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העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה 

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 
החמרת הענישה על העסקה והלנה של שוהים שלא כדין 

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26), התשע"ו-2016; 2. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26)

(החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2014 של חה"כ מרדכי יוגב,

חה"כ יעקב מרגי, חה"כ ניסן סלומינסקי, חה"כ שולי מועלם-רפאלי. (פ/2003)

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום ראשון 13.3.2016 ויום שני 14.3.2016 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

 
עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת להחמיר את הענישה ואת האמצעים המנהליים והמשפטיים שיינקטו
נגד מי שמלינים או מעסיקים פלסטינים מהגדה המערבית ומרצועת עזה שנכנסו לישראל או שוהים בה ללא

היתר. במהלך השנים הביעה האגודה את התנגדותה העקרונית להסדר, הקבוע כבר כיום בסעיף 12

(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. מדובר בהסדר בעייתי ביותר, הקובע שורה של איסורים

וסמכויות דרקוניים. הצעת החוק הנוכחית, המבקשת להחמירו עוד יותר, פוגענית מקודמותיה, ומדרג

הענישה המוצע בה קיצוני ובלתי מידתי. מדובר בחקיקה פלילית מחמירה המצריכה דיון מושכל ובכובד

ראש. האגודה קוראת לוועדה שלא להיחפז בחקיקה, ולתת דעתה למכלול ההיבטים וההשלכות העולים

מהצעת החוק. להרחבה 
 

 

התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים
התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים - מעקב מיום 16.12.15

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור | יום שני 14.3.2016 | דיון
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עמדת האגודה: בשלהי 2012 פנו האגודה והתנועה לחופש המידע ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה
שיורה לרשויות ציבוריות לפרסם באופן יזום את הסכמי ההתקשרות שלהן עם גופים פרטיים למתן שירותים

ציבוריים או לשימוש במשאבים ובנכסים ציבוריים. בעקבות הפנייה ופעילותה של היחידה הממשלתית

לחופש המידע, התקבלה בסוף 2013 החלטת ממשלה, שיזמה שרת המשפטים דאז ציפי לבני, ושמחייבת

גופים ציבוריים לפרסם את מסמכי ההתקשרות שלהם עם גופים פרטיים או היתרים שנתנו לגופים פרטיים

בעניין אספקת שירותים או שימוש במשאבים ציבוריים. 

 

הסכמי ההתקשרות עם הגורמים הפרטיים כוללים בדרך כלל הסדרים רחבים וארוכי טווח שהם בעלי

חשיבות מכרעת לכלל הציבור, ולעיתים קרובות גם העברה של סמכויות שלטוניות לכל דבר בתחום הגבייה

והאכיפה. לפיכך, חובת הפרסום היזומה וההנגשה של ההסכמים לציבור חשובה ביותר, הן לצורך מימוש

זכויותיו של הפרט בקבלת השירותים המופרטים והן לצורך הבטחת ביקורת ציבורית ופיקוח. אולם החלטת

הממשלה לא מיושמת בשטח, והחוזים וההסכמים בין משרדי הממשלה לבין הגורמים הפרטיים נשארים

נסתרים מעינו של הציבור. בדיון הקודם בנושא, שנערך בוועדה בדצמבר 2015, נדונו הקשיים והכשלים של

משרדי הממשלה השונים ביישום החלטת הממשלה על פרסום ההתקשרויות, והשבוע ייערך דיון מעקב

בנושא. 
 

הסדרי בריאות החלים על מהגרות עבודה ותיקות
1. צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד) (תיקון),

התשע"ה-2015; 2. תקנות עובדים זרים (תיקון - איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור

ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשע"ו

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני 14.3.2016 | אישור הצו והתקנות

 
עמדת האגודה: סעיף 4 (א)(3) בצו עובדים זרים קובע, כי עובד/ת שחלה ונמצא על ידי רופא/ת תעסוקתי
בלתי כשיר לבצע את העבודה שלשמה נתקבל לעבוד לתקופה של תשעים ימים ומעלה, יהיה זכאי רק

לשירותי חירום רפואיים כדי לייצב את מצבו, עד למצב המאפשר את המשך הטיפול בו מחוץ לישראל. סעיף

זה פוגעני ומקפח את זכותם לבריאות של מהגרי ומהגרות העבודה. בהסתמך על סעיף זה מהגרים רבים

מוצאים מדי שנה מישראל, ללא טיפול רפואי ובחסות החוק. גם ההיגיון העומד מאחורי סעיף זה מטריד

ומעוות – על פיו, זכותו של עובד לקבל טיפול עומדת לו רק בזמן שהוא בריא וכשיר לעבודה. אם איבד את

כושר עבודתו, נשללת זכאותו לטיפול רפואי. 

ביוני 2014 קבע בג"ץ (בג"ץ 1105/06) כי יש לקרב את הסדרי הבריאות החלים על מהגרי עבודה ששוהים

בישראל תקופה העולה על 10 שנים לאלו החלים על תושבים. טיוטת התיקון לצו עובדים זרים שהוצעה על

ידי משרד הבריאות בתגובה לפסק הדין כוללת, למעשה, תיקון מהותי אחד בלבד לצו: על הביטוח הפרטי

שיסדיר מעביד לעובדו לכלול, בחלוף עשר שנים, גם כיסוי לפיצוי חד-פעמי בסך 80,000 ש"ח המיועד

לעובד שנמצא בלתי כשיר לבצע את עבודתו מסיבות רפואיות, ובלבד שמימש את זכאותו לטיסה חזרה

לארצו. תיקון זה אינו מממש את פסק הדין ואינו מתקן את הבעייתיות הקיימת בביטוחי עובדים זרים. מן

הראוי למלא אחר החלטת בית המשפט העליון על ידי החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי על עובדות סיעוד

ותיקות בישראל. כמו כן מן הראוי להבטיח בצו את זכותם של מהגרות ומהגרי העבודה להמשך הטיפול

הרפואי גם במקרה של מחלה ממושכת, ועל אף אובדן כושר העבודה.  
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כנס – תמונת מצב המאבק בגזענות 2016

יום שלישי 22.3.2016

 regist.fightracism.org@gmail.com :להגדלה לחצו על התמונה. ההרשמה במייל
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