עמוד 1

ח:ח

לדאגה
אם

אתם

מקנאים

בקרובים

בחברים או

צם

אורנויחלחלה .המדינהמסבירת־הפנים,שאליה
בנסיבות

קרעה

ממנה

ל׳רילוקיישן בחו״ל

מטעם

נתקלתם

בצדדים

לעבור

יעניק לה

שלא

ארגונית,

פחות של התהליך .ד״ר

מהחוויה
שרואים

חנה אורנוי

היתה

שם

וחזרה

כדי

לספר על

מפוכחות

משפחתה וכמעט

׳רילוקיישן׳
היאמסתכלת על המונח

וכואבותיותר,אבלמסוגלתלראות

גם

אותו בשנית ,מתוך ביטחוןשלימוד מעמיק שללקחי העבר
חוויה

המשפחה

מתקנת.
השאירה אורנוי

קהללקוחות,

ילדים ,ונסעה

הווהרים

היום

nxr

את הצדדים החיוביים שלתהליך כזה .היאאפילו לא היתה מתנגדת

בשנת 99

העבודה,

מקצועיות ,פירקה את

ילדיה.
את

בעיניים אחרות,

שיצאו

כנראה

אזכורה של המילה ׳קנדה׳

מעביר בד׳׳ר חנה

מאחוריה קריירה

משפחה

בעקבותבעלה,

אוהבת וחברות ,ארזה

רופא

האישית שלה היא למדה
מכאן למה שרואים משם.

משגשגת כיועצת

פסיכיאטר

מהר

מאוד על

בית ושני

שהתמחה בקנדה.

הפערים

מאשת קריירה היא

שבץ מה

הפכהלעקרת

בית ,ועסקה בעיקרבניקיונות ,בסידורים ,בכביסה
ובטיפול בתינוקת

שגולדה להם בקנדה ,בעוד הקריירה שלבעלה
לדבריה,להתאקלם
הבעל,
כשחזרולארץ ,התקשה

משגשגת ופורחת.

שהתפרקה

ועל

הקריירה

שכמעט

נמחקה

לקנדה .אורנוי נותרה מאחור,

נאבקה בסרטן השד,

כאן

מחדש ,ושב

והמשיכהלטפל

בשלושה
ילדים.ובכל זאת ,דבר אחד טוב יצא מהסיפור שלה עם

ריקירט צילום;

מרים צהי

רימונים),
קנדה ׳דברים שרואים משם לא רואים מכאן׳ (הוצאת
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מדריך מקיףלמי שעומדים בפני
׳רילוקיישן׳,)Relocationשינוי
מיקום במסגרת העבודה ,הכרוך
בשליחות במדינה אחרת.

נשים

תוצבות

ישראלים

למשרדו של

פחות

רבים מכירים את הסיטואציה :יום
הבוס ,ומפיו

אחד

אתה מוזמן

׳רילוקיישן׳.
בוקעת מילת הקסם

בעיני

רוחך אתה רואה קידוםמקצועי ,כסף ,רכישת שפה נוספת ,חשיפה
לתרבות שונה
וטיולים עם המשפחה.בפועל ,סבירלהניח,
מוצא את עצמך מתגורר בדירה קטנה ,מנסה לשלב אתהילדים
במסגרות חינוך שאינן דוברות עברית ,מתמודד עם קשייו של בן
הזוג להתאקלם בארץ הזרה
הרי מקום העבודה שלו אינו מחזיק
סניף בכל פינה על פני
הגלובוס ומתגעגעלדביקותהישראלית
המכרסמת.
ולמשפחה שהשארת בארץ .שלאלדבר על הבדידות
הגלובליזציההכלכלית עושה אתשלה,ואלפיישראלים יוצאים
אתה

מדי שנה

לעסוק

כדי
לייצג

בשיווק,מכירות,
ניהולועוד.״ברוב

מופתעים״,
אותך

במדינותשונות -חברות

מתחומי ההיי־טק ,או

אומרת אותר .״יש ארגונים

בחוזה על

סעיף

המקריםה׳מוצבים׳ לא
שבתנאי קבלה מחתימים

שאומרשאולי באיזשהו שלב תצטרך
לנסוע.

אנשים
יודעיםשהאופציה הזאת קיימת .הרוב שמחים ,רואים בזה

קידום וקפיצההלאה.
פשוט לנתק את
הילדים

בהיבט

המשפחתי מתעוררים

חששות

לא

מבתי הספר והגנים,
ילדים
ולפעמים יש
עם צרכים מיוחדים שלא יהיהלהם מענהבחו״ל .קשה גםלעזוב
הורים מבוגרים ,וכמעט תמיד ישנו הקושי של בן או בת הזוג,
שנאלצים
לעזוב את הקריירה שלהםכאן".
בספרה

מתארת אורנוי

את שלבי הגיוסוהמיון,

המשפחה,
הליווי הנדרש בתקופת השליחות
הביתה.

