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 מנהלים תקציר

 נות טבע או אסו, מוכות עוני, מדינות נחשלותמלרוב מגיעים לישראל  מהגרי עבודה. ת עבודה הינה תופעה עולמית נרחבתהגיר

שאינם העבודה  בהגיעם למדינה נוטים מהגרי .בשאיפה למצוא תעסוקה ולשפר את ביטחונם הכלכלי והאישי ,מלחמות אזרחים

 עם אשרה מהגרי עבודהרת לשהמדינה מאפ. חברתי-מקצועיים למחצה להיות בתחתית הסולם הכלכלישהינם מיומנים או 

המחסור בעובדים מקומיים נגרם . חקלאות וסיעוד, כבניין, י בעובדים מקומייםלעבוד רק במקצועות בהם קיים מחסור משמעות

נותכמסו-מלוכלכות-מכיוון שמדובר בעבודות קשות
1. 

  קבוצהלכל . מבקשי מקלטעובדים פלסטינים ו, מהגרי עבודה: קבוצות לשלוש ישראלים-העובדים הלאניתן לחלק את 

 הסיעוד פימועסקים בעיקר בענ בישראל מהגרי עבודה עם אשרה, 2016ר נכון לדצמב. מאפיינים ייחודיים בשוק העבודה

, (49%) יםונש (51%) החלוקה המגדרית של עובדים אלו כמעט זהה בין גברים. (10%) הבנייןו (27%) החקלאות ,(57%)

ם האחרונות עלה בשני. יםבו הועסקו בעיקר גבר ,הועסקו בעיקר בענף החקלאות מהגרי עבודהבעבר . שנים קודמותבשונה מ

 .אזנה החלוקה המגדריתתהבכך ( ו97%) בו מועסקות בעיקר נשים, המועסקים בסיעוד מהגרי העבודהשיעור 

 דבר המחייב בחינה ממשלתית של הצרכים בענף , (72%) בישראל מועסקים בעיקר בענף הסיעוד מהגרי העבודה ללא אשרה

 . זה והתאמת אשרות העבודה לצורך במשק

 עולה כי תנאי מעסיקיהם הישראליים וגורמים העוסקים בטיפול או מסייעים להם ,מהגרי עבודהאיכותני בקרב  מממצאי מחקר 

כקשים. עוד עולה כי  רבים במקרים מוגדרים (כגון עובדי הסיעודהמטופלים ) במשפחות מתגוררים שאינם מי של המגורים

 תקופות בישראל הנמצאים רבים בהם ישו וב ללא רישיוןאפריקה( מועסקים לר ממדינות )לרוב מבקשי מקלט בענף המזון

 שעות ביום. 10-12 -שנים. הם לרוב מועסקים לפחות חמישה ימים בשבוע ועובדים כ מספר של יחסית ארוכות

 או העמים חבר מוצאם לרוב הוא ממדינותבדירות פרטיות.  ללכרך בד ,כמטפלים של קשישיםמועסקים בעיקר  בענף הסיעוד 

 שוהים או פג שרישיונם רבים גם יש אך מתאים ברישיון כנראה מועסק הגדול חלקם. באסיה מדינות לצד ,ופהאיר מזרח

יש כאלה המעדיפים גם שבעה ימים  ,שישה ימים בשבוע ,שעות ביממה 24מועסקים הם  עובדים. ובפועל כתיירים בישראל

שכר המטפלות הארעיות וללא רישיון גבוה הרבה . )בתשלום נוסף( ויש מטפלים השוהים עם המטופל בבתי אבות וכדומה

 ,לחודש( מאשר שכר המטפלות הקבועות. חלק ניכר מהמטפלות הן נשים במגוון גילאים₪  7,000-8,000יותר ואף כפול )

 ללא בן זוג וללא ילדים. 

 העוסקים ברוכלות או  ,םקיימים גם עצמאיים למיניה ,הבניין והחקלאות. בנוסף ,עובדים נוספים נמצא גם בענפי הניקיון

 חופשיים.או במקצועות  ,בתיווכים למיניהם )"מאכערים"(

  המעסיקים של אותם עובדים  ,עם זאת ,עולה כי זכויותיהם הסוציאליות לא נשמרות בענף המזוןלתחושתם של מועסקים

שם התחושה הכללית היא כי  בענף הסיעודכחוק. התמונה שונה  ,שרואיינו טוענים בצורה ברורה כי זכויותיהם כן נשמרות

 ולטענת מספר מעסיקים אף בצורה מוגזמת ומופרזת. ,הזכויות נשמרות

  בעיה בולטת של המועסקים היא הריחוק הפיסי מהמשפחה. חלקם רואים את עתידם כחוזרים למדינת המוצא שלהם וחלקם

ת ואילוצים הקשורים לתקופת הוויזה . המועסקים מתלוננים על מגבלולמדינה אחרת להגרמעדיפים להישאר בישראל או 

 $(.7,500-הקצרה יחסית וההכרח לשלם סכומים גבוהים עוד בארץ מוצאם בכדי להסדיר את כניסתם לארץ )ציינו כ
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 ונעזרים גם בחברות כ"א שגייסו והפנו יהם המועסקים מכירים בדרך כלל ארגונים שונים המסייעים להם למצות את זכויות

יחסן וטיפולן בבעיות כתובת לתלונות ולכן מהוות וגם להשמה במקביל גם הן אחראיות בעייתי משום שדבר  – אותם לעבודתם

 מוגדר גם כמאוד מינימאלי ונוקשה.

  המעסיקים סבורים שהמדינה צריכה להגמיש ולהרחיב מתן רישיונות למהגרי עבודה וחלקם ציין שיש צורך בהגברת הפיקוח

ד אותם ישמטר ,לק מהמעסיקים ציינו שיש כיום דווקא עודף פיקוח מטעם הגורמים השוניםח ,לעומת זאתשכמעט אינו מורגש. 

 ומפריע להם. המעסיקים ממליצים לאחרים להעסיק מהגרי עבודה בנימוק שאין כיום וגם ולא נראה באופק פתרון אחר.

  ים פלסטינים הינם עובדים עובד, השוהים בישראל תקופה ממושכת ומעתיקים אליה את מגוריהםמהגרי העבודה לעומת

מדיניים , ביטחונייםשיעור הפלסטינים מכוח העבודה בישראל מושפע משיקולים . מתגוררים בישראללא כלומר , יוממיים

מהגרי בעוד , מכלל המועסקים בענף הינם פלסטינים 20%-כ, בענף הבניין יום מועסקים עובדים פלסטינים בעיקרכ. ופוליטיים

 27%לעומת , מכלל העובדים בענף זה 17% הפלסטינים מהוויםלעומת זאת בענף החקלאות . 5%ים רק בענף זה מהוו עבודה

הם אינם זוכים , פעמים רבות. מהפרת תנאי עבודתם ומפגיעה בשכרם, סובלים מאפליהרבים עובדים פלסטינים  .מהגרי עבודה

 .וביטוח סיעודי קצבאות נכות, קצבת זקנה, פנסיה, לממש את מירב הזכויות כדמי אבטלה

  מבקשי מקלט 17,285-ירידה מ, נסו לישראל פחת משמעותית כשנבנה המכשול בגבול מצריםכשנ מבקשי המקלטשיעור 

רבים ו אלו שכבר באו עשו זאת לרוטב מסיבות הומניטריות, יחד עם זאת. 2016בשנת  מבקשי מקלט 18לעומת  2011בשנת 

על פני  מבקשי מקלטיש לתעדף תעסוקה של . ת מאמץ לשלבם בשוק התעסוקהעל מדינת ישראל לעשו .מהם עובדים בישראל

מדינות מוכות אסון , הגיעו מאריתריאה וסודן מבקשי המקלטחשוב לזכור כי מרבית  .נוספים לישראל מהגרי עבודההבאה של 

 .ומלחמת אזרחים

  מנע ניצול " הסדר הכבילה"ביטול . ראלביש מהגרי העבודה בעיגון זכויותיהם שלהחקיקה בישראל התקדמה ברבות השנים

ת דמי תיווך גבוהים רמה למניעת גביינת ישראל על הסכמים בילטרליים תחתימה של מדי .בידי מעסיקיהם מהגרי העבודהשל 

מהגרי . ואפלייתם עדיין רווחת מהגרי עבודההפרות של זכויות של , עם זאת. מתווכים מקומיים ומארצות המוצא שנגבו על ידי

מהגרי בענף החקלאות יקבלו . משתכרים נמוך באופן משמעותי מהשכר הממוצע של העובדים המקומיים בכל ענף דהעבו

דיווח על שעות עבודה  מהגרי עבודהאחד מכל חמישה . 40%ובמקצוע הסיעוד רק , מהשכר הממוצע בענף 60% עבודה

 .או לא קיבלו את מלוא השכר, מחצית מהעובדים לא קיבלו את שכרם בזמן, החורגות מההסכם המקורי

 כארגון העובדים , ארגוני העובדים המרכזיים. מהגרי העבודהשונה לסוגיית  באופן ברחבי העולם מתייחסים עובדים גודייא

. מאגדים ומייצגים אותם, תומכים בזכויות מהגרי עבודה, DGB-ה, וכן ארגון העובדים הגרמני, AFL-CIO-ה, האמריקאי

 ת ותנאים גם עבור מקומייםלמנוע שחיקה של זכויובכך ו ים למקומייםלהשוות את תנאי עבודת הזר א לשפר ואףיהמטרתם 

 .מהגרי העבודהלהבדיל מדחיקת העובדים המקומיים מענפים אליהם הוכנסו , תחרות בין עובדים מקומיים לזרים תרייצעל ידי 

 יש  כדי למנוע את אפלייתם ופגיעה בזכויותיהםל וישראלים בישרא-כדי להסדיר את עבודת מהגרי העבודה והעובדים הלא

לקחת בחשבון שלכל קבוצה מאפיינים ייחודיים משלה ועל כן קביעת המדיניות צריכה להיעשות תוך התחשבות בצרכי המשק 

לעומת  ,לפיקוח על המעסיקים צריך לעבורמרכז הכובד והפיקוח נגד הגירה בלתי חוקית  וצרכי כוח העבודה הזר המועסק.

באמצעות או  ,ממשלתייםהגופים הידי באת השליטה בתהליך הגירת העבודה  לחזקיש  .וגירושםבאיתור הזרים  תתמקדוה

 ,כמו כן. או באמצעות חקיקה נרחבת יותר והגברת הפיקוח על הכללים ברמה הענפית ,עם מדינות שונותהסכמים בילטרליים 

 ל. ובדים המגיעים לישראיותר של הע יעילהכשרה והשמה  ,ליצור מערך גיוס יש

  ההערכות הן כי שיעור כוח העבודה הזר בישראל רק ילך ויגדל ולכן איגודי עובדים צריכים לקחת תפקיד מוביל בקביעת

  המדיניות לגביהם כחלק משוק העבודה בישראל.
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 ישראלים-עובדים מהגרים ולא

 הגדרות. 1

'אזרח'  אואזרחי מדינות זרות אשר מעמדם בישראל לא עומד תחת הגדרה חוקית של 'תושב' בשיח בישראל נוטים להגדיר 

ך בהם נעשה שימוש במסמ המונחיםבמוסדות הבינלאומיים. להלן  יםהמקובל מונחיםבמסמך זה נעשה שימוש ב באופנים שונים.

 שבהם עושות שימוש הרשויות בישראל: המונחיםזה, תוך ציון 

 מכונים לרוב על ידי הרשויות בישראל כ"עובדים זרים".. בישראל יםאו תושב יםאזרח םשאינ : עובדיםמהגרי עבודה

2"1991-א"תשנ, חוק עובדים זרים": מהגרי עבודה הנמצאים בישראל מכוח מהגרי עבודה עם אשרה
. 

, חוק עובדים זרים"על קריטריון אחד לפחות של ההגדרה המפורטת ב יםעונ םשאינ מהגרי עבודה: א אשרהמהגרי עבודה לל

 ".לא חוקיים מכונים לרוב על ידי הרשויות בישראל כ"עובדים זרים ."1991-א"תשנ

לק ניכר אמנם, חנתינים ממדינות אפריקה שנכנסו לישראל שלא כחוק דרך הגבול עם מצרים. ל מתייחס: מבקשי מקלט

מאוכלוסייה זו לא הגיש בקשה רשמית למקלט, אך זאת בשל מדיניות הישראלית כלפיהם, כפי שיובהר בהמשך. הרשויות 

 50-זו הגדרה משפטית הנובעת מהחוק למניעת הסתננות, שנחקק עוד בשנות הבישראל מכנות אוכלוסייה זו כ"מסתננים". 

 .מסיבות ביטחוניות

מהגרי עבודה. 2
3 

 י עבודה עם אשרהמהגר 2.1

בהתאם למכסות , י המדינהעל יד מהגרי עבודהמאושר לתעסוקת בענף ה, היתר העסקה תקףהחזקת מחייב מעסיק ב החוק

הספציפי בו אשרת עבודה בתוקף עבור ענף התעסוקה להיות בעל  מהגר העבודהק מחייב את החו. בכל ענף הממשלהשמקצה 

הוא מועסק
מהגרי עבודה עם אשרה 85,932ראל שוהים ביש 2017 יונילנכון . 4

5. 

מסך  57%-כ ;המועסקים בו מהגרי עבודה עם אשרההענף הגדול ביותר מבחינת  יתן לראות כי כיום סיעוד הואנ 1 בתרשים

 שינוי דרמטיהתפלגות זו מבטאת . בענף הבניין 10% ורק, בענף החקלאותמועסקים  27%-בנוסף כ, עם אשרה מהגרי העבודה

ענף הבניין היה הגדול ביותר מבחינת מספר  2009ועד  1996שכן משנת , בישראל מהגרי העבודהנפי של שחל בהרכב הע

סיעוד הפך לגדול ביותרענף החל מפנה ו 2009בשנת . שהועסקו בו עם אשרה מהגרי העבודה
6. 

