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 2020מרץ,  15

 
 -דחוף!-

 
 

 לכבוד לכבוד לכבוד
  מר אופיר אקוניס מר משה כחלון מר אריה דרעי

 שר העבודה שר האוצר שר הפנים
  sar@molsa.gov.il במייל sar@mof.gov.il במייל sar@moin.gov.ilבמייל 

 

 שלום רב,

 הקורונה נוכח משבר הכנסהמקור אובדן  בגיןשחרור כספים מקרן הפקדון ל"מסתננים" הנדון: 

ארגון סיוע  –בשם קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף  בדחיפות הרינו לפנות אליכם

להסדרת  – ARDC – African Refugee Development Center-ים, המוקד לפליטים ולמהגרים, היא"ס ישראל ולפליט

בר המתחולל , נוכח המשל"מסתננים" שנצבר בקרן הפקדון שלהם-כספםלקבל את יכולתם של מבקשי מקלט 

 במשק.

בימים אלו על העובדים בהם. כידוע, בזה אחר זה ענפים במשק נפגעים באופן אנוש באופן שמשפיע בין היתר 

 ויתכן שבעתיד הקרוב גם פוטרים;מ; רבים אחרים הם מוצאים לחופשה ללא תשלוםעובדים רבים שנמסר ל

 יאבדו את מקור הכנסתם נוכח קריסת מעסיקיהם. רבים אחרים

ח המשבר נוכבין העובדים גם מבקשי מקלט רבים, במיוחד בתחומי המלונאות והמסעדנות שקורסים בימים אלו. 

הם אינם צפויים לעזוב את ישראל ; ובקרוב חלופית לא צפוי שעובדים אלו ימצאו עבודההרוחבי בענפים אלו 

ומבלי שמדינות  בכלל יתקיימו כסדרן מבלי לסכן את עצמם, ככל שטיסותבקרוב )וממילא לא ברור שיוכלו לטוס 

 .(היעד יאסרו על כניסתם

שראל ללא עבודה. אלא שבניגוד למפוטרים ישראלים, או לעובדים פויים להישאר ביצ , עובדים אלומשכך

ישראלים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, עובדים אלו לא יהיו זכאים לדמי אבטלה; לפיצויי הפיטורים שלהם 

, כשהארכת ביטוח , בתקופה של מגפה משתוללתממלכתי ביטוח בריאות)שמופקדים כולם בקרן הפיקדון(; או ל

 .שלהם תלויה בהמשך העסקתם ולכל הפחות בקיומה של הכנסה זמינה להארכתוהבריאות הפרטי 

שמופקד  שלהם-את כספםלכל הפחות שפוטרו או הוצאו לחופשה, לקבל  למבקשי מקלטאפשר בנסיבות אלו יש ל

פיטורין שמעסיקיהם בקרן הפיקדון )שחלק ממנו הוא ממילא שכר עבודתם, וחלק אחר ממנו הוא ממילא פיצויי ה

ולהתקין )ב( לחוק 5יא1-)ה( ו4יא1סעיפים בהקבועה שימוש בסמכותכם משכך, נבקשכם לעשות  קידו לקרן(.הפ

  .לקבל את הכסף שמוחזק בקרןתקנות שיאפשרו לעובד שהוצא לחופשה ללא תשלום או פוטר, 

 : ואלה נימוקי הבקשה

על הוחלה  ךון, ובנוסף לכמהשכר לקרן הפיקד 20%"מסתננים" הסדר הניכויים של  הוחל על 2017במאי  .1

 16%מעסיקיהם חובה להפקיד לקרן את פיצויי הפיטורין שלהם וזכויות סוציאליות נוספות בסך 

 משכרם.
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)א((. ואולם, סעיף 4יא1כידוע, הכסף המוחזק בקרן ישולם לעובד רק עם עזיבתו את ישראל )סעיף 

 )ה( קובע ש:4יא1

ה, רשאי לקבוע סוגי מקרים ותנאים  אישור הוועדבשר הפנים, בהסכמת שר האוצר ו"

שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון, כולם או חלקם, אף 

 ."לפני המועד האמור בסעיף קטן )א(

תקנות עובדים זרים )סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן מכח סעיף זה אף הותקנו 

, 2018-לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית(, תשע"ח זכאי לקבל את כספי הפיקדון

מכספי הפקדון בדמות הפחתה  70%אשר קבעו כי עובדים העונים על קטגוריות מצומצמות יוכל לקבל 

 עתידית משכרם.

