
יום ראשון

11 נובמבר, 2018

18:00-20:00

ארוע להשקת קו סיוע
למעסיקי עובדי סיעוד

מהגרי עבודה

בין מטופלים למעסיקים -
אתגרים העומדים בפני

המטופל הסיעודי כמעסיק

דברי פתיחה ד"ר הילה שמיר

שולחן עגול בהשתתפות: 
עו"ד עידית צימרמן, הקליניקה לזכויות עובדים

עידית לבוביץ’
הצגת קו הסיוע למעסיקים ומיפוי ראשוני של סוג 

הבעיות והקשיים שעולים מתוכו

פרופ' ליאת איילון, בית הספר לעבודה סוציאלית, 
אוניברסיטת בר אילן

בין משפחה לעבודה - תפיסת משפחות ועובדי סיעוד 
את קשרי הטיפול

עו"ד יפעת סולל, יועצת משפטית, 
"כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים”

זכויות העובדת הסיעודית - אינטרס המטופלים: הצורך 
בשינוי מהיסוד של מבנה ההעסקה של עובדי הסיעוד 

בישראל 

ארנה זמיר, מנהלת אגף הסיעוד בביטוח הלאומי
נקודת מבטו של הביטוח הלאומי

דיון פתוח בהשתתפות הקהל

18:00

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, חדר כנסים ע"ש זיגמונד גוטר (303)
הזמנה זו מהווה אישור כניסה וחניה בקמפוס. מספר אירוע: 1132598

מחקרים מראים שעם הזדקנות האוכלוסייה בישראל, העלייה 
בתוחלת החיים, דפוסי הטיפול בקשישים והמענה הנוכחי 
שמספקת מדינת הרווחה לצרכיהם, בעתיד הלא רחוק כל קשיש 
חמישי בישראל ייעזר בעובד סיעוד שיגור עמו. היחסים בין המטפל 
למטופל בסיטואציה זו הופכים מורכבים במיוחד בשל היותו של 

המטופל המעסיק של המטפל. 

פערי הכוחות בין המעסיק לעובד, ובפרט עמדת המיקוח החלשה 
של העובד ביחס למעסיק, הם מהנחות היסוד של משפט העבודה. 
הנחת יסוד זו מתערערת כאשר אנו צוללים לתחום של העסקת 
עובדים בענף הסיעוד. מעסיקים של מהגרי ומהגרות עבודה בענף 
הסיעוד מתארים פעמים רבות את מצבם כמי ש"נקלעו" לסטאטוס 
של מעסיקים מכורח ולא מרצון. מצבם המשפחתי והכלכלי לעיתים 
לא מאפשר להם אלטרנטיבה לטיפול ביקיריהם הסיעודיים, 

והמדינה כיום כמעט ולא מציעה פתרונות אחרים. 

אם לא די בכך - רבים מהזכאים ל"שעות סיעוד" מהמדינה, מוצאים 
עצמם במתכונת העסקה מורכבת במיוחד כמעסיקים במשותף יחד 
עם חברות הסיעוד. בתחום רגיש זה, מוצאים עצמם הן העובדים והן 
המעסיקים נזקקים לסיוע בנושאים שונים הנוגעים להעסקה 
ולהסברים בתחומי זכויות עובדים וזכויות מטופלים. הניסיון בשטח 
מלמד שיש צורך אמיתי במידע וסיוע למעסיקים המטופלים ולבני 
משפחותיהם. הבנה זו הובילה ליסודו של קו הסיוע אותו מפעילה 

הקליניקה לזכויות עובדים. 

במסגרת ערב העיון יוצגו הממצאים הראשונים העולים מהפניות 
שהגיעו לקו הסיוע, ולאחר מכן יתקיים שולחן עגול במסגרתו נעסוק 

בזוויות שונות של האתגרים העומדים בפני המטופל הסיעודי.

קו חם למעסיק סיעודי

(ERC) פרוייקט מחקר בנושא גישת עבודה לסחר בבני אדם
והקליניקה לזכויות עובדים מארחים:

Labor Perspective to Human Trafficking

18:10

19.30
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