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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא .1

 והוא עוסק בהסדר המוצע להעסקת ,מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים

מספר .  של ממשלת ישראל2007עובדים זרים בתחום הסיעוד בהצעת המדיניות הכלכלית לשנת 

הפחתה בשנים לעמד להגבלה או ואינו מו, העובדים הזרים בענף הסיעוד אינו מוגבל באמצעות מכסות

 היתרים לעובדים 38,790ת " חילקה יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ2005בשנת . הקרובות

 . בסיעוד

 הצעת הממשלה להסדרת נושא ההעסקה  . 2

את מתכונת העסקת לשנות  ממשלת ישראל מציעה 2007במסגרת הצעת המדיניות הכלכלית לשנת 

הממשלה מינתה משרדי ש- ההצעה מסתמכת על המלצות הצוות הבין1.יעודהעובדים הזרים בתחום הס

  2.עניין זיכיונות להבאתם לישראל של עובדים זרים ולהעסקתם הזמנית של עובדים זריםב 2002בשנת 

המטופל תעשה באמצעות לשכות פרטיות אצל העסקת עובד זר בתחום הסיעוד , לפי הצעת הממשלה

חברות . ולא חברת כוח האדם, יהיה המעסיק בפועלהמטופל ). יותם פרטחברות כוח אד(בעלות רשיון 

מעביד -יחסי עובד ולכן , יהיו גורם מתווך ולא מעסיק,תאגידים בתחום הבנייןשלא כמו , כוח האדם

 . וחברת כוח האדם הקבלניתהעובד  ולא על , המטופלהעובד ועל יחולו 

 3: הסדרים נוספיםכמה מוצעים" הסדרת השירות לנזקקים לסיעוד"בסעיף 

כבול בה יהיה ש, פרט לשנה הראשונה, העובד הזר לא יהיה כבול למעסיק וללשכות הפרטיות •

 .ללשכה הפרטית

  כמו כן.רכי המטופליםולהכשיר את העובדים הזרים ולהתאימם לצידרשו הלשכות הפרטיות י •

 .  על הלשכות חובה לספק לעובד עבודה בשנתו הראשונה בארץתוטל

 .ת ימונה אחראי לזכויות המעסיקים והעובדים בתחום הסיעוד" הסמך במשרד התמביחידת •

יקבע יפעמי ותשלומים קבועים מהמטופל כפי ש-הלשכות הפרטיות יוכלו לגבות תשלום חד •

 . שלהןברשיון 

 . העדפה לעבודה בסיעוד לזרים הנמצאים בארץתינתן  •

ללשכות הפרטיות לאחר הצבת העובד ים המעסיק ישלם תשלומים שוטפ ,משרד האוצרלפי ההסבר של 

ידאגו להכשרתם , יות לשמירת זכויות העובדיםיהיו אחרא,  מעקב שוטףנהלוהלשכות יו משום שאצל

 4.יעוץ למעסיקיםייתנו סיוע וו

 

                                                 
 .447ף סעי, 2006 בספטמבר 12, יום שלישי, 31- של הממשלה ה20' פרוטוקול ישיבה מס 1
 5 ,תכנון שיטת העסקת עובדים זרים בישראל ותנאים למתן רשיונות להעסקת עובדים זרים: משרדי בנושא-דוח הצוות הבין 2

 .2004באוגוסט 
 . לעיל1ראה הערה  3
 . 2006 באוקטובר 29, ל"דוא, רפרנט לנושא תעסוקה במשרד האוצר, יובל יעקובי 4
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 מרכז המחקר והמידע

 עמדת ארגוני הגמלאים .3

 בחוק תשלום עמלה ותשלומים חודשיים לקבועהסתדרות הגמלאים סבורה שהצעת משרד האוצר 

. 80רובם מעל גיל ש, ל הגמלאים לחברות כוח האדם תגרום להגדלת הנטל על זקנים סיעודייםקבועים ש

