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  תיק מידע-גירוש ילדי עובדים זרים 

ילדים שישראל היא .  ילדים שנולדו וגדלו בה1,200ממשלת ישראל החליטה לגרש מהארץ  •

 .ביתם היחיד והמדינה היחידה אותה הם מכירים

ילדים . ילדים ששפתם עברית ולומדים במערכת החינוך עם ילדים שהוריהם ישראלים •

 . בדיוק כמו הילדים שלנו,ישראלים לכל דבר

, מתחנכים במערכת החינוך הממלכתית: ילדי המהגרים משתלבים בחברה הישראלית •

 .ל"מדריכים בתנועות נוער ומתגייסים לצה

.  ילדים לא מהווה איום על מדינת ישראל או על החברה הישראלית1,200הסדרת מעמדם של  •

 . הילדים האלה הם כבר בשר מבשרה של המדינה

ויישום של מדיניות הגירה ברורה ושקופה ימנע ממדינת ישראל להפוך ליעד אטרקטיבי גיבוש  •

 .להשתקעות של אזרחים ממדינות מתפתחות

המצב הקשה בפניו אנו ניצבים כיום הוא תולדה של עצימת עין מתמשכת של ממשלות ישראל  •

 .מהמתרחש בחצר האחורית של החברה הישראלית

מוסרי וראוי לצד השגת היעדים ,  מימוש פתרון אנושימדיניות עקבית ומיושמת תאפשר •

 .הכלכליים של ממשלת ישראל ובכלל זה צמצום האבטלה

מהגרי העבודה מאיישים משרות שישראלים מסרבים לאייש ומספקים למעסיקים פתרון נוח  •

לפיכך צמצום מספר העובדים הזרים לא . להעסקה עובדים בשכר נמוך וללא תנאים סוציאליים

 .בהכרח להפחתת האבטלהתורם 

עובדים מגורשים מהארץ בזמן ". הדלת המסתובבת"גירוש הילדים הוא חלק ממדיניות  •

 .שעובדים אחרים מיובאים לארץ ללא הפסקה וחוזר חלילה

המרוויחים היחידים מהדלת המסתובבת הם קבלני כוח אדם שגובים מכל עובד שמגיע לארץ  •

עובדים רבים מובאים לארץ רק כדי לגבות . דולריםדמי תיווך בסכומי עתק שמגיעים לאלפי 

תופעה זו מכונה . כאשר הקבלנים יודעים שאין בעבורם כל עבודה, מהם את דמי התיווך

 .כעת העובדים האלה מיועדים לגירוש". פליינג ויזה"

הסדר זה כבל כל עובד ". הסדר הכבילה"רוב המיועדים לגירוש איבדו את מעמדם החוקי בשל  •

כל אישה שהתאהבה : עובדים שעזבו את המעסיק איבדו את מעמדם החוקי. מסויםלמעסיק 

עובדים שעזבו את המעסיק עקב הלנת שכר או ניצול מחפיר . וילדה ילד איבדה את מעמדה

 אך המדינה טרם -ץ שהסדר הכבילה אינו חוקי " קבע בג2006בשנת . איבדו את מעמדם

 . גיבשה הסדרים חלופיים

 ילדים ישראלים שנמצאים 1,200שלם דיניות האכזרית הזו עומדים לאת המחיר של המ

 .עובדים חדשים מגיעים לארץ במקום המשפחות המגורשות. בסכנת גירוש לארץ זרה
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 :אנחנו מבקשים

 ילדים ישראלים מארצם ולהסדיר בחקיקה את מעמדם של ילדי 1,200למנוע גירוש של  .1

 .מהגרי העבודה

 .ברורה ושקופה, ת המסתובבת ולגבש מדיניות הגירה אנושיתלהפסיק את מדיניות הדל .2

 .אדם-להגביר את הפיקוח על מעסיקים וחברות כוח .3

 

חות מאשרים את קיום מדיניות הדלת המסתובבת "כתבות ודו, מסמכים רשמיים של הכנסת

 .המסמכים מתעדים את העושק שעושקים הקבלנים את העובדים. והסדר הכבילה

 .מדיניות זו מתקיימת לאורך שנים בידיעת רשויות המדינה ובהכוונתןהמסמכים מוכיחים ש

 ציטוטים נבחרים

 :השופט אדמונד לוי

הוא פוגע בזכות . היסוד של העובדים הזרים-הסדר הכבילה למעסיק פוגע בזכויות"

של  הוא מאיין את האוטונומיה. הוא פוגע בחופש הפעולה של האדם. הטבועה לחירות

פוגע הסדר הכבילה למעסיק בכבודו ובחירותו של , בעשותו את כל אלו.] [..הרצון החופשי 

 ."ביותר האדם במובנם היסודי

 ):Nrg" (כמו חדש", מיכל גרינברג

, ילדים שנולדו בישראל והתחנכו בישראל, מחליטים לגרש עובדים זרים, אם כן, מדוע"

 "?אתםובו בזמן ממשיכים להביא עובדים אחרים ארצה ולגרוף רווחים מהב

 ):Nrg" (התילאנדי עשה את שלו", ניב חכלילי

הגורפים  , חברות גיוס כוח אדם וארגונים, גם למאות סוכנויות" מסייעת"המדינה "

מוסריות וכלכליות ,  המעלה שאלות חוקיות-רווחים עצומים הודות לשיטה הקיימת 

 ."קשות

 :מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 ם זרים חדשים לא ברור מדוע גירוש עובדים זרים לאכל עוד נמשך הליך הבאת עובדי"
 ."עובדים זרים" הלבנת"חוקיים שנמצאים בארץ נעשה ללא הליך משמעותי של 

 מיליון דולר לשנה לכל 250-חוקית של דמי תיווך נאמדת ב-הגבייה הלאההכנסה מ"

אין , כל עוד החלפתם של עובדים זרים ותיקים בחדשים תהיה רווחית וחוקית. ... הפחות

לצפות לשינוי בלחצים שחברות כוח האדם מפעילות כדי שיתאפשר להן להמשיך ולהכניס 

 ."עובדים זרים חדשים לארץ

 

Israeli Childrenהוא צוות מתנדבים המשלב  
 ישראלים ועובדים זרים נגד מבצע גירוש הילדים
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 תוכן עניינים

 2          מבוא וציטוטים נבחרים

 5           מפתח נושאים 

 כתבות

 6    2009 -כלכליסט ,  רותי סיני- ?למה לא ישראליות: שוק העבודה

 8      2008 - מעריב Nrg,  ניב חכלילי-תאילנדי עושה את שלו ה

 12      2009 - מעריב Nrg,  מיכל גרינברג-כמו חדש 

 13  2009 -הארץ ,  יהונתן ליס- א חשודים בהונאת המדינה ועובדים זרים"מנהלי חברות כ

 15     2003 -הארץ ,  רותי סיני- האבטלה גדלה, הגירוש לא ממש הצליח

 18       2009 -הארץ ,  צרויה שלו- האיש ללא זכויות

 21       2006 -הארץ ,  רותי סיני- סחיטה הגדולהה

 24      2006 -הארץ ,  רותי סיני- עכשיו מעבידים, עבדים היינו

 - ?עובדים זרים  אלף50למה משקיעה המדינה מאתיים מיליון שקלים בגירוש 

 31          2002 -הארץ , רותי סיני

 חות"דו

 - 2008משלת ישראל לשנת של מ נושא העובדים הזרים במדיניות הכלכלית

 36          2007 -) הכנסת(מ "ממ

 44  2007 -) הכנסת(מ " ממ- באמצעות תאגידים בעיות בהעסקת עובדים זרים בענף הבניין

 52    2007 -) הכנסת(מ " ממ- שלא כחוק גביית דמי תיווך מעובדים זרים

 -של העובדים הזרים בישראל וחלופות אפשריות " הסדר הכבילה"

 61          2004 -) הכנסת(מ "ממ

 69    2007 -) הכנסת(מ " ממ- בתחום הסיעוד אישור אוטומטי להעסקת עובד זר 

 76   2009 -) הכנסת(מ " ממ- טיפול משרד החוץ בסוגיות הקשורות לעובדים זרים

 81        2009 - קו לעובד - Flying visa: תופעה

 84      2008 -ו לעובד  ק- ץ"הסדרי הכבילה שנתיים לאחר הבג

 ץ"פסיקות בג

 86   2006 - הסדר הכבילה אינו חוקי - 4542/02קטעים נבחרים מפסק הדין  בעתירה 

 92       2008 -בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט 

 Israeli Children        98 ארגון -דף מידע 
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 )דחלק גדול מהמסמכים עוסקים ביותר מנושא אח   (מפתח נושאים

 הדלת המסתובבת
 :מרכז המחקר והמידע של הכנסת )1

 .2008של ממשלת ישראל לשנת  נושא העובדים הזרים במדיניות הכלכלית .א 
 .2007 - באמצעות תאגידים בעיות בהעסקת עובדים זרים בענף הבניין .ב 
 .2007 - שלא כחוק גביית דמי תיווך מעובדים זרים .ג 

 :עיתונות )2
 .2009 -כלכליסט , תי סיני רו- ?למה לא ישראליות: שוק העבודה .א 
 .2009 - מעריב Nrg,  מיכל גרינברג-כמו חדש  .ב 
 רותי - העובדים הזרים הפכו לגיהנום אבל חיי, האבטלה גדלה, הגירוש לא ממש הצליח .ג 

 .2003 -הארץ , סיני
,  רותי סיני- ?עובדים זרים  אלף50למה משקיעה המדינה מאתיים מיליון שקלים בגירוש  .ד 

 .2002 -הארץ 
 "פליינג ויזה", חי הקבלניםרוו

 :מרכז המחקר והמידע של הכנסת )1
 .2007 - באמצעות תאגידים בעיות בהעסקת עובדים זרים בענף הבניין .א 
 .2007 - שלא כחוק גביית דמי תיווך מעובדים זרים .ב 
 .2008 - בתחום הסיעוד אישור אוטומטי להעסקת עובד זר  .ג 
 .2009 - טיפול משרד החוץ בסוגיות הקשורות לעובדים זרים .ד 

 :עיתונות )2
 .2009 -הארץ ,  יהונתן ליס- א חשודים בהונאת המדינה ועובדים זרים"מנהלי חברות כ .א 
 .2009 -כלכליסט ,  רותי סיני- ?למה לא ישראליות: שוק העבודה .ב 
 .2008 - מעריב Nrg,  ניב חכלילי- התאילנדי עושה את שלו .ג 
 .2009 -הארץ ,  צרויה שלו- האיש ללא זכויות .ד 
 .2006 -הארץ ,  רותי סיני- עכשיו מעבידים, ינועבדים הי .ה 
 .2006 -הארץ ,  רותי סיני- הסחיטה הגדולה .ו 

 :קו לעובד )3
 .Flying visa - 2009: תופעה .א 

 
 הסדר הכבילה

 :ץ"בג )1
 .2006 -חוקי - הכרזה על הסדר הכבילה כלא- 4542/02ץ בעתירה "פסק הדין של בג .א 
 .2008 -דת ביזיון בית המשפט  בקשה לפי פקו-המדינה לא מקיימת את פסק הדין  .ב 

 :מרכז המחקר והמידע של הכנסת )2
 .2004 -של העובדים הזרים בישראל וחלופות אפשריות " הסדר הכבילה" .א 
 .2007 - באמצעות תאגידים בעיות בהעסקת עובדים זרים בענף הבניין .ב 

 :קו לעובד )3
 .2008 - ץ"הסדרי הכבילה שנתיים לאחר הבג .א 

 



הספדהל וחלשתועד  |  

 טנופ לדוג

?תוילארשי אל המל :הדובעה קוש
הלשממה תטלחה ףרח ךשמנ קוחה תוסחב קשועה

יניס יתור
27.05.09, 07:31

דובעל אבוהש ,ד"ל ,ידוה חרזא לש ומשב רוערע ןוילעה טפשמה תיבל שגוה עובשה
זאמו לטבומ ןיירבעל ךפהנ ותעגה עגרמ ךא ,הנידמה תוסחב ,יקוח ןפואב לארשיב
ול ןיאש םושמ ותוא שרגל תשקבמ הנידמה .דורשל ידכ הפשא יחפב טטחמ אוה
הוול םהמש םישנאה ול םיכחמ ודוהב .יקוח אל ההוש בשחנ אוה ךכיפלו קיסעמ

ותאבה תא ורידסהש םיכוותמל םלשל ידכ הנשב 60% לש תיבירב רלוד 9,000
.לארשיל
 
ךוותמה לבא ,ודוהב םינש שולש ךשמב חיוורמ ד"לש רכשל הווש םנמא םוכסה
תייחנה יפל .םינש שמח ךשמב שדוחב רלוד ףלא תוחפל לארשיב חיווריש ול חיטבה
הרשא לביק רצרצק ןויאר ירחאו יהלד וינב לארשי תורירגשל ד"ל עסנ ,ךוותמה
ודוהב ךוותמל רלוד 4,000 םליש ד"ל .ידועיס לפטמכ ילארשי שישק לצא דובעל
יפל םלוא .ןוירוג־ןב הפועתה למנב ותוא שגפש ךוותמ ותואל םיפסונ רלוד 5,000־ו
ד"ל .םלענו ףסכה תא חקל ךוותמה ,ןתנש םיריהצתו לארשי תרטשמב שיגהש הנולת
גציימו הוולמש ,דבועל וק םע רשק רצי אלמלא .קיסעמ אלב הפועתה הדשב ראשנ
.םש ול ןיתממש םוגעה לרוגלו ודוהל רזחומ היה ,הנשמ רתוי הז ותוא
 
- המוד האנוהל םינשה ךשמב ןברוק ולפנש םירז םיחרזא יפלאמ דחא אוה ד"ל
רתיה וגישה םטועימ .ושרוג םבור .ךווית ימד םהמ בולחל ידכ קר הצרא םתאבה
תורבחו םיכוותמ קר ,הרטשמל ורסמש עדימ ףא לע לבא .רחא קיסעמ לצא דובעל
תוששחו הפש ימוסחמ ,תיטרקורויב תבחס .ןידל ודמעוהו וספתנ םידדוב םדא חוכ
רגמל הנידמהמ םיענומ ןוצר חוכב רוסחמ רקיעבו םדא חוכב רוסחמ ,תונברוקה לש
ןיב - קתע ימוכס לש תיקוח אלה םתייבג תא םג ומכ ,תאזה תרעוכמה העפותה תא

.לארשיל עיגמש רז דבוע לכמ - רלוד 18,000־ל 6,000
 
הלח םא חוודל םינפהו ץוחה ידרשמ יגיצנ תסנכב םירז םידבוע תדעוול ונמוז עובשה
הטילחה וילעש רדסה - ךוויתה ימד תא לסחל דעונש רדסה םושייב תומדקתה
רדסות ל"וחמ םידבועה תאבה ,תינכותה יפל .םינש עברא טעמכ ינפל הלשממה
,הבנ'זב ם"ואה תוגיצנל ףנוסמה ףוג ,)IOM( ימואלניבה הריגהה ןוגרא תועצמאב
רדסההש םכוס .תוקידבו תורשא לע תואצוה יוסיכל םירלוד תואמ המכ קר הבגיש
.םידבוע האיבמ לארשי ןהמש תורחא תונידמל בחרויו דנליאתב הליחת לעפוי
 
ךא ,תושיגפ וכרענ ,םיבתכמ ומתחנ ,ןודנב תופסונ תוטלחה הלשממב ולבקתה זאמ
700 ריבעהל רצואה רשיא התע קר יכ ררבתה תסנכב הבישיב .לעפוה םרט רדסהה
םג הבישיב .רדסהה תלעפהל קוקגנבב תשרדנה תיתשתה תמקהל IOM-ל רלוד ףלא
ידכ דע ,)בוכיעל המרת איה םגש ףא( תבחסה לע םיסעוכ דנליאת תלשממב יכ חווד
.תורירגשב םייקתהש עוריא ומירחהש ךכ
 
לש םולשת רשאל רצואה שקבתה זאמ ופלחש יצחו הנשב ,ת"מתב ושעש בושיח יפל

םיכוותמל רלוד ןוילימ 21 םידנליאת 3,000 ומליש ,הריגהה ןוגראל רלוד ףלא 700
הארמ ףסונ בושיח .לארשיב הדובע םנעמל ורידסיש ידכ םילארשיו םידנליאת
ףלא 100 לארשיל ועיגה ,הלשממה תטלחה הלבקתה זאמ םינשה עברא ךרואלש
,)רתוי הברה ומליש םיבר( רלוד 7,000 "קר" םליש דחא לכ םא .תוחפל םידבוע
חינהל שי .םילארשיל עיגה ףסכה בור .לקש דראילימ 3־כ םבג לע םיכוותמה וקיפה
.סמה תויושרל וילע חווד אלש
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הריגהה תושר המלב הנורחאב .יוניש ינצינ םיארנש רמול רשפא הריהז תוימיטפואב
םידבועהש ךוויתה ימד לע ודנמטקב לארשי גיצנמ עדימ בקע לאפנמ םידבוע תאבה
.קיסעמ םהל ןיתממש אלב םימעפל ,םלשל םישרדנ
 
םרפסמ תלדגהל ץירמת םישמשמ םה .הדובעה ירגהמב קר אל םיעגופ ךוויתה ימד
לדג םירז םילפטמ תקסעהל םירתיהה רפסמ .םילארשי םילטבומ ןובשח לע לארשיב
םידעצ תטקונ הניא הלשממה .בוריקב ףלא 55־ל הנורחאה הנשב 20%־ב
תויברע ,תוידרח תולטבומ יפלא .םירזה םילפטמה רפסמ תנטקהל םייתועמשמ
ןיא ןהל לבא ,םידוההו תוילאפנהמ קלח תוחפל ףילחהל תולוכי ויה תושדח תולועו
.יבול
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8:00 10/10/2008 | ילילכח בינ

ינאיחל הדוהי :םוליצ םירז םידבוע

ולש תא השוע ידנליאתה
םיאנתב םירז םידבוע תקסעהמ םילקש ינוילימ תואמ תוחיוורמ םדאה חוכ תורבח
דצמ טקש החיוורמו ץ"גב לע תפצפצמ ,ןיע המילעמ הלשממה .םייקוח יתלב
לארשיב םדא ינבב רחסה לש ןמושמה ןונגנמה לעופ ךכ .ץחלה תוצובק

ףסכ תוולל יתצלאנ .םדא חוכ תרבחמ ךוותמל רלוד 5,000 יתמליש ןוישירב לארשיל עיגהל ידכ"
םדא יתוא ףסא לארשיל יתעגהשכ .םתיב תא ונכשמ ילש םירוההו ,םייטרפ םיוולממו קנבהמ
.הרבחה םש המ וא ומש המ עדוי אל ינא .ביבא לתל יתוא עיסהו תילארשי םדא חוכ תרבח םעטמ
בכרה תא רצע אוה ,תיזכרמה הנחתל ונעגהשכ .ילש קיסעמל יתוא עיסמ אוהש יל ריבסה אוה
,'ס רפסמ ,"רזח אל אוה לבא - יתנתמהו יתנתמה .רוזחיש דע העש יצח ןיתמהלו תדרל יל רמאו
.הקנל ירסמ רז דבוע

םויב .םיימוי ךשמב םיה ףוח לע יתנשיו ביבא לת תובוחרב יתטטוש .תושעל המ יתעדי אל"
םידבוע םע הררוגתה איה םש ,הינתנל התיא יתעסנ .יל רוזעל העיצה הקנל ירסמ תרגהמ ישילשה
.ןויקינ תודובעל יתוא התנפה איהו ,םיפסונ
 
יתלב ןפואב ןויקינב הינתנב יתדבע"
,םישדוח המכ ךשמב רידס
5-ב .דואמ טעמ יתרכתשהו
אלו יתדבע אל םינורחאה םישדוחה
אל ךכמ האצותכו ,ללכב יתרכתשה
תעכ .האוולהה תא ריזחהל יתחלצה
םייטרפה םיוולמהש יבאמ יל עדונ
ונממ קלסלו תיבה תא לקעל םיצור
."יתחפשמ תא
 
םיהוש םירז םידבוע ףלא 200-כ
םידבוע םהמ 45%-כ ,לארשיב םויה
.רושיאב ץראל ועיגהש םייקוח
15 הז םתעגה תא תרשפאמ הנידמה
הדעונש תוינידמ תרגסמב ,הנש
םיקוקזה םיקיסעמ יפלאל עייסל
ליבקמבש אלא .ךומנ רכשב םידבועל
םימוצע םיחוור םיפרוגה ,םינוגראו םדא חוכ סויג תורבח ,תויונכוס תואמל םג "תעייסמ" הנידמה
.תושק תוילכלכו תוירסומ ,תויקוח תולאש הלעמה - תמייקה הטישל תודוה

םירבגב רחסל דעי איה לארשי" ,םישדוח 3-כ ינפל תינקירמאה הנידמה תקלחמ המסרפש חוד יפל
תונידממו לאפנמ ,םיניפיליפהמ ,דנליאתמ ,ןדרימ ,הינמורמ ,ןיסמ הרשכה ירסח םידבוע .םישנבו
.דועיסהו תואלקחה ,היינבה יפנעב םיקסעומו םנוצרמ הילא םירגהמ תופסונ

םהינוכרד :הייפכ תדובע לש םיאנתב םיקזחומ םקלח ,הזוח יפל םיעיגמ םה לארשילש ףא"
םימויאמו רכש םולשת יאמ םיעגפנו םתעונתב םילבגומ םה ,קוחל דוגינב קיסעמה לצא םיקזחומ
גהונ - םירלוד יפלא ךסב 'סויג תולמע' םלשל םהמ תושרוד םדאה חוכ תורבח .םייזיפו םיילולימ
תטלחומ הליבכל ליבומ ףא םימיוסמ םירקמבו ,יקוח אל רחסל רתויב םיעיגפל םתוא ךפוהה
."יפסכ בוח תובקעב קיסעמל

לארשי הסנכוה 2006 תנשב .רומחה חודה םוסרפ ירחא החוורל ומשנ אקווד הלשממה ידרשמב
.ב"הרא דצמ תויצקנס תלטהב הכורכה ,"הרוחשה המישרה"מ העיגנ קחרמ - "בקעמה תמישר"ל
תויוכז תרפה תא עונמל ויה תורומאש תוקיקחו תורהצה תרוש תוכזב המישרהמ הרסוה איה
.םירזה םידבועה

לגלגמ ןיידע הדובע יכרוצל לארשיב םדא ינבב רחסה .דוחל תואיצמו דוחל תורהצהש אלא
םרוקמ הז םוכס ךותמ לקש דראילימ דע לקש ןוילימ 800 ,תוכרעהה יפלו ,הנשב םילקש ידראילימ
.םמצע םידבועה יפסכ לש תיקוח אל הייבגב
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,דחא דצמ" ."דבועל וק" ןוגראמ לארשי ןב ינח ד"וע תרמוא ,"וילע םירבדמ אלש סרטניא הפ שי"
ךופה סרטניא הל שי ,ינש דצמ ;הקקוח המצע איהש קוחה תפיכאב סרטניא הרואכל שי הנידמל
- וזה הלוזה הדובעהמ תונהנש ץחל תוצובק דואמ הברה לארשיב שי .קוחה תפיכא יאב
.םתוא תדסבסמ םצעב הנידמה הדובעה יקוח תפיכא יא תועצמאבו - םינלבקה ,םיכנה ,םיאלקחה

תא ףכוא אל דחא ףאו ,העשב לקש 13 םיחיוורמ תואלקחה ףנעב םיקסעומה דנליאתמ םידבועה"
,ןפוא ותואב .דואמ קזח יבול הל שיש ץחל תצובק תוצרל ךרד וז ,השעמל .םומינימה רכש קוח
תועש 24-ל לפטמ' חסונב העדומ תמסרפמ םדא חוכ תרבחש הדבועה םע היעב ןיא הנידמל
.ןיטולחל םייקוח יתלב רכש יאנתב רמולכ - 'שדוחב רלוד 600-ב הממיב

תינרדומ תודבע

,תיפיצפס םדא חוכ תרבחל וא םיוסמ קיסעמל תורישי םירושק לארשיל םיעיגמה םירזה םידבועה
הזה גהונה תא תופירחב ףקת ץ"גב .הדובע תועצהל םאתהב ףנעל ףנעמ רובעל םיאשר םניאו
תודבע ןיעמ תרצויו דבועה לש חוקימה חוכ תא תקסרמ קיסעמל הליבכה" יכ ,2006 תנשב עבקו
."תינרדומ הסרגב

רסאנ ויפלש ,הליבכ רדסה לארשיב היה גוהנ בר אל ןמז ינפל דע" ,תסנכה לש רקחמה תקלחמ יפל
30-ב אשונב ותקיספב הזה רדסהה תא לטיב ץ"גב .רחאל דחא קיסעממ רובעל םירז םידבוע לע
."2006 סרמב

יתדימו ןזואמ ,שדח הקסעה רדסה שבגלו הליבכה רדסה תא לטבל הרוה ץ"גבש ףא ,חטשב ךא
דציכ תולכ םייניעב ואר םדאה תויוכז ינוגרא .הרק אל רבד - ןידה קספ ןתמ םוימ םישדוח 6 ךותב
תוחטבה ועמש ,וניתמה םה םייתנשמ רתוי .היה אלכ ססומתמ םהלש יתועמשמה גשיהה
יפל השקב ץ"גבל ושיגה םה יצחו שדוחכ ינפלש דע - בושו בוש החדנ ןשומימש תויובייחתהו
.ןידה קספ תא םייקל הנידמל תורוהל טפשמה תיב ןויזיב תדוקפ

תויוכזל םיאפור ,חרזאה תויוכזל הדוגאה ,םירז םידבועל עויסה דקומ ,דבועל וק ושיגהש הריתעב
תואיצמ רצוי הליבכה רדסהש אצמ טפשמה תיב" יכ ,ןעטנ תוביוחמ תתומעו הוודא ןוכמ ,םדא
ירסומה וכרע םעו הדובעה טפשמ תתשומ םהילעש תונורקעה םע דחא הנקב הלוע הניאש ,הגירח
תניחבב אוה יכ טפשמה תיב עבק ויבגלש רדסה יכ בושחל היה ןתינ .הדובעה הזוח לש ותילכתו
."תפסונ הממי ונכ לע רתוויי אל 'תינרדומ הסרגב תודבע ןיעמ'

הלשממה הטילחה 2005 תנשב .םוחתב תוטלחה תבכעמ הנידמהש הנושארה םעפה וז ןיא
תועצמאב אלו ,ימואלניבה הריגהה ןוגרא תועצמאב לארשיל םירז םידבוע איבהל ליחתהל
.הרק אל רבד לעופב .תויטרפ תויונכוס

.אשונב תבחסל תויודע לש עפש איה םג תקפסמ תסנכב םירזה םידבועה תויעב תניחבל הדעווה
העפותה תא עונמל רומא ימ" ,ןהכ ןר כ"ח ,הדעווה ר"וי לאש הדעווב ןויד ךלהמב 2007 רבוטקואב
יסוי ."?היישעתה דרשמ ?ןאכ דובעל אובל םירושיאה רובע םימולשת לש תאזה רוחשמ הרוחשה
ונע ,ת"מתה דרשמב ךמסה תדיחי להנמ ,השמ ןב םולשו ,תואלקחה דרשמ ל"כנמל הנשמה ,ישי
.ףקותל הלשממה תטלחה סנכית 2008 ינוי דע יכ ול

ינוי ."ץראל םירז םידבוע איבנ אל ,היעבה רתפית אל 2008 ינוי דע םא" יכ בייחתה ףא השמ ןב
סנכנ אל עודמ הלאשל הבושתב .עיגהל םיכישממ םירזה םידבועהו - המיוק אל הטלחהה ,רבע
םכסהה ,ילויב 17 םוימ הלשממ תטלחהל םאתהב" יכ ,רצואה דרשמ רסמ הכ דע ףקותל םכסהה
."רבמצדב 1-ב ףקותל סנכיי

יפלא ךסב םייקוח אל ךווית ימד תייבגמ רקיעב תעבונ םירז םידבוע תאבה לש תילכלכה תויאדכה
תרבחל םלשמ דבועה .םמוקמב םירחא איבהלו םירז םידבוע שרגל ןתינ הבש תולקהמו ,םירלוד
.אבה דבועה רובע השדח הרשא גישהלו ונממ רטפיהל םירהממ ןאכו ,םירלוד יפלא ךוויתה

תמייק ,הדובע םהל הכחתש ילב שארמ ואבוהש םידבועל ףסונ" ,תסנכה לש רקחמה זכרמ יפל
םייקוח אל וכפהש םושמ ץראב הרשאה ןמז אולמ תא שממל וחילצה אלש םידבוע םע היעב
םירז םידבוע תואמ ץראל םיאבומ ,רז דבוע תאבה םצעמ חוור קיפהל רשפאש ןוויכ .ושרוגו
אל םידבועל םיכפוהו םתוא םיבזוע םהו - םרכש תא םימלשמ םניא םהיקיסעמש ,םירתוימ
."םייקוח

איה לקש 3,050 לע הלועה םוכסב דבועמ לופיט ימד וא ךווית ימד תייבג ,לארשיב קוחה יפל
םירזה םידבועהש םייקוח אלה ךוויתה ימד תרכינ הדימב ולע תונורחאה םינשב לבא .הרוסא
דבועל רלוד 5,000-כב םימכתסמ םהמ םיבגנה ךוויתה ימד ,םידבועה תויודע יפל .םלשל םישרדנ
םידבועל רלוד ףלא 24-20 דעו ,לאפנמו דנליאתמ דבועל רלוד 10,000-כ ,םיניפיליפהמ דועיס
.ןיסמ
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ןעמ םירז םילעופ

ןממסל תבשחנ איה םלוא ,םדא ינבב רחסל תבשחנ הניא הדובע ישקבממ ךווית ימד תייבג"
ידכ קר םילדגו םיכלוה םימוכס םימלשמ םירזה םידבועה .םדא ינבב רחס הב םייקתמש הרבחל
לש ןמז קרפל םהיתובוח תא ריזחהל ידכ ל"וחבו ץראב תוינלבק תורבחל םילבכנו ,לארשיב דובעל
.תסנכה לש רקחמה ךמסמב בתכנ ,"תוחפל םייתנש

העשל 13.7 :עצוממ רכש

.תואלקחה ףנעב םיקסעומה דנליאתמ םידבוע 147 ברקב רקס דבועל וק ןוגרא ךרע 2007 תנשב
ולביקש עצוממה הדובעה רכשו ,עצוממב רלוד 8,337 ךסב ךווית ימד ומליש יכ ורפיס םידבועה
.תע התואב העשל םומינימה רכשמ תוחפ םילקש 7-כ,לקש 12.8 היה העשל

רכשמ תוחפ לקש 16-11 רמולכ ,העשל לקש 13.7 היה תופסונ תועש רובע עצוממה רכשה
בורל ,הלעמו תועש 10 ינב הדובע ימי לע םג וחוויד םיבר םידבוע .תופסונ תועש רובע םומינימה
.האלמ הרומת אלל

הטיש .דבלב תועש 200-ל םיסחייתמה רכש ישולת ולביק שדוחב תועש 360-300 ודבעש םידבוע
לקש 3,700 תרומת הדובע תועש 200 לע םיריהצמה ,םייביטקיפ רכש ישולת תקפנה לש וז
.ףנעב םומינימה רכש לע הרימש לש ןיע תיארמ תרשפאמ ,שדוחב
 
לע וחוויד םירזה םידבועהמ תיצחמכ
תפסות אלל םיגחבו תותבשב הדובע
רקסב םיפתתשמהמ 77%-כ .רכש
הרוצה .רכש תנלה לע וחוויד
בוכיע איה רכשה תנלה לש הצופנה
אלל ,םידחא םישדוחב םולשתה
תנלה לע יוציפ וא תיביר םולשת
.רכשה

םיקסעומה םירזה םידבועהמ 24%-כ
יאנת לע וננולתה תואלקחב
לע ורפיס םה ,ףסונב .םהירוגמ
ידיב הייפכב ץראהמ האצוה
תחיקל לע ,םימויא לע ,םיקיסעמ
תלטומה הרגאה יוכינ לעו םהינוכרד
לש םרכשמ םירז םידבוע יקיסעמ לע
.םידבועה

תא ףכוא ימ תוארל יד ,םירזה םידבועה תויוכז תפיכא אשונב תדמוע לארשי ןכיה ןיבהל םיצור םא
.ךכל םיצקומ םיבאשמ וליאו קוחה

יקיסעמ לע ןה הדובעה יקוח תפיכא לע הנוממ הדובעה יקוח תפיכאל ףגאה היה 2004 ילוי דע
תפיכאב 109 םהמ ,םיחקפ 132 זא קיסעה ףגאה .םילארשי םידבוע יקיסעמ לע ןהו םירז םידבוע
יקוח תפיכא לע םינוממה םיחקפ 50 ףגאב םיקסעומ םויכ .םירז םידבוע יקיסעמ לע הדובעה יקוח
.קשמב םירזה םידבועה יקיסעמ לכ לע הדובעה

,ןלבקה תורבח לע חוקיפב תוקסועה תודיחיה" :הז רשקהב בתכנ תסנכה לש רקחמה תקלחמב
םג ךכ .םדא חוכב ינורכ רוסחממ תולבוס ,ת"מתה דרשמב םדא חוכ תורבחל יושירה ףגא ןוגכ
הומכ חוקיפהו הפיכאה תודיחיל םייואר םינקת תאצקה יא .םיסמה ףגא לש תוריקחה תדיחיב
."קוחה לע רובעל תוינלבקה תורבחל הנמזהכ

םינמגרותמ ןיא

הדבועה הפשחנ ,םירזה םידבועה תויעב תניחבל הדעווה תרגסמב ,תסנכב ינויב ךרענש ןוידב
םיקשמב תורוקיבהו ,תיאתה הפשל םינמגרותמ ןיא ת"מתה דרשמ לש הפיכאה תקלחמלש
םתדובע תועש לע חוודל םידנליאתה םידבועהמ ענומש רבד - דבלב תירבעב תושענ םייאלקחה
.םרכש יאנת לע ןנולתהלו

הצורש דבוע ךא ,םהיתויוכזב לפטל הרומאש ,םירז םידבוע תביצנ תקסעומ ת"מתב םנמא
םירבדמ םניאש םידבועה רובע ירשפא יתלב טעמכ רבד - השיגפ עובקלו רשקתהל ךירצ ןנולתהל
אוה תושעל דרשמה יחקפל רתונש לכ .ןנולתהל םתלוכיבש ךכל םיעדומ םניא ללכו תירבע
.תואיצמה תא םיפקשמ םניא תונולתה יפלש ,רכשה ישולת תא קודבלו םירוגמה יאנתמ םשרתהל
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רכש קוח לע ורבעש םייאלקח םיקיסעממ וללשנ םירתיה המכ לאש ,ןהכ כ"ח ,הדעווה ר"וי
13-מ םירתיה 40 וללשנ 2008 תנשב ,םירז םידבועל תלהנימה ר"וי ,ןהכ םירפא ירבדל .םומינימה
,הריגהה תלהנימ לש העישפב המחולל הדיחיהמ ץרפ ידוד ק"פר ירבדל םלוא .םייאלקח םיקיסעמ
ףקיה לע אווש תורהצה הליחתכלמ וריהצהש םיאלקח לש ללכב םה וללשנש םירתיהה לכ"
."םידבוע תויוכז וא הדובע יאנת תרפה ללגב וללשנש םירתיה אלו ,םילודיגה

דגנ ושגוהש םושיאה יבתכ לש תטרופמ המישר שי ת"מתל םא ישיש םיקסע תולאשל הבושתב
רסמ ,תועשרהל ולישבה םושיא יבתכ המכו םיפוגה ומשאוה ןהבש תוריבעה ןהמ ,םיקיסעמ
ךמסה תדיחיב תבשחוממה תכרעמב םימושר םושיא יבתכ ושגוה םהבש םיקית" :דרשמה
 ."םימשאנה תומש תא םסרפמ אל דרשמה .םיוסמ בלשמ תאזו ,םירז םידבועל

לשו םדא חוכ תורבח לש האנוהו המרמ תוריבע" :םינותנ המכ םיקפסמ אקווד הריגהה תלהנימב
תויפסכה תויובייחתההו םתורוב ,םתקוצמ לוצינ ךות םירז םידבוע יפלכ תועצובמה םידיחי
ףא הז םוחתב .הריגהה תלהנימ לש הריקחה תודיחי ידי לע תורקחנ םמצע לע ולטנש תוינוקרדה
2008 תנש תליחתמ .תונברוקה לש אלמ יפסכ יוציפ ךות ,דחוימב ההובג השינע תמר הגשוה
יבתכ ושגוה ןוכרד בוכיעו קשוע תוריבע אשונב .םיקית 15-כב הז אשונב םושיא יבתכ ושגוה
.םיקית 10-כב םושיא

םוי רדעיה ,תובורמ הדובע תועש לש בולישב רבודמ ללכ ךרדב :הייפכ תודובע תריבעל עגונב"
וא יקלח רכש םולשת ,השפוחל תאצל תורשפאה לש תישממ הלבגה וא רדעיה ,יעובש החונמ
עגונב .םושיא יבתכ לש תוטויט 5 ונכוה הלא םיקית תרגסמב .ללכ רכש םולשת יא ףאו החדנ
יאנת םהבש םירקמ ולגתנש ףא ,תודבע יאנתב הקזחהו תודבע תרטמל םדא ינבב רחס תוריבעל
תוריבע לש ןעוציבל ססובמ דשח הלע םהבש םירקמ ואצמנ אל - םישק ויה הקסעההו הנלהה
."הלא

ישיש םיקסע ףסומב םויה תמסרפתמ האלמה הבתכה
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9:19 10/7/2009 | גרבנירג לכימ

לואש ןתנוהי :םוליצ  הריגהה יקוח תפיכאל תיחרזאה הדיחיה ירבח

שדח ומכ
ףסכ םישוע ךרדה לע .םיירט םירז םידבוע םיאיבמו םיקיתו םירז םידבוע םישרגמ

ךלהמה םלשוהש הדבועהמ ץוח יתועמשמ רבד םוש ?ילוי תליחתל ינוי ףוסמ הנתשה המ זא
.לובגה ירבעמו הריגהה ןיסולכואה תושר תחת םיטילפו םירז םידבועל הרושקה הפיכאה זוכירל
,םשוריגל םינפ ןוחטיבל דרשמה ,םידבועה תויוכז תפיכאל ת"מתה דרשמ יארחא היה רבעב םא
תחת םיטילפבו םירזה םידבועב לופיטה לכ זכורמ תעכ - הסינכה תורשא ןתמל םינפה דרשמו
.תונג בקעי רבעשל רהוסה יתב ביצנ לש ולוהינ תחת תחא גג תרוק

עימשמש םיירקיעה םינועיטה דחא
יתלב םיהוש שוריגב ךרוצל תונג
םידבוע ןיפוליחל וא ,לארשימ םייקוח
אוה ,הדובע תרשא םתושרב ןיאש
לארשיב :אבה יטמתמה בושיחה

,הייהש רושיא אלל םידבוע ףלא 280
ףלא 230-ו ,טלקמ ישקבמ ללוכ
םייתרבחה םינוגראה .םילטבומ
ףלא 100-מ רתוי ןיאש םירובס
לכב .רתויה לכל ,הרשא אלל םידבוע
איה תונג ירבדל הנקסמה ,הרקמ
אלל םידבועה תא שרגנ םא :וזכ
לכל הדובע תומוקמ ויהי ,הרשאה
רש .הסנרפ םישקבמה םילארשיה
וז הסיפת ץמיא ץינייטש לבוי רצואה
תולעייתהה תינכות תרגסמב
.םילארשיל הדובע תומוקמ תונפל ידכ םירז םידבוע שרגל שי יכ זירכהו ,תילכלכה

איה תחאה :תויואיצמ יתש םע שגנתמ ,ריבס עמשיהל יושעש ,תונגו ץינייטש לש ןויגיהה
,ץראב תיאלקח הדובע לכב ידנליאת לבקמש בערה רכשב דובעל ומיכסי אל הארנכ םילארשיש
,רתוי םימלתשמ םירז םידבועש הבשחמה איה היינשה .העשל לקש 12 לע הלוע וניאש רכש
לארשיב ודלונש םידלי ,םירז םידבוע שרגל םיטילחמ ,ןכ םא ,עודמ .ילכלכ חוור ןומט םתאבהבו
?םתאבהמ םיחוור ףורגלו הצרא םירחא םידבוע איבהל םיכישממ ןמזב ובו ,לארשיב וכנחתהו

,הקספה אלל הצרא םיאבומ םירז םידבועש תנעוט םירז םידבועל עויסה דקומ תלהנמ ,ןזור לגיס
,סראמ שדוח ףוסב שגוה רשא ,תסנכה לש רקחממ .ךרדב םיכוותמה לכ םג םיחיוורמ ךכמש ןוויכ
.תוסכמ תלבגה תמייק אל דועיסה םוחתב :תקדוצ ןזורש רוריבב הלוע ,תולעייתהה תעצהמ םגו
םרטש ןתמו אשמ םייקתמ תואלקחה םוחתב .תויורשפאהו ךרוצה יפ לע םידבוע איבהל ןתינ
םגו ,ףנעב םיפסונ םירושיא 2,500 לע תחוודמ רבכ תונותיעה ךא ,שממ ולא םימיב םלשוה
הסכמהמ זוחא 110 לש הסכמ רמשית דימתש ךכ לע תרבדמ הלשממה הרשיאש העצהה
.תיסיסבה

