
 

  

 

29.6.2017 

 לכבוד

 ח"כ אלי אלאלוף

 יו"ר ועדת העבודה והרווחה

 ירושליםהכנסת, 

 בדוא"ל

 

 שלום רב,

 

תקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור  הנדון:
 2017-זניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים( )תיקון(, התשע"

 

 .ןשבנדו ן התקנותהריני לפנות אליך בעניי

 

ראים לוועדה שלא לאשר את התקנות בדבר העלאת אנו קויידונו התקנות שבכותרת. , 3.7.2017ביום שני הקרוב, 

העבודה בתחום ומהגרות של מהגרי יעה קשה ובלתי מידתית בזכויות המגן בעבודה המגלמות פגהניכויים, 

 בישראל. ביחס לעובדים זרים אחרים בשוק העבודה אפלייתם לרעה, ומהוות החקלאות

 

הניכויים יועלו, בפועל, למרבית העובדים, וזאת בשתי דרכים: ראשית, יעלה גובה הניכוי המותר למגורים מעובד 

באזורים הרלוונטיים ביותר למהגרי העבודה  50%-שמתגורר במגורים שהינם בבעלות המעסיק )עלייה של כ

בבעלות המעסיק בדרום ובצפון הארץ; לעומת  בגין מגורים בדרום שהם ₪ 130בחקלאות. כיום מותר ניכוי של 

מפי , יועלה באופן דרמטי של למעלה וחמור מכךשמאפשרות התקנות המובאות בפני הוועדה(. שנית,  ₪ 228

בהתאם לתקנות המובאות בפני  ₪ 300-כיום, ל ₪ 92-מ –)!( שיעור הניכוי המותר בגין הוצאות נלוות  שלושה

 הוועדה. 

 

ות סובלים ממגורים בתנאים ירודים, מתנאי עבודה מפרכים וקשים, והפרה שיטתית של מהגרי העבודה בחקלא

מביקורינו הרבים במגורי עובדים עולה תמונה מחרידה של שיכון העובדים במבנים שונים, הזכויות בעבודה. 

ל"שאריות"  חלקם יציבים יותר או פחות, תוך סיכון חייהם של העובדים. המגורים מצביעים על הפקרת העובדים

מבנים אשר קיימים במשק החקלאי ואינם ראויים למגורי אדם. כגון: מגורים בלול תרנגולים, במחסן ישן, ברפת 

פרות ובקונטיינרים ישנים של משאיות. מגורים ללא אמצעי חימום או קירור. מטבחים מאולתרים ומסוכנים, 

, מגורים במבנים ללא מגורים בתוך חממות מקלחות תחת כיפת השמיים, הקצאת מעט חדרים לעובדים רבים,

 חלונות ועוד.

 

יצוין, כי העלאת הניכויים על הוצאות נלוות לוותה בתחשיב הכולל רכיבים אשר אין כל הצדקה לגלגלם לפתחם 

של העובדים החלשים ביותר בשוק העבודה בישראל. למשל: מדוע שמהגרי העבודה יישאו בהוצאות הנובעות 

 ש בקרקע?!  מרגולציה של שימו



 

  

 

זאת ועוד; התחשיב הכליל רכיבים אשר ידוע לנו, מביקורים תכופים בשטח, כי כלל אינם מהווים סטנדרט הניתן 

. כך, את הסטנדרט הנדרש ממעסיקים –בהתאמה להעלאת הניכוי  –והתקנות אף לא מעלות בפועל לעובדים, 

ברי ההסבר כ"הוצאה אפשרית". כאמור, למשל, הוכללו בתחשיב מזגנים ודודי שמש, אשר אף הוגדרו בד

מביקורינו ידוע לנו כי עובדים רבים אינם זוכים למזגן ודוד שמש במגוריהם. התקנות מאפשרות לנכות מהם את 

 עלות הרכיבים אשר כלל אינם נהנים מהם, ואינן מחייבות את המעסיק שניכה את הסכום הגבוה לתתם לעובדים. 

 

עוד נציין, כי מדובר באפליית העובדים בחקלאות לעומת יתר העובדים הזרים בישראל בענפים אחרים, אשר 

 בגין הוצאות נלוות. ₪ 200-עליהם יוסיפו לחול התקנות המאפשרות ניכויים הנמוכים ב

 

ים ואינה הגדלת גובה סכום הניכויים המותרים בעבור הוצאות נלוות גובלת בעושק העובדלסיכום, לטעמנו, 

 . משקפת את ההוצאות הנלוות בפועל של החקלאים עבור מגורי העובדים במקום

 

עוד נבקש להזכירך, כי בישיבה הקודמת אשר נגעה לנושא זה, נכרכו יחד, בידי שר העבודה והרווחה, שני נושאים: 

אשר יחייבו  האחד, הוא העלאת הניכויים המותרים משכר העובדים בחקלאות; השני הוא תקנות הפיקדון

מעסיקים להפריש את הזכויות הסוציאליות של העובדים לקרן מיוחדת, כאשר הכספים יימסרו להם בעת 

יציאתם מישראל בתום תקופת השהייה המותרת. החקלאים הפעילו לובי חזק בהתנגדות להחלת הסדר הפיקדון 

! )מעסיק כל הוצאה נוספת אינו מערים עליהם, למעשה, –אף שמדובר בהסדר שמבחינה חוקית  –עליהם 

, עם במידה ויותקנו התקנות בקרן יוחזקהמקיים את החוק, יצטרך ממילא לשלם לעובדיו את אותו סכום ש

על החשיבות, ההכרח, והדחיפות בהתקנת מבקר המדינה  ג עמד65הפסקת עבודתו(; ולמרות שבדוח שנתי 

 נה כושלת מלהסדיר את הנושא זה קרוב לעשור.התקנות להסדר הפיקדון, והעביר ביקורת חריפה על כך שהמדי

וזכות לאותם מעסיקים הגונים,  הקלהלעובדי החקלאות, וכן מהווה  קרן הפיקדון הינה מנגנון חשוב ורצוי

המצייתים לחוק וייאלצו ממילא לשלם את הכספים הללו בתום ההעסקה. היא תפחית נטל מבתי הדין לעבודה, 

 נגד מעסיקיהם, בגין הכספים הללו. שעה שתפחית תביעות של עובדים 

הבהירו נציגי משרד העבודה והרווחה כי השר כורך את שני הנושאים הללו זה בזה,  בישיבה הקודמת בניהולך,

ציאליות של העובדים בקרן הפיקדון, ואינו מוכן "לוותר" לחקלאים על חובתם החוקית להפקדת הזכויות הסו

התנגדות החקלאים להעברת התקנות הנוגעות  באותה ישיבה, עקבלפיכך,  ב"תמורה" להעלאת הניכויים.

 –לפיקדון, משך השר גם את העלאת הניכויים. ואילו כעת מתברר, כי הפעם מועברות תקנות הניכויים לבדן 

הדבר מהווה הפקרה מוחלטת של זכויות  תקנות הפיקדון, וכי השר נכנע ללחצי החקלאים. לטעמנו,בלא 

ד שלא יזכו לקבל זכויות סוציאליות המגיעות להם מידי המעסיקים, עקב העובדה לא זו בלב :העובדים

, אלא שכעת 2000שהמדינה כושלת מהעברת תקנות שהחובה להתקינן נקבעה בחוק עובדים זרים בשנת 

 מסייעת המדינה למעסיקים להפחית עוד יותר את שכרם של העובדים החלשים ביותר בשוק העבודה. 

 

 ,כבוד רבב      

       

 , עו"דמיכל תג'ר                                                                 

       


