בטיפול לפחות שלושה חודשים.  יעברית, מעסיק יקוגניטיבית, דובר

כלל משתתפות  רק שתי בנות משפחה מתוךעל הטיפול.  תהאחראי תהעיקרי ת, את המטפלמשפחה אחת

את האימהות כיון תי לכלול החלטבזקנים אלא הינן אימהות לילדים בנכות. עיקריות  המחקר אינן מטפלות 

אחת מהן היא אם לבת נכה ברמת תלות גבוהה במיוחד. הרשים אותי במיוחד:  עסיקותשתהליך התהוותן כמ

וך התייעצות מתמדת עם "קו שתי מטפלות בו זמנית וניהלה את יחסיה עימן תעזרה של מעסיקה זו נזקקה ל

הרפלקסיביות שלה ביחס לאופן בו תהליך ההעסקה שינה אותה, שכנע אותי שניתוח הראיון איתה לעובד". 

 י.ור מבאר על התהליך שחילצתי במחקרישפוך א

, לא היה קשר בין המהגרות המרואיינות לבין הזקנים המרואיינים, לא ניסיתי 53בכל המקרים מלבד שניים

 למצוא "אמת" כלשהי ולכן לא ניסיתי להשוות בין סיפוריהם של שותפים לטיפול. 

 הליך

כל ראיון החל בשיחת טלפון לשם הצגת עצמי והנושא וקביעת מקום וזמן. עם הגעתי למקום ביקשתי 

את רשות המרואיינת להקליט אותה. לא נתקלתי בהתנגדויות והבטחתי ששמן של המרואיינות יישאר חסוי. 

את הריאיון התחיל בשאלה כללית: אנא ספרי לי על החוויות שלך בהקשר של הטיפול הסיעודי ש

מעניקה/מקבלת. במהלך הריאיון שמרתי על שתיקה או על הנהון שקט. לעיתים ביקשה ממני המרואיינת 

כיוון, כמו לדוגמה: האם את רוצה שאספר לך על המעסיק הנוכחי והיחסים שלי איתו או על מעסיקים 

פו של כל ראיון קודמים? תמיד עניתי שאשמח לשמוע מה יש לה לומר על פי סדר הדברים שהיא בוחרת. בסו

בחנתי את השאלות הרשומות אצלי ובמקרה שהן לא נענו באופן ספונטני, הפניתי אותן אל המרואיינת בסוף 

הריאיון, לדוגמה, כיצד נוהגים בך המעסיקים כשאת חולה? את הראיונות הקלטתי, את רובם תמללתי בעצמי, 

 חלק קטן מהם נמסר לתמלול מקצועי. 

הראיונות עם המעסיקים )או עם בני משפחותיהם( בוצעו כולם בבתיהם, לאחר תיאום מוקדם. 

הפגישות עם המהגרות התקיימו כמעט כולן בבתי המעסיקים למעט ארבע שנערכו במסעדה, חמש שנערכו 

שתיים בפארק הירקון )ישבנו על ספסל וראיינתי(, אחת נערכה בגינה בפתח תקווה, אחת נערכה בתחנת רכבת, 

שנערכו במשרדי "קו לעובד", אחת שנערכה בדירת המגורים של המהגרת בשבת בדרום ת"א ועוד שתיים 

שנערכו בדירתי על פי בקשת המרואיינות. בכל המקרים המועד נקבע על פי נוחותה של המרואיינת. בכל 

התבקשתי לסוב על הפעמים המרואיינות הגיעו בזמן לפגישה או היו מוכנות לקראתי מלבד פעם אחת בה 

עקבותיי לאחר שיצאתי לפגישה כיון שהמהגרת גילתה שבתה של המעסיקה אמורה להגיע בדיוק בשעה 

                                                           
 וזקנה הקשורים לאותו מערך טיפולי.בשני המקרים יוצאי הדופן ראיינתי מטפלת, בת  53
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שקבענו. העניין סודר למחרת לאחר שיחה שלי עם הבת בה הסברתי לה את מטרת בואי. הפגישה התקיימה 

פלת ישנה או שהיה מדובר במועד מאוחר יותר. בכל המקרים בהם ראיינתי מהגרת בדירת מעסיקתה, המטו

בחולת שיטיון שאינה מבינה את הקורה סביבה. בכל המקרים בהם ראיינתי בת משפחה או זקנה, הסברתי 

למטפלת את מטרת בואי, כדי שלא תחשוש, הסברתי שאני מתנדבת ב"קו לעובד", כדי לזכות באמון, וביקשתי 

 ממנה לנהל את הראיון בפרטיות, כלומר ללא נוכחותה. 

דקות לבין שעה וחצי. החתמתי את המרואיינות על טופס השתתפות מדעת, מסרתי את  40איונות ארכו בין הר

 2008פרטיי המלאים וביקשתי ליצור איתי קשר במקרה של שאלה או ספק. את הראיונות ביצעתי בין ינואר, 

ו הן וגם לאחר שנים המשיכ. עליי לציין שלכל המרואיינות הצעתי עזרה בתחום העבודה של2013לבין אוגוסט, 

. לפנות אליי מרואיינות, רובן מהגרות עבודה, בבקשה לעזור להן במציאת עבודה או בבירור לגבי זכויותיהן

בהבנת החוק או בהתמודדות עם תביעות  בנוסף, פנו אליי גם שתי מעסיקות/מרואיינות שביקשו עזרתי

 . משפטיות

 ניתוח וקידוד הנתונים

נתח את הראיונות, השתתפתי בכמה קורסים לשיטות מחקר, למתודולוגיה וכן כדי להכשיר עצמי ל

השתתפתי בסדנה "נראטיב וסיפור". את המימצאים ניתחתי בהתאם למתודולוגיה של "תיאוריה מעוגנת 

בשדה". הראיונות נקראו שוב ושוב. הם פורקו לרכיבים קטנים והורכבו  למבנה חדש תוך איתור מכנים 

ראיונות. במהלך הקידוד, חזרתי שוב ושוב אל הספרות, כולל ביצוע חיפושים חדשים כדי משותפים בין ה

לבחון על מה כבר נכתב, כיצד מתקשר המבנה שחילצתי ובמה התמות שחילצתי מחדשות ותורמות. שיטת 

 (, מתבססתGlasser & Strauss, 1967הניתוח הנקראת תיאוריה מעוגנת בשדה אותה פיתחו גלזר ושטראוס )

על השדה הנחקר וממנו עולות הבנות חדשות של תהליכים חברתיים בשדה הטבעי. הגישה מניחה שכל 

האנשים שחולקים  נסיבות חיים משותפות, יש להם גם דפוסים פסיכולוגיים וחברתיים משותפים 

(Hutchinson, 1988 .) 

שבאמצעות לימוד ( Charmaz, 2006בתיאור גישת התיאוריה המעוגנת בשדה, מציינת שרמז )

(, אנו מגדירים את הרעיונות המתאימים ומפרשים את memosהנתונים, השוואתם וכתיבת תזכירים )

הנתונים כקטגוריות אנליטיות ראשוניות. כאשר מתעוררות שאלות ומופיעים פערים בקטגוריות אלה, עלינו 

 מהם עוד וכדי לחזק את הקטגוריות.לחזור אל הנתונים. לעיתים יש צורך לחזור אל המרואיינים כדי ללמוד 

ככל שהניתוח מתקדם, הקטגוריות האנליטיות והיחסים שאנו מתווים ביניהן, מקדמים אותנו אל עבר 

הקשורות לחוויה הנחקרת. כל זאת תוך בחינה מתמדת של הקטגוריות וליטושן. בקצרה, אומרת  המשגות

 )שם(: שרמז

In short, grounded theory methods demystify the conduct of qualitative 

inquiry-and expedite your research and enhance your excitement about it 

(pg. 4) 

"בוס"/מעסיקה,  becomingהתימות שחילצתי בראיונות עם המעסיקות מתייחסות לקשיים שבהתהוות 

אל מול המערכת הביורוקרטית ואל מול לרגשות המגויסים לזירה, לקונפליקטים שמתעוררים ולחוסר האונים 

 החוקים.
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מטפלת, לרגשות  becomingמן הראיונות עם מהגרות העבודה חילצתי תמות שמתייחסות להתהוות 

המתעוררים במסגרת הטיפול כלפי המטופלת וכלפי בנות משפחתה, לחוסר האונים אל מול השיטה, אל מול 

למעשה מצאתי שהתימות מקבילות, ולכן החלטתי לכתוב  חוקי העבודה וחוקי ההגירה ואל מול המעסיקים.

שלושה פרקים כאשר בכל אחד מהפרקים תוצגנה נקודות המבט של שני הצדדים המעורבים בטיפול. הפרק 

הראשון עוסק בהסדרה המדינתית המגמתית היוצרת מצג שווא של שוויון בין שתי אוכלוסיות. הפרק השני 

ו מטפלת והפרק השלישי עוסק ברגשות האהבה/תסכול/אכזבה במסגרת מעסיקה א becomingעוסק בתהליך 

 הטיפול. השילוב של נקודות המבט השונות: של המעסיקות ושל המהגרות מזמין דיאלוג בין העמדות.

הפרק הראשון, העוסק בהסדרה המדינתית, אינו מסתמך רק על הראיונות, אלא בנוסף על טקסטים שנכתבו 

בית המשפט העליון וטקסטים שנאמרו בוועדות הכנסת. טקסטים אלה נותחו בפרק בנושא על ידי שופטים ב

הטקסטים המשפטיים נותחו באמצעות ניתוח שיח ביקורתי, שיטה המתייחדת בכך שהיא ממוקדת זה. 

בחשיפת משמעויות גלויות ונסתרות בטקסטים ומאפשרת להתחקות אחר המימדים האידיאולוגיים 

 ( ובמיוחד אחר מבני הצדקה רטוריים. Van Dijk, 1990והפוליטיים שלהם )

זקנים/זקנות או בני  30ראיונות עם מהגרות עבודה ועם  30בנוסף לניתוח הטקסטים המשפטיים, בוצעו 

. כל הראיונות תומללו על ידי הכותבת 2013לבין אוגוסט,  2008בין ינואר,  משפחותיהם. הראיונות נערכו

בנוסף, בפרק מעוגנת בשדה באמצעות ניתוח אינדוקטיבי מובנה ומתפתח. הראשונה ונותחו בשיטת תיאוריה

בעיקר ניתוחים של פסקי  –הראשון הסתמכתי גם על מאמרים שפורסמו בעברית ובהם ניתוחים של פסקי דין 

( "שיחים" הם דרכי דיבור מקובלות Foucault, 1972דין בעניינן של מהגרות עבודה בסיעוד. על פי פוקו )

דרכי חשיבה מקובלות, בין השיחים לבין דרכי החשיבה מתקיימת השפעה אהדדית. דרכי החשיבה  שיוצרות

והדיבור האלה מהוות אידיאולוגיות ומסייעות להפצת הכוח בחברה. בנוסף על כך, ניתן למצוא בשיחים 

ימוז "טביעות אצבע" אינטרטקסטואליות של טקסטים קודמים לעתים באמצעות חזרה ישירה עליהם או בר

(. מעניין יהיה לבחון את השיח של שופטי בית המשפט המרבים לצטט Fairclough, 1992ביחס אליהם )

 טקסטים מקראיים בהקשר של חוקי העבודה המיושמים עבור מהגרות העבודה בישראל. 

לסיכום חלק זה אחזור ואציין את המיקום המיוחד שלי ביחס למרואיינות שהינן מהגרות עבודה: זרות מצד 

אחד וסינגור מצד שני. המיקום המיוחד שלי איפשר לי גישה קלה למהגרות העבודה וכמו כן ביסס את האמון 

ט בין תפקידי כחוקרת לבין שלהן בי. המיקום שלי ביחס למעסיקות היה אמביוולנטי: מצאתי עצמי בקונפליק

תפקידי כמתנדבת בארגון לזכויות אדם. ברוב הגדול של המקרים הצלחתי לשמור על שאננות אל מול דברי 

ביקורת או אל מול אמירות גזעניות כאשר המטרה שניצבה אל מול עיניי היא הקשבה אותנטית לקשייה של 

 מעסיקה ישראלית: בת או זקנה סיעודית. 
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 מימצאים

 פרק א: השיח של בית המשפט ותפקידו ביחסי הכוח שבין מעסיקים לבין מהגרות עבודה

 מבוא

כל  –פרק זה כתוב בשלושה קולות: הקול של בית המשפט, הקול של המעסיקות והקול של המהגרות 

אלה בהקשר של ההסדרה המדינתית את עבודת הטיפול בידי מהגרות עבודה. חשוב להשמיע את הקול של בית 

משפט, כי הוא מכתיב ומבנה את ההסדרה, מתכתב איתה, מותח עליה ביקורת, דורש לשנותה או מאשר ה

אותה. חשוב להשמיע את קולותיהן של הנשים שהינן נושא המחקר, כיון שהן קורבנות של ההסדרה או, 

ם ין ואת ניתוחלחילופין, נהנות ממנה. ניתוח הנתונים יבאר זאת. הפרק בנוי כך שבתחילה אביא את פסקי הד

 ולאחר מכן את דברי הנשים המרואיינות. 

אזכיר כי בסקירת הספרות התייחסתי לכך שהמדיניות הציבורית חודרת אל הבית באמצעות חוקים ותקנות, 

-Giddens, 1991; Martinבאמצעות פסקי דין ובאמצעות נציגים של לשכות כוח אדם ושל מנהלי טיפול )

Matthews, 2007:) 

נחדרים ומעוצבים על ידי כוחות חברתיים שנמצאים רחוקים מהם. מה מקומות 

שמבנה את המקום אינו רק מי שנוכח בזירת האירוע. ה'סידור הגלוי לעין' מסתיר 

 (. Giddens, 1991, pg. 18-19את היחסים המרוחקים הקובעים את אופיו )

ת האחרונים, כיון שהזרות יחסי הכוח בין מהגרות עבודה לבין מעסיקים מוטים מלכתחילה לטוב

סובלות משוליות מרובה והמעסיקים הם אזרחים ישראליים. המעסיקים נהנים מהגנה של החוק ומשיח 

ציבורי מגונן. לשם חשיפת השיח וההבנייה של האחרות בהקשר של היחסים שהינם במרכזו של מחקר זה, 

חברי הכנסת בוועדת הכנסת  אתמקד בפרק זה בשיח המשמש את השופטים בבית המשפט העליון ואת

לעובדים זרים. בדרך זו ניתן לברר כיצד המדיניות הישראלית כלפי זרים מקבלת לגיטימציה בבית המשפט 

(. העליון. מבחינה מתודולוגית, הפרק מתבסס על ניתוח שיח ביקורתי של הטקסטים )פסקי הדין ודיוני הוועדה

יבטים שמשלבת מגוון שיטות ניתוח החושפות משמעויות ייחודה של שיטה זו טמון בכך שהיא גישה רבת ה

 Vanגלויות ונסתרות בטקסטים ומאפשרת להתחקות אחר המימדים האידיאולוגיים והפוליטיים שלהם )

Dijk, 1990 .) 

בתחום הגירת העבודה והיחס המשפטי והחברתי כלפי מהגרים לא  נדונה עד עתה ההבנייה של 

לבין מהגרות העבודה כמטפלות, הבנייה שמשרתת את ההגמוניה בשמירה  הסימטריה בין הזקנים כמטופלים

על הסדר הקיים באמצעות טשטוש הצורך להגן על האוכלוסייה המוחלשת. שני תחומי מחקר עסקו עד עתה 

בהבנייה של סימטריה בין אוכלוסיות: הראשונה בנושא אלימות בין בני זוג והשנייה בנושא עיוורון צבע 

(colorblindness( בהקשר גזעי. אפרט: בהתייחסו לאלימות בין בני זוג, מחלק ג'ונסון )Johnson, 1995 את )

 familyחוקרי האלימות לשתי קבוצות, האחת מתייחסת לאלימות מפרספקטיבה של "אלימות במשפחה" )

violence perspective( והוא מונה שני חוקרים המשתייכים לקבוצה זו, סטראוס )Straus, 1971)  וגלס

(Gelles, 1974 והשנייה ,)- ( מפרספקטיבה פמיניסטיתKurz, 1989 מכנה את האלימות )(. ג'ונסון )שם

ולטענתו היא תוצר של קונפליקטים מזדמנים שיצאו מכלל שליטה  common couple violenceהראשונה 

ומובילים ברוב המקרים לצורות מינוריות של אלימות. את האלימות השנייה הוא מכנה "טרוריזם 

פטריארכאלי" והכוונה לתוצר של המסורת הפטריארכאלית התומכת בזכותו של גבר לשלוט באשתו. טרוריזם 
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נים: פיסית, נפשית וכלכלית והיא מופעלת באמצעות בידוד, איומים וטקטיקות זה כולל אלימות מסוגים שו

ג'ונסון מסרב להתייחס לתופעת האישה המוכה, כיון שלדעתו הדיון הזה מסיט את המבט שליטה נוספות. 

מסב את תשומת הלב למבצע הפשע וכן  פטריארכאלילקורבן במקום לגבר שאחראי לתופעה. המונח טרוריזם 

שמדובר בהתנהגות שיטתית. ג'ונסון מצביע על חוקרים ואנשי מדיניות שמעלים על הנס תופעה שהם לעובדה 

מכנים "גברים מוכים", ודורשים יחס סימטרי לגברים אלה בהשוואה ל"נשים מוכות", לדוגמה בניית 

גברים. מקלטים מוגנים עבור גברים או אישור בניית מקלטים עבור נשים בתנאי שייבנו כאלה גם עבור 

 54התייחסות מסוכנת זו לתופעה כאילו היא סימטרית למרות הסטטיסטיקה המורה שרוב המוכים הם נשים

(, מצביעה על הקלות בה ניתן להסיק הסקות שגויות לשם קבלת המימצאים 2015סימון, -)לדוגמה, מזרחי

 המבוקשים לקובעי מדיניות מסוימת. 

בין שתי אוכלוסיות הוא היחס לשחורים בארה"ב, המוצג  תחום נוסף בו נעשה ניסיון לכונן סימטריה

( כותב שאחד Culp, 1994. קולפ ) colorblindnessכאידיאלי כאשר הוא מחזיק בעיקרון של עיוורון לצבע

המיתוסים המסופרים לתלמידי משפטים הוא שהחוק הינו עיוור צבעים, מדובר בהמלצה לדרך החשיבה 

ה פ )שם( מציין שעיוורון לצבע )ולגזע( לא הוכיח את עצמו במהלך ההיסטוריהנכונה ולחוק צודק ונכון. קול

בניסיון למגר גזענות. עיוורון שכזה מאפשר להתעלם מהחולשה הטמונה במצבה של אוכלוסייה הסובלת 

משוליות ואינו מחייב התערבות לטובתה, כגון נקיטת העדפה מתקנת המהווה פיצוי קולקטיבי על אפלייה 

וות פערים חברתיים. הבנייה של סימטריה בין שתי אוכלוסיות משחררת את המימסד מנקיטת במטרה להש

פעולה כלשהי לטובת אחת מן הקבוצות ובמקרה של האוכלוסיות הנדונות במחקרי, הבנייה כזו עשויה 

אחרת להכשיר מתן פריווילגיות לבני אחת הקבוצות בשל היותם שייכים ומניעת פריווילגיות מבנות הקבוצה ה

 בשל היותן זרות. 

בפרק זה אנתח פסקי דין ודיונים מוועדות הכנסת ואשתמש בהם כמקורות מידע להבנת ההקשר בו 

המקום בו מתקיים הטיפול על ידי -מתעצבים היחסים במישור הפרטי, שהוא ביתה של הזקנה הסיעודית

סבר סוציולוגי של חקיקה. יונאי מהגרת העבודה. לפני שאציג את הניתוח, אבקש להציג מודלים מקובלים לה

)תשנ"ח( מבחין בין שתי משפחות של תיאוריות: הראשונה, המבוססת על הפרדיגמה הפונקציונאליסטית, 

תופסת את המשפט כמכשיר של סדר ושל פשרה ומצדדיה מחזיקים באמונה לפיה האנושות צועדת לקראת 

משפט תוצאה של קונפליקטים חברתיים ומכשיר בידי הגדלת השוויון בין יחידים ובין קבוצות. השנייה רואה ב

קבוצות מסוימות המשמש אותן לשם שליטה באחרים ולשם מימוש האינטרסים להן. במשפחת תיאוריות זו 

ניתן למצוא כאלה השמות דגש על מאבק לאומי או על אתניות. תיאוריה גזעית ביקורתית בוחנת את חוקי 

ומות ולאפלייה על רקע גזעי וגורסת שחוקי הגירה או חוקים ההגירה הקשורים קשר הדוק לדעות קד

המתייחסים למהגרים חותרים למען הומוגניות תרבותית וגזעית. בנוסף, היא בוחנת את הדרכים שבהם 

( בוחן במאמרו Garcia, 1995חוקים ומדיניות, שהינם כביכול עיוורים לגזע, מנציחים נחיתות גזעית. גרסייה )

                                                           
אין בכוונתי להתעלם מן העובדה שקיימת גם אלימות של נשים כלפי בני זוגן, אלא שהנתונים מוכיחים שלא קיימת סימטריה.  54

למניעת ולטיפול  התקבלו במרכזים 2012בשנת (: "2013לדוגמה, על פי דו"ח שהוגש לוועדה לקידום מעמד האישה )בוגייסקי, 
תונים אלה דומים נ .מהם היו ילדים 10%-ם וכמהם היו גברי 25%, מהם היו נשים 65%מטופלים,  11,216 ימות במשפחה באל

 ".2011לנתוני שנת 
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. הוא טוען שפוליטיקאים השתמשו ברטוריקה נגד הגירה כדי לגייס 18755המשפט להצעה  את התייחסות בית

מצביעים לבנים שחשו שמהגרים משתלבים בשוק העבודה על חשבונם וכך הועצמו מתחים בין קבוצות. 

למעשה הפוליטיקאים עודדו השתלחות של קבוצה אחת באחרת תוך העצמה של מוטיב התחרות ביניהן על 

וריקות אותה מזכיר גרסייה במאמרו היא השימוש במטבע הלשון "זר לא משאבים מצומצמים. אחת הרט

 . illegal alienחוקי" 

( דוחים את האובייקטיביות אותה הם 56Williams ,1991תיאורטיקנים, כמו פטרישיה וויליאמס )

ץ מכנים "מזויפת", ככלי אנליטי ובמקומה הם משתמשים בניסיון האישי ובפירוש הסובייקטיבי ככלי נחו

ומעשיר באמצעותו ניתן לבקר את השיטה המשפטית. כדי להעמיק את ההבנה לגבי הקשר בין ההסדרה 

המדינתית לבין המשא ומתן המתקיים בין מעסיקים לבין המהגרות, בוחן פרק זה את השיח בו משתמש בית 

מית העוסקת המשפט לשם הבנייה של סימטריה בין שתי האוכלוסיות. בספרות המחקר הישראלית והבינלאו

בנושא לא קיימת התייחסות לאחריותם של פסקי הדין בהצבת המשוואה הסימטרית בין שתי האוכלוסיות 

 הנדונות: זקנים והמטפלות שלהם. פרק זה ישלים את החסר בספרות.

בהתבסס על השיטה האנליטית של תיאוריות ביקורתיות אלה ובניסיון לאמץ פירוש סובייקטיבי, 

. פסקי דין אלה כוללים נימוקים ארוכים ומפורטים ובנוסף, 57דין שניתנו בבית הדין העליון אבחן ארבעה פסקי

אסביר להלן את הבחירה שלי בפסקי הדין ידוע שהם משמשים תקדים מחייב עבור ערכאות נמוכות יותר. 

כויות ע"י ארגוני זהמסוימים האלה: בית המשפט העליון עסק במהלך השנים בכמה וכמה עתירות שהוגשו 

בשמם של מהגרי עבודה, אלא שעתירות שניתנו בענייניהם של אנשים פרטיים, כמו לדוגמה, עתירתו של אדם 

מידע לגבי הערכים  , אמנם עשויות לספק58תושב תאילנד שהיה בן זוגו של ישראלי שביקש להתאזרח בישראל

ואינן מהוות אבני דרך בהתנהלות  והנורמות של שופטים בישראל, אך אינן נוגעות לכלל ציבור מהגרי העבודה

עתירות פרטיות המדיניות הציבורית כלפי המהגרים ובהשרשת נורמות התנהגות בציבור הישראלי. לעומת 

דיון בזכאות עובדות -דיון בהסדר הכבילה ובג"ץ גלוטן–"גדולות": בג"ץ "קו לעובד" אלה ניצבות עתירות 

                                                           
55  California Proposition 187 (also known as the Save Our State (SOS) initiative) was a 1994 ballot initiative to 

establish a state-run citizenship screening system and prohibit illegal immigrants from using non-emergency health 

care, public education, and other services in the State of California. Voters passed the proposed law at a referendum 

in November 1994. The law was challenged in a legal suit and found unconstitutional by a federal district court. 

56  Taking up the metaphor of alchemy, Williams casts the law as a mythological text in which the powers of 

commerce and the Constitution, wealth and poverty, sanity and insanity, wage war across complex and 

overlapping boundaries of discourse. In deliberately transgressing such boundaries, she pursues a path toward 

racial justice that is, ultimately, transformative. 

 פסקי הדין בהם אתמקד, הם:  57
 .בתחום הסיעודבעניין נטישת מעביד  1384/09, בעניין הסדר הכבילה ובג"ץ 4542/02בג"ץ  .1
 .עבור שעות נוספות לעובדות סיעוד , בעניין גמול10007/09דנג"ץ   .2
 ., בעניין ההחרגה של עובדות סיעוד מאחריותו של הממונה על עובדים זרים4007/11בג"ץ  .3
 ., בעניין נוהל עובדת זרה בהריון11437/05בג"ץ   .4

 

 .892851ג"ץ /ב 58

https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigrants
https://en.wikipedia.org/wiki/California
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רות אלה זכו להיות נדונות שוב ושוב בבית המשפט, זכו הסיעוד לגמול עבור עבודה בשעות נוספות. עתי

לערכאות  והם, כמובן, מהווים תקדיםמנומקים ומפורטים לסקירות במאמרים ובכתבות, זכו לפסקי דין 

שתי עתירות נוספות שעסקו  בנוסף לדיון בשני פסקי דין "גדולים" אלה, החלטתי לבחון גםבמחקרי,  .נמוכות

של עובדי סיעוד: הראשון בהחרגת עובדות הסיעוד מאחריותו של הממונה במשרד הפנים והשני עוסק  בהחרגה

בהחרגת עובדות הסיעוד מחוק הודעה מוקדמת )או ליתר דיוק שינה עבורן את החוק לטובת המעסיקים(. 

תי לנוהל עובדת זרה בנוסף בחנתי עתירה נוספת שגם היא זכתה להיות נדונה שוב ושוב בבית הדין העליון וכוונ

בהריון. מקרה זה מאיר את התייחסות השופטים לזכויות יסוד של מהגרות העבודה. עתירות נוספות שמועלות 

לאחרונה בעניין הפיקדון )לדוגמה( עשויות להיות נדונות במחקר המשך כדי שניתן יהיה לשפוך אור על 

 הגרי עבודה.התייחסויות נוספות של שופטי העליון לסוגיות הקשורות למ

בנוסף, אסקור כמה מן הפרוטוקולים של ועדת הכנסת לעובדים זרים, אציג כמה מן הדיונים שנערכו בוועדה 

אזכיר כי בוועדות הכנסת מתנהל חלק גדול  במהלך השנים על מנת להתרשם מן השיח המקובל והנורמטיבי.

ם מוצה. הדיונים בעניינם של המהגרי -א ( בוטלה הוועדה בטענה שהנוש2015מעבודת הכנסת. לאחרונה )יוני, 

י כמו כן אבחן בפרק זה ניתוחים של פסק נעשים כעת במסגרת דיוני וועדת הכנסת לעבודה, לרווחה ולבריאות.

 דין של בית המשפט העליון בעניין מהגרי עבודה המועסקים בסיעוד. 

בתת הפרק הראשון אנתח את פסקי הדין שנכתבו בנושא הסדר הכבילה ובנושא נטישת מעביד בתחום 

 הסיעוד. 
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 , נטישת מעביד בתחום הסיעוד 1384/09בג"ץ , הסדר הכבילה ו4542/02בג"ץ . 1

 

בחרתי לעסוק בשני פסקי דין אלה בתת פרק אחד כיון שפסק הדין השני נשען על הראשון, מגדיר 

ומסייג את עצמו בעזרת הראשון. בעוד הראשון מהווה כתב שחרור ל"עובד הזר" ומחייב את המדינה לדאוג 

 לכבודו כאדם וכעובד, הרי השני חותר תחת הראשון ונוגס בו. 

לה, הינו פסק הדין הראשון שניתן בבית הדין הגבוה לצדק בעניין הסדרי פסק הדין בנושא הסדר הכבי

ההעסקה של מהגרי עבודה בישראל. עליי להזכיר כי עם מציאת הפתרון למשבר הטיפול בזקנים סיעודיים 

בדמותן של מהגרות עבודה, התעוררה בציבור ובכנסת חרדה גדולה לגבי המשמעות שיש לנשים הזרות על 

י במדינה וכן על שוק העבודה. אחת הדרכים להתמודד עם החשש היתה באמצעות הסדר הצביון היהוד

(. הסדר הכבילה עוגן בחוק הכניסה לישראל, 2000הכבילה, הסדר שתמציתו משמעת ופיקוח )קמפ ורייכמן, 

 קובע, ה1991-י"ג )א(  לחוק עובדים זרים, תשנ"א 1ובסעיף  1959-, חוק שירות התעסוקה, תשי"ט1952-תשי"ב

"לא יקבל אדם עובד זר לעבודה, אלא אם כן התיר הממונה בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו 

מעביד ובהתאם לתנאי ההיתר". כל עובד היה מותאם אך ורק למעסיק שהזמין אותו ושמו של המעסיק היה 

ודה, הפך לשוהה בלתי מוטבע בדרכונו של העובד. כל עובד, שעזב את מעסיקו בטרם פג תוקפה של אשרת העב

 חוקי. 

( טוען שפסק הדין המכונן הראשון בעניינם של מהגרי עבודה בישראל נכתב במרץ, תשס"זסיטבון )

בתשובה לעתירה בנושא "הסדר הכבילה". השופט לוי, באחרית דבריו, לאחר שהסביר מדוע הסדר  2006

י של עם ישראל שאין לגבי מוסריותו חילוק הכבילה אינו ראוי ואינו מוסרי, נשען על הטקסט הקנוני הראשון

 דעות:

ר ַהָגר ִאְתֶכם, -ְוִכי ר ְבַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו ֹאתֹו. ְכֶאְזָרח ִמֶכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהגֵּ ָיגּור ִאְתָך גֵּ

ִרים ֱהִייֶתם, ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְוָאַהְבָת לֹו ָכמֹוָך ִכי  לד(.-)ויקרא י"ט, לג גֵּ

פסוק זה מתייחס לאחד הזיכרונות הטראומתיים ביותר של עם ישראל והוא שיעבוד אבותיו במצרים. מתוך 

ישראל חברה שוויונית ומתחשבת. -זיכרון השיעבוד, הדיכוי וההשפלה צומחת ההוראה המפורשת לייסד בארץ

השופט ה חודשים. בפסק הדין דרשו השופטים מן המדינה לבטל את ההסדר ולמצוא מתאים ממנו בתוך שיש

לוי קבע כי הסדר הכבילה למעסיק פוגע בכבודו ובחירותו של האדם במובנם היסודי ביותר, שכן הוא פוגע 

-בזכות לחירות, בחופש הפעולה של האדם, באוטונומיה של הרצון החופשי, באפשרות להשתחרר מחוזה

ישיון הישיבה בישראל פוגעת אף עבודה, ובכוח המיקוח של הצד החלש ממילא. כריכת ההתפטרות באבדן ר

בעקרונות היסודיים של משפט העבודה. ההסדר, על פי לוי, אינו עומד במבחן המידתיות, כיון שבפועל הוא 

לצמוח ממנו, ואינו האמצעי  אינו מקדם את התכלית שלשמה נועד, אינו עומד ביחס ראוי לתועלת האמורה

עבדות בגירסה -מ'(, חשין, כינה את הסדר הכבילה "מעיןהפוגע במידה המועטה ביותר. המשנה לנשיא )בדי

אדם שהמשפט מעניק לו זכויות -בן -מודרנית" והוסיף כי ההסדר הפך את העובד הזר "מהיותו נושא למשפט 

 בפסק הדין(. 60להיותו מושא במשפט, כמו היה מיטלטל בין מיטלטלין" )סעיף  -ומטיל עליו חובות 
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יתכן שנדרשו לו לבית המשפט העליון ארבע שנים תמימות )העתירה הוגשה בשנת ( תוהה כיצד תשס"זסיטבון )

(, כדי להכריז על אי חוקיותו של הסדר הכבילה. למרות ההכרזה על אי 2006ופסק הדין ניתן בשנת  2002

מוסריותו ואי חוקיותו של ההסדר תוך שימוש בטקסטים קנוניים ובמלים דרמטיות )"אך אל לה למצוקתם 

מבוקרת -בדים אלה מלהפוך עבורנו קרדום לחפור בו. חלילה לנו מהפיכת עוניים מנוף לפגיעה בלתישל עו

יסוד"( ובדימויים קשים )מיטלטלין, עבדות מודרנית(, הרי כמה שנים לאחר מכן, -מידתית בזכויות-ובלתי

אחרון וכמו כן התקינה המדינה תקנות חדשות הנוגעות לסוגי כבילה חדשים: לאזור גיאוגרפי, למעסיק 

הותקנה תקנה המחייבת משך זמן ארוך יותר להודעה מוקדמת להתפטרות בהשוואה לעובד ישראלי. הכבילות 

האלה הינן ממשיות ומשמשות כרציעת האוזן, ככבילת הידיים והרגליים באזיקים ובנחושתיים )כפי שהתבטא 

 רף השופט חשין, כי "הסדר הכבילה" פוגעהשופט חשין בפסק הדין הנדון(. הקביעה של השופט לוי, אליה הצט

באופן לא מידתי בזכויות היסוד לחירות ולכבוד של מהגרי העבודה, לא שינתה את התפיסה הבסיסית של 

פרסם שר  2014מנהלי המדיניות והסדרי כבילה ממשיכים להתקיים בצורה זו או אחרת. לדוגמה, בינואר, 

קון לחוק הכניסה לישראל. מדובר בהסדרה חדשה שמטרתה הפנים הודעה לעיתונות בה הוא מבשר על תי

להקל על מעסיקים בפריפריה שטענו שעובדות סיעוד מתפטרות למען עבודה במרכז הארץ. במקום לעורר דיון 

באופנים בהם ניתן לשכנע או להמריץ עובדות לעבוד בפריפריה )לדוגמה על ידי הצעת שכר גבוה יותר(, 

 ת לאזורים גיאוגרפיים וזו לשון ההסדרה:הועלתה הצעה לכבול עובדו

התקנות צפויות לתת מענה לטענות רבות שהגיעו לרשות האוכלוסין וההגירה 

עזבו אותם  –לפיהן, עובדים סיעודיים אשר הועסקו אצל מטופלים בפריפריה 

לטובת מטופלים במרכז הארץ. על פי התקנות החדשות, לכל מטפל סיעודי יוגדר 

טישה של עובדים מראש אזור גיאוגרפי בו הוא רשאי לעבוד, כך שלא תתאפשר  נ

 בפריפריה לטובת אזורים אחרים בארץ. 

זכותה של העובדת להתפטר, שהינה זכות יסוד, נפגעת בעקבות הכבילה המוזכרת לעיל, כיון שטווח 

מצטמצם. כלומר, הכבילה אינה למעסיק, אלא לאזור גיאוגרפי. כבילה  –האפשרויות העומדות בפניה 

יין כבילה. הטענה כי "ההגבלות האזוריות על מעברי עובדים זרים שנשמעת מעט רחבה יותר, אלא שהיא עד

לסיעוד יוסברו לעובדים קודם הגעתם לישראל", נשענת על הצידוק הטוען שההסכמה של העובד להגיע 

לישראל בתנאים ידועים מראש מעידה על הלגיטימיות של מערך הזכויות המוגבל שהעניקה לו המדינה 

ונדלק, "חוזה התשתית" בין העובד הזר לבין המדינה, המדמה את העובד לצד (. לטענת מ2003)מונדלק, 

בחוזה, אינו מספק תשתית מוסרית מספקת להצדקת הדפיציט הדמוקרטי. בנוסף, טוען מונדלק, שהגבלת 

אלא פוגעת בהן. בנוסף להגבלה -הזכויות של העובד הזר אינה מקדמת את זכויותיהם של אזרחי המדינה

הזכרתי הוחלט להגביל את מספר המעסיקים לעובדת בתקופת זמן קצובה, כלומר עובדת הגיאוגרפית ש

 שמחליטה להתפטר בגלל סיבה זו או אחרת, תהא חייבת להתחשב בתקנה שזו לשונה:

עובד זר לסיעוד המחליף את עבודתו לעיתים תכופות, ולכל הפחות שלוש פעמים 

ל הסיעודי, פיטורין או מעבר במשך תקופה של שנתיים, שלא מחמת פטירת המטופ

המטופל למוסד, יוזמן לבירור מנהלי ברשות ההגירה. במסגרת הבירור תיבדק 

סיבת המעברים התכופים, ואם ימצא כי העובד מנצל לרעה את רישיון העבודה 

 שניתן לו, העובד יורחק מישראל.



84 

 

ל גובה השכר. מסתבר אחת הסיבות הלגיטימיות בגללן מבקשת עובדת להחליף את מעסיקה הינה בגל

לפי  –שסיבה זו אינה לגיטימית בעיני המחוקק הישראלי שקבע ש"מעבר בתדירות גבוהה ממטופל למטופל 

אינו כשר ועלול לגרום לאובדן אשרת העבודה. ה"ניצול לרעה" של רישיון העבודה עלול  –המרבה במחיר" 

 ודה שלא בתנאי ההיתר )לדוגמה, בישול לבנילהיווצר עקב סיבות נוספות: אי תשלום זכויות סוציאליות, עב

 (.2012משפחה רבים(, התעללות, חוסר שינה, כאבי גב עקב הרמת המטופל ועוד )נתן, 

כאשר מתח השופט לוי ביקורת על משטר האשרות הנוהג בפסק הדין בעניין הכבילה, הוא ציין גם את 

ן ציין שהמדינה רשאית לווסת את שוק זכותה של המדינה להחליט מי יבוא בשעריה ובאילו תנאים. וכ

( כותבת שגם 2014אמיר )-העבודה ולפקח על העסקת זרים בו על פי צרכיו המשתנים של המשק. קריצמן

כאשר בית המשפט העליון מגבש פסיקה ביקורתית בנושא משטר האשרות, פסיקה שמגוננת על זכויותיהם של 

ות סותרות של ת על ידי החלטזאת כיון שהפסיקה נעקפ מהגרי עבודה, אין בכך כדי לחולל שינוי חברתי,

 2012, של משרד הפנים ולעיתים גם של בית המשפט עצמו. אחת הדוגמאות לכך היא פסיקה משנת המחוקק

שעוסקת בהחלטת משרד הפנים בעניין נוהל הודעה מוקדמת. הסוגיה נקראת: נטישת מעביד בתחום 

. עצם הבחירה במונח "נטישה", מורה כי ההתייחסות לעובד סיעוד שבוחר להתפטר מעבודתו אינה 59הסיעוד

זוכה להתייחסות הנורמטיבית לה זוכה התפטרות עובד ישראלי )גם אם הוא עובד סיעוד(. נטישה כרוכה 

סיק הנכה או ( שהמע529אמיר אינה משוכנעת, שם, עמ' -בהפקרה של חסר ישע ואינני משוכנעת )כפי שקריצמן

אמיר( -כלכלי )עפ"י קריצמן-הזקן הינו חסר ישע בהתמודדותו עם המטפלת שלו, כיון שהוא מקיים פער מעמדי

אזרחי, שממקם אותו בעמדה של כוח ביחסים. בנוסף, ברוב הגדול של המקרים מי -עם העובדת, וכן פער שיוכי

חולשתו של המעסיק. אוסיף כאן ואומר  שמנהל את הטיפול ומתווך את היחסים הוא בן משפחה שממתן את

כי בנושא הכבילה, דומני שבית המשפט העליון ביקש להתפרץ ולומר את דעתו בפני הציבור ובפני עושי 

המדיניות, אלא ששינוי חברתי לא צמח מכאן. אמנם בדרכונן של עובדות הסיעוד שמגיעות לישראל לא מוטבע 

אלא שבמבט חודר ניתן להבחין שכל שקרה הוא שהשרשרת עוד שמו של המעסיק והן רשאיות להתפטר, 

 הכובלת התארכה במעט, אלא שהיא עדיין אוזקת את רגליהן, את ידיהן ואת גרונותיהן של העובדות. 

נקבע כי עובד זר העוזב את מעסיקו בעקבות פסיקת בג"ץ בנושא "נטישת מעביד בתחום הסיעוד", 

שלילת היתר העבודה שלו, גירוש והרחקה מן הארץ. מטרת הנוהל ללא התראה מוקדמת יעמוד בפני הליך של 

היא למנוע מצב בו העובדים הסיעודיים יעזבו את מעסיקיהם לטובת מעסיק אחר ללא הודעה מוקדמת. בית 

המשפט העליון דן בשאלה האם הלכת בג"ץ קו לעובד בעניין הסדר הכבילה מתנגש עם נוהל הודעה מוקדמת. 

מצדיק את ההחלטה להאריך את משך ההודעה המוקדמת הנדרשת ממהגרת עבודה  60השופט רובינשטיין

 בסיעוד המבקשת להתפטר, במלים אלה:

ואולם, מנגד לחירותו של העובד, ולאו מילתא זוטרתא היא, עומד הצורך שעלול 

להיות בחינת דיני נפשות, להגן על מטופלים סיעודיים מפני נטישת המטפלים. נאמר 

בבג"צ קו  יננו רואים בהחלטה זו פגיעה מהותית באיזון שנערךכבר עתה, כי א

 אם גם יש בה סטיית מה ממנו. לעובד,

                                                           
 1834/09בג"ץ  59

 בתחום הסיעוד"בסוגיית "נטישת מעביד  60



85 

 

בחלקו הראשון של המשפט קובע השופט שחירותו של העובד הינה חשובה, ומוסיף שאל יהא זה דבר 

ין הכתוב לבין קל בעינינו ואל לנו לזלזל בה. הביטוי בלשון הארמית מיפה את פסק הדין ומחזק את הזיקה ב

, אלא עוד לפני הקביעה המתייחסת לחירות 61מקורותיו ההיסטוריים והתרבותיים של המשפט הישראלי

החשובה וההכרחית, מופיעה מילת הקישור "אולם" שמטרתה להנגיד את החלק השני של המשפט לחלקו 

הראשון, מסתבר שהשופט מעלה הסתייגות. המילה "ואולם" משמשת לשם סתירה של הציפיות שהתעוררו 

ירותו של העובד היא חשובה ומכינה את הקורא בעקבות קריאת החלק הראשון של המשפט, החלק שקבע שח

לחלק השני של המשפט שהינו מנוגד לחלק הראשון. בשפה העברית המילה "ואולם" גורמת לחלק השני של 

המשפט להישמע בעל ערך רב יותר מן החלק הראשון שלו. אם כך, עלינו להבין מדברי השופט שהוא נמצא 

, האחד הוא הגנה על חירותו של העובד והשני הוא הגנה על מטופלים בקונפליקט בין שיקולים מנוגדים זה לזה

סיעודיים ועל השופט להניח את שתי האוכלוסיות על כפות המאזניים, לשקול ולהחליט מי חשובה יותר ועל מי 

עליו להגן. הקונפליקט הבא לידי ביטוי בשתי המלים "מנגד" ו"אולם" מבטא מצב של יריבות. המצב מתואר 

בו השופט אמור להטיל מטבע על אחת מכפות המאזניים הנמצאות במצב מאוזן )"באיזון שנערך בבג"ץ ככזה ש

קו לעובד"( ולאחר ההכרעה ייטו המאזניים במקצת לטובת אחד הצדדים, אך לא באופן מהותי )"איננו רואים 

צדדים, הצד שנבחר בהחלטה זו פגיעה מהותית"(. על פי השופט ההטייה תהווה רק סטייה קלה לטובת אחד ה

בכיוונו של המעסיק ש"אינו מעביד רגיל, אלא מעביד ההטייה נעשתה על ידי השופט כצד שיש להגן עליו. 

הנתון לפגיעות מיוחדת", כך על פי בית המשפט. השימוש בביטוי "דיני נפשות" מכוון לתפיסת המצב כאילו 

 הוא עניין של חיים ומוות ולא עניין של יחסי עבודה.

עוד מעט תשומת לב למונח "איזון" בו משתמש השופט רובינשטיין. טענת האיזון מניחה  אפנה

שביטול הכבילה בבג"ץ קו לעובד הביא למצב של סימטריה בין הצדדים, בו בזמן שלמעשה כל ההסדרים 

רין האחרים נותרו בעינם, כוונתי לדמי התיווך הגבוהים המייצרים מצב של אי שוויון בשל חשש גדול מפיטו

וחוסר אפשרות לספוג תקופת אבטלה, כוונתי למתכונת עבודה חריגה המחלישה את המהגרת מבחינת יכולתה 

הפערים הטמונים מלכתחילה במצב -לדאוג לצרכיה החברתיים, התעסוקתיים, הבריאותיים והנפשיים, וכמובן

 זר.-עובד ובמצב יחסים אזרח-יחסים מעסיק

האוכלוסיות כאילו הן שוות זו לזו, כאילו המצב הינו סימטרי אם כך, בית המשפט מתייחס אל שתי 

ומאוזן. זו ההנחה המונחת בבסיס ההכרעות המשפטיות. בית המשפט מתעלם מן ההקשרים ורואה לנגד עיניו 

רק את שתי האוכלוסיות, אחת מנגד לשנייה, כלומר זו נגד זו, כביכול קיים עימות ביניהן ובית המשפט מכריע 

צרכיו עלולים "להיות בחינת דיני נפשות". דומה שהשופט התכוון לומר שלדעתו מצב בו המטפלת לטובת מי ש

עוזבת את המטופל הזקן עלול להסתיים במותו של הזקן, כך כפשוטו. השימוש כאן במושג מן הלקסיקון 

ש בביטוי כאשר השופט משתמ, אבל יוצר את הרושם המפחיד כאילו הזקן יופקר למיתה. 62היהודי הינו שגוי

                                                           
  23/2/2018web 2, גיליון מס' "לשון ומשפט"כתב עת מקוון,  61

http://tabar.org.il/Content_tabar/editor/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D/lashon.pdf 

חילול שבת. או  פסקי דין של שופטים במשפטים שהנאשם עלול להיות נידון בהם למוות. כגון רצחהצירוף "דיני נפשות" מתאר  62
בדיני ממונות , דיני נפשות נידונים בבית דין של עשרים ושלושה דיינים. יש הבדלים רבים בין דיני ממונות לדיני נפשות. למשל



86 

 

"דיני נפשות", הוא רומז לכך ש"נטישת" מעסיק הינה כרצח, מה שמחייב אותו בפסק דין לטובת הזקן הנטוש. 

מדובר בטעות בשימוש בצירוף לשוני לא מתאים, מה שקורה לעיתים למשפטנים כפי שכותב במאמרו עו"ד 

ים. אבחן את ההבנייה הזאת גם . אם כך, השופטים הבנו בפסק דין זה סימטריה בין שני הצדד63יוסף שטח

 בפסקי דין נוספים. להלן בפסק הדין האחרון שניתן בשורה של ארבעה פסקי דין ב"פרשת יולנדה גלוטן".

 , בעניין גמול עבור שעות נוספות לעובדות סיעוד10007/09דנג"ץ  . 2

הטריד ומטריד שופטים, חוקרים ואנשים  live inנושא ההעסקה של מהגרות עבודה במתכונת 

שתחום עיסוקם והתעניינותם הוא זכויות אדם. יולנדה גלוטן )מהגרת עבודה מהפיליפינים( הציבה את 

באמצעות עו"ד המסייע ללקוחות "קו לעובד". במשך עשר שנים  2003השאלה בפני בית הדין לעבודה בשנת 

 עד לבית המשפט העליון.  התנהלה התביעה דרך בית הדין הארצי לעבודה 

פרשת גלוטן זכתה לסיקור נרחב ועסקה בזכותן של מהגרות עבודה, המועסקות סביב השעון, לקבל פיצוי כספי 

עבור עבודתן בשעות נוספות. למעשה, אמור היה להתקיים דיון בזכותו של מעסיק, או בזכותה של המדינה, 

שעות, העסקה בה מועסקת אישה אחת  24עסקה של להורות על דפוס העסקה יוצא דופן שכזה, שמאשר ה

בלבד )לא במתכונת של משמרות( בעבודת טיפול באדם אחד )או בשניים(. משום מה, ואולי מן הטעם 

שהתובעות הכירו בכך שאם יידרש בית המשפט למעשה קונסטיטוציוני רגיש הכרוך בביטול הוראת חוק של 

 1911/03 ץ"בבגליץ לעותרות למשוך את העתירה, כפי שקרה הכנסת, הוא עלול למחוק את העתירה או להמ

. העותרות ידעו שבית המשפט העליון נמנע מהוצאת פסק דין 64האוצר נגד שר בישראל האזרח לזכויות האגודה

הקובע שהמדינה מפרה זכויות של מהגרי עבודה ולכן כדי לחסוך לרשויות הפוליטיות מבוכה ציבורית 

והיא זכאותן של העובדות לתשלום עבור שעות  65קר הדיון סביב השאלה המשנית( נסב עיתשס"ז)סיטבון, 

 נוספות. בית המשפט העליון הסתייג והתחמק והסביר והתנצל כי:

, 66שאלת התשלום עבור העבודה בשעות הנוספות, תוך הותרת עיקר הקושי על כנו

עלולה להוביל להכרה ב"יציר כלאיים" נורמטיבי, אשר השלכותיו השליליות יפגעו 

הן אוכלוסיית המועסקים בתחום הטיפול  –בכל הצדדים המעורבים בדבר 

הסיעודי, והן המטופלים הסיעודיים. בית המשפט העליון עמד על כך שחיוב 

לכלית לא מבוטלת, בתשלום מלא בגין עבודה בשעות נוספות טומן בחובו משמעות כ

                                                           
דיינים, והם מכריעים לחובה רק ברוב של  23יושבים שלשה דיינים, והם מכריעים ברוב של שנים נגד אחד. בדיני נפשות יושבים בדין 

 שני דיינים.

 .55 בהערת שוליים שהוזכר "לשון ומשפט"ב העת המקוון כת 63

 .שלילת גמלאות הביטוח הלאומי משוהים שלא כחוק 64
 

הטעם המרכזי הוא היעדר ההתאמה של תנאי ההעסקה בתחום הסיעוד לתנאי "והשופט הנדל מתייחס לכך בנימוקי הפסיקה:  65
סיעודי לקבל גמול בגין שעות העבודה הנוספות, אלא האם כלל מותר לו החוק. השאלה שניתן היה לשאול איננה האם זכאי עובד 

 "לעבוד שעות רבות אלו, ללא הפסקה, במסגרת ההעסקה שלו?

 .הקושי שבמתכונת העבודה החורגת ממגבלת השעות היומית והשבועית הקבועה בחוק שעות עבודה ומנוחה 66
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שאף הם אוכלוסייה מוחלשת,  –אשר תשפיע באופן ישיר על יכולתם של המטופלים 

 להיזקק למטפלים סיעודיים. -כמו עובדי הסיעוד 

בהכרעתו קובע בית המשפט כי מדובר בסוגיה קשה וסבוכה הקשורה לשאלות מתחום המדיניות הסוציאלית 

מקיף כדי לעבד את הסוגיה. בית המשפט נסוג ממעמדו כשומר על והכלכלית וכי אין לו ידע מקצועי רחב ו

זכויות סוציאליות של קבוצות מיעוט ומחזיר את הסוגיה לפתחה של הזירה הפוליטית והציבורית. בטקסט 

פעמים שמות תואר הקשורים לשם "חלש": מוחלשת )אוכלוסיית המטופלים(, מוחלשים  50המשפטי מופיעים 

ים )עובדים חלשים, המירוץ לתחתית(, מוחלשות )שתי קבוצות מוחלשות(, חלש )העובד )עובדי הסיעוד(, חלש

הזר(, החלש והדל )המטופל הסיעודי(, חלשה )האוכלוסייה של הקשישים ובעלי המוגבלויות(, חלשות 

)אוכלוסיית הנזקקים לשירותי סיעוד אינה עשויה ממקשה אחת, חלקם אכן משתייכים לשכבות חלשות...(, 

ות )שתי אוכלוסיות חלשות בחברה הישראלית(. השימוש התכוף בשם התואר הזה מוכיח שהקושי חלש

העיקרי בו נתקל בית המשפט הוא להכריע מי חלש יותר, כדי שייצא להגן על החלש: מצד אחד ניצבת מולו 

הגרים אוכלוסיית המהגרים, המכונים בבית המשפט "עובדים זרים" ומצד שני, אוכלוסיית הקשישים. המ

נמצאים "במדרג החלש ביותר במדינת ישראל" והקשישים הסיעודיים "שאף הם אוכלוסייה מוחלשת". בית 

המשפט מציג את הסוגיה כ"מאבק בין שתי קבוצות מוחלשות", כביכול, העובדות מרוששות את הזקנים חסרי 

פלות בהם ושוללים מהן הכל בדרישות תמוהות ולא הגיוניות והזקנים הסיעודיים מתעמרים בעובדות המט

שכר הולם. בית המשפט אימץ לעצמו את הטרמינולוגיה הזאת של מאבק, במקום להצביע על מחויבותה של 

המדינה לדאוג לשתי האוכלוסיות האלה. במבוא לפרק הזכרתי תיאוריות ביקורתיות על גזענות המתארות 

ות של קבוצת מיעוט אחת באחרת על כיצד המדינה מעצימה מתחים בין קבוצות באמצעות עידוד ההשתלח

בסיס כלכלי וגזעי בתחרות על משאבים המוצגים כמצומצמים. להזכיר, בישראל נסוגה המדינה מאחריותה 

כלפי התושבים בדרום ת"א ושילחה אותם במהגרי העבודה ובפליטים ששכרו דירות בשכונות עניות אלה. 

ם במהגרות העבודה המטפלות בהם, איפשרה להם בדומה לכך, שילחה המדינה את אזרחיה הנכים והזקני

 לצמצם בחוק את זכויותיהן ובכך להקל את שליטת המעסיקים בהן.

כאשר בית המשפט או הכנסת קובעים פסיקות או מדיניות, מתבססים השופטים וחברי הכנסת על טיעונים, 

במדע, בקביעת מדיניות  תפיסות עולם ואמונות המקובלות כ"אמת". הגישה המסבירה כיצד מתבססת "אמת"

 ,Actor-Network Analysis (ANA( )Callon & Latourרשתות", -ובקביעת הדין נקראת "ניתוח שחקנים

(. גישה זו גורסת שאין לדעת מהי אמת אלא באמצעות רמזים הזקוקים לעיבוד ולפרשנות. אם כך, מדען 1992

הדוף טענות המערערות על האמת שלו. הוא המבקש לשכנע באמיתות הגילויים שלו מבקש לצבור תמיכה ול

עושה זאת בעזרת "בעלי ברית". בני ברית אינם רק מדענים אחרים, אלא כל נימוק תיאורטי או פילוסופי, 

"עובדות" שהתקבלו כבר כנכונות. אם המדען אסף די בעלי ברית והצליח לשכנע באמיתות טענתו, הרי הטענה 

מסביר כיצד הצעה של ( )תשנ"חמה שאינה זקוקה להוכחה(. יונאי הופכת להיות "קופסה שחורה" )אקסיו

"שחקן" הופכת ל"קופסה שחורה" בקביעת הדין )כדי שהצעה תהפוך לחוק(. בעלי הברית במקרה כזה יכולים 

להיות חברי כנסת מגוייסים, דעת קהל, תמיכת כתבים בטלוויזיה בעלי השפעה. יונאי )שם( מדגיש שבתחום 

ליך דומה להליך התבססות ידע בעולם המדע. הוא מציע לבחון מיהם השחקנים החקיקה מתרחש ה

המעורבים, מהם המשאבים שבידיהם ולאן הם חותרים. יונאי בחן בעזרת המודל את מאבקם של הומואים 

ולסביות לשינוי מעמדם המשפטי בחוק הישראלי. המודל משקף גם את המאבק המתקיים בישראל לשיפור 

נכים )מצד אחד( ולשיפור מצבם של מהגרי העבודה )מצד שני(. כפי שחשפתי בפרק זה זכויותיהם של ה
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שיהא בנוכחותם כדי לתרום  הליך בתנאיהמופיעים בדין כצד להזכרתי את "ידידי בית המשפט" ש)לדוגמה, כ

ון פה ותוך מתן ייצוג ופתחהעמדות הרלוונטיות  הלכה בעניין מסוים, זאת על יסוד הצגת מלואלגיבושה של 

. ידידי בית המשפט כוללים נציגים מארגוני נכים ונציגים ממשרדי כוח אדם, ודעת לגופים מייצגים ומקצועיים

קבוצות אינטרסים מנסות לצמצם את זכויותיהן של (, 67שמותיהם של הידידים מופיעים בסוף עמוד זה

מצומצמים. בין קבוצות מהגרות העבודה מתוך תפיסה שמתקיים בין שתי הקבוצות מאבק על משאבים 

האינטרסים ניתן למנות את נציגי הנכים והזקנים, נציגי לשכות כוח האדם וכן נציגים בכנסת התופסים את 

הגירת העבודה כסכנה לצביון היהודי בארץ. מעניין לציין ש"בעל ברית" נוסף של קבוצה זו הוא הסבל. בכל 

סבל של אוכלוסיית הנכים והזקנים כבעלת משקל אל פסקי הדין ובדבריהם של חברי הכנסת מופיעה טענת ה

מול הטענות הגורסות ליתר זכויות למהגרות העבודה. מנגד לאוכלוסייה זו לא קיימת התאגדות של מהגרות 

העבודה, אלא "רק" ארגונים ללא רווח שפועלים למען קידום זכויות אדם שלעיתים כוחם דל אל מול 

 & Epsteinהישראלית ואל מול קשיים תקציביים. אפשטיין ונייט )"קופסאות שחורות" מבוססות בחברה 

Knight, 1999 בודקים את תפקידם ההולך וגדל של )Curiae Amicus   ידידי בית המשפט( בבית המשפט. הם(

טוענים שקבוצות אינטרסנטיות מאורגנות ממלאות עבור השופטים תפקיד דומה לזה שהלוביסטים ממלאים 

לומר הן מספקות מידע על השקפותיהם והעדפותיהם של שחקנים פוליטיים אחרים עבור המחוקקים, כ

ובמילים אחרות: כפי שהמידע על השקפתן של קבוצות שונות מאפשר למחוקקים לקבל החלטות אסטרטגיות 

על מנת לקדם מטרה פוליטית בעזרת חקיקה, כך מידע זה מאפשר לשופטים לקבל החלטות שיקדמו את 

הצטרפו לדיון כידידי בית המשפט חברי  10007/09  דנג"ץעליי לציין שב .יטיות בעזרת החוקעמדותיהם הפול

בעל צרכים -גימלאי ישראל לכנסת וכן ביקשו להצטרף כצד להליך: עו"ד יהונתן דוידוביץ'-מפלגת "גיל"

נכים -תת מזורמיוחדים, יהודה דורון שהיה העותר בעניין נטישת מעסיק בתחום הסיעוד )תת פרק ראשון(, עמו

חנה שצ'יגל, עו"ד נפתלי גור אריה ועמותת "קו לעובד". אין צורך  למען נכים, ארגון נכי הפוליו בישראל,

להכביר מלים, כיון שהרשימה מספרת את סיפור הייצוג: למהגרות העבודה ייצוג בדמות עמותה לזכויות אדם 

 פרטיים.  ואת הנכים והזקנים מייצגים מפלגה, ארגונים, עו"ד ואנשים

בפסק דין זה )יולנדה גלוטן( נדרש בית המשפט להכרעה בסוגיה קשה והיא החרגה גורפת של אוכלוסיית 

עובדות מתחולת חוקי המגן, אך למרות הצער שמביעים השופטים, הם מציינים שאין מנוס מהתוצאה הקשה 

בינשטיין מציין שפני בית וזאת "נוכח היכולת המוגבלת של בית המשפט לגבש פתרון מספק לבעייה". רו

המשפט אל כלל החלשים, הוא "אבי היתומים", אך מוסיף שהמחוקק לא עשה את מלאכתו בנושא ובאי 

 העשייה יש הטייה לטובת המטופלים ונגד העובדים הזרים. השופט רובינשטיין אומר:

לבי עם המטפל, העובד הזר, מקום שהוא כורע תחת הנטל )ויש גם כאלה(, אך לבי 

 עם המטופל שלא אחת אין לו פה של ממש, גם אם הוא ישראלי. גם

במשפט מחובר זה, שני חלקים, הראשון מתאר את רגשות השופט כלפי העובד הזר והשני מתאר את 

רגשותיו כלפי המטופל הישראלי. המשפט מחובר באמצעות מילת הקישור "אך", שהיא מילה המביעה 

שאמרתי לעיל בהקשר למילת החיבור "אולם", מסמנת את החלק  הסתייגות או ניגוד. המילה "אך", כפי

החשוב של המשפט שהוא החלק השני והעיקרי. השופט משתמש בביטוי "כורע תחת הנטל" כשהוא מתייחס 
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לעובד הזר ומוסיף בסוגריים "יש גם כאלה", קשה לי להבין למה התכוון השופט בתוספת זו, אולי התכוון 

וגלים להמשיך לעבוד בשל קשיים נפשיים או גופניים. עד ההסתייגות שמגיעה לכאלה שקורסים ואינם מס

בראשית החלק השני של המשפט, דומה שליבו של השופט אמנם עם העובד הזר שעלול להתמוטט בשל 

עם המטופל. ולא היתה בכך פליאה או בעייה, כי  גםהעבודה הקשה, אך, וכאן מסתייג השופט ומדגיש שליבו 

היווצר מצב בו השופט מבין את שתי האוכלוסיות, אלא שעלינו לזכור שבפסק דין זה השופט אמנם יכול ל

נדרש להכריע בין טובתה של אוכלוסייה אחת לבין טובתה של אוכלוסייה אחרת וכדי להכריע עליו לדמות את 

ם היא כ"כ אחת מהן כחלשה יותר ולכן הוא מדמה אותה למי שאין לה פה של ממש, כלומר אוכלוסיית הזקני

חלשה, על פי דברי השופט, שאין לה פה, גם אם היא ישראלית, או למרות שהיא ישראלית. ניתן להבין שיש 

אוכלוסייה ישראלית אילמת שהשופט אמור לשמש לה פה. ומה לגבי האוכלוסייה שמנגד? האם יש לה פה 

אן זר והשיוך האזרחי אינו מעניק למרות שאינה ישראלית באופן מובהק? על פי השופט, יש כאן ישראלי ויש כ

מעמד של כוח למטופל. בטענה זו שולל, למעשה, השופט את חובתו להגן על הזרים. השופט מתעלם מן 

ההקשר, כלומר מגובה הגימלאות המשולמות עבור הטיפול )חוק סיעוד( ומאחריות המדינה לרווחתם של 

 ו )היכן נמצאת משפחתו?( אל מול העובד הזר. זקניה ומתמקד בהעמדת תמונה בה ניצב הזקן הסיעודי לבד

 נאמר כך: 68בדיון מוקדם יותר בבית הדין הארצי לעבודה בעניינה של גלוטן

דעת הרוב סוברת כי מעבר לעובדה שזכאות חלקית של גמול שעות נוספות בשיעור 

שעות מדי יום כדעת המיעוט לא בוססה, גישה זו גוררת אחריה תשלום שכר  4של 

לחודש ובתוספת לעובדה ביטוח לאומי שולל זכאות ₪  14,752בגובה של  מינימום

מאותו הסכום, הרי שירותי  70%-לגמלת סיעוד אם יש למטופל הכנסה העולה על כ

סיעוד יהיו נחלתם של העשירים בלבד. גישה זו מסכלת לחלוטין את תכלית טעמו 

של כל אותם  של פרק הסיעוד בחוק הביטוח הלאומי, ופוגעת באיכות חייהם

הזכאים לגימלת הסיעוד, אשר עבורם, בעיקרו של דבר, הגיעו לישראל כל אותן 

 מטפלות עובדות זרות.

ברור מכך שאין דעתם של שופטים אל עבר חוקי המגן ואין בדעתם להגן על עובדת סיעודית אחת או 

ים נימוקים מעניינים. על המגזר כולו, זאת למרות שהם חוככים בדעתם לגבי החוק ולגבי תכולתו ומעל

הפיסקה המצוטטת למעלה מוכיחה שכל הדיון היה מיותר מלכתחילה. האדם העומד במרכז הדיון הוא האדם 

הסיעודי והדיון נסב סביב יכולותיו הכלכליות. אם המדינה מצאה פתרון )העסקת מהגרות עבודה כמטפלות(, 

 מהגרות עבודה בטיפול סובב סביב ציר אחד בלבד:הרי הפתרון אמור להיות כלכלי. הרי כל נושא ההעסקה של 

מציאת הפתרון הזול ביותר, ואם לפתע בגלל פסיקת בית המשפט יתברר שהפתרון אינו זול כלל וכלל, הרי 

המדינה עלולה למצוא עצמה בבעייה רצינית, היא תאלץ למצוא פתרון אחר ואולי אף להשקיע בו מיליארדים 

דע זאת ואינו מעוניין למשוך את השמיכה מתחת לרגליהם של קובעי של שקלים. בית המשפט יו רבים

המדיניות. המדיניות נקבעה זה מכבר, נמצאה זולה, עדיף אם כך, לקצץ בחוקי המגן ובלבד שהפתרון יישאר 

 תקף וכלכלי.
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( מציינת שבית המשפט החליט להחריג את עובדות הסיעוד מתחולת חוקי תשע"אמרגליות )-גם רבין

יון שהתרשם שהיכולת הכלכלית של המעסיקים היא מוגבלת וכמו כן התרשם מהחלופה התעסוקתית המגן, כ

-תועלת הם שהנחו את בית המשפט בהחלטתו ורבין-של עובדות הסיעוד בארצות מוצאן. אם כך, שיקולי עלות

סק דין זה מרגלית מותחת ביקורת על הטיעונים של השופטים וטוענת ששיקולים של צדק קונקרטי קודמו בפ

על פני עקרונות כלליים יותר של צדק קיבוצי. נמצא שהתחשבות בצרכים הכלכליים של המעסיקים פוטרת 

 מקיום דיני העבודה.

בעניין  2008מתייחסים להצהרת בית המשפט העליון משנת   Mundlak & Shamir, 2011)מונדלק ושמיר )

 עוד( וזו לשון ההצהרה:)תשלום עבור שעות נוספות לעובדות סי 69יולנדה גלוטן

המשפט מלהסדיר נכוחה מצב דברים שהמחוקק ממאן -יש ותקצר ידו של בית

תוכיח. העתירה מבקשת להיטיב עם קבוצה חלשה  –להסדירו, והעתירה הזו 

וראויה להגנה, קבוצת עובדי הסיעוד הזרים, והיא עשויה לפגוע, שלא מרצון כמובן, 

חלשה לא פחות. הדין שאותו מבקשת בקבוצה זו עצמה ובקבוצת אוכלוסין 

העתירה לא רק נוקב את ההר, הוא עשוי גם, אם נאטום אוזנינו מלשמוע תוצאותיה 

המבוקשות של העתירה, לשפוך במדקרת חרב, את דמם של חלשים. במרכזה של 

העתירה ניצבת השאלה אם זכאים עובדים סיעודיים, החוברים למטופל בביתו, 

בשאלה שאינה פשוטה במישור המשפטי  ה נוספות. מדוברלתשלום עבור שעות עבוד

הטהור, ובענייננו, כאשר ברקע הדברים ניצבות סוגיות אנושיות קשות וכבדות 

 .משקל הכרוכות בתנאי ההעסקה של עובדים זרים, ההכרעה קשה אף יותר

לה, דומה במלים דרמטיות, כמו במשפט "לשפוך במדקרת חרב את דמם של חלשים", מעורר חלח השימוש

שמדובר בשדה קרב. בית המשפט משרטט תמונה של חיים או מוות עבור נושא שעשוי היה להיתפס כשאלה 

טכנית. תיאור הרקע של הסוגייה הנדונה כ"סוגיות אנושיות קשות וכבדות משקל", מבנה מצב קשה ומורכב 

וספות, סוגייה ששייכת שבית המשפט מתקשה לפותרו. אזכיר שוב שמדובר בסוגיית תשלום עבור שעות נ

-לתחום דיני העבודה וכנראה שניתן היה לפותרו בקלות לולא היה מדובר בזרים. וכך כותבת בנושא קריצמן

 (:2014אמיר )

 הרגיל, כמי המשפטי-החוקתי לסדר מחוץ העבודה-מהגר את )הפסיקה( ממקמת

 סיעודי העובד כמטפל העבודה-בלבד. מהגר וחלקי מוגבל באופן זכויות שנושא

 על מתוך הסתכלות יחסי, באופן מובנה זכויותיו מצב לימינלי: קיום כבעל נותר

 של המעסיק האינטרסים ועל גיסא מחד מוצאו,-בארץ המשוער זכויותיו מצב

 מאידך ,בישראל העבודה-מהגר של שהייתו הותרה בו הטיפול לשם אשר הישראלי,

 הזכויות המוקנות על בכורה מעמד לדעתי מקבלים אלה אחרונים גיסא. אינטרסים

 בפרשת גלוטן, הנוסף ובדיון ץ"בבג הרוב שופטי בחקיקה. לדעת העבודה-למהגר

 מעגל שאליו אותו – להגנה הראויים העובדים למעגל משתייך אינו העבודה-מהגר

בכך  כי לציין חשוב והתושבים. האזרחים – בישראל העובדים יתר כל משתייכים
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 חקיקתי עוגן כל ללא והחריג מבוטל-לא שיפוטי אקטיביזם המשפט-בית נקט

 .חוק של מתחולתו עובדים של וגדולה שלמה קבוצה

ברור מכאן שלא מדובר בסוגייה קשה ומורכבת, אלא בהחרגה גורפת של עובדים זרים המותרת ומתאפשרת 

 בשל היותם זרים.

ממחויבותה של המדינה לטיפול ( מאירה את העובדה שבפסק דינם התעלמו השופטים 2013מסלם )-רגב

בזקניה והטילה את האחריות לפתחם של הזקנים עצמם או לפתחן של מהגרות העבודה המטפלות בהם. הרוב 

המכריע של השופטים הציגו את הטיפול כסוגיה פרטית שעניינה מאבק בין שתי קבוצות. מצב התלות של הזקן 

הציעה במסגרת הדיון כמה  רית. לדוגמה, השופטת ארבלהוא צורך פרטי ואישי שלו ואין זכר לאחריות ציבו

פתרונות המתמודדים עם הסוגייה של שעות עבודה רבות ביממה עבור מהגרת העבודה המטפלת והנה לדוגמה, 

 אחת ההצעות שלה:

כאשר מדובר במטופל הזקוק להשגחה תמידית, כמו במקרה דנן, ניתן למצוא פתרון 

כמשגיח ואחראי על החולה הסיעודי בשעות  באמצעות אחד מבני המשפחה שישמש

 .(31)ארבל, פיסקה  אלו

ארבל הטילה את האחריות לטיפול ולהפוגות בטיפול על המשפחה, אלא שיש לציין שכאשר למשפחה הובטחה 

, היא מתנהלת על פי הפנטזיה האומרת שהמטפלת תעניק שירות לאורך כל שעות 7/24מטפלת בשיטת העסקה 

ם בשבוע. בשום מקום לא נכתב/נאמר שבני משפחה אמורים להחליפה כדי שתתאוורר. ימי 7היממה במשך 

, אלא באישור של שר העבודה, חלק גדול מן המהגרות 70יתרה מכך, למרות האיסור על העסקה במהלך סופ"ש

 עובדות גם במהלך סוף השבוע ואינן יוצאות למנוחה שבועית.

-עבודה בשכר אמורה היתה, על פי התפיסה הפמיניסטיתמסלם )שם( המרת עבודת הטיפול ל-לטענת רגב

ליברלית, להגביר את האחריות הציבורית, אלא שפסק הדין חושף את העובדה שהתפקיד הסיעודי עבר ידיים, 

 מן הספירה הפרטית האחת, הבית, אל ספירה פרטית אחרת, השוק.

להסביר השופט ריבלין בבג"ץ  על תפיסתם של שופטים את התביעה לתשלום עבור שעות נוספות, מיטיב

1678/07: 

בעבור רבים מן המטופלים אותם מטפלות ומטפלים הם החוט השברירי המקשר 

אותם אל החיים עצמם. מלאכי ארץ אלה, שבצד הקושי שהם עצמם חווים מחמת 

הניתוק מארצם וממשפחתם, משכילים, במזגם הטוב ובמסירותם, להקל 

ם כקש על מנת לשרוד. הם שמבטיחים את ממצוקתם של המטופלים הנאחזים בה

שארית איכות החיים ממנה נהנים המטופלים. סעד פיזי ונפשי זה מתאפשר 

ל"מעסיקים", המטופלים הקשישים, שמרביתם נאבקים גם על עצם קיומם 

הכלכלי, כל עוד יש בכוחם לשאת בעלות הכספית הכרוכה בסיעוד. סברתה של 

מם בידי המדינה שמחובתה לדאוג לדלים העותרת כי על הקשישים להפקיד עצ

                                                           
 2014-( תשע"ד14היתר העסקה במנוחה השבועית )תיקון מס'  70

שר העבודה רשאי להתיר העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית, או בחלק מהן, אם הוא משוכנע שהפסקת   א(
 העבודה למנוחה השבועית לכולה או לחלק ממנה, עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בבטחון הגוף או הרכוש, או

פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעת שר העבודה, חיוניים לציבור או לחלק ממנו.לפגוע  
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אין לה בסיס ולא רק בשל מגבלות משאביה של המדינה. כאמור,  –שבמטופלים 

הטיפול הפיזי שמאפשר את עצם הישרדותם של המטופלים, ועמו המסירות 

המופלאה של העובדים ומעל כל אלה האפשרות הניתנת למטופל להישאר בביתו 

ת ימיו, משפיעים ישירות על תוחלת חייו ועל איכות שלו ובסביבתו הטבעית, באחרי

לב של הוראות הדין. למותר -חייו. לא נוכל לעצום עינינו מול אלה בשל יישום ערל

לומר, כי כשיתמעטו מטופלים שידם משגת לשאת בהוצאות הסיעוד, תחסם גם 

 בפני המטפלים הסיעודיים אפשרות העבודה בישראל.

שאר הסופרלטיבים נועד להרחיק ואולי גם להדחיק את הדיון בתמורה השימוש בכינוי "מלאכים" וב

כספית ראויה שהיא נושא הדיון. מלאכים עושים מלאכתם הנשגבת בהתנדבות ואל להם "ללכלך" את הדימוי 

 לו זכו בזכות "מסירותם המופלאה". רבות נכתב על ההפרדה בין שני העולמות: כסף ואהבה. כביכול, הראשון

ור לעסקים ולעולם שמחוץ לבית והשני קשור לבית, לנשיות, למשפחה, כביכול מדובר בשני מלוכלך וקש

(. השופטים מתייחסים אל המשפחתיות הנוצרת בין המטפלת Zelizer, 2005עולמות שהינם עוינים זה לזה )

, כדי לבין הזקן הסיעודי, כביכול היא מהווה תמורה לעבודת הטיפול. השופט משתמש בשם התואר ערל לב

לב שהוא נבל, רשע, חסר -כלומר יישום ערל–לתאר את יישומן של הוראות הדין )חוק שעות עבודה ומנוחה(.

לב. מדובר בייחוס שלילי ביותר לאפשרות של יישום החוק עבור העובדות הזרות. השופט ריבלין מתייחס גם 

ות משאביה של המדינה", אם לאוזלת ידה של המדינה להשתתף בתשלום עבור השעות הנוספות בשל "מגבל

כך, ניתן להסיק מתיאורו הדרמטי של השופט שאין מי שיכול לשאת בהוצאות הנוספות הכרוכות בתשלום 

נאבקים על עצם קיומם. נותר להבין מכך שמי -משאביה דלים והזקנים –עבור השעות הנוספות: המדינה 

יפה מצביע השופט גם על כך שאם תגדלנה שתישאנה על כתפיהן את ההוצאות הן "מלאכי הארץ" ובדרך עק

ההוצאות הכספיות עבור הטיפול, יתמעט מספר הדורשים וכך תיפגע ההזדמנות של "מלאכי הארץ" להתפרנס. 

 כלומר, ניתן להסיק מדברי ריבלין שהוא מציע למהגרות להסתפק בשכר שניתן להן ולא לדרוש יותר מכך.

 ת:נתפס לעניין המשפחתיו 71גם השופט פליטמן

בהקשר זה אוסיף כי המטפל הסיעודי איננו עובד בלבד. לרוב הוא מקבל במהלך 

העסקתו גם אש"ל )אכילה, שתיה, לינה( בבית המטפל. הוא הופך לעיתים קרובות 

בית, ונוכח המסירות ושירותי הסיעוד שהוא מעניק -משפחה ולמצער בן-למעין בן

 חדת של אימון אישי ביניהם.נוצרת מידה מיו –למטופל, שלרוב אין להם שיעור 

גישה זו משתמשת בטרמינולוגיה המוכרת המייחסת את עבודות משק הבית לנשים העושות את עבודתן 

(. גם 2013מסלם, -בהתנדבות למען בני ביתן. אם כך, מדובר בהעסקה מיוחדת בשל המשפחתיות שלה )רגב

סורות השיח, לאינטרסים הכלכליים ( מציעים לשים לב למMundlak & Shamir, 2011שמיר ומונדלק )

ק הכלל  לגבי עובדי סיעוד, מצב שנתפס כנורמאלי וכטבעי ומייצר שו-מן-ולמדיניות שמייצרים  מצב של יוצא

 של עבודת טיפול שזוכה לתנאי עבודה ירודים. 

