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  לכבוד 

  כ יולי אדלשטיין"ח

  ר הכנסת"יו

  

  , שלום רב

  בכנסת זרים עובדים ועדתפרסומים בדבר כוונה לבטל : הנדון

לים של "מנכ, אנו. על פי פרסומים שונים נודע לנו על כוונה לבטל את ועדת עובדים זרים בכנסת

  .ול נגד החלטה זובדחיפות לפע ךפונים אלי, ארגוני זכויות אדם

בשנים האחרונות ועדת עובדים זרים הפכה לפלטפורמה היחידה בכנסת שבה נשמע קולם של 

 ,מועסקים בישראל מהגרי ומהגרות עבודהמעל למאה אלף . העובדים המוחלשים ביותר במדינה

הם הן של זכויותי, רבים מהם חווים הפרת זכויות חריפה. ומחזיקים ענפי תעסוקה שלמים על גבם

  .כבני אדםשל זכויותיהם כעובדים והן 

שורת לאחר  ,פעמים רבות הייתה הוועדה הכתובת היחידה למהגרות ומהגרי העבודה בישראל

הבאת , ל עובדות סיעודשהגבלות על חופש התנועה והעיסוק  – את מצבם שהרעו אישורים מהירים 

ות להבאת עובדים מסין על אף תוכני, עובדי חקלאות במסווה של תוכניות לימוד סטודנטיאליות

בוועדה התקיימו דיונים רבים על זכויות . החלטת ממשלה הקובעת שקיימת סכנה לסחר בבני אדם

 ,ניצול מיני של מהגרות עבודה, בסיסיות של מהגרים בישראל ביניהם דיונים על העסקה בתנאי עבדות

והתמודדות  סיקים בעלי מוגבלויותהעסקת עובדות סיעוד למע, העדר נגישות לשירותי בריאות ורווחה

  .עם הנתון כי רוב הנפגעים בתאונות עבודה הם עובדים זרים

לשמור על קיומה של ועדה זו אף עולה בהתחשב בכך שההסכם  משרת הציבורכ ךאחריות

מבקש לאפשר הבאת מהגרי עבודה לישראל " ליכוד"ל" כולנו"הקואליציוני שפורסם לאחרונה בין 

 עד כדי סכנה לסחר בבני אדם, יהםבאופן שיוביל לפגיעה חמורה בזכויות, בידי חברות קבלניות זרות

   .תוך התעלמות מהחלטות ממשלה קודמות בתחום

הוא יאפשר למשרדים האחראיים כגון משרד הפנים ומשרד . ביטול הוועדה יהיה בכייה לדורות

בעוד שמדינות . מבלי צורך למסור דין וחשבון על תפקוד לקוי ,ללא ביקורת ש מוחלטהכלכלה חופ

ומדי שנה מחלקת המדינה  ,מהותי לכל הנוגע לסחר בבני אדם שקלמערביות אחרות מעניקות מ

ביטול הוועדה יאפשר להחביא , את מידת ההתמודדות של ישראל עם סוגיות אלהבוחנת האמריקנית 



ים הנוגעים לנושאים הרי גורל כמו סחר בבני אדם למטרות עבודה והעסקה בתנאי מעיני הציבור דיונ

  . שמתקיימים כיום בוועדה זו בלבד, עבדות

,  ביותר בחברה הישראלית אחת הקבוצות המוחלשותעל זכויותיה של  להגנה בך לפעולאנו מפצירים 

ושתפקידה להגן על  העבודהשל מהגרי  את ביטול  ועדת הכנסת היחידה שמשמיעה את קולםתמנע וש

  .זכויותיהם

  

  ,בברכהבכבוד רב ו

  ל קו לעובד"מנכ, טיב'עלא ח

  לית האגודה לזכויות האזרח בישראל"מנכ, ויס-שרון אברהם

  לית המוקד לפליטים ולמהגרים"מנכ, רעות מיכאלי

  ל רופאים לזכויות אדם"מנכ, רן גולדשטיין
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