 17במאי2020 ,
מבלי לפגוע בזכויות
לכבוד
המטה לביטחון לאומי

בדואר אלקטרוני

הנדון :הנחיות בעניינם של עובדים סיעודיים שגרים בבית המטופל לאור משבר הקורונה
אנו ,הח"מ ,פונות אליכם בעניין המגבלות המוטלות על עובדות ועובדי הסיעוד המתגוררים בבית המטופל
בשל משבר הקורונה .כפי שיפורט להלן בהרחבה ,היותם של עובדים אלו מטפלים באוכלוסייה המצויה
בסיכון הרב ביותר לתחלואה קשה ולמוות בשל מחלת הקורונה ,תוך שהם מתגוררים בבית המטופל,
הובילה לחשש גדול ולחרדה בקרב המטופלים ובני משפחותיהם ,ביחס לאפשרות ההדבקה של המטופלים
על ידי מטפליהם.
חשש מובן זה ,לצד העדר הנחיות ברורות ותדירות מצד גורמי הממשל ,הובילו לבלבול רב בקרב המטופלים
ובני משפחותיהם ,ולהטלת מגבלות חמורות על עובדות ועובדי הסיעוד ,בלי בסיס חוקי ,מעל לדרוש על
מנת לשמור על בריאות המטופלים ,תוך פגיעה בזכויות אדם ועובד בסיסיות ,ובאופן שעשוי לפגוע בסופו
של יום ,באיכות הטיפול שניתן למטופלים הסיעודיים.
על כן ,וכפי שנפרט להלן בהרחבה ,יש להורות על קביעת הנחיות ברורות בנוגע להעסקת עובדים אלו
בתקופה בה חלות מגבלות בשל החשש ממגפת הקורונה ,כמו גם להתוות מדיניות לעתיד ,במיוחד נוכח
החשש מגל תחלואה שני ,כמו גם חזרה לשגרה המושפעת מהנגיף ,והכל תוך שיתוף הגורמים הרלבנטיים,
במטרה לשמור על בריאות המטופלים – לצד שמירה על זכויות האדם והעובד של המטפלות והמטפלים.
רקע רלבנטי
 .1מגפת הקורונה אשר פקדה את ישראל הערימה ועודנה מערימה קשיים על חייהם של תושבי ישראל
כולה ,קשיים אותם חווים בעוצמה יתרה בני הגיל השלישי והרביעי הנמצאים בקבוצת סיכון.
 .2בתוך קבוצה זו קיימת קבוצה מובחנת נוספת ,והיא הזקנים והזקנות הזקוקים לטיפול סיעודי ,24/7
שניתן על-ידי מהגרות עבודה המתגוררות בבית המטופל (להלן" :מטופלים" ו"-עובדות סיעוד"
בהתאמה) .בהיותה מאופיינת במצב גופני ירוד קבוצה זו נמצאת בסיכון גדול אף יותר לתחלואה קשה
ואף מוות כתוצאה מהנגיף.
 .3יחד עם המטופלים ,גם עובדות הסיעוד חוות קשיים רבים בשל המשבר .כמו כלל הציבור בארץ ובעולם,
הן חרדות לבריאותן ולבריאות משפחותיהן ,אותן לא ראו תקופה ארוכה וככל הנראה גם לא יראו
בעתיד הנראה לעין .על כך מתווספת החרדה לבריאות מטופליהן ,וכל זאת בארץ זרה ,ללא מעמד או
ביטחון סוציאלי .בחודשיים האחרונים ,עובדות הסיעוד כמעט שלא יכלו לעזוב את בתי המטופלים
ורבות מהן עבדו  24/7מאחר שלא היה מי שיוכל לבוא להחליף אותן בשעות או ימי המנוחה.
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 .4צווים הנחיות ותקנות שעת חירום שפורסמו בחודשיים האחרונים עסקו לא מעט בהגבלות התנועה
שהוחלו על כל השוהים בישראל – מהגבלות חמורות של תנועה ועד לשחרור הדרגתי של ה'סגר' ופתיחה
של המשק .כפי שנפרט להלן ,בכל הנוגע לעובדות סיעוד המתגוררות בבית המטופל – ולגבי הזקנים
הסיעודיים המטופלים בביתם ומעסיקים את העובדות האלו ,פורסמו הנחיות בודדות ,לעיתים סותרות,
רובן ככולן לאחר פניות רבות ועיקשות מאת גורמי ייצוג וסיוע של אוכלוסיות אלו ,ובתדירות שלא
תואמת את קצב ההנחיות וההקלות שניתנות לכלל האוכלוסייה.
