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  לכבוד

 עו"ד דינה זילבר   עו"ד דניאל סלומון

 יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים יועמ"ש רשות האוכלוסין וההגירה

 באמצעות אתר החקיקה הממשלתי

  שלום רב,

 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף –חוק תשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן )הוראת שעה תזכיר הנדון: 

, המוקד לפליטים ולמהגרים, בישראל בשם קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח הפונ יהרינ

המרכז לקידום פליטים אפריקאים והיא"ס  – ARDCארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל,  –א.ס.ף 

 .31.3.2020-ו 15.3.2020מימים לכב' השרים ישראל, בנוגע לתזכיר שבנדון, ובהמשך לפניותינו 

 נוסח ,אותהלשרוד  להםלסייע  במצבם הקשה של מבקשי המקלט בעת הזו ובצורךעל אף ההכרה , להלןכמפורט 

, וזאת במצב של מגיפה דמי כיס זעומים מכספם שלהםלהשתמש בלא יותר מאשר  להם לתת מציעתזכיר ה

מדובר בפגיעה מהותית בזכויותיהם שאינה מקדמת תכלית כלשהי, . , וזאת תוך הצבת תנאים וחסמיםמשתוללת

 יש לבצע את השינויים הבאים:ודאי לא לגיטימית. משכך, 

 הוצאו לחופשה ללא תשלום. השבת רכיב העובד במלואו לידי העובדים, ודאי לאלו שפוטרו אולהורות על  .א

את רכיב העובד משכרו למי שמעסיקו ניכה  המדינה תשלם או תשלים את הסכום האמור לפיההוראה  הוספת .ב

 לגבות ממנו את הכסף.המעסיק בעצמה ולחזור אל הסמכתה אך לא הפקידו בקרן, תוך 

 שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום למשוך את כספי פיצויי הפיטורין מהקרן. לעובדיםמתן אפשרות  .ג

ביטול חובת הצגת אישור על ביטוח לקבלת הכסף, ובעיקר  ודרישות הסף הקלה על הדרישות הפרוצדוראליות .ד

החלת סעיף  באמצעות בריאותשירותי לבריאות כתנאי למשיכת הכסף. ראוי להסדיר את נגישות העובדים 

המקנה נגישות לסל שירותים הסדר באמצעות או  ,1994-, תשנ"דחוק ביטוח בריאות ממלכתיל)ד( (1())א56

שאינו מותנה בעבודה )למשל המודל הקיים של משרד הבריאות לאספקת שירותי בריאות לקטינים מקביל 

מי הביטוח לנכות את עלות דלקבוע סמכות חסרי מעמד הניתן באמצעות קופ"ח מאוחדת(. בהמשך לכך ניתן 

 .שלו הפקדון מקרןעבור העובד 

 :להלן הדברים בפירוט

לשרי הפנים, האוצר והעבודה, הרווחה והשירותים  פנינו בדחיפות 31.3.2020-ו 15.3.2020כזכור, בימים  .1

שה ללא תשלום לקבל את כספם שלהם על מנת לאפשר למבקשי מקלט שפוטרו או הוצאו לחופ החברתיים,

שמבקשי המקלט עובדים . בפניותינו עמדנו על כך 1991-מוחזק בקרן הפקדון שלפי חוק עובדים זרים, תשנ"אש

הפקדון שבקרן בענפים החשופים במיוחד לפגיעת המשבר ואינם זכאים לרשת הגנה סוציאלית כלשהי. הדגשנו 

. 1963-יי פיטורים, תשכ"גשל אותם אנשים, וכן פיצויי הפיטורים שלהם לפי חוק פיצו העבודהמוחזק שכר 
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התקנת לקבל את כספם שלהם, וזאת על ידי הם א לאפשר להו שמתבקש בתקופה זושהמינימום על כך עמדנו 

)ב( לחוק עובדים 5יא1-)ה( ו4יא1סעיפים תקנות באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי 

 שקשה לדמיין מצב מתאים יותר לשימוש בהם. –זרים 

הסדר שיאפשר משיכה מכספי  קידוםנציין כי פורסם תזכיר החוק שבנדון.  1.4.2020פניותינו לא נענו וביום  .2

מהירה , ולא באמצעות חקיקה משנה תזכיר חוק, שיצריך הליך חקיקה שעשוי להתארךהפיקדון באמצעות 

חרום פתרון הירים לקידום ביותר. ניתן היה לצפות כי נוכח המשבר יינקטו צעדים מ בפיקוח פרלמנטרי, תמוה

לאוכלוסיית מבקשי המקלט; לשם השוואה, ביחס לעובדים ישראלים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום, 

עומדות לחוק )ה( 4יא1יובהר, כי חובות השרים מכח סעיף קודמו כבר הסדרים ביחס לזכאותם לדמי אבטלה. 