תיצחממ רתוי ."םירזה םידבוע"ה ףנעב תוירקיעה ןה ,דועיסלו תואלקחל ,וללה תוסכמה יתש
ףלא 80 ךותמ 9,000 קר .תואלקח ידבוע םה עברמ רתויו ,דועיס ידבוע םה ןוישירב םידבועה
.תוסכמה רפסמב תיתועמשמה התחפהה תויהל הרומא םש .ןיינב ידבוע םה ןוישירב םידבוע

רגאמב שמתשהל ידכ ,םידבוע תודוא לע םינותנ רגאמ םע ,המרופר הכרענ דועיסה ףנעב
היהי אל ךכו ,שדח םוקמ אוצמל לכוי ותדובע םוקמ תא דביאש דבועש ךכ ,םימייקה םידבועה
םימושר םא :םישדח םידבוע תאבהל דדמ שמשל היה רומא רגאמה .םישדח םידבוע תאבהב ךרוצ
רגאמל םושירה לבא .דועיס ידבוע רתוי איבהל רוסא ,ץראב דועיסה ידבוע זוחאמ הלעמל וב
ומצע תא אוצמל לולעו וב ללכנ אל םשריהל קיפסה אלש ימ לכ .יצחו שדוח ךשמל קר רשפאתה
.ופילחהל אבש הז תא שוגפל יושע אוה הפועתה הדשב .שוריגל ךרדב ,בוחרב

mms-ב תושדח ינוכדע 
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םירז םידבועו הנידמה תאנוהב םידושח א"כ תורבח ילהנמ

דשחב ,ס"שמ באז םיסנ כ"ח לש ויחא םהב ,העברא הרצע הרטשמה
ןויקינב םתוא וקיסעהו םירוויעמ דועיס ידבוע "ונק"ש

סיל ןתנוהי תאמ

.םירז םידבוע תוקיסעמה םדא חוכ תורבח לש האנוה ליגרת לע התלע יכ תדשוח הרטשמה
השולש ,האנוה השרפב םידושח העברא לומתא ורצע הרטשמב תילכלכה הדיחיה ירקוח
,םירוויע םיחרזאל הבצק םלשל וגהנ םירוצעה ,דשחה יפ לע .םדא חוכ תורבח ילהנמ םהמ
ורבטצה הכ דע .םתוא תרשל ויה םירומאש ,םירזה םידבועה תא םהל "ורכמ" ,הרומתב ולאו
תיב רצעמל חלש הלמרב טפשמה תיב .הז גוסמ ץקוע יליגרת לע תונולת תורשע הרטשמב
כ"ח לש ויחא ,באז המלשו יאתבש לגיס ,הדרב ימר ,םידושחה ןיבמ השולש ישימח םוי דע
.ישימח םויל דע ךראוה דוד-ןב ימת תיעיברה הדושחה לש הרצעמ .ס"שמ באז םיסנ

םיינופלט םיתותיצו םייומס םיבקעמ

גופל דמע םתקסעה רושיא ףקותש םירז םידבוע ורתיא םדאה חוכ תורבח ,םושיאה בתכ יפל
,םירוויע ידי לע וקסעוהש ,םירזה םידבועל ועיצה םירוצעה .ץראהמ הקחרה תנכסב ויהו
.לארשיב םתקסעה ךשמה תא ורישכיו םינפה דרשמב םתוא ומשרי םה :תיבוביס הקסע
ורבעוי ולאו ,םירוויעל םילקש תואמ לש רכש שדוח ידמ ומלשי םירזה םידבועה ,הרומתב
לכ לע רלוד 2,000-כ םדאה חוכ תורבח וחיוורה וז הטישב .תונוש תודובעב וקסעויו םתקזחמ
.דבוע

תוחישל םיתותיצ ללכש ,יומס בקעמ הרטשמב תילכלכה הדיחיה הלהינ םינורחאה םישדוחב
םיסחוימה תודשחה תא תוקזחמה תויאר הפסאו םירוצעה תעברא לש םתוליעפ רחא ,ןופלט
לע ,ינשו הנידמה ןובשח לע ,דחא :לופכ ץקוע ולהינ םדאה חוכ תורבח ,דשחה יפ לע .םהל
.םירזה םידבועה ןובשח

םירוויעל ונפש ךכב הנידמה תא וצקע םדאה חוכ תורבח יכ ,הלוע ופסאנש תונושה תויארהמ
ןיידע םהש םינפה דרשמל וחוודיו ,םיידועיסה םהידבוע תא םהל "ורכמי" ולאש השקבב
םלשל דחא דצמ וצלאנש םירזה םידבועה לש םבג לע השענ ינשה ץקועה .םדי לע םיקסעומ
ידכ םירלוד יפלא םדאה חוכ תורבחל םלשל ינש דצמו םירוויעל םילקש תואמ לש ישדוח רכש
גואדל ףוסבלו הקסעה ירתיה םהל גישהל ,לארשיב םתוא ריאשהל "ומיכסי" ולאש
.םתקסעהל

תחאב תדבועה השאש ךכ לע עיבצמה עדימ ריבעה ת"מתה דרשמש רחאל החתפנ הריקחה
וטקנ הב הטישה ,דשחה יפ לע .םירזה םידבועה לש בזוכ םושירב תקסוע תורבחה ןמ
לעב םדא לש ומש לע םינפה דרשמב םירזה םידבועה לש םמושיר תועצמאב התיה העבראה
לכמ םירוויע ,רתיהה ילעב .רתיהה ילעבל םולשת העבראה וחיטבה ,הרומתב .הקסעה רתיה
.בזוכה םושירה רובע םילקש תואמ לש תישדוח הבצק ולביק ,ץראה יבחר

םידבוע וחקלנ םתרגסמבש ץקוע יליגרת לע תונולת 20 הרטשמב ורבטצה הכ דע
וצלאנ םיידועיסה םידבועהמ קלח יכ הלוע תונולתהמ .םולשת תרומת לארשיב םהילפוטממ
ישיגמ יכ לומתא ורמא הרטשמב .ןויקינ תודובעב ,רתיה ןיב ,קוסעלו "עוצקמ תבסה" תושעל
רחאמ ,השרפב םידושחכ םירדגומ - האנוהה ליגרתל ןברק םמצעב ולפנש םירוויע - תונולתה
לש עויסב םתוא הכזמה רתיהה תא םתרומת וריבעהו דחושה יפסכ תא לוטיל ומיכסהש
.רז דבוע
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םידבועהמ ובגנ םירלוד יפלא :הכרעה

דוע וקסעוה אל םהילפוטממ "וחקלנ"ש םירזה םידבועה יכ לומתא ורפיס םייתרטשמ תורוקמ
תוליעפמ האצותכ" .ןויקנ ןהבו תונוש םייפכ תודובעל הבסה ורבע אלא ,דועיסה ימוחתב
הרואכלש םירז םידבוע ידי לע וספתנ םייונפ הדובע תומוקמש ךכב ילכלכ קזנ םרגנ םידושחה
.הרטשמב לומתא ונעט ,"תורחא תודובעב וקסע לעופבו םירוויעל דועיסב ןידכ וקסעוה

ולכויש ידכ ,םדאה חוכ תורבחל םלשל םידבועה וצלאנ ףסכ המכ הרטשמב םיקדוב תעכ
תרומת םירלוד יפלא ובגנ ,םהילא בתונש דבוע לכמ יכ םיכירעמ םירקוחה .לארשיב דובעל
.לארשיב דובעל םירתיה

ץקועה דבע ךכ

:םירוויעה

,דועיסה ידבוע לע תולעבה תרבעה תרומת ,שדוחל לקש 1,300 םהל ומליש א"כ תורבח
םיאכז ויה םהלש

:םירזה םידבועה

ףוסבל .א"כ תורבחל םירלוד יפלאו םירוויעה רבעשל םהיקיסעמל ישדוח רכש םלשל וצלוא
ןויקינב דובעל רובעל וחרכוה

:הנידמה

ילעב םירוויעה םש לע םינפה דרשמב םירזה םידבועה תא םושרל וכישמה א"כ תורבח
םתקסעהל רתיהה

© "ץראה", תורומש תויוכזה לכ

ןולח רוגס
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w w w . h a a r e t z . c o . i l

31/08/2003 04:33 -ב ןכדוע

ייח לבא ,הלדג הלטבאה ,חילצה שממ אל שוריגה
םונהיגל וכפה םירזה םידבועה

אל םירז םידבוע שרגל ידכ המקוהש ,הריגהה תרטשמל הנש אלמת רחמ
,דחפמ ובזעש םיפסונ םיפלא המכו ,ושרוגש 16,500 םא קפס .םייקוח
ןוילימ 200 םיסמה םלשמל הלע הזשכ דוחייב .החלצה בשחיהל םילוכי
םישדח םירז םידבוע 7,500 לארשיל וסנכנ ליבקמבו לקש

יניס יתור תאמ

תא רוצעל ךילא הנופ יננה" :ןושלה וזב בתכמ ,ישי ילא ,זא םינפה רש לביק 2002 טסוגואב
וניא המישמה יפוא .לארשי תרטשמב םירז לש שוריג ךרעמ םיקהל היוגשה הטלחהה
םיעשופ םניא םה ךא ,קוחה לע ורבע םנמא םירזה םידבועה .לארשי תרטשמל יוארו םיאתמ
ןתינ .תלעות לומ תולעב רושקה לכב יאדווב ,תכרפומו הרקי שוריגה ךרעמ תמקה תולע )...(
ךא בושחו ינויח אוה שוריגה ילכ )...( יחרזא הפיכא ךרעמ תידיימ םיקהל תולעהמ שילשב
רתוי םילכב ןתינ )...( תיקוח יתלב תוהש םע תודדומתהל יזכרמ דעי שמשל לוכי וניא םלועל
תורצויה םדא חוכ תורבחו םיקיסעמב המרוח תמחלמ )...( העפותה תא םצמצל םילוזו םימכח
לש ותולע רוקיי ,םירזה םידבועל םיילכלכה םיצירמתה לוטיב ,הלוז הדובעל שוקיבה תא
זא דע שמישש ,לצרה יגח היה םותחה לע ."תולובגה ירבעמב חוקיפה תרבגה ,רזה דבועה
.םירז םידבוע יניינעל םינפ ןוחטיבל רשה ץעוי םינש שש ךשמב

ושש אלש ,יקשינורהא המלש ל"כפמה םהב ,הרטשמב םיבר לש םבל ישחר תא אטיב לצרה
,תימואל המישמ לע רביד ןורש לבא .ןורש לאירא הלשממה שארמ ולביקש השדחה הלטמל
,ךרוצה תדימב תופסות חיטבהו םילקש ןוילימ 200 ךס לע ק'צ בתכ םולש ןבליס רצואה רש
דעונש םש ,הריגהה תלהנימ ימשר ןפואב הקשוה רבמטפסב 1-ב .ךרדל אצי טקיורפהו
תא וכזי אלש םיביכרמ הב ויהי יכ וניבה םיברש ,המישמל תודבוכמ לש הטעמ קינעהל
.הליהתב הרטשמה

לביק ןכאו הצר תמאב ותואש דיקפתל הציפק שרק דיקפתב הארש ,תונג בקעי בצינ תחת
םירטוש 480-כ וסיוג .תוריהמב חוכה ןגראתה - רהוסה יתב תוריש ביצנ - הנורחאב
1,030-ל - רתויו השולש יפ לדגוהו הלמרב הלשממה תירקב םיאנ םידרשמ ורכשנ ,םידקפמו
.שוריגל םידעוימה םירזל האילכה תומוקמ רפסמ -

שוריגל לקש 6,700

םירזה רפסמ תא ןיטקהל הנושארה התוליעפ תנשב הרטשמה החילצה םא הלאשה לע
הכרעה יפ לע .היה אל יאדווב יתועמשמ יוניש .תונעל השק יקוח אל ןפואב לארשיב םיהושה
םייקוח( םירז םידבוע ףלא 270-כ םיהוש לארשיב ,םייעובשכ ינפל תסנכל הרטשמה הרסמש
יפ לע .2002 רבמטפסב 1-ה ינפל ויה המכ ךירעהל עדוי וניא שיא םלוא ,)םייקוח אלו
יפב הרוגשה םילמה תסבכמ יפ לע "הקיחרה" - השריג הרטשמה ,תסנכל ורסמנש םינותנה
תרדגהכ ,"ןוצרמ" ובזע םיפסונ 38,500-כ .םירז םידבוע 16,500 - תימשרה תודיקפה
.הרטשמה

הרטשמה תוליעפ ידי לע ועתרוה ובזעש הלאמ המכ תעדל השקש םידומ הריגהה תרטשמב
וא םהלש הדובעה הזוח םייתסהש םושמ - הנש ידמ םיפלא תורשע םישועש יפכ ובזע המכו
תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע ,לשמל ,2001 תנשב .תורחא תוביסמ םצראל בושל וטילחהש
,םיינמז םידבועכ וגווסשו םיריית םניאש םירז ףלא 55 לארשימ ואצי ,הקיטסיטטסל
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ואצי ,תולובגה תרטשמ ינותנ יפ לע ,הנש התואב .םהיתוחפשמו הרומכ ישנאו םיטנדוטס
תוביסל .םיניס 15,350 ואצי 2000 תנשבו ,םידבוע לודגה םבור ,םיניס 9,916 לארשימ
ןותימה תאו קאריע תמחלמ ינפמ ששחה תא ףיסוהל שי 2003-ב הביזעל תוירשפאה
.םירזה םידבועב םג ועגפש ,הלטבאהו

תרטשמ תולועפ לשב ץראה תא ובזע םייקוח אל םידבוע ףלא 30-כש ידמל הבידנה החנהב
םוכס ,םילקש 6,700-כ םיסמה םלשמל הלע םהמ דחא לכש ירה ,העתרה וא שוריג ,הריגהה
.ידמל יתועמשמ

התואב םא קודבל םג שי הנורחאה הנשב ןטק ןכא הדובעה ירגהמ רפסמ םא תעדל ידכ
קיספהל ןורש הרוה 2002 רבמטפס ףוסב םנמא .םישדח םידבוע לארשיל וסנכנ הפוקת
הלאכ ראשה ןיב ,םידבוע סנכיהל וכישמה הנשה ףוס דע טעמכ ךא ,םיפסונ םידבוע סינכהל
עיגהל וכישמה הנורחאה הנשה לכ ךלהמב .םימדקתמ הנכה יבלשב התיה רבכ םתעגהש
הדמע הבש הפוקת רחאל ,הנורחאבו ,ןורש לש רוסיאה לח אל םהילעש ,דועיס ידבוע יפלא
םימוחתב םג םידבועה תסנכה תא הלשממה השדיח ,םינלבקהו םיאלקחה ץחל לומ תושיחנב
לארשיל וסנכנ ,הדובע ירגהמ ףלא 16-מ רתוי השריג הרטשמהש ןמזב ,לכה ךסב .הלא
םישדוחב .תוכרעהו הקוסעתה תוריש ,םינפה דרשמ ינותנ יפ לע ,םירחא 7,500 תוחפל
לדגי 2003 ףוס דע ,ןוצר לאכימ רשה ןגס ירבדלש םושמ לפכוי הז רפסמש ןכתיי םיבורקה
.ףלא 95-כל ףלא 88-מ תונדעסמו תואנולמ ,היישעת ,תואלקח ,ןיינבב םירתיהה רפסמ

ןהילעש תוסכמל םאתהב ,םייקוח םידבועב רבודמש ךכ לע םיעיבצמ הריגהה תרטשמב
יתלב ההושל ךפהיהל לקנב לוכי רז דבוע לכ םלוא .שוריגל דעי םניאש ,הלשממה הטילחה
לארשיל אבוה ומש לעש קיסעמה לצא קר דובעל ותוא תבייחמה ,הליבכה תוינידמ לשב יקוח
.הביסל רשק אלב ,ותוא בזוע אוהש עגרב יקוח דמעמ ונממ תללושו

,םינלבקל ל"וחמ םידבוע איבהל םוקמבש תינורקע הטלחה הלבקתה םנמא הרבעש הנשב
םידבוע םהל וקפסי ,םייקוח םידבוע םהל םירסחש הקסעה ירתיה ילעב רתילו םיאלקחל
תוליעפ לעופב םלוא .יקוחה םדמעמ תא ודביאו לארשיב םיאצמנ רבכש הלא ברקמ
ורצענש םידבועהמ םייפלא-ףלאל ילואו תואמל תורשא וקפנוה הכ דע .תלבגומ "הנבלה"ה
,םדא חוכ תורבח לש ץחלו םיקיסעמ לש ןוצר רסוח ללגב ראשה ןיב ,שוריגל ודעויו
ןתממ תודיקפהמ קלח לש התעיתר לשב םגו ,ל"וחמ םישדח םידבוע איבהל םיפידעמש
המשה" םירשפאמ םניא םינפה דרשמו הרטשמה הרקמ לכב .קוח יריפמל ,םנושלכ ,"סרפ"
.םירצענ םהש רחאל אלא - םידבועה לש "שדחמ

םיעתרנ םיקיסעמ םג

וק" תתומע תלהנמ ,רהז הנח תרמוא ,"עיתרהלו שרגל החילצה הרטשמהש קפס ןיא"
תיקוח אל םיתעל ,תילטורב איה שוריגה השענ הבש הרוצה .ריחמ הזיאב הלאשה" ,"דבועל
םידבועל עויס דקומ םע דחי יאמב התומעה האיצוהש השק ח"ודב ."תישונא יתלב בורלו
ןושיאב םידבוע תורידל הצירפ ,םירטוש ידיב םידבוע תאכה לש םירקמ תורשע ודעות םירז
לע םהל רסמנ אל ראשה ןיב ;שוריגל םידעוימה לש תויטפשמה םהיתויוכז תלילשו ,ליל
תועש 72 לש תוהש קינעהל קוחב הבותכה הבוחה ףא לע .שוריגה יווצ לע רערעל םתוכז
,וז הפוקת הפלח םרטב דוע םישוריג םיעצבתמ ,רוערע רשפאל ידכ שוריגה וצ תריסממ
ךמסמ לע םותחל ,םימויא תחת ,וצלאנש" םידבועמ תויודע ועיגה דקומל .ח"ודב בתכנ
רהמ םישרוגמ תויהל םישקבמ םה יכו רערעל םתוכז לע םירתוומ םה יכ בותכ ובש תירבעב
.ח"ודב בתכנ ,"רשפאה לככ

וגישה ,םיקיסעמו םידבוע דגנ התשע איהש בחרנה יתרושקתה ןייפמקה ,הרטשמה תוטישפ
תא תרקוחה הפיח תטיסרבינואמ תיגולויצוס ,ןמכייר הקבר ר"ד .לטובמ אל יתעתרה טקפא
רורט רטשמ תטלשה הז הנורחאה הנשב גשוהש המ"ש הרובס ,םירזה םידבועה םוחת
םיפושח םה םש ,םיסובוטואב עוסנל םוקמב ."םונהיגל הדובעה ירגהמ לש םהייח תכיפהו
- תרתחמב םייח לש םילגרה םמצעל ולגיס םה .תוינומב םידבועה םיעסונ ,הרטשמ תוטישפל
.ץוחב םוקמב תורידב יוליב ,תולילב קר האיצי ,םיידדצ תובוחרב קר הכילה
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יטרב בצינ לש דיקפתל ותסינכ םע יכ הבוגתב רמא ,הפי יפר ק"פר ,הריגהה תלהנימ רבוד
סחיימ אוהש תובישחה תא ויניצק ינזואב ןויחוא שיגדה ,ילויב תונג תא ףילחהש ,ןויחוא
אל הרוה ןויחוא ,הפי ירבדל .םירזה םידבועה לש םדויצו םהיתויוכז ,םדובכ תרימשל
יפלכ תומילאב גהנתמ דבועה םהבש ,םיגירח םירקמב קר אלא רצעמה תעב חוכב שמתשהל
.רצעמל דגנתמו םירטושה

הרטשמה ירידשתב ןיירקה עימשמש תורהזאה לע ףסונ .םיקיסעמ לומ םג תלעופ העתרהה
לע סנקה הבוג הנורחאה הנשב לפכוה ,םירז םידבוע לש תיקוח יתלבה הקסעהה תונכס לע
יחקפ ידי לע תוח"וד 3,019 ומשרנ ,םילקש 10,000-ל 5,000-מ יקוח אל דבוע תקסעה
יבלשב םיאצמנ םיפסונ 500-כו םיקיסעמ דגנ םושיא יבתכ 400-כ ושגוה ,הדובעה דרשמ
תוטישפה .םיפסונ ןיד יכרוע 12-ב הרבגות ת"מתה דרשמ לש תיטפשמה הקלחמה .הנכה
םירז םידבוע םיקיסעמש תיב יקשמ לע םינורחאה תועובשב תוכרענה בטיה תורשקותמה
.תוילארשי תורזוע שפחל ליחתהל םיקיסעמ תואמל ומרג

הנשב .הלטבאה םוצמצ - תוירקיעה ויתורטממ תחא הכ דע גישה אל שוריגה ,תאז םע
תואצות םיאור אל ןיידע ,ירעצל" .התלע קר הלטבאה ,הריגהה תרטשמ תמקה זאמ הפלחש
הרירב התיה אלש ,רובס אוה תאז םע .ןוצר רשה ןגס הדומ ,"קומע ןיידע ןותימה .הז םוחתב
ףא ,םידבוע לש תואיציו תוסינכ לע וחקיפ אל םינש ךשמב" .הריגה תרטשמ םיקהל אלא
,םינדריו םיאניתשלפ יפלא תורשע ,םירז יפלא תורשע וסנכנ .שי םידבוע המכ עדי אל דחא
התיה הנידמהו הטילש ללכמ אצי בצמה" .ןוצר רמוא ,"תוחפשמ ומיקה םקלח .ואצי אלו
."הפיגמ שממ הכפהש ,העפותל תרדוסמ הבושת תתל תבייח

םידבועה תאבה ביבס העישפה :זא דע דואמ חנזוהש םוחתב לפטל הלחה םג הרטשמה
771 וחתפנ הכ דע .םירחאו םירעכאמ ,םיכוותמ ,םינפייז ,םדא חוכ תורבח ידי לע םירזה
.םושיא יבתכ 48 ושגוהו םירז םידבוע תקסעהב םירושקה ףויזו המרמ ןיגב הריקח יקית

םיחווידה לשב קר ולו החלצהכ תשפתנ הריגהה תרטשמ ,תוחפל ,הלשממה שאר יניעב
.התמקה םע הל ביצה ותואש דעיה ,םדא ינב ףלא 50-מ רתוי ושרוג הכ דעש ךכ לע לביקש
רשפא םא קפס ,לעופב ."ןוצרמ" הביזע ןיבל שוריג ןיב הנחבההמ ,רומאכ ,םלעתמ הז ןותנ
הטילחה תאזה החלצהה חכונל .הזה רפסמהמ יצחמ רתוי הריגהה תרטשמל סחייל
רבודמש רובס ןוצר .ףלא 100 לע ודימעהלו 2003 תנשל שוריגה דעי תא ליפכהל הלשממה
.יתואיצמ דעי טלחהב אוה ףלא 80-ש חוטב אוה ךא ,ידמ ינתפאש דעיב ילוא

© "ץראה", תורומש תויוכזה לכ
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10/06/2009 15:41 -ב ןכדוע

תויוכז אלל שיאה | ולש היורצ

תומולגה תוילכלכה תויורשפאה לע ילאלל רפיס ודוהב ןטקה רפכב והשימ
.ול רמא ,םירלוד יפלא םלשת קר .ותחפשמ תא סנרפל ול ועייסיש ,לארשיב
- לארשיב ראשנ אוהו ,וידליו ותשא ירחא םיפדור םישונה ,ירחא יצחו הנש
הדובע ןוישיר ילבו ףסכ ילב ,הסנרפ ילב

ולש היורצ תאמ

.םילהובמה םידליה יניעל ,חוכב הטימהמ התוא םיררוגו תיבה ךות לא םיצרופ םה תולילב
םה ,היתורעשב םיכשומ םה ?ונל םיבייח םתאש ףסכה הפיא ,םיקעוצ םה ?ףסכה הפיא
םיגרוה םה הליל לכ .שאב תיבה תא םילעמ ,םידליה תא םיגרוה ,התוא םיגרוה ,התוא םיכמ
ןוטיק ,ולש בולעה אובחמב יכבב ררממ ,תעובמ ררועתמ אוהו וידלי ינשו ותשא תא שדחמ
,ובכשמ לע ךפהתמ אוה זאו ,םדריהל לוכי וניאו ול קיצמ בערה םימעפל .ןולח אלל טהולו רצ
ורפכמו ותיבמ ותוא הקיחרהש ,הללמואה םירבדה תולשלתשה תא בושו בוש רזחשמ
.ילאל :ריכהל אנ .תויוכז לכ אלל ,הווקת לכ אלל ,וזה ץראל ,הזה בצמל ותוא האיבהו וצראמו
.תויוכז אלל שיאה

יליל המאלידרוק ילאל לש ןמאיי אלש בוצעה רופיסה תא לבא ,תובר תולחתה שי רופיס לכל
בירחה ,ודוה םורדבש הלרק תנידמב ןטקה ורפכב עגפש ,ימאנוצה ןוסאב ליחתהל ןתינ סאד
אוה .לכ רסוחב ורתונו טעומה םשוכר תא ודביא ותחפשמו ילאל .ויבא תא תימהו ותיב תא
סנרפל השקתה ךא ,תרנצ תחנהבו למשח תודובעב ,זרואהו הטיחה תודשב ,תואלקחב דבע
דחא .העושיה האבש היה המדנ זאו .דבאש שוכרה ןמ טעמ ומצעל בישהלו ותחפשמ תא
חיטבה ,דלונ ושי הב ץראה ,הבוט ץרא תאז .לארשיב דובעל תורשפאה לע ול רפיס וינכשמ
הנפה ןכשה .ורתפיי ךלש תויעבה לכ תורופס םינש ךות ,הבוט תרוכשמ ,םיבוט םישנא ,ול
החונ הדובע ול עיצהש ,לארשיב םדא חוכ תורבחל רושקה ,םדא חוכ ןכוס ,דר'ציר לא ותוא
ול רמאנ .םויב תועש הנומש ,שישק םדא לע החגשה תרומת שדוחל רלוד ףלא - תמלתשמו
ורשפאי יכו ,םלאילמ ,הדיחיה ותפש תא םירבודה ,ידוה אצוממ םידוהי םה דיתעל ויקיסעמ יכ
ץראה לא עיגהל ידכש אלא .ותחפשמב ךומתל לכויש ידכ תופסונ תודובע דובעל ול
ואוב תרדסהל הרומתב .ףסכ הברה .ףסכ םלשל ךירצ תחטבומה הסנרפה לאו תחטבומה
,ןבומכ ותושרב ויה אלש קתע ימוכס דר'ציר ותואל םלשל וילע היה ולש הדובעה ןוישרו

לש תישדוח תיבירב ,רופאה קושב תיבירב םיוולממו וינכשמ הוול ךכיפלו ,רלוד 9,000
לכוי ירה הנשמ תוחפ ךות - הלודגה החטבהה תמועל דמגתה הז לכ לבא .םיזוחא השימח
.דובכב ותחפשמ תא סנרפלו תואוולהה לכ תא ריזחהל

המכ .יכבב ותוא ווילש וידלי ינשמו ותשאמ ,הנמלאה ומאמ הדירפה התייה השק המכ
אל םלועמ ,ןכל םדוק סוטמב היה אל םלועמ ירהש ,הכוראה הסיטה התייה הרזומו הדיחפמ
ראוניב רקה הלילב ,ושי לש וצראב התיחנה התייה תבזכאמו הליהבמ המכ .ותיבמ קיחרה

רבד לש ופוסב ?דר'ציר הדרווי ,ןיבה אל שיאש ותפשב בושו בוש לאש ,דר'ציר הפיא .'08
הדשב םש ותוא שטנ זאו ,רלוד 5,000 ךסב םוכסה תרתי תא ונממ הבג ,דר'ציר ותוא עיגה
.שיא םע םירבדב אובל לגוסמ אל ,דבלב םלאילמ רבוד ,רז ,דדוב ,הפועתה

שדוקה ץראב ףדרנ

ןבכ אוה .אוהה הלילה ירחא טעמכ יצחו הנש ,דבועל וק ידרשמב ותוא םישגופ ונחנא
ודידיל חינמ .רובידב טעממ ,יביספ ,םמוד אוה .יובכו דבכ וטבמ .םחפכ ההכ ורוע .םיעברא
,תובוחה .ולקשממ וליק רשע השימח דביא ףלחש ןמזב .ורופיס תא רפסל תילגנאה רבוד
.תיבירה תא םלשל ידכ קר תופסונ תואוולה תחקל וילעש הזכ בצקב םיחפות ,הז תמועל

Print http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1...

3 1 ךותמ  03/08/2009 23:06

18



תא םיכמ ,ונתוא םיכמ םיוולמה ,הרזעל תוקעוז ןה ומאו ותשא םע תורידנה ויתוחישב
לוכיש ןורחאה אוהש תועדוי ןה תאז םע .ונתוא גורהל ,תיבהמ ונתוא קורזל םימייאמ ,םידליה
תימרת לש ןברוק אוהשכ ףסכה םע בושי ךיאו .דימ חצריי ףסכה אלל בושי םא .ןעישוהל
.וקיסעהל תלוכי וא הנווכ לכ אלל ,ופסכ תא לוזגל ידכ קר הנה ותוא האיבהש ,תירזכא תיניצ

הפיחל עוסנל דר'ציר ול הרוה םימעפ המכ .םידעוימה ויקיסעמ לא עיגיש ןימאה דוע הליחתב
ישנא תרזעב חילצהשכ םג .ופסאל אב אל שיאש אלא ,תיזכרמה הנחתב םש םהל ןיתמהלו
.ולש ובצמ הבוטל הנתשה אל ,ורצעמל איבהלו דר'ציר ותוא דגנ הנולת שיגהל דבועל וק
הדובעה תויונכוסל ויתוינפ לכ הלילשב ונענ ,תירבע אלש יאדוובו תילגנא רבוד וניאש רחאמ
.תרחא הדובע לכב דובעל קוחה יפ לע ול רשפאמ וניא ונוישיר וליאו ,דועיסב תוקסועה
תמתוחב ונוישיר תא ומיתחה םירטושהו הריגהה תרטשמ ידי לע רצענ ןורחאה טסוגואב
.שדוקה ץראב םג ףדרנל ,ןימאמ ירצונ ,םוי השק ידוה רכיא ,ילאל ךפה ךכ .לטובמ - תילרוגה
תתל רשאמ ימצע תא גורהל ףידעמ ינא .ודוהל חלשייו ספתיי ןפ ואובחממ תאצל ששוח אוה
ריעז ןוטיק ,אובחמה לא בשו הפשא יחפב טטחמ אוה ברעב .רמוא אוה ,יתוא גורהל םהל
המכ םיפפוטצמ םש ,רצ ןורדסממ וילא ליבומ עוער םלוס רשא ,םידגב ןורא ןיעמ ,גגה לע
םימוה דבועל וק ידרשמ ,םירזה םידבועה תיברמ לש השפוחה םוי ,ןושאר םויב .וצרא ינבמ
דעסל השקבה תאו ,התחדנש הריתעה תא ומשב השיגהש ןידה תכרוע ,לארשי ןב ינח .םדא
תא תכפוהה תיפוסניאה תויניצה לע תרפסמ ,ןודנ אל ןיידעש רוערעה תאו ,התחדנש ינמז
,םיסרטניאו ףסכ ןומה םע קוש לע ,םצראב םגו ןאכ םג םיפדרנל עשיה ירסח הדובעה ירגהמ
.תרמוא איה ,רציימ ינוע ףסכ המכ ונימאת אל .םידראילימ לש קוש

רבג ,הלרקמ ףסונ הדובע רגהמ ,יבונ תא ןורדסמב םישגופ ונחנא םשמ םיאצוי ונחנאשכ
ונל ריבסמ ,ףוחה לע הפשא חפ ךותב ףרוחה לכ רג אוה .םיטטח הסוכמ ורועש ,םונצו ריעצ
לגרהו ,המהוזה ללגב רוע תלחמ ףטח ,ץראל עיגהש זאמ וליק םירשע דרי אוה ,ןמגרותמה
.ןפוא ותואב קוידב ותוא ונוהש רבתסמ .ונרבעל עלוצ ,תולצנתהב ךייחמ יבונ .העגפנ ולש
תונידמב םירלוד יפלא ומלישש רחאל ,המרמב הצרא ואבוהש ,םתומכ םיפלא שיש רבתסמ
ןיתממ וניא שיא .האנוהב רבודמ יכ הרהמ דע םילגמ םה לארשיל םאובב .ךווית ימדכ םאצומ
.ףסכה תא ורסמש ירחא ךרדה םא לע םשפנל םיבזענ םהש וא ,הפועתה הדשב םלבקל
יפכ ,לארשיל םתאבה לש הדיחיה תילכתה .םהמ םירענתמ לארשיב םדאה חוכ תורבח יגיצנ
.קתע ימוכס לש םתייבג - קשוע אלא הדובע הניא ,םהל רווחתמש

רקפומו ץורפ

,רתויב םיינעה לש קמטצמו ךלוהה םפוג לעו לדה םווג לע היונב המלש היישעתש רבתסמ
ימד הבוגה ,הצוצק תיבירב תואוולה ןתמ לש הנשמ-תיישעת םג הרותב תסנרפמה היישעת
תעזעזמה העפותה .לארשיל םידבוע דועו דוע איבהל םדאה חוכ תורבח תא םיצירממה ךווית
דבועה .םהב ךרוצ ןיא הליחתכלמש םידבוע לש אוביב - ילאל לש הרקמב האישל העיגמ
יכ תחוודמו םינפה דרשמל הרבחה הנופ זאו ,תונושה םיידיה ןיב ףסכה תא קלחל ידכ אבוימ
םירצענ םייתניב .ויתחת רחא דבוע לש ותנמזה תשקבמו הדובעב בצייתה אל יכ וא חרב
אל ןיידעש הלא .םבוחמ ריעז קלח ולו ריזחהל וקיפסהש ינפל לארשימ םישרוגמו םידבועה
ירבוד םניאש רחאמ .לבזה יחפמ םינוזינו םיירוביצ םינגב םינל םהו ,ארונ דחפב םייח וספתנ
תרחא הדובע רתאל תנמ לע תיחרכהה תילמינימה תונמוימה תא םהל ןיא ,תילגנא וא תירבע
.תילולימ תרושקת םירבדה עבטמ תבייחמה הדובע ,דועיסה םוחתב

תיב רבכ דמע םקלח לעו ,הדובעה תריגה לש רקפומהו ץורפה םוחתב םילדחמה םה םיבר
ולזמ עורל .ןיידע ומשוי אלש ןיד יקספו תוטלחה לש הרושב ,תופסונ תויושרו ןוילעה טפשמה
לע םג דבכה הלצ תא הליטמ ,םירגהמה ץרא ,לארשי תנידמ לש הריגהה תוינידמ ,ילאל לש
םיפנעב דובעלו ץראב תוהשל ול רשפאל ותשקב .וניינעב ונדש םיטפושה לש ןידה יקספ
ןודייש דע שרוגי אלו רצעיי אלש ,ינמז דעס ול קינעהל השקבה םג ומכ ,התחדנ םירחא
,"רערעמה" וא "רתועה" שבויב הנוכמה םימתה ןברוקה .ןוילעה טפשמה תיבב ורוערע
םצעבו הדובע אוצמל קיפסמ ץמאתה אל יכו "ומצעל ןיד השע" יכ םיטפושה ידי לע םשאומ
ילוא היה םלאילמ ירבוד םישישק ונצראב ויה םא .ובצמ לע האלמ תוירחא וילע םיליטמ םה
ןמ שקבמ אוהש הדיחיה השקבה העש יפל ךא ,דועיסה םוחתב בלתשהל חילצמ ילאל
לכויש ידכ ,רחא יתקוסעת ןורתפ אוצמל ול רשפאל איה ותבוטב אלש עלקנ הילא הנידמה
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לכ ינא .הדרחהו הבערה ותחפשמ לא ,התיבה רוזחל זאו ,ויתובוח תא ריזחהלו רכתשהל
.המדאב םלוכש ,םתוא םיגרוהש םלוח ,תיבה לע םלוח ןמזה לכ ינא ,רמוא אוה ,גאוד ןמזה

תשק תאצוהב רוא האר ,"הרת" ,ולש היורצ לש ןורחאה הרפס*
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24/05/2006 00:00 -ב ןכדוע

הלודגה הטיחסה

םירז םידבועמ םיכוותמ םיבוגש םולשתהמ הנידמה המלעתה םינש ךשמב
:טפשמ תיבב הנושארל הדומ איה וישכע .לארשיל אובל םישקבמש
דוגינב ,םירלוד יפלא םהמ טוחסל ידכ קר םירזה תא םיאיבמ םיכוותמ
תא עונמל ידכ םולכ השוע אל ןיידע איה לבא .םתוא םיקרוז זאו ,קוחל
העפותה

יניס יתור תאמ

לארשיב םיהושה ל"וחמ םידבוע

ונוכרדבשכ ,ןידכ סנכנ אוה .2005 לש ןורחאה םויב לארשיל ודוהמ עיגה גניס רדנוימקוס
תמתוחה תא גישהל ידכ .ידועיס לפטמכ דובעל אב ולצאש קיסעמה לש ומש עבתומ
לתב "דבועל וק" ידרשמב לירפאב 9-ב רסמש ריהצת יפל .רלוד 10,000 םליש תפסכנה
- ראשה תאו ,הדוהי הנח םשב השא לש הנובשחל לארשיל רלוד 3,000 גניס ריבעה ,ביבא

ול רדסל חיטבהשו לארשיב יחש ידוה חרזא לש ותחפשמל ודוהב ןתנ - ןמוזמב רלוד 7,000
םורדב יקסניול בוחר תניפ הדנבל בוחרב ידוהה רכמה לש ותרידב ררוגתה ,עיגהשכ .הדובע
ידוהה רכמה .ינור םשב ןולוחמ םדא חוכ תרבח לעב הרידל אב ןכמ רחאל שדוחכ .ביבא לת
.הדובע ול רידסיש ידכ ינורל ריבעה ונממ לביקש םירלודה 10,000 לכ תאש גניסל רפיס

,לאיראב הרידל ותוא עיסהו ,ריית תרשא לביק םש ,ןולוחב םינפה דרשמל גניס תא חקל ינור
גניס שרדנ שדוחב רלוד 550 תרומת .םהיתוטימל םיקותר םירגובמ העברא וררוגתה הבש
,םישישקה דחא םש לע הדובע רתיה לבקיש חיטבה ינור .הרידה תא תוקנלו העבראב לפטל
עובש ףלח .ריית תרשא ול רידסה בושו םינפה דרשמל גניס תא חקל שדוח רובעכ לבא
השק התיה הדובעהש םושמו הדובע תרשא לבקי אלש ןיבהשכ ,ותדובע םוקמ תא בזע גניסו
.ידמ

גניס לש ותסינכ הרדסוה דציכ קוידב עודי אל דבועל וקמ תנבל לבוי ר"ד ןידה ךרועל
היינפ לבקמ םדא חוכ ךוותמ :תולק תויצאירווב ,ךכ תלעופ תרכומה הטישה לבא ,לארשיל
רתיה שקבל ול עיצמו שישקל היינפ םזוי ףא ךוותמה םימעפל( ידועיס לפטמל קוקזש שישקמ
יקוח אל ןפואב לארשיב אצמנש לפטמ שישקה לא חלוש ךוותמה .)רז לפטמ תקסעהל
.ל"וחמ דבוע ומש לע איבמ םייתניבו

דרשמל הנופ ךוותמה עובש רובעכו שישקה לש ומש לע יקוח ןפואב ץראל עיגמ דבועה
אוהש וא - ל"וחמ שדח דבוע איבהל שקבמ אוה ןכלו וילא עיגה אל דבועהש רפסמו םינפה
איבהל שקבמ אוה ןכלו ורדתסה אלש םושמ יקוחה קיסעמה תא בזע איבהש דבועהש רפסמ
ורובע אצמייש דע םדוקה דבועל ריית תרשא רידסהל םייתניבו ל"וחמ שדח דבוע קיסעמל
הרשע הצרא ועיגה םהבש םירקמ ויהש רפסל םיעדוי הריגהה תרטשמב .שדח יקוח דיבעמ
.קיסעמ ותוא לש ומש לע םילפטמ

