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1.1.2019 

 לכבוד

 מר חיים כץ

 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

 שלום רב,

תקנות הכניסה לישראל )קביעת אזורים העמקת הסדרי כבילת מהגרי עבודה בסיעוד באמצעות הנדון: 

 2018-גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד()תיקון(, התשע"ח

 

"תקנות גיל : אשר לשם הנוחות נקרא להן להלןשבכותרת )ת הכניסה לישראל תקנו טיוטת הרינו לפנות אליך בעניין

; 26.11.2018בכנסת ביום  הפנים והגנת הסביבה; נדון בוועדת 22.8.2018ירן הופץ להערות ביום , אשר תזכהמעסיק"(

 והמונחות כיום לשיקולך ועיונך. 

 

ת ביותר זקקהאוכלוסיה הנ, שישיםכלפי ק הקתנגועים באפליה מובר שאהרינו לבקשך להתנגד לתקנות אלה, 

 יוכלו לעבור מהגרי עבודההמעסיקים שביניהן מספר על  רמטית נוספתמגבלה ד מטיליםו שירותי סיעוד בישראל,ל

 . 20141בנוסף למגבלות קודמות אשר נחקקו בשנת  בתחום הסיעוד,

 

את  כחיותותקנות גיל המעסיק הנ חזירותמ ם ותקנות הבקרה,ביחד עם התקנות האזורים הגאוגרפיי לטעמנו,

בעבר במפורש על ידי  של כבילה למעסיק, כבילה אשר נפסלהלתקופה חשוכה  אוכלוסיית מהגרות העבודה בסיעוד

. אם תאושרנה, התקנות תאפשרנה לכפות על מהגרות עבודה בתחום תכבלתי חוקתיונמצאה העליון  בית המשפט

תצמצמנה את היצע המעסיקים שלהן באופן דרמטי בהצטרף  בור מספר מצומצם מאד של מעסיקים,הסיעוד לעבוד ע

את יכולתן להיחלץ ממצבים של העסקה פוגענית. לתקנות אף צפוי להיות אפקט  נהסכלתו ימות,ליתר המגבלות הקי

חשש שהדבר יקפח את עובדות לא תעזנה להתפטר מעבודתן, גם בסיטואציות פוגעניות, משום ה –מצנן משמעותי 

עוד יותר, דווקא  , ומשום שהיצע המעסיקים שלהן קטן ומצומצם במיוחד. זאתלעבוד בישראלהאפשרות להוסיף ו

עתק -בשנים הראשונות להעסקתן, בהן התקנות יחולו על עובדות אלה, שנים שבהן העובדות משועבדות לחובות

; תופעה המתאפשרת בעטיים של מחדליה עבוד בישראלכתוצאה מדמי התיווך אותם נאלצו לשלם תמורת הזכות ל

 העבודה לעבודה בישראל. הנמשכים של המדינה לפקח כראוי על הליך הגיוס של מהגרות

 

אם תאושרנה, התקנות צפויות להרחיב לאין שיעור את מימדי השהייה שלא כדין בישראל, נוכח הקלות בה יישללו 

שיון, ויחייבו, לפיכך, הבאת מהגרות עבודה נוספות לישראל, גירושן, וחוזר רישיונות ישיבתן של מי שבאו לישראל ברי

ממשלה בדבר צמצום מספר מהגרות ומהגרי העבודה השוהים בישראל ותוך העשרת חלילה, הכל בניגוד למדיניות ה

                                                           
ולתקנות הכניסה לישראל )אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף  2013-תקנות הכניסה לישראל )אזורים גיאוגרפיים(, התשע"ד 1

 .2013–הסיעוד(, התשע"ד
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ראל כיסיהן של הלשכות הפרטיות בסיעוד, שישלשלו לקופתן רווחים נאים מכל מהגרת עבודה חדשה שתיכנס ליש

 תחת זאת שתגורש.

 

אותה על זכויות היסוד של אכן, שיטת ההעסקה הנוכחית בתחום הסיעוד מגלה קשיים ניכרים, ואינה מעניקה הגנה נ

מהגרות העבודה או של המטופלים, הזקוקים לטיפול סיעודי. אין ספק, כי התחום נדרש לרביזיה עמוקה וכוללת. 