 כל שינוי בעלויות העסקת עובד 5,היות שרבע מהמשפחות שזקן עומד בראשן חיות מתחת לקו העוני

יאלץ זקן סיעודי י –הגדרת המטופל כמעביד תיצור מצב אבסורדי , על כךנוסף . יכביד עליהםסיעודי 

הסתדרות הגמלאים מציעה להשאיר את חברות כוח האדם כמעבידות של העובדים . תפקד כמעבידל

 6. כפי שנעשה בענף הבניין,הזרים בתחום הסיעוד
מציינת כי אין אפשרות מעשית שהמטופל , מנהלת העמותה לקידום הקשיש בירושלים, איילה לביא

ורך בחברה קבלנית שתהיה המעביד היה  והצ, יתפקד כמעביד,אשר מצבו הבריאותי קשה, הסיעודי

 7.עובדלהסיבה העיקרית להכנסת חברות כוח האדם כגורם מתווך בין המטופל 

 
 עמדת הארגונים החברתיים. 4

הצעות למודלים ב. הארגונים החברתיים שואפים לחולל שינוי כולל בהסדרי ההעסקה של עובדים זרים

מטרות המרכזיות הן השוואת זכויות העובדים וזכויות  עובדים זרים בתחום הסיעוד התהעסקשונים של 

למנוע את ניצולם של העובדים הזרים ויצירת כדי  םעובדים ישראליאלה של האדם של העובדים הזרים ל

  8.ישירה של עובדים זרים-לא וביטול ההעסקה ה,עבודה זרה בלבדהמבוססים על ענפי עבודה 
 בחוק עחברות כוח אדם כפי שמוצאמצעות ם זרים בהארגונים החברתיים מתנגדים להעסקת עובדי

 שהציג את ,שא הגישה קואליציה של ארגונים חברתיים נייר עמדה בנו2001 כבר בשנת 9.ההסדרים

בנייר מוצע להפעיל מרשם של העובדים . המודל הראוי לדעתם להעסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד

דיפרנציאציה של שכר הוצעה , כמו כן. עסיקיםהזרים בישראל ולאפשר ניידות של העובדים בין מ

  10.העובדים בתחום הסיעוד  לפי תנאי ההעסקה ומצבו של המטופל הסיעודי
מטופלות  בעיות שאינן כמה מצביע על 2006 בספטמבר 13-מנייר עמדה של המוקד לסיוע לעובדים זרים 

 11:משרדי ובחוק ההסדרים-בהצעת הצוות הבין

                                                 
מרכז : הנתונים מתוך. 57%-ת שקשיש עומד בראשן מתחת לקו העוני גבוה בכללא תשלומי העברה היה שיעור המשפחו 5

 . 2006 בספטמבר 28, עמי צדיק: כתיבה, הקשיש במדינת ישראל, המחקר והמידע של הכנסת
 . 2006 באוקטובר 26, שיחת טלפון, מזכיר הסתדרות הגמלאים, גדעון בן ישראל 6
 . 2006 באוקטובר 26, שיחת טלפון, רושליםמנהלת העמותה למען הקשיש בי, איילה לביא 7
מחויבות ", "אדוה"מרכז , "האזרחהאגודה לזכויות ", "מוקד הסיוע לעובדים זרים", "רופאים לזכויות אדם", "קו לעובד" 8

עקרונות להסדר העסקתם של מהגרי עבודה , אביב-התוכנית למשפט ולרווחה של אוניברסיטת תל, "לשלום וצדק חברתי
 .2006יולי , בישראל

 . 2006 באוקטובר 26, שיחת טלפון, "מוקד הסיוע לעובדים זרים", סיגל רוזן 9
-התוכנית למשפט ורווחה של אוניברסיטת תל, "מוקד הסיוע לעובדים זרים", "קו לעובד", "האגודה לזכויות האזרח" 10