סנכיי דבועהש חיטבהל הדיחיה התרטמש "הסיט תרשא" ,"הזיו גניילפ"כ העודי הטישה
אוהש םושמ אלכל הסינכמ בורל איה דבועה תא ,םירלוד יפלא הסינכמ איה ךוותמל .לארשיל
לארשיל אבוהש חיכוהל חילצה םא ררחתשמ אוה בוטה הרקמב .יקוח אל ןפואב דובעל ץלאנ
םעפמ .לארשימ שרוגמ אוה ,רתוי ץופנהו ,עורגה הרקמב .יקוח קיסעמ אצומו ,המרמב
,ולש ךוויתה ןוישר תא לטבל ףאו תימרתה עצבמ רחא תוקחתהל תונוטלשה םיחילצמ םעפל
.םהיקסעל םירזוחו תושדח תורבח םיכוותמה םיחתופ רצק ןמז רובעכ לבא
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תולמעה תעפותב םחליהל הדעונש הטלחה לארשי תלשממ הלביק הנש טעמכ ינפל
4024 הטלחה .היתומודו "הזיו גניילפ"ה תטיש תא לסחלו הדובע ירגהממ תובגנש תוהובגה
ימואלניבה הריגהה ןוגרא לש חוקיפב עצבתת םירז םידבוע תאבהש תעבוק ילויב 31-מ
)IOM(, ףא ןוגראל .םדא ינבב רחסב קבאנו םלועה יבחרב הדובע ירגהמל עייסמש ףוג
תונידממ םידוהיו הפוריאמ םילוצינ תאבהב ונמזב עייס אוה - לארשי םע םיירוטסיה םירשק
.ברע

טולייפ לע ןוגראה םע הרבעש הנשב םכוס הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ תמזויב
תוילמינימ תורגא קר ומלשיש ,םידנליאת תואלקח ילעופ 2,000 לארשיל ואבוי ותרגסמבש
אבוה אל םויה דע .הנשה ראוניב 1-ב ליחתהל רומא היה טולייפה .םתאבה תואצוה יוסיכל
.גשגשל םיכישממ םידבועה ירחוסו םיכוותמהו ,IOM-ה תועצמאב דחא לעופ ולו

תוקיסעמש םדא חוכ תורבח הנומש םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבל ורתע הנשה ראורבפב
אל ןפואב התצקה הלשממה יכ ,הנומשה ונעט ןתריתעב .ןיינב ינלבק רובע םירז םילעופ
םירחא לש םמוקמב ץראל איבהל הריתה םתואש ןיינב ילעופ 1,200 לש הסכמ ינויווש
וז האצקהמ םילעופ 21-ל 18 ןיב תחא לכ ולביק ןה ,תורבחה תנעטל .לארשי תא ובזעש
וריהצהש הלא ןה םילעופ רתוי ולביקש תורבחה .38 ולביק רתוי תולודג תורבחש דועב
תורגא שארמ םלשל ךכ םשל ושרדנו םידבוע 700 דע קיסעהל ןתנווכ לע הנשה תליחתב
ונעט תורתועה .םילעופ 700 לעופב תוקיסעמ ןה וליאכ ,לקש ףלא 350 הבוגב תויוברעו
,הנשה ךשמב קיסעהל ובייחתי םתואש םידבועה רפסמב היולת תפסונ האצקהש ועדי וליאש
.וריהצה םהילעש 400 וא 350 םוקמב 700 קיסעהל הנווכ לע תוריהצמ ןה ףא ויה

...ןתשקב תא תונשל תונוכנ עובקל ףאו ,תיטפשמ המחלמ להנל תושקבמה תא עינמ המ"
ךורכה רבד ...םירז םידבוע 700-ל ינוציק ןפואב הקסעהה תסכמ תא לידגהל שקבלו
ידכ קרו ךא ,םילקש יפלא תואמ ידכל תועיגמה תואצוהו תורגא םולשתו ןובריע תדקפהב
.הריתעל התבושתב הנידמה הלאש ,"ץראל ץוחמ םירז םידבוע 10 דוע איבהל ולכויש
40-כל םידבוע 1,200 לש הווש האצקה לע ססבתמ םיפסונ םידבוע הרשע לע בושיחה
קבאמל תיתימאה הביסהש התבושתב הנעט הנידמה .ןיינב ילעופ אבייל תושרומש תורבחה
ברקמ ןהיכרוצ תא קפסל םוקמב ל"וחמ םידבוע איבהל ןנוצרב הצוענ תורבחה תולהנמש
עיצתש ךכ ידי לע וא לארשיב תיקוח אל הייהש ןיגב ורצענש םיאולכ םידבוע לש רגאמ
.ןהילא רובעל םתוא ענכשת ךכבו תורחא תורבחב םידבועל םיבוט םיאנת

תוהובג תולמע םידבוע םתואמ תובגנ יכ םירז םידבוע םוחתב קסועש ימ לכל בטיה עודי"
הפיסוהו התבושתב הנידמה הבתכ ,"לארשיב דובעל אובל תוכזה רובע ,קוחל דוגינב ,דואמ
קלח קר םא םגש הארמ טושפ בושיח .רלוד ףלא 15-ל 5,000 ןיב םיענ תולמעה ימוכסש
יפלא תורשעל םיעיגמש םימוכס םסיכל הלא םילשלשמ ,םילארשי םיכוותמל עיגמ ףסכהמ
ורובע םלשל םישרדנ םהש לקש 5,714 לש ןובריעהמ רתוי הברה - דבוע לכל םילקש
.הנידמל

מ"צנ תסנכב רפיס םידחא םישדוח ינפל .םיניס םילעופמ תובגנ רתויב תוהובגה תולמעה
םישדח םילעופ לש םתאבה תא הלשממה הרצע רשאכש ,הריגהה תרטשממ ינורהא והילא
לע ףא - םיידועיס םילפטמכ םיניס םילעופ איבהל םיכוותמ וליחתה םינש עברא ינפל ןיינבל
לש ןתשקב תשגה םצע" .םתא רבדל םילוכי ויה אל םיכנהו םישישקהו תילגנא ורביד אלש יפ
יכו ,ץראל ץוחמ םידבוע תאבה םצעמ תולמע חיוורהל ןתנווכ יכ דשח הלעמ ...תושקבמה
עובשב .הנידמה הבתכ ,"אל ותו אה ,תויקוח יתלב תולמע דספה וניה ןהל יופצה דספהה
קוספי אלש ריהבה טפשמה תיבש ירחא ,ןתריתע תא קוחמל תורתועה ומיכסה רבעש
.ןתבוטל

תא הליעפמ אל איה עודמ קמנל הנידמה תא בייחיש השירדב ץ"גבל דבועל וק רתע םייתניב
אקווד הנידמה .טסוגואל עבקנ הריתעב ןוידה .ימואלניבה הריגהה ןוגרא ידי לע חוקיפה
לעי ,קוקגנבב לארשי תרירגשו חוקיפה תלעפה תא רשפאיש םכסהל עיגהל התסינ
ךבתסה ךילהה לבא ,םתחיהל דמוע ךמסמהש ראורבפב העידוה ףא ,ןייטשניבור
.דנליאתב יטילופ רבשמ ללגב עוקת אוה םישדוח הזמו םידנליאת-םינפ םיצחלו היטרקורויבב
וצראב םימרוג דצמ םיצחל תורמל ינורקע ןפואב רדסהה תא רשיא דנליאתב הדובעה דרשמ
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.ותכרב תא ןתנ םרט דנליאת לש ץוחה דרשמ לבא ,תיחכונה הטישהמ םיחוור םיקיפמש

לארשי וליאו ,IOM-ל דנליאת תלשממ ןיב םתחיהל היה רומא םכסהה הרקמ לכבש אלא
הדובע ימכסה לע םותחל בוריס לש םינש תכורא תוינידמל םאתהב ןיינעל דצ תויהל הבריס
לע םותחת הנידמהש ותריתעב שרודש ,דבועל וקמ היינפל הבושתב .תורחא תונידמ םע
,לארשיל םידבועה םיעיגמ ןהמש תונידמהו הריגהה ןוגרא ןיבל הניב םישלושמ םימכסה
תולמעה תייעבל ןורתפה יכו "ןורתפ ןניא תונמא"ש ץוחה דרשמב תיטפשמה הקלחמה הבתכ
.לארשיב םיקוחה לש םרופישו םתפיכאב אוה

ןיב םימכסה תויהל םיכירצש בשוח ינא" .רחא רבסה רתתסמ וז ההומת הדמע ירוחאמ
ןב םולש רמוא ,"ער לכו עשרה שרוש אוהש ,תולמעה ןיינעב דימתלו תחא לפטל ידכ תונידמ
,וירבדל .םירז םידבוע תקסעהל םירתיה הקיפנמש הדיחיה לע הנוממה ,ת"מתהמ השמ
לוצינ תאש ןועטל הנידמל רשפאמ הדובע ימכסה לע םותחל ץוחה דרשמ לש ובוריס
איה םא" .הטילש םהילע ןיא הלשממלש םיקמקמח םייטרפ םימרוג םיעצבמ םירזה םידבועה
תיוויסנטניא הרוצב הלש םיקוחה תא ףוכאל םג ךרטצת הנידמה ,םכסה לע המותח היהת
תחקל הצור אל איהש והשמ הז .םידבועה יפלכ סחיה לע תורחא תונידמל ןובשחו ןיד תתלו
.רדסומה חוקיפה לש בהלנ דיסח ,השמ ןב רמוא ,"המצע לע

© "ץראה", תורומש תויוכזה לכ

ןולח רוגס
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12/04/2006 00:00 -ב ןכדוע

םידיבעמ וישכע ,ונייה םידבע

תומחלנ ןניאש תונידמ לש הרוחשה המישרל בורקב סנכיהל הלולע לארשי
םיעיגמ ונלש םיינרדומה םידבעה .דובעש יכרוצל םדא ינבב רחסב
םידיבעמ ,םישורג םהל םימלשמ םהיקיסעמ .ודוהו הניארקוא ,םיניפיליפהמ
יסחי םג הליבחב םיללוכ םקלחו תיבב םתוא םיאלוכ ,םויב תועש 20 םתוא
הטונ הרטשמה ,ןנולתהל םיזעמ הלאכ דבע וא החפששכ .הייפכב ןימ
םתוא שרגלו "רוביצל ןיינע רסוחמ" קיתה תא רוגסל

יניס יתור תאמ

שגפ אוה .הניארקואבש הימולוק ריעל ,קמעה לדגממ הכנ ילארשי רבג ,ר"מ עסנ 2002 ינויב
סיטרכ הל חלש אוה ,המיכסה השאה .לארשיב ולצא דובעל הל עיצהו 45 תב הנמלא םש
איהו םילגלג אסיכל קותר אוה ,ומאבו וב לופיט הללכ התדובע .לארשיל העיגה איהו
.לשבלו סבכל ,תיבה תא תוקנל השרדנ םג איה .םילותיח תפלחהו הצחר תוברל ,השישק

תואצוהה תא ריזחהל ידכ רכש אלל הנש דובעל ילעש ר"מ יל רמא יתדובע תליחת םע"
ןידה תכרוע ינפב הנשה לירפאב 2-ב תדבועה הריהצה ,"ץראל יתאבה ךרוצל ול ויהש תוברה
טעמל ,רכש הלביק אל הנושארה התדובע תנש ךלהמב ,ךכיפל .דבועל וק תתומעמ ןנוג תנע

םיימעפ תאצל יתישרוה ףסונב" .םעפ ידמ הל הנתנ הכנה לש ומאש םילקש 200 וא 100
יתחפשמל יתחלש יתחוורהש םיפסכה תאו ןויקינב דובעל ידכ תועש רפסמ ךשמל עובשב
."הניארקואב

להנמ אוהש ריבסה קיסעמה לבא .חטבומכ ,הל םלשל ליחתיש ר"ממ השקיב הנש רובעכ
ןוויכ" .תיוויטקאורטר הל םלשיו ףסכ הברה לבקי ,הכזישכלו ולש חוטיבה תרבח דגנ העיבת
תילב יתמכסה ,הניארקואל רוזחל ילע היהי ורובע דובעל קיספא םא יכ יל ריהבה אוהש
.ריהצתב הרסמ ,"רכש לבקל ילב דובעל ךישמהל הרירב

תומילא ר"מ הדגנ טקנ ,תדבועה לש הריהצת יפל .רכשה תנלהב הרמגנ אל תוללעתהה
הנפתש המייאשכ .הדי ףכ קרפ תא ךשנ דחא הרקמב .התוא ליפשהל גהנו תילולימ
עיגהש רטושה .הדגנ ןנולתהל ידכ ,הרטשמל ומצעב ןפליטו התוא םידקה אוה ,הרטשמל
םדוק דוע ויה קיסעמה דגנ יכ ררבתה דבעידב .ךלהו ,ומילשיש שקיב ,םהינש תא עמש תיבל
.םירטוש יפלכ תומילא לע ללוכ ,הרטשמב תונולת

אלו ,םדא חוכ תרבח לש הכוויתב ןאכל העיגה אל איה .תונפל ימ לא העדי אל תדבועה
רפסמ תא הרובע גישהש ,ןכשל התנפ בצמה תא לובסל דוע הלכי אלשכ .דחא ףא הריכה
,הריגהה תרטשמל התוא חקל בל .דבועל וקמ תיסור רבוד בדנתמ ,בל בקעי לש ןופלטה
הדובע הרובע אצמו ,תורחא תוריבעו םולשת יא ,אווש תאילכ ,קשוע לע הנולת שיגהל
ףלא 150 ולש תלפטמל םלשיש השירדב ר"מל בתכמ בל חלש רבעש עובשב .הפיחב
,ולצא דובעל קיספתש עגרבש ןמזה לכ הילע םייא אוה" .הדובע תונש שולשל הרכש ,םילקש
.בל רמוא ,"םש התוא קיזחה דחפה קר .התוא ושרגי

תוימואלניב תויצקנס

הב הנידמכ דואמ ער םש לארשיל םיאיצומ ,ררבתמ הלאכ טעמ אל שיו ,ר"מ ומכ םישנא
סינכהל היושע ,ימשר ףקות לבקת םא ,וזכ המגיטס .תודבע יכרוצל םדא ינבב רחס עצבתמ
שאר ,ינושרג לחר .תוימואלניב תוילכלכ תויצקנס רורגל םגו יטפמיס אל ןודעומל הנידמה תא
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יצחכ ינפל .העפותה דגנ דרשמה לש וקבאמ תא הליבומ ,םיטפשמה דרשמב ןישנוע םוחת
ךשמב הדובע" :תודבעה יאנת תא םינייפאמה םייסופיטה םיאנתה תא תסנכב הגיצה הנש
,תומילא ,תימרת תלעפה ,םינוכרד בוכיע ,םיינוציח הכימת ידקוממ קותינ ,הממיה תועש בור
ץוליא ,םידורי םירוגמ יאנת ,יאופר לופיט רדעיה ,אווש תאילכ ,םירחא ץחל יעצמא וא חוכ
.הדובעה רובע םועז םולשתו הלחמ תעב דובעל

תוגהנתה סופד הז .תובוח דובעש אוה םדא ינבב םירחוסה ידיב ץופנ שומישל הכוזה ילכ"
,ןכ תושעל ידכ .ותלכלכו ותאבה תואצוה רובע ודיבעמ תא תוצפל שרדנ דבעה ותרגסמבש
םיתורישה ךרעו יוציפה תפוקת ךרואשכ ,םועז רכש לבקל וא ורכש לע רתוול שרדנ אוה
םתורז רואל דחוימב הלודג רחסה תונברוק לש םתועיגפ .דיבעמה ידיב תיתורירש םיעבקנ
,תימוקמה תוברתהו הפשה תא םיריכמ םה ןיא ,ןידכ איה םתעגה םא וליפא .דעיה ץראב
."םהיתויוכז שומיממ םתוא עיתרמש רבד

800-ל 600 ןיב םלועה יבחרב םירחסנ הנש ידמ ,יאקירמאה ץוחה דרשמ תוכרעה יפ לע
זא ,םעפ לש תודבעהמ הנושב .םירביאב רחסו הדובע ,תונז תורטמל םדא ינב ףלא
תא ריזחהל ולכויש חיטבהל ידכ בטיה םהב ולפיט ןכלו בר ףסכב םידבע םינוק ויה םיקיסעמ
ינרדומה דבעה תא ךפוה ישילשה םלועהמ םיינע םיחרזא לש עציהה ףדוע ,םהב העקשהה
תדעווב ינושרג הריבסה ,"ותוא תונקל ךירצ אל" .תולקב הפילחהל ןתינש הלוז העקשהל
."תלעות ונממ םיקיפמ דוע לכ וב טולשל יד" .םירז םידבועל תסנכה

יקשמב תודבע תורטמל רחס ,הינרופילק ,ילקרבב חרזאה תויוכזל הדוגאה לש רקחמ יפ לע
תירבה תוצרא .תונז תורטמל רחס ירחא םירחסנה רפסמ תניחבמ ינש םוקמב אצמנ תיב
יבתכ ושגוה 2004 דע .הדגנ םיקוח רפסמ הקקוחו תודחא םינש ינפל העפותה תא התהיז
וגשוה םיקיתה תיברמב .םדא ינבב רחס וא הייפכב הקסעה ןיגב םדא ינב 77 דגנ םושיא
העודיה לע רסאמ תונש הנומש הינרופילקב טפשמ תיב רזג ,לשמל 2002-ב .תועשרה
,תיב קשמ תדבוע תירבה תוצראל המע האיבהש ,הידוושב דנליאת רירגש לש רוביצב
.הנוכרד תא הנממ החקלו הממיב תועש 20 ,עובשב םימי השיש התוא הדיבעה

רגמל ןויסינב .ימינפ תיב קדבב תקפתסמ אל תירבה תוצרא ,םלועה לש ףירשל האיכ לבא
תא גרדמש ח"וד הנש ידמ יאקירמאה ץוחה דרשמ םסרפמ ולוכ םלועב העפותה תא
אל ח"ודה סחייתמ 2003 זאמ .םדא ינבב רחסב םחליהל םלועה תונידמ תושועש םיצמאמה
םיטרדנטסב דומעל ידכ .דובעש םשל םדא ינבב רחסל םג אלא ,תונז תורטמל רחסל קר
ןכו םירחוס עישרהלו ןידל דימעהל ,רוקחל הנידמ לע ,העבק תירבה תוצראש םיילמינימה
.רוביצה ךוניח ןוגכ ,העפותה דגנ העינמ יעצמא טוקנל

תחא הנש ךשמבש ירחא .העפותב םחליהל יד השוע הניא ,תירבה תוצרא תנעטל ,לארשי
רחסה רוגימל ללכ תולעופ ןניאש תונידמה תמישרב ,רתויב הכומנה המרב תגרודמ התיה
אל לבא ,תוקבאנש תונידמ לש םייניבה תמרב איה 2002 זאמו ,הרפתשה ,םדא ינבב
תונידמ תוכיושמ וילאש ,"הרקב תמישר" הנוכמה גוריד ח"ודל ףסונ הרבעש הנשב .קיפסמ
ץוחה דרשמ יגיצנ םע ינושרג הדעונ 2005 רבמטפסב .הגרדב הדרוה ינפב תודמועש
ןיא םא הלאשב המחלמ הלהנתהש יל רהבוה" .יתנשה ח"ודה םוסרפ תארקל יאקירמאה
רסוחכ ףקשנש המ לשב תאזו ,הרקבה תמישר תגרדל לארשי תנידמ תא דירוהל םוקמ
הלולע הרקבה תמישר תמרל תדרויה הנידמש יל רסמנ דוע .םירזה םידבועב לופיטב תוניצר
."רצק ןמז ךות תוילכלכ תויצקנס ויתובקעב איבמה רתויב ךומנה גורידב המצע אוצמל

,רכש םולשת יאמ םילבוס םירזה םידבועהמ קלחש לארשי לש התונגל ח"ודב ןיוצ 2005-ב
תוברל ,העונתה שפוח לע תולבגהו תובוח דובעש ,תינימו תיסיפ תוללעתה ,הייפכ ,םימויא
םדא ינבב רחס לש הריבע תמייק אל ילארשיה קוחבש תונגל ןיוצ ןכ ומכ .םינוכרד בוכיע
שנועהש ,תאזכ קוח תעצה תסנכה ןחלוש לע תחנומש בויחל ןיוצ תאז םע .דובעש תורטמל
תחאה ,קוח תועצה יתש הרבעש הנשב תסנכל ושגוה השעמל .רסאמ תונש 16 היהי הילע
תחאהו ,םישנ רחסב קבאמל תסנכה תדעו ר"ויכ הנהיכש ,)צרמ( ןואלג הבהז כ"ח לש
ןיד ןהילע ליחהל שקבי םיטפשמה דרשמו הנושאר האירקב ורבע קוחה תועצה .תיתלשממ
.17-ה תסנכה עבשותשכל הקיקחה תכאלמ תא םייסל היהי רשפאש ידכ תופיצר
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רשפא ןהיפ לעש ,םירפסב תורחא תוריבע תומייק םנמאש םירובס םיטפשמה דרשמב
היהתש בושח לבא ,הייפכב הדובעו קשוע ומכ תורטמל םדא ינבב םירחוס ןידל דימעהל
תלהנתמ הנידמהש אלא .תיפיצפס הריבע אוה תונז יכרוצל רחסש םשכ תיפיצפס הריבע
הליחתה הנידמהש דע תונז יכרוצל לארשיל םישנ תחרבה הלחהש זאמ רושע ףלח .תויטאב
אלו ןייד לעי רבעשל תסנכה תרבח לש התיה ,לשמל ,קוחה תעצה - היעבב תוניצרב קבאיהל
יתנשה ח"ודה תא םסרפל הלחה תירבה תוצראש ירחא רקיעב תאז םגו - הנידמה לש
.תוילכלכ תויצקנס הדגנ רורגל היה לולעש םוקמב הגרוד לארשיו

םידעצב ןודל תידרשמ-ןיב הדעו המקוה 2005 ח"ודב לארשי דגנ תרוקיבה םוסרפ תובקעב
,ללככ" .תובישי שולש הכ דע ומייקתהו תודבעו דובעש יכרוצל רחסה דגנ טוקנל לארשי לעש
הרסמ ,"העפות ידממל ךפה םרט הדובע תורטמל םדא ינבב רחס יכ הנה הנידמה תדמע
ואבוה םידבועש ןעטנ םהבש םירקמ לע עדונ הנורחאב יכ הפיסוה תאז םע .תסנכב ינושרג
םירקמ ,הארנה יפכ ,םנמא .רחס ידכ םיעיגמה םיאנתב וקזחוהו" תיב קשמב דובעל הצרא
תושעל ונתוא םיבייחמו המודא הרונ םיקילדמ םה ךא ,ללכה אלו גירחה ןיידע םה הלא
."חתפתתו לדגת אל וז העפותש ידכ ונתלוכי בטימכ

המגודל תוחפש שולש

,םיניפיליפהמ ג"מ ?הרוחשה המישרל לארשי תא סינכהל םימייאמה םירקמה םהמ זא
.רלוד 3,900 המלישש ירחא םדא חוכ תרבח ךרד 2004 לירפאב הצרא העיגה ,לשמל
המכ ךשמבש ירחא הבזע לבא ,ןורשה דוהב שישק לש תלפטמכ דובעל החלשנ הליחת
לש הליווב ,חספ תארקל שישקה לש ונב לצא תונויקינב הליל דע רקובמ הדבע תועובש
.םיתוריש ירדח העבראו םירדח השיש

הקיסעמה .התועט תא הניבה דואמ רהמ לבא ,רחא קיסעמ םדאה חוכ תרבחמ השקיב איה
ויה הלש תלפטמל הנתנש המ לכו לכוא לע ףסכ איצוהל התצר אל ,תובוחרמ ס"ב ,השדחה
ןויארב הרפיס ,"הבער ןושיל תכלוה יתייה" .שישקל םויה ןודעוממ התיבה האיבהש תויראש
,םימעפל לכוא יל האיבה תיניפיליפ הרבח" ."םירז םידבועל עויס דקומ" תתומעמ בדנתמ םע
םימ תלייפ עברב קר שמתשהל יל התשרה איה סבכל יתיצרשכ .הזגרתה תרבגהש דע
תא תובכל תבייח יתייה ברעב הנומש העשב .םידגבה תא יל סבכל תוכירצ ויה ילש תורבחו
תכלל יתיצרו דואמ ער יתשגרה דחא םוי .רוא היה תיבה ראשבש תורמל ,ילש רדחב רואה
השיגרמ אל ינא םאש הרמאו אפורל וליפא יתוא תחקל המיכסה אל תרבגה .םילוח תיבל
ןוויכ .תבזוע איהש הקיסעמה לש הנבל ג"מ העידוה הרקמה תובקעב ."ןושיל טושפ ילע בוט
האיבהש הרבחה עויסב .םיללעתמה היקיסעמ אלו - איה .הרצענ ,רחא קיסעמ הל היה אלש
.תובא תיבב השישק לצא הבוט הרשמב תקסעומ איה םויכ .הררחוש התוא

אבס רפכל העיגהשכ .שישקב לפטל לארשיל אובל ידכ רלוד 4,000 המליש הבודלוממ 'י
התתיחנ םויב .90 ינב גוזב לפטל הרומא איה ,הבודלומב הל רמאנש המל דוגינבש התליג
,תועש 24 לש הדובע תרומת םילקש 300 הל ונתנ עובש ידמ .הנוכרד תא הנממ וחקל
טעמכ יל ונתנ אל .הלוענ התיה תלדה .תיבהמ תאצל יל ונתנ אל" .עובשב םימי השיש
הנקא ינא םאש רמא תיבה לעב .רשקתהל יל ונתנ אל .םיאור אל םהשכ תלכוא יתייה .לוכאל
תאצל יל ושרה אל םה לבא .ולש יווילב ירוביצה ןופלטב רשקתהל לכוא ינא ןופלט סיטרכ
אלב ,לארשימ השרוגו הרצענ ךשמהב ,החרב תועובש השיש רובעכ .הרפיס ,"סיטרכ תונקל
.לארשיל אובל ידכ הלטנש תואוולהה תא תוסכל וליפא לכות אלש הארנכ .רכש לבקל

םא ,מ"ת .תונזו תיב קשמ יכרוצל דובעש לש בוליש אוה םיניפיליפהמ מ"ת לש הרופיס
,הטיסרבינואב היתונב שולש לש ןהידומיל תא ןממל ידכ לארשיב דובעל האבש תירוה-דח
דרשמ ילהונ יפל .זפשוא ירוקמה הקיסעמש דע ,תידועיס תלפטמכ ישדוח 51 ךשמב הדבע
התנענ ,ןכל .ץראה תא בוזעל תצלאנ התיה יפולח קיסעמ דימ תאצומ התיה אל םא ,םינפה
םע "הטימ התואב בכשת"ש יאנתב התוא קיסעהל חיטבהש 75 ןב שישק לש ונב תעצהל
וידלי ינש לש קסעה יתב ןויקינ ,ותיב ןויקינ ,יטמתסאה שישקב לופיט וללכ היתולטמ .ויבא
ללכ ךרדב .קושב תוינק תכירעו םהידבועלו ותחפשמ ינבל לושיב ,םוקמ תברקב םינכושש
היה הדובע ימי השיש תרומת ישדוחה הרכש .םויב העש לש הקספהל תאצל רושיא הלביק

.םילקש 2,800
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,עבש ראבב הדובעל ןידה תיבל הנורחאב השיגהש םילקש ףלא 150 ךסב העיבת יפ לע
התנענ אלשכ דואמ סעוכ היה אוה" .םוי ידמ טעמכ שישקה םע ןימ יסחי םייקל מ"ת הצלאנ
.דבועל וקמ 'ץיבלדיא ילחר ןידה תכרוע ידי לע המשב השגוהש העיבתה יפ לע ,"ויתושירדל
ונב( 4 תעבתנלו 3 עבתנל רשקתמ היה אוה ,קפוסמ היה אל )שישקה( 1 עבתנה רשאכ"
קר יל שי" ,הל תרמוא התיה תבה תונולתה תובקעבש הרפיס מ"ת ."ןנולתמו )ס"ר ,ותבו
."ךלש הדובעה וזו ,ךלמה אוה ןכלו דחא אבא

רפיס אוה .םימודנוקל היגרלא ול שיש רמא שישקה לבא ,םודנוקב שמתשיש השקיב מ"ת
תידוהה ומכ הרק" איהש התוא םישאהו ןימ יתוריש ול ונתנש תורחא תולפטמ ול ויהש הל
םילקש 100 הל ןתנ העינמ יעצמאב תשמתשמ אל איהש עמששכ ."םדוקמ ול התיהש
.ספרהו תבהצ ,סדייא יוליגל תוקידב תושעל מ"ת הכלה ףסכה םע .תולולג הנקתש

אל מ"תש ונב ינפב שישקה ןנולתה 2005 רבמצדב .ישפנה הבצמ רדרדיה ,ןמזה ףלחש לככ
םירכמ ועמששמ .בוזעל הילע ,ויבא תא קפסת אל םאש הל עידוה ןבה .םיסחי ומע תמייקמ
.הרטשמב הנולת שיגהל הל הרזעש ,םיניפיליפה תורירגשל ונפ ,התקוצמ לע

םינמולהי לש תויגליווירפ

ץראל ועיגהש ,תודבוע רקיעב ,םידבוע םה הזה ינרדומה דובעשה תונברוק םירקמה בורב
םג שי לבא .םונהיגהמ קיסעמ לש וידיל ולפנו םדאה חוכ תורבח לש יתרגשה לולסמב
זדננרפ הטניס'ג .םהילע חקפל ךרד טעמכ ןיאש ,םידבע לש רתוי םייתרתחמ םילולסמ
םימולהי רחוס ,אהש השיטירפו יי'גנאס ידי לע 2000 רבוטקואב ייבמובמ לארשיל האבוה
הרבעש הנשב זדננרפ השיגהש העיבת יפל .הנש 15 הז ץראב םיררוגתמה ותשאו ידוה
,םישדוח העשתו םינש עברא רובע רלוד 9,600 לכה ךסב הל ומלוש ,הדובעל ןידה תיבל
םימי העבש ביבא תמרב אהש תחפשמ תיבב הדבעש תורמל ,שדוחב רלוד 200-כ םהש
,"רקובב 6:30-ב הטימב התה תא םאדאמל איבהל הכירצ ינא" .הליל דע רקובמ ,עובשב
וא םייתש דע תדבוע ינא ברע תחוראל םיחרוא שישכ" ."ץראה"ל ןויארב זדננרפ הרפיס
."תוקנל רקוב תונפל שולש

םעפו ןוינקל םעפ ידמ טעמל ,תיבהמ תאצל טעמכ התשרוה אל זדננרפ ,העיבתה בתכ יפל
םילויטל עוסנל םעפ ידמ הל ורשפיא הנורחאה התדובע תנשב .דלומה גחב הייסנכל הנשב
החרב וילאש ,םוריח יבצמב םישנל טלקמב ךרענש ןויארב .תורצנל םישדוקמה םירתאל
םושמ תאצל ןכוסמש התוא דיחפהל הגהנ הלש הקיסעמהש זדננרפ הרפיס הרבעש הנשב
ותפיו הערל הילע ועיפשיש םישנא שוגפל הלולע איהש םושמ ןכו םיצצופתמ םיסובוטואש
הרפיס ,"יתוא ולקלקי שוגפאש תוילארשיה תונבהש הרמא םאדאמ" .םירוסא םישעמל התוא
.זדננרפ

תא רקבל ודוהל העסנשכ הנשב םעפ קר הל םלושש ,םועזה רכשהו םישקה םיאנתה ףרח
אל םג איהו ,ןאל הל היה אל .היקיסעמ תא בוזעל הרהימ אל זדננרפ ,התב תאו התחפשמ
היה למגה בג תא רבשש שקה .הילע םג םילחו ודוהב רשאמ םינוש לארשיב םיקוחהש העדי
תורושל עשתה תב התב לש התסנכהב ףתתשהל ודוהל עוסנל הל רשפאל היקיסעמ בוריס
ינאש ןופלטב התכב ןמזה לכ ילש תבה" .זדננרפ רובע הבר תועמשמ לעב סקט ,הייסנכה
אל .אובאש הצור איהש ןופלטב התכב ילש תבה .אלכב ומכ יתשגרה .ףרשנ ילש בלה .אובא
.ןויארב הרמא ,"אמא איה םג ,הניבמ אל םאדאמ ךיא יתנבה

ידמ הרקיב הבש ופיב הייסנכב הנאגמ רמוכ היה ונמזב זדננרפ הריכה ותואש דיחיה םדאה
השולש ךשמב .םירז םידבועל עויסה דקומ ןיבל הניב רשיק אוהו וילא התנפ איה .םעפ
הרידהמ ורדעיי תיבה ינב ובש דעומ דקומהמ ןזור לגיס םע םאתל זדננרפ התסינ תועובש
תא ררועל אל ידכ .לטבל הצלאנ איה לבא ועבק םימעפ המכ .ודוהל רוזחלו חורבל לכות איהו
ואצי 2005 ילויב 12-ב .ןיינבה ידבועמ דחא לש דיינה ןופלטהמ הנפליט ,תיבה ינב לש םדשח
וליאכ תילעמב הדרי ,לבז תויקש שולשב היצפח תא הזרא זדננרפ .הדעסמל החפשמה ינב
הל הניתמהש ןזור לש תינוכמל הסנכנו ,לאשיו הארי והשימש הרקמל לבז קורזל תכלוה איה
.ץוחב
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הנולתו אהש תחפשמ דגנ לקש ףלא 250 ךס לע העיבת הדובעל ןידה תיבל השיגה זדננרפ
גוזה ינב ונעט םתריקחב .דועו רכש םולשת יא ,אווש תאילכ ,קשוע לע הריגהה תרטשמב
ףאו ילארשיה קוחה יפ לע הל ומלישש ורמא ,תע לכב תאצל היישפוח התיה זדננרפ יכ אהש
םהמ טוחסל זדננרפ לש התרטמ לכש םג ופיסוה םתנגה בתכב .ןידכ שפוח ימי הל ונתנ
תעמשמ תרפה ךות ,המויס םרט םישדוח רפסמ התדובע םוקממ החרב" ןכלו םיפסכ
."הרומח

התוא ואיבהשכ קר ותוא הל ונתנו הלש ןוכרדב וקיזחה היקיסעמ יכ זדננרפ הרפיס התריקחב
בורק ידי לע הנממ חקלנ ןוכרדה ,ודוהב .ודוהל הסטש םימעפה שולשב הפועתה למנל
,ותריקחב ךכ לע לאשנשכ .לארשיל רוזחל הדמעשכ הל רזחוהו אהש תחפשמ לש החפשמ
איהש רמא םג אוה ."תרזוח איהש חיטבהל תנמ לע ןוכרדה תא ונל הנתנ איה" :אהש הנע
התיה םאש זדננרפ הנוע ךכ לע .ותוא תחקל תישפוח התיהו קזחומ הנוכרד ןכיה העדי
.הרידהמ החרבשכ ןוכרדה תא תחקול התיה ,תעדוי

םע הריגמב קזחוה ןוכרדהש רמא הרטשמב ,לשמל ,ךכ .תוריתס ולגתה אהש לש ויתויודעב
,הרקמ לכב .תפסכב קזחוה ןוכרדהש בתכנ הנגהה בתכב לבא ,תיבה ינב לש םיכמסמה לכ
םיבישמה ,ןוכרדה בוכיעב דשחה יבגל"ש הבתכ תרקוחהו ותסרגמ הענכתשה אל הרטשמה
ינבב רחס לש ןממס אוה ןוכרד בוכיעש ךכ לע ודמע רבכ לארשיב ןיד יתב ."םמצע םירשוק
םמצע ורשק גוזה ינבש תורמלו ,תאז ףרח .םדא לש ותוריח תא ללוש אוהש םושמ םדא
."רוביצל ןיינע רסוחמ" קיתה תא רוגסל הצילמה הרטשמה ,רסאמ תנש הנידש תאז הריבעל

יפ לעש בצמ ,הנוצרל דוגינב דובעל הצלאנש זדננרפ לש התנעטמ המשרתה אל הרטשמה
הלאשנ התריקחב .רסאמ תנש אוה הילע ןידה םגש הייפכב הדובע אוה קוחה תרדגה
ורמא םה" :התנע ךכו "?בוזעל תיצרש הרקמב ץראב ראשיהל ךתוא וחירכה םאה" :זדננרפ
ינא ,תורירגשל ךלאו הרטשמב ןנולתא ינא םא םג ,רמגית הזיווהש דע ראשיהל תבייח ינאש
ומצע רתס לבא ,ןידכ הל םלישש ןעט םנמא ומצע קיסעמה ."םלצא דובעל ראשיהל תבייח
תודובע לש םיחנומב אל תוברל ,רקיעו ללכ םועז היה אל" הרכשש רמאשכ המ תדימב
דוגינב ,זדננרפ םע בותכ הזוח תרכ אלש הדוה םג אוה ."ודוהב גוהנה יפכ תיבה תוריש
זדננרפל םלשיו ,תרקוחה תשקבל תונעיהל חמשיש רמא תאז םע .םירז םידבוע קוח תשירדל
םלשיש תרקוחל חיטבה אוה .התדובעל םינורחאה םישדוחה תעברא רובע הרכש תא
.םלוש אל ףסכהש ןייצל רתומל .הימוכיסב הבתכ ,"לודג פיט תפסותב" זדננרפל

ירוחאמ תדמוע ,הריגהה תרטשמב העישפב המיחלל הדיחיה שאר ,ןהכ-ימגא הויז מ"צנ
םה .הרתסנ התסרג לבא ,תאצל הל ושרה אלש הנעט זדננרפ" .קיתה תא רוגסל הטלחהה
םינש שמח .הזה הרקמב היה אלו ,העשרהל ריבס יוכיס ךירצ .ןיטולחל הנוש והשמ םינעוט
היה םא םג .תבכרומ היצאוטיסה .הרזחו ודוהל העסנ איה ?המל - התודע תא השבכ איה
אל איה .רבסה שרוד היה הזכ בצמ ,תיב קשמ תודבע תורטמל םדא ינבב רחס דגנ קוח
םה םג ,היפלכ יל שיש היתפמאה לכ םע .האילכה ,קשועה דגנ יוויטקא השעמ םוש התשע
יפכ רופיסהש המיכסה תוטילקרפה םג .תויאר קיפסמ ןיאו הריקחב ןמיהמ םשור םישוע
."קיפסמ אל אוהש

ררע התחד םגו קיתה תריגס לע התרוה ,הרטשמה תדמע תא הלביק תוטילקרפה ,ןכאו
קיתה יכ רסמ םיטפשמה דרשמ רבוד .וז הטלחה דגנ םירז םידבועל עויסה דקומ שיגהש
תונעטהו הריקחה רמוח לולכמ לש הקימעמ הניחב רחאל"ו ררעה תרגסמב תפסונ םעפ ןחבנ
םוקמ ןיא קיתב םייתייאר םיישק חכונ יכ הנקסמ ללכל תוטילקרפה העיגה ,רבעב ולעוהש
."קיתה תא רוגסל הרטשמה תטלחהמ תונשל

.ןידל אהש םינמולהיה גוז תא דימעהל תויאר יד םגו ירוביצ ןיינע םג שיש םישקעתמ דקומב
קיתב .תויאר גישהלו םידדצה תסרג תא תמאל ידכ רבד התשע אל הרטשמה ,םתנעטל
ןעט אהשש תחא לכ םילקש 2,700 לע תולבק יתשו םהיתוריקחמ םילוקוטורפה קר םילולכ
ידבוע םע ורביד אל" .ןהב עיפומ אל ףסכה לבקמ לש ומשש תורמל ודוהב זדננרפל ומלוש יכ
לכ התכיח זדננרפ המל הלאשל .ןזור תרמוא ,"רמוכה םע ורביד אל ,יתא ורביד אל ,ןיינבה
איה" .ןנולתהל המ לע שיש הבשח אל זדננרפש ןזור תרמוא ,הננולתהש דע ןמז הברה ךכ
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איה ,הלש תבה תא תוארל הל ונתנ אלשכ קר .םירבדה תויהל םירומא הככש הבשח
הטילחה איה ,תורחא תויוכז לעו םומינימ רכש לע ונתאמ העמששכ .בוזעל הטילחה
."ןנולתהל

דשח הלעמה" קיתה תא רוגסל הנידמה תטלחה דגנ הריתע ץ"גבל השגוה שדוחה תליחתב
הלצונ תרתועה ...םימויא ,ןוכרד תליטנ ,הייפכ תדובע ,קשוע תוריבעלו םדא ינבב רחסל דבכ
קחרה ,רוגס תיבב ,הרז ץראב הילע ורבע היתונש בטימו המיואו האלכנ ,הלפשוהו
"?הל םרגנש קזנה תומיכל החסונ שיה .הנטקה התבו התחפשממ