                                                   
2

א "נוסח מלא ומעודכן של חוק עובדים זרים תשנ 

_0https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/employment_of_foreign_workers_and_infilitrators_enforecement/he/foreign_workers_law
.pdf  

3
 . מבקשי מקלטעובדים יוממיים מירדן ו, לא כולל עובדים פלסטינים 
4

" 2016עובדים זרים בישראל (, "2016)רשות האוכלוסין וההגירה  
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf  

 
5

, 2017יולי ", 2/2017 -נתוני זרים בישראל, "רשות האוכלוסין וההגירה
017/he/foreign_workers_stats_q2_2017_2.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_report_q2_2 

6
" 2016עובדים זרים בישראל (, "2016)רשות האוכלוסין וההגירה  

BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdfhttps://www.gov.il/ 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/employment_of_foreign_workers_and_infilitrators_enforecement/he/foreign_workers_law_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/employment_of_foreign_workers_and_infilitrators_enforecement/he/foreign_workers_law_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_report_q2_2017/he/foreign_workers_stats_q2_2017_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_report_q2_2017/he/foreign_workers_stats_q2_2017_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
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 30.06.2017-ון לנכ ,לפי חלוקה ענפית, בישראל מהגרי עבודה עם אשרהמספר : 1 תרשים

 

 .2017יולי ", 2/2017 -נתוני זרים בישראל", רשות האוכלוסין וההגירה מרכז מאקרו לנתוני עיבודי :מקור
 

, היו גברים מהם 85%, 1995בשנת . בישראל עבר שינוי אף הוא מהגרי העבודה עם אשרהשל אוכלוסיית ההרכב המגדרי 

 . מחצית כיוםלעומת כ

 2016 לפי מין, ,בישראל מהגרי עבודה עם אשרה: 2תרשים 

 .02.03.2017", 2016שנת  -סיכום נתוני זרים בישראל, "רשות האוכלוסין וההגירהמרכז מאקרו לנתוני  עיבודי :מקור

 

בעוד , גברים מקצוע הבניין לרוב מאויש על ידי. י שהתרחשבשינוי הענפ בישראל קשור מהגרי העבודהבקרב המגדרי השינוי 

בענף ת מספר העובדים בענף הסיעוד והצטמצמות כמות העובדים ורחבתהעם  ,לכן. על ידי נשיםבעיקר מקצוע הסיעוד מאויש 

לעומת  .עוסקות באופן כמעט בלעדי בסיעוד מהגרות עבודה עם אשרהניכר כי , 3בתרשים  .שינוי המגדרי המדוברחל ה ןהבניי

 .בהתאמה 21%, 50%; ובמקצועות הבניין, לאותחקעוסקים בעיקר בגברים , זאת

 

 

 סיעוד
49,100 
57% 

 חקלאות
22,756 
27% 

 בניין
8,687 
10% 

 מומחים
5,389 
6% 

 נשים
40,367 

49% 

 גברים
41,509 

51% 
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 2016, מיןפי ל, בישראל מהגרי עבודה עם אשרהמקצועות בהם מועסקים ה: 3תרשים 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 , 02.03.2017", 2016שנת  -סיכום נתוני זרים בישראל, "רשות האוכלוסין וההגירה מרכז מאקרו לנתוני עיבודי :מקור

 

נכון  .31-40נוספים הינם בגילאי  30%. 40%; 21-30בישראל הינם בגילאי  מהגרי העבודהמרבית , 4כפי שעולה מתרשים 

ועוד , בעיקר בענף הסיעוד ,שנים 6-בעלי ותק של יותר מהם  26%. שנים 3בעלי ותק של עד  הם מהעובדים 50% ,2016לשנת 

  .אלשנות עבודה בישר 3-6בעלי ותק של הם  24%

 2016 ,לפי גיל וותק ,בישראל מהגרי עבודה עם אשרה: 4תרשים 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , 02.03.2017", 2016שנת  -סיכום נתוני זרים בישראל, "רשות האוכלוסין וההגירה מרכז מאקרו לנתוני עיבודי :הגילאים תרשיםמקור 
 " 2016עובדים זרים בישראל (, "2016)וההגירה  רשות האוכלוסיןקרו לנתוני מרכז מא עיבודי :הוותק תרשיםמקור 

 

20עד   
13,457 

16% 

21-30 
35,425 

42% 

31-40 
25,252 

30% 

41-50 
9,573 
11% 

51-60 
778 
1% 

 3עד 
 שנים

37,182 
50% 

3-6 
18,233 

24% 

6+ 
19,455 

26% 

 גיל ותק

 סיעוד
7,377 
18% 

 חקלאות
20,908 

50% 

 מומחים
4,308 
10% 

 בניין
8,557 
21% 

חקלאות  

 עונתית
359 
1% 

 סיעוד
39,404 

97% 

 חקלאות
668 
2% 

 מומחיות
295 
1% 

 נשים גברים
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 מהגרי עבודה ללא אשרה 2.2

רי עבודה ללא אשרהמהג 18,267-מצויים בישראל כ 2017 יונינכון ל
עם הועסקו בעבר  עבודה ללא אשרההי מרבית מהגר .7

עבודה ללא אשרההרי מהג מסך 73%-כ; בעיקר בענף הסיעוד אשרה
 8 . 

 30.06.2017, לפי חלוקה ענפית, בישראל עבודה ללא אשרההמהגרי מספר : 5תרשים 

 

, כתוצאה מניתוק הקישור בין רשומת העובד לרשומת היתר ההעסקה, העדר קישור נובע מסיבה טכנית. ללא קישור להיתר בענף מסויםמהגרי עבודה ללא אשרה  -אחר*

  .2017יולי ", 2/2017 -נתוני זרים בישראל", רשות האוכלוסין וההגירה מרכז מאקרו לנתוני עיבודי :מקור .בעברשמכוחו הועסק 

 -היווה שיעור זה כ ,2010-2016בין השנים . הסיעוד ענףבישראל הוא גבוה ביותר עבור עבודה ללא אשרה המהגרי שיעור 

המועסקים בענף הסיעוד  עבודה ללא אשרההרי מהגשיעור . ישראלהמועסקים בעבודה ללא אשרה המהגרי מכלל בממוצע  73%

 .2010-2016בממוצע לשנים  20%-מוערך ב מהגרי העבודהביחס לכלל 

 2010-2016, ענףלפי , בישראלעבודה ללא אשרה המהגרי התפלגות : 6תרשים 

 
  .02.03.2017", 2016שנת  -סיכום נתוני זרים בישראל, "גירהרשות האוכלוסין והה מרכז מאקרו לנתוני עיבודי :מקור

                                                   
7

 2017יולי ", 2/2017 -נתוני זרים בישראל, "רשות האוכלוסין וההגירה 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_report_q2_2017/he/foreign_workers_stats_q2_2017_2.pdf 

8
" 2016עובדים זרים בישראל (, "2016)רשות האוכלוסין וההגירה  

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf 

 סיעוד
13,058 

72% 

 בניין
1,184 

6% 

 חקלאות
1,138 

6% 

 מומחים
788 
תעשיה   4%

 ושירותים
115 
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 *אחר
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 מומחים תעשיות שירותים ומסעדות חקלאות בניין סיעוד

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_report_q2_2017/he/foreign_workers_stats_q2_2017_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_report_q2_2017/he/foreign_workers_stats_q2_2017_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
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 זרים שנכנסו לישראל באמצעות אשרת תייר ועובדים באופן בלתי חוקי 2.2.1

רבים מהם הגיעו . זרים שנכנסו כתיירים ונותרו בארץ ללא אשרה בתוקף 74,000-כיש בישראל , 2016נכון לסוף שנת 

על פי נתוני הלשכה המרכזית . ין ברשותם אשרת עבודה הם מוגדרים כבלתי חוקייםומכיוון שא, לישראל על מנת לעבוד

 3.6%-וכ, רומניהממקורם  6.4%, ברית המועצות לשעברממדינות רים בקטגוריה זו מקורם מכלל הז 69.3%, לסטטיסטיקה

ממקסיקומקורם 
9. 

 ומעסיקיהם מהגרי עבודה ללא אשרה כנגדאכיפה  2.2.2

. מתוכם היו עובדים שנכנסו לישראל עם אשרת תייר 1,836, מהגרי עבודה ללא אשרה 3,221ישראל גורשו מ 2016שנת ב

מהגרי  של תיקים למעסיקים 887נפתחו  2016בשנת . גאורגיהנוספים ל 432, מעובדים אלו גורשו חזרה לאוקראינה 1,166

 7,390,500ת כוללת של ת נקנסו המעסיקים בעלוועבור זא, מתוכם נפתח התיק בגין העסקת עובד זר שלא כדין 589-ל, עבודה

ואי החזקה , רפואיהיעדר ביטוח , כאי מתן מגורים הולמים לעובד הזררות אחרות ינפתחו בגין עב ההליכים המשפטיים יתר. ₪

₪ 11,645,500 -מוערך ב 2016קנסות לשנת ה סך. ₪ 4,255,000-יקים בעבורן נקנסו המעס, סקת העובדשל מסמכי הע
10 .

 .הגיעו לידי גזר דין 95מתוכם , כתבי אישום פליליים כנגד מעסיקים 100הוגשו  2016נת בש

 2016, שהייה לפי סטטוס ,מישראל *הרחקות של זרים: 7תרשים 

 

 לא כולל פלסטינים*
 , 02.03.2017", 2016שנת  -אלסיכום נתוני זרים בישר, "רשות האוכלוסין וההגירה מרכז מאקרו לנתוני עיבודי :מקור

 

עם התובע הראשי של רשות האוכלוסין וההגירה 2017באוגוסט בראיון שנערך 
על העסקה בלתי  הוצג כי הקנס, לאוניד קוגן, 11

כמו , שלא במסגרת משלח היד של המעסיק נעשיתההעסקה במידה ו. ₪ 58,400-ל 10,000 נע בין מהגר עבודהחוקית של 

 116,800-ואף עשוי להגיע ל ₪ 25,000-ל 11,000הקנס הממוצע ינוע בין , או העסקת עובד בסיעוד בבית, ניקיון בית המעסיק

ייתכן שישנו צורך בפרסום . אין ירידה במספר העבירות הנוגעות להעסקה בלתי חוקית, למרות הקנסות המשמעותיים. ₪

 .מהגרי עבודהמאסיבי יותר של השלכות העסקה בלתי חוקית של 

                                                   
9

 2017לי יו", 2/2017 -נתוני זרים בישראל, "רשות האוכלוסין וההגירה 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_report_q2_2017/he/foreign_workers_stats_q2_2017_2.pdf 

10
, 02.03.2017", 2016שנת  -סיכום נתוני זרים בישראל, "וההגירה רשות האוכלוסין 

https://www.gov.il/he/Departments/news/foreigners_in_israel_data_2016_news 
, TheMarker ,17.8.2017" במשקי הבית -מכתבי האישום על העסקת עובד זר שאינו חוקייותר ממחצית , "סובר-טלי חרותי 11

https://www.themarker.com/career/1.4362897 

 תיירים
1,836 

 עובדים זרים
505 

 שאר זרים
880 

כ"סה  
3,221 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_report_q2_2017/he/foreign_workers_stats_q2_2017_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_report_q2_2017/he/foreign_workers_stats_q2_2017_2.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/news/foreigners_in_israel_data_2016_news
https://www.gov.il/he/Departments/news/foreigners_in_israel_data_2016_news
https://www.themarker.com/career/1.4362897
https://www.themarker.com/career/1.4362897
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 בדים פלסטינים ועובדים יוממיים ירדנייםעו. 3

עובדים אלו נכנסים  .פוליטייםמדיניים ו ,עת משיקולים ביטחונייםמושפ הנקבעת על ידי הממשלהפלסטינים המכסת העובדים 

 מחויבעובד פלסטיני בישראל . ובתום יום העבודה יוצאים מתחומי המדינה, רוןרך המעברים בין ישראל ליהודה ושומלישראל ד

עובדים פלסטינים  122,100-כמועסקים בישראל  2017 למרץנכון . בנשיאת רישיון עבודה מהמינהל האזרחי במשרד הביטחון

בעלי היתר
-1990ניתן להבחין בשינויים שחלו בכמות העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל בין השנים  8בתרשים . 12

מתרשים זה ניתן גם ללמוד כי . יטחוניים ובמדיניות גבולות משתנהבהתנודתיות בכמות עובדים אלו קשורה בהיבטים . 2016

כאשר חלה עלייה , במרבית השנים, כך. המועסקים הזרים והמועסקים הפלסטינים ממלאים צורך דומה בכלכלה הישראלית

  .חלה ירידה במספר העובדים הפלסטינים ולהפך, מהגרי העבודהבמספר 

 1990-2016, בחלוקה לזרים ופלסטינים ,(באלפים)מועסקים שאינם ישראלים  :8תרשים 

 
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעיבוד בנק , תעסוקה ושכר, שוק העבודה ודמוגרפיה, הפעילות הריאלית, סטטיסטיקה, בנק ישראל מרכז מאקרו לנתוני עיבודי: מקור

 .שטחים –מועסקים / זרים  –מועסקים , ישראל

גם הענפים העיקריים הם , להוציא את ענף הסיעוד. ענפי הבניין והחקלאות הינם הענפים העיקריים בהם מועסקים פלסטינים

הייעור  ,מועסקים יותר בענף החקלאות מהגרי עבודה, באופן עקביו, 2011-2016בין השנים . מהגרי עבודהבהם מועסקים 

ממשרות השכיר בענף הבניין אוישו על  19.6%, 2016בשנת . ןתר בענף הבנייהמועסקים יו ,לעומת עובדים פלסטינים, והדייג

הייעור והדיג אוישו , ממשרות השכיר בענף החקלאות 26.6%, לעומת זאת. מהגרי עבודהעל ידי  5.3%לעומת , ידי פלסטינים

 . על ידי עובדים פלסטינים 17.2%לעומת , על ידי זרים
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. שטחים –מועסקים , נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעיבוד בנק ישראל, וקה ושכרתעס, שוק העבודה ודמוגרפיה, הפעילות הריאלית, סטטיסטיקה, בנק ישראל 
workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_ 
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 2016 ,לפי ארץ מוצא, ןובענף הבניי הייעור והדייג ,בענף החקלאות משרות שכירשיעור : 9תרשים 

  

משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר של , "12.38לוח , 2017נתונים שנתיים  -לוחות ומבואות, מרכז מאקרו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עיבודי: מקור

."נבחריםלפי ענפי כלכלה , עובדים זרים
  

הרקע  .העסקתם מוגבלת לעיר אילת ולאזור התעשייה אילות הסמוך .בישראלאזרחים ירדנים מועסקים כעובדים יוממיים 

נוהל מיוחד הם מועסקים ב. 2002והוארך בדצמבר  2000מרץ הוא פרוטוקול אשר נחתם בין ישראל לירדן ב םלהסדר העסקת

בענפים אחרים מהגרי עבודהלהעסקת  למתן היתרים האוכלוסין וההגירה אינה כפופה לנהלים אחרים של רשותוהעסקתם 
13. 