בקניינם, בשוויון, ביכולתם  – גם בימים כתיקונם מבקשי המקלטעל הפגיעה שבהפקעת רכיב העובד מ .2

עמדנו במסגרת העתירה שהוגשה נגד החוק ועודה תלויה ועומדת )בג"ץ  –ם מהם להתקיים בכבוד של רבי

עוד עמדנו על כך שהתקנות האמורות לעיל אינן פותרות את הפגיעה  (.קו לעובד נ' הכנסת 2293/17

חל ההסדר אין כל  םאשר עליה לאנשיםטענו שוב ושוב, כי האמורה עבור רובם המוחלט של המקרים. 

סר יציבות ו על מצבים של אובדן הכנסה וחונעואף הצב ורשתות תמיכה סוציאליותרשת ביטחון כלכלית 

לדמי אבטלה, על היעדר זכאות  מחסור;-על היעדרם של משאבים פנויים לתקופות תעסוקתי חריף;

ם על היעדר רכוש ומשאביו ושירותים סוציאליים אחרים;קצבאות  היעדר על להבדיל מאזרחי ישראל;

 פנויים למעט שכר העבודה שנרכש בעמל הכפיים. 

שנאלצו כעת עובדים  .עוד יותר מצבם של מבקשי המקלט צפוי להחריף עם התחולל המשבר הנוכחי, .3

מפוטרים מעבודתם, מוצאים לחופשה ללא תשלום, או עוקבים בחרדה אחר לחיות עד כה בדוחק, 

 –ות המלונות ודיעה התאחדם האחרונים, ה. בימימעסיקיהםהמשבר המתחולל במשק והחשש לקריסת 

אלף עובדים,  41תוך "מכי  –המייצגת את המעסיקים בענף המלונות שרבים מעובדיו הם מבקשי מקלט 

עובדים במלונות הוצאו לחופשה ללא תשלום. במקביל מתחילים צמצומים ופיטורים של עובדים  4,000-כ

חלו פטורי עובדים ר סיוע מיידי שייצב את הענף, "י", ועל כך שבהיעדאדם-זמניים ועובדי חברות כוח

באופן דומה דווח על סגירתן של מסעדות רבות ועל . 1"המוניים, והענף יאבד למעלה ממחצית מעובדיו

חשש מקריסה בענף המסעדנות. כך למשל, לפי התקשורת, פנה איגוד המסעדות לראש הממשלה וכתב לו 

הימשכות המשבר בשבועות הקרובים תביא לקריסה של מאות עסקים ולפיטורים של אלפי עובדים ש"

 .2"מהתעשייה. מדובר בלא פחות מאשר פיגוע כלכלי רחב היקף

מבוהלים שנמסר להם כי פוטרו או  מבקשי מקלטבמקביל, התקבלו במשרדנו בימים האחרונים פניות רבות של 

 הוצאו לחופשה ללא תשלום.

 
ענף המלונאות בישראל על סף  –פיטורים המוניים וסגירת מלונות , גלובס, "9.3.2020חיימוביץ' מיום -מיכל רזכתבתה של  1

  ."קריסה
במסעדות חוששים מקריסה: 'זו קטסטרופה, כמו פיגוע. אומרים מרקר, " -, דה11.3.2020ון קלינגבייל מיום כתבתה של סיו 2

 ." 'לאנשים לא לצאת לבלות

http://www.kavlaoved.org.il/
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המשבר ומשכו עדיין לא ידוע, אך ככל שיתרחב לענפים אחרים במשק, סביר להניח כי העובדים  היקף .4

חברות כח אדם ושירותי ניקיון, עובדי החלשים יהיו בין הראשונים להיפגע. הדבר נכון בין היתר ל

, בענף תעסוקתי שגם בחברות מסחריות ובמקומות אחרים המעסיקות מבקשי מקלט רבים במלונות,