לע להנימל הללכמב ינילק ךוניחל זכרמהו עויסה דקומ םעטמ השגוה ךרדה תצרופ הריתעה
דגנ לארשי תנידמ לש הקבאמ ירוחאמ םיעינמה תוחוכה דחא ,ןורקנבל ימענ ןידה תכרוע ידי
הביט ןיא םיקיסעמל קר אלו ןמצע תויושרל ףאש דשחה קזחתמ" .תונז יכרוצל םישנב רחס
,הנייצ איה .הריתעל המדקהב ןורקנבל הבתכ ,"ללכו ללכ ריהנ תינרדומה תודבעה לש
תויושרלש תורמל ,הייפכ תדובע ןיגב קיסעמ לארשיב ןידל דמעוה אל םעפ ףאש ,לשמל
לש התנבה רסוחל תפסונ תודע .הייפכב הדובע לש םיטעמ אל םירקמ םיעודי הפיכאה
השפוחל סוטל הלוכי זדננרפש הדבועה םצע ,היפלש השיגה איה דובעשה ביט תא תכרעמה
ידכ הנוכרד תא םגו הפסכ תא םג וקיזחה היקיסעמ .ישפוח םדא איהש השוריפ ודוהב
תמייקה הקיספה םג .ןורקבנל תבתוכ ,ישפוח םדא התיה אל איהו התונתייצ תא חיטבהל
ויהש תורמל םדא ינבב רחס תונברוק ןה תונזב דובעל ואבוהש םישנש ךכב הריכה רבכ
.הצרא ורזח ןכמ רחאלו ןצראל ובש ףאו בוחרב בבותסהל תוישפוח

רבוד ,ץיבוקבל םור רמוא ,תינייפוא הבוגת איה םירז םידבוע לש םיקיסעמ דגנ םיקית תריגס
רבודמ אלש עגרב .רוביצל ןיינע רסוח לש הרטנמ התוא תרזוח ןמזה לכ" .עויסה דקומ
הרבחה לע הכלשה ול שיש והשמב רבודמ אלש איה השיפתה ,םילארשי םיחרזאב
.רמוא אוה ,"םיננולתמה תא שרגל טושפ םיפידעמ .םירדשמש רסמה הז .תילארשיה

םג איה ,םירז םידבוע דגנ קוחה לע תוריבעב םידושחה םיקיסעמ לע הלקמ קר אל הנידמה
,לשמל ,הרבעש הנשב .תונערופל תודעומה תוביסנב םידבוע לארשיל איבהל םהילע הלקמ
םיכרצה תא קפסל ידכ ודוהמ חבט קיסעהל לוכי ידוה ןמולהי לכש הטילחה הלשממה
םידבועה תסכמב םיללכנ םניא הלא םיחבט .ותחפשמ ינב לשו ולש םיידוחייה םיירנילוקה
.היישעתהו דועיסה ,ןיינבה ,תואלקחה םוחתב םיקיסעמל הצקמ הלשממהש םירזה

ןפואב םימרות לארשיב םידוהה םינמולהיה רוביצ יכ אצמנש רחאל הלבקתה וז הטלחה"
תעינמל הבושח חבטה תקסעה תרתה יכו הנידמה לש ץוחה רחסלו הקוסעתל יתועמשמ
הנשוש ןידה תכרוע הבתכ ,"הנידמב םתוהש תעב וז הייסולכוא לש םהייח חרואב העיגפ
.דקומהמ הלאשל הבושתב הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשממ סוארטש

תחפשמ ידי לע הקסעוה דציכ הלאשהו זדננרפ תשרפ תובקעב הררועתה דקומה לש היינפה
הנשה לש ילויב בושו 2005 ראוניב יכ ררבתמ סוארטש לש בתכמהמ .יקוח ןפואב אהש
םניאש םירז םידבוע קיזחהל רתומ ימל טרפל ןתרטמש תוטלחה הרשיא הלשממה הרבעש
םינוש םירדסה ןגעל התיה ,סוארטש תרמוא ,תוטלחהה תרטמ .תומייקה תוסכמב םילולכ
.םיימשר יתלבו םירורב אל םקלח ,םילהנ לש הרוצב ןכל םדוק םימייק ויהש

חבט ןכו ...ןמולהי לכל דחא ןומא דבוע תוברל ,םינמולהי"ל רתיה ןתניי יכ עבקנ ראשה ןיב
תווצמל םאתהב ותיב ינבו ןמולהיה רובע לכוא תנכה ךרוצל ןמולהיה לש ואצומ ץראמ דחא
וזש תרמוא סוארטש לבא ,םידוהל תיפיצפס תנווכמ הניא םנמא הטלחהה תפש ."םתד
.םידוה םינמולהיל םירתיה 110 דע קיפנהל טלחוה ת"מתב .הנווכה

ת"מתב םימוליה לע חקפמה תועצמאב הקסעהה ירתיהל םתשקב תא םישיגמ םינמולהיה
דקומל הבתכמב .לארשי תנידמ לש הדובעה יקוח תא םייקל תובייחתה לע םותחל םישרדנו
ונממ קיסהל רשפא יא יכ הפיסוה לבא ,זדננרפ לש הרקמה תא רוקחל סוארטש החיטבה
התנעט תא םיחוד דקומב .דובעש יאנתב םהידבוע תא םיקיזחמ םידוהה םינמולהיה לכש
.םישק םיאנתב םיתוריש ידבוע קיסעהל םיעצמא ילעב םיגהונ ודוהב יכ םינייצמו
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הל רוסא .ץראה ןופצב םוריח יבצמב םישנל טלקמב םישדוח הנומש רבכ ההוש זדננרפ
השקיב הנש יצחכ ינפל ןורש לאירא הלשממה שארל בתכמב .שוריג תנכסב איהו דובעל
.םקתשהלו ףסכ ךוסחל ידכ הנש ךשמב דובעל תורשפא הנקמש דמעמ ,רחס ןברוקכ הרכה
הרשפ אהש הל עיצה רבעש עובשב .הלשממה שאר דרשממ הבושת הלביק אל הכ דע
תא התחד זדננרפ .תעבות איהש ףלא 250 םוקמב םילקש ףלא 70 לבקל :ןידה תיבב
*.העצהה

© "ץראה", תורומש תויוכזה לכ

ןולח רוגס
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יכ םירובס םדא תויוכז ינוגרא .הברעב םידנליאת םידבוע
רבכ הלאש םושמ "םינחרב" תקסעהל םידגנתמ םינלבקה
דוגינב ,ןהילע םידמועו םהיתויוכז תא בטיה םיריכמ
םישדח םידבועל
ןמצרק יקימ :םולצת

 Haaretz.com ןותיעל יונמ השע  תיבה ףדל ךופה  RSS תוריש 13 23  ונלצא םסרפ :לארשי ןועש --  3.8.2009   ,ט"סשת באב ג"י ינש םוי

עונמב שפח

  תוינקTheMarkerריעה רבכעןויכראתורתוכה לכטנרטניא ןטפקםירפסטרופסהירלגתושדח

02/10/02 00:00 - ב םסרופ

ףלא 50 שוריגב םילקש ןוילימ םייתאמ הנידמה העיקשמ המל
?םירז םידבוע
םירעכאמל וסינכיש םישדח םידבוע ףלא האמל םוקמ תונפל ידכ
םילקש דראילימ
יניס יתור תאמ

תואלקחה רשל ברוקמ ידי לע הנורחאב ץראל ואבויש םידנליאת םידבוע 150
תדעו .הדובע םהל האצמנ אלש םצרא תורירגשב וננולתה ,ןוחמש םולש
,רז דבוע לכל םילקש 3,300 לש הרגא תלטהב ןודל הדמע החוורהו הדובעה
16-ל ןבומכ רשק םוש ילב .ןוידה תא עונמל ידכ ץחל הלשממה שאר ץעוי לבא
תא םינייפאמה םירופיס ינש קר הלא .ןורש תווח הקיסעמש םירזה םידבועה
ירוחאמ דמועש ,הנטק הקיטילופו לודג ףסכ לש לבסנ יתלבה בולישה
ןיבלהל םוקמב ,ליבקמב םירז םידבוע שוריגו אובי לש תידרוסבאה תוינידמה
םימייקה תא

תורירגשב ובצייתה רבמטפסב 2-ב
םיחרזא 150-כ ביבא לתב םצרא
דובעל לארשיל ואבוהש םידנליאת
לארשיל ועיגה םידנליאתה .תואלקחב
הצרא התסינכש תיריווא תבכרב
לש יוויסמ ץחל תובקעב הרשוא
לש תפסות אלב יכ ונעטש ,םיאלקח
ל"וחמ םידבוע 6,000 תוחפל
.וסרקי םהלש םיקשמה

ועיגה תורירגשב ובצייתהש םילעופה
יפ לע .טסוגואב 6-ל 2 ןיב לארשיל
הדשמ וחקלנ םה ,ורסמש תורהצה
חוכ תרבח יגיצנ ידי לע הפועתה
רהוז בשומל הקסעב הכוויתש םדאה
םתנעטל ונכוש םש ,שיכל לבחב
ןיאש ררבתה הרהמ דע ,םהירבדל .לול רבעב שמישש הנבמב םישק םיאנתב
,םינוש םיאלקח לצא תימוי הדובע הקפוס םקלחל - העובק הדובע םרובעב
תישיא הרשא לבקל םירומא םיקיסעמ ,קוחה יפ לע יכ ןיוצי .אל הז ףא םירחאל
.עובק ןפואב םמצעב םתוא וקיסעיש יאנתב קר םירז םידבוע קיסעהל

תובקעב .םדאה חוכ תרבחל תורירגשה ישנא ונפ םידבועה תא ונייאירש רחאל
רובעב רכש ולביק ףאו םיאלקח לצא הדובעל םידבועה תיברמ וצבוש וז היינפ
,הדובע םויל רכשהמ םילקש 15 התכינ הרבחהש ינפל אל ךא - ןושארה שדוחה

.לעופ לכל םיאלקחה ומלישש ,םילקש 107

לש דואמ יחוורה קושב השדח תינקחש איה םידנליאתה תא האיבהש הרבחה
רבח ,רהוזמ קינבשומ ,ינומימ םירפא אוה הילעבו "ריפס" המש .םירז םידבוע אובי
תגלפמב ולש ישארה תולוקה ןלבקו ,ןוחמש םולש תואלקחה רש לש קיתוו בוט
.הדובעה

יכ ינומימ שיחכה עובשה הדובעה תגלפמ תדיעו ךלהמב ומע הלהנתהש החישב
טסוגואב איבהש םילעופה 500 לכ ,וירבדל .הדובע התיה אל םידנליאתל
ועיגהש םידדוב טעמל ,םתעגה םע דימ םיעובק םיקיסעמ לצא וצבוש רבמטפסו

םויב 7 - םירז םידבוע
לופיטל תועצה 7 דע לבקו קלקה .םלועה לכמ דועיס ידבוע
!ידועיס

1.10$ םירז םידבועל חוטיב
תועש 24 ןפלט ץראה יבחרב םילוח תפוק תואפרמב תורשה

1-700-700-254
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תורירגשל ונפ ןכלו שפוחב םלוכש וניבה אל ,הנשה שאר ינפל םיימוי הצרא
שאר - רבמטפסב 2-ב ונפ םידנליאתה רומאכ תורירגשה ירבדלש אלא .דנליאת
.150-כ היה םרפסמו - שדוחב 7-ב היה הנשה

קיסעהל רתיה ולביקש םיאלקחל הנפ ינומימ ,השרפב םיאצמתמה םימרוג ירבדל
רשל ותברקב האגתה אוה .הצרא םידבועה תאבהב לפטל םהל עיצהו םירז
תעגה תא זרזל ותורשפאב יכ רפיסו םינפה דרשמב םידיקפלו תואלקחה
,םידבועה רובעב הסינכ תורשא ולביקש םינושארה ןיב היה ןכא אוה .םילעופה
תועצמאב םיאלקחה וליעפהש ץחלל ענכיהל וצלאנ הדובעהו םינפה ירשש רחאל
םידבוע 6,000 לש תפסות בינה ץחלה .ןורש לאירא הלשממה שארו ןוחמש
ואיבה ,קושה תא ופיצה" .ףלא 22 לע זא דע הדמעש ,תואלקחה ידבוע תסכמל
.ריכב דיקפ רמוא ,"ךרוצ םוש םהב היה אלש םילעופ

םירפא לש ויתולועפו ויקסעל רשק לכ ןיא ןוחמשל יכ רסמנ תואלקחה רש תכשלמ
תואלקחה רש לש ומש תא ריכזהל ןויסינ לכ" .םירזה םידבועה םוחתב ינומימ
שי .ערה ןושל תאצוהו תישיא העיגפ הווהמו עשורמו רעוכמ אוה הז רשקהב
ידיב איה םירזה םידבועה לש םתקסעה יאנת תחטבהל תוירחאה יכ שיגדהל
."תואלקחה דרשמל הרושק הניא ללכו הדובעה דרשמ

אוביהו שוריגה רוזחמ

הבורקה הנשב וקפנוי ,םינורחאה םישדוחב ולבקתהש הלשממה תוטלחה יפ לע
,ןיינבלו תואלקחל ףלא 61 :ל"וחמ םישדח םידבועל םירתיה ףלא 100 תוחפל
.רתיהב םירז ףלא 40-ל בורק וב םיקסעומ םויכש דועיסל לבגומ יתלב רפסמו
םילעופ ףלא 50 ,הלשממה שארב דמועה לש ותארוה יפ לע ,ושרוגי ליבקמב
.רתיה אלב לארשיב םיהושה

היוצמ תיקלח הבושת ?םירחא ףלא 100 איבהלו שיא ףלא 50 שרגל עודמ
דחא לכ ,ריפס ידי לע האבוהש הצובקה ירבח ירבדל .םידנליאתה לש םרופיסב
לע ,רומא הז םוכס .לארשיל אובל ידכ ,םילקש ףלא 24-כ ,טאב ףלא 240 םליש
,תורגא םולשת ,תורשא תלבק ןוגכ תואצוה תוסכל ,ףנעב םיחמומ תוכרעה יפ
ןיידעו - קוקגנבב םדא חוכ תרבחל ךווית תלמע ,הסיט סיטרכ ,תויאופר תוקידב
50-כ חיוורמש ,ידנליאתה תניחבמ .ןאוביה ידיב רלוד 3,000-כ לש חוור ריתוהל
תא סייגל ידכ תודבכ תואוולה תליטנ רבדה תועמשמ ,עצוממב שדוחב רלוד
.ףסכה

,"םתקסעהמ אל ,הצרא םתאבה םצעמ אוה םירזה םידבועה םוחתב חוורה רקיע"
רשה לש םירז םידבוע יניינעל ץעויכ הנורחאל דע שמישש ,לצרה יגח רמוא
חיוורהל לוכי תואלקחל םידבוע 500 לארשיל איבמש ןלבק ,לשמל .םינפ ןוחטיבל

ילארשיה קוחה תא דגונ רבדהש הדבועה .הבורמ ץמאמ אלב ,רלוד ןוילימ 1.5
תובגל םדא חוכ תורבח לע םירסואה - לארשי המותח ןהילעש תוימואלניב תונמאו
.העפותה לע ללכ העיפשמ הניא - הדובע ישרודמ םולשת

הלמע םלשי קיסעמש םוקמב ,לארשיב תונורחאה םינשב הגוהנה הטישה יפ לע
תומלשמ םדא חוכ תורבח ,םלועב לבוקמכ ,םידבוע ול תקפסמה םדא חוכ תרבחל
הזכ אובי רתיה לכ .םידבוע םכרד ואיבי הלאש ידכ - םיאלקחל רקיעב - םיקיסעמל
חוור םיבינמ ףא - ןיס - חרזמב תרחא הנידממ םידבוע .םירלוד יפלא רומאכ הווש
תורבח 20-כ לש םיגיצנ ,םירז םידבועב רחסב אצמתמה םרוג יפ לע .רתוי לודג
תורז תורבחכ ןידכ םימושרו ןיס תורירגש לש התוסחמ םינהנה ,תויניס םדא חוכ
יניס לעופ לכ לע רלוד 4,000-כ תוילארשי םדא חוכ תורבחל םימלשמ ,לארשיב
םהמש רלוד םיפלא 10-כ וצראב םלשמ יניסה .ילארשי ןלבק לצא תוצבשמ ןהש
רתונש םוכסה ;לארשיב תוידיתעה ויתוסנכה לע סמ ןיעמ ,25% ןיס תלשממ הכנמ
לארשיב םדאה חוכ ינלבק ןיב קלחתהל רומאו לארשיל ותאבה תואצוהל דעוימ
.ןיסבו

המגודב הנורחאב הלקתנ ,"םירז םידבועל עויס דקומ" תתומע תלהנמ ,ןזור לגיס
םילעופ יפלא ךותמ .אוביהו שוריגה רוזחמ לש תלבסנ יתלבה תויאדכל תפסונ
ךא הדובע ירתיה םהל ויה - רחס תורטמל הרבעש הנשב לארשיל ואבוהש םיניס
.שוריגל ודעויו הנשה תליחתב ורצענ האמכ - הדובע םוקמ ןאכ םהל ןיתמה אל
ואצמנש ירחא םבור וררחוש םירחא םינוגרא לשו דקומה לש תוריתע תובקעב
.םיקיסעמ םהל

םייתניב .קיסעמ הל אצמנ אל הליחתש הנטק הצובק הרתונ והישעמ אלכב

תואירב חוטיב -םירז םידבוע
- ח"פוקב תורישה - ידעלבו דחוימ ריחמ
03-6735915 וישכע רשקתה -בחרומ יוסיכ

www.rozen-ins.co.il

םידיבעמ תובח
םיבלש 6 ?השדח הדובעב ךל עיגמ המ
!ןאכ לחתה - םיטושפ

www.Migdal.co.il
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םיניסה תא קיסעהל ןכומו תורשא 12-ב קיזחמה יאלקח רתאל ןזור החילצה
רידסהל ןזור הסנמ שדוחמ רתוי .םתוא ןייארלו אלכל סנכיהל ול השרויש יאנתב
ןיסל בושל םיששוחה םיניסה לש םהיתורצפהו - היתורצפה ףא לע ךא ןיינעה תא
.םתוא שרגל הנידמה השוחנ - ןאכל אובל ידכ וולש ףסכה אלב

איבהל תושרומה ,תוינויקיקכ תולודג ,תורבח 350-כ תומושר הדובעה דרשמב
ףלא וא 500 לבא ;לעופ לכ לע םירלוד יפלא תוחיוורמ ןלוכ אל .ל"וחמ םידבוע
םינלבקה תודחאתה וליפא .דועיסה םוחתב דחוימב ,ץופנ םוכס םה לעופל רלוד
לש הלפכמה .הירבחל עיגהש רז לעופ לכמ התבגש לופיטה ימדמ רבעב החיוורה

וא דראילימ לש הסנכה התועמשמ וללה תולמעה ימוכסב הנשב םידבוע ףלא 100
עיפומ וניא ובורבש ףסכ - תוילארשי תורבחו םירעכאמ לש םהיסיכל םילקש רתוי
ינוילימ תואמ הדיספמ הנידמהש דבלב וז ול .הסנכה סמ תונוטלשל םיחווידב
עצבמ לע תוחפל םילקש ןוילימ 200 איצוהל הדיתע ףא איהש אלא ,םילקש
םיסמה םלשמ ןובשח לע הלוכ לכש האצוה ,רבעש שדוחב ךרדל אציש שוריגה
.ילארשיה

רצ רזגמ לש סרטניא

םצעבש חוורל ףסותימ ל"וחמ םידבוע תאבהבש קהבומה ילכלכה סרטניאה
הלוז ןיידע ותולע ,ןידב ול עיגמה לכ תא ול םימלשמ םא םג :רז דבוע לש ותקסעה
רורב ןפואב םיעיפשמ הלא םיסרטניא .ילארשי לעופ תקסעהמ 25%-50%-ב רתוי
םינאוביה חוור תא וליבגיש תוצימא תוטלחה לבקל ןויסינ לכו תוטלחהה ילבקמ לע
ןודנ ,םירזה םידבועה לש לדגו ךלוהה םרפסמ תא וניטקי םג ךכבו ,םיקיסעמהו
.םעפ רחא םעפ ימואלה הז לע רבוג רצ רזגמ לש ילכלכה סרטניאה .ןולשיכל

תודגנתה ףא לעו ,2001 ראוניב .םיטנסרטניאה יצחלל רסמתה ןורש קר אל
הלשממה שאר רשיא ,החוורהו הדובעה רשכ םג ןהיכש ןהכ ןנער ותגלפמ ל"כזמ
תא רפה ךכבו ,תואלקחל 2,000-ו ןיינבל םידבוע 7,000 לש תפסות קרב דוהא
םידבועל םירתיהה רפסמב יתימא ץוויכ לש הנש התואב ןמתסהל הלחהש המגמה
הביסה ,םימי םתואב הלשממה שארל דואמ ברוקמ היהש םרוג ירבדל .םירז
םיטסיבול תועצמאב ,םינלבקהו ,ןוחמש תועצמאב ,םיאלקחה :הטושפ התיה
ותונעיהב היולת תובורקה תוריחבב וב םתכימתש תושרופמ ול ורמא ,םירחא
.םידבוע תפסותל םתשירדל

תטלחה הלבקתה ,2001 רבמצדב 24-ב ,תרחא הלשממב ךא ,הנש התואב
קוחב ףיעסה תא ידיימ ןפואב םשייל שי יכ תעבוקה 1141 הרפסמש הלשממ
תא רקייל הרטמב תאז .רז דבוע לש קיסעמ לכ לע הרגא ליטמה םירז םידבוע
הקוסעתה ייוכיס תא ריבגהלו םירזה םידבועה רפסמ תא ןיטקהל ,הקסעהה תולע
הרושיאל הרגאה תלטהל תונקת שיגי םינפה רש יכ עבקנ .םילארשי םילטבומ לש
1 דע ,עובש ךותב ושגוי אל תונקתהו היה .תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו לש
...תונקתה תא ןיקתהל תוכמסה תא ומצעל הלשממה שאר לוטיי" ,2002 ראוניב
.הטלחהה ןושל ,"רתלאל תורומאה תונקתה תא ןיקתיו

רובעב םילקש 3,300-כ םלשל םיקיסעמ לע יכ ןהב עבקנו ושגוה םנמא תונקתה
םינלבקו םיאלקח לש דבכ ץחל תובקעב ,םינש המכ ינפל .םיקיסעמ םהש לעופ לכ
דגנ הדעווה העיבצה ,)ס"ש( ץרפ ריאי כ"ח זא החוורהו הדובעה תדעו ר"וי לע
תונקתה תא רשאל ,)ס"ש( לט דוד כ"ח ,יחכונה ר"ויה שקבתהשמ .הלא תונקת
.הלא תוצובק דצמ ץחלב אוה ףא לקתנ

התוא לש לוקוטורפה יפ לע .אשונב ןויד תאז לכב םייק אוה רבמטפסב 4-ב םלואו
שאר דרשמב םרוג ידי לע שקבתה יכ ולש החיתפה ירבדב לט עידוה ,הבישי
לט ההיז רצואה דרשמ לש םהדנה וגיצנ תשקבל .ןוידה תא םייקל אל הלשממה
ןוידה תא םייקל טילחה יכ עידוה ךא ,ירסל ןתיא ,ןורש לש וצעויכ שקבמה תא
עדימה זכרממ שקיב יכ הנעטב העבצה םייקלמ ענמנ לט תאז םע .ןנכותמכ
לע תורגאה לש תילאיצנטופה ןתעפשה לע עדימ ול קפסל תסנכה לש רקחמהו
תא םצמצי ךלהמהש יוכיסל עגונב הכרעה ןכו ,םירזה םידבועהו םיקיסעמה
לש רתוי הובג םוכסבו ,תורגאה תא לולכי יכ םייאמ רצואה םייתניב .הלטבאה

.םידגנתמה תא ףוקעי ךכבו 2003 תנשל םירדסהה קוחב ,םילקש 4,000

עודמ הלאשב ,הפ לעבו בתכב ,הלשממה שאר דרשמל תונשנו תורזוח תוינפ
לביק ומצע הלשממה שאר יכ ןיוצי .ונענ אל תורגאב ןוידה תא עונמל ירסל שקיב
םתואש ,םידנליאת םילעופ 16 ותווחב קיסעהל הקוסעתה תורישמ רתיה הנשה
וסיכל הלא תורגא לש ןתועמשמ .הקיתו םדא חוכ תרבח תועצמאב הצרא איבה
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עבונ ירסל לש ודעצ םא הלאשל םג .הנשב תוחפל םילקש ףלא 50 איה ןורש לש
.הבוגת לכ הלבקתנ אל ןורש לש וסיכב תובשחתהמ

לש ןמושמה ןונגנמה תא םולבל וא טאהל םינשה ךשמב השענש ןויסינ לכ ,רומאכ
רתוי .תרבוג תילכלכה תויאדכהש לככ הבעתמו ךלוהש ריקב לקתנ םידבועה אובי
םא - םידבוע אוביב קוסעל רתוי םהל יאדכש תונורחאה םינשב וליג םינלבק רתויו
.םיניינב תמקהב רשאמ - םירחא םינלבקל םתוא רוכמל ידכ םאו תימצע הכירצל

הנבלהב תרבוג הכימת

זאמ אשונה תא הוולמש "דבועל וק" ןוגרא תלהנמ ,רהוז הנח לש הטבמ תדוקנמ
;הליבכה גהונב אוה ןומדקה אטחה ,רושע ינפל םירז םידבוע לארשיל עיגהל ולחה
לצא ראשנ אוה דוע לכ יקוח דבוע בשחנ רז דבוע יכ תעבוקש תוינידמ התוא
ומכ םינוגרא םע דחי ,רהוז הסנמ םינש הז .לארשיל ותוא איבהש קיסעמה
קתנל הלשממה לע עיפשהל ,םירז םידבועל עויס דקומו חרזאה תויוכזל הדוגאה
הלא ברקמ םהיקיסעמ תא רוחבל םידבועל רשפאלו הזה ידרוגה רשקה תא
ןטקיו הקסעהה יאנת תא ביטיתש תורחת רצווית ךכב .םירז קיסעהל םישרומה
לטבי אל רחאל דחא קיסעממ רבעמש םושמ ,םייקוח אלה םידבועה לש םרפסמ
ידכ תידרשמ-ןיב הדעו המקוה םייתנשכ ינפל .הייהשהו הדובעה תרשא ףקות תא
,הליבכה תא לטבל ושבגתהש תוצלמהה םלוא ,הליבכה לוטיבל תורשפא ןוחבל
הארנו םיקיסעמה םעז תא וררוע ,דועיסב אל םא תואלקחהו ןיינבה םוחתב תוחפל
.זנגיהל ןניד יכ

תמח תא ררועמ אוה ףאו םירזה רפסמ תא ןיטקהל אוה ףא דעונש ,ףסונ ןויער
ימל םילעופ קפסל ךכבו םירזה םידבועהמ קלחל הנינח קינעהל אוה ,םיקיסעמה
תנוכתמב ,"הנבלה"ה ןויער .ל"וחמ םישדח םידבוע איבהל אלב םהל קוקז תמאבש
.םירזה רפסמב לודיגה םע ,תונורחאה םינשב םיבר םיכמות ול הנק ,תרחא וא וז
ןיינעב .ישי ילא ס"ש ר"וי אוה ,םיאלקחלו םינלבקל ףסונב ,רתויב ץרחנה דגנתמה
לכ ןיא הנידמל ךשמתמו רידא לדחמ ללגב" .דחא לוקב תרבדמ הניא ותעונת הז
ךרדה איה הנבלה .וראשנ המכו ,תונורחאה םינשב לארשיל וסנכנ םירז המכ גשומ
ךירצ הלשממה שאר" .לט דוד כ"ח רמוא ,"עדימ לבקלו בצמ תנומת םלצל הדיחיה
לש הבוצק הפוקתל השולש-םיישדוח ךות םיניבלמ' רמולו הצימא הטלחה לבקל
ימ .ובזעי םה ןכמ רחאלש חיטבהל ידכ תוברע תייבג ידכ ךות ילוא ,םייתנש-הנש
."ותוא שרגל שיו וילע לומחל רוסא ,בוזעי אלש

התנימש הדעו שארב הנשה דמעש ,יקסבלכר לבוי ,רצואב רכשה לע הנוממה
,תלבגומ "הנבלה"ב אוה ףא ךמות ,הריגה להנימ תמקה לע הצילמהו הלשממה
לע טילחהלו תורחא תונידמב השענ המ קודבל ךירצ" .םיינמוה םיעינממ רקיעב
אצמנש ימל עבק יבשות לש הסכמ רשפאל ךירצ ילוא" .רמוא אוה ,"םינוירטירק
."תוניצרב הז תא לוקשל ךירצ .וצראל רוזחל ותורשפאב ןיאש וא בר ןמז ןאכ
.ךכל הכמסוה אלש םושמ אשונב הנד אל דמע השארבש הדעווה

תא ושטנש תואלקח ידבוע 300 ןיבלהל ןומר םייח הסינ םינפה רשכ ןהיכשכ
דרשמ דצמ הזע תודגנתהב לקתנ ךא ,רתוי בחר ךלהמב ןושאר דעצכ ,םהיקיסעמ
תואלקח ידבוע לש הנבלה תינכות םדקל אוה ףא הסינ הקוסעתה תוריש .הדובעה
תדעו לש םדוקה שאר בשויה .תודגנתהב לקתנ ךא ,םיקיסעמ ושטנש םידנליאת
אוה ףא ךמת ,)ונתיב לארשי-ימואלה דוחיאה( ןרטש ירוי כ"ח ,החוורהו הדובעה
.לארשיב םיאצמנ םירז המכ ררבל הדיחיה ךרדכ הנבלהב

אוה ותואש ,הזכ ךלהמב ןויגיה שי תישונאו תיעוצקמ הניחבמש רובס לצרה יגח
םידעוימה םירזל ךרענש עומישה ךילהבש עיצמ אוה ."תשדוחמ המשה" הנכמ
עיגהש ימל השדח הרשא קינעהלו תעד לוקיש ליעפהל תורשפא היהת שוריגל
שי םידבוע םתואל .םיעורג םיאנת לשב ,ירוקמה וקיסעמ תא שטנ ךא רתיהב
,םתעגה םע ולביקש הרשאה תפוקת ףוס דע לארשיב דובעלו ראשיהל רשפאל
םילקש ינוילימ לש ןוכסיח לע רבדל אלש ,ירסומ לווע לש ןוקית והז" .רמוא אוה
ןפואב וראשנו םירייתכ ועיגהש םירזל הנינח תתל ןיא ותעדל תאז םע ."שוריגב
עברא לארשיב םיאצמנש הלאכל וא ,לארשיל לובגה תא ובנגש םירזל ,יקוח יתלב
הנידמב עקתשהל הטונ םיימואלניב םירקחמ יפ לעש הצובק - רתוי וא םינש
.וצמיא התואש

םיקוקז םה יכ הנעטב הנבלהל תוצרמנ םידגנתמ רומאכ םיאלקחהו םינלבקה
תעמשנ וז הנעט .תונולח יצחורו תופצר יפטושל לשמל אלו ,םייעוצקמ םידבועל
םויכ םירדגומה םידבועהמ 50%-מ רתוי ,תוכרעהה יפ לע יכ םירכזנש דע תינויגה
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םע םידבועכ לארשיל ועיגה - שיא ףלא 150-ב דמאנ םרפסמש - םייקוח יתלב
םדא תויוכז ינוגרא .םהיקיסעמ תא ושטנ ךא ,ןיינבה ףנעל ראשה ןיב ,רתיה
בטיה םיריכמ רבכ הלאש םושמ "םינחרב" תקסעהל םידגנתמ םינלבקה יכ םירובס
,םיקיסעמה םיביגמ ךכ לע .םישדח םידבועל דוגינב ,ןהילע םידמועו םהיתויוכז תא
."קוחה תרפה לע סרפ םייקוח יתלבה םיהושל תתל ןיא" יכ ,ינקדצ ןוטב

ךילהת לש ותליחת הווהת הנינח תקנעהש ששחב הרוקמ ישי ילא לש ותודגנתה
תרמוא ,"לארשיל תידוהי אל הריגה לש ןושאר בלש ךכב םיאורש שי" .תועקתשה
הדובעה םוחת תא תרקוחה הפיח תטיסרבינואמ תיגולויצוס ,רכייר הקבר ר"ד
תישענה תאזכ םג - תידוהי אל הריגהל הצרפ לכ םותסל הסנמה ,ישי ילאל .הרזה
רכייר .םודא ןידס והז - םידוהי לש החפשמ יבורק לש ,תובשה קוח תרגסמב
יפכ ,תופסונ תונבלהל הייפיצ תרצוי הנבלהש ךכמ םג תעבונ היעבה יכ הריבסמ
הילטיא ,תירבה תוצרא ומכ הנינח יכלהמ וגיהנהש תונידמב ןויסינה דמלמש
.דרפסו

המכ ידמ .יתלשממ םורופב יניצר ןוידל הלע אל םלועמ הנבלהה ןיינע םלוא
ןיטקהלו רתיה ירסח םידבוע שרגל תוטלחה לארשי תולשממ תולבקמ םישדוח
םירלודה שבכמ תחת תוסמרנ הלא ךא ,םישדחה םירתיהה רפסמ תא
ןורתפהש םיכסמ היעבה תא ןחבש ימ לכ טעמכ .םיטנסרטניאה יסיכל םילגלגתמה
םידדובה תונויסינה ךא ,םישדח םידבוע לש םתסינכ תא םולבל אוה יוויטמיטלואה
ףא וסרק - ירזינב המלש החוורהו הדובעה רש ידי לע השענ ןורחאה - תאז שממל
..קוריה לושחנה תחת םה

.ליימב ךלצא - םיניינעמה םירופיסהו תורתוכה ,תושדחה 
<< ץראה לש רטלזוינל המשרהל ץחל >>

ןקז םייח :תמוסרפ

םילוחה תופוקו םיקנבה המידקמ סקרופ ללכ
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נושא העובדים הזרים במדיניות הכלכלית 

  2008של ממשלת ישראל לשנת 

  

  

  הכנסת

  מרכז המחקר והמידע

  גלעד נתן: כתיבה

  ראש צוות, שרון סופר: אישור

 " דברי הכנסת"מערכת : עריכה לשונית

  ז"אב תשסבט "כ 

 2007אוגוסט ב 13 

  מרכז המחקר והמידע, הכנסת

 91950ירושלים , גוריון-קריית בן

6  :'טל 4 0 8 2 4 0 / 1   - 0 2

6  :פקס 4 9 6 1 0 3   - 0 2 

www.knesset.gov.il/mmm 
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 8 מתוך 1עמוד   
   
  
  
  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  מבוא .1

המסמך סוקר את . מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

הצעת (המדיניות המוצעת בנוגע לעובדים הזרים בישראל כפי שהיא עולה מהצעת המדיניות הכלכלית 

במסמך מובא . 2007 באוגוסט 12-  ואושרה בממשלה ב2007 באוגוסט 5-שהוגשה לממשלה ב) מחליטים

  .מוצג המצב הקיים ומוסברת מהות השינוי, נוסח ההצעה על סעיפיה

  הצעת המחליטים .2

תשעה סעיפים , "הגדלת אפשרויות התעסוקה של ישראלים"פרק - בתת, בפרק העוסק בתעסוקה

  1:עוסקים בשינויים במדיניות הכלכלית בנוגע לעובדים זרים

 ההעסקה בסיעוד ובחקלאות      עיכוב הרפורמה בשיטת 2.1

                                                         

המעבר לשיטת התאגידים . עיכוב נוסף ביישום שיטת התאגידים בחקלאות ובסיעוד: מהות השינוי

  . 2007 בדצמבר 1- ל2007 באוגוסט 1-מ, בסיעוד נדחה בארבעה חודשים

המעבר להעסקה בשיטת (ההעסקה בענפי הסיעוד והחקלאות  הרפורמה בשיטת :המצב כיום

שינוי . לא מיושמת אף שעבר המועד שקבעה הממשלה ליישום השינויים במבנה ההעסקה) התאגידים

שיטת ההעסקה נועד לאפשר פיקוח יעיל יותר של המדינה על מעסיקי עובדים זרים ולתת למדינה 

ות שיידרש כל תאגיד להפקיד אם יפר את זכויות כלים לפיקוח דוגמת אפשרות לחלט את דמי הערב

הן משום שהדבר יביא לצמצום מספר , חברות כוח האדם מתנגדות לשינוי זה. העובדים הזרים

  . החברות הפועלות כיום והן בשל הצורך להעמיד ערבויות ניתנות לחילוט

הסיעוד ובענף  מתן ארכה נוספת ליישום הרפורמות בהעסקת עובדים זרים בענף :מטרת השינוי

  .החקלאות בשל חוסר היכולת לממש את הרפורמה עד למועד שנקבע בהחלטות ממשלה קודמות

                                                 
 באוגוסט pdf.7115-2007/pdf/2008budget/il.gov.mof://http ,6, 98-95' עמ, המדיניות הכלכלית, אתר משרד האוצר 1

2007 .  
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

   מדיניות כללית2.2

המסחר והתעסוקה למקד את , להורות לראש יחידת הסמך לעניין עובדים זרים במשרד התעשייה  . 2
ובראשן , 2006-ז"התשס, )תיקוני חקיקה(פעולות האכיפה כנגד עבירות לפי חוק סחר בבני אדם 

וכן כנגד עבירות של גביית דמי תיווך , החזקה בתנאי עבדות ועבודות כפייה, סחר בבני אדם
  .מעובדים זרים שלא בהתאם לחוק

  
הנוסח להגשת מחליטים לממשלה הבין הגשת הצעת בפרק הזמן שסעיף זה נוסף : מהות השינוי

למדיניות  הצהרתי ומנחה עניינו קביעת יעד . באוגוסט12- שהוחלט עליו בישיבת הממשלה בהסופי

  .בתחוםהעוסקים של הגורמים האכיפה 

  

חלק כיום . והוא כמעט לא נאכף, אדם הוא חוק חדש למדי- החוק למניעת סחר בבני: המצב כיום

  . ולא כלפי המעסיקים,כלפי העובדיםמופנה ניכר מהעבודה של גורמי האכיפה עדיין 

  

 והענישה כלפי מעסיקים ומתווכים ישראלים כדי למנוע מהם לעבור  הכבדת הפיקוח:מטרת השינוי

 . על החוק

  יעדי פעולה בתחום האכיפה2.3

  

 5000-כ; 2008 עובדים לא חוקיים בשנת 10,000- יציאה מישראל של כ–יעד ראשון  :מהות השינוי

                                                                                             .                                        ידי רשות ההגירה- לפחות יורחקו על

 הרחקתם מישראל של שוהים לא חוקיים ובני משפחותיהם אשר אינם עומדים בקריטריונים –יעד שני 

   .     2008 במארס 31עד  –השלמת ההרחקה . למתן מעמד לילדי שוהים לא חוקים

, לפי הערכות.  בישראל וביהודה ושומרון יש מספר לא ידוע של עובדים זרים לא חוקיים:המצב כיום

  .100,000-מספרם הוא כ

חוקיים בישראל ותחימת הליך מתן מעמד לילדי עובדים - הקטנת מספר העובדים הלא:מטרת השינוי

  . זרים ומשפחותיהם

  . מהארץיסולק למצות את ההליך בטרם כל מבקש מעמד ניתנה ההזדמנות לכי וודא ראוי ל
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  מרכז המחקר והמידע

 מינהלת ההגירה 2.4

 

 נגד שהיית עובדים זרים ל המשטרה למקד את הפעילות"להורות למפכ –יעד ראשון : מהות ההחלטה

לשכות פרטיות ומעסיקים , מתווכי כוח אדם,  חברות כוח אדם–לא חוקיים בישראל במחוללי התופעה 

  . מפירי חוק מקרב גורמים אלוולהרחיב את הפעילות המודיעינית נגד –

 להקים צוות שיקבע יעדי אכיפה ומדדים לתפוקת העבודה של מינהלת ההגירה בשיתוף –יעד שני 

לבחון אפשרות להעביר יחידות וסמכויות של מינהלת ; ת"משרד הפנים ומשרד התמ, משרד האוצר

  . ת"ההגירה ליחידת הסמך במשרד התמ

   .הגירה מאגף המבצעים לאגף המודיעיןנהלת הילהעביר את מ –יעד שלישי 

המינהלת שייכת ;  מינהלת ההגירה ממקדת את עבודתה בתפיסת עובדים זרים לא חוקיים:המצב כיום

  . לאגף המבצעים במשטרה

הענשת הגורמים האחראים לניצולם ;  שיפור עבודת מינהלת ההגירה וגורמי האכיפה:מטרת השינוי

 פעולה אשר עשויה לצמצם את מספר העובדים הזרים העוזבים –ם של עובדים זרים ולהפרת זכויותיה

קביעת קריטריונים להגדרת מידת ההצלחה של ; את מעבידיהם ועבודתם והופכים ללא חוקיים

מניעת ; מינהלת ההגירה במסגרת אחריותה למניעת העסקה של עובדים זרים בתנאים המנוגדים לחוק

  . זרים לא חוקיים מישראלאו גירוש עובדיםעובדים וף שיחל, העסקה של עובדים זרים לא חוקיים

 מערכת זיהוי ביומטרית 2.5

בתיאום עם אגף ,  המסחר והתעסוקה,נהלת לעובדים זרים במשרד התעשייהילהטיל על ראש המ .5
המסחר , הממונה על יחידת הסמך לענייני עובדים זרים במשרד התעשייה, התקציבים במשרד האוצר