התקבלה , 29.06.2014מיום  1773בהחלטת ממשלה . עובדים ירדנים יוממיים 300בפרוטוקול שנחתם הוחלט על מכסה של 

אשר האחרונה נכסה כ בשלוש פעימותעובדים נוספים עבור ענף המלונאות באילת  1,500-ה להגדיל את מספר ההיתרים בהחלט

 . 29.05.2017-לתוקף ב

 מבקשי מקלט. 4

ת מגדיר מסתנן כמי שאינו תושב ישראלי ושנכנס למדינה באופן בלתי חוקיהחוק למניעת הסתננו
אנשים אלה  ,כאמור לעיל .14

ישראל שוהים ב מדינות מוכות אסון ומלחמת אזרחיםממגיעים לישראל ה מבקשי מקלטמוגדרים במסמך זה כמבקשי מקלט. 

להגדרה כפליט וממתין מי שהגיש בקשה מוגדר באופן רשמי כמבקש מקלט  .מבקשי מקלט או כבעלי הגנה קבוצתיתכ, כפליטים

הגדרה כפליט. לאישורה על ידי משרד הפנים
15
מדינות  בעלי הגנה קבוצתית הם אזרחי. יקבל אדם שבקשת המקלט שלו אושרה 

ללא קשר להכרה , בארצות בהן הם שוהים גירושמומקבלים הגנה קולקטיבית , ליטיםם לפ"שהוכרזו מסוכנות על ידי נציבות האו

, אריתריאה: מבקשי מקלטש ישראל רלא תג כיום ישנן שלוש מדינות אליהן. פניםבהם באופן פרטני כפליטים על ידי משרד ה

סודן וקונגו
16.  

בישראל . ן כפליטים בהשוואה לשאר מדינות העולםמאריתריאה וסוד במבקשי מקלטישנו שיעור נמוך מאוד של הכרה  בישראל

 ,עבור אזרחי סודן ואריתריאה 90%-וכ 70%-כבלעומת הכרה של מדינות העולם הנאמדת  1%-מ פחותעומד שיעור ההכרה על 

                                                   
13

נוהל העסקת עובדים ירדנים באזור אילת , רשות האוכלוסין וההגירה 

Folder/policy/jordanians_employment_2015/he/9.6.0001_0.pdfhttps://www.gov.il/Blob 
14

  doc-ocs/immigrationhttp://www.justice.gov.il/units/mishmoret/maind.1954, 1954-ד"תשי(, ושיפוט עבירות) הסתננות למניעת חוק 
15 

  .בישראל לא קיים מעמד רשמי של 'פליט' ולכן אנשים שזכאים למעמד של פליט לפי האמנות הבינלאומיות מקבלים בישראל מעמד של 'תושב ארעי'
16

 /http://www.kavlaoved.org.il/מקלט-ומבקשי-פליטים/פעילות-תחומי", פליטים ומבקשי מקלט, "תחומי פעילות, קו לעובד 
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https://www.gov.il/BlobFolder/policy/jordanians_employment_2015/he/9.6.0001_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/jordanians_employment_2015/he/9.6.0001_0.pdf
http://www.justice.gov.il/units/mishmoret/maindocs/immigration-1954.doc
http://www.kavlaoved.org.il/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98/
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בהתאמה
יות הם אינם זכאים לקבלת הזכויות של פליט על פי אמנות בינלאומ, מכיוון שאינם מוכרים על ידי המדינה כפליטים. 17

  .עליהן חתומה ישראל

ולאחריה יועברו למתקן , שמגיעים לישראל עשויים להיות מוחזקים במעצר עד לתקופה של שלושה חודשים מבקשי המקלט

כדי להיות , מכיוון שיש חובת התייצבות בערב .לשהות במתקן בערב ומחויבים חודשים 20לתקופה של עד  "חולות"השהייה 

 .ולכן רובם אינם מועסקים, שיקרה ביחס להכנסתם הפוטנציאלית, להשתמש בתחבורה ציבורית מבקשי המקלטעל  ,מועסקים

הוא ייכלא בכלא , שאם ייתפס על ידי הרשויותבכך הוא מסתכן " חולות"את תנאי שהייתו במתקן  מבקש מקלטאם יפר 

 .18"סהרונים"

 38,540שוהים בישראל  2017 יונינכון ל .דותלישראל על עשרות בוד מבקשי המקלטבשנים האחרונות עומד מספר כניסות 

מבקשי  3,246. מבקשי מקלט לא נכנסו כלל 2017ומתחילת שנת  2016נכנסו לישראל בשנת  18מתוכם רק , מבקשי מקלט

עברו את  2006 עד שנת .עידוד הגירה מרצון מדיניותבין היתר בשל , 201619בחרו לעזוב מרצון את ישראל בשנת  מקלט

בני  17,285-כ; 2011בשנת לישראל התרחש  מבקשי מקלטשיא כניסת . בלבדמבקשי מקלט  2,086-ל במצטבר כגבולות ישרא

הקמת מכשול קרקעי תחילת עם , 2012לישראל החלה בשנת  מבקשי מקלטשל במספרם הירידה החדה . לישראל נכנסואדם 

מבקשי כניסה של  בלם באופן משמעותיש, ולת בניית המכשעם השלמלישראל התמתן  מבקשי המקלטשיעור  .בגבול הדרומי

 . למדינה מקלט

 2006-2016, לישראל לפי שנת כניסה מבקשי מקלטויציאות כניסות : 10תרשים 

 
 .26.07.2017", 2016 -ל שנכנסו לישראל "עובדים מחו , "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמרכז מאקרו לנתוני  עיבודי :מקור

ת לא גוררת פעולו מבקשי מקלטהעסקת  .ששוהים בישראל נשארים מכוח מדיניות אי הרחקה זמנית למדינתם שי המקלטמבק

ץ"על פי החלטת בג, אריתריאה וסודןאם מוצאם מ, אכיפה כנגד מעסיקם
הגיעו ממדינות  ישראלב מבקשי המקלטמסך  92% .20

 מבקשי המקלטשאין ברשות רוב  למרותסביר להניח כי . 25-44בגילאי  87%-הם גברים ומ 83%. המוצא אריתריאה או סודן

  .באופן בלתי חוקי יםמתוכם עובד רבים, אשרת עבודה

                                                   
17

 wages.pdf-seekers-asylum-17-content/uploads/2017/03/bagatz2293-http://www.acri.org.il/he/wp, 2293/17ץ "בג 
18

, בקשה דחופה למתן צו ביניים, 14/ ץ"בג, content/uploads/2014/12/BagatzAIL5.pdf-http://hotline.org.il/wp, עתירה למתן צו על תנאי, 8665/14ץ "בג 
content/uploads/TemporaryOrderBagatz5.pdf-http://hotline.org.il/wp 

19
 02.03.2017", 2016שנת  -סיכום נתוני זרים בישראל, "רשות האוכלוסין וההגירה 

l/he/Departments/news/foreigners_in_israel_data_2016_newshttps://www.gov.i 
20
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http://hotline.org.il/wp-content/uploads/2014/12/BagatzAIL5.pdf
http://hotline.org.il/wp-content/uploads/TemporaryOrderBagatz5.pdf
http://hotline.org.il/wp-content/uploads/TemporaryOrderBagatz5.pdf
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https://www.gov.il/he/Departments/news/foreigners_in_israel_data_2016_news
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 לפי מדינות מוצא, 2016ששוהים בישראל בשנת מבקשי מקלט : 11תרשים 

 
 .02.03.2017 ,"2016שנת  -י זרים בישראלסיכום נתונ" ,מרכז מאקרו לנתוני רשות האוכלוסין וההגירה עיבודי: מקור

מאז . של פלסטינים לשטחי מדינת ישראלשנועד למנוע בעיקר הסתננות , נכנס לתוקפו החוק למניעת הסתננות 1954-כבר ב

בינואר תיקון החוק האחרון נוסף . הוכנסו לחוק תיקונים רבים הנוגעים בעיקר למסתננים ממדינות זרות שאינם פלסטינים

201721
. משכר העובד 16%אליה יפריש גם המעסיק שווי של , לקרן, מבקש המקלטממשכורתו של  20%מסדיר העברה של ו 

במידה וישתהה העובד מלעזוב את ישראל . העובד יוכל לעשות שימוש בכספים שייצברו בקרן רק כאשר יעזוב את ישראל

מדיניות זו הינה . פר החודשים בהם השתהה מלעזובבהתאם למס 100%-35%ינוכה משכרו שיעור של , לכשיוחלט על הרחקתו

מבקשי המקלטשל " עזיבה מרצון" חלק ממדיניות עידוד
22.  

. בקשה יםמגישבאם היו  מקלט להם כי היו נותנותייתכן שבכמה מדינות  ורלאחר שעב רבים מגיעים למדינת היעד מבקשי מקלט

טו מדינות שונות בעיקר יהחל, לכן. ת נטל רב על מדינות היעדויש בכך העמס, יש הרואים בכך ניצול של מנגנון הפליטות

במרץ , בהתאמה לכך. אוסטרליה ומדינות אירופה שונות להנהיג מדיניות של הרחקה למדינה שלישית בטוחה, קנדה, ב"ארה

23"כפיית יציאה"נוסף מתווה של " עזיבה מרצון"לצד מתווה ה 2015
ינה לעבור למד מבקשי מקלטשמאפשר ל, בישראל 

בנוסף . עמןמדינות אלו חסויות מכוח ההסכם . ואיתה חתמה ישראל על הסכם, שלישית באפריקה שאינה מסכנת את חייהם

, דף הסבר המפרט את הליך היציאה$, 3,500 המורחק סכום של מבקש המקלטל תעבירישראל  ,הטיסה לתשלום על כרטיס

 השלישית יפגוש המורחק צוות מקומי שילווה אותו בימיו במדינה. ואפשרות להגיש בקשת מקלט במדינה אליה יועבר

אך לא יוכרח לעזוב  ,שיסרב לעזוב יסתכן בהכנסה למשמורת מבקש מקלט. בהוצאת מסמכי שהייה ועבודה וויעזרו ל, הראשונים

, לטשל ארגוני זכויות אדם נטען כי המדינות השלישיות אינן בטוחות עבור מבקשי מק לבג"ץבעתירה . שלא מרצונו

בעקבות חסיון המדינות השלישיות לא ניתן לבצע הליך פיקוח על יישום המתווה בפועל, בנוסף .ושזכויותיהם אינן נשמרות
24.  

יחד . ששוהה בישראל שלא כדין, מבקש מקלטהמדינה יכולה להרחיק קבעה ש 28.08.2017מיום  בית המשפט העליון פסיקת

לת שיקול דעת והפע, בת אחריותה של ישראל לתקינות יישום המתווה בפועלהרח, עם זאת נקבע שיפור של מתווה ההרחקה

להרחקה הסירוביום מיום  60-בהשמה במשמורת עד ל
25. 

                                                   
21

 http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_366894.pdf .326' עמ 10.1.2017, ספר החוקים, רשומות, 2595תיקון לחוק מספר  
22

 wages.pdf-seekers-asylum-17-content/uploads/2017/03/bagatz2293-http://www.acri.org.il/he/wp, 2293/17ץ "בג 
23

 https://www.gov.il/he/Departments/news/dover_31_03_2015. 31.3.2015, אגף דוברות והסברה, וסין וההגירההודעה לתקשורת של רשות האוכל 
24

 .8101/15מ "בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים עע 
http://elyon1.court.gov.il/files/15/010/081/c29/15081010.c29.pdf 

25
 שם. 
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http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_366894.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/bagatz2293-17-asylum-seekers-wages.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/news/dover_31_03_2015
http://elyon1.court.gov.il/files/15/010/081/c29/15081010.c29.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/15/010/081/c29/15081010.c29.pdf


 

15 

 מחקר איכותניממצאי 

מכון מחקר וייעוץ בינתחומי בע"מ בניהולם של פרופ'  –ע"י מאגר מוחות  2017בחודש אוגוסט מחקר נערך  ,מסמך זה לצורך

  וד"ר אמיר הורקין מנהל המחקר. ,מנהל מדעי –פרופ' ברוך מבורך  ,מנכ"ל – יצחק כ"ץ

 השיטה

מעסיקיהם הישראליים וגורמים העוסקים בטיפול או  ,מהגרי עבודהראיונות עומק עם  17הכולל  ,איכותנימחקר המחקר הינו 

הראיונות נערכו באמצעות מסייעים להם. המחקר לכן מצומצם מאוד בהיקפו ואינו מאפשר כל הסקה או הכללה סטטיסטית. 

אנגלית ותיגרינית. משך הריאיון עמד  ,בליווי תרגום סימולטני שנעשה בהתאם לצורך לרומנית ,מובנים-וחצי שאלונים מובנים

 דקות בממוצע. 30-על כ

עבודה ברישיון  ותשוה שלוש ,(2( ומהפיליפינים )2) יןממולדובה ופול –בתחומי הסיעוד  מהגרות עבודההמרואיינים היו 

( 2מהגרי עבודה ) –כולם לנים אצל מטופליהם. בתחומי המזון/עובדי מטבח  ,( רישיונה פג והיא בגדר מחליפהמפוליןת )רביעיוה

 מעסיקיהםהראשון ללא רישיון עבודה והשני עם ויזת עבודה לחצי שנה. בכל המקרים הנ"ל רואיינו גם  ,מאריתריאה ומסודאן

בעלת תפקיד  ,(2) יפו-)מסיל"ה( של עיריית תל אביב הזרה לקהילה ומידע סיוע מרכזבנהלת . כמו כן רואיינו עובדת ומ(5)

 חוקרת מהמכון להגירה במכללת רופין ומנהלת בחברת סיעוד.  ,קצין משטרה בכיר )מרחב יפתח( ,רוגוזין-בביה"ס ביאליק

 נושאי המחקר והשאלות העיקריות היו כדלקמן: 

 השכלה ומצב כלכלי.  ,מצב משפחתי ,מגדר ,המועסקים: ארצות המוצא בודהמהגרי העא. מאפייני הרקע של 

תנאי העסקה  ,סוג מקום העבודה והעבודה והיקף העסקה ,סטטוס רגולציה ופיקוח ב. המעמד הפורמאלי בעבודה ותנאי העבודה:

 סוציאליים.  ותנאים ,ושכר

 בעיות ואתגרים בקשר להעסקה. ,ג. שביעות רצון כוללת: שביעות רצון של המועסקים והמעסיקים

 פירוט הממצאים

 : המועסקים מהגרי העבודהמאפייני הרקע של . א

. ופולין ממדינות חבר העמים )מולדובה( ,סודן( אסיה )פיליפינים( ,מוצאם של העובדים שרואיינו ממדינות אפריקה )אריתריאה

הפורמאלי שלהם הוא הטרוגני: חלקם מהגרי עבודה עם . המעמד 25-65 ,המרואיינים כללו גברים ונשים בטווח גילאים נרחב

 בכלל זה גם מבקשי מקלט.  ,וחלקם ללא רישיון עבודה ,חלקם עם ויזת עבודה לתקופה קצרה ,עבודה רישיון

וחלקם בודדים כאשר המשפחות  ,לחלקם בני זוג בישראל ואף ילדים המתגוררים איתם )בעיקר המהגרים ממדינות אפריקה(

 שאינם ארץ המוצא.  ,המוצא או במקומות אחרים גרות בארצות

כאשר עובדי הסיעוד מתגוררים בבית המטופל.  ,או עם חברים ושותפים אחרים ,מגורים: חלקם מתגוררים בדירה עם בני הזוג

חלוקת דירות  ,צפיפות רבה ,תנאי המגורים של מי שאינם מתגוררים במשפחות המטופלים מוגדרים במקרים רבים כקשים

 ועוד.  ,ים מסוכנים של חשמל וגזיטאחיבורים פיר ,דירות ללא תשתית נאותה פרלא חוקית( למסלרוב רים )מגו

 : חסרי השכלה לצד השכלה יסודית בלבד.ההשכל
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 בתחום הסיעוד הרוב נשים. ,ניקיון והסעדה הרוב גברים ,מגדר: בענפי חקלאות

לצד נוספים השוהים בה  ,ומבקשי מקלטמהגרי עבודה  40,000-60,000בין מתגוררים לפי הערכות שונות יפו -ל אביבבעיר ת

קריית  ,פלורנטין ,נווה שאנן ,: התקווהבשכונות ,בדרום העירהם עיקריים המגורים הביום המנוחה. ריכוזי  ,פי שבוערק בסו

 שלום ושפירא. 