היא

בינאישיות

מציינת

שאף שלנשים

יש

וגם

את

הכנת

היא

וגם הגבר

K1

עצמו מרגישירידה בהערכההעצמית״.

להפוך יזן  11בן

אורנוי  45גדלה
בירושלים ,למדה בבית
יד

האוניברסיטה,

ובהמשך

כישוריםומיומנויות

אותן

אבל כשהאשה היא המוצבת ,היא חוששת שתיאלץ גם להסתדר
עם התפקיד החדש ,וגםלדאוג
לילדים .בניגוד לאשה שנוסעת
עקרת בית ,כשגבר הופך
בעקבותבעלה ,ותמידיכולהלהיות

הדוקטור שלה עוסקת

בשיתוף

וילדיהלקנדה,
עםבעלה
ויועצת ארגונית
מחכה שתגיע כבר

כמהמילים

הספר התיכון

למדה
פסיכולוגיה ,מנהל

סוציאלית
החזרה סוציולוגיה ועבודה

מתאימות מאוד להצבהבחו״ל,
מספרן קטן בהרבה מזה של הגברים הנשלחים אל מעברלים.
בשנות ה־  80רק שלושה אחוזים
מה׳רילוקיישנים' היו של נשים,
בין
״יש
וכיום שיעורן הוא כ־  15אחוזים.
המדהימה
פער היכולת
לבין
זר,
במקום
של נשים להתאקלם בעבודה
הניצולבפועל
הנשים
״רוב
אורנוי.
שלהיכולתהזו״ ,אומרת
מתחשבותבבעל,
כלל
מקום
את
והאופציה שהואיעזוב
לא קיימת.
עבודתו
בשבילו
׳אני
גבר שמוצב אומר
תדאג
כבר
והאשה
אעבוד
לעצמו
לילדים׳,
שהופכים

ל׳עקרבית׳

החברה מביטה בו באופן מוזר

לא חשוב כמה נאורה

באוניברסיטה העברית.

עובדים בקבלת
החלטות.

היא

מבוקשת לאשה

מצאה את עצמה הופכת

שעל

עסקים,
עבודת
כשעברה
ממרצה

שכמעט אינה זזה מהבית ,ורק

השעה שמונה־תשע בערב כדי שתוכללהחליף

עם בןזוגה.

״עצם הנסיעה היתהלי קשהמאוד״ ,היא מציגה את הצד שלה.
הלקוחותשלי,
״היתהלי פה קריירה עצמאית ,ודאגתי מה יקרה עם
מייזכור אותי .גם בפן האישי היהלי קשר חם עם המשפחהשלי,
לבעלי ,והסכמתי
ההורים ,האחים .אבל הבנתי שזה חשוב
לנסיעה.
אני

אוהבת את הבית ואת העבודות בבית,

אבל

פתאוםנוצר פער
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המשפחה המורחבת .אף שבדרך כלל
לטיולים,
קטנות מאוד ,כי הם מעדיפיםלחסוך את הכסף
לטייל,אלא כדי
לעזור
מגיעהלעתים קרובות .הם לא מגיעים כדי
בזוגיות; ממישהי שוות ערך הפכתילעקרת בית .את מרגישה
גדול
הסבא
מתנחלים בדירות הקטנות ,יושבים עם
והסבתא
שאת לא מממשת את עצמך.לבן הזוג יש קריירה,לילדים יש חיים ולעבוד.
ולחוגים .את
לוקחים אותם לבית הספר
הילדיםבגניהילדים,
כלום״.
מתפתחתולא עושה
משלהם ,ובאמצע את לא
לא רואה את התמיכה הזאת אצל אחרים .בנוסף ישנוהעניין של
לבנות/בני
על סמך ניסיונה ,אחת העצות שנותנת ד״ר אורנוי
חילוניםשולחים
המסורת היהודית :דווקאבחו״ל הרבהישראלים
בשליחות.
זוג של המוצבים מחדש היאלמצואלעצמם משמעות

אליו .בינתיים מישהו
נלווית
כי לא תמיד הםיודעים כמה מיומנות

להם

הטוב נפרדים ממישהחליף

המוצבים גרים בדירות
המשפחה

״אסורלהרגיש קורבן .חייביםלהיות שלמים עם הצעד שעשינו,

לדעת

שאנחנו עושים

המשפחה .אצל

את זהלמען
שלהם ביחסלעצמם

אנשים רבים,

אתהילדיםלגן היהודי,

לשמור על

העברית

הרבה פעמים דתי ,כי

שהוא

שלהילדים ועל

המסורת.