ניצבת אוסיף עוד, שבבסיס הטענה הגורסת שאין לשלם לעובדות הסיעוד תוספת עבור עבודה בשעות נוספות, 

הנחת הסימטריה: אלה חווים קושי בשל הניתוק ממשפחתם ואלה נאבקים על עצם קיומם. אלא שמתקיימת 

                                                           
71 157/03 
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היא התמורה ה"אמיתית" והראויה -כאן תוספת משתמעת: המהגרות זוכות למעמד של בת משפחה והיא

 למסירותן המופלאה.

ל את ההחרגה של עובדות סיעוד בתת הפרק הבא אתאר את פסק הדין שניתן בתשובה לעתירה המבקשת לבט

 מההגנה של הממונה על עובדים זרים במשרד התמ"ת.
 

 , בעניין ההחרגה של עובדות סיעוד מאחריותו של הממונה על עובדים זרים4007/11בג"ץ . 3

שירות התעסוקה  2003בראשית אתאר את השתלשלות האחריות הממשלתית על עובדים זרים: עד 

 2003תוך עמידה במכסה שקבעה הממשלה. במאי  להקצאת עובדים זרים למעסיקיםהיה אחראי לפי חוק 

עברה הקצאת ההיתרים למעסיקים בענפים השונים לידי יחידת הסמך לעובדים זרים שבמשרד התעשייה, 

המסחר והתעסוקה )תמ"ת(. תפקידה של יחידת הסמך, בנוסף לאספקת היתרים, היתה לאכוף הוראות חוק 

הוחלט על הקמת רשות האוכלוסין  2008ביוני  15-מ 3599ל מעסיקים. בהחלטת ממשלה מס' עובדים זרים ע

האחריות על השליטה ועל הבקרה על  וההגירה ונקבעו תחומי האחריות והסמכות שייוותרו במשרד התמ"ת.

העובדים הזרים והגופים המטפלים בענייניהם עברה למשרד הפנים, למעט נושא ההגנה על הזכויות של 

( הממונה על 2( מנהל הסדרה ואכיפה 1אשר נותר באחריות התמ"ת באמצעות  –העובדים הזרים בעבודה 

 זכויות עובדים זרים בעבודה. 

הקמתו של מוסד הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד התמ"ת נועדה להבטיח כי 

יחידת הסמך לעובדים זרים זכויותיהם של מהגרי עבודה לא תפגענה כתוצאה מהעברת סמכויותיה של 

ממשרד התמ"ת, גוף שתפקידו והאוריינטציה הארגונית המרכזית שלו היא אכיפת חוקי העבודה על 

גוף שתפקידו והאוריינטציה הארגונית המרכזית  –מעסיקים, מתווכים וקבלני כוח אדם, אל רשות ההגירה 

ין גורמי האכיפה השונים ומזיהוי של שלו היא מעצר וגירוש שוהים שלא כדין. החשש מטשטוש ההבחנה ב

הממונים על אכיפת חוקי המגן בעבודה עם מנגנון המעצר והגירוש, הם שחייבו, לדעתם של הגורמים 

המקצועיים במשרד התמ"ת ולדעתו של המחוקק, את הרחבת תחומי פעילותו של מוסד הממונה על זכויות 

צעות הגדרתו בחקיקה ראשית והרחבה גורפת של באמ עובדים זרים בעבודה במשרד התמ"ת וחיזוק מעמדו

 .תחומי עבודתו וסמכויותיו

תפקידו של הממונה על זכויות עובדים זרים הוגדר בזו הלשון: לפעול כלפי מעבידים, מעסיקים 

ת בפועל, מתווכי כוח אדם וקבלנים לאכיפת זכויות העובדים הזרים לפי דיני העבודה ולקידום ההכרה בזכויו

ג לחוק עובדים זרים(. בכלל זה, מוסמך הממונה להתערב בהליכים משפטיים ולטפל בתלונות ”כ 1אלה )סעיף 

מטעם מהגרי עבודה בעניינים שבתחומי תפקידו. לצורך ביצוע תפקידיו אלה הוקנו לממונה סמכויות 

ת להורות הסמכו ; מסמכויות שונות, לרבות הסמכות לדרוש מכל גוף מבוקר כל ידיעה, מסמך או דין וחשבון

רר למעביד או לקבלן למסור לו נתונים בעניין קיום חובותיו לפי דיני העבודה כלפי עובד זר וכן הסמכות לב

 תלונות שיוגשו אליו מצד מהגרי עבודה.

אלא שעובדות הסיעוד הוחרגו מסמכותו של הממונה. עו"ד שושנה שטראוס מן הלשכה המשפטית ברשות 

 :5.1.2010-פנים והגנת הסביבה בההגירה אמרה בישיבה של ועדת ה

הסעיף הזה משקף איזון, מאחר ויש כאן שתי אוכלוסיות שכל אחת מהן חלשה בפני 

עצמה. אנו יודעים שבסיעוד ציבור המעסיקים מורכב מקשישים ואנשים עם נכויות 

שקשה להם להתמודד בתור מעסיקים, ומצד שני, יש לנו את ציבור העובדים 
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בשתי אוכלוסיות, אוכלוסייה חלשה מול אוכלוסייה חלשה,  הזרים...אבל כשמדובר

סברנו כי אין מקום להוסיף עוד מנגנון של הממונה על זכויות עובדים זרים שיכול 

להגיש תביעות בשם העובדים הזרים, כאשר לקשישים ולנכים אין מנגנון כזה. 

נציבים זה  לנכים יש את נציב זכויות אנשים עם מוגבלות. יכולים לעמוד כאן שני

מול זה, וגם זה בלתי סביר...לאחר מחשבה, נקבע כאן איזון כאשר החרגנו את ענף 

מאוד חמורים שציינו כאן, אם יש עבדות, עבודה -הסיעוד, מלבד במקרים המאוד

בכפייה, הטרדה מינית או סחר בבני אדם. במקרים הללו, אם הממונה על זכויות 

אוד כן יוכל לטפל, אבל במקרים הרגילים עובדים זרים מתרשם שיש עבירה קשה מ

 לא רצינו שיטפל, לא מול הקשיש או הנכה ולא מול בני משפחה בצורה עקיפה. 

מסתבר שהעילה להחרגה נובעת מהרצון ליצור "איזון" בהגנה על זכויותיהם של שתי קבוצות חלשות: 

יפול סיעודי, מאידך. טענת המעסיקים הזקוקים לטיפול סיעודי, מחד, ומהגרות העבודה המועסקות בט

 הסימטריה משמשת גם כאן את ההסבר להחרגה: אוכלוסיה חלשה מול אוכלוסיה חלשה. 

, אלא שזו נדחתה 4007/1172עמותות לזכויות אדם הגישו עתירה בנושא ההחרגה לבית המשפט העליון, בג"ץ  

 :73בנימוקים הבאים

נמצאנו למדים כי אין מדובר בתיקון דנא בפגיעה בשוויון, ובכך לכאורה ניתן 

לחתום את דיוננו. למעלה מן הצורך נבקש לבחון האם הפגיעה, ככל שישנה, עומדת 

בתנאי פסקת ההגבלה. לדידנו, ניתן לומר כי ההחרגה עולה בקנה אחד עם ערכיה 

למנוע חוסר איזון  -כאמור  - של מדינת ישראל, והיא לתכלית ראויה. היא נועדה

בין שתי אוכלוסיות חלשות תוך מתן כוח ליחידי קבוצה אחת, אשר עלול להיות כלי 

לניצול של יחידי קבוצה אחרת. יתרה מכך, נוכח אופי מערכת היחסים בין עובד 

סיעודי למטופל, מערכת יחסים נמשכת וקרובה )"כאשר מדובר באדם הנזקק 

ך כל שעות היממה, נדרש קשר אנושי וזיקה אישית הדוקה לטיפול סיעודי מלא במש

בין המטפל למטופל. ללא קשר אנושי כזה, קשה להתמיד במתן עזרה סיעודית 

דברי השופטת –  21, פסקה  Bueno Gemmaפרשת  -רצופה לאדם נזקק"

פרוקצ'יה(, מובנת השאיפה ליתן עדיפות ליישוב סכסוכים בהליך של גישור על פני 

 רסרי...הליך אדב

שוב אנו למדים שהתערבות בית המשפט למען זכויותיהן של מהגרות עבודה בסיעוד, עלולה לפגוע 

באיזון שבין העובדת לבין הזקן המטופל. על פי השופטים, סוג כזה של טיפול דורש קירבה יתרה ולכן עדיף 

                                                           
  23/2/2018web .4007/11בג"ץ    72

http://www.odonline.co.il/%D7%A2%D7%95-%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%9F-
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%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%A1%D7%A7-

%D7%93%D7%99%D7%9F-4007-11.html 
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ניסיוני, מספר הסכסוכים  להשתמש בהליכי גישור במקרים בהם מתקיימים סכסוכים. אציין ואומר כי על פי

המתקיימים במהלך תקופת ההעסקה הינו מזערי, או בטל מעיקרו וזאת כיון שהמהגרת נתונה למרותו של 

המעסיק )גם אם הוא נכה וזקן( ולמרותם של בני משפחתו והיא נמנעת מסכסוכים כדי שלא לאבד את מקום 

מתעוררים רק כאשר מסתיימים יחסי העבודה עבודתה, או את אשרת העבודה שלה ולכן רובם של הסכסוכים 

ואז כבר לא מתקיימים ה"קשר האנושי והזיקה האישית" עליהם מצביעים השופטים, ולהיפך מתקיימים 

קטנוניות, חיסול חשבונות, חוסר רצון לשתף פעולה ועוד ועוד. מן המקום הזה קשה מאוד לנהל גישור ואמנם 

בדות סיעוד שהגישו תביעות נגד המעסיקים ולרוב נגד בניהם של בתי הדין לעבודה עמוסים בפניות של עו

 המעסיקים לאחר פטירתם של אלה.

 נוהל עובדת זרה בהריון 11437/05בג"ץ  . 4

נוהל עובדת זרה בהריון לבש ופשט פנים במהלך התקיימותו. הטעם העומד בבסיס הנוהל הוא רצונה 

גם הסיבה שמלכתחילה לא ניתנת הרשאה למהגרת להגיע של המדינה למנוע השתקעות של זרים בישראל. זו 

לישראל במקרה בו נמצאים פה בני משפחתה מדרגה ראשונה. כמו כן, אסור לזרים העובדים בישראל לקיים 

, 2009. הנוהל, שגובש בשנת 74עלולים לאבד את אשרת העבודה שלהם בשל כך –יחסי זוגיות ואלה המקיימים 

ולה להמשיך לעבוד רק אם תשלח את התינוק לארצה בתום חופשת הלידה. קבע שמהגרת עבודה שהרתה יכ

נפסק על ידי בית המשפט העליון בראשות השופטת אילה פרוקצ'יה שהנוהל אינו חוקי ושיש  2011בשנת 

 לשנותו. אצטט אחת מטענות המדינה:

התרת שהותה של העובדת הזרה בישראל עם ילדּה, עלולה ליצור קשיים לא 

ן מבחינת טובת המעסיק והן מבחינת טובת הילד. אשר למעסיק, עולה מבוטלים ה

חשש כי העובדת לא תוכל לעמוד בדרישות העבודה לאור צרכי הטיפול בילד. 

בתנאים אלה, מעסיק לא בהכרח יסכים להעסיק עובדת המטופלת בילד, ובמיוחד 

בו  כך בתחום הסיעודי. אשר לטובת הילד, קיים ספק אם העובדת תוכל לטפל

 .כראוי כשמוטלות עליה מטלות עבודה אינטנסיביות

 מענה כנותנת האחת לזיקתה זיקות בישראל פרט נטולת הזרה על פי דברים אלה נראה כי העובדת

אציין כמה פרטים לגבי העתירה ופסק הדין: ראשית פסק הדין  .(2014אמיר, -המעסיק )קריצמן של לצרכיו

נית, השופטת הורתה על ביטול הנוהל ושני השופטים האחרים הצטרפו ניתן כשש שנים לאחר מועד ההגשה. ש

( המציב שתי אפשרויות בפני העובדת שילדה בישראל: 22.2.12לדעתה. בעקבות ביטול הנוהל, נקבע נוהל חדש )

האחת, לצאת מישראל במהלך חופשת הלידה עם התינוק ולחזור בתוך שנה ללא הילד )אין כל הבדל בעניין זה 

והל שבוטל לבין הנוהל החדש(, השנייה, להישאר בישראל עם התינוק )וכאן החידוש( בתנאי שתבטח בין הנ

לטובת רשות האוכלוסין שנועדה להבטיח את ₪  10,000אותו בביטוח בריאות ובתנאי שתפקיד ערבות בגובה 

ת תקופת יציאתו של הילד מהארץ. התנאי העיקרי קובע שהאפשרות קיימת רק עבור מי שלא השלימה א

והוא תקף עד שתושלם תקופה זו. תנאי נוסף הוא התחייבות האם שלא  -חודשים 63 -הזכאות שלה לאשרה

                                                           
  23/2/2018Webמסמך שפורסם ע"י קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח. . "אין מדינה לאהבה". , עפלרו , ח.לבן ישרא 74

https://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/03/NoStateForLove.pdf 
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תדרוש בעתיד מעמד אזרחי עבור ילדה. בנוסף, אם בן זוגה של האם היולדת נמצא בישראל, תתחייב יציאתו 

כך, כמו בג"ץ הכבילה,  של אחד מהם על מנת שבן הזוג האחר יזכה להאריך את אשרת העבודה שלו. אם

הרטוריקה מייצרת תפיסה של מהגרי העבודה כנושאי זכויות וכמו כן מבטלת חוקיותם של נהלים קיימים, אך 

מבחינה מעשית לא קורה דבר. כמו כן, יש לציין שבשני המקרים לא הזדרז בית המשפט לפסוק את הדין אלא 

נטלו לעצמן הרשויות פסק זמן ארוך עד להתקנת  השתהה שנים רבות. בנוסף, גם אחרי שניתן פסק הדין,

תקנות חדשות והחשוב מכל, התקנות החדשות שהותקנו אינן שונות או רחוקות בתפיסותיהן מן התקנות 

 הישנות ואינן מעידות על התקדמות כלשהי בשיח הזכויות.

שתי שלושה מארבעה פסקי הדין שניתחתי מתבססים על טענת הסימטריה, טענה המעמידה את 

האוכלוסיות כשוות זו לזו בחולשתן. בנוסף, מציג בית המשפט את שתי האוכלוסיות כנאבקות על משאבים 

מצומצמים והכוונה היא לכך שהזקנים מוצגים כשייכים לאוכלוסיה חלשה ונזקקת שאין בידיה די לשלם 

מכת בזקן גם עבור הטיפול. בית המשפט מתעלם מתפקידה של המדינה וכן מתפקידה של המשפחה כתו

בית, הרי -מבחינה כלכלית. טענת המשפחתיות תומכת בשלילת הצורך להגן על המהגרות, כביכול אם הן בנות

אין צורך להגן עליהן מפני המעסיקים. כמו כן, מסתתרת כאן הטענה שהן זוכות בתחושת משמעות מתוקף 

 המיוחס לערך הדוק קשר ה קשור היותן מלאכי ארץ, משמעות שמפצה על אובדן השתכרות. תפיסה זו

 הערך הפחתת והציבוריות. לצד הביתיות הספירות בין ולהפרדה נשים של המסורתיים הביתיים לתפקידיהן

 קשור שאינו ,אינטרינזי ערך בהם שניתן ולשירות להם חברתיות מייחסות הטיפול, מוסכמות מקצועות של

 .לשוק

 נובע אינו אלו במקצועות העוסקות לנשים התגמול כי היא החברתית התפיסה אחרות,  במילים

 שואבות אותם והסיפוק המחויבות ומתחושת המטופלים של התודה מהכרת אלא הכספי שבצידן,  מהשכר

יחד עם היעדר הצורך להגן על המהגרות, נולד הצורך להגן על הזקנים מפני תביעות  .מעבודתן המטפלות

ודרישות שעלולות להגיע מצידן של המהגרות או מצידם של ארגונים לזכויות אדם. השיח המשפטי הישראלי 

מייצר שיח של "יוצאים מן הכלל", שיוצר בתחילה מראית של דאגה לכבודם של העובדים הזרים 

 תיהם, אלא שלאחר מכן, מייצר תיקונים בטענה שאינם מהותיים, כך נותר השיח על כנו ולמעשה מבנהולזכויו

 מציאות של החרגה מזכויות. 

פסק הדין הרביעי גם הוא מדגים את מראית העין של דאגה לשלומן, אך בפועל מייצר מציאות 

 אחת: לבצע את פעולות הטיפול. שמתעלמת מאנושיותה של המהגרת ומייצר אותה ככלי האמור לשרת מטרה 

מעסיקות ושל מהגרות את השיטה. אלה וגם אלה הינן בהמשך הפרק אציג ניתוח של תפיסותיהן של 

קורבנות של שיטה מחריגה: הראשונות )המעסיקות( שוכנעו להאמין בפנטזיה והאחרונות מקבלות על עצמן 

 יהן.את הדין בלית ברירה. להלן אשמיע את קולותיהן ואת טענות

 השיטה עפ"י תפיסותיהן של מעסיקות ושל מהגרות

 90-לפני כשלושה עשורים. בתחילת שנות הודה בסיעוד בישראל הפכה לשיטה העסקת מהגרות עב

במאה הקודמת היתה זו יוזמה פרטית של מעסיקים )בניהם ובנותיהם של חולים סיעודיים( או של 'מאכרים' 

שכר את שירותיה של אישה פיליפינית  75אברם, בנם של זוג הורים זקנים. אברםבודדים, כפי שסיפר לי 

                                                           
 השמות הינם בדויים 75
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, ניתן להבין אברםמדבריו של מו שחלתה באלצהיימר ומצבה התדרדר. עבור טיפול באי 90-בתחילת שנות ה

שהוא מחפש פתרון "מסביב לשעון" עבור אימו החולה. הוא מספר על "עובדים זרים" בתחומי הבניין 

נראה שסידור כזה עשוי לענות  משהכמובן, אף אחד לא דיבר על עבודה סביב השעון, אלא של והחקלאות, שם,

 שעות.  24על הצורך של הוריו הזקנים ועל אי הרצון שלא להיענות לצורך שלהם במתכונת של 

, כלומר מהגר/ת מגיע/ה על 2006בתחילה התבססו יחסי העבודה על שיטת הכבילה שהיתה נהוגה עד 

פי הזמנה של מעסיק מסוים, הוא נשאר לעבוד איתו או אצלו )בחקלאות, בבניין, בסיעוד( עד אשר הסתיימו 

אצל מעסיק אחר.  יחסי העבודה. שמו של המעסיק הוטבע בדרכונו של העובד וזה לא היה רשאי לעבור לעבוד

במעמד סיום היחסים, איבד העובד את זכותו להישאר בארץ, כלומר איבד את אשרת העבודה שלו. הטיפול 

. התקבעה נורמה, תקנות 2000-הסיעודי באמצעות מהגרות עבודה התבסס כשיטה מאז ראשית שנות ה

סוכני כוח אדם וארגוני  וחוקים. התקנות והחוקים משתנים לעיתים קרובות בהשפעתן של קבוצות לחץ:

קולן אינו נשמע ולכן הן אינן מהוות משקל שכנגד בהחלטות ובקביעת המדיניות.  –נכים. המהגרות עצמן 

 2009במקומן ובשמן תובעים נציגיהם של ארגוני זכויות אדם את זכויותיהן ואת צמצום הפגיעה בהן. בשנת 

הסיעוד( שהדגים מעבר לכל את הרציונל הניצב  הוחלף הסדר הכבילה בהסדר התאגידים )הרפורמה בתחום

מתחת לפני השטח והוא התנערותה של המדינה מן האחריות לטיפול בזקנים על כל הכרוך בו. אלה שמשלמים 

את המחיר על נסיגת המדינה הם המעסיקים והמהגרות. אלה כאלה סובלים מהיבטים שונים בשיטה. אביא 

 תחילה את דבריהן של המעסיקות.  

 ריהן של מעסיקותדב

מעסיקות מתלוננות על הביורוקרטיה הממשלתית, על חוקים לא הגיוניים ועל תקנות לא הגיוניות, על 

 תיפקוד לקוי של סוכנים בלשכות תיווך ועל חוסר ההכשרה של המטפלות. אפרט:

 . טענה לגבי תקנה המגבילה את האפשרות להחליף מעסיקים 1.  1 .א

גרת הזמן הנוקשה המגבילה את שהותה של העובדת בישראל. בעבר הוכנסו קיימת בעייתיות הקשורה למס

תיקונים לחוק הכניסה לישראל ואשרת העבודה שנקבעה בתחילה לחמש שנים בלבד, הוארכה "לשם העסקתו 

. last employer. מטופל זה נקרא "מעסיק אחרון" או  76של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל"

חודשים. מהגרת  53מעסיק אחרון מי שעובדת אצלו מטפלת שזמן שהייתה בישראל עולה על כיום נחשב ל

שמעוניינת להאריך שהותה, עלולה ליזום סיום העסקה אצל זקנה נוטה למות, כדי לחפש מטופלת אחרת 

 שאולי תאריך חיים. 

בני המשפחה ברוב המקרים כאשר המהגרת מחליטה לסיים את יחסי העבודה עם מעסיק נוטה למות, 

מאוד כועסים על הנטישה ומאשימים אותה בשיקולים זרים. )לדוגמה, מועד פקיעת זמנה של המהגרת לנוע 

                                                           
  23/2/2018Web. 2003(, 11חוק הכניסה לישראל )תיקון מס'  76

http://fs.knesset.gov.il//16/law/16_lsr_299810.pdf 
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בין מטופלים(. הם מוצאים עצמם עזובים, מופקרים וכועסים. מעסיקים במצב כזה מאשימים את המהגרת 

משפחתיים שהתבססו -הכמובבגידה ובבצע כסף, כביכול היא מעדיפה אשרת עבודה על פי המשך היחסים 

בינם לבינה. נמצא שהמעסיקים מאשימים את העובדת בגין תקנה שנקבעה על ידי המדיניות. המהגרת מנסה 

להתאים עצמה לגזירות וזוכה בשל כך לביקורת חריפה. זו אחת הדוגמאות לאופן בו המדינה משלחת את 

י הצדדים, במצב כזה, מאשימים זה את זה המעסיקים במהגרות )והפוך( וגורמת לקונפליקטים ביניהם. שנ

סיפרה על המטפלת של סביה  מיכאלהואינם מפנים את תשומת הלב לגורם השלטוני שאחראי על התקנות. 

 שהתלבטה אם לסיים את יחסי העבודה ולחפש מעסיק אחר או להמשיך בטיפול בסבים:

אותה באיזשהו שלב, באחת הפעמים שסבתא באמת השתוללה שהיא לא רוצה 

יותר, דיברתי עם "דנאל" והבנו שהעובדת נמצאת בסיטואציה שהיא יכולה לעבור 

 רק עכשו פעם אחרונה משפחה...

התקופה המכרעת, בה המהגרת עדיין יכולה להחליף מעסיקים, הינה תקופה בה המהגרת עלולה לחוש חוסר 

את הודעת ההתפטרות של בטחון תעסוקתי ומעסיקיה עלולים לעמוד בפני שוקת שבורה כאשר יקבלו 

 המהגרת.

 הגבלת הזכאות לגייס עובדות

, אמה של נכה, יש טענות רבות כנגד השיטה. הטענה הראשונה מתייחסת לכך שלמעסיקים אריאלהל

 אין אפשרות לבחור את המטפלות. הטענה אינה מדויקת, אך אביאה כלשונה:

... החליטו שרק כוח אדם מביא אותם, אין לנו זכויות להביא, לבחור אותם כאילו,  

אני בחרתי כמה פעמים, אבל אין זכויות כאלה, עכשו... אתה קודם כל תוקעים לך 

 את אלה שנמצאים בארץ, שזה בד"כ בררה.

גן את התחום כועסת שניטלה ממנה הזכות לבחור עובדת. האמת היא שמשרד הפנים ניסה לאר אריאלה

והתיר רק ללשכות כוח אדם שעומדות בקריטריונים מסוימים, שנקבעו על ידי המשרד, להביא מהגרות 

לשכות מסוג זה שפרנסתן מקורה בדמי תיווך  103פעלו בישראל  2015לעבודה בישראל. נכון לדצמבר, 

, בעקבות הרפורמה בענף 2008מופקעים שמשולמים על ידי מהגרות העבודה. מטרת הנוהל שהופעל בדצמבר, 

על כך שאינה  אריאלההסיעוד, היא הגברת הפיקוח על מספרם של המהגרים המגיעים לישראל. כעסה של 

יכולה להביא מהגרת עבודה בכוחות עצמה נובע מכך שיש לה שליטה מעטה יותר על המהגרת כאשר זו מגיעה 

ת, הרי זו היתה משועבדת לה כליל. באמצעות לשכת כוח אדם. יש לשער שלו הביאה בעצמה את המהגר

שהאפשרות היחידה המונחת לפיתחה כיום היא "להיתקע" עם "אלה שנמצאים  אריאלהבהמשך טוענת 

, היא טוענת אריאלהבָרָרה". אם ננסה להתעלם מן השפה הבוטה בה משתמשת  –בארץ, שזה בדרך כלל 

גרות שנמצאות זה מכבר בישראל, ואמנם שבחיפוש אחר עובדת חדשה, היא אמורה לבחון קודם כל את המה

לשכת כוח אדם אינה יכולה להביא מהגרות חדשות כל עוד נמצאות במאגר הרשום שלה מהגרות מובטלות. 

. הקביעה שלה שהמהגרות הוותיקות הן "בררה" נובעת 77בנוהל( .96.7מן המאגר )סעיף  97%יעד ההשמה הוא 

                                                           
 web. 12.12.2017עדכון רשות האוכלוסין וההגירה. "נוהל לשכות פרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד",  77

23/2/2018 
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צאות בישראל זמן מה, לומדות מחברותיהן את זכויותיהן מן התלונה השכיחה של מעסיקות שמהגרות הנמ

ולכן אינן כנועות וחסרות כוח כשהיו עם הגעתן. השמת עובדת חדשה והחלפתה בעת הצורך הינן מטלות 

השייכות לתחום סמכותן של סוכנות בלשכות כוח אדם. שיבוץ מהגרת לעבודה קבועה או לעבודה זמנית הינו 

נשים.  200מאלי של מהגרות הרשומות בלשכה )קטנה לצורך העניין( הוא מטלה מורכבת. המספר המיני

נשים מובטלות שנמצאות בשלב שבמעבר בין מטופל למטופל. ברוב  6במקרה כזה הרי ללשכה יש מקסימום 

המקרים נשים אלה לא תסכמנה לשמש כמחליפות, אלא תבקשנה להן מעסיק קבוע, זו הסיבה בגללה אף פעם 

מחליפות ומעסיקות נאלצות להעסיק מטפלת ישראלית או מטפלת שאין בידה אשרת  ללשכה אין מאגר

עבודה. במקרה האחרון המשפחה מעסיקה מטפלת שלא כדין, אך המדינה מעלימה עין ואינה פועלת כנגד 

 מעסיקים אלה. 

 גובה דמי התיווך

ת בשביל לבוא ארצה, בשביל לנגב, תסלחי לי, א 7000$למה המסכנה הזאת משלמת 

 ו?משההתחת לחולה? מי שם על זה 

, מעסיקה שהינה אם לבת נכה, הינה טענה רצינית שאין עליה אריאלהטענה זו, שהועלתה על ידי 

תשובה בשלב זה. ברוב המקרים נושא דמי התיווך אינו מעסיק את המעסיקים, אלא את המהגרות. בשנה 

היא משועבדת להלוואה שנטלה כדי לשלם את הראשונה להגעתה לארץ, המהגרת הינה עובדת שבויה, כיון ש

דמי התיווך. מצב זה מעצים את חולשתה ומגדיל את פערי הכוח שבינה לבין המעסיקים: היא חרדה למׂשרתה 

ולא תרשה לעצמה תקופה של אבטלה, כלומר תישאר לטפל גם במטופל תובעני, משפיל ולא מתחשב. מצב זה 

מעלה את  אריאלהלים עובדת ממושמעת וכנועה. למרות זאת, הינו נוח ורצוי לרוב המעסיקים: הם מקב

הטענה, ולהשערתי היא עושה זאת כדי להוכיח לי שוב עד כמה השיטה גרועה, עד כמה היא מתמצאת ברזי 

השיטה )חלק מהמעסיקים אינם מודעים לנושא דמי התיווך( וכמו כן היא מציגה עצמה כאישה מוסרית, 

חוקיים הנגבים על ידי -נית. התעלמות המדינה מדמי התיווך המופקעים והלאשמוטרדת מגילוי של שיטה נצל

לשכות כוח האדם המתווכות מהווה כישלון רציני ביותר של השיטה המאפשרת סחר בבני אדם. בדו"ח מבקר 

 , כתב המבקר:2015המדינה משנת 

העסקת העובדים באמצעות הסכם בילטרלי היא יצירת מנגנון פעולה ישיר בין 

ינת ישראל לבין מדינות המוצא שנועד למנוע תופעה ידועה של גביית דמי תיווך מד

אסורים מעו"ז וסחר בבני אדם על ידי גורמי תיווך פרטיים. במשך שלוש שנים מאז 

החליטה הממשלה על התקשרות באמצעות הסכם זה היא לא יישמה את החלטתה: 

ט שמקדמת הרשות כולל רק עו"ז, ופיילו 300לא הושלמה תכנית ניסיונית להבאת 

כמה עשרות עו"ז. בשלוש השנים האלה, על פי מידע שקיבלה הרשות, נדרשו זרים 

מידע זה מעלה חשש  .שביקשו לעבוד בישראל לשלם דמי תיווך גבוהים שלא כדין

ממשי שעדיין קיימת בישראל תשתית להעסקת עו"ז בענף הסיעוד בתנאי עבדות, 

 .מי שמשלם את דמי התיווך ובין מעסיקווזאת בשל התלות הנוצרת בין 

                                                           
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers/he/9.2.0

001_0.pdf 
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גלגל הענף שמביא  2007( במסגרת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, צויין שבשנת 2011במסמך שכתב נתן )

מיליוני דולרים. ברור מכאן ש'מאכרים' בענף אינם מעוניינים בשינוי המצב והם  250-מהגרי עבודה לישראל כ

 הניע את השינוי המיוחל. מהווים גורם מפתח המונע מן הכנסת ל

 השוואת זכויותיהם של זרים לזכויותיהם של ישראלים

 מתייחסת לחוקים המִגִנים על "עובדים זרים" : אריאלההטענה השלישית של 

ממציאים חוקים, יש לנו מדינה מאוד סוציאלית, מאוד סוציאליסטית, המציאו 

עליי. הלכו כאן כל חוקים מטומטמים שעל מי הם מגנים? על העובד הזר ולא 

הסוציאליסטים וחוקקו חוקים, אבל כשיושב מחוקק ישראלי ומחוקק חוקים 

סוציאליים לעובדים הזרים, את הסודנים המסכנים הם זורקים כמו כלבים למוות 

ולאלה הם נותנים חוקים זהים לשלי. למה אנחנו צריכים להיות זהים? אני עשיתי 

הזאת נתנו כאן צבא? למה החוקים שלה  צבא? הבן שלי? שלושה ילדים במדינה

צריכים להיות זהים לשלי? עכשו, אין לי טענה שידאגו להם. אחרונה שלא רוצה 

 שידאגו, אבל תנו את הדעת.

רוצה לזכות בהגנה של החוק. בסיס הזכאות שלה, לטענתה, הוא היותה אזרחית ותרומתה שלה ושל  אריאלה

זרים מציג עצמו כמי שמגן על מהגרי עבודה, באמצעות חוקי המגן בניה למדינה. יש לציין, שחוק עובדים 

 שנועדו להגן על עובד ישראלי. חוקי המגן חלים גם על המהגרים, אלא שהחרגות למיניהן )הוזכרו במבוא של

פרק זה( מקלפות רבדים רבים של ההגנה ומכוננות יחסים המטים את הכוח לצידם של האזרחים, אלא 

את הדברים כך. היא היתה מעדיפה כוח נוסף, היא היתה מעדיפה מתכונת העסקה  אינה רואה אריאלהש

 כובלת:

וזה  Bבמקום  Aהחוק צריך להיות כזה: שפיליפיני בא לארץ והוא מיועד לאדם 

המקום שבו הוא צריך להיות כל זמן שהוא בארץ, הוא לא מחליף, לזה הוא בא 

בית, -ת זכות הסירוב, זה רק לבעלוככה היה פעם כשאמא שלי היתה... מי שיש לו א

 לא לפיליפיני, הפיליפיני הוא בא ואם לא נאה לו ולא מתאים לו...

, התאימה 2006מדברים בעד עצמם. מתכונת כובלת, או שיטת הכבילה, שהיתה נהוגה עד  אריאלהדבריה של 

ת למען זכויות אדם לרוב המעסיקים, הם לא ראו בשיטה פגם. האגודות שתבעו את שינוי השיטה הן אגודו

ה, )האגודה לזכויות האזרח, "קו לעובד", מוקד סיוע לעובדים זרים, עמותת רופאים לזכויות אדם, מכון אדוו

עמותת מחוייבות לשלום ולצדק חברתי(, שביקשו להגן על פניה הדמוקרטיות של החברה בישראל. דבריה של 

עצמה אינה יכולה לשאת בעומס הטיפול בשל נאמרים מתוך מצוקתה של האחראית לטיפול. היא  אריאלה

גילה ובשל מצבה הבריאותי. היא חייבת להעסיק מטפלות, אלא שמשברים וקונפליקטים בינה לבין המטפלות 

מייצרים מצבי קצה בהם היא עומדת חשופה לחסך טיפולי. במצבים כאלה היא נכנעת למחשבה שרק כבילה 

 עשויה להעניק לה ביטחון

 בארגוני זכויות אדם כלפי מעסיקים יחסם של נציגים

 בנוסף, מתלוננות מעסיקות רבות על אגודות לזכויות אדם, לדוגמה, על "קו לעובד" שמסייע למהגרות

 טוענת שהסיוע שניתן למהגרות ב"קו לעובד" הינו סיוע לא מידתי ונעשה שלא כהלכה: אריאלהעבודה. גם 
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שם דלת, בדלת הזאת עובר אבל הטענה שלי ל"קו לעובד" שמה שיש שמה, יש 

הפיליפיני, או ההודי או הסרי לנקי, שופך את כל הקיתונות הרותחים שהוא יכול 

בית...תעשו שימוע, יש צד שני לכל -בית ואתם לא עושים שימוע לבעל-נגד הבעל

מטבע. בצד השני יתכן שעומד בן אדם הרבה יותר מוצלח מאותו פיליפיני 

 תנת בהם סימנים...אנאלפבית, תסלחי לי, שאני נו

, השיטה בה ניתן ייעוץ למהגרת עבודה ללא שימוע לבעל הבית, הינה שיטה פסולה. נקודת אריאלהלטענת 

המוצא שלה היא שקודם כל יש להקשיב לדברי המעסיק, כי הוא "הרבה יותר מוצלח" מה"פיליפיני 

ייעוץ המתבסס על טענותיו בלבד,  )ה(אנלפבית". האיש השייך לקבוצת הכפופים, אינו זכאי, לטענתה, לקבל

עם  כביכול טענותיו אינן עומדות בפני עצמן ולא ניתן לתת בהן אמון. הדרך היחידה הקבילה היא עימות דבריו

 דברי המעסיק מתוך הכרה ביתרונו של האחרון.

 כועסת על המעורבות שמגלה עמותת "קו לעובד" בהגנה על "עובדים זרים": שלומיתגם 

ה זה שהיא הלכה לקו לעובד ובקו לעובד כמובן באופן אוטומטי כל ואז מה שקור

 מה שהיא אמרה זה היה קדוש.

זוכה לאמון מלא ב"קו  שהוזכרה לעיל, שמהגרת העבודה אריאלהחוזרת על עמדתה של  למעשה שלומית

אחרת , כמובן, היתה גירסה של העובדת לאמון "אוטומטי". לשלומית מפקפקת בזכותה לעובד". שלומית

ות בעניין סיום יחסי העבודה שבינה לבין העובדת והנושא התברר בסופו של דבר בבית דין. מעסיקות רבות רוא

את ההתערבות של "קו לעובד" לטובתן של המהגרות כהגנה לא נאותה על מי שאינן זקוקות להגנה. מעסיקות, 

 להגנה וכראויות לה.זקנות או בנותיהן, כורעות תחת נטל הטיפול ורואות עצמן כזקוקות 

 החלטות שרירותיות של סוכני הביטוח הלאומי

 , בתם של זוג הורים סיעודיים, יש טענות אחרות כנגד הביטוח הלאומי:ירדנהל

מבחינת ביטוח לאומי, הם הרי כל פעם באים לעשות הערכה מחודשת של זה, אז 

יש עומס הם קבעו שלאמא גם יש החמרה גדולה במצב ולפי הקריטריונים שלהם 

וצריכה להיכנס עוד מטפלת ישראלית של ביטוח לאומי  אדליןטיפולי גדול מדי על 

אמרה אני לא צריכה, אני לא רוצה, אני לא צריכה,  אדליןכמה שעות בשבוע. עכשו 

זה החוק ואני ניסיתי -זה רק יפריע לי ועם זה חזרנו לביטוח לאומי, לא יעזור לכם

ועם זה ועם זה בסוף הגעתי שם לאיזושהי מישהי  המון אינסטנציות, דברתי עם זה

שם למעלה...והיא אמרה לי: אני מבינה...אין מה לעשות, זה החוק של ביטוח 

לאומי ואנחנו חייבים לעבוד לפיו... לא יודעת, יש אנשים בשכונת התקווה שגרים 

 בפחון, בחדר אחד, שני זקנים עם מטפלת ומכריחים אותם להכניס עוד מטפלת ואין

שם מקום לזוז וככה זה, זאת אומרת שאנשים שעושים את החוקים האלה, אין 

 להם מושג מה באמת קורה בשטח, אין להם מושג, מחוקקים חוקים...

אומרת שהמחוקק אינו מכיר את הבעיות בשטח. החוקים הינם אוניברסאליים, אלא שכל  ירדנה

א שהפקידים אינם יכולים לשנות וחייבים לנהוג מקרה לגופו, לעיתים החוקים אינם מתאימים למציאות, אל

היא "הפוכה" לתלונות השגרתיות, בבחינת הפרה רוצה להיניק יותר מאשר  ירדנהעל פיהם. הדוגמה שמביאה 

העגל רוצה לינוק. מדובר בגמלה בשירותים לה זכאים זקנים סיעודיים. סוכנות העובדות בשירות הביטוח 

אליות( מגיעות לבית הזקן כדי להעריך את תפקודו. לעיתים כאשר המצב )אחיות או עובדות סוצי הלאומי
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לעיתים אין צורך או לעיתים אין מקום  ירדנהמחמיר, ממליצה הסוכנת להעסיק מטפלת נוספת, אלא שלטענת 

פיסי לעובדת נוספת. המטרה של הביטוח הלאומי היא להוריד עומס מן המטפלת העובדת וזו מטרה ראויה, 

יש להתחשב במשפחה המטופלת ולא לכפות עליה תקנות שאינן מתאימות לה. תלונה שכיחה  ירדנהאך לטענת 

יותר מתייחסת לחובת ההלנה של המהגרת בבית המעסיק. היתר העסקת "עובדת זרה" ניתן רק למי שזקוק 

חוקק לעזרה ולהשגחה סביב השעון. מי שאינו זקוק להשגחה בלילות, אל לו להשתמש בשירותי מהגרת. המ

ביקש בהחמרה זו לצמצם את הביקוש למהגרות עבודה, אולם בפועל לא הצטמצם מספרן )עפ"י דו"ח של 

. 45,122-עלה מספר מהגרי העבודה המועסקים בסיעוד באשרות עבודה ל 2015משרד האוכלוסין, בשנת 

לגרום לקשיים (. חוק אחד לכל אוכלוסיית הזקנים הסיעודיים, עלול בהחלט 201078בשנת  43,499לעומת 

ולחוסר התאמה. לולא נחקק חוק שווה בעניין, ניתן היה לבחון מקרה לגופו ולהתיר העסקה במתכונת אחרת 

 שעות ואפשרות לחיים של פנאי עבור העובדת.   8שמתאימה יותר לשוק העבודה, כלומר העסקה יומית בת 

 כואבת את השפלתה של אימה על ידי אחות שנשלחה לבחון את תפקודה של זו: שלומית

...אבל גם כל הקטע הזה של את יודעת להוכיח, אני מאמינה שהם יוצאים מנקודת  

הנחה נגיד בביטוח לאומי שיש הרבה אנשים שמנסים לרמות אותם ולעבוד 

גם היחס הזה  עליהם...הם צריכים באמת לבדוק ולעשות את העבודה שלהם אבל

שאת יודעת באים הביתה לבדוק ותראי לי, את יודעת, זאת אומרת היא חולת 

פרקינסון אז יש הרבה מאוד דברים שהיא לא יכולה לעשות אותם לבד, לא ותראי 

לי, תראי לי שאת יכולה לבד, וגם אמא שלי בכלל טיפוס שאוקיי מבקשים ממנה 

תי, את יודעת, הרגשתי כאילו כל כך ו מתאמצת לעשות אותו, כן והרגשמשהלעשות 

מושפלת בשבילה, בשבילי וכאילו זה אשה שתרמה כל כך הרבה למדינה הזאת, 

זאת אומרת זאת אשה שהשאירה בבית חמישה ילדים במלחמת יום כיפור ונהגה 

במשאית וחילקה לבתים חלב ולחם ו..ו...כאילו, זה ממש אבסורד, זאת אומרת, 

לי אמא בריאה ושלמה ושאני לא אצטרך בכלל דברים  אני הייתי מעדיפה שהיתה

 כאלה...

האופן בו מתבצעת ההערכה גורמת לדברי מעסיקים רבים להשפלתו של הזקן הזקוק. מעסיקים 

מספרים שכדי להיות זכאי לגמלת חוק סיעוד, גמלה סלקטיבית המותנית במבחן תלות ובמבחני הכנסה, על 

לות בעלות תוכן אינטימי מדי או מביך וכן הוא נדרש להדגים את הזקן לעבור בדיקה הכרוכה בהצגת שא

יכולתו לבצע פעילויות יומיומיות. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי קיבל תלונות רבות המתייחסות לאופי 

כדי לבדוק אם יש צורך בביצוע שינויים  2012הבדיקות, מינה מנכ"ל הביטוח הלאומי וועדה מקצועית ביוני 

הגישה הוועדה את מסקנותיה שקבעו שהשאלון ימשיך להתקיים, אלא  2014קיים. ביולי, בכלי האבחון ה

שהזקן יידרש להדגים את יכולת הניידות שלו בלבד ורק במצבים מסויימים )איזה?( יידרש להדגמות נוספות. 

                                                           
  23/2/2018Web רשות האוכלוסין וההגירה.  ".2016"עובדים זרים בישראל  78

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_re

port_0.pdf 
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ומני . ד79לגבי השאלות בשאלון, נמסר שהזקן לא ייאלץ לענות על שאלות שאינן נוגעות למצבו הספציפי

 שההסברים לגבי השינויים אינם ברורים דיים ועדיין ניתן מקום נרחב לפרשנותה של האחות הבוחנת.

 קשיים ביורוקראטיים

 , בתה של זקנה סיעודית, התלוננה על הביורוקרטיה המלווה את השיטה:שלומית

 150%הגיע שלב...שניגשתי לביטוח לאומי והם באו הביתה ובדקו אותה ואישרו לה 

ת, שמגיע לה מטפלת, אבל את יודעת גם כל הפרוצדורה הזאת של להתעסק עם נכו

 זה, זה מתיש, לכי תמצאי ולכי פה ולכי שם וזה, זה ממש מתיש...

התייחסה למסע ההתשה בדרך לקבלת היתר העסקה. מדובר במילוי טפסים, באישורי רופאים,  שלומית

, המעוניינים להגיש בקשה לקבלת היתר להעסיק במציאת לשכת כוח אדם, בתשלומים שונים. בני משפחה

מן הביטוח הלאומי )זאת בהנחה -מהגרת עבודה בסיעוד, אמורים לזכות בהכרה בהחמרת מצבו של יקירם

שכבר הוכרה זכאותו של בן המשפחה לגמלת סיעוד(, הם אמורים למצוא לשכת כוח אדם שתתווך עבורם 

הגרת עבודה ללא רישום בלשכה )ולשלם דמי השמה ואגרות קיים איסור להעסיק מ -מהגרת עבודה בסיעוד

חודשיות(, הם אמורים לשלוח טפסים ואישורים לרשות האוכלוסין ההגירה בירושלים )ולשלם אגרות( 

ולחכות לתשובה בכתב ואז, כמובן, למצוא את המהגרת המתאימה בעזרת לשכת כוח האדם. מדובר במסע 

ם את הכללים ואת סדר הדברים ואלה מתגלים להם תוך כדי המסע מפרך שהנדרשים להלך בו אינם מכירי

בעת שיקירם והם עצמם נמצאים במצוקה טיפולית )פעמים רבות בעקבות אשפוז או ירידה דרסטית ביכולת 

 התפקוד(. 

 מסחור של הענף 

מתרשמת שסוכנות  שכות כוח אדם פועלות לשם רווח. שלומיתלהיווכח בכך של שלומיתחורה ל

שעובדות בלשכות כאלה מביאות את המהגרות ללא חקירה מעמיקה לגבי כישוריהן של אלה וכן אינן 

טוענת שהנושא היחידי שמעניין  שלומיתמתעניינות במה שקורה איתן או עם בני המשפחה לאחר ההשמה. 

בכל ₪  2000סכום של  אותן הוא סכום הכסף שתרוויח החברה עם ביצוע ההשמה. לשכת כוח אדם גובה

 השמה )אחת לשנה(. 

...אבל את יודעת זה גם כל הקטע, היה מאוד ממוסחר כזה, זה נותן הרגשה כזאת 

שבאמת את יודעת מי שמביא את העובדים, אני לא יודעת, אולי אני רק נתקלתי 

בכאלה אבל זה נראה כאילו את יודעת זה ממש לא מעניין אותי איך הם מתפקדים, 

 ושים, העיקר שאני אקבל את התיווך שלי ושלום...מה הם ע

מתחילה להיות מודעת לכך שלמעשה מדובר בהעברת התחום הטיפולי לשוק הפרטי ושהתיווך  שלומית

נעשה לשם רווח. התפיסה המסורתית לגבי הערכים והנורמות העומדות בבסיס טיפול פינתה מקומה לעולם 

ות, תיווך, תחרות ורווחים. למושג מסחור יש קונוטציה שלילית מושגים אחר, המאפיין את השוק, כמו השקע

מתייחסת  שלומיתהמצביעה על העדר יחס אישי ועל התכוונות למקסום רווחים כלכליים וכן על היעדר אותנטיות. 

                                                           
  the marker .web 23/2/2018אתר ל בבדיקה המשפילה לקשישים". "בעקבות הביקורת: הביטוח הלאומי יק (.29.9.14ביאור, ח. ) 79

http://www.themarker.com/news/1.2445824 
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להפרטת התחום, כלומר להעברתו מאחריות המדינה )אחריות לבריאותם של אזרחים זקנים( לאחריותן של 

, אלא שתלונתה מתייחסת לכך שללא רגולציה המגבילה את התנהגותן של חברות אלה, הן אינן חברות פרטיות

אמנם מאשרת את  נהוג לחשוב, ושלומיתמתמקדות במענה ללקוחות וכך זזה המערכת לשוק החופשי לגמרי. 

טה, מתייחסת לתוצאות ההפר יים, השיקול הראשון הוא הכסף. שלומיתההנחה, שכאשר מדובר ביזמים פרט

הפרטה שנעשתה באמצעות רישוי לחברות פרטיות לעסוק בתחום ההבאה וההשמה של מהגרות עבודה. הביקורת 

כפיפותם של גורמים פרטיים לכללי המשמעת והאתיקה של -הקלאסית על הפרטה כזו מתייחסת לחשש לגבי אי

ה )משרד הפנים( לעסוק השירות הציבורי. לשכות פרטיות בסיעוד מקבלות היתר ממשרד האוכלוסין וההגיר

, אך אין מי שיתלונן על לשכה שאינה מבצעת את עבודתה. עו"ס מטעם הלשכה 80בתחום, קיימים נהלים מפורטים

היא שלאף אחד לא איכפת, שלא חשוב לעובדי הלשכה אם  שלומיתאמור לבצע ביקורי בית, אך התרשמותה של 

 ה של נטישה והפקרה, בבחינת קחי לך ותסתדרי.מהגרת העבודה השתלבה ואיך היא מתפקדת. מדובר בתחוש

 פיקוח בענףחוסר 

 , זקנה סיעודית, טוענת שאין פיקוח על עבודתן של המהגרות:ציפורה

אני בעד כל עוד יהיה פיקוח של מישהו אחר מבחוץ, לא להשאיר אותם לבד עם 

העובדת הזרה, כי פה בארץ ואני לא מדברת על כלל הפיליפינים, פה בארץ הם 

לומדים את השטיקים ואת הטריקים מהעובדות האחרות, הם מתקלקלות, פשוט 

כך. מאחר ואני מכירה אותם בפיליפינים, שהייתי שם שלוש פעמים, ומאחר ואני 

מכירה אותם פה, אני יכולה לעשות את ההבדל. לא להשאיר אותם לבד, רק 

 בפיקוח, של בני משפחה או אפוטרופוס.

 שמנהלת את הטיפול בכוחות עצמה. כיון שהיא חולה מורכבת: בעיות כליות ובעיות הנה אישה ערירית ציפורה

נשימה, היא מאוד מתקשה לנהל את הטיפול ולטענתה המטפלת ניצלה את מצבה המוחלש ועשתה מה שהיא 

 :ציפורהרוצה או בלשונה של 

הן עושות מה שהן רוצות, הם עושות מה שהן רוצות, לא מה שאת רוצה, אלא הן 

 כתיבות לך, על אף שאת המעביד.מ

היא טענה שיש לשים לב אליה, כיון שהתחום אמנם פרוץ ואין מי שמפקח לגבי הקורה  ציפורהטענתה של 

בבתים מאחורי הדלתיים הסגורות, במיוחד במקרים בהם הזקנה ערירית. יש, כמובן, מקרים רבים בהם 

צמה אינה מוצאת דרכים להשתחרר מן המצב או המהגרת היא זו שסובלת מיחס מנצל ומדכא ואם המטפלת ע

לעזור לעצמה, מצב הדיכוי עלול להימשך שנים. האנשים היחידים המתרשמים מן הקורה בבית הם בני 

 משפחה ועו"ס שמגיעים לביקור. הפיקוח של עו"ס עלול להיות קצר, דל ולא ממצה. 

 לויאליות של סוכנות הלשכותחוסר 

נה בפניי על הסוכנת בלשכת כוח האדם. ברוב המקרים מהגרות עבודה הן ה, זקנה סיעודית, התלונניר

אלה שמתלוננות על סוכנות אלה באומרן שהן פועלות לטובת המעסיקים ולא מעניקות סיוע למהגרות, אלא 

 שבמקרה של שרה, היא זאת שמתלוננת על כך שהסוכנת מסנגרת על המהגרת:

                                                           
 .70 ה"שהל לשכות פרטיות. מוזכר בנו 80
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ן איום כזה, הלכה לחנה )הסוכנת( היא )העובדת( אמרה לי: אני אראה לך, במי

וביקשה תוספת למשכורת, לעבוד גם בשבת. להפתעתי חנה מצלצלת לי ואומרת לי: 

כן, זה מקובל עכשו לעלות את המשכורת. אמרתי לה מה מקובל? חתמנו על חוזה, 

אני מחויבת לה, היא מחויבת לי זה לא הדדי? חנה היתה כולה לטובת סונג'י ואז 

 כתבה לי מכתב שהיא מתפטרת תוך שבועיים.  היא )העובדת( 

רה כועסת על הסוכנת בשל כמה וכמה סיבות: ראשית, זו שיקרה לה באומרה שהעובדת שתגיע במיוחד ני

רה תבר שלא מניה ולא מקצתיה, שנית, ניעבורה מסרי לנקה מחזיקה ברישיון נהיגה. כשהעובדת הגיעה, הס

כנת שכנעה אותה לקבל עובדת מסרי לנקה ושלישית כיון רצתה עובדת שמוצאה ממולדביה, אלא שהסו

רה לבין כורתה. אי הבנה מתמשך בין נירה לבין הסוכנת ובין נישעמדה לצידה של העובדת שתבעה תוספת למש

רה מעלה, למעשה, את נושא המגיעות. בהכרח מגיע לה מה שהיא מהגרת גרם בסופו של דבר לפיצוץ. ניה

 עובדת בשכר נמוך וסינגור מצידה של עובדת הלשכה.  מאמינה שמגיע לה, לדוגמה,

 הכשרה של המהגרותחוסר 

 רה סיפרה לי על חוסר ההכשרה של העובדת לתפקידה:ני

התחלתי להראות לה איך לבשל, בסדר, היא למדה, על פרקינסון היא לא ידעה 

בכלל מה זה המילה הזאת כלום, את התרופות הייתי צריכה להסביר לה ועד 

י לה איך לעשות ומה האחריות שלה בקיצור התחלתי איתה מאלף; אפילו שהראית

וזו היתה אכזבה מאוד גדולה. בהופעה שלה היא מאוד  10לא מאלף, ממינוס 

נעימה, נקייה ומסודרת, אבל. תשמעי זה לא היה זה, גם לא יכולתי לדבר איתה כי 

 האנגלית היתה ברמה מאוד נמוכה.

רה מספרת על הפער בין הציפייה שלה לבין המתרחש בפועל, היא חיכתה ארבעה חודשים כדי ני

לבשל, שתגיע עובדת מוכשרת מסרי לנקה ואז התברר לה שאין לעובדת כל הכשרה שהיא, שהיא אינה יודעת 

נה, רה המשיכה להעסיק אותה שסובלת, וגם דוברת אנגלית קלושה. נירה אינה מכירה את המחלה ממנה ני

הכריעו בסופו של דבר את  –אבל חוסר שביעות הרצון, התסכול וחוסר היכולת של העובדת להיענות לצרכיה 

 הכף והיחסים "התפוצצו".

ניתן להיווכח מדבריהן של המעסיקות שהן האמינו או שודלו להאמין שעובדת זרה היא המענה 

ימים בשבוע, אלא  7שעות ביממה,  24מסור  לטיפול לו הן זקוקות: תגיע אחת מ"מלאכי ארץ" ותעניק טיפול

אינה מוכשרת לעיתים היא מגיעה אישה שאינה דוברת את השפה, לעיתים שאז מתברר למעסיקות שלא היא: 

עבודה, עבור אגרות ושירותים עוד לפני שמדובר בשכר  עבודה. מתברר שיש לשלם סכומים גבוהיםלבצע את ה

שהתחום פרוץ ולא מפוקח. למעלה מכל מתברר למעסיקות שהן לבדן בכל הסיפור הזה. הן קיוו מתברר 

שהמדינה תעזור להן והן נותרו ללא מענה. מסתבר ששיח הזכויות, כפי שהתנסח בבית המשפט, לא סייע בידי 

ובתוך תחום המעסיקות לחוש שהן מוגנות. להיפך, הן חשות מופקרות לנפשן בתוך סבך ביורוקרטי ממשלתי 

 פרטי ממוסחר ומנוכר.  
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 טענותיהן של המהגרות לגבי השיטה

גם למהגרות יש השגות על השיטה, אך כיון שאין להן אפשרות לשנות אותה ובמיוחד כיון שהן אינן 

יודעות שהאחראי הראשון לניצול הוא המחוקק, הרי הביקורת שלהן מופנית ברוב המקרים כלפי המעסיק. גם 

 ביקורת על השיטה, היא סמויה במידה רבה מן העין. כאשר מועלית 

 חוסר האפשרות להשתקע בישראל

 , מהגרת מהפיליפינים, שוחחה אתי על אפשרות ההגירה שלה לקנדה והסבירה:גולנרהלדוגמה, 

That is decision point now, maybe in Canada it will be better. Because 

here I cannot live as long as I want, I cannot work here as long as I want 

because of the limit, but in Canada, I can have a residency. 

המדיניות העומדת בבסיס הגירת העבודה לישראל מתייחסת למהגרות כאל עובדות זמניות הממלאות מחסור 

ת ישראל אינה מדינת הגירה לבני בידיים עובדות בתחום מסוים. בבסיס המדיניות עומדת התפיסה שמדינ

י אינה מערערת על זכותה של ישראל לריבונות, אך מספרת ל גולנרהעמים זרים, אלא לבני העם היהודי בלבד. 

שאינה יכולה לבנות את עתידה כאן ולכן כנראה תהגר לקנדה, שם לאחר שנתיים של עבודה תוכל להגיש 

 שפחתה מהפיליפינים להצטרף אליה.בקשה לאזרחות וכמו כן תוכל להזמין את בני מ

 . טענה לגבי תקנה המחייבת את המהגרת לקבל אישור המעסיק לשם נסיעה לחופשה1.1ב. 

, גם היא מהפיליפינים, אינה מתלוננת על המחוקק, היא מתלוננת על המעסיק שלא איפשר לה לנסוע סוזאן

סיק לאפשר לעובדת לנסוע לחופשת לחופשה לראות את ילדיה. היא אינה יודעת שלא חלה חובה על המע

א חשה כבולה אליו וכך הי סוזאןמולדת, הוא יכול לאפשר למהגרת לנסוע מטוב ליבו והוא יכול לאסור עליה. 

 מתארת את הרגשתה:

Six years I don`t see the children. It is not only like a tie for my both 

hands, I am also tied, like I bought you, you are mine. 

המחוקק לא שם לנגד עיניו את זכויותיה האנושיות של המהגרת: זכותה לחיי משפחה וזכותה לזמן פנוי. לגבי 

זכויות עבודה, המחוקק החריג אותה מזכאות לתשלום הוגן )תשלום עבור עבודה בשעות נוספות(. ברור, אם 

ה זמן אמור המעסיק להתיר למהגרת לנסוע כך, שהמחוקק לא דאג לתשובות לשאלות כגון אלה: מדי כמ

להתראות עם בני משפחתה שלא הורשו להגיע לישראל איתה? מי אמור להחליף את המהגרת כשהיא בחופשה, 

לא ראתה את ילדיה שש שנים, היא סיפרה לי מאוחר יותר  סוזאןאו כשהיא חולה או כשהיא בחופשת לידה? 

מה קורה במשפחתה, איזה מחיר שילמו ילדיה על החיים בנפרד מאימם )אביהם נהרג בתאונת דרכים(. בשנים 

הראשונות לא נסעה כיון שנתקלה בסירוב משרד הפנים להאריך את אשרת העבודה שלה לקראת ההעסקה 

ת האשרה היא שכרה את שירותיו של עורך דין וגם שילמה אלפי שקלים עבור עליה היא מספרת לי. לשם השג

לנסוע, כיון שלו נסעה, לא יכולה היתה לשוב,  סוזאןשכר טרחתו. במהלך השנים בהן בקשתה נבחנה, לא יכלה 

לכן חיכתה וכאשר הוסדרה האשרה, ביקשה מן הבן לנסוע, אלא שאז הוא מצא שהזמן אינו מתאים. זו 

גללה היא טוענת נגדו: "כאילו קנית אותי, כאילו אני שלך". היא חשה כשפחה שנקנתה לבעליה. ללא הסיבה ב

רשות הבעלים, השפחה אינה יכולה לנוע כרצונה. היא מדמה עצמה כאזוקה בשתי ידיה. הבן נוהג כפי שמתיר 

המעסיק מסרב  לו החוק. כיום השתנה המצב ומהגרת יכולה לצאת ללא אישור המעסיק, אך פעמים רבות

לבקשת המהגרת לצאת לחופשה ואז היא מאבדת את מקום עבודתה. חלק מהמהגרות אינן יכולות להרשות 
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לעצמן פיטורין )לדוגמה במקרה שהמעסיק הוא מעסיק אחרון( ולכן הן נאלצות לדחות או לבטל את נסיעתן 

 כאשר הן נתקלות בסירוב המעסיק לבקשתן.

 יםההזדמנות להחליף מעסיקהגבלת 

 מישל סיפרה שהיא אינה מרגישה ביטחון בעבודה הנוכחית. הביטחון עליו היא מדברת הוא ביטחון תעסוקתי:

 Well, I don’t feel any security at all, no, not at all but let's say 90% or 80% 

I don’t feel secured because I am already 4 years and 7 months, meaning 

that is my last chance, anything that could happen to her that depends on 

her, my stay here in Israel depends on her. When I got this job, I have a 

second thought, I really didn’t know why I got this… 

החודשים שמעבר להם היא אינה יכולה לעבור ממעסיק למעסיק. כיון שמצבה של  53מישל מדברת על תקופת 

הזקנה הידרדר, היא מפקפקת בהיגיון שבבחירתה להמשיך בטיפול בה. מישל, כמו מהגרות רבות, מעוניינת 

ת לחוקים, לתקנות לעבוד בישראל זמן רב ככל שניתן, אלא שבסופו של דבר הן עובדות זמניות, מוכתבו

ולהגבלות, שתפקידיהם הם: האחד, להתמודד עם הפחד מפני "אובדן הצביון היהודי" של המדינה והשני, 

להעניק למעסיקים חירות יתר בהעסקה כדי שיהיו שבעי רצון מהשיטה. יש לזכור שהמעסיקים ובני 

ש להם כוח לצעוק את צעקתם משפחותיהם הם אזרחים שיש להם כוח להשפיע )לפחות בבחירות( וכמו כן י

בוועדות הכנסת. בנוסף, המחוקק העניק כוח עודף לסוכנים העובדים בלשכות כוח האדם, וגם כאן אזכיר 

 שלסוכנים אלה כוח רב, כיון שהתעשייה הזאת מגלגלת מיליונים רבים של שקלים בשנה.  

 התעלמות סוכנת הלשכה מעבירה פלילית שבוצעה ע"י המעסיק

לי על הטרדה מינית שהטריד אותה בעלה של מטופלת. מישל עזבה לאחר שנתנה הודעה מוקדמת  מישל סיפרה

להתפטרות, אלא שלא התלוננה במשטרה. לעומת זאת בלשכת כוח האדם ידעו את הסיבה להתפטרות, אלא 

שידיעה זו לא מנעה מן הסוכנת לשלוח למשפחה זאת מהגרת אחרת שתמלא את מקומה של מישל. בהיעדר 

יקוח, לסוכנות כוח רב וחופש פעולה רב, חופש פעולה שמאפשר להן גם להתעלם ממידע שיש להן, וזהו פ

 הסיפור של מישל על המטפלת שהחליפה אותה:

(a) They found a new מטפלת and she had the same problem too 

(q) How do you know? 

(a) I am in tough with the מטפלת I am talking with her on the phone. 

אם כך, הסוכנת יכולה להתעלם מהדיווח על העבירה ולהמשיך לשלוח אל אותה משפחה מטפלת חדשה 

ביודעה שזו החדשה תסבול, קרוב לוודאי, מאותה הטרדה, אלא שתפיסות דכאניות של אחרות משבשות את 

השיקול התועלתני אל מול השיקול  תפיסתה של העובדת כאנושית ומתירה אלימות כלפיה. בנוסף, גובר כאן

 )תשלום חד שנתי(.₪  2000האנושי, אל מול כל השמה חדשה, זוכה לשכת כוח האדם לגמול בגובה 

 ניצול כלכלי של היתר העסקה 

רושל מהפיליפינים סיפרה לי על אחת משיטות הניצול שאירעו בעבר במספר לא מבוטל של מקרים 

ב"קו לעובד" דווח על שני מקרים כאלה, בהחלט  2011ו"ח סיכום שנת וכיום מתרחשים לעיתים רחוקות )בד

. בשיטה (Flying visa)ייתכן שיש מקרים נוספים עליהם לא נודע לנו(, הכוונה לתרמית שנקראת פליינג ויזה. 

זו שיתפו פעולה מעסיק ולשכה, כשהרעיון הוא להזמין מהגרת לטיפול באדם מסוים )לעיתים באדם שנפטר זה 
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ר(, להעניק לה אשרת עבודה תמורת סכום של כמה אלפי דולרים ואז להניחה לנפשה ברגע שהיא מגיעה מכב

בשדה התעופה והיא לא ידעה לאן לפנות. דמי התיווך  לארץ. אירעו מקרים בהם אף סוכן לא הגיע לקבלה

השיטה המכונה הגבוהים המשולמים על ידי המהגרות מזמינים פשעים שונים, ביניהם ניתן למנות גם את 

(, בשיטה זאת המעסיק מעניק למהגרת את שמו ואת היתר ההעסקה שלו תמורת open visa"אויפן ויזה" )

שירותים שונים הניתנים לו בחינם )ניקיון הבית כמה פעמים בשבוע(, אלא שבשאר הזמן המהגרת פנויה 

לשעה ₪  40-50-בדת סיעוד )כלעסוק בעבודות ניקיון בהן היא מרוויחה סכום גבוה מהשכר שמרוויחה עו

שעות ביממה. לעיתים קרובות,  8-לשעה בעבודת סיעוד( וכמו כן אינה עובדת יותר מ₪  20-25-במקום כ

בשיטה זאת, המהגרת, בנוסף לשירותים שהיא מעניקה למעסיק בחינם, גם משלמת לו תמורת הזכות 

 "להחזיק" באשרת עבודה על שמו.

 אי תשלום זכויות סוציאליות

 וב תלונותיהן של מהגרות עבודה מתייחסות לאי תשלום זכויותיהן, כמו, לדוגמה, סיפורה של רושל:ר

 The worst thing is they don’t give me the benefits. The salary, in the 

contract it is 3200 and they just give me 2800 and no allowance for the 

) שירות ות מן המושב אל מרכז פתח תקווה בימים ובשעות בהם הכוונה למונית שיר

 .(אין תחבורה ציבורית

למהגרי עבודה, שאינם זוכים לקבל תמורה לעבודתם, אין כתובת ממלכתית שתסייע להם. ארגוני זכויות אדם 

הפועלים מטעם עצמם ולא מטעם רשות ממשלתית כלשהי, הם הנרתמים למשימה. מעסיקים נוהגים על פי 

המהגרת פונה  אמות מידותיהם המוסריות, לחלק מהם חסרות אמות מידה כאלה. במקרים רבים, גם כאשר

לסיוע ונעזרת בעו"ד לשם הפניית תלונתה לבית דין לעבודה, היא אינה זוכה לקבל את כל המגיע לה, אלא 

 מתבקשת ע"י השופטים להגיע להסדר. 

 חוסר הכשרה

תלונה אחרת, נוגעת ללב בכנותה, נאמרה על ידי ריקה. ריקה הגיעה מן הפיליפינים לאחר השתתפות 

למטפלים. לרוב המהגרות אין כל הכשרה לעבוד כמטפלות, חלקן השתתפו בקורס קצר קצרה בקורס הכשרה 

 שבסופו של דבר אינו תורם דבר. להלן דבריה של ריקה:

So, I told the daughter before maybe I have the knowledge of dealing with 

people like this, but after that, after I was in the situation itself, I was, I felt 

so embarrassed because in reality I didn’t know anything, I didn’t know 

how to deal with her because it was very… learning and reading, learning 

or having idea about Alzheimer or dementia through books is different 

when you are in the situation, in the exact situation. 

תלונות ממין אלה נשמעת גם על ידי מעסיקים: העובדת אינה יודעת דבר, יש צורך בהכשרה ארוכה כדי 

להתאימה לתפקיד, היא אינה יודעת עברית וקשה לתקשר איתה, האנגלית שלה משובשת וכו'. רוב המטפלות 

הן, להיפך, הן מעידות על עצמן שטיפלו קודם בסבתא, בסבא, אינן מדווחות בכנות לגבי חוסר ההכשרה של

באב, באם, בתינוקות ולכן הן יודעות את מלאכת הטיפול. ריקה, לעומתן, מספרת בכנות על התסכול. היא 

הגיעה כדי לטפל בחולת אלצהיימר ונחשפה לקשיים. לעומת בני משפחה לא פורמאליים או מטפלות במוסדות, 
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תמיכה, אינה זוכה להתייעצות -תמיכה מקצועית כלשהי: היא אינה משתתפת בקבוצותלמהגרת עבודה אין 

עם מטפלות איתן היא עובדת במקביל )עבודת צוות במוסד סיעודי, לדוגמה(, אינה משתתפת בקורסים 

ייעודיים. למרבה הצער, בחלק מהמקרים בני המשפחה אפילו אינם משתפים אותה במידע לגבי סוג המחלה 

בל יקירם. לרוב היא גם אינה מגיעה לרופא עם המטופלת, זהו תפקידם של בני המשפחה. הסוכנות ממנה סו

או העובדות הסוציאליות המשמשות בלשכות או בחברות הסיעוד, איתן היא בקשר )לעיתים קרובות אין קשר 

איתו היא יכולה  כלל ועיקר(, אינן יודעות או שאינן מעוניינות לתווך עבורה את הנושא. בקצרה, אין אדם

להתייעץ, מלבד בני המשפחה, שלעיתים קרובות גם הם אובדי עצות ומבולבלים ממצבו של יקירם. המוסד 

לביטוח לאומי, המעביר גימלאות סיעוד למטפלות באמצעות חברות סיעוד, דורש מן החברות לקיים 

 :השתלמויות למטפלות. באחת האיגרות שפורסמה ע"י הביטוח הלאומי נכתב כך

בהתאם לאמור בחוזה שנחתם עמכם הנכם מתחייבים שהמטפלות המועסקות על 

מבין המטפלות יהיו מטפלות שקיבלו  30%ידכם יוכשרו למתן שירותים וכי לפחות 

 ..)1.1הכשרה למתן שירותי סיעוד כהגדרתה במכרז )סעיף 

 70%שהי. ומה קורה עם ( מן המטפלות תשתתפנה בהכשרה כל20%)בעבר  30%כלומר, הדרישה היא שלפחות 

נרשם כך לגבי "תכונותיו של המטפל" בקשר להכשרה  81הנותרות? באיגרת הביטוח הלאומי לחברות הסיעוד

 כלשהי:

בעל גישה לטיפול בקשישים ואשר עבר הכשרה לטיפול בקשישים או יעבור הכשרה 

 כזו בעתיד

שעות הכשרה  6לימוד עיוניות ועוד  שעות 25שההכשרה תכלול הביטוח הלאומי דורש לגבי "עובדים זרים" 

 מעשית. ברור מכך שההכשרה דלה ביותר אם היא נעשית כלל ועיקר.

 תנאי עבודה קשים מדי

תלונה אחרת של מהגרות מתייחסת לתנאי העבודה הקשים, הבלתי אפשריים לעיתים. דונה, מהגרת 

 מהפיליפינים, סיפרה על מצוקתה עקב טיפול בשני זקנים סיעודיים:

…after two weeks working with the old woman, the husband arrived… 

from the hospital, with two legs cut, so since he arrived, every now and 

then he is calling me to massage him, so every five minutes he keeps on 

calling me, if I don’t come to him, he will call his son, he said that I don’t 

take care of him, so I am taking care two old people, the wife and the 

husband… so when I said , I don’t have a good sleep, I always feel dizzy 

at that time …o.k.  אני רוצה, אני צריך לישון, אני לא לישון כל הלילה and then 

                                                           
 web 24/2/2018הביטוח הלאומי. תדריך לנותני שירותי סיעוד.   ".1/07-טיפול אישי" 81

https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%

A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-

%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%201-

71.pdf#search=%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%

D7%95%D7%AAc/  
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he said: לך לישון but arrive to my bed to lie down, he is calling me 

again…so the social worker that visited me every now and then, keep on 

telling the children that they must have two caregivers… and that I want 

to leave, they said they want to call the police, so, you know, I was very, 

very nerves at that time…so I left and they didn’t pay me. My last salary I 

didn’t get. 

הסיפור של דונה הינו סיפור שכיח: מטפלת שעובדת מעל כוחותיה וסובלת מעקה, מחוסר שינה, 

שהגיעה לביקור וראתה את מצבה הגופני  מאיומים, מפחד. במקרה של דונה היא זכתה לקבל תמיכה מעו"ס

 והנפשי. בעניין האיומים של בני המשפחה, היא לא יכלה לעשות דבר, אלא לנסות להרגיע את העובדת. בסופו

של דבר דונה עזבה ולא קיבלה שכר אחרון. מקרים בהם המטפלת אינה ישנה די מהווים פן אחד ברצף של 

ביניהן פגיעה בעמוד השדרה עקב הרמת מטופל כבד, הזנחה של נפשיות להן היא חשופה, -סכנות פיסיות

בריאותה ועקב כך גילויים מאוחרים של מחלות למיניהן, כמו לדוגמה סרטן השד, אלימות לסוגיה, דיכאון, 

שחיקה ועוד. עומס העבודה המוטל על אישה יחידה במסגרת הטיפול הסיעודי הביתי אינו מטריד את קובעי 

ינו מטריד גם את בני המשפחה. מעסיקים אומרים: "זו העבודה שלה" כשהיא נדרשת המדיניות ולרוב א

לעבודה רצופה, להשגחה סביב השעון, להרמה של משקל כבד. תקנות עבודה הנשמרות במסגרת טיפול במוסד 

או בבית חולים )לדוגמה תקנה המתייחסת למשקל מירבי מותר לנשיאה ע"י אדם אחד(, אינן מיודעות, 

 ת, נאכפות במסגרת הטיפול הביתי. נשמרו

 ניתן להיווכח מן הסקירה של דברי המהגרות שהן חשות מופקרות אל נוכח שיטה שאינה מגנה עליהן. 

 פרק ראשון דיון

בחינת המדיניות בעזרת ניתוח פסקי דין שנכתבו ע"י שופטים -פרק זה כלל שלושה חלקים: הראשון

המעסיקים את המדיניות ואת קוצר ידה של השיטה להעניק להם את תיאורי -של בית הדין הגבוה לצדק. השני

 תיאורי המהגרות את פגעיה של השיטה.-הטיפול לו הם זקוקים והשלישי

בין פסקי הדין לבין עבודת הגבולות המובנית בספירה הביתית מתקיימת אינטראקציה וחשיפתה היא, 

הנורמות שמתבטאות בהמשך בפרקטיקות  למעשה, מטרתו העיקרית של פרק זה. בבתי המשפט מתבססות

 המתגשמות בעבודת הגבולות בין הצדדים. 

בעזרת ניתוח פסקי הדין הצגתי את האופנים באמצעותם מכוננים השופטים את ההיגיון של השיטה ובעזרתם 

הם מגנים על עצמם כשאינם מתייצבים לעזרתם של מהגרי העבודה. יצירת תמונה של הטיפול כקונפליקט בין 

צרכים סותרים יוצרת מצג של שתי אוכלוסיות הנלחמות זו בזו על משאבים. השוואה בין הזקנים לבין 

מי עני יותר? מי חלש יותר? שופטי בית המשפט העליון, -המהגרות יוצרת מצג שווא של מירוץ לעבר התחתית

ים והעדיפו את כנראה מתוך חשש לצאת כנגד המערכת המחוקקת, התעלמו מחובתם להגן על הזרים החלש

טובתם, לכאורה, של "עניי עירם". ההטלה של העומס הכלכלי על כתפי המהגרות )ביטול החובה לשלם להם 

תמורת עבודה בשעות נוספות( מבטאת ביתר שאת את התעלמות המדינה מתפקידיה כמבטיחה את רווחת 

בנוסף, בולט מאוד בטקסטים של חייהם של זקניה )אין לזקנים די כסף לשלם תמורת עבודה בשעות נוספות(. 

השופטים היעדר ההתייחסות לתפקידה של המדינה כצד ביחסים. מדי פעם יצרו השופטים טקסטים אנושיים 

וליברליים הקוראים למערכת החוק לשנות את הפסיקה )לדוגמה פסילתה של שיטת הכבילה(, אלא שבהמשך 
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עוקפות. דומה כאילו מתכנני המדיניות מושכים  נמצאה הדרך לקובעי המדיניות לחזור אל הכבילה בדרכים

מדי פעם את השמיכה לכיוון הצד התובע שיפור, אלא שהשמיכה קצרה מדי. כאשר נקבעת תקנה לטובת 

צועקים הנכים  –צועקים אנשי האגודות לזכויות אדם, כאשר מותקנת תקנה לטובת המהגרות  –המעסיקים 

ולא היא. שביעות רצונה של  –קיימת על חשבונו של הצד האחר והזקנים. נוצר הרושם שטובת הצד האחד מת

המהגרת המטפלת קשורה קשר הדוק לשביעות רצונה של המעסיקה המטופלת. הן נמצאות שתיהן באותו צד, 

אלא שמישהו יצר תמונה אחרת. אציג דוגמה קצרה מתוך נייר עמדה בנושא הרפורמה בסיעוד אותו הציגו 

 :2009 ארגוני זכויות אדם במרץ

...קובעת המדינה תנאים להעסקת עובדים בסיעוד, אשר אמורים להבטיח את 

זכויותיהם של העובדים בדרך העסקה מורכבת זו, אולם אין היא מממנת את נזקקי 

כאילו אין קשר בין החלטתה  –הסיעוד באופן שיאפשר תשלום הולם לעובדים 

עדכנות בהתאם. המדינה אף בדבר הזכויות המגיעות לבין הקיצבאות, אשר אינן מת

לא פועלת להבטחת זכויות העובדים, ומעבירה את האחריות לעניין לחברות 

פרטיות, אשר מטבען, כל עניינן ברצון למקסם את רווחיהן ולאו דווקא להבטיח את 

 זכויות העובדים או המטופלים. 

סים והתוצאה היא שאמנם הן המדינה היא שיצרה את המצב כאילו שתי האוכלוסיות נמצאות בניגוד אינטר

נמצאות בניגוד, אלא שלא בשל הצד השני, אלא בשל מדיניות כושלת. השימוש של בית המשפט במשוואת 

 הסימטריה, מייתר הגנה על המהגרות ומתיר את החרגתן מחוקי מגן או מהגנה של גופים ממשלתיים. 