מסיל"ה( מציינים את מגוון השירותים הרחב  ובעיקר ,בינוי ורווחה ,גורמים המטפלים באוכלוסייה זו בעירייה )בהם גורמי חינוך

כמה שמוגדר על ידם הן כמדיניות ראש העיר והן כחובה מוסרית. בין השירותים האלו: טיפות חלב עירוניות  ,המסופק להם

 ,מטופלים בטיפת חלב בתחנה המרכזית והשאר בשכונות עזרא 90%-כאשר למעלה מ ,הממומנות ע"י העירייה ומשרד הבריאות

חטיבות ביניים  ,אליהו והביקוש לשירותים אלו במגמת עלייה. מסופקים גם שירותי חינוך לגילאי בי"ס יסודי-זים וידהארג

 בהן מרפאה ייעודית בשיתוף עם "טרם" ומרפאה לבריאות הנפש "גשר".  ,וכן מרפאות ציבוריות ,ותיכון

 ,גלויים וסמויים ,שנה( מעידים על המאמצים הרבים)בהם "מרחב יפתח" החולש על התחנה המרכזית הי גורמי משטרת ישראל

הפועלים בקרב המהגרים  ,כאשר לצד מהגרים ומשפחות נורמטיביות קיימים גורמים שליליים רבים ,המושקעים באוכלוסייה זו

בירות בכלל. גורמי הפשיעה והסיכון שייכים כנראה יותר לתחום הפלילי מאשר לסיכון או לע ,עצמם )ולכן גם לא מדווחים(

 של טרור וכדומה. ,ביטחוניות

בעיה מתמשכת אחרת הדורשת טיפול הינה החיכוך הקיים בין המהגרים לבין תושבים ותיקים ופעילים שלהם. בקרב התושבים 

וגם  ,הטרדות וכדומה ,פריצות ,גם מחשיפה ישירה לגניבות ,קיימות תחושות קשות של פחד וחשש במישור ההתנהגות היומית

 תם של המהגרים ושינוי אופיין והרכבן האנושי של השכונות הרלוונטיות. מעצם נוכחו

 ,מעלים על נס את הטיפול המסור של מערכת החינוך בילדי המהגרים רוגוזין בת"א(-)בהם מביה"ס ביאליקגורמי חינוך 

כולל קבלת פרס  ,ולגאווהומציינים את היותם כתובת לביקורים רבים  ,רוגוזין והירדן-שמרביתו נעשה בעיר בביה"ס ביאליק

 החינוך הארצי. 

הדבר גורם  ,בשל התנגדויות הורים. לשיטתם ,שילובם במערכת החינוך הכללית ויצירת הפרדה-יש המבקרים את אי ,עם זאת

אידיאולוגיים גלויים או מוסווים המשפיעים על המערכת -לקשיי שפה ותרבות ואף למניעים פוליטיים ,להעמקת והדגשת הפערים

 בלת ההחלטות.וק

 : תנאי העבודה ופיקוח ,המעמד הפורמאלי בעבודה. ב

 קבוצות עיקריות מבחינת העיסוק:  שתינבחין כאן בין 

ימים בשבוע  חמישההמועסקים  ,כעובדי מטבח ושוטפי כלים ,מזון מהיר וכדומה ,בתי קפה ,במסעדות ,מועסקים בענף המזון( 1

דמי הבראה ותשלומי  ,בנוסף נהנים מארוחות ,לשעה₪  30 -ושכרם כ ,ושי שכרשעות ביום. מקבלים תל 10-12 -ועובדים כ

 סודן וקונגו(.  ,שמוצאם ממדינות אפריקה )בעיקר אריתריאה מהגרי עבודההמעביד לביטוח לאומי. בתחום המזון בולטים 

ם בישראל ינמצאהט רבים וכך גם בני הזוג שלהם. יש בהם מבקשי מקל ,מהגרי העבודה מועסקים כנראה לרוב ללא רישיון

 שנים.  פרתקופות ארוכות יחסית של מס
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לפיה על המעביד להפריש אחוז  ,הינה "בעיית הפיקדון" המעיקה על העובדים ,אחת הבעיות שהעלו המועסקים במהלך הראיונות

אם באמת ישלמו "ה ,סכום שהם אמורים לקבל עם עזיבתם את ישראל. קיימת חשדנות בעניין ,מסוים משכרם לטובת פיקדון

 ומתי?". 

יש  ,ימים בשבוע שישה ,שעות ביממה 24כמטפלים של קשישים בד"כ בדירות פרטיות. מועסקים  ,מועסקים בענף הסיעוד( 2

ימים )בתשלום נוסף גבוה יותר( ויש מטפלים השוהים עם המטופל בבתי אבות וכדומה. נהנים  שבעהכאלה המעדיפים גם 

שעות חופש בכל יום. מקבלים תלושי שכר מחברות הסיעוד ושכרם  2-בד"כ בסופ"ש( וזכאים למחופשה של יום אחד בשבוע )

ביטוח בריאות וזכויות סוציאליות כמו חופשה והבראה.  ,לכך יש להוסיף דמי כיס שבועיים ,₪ 4,000-5,000-החודשי מוערך ב

חגים שבארץ המוצא שלה בנוסף ליום חופש שבועי ימי חופשה בהתאם לימי ה 9-ראוי לציין כי עובדת אחת ציינה שהיא זוכה ל

 המגולם בשכר החודשי(.  ,₪ 100קבוע. )יום החופש השבועי מתוגמל בתשלום נוסף של 

 ,רומניה וכדומה( ,אוקראינה ,שמוצאם ממדינות חבר העמים או מזרח אירופה )מולדובה מהגרי עבודהבתחום הסיעוד בולטים 

פיליפינים. חלקם הגדול מועסק כנראה ברישיון מתאים אך יש גם רבים שרישיונם פג או כגון הודו וה ,לצד מדינות באסיה

כך למשל כמטפלות מחליפות בסופ"ש או כאשר המטפלת הקבועה בחופשת מולדת.  ,שוהים בישראל כתיירים ובפועל עובדים

( מאשר שכר המטפלות הקבועות. לחודש₪  7,000-8,000שכר המטפלות הארעיות וללא רישיון גבוה הרבה יותר ואף כפול )

 בעלות השכלה גבוהה.  ,ללא בן זוג וללא ילדים ,ת הן נשים במגוון גילאיםוחלק ניכר מהמטפל

 ,קיימים גם עצמאיים למיניהם ,והחקלאות )בהם בולטים התאילנדים(. בנוסף ןהבניי ,עובדים נוספים נמצא גם בענפי הניקיון

קוסמטיקאית ואף "מורה לנהיגה" המלמד זרים  ,או במקצועות כמו ספר ,הם )"מאכערים"(העוסקים ברוכלות או בתיווכים למיני

 יפו ללא אישור ורישיונות. -נהיגה באזור התחנה המרכזית בת"א

המעסיקים  ,עם זאת ,עולה כי לתחושתם זכויותיהם הסוציאליות לא נשמרות בענף המזון)קטן( של מועסקים  פרבשיחות עם מס

שם  בענף הסיעודכחוק. התמונה שונה  ,שרואיינו גם הם טוענים בצורה ברורה כי זכויותיהם כן נשמרות של אותם עובדים

)קטן( של מעסיקים אף בצורה מוגזמת ומופרזת. חלק מהמועסקים  פרולטענת מס ,התחושה הכללית היא כי הזכויות נשמרות

ודמי כיס בכל יציאה לחופשה. חלק מהעובדים ציינו שהם  ושהם מקבלים דמי נסיעה ,ציינו שיש להם ביטוח רפואי וקרן פנסיה

 מקבלים תלוש שכר חודשי וחלק ציינו שהם לא מקבלים תלוש שכר חודשי אלא מקבלים את שכרם ישירות לבנק הדואר.

 : שביעות רצון כוללת. ג

דות על שביעות רצון הן מצד במחקר מצומצם זה )שאינו כאמור בבחינת סקר מייצג( נמצאו באפן כללי תגובות חיוביות המעי

 המועסקים והן מצד המעסיקים. היחס כלפי העובדים הוגדר כטוב. 

חלק מהמועסקים )במיוחד בתחום הטיפול והסיעוד( ציינו שהם מרוצים מיחס המעסיקים כלפיהם כמו גם מהיחס של החברה 

 הישראלית כלפיהם. 

לקם רואים את עתידם כחוזרים למדינת המוצא שלהם וחלקם בעיה בולטת של המועסקים היא הריחוק הפיסי מהמשפחה. ח

 מעדיפים להישאר בישראל )כך למשל חלק מהמטפלות בסיעוד( או מהגרים למדינה אחרת )כך למשל עובדי המטבח(. 

ן הקצרה יחסית המוענקת להם ולכ הוויזההסיעוד( מתלוננים על מגבלות ואילוצים הקשורים לתקופת  המועסקים )בעיקר בתחום

היא  ,שהייה מיוחדת. תלונה ובעיה אחרת מבחינתם מבקשים שתהיה גמישות ויהיו הקלות בנושא בכל הקשור לקבלת ויזת

 $(. 7,500-ההכרח לשלם סכומים גבוהים עוד בארץ מוצאם בכדי להסדיר את כניסתם לארץ )ציינו כ
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לעובד" או ארגון הגג של -בהם "קו ,ותיהםארגונים שונים המסייעים להם למצות את זכוי רך כללהמועסקים מכירים בד

ונעזרים גם בחברות כ"א שגייסו והפנו אותם לעבודתם. הפנייה לגופים אלו נעשית טלפונית  ,העובדים הפיליפינים בישראל

תפקידם ומעמדם של חברות כ"א או חברות הסיעוד מוגדר לעיתים  ,ובמידת הצורך גם בפגישות במשרדי הארגונים. בהקשר זה

 אך יחסן וטיפולן בבעיות מוגדר גם כמאוד מינימאלי ונוקשה.  ,הן אחראיות להשמה ומספקות עבודה –ייתי כבע

 

המעסיקים מציינים בעיות של תקשורת ושפה עם העובדים. כאשר מטופלות בתחום הסיעוד מציינות בעיות של הסתגלות וחיים 

טיולים וכדומה. בעיה אחרת  ,קניות ,בקביעת סדר יום ,משותפים בצוותא. המטפלות "משתלטות" לעיתים על המטופלות

והועלתה קריאה  ,שהועלתה ביחס להעסקת מטפלות היא ההגבלות על ניידות מטפלים בין אזורים גיאוגרפיים שונים בישראל

 לשינוי המצב/הרגולציה בעניין. 

הינו על עניינים שוטפים של ניהול משק  חלק מהמעסיקים )בעיקר מתחום הסיעוד( מציין כי עיקר השיח עם המטפלות ,בנוסף

כאשר כל צד נשאר סגור בפני הצד האחר וזאת למרות הקרבה הפיסית  ,הבית והיחסים עמן הם ענייניים וקורקטיים

 האינטנסיבית.

וחלקם ציין שיש צורך בהגברת הפיקוח מהגרי עבודה המעסיקים סבורים שהמדינה צריכה להגמיש ולהרחיב מתן רישיונות ל

. גם הפיקוח של חברות מהגרי עבודהעל קבלת  ,באופן לא מוצדק ,מעט אינו מורגש. חלק מהמעסיקים ציינו שהמדינה מקשהשכ

נעשים לעיתים רחוקות ולמעשה כמעט חסרי  ,הנעשה בעיקר באמצעות ביקורים של עובדת סוציאלית מטעם החברה ,הסיעוד

ד אותם ומפריע ישמטר ,השוניםעודף פיקוח מטעם הגורמים ום דווקא חלק מהמעסיקים ציינו שיש כי ,אפקטיביות. בהקשר זה

 להם. 

המעסיקים ממליצים לאחרים להעסיק מהגרי עבודה בנימוק שאין כיום וגם ולא נראה באופק פתרון אחר. חלק מהמעסיקים 

 ,להמלצתם הנ"ל. הראשונה )במיוחד בתחום הסיעוד ובמיוחד בהתייחס לעובדים ממוצא פיליפיני( הציגו שני נימוקים עיקריים

הם מגיעים מתרבות של שלווה ושל נתינה. וזאת בניגוד גמור לעובדים  ,מנומסים ובעלי תודעת שירות גבוהה ,העובדים מסורים

העובדים הישראלים חסרי תודעת שירות ויקרים באופן משמעותי  ,ישראלים שכלל לא מעוניינים לעבוד בענף זה. השנייה

 . מהגרי העבודהמ

תלך ותגדל משום שבתחום הסיעוד  מהגרי העבודההמעסיקים מעריכים כי כמות  ,בישראל מהגרי העבודהאשר לעתידם של ב

פשוט אין עובדים ישראלים  ,ובכלל ,ובתחומי המזון והחקלאות ,למשל כמות הקשישים הנזקקים להשגחה בארץ הולכת וגדלה

 המעוניינים בביצוע עבודות מסוגים אלו. 