 .5הח"מ מנהלות קליניקות משפטיות העוסקות בתחומים בהם עוסק מכתב זה .עו"ד יעל הבסי-אהרוני
ועו"ד ליעד סטרולוב מנחות את הקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה ,המעניקה ייעוץ וייצוג
משפטי ללא תשלום לזקנות וזקנים ברחבי הארץ .עו"ד עידית צימרמן מנחה את הקליניקה לזכויות
עובדים ומפעילה ,במסגרת הקליניקה ופרויקט המחקר ) ,Trafflab (ERCהעוסק בקידום גישת עבודה
לסחר בבני אדם ,קו סיוע למעסיקים של עובדי סיעוד .ב 3 -השנים בהן פועל הקו ,סייעה הקליניקה
למאות מטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם בכל הנוגע להעסקת עובדי סיעוד זרים בישראל.
ההנחיות שפורסמו בנושא עובדות סיעוד והזקנים הסיעודיים השוהים בביתם
 .6עם התגברות התחלואה בישראל ,פרסם משרד הבריאות ביום  17.3.2020הנחיות האוסרות על יציאה
מהבית למעט במצבים המחייבים זאת .הנחיות אלו עוגנו בתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש)
(הגבלת פעילות) (תש"ף ,)2020-שהותקנו ע"י הממשלה מספר ימים לאחר מכן .מספר שעות לאחר
פרסום ההנחיות ע"י משרד הבריאות ,פורסמה ע"י הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד העבודה
והרווחה פניה לעובדים זרים בסיעוד ולמעסיקיהם .פניה זו פירטה באנגלית ובעברית את עיקרי
ההנחיות החדשות ,תוך הבהרה כי משמעותן הינה שעל העובד הזר להישאר בבית במטופל למעט
היציאות המותרות בהנחיות.
הנחיות מיום  17.3.20מצורפות כנספח א'.
 .7ביום  , 18.4.2020כחודש לאחר פרסום ההנחיות מטעם הממונה על זכויות העובדים הזרים ,פנו נציגי
מטה מאבק הסיעודיים למנכ"לי משרד הבריאות ,רשות האוכלוסין וההגירה והממונה על זכויות
עובדים זרים בבקשה לריענון ההנחיות לאור פרק הזמן הארוך שחלף מאז פרסומן .בין היתר ,ביקשו
נציגי מטה המאבק שתפורסם הבהרה כי מדרג ההקלות המתפרסם אינו חל על העובדים הזרים ,כל עוד
ההקלות אינן כוללות את המטופלים.
מכתב המטה מיום  18.4.20מצורף כנספח ב'.
 .8בתגובה לפניה זו פורסם ביום  19.04.20ע"י רשות האוכלוסין וההגירה מסמך הנחיות נוסף ,באנגלית
ובעברית ,אשר הבהיר כי כל ההנחיות וההגבלות שבתקנות שעת החירום חלות על העובדים הזרים בענף
הסיעוד .במסמך זה הובהר כי ביתו של המטופל הסיעודי ייחשב כביתו של העובד הזר ,וגם ביום המנוחה
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חלה עליו מגבלת המרחק מהבית ,באופן זהה לשאר האוכלוסייה .מכתב זה לא כלל כל התייחסות
להקלות ההדרגתיות שכבר החלו באותה עת ,ואלו שהיו צפויות בסמוך לאותו מועד ובעתיד ,ולא הבהיר
את תחולתן גם על עובדות הסיעוד.
הנחיות מיום  19.4מצורפות כנספח ג'.
 .9לצד זאת פנתה ראש מנהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין לראש אגף שיטור אבטחה וקהילה במשטרת
ישראל ,בבקשה להגברת האכיפה כלפי עובדים זרים והפניית תלונות מטופלים ובני משפחותיהם אל
הגורם המתאים במשטרה.
פניה מיום  20.04.20מצורפת כנספח ד'.