 אינו יציב ומועד לפשיטות רגל והפרות זכויות עובדים. ככה

יכולת למשוך לפחות אין ספק כי המשבר פוגע בכל המשק, אולם לעובדים ישראלים שנקלעו למשבר יש  .5

שלהם; הם זכאים לדמי אבטלה אם פוטרו או אף אם הוצאו לחופשה ללא  פיצויי הפיטוריןאת כספי 

. כמו גם ביטוח בריאות ממלכתי חון סוציאלית כלשהי; וממילא עומדת לרשותם רשת בטתשלום

, פיצויי הפיטורין שלהם מוחזקים בקרן הפיקדוןכידוע, אין זכות לקבלת קצבאות,  למבקשי המקלט,

 ., תלוי תעסוקה או הכנסההוא ביטוח פרטיוביטוח הבריאות שלהם 

ם ויוותרו תקופה ארוכה לצד הנזק המשמעותי שצפוי לעובדים אלו, שעובדים בענפים שלמים שקורסי .6

, שכאמור "עידוד יציאה לחו"ל" –הפקדון  להחזקה בכספיה"תכלית" שהוצגה ללא מקור פרנסה, 

אינה צפויה להיות מושגת לעת הזו. כידוע, באופן כללי נתוני המדינה  – בעתירתנו אינה תכלית ראויה

מספר העוזבים את ישראל פחת מראים על כך שהחוק לא הביא לשינוי במספר היוצאים לחו"ל )למעשה, 

ביטולי הטיסות מצד חברות התעופה, הגבלות הכניסה  –בהינתן המשבר העולמי אבל ביחס לבעבר(; 

מספרים אלו אף צפויים  –הכרוך במגע עם נוסעים אחרים והסיכון הבריאותי לזרים במדינות שונות, 

 –היעד המרכזי לעוזבים את ישראל  –לרדת. אך צפוי שבעתיד הקרוב, מדינות אירופה וצפון אמריקה 

יצמצמו כניסת זרים; והדבר נכון אף ל"מדינה השלישית", אוגנדה, שאך לאחרונה הודיעה לאזרחים 

 3.כי לא יוכלו להיכנס למדינהשהגיעו אליה זרים 

הפקעת בהינתן הנסיבות החריגות ביותר והצורך הדוחק שנוצר, ומבלי לפגוע בטענותינו בנוגע לחוקתיות  .7

)ב( לחוק 5יא1-)ה( ו4יא1סעיפים ב, נבקשכם לעשות שימוש מיידי בסמכותכם יב העובד שבחוקרכ

כסף את ה לקבל, ופוטרש , ולעובדיםלחופשה ללא תשלום ושהוצא יםולהתקין תקנות שיאפשרו לעובד

ממילא פיצויי הפיטורין  , וחלק אחר ממנו הוא)שחלק ממנו הוא ממילא שכר עבודתם שמוחזק בקרן

, הרווחה והבריאות של . מטבע הדברים, נבקש לכנס את ועדת העבודה(הפקידו לקרן קיהםשמעסי

, על מנת סיית מבקשי המקלטו, שכינוסה ממילא נדרש בעת הזו אף ללא קשר לסוגיה דנן ולאוכלהכנסת

 .לקדם תקנות אלו

 4נודה על תשובה בהולה לפנייה זו.  .8

 

 בברכה,

 "דאלעד כהנא, עו מיכל תג'ר, עו"ד

 
  .זוהכתבה הר' למשל  3
 

http://www.kavlaoved.org.il/
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 : יםהעתק

 מר יוסי אדלשטיין, ראש מינהל אכיפה וזרים, רשות האוכלוסין וההגירה

 גב' ענבל משש, ראש מינהל עובדים זרים, רשות האוכלוסין וההגירה

 עו"ד אפרת לב ארי, הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין וההגירה

 עו"ד שוש שמואלי, מחלקת בג"צים, פרקליטות המדינה

 וב, מנכ"ל משרד הבריאותמר משה בן סימן ט

 פרופ' איתמר גאוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאות

 ד"ר אורלי ויינשטיין, משרד הבריאות

 ד"ר ציון שלוסברג, מנהל מחלקת אוכלוסיות מיוחדות, משרד הבריאות

 ד"ר שלומית אבני, מנהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות
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