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  מבוא

ראש הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים -יושב, מסמך זה נכתב לבקשתו חבר הכנסת יעקב כץ

  :במסמך נבחנים הנושאים האלה. הזרים

  ; מעביד בענף הסיעוד-יחסי עובד. 1

  ;חובותיהם וזכויותיהם של מעסיקים ושל עובדים זרים בענף הסיעוד. 2

  . קיומן על הענף- של קיום הזכויות והחובות ושל איההשפעה. 3

  

  רקע. 1

   תמונת מצב–מעביד - יחסי עובד1.1

אולם , מגמה דומה קיימת בענף החקלאות. מספר העובדים הזרים בענף הסיעוד הולך ועולה בהתמדה

הסיעוד העבודה בענף . המלונאות והתעשייה נקלטים יותר עובדים ישראלים ופחות זרים, בענפי הבניין

קצועות אחרים עתירי עובדים העבודה במנחשבת קשה יותר מבחינה נפשית ופיזית ומתגמלת פחות מ

  .זרים

. קבעה המדינה מודל העסקה חדש בענף הסיעוד) 4502/02(ץ "בעקבות ביטול הסדר הכבילה בהחלטת בג

פי - על.  מעסיקיםהמודל היה אמור להסדיר את יחסי העבודה בענף ולאפשר מעבר של עובדים זרים בין

המודל היה אמור להיות מוקם מאגר של עובדים זרים בסיעוד שממנו יוכלו מעסיקים לשכור עובדים 

וחברת כוח האדם היא גורם מתווך , המעבידהוא במודל החדש המעסיק בפועל . ים אחריםשעזבו מעסיק

 1.עובד אצל המעסיקבמודל נקבעו גם תשלומים קבועים לחברת כוח האדם שבאמצעותה הושם ה. בלבד

 ונמתחה עליו ביקורת קשה מצד ארגונים המייצגים את ,מודל ההעסקה החדש מופעל כיום חלקית בלבד

  . העובדים ואת המעסיקים בענף

 מהם נכנסו לישראל כחוק ומעמדם 43,811.  עובדי סיעוד זרים56,406 היו בישראל 2009בסוף נובמבר 

 54,747 היו בישראל 2010בפברואר  2.כחוק ואיבדו את מעמדם נכנסו לישראל 12,595; חוקי גם כיום

 שנכנסו כחוק ואיבדו את 11,119- ו,  שנכנסו כחוק ומעמדם חוקי גם כיום43,628, עובדי סיעוד זרים

  3.מעמדם

  

                                                 
: כתיבה, בחינת הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בסיעוד, מרכז המחקר והמידע של הכנסת: רפורמה ראהלהרחבה על ה 1

 בפברואר 23: תאריך כניסה, pdf.02167m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, 2008 בדצמבר 11, גלעד נתן
2010 .  

  . 2009 בדצמבר 22, ל"דוא, רשות ההגירה, אחראי מחשוב, נסים אליאסף 2
  .2010 בפברואר 16, ל"דוא, ל"הנ 3



  
    

 11 מתוך 3 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  מדינות מקור עיקריות של עובדים זרים בענף הסיעוד. 1טבלה 

עובדים בעלי   מדינת מקור
אשרה        

  2009נובמבר 

ובדים בעלי ע
אשרה        

  2010פברואר 

עובדים שאיבדו 
את מעמדם 

  2009נובמבר 

עובדים שאיבדו 
את מעמדם 

  2010פברואר 

  6,981  7,934  18,719  18,944  פיליפינים

  331  391  2,773  2,640  לנקה-סרי

  632  702  7,197  7,387  נפאל

  256  257  1,298  1,335  אוקראינה

  701  791  4,781  4,666  הודו

  818  901  6,345  6,254  ולדובהמ

  725  805  1,099  1,143  רומניה

מספר העובדים החוקיים בענף . נתונים אלו מלמדים כי מספר העובדים הזרים בענף הסיעוד יציב למדי

  .  עובדים1,476- ואילו מספר העובדים שנכנסו כחוק ואיבדו את מעמדם ירד ב,  עובדים183- ירד ב