 .10ביום  25.4.20וביום  6.5.20שב ופנה מטה המאבק בדרישה לפרסום הנחיות ייחודיות לעובדים
הסיעודיים ,וביום  ,6.5.20ולאחר כמעט  3שבועות של הקלות הדרגתיות במגבלות המוטלות על הציבור,
פרסמה הממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד העבודה "פנייה" לעובדים הזרים בסיעוד הביתי
ולמעסיקיהם ,במסגרתה הבהירה שהעובדים הזרים לא מוחרגים מהתקנות החלות על כלל השוהים
בישראל והדגישה באופן פוזיטיבי וברור שהעובדים יכולים לצאת מביתם לצורך מנוחה שבועית ותוך
שמירה על ההנחיות.
מכתבי מטה הסיעודיים מיום  25.4.20ומיום  6.5.20מצורפים ומסומנים ה' ,פנייה מיום  6.5.20מצורפת
כנספח ו'.
 .11יומיים לאחר מכן ,פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה "הבהרה הנוגעת ללינת עובדים זרים סיעודיים
מחוץ לבית המטופל ביום המנוחה" .בהבהרה זו נאמר שבהתאם להנחיות צו בריאות העם (נגיף
הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (התש"ף  ,)2020עובדים סיעודיים לא יכולים ללון בדירה
יחד עם עובדים נוספים בשל האיסור על התקהלות .לכן ,הסידור האפשרי עבורם ללינה ביום המנוחה
השבועי הוא בבית המטופל ,או במקום אחר ללא שותפים (הרשות הציעה מנוחה בצימר) ,או עם
אדם/משפחה מסוימת – שהם עצמם מתגוררים לבד .בהבהרה זו נכתב בפירוש כי חל איסור לישון
ב"דירות קהילתיות".
הבהרה מיום  08.05.20מצורפת כנספח ז'.
הקשיים העולים מהתנהלות הרשויות וההנחיות שהוצאו על ידן
 .12ההנחיות ,הפניות וההבהרות השונות הותירו בלבול רב בקרב מטופלים ועובדות סיעוד .ברשתות
החברתיות ובקווי הסיוע המנוהלים על ידי הח"מ התעוררו שאלות רבות בדבר ההתנהלות הנדרשת
בהתאם להנחיות ,גם מצד מטופלים וגם מצד עובדות הסיעוד.
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 .13אי בהירות זו נובעת מריבוי הגורמים המנחים (משרד הבריאות ,רשות האוכלוסין ,הממונה על זכויות
עובדים) ,מעיכוב בהוצאת ההנחיות ביחס להנחיות הכלליות המוצאות לכלל האוכלוסייה ,ומהחשש
הרב לבריאות המטופלים ,שלא מקבל מענה בהנחיות הקיימות ,אשר מתייחסות להגבלת תנועה אך לא
מתייחסות כלל לנושאים של מיגון והישמרות מפני הדבקה.
 .14יצוין בהקשר זה ,שהנחיות שהוצאו לגבי מטפלים באוכלוסיות סיעודיות אחרות ,שמטופלות על ידי
אזרחים ישראליים ו/או מחוץ לבית המטופל ,עסקו רובן ככולן בנושא המיגון שכן ברור שהמטפלות
חופשיות לבוא ולצאת ממקום הטיפול ,ועל כן הדגש היה על שמירה על בריאות המטופל ,ולא הגבלה
של המטפלות.
 .15כך למשל ,אגרת  415י"ד של הביטוח הלאומי מיום  7.4.2020עסקה בהנחיות המיגון למטפלות
ישראליות המטפלות בזכאי גמלת סיעוד ,וכללה הנחיות שהוציא משרד הבריאות ביום  3.4.2020לגבי
מטפלים סיעודיים בעקבות התפרצות הקורונה .בסעיף  ,1.3המתייחס למטופל שאינו בבידוד ,ניתנו
למטפלות ההנחיות הבאות  :עטיית מסיכה כירורגית שתכסה את האף והפה בזמן השהייה בבית
המט ופל; הקפדה על רחצת ידיים במים וסבון  /תכשיר אלכוהולי לחיטוי במהלך העבודה; במידה
ונעשה שימוש בכפפות ,יש לחטא את הידיים לפני ולאחר הסרתן; שאר הפעולות כרגיל.