שתתבסס על , להקים מערכת משותפת,  ויחידת האכיפה במשרד הפנים,משטרת ההגירה, והתעסוקה
שתנפיק לעובדים הזרים כרטיסים מזהים , יכולות הזיהוי הביומטרי הקיימות כיום במשטרת ההגירה

 בדצמבר 1עד ליום , אשר יאפשרו את זיהוים הביומטרי במפגשם עם רשויות הרלוונטיות כאמור
יאום עם משרד המשפטים בכל הקשור לממשקים המשותפים המערכת האמורה תוקם תוך ת. 2007

 .למערכות השונות
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  מרכז המחקר והמידע

; הנפקת כרטיסים מגנטיים באמצעות מערכת הפעלה משותפת לגורמי האכיפה: מהות ההחלטה

המערכת תהיה מבוססת על אמצעי הזיהוי הביומטרי . 2007 בדצמבר 1המערכת תיכנס לפעולה עד 

  .הקיימים במינהלת ההגירה

. ולעובדים זרים יש חותמת אשרה בדרכון,  לעובדים פלסטינים יש רשיונות כניסה לישראל:םהמצב כיו

אולם לא ,  לצורך זיהוי עובדים זרים לא חוקייםתביומטריזיהוי כיום מינהלת ההגירה מפעילה מערכת 

  .  העובדיםמונפקות תעודות חכמות שבהן נתונים נוספים על

ציודו של כל עובד פלסטיני או זר בישראל . לת המערכת קביעת תאריך יעד להפע:מטרת הסעיף

באמצעי זיהוי שיראה את הסטטוס שלו מייד יקל את הניידות של עובדים חוקיים ויקל על המערכת 

תעודה ביומטרית תאפשר להחזיק במאגר נתונים . לזהות עובדים זרים או פלסטינים לא חוקיים

  . ום עבודתם ותנאי עבודתםמק, שיסייע למדינה לעקוב אחר מספר העובדים

 הסכמי עבודה 2.6

המסחר , להנחות את שר התעשייה, 2005 ביולי 31 מיום 4024' בהמשך להחלטת ממשלה מס .6
והתעסוקה ואת שרת החוץ לחתום עם המדינות מהן מגיעים עובדים זרים לישראל על הסכמים 

נת האפשרות תוך בחי, בילטראליים לשם הבאתם של עובדים זרים מאותן מדינות לישראל
מיום . להסתייע בשירותי הפיקוח של ארגון ההגירה הבינלאומי או הסדר אחר שיקבע למטרה זו

  .  עובדים זרים ייכנסו לישראל רק אם הגיעו ממדינה שעמה נחתם הסכם כאמור2008 ביוני 1-ה

 :את העקרונות הבאים, בין היתר, ההסכמים יכללו

כך שלא יעלה על הקבוע בתקנות , המוצאיוסדר נושא התשלום של העובד הזר בארץ   .א
 .2006-ו"התשס, )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(שירות התעסוקה 

מדינת המוצא תהיה מחויבת לשיתוף פעולה להחזרת העובדים הזרים לשטחה בתום   .ב
וכן לשיתוף פעולה לחזרתם של עובדים זרים בלתי , תקופת העסקתם כדין בישראל

 .לשטחהחוקיים בישראל 
  

ם של עובדים הליך הסדרת הגעתת ואת שר החוץ להביא את "להנחות את שר התמ: מהות ההחלטה

להסדיר את ; באמצעות חתימת הסכמים בילטרליים עם מדינות המקורסיום חדשים לישראל לידי 

למנוע כניסת ; לאומי או הסדר אחר-הליך גיוסם של עובדים זרים באמצעות ארגון ההגירה הבין

יש . 2008 ביוני 1- עובדים שלא יגיעו ממדינות שייחתמו עמם הסכמים ושגיוס העובדים בהן יוסדר מ

  . 2008 בינואר 1היה יעד ה נוסח המקורי תאריךבלציין כי 

  :על ההסכמים לכלול את העקרונות האלה

  .הסדרת התשלום של העובד הזר בארץ המוצא כך שלא יעלה על הקבוע בתקנות שירות התעסוקה  .א

הסדרת שיתוף הפעולה עם מדינות המקור להחזרת עובדים זרים בתום תקופת העסקתם ועובדים   .ב

 . זרים לא חוקיים

. לאומי- מים בילטרליים ולא ניתנות אשרות עבודה באמצעות ארגון ההגירה הבין אין הסכ:המצב כיום

עובדים זרים משלמים . כיום אפשר להביא לישראל עובדים זרים מכל מדינה שמכירה במדינת ישראל
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הולך  חלקם של דמי התיווך בהכנסה מעובדים זרים. וגובהם עולה משנה לשנה, דמי תיווך גבוהים

 . יית דמי תיווך לא חוקיים הפכה לתעשייה משגשגת על חשבון העובדים הזריםגב, ולמעשה, וגדל

;  להסדיר את הליך הגיוס וההכשרה של העובד הזר בארץ המוצא ואת הגעתו לישראל:מטרת השינוי

  .ל"לחסום את האפשרות לגבות דמי תיווך שלא כחוק בידי גורמי תיווך וחברות כוח אדם בארץ ובחו

 מידה לקבלת היתר סיעודבחינת אמות ה 2.7

שעניינה הסדרת השירות לנזקקים , 2008 בספטמבר 12 מיום 448' בהמשך להחלטת ממשלה מס .7
להקים ועדה בינמשרדית בראשות ראש המנהלת לעובדים זרים במשרד , לשירותי סיעוד

ובהשתתפות נציגי מנהלת עובדים זרים במשרד התעשייה המסחר , המסחר והתעסוקה, התעשייה
המועצה הלאומית לכלכלה והמוסד לביטוח לאומי , בנק ישראל, משרד האוצר, סוקהוהתע

 . לבחינת אמות המידה לקבלת היתר לעובד זר בענף הסיעוד
  

משרדית ברשות ראש מינהלת העובדים זרים ובשיתוף משרד -הקמת ועדה בין: מהות ההחלטה

ומית לכלכלה לבחינת אמות בנק ישראל והמועצה הלא, הביטוח הלאומי, משרד האוצר, ת"התמ

  . המידה לקבלת היתר לעובד זר בענף הסיעוד

 המוסד לביטוח לאומי מאשר מתן קצבת סיעוד ומתן היתר להעסקת עובד זר על סמך :המצב כיום

  . בחינת יכולת התפקוד של המבקש עובד סיעוד

שוי להקל או להחמיר שינוי הקריטריונים ע;  הגדרת קריטריונים לזכאות לעובד סיעוד:מטרת השינוי

עולה השאלה מהי המגמה בקרב . את הנדרש ממבקשי עובד סיעוד זר כדי לקבל אישור להעסיקו

  .הגורמים המקצועיים בשאלת ההחמרה או ההקלה של הקריטריונים להעסקה

 אגרה שנתית לעובד מומחה – תיקון חוק עובדים זרים 2.8

  

באופן שייקבע תשלום אגרה שנתית לעובד , 1991-א"התשנ, תיקון חוק עובדים זרים: מהות ההחלטה

לעניין זה עובר זר מומחה הוא עובד זר שמקבל שכר שאינו עולה על . ח" ש115,000זר מומחה בסך 

  . פעמיים השכר הממוצע במשק

.  אין אגרה מיוחדת על העסקת עובד מומחה ואין הגבלה על גובה שכרו של עובד מומחה:המצב כיום

  .הוא עובד ששכרו גבוה מהשכר הממוצע במשקעובד זר מומחה 

 צמצום השימוש בהיתרים להבאת עובדים מומחים אשר גובה שכרם הוא עד פעמיים :מטרת השינוי

  . השכר הממוצע במשק
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  .  הממוצע במשקזה מוגבל למי ששכרם אינו עולה על פעמיים השכרעולה השאלה מדוע סעיף 

 קביעת שכר עובד מומחה 2.9

  

ממשלה קודמות כדי לאפשר לממונה על יחידת הסמך להבטיח כי החלטות תקן ל: מהות ההחלטה

  . שכר העובד המומחה לא ייפגע בגין הטלת האגרה החדשה

  .מיוחדת להעסקת עובדים זרים מומחיםאין אגרה : המצב כיום

  .  להבטיח שהאגרה החדשה לא תנוכה משכרם של העובדים הזרים המומחים:מטרת השינוי

  )בפרק הביטוח הלאומי –הסעיף ( הביטוח הלאומי שינויים בחוק 2.10

  

לתקן את חוק הביטוח הלאומי כדי לאפשר העברה של גמלת הסיעוד ישירות לזכאי : מהות ההחלטה

מהות ההצעה היא ויתור . יש לציין כי הניסוי שהיה אמור לבחון את המודל המוצע לא נעשה. לשירות

שבהם הזכאי לקבל גמלה הוא ברמת התלות הגבוהה על שלב הניסוי ומעבר לתשלום ישיר במקרים 

  .ביותר

לאחר , והיא משלמת,  גמלת הסיעוד של כל זכאי בכל רמת תלות מועברת לחברת קבלן:המצב כיום

  . חלק משכרו של עובד הסיעוד, ניכויים מסכום זה

וא  להעביר למקבל הגמלה את מלוא הגמלה ולאפשר למעסיק עובד זר ליהנות ממל:השינוימטרת 

יש לציין . וכך להקטין את חלקו בתשלום ללא ניכוי חברת הקבלן, הגמלה לצורך התשלום לעובד הזר

לא ברור מה תהיה ההשפעה של העברת הכסף ישירות למקבל הגמלה אם , כי היות שלא נערך ניסוי

גם עולה . הוא או משפחתו יבחרו לקחת את כספי הגמלה ולא להעסיק עובד סיעוד ישראלי או זר

ושאלת כשירותו של זקן לעובד הזר לעובד זר סיעודי הזכאי מעביד בין -שאלת הפיקוח על יחסי עובד
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יש סכנה של פגיעה באיכות השירות .  לשמש מעביד ברמת התלות הגבוהה ביותרהמוגדר סיעודי

  . שהמטופל מקבל אם לא יהיה עליו פיקוח כלשהו

שכן לא כל זקן , זר עלול לפגוע בזכויות העובדישיר מהזקן הסיעודי לעובד התשלום , ב" מטלטענת

ייתכן שהמשפחות לא ייתנו לעובד . מודע לזכויות המגיעות לעובד ולא יהיה פיקוח פרטני על כל מעסיק

לעומת , החברות המתווכות. את כל מה שמגיע לו ולא ישלמו לו את שכרו במקרה של פטירת המעסיק

  2.ות לעובד לפי החוקנתונות בביקורת ומקפידות על ההפרש, זאת

 נקודות לדיון .4

.  הובאו לפני הממשלה נושאים רבים שהטיפול בהם עוכב2008בהצעת המחליטים לשנת  •

הטיפול בהם יקדם במידה ניכרת את הפיקוח והאכיפה בנושאים הקשורים להעסקת עובדים 

 . זרים ולשמירה על זכויותיהם

מועדים המפורטים בהצעה ולבחון את מן הראוי לעקוב אחר יישום סעיפי הצעת המחליטים ב •

 . הגורמים העלולים לעכב את היישום

מן הראוי למצות את אפשרויות . יש למנוע פגיעה אפשרית בגין יישום סעיפי הצעת המחליטים •

ראוי לאפשר , כמו כן. ההעסקה הקיימות במסגרת המכסות לפני גירוש עובדים זרים מהארץ

 בטרם יוצאו מהארץ מי שלא נמצאו זכאים לקבלת את מיצוי הליך קבלת המעמד עד סופו

זרים לא בדים וגירוש עמדוע  עובדים זרים חדשים לא ברור  נמשך הליך הבאתכל עוד. מעמד

 . עובדים זרים" הלבנת"חוקיים שנמצאים בארץ נעשה ללא הליך משמעותי של 

 לבחון את מן הראוי. העסקת עובדים סיעודיים ישירות בידי המעסיק היא סוגיה סבוכה •

ההשלכות של המעבר לתשלום ישיר ללא קביעת מנגנוני פיקוח והקצאת כוח האדם לאכיפת 

אפשר לדוגמה להחליט על החלת הפיקוח של מדור התשלומים ביחידת . החוק על המעסיק

על העסקת עובדי סיעוד כדי להבטיח , כנהוג בהעסקת עובד פלסטיני במדינת ישראל, הסמך

  .קיום הזכויות הקבועות בחוקאת מתן התשלום ואת 

 

 

                                                 
 . 2007 באוגוסט 12, שיחת טלפון, ב"ל מט"מנכ, רחל מלנקי 2
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   8 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא .1

 זכויות הפרת. בחינת בעיית העובדים הזריםמסמך זה נכתב לקראת דיון בנושא בוועדה המיוחדת ל

היא  הם מועסקים חברות קבלן ותאגידים שבאמצעותם, וח אדםחברות כ, עובדים זרים בידי מעסיקים

סקור את מטרת מסמך זה ל. הבארץ מראשיתאת העסקת העובדים הזרים המלווה בעיה מרכזית 

 .  הפרת זכויות העובדים הזרים המועסקים באמצעות תאגידים בענף הבנייןהטענות בדבר

 רקע .2

סיעוד , בניין, חקלאות: כמה מקצועות נדרשיםבבישראל הממשלה קובעת מכסות של עובדים זרים 

עבודה במקצוע נדרש מקבלים אשרות העובדים הזרים שבאים לעבוד בישראל במקצוע . ותעשייה

 העובדים הזרים בענף הבניין אינם כבולים למעביד .שבמסגרת מכסת העובדים שלו קיבלו את האשרה

והם רשאים לעבור ממעביד למעביד במסגרת , )תאגידים(יחיד אלא מועסקים באמצעות חברות קבלן 

 .  מתאגיד לתאגידכןו, התאגיד

בהחלטה . 2004 באוגוסט 15-מ 2446 'מסשלה הממהחלטת  שיטת התאגידים בענף הבניין מתבססת על

תכנון שיטת "יעל אנדורן בנושא ' משרדי בראשות הגב-זו אימצה הממשלה את המלצת הצוות הבין

שיטת העסקה לקבוע "  להעסקת עובדים זריםתהעסקת העובדים הזרים בישראל ותנאים למתן רשיונו

את ההחלטה  םמסחר והתעסוקה לייש ה,על שר התעשייההממשלה הטילה . חדשה של עובדים זרים

  1.ולהפעיל את השיטה

 2 :ובהם, הוועדה המליצה על כמה עקרונות כלליים להפעלת השיטה

ידי תאגידים אשר יחזיקו ברשיון -בוד בישראל בענף פלוני יועסקו עלהעובדים הזרים שיורשו לע: 3סעיף 

כל אחד מן התאגידים המורשים ). גבלמספרם של התאגידים יהיה מו(להעסיק עובדים זרים באותו ענף 

 .2,000- ל500יורשה להעסיק מספר מוגדר של עובדים זרים שינוע בין 

גובה דמי הרשיון בגין כל עובד . מתן הרשיון לתאגיד יותנה בתשלום דמי הרשיון לאוצר המדינה: 4סעיף 

. או סכום גבוה ממנו, ישיעסיק התאגיד ישקף את הפער שבין העסקת עובד זר לעלות העסקת עובד ישראל

דמי הרשיון יחושבו כמכפלת הסכום האמור במספר העובדים הזרים שהתאגיד יורשה להעסיק בתקופה 

 .בהתחשב במספר שעות העבודה הנורמטיבי שעובד זר עובד מדי חודש ,שבעדה משתלמים דמי הרשיון

ם בתשלום שכרם של העובדים יהיו התאגידים המורשים מחויבי, כמעבידיהם של העובדים הזרים: 5סעיף 

התאגידים יהיו אחראים גם לתשלום . הזרים ובמתן כל התנאים להם זכאים העובדים לפי דין מעבידיהם

 .כל האגרות וההיטלים החלים לפי דין בגין העסקת עובדים זרים

דר סכום כסף מוג, כל תאגיד מורשה יחויב להפריש עבור כל עובד זר שהוא מעסיק מדי חודש: 6סעיף 

 .והעובד יהיה זכאי לקבל את הסכום שנצבר על שמו עם עזיבתו את ישראל בתום תקופת עבודתו

                                                 
CB48-7CA7-FFCB9BE8/rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http-, נוהל תאגידים בענף הבניין ,ת"אתר משרד התמ 1

0/B066A199560E-4CF9/2007נוהלתאגידים.cdo ,2007 ביולי 30: תאריך כניסה . 
C92B-C474-2B3C-686BCE08/rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http-, אנדורן-דוח ועדת, ת"אתר משרד התמ 2

pdf.211/20047/041FD4A35DAF2 ,2007 באוגוסט 1: תאריך כניסה . 
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   8 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

העובדים חויבו להירשם . 2005 במאי 1-הנוהל החדש להעסקת עובדים זרים בענף הבניין נכנס לתוקף ב

עבוד  לאת עובדיושולח התאגיד  3). תאגידים41כיום פועלים ( התאגידים המורשים שהוקמו 39-לאחד מ

עובד רשאי לעבוד רק אצל הקבלן . תיאום עם העובדיםב,  התקשר אתםהתאגידשעבור קבלנים 

, המעסיק החוקי של העובדא  התאגיד הו.אחראצל גורם ואסור לו לעבוד , התאגיד שלח אותו אליוש

ם לחתועליו , כמו כן. העסקתואת שאר התשלומים הכרוכים באת שכרו ולו ישירות והוא חייב לשלם 

ת לו תלושי תלספק לו מגורים הולמים ול, לבטחו בביטוח רפואי, עמו על חוזה בכתב בשפה שהוא מבין

  4.שכר מפורטים

אולם בימים אלו ננקטים צעדים ליישום השיטה גם , עד היום יושמה שיטת התאגידים בענף הבניין בלבד

 .בענף הסיעוד

ת רשאי לחלט את כספי הערבויות " משרד התמ.למפקח על התאגידים יש סמכות אכיפה כלפי התאגידים

 .להטיל עליהם קנסות ואף שלא לחדש את רשיונו של תאגיד, שנתנו התאגידים

, משרד התעשייה' מלגם נ 2/06'  בעב עמד על היתרונות בשיטת העסקה זוהדין הארצי לעבודה-בית

  : המסחר והתעסוקה

שמטרתה ותכליתה , ום העסקת העובדים הזריםבתח משטר התאגידים מושתת על מדיניות אכיפה קפדנית

תאגיד המעסיק עובדים זרים חייב . הבטחת זכויותיהם של העובדים הזרים המבקשים להתפרנס בכבוד

בד בבד מחויב התאגיד למלא התחייבויותיו כלפי . להקפיד הקפדה יתרה על שמירת זכויותיו של העובד

פי הרשיון וההיתר שניתנו -ך לוודא שהעובד יועסק עלובתוך כ, המדינה שהעניקה לו את רשיון ההעסקה

 .לשם פעולת התאגיד ובמסגרתם בלבד

ביטוח עבורם דמי  המעסיקים מחויבים לשלם .לכאורה חלים על העובדים הזרים חוקי העבודה במשק

 בביטוח ם ישראליים מבוטחים חלק מהזכויות שמקבליםמקבלהם  ו,ביטוח לאומידמי בריאות פרטי ו

היא . הפרת זכויות העובדים הזרים בישראל נמשכת גם לאחר שינוי מבנה ההעסקה, ואולם 5.הלאומי

אדם -הביאה לכך שישראל מוצגת בדוחות מחלקת המדינה האמריקנית כמדינה שמתקיים בה סחר בבני

 . למטרות עבודה

ל התאגידים יש לציין כי מתנהלים הליכים משפטיים נגד מדינת ישראל ויחידת הסמך בעקבות עתירה ש

התאגידים תובעים מהמדינה שלא להקטין את מכסות . אחרמצד אחד ושל ארגונים חברתיים מצד 

  .חברתיים תובעים לבטל את שיטת התאגידיםהארגונים הואילו , העובדים הזרים

 

 

                                                 
, htm.06912A6DE440-815B-14D4-BEBB-4CA29F58/exeres/NR/il.gov.moital.www://http, ת"אתר משרד התמ 3

 . 2007 ביולי 31: תאריך כניסה
,  htm.06912A6DE440-815B-14D4-BEBB-4CA29F58/exeres/NR/il.gov.moital.www://http, ת"אתר משרד התמ 4

 . 2007 באוגוסט 1: תאריך כניסה
8790-3BF4-219F-D6328856/rdonlyres/NR/il.gov.moit.www://http-, זכותון לעובד הזר, ת"אתר משרד התמ 5

pdf.2006Hebrew_Final_April//09E8EB240E352 ,27 2006 בספטמבר . 
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   8 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 בעיות שדווחו בהעסקה באמצעות תאגידים .3

יל של המדינה על העסקתם ולצמצם העסקת העובדים הזרים באמצעות תאגידים נועדה לאפשר פיקוח יע

עצם קיומם של גורמי תיווך בין המעביד לעובד יוצר ומשמר כמה בעיות , עם זאת. הפרה של זכויותיהם

ובכלל זה מתן אפשרות לעובדים הזרים למצות את מלוא , בהבטחת זכויותיהם של העובדים הזרים

 . תקופת העבודה המוגדרת באשרת העבודה בארץ
רתיים סבורים שההעסקה במסגרת התאגידים אכן מאפשרת ביקורת יעילה יותר על הארגונים החב

שכן יותר קל לעבוד מול מספר מוגבל של ולייצג עובדים שהתלוננו , חברות כוח האדם והמעסיקים

 בשנה האחרונה טיפל –אומנם מספר התלונות התלונות לא פחת מאז הוחל הנוהל . לפניהם מול תאגיד

 אולם רוב התלונות הקשורות בהפרת זכויות בארץ – תלונות של עובדים בענף הבניין 609-קו לעובד ב"

 .  אינן קשות כבעבר

ת קשורה בכוח "מסביר כי הירידה במספר התלונות המגיעות למשרד התמ" מוקד סיוע לעובדים זרים"

ים חדלו האדם הדל שהמשרד מקצה לשמירה על זכויות העובדים הזרים ובעובדה שהארגונים החברתי

 6.להפנות תלונות למשרד בשל חוסר היכולת של הנציבה לטפל ברוב הבעיות

וכן סוגיות שהובאו בעבר לפני , להלן הבעיות העיקריות שהארגונים המטפלים בעובדים זרים מעלים

 : הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים של הכנסת

 

 ל" תשלום דמי תיווך בחו3.1

משלמים במדינות המוצא  חוקיים שעובדים זרים- ניכרת דמי התיווך הלאבשנים האחרונות עלו במידה

. העלייה הגדולה ביותר היתה בדמי התיווך שמשלמים עובדים בענף הבניין. כדי לבוא לעבוד בישראל

למרות המודעות  7. דולר20,000-18,000עובד סיני המבקש לעבוד בישראל ישלם דמי תיווך בסכום של 

קשר שבין גיוסם ל ולמרות העדויות הרבות ,החרפתה בשנים האחרונותללקיומה של הבעיה ו

-והעסקתם של עובדים זרים באמצעות תאגידים וחברות קבלן לעצם קיומה של תופעת הגבייה הלא

 לא תיפתר בעתיד וסביר להניח שהיא, בעיהויעיל לפתרון מעשי עד כה לא הוצע , חוקית של דמי תיווך

 8.הנראה לעין

 

 חודשי  של השכרתשלום מלא 3.2

                                                 
 .2007 ביולי 31, שיחת טלפון, "מוקד סיוע לעובדים זרים"ת פעילות ציבורית ברכז, סיגל רוזן 6
 . 2007יוני , "מוקד סיוע לעובדים זרים"ו" קו לעובד"בהוצאת , כבילת מהגרי עבודה לתאגידי כוח אדם, מ"בע" חירות" 7
 בפברואר 14, גלעד נתן: כתיבה, קגביית דמי תיווך מעובדים זרים שלא כחו, מרכז המחקר והמידע של הכנסת: עוד בנושא 8

2007 . 
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   8 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מוקד סיוע " ל9. שעות עבודה חודשיות לפחות מהתאגיד211עובד זר בענף הבניין זכאי לתשלום תמורת 

- אירבות על הקצאה לא מספקת של שעות עבודה ועלמגיעות תלונות " קו לעובד"ול" לעובדים זרים

מספר שעות  ,"עובדקו ל"שאסף יש לציין כי לפי עדויות  10.תשלום עבור שעות נוספות לפי החוק

 11.אולם העובדים אינם מקבלים את מלוא שכרם, 253- ומגיע לכ211העבודה בפועל עולה על 

 

  שחלוף והעברה בין ענפים3.3

 לצמצם את מספר היתרי עבודה בתחום התעשייה ולבטל את היתרי העבודה בתחום בעקבות ההחלטה

עובדים שעובדים בישראל כחוק מתעשייה  מעבר של –הוחלט לאפשר שחלוף , 2007המלונאות בינואר 

 האחריות 12.בהגבלות מסוימות כגון הגבלת משך השהייה של העובדים בארץ, לבניין וממלונאות לסיעוד

 . למצוא מקום עבודה החדש במסגרת השחלוף מוטלת על העובד

שכן , גידבפועל יש קושי בהעברת עובדים שכבר שוהים בארץ לתאגיד על חשבון מכסת העובדים של התא

משום שהם מקבלים נתח מדמי , התאגידים אינם מעוניינים לוותר על האפשרות להביא עובד זר נוסף

  13.ל"התיווך שנגבים מהעובדים בחו

, בגין סירובם. לידי הוועדה הגיעה תלונה בדבר סירובם של תאגידים לקלוט עובדים זרים בתנאי שחלוף

,  כמו כן14.י התיירות והתעשייה אינם יכולים לעבוד כחוקעובדים זרים שבאו לארץ כחוק ונפלטו מענפ

לידי הוועדה הגיעו עדויות של עובדים אשר שילמו לתאגידים או לחברות כוח אדם בתמורה לעבודה 

הכדאיות . של מדיניות השמים הסגוריםיישומה -אימביא ל  של התאגידיםחוסר ההיענות. באמצעותם

 , הנובעת מגביית דמי תיווך לא חוקיים של אלפי דולרים,הכלכלית של הבאת עובדים זרים חדשים

 מקשים על ביצוע ,"הדלת המסתובבת"בה מתאפשר לגרש עובדים זרים במה שמכונה שוהקלות 

וזו הולכת וקטנה בעקבות החלטות הממשלה , יש לזכור כי כל שחלוף כפוף למגבלות המכסה. השחלוף

הוסיף עובדים מחוץ לגבולות המכסה אלא לאפשר את מטרת השחלוף אינה ל.  תעסוקת ישראליםלעודד

 15.מילוי המכסה

 

 

                                                 
B066A199560E-4CF9-CB48-7CA7-FFCB9BE8/rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http/0, ת"אתר משרד התמ 9

אולם בעקבות ,  שעות עבודה236עד מאי השנה חויבו התאגידים לשלם לעובדים תמורת  .2007 ביולי 31: תאריך כניסה,/
 .211-הורד מספר השעות ל, חיוב המעבידים לשלם לעובדים את מלוא השכר המינימלי מדי חודש ולא על בסיס שנתי

 . 2007 ביולי 31, שיחת טלפון, "מוקד סיוע לעובדים זרים"רכזת פעילות ציבורית ב, סיגל רוזן 10
 . 2007 ביולי 31, שיחת טלפון, "קו לעובד", ד טל דגן"עו 11
מכתב בנוגע למעבר עובדים מתעשייה לבניין וממלונאות , לשכת היועץ המשפטי במינהל האוכלוסין, ד רגינה שוראשי"עו 12

 . 2007 בפברואר 18, לסיעוד
, 2007 בפברואר 19- ו2007 בינואר 31,  הזריםפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים: ראה בנושא 13

rtf.19-02-2007/zarim/rtf/data/protocols/il.gov.knesset.www://http ;גביית דמי  ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת
 .2007 בפברואר 14, גלעד נתן: כתיבה, קתיווך מעובדים זרים שלא כחו

 ביוני 28,  מכתב לחבר הכנסת רן כהן בנוגע לנוהל מעבר עובדים מתעשייה לבניין וממלונאות לסיעוד,ד לימור ציטאיט"עו 14
2007. 

 .447-446סעיפים , 2006 בספטמבר 12, יום שלישי, 31- של הממשלה ה20' פרוטוקול ישיבה מס 15
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   8 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 

 

 
  השפעת האגרה ומשך העבודה המוגדר באשרה על העסקת עובדים3.4

 16. זר על כל עובדח" ש7,300ח ודמי היתר שנתי בסך " ש4,135 בסך כל תאגיד מחויב לשלם אגרה שנתית

ל ההיטל לפי החלק היחסי בשנה שבו העובד לא היות שאפשר לקבל זיכוי רטרואקטיבי על האגרה וע

אפשר -אי,  כמו כן17.יש לתאגידים אינטרס לפעול לגירושו של העובד הזר מהמדינה כדי לקבל זיכוי, עבד

והדבר מוסיף למוטיבציה של התאגידים , לקבל היתר לעובד נוסף אם לא יוצא עובד קיים מהמדינה

 .ל חדשיםלפעול לגירושם של עובדים זרים ולהבאתם ש

 
  מסירת מידע לעובדים מן התאגיד3.5

ו מידע על  מהעובדים הזרים שהתלוננו לא קיבל78%-כ, לפי עדויות שאספו הארגונים החברתיים

עובדים מעטים .  מהעובדים לא קיבלו מידע בנוגע לפיקדון46%-כ. זכויותיהם מהתאגיד שהעסיק אותם

 מהעובדים 81%. ת"בלבד קיבלו מידע על דרכי ההתקשרות עם הממונה על זכויות העובדים במשרד התמ

רות לעבור מתאגיד  לא ידעו על האפש74%-ו, לא ידעו על האפשרות לעבור מקבלן לקבלת בתוך התאגיד

  18.לתאגיד

 

  המשך קיומה של הכבילה3.6

הסדר התאגידים מאפשר את המשך קיומה של , "מוקד סיוע לעובדים זרים"ו" קו לעובד"לטענת 

באמצעות מתן אפשרות למעבר בין התאגידים רק לאחר , הכבילה לתקופה של שלושה חודשים בכל פעם

ש לציין כי כאשר העובד מתלוננן כנגד התאגיד על הפרת  י19.רבעון של עבודה רצופה באותו התאגיד

עובד שיעזוב מעביד ללא היתר ממשרד . ת רשאי לאפשר לו לעבור לתאגיד אחר"משרד התמ, זכויות

 20.ת יאבד את אשרתו ויהיה אפשר לגרשו מהארץ"התמ

 

 ת"תגובת משרד התמ .4

                                                 
rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http /,  אגרות – 9פרק , 2007נוהל תאגידים , ת" משרד התמאתר: הנתונים מתוך 16

0/B066A199560E-4CF9-CB48-7CA7-FFCB9BE8/2007נוהלתאגידים.doc ,2007 באוגוסט 1: תאריך כניסה. 
 15, מכתב לוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים, "מוקד סיוע לעובדים זרים"רכזת פעילות ציבורית ב, סיגל רוזן 17

 .    2007במאי 
 .2007 יוני ,"מוקד סיוע לעובדים זרים"ו" קו לעובד"בהוצאת , כבילת מהגרי עבודה לתאגידי כוח אדם, מ"בע" חירות" 18
 15, מכתב לוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים, "מוקד סיוע לעובדים זרים"רכזת פעילות ציבורית ב, סיגל רוזן 19

 .    2007במאי 
, htm.35F4DD27DB18-85F8-C1A4-DE34-AE13F555/exeres/NR/il.gov.moital.www://http, ת"אתר משרד התמ 20

 . 2007 ביולי 31: תאריך כניסה
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 מרכז המחקר והמידע

 , במספר התלונות המגיעות לידיהתניכריש ירידה , ת"לדברי נציבת זכויות העובדים הזרים במשרד התמ

 כיום האכיפה אפקטיבית יותר בזכות המעבר לשיטת .אולם אופיין של התלונות המגיעות חמור

הבקרה ואכיפת החוק על מספר תאגידים מוגבל פשוטים יותר מאשר על מספר , שכן הפיקוח, התאגידים

,  הסמך מוסמכים להטיל קנסותת ויחידת"משרד התמ, כאמור. לא מוגבל של חברות כוח אדם קטנות

 יש לציין כי עד 21.לבטלו או להעמידו על תנאי, לצמצם מכסות ואף שלא לחדש את רשיונו של תאגיד

כמה תאגידים קיבלו רשיון , נערכו שימועים לתאגידים, עם זאת. היום לא נשלל הרשיון של שום תאגיד

 22.ימועלחצי שנה בלבד ועבודת כמה תאגידים הוקפאה בזמן הליך הש

 

  הטילה יחידת הסמך על תאגידים אשר הפרו את החוק קנסות2006 ופברואר 2005בין החודשים מאי 

 23:להלן פירוט העבירות שבגינן נקנסו התאגידים. ח" ש3,150,500- המסתכמים במינהליים

 ; קנסות17 –העסקה שלא כדין  

 ; קנסות6 – משכרם שנוכוכסף  הסכומיעל ולהם  על שכר העבודה ששולם ים לעובדפרטיםמסירת -אי 

 ; קנסות24 –מתן מגורים הולמים -אי 

 ; קנסות3 –תשלום שכר מינימום -אי 

 ; קנסות2 –חוק הגנת השכר שלא לפי ניכוי  

 ; קנסות9 –  בחוזה עבודה בכתבעמםללא התקשרות  עובדים העבדת  

 . קנסות3 – ללא ביטוח רפואיעובדים העבדת   

 

 
 דיון ומסקנות

ה מול מספר לא מוגבל של חברות כוח אדם לעבודה מול מספר מוגבל של המעבר מעבוד •

ת את האכיפה ואת הפיקוח על המעסיקים בכל הנוגע להפרת "תאגידים הקלה על משרד התמ

  .זכויות העובדים הזרים

ת כמה כלים להתמודד עם הפרת החוק "בעבודה מול התאגידים יש ליחידת הסמך במשרד התמ •

, אף שבשנתיים האחרונות חזרו ונשנו תופעות של ניצול עובדים, עם זאת. יםוניצול העובדים הזר

 . לא נשלל אפילו רשיון של שום תאגיד אחד

לענפים נוספים יש להביא בחשבון שגם שיטת התאגידים במימוש התוכנית להרחיב את  •

 מערך הפיקוח הקיים כיוםולהרחיב את , התאגידים עוברים עבירות כלפי העובדים הזרים

 .יםיעילואכיפה ת כדי להבטיח פיקוח "במשרד התמ

                                                 
 . 2007 ביולי 31, שיחת טלפון, ת"נציבת זכויות העובדים הזרים במשרד התמ, ד איריס מעיין"עו 21
 . 2007גוסט  באו1, שיחת טלפון, ת"יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ, לימור ארזני 22
 . 2007 באוגוסט 01, מכתב, סנקציות שהופעלו כנגד תאגידי הבניין, שלום בן משה 23
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

". הדלת המסתובבת"אחת הבעיות שנותרו ללא פתרון ואף החמירו בהיקפן ובתדירותן היא  •

התאגידים וחברות כוח האדם מעוניינים להביא לישראל עובדים חדשים כדי לקבל נתח מדמי 

ה ולכפות על התאגידים שחלוף  יש לפעול למיגור התופע.ל שלא כחוק"התיווך הנגבים מהם בחו

 הן טרם –עובדים כדי להתמודד עם התופעות הקשורות במיקסום הרווח על גבו של העובד 

 . בואו לארץ והן בניסיון להחליפו מהר ככל האפשר בעובד זר חדש

למרות המאמצים הניכרים שעושה יחידת הסמך בתחום ההסברה והנגישות של עובדים זרים  •

כדי להבטיח . לרבים מהעובדים הזרים אין גישה למידע זה, ל זכויותיהםלמידע על מעמדם וע

 .ראוי לבחון את הרחבת הפעולה וכוח האדם של נציבת זכויות העובדים הזרים, נגישות

אמצעי הענישה וההבהרות החוזרות ונשנות בדבר חובת קיום חוקי , למרות השינויים המבניים •

הארגונים החברתיים טוענים כי תופעת הניצול של , העבודה ומתן הזכויות לעובדים הזרים

ורק השתנה אופיים של האמצעים שבהם , עובדים זרים במקומות העבודה לא הצטמצמה

העסקתם של עובדים זרים באמצעות גורמים שאלת  מעלה שוב את הדבר. העובדים מנוצלים

 . המעביד באמצעות שירות התעסוקהאצל ישירה העסקתם המתווכים במקום 
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 גביית דמי תיווך מעובדים זרים 

 שלא כחוק

 

 הכנסת

 ז המחקר והמידעמרכ

 ז"ו בשבט תשס"כ

 2007 בפברואר 14

גלעד נתן: כתיבה

 ראש צוות , שרון סופר: אישור

 "דברי הכנסת"מערכת : עריכה לשונית

 מרכז המחקר והמידע, הכנסת

91950ירושלים , גוריון-קריית בן

6 :'טל 4 0 8 2 4 0 / 1 - 0 2

6 :פקס 4 9 6 1 0 3 - 0 2

www.knesset.gov.il/mmm52



 
   2 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא .1

עבוד בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לתופעה של גביית דמי תיווך מעובדים זרים המבקשים ל

לעובדי סיעוד מהפיליפינים $ 5,000בין  נעם הדמי התיווך הנגבים מסכום , לפי עדויות העובדים. בישראל

 אולם ,אדם-סחר בבניל תיווך ממבקשי עבודה אינה נחשבת גביית דמי .לעובדי בניין מסין$ 19,000 לבין

העובדים הזרים משלמים סכומים הולכים . אדם-סחר בבניבה מתקיים שסממן לחברה לנחשבת היא 

ל כדי להחזיר את חובותיהם "וגדלים רק בשביל לעבוד בישראל ונכבלים לחברות קבלניות בארץ ובחו

מחלקת המדינה האחרון של דוח הא נעלמה מכותבי עובדה זו ל. שנתיים לפחותפרק זמן של ל

מציינים במפורש כי בישראל יש עלייה חמורה בעבירות של סחר והם , אדם-סחר בבני לעהאמריקנית 

 . אדם למטרות עבודה-בבני

 

 רקע .2

. ים ולפחות כמספר הזה עובדים זרים לא חוקייםי עובדים זרים חוק80,000-כיום כשוהים בישראל 

 : ארצותכמההם מגיעים מ. החקלאות והבניין, ם מועסקים בעיקר בתחומי הסיעודהעובדים הזרי

מתאילנד רוב העובדים באים בתחום החקלאות , מהפיליפיניםבאים העובדים רוב בתחום הסיעוד 

הודו מ, יש בישראל עובדים זרים מנפאלעל כך נוסף . סיןמומטורקיה , מרומניה –ובתחום הבניין 

 . דרום אמריקהבמדינות באפריקה ומו

יש לציין כי גביית . תופעההרשויות בטיפול נסקר עדויות בנושא גביית דמי התיווך ומוצגות מסמך זה ב

 . 1 אסורה לפי החוק הישראליח"ש 3,050-טיפול מהעובד בסכום הגבוה מ או דמי דמי תיווך

 ת העובדים הזריםהמיוחדת לבחינת בעייבישיבה של הוועדה . חוקית אינה בעיה חדשה-הגבייה הלא

 : ן קשרי חוץ וזרים במשרד החוץ" אמרה רע2005בשנת 

אנחנו . עובדים בכל העולם נדרשים לשלם אלפי דולרים כדי להגיע לעבודה בישראל

 כי הבית –מכיוון שהם ממשכנים לא רק את הבתים שלהם , ראינו את זה בחומרה

פר בסין כדי לבוא ולעבוד  אלא הם ממשכנים את כל הכ– דולר 2,000שלהם שווה אולי 

לא תמיד הם , ואז הם מגיעים הנה ואנחנו נתקלים בכל מיני בעיות אתם, בישראל

    2.מתאימים וכולי

 חוקכגביית דמי טיפול  .3

 : נקבע,1959-ט"תשיה, בחוק שירות התעסוקה

בישראל או , במישרין או בעקיפין, לשכה פרטית לא תגבה ולא תקבל ממבקש עבודה. ג69

מבקש ", ן זהילעני; אלא אם כן הוא תשלום מותר, תשלום כלשהו, ישראלמחוץ ל

                                                 
 .2006-ו"התשס) תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך( תקנות שירות התעסוקה  1
, 2005 ביולי 12, ת בעיית העובדים הזריםמתוך פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת לבחינ 2

rtf.12-07-2005/zarim/rtf/data/protocols/il.gov.knesset.www://http . 
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   3 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

נו בתיווך יוכן מי שביקש עבודה והלשכה הפרטית פעלה בעני,  מבקש עבודה–" עבודה

 .עבודה

, במישרין או בעקיפין, אדם שאינו לשכה פרטית לא יגבה ולא יקבל מעובד זר) א. (ד69

אלא אם כן הוא תשלום , בקשר לתיווך עבודהתשלום כלשהו , בישראל או מחוץ לישראל

 .מותר

אשר נכנסו לתוקף , 2006-ו"תשסה, )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך(בתקנות שירות התעסוקה 

כניסתן לתוקף יש לציין כי עד . ח"ש 3,050 לכל היותר אהו" התשלום המותר"נקבע כי , 2006 ביולי 1-ב

