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 דחוף!

 לכבוד לכבוד דלכבו לכבוד לכבוד

 יפעת שאשא ביטון יעקב ליצמןהרב  נפתלי בנט אריה דרעי אופיר אקוניס

  שרת הבינוי והשיכון שר הבריאות שר הביטחון שר הפנים הרווחה ,שר העבודה

  והשירותים החברתיים

 ייל ובפקסבמ

 שלום רב,

 הבטחת תנאי לינה הולמים וביטוח רפואי לעובדים פלסטינים בישראל הנדון:

 2.4.2020 -ו 23.3.2020מיום  שר העבודה ושר הבינוי והשיכוןשר הבריאות, שר הביטחון,  פניותינו אל
 12.4.2020תשובת משרד הבריאות מיום 

 

ורופאים לזכויות  בישראל האזרח האגודה לזכויות, קו לעובדהארגונים  בשםהרינו לפנות אליכם   .1

בישראל באופן  השטחים לצורכי עבודהמעובדים פלסטינים עשרות אלפי של בעניין שהייתם , אדם

 בכל הצעדים באופן מיידיכי תנקטו שוב לבקשכם ו ממושך בישראל על רקע מגפת הקורונה,

לתנאי לבריאות והגנה ראויה לזכויותיהם של העובדים הפלסטינים  להבטיחהדרושים, על מנת 

  .וחירות המקיימים את זכותם לכבוד ,עבודה, מחיה ולינה ראויים והולמים

פורסם להערות הציבור תזכיר חוק עובדים זרים )תיקון מס' ___(  29.03.20כידוע לכם, ביום  .2

כחודש ימים עבר מאז, ותזכיר החוק טרם הונח  .2020 -נגיף הקורונה החדש(, התש"ף -)הוראת שעה

 כיום שוהים בישראל ללא ביטוח רפואי.אלפי עובדים פלסטינים  מכך, על שולחן הכנסת. כתוצאה

בהתאם להתחייבות שחולקה למעסיקים בענף הבנייה, עולה כי המעסיקים מחויבים כן,  כמו .3

מיטה במבנה מגורים, שירותים בתנאי סניטציה, עזרה ראשונה לסטנדרטי לינה והיגיינה נמוכים: 

למקום  ופינה לצרכים אישיים של אכילה ושתייה. אתר הבניה עצמו מסומן כאחת האפשרויות

 .מגורים

להחזיק בתעודות זהות של העובדים מרגע  מעסיק חייבהתחייבות הכתב הבהתאם ל ,בכךאם לא די  .4

ללא סמכות מהווה פגיעה קשה בזכות לחירות , דבר שכניסתם לישראל ועד לחזרתם לשטחים

 . 1977-א לחוק העונשין, התשל"ז376סעיף ובניגוד ל

ברירה, נאלצים לסכן את  עובדים פלסטינים, בליתש, אלינו מלמדותעדויות שממשיכות לזרום  .5

 יהםמעסיק בעוד, םגיינה מינימליייעצמם ואת בריאותם וללון באתרי בנייה ללא תנאי מחיה וה

כך שהעובדים הופכים . חירותםבו הכוח לשלוט בגורלם יהםבמסמכי הזיהוי שלהם וביד יםמחזיק

 להיות תלויים לחלוטין במעסיקיהם.
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 : ודורשיםבדחיפות לאור האמור לעיל, אנו פונים אליכם  .6

נוהל פיקוח משותף, לאכיפת הבריאות והבטיחות בעבודה ובלינה של עובדים  לקבוע וליישם .א

 פלסטינים המועסקים בישראל בתקופת משבר הקורונה.

לבטל התניית העסקת עובדים פלסטינים בהיתרי לינה בעיכוב תעודות הזהות שלהם ואחזקתם  .ב

 .1977-א לחוק העונשין, התשל"ז376לפי סעיף בידי המעסיקים, עיכוב המהווה עבירה 

העובדים הפלסטינים יבוטחו בביטוח רפואי בישראל, המזכה אותם בטיפול רפואי הולם בעת כי  .ג

 ()ד(1)א())56את סמכותו מכוח סעיף באופן מיידי שהותם בישראל, ולשם כך יפעיל שר הבריאות 

דרך של תיקון צו עובדים זרים )סל ולחלופין ב, 1994-לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

 , והחלתו באופן מיידי על העובדים.2000-שירותי בריאות לעובד(, התשס"א

 ויתנה) 1991-"אהתשנ ,יט)ב( לחוק עובדים זרים1 סעיף פי עלבסמכותו  שימושיעשה כי שר הפנים  .ד

 בתקנות כהגדרתם הולמים במגורים בישראל לינה בהיתרי פלסטינים עובדים של העסקתם

 .2000-תש"סה)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )מגורים הולמים(,  זרים עובדים

 .מעסיקיםהשהוטלו על  ,כאלו , ככל שקיימותלקבל העתק מרשימת ההתחייבויות נבקשעוד  .ה

 ,בברכה

  

  עּביר ג'וּבראן דּכוור, עו"ד יכל תג'ר, עו"דמ
 Abir@acri.org.ilדוא"ל  michal.tadjer@kavlaoved.orgדוא"ל 
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