פיסותיהן של אלה: פגיעה ברצף בראיונות עם המעסיקות נחשפות נקודות הכשל של השיטה על פי ת

הטיפולי בגין אילוצים להם נדרשות המהגרות בשל הטווח המוגבל של הזמן בו ניתנת להן זכות להחליף 

מטופלים, פגיעה בכוחן אל מול המהגרות בשל תקנות מגבילות )איסור להביא מהגרת באופן עצמאי, החלת 

ות ישראליים לטובת  מהגרות(, גובה דמי התיווך זכויות עובדים ישראליים על מהגרות, התייצבות מוסד

החלים על המהגרות, התנהלות הביטוח הלאומי בנושא גימלת הסיעוד, קשיים ביורוקרטיים בניהול קבלת 

ההיתר, מיסחור התחום, חוסר פיקוח וחוסר הכשרה של המהגרות לתפקידן. ככלל, ניתן לסכם את דברי 

 ל התחום: יותר מדי ביורוקרטיה ומיסחור, פחות מדי הגנה ופיקוח.המעסיקות כאי שביעות רצון מהניהול ש

בראיונות עם המהגרות נחשפות נקודות אחרות, רובן כשלים בהם הן נתקלות במו"מ עם המעסיקות 

או במהלך עבודת הטיפול ואלה הם הכשלים: חוסר אפשרות להשתקע בישראל, הגבלות לגבי יציאה לחופשת 

ר ממעסיק למעסיק, התעלמות מעבירות פליליות הנעשות נגדן )אלימות מינית(, מולדת, הגבלות לגבי מעב

התעלמות מעבירות כלכליות הנעשות נגדן )לדוגמה, הלנת שכר ואי תשלום זכויות(, אי קבלת הכשרה 

מתאימה, תנאי עבודה קשים עד כדי פגיעה בבריאותן. לסיכום, תלונותיהן מתייחסות להחרגתן מזכויות אדם 

ן לתנועה חופשית, לדוגמה( ומזכויות עובד )הזכות להתפטר, לדוגמה(. המגבלות הרבות המושתות עליה )הזכות

מחלישות את כוחן בניהול המו"מ עם המטופלות ועם בני המשפחות ומייצרות "עובדות בתלות גדולה", 

 עובדות החשופות לשעבוד ולניצול.

המתבססת על נסיגת המדינה מאחריותה פרק זה חושף את שיטת הטיפול בזקנים בישראל, שיטה 

כלפי זקניה והטלת האחריות לבריאותם על כתפיהן של נשים זרות שהוחלשו מאוד כדי שניתן יהיה לנצל אותן 

באופן מקסימאלי ולהעניק להן מעט מאוד בתמורה. חלק גדול מן הזקנים מחזיקים בטענות משמעותיות כלפי 

ת חוסר ההכשרה. טענה אחרונה זו מנכיחה שוב את העיקרון העומד השיטה, ביניהן טענת חוסר הפיקוח וטענ
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מתאימה לשמש מטפלת לזקנים  –בבסיס השיטה: כל אחת )וכל אחד( שיכולה לשלם את דמי התיווך הגבוהים 

 בישראל. לא קיים כל קריטריון אחר לבחירה במועמדת זו או אחרת.

בכינון ההיגיון של השיטה ע"י שופטי בית המשפט העליון  הדיון בפרק הראשון שעוסק כומו שלסיב

 בכך ניתן להיווכחהשיטה,  יביות של המעסיקות ושל המהגרות אודותובהמשכו בנקודות המבט הסובייקט

שתי האוכלוסיות כמוחלשות. מבין שתי האוכלוסיות בוחר בית המשפט להגן על  שבית המשפט מציג את

הצגתי בפרק עצמו. לגבי  טיעוניו של בית המשפטהזקנים ומשיל מעצמו את החובה להגן על המהגרות. את 

מציגות עצמן כחלשות וכמי שאינן זוכות להגנה המגיעה להן מן המדינה, מבט של המעסיקות, הן הנקודות 

 ות כוח אדם, מן הביטוח הלאומי ומארגוני זכויות אדם. אתייחס כאן שוב לבחינת נושא עבודת הגבולותמחבר

ואבהיר את הקשר שבין עבודת הגבולות לבין נקודות המבט של המעסיקות  הניצבת במרכזו של מחקרי

 זיקהמח )כאן המעסיקים( קבוצת בעלי פריווילגיות. של המהגרותבהמשך אתייחס לנקודות המבט ו

 transmitting cultural capital (Schwabale etמכונה מהפרקטיקות , אחת משמרות אי שוויוןש בפרקטיקות

al., 2000בנוסף, הקבוצה הפריווילגית  .והעברתו רק לבני הקבוצה ( ופירושה שמירה על ההון התרבותי

 ידע וקשרים. וכך מונעת מהםלהון תרבותי )כאן המהגרות( ת שוליים וקבוצבני של  הגישה מבקשת להגביל את

בהקשר זה, טענותיהן של המעסיקות לגבי הגבלות החלות עליהן )הגבלה לגבי זכאותן לגייס עובדות(, לגבי 

( מגיעות קשורה לשייכות לקבוצה פריווילגיתזכויות "לא לגיטימיות" למהגרות, לגבי קשיים ביורוקרטיים )

-הדרישה לאי המגיעות של המהגרות.-מגיעות שלהן ואת התפיסה לגבי איאת התפיסה לגבי המשקפות  ,ועוד

ולגבי תפיסותיהן של שוויון בפני החוק קשורה קשר הדוק לעבודת גבולות המובנית על ידי מעסיקות. 

ניצול, על אי תשלום זכויות ועל תנאי עבודה קשים. בחלק המהגרות את השיטה, הן קובלות בעיקר על 

להן האפשרות להתפטר, לוותר  תוסר האונים שלהן כמי ששייכות לקבוצת שוליים: נותרמהראיונות נחשף ח

. מודגשת תחושת חוסר הביטחון והתלות במעסיק )לדוגמה, במקרה בו העובדת מבקשת לנסוע על זכויות

. אם כך, עבודת הגבולות שמייצרת מהגרת עבודה הינה לחופשה ולמעשה היא תלויה באישור המעסיק(

בהיקפה בשל מצב התלות בו היא שרויה ובשל המגבלות שמושמות עליה ע"י המדינה, פסיקותיה מוגבלת 

     וחוקיה.

הפרק הבא יבחן את עבודת הגבולות המובנית ע"י המעסיקים ואת עבודת הגבולות המובנית ע"י המהגרות, כל 

הקודם, המבנות מצב בו בית זאת במסגרת הנתונה, בהקשר הנתון ובמיוחד לאור הפסיקות שתיארתי בפרק 

  תיר שיטת העסקה יוצאת דופן, פוגענית במהותה.מהמשפט נכנע ללחצי המעסיקים ו
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 עבודת גבולות אינטראקטיבית –פרק שני: להיעשות בוס/להיעשות מטפלת 

הבחינה של הפרקטיקות המשמשות מעסיקים/ות ומהגרות בניהול היחסים ההדדיים מאפשרת בחינה 

בולות המובנית והמשתמרת בין הצדדים. במושג "עבודת גבולות" הכוונה היא לעבודה )שברוב של עבודת הג

המקרים אינה מודעת( הנעשית ע"י כל אחד מן הצדדים השותפים לקשר ובאה לידי ביטוי בפרקטיקות 

 יומיומית במו"מ בין הצדדים, פרקטיקות הצומחות מתוך תהליכים מבניים המתקיימים בהקשר החברתי בו

הצדדים פועלים ומתוך שיחים השגורים במרחב הציבורי. הניתוח של הראיונות מאפשר לבחון כיצד מיוצרות 

  ומתאפשרות פרקטיקות של דיכוי וכיצד הן מתקבלות כרציונאליות וכלגיטימיות.

עבודת גבולות -רקע תיאורטי   

בהתייחסו למאמצים שעושים אנשים כדי   boundary-work( טבע את המושגGieryn, 1983גירן )

לתחום, להבחין ולהבדיל בין פעולות כאלה ואחרות, תופעות, נושאים, מצבים או אנשים. מדובר ב'חלק מהותי 

של התהליך של יצירת העצמי': אנו מגדירים את עצמנו על ידי תיאור מסקנות הנוגעות לדמיון שלנו לאחרים 

( התייחס לדרך האידיאולוגית בה משתמשים Gieryn, 1983(. גירן )Lamont, 1982ולהבדל בינינו לבין אחרים )

מדענים כדי ליצור למדע דימוי ציבורי באמצעות ייחוס אפיונים שמבדילים את המדע ממה שאינו מדע. גירן 

התמקד בצורה הרטורית בה משתמשים מדענים כדי ליצור את עבודת הגבול ובמרחב התרבותי שעבודת הגבול 

 רת עבור התחום בתוך ה'מערכת האינטלקטואלית'. מייצ

עבודת גבולות היא מושג מתאים לתיאור היחסים שבין מהגרות עבודה לבין מעסיקיהן, כיון שהיא 

מאפשרת להבין כיצד הבנייה חברתית מסמנת קווי גבול ברורים בין "אנחנו" לבין "הם" באמצעות גבולות 

( בחנה את העבודה האקטיבית שנעשית בקוריאה Choo, 2011) המּובנים ונשמרים באופן קולקטיבי. צ'ו

ביצירת גבולות ברורים בין אזרחים לבין מי שאינם אזרחים. בראש ובראשונה המדינה היא שיוצרת גבול זה 

על ידי הבניית ההשתייכות של חבריה ועל ידי הדרה אקטיבית של אחרים, הדרה פיסית וסימבולית 

(Anderson, 1983; Calhoun, 1993אזרחות "מסמנת גבולות בין א .) ,לה ששייכים לקהילה וזכאים לכבוד

ודת (. עבGlenn, 2002, pg. 1להגנה ולזכויות ובין אלה שהודרו מהקהילה ולכן אינם זכאים להכרה ולזכויות" )

 הגבולות מתבצעת על ידי ארץ היעד של המהגרים ועל ידי המהגרים עצמם. צ'ו )שם( בחנה את הפרקטיקות

בקרב קבוצות של מהגרות מן הפיליפינים )עובדות בתעשייה, עובדות בשוק הבידור ונשואות למקומיים(. 

הפרקטיקה של אזרחות לובשת צורות רבות, חלקן מזוהות בקלות )הצבעה בבחירות(, וחלקן אינן מפורשות, 

אשר הן מגלמות תפקיד כמו סוג הלבוש או סוג המזון. פעולות רגילות אלה נעשות פרקטיקות של אזרחות כ

( טוען שאזרחות דורשת Manalansan, 2003ומפורשות בדרך משמעותית כַסמן של גבולות. מאנאלאנסן )

 "יותר מאשר תפיסה של חובות וזכויות. חשובים יותר ביצועים )פרמורמנס( של התנהגות, רעיונות ודימויים

יות בין מהגרות לבין אזרחים ושם מובנים (. הפרפורמנס מתגלה באינטראקצ14של ה'אזרח הנכון'" )עמ' 

 הגבולות הסימבוליים. 

מדינות באירופה.  21-סוקר את עבודת הגבול שנעשית כלפי מהגרים ב (Bail, 2008מחקרו של בייל ) 

לטענתו, הגירה הינה שדה טבעי לחוקרים בנושא עבודת גבול, כיון שהיא חושפת את הגבולות הסימבוליים 

שר נחצים הגבולות החברתיים. הגבולות הסימבוליים הינם "הבחנות תפיסתיות שנעשות המגויסים לזירה כא

על ידי שחקנים חברתיים שמבדילות אנשים לקבוצות ומייצרות תחושות של דמיון ושייכות חברתית", בניגוד 
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 ,Lamont & Molnarלכך, גבולות חברתיים מתגלים בגישה לא שוויונית למשאבים ולהזדמנויות חברתיות )

(. גבולות סימבוליים וחברתיים קשורים אלה לאלה. בעוד שגבולות חברתיים הינם מוסדיים, גבולות 2002

סימבוליים מתגבשים באמצעות מאבקי מיון שנעשים על ידי קבוצות הרוב במטרה לשמור על הפריווילגיות 

בולות הסימבוליים, הם (. "רק כאשר קיימת הסכמה רחבה לגבי הגEliasoph & Lichterman, 2003שלהם )

(. כדי לפתור את Lamont & Molnar, 2002, pg. 168נעשים קריטריון מחייב ונעשים גבולות חברתיים" )

היחסים המורכבים שבין גבולות סימבוליים לגבולות חברתיים, מחקרים העוסקים בעבודת גבולות מדגישים 

ם. הגישה של עבודת הגבול שמה דגש על את הרב ממדיות ואת יכולת ההשתנות של הגבולות הסימבוליי

החשיבות היחסית או הקונפיגורציה של גבולות סימבוליים מרובים )גזע, דת, שפה, תרבות(. דגש זה מאפשר 

 לחשוף את האינטרסים של קבוצות המתחרות על משאבים חברתיים.

ן עבודתן לבין מעניין לציין את עבודת הגבולות הנעשית על ידי מטפלות סיעוד המסמנת הבדל בי

( שבחנה Stacey, 2005עבודתם של אנשי מקצוע אחרים במקצועות הטיפול, לדוגמה רופאים ואחיות. סטייסי )

את חוויותיהן של מטפלות בזקנים בארה"ב, נוכחה לדעת שהמטפלות מתייחסות לעצמן כמומחיות 

אמריקאי, מציינת בראיון -ובמיומנויות ששייכות לרקע התרבותי והגזעי שלהן. ג'קי, מטפלת ממוצא אפר

שהיא מומחית ברחצת זקנים, היא מבדילה עצמה מנשים לבנות שאינן יודעות לעשות זאת. היא מתייחסת 

לעצמה כמי שיש לה נטייה מוקדמת לטיפול, נטייה שקשורה לתרבות שלה. זוג מן הפיליפינים חשים 

להם תכונה מיוחדת שמכשירה אותם  שמטפלים מארצם הינם חרוצים יותר מאשר עובדים אמריקאים ושיש

כמטפלים אטרקטיביים. בנוסף, הם מאמינים שיש להם כישורים שאין לאחיות ולרופאים, לטענתם: 

 (. 848"האחיות רק מספקות תרופות ולא מעניקות טיפול אינטימי או אישי ללקוח" )שם, עמ' 

בנה פעולה כ"אלימה" או ( עוסקת בשיח שנוצר במקום העבודה המַ (Akerstrom, 2002אקרסטרום 

כ"לא אלימה". החוקרת מדגימה את האופנים בהם נושאים מיקרופוליטיים מושפעים על ידי שיח. זוהי צורה 

, מרומזת של עבודת גבולות. במחקרה אחיות בבית חולים סיעודי לזקנים אינן מכלילות פעולות, כמו, לדוגמה

התוקפנות כך שזו נותרת מחוץ לגבולות המושג  חבטה במקל הליכה, כמעשה אלימות. הן מנרמלות את

אלימות. בסביבות אחרות נחשבות פעולות כאלה לאלימות ואקרסטרום מדגימה כיצד אלימות קשורה פחות 

לפעולות של התעללות פיסית ויותר לפרקטיקות תרבותיות, לסביבה וליחסים. התווית 'אלימות' הינה, 

המחקר עוסק בתופעה שאינה חשופה לעין הציבורית וניתן להיווכח למעשה, תוצר של תהליכי הגדרה ופירוש. 

כיצד הצבת האלימות של הזקנים מחוץ לגבולות של האלימות משרתת את הצדדים: הזקנים נשארים 

 מטופלים, אנשי הצוות מתפקדים כמטפלים ובית החולים הסיעודי נשאר 'הקשר טיפולי'.

( עסקה בעבודת הגבול המתקיימת בין מהגרות עבודה מהפיליפינים לבין מעסיקיהן (Lan, 2003aלאן 

קטגוריאליים הנוגעים למעמד, אתניות, לאומיות ואת הגבולות -בטאיוואן. לאן בחנה את הגבולות הסוציו

מרחביים, כלומר אזורי הפרטיות. לטענתה, עבודת הגבול ביחסי העסקה ביתית שייכת לפוליטיקה -הסוציו

ביתית של מזון, מרחב ופרטיות. לדוגמה, מעסיקים מסמנים גבולות משפחתיים באמצעות ארגון ארוחות ה

משפחתיות: מי כלול בשולחן הסעודה, היכן יושב, מי אוכל קודם או אחר כך. גם חלוקת האוכל מסמנת 

רכים של מי הינם גבולות: מי מקבל יותר אוכל, איכות טובה יותר ומגוון גדול יותר, והטעם של מי או הצ

מועדפים. גם נושא המרחב מסמן גבולות: לדוגמה, כניסה נפרדת. עובדות משק בית יכולות בקלות להיחשף 
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לסודות משפחתיים וללמוד על ריבים ואפילו על החיים המיניים של מעסיקיהן. מהגרות עבודה, המועסקות 

כדי להרחיב את שטחי חייהן, מרחבים  במשק בית, חיות רחוקות מבתיהן ונוהגות לצאת למרחב הציבורי,

וגם בתל אביב באזור התחנה המרכזית, אזורים אלה נעשו  בטייוואןכאלה ניתן למצוא בסינגפור, בהונג קונג, 

(. עבור נשים אלה, שהינן הומלס בגלות Skolnick, 1992) סקולניק משהאזורי 'הבמה האחורית', מושג בו השת

(diasporic homelessשטחים צ ,) יבוריים אלה משמשים הרחבה של שטחי חייהן, מקומות בהם הן יכולות

( בחנה את עבודת הגבולות של המעסיקים משני היבטים: Lan, 2003aלהגן על התחומים הפרטיים שלהן. לאן )

קביעת ההיקף בו יכלילו את העובדת במשפחותיהם וכמו כן ההחלטה אם להבליט או להמעיט בהבדל 

העובדת. בהתבסס על שני היבטים אלה מגבשת לאן ארבע קטגוריות של עבודת גבול:  ההיררכי בינם לבין

ויחסים עסקיים. לאן מסבירה שאף אחת מן distant hierarchy) מטרנליזם, פרסונליזם, היררכיה מרוחקת )

ל וגם הקטגוריות אינה טהורה והן נמצאות על פני רצף. גם מהגרות העבודה הפיליפיניות מקיימות עבודת גבו

אותה מיינה לאן לשני היבטים: הראשון נוגע לאופן בו העובדות תופסות את המרחק החברתי ביניהן לבין 

המעסיקים והאופנים בהם הן מגיבות: חלקן מכירות ומקבלות את החלוקות האתניות והמעמדיות הגלויות 

וה למעסיקיהן. ההיבט השני ואילו אחרות מתנגדות לחלוקות ומזהות עצמן כבני אדם שווים ובעלי מעמד שו

נוגע להתפתחות של האזורים של 'קדמת הבמה' ו'אחורי הבמה' בחייהן: כמה מהן מעדיפות לשמור שני 

אזורים אלה נפרדים וכמה מהן מעדיפות לשלב ביניהם. על פי שני היבטים אלה זיהתה לאן ארבע קטגוריות 

ה של מעמד קודם והדגשה של דמיון מעמדי. של עבודת גבול: בקשת חסות, שמירה על מרחק בטוח, הסתר

 עבודת גבול הנעשית בידי מעסיקים ובידי עובדות היא אינטר אקטיבית, הדדית. 

עבודת גבולות נעשית גם בין כלכלה ועבודה בשכר כספירה גברית לבין עולם הטיפול והבית כספירה 

חלק ממטלות הטיפול הפכו לחלק נשית וכעבודה שנעשית ללא תגמול חומרי. בעשרות השנים האחרונות, 

מכלכלת השוק, אלא שהתפיסה הדיכוטומית משפיעה על התגמול החומרי המשולם לעוסקות במקצועות 

הטיפול. מעניין לציין שהתפיסה ההגמונית שימרה את הגבולות באופן חד וברור בטענה ששתי ספירות אלה 

במציאות היומיומית, אנשים מנהלים חיים בהם ( טוענת שZelizer,2005עלולות להשחית זו את זו. זליצר )

ספירה אחרת חודרת לספירה האחרת, כלומר חלק גדול מהפעילות הכלכלית גולש אל עבר חיינו החברתיים, 

ר ( מצביעות על כך שמדובFolbre & Nelson, 2000יוצר אותם, מגדיר אותם ומשמר אותם. גם פולברה ונלסון )

משפחתית נעשה על בסיס של יחסי חליפין ולא -וק צרכים בספירה הביתיתבדיכוטומיה מדומה ושלמעשה סיפ

 רק על בסיס של נתינה אלטרואיסטית.

עבודת גבולות משמשת לשם הגדרה עצמית וכן לשם יצירה ושימור של אי שוויון. עבודת גבולות 

הנעשית בין מעסיק לבין עובדת מבחינה בינו לבינה, מעניקה לו את מעמד הבוס ולה את מעמד 

העובדת/המשרתת/המטפלת. עבודת הגבולות נעשית ע"י כל אחד מהצדדים, גם על ידי המטפלת. אבחן להלן 

 ת עבודת הגבולות כפי שהיא משתקפת בראיונות. א

 א. להיעשות בוס/מעסיק

בראשיתו של פרק זה אבקש להבדיל את המעסיק השגרתי ממי שמעסיק בביתו מהגרת עבודה בטיפול 

סיעודי, האחרון אינו מעסיק שבשגרה. מיהו, אם כן, המעסיק השגרתי בשוק העבודה? הוא בעל עסק, המפיק 

מעביד. מעסיק מנוסה כזה מסוגל לחשב את -ת יחסי העבודה שבינו לבין העובד כיחסי עובדרווחים והמגדיר א
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ההשקעה שלו בעובד, את התפוקה של העובד וכן את כדאיות ההעסקה באופן שיצמצם למינימום את 

ההפסדים שנגרמים לו בשל שיפור תנאי העבודה או בשל הכשרה. בניגוד ליחסי עבודה שגרתיים אלה, בהם 

היא מי שלא בחרה  83, הרי בהעסקה ביתית נוצר מצב חדש. המעסיקה82ר ברוב המקרים מיהו המעסיקברו

בתפקידה, נאלצה לכך, לא הוכשרה לתפקיד, היא אינה מנהלת עסק וכמו כן היא אינה מפיקה רווחים 

מהעסקת העובדת. מדובר במעסיקה בעל כורחה שאינה יודעת כיצד להעריך אם היא מקבלת תמורה ראויה 

ה ערה לזכויותיה של העובדת. לכספה, שמתקשה בפיקוח על העבודה, שאינה מכירה את חוקי העבודה ושאינ

עצמה, הופכת -מי שמעסיקה בביתה או בבית הוריה מהגרת עבודה בטיפול בבן משפחתה או בטיפול בה

למעסיקה שאינה מכירה את מעמדה החדש. בהתייחסה לטיפוס חדש זה של מעסיקה, אמרה סיגל רוזן, 

 : 84מנהלת מוקד סיוע לעובדים זרים, בוועדת הכנסת לעובדים זרים

לא צריך לצפות מן האנשים האלה שיהיו מעסיקים. הם לא חקלאים, הם לא 

קבלנים, לא הם אמורים להיות המעסיקים. הרבה פעמים מדובר באנשים שהם 

 כבר קשישים, שהם כבר דמנטיים, הם לא אמורים להיות מעסיקים.

ינם אמורים להיות ברור מדבריה של רוזן שאין מדובר במעסיקה שגרתית. רוזן טוענת שהמטופלים א

מעסיקים ומבקרת בכך את המדינה על התנערותה מתפקידה כמעסיקה של מהגרות אלה. ההנחה של המדינה 

היא הנחה שגויה שאינה -שניתן לאפשר לאנשים "שהם כבר קשישים, שהם כבר דמנטיים" לשמש כמעסיקים

ות מן האנשים האלה שיהיו לא ניתן לצפ“נתמכת על ידי המציאות ורוזן אומרת זאת בראשית דבריה: 

 מעסיקים".

נשא דברים יואב קריים, יו"ר אירגון הנכים  85בכנס בנושא "מתחים ודילמות בעיצוב זכויות רווחה" 

 וסיפר על האופן בו הוא תופס את תפקידו כמעסיק:

המעסיקים הם לא מעסיקים רגילים במובן הרגיל שאכן יש להם מרות אמיתית על 

אני צריך ללכת לשירותים ואני תלוי באדם אחר בשביל זה,  המועסק, מכיון שכאשר

אני לא יכול באותה שניה גם להיות מעסיק מאוד מאוד קשה, כי אם חלילה הוא 

יחליט לא לקחת אותי לשירותים, אני בצרות ואני גם לא יכול להחליף אותו כל כך 

לכן המונח מהר ואני תלוי בו כמעסיק בדיוק ולפעמים יותר מאשר הוא תלוי בי ו

מעסיק הוא נכון פורמאלית, אבל הוא לא תמיד נכון ביחסי הכוח בתוך הבית בין 

מטפל סיעודי למטופל שלו ולכן יש פה בעיה. מן הצד השני, גם העובד הסיעודי תלוי 

                                                           
 למעט מקרים בהם נהוגה העסקה באמצעות קבלנים.  82

 המשפחה או בת המשפחה המשמשת כמטפלת עיקרית )לא פורמאלית(. 83

 .21.11.11ביום  84

עבודה ורווחה והמרכז לחינוך משפטי קליני לזכויות אדם  הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הפורום לדיני 85
 . הקלטה ותמלול ע"י הכותבת.25.5.09ולאחריות חברתית. שולחן עגול, 
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לחלוטין במטופל שלו, לפחות בתחילת הדרך, הוא לא מכיר את השפה, לא מכיר 

ש', אבל  24קשה, היא לא באמת עב' של את הכללים וכו'. העבודה היא מאוד 

ו משהש', זאת אומרת כל הזמן יש פוטנציאל שיקרה  24פוטנציאלית היא עב' של 

ואני אצטרך את פעולתו של העובד ולכן אני לא יכול להגדיר בדיוק כמה שעות 

 עבודה יש...

מן התלות  יואב מדבר על יחסי תלות בין המעסיק לבין המהגר/ת, יחסי תלות שהם קיצוניים

המקובלת בין מעסיק לבין מועסק בשוק העבודה. מבחינת המעסיק )הזקן או הנכה( הרי שהוא תלוי במהגר 

וכה כדי שזה יעזור לו לנהל את הפעולות הכי אינטימיות של הגוף ובלעדיו הוא חסר אונים ונדון להשפלה, למב

 ואינו מתמצא )לפחות בתחילת הדרך( בנבכיתיפקוד. יואב מתייחס לתלותו של המהגר שהינו זר -ולמצב של אי

הביורוקרטיה הישראלית. יואב מתאר מצב הדומה למצבם של העיוור והפיסח במשל העממי המייחס להם 

הצלחה כאשר הם משתפים פעולה: העיוור מרכיב את הפיסח על גבו וזה מכוון את דרכו. באותו כנס התייחסה 

 הדופן ואמרה: ישראל לסוגיית המעסיק יוצא-עו"ד חני בן

...שהם בכל זאת מעסיקים אחרים, מעסיקים לא, שזו לא בדרך עיסוקם, אלא 

 באמת אנשים שזקוקים לטיפול סיעודי...

 טענה גם היא בנושא חובותיו של המעסיק שאינו מעסיק שבשיגרה: 86עו"ד יפעת סולל

ה ...רוב האחריות היא על המטופל אבל המטופל אינו מעסיק, לא לפי שום הגדר

פורמלית או הגיונית. הוא לא יכול להצטייר כמעסיק, אי אפשר להטיל עליו חובות 

של מעסיק. אין לצפות מהמטופל להיות מעסיק, כפי שלא מצפים מאדם בן ארבעים 

להעסיק את המטפל שלו, בין אם הוא מטפל בדיקור ובין אם הוא רופא משפחה, כך 

קן, נזקק, נכה, להיות המעסיק רק בשל העובדה שהוא ז–אי אפשר לדרוש מאדם 

של המטפל שלו. הדבר הזה הוא עיוות של המערכת מתחילה. אנחנו חייבים פיקוח, 

פיקוח הוא מאד חשוב, אבל הפיקוח צריך להיעשות אחרי שיהיו מנגנונים שהם 

ובעיניי זו צריכה להיות המדינה אבל מהתנהגותה של מדינת –אלה שמעסיקים 

אחרונים אני בספק אם מדינת ישראל תחליט שהיא ישראל בשלושת העשורים ה

המעסיקה הישירה של עשרות אלפי עובדים באיזשהו תחום. צריך לבנות מערכת 

באופן מהותי ולא באופן פיקטיבי, שהיא -שתבוסס על גורמים שאינם למטרות רווח 

זו שתעסיק עובדים שיוכלו לתת טיפול, עובדים ישראלים וזרים כאחד, שיוכלו לתת 

ת המענה לכל הסוגיות שהועלו כאן, גם לגבי סופי השבוע וגם לגבי עובד שפתאום א

                                                           
  28/2/2018Web.  66. פרוטוקול 21.11.11וועדת הכנסת לעובדים זרים מיום  86

http://anashim-cp.org.il/2725/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%96-

%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-

%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-21112011-4/ 
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נכנס לאישפוז וצריך להחליף אותו, ועוד. צריך לבנות את המערכת שתתן טיפול 

 ואז, אפשר לדבר על מנגנוני הפיקוח שיוודאו שהמערכת הזו עובדת.

אפשרי ונגד חוסר הפיקוח המניח שמעסיקים סולל טוענת נגד השיטה המפקירה את הזקנים לתפקידם הבלתי 

 אלה מסוגלים לנהל את יחסי ההעסקה שנכפו עליהם ללא הכשרה וללא הדרכה.

תפקיד המעסיק הוטל לפתחם של הזקן הסיעודי ושל בני משפחתו על ידי המדינה שהתרחקה מאוד 

מנם חוק ביטוח סיעוד נחקק א 1988מתפקידי הרווחה שלה וממחויבויותיה כלפי אזרחיה הנזקקים. בשנת 

, אלא שמטרתו של החוק אינה לדאוג לחיי רווחה בקרב זקני המדינה, אלא רק לעזור במעט לבני 87ממלכתי

 (:1999המשפחה לשאת בנטל הטיפול, כפי שכתבו להלן קטן ולבנשטיין )

הסיוע הישיר לזקן המוגבל המתגורר בקהילה נתפס בחברה בראש ובראשונה 

וחלק אינטגראלי מהאחריות והמחויבות המשפחתית  כמטלה של משפחת הזקן

לחבריה. המדיניות הניצבת בבסיס חוק ביטוח סיעוד, המחייבת את המדינה 

להקצות שירותי טיפול ביתי לזקנים מוגבלים, עשויה על כן להיתפס כתפנית 

בתפיסת האחריות המשפחתית. החוק אינו מבקש להדיר את המשפחה ממעורבות 

 .(265ידי הקלת הלחץ המוטל עליה. )עמ' -לסייע בידה, עלבסיוע לזקן אלא 

ליברלית ה"מייבשת" את השירותים החברתיים, הרחיקו עצמם המדינה -מתוך התפיסה הניאו

והמוסד לביטוח הלאומי מהדאגה לזקנים והסתפקו בהקצבות הכספיות למטפלות או למשפחות )גימלת 

ה, העבירה המדינה את הסמכות לתשלום הגימלאות )בכסף סיעוד(. מתוך תפיסה זו, כחלק ממדיניות ההפרט

או בעין( לטיפולן ולפיקוחן של חברות סיעוד פרטיות הפועלות לשם רווח. בפרק זה אבחן מהו המחיר 

שמשלמים שני הצדדים: המהגרות מצד אחד ובני המשפחה מצד שני, עקב התרחקות המדינה ונסיגתה 

פול בזקנים סיעודיים ועקב השארת המשפחות לניהול יחסי מתפקידיה בתחום הרווחה בהקשר של הטי

 ההעסקה באופן עצמאי. 

 , שם נאמר:06/1761את הניתוח בנושא עבודת הגבולות אתחיל בפסיקת בית המשפט העליון בג"ץ 

עצם ההנחה שמתכונת העבודה בתחום הסיעוד כשלעצמה מותרת מלמדת, מניה 

פי מהותו מבטא חריגה -בתחום זה שעל וביה, כי אין חוק שעות עבודה ומנוחה חל

 רבתי מן ההסדרים הקבועים בחוק.

משמע, העובדה שמתקיימת שיטת עבודה כזאת, בה המועסקת מוחרגת מחוק שעות עבודה ומנוחה, 

מוכיחה שמדובר במתכונת עבודה הכרחית. מדובר בטענה תמוהה הגורסת כי מה שמתקיים הוא הכרחי 

ייתכן, כיון שמדובר באוכלוסייה שניתן להכיל עליה כל חוק, כיון  -שמתקיים למרות שאינו חוקי. אטען שמה

שאינה מאוגדת, כיון שהיא זרה, כיון שהיא חלשה וחסרת כוח מיקוח. העובדה שהשיטה מותרת מוכיחה רק 

                                                           
. ביטוח סיעוד נועד 1988במסגרת חוק הביטוח הלאומי והפעלתה החלה באפריל,  1980-תוכנית ביטוח סיעוד אושרה בכנסת ב 87

ממושך ככל האפשר, באמצעות מתן טיפול אישי לאלה מהם הזקוקים  לאפשר לקשישים להמשיך ולחיות במסגרת הקהילה זמן
לעזרה בתפקוד היומיומי או להשגחה ובכך לסייע למשפחות המטפלות בהם. החוק חל על כל מי שמבוטח בביטוח זיקנה ושאירים, 

אי זיקנה ושאירים. לגמלה זכעל עקרות בית )נשים נשואות שאינן עובדות מחוץ לביתן( ועל עולים חדשים שאינם מבוטחים בביטוח 
כל קשיש תושב ישראל המוגבל בתפקודו הפיזי או הקוגניטיבי והוא עומד במבחן הכנסות ובמבחן תלות בעזרת הזולת לביצוע 

 (."בביתו, בבית בן משפחה או ב"דיור מוגן(פעולות היומיום, ובתנאי שהוא מתגורר בקהילה 
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דבר אחד, שקיימת קבוצת עובדות, מהגרות, שהמדינה יכולה לקבוע עבורה כללים מחריגים בשל חולשתה ולא 

ל הכרח כלשהו. ההוכחה הטובה ביותר לכך שיכולים להתקיים הסדרים אחרים היא השיטה בה מטופלים בש

 100% -דאג משרד הביטחון לממן מלווים לנכי צה"ל הסובלים מ 60-רוב נכי צה"ל. מסתבר שהחל משנות ה

. אף אחד לא 88תשלושה מלווים ביממה העובדים במשמרו-נכות וזקוקים לשירות סביב השעון. מדובר בשניים

חשב בזמנו שיש הכרח להעסיק מלווה אחד לאורך כל שעות היממה, אלא שכאשר החלה המדינה להתמודד 

עם הקושי שבטיפול באוכלוסייה זקנה סיעודית ומספר הזקוקים גדל, הומצאה שיטה שאינה חוקית בעליל, 

חייבן להתנתק מבני משפחותיהן שאינה הכרחית בעליל, אלא שהיא זולה ואפשרית. אפשרי להביא מהגרות, ל

ועל ידי כך ליצור כוח עבודה שאינו זקוק לכאורה לשעות פנאי. הטענה שכל הזקנים זקוקים לטיפול סביב 

השעון גם היא אינה מדויקת בעליל. השיטה הוכרזה ע"י המדינה כשיטה החוקית היחידה המותרת להעסקת 

להלין את המהגרות בבתיהם. אם כך, המדינה היא  מהגרות עבודה ולא נותרה ברירה בידי הזקנים, אלא

שקבעה את גבולות התפקיד והיא זו שהתירה את ההחרגה. בעקבות ההתרה, נפרצו הגבולות של התפקיד, של 

המושג "חיים ( שטבע את Agamben, 1998הזמן ושל המרחב בו מועסקת המהגרת. אזכיר כאן את אגמבן )

מנתח בספרו כיצד מה שנתפס כחריג, מצב החירום, הפך לפרדיגמת עבודה מתמשכת של חשופים". אגמבן 

ממשלים מערביים. בחסות מצב החירום טוען הממשל שהחוקה אינה חלה על האנשים החשופים או על 

הטריטוריה בה הם חיים. בדומה, ההתרה הישראלית להחריג את עובדות הסיעוד מחוקי מעבודה מסוימים, 

 תן חשופות לניצול ולעוולות. מותירה או

( 1בהמשך הפרק אבחן כיצד זקנים ובני משפחותיהם מתהווים כ'בוסים' בהקשר של שלושה מצבים: 

( השתרשות נורמות גזעניות בישראל. בישראל נהוגה אזרחות מרובדת ואפליה 2היעדר הכשרה או פיקוח 

( מעמדו הנמוך והלא מוערך 3. 89מהגרי עבודהשיטתית, רשמית ולא רשמית, נגד פלסטינים, מזרחיים, רוסים ו

של העיסוק הטיפולי )הטיפול כמקצוע? כעיסוק?( בתרבות הישראלית, עיסוק ללא יוקרה הממוקם נמוך 

 בסולם המעמדי של המקצועות. 

בתנאים אלה מתהווים היחסים בין הצדדים ובהתאם להם מיוצרים ביניהם הגבולות. זוהי, למעשה, הסביבה 

ה מתקיים הטיפול. השיח הגזעני או השיח הדכאני של האחרות הינו רלוונטי במיוחד כאשר החברתית ב

 העובדות שייכות לקבוצות אתניות זרות. 

באמצעות ניתוח אופני התמודדות שונים של מעסיקות עם היותן 'בוס', אדון בהתהוותן של תבניות התנהגות. 

ות המחזיקות בפרקטיקות שאמורות לעזור להן לנהל את התבניות מאורגנות כטיפולוגיה המבחינה בין מעסיק

                                                           
the -כתבה ב שקלים בשעה". 25וותק: מטפלים בנכי צה"ל נאלצים להסתפק בשכר של  שנות 15. "גם עם )31.12.2015) , ג'.בסול 88

marker , Web 24/2/2018 

https://www.themarker.com/career/1.2810760 

 (. )עורכים(, "גזענות בישראל" בהוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.2008לפירוט כדאי לקרוא בספרם של שנהב ויונה ) 89
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הסיטואציה. לעיתים מעסיקות שומרות על התנהלות מסוימת לאורך כל תקופת ההעסקה ולעיתים עקב 

 משברים, חלה זליגה בין פרקטיקות. 

ככלל, משברים מהווים נקודת מבחן בכל סוג יחסים ועל אחת כמה וכמה בשיטת העסקה זו. אנסה למנות 

מה מן המשברים העלולים להתרחש במהלך יחסי העבודה: כשל טיפולי )נפילת המטופל עקב אי זהירות( כ

בעיות בריאות של המטפלת )מחלה(, הריון של המטפלת, הסתבכות פלילית של המהגרת )מעורבות בקטטה, 

הודעת המהגרת לדוגמה(, הסתבכות כספית )נטילת הלוואות בשוק האפור בארץ(, יציאת המטפלת לחופשה או 

 על כוונתה להתפטר. כל אלה מהווים משברים שמחייבים התערבות והתמודדות. 

הארת תבניות ההתמודדות עשויה להצביע על שני מאפיינים של ההעסקה: על עבודת הגבולות המיוצרת ע"י 

 מעסיקות שונות ועל כשלים בשיטה.

 ארבע תבניות העסקה –טיפולוגיה 

ניתוח הראיונות של המעסיקות חשף בפניי שונות בפרקטיקות אותן אימצו בניהול ההעסקה. כל 

המעסיקות התמודדו עם קשיים וכל אחת חישבה את הדרכים באמצעותן תפיק טיפול מיטבי. מצאתי היבטים 

תמודדו משותפים: כל המעסיקות הציבו עצמן בעמדה מוסרית, כולן מסגרו את היחסים כמשפחתיים וכולן ה

עם אירועים טראומתיים הקשורים ליחסי העבודה, אירועים אותם התקשו לנהל )לדוגמה, התפטרות 

העובדת(. ככל שהרביתי בקריאות של הראיונות, כך הבנתי שהשונות קשורה בעיקרה להתנהלות בעת משבר. 

ן משתמשות הרוב הגדול של המעסיקות משתמשות בשיטה הנקראת מטרנליזם, עליה אפרט בהמשך. חלק

בכוח )במקל(, חלקן מנסות למשמע את העובדת ולהתאימה למידותיהן ומיעוטן נוהגות באופן אינסטרומנטלי. 

בקריאות הראשונות דימיתי שמתקיימת פרקטיקה נוספת שכיניתי אותה פרסונאלית, פרקטיקה שמתייחסת 

שככל שבחנתי פרקטיקה זאת באופן אישי ואנושי למהגרת )יחד עם זאת לא מדובר ביחס סימטרי(, אלא 

לעומקה, גיליתי שביחסי הכוח המדוברים, גם כאשר המעסיקים מצהירים שהם אוהבים ושהיא בת בית או 

בת משפחה ושהם ליוו אותה לניתוח או ללידה ושהם שולחים מתנות לילדיה ואפילו איפשרו לה לנסוע 

מאפיינים הדומים לעיתים קרובות לזו לחופשה אחת לשנה, הרי שמדובר בפרקטיקה מטרנליסטית שיש לה 

הפרסונאלית, אך אינם שווים לה )על ההבדלים בהמשך(. בנוסף, בהצגת תבניות ההתנהגות של המעסיקות, 

בחרתי לייצג כל אחת מהן על ידי מעסיקה מסוימת שאותה אפיינתי כפרוטוטיפ. מעסיקה מסוימת כזו, כמו 

אחת מני רבות הנוהגות כמוה, אלא שהראיון איתה היה עשיר  כמעסיקה המטרנליסטית, הינה ירדנהלדוגמה, 

בתיאורים התומכים בתבנית. ארבע התבניות הן: המעסיקה המטרנסליסטית, המעסיקה רבת הכוח, 

 המעסיקה המחנכת והמעסיקה האינסטרומנטלית ואתחיל בתיאור הפרקטיקות המטרנליסטיות.

 . המעסיקה המטרנליסטית1א. 

ים מתייחסים אל העובדת כאל בת משפחה. זו אחת הדרכים באמצעותה מעסיקים מטרנליסטי

מתמודדים מעסיקים עם המציאות הכפויה, כלומר עם העברת הטיפול לידיים זרות וזו אחת הדרכים 

המאפשרת להם לקבל את המציאות החדשה כמעשה נורמטיבי. המעסיקים מנסים ליצור קשרים אישיים עם 

י הנוחות שהם חשים עקב העובדה שיש להם עובדת שחיה בביתם, עּובדה העובדת ובכך הם מקלים על א

שהופכת את הבית הפרטי למקום עבודה. הם משווים את העובדת ל"בת משפחה", "אחות" או "דודה". הם 

מבקשים מהעובדת לשבת איתם ליד השולחן בעת הארוחה או מזמינים אותם להצטרף לטיולי המשפחה, הם 

בדת בסלון, כדי שתצפה בטלוויזיה ביחד איתם, הם מנהלים איתה שיחות על הרקע מקדמים בברכה את העו
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האישי שלה ועל חיי המשפחה שלה והם מעניקים לה מתנות בחגים. התייחסות אל העובדת כאל בת משפחה 

אמורה, על פי תפיסת המעסיקים, להגדיל את מחויבותה לרווחתם, כמו גם את האותנטיות של עבודת הרגש 

 .labor of loveעבודת האהבה שלה, 

 ( הגדירה את המושג מטרנליזם כך:  (Hondagneu-Sotelo, 2001סוטלו-החוקרת הונדגנאו

Maternalism – which I see as unilateral positioning of the employer as a 

benefactor who receives personal thanks, recognition, and validation of 

self from the domestic worker" (pp. 172) "Employer maternalism is a one-

way relationship, defined primarily by the employer's gestures of charity, 

unsolicited advice, assistance, and gift. (pp 208). 

( מסווה את יחסי Anderson, 2007אימהית' שעל פי אנדרסון )-אם כך, מטרנליזם היא גישה 'כמו

הכוח בין המעסיקה לבין המהגרת במראית עין של יחסים אישיים קרובים כאשר למעשה משמשת הגישה 

כמכניזם של שליטה. באמצעות מכניזם זה מפעילה המעסיקה לחץ על העובדת לבצע משימות שבמסגרת 

להיות זמינה לאורך שעות רבות יחסים אחרים, יתכן שלא היתה מוכנה לבצע. אצל העובדת נוצרת מחוייבות 

 ולקבל שכר שבמקרים אחרים יתכן שהיה נראה לה מועט מדי.

תחת מטריית המטרנליזם נתונה המהגרת לשמירה מִגנה, לשליטה ולסמכות של המעסיקה. פרייר 

(Freire, 1970" כינתה יחס זה )false generosity( כלומר נדיבות כוזבת/מזויפת ופטרסון ,"Patterson, 1982 )

", כלומר הסוואה אידיאולוגית. ההסוואה מתרחשת כאשר ideological camouflageכינתה אותו: "

( ובחסדים כדי לחלץ מן המהגרת עבודה מרובה benevolenceלב )-המעסיקה משתמשת בהתנהגויות טובות

 תמורת שכר נמוך.

, בתם של זוג זקנים ירדנהרה לי לכאורה כאותנטי, אמ-בהתייחס לאידיאולוגיה המאפשרת לחוות את האימוץ

 סיעודיים: 

האמת שאני חושבת שזה גם מה שהיא מרגישה, שהיא בת משפחה, תראי ראש 

השנה חיבקתי אותה שנה טובה, אבא שלי היה לו חשוב לחלק צ'קים לכל הנכדים, 

קיבלה בדיוק כמו שאר הנכדים, באמת היא מקבלת יחס  אדליןזה, אז כמובן שגם 

זה לאחותי ולי ואנחנו הקשבנו לה  -פחה...שהיא מספרת לנו, לנוכמו של בת מש

תמיד ושאלנו אותה והיא השתתפה בכל השמחות המשפחתיות שלנו, כמובן, כל 

 ארוחת ששי, מובן מאליו שהיא חלק מאיתנו.

מעניק לה מתנה  ירדנה, מהגרת עבודה מהפיליפינים. אביה של אדליןובני המשפחה מחבקים את  ירדנה

 ירדנההחג, כפי שהוא מעניק לשאר הנכדים, היא משתתפת בשמחות משפחתיות, היא מספרת ל לקראת

ולאחותה על בעיותיה והן מקשיבות ושואלות. בדרך זו מעסיקות חוות את  ההשתייכות המשפחתית 

 כאותנטית.

 מוסיפה ומספרת על היחס האימהי והתומך: ירדנה

מרתי לה אני מיד באה... הזמנתי היא )המטפלת( צלצלה: אני מרגישה לא טוב, א

רופאה הביתה...והיתה עוד פעם כזאת, היא קבלה יחס תמיד מאוד מאוד, באמת, 

מאוד מחבק, אני חושבת שהיה לה טוב אצלנו... יש לה חדר מרווח משלה...והמון 

שיחות איתה על המשפחה שלה והיא סיפרה על אמא שלה, אני דובבתי המון והיא 
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דברים, לא פעם ולא פעמיים היא בכתה, אמא שלי אמרה ככה, סיפרה לי כל מיני 

אחותי עשתה ככה, כל מיני דברים, הם לקחו לי הם עשו לי... נורא שמחתי כל פעם 

כשהיא יצאה לחופש וחזרה עם איזה בגד חדש, היא הראתה לי ואמרתי איזה 

וזה, הנה יופי... אני יודעת מי החברים שלה, היא הראתה לי תמונות, החברים שלי 

 פה, יש פה גם קרובי משפחה, כל מי דודות שגם עובדות פה, בני דודות...

מנהלת  ירדנהפועלת מיד, דואגת להזמין רופאה, פעם ועוד פעם.  ירדנהכאשר המטפלת אינה מרגישה טוב, 

איתה שיחות, מדובבת אותה. שמחה כאשר היא קונה לעצמה בגדים ונעליים, ממש כמו אמא טובה. את 

כפועל יוצא  ירדנההטיפול המסור של המטפלת בשני הוריה במשך כל ימות השבוע כולל שבתות וחגים, חווה 

 של היחס האמהי שלה:

ד מאוד מאוד יפה... )היא( מאוד חרוצה, מאוד מסורה לעבודה, באמת עובדת מאו

מנהלת את הבית, היא מחליטה מה קונים, מתי קונים, מה מבשלים,  אדליןבעצם 

מה עושים, מנקים, לא מנקים, היא מנהלת את הבית וגם אחותי וגם אני מאוד 

לחודש, על כל שבת ₪  4000סומכות עליה, היא מקבלת משכורת יפה, היא מקבלת 

רוב השבתות היא כן נשארת, על כל החגים ₪  400שהיא נשארת היא מקבלת עוד 

ליום. האמת היא שיש לה ₪  258שלה, כמובן, החגים הפיליפיניים, היא מקבלת 

מעט מאוד עבודה: בבוקר היא צריכה לקחת את אבא שלי ואת אמא שלי 

לשירותים ולמקלחת, להושיב אותם ליד שולחן האוכל, עד לפני חצי שנה אמא שלי 

תה עצמאית בעניין של שירותים, למשל, היא עזרה לה הלכה ודיברה והיא הי

להתקלח אבל הטיפול היה רק באבא, עכשו גם באמא...היא נותנת להם ארוחת 

בוקר, אוכלת יחד איתם, כמובן, אמא שלי אח"כ חוזרת למיטה, שוכבת עד 

הצהרים...אבא שלי יושב קורא עיתון, אח"כ חוזר למיטה, ישן, בצהרים היא שוב 

תם...בצהרים שוב ארוחת צהרים, הם שוב חוזרים למיטה עד הערב מעירה או

ובערב ארוחת ערב...יש לה המון שעות, היא שומרת על בית מאוד נקי, יש לה המון 

 שעות שהיא לעצמה, המון באינטרנט, כל הזמן.

ט ומחיים נהנית משק ירדנהאומרת שהן, היא ואחותה, סומכות עליה.  ירדנה. אדליןניהול הבית נעשה בידי 

פרטיים כיון שהוריה מסורים בידיים טובות, היא יכולה להיות חופשייה  לנהל את חייה, אלא שכבר בשלב 

מציינת  ירדנהו מעיב על ההרמוניה, מתעורר ספק לגבי טיבה של העיסקה. משההתחלתי של יחסי העבודה 

לקבל מן החליפין  ירדנהשל שלעובדת יש "המון שעות שהיא לעצמה", מסתתרת כאן תהייה לגבי יכולתה 

 תמורה הוגנת: היא משלמת "משכורת יפה" ואילו העובדת "המון באינטרנט, כל הזמן".

שתי פרקטיקות מטרנליסטיות מופיעות בשני הציטוטים לעיל וחושפות אי סימטריה ביחסי הכוח. 

 ירדנהמספרת הכל ל אדליןלגבי חייה החברתיים והמשפחתיים:  אדליןאת  ירדנההאחת: הדיבוב הפעיל של 

 ירדנהואף בוכה ומתלוננת בפניה. השנייה: מתן מתנות שנעשה בכיוון אחד, מן המעסיקה אל העובדת. 

 ירדנהנתפשת כתלותית וכילדותית. כש אדליןמתפקדת כ"אם" המקשיבה, המטפחת והמעניקה, בעוד ש

הנוגעות ליחסיה  אדליןתיה של אומרת שהמהגרת מספרת לה: "הם לקחו לי, עשו לי", היא מגחיכה את תלונו

את נטל העבודה המוטל על העובדת משקף את  ירדנהעם בני משפחתה בפיליפינים. בנוסף, האופן בו תופסת 

אומרת: "האמת היא שיש  ירדנההעבודות הבלתי נראות.  –התפיסה הכללית אודות טיפול ועבודות משק בית 
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ני זקנים סיעודיים שמתקשים מאוד בתיפקוד יומיומי. לה מעט מאוד עבודה", זאת כאשר העובדת מטפלת בש

 יש הרבה עבודה: אדליןשל ירדנהגם התדרדרות המצב של האם לא משכנעת את 

את שאלת קודם איך היא מסתדרת עם שני אנשים, אז כן, תיארתי לך את סדר 

היום שאין לה הרבה עבודה, אבל מבחינת ביטוח לאומי, הם הרי כל פעם באים 

רכה מחודשת של זה, אז הם קבעו שלאמא גם יש החמרה גדולה במצב לעשות הע

וצריכה להיכנס עוד  אדליןולפי הקריטריונים שלהם יש עומס טיפולי גדול מדי על 

 מטפלת ישראלית של ביטוח לאומי...

וטוענת שהעבודה  אדליןמפחיתה בהערכת הקושי הטמון בביצוע הטיפול בו מעורבת  ירדנהאם כך, 

קשה וגם שיש לה המון זמן פנוי. העמדה המתנכרת נשענת על השיח העוסק בתרומתן של עבודות אינה כ"כ 

משק בית וטיפול המבוצעות ע"י אישה בביתה. מאז המהפכה התעשייתית רואה הפטריארכיה את עבודת 

ת (, עבודה שאינה מוערכת, שהינה נסתרת מהעין ושנעשיa shadow workהאישה בביתה כ"עבודת צללים" )

(. מסתבר שגם כאשר העבודות האלה מוטלות על אישה אחרת Illich, 1981; Macdonald, 1996בהתנדבות )

תמורת שכר, ערכן של העבודות נותר כשהיה, שקיפותן נותרת בעינה וקיימת לגביהן הנחה שהן נעשות ללא 

 מאמץ.

באותה עת(. ₪  4650נימום )המשולם כשכר חודשי לעובדת הינו נמוך משכר המי ירדנההסכום המוזכר ע"י 

משרד הכלכלה התיר למעסיקים לנכות סכומים משכר המינימום עבור השתתפות העובדת בכלכלת הבית ולכן 

לקבוע ש"היא )העובדת( מקבלת שכר יפה". קביעה זו מאפשרת לה לחוות את התבנית  ירדנהיכולה 

 המטרנליסטית כיעילה וכמתאימה לה כמעסיקה.

, שחוותה עד עתה ירדנה. אדליןיעילה נמשכה עד שהופרה אל מול כשלים בהתנהגותה של ההרמוניה הנוחה וה

את ההעסקה המטרנליסטית כאפקטיבית, מעידה על עצמה שאינה יודעת להיות בוס. היא נאלצת להתמודד 

עם הפרות אמון, מחלות, היריון, טיפול כושל, גניבות ועוד. אפרט כמה מן הכשלים המתרחשים במהלך 

קה שגרתית וכן את אופני ההתמודדות של המעסיקה המטרנליסטית. הכשל הראשון קשור להפרת אמון העס

בנושא השימוש בכספי המשפחה. בתחילה מניחה המעסיקה המטרנליסטית שהיא יכולה לתת אמון מלא 

 :ירדנהבמהגרת ולהניח לה לנהל את התשלומים היומיומיים בעצמה ללא פיקוח. כך הניחה גם 

יכול להיות שאנחנו אפילו מגזימים, כי אנחנו קונים תלושי קנייה האמת ש

לסופרמרקט, כאלה, אז כל התלושים מונחים בבית במגירה, תשתמשי בזה כמה 

שאת צריכה מתי שאת צריכה. אני יודעת שלפעמים היא קונה לעצמה כל מיני 

להגיד דברים לשימוש שלה, דברי אוכל שרק היא אוכלת ואני ככה תוהה לפעמים, 

לה, לא להגיד לה, אבל אף פעם לא אמרתי לה שום דבר...זאת פשלה של אחותי 

ושלי, כי לא אחותי ולא אני, אנחנו לא יודעות להיות מעסיקות, אנחנו לא יודעות, 

כי מעסיק צריך ליצור את הגבולות, נכון? זה כן, זה לא, צריך לתת למועסק את כל 

. אנחנו לא כ"כ יודעות לעשות את זה, to set a limitמה שמגיע לו וזה, אבל צריך 

אני יודעת שאני לא יודעת לעשות את זה...בזמן האחרון אמרתי לאחותי, את יודעת 

מה, אני לא מרגישה טוב שאני משאירה ככה את כל התלושים, כסף במגירה שם 

 .200כל פעם  אדליןבשולחן, זה יהיה אצלי, לקחתי ואני משאירה ל
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אינה יודעת אם זו קנייה  ירדנההיא, -קונה מיועדים רק לשימושה אדליןצרים שמסתבר שחלק מהמו

ראויה, מותרת, אם היא אמורה לממן קנייה כזאת או שהמהגרת אמורה לממן אותה מכיסה, הדברים אינם 

 ראויה, שאינה יודעת-ברורים, היא חשה אי נוחות ואינה יודעת כיצד לפעול, יש לה הרגשה שהיא מעסיקה לא

מנצלת אותה ואת טוב ליבה. היא לא אומרת דבר, אבל היא לוקחת את  אדליןציב גבולות, דומה בעיניה שלה

לא צלח  –תלושי הקנייה ומשאירה בכל פעם סכום מוגבל. הניסיון הראשון לאפשר שימוש לא מוגבל בכסף 

. אדליןשיכללה עצמה כמעסיקה ועתה היא מרסנת את  ירדנהלומדת להיות מעסיקה שמציבה גבולות.  ירדנהו

נוכל להיווכח שצימצום הנתינה נתפס בשלב זה כפרקטיקה נכונה יותר. בעקבות המשבר מיתרגמת התבנית 

הגבולות. עתה היא רואה צורך בהגנה על משאבים מפני העובדת. -המאטרנליסטית לתבנית המעסיקה מציבת

ים מטרנליסטים חווים את המטרנליזם כביטוי לחוסר ניסיון ואת כאשר מתרחש משבר אי אמון, מעסיק

אודות העומס  ירדנההמעסיק הראוי כמעסיק סמכותי יותר. ניתן לקשור התפכחות זאת להתנסחות של 

, כלומר עם המחשבה ש"יש לה מעט מאוד עבודה". ניסוח כזה מעורר את אדליןהטיפולי איתו מתמודדת 

היא צרכנית ראויה:  ירדנהנוספת עבור השכר המשולם, או בניסוח אחר, אם התהייה אם יש לדרוש תמורה 

 כזו שמשלמת "משכורת יפה" ומקבלת תמורה מתאימה. 

ניתן להיווכח שלאורך כל הדרך מעסיקה מטרנליסטית מתלבטת בשאלה אם היא נוהגת נכון, אם 

ת מלאה, נאמנות לאורך זמן, הפרקטיקות בהן היא נוקטת מניבות את התפוקה אליה היא מכוונת: מסירו

וכל זאת במחיר זול )יחסית לשוק הישראלי(. כאשר מתעורר ספק, עקב נסיבות ההעסקה ועקב  זמינות,

משברים של אמון, מתערערת התפיסה בהתאמתן של פרקטיקות מטרנליסטיות ומתבססת מתכונת יותר 

מיקה: המשבר השני אירע כאשר נוקשה, מפקחת, מחמירה ומצמצמת. הדוגמאות הבאות תבהרנה את הדינ

 הפעילה כוח עודף כשטיפלה באב המטופל וכתוצאה מכך הוא נפל ונחבל: אדליןגילתה ש ירדנה

)ת( אחותי היתה אצלם בבית כשזה קרה...הם שמעו בום ודרור מיד רץ לסלון ומיד 

אמרה לו, הרמתי לו  אדליןראה שאבא שלי שוכב עם הראש למטה... מה קרה? אז 

. קשה מאוד להפוך כסא גלגלים כזה מסיבי, צריך היה להשתמש בהמון את הרגל

אגרסיה...קודם כל אבא שלי בבית חולים... קודם כל היה צריך לטפל באבא, אחרי 

, אדליןיומיים, אחרי שהוא חזר הביתה, אמרתי לאחותי, אנחנו חייבים לדבר עם 

מון המון כוח... יכול , את השתמשת בהאדליןאנחנו דברנו איתה ואמרנו לה תראי, 

להיות שאת עצבנית בגלל ההריון, הורמונים, לא ייתכן שדבר כזה יקרה, לא יתכן, 

היא אמרה אני מבטיחה שיותר זה לא יקרה, מאז היה קצת שינוי. כן, כן, היא 

 כנראה גם נבהלה

 )ש( מתי היא )אימך( התלוננה שהיא לא סבלנית כלפיה?

 )ת( הרבה מאוד פעמים

 היא עדיין מתלוננת? )ש(  עכשו

באמת עושה מה  אדליןעושה מה שהיא רוצה.  אדלין)ת( היא לפעמים אומרת: 

 שהיא רוצה.

מאפשרת לעובדת אוטונומיה בעבודתה, זו עלולה לנהוג בחוסר סבלנות כלפי  ירדנהמסתבר שכאשר 

 -הוריה הזקנים, חוסר סבלנות שעלול להסתיים בפגיעה קשה בביטחונם ובשלומם של ההורים. כמעסיקה 
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כמה אופציות כאשר היא רואה כשלים בטיפול: לפטר את העובדת, להציב מצלמה ולעקוב  ירדנהקיימות בפני 

דיר, לנזוף ולגעור או להגביל. אם כך, משבר אמון שחווה מעסיקה מטרנליסטית מלמד אותה שהיא באופן ת

אמורה לרסן את העובדת ולהעמיד אל מול עבודתה משטר של פיקוח ושליטה. המעסיקה המטרנליסטית 

 מאפשרת לעובדת "אוטונומיה מרוסנת" בביצוע משימותיה. 

. מבלי להתייעץ בה אדלין, הוא הריונה של ירדנהבר את רוחה של האירוע האחרון בסדר הדברים, אירוע שש

 הרתה: אדליןואף מבלי להודיע לה, 

)ת( ואז היא נכנסה להריון, נכנסה להריון, עכשו היא לא אמרה לנו, יום אחד ככה 

, אדליןעמדתי לידה במטבח, אני מסתכלת על הבטן שלה ואני אומרת לה, תגידי לי, 

.. קודם כל הייתי בשוק... אני כ"כ כעסתי, הכעס התחיל את בהריון? אמרה כן.

מההיריון שלה... קודם כל היא אמרה שההיריון לא היה פנצ'ר, הוא היה מתוכנן, 

מאוד רצתה ילד... הזה שהיא לא אמרה שהיא בהריון, זה גם עצבן, זה היה מכעיס 

אני מתכננת כי אני חושבת שהיא היתה צריכה לבוא ולהגיד: תשמעי, אני בהריון. 

 להיכנס להריון, לא יודעת.

 )ש( אם היא היתה אומרת לך שהיא מתכננת, מה היית אומרת לה?

)ת( שזה לא כ"כ מתאים. עכשיו זה מצב בלתי אפשרי, זה מצב בלתי אפשרי 

 מבחינתה וזה גם מצב בלתי אפשרי מבחינתנו. היא לא יכולה.

, כולל פרטים על יחסיה עם החבר שלה ועל אדלין, כמעסיקה שיודעת הכל )כך לפחות חשבה( על ירדנה

לא שיתפה אותה. לדעתה היא היתה צריכה  אדליןבני משפחתה בפיליפינים, נחשפת לפתע ל"סוד" בו 

 )במילותיה( לבוא ולהגיד שהיא מתכננת להיכנס להיריון, שהיא בהיריון. כששאלתי מה היתה עונה לה במקרה

"זה מצב בלתי אפשרי מבחינתנו", "זה מצב בלתי אפשרי מבחינתה",  : "היא לא יכולה",ירדנהכזה, עונה 

כביכול הדאגה הראשונה היא לטובתה של המהגרת, זה בלתי אפשרי מבחינתה כי היא עסוקה בעבודה. 

רואה עצמה כמייעצת,  ירדנה, אדליןכלומר, גם בתחום האינטימי המתייחס לגופה ולחייה המאוד פרטיים של 

ומבחינת הטיפול  ירדנה, וזאת קודם כל כיון שהמצב הוא בלתי אפשרי מבחינתה של כמדריכה, כאחראית

. ההשקעה של המעסיקה המטרנליסטית בעובדת ובאווירה המשפחתית אדליןבהוריה, טיפול לו אחראית 

הריון של עובדת נתפס כהפרה של ההדדיות  –כשזו מופרת, נוצר משבר אמון  –מכוונת לביסוס מסירות 

ות. כפי שכתבתי בתת הפרק למעלה שעסק בבג"ץ עובדת זרה בהריון, הדין והתייחסות המעסיקים והמחוייב

כלי האמור לשרת מטרה אחת: לבצע את פעולות הטיפול. מתקיימת מראית העין של  אל המהגרות היא כאל

 דאגה לשלומה, אך בפועל מובנית תפיסה שמתעלמת מאנושיותה.

בניהול הבדיקות הרפואיות, מאפשרת לה לצאת  אדליןיכה לעזור לממש ירדנהלאחר שמתגלה הסוד,    

אינה יודעת מה יקרה  ירדנהלבדיקות ומחליפה אותה בטיפול בהורים, אלא שאמון בסיסי נסדק, מה גם ש

תצא לחופשת לידה וכמו כן אם תוכל להמשיך לשאת בנטל הטיפול בחודשים המתקדמים של  אדליןכאשר 

טיפול בזקנים משלבת גם טיפול פיסי, כולל הרמת הזקנים הסיעודיים, הרי שהיריון ההיריון. כיון שעבודת ה

של עובדת מהווה משבר קריטי בתפיסת האחריות של המטפלת לטיפול ובתפיסת המסוגלות שלה. מעסיקים 

גע. עלול להיפ –יודעים שאינם אמורים לפטר את העובדת בעת היריון, אך מצד שני, הטיפול לו זקוקים הוריהם 

מעסיקים דואגים מאוד לכך שבעקבות ההיריון ייאלצו לשלם כפל תשלום: עבור שכרה של עובדת מחליפה 

תאלץ למצוא מטפלת מחליפה לפחות לתקופה בה  ירדנהועבור שכרה של העובדת ההרה. ברור, כמו כן, ש
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 ירדנהת בפי תעדר מן העבודה בשל חופשת לידה. הפעמים הקודמות בהן מטפלת התפטרה, מכונו אדלין

. ירדנההיא כבר המטפלת השלישית של הוריה, וכל העומס של ניהול הטיפול מוטל על  אדלין"טרגדיה". 

תעשה מעשה  אדליןכטוטאלית והיא לא העלתה בדעתה ש ירדנהלטיפול נתפסת בעיני  אדליןהמחויבות של 

ול לחבל ביכולתה לנהל את מבלי להתייעץ בה. במקרה כזה, בו המהגרת פועלת על דעת עצמה באופן שעל

 :ירדנההטיפול, מעסיקים מטרנליסטיים מאוד כועסים, כפי שאמרה לי 

 )ת( אני כל כך כעסתי, הכעס התחיל מההיריון שלה

 )ש( למה?

)ת( כי איך את מתכננת להביא ילד ולשלוח אותו? מה את חושבת לך? את לא רואה 

(, כמה הוא מקבל? מה את חושבת לך בראש? איפה ירדנה)הנכד של  יגאלאצלנו את 

טובת הילד? את רוצה להיות אמא? אבל את לא תהיי אמא. נורא כעסתי עליה..מאז 

ו שקשה לי לבלוע אותו, אני לא יודעת אם היא כן מרגישה או לא מרגישה, משהיש 

 היא כנראה מרגישה.

כביכול ממקום של דאגה לרך שטרם  , כמעסיקה מטרנליסטית, מצביעה על מקור הכעס שמגיעירדנה

שיישלח לטיפול  אדליןנולד. היא משווה בין היחס שמקבל הנכד שלה לבין היחס לו יזכה התינוק של 

ן לגבי הדמיון שבינה לבי ירדנהבפיליפינים בעוד אימו תישאר לעבוד בישראל. הפער מערער את תפיסותיה של 

את  אדליןת משפחה, אלא שהמחשבה על האופן בו תממש למדרגת ב אדליןהעובדת, דמיון שעזר לקרב את 

אימהותה מבסס אצל המעסיקה המטרנליסטית את תפיסת האחרות. בתחילה היא עושה מאמץ לחוות את 

כקרובה, כדומה, כבת משפחה, כמי שניתן לתת בה אמון משום שאפשר לייחס לה אותה מערכת ערכים  אדלין

לשלוח את התינוק לטיפול בפיליפינים, מתעוררת הפתעה  אדליןה של ועם הגילוי על ההיריון ועל תוכנית –

לראות באימהות מרחוק, אימהות סבירה. ההבדל הזה הוא  אדליןנוכח ההבדל התרבותי/מעמדי שמאפשר ל

 אל השיח של ה"אחרות" התופס את האחר כפגום, כחסר אחריות וכשוטה. ירדנהשמחבר את 

כועסת כאשר נפגעת ההדדיות כביכול: היא היתה מוכנה  ירדנהת, המטרנליזם מציג מצג שווא של הדדיו

 , כולל להגן עלייה, אבל זו הזניחה את תפקידה בטיפול בהורים הזקנים ובאותה מידהאדליןלעשות הכל עבור 

מדובר באישה שקלקלה הכל בשל חוסר  ירדנההיא עומדת להזניח את תפקידה כאם. מנקודת מבטה של 

 אחריותה. 

טרנליסטית, אם כך, מאפשרת למטפלת לנהל את הטיפול, אלא שהיא ניצבת בעיניים מעסיקה מ

פקוחות לבחון אותה ואת מידת המחוייבות וההדדיות שיצרו הפרקטיקות המשפחתיות. היא מנהלת עם 

העובדת קשר של כמו בת משפחה המבטיח לעובדת הגנה ושייכות, אלא שהוא משמש גם כבסיס לשליטה. 

קונפליקט, או משבר, המעסיקה כועסת כיון שהדברים אינם מתנהלים על פי דרכה. יחד עם במקרה שמתרחש 

זאת לא מופעלים בתבנית זאת אמצעים קיצוניים כמו הפחדה או איום, גם אין בשיטה זו דיכוי יוצא דופן 

שעות מלבד הניצול המוטמע ביחסי העבודה הקיצוניים האלה והוא שימוש בכוחותיה של העובדת במשך כל 

 היממה תמורת שכר נמוך )בהשוואה לשכר המקומי(. הדיכוי מגולם בתפיסות הבאות לידי ביטוי מילולי גלוי,

, המכריז על ירדנהתפיסות המסמנות את האחרות כחיסרון או כליקוי. הביטוי המילולי הגלוי ביותר של 

 נוקה העתיד להישלח לפיליפינים.כלפי תי אדלין, נוגע להתנהגותה העתידית של אדליןנחיתותה המוסרית של 

 מכריזה על כעסה ואומרת: ירדנה
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)ת( המחשבה על הילד שייולד ויישלח מאמא שלו למרחק, אני לא יודעת כמה אלפי 

 ק"מ, זה מוציא אותי מדעתי, אבל זה נכון מה שאנשים אומרים לי

 )ש( מה?

 )ת( ככה הם חיים...

ושל חברותיה ומתעלם ממצוקתה של  אדליןהמשפט "ככה הם חיים" מבקר באופן חריף את ההתנהגות של 

 האישה שנגזר עליה לכלכל את משפחתה בניכר.

אם כך, מעסיקה מטרנליסטית מקרבת את המהגרת ומתייחסת אליה כאל בת משפחה ובו בזמן 

עליה שהיא פגומה או חסרת אחריות וחסרת שכל. מרחיקה אותה ורואה בה זרה המתנהגת באופן מוזר שמעיד 

הגבול שמבנה מעסיקה מטרנליסטית הינו גבול גמיש: מקרב ומרחיק בו בזמן. ניתן להעריך את גמישותו של 

הגבול גם עפ"י העוצמה של הרגשות המדווחים: "זה מוציא אותי מדעתי", "כל כך כעסתי", "נורא כעסתי", 

א מעידה על גבול שביר, נזיל, גמיש, הי אדליןבקשר עם  ירדנהות הרגשית של ו שקשה לי לבלוע", המעורבמשה"

 אינה מצליחה להישאר מרוחקת ושוות נפש.

 . המעסיקה הכוחנית2א. 

תבנית המעסיקה הכוחנית מסמנת התנהגויות של מעסיקה שמשתמשת בכוח, באיומים, באלימות 

היחסים, מבליטות את משאביה כמקומית  מילולית ועוד. הפרקטיקות, בהן היא משתמשת לשם ניהול

)אזרחית(, כבעלת הון חומרי, תרבותי וחברתי. היא בוחנת את כוח ההמרה של משאביה והפוטנציאל המגולם 

 בהם לחילוץ התוצאה הרצויה לה מעבודתן של מהגרות העבודה. 

י ולפיכך, היא מנהלת הינה אמה של אישה צעירה שנפגעה אנושות בתאונת דרכים ונותרה במצב תלות אריאלה

את הטיפול ְבִבתה: היא עברה להתגורר בביתה ומעסיקה מזה שנים בו בזמן שתי מטפלות שהינן מהגרות 

עבודה מהפיליפינים. מתהליך התפתחותה כמעסיקה מסתבר שמדי כמה שנים היא נאלצת להתמודד עם 

ה לצורכי הטיפול האינטנסיבי משבר כאשר המטפלות עוזבות מסיבות התלויות בהן והיא נותרת ללא מענ

מרגישה חסרת אונים מול המהגרות ומול השיטה, מצד שני היא מרגישה רבת כוח  אריאלהבבתה. מצד אחד 

 אריאלהמתוקף הניסיון שלה בהעסקה ממין זו ומתוקף מעמדה ומשאביה. כבר מתחילת יחסי ההעסקה 

ת האחרות שלהן, את התלות שלהן בה. מדגישה את העובדה שהיא הרימה אותן מאשפתות. היא מדגישה א

 טוב ליבה מובנה כעמדת כוח הירארכית:

נורא אהבתי את הקטנה, כמו בת, והיא קראה לי אמא...את יודעת, את לוקחת בן 

אדם, מרימה אותו מאשפתות, מאשפתות, בחורה שלא היה לה גרוש אחד לאכול, 

 מביאה אותה ארצה, נותנת לה וילה...

מודגש עקרון החליפין. היא מציגה את עצמה כמי שהעניקה רבות ובתמורה לאהבה  אריאלהבדבריה של 

למחויבות ולנאמנות טוטאלית. כשהיא  אריאלהובתמורה לטוב שהרעיפה על המהגרות )מגורים בוילה(, מצפה 

היא  –מתארת איך איתרה את המהגרות המסוימות המטפלות בבתה, מסתבר שהיא עשתה שימוש במשאביה 

 רובות משפחה של מהגרת מהפיליפינים אותה הכירה מזה זמן. בחרה בק

)ת( היתה לי איזה עובדת לא חוקית, כלומר חוקית בבית אחר, אבל היא ניקתה 

אצלי בבית, היא היתה מקסימה, בן אדם מדהים, אז היא הביאה לי את הבנות 

 צהדודה שלה, בת דודה ודודה ואני בחרתי אותן, הן בחיים לא היו מגיעות אר
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 )ש( למה?

)ת( כי שמה עומדים בתור, את לא יודעת איזה תורים יש כדי להגיע לישראל, כדי 

שנים, אולי, וגם אז  4או  3להגיע בתור הנורמאלי לישראל, היא היתה מחכה עוד 

 that Iלא היו מביאים אותה...רצתי בין משרדים, מי מסכים להביא את השתיים 

pointed  נהדרות, כי אם הן בנות דודות של זאת... ואם יש ואני חשבתי שהן תהיינה

 להן את אותה תכונה במשפחה, הן תהיינה נהדרות

 )ש( איזה תכונה?

)ת( של לויאליות, של ניקיון, של סדר...עכשו הם הגיעו, אני חשבתי שהם נהדרות 

ובהתחלה באמת היו נהדרות. עכשו, הם היו צריכות לנשק לי את הרגליים, הם 

 שלוש שנים...עבדו אצלי 

ההכרות עם העובדת שכבר נמצאת בארץ, מהווה משאב בעולמה של המעסיקה והיא נוקטת בדרך 

מציינת שבחרה במטפלות על בסיס תכונות גנטיות  אריאלהפעולה מעניין: מיון על בסיס תכונות משפחתיות. 

קיוותה  אריאלה)"יש להן את אותה תכונה במשפחה"(, בחירה שמוכיחה את עצמה כתקפה במהלך שלוש שנים. 

לשנים רבות של נאמנות בתמורה להרעפת הטובות מצידה. היא הביאה אותן לישראל כשהיא עוקפת תורים 

במשרד הפנים(, זאת בזכות היכרות אישית עם השגריר הפיליפיני ושביתה )באותה עת התקיימה שביתה 

בישראל, היא מציינת שוב ושוב שהפעולה שלה מהווה מעשה חסד עבורן "הן בחיים לא היו מגיעות ארצה" ואם 

 היו מגיעות, הרי היה עליהן לחכות בתור "שלוש או ארבע שנים". 

שנוצרת נוכח הנכות המוחלטת של בתה. כדי לממש את מתמודדת עם תלות קיצונית במטפלות, תלות  אריאלה

מציגה עצמה  אריאלההצורך שלה במטפלות, היא משתמשת במשאבי ההון החברתי וההון התרבותי שלה.  

כמי שיכולה "להזיז הרים" ולגרום לכך שאחרים בעמדות מפתח "יהפכו את העולם" עבורה. בהצגתה העצמית 

בתה, כמי שזקוקה לעובדות, לבין שימוש במשאביה לטובת העובדות. היא מערבת בין שימוש במשאביה לטו

כיוון שמנקודת מבטה פעלה לטובתן, ציפתה לאסירות תודה מצדן. אלא שלאחר כארבעה חודשים אירע 

דרשה מהמטפלות לנקות את כל הוילה הגדולה בה מתגוררים היא, בעלה והבת  אריאלההמשבר הראשון: 

זה מתפקידן ופנו ל"קו לעובד" לשם ייעוץ ולשם קבלת תמיכה. הן חזרו אל המהגרות ידעו שאין  הנכה.

 :אריאלהוהסבירו שאין זה מתפקידן וכך סיפרה  אריאלה

כל פעם שאני אומרת לה לעשות את זה לעשות את זה, אז היא אומרת לי אני לא ...

ה צריכה לעשות את זה. הייתי בקו לעובד אני לא צריכה לעשות את זה, אני צריכ

ולנקות את הבית  יעל. עכשו הג'וב אופר שלי היה שהן צריכות לטפל ביעלרק לטפל ב

פעם בשבוע...היא הלכה לקו לעובד ואמרו לה את לא צריכה לנקות את הבית...זה 

לא עזר לי והן המשיכו ללכת לקו לעובד, לשאול וכל פעם הן התווכחו איתי, אני לא 

 וויתרתי, לא וויתרתי...