 .ולגבייה של דמי תיווך או טיפ לא הותרה

  מבקר המדינהממצאי .4

 :סוגיית גביית דמי התיווךבמבקר המדינה עסק  2003לשנת ב 53' מסבדוח מבקר המדינה 

 דולר כדי לעבוד 10,000-3,000סכומים שבין , בארצות מסוימות, העובד הזר משלם

סכום זה מתחלק בין חברת כוח האדם בארץ המוצא לבין מתווכי כוח אדם . בישראל

 דולר 3,000- דולר ל1,300הנעה בין , ידי מתווכי כוח האדם בארץ-לה עלגביית עמ. בארץ

האפשרות לגבות עמלות . 1959-ט"התשי, מנוגדת לחוק שירות התעסוקה, לעובד

יוצרת פיתוי להגשת בקשות לקבלת היתרי , ל תמורת היתרי העבודה"מעובדים זרים בחו

רי העסקה בניגוד לתנאי ולסחר בהית, ההעסקה בהיקף גדול יותר מצורכי המבקשים

שכן מלבד , המדינה על אזרחיה יוצאת נפסדת מנושא העובדים הזרים. קבלת ההיתר

למימושם ולפיקוח על העובדים , ההוצאות הכרוכות בהפעלת מנגנון למתן היתרים

ואף לא אחד מהגורמים הנשכרים מהעסקת ,  למשק"עלויות חיצוניות"ישנן , הזרים

  3.ןעובדים זרים נושא בה

 :המבקר מוסיף וקובע

ממסמכים שהגיעו לידי משרד מבקר המדינה עולה כי סכום הכסף שמקבלים מתווכי 

ל "סמנכ.  דולר לעובד3,000-2,500כוח אדם הישראלים מהעובדים הזרים מסין נע בין 

כי הרווח של מתווכי כוח אדם מייבוא עובדים זרים , 2001ר העריך בינואר "משרד העו

רוב העובדים הזרים בחקלאות הם ( דולר לעובד 1,300-1,000ע בין בענף החקלאות נ

עובדים זרים המגיעים לישראל מאירופה נדרשים לשלם עמלות נמוכות ). תאילנדים

משרד מבקר המדינה ראיין מספר . גם כאן ניתן להפיק רווחים גדולים, אולם, יותר

דולר למתווכי כוח אדם  2,000-כי שילמו בישראל כ, עובדים זרים מרומניה שדיווחו

 . ישראלים כדי להבטיח היתרי עבודה בארץ לקרוביהם מרומניה

                                                 
frompage 161=&id376=asp?bookid.showHtml/serve/il.gov.mevaker.www://http&, אתר משרד מבקר המדינה 3

&cn698=&hw1024=&sw1=&direction26=&startpage1=&bctype7098=&parentcid7099=&contentid675=
 . 2007 בפברואר 5: תאריך כניסה, 649' עמ, זרים20%עובדים20%העסקת=
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   4 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

ל יצר תחרות בין מתווכי כוח אדם עד "הרווח הכלכלי הטמון בהבאת עובדים זרים מחו

כדי שאלה יממשו את , כדי הצעת תשלומים והטבות בסכומי כסף לבעלי ההיתרים

הנשען על ייבוא עובדים זרים , אותהדבר בולט בענף החקל. ההיתרים באמצעותם

 . מתאילנד

מצב בו עובדים זרים מארצות מסוימות משלמים למתווכי כוח אדם ישראלים תמורת 

גורם לכך שמתווכי כוח אדם אלה יעדיפו לייבא עובדים זרים , היתר עבודה בישראל

 . מאותן ארצות באמצעות היתרי העסקה שניתנו למעסיקים

ל "בדים זרים והאפשרות לגבות עמלות מעובדים זרים בחוהביקוש הרב להעסקת עו

יוצרים פיתוי להגשת בקשות לקבלת היתרי ההעסקה בהיקף , תמורת היתרי העבודה

, ולסחר בהיתרי העסקה בניגוד לתנאי קבלת ההיתר, גדול יותר מצורכי המבקשים

. ומחריפים את הלחצים שעמם מתמודדים פקידי שירות התעסוקה ומשרד הפנים

 בנושא עובדים זרים והקמת רשות הגירה תיארה את המתרחשמשרדית -הוועדה הבין

, מתן היתרים בהיקף נמוך מהביקוש בשוק ובחינם: "בשוק העובדים הזרים כדלקמן

והאינטרס הכלכלי המובהק של חברות התיווך בהבאת עובדים זרים נוספים לארץ 

מביאות לתופעות כמו , )לארץהחברות גובות סכומים ניכרים בגין הבאת העובדים (

 4".שוחד ואף סחר בעובדים, שחיתות

 
ר לגבות מהעובד דמי תיווך והשמה עד סכום  מאז נקבע כאמור כי מות.2002זו היתה תמונת המצב בשנת 

המדינה . הנגבים שלא כחוקדמי התיווך סכום בשנים האחרונות עלה , למרות ההיתר .ח"ש 3,050של 

 . מהמצליחה להתמודד עאולם היא אינה , מש שנים לפחותלקיומה של הבעיה חערה 

 עמדת המדינה .5

 – החליטה הממשלה 2005 ביולי 31- מ4024' ממשלה מסת בהחלט

, וגביית עמלות מופרזות מאותם עובדים ניצול לרעה של עובדים זרים למנוע במטרה

ת לקבוע הסדר "הסמך לעובדים זרים במשרד התמ הנחות את הממונה על יחידתל

-ןשל ארגון ההגירה הבי תחת פיקוחו עובדים זרים לעבודה בישראל יעשה גיוס לפיו

 היתרים להעסקת יינתנו ולהבטיח כי, שייקבע למטרה זו הסדר אחר או )IOM (לאומי

 לקבוע את הענפים הממונה את להנחות. פי ההסדר שייקבע בלבד-עובדים שיגויסו על

סוגי עובדים  יחול לגבי לבד שההסדר לאוב, בהתאם לשיקול דעתו יופעל ההסדר בהם

 ועובדים , כפי שתוקנה בהחלטה זו5,ל"הנ 3021 .הממשלה מס להחלטת 2כמפורט בסעיף 

                                                 
 .656-655' עמ, שם 4
 .כגון אקדמאים וספורטאים, הכוונה למומחים ולעובדים זרים שאינם זקוקים להיתר במסגרת המכסה 5
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   5 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

קיימות נסיבות מיוחדות בגינן סבור הממונה כי אין להחיל עליהם את  שלגביהם אחרים

 6.ההסדר האמור

 

בדבר הבאת עובדים זרים לישראל  )IOM(לאומי -ן להסדר עם ארגון ההגירה הביהמדינת ישראל הגיע

עובדים זרים נאלצים לשלם כבר שחוקיים -בעיית דמי התיווך הלאמגר את באמצעות הארגון במטרה ל

באמצעות מתאילנד  לארץ של עובדים זרים בואםבימים אלו מתנהלים מגעים להסדרת  .בארצות מוצאם

מצד מדינות מתעוררים קשיים  לת ישראללמרות נכונותה של ממש, ואולם .לאומי-הביןארגון ההגירה 

כעת בתאילנד לאחר ששר העבודה התאילנדי הביע נכונות נבחן הנושא  7.העובדים הזריםשל המקור 

 8.הרעיון בפגישה עם שגרירת ישראלוק את לבד

את האיתור וההכשרה של מועמדים לעבודה בישראל תמורת בל עליו לאומי נכון לק-ארגון ההגירה הבין

הסדרת ההגעה לישראל דרך נציגויות ארגון ההגירה העולמי עשויה . לאדם בלבד$ 200וך של דמי תיו

 :מטרותלהשיג כמה לסייע 

 .חוקית של דמי תיווך בארצות המוצא-ביטול הגבייה הלא .א

 .התאמה מקצועית והכנה של המועמדים לעבודה בישראל לקראת העבודה .ב

על זכויותיהם ועל , התנאים בישראלעל י ידע בסיסיהיה מועמדים לעבודה בישראל הבטחה של .ג

 .חובותיהם

עם חברות כוח להתקשר הבאת העובדים לישראל באמצעות ארגון ההגירה תמנע מחברות כוח האדם 

 חברות כוח ,לפי מודל זה. חוק כאשלאפשר גביית דמי תיווך כך לא תת ו,אדם פרטיות בארצות המוצא

עבודה בהתאמתו לעבודתו והשמתו , ה של העובד בארץהאדם הישראליות יספקו רק את שירותי הקליט

 . אצל המעסיק

 ת"משרד התמ. 5

של  ת הוא המשרד המרכזי המנסה להיאבק בתופעה"משרד התמ .לבעיהערים  הממשלהמשרדי , כאמור

 . גיבשה תוכנית למאבק בתופעהאףת "יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמו ,חוקית- הלאגבייהה

רת הבאתם של העובדים הזרים באמצעות ארגון ההגירה העולמי נדבך מרכזי המשרד רואה בהסד

 9: אמצעים נוספיםכמהממליץ לנקוט  המשרד. ק למיגור תופעת דמי התיווךבמאב

 .אין להן נציגות דיפלומטית בארץשמהבאת עובדים ממדינות להימנע  .א

 .  מחייביםמסכימות להגיע להסכמה עם ישראל בדבר כלליםש עובדים ממדינות להביא .ב

                                                 
,  ממשלההחלטות, אתר משרד ראש הממשלה 6

htm.4024des//072005/Decisions/Archive/PMO/il.gov.pmo.www://http , 2007 בפברואר 5: תאריך כניסה . 
 . 2007 בפברואר 5, פוןשיחת טל, רפרנט עבודה במחלקה לייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ד שי סומך"עו 7
 . 2007 בפברואר 5, שיחת טלפון, מחלקת זכויות אדם במשרד החוץ, ד סנדרה סימוביץ"עו 8
 .2007פברואר , גביית עמלות מעובדים זרים: מצגת ,זרים מנהל יחידת הסמך לעובדים, שלום בן משה 9
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   6 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

, פעילות משותפת של גורמי החקירה במשטרת ההגירה והיחידה הכלכלית לחקירת פשעיםלהנהיג  .ג

 . לשם אכיפה כלכליתהיחידה להלבנת הוןשל רשות המסים ושל 

 . כתבי אישום פליליים נגד גורמים הנחשדים בגבייה לא מותרתלהגיש  .ד

 
. ים על בסיס עדויות ותצהירים של עובדים זריםת פועל נגד חברות קבלניות ותאגיד"במקביל משרד התמ

עדויות נגדן מצטברות ששולל רשיונות מחברות קבלניות , האחראי לרישוי חברות קבלניות, אגף הרישוי

 לשלול  רשאיתנהלת האגףימ .בין השאר עבירות של גבייה שלא כדין, בדבר עבירות נגד עובדים זרים

 2006בשנת .  עובדים זריםה שלהשמב והית העוסקת בהבאאת רשיונה של חברה קבלנבהליך מינהלי 

 10.עובדים זריםבהשמה של קבלניות העוסקות בהבאה ו חברותכמה איבדו את רשיונן 

הוקמה בשל הביקורת ש ,ת זכויות עובדים זריםו נציב, במסגרת יחידת הסמך,פועלת במשרדנוסף על כך 

על  חוקית אלא לארוב התלונות שמגיעות לנציבות אינן על גבייה . על מצבם של העובדים הזרים בארץ

בנציבות גם . חוקית-לא הגבייה היתלבעיערים אולם גם בנציבות , הלנת שכרעל עבירות על חוקי עבודה ו

נעשית  פעולה מוניטרית ה– חוקית-לא הנובעת מאופייה של הגבייה ה,ענישההאכיפה וערים לבעיית ה

 הגבייה תבמטרה להקטין את תופע.  הוכחת העבירהאתהמדינה ובאופן המקשה ברובה מחוץ לגבולות 

את  כי תאגידי הבניין מחויבים לשלם לעובדיהם 2007נקבע בנוהל לשנת , חוקית בארץ-לאה

, ה לדוגמ.בחשבוןהנעשות לפקח על התנועות אפשר יהיה וכך , הםישירות לחשבון הבנק שלמשכורותיהם 

מנהלת  הנציבות 11.כורת המשולמת לעובד וכל תשלום או הפקדה בחשבוןהמשסכום  לבדוק את אפשר

 ואם בשלב איסוף המודיעין יתגלו הוכחות לגבייה לא חוקית של כספים ,מעקב שוטף אחר התאגידים

 . נהליים נגד כל תאגיד שיפר את החוקי ינקטו צעדים מ,מעובדים

 אולם אין בה ,לניות תורמת למאבק בבעיהעבודת הנציבות ואגף הרישוי של החברות הקב יש לציין כי

 .  להתלונןנמנעים משל העובדים הזרים רוב רובם שכן , למגר אותהכדי 

 נהלת ההגירהיעמדת מ .6

 מועברות נהלתיאנשי המגיעות אל מש בנושא עדויותה .חוקית-יה הלאילבעיית הגבערה ה נהלת ההגירימ

משפטי נגד עובד זר ובמהלכו מתברר כי  הליך כאשר מתנהל, כמו כן. נהליימת לטיפול "משרד התמ לא

חוקית -יה הלאיירת העדות על הגבחשיבות במסרואה  המינהלת, הוא נדרש לשלם דמי תיווך שלא כחוק

 יכולת לחקור את העבירות האין ל: יכולתה של המינהלת לטפל בתלונות מוגבלת 12.למערכת המשפט

לעתים  ;מעבירות את הכסף באופן גלוי וישירנן איל " חברות כוח האדם בחו;במדינות זרותנעשות ה

נהלת יהמ .ולעקוב אחר העברתאפשר -איכך ו, מועבר לארץ במזומןהוא ל ולעתים "הכסף נותר בחו

  13.רת האפשרות של הבאת עובדים במרמהמתמודדת עם הנושא באמצעות חקי

                                                 
 . 2007אר  בפברו5, שיחת טלפון, מנהלת אגף רישוי חברות כוח אדם, רבקה מקובר 10
 . 2007 בפברואר 5, שיחת טלפון, נציבת זכויות העובדים הזרים, ד איריס מעיין"עו 11
 . 2007 בפברואר 5, שיחת טלפון, היועצת המשפטית של מינהלת ההגירה, צ אורנה נחמני"סנ 12
 . 2007 בפברואר 6, שיחת טלפון, מינהלת ההגירה, קצין חקירות, ק דודי פרץ"רפ 13
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   7 מתוך 6עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 עמדת רשות המסים. 7

הגבייה אין לרשות כלים לבחון את אולם  ,המ ובמס הכנס"כל הכנסה של חברה ישראלית חייבת במע

 .ל ומגבלות של כוח אדם" בשל מורכבות הטיפול בבעיה בחופהמקיחוקית של דמי תיווך בחינה -הלא

אין לרשות מידע אולם , במסגרתן נחקרו חברות שעסקו בהבאת עובדים זריםשפרשיות כמה בעבר היו 

 ,כאשר יש מידע. ל"גבייה לא חוקית בחועל פות בתחום או עדויות שוטהעוסקות כל החברות על שוטף 

 בשל היקף כוח האדם ברשות המסים וריבוי הנושאים שהמחלקה .הרשות בוחנת את הטיפול בנושא

 של יתעיקרהכיום העבודה . מידע קונקרטייש רק כאשר מטופלות בעיות רבות , נדרשת לטפל בהם

  14.מאורגןהלפשע נוגעת המחלקה 

 "קו לעובד"עמדת . 8

בידי . בתלונות של עובדים זרים על הפרת זכויות עובד וזכויות אדםבין השאר  מטפל "קו לעובד"ארגון 

גבו חברות ש$ 19,000-ל$ 6,000גבייה לא חוקית של סכומים הנעים בין בדבר  תצהירים ועדויות הארגון

על הגבייה דים מעיעובדים רבים אינם  .קשו לעבוד בישראלי מעובדים אשר בקורכוח אדם בארצות המ

. בסכנת גירושעומדים עד שהם מאבדים את מקום עבודתם או את מעמדם כעובדים זרים חוקיים ו

 שכן קיים חשש אמיתי להם ולבני ,עובדים זרים רבים חוששים להעיד נגד מעבידים או למסור תצהירים

ישוי במשרד  ואגף הר זכויות העובדים הזרים נציבות.משפחותיהם בארץ המקור אם ימסרו עדות

הפרת על  ומקבלים עדויות וחומר מהארגון ובאמצעותו ,"קו לעובד"בקשר עם ארגון  עומדים ת"התמ

  15.גבייה לא חוקית בפרטעל חוקי עבודה וזכויות עובדים בכלל ו

ץ בתביעה להורות למדינה לנמק מדוע לא תפסיק את הבאתם "בתחילת החודש הגיש הארגון עתירה לבג

 העדויות על דמי התיווך הגבוהים נוכח ל,ם זרים מהרפובליקה העממית של סיןלישראל של עובדי

ים רשמיים ימעורבותם של גורמים סינ לע ועל רקע העדויות ,עובדים סינים בארץ מוצאםשנגבים מ

 16.בגביית דמי התיווך

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 2007 בפברואר 6, שיחת טלפון, רשות המסים, מ"מנהל תחום חקירות מע, שמואל דהן 14
 . 2007 בפברואר 5, שיחת טלפון, "קו לעובד", ד טל דגן"עו 15
 . 2007 בפברואר 4,  שר הפנים'ארגון קו לעובד נ 1193/07ץ "בג 16
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   8 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 דיון .9

 שיו הקנוכחולבחברות כוח האדם עובדים אדם וזכויות  הפרת זכויות המציאות הקשה שלנוכח ל •

, חברות כוח האדם בארץובין ל "העברת כספים בין החברות המגייסות את העובדים בחולהוכיח 

משרדי העבודה עם עבודה של עובדים בנציגויות ישראל וישיר של יש לשקול מודלים של גיוס 

 מודל של גיוס עובדים ישיר –טורקי -שומו של המודל הגרמנייראוי לבחון את י. המקומיים

 . טורקיהבאמצעות נציגויות של משרד העבודה הגרמני ב

יש לבחון דרכים למיצוי מהיר של האפשרות לגייס עובדים זרים באמצעות ארגון ההגירה  •

 . העולמי

דמי . לכל הפחות  מיליון דולר לשנה250-מדת באחוקית של דמי תיווך נ-ההכנסה מהגבייה הלא •

כל עוד החלפתם של עובדים  .צר בעל תו מחירהתיווך הגבוהים הפכו את העובדים עצמם למו

חברות כוח האדם ש אין לצפות לשינוי בלחצים ,רווחית וחוקיתתהיה בחדשים ותיקים זרים 

 .מפעילות כדי שיתאפשר להן להמשיך ולהכניס עובדים זרים חדשים לארץ

בארץ גורמי האכיפה בתחום הלבנת ההון והפשיעה הכלכלית האפשרות לערב את יש לבחון את  •

 . ומחוצה לה

 המכסותצמצום , הלבנת עובדים זרים לא חוקיים ושמירה על מדיניות השמים הסגורים •

להשתלבותם של עובדים ישראלים יתרמו , עובדים זרים חדשיםשל והימנעות מהכנסה מיותרת 

בארץ שוהים  לעובדים הזרים הואפשרבד בבד הם י .העובדים הזריםתופסים היום שבתחומים 

ת תקופת שהייתם בלי להיות חשופים לגירוש בעידודן של החברות הקבלניות הנהנות למצות א

 . מגביית דמי תיווך בתנאים של מדיניות דלת מסתובבת

. יש לזכור כי עובד זר מתחיל להרוויח כסף למחייתו רק לאחר ששילם את חובו לחברה הקבלנית •

אפשר , שלוש שניםה להיפסק בתוך העסקת עובדים זרים בהם אמור ש,ענף הבנייהגון בענפים כ

לא יוכלו להשתכר בזמן שנותר ואילך שעובדים זרים חדשים המגיעים לארץ מתחילת שנה זו 

 .כדי החזרת חובותיהםאפילו 

, ת"אגף הרישוי לחברות כוח אדם במשרד התמגון  כ,יחידות העוסקות בפיקוח על חברות הקבלן •

הקצאת תקנים -אי. ידת החקירות של אגף המסיםכך גם ביח; בכוח אדםכרוני סובלות ממחסור 

   .ראויים ליחידות האכיפה והפיקוח כמוה כהזמנה לחברות הקבלניות לעבור על החוק

קל  עובדים אלו .בשנים האחרונות הולך ועולה מספרם של עובדים ממדינות ללא נציגות בישראל •

יש חשיבות , לכן. להגיש להםנציגות דיפלומטית עשויה שאינם נהנים מהעזרה הם  ו,יותר לנצל

העסקת עובדים לאסור  יישום החלטת הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזריםרבה ל

 . נציגות בארץןזרים ממדינות שאין לה

עבודתם של העובדים הזרים יסדירו את מדינות המקור של העובדים הזרים ומן הראוי שישראל  •

 .  אחרתיווך או כל תשלוםוזכותם לעבוד ללא תשלום דמי בארץ ואת 
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   9 מתוך 8עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

יש לשקול צירוף של גורמי האכיפה הכלכלית לעבודה השוטפת של משרדי הממשלה בתחום  •

  .העובדים הזרים בכלל וגביית דמי התיווך בפרט
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 מזרחי-מיכל טביביאן: כתיבה

 מנהלת מחלקת מחקר, ר שירלי אברמי"ד: אישור

 "דברי הכנסת"מערכת : עריכה לשונית

 

  

 ד"ט בסיוון תשס"י

 2004 ביוני 8

 :מסמך רקע בנושא

של העובדים הזרים " הסדר  הכבילה"

 בישראל וחלופות אפשריות 

מוגש לוועדה המיוחדת לנושא בעיית העובדים הזרים
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 7 מתוך 1עמוד 

ד"ט בסיוון תשס"י  2004 ביוני 8
  לה של העובדים הזרים בישראל וחלופות אפשריותהסדר הכבי

". הסדר הכבילה" לנושא בעיית העובדים הזרים בנושא מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה המיוחדת

נמנים חסרונות ההסדר , "הסדר הכבילה"במסמך מוצג הליך ההעסקה של עובדים זרים ובכלל זה 

 .ומוצגות הצעות שהעלו מוסדות המדינה וארגונים חברתיים לפתרון הבעיה

 

 הליך ההעסקה של עובדים זרים .1

,  1991-א"התשנ, )סור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםאי(לחוק עובדים זרים ) א(יג 1סעיף 

אלא אם כן התיר הממונה בכתב את העסקתו של העובד הזר , לא יקבל אדם עובד זר לעבודה"קובע כי 

העסקת עובדים זרים נעשית באמצעות היתרי , בהתאם לכך". ובהתאם לתנאי ההיתר, אצל אותו מעביד

המסחר והתעסוקה , הסמך לעניין עובדים זרים שבמשרד התעשייההעסקה פרטניים שמעניקה יחידת 

לכל מעסיק בענפים אלו ניתן היתר . השירותים והסיעוד, התעשייה, החקלאות, למעסיקים בענפי הבנייה

 ובאופן מקביל מוטבע בדרכונו של כל עובד זר 1,המפרט את מספר העובדים הזרים שהוא רשאי להעסיק

ובכלל זה , ונאסר עליו לעבוד אצל כל מעסיק אחר,  שהוא רשאי לעבוד אצלואשר עובד כדין שם המעסיק

, תוצאתו של הסדר זה היא כבילת העובד הזר למעסיקו. מעסיק שמחזיק בהיתר העסקת עובדים זרים

הסדר זה מתנה את זכותו ,  למעשה2.זולת  אם התיר משרד הפנים את מעברו לעבודה אצל מעסיק אחר

וממילא הופקד ,  בקשר בינו לבין המעסיק שהיתר העבודה של אותו זר הוקצה לושל זר לעבוד בישראל

העובד אינו רשאי לעזוב  את מעסיקו החוקי לטובת . בידיו גם היתר השהייה של אותו עובד זר בארץ

  3.היתר השהייה שלו מאבד את תוקפו, ואם הוא עושה כן, מעסיק אחר

פיו כל עובד זר אשר מסיבה -שעל, "עובד ממעסיק למעסיקנוהל מעבר " פרסם משרד הפנים 2002בשנת 

עם . כלשהי אינו עובד עם מעסיקו המקורי רשאי לפנות אל משרד הפנים ולבקש לעבוד אצל מעסיק אחר

קבלת פנייתו של עובד זר בבקשה לעבור למעסיק אחר בודקת הלשכה המשפטית של משרד הפנים אם יש 

אשרת שהייה  (2-ואם כן היא מנפיקה בעבורו אשרת תייר מסוג ב, בסיס לאישור הבקשה באופן עקרוני

במהלך אותו חודש על העובד למצוא מעסיק בעל היתר עבודה . למשך חודש) שאינה מאפשרת לו לעבוד

 לטענת ארגונים 4).אשרת עבודה (1-שייגש עמו למשרד הפנים כדי שיוכל לקבל אשרה מסוג ב, פנוי

, והל המעבר לא השתנתה המציאות של שוק העסקת העובדים הזריםעל אף פרסום נ, חברתיים שונים

 5.ממשיך לחול" הסדר הכבילה"ו

שיטת העסקתם של העובדים הזרים מכוונת להשיג פיקוח מרבי על מעבר הגבולות ועל פעילות העובדים 

וא כדי למנוע את שהייתם הממושכת של עובדים זרים בארץ הם אינם מורשים לב. הזרים בשוק העבודה

ובתום תקופה מסוימת פגה אשרת השהייה שלהם והם מחויבים , זוגם או עם משפחותיהם-לארץ עם בני

וכדי למנוע , כדי להימנע מיצירת רושם של מחויבות כלפי העובדים הזרים, כמו כן. לחזור לארצותיהם

                                                 
ואילו , סיקיהם בפועל של העובדים הזרים לבין העובדים הזריםיחסי עובד ומעביד נקשרים בין מע,  במצב הנוהג בישראל1

ואינן רשאיות להעסיק , האדם המעורבות בהבאת העובדים לישראל ובתיווך עבודתם משמשות מתווכות בלבד-חברות כוח
 .עובדים זרים

משרדי לעניין זכיונות -המלצות ביניים של הצוות הבין, סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ורמוס- יעל אנדורן2
מכתב לשר האוצר ,  הימנעות מכבילת עובדים זרים למעסיקיהם�להבאתם לישראל ולהעסקתם הזמנית של עובדים זרים 

 . 2003 בדצמבר 29, המסחר והתעסוקה אהוד אולמרט, הבנימין נתניהו ולשר התעשיי
 .2003יוני , "מרכז אדוה", 13 וויוןמידע על ש, "בישראל' עובדים זרים'",  אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן 3
 . שם4 
, "קו לעובד"מתוך אתר האינטרנט של ארגון , ואחרים נגד ממשלת ישראל ואחרים" קו לעובד", 024542/ץ " עתירה לבג5 

html.4/piskidin/il.org.kavlaoved.www://http ,2004 במאי 27: תאריך כניסה. 

62



 

 

 
 
 
 

 7 מתוך 2עמוד 

ד"ט בסיוון תשס"י  2004 ביוני 8
  לה של העובדים הזרים בישראל וחלופות אפשריותהסדר הכבי

יחסי נמנעת זו מהתערבות או מנטילת אחריות בכל הקשור להסדרת , הגשת תביעות כלפי המדינה

 6.העבודה ולשמירה על זכויותיהם של עובדים אלה

 

 "הסדר הכבילה"חסרונות  .2

נציגי ארגונים חברתיים ונציגי , לדעת אנשי אקדמיה" הסדר הכבילה"נפרט להלן את חסרונותיו של 

 :המדינה

" הסדר הכבילה "� ההסדר מונע תחרות בשוק בין המעסיקים ויוצר מונופול בקרב מחזיקי ההיתרים .1

שכן מכסות ההיתרים להבאת עובדים זרים מוענקות בעיקר לחברות הגדולות ולא ,  בין מעסיקיםמפלה

  7.למעסיקים קטנים

גורם לשכר " הסדר הכבילה "� ההסדר מונע את העלאת שכרם של העובדים הזרים לרמה תחרותית .2

בין מעסיקים על משום שהוא מונע תחרות , העובדים הזרים להיות נמוך מכפי שהיה בתנאי שוק תחרותי

 8.שירותי העובדים הזרים

 בדרך כלל יחסים חוזיים שבין עובד למעביד אמורים � ההסדר מגביר את תלות העובד הזר במעסיק .3

להשתחרר מן , בתנאי החוזה, שבו כל אחד מהצדדים יכול, לבטא מפגש רצונות חופשיים של הצדדים

שבהם האוטונומיה ,  ליחסים מעין קניינייםהופכים יחסים אלה" הסדר הכבילה"ב. ההתקשרות החוזית

  9.ובאופן מעשי הוא אינו יכול להשתחרר ממרות מעבידו, של העובד מוגבלת באופן משמעותי

 רווחיהם של המעסיקים מעבודת העובדים הזרים נובעים � ההסדר מעודד ניצול של העובדים הזרים .4

 מכלל 68.5%, 1997-1998רד העבודה בשנים פי נתוני מש-על. במידה רבה מניצולם ומקיפוח זכויותיהם

הופך את המעסיק " הסדר הכבילה" היות ש10.העובדים הזרים שנבדקו קיבלו פחות משכר מינימום

הוא רשאי לקזז משכרו תשלומים שונים שקשורים לכאורה , לאחראי לתנאי עבודתו ומחייתו של העובד

מהעובדים הזרים תשלום שכר דירה ושירותי מעסיקים מסוימים דורשים , למשל, כך. להוצאות מחייתו

כבילה " כדי להבטיח 11.קרקע שאינם עומדים ביחס הולם לרמת הדיור והשירותים הניתנים בפועל

האדם המעניקות שירותים לעובדים זרים מפעילים -חלק מהמעסיקים וחברות כוח, של העובדים" יעילה

" פיקדון"ים וניכוי חודשי משכרם לצורך בהם החזקת דרכוני העובד, מגוון אמצעים בלתי חוקיים

  12").ביטוח בריחה"מכונה גם (שיוחזר להם עם צאתם מהארץ 

האדם בארץ - חברות כוח� ומפערי תיווך" רווחי מכסה"המתפרנסת מ" תעשייה"ההסדר יוצר  .5

האדם בישראל דורשות -חברות כוח. ובארצות המוצא של העובדים גובות דמי תיווך מהעובדים הזרים

לפי . עובדים להפקיד בידיהן דמי ערבות כדי להבטיח שהם לא יעזבו את מעסיקיהם המקורייםמה

פער התיווך ברוטו שחברות , המסחר והתעסוקה, האדם במשרד התעשיי-הערכה של הרשות לתכנון כוח

                                                 
 . 38�46' עמ, 2001, 1 עת לענייני משפט וחברה-כתב: משפט נוסף, "ריםכבלי החוק של העובדים הז",  יוסי דהאן 6
 . שם7
 . שם 8
 . שם 9

 . 1998לשנת , 49  דוח שנתי,  משרד מבקר המדינה 10
 .2003יוני , "מרכז אדוה", 13 מידע על שוויון, "בישראל' עובדים זרים'",  אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן 11

 . 38�46' עמ, 2001, 1 עת לענייני משפט וחברה-כתב: משפט נוסף, "ק של העובדים הזריםכבלי החו",  יוסי דהאן 12      
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  לה של העובדים הזרים בישראל וחלופות אפשריותהסדר הכבי

 שכר העבודה הנמוך 13.ח לשעת עבודה" ש4.5-כ:  משכרו של עובד זר25%-האדם נהנות ממנו מגיע ל-כוח

ל העובדים הזרים וקביעת מכסות במספר קטן מזה שהמעסיקים היו רוצים להעסיק מעניקים ש

 14".רווחי מכסה"למעסיקים שקיבלו היתרי העסקה 

,  ברגע שעובד זר עוזב את מעסיקו המקורי� ההסדר מגדיל את מעגל העובדים הזרים שאין להם היתר .6

, מנקודת ראותו של העובד הזר.  לא חוקיתשהייתו בארץ הופכת להיות, המחזיק בהיתר העבודה שלו

אדם נמצא -בסקר שערכה הרשות לתכנון כוח: עשויה להשתלם לו מבחינה כלכלית" לא חוקי"הפיכתו ל

כי עובדים שעברו מסטטוס של עובד עם היתר לסטטוס של עובד ללא היתר דיווחו על שיפור בשכרם 

מעצר וגירוש , בסכנה של היתפסות, ת תעסוקתיתיציבו-אולם שיפור זה היה כרוך באי, ובתנאי העסקתם

 עובד עלול להפוך לשוהה שלא כחוק גם 15.ובהעדר זכויות כגון חובת ביטוח בריאות מטעם המעסיק

למשל כאשר המעביד ממשיך להעסיקו מעבר לתקופת האשרה , כתוצאה ממעשה או ממחדל של המעביד

ובד לעבוד אצל מעסיק אחר בלי להסדיר זאת כאשר מעביד מורה לע, בלי לדאוג מראש להארכת תוקפה

במשרד הפנים או כאשר מעביד מסיים את עבודתו של עובד לפני תום החוזה ואינו דואג להעברתו 

  16.המוסדרת למעביד מורשה אחר

 � ומעביר אותה לידי המעסיקים, את האחריות המוטלת על המדינה לטפל בעובדים" מפריט"ההסדר  .7

, משרד הפנים.  המעסיקים את האחריות לבואם ולצאתם של העובדים הזריםמטיל על" הסדר הכבילה"

מעביר למעשה את תפקיד הפיקוח על , שמטיל על המעסיק התחייבות המלווה בתשלום ערבות כספית

הסדר "משמעותו של ,  יתירה מזאת17.תנועותיהם של העובדים הזרים מן המדינה אל המעסיקים

, כעובד וכאדם, אלא גם הפקדת האחריות לזכויותיו,  של העובדאינה רק מניעת ניידותו" הכבילה

ממחיש את הנסיגה המכוונת " הסדר הכבילה", במובן זה. בידי מעסיקיו, בריאות ועוד, לשירותי רווחה

בהענשת עובדים , הבאה לידי ביטוי בהעדר פיקוח על המעסיקים, של המדינה מפיקוח על תהליכי השוק

 18.עודבמקום הענשת מעסיקיהם ו

 

                                                 
 .2003יוני , "מרכז אדוה", 13 מידע על שוויון, "בישראל' עובדים זרים'",  אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן 13
 . 1998לשנת , 49 דוח שנתי,  משרד מבקר המדינה 14
 .2003יוני , "מרכז אדוה", 13 מידע על שוויון, "בישראל' ים זריםעובד'",  אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן 15
נייר עמדה בנושא כבילת העובדים , המרכז לסיוע משפטי בזכויות האזרח, "קו לעובד",  האגודה לזכויות האזרח בישראל16

 .2000 בדצמבר 4, משרדית בנושא כבילת העובד הזר למעביד-הוגש לוועדה הבין, הזרים
 . 38�46' עמ, 2001, 1 עת לענייני משפט וחברה-כתב: משפט נוסף, "כבלי החוק של העובדים הזרים",  יוסי דהאן  17
 .2003יוני , "מרכז אדוה", 13 מידע על שוויון, "בישראל' עובדים זרים'",  אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן 18
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 7 מתוך 4עמוד 

ד"ט בסיוון תשס"י  2004 ביוני 8
  לה של העובדים הזרים בישראל וחלופות אפשריותהסדר הכבי

  הצעות לפתרון בעיית הכבילה .3

הסדר "ובהן חלופות ל, להלן שלוש הצעות שהעלו מוסדות המדינה וארגונים חברתיים במהלך השנים

 .הנוכחי" הכבילה

 

 משרדי -הצעת הצוות הבין .3.1

משרדי לעניין זכיונות להבאתם לארץ ולהעסקתם הזמנית - מינה שר האוצר צוות בין2002 באפריל 30-ב

משירות התעסוקה , ממשרד העבודה, לצוות מונו עשרה חברים ממשרד האוצר. ים זריםשל עובד

 . ורמוס-יעל אנדורן' הגב, ובראשו עמדה סגנית הממונה על התקציבים, וממשרד המשפטים

שלפיה יש להפסיק את שיטת ,  מוצגת עמדת הצוות19,שהוגשו לשר האוצר, בהמלצות הביניים של הצוות

לקבוע רק את המכסה הכללית של העובדים הזרים פרטניים למעבידים ומתן היתרי ההעסקה ה

 . שיועסקו בארץ בכל ענף

המלצתו העיקרית של הצוות היא להחליף את השיטה של מתן היתרי ההעסקה הפרטניים למעבידים 

 העסקתם 20.מעביד-שבינן ובין העובדים הזרים יתקיימו יחסי עובד, אדם-בהקצאת רשיונות לחברות כוח

האדם המעסיקה -ועל של העובדים הזרים תוכל להיעשות אצל כל מעסיק בענף שבו תפעל חברת כוחבפ

כל עוד , בכל מספר שיחפץ, וכל מעסיק בפועל יוכל לשכור את שירותיהם של עובדים זרים, את העובדים

 .הוא נכון לשאת בעלות הכרוכה בכך

ת לתשלום שכרם ולמתן כל התנאים לפי האדם שיעסיקו את העובדים הזרים יהיו אחראיו-חברות כוח

האדם -חברות כוח. ויעמידו את הערבויות הנדרשות לשם כך, דין ולפי תנאים נוספים שיקבעו לעניין זה

כדי . האמורות יהיו אחראיות גם לתשלום כל האגרות וההיטלים המוטלים בהעסקת עובדים זרים

המליץ , בדים ולשלם להם שכר עבודה ראוילתמרץ את מעסיקי העובדים הזרים לשמור על זכויות העו

ולדרוש לעבור מעבודה בעבור , הצוות לאפשר לעובדים לדרוש לעבור ממעסיק בפועל למעסיק בפועל אחר

 . כפוף למתן הודעה מוקדמת בתוך פרק זמן סביר, אדם בעלת רשיון לחברה אחרת-חברת כוח

ילה ולאפשר לעובדים לעבוד ישירות אצל משרדי דן באפשרות לבטל באופן מוחלט את הכב-הצוות הבין

אולם הגיע למסקנה כי מתן חופש מוחלט לעובדים הזרים , המעסיקים בפועל ולא אצל תאגידים מורשים

, לעבור ממעסיק למעסיק לא יביא בהכרח להגדלת עלות העסקתם של עובדים זרים ולהפחתת ניצולם

לא יוכל לדרוש מחיר גבוה , ינה סביבתו הטבעיתכעובד בלתי מאורגן הפועל בסביבה שא, שכן העובד הזר

 .ותנאי תחרות מלאים לא יבטיחו לו תנאי עבודה הולמים, תמורת כוח העבודה שלו

ומכאן , הצוות הדגיש כי יש הבדל של ממש בין הענפים השונים שבהם מועסקים עובדים זרים

אלא להחילו , בכל הענפיםשבהמלצותיו עשויה להיכלל המלצה שלא להחיל את ההסדר באופן מיידי 

                                                 
משרדי לעניין זכיונות -ים של הצוות הביןהמלצות ביני, סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ורמוס- יעל אנדורן 19

מכתב לשר האוצר ,  הימנעות מכבילת עובדים זרים למעסיקיהם�להבאתם לישראל ולהעסקתם הזמנית של עובדים זרים 
 . 2003 בדצמבר 29, המסחר והתעסוקה אהוד אולמרט, הבנימין נתניהו ולשר התעשיי

" קו לעובד", 4542/02ץ " לבקשה לצו ביניים בבג1�3תגובה מטעם משיבים , צים בפרקליטות המדינה" הממונה על ענייני בג 20
 .2004 באפריל 29,ואחרים נגד ממשלת ישראל ואחרים
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משרדי היא הפעלת השיטה -המטרה המוצהרת של הצוות הבין. בשינויים המתחייבים בענף מסוים

 2005.21האמורה כבר בתחילת שנת 

 הצעת בנק ישראל .3.2

יש לשנות את שיטת האישורים לעובדים ", 2000 בדצמבר 18-פי המלצת המדיניות של בנק ישראל מ-על

שכן צמידות זו למעסיק יחיד , לתת אותו במישרין לעובד, ישור למעסיקבמקום לתת את האזרים ו

יכולתם , לפי המלצות בנק ישראל". מאפשרת תשלום שכר לא תחרותי והעסקה בתנאים בלתי סבירים

זאת . של עובדים זרים לעבור ממעסיק אחד למשנהו תתרום להעלאת שכרם ולקירובו לרמה תחרותית

 22.שתנבע מצעדים אלה תתרום להגדלת תעסוקת הישראליםהקטנת מספר העובדים , ועוד

 

 הצעת ארגונים חברתיים .3.3

והתוכנית למשפט ולחברה " קו לעובד", מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח

 לפי 23. הצעת רפורמה במדיניות הכבילה של העובדים הזרים2002אביב הגישו בינואר -באוניברסיטת תל

הקיים ולהפעיל מדיניות המושתתת על ארבעת המרכיבים " הסדר הכבילה"ל את ארגונים אלו יש לבט

 :האלה

 .רשיון העובד הזר לא יהיה מותנה בעבודה אצל מעסיק מסוים אלא מוגבל לתקופה ולענף .1

כפוף למתן הודעה מוקדמת , באותו ענף, העובד הזר יהיה רשאי לעזוב את מעבידו ולעבור למעביד אחר .2

 "). פיתכבילה ענ("כמקובל 

ההיתר יותנה . כל מעסיק בענף שנקבע כי יש בו צורך בעובדים זרים יהיה רשאי להעסיק עובדים זרים .3

 . בהעסקה בפועל של עובדים

היתר העסקת . מקום עבודתו וכתובת מגוריו, יוקם מרשם עובדים זרים שייכללו בו תמונת העובד .4

 .רם ועל מקומם של העובדים הזריםכך יתאפשר פיקוח על מספ. עובד זר יותנה בעדכון המרשם

ולמעבידים לא תהיה מכסת אשרות להעסקת , הסדר זה יעניק לעובדים אישור עבודה בענף מסוים

מצב זה יביא לשיפור כוח המיקוח של העובדים הזרים , לטענת הארגונים. אלא לענף כולו, עובדים זרים

הכבילה הענפית , נוסף על כך. בודם האנושיויבטיח כי הם יזכו לתנאי עבודה מינימליים השומרים על כ

ותסייע בהקטנת מספר העובדים , תפתח את שוק העסקת העובדים הזרים לפני כל המעסיקים באותו ענף

 . הזרים הנמצאים בישראל בלא אישור

 

                                                 

" קו לעובד", 4542/02ץ " לבקשה לצו ביניים בבג1�3תגובה מטעם משיבים , צים בפרקליטות המדינה" הממונה על ענייני בג21 
 .2004אפריל  ב29, ואחרים נגד ממשלת ישראל ואחרים

,  מתוך אתר האינטרנט, 2000 בדצמבר 18, "עובדים זרים בישראל",  בנק ישראל22
htm.a/001218977134290/msgs/press/il.gov.bankisrael.www://http ,2004 ביוני 3: תאריך כניסה. 