  4קת עובד סיעודבעלי ההיתרים להעס. 2טבלה 

מספר בעלי   גיל  
  2008היתר 

מספר בעלי 
  2010היתר 

שיעור בעלי 
  2008היתר 

  שיעור בעלי 

  2010היתר 

  3%  3%  1,616  1,594  18-0  ילד נכה

  5%  5%  3,048  2,948  60-18  *מ"נשים שר

  6%  6%  3,059  3,249  65-18  מ"גברים שר

  60%  60%  32,990  32,583  +60  נשים סיעודי

  26%  26%  14,300  14,450  +65  ודיגברים סיע

  . שירותים מיוחדים–מ "שר*   

   5:הזכאים להיתר להעסקת עובד זר

 גם אם אינם זכאים לקבל את הקצבה בשל ,מי שעומדים בתנאי הזכאות לקבלת קצבת סיעוד  .א

 נקודות לפחות ADL6 4.5ן שקיבלו במבחקשישים לקצבת סיעוד זכאים  (ה שלהםהכנסהגובה 

 ;) נקודות לפחות4קיבלו במבחן זה שותר או י 90ובני 

 ; 65-18בעלי זכאות לקצבת שירותים מיוחדים בני   .ב

 ;זכאי לקצבת נכה שנקבע כי הוא זקוק לליווי רוב שעות היוםהילד   .ג

 ;ממה לפחות שעות בי17ל שזקוק לליווי "נכה צה  .ד

                                                 
 17, שיחת טלפון, רשות ההגירה, יחידת הסמך לעובדים זרים, ממונה תחום סיעוד ארצי, התקבלו ממשה סוויסה 2008נתוני  4

, רשות ההגירה, יחידת הסמך לעובדים זרים, תחום סיעוד –בכיר רכז ,  התקבלו ממשה נקש2010נתוני ; 2009במרס 
  . 2010 בפברואר 21, ל"דוא

, htm.F0F94668A87A-25D9-6EE4-5308-8E2AAF7F/exeres/NR/il.gov.moit.www://http, ת"אתר משרד התמ 5
  . 2010 בפברואר 15: תאריך כניסה

6 ADL – מידת העזרה שהוא זקוק לה ומידת הצורך שלו , מבחן הבודק רמת תלות של קשיש על סמך התפקוד היומיומי שלו
  . בהשגחה
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 . תלוי בזולת או סיעודיהנכה עבודה   .ה

  . גיםועדת חריאפשר לפנות אל  במקרים מסוימים

החלפה של בהפרטיות בענף עוסקות בהשמה וחברות הסיעוד . המעסיק בענף הסיעוד הוא המעביד בפועל

אחראיות לשלם הפרטיות חברות ה.  והאחריות להעסקתם לפי החוק חלה על המעביד,העובדים הזרים

  . לעובדים את החלק של קצבת הסיעוד בלבד

  

  7:אלהם המיומעסיק עובד זר בענף סיעוד מחויב בתשלה 1.2

  .ח"ש 250 –אגרת בקשה להיתר 

  . ח"ש 285 – אגרה שנתית לחידוש היתר

  . ח"ש 2,000עד  –פעמי לחברת הסיעוד הפרטית בעת השמת העובד הזר -תשלום חד

  . ח"ש 70עד  –תשלום חודשי קבוע לחברה הפרטית 

  

  8 תוספות וניכויים כחוק,  שכר העובד1.3

מעסיק ה,  לעובד הזר של יחידת הסמך לעובדים זרים ברשות הגירה9ןלפי האמור בגרסה העברית לזכותו

. ) שעות בחודש186עד (עובד זר מחויב לשלם לעובד לפחות שכר מינימום לחודש עבודה במשרה מלאה 

  .  בחודשח"ש 3,850.18הוא שכר המינימום כיום 

לפי  ליום ח"ש 21.14של העובד אינו מתגורר עמו דמי נסיעות עד לסכום אם על המעסיק לשלם לעובד 

  . המעבידלמקום מגורי מרחק בין מקום מגורי העובד ה

 331ולתשלום של של ימי הבראה חמישה  בתום שנת עבודה העובד זכאי ל:העובד זכאי לדמי הבראה

מהשנה הרביעית ועד השנה ; ימים בשנהשישה  בשנה השנייה והשלישית הוא זכאי ל;לכל יום ח"ש

  . ימים בשנהבעה  הוא זכאי לשעשיריתה

 .יום מנוחה שבועי לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ותשעה ימי חג בשנה לפי דתו: העובד זכאי לימי חופשה