ושל בתה במהגרות, היא אינה נמנעת מלדרוש מהן לבצע  אריאלההטוטאלית של  למרות התלות

משימות שאינן כלולות בהיתר ההעסקה. היא אינה מוכנה לוותר על עמדת הכוח שלה, הן מסרבות והיא אינה 

 מוותרת, היא יודעת ש:

כי ...וידעתי שהן יכולות להגיד לי, אוקיי, אז אנחנו עוזבות, אבל אני לא וויתרתי 

 אני חשבתי שאני לא צריכה לוותר...
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היא אישה שאינה מוותרת. מעמדה החברתי מחייב אותה לנצח את "השתי פוציות האלה, סליחה,  אריאלה

מעידה על עצמה שלא ידעה מה  אריאלה)ש(באו לתבוע אותי על חוסר הגינות". בתחילת התהוותה כמעסיקה, 

היא יכולה לדרוש, אלא שבחלוף שש שנים, היא מציבה את עצמה כמעסיקה יודעת ודורשת שאינה מוותרת, 

 מעסיקה שמוכנה להתעמת ודורשת כניעות, מעסיקה כוחנית:

...אחרי זה, את לומדת, אני אז יצאתי מ"לווינשטיין" אחרי שנה וחצי, לא ידעתי 

 רוש, את מבינה?...מה אני צריכה לד

-)עובדים למדה מה היא יכולה לדרוש. היא מתבססת על שיח דכאני של אחרות המתייחס לאחרים אריאלה

 ות שמן הראוי לנצל אותן עד תום ולהפיק מהן את המירב.מהגרים זמניים( כאל שפח

, אך מזכירה אינה מפרטת את הסיבות אריאלהבתום שלוש שנים החליטו שתי המטפלות להתפטר בו בזמן. 

את יודעת שכואב לי הגב"( ופיקוח מתמיד שלה , כאבי גב )"זה עבודה קשה"(שלושה נושאים: עומס עבודה )"

)הן מעדיפות העסקה שבה "לא שיראו אותן", כלומר שלא יהיה מי שיפקח על עבודתן, לדוגמה אצל זקנה 

ינה מאפשרת לה לנהל טיפול העסקה כוחנית, א -שמתגוררת לבדה(. מסתבר שהמתכונת שהיא הנהיגה 

 מתמשך. הן אומרות לה:

אסור לנו, אז  –...ואת יודעת שמותר לנו להחליף בתים רק ארבע ורבע שנים, אח"כ 

אנחנו לא רוצות לחכות לרגע האחרון, אז כדי שנוכל להמשיך לעבוד בישראל, אז 

 חר...אנחנו, אז אני, הכל ב'אני', אז החלטתי שאני רוצה לעזוב ולמצוא בית א

חשה חוסר אונים וכעס. הטיעונים שלהן אינם מתיישבים עם  אריאלההמהגרות מעדיפות לעזוב, להתפטר. 

 תפיסה העצמית שלה כאדם מוסרי וצודק ומתחשב יותר ממעסיקים אחרים:ה

ו נגדי כי אני עשיתי הרבה מעל ומעבר לכל משה...לא היה להם שום סיבה להיות 

 חר...בית א-בית אחר, לכל בעל-בעל

את המהגרות כעצלניות וכחסרות היגיון כלשהו. גם  אריאלהבנוסף לתפיסת עצמה כמעסיקה מוסרית, מסמנת 

 הצגה זו של המהגרות שייכת לשיח הדכאני של האחרות:

... למה הם עזבו אותי? לא כי היה להם רע, לא כי הייתי בעלבית לא טוב, כי הם 

היגיון שלהם? ההגיון שלהם? הפיליפינית, רוצות לעבוד יותר קל, כי הן בטלניות. ה

היו לי שתיים, אמרתי לך, אחת מהן שאני כ"כ כועסת עליה, אני מגדירה כאילו, זה 

אולי לא יפה שאני אומרת את זה, זה שאם היתה ציפור, היא היתה עפה אחורה, 

 שום היגיון

בתיאור אישה  אריאלהת את השימוש בדימוי הציפור שעפה אחורה חושף מבט אלים על העובדת. הוא משר

ד ( מתארים כיצSchwalbe et al., 2000ועמיתיו ) ע. שוולבלא צפויה הנוהגת כנגד ההיגיון ואפילו כנגד הטב

חברים בקבוצה פריווילגית מייצרים אי שוויון ושומרים על גבולות מעמדם הפריווילגי על בסיס יומיומי. 

שחקני רוגבי שמעוניינים להדיר שחקן מהשתייכות לקבוצה לדוגמה, מזכירים החוקרים את התנהגותם של 

בשל אי התאמות כלשהן, הם מכנים אותו בשם "אישה/נקבה" וכך מסמנים גבול בינם לבינו ובינם לבין נשים 

משתמשת בדימוי המהגרת לציפור שעפה אחורה, היא מחריגה אותה מהשתייכות  אריאלהכקבוצה. כש

 לאנושיות רציונאלית.

וענת שהמטפלות התפטרו כיוון שהן מחפשות אחר עבודה קלה יותר ומכנה אותן בטלניות. ט אריאלה

ידעה שעבודת הטיפול בבתה קשה ביותר ולכן שכרה שירותיהן של שתי מטפלות שאמורות היו לעבוד  אריאלה
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רוש להן בקֹו. הן היו אמורות להיות שבעות רצון, היא סיפקה להן את כל צרכיהן )חדר פרטי המצויד בכל הד

כולל חיבור לאינטרנט(, העניקה להן מתנות, השתתפה בתשלומים לרופא השיניים שלהן, הזמינה אותן לטיולי 

המשפחה בארץ ובחו"ל )הן כמובן היו צריכות לטפל בבת במהלך הטיולים(, הלוותה להן כספים ולמרות זאת 

 הן החליטו להתפטר.

ה שימוש במיטב משאבי ההון החברתי שלה עבורן. על תופסת את עצמה כמי שפעלה לטובתן ועשת אריאלה

נשמרת  אריאלהרקע העשייה הזו למען שתי העובדות, היא מתקשה להבין את משבר הטיפול. מסתבר ש

מלעשות שימוש בהון החומרי שלה. היא אמנם עשתה שימוש בהון התרבותי ובהון החברתי שלה, אלא שהיא 

 לישית, או להעלות את שכרן של העובדות:מסרבת להצעות בתה ובעלה לצרף עובדת ש

והיא התחילה והבעל שלי, תראי, זה קשה  45סיפרתי את זה לבת שלי, יש לי בת בת 

להן אולי, אולי נביא שלישית, אני יכול להשיג רישיון לשלוש פיליפיניות, אמרתי 

לבעלי, תשמע, גם ככה בא לי עד לכאן מהן, אני לא רוצה כאן מושבה פיליפינית 

טה והבת שלי -טה-בבית, לא רוצה. אבל את רואה ועזבו אותך ויעזבו אותך וטה

אומרת לא, לא נביא שלישית כי ניתן להן עוד כסף, היא הציעה. לא, הן רוצות 

לעבוד קל. אמרתי לה, הן רוצות לעבוד קל, הן יכולות להרוויח אותו הדבר כמעט, 

 ..לא אותו יחס אולי אבל יותר קל ולא שיראו אותן.

אינה חושבת שתוספת לשכר תשכנע את המהגרות להישאר ולטפל בבתה. היא גם חושבת שהעלאת  אריאלה

השכר הינה אקט לא לויאלי כלפי משפחות אחרות שאין להן די כסף להעלות את השכר של המטפלות. לה 

 אמנם יש די כסף, אלא שהיא חושבת באופן סולידרי:

משכורת, אני פוגעת באנשים אחרים שאין כי אני יודעת גם שאם אני ארים את ה

להם כסף לשלם, זה לא פייר, יש משפחות שבקושי משלמות את השכר מינימום 

שחייבים, אז אני נותנת בלאו הכי מעל השכר מינימום, אבל ברמת הנורמאליות, 

 יותר ופעם בשנה נותנת בונוס. 200

 ה לתשלום חודשי מסוים ולא מעבר לו, היא אינהיש כללי התנהגות מאוד ברורים: היא מוכנ אריאלהאם כך, ל

רוצה להגדיל את צוות העובדות. בעיניה כל הדרכים כשרות, כל הנימוקים הגיוניים כדי לחלץ עבודה קשה 

 עבור תגמול נצלני. 

בהיותה רבת כוח היא מנסה להפעילו מבלי לוותר על מעמדה כמי שיכולה להשיג עסקה ראויה תמורת 

ידי מעסיקות לחלץ עבודה רבה מבלי לעמוד בעלויותיה. -זו מסתמן ה'כורח' הנחווה על שכר זול. בתבנית

 מעסיקה רבת כוח אינה מניחה למישהו )לעובדות( לנצל אותה. כל ניסיון לצמצם את המגיע לה, נתפס בעיניה

ת, לו "קו כקיפוח של זכויותיה. היא נלחמת על זכותה להמשיך להעסיק את העובדות. יכולה היתה לעשות זא

גורסת שלו המטפלות היו  אריאלהלעובד" שיתף איתה פעולה. בציטוט להלן היא מתייחסת לתשלום הפנסיה. 

זכאיות לקבל את כספן רק כשתעזובנה את הארץ, ייתכן שלא היו ממהרות להתפטר והיו נשארות זמן נוסף. 

 ת שאין מאחוריהן היגיון: להשיג רצף טיפולי מוליכה אותה למסקנות ולדרישו אריאלההנואשות של 

... למה אתם דורשים לתת להם את הכסף קודם? החוק אומר במפורש מתי לתת 

את הכסף. אתם מעודדים אותם, עכשו מה אתם עושים בזה? את יודעת מה אתם 

עושים בזה? אתם גורמים להם לעבור מבית לבית, לאסוף את הכסף יותר מהר 
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ף שהם יאספו קודם, הם יעזבו יותר מוקדם, ולעזוב את המדינה יותר מהר. כמה כס

המטרה של רייה היה לקנות מגרש ולבנות בית. כשהיא תגמור את זה, היא תלך 

 הביתה...

יחסית לשאר המהגרות, בונוס ₪  200-כיון שאינה יכולה להבטיח רצף העסקה בשיטות בהן נקטה )שכר גבוה ב

שהחוק יעזור לה באמצעות שיעבוד.  אריאלהמבקשת אחת לשנה, מגורים נוחים, מתנות, נסיעות לחו"ל(, 

 בתחילת הריאיון היא מנסחת באופן מפורש את הכבילה הדרושה לה:

וזה  Bבמקום  Aהחוק צריך להיות כזה: שפיליפיני בא לארץ והוא מיועד לאדם 

המקום שבו הוא צריך להיות כל זמן שהוא בארץ, הוא לא מחליף, לזה הוא בא 

 א שלי היתה...וככה היה פעם כשאמ

, כפי 2006היתה רוצה מהגרת כבולה, כך יובטח לה רצף טיפול. האמת היא שעד שנת  אריאלה

שציינתי בפרק הקודם, נהג בישראל הסדר של כבילה. היה נהוג גם שמעסיק מחזיק בדרכונה של עובדת, כדי 

ה את שמו ואת כתובתו של שהיא לא תוכל להתפטר )או לברוח, בלשון מעסיקים(, היה נהוג להחתים בדרכונ

בוטל הנוהל למגינת ליבם של מעסיקים רבים. עמדת הכוח הקיצונית  4542/02המעסיק, אלא שבעקבות בג"ץ 

אותה איפשרה הכבילה, תאמה את צרכיהם של מעסיקים כוחניים שמאמינים שהעובדת הינה כלי בידיהם כדי 

את אנושיותה של העובדת, עשויים לנהוג לקבל את השירות לו הם זקוקים. מעסיקים, שאינם רואים 

 אריאלהבתוקפנות רבה כשמתברר להם שאין להם כוח מעשי לשלוט בעובדת. לכן, נוכל לכנות את כוחה של 

 כוח וירטואלי. זהו כוח שהיתה רוצה להחזיק בו, אך למעשה הוא עקר, כיון שאינה יכולה לממש את איומיה.

טיפול בלי לסגת מעקרונות המעסיקה הכוחנית היודעת מה הוגן ומה ביטוי נוסף למאמציה לפתור את משבר ה

דודתן -צודק, הוא העובדה כי היא לא מסכימה לקחת מידיהן את כתב ההתפטרות ודורשת שתתייעצנה עם בת

 :אריאלההעובדת בארץ, שהיא זו שהמליצה עליהן ל

רות והיא הביאה לי מכתב התפטרות שאני אחתום עליו הביאה לי מכתב התפט 

שאני אחתום עליו, אז אמרתי לה, אני לא חותמת על אף מכתב, לא חותמת על אף 

מכתב, אני רוצה קודם לשמוע מנדי, מהבת דודה שהביאה אותם ארצה, מה דעתה 

 על זה ונדבר על זה רק כשהיא תחזור.

תלויה במטפלות באופן נואש, היא עשתה כל מה שיכלה, לטעמה, כדי שהמחויבות שלהן תהיה מלאה  אריאלה

 וכדי להגיע למצב של רצף טיפולי, אלא שהדבר לא צלח.   

לא יתכן שאני כאזרחית המדינה אהיה בידיים של שתי, תסלחי לי, לא דיברתי 

כאלה,  .ת, אידיוטיות(לטיפשות, מטומטמו איתך קודם, פוציבציות )הכוונה כנראה

לא ייתכן, ולא יתכן שאני אקבל מכתבים כאלה מקו לעובד, לא יתכן, זה מרגיז, זה 

ן פוגע, זה מעליב, זה הכל, זה הכל ואין, אין, אין מישהו בקו לעובד שיחשוב בהיגיו

 ואין מישהו במדינה שיחשוב בהיגיון.

מסתבר  –דואליות ביחס אל המדינה  מתגובתה כמעסיקה שנכשלה ביצירת רצף טיפולי בבתה עולה

שהמעסיקה הכוחנית מצפה כי המדינה תתמוך בה ומתמודדת עם אכזבה קשה. היא ביקורתית כלפי האופן בו 

מנהלת המדינה את מערכת הטיפול בנכים )ובזקנים(: "אין מישהו במדינה שחושב בהיגיון". הניהול נראה לה 

מועברת לעובדות, לסוכנויות המתווכות, ל'קו לעובד'. לאורך כל פרוץ ואיש הישר בעיניו יעשה. אשמת הכשל 

חשה  אריאלהמוכיחה עד כמה היתה הוגנת ומתחשבת ולפתע היא מקבלת "יריקה בפנים".  אריאלההריאיון 
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שנותרה לבדה בטיפול בבתה, כולם איבדו את ההיגיון. היא תלויה לחלוטין בשתי מהגרות עבודה ואלה יכולות 

 שתחפוצנה ומי מגן עליה מפני התמוטטות?לקום וללכת כ

...אין מדינה שדואגת. מה עושים? תגידי, אני יכולה בגילי המופלג, לאחר ניתוח 

כתף ובדרך לניתוח ירך עכשו, אני יכולה להרים את הבת שלי, להחליף לה חיתולים, 

לרחוץ אותה, להושיב אותה, להרים אותה? בעלי עכשו הולך לשני ניתוחי כתפיים. 

 איפה? איפה? מה? מול מה אני? אני בורג קטן בכל המערכת.

מול מצב החירום שנוצר עקב  אריאלהכל כוחה הרב: האינטלקטואלי, האזרחי, המעמדי, לא עומד לה ל

 התפטרותן של שתי המטפלות. היא נותרה חסרת אונים.

זכות לבחור. אחת רותם ושאין לה רשות/ימעסיקים כוחניים יוצאים מתוך הנחה שהמהגרת עומדת לש

יואב, לדוגמה, מתלונן על מהגרות מעסיקים. התלונות השכיחות מתייחסת לזכותה של העובדת לברור בין 

 שמגיעות בזוגות כדי לבחון את המשפחה ואת הבית וזה תיאורו:

הם מגיעים כמו פרופסורים, הן באות שתיים, כמו איזה שני שוטרים, אחד כותב 

לשרון מניסיון שהיה לי, קודם כל, שרון, אל תשלח לי ואחד מסתכל... אמרתי 

שניים, שאחת תסתכל ואחת תמליץ, רק את העובדת, לא חברות ולא כלום והוא 

שלח לי כמה עד כמה שזכור לי היו בין שתיים לשלוש כאלה שהם לא נתנו לי 

תשובה בכלל ושום דבר כי באמת את הפגישה בינינו אני הייתי עושה והסברתי לה 

מה שאני מדבר איתך עכשו בעברית, אז הם היו אומרות בסדר, תן לחשוב  את

 ולחשוב ולחשוב ולחשוב ודי זה נגמר, הם לא רצו לעבוד פה

יואב מציב גבול בין המותר, המקובל, הראוי לעובדת סיעוד שהיא מהגרת עבודה לבינו. הביקורת שלו נגד 

ר ואפילו לסרב להצטרף לעבודה, היא ברורה, מדובר מהגרות העבודה שמעזות לראיין, לברר, לשאול, לברו

במצב שמשאיר אותו ללא מטפלת. כלומר, זכותן לברור בין מקומות עבודה פוגעת בזכותו לקבל טיפול ראוי 

 אינה כשרה.אותה מרשות לעצמן מהגרות, ומדבריו ברור שזכות יתירה זו 

מהגרות עבודה מרשות לעצמן שגין העובדה גם אריאלה ומעסיקות אחרות מתלוננות על הנזק שנגרם להן ב

 לראיין את המעסיקות שלהן:

)מרואיינת(: פעם כשאני הייתי עם אמא שלי, אני הייתי מראיינת כל אחת, גם את 

אלה שעכשו הבאתי, ראיינתי באינטרנט, עכשו כשהם באים אלייך, את מדברת על 

ה אני אגור, באיזה אלה שנשארו בארץ, הם מראיינים אותך: מה גודל הדירה, איפ

חדר, איפה את נמצאת במדינה, כמה כסף אני אקבל, מי גר איתי בבית, מי רואה, 

במלים אחרות מי רואה מה שאני עושה, מתי, כמה שבתות יש לי חופש, כמה 

 .שבתות אין לי חופש וכולי וכולי

 )מראיינת(: גם את, אבל, מראיינת

הנוראי. אני שואלת שאלות, אבל הם  )מראויינת(: אהה, אני מרואיינת היום, במצב

אומרים לך: לא, לא, לא, הם לא רוצים לבוא אליך מלכתחילה. זה קורה עם אלה 

 .שהם בארץ, לכן אני לא אקח אף פעם מישהי שהיא בארץ
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התהליך החברתי של 'להיעשות מעסיקה' כמתאפיין תדיר באימוץ תפיסה על פיה עודפות הכוח של מהגרות 

וי לחוצפה. בתהליך זה, פרשנותי את הציטוטים מלמדת, שוכחות המעסיקות שהן עצמן העבודה היא ביט

מנסות לקבל מירב האינפורמציה על מקום העבודה לפני שהן מצטרפות למקום עבודה חדש. התפיסה 

שמהגרות עבודה אינן זכאיות לנהל מו"מ עם מעסיקותיהן טרם קבלת התפקיד, הינה תפיסה שנובעת מעבודת 

 .שמיוצרת ע"י אזרחים גבולות

טיפול המתבצע בבית באמצעות מהגרות עבודה סובל מרפיון מערכתי כולל: אף אחד אינו מדריך 

כיצד לנהל את הטיפול, היא מנהלת אותו לבדה על פי הבנתה ועל פי ראות עיניה. הניהול  אריאלהומייעץ ל

שלה נכשל פעם אחר פעם, שוב ושוב היא נאלצת להביא מהגרות חדשות, מדי פעם היא מחכה חודשים רבים 

 )בפעם האחרונה חיכתה חמישה חודשים( למטפלות חדשות. אין בארץ מאגר לעובדות חלופיות ומעסיקה

צריכה להתנהל בכוחות עצמה למרות שהיא משלמת מדי חודש ללשכת כוח אדם סכומים לא מבוטלים עבור 

לעכל את התלות המוחלטת שלה במהגרות ואת חוסר היכולת  אריאלהתיווך הטיפול. כאישה חזקה מתקשה 

 שלה לשלוט בהתנהגותן. בהעדר תמיכה מועברת אשמת הכשל לעובדות.

לתבנית הכוחנית, אם כן, מספר מימדים: הראשון: ידע, סמכות והבנה לגבי מה נכון ומה אינו נכון 

 )היא יודעת מה מגיע לה, היא מכירה את החוק כאשתו של עו"ד, היא מכירה אנשי מפתח בתחום(; השני, לשון

ים, כמה הם בוטה המאפיינת אנשים בעלי כוח )"אי אפשר אפילו להעלות על הדעת כמה הם מטומטמ

צ'חצ'חים, תסלחי לי...", "שהשתי פוציות האלה, סליחה, באו לתבוע אותי על חוסר הגינות", "אבל אם את 

משווה ביני ובין הפיליפיני, חצי מהם ירדו מהעצים רק עכשו", "אז היא עונה לי, הטיפשה"(; השלישי, 

 נעשיתי אריה, לביאה", "אני רתחתי על התנהלות לעומתנית וכוחנית )"אני חטפתי עצבים, מה אני אגיד לך?

"נתן" )לשכת כ"א בסיעוד( ואמרתי איזה, סליחה, סליחה על הביטוי, אני לא, אל תגידי שזה אני, חראים 

שאגתי עליהם"(.  –כאלה, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת, כשאני באתי ל"נתן" בטענות ושאגתי עליהם 

 ס תכונות מהותניות שליליות למהגרות; הששי, אמונה בעליונותההרביעי, דרישת עבודה בכוח; החמישי, ייחו

 החברתית והמוסרית; ולבסוף, תפיסתם של תנאי העסקה דכאניים כחלק ממבנה הזכאות שלה. 

 . המעסיקה המחנכת3א. 

הינה אישה ערירית, חולה מאוד. בעבר הושתלה בגופה כליה ועתה היא סובלת מכשל ריאתי.  ציפורה

, המתגוררת לבדה, מנהלת את ציפורהלה לאחרונה שעליה להתחיל לקבל טיפולי דיאליזה. בנוסף, התברר 

הטיפול בכוחות עצמה. כיון שחלק מהזמן אינה יכולה לתפקד כלל והיא מחוברת למחולל חמצן, ניהול הטיפול 

לפחות מאוד רוצה לחוש עצמאית, היא מנסה להתנהל,  ציפורהקשה עליה מאוד. למרות קשיי ההתמודדות, 

במהלך הלילות, בכוחות עצמה ודורשת מהמטפלת הפיליפינית שלה שתגיע בבוקר מוקדם ושתלך לדירתה בעת 

ערב. היא זקוקה לשעות בהן היא לבדה ואינה רוצה שהמטפלת תשהה בחברתה במשך כל שעות היממה. 

 נמשכו שנתיים.זו המטפלת הראשונה ובעת הריאיון הסתיימו יחסי העבודה ביניהן, יחסים ש ציפורהל

 היא מסבירה לי מיהן המהגרות מהפיליפינים:

הן עושות מה שהן רוצות, הם עושות מה שהן רוצות, לא מה שאת רוצה, אלא הן 

 מכתיבות לך, על אף שאת המעביד.

בלבד ולכן היא מוגבלת ביותר בתיפקוד. היא זקוקה למטפלת  19%מתפקדות בהיקף של  ציפורההריאות של 

זקוקה ליחס של חמלה,  ציפורהאת הבית, תסדר, תכבס, תערוך קניות, תגיש לה תרופות. שתנקה עבורה 
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לליטוף מדי פעם, לעזרה ברחצה, בסירוק, בחבישת פצע ברגל. היא קיוותה שתסתייע על ידי מטפלת מסורה 

להלן ונעימה ובמקום זאת הגיעה אליה אישה צעירה מאוד ואטומה. אטומה רגשית וכמו כן אטומה לצרכיה. 

 :ציפורההתיאור של 

היא היתה צעירה, חמודה, באמת חמודה, שלא יודעת מהחיים שלה, שלא הוכנה, 

עוזבת פעם ראשונה את הבית שלה, את ההורים שלה, אז היא בטראומה, באה לפה, 

עם אנשים שלא מכירה היא גרה היא לא עשתה שום דבר...היא לא היתה חיננית, 

וסף, שום מלה טובה, שום ליטוף, שום, את אומרת היא היתה בום, מחולל חמצן נ

אינטימי? שום אינטימיות, להתקלח התקלחתי לבד, להסתרק הסתרקתי לבד, 

לחפוף חפפתי לבד, לחבוש את הרגל, הייתי זקוקה לעזרה אבל אני הכנתי את כל 

הדברים, היא לא היתה מוכנה. היא לא היתה מוכנה, מבחינה נפשית לעזוב את 

 וא לארץ אחרת...המשפחה ולב

הוא גדול, היא נוכחת לדעת שאינה עצמאית עוד, היא מנסה להתמודד עם היותה תלויה  ציפורההסבל של 

בעזרת הזולת, אלא שהיא מתמודדת עם מטפלת שאינה מוכשרת לתפקידה ואינה מוכנה נפשית לפרידה מבני 

אינה יודעת את נפשה, מנסה  יפורהצמשפחתה בפיליפינים. מטפלת שעסוקה בעצמה ואינה פנויה לטפל בה. 

לנהל את הסיטואציה ללא עזרה. האדם היחיד אליו היא פונה לעזרה זו הדודה של המטפלת, אותה הכירה 

 ציפורהקודם לכן ואותה ביקשה שתגיע כדי ללמד את המטפלת לנקות ולסדר. דבר לא עזר. בכל זאת  ציפורה

ניסתה כוחה בחינוך.  ציפורהת במאגר של לשכת כוח האדם. לא פיטרה אותה, כי נאמר לה שאין מטפלת חלופי

אולי, חשבה, האישה הצעירה תתאקלם, תתרגל, תשנה את דרכיה והן תוכלנה לנהל טיפול מתאים ביחד. 

להרגיע את האישה הצעירה מבכייה ומגעגועיה. היא מנסה לעשות זאת באמצעות  ציפורהבתחילה מנסה 

פשוטים, סירים לבני משפחתה בפיליפינים. המתנות אינן קונות את ליבה פרסים: מתנות כספיות, תכשיטים 

מנסה ללמד אותה נימוסים, שתאמר יפה 'שלום' כשהיא נכנסת הביתה. המטפלת אינה  ציפורהשל המטפלת. 

התחילה לחפש מטפלת אחרת בסיוע לשכת כוח האדם, אלא שהתרשמה שהן  ציפורהנענית לדרישתה. 

, עו לראיונות העבודה( גרועות עוד יותר, יש להן דרישות גבוהות, כך אמרה, לדוגמה)המהגרות האחרות שהגי

, המעסיקה רבת הכוח, אינה "פריירית", היא מתנהלת אריאלה, כמו ציפורהנוספים עבור מזון. ₪  800

כי שקלים, היא מבקשת לחלץ עבודה בזול. במהלך התהליך החינו 800כצרכנית נבונה ואינה מוכנה לשלם עוד 

 מהמהגרת שתתייחס אליה בכבוד: ציפורהדורשת 

אמרתי לרודה בהתחלת היחסים שלנו: רודה, את צריכה אותי בשביל כסף ואני 

צריכה אותך בשביל...לא בגלל שאני מחייכת יפה. דבר אחד אני דורשת זה רספקט, 

ו, הכל מסתדר וכשמדברים על זה משהכשיש כבוד לכל דבר, לבני אדם, לחפצים, ל

 עוד יותר. –

טענות רבות נגד התנהגותה של המהגרת, שלטענתה לא תמכה בה, לא עזרה ולא היתה קשובה אליה.  ציפורהל

אל הלשכה )לשכת כוח האדם( לשאול את נציגתם מה לעשות: המטפלת מאחרת להגיע  ציפורהבצר לה פנתה 

יו המטפלת לנה מחוץ לדירתה קיימה הסדר מיוחד עם המטפלת, הסדר שאינו חוקי, על פ ציפורהמדי יום )

שהיא רשאית להעניש את העובדת, לנכות משכרה בגין  ציפורה(, נאמר ל8:30ואמורה להגיע מדי בוקר בשעה 

שקלים. תגובתה של המטפלת, על פי  100הודיעה למטפלת ובסוף החודש ניכתה משכרה  ציפורההאיחורים. 

 , היתה מתחצפת ומאיימת:ציפורהדבריה של 
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אני אראה לך. אמרתי לה, מה בדיוק תראי לי? ואז כל ₪?  100הורדת לי בשביל זה 

 לא עשתה. –מה שביקשתי ממנה 

מגששת את דרכה כמעסיקה. מתברר שתהליך התהוותו של מעסיק הינו תהליך חיפוש הדרך  ציפורה

הנתינה  –המתאימה לחילוץ השירות הרצוי. אם בתבנית המטרנאליסטית המטרה הושגה באמצעות ה'גזר' 

 –מושגת המטרה באמצעות ה'מקל'  –והאהבה המשפחתית שמכוונת ליצירת הדדיות, הרי בדפוס 'המחנך' 

יכולים להפעיל סנקציות כשעמדת הכוח  –ת סנקציות. אך בעוד מעסיקים שפועלים מחוץ למרחב הפרטי מערכ

ברורה, הרי במרחב הפרטי, התלות של המעסיקה במטפלת משבשת את מהלך השימוש  -שלהם כלפי העובדים 

 בסנקציה ומותירה את המעסיקה ללא שירות. 

כאישה ערירית, לא  ציפורהיחסי העבודה ביניהן בכעס גדול. לאחר שנתיים, כשנכשל תהליך החינוך, ניתקו 

זכתה לתמיכה של בני משפחה. היא צריכה היתה לנהל את הקשר עם המהגרת בכוחות עצמה ולעיתים כוחה 

לא עמד לה, מחלתה קשה וימים רבים היתה מחוברת למחולל חמצן, חלשה ונזקקת. כמה פעמים בשבוע היא 

אלא  –בית חולים. בצר לה ניסתה לחנך את המהגרת, להתאימה למידותיה נזקקת לטיפולי דיאליזה ב

שהמרחב הפרטי והתלות הגדולה שלה במטפלת, לא איפשרו לתהליך החינוכי להשיג את התוצרים הרצויים. 

 נתיב ההתהוות כמעסיקה המחלצת שירות, לא הסתייע. 

 task oriented.  המעסיקה מוכוונת המשימה 4א. 

שיים בניגוד לטיפוסי המעסיקות שהזכרתי קודם לכן, מעסיקה זו אינה משקיעה אנרגיה ביחסים אי              

בינה לבין המטפלת. מדובר במצב שלאחר ייאוש, כי בתחילת ההעסקה ניסתה מלכה לממש יחסים אנושיים 

ב זה את עם המטפלת, אלא שחוסר ההתאמה ביניהן הותיר אותה משועממת וחסרת סיפוק. מלכה רואה בשל

העובדת כמכשיר אינסטרומנטאלי. מלכה, זקנה שהתגוררה בדיור מוגן, סובלת מהתדרדרות במצבה המנטאלי 

 ובמצבה הבריאותי, היא סיפרה לי:

...שום דבר לא לעשות באופן עצמאי וכבר לא היה לי מעניין אם היא חכמה או טפשה 

...היא בסדר. פשוט או..שתהיה מה שתהיה, אבל אם אני לא יכולה לשרת את עצמי

בסדר. כשבאים אורחים היא יושבת, נתקעת. היא לא מבינה מה שמדברים ואפילו 

אם היא שומעת מלים מוכרות, אז היא, היא לא מקשרת אותן נכון... לפעמים פשוט 

נמאס לי...היחסים הם כבר כאלה שהיא כבר לא מפריעה לי לא לכאן ולא לכאן. זה 

זה חתול. זה לא יפה ההשוואה, אבל חתול, טובה, נעים, ו כזה, כמו שיש בבית אימשה

 ו שנותן סיפוק לנפש.משהאהממ...לעשות לה ככה, ללטף לה את הראש, אבל זה לא 

מלכה, שהיתה מורה בעברה, שנהנתה מחברת אנשים אינטליגנטיים, סובלת מחברתה של לורנה, אותה היא 

כוח האדם, המתווכות את המטפלות, אמורות להתאים  מגדירה "היא לא מי יודע מה חכמה". עובדות בלשכות

מטפלת למטופלת, אלא שמדובר, כנראה, במשימה קשה ופעמים רבות החיבור אינו מוצלח, כמו במקרה של 

 מלכה ושל לורנה. 

מלכה נהנית מתמיכה של בתה ומתמיכה של עובדות בית האבות בו היא מתגוררת, היא אינה מנהלת את הטיפול 

חשה בודדה בחברתה של לורנה, זו הסיבה בגללה היא מתייחסת אליה כאל כלי המשרת אותה. בעצמה, אך 

 שאלתי איך התקשורת ביניהן ומלכה סיפרה:
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היא קצת קשה, כי לא תמיד היא מבינה מה שאני מבקשת, ואני מבינה מה 

שהיא...זה לא היה לי קל, כי החסרונות שלה היו בתפיסה זה מאוד קשה לי איתה, 

ודם כל היא היתה מאוד שתקנית...אם היתה לי מטפלת ישראלית כמו עם כי ק

התכונות הטובות שלה, הייתי נהנית אפילו, עכשיו הייתי כבר נהנית. כמו 

שבהתחלה...ראיתי בזה עלבון בשבילי שאני צריכה מטפלת ועוזרת  וזה, היום 

זה משעמם  הייתי נהנית, אבל אני ראיתי צורת החשיבה שלה, צורת השיפוט שלה.

אותי...לא בדיוק הייתי רוצה שתהיה לי ידידה כזאת. תביטי, לו היא הייתה מדברת 

 עברית, זה לא תמיד נוח לי כשאני עייפה וזה להתחיל לדבר אנגלית.

מלכה היתה מעדיפה שלורנה, המטפלת שלה, תעלם, ואם היא נמצאת, הרי שתהיה שקופה, שלא תורגש. 

שת שתעזוב, שתשאיר אותה איתם לבד. הנוכחות של לורנה מפריעה למלכה, כשמגיעים אורחים, מלכה מבק

אבל היא אינה יכולה להסתדר לבדה. אם כך, יש מישהי בדירה שמלכה משתדלת להתעלם ממנה, היא כבר לא 

מפריעה לה, לא לכאן ולא לכאן, כלומר לא מוסיפה דבר ולא מחסירה דבר. מלכה מסיימת את התיאור בדימוי 

חתול. חתולה נחמדה, נעימה שאפשר ללטף לה את הראש. עבורה לורנה היא ככלי שיש לה צורך בו, אלא לורנה ל

שרצוי שימעיט את נוכחותו. התייחסות למטפלת כאל כלי מוגדרת כהתייחסות פונקציונאלית. ההתייחסות 

של שני חוקרים מתרכזת קודם כל במטלות הטיפול והינה דומה לניהול מוכוון משימה. להלן מתוך מחקרם 

 ( שהתייחסו לסוגי יחסים המתפתחים בין נכים לבין מטפליהם:Yamaki & Yamazaki, 2004יפניים )

The characterization of assistants as ‘instruments’ grasps a dimension of 

the user–helper relationship that is functional. Although the 

characterization never overlooked the fact that ‘assistants are people’, it 

recognizes that the primary task of assistants is to serve a need arising 

from the nature of a person’s disability. This functional ‘arms and legs’ is 

closely related to the task-orientatedness of their relationship. 

-יחסים פונקציונאליים מאפשרים אמנם קבלת הטיפול הפיסי, אך אינם כוללים בתוכם את החלק הרגשי

אנושי של הטיפול. קשה להתייחס לטיפול כזה כאל טיפול מספק ונכון יותר להתייחס אליו כאל טיפול 

מודרנית", על אינסטרומנטלי בלבד. ניתן להבחין ביחסה של מלכה בהתנשאות כלפי מי שהגיעה מ"מדינה לא 

 פי דבריה של מלכה. 

 דיון –. להיעשות מעסיקה 5א.

, אדגיש כי כל אחת מן המעסיקות מקיימת becoming employer -לסיכום תת פרק זה העוסק ב

מאמץ גדול לקיים את הקשר הטיפולי ולנהל אותו. כיון שמדובר בהעסקה ביתית, מנהלת אותו המעסיקה 

ננטשת לתפקידה מתוך הנחה )שגויה( שתדע כיצד לנהל את הטיפול. המדינה  באופן עצמאי, ברוב המקרים היא

בדמותם של אנשי הרווחה/הבריאות )עו"ס במחלקות הרווחה, עו"ס בלשכות כוח אדם לסיעוד( אינם מנחים 

אותה ואינם מלווים אותה. לא רק זאת, פעמים רבים נמסרת לה טרום ההעסקה אינפורמציה חלקית או 

לגבי יכולותיה והכשרתה של המטפלת העתידית וכן לגבי תנאי ההעסקה המצופים ממנה כולל  שגויה ושקרית

 מידע חסר לגבי גובה התשלומים בהם היא תהיה חייבת לנוכח ההעסקה. 
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( התאמה או אי התאמה בין המטפלת לבין 1ההבדלים בין המעסיקות השונות נובעים מכמה סיבות: 

תנגשויות, חיכוכים וניסיונות ל"יישר" את המטפלת למידות המעסיקה כאשר אי התאמה מעוררת ה

( מידת התמיכה במטופלת ע"י צוותים מקצועיים וע"י בני משפחה. ככל שהתמיכה נמוכה, כך 2המטופלת. 

( רמת הקושי 3נאלצת המטופלת לגייס משאבים אישיים כדי להתמודד עם העומס הכרוך בניהול הטיפול.  

יפול מורכב, כך קיים סיכוי שבהיעדר הדרכה והתאמה, תאלץ המעסיקה לחפש המתעורר בטיפול. ככל שהט

 ( חשיפה לשיח גזעני. ככל שהחשיפה גדלה וככל שהביקורת4אסטרטגיות מגוונות כדי לחלץ את הטיפול הנחוץ 

( הימצאות במרחב משותף עם 5עליה קטנה, כך עלולה המעסיקה לגלות יחס לא שוויוני כלפי המהגרת. 

פורמאלית( מידי פעם לביקור בבית -לעומת חיים בדירה נפרדת והגעה של המטפלת העיקרית )הלאהמטפלת 

 ( היחס למקצועות הטיפול.7( אופיו של ניסיון העבר בניהול מטפלות/מהגרות 6בו מתקיים הטיפול 

במדיה  כל המעסיקות מושפעות מן השיח הגזעני ומחזיקות בעמדות לא שוויוניות כלפי הזרות. השיח הרווח

ה ובדבריהם של מדינאים מניח שהזרות שייכות לקבוצות אתניות חלשות ונחשלות ולכן תקין לנצל אותן. אין ז

אומר שקיימת המלצה לנצל את העובדת המהגרת, אלא שהדבר מתאפשר כאשר מתקיים שיח נצלני וכאשר 

, שם נכתב ש"תוצאה זו 10007/09  לא מתקיימת הגנה, זאת למרות האזהרה שנאמרה בסוגיית גלוטן, דנג"ץ

זועקת פגיעה קשה בזכויותיהם של העובדים הסיעודיים והיא עומדת כמשקל נגד משמעותי ביותר אל מול כל 

נימוק או שיקול מדיניות שמנגד. דווקא כאשר מדובר באוכלוסיה חלשה, ואף החלשה ביותר, במדינת ישראל, 

ו לא הוגנים ואשר אינם מביאים בחשבון את זמן הפנאי של והעסקה בתנאים שנראים ניצוליש להגן עליה מפני 

 זכאי כל עובד וכל אדם".

בנוסף, היחס לעבודת הטיפול ולעבודות משק הבית סובל מתת הערכה בשל היותו תחום עיסוקן של בנות 

המשפחה שביצעו באופן מסורתי את העבודה בהתנדבות מתוקף היותן נשים. תחום עיסוקן של המהגרות, 

ס כעיסוק שאין בו התמקצעות ואין בו יוקרה, מתיר לשלם להן שכר נמוך ולהתייחס אליהן באופן הנתפ

 משפיל.

 בטייוואן( שניתחה את התנהגותם של מעסיקים Lan,2003aבסקירה הספרותית הזכרתי את החוקרת לאן )

 כלפי מהגרות עבודה מהפיליפינים המועסקות בבתיהם על פי ארבעה סגנונות של ניהול בהם החזיקו של "בעלי

בית": מטרנליזם, פרסונליזם )יחס אישי שמטרתו לטשטש את ההיררכיה או לשמש אמצעי לחילוץ עבודת 

על  דיין לא סימטרי(, שמירהרגש. עפ"י הונדגניאו, פרסונליזם, בניגוד לפטרנליזם, הינו יחס הדדי, אם כי ע

מה כלבין תנאי ההגירה לישראל אם כי קיימים  לטייוואןהיררכיה ויחסי ביזנס. קיים דמיון בין תנאי ההגירה 

אפשרי להגר ע"מ לטפל בזקנים ובילדים )שמרטפות( ואילו בישראל מתקבלות אשרות  לטייוואןהבדלים: 

 12ל יכול כל זוג שיש לו ילדים עד גי בטייוואןים ובזקנים. עבודה רק לשם טיפול בילדים נכים, במבוגרים נכ

 בטייוואןלקבל היתר העסקה. בנוסף, עד לאחרונה ניתן היה לבקש היתר העסקה גם עבור עבודה במשק בית. 

זמן דומה אלא שקיימות אפשרויות )לאחרונה(  –עד שש שנים, בישראל  –מותר לעובדת להישאר זמן מוגבל 

כמו גם בישראל קיימת היררכיה  בטייוואןאריך את אשרת העבודה עבור מעסיק אחרון. על פיהן ניתן לה

 מעמדית בין המעסיקים לבין המהגרות. 

יחסי ביזנס נמצאו במיוחד בקרב מעסיקים שהעסיקו מהגרות בעבודות משק בית. במקרים בהם נשכרו 

הגדירו גבולות ברורים בינם לבין  שירותי המהגרת לשם עבודות ניקיון בלבד, ולא לשם טיפול, מעסיקים

המהגרות. כנראה שאופייה השונה של עבודת משק הבית, אינו מאלץ/מחייב/מצריך התפתחות של קשרים 

ביזנס בין מהגרות לבין -( הצביעו על יחס כמוSalzinger, 1991( וסלזינגר )Romero, 1992רגשיים. גם רומרו )
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לקיות משרה. כיון שבמחקרי עסקתי רק בנשים מטפלות )כמובן מעסיקיהן כאשר הועסקו בעבודות ניקיון בח

 שהן עסוקות גם במטלות משק בית( שמועסקות סביב השעון, לא נמצא מאפיין כזה בטיפולוגיה שלי.

שמטרנליזם ופרסונליזם מנסים לטשטש היררכיה. לעומת  הטיוואניתבהתייחס להיררכיה מציעה הטיפולוגיה 

מרות מרחק היררכי מבצעות זאת תוך שיתוף פעולה מלא עם המהגרות: כל זאת, מעסיקות ששומרות ומש

אחת יודעת בוודאות את מקומה ואת גבולותיה. הגבולות הברורים מתחילים בכינויים )גברת לעומת שם 

 פרטי( וממשיכים אל עבר מרחבים שונים, שפת גוף ועוד.

מהגרות -לות. למעשה, ביחסי מעסיקותהפרקטיקות הישראליות הינן הרבה יותר חדירות ומטשטשות גבו

בישראל נפרצים הגבולות ורגשות עמוקים וסוערים מתערבבים בפרקטיקות היררכיות. כל המעסיקות, 

המנסות לשמור על היררכיה, נתקלות במקרים רבים של "סירוב פקודה" וקשיים הנובעים מהסתבכויות של 

מהגרות, כפי שמכנות את התהליך מעסיקות המהגרת. חלק מן הסירובים נובעים מ"התקלקלות" של ה

ישראליות: מהגרות לומדות "שטיקים וטריקים" במהלך שהותן בישראל, הן לומדות אותם מחברותיהן 

הוותיקות ורובן מודעות לזכויותיהן. הן גם יכולות להתפטר בהתראה קצרה )חודש( ולהיות זכאיות בכל זאת 

ת מערבות רגשות עוצמתיים של כעס ושל עלבון בעת לזכויותיהן הסוציאליות. מעסיקות ישראליו

 שמתמוטטים יחסי הטיפול והן מתקשות לשמור על איפוק, על ריחוק ועל שלווה יחסית אל מול קונפליקטים

ייתכן שאחת הסיבות העיקריות לכך היא מצוקת הטיפול ואירועים חריגים, כמו גם עם הודעה על התפטרות. 

אל. אין אלטרנטיבה לטיפול בזקנים מלבד העברה לבתי אבות פרטיים הקשה בה נתונות משפחות בישר

קיימת אפשרות נוספת והיא העברה לבית אבות ציבורי, אלא שמשפחות מאוד חוששות ממעבר כזה. ויקרים. 

בתי אבות ציבוריים פועלים אמנם תחת פיקוח של משרד הבריאות ומשרד הרווחה וצריכים לעמוד בתקנים 

הטיפולים, איכות הצוות המטפל ומקצועיותו, שירות לזקנים, ניקיון והיגיינה ועוד כללים חמורים של אופי 

רבים. בתי אבות המדווחים שאינם עומדים בתקנים החמורים של משרדי הממשלה, מוצאים את עצמם מול 

ין שבשנים הרשויות ומתמודדים עם דרישה לתיקון, שיפוץ או שינוי מהותי, לפני סגירה של בתי אבות. יש לצי

פורסמו  2017במהלך שנת  .רבים בכל רחבי הארץ דיור מוגן ובתי בתי אבות האחרונות נסגרו בעקבות תלונות

כמה וכמה כתבות תחקיר בעיתונות הכתובה ושודרו תחקירים בטלוויזיה שמתעדים התעללות בזקנים 

. המודעות החברתית לתופעה הינה מאוד גבוהה ואנשים שהברירה בידיהם, 90השוכנים בבתי אבות ציבוריים

 לבית אבות כזה. אינם בוחרים בהעברת בן משפחתם

למרות שמבט מבחוץ מזהה פרקטיקות שונות המבדילות בין התמודדותן של מעסיקות בניהול הטיפול הביתי, 

הרי התבוננות מעמיקה מזהה את הדומה: למרות סימון של היררכיה ברורה בין המעסיקות לבין המהגרות, 

ים, מעורבות שמטשטשת את המרחק ואת בין הצדד )הכוונה לאהבה ולכעס( מתקיימת מעורבות רגשית גדולה

הגבולות החברתיים והסימבוליים. במשך ההעסקה מתקיימים בכל המקרים ניסיונות ליצור קשר רגשי עם 

נוצרים בקרב המעסיקות רגשות עמוקים של כעס ועלבון. הכוח הסימבולי בו -המטפלת ובשעת משברים

ול ההיררכי אינו מעניק לה הגנה. דומה שהמעסיקה מחזיקה המעסיקה אינו מונע ממנה מעורבות רגשית והגב

הישראלית ניצבת מול המהגרת חשופה לחלוטין וללא הגנה. אפילו המעסיקה מוכוונת המשימה אימצה את 

                                                           
  ynet. 7/3/18Web-בכתבת תחקיר  .""אוזקים ומכים קשישים: זוועה מצולמת בבתי אבות(. 5.2.17, א. )לדוגמה שטרנבך 90

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4917998,00.html 

https://www.golden-house.co.il/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%9f-%d7%90%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa/
https://www.golden-house.co.il/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%9f-%d7%90%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa/
https://www.golden-house.co.il/
https://www.golden-house.co.il/
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סגנונה רק לאחר שהתייאשה מן האפשרות של קיום יחסים רגשיים מספקים עם המהגרת. גם במקרה זה )של 

, תסכול ואכזבה או כפי שהיא ציינה: "אין בזה סיפוק לנפש". מלכה( חוותה הזקנה רגשות של שעמום

ציפיותיה לא התממשו. ובכל זאת, במה תורמת הטיפולוגיה שניסחתי? היא מבארת מהם הרכיבים המשפיעים 

על סגנון הניהול הנבחר ומהם המחירים שמשלמת המעסיקה על הסגנון בו בחרה. אחזור ואומר, ככל 

 מים, כך קיימת האפשרות שההעסקה לא תאריך ימים וכן שהיא 'תתפוצץ' בפנים. מצומצ –שההדרכה והתיווך 

. אקדים ואומר שהנתונים הצביעו על קיומו becoming caregiverבתת הפרק הבא אתרכז בתהליך אותו אכנה 

של תהליך המתחיל במצב של זרות ומסתיים במצב של זרות. מדובר במעין מעגל המאפיין את התמודדותה של 

הגרת עם העסקתה במשפחה שהיא בתחילה זרה עבורה, אח"כ נעשית קרובה ואינטימית ובסופו של דבר מ

 חוזרת למצב של זרות עם סיום יחסי העבודה. להיעשות מטפלת פירושו קודם כל להתערות במשפחה זרה.

 ב. להיעשות מטפלת: התהליך שבו מתנסה מהגרת עבודה המועסקת בטיפול סיעודי

כמטפלת סיעודית איננה זרה לרוב הגדול של מהגרות עבודה: רובן, כנשים שהגיעו מתרבויות העבודה 

מסורתיות, שימשו בעברן כמטפלות באחיהן הקטנים, בסבים ובסבתות וכן בילדיהן. הן מכירות את העבודה 

בביתו של הן ומתוך צפייה באימהותיהן, אלא שלהיות מטפלת המועסקת בארץ זרה המתגוררת -מתוך ניסיונן

מטופל שאינו בן משפחתה לאורך כל שעות היממה, מחייב את המהגרת ללמוד את התפקיד החדש. מהו 

התפקיד החדש וכיצד היא לומדת אותו ומסתגלת אליו? כיצד היא מתמקמת בתוך המשפחה החדשה? מהו 

 התהליך בו היא מתנסה?

ליקט עם סטאטוס בת המשפחה, המתבסס סטאטוס הזרה, המלווה כל מהגרת עבודה באשר היא, נמצא בקונפ

בתוך הבית. קיימת ניעות בין הסטאטוסים: בתחילת הקשר קיימת זרות מלאה, בהמשך קיימים מעברים בין 

הסטאטוסים ועם סיום יחסי העבודה, ברוב המקרים, חוזרת המטפלת למצב ה"זרה". שני הסטאטוסים, 

בו זמנית(, מאפשרים למעסיקים ליהנות משירותי המתקיימים בו זמנית )לאורך הזמן בו הם מתקיימים 

טיפול אינטימיים ובו בזמן לנצל את עבודתן הזולה של המהגרות )המימד הבולט ביותר של הניצול בא לידי 

₪  9000ביטוי בגובה השכר. ישראלית שעובדת סביב השעון במשך שישה ימים בשבוע בטיפול בזקנה משתכרת 

שאלת ההשתייכות למשפחה מלווה את המהגרת במהלך ₪(.  4000-מ לעומת מהגרת שמקבלת שכר נמוך

תקופת עבודתה וגם לאחר שמסתיימים יחסי העבודה. פעמים רבות המהגרת מבקשת להיכלל במשפחה 

ולהיחשב כחלק ממנה כנראה כפיצוי )ולא רק בשל כך( על המרחק מבני משפחתה המקוריים. אתחיל בתיאור 

 מעמד ה"זרה". -חילה התהליך בו מתנסה המהגרת ובת

 . להיות זרה1ב. 

היא עברה לחיות בארץ חדשה והיא נחשפת לתרבות שונה,  החוויה הראשונה של מהגרת העבודה היא "זרות".

אלא שהמטרה לשמה הגיעה המהגרת, עבודת טיפול אינטימית, והמגורים המשותפים, עשויים ליצור קרבה 

האזרחית נמצאים בקונפליקט ולכן מעניין לבחון אם אמנם  ולטשטש את הזרות. הקירבה המשפחתית והזרות

הזרות נשארת חלק מן החוויה של המהגרות או שחל בה שינוי לאורך זמן וכן אילו פרקטיקות יומיומיות תורמות 

לתחושה של זרות. יש לזכור כי לאורך כל שנות שהותן בישראל נקראות המהגרות העוסקות בסיעוד: "עובדות 

י המעסיקים כשהם מתייחסים אליהן )אין הכוונה לפנייה ישירה(, בפי נציגי רשויות, בפי סוכנות זרות", כך בפ

 כוח אדם, במדיה ובציבור.
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לה, תחושת הזרות עשויה ללוות את המהגרת ואת בני המשפחה המעסיקים לאורך כל -כמי שחיה בבית לא

שפחה ופעמים רבות זקנות מתנגדות תקופת עבודתה. המרחב הביתי נחדר על ידי אישה שאינה שייכת למ

באופן נחרץ להכנסתה של אישה זרה הביתה. חמש שנים ושמונה חודשים טיפלה ססיליה, מהגרת 

מהפיליפינים, באישה עיוורת שמתגוררת עם בן זוגה ובנה בדירה קטנה בחולון וביום בו גורשה מהבית, 

 הטיחה הזקנה את טענת הזרות:

She said: I don’t want metapelet in my house, I don’t want stranger in my 

house, a lot of this, like that, I don’t want her to stay here in my house… 

מסתבר שססיליה לא איבדה את סטטוס הזרה גם אחרי תקופה כה ארוכה של שהות ביחד ושל מגורים 

ת קפדנית מצידה של הזקנה שהיתה במידה כלשהי משותפים. כל פעולה שביצעה ססיליה בבית זכתה לביקור

עצמאית בביתה. החשדנות כלפי ססיליה נבעה ממחשבות אודות קואליציה שנוצרה בין הבעל לבין המהגרת, 

היא לא רוצה זרה בבית. ומיהי  –והיא שהובילה בסופו של דבר לסיום היחסים, אלא שהטענה עומדת בעינה 

 שלא ניתן לתת בה אמון, היא מי שאינה מתנהלת על פי חוקי הבית וגם מיזרה בעיני זקנה זו? זרה היא מי 

שמסכסכת בין בני הבית. גם לפני שהגיעה ססיליה לדור עם המשפחה, היחסים בבית היו טעונים, אלא שעם 

כניסתה של ססיליה, המרחב נעשה צפוף יותר, ההוצאות גדלו )מים וחשמל וכמובן שכר עבודתה( והעקה 

ן הפרטיות קשה מאוד למשפחה המאכלסת בדירתה את המהגרת והוא קשה עוד יותר כאשר גדלה. אובד

הריאיון עם ססיליה משובץ כולו בעדויות לחשדנותה של הזקנה העיוורת. להלן קטע קצר   המרחב קטן.

המתאר כיצד היא מאשימה את בעלה ב"קשירת קשר" נגדה. היא מאשימה אותו בדיווח לא מדויק של השעה 

תחילה ססיליה לעבוד באותו יום. הזקנה ניהלה יומן בו תיעדה במדויק את השעה בה ססיליה הגיעה בה ה

  ונהגה לצרף את הדקות זו לזו ובסופו של חודש לנכות מן השכר עפ"י משך הזמן שהצטבר לחובת ססיליה:

 Mommy:  what time you come? Look the time. 11. 10:56. no, no, no, 

Charli (the son) used to fix the watch of mommy 10 minutes ahead of the 

time because she used to drink medicines… so to be on time, advance 10 

minutes. Mommy walked from the salon to the room slowly, have time. 

Two of you together. You don’t tell the truth... You are liars, then after 

that they shout each other because of that time only.  

, היא אינה מסכימה  ניתן להיווכח מן הקריאה בקטע שהזקנה חושדת בססיליה ובבעלה שהם מועלים באמונה

יליה )לאחר שנמנעה מהעובדת הרשות להתקלח בבית, הוסדר ביניהם שססיליה לאיחורים הקטנים של סס

תגיע מדי בוקר ותעזוב בשעת ערב( והיא מחליטה לנהל רישום. הזקנה העיוורת מתנהלת כאילו האנשים 

הקרובים לה ביותר: בעלה, בני משפחתו וססיליה, הינם זרים ועוכרים. את ססיליה היא יכולה ל"זרוק" 

בעלה היא, כנראה לא יכולה. בהמשך הריאיון מתברר שהיא אינה מאפשרת לססיליה ל"הרגיש מהבית, את 

בבית", להיפך, היא גוזרת גזירות שקשה לעמוד בהן, כמו האיסור להישאר בבית כאשר בני המשפחה יוצאים 

ת של לאירוע משפחתי, או האיסור לכבס ולהתרחץ. מסתבר שאפשר להמשיך להיות זרה גם לאחר שנים רבו

 שהות משותפת המערבת טיפול אינטימי. 
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 גם איומי, מהגרת מהפיליפינים, סיפרה על הקושי של הזקנה להכיל אותה בביתה:

It is not easy. Yes, I saw sometimes she feel: oh, it is my home. She is 

doing things like in her own home, also like this some employers. Some 

employers they don’t care what you do. If you do my work, I stay like 

this. Some employers, they say: oh, this is my home, she used to tell me, 

 yes, she tells me sometimes, most of the time she tells me: my , זה בית שלי

home. 

זקנה סיעודית, שהיתה מורגלת בניהול משק ביתה בכוחות ההימצאות של אישה זרה בביתה של 

עצמה, יוצרת עקה. חלק מן הזקנות אינן רוות נחת מן העובדה שמישהי אחרת עושה בביתן והן ממשיכות 

להתייחס למהגרת כאל זרה וממשיכות לציין בקול שזהו ביתן. אחת הסיבות להתנהלות זאת היא הקושי 

ת מתייחסת לכך שהזקנה רוצה שהדברים יתנהלו על פי דרכה וקשה לה להסתגל למצב התלות וסיבה נוספ

לקבל התנהלות אחרת. מתחת למלים הנאמרות במפורש ע"י הזקנה, היא בעצם אומרת: הזרה אינה מבצעת 

ט את עבודות משק הבית בדיוק כמוני, היא עושה בביתי כאילו הוא ביתה, אלא שביתי אינו ביתה. הדגש בציטו

ת ועל ההדרה של הזרה מן המרחב הביתי. בעלת הבית אינה רוצה זרה שתסתובב בביתה, הזרה הוא על הבעלו

תופסת את תפקידה ופוגעת בזהותה של הזקנה כמי שממונה על הבית. יש לזכור שדור הנשים הזקנות, רובו 

 ות והיה להןכולל נשים שעשו לביתן ולא יצאו לעבודה מחוץ למשק ביתן, הן לא העסיקו עוזרות בית או מטפל

סדר יום שיגרתי שעל פיו פעלו. בנוסף, היו להן הרגלים אותם סיגלו לעצמן ועליהם חשבו שהם יעילים 

ונכונים. עם היכנסה של מהגרת עבודה לביתה של זקנה, משתבש הסדר הישן, המהגרת פועלת על פי הרגליה 

הבית, אלא שזו האחרונה ממשיכה  או על פי ידיעותיה, למרות שהיא משתדלת ללמוד את שיטותיה של בעלת

לחוש שנפלשה פרטיותה וממשיכה לסמן את הבית כביתה. כלומר לאורך שנים יכולה המהגרת לדור בבית בו 

 היא מסומנת כזרה.

בנוסף להכרזות שהמהגרת שומעת מבעלת הבית, עולה שאלת האחריות בהינתן הידיעה שהיא זרה 

, מהגרת מהפיליפינים, תוהה כיצד ייתכן סוזאןבל. ושהיא ממלאת במשפחה תפקיד למשך זמן מוג

שמתקיימות ממנה ציפיות גבוהות לרווחתה ולבריאותה של הזקנה החולה בעוד היא זרה, אינה מכירה ואינה 

 מוכרת:

who am I? I am a I tried to talk with her for her talk to me because 

hree days and she was looking . She knows me for tstranger in the house

at me touching my face and said: You are so nice. She said: I am so very 

lucky because I had much patience with her, sitting beside her, talking 

with her, trying להעביר את הזמן שלה. 

מופתעת מן המהירות שבה יצרה הזקנה  סוזאןבית". אני זרה ב“מעלה שאלה: "מי אני?" ועונה:  סוזאן

תחושה של אמון כלפיה. רק שלושה ימים וכבר הזקנה מבקשת לדבר איתה, נוגעת בפניה באהבה, אומרת לה 

אינה מבינה איך קרה הדבר כה מהר, אלא שהיא מוצאת הסבר:  סוזאןשהיא בת מזל שמצאה מטפלת כמוה. 
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ש לה המון סבלנות כלפי הזקנה, היא יושבת איתה, "מעבירה את הזמן הראשון מופיע בקטע, היא אומרת שי

שלה", מקשיבה לה ומדובבת אותה. ההסבר הנוסף נוגע לבדידותה של הזקנה שילדיה התרחקו ממנה, עסוקים 

עבדה ארבע שנים ועשרה  סוזאןבענייניהם. עתה כשמצאה אוזן קשבת, היא מתמסרת בקלות אל הזרה. 

בתחילה, במהלך חודשים ספורים טיפלה באם החולה ולאחר שזו נפטרה, המשיכה לטפל  חודשים במשפחה זו,

 סוזאןבאב הזקן, חולה הפרקינסון. מלבד בחודשים המועטים בהם טיפלה בזקנה, בהם הרגישה אהובה, חשה 

 זרה במהלך כל השנים:

I am a stranger. We are strangers in the house. I didn`t feel the love. 

Nobody asked me about my children except for the grandchild. I went to 

the Philippines, nobody cares how are the children and how am I. 

מתארת  סוזאןאני זרה" ולאחר מכן מכלילה: "אנחנו זרים בבית". “את הציטוט היא פותחת בהכרזה אישית: 

מתארת את משפחתה  סוזאןניינות, חוסר אהבה וחוסר איכפתיות. בהמשך את הזרות כמצב של חוסר התע

בפיליפינים כמשפחה אוהבת ותומכת. כאן, במסגרת המשפחה הישראלית היא לא חשה בתמיכה ובקירבה 

המיוחסת לקשרים משפחתיים. ההכללה )כשהיא אומרת: "אנחנו"( מתייחסת לכל קהילת הנשים הזרות 

מכירה את השיח, מכירה את הפרקטיקות,  סוזאןרות. לאחר כך וכך שנים בישראל, המטפלות, כלומר: כולנו ז

היא מכירה את הניכור ואת ההזרה ולכן היא קובעת ש"אנחנו זרים", אלא שבהמשך היא אומרת שלא רק 

בבית "אנחנו" זרים, אלא בקהילה כולה. תחושת הזרות נובעת מן הפער באפשרויות, מן הפער באורח החיים 

יים כאן לעומת אורח החיים המתקיים בארצה, פער שאינו יכול להיות מובן לאזרחים ישראליים, פער המתק

 אומרת: סוזאןשהוא תוצאה של דיכוי וניצול בן מאות שנים, עוד מן התקופה הקולוניאלית. 

We have different kinds of stories, which you even can't imagine. 

Sometimes when I go to employers and I accept the job, they ask me how 

many children I have. I have three children left in the Philippines. What? 

How could you leave those three children? And they think to themselves 

even one day קשה להם . It is difficult for them not to see their children 

even two hours, not to see your children, and what about us? And our 

mind is always there. It's difficult to explain the feeling since you don’t 

experience this. 

מתארת תחושת זרות מתמשכת של כל קהילת המהגרות בקרב הקהילה הישראלית שלא חוותה מעולם  סוזאן

 חוויות שחוות המהגרות באופן יומיומי. החוויה המוזכרת כאן היא הפרידה הכפויה מן הילדים שאינה מובנת

יך לישראלים. היא מתארת את השאלה שהיא נשאלת מדי פעם  מחדש: "איך יכולת לעזוב את ילדי

בפיליפינים?" והיא אומרת שאי אפשר להסביר למי שלא חווה זאת, למי שלא הוכרח לחוות זאת. הפער בין 

הנשים שמצוקת הקיום הרחיקה אותן מילדיהן לבין מי שיכול להציג את השאלה )שאלה שמסתתרת בה 

ת שהייתן של ביקורת(, הינו גדול ולא ניתן לגישור. תחושת הזרות והריחוק מתקיימת במשך כל תקופ

 המהגרות בישראל.
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 זרות היא גם התחושה הראשונה שבה מתמודדת מהגרת המגיעה לראשונה לישראל. דונה סיפרה:

It was already traumatic when I first arrived here… my first time to go 

alone to Jerusalem without any companion to meet other people in a 

strange land. 

דונה הגיעה לישראל במסגרת תרגיל רמאות שארגנו המעסיק שלה והלשכה הפרטית )לשכת כוח אדם(. 

כשהגיעה, לא חיכה לה אדם בשדה התעופה והיא מתארת חוויה טראומתית. חלק מן המהגרות יצאו בעבר 

, כך גם דונה. מחוץ לארצן ועבדו כמטפלות או כעובדות משק בית בניכר, חלק מהן יצאו לראשונה לישראל

אנשים בעולם הצפוני, העשיר, מורגלים בנסיעות לארצות רחוקות ולתרבויות זרות כתיירים, אלא שיציאתן 

של מהגרות היא תמיד אל עבר יעד בו תעבודנה ולא הזדמנו להן בעברן נסיעות תיירותיות. ההתמצאות בארץ 

 ת.חדשה, לה נלווית הפרידה מן המוכר, הינה קשה, מפחידה ומנכר

וגם על  ההתנתקות מן המשפחה מותירה את המהגרת זרה נצחית במרחקים. ריקה סיפרה על הכאב והבכי

 הפרקטיקות שהיא פוגשת מחוץ לבית:

(a) I am in a good place, the causes of the loneliness, maybe it is not 

loneliness, maybe sadness or, it is the same, the causes of it I am here 

in a new country, dealing with a different culture, different practices 

and also I want to say that it also adds to the burden of our job, like for 

example the practices that we see around, we are not used to it. 

(q) What kind of practices? 

(a) Not practices but attitudes that we meet outside. Like for example the 

taxi drivers, most of the taxi drivers that I know are so rude. 

ריקה, מהגרת מהפיליפינים, מספרת על בדידות ועל עצב. בנוסף לקושי הכרוך בניתוק, ריקה חווה חרדה 

גם נת שנהגי אוטובוס ונהגי מוניות נוהגים בגסות גם כלפיה ולנוכח התנהגויות של נהגים, לדוגמה. היא טוע

כלפי הזקנה שאיתה: מרימים את הקול, גוערים, אינם מחכים, מרמים. ריקה חשה שפרקטיקות אלה 

מוסיפות על העקה המתקיימת בלאו הכי במסגרת הטיפול. ריקה מזכירה בהמשך דבריה את החיילים 

 מראה מפחיד שאינה מורגלת בו. המסתובבים בחוצות מאובזרים בנשק, 

אחד הסמנים המסמנים זרים הוא חוסר שליטה )מלאה או חלקית( בשפה העברית. מהגרות המגיעות 

לראשונה לישראל, וגם כאלה השוהות בה זמן ממושך, מתקשות בתקשורת בעברית. איומי, מהפיליפינים, 

 סיפרה על המכשול:

Safta sometimes don’t understand me because I am very new, but I 

understand her, because even she asks something, I think she wants to eat 

something, slowly slowly I learned the words in Hebrew… 
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לאט, הצליחה איומי לרכוש את השפה העברית במידה שאפשרה לה -במשך זמן ארוך, לאט 

כשול הזה, שהוא אחד המכשולים המאפיין טיפול על ידי זרה, מהווה קושי לתקשר עם המעסיקה שלה. המ

בהתחלת הדרך ולעיתים קרובות הוא ממשיך לשמש מכשול לאורך כל שנות השהות בישראל. איומי מתארת 

התנהגות סבלנית שלה שהוכיחה עצמה בסופו של דבר, אלא שמהגרות אחרות מדווחות על הפער הלשוני ועל 

כיל בתוכו. יש לזכור שמהגרות נתקלות כל העת גם בכיתוב בעברית, אותו אף אחת מהן איננה הקושי שהוא מ

מבינה: דו"חות רפואיים, חוזה עבודה )שנכתב לרוב באנגלית, אלא שחלק מהמהגרות אינן שולטות באנגלית, 

 שהן מבינות על או אינן קוראות אנגלית(, תלושי שכר או ניירות עליהם מעסיקים מאלצים אותן לחתום מבלי

רוב המשפחות מעוניינות שהמטפלת תהיה מסוגלת לתקשר איתם בעברית, כמה מהם אף   מה הן חותמות.

מקדישים לכך זמן, כלומר מלמדים את העובדת מלים בעברית, חלקם אף מתנים את ההעסקה ביכולת 

בינם לבינם  לתקשר בעברית. יחד עם זאת, יש משפחות שמעדיפות שהעברית תשמש אותם בתקשורת

 ושהעובדת לא תבין את לשונם, כך סיפרה לי ריקה, מהגרת מהפיליפינים:

 I don’t speak any Hebrew then, I told them I want to learn Hebrew, so 

they said: why ?We are speaking in English, if you will learn Hebrew, you 

will understand all the conversations in this house. 

ריקה אך זה הגיעה לישראל כדי לטפל בזקנה המתגוררת עם בעלה. היא מבקשת שיעזרו לה ללמוד עברית, 

אלא שהם מסבירים לה שאת העברית הם שומרים כשפה פרטית שמשמשת רק אותם. הפרקטיקה בה הם 

ם בה כדי לתקשר עם נוהגים משמרת את הזרות של העובדת. כיון שהם דוברים אנגלית, הם משתמשי

 המהגרת.

להיות עובדת חדשה וזרה פירושו להיות פגיעה בשל אי היכרות עם החוקים והתקנות, בשל  

ה משא של חוב כבד )דמי התיווך(, בשל געגועים ורגשות אשם, ופירושו גם להיות חסרת אונים בשל היכרות דל

ד שלשמו הגיעה ובשל תחושות של "אין )או חסרה( עם מטלות הטיפול, בשל חוסר הכשרה למלא את התפקי

ברירה". כל אחד מן הנושאים זוכה להתייחסות רחבה בפרקים הרלוונטיים. ציטוט נוגע ללב המאגד בתוכו 

כמה מן הקשיים שהזכרתי לעיל נאמר ע"י מישל, מהגרת מהפיליפינים. הקטע עוסק בגעגועים, בזרות 

 :התרבותית המכבידה ובחוסר הברירה

When I was new here, I really wanted to go back, if I am not just thinking 

of this, 6000$, I really went back. I have been thinking of that money, how 

can I pay it, if I will go back? another problem is the homesickness, when 

I was new here I really …a lot of tears, maybe for first three months I 

cried every day, I cannot help tears, I just hear an airplane, I could not 

help it, my tears are getting down. 

אחד ממקורות התמיכה העיקריים המעניק תחושת שייכות למהגרת הוא בנות הקהילה שלה  

יגרו גם הן לישראל. חברות אלה עשויות להקל מעט את או קרובות משפחה )בנות דודות, דודות( שה

ההתמודדות עם תחושת הזרות, אלא שגם במסגרת זאת עלולה המהגרת למצוא עצמה נבגדת ונטושה, כפי 
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שסיפרה לי אלווירה, מהגרת מהפיליפינים, שחתמה על כתבי ערבות לחברותיה ונזנחה על ידן לשלם את 

 חובותיהן:

When I come to this employer, I had too many problems with friends. 

They take money from an Israeli and they don’t pay. I am the guarantor 

and I pay all. To the Israeli I finish to pay but..i didn’t take the money, I 

am only the guarantor.  

וצאות משען בחברותיהן ולפעמים, הן אלה שגורמות להן לשקוע במאבק ההישרדות בגלות, לעיתים מהגרות מ

 עמוק יותר בבוץ ההתחייבויות הכספיות. 

לעיתים המפגש עם חברות נמנע מהמהגרת בשל אי התחשבות של המעסיקה )אינה מאפשרת לה לצאת ליום 

שי במהלך חודשים ראשון, אלא ביום אחר בשבוע(, בשל אי יציאה ליום מנוחה חופ-מנוחה חופשי בימים שבת

ושנים )בשל דרישת המעסיקה או בשל בקשת המהגרת להישאר לעבוד גם ביום המנוחה כדי להגדיל את 

 הכנסתה(, או בשל איסור על התרועעות, כפי שסיפרה לי אולגה, מהגרת מהפיליפינים:

She doesn’t want me to smile, to be a friend, and she doesn’t want we will 

go down לטייל she doesn’t want me to smile… She doesn’t want me to 

make friends with the other caregivers and she doesn’t want me to make 

friends with the men, because she said: you know, they will marry you, 

and I have nobody to look after me. 

אולגה חוששת שאם זו תתרועע עם עמיתים מקהילתה: גברים בעיקר, מישהו מהם יתחתן מעסיקתה של 

איתה ואז היא עצמה תיוותר ללא מטפלת. זו הסיבה בגללה היא מבקשת שאולגה תתרחק מקהילת הזרים, 

 לא תחייך אל אף אחד מהם ולא תקשור איתם קשרים.

חסרות כל, יש חברות שמעניקות תחושה של בניגוד למהגרות המנצלות את חברותיהן ומותירות אותן 

בית, סביבה מעודדת, עצה טובה. לעיתים המפגש עם חברות אלה מהווה אי מבודד ויחיד בו המהגרת אינה 

, לדוגמה, סיפרה שחברותיה הן שעודדו אותה לעזוב את המשפחה שפגעה בה )הוטרדה גולנרהמרגישה זרה. 

לא העזה לספר על ההטרדה לבני משפחתה בפיליפינים, חששה  גולנרהמינית על ידי בעלה של המטופלת(. 

שתפחיד אותם, היא לא זכתה לאוזן קשבת בלשכת כוח האדם ששיבצה אותה לתפקיד )הם דרשו ממנה 

שתסיים שלושה חודשי עבודה לפני שהיא מודיעה על התפטרותה(. אם כך, מקור התמיכה היחידי היה 

 חברותיה מהפיליפינים:

My friends, they were the ones who encourage me to go, to stay away, 

they said: don't be afraid to be a jobless for a time, you can find another 

employer that will give you a better situation. 

תקופת שהותה   מן התיאור לעיל ברור כי מהגרת עבודה הנמצאת בישראל סובלת מתחושת זרות לאורך כל

כאן. זרותה בולטת במרחב הציבורי בשל תווי פניה וצבע עורה )למעט מהגרות המגיעות ממזרח אירופה( ובשל 
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אי שליטתה בשפה העברית. זרותה בולטת גם בבית פנימה בו היא ממלאת תפקיד אינטימי אך מודרת 

ומסירות. מהגרת עבודה עלולה מהממדים העיקריים של יחסים משפחתיים: אהבה וחיבה ללא תנאי, דאגה 

 לסבול מדחייה, מחשדנות, מתחושת ניכור ומביקורת מתנשאת.

( תארו את פרקטיקות ההזרה בהן מחזיקים חברים בקבוצה ההגמונית. הם 2000ועמיתיו ) שוולב

 שוולבתארו גם פרקטיקות התנגדות או אימוץ בהן מחזיקים בני קבוצת השוליים. הפרקטיקות שתיארו 

ו מתייחסות לפרקטיקות המתקיימות במרחב הציבורי או ביחסי עבודה מחוץ לבית ובתוכו )עובדת ועמיתי

אלה ננקטות ע"י  –משק בית ובעלת בית(. הכוונה לדיכוי, ולהאדרת הכוח האישי של חבר הקבוצה ההגמונית 

ת שמשמרות את חברי הקבוצה ההגמונית. בד בבד ננקטות פרקטיקות ע"י חברים בקבוצת השוליים, פרקטיקו

הזרות באמצעות הגנה על האחרות ע"י אימוץ הלגיטימיות של ההדרה. ניתוח הראיונות עם מהגרות העבודה 

מאיר פרקטיקות נוספות המיושמות ע"י מעסיקים, פרקטיקות שאינן נכללות במסגרת דיכוי או ניצול, אלא 

( מלל שמיועד לשמר את זרותה של 1שייכות לנישה אחרת אותה הייתי מכנה דחייה. פרקטיקה זו כוללת: 

( מלל ביקורתי מתוך התנשאות. 4( חוסר התעניינות 3( בדיקה תכופה של פעולותיה מתוך חשדנות 2המהגרת 

פרקטיקות אלה משמרות את מצב הזרה, מגבירות את תחושת הבדידות והעצב ומשמרות את חוסר 

 ההתמצאות של המהגרת במרחב הישראלי.

הזרות מגיעה תקופה בה המהגרת מרגישה כמו בת משפחה. על תקופה זו בתת הפרק לעיתים לאחר תקופת 

 הבא.

 . כמו בת משפחה2ב. 

המטפלת, המגיעה להתגורר בביתה של משפחה, באה ברוב המקרים מתוך נכונות להעניק טיפול מסור ומתוך 

פחתה מכילה ברוב המקרים כוונה כנה לעזור למטופלת. הפגישה הראשונה בין המטפלת לבין המטופלת ובני מש

הבטחה ליחסים עתידיים של אמון. אינני מונה בתת פרק זה את המקרים בהם הפגישה הראשונה לא צלחה 

והמטפלת או בני המשפחה החליטו שהצד השני אינו עונה לדרישותיהם. כיון שמדובר ביחסי עבודה, שני הצדדים 

ם להם. לדוגמה, מהגרת עשויה למיין עפ"י גודל הדירה, ממיינים את השותף העתידי על פי קריטריונים הידועי

עפ"י מספר הנפשות במשפחה, עפ"י חומרת המחלה ועוד. לעיתים חופש הבחירה שלה מוגבל ואפשרויות המיון 

מזעריות בגלל תקנות מגבילות, בשל אילוצים אישיים, כמו תקופת אבטלה ארוכה מדי בעברה, או בשל לחץ 

 כוח האדם. שמופעל עליה מצד לשכת 

אחד הדימויים השגורים בפיהן של מהגרות לתיאור היחסים עם בני המשפחה המטופלת הוא "כמו בת משפחה". 

המהגרת, שהתרחקה פיסית מבני משפחתה, מבקשת להתארגן בתוך משפחה חדשה לתקופת שהייתה בישראל 

ון )לעיתים ביטחון מדומה(. ולזכות באהבה ובשייכות. בנוסף לתחושת שייכות, מספק סטאטוס זה גם ביטח

המהגרת הנמצאת בארץ זרה, זקוקה להגנה וזו עשויה להינתן לה על ידי הפטרונים שיעזרו לה בפתיחת חשבון 

בנק, בהארכת אשרה במשרד הפנים, בהסדרת ביטוח רפואי ובשאר עניינים ביורוקראטיים. בהצהרה "כמו בת 

 ה שלא שילמו למהגרת את שכרה.משפחה" מחזיקים כל המעסיקים בהם פגשתי, גם אל

תארה  סוזאן, מהגרת מהפיליפינים, היססה אם להיענות לבקשתה של האישה הזקנה אליה הופנתה. סוזאן

 בפניי את הפגישה שנערכה בנוכחות הבן והבעל של החולה:
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The moment that she saw me, when I went there to meet them, the 

moment she saw, she liked me. She said: “I don’t want you to go, please 

stay. I want you will be the one who will takecare of me”. I didn’t want to 

take the job, but when I saw the woman begging me, “please stay"... 

actually the truth is that I didn’t want to take the job because I knew that it 

will be very difficult for me because there are two old people to takecare 

of.. How can I say "no" to a sick person who is begging me?... I thought to 

myself: I grab the wish of the woman, because it will eat my conscience 

not to go there. .. and I decided to work with them and then we had an 

agreement with the son. He told me he will give me the visa to work with 

them. 