לבין הנזק  ,למשק ולכלכלה הישראלית מהגרי העבודההקיים והדילמה שבין תרומת  הוויכוחינים בהקשר זה את מומחים מצי

הנגרם בכך שקיימת פגיעה בהעסקת ישראלים הנדחקים ממעגל העבודה והפגיעה ברמות ההשתכרות שלהם. הישענות על 

 עבודות כפיים פוגעת אף היא במרוץ לקדמה. 
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 ם בתעסוקה בישראלזרי -סקירה היסטורית

מהם עובדים  75%-מאוכלוסיית העובדים בעולם כאשר כ 4.4%( מהגרי עבודה מהווים ILOלפי נתוני ארגון העבודה העולמי )

 : למגמות אלה מספר סיבות וביניהןבמדינות מפותחות. 

 או בעבודות  נמוכים רמת חיים בה האוכלוסייה המקומית לא מוכנה לעבוד במקצועות וענפי משק בעלי ערך מוסף ושכר

 .קיום ענפי משק אלוהמשך הצורך ב ,ובמקביל (DDDמסוכנות וקשות ) ,מלוכלכות

 נכון גם לכוח אדם המוכן להשתקע במדינות  ,המבטיח מעבר חופשי של סחורות שירותים והון ,תהליך הגלובליזציה

 . בהן השכר גבוה בהשוואה לארץ המוצא

פותחות השלימו עם העובדה כי בקרבם קיימת קהילה נוספת של עובדים ממדינות זרות כתוצאה מהאמור לעיל רוב המדינות המ

 .הכלכלית והחברתית ,המחייבת טיפול ברמה האישית

 בטווח הארוך יש לעובדים הזרים נטייה להשתקע ,ממחקרים שנערכו בשנים עברו ניתן להסיק שלוש מסקנות עיקריות: האחת

 ,והאחרונה ;הם מצרפים בסופו של דבר את משפחותיהם ,השנייה ;א ומדינת היעד נשמריםכל עוד פערי השכר בין מדינת המוצ

יש לקחת בחשבון כי מדובר על תופעה ארוכת טווח ועל כן יש צורך ליצור את האקלים בהתאם  ,לפיכך. הם מעדיפים להתאזרח

בדים ממדינות זרות במישור הלאומי על מנת למנוע בעיה חברתית וכלכלית חמורה. חוסר הטיפול וההכרה בקיומם של עו

 .והמקומי יוצר מוקד חיכוך נוסף בחברה הישראלית

-כהיו בישראל  1990בשנת . ה והפלסטינים בישראלללא אשר ,מהגרי העבודה עם אשרה מוצגת המגמה של 12בתרשים 

מהגרי אלף  300-למעלה מ בה היו; 2000נשמרה עד שנת  מהגרי העבודהעליה מתמדת במספר . בלבד מהגרי עבודה 110,200

התנודתיות קשורה . ושוב עליה שמתמתנת בשנים האחרונות, 2005משנה זו ניכרת ירידה במספר העובדים עד לשנת . עבודה

 .והמצב הביטחוני בין היתר בשינוי מדיניות גבולות

 באלפים, 1990-2015, בישראל מועסקים זריםמספר : 12 תרשים

 
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעיבוד בנק , תעסוקה ושכר, שוק העבודה ודמוגרפיה, הפעילות הריאלית, סטטיסטיקה, בנק ישראל עיבודי מרכז מאקרו לנתוני: קורמ

 .שטחים –מועסקים / זרים  –מועסקים , ישראל

החל המשק , קציה חדשה עם שכנותיהאוהתפתחה אינטר, כאשר שטחי השליטה של ישראל התרחבו, לאחר מלחמת ששת הימים

מכוח  7%-כ היוועובדים אלו . החקלאות והתעשייה ,ענפי הבנייןב שהועסק, בכוח עבודה פלסטיני יוממי להיעזרהישראלי 

מהגרי ם ועליה במספר יבשנות התשעים חלו שינויים שהובילו לצמצום שיעור העובדים היוממי .העבודה האזרחי בישראל
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. הובילה לפגיעה בביטחון המדינה ולהחרפת המצב המדיני, 1987בשנת , האינתיפאדה הראשונה. סטינייםשאינם פל העבודה

של  פגיעה בהיצע. דבר שהקשה על הגעת ויציאת עובדים פלסטינים בישראל, בהתאמה לכך הוחמרה מדיניות ישראל בגבולותיה

ה מאסיבית מברית המועצות בעיקר נוכח עלי, לופההעלתה את הצורך בח, במקצועות העיקריים בהם הועסקו, עובדים אלו

ל גיוס מאסיבי של עובדים הח ,כדי לענות על הביקוש לעובדים בענף הבניין ,1993בשנת  .צורך בשיכון העוליםוה, לשעבר

, ודהשל מהגרי עב היצע רבו ,בשל מכסות מוגבלות לעבודה .לענף החקלאות מתאילנדוכן החל גיוס עובדים , ותורכיה מרומניה

מספרם של ועד היום  1995והחל משנת עלה בהדרגה  מהגרי העבודהשיעור . תופעת ההגירה הבלתי חוקית לישראל החהתפת

גבוה ממספרם של העובדים הפלסטינים מהגרי העבודה
26.  

, בשל מדיניות הרואה בהיבט הכלכלי ,בישראל מהגרי העבודה הפחתת כמותל החליטה הממשלה לפעול 1996 החל משנת

תרי העבודה הניתנים למעסיקים יבין היתר הוחלט להפחית את מספר ה. תופעה שאינה רצויה בטחוני וחברתי של הגירת עבודה

מהגרי עבודההמעוניינים להעסיק 
, בנוסף. איש 250,000-מ יותרלבישראל המועסקים הזרים  מספר הגיע 2002שנת ב. 27

מתאריך  2328החלטת ממשלה ) "השמיים הסגורים"מדיניות ך אומצה כתוצאה מכ. באותה תקופה שיעור האבטלה בישראל עלה

מהגרי חלק ממדיניות זו כללה גירוש של . פרט למומחים ,מהגרי עבודהשמשמעותה היא מניעת כניסה של (, 2002ביולי  30-ה

 מהגרי העבודהפר מס. ללא אשרהוהגברת האכיפה כנגד מעסיקי עובדים , מהגר עבודהייקור עלות העסקת , עבודה ללא אשרה

אך חזר לעלות לאחר מספר שנים, התמתן קלות בעקבות מדיניות זו
28. 

בשאר אולם , בהפחתת דמי התיווך מהגרי העבודהטרליים ששיפרו את מצבם של החלו להיחתם הסכמים ביל 2010החל משנת 

 .על כך יורחב בהמשך. לא היה שיפור משמעותי ולעיתים אף החמרה בתנאים תנאי המחייה

  

                                                   
26

 ."2016עובדים זרים בישראל (, "2016)רשות האוכלוסין וההגירה  
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf 

27
 http://elyon1.court.gov.il/Files/02/420/045/o28/02045420.o28.HTM .4542/02ץ "בג 
28

 ."2016עובדים זרים בישראל (, "2016)רשות האוכלוסין וההגירה  
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
http://elyon1.court.gov.il/Files/02/420/045/o28/02045420.o28.HTM
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
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 חובות וזכויות

בישראל מהגרי העבודהוזכויותיהם של  חובותיהםהמסדירים את סכמים והחוקים 
29: 

 המועסק הזר זכויות חובת המועסק הזר חובות המעסיק

 1991א "חוק עובדים זרים התשנ

 היתר העסקה 

  אישור ממוסד רפואי במדינת המוצא לגבי

 כשירות המועסק הזר

 עסק הזרלשלם אגרות ותשלומים עבור המו 

 

 1959ט "התשי, חוק שירות התעסוקה

 בהיתר  מחויבותם פרטיות ידלשכות תיווך עוב

 מיוחד משר הפנים

 חובת לשכות אלו לספק שירותי טיפול לעובדים 

  נתינת ערבות של אותן חברות למען מילוי

 .חובותיהן

חוק העסקת עובדים זרים על ידי קבלני כוח 

 1996ו "התשנ, אדם

 להיתר מיוחד ממשרד  קקבלן כוח אדם זקו

 הפנים

 הפקדת ערובה בידי רשות האוכלוסין וההגירה ,

 .כדי להבטיח את מילוי חובותיו על פי חוק

 1991א "חוק עובדים זרים התשנ

 רישיון שהייה 

 עבודה בתוקף רישיון 

 

ב "התשי, חוק הכניסה לישראל

1952 

  3-שנים ו 5העסקה קצובה בזמן של 

חודשים לכל היותר פרט לענף 

 הסיעוד

  שר  גיאוגרפיים על ידי אזוריםקביעת

 .הפנים שרק בהם תינתן אשרה לעבוד

 1991א "חוק עובדים זרים התשנ

 חוזה עבודה בכתב מהמעסיק 

 ביטוח רפואי 

 מגורים הולמים מהמעסיק 

 1952ב "התשי, חוק הכניסה לישראל

  מהגר המחייב " הסדר הכבילה"ביטול

בוד רק אצל המעסיק אשר לע עבודה

הביאו לישראל
30. 

הסכמים בילטרליים
31
 2010-החל מ 

 גבוהים  מניעת עמלות ודמי תיווך

חברות  הנלקחים מהעובדים על ידי

 פרטיות במדינותיהם ובישראל

 הכשרה 

 הענקת מידע חיוני על חוזה העבודה ,

 ותנאי התעסוקה בישראל

 חוזה אחיד 

  32" קו חם"זכותון ופרטי
  לעובד

 
ודיני העבודה מצויה  מילוי החקיקה הנוגעת לתנאי העסקהקביעת הוראות לסמכויות ל ,1991-א"התשנ, חוק עובדים זרים לפי

סמכויות לקביעת הוראות למילוי החקיקה הנוגעת  .(הרווחה והשירותים החברתיים, וכעת בידי שר העבודה) בידי שר הכלכלה

למהגרי סמכויות הרלוונטיות הלמעשה  .באותו הענף כפופה לשר הפנים להיתרי העסקה ומעבר עובדים בין מעסיקים שונים

, 2008אפריל ב. פנים לביטחוןהמשרד ו, משרד הפנים(, יום נקרא משרד הכלכלהשכ)ת "היו פזורות בין משרד התמ העבודה

הנפקת  ית עלהרשות אחרא. רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפניםרוכזו רוב הסמכויות תחת , להחלטת ממשלה בהתאם

מהגרי ואף צמצום מספר , שמירה על זכויות העובדים, אכיפת החוקים, הסדרת מעמדם החוקי, רישום העובדים ,אשרות עבודה

למרות . לשכות פרטיותלרישיונות לתאגידי כוח אדם וובמתן היתרי העסקה היא הסמכות כמו כן הרשות  .בישראל העבודה

נותרו תחת משרד  מהגרי עבודהוטיפול בתלונות  מהגרי עבודהאכיפה על מעסיקי  יותסמכו, מרכוז הסמכויות תחת הרשות

הכלכלה
33 . 

                                                   
29

 .שם 
30

 ."תנאי עבודה ואפליה"מפורט תחת  
31

בענף הסיעוד ישנו ניסיון להסכם עם נפאל , לנקה וסרי תאילנדבענף החקלאות עם , ורומניה, בולגריה, דובהישראל חתומה על הסכמים בילטרליים בענף הבניין עם מול 

 .לנקה וסרי
 
32

 .2012אשר החל את פעילותו ביולי  מהגרי עבודהעבור  ותהינו מוקד לקבלת מידע ולצורך הגשת תלונ" הקו החם"
33

 ."2016ראל עובדים זרים ביש(, "2016)רשות האוכלוסין וההגירה  
t_0.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_repor 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report/he/foreign_workers_march_2016_report_0.pdf
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. למהגרי עבודהועדות ממשלה רבות שעסקו בהיבטים שונים ומגוונים הנוגעים קמו לאורך השנים , לחקיקה הרשמיתבנוסף 

, הקמת מנהלת ההגירה במשטרת ישראל, ההקמת רשות האוכלוסין וההגיר, ה בישראלהרצוי מהגרי העבודהן נגע לכמות דיונ

חתמה ישראל על הסכמי עבודה , כמו כן. אי העסקה ללשכות פרטיות ועודנתקביעת , קביעת רישוי מיוחד לתאגידי כוח אדם

 עםנחתמו  בענף החקלאותהסכמים . הכשרתם והכנתם למצופה להם בישראל, שמטרתם שמירה על זכויות העובדים, בילטרליים

בענף הבניין חתמה ישראל על הסכם בילטרלי עם בולגריה . עבור עובדי חקלאות זמניים 2010בשנת  סרי לנקה תאילנד ועם

הסכם בענף הבניין ל האחרונות נעשו ניסיונות להגיעבשנים . 2014ועם רומניה בשנת  2012עם מולדובה בשנת , 2011בשנת 

וכן עם סרי לנקה בענף הסיעוד, ואוקראינהסין עם 
34. 

די תוך התייעצות עם משר, י שנהף נקבעות באמצעות החלטת ממשלה מדעבור כל ענ למהגרי עבודההעבודה המרביות  מכסות

 הלתחום החקלאות נותר מהגרי עבודהת לכניסת המכסה השנתית המרבי. ים המקומייםרכהממשלה הרלוונטיים ובהתחשב בצ

לענף  המרביתהמכסה השנתית . עובדים זמניים 500-1,000ד עובדים וכן עו 25,000-כ, 2010-2015יחסית בין השנים  היציב

החלו להעלות את המכסות המיועדות  2014רק בשנת . עובדים 8,000-כ, 2010-2013א בין השנים ה גם הייציב הייתה ןהבניי

כחלק ממשבר הדיור בישראל, 2015בשנת  20,000-ו, 2014בשנת  15,000; לכניסת עובדים
35. 

 2010-2015, המותרות על פי חוק נקבעות בענפי הבניין והחקלאות המרביותמכסות העבודה : 13 תרשים

 
 "2016עובדים זרים בישראל , "רשות האוכלוסין וההגירהמרכז מאקרו לנתוני  עיבודי: מקור
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 החוק הבינלאומי

 .ואת אכיפתם דינה מקבלת עליה את החוקיםדה והמהופכים בעלי תוקף רק במי למהגרי עבודהחוקים בינלאומיים הנוגעים 

מדינות . מהגרי עבודה ופליטים, זכויות אזרח של מהגרים המעגנת אתחקיקה  המכיל ם"האו בהובלתהחוק הבינלאומי מסגרת 

המסדירה את מעמד  1951ם משנת "אמנת האו. וברמת יישום שונה, ם אימצו חלקים שונים מהחקיקה"שונות החברות באו

מגדירה מהו פליט  1951 אמנת. הינם מרכיבים מרכזיים של המדיניות העולמית להגנת פליטים 1967טים ופרוטוקול משנת הפלי

או חירותו /כל עוד חייו ו, אף פליט לא יוחזר למדינת מוצאו –" החזרה-אי"אמנה זו מבססת מדיניות . וקובעת את זכויותיו

חתומות והפרוטוקול על האמנה . 1951מחיל את אלו שנהיו פליטים לאחר ו 1951מרחיב את אמנת  1967 פרוטוקול. בסכנה

כולל מדינת ישראל, בהתאמה, מדינות 146-ו 145
36.  

