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קידום אכיפת
זכויות עובדים בישראל –
צעדים לפעולה
שולחן עגול
אקדמיה וחברה אזרחית
Labor Perspective to Human Trafficking
פרויקט מחקר בנושא גישת עבודה לסחר בבני אדם ) (ERCמארח:
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15:15
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דו"ח "קו לעובד" שהתפרסם במאי  2020חשף
דברי פתיחה
מיכל כורך ,דוברת ומנהלת מדיניות ציבורית ,קו לעובד; שחיקה הולכת וגדלה באכיפת זכויות עובדים על
פרופ' הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת ידי מנהל ההסדרה והאכיפה ,וירידה במשאבים
תל אביב וחוקרת ראשית TraffLab
הכספיים המושקעים בכך .לצד זאת ,נתונים
אכיפת זכויות עובדים אפקטיבית
עדכניים של המוסד לביטוח לאומי מראים עלייה
פרופ' ג'אניס פיין ,בית הספר לניהול ויחסי עבודה,
בהפרת זכויות העובדים וגדילה באי הציות לחוק
אוניברסיטת ראטגרס
שכר מינימום ,שעמד בשנת  2018על 11%
דיון  -שיחה פתוחה עם פרופ' פיין
מהעובדים .הפרת זכויות אלו עתידה להחריף
בצל מגפת הקורונה .עבודתם של ארגוני
הפסקה
החברה האזרחית וארגוני זכויות עובדים לשיפור
אכיפת זכויות עובדים בישראל :חסמים ,בעיות
והגנה על זכויות עובדים הינה עבודה חשובה
והזדמנויות
ביותר ,אך אלה הם בהכרח חלקיים ביחס
צמתי אכיפה
לאכיפה מדינתית אפקטיבית .מטרת מפגש זה
עו"ד מיכל תג'ר ,קו לעובד
היא לאפשר חשיבה משותפת – עם קבוצה של
כלים למדידת הפרות זכויות עובדים
חוקרים ונציגי ארגונים  -לאור נתוני הדו"ח ,על
ד"ר נעמי פרידמן-סוקולר ,המחלקה לכלכלה,
כשלי האכיפה ,הכלים לאמוד הפרות זכויות,
אוניברסיטת בר אילן
מודלים קיימים לאכיפה זכויות ,וכן לייצר
אכיפה באמצעות ארגוני עובדים
הזדמנות לחשיבה יצירתית ומציאותית על דרכים
עו"ד אביגיל שחם ,מנהלת המערך המשפטי בכוח
אופרטיביות לקדם אכיפת זכויות עובדים ראויה
לעובדים
בישראל.
מודלים של אכיפה מהעולם
מטרתנו היא לגבש במסגרת מפגש זה כיוונים
פרופ' הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת וצעדים לפעולה אותם נוכל לקדם בדרכים
תל אביב וחוקרת ראשית TraffLab
שונות בעתיד מול ובשיתוף עם גורמי אכיפה
פעולות מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי
לסיוע באכיפת חוקי עבודה לטובת עובדים מוחלשים
פרופ’ דניאל גוטליב ,סמנכ"ל מחקר בביטוח הלאומי

 17:45שולחן עגול ודיון בהשתתפות המוזמנים.ות
מנחה :מיכל כורך ,דוברת ומנהלת מדיניות ציבורית,
קו לעובד