אגרת מיום  7.4.20מצורפת כנספח ח'.
 .16ביום  30.4.2020יצאה איגרת  415י"ז של הביטוח הלאומי ,לפיה עקב מצב החירום הלאומי החלה
חלוקת ציוד מגן למטפלות אשר יכלול :חלוק רופא ,מגבות חד-פעמיות ,מסיכות חד-פעמיות ,אלכוג'ל,
משקפי מגן ומגבוני חיטוי.
איגרת מיום  30.04.20מצורפת כנספח ט'.
 .17כלומר ,על המטפלות הישראליות המועסקות דרך הביטוח הלאומי לא הוטלה כל הגבלה החורגת
מהוראות התקנות והצווים שחלו על יתר האוכלוסייה .זאת על אף שרבות מהן שוהות בביתם של מספר
זכאים בכל שבוע ,ואף משתמשות בתחבורה הציבורית על-מנת להתנייד מבית זכאי אחד לאחר ולביתן.
 .18בכל הנוגע למאושפזים סיעודיים במוסדות ,נספח  2למגן אבות ואמהות (עמ'  1 )120-119מונה הנחיות
עבודה למטפל המתגורר בבית המטופל בעקבות התפרצות הקורונה והן כוללות רק הנחיות מיגון
והתנהלות בתוך הבית ,ללא התייחסות ליום מנוחה.

1

מגן אמהות ואבות ,תכנית לאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי:20.04.20 ,

.https://govextra.gov.il/media/16435/elderly-care-covid19.pdf
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 .19בעניין מטפלים המתגוררים עם מטופלים בדיורים מוגנים ,נספח  3לתכנית 'מגן אבות ואמהות' (עמ'
 )121-125אוסר על יציאתם ממתחם הדיור המוגן ,אך יתאפשר להם לצאת את הדירה בשעות שייקבעו.
יודגש כי התכנית התפרסמה לפני שבועות מספר כאשר התפרצות הנגיף במסגרות הדיור השונות הייתה
בשיאה ,אך טרם פורסמה הנחיה מעודכנת.
 .20בנסיבות המתוארות לעיל ,אין זה פלא שבקווי הסיוע ובקבוצות הפייסבוק – של עובדות ושל מעסיקים
גם יחד ,מצטברות שאלות המלמדות על בלבול וחוסר האונים ,כמו גם על מצבים מדאיגים ביותר של
מניעת יציאה מהבית ,באופן שלא עולה בקנה אחד עם ההנחיות הרלבנטיות.
 .13מובן שלא ניתן להמשיך באופן זה של עדכון חסר ומטעה של גורמים שונים .המומחים צופים גל תחלואה
שני ,שיתכן שילווה במגבלות נוספות ויש לקבוע כבר עתה את האופן בו יתקבלו החלטות ויישלחו
עדכונים לאוכלוסיית המטפלות והמטופלים ,תוך התמקדות בהנחיות שיקדמו מיגון ושמירה על
היגיינה ולא בשלילת זכויות וחירויות .לכך יש להוסיף את העובדה כי שגרת החיים ,במיוחד של מי
שזקוקים לטיפול סיעודי ומי שעוסקים במתן הטיפול הסיעודי ,צפויה להיות מושפעת מקיומו של הנגיף
וההמלצות על הקפדה על מיגון ,זהירות וריחוק חברתי צפויות להימשך.
יום המנוחה השבועי
 .14באופן אינהרנטי ,מצבם של מטופלים ועובדות הסיעוד הוא ייחודי – עבודתן ללא ספק חיונית,
המטופלים תלויים בהן לצורך תפקוד יומיומי .בשל הגבלות התנועה ,וההנחיות שלא להתקרב לא/נשים
בזקנה ,עבור מטופלים רבים עובדת הסיעוד היא האדם היחיד שהם ראו במשך תקופה ארוכה ,והיא
היחידה שנשאה בנטל הטיפול.
 .15האיסור לשהות במרחב הציבורי אלא למטרות מוגדרות ,החשש הכבד מהידבקות בנגיף והדבקה של
המטופל והיעדר אפשרויות להחלפה מקרב בני משפחה בשל ההנחיות ,2הפך את יום המנוחה של עובדות
הסיעוד לסוגיה מורכבת במיוחד.