בנושא הגירת  1949אמנת . כלים משפטיים שונים על מנת להגן על מהגרי עבודהשלושה אימץ  ,ILO-ה, ארגון העבודה העולמי

של ארגון העבודה העולמיעבודה 
37
ה האמנה מחייבת יחס שוו. יוס מהגרי העבודה ותנאי תעסוקתם יהיו הוגניםמבטיחה שג 

מכלל  25%-כ, מדינות 49 אמנה זו אושרה על ידי. ומשפט, וימיס, ביטוח לאומי, שכר, ומחייה תנאי תעסוקה, רגולציה, בחקיקה

  .195338 במרץ 30-ב האמנהישראל חתמה על . המדינות החברות בארגון

. ללא אשרה מהגרי עבודהומקדמת שוויון הזדמנויות וטיפול בירודים  םלהגירה בתנאי מתייחסת 197539 ון משנתאמנת הארג

ומבקשת לפעול באמצעות סנקציות , ללא אשרהגם עבור עובדים , אמנה זו מחייבת שמירה על זכויות אדם של מהגרי עבודה

 הזדמנויותביון וושגם ת חייבבכך שהיא מ, לשוויוןות זכאמנה זו למעשה הרחיבה את ה .ללא אשרה במהגרי עבודה םכנגד סוחרי

 23רק . וחירות קולקטיבית תוך דגש על חירות הפרטזכויות תרבותיות , התאגדלחופש , מקצועולבחירת  תעסוקהל וגישה שווה

מדינת ישראל אינה חתומה על אמנה זו. מכלל המדינות החברות בארגון 12%-כ, מדינות חתמו על הסכם זה
40. 

נוגעת לזכויות עבודה של מהגרי עבודה המועסקים בבתים 2011לשנת  ILO-ה אמנת
אמנה זו משווה את זכויותיהם של . 41

מגבלה על תשלום , שעות עבודה סבירותהמתבטאות ב, מהגרי העבודהשל כלל  המועסקים בבתים לזכויותיהם מהגרי עבודה

, אמנה זו רלוונטית באופן משמעותי לישראל. מת הסכם קיבוצימידע שקוף על תנאי ההעסקה והזכות לחתי, בטובין שאינו כסף

מכלל המדינות החברות  12%-כ, וז אמנהמדינות חתמו על  24. בענף הסיעוד שיעור משמעותי של מועסקים בבתים בשל

 .ישראל אינה חתומה על הסכם זה. החתימה טרם נכנסה לתוקףמתוכן בשתי מדינות , בארגון

אמנה . ובני משפחותיהם מהגרי העבודהם להגנה על זכויותיהם של "ה אמנה בעצרת הכללית של האונחתמ 1990בשנת , בנוסף

קיימים  מהגרי עבודהאילו סוגי , מגדירה מיהו מהגר עבודה, של ארגון העבודה העולמי 1975-ו 1949את אמנות  המאשררת, זו

המהוות , אמנה זומדינות חתומות על  51. ודה בתחומןוהופכת את המדינות לאחראיות באופן רשמי לזכויותיהם של מהגרי העב

נקראו המדינות , ם בנושא שילוב מהגרים"בעצרת המרכזית של האו, 2013באוקטובר . ם"אומכלל המדינות החברות ב 26%

כולל מהגרי עבודה, להבטחת זכויות אדם של כלל המהגרים מחויבותןהחברות בארגון לאשרר את 
42. 

                                                   
36

 http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html 
37

 United Nations (2013): Legal Instruments on International Migration, in: United Nations Department of Economic and Social 
Affairs/Population Division International: Migration Report 2013, p. 19 – 22. 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Chapter3.pdf 
38

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312242 
39

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143 
40

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312288 
41

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460 
42

 United Nations (2014): Immigration Policies, in: United Nations Department of Economic and Social Affairs ׀ Population Division: 
International Migration Policies: Government Views and Priorities, p. 29 – 51. 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/InternationalMigrationPolicies2013/Report 
PDFs/h_Ch_2.pdf 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Chapter3.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312242
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312288
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 ברחבי העולם כלפי עובדים מהגרים נבחרים בדיםעואיגודי של מדיניות 

 הברית-ארצות

 56 ומאגד תחתיו ,1955-שנוסד ב ,AFL-CIO43-הארגון הפדרציה הגדולה ביותר של איגודי עובדים בארצות הברית היא 

באופן  המהגרי העבודשהארגון עומד לצד  ופרסם עם אשרה מהגרי העבודהת זכויותומך בAFL-CIO -הארגון  ,כיום. איגודים

רשמי
היא אם כלל העובדים מכל העבודה שכר ותנאי ההדרך היחידה להפסיק את המרוץ לתחתית "כי  טועןAFL-CIO -הארגון  .44

 . 45"עובדים רווחתוידרשו לשים סוף למדיניות המתעדפת רווח על פני  וסטטוס תעסוקתי יתאחדו, דת, גזע

קרא , 1886-ב שנוסד ,AFL-ה ,20-של המאה הבמחצית הראשונה . AFL-CIO-מבחינה היסטורית עמדה זו הינה חדשה עבור ה

, מאסיה, ודה מדרום ומזרח אירופהמהגרי עב. מדיניים וגזעניים אך גם, בטיעונים כלכליים ,עבודההלהגביל את מדיניות מהגרי 

. חברה האמריקאיתלב בלהשתושאינם מסוגלים , הפוגעים באיכות החיים ,נחותים לעובדיםנחשבו , מקסיקוומ מדרום אמריקה

מכיוון שעליית הקומוניזם באירופה עוררה את החשש מחתירה , מהגרי עבודה ממזרח ודרום אירופה נתפסו כמחשידים

מתן זכויות לעובדים לצד , ב"בארה מהגרי העבודהטען כי הגדלת היצע  AFL-ה, מבחינה כלכלית. ב"קומוניסטית דומה בארה

להפחית את השכר ותנאי העבודה של , עשויה להפחית את יעילותם של איגודי העובדים, כזכות ההתאגדות והשביתה, אלו

מכיוון שעלה  ,סרב לאגד מהגרי עבודה AFL-ה, בנוסף. בטלה משמעותית של עובדים מקומייםואף ליצור א, העובדים המקומיים

ב"הגר לארהחשש שבעקבות ההתאגדות שכרם של המהגרים יעלה ובכך ימשוך מהגרי עבודה נוספים ל
46. 

במטרה לאגד עובדים מקצועיים  ,יותר מכילהגודים תעשייתיים עם פילוסופיה יהוקם מא ,1935שנוסד בשנת , CIO-ארגון ה

ואף קידמו את הגישה הליברלית כלפי , מהגרי עבודה המגבילהיניות א קידמו מדל CIO-ה ,מתוך כך .מיומנים מכל לאום-ובלתי

בשנת , בנוסף. 1955בשנת  CIO-וה AFL-כאשר נוצר האיחוד בין הAFL-CIO -עבור ארגון ה שנקבעה ,עם אשרהמהגרי עבודה 

דבר זה חיזק את . ב"לעלייה בשיעור ההגירה הבלתי חוקית לארה שהובילו, ל קבלת אשרות עבודהבוצעו הגבלות ע 1965

במצב הקייםיעלה  ללא אשרהמתוך הבנה כי מספר מהגרי העבודה , בהגירה חוקית AFL-CIO -התמיכה של ה
47.  

ישנה התחייבות להגנה על ; מבטא את מטרות הרפורמה בגישה למהגרי עבודהAFL-CIO -ה, 2009בהחלטת הארגון משנת 

בלתי חוקי  התמריצים של מעסיקים להעסיק באופןלהפחית את , לצמצם את הניצול של עובדים אלו, ב"בארה מהגרי העבודה

ום מנגנון מתן אשרות הרפורמה קוראת לייש. ולקדם איחוד משפחות מהגרים חוקיים, יםבמקום עובדים מקומי, מהגרי עבודה

 בהתאם לצרכי שוק, שתקבע את הכללים לפיהם יינתנו האשרות, תלויה-בלתי, שינוהל באמצעות ועדה עצמאית, עבודה חדש

ניהול מכניזם , מדיניות גבולות הרפורמה מדגישה את הצורך בשליטה על. ולא בהתאמה לעמדות פוליטיות משתנות, העבודה

חוקיים-וקביעת מעמדם של עובדים בלתי, יעיל במתן אשרות עבודה
48. 
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American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations  
44

 AFL-CIO (2000): Immigration. Executive council statement, New Orleans, LA. February 16, 2000. 
https://aflcio.org/resolution/immigration-1 
45

 https://aflcio.org/issues/immigration 
46

 The entire historical background as described in Briggs, Vernon M. (2001): American Unionism and U.S. Immigration Policy, Jr. August 
2001, Center for Immigration Studies. http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=hrpubs. 
47

 AFL-CIO Executive Council )2009(: Resolution 11: The Labor Movement’s Principles for Comprehensive Immigration Reform Submitted by 
the Executive Council Referred to the Legislation and Policy Committee. https://aflcio.org/sites/default/files/migrate/2009res_11.pdf 
48

 AFL-CIO Executive Council )2009(: Resolution 11: The Labor Movement’s Principles for Comprehensive Immigration Reform Submitted by 
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 גרמניה

 6-והיא מייצגת למעלה מ, 1949בשנת  הנוסדהיא  .לשמונה איגודים מקצועיים בגרמניהמהווה ארגון גג  49DGB-קונפדרציית ה

, תומכת במתן זכויות נרחבות, עבודה בחברה ובשוק התעסוקה לשילוב משמעותי של מהגרי תקורא DGB-ה .מיליון עובדים

, יחד עם הרצון לקדם עליה בהגירת עובדים בעלי השכלה גבוהה. להקל את הבירוקרטיה להיתרי עבודה והתאזרחות ושואפת

יים הנוצרת מפגיעה בתנאי עבודה של עובדים מקומ להימנעיש , לטענתם. ניתנת העדפה להכשרת מהגרי עבודה החיים בגרמניה

  .עקב הגברת התחרותיות בין עובדים מקומיים למהגרי עבודה

כלפי מהגרי עבודה מבוססת על מספר רעיונות מרכזיים DGB-מדיניות ארגון ה
50 51: 

  יש , בנוסף. גם ללא מעמד של תושבות, עבור כל סטטוס שהייה, יש להבטיח זכויות אדם לכל מי שמתגורר בגרמניה

 .התעסוקה והשירותים החברתיים, להבתחומי ההשכלהבטיח זכויות שוות 

 ולהפחית את שיעור האבטלה , המקצועי, כדי ליצור אינטגרציה של מהגרי העבודה בחברה יש לשפר את מצבם הכלכלי

 .בקרב עובדים אלו

  חית כדי להפ, צריכים לקבל גישה לשוק העבודהשהם בעלי אישור שהייה בגרמניה מהגרי עבודה ממדינות עולם שלישי

 .בקרב אוכלוסייה זו שיעור העוניאת 

 ת משכנם לגרמניה בשל נסיבות שונותאפשרות חזרה למדינת המוצא חייבת להינתן לאזרחים זרים שנאלצו להעביר א ,

 .כמו גם הקלת התהליך של איחוד משפחות של פליטים

 רות ומתן אפש, התאזרחות ם תהליךקדאזרחות גרמנית יש למאוכלוסיית גרמניה אינה בעלת  10%-בהתאמה לכך ש

 .וזאת כדי לא להדיר אוכלוסייה כה גדולה מתהליך קבלת ההחלטות, הצבעה למי שאינו אזרח המדינה

  בכל וועדות  מהגרי עבודהיש להבטיח ייצוג הולם של  ,מנגנון ארגוני דמוקרטיבעלי הם מכיוון שאיגודי העובדים

 .האיגוד

 פגיעה בשכרם ותנאי תעסוקתםו, בודהמהגרי עניצול למנוע  על איגודי העובדים. 

 אוסטרליה

קרוב לשני  ומייצגת, איגודים 46דת תחתיה מאג, 1927נוסדה בשנת , ACTU-ה, המועצה האוסטרלית של האיגודים המקצועיים

וכן מקדמת הגירה שמשרתת את , באוסטרליה מהגרי העבודההמועצה משמרת ומשפרת את זכויותיהם של  .מיליון עובדים

  .רסים הלאומייםהאינט

כמו גם גיבוי כלכלי ותלויה מאוד בחסות של , מוגבלת לתחומי עבודה מסוימים, מדיניות ההגירה לאוסטרליה היא מסובכת למדי

אך מתעדפת זכויות , מדיניות איגודי העובדים הנוכחית נועדה לשפר את תנאי העבודה של בעלי אשרות עבודה זמניות. המעסיק

 . טרליהשל עובדים אזרחי אוס

                                                   
49

 German Trade Union Confederation ;Deutscher Gewerkschaftsbund; DGB 
50

 Lindemann, Karl (2013): Migration, Solidarität und Gewerkschaften. https://heimatkunde.boell.de/2013/09/10/migration-solidaritaet-
und-gewerkschaften 
51

 Roßocha, Volker: Aufgaben der Gewerkschaften in der Einwanderungsgesellschaft. https://www.bpb.de/system/files/pdf/82CLZL.pdf 
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קרא לקידום הפעולות הבאות ACTU-ארגון ה ,2015ח משנת "בדו
52: 

 עובדים בענפים רלוונטיים בשוק העבודה יהווה את במחסור , לפיכך .ההגירה צריכה לשרת אינטרס לאומי מדיניות

 . בודהמהגרי עיוכלו לקבל אשרת עבודה חוקית ולא האפשרות לשלם פחות ל מהגרי עבודההבסיס לקבלת החלטה כמה 

 מזער את שיעור המועסקים התלויים באופן מוחלט כדי ל, על פני זמניים ב יותר ניתן למהגרי עבודה קבועיםדגש ר

את קיצור זמן ההסכמה מאשרת עבודה זמנית , דוגמהלזה כולל . האחראים על מתן אשרת עבודתם ,במעסיקיהם

 .לקבועה

  וזכויות שוות במקרה  תמיכה בדיור ,תים ציבורייםוגנת לשירולהעניק להם גישה ה, זמניים מהגרי עבודהיש להגן על