פתרון הבעיות החמורות המאפיינות את ההעסקה בענף הסיעוד בישראל, אלא שהתקנות המוצעות לא יועילו במאום ל

 יטה הנוכחית. אלא רק יחמירו ויעמיקו את כשליה של הש

 

נבקש להדגיש, כי התקנות עתידות, בעיקרן, לפגוע בנשים. ליבת התקנות הינה הגבלות שיוטלו על מהגרי עבודה 

חום הסיעוד הינו נמוך. את רוב רובן של המשרות בתחום זה בתחום הסיעוד. בפועל, שיעורם של מהגרי העבודה בת

עבודה הינה רבה, פגיעותן של הנשים המהגרות רבה עוד יותר, מאיישות מהגרות עבודה. ככל שפגיעותם של מהגרי 

 והתקנות מבקשות כעת להוסיף ולהופכן פגיעות עוד יותר. 

 

 להלן נעמוד על הדברים ביתר פירוט.

 
רו לאישורה של ועדת הפנים מבוססות על תיקונים שהוכנסו לחוק הכניסה לישראל, נות שהועבטיוטת התק .1

א לחוק הכניסה 3שנים, ושעל פיהם הוספו לסעיף  כשבע( לפני חוק הכניסה לישראל – )להלן 1952-תשי"ב

כות להגביל לישראל, העוסק במתן אשרות כניסה לישראל ורישיונות ישיבה בה, סעיפים המקנים לשר הפנים סמ

ם שונים בתקנות את יכולתן של מהגרות העבודה בתחום הסיעוד לעבור בין מעסיקים ובין אזורים גיאוגרפיי

 בישראל.  

 

פסק  חריגה משמעותיתהיא  לעיל, 1משמעות התקנות שבכותרת, בוודאי בהצטרפותך לתקנות המוזכרות בה"ש  .2

( בג"ץ הכבילה –)להלן  346( 1, פ"ד סא)ישראלנ' ממשלת קו לעובד  4542/02המשפט העליון בבג"ץ -דינו של בית

בילה למעסיק; משטר משפטי שנמצא על ידי בית המשפט בכל הנוגע לתחום הסיעוד, ושיבה למשטר משפטי של כ

 . בבג"ץ הכבילההעליון כפסול 

 

העסקתם של . במסגרתו נקבע, כי הסדר 2006ניתן על ידי בית משפט העליון בשנת בג"ץ הכבילה פסק הדין ב .3

מהגר הסדר המתנה את רישיון הישיבה שניתן ל –מהגרות ומהגרי עבודה בישראל, כפי שנהג עד לאותה העת 

אינו כדין. על פי הסדר זה, עזיבת המעסיק, התפטרות, פיטורין או פטירת  –העבודה בעבודה עבור מעסיק מסוים 

כתו לשוהה שלא כדין ולחשיפתו לסנקציה של המעסיק מביאים לביטול רישיון הישיבה של מהגר העבודה, להפי

ות שהייתו של מהגר העבודה בישראל; תלות מעצר וגירוש. הסדר זה יצר תלות עמוקה במעסיק בכל הנוגע לחוקי

מתנאי  –לעיתים באופן דרמטי  –ששימשה כר נוח לתופעות חמורות של ניצול, לרבות העסקה בתנאים הנופלים 

 גן בעבודה.המינימום הקבועים בחקיקת המ
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המשפטי הישראלי, מציאות שאינה עולה בקנה אחד הסדר הכבילה, נפסק, יצר מציאות נורמטיבית חריגה בנוף  .4

המוסרי ותכליתו של חוזה העבודה. הוא מקנה נות הבסיסיים עליהם מושתת משפט העבודה ועם ערכו עם העקרו

למעסיקים יכולת אפקטיבית לכפות חוזי עבודה ולמנוע בעד עובדיהם מלהתפטר; הוא מעוות את יחסי הכוחות 

רית כוח המיקוח של מהגרות ומהגרי העבודה; הוא אינו עולה בקנה אחד עם הדין בשוק העבודה, בנוטלו את שא

דינו של השופט לוי(. ועוד: המשוואה שיצר ההסדר בין התפטרות מעבודה -לפסק 39-37, 32הבינלאומי )פסקאות 

ין של "מע –כך קבע בית המשפט העליון  –לבין מעצר, שלילת חירות וגירוש הכתימה את ההסדר בסממנים 

 לפסק דינו של המישנה לנשיא חשין(.  4עבדות בגרסה מודרנית" )פסקה 

 

באופן מיוחד על כך, שדינו של ענף הסיעוד אינו שונה "מדינם של יתר ענפי  בפסק הדין עמד בית המשפט העליון .5