נענית לתחינתה של הזקנה החולה מתוך שיקול  סוזאןהתיאור של המפגש בינה לבין בני המשפחה מורה בבירור ש

ת ידה המושטת לעזרה של אישה חולה. היא אינה יכולה לסרב למרות שהיא אתי המנחה אותה: אין לדחות א

יודעת שהעבודה תהיה קשה, היא מתלבטת בין נוחותה לבין העיקרון המדריך אותה ובוחרת בעיקרון. מדובר 

בשני מטופלים: הזקנה חולת סרטן והזקן חולה פרקינסון. כבר בשלב הזה מבקשת הזקנה מבנה שיגיש כיבוד 

המיועדת, דומה שהיא מצטרפת אל משפחה, בה תאלץ אמנם לעבוד קשה, אלא שתזכה ליחס של כבוד.  למטפלת

בשלב זה, ההסכם ביניהם כולל הבטחה של הבן שידאג לוויזת עבודה. כעבור כמה חודשים נפטרה הזקנה 

 :סוזאןובביה"ח, בשעותיה האחרונות, היא ביטאה את אהבתה ל

She was alone and started to panic and I can see the skin color was violet. 

I called the doctor, I didn`t know what to do, what is going on, and her 

eyes were open and she waved to me and said  אני אוהבת אותך ותודה רבה . I 

asked the nurses to call the children, I cannot tell them, so I asked the 

doctor to do that. She succeeded to touch me, she touched my face and she 

told me she is thankful and she told me that she loves me. 

, שליוותה את הזקנה עד מותה, שמעה ממנה מילות תודה סוזאןלהיות חלק ממשפחה פירושו לזכות באהבה ו

ליד הזקנה. עבורה זו היתה הפעם הראשונה בה שהתת ליד  יתה שם לבדה בבית החוליםה סוזאן ומילות אהבה.

גופת מת. פעמים רבות, הרגע בו מסתיימים החיים, הרגע בו נשאפת הנשימה האחרונה, הינו רגע אותו חולקת 

הזקנה עם המטפלת לבדה ולא עם אחד מילדיה, גם כאשר האירוע מתרחש בבית וגם כשהוא מתרחש בבית 

 החולים. 

 להמשיך לטפל באב, היא זכתה לאמון בני המשפחה: סוזאןלאחר פטירת האם, התבקשה 

 The family wanted me to takecare of the father and the father liked me 

also and trusted me so they don`t want to get anybody else and I said (to 

the son): you need to takecare of the visa. 
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מתבקשת להישאר במשפחה, דומה כי בני המשפחה נותנים בה אמון  סוזאןבשלב זה של הטיפול, כאשר 

ומכבדים אותה. האב מחבב אותה ורוצה בה כמטפלת. היא מעניקה את הטיפול הנחוץ והבן דואג לאשרת 

אחר שלושה ימים ראשונים של אינו מלא. סדקים החלו להתקיים בו כבר ל סוזאןהעבודה. האמון מצידה של 

להמשיך  סוזאןהעסקה ואלה התגברו במהלך מחלת האם ואישפוזה, אלא שהם אינם  מחבלים ברצונה של 

לעבוד עם משפחה זו. ייתכן שלו היתה חופשייה בשלב זה להחליף מעסיקים, היתה עושה זאת, אך בשל תקנה 

ך הדוחק לפרנס את ילדיה, היא מעדיפה להישאר. מגבילה, שאינה מאפשרת לה לעבור למעסיק אחר ובשל הצור

 אפרט לגבי הסדקים באמון בהמשך הפרק. 

 ג'וזלין, מהגרת מהפיליפינים, מתארת יחסים כמו משפחתיים לאורך שנים רבות:

My previous employer, I was working there more than 11 years with 

permit and they are very good, good man, the wife is very good, I don’t 

have problems at all, they cared about me like a daughter so I liked also 

the children. 

כשאני מנסה לברר איתה במה התבטא טוב ליבם, היא מציינת שהם העניקו לה הלוואות )ע"ח השכר העתידי( 

גו לה למעסיקה חלופית, ידידה שלהם שנזקקה וכן שבסופה של ההעסקה, כאשר נפטרה הזקנה, הם דא

 למטפלת.

(a) they give me everything that I need 

(q) Give me examples 

(a) Like, if I need money, I send for my children to the Philippines. 

(q) They give you loans? 

(a) They give me loans and what I need – they give me all the time, sometimes 

presents give me. 

(q) But if you catch cold or something – how do they behave? 

(a) They behave good, I only say: if you want some reliever, just tell me 

(and) I`ll bring someone. 

לעבוד, היא אמורה למצוא  כלומר היחסים היו נוחים וההסדרים היו ברורים. כאשר ג'וזלין אינה יכולה

 מטפלת מחליפה. האחריות על הטיפול היא שלה. הם מעניקים לה מתנות והיא מרוצה.

 דונה, גם היא מהפיליפינים, סיפרה על הקשר האמיץ שהיה לה עם הזקן בו טיפלה ועם ילדיו:

(a) I found a job which I consider as a family, because they are very nice to 

me, very good to me…  

(q) So, you felt to him like he is your father. 

(a) Father, yes 

(q) And he treated you as…? 
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(a) The same, the same 

(q) As a son? 

(a) You know, the regular, without any complain, whatever, you know 

(q) But did you feel that he loves you? 

)a) Yes, even right now, when he was very sick right now, he keeps on calling 

me: don, don. אני אוהב דון, אני אוהב דון that is what he said. I asked what is 

 he love don, he love don…they never trust anybody, only me, even the אוהב

children don’t ever leave my father, just stay with him in the hospital beside 

him, even the dirty cleaners, when they are changing, I was always there with 

him because when he opened his eyes if I am not in his side, he will call don 

or otherwise he will shake the bed: don, don, don. I need to come closer to 

him 

דונה מתארת יחסים של אמון ושל תמיכה. האב אהב אותה ורצה רק אותה לצידו וילדיו הכירו בתלות 

אחרי חצות  2הגדולה של אביהם וגם במצוקת הטיפול ולכן כאשר דונה התקשרה אל הבן או אל הבת בשעה 

א מבקשת שמישהו מהם יבוא להחליפה בתפקיד, הם מגיעים, הבן או לומר שהיא לא ישנה כבר כמה ימים והי

הבת, ומאפשרים לדונה להחליף כוחות. הידיעה שהבן והבת תומכים בה ונותנים בה אמון ואינם מבקשים 

להחליפה במטפלת אחרת, מחזקת אצל דונה את התחושה שהיא מטפלת מנוסה, שהיא מסוגלת לנהל את 

באה לידי ביטוי בקטע זה בפרקטיקות שבהן מחזיקים הבן, הבת והאב הזקן: הטיפול. תחושת המשפחתיות 

הגנה, תמיכה, תלות הדדית, אמון, עזרה מעשית, תחושה של בלעדיות וייחודיות )רק היא מתאימה לשמש לאב 

 מטפלת(.

אם כך, ההתחלה עשויה להתנהל מתוך רצון טוב וכן של שני הצדדים: המהגרת, שמגיעה לטפל במסירות 

ובאחריות, מתוך רצון לעזור ולהיות זמינה ובני המשפחה שמבקשים להעניק לה תחושה טובה באמצעות עזרה 

משפחתית שמקלה על הצדדים בניהול -ממשית ומתן אמון. עם חלוף הימים מתבססת תחושת שייכות כמו

 הטיפול ובביסוס יחסי אמון.

הזקנה בה טיפלה. זו אמרה לה על ערש מותה מילים , מהגרת מנפאל, נצרבו מילותיה של אנאבלבזיכרונה של 

 של רחמים ושל אהבה ושל קירבה:

She used to say to me Monte Carlo, כאילו my name and  היא אמרה, את בת

 yes, you are my daughter and don’t be worry and today, tomorrow, I שלי

don’t know what will happen tomorrow, but please, be happy, everything 

is o.k. she said, last words in hospital. 

, שאיבדה את שני הוריה בנפאל, כמהה ליחס משפחתי ודבריה של אנאבלהזקנה אמרה לה: "את בת שלי". 

זוכרת שבמהלך שנות עבודתה אירעה יום  אנאבלהזקנה ממלאים את ליבה בתחושת שייכות ובתחושת קירבה. 

שהיא מרביצה למטופלת שלה.  אנאבלקלה. הזקנה צרחה, השכנה נכנסה לבדוק מה קרה והאשימה את אחד ת

השכנה איימה לפנות למשטרה, אלא שבסופו של דבר הסתפקה בשיחת טלפון לילדים. אלה הגיעו והגנו על 
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תה בגלל , אמרו לשכנה שהם בוטחים בה ושאימם אינה יודעת מה היא מדברת, אינה מודעת להתנהגואנאבל

 לטובת הבנות והבן של הזקנה. אנאבלמחלת האלצהיימר בה היא לוקה. אירוע זה שמור בליבה של 

, היות אנאבלכפי שציינתי בראשית פרק זה בחלק העוסק ב"להיות מעסיק" וכפי שמוכיח הציטוט מפיה של 

עבודה נוספת משפחה משרת את צרכיהם של שני הצדדים: המעסיקים מחלצים בשם המשפחתיות -כמו בת

ומחויבות וכמו כן מנקים עצמם מתחושות אשם בשל העברת הטיפול בבן המשפחה לאישה זרה והמהגרת 

עשויה לשאוב מן הקרבה מענה לצרכיה האנושיים: קשרים של אהבה, קירבה והשתייכות. אלא שלעיתים 

 קרובות סטאטוס "בת משפחה" הוא מסר המחזיק בשני קצוות: קירבה וניצול. 

ההרמוניה המתוארת לעיל, המתקיימת עם קבלת המהגרת אל המשפחה וההבטחה לאמץ אותה  ברקע

כבת משפחה )יש לזכור שבכל משפחה מתקיימת תקופת הסתגלות שאורכה משתנה עד אשר נוצרת התקרבות 

מעביד ועל -ועד שמתבסס אמון הדדי(, מתקיימים ברוב המקרים יחסים היררכיים המבוססים על יחסי עובד

משפחתיים מבטיחים טשטוש ההיררכיה, אך ההבטחה לא יכולה להתקיים -זר. היחסים הכמו-סי אזרחיח

 ברוב המקרים לאורך זמן. 

המודל המשפחתי או אידיאולוגיית המשפחה משמשים אבן בוחן לטיב הטיפול המוענק ע"י מטפלות 

 (:Dodson & Zincavage, 2007פורמאליות או כפי שכתבו דודסון וזינקאבאץ' )

Both management and frontline workers described creating a family as the 

best model of care for elderly and dependent residents (pg. 912). 

 & DeVault, 1991; Folbre, 2001; Kittay, 1999; Stone, 2005; Uttal)חוקרות מתחומי ידע שונים

Tuominen, 1999)  המתח הנחווה ע"י מטפלות המנהלות טיפול במעמד של בנות משפחה פיקטיביות. בחנו את

בנוסף לגילויים שלהן אודות היתרון אותו מחלצים מעסיקים בהשתמשם בטרמינולוגיה ובפרקטיקות 

קבלת טיפול אותנטי ומסור, אציין את החידושים שנחשפו במחקרי זה: לעיתים -הנטועות במודל המשפחתי

וצרת קירבה אותנטית בין הזקנה לבין המטפלת בשל הבדידות של שתיהן והתלות הגדולה של קרובות אמנם נ

 מושג שטבעה אווה קיטאי( שמזמנות אותן זו לזרועות זו. יחד עם -dependent workerכל אחת מהן בשנייה )

וך, תשלום זאת, הפרקטיקות בהן מחזיקים בני המשפחה התומכים בטיפול )בין היתר: אי תשלום, תשלום נמ

באיחור( חושפות את הסדקים בשימוש במודל המשפחתי בהעסקת מהגרת עבודה. אחת הפרקטיקות 

היא העברת האחריות המלאה לטיפול אל המהגרת והתנכרות מלאה או חלקית של  סוזאןהמדווחת לעיל ע"י 

כלפי המטפלת וכלפי הטיפול. לכאורה, פרקטיקה המשתמשת במודל המשפחתי )בת -ילדי הזקנה כלפיה

המשפחה מטפלת באחריות ובמסירות בנזקקת(, עשויה להיות נכונה עבור המהגרת, אלא שהיא מלווה 

 לקית מצרכיה, במיוחד מהצורך בשינה ובמנוחה.בהתעלמות מלאה או ח

 על הסדקים באמון ועל התפכחותה של המהגרת מאשליית השייכות בתת הפרק הבא.

 :ילויים ראשונים של סדקיםג –להיעשות עובדת  3ב. 

מי שבטחה במעסיקיה והאמינה לסטאטוס היותה "בת משפחה", עלולה למצוא עצמה בהמשך יחסי 

לתם של מעסיקיה להעניק לה מקום עבודה מוגן וסביבה מכבדת. לעיתים זה השלב בו ההעסקה מפקפקת ביכו
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תסתיים ההעסקה, לעיתים ההעסקה תימשך למרות קריסת האמון בשל מחויבותה של המהגרת לפרנסת בני 

 משפחתה.  

 , מהגרת עבודה מנפאל, שהועסקה במשך שבע שנים בטיפול בזקנה:אנאבלאתחיל בתיאור של 

The family is o.k. like a family behavior without the money, o.k.?  I am 

waiting and waiting, Massa give me the money, sorry, it was 22-23, the 

date of every month, like that…the last year it overcomes to me, and I 

have been in the agency and I tell them… I have to remind her, that is all 

the time I remind her to pick up my money, salary and everything…I have 

to remind her: Massa, please, this story is this and you have to give me 

this, o.k.?  I am not a volunteer for her mother, I am not doing 

volunteering, I am doing work for money, I am coming from Nepal to do 

that job for money, definitely and all the time hurting me why I have to 

say please give me money, give me money, give me money. 

תחנן מסתבר ששכרה לא שולם מעולם במועד. במהלך שבע שנות העסקה היתה צריכה מדי חודש לה 

מתלכד עם יחס  אנאבלבפני הבת, האחראית על התשלום, לשלם את שכרה. בעיני בת זו אי תשלום השכר ל

 אנאבלשהוא כמו משפחתי, הרי בת משפחה אינה גובה שכר עבור עבודתה, זו נעשית בחינם ובהתנדבות. 

כאן לטפל באם הזקנה מתייחסת לעניין העבודה בהתנדבות לעומת העבודה בשכר והיא מכריזה: "לא הגעתי ל

בהתנדבות, אני עושה זאת עבור שכר". הטשטוש של המעמד של המהגרת: בין עובדת לבין בת משפחה אחראי 

, מיכאלהבחלק מהמקרים להתייחסות אל הכסף שמשולם לעובדת כאל מתנה/דמי כיס/נדבה לאישה ענייה. 

 לה:ניצול במלים א-נכדה לזוג זקנים סיעודיים תארה את יחסי הקירבה

אני כן חושבת שהעובדה שנתתי לה יחס, אני כן לא צבועה ואומרת העובדה ת( (

שנתתי לה את התחושה של בת בית, כי ניסיתי לתת לה תחושה, לקרב אותה ולתת 

לה הרגשה, גם מרחמים כי אני יודעת שהיא מנותקת מהמשפחה שלה ונורא כאב לי 

לה, שתביני, היינו ביחסים  הלב על הילדים ושלחתי להם כל פעם דברים ועזרתי

שהיא שמה אותי בתור, היא נתנה לי יפוי כוח על החשבון בנק שלה בבנק הדואר, 

כדי שאני אוכל כל פעם לשלוח לה כסף או לעזור לה כדי שהיא לא תבזבז על זה 

זמן, אני הייתי עומדת שעות בבנק הדואר. עכשו באותה מידה יכולתי לרוקן לה את 

 מה.החשבון באותה נשי

 כשותפה היא שמה אותך)ש( 

כשותפה. השם שלי והשם שלה, אז את יכולה להגיד עליי שאני גנבתי ולא נתתי )ת( 

לך את הכסף?...ואני חושבת שזה אחד האנשים היחידים אי פעם שרצה לעשות אתי 

בעצם כאילו יישור קו, סולחה, ואני לא הסכמתי, כי זה הכי לא אופייני לי בעולם, 

קחי את הכסף.  –צה את הכסף אבל אחרי הסיטואציה הזאת, קחי, תבחרי, את רו
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שלום, ביי, לא רוצה לשמוע ממך...נורא קשה כשאתה מאמין בבן אדם, להחתים 

אותו על המאה דולר שהוא לקח לסופ"ש, זאת אומרת אני מסתכלת על זה כעל 

 עלבון. צריך לבוא ולהגיד זה דרישה של "דנאל" או של לא חשוב מי, פשוט.

 (, זה כסף שנתת לעובדתזה לא כסף שנתת לילדה )שלך)ש( 

כן. אותי הביך להחתים אותה, אז במקום שזה יביך אותך, תגיד זה דרישה )ת( 

 שלהם, אין מה לעשות, בואי נקפיד על זה, כי הכי קל לך כבר, יאללה, קחי דמי כיס,

 אבל לא, צריך להקפיד ולהיות מתועד כי אח"כ זה בא לך וזה נורא מעליב.

חי דמי כיס..." עליי להקדים ולהסביר שתשלום דמי כיס מהווים מקדמה יאללה, ק“אומרת:  מיכאלה

ע"ח המשכורת. לנורמה שהתבססה בנושא תשלום דמי כיס למהגרי עבודה יש שורשים בתקופה בה השכר 

כולו היה משולם בדולרים ונשלח מיד עם קבלתו אל משפחתה של המהגרת באמצעות שירות העברת כספים. 

ק היה מעניק לעובדת סכום שבועי כלשהי בעזרתו תוכל לשלם הוצאות מעט. דמי הכיס באותה תקופה, המעסי

היו משולמים בשטרות כסף ישראליים והיו משמשים את העובדת בארץ. היום השכר כולו משולם בשקלים 

אלא שהמשך  allowanceשהם מתכנים ע"י העובדות  ולכן אין כל משמעות לתשלום "דמי הכיס" או כפי

במנהג מסמן שוב את היחס לשכר העובדת: דמי כיס, שלא צריכים להיות מתועדים, שלא צריך האחזקה 

להקפיד בהם, ש"יאללה" תקח ותלך )דמי הכיס משולמים לקראת סוף השבוע, העובדת נוטלת אותם ויוצאת 

שכעסה על המהגרת שדרשה תשלומים בגין זכויות  מיכאלהלחופשה קצרה(. בקטע קודם בראיון מספרת 

 –קחי, תבחרי, את רוצה את הכסף “סוציאליות ובגין עבודה בחגים לאחר סיום יחסי העבודה והיא אומרת: 

מציעה לה או כסף או חברות/משפחתיות.  מיכאלהקחי את הכסף. שלום, ביי, לא רוצה לשמוע ממך". כלומר 

בדת לתשלום בגידה מכאן ניתן להבין שקיימת התייחסות כזו אצל חלק מהמעסיקים שרואים בדרישת העו

 בסטאטוס המשפחתי, בבחינת: "כל מה שמעניין אותך הוא כסף".

אצל מישל, מהגרת מהפיליפינים, נסדק האמון לאחר שבנה של הזקנה הטריד אותה מינית. היא סיפרה שבני 

משפחתה של הזקנה בה טיפלה התייחסו אליה כמו אל בת משפחה, כולל הבן עליו היא מספרת בציטוט זה, 

 תו היא מתארת כ"אדם טוב מאוד":או

He (the elder`s son) is a very good man, he is religious and I wasn’t 

thinking that he is gone to think that way towards me because everybody 

treats me like a family …on that day, I wasn’t expecting him to call me 

inside the room, I was actually afraid of him, almost all the time. 

מסתבר שאחד הבנים, גרוש ודתי נותח ונזקק למנוחה ולכן הגיע להתגורר בבית אימו הזקנה. בעת שהייתו שם 

"ניצל את ההזדמנות" להטריד מינית את מישל. היא לא חשבה שהוא תופס אותה כאובייקט מיני, כנראה 

כמה מהמרואיינות מחזיקות בתפיסה שאדם דתי הוא אדם מוסרי( וכמו כן כיון שהאמינה בגלל היותו דתי )

שהוא תופס אותה כבת משפחה. כאשר מישל מתארת את בני המשפחה כאנשים טובים, היא אינה מפרטת 

במה מתבטא טוב ליבם. מבין השורות ניתן להבין ששכרה שולם במועד, שהקשיבו לה כאשר התקשרה, שבעת 

יהם אצל אימם, האירו לה פנים. מהגרות אחרות, שמתייחסות למעמדן כבת משפחה, מציינות שחגגו ביקור

להן מסיבת יום הולדת בבלונים ובעוגה, שהרעיפו עליהן מתנות, שלא חסכו עליהן בהוצאות למזון 

של מישל  הן לא נדרשו לנקות ולהדיח. קריאה קפדנית בראיון-ושבהזדמנויות בהן אירחו אותן בבתי הילדים
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מאירה את העובדה שהיא ביקשה לסיים את ההעסקה פעמים רבות טרום האירוע: היא אמרה "שלום" כבר 

קודם, אלא שהם לא הקשיבו, היא התקשתה לזנוח את הזקנה וכנראה לא היתה די אסרטיבית )היא מתארת 

כוח האדם כבר הזהירה  שנים בלבד(. בנוסף, הסוכנת מלשכת 25שהיתה מאוד צעירה כשהגיעה לישראל, כבת 

אותה בעבר שהיא "עושה בעיות" ושתשלח אותה לפיליפינים. תחושת חוסר הביטחון שלה שהתעוררה נוכח 

המגורים המשותפים עם הבן לא שכנעה אותה לעזוב, הפחד מסוכנת הלשכה היה גדול יותר, עד שאירעה 

ל התפטרה מהעבודה ולא קיבלה ההטרדה ששיכנעה אותה שהיא נתונה בסכנה. זמן קצר לאחר מכן מיש

פיצויים. ניתן לבחון את יחסם של האחים לאחר ששמעו מפי מישל על ההטרדה המינית. "בני משפחה" אלה 

 הכחישו, שידלו אותה להמשיך והבטיחו שלא יקרה שנית:

…but they kept and say: no, they always said, he is a good man and he 

cannot do that to you and so on, so I said good bye for many times but 

they didn’t listen, I didn’t have any choice so I stayed, again but then 

when at that moment when he called me in his room and I asked him what 

does he want, he said: just come over here in my bed, I said: no, I am not 

going and he tried to pull me and I run away, I was crying and then I 

called the sisters and the brothers, still they said: no, don’t go, please stay, 

my brother is not gone to do that.  

ם, אלא שכאשר התעוררה מחלוקת, או עבורם בת משפחה כל זמן שטיפלה באופן מסור באימ משההיא שי

השתבשה התוכנית, הם לא ניצבו מאחוריה ולא הגנו עליה. מישל וויתרה על האפשרות לתבוע אותם באומרה 

  שהכי חשוב עבורה הוא ביטחונה האישי/הפיסי.

מעלה את השאלה שלושה ימים לאחר  סוזאןמנקרת בלב המהגרת.  ”השאלה "זרה או בת משפחה

החלו להתעורר ספקות ושאלות כבר שלושה ימים לאחר  סוזאןדת הטיפול בזקנה החולה. אצל שהחלה את עבו

הצטרפותה אל המשפחה, פירטתי אותם בתת הפרק "זרה". הספקות מתעבים וגדלים עם חלוף הימים. עם 

 פטירת הזקנה, היא נחשפת )שוב( לדינמיקה המשפחתית שגורמת לה לסלידה:

The moment her mother died, I saw that she took the פמוטים with her. She 

took them from the house. אני ממש נגעלת. It is not the right behavior to 

see. I am a stranger. We are strangers in the house. 

נחשפת לסודות המשפחתיים: הבת מתעניינת בפמוטים מיד עם פטירתה של אימה. ההתנהגות הזאת  סוזאן

. כזרה, הפרקטיקות שהיא נחשפת אליהן, מעוררות בה שאט נפש. סוזאןנתפסת כלא מתאימה בעיניה של 

א נושא הזרות לעומת מעמדה של העובדת כבת משפחה נמצא בדיאלוג כל זמן שהותה בבית: מצד אחד הי

עשויה להכיר את המטופלת ואת צרכיה טוב יותר מאשר בני המשפחה, מצד שני היא עלולה לסבול מחשדנותם 

של בני המשפחה המציבים מצלמות בבית כדי לעקוב אחר התנהגותה ואחר תנועותיה. היא עלולה לסבול 

טים הכי אינטימיים מאיסורים מגבילים המושתים עליה ע"י בני המשפחה ומצד שני היא עשויה להיחשף לפר

בחייהם. את חוסר הבושה של בני המשפחה ניתן לייחס לשקיפותה של העובדת בעיניהם: אין סיבה לבושה, 
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כיון שהיא לא שייכת למעמד החברתי ממנו יש להסתיר מעשים לא כשרים או לא מוסריים. אין גם צורך 

 להסתיר או להתבייש מפני אנשים "שקופים".

רות עם גילויים של סדקים באמון, עם גילוי הכשלים בהתנהלותה של המשפחה, אך חלק מן המהגרות מתפט

 חלק מן המהגרות אינן חופשיות לבחור בהתפטרות. על כך בתת הפרק הבא.

 ממשיכה לעבוד בתנאי עבדות, בכלא 4ב. 

 . בכניעה1. 4ב.

או ציפייה  עם התרחבות הסדקים, נוצר מצב של חיים משותפים שאין בהם אמון, חיבה, תמיכה

שיתקיימו אחד מהשלושה. בשלב זה העובדת עשויה להתפטר או להמשיך בעבודה מתוך מצב של אין ברירה. 

 כיצד מתארת העובדת שלב זה ביחסי העבודה?

לינה, מהגרת עבודה מסרי לנקה, אינה רוצה להחליף מקומות עבודה, היא אוהבת את הזקנה בה היא מטפלת, 

לבני משפחתה. במהלך ההעסקה היא מודעת להתנהגותם הדכאנית של הילדים  היא משתכרת ושולחת כספים

)במיוחד של הבן המשמש כמטפל אחראי(, אלא שהיא משתדלת להתעלם ממנה ולהמשיך למלא את משימותיה, 

היא מסתגלת לאיסורים ולפרקטיקות, כולל איסור לארח חברות וכולל התקנה של מצלמה בבית מעסיקתה 

 :שמשמש גם כביתה

I never go without clothes, so I tell to my friends: I think you are only 

 and you in the house. You don’t know somebody put camera, you אמא

take out the clothes, you think you are alone here, so I said: never mind, if 

he wants to see, he will see. You know, my friend told me: Leena, you are 

working in this family, but no anybody work in this family.  

דומה שהיא מקבלת בלית ברירה את השמת המצלמה, וכי מה היא יכולה לעשות? היא יכולה להגיש את 

ספים למשפחתה בסרי התפטרותה, אלא שאז תחבל בתוכניתה: להמשיך לטפל בזקנה האהובה עליה, לשלוח כ

 לנקה, להמשיך לעבוד אצל אותה משפחתה לאורך שנים רבות כדי להימנע מאובדן השתכרות בשל אבטלה. 

יש מהגרות שניצבות בפחד ובהכנעה אל מול המעסיקות. הן מקבלות עליהן בלית ברירה את עול השעבוד, כדי 

רה, מהגרת עבודה מהפיליפינים, היא אחת שתוכלנה להמשיך להׂשתכר. הן נכלמות, בוכות וממשיכות. אלווי

 מהן:

also just one time I make toilet and the mother of my employer was there 

and my employer was there also, I go, לא שמתי לב I go, I forgot I am not 

allowed to make pipi, I go and when I go out, whoo, I want to cry because 

she said:  את שוכחת הכל? –היית בפיליפינים  You are not allowed to make 

pipi here, why you make, why you used the toilet? She shout with me and 

she angry and she said and the mother is there so I was ashamed, I only 
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said סליחה I forgot, next time I will not do it again, only like this and I 

want to leave my work because it is really really difficult… 

אלווירה מנועה משימוש בשירותי הבית. היא אמורה להשתמש בשירותים שנמצאים ביחידה נפרדת 

א התנצלה והבטיחה בחצר, יחידה בה היא מתגוררת. כששכחה באחת הפעמים את ה"חוק" וזכתה לנזיפה, הי

שאירוע ממין זה לא יחזור על עצמו. היא רצתה לעזוב את עבודתה בשל תחושת העלבון, אך נשארה. היא 

משועבדת לחובות כספיים ולחובת האחריות לדאגה לבני משפחתה המורחבת. כדי להמשיך לעמוד 

 בהתחייבויותיה היא משתפת פעולה עם עבודת השליטה שמפעילה עליה המעסיקה.

וויויאן, מהגרת עבודה מהודו, סיפרה שאם המעסיקה הזקנה שלה אינה רואה אותה ברגע מסוים, 

היא מיד מתקשרת לבנותיה ומתלוננת בפניהן שהמטפלת "נעלמה", שאינה מטפלת בה וכד'. הבנות, בתורן, 

להן אלא מתקשרות לברר מה קרה ווויויאן נאלצת להסביר. מהגרות רבות מספרות שהבנות אינן מאמינות 

לאימן, גם כאשר זו מגזימה וגם כאשר היא דמנטית. וויויאן אינה מתמרדת, אלא מקבלת על עצמה את תפקיד 

 המשרתת השותקת:

I do o.k. she don’t want that, then I give her another one, a little bite 

discussion and o.k. sometimes she is nervous with me because she is very 

strict, five minutes if she didn’t look me and then she was very tension, 

tension, very, מטפלת go, she wants you are my מטפלת, you have to stay 

here – like that she told, now you are not here, I tell to my daughters and 

then she tells to daughters, like that, like that, starting do like that. You 

know … one mistake if מטפלת do, she is angry and daughters also, like 

that…I tell I am in the שירותים…I explain, sometimes daughters listen, 

sometimes they are not listening, no, you are the מטפלת you have to stay 

with my mother, they are talking, that is o.k. this is my job, you know, we 

cannot explaining, also they don’t want to listen. It is hard… because of 

the salary and all we are coming here, but, you know, we told the people 

working it is really hard work.  

 המהגרות( אינן יכולות להסביר וכן שהן )המעסיקות( אינן רוצות להקשיב.-וויויאן אומרת שהיא )הן

יכולת/האפשרות לדבר/להסביר לפערי השפה, לחוסר השליטה בשפה העברית, זו היא מייחסת את חוסר ה

הבעיה העיקרית בעיניה, אך הבעיה העיקרית היא, כנראה, יחסי הכוח הנטועים במערכת היחסים בין בוס 

 we cannotלבין עובדת ועוד יותר כאשר העובדת שייכת לקבוצה אתנית שונה ולגזע זר. כשהיא אומרת "

explainingהיא מתכוונת שהפער הוא כה גדול, שאין אפילו טעם להסביר: הפער בתפיסות בכל הנוגע למצב ," 

האם ולהתנהגותה, למשימות הטיפול ולקשיים הנובעים ממנו, הינו גדול ובסופו של דבר, המטרה היחידה 

 לת. הניצבת בפני הבנות היא להשביע את רצונה של אימם ולאו דווקא לדאוג לרווחתה של המטפ
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ל, דחיקה לשוליים, החלשה, סימון ( כמה פנים לדיכוי: ניצוYoung, 2004במאמרה מונה יונג )

האחרות של חברי קבוצת השוליים באמצעות אימפריאליזם תרבותי ואלימות. הסדקים באמון ובמראית העין 

. לדוגמה, הניצול מתגלה באופני תבטא באופנים אותם מונה יונגהמשפחתית חושף את העובדת לדיכוי המ

התשלום ובהתייחסות לתשלום כאל חסד או כאל מתנה. הדחיקה לשוליים מתבטאת בהחרגה מזכויות 

חברתיות, כמו לדוגמה שלילת הזכות לחיי משפחה, או שלילת הזכות לפרטיות שמתבטא בראיון עם לינה 

לשה נעשית כאשר לא ניתנת לעובדת בהצבת מצלמה בחדרה ללא קבלת רשותה ואפילו ללא יידועה. הח

אוטונומיה, כאשר היא מקבלת פקודות ונדרשת לבצע, כמו במקרה של וויוויאן בו היא מתארת מצב שבו 

בנותיה של הזקנה מכתיבות לה את ההתנהגות )הן אינן מתגוררות בדירה, אלא ניזונות מתלונותיה של אימן 

(, ביטויים לאימפריאליזם תרבותי נחשפים בטקסט של ומדרבנות את המהגרת למלא את ציפיותיה של האם

בו היא מתארת את יחסה המתנשא והמתנכר של החברה בישראל כלפי מהגרות המשאירות את ילדיהן  סוזאן

מאחור. אלימות נחשפת, בין היתר, בתיאורה של מישל את ההטרדה המינית שחוותה ובאיומים שהיא שומעת 

 מסוכנת הלשכה לכ"א.

מש הפנים לדיכוי המפורטות אצל יונג, ארצה להוסיף פן נוסף באמצעותו מעסיקים בנוסף על ח

בישראל, בעידוד המדיניות הישראלית ודפוסי ההעסקה שהתוותה, מדכאים את מהגרות העבודה בסיעוד. 

כוונתי לדרך שלכאורה אין בה כוחנות או שימוש באלימות. כריתת ברית עם חלשים כדרך להכניע אותם, 

אותם ולנצל אותם, הינה דרך המסנוורת את עיניהם של החלשים ומעודדת אותם לשתף פעולה בדיכוי  להחפיץ

 ובניצול. אחיזת העיניים נעשית באמצעות החיבוק המשפחתי. ארחיב על כך בסיכום של תת פרק זה. 

ך בתת התמודדות אחרת במצב של אי אמון ודיכוי היא החזרת מלחמה או התנגדות פעילה/מוחצנת, על כ

 הפרק הבא.

 . להיות מטפלת תוקפנית/לוחמת 2. 4ב. 

ויש מהגרות שמתנגדות, שנלחמות, שצועקות ומתנגדות. הן אינן מוכנות לקבל על עצמן את ההכנעה 

היא אחת מהן. להלן הדיאלוג שקיימה עם הבן כאשר ניסה לבטל את יציאתה ליום  סוזאןואת ההשפלה, 

 מנוחה שבועי:

זה שבת.את לא יוצאת מחר.  . The only day that I go out and I planned for 

this שבת. My special day. I want to enjoy my holiday. Six days I was 

working for them. All days. Why not going out? This is my only free day 

to do whatever I want to do. ?אתה אומר לי You see how he bought me? 

How he owned me? You are not going out tomorrow night. You are 

staying. I started to pick up. I said:  מי אתה בכלל שתגיד לי מה לעשות? מי

אמר לך שאני לא יוצאת? אני יוצאת. למה לא? חוץ מזה, אתה צריך לבקש ממני. 

? מי אתה? למה אתה אומר לי אני לא חייבת לך כלום. אתה צריך לבקש יפה. מה

מה לעשות? החופש שלי. היום שלי. אין לך בכלל כבוד? אין כבוד! אז הוא אמר לי: 

 אז מתי את חוזרת? מתי שאני צריכה לחזור.
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מתארת בדיבור ישיר את שיחתה עם הבן, היא משתמשת בשפה העברית, כי היא מתארת  סוזאן

מתחשבת והגסה של -אינה שותקת מול התנהגותו הלא סוזאן במדויק את הדיאלוג החריף והמושחז ביניהם.

הבן, היא עונה בתקיפות וגם בתוקפנות, מאתגרת אותו בשאלות: "מי אתה?", "אין לך בכלל כבוד?", "אתה 

, כפי שהיא עצמה מעידה על התנהגותה, למדה מבני המשפחה פרקטיקות משפילות סוזאןאומר לי?" 

ת לי שהיא לא היתה כזאת, היא סיגלה לעצמה התנהגות לא מנומסת, כיון ומשתמשת בהן כלפיהם. היא אומר

 שזו היתה האינטראקציה בבית והיא לא יכלה לשתוק עוד:

Although I know by myself that what I am behaving is not nice any more, 

that it is not me. I am becoming not me because of him. I don`t want what 

is going on to me, it is not me. I have my grandparents who are very 

religious in the Philippines. They taught me all the good things. I studied 

in a catholic school in the Philippines. They taught us good manners, not 

to reply, to return to the old people respect, especially the old. I know to 

myself that I could not do it anymore. Every night. Crying. I am just a 

human being. I can`t control myself to answer him back. I cannot to 

answer him. Who are you cursing me like that? Who are you? 

מסגלת לעצמה התנהגות מרדנית מול הדיכוי של בני  סוזאןלצייתנות ולהתנהגות מנומסת,  למרות שהתחנכה

המשפחה. היא בוכה אל מול השינוי שחל בה, אך היא אינה מוכנה שיקללו אותה ושישפילו אותה, היא 

מתנגדת ונלחמת על כבודה. בשאלה "מי אתה?" היא מתכוונת לומר שבעצם הם שווים זה לזה כבני אדם והיא 

. מצב כזה, בו העובדת מתמרדת ומחזירה למעשה מלחמה, אינו מאריך אינה מקבלת את עליונותו המדומה

, כך גם קרה ימים. לרוב, זמן קצר לאחר שהמהגרת מתחילה בהתנהגות זו, היא תפוטר על ידי מעסיקיה

 . במקרה של סוזאן

 מטפלת"-. דיון בתת הפרק העוסק ב"להיות עובדת5ב. 

בת משפחה פיקטיבית תיארתי -זרה-מטפלת-לעובדתאת הדרך אותה עושה מהגרת כאשר היא הופכת 

כתהליך המתחיל במעמד של זרות ולמעשה מסתיים באותו מעמד )או גרוע ממנו, כאשר הזרה הופכת לאויבת(. 

בין שני הקצוות, הראשון שהוא ניטראלי ומרוחק והאחרון שהוא מנוכר ועוין, מתקיימים שלושה שלבים: 

הפיקטיבי כבת משפחה, השני הוא שלב המשבר בו מתגלים סדקים של הראשון מביניהם הוא שלב האימוץ 

אמון והוא עלול להביא לסיום היחסים. השלישי הוא שלב הכלא בו המהגרת נשארת ביחסים למרות היותם 

מכבדים ולעיתים אף אלימים, כיון שהיא מקריבה למען בני משפחתה. בשלב הכלא עשויות -משעבדים, לא

ות, הראשונה היא צייתנות וכניעה )גם אם חיצונית בלבד( והשנייה היא השבת מלחמה להתגלות שתי התנהגוי

והתנגדות פעילה. עם סיום יחסי העבודה חוזרת, ברוב הגדול של המקרים, המהגרת למעמד הזרה. לעיתים 

נשמר קשר עם המשפחה לאורך זמן קצוב ולעיתים הקשר נפסק. לעיתים הקשר מסתיים ואז מתחיל שלב 

 ק בבתי משפט שעלול להימשך שנים.המאב
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לכאורה, התקופה בה המהגרת נהנית ממעמד של "בת משפחה", אמורה להיחשב לתקופה העדיפה 

במסגרת החיים המשותפים שיש לה עם המטופלת ועם ילדיה, אלא שיש לזכור שהמהגרת אינה אישה נטושה 

וב המקרים בלית ברירה, או שנאלצה שזקוקה לאימוץ, אלא היא בעלת משפחה ביולוגית שנותקה ממנה בר

לבחור להתנתק כיון שאלטרנטיבות הקיום האחרות היו גרועות מן האפשרות הנוכחית. יש לזכור שדפוס 

ההעסקה הקיים מנוגד לחוקי המגן ובמיוחד לחוק שעות עבודה ומנוחה. יש לזכור שדפוס ההעסקה הקיים 

על פרטיות ובכל הנוגע לזכות לחיי משפחה. גם כאשר  מנוגד לחוק כבוד האדם וחירותו בכל הנוגע לשמירה

העובדת נהנית מתחושה כמו משפחתית בבית הזר בו היא עובדת, יש לזכור שלמעשה היא שבוית עוני ושבוית 

חוב והעוול שנעשה לה ע"י חוקים מקומיים וע"י הסכמים בינלאומיים שולל את המוסריות של העסקה ממין 

מוסרית, יש צורך בשינוי מהותי של היחס אל המהגרת ואל בני משפחתה, יחס  זו. כדי שהעסקה כזו תהיה

 המתחשב בצרכיה ובזכויותיה כאדם חופשי.

 בפרק כולו ג. דיון

שני הצדדים המעורבים בטיפול, מהגרות העבודה ובני המשפחה המטפלים, מתנסים בתפקיד חדש: 

 משהבתפקיד המעסיקים. יתכן שהמהגרת שיהמהגרות בתפקיד המטפלת ה"זרה" ובני המשפחה או הזקנים 

כבר קודם לכן בתפקיד טיפולי בארצה, כמהגרת בארצות אחרות או בישראל אל מול מעסיקים קודמים. על כל 

פנים, ההתהוות של המהגרת כמטפלת אצל בני המשפחה הנוכחיים הינה התנסות חדשה והיא אמורה ללמוד 

יצד להיות זרה בתוך משפחה. ברוב המקרים היא בודדה מהם תפקידיה, מהי ההתנהלות הרצויה לה, כ

לחלוטין במסגרת החדשה, לעיתים יש לה חברות או קרובות משפחה המועסקות בישראל והיא שומעת מהן 

עצות ויכולה לשתף אותן בקשייה. בני המשפחה נעשים מעסיקים ביום בו הם שוכרים את שירותיה של 

עים בתחילה לתפקידם החדש אליו נקלעו בלא רצון ובעת משבר. המהגרת. לעיתים קרובות הם אינם מוד

חלקם הגדול לא היו מעולם מעסיקים אלא שימשו כשכירים בעולם העבודה. את אופן ההתנהלות הרצוי הם 

לומדים "תוך כדי תנועה", כאשר המדריכות הראשונות שלהם הן לרוב פקידות העובדות בלשכות פרטיות 

שמשות כמקור מידע למרות שהן עצמן לא הוכשרו בנושא דיני עבודה, יחסים לכוח אדם. פקידות אלה מ

בינאישיים, הגירת עבודה או זיקנה. המעסיקים מנסים לשאוב מידע לגבי ההתנהלות הרצויה: כמה לשלם? 

אילו תנאי מגורים הם אמורים לספק? מה מותר לדרוש ומה אסור? קרוב לוודאי שנחשפו בעברם לכתבות 

וויזיה או לכתבות שפורסמו בעיתונות לגבי מהגרות עבודה שהתעללו במטופלים שלהן. כנראה ששודרו בטל

נחשפו לדיונים לגבי פליטים וליחס הגזעני כלפיהם. המדיה והציבור בישראל מגלים יחס חשדני )לכל הפחות( 

שבהיעדר דרך כלפי מהגרי עבודה וכלפי פליטים )זרים, באופן כולל(. אם כך, זוהי נקודת המוצא, אלא 

אלטרנטיבית לטיפול בזקנים )נכון יותר לומר, בהיעדר דרך זולה יותר(, הרי בני משפחה המתמודדים עם 

מצוקת טיפול, יבחרו בהעסקת מהגרת עבודה כדרך היחידה הנגישה להם וכן כדרך מומלצת הניתנת להגשמה 

טיפול שיוענק בבית. בתחילה  בקלות יחסית. המטרה היא, אם כך, השגת טיפול זול לבת משפחה זקנה,

מתקיימת חשדנות אלא שעם חלוף זמן, אם אמנם חולפת תקופת ההתנסות והמהגרת נשארת לטפל בבת 

המשפחה, מתכוננים יחסים כמו משפחתיים. יחסים אלה משרתים את שני הצדדים: הם נוחים לבני המשפחה 

ן הם מבטיחים בתמורה נאמנות ויחס אותנטי כי הם מסווים את העובדה שהטיפול הועבר לידיים זרות וכמו כ

-והם נוחים למהגרת העבודה הבודדה שמוצאת עצמה בארץ זרה במעמד של חסרת בית. היחסים הכמו

משפחתיים מסווים קשר של ניצול ודיכוי. יש לזכור היטב שמשפחה המעסיקה את המהגרת באופן חוקי, 



159 

 

פן קיצוני )נמוך משכר המינימום(, משתמשת מנצלת את כוח העבודה שלה ומשלמת לה שכר נמוך באו

שעות ביממה ללא צורך בתשלום תמורת עבודה בשעות נוספות, אינה מאפשרת לה לצאת  24בשירותיה במשך 

ליום מנוחה, לימי חג או לחופשה שנתית ומסתפקת בתשלומים עבור עבודה בימי המנוחה. כל אלה הן 

מהחוק( שאינן זוכות להרהור נוסף של האזרח המשתמש  פרקטיקות ש"זכו" להכרה בחוק )למעשה להחרגה

בשירותיה של המהגרת. מעסיקים אינם מערערים על סדרי עולם קונבנציונליים, על קיבעונות, על מתכונות 

וירושות חברתיות היסטוריות מושחתות, מה שארנדט מכנה "העול של האנושות הרובץ על כתפי 

פיז מוסיפה במאמרה ש"המשותף לסוגי הרוע השונים, שמיוצרים (. אוש2016האינדיבידואל". )אושפיז, 

בעולמות השונים של קבוצות אינטרסים לאומיות וחברתיות הוא ש'האזרחים ההגונים' של כל העולמות 

נזקקים תמיד למראית עין של מובנות מאליה, נורמאליות, אידיאולוגיות, אתוסים, לגיטימציה של רוב 

עיקר תחושת מוסריות ושליחות שיכשירו את הרוע. לשם כך הם מייצרים שפע של כלשהו, חוקיות וחוקים וב

מיני 'מוסר נורמטיבי', שמתאים לצורכיהם האגואיסטיים הקבוצתיים, ואשר הקשר בינו לבין מוסריות, 

שנמדדת בקנה מידה של חלות אוניברסלית, לפי קאנט, וקיומו של 'העולם המשותף' לכולם, לפי ארנדט, קלוש 

 אפסי".  עד

מול מערכת משומנת של חברות כוח  –להיות מעסיק של מהגרת עבודה בישראל פירושו להיות בודד 

 –אדם ומערכת ביורוקרטית של הביטוח הלאומי ושל משרד הכלכלה ומשרד הפנים, פירושו להיות אובד עצות 

סוכנים וסוכנות המיטיבים מול חוקים שאינו מכיר )חוקי עבודה, חוקי הגירה, חוק הביטוח הלאומי(, מול 

לסחור בכוח אדם וממעטים להעניק שירות ראוי או מתאים, מול התנהלות עם אשה זרה בביתו פנימה ללא 

הדרכה וייעוץ, פירושו לגייס את המשאבים הכלכליים והרגשיים כדי לנהל את מצוקת היומיום בהתמודדות 

 אר הכוונה לגיוס רגשי רב עוצמה אל מול המהגרת.עם אדם חולה או נכה או זקן שאיבד את עצמאותו, בין הש

 הכוונה ליחסים של אהבה )או כמו אהבה(, "כמו משפחה", יחסים המכוונים להשגת טיפול מיטבי, אמין, ארוך

טווח. בעוצמה של הרגשות ניתן להבחין באופן בולט עם "התפוצצות" הטיפול, כיון שאז נחשפות האמונות 

המשפחה" הפיקטיבית. ולבסוף, להיות מעסיק בישראל פירושו להיות עיוור אל שהשתרשו לגבי נאמנות "בת 

עסיק מול עוולות, ניצול ודיכוי בטענה ש"אני עושה מה שאומרים לי", "אני מתנהל על פי החוק". נכון בעיני מ

כון עבור עבודה במשרה מלאה מבלי להזדקק לשלם עבור עבודה בשעות נוספות, נ₪  3500-3800ישראלי לשלם 

בעיני מעסיק ישראלי לדרוש מהמהגרת להרים את אימו או את אביו ששוקל כמשקלה או שהינו כבד ממנה 

ולסרב להביא הביתה מנוף לשימושה, סביר בעיניו שהיא לא תישן בלילות ותשרת את אימו הדמנטית במשך 

ק היחיד כיצד יש חודשים ושנים. באיזשהו אופן השיטה ניצחה את האנושיות, השיטה לימדה את המעסי

לנהוג במהגרי עבודה והמעסיק קיבל על עצמו את הדין בלא תלונה. לא רק זאת, פעמים רבות המעסיקים 

הם התאגדו ביניהם, לדוגמה ארגון הנכים, כדי להשיג יתרונות נוספים על פני המהגרות, יתרונות שמעניקים ל

 כוח עודף בחברה וביחסים שאינם שוויוניים מלכתחילה.  

יתוח שלי ביארתי מהם הרכיבים המשפיעים על הסגנון אותו בחרו המעסיקים לניהול היחסים עם המהגרת. בנ

אחזור ואומר, ככל שהתמיכה במטופלת ובמטפלת רבה יותר, כך גדל הסיכוי להתפתחות של סגנון ניהול מיטבי 

אריך ימים וכן שהיא מצומצמים, כך קיימת האפשרות שההעסקה לא ת –וככל שהתמיכה, ההדרכה והתיווך 

 'תתפוצץ' בפנים לשני הצדדים. 

לגבי המהגרת, ברוב המקרים ולפחות עד שלב "הפיצוץ" היא מאמצת לעצמה את הטרמינולוגיה 

המשפחתית: "אני אוהבת אותם", "הם בשבילי כמו משפחה". שיתוף הפעולה עם הניצול הינו פרקטיקה 
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פרקטיקה המשמרת את יחסי אי  Schwalbe et al., 2000))ועמיתיו  שוולבמוכרת המוזכרת בניתוח של 

השוויון ומופעלת ע"י מי ששייכת לקבוצת השוליים. בכל השלבים שתיארתי, למעט השלב בו היא מתמרדת, 

נוקטת המהגרת התנהגות צייתנית וכנועה )גם אם חיצונית בלבד(. היא מסגלת לעצמה את תפקיד המשרתת 

ם של המעסיקים ולשתוק. גם בתקופה בה היא נחשבת "בת משפחה" היא אינה הנכונה להשלים עם שגיונותיה

אוטונומית ומחויבת להישמע לבנה או לבתה של הזקנה המטופלת. המהגרת היא, למעשה, שבוית עוני ושבוית 

 חוב ולכן משתפת פעולה עם פרקטיקות אי השוויון המופעלות עליה.

המועסקות בבתיהם נוהגת כממברנה חדירה למחצה, עבודת הגבולות בין מעסיקים לבין המהגרות 

כזו שמעבירה חומרים בכיוון אחד בלבד. היא חדירה כאשר המעסיק רוצה לנצל או לכבוש, והיא אטומה 

כשנוצר צורך לראות את העובדת כאדם בעל צרכים ורצונות. כשהיא אטומה היא אינה מאפשרת לראות את 

לפתח כלפיה אמפטיה. הדוגמאות האמפיריות שמתארות את הגבול אנושיותה של העובדת וכן אינה מאפשרת 

הקשיח מתייחסות להגבלות המושתות על העובדת בתוך הבית, מגבלות המיועדות לה בלבד. הדוגמאות 

שתיארתי מתייחסות לשלילת זכות להתקלח או לכבס בגדים בבית ושלילת זכותה ליהנות מן המזון הנמצא 

לילת זכותה של העובדת להימצא בבית בעת היעדרותם של בני המשפחה מן הבית בבית. כמו כן, תיארתי את ש

( בתוך הבית. כל אלה ועוד משמשים את המעסיקים כפרקטיקות toiletושלילת זכותה להשתמש בשירותים )

המאפשרות להם להקים חציצה בינם לבין המהגרת, חציצה שמסתירה מהם את אנושיותה ומרחיקים את 

ילו היא בעלת תכונות זרות ולא רצויות. הפרקטיקות האלה מכלילות את כל המהגרות לכדי המהגרת מהם כא

קבוצה אחת הומוגנית שפעמים רבות מיוחסים לחבריה תכונות שליליות ולא מוסריות, כמו לדוגמה בייחוס 

ים על אימהות לא ראויה למי ששולחות את התינוק לארצן לאחר הלידה, זאת מתוך עיוורון לכוחות הפועל

 העובדת: חובות כספיים, עוני, תקנות ישראליות ועוד.

יחד עם קיומן של פרקטיקות המשמרות ומנציחות גבול קשיח, מקיימים המעסיקים פרקטיקות אותן 

כיניתי גבול נזיל, גבול שמטשטש את ההפרדה בין עובדת לבין בת משפחה, שמטשטש את ההפרדה בין זמן 

 את ההפרדה בין זכותה על גופה לבין חירות המעסיק לנהל את גופו, או נכוןפנאי לבין זמן מנוחה ומטשטש 

יותר לומר מטשטש את ההפרדה בין אינטימיות לבין אלימות. דוגמאות לגבול נזיל מתייחסות לכל 

ול הפרקטיקות המכשירות אינטימיות כפויה, כולל ניצול מיני והטרדות מיניות. דוגמאות נוספות קשורות לניה

ל העובדת לאורך כל שעות היממה. הפרקטיקות המשמשות את מי שמנהלים גבול נזיל נובעות מאותה זמנה ש

תפיסה המאיינת את אנושיותה של העובדת, אלא שבגבול קשיח המעסיקים מתעלמים מאנושיותה ובגבול 

 נזיל הם מנצלים את אנושיותה, את יכולתה לאהוב, את המסירות שלה ואת הפגיעות שלה.
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 מקומם של רגשות -לישי: איכות טיפול ואתיקה של טיפול פרק ש

 

המסורת החדשה יחסית, בה הטיפול בזקנים ובנכים בישראל נמסר לידי מהגרות עבודה, זרות 

מבחינת מוצא אתני, מבחינת דת, שפה ומבחינה אזרחית, מחייבת דיון חדש בנושא איכות הטיפול ובנושא 

ידי מהגרות עבודה, מאופיין באלמנטים שונים מאלה המאפיינים  האתיקה של הטיפול. טיפול שמוענק על

 טיפול שיגרתי שניתן על ידי בני משפחה או על ידי מטפלות בשכר השייכות לעולם החברתי של המטופלים.

אתיקה של טיפול, אותה אגדיר בהרחבה בפיסקה הבאה, משמשת בסיס לתפיסה של הראוי והמוסרי במסגרת 

ת היחסים בין המטופלת למטפלת, את היחס לו זכאית המטופלת ואת היחס לו זכאית טיפול. היא כוללת א

מחקר שבוצע בלונדון אודות מהגרי עבודה המועסקים בטיפול, בוחן את ההיבטים המיוחדים של  המטפלת.

מהגרי  ( הטיפול הסיעודי ע"יDatta et al., 2010אתיקה של טיפול המוענק על ידי זרים )זרות(. עפ"י מחקר זה )

עבודה מתאפיין ומתייחד בתפיסה מוסרית ערכית היונקת מתרבותם הלאומית המייחסת ערך חיובי ליחס 

כלפי זרים וכמו כן מבוססת על ערכים של חמלה, אמפטיה, כבוד ומשמעת, ערכים הקשורים לסולידריות 

לידי ארצות מערב משפחתית. ערכים אלה נובעים, לדברי החוקרות, מאמונתם הדתית של המרואיינים )י

אפריקה(. החוקרות מציינות שהמהגרים הבדילו עצמם ממסורת הטיפול הלונדונית הנעדרת חמלה ומתעלמת 

מן הזר. הן מדגישות את ערכו של הטיפול הסיעודי המוענק ע"י זרים ומציינות אותו כפרקטיקה רגישה 

לגבי תפיסותיהן של מהגרות עבודה את בעקבות  מחקר זה עולה השאלה  ומיטיבה מעל ומעבר לנהוג בלונדון.

 איכות הטיפול ולגבי תפיסותיהם של מעסיקים את איכות הטיפול בהקשר הישראלי.

במשמעותה הפוליטית של אתיקה של טיפול   (Tronto, 2013)דיונה העכשווי של ג'ואן טרונטו 

והשלכותיה ביחס לסדר הדמוקרטי מאפשר להעמיד, זו מול זו, שתי נקודות מבט. האחת, מתבססת על 

הסירוב לכלול את מבצעי ומבצעות עבודות הטיפול בקולקטיב הנהנה ממעמד אזרחי דמוקרטי ועל העברתו אל 

(. האחרת, מתבססת על תפיסת מעניקי הטיפול כבעלי זכויות 10ה'לא אזרחים': נשים מהדרום הגלובלי )עמ' 

 שוות מעצם היותם שייכים לכפר הגלובלי. מנקודת מבט זו, הדיון באתיקה של טיפול מתלכד עם הדיון ביחסם

בו ( מדגימים את האופן שSchwalbe et al., 2000ועמיתיו ) שוולבשל אזרחים לזרים ולבני קבוצות השוליים. 

( Kittay et al., 2005הראשונה, המדירה, מאפשרת את שלילת אנושיותו של הזר. אווה קיטאי ) נקודת המבט

מדגימה את נקודת המבט השנייה בהמשגה שלה את התלות ואת האחריות המחייבים התייחסות לכלל 

 מעניקי הטיפול כאל מי שזכאים בעצמם לטיפול, לתמיכה ולהגנה על זכויותיהם החברתיות. 

 ג את ניתוח הנתונים, אגדיר את המושגים איכות טיפול ואתיקה של טיפול. לפני שאצי

להתבצע באופן אובייקטיבי ע"י מומחים ויכולה להיעשות באופן איכות הטיפול הביתי עשויה 

מתעניינים חוקרים בארה"ב בנקודת מבטו של הלקוח בנושא הבטחת  80-סובייקטיבי ע"י הלקוח. מאז שנות ה

את, השימוש בהערכות הלקוח מעורר מחלוקת משום שיש הטוענים שלקוח אינו יכול לשפוט איכות, יחד עם ז

אלמנטים טכניים הקשורים לאיכות טיפול וכן שהערכת לקוח מעידה על מאפייניו ועל תגובותיו הרגשיות יותר 

ין מאשר על איכות ממשית. המצדדים מוכיחים מתוך מחקרים שיש התאמה גבוהה בין הערכות לקוח לב

הערכות מומחים ומכאן הם מסיקים שלקוח מסוגל לשפוט ביעילות אלמנטים טכניים הקשורים לטיפול. 
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שביעות רצון  (.(Bowers et al., 2001הלקוח מהווה מימד חשוב של איכות בנוסף לכך הם טוענים שניסיונו של 

הרצון של הלקוח חשובה עשויה להיחשב כמטרה החשובה ביותר של הטיפול. הערכה מדויקת של שביעות 

 ,.Geron et al ועמיתיו עבור הלקוחות, המטפלים, קובעי המדיניות, החוקרים וארגוני בריאות. עפ"י גרון

( שביעות רצון בקרב מקבלי שירותים בבית כוללים: יחס הומאני, מיומנות, אמינות, המשכיות של (2000

 רותים ואפשרות בחירה.טיפול, שירותים מספקים, תמיכה מהמטפל, זמינות של שי

אתיקה של טיפול אינה תיאוריה אלא אוסף של כישורים, מיומנויות ותפקידים באמצעותם נוצר 

המונח אתיקה של טיפול הומשג ע"י (. Walker, 1995, pg, 145ומשתמר קשר מתמשך עם אחרים משמעותיים )

יבו נשים לדילמות מוסריות לבין האופן בו הג ( שזיהתה שוני בין האופן בו התייחסוGilligan, 1982קרול גיליגן )

( שלהן לאחרים ואילו גברים attachmentגברים. הסתבר שנשים הכריעו למען אחריות הנובעת מהקשר )

התבססו על רציונאליות ונצמדו לחוקים ולעקרונות של צדק: שוויון, הדדיות והגינות. מאז הפרסום הידוע של 

א אתיקה של טיפול ואתיקות פמיניסטיות כאשר המבקרים טוענים שמדובר גיליגן, מתקיים דיון עשיר בנוש

באתיקה נישתית, פרטית שאינה יכולה להשפיע או להתמודד עם בעיות חברתיות וגלובליות. לעומת ביקורת 

( גורסות שאתיקה של טיפול הינה רלוונטית Williams, 2001זאת, חוקרות רבות וביניהן פיונה וויליאמס )

בין סוכנים מוסריים במימד הגלובלי והיא מספקת מבט אחר, מתחשב, על יחסים חברתיים, סידורים ליחסים 

הגדרה של אתיקה של טיפול הינה קשה מכמה טה הגלובלית. עפ"י וויליאמס מוסדיים, נורמות ומבנים בשי

או עקרונות.  סיבות. אחת נובעת מן העובדה שאתיקה של טיפול היא פרקטיקה יותר מאשר מערכת של חוקים

המיקוד הינו על סוגי תגובות מוסריות שמתקיימות בתוך יחסים קרובים ואישיים. יחד עם זאת אין טיפול אמור 

(. התוכן המוסרי המשמעותי של האתיקה של הטיפול Robinson, 1997להיות מוגבל להקשרים פרטיים צרים )

 ריות והיענותו. מתמקד בשלושה אלמנטים: הפניית קשב )תשומת לב, דאגה(, אח

ולכן גם נתפס לאורך השנים כקשור לספירה הפרטית.  קשור לקרבה לקשרטבעו המיוחד של טיפול 

בבואנו לעסוק ביחסים עם מהגרות עבודה, נשאלת השאלה עד כמה יכולה אתיקה של טיפול להיות רלוונטית 

ש מזמין אותנו להתעמת עם העולם הגלובלי החדשבאו ממרחק. עפ"י רובינסון  כאשר מדובר בנשים זרות

ההבדלים שבין בני האדם ועם תפיסת האחרות במצב בו מתקיימת תלות הדדית מעמיקה. עידן של תלות 

כזו שמאופיינת ע"י תשומת לב ודאגה לצרכים ושמכירה אחרים  –הדדית גלובלית דורש מוסריות בין אישית 

 שילות יישום אתיקה גלובלית של טיפול כלפי מידעות קדומות מכולא ככלליים. עפ"י רובינסון כקונקרטיים 

שהם רחוקים מאיתנו מבחינה פיסית, רגשית ותרבותית. אתיקה גלובלית של טיפול אינה יכולה להעלים עין 

מדפוסים של הדרה ודיכוי. כשאנו מציבים יחסים בתוך ההקשר הגלובלי, אתיקות של יחסים אמורות 

סים אישיים בין אנשים קונקרטיים, אלא לכל הסוגים של יחסים להתייחס לא רק לאופיים המוסרי של יח

מוסדיים ומבניים בחברות ובשיטה הבינלאומית. אתיקה גלובלית של טיפול מתרכזת גם באנשים מסוימים 

-וביחסיהם עם אחרים וגם אינה מתעלמת מהתנאים המבניים בהם מתממשים יחסים אלה. חשיבה כזאת

מטרתה העיקרית היא  עיצוב מחדש של יחסים חברתיים בהם מתקיימות -יםמתוך נקודת מבט של קשר ויחס

 פרקטיקות של הדרה ושל שעבוד כלפי זרים. 

חשוב לי להשתמש בשני המושגים: איכות טיפול ואתיקה של טיפול כיון שאיכות טיפול, על פי 

השירות ובצמצום  ההגדרה שלה, מתרכזת בהיענות לצרכיו של הלקוח ובשביעות רצונו כמו גם ביעילות
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עלויות. אתיקה של טיפול, לעומת זאת, מתרכזת גם בהיבטים המוסריים הנוספים של הטיפול, כמו אחריות 

(. אתיקה גלובלית של טיפול מציעה התנהלות אחרת בין קבוצות, care the carerכלפי מעניקת הטיפול )

וך הפרספקטיבה הטיפולית הגורסת שכל במיוחד בין לאומים, התנהלות המקדמת שוויון, אחריות ודאגה מת

אדם הינו תלוי בשלבים מסוימים של חייו וכל אדם זקוק לטיפול. אתיקה של טיפול מדגישה את התלות 

 ההדדית של בני אדם זה בזה ואת המחויבות של אחרים, קרובים וזרים לתמוך בהם.

קים )תת פרק ראשון(. בהמשך פרק זה יבחן בראשיתו מהו טיפול איכותי כפי הוא נתפס בעיני המעסי

אבחן את הטיפול האיכותי כפי שהוא נתפס בעיני המהגרות וכן את האילוצים איתם הן נאלצות להתמודד 

ואת צרכיהן המיוחדים. אילוצים וצרכים אלה קשורים קשר הדוק ליכולותיהן של המהגרות להעניק טיפול 

שני(. אחר כך אתאר את אי ההתאמה וההתנגשות איכותי וכמו כן הם קשורים לאתיקה של טיפול )תת פרק 

של המעסיקים ושל המהגרות )תת פרק שלישי( ולבסוף אבחן מהי האתיקה של הטיפול -בין שתי התפיסות

 הנוצרת, משתמרת ומתמסדת בישראל )תת פרק רביעי(.

 תת הפרק הראשון יעסוק בקריטריונים על פיהם מעריכים מעסיקים את הטיפול כאיכותי.

 פול איכותי על פי תפיסת המעסיקיםא. טי

 "שתיכנס לי ללב" –. האהבה כקריטריון לאיכות הטיפול 1א. 

הנמצאת  (economy of feelingsאחד הנושאים הנחשפים בכל הראיונות הוא כלכלת הרגשות ) 

בבסיס הטיפול. כלכלת רגשות הינו מושג מתחום ניהול משאבי אנוש הבוחן את האופנים בהם רגשות 

צרים במהלך העבודה מזוהים, מוסדרים ומוערכים מבחינה כלכלית. לרגשות במקום העבודה יש שלוש המיו

( תוצר של 3( תוצר של היכולת הרגשית שלנו לעורר, לתמרן ולדכא את הרגשות 2( ספונטניים 1צורות: 

ות ונטיות מחויבויות נורמטיביות קולקטיביות ואינדיבידואליות כולל ציוויים מוסריים, ערכים, עמד

(Vincent, 2011 מעסיקים מציינים שהדרישה הבסיסית שלהם בחיפוש אחר מועמדת מתאימה שתבצע את .)

עבודת הטיפול עבור קרובת משפחתם היא ש"תכנס לי ללב". אחרות מציינות שהן לא מפטרות את המטפלת 

בים אף יותר מביצוע כיון שהיא אוהבת את המטופלת ויחסי האהבה האלה הינם משמעותיים ביותר וחשו

 הולם של מטלות סביבתיות )ניקיון וסדר(. 

 סיפרה כיצד חיפשה מטפלת מתאימה לסבּה ולסבתּה: מיכאלה

חיפשתי בעיקר, תראי הנטייה הטבעית שלנו, אני לא יודעת אם זה גורף, זה לחפש 

מישהו שאני באמת ארגיש שאוהב אותם, שחשוב לו, זאת אומרת, אנחנו 

אוטומטית מחפשים משפחה. כשאני מחפשת עובד זר אני רוצה מישהו שיהיה 

, בראייה משפחה שלי. שוב, אני יודעת שיש אנשים שמחפשים דווקא את הריחוק

לאחור זה אולי יותר, את יודעת, לא יודעת להגיד לך, זאת אומרת אני כן חיפשתי 

 happyמישהו שאני אוכל, שהוא יאהב את סבא וסבתא ואני אוהב אותו ונחיה 

after. 
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קריאה קפדנית בקטע המצוטט מצביעה על כך שמהעובד הנדון )"עובד זר"( מצופה שיתמסר באהבה 

מדברת על נטייה טבעית של  מיכאלהמשפחה )פיקטיבי(. -ורה יקבל אהבה ומעמד של בןלמטופלים שלו ובתמ

מעסיקים ועל אוטומטיות בה אנחנו )כולנו( מחפשים משפחה. אם כך, על פי תפיסה זו, גם המהגרת מחפשת 

ה משפחה ובאופן טבעי היא אוהבת את מטופליה. מדובר, אם כן, בחוזה רגשי על פיו המהגרת נדרשת להשקע

רגשית במטופלים שלה, השקעה שתמורתה היא תצורף למשפחה הזרה ותזכה להיחשב כבת משפחה. כיצד 

ש)הוא( אוהב אותם? היא תחוש שהם חשובים לו. בהמשך הם יוכלו לחיות כמו באגדות באושר  מיכאלהתדע 

 מיכאלהסתייגת "כאילו", מייצר ומצייר אשלייה של משפחתיות. כבר בשלב זה מ-לנצח. המרכיב האגדתי, ה

ומתייחסת למה שאירע מאוחר יותר, עם התמוטטות האשלייה: היא אומרת "יש אנשים שמחפשים דווקא את 

, relationalהריחוק", כלומר מחפשים טיפול ממרחק בטוח, ממרחק רגשי בטוח, אלא שבהגדרתו טיפול הוא 

נוטעת  מיכאלהרבה, קשר, אהבה. מעידה שזו היתה מטרתה, לחפש קי מיכאלהמבוסס על יחסים של קירבה ו

רמז ש"בראייה לאחור" אולי החיפוש אחר בן משפחה חלופי הינו שגוי. מה עלול לקרות למי שמאמץ את 

בצוותא לנצח כבני  חיים-העובדת כבת משפחה? הרמז מכוון אל אכזבה גדולה. הציפייה היתה גדולה מאוד

ום הזה". אם נתבונן במשפט, הרי כולו שקר בהקשר משפחה ככתוב במשפט המוכר: "חיו באושר ועושר עד הי

הטיפול המוענק ע"י מהגרת עבודה: אין פה אושר )המטופלת הזדקנה וסובלת מאובדנים והמטפלת הורחקה 

לפחות עבור המהגרת המשתכרת שכר נמוך -בלית ברירה מבני משפחתה המקוריים, עושר בוודאי שאין פה

נצחים גם הוא לא מתקיים כיון שמדובר בעבודה זמנית וההשתייכות  במיוחד עבור עבודה סביב השעון, נצח

למשפחה גם היא זמנית בלבד, עד פטירתה של המטופלת או עד שיכלו כוחותיה של המהגרת. בשלב זה בדבריה 

 ממשיכה: מיכאלהלא מוזכר נושא התמורה הכספית עבור עבודת הטיפול.  מיכאלהשל 

ו משהואז היתה איזה פיליפינית שבתחושת בטן שלי היא לא נכנסה לי ללב, אין לי 

מסוים להגיד, זאת אומרת היא נראתה לי מאוד עיסקית, זאת אומרת לא ראיתי 

איזה נתינה רגשית, אבל שוב אני יוצאת מנקודת הנחה שבן אדם בא לעבוד, זאת 

 אומרת אני לא...

שנראתה לה "מאוד עיסקית", כנראה מי שדיברה על גובה השכר לא קיבלה לעבודה מהגרת  מיכאלה

ם יודעת ש"בן אד מיכאלהוביררה לגבי תנאי העבודה. דיבור על ענייני עבודה אינו נראה מתאים לסיטואציה. 

היא שמן הרגע הראשון תבוא לידי ביטוי  מיכאלהבא לעבוד", אך מבקשת להשכיח את העניין. הציפייה של 

מסבירה למה  מיכאלהעיסקיות ונתינה רגשית מוצגות כאן כמנוגדות וכסותרות. בקטע הבא  "נתינה רגשית".

 היא מתכוונת כשהיא משתמשת בדימוי "בת משפחה" )"מישהו שיהיה משפחה שלי"(:

)ת( אני התייחסתי אליה כאל משפחה, כי כשאתה יודע שמישהו נכנס אליך הביתה, 

תה רוצה להאמין שהוא גם אוהב אותם מטפל בהורים שלך או בסבא וסבתא שלך, א

 ואיכפת לו וזה לא בא ממקום, זאת אומרת, אני כן חושבת שקשה לנו להפריד.

 ממקום? (ש)

)ת( ממקום שהוא חייב, ממקום שזה עבודה נטו. אני לא הייתי לוקחת לבת שלי 

אחותי, -בייביסיטר אם לא הייתי מרגישה שיש לה איזשהו קשר אימהי אליה, אימהי
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קשר ריגשי אליה. באותה מידה אני מצפה, או מחפשת את העובד לסבא וסבתא איזשהו 

שאיפשהו יצליח להתחבר אליהם כאל אנשים...מאחות בבית חולים שבאה ומנגבת את 

התחת, אני מצפה למעט מאוד מבחינה רגשית, אני יודעת שהיא רואה בדיוק את התחת 

אם היא מכירה אותה טיפה כבן של סבתא באותו רגע. היא לא מכירה אותה כבן אדם, 

אדם ומתייחסת אליה טיפה רגשית, אני אסירת תודה, אני פשוט לא יודעת איפה לשים 

 את עצמי.

 ואז את קוראת לה בת משפחה (ש)

)ת( ברגע שאני מרגישה שיש איזשהו קשר, שאיכפת לה, שהיא שם כי היא איפשהו 

 נקשרה לבן אדם, אני מוכנה להכניס אותה אליי כעוד בת.

מסתבר שקשה לעשות את ההפרדה בין עבודה תמורת שכר "המקום שהוא חייב, המקום שזה עבודה 

נטו" לבין "היא שם כי היא איפשהו נקשרה לבן אדם", אלא שמעסיקים מטשטשים באופן מלא את הטעם 

לשמו הגיעה המהגרת. מעסיקים מצפים לאהבה שתוענק ע"י המטפלת, אהבה שאינה תלויה בדבר, שאינה 

לויה בשכר, כי לטעמם המהגרת אמורה להימצא שם כיון שהיא נקשרה קשר ריגשי למטופלים. זו התעלמות ת

מלאה מן העובדה שמדובר באישה עובדת. דומה שהפיצוי שתקבל המהגרת הוא קבלה למשפחה "אני מוכנה 

המעסיקים להכניס אותה אליי כעוד בת". אהבה תמורת אהבה. האהבה שמעניקה המהגרת קשורה בתפיסת 

את הנטייה הטבעית של נשים להשתייך, להתנהג באמפטיה ולבקש אינטימיות בקשר עם אחרים 

(Chodorow, 1978 .) 

אינה מצפה מאחות  מיכאלהמסתבר שקיימות ציפיות שונות מן המהגרת מאשר מאחות בית החולים. 

ממנו, לא מצפים ממנה  בי"ח ליחס רגשי. דומה שכאשר העובדת היא בעלת הכשרה ומעמד חברתי שנובע

לגמול נוסף מלבד הגמול המקצועי. לעומת זאת, מצפים ממהגרת העבודה שתעניק למטופלים שלה אהבה. 

אהבה שלא תגיע "ממקום שזה עבודה", אלא ממקום וולונטרי, שזו תהיה אהבה שאינה תלויה בכסף, 

ניתן להבין שמדובר בציפייה  בעבודה, בחובה. בתמורה לאהבה הזאת תכניס המעסיקה אותה "אל ליבה".

לרמה מאוד גבוהה של מחוייבות ושל התמסרות רגשית שעלולה, אם אמנם, להתנפץ בקול תרועה רמה, כאשר 

שני הצדדים שפיתחו ציפיות מעין אלה, עלולים למצוא עצמם שבורים ומרוסקים אל מול המציאות. אלא 

 בתחום הציפייה לאהבה. שהקדמתי בכך את המאוחר. בשלב זה אנחנו נמצאים עדיין

העסיקה שתי מהגרות עבודה מהפיליפינים בטיפול בבתה הנכה ואת הערך החשוב ביותר במסגרת  אריאלה

 הטיפול היא מייחסת לאהבה:

הם עבדו אצלי שלוש שנים וחשבתי שהן נהדרות למרות שהיה לי המון ביקורת 

עליהן, המון, לא היה נקי למעלה אצל הבת שלי, לא היה מסודר, תמיד בלגן...זה 

, המבוגרת היתה בטלנית, הקטנה היתה 45, אחת היתה בת 25-24אחת ילדה בת 

הפה, כי הם היו טובות  יותר חרוצה, יותר, היה לי המון ביקורת, אבל סתמתי את

 נכון. אהבו אותה עד שגעון.  –לבת שלי והם נורא אהבו אותה, מה שנכון 
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היתה  אריאלההשמירה על הניקיון והסדר הינם שוליים ביחס לאהבה שהוענקה ע"י המהגרות. ל

ה היו: ביקורת על תפקודן והיא אף נסוגה מדרישותיה הראשוניות עליהן סיפרה קודם לכן בראיון. דרישותי

אמרה עליהן שהן  אריאלהנאמנות, סדר וניקיון, אלא שהאהבה שהפגינו היתה בעלת ערך גבוה יותר ולכן 

נהדרות. היכולת לאהוב נתפסת ע"י מעסיקות כאיכות תרבותית המאפיינת את ילידות הפיליפינים. נשים אלה 

מדינות אחרות זוכות להיכלל מהוות אמנם חלק ארי מן המטפלות הסיעודיות בישראל, אלא שגם מטפלות מ

 תחת השם הגנרי "פיליפינית" וגם להן מיוחסות תכונות הקשורות לאהבה וליכולת לטפל: 

היכולת של הפיליפיניות זה להראות שהן אוהבות וזה יכולת אדירה, כי לי נורא 

קשה להראות אהבה למישהו שאני לא אוהבת באמת ויש להן את היכולת הזאת 

זאת באה מהיותם בזמנו עם נשלט ואנחנו נולדנו בני חורין אז וכנראה שהיכולת ה

 (.אריאלהאני מייחסת את זה לזה )

בציטוט זה ניתן למצוא שלוש הנחות: הראשונה קשורה לייחוס תכונה לבני קבוצה על סמך 

השתייכותם לקבוצה תרבותית מסוימת )תכונה מהותנית(, השנייה קשורה להנחה שאין מדובר באהבה 

והשלישית מניחה לגבי מקורות התכונה המהותנית. אפרט: ההנחה הראשונה קובעת ייחוס מכליל  "באמת"

מהותני וממסגר את הנשים הפיליפיניות ככאלה שיודעות להראות שהן אוהבות, תכונה שמתאימה, כנראה, 

אופייני לסביבה בה מתקיימים יחסי כוח ובה בני קבוצות השוליים מבצעים את  לעבודת הטיפול. ייחוס כזה

משרות חוטבי העצים ושואבי המים. לשם ניקוי המצפון מייחסים פעמים רבות בני הקבוצה ההגמונית תכונות 

מסוימות לבני קבוצות השוליים, תכונות המצדיקות התאמתם של אלה לתחומים המיועדים.  ההנחה השנייה 

רסת שהאהבה הזאת )כלפי מטופלים( אינה "אמיתית":"לי נורא קשה להראות אהבה למישהו שאני לא גו

מניחה שהאהבה המופגנת על ידי מהגרות עבודה כלפי מטופליהן אינה  אריאלהאוהבת באמת", כלומר 

יתית" אמיתית והן מקיימות איזושהי מניפולציה רגשית שהיא בעלת ערך )"יכולת אדירה"(, אך אינה "אמ

 אריאלהוההנחה השלישית מייחסת סיבה ליכולת, סיבה הקשורה להיותו של העם הפיליפיני עם נשלט. 