בהקשר זה, נפנה למכתבינו  פעילן בסבירות.בעינן ללא קשר לתזכיר החוק, ועדיין קיימת החובה לה

 שבסימוכין.

יקודם ככל שכבר הוחלט לקדם בחקיקה ראשית הסדר לרווחתם של מבקשי המקלט, ניתן היה לצפות כי  .3

יעניק להם סיוע מדינתי וא כי האפשרות לעשות שימוש בכספם שלהם, והאשר מיותר ורחב יותר מקיף  פתרון

בעת המשבר. הדברים נכונים במיוחד ביחס למבקשי המקלט שמעסיקיהם ניכו את רכיב העובד 

רשות האוכלוסין על ידי  , לאמעולם לא ננקטו נגדם הליכיםוממשכורותיהם, אך לא הפקידו אותו בקרן 

 תראות חוזרות ונשנות מצדנו.חרף ה –על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ולא וההגירה

אנשים עד כה . לעבוד עוד לפני המשבר ו ולא יכולים היומבקשי המקלט לא עבדמנזכיר כי חלק ניכר  בנוסף .4

. בימים אלה, שבהם ארגוני זכויות האדם לשם קיומם בני קהילתםעל ארגוני זכויות אדם ועל  אלו נסמכו

הקהילה כולה במשבר, אנשים כשקהל כבימים רגילים, ונפגעו בעצמם מהמשבר וממילא אינם יכולים לקבל 

 אלו זקוקים במיוחד לסיוע מדינתי.

לאחר עשור שבו רשות האוכלוסין וההגירה נמנעת מלקבל החלטות בבקשות ש עוד נעיר, כי ניתן היה לצפות .5

מחדש  ואך לאחרונה החלה לבחוןנובה והנילוס הכחול, רי ההמקלט של אזרחי סודן יוצאי חבלי דרפור, ה

ולו בעת משבר זה מעמד  שים אלולאנ, יוענק ובאיטיות את כלל הבקשות למקלט של אזרחי אריתריאה

 שיאפשר להם ליהנות מזכויות אדם ומהזכויות שמעניקה להם אמנת הפליטים.

 להלן הערותינו ביחס לתזכיר:לגופו של עניין, 

 כסף שהעובדים יוכלו למשוך מהקרןה

גם אם בשגרה מדינת ישראל משלמת גמלאות וקצבאות לזקוקים להן ביד קפוצה, הרי שיש לומר באופן ברור  .6

לא כאזרח או תושב ישראלי ובטח  – בחודש ש"ח 2,700-מבכבוד מינימאלי אי אפשר להתקיים וחד משמעי, כי 

ודאי שלא אנשים בעלי  לכלכל אדם יחיד, ודאי שלא משפחה שלמה,ראוי . סכום זה אינו שלא כמבקש מקלט

צרכים רפואיים או מיוחדים. נזכיר כי מבקשי המקלט אינם זכאים לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, 

אף יאלצו לעשות שימוש הם לשירותי רווחה, לסיוע משפטי או לסיוע בשכר דירה; וכאמור בתזכיר עצמו, 

 ם(.על מנת להבטיח את המשך הביטוח הרפואי שלהם )ושל ילדיה בכספם
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יו מקבלים מהמדינה לו היו זכאים ם הזה, המגיע מכספם של העובדים, אף נופל מהסכום שה למעשה, סכום .7

עובדים שמשך שנים נגזלו מהם עשרות אלפי שקלים לקרן, יצטרכו להסתפק כעת בדמי כיס, לדמי אבטלה. 