 העבודה בהם מועסקים עובדים זרים", ואין הצדקה להחריגו מהאיסור הכללי על קיום הסדרי כבילה: 

 
אכן, הקשר שבין העובד הסיעודי למעסיקו המטופל הסיעודי, אינו קשר רגיל שבין עובד למעביד... לא "

ולק, על כן, כי חובה היא המוטלת על המשיבים להבטיח שקשישים ונכים בישראל יזכו לקיום יימצא ח
, מכאן ועד ואולםאדם. -בתנאים שאין בהם כדי לבזות את אנושיותם, ואשר שומרים על כבודם כבני

למסקנה כי הגשמתה של חובה זו מצדיקה את כבילתו של אדם למעסיקו, תוך כפייתו, הלכה למעשה, 
. להלכה, גישת המשיבים הנה שיש להבטיח כי כל נזקק ארוכה היא הדרך –להעניק שירות אישי מאונס 

בודה שברצונו בהתעלם משאלת השכר ותנאי הע –סיעודי באשר הוא יוכל להעסיק בשירותו עובד זר 
וזאת באמצעות כריכה בין התפטרות המטפל מעבודה בשירותו של הנזקק,  –ובאפשרותו להעניק לעובדו 

לבין סנקציה חמורה כאבדן המעמד בישראל. גישה זו, כאמור לעיל, אינה עומדת במבחן חוקתי, משעקרון 
אדם לעולם עומדים כתכלית -. היא אף אינה עומדת במבחן מוסרי, שהרי בניהמידתיות אינו מתקיים בה

 תהא המטרה נאצלת ככל שתהא... –וערך בפני עצמם. אין לראות בהם אמצעי בלבד ולא מוצר לסחור בו 
הבטחת רווחתם וכבודם של קשישים ונכים הנזקקים לשירותים  –תכלית שהציבו המשיבים לעצמם 

כותו של אדם לכבוד אין פירושה תכלית ראויה היא. למשפט נועד תפקיד בהגשמתה. אלא שז –סיעודיים 
. אין היא הזכות להעסיק אדם אחר בכפייה, בשכר נמוך וללא תנאים שלילתה הגמורה של זכות זו מהאחר
מסויגת לפגוע בחירותו של האחר. מימושה אינו מצריך כלל כי אדם -סוציאליים. היא איננה הרשאה בלתי

 .2" .מאונס –ופיו "אישי" יותר מטיפול סיעודי ואיזהו השירות שא –אחר ייכפה להעניק שירות אישי 
 

 חמורותו אינן עוסקות בנסיבות ממוקדות והגנת הסביבה העומדות כעת לבחינתךקנות הת -בניגוד לטענות הנכים  .6

אסורות באופן החמור ביותר שהמשפט מאפשר )ר' סעיף  של נטישת מטופלים סיעודיים. חשוב לומר, נסיבות אלה

שעניינו "נטישת מושגחים", והאוסר על "נטישתו" של קטין או של מי ש"אינו  1977-)ב( לחוק העונשין, תשל"ז363

הסכם לדאוג לצורכי חייו של קטין או של מי שאינו  מסוגל לדאוג לצורכי חייו" בידי מי ש"מחויב על פי דין או

מסוגל לדאוג לצורכי חייו". בצד העבירה נקבע עונש מאסר בן שלוש שנים(. תחת זאת, התקנות מבקשות לשוב 

שאין בינו ובין הצורך במניעת עזיבה פתאומית דבר, ושלגביו נפסק כי ולייסד הסדר כבילה נרחב לעובדות סיעוד, 

 . בקנה אחד עם תפישת הזכויות של שיטת המשפט בישראל הוא אינו עולה

 

                                                           
מוקד  10843/04ר' בג"ץ . מאז ניתן פסק הדין חזר בית המשפט העליון ואישר, שוב ושוב, את ההלכה שנפסקה בעניין הסדר הכבילה 2

ק דינה של השופטת חיות לפסק דינו של השופט ריבלין, פס 16, פסקה 19.9.2007)פסק דין מיום  סיוע לעובדים זרים נ' ממשלת ישראל
להחלטת  8, פסקה 14.7.2008)החלטה מיום  מוקד סיוע לעובדים זרים נ' ממשלת ישראל 8255/07ודעת המיעוט של השופט לוי(; דנג"ץ 

)פסק דין מיום  עסוקהאחיעוז ארגון ארצי של חברות כוח אדם נ' משרד התעשייה והמסחר והת 4957/07הנשיאה ביניש(; בג"ץ 
, פסקאות 13.4.2011)פסק דין מיום  קו לעובד נ' משרד הפנים 11437/05לפסק דינו של השופט גרוניס(; בג"ץ  10-ו 2, פסקאות 27.1.2008