חשוב

בדיוק היום

לדבריהלמצוא אתעצמו.
"כשהחרים חוויםתהליך של הלם תרבותיהפוך",

אחתשבחו״ל

״אתה חוזר
לעבודה

מספרת אותר.

ייצגת את המדינה ,ייצגתארגון,

רכשת ידע ואחריות,ועכשיו אתה מרגיש חשוב ומצפה שישתמשו

בכלים

שרכשת .אלא שהמעסיקים לא

ממהרים להשתמש בידע הזה,

אחרקיבל את התפקידשלך.
אותר ,במקרה הרע מחכים שיתפנהלו
״כשאתה בחו״ל הארגון ממשיךלעבוד,
במקרה

תפקיד.

חלקגדול
לאהולכיםלעבוד בזמןהשליחות ,הם צריכים לחשובעל תחליף
בעלמשקל .יש נשיםשלומדות קורסים שונים ,מתנדבות,מלמדות ל׳׳ג בעומר ואת יום העצמאות
אתה
חוזר
שעבדת
פתאום תקוע לארגון
׳׳כשאתה
הרבה יותר מאשר בארץ״
בחו״ל
יולדותילד נוסף
עברית ,אואפילו עושות כמו שאני עשיתי
ונשארות בביתלגדל אותו .חשוב מאוד גםלדאוג לרשת חברתית
איך משפיע המשברהכלכליעל
הרבה
השתנה לגמריu/f ,
שהוא
בו .יכול להיות
הרילוקיישן?
לילדים״.
למבוגרים וגם
תומכת .כשיש חברים זה מסייע גם
תופעת
צריך
האישי
במישור
דברים לארגן
״אם בעבר ארגונים שלחו
היוצאת
למשפחה
שמחכים
מהם
הקשיים העיקריים
המשפחה
לרילוקיישן?
את העובדים יחד עם
מחדש .זה
לאקלם את הילוכם
דירה,
קשה
חשף
בתהליך מורכב ויקר ,היום דברים
הוא
״אפשר לראות דיכוטומיה :המוצב עצמו נמצאב׳היי׳
תהליכים ,מקבל פידבקים ,מוערך .בן
מחזירים עובדים
נעשים אחרת
לומד דברים חדשים ,מניע
את
לשתף
אתה רוצה
חברתית.
מבחינה
מאוד גם
של
הלוגיסטית
הזוג הוא זה שצריךלדאוג
נשלחו ,עוצרים משפחות
שכבר
המשפחה,
להתאקלמות
האחרים ,אבל לא כולם רוצים לשמוע"
או
בתהליך,
החלו
שכבר
מסתגלים,
כלל
בדרך
הילדים
שלו.
הקריירה
שעושים
ולרוב מוותר על
פחות או יותר .ישנו גם קושיגדול בגלל הבדידות.לעבור את רילוקיישן רקלעובד עצמו,בלי
שהצבה
המשפחה .צריךלהבין
החגיםלבד,להיות מרוחק מהארץ".
שחזרת אחרי
פתאום תקוע להם.בעולם של היוםיכוללהיות
בחו׳׳ל היאעניין יקר ,וכל עובד משולחעולה פי שלושה עד פי
"אנחנו ענדנתחו־׳׳
השתנהלגמרי .יש גם
שעבדת בו בינתיים
שנתיים ,והארגון
חמישהמעלותולמעסיק כשהוא בארץ .כדילחסוך את
העלויות
צריךלמצוא מכונית ,דירה,
הרבה דבריםלארגן במישור האישי
שכירת דירה מתאימה,
לחו״ל
הכרוכות בשליחת המשפחהכולה
לחו׳׳ל ,גם אופי המשימות השתנה
לבד ממספרם שלהנשלחים
לאקלם אתהילדים מחדש .זה קשה מאוד גם מבחינה חברתית.
הלימודים בבתי הספר שולחים את העובדלפרקי זמן של
מימון
מהישראלים
מאוד בשנים האחרונות .אם בעבר יצאו חלקניכר
עשרה ימים בארץ ,מה
בחו״ל ,וביניהם שהות של
שלושה חודשים
ששיגרו מורים
לשליחות מטעם הסוכנות היהודית ושאר גופים
לשמוע .אני
אתה רוצה לשתף את האחרים ,אבל לאכולם רוצים
שנקרא
בגולה ,היום הסיבותמגוונות יותר
ואנשי חינוךלקהילות היהודיות
מדמה את זה לאלבום תמונות שאדם מראה כשהוא חוזר מהודו,
׳רילוקיישן קצרמועד׳.
ולזוגיות.המשולחים
״גםתהליך כזה נושא מחיר כבד למשפחה
ניהול ,תעשייה וכדומה.
משרות בהיי־טק,