 ערובה בקרן הפקדון.וכל זאת בזמן שכספם מוחזק כבן  –נדבות ממש, מכספם שלהם, בשעת משבר קיומית 

יש להדגיש: אין מדובר בגמלה או בקצבה, לא בהטבה ולא בסעד סוציאלי. מדובר בכספים שהעובדים  .8

על פי זכאותם. אלה כספים שהושגו בעבודה, שייכים  עבורםהשתכרו בזיעת אפם ובזכויות בעבודה שהופרשו 

 .השייכים לעובדים אלהי המדינה. על המדינה לשחרר את הכספים דלעובדים, ומוחזקים בי

כמו גם רווחתם ורווחת  –לקניין, לקיום בכבוד, לשוויון  –כי זכויותיהם של מבקשי המקלט  התזכיר מלמד .9

מנת שיוותרו על ההגנה שנותנת  על בהםלפגוע להמשיך ושכניהם, גומדו אל מול "תכלית הגירתית", שמטרתה 

ם בימים ממילא, ג .הגירתית"התכלית "המשקל הנוגעות לכבדות  ותהחוקתילשאלות לא ניכנס  .להם המדינה

תוני רשות האוכלוסין וההגירה מלמדים כי מאז נחקק החוק לא נ :ם, תכלית זו לא הוכיחה את עצמהכתיקונ

)ר' הנתונים השנתיים בדו"חות "נתוני  חלה עלייה במספר האנשים שעזבו את ישראל, ולמעשה אף חלה ירידה

נזק (. כך, גם בימים כתיקונם, החוק רק מסב 2019-2018-ו 2017-2014בהשוואה בין השנים רשות, הזרים" של 

 ולשוק העבודה הישראלי. הישראלים לעובדים, לשכניהם

: טיסה כרוכה בסיכון בריאותי עבור הנוסעים; ימים אלו ממילא אין כל אפשרות לצאת את ישראלבאלא ש .10

רשות למי שאינם אזרחיהן להיכנס אליהן )ולמעשה מדינות רוב הטיסות ממילא בוטלו; ומדינות אינן מ

השנים האחרונות המדינה העיקרית אליה יצאו  –על אזרחיהן לשוב אליהן(. קנדה גם מסוימות אף אוסרות 

. ישראלמבקשי מקלט מהודיעה כי לא תקבל לשטחה  –מבקשי מקלט מישראל לאחר שהוכרו בה כפליטים 

סייעה בקליטת מבקשי מקלט מישראל לה תכנית ליישוב מחדש במסגרת הפעינציבות האו"ם לפליטים, ש

גם "המדינה השלישית" שעמה לכאורה  תכנית.הבשוודיה וארה"ב, הודיעה על השהיית  בעיקרכפליטים 

שעוד לפני המשבר לא כיבדה את ההסכם  –אוגנדה  –לישראל יש הסכם לקליטת מבקשי מקלט מישראל 

למדינותיהם שלהם,  לחזור מבקשי מקלטכוונה לאלץ ככל שיש שלכאורה נחתם עמה, סגרה את גבולותיה. 

 81הרי שזו מהווה הפרה ברורה של עקרון איסור ההחזרה למקומות שבהם צפויה להם סכנה )ר' למשל ס' 

 .(11.8.2015, ניתן ביום ה נ' הכנסתדסט 8665/14לפסק דינה של הנשיאה נאור בבג"ץ 

כידוע, עמדתנו היא כי "רכיב העובד" אינו חוקתי ויש לבטלו ללא קשר לנסיבות הנוכחיות, אולם הדברים  .11

ההיתכנות חוסר הפגיעה בזכויות האדם והן מבחינת החרפת , הן מבחינת בעת הזונכונים על אחת כמה וכמה 

יתר את בהתאם המוצע לחוק )ולתקן  4לשנות את סעיף יש לקדם את "התכלית ההגירתית". משכך, 

 .לידי מבקשי המקלט שמשכרם הוא נוכהובבת אחת על השבת רכיב העובד במלואו  ( כך שיורההסעיפים

קרן, אולם אלו לא ביצע משכרו למעסיקו כי עובד שהציג תלושי שכר המעידים על ניכויים שש לקבוע, עוד י

וזאת תוך קביעת הוראה בדבר , כולם או חלקם, יקבל את הסכומים החסרים מקופת המדינה; בפועל הופקדו

אין מקום לשלוח את העובדים לתור בימים אלה אחר ייצוג  .סמכות המדינה לתבוע את הכסף מהמעסיק

 .נגד מעסיקים, שהמדינה התרשלה לאכוף עליהם את החוק משפטי והגשת תביעות לבתי הדין לעבודה

בקרן על ידי מעסיקיהם,  עבורם ים שהופקדוי הפיטורפיצויגם את כספי  למשוךיש לאפשר לעובדים , לבסוף .12

זאת הן ביחס למי שפוטרו והן ביחס למי שהוצאו לחופשה ללא תשלום, בדומה  בדומה לכל עובד אחר במשק.