 .16יום מנוחה הוא אחת מזכויות העובד המרכזיות והחשובות ביותר .בעניינן של עובדות הסיעוד זכות זו
צומצמה במידה רבה כבר בעבר .מאז דנג"צ גלוטן ,3הוחרגו עובדות הסיעוד מגדרי חוק שעות עבודה
ומנוחה כך שאינן זכאיות כיתר העובדים למנוחה בת  36שעות .אולם נוכח הבנת הצורך במתן מנוחה
שבועית ,בהתחשב באופי עבודתן ובמידת תלות המטופלים בהן לכל אורך שעות היממה ,נקבעה בפסיקה
מאוחרת זכאותן ל 25-שעות מנוחה שבועית לכל הפחות .הפסיקה התבססה על ההבנה כי "גם למטפלים
הסיעודיים קיימת זכות למנוחה שבועית ,כלכל אדם באשר הוא אדם".4

 2הפתרונות המקובלים לטיפול ביום המנוחה של עובדות סיעוד הם טיפול על ידי בן משפחה או העסקה של עובד ישראלי או
מהגר עבודה ליום המנוחה בלבדhttps://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9785.pdf :
 3דנג"ץ  10007/09יולנדה גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה( ,פורסם בנבו)18.3.13 ,
 4ע"ע (ארצי)  47576-10-12אריה זטלמן ז"ל נ' ולנטינה פטרוב (פורסם בנבו)07.07.2016 ,
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 .17עבודתן של עובדות הסיעוד היא עבודה קשה וסיזיפית ,ואף למטופלים אינטרס ברור שעובדת הסיעוד
תוכל לנוח ממנה יום בשבוע ,על מנת להעניק טיפול ראוי .אמנם קיימת אפשרות ,והיא אינה נדירה,
שעובדת הסיעוד תוותר על יום המנוחה תמורת תשלום נוסף ,שכן למרבה הצער עובדות סיעוד רבות
מגיעות לישראל תחת חוב כספי כבד ,5אך ברי כי תקופה בת חודשיים בה עובדת לא נהנית מיום מנוחה
הוא מצב מטריד מאוד ,עבור העובדות ועבור המטופלים.
 .18במשך תקופת המשבר פורסמו כאמור מעט מאוד הנחיות המיועדות למטופלים ועובדות סיעוד ,ואלו
לא פורסמו באותה התדירות שבה שונו התקנות לשעת חירום .ההנחיות המועטות ,אשר חלקן לא היו
ברורות די הצורך יצרו חרדה מובנת בקרב מטופלים ,בני משפחותיהם ועובדות הסיעוד.
 .19תוצאת הדברים היא כי מטופלים ובני משפחותיהן לא ידעו כיצד לנהוג ביחס לעובדות המתגוררות
בבית המטופלים ואף לא ידעו האם מותר להם להגיע ולהעניק טיפול במקומן .בני המשפחות ועובדות
הסיעוד נאלצו להשלים עם מצב בו העובדות לא יוצאות ליום מנוחה שבועי והמטופלים נושאים בעלות
הנוספת הכרוכה בכך .נכון לכתיבת שורות אלו ישנן עדיין עובדות סיעוד אשר לא זכו ליום מנוחה זה
שבועות ארוכים.
 .20כעת ,למצב דברים מבלבל זה נוספה ההנחיה של רשות האוכלוסין לפיה עובדות הסיעוד לא יכולות ללון
או לשהות ב'דירה קהילתית' .ההנחיה אינה כוללת הגדרה לאותה 'דירה קהילתית' ,אך מדובר ככל
הנראה בדירה אותה חולקות מספר עובדות סיעוד ,אשר כל אחת מהן שוהה בה לזמן קצר ביום המנוחה
שלה .הנחיה זו מגדירה ,הלכה למעשה ,תנאי כמעט בלתי אפשרי לניצולו של יום המנוחה .בילוי של יום
המנוחה בבית המטופל הוא כמעט ובלתי אפשרי ככל שלא מגיע גורם מחליף לטיפול במטופל למשך 25
שעות .לכך יש להוסיף כמובן את היעדר הפרטיות מהמעסיק ,המחסור בקשר חברתי והחירות של האדם
לנהוג כרצונו ,תוך הקפדה על כללי הבטיחות .כמו כן ,מדובר בעובדות ששכרן בפועל נופל משכר
מינימום ,ואינן יכולות לשכור לעצמן דירה משל עצמן ,רק לסופי השבוע .כאמור לעיל ,לא בכדי התפתח
מוסד 'הדירה הקהילתית' ,זו כמעט הדרך היחידה לניצולו של יום מנוחה כראוי על ידי עובדות הסיעוד.
 .21משמעות הדבר היא שעובדות הסיעוד לא יוכלו לבלות את יום החופשה שלהן בנפרד מהמטופל ,והלכה
למעשה – יעבדו בו .מעבר לפגיעה בעובדות עצמן ,הדבר יפגע גם במטופלים .העבודה המרובה שנופלת
על כתפי העובדות ,היעדר המנוחה והיעדר הפנאי ,מגבירות את השחיקה ,העצבנות ,הלחץ והחרדה,
ועשויות לבוא לידי ביטוי בפגיעה באיכות הטיפול הניתן למטופלים.

 5כסף שחור ,עבודה שחורה ,גביית דמי תיווך ממהגרי עבודה בסיעוד בישראל ,תמונת מצב – ישראל 2016

https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%9B%D7%A1%D7%A3%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-2016.pdf
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 .22משכך אנו פונים אליכם בבקשה לפרסם הנחיות ברורות ביחס להתנהלות מטופלים ועובדות סיעוד
בתקופה זו ,הנחיות אשר אינן חורגות מההוראות הכלליות החלות על השוהים בישראל.
 .23ההנחיות צריכות להתייחס למכלול ההיבטים של יחסים אלו – ימי מנוחה ,צורך בטיפול מחליף ,תשלום
נוסף וכו' .כמו כן יש להציב נושא זה על סדר יומם של מקבלי ההחלטות ולהפיץ הנחיות מעודכנות בכל
פעם שמתעדכנות ההוראות ביחס לציבור כולו .כך למשל ,ניתן לחשוב על אפשרות לאפשר לעובדות
סיעוד לשהות במלוניות ביום מנוחתן; לפרסם הנחיות בדבר מיגון כדי שישמרו על עצמן ועל מטופליהן;
ולפרסם הנחיות לבני משפחת המטופלים או למטפלות מחליפות על מנת שיוכלו למלא את מקומן ביום
חופשתן.
 .24כן יש לבטל את ההנחיה האוסרת על עובדות סיעוד לצאת מדירת המטופל בתוך דיורים מוגנים ,הנחיה
אשר מפלה בבוטות את העובדות שאינן ישראליות אל מול כל הצוות המועסק בדיורים אלו ,לרבות
עובדות סיעוד ישראליות.
הצורך בהנחיות חדשות ובעדכון עיתי שלהן
 .25כאמור ,בחודשיים האחרונים בהם מתמודדת מדינת ישראל עם משבר הקורונה פורסמו מעט מאוד
הנחיות בנוגע למטופלים ועובדות סיעוד ,ואלו שפורסמו לא התעדכנו באופן תדיר – בעוד שההנחיות
הכלליות של משרד הבריאות ,כמו גם התקנות והצווים המופנים כלפי כלל האוכלוסייה ,ממשיכים
להתעדכן מעת לעת בנושאים רבים .החוסר בהנחיות חדשות הייחודיות לעובדי הסיעוד הזרים הנו
בעייתי .ללא הנחיות אלו ,הן המטופלים ומשפחותיהם והן המטפלים מפרשים בדרכים שונות את
ההנחיות הקיימות בעניינם .היעדר הקוהרנטיות בפירוש ההנחיות גורם למחלוקות בין הצדדים ולפגיעה
נוספת במארג היחסים המורכב כך גם .לכן ,עולה הצורך ביישור קו ובהבהרת המותר והאסור בתחום
הסיעוד הביתי.
 .26ההנחיות המעטות שפורסמו ,פגעו פגיעה ממשית וקשה בזכויותיהם של המטפלים הזרים בישראל.
ההנחיות יצרו דה פקטו כבילה של המטפלים לבית המטופל ולמציאות עגומה שבה המטפל לא חודל
מעבודתו לאורך כל שעות היום ,במשך כל ימות השבוע.
 .27עובדות סיעוד חוו ,וחלקן עודן חוות ,קשיים נפשיים ורגשיים עצומים בשל העומס הרב המוטל על
כתפיהן ,עומס אשר הוכפל בשל סגירתן של מרכזי יום ומסגרות אחרות ובשל ההנחיות שהרחיקו את
בני המשפחה של המטופלים .עובדות נאלצו לבחור לעיתים בין שמירה על מקום עבודתן לבין בריאותן
הנפשית.
 .28חומרת הפגיעה משתקפת גם בעיניהן של משפחות המטופלים עצמם ,אשר העלו באפיקים שונים את
חששותיהם לשלום המטפלים ואת ההבנה שלמרות מורכבות הסוגייה ,יש להקל על כבילתם .דוגמא
לכך ניכרת בפנייה של בת למטופל סיעודי באחד מעמודי הפייסבוק העוסקים בסיעוד" :המטפלים כבר
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תקופה ארוכה נמצאים "בבידוד חברתי" משלהם .המטפלת של אמי שאלה אותי הערב האם אכן
חנויות עומדות להיפתח ואני מרגישה שהיא כבר כמהה להסתובב .אני מניחה שלעת עתה אי אפשר
יהיה לאפשר הקלות לזקנים ולכן גם לא למטפלים שלהם .מצד שני ,נראה לי לא סביר לא לאפשר
איזשהו מרחב עבור המטפלים".
 .29כאמור ,כבילת המטפלים לבית המטופל עלולה להוביל ,למרבה הצער ,לא רק לפגיעה במטפלים אלא
גם לפגיעה במטופלים עצמם .מדובר בעבודה שבבסיסה עומד הצורך בסבלנות ,באכפתיות ובטיפול חם
ומסור של המטפלים למעסיקיהם .מצב של כבילת העובד לבית המטופל מערער את מארג היחסים
ביניהם ופוגע ביכולת של העובדות להעניק את הטיפול המיטבי למטופלים .היעדר החופש לצאת מבית
המעסיק מוביל לעייפות ולתחושות של מחנק ותסכול כאמור ,אשר עלולות להיות מושלכות על
המטופלים ,גם בהיעדר כוונה מצד המטפלים .כלומר ,הפגיעה הקיצונית בזכויות האדם ובחירות
המטפלים הסיעודיים משליכה באופן ישיר על אופן הטיפול באוכלוסיית המטופלים .החופש נחוץ
לבריאות העובד וכך לבריאות מעסיקו.
סיכום
 .30הח"מ רואות חשיבות עצומה בפרסום תדיר של הנחיות ברורות ונגישות בנושא הסדר ההעסקה של
עובדות סיעוד המתגוררות בבית המטופל בקהילה .הנחיות אלו צריכות להיות מידתיות ולהתבסס על
הוראות הדין החל על כלל האוכלוסייה בעת פרסומן .עליהן להבטיח שמירה על בריאות המטופלים –
כמו גם הגנה על זכויות האדם והעובד של המטפלות ,ובאופן שאינו מפלה אותן ביחס למטפלות
ישראליות.
.31

לטעמנו הנחיות אלו חייבות לכלול ,קודם כל ,הנחיות מפורטות ומעודכנות בעניין שמירה על בריאות
המטופלים ומניעת הדבקה בנסיבות הרלבנטיות לטיפול סיעודי בבית המטופל .בנוסף ,עליהן לכלול
התייחסות לחובה לאפשר לעובדות הסיעוד יום מנוחה ,בין אם בבית המטופל ובין אם מחוצה לו
לבחירתה של העובדת ,לאפשרות של בני משפחה להגיע לבית המטופל לצורך הענקת טיפול חלופי ,וכן
לאפשרויות לינה ריאליות שיאפשרו לעובדות לממש את זכותן ליום מנוחה.

עידית צימרמן ,עו"ד
הקליניקה לזכויות עובדים
הקו החם למעסיק הסיעודי
)Trafflab (ERC

יעל הבסי ,עו"ד ועו"ס
ליעד סטרולוב ,עו"ד
הקליניקה לזכויות ניצולי
שואה וא/נשים בזקנה
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