
 הודעה לעיתונות 
 תגובת קו לעובד להמלצות הצוות הבינמשרדי לעניין התיאגוד בסיעוד:  

 כל פתרון שאינו רואה לנגד עיניו את העובדים איננו בר קיימא 
 

של הנוכחי מודל ההעסקה האפשריות ל( פורסמו ההמלצות בנוגע לחלופות 2.5.22) ביום
עתידה לבקש מחר ועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת ה  .מהגרי.ות עבודה בסיעוד 

 שהחלה, עבודת הצוות. דיון ייעודי בנושאב( עדכון בנוגע לקידום ההמלצות 9.5.2022)
בעוד מאותו הדבר: המשך  מההסתיי על בחינת שינוי מבני ויסודי בענף,בהצהרה חגיגית 

הגדלת ה"מעטפת העסקה בידי המטופל הסיעודי באמצעות לשכת תיווך, פשוט תוך 
 התומכת" מהלשכה )מבלי שהוחלט מאין יבוא המקור התקציבי לכך(.

 
חות ממשלתיים לפניו, שקראו לרפורמה מעמיקה בענף לטובת " כמו שורה ארוכה של דו

לא צפויות להביא לשינוי בשטח הנוכחי המטופלים והעובדים כאחד, גם מסקנות הצוות 
חלופיים למטופלים הסיעודיים, שאינם דורשים   ולפיתוח מענים אמיתית  לרפורמה והצעות 

אבק. כמו שמסכם הצוות עצמו, מודל  להעלות ימשיכו  –בהכרח הבאת עובד מארץ אחרת 
, ובמקום לצמצמו ולתקנו, )ולא לטובה( ההעסקה בענף הנהוג בישראל הוא ייחודי בעולם

לרבות על דרך הסדרת שעות העבודה והמנוחה בענף כפי שהתחייבה המדינה לבג"ץ כבר  
 נראה שמה שהיה הוא שיהיה.לפני עשור, 

 
לצד זאת, הודיעה שרת הפנים כי בכוונתה לקדם המלצה של יו"ר הצוות, לצמצם את יכולתם 

  ם והן במעסיקיםצפוי לפגוע הן בעובדי מהלך כזה, אם יקרה, . להחליף מעסיקים של העובדים
במקום לייצר מודל  . הפגיעים, שעובדים פשוט יסרבו להשתבץ אליהם עם גיוסם לראשונה

תמריצי שיאפשר תגמול ראוי לעובדים ויבטיח הגנה על זכויותיהם כך שיבחרו להשתבץ אצל  
מעסיקים פגיעים יותר, המלצות הצוות עדיין מתייחסות לזכויותיהם של עובדים, כמהמורה 

 . פורמה שתיטיב עם המעסיקיםבדרך לר
 

הפתרונות הנדרשים בתחום מחייבים את המדינה להתייחס לעבודת הסיעוד כאל שירות 
סוציאלי, שיש להשקיע בו על מנת להבטיח שהעובדים יהיו טובים ומרוצים והמטופלים יזכו  

אחרת, הן הצהרות מוחלשת לשירות טוב. הצהרות על דאגה למטופלים על חשבון קבוצה 
קו לעובד קורא למקבלי ההחלטות  ולות שבסופו של דבר יפגעו גם במטופלים עצמם. חל

 לזכור, שכל פתרון שאינו רואה לנגד עיניו את העובדים איננו בר קיימא. 
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