 להשוואה שנעשתה בין שני המצבים ביחס לזכאותם של עובדים ישראלים לדמי אבטלה.
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 תנאים לקבלת הכסף וההליך להשבתוה

לעכב ואף לסכל  עלול 5-ו 3בסעיפים  המוצעביחס להליך שנקבע להגשת הבקשה לקרן והשבת הכסף ממנה,  .13

 את קבלת הכסף בידי חלק ניכר מהעובדים, ומכאן הערותינו שלהלן.

לק גדול מהם אין שלח –את יכולתם של העובדים  עלולה לסכל( 1)3בסעיף המוצע הדרישה לטופס אינטרנטי  .14

למשל, להגיש את הבקשה בעצמם.  –חלקם הגדול אינו דובר עברית או אנגלית , ויכולת להדפיס ולשלוח טפסים

עובדים זרים )סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד  בתנאי תקנות שעמדוכאשר מבקשי מקלט שבר, לפני המ

זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית(, 

 ונזקקו לשירותי ארגונינו,לעשות זאת בעצמם  יכלולקבל החזר חלקי מהקרן, הם לא  ביקשו, 2018-התשע"ח

 יש לכל הפחות. וממילא אינם ערוכים לטפל בהיקף הפניות הצפוי גילהאינם פועלים במתכונת רהיום ש

  ערבית וטיגרית(.בעיקר עובדים )ת הוטפסים אלקטרוניים בשפיהיו הטפסים ש להבהיר

"אסמכתה בכתב על ביטוח רפואי שתוקפו לא יפחת  בדבר הצגת( 2)3בסעיף  עוד יש להשמיט את התנאי המוצע .15

( 2)3. הצורך בהבטחת ביטוח בריאות לעובדים מובן ורצוי, אולם סעיף משלושה חודשים מהיום הקובע"

 :()ובתוך כך גם את המשך הביטוח הרפואי מהקרן סכל בוודאות גבוהה את משיכת הכסףהמוצע י

 ,כל מעסיק שהפריש כסף לפיקדון רכש לעובדיו ביטוח רפואי, וכך לא כל עובד שזקוק כעת לכספו שבקרן לא .א

 יוכל להציג אסמכתא על חידוש הביטוח.ירה למשל, לצורך תשלום שכר ד

. לא וח, גוף פרטי הפועל משיקולי רווחביטהההחלטה האם להאריך את ביטוח הבריאות היא של חברת  .ב

כיצד ינהגו חברות הביטוח ביחס לכלל העובדים שיפנו אליהם והאם יסכימו להאריך את ביטוח  ברור

 (, במיוחד בעת הזו.HIVהבריאות עבורם )כך למשל מוכרים סירובים להאריך ביטוח לנשאי 

הימים שמאז הפסקת עבודתם, לא יוכלו  90פעלו לשימור הביטוח הרפואי שלהם למשך כבר שעובדים  .ג

, כל עובד 15.4.2020ביום יחוקק . למשל, אם החוק מהיום הקובעימים  90כתא כאמור למשך להציג אסמ

 .לפי הסעיף , לא יהיה זכאי למשוך את הכסף15.4.2020-ימים לפני ה 90-האריך את הביטוח שלו לכבר ש

ארגוני הארכת פוליסת הביטוח ללא תיווך של ל הנדרשאת ההליך הבירוקרטי  לצלוחסיוננו, לא ניתן ימנ .ד

שכאמור אינם פועלים בימים אלה במתכונת רגילה וממילא אינם ערוכים לטפל בהיקף הפניות , הסיוע

שעות העבודה במשק כולו. וכיום גם צפויים קשיים בשל צמצום  תקשורתפערי שפה ו בשל . זאתהצפוי

בדחיפות גם לשם את שחרור הכסף, שעובדים זקוקים לו משמעותית עכב לולמצער הדבר צפוי להכשיל 

 מניעת פינוי מדירות, רכישת מזון וכד'.

ניסיוננו, עלות דמי הביטוח מלמיטב ידיעתנו ו)₪  600-כיום הארכת הביטוח מותנת בתשלום של כ .ה

עלול  גם מי שיש לו סכום זמין כאמור עוד בטרם שוחרר הכסף מהפקדון,. (₪ 250-200החודשיים היא בין 

חברת הביטוח במועד וזאת עקב סגירת חלק מסניפי הבנקים או האטה העברת הכסף לתקל בקשיים בילה

 בפעילותם, לצד המעבר למתן שירותים בבנקאות מקוונת שאינה תמיד נגישה למבקשי המקלט. 