,  בשנהה ימי חופש14בכל אחת מארבע השנים הראשונות  –חופשה שנתית נוסף על כך הוא זכאי ל

  .  בשנהה ימי חופש16ומהשנה החמישית 

 בגין כל שעה 150%- בעבור שעתיים נוספות ראשונות ו125% :וספותשעות נעובד זכאי לתשלום בעבור ה

למרות ,  מנהל יחידת הסמך לעובדים זרים ברשות ההגירה,ד מאיר שפיגלר"לדברי עו. מעבר לכך

   10).2 סעיף ,ראו להלן(בהתדיינות משפטית נתון האמור לעיל נושא השעות הנוספות 

  

                                                 
, htm.A638F0709557-8ACF-54F4-71D0-BC1B4ECD/exeres/NR/il.gov.moital.www://http, ת"אתר משרד התמ 7

htm.B7488F1EA425-C958-0DF4-2592-342C78C1/exeres/NR/il.gov.moital.www://http .  
7CD8-EB45-FD5F-EA8413E3/rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http-, ת"אתר משרד התמ 8

pdf.hebrewn/0/D1B4E8EC5964 ,2010 בפברואר 16: תאריך כניסה .  
  .המדריך תורגם לכמה שפות זרות. כויות של עובדים זכיםריך לזמד 9

 . 2010 בפברואר 16, שיחת טלפון, רשות ההגירה, מנהל יחידת הסמך לעובדים זרים, ד מאיר שפיגלר"עו 10
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   ניכויים כחוק משכר העובד1.4

  : בעבור25% לנכות עד אפשרובד הזר משכרו של הע

רשאי המעביד . ביטוח בריאותדמי מעסיק עובד סיעוד חייב לשלם בעבור העובד ה: ביטוח בריאות. א

  ).השנייםהנמוך מ (ח"ש 110.8לנכות משכרו של העובד עד מחצית דמי הביטוח או 

מקום הסכום תלוי ב. בעבור מגוריםהעובד סכום כסף לנכות משכר המעסיק רשאי : שכר דירה. ב

 התשלום בעבור מגורים בדירה בבעלות המעסיק הוא עד מחצית מהתשלום עבור דירה .בארץהמגורים 

  .להלן הסכומים שמותר לגבות. שהמעסיק שוכר

  )בשקלים (מגורים לחודשתמורת ניכויים : 3טבלה 

  דירה בבעלות המעסיק  דירה בשכירות  

  159.18  318.36  ירושלים

  181.14  362.28  אביב-תל

  120.77  241.55  חיפה

  120.77  241.55  מרכז

  107.36  214.72  דרום

  98.78  197.58  צפון

  

הכנסה שעל העובד לשלם על המס את לנכות משכר העובד אפשר : ביטוח לאומילניכויים למס הכנסה ו. ג

 ח"ש 4,552 עד שכר של ;לנכות משכר העובד לצורך תשלום דמי ביטוח לאומיאפשר , כמו כן .הכנסתו

עסקת עובד אסור לנכות משכר העובד בגין ההיטל על ה.  משכר העובד0.04%יהיה שיעור הניכוי בחודש 

  .זר

 ח"ש 70.54מעסיק רשאי לנכות מעובד המתגורר בביתו עד ה: ארנונה ומים, ניכויים בעבור חשמל. ד

  . בחודש

  

   מקורות המימון להעסקת העובד הזר1.5

לשמש עשויות בעלי הזכאות מקבלים קצבאות ש. 1.1לעיל בסעיף מוצגים ד זר עובלהעסיק הזכאות תנאי 

חשוב לציין שהמדינה אינה מעמידה לרשות המבקשים להעסיק עובד . למימון חלקי של העסקת עובד זר

תשלום כסות במלואו את ה שעות ביממה גמלה שאמורה ל24סיעוד זר או מי שנזקקים לליווי והשגחה 

  .העסקהתמורת כחוק 

 מקבל הקצבה זכאי: ניתנת בשעות סיעודזו קצבת . קצבת סיעוד ניתנת למי שנמצאו תלויים בעזרה. א

 11). הגמלה מופחתת במחציתמתמעל הכנסה מסוי(תלותו בסיוע מידת לפי , סיעוד שעות 18עד  9.75-ל

עות לקבל את שווי שובו אפשר פיילוט של המוסד לביטוח לאומי מופעל באזורים מסוימים בארץ 