וגםכלכליות יותר
הלאה .זה לא באמת
כל אחד מקשיב חמש דקות ,מדפדף ועובר
מעניין אף אחד".
המשפחה.
נעדרים משבתות ,מחגיםומאירועים משמעותיים בחיי
הפופולריים הם בראש ובראשונה ארה״ב וקנדה ,אבל
היעדים
אחרי שלושה חודשים בארץ ביקשבעלה שלאורנוי,
גם עובדים שנוסעים וחוזרים מדי שבוע ,או כמה פעמים בחודש,
בשלוש השנים האחרונות נפוצים גם יעדים אחרים.
לדבריה,
שוחק מאוד.
אורח חיים
בריאותיים וזוגיים .זה
מחירים
משלמים
לשובלקנדה .היא לא ידעה כיצד
האנגלוסקסיות מבוקשות ,כי אנשים תופסים אותן
"כל הארצות
להתמודד עם הבשורה" .מאוד
לא רציתילחזור לשם .מבחינתי זו היתה מכה.
אבל היום אין ארגון גדול שאין לו
סוף־סוף חזרתי
הרילוקיישן לפריחה שלי ולמשפחהשלי,ועכשיו שובלארוז אתהכול
קשר
ולנסוע?
לחו״ל,ולכן תופעת
להתקיים״.
קיימת ותמשיך
אבל הבנתי שבראייהלטווח רחוק ,איןליברירה .לא רציתילפרק
את המשפחה.החלטנולעשות נסיעת הכנה .השארנו אתהילדים
שחזרו
אנשים
בפגישותייד עם
אצל ההורים,ונסענו לחפש בתי ספר ,דירה ומכונית ,כדי שכשנבוא
מרילוקיישן ,מצאתכאלה שהצטערו
על התהליך?
הכול יהיהמוכן״.
איתם
הרבה
דבר אין
"בסופו של
לילדים על התוכנית
לנסיעה הקצרה ,הם לא סיפרו
לפני שיצאו
אתה מקבל
תמיד
משפחתית
המתגבשת .כששבו מקנדה נסעו בהרכב מלאלחופשה
שמצטערים.
משהו ,רוכש שפה ,רואה
עולם ,נחשף באילת ,שבסופה ,כך חשבו ,יבשרולילדיםעל הצעד המתוכנן .אלא
שביום הראשוןלשהותם בעיר הדרומיתגילתהאורנוי ,אז בסרהכול
לתרבויות אחרות ,לומד על עצמך
בת  40גוש בשד .כשחזרולמרכז פנתה
דברים שלא ידעת קודם .היתרונות
לאבחון .התשובהשקיבלה
היתה ״את חולה בסרטן השד״ ,לצד הפניה דחופה
פרק הזמן
החסרונות.
עולים על
לטיפולים
לרילוקיישן הוא שנתיים.
האידיאלי
כימותרפיים .אורנוי היתה נחושה להישאר בארץ.בעלה לא רצה
המשפחה.
התפרקה
לעזוב את קנדה .בנקודהזו
לוקח בדרךכלל כמעט שגהלהתאקלם
מהמשמעות

היא העבודה .אם הם

הסיליקון,
קיבלתימייל מישראלית שנמצאת בעמק
שלא ייאמן איר שהם חגגו את

עבודתה ,בני

המשפחה

המורחבת,

החברים

בעלה

התקשה

והיא

כותבת

הראשונה

הילדים דרשולהצטרף אל אביהם בקנדה,ואורנוינאלצה
להסכים.

הסוויץ׳ ,יוצאים
פתאום מרגישים את

בחו״ל .הבכור ,שהיה אז בן
זכת רק את הדברים הטובים שחורנו

במקום,

ורק

אחרי

השנה

נהנים״.
לטיולים,

איד
למי
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אנשים אומרים׳אנחנו

התקשתהלהתגבר על

החברה

קנאה,

מתמודדים עם

כדומותלנו
לנויותר",
רילוקיישןלהודו בתחומי ההיי־טק ,ואפריקה היא
מאוד לעשות
לדעתיהלהיט הבא
לרילוקיישן ,בעיקר בתחומי הבנייהוהתעשייה.
אנשים עוברים גם
לסין .עם זאת ,ככלשהמנטליות שונה יותר ,כך
גדל .לקחת משפחה
הקושי
לרוסיה ,זהיכול
לאתיופיה או
ולנסוע
באורח החיים,

והשפה

המדוברת

אומרתאורנוי .״מצד אחר ,בשנים

להיות

היא
אנגלית,

שנוחה

האחרונותפופולרי

קשהמאוד״.

