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דעותהכי חיפאי שיש >>   דעות

להחזיר 
את עובדות 

הניקיון 
לעירייה

"ימלא פי תהילתך
כל היום תפארתך 

אל תשליכני לעת זקנה 
ככלות כוחי אל תעזבני" 

מילים: מתוך תהילים
לחן: אביהו מדינה

השבוע נמצאו בני זוג בגיל 80 מתים בדי־
רתם ברחוב דוד רזיאל בחיפה, לאחר שנמ־

צאו בה ללא רוח חיים ככל הנראה כמה ימים 
לפני כן. שכניהם שהכירו אותם ואת מצבם 
הכלכלי הקשה שמו לב כי הם לא ראו אותם 
לפ־ ההצלה  כוחות  את  והזעיקו  ימים  כמה 

רוץ לדירתם, שם הם התגלו. האשה שסבלה 
ממחלה סופנית סעדה את בעלה לאחר שזה 
עבר אירוע מוחי, ולמרות זאת שניהם לא היו 

מוכרים לגורמי הרווחה בעיר. 
המקרה הזה מטיל אור על שאלות מהותיות 
ולקשר בי־ הקשורות לגורמי הרווחה בחיפה 

ניהם: האם לשכת הרווחה דואגת לקבל מבתי 
ומקופות  האונקולוגיות  מהמחלקות  החולים, 
יהיה  החולים בעיר רשימה של חולים שנכון 
להגיע אליהם? האם קיים בכלל ממשק כזה? 
שירותי  של  שתפקידם  הוא  הבסיסי  הרעיון 
הרווחה הוא להוות רשת ביטחון לאנשים במ־

צבי קיצון, ולכן השאלה אם מערכת הרווחה 
השונים  הגופים  עם  בקשר  עומדת  העירונית 
במערכת הבריאות כדי לאתר את אותם אנ־

שים הזקוקים לכך, היא קריטית.
למה מקרה כזה קרה? או שישנו כשל בהב־
נת תפקיד הרווחה ברשות המקומית או של־

חילופין אין לרווחה כלים מספקים ומשאבים 
לכך. כך או כך, המקרה המצער הזה מחייב בדק 
בית רוחבי ומדווח. עם זאת, הוא לא עומד בפ־

ני עצמו אלא הוא חלק ממציאות רציפה.
אם כבר, הוא מהווה קריאת השכמה לכו־

לנו. מי שמתגורר בחיפה, בוודאי בשכונות 
הפחות מבוססות, פוגש את העוני, ואת העוני 
של הגיל השלישי במיוחד, על בסיס יומיומי. 
כצעירה שחיה בעיר וכמוני רבים ורבות מח־
ברי, אנו שמים לב להזנחה הטיפולית והכל־

כלית של הקשישים מיעוטי היכולת ברחבי 
חיפה ומבינים שזאת מציאות שמקרינה על 

מרקם העיר כולה. 
לפני נושא המשאבים, אני סבורה שחסרה 
דאגה אמיתית הכרוכה בתשומת לב ובהכרה 
מצד  קהילתיות  תחושת  יצירת  של  בצורך 
מדי־ דרך  עצמה  המפתחת  כזו   - העירייה 

משאבים,  היא  שלה  מהנגזרות  שאחת  ניות 
ברורים  ויעדים  מטרות,  חזון,  לצד  וזאת 
קשישים  של  ההזנחה  תופעת  את  לצמצם 
ואינו  מדווח  אינו  והכלכלי  הקשה  שמצבם 
לא  הקיים,  ובמצב  תפישה  בהיעדר  מטופל. 
באמת מתקיימת תובנה מערכתית כי משטר 
ההפרטה המקדש את האינדיבידואל מייצר 
אכזריות שנוטלת ממי שאינו בעל כוח את 

זהותו  וזכותו היא לחיים בכבוד. 
נגד  לא  לרגע  היא  לניעור  הזו  הקריאה 
במלאכה,  והעוסקים  הסוציאליים  העובדים 
אלא קריאה חזקה אל מוקדי הכוח ואל מתווי 
המדי־ לצד  הכלים  את  מספקים  הם  הדרך. 
ניות. וכמובן, לא צריך להמציא כאן את הג־

לגל, הכל כבר ידוע, רק צריך להיות מיושם. 
לחלשים,  ידאגו  שהמערכות  לדרוש  עלינו 
בטח למבוגרים שבהם, ולזכור שכולנו נגיע 

 .לשם בסופו של דבר

הכותבת היא אקטיביסטית ופעילה חברתית

אל תשליכני 
לעת זקנה

נעמה לזימי

הרצל, ז ברחוב  שוטטתי  מאז  עבר  רב  מן 
אשר בילדותי היה מן המפוארים בחיפה 
ואליו היו יורדים הורי המנוחים מדי מוצאי 
שבת כדי לטייל, להתבונן בחלונות הראווה 
מכ־ עם  ולהיפגש  האיכותיות  החנויות  של 

רים. להדר הכרמל היה הדר.
משנזקקתי לסניף קופת חולים מכבי בר־

חוב הרצל, המכונה עדיין בלבי "בית הספר 
בר־ מתרחש  מה  לראות  החלטתי  אליאנס", 

חוב בעת המתנתי, שהרי לא ביקרתי בו זמן 
ממוצא  רבות  נשים  לראות  השתוממתי  רב. 
הציבוריים  בטלפונים  משוחחות  פיליפיני 

ויש אף הממתינות לטלפון שיתפנה. 
הדבר היה מוזר בעיני, ובערב התקשרתי לא־

חת מחברותי החכמות, הבקיאות בנעשה בעיר, 
שידעה מיד לומר כי יום ראשון הוא יומן הפנוי 
של עובדות הסיעוד הפיליפיניות, והואיל וב־

חיפה המזדקנת יש קשישים רבים, מובן מדוע 
יש כה רבות מהן ברחוב, מה עוד שכאשר הן 
שוכרות חדר, בנפרד או בצוותא, הוא לרוב בה־

דר הכרמל. שם המחירים, כידוע, זולים יותר 
באופן ניכר מאשר בשכונות הכרמל.

מהו שיעור הקשישים בחיפה, שאלתי את 
חברתי החכמה, והיא השיבה, ללא היסוס – 20 
אחוז. לא בדקתי את הנתון, ולמען האמת אם 
היא היתה אומרת 15 אחוז הייתי גם כן מתרש־
מת כי שיעור הגמלאים בעיר הוא גבוה ביותר.

לאחר  קראתי לאחרונה, התברר  כך  היום, 
מחקר כי האזרחים הוותיקים אינם מעוניינים 
אלא  זקנים,  או  ישישים  קשישים,  להיקרא 
דווקא "אזרחים ותיקים" (ובמקום השני בחרו 

בגיל הזהב).
בשנים האחרונות אנחנו עדים בכל הארץ, 
ותיקים,  אזרחים  על  להתקפות  בחיפה,  וגם 
חוד־ מצפון  חסרי  פושעים  בודדים.  בעיקר 

רים לבית אשה בודדה כשהם מתחזים למשל 
באכזריות  אותה  תוקפים  גז,  חברת  לעובדי 

ושודדים את הרכוש, לרוב המועט, שבבית. 
והעונשים  זה היא מחרידה,  ידיעה מסוג  כל 
הקלים המוטלים על הפוגעים בכבוד האזר־

חים הוותיקים הם מקוממים עוד יותר.
כאשר למדתי בבית הספר רמז ברחוב מס־

"והדרת  בכיתתנו:  תלוי  גדול  שלט  היה  דה 
פני זקן". האם עדיין בכיתות בתי הספר החי־

פאיים תלוי שלט כזה? והאם קיימת התייחסות 
לנושא? הרי, אם נודה על האמת, אנחנו חיים 
בחברה המנוכרת לאזרחים הוותיקים, וכאשר 
התחלתי להתבונן סביבי, בעקבות אותה שיחה 
על הזדקנות העיר, הבחנתי ברחוב, בקולנוע, 
בתיאטרון  או  החולים  בקופת  מרקט,  בסופר 
העירוני בפער ההולך וגדל בין תוחלת החיים 
אחד  כל  בחברה.  התפקידים  חלוקת  לבין 
השירותים  מערכת  את  היטב  מכיר  מאיתנו 
המשפילה את האדם הזקן (ויסלחו לי האזרחים 
הוותיקים על השימוש במושג זקן), את נידויו 
מקהלם של הלא-זקנים, את מצוקתם הכלכ־

לית ואת קשיי היום של זקנים רבים (יום שישי 
אחר הצהריים בשוק תלפיות הוא עדות נאמנה 
והחבר־ התרבותיות  המשמעויות  ואת  לכך), 

 .תיות שיש לגיל הצעיר בחברתנו היום

הכותבת היא פרופסור לספרות ולפולקלור 
ורקטור מכללת עמק יזרעאל

כל אחד מאיתנו מכיר 
היטב את מערכת 

השירותים המשפילה את 
האדם הזקן, את מצוקתם 
הכלכלית ואת קשיי היום 

של זקנים רבים 

רונית פיסו

ובנו לא מכירים את סווטה, שהגיעה מאוקראינה לפני ר
כמה שנים, או את אדנו, יוצאת אתיופיה - שתיהן מנ־

קות בעירייה. גם העירייה לא מכירה אותן, וזו בעיה חמורה 
הרבה יותר. העירייה לא מכירה בעובדות הניקיון כעובדות 

ובראש  מכך,  המשתמע  וכל  עובד-מעביד  יחסי  עם  שלה, 
הן  המועסקים.  לשאר  בדומה  וקביעות  יציבות  ובראשונה 
שהיא  קבלנית  חברה  עובדות   – קבלן  כעובדות  מוגדרות 

המעסיקה שלהן. 
באמצע שנות ה־80, עם מדיניות ההפרטה, החלה משת־

רשת בישראל העבודה הקבלנית, שבמסגרתה בעל עסק או 
משרד ממשלתי מוציא שירותים שונים לספקים חיצוניים, 
וכך הוא גם משלם פחות על עבודה דומה וגם פוטר את עצ־

מו מאחריות, מהסדרי שכר ומקביעות. לאורך השנים נעשו 
שינויים מסוימים לטובת עובדי הקבלן, אך צורת העבודה 
שכר  משתכרים  עובדות,  מרביתם  עובדים,  בעינה:  נותרה 
כגון  ותמיכה  רווחה  מנגנוני  וללא  הטבות  ללא  מינימום, 
קביעות. ישנה חשיבות לעבודה קבלנית כאשר היא עונתית 
או חד פעמית, אך לא כאשר מדובר בעבודה יומיומית וקבו־

עה, ובטח שלא במדינה שכלכלתה מוגדרת כיציבה לאורך 
שנים לעומת כלכלות אחרות.

בתחושה  מלווים  לעבודה  והולכים  יום  מדי  קמים  רובנו 
טובה של יציבות תעסוקתית. אנו יודעים שהמעביד שלנו, 
שעמו  שלנו,  התפקוד  את  ומכיר  בעבודה  אותנו  שרואה 
מבחינת  עלינו  שאחראי  זה  הוא  אישי,  קשר  מקיימים  אנו 
עבודה  תחומי  לנו  שיציע  או  אותנו  זה שיקדם  והוא  החוק 
נוספים. אנו עובדים עם צוות קבוע פחות או יותר, וקשרי 
העבודה הנרקמים לאורך השנים מהווים עבורנו בית, חב־

רים ותמיכה קהילתית. 
לא אצל עובדות ועובדי קבלן. הם נשלחים על ידי הח־

ברה הקבלנית לעבוד במקומות שונים ומתחלפים, בכל יום 

פוגשים אנשים אחרים ורואים את הפערים האדירים בינם 
לבין העובדים הקבועים. הם אינם מוזמנים להשתתף בימי 
יחושו  לא  לעולם  והם  חברתיים,  ובאירועים  וגיבוש  צוות 
שייכות ארגונית או יציבות כלכלית. הם חיים בפחד מתמיד 

לאובדן מקום העבודה.  
זה שנים נהוגה עבודה קבלנית של עובדות ניקיון בעיריית 
חיפה. כאשר הוסכם על המהלך לעבור לעבודת ניקיון קבל־

נית הוחלט להשאיר את עובדי התברואה בעירייה כבעבר. כך 
נוצר מצב שבעוד עובדי התברואה (שרובם גברים) ממשיכים 
ליהנות מהיציבות ומהתנאים הטובים של העירייה, עובדות 
ומוד־ מוחלשות  מאוכלוסיות  המגיעות  נשים  כולן  הניקיון, 

רות, הפכו לעובדות קבלן שקופות ומנוצלות.
את  ביטלו  גדולים  עסקים  מעט  לא  האחרונות  בשנים 
הקבל־ שהעבודה  הבנה  מתוך  הקבלנית  העבודה  הסדרי 

יחס  עובד שמקבל  עצמו.  בעסק  גם  אך  בעובד  פוגעת  נית 
שוויוני והולם, שכר הוגן ותחושת שייכות יהיה עובד טוב 
יותר, מחויב יותר ומקצועי יותר. כך הבינו בדיזנגוף סנטר 
המאב־ ואת  הניקיון  עובדות  את  הביתה"  "החזירו  כאשר 

תל  מכללת  כמו  האקדמיה  במוסדות  גם  הבינו  כך  טחים, 
וייצמן.  חי ומכון 

הגיע הזמן להחזיר לעירייה את עובדות הניקיון, בסך הכל 
כ־15 תקנים. ההפרש בין העסקה ישירה לבין העסקה קבל־

נית בעירייה הוא נמוך מאוד, אך המחיר החברתי והאנושי 
 .הוא רב מאוד

הכותבת היא רכזת קהילת אשה לאשה - מרכז פמיניסטי חיפה 

זקנים ללא הדר
עליזה שנהר

העירייה 
לא מכירה 
בעובדות 

הניקיון 
כעובדות 
שלה, עם 

יחסי עובד-
מעביד וכל 
המשתמע 

מכך, 
ובראש 

ובראשונה 
יציבות 

וקביעות 
בדומה 
לשאר 

המועסקים

כצעירה 
שחיה בעיר 

אני שמה 
לב להזנחה 
הטיפולית 
והכלכלית 

של 
הקשישים 

מיעוטי 
היכולת 
ברחבי 
חיפה 

ומבינים 
שזאת 

מציאות 
שמקרינה 
על מרקם 
העיר כולה

צילום ירון כרמי