הלי החלפת מעסיק לעובד זר נו, והתוכנית למשפט וחברה" קו לעובד", מוקד סיוע לעובדים זרים,  האגודה לזכויות האזרח23
 .2002 בינואר 1,  מכתב לשר העבודה והרווחה ולשר הפנים ביטול הכבילה�
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 לאומי-מבט בין .4

 השגת  מטרת הסקר היתה24.לאומי בנושא הגירת עבודה- ערך ארגון העבודה העולמי סקר בין2003בשנת 

, המידע המעודכן ביותר על הדרכים שבהן הגירת עבודה והטיפול במהגרי עבודה מוסדרים בחקיקה

מדינת .  מדינות90-הסקר התבסס על תשובות שהתקבלו מ. במדיניות ובנוהלי עבודה במדינות העולם

 . ישראל לא השתתפה בסקר זה

 הניידות התעסוקתית של מהגרי האם מוטלות מגבלות כלשהן על: אחת השאלות שהוצגו בסקר היא

 ? עבודה

.  מדינות השיבו כי מעבר בין מעסיקים אינו אפשרי בשום תנאי19,  המדינות אשר נענו לסקר90מתוך 

מתוצאות הסקר אפשר להבין כי רוב המדינות מאפשרות מעבר בין מעסיקים בתנאים , לעומת זאת

במקצתן המעבר בין מעסיקים מותר רק , רובן דורשות אישור מוקדם של הרשות המוסמכת: מסוימים

 25.בתוך אותו ענף ומקצתן מתנות את המעבר בין מעסיקים בכמה שנות עבודה חוקיות

                                                 
24  International Labour Office, “Towards a fair deal for migrant workers in the global economy”, 2004, in: 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf. 2004 ביוני 2: תאריך כניסה  
על חלק מן . בהן האפשרות שלא לענות על השאלה,  הסקר בנוי משאלות שעל כל אחת מהן שלוש אפשרויות תשובה 25

ומשום כך הצגת הנתונים , סוקתית של מהגרי עבודה בחרו מדינות לא מעטות שלא לענותהשאלות בנושא הניידות התע
 מדינות ענו כי מעבר של מהגרי עבודה 62נציין כי , וכדי להשלים את התמונה, בסייג זה. שנתקבלו עלולה לחטוא למציאות

 מהגרי עבודה בין מעסיקים מותר  מדינות ענו כי מעבר של19, בין מעסיקים מותר באישור מוקדם של הרשות המוסמכת
 .  מדינות ענו כי מעבר בין מעסיקים מותר רק לאחר כמה שנות עבודה חוקיות19-ו, באותו ענף בלבד
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 7 מתוך 7עמוד 

ד"ט בסיוון תשס"י  2004 ביוני 8
  לה של העובדים הזרים בישראל וחלופות אפשריותהסדר הכבי

 מקורות .5

משרדי לעניין זכיונות -המלצות ביניים של הצוות הבין, סגנית הממונה על התקציבים, ורמוס יעל-אנדורן

, הימנעות מכבילת עובדים זרים למעסיקיהם �להבאתם לישראל ולהעסקתם הזמנית של עובדים זרים 

 . 2003 בדצמבר 29, המסחר והתעסוקה אהוד אולמרט, המכתב לשר האוצר בנימין נתניהו ולשר התעשיי

, מתוך אתר האינטרנט, 2000 בדצמבר 18, "עובדים זרים בישראל", בנק ישראל

htm.a/001218977134290/msgs/press/il.gov.bankisrael.www://http,2004 ביוני 3:  תאריך כניסה. 

' עמ, 2001, 1 כתב עת לענייני משפט וחברה: משפט נוסף, "כבלי החוק של העובדים הזרים", דהאן יוסי

38�46 . 

נוהלי החלפת , והתוכנית למשפט וחברה" קו לעובד", מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח

 .2002 בינואר 1, ר העבודה והרווחה ולשר הפניםמכתב לש,  ביטול הכבילה�מעסיק לעובד זר 

נייר עמדה בנושא , המרכז לסיוע משפטי בזכויות האזרח, "קו לעובד", האגודה לזכויות האזרח בישראל

 .2000 בדצמבר 4, משרדית בנושא כבילת העובד הזר למעביד-הוגש לוועדה הבין, כבילת העובדים הזרים

 . 1998שנת ל, 49 דוח שנתי, משרד מבקר המדינה

מתוך אתר , ואחרים נגד מדינת ישראל ואחרים" קו לעובד", 024542/ץ "עתירה לבג, "קו לעובד"

 .2004 במאי   27: תאריך כניסה, html.4/piskidin/il.org.kavlaoved.www://http, האינטרנט

 .2003יוני , "והמרכז אד", 13 מידע על שוויון, "בישראל' עובדים זרים'", קמפ אדריאנה ורייכמן רבקה

ץ " לבקשה לצו ביניים בבג1�3תגובה מטעם משיבים , צים בפרקליטות המדינה"הממונה על הבג

 .2004 באפריל 29, ואחרים נגד ממשלת ישראל ואחרים" קו לעובד", 4542/02

International Labour Office, “Towards a fair deal for migrant workers in the global 
economy”, 2004, in: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-
vi.pdf, . 2004 ביוני 2: תאריך כניסה  
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 גלעד נתן: כתיבה

 שרון סופר: אישור

 "דברי הכנסת"מערכת : עריכה לשונית
 ח" תשס'אדר אבב "י 

 2008פברואר ב 18 

 אישור אוטומטי להעסקת עובד זר 
 בתחום הסיעוד

 

 הכנסת
 מרכז המחקר והמידע

 

 מרכז המחקר והמידע, הכנסת

91950ירושלים , גוריון-קריית בן

6 :'טל 4 0 8 2 4 0 / 1 - 0 2

6 :פקס 4 9 6 1 0 3 - 0 2

www.knesset.gov.il/mmm
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 7 מתוך 1עמוד   
   
 
 
 
 

 הכנסת 

 ז המחקר והמידעמרכ

 

 

 

 מבוא .1
 –תיקון (מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בהצעות חוק עובדים זרים 

לפי . של חבר הכנסת חיים כץ ושל חבר הכנסת זבולון אורלב, 2007-ז"שסהת, )עובד זר בתחום הסיעוד

יהיה ,  לפי הנוסח של זבולון אורלב90או ,  לפי הנוסח של חיים כץ85כל אדם שמלאו לו , הצעות החוק

 .  למבחני תלותשזכאי להעסיק עובד זר בתחום הסיעוד בלי להידר

ניתן כיום לנזקקים לסיעוד ומוצגות עמדות גורמים במסמך נבחנים היבטים של הנושא על רקע המענה ה

 .הנוגעים בדבר

  

  רקע .2
 85:1 קשישים שגילם מעל 73,200- חיו בישראל כ2006בשנת 

 48,200: 89-85בני 

 20,400: 94-90בני 

 4,600:  ומעלה95בני 

 :שני פתרונות מקובלים כיום לטיפול בקשישים במסגרת הקהילה

 מטפלות בית ישראליות המגיעות לבתי הזכאים מתוקף חוק  שעות בשבוע באמצעות18.5עד  .א

 . 1995-ה"התשנ, ביטוח סיעוד

בדרך כלל עובדות זרות מהפיליפינים מגיעות לפי היתרים . טיפול רצוף באמצעות עובדים זרים .ב

 .בחודש לפחות$ 600עובד זר עולה למעסיקו . שהמטופלים מקבלים ומתגוררות עמם

        . ומעלה65 מהם בני 44,000; 50,500-ים להעסקת עובד סיעודי זר הוא כהמספר הכולל של בעלי היתר

 1996לעומת מספר ההיתרים בענף בשנת .  ומעלה יש היתר להעסקת עובד סיעודי85- מבני ה18,000-ל

   2.370%-מדובר בגידול של יותר מ

 

 בעלי היתר להעסקת עובד סיעודי זר שנה

1996 8,187 

1999 14,474 

2002 38,438 

2005 37,419 

2007 50,500 

  

                                              
 . 2007 בדצמבר 20: תאריך כניסה, pdf.19_02st/58shnaton/il.gov.cbs.1www://http, ס"אתר הלמ 1
 .2007 בדצמבר 20, שיחת טלפון, ת"ם במשרד התמאחראי סיעוד ביחידת הסמך לעובדים זרי, משה סוויסה 2
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 7 מתוך 2עמוד   
   
 
 
 
 

 הכנסת 

 ז המחקר והמידעמרכ

לסיוע רב ולהשגחה ת היא לתת היתר להעסקת עובד זר רק לקשישים הנזקקים "מדיניות משרד התמ

פי הניקוד של המבקש במבחן -קביעת זכאות המבקש להיתר העסקה נקבעת בעבור קשישים על3 .מתמדת

 נקודות 4.5ד הנדרש לקבלת ההיתר הוא  הניקו4.שעורך המוסד לביטוח לאומי) ADL(הערכת תפקוד 

 . 90 נקודות ומעלה אם המבקש מתגורר בגפו או עבר את גיל 4או , ומעלה

האגודה לבריאות "אם המבקש לא עשה את מבחני התלות של הביטוח הלאומי הוא מופנה למבחן של 

-בית(וסד קשיש השוהה במ. ת"שהיא עמותה פרטית העושה את הבדיקות עבור משרד התמ, "הציבור

שבו ניתנים שירותי סיעוד וטיפול אינו זכאי לקבל היתר להעסקת עובד ) אבות-בית, מרכז שיקום, חולים

כמו כן נשלל היתר ההעסקה מקשיש . היתר ההעסקה נשלל מקשיש שעבר להתגורר במוסד בקביעות. זר

 5.וב משפחהלמשל אם נמצא כי העובד הזר אינו מועסק בביתו אלא אצל קר, שניצל אותו לרעה

ת דנה בבקשותיהם של נזקקים שלא עמדו בקריטריונים לקבלת "ועדה מקצועית מייעצת של משרד התמ

המבקש גר : 4.0- ל2.5 שלהם בין ADL-הוועדה מכירה בכמה חריגים הנוגעים לקשישים שמדד ה. היתר

,  שעות היוםהוא חולה במחלה קשה או ממארת ונדרשת לו השגחה רוב, עם נכה אחר שהוא בן משפחה

במקרה כזה ניתן אישור לחצי שנה (החולים וזקוק להמשך השגחה וטיפול -או הוא השתחרר מבית

 ).  בלבד

ראש המינהלת - יושברדית בראשותמש-ןועדה ביהקמת   החליטה הממשלה על2007 באוגוסט 12-ב

 הוועדה טרם 6.דהעסקת עובדים זרים בסיעול יםלצורך בחינת אמות המידה לקבלת היתרלעובדים זרים 

 .ומסקנותיה אמורות להתפרסם בימים הקרובים, סיימה את עבודתה

 ומעלה 85-בדברי ההסבר להצעות החוק המבקשות לתת אישור להעסקת עובד סיעודי זר לכל בני ה

  7:נכתב

יד לחוק 1המצב כיום הקבוע בנוהל למתן היתר להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד מכוח סעיף 
חייב את הקשיש לעבור מבחני תלות מביכים ומאריך את הפרוצדורה מ, עובדים זרים

 . הנדרשת על מנת לקבל היתר להעסיק עובד זר

 שנים יהיה זכאי לקבל מהממונה לפי חוק עובדים 85מוצע לקבוע כי אדם שמלאו לו , על כן
 .זרים אישור אוטומטי להעסיק עובד זר בתחום הסיעוד

 

טת ההעסקה בענף הסיעוד הצביעה בדוח המסכם של דיוניה על קיומו משרדית לבחינת שי-הוועדה הבין

לידי ,  נוסף על כך8.היוצר מצב שהיצע העובדים עולה על הביקוש, של ביקוש מלאכותי לעובדים זרים

                                              
 26, אתי וייסבלאי: כתיבה, הליך ההעסקה של עובדים זרים בענף הסיעוד אצל קשישים,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת3

 .2005במאי 
ר המליצו אש, )2001(אלישר -וועדת) 1996(קלרפילד - ההסתמכות על מבחני הביטוח הלאומי נקבעה על בסיס החלטות ועדת4

כי הקריטריונים למתן היתרי העסקה לעובדים זרים בענף הסיעוד יתבססו על הקריטריונים לזכאות לגמלאות של הביטוח 
 בנושא 26.3.96-מ ישיבה סיכום ",קלרפילד-ועדת(וקבעו את הניקוד הנדרש לקבלת היתר להעסקת עובד זר , הלאומי

 .)2005 במאי 24, תקבל בפקסה, "סיעודיים קביעת קריטריונים לאישור עובדים זרים לחוליים
 26 ,אתי וייסבלאי: כתיבה ,הליך ההעסקה של עובדים זרים בענף הסיעוד אצל קשישים,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת5

 .2005במאי 
תאריך , htm.2211des//082007/Decisions/Secretarial/PMO/il.gov.pmo.www://http, אתר משרד ראש הממשלה 6

 .2007 בדצמבר 20: כניסה
 .2008 בינואר 17: אריך כניסהת, rtf./205917/data/privatelaw/il.gov.knesset.www://http, הצעות חוק, אתר הכנסת 7
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 7 מתוך 3עמוד   
   
 
 
 
 

 הכנסת 

 ז המחקר והמידעמרכ

הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים הגיעו בשנים האחרונות תלונות רבות של עובדים זרים 

חברות קבלניות , לפי דיווחים אלו. ממשלה וארגונים חברתיים הנוגעים לנושאודיווחים של משרדי 

מציעות לקשישים לבקש היתר להעסקת עובד סיעודי זר גם כאשר הקשישים אינם מעסיקים בפועל 

היא אחד הגורמים , "פליינג ויזה"המכונה , תופעה זו. את העובד הסיעודי הזר לאחר שהוא מגיע לארץ

בארצות המוצא שלא כחוק $ 10,000-ל$ 5,000ם רבים המשלמים סכומי כסף שבין לכך שעובדים זרי

מגיעים לישראל כדי לעבוד אצל קשיש שאינו נזקק לשירותיהם ומוצאים , תמורת הזכות לעבוד בישראל

ויש שאף משלמים , עובדים זרים רבים עובדים שלא כחוק בענפים אחרים,  כך.את עצמם ללא עבודה

 .תמורת הרישום בלי לעבוד אצלולזקן בעל היתר 

 

 מבחני התלות של הביטוח הלאומי .3
בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי מבחני התלות של הביטוח הלאומי הם מביכים ומאריכים את 

מנהלת אגף סיעוד , אסתר רייס' לדברי הגב. הפרוצדורה הנדרשת כדי לקבל היתר להעסיק עובד זר

.  בדיקות זכאות לעזרה סיעודית מדי חודש11,000-וח לאומי עורך כהמוסד לביט, במוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח . והדגש הוא על התקשורת עם המאובחנים, כיום הבדיקות נוחות מאוד לנבדק, לדבריה

 90%ולפי הממצאים שבידיו , לאומי בחן באמצעות חברה חיצונית את שביעות הרצון בקרב הנבדקים

  9.ון מהאבחוןמהנבדקים הביעו שביעות רצ

 

בקרב ארגוני הגמלאים וגורמים מקצועיים רווחת הדעה שיש קושי במתכונת הקיימת , לעומת עמדה זו

מן הראוי להקל על קשישים , מר גדעון בן ישראל,  לדברי מזכיר הסתדרות הגמלאים.של מבחני התלות

, אסא בן יוסף' דברי הגב ל10.ם ומעלה ולחסוך מהם ככל האפשר מפגשים עם גורמים ביורוקרטיי85בני 

המנגנון הקיים כיום , מנהלת מחלקת הרווחה של עיריית חולון וראש ארגון מנהלי מחלקות הרווחה

שכן הבדיקות קשות , לאישור הזכאות של קשיש לקצבת סיעוד ולהעסקת עובד סיעודי זר בעייתי

 לדברי 12".כן לזקן"תת היועצת המשפטית של עמו, ד יפעת סולל" דברים דומים אמרה עו11.ומשפילות

 24 הסיכוי להיות זקוק לעזרה סיעודית במשך 85מעל גיל , "אשל"ל עמותת "מנכ, יצחק בריק' פרופ

ולנוכח הביקורת על הבחינות של הביטוח הלאומי בתחום הסיעוד יש מקום , שעות ביממה גבוה מאוד

 85.13לבחון הקלה בתנאי מתן ההיתר לזקנים שגילם מעל 

 

                                                                                                                                           
A51B-39F4-4DF2-47CF8E4F/rdonlyres/NR/il.gov.tmoi.www://http-, ת"אתר משרד התמ 8

eWVluHAEAAA/KTSLPlHDZFpFKx=0B3D2F20615DDF0pdf?bcsi_scan_C.siuddoch/0/C7151738AE09
pdf.siuddoch=B&bcsi_scan_filename0CQsz ,2007 בדצמבר 20:  תאריך כניסה. 

 . 2007 בדצמבר 24, וןשיחת טלפ, המוסד לביטוח לאומי, מנהלת אגף סיעוד, אסתר רייס 9
 .2008 בינואר 17, שיחת טלפון, מזכיר הסתדרות הגמלאים, גדעון בן ישראל 10
 בינואר 17, שיחת טלפון, מנהלת מחלקת הרווחה של עיריית חולון וראש ארגון מנהלי מחלקות הרווחה, אסא בן יוסף 11

2008. 
 .2007 בדצמבר 26, ל"דוא, "כן לזקן"עמותת , ד יפעת סולל"עו 12
 . 2007 בדצמבר 25, שיחת טלפון, "אשל"ל עמותת "מנכ, יצחק בריק' פרופ 13
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 7 מתוך 4עמוד   
   
 
 
 
 

 הכנסת 

 ז המחקר והמידעמרכ

 ע למתן אישור אוטומטי להעסקת עובד זר לפי קריטריון של גיל בלבד עמדות בנוג .4

העסקת עובד זר אוטומטי להיתר לתת  ההצעה, מזכיר הסתדרות הגמלאים, לדברי מר גדעון בן ישראל

כדי למנוע שוק שחור של עובדים זרים מר בן ישראל מציע .  ואילך היא הצעה ראויה85לזקנים מגיל 

 רוכך לאפשר לרגולטו,  לדווח על כוונתו לממש את הזכות או לוותר עליה85גיל לחייב כל קשיש שהגיע ל

  14.פיקוח על מי שמעסיק עובד סיעודי זר

עם  . לקבל עובד זר מבורכת85כל חקיקה שתקל על זקנים בקהילה מעל גיל , יצחק בריק' לדעת פרופ

  15.דיאין צורך בחקיקה גורפת שתכלול גם את מי שנמצאים בטיפול מוס, זאת

העמותה תומכת בהצעת החוק , "כן לזקן"היועצת המשפטית של עמותת , ד יפעת סולל"לדברי עו

העמותה אינה רואה בהצעת . 85העסקת עובד זר לזקנים מגיל ל אוטומטי מתן היתר אישורשעניינה 

רך שכן הזקן יצט, החוק פיתרון לבעיה של קשישים הנזקקים לטיפול ולא קיבלו זכאות לקצבת סיעוד

העסקת לאוטומטי העמותה רואה במתן היתר  .ובעיה זו אינה נפתרת בהצעת החוק, לממן את הטיפול

'  גם הגב16.אולם פתרון זה עדיף על המצב הקיים,  פתרון לבעלי יכולת בלבד85עובד זר לזקנים מגיל 

ה בקבלת  ומעל85סבורה שיש להקל על בני , מנהלת מחלקת הרווחה של עיריית חולון, אסא בן יוסף

 17.סיוע

ומי שאינו זקוק , עמדת המוסד לביטוח לאומי היא שאין הצדקה לאפשר לאדם מתפקד להעסיק עובד זר

ת סבורה "ד שושנה שטראוס ממשרד התמ" עו18.לעזרה סיעודית לפי בחינות התלות נחשב לאדם מתפקד

צורך למנוע גידול לא כי הנהלים הקיימים מאזנים כדבעי בין הצרכים של אוכלוסיית הקשישים לבין ה

ת " משרד התמ19.בלי להטיל קשיים לא סבירים על הקשישים, סביר במספר העובדים הזרים במדינה

מתנגד לביטול הנוהל הקיים לאישור העסקת עובד סיעודי זר ורואה במנגנון הקיים אמצעי מאוזן 

טול הנוהל יגרום בי, ת"לדעת משרד התמ. לסיפוק הצרכים של מבקשי ההיתר להעסקת עובד סיעודי

יש חשש שמתן אישור אוטומטי להעסקת עובד , כמו כן. לפיטורי עובדים ישראלים ולסחר בעובדים זרים

 . ומעלה תגביר את היקף התופעות העברייניות הקיימות כבר כיום בענף הסיעוד85סיעודי זר לבני 

ל הקיים כיום כבר יש הקלות בנוה, רפרנט רווחה ועובדים זרים במשרד האוצר, לדברי מר יובל יעקובי

שכן הדבר לא , ואין צורך במתן אישור אוטומטי,  ומעלה85בהליך קבלת אישור להעסקת עובד זר לבני 

הצעת החוק למתן אישור אוטומטי מנוגדת למדיניות ,  לדעת משרד האוצר20.ישפר את השירות לזכאים

ת את הסחר בעובדים זרים ופוגעת מעודד, הכלכלית של ממשלת ישראל לצמצום מספר העובדים הזרים

 .בהעסקתם של עובדים ישראלים בענף הסיעוד

 85מתן אישור אוטומטי להעסקת עובד סיעודי זר לבני , "מטב"לית עמותת "מנכ, רחל בלנקי' לדברי  הגב

שכן טענה זו אינה תלויה בגיל ויש לתת את , ומעלה אינו המענה הראוי לטענה שהבדיקות משפילות

                                              
 . 2008 בינואר 17, שיחת טלפון, מזכיר הסתדרות הגמלאים, גדעון בן ישראל 14
 .2007 בדצמבר 25, שיחת טלפון, "אשל"ל עמותת "מנכ, יצחק בריק' פרופ 15
 .2007  בדצמבר26, ל"דוא, "כן לזקן"עמותת , ד יפעת סולל"עו 16
 . 2008 בינואר 17, שיחת טלפון, מנהלת מחלקת הרווחה של עיריית חולון, אסא בן יוסף 17
 . 2007 בדצמבר 24, המוסד לביטוח לאומי, מנהלת אגף סיעוד, אסתר רייס 18
 .  2007 בדצמבר 20, שיחת טלפון, ת"משרד התמ, ד שושנה שטראוס"עו 19
 . 2007 בדצמבר 20, שיחת טלפון, משרד האוצר, אגף התקציבים, רפרנט רווחה ועובדים זרים, יובל יעקובי 20
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 7 מתוך 5עמוד   
   
 
 
 
 

 הכנסת 

 ז המחקר והמידעמרכ

שעשוי ,  ומעלה היא מתן היתרים גורף85משמעות מתן אישור אוטומטי לבני . י הבדיקותהדעת לאופ

 21.לגרום להכנסת עובדי סיעוד מיותרים לישראל ולהצפת שוק העבודה בתחום הסיעוד בעובדים זרים

יש חשש שמתן אישור אוטומטי להעסקת עובד זר , "מוקד סיוע לעובדים זרים"סיגל רוזן מ' לדברי הגב

" מאכרים"ם להגשת בקשות מיותרות של קשישים בתמורה להבטחת טובות הנאה מחברות קבלן ותגרו

הכנסת עובדים זרים נוספים לישראל , "קו לעובד"חנה זוהר מארגון '  לדעת הגב22.העוסקים בנושא

 85.23שרבים מהם עובדים כיום עם זקנים שגיל מעל , תגדיל את הפגיעה בעובדי סיעוד ישראלים

 

 ן ומסקנותדיו. 10

בקרב גורמים המייצגים את אוכלוסיית הקשישים וגורמי הרווחה נמתחת ביקורת רבה על  •

מן הראוי לתת את הדעת לבעיות הקיימות ולבחון את . בחינות הזכאות של הביטוח הלאומי

 .אופי הבחינות ואת האמצעים להבטיח שבחינות אלו לא יפגעו בכבוד האדם

כיום לקבל היתר להעסקת עובד סיעודי זר ואת הטענות בדבר יש לבחון את הדרכים הקיימות  •

בחינת אמות המידה לקבלת משרדית ל- יש מקום שהוועדה הבין.בעיתיות בבדיקות הזכאות

 90 או 85 תיתן את דעתה לבחינת מתן הקלות נוספות לבני היתרי העסקת עובדים זרים בסיעוד

 . ומעלה

 ומעלה פירושו שינוי הקריטריון 90 או 85זר לבני מתן אישור אוטומטי להעסקת עובד סיעודי  •

יש לבחון .  זכאות על בסיס גיל– שעות ביממה 24במקום הוכחת תלות בעזרה סיעודית : לזכאות

 . את ההשלכות של החלטה זו על מדיניות העסקת עובדים זרים

שור  ומעלה פירושה מתן אי90 או 85מתן אישור אוטומטי להעסקת עובד סיעודי זר לבני  •

כגון זקנים השוהים במסגרת סיעודית , להעסקת עובד זר גם למי שאינם זקוקים לסיוע סיעודי

היות שכיום מספר עובדי הסיעוד החוקיים בישראל . או טיפולית או זקנים בטיפול המשפחה/ו

,  ומעלה שאינם מחזיקים בהיתר להעסקת עובד זר85 בני 50,000-ויש יותר מ, 50,000-הוא כ

 .וצע יגדיל ואף יכפיל את מספר העובדים הזרים בענף הסיעודהחוק  המ

אישור אוטומטי להעסקת עובד מתן , להערכת הגורמים המקצועיים והארגונים החברתיים •

 ומעלה עשוי להחמיר החמרה של ממש כמה תופעות שליליות 90 או 85סיעודי זר לבני 

, בדים זרים מיותרים לישראל ובהן הכנסת עו,המאפיינות את שוק העובדים הזרים בישראל

גביית דמי תיווך שלא כחוק מעובדים זרים והגדלת מספר העובדים הזרים בענף הסיעוד 

כבר כיום יש  .ללא מעסיק אמיתי ואפשרות לעבוד כחוק" פליינג ויזה"שנכנסים לישראל על 

  .בידבישראל אלפי עובדי סיעוד זרים שנכנסו כחוק והפכו ללא חוקיים משום שאין להם מע

יש לבחון את הצעת החוק לנוכח ההשפעה השלילית של הכנסת עובדים זרים נוספים על שוק  •

הכנסת עובדים זרים נוספים פירושה אובדן מקומות עבודה או הרעת תנאי העבודה . העבודה

  .של עובדים ישראלים

                                              
 . 2007 בדצמבר 26, שיחת טלפון, "מטב"לית עמותת "מנכ, רחל בלנקי 21
 . 2007 בדצמבר 20, שיחת טלפון, "מוקד סיוע לעובדים זרים", סיגל רוזן 22
 . 2007 בדצמבר 24, שיחת טלפון, "קו לעובד", חנה זוהר 23
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 7 מתוך 6עמוד   
   
 
 
 
 

 הכנסת 

 ז המחקר והמידעמרכ

בקהילה יש לוודא שהרחבת הטיפול . בחודש לפחות$ 600העסקת עובד זר עולה לקשיש המטופל  •

במימון הכספי של הקשיש ומשפחתו לא יפגעו במחויבות המדינה לספק פתרונות מוסדיים 

 .ומימוניים לקשישים הנזקקים לסיוע

מחקרים עדכניים טוענים כי העלייה בתוחלת החיים אין פירושה עלייה בשיעור הזקנים  •

שאכן תלויים בזולת  90 או 85יש מקום לקבל נתונים על שיעור הזקנים שגילם מעל ; התלויים

 . יום לפני קבלת החלטה-בפעולות היום
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 הכנסת

 מרכז המחקר והמידע

 2009 מאי 18 

 ט"ד אייר תשס"כ  

 לכבוד 

 חבר הכנסת יעקב כץ 

 ר הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים"יו

 הכנסת

 

 שלום רב

 

 טיפול משרד החוץ בסוגיות הקשורות לעובדים זרים: הנדון

 )עדכוןמכתב (

טיפול :  בנושא17-ל הוועדה בכנסת המכתב זה הוא עדכון של מכתב שנכתב לקראת ישיבתה האחרונה ש

ר " בסיכום הדיון אמר יו.2009 בינואר20-שהתקיימה במשרד החוץ בנושאים  הקשורים לעובדים זרים 

בהגעה להסכמים עם , הממשלה נכשלה כישלון חרוץ :חבר הכנסת לשעבר רן כהן, דאז הוועדה 

להגיע , 2009הממשלה עד האחד במאי אנחנו דורשים מ....IOMועם , המדינות המייבאות עובדים זרים

 1.אנחנו גם דורשים להגיע להסכמים בין המדינות.  בכל מחירIOMלהסכם עם 

:  ר הוועדה דאז את ישיבת הוועדה שהתקיימה באותו נושא כחצי שנה קודם לכן"בדברים דומים סיכם יו

 ובעניין הזה ,IOM בוא העובדים הזרים דרךיקיום ההחלטה שלה להפעיל את י-הממשלה נכשלה באי"

. על הכשלים שחלו בעניין הזה, על בזבוז הזמן, אין לנו בררה אלא להתרעם בכל מובן שהוא על המזמוז

 2." היא החלטה נכונהIOMבעינינו ההחלטה לייבא עובדים זרים דרך 

 רקע .1

 : אחריות משרד החוץ הנוגעים לעובדים זרים הינםבהנושאים ש

חתימת הסכמים בילטרליים עם הממשלות של , )IMO(ה העולמי  חתימת הסכם עם ארגון ההגיר.א

 .המדינות שמהן באים עובדים זרים

                                                 
. 2009 לינואר 20-ישיבת הוועדה ב, יוחדת לבחינת בעיית העובדים הזריםראש הוועדה המ-יושב, חבר הכנסת רן כהן 1

rtf.20-01-2009/zarim/rtf/data/protocols/il.gov.knesset.www://http ,12 2009 במאי . 
 ,2008 ביולי 23-ישיבת הוועדה ב, אש הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזריםר-יושב, חבר הכנסת רן כהן 2

rtf.23-07-2008/zarim/rtf/data/protocols/il.gov.knesset.www://http ,2009 בינואר 1: תאריך כניסה  . 
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 5 מתוך 2 עמוד  
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 . מתן אשרות עבודה למועמדים לעבודה בישראל בנציגויות ישראל בארצות המוצא.ב

 

 וחתימת הסכמים בילטרליים) IOM(הבאת עובדים זרים באמצעות ארגון ההגירה העולמי  .2

כמה שנים להסדיר את הבאת העובדים לישראל באמצעות גורם מוסכם ה  מזממשלות ישראל מבטיחות 

וכן כדי לאפשר לעובדים לקבל עוד בארצות מוצאם מידע על , כדי למנוע גביית דמי תיווך שלא כחוק

  3.ובכלל זה על זכויותיהם וחובותיהם, העבודה בישראל

 צוינה גביית דמי תיווך כאחת 2008אדם שפורסם ביוני -בדוח מחלקת המדינה האמריקנית לסחר בבני

אדם למטרות עבודה -והעדר המאבק בסחר בבני, הבעיות המרכזיות שמאפיינות את ישראל בתחום

 . מספק של הרשויות בישראל בנושא הוגדרו כנקודת כשל-והטיפול הלא

 3996החלטה , האחרונה שבהן. ממשלת ישראל נדרשה פעמים רבות לסוגיה וקיבלה כמה החלטות בנושא

בין השאר נקבע כי גיוס . 2009התקבלה במסגרת דיון על המדיניות הכלכלית לשנת , 2008מאוגוסט 

  4:עוד נקבע בהחלטה). IOM(עובדים זרים לעבודה בישראל ייעשה באמצעות ארגון ההגירה העולמי 

ם זרי הבאת עובדים להסדיר מנת על הדרושות  את הפעולות31.10.08 להשלים עד ליום .א

 IOM-ה ההסכם שנחתם בין לאור וזאת IOM בארגון הסתייעות תוךד מתאילנ חקלאותהבענף 

 19- הלענף החקלאות בישראל מיום זרים בדבר גיוס עובדיםלנדי משרד העבודה התאי לבין

 .2007בספטמבר 

עם המדינות מהן מגיעים עובדים זרים כאמור  הבילטרליים במסגרת ההסכמים כי לקבוע .ב

 לעניין המועדפת נה האפשרותִהIOM  ארגון הסתייעות בשירותי, 2211 'מסלהחלטה  5בסעיף 

 .הסדרת הבאתם של העובדים הזרים

טרם בוצעו הפעולות הדרושות כדי להסדיר את הבאת העובדים הזרים בענף , למרות החלטת הממשלה

של חילוקי  זה כמה חודשים במתעכב ומתן בין מדינת ישראל לארגון - המשאIOM.5-החקלאות בסיוע ה

 . דעות בכמה סוגיות

אולם בהסכם שנחתם בין ממשלת תאילנד לארגון , IOM-אין הסכם ישיר לשיתוף פעולה בין ישראל ל

 הסכם זה יפוג בחודש ספטמבר בשנה 6.נכלל נספח ובו הצהרה של ממשלת ישראל שהיא תומכת בהסכם

 . זו

 בילטרליים בנוגע לגיוס עובדים בעקבות החלטת ממשלה שמחייבת את המדינה לחתום על הסכמים

משרדית וזו גיבשה טיוטת הסכם שייחתם בין מדינת ישראל - ואילך הוקמה ועדה בין2008זרים מסוף 

.  תאילנד אמורה להיות המדינה הראשונה שעמה ייחתם הסכם7.למדינות שמהן באים עובדים זרים

                                                 
גלעד : כתיבה, 2009נושא העובדים הזרים במדיניות הכלכלית לשנת , להרחבה בנושא ראה מרכז המחקר והמידע של הכנסת 3

 . 2008 בדצמבר 10, נתן
 בדצמבר 10: תאריך כניסה, htm.3996des/bud/alSecretari/PMO/il.gov.pmo.www://http ,אתר משרד ראש הממשלה 4

2008  . 
4AFD-F4A4-B589-CAC6FE93/exeres/NR/il.gov.moit.www://http-, ת"וראה אתר משרד התמ, אף שכבר יש נוהל 5

htm.21E40E6C724A ,2008 בדצמבר 11: תאריך כניסה . 
, 2008 ביולי 23, ישיבת הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים, ד אסתר אפרת"עו 6

rtf.32-07-2008/zarim/rtf/data/protocols/il.gov.knesset.www://http ,2008 בדצמבר 30: תאריך כניסה . 
 . 2008 בדצמבר 22, שיחת טלפון, ת"הלשכה המשפטית במשרד התמ, ד שושנה שטראוס"עו 7
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 5 מתוך 3 עמוד  
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מור לאשרר את הנספח להסכם  העביר משרד החוץ לממשלת תאילנד טיוטת הסכם שא2008באוגוסט 

 8.עד כה לא הגיבה ממשלת תאילנד להצעת משרד החוץ הישראלי בנושא. IOM-בין ממשלת תאילנד ל

ההמתנה לחתימת ההסכם עם ממשלת תאילנד אינה הגורם המעכב את הבאת העובדים לישראל 

שראל אם יינתן מימון  נציגי הארגון הביעו נכונות להתחיל בטיפול בהבאת עובדים ליIOM.9-באמצעות ה

וכן לאחר מתן כמה הבהרות של ממשלת , ראשוני של ממשלת ישראל להחזרת ההשקעה בהקמת המנגנון

  .ישראל בנושאים שהעלו נציגי הארגון

כי משרד האוצר אישר עקרונית את לבחינת בעיית העובדים הזרים נמסר לוועדה  2009בתחילת מאי 

ראש רשות ההגירה יעקב גנות הורה לקדם את . התחלת עבודתו דרש לצורך I.O.M-העברת התשלום שה

 10.ומשרד האוצר אישר את המשך המשא ומתן עם הארגון ומוכן להסכים לדרישות הארגון, הנושא

לשם כך , קידום הטיפול בנושא מצריך קביעת מכסת עובדים שיגיעו לישראל מתאילנד באמצעות הארגון

ים יש כאן ולאיזו תקופה ומה הצרכים הנוספים של המשק כמה עובדהעריך מדינת ישראל צריכה ל

עד כה העיכוב מצד ממשלת ישראל נמשך מספר חודשים ומונע את ההתקדמות במשא . בשנים הקרובות

 . ומתן עם הארגון ואת תחילת הסדרת הבאת עובדים זרים באמצעותו בהתאם להחלטות הממשלה

 ל"מתן אשרות עובדים זרים בנציגויות ישראל בחו .3

בענף הבניין ובענף החקלאות ) B1(אשרות העבודה , לפי נוהל עבודה שקבעו משרד החוץ ומשרד הפנים

רק בענף הסיעוד יש לנהל ריאיון עם המועמד . ניתנות גם בלא שהעובדים עצמם באים לנציגויות ישראל

מוצא של  ראיון זה נעשה על ידי הקונסולים של ישראל בארצות ה.לעבודה בנציגות ישראל בארצו

, בריאיון אמורה להיבחן התאמתו של מבקש הבקשה מבחינת שפה והכשרה מקצועית . העובדים הזרים

 נבחנו רק הבדיקות הרפואיות והעבר הפלילי שכן לא עד לאחרונה ,  בפועל.מצבו הבריאותי ורקע פלילי

אישורים גם בדיקות אלו נעשו על סמך קבלת  11.ניתנו הגדרות לבחינת שפה והכשרה מקצועית

 .מהמועמדים לעבודה ללא בחינה של הגורמים המעניקים את האישורים

מבחינת אתרי האינטרנט של שגרירויות ישראל עולה כי האישורים הרפואיים שמדינת ישראל מבקשת 

באתר האינטרנט , לדוגמה(וכך גם הגישה למידע , ממועמדים לעבודה בישראל שונים בכל מדינה ומדינה

שראלית במנילה פירוט האישורים הרפואיים הנדרשים ממועמד לעבודה מקיף יותר של השגרירות הי

באתר האינטרנט של השגרירות בתאילנד לא מופיעות ; דלהי-מזה שבאתר האינטרנט של השגרירות בניו

של  יש לציין כי בשגרירויות של מדינות מפותחות בישראל מטופלת כל בקשה 12).הדרישות הרפואיות

 13.באופן אישי לאחר פנייה אישית של מבקש הבקשה או הגעתו אל השגרירותמועמד לעבודה 

                                                 
 .  2009 במאי 12, שיחת טלפון, מחלקת אמנות במשרד החוץ, ד אסתר אפרת"עו 8
 . 2008 בדצמבר 11, שיחת טלפון, ת"הלשכה המשפטית במשרד התמ, ד שושנה שטראוס"עו 9

 . 2009 במאי 12, שיחת טלפון, רפרנט תעסוקה משרד האוצר, יוכל יעקובי 10
 . 2008 בינואר 07, שיחת טלפון, ראש מדור קשרי חוץ וזרים במשרד החוץ, דנקר-רויטל מלי 11
asp? .Document/main/web/mfm/il.gov.mfa.shanghai://http): סין(ראה לדוגמה אתר הקונסוליה בשנגחאי  12

v1-=&DocumentID3=&StatusID0=&LanguageID106=&MissionID7040=SubjectID  ; אתר השגרירות במנילה
MissionID62647=asp?SubjectID.document/main/web/mfm/il.gov.mfa.manila://http&= 54): הפיליפינים(
1-=&DocumentID0=&StatusID0=&LanguageID  ;תאילנד (קנגקואתר השגרירות בב:(  mfa.bangkok://http

oc&D0=&StatusID0=&LanguageID64=&MissionID7040=asp?SubjectID.document/main/web/mfm/il.gov.
1-=umentID ;הודו(דלהי -אתר השגרירות בניו :(asp?Subject .document/main/web/mfm/il.gov.mfa.delhi://http
1-=&DocumentID0=&StatusID0=&LanguageID93=&MissionID62647=ID ,2008 בדצמבר 15: תאריך כניסה . 