 לפסק דינו של השופט ג'ובראן((. 2לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה, ופסקה  65-ו 36
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ראוי להדגיש, כי ה"צורך" בהסדרת ענף הסיעוד ובהטלת מגבלות על עובדות הסיעוד באופן המוצע בתקנות אינו  .7

בנתונים עובדתיים. הדבר חמור, שכן ניתן היה לצפות, כי חקיקת משנה שעתידה להשליך באופן נרחב על  נתמך

, בשקילת אפשרויות שונות טרם ההחלטה לפגוע בזכויות יסוד, של רבבות תגובה בעובדות מוצקותזכויות יסוד 

דו"ח ועדת שושני, דו"ח ב 12להמלצה מס' כל שמפנה תזכיר החוק הוא אולם . ובבחירה בפתרון מידתי וראוי

ובעו, ודווקא ביחס אשר הראשוניות  שנים, ובו נכללו המלצות מקיפות וחשובותארבע שפורסם לפני לא פחות מ

, משום שגם סוגיות אלה הן ונפרט אליהן מתנהלות הרשויות לא רק תוך התעלמות, אלא באופן הפוך להמלצה.

לעצב מדיניות כוללת כדי לתת מענה לצרכים של "המלצתה הראשונה של ועדת שושני היתה : באחריות משרדך

לפתח , החשובה לא פחות, של הוועדה, היתה "". המלצתה השנייהאוכלוסיית הזקנים ושל אנשים עם נכויות

ידי -שירותים קיימים ולהקים שירותים חדשים שיכולים לצמצם את הביקוש לטיפול הסיעודי המסופק על

דרך ". לעודד כוח אדם ישראלי לעסוק במתן טיפול סיעודי". המלצת הועדה השלישית היתה " עובדים זרים

של ועדת שושני היתה, אם כן, עיצוב מדיניות שתנטרל את התלות במהגרות עבודה, ותפתח פתרונות  לךהמ

מתווה כולל זה, ככל שהוא מצמצם ממילא את העסקת מהגרות העבודה כפתרון נוספים לסיעוד נכים וקשישים. 

ו מנסות תקנות אלה לפתור בלעדי ויחיד שמעניקה המדינה לנכים קשים, היה יוצר כשלעצמו היצע פתרונות שאות

אולם המדינה אינה מעוניינת לממן  באמצעות כבילתן של מהגרות עבודה לאותם מעסיקים שהינם נכים קשים.

פתרון כולל לבעיה רחבה וחשובה; תחת זאת, היא מציעה הסדרים שמחירם "היחיד" הוא אובדן כבודם של 

 קשים. מהגרי העבודה, פגיעה בחירותם, וחשיפתם לתנאי ניצול 

 

אין חולק, כי על מדינת ישראל מוטלת חובה להבטיח את כבודם ואת רווחתם של קשישים ושל אנשים , לסיכום .8

עם מוגבלויות, הזקוקים לטיפול סיעודי. ואולם, כבילת מהגרות עבודה למעסיקיהן, ניצול מצוקתן הכלכלית, 

עבודה מצד אחד, וקשישים ואנשים  מהגרי –הרחבת הפגיעה בזכויותיהן כעובדות ושיסוי אוכלוסיות מוחלשות 

אלה באלה, אינם תחליף למדיניות רווחה ניאותה. מדינת ישראל אינה רשאית להשתית  –עם מוגבלויות מצד שני 

  עבודה.י את אחריותה למתן טיפול סיעודי לנזקקים לו על קיפוח זכויות היסוד של מהגר

 

 ת העבודה ומהגרו מהגריה בכנסת, כי לבך קשוב למצוקות ידוע לנו, מהתקופה בה שימשת יו"ר ועדת העבוד .9

בישראל. הרינו לבקשך לא לאשר תקנות, אשר יחריפו מצוקתם של אנשים שעזבו משפחות, בסיעוד המועסקים 

 לא אחת, האחרונות.  וילדים ותינוקות, כדי להגיע ולסייע לאזרחי ישראל בשעותיהם הקשות, 

 

 

 בכבוד רב,

 עו"דמיכל תג'ר,   מיטל רוסו, עו"ד

 

 זרים, משרד העבודה והרווחה. םלביא, הממונה על זכויות עובדי-עו"ד שירי לב רן :העתק
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