  . הסיעוד בכסף

                                                 
, aspx.הגמלה20%שיעורי/Pages/Care_Term_Long/benefits/il.gov.btl.www://http, אתר המוסד לביטוח לאומי 11

  . 2010 בפברואר 22: תאריך כניסה
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כיום ).  שעות18עד  שעות במקום 23עד (מעסיק שבוחר להעסיק עובד ישראלי יקבל תוספת שעות 

 12. שעות שבועיות עבור העסקת עובד ישראלי23סימלית מקבלים ק זכאי קצבת סיעוד מ27,000

  13 שיעור זכאות לגמלת סיעוד.4טבלה 

שיעור 
  הזכאות

הגמלה שווי   מספר שעות טיפול שבועיות
  )בשקלים(

168%  18  2,501  

150%  16  2,234  

84%  9  1,251  

75%  8  1,117  

  

 נכות לעניין שירותים 60%להם לפחות שיש קצבת שירותים מיוחדים ניתנת למקבלי קצבת נכות . ב

ולאחר ,  נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים75%פחות ללהם יש בעלי נכות רפואית שלמיוחדים או 

  : הדרגות. הקצבה משולמת בכסף. תם בזולתבחינת תלו

  . יומיותמזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב הפעולות היו. 1

  . יומיותמזקוק לעזרה רבה בעשיית כל הפעולות היו. 2

  .  תלוי לחלוטין באדם אחר. 3

  14 שיעורי הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים5טבלה 

שיעור 
  הזכאות

תוספת  שווי גמלה בכסף
  לגמלה

50%  1,010  283  

105%  2,120  585  

175%  3,533  858  

) 74%- מיותר בעלי שיעור נכות של ( קצבה 100%-זכאים לה. לקצבה זו יש להוסיף קצבת נכות

  .  בחודשח"ש 2,160מקבלים 

 מקבלי קצבה .ח"ש 2,019  הואהקצבה המלאהסכום . 18גמלת ילד נכה משולמת לבעלי נכות עד גיל . ג

  15. בחודשח"ש 343מלאה זכאים לתוספת של 

ל מקבלים גמלה ממשרד "נכי צה. נכי עבודה תלויה בשכר שקיבלו בזמן עבודתםהגמלה שמקבלים 

    16.חלק ממקבלי קצבת הנכות והשירותים המיוחדים זכאים גם לקצבת ניידות. הביטחון

                                                 
  . 2010 בפברואר 25, שיחת טלפון, המוסד לביטוח לאומי, מנהלת תחום סיעוד, אורנה זמיר 12
gimlat /Documents/booklet_hebrew/booklet/Publications/il.gov.btl.www://http, אתר המוסד לביטוח לאומי 13

pdf.3_2_4a_seid20% ,2010 בפברואר 22: תאריך כניסה .  
anchor #aspx.default/Pages/Allowance_Attendance/benefits/il.gov.btl.www://http, אתר המוסד לביטוח לאומי 14

2ef0cb14431176d8ccc4f6a81b9dec02_Span ,2010 בפברואר 22: תאריך כניסה .  
 22: תאריך כניסה, aspx.default/Pages/Child_Disabled/benefits/il.gov.btl.www://http, סד לביטוח לאומיאתר המו 15

  . 2010בפברואר 



  
    

 11 מתוך 7 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

   שכר העובדים הזרים ותנאיהם בענף הסיעוד. 2

  ים זרים בענף תשלום שעות נוספות ושעות כוננות לעובד2.1

שאלת עולה נוסף על כך . תמורתןלא נהוג בענף לשלם , אף שהחוק מחייב תשלום בעבור שעות נוספות

יה בבית המעסיק ועמידה ישה(עם המעביד במצב כוננות שוהה בהן העובד ששעות תמורת התשלום 

, ות נוספותמעסיקים בענף בדרישה לשלם בעבור שעכמה תביעות הוגשו נגד ). הצורךשעת לרשותו ב

 ,כוננות לע יש לציין כי נוסף .שוניםדין -פסקיובעקבותיהן הוצאו בכמה ערכאות , שעות כוננות והפרשות

  . כו כולןליווי צמוד רוב שעות היממה וללהשגחהם הסיעודיים זקוקים מעסיקיהחלק מ

חה את  ד למעשה ובכך17,ץ יולנדה"המשפט העליון את העתירה בבג- דחה בית2009בחודש נובמבר 

 ,המשפט הכיר במורכבות הסוגיה-בית, עם זאת. עבור שעות כוננותב הדרישה לשלם לעובדי סיעוד זרים

-יש ותקצר ידו של בית: "הדין את הצורך בהסדרת הנושא בחקיקה-והשופטים אף ציינו בפתח פסק

 בנושא  הוגשה18".והעתירה הזו תוכיח, המשפט מלהסדיר נכוחה מצב דברים שהמחוקק ממאן להסדירו

הסדרת הנושא דבר המשפט ביקש מהמדינה עדכון ב- ובית,המשפט העליון- עתירה נוספת לבית

  19.בחקיקה

משמונה שעות ביום יותר עובד שיוכל להוכיח כי עבד , ד שושנה שטראוס מרשות ההגירה"לדברי עו

בהירות בכל -כיום יש אי.  אין מחלוקת שיש לשלם לו בעבור שעות אלו כחוק– בפועל ובאופן אקטיבי

בהן העובדים שהשעות ולא ברור אם יש להחשיב את , הנוגע לתשלום עבור שעות כוננות של העובדים

, ד מיכאל אטלן" לדברי עו20.עבודהלשעות שעות כוננות או לבבית המעסיק בלי לעבוד באופן פעיל שוהים 

מנוחה אינו חל על שעות עבודה והמשפט העליון קבע שהחוק -בית, ת"היועץ המשפטי של משרד התמ

, לדבריו.  ונתון להסדרה בהסכם או חקיקה חדשהבתחום יחסי העבודההוא  צורת העסקה זו אולם

, נתונה בשלב התחלתי הסדרת הנושא בחקיקה 21.הנושאלהסדרת ת החל בקידום חקיקה "משרד התמ

מנוחה , נימום שיכלול תוספת לשכר המי,ומבוססת על קביעת הסדר מיוחד לעובד המתגורר אצל מעסיקו

  22.לנכות משכר העובדשאפשר שבועית מקוצרת והסדרה של התשלומים 

  

   כחוקםפיטורילפיצויי  לפנסיה וה תשלום הפרש2.2

 החליטה הממשלה להטיל על חברות הסיעוד המעסיקות 2010ינואר ב 31- מ1274' מסבהחלטת הממשלה 

 ופנסיה של העובדים םור פיצויי פיטוריעבבעובדים זרים בענף הסיעוד להפקיד בפיקדון את התשלומים 

                                                                                                                                                      
, אתר המוסד לביטוח לאומי; id?php.article/il.org.inz.www://http=143, ל"אתר ארגון נכי צה 16

Injury_Work/benefits/il.gov.btl.www://http/פגיעה20%דמי/aspx.default/Pages ,
aspx.default/Pages/benefit_injury_Work/Injury_Work/benefits/il.gov.btl.www://http, 
aspx.default/Pages/MonthlyNayadut/Mobility/benefits/il.gov.btl.www://http ,2010 בפברואר 23: תאריך כניסה .  

 .פורמלי בין הדין הארצי לעבודה ואחרים' יולנדה גלוטן נ 1678/07ץ "בג 17
 22: תאריך כניסה, htm.13P./0701678013P//016/78007/files/il.gov.court.2elyon://http, המשפט העליון-אתר בית 18

 . 2010בפברואר 
 . 2010 בפברואר 17, שיחת טלפון, ת"היועץ המשפטי של משרד התמ, ד מיכאל אטלן"עו 19
 . 2010פברואר  ב22, ל"דוא ,רשות ההגירה, ד שושנה שטראוס"עו 20
  . 2010 בפברואר 17, שיחת טלפון, ת"היועץ המשפטי של משרד התמ, ד מיכאל אטלן" עו21
 . 2010פברואר , כנס יחסי עבודה, ת"היועץ המשפטי של משרד התמ, ד מיכאל אטלן"מתוך מצגת של עו 22
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הממשלה קבעה בהחלטתה כי אין באמור לעיל כדי לייקר את עלות העסקת העובד . הזרים בענף הסיעוד

  23.הזר לנזקק הסיעודי

כוח האדם בהחלטות הממשלה והכנסת לא הוטלה על מעסיקי עובדים זרים או על חברות  ,עד החלטה זו

הסדרת -אי. מי פיצויי הפיטורים והפנסיה לפיקדון על שמו של העובד הזרסיעוד חובה להעביר את תשלוב

דרישה לתשלום פיצויים בהפיקדון בענף חושפת את מעסיקי העובדים הזרים לתביעות מצד העובדים 

בכל הענפים שבהם מותרת העסקת עובדים זרים חובה להפקיד פיקדון חודשי . והפרשות שכר כדין

הסכום שניצבר בו בחשבון בנק נפרד ומושם הפיקדון . ם והפנסיה של העובדהכולל את תשלומי הפיטורי

מועסקים השינוי יחייב את החברות שדרכן העובדים הזרים . כאשר הוא עוזב את הארץ לעובד ןנית

הפקדת ההפרשות לפיצויי פיטורים ופנסיה בפיקדון מגינה על החברה המפקידה את . בתשלום הפיקדון

תשלום פיצויי פיטורים ופנסיה ומעודדת את העובד לעזוב את ישראל בתום תקופת חלקה מפני תביעות ל

   24.שהותו בה כחוק

 ופנסיה םהחלטת הממשלה תיתן מענה לסוגיה של תשלום פיצויי פיטורי, ד שושנה שטראוס"לדברי עו

   25.רוב העובדים הזרים בענף הסיעודהם ש, לעובדים שמועסקים באמצעות חברות הסיעוד

ין כי גם לאחר חיוב חברות הסיעוד להפריש לפיקדון פיצויי פיטורין ופנסיה יצטרך הנזקק יש לצי

ואת מלוא ההפרשות , הסיעודי לשלם את חלקו כמעסיק כאשר ההעסקה נעשית באמצעות חברת סיעוד

שהמעסיק יעביר לעובד הזר את הבטיח הלשכות הפרטיות אמורות ל. כדין כאשר הוא המעסיק היחיד

לעקוב אחר ביצוע אמורות  אולם בפועל לא ברור כיצד הלשכות , בעבור פיצויי פיטורין ופנסיההתשלומים

  . התשלום

  

  הסדרת יחסי העבודה בענףבדבר גופים בענף הסיעוד עמדות . 3

 עובדיוהן מקשות הן על המעסיקים הסיעודיים והן על , חדשותבעיות ההעסקה בענף הסיעוד אינן 

  . הסיעוד

   בענףשל מעסיקיםאופייניות תלונות 

עובדים עוזבים את . עובדים יכולים לעזוב את המעביד שעל סמך ההיתר שבידו הם נכנסו לארץ. א

במעסיק , כמו ילד או נכה, למשל כדי להחליף מעסיק שהעבודה אצלו קשה, שונותמסיבות  מעסיקיהם

  . בוד בעבודה נוספתאו כדי לעבוד אצל מעביד שמאפשר להם לע, שהעבודה אצלו קלה יותר

  .  עובדים שמתעללים במעסיק שלהם או גונבים ממנויש . ב

  . תביעות של עובדים בתחומים הקשורים ליחסי עבודההמתלוננים על מעסיקים יש . ג

  של עובדים זרים בענףאופייניות תלונות 

  . ה וכבילהיכפי, התעללות, העסקה בתנאים של ניצול. א

  . כחוק ותפרשהתשלום שכר ו- אי. ב

                                                 
תאריך , htm.1274des//012010/Decisions/Secretarial/PMO/il.gov.pmo.www://http, אתר משרד ראש הממשלה 23

  .2010 בפברואר 22: כניסה
 ינואר ,1274מדיניות הממשלה בנושא עובדים זרים החלטת ממשלה , מרכז המחקר והמידע של הכנסת: פסקה זו מתוך 24

 . 2010 בפברואר 7 ,גלעד נתן: כתיבה, 2010
  .2010 בפברואר 22, ל"דוא, רשות הגירה, ד שושנה שטראוס"עו 25
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  .הגיעו לארץ לא נמצא להם מעסיק ומקום עבודה חוקייש עובדים שכאשר הם . ג

מימון יוצר להפער בין הצרכים ,  מנהלת תחום סיעוד במוסד לביטוח לאומי,אורנה זמיר' גבלדברי 

ישראלי או , העסקת עובד במשרה מלאההיחיד למימון קצבת הסיעוד אינה אמורה להיות המקור . בעיות

,  בנכים בבית ביממה שעות24חוק לשם טיפול של במשלם את כל הנדרש למשל שרד הביטחון מ. זר

אפשר לקבל את אותו טיפול -אי.  בחודשח"ש 30,000 שעות ביממה 24עלות התשלום כחוק לטיפול של ו

 בעיה נוספת היא שהעסקת עובד זר אינה הפתרון שמתאים ,לדבריה.  בחודשח"ש 5,000-4,000תמורת 

  26. שעות ביממה24זקוקים להשגחה של למי ש

  

  27 עמדת פורום הארגונים להבטחת זכויות המטופל והמטפל הסיעודי3.1

 נושא הטיפול הסיעודי אינו מוסדר ,פורום הארגונים להבטחת זכויות המטופל והמטפל הסיעודילפי 

קצבאות הסיעוד נזקקי נותנת לאולם אינה , המדינה קבעה תנאים להעסקה בענף. כראוי בחוק הישראלי

הפורום טוען כי הרפורמה בענף יצרה בעיות חדשות ולא נתנה .  תשלום הולם לעובדיםשיאפשרו להם

   28:הבעיות שהפורום מצייןמ. מענה לבעיות הקיימות בתהליך ההעסקה

  ;של עלויות ההעסקהניכרת הגדלה . א

  ; חברות כוח האדם הפרטיותתפקידי בדבר חוסר בהירות . ב

  .נון פיקוח ציבוריהעדר מנג. ג

  :ובכלל זה, הפורום ממליץ על כמה תיקונים במודל ההעסקה שנקבע בענף

   ;העברת נטל התשלומים ללשכות הפרטיות מן המטופלים אל המדינה. א

  ; פי חוקי העבודה- העלאת הקצבאות באופן שיאפשר למטופלים להעסיק את המטפלים על. ב

מספר גר והפסקת הבאתם של עובדים חדשים עד שהוצאה לפועל של יעד ההשמה שנקבע במא. ג

  ; פחת מהקבוע ברפורמהיהעובדים במאגר לא 

לפי הבהרה כי הסדר הכבילה בוטל וכי עובדים ומעסיקים רשאים להחליט על הפסקת העבודה . ד

  . תנאי החוק

  

  29ה" עמדת ארגון אהב3.2

נדרשים  שכן ,וקה כלכלית קשהלמצגרמה ה סבור כי הרפורמה פגעה בזכויות המטופלים ו"ארגון אהב

  . והם אינם יכולים לשלמם,  אינה מכסהקצבת השירותים המיוחדיםשמהנכים תשלומים 

  :הארגוןדרישות 

                                                 
 . 2010 בפברואר 25, שיחת טלפון, המוסד לביטוח לאומי, מנהלת תחום סיעוד, אורנה זמיר 26
, וגבלויותהקליניקה לזכויות אנשים עם מ, "קו לעובד", "המשפט בשירות הזיקנה", "כן לזקן: "הארגונים החברים בפורום 27

 ". אדוה"מרכז , "האגודה לזכויות החולה", מטה המאבק של הנכים
פורום הארגונים להבטחת זכויות המטופל ,  הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בסיעוד–נייר עמדה , ד יפעת סולל"עו 28

  .והמטפל הסיעודי
   .2010ואר  בינ26, נייר עמדה, ארגון הנכים בישראל המיוחד –ה "ר אהב"יו,אבנר עורקבי 29
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בחקיקה )  קשיש אוילד נכה, נכה(להוריד את המעמסה הכלכלית מכתפי המעסיק הסיעודי   .א

  ;מותאמת

 ; בבחינה ממשלתיתלהגביל את האפשרות לתבוע מעסיק סיעודי ולהתנות את התביעות   .ב

 .  ביחידת הסמך לעובדים זריםים להתלונן על עובדיםלמעסיקגם לאפשר   .ג

 

  נקודות לדיון. 4

 

אין מאגר . והשקתלאחר  גם שנה ומופעל במלואאינו  בענף הסיעוד מודל ההעסקה החדש •

אינם סגורים השמים ו, מעביד-על יחסי עובדאינן מפקחות בפועל הלשכות הפרטיות , עובדים

, נוסף על כך. מצאו עבודהאף שלא כל העובדים שכבר שוהים בארץ עובדים חדשים י בפנ

ואף יש בעיות , העסקתם של עובדים זרים בסיעודבבעיות קשות פתרה לא מלכתחילה הרפורמה 

מן הראוי . בעיות אלו נותרו בעינן והמדינה אינה מציעה כל פתרוןלעת עתה . שהתעוררו בגינה

 . מעביד-יחסי עובדעיקר לבעיות בתחום וב, תידרש להןשהמדינה 

ולתביעות מזה לניצול עובדים בענף והיא פותחת פתח , תשלומים לעובדיםבדבר בהירות - אייש  •

 .  מזהנגד מעסיקים

כדי שלא , המדינה אינה מחייבת את המעסיקים הסיעודיים להפריש לפיקדון קבוע לעובד הזר •

 עשויה להביא לדרישה להגדלת הקצבאות הגדלת הנטל. להגדיל את הנטל על המעסיקים

, פיצוייםתשלום -בגין אימצב זו מותיר את המעסיק חשוף לתביעה . המשולמות למעסיקים בענף

בהם אחרים שכמקובל בענפים , פיטוריןפיצויי שכן הפיקדון כולל את ההפרשות לפנסיה ו

 . בניין וחקלאותכמו , מועסקים עובדים זרים והונהג הפיקדון

יש . ויות הנוספות של העסקת עובד זר השיתה המדינה על מעסיקי העובדים הזריםאת העל •

לפני , הנסמכות על קצבאות, בחינה של יכולתן הכלכלית של קבוצות חלשות באוכלוסייהלשקול 

  .עלויות נוספותשמשיתים עליהן 

ם גם לא קצבאות השירותיו,  שעות ביממה24של מימון טיפול קצבת הסיעוד לא נועדה ל •

אינה היא  ו,העסקת עובד זר בענף הסיעוד אינה זכות גורפת. הניידות והנכות, המיוחדים

 . מתאימה בהכרח לכל מי שנזקק לסיוע סיעודי

תקווה שצעד זה יביא לירידה ב, בין השאר, קביעת התשלום הקבוע ללשכות הפרטיות נעשתה •

ית התשלומים הקבועים משנה עברה מאז החלה גבייותר . בתשלומי דמי תיווך לא חוקיים

 .חוקיים המשולמים בענף- דמי התיווך הלאלא ירדו  אולם לפי עדויות עובדים ,מהמעסיקים

יל את טלא בחרה לההמדינה לא ברור מדוע . את מודל העסקה הנוכחי בענףבחון שוב יש ל •

העסקת העובד הסיעודי . בענף הבנייןנעשה כפי ש, האחריות של המעסיק על הלשכה הפרטית

מצעות לשכה פרטית כאשר המטופל משלם בעבור השירות ישירות ללשכה היתה עשויה בא

תחלופה של עובדים ומתן מענה , תשלום שכר שלא כדין: בענףלפתור את הבעיות העיקריות 

המודל בחון את התאמת יש ל. מבקש לעבור למעביד אחרשהוא מעסיק ידי למעסיק שהעובד ימ

 . דענף הסיעולבענף הבניין שמופעל 



  
    

 11 מתוך 11 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  מקורות

 

  מסמכי הכנסת

  .גלעד נתן: כתיבה, בחינת הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בסיעוד, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 . גלעד נתן: כתיבה, 1274מדיניות הממשלה בנושא עובדים זרים החלטת ממשלה , שם

  

  אתרי אינטרנט

  . ל"ארגון נכי צה

  . המשפט העליון-בית

  . המוסד לביטוח לאומי

  . המסחר והתעסוקה,שרד התעשייהמ

  . משרד ראש הממשלה

  

  שיחות טלפון 

  . ת"היועץ המשפטי של משרד התמ, מיכאלאטלן 

  . רשות ההגירה, יחידת הסמך לעובדים זרים, תחום סיעודרכז , משהנקש 

  . ה" ארגון אהבראש- שביו, אבנרעורקבי 

  .רשות ההגירה, אחראי תחום סיעוד יחידת הסמך לעובדים זרים, משהסוויסה 

  .רשות ההגירה, שושנהשטראוס 

  . רשות ההגירה, מנהל יחידת הסמך לעובדים זרים, מאירשפיגלר 

  

  מכתבים

  . ת"היועץ המשפטי של משרד התמ, מיכאלאטלן 

  .  רשות ההגירה,אחראי מחשוב, אליאסף נסים

  . "קו לעובד",  חניישראל-בן

   .רשות ההגירה, שושנהשטראוס 

  

  