מכוונת פה לתפיסה המזהה את הכניעה לעם זר כמשפיעה על דפוסים אישיותיים, כביכול מדובר בהתפתחות 

לאורך שנים. בטקסט של תכונות המיוחסות לעבדים: כניעות וצייתנות, תכונות שנטמעות ב"עם העבדים" 

קצר זה מוסווה הספק לגבי תקפותה של האהבה ומוסוויית ההנחה שאהבה "אמיתית" מתקיימת בין קרובים 

או כלפי אלה שנבחרו כאובייקטים לאהבה ולעומת זאת במקרה של מהגרת עבודה שהינה זרה, קשה להאמין 

ל יכולת מתומרנת המוכרת כאהבתו שאמנם עשויה להתפתח שם אהבה ואם מופגנת אהבה, הרי היא מופע ש

 של עבד את אדונו.

 , בתה של אישה זקנה, סיעודית, הסבירה מהי אהבה בעיניה:אופירה

המוטיב שעומד פה זה הכסף, אבל, לעומת זה, היא היחידה, מרי, היחידה שאני 

רואה אנושיות בעיניים שלה מעבר לקטע של כסף, אני רואה שהיא ממש אוהבת את 

ש. אני רואה את זה ביחס שלה, באיכפתיות שלה, היא דואגת...היא אמא שלי, ממ

כל רגע, היא באה מכינה לה מיץ והיא מכינה לה פירות...והיא שמה לה מגוון של 

אוכל והיא שואלת אותה מה היא רוצה, את מבינה? ... ממש קשר של איכפתיות, 
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י אותה...תגידי את רואה את זה, קשר של אהבה, של אני דואגת לך, אז אני שאלת

לי, את ממש איכפת לך מאמא וזה ואני רואה את זה...אז היא אמרה לי זה לא רק 

תפקיד שלי... היא אומרת לי: אנחנו מגיעים כאן לטפל בבן אדם, אז אם הבן אדם 

ו והוא נפטר, הם חוזרים חזרה, לא נותנים להם יותר משהחס וחלילה, קורה לו 

הם מטפלים בבן אדם ספציפי, אלא אם כן לפני זה  להיות כאן, ככה אני הבנתי, אם

הם רוצים לעבור למישהו אחר, אז הדאגה שלה והאיכפתיות שלה שהבן אדם 

יתפקד טוב, שהוא יהיה בריא, שהוא יאכל טוב, שהוא יישן טוב, את מבינה? ככה 

 אני הבנתי.

: האהבה באה לידי מסבירה את המופעים של האהבה ואת חשיבותה של זו בהערכת הטיפול אופירה

ניסתה לברר עם המטפלת אם אמנם  אופירהביטוי בדאגה ובאיכפתיות שמפגינה המהגרת כלפי האם הזקנה. 

היא אוהבת את אימה וזו ענתה שזה התפקיד שלה וכן שטיפול איכותי מבטיח את המשך עבודתה. כלומר, 

תכר למחייה. ברור אם כך, בריאותה של המטופלת מבטיחה את המשך האפשרות להישאר בישראל ולהש

שמתוך אינטרס זה, תתאמץ המהגרת להביא את עבודתה לסף איכות גבוה שיאפשר לה להתמיד בעבודה. 

האהבה מסתמנת כתו תקן לאיכות טיפול. מסתבר שגם מעסיקה זו תמהה לגבי התעוררות האהבה כלפי האם 

שיר שבין הבעת דאגה ואיכפתיות והיא שואלת את המהגרת שאלה ישירה. התשובה מצביעה על הקשר הי

)אהבה( לבין בריאותה של המטופלת לבין ההזדמנות להתפרנס. ברור שכל זמן שהזקנה חיה, המהגרת יכולה 

להמשיך להתפרנס, אם כך, היא מבקשת לשמור על חייה של הזקנה והיא עושה זאת בעקביות: דואגת למזונה 

נשמרת  –ה. כל זמן שפתיל חייה של הזקנה נשמר ולרווחתה ובכך למעשה משמרת את אשרת העבודה של

זכותה של העובדת להתפרנס. כיון שמדובר בזכות שהיא קריטית עבור המהגרת, הרי נחוץ לה לשמור על חייה 

 –של המטופלת בכל הדרכים המוכרות לה ואם היא נדרשת לשם כך לאהוב או להביע אהבה בדרכים מקובלות 

 היא תעשה זאת. 

ל מעסיקים מסתמן שהם מחפשים מהגרת שתאהב את הוריהם הזקנים, האהבה מתוך דבריהם ש

נחווית על ידם כדאגה וכאיכפתיות וככזו שאינה קשורה לשכר אלא כטבעית עבור נשים שמגיעות מתרבות 

מסורתית. האהבה נחשבת למימד הבסיסי והחשוב ביותר של הטיפול וכמי שמעידה על טיפול איכותי. יחד עם 

ם מנסים לבחון את משמעותה של האהבה הזאת מצידה של אישה צעירה וזרה כלפי הוריהם זאת מעסיקי

הזקנים והם עצמם תוהים מהו מקורה של האהבה, האם היא "אמיתית" והאם היא קשורה לתשלום או 

 שהיא "טבעית".

 יפולי.אם כך, הקריטריון הראשון הוא "אהבה" והקריטריון השני, שיפורט בתת הפרק הבא, הוא רצף ט

 טיפול איכותי כטיפול בעל רצף: "יותר לא מחליפים". 2א. 

מעסיקות מתייחסות לסיום יחסים כאל מצב משברי ולא רצוי. ההתרגלות, ההכשרה, ההסתגלות של 

שני הצדדים אורכת זמן והם אינם חפצים בסיום העסקה בטרם עת. מעסיקים מוכנים להשלים עם 

ד אינם קריטיים. גם בספרות מתואר רצף טיפולי כאחד מן הקריטריונים קונפליקטים ועם אי התאמות, כל עו
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, בתה של זקנה שלומית.  (Piercy & Woolley, 1999; Hjortdahl & Laerum, 1992להערכת טיפול )לדוגמה 

 סיעודית, הסבירה עד כמה קשה לה לנהל את הטיפול לאחר שמטפלת התפטרה:

בה בלי להודיע, בהודעת אס אם אס. תראי יש הרבה מקרים למשל כשהמטפלת עז

אני, עד שהגיעה מישהי אחרת, אני שכבתי בלילות ליד אמא שלי, עזבתי בעל 

 ושלושה ילדים, שכבתי ליד אמא שלי.

גברים(, היא המעסיקה התומכת העיקרית. נטל  –, הבת היחידה מבין חמישה ילדים )כל האחרים שלומית

-דיהרת, היא עצמה הופכת להיות המטפלת, זאת בנוסף לטיפול בילעליה. אם המטפלת מתפט –ניהול הטיפול 

מנסה להימנע ממצב של פיטורין. גם כאשר המטפלת הוותיקה הסתבכה  שלה ובמשק ביתה. ברור ששלומית

 לא פיטרה אותה ואפילו הציעה לה הלוואה, כדי לחסל את האיום: שלומיתבהלוואות בשוק האפור, 

הלוואות של כספים, כי היא רצתה לקנות לעצמה שם והיא כנראה לקחה כל מיני 

בית... והגיעו נושים פה לבית של אמא שלי וכל מיני סיפורים ודברים שנעלמו אצל 

אמא שלי בבית, אם זה כסף או זה טבעת או כל מיני דברים ובכל זאת, את יודעת, 

ודעת אמרנו אוקיי, לא אמרנו כלום...בגלל שהגיעו הביתה נושים וזה, אז את י

אמרתי לה אוקיי, תשמעי אני מוכנה לתת לך איזושהי הלוואה כביכול וכל פעם אני 

 אוריד לך מהמשכורת כדי שלא ייווצר מצב שכל פעם...

 שלומיתצריכה לחפש מטפלת חדשה, להרגיל את אמה אליה, להכשיר אותה.  כדי שלא ייווצר מצב בו שלומית

 ם שמתדפקים על הדלת ובלבד שהמטפלת תמשיך בטיפול.מוכנה לשתוק נוכח גניבות )לכאורה(, נושי

, זקנה סיעודית, הצביעה על הבעייתיות שבהחלפת מטפלת ואמרה שהתחליף עלול להיות גרוע ציפורהגם 

 יותר:

 )ת( התקשרתי למשרד, חיפשנו אחרות, ראיינתי ומה שקיבלתי זה יותר גרוע

 באמת? זאת אומרת הגיעו לכאן נשים אחרות? (ש)

 )ת( שלוש

 ומה זאת אומרת שהתרשמת שהן יותר גרועות? לפי מה? (ש)

 )ת( לפי הדרישות שלהן.

 מה זאת אומרת? מה היו הדרישות? (ש)

 נוספים.₪  800)ת( אחת ביקשה שאני אשלם לה על אוכל, 

במקרה של אי שביעות רצון מן הטיפול הנוכחי, הפחד הוא שמא יהיה גרוע יותר. ניתן להבין מכך שרצף 

ו בהכרח שהמעסיקים שבעי רצון, אלא שהם מעדיפים את המצב הקיים מאשר אלטרנטיבה טיפולי אין פירוש

 מדומיינת כלשהי.

שכרה שירותיהן של שתי מהגרות עבודה מהפיליפינים כדי שאלה תטפלנה בבתה הנכה. היא מספרת  אריאלה

ה לשים את הדגש על הייעוץ שקיבלה כשניסתה לברר כיצד לשכן אותן בביתה הרחב, היא ביקשה לדעת על מ

 כדי לקבל טיפול איכותי:
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הלכתי ליועצת של מרפאה בעיסוק מטעם בית משפט, שאלתי אותה, תגידי, איך 

לשים את הפיליפיניות? בחדר אחד או בשניים? היא אמרה לי: תראי, כדי שתהיה 

לך תחלופה הכי קטנה, כמה שתתני להם תנאים יותר טובים, יש סיכוי שיישארו 

 ן.אצלך יותר זמ

אם כך, מתן תנאי קיום נאותים למהגרת נובע מהצורך הנואש של מעסיקים למקסם את האפשרות שההעסקה 

 תימשך לאורך זמן. זו אחת מן האסטרטגיות בהן משתמשים מעסיקים כדי לצמצם תחלופת מטפלות.

 ...כל החיים",שארי עם יעלסיפרה על תנאי שהציבה בפני אחת מהמהגרות: "בתנאי שתי אריאלה

כלומר המחויבות אמורה להיות נצחית ובזה נמדדת איכות הטיפול. ברוב הארצות המודרניות לא קיימת עוד 

משרת משרתת המחייבת את העובדת לכל חייה, אך במדינות מסורתיות, לדוגמה בפיליפינים, מתקיימת משרה 

ת ילדות צעירות ממשפחות (. במשרה זו מועסקוKasambahay( 91עבור ילדות, נערות ונשים שנקראת קסאמבהיי

עניות מאוד. הילדות נמסרות למשפחות אחרות ומשמשות בהן כמטפלות וכעובדות משק בית ונחשבות כנספחות 

למשפחה אותה הן משרתות. פעמים רבות ילדות אלה ממשיכות לשמש את המשפחות עד היותן זקנות. מדובר 

כיחסה של אדונית אל אובייקט המשמש אותה, היא כלפי המהגרת הוא  אריאלהנשים. יחסה של  92מיליון 3-בכ

מצפה  אריאלהמצפה שהוא יהיה שם לשירותה לאורך כל חייה )או לפחות לאורך כל חייו(. כמו קסאמבהיי, 

 שהמהגרות תעמודנה לרשותה לאורך כל חייהן ושלמעשה תוותרנה על חייהן. 
החליף מטפלות. היא היתה מרוצה במהלך , נכדּה של זקנה, סיפר על האינטנסיביות בה סבתו דרשה להארי

חודש ממטפלת חדשה ואז נהגה לשנות את דעתה. כשמאסה במהגרת, דרשה למצוא עבור מטפלת חלופית. 

. הוא אריההמצב הגיע לידי כך ששני ילדיה ונכדיה ניתקו איתה קשר והיחיד שמוכן היה לשאת בנטל היה 

 סיפר:

עם  98לים. אף אחד לא יבוא לאישה בת אני אמרתי לה, סבתא, פשוט אין, אין מטפ

חיתולים, מצב סיעודי, מצב מאד מאד קשה. אז היא הסכימה לשקול את זה 

והסכימה ואז אמרתי לה: סבתא, אנחנו לא.. אנחנו לא עכשיו נחזור הביתה שאת 

במצב הזה ואנחנו נתחיל להחליף כל יומיים כי זה באמת זה יהיה הסוף, זה יהיה 

אז היא אמרה אוקי, בוא נחזיר את צ'מטיקה. היא זכרה את רע מאד בשבילך. 

 צ'מטיקה שהיתה אצלה לפני זה. 

                                                           
91Ramos Shahani, L. (14.6.13). “Kasambahay Law knocks on Filipino homes”. Rebublic of the Philipines, department 

of labour and employment. Web 24/2/2018 

https://www.dole.gov.ph/good_news/view/192 
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התרגלות למטפלת חדשה מהווה קושי גדול למטופלת עצמה, אלא שהיא גם נטל מאוד כבד על בני המשפחה 

אש ושל סבתו, בני משפחה עלולים להתיי אריההמנהלים את הטיפול. במקרים קיצוניים, כמו במקרה של 

, בצר לו, יצר אתר אינטרנט חינמי המאפשר אריהמתובענותו של קרוב משפחתם ולהסיר את אחריותם כלפיו. 

למעסיקים ולמהגרות לפרסם מודעות דרושים ולהקל בכך את החיפוש אחר מטפלות פוטנציאליות. אתר זה 

הקים את האתר לאחר שנכווה ברותחין, לאחר  אריהמהווה דרך עוקפת את חברות כוח האדם לסיעוד. 

 המשיך לספר: אריהשנתקל שוב ושוב בדרישות סבתו להחליף מטפלת. ו

...היא היתה שבוע איתה ואז אני אמרתי לה: סבתא תקשיבי, אני לא.. אין. אין. את 

לא תשיגי מישהי יותר טובה. פה אני ממש התעקשתי איתה. אמרתי אין יותר, לא 

מה יש. את הבטחת שהיא תהיה האחרונה, היא האחרונה. עשיתי  מחליפים, זה

טעות, עשיתי פה, עשיתי שם ופה זה היה באמת קצת להעמיד אותה במקום כמו.. 

כמו איזה ילד קטן, להציב לו את הגבולות, להגיד לה זה הסיפור. היא לא קיבלה 

קיי, סבתא, את זה. היא לא קיבלה את זה. שבוע אחרי שיניתי טקטיקה, אמרתי או

 אבל אין.  -בסדר, אני מחפש לך 

, כמו בני משפחה אחרים, מבקש שקט ורוצה להיות עסוק כמה שפחות בטרדות הכרוכות בהחלפת אריה

מטפלת. יש לזכור שהמטרה העיקרית בשכירת שירותיה של מהגרת עבודה היא שחרור בני המשפחה מן 

מצבה הנפשי הלא יציב כאשר לא קיימת סיבה התפקיד. לעיתים מטופלת דורשת החלפת המטפלת בשל 

קונקרטית הגיונית לדרישה, אלא שלעיתים הדרישה נובעת ממצב יחסים קלוקל או אפילו כתוצאה של 

התעללות, אלא שבני המשפחה מבקשים להם שקט במידה כזו עד שהם נוטים להתעלם מדרישות הזקנה 

ל חטא על התעלמותם. בכל מקרה, החלפה של ולעיתים כאשר מתגלה הדרישה כבעלת תוקף, הם מכים ע

מטפלת כרוכה בקשיים רבים מהם מנסים בני משפחה להתרחק. מטפלת שמתמידה בטיפול לאורך שנים הינה 

 חלומה של כל משפחה שמבקשת להעסיק מהגרת עבודה. 

 .הקריטריון השלישי לאיכות הטיפול הוא מסירות אין סופית מצידה של המטפלת והוא יפורט להלן

. חוסר תביעות ודרישות, מסירות טוטאלית ונכונות להתנדב לכל משימה: "בקטע של איכפתיות, 3א. 

 זה לא תפקיד שלה"

לטיפול איכותי הינה חד משמעית: אם עובדת פונה ל"קו לעובד" בראשית  אריאלהההגדרה של 

 ו מיטיב/ראוי/איכותי:העסקתה, ניתן להסיק מכך שהיא אינה טובה/כשירה/מתאימה. וכמובן שהטיפול אינ

איך אני יכולה להגיד לך על מישהו שהוא לא טוב? כשהם עשו לי את זה אחרי כל 

מה שעשיתי למענם, אז אני יכולה להגיד שהם היו מגעילות, אבל כן אני יכולה 

חדשים  4חדשים או  3ו שהוא מאפיין, זה שברגע שהן הולכות אחרי משהלהגיד על 

בר נגד זה אבל כי זו זכותן אבל זה מלמד על אופי, על לקו לעובד ואין לי שום ד

 חוסר אמון, על חוסר, על אי שביעות רצון, על רצון כל הזמן להשיג הטבות.
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כלומר, מהגרת שמבררת את זכויותיה, שאינה מסתפקת בכל הטוב שמורעף עליה )האימוץ למשפחה 

, כי היא תרצה עוד ועוד, לא תתמקד היא עובדת חמדנית שלא ניתן לתת בה אמון –חדשה+קבלת מתנות( 

 בטיפול אותו היא אמורה להעניק ותעורר ויכוחים וחיכוכים עם מעסיקיה.

 שנים: 7-רחל, בתה של זקנה סיעודית, סיפרה לי על המהגרת שמטפלת באימה מזה כ

 יש לה חדר משלה? (ש)

 )ת( היא יושנת יחד עם האמא

 ישנה עם אמא שלך (ש)

 )ת( כן.

 עבורה או כי אין מקוםבשביל להיות ערה  (ש)

 )ת( יש מקום, אבל מהתחלה היא אמרה: אני מעדיפה לישון איתה

 זו היא בעצמה בחרה, או אמא שלך? (ש)

 )ת( היא בחרה, כן, זה רק מראה לך את האחריות, מראה לך, אשה מקסימה.

רחל הסתפקות במועט מאותתת למעסיקה שמדובר באישה מסורה ואחראית. המטפלת ויתרה על חדר פרטי ו

, בתה של זקנה סיעודית, המתגוררת בדירת אופירהלומדת מכך שהיא מסוגלת להעניק טיפול מתאים לאמה. 

אימה לאחר גירושיה, היא ושלוש בנותיה, מספרת לי בהתרגשות כיצד המטפלת התנדבה לעזור בארגון מסיבת 

 יום ההולדת של בתה הצעירה:

נו גרים כאן, זאת אומרת אני עכשו דוגמה, אנחנו עשינו פה איזשהו כלל שאנח

והבנות שלי, היא לא צריכה לטפל בנו, היא צריכה לטפל רק באמא, אוקיי? היא לא 

צריכה לשטוף אחרינו, היא לא צריכה לנקות אחרינו, היא לא צריכה שום דבר, זה 

לא התפקיד שלה, התפקיד שלה זה אמא, אבל איפה שהיא יכולה לעזור, היא כן 

יא לא אומרת: אוקיי, זה לא התפקיד שלי אני לא יעשה. היא כן עוזרת, היא כן, ה

מתייחסת אלינו ממש כמו, הקשר הוא מעבר, את מבינה? זאת אומרת, סתם 

...אז היא עלתה למעלה והיא 8לדוגמה, אני ערכתי יומולדת לבת שלי הקטנה, בת 

ך, היא ניקתה את הגג והיא עשתה ולא הייתי צריכה לבקש. מה אני יכולה לעזור ל

אני יעזור לך, בקטע של איכפתיות,  –באה אליי בקטע של מה אני יכולה לעזור לך 

 זה לא תפקיד שלה, זה לא עבודה שלה, את מבינה?

הנטייה של המהגרת להתנדב למלא מטלות מעבר לנדרש, ידועה בעולם העבודה בו מועסקות נשים מוחלשות 

(disempowered)  .( מזכירה שאחד המרכיבים הבולטים בחוויית העבודה בשכר של נשים אלה הוא 2007סער )

"לגלות יוזמה ונכונות למלא קשת רחבה יותר של מטלות מאלה שנופלות בהגדרת התפקיד שלהן. לעיתים 

קרובות מטלות אלה כרוכות בשעות נוספות שהנשים אינן מקבלות עבורה שכר ואף אינן דורשות עבורה שכר" 

שהיא זכתה לטיפול איכותי כיון שהמהגרת עוזרת לה לנקות את הגג  אופירה(. התפיסה של 38' )שם, עמ

אף אינה מבקשת מן המהגרת  אופירהלקראת מסיבת יום ההולדת של בתה, נטועה היטב ביחסי ניצול ושעבוד. 
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ל אותה ולעודד לעזור לה. זו האסטרטגיה: אין אפילו צורך לבקש, הנטייה להתנדב קיימת ויש רק צורך לנצ

אותה בעזרת התפעלות, הבעת תודה מילולית והדגשת ההשתייכות למשפחה. קרוב לוודאי שהמהגרת תבין 

      להבא שהשירותים אותם העניקה בהתנדבות הינם חלק בלתי נפרד מן הטיפול האיכותי לו היא נדרשת.

לחברות התיווך  הבחירה שלי במונח שעבוד נובעת מהתייחסות לחוב שיש למהגרות העבודה

באמצעותן הגיעו לישראל. חוב זה מכפיף אותן לשגיונותיהם של מעסיקים שאינם בוחלים בפרקטיקות 

השפלה שונות: הראשונה מספרת על השפלתה לנוכח הדרישה ממנה שלא להשתמש בשירותי המשפחה אלא 

ן בסמוך/בצמוד לזקנה ( והשנייה מספרת על הדרישה ממנה להימצא כל הזמ160)עמ'   בשירותים נפרדים

כאשר בנותיה שולטות בה מרחוק באמצעות הטלפון או באמצעות מצלמות מעקב. עליי להזכיר ששעבוד לחוב 

)דמי התיווך הלא חוקיים שמהגרות העבודה נדרשות לשלם תמורת הזכות לעבוד בישראל( והעסקה פוגענית 

ם לכך שמדובר בשיטה/בהעסקה פוגענית. פירושם העסקה בתנאי עבדות וכל המימצאים של עבודתי מכווני

(: "לא קיימת הגדרה 2012כדי להצדיק עוד את השימוש במושג השעבוד אצטט משפט ממאמרו של הרפז )

 אחידה להעסקה פוגענית, אולם מקובל לייחס אותה לקבוצה או לקטגוריה של עובדים )להבדיל מפרטים(,

ים, שיש בהם משום ביזוי זכויות הפרט וכבוד האדם אשר עובדים בתנאים קשים, נחותים, מפלים ומשפיל

 .(31)עמ' 

עד כאן פירטתי את שלושה העקרונות החשובים ביותר העומדים בבסיס הטיפול האיכותי על פי 

תפיסותיהם של מעסיקים. העיקרון הראשון קובע שהמטפלת אמורה לאהוב את המטופלת. אהבה זו אינה 

לונטרית. היא נובעת מליבה של המהגרת באופן טבעי והיא אמורה קשורה לשכר, אלא היא אוטומטית ווו

ה להופיע באופן מיידי כנתינה רגשית. הפגנה של התעניינות עסקית אינה כשרה, כי היא עלולה לבטל את החוז

הרגשי הנחתם בין הצדדים. תמורת הנתינה הרגשית תקבל המהגרת בית ומשפחה, כלומר היא תתקבל על ידי 

(. העיקרון השני מתייחס לניצחיות השירות. כיון שהשירות הוא שירות fictive kidאומצת )המשפחה כבת מ

ול רגשי )קודם לכל(, הוא אמור להימשך כל זמן שהמעסיקים מעוניינים בכך או כל זמן שיש צורך בשירות. טיפ

ון שלישי גורס איכותי נבחן ברצונה של המטפלת להישאר בתפקיד למשך כל תקופת חייה של המטופלת. עיקר

שהמהגרת אמורה להסתפק במה שניתן לה ע"י המשפחה, לא לדרוש דבר וכן למלא בהתנדבות מטלות אף 

כאלה שאינן במסגרת החוזה. ניתן להבחין בנקל שכל העקרונות מבוססים על המודל המשפחתי על פיו מי 

ניק להם שירותים וולונטריים ששייך למשפחה כרוך באהבה אחר שאר בני המשפחה, מחוייב להם לנצח וכן מע

 מבלי לדרוש שכר.

 בתת הפרק הבא אתאר את תפיסותיה של המהגרת את הטיפול האיכותי.
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 ב. טיפול איכותי כפי שהוא נתפס ע"י המהגרות 

 . הטיפול כמעשה "מן הלב"1ב. 

 מישל, מהגרת מהפיליפינים, תופסת את הטיפול כיחסים:

What I love about being a caregiver is you gone have that kind of 

relationship with your סבתא or with the children that you really can't 

explain, something that it feels good whenever you take good care of 

them, whenever you share memories with them, we tell the stories with 

them, we take good care of them, something that you do from the heart 

and that is what you cannot pay or nobody can take or any money can't 

replace. 

בודת כעבודת רגש, על ע-מישל מדברת על הטיפול כאינטימיות )הקשבה ושיתוף(, על הטיפול כמעשה של הלב

הרגש שלא ניתן לקנותה בכסף. מישל מספרת שמדובר בסוג של יחסים אותו קשה לה להסביר. היא מכנה את 

. מילת השייכות מצביעה על הקשר, קשר שנוצר בין זרים. קשר שנוצר "סבתא yourהזקנה בה היא מטפלת "

עלות לשם רווח. קשר זה שלא על בסיס היכרות אישית אלא באמצעות "שידוך" שנעשה בלשכות כוח אדם הפו

מייצר אצל מישל תחושה של משמעות: היא מצליחה להעניק טיפול הולם, היא חולקת עם הזקנה את 

הגוף בו משתמשת מישל: היא מתחילה בלשון מדבר)ת( ומיד עוברת -זיכרונותיה, את סיפוריה. יש לשים לב לשם

ותקת, הלא אישית, כלומר דיבור כללי ללשון נוכח)ת(, לשון שמשרתת את התפיסה האוניברסאלית, המנ

המתייחס לאופיו של הטיפול. הטקסט של מישל הינו, למעשה, הצהרה על הטיפול האיכותי, האידיאלי וכמו 

ו שקשה משהו שנעשה מן הלב" "משהשאנשים מתבטאים במקרים רבים היא אומרת "זה מרגיש טוב", "

איכותי בעיניהם, הם אומרים שהם פשוט מרגישים  להסביר". פעמים רבות כשאנשים מתבקשים להסביר מהו

שזה טוב, שזה מתאים, שזה נכון. כך גם מישל, היא מפליגה בשבחי הטיפול האיכותי ומצביעה על המוטיב 

מעשה של יחסים. יחסים אלה מתוארים ככאלה שנובעים מן הלב ושאין לקנותם בכסף. בהצהרה  –העיקרי שבו 

פסים מעסיקים את הטיפול האיכותי: מן הלב ללא תמורה כספית. לעיתים זאת מצטרפת מישל לאופן בו תו

קרובות מהגרות מאמצות את לשון השיח סביבן: הן משתפות פעולה עם הדיכוי ועם הניצול, לדוגמה, מהגרות 

(, I don’t want to run awayמדברות על אהבה, על "להיחשב כבת משפחה", על "בריחה" במקום על התפטרות )

אלא תמורת מחוות רגשיות,  93בודה ללא תמורה כספית )בשעות נוספות או במשימות שאינן אמורות לבצע(על ע

(. כמובן I don’t want to make balaganעל הימנעות מגרימת בושה או עוגמת נפש למשפחה המעסיקה )

טיפול במחוזות להתפרנס מעבודת ה -שתפיסה כזאת מתנגשת במטרתה העיקרית של מישל ושל מהגרות אחרות 

                                                           
 בשעות עבודה עבור לה שמוענק השכר את לקחת רוצה שאינה מהפיליפינים מהגרת מצטטת היא( 3Lan, 200) לאן של במאמר 93

 :דבריה ואלה, נוספות
Angelina: No, they are not selfish. I feel happy about it, because I know they love me. They care about me. Amah 
treats me like her family. 

Vanessa: You should take it! [the overtime pay] That’s money! 

Angelina: [shakes her head with a serious look on her face] Because their goodness to me goes beyond that 

amount of overtime pay. I feel like part of the family, so I don’t want to take their money. (pg. 541). 
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פורמאלי ושואב את -משפחתיות, מתחפש לטיפול לא-זרים באופן מכבד. טיפול איכותי לובש פנים כמו

  הטרמינולוגיה שלו מיחסי אהבה משפחתיים.

שגור בדבריהן של מהגרות כשהן מתארות את יחסיהן עם  "like a member of the family"הביטוי 

היחסים לקשר שמתקיים בתוך המשפחה והכוונה ליחסים של תמיכה  בני המשפחה המטופלת, כאילו דומים

 שהגיעה לישראל מנפאל ציפתה למצוא כאן משפחה: אנאבלולרגשות של אהבה וקירבה. 

I am coming here, I want to see family for me where I work, I need 

support like my family. 

מהגרת המגיעה לעבוד בבית זר, כמהה לקבל יחס חם. היא יודעת זה מכבר שמצופה ממנה להעניק חום ואהבה 

. מהגרת אנאבלבמסגרת הטיפול לו היא נדרשת, אלא שיש לה גם ציפייה להדדיות וניתן להבחין בכך בדבריה של 

אבת לחיי המשפחה הזרה לה העבודה הבודדה, חסרת הבית בארץ היעד, שנותקה מחיי משפחתה המקורית, נש

ומחפשת ביחסים אלה תחליף. כאדם חברתי היא מחפשת קשר. מהגרות מכנות פעמים רבות את המעסיקה 

"אמא" ואת המעסיק "אבא". טינה סיפרה על אחת ממעסיקותיה בה טיפלה שמונה חודשים קודם לפטירתה 

 של זו: 

She was, you know, like my mother… She is old and bedridden... She is 

like, you know, she is like a baby. She don't remember who is…she is all 

the time in bed or in wheel chair, that’s it…her daughter told me… if I am 

not there, she is asking me all the time… After seven months she died, I 

cried more than my mother, I don’t know, the all family liked me, they 

believe me, they told me I am the angel that give more days to life. Till 

now I miss her, sometimes I cry because of her, because I loved her. 

מזו בה טיפלו באימהותיהן,  מהגרות, כמו טינה, מספרות שטיפלו בזקנה הזרה במסירות הגדולה

שהתאבלו על מותה יותר מאשר התאבלו על מות בני משפחותיהן. הקרבה הנוצרת במשך תקופה ארוכה הינה 

משמעותית מבחינה רגשית עבור המהגרת. טינה מספרת על האמון והאהבה לה זכתה מבנותיה של הזקנה. 

אותה "מלאך" והיא נכבשה במלל המעתיר. טינה היא טווה תחושת ערך מהכרת התודה לה היא זוכה, הן כינו 

הורתה, לאחר מכן היא עצמה נטשה את משפחתה בפיליפינים והם -חוותה נטישה ראשונה עם פטירת אימה

חסרים לה, עתה נטשה אותה הזקנה בה טיפלה: שרשרת של אובדים ונטישות מלוות את חייה של המהגרת. 

 היא בוכה. -נים וכשהיא נזכרת כל אובדן חדש מעורר מחדש את הכאבים הנוש

 גם ריקה טיפלה בזקנה חסרת אונים ותלותית והיא מספרת:

One thing more, you know, we work here totally, we don’t know them, 

but I learned to love, I developed to love her…because if without love, it 

is so difficult to work and stay in this very new different country, opposite 

practices, opposite culture. 



175 

 

ללא אהבה, לא ניתן לבצע את משימות הטיפול, כך אומרת ריקה, שמטפלת בזקנה חולת אלצהיימר 

. הזקנה אינה מבינה דבר מהקורה סביבה, היא אינה מדברת. כשהגעתי לדירה בה הן מתגוררות לשם 89בת 

יאיון, ישבה הזקנה על הספה, שקטה, מוללה בידיה דפי ספר שהונח על ברכיה וקרעה אותם לקרעים ביצוע הר

קטנים. התנהגותה הזכירה לי התנהגות של תינוקת. ביומן המחקר שלי כתבתי: "אני תוהה, בחורה כ"כ 

ת ליום צעירה וערנית בחברתה של זקנה שהדמנציה שיתקה את מוחה והפכה להיות תינוקת". ריקה יוצא

מנוחה אחת לחודש. בשאר הימים )והלילות( היא נמצאת בחברתה של זקנה זאת. ריקה אומרת: "למדתי 

 ומסתבר שגם ריקה יודעת שטיפול מבוסס אהבה I learned to love, I developed to love herלאהוב אותה" 

י ביטוי רגשות במסגרת יחסי הוא טיפול איכותי. אזכיר שבראשית פרק זה פרטתי את הצורות בהן באים ליד

עבודה )כלכלת רגשות( כשאחת מן הצורות הינה "תוצר של היכולת הרגשית שלנו לעורר, לתמרן ולדכא את 

הרגשות". דומה שריקה תמרנה ועוררה את הרגש שלה. ריקה אומרת: "אנחנו לא מכירים אותם", כלומר 

 קרובי משפחה, אלא שלמדנו )בלשון רבים( להכיר מלכתחילה לא הכרנו, לא היינו מודעים זה לזה, לא היינו

ולאהוב. ריקה מזכירה את הטוטאליות של העבודה. הכוונה לטוטאליות של ההתמסרות, של הוויתור על 

מכוונים  –הצרכים העצמיים, של ההתנתקות מן החיים הקודמים. הזמן, המרחב, הגוף, הקוגניציה, הרגש 

זקקת. דבריה של ריקה אודות התפתחות רגש האהבה מרמזים על באופן טוטאלי למען הטיפול בזקנה הנ

ביטוי רגשי שמתפתח במטפל כלפי המטופל שלו. ריקה מתארת את התפתחות הרגש כתהליך אקטיבי, היא 

מעידה על עצמה שפיתחה רגש של אהבה כלפי הזקנה. השהות האינטנסיבית זו לצד זו, תחושת התלות 

ובדידותה של המהגרת תורמים להתפתחות רגש של אהבה. נבוכה,  ההדדית, תחושת המחויבות העמוקה

 שאלתי אותה, האמנם את אוהבת אותה? וריקה ענתה:

Yes, I love her, of course, I can say that because with the old man that I 

worked before…we didn’t have any attachment, I didn’t like him actually. 

I didn’t feel that he likes me. 

-ריקה השוותה בין הרגשות שהתפתחו בין הזקנה הדמנטית לבינה ובין הרגש שחשה כלפי המטופל הקודם

אותו היא לא אהבה, לא התפתח קשר רגשי ביניהם. הקשר הרגשי עליו מדברת ריקה מכונה בפיה 

attachmentהתקשרות, מושג המוכר מתיאוריית ההתקשרות של בולבי , (Bolby, 1969 ) המעניק משמעות

מיוחדת לקשר הראשוני שמקיים עולל עם ההורה המטפל בו, לרוב אימו. הצורך בקשר ובקרבה בא לידי ביטוי 

אצל התינוק בבכי, בחיוך ובצחוק. כך התינוק מגיב לטיפול בו וכך הוא יוצר אינטראקציה המעודדת את 

ים החברתיים המשמעותיים שמעניק התינוק חסר המטפלת בו להמשיך בטיפול. החיוך הוא אחד הגמול

לשאלתי אם היא חשה אהבה מצידה של הזקנה הדמנטית,  האונים לאימו. כך גם הזקנה המטופלת ע"י ריקה.

 ענתה לי ריקה:

(q) And from her- do you feel love? 

(a) From her? Yes. Even if she is like that, she hugs me, she kisses me. 

(q) Yes? Also now? 



176 

 

(a) Yes. It depends, but the previous metapelet, she doesn’t like to kiss her, 

she even didn’t take care of her very good. In terms of sanitation she 

was not cared of before… 

על פי ריקה מדובר ברגשות סימטריים, כאשר הזקנה אוהבת אותה ומביעה זאת בג'סטות מקובלות: חיבוק 

ונשיקות, מתעוררים בריקה רגשות אהבה כלפיה. כאשר היא לא חשה אהבה או חיבה מצד המטופל, היא חשה 

מטופלת שלה. מרוחקת ולא מפתחת כלפיו רגשות של אהבה. אהבה אינה הרגש היחיד שריקה חשה כלפי ה

היא מספרת לי בגילוי לב גם על רגשות של כעס, אכזבה ותסכול, אלא שלטענתה ללא רגש האהבה, הטיפול 

הוא בלתי אפשרי. האהבה שמתארות ריקה וטינה מובחנת בכך שבמסגרת הטיפול הן תומכות במי שהינן 

זאת הזקנות הדמנטיות האלה תלויות לחלוטין וחסרות אונים באופן קיצוני, ממש כמו תינוקות ויחד עם 

 מסוגלות לשדר ג'סטות של חיבה, כמו חיוך. 

זרה מאשר "התאהבות" בזקן או  nannyקל יותר להבין "התאהבות" בילד קטן או בתינוק המטופל על ידי 

כיוונית: של המטפלת במעסיקיה ושל המטופלת -בזקנה, אולם כנראה, שהתמהיל של תלות מלאה דו

חיבה כלפי המטפלת )חיוך, לדוגמה( ומצב של בדידות קיצונית בו שרויה המטפלת, במטפלת, ג'סטות של 

מייצרים ומתחזקים רגשות של אהבה בלבה של המטפלת. ללא קבלת איזשהו היזון חוזר מצידה של 

 המטופלת, יתכן שהמטפלת תתקשה או לא תוכל לפתח רגשות של חיבה או של אהבה.

 ם, אם היא אוהבת את הזקנה בה היא מטפלת וזו תשובתה:שאלתי את מישל, מהגרת מהפיליפיני

(q) Do you feel love or do you feel pity or…? 

(a) Ahhh, o.k. I feel pity, I pity her because she is always in bed…and 

also I don’t get to have this bonding with her because when she is just 

in the bed, the stories are just limited, limited to small things and what 

I wanted is for us to make a bond between me and her, a great bond 

that we can share stories…that is what I wanted to happen but 

unfortunately she can't. She is very concern about me and she says that 

as much as possible she doesn’t want me to go on my day off because 

she said she needs me a lot even if somebody who is very nice comes 

to replace me, she still wanted me 

(q) She is very dependent on you. 

(a) Yes, she is very dependent. 

ה" )אותו "הצעתי" לה כמראיינת( ומעדיפה שני מושגים אחרים: מישל מתנגדת בטקסט זה למונח "אהב

בהעלאת המושג כיוונתי את המרואיינת, נראה היה שההתחברות שלה אליו חזקה (. bondingרחמים וקשר )

ואף חוזרת עליו פעמיים ומסבירה  pityהמרואיינת, בתשובתה, מאשרת את השימוש שלי במושג  ואותנטית.

ניתן להבין מכך שהשימוש במושג אהבה לתיאור הקשר שבין זקנה תלותית לבין מדוע היא חשה רחמים. 

מהגרת עבודה הינו מושג או פרקטיקה חיצוניים, שלאו דווקא מהווים חלק מעולמה הריגשי של המהגרת, 

ונה. האהבה הינה חלק מהדרישה לטיפול איכותי על מישל, שלא ברצ -אלא שהם נכפים עליה, במקרה זה 
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וחלק מהשיח המקובל בנושא. המהגרת מודעת לכך ולכן )בחלק מהמקרים( היא משתמשת בטרמינולוגיה 

המתאימה, המצופה ממנה. אם כך, השימוש במונח "אהבה" הינו פוליטי ומשמש ביטוי ליחסי הכוח שבין 

ול להיעשות לפוליטי, להיות מוטבל כפוליטי, לעבור פוליטיזציה ־ ( כתבה ש"כל עניין יכ2010הצדדים. אופיר )

פוליטיזציה. תנאי השכר, למשל, או תנאי הקבלה לאוניברסיטה, או אכילת בשר, או רכיבה על -וגם דה

פוליטיים" -אופניים. חלק חשוב של המאבק הפוליטי נסוב על פוליטיזציה של עניינים שהופיעו עד כה כ"לא

זציה של עניינים פוליטיים. אם הפוליטיזציה תמיד כרוכה, בצורה כזאת או אחרת, ברפלקסיה פוליטי-ועל דה

פוליטיזציה תמיד כרוכה בהדחקה". אם כך, תפיסת האהבה כממד מרכזי בהערכת -והעלאה למודעות, הדה

איכות הטיפול מאפשרת למעריכים להימנע מדרישות להכשרה בטענה שאהבה היא טבעית, וכן מאפשרת 

דרוש זמינות סביב השעון )לאהבה אין גבולות( ונכונות להסתפק בשכר הנמוך משכר המינימום )היא מקבלת ל

 אהבה בתמורה(.

זהב" אודות מטפלות בילדים העובדות סביב כותבת בספרה "אהבה ו (Hochschild, 2002הוכשילד )

כדי שתאהבנה. החוקרת מציינת השעון בבתים זרים. היא מספרת על אהבתן לילדים ומציינת שמשלמים להן 

שהתשלום אינו רק עבור זמנן ועבור האנרגיה שלהן. הוכשילד מנסה לברר אם האהבה המוענקת על ידי 

אהבה -מטפלות אלה היא משאב ואם היא משאב, האם היא בלתי מתכלה? האם מתרחש "יבוא" של מטפלות

אובייקט לאהבה? האם האובייקט החדש  מן הדרום העני אל הצפון העשיר? האם אהבה נוצרת ברגע שנמצא

ממלא את מקומו של האובייקט הישן, שהוא בנה או בתה של המהגרת, אביה או אימה? האם מדובר בהרחבה 

של יכולת האהבה המשפחתית או בהרחבה של המסורת התרבותית הנהוגה בארצות המזרח הרחוק בה 

 ים?מתקיימים קשרי קהילה חזקים, בה קיימים קשרי משפחה חמ

, מהגרת מנפאל, טיפלה במשך שבע שנים בזקנה עד שזו נפטרה. היא סיפרה לי על האהבה אנאבל

 שחשה כלפיה, על רגעיה האחרונים של זו בבית החולים, על רגשות האהבה של הזקנה כלפיה:

Such a long time I had been with the dead body of her, maybe one hour…I 

am talking to her and I said: thank you so much, you gave me a 

family…you loved me, and still I am your daughter. she said me last 

words: you are my daughter, and I have been in cemetery and last the 

praying time I had been there and I give the flowers and everything what 

the children doing, I am doing, I am not a Jewish, but I do … you are my 

mother, thank you so much… you gave me almost seven years to do care 

of you and you cared of me …and I thank to the God …with my mother I 

never stayed that time, never, and I said o.k. I lost my father, I lost my 

mother, I lost you… 

ישבה  אנאבלאת רגשותיה נוכח מותה של הזקנה בה טיפלה.  אנאבלבפיסקה מרגשת זאת מתארת 

ליד מיטת חולייה של הזקנה במשך שעה שלמה לאחר מותה. היא שמעה את דבריה האחרונים בהם ביטאה 

ה בתה של הזקנה, את חוויית הקשר המשפחתי. היא נהגה חווה את היות אנאבלהזקנה את אהבתה כלפיה. 

בבית הקברות כאילו היא אחת מבנותיה של הזקנה, היא מודה לזקנה על אהבתה, על דאגתה כלפיה. באותו 
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משפט היא מזכירה את אביה המת, את אימה שנפטרה ואת הזקנה: שלושה האנשים היקרים בחייה. בדידותה 

 אנאבלבידוד בהם חיתה עם הזקנה וכן אובדן אימה הביולוגית מבנים בקרב לנוכח ההגירה ולנוכח תנאי ה

ובקרב מהגרות אחרות געגוע לאם ולמשפחה. המשפחה החלופית בישראל עשויה לשמש תחליף ליחסי אהבה 

 אנאבלמשפחתיים או לפחות ליצר אשלייה שמתקיימים כאן יחסי משפחה חלופיים )סרוגייט(. המלים של 

עמוק למשפחה. אחת הבעיות המוכרות בפיליפינים )ובארצות אחרות מהן מהגרים אנשים לשם מביעות געגוע 

עבודה( היא התפזרות המשפחה בעולם הגלובלי. אחים ואחיות ובן זוג מועסקים במקומות שונים בעולם, 

ים, חלקם עוברים מארץ לארץ, מחפשים את המקום בו קיימת דרישה למהגרי עבודה, אחרים נישאים למקומי

אחרים מתאזרחים בארצות המאפשרות זאת )קנדה, לדוגמה(. התוצאה היא התפרקות המשפחה המצומצמת 

והמורחבת לגורמיה הפרטיים ואובדן תמיכה משפחתית. התקווה מתבררת פעמים רבות כאשלייה, אלא שלא 

 נקדים את המאוחר. 

ס תוקפני והיא בכל זאת בחלק מהמקרים המהגרת מתארת מצב יחסים אבסורדי: מופנה כלפיה יח

שסיפרה שהיא אוהבת את המטופלת הזקנה שלה למרות שזו נוהגת לקלל אותה ולהשפיל  גולנרהאוהבת. כמו 

 אותה. התקשיתי להבין ושאלתי אותה, הכיצד? ומנין הכוח להמשיך בעבודת הטיפול? והיא ענתה: 

I love her, because if I didn't, why should I stay there for three years?...I 

think that is the Pilipino culture. We always attach ourselves with the 

people that we are with every day, we have this emotional attachment. 

You know, it is not just work: she is my employer and I am her 

caregiver, no. 

 

המסר שלה הוא שללא אהבה, לא ניתן להמשיך לטפל. וכשהמשכתי לבקש הסבר כיצד ייתכן הדבר שלאחר 

את תשובתה על דפוסי התרבות  גולנרהההשפלה היומיומית, בכל זאת היא חשה כלפיה אהבה, ביססה 

הפיליפינית. טענה זו מייחסת לאנשים המושפעים מהמסורת הפיליפינית יכולת התקשרות לאנשים 

, המייחסת מימדים מהותניים לנשים שמגיעות ממחוזותיה, נטענת גולנרהבסביבתם הקרובה. טענתה של ש

לרוב ע"י סוכנים המנסים לסחור בכוח העבודה של נשים אוריינטליות, אלא שטענה זו לא נטענת רק ע"י 

ה דומה. על פי הגיש ( נטענת טענהDatta et al., 2010סוכנים. גם בספרות העוסקת בהגירת עבודה )לדוגמה, 

המהותנית האדם נתפס כבעל תכונות קבועות שאינן משתנות ואינן נפרדות, שהן "עצמיותו". השיח 

הפמיניסטי מנסה להגן על נשים מפני האימפריאליזם הפוליטי והסימבולי של הפטריארכיה הגברית באמצעות 

יתכן  .יות והמהותיות להגדרת הנשיות"חשיפה של "התכונות הביולוגיות, הפסיכולוגיות והחברתיות הייחוד

שאחת ממטרותיו של מחקרי זה היא חשיפה של פרקטיקת הייחוס של "תכונות" מהותניות למהגרות כדי 

 להתאימן לעבודות מסוימות, במקרה זה לעבודת הטיפול.

עסיק מוסיפה ואומרת שזו אינה רק עבודה, כלומר, אין זו עבודה רגילה המאופיינת בכך שיש מ גולנרה

מתכוונת לכך שעבודת הטיפול מייצרת סוג של יחסים שאינו מתקיים )או אינו חייב  גולנרהויש עובדת. 

להתקיים( בסוג אחר של יחסי עבודה. הפן הרגשי, המאפיין את עבודת הטיפול, מסמן את העבודה הזאת 

עצמה( שיש גם רגעים מסיימת את דבריה בנושא בהזכירה לי )ול גולנרהכעבודה שלא כמו שאר העבודות. 

 טובים, בהם הזקנה אינה מקללת אותה, רגעים בהם הן צוחקות יחד:
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Because sometimes, it is not every day, it is not always, there are still, 

still, still good things, there are still the laugh together, it is very 

important, so I love her because if not I should find another employer or 

maybe...yes. and I have a respect with the daughters because the daughters 

are also good although most of the time our salaries are late... 

פלת אחרת, או.. והיא עליה לחפש מטו -טוענת שהיא אוהבת את הזקנה המתעמרת בה, ָולא  גולנרהאם כך, 

אינה מרחיבה, למעשה היא קוטעת את רצף דבריה. הדרישה מן המטפלת היא שתהיה אותנטית ושתחוש 

ואחרות והן  גולנרהולא, היא אינה מתאימה לתפקיד ועליה לעזוב. הדרישה הזאת הופנמה ע"י  –אהבה 

ה הזאת כפויה על המטפלת גם מבטאות אותה במלים ברורות: או שאחוש אהבה, או שאפסיק לטפל. הדריש

כאשר היא סובלת מדיכוי ומאלימות. זהו תנאי שמנטרל רגשות מורכבים שמתבססים בעת הטיפול. וכאן 

אזכיר את הצורה השלישית שהזכרתי בראשית פרק זה המתייחסת לרגשות המתעוררים במהלך יחסי עבודה 

ת ואינדיבידואליות כולל ציוויים מוסריים, )כלכלת רגשות(: "תוצר של מחויבויות נורמטיביות קולקטיביו

ת מכירה את הציווי המוסרי המתייחס לאופן בו יש לטפל: אם היא רוצה להיו גולנרהערכים, עמדות ונטיות". 

היא חייבת לחוש אהבה. במסגרת יחסי אי השוויון בהם מתקיים הטיפול, נדרשת העובדת להפגין  –מטפלת 

ויותיה הפנימיות הקשורות למצב הדיכוי בו היא שרויה. היענותה אהבה כלפי המטופלת ללא קשר לחו

למחויבות הנורמטיבית הזו מהווה היענות לציפייה של המעסיקים והיענות לתפיסת האהבה כמרכזית במעשה 

הטיפולי וכחיונית בהערכת הטיפול. הן עושות זאת מטעמים שונים: חלקן חשות אהבה באופן ספונטני כלפי 

ן ( שהגולנרה( וחלקן מעידות על עצמן )כמו I developed to love herן תמרנו את רגשותיהן )מטופליהן, חלק

אוהבות מתוך צו של מחויבויות נורמטיביות קולקטיביות. כל המהגרות מבינות שאהבה הינה תו תקן לאיכות 

התמיד בעבודה, כנראה שאינה מתאימה לסוג עבודה זה ולכן מהגרת שרוצה ל-טיפול, אם מישהי אינה אוהבת

 תפתח רגש כלפי מעסיקתה ותאמץ לעצמה את השיח הנורמטיבי המדגיש את ערכה של האהבה בטיפול. 

בהמשך תת פרק זה אבחן אם האתיקה על פיה פועלות מהגרות עבודה בסיעוד הינה דומה/שונה 

ה. מה לאתיקה שהציעה טרונטו. אבחן למה מתכוונת מהגרת כשהיא אומרת שהיא אוהבת את מעסיקת

יום? ולמה מצפה המהגרת -כוללת האהבה הזאת? במה היא מתייחדת? כיצד היא נפרטת למעשים של יום

( אתיקה של טיפול דורשת מן המטפלים נכונות לעמוד (Tronto, 1993בתמורה? ואזכיר שוב שעל פי טרונטו 

( 4-ת את התגובה הנדרשת ו( יכולת ורגישות לזהו3( הפניית תשומת לב, 2( אחריות, 1בארבעה קריטריונים: 

 היענות לצורך.

, מהגרת מהפיליפינים, על מלים שאמרה לבנם של סוזאןאפנה לניתוח הנתונים. בציטוט הבא חזרה באוזניי 

 מטפלת: משהזוג הורים להם שי

All my life is to be with your father, I am taking care of your father, he is 

not even my relative. I am giving all my love and care to them: to your 

mom especially, I gave all my care and love to your mom. I don`t think 

that she felt from them… 
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מדברת על האהבה שהעניקה להוריו של הבן, למרות שהם אינם קרובי משפחה שלה. הטיפול והאהבה  סוזאן

, מסתבר שהאהבה מסמנת את איכותו all my love and careכרוכים זה בזה, היא נתנה הכל, את כל אהבתה, 

המעסיקים: האב מלווה בציפייה להדדיות מצד  סוזאןשל הטיפול, היא תו תקן. האהבה והמסירות שהעניקה 

. סוזאן, בחנתי אילו התנהגויות מזכירה סוזאןוילדיו. בניסיון להבין מהם רכיביה של האהבה עליה מדברת 

ובכן היא מזכירה ומתייחסת בהרחבה להאכלה, שזו הפעולה הראשונה שמקיים כל הורה בקשר שלו עם 

 ילדיו:

 I was the only person who can feed her. I was the only one who encourages 

her to eat because she refuses to eat even.  

מתייחסת לשמחה שממלאת אותה עם הצלחתה להאכיל את הזקנה, היא מתארת את היכולת שלה  סוזאן

ה הסכימה הזקנה לאכול. אם כך, האהבה לדעת ולברר את ההעדפות של הזקנה ומספרת שהיא היחידה מידי

 כוללת הקשבה קפדנית ועדינה לצרכים של המטופלת וכן הזנה. מה עוד? 

 מתארת את ההקשבה ל"כאבים בתוך הלב שלהם": סוזאן

When a person is sick, they should handle him with a lot of patience. The 

remaining of all their problems and all the  כאבים בתוך הלב , the pain 

inside, they want to share it to you… 

מבינה את הצורך של הזקנה לאוורר את רגשותיה, לספר את צרותיה ואת כאביה, היא יודעת שיש  סוזאן

לנהוג בה בסבלנות ולהקשיב היטב. היא יוצרת מצב בו הזקנה תרצה לדבר ואומרת: ניסיתי לדבר איתה, כדי 

א תדבר איתי. הכוונה לעידוד ולהכוונה. לעיתים היא שאלה שאלות, לעיתים החליפה את הנושא, יש שהי

מתארת את התמיכה הרגשית הכוללת:  סוזאןלשער שעשתה זאת כשראתה שהנושא כואב מדי. בקטע זה 

 ט בעיניה:מפנה זמן לשם הקשבה, היא מפנה זמן כדי לשבת ליד הזקנה ולהבי סוזאןהקשבה, סבלנות ועידוד. 

…I had much patience with her, sitting beside her, talking with her trying 

to להעביר את הזמן שלה . She needs someone to be with her all the time… 

 מנסה לעזור לזקנה "להעביר את הזמן שלה", ביטוי שמצביע על הקושי של אנשים זקנים ובודדים לנהל סוזאן

(. ברור שאישה חולה, המרותקת למיטה, 2015נם, כיון שהם נמצאים בשלב של "מוות חברתי" )חזן, את זמ

שכל גופה כואב ולמעשה נמצאת בתהליך גסיסה, זקוקה לאוזן קשבת, ליד מנחמת, למבט קשוב ואיכפתי 

 מבינה זאת ומקיימת את בקשתה של הזקנה. סוזאןו

פא כמו זימון תור לרופא, ליווי החולה, הסבת תשומת ליבו של הרוהטיפול כולל, כמובן, גם היבטים מעשיים, 

 לבעיות:

When I was there, I arranged the meetings to the doctor…I tell the doctor 

I think he needs psychiatrist… The doctor decided to give him psychiatrist 

and we go there: doctors, appointments, everything. 
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באב המשפחה )לאחר מות האם(, היא ניהלה את משטר התרופות שלו  סוזאןבמהלך כל השנים בהם טיפלה 

ואת הביקורים אצל הרופאים, היא סיפרה לי שהרופא עצמו התייחס באהדה לידע המקצועי שלה, להבנה. 

ל המטופל או כאשר רצתה היא אמרה לי שהיא היתה מבררת פרטים באינטרנט כשלא הבינה את התנהגותו ש

 לדעת עוד על מחלתו )פרקינסון(. הרכיבים הבאים לידי ביטוי בהתנהגות זאת הם אוטונומיה ותחושת סמכות.

 ,Finn, 2001; Blegen)מוזכרות אוטונומיה ותחושת סמכות כמימדים של איכות משרה )לדוגמה,  בספרות

קשורת עם הממונה, עם חברים לעבודה, הכרה . בנוסף מוזכרים במאמרים מימדים נוספים והם: ת1993)

 ( ותחושת הגינות.recognition)ואולי הוקרה( )

, האהבה במסגרת הטיפול מורכבת מ: כבוד הדדי, מסירות ואיכפתיות, סוזאןאם כך, על פי דבריה של 

( 3שומת לב, ( הפניית ת2( אחריות, 1אוזן קשבת, סבלנות ועידוד. נתבונן לרגע שוב במימדים שמנתה טרונטו: 

( היענות לצורך. ניתן לזהות שהמימד הראשון אותו כיניתי 4-יכולת ורגישות לזהות את התגובה הנדרשת ו

ומהגרות אחרות המועסקות בסיעוד מספרות שללא  סוזאןכבוד הדדי אינו מופיע במימדים של טרונטו, כלומר 

סובלת מחוסר הדדיות, הטיפול עלול  מטפלת-סימטריה, הדדיות, לא יתקיים טיפול איכותי. כאשר מהגרת

מתחילה לסבול מהשפלות ומחוסר  סוזאןלהפוך לגיהינום. רגע זה הינו למעשה סיום הטיפול. ברגע ש

התחשבות, היא אינה יכולה להמשיך בטיפול. כשהיא מדברת על רגעי המשבר, היא מדברת בלשון "רבים", 

עברו את הגבולות של האיכפתיות ושל הכבוד זה לזה. כלומר המעשה הטיפולי ההדדי נשבר, כי שני הצדדים 

 לא נותר עוד כבוד, לא נותר עוד אמון ולכן גם לא אפשרי היה הטיפול.

אתיקה של טיפול מחייבת היכרות עמוקה עם המטופל ועם צרכיו. היכרות כזאת עשויה להיווצר 

 ופל.בעקבות הקשבה מתמדת, התבוננות, הסבת תשומת הלב לפרטים הקשורים למט

לדונה יש יכולת להזדהות עמוקות עם מטופליה: היא חשה תחושת כאב עקיפה כאשר מטופל שלה מדווח על 

ו ( זיהOsborn & Derbyshire, 2009כאב, הכוונה לכאב באותו איבר עליו מדווח המטופל. אוסבורן ודרבישיר )

סטודנטים שצפו  108אזורים במוח המגיבים לכאב של אחרים. הם אספו  fMRבאמצעות בדיקות 

בסיטואציות מכאיבות וגילו שכמעט שליש מהנחקרים דיווחו לא רק על תגובה רגשית, אלא גם על כאב באותו 

חלק מגופם שבו נראתה הפציעה בתמונה. אם כך, דונה אינה יוצאת דופן ויחד עם זה היא ניחנה ביכולת 

 מקרבת אותה לזולת פגוע, כפי שהיא מתארת:תחושתית ש

The wife said: I don’t know between both of you because you are crazy, 

when the one is sick, you are also sick. You are sympathizing with my 

husband, you are sharing the sickness of my husband, she said and that 

time, I said I think maybe so I have always pain on the leg …but when I 

go to vacation after two years, all the pain, all the pain that I am feeling 

when I was {with} him, the eye problem, the foot problem, everything is 

gone, so I said it is really true what his wife told me, I sympathize and I 

share what sickness he has… 

על  , ייתכן שניתן לכנות אותה אמפטיה או הזדהות,"sympathizing" אשת המטופל ודונה מכנים את התופעה 

כל פנים הכוונה היא לתחושה פיסית המאפשרת לה לחוש את כאב הזולת ללא מלים, באמצעות הגוף. אתיקה 
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ל תובעת התרכזות בצרכיו של המטופל, בעינויי גופו ובאפשרות להעניק לו מזור אף אם אינו מסוגל של טיפו

לתווך במלים את כאבו, זאת כיון שהמטפלת חשה גם היא בכאב. מצידה של המטפלת הרי מדובר בתופעה 

קושי תפקודי שהינה מטרידה ועלולה לגרום לחוסר תפקוד ולתשישות. רמה כזאת גבוהה של הזדהות מייצרת 

ודונה אף משתפת אותי ומספרת שפנתה לרופא והוא יעץ לה לצאת לחופשה. בהיותה בחופשה בפיליפינים, 

הצליחה דונה להיפטר מכל התחלואים הגופניים מהם סבלה. רמת הרגישות הגבוהה של דונה באה לידי ביטוי 

בהן טיפלה בזקן במסירות רבה, הוא  גם בתופעה טלפתית בה ניחנה. היא סיפרה שלאחר שנתיים אינטנסיביות

אושפז )ואף נפטר זמן קצר לאחר מכן(. בלילה הראשון שהו ילדיו לצידו בבית החולים ואילו, דונה, שמעה מן 

הבית את קולו. בבוקר סיפרו לה ילדיו שהוא אמנם קרא בשמה בלילה שוב ושוב וזו הסיבה שהיא התבקשה 

 לבלות בשאר הלילות לצידו: 

Now at nights I hear his voice calling me and I also told them when he 

was in the hospital. The daughter asked me how is the night. I said: I don’t 

know, I can hear his voice even though he is in the hospital and he is 

calling me, I told her, so when we arrived in the hospital… the son said, 

you know, Dona, he keeps on calling you for the whole night. I said that is 

how I feel, he keeps on calling me: Dona, Dona, so the last few nights, 

they asked me to be there in the evenings, because it is only my name that 

he is calling and this connection I couldn’t explain, I think it is 

psychological. 

 I take care fromדונה מסבירה את התופעה כפסיכולוגית. היא מעידה על עצמה שהיא מטפלת "מן הלב": 

my heart איתן . גם מהגרות אחרות דיווחו שהן מסוגלות להעניק טיפול כאשר המטופל אינו מסוגל לשוחח

 )בגלל דמנציה או בגלל פער לשוני(. אחת מהן היא דקסטה שסיפרה לי:

One thing I realize, even I am new in this job, one thing I realize is the old 

people, if you are doing a good care of them, no need to speak, they just 

feel the way you are taking care of them, just to give him food, feed him, I 

prepare the medicines, if you are doing what they need, I think no need to 

speak… 

דקסטה הבינה שלעיתים אין צורך לדבר, זקן מטופל )במקרה שלה מדובר בחולה אלצהיימר( חש אם 

נו בזמן, את תרופותיו, אם המטפלת מגיבה אליו הוא מקבל טיפול נאות ומגיב לכך: אם הוא מקבל את מזו

ולצרכיו, אז אין צורך בדיבורים. הסוג הזה של טיפול מזכיר טיפול בתינוק שעדיין לא רכש את השפה 

המדוברת. ההורה המטפל עושה הכל כדי להבין מהם צרכיו של התינוק: האם הוא רעב, צמא, האם הוא עייף 

מזהה את פשר הבכי, אך הוא מנסה ללמוד את מסריו של התינוק  או כואבת לו הבטן, לא תמיד ההורה

ולהיענות להם. כך גם בטיפול באדם זקן שאינו מתקשר. ג'סי סיפרה שהיא קוראת את פניה של הזקנה בה 

 היא מטפלת:

When I sleep – little noise I can hear, you know? I get up immediately, 

and I see even if she don’t get up, I just look at her and I come, this is my 
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habit and the daughter also know, that is why they trust, this is the main 

trusting each other – you know? If you know the person enough, the 

daughter says: we trust you, Jessy. 

א שומעת בלילה מחדרה של הזקנה, היא קמה מיד ומביטה בה. על פי ההיכרות ג'סי מגיבה לכל רעש קטן שהי

 העמוקה עם תנועות גופה של הזקנה, עם ההרגלים שלה, היא יודעת מהם צרכיה של זו. נראה כי דונה, דקסטה

וג'סי אימצו את המסורת של אתיקת הטיפול שהיא פרספקטיבה המציבה רף גבוה לאיכות הטיפול על ידי 

ארבעה הקריטריונים לטיפול הראוי שהזכרתי בראשית תת פרק זה, הקריטריונים שנוסחו על ידי  הגדרת

 טרונטו.

ושל חברותיה מקביל במידה רבה לתיאורים  סוזאןאם כך, המודל שנבנה על פי התיאורים של 

 במודלים העוסקים באתיקה של טיפול, אלא שהתרומה של המודל שלנו מתמקדת בהדדיות. ללא כבוד,

(, Datta et al., 2010התחשבות ודאגה הדדיים, האתיקה אינה שלמה. המחקר הלונדוני של דאטה ועמיתיה )

אותו הזכרתי בעמוד הראשון של פרק זה, מתעלם מההדדיות הנדרשת לשם הענקת טיפול איכותי ומסור 

ם המהגרים מצידם של אתי המדריך את המהגרים כאילו הוא אינו תלוי ביחס לו זוכי-ומציג את הקוד המוסרי

המטופלים על ידם, כאילו בכל תנאי ובכל מצב ימשיכו המהגרים להעניק טיפול מיטיב, אלא שלא כך הוא. 

במחקרי מצאתי שאתיקה של טיפול מחייבת קיום אינטראקציה חיובית הדדית הכוללת דאגה ואיכפתיות 

( וזאת dependent caregiverתלויה )הדדיים. ההדדיות אותה אני ממשיגה כאן מתבטאת בתמיכה במהגרת ה

בעיקר בשל היותה בודדה בארץ זרה, מנותקת מגורמי תמיכה ומנותקת מבני משפחתה ומקבוצת ההשתייכות 

( 2( אחריות, 1שלה. הדדיות זו מתבטאת באופן פרקטי במימדים אותם מנתה טרונטו הנכונים לטיפול אתי: 

 ( היענות לצורך. 4-את התגובה הנדרשת ו( יכולת ורגישות לזהות 3הפניית תשומת לב, 

בתת הפרק הבא אתייחס לבדידותה של המהגרת שעשויה להשפיע על איכותו של הטיפול אותו היא 

מעניקה. בדידות זו מזמינה את מעסיקיה )ברוב המקרים בני משפחתה של המטופלת( לתמוך בה כדי שתוכל 

רתה רק להשיג טיפול איכותי יותר, אלא היא מהווה התמיכה במהגרת אין מט –להתמסר לטיפול. יותר מכך 

את חלקם של המעסיקים ושל המדינה )באמצעות תקנותיה וחוקיה( במסגרת האתיקה החדשה של הטיפול 

אותה אני מציעה כאן. הכוונה היא לחוב מוסרי של המדינה והמעסיקים כלפי מהגרת העבודה שהוזמנה על 

הקריטריון השני, על פי המהגרות, לבחינתו של טיפול איכותי הוא  ידם כדי שתשמש בקרבם מטפלת. אם כך,

 ההזדמנות שלה לזכות בתמיכת המשפחה המטופלת.

 תמיכה במטפלת . 2. ב

עיקר התמיכה, או חוסר התמיכה מגיעה מבני המשפחה של המטופל/ת. כיון שהטיפול נעשה בבית 

והמטפלת אינה זוכה לתמיכה של אנשי צוות, הרי עיקר התמיכה אמורה להגיע מהמטפלים הלא פורמאליים: 

כאשר  בן, בת או אשתו של המטופל. כאשר קיימת תקשורת טובה בין המטפלת לבין המטפל הלא פורמאלי,

המטפל הלא פורמאלי מוכן להיות מתווך בטיפול, מוכן להיענות לבקשותיה של המטפלת, להקשיב לה ולפעול 

על פי המלצותיה, הטיפול עשוי להשתפר וכן מצבם של המטופל ושל המטפלת. תמיכה כזאת יכולה להיעשות 

, לדוגמה פנייה של המטפל הלא באמצעות הקשבה, עידוד ופעולה )לעיל עקרונות הטיפול האתי עפ"י טרונטו(

פורמאלי לרופא כדי להתאים תרופות לפתרון נדודי שינה. מטפלות רבות מספרות שהמטופל אינו משתף 
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פעולה והן ממשיכות ביחסי העבודה כיון שבני המשפחה תומכים בהן ומעודדים אותן. כמובן, שהיעדר תמיכה 

 עלול לפגוע במטפלת ובאיכות הטיפול.

שמה לב שקיימת התדרדרות במצבה של הזקנה המטופלת, הודיעה על כך לבת ויחד פנו  לדוגמה, ריקה

 לרופא. הרופא הורה לערוך שינוי בכמויות התרופות והמצב השתפר:

She also removes the cover of the blanket, she moves at nights and then I 

told the daughter that maybe the medicines, maybe something to do with 

it and we went to the doctor, we lessen, we decrease the medicines, she 

was fine… 

פורמאלית( גם בבעיות התקשורת האלקטרונית. -באותה מידה של מסירות טיפלה הבת )המטפלת הלא

 המטפלת ביקשה חיבור לאינטרנט והבת הבינה את הצורך שלה וכיבדה את בקשתה:

One thing more is that I am most grateful because the family of Stella is so 

good, that is the reason why even if it is difficult dealing with her, it is 

paying off because….from them, they give me whatever I want, like the 

internet, I can buy the food that we eat, what I want, when I ask for an 

increase…they give me.  

ההתייחסות המכבדת של בת הזקנה כלפי ריקה מקלה על העומס הרגשי ותומכת בריקה גם  

בפרטים הפרקטיים של העבודה: גובה השכר המשולם, התאמת תרופות למטופלת, דאגה למזונה של המטפלת 

 עצמו הינו מורכב ודורש משאבים נפשיים ופיסיים מן המטפלת, לכן כאשר היא וכן חיבור לאינטרנט. הטיפול

זוכה לסיוע, להכרה ולתמיכה מבני המשפחה, עקת הטיפול פוחתת והמטפלת מצליחה לתפקד טוב יותר. 

לעיתים מטפלות אומרות שהעבודה מאוד קשה והמטופלת חסרת שקט ותובענית, אלא שיחסם של בני 

ושי ומאפשר למטפלת להישאר בקשר ולהמשיך בטיפול. איומי, מהגרת מהפיליפינים, המשפחה מאזן את הק

 תיארה זאת כך:

 …Husband and wife, she is sick and she is difficult person and also the 

husband is very stressed and everything, but I continued, I tried because 

the daughters, two daughters, they always with me, come and talk to me, 

sometimes telephones… Some (caregivers) – I see – have very good 

employers and they care, even when the employer is sick, they care about 

the מטפלת also, but some – they don’t care what you eat, if you take a 

bath, most of the problems here – employers don’t like we take a bath, 

water, we know, we know here most of the things are expensive. 

התמיכה הנפשית, באמצעות שיחות, מאפשרת לאיומי להמשיך לטפל בבני הזוג הקשים לטיפול, איומי 

חוסר שביעות רצון, תלונות, עצבנות, המגיעות מצידם של המטופלים.  מתארת קשיי אופי ומתכוונת לתובענות,

 התמודדות יומיומית מעין זו גורמת לעקה והדרך היחידה להשתחרר ממנה היא באמצעות שיתוף וורבלי

וקבלת עידוד מצד הבנות. התחושה ש"הן איתי" ממריצה אותה להמשיך. איומי ממשיכה ומעידה מניסיונה 
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יה, שחלק מהמעסיקים תומכים ומטפלים במהגרות וחלקם מתעלמים מצרכיהן הבסיסיים ומניסיונות חברות

ביותר, כמו הצורך להתקלח ולכבס את בגדיהן. ברור מכך שתמיכה במהגרת עשויה להניב טיפול איכותי בו 

 בזמן שחוסר תמיכה עלול לגרום למשבר ולפגוע באיכות הטיפול. יחד עם החתירה לטיפול איכותי, מצביעה

תפיסת המהגרות על תנאי הניצב בבסיס האתיקה של הטיפול אותו נוכל להמשיג כהדדיות או בלשון עממית: 

"תן לי ואתן לך". אתיקה של טיפול במהגרות מעלה את הצורך הדחוף להתבונן בנסיבות חייהן ולהעניק להן 

ן ויתור והקרבה חד תשומת לב, דאגה ואיכפתיות. אתיקה של טיפול המתעלמת מן המהגרות ודורשת מה

צדדיים נגועה בניצול ובדיכוי. אחת מנסיבות החיים הקריטית ביותר המזוהה עם חייה של המהגרת בניכר, 

היא בדידותה. בדידות זו מחייבת את תמיכת המשפחה המטופלת. להלן ארחיב בנושא ובקשר של הבדידות 

 לאיכות טיפול ולאתיקה של טיפול.

מאופיין בבדידות קיצונית של המטפלת )ברוב המקרים גם של המטופלת(. הטיפול בבית המטופלת 

אפרט מעט על תנאי העבודה ואסביר כיצד ההתמודדות עם בדידות עשויה להיות קשורה לאיכותו של טיפול. 

 הקושי הגדול שבטיפול נובע גם מן הבדידות הגדולה בה שרויה ריקה, מהגרת מהפיליפינים, וגם מן הבידוד,

 לבדה, אין משמרות, אין תחלופת מטפלות, אין עם מי לדבר. הטיפול על-ון שריקה הינה מטפלת יחידהזאת כי

ידי מהגרת עבודה בבית הזר כשהיא לבדה אל מול המטופלת לאורך כל שעות היממה, במשך כל החודש, במשך 

( כינתה העסקה Arat-Koc, 1989קןך )-כל התקופה בה היא מועסקת, מהווה סוג העסקה יוצא דופן. אראט

 ממין זו "העבודה הכי מבודדת בהיסטוריה האנושית":

Also domestic labour is performed in private, perhaps in greater isolation 

than ever in human history. (pg. 37). 

עוד אחד ההבדלים הגדולים בין עבודה בבית לבין עבודה במוסד, מתבטא בבדידות. כאשר עובדת סי

מועסקת במוסד, עובדים יחד איתה חברי צוות בהם היא יכולה להתייעץ, אותם היא יכולה לשתף, הנטל 

מתחלק, זאת לעומת העבודה בבית הנעשית בבידוד מוחלט ובבדידות מוחלטת, אין חברים למקצוע, אין ייעוץ 

ם והנפשית שדווחה על ידי נשי( בחנה את הבדידות הפיסית Ayalon & Shiovitz-Ezre, 2010ותמיכה. איילון )

מהפיליפינים העובדות בישראל בסיעוד. הבדידות משויכת למקום העבודה, שהוא בית המעסיק, וכן למדיניות 

המתייחסת למהגרות כאל שוהות ארעיות. למהגרת המגיעה לישראל לא קיימת הזכות להגיע לכאן עם בן זוג 

להשפיע על התיפקוד ועל איכות הטיפול. תחושה זאת או להקים בישראל משפחה. תחושת הבדידות עשויה 

עשויה להיות מועצמת כאשר לא נוצר קשר קרוב עם המטופלת עקב סיבות שונות. במקרה של ריקה, 

 המטופלת הינה חולת אלצהיימר ולכן אינה יוצרת קשר מילולי, ברור שבמקרה כזה הבדידות הינה אקוטית.

ת היא באמצעות פגישה עם בני הקהילה, או עם קרובי משפחה אחת הדרכים להתמודד עם תחושת הבדידו

בימי החופשה. ריקה מבצעת שיחות  –שעובדים גם הם בישראל. הפגישה יכולה להיות וירטואלית או ממשית 

 בסקייפ ובסלולארי, זה המוצא שלה מן הבדידות:

But there was time that the internet was disconnected. I feel so lonely, and 

I feel so bored. 

 ,Law & Peng, 2006; Yangההתמודדות עם הבדידות באמצעות מכשירים טכנולוגיים מתועדת בספרות )

2008; Thompson, 2009; Miller & Madiano, 2011 המטפלת הבודדה זקוקה לתמיכה שתנכיח את קיומה .)
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מרתקת אודות אסירים המוחזקים  94ואת אנושיותה, שתספק לה אוזן קשבת וסביבה חברתית. בכתבה

בהפרדה מוחלטת משאר האסירים, נכתב: "בכל בית סוהר יש אגף הפרדה, אך החזקת אסיר באגף הפרדה 

נחשבת לעונש הקשה ביותר, ודרושה ועדה מיוחדת של שב"ס כדי להכניס מישהו לשם". האסיר המרואיין 

מרוב בדידות. אתה רוצה לצעוק שכולם ישמעו  "לפעמים אתה רוצה לטפס על קירות ולהתאבד בכתבה אומר:

אותך אבל אתה יודע שבעצם אף אחד לא שומע אותך. אתה סופר את השניות, הדקות והשעות וזה לא נגמר, 

התחושה היא שזה יימשך לנצח שמפה לא אצא בחיים וזה מחרפן אותך ברמות שבא לך לקחת שמיכה או סדין 

 הנפשיים האלה".  ולתלות את עצמך ולגמור עם הייסורים

בתת פרק זה הצבתי את הצורך של המטפלת בהדדיות, כלומר את הצורך שלה באוזן קשבת, בתמיכה רגשית 

(, מושג dependent caregiver( טבעה את המושג 'מטפלת בתלות' ) (Kittay, 2013ולעיתים מעשית. קיטאי

מבודדות ותלויות במידה רבה  הקשור קשר אמיץ למהגרות עבודה המועסקות בסיעוד, מטפלות שהינן

הטיפול עלול להסתיים  -במעסיקיהן. הטיפול עשוי להתגלות כאיכותי וכאתי אם המהגרת תזכה בתמיכה, ולא

 או להיכשל.

בתת הפרק הבא אציג התנגשויות בין תפיסותיה של המהגרת וציפיותיה להדדיות לבין תפיסותיהם של 

נצחי סביב השעון בתמורה לשכר מינימאלי. התנגשויות אלה המעסיקים וציפיותיהם להפקת טיפול מסור ו

 מעוררות רגשות עמוקים של פחד, כעס, תסכול ועלבון. אתאר את ההתנגשויות ואת הרגשות הנלווים אליהן. 

 "זה התפוצץ לי בפרצוף" -ההתנגשות בין שתי התפיסות ג. 