 . 2001 בינואר 30, נייר עמדה, כבילת עובדים זרים בתחום הסיעוד, אביב
תכנון שיטת העסקת : משרדי בנושא-נייר עמדה בנוגע להחלטות הצוות הבין, "מוקד הסיוע לעובדים זרים", ל רוזןסיג 11

 . 2006 בספטמבר 13, עובדים זרים בישראל ותנאים למתן רישיונות להעסקת עובדים זרים
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 מרכז המחקר והמידע

אשר משולמים בפועל למרות האיסור לגבות תשלומים ,  המוצאדמי תיווך בארצותגביית  •

 .לעבוד בישראל" זכות"תמורת ה

התשלום הממוצע לעובד . נורמות העסקה ותשלום שכר אשר אינם עומדים בדרישות החוק •

 .  שעות ביממה24 עבודה של תמורת ומשולם , משכר המינימוםח"ש 1,000-סיעוד נמוך ב

שכן התגמול על עבודה סיעודית בכל דרגת סיעוד , מחסור בתמריץ לעבודה אצל נכים קשים •

 . עבודה אצל נכים קשים לעבנייר מומלץ להעלות את התגמול .  ונכות הוא זהה

 . ביטול הסדר הכבילה לעובדים מיד עם כניסתם לארץשל הבהרה מפורשת  •

 .  בלבדת דיפלומטית בישראלהתרת הבאת עובדים לישראל ממדינות שיש להן נציגו •

 . עבר בעייתי בתחוםבעלות פיקוח על חברות כוח האדם ומניעת מתן היתרים לחברות  •

 
 נקודות לדיון. 5

הכוונה להפקיד בידי חברות כוח האדם את המחויבות לשמור על זכויות העובדים הזרים  •

ות עובדים מן הבעיות בשמירה על זכוירבות  שכן ,בתחום הסיעוד מעלה סימני שאלה

 .   בחברות כוח האדםותקשור

פעמי בעת ההשמה והן התשלום החודשי - הן התשלום החד– ת כוח האדםוהתשלומים לחבר •

חלק ניכר רבים ממנה מוציאים  שכן ,מהווים נטל על האוכלוסייה הסיעודית –הקבוע 

 . משפחהמקבלים תמיכה כלכלית מבני  על מימון העובד הזר או םמהכנסת

בדוק את המשך תשלום דמי הטיפול החודשיים לחברות כוח האדם לאחר הצבת יש מקום ל •

 .  הגדרת הקשיש כמעסיקלאחר העובד הסיעודי אצל הקשיש

ישימותו של מודל להעסקת עובדי סיעוד ישירות בידי הביטוח הלאומי את יש מקום לבדוק  •

 . בבריטניהכפי שנעשה , שירות התעסוקהאמצעות או הצבתם ב

 כגון בעיית הנכים והסיעודיים ,רכי השוקו לצבעיות הקשורותאנו עוסק בהסדר החדש  •

והם  ,אינה מושכת עובדיםהיא  ולכן ,ו מספיקהעבודה עמם אינהתגמול על  .הקשים

 .  אחוזי נכות נמוכים ודרגת סיעוד חלקיתיבעלמעדיפים לעבוד אצל 

שמירה בם הזרים ובעיות יסוד הקשורות בהעסקתם של העובדיאינו עוסק בהסדר החדש ה •

. בארצות מוצאםמשלמים דמי התיווך שעובדים זרים בתחום הסיעוד גון  כ,על זכויותיהם

וצאם או תהליך הגיוס של עובדים מתאימים בארצות מאינו מטפל בהסדר המוצע ה, כמו כן

 . נציגויות דיפלומטיות בישראלשאין להןבגיוס עובדים מארצות 

זרים ביקשה ממרכז המחקר ומכון ברוקדייל לערוך הוועדה לבחינת בעיית העובדים ה •

 שעות ביממה 24-מחקר בשאלת הצרכים של זקנים לטיפול שיכולים להיענות בפחות מ

 . המחקר נמצא בשלביו הראשונים. ואינם מקבלים מענה במצב החוקי הנוכחי
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