בחינה של הנעשה בכמה מדינות מלמדת כי לא נהוג לתת אשרות עבודה למי שבקשתם אינה מטופלת אישית אחרי יצירת  13
ratgeber/aviv-tel/botschaft/he/at.gv.bmeia.www://http /: ראה לדוגמה אוסטריה. קשר ישיר או הגעה לשגרירות
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

בענף הבניין ובענף החקלאות חברות כוח אדם מקומיות מטפלות בהחתמת הדרכונים של המועמדים 

רותם הפיזית יואמורות לבחון בעצמן את התאמתם של העובדים לעבודה ואת כש, לעבודה בישראל

אולם רק מועמדים , ם זכותונים לפי דרישה למי שבאים לשגרירותבשגרירויות מחלקי. ובריאותם

החברות המקומיות אחראיות גם להעברת מידע לעובדים על העבודה . לעבודה בסיעוד נוהגים לבוא

במשרד החוץ ערים לכך שמועמדים לעבודה בישראל עשויים להשיג אישורים רפואיים ואחרים . בישראל

ד מעודד את הקונסולים במדינות המוצא לבקר במרפאות ואצל לשם כך המשר. בדרכים לא כשרות

 14.רופאים שחתמו על אישורים למועמדים לעבודה כדי לבחון את מהימנותם

העביר משרד הפנים  , האחרונה בנושא המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים הוועדהבעקבות ישיבת

הקריטריונים עובדו .  בסיעוד בישראללמועמד לעבודה לעריכת ראיון למשרד החוץ את הקריטריונים

הקונסולים נדרשים . 2009 לפברואר 09- בלמסמך שהועבר לשגרירויות והקונסולים במדינות המוצא

 .  את המועמדים לעבודה לפי קריטריונים אלוכיום לבחון

 15:הנושאים להתמקדות בעת ראיון אישי לעובד הזר

 .ד והאם הוא מודע לנדרש ממנו במסגרת הטיפולהאם העובד יודע כי הוא מיועד לעבוד בסיעו. א

 . מקום מגוריו, מינו, משקלו, גילו: כגון, האם העובד קיבל מידע בקשר למטופל המיועד. ב

נכים קשים בעלי , ילדים, נכים: האם העובד מיודע כי הוא אמור לטפל בסוג מסוים של אוכלוסייה כגון. ג

 . מוגבלויות מיוחדות

 .ע בסיסי באנגליתהאם לעובד יש יד. ד

 .רפואית בסיסית המכשירה אותו לסוג העבודה הנדרש/האם העובד עבר הכשרה מקצועית. ה

 .האם העובד מודע לעובדה שיוכל לעבוד רק בסיעוד בכל תקופת שהותו בארץ. ו

 . האם העובד מודע לחובותיו וזכויותיו. ז

האשרה לעובד מסוים בטענה שהעובד לוועדה נמסר כי היו מקרים שהקונסולים סירבו לאשר את מתן 

ומשרד הפנים לחץ לאישור מתן האשרה , העדר ידיעה בסיסית בשפה האנגלית, אינו מתאים בשל לדוגמא

 .לאותו עובד

נשאלו המועמדים , נפאלישראל בבנוסף על השאלות הנשאלות  בראיונות לפי הקריטריונים בשגרירות 

המועמדים לאחר שהתברר ש. לעבודה שאלות על דמי תיווך שהם התבקשו לשלם בשביל לעבוד בישראל

 שהגיעו לארץ מבלי שיש מעסיק שביקש  עובדים רביםוישנם דמי תיווך לא חוקיים נדרשים  לשלם 

לטה על עצירת הבאת הגיש משרד החוץ דוח למשרד הפנים שתרם לקבלת ההח, )פליינג ויזה (אותם 

עובדים מקומיים בשגרירות ישראל בנפאל להפסיק הופעל לחץ על יש לציין כי . העובדים מנפאל לישראל

משרד החוץ מעודד שגרירויות נוספות בארצות המוצא . המועמדים לעבודהאת התחקור המקיף של 

 16.להרחיב את התחקור בכדי לאסוף נתונים על עבירות המתבצעות בהליך הגיוס

                                                                                                                                                      

html.visa/oesterreich-nach-reisen ;קנדה :-contact/visas/israel/missions/ca.gc.international://http
asp.eng-communiquer ;בריטניה :visas/en/uk.gov.fco.ukinisrael://http/ , 

 .  שם 14
 . 2009 לפברואר 09-ההנתונים מתוך מסמך שהופץ בשגרירויות מדינות המקור בתאריך  15
 .2009 במאי 12,  שיחת טלפון, ראש מדור קשרי חוץ וזרים במשרד החוץ, דנקר-רביטל מלי 16
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אולם כאמור רק מועמדים לעבודה , ויות לכל העובדים שמגיעים לראיוןכיום מחולקים זכותונים בשגריר

  17.בסיעוד מגיעים לראיון

נבדקת האפשרות של העברת התפקיד . את הראיונות עורכים כיום הקונסולים בארצות המוצא, כאמור

  18.לקונסולים לענייני עבודה של משרד או נציגי רשות ההגירה

 סיכום ונקודות לדיון. 4

 IOM-כבר יותר משלוש שנים ממשלת ישראל שבה ומחליטה להביא עובדים זרים לישראל באמצעות ה •

מן הראוי  .זכויותיהםעם הפגיעה בכדי להתמודד עם  גביית דמי תיווך לא חוקים מעובדים זרים ו

 הממשלה עם הדרישות מראית עין של התמודדות, ולא יהיו רק, שהחלטות הממשלה בנושא יבוצעו

  .אדם למטרות עבודה-לאומיות הנוגעות במאבק לסחר בבני-הבין

מתווכים מונע את בחינתו של המועמד לעבודה בישראל בידי באמצעות מתן אשרות העבודה למתווכים  •

יש מקום לקדם תהליך . שאין לו אינטרס בהכנסת עובדים זרים נוספים לישראל, גורם רשמי ובלתי תלוי

שבו ,  תתקבל לאחר ריאיון עם העובד, ולא רק בסיעוד, בכל ענףההחלטה אם לתת אשרת עבודה  שבו 

וכן יינתנו לו הסברים על , בריאותו ואישוריו, יכולתו לתקשר עם מעסיקיו, ייבחנו התאמתו המקצועית

דה מן הראוי שעד להשלמת תהליך הסינון המקצועי של המועמדים לעבו. זכויותיו וחובותיו בישראל

 .בישראל יצומצם מתן אשרות העסקה נוספות

 הבאת עובדים זרים בענף החקלאות תעשה באמצעות ארגון 2008 החלטת הממשלה החל מנובמבר יפל ע •

 הבאת תחילתעד  .שום החלטת הממשלה בנושאימן הראוי להותיר את השמים סגורים עד לי, I.O.M-ה

ר למעסיקים הזכאים לכך להעסיק עובדים זרים יש לאפשI.O.M -העובדים הזרים בחקלאות באמצעות ה

 .  שאינם מועסקים כחוקבישראלהנמצאים   הזריםמתוך העובדים

העדויות המגיעות מנציגויות ישראל בדבר גביית דמי תיווך מצביעות על בעיה חמורה זו אשר אינה  •

כיפה האמונות מן הראוי שממשלת ישראל ורשויות הא. מטופלת בידי רשויות האכיפה השונות בישראל

 . על נושא העובדים הזרים והפשיעה הכלכלית יתנו דעתן לטיפול בבעיה חמורה זו

לא נמצאות , קבע משרד הפניםאותן  השאלות שנדרש לשאול את המועמד לעבודה בישראל במסגרת  •

שאלות הבוחנות את תקינות הליך הגיוס של העובדים בידי חברות כוח האדם ובעיקר שאלות הנוגעות 

החלטתם של נציגי ישראל במספר מקומות לבצע תחקיר בנושא בעצמם . שלום דמי תיווך לא חוקייםלת

 אולם אין סיבה שמשרד הפנים האחראי על הנושא לא ידרוש ששאלות על הליך הגיוס יהיו חלק ,ראויה

 . מהראיון בכל מדינה ולכל עובד

 גלעד נתן: כתיבה

                                                 
 . 2009 במאי 12, ראש מדור אשרות וזרים, שיחת טלפון, יוסי אדלשטיין 17
כ יעקב כץ "ים חהר הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזר"נאמר בפגישה עם יו, ראש רשות ההגירה, יעקב גנות 18

 . 2009 במאי 12, במשרדו
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    F l y i n g    v i s a:    ת ו פ ע ה 
 

המגלים בהגיעם שאין להם חברות כח אדם מביאות לארץ עובדים מהודו 
החברות מבטיחות להם .  דולר9,000 - ל7,000 בין לאחר ששילמו , מעסיקים

צפויים למעצר וגירוש תוך העובדים . עבודה בסיעוד לתקופה של חמש שנים
 .ת ההגירה ומשרד הפנים מאפשרים לתופעה להימשךמשטר. חודשים ספורים

 
 אן סוציו ונריה מרק: כתבו

מהגרי עבודה יכולים להיכנס לארץ רק לאחר שמשרד הפנים קיבל מחברות כח האדם את שם 
 . מספר  העובדים שנפגעו ומגיעים לעמותה לבקש סיוע  הולך וגדל. המעסיק אצלו יעבדו

 
ומה עובדים נפאלים ולאחר דרישת העמותה להפסיק להביא לפני שנתיים הובאו לארץ בצורה ד

. עובדים מנפאל בשל הסיכוי הגבוה שיגורשו מהארץ תוך זמן קצר הופסקה הבאת עובדים מנפאל
נראה שהמתווכים עברו לאיזורים כפריים בהודו  ושם הם משכנעים אזרחים מקומיים כי כדאי להם 

 . להחזיר את ההלוואות ואף לחסוך למשפחותיהםלהגיע לעבוד בארץ כי ישתכרו הרבה ויוכלו 
 

את הכספים משלמים לחברות בהודו המשתפות פעולה עם מתווכים בישראל חלק מהכספים 
העובדים אינם יודעים את שם חברת התיווך דרכה הובאו  לישראל אלא רק שמות . משולמים בישראל

אלו בדרך כלל מהגרי עבודה . Maxim , Anil, Richard:  של מתווכים הודיים השוהים בישראל
 .בעצמם המשמשים כאנשי קשר לחברות כח האדם בסיעוד תמורת עמלות

 
בקושי דוברים (עדיין לא עובדים   רובם-כתוצאה מהתרמית העובדים נמצאים במצוקה קשה ביותר

הם לא . הם חסרי אשרה וחוששים לצאת מהבית. אנגלית ולכן הם מתקשים מאד למצוא עבודה
ובנוסף ממשיכים לקחת הלוואות ,  להחזיר את החובות שנטלו כדי לממן את דמי התיווךמסוגלים

 . בישראל כדי לממן את המחייה והמגורים שלהם
העובדים חוששים מאד  מחשיפת המידע בשל היותם של גורמי התיווך המעורבים קשורים עם סוכנים 

 . על תופעה רחבה הרבה יותרמכך ברור כי מדובר . בהודו העלולים לפגוע במשפחתם בהודו
  

תלונות שהועברו למשטרת ההגירה אינן מטופלות למרות שבתיאום עם משרד הפנים קל מאוד לדעת 
איזו חברת כח אדם היתה מעורבת בהבאת העובדים ומי המעסיקים שאפשרו להשתמש בהיתר 

 . שקיבלו כדי להביא עובדים ולגבות מהם כספים מבלי שיעבדו אצלם כלל
 

 שמשטרת ההגירה אינה רואה את החומרה בתופעה ומעדיפה להקצות משאבים לתפיסה נראה
, וגירוש עובדים אלו ואחרים מספר חודשים לאחר הגעתם משום שלא הצליחו למצוא מעסיק חליפי

 .מה שכמובן משמן את צירי הדלת המסתובבת ומעשיר את המתווכים וחברות כח האדם
 

 במהלך  flying visa עובדים הודים שנפלו קורבן לתרמית ריכוז תלונות למשטרת ההגירה של
 : 2007המחצית השנייה של 

 
 שהגיעו לישראל עשרה מהגרי עבודה מהודו דיווחנו למנהלת ההגירה על 3.12.2007ביום . 1

מכל עובד נגבה סכום של ). רוני ורואנה בר(חברת התיווך בר קר במהלך חודש נובמבר באמצעות 
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פה תמורת הסדרת אשרת העבודה אולם אף אחד מהם לא הועסק על ידי בשדה התעו$ 5000

 . המעסיק שעל שמו הובאו לישראל וכולם נותרו חסרי הכנסה וללא מעמד חוקי

 

שהגיע לישראל  F2566431דרכון ' מס Carlo Jossy דיווחנו למנהלת ההגירה על 3.2.2008ביום . 2

משהגיע לישראל נאמר לו על ידי . דם בהודולסוכנות כח א$ 9000 לאחר ששילם 2007באוגוסט 

. כי מעסיקו נפטר וכי עליו לחפש תעסוקה בכוחות עצמו,  מקסיםאדם בשם , סוכן כח האדם

כנגד אותו סוכן כח . העובד גילה מאוחר יותר כי המעסיק שעל שמו הוזמן לעבוד בישראל עודנו חי

 מהודו שנפל קורבן להונאה דומה אדם הוגשה תלונה נוספת למנהלת ההגירה על ידי עובד אחר

 ). 1701/07. א.פ(

 

 שהגיעו לישראל חמישה מהגרי עבודה מהודו דיווחנו למנהלת ההגירה על 19.2.2008ביום .  3

דמי תיווך לסוכן כח אדם $ 9000-כל אחד מהם שילם כ . 2007במהלך החודשים נובמבר ודצמבר 

משהגיעו לישראל . ת הסדרת עבודתם בישראל באמצעות חברת תיווך ישראליתבהודו שהבטיח א

לא המתין להם אף אחד בשדה התעופה ולא פגשו את המעסיק שעל שמו הונפקה להם אשרת 

 .  העבודה

 

. B3862075דרכון הודי  '  מסD'SOUZA MILESH SANDEEP דיווחנו על 25.2.2008ביום . 4 

, בהודו לאשתו של המתווך ההודי ששוהה בישראל$ 9000 -שילם כ. 23.6.2007הגיע לישראל ביום 

בשדה התעופה . הגיע לישראל ומעולם לא פגש את המעסיק שעבורו הובא לעבוד בישראל. מקסים

העובד שהה חודשים רבים ללא .  שאמר לו שמעסיקו נפטרAnilאסף אותו מתווך הודי בשם 

 . עבודה וללא אשרה

 

 שהגיע לישראל ביום F4381646'  דרכון הודי מסBiju Jalasוחנו על  דיו25.2.2008ביום . 5

. מתווך הודי בשם תומס, כח אדם בשם רוחמה בר ושותפההגיע באמצעות מתווכת . 25.11.2007

העובד לא פגש את המעסיק שעל . במזומן בעת ביקורו של תומס בהודו$ 9000העובד שילם לתומס 

ראל העובד לא מצליח למצוא עבודה ברשיון ואף נעצר על ידי שמו הוזמן לישראל ומאז הגעתו ליש

 . המשטרה

 

 

. E6850664דרכון הודי  '  מסPanakkal Stephen Antony נשלחה תלונה בשם 6.3.2008ביום . 6

. בהעברה בנקאית למתווך בישראל$ 6000 - לאחר ששילם כ25.11.2007הגיע לישראל ביום 

המתווך סיפר לעובד שמעסיקו בבית . Jobyתווך הודי בשם למ$ 4000כשהגיע לישראל שילם עוד 

 .  זמנית2/חולים ושעליו לקבל אשרת ב

 

הגיעה לארץ . G4503381דרכון Kumudben Girishbai Makavana דיווחנו על 12.3.2008 -ב .7

 הובטח לה שסוכן כח אדם ישראלי .לובובהודו למתווך הודי בשם $ 1500שילמה . 25.11.07 -ב
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לא ראתה מעולם את המעסיק שעבורו .  ימתין לה כשתגיע לישראל אבל אף נציג לא הגיעלןגובשם 

 . הובאה לישראל

 

 שהגיע לישראל ביום  F5546273דרכון '  מסGadda Marendher דיווחנו על 13.3.2008ביום . 8

 אף משהגיע לישראל לא המתין לו.  בהודוA.Raoלסוכן בשם $ 13,000 - לאחר ששילם כ5.5.2007

העובד שוהה ללא אשרה וללא עבודה זה חודשים . אחד בשדה התעופה ולא פגש את מעסיקו

 . רבים

 

 שהגיע לישראל F0062573דרכון '  מסFrancis Pascol D'souza דיווחנו על 13.3.2008ביום . 9

 Kishorסוכן כח אדם הודי בשם . לחברת כח האדם הודית$ 7000 לאחר ששילם 2.7.2007ביום 

העובד שוהה . עם העובד קשר כשהגיע לישראל אולם הורה לו להמתין עד שימצא לו מעסיקיצר 

 . זה שמונה חודשים ללא אשרת עבודה בתוקף וללא כל הכנסה

 

 שהגיעה לישראל ביום E3671358דרכון '  מס Vanitha Juliet דיווחנו על 18.3.2008ביום . 10

. ארד' ריצלמתווך כח אדם הודי בשם$ 6000אל העובדת שילמה בשדה התעופה בישר. 18.11.2007

 שהודיעה לעובדת שתמצא לה עבודה דייזילאחר כחודש יצרה עמה קשר סוכנת כח אדם בשם 

 .  אולם עד היום העובדת לא מועסקת ואין ברשותה אשרה בתוקף

 

 שהגיע לישראל ביום G0984285דרכון '   מס Periera Leo דיווחנו על 19.3.2008ביום . 11

 וכשהגיע Samy Ragi, למשפחתו של סוכן כח האדם ההודי$ 3500 לאחר ששילם 14.6.2007

העובד נשלח על ידי הסוכן לעבודה אצל מעסיק נכה . סמי, ישירות לסוכן$ 5000לישראל שילם עוד 

 . שניצל את היתר ההעסקה שברשותו לצורך העסקתו פעמיים בלבד בשבוע ללא תשלום

 

 שהגיע לישראל ביום F9441859דרכון '  מסOuseph Alphonseחנו על  דיוו30.3.08ביום . 12

עם הגעתו לישראל התקשרה . סטלהלסוכנת כח אדם הודית בשם $ 8000 לאחר ששילם 3.1.2008

. אליו סטלה ואמרה לו להמתין עד שתפנה אותו למעסיק אולם לא התקשרה אליו יותר לאחר מכן

 . מאז הגעתו לישראל לא עבד העובד ולו יום אחד. יםהעובד ישן בפארק בתל אביב במשך שבועי

 
          19.3.09 
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 ץ"לאחר הבגשנתיים הסדרי הכבילה 

 

 ענת קידרוןד "עו: כתבה

לפיו רישיון שהסדר הכבילה   ,30.3.06 ממשלת ישראל' קו לעובד נ 4542/02צ "בבגש קבע "ביהמ

בשל פגיעתו החמורה השהייה בישראל למהגרי עבודה מותנה בעבודתם אצל מעסיק מסוים בטל 

והורה למדינה לגבש הסדר , יצירת עבדות מודרנית עד כדי ,בחירותם ובזכויותיהם של העובדים

 שתנההמה בדף זה ננסה לבדוק .  חלפו שנתיים מאז ניתן פסק הדין . חודשים6העסקה חלופי תוך 

 .מאז

 ענף הבניין

. הוחל ביישומו של הסדר העסקה חדש בענף הבניין, עוד טרם ניתן פסק הדין בעניין הסדר הכבילה

במקום ישירות ,  יועסקו באמצעות תאגידי כוח אדם מיוחדיםודהמהגרי העב, לפי ההסדר החדש

לא כרוך , העובדים עם אותו תאגיד,  מעבר של עובדים בין קבלני בניין שונים.אצל קבלני בניין

המציאות מוכיחה כי ,  אולם.מעט הסדר הכבילה" מרוכך", לכאורה, באבדן רישיון הישיבה ובכך

אליו הם , לעבור בין הקבלנים ללא תיווכו של התאגידהלכה למעשה  אין לעובדים אפשרות 

 מועדים מסוימים 4 -י הנוהל העובד רשאי לעבור מתאגיד לתאגיד רק ב" עפ: זאת ועוד.כבולים

 נשללת ולאחר מכן יום בלבד 30מעסיק במשך -והוא יכול להיוותר ללא תאגיד, במהלך השנה

נו במקרים בהם תאגיד דיווח לרשויות כי  בקו לעובד נתקל.אשרתו והוא הופך שוהה בלתי חוקי

גילה העובד , לאחר שפוטר למעשה, כתוצאה מכך. בעוד העובד עדיין עובד בתאגיד,  התפטרעובד

שוהה בלתי חוקי מבלי יכולת לעבור לוהוא הפך ,  יום30-כי אשרתו פקעה כבר לפני יותר מ

שהייתם של העובדים בישראל  תופעה זו מעידה היטב על כך כי השליטה בחוקיות .לתאגיד אחר

 . נותרה עדיין בידי התאגידים המעסיקים

 . הסיוע לעובדים זרים ולמוקדח משותף לקו לעובד " דואועל כשליו של ההסדר בענף הבניין ר
ח הוא הנסיקה הגבוהה בתשלום דמי תיווך המגיעים היום "אחד הממצאים הבולטים שעלה בדו

על פי פרשנויות שונות  נכנס לקטגוריות של סחר ,  גבוהיםשיעבוד לחובות כה.  דולר20,000 -ל

 .בבני אדם
pdf._Heb072407Taagidim_Report_/pdf/hebrew/il.org.hotline.www://http  

  תעשייה וסיעוד, חקלאות

וודאי לא (בענף התעשיה המדינה אף לא גיבשה  .הכבילה עדיין חי וקייםבענפים אלו הסדר 

 בענף .כנראה לאור המספר הקטן יחסית של עובדים המועסקים בענף, הסדר העסקה חדש) יישמה

 מטיל על הלשכות הסדר ההעסקה החדש . אולם  טרם יושם–החקלאות גובש הסדר העסקה חדש 

הן תדאגנה חובות שונות האמורות להבטיח כי  קלאות בחהעוסקות בתיווך כוח אדםהפרטיות 

ועובד אשר יוותר ללא , אולם חובות אלו מוגבלות, להשמת העובד אצל מעסיק חדש לפי הצורך

  .מעסיק עדיין יימצא בסכנת גירוש

אחת התוצאות החמורות של הסדר הכבילה בענף החקלאות הנו הענשת עובדים זרים בכליאה 

בתלונה על " קו לעובד"מספר עובדים תאילנדים פנו ל : מעסיקם כלפיהםובסכנת גירוש על חטאי

י " שלוותה בהחזקת דרכוניהם ע,ללא תשלום שכר מינימום, עבודה במשך שעות ארוכות ביותר

 והם נלקחו, נשללו היתרי ההעסקה של מעסיקם  כתוצאה מתלונתם.המעסיק ובאלימות מצידו

84



נאלצו ,  כתוצאה מכך. להעבירם למקום עבודה אחראיש לא דאג,  אולם.י המשטרה"משם ע

וסכנת הגירוש , כאשר המשטרה מאיימת עליהם כי ייעצרו, העובדים לשוב למעסיקם המתעלל

רק משום שלא ניתן היה , נעצרו ושהו תקופה ארוכה בכלאאחרים   עובדים .מרחפת מעל ראשם

 . ת ההיתריםת בנוגע להקצא"עקב מחדל של משרד התמ, להעבירם למעסיק אחד

עקב אובדן מקום " שהייה בלתי חוקית"עדיין מוצאים עצמם נענשים בגין , אם כן, עובדים

 . מכל סיבה שהיא–עבודתם 

  ד ו ע י ס

החל כבעבר על , הסדר הכבילה . הוא טרם יושםשגם, בענף הסיעוד גובש הסדר העסקה חדש

הגבלה  אין ,ם שבניגוד לשאר הענפים משוסבל רב לעובדים בענףגורם , מהגרי עבודה בענף הסיעוד

 זרים  עובדי סיעוד10,000-נוצר עודף של כ, כתוצאה מכך. הנכנסים לארץעל מספר מהגרי העבודה 

  .השוהים בישראל

: יצר מגוון של תופעות קשות בענף, של הסדר הכבילה ועודף עובדי הסיעוד, השילוב הקטלני

גביית תשלום בלתי , )open visa(י מעסיקים "לסחר באשרות עבודה ע, מירידה בשכר העובדים

י הלשכות הפרטיות בתמורה להשמה מחדש של עובדים והבאת עובדים לצורך גביית דמי "חוקי ע

 ). flying visa(מבלי לספק להם עבודה , תיווך

באמצעות , מגלות לשכות מנהל האוכלוסין יצירתיות ומוטיבציה בהידוק הכבילה הקיימת, בנוסף

: שות בלתי חוקיות ובלתי אפשריות לעובדים המבקשים לעבור ממעסיק למעסיקהצבת דרי

עובדים מתבקשים להציג מכתבים מסוכנויות כוח אדם וממעסיקים קודמים כתנאי להנפקת 

מכל , ואף מתבקשים לחתום כי יכבלו עצמם למעסיקם הנוכחי ולא יבקשו לעבור עוד, אשרה

 . וללא אשרה–בהיוותרם ללא עבודה , ים לגירושאשר מסרבים חשופ, העובדים. סיבה שהיא

, ל להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט" הנ4542/02צ "בימים אלה שוקלים העותרים בבג

, ש"בשל התעלמות הרשויות מהוראת ביהמ, בניסיון למנוע את הפיכת פסק הדין לאות מתה

 .והותרת הסדר הכבילה על כנו

הוא עשוי , אינו מבטל את הסדר הכבילה) טרם יושם, ראשר כאמו( הסדר ההעסקה החדש

שעשוי להשפיע באופן עקיף כוחות השוק בהטבת תנאי ,  את עודף עובדי הסיעוד בישראללהפחית

 .העובדים

 למזלר עובדי י–הסדר כבילה מיוחד 

, ש עצמו"מחלחלת אף אל ביהמ, כבילהץ בעניין ה"כי התעלמות הרשויות מהוראת בג, נראה

 קו . בעניין עובדי ילמזלר10843/04צ " המובהקת והמצערת לכך היא פסק הדין בבגוהדוגמה

 אשר הועסקו בישראל , עובדים תורכים800לעובד ומוקד הסיוע לעובדים זרים עתרו בשמם של 

,  לעובדים.במסגרת הסכם סחר מיוחד בין ממשלת ישראל לממשלת תורכיה, י חברת ילמזלר"ע

 .י מעסיקיהם"והם נוצלו ע, פשרות לעבור למעסיק אחר בישראללא היתה כל א, לפי ההסכם

 הסדרים שונים אשר לכאורה לאור, כי ההסדר חוקי, בדעת רוב, ש" קבע ביהמ2007בספטמבר 

 הםלפי, צ הכבילה"ש בבג" דבריו של ביהמ.מבטיחים את זכויותיהם של העובדים על אף הכבילה

ותרות הגישו בקשה לדיון נוסף הע .ו נשכחו כמ, ולא רק תוצאותיה,עצם הכבילה הנו פסול

 .אשר טרם הוכרעה, ש העליון"לביהמ

85



   בבית המשפט העליון   בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 4542/02ץ  "בג  

   
  

 ברק' כבוד הנשיא א :   בפני
 חשין' מ) 'בדימ(כבוד המישנה לנשיא   
 לוי' א' כבוד השופט א  
  

 "קו לעובד"עמותת . 1 :העותרים
 מוקד הסיוע לעובדים זרים. 2  
 האגודה לזכויות האזרח בישראל. 3  
 תת רופאים למען זכויות אדםעמו. 4  
 מכון אדווה. 5  
 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי. 6  
  
 נ  ג  ד  
  

 ממשלת ישראל. 1 :המשיבים
 שר הפנים. 2  
 שר העבודה והרווחה. 3  
 התאחדות הקבלנים והבונים. 4  
 מ"איגוד מגדלי פרחים אגודה חקלאית שיתופית בע. 5  
  

 צו בינייםעתירה למתן צו על תנאי ו
  

 ד עינת אלבין"עו :בשם העותרים
 ד אורית קורן"ד ענר הלמן ועו"עו :3-1בשם המשיבים 
 ד גבריאל זליגסון"עו :4בשם המשיבה 

 מר דניאל אברהם :5בשם המשיב 
  
  
  

 דין-פסק
 :לוי' א' השופט א

  

 מעסיק ישראלי המבקש להעסיק בִעסקו עובדים שאינם אזרחי ישראל או           

נדרש לקבל היתר לכך מאת יחידת הסמך לעניין עובדים זרים שבמשרד , תושביה

פי היתר זה שניתן ביד - על–העובדים המגיעים לישראל . המסחר והתעסוקה, התעשייה

פי חוק - מכוח הסמכות הנתונה לו על–שר הפנים .  מקבלים רישיון לישב בה–המעסיק 

 נוהג להתנות את –) ניסה לישראלחוק הכ: להלן (1952-ב"תשי, הכניסה לישראל

רישיונות הישיבה הניתנים בידי עובדים זרים בתנאי כי העובד המגיע לישראל יועסק 

להבטיח את יציאתו של , מצדו, המעסיק אף מתחייב. בידי המעסיק המסוים שהזמינו

וחל , שמו של המעסיק מוטבע בדרכונו של העובד. העבודה-העובד מישראל בתום יחסי

הפרת תנאים אלה . יסור לעבוד אצל מעסיק אחר זולתו או לעבוד בעבודה נוספתעליו א

של העובד הזר לשוהה שלא כחוק , כתוצאה, ולהפיכתו, שברישיון מוביל לפקיעתו

זוהי השאלה המרכזית ? האם הסדר זה כדין הוא). הסדר הכבילה למעסיק: להלן(

 .הנדרשת להכרעתנו בגדריה של עתירה זו
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כי הסדר , כטענת המשיבים,  האם אכן ניתן לקבוע–על רקע מציאות זו       .29

? היסוד של העובדים הזרים לכבוד ולחירות-הכבילה למעסיק אינו פוגע בזכויות

היסוד של העובדים -הסדר הכבילה למעסיק פוגע בזכויות. בתי לשאלה זו בשלילהתשו

הוא . הוא פוגע בחופש הפעולה של האדם. הוא פוגע בזכות הטבועה לחירות. הזרים

הוא רומס את הזכות היסודית להשתחרר . מאיין את האוטונומיה של הרצון החופשי

. העבודה- מצד חלש ממילא ליחסימיקוח כלכלי בסיסי-הוא שולל כוח. עבודה-מחוזה

פוגע הסדר הכבילה למעסיק בכבודו ובחירותו של האדם במובנם , בעשותו את כל אלו

  .היסודי ביותר

  

הזכויות .  כבוד האדם הנו הערך המרכזי הניצב במרכזו של משפטנו החוקתי     .30

" חורין-ןבקדושת חייו ובהיותו ב, מושתתות על ההכרה בערך האדם"הנובעות ממנו 

)  לחוק היסוד2סעיף (הוא נתון לכל אדם באשר הוא אדם ).  לחוק היסוד1סעיף (

 הוא יצור – כל אדם –בגרעין ההכרה בו כזכות חוקתית מונחת התפישה כי האדם 

פי -והכותב את סיפור חייו על, פי רצונו-המפתח את גופו ורוחו על, אוטונומי וחופשי

 161פ "ע; 827, 812) 2(ד מז"פ, שר הביטחון' ם נויכסלבאו 5688/92ץ "בג(בחירתו 

 :בציינו, ברק' עמד על כך פרופ). 329, 289) 3(ד נד"פ, מדינת ישראל'  טייב נ115/00,

  

. כבוד האדם הוא חופש עיצוב האישיות של כל אדם"
וחופש , כבוד האדם הוא האוטונומיה של הרצון הפרטי

ושת חייו קד, כבוד האדם הוא הערך של האדם. הבחירה
כבוד האדם רואה באדם מטרה ולא . חורין-והיותו בו

ביסודם של אלה . אמצעי להשגת מטרות של אחרים
שאינו מהווה אמצעי , עומד חופש ההכרעה של האדם

מתפיסה זו של כבוד האדם . אלא הוא מטרה בפני עצמו
הקושרת אותו עם האוטונומיה של הרצון , וחירותו
האדם הוא חופש הפעולה יש להסיק כי כבוד , הפרטי

פרשנות , ברק' א" (של הפרט) הפיזית והמשפטית(
 ).421' ע, )ד"תשנ(חוקתית 

  
   

 :והיטיב לבטא זאת השופט אור

  
זכות זו הוגדרה . לכל אדם זכות יסודית לאוטונומיה"...

כזכותו של כל פרט להחליט על מעשיו ומאווייו בהתאם 
זכותו זו ... הולפעול בהתאם לבחירות אל, לבחירותיו

של אדם לעצב את חייו ואת גורלו חובקת את כל 
; במה יעסוק;  היכן יחיה–ההיבטים המרכזיים של חייו 

היא מרכזית להווייתו של כל . במה יאמין; עם מי יחיה
יש בה ביטוי להכרה בערכו של פרט . פרט ופרט בחברה

היא חיונית להגדרתו העצמית . ופרט כעולם בפני עצמו
במובן זה שמכלול בחירותיו של כל פרט , רטשל כל פ
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כאמור , ובין מעסיקים בפועל, חופש המעבר של עובדים בין תאגידים מורשים

כי סברתי שיש מקום לשקול , בכפוף לדברים אלה רואה אני לומר. בתשובות מטעמם

 ובראשם התנאי הקובע כי מעבר בין תאגידים –כבר כעת מקצת מתנאיו של הסדר זה 

ולאור , דין זה- לאור העקרונות שהתוו בפסק–תאפשר אך אחת לרבעון מורשים י

אינני סבור כי עובדת היות . העל של הזכויות הנפגעות בעטייה של מגבלה זו-מעמד

יש " כרוך בהתחשבנות בענין דמי הרישיון ובהליכים בירוקרטים נוספים"מעבר כאמור 

בטרם ישוב ההסדר , כעתיפה יעשו המשיבים אם ישקלו בדבר כבר . בו להצדיקה

 . וככל שישוב, לבחינה שיפוטית

  

 הסעד 

  

שביטויו בהתניית רישיון הישיבה שניתן ביד , כי הסדר הכבילה למעסיק,  נמצא     .62

 במתכונתו –ואשר חל , העובד הזר המגיע לישראל בעבודה עבור מעסיק ספציפי

פגיעתו של . יסוד- בזכויותפוגע, הסיעוד והתעשייה,  בענפי החקלאות–הנוהגת כיום 

כי שר הפנים אינו רשאי , ביטויה האופרטיבי של מסקנה זו הנו. ההסדר אינה מידתית

חובתם של . להתנות את רישיון הישיבה שניתן בידי עובדים זרים בתנאי האמור

 – מאוזן ומידתי –הנה לגבש הסדר העסקה חדש , כמסקנה הנגזרת מכך, המשיבים

אשר לא ייסד עצמו על כבילת העובד המגיע , עבודה אלה-בענפיביחס לעובדים זרים 

ובכלל זה , ויימנע מכריכת פעולת ההתפטרות בסנקציה כלשהי, לישראל למעסיק יחידי

  .אבדן המעמד בישראל

  

אציע , לב לחומרת הפגיעה בזכויות העובדים הזרים ובהינתן משכה- בשים          

השלים את גיבושו של הסדר חדש בתוך ששה לחברי כי נקבע שהמשיבים יחויבו ל

 .הדין-חדשים מיום מתן פסק

  

הנו כי נורה למשיבים לקיים הסדר ,  ראשו האחר של הסעד לו עתרו העותרים     .63

-בית. לתביעה זו לא נוכל להיעתר. תחת הסדר הכבילה הקיים, "כבילה ענפית"של 

ו להחליט מה היא מדיניות ל-לא. המשפט אינו קובע את תכנית הפעולה השלטונית

גיבושו של הסדר העסקה חדש וקביעת . ההעסקה הרצויה ביחס לעובדים זרים בישראל

כלום , המשפט לקבוע הוא-כל שיוכל בית. פרטיו אינו סעד עליו יוכל הוא להורות

 כפעולה –האם .  חוקית היא– בענייננו הסדר הכבילה למעסיק –הפעולה השלטונית 

. ובעיקר את עיקרון המידתיות,  היא את תנאיה של פסקת ההגבלה מקיימת–שלטונית 

כי מדיניות העסקה של עובדים זרים על דרך , נמצא.  ועשינו–כזאת אמרנו לעשות 

. וככזו היא אסורה, יסוד-מידתי בזכויות-פוגעת באורח בלתי, כבילת העובד למעסיקו
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עליהם מוטלת . לענות בוגיבושה של מדיניות העסקה חדשה עניין הוא למשיבים , כעת

,  לגבש הסדר שקול ומאוזן– לאחר שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים –החובה 

אשר יהיה בו כדי להבטיח את תכלית הפיקוח על שהייתם והעסקתם של עובדים זרים 

. מאידך גיסא, ואת התכלית בדבר שמירת זכויותיהם היסודיות, מחד גיסא, בישראל

ראוי למשיבים כי . ראוי להן כי תדורנה בכפיפה אחת. דות זו לזותכליות אלה אינן מנוג

   .יגבשו את ההסדר שישמש עבורן אכסניה משותפת

  

 אחרית דבר

  

י ִכ ְצֶכם לֹא תֹונּו אֹתֹו-ְו ָך ֵּגר ְּבַאְר ְּת גּור ִא ְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם. ָי ְזָרח ִמֶּכם ִי ֶא , ְּכ

ָּת לֹו ָּכמֹוָך ִּכ ְב יֶתם-יְוָאַה ִי ִרים ֱה ָרִים, ֵג  ).לד-לג, ט"ויקרא י (ְּבֶאֶרץ ִמְצ

  

 הוזמנו בידי – העובדים הזרים –הפרטים שעל עניינם נסבה העתירה שבפנינו       .64

משק שסברו כי העסקתם בהם -באותם ענפי, המשיבים להגיע לישראל ולעבוד בה

א עובדת היותם נכונים  והי–הכל יידעו מה טעם עומד ביסוד הגעתם הנה . נחוצה

ללא , בעבור שכר מועט, העבודה המקומי-שנזנחו בידי כוח, לעבוד בעבודות קשות

" אטרקטיביות" זהו עיקר ה.ממש ולעתים בתנאי העסקה פוגעניים, תנאים סוציאליים

אך אל לה למצוקתם של עובדים אלה מלהפוך עבורנו קרדום לחפור . הגלום בהעסקתם

-מידתית בזכויות-מבוקרת ובלתי-ת עוניים מנוף לפגיעה בלתיחלילה לנו מהפיכ. בו

,  הלוא ידענו את נפש הגר– שטעמה המר של גלות אינו זר לנו –בעיקר אנו , אנו. יסוד

 ). ט, ג"שמות כ(שגרים היינו בארץ מצריים 

  

באופן המפורט בפסקה ,  אציע לחברי כי נקבל את העתירה ונעשה בה צו מוחלט          

 40,000 ישאו בהוצאות העותרים בסך 3-1עוד אציע כי המשיבים . דעתי-חוות ל62

 .ח"ש

  

  

  ש ו פ ט                                                                                         
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 :חשין' מ) 'בדימ(המישנה לנשיא 

  

:  אטול היתר לעצמי ואוסיף-דעתו של חברי השופט לוי - קראתי את חוות          

ואם אמרתי אוסיף מעט .  ואני מסכים לדברים שנבעו מעטו-דעת יפה ורגישה -חוות

דעתו -אין זאת אלא משום שהמערכת האנושית אשר הציגה עצמה לפנינו וחוות, משלי

 . של חברי עוררו בי תחושות ורגשות עזים שביקשתי לתת להם ביטוי

  

-ב"תשי,  לחוק הכניסה לישראל6נו תימצא בהוראת סעיף  תחנת המוצא למסע       .2

לקבוע תנאים למתן אשרה או רשיון ישיבה ולהארכה "שלפיה רשאי שר הפנים , 1952

לקבוע באשרה או ברשיון "ולהוסיף ו, ))1(6סעיף ..." (או החלפה של רשיון ישיבה 

סעיף " (הישיבה תנאים שקיומם יהיה תנאי לתקפם של האשרה או של רשיון הישיב

והיתנה , שר הפנים עשה שימוש בסמכויותיו אלו בעניינם של עובדים זרים)). 2(6

הסדר חברי מכנה הסדר זה בתואר . שהותם בארץ בהסדר שקשר אותם למעסיק פלוני

לימים הקל השר בהסדר העברתם . ואני אלך בדרכו, )הסדר כבילה: או (כבילה למעסיק

לא היה בהסדר זה כדי , אולם כפי שהראה חבריו, של עובדים זרים ממעסיק למעסיק

למעט ולחסר באורח ממשי מהסדר הכבילה או כדי להקל על העובדים הזרים לעבור 

 . ממעסיק למעסיק

  

פניה - לחוק הכניסה לישראל נחזית על6 סמכותו של שר הפנים האמורה בסעיף        .3

סמכות הפורצת אל כל , לותסמכות ללא גבו: כסמכות שגוון של מּוחלטּות משוך עליה

שר '  נקנדל, 758/88ץ "בג (פרשת קנדלואולם כפי שכבר נקבע ב. די-בלי-עבר עד

וגם , "מוחלט"אין בו במשפט ישראל שיