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  ירושלים

  

  ,ר הכנסת"יוראש הממשלה ו נוימכובד

  

  למעסיקיהםומהגרי עבודה  עבודה כבילת מהגרות: הנדון

  

 בקריאה שנייה ושלישית מליאת הכנסת להצביעעתידה , 2011  במאי16 ,א"ב באייר תשע"י, הקרוב' ביום ב

מדובר בשלושה סעיפים אשר פוצלו מהצעת חוק . 1952-ב"התשי, הצעה לתיקון חוק הכניסה לישראלעל 

  . כהצעת חוק עצמאיתונדונו בוועדת הפנים והגנת הסביבה , שעה שזו נדונה בכנסת, ההסדרים האחרונה

  

למהגרי עבודה ישיונות העבודה הניתנים של ר, בדרכים שונות, בהגבלתםהממשלתית הצעת החוק עניינה של 

בתחום  עבודה מהגרילגבי , שר הפנים יהא רשאי לקבוע, פי ההצעה על. השוהים בישראלבתחום הסיעוד 

  רשאיםיהיושרק בו בארץ זור גיאוגרפי  ביניהם וא לעבוררשאים הם את מספר המעסיקים ש,הסיעוד

 –ובפועל , עבודה הם של מהגרילקבוע את תחום עיסוקים יהא רשאי שר הפנכי , עוד קובעת ההצעה. לעבוד

 שהן רובם,  בנשיםעוסקת בעיקרה, יש להדגיש, ה זוהצע. תתי תחומים בענף הסיעודל עבודה יכבול מהגרל

  . של המועסקים בתחום הסיעודהמוחלט 

  

של הצעת קבלתה כי , מבקשים להתריע, מרצות ומרצים וחוקרות וחוקרים בתחום מדעי הרוח והחברה, אנו

משמעות ההצעה היא שמהגרות עבודה בענף . ממדיות בזכויות אדם בסיסיות-תביא לפגיעות רבהחוק 

וכי מי שתתפטר מעבודתה ללא , לעבור בין מעסיקים באופן חופשי, כעניין מעשי, הסיעוד לא תוכלנה

  הסיעוד להיחלץ סיכול יכולתן של עובדות בענףתוצאת החוק תהא. הרשאה תהפוך חשופה למעצר ולגירוש

ת הפגיעה  והרחבניצול מצוקתן הכלכלית, כבילת מהגרות עבודה למעסיקיהן. ממצבים של העסקה פוגענית

, אותה כלפי קשישים וכלפי אנשים עם מוגבלותי תחליף למדיניות רווחה נבזכויותיהן כעובדות אינם

  . הזקוקים לטיפול סיעודי

  

 מי ; מעל משפחותיהן ומדינותיהן על מנת לבוא לישראלמי שהרחיקו –למהגרות עבודה בענף הסיעוד 

למשפחות , יחידים שתרומתן למי; מסביב לשעון, יום- יום, מבצעות עבודה תובענית וקשה מאין כמותהש

, ולא בניצול,  הולםשכרו יש לגמול באמצעות מתן תנאי העסקה הוגנים –חברה בישראל לא תסולא בפז ול

  . שאינה אלא הזמנה פתוחה להתעמרות יתבעושק וביצירתה של מערכת חוק

  

מושכל מעמיק וקיים דיון  ולמסדר יומה של המליאההפוגענית להוריד את הצעת החוק  אנו קוראים לכם

  .בהשלכותיה

  

  ,בכבוד רב
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