ימים. משמעות  90-ין מעסיקים מעבר לתקופה בה העובד נמצא בנכון להיום לא ניתן להאריך את הביטוח ב .ו

יתארך )וענפים מסוימים, כמו ענף המלונאות, לא צפויים לחזור ולפעול  הדבר היא שככל שהמשבר במשק

גם ממילא שהם  , לא רק שהרצף הביטוחי של מבקשי המקלט יקטע, אלאגם לאחר סיום המשבר(כשהיה 
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וכך גם לא יוכלו למשוך את כספם לאחר שלושה  ,מעבר לשלושה חודשיםלהציג אסמכתא כנדרש לא יוכלו 

 .ט על המשך תשלום חודשי של הסכום שבפיקדון )בניגוד לעמדתנו כאמור(חודשים, ככל שיוחל

הביטוח הנדרשים להישרדותו של אדם בתשלום שחרור כספי הפקדון  אין להתנות אתבהינתן האמור,  .16

יש ומן הראוי לדאוג לבריאות העובדים ולהסדרת הביטוח בדרך חלופית  .(2)3הרפואי, ויש לבטל את סעיף 

לחוק ביטוח בריאות )ד( (1)א()56בין באמצעות שימוש בסעיף  –חובת המדינה לדאוג לביטוח זה  כילקבוע 

באמצעות הסדר מקביל שאינו מותנה בעבודה )למשל המודל הקיים של משרד , ובין 1994-ממלכתי, תשנ"ד

ביעת קתוך  – הבריאות לאספקת שירותי בריאות לקטינים חסרי מעמד הניתן באמצעות קופ"ח מאוחדת(

 עלות דמי הביטוח מקרן הפיקדון לקופת המדינה.הוראה המסמיכה את המדינה לנכות את 

( המוצע דורש כתנאי לשחרור הכסף אסמכתא בכתב על פיטורין או יציאה לחופשה ללא 3)3בנוסף, סעיף  .17

של לפרט את תאריך הפסקת העבודה. צמצום בכוח האדם דורש ", ולחלופין בקשר למשבר הקורונהתשלום "

המעסיקים עלול לנבוע ממספר סיבות, ולא בהכרח רק בשל משבר הקורונה. שאלת הסיבה לפיטורים או 

ללא  כעת נותרוההוצאה לחופשה ללא תשלום, או מועדם, אינה רלוונטית, שכן כך או כך מדובר באנשים ש

למחוק את המילים  ישלמצוא אחת בקרוב ומטרת התזכיר היא לאפשר להם לשרוד. לפיכך  וללא יכולתפרנסה 

 "בקשר למשבר הקורונה" מהסעיף.

המוצע כך שיובהר שהכסף יועבר לבעליו תוך תקופה קצרה בהרבה מזו שמוצעת  5לבסוף, יש לתקן את סעיף  .18

. מדובר בכסף שאנשים זקוקים לו בדחיפות, ובהינתן לוח הזמנים המשוער ימים 7-ולא יותר מימים(  30) בו

הימים המוצעים לטיפול  30-ו שלמתו,הלאחר  לשחרור הכסף מהקרן שותבקההגשת ללהליך החקיקה, 

 בבקשה, סביר שאיש מהם לא יראה את הכסף לפני הקיץ.

 סיכום

על מנת  הוא בראש ובראשונה לאפשר למבקשי המקלט לעשות שימוש בכספם שבקרן הפתרון שאותו יש לקדם .19

. בתוך כך יש העובד במלואו, ללא כל תנאי וסייג. מבקשי המקלט זכאים לקבל את רכיב לאפשר להם לשרוד

את מלוא הניכויים שביצעו משכרם, לקבל את הכסף מהמדינה  קרןלא הפקידו ב שמעסיקיהם למילאפשר 

למשוך  פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלוםשתוכל לקבל שיפוי מהמעסיקים. בנוסף יש לאפשר לעובדים ש

לשם קבלת הכסף  3להקל על הדרישות המוצעות בסעיף  זאת יש לצד את כספי הפיצויים המוחזקים בקרן.

 לחוק עובדים זרים )ה(4יא1מובן כי טענותינו ביחס לחובות לפי סעיף . 5ולקצר את התקופה המוצעת בסעיף 

 עומדות בעינן, ללא קשר לתזכיר האמור.

 בברכה,
 

 
 אלעד כהנא, עו"ד

 