טאליים. המהגרות מצפות המעסיקים מצפים לאהבה שאינה תלויה בדבר, למסירות ולנאמנות טו

לקבל אהבה, תמיכה ותמורה כספית, כלומר הן מצפות שבני המשפחה יגלו אחריות כלפיהן כמעסיקים 

)תשלומים שיבוצעו במועד(, שיפנו תשומת לב אל קשייהן וצרכיהן )מחסור בשעות שינה עקב התנהגות 

ת, נדרשת )כשהן מתגעגעות לילדיהן, בוכוהמטופל(, שיגלו רגישות כלפיהן ויהיו מסוגלים לזהות את התגובה ה

עצובות( ולהיענות לצרכיה )כשהן זקוקות לחיבור אינטרנטי, לדוגמה(. לעיתים הציפיות של שני הצדדים 

מתממשות ולעיתים קרובות נוצרת התנגשות. אבחן בתת פרק זה מה קורה במקרים בהם נוצרת התנגשות בין 

 נוהגים.התפיסות של הצדדים והפרקטיקות בהן הם 

בספרות העוסקת במשבר ביחסי עבודה )כולל פיטורים והתפטרות( מפורטות תחושותיו של העובד המפוטר: 

כעס, תסכול ועלבון, אלא שלא קיימת בספרות התייחסות לאפקט הרגשי הנגרם לבוס המתמודד עם 

שלהם הודיעה על  התפטרות של עובד. רגש העלבון הוא הרגש הדומיננטי עליו מדווחים מעסיקים שהמטפלת

המילה עלבון נקשרת למילים 'עלוב', 'עליבות'. ניתן, אם כן, לתאר את  95 כוונתה להתפטר. מבחינה לשונית

                                                           
  mako  .24/2/2018Web-כתבה ב (. "אתה רוצה לצעוק אבל יודע שאף אחד לא ישמע".17.4.2014) , ש.איפרגן 94

http://www.mako.co.il/men-magazine/firepower/Article-7650cb90d1a6541006.htm 

  24/2/2018web כתבה באתר פסיכולוגיה עברית.  (. "לאן נוליך את העלבון?"21.12.2011) , א.אלפי 95

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2541 
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העלבון כתחושת פגיעה בערך העצמי של האדם, שנגרמת כתוצאה ממעשה או מאמירה של אדם אחר. על פי 

ציות חברתיות תוך יישום של הבנות ( המבוססת על ניתוח אינטראקMolm, 1990גישת החליפין החברתי )

מכלכלת שוק וסחר חליפין, לאנשים המעורבים באינטראקציה חברתית יש ציפיות מוגדרות )גם אם לא 

מנוסחות ומודעות( לגבי התגובה הראויה במצבי חיים שונים. הבסיס התיאורטי של גישת החליפין עוסק 

לפי גישה זו, אחת הציפיות המרכזיות של אנשים בחדירה של דפוסי מחשבה כלכליים לתחום הבין אישי. 

(, וכאשר ציפייה זו מופרת מתעוררות תחושות Equityהפועלים בזירה החברתית הינה הציפייה להוגנות )

(. האדם מרגיש כמי שהפסיד באופן Adams, 1965כואבות שבמרכזן התרעמות על הפרת הצדק, כעס ועלבון )

 ל יאה לפועלו. משמעותי בשעה שהיה ראוי לקבל גמו

מגיעּות העלבון אותו חווים מעסיקים לעת כזאת קשור, כנראה, קשר הדוק לתחושת המגיעות שלהם. 

( תחושת המגיעות הינה  ,1987Lernerהינה נושא מרכזי בתיאוריות העוסקות בצדק חברתי. על פי לרנר )

יב שיפוט קוגניטיבי בעל השלכות רגשיות ומוטיבציוניות ומתייחסת ליחס/לקשר בין אדם ובין תנאי חייו. הרכ

הקוגניטיבי של תחושת המגיעות מוגדר כ"שיפוט, לרוב טקטי, שמישהו, או איזושהי קטגוריה של אנשים, 

ומה שהם עשו" לכן, אם מישהו ממלא תנאים זכאים לסוג מסוים של תנאים/נסיבות על סמך מי שהם 

מוקדמים מסוימים, הוא חש שמגיעות לו תוצאות מסוימות. תנאים מוקדמים אלה נקנים או מחמת 

ן השתייכויות )הוא שייך למגדר מסוים, או לגזע( או מחמת התנהגויות )הוא תרם תרומות מסוימות(. לרנר טע

כהכרחית, תחושה של הכרח שבין התוצאות המחויבות לבין שמגיעּות "נחווית באופן רגשי ומוטיבציוני 

התרומות והפעולות שביצע אותו אדם". תחושה זו של הכרחיות מוסרית היא שמגדירה את המגיעּות כשונה 

ממושגים אחרים כמו רצונות וציפיות ובנוסף, היא גם אחראית להיווצרות מערכת מיוחדת של תוצאות 

ויים לחוש עצובים אם אינם מקבלים מה שמגיע להם, ומאוכזבים או רגשיות והתנהגותיות. אנשים עש

מתוסכלים אם אינם מקבלים מה שהם מצפים לו. אם תחושת המגיעות שלהם הופרה, הם יחוו תחושה חזקה 

 יותר, כמו כעס. 

מעסיקות כועסות ונעלבות כאשר מהגרת מודיעה להן שהיא מתפטרת, מלבד במקרים בהם העובדת 

אז ההתפטרות  –ן אחרי שנים רבות של שירות או כשהיא נוסעת לשם טיפול בהוריה הזקנים נוסעת להתחת

הם רואים בכך השפלה, ניצול ועלבון  –ראויה בעיניהם, אלא שאם היא מתפטרת כדי לשפר את תנאי עבודתה 

חקת ואינם מוכנים לסלוח על הבגידה, כפי שנתפסת בעיניהם ההתפטרות. לא רק זאת, אלא שהנטישה מו

: ..."שאתן טוענות אריאלהבדיעבד את איכויותיה של המהגרת ואת איכותו של הטיפול שלה, כפי שאמרה 

שאתן כל כך אוהבות אותה, אתן לא אוהבות אותה, אם אתן מסוגלות לעזוב ביום אחד...אל תספרו לי 

כמובן, שמצב של סיפורים, אתן שתיכן שקרניות. בן אדם שאוהב, לא מתנהג ככה". בנוסף, יש לזכור, 

התפטרות מהווה שלב משברי בחייה של המעסיקה: כאשר בת מעסיקה מטפלת עבור אמה, הרי לאחר 

ההתפטרות, תאלץ לחפש מטפלת חלופית, לראיין, למיין, להכשיר ולהתרגל. כאשר מדובר בזקנה סיעודית, 

יא עלולה לא להתגבר אובדן המטפלת )מעסיקות משתמשות במלה "נטישה"( מהווה עבורה משבר חמור וה

עליו )ידוע לי על מקרים בהם הזקנה נפטרה בתקופה בה המטפלת נסעה לחופשה(. משבר כזה, הקשור לנושאי 

חיים ומוות בתפיסתה של המעסיקה, עלול לעורר רגשות עמוקים וקשים, רגשות שלא יתעוררו אצל מעסיק 

. אם כך, כעסן של מעסיקות קשור לתחושת בתעשייה כלשהי המקבל הודעה על כוונתו של עובד שלו להתפטר

 המגיעות ולעומס הרגשי המדומיין לגבי עתידו של הטיפול ועתידה של המטופלת. 
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מהגרות כועסות ונעלבות כאשר הן מפוטרות ללא הודעה מוקדמת, נדרשות לעזוב מיד את הבית, ללא הסבר 

ה בנוסף, כמובן, הן נשארות במצב של אבטל וללא שימוע. הן נותרות בתחושה של בגידה, בלבול, עלבון וכאב.

חודשיים )לפעמים פחות(, מה שגורם להן לאובדן הכנסה. שני הצדדים תופסים מצב -למשך תקופה של חודש

 כפיצוץ. -של סיום יחסי העבודה שלא בהסכמה 

אתחיל מן המבט של המעסיקות. מעסיקות רואות עצמן כמי שהיטיבו עם המהגרות ולכן מגיעה להן 

ניסתה  מיכאלה, שהיא נכדתם של זוג זקנים סיעודיים. מיכאלהאמנות מצידן. לדוגמה, אביא את דבריה של נ

במשך כל תקופת ההעסקה לנהל יחסים מתחשבים, היא תיווכה וגישרה בין המהגרת לבין סביה, אירחה את 

תה לבין המהגרת, המהגרת בביתה ולדבריה הכניסה אותה לליבה. מדי פעם כאשר נוצר קונפליקט בין סב

ירגיע  –הזמינה אותה לביתה לנוח קצת במחשבה שאולי המרווח בין שתיהן )המטופלת והמטפלת(  מיכאלה

 האמינה שהיא מעסיקה למופת: מיכאלהאת הרוחות. 

אז הייתי לוקחת אותה, זאת אומרת הייתי באה ככה שאני באה לארוחת בוקר 

ום הזה חופשי, שילמתי את בשבת לוקחת אותה שתטייל לה, בכל זאת את הי

הסופ"ש הזה, אבל שבכל זאת יהיה, אני חושבת שבן אדם שמתאוורר קצת, בא עם 

 אנרגיות אחרות, שזה די התרסק לי בפרצוף אחר כך...

עשתה כל שביכולתה כדי לשמר את היחסים ואת הטיפול, והמטפלת אמנם המשיכה בעבודתה עד  מיכאלה

בבית אבות, אלא שאחרי שהסתיימו היחסים, הגיעה המהגרת ל"קו  שהסב נפטר והזקנה עברה להתגורר

נעלבה. היא חוזרת על המלה "מעליב"  מיכאלהלא שילמה את כל זכויותיה.  מיכאלהלעובד" והתלוננה ש

 ארבע פעמים ופעם אחת משתמשת במלה "עלבון" וגם מעצימה את המלה ואומרת "נורא" )נורא מעליב(:

ממנה, אבל אני לא בטוחה אם זה איזה רוע טהור, אני כן  )ת( ...אני נורא נעלבתי 

חושבת שאיפשהו מה שנקרא, הובילו את העז, זאת אומרת לקחו קטעי דברים שלה 

ובנו תמונה של איזה אוליגרך שלא רוצה לשלם, אבל את לא טיפשה, זאת אומרת 

ת אני את יודעת שעשיתי לך טובה בזה, את יודעת גם ש... נורא מעליב. זאת אומר

 ביודעין עברתי על החוק בשבילה, נורא מעליב...ואז היא רצתה לפגוש אותי.

 )ש( אהה, נפגשתן אח"כ

 )ת( לא, אני לא הסכמתי.

 מה היה? –)ש( אז ספרי על זה 

)ת( כלום. הוא אמר שהיא נורא רוצה לנקות את האווירה, כאילו אחרי שרשמתי 

עם המצפון שלך. עכשיו, אני בן  שיק, לא הסכמתי, כי אם ככה התנהגת, אז תחיי

אדם... אני התייחסתי אליה כאל משפחה ואז הייתה לי הרגשה שזה התפוצץ לי 

בפרצוף ואין לי שום ספק שזה היה, שזה היה גרידי, זה היה בצע כסף כשאני לא 

מזלזלת ב... זאת אומרת אני כן לוקחת בחשבון, וואלה, יש לה ילדים לפרנס וזה 

, אני במצוקה קשה, אין לי מיכאלהותי, אבל תבואי אליי, תגידי, איזה צורך הישרד

כסף לשלוח. אני אתן לך כסף. הרבה יותר באהבה מאשר כשאת באה אליי עם קו 
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לעובד שזה מרגיש, זה מרגיש ששמו אותך בצד המניאק. ואני חושבת שזה אחד 

ה, ואני האנשים היחידים שאי פעם שרצה לעשות אתי בעצם כאילו ישור קו, סולח

לא הסכמתי, כי זה הכי לא אופייני לי בעולם, אבל אחרי הסיטואציה הזאת, קחי, 

 קחי את הכסף. שלום, ביי, לא רוצה לשמוע ממך. –תבחרי, את רוצה את הכסף 

ניתן להיווכח מהתיאור של הרגשות שלא מדובר בתסכול או באכזבה אלא בסערת רגשות בה מעורבים כעס 

? ראשית, היא נעלבת כי היא חושבת שהיא מצטיירת מיכאלהלבון הזה עליו מדברת ועלבון צורב. מהו הע

אינה רוצה להיחשב כ"מניאק" )על פי דבריה(. הנושא  מיכאלהכמעסיקה שלא רוצה לשלם, כאוליגרכית. 

 מיכאלההראשון שעולה מן הציטוט הוא התחושה הרעה שמלווה את הסדק שנוצר בתחושת העצמי המוסרי. 

ץ עצמה מן התחושה. היא אומרת: "בנו תמונה של איזה אוליגרך שלא רוצה לשלם". היא אינה רוצה לחל

האוליגרך והיא אינה מעסיקה חסרת לב. בסוף הריאיון היא הוסיפה משפט שמתייחס לתפיסת האוליגרך כרע 

 לב וכמושחת:

 הנטייה שלנו לחשוב שיש לך כסף אז יש לך עובד ולכן זה אומר שאין לך לב, לא.

ממשיכה בלשון  מיכאלהשנית, מדובר בתחושת הבגידה שחשה מי שעשתה "טובה" ונענתה ב"רעה" וכאן 

נוכחת: "אבל את לא טיפשה, זאת אומרת את יודעת שעשיתי לך טובה בזה, את יודעת גם ש"...לשון הנוכחת, 

היתה רוצה לומר לה  מיכאלהלשון דיבור ישיר הינה לשון מדוייקת. הדברים לא נאמרו למהגרת, אבל דומה ש

, בדיוק את המלים האלה, כלומר, את יודעת מדוע פעלתי כפי שפעלתי, כדי להגן עליך, על פי בקשתך המפורשת

עזרתי לך כדי שתוכלי להישאר עוד קצת בישראל, אלא שלא עפ"י כללי הצדק, היא מקבלת עתה "רעה תחת 

ל נאמנות, מסירות ואסירות תודה ובמקום זאת יחס ש מיכאלהטובה". עפ"י התפיסה של עולם צודק, מגיע ל

 היא מקבלת פיצוץ בפרצוף.

ו שהתפוצץ להן בפרצוף". סיום היחסים לא משהשלישית, מדובר במהפך ביחסי הכוח. מעסיקות מדברות על "

לבש את הצורה שהן רצו, או הכתיבו, אלא את האופן שעליו החליטה המהגרת. מבחינת התפיסה של 

ש הכוח לקבוע את כללי ההתנהלות. ברגע שהמהגרת עשתה החלטות חד צדדיות, ללא המעסיקות, להן י

 התחשבות בהן, נוצר כעס גדול, הפרה של יחסי הכוח. 

משפחה וההתרסקות של הבלון המשפחתי הזה הינו -רביעית, היא נעלבת כיון שהתייחסה אל המהגרת כאל בת

מעסיקות בהקשר של "בת משפחה" והשבר שנוצר בעקבות עבורה כיריקה בפנים. העלבון הגדול עליו מדווחות 

עזיבתה מעיד יותר מכל, לדעתי, על כך שהמעסיקות אמנם שכנעו עצמן שהמהגרת היא בת משפחתן, למרות 

שכל אחת מהן יודעת וגם סיפרה לי על כך שהכנסת העובדת למשפחה נעשית לשם השגת מטרה והיא קבלת 

 הסבירה: מיכאלהעדת. טיפול הולם וראוי לבת המשפחה הנס

זה סיטואציה כזאת שאני מנסה כן לחבק אותה גם מרחמים עליה... וכדי לשמור 

עליה כדי שתחזור, אחרת אני צריכה מישהו חדש, שוב, זה מישהו שיכיר את 

 סבתא, שיכיר את ה...
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יודעת שב"אימוץ" המהגרת כבת משפחה, היא מקיימת פרקטיקה שמיועדת לשמר את  מיכאלה

ת במקומה כמטפלת בסבתא, אם כך, מדוע היא נעלבת כל כך כשהמהגרת מתנהגת כעובדת )דורשת העובד

אמנם מאמינה שהפרקטיקה של אימוץ בת משפחה שרירה ומקיימת  מיכאלהכספים שמגיעים לה(? מסתבר ש

לתבוע מצב אמיתי, על פיו המהגרת חייבת להמשיך לנהוג כבת משפחה לאורך זמן, בכל הנסיבות ובוודאי לא 

ממנה כספים. מסתבר שטשטוש הגבולות בין בת משפחה לבין עובדת חושף את המעסיקה לתפיסה מעוותת 

של המציאות. היא רואה במהגרת בת משפחה ומשתאה להאמין כאשר זו תובעת כספים להם היא זכאית 

רון הוא סוג של עיוו ( שהסוליפסיזם המאפיין מעסיקים113( מציינת )שם, עמ' Tronto, 2013כעובדת. טרונטו )

 שאחד האפקטים שלו הוא מחיקה של תודעה של שוויון. 

כדי להחזיר את המצב לקדמותו ולהתגבר על הפגיעה בתחושת הערך )"אוליגרך", "מניאק"( וכדי 

מסרבת לפגישה עם המהגרת.  מיכאלהלהתגבר על השינוי הזמני ביחסי הכוח, משתמשת המעסיקה בנקמה, 

מהמהגרת את האפשרות לנהל איזשהו דיאלוג שיכונן ביניהן מצב של סליחה,  כאלהמיבדרך זאת שוללת 

אינה רוצה באלה. היא, כמעסיקה שמגיע לה, אינה מקבלת את זכותה של  מיכאלהקבלה והשלמה, אלא ש

( הצביע על כך שתפיסת הקורבן כבן אנוש עשויה לעורר Bandura, 1990המהגרת להתלונן עליה. בנדורה )

כלפיו, אלא שפוגעים שאינם מעוניינים בכך, נוקטים בפעולות דה הומאניות כלפי הקורבן שלהם. אמפטיה 

הכחשות מִגּנות על המעסיקים על ידי יצירת "מרחק פסיכולוגי" בינם לבין הקורבן/העובד המפוטר. יצירת 

טיה. מעסיק המרחק נעשית על ידי הסרת האיכויות האנושיות של הזולת וכך מצטמצמת היכולת לחוש אמפ

כזה מרחיק את הקורבן מהקטגוריה של האדם הטוב ובכך הוא יוצר מרחק פסיכולוגי בין הקורבן לבינו. 

 רגשית מהקורבן, כאשר שני השחקנים מאופיינים בתכונות מנוגדות.-פסיכולוגית-מדובר בהתרחקות פיסית

נה. כשהמהגרת דרשה נושא נוסף שעולה מן הציטוט הוא ההתייחסות לכסף כאל זכאות או כאל מת

סכומים והגיעה בדרישתה אל "קו לעובד", היא דרשה את המגיע לה על פי החוק, את הכספים להם היא 

, לעומת זאת, מצביעה על סכומים שהיתה מוכנה לתת למהגרת כמתנה: "וואלה, יש לה ילדים מיכאלהזכאית. 

 , אני במצוקה קשה, אין לי כסף לשלוח.להמיכאלפרנס וזה איזה צורך הישרדותי, אבל תבואי אליי, תגידי, 

מעדיפה להעניק מטוב  מיכאלהאני אתן לך כסף. הרבה יותר באהבה מאשר כשאת באה אליי עם קו לעובד". 

היא נתפסת בעיני עצמה כנדיבה -ליבה מאשר לשלם את זכויותיה של המהגרת. כשהיא מעניקה מתנה

כשהיא משלמת תחת התראה, היא מרגישה "מניאקית".  וכמוסרית, כשהיא משלמת זכויות ועוד יותר מכך,

כבעלת כוח, כפטרונית. הענקת מתנה לאישה ענייה שמתחננת  מיכאלההענקת מתנה מסמנת את מיקומה של 

מעלה עוד יותר את קרנה של המעסיקה המעניקה. בנוסף, תפיסת -לנדבה כיון שהיא נמצאת במצוקה קשה

 ת כעובדת ומחזק את מעמדה כ"בת משפחה".התשלום כמתנה מטשטשת את מעמד המהגר

ובסופו של דבר, הפיצוץ: "זה התפוצץ לי בפרצוף". מה התפוצץ? התפיסה של היחסים כיחסים משפחתיים, 

היא, וכן תפיסת -מצידה-התפיסה של היחסים כמבנה היררכי: תלות ומסכנות מצידה של המהגרת ונדיבות

מחזירה די מהר את  מיכאלהכ"אוליגרכית מניאקית", אלא שהעצמי כאדם מוסרי ונדיב. היא נתפסת לרגע 

הכוח ואת השליטה לידיה: היא מסרבת וככזאת, היא שומרת על דמותה כצודקת ועל דמותה של המהגרת 

קחי את הכסף. שלום, ביי,  –כ"גרידית" שכל מה שמעניין אותה הוא כסף: "קחי, תבחרי, את רוצה את הכסף 

 לא רוצה לשמוע ממך".
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ר, סיום היחסים נחווה על ידי המעסיקה כפיצוץ בשל כמה סיבות: האחת, היסדקות המעטה המוסרי כלומ

 שלה, השנייה, היסדקות העמדת הפנים המשפחתית והשלישית, היסדקות יחסי הכוח.

 , אמה של בת נכה, סיפרה:אריאלה

ברגע שהיא באה ואמרה לי את זה ואז הייתי בהלם ואז אני נורא כעסתי עליהן, 

 נורא. את לא יודעת איזו פגיעה זו באגו של מישהי שנתנה להם... אני, אני נחנקתי,

, בגלל העלבון, את יודעת, את לוקחת בן יעל לא ישנתי בלילות, ימים, לא רק בגלל

אדם, מרימה אותו מאשפתות, מאשפתות, בחורה שלא היה לה גרוש אחד לאכול, 

חנקת. ובאים כל זה ויורקים לך את מביאה אותה ארצה...וזהו ואת מרגישה שאת נ

שלושה עד שבלעתי את -זה בפנים, את נחנקת מביזיון. טוב, לקח לי איזה שבועיים

הצפרדע... אל תספרו לי סיפורים, אתן שתיכן שקרניות. בן אדם שאוהב, לא מתנהג 

 ככה, אני אפילו אם תבקשו אותי היום להישאר, אני לא רוצה שתישארו.. 

ל הלם ואח"כ מדברת על עלבון ועל ביזיון. היא מדברת גם על יריקה בפנים. מהו מדברת ע אריאלה

, שתופסת עצמה ככל יכולה, כבעלת כוח בלתי מוגבל, חשה לפתע שעולמה אריאלהמקורה של תחושת הביזיון? 

קרסו. היא  –התערער: כל התפיסות שלה לגבי עולם צודק, לגבי האופנים בהם המערכת אמורה לפעול 

שה מבוזה. כל הצעקות, השאגות, ההאשמות )רתחתי, שאגתי, ירדתי עליהן נורא(, לא הועילו. היא, מרגי

שהרימה מאשפתות, שנתנה להן וילה, שלקחה אותן לטיולים לחו"ל, שחשבה שהן תישארנה איתה "כל 

ן : אימיכאלההחיים", מקבלת מכתב בו המטפלות מודיעות לה שהן מתפטרות. ומהי הנקמה? כמו אצל 

 סליחה, אין משא ומתן, אין קשר: "גם איתה אני לא מדברת". הן אינן ראויות לתשובתה ולא רק זאת, עכשו,

היא כבר אינה רוצה אותן. כמי שנעלבה, היא שומרת לעצמה את הזכות  –אפילו אם תרצינה להישאר לעבוד 

א רוצה שתישארו", כך להישאר בעלת הכוח, היא מסרבת לדבר איתן, היא לא רוצה שתישארנה: "אני ל

את נדנדת הכוח. לרגע היה נדמה להן שהן מתפטרות, עתה היא זאת שאומרת שאינה  אריאלההופכת חזרה 

 רוצה בהן. 

ברצוני להדגיש שעפ"י תגובותיהן העוצמתיות של המעסיקות ניתן להבין שהתפטרותה של מהגרת מתפקידה 

כמטפלת מהווה ערעור עולמה של המעסיקה )לפחות לפרק זמן מסוים(. הערעור אינו נובע רק מן העובדה 

ערעור מערך הברורה שעם עזיבתה של המהגרת, יהיה צורך למצוא ולהכשיר מטפלת חדשה, אלא בעיקר מ

הכוחות ביניהן ומערעור מצג "בת המשפחה". מעסיקות שמגיע להן טיפול לנצח, שהצילו את המהגרת מחיי 

משפחתית( חשות מושפלות ונעלבות עמוקות כאשר הן -עוני ושהעניקו לה תחושת שייכות משפחתית )כמו

שהיו חשות לו בן זוגן היה מקבלות את הודעת המהגרת על התפטרותה. הן חשות תחושת בגידה בדומה למה 

פורמאלית( -מודיע שהוא קם והולך. התלות העמוקה של מעסיקות )במיוחד בנות המשפחה המטפלות הלא

במהגרות מעוררת פחד וכעס עם ההיוודעות אודות ההתפטרות. מעסיקות אינן ששות לדבר על התלות שלהן, 

א שברגע שבו מתהפך הגלגל והן מוצאות עצמן יכולות, של בעלות הכוח ביחסים, אל-הן מציגות עמדה של כל

תלויות ונטושות, הן אינן מוכנות לסלוח ופעמים רבות גם מבקשות לנקום )פעמים רבות באמצעות אי תשלום 

 פיצויים(. 
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וכיצד נראה ה"פיצוץ" בעיני המהגרות? לדוגמה, מה עשוי לקרות כאשר בנו של זקן סיעודי פוגע 

 ברגשותיה של מטפלת?

, מהגרת מהפיליפינים, מרח את צואתו בשירותים, על הדלת, על הקירות. לטענתה הוא סוזאןטיפלה  הזקן בו

היה "נורמאלי" באותה עת, כלומר מצבו המנטלי היה תקין, וכוונתו היתה לנקום בה ולהרגיז אותה. המחלה 

לתנועותיה: איפה היחידה ממנה סבל היא פרקינסון, אלא שהיחסים ביניהם הורעו מאוד, הוא נעשה קנאי 

את? לאן הלכת? עם מי? מתי חזרת? לעיתים אף חיכה לה במרפסת עד שעת לילה מאוחרת, שעת חזרתה 

הביתה. היא הגיבה בכעס לשאלותיו. פירשה את התנהגותו כקניינית והוא העלה את רף התגובות: הבעת 

הבן כלפי הפעולה של האב. הוא היחס של  סוזאןאגרסיה באמצעות מריחת צואה. הגרוע מכל בעיניה של 

 סוזאןהכינה ארוחה חגיגית, לקראת בואם של הבן ושל הבת. כשהבן הגיע ו סוזאןהאירוע התרחש בערב ששי, 

 הצביעה בפניו על הקירות המרוחים בצואה, הוא הגיב בקור רוח: 

 את תנקי, זו העבודה שלך.

he doing הרגשתי שזה מרח את זה בכל השירותים ובכל הבית. כאילו  ,קקי

 Every day it happens as he was looking for everything that will .בכוונה

make me angry…he did mass everywhere, he touched everything with his 

hands, in the floor, in the walls, how a normal person do that?...I was so 

angry. I was crying: who will clean this? It was Friday… I have to clean 

all of that?... And then, do you know what the son says? He says: it is her 

job. She will clean that. It is her job. That what he said to the daughters. 

So what? That is her job. She must do that. She must clean that. It is a part 

of her job.  

על הזקן התגבר מאוד כאשר שמעה את תגובת הבן, את התגובה האדנותית שלו, המטילה  סוזאןכעסה של 

( שטענו Douglas, 1966עליה את העבודה המלוכלכת. בסקירה הספרותית הזכרתי חוקרים, וביניהם דוגלס )

דים מלוכלכים", כאילו העבודה השפיעה על אישיותם, שאנשים העובדים בעבודות מלוכלכות נתפשים כ"עוב

כדי לתאר את מצב הדירה, מלה שפירושה 'לכלוך'.   massמשתמשת במלה סוזאןכאילו הלכלוך זיהם אותם. 

מעלה את השאלה: מי ינקה  סוזאןחמש פעמים, יש לנקות את הלכלוך ו  cleanבקטע הקצר הזה מופיעה המלה

מתארת באופן מפורט את דבריו, היא חוזרת על חלק המשפט "זו העבודה  ןסוזאאת הלכלוך, והבן מגיב ו

פעם אחת,  – that is her jobפעמיים,  -  – it is her jobשלה" כמה פעמים בגירסאות שהן מעט שונות זו מזו: 

it is part of her jobזר על . ובהמשך: היא צריכה לעשות את זה, היא צריכה לנקות את זה. ייתכן שהבן לא ח

, בתיאורה, מדגישה שוב ושוב את ההכרח, את העובדה שזה חלק סוזאןהמשפט כה הרבה פעמים, אבל 

מעבודתה, את ההשפלה הכרוכה בכך, את העיסוק בלכלוך. היא חוזרת על כך שאדם נורמאלי לא ילכלך כך 

, (2011יגור שכלי )הוזמי, ובלים מפוכנראה שקביעה זו נכונה. פעולה ממין זו עלולה להיעשות על ידי אנשים שס

ניצבת חסרת אונים מול הפגיעה  סוזאןמעידה על הזקן בו היא מטפלת שהוא כשיר מנטלית.  סוזאןאלא ש

בכבודה, היא רואה בהתייחסותו של הבן פעולה של דיכוי. היא נדרשה לנקות את הצואה בפני כל בני המשפחה 

כהשפלה וזאת לנוכח  סוזאןה שלה" נחוותה על ידי שהיא הכינה. ההכרזה "זו העבוד-שהגיעו לארוחת ששי

הבכי והכעס שלה. הבן נשאר אדיש וקר רוח אל מול התפרצות התוקפנות של אביו ואל מול דמעותיה של 
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המטפלת. ההתעלמות מרגשותיה נחווית על ידה כפגיעה באנושיותה. לו ראה אותה ואת כאבה, לו השתתף 

תפות אמפטית כלשהי, היתה חשה אחרת, אך הוא התייחס אליה בצער שלה ובמצוקה שלה, לו ביטא השת

 עבודה שתפקידה הוא לנקות את הלכלוך. -כאל מכונת

דוגמה נוספת לקונפליקט בין התפיסות נוכל למצוא בהתמודדות של מישל עם הטרדה מינית 

והאם התלוננה שהופעלה נגדה ע"י בנה של הזקנה בה טיפלה. שאלתי את מישל מה קרה בסיום יחסי העבודה 

 במשטרה וזו תשובתה:

(q) You didn’t complain in the police. 

(a) That is my problem, no, I didn’t, I didn't want problems, I didn’t want, 

because the children are very good, really the sisters and the brother 

are very good and I didn’t want to make the issue that big so I just 

stayed silence even if I didn’t get any פיצויים because I am three years 

with them, I only got something from ביטוח and they didn’t pay me, it 

is o.k. I said: that is just money, I can earn it anyway, what is 

important for me is my safety. 

מישל הועסקה אצל הזקנה ההיא במשך שלוש שנים, לקראת סיום העסקתה החל הבן להטרידה מינית, היא 

נתה למשטרה היא ענתה שלא רצתה לעשות בעיות, לא הסבירה זאת במצבו הנפשי שהתדרדר. לשאלתי אם פ

רצתה "לעשות עניין", כי אחיותיו ואחיו הם אנשים טובים. המעניין הוא ההסבר שהיא נותנת לי )ולעצמה( 

לעובדה שלא דרשה את הפיצויים ולא נאבקה עליהם: "זה רק כסף. אוכל להרוויח אותו במקום אחר. מה 

. מישל יודעת שתאלץ להיאבק במעסיקים בבית דין כדי לקבל את זכויותיה, שחשוב עבורי הוא הביטחון שלי"

היא תהיה חייבת לספר על ההטרדות, היא תידרש להוכיח שעזבה כיון שלא יכלה לשהות עוד בבית במחיצת 

הבן האלים. כזרה היא חוששת להתלונן. מהגרות רבות מוותרות על זכויותיהן באומרן: לא רציתי לעשות 

ישל מתרצת לעצמה את העובדה שלא עמדה על זכויותיה בטענה שהכי חשוב לשמור על הביטחון בעיות. מ

האישי, כלומר המשימה הכי דחופה וחשובה היתה לעזוב את המעסיקה הזאת ולשמור על עצמה, את זאת 

אמנם עשתה. מאחורי ההצהרה של מהגרות שהן אינן רוצות "לעשות בלגן", ניצב הפחד מאובדן אשרת 

ודה, מגירוש. הפחד הוא אחד הרגשות המלווים מהגרת לאורך כל תקופת העסקתה, שמא תטעה, שמא לא העב

תנהג כראוי, שמא לא תובן, שמא תשלם את המחיר הכי גבוה מבחינתה והוא אובדן האפשרות להתפרנס 

 בישראל. כזרה היא אינה מצויה היטב בתקנות ובחוקים והחשש מלווה אותה תדיר. 

יקים משבשים את תנאי העבודה בכוונה תחילה, הם אינם מכבדים את בקשותיה לעיתים מעס

הלגיטימיות של העובדת )לדוגמה, לשלם עבור עבודה בימי חג( ומשתמשים באלימות מילולית כלפיה. במקרה 

כזה, בו מייצרים המעסיקים תנאי עבודה בלתי אפשריים, כל שעליהם לעשות הוא לחכות שהעובדת תתפטר. 

כזה אין עליהם לשלם מלוא הפיצויים. מעסיקיה של איומי, מהגרת עבודה מסרי לנקה, הודיעו לה  במקרה

שלא ישלמו עבור עבודתה בימי חג )היא זכאית לתשעה ימי חג בשנה(, לכן הודיעה להם שתצא למנוחת חג. 

חג להם היא הדיון בשאלת זכאותה למנוחה בימי חג הפך למלחמה: המעסיק טען שהיא כבר נהנתה מימי ה

 sheetזכאית והיא כעסה והודיעה שתחפש מעסיק אחר. הוא כינה אותה בשם גנאי: נוצרית ארורה )

Christian והיא עזבה. פגיעה בכבוד היא פגיעה קשה שאיומי לא יכולה היתה לעבור עליה לסדר היום. היא )
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א אומרת ומתכוונת שאיננה מוכנה נאלצה לוותר על השכר עבור עבודתה בימי חג. "עבור כסף, אני לא..", הי

להילחם עבור הסכום שמגיע לה, היא לא פנתה לעזרה לארגון לזכויות אדם, היא הפסידה וויתרה. היא יודעת 

שכדי לקבל את הסכום לו היא זכאית, היא תאלץ להילחם בבית משפט, לשלם לעו"ד עבור שכר טרחה, היא 

 . המעסיקים העליבו, פגעו בכבודה והיא נאלצה לוותר:אינה רוצה בכך. הטרחה גדולה מן הרווח הצפוי

O.k. I will take it, five days. They remain five days, so I will take them. 

He starts fighting with me. He said: no, it's already past. Past? O.k. if you 

are not going to pay and you are not going to pay future also, I need this, 

so I will find another employer. He was angry, fighting with me very loud 

and he told me you are sheet Christian. For this I left. For this. .. I didn’t 

go to Kav Laoved. I just leave this. I don’t want to fight. Enough is 

enough. For the money I don’t… 

מהגרת, שמגיעה לישראל, מבקשת להתפרנס מעבודתה, אלא שלעתים מעסיקים מבקשים לחסוך את 

שכרה, לצמצם אותו, לנכות ממנו, להלין אותו. במקרה של איומי היא החליטה להתפטר )וגם הפסידה את 

פטר בשל תקנות מגבילות פיצויי הפיטורין(, אלא שקיימים מקרים רבים בהם מהגרת אינה יכולה להת

)מגבילות את מספר המעסיקים, מגבילות את תקופת הזמן בה היא יכולה לממש את זכותה לחפש מעסיק 

חדש( ואז היא נאלצת לוותר על כספים המגיעים לה ולהתפשר. זו אחת הדרכים בהן מעסיקים מנצלים את 

אדגיש שוב, הפגיעה שחשה איומי קשורה העובדה שמהגרת העבודה ניצבת מולם חסרת אונים כזרה וכתלויה. 

 לפגיעה באנושיותה, בכבודה האנושי ובכבודה כעובדת הזכאית לזכויות שנקבעו בחוק.

ציפתה למצוא בישראל משפחה תחליפית, אלא שנכזבה. היא מדברת על כך שנזקקה לתמיכה. בציטוט  אנאבל

 פיהן: להלן היא מתייחסת לכל קהילת מהגרות העבודה וליחס המופנה כל

I lost my family, I am coming here, I want to see family for me where I 

work, I need support like my family but they are not, o.k.? Not, only the 

mission, we are working and working, nobody loves us, only the love for 

the working and that is. 

מתחילה בלשון מדברת ומספרת את הסיפור הפרטי שלה, היא איבדה את הוריה, אחיותיה  אנאבל

היגרו לשם פרנסה והיא נותרה לבדה בנפאל. היא היגרה לישראל וקיוותה למצוא משפחה תומכת בין בני 

המשפחה בהם תטפל, אלא שהתאכזבה. יש להבין שההגירה הינה מהלך קשה ביותר עבור המהגרת, שנקרעת 

אחרים. היא זקוקה לתמיכה  -ל המוכר לה וחיה כזרה בארץ לא מוכרת, שמחזיקה במנהגים, בשפה, בדת מכ

, "הם אינם משפחה, מדובר רק we-ו theyאומרת, וכאן היא עוברת ללשון רבים:  אנאבלוהיא מקווה לה, אך 

בה לעבודה שלנו". במשימה שיש לבצע. אנחנו עובדים ועובדים, אף אחד לא אוהב אותנו, קיימת רק האה

מדברת על ניכור, על המטפלות כמכשיר, ככלי שמבצע עבודה נדרשת. מסתבר שאתיקה של טיפול,  אנאבל

כאשר מדובר במהגרות עבודה, אמורה להיות אתיקה אחרת דווקא בגלל הקריעה של המהגרת מארצה. המסר 
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להשקיע בהם תמיכה ורגשות של  הוא שאי אפשר להביא אנשים רק עבור מילוי משימה, יש אנאבלשמעבירה 

 אהבה. גם הן, כמו המטופלים עצמם, זקוקות לתשומת לב ולנכונותם של המעסיקים להיענות לצרכיהן.

חלק מן המשפחות אינן תומכות: לעיתים הילדים ממעטים להגיע לביקור ואינם חפצים לקחת  

כשחרור מאחריות. במקרים כאלה  חלק בטיפול באיזשהו אופן. הם תופסים את כניסתה של המטפלת הביתה

להישאר. לדוגמה, דונה סיפרה שבני  –בני משפחה עלולים להשתמש בכוחם כדי לתבוע ממטפלת שתש כוחה 

הם יזמינו את המשטרה. בהיותה חדשה בארץ )אלה היו המעסיקים  –המשפחה איימו עליה שאם תעזוב 

ומהווה סכנה עבורה. למזלה של דונה, עובדת מעשי  -הראשונים שלה( ובהיותה זרה, חששה דונה שאיומם 

סוציאלית הגיעה לביקור בבית המשפחה והסבירה לה שהמשפחה אינה יכולה לעשות דבר ושהיא רשאית 

 לעזוב:

After two weeks working with the old woman, the husband arrived…from 

the hospital, with two legs cut, so since he arrived…every five minutes he 

keeps on calling me, if I don’t come to him, he will call his son, he said 

that I am not coming to him, I don’t massage him. I don’t take care of 

him…so when I said, I don’t have a good sleep, I always feel dizzy…I 

want to leave, they said they want to call the police, so, you know, I was 

very, very nerves at that time… 

הטיפול בשני בני זוג היה בלתי אפשרי מבחינתה של דונה: הטיפול באישה שהינה מרותקת  

רק שנים: אינה מדברת, אינה מסוגלת להזין את עצמה, שנמצאת במצב סיעודי מורכב ובגבר ש 16למיטה כבר 

לאחרונה נכרתו שתי רגליו והינו כואב וקצר רוח. היא הצליחה לטפל באישה, אולם כאשר הגבר חזר הביתה 

לאחר הניתוח ודרש את התייחסותה ואת טיפולה, דונה הגיעה למצב של טשטוש וסחרחורות מחמת חוסר 

 החליף אותה בלילה לכמהשינה. זה השלב בו בני משפחה יכולים היו להעניק לה תמיכה: לשכור עוד מטפלת, ל

שעות, אלא שהם בחרו בדרך המשעבדת, באיומים: "אם תעזבי, נביא שוטר". כמובן, שהטיפול נכשל ודונה 

עזבה בתום ארבעה חודשי עבודה מפרכים. אזכיר כי אחריותם של בני המשפחה עם הכנסתה של מהגרת 

כלפי המהגרת עצמה, שהינה כפי  כי עתה מתקיימת גם אחריות-עבודה הביתה אינה פוחתת, אלא גדלה

 שהזכרתי מטפלת בתלות.

, מהגרת מהפיליפינים, חוותה תחושת ניכור מן הילדים של בני הזוג בהם טיפלה. היא סוזאן 

התמוטטה כתוצאה ממחסור  סוזאןביקשה מהבן עזרה בלילות, כיון שהזקנה צעקה כל הלילות מכאבים. 

 בשעות שינה. וזה סיפורה:

I told the son I didn`t sleep for three nights, if no one come to replace me, 

I don`t think I can continue working for you. The son told me o.k. we shall 

talk the next day…He didn`t find anybody. I couldn`t run away and leave 

the old woman crying at nights. Nobody among them replaces me. I was 

just asking them to replace me even during the nights. They have three 
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children… they don`t have time at all. So, what is going on? The מטפלת is 

responsible of everything.  

. היא ביקשה שמישהו יחליף המשיכה לתפקד כמטפלת למרות חוסר התמיכה של בני המשפחה סוזאן

עצמם, בניהם של המטופלים, היו עסוקים -אותה במהלך חלק מלילות השבוע, אך הבן לא מצא מחליפה והם

מכדי לשמש מחליפים. קיים קושי למצוא מטפלות מחליפות כיון שלא קיים מאגר של מהגרות עבודה זמינות 

פלת, במקרה של התדרדרות זמנית או כרונית לביצוע החלפה. החלפה כזאת מתבקשת במקרה של מחלת המט

אצל המטופל וצורך בעזרה, במקרה של יציאת המטפלת לחופשה, אלא שמשרד הפנים אינו מאפשר להשתמש 

בשירותיה של מטפלת שאין לה אשרת עבודה )מהגרות עבודה שאיבדו את אשרת העבודה שלהן וממשיכות 

חליפות וכמו כן, תלוי ועומד כנגד המעסיק איום שההיתר לחיות בארץ ולחפש עבודה אינן מורשות לשמש כמ

המשיכה כדי לפרנס  סוזאןשלו להעסיק "מטפלת זרה" יישלל ממנו אם יעסיק עובדת שאין לה אשרה(. ובכן, 

את ילדיה בפיליפינים. מעסיקים אלה היו עבורה "מעסיק אחרון" ואם רצתה להמשיך לשהות בישראל כדין, 

רה למרות הקושי הגדול ולמרות חוסר התמיכה שבה נתקלה. התוצאה היתה עקה לא יכלה לוותר על המש

 סוזאן –גוברת והולכת, התמרמרות, כעס ולבסוף לאחר תקופה ארוכה בה היחסים התדרדרו לתהום 

 התפטרה ותבעה את בני המשפחה בבית דין לעבודה.

לסיכום תת פרק זה אבחן את הפיצוץ מבעד לשתי פרקטיקות המשרתות את המעסיקות המנהלות את 

 הומניזציה. -( קומודיפיקציה ודה2( כלכלת רגשות 1הטיפול: 

מעסיקות מצפות לאהבה ותמורתה הן נכונות לאמץ )באופן פיקטיבי( את המהגרות כבנות משפחה. 

של החוזה העסקי. מהגרת שבוחנת, שואלת, מבררת נחשדת  חלקי בבסיס חוזה רגשי זה ניצב טשטוש מלא או

יי ב"עיסקיות יתר" )"היא נראתה לי יותר מדי עיסקית"(. המונח כלכלת רגשות בוחן את ערכם הכלכלי של גילו

רגשות, אלא שגם מעסיקים סוחרים ברגשותיהם ובשיטה הנוכחית הם מייצרים סוג של חילופין: אהבה 

תמורת אימוץ משפחתי )"נורא אהבתי את הקטנה, כמו בת, והיא קראה לי אמא"(. תמורת אהבה, אהבה 

כלכלת רגשות משרתת את המעסיקות כיון שהיא מייצרת עבודה ללא תמורה כספית ראויה, עבודה בהתנדבות 

)לפחות בחלק משעות היממה, כיון שלא משולם שכר עבור עבודה בשעות נוספות(, מחויבות טוטאלית וטיפול 

תנטי. כלכלה זו מסווה ניצול נשים זרות. המדינה, שהפקירה את הצדדים לתלות הדדית ולהסדרים או

בהקשר זה אוסיף כי המכוננים את השעבוד ואת הניצול, מאפשרת שיטה של "עבודה שאינה עבודה בלבד" )"

א הופך המטפל הסיעודי איננו עובד בלבד. לרוב הוא מקבל במהלך העסקתו גם אש"ל בבית המטפל. הו

בבית הדין  157/03בית..." פסק דינו של השופט פליטמן בתיק  -משפחה ולמצער בן-לעיתים קרובות למעין בן

הארצי לעבודה(, עבודה שהגמול הריגשי עבורה נחשב לשווה ערך כלכלי. מהגרות משתלבות בשיטה ומקבלות 

ים תרבותיים המנווטים את דרכן על עצמן את הדין מכמה טעמים: בדידותן, חוזה התשתית )מונדלק(, ערכ

והמצוקה הכלכלית שלהן. הן מקבלות על עצמן את השיח ואת שיטת החליפין עד שעת משבר. המשבר מנכיח 

את השיטה כדכאנית ואת המעסיקים כמנצלים. שעת המשבר היא השעה בה המהגרות אינן מוכנות עוד 

שפת אלימותן של המעסיקות וכן נחשפת למחוייבות האין סופית לה הן נדרשות. אלה הרגעים בהם נח

 שקריותו של האימוץ המשפחתי.



197 

 

הפרקטיקה השנייה מבנה את המהגרות ככלי המשרת את צרכיהם של המעסיקים. היא מנוגדת באופן 

על פיה המהגרות משמשות כבני אדם אנושיים, רגישים, בעלות לב ומסוגלות -מוחלט לפרקטיקה הראשונה

מבנה אותן כמכשירים לא אנושיים, חסרי צרכים, תקוות ורצונות. על פי לאהבה. הפרקטיקה השנייה 

הפרקטיקה השנייה המהגרות הינן סחורה עוברת לסוחר המיועדת להעניק שירות על פי צרכיהם של 

 we are working and working, nobody loves us, only the“המטופלים. לא קיימת התכוונות כלפיהן )

love for the working and that is” שיטה כזו המתעלמת מאיכויותיהן האנושיות של המהגרות, מגלמת .)

בתוכה התנכרות והתאכזרות, משרתת את המעסיקים בכך שאין עליהם לטפל במטפלת והם פנויים 

לעיסוקיהם ולמטרותיהם. היא, כמובן, שיטה רעה עבור המהגרות, אלא שהן מתמידות למלא את שליחותן 

המשימה לשמה היגרו. הפרקטיקה השנייה מאפשרת להתכחש לציפיותיה של המהגרת לתמיכה  כדי למלא את

דרישה להקלה בתנאי העבודה )עזרה מעשית ע"י שכירת שירותי מחליפה, לדוגמה( ולציפיותיה להתייחסות  –

אנושית מכבדת ולהכרה בערכה של עבודתה באמצעות הסכמה לדרישתה להעלאת שכר ולתשלום זכויותיה 

 הסוציאליות. מדובר בפרקטיקה לא הומנית ולא אתית.

בתת הפרק האחרון אציע חלופה לאתיקת הטיפול הקיימת העוסקת, למעשה, רק בצד אחד של המטבע, 

בתפיסת הטיפול האידיאלי כפי שהוא אמור להינתן על ידי המהגרות. החלופה דורשת שיתקיים טיפול המכבד 

 תה ומתחשב בצרכיה ובמטרותיה.את אנושיותה של המהגרת, "רואה" או

 לקראת אתיקה חדשה של טיפול –ד. דיון 

בפרק זה עסקתי באיכות הטיפול המוענק על ידי מהגרת עבודה למטופלת בביתה לאורך כל שעות 

היממה. המימד שבלעדיו לא יתכן טיפול איכותי הינו ההיבט הרגשי. על כך מסכימים מעסיקים ומהגרות. 

אהבה. מעסיקים מכבירים מלים אודותיה ואודות המסירות, המחויבות והאחריות כולם מדברים בשבחי ה

קץ שמוענקת ללא תמורה חומרית? מעסיקים -שהיא אוצרת בתוכה, כי מהי האהבה אם לא מסירות אין

מבקשים את אהבתה של המהגרת כלפי האם הזקנה ותמורת אהבה זו הם מעניקים למהגרת בית ומשפחה. 

ך שלמהגרת היו בית ומשפחה קודם הגעתה לכאן ואילו הגירתה נועדה לשם רווח חומרי, עלינו לשים לב לכ

אלא שמעסיקים מטשטשים עובדה זו ומבכרים לתפוס את המצב כאילו מדובר בחסרת בית לה הם נותנים 

 מחסה, אוכל, תחושת שייכות משפחתית ומתנות. 

כלומר טיפול שאינו דורש מהם -משוחרר מלחציםמעסיקים תופסים טיפול איכותי כטיפול בעל רצף וכטיפול 

תר מעורבות רבה, שהינו, למעשה, חסר דרישות. בנוסף, רצוי שהטיפול ייעשה באופן וולונטרי ויכלול כמה שיו

 גם אלה הכרוכות רק באופן עקיף לטיפול בזקנה.  –משימות 

מיכה. על פיהן, ללא תמיכה גם מהגרות תופסות את הטיפול האיכותי כהענקה רגשית, אלא שהן מבקשות ת

בהן, בצרכיהן, ברגשותיהן, במאווייהן, לא יוכל הטיפול להיות איכותי. מה כוללת התמיכה שהן מבקשות 

לעצמן? נתבונן שוב בארבעה הקריטריונים שמנתה טרונטו לגבי אתיקה של טיפול ונגלה שהתמיכה במהגרת 

ומת לב, יכולת ורגישות לזהות את התגובה הנדרשת אמורה לכלול בדיוק אותם רכיבים: אחריות, הפניית תש

 והיענות לצורך.
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כאשר מתקיימת תמיכה כזו, אמנם אפשרי שהטיפול יארך ימים וייתפס כאיכותי, אלא שכאשר לא קיימת 

קיים סיכוי שהטיפול ייכשל או שיסתיים. פעמים הוא יימשך כמצב  –תמיכה מצידם של המעסיקים במהגרת 

דה של המהגרת שאינה יכולה לוותר על העבודה ולמצוא לה מעסיק אחר, אלא שאז הוא של חוסר ברירה מצי

 יהיה כרוך בניצול ובהתעמרות וכתוצאה מכך בפגיעה באיכות חייה. 

התמיכה אינה אמורה להגיע רק מצידם של המעסיקים, אלא ממערכת החוק והמשפט בישראל שקבעה 

התקנות והחוקים והפסיקות בבתי המשפט היא שעומדת  וקובעת את התנהלות השיטה. המערכת הזאת, של

בבסיס התנהגותם של המעסיקים המסיקים מהי ההתנהגות לה הם מצופים. מערכת שאינה מאפשרת לעובדת 

מערכת משעבדת. זו, -לצאת לחופשת מולדת אחת לשנה או אחת לשנתיים, אינה מערכת תומכת, אלא להיפך

 סר התמיכה במהגרת.כמובן, רק דוגמה אחת המעידה על חו

התמיכה במהגרת הינה חיונית בשל שלושה מרכיבים המייחדים אותה ואת עבודתה: הזרות שלה, המגורים 

המשותפים והשיטה אותה אכנה: "אחת על אחת". מהו הדיאלוג שבין הזרות לבין הטיפול? קודם כל השימוש 

היחסים, טרמינולוגיה שמטשטשת את של שני הצדדים בטרמינולוגיה )כמו( משפחתית לשם תיאור הקשר ו

עובדת ומטשטשת את הניצול המוטמע בשימוש בכוח עבודה זול ע"י מעסיקים בעולם העשיר -הקשר מעסיקה

המשלמים שכר נמוך תמורת זמינות העובדת לאורך כל שעות היממה. שנית, עבודת הטיפול סובלת מלכתחילה 

פלת היא זרה, מצטמצם עוד יותר ערכו של המקצוע ממעמד נמוך בסולם הערך המקצועי, אלא שכאשר המט

למעשה עבודה שאינה עבודה )"האמת היא שיש לה מעט מאוד עבודה"(.  -והוא נתפס כבעל תרומה מצומצמת

שלישית, הזרות מנתקת את המהגרת מכל )או כמעט מכל( מקורות התמיכה שלה ולכן היא נעשית עובדת 

 (, זו הסיבה בשלה יש לאמץ מודל אתי חדש לטיפול. (Kittay, 2013בתלות, מושג שטבעה אווה קיטאי 

המגורים המשותפים, או עפ"י הגדרה יותר מדויקת, כפייה של המדינה על שני הצדדים מודל טיפול 

שעות )גם כאשר אין צורך בסוג כזה של טיפול/השגחה(  24, מאפשר טיפול זמין לאורך live-inאחד והוא 

לה. שיטת הטיפול "אחת על אחת" מעניקה כוח -בית" החיה בבית לא-"חסרתודוחק את העובדת למצב של 

עודף למעסיקה, בשל העדר פיקוח, ייעוץ והדרכה ובשל תקנות המצמצמות את כוחה של העובדת במו"מ. 

המודל הנוכחי מציב קשיים מיוחדים בפני העובדת, קשיים שאינם מאפיינים אף עבודה אחרת: הבידוד, 

 וף מייעץ/תומך/מעודד ולכן עז הצורך בפיתוח אתיקה חדשה של טיפול במהגרות.הבדידות, העדר ג

לא אוכל לסיים דיון זה ללא הפניית המבט כלפי הדרישה האינטימית לאהבה כחלק מאיכות הטיפול. הדרישה 

הזאת מוכרת לכל המשתתפים בטיפול כחלק מתפיסה מסורתית ואתית של מהות הטיפול האינטימי. כאשר 

מציינת שהיא אוהבת את המטופלת הזקנה שלה, זו שהיא מטפלת בה כבר שנים, שהן כרוכות זו על מהגרת 

צלחתה של זו, שהן תלויות זו בזו, ניתן להבין זאת כפרקטיקה של תלות וקירבה פיסית, אלא שכאשר מהגרת 

רציתי  מספרת שהיא אוהבת את הזקנה שמתעמרת בה ושמקללת אותה, קשה להבין את הדברים כפשוטם.

להציג בפרק זה את האפשרות שהשימוש במונח אהבה במסגרת הטיפול הביתי שמבצעות מהגרות עבודה עשוי 

להצביע על מעשה פוליטי התופס את ההגירה לשם עבודה כמונעת על ידי רצון וולונטרי, נדיב, המעוניין 

שההגירה מנתקת את  להעניק אהבה וטיפול לאנשים זקנים מעבר לים ומתעלם  או מטשטש את העובדה

המהגרת ממקורות התמיכה שלה, ממושאי האהבה שלה בשל כשלים לאומיים בארצה או בשל אינטרסים 

גלובליים. הציפייה שהיא תעניק אהבה וטיפול תמורת מחוות ותמורת מתנות, הציפייה שהיא תסכים 
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עד כדי עיוות האתיקה של  להחרגות, הדרות, לניצול ולהשפלה שבתוך הבית ובסביבה שמחוץ לבית, מגיעות

 הטיפול.

התייחסו במאמרן לאתיקה גלובלית חדשה  (Kittay, Jennings & Wasunna, 2005ועמיתיה ) קיטאי

אותה יש לאמץ בהתייחס לטיפול ארוך טווח המוענק על ידי מהגרות עבודה. הן מעלות סעיפים המתייחסים 

(: לטעמן, אתיקה של טיפול אמורה לכוון אל עבר 454לצדק כלפי מהגרות העבודה מן הארצות העניות )עמ' 

 (caring for the carerטיפול במטפלת )

1. The treatment of migrant care workers 

2. The obligations of wealthy nations who import care workers to poor 

nations who export these workers 

3. The quality of care possible for those left behind when those who 

would otherwise be available to do carework migrate to other nations or to 

other parts of their own nation to take advantage of the global shifts in 

markets 

4. The ethical issues that arise when care is considered in light of 

culturally different understandings of care and community.    

המודל החדש של אתיקת הטיפול אמור להתבסס על הדדיות, כלומר בה במידה בה נדרשת העובדת 

-לפרקטיקות של חמלה, אמפטיה, דאגה וכבוד כלפי מטופליה, כך גם היא ראויה להתייחסות שתתמוך בה

תה ובצרכיה האנושיים. מודל המתבסס על הדדיות הינו המודל האתי היחיד לטיפול. המודל הזרה, בבני משפח

הנוכחי משתמש בכוחותיה וברגשותיה של העובדת ומעניק לה בתמורה שכר מעט, נישול מזכויות עובדת 

אתיקה חדשה של טיפול אינה מנכרת את העובדת מעבודתה ואינה עושה שימוש בעבודתה  ומזכויות אדם.

אילו מדובר בסחורה. בספרות מובחנת אתיקה של טיפול מאתיקה של צדק כאשר אתיקה של צדק מסתמכת כ

על עקרונות אוניברסאליים ועל חוקים ובאופן כללי מקיימת כוונה להבטיח הוגנות וטיפול הולם בכל בני 

ניים והתכוונות האדם. אתיקה של טיפול, מצד שני, מבנה גישה אתית במונחים של מעורבות, יחסים הרמו

כלפי הצרכים של אחרים. כדי להיות הוגנים כלפי המהגרות יש לאמץ גישה המשלבת את שתי האתיקות: גם 

 צדק וגם דאגה ואמפטיה. 

ועמיתיו שפירטו במאמרם פרקטיקות באמצעותן  שוולבבתחילת הפרק הזכרתי את מאמרם של 

לקבוצה הפריבילגית ומתבצעות גם על ידי קבוצות  מסומן אי השוויון, פרקטיקות המתבצעות על ידי השייכים

השוליים. רבות נכתב ונאמר על הפרקטיקות בהן מחזיקים בעלי הכוח כדי לשמר את מצבם הפריבילגי וכדי 

 ,Romero, רומרו )(Ehrenreich & Hochschild, 2004והוכשילד ) להכפיף את הכפופים, לדוגמה ארנרייך

( ועוד, אלא שפחות מכך נכתב על הדרכים בהן המהגרות Tronto, 2002רונטו )(, טSarti, 2005(, סרטי )1992

ועמיתיו מציינים שכפופים עשויים לבחור באסטרטגיות מסתגלות כדי  שוולבעצמן תורמות למצב אי השוויון. 

( גורסת Anderson, 2000לזכות בהגנה, בהכרה, כדי לזכות ביתרונות שהמצב מזמן עבורם. גם אנדרסון )

ובדת משק בית תורמת למצב אי השוויון באמצעות נוכחותה המדגישה את זהותה של המעסיקה כבעלת שע
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כהפוכה  –שלה -הבית, כאדונית, כמנהלת, כשייכת למעמד הביניים, כלבנה )במקרה האמריקאי( ואת זהותה

מות לאי לזו של מעסיקתה. במחקרי מצאתי שאחת הדרכים בהן מהגרות עבודה, המועסקות כמטפלות, תור

-השוויון באה לידי ביטוי ב"מכירה" של רגשותיהן. זו טענה קשה כיון שטיפול מוגדר בראש ובראשונה כ

relational כלומר קשור לזיקה, לקשר, לקירבה. אם טיפול איכותי מחייב מעורבות רגשית, הרי מהגרת ,

עבודה חייבת להרעיף אהבה על לקוחותיה ולשכנע את מעסיקיה בהתמסרותה הריגשית. ניתן להבין ביטויים 

א אוהבת רגשיים הבאים לידי ביטוי במערכת יחסים הדדית, אלא שקשה להבין מהגרת המעידה על עצמה שהי

את מעסיקיה המנצלים אותה, מדכאים ומשפילים אותה. במחקרי מצאתי שמהגרות מכריזות על עצמן 

כאוהבות גם במקרים בהן לא שולם שכרן במועד, גם במקרים בהם הזקנה המטופלת קיללה אותן והשפילה 

הכוח. היתרון שמפיקה אותן. שיתוף פעולה ממין זה עם הדיכוי מחזק את יחסי אי השוויון ומנציח את פערי 

המהגרת מהמצב קשור להזדמנות להמשיך להיות עסוקה. כל זמן שהיא מפגינה אהבה, היא נתפסת כמתאימה 

לשמש מטפלת ומעסיקיה מבקשים להמשיך להעסיק אותה. אתיקה גלובלית של טיפול, כפי שהגדירה אותה 

פלת התלויה בעזרת הזולת והמטפלת קיטאי, אמורה להיות הדדית. שני הצדדים המעורבים בטיפול: המטו

שהינה מהגרת עבודה הסובלת מריבוי שוליות והנה תלויה לחלוטין במעסיקיה, אמורות שתיהן לזכות בטיפול 

מיטיב. קיטאי מתארת את הטיפול במהגרת במושגים של אחריות המדינה הקולטת לאזרחי המדינה השולחת, 

ואחריותה לעתידה של המדינה השולחת. כיון שאתיקה של כולל אחריותה לבריאותם ולהשכלתם של המהגרת 

טיפול אמורה להיות פרקטית, ברצוני להציע שאתיקה חדשה של טיפול תתחשב בצרכיה של המהגרת בארץ 

היעד )גם אלה הקשורים להרשאות ביקורים בארץ המוצא(, כולל צרכיה הרפואיים, הכלכליים, החברתיים, 

ראלי את מהגרות העבודה ובהקשר של חוקים ותקנות מגבילים, אבקש הנפשיים. בהקשר של הדיכוי היש

להתריע כאן שלא יכולה להתקיים אתיקה של טיפול המתחשבת במטופלת ומתעלמת מן המטפלת. שיטה כזו 

הינה פוגענית ולא דמוקרטית ומזמנת את המעסיקים ואת המהגרות אל בתי המשפט כדי שאלה יפתרו את 

כם והערב. פתרון הוגן שבו המדינה תהיה מעורבת יותר בהגנה על המהגרות הסכסוכים המתעוררים הש

 תאפשר שיטה צודקת יותר.  –ובמציאת פתרונות הולמים לבעיות מורכבות 
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 דיון

בישראל, במהלך שלושה העשורים האחרונים, נמסר הטיפול בזקנים סיעודיים לידיהן של מהגרות 

השעון. ישראל היא רק אחת מן המדינות בצפון הגלובלי המשתמשת עבודה הסועדות אותם בבתיהם סביב 

בשירותיהן של מהגרות עבודה בסיעוד, אלא שביחס למדינות דמוקרטיות אחרות כגון צרפת וקנדה, היא 

מתייחדת במדיניות המצרה את זכויותיהן כעובדות וכבני אדם. טענה זו מתבססת במחקרו ההשוואתי של 

את יחסם של בתי המשפט בצרפת ובישראל כלפי מהגרי עבודה. על בסיס ממצאיו  ( בו בחןתשס"זסיטבון )

הסביר סיטבון שההבדלים נובעים מהיותה של צרפת מדינה אזרחית והיותה של ישראל מדינה אתנית 

בצרפת, שלא כמו בישראל, לחוקים המתייחסים  שמבקשת להכליל בתוכה רק את קהילת המוצא שלה.

וקה והתארגנות יש מעמד חוקתי ולכן מהגרי עבודה זכאים לזכויות חברתיות ואזרחיות לחינוך, בריאות, תעס

מלאות. עיון בשיטה הנהוגה בקנדה מבהיר כי לאחר שנתיים של העסקה זכאית מהגרת להגיש בקשה 

, אמנם מנצלות את הזכות ועם השינוי בסטטוס שלהן, 90%-לאזרחות. חלק גדול מאוד מן המהגרות, למעלה מ

אינן חייבות עוד לגור בבתי מעסיקיהן. כמו כן, מהגרות נדרשות טרם הגעתן לקנדה להציג מסמכים הן 

המעידים על הכשרה ועל ניסיון וכן על שליטה באנגלית או בצרפתית. ברוב המחוזות זוכות המהגרות להגנה 

זוכות לקבל שכר עבור של חוקי העבודה, אם כי הן משתכרות שכר מינימום בלבד. כמו כן, ברוב המחוזות הן 

(, אין 2000הגירה )קמפ ורייכמן, -. בישראל, הנוהגת כמדינת לא96(Fudge, 2011, pg. 19עבודה בשעות נוספות )

 97למהגרות העבודה בסיעוד אפשרות כזו. בשל ההתייחסות המדירה, המתבטאת בהסדרים קיצוניים ובהגנה

( אל הפרקטיקה הישראלית כאל 2003מעטה על זכויותיהן של מהגרות העבודה כעובדות, התייחס מונדלק )

 דפיציט דמוקרטי.

את האינטראקציה שבין המדיניות לבין המתרחש בבית פנימה בין הינה לבחון עבודתי מטרתה של 

מי . לכאורה טיפול אישי ואינטיזו, כלומר את עבודת הגבולות שהן מבנות זו כלפי המהגרות לבין מעסיקותיהן

שמתממש בבית, שייך לספירה הפרטית, אלא שהמדיניות הציבורית היא שמסדירה את הנורמות ואת 

הנהלים. אזכיר כי היחסים בבית אינם נוצרים בחלל ריק, אלא מושפעים מההתייחסות לזרים במרחב 

( טען Giddens ,1991ם ובמדיה. גידנס )הציבורי, בוועדות הכנסת, בבתי המשפט, בלשכות לתיווך כוח אד

ש:"מקומות נחדרים ומעוצבים על ידי כוחות חברתיים שנמצאים רחוק מהם. מה שמבנה את המקום אינו רק 

' מי שנוכח בזירת האירוע. ה'סידור הגלוי לעין' מסתיר את היחסים המרוחקים הקובעים את אופיו". )שם, עמ

18-19.) 

שהינו משמעותי וקריטי למתרחש במסגרת הטיפול הביתי ולמעשה  מוסדות המדינה מקיימים שיח

מדגיש את חדירת הספירה הציבורית אל תחום הספירה הפרטית. החדירה מתרחשת למרות הפרטת התחום 

והעברתו לידי ארגונים לא מדינתיים הפועלים לשם השגת רווח, זאת כיון שהמדינה ממשיכה לפקח על התחום 

הענקת היתרים, קביעת מכסות, תקנות, דרישות ואילוצים המתייחסים להיקף, לתוכן ולווסת אותו באמצעות 

ולאוכלוסיות היעד. ההפרטה מבנה מחדש את יחסיה של המדינה עם אזרחיה: מפקחת ובו בזמן מפקירה 

                                                           
 "מבט השוואתי של שיטות העסקת זרים בחמש מדינות".  49-48בעמ'  2(, נספח 2008לסקירה נוספת עייני בקמפ ורייכמן ) 96

ההגנה אינה נעשית ע"י המדינה. להיפך, המדינה החריגה את עובדות הסיעוד מהגנת הממונה על עובדים זרים במשרד התמ"ת  97
 ממשלתיים הפועלים לקידום זכויות אדם.ולכן ההגנה היחידה מוענקת ע"י ארגונים לא 
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(, מפקירה את כוח העבודה הנשי המועסק בתחום )נשים ישראליות וזרות המועסקות 2010)צפדיה וכץ, 

ומפקירה את הזקנים בספקה להם היצע מצומצם של פתרונות ושירותים כאשר הטיפול בעין מבוצע בטיפול( 

על ידי נשים לא מיומנות ולא מקצועיות. אם כך, ההפרטה של התחום משקפת היגיון מוסדי על פיו המדינה 

כלפי זקנים, הן אינה מוותרת על פיקוח ובו בזמן היא מצמצמת את המעורבות שלה תוך ויתור על אחריות הן 

(. בעניין הפיקוח על הזקנים 2001כלפי בני המשפחה והן כלפי המועסקות בתחום )אייזנשטט ורוזנהק, 

הזכאים לחוק סיעוד, אציין כי המדינה החילה קריטריונים נוקשים ובחינות דקדקניות לשם קביעת הזכאות. 

ממדינות חלשות ועניות  (Calavita, 1992, pg. 74-82בנוסף, מאפשר ההיגיון המוסדי לנצל "כוח אדם שבוי" )

מן הדרום הגלובאלי, כדי לקדם מדיניות מוצהרת של היענות לצורך בטיפול כאשר העיקרון המנחה הוא 

צימצום עלויות. הפער בין הרמה המוצהרת לבין הפרקטיקה בפועל, במיוחד בשל הרצון להקטין את הנטל 

המדינה כלפי האזרחים, בא לידי ביטוי בפיקוח מועט במתרחש  התקציבי וכן כדי להשתחרר מן האחריות של

בבתים, בחוסר תמיכה בצדדים, במטפלת ובמטופלת, ובחוסר הכשרה של המטפלות. כל אלה מותירים את 

הזקנים לכודים בתפיסות המתעלמות מטובתן של העובדות ואף חותרות למצב של הדרתן וניצולן. הייחודיות 

המצרה את זכויותיהן של המהגרות, היוותה הזדמנות במחקר זה לבחינת ארבע  של המדיניות הישראלית,

שאלות מחקר עיקריות: מהו חלקם של בית המשפט העליון וועדות הכנסת בהטמעת שיטת העסקה מיוחדת 

עבור מהגרות העבודה בסיעוד? אילו תבניות של עבודת גבולות מיוצרות בשיטת העסקה זו? מהם הרגשות 

יפול וכיצד הם מהדהדים את יחסי הכוח שבין הצדדים? ומהי אתיקת הטיפול המתבססת המתלווים לט

 בשיטה הנוכחית?

לשם התמודדות עם ארבע שאלות מחקר אלה, הממוקמות כל אחת בשדה תיאורטי מובחן, אני 

משולשת", מושג המבאר את ההזנה ההדדית בין שלושה תהליכים חברתיים  98מציעה את המושג "זילות

ו במהלך ניתוח הנתונים. הראשון הוא הדגשת הזרות של מהגרות העבודה כאמצעי משפטי, מוסדי, שנחשפ

חברתי ובין אישי לשלילת זכויותיה כאדם וכעובדת; השני הוא הפחתת ערכה של עבודת הטיפול והתייחסות 

חה; והשלישי אליה כאל עיסוק שאינו עבודה "אמיתית", כפי שמתייחסים אל טיפול שמוענק על ידי בת משפ

הוא כינון מעמדם של הזקנים כקבוצה מוחלשת באוכלוסייה תוך התעלמות מחלקה של המדינה בהפקרתם. 

שלוש חוליות אלה בשרשרת הזילות חלשים ומוחלשים כל אחד בפני עצמו, אלא שכאשר הם נמצאים 

 באינטראקציה, הדיאלוג מחליש אותם עוד יותר. 

ת את האופי הדינמי של הזילות המשולשת: בתי המשפט ארבע שאלות המחקר שהצגתי מבליטו

וועדות הכנסת, המעדיפים הרחבת זכויותיהם של אזרחים על פני זכויותיהם של זרים, מחלישים את כוחן של 

המהגרות; עבודת גבולות דיפוזית המתבצעת על ידי מעסיקות המפעילות כוח במרחב הביתי בכיוון פריצת 

"עובדת" /, מחלישה את המהגרות; תהליכי למידה של התפקידים "מעסיקה"גבולות הפרטיות של העובדת

מתקיימים בהיעדר ניסיון, הכשרה, ייעוץ, תמיכה, ליווי או הסדרה ומלווים בהתמודדות עם רגשות עזים של 

אכזבה, עלבון וייאוש. הרגשות העוצמתיים חושפים את התלות ההדדית הקיצונית בה נמצאים שני הצדדים, 

מחלישה אותם בהיעדר הגנה ותיווך. ולבסוף, המרכיב האחרון בהאצת הזילות המשולשת מתייחס תלות ש

לפער בין תפיסות של העובדות לבין תפיסות של המעסיקות ביחס לאיכות הטיפול ולאתיקה של טיפול. הפער 

                                                           
ו שמחיר-, פחיתות ערך. המילה "זילות" נגזרת מן המילה "זול" שיש לה שני פירושים: האחדחוסר כבוד, ביזיון, זלזול -זילות 98

 מועט והשני שאינו מתאים ושאינו מכובד.
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מין זה סובלת חושף את המהגרות לפגיעה באנושיותן ובה בעת פוגע באיכות הטיפול. בנוסף, אתיקת טיפול מ

מוסרית, כיון שהיא מבוססת על טיפול במטופלת בלבד ומתעלמת מחולשתה של המהגרת, מן התלות  מחולשה

 שלה ומצרכיה האנושיים. 

כדי למקם את המונח זילות משולשת בשדה המחקר, אתקף אותו באמצעות הממצאים שהוצגו בפרקים 

 הקודמים ביחס לשאלות המחקר. 

השאלה הראשונה אליה אתייחס בוחנת את חלקם של בית המשפט העליון וועדות הכנסת בהטמעת 

שיטת העסקה שעיצבה המדיניות המקומית עבור מהגרות העבודה בסיעוד. הניתוח שערכתי בפרק הראשון 

העלה שלושה ממצאים עיקריים ביחס לשאלה זו. הממצאים אינם מוציאים זה את זה וייתכן בהחלט שהם 

פועלים במשולב וחוברים יחד ליצירת התופעה: הממצא הראשון מתייחס לפסיקותיו של בית המשפט 

המייצרות תמונה של קונפליקט בין שתי אוכלוסיות הנלחמות ביניהן על משאבים מועטים. לפסיקות אלה 

רובינשטיין  תוצר חברתי שמשמעותו שיסוי של שתי האוכלוסיות זו בזו. לשם דוגמה, אזכיר את דברי השופט

: "ואולם, מנגד לחירותו של העובד, ולאו מילתא זוטרתא היא, 99הסיעוד"בסוגיית "נטישת מעביד בתחום 

עומד הצורך שעלול להיות בחינת דיני נפשות, להגן על מטופלים סיעודיים מפני נטישת המטפלים. נאמר כבר 

אם גם יש בה סטיית מה  ג"צ קו לעובד,בב עתה, כי איננו רואים בהחלטה זו פגיעה מהותית באיזון שנערך

ממנו". משמע, שמירה על חירות העובד מתנגשת בצורך להגן על המטופל הסיעודי. הבחירה בשם הפעולה 

"נטישה", מורה כי ההתייחסות לעובד סיעוד שבוחר להתפטר מעבודתו אינה זוכה להתייחסות הנורמטיבית 

בד סיעוד(. מילה נוספת המשמשת תדיר מעסיקים וחברי לה זוכה התפטרות עובד ישראלי )גם אם הוא עו

, 100כנסת בניסיונם לתאר את סיום יחסי העבודה כאשר אלה נקבעו ע"י המהגרת, היא המלה "בריחה"

בעבר הרחוק בהתייחסות לאנשים שנרכשו כעבדים ונמלטו חרף מעמדם כרכוש של אדוניהם. בית  משהששי

רת להתפטר מעבודתה )ניצול, עומס טיפול גדול במיוחד, אלימות המשפט מתעלם מן הסיבות הכופות על מהג

ועוד( ונזעק להגן על המטופל הסיעודי בטענה שמדובר ב"דיני נפשות", שהוא ביטוי הלקוח מדין המשפט 

העברי ומתייחס לעבירות שהנאשם בהן עלול להיות נדון למיתה. מן הסתם מדובר בשימוש לא מתאים 

ורבנותו של הזקן, שעלול להיוותר, כביכול, בגפו אל נוכח מוגבלותו, מה שעלול, על שמטרתו כאן להדגיש את ק

פי השופטים לגרום למותו. השופטים טוענים שהתפטרותה של המהגרת עלולה לפגוע בזקן ולכן יש לרסן את 

תיאור  העובדת. הטענה שחופש הבחירה הנתון בידי המהגרת עלול לפגוע בחייו של הזקן, עושה שימוש באמצעי

קיצוניים שמטרתם להסביר את הצורך בכפיית הגבלה על המהגרת. מחשבת בית המשפט שיש לכפות על 

מהגרת להמשיך לטפל במי שהיא בחרה לעזוב בלית ברירה, מהווה נדבך נוסף בתהליך ההבנייה הדכאנית של 

ר. התוצאה של פסיקה האחרות, כיון שהיא מסייגת את ההגנה של בית המשפט ומייעדת אותה לאזרח ולא לז

זו )לדוגמה(, המנכיחה את העמדה שבחירותיה של המהגרת פוגעות במעסיק שלה, היא, כפי שטענתי למעלה, 

שיסוי של האוכלוסיות זו בזו, כיון שזכותה של קבוצה אחת באה על חשבון זכותה של האוכלוסייה האחרת. 

                                                           
 .1384/09בג"ץ  99

ני. . הכנסת השמונה עשרה, מושב ש(2010בפברואר  17ובדים הזרים, ), מישיבת הוועדה לבחינת בעיות הע17פרוטוקול מס'  ראי  100
בחקלאות. נושא הישיבה הוא: "מדיניות כלפי עובדים זרים נוטשים בחקלאות  בעניין התפטרותם של מהגרי עבודה

 )"ברחנים"(".
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תיה של העובדת או קידום זכויותיו של הזקן, המשאבים הם קידום זכויות והם מצומצמים: או קידום זכויו

כביכול לא קיימת אפשרות ששתי האוכלוסיות תזכינה לקידום הזכויות שלהן. דוגמה זו מחזקת את טענתי 

 לגבי הזילות המשולשת, כאן זילות חוליה אחרת בשרשרת, זילות המהגרת.

שיוצרת מצג שווא של השוואה בין זקנים לבין מהגרות הממצא השני מתייחס לאסטרטגיה של 

חולשה סימטרית בין שתי האוכלוסיות: "העתירה מבקשת להיטיב עם קבוצה חלשה וראויה להגנה, קבוצת 

 עובדי הסיעוד הזרים, והיא עשויה לפגוע, שלא מרצון כמובן, בקבוצה זו עצמה ובקבוצת אוכלוסין חלשה לא

יה של המהגרת עלול, בסופו של דבר, לגרום בג"ץ(. בנוסף, נטענת טענה שקידום זכויות 1678/07פחות" )

לפגיעה בה עצמה בכך שיצטמצמו הזדמנויותיה להעסקה. אבקש להתבונן בתשומת לב בטענת ההשוואה: מצד 

אחד ניצבת קבוצה חלשה אחת )המהגרות( ומצד שני, ניצבת קבוצה המתוארת כקבוצה "חלשה לא פחות", 

שהמנדט של בית המשפט הוא להיחלץ לטובת החלשים, הרי כאן כלומר שתי הקבוצות חלשות בה במידה. כיון 

", כאשר ניצבות בפניו שתי אוכלוסיות השוות זו לזו בחולשתן, כאשר האחת היא זרה והשנייה היא "עניי עירך

מבכר בית המשפט להעדיף את עניי עירו. מימצא זה, המתבסס על טענת שוויון לכאורה והעדפה של אזרחים 

נה מן המימצא הקודם שהתבסס על טענת הכוח העודף שיש לעובדת על פני כוחו של הזקן על פני זרים שו

 הסיעודי, כוח אותו מבקש בית המשפט לרסן. 

דאגת בית המשפט לעניי עירו מתבססת על קוד התנהגות מוסרי תרבותי ישראלי המבכר סולידריות מקומית 

במאמרו, בין היתר, להתנגדותם של תושבי השכונות ( מתייחס 2011על פני סולידריות אוניברסלית. מזרחי )

בדרום תל אביב למגוריהם של מהגרים ופליטים בסביבתם מתוך עמדה המסרבת לקבל 'לא יהודים' כחלק 

מהקולקטיב הישראלי. מה שמזרחי מזהה כאיפיון של פרטים הנמנים על קטגוריה חברתית, מסתמן במחקרי 

פסיקות בית המשפט העליון מזינות את התפיסה המוסרית  לגיטימית.כאיפיון מוסדי וכפרספקטיבה משפטית 

)ומוזנות על ידה( על פיה זכויות מוקנות רק לבני הקולקטיב המקומי. הפסיקות עושות שימוש בהתבטאויות 

המבוססות על קוד תרבותי זה, תוך התעלמות מהעובדה כי המדיניות עצמה היא המתעלמת מזכויותיהם של 

מבטיחה את ההזדקנות בכבוד ואינה כוללת פיקוח שיבטא מחויבות לזכותם של זקנים לקבל אזרחים, אינה 

 טיפול סיעודי ראוי. 

המימצא השלישי מציג את האופן בו  בית המשפט מפחית את ערכו של מקצוע הטיפול ומנציח את 

מעמדו הנמוך בסולם המקצועות כמקצוע ששכרו נמוך במיוחד ושאינו מצדיק תשלום עבור עבודה בשעות 

ות בטיפול נוספות כאשר הוא מוענק ע"י מהגרת עבודה. הפגיעה בערכה של עבודת הסיעוד וההנחה כי ניתן לזכ

סביב השעון ללא החובה לשלם תמורת עבודה בשעות נוספות, נחשפת בדיון בפסק הדין בעניין גלוטן  "כל 

אימת שהמציאות בשוק העבודה אינה תואמת את רוח חוקי העבודה, המסקנה תהא כי אין לחוקים אלה 

ר שבין גובה הגמלה המשולמת (. כזכור, בפסיקה זו סירבו השופטים לראות את הקש10007/09תחולה" )דנג"ץ 

למהגרת על פי חוק הביטוח הלאומי )גמלה הנגזרת מרמת התלות של המטופלת ומגובה הכנסותיה( לבין גובה 

שכר עבודתה ובכך טשטשו את תפקידה של האחראית העיקרית להחרגת עובדות הסיעוד מחוק שעות עבודה 

קניה. ההחלשה של מקצוע הטיפול ע"י בית ומנוחה, הלא היא המדינה שמייעדת גמלאות מצומצמות לז

המשפט וע"י הרשות המחוקקת מתחזקת ומשתמרת עם הקביעה שהטיפול המוענק על ידי מהגרת עבודה אינו 

כמו עבודה רגילה )ולכן ניתן להחריגו מתחולת חוקי העבודה הקוגנטיים( וכמו כן אינו כלול בקבוצת 
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ים עובדים במשרות הנהלה או עובדים במשרות אמון או מקצועות בהם מועסק , כמו101המקצועות החריגים

. לטיפול 102עובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם

( work like no otherהמתבצע ע"י מהגרת עבודה ניתן מעמד מיוחד: גם "עבודה שלא כמו שאר העבודות" )

(. הדיון בבית המשפט העליון הותיר את work like any other) ”רתוגם "עבודה שלא כמו כל עבודה אח

המקצוע מחוץ לטווח העיסוקים, כביכול לא ניתן לקבוע לגביו כלל אחיד. המעמד המיוחד שנקבע למקצוע, 

כעיסוק שלא ניתן לשייך אותו לאף אחת מהקטגוריות, הינו אפשרי כיון שהוא מתבצע ע"י מהגרות עבודה 

שאירו מחוץ לחוק, או כדברי השופט גרוניס בפסק הדין בעניין גלוטן: "דעת הרוב קבעה וככזה מותר לה

 במפורש כי בעניינם של עובדי הסיעוד יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו". 

הטענות המשפטיות שהזכרתי, המחזיקות בשלוש טענות שונות )טענת הכוח של המהגרת לפגוע, טענת 

ות וטענת אי ההתאמה של מקצוע הטיפול שמוענק ע"י מהגרות לאף אחת השוויון בין זקנים לבין מהגר

מהקטגוריות המקצועיות(, מתפקדות כפרקטיקות מחריגות מזכויות וכיון שהן טרם זוהו במחקר, הן אפשרו 

לי להצביע על האופנים בהם הפסיקות תורמות באופן אקטיבי לזילות המשולשת: ראשית הן מחלישות את 

פש הבחירה שלהן; שנית, הן מאיינות את המשאבים של משפחות הזקנים באמצעות הצגתם המהגרות ואת חו

של הזקנים כאוכלוסייה חלשה מבלי להתייחס לתמיכתם של בני המשפחה בזקנים ולחלקם הפעיל בהעסקה. 

 אזכיר כאן את דבריו של השופט ג'ובראן בסוגיית יולנדה גלוטן:"הניסיון של המדינה לטעון שישנה זכות

לאוכלוסיית הקשישים לסיעוד "בר השגה" ובו בזמן לטעון כי אין לה מחויבות לסייע במידה מספקת למי 

שעבורו שירותי הסיעוד אינם בהישג יד, הוא ניסיון בעייתי ביותר". דברי השופט מציגים את ההתנהלות 

שמעות בשל קביעת המדינית, המצהירה על זכויות הזקן לטיפול סיעודי מתוקף היותו אזרח, כריקה ממ

קריטריונים נוקשים לקבלת גמלת הסיעוד ובשל קביעת גמלאות זעומות שמשלמות רק כמחצית משכר 

 המהגרת, למרות שגובה השכר נמוך משכר המינימום.

שלישית, הוצאת מקצוע הטיפול )כאשר הוא מוענק ע"י מהגרות עבודה( מקטגוריות העיסוקים, מבנה מקצוע 

קביעה כי "כל מקרה לגופו", פירושה שלא יכולה להתממש תפיסה של המקצוע או שאינו זוכה להגנה. ה

התאגדות מקצועית או אתיקה מקצועית או הכשרה מתאימה או קידום תנאים. טענה ש"כל מקרה לגופו" 

 מחלישה מאוד את המקצוע ולמעשה שוללת את היכללותו בשוק המקצועות. 

ניגוד אינטרסים בין שתי האוכלוסיות, מצב בו מתקיים הבנייה של זילות משולשת, יוצרת מצב של 

צורך להכניע, להכפיף רצונות, לנצל חולשות ולהתעלם מאנושיות. החלשה של חוליה אחת בשרשרת הטיפול 

                                                           
101  This law shall not apply to the employment of the following: (1) members of the Israel police; and members of 

the Prison Service; (2) government employees whose duties require them to be available for employment outside 

ordinary working hours; (3) sailors and fisherman; (4) members of an air-crew; (5) persons employed in managerial 

duties or duties requiring a special degree of personal confidence; (6) employees, the conditions and 

circumstances of whose employment render it impossible for the employer to control their working hours and 

hours of rest (Shamir & Mundlak, 2011). 
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הנקראת "משחק סכום  אינה מחזקת את החוליות האחרות, אלא להיפך. ההחלשה של המהגרות מבנה שיטה

ן על ידי הפסדו של הצד השני, ההחלשה של הזקנים מבנה תפיסה קורבנית אפס" שבו הרווח של צד אחד מאוז

ומתעלמת מחובת המדינה לדאוג לזקניה והחלשת מקצוע הטיפול מבנה עיסוק חלש שאין צורך בהכשרה כדי 

 לבצעו, שאינו זוכה להערכה ושתנאיו ירודים. 

למנטרי, שיטה שמקדמת החידוש של מחקרי הוא בכך שהוא מציג שיטה חדשה בשיח המשפטי והפר

זכויות אזרחים על פני זכויות של מהגרי עבודה, מתעלמת מחובותיה של המדינה לדאוג לאזרחיה הזקנים, 

למהגרים שהזמינה ולהתאמה בין חוקי העבודה לבין שיטת העבודה המוצעת, שיטה המחלישה עוד יותר את 

את כל הנוגעים בעניין ומטשטשת את מקצוע הטיפול ומקדמת מצב של זילות משולשת. השיטה מחלישה 

החברה הישראלית (: "2006ההכרה בכך שמתקיים כאן מצב של אי משילות, כפי שהתנסחו מזרחי ומידן )

והמערכת הפוליטית מצויות בשנים האחרונות במשבר מעמיק והולך שמתבטא בהעמקת השסעים החברתיים 

במצב כזה מאמצים השחקנים ת ושיטתיות...ובחוסר יכולת של המערכת הפוליטית לקבל החלטות יציבו

למיניהם אסטרטגיות פעולה שמטרתן לאפשר את ִמקסום האינטרסים שלהם בתנאי אי יציבות ואי ודאות 

קשים. אחת האסטרטגיות העיקריות היא פנייה אינטנסיבית לבית המשפט הגבוה לצדק כדי שייתן מענה 

 ."לתופעת האי משילות

חקרי עם הספרות שפורסמה בארץ ביחס לפסיקות בית המשפט העליון אבחן להלן את המפגש של מ

המתייחסות לשיטת ההעסקה של מהגרות עבודה בסיעוד. אבחן את התייחסויותיהן של חמש משפטניות: 

ישראל ותג'ר, כולן חולקות ביניהן את המחשבה שהפסיקות מבנות -אוסוסקין, בן-מרגליות, ברק-אלבין, רבין

מחייבת את ההחרגה, האחרות ( 2012)אוסוסקין -עבור המהגרות, אלא שבעוד שברקשיטת עבודה חריגה 

( מתייחסת במאמרה לחולשה 2016מסמנות את האחריות של בית המשפט להחלשה של העובדות. אלבין )

המהגרת המועסקת בישראל בשיטת עבודה יוצאת דופן המתייחדת בהסרת -המובנית של המטפלת

שיטה זו הוסדרה ע"י משרד הפנים ואושרה ותוקפה ע"י פסיקות בית המשפט העליון. גבולות/חסמים כלשהם. 

אלבין טוענת ש"האינטימיות בעבודת הבית מעוצבת על ידי המשפט והמדיניות בישראל כנדרשת וכבלתי 

מרגליות -חוקרת אחרת, רבין .)369מוגבלת...הבניה כזו מאפשרת להגיע בקלות למצבים של כפייה" )שם, עמ' 

( מסכמת כמה פסיקות של בית המשפט ש"שינו את כללי המשחק בזירת העבודה", ביניהן היא מונה )תשע"א

את פסיקת גלוטן שהחריגה את מהגרות העבודה בסיעוד מחוק שעות עבודה ומנוחה. לטענתה, הפסיקה 

שפט "שיקולי מרגליות מכנה את הטיעון בו השתמש בית המ-מאופיינת במתן משקל לשיקולים כלכליים. רבין

תועלת", כלומר שיקולים המצביעים על כך ששני הצדדים ייצאו נשכרים מן ההחרגה. מבין שלוש -עלות

הטענות שזיהיתי במחקרי זה: טענת הכוח של המהגרת לפגוע, טענת השוויון בין זקנים לבין מהגרות וטענת אי 

מרגליות -המקצועיות, בחרה רבין ההתאמה של מקצוע הטיפול שמוענק ע"י מהגרות לאף אחת מהקטגוריות

להתמקד בטענה השלישית ובהפניית המבט אל עבר פרקטיקה חדשה אותה היא זיהתה גם בפסיקות אחרות, 

-פרקטיקה המתירה סוגי העסקה העוקפים את חוקי העבודה הקוגנטיים על מנת לממש הפחתת עלויות. ברק

חדשה בה בית המשפט סוטה מ"הכללים ( בוחנת בספרה את התופעה השיפוטית ה2012) 103אוסוסקין
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 מבוקרת". משההנוקשים" של חוקי העבודה ו"מתגמש" לנוכח מציאות משתנה, תופעה אותה היא מכנה "הג

, טענה הרומזת על כך שהשיטה מתאימה לשני 104ברק משתמשת במושג "איזון" בו השתמש קודם לה ריבלין

בודה ומנוחה, תוך התחשבות הן בצרכי העובדים והן הצדדים: "מדובר ביישום ריאלי ומעשי של חוק שעות ע

(:"אם נאמר שחוק שעות עבודה ומנוחה חל כלשונו, לא 34(. ובהמשך )עמ' 32בצורכי המעבידים" )שם, עמ' 

יוכלו המעסיקים להעסיק עובדי סיעוד; האיזון יימוג". אם כך, גם ברק, מחזיקה בטענת השוויון לכאורה 

תייחסת השופטת לקטגוריזציה של המקצוע: "הקביעה שהחוק לא חל על סוג )הטענה השנייה(. בנוסף, מ

(. היא קובעת שלא 32עבודה זה, אינו הופך אותה לעבדות...אין מדובר בניצול הזר והחלש, רחוק מכך" )עמ' 

אוסוסקין טוענת -ניתן להחיל את החוק על עבודה זו שנעשית במסגרת הביתית לאורך כל שעות היממה. ברק

על  10530להכליל את המקצוע במסגרת המקצועות עליהם לא חל החוק, כלומר להחיל את סעיף שיש 

המועסקות במקצוע. השופטת מתייחסת לשינויים בעולם העבודה ולפסיקות המנווטות בין השינויים לבין 

חוקי העבודה, אולם היא נמנעת מלראות את הקשר שבין הפסיקות לבין ההחלשה של כל אחת משלוש 

אוסוסקין מייצרת טענה -יות: המעשה הטיפולי, המהגרת המעניקה אותו וזקנה המקבלת אותו. ברקהחול

חדשה שלמעשה מדובר בפסיקה מודרנית, מאפשרת ומחזקת. טענה זו מתעלמת מחולשתן המובנית של 

-ןמהגרות העבודה, מאחריותה של המדינה לרווחתה של האוכלוסייה הזקנה ומחולשתו של מקצוע הטיפול. ב

"המשטר המשפטי הוא שהעצים לאין שיעור את החפצתן של עובדות אלו; את ישראל ותג'ר מצביעות על כך ש:

טבעה החריג של ההעסקה בתחום; את הקורבן האדיר שעבודה זו תובעת; את ההצטמצמות לכותלי הבית, 

סיים של קיום ולשירותו המתמיד של אדם אחר; את הוויתור המופלג, בלתי־נתפס כמעט, על ממדים בסי

(. כתב האשמה חמור זה מייחס לפסיקות )וגם למדיניות המתחמקת 77, עמ' 2015ישראל ותג'ר, -אנושי" )בן

ישראל ותג'ר -מקידום של הסדרה חקיקתית בתחום( את האחריות לעיצוב המציאות בענף הסיעוד בתחום. בן

תחום הסיעוד את משפט העבודה נובע  מציגות את הטענה של בית המשפט בעניין ההחרגה: "הקושי להחיל על

כעבודה המתבצעת בתוככי  —מדבר מה שקשור במאפייניה הבלתי־רגילים של העבודה בתחום הסיעוד הביתי 

הספירה הביתית, באופן שנחזה כמאתגר דיכוטומיות נוקשות בין עבודה לפנאי; בין פרטי לציבורי; בין יחסים 

(, כלומר מדובר בטענה השלישית המתייחסת לאי ההתאמה של 77חוזיים ליחסים אינטימיים" )שם, עמ' 

המקצוע לקטגוריות המקצועות הנהנים מהגנה של חוקי העבודה. התוספת של מחקרי מתייחסת להחלשות 

הנוספות המתארגנות בשיטה, לזילות המשולשת המובנית בה מעבר להחלשה השיטתית של המהגרות וכוונתי 

 הטיפול כמקצוע. להחלשה של הזקנים ולהחלשה של

השאלה השנייה בחנה כיצד מתהוות משמעויותיה של עבודת הגבולות ביחסים בין המעסיקות ובין 

העובדות. השאלה עלתה נוכח מיעוט ההתדיינות בספרות ביחס ל"משחק" האמביוולנטי אותו מאמצות 

דית מרחיקות, על פי צרכיהן, זאת בהיעדר הגנה מדינתית למהגרות ובהינתן העדפה מוס-מעסיקות: מקרבות

בולטת למעסיקות בשמירה על עמדת הכוח שלהן. בנוסף, מצאתי צורך להתייחס לשאלה גם בשל מיעוט 

                                                           
 .1678/07 בג"ץ נשיא בית המשפט העליון, אליעזר ריבלין ב 104

קובע, כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לא יחולו על קבוצות  1951 – )א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א30 סעיף  105
ר מסוימות של עובדים, כלומר, ישנן קבוצות מוגדרות של עובדים אשר אינם זכאים לתשלום של שעות נוספות או לתשלום נוסף עבו

 .עבודה במנוחה השבועית וכיוצ"ב
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בחינתה של עבודת הגבולות שמבנות המהגרות. בהקשר הישראלי, דיון כזה הינו בעל חשיבות מודגשת בשל 

הל את חייה של התנאי המרכזי המאפיין את העסקת המהגרות: הזכות שנתן המחוקק הישראלי למעסיקה לנ

המהגרת ולפקח עליה. דפוס עבודה זה מוכר כ"עבודה חוזית", "דפוס המאיין את מעמדו המשפטי של המהגר 

(. דפוס זה מחליש את המהגרת ומגביר מאוד 38, עמ' 2000כיצור בעל אוטונומיה משל עצמו" )קמפ ורייכמן, 

, מתמודדת המהגרת עם הפגיעה ביכולתה את התלות שלה במעסיקיה. כיון שלא מתקיים דיאלוג בין שווים

להציב גבולות באופן היחיד האפשרי לה: התפטרות ומעבר למעסיק אחר או, לחילופין, סיום תקופת עבודתה 

בהן  ( את אי השוויון ואת הפרקטיקותSchwalbe et al., 2000בישראל. תיאורם של שוובל ועמיתיו )

משתמשים בני הקבוצות, הפריווילגית והמוכפפת, לשם כינונו, אינו עוסק באמביוולנטיות ובמשמעות הכפולה 

של עבודת הגבולות. בעבודתם הזכירו חוקרים אלו את הגבלת הגישה למשאבים ואת השימוש באלימות 

מגורים משותפים ובאיומים. התייחסות זו מתאימה למי שחיים בנפרד תרתי משמע ולא למי שחולקים 

ואינטימיות משותפת. ממצאיי מורים שמצב היחסים המתקיים בין מהגרות לבין מעסיקותיהן מזמן עבודת 

חדירה(, אך -גבולות אחרת, שמגבילה גישה למשאבים ומשתמשת באלימות ובאיומים )גישה אותה כיניתי לא

ניצול. בשל איפיונים אלו, המשגתי את יש בה גם חדירות ושקיפות וקירבה )יתרה( שמאפשרת אינטימיות וגם 

עבודת הגבולות המתרחשת ביחסים בין מעסיקות לבין עובדות כמבטאת "גבולות דיפוזיים". מושג זה תורם 

לספרות בתחום את הבחינה של עבודת הגבולות בתנאים של אמביוולנטיות שמובנית במסגרת יחסי כוח 

 אינטימיים.  

פוליטיקה -ת עבודת הגבולות בהקשר זה, כינתה גבולות אלה מיקרו( , שכבר בחנה אLan, 2003לאן )

ומיינה את עבודת הגבולות שהיבנו מעסיקים על פי שני ממדים: הראשון קשור למרחק משפחתי והשני קשור 

למרחק מעמדי. ממצאיי מורים שבישראל לא מתקיימת הפרדה בין שני הממדים: מעסיקים מחבקים את 

בת משפחה פיקטיבית ובו בזמן משמרים את המרחק ההיררכי: החיבוק מאפשר העובדת ומאמצים אותה כ

להם לטשטש את מעמדה כעובדת והריחוק מאפשר להם לראותה כ"אחר" חסר תכונות אנושיות. המעסיקים 

הומאני, כאל סחורה או כאל -מתייחסים אל העובדת כאל "בת משפחה" ובו בזמן מתייחסים אליה באופן דה

ההעסקה שזוהו במחקרי: מטרנליסטית, כוחנית ומחנכת מנכיחות את עבודת הגבולות כלי. מתכונות 

 המיוצרת על ידי המעסיקות. 

במקביל לבחינת עבודת הגבולות אותה מנהלות מעסיקות, נבחנה כאמור גם עבודת הגבולות שמבנות 

שציינה כי מדובר בעבודה ( Degiuli, 2007המהגרות . היבט זה כבר זכה להתייחסות מסויימת אצל  דגווילי )

ללא גבולות. בהקשר הישראלי, ניתוח הממצאים הראה שיכולתן של מהגרות להציב גבולות אל מול דרישות 

המעסיקות הינה מיזערית ולעיתים בטלה מכל וכל. כאשר מהגרת עבודה מנסה להציב גבולות, היא מאבדת 

ה, אסירת תודה ונאמנה. הצבת גבולות מצידה את מקום עבודתה. למעשה, היא זכאית להיות צייתנית, חשופ

( כבר בחנה את האופן בו Lan, 2003נענית במוקדם או במאוחר במיאון, בהצרת גבולותיה ואף בפיטורין. לאן )

מהגרות מבנות עצמי אחר בשעות הפנאי באיזורים גיאוגרפיים הרחוקים מעיניהם של המעסיקים, אלא 

ה אינן זוכות כלל לשעות פנאי, מתוך רצון להרוויח סכומים נוספים שמחקרה התעלם ממצב בו מהגרות עבוד

או מתוך כורח. ההזדמנות ליצירת עצמי אחר במרחבים אחרים בהם המעסיקים אינם פעילים, אינו רלוונטי 

לעבודת הגבולות אל מול המעסיקים הישראלים. מהגרות עבודה בישראל נעות בין זרות לבין פמיליאריות, 

נים, אלא שמצב הזרות לעולם אינו נעלם גם בשלב בו היא מקבלת מעמד של )כמו( בת משפחה. בתמהילים שו

 סדקים באמון. והוא מתגבר עם התגלותם של 
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 ממצאיי מעידים כי בעוד עבודת גבולות בין זרים לבין אזרחים מובנית במרחב הציבורי ע"י המדינה,

המעסיקות לבין המהגרות. ממצאיי העלו  היא מקבלת משמעויות ייחודיות במרחבים הפרטיים בין

שמעסיקות משתמשות באחת משתי האפשרויות: שמירה על גבול ברור וקשיח או טשטוש גבולות. כאשר 

הגבול קשיח, הוא עלול למנוע יחסים אישיים הבאים לידי ביטוי בהתייחסות לצרכי האחר מתוך חשיפה 

. לעומת זאת, גבול מטושטש עלול (othering)אחרות  לאנושיותו. הוא עלול לגרום לניכור מתוך תפישה של

ודה לגרום לניצול פגיעותו של האחר, הכוונה ליחסים בהם מותר הכל, כולל ניצול מיני, הלנת שכר ודרישות עב

מוגזמות ומופרכות. גבולות הזמן והמרחב מיטשטשים: העובדת מועסקת במסגרת יום עבודה בו השעות אינן 

להיות זמינה גם בשעות הלילה, לעיתים היא נהנית מחדר משלה ולעיתים היא ישנה מוגדרות והיא אמורה 

בסלון על הספה. גם כאשר היא נמצאת בחדרה, היא עשויה להיקרא בכל רגע לשמש את המעסיקה. מרחב 

אישי אמור לשמש כאזור חיץ המשמש כהגנה מאיומים נתפסים לרווחה האישית של אדם. מצאתי כי 

החיות סביב השעון במחיצתם של זרים, נחשפות לניצול ולפגיעה קשה ברווחתן, יחד עם  המטפלות כנשים,

 זאת יתכן שגם כאשר הן זוכות למרחב אישי )חדר משלהן(, הזכות הזו אינה מבטיחה את רווחתן, כיון שמרחב

היקף זה נתון לפיקוח המעסיק. מימד צורם במיוחד ביחס אליו מתבצעת עבודת הגבולות הפולשנית הוא 

המטלות בהן המהגרת אמורה להיות מעורבת: האם היא אמורה לנקות את ביתה של הבת? את חדר 

המדרגות? האם היא אמורה לבשל לכל בני המשפחה את ארוחת ששי? האם היא אמורה לעזור ולהכין את 

בת מסיבת יום ההולדת של הנכדה? טשטוש זה חופף לטשטוש המעמד המשפחתי, זאת כיון שאם מדובר ב

משפחה, הרי ניתן לבקש ממנה לבצע כל משימה וגם לחשוב שהיא מבצעת את המשימה מטוב ליבה 

 ובהתנדבות. 

לעומת הטשטוש הגורף במיקומים שהזכרתי, קיימים מיקומים אחרים בהם נשמרים הגבולות 

וב לוודאי בקפדנות רבה ואז הם מהווים גבול קשיח ובלתי חדיר. מהגרת אינה יכולה )היא יכולה, אבל קר

שתיענה בשלילה או שלא תזכה כלל להתייחסות( לנהל מו"מ בעניין תנאי ההעסקה. אם היא דורשת/מבקשת, 

לדוגמה, שתגיע מחליפה כמה פעמים בשבוע כדי להקל עליה במעט או כדי שתוכל לישון בלילות, היא עלולה 

מוצג כנתון לאחריותה של לקבל תשובה שניתן לשכור שירותיה של מחליפה, אלא שהתשלום למחליפה 

המהגרת. כיניתי זאת בניתוחי גבול קשיח, כיון שלא מתקיים דיאלוג בין שווים. הקובעת ובעלת זכות הווטו 

היא המעסיקה. הזכות היחידה השמורה למהגרת היא זכות ההתפטרות, אלא שגם זו פעמים רבות אינה 

ין דמי התיווך )כבילה למעסיק ראשון( או שילדיה אופציה, כיון שהמהגרת עדיין לא סיימה לשלם את חובה בג

עדיין לא סיימו את לימודיהם והיא חפצה להמשיך לפרנסם וכבר איננה יכולה להחליף מעסיקים )כבילה 

למעסיק אחרון(. גבול קשיח מוצב ע"י מעסיקים גם כאשר הם מסמנים הבדלים ברורים בין המהגרות לבינם. 

 Schwable etה פריבילגית לבין בני קבוצת מיעוט, נקרא בספרות "אחרות" )גבול כזה, המושם בין בני קבוצ

al., 2000 .והכוונה היא לתפיסה המכלילה את בני קבוצת המיעוט כאחרים בעלי מהויות אנושיות שונות )

ההבנייה הדכאנית של האחרות בה עוסקים החוקרים מובלטת בישראל במיוחד בהקשר לתביעה ממהגרת 

את תינוקה לארצה לטיפול על ידי בת משפחתה, כדי שתוכל להמשיך להיות מועסקת בישראל. יולדת לשלוח 

עובדת, המשתפת פעולה בלית ברירה עם תביעה זו, זוכה לביקורת מצידה של מעסיקתה. מעסיקה מסמנת את 

ור העובדת כמי שמתנהלת על פי עולם ערכים שונה ומבקרת את שליחת התינוק או את השארת הילדים מאח

כפעולה שנעשית על ידי אישה שאינה אם ראויה. ההשוואה בין המהגרת לבין אישה ישראלית, שמגדלת את 

תינוקה בקרבה אליה, מעמידה את האחת כאם ראויה שמקדישה את כוחה ואת כישרונותיה לגידול התינוק 
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האנושיות כלפי  המהגרת, כראויה לגינוי, כאם שאינה ראויה ומצדיקה בכך את יחסה שולל-ואת השנייה

העובדת. תפיסה זו מונעת מן המעסיקה לראות את הנסיבות שנכפו על המהגרת היולדת. העיוורון להיבטים 

הסביבתיים: למצוקה, לעוני, לנסיבות החיים, להקשרים ולמדיניות הישראלית, עוזרת למעסיקה ולמדינה 

מהמצבים ההקשריים, במקרה זה לייחס את ההתנהלות של המהגרת היולדת למצבים פנימיים ולהתעלם 

, אם היא רוצה להמשיך לעבוד בישראל. דוגמה 106לתקנה המחייבת את העובדת לשלוח את תינוקה לארצה

נוספת למבנה גבול קשיח קשורה להתייחסות אל העובדת כאל קניין, היא אינה חופשייה לנוע, לנסוע לחופשה 

סת העובדת כרכוש שמורה בזיכרוננו כיחס האדון לארצה, או לצאת לחופשה בארץ ללא רשות המעסיק. תפי

בחסותן של תקנות כבילה למיניהן, במקרה זה התקנה המאפשרת  21-לעבדו ומשתחזרת בישראל במאה ה

)נוהל הטיפול באשרת כניסה חוזרת לישראל לעובדים זרים השוהים בארץ  107לעובדת לצאת לארצה ולחזור

ק תמורת הצגה של אישור המעסיק )או הלשכה(. תקנה זו אמנם כדין ומבקשים לצאת לחו"ל ולשוב בחזרה( ר

שונתה לאחרונה בלחצם של ארגוני זכויות אדם, אלא שבמקרה שמעסיקים אינם מאשרים יציאה לחופשה 

)ואין כל תקנה בעניין חובתם של מעסיקים להעניק חופשה שנתית בפועל לעובדת(, האופציה היחידה השמורה 

מה להתפטר )מעסיק בר הזכרתי קודם לכן שלעיתים היא אינה יכולה להרשות לעצלעובדת היא התפטרות וכ

 אחרון, לדוגמה( או וויתור על האפשרות לנסוע לארצה לחופשה.

-אם כך, מסתבר שהגבולות מאופיינים בחלק מהמקרים בשקיפות ובחדירות ובחלק מהם בנוקשות ובאי

ם מסומנים על ידי הצד בעל הכוח ושני האיפיונים משרתיחדירות, כלומר הגבולות הם דיפוזיים. הם מוצבים ו

צד זה: כשהגבול חדיר הוא מאפשר לדרוש מהעובדת יתר שירותים ואף, במקרים הקיצוניים, לנצל אותה 

מינית, וכשהוא נוקשה הוא משרת את המעסיקים בסימון כוחם: הם המכריעים, המחליטים, הקובעים את 

את סדר היום: מה היא תאכל, מתי תצא לחופשה ואם תצא, מהו גובה תנאי ההעסקה, את תנאי העבודה, 

 השכר, מתי ישנים ומתי ערים, זכותה לקבל טיפול רפואי ואפילו זכותה להתקלח, לכבס, לארח ועוד. 

מעסיקות ישראליות הופקרו לנהל באופן עצמאי את יחסי העבודה עם מהגרות העבודה במסגרת 

ו הרגולציה הונחה לפתחן: הן המאפשרות )או לא( לעובדת לצאת לחופשה, הן מדיניות ניאו ליברלית ובמצב ב

המפקחות על העבודה והן הממשמעות, הן המודיעות למשרד הפנים במקרה של שימוש לרעה באשרת העבודה, 

הן שדואגות שהמהגרת תעזוב את הארץ בסיום יחסי העבודה )בטענה שהיא "מחזיקה" בויזה שלהן(. זהו מצב 

תחת תפיסה רכושנית כלפי העובדת. טשטוש הגבולות מפנה את הצדדים לפתרונות קיצוניים: ניצול בו מתפ

קיצוני או סיום פתאומי של היחסים, סיום המכשיל את הטיפול ומותיר את המטופלת במצב של חולשה, כאב, 

                                                           
b we. 20.5.2013רשות האוכלוסין וההגירה, "נוהל טיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל". תאריך עדכון  106

24/2/2018 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedure_pregnant_foreign_worker_in_israel_2013/he/5.3.0023.pdf 

טיפול באשרת כנסיה חוזרת לישראל לעובדים זרים השוהים בארץ כדין ומבקשים לצאת רשות האוכלוסין וההגירה, "נוהל ה 107

 web 24/2/2018. 10.6.2012לחו"ל ולשוב בחזרה". תאריך עדכון 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/handling_multiple_entry_visa_to_israel_foreign_workers_2012/he/5.3.0024.p

df 
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את -אחרתמצוקה, תחושת השפלה ועלבון. מסתבר שהחלשת חוליה אחת בשרשרת מחלישה גם את החוליה ה

 המעסיקה. כך משקפת עבודת הגבולות הדיפוזית את הזילות המשולשת.

השאלה השלישית התייחסה לרגשות הנלווים לטיפול ובוחנת את האופנים שבהם הרגשות מהדהדים 

ומבנים את יחסי הכוח בין הצדדים. בראיונות חשפו המעסיקות והמהגרות את רגשותיהן: את אלה שחוו 

אלה שחוו עם סיום יחסי ההעסקה. המטפלת והמטופלת )וכן בני משפחתה( מבנות סוג במהלך ההעסקה ואת 

יחסים המכונה בפיהן "כמו בת משפחה", בדגש על קשר רגשי, המזוהה כ"אהבה". האהבה, על פי המעסיקות, 

ת כוללת מחויבות ארוכת טווח, אכפתיות, נאמנות וגילויי רגשות חמים )אמפתיה, חיבה(. מעסיקות המדברו

על אהבה מסבירות שהן מתכוונות ליחס מן הלב, "שתיכנס לי ללב". האהבה הזאת, הנדרשת לביצוע העבודה, 

מבטאת קירבה רגשית מוגבלת בזמן )למשך ההעסקה(, המשרתת את צרכי המעסיקות. הספרות לא התייחסה 

כי האהבה והמעמד לרגשות שמבטאות מעסיקות כשהעובדת מתפטרת והטיפול נפסק. מניתוח הראיונות עלה 

הפקרה. -עזיבה-משפחתי אמורים היו, על פי תפיסותיה של המעסיקה, להעניק לה הגנה מפני נטישה-הכמו

נוכח המציאות המשברית של היחסים בפועל, ציפיות אלה חושפות מעסיקות לרגשות קשים. הטשטוש בין 

מותיר את המעסיקה שבויה מעמדה של המהגרת כעובדת אוטונומית, לבין מעמדה כבת משפחה תלויה, 

בפנטזיה של נאמנות משפחתית נצחית. כשהפנטזיה מתפוגגת, מתמודדת המעסיקה עם רגשות השפלה, הלם, 

-כאב ועלבון. עוצמתם של הרגשות המתעוררים עם סיום יחסי העבודה חושפים את עומק הפנטזיה הכמו

 משפחתית.   

גרת יחסי העבודה בסיעוד, התייחסו לאהבה חלק מן החוקרות, שבחנו את תופעת "בת משפחה" במס

 ;Eustis & Fischer, 1991; Karner, 1998 הנדרשת כאל אידיאל וכאל מטרה שיש לשאוף אליה )לדוגמה 

Piercy, 2000 .ממצאיי אינם מבטלים את יתרונותיה של האינטימיות הנוצרת במסגרת יחסים של טיפול .)

והוא נוטל את אפיוניו מן הטיפול האימהי המוענק לתינוקות  טבעו המיוחד של טיפול כמזמן קירבה וקשר

ולילדים, אבל כאשר מעניקות אותו נשים מוחלשות בעולם הגלובלי, יש לבחון בביקורתיות את משמעויותיהם 

של "יחסים" ושל "קירבה", כיון שהם עלולים להסוות שימוש לרעה באינטימיות תוך פגיעה במהגרת כעובדת 

אנושיות. לעומת החוקרות המייחסות ערך לאהבה במסגרת יחסי העבודה, חוקרות אחרות וכבעלת זכויות 

ציינה את (, ש,Cantor 1991משפחתי. לדוגמה, קנטור )-קשר הכמוכבר התייחסו לאפשרות שמתקיים ניצול ה

שהאדם בעל הסטאטוס הנמוך )אתנית ומעמדית( עלול להרגיש חלש ומחויב להיענות לדרישות, גם  האפשרות

( התייחסו ליחסים הכמו משפחתיים וכינו Rollins, 1985רולינס )( וKatsman, 1981כצמן )כשאינן סבירות. 

לבין בעלות  אותם מטרנליזם, מושג המתאים )יותר מאשר פטרנליזם( לתיאור היחסים בין מטפלות הבית

שינו את הדינמיקה של היחס הפטרנליסטי בדרכים מגדריות ברורות,  הבית, זאת כיון שנשים מעסיקות

לדוגמה על ידי ביסוס היחסים על ערכים כגון אמפתיה, דאגה ואכפתיות, אבל ההתבססות הזאת נעשתה דו 

פגיעה בחופש ובזכויות של  תכליתית. חוקרות אלו כבר זיהו כי מעסיקות מציעות תמיכה רגשית, אך גם

עובדות בוגרות. רולינס הסבירה זאת במלים אלה: "הדינמיקה המטרנליסטית מתבססת ביחסי מרות. היא 

להשפיל ולהעליב. הדאגה, שבאה לידי ביטוי במטרנליזם, עשויה לנוע על פני  עשויה להגן ולטפח ובה בעת

אבל בפירוש אין מדובר ביחס של אדם לאחר השווה הטווח שבין יחס אדם לילד לבין יחס אדם לחיית מחמד, 

לו. המעסיקה הנדיבה, בעלת הרגשות האימהיים, ובעלת הרצון להגן, מביעה בדרך נשית ברורה את חוסר 

(. מנקודת מבט זו הרבו 186הכבוד כלפי עובדת משק הבית שלה שהיא אישה בוגרת ואוטונומית" )שם, עמ' 

יסטית והפרקטיקה המשתמעת ממנה כמכחישות את האוטונומיה של חוקרות להצביע על התפיסה המטרנל
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העובדת. התייחסות זו התבססה בספרות הפמיניסטית כפרקטיקה שזוהתה עם יחסה של הפטריארכיה כלפי 

 (.lacking in agencyנשים באופן כללי: יחס אינסטרומנטלי, הכחשת האוטונומיה והכחשת יכולת הפעולה )

( כינתה את היחס האימהי הזה בשם אינטימיות אסטרטגית, Hondagneu-Sotelo, 2001סוטלו )-הונדגנאו

והתכוונה ליחסים הדדיים אך לא סימטריים, המשמשים כמכניזם של שליטה בעובדת. דיון מפותח זה החמיץ 

אסטרטגית מתפתחים אל עבר רגעי משבר -את ההזדמנות לבחון את האופנים בהם היחסים האינטימיים

ת מתעקשת להגן על מעמדה כעובדת. שאלת המחקר שלי, הממוקדת ברגשות הנוצרים במסגרת כאשר המטפל

יחסי הכוח, איפשרה לי להציג ממצאים המורים שהמכניזם של האינטימיות האסטרטגית דורש השקעה 

רגשית משני הצדדים, השקעה הקשורה בפיתוח אשליות ופנטזיות, לא מודעות בחלקן, שמבוססות על השיח 

ידי העובדת או על ידי -הנורמות שהתבססו בשדה. כשההשקעה ההדדית נקטעת, או נתפסת כנקטעת עלועל 

המעסיקה, נוצרת נקודת מפנה החושפת את שבריריותה של מראית העין האוהבת ובהמשך מכשילה את 

הטיפול ואת המשך ההעסקה. מספר חוקרות כבר דנו במשמעויות הסותרות של יחסי ההעסקה הביתיים. 

( מתייחסות לאידיאולוגיה המשפחתית וקושרות אותה Bakan & Stasiulis, 1997אקאן וסטסיוליס )ב

על המעמד ההיברידי של  מצביעות( Graunke & Mich, 2002) ומיך למטרנליזם ולעבודה לא חופשית. גרונקה

העובדת:  בחלקו מעמד של בת משפחה, בחלקו מעמד של עובדת, ובשני המעמדות היא מוחלשת בשל היותה 

תלויה, בודדה ומועדת לניצול, להטרדות ולאלימות. השיוך המשפחתי מכשיר את האפשרות לנצל את עבודתה 

של סטנדרטים. מי שבחנה בישראל את הנושא בלי שתזכה להגנה מטעם המדינה,  או להגנה באמצעות אכיפה 

( שכינתה את סוג היחסים "אינטימיות נדרשת ובלתי מוגבלת". "בלתי מוגבלת", בשל 2016היא אלבין )

 אינהרנטי חלק מהווה מתכונת עבודה סביב השעון וזמינות תמידית, ו"נדרשת" מכיוון שהאינטימיות

 של מחיריה מפני הגנה כל לה ואין הללו, לדרישות לסרב אוטונומיה אין . לעובדת התפקיד מדרישות

האינטימיות. אלבין משתמשת במושג "פנטזיה" כדי לקשור יחד את המדיניות הציבורית, את המדיניות 

שנוקטות חברות הסיעוד ולשכות כוח האדם, עם הדרישה למימוש, שמגיעה מצידם של המעסיקים. יחד עם 

לכאורה, המבטאת ביתר תוקף את -תמוטטותה של האינטימיותזאת, אלבין אינה מתייחסת במחקרה לה

עומקה של הפנטזיה. כאמור, מממצאיי עולה כי מעסיקים, שהפנטזיה שלהם אינה ממומשת, או שנחשפים 

לאוטונומיה של העובדת שאותה הכחישו, חשים פגועים ונבגדים. הפנטזיה האינטימית משרתת אותם כל זמן 

ומקבלת על עצמה את הפרקטיקות הנובעות ממנה, אבל  כשהעובדת מתנגדת שהעובדת משתפת איתה פעולה 

לה ולניצול הנובע ממנה ומתפטרת, נוכחים המעסיקים לגלות שהפנטזיה משמשת חרב פיפיות: היא מותירה 

 אותם ואת התלויים בהם בודדים, ללא טיפול )לפחות במשך זמן מה(.   

סי העבודה הנדונים משמש כפרקטיקה המארגנת את השימוש במילה "אהבה" ובהטיותיה במסגרת יח

העבודה כיחסים בין בני משפחה )לכאורה(, יחסים שדורשים ומבטיחים נאמנות ומחויבות וכן אסירּות תודה. 

בנוסף, כיוון שמדובר באימוץ משפחתי )פיקטיבי( המשמש גם כהגנה וכביטחון, אסירות התודה גוררת 

ה כמו:" נורא אהבתי את כריסטינה, כמו בת, והיא קראה לי אימא, היא כל בעקבותיה צייתנות וויתור. באמיר

כך אהבה אותי...". מציגה מעסיקה אהבה הדדית, ומתעלמת מן ההיררכיה ביחסים. הדיבור על האהבה 

וההזמנה לכנות את המעסיקה "אימא" )או סבתא(, משמשים את המעסיקים המבקשים טיפול "אמיתי", 

מוענק על פי המסורת על ידי בת משפחה, שאינה מעוניינת עוד בתפקיד ומבקשת לעצמה  אותנטי, טיפול שהיה

תחליף בדמותה של מהגרת עבודה. התחליף אמור לקבל על עצמו את החליפה התפורה, "בת משפחה" 

משפחתיות,  -אימהי מסור ואוהב. אימוץ הטרמינולוגיה והפרקטיקות הכמו-מסורתית, המספקת טיפול כמו
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מנקודת מבטם של מעסיקים, את יחסי העבודה ומסלק את הרלוונטיות שלהם. על רקע תהליך חברתי מייתר, 

זה, נקודות המפנה שבהן העובדות מחזירות לבמה את הרלוונטיות של יחסי העבודה, מייצרות הפתעה, 

נה היא אכזבה, כאב והתנפצות של מסך האינטימיות החיובית שארגנו לעצמם המעסיקים. אחת מנקודות המפ

ברוב המקרים התפטרותה של העובדת. הרגשות המתעוררים בקרב המעסיקות: תחושת השפלה, כעס ועלבון, 

מתקפים ביתר שאת את הטענה שמדובר בפנטזיה. רגשות קשים של כעס ואיבה מתעוררים בקרב מעסיקים 

משפחתיים -ם הכמוגם כלפי מי שמתנדבים ב"קו לעובד", שמאזכרים את המימד של העבודה במסגרת היחסי

ומואשמים כמי שהפרו את ההרמוניה: "היום אני יכולה להגיד לך אחרי שש שנים, מניסיוני, שאלה שרצים 

לקו לעובד הם בדרך כלל בעייתיים, הם יהיו בעייתיים, אני לא יודעת איך להגיד לך, הם מחפשים 

כולה להגיד שהם היו מגעילות, אבל כן בקרביים...כשהם עשו לי את זה אחרי כל מה שעשיתי למענם, אז אני י

ו שהוא מאפיין, זה שברגע שהן הולכות אחרי שלושה חד או ארבעה חדשים לקו משהאני יכולה להגיד על 

לעובד ואין לי שום דבר נגד זה, אבל, כי זו זכותן, אבל זה מלמד על אופי, על חוסר אמון, על חוסר, על אי 

 ג הטבות".שביעות רצון, על רצון כל הזמן להשי

התהליך החברתי המגולם במשבר האינטימיות שעלה מן הנתונים מתארגן כך: מעסיקה האמינה 

שלה היא מציאות, שהעובדת הינה בת משפחה אמיתית ושאהבתה היא אהבת נצח,  108שההקרנה/השלכה

של רצון הסובייקט על האובייקט, שיש בה ביטול  109מתאכזבת לנוכח משבר ההתפטרות. ההקרנה/ההשלכה

של העובדת. תביעותיה של העובדת, בדרך כלל  (Langton, 2009) האוטונומיה של הסובייקט, מבטאת החפצה

אלו העולות סביב צרכיה האנושיים, מערערות את מנגנון ההחפצה והעובדת, המופיעה עתה כסובייקט, 

אותה כמי שבגדה והפרה את הברית המשפחתית ששררה עד אז. מאבדת את מוסריותה. המעסיקה רואה 

בשלב זה, מעסיקות חשות מושפלות אל מול ביטויים של העצמי שאותם מבטאה העובדת, ביטויים המורים על 

חשיבה עצמאית, על רצון להתקדם, על בחירה חופשית. כאשר מסתיימת האהבה, כי כך בחרה העובדת לנהוג, 

ימים, הימים בהם הייתה מועסקת: "אבל תדעי לך, הן אוהבות, חשבתי שהן מוכחשת אהבתה משכבר ה

אוהבות, הן אוהבות עד הרגע שהן מחליטות לסיים ואז פתאום את רואה שלא מניה ולא מקצתיה ולא אמון 

ולא כלום, הם באו בשביל כסף ואני, אני לא מאשימה אותם, כי גם אני לא הייתי עוזבת משפחה, אלא בעד 

אוכל לילדים". עם התפטרותה של מהגרת, שהובטח לה מעמד של בת משפחה נאהבת, מתהפך  כסף לתת

הגלגל והיא נאשמת בשקר ובהעמדת פנים. ההבטחה התפוגגה ואיתה הפנטזיה. רק מצב אחד היה עשוי לשמר 

את האהבה: נצחיות השירות במצב של שיעבוד מוחלט. כיון שהמהגרת הציבה גבולות והחליטה להתפטר, 

היא איבדה את מעמד בת המשפחה ואת האהבה. מעסיקות יודעות שמהגרות הגיעו כדי להשתכר לבתיהן, אך 

הידיעה, ההסבר שהמהגרת הגיעה "בעד כסף לתת אוכל לילדים", הסותרת את הפנטזיה שהיא תישאר כאן 

מעסיקה  לנצח )או עד אשר המטופלת לא תזדקק לה עוד(, לא שינתה את הרצון. באותו משפט מכריזה

שההגעה של המהגרת לשם כסף סותרת את היותה אוהבת, ומיד מצדיקה את המהגרת שהיגרה כה רחוק כדי 

להשתכר. התשוקה לקבל מצג משוכפל של בת משפחה שתמלא את כל צרכיה של האם הזקנה )או הבת הנכה(, 

                                                           
108 projection 

השלכה היא מנגנון הגנה בו האדם מייחס לאדם אחר את הרגשות, הדחפים והתשוקות שהוא עצמו חווה. ייחוס זה אינו נעשה  109
 .באופן מכוון, אלא באופן בלתי מודע, כך שהאדם אכן חווה בפועל כי האדם האחר הוא שחווה דחפים אלו
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לעוצמת העלבון. היא כה גדולה עד שהמעסיקה מתעלמת מהסברים או מהוכחות סותרות. זו גם הסיבה 

כל אלה הוכחו כמוטעים, אבל המעסיקה אינה מייחסת לעצמה את הטעות,  –התפיסה, התשוקה, הפנטזיה 

אלא משליכה אותה על המהגרת ומאשימה אותה בטיפשות, בהפרת אמון ובכפיות טובה, זאת בשעה שהיא 

תי בלילות, ימים, בגלל מוצאת עצמה תלויה וחלשה אל מול התמוטטות הטיפול: "אני נחנקתי, לא ישנ

 העלבון...אני נורא כעסתי, נורא. את לא יודעת איזו פגיעה זו באגו של מישהי שנתנה...".

האהבה הנדרשת מאגדת בתוכה התכחשות מוחלטת לצרכים ולמאוויים האישיים של המטפלת, כיון 

ה עבור עצמה ועבור שהיא מחויבת לטיפול טוטאלי. המעסיקה עשויה לכעוס ולהתאכזב כאשר המהגרת עוש

משפחתה, כפי שמגיבה מעסיקה לידיעה שהמהגרת, המטפלת בהוריה, הרה ללדת. הטענה "זה לא כל כך 

מתאים. עכשיו זה מצב בלתי אפשרי, זה מצב בלתי אפשרי מבחינתה וזה גם מצב בלתי אפשרי מבחינתנו", 

המטופלת. הציפייה שמישהי כוללת בתוכה ציפייה למחיקה מלאה של העצמי ולהתמקדות שלמה בצרכי 

אחרת תבטל עצמה תמורת שכר, אפשרית רק כאשר מתקיים מצב של מסחור, דה הומניזציה ודיכוי. כאשר 

האחרת משמשת כלי למימוש צרכים ופנטזיות, ניתן להתעלם מאנושיותה ולחפצן אותה. הפעולה המתרחשת 

העובדת, מתווכת, מובנית ומשתמרת על ידי בבית, השימוש בכינוי "בת משפחה" והפנטזיה לזכות באהבה מן 

, משתמש בטרמינולוגיה 110השיח המתנהל בוועדות הכנסת ובבית המשפט. לדוגמה, השופט פלייטמן

משפחתית: "בהקשר זה אוסיף כי המטפל הסיעודי איננו עובד בלבד. לרוב הוא מקבל במהלך העסקתו גם 

בית, -משפחה ולמצער בן-לעיתים קרובות למעין בן אש"ל )אכילה, שתייה, לינה( בבית המטופל. הוא הופך

מידה מיוחדת של   נוצרת –ונוכח המסירות ושירותי הסיעוד שהוא מעניק למטופל, שלרוב אין להם שיעור 

משפחה, מאמצות את המודל השגור ומבנות -אימון אישי ביניהם". הטענות שהוא אינו עובד בלבד ושהוא בן

משפחה, מתכונת מיוחדת המייצרת פנטזיה והמאפשרת ניצול. גם -וגם בןשיטת העסקה מיוחדת: גם עובד 

בוועדות הכנסת נשמע שיח דומה: "מצאו איזה צדיק אחד שמסכים להישאר ויש לו את הבעיות הטכניות 

שצריך להישאר והוא יברח להם, הם מחזיקים אותו בציפורניים, מרעיפים עליו אהבה ותמיכה והכול כדי 

(, או בדיון אחר: "עד 13.10.15ם )מקלב, חבר וועדת הפנים, פרוטוקול ישיבת הכנסת שיסכים להישאר ש

, 7.11.16שבסוף מגיע העובד שאוהב את המעביד, יש ביניהם אהבה גדולה והוא נשאר איתו )ישיבת הכנסת, 

דברי היו"ר אמסלם(. המילה אהבה בפי חברי כנסת, האמונים על הסדרת המדיניות, מכוננת מסגרת 

ייחסות שאותה אפשר למצוא גם בקרב עובדים בלשכות כוח אדם ובקרב מעסיקים. כולם מדברים על הת

אהבה. בטקסט של חבר הכנסת מקלב מודגשת מטרתו של החיבוק המשפחתי: "והכול כדי שיסכים להישאר". 

המשפחה, המאמצת אליה את המהגרת כבת משפחה, מבקשת לראות את העובדת כמי שנהנית מן האהבה 

הזאת, מן המעמד שזכתה לו: "האמת שאני חושבת שזה גם מה שהיא מרגישה, שהיא בת משפחה". בתחילה 

משמשת ההקרנה של הרצון מחשבה לגבי האפשרות שגם העובדת רוצה להיות בת משפחה, בהמשך ההקרנה 

 נתפסת כאמת, כמציאות.

עות את העבודה מן הלב:  מהגרות עבודה מאמצות לעצמן טרמינולוגיה דומה. הן מספרות שהן מבצ

“I take care from my heart” פמיניסטיות העלו זה מכבר את השאלה מדוע נשים מצייתות לייצוגים .

ולקוגניציות שיש לגברים אודותן. מסתבר שהעולם נוהג באופנים שגורמים לאמונה המוקרנת על ידי גברים 
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ות הכוח והחלשות, נוהגות באופנים שמאשרים כלפי נשים להיראות אמת אובייקטיבית. נשים, במיוחד חסר

את אמונת הגברים לגבי הרצונות שלהן. חלק גדול מהמהגרות משתמש בטרמינולוגיה הרווחת בקרב 

 מעסיקים ומאמצות לעצמן את המלים "בת משפחה" ו"אהבה". 

Sometimes they are accusing us of things we don’t really do, but since we 

have the patience of love and care for the elderly… we just trying to 

ignore, we just trying to understand, we just try to love, but in that time, 

sometimes we feel hurt… we continue loving those people although that 

they are unlovely, they maltreat me, the verbal abuse… 

המהגרות מנסות לאהוב, הן רוצות לאהוב, ביודען שזו התביעה מהן. הטיפול מחייב התפתחות רגש של אהבה, 

למרות דיכוי, אלימות מילולית והשפלות יומיומיות. מהגרות עשויות להתבטא כך: "אם לא אוהב אותה, 

א ברורה וחד משמעית. אאלץ לחפש מעסיק אחר", מה שמוכיח עד כמה הדרישה לאהבה מהמהגרת הי

במקביל משודר למהגרת מסר של אהבה משפחתית. מעסיקות אומרות לעובדת שחשה שאינה יכולה יותר 

ומבקשת להתפטר: "בבקשה הישארי, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו זקוקים לך". קשה לוותר על ההבטחה 

שהן בודדות בארץ זרה, אבל  למעמד של נאהבת. בני אדם רוצים להיות נאהבים ובמיוחד מהגרות עבודה,

 ההבטחה מסווה את מטרתה העיקרית : ליצור תלות ונאמנות. 

העלבון וגם הרצון לנקום, הנחשפים בדבריהן של מעסיקות, מנכיחים את עוצמת הרגשות שכדוגמתם לא 

קיימת ביחסי עבודה אחרים וכמו כן לא נמצאת להם אסמכתא בספרות. עוצמת רגשות כזו מופיעה בעת 

ידה של בני זוג זה מזה, כאשר הקשר ביניהם מכיל מרכיב רכושני. גירושין במקרה כזה מכילים קנאה, פר

תחושת בגידה, רצון לנקום ולעיתים גם רצון לפגוע. מעסיקות ישראליות מחזיקות במקרים רבים בתפיסה 

האחר, מבטאת  רכושנית )"הפיליפינית שלי"( כלפי מהגרת העבודה. הרכושנות, הבאה להשיג שליטה על

 תפיסה של אדם אחד )בן זוג או מעסיקה( שהאחר שייך לו ושעליו להתאים את עצמו לצרכיו ולרצונותיו. הוא

רואה בו מעין חפץ, ללא מהות אנושית נפרדת משלו ולפיכך אינו מתייחס אליו כאל סובייקט אלא כאל 

ל הסובייקט המכתיב את הניהול אובייקט שאמור לספק את צרכיו. לכאורה ניתן היה להסיק שהמעמד ש

הרגשי של היחסים, מעניק למעסיקה כוח, אלא שהיא נחשפת בחולשתה עם סיום הטיפול, מועד בו מתברר 

שמעמד הפסיאודו משפחה, אותו ביקשה להכיל על העובדת, הינו פיקציה. זה גם השלב בו מתברר לה 

רות(, מה שמותיר את המעסיקה כועסת שהעובדת היא בעלת אוטונומיה )לפחות בעת ההחלטה על ההתפט

ומתוסכלת עם משאלה שלא יכולה להתממש. עוצמת הרגשות השליליים של המעסיקה שנחשפה במחקרי 

מצביעה על חולשתה ביחסי ההעסקה, חולשה הנובעת מהפקרתה לתפקיד ללא הכשרה, תיווך, ייעוץ או 

 הכוונה. 

מעורבים בטיפול: הוא מנכיח את פגיעותה של מושג הזילות המשולשת תורם לדיון בנושא הרגשות ה

המעסיקה בהתייצבה אל מול תפקידה החדש עירומה מידע ומתמיכה; הוא מנכיח את פגיעותה של העובדת 

לנוכח דרישות לא מוגבלות להענקה של אהבה ונאמנות אין קץ; ומנכיח מקצוע הדורש מעורבות רגשית 

כשהמדיניות הציבורית חודרת אל המרחב הפרטי לקריסתו.  עמוקה ובלתי מוגבלת משני הצדדים, מה שגורם

שבעבר היו שייכים ליחסים  ומבנה, מציעה ומחוקקת הסדרים משעבדים, היא מזמנת התעוררות של רגשות

משפחתיים ואילו כעת מאפיינים את ה"משפחתיות" החדשה, האינסטרומנטלית. במקום יחסי עבודה מוגנים, 

תכונת בה המטופלת והמטפלת מתמודדות עם תלות גדולה שמזמנת היאחזות עיצבה המדיניות הישראלית מ
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באשליות ובפנטזיות במקום עם מציאות קונקרטית. מדיניות כזאת מכשילה את כל הצדדים ומעוררת רגשות 

 עמוקים של תסכול, אכזבה ופגיעות.

תפיסת האתיקה השאלה הרביעית מתייחסת לאתיקה של טיפול. במחקרי מצאתי שההתנגשות בין 

של המעסיקות לבין תפיסת האתיקה של המהגרות מייצרת עלבון דו כיווני: המעסיקות נעלבות כי לא זכו 

לקבל טיפול נצחי ומסור סביב השעון. הן נלכדו להאמין שמסירותה של המהגרת הינה שוות ערך לאהבה 

רות כבגידה, המוחקת וכאשר גילו שהיא עשויה להעדיף מקום עבודה אחר, הן תופסות את ההתפט

רטרואקטיבית את האהבה המוצהרת. מהגרות נעלבות בשל ההתעלמות מאנושיותן. בתוך החוויה החזקה של 

ס עלבון הדדי מתפתחות עוינות ורצון לנקמה. בבואנו לבחון אתיקת טיפול אינטר סובייקטיבית רגשית זו ביח

תיקת טיפול שאיננה מתבססת על סטנדרטים לספרות המתייחסת לאתיקה של טיפול, עולה הצורך להמשיג א

חיצוניים אלא מתארגנת בתוך האינטראקציה ובתוך המשמעות הסובייקטיבית. כדי שניתן יהיה ליישם את 

, יש לבסס מודל המאפשר לתווך בין  (Tronto, 2013הסטנדרטים של אתיקת הטיפול אותה המשיגה טרונטו )

רת. מודל כזה צריך לכלול את הצורך של מעסיקות במסירות ואת שתי הגישות, זו של המעסיקה וזו של המהג

הצורך של מהגרות בהכרה באנושיותן. המודל החדש אמור להתבסס על הדדיות והוא המודל האתי היחיד 

לטיפול שאינו מנכר את העובדת מעבודתה ואינו עושה שימוש בעבודתה כאילו מדובר בסחורה. כדי להיות 

לאמץ גישה המשלבת אתיקה של טיפול עם אתיקה של צדק: גם צדק וגם דאגה  הוגנים כלפי המהגרת יש

( שכתבה בספרה על המחויבות Kittay, 2005ואמפטיה. מי שהתייחסה לאתיקה גלובלית חדשה הינה קיטאי )

של המדינות העשירות כלפי המדינות העניות מהן מגיעות מהגרות העבודה: מחויבות כלפי בני המשפחה 

ור, כלפי עתידן של המהגרות לעת שתחזורנה לארצן, כלפי המערכת התקציבית שמימנה את שנשארו מאח

השכלתן של המהגרות. קיטאי )שם( מתייחסת לעולם אוטופי בו מתקיימות הגנה ודאגה הדדיות, אלא שלו 

ר היה מתקיים עולם כזה, הרי המהגרות מלכתחילה לא היו נדרשות לעזוב את בתיהן, היו מצליחות להשתכ

בארצותיהן והעולם העשיר היה משלם די למטפלים/מטפלות מקומיים, כך שמקצוע הטיפול היה נעשה 

אטרקטיבי מבחינה כלכלית. כיון שהעולם אינו חובק ידיים וממשיך להתקיים על פי מתכונת של ניצול, אני 

יהן הן מהגרות, מציעה לבחון אלטרנטיבות מעשיות יותר הקשורות למצבן של הנשים העובדות בארצות אל

כוונתי לבחינה מעמיקה של תנאי עבודתן, לבחינה מעמיקה של האפשרות להעניק להן הגנה רפואית מתאימה 

ותנאי עבודה נאותים. תרומתו של המושג זילות משולשת מתבססת על ההתמקדות במרכיביו של טיפול. 

סים, את הצד המטופל, פוגעת מתברר שהתייחסות אל טיפול כאל פרקטיקה שאמורה לשרת רק צד אחד ביח

באיכותו. התייחסות כזו מחלישה את הטיפול ואת תקפותו המוסרית. לא ייתכן טיפול אתי שמתחשב רק 

 בחוליה אחת בשרשרת. התבוננות חד מימדית כזו מחלישה אותו ומטרפדת אותו. 

 האם התחום זקוק לרגולציה? מבט מפוכח אל עבר העתיד
 

תחום עבודת הסיעוד בבתים באמצעות מהגרות עבודה סובל מעודף חוקים, תקנות, כללים, צווים 

מדינה משגיחה", כך גם נראה תחום הסיעוד -והוראות מינהל. כפי שכתבו צפדיה וכץ בספרם "מדינה מפקירה

קף אצבע. הכשל בישראל: עודף תקנות וחוקים ומיעוט אכיפה ופיקוח. הכשלים הם רבים ודומה שאיש אינו נו

הראשון ובעל המשקל הגדול ביותר, לדעתי, הוא העלמת העין מדמי התיווך הגבוהים הלא חוקיים שמשלם כל 

מהגר עבודה טרם הגעתו לישראל. מבקר המדינה מתריע על כך מדי שנה, אולם עולם כמנהגו נוהג. מהגר 
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העבדות המודרנית ככזו שבה המחזיק  ( אפיין אתBales, 2012שהינו שבוי חוב מתפקד למעשה כעבד. בלס )

 בעבד אינו בעליו במושגים היסטוריים, אבל הוא שולט בו באופן שלם.

במקרה של תחיקות ופסקי דין המצמצמים זכויותיהן של מהגרות עבודה, דומה שהדרך היחידה שבה ניתן 

המעסיקים והמהגרות יהיה לקדם חברה שוויונית וצודקת תעשה באמצעות שילוב ידיים של שתי הקבוצות: 

)או הארגונים המסייעים בידיהן( אל מול הפקרת המדינה את אזרחיה ואת זריה. במהלך כל השנים הקפידה 

קבוצת המעסיקים )הזקנים והנכים( לראות בחברי הקבוצה האחרת "אויבים" שאינם שותפים לאינטרסים 

צי חין פעילים בארגון נכים ששמו "נכה, לא ( נעשה ניסיון לקדם דיאלוג ב2016שלה. לאחרונה )חודש נובמבר, 

בן אדם" לבין "קו לעובד". הנושא שקירב בין שתי הקבוצות הוא נושא ההגבלות הגיאוגרפיות. מסתבר 

שבתחילה דרשו ארגוני הנכים לצמצם את אפשרויותיהן של מהגרות עבודה לעבור ממעסיק למעסיק וקבלו על 

בור מעסיקים בפריפריה. בדיעבד, לאחר שנחקקה התקנה, התלוננו כך שאין מהגרות עבודה מוכנות לעבוד ע

מעסיקים במרכז הארץ על מחסור במטפלות. נכה או זקן מהמרכז שמבקש לרכוש שירותיה של מהגרת עבודה 

 , מנוע מלעשות זאת. "קו לעובד" התנגד מלכתחילה לתקנות הגיאוגרפיות ולכן עתה3-ו 2שהועסקה באיזורים 

גונים לשתף פעולה ביניהם לשינוי התקנה. השאלה היא אם תמצאנה נקודות ממשק נוספות מוכנים שני האר

 להתאגדות. דומני שניתן יהיה לקדם את האג'נדה הגורסת שכאשר טוב למטפלת, טוב גם למטופל. 

( טוענים במאמרם המכונן שמה שאנו רואים במערכת Felstiner, Abel & Start, 1980פלסטינר, אבל וסטרט )

משפט הפורמלית הוא רק קצה קרחון של תהליך ממושך שתחילתו בהבנה שהסבל הפרטי הינו תולדה של ה

 (, השלב השני הואnamingעוול. השלב הראשון בתהליך הוא שיום, כלומר מתן שם לתופעה וזיהויו של עוול )

(, כלומר דרישת claiming(, כלומר ייחוס אשמה לגורם העוול והשלב השלישי הוא תביעה )blamingהאשמה )

 סעד בגין העוול. 

חברתי. המישור הכללי -החוקרים מציינים שהתהליכים מתרחשים בשני מישורים: פרטי וכללי

חברתי מתמקד בהכרה הפוליטית והמשפטית בכך שיחידים או קבוצה סובלים מעוול. המישור האישי לא 

עוול, לעיתים אדם עלול לחשוב שהעוול תמיד ברור ליחידים, גם כאשר המערכת המשפטית כבר נתנה שם ל

שנעשה לו קשור למצב לא מוצלח בו הוא נמצא והוא אינו רואה זאת כתופעה חברתית. רק כאשר מתגבשת 

קבוצת נפגעים, הם עשויים לפתח מאבק. המודל מסייע להבנת התהליך שבו חברה עוברת ממצב של חוסר 

עוול. בנוסף, המודל שופך אור על התנסויות אישיות של מודעות לקיומו של עוול למצב בו היא נותנת שם ל

אנשים שנעשים מודעים לכך שלסבל שהם חווים יש שם, יש מי שאחראי לו ושניתן גם לתבוע אותו לסעד. 

עובדת שמועסקת בתנאים לא הוגנים, בהעסקה שהיא פוגענית, אמורה להבין שאין מדובר בתנאי עבודה 

י העבודה. קבלת מידע ביחס לחוקים, עשויה לעזור לעובדת להבין שמדובר קשים, אלא מדובר בהפרה של חוק

כללי. ללא מתן השם לתופעה, יתקשה -. המהלך האישי מבוסס על תהליך חברתיnaming –בהפרת זכויותיה 

היחיד לתת לה שם. היפוכו של דבר אינו נכון בהכרח, יש אנשים שלא יפנימו את ההכרה החברתית בעוול ולא 

עשוי להיות קשה עבור מי שאמור להתעמת עם   blamingאותה לעצמם. המעבר לשלב הטלת האשם ישייכו

עלול להיות מאיים ביותר   claimingדמות סמכותית )מעסיק, לדוגמה( והמעבר לשלב העמידה על זכות לסעד

ה מביאה ( מציינת שלעיתים הפנייה לערכאות אינ2010ארז )-עבור מי שנמצא במצב של תלות בנתבע. ברק

לתיקון העוול, אלא להיפך, נותנת לגיטימציה למצב הקיים, כפי שראינו בניתוח הפסיקות של בית המשפט 

העליון. לטענתה, לעיתים מאבק אזרחי עשוי להיות יעיל יותר בקידום מטרותיה של קבוצת שוליים. לדוגמה, 

ומהגרי עבודה. היא תולה את מביאה השופטת את מאבקם של אזרחים למניעת גירושם של ילדי פליטים 
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ההצלחה של המאבק )הצלחה חד פעמית( בהיחלצות של התקשורת למען הילדים. דוגמה נוספת היא דוגמת 

השביתה, שהיא מאבק חוץ משפטי שאפשרי במקום בו מתקיימים וועדי עובדים חזקים. את הפנייה הגוברת 

מציאות בה כוחם של ארגוני עובדים אינו של עובדים בישראל להתדיינות בבתי משפט מייחסת הכותבת ל

 עומד להם לשם הגנה על זכויות העובדים.

המאבק למען קידום זכויותיהן של מהגרות עבודה העוסקות בטיפול ובניהול משק ביתם של 

אמנת עובדי משק הבית". ישראל עדיין לא אישררה – 189C"אמנת -המטופלים הינו מאבק בינלאומי ונוסח ב

שררה על ידי עשר מדינות עד כה, ביניהן איטליה וגרמניה. במקביל, מדינות שונות בארצות אותה. היא או

, 2013הברית הביאו לאישור הסנאט את 'מגילת זכויות עובדי משק הבית'. האמנה נכנסה לתוקפה בספטמבר 

כותן של ונועדה לפעול ל'קידום והגנה על זכויות האדם של כל עובדי משקי הבית'. האמנה מגדירה את ז

העובדות לשוויון זכויות בפני החוק, לחופש בחירה בין מעסיקים ולמניעת תשלום דמי תיווך בסכומים 

מופקעים עבור הזכות לעבוד במדינה זרה. נושא דמי התיווך הוא הנושא החשוב ביותר העומד על הפרק. 

יג את הרשויות האמונות העובדה שקרוב למחצית מן העובדים שילמו את הכספים הללו בארץ, צריכה להדא

על הטיפול בנושא ובעיקר את המשטרה ואת רשויות המס. במקביל לאכיפה הפלילית יש לקדם חתימה של 

ישראל על הסכמים בילטרליים עם ארצות המוצא, תוך התחשבות במהגרי העבודה, במעסיקים ובטובת 

תקופת החזר ההלוואה יעשו רבות  יש לזכור שבמהלך .המדינה ולא ברווחים העצומים של חברות כוח האדם

מעובדות הסיעוד כל שביכולתן על מנת לשמור על מקום עבודתן, לעיתים גם במחיר של ניצול קשה ואף 

 .אלימות מינית ופיזית

 

 והצעות למחקרים עתידיים מגבלות המחקר

לות למחקרי כמה מגבלות, אמנה אותן. מחקרים עתידיים בתחום עשויים להתמודד בהצלחה עם מגב

אלה: לגבי משתתפות המחקר מבין מהגרות העבודה, אחת המגבלות נוגעת לכך שלא כללתי מהגרות מארצות 

ן מזרח אירופה, כיון שרובן דוברות רוסית ורומנית בלבד. ידוע לי שמהגרות אלה סובלות מבדידות רבה, כיו

 דו, מסרי לנקה ומנפאל. בנוסף,שאין להן קהילה תומכת מבנות ארצן כפי שיש למהגרות מן הפיליפינים, מהו

הן אינן  מחזיקות דירות לסופ"ש כפי שנוהגות לעשות המהגרות האחרות והן נוהגות ללון בכל משך ההעסקה 

 בבתי המעסיקות. 

ת נושא נוסף הקשור לראיונות עם המהגרות קשור לשפה בה תקשרתי איתן: אנגלית. גם אני וגם הן אינן דוברו

הן לומדות בישראל להתבטא באנגלית. ייתכן שלו דיברתי בשפתן, הראיונות היו אנגלית כשפת אם, אלא ש

ם לובשים גוון אחר. נושא זה קשור להיותי מראיינת מן החוץ שאינה שייכת לקהילה. בנוסף, לא ראיינתי נשי

ששפת האנגלית שבפיהן דלה, ברוב המקרים נשים שהגיעו מסרי לנקה, יתכן שנשים אלה היו שופכות אור 

 נוסף על הקשיים שהן חוות כזרות שמתקשות לנהל תקשורת עם המעסיקים ועם מתווכי הטיפול. 

פחות ערביות ומשפחות של באשר למגבלת השפה אוסיף את מגבלת המעסיקים שאינם דוברים עברית כגון מש

 , פעריםשל פערי השפה בין המעסיקים והמטפלתחקר לא טיפל בסוגיה הקריטית הממהגרים. אדגיש ש

 משקפים מימד חשוב באיכות השירות וביחסי העבודה.ה

במחקר לא כללתי ראיונות עם מנהלי מדיניות בתחום, יתכן שראיונות כאלה עשויים לשפוך אור נוסף על 

 המתרחש בתחום וכן הבנה לגבי נקודת המבט שלהם.
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להתנהגותם המוסרית של מחקרים עתידיים שיבחנו את האפשרות שהעליתי כאן על פיה למשפט אחריות 

אזרחים כמעסיקים באמצעות מתן היתר משפטי למצות את ההשקעה, יבחנו את דיווחיהם של מעסיקים, 

 בבית ובמקומות עבודה אחרים, ביחס לזכויות נוספות של עובדיהם, ובכך הם עשויים להאיר ולתקף כיוון זה

ביחס לחשיבותה של הסרת השלילה  של היחסים בין המשפט והחברה. מחקרים כאלה ומחקרים נוספים

הסמלית מעל התנהלות הפוגעת באנושיותם של ה'אחרים' יאפשרו הרחבת הדיון לגבי מקומו של המשפט לא 

 רק כסמן פרוגרסיבי בחיים החברתיים אלא גם כסמן רגרסיבי.

אחרות תרומתו בהקשר של קבוצות תעסוקתיות ומחקרי המשך עשויים לבחון את המושג "זילות משולשת" 

 זר שנחשף במחקר זה.-י לעומת המימד האזרחיבאופן שיאפשר לברר את המימד המקומ
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ABSTRACT  

In the last three decades, the care for the disable elders in Israel has been delegated to 

migrant workers, most of whom are women, who care for them at home, round the 

clock. Because Israel is a country, which is not open to universal immigration, Israeli 

policy is unique in limiting the rights of migrants as workers and as human beings, 

unlike other countries where they are protected by labour laws, even if they earn only 

minimum wage. Researchers who study labor migration, the law and welfare policies 

have raised questions regarding the protection of workers as well as the quality of care 

received. However, the interaction between state policy and what actually happens 

within the home between the caregivers and their employers (the frail elders and their 

families) has neglected to examine the inter-relations between these allegedly separate 

spheres. In order to deal with this neglect, I propose to examine the unique Israeli 

policy through four main research questions: What part do the Supreme Court and the 

Knesset committees play in enabling public discourse, which approves of and permits 

precarious employment practices? Which boundary work is performed in the domestic 

space and between the employers and the employees? What are the emotions, which 

accompany taking care of the disable elders, and how do they reflect the power 

balance between the two sides? And finally, what is the care ethics which could be 

derived from the current system?  

My question refrains from the prevalent assumption that the personal and 

intimate care, which takes place in one's home, belongs to the private sphere. Instead, 

my research aimed at examining it as part of the public policy which regulates the 

norms and procedures for such care. Past studies, which examined Supreme Court 

decisions with regard to migrant workers, exposed the claim that explains why these 

workers are excluded from the protection of labor laws, deriving from difficulties 

inherent in the work they do they are treated as if their work is like no other. 

Nevertheless, the discourse through which the court has constructed its current 

position, whereby it is excused from protecting migrant workers, has not yet been 

discussed. In order to examine this issue, I analyzed three Supreme Court rulings. The 

first one dealt with the issue of "caregivers abandoning their employers"; the second 

dealt with the exclusion of migrant caregivers from the protection of the ombudsman 

within the Ministry of Labor; and the third one dealt with the obligation to pay for 

overtime. Analysis of the findings revealed that the court's discourse constructs a 

symmetry between the two populations: disable elders and migrant workers. Through 



ii 
 

this symmetry-construct, disable elders "win" a higher status on the scale of 

vulnerability and victimization and as a result, the court is called on to protect them. 

To date, this symmetry has not been examined as a premise which serves the court in 

its retreat from protecting a vulnerable minority group. In addition, the court 

disregards the State's responsibility for the welfare of its disable elders, and depicts a 

'battlefield' in which the two populations confront one another. The problematic 

situation, produced by ignoring the discourse used by the court is, in effect, preserving 

the current situation, whereby the two populations compete for the few available 

resources by battling for first place in the contest for 'favored victim'. This battle 

deflects attention from the need which both populations share for protection and 

support. 

In order to answer the other research questions, I conducted in-depth interviews with 

30 migrant workers and 30 employers. The literature on boundary work to date has 

analyzed practices of Othering from a hierarchical standpoint, and practices of 

intimacy from a matriarchal standpoint. So far, what has not been examined is the 

ambiguous practice, which simultaneously draws one closer and pushes one away. 

Not dealing with this integrative-diffusive practice, obscures the opportunity to 

contemplate the depth of the exploitation, because this ambiguous 'bipolar' practice 

serves the employers at both ends: the first, the penetrable boundary work enables 

them to ignore the migrant worker's humanity and to exploit her time, her body, her 

energy and her feelings; and the second, the blocking boundary work enables them to 

define her as 'a foreigner' and therefore not entitled to human rights and employee 

rights. While the diffusive practice invites the caregiver to be a member of the family, 

at the same time it does not allow her to receive medical treatment, to go home to visit 

her family or to get a proper night's sleep. 

The findings reveal that the present employment model, based on neo-liberal logic, 

seeks to reduce costs, privatize services and exempt the State from its responsibility. 

However, at the same time, it also weakens migrant caregivers by means of 

exclusionary laws, weakens the disable elders clients by means of reduced subsidies 

(nursing-care stipends based on selective criteria) and by means of the limited number 

of care alternatives. Furthermore, the present model undermines the quality of the 

caregiving job as being one that does not demand training and that 'awards' a low 

wage and conditions different from any other job. Out of these findings emerged the 

conceptualization of the caregiving model that exists in Israel as a "triangle of 
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degradation." The concept refers to the parallel weakening of the disable elders 

patients as members of a group suffering from social powerlessness; the migrant 

caregivers who undergo multiple types of marginality; and the care itself that has an 

unappreciated status in the labour market. The "triangle of degradation" concept seeks 

to give expression to the main finding, whereby the employment policy of migrant 

caregivers in Israel has a detrimental effect on everyone concerned. Moreover, the 

triangle of degradation attests to a situation of non-governance in which the State 

through its court rulings, disavows its obligation to care for its disable elders citizens, 

for the migrant caregivers it invited into the country to take care of them, and the 

negative correlation between the country's labour laws and the proposed job position, 

which only further undermines the caregiving profession while also harming the 

disable elders. 

The present study, as feminist research, seeks to caution against society's acceptance 

of the 'normalcy' whereby such an enslaving care model has become ingrained in 

Israel. This study additionally seeks to propose an alternative care ethic, based on the 

belief that advancing the rights of the migrant caregiver will meaningfully enhance 

the quality of the care she provides, thus contributing to a measurable improvement in 

the condition and quality of life of the disable elders.  
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