שמוצביםבחו״ל?

מהמאפיין אתהישראלים
העולם ,גם אנחנו מחפשים
״כמו שאר אומות
בשליחות אנשים
לנו .זה משהו
דומים
אוניברסלי .בספר אני מביאה כדוגמה את
חבורה של
׳הבוסטונים׳
חמש
משפחות ישראליות שנסעו

הקשיים

זוהר

שישלנו

פה

והםמתאווררים.

קצת כעס ,וגם

מחשבה

של

יחזרו׳״.
׳הם בטח כבר לא
ויש סיכוי שהם באמת לאיחזרו?
"זה מאוד
להתמחות
רופאים
תלוי־מקצוע .המון
ולעבוד,
נוסעים
וחלקםמצליחיםלהסדיר לעצמם שהייה ממושכת.לאנשי חינוך או
שליחים של הסוכנותוכוי אין אופציהלהישאר ,כי הם חתומים על
חוזה
מוגבל .אחרישמתאקלמים נעשה נוחוקל יותרלהישאר ,אבל
בחו״ל ,וגם מי שנשאר תמיד
בכל מקרה יש בושהלהגיד שנשארים
נחזור' ,כמו אדם שעוזב אתהקיבוץ״.
אומר׳אנחנו עוד

ההלם
לא

השיבה

רק

ההתאקלמות בארץ הזרה

בכיתי בחיים .הייתי

בינתיים ממכאוב־ הגוף ,אר

במשך שנים

הצלקות הנפשיות .״־שלי חשבון ארוך עם

קנדה,
ובגלל

זה כתבתי

את הספר" ,היא אומרת .״אחריםאולי כותבים ספרות יפה או

שירים כדילהתמודד

עם קושי :אני

בכליםשלי.
השתמשתי

כתבתי

ספר שהוא מדריך מקצועי ובעצם נמצא
׳ליד׳ הסיפורשלי״.
הדרישה לספר
חברת סגל בתוכנית לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטה
הפתוחה ובבית הספר למנהל עסקיםבמכללה האקדמיתלנדר.
כזה הגיעה גם מצד הסטודנטים של ד״ראורנוי,

שליחות,
״הסטודנטים באו וביקשו עצותלמעברבין ארצותלצורך
ובסופו של דבר החלטתילכנס את כל המידעלספר אחד .הספר
נכתבבלילות,
כשהבית היה שקט .אזעולות כל המחשבות
והתחושות.

במשך שנה פשוט לא ישנתי ,רק ישבתיוכתבתי׳.

אם היום היומציעיםלד לצאת
לרילוקיישז ,חיית נוסעת?
״כן,
בהחלט .עם הכנה נכונה ,מדובר בסופו של

ההפוך

לבוסטון במסגרת חברת היי־טק
גדולה,
שומרות על קשר הדוק ונפגשות אחת
לחודש.
שמאפיין את
״מה
הישראליםזוהתמיכה שהםזוכיםלה מצדלישראל.נעור היא חשההקלהנוכח
ועד היום ,אחרי שחזרו ,הן

של

תחושה

מלחמה,אבטלה
עםהקושי׳ .ישאולי

נשלח
לקנדה,

והוסכם

שאם הוא יהיה מרוצה ,בתום

שנה נשלח

הישראלית

מתייחסת

"יש

"הם

גם את שניהקטנים .באותה שנה בכיתי כמו שלא
הילדים".
ילכו שאר
מהמחשבה שאחרי הבכור
מבועתת
אחרי שנה החליט הבן הבכורלחזורלארץ .אורנוי החלימה

רילוקיישן?
שעושה

בחו״ל.
שממתין

משאירים אותנו

וכשאתה חוזר אתה

דבר בחוויה

דורשת

ארצה .אחרי שנתיים בקנדה חזרה

אלא
של אורנוי

מחשבה,
משפחתה

גם

תרבותית מעשירה
ומעניינת.

נחמד
לנסוע,

אך כמו

טוב יותר
לחזור״.

החזרה אלהמוכרוהידוע ■לתגובןת:
dyokan makorrisfton.caif

שאומר השיר,