 .של פשיטת רגל של המעסיק

 הלה הינם ובהנ מהמועסקים תחת האיגוד 15%-וכן להבטיח ש, ליים בקבלה למקומות עבודהרעובדים אוסט יש לתעדף

 .ליתבוגרי אוניברסיטה אוסטר

 קנדה

זמניים מהגרי עבודהעבור תכנית ה. ליםבשנים האחרונות התמודדה קנדה עם שיעורי הגירה גדו
53, TFWP , מאפשרת למעסיקים

התכנית מעוצבת כך שמהגרי העבודה תלויים . זמניים במקצועות בהם יש מחסור בעובדים מקומיים מהגרי עבודהלקבל לעבודה 

לפני , ה למקרה הישראלידבר הדומ. מגבילה את זכויות הניידות שלהם ומובילה לרמות ניצול גבוהות, בצורה בלעדית במעסיקם

בהסכמים . מה שגורר אינטגרציה מועטה בחברה, מגביל את שהיית העובד הזר לארבע שנים TFWP-ה". חוק הכבילה"ביטול 

האיגודים המקצועיים . לרוב האחרונים להיות מועסקים והראשונים להיות מפוטריםהם  מהגרי העבודה ,הקיבוציים שנחתמו

 .מעותית ליישום התכנית מכיוון שתכנית זו יחסית חדשהבקנדה טרם הגיבו בצורה מש

ארגון העבודה הנוצרי בקנדה. גישה שיש לנקוט כלפי מהגרי העבודהאיגודי העובדים לא מסכימים בניהם לגבי ה
, CLAC-ה, 54

שמעותי התוצאה היא ניצול מ. מהגרי עבודהבמטרה להקל עליהם להעסיק משתף פעולה עם מעסיקים  ,עובדים 59,000המאגד 

קונגרס העבודה הקנדי, לעומת גישה זאת .מהגרי עבודהואיגוד מועט של , מהגרי עבודהשל 
55, CLC, 1956נוסד בשנת ש, 

-מתנגד בתוקף לגישת ה, 2015-המהווים יותר משני שליש מכלל העובדים המאוגדים נכון ל, מיליון עובדים 3-ומייצג למעלה מ

CLAC מהגרי העבודהוביטוח זקנה עבור , לפנסיה, לדמי אבטלה, גישה שווה לשירותי בריאותאיגוד זה קורא ל. לעובדים הזרים .

בהתאמה לאיגוד העובדים  ,בסקטורים שונים מהגרי עבודההשוני בגישות איגודי העובדים יוצר שוני בתנאי תעסוקה ויחס ל

הרלוונטי באותו סקטור
56. 

                                                   
52

 Australian Council of trade Unions (ed., 2015): ACTU Submission Productivity Commission draft report into the migrant intake in Australia. 
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/194937/subdr104-migrant-intake.pdf 
53

 The Temporary Foreign Worker Program 
54

 Christian Labour Association of Canada; CLAC  
55

 Canadian Labour Congress; CLC 
56

 Canadian Labour Congress: Support Migrant Workers, Flyer. http://canadianlabour.ca/support-migrant-workers 
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 תנאי עבודה ואפליה

-נחיתות כלכלית, בשל מכשול שפתי, ישראל פגיעים יותר ביחס לעובדים מקומייםעובדים שאינם ישראלים המועסקים ב

עובדים שאינם ישראלים מקבלים שכר נמוך . היא בשכרם מהגרי העבודהפגיעה רווחת בזכויות . שוני תרבותי וכדומה, חברתית

בשכר המהווה  מהגרי עבודהים רמשתכ, בענף הבינוי, 2015נכון לשנת , לדוגמה. באותו ענף ממוצע השכרבאופן משמעותי 

. מהשכר הממוצע במשק בענף זה 60%בחקלאות עובדים שאינם ישראלים יקבלו רק . בלבד מהשכר הממוצע בענף זה 80%

 .מהשכר הממוצע בענף זה 30%עובד שאינו ישראלי יקבל רק ; בסיעוד השיעור אף נמוך מכך

 2015, לפי ענף כלכלי, ביחס לשכר הממוצע, ם ישראליםצע של עובדים בישראל שאינשיעור השכר הממו :14תרשים 

 
 . מדובר בעיקר על עובדות ניקיון* 

משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר של , "12.39לוח , 2016נתונים שנתיים  -לוחות ומבואות, מרכז מאקרו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עיבודי: מקור

 ". לפי ענף כלכלי, ל"חועובדים מ

 מהגרי עבודהתנאי עבודה ואפליה של 

כאשר . אולם השפעתה משמעותית גם עבור עובדים מקומיים, חשובה מבחינה מוסרית ואתית מהגרי עבודהשמירה על זכויות 

י תעסוקה וזכויות עשויה להיווצר נורמליזציה של פגיעה בתנא, מתקבלת כלגיטימית מהגרי עבודהפגיעה בתנאי תעסוקה וזכויות 

 . גם עבור עובדים מקומיים

פגיעה משמעותית בתנאי  הונעשת, מהגרי העבודהתחילת דרכה של התעסוקה הזרה בישראל חסרה חקיקה השומרת על זכויות ב

הסדר " בו נקבע, 1991א "ובדים זרים התשנבחסות חוק ע תבצעהה מהגרי העבודהזכויות ב פגיעה משמעותית. תעסוקתם

התרי העסקה באופן פרטני ת הקצה "משרד התמ. העובד הזר להיות מועסק תחת מעסיק יחידאת  1על פי סעיף המחייב  ,"כבילה

ושהותו בעבודה הייתה תלויה באופן בלעדי , העובד הזר היה כבול לעבודה אצל המעסיק שבגינו הובא לארץ .למעסיקים

בידיעה כי אם יתלונן העובד , מהגרי העבודהים לפגוע בזכויות כך יכלו מעסיק. תוך איסור לעבוד אצל מעסיק אחר, במעסיקו

עובד שהחליף את מעסיקו בשל . את יכולת העובד להתפרנס ובכך למנוע ,הזר ניתן יהיה להפסיק את עבודתו ושהייתו בארץ

ארגוני זכויות ץ עתירת "התקבלה בבג 2006רק במרץ . 57הפרת זכויותיו נחשב כעובד לא חוקי והסתכן בגירוש מיידי מהארץ

כך שנזקקים לשירותים , בתחום הסיעוד "הסדר הכבילה"בעתירה זו עלה חשש מביטול ". הסדר הכבילה"אדם בעניין ביטול 

בפסיקתם קבעו השופטים כי . ת הקושי בטיפול בקשישמפא, עובד מקומיתתקשה להעסיק , שאף הם אוכלוסייה חלשה, סיעודיים

 .58וביטלו אותו לחלוטין, לחירות תעסוקתית עבודהמהגר הרמס את זכות  הסדר הכבילה

                                                   
57

 http://www.acri.org.il/pdf/workersrights.pdf" זכויות עובדים והפרתן -כבוד לעבוד בלי(, "2006)האגודה לזכויות האזרח בישראל , ר'ד מיכל תג"עו 
58

 court.gov.il/Files/02/420/045/o28/02045420.o28.HTMhttp://elyon1. .4542/02ץ "בג 
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רצעה המדינה את , בהסדר הכבילה שהיא עצמה קבעה והשליטה. בדות מודרניתעהסדר הכבילה יצר מעין "

וכבלה את ידיהם ואת רגליהם באזיקים ובנחושתיים , אוזנם של העובדים הזרים למזוזת ביתם של מעסיקיהם

  4542/02ץ "מתוך פסיקת בג, פט חשיןהשו "אותם ארצה" ייבא"למעסיק ש

עלות  ,לנדאילדוגמה בת .את העלויות הגבוהות שהטילו חברות התיווך על העובדים צמצמה םההסכמים הבילטרלייחתימת 

ההסכם היה לפני חתימת  .לאחריו דולר 2,000-לעלות של כופחתה , לפני חתימת ההסכם דולר 9,000 -התיווך הגיעה ליותר מ

, לוואה שלקח למימון הגעתו לישראלחודשים על מנת להחזיר את הה 17וד לעב המועסק בחקלאות לנדאיצאו מתעל עובד שמו

חודשים בלבד לאחר ההסכם 4לעומת 
59.  

תנאי . ישנן עדיין הפרות תנאים בסדר גודל משמעותי, מהגרי העבודהזכויות  לשמירה על הבילטרלית ההסכם למרות תרומ

חשופים  מהגרי העבודה. וללא אמצעים, רבים מהם מתגוררים בצפיפות ;ירודים -מהגרי עבודהלה המוצעים העבודה והמחיי

ומתקשים למצות את זכויותיהם באמצעות הליך משפטי הוגן, התעמרות ועושק, לניצול
60. 

ת ציינו כי שעו( בהתאם לתחום ההעסקה) 20%-17%-נמצא שכבענף הבניין והחקלאות  מהגרי עבודהבסקר שנערך בקרב 

 דווח בסקר כי כמות שעות העבודה הממוצעת ליום בענף החקלאות היא ,בהתאמה לכך. כות מכפי שנחתם בהסכםעבודתם ארו

אינם מועסקים על פי תנאי החוזה ים עובדשלושה מכל ארבעה נמצא שכבנושא השכר . שעות בענף הבניין 11-ולמעלה מ ,10

, או לא קיבלו את מלוא השכר, לא בזמןמחצית מהעובדים קיבלו את שכרם ל קרוב. שנחתם עימם ואינם זוכים למגורים ראויים

או לא קיבלו שכר עבור שעות נוספות בהן הועסקו
 מהגרי עבודה על ידי תקבלופניות לקו החם שנ 1,226היו  2015בשנת . 61

קיבלו את  21%, חוקלא קיבלו את שכרם המלא על פי  40%מתוכן , מהפניות נגעו לנושא השכר 33%. שזכויותיהם הופרו

לא קיבלו את שכרם במועד 13%-ו שכרם ללא תלוש
 עבורם התקבלוניתן לראות מהם הנושאים העיקריים  15בתרשים  .62

 .תלונות בקו החם לעובד הזר

 2015, הנושאים העיקריים בגינן התקבלו תלונות בקו החם לעובד הזר: 15תרשים 

 
 " של הקו הטלפוני עבור עובדים זרים במסגרת ההסכמים הבילטרליים 2015נתוני , " כז מאקרו לנתוני רשות האוכלוסין וההגירהמר עיבודי :מקור

                                                   
59

 .המרכז האקדמי רופין, CIMI", השפעת הסכמים בילטרליים: גיוס עובדים זרים בענפי החקלאות והבנייה בישראל(, "2014)נונה ', קושנירוביץ, רבקה; רייכמן 
Report.pdf-content/uploads/sites/3/2014/08/CIMI-http://www.kavlaoved.org.il/en/wp  

60
 les/02/420/045/o28/02045420.o28.HTMhttp://elyon1.court.gov.il/Fi .4542/02ץ "בג 
61

 .שם 
62

 CIMI", של הקו הטלפוני עבור עובדים זרים במסגרת ההסכמים הבילטרליים 2015נתוני , "רשות האוכלוסין וההגירה 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_hotline_2015_summary/he/hotline_summary_2015.pdf  

 שכר
704 
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150 
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 עובדים פלסטיניםתנאי עבודה ואפליה של 

למעסיקים לפגוע  מאפשרים, העסקתם בישראלוהעדר האכיפה של חוקי עבודה הנוגעים ל ,הפלסטיניםמצוקתם הכלכלית של 

. ובכך מקזזים זכויות סוציאליות של עובדיהם, סר את שעות העבודה בתלוש השכרומעסיקים רבים מדווחים בח. ויותיהםבזכ

, השלמת הכנסה, כדמי אבטלה, זוכים לממש את מרבית הזכויות הניתנות באמצעות ביטוח לאומי העובדים הפלסטינאים לא

קצבאות נכות וביטוח סיעודי, קצבת זקנה
63.  

מהגרי ואף נמוך בהשוואה לשכרם של , העובדים הפלסטינאים נמוך משמעותית משל העובדים הישראלים באותו ענףשכרם של 

משכרם הממוצע של  ח פחות"ש 1,000-ים פלסטינאים בכמשתכרים עובד, 2013נכון לשנת , בענף הבניין, לדוגמה. עבודה

 .(מהגרי העבודהפחות מ 25%, )באותו ענף מהגרי עבודה

 2013-2015בשנים , זרים ופלסטינאים בישראל בענף הבניין, שכר עובדים ישראלים: 16תרשים 

 

משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר , "12.37לוח , 2016נתונים שנתיים  -לוחות ומבואות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקורמרכז מאקרו לנתוני  עיבודי: מקור

" לפי ענף כלכלי ,שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר ,משרות שכיר"  12.40ולוח ", לפי ענפי כלכלה נבחרים, יםשל עובדים זר
64

 . 

 

  

                                                   
63

 http://www.acri.org.il/pdf/workersrights.pdf" זכויות עובדים והפרתן -לעבוד בלי כבוד(, "2006)האגודה לזכויות האזרח בישראל , ר'ד מיכל תג"עו 
64

מה , מתייחס לעובדים שאינם ישראלים ואינם פלסטינים' ל"עובדים מחו, 'מתייחסת לכלל העובדים שאינם ישראלים המועסקים בישראל' עובדים זרים'ס ל"הגדרות הלמ 
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 המלצות למדיניות

מתוך גישה אסטרטגית כוללת  ,התייחסות שיטתית )ברמה ממשלתית( וקביעת מדיניות עקביתיש ליישם  ,בראש ובראשונה

 .בשוק העבודה המקומי ועובדים פלסטינים מבקשי מקלט ,מהגרי עבודההעסקת  ענייןל

או  ,עם מדינות שונותבאמצעות הסכמים בילטרליים או  ,ממשלתייםהגופים הידי באת השליטה בתהליך הגירת העבודה  לחזקיש 

 ,זאת. עבור כלל הענפים בהם מועסקים מהגרי עבודהבאמצעות חקיקה נרחבת יותר והגברת הפיקוח על הכללים ברמה הענפית 

הכשרה , ועל מנת ליצור מערך גיוס ,על מנת למנוע עלויות מופקעות שגובים מתווכים זרים ומקומיים מהעובדים ,ן היתרבי

ל. ההערכות הן כי שיעור כוח העבודה הזר בישראל רק ילך ויגדל ולכן איגודי יותר של העובדים המגיעים לישרא יעילוהשמה 

  דיניות לגביהם כחלק משוק העבודה בישראל. עובדים צריכים לקחת תפקיד מוביל בקביעת המ

יש לקחת בחשבון שלכל קבוצה מאפיינים ייחודיים משלה ועל כן קביעת המדיניות צריכה להיעשות תוך התחשבות בצרכי 

 המשק וצרכי כוח העבודה הזר המועסק. 

 מהגרי עבודה

תיבה דרכי התמודדות שאינן מתאימות למציאות מכ ,בישראל תופעה בלתי רצויה מהגרי עבודההרואה בהעסקת  ,נקודת המוצא

המחסור המתמשך  ,בישראל. הגירת עובדים מארצות מתפתחות למדינות מפותחות הינה תופעה כלל עולמית הנוכחית בישראל.

התפוקות הגבוהות של  ,(המונעות העסקת עובדים פלסטינים תחזק עקב ההגבלות הביטחוניותלעיתים גם מבעובדים פשוטים )ש

 .מעודדים העסקת שכירים ממדינות זרות ,פשוטות וקשות ,מלוכלכותונכונותם לעסוק בעבודות  רי העבודהמהג

, על פי צורכי ענפי המשק השונים ,מכסות כניסה של מהגרי עבודה צריכות להיקבע באופן בלתי תלוי בלחצים פוליטיים ,לפיכך

יש לתעדף מהגרי עבודה שמצויים . מכלל העוסקים בענף מסויםתוך מחשבה מעמיקה על השלכות כניסת מהגרי עבודה ושיעורם 

ם )כולל "הלבנה" של מהגרי עבודה הנמצאים בישראל ואשרת שהייתם זה מכבר בישראל על פני הבאת מהגרי עבודה חדשי

ן ולאפשר להם די זמ, להתמקצע בתחומם, על מנת לאפשר לעובדים שהגיעו לישראל למצות את תקופת שהייתם כאן, פגה(

 .באופן שיאפשר את החזר סכום העלות בהגעתם לישראל, בתעסוקה

יש לאפשר למהגרי . שהם זוכים לשכר ולתנאי תעסוקה ראוייםל ונשמרות בפוע הדועבמהגרי הש לוודא שזכויות י ,לפיכך

וח מניע חזק להוות כ, על איגודי עובדים ובראשם ההסתדרות. עבודה להתאגד ולהיות מיוצגים באמצעות הסכמים קיבוציים

. י יותראפקטיב פיקוחבאמצעות , מנגנוני האכיפה יקדישו יותר אמצעים למניעת העסקה בלתי חוקית. שיאפשר התאגדות זו

 .ההשלכות של העסקה בלתי חוקית של מהגרי עבודהאת יש לפרסם באמצעי התקשורת  ,בנוסף

כגון: מתן היתרים לתקופות זמן  ,ים יותר המקובלים במערבעפ"י מבחני מיון וסינון רגיש למהגרי עבודהמתן היתרים  יש לשקול

ומתן עדיפות למדינות בהן נטיות ההשתקעות בארץ הן  ,או יצירת הבחנה בין מדינות המוצא שונות ,אחידות ומדורגות-לא

 .נמוכות

הם אמצעים  ,בתום תקופת ההיתר ישראלמ תאצזרים ללותמריץ שאינם מצייתים לחוקי העבודה  הגדלת קנסות למעסיקים

יש לבחון את התאמתם  ,. יחד עם זאתמהגרי עבודהפוי המדינה והחברה על ההשפעות החיצוניות הנובעות מהעסקת ינכונים לש

 ולעדכן את המדיניות בהתאם. לחוקי העבודה בעולם ובישראל

נמנעות משמוש לרוב וארה"ב מדינות אירופה  .הניסיון שנצבר בעולם לגבי הטיפול בעובדים ללא היתרניתן ללמוד רבות מן 

 ,)על אף ההתפתחויות האחרונות בנוגע להצהרתו של הנשיא טראמפ לגרש משפחות וילדים של מהגרי עבודה( רושיבאמצעי ג

רוש מתבצע רק בנסיבות ירוש המוני. הגיובשל קשיים מעשיים בביצוע ג ת בינלאומית וחשש מביקורת פנימיתבגלל רגישו
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גרש זרים כשהם נתפסים בזמן חציית גבול לא חוקית. לגבי זרים השוהים ללא נוהגת ל בה"אר. יםחריגות לגבי מקרים בודד

מנע משתדלת להי גרמניהגם  .חנינה ומעמד חוקי למהגרים המקיימים תנאים מסוימיםלתת ארה"ב נוהגת כל מספר שנים  -היתר 

תמריץ כספי לעובדים לעידוד החזרה לארצות טכניקות של עיקר במשתמשת במקלט ורוש מהגרים לא חוקיים ומבקשי ימג

 ,כתוצאה מגידול הביקוש לעובדים זרים ,שוויץ. זרים שכבר נמצאים בגרמניה ומקיימים תנאים מסוימיםשל אזרוח בהמוצא או 

 .מגדילה את מספר ההיתרים ומזרזת את הליכי מתן זכויות תושב

לעומת הנהוג  ,נגד הגירה בלתי חוקית עבר לפיקוח על המעסיקיםבמדינות הגירה בעולם מרכז הכובד והפיקוח  ,באופן כללי

וייקור עלויות העסקתם  ישראלרוש מיהפחתת מספרם של הזרים באמצעות ג .וגירושםבו התמקדו באיתור הזרים  ,בעבר

ים ת עם מגמת הפתיחות במשקות לאמנות הבינלאומיות שישראל חתומה עליהן ולא משתלבומנוגד במקרים רבים ,בישראל

 .לא ניתן להניח כי באמצעות הגירוש יושגו פתרונות תעסוקתיים ברמה המקומית וברמה האזורית ,כמו כן .מפותחים ומודרניים

 : מחייב התייחסות בשני מישוריםגירוש זרים כצעד מדיניות עיקרי 

 :ערכי-במישור המוסרי

 ישראל מחויבת לגביהןבאמנות ובהסכמים בינ"ל ש ,רוש מהווה פגיעה בעקרון חופש התנועהיהג. 

 יחס וכן יש  (של העם היהודי על רקע ההיסטוריה הייחודיתגם אוכלוסייה )חלקים גדולים ברוש מצד יקיימת רגישות לג

 החקלאות והבניין(. ,מהגרי העבודה ותרומתם למשק )בעיקר בתחום הסיעודחיובי כלפי 

 :תפעולי-במישור המעשי 

 ופגיעה בתדמית ישראל אומיתלה הבינלביקורת מצד הקהיגירוש עלול לגרום ל. 

 רושיתהליך הגהמתלוות ללויות גבוהות ישנן ע . 

  ביצוע מהלך של יכולת טכנית מוגבלת לו : כניסה לרשות הפרט )לחיפוש זרים(כגון ,גירוש בביצוערבים קשיים ישנם

 .רושיג

 דרכי ההתמודדות צריכים להיות כדלקמן:  ,לפיכך

  כסות ריאליות ביחס לצרכי המשקע מוביש לק ,מדיניותהברמת 

 כניסה (. הגברת הפיקוח על הגבולות ,משפחה מניעת כניסת בני ,סת כניסה עפ"י מבחני מיון וסינון )ארץ מוצאיש לוו

 סלקטיבית מגדילה עזיבה של הזרים

 עקיפת החוקאת הסרבול כיום מעודד  .תרי העסקהיפישוט תהליכי קבלת ה. 

  זרים הנכנסים וייזום מעקב לחידוש חוקי של ההיתריםשל מסודרים יותר רישום ובקרה. 

 תוך השתלבות של  ,על מדינת ישראל ומדינת המוצא לבסס הליך חזרה מסודר לארץ המוצא ,כחלק מהסכם בילטרלי

המועסק בשוק העבודה בארץ מוצאו. דבר זה עשוי להוביל לירידה בהשקעת משאבים באמצעי אכיפה כנגד עובדים 

 אך נותרים בישראל. ,דתם פגהשתקופת אשרת עבו

 או לטובת השלמת שנת לימוד  ,יש לאפשר הארכה של אשרת השהייה במידה ולעובד ישנם הליכים משפטיים תקפים

 של ילדיהם במסגרת חינוכית.

 (.החוקאת  םריימפאלו התנאי דיור והפעלת קנסות ל ,הגברת האכיפה והפיקוח על המעסיקים )חוקי עבודה ושכר 

 ת זרים על ידי היוון תשלומים סוציאליים ומימוש חלק מהשכר רק ביציאה מישראלמרוץ יציאית. 
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 מבקשי מקלט

שעליה היא  ,אך מאידך חלה עליה החובה לכבד את אמנת הפליטים הבינלאומית ,לישראל זכות מלאה להגן על גבולותיה מחד

פחת מאוד החשש מפני כניסה  ,בגבול המצריםעם הקמת המכשול  .ולגבש מדיניות המכבדת את חובותיה לפי אמנה זו חתמה

לא נכנסו כלל מבקשי מקלט  ,ועד כהבלבד מבקשי מקלט  18נכנסו  2016בשנת  ,המונית ובלתי מרוסנת לישראל ולראייה

הזכאיות להגנה מעמד רשמי של תושב ארעי למבקשי המקלט מן המדינות  למתןעל ישראל לדאוג  ,. על כן2017בשנת 

למדינה שלישית בטוחה המעוניינת  או ,לתת תמריצים לחזרה למדינות המוצא אם וכאשר הסכנה תחלוףיש  ,במקביל קבוצתית.

  לקלוט אותם.

ל מדינת ישראל לשלבם ע ,ח שרובם אכן עובד כדי להתפרנסאך סביר להני ,אין אשרת עבודה מבקשי המקלטמכיוון שלרוב 

אשרת  מתןיש לתעדף . ם הבסיסיותובכדי למנוע את הפרת זכויותיה עוניל מנת להוציאם מע ,גם אם באופן זמני ,בשוק העבודה

 .שטרם הגיע לישראל למהגר עבודהאשרה  מתןהנמצא בישראל על פני  מבקש מקלטעבודה ל

 עובדים פלסטינים

ישנם יתרונות רבים  ,מלבד התרומה של העבודה בישראל לכלכלה הפלסטינית וכתוצאה גם להרגעת המתיחות הביטחונית

בהעסקת פלסטינים על חשבון מהגרי עבודה אחרים. העובדה כי מדובר בעובדים יוממיים שלרוב חוזרים לביתם בסוף יום 

 ,כגון: טיסות ,העבודה מוזילה באופן משמעותי את כל התשלומים הנלווים להעסקתם אשר חלים על מהגרי עבודה אחרים

 וכד'. הוצאות בריאות ,עלויות מערכת החינוך לילדים ,מגורים

יש צורך בתוכנית עבודה ספציפית להסדרת סוגיית העובדים הפלסטינים. המועמדים הטבעיים ביותר לגיבוש של תוכנית מסוג 

בישראל  ם עם הרשויותמייש לשאוף להגיע להסכ ,ובהמשך (PGFTU-)ההסתדרות ו זה הם איגודי העובדים בשני הצדדים

בנושא העסקת עובדים דים ליטול חלק פעיל יותר בהשפעה על קבלת ההחלטות . על ארגוני העל משני הצדוברשות הפלסטינית

. גורם חשוב נוסף הוא שיתוף פעולה עם המעסיקים ואף מעורבות של המינהל הציבורי ושל הדרגים הבכירים ביותר פלסטינים

  בפוליטיקה.

ונות צריך להתבצע דרך גורם פלסטיני רשמי תהליך אישור הרישי ,מתווכים בלתי חוקיים התופעה הקיימת שלכדי להתמודד עם 

פתרון אפשרי לבחירת . איגודי העובדים הפלסטינים( ,משרד העבודה( או באמצעות נציג רשמי של העובדים )לדוגמה ,)למשל

עובדים שיהיו זכאים לרישיון הוא הנהגת נוהל שלפיו ביחס לכל מכסת עובדים הנקבעת על פי בקשות המעסיקים ואישור 

 ,משרד העבודה הפלסטיני יכפיל את מספר העובדים הפוטנציאליים שהרשויות בישראל יוכלו לבחור מתוכם ,ישראלממשלת 

 בכפוף להתניות של מערכת הביטחון הישראלית.

הוא בין הגבוהים ביותר בעולם  ,שמרבית העובדים הפלסטינים מועסקים בו ,בישראל ןשיעור תאונות העבודה בענף הבניי

י נתוני ההסתדרותהמערבי. על פ
ואולם הגורמים העיקריים הם אכיפה לקויה מצד  ,הסיבות לתאונות הרבות מגוונות ,65

 צמידות לתקני הבטיחות בהכשרה ומחסור במפקחים.-זאת יחד עם אי ,עונשים קלים לעבריינים והעדר מניעה ,הרשויות

על רווחת העובדים הפלסטינים בישראל במונחים פלסטינית שתישא באחריות לפיקוח הדוק ומקיף -הקמתה של רשות ישראלית

מספר צעדים חיוניים העשויים ישנם  של בטיחות ובריאות ותבטיח אכיפה הולמת של התקנות הרלוונטיות על פי החוק הישראלי.

 ,ביניהם הגברת המודעות לנושא ולמצב בגופים המפקחים וברשויות ממשלתיות שונות ,להוביל לצמצום מספר התאונות בענף

לחייב את מנהלי אתרי הבניין והפועלים )כולל  ,הגברת האכיפה על ידי קידום של חוקים ותקנות מתאימים והחמרת הענישה

                                                   
65 

 2015לקידום שוויון, פנייה אל מבקר המדינה  אגףהההסתדרות, 
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העובדים הבלתי חוקיים( לעבור הכשרה מקצועית בנושאי בטיחות ולנסח דרישות בטיחות חדשות שמטרתן לצמצם את 

 נפגעים ו/או משפחותיהם כדי להבטיח כי יקבלו פיצוי מלא והוגן.נחוץ ללוות את ה ,הסיכונים בסביבת העבודה. יתרה מזו

על כל הצדדים הנוגעים בדבר לפעול יחד כדי להגדיר את הצרכים ואת הדרכים לשיפור תנאי ההעסקה של עובדים פלסטינים 

יפיים )כמו למשל תוך התייחסות לנושאים רלוונטיים ספצ ,וכדי להגביר את מודעות העובדים לזכויותיהם ,שכירים בישראל

ההסכם הקיבוצי שנחתם לאחרונה בענף הבניין בטיחות בעבודה(. יש לבצע את התהליך הזה מלמטה כלפי מעלה ולא להיפך. 

שקיימים בענפים  כפי הוא דוגמא טובה לביצוע תהליך שכזה. ניתן ליצור מנגנונים נוספים להבטחת זכויותיהם של העובדים

שיעור מהגרי העבודה ענף התעשייה שבם ומהגרי עבודה( וגם עובדים פלסטינית )שמורכב ברובו מגם בענף החקלאו אחרים

 . המועסקים בו הולך וגדל בשנים האחרונות פלסטיניםהעובדים הו

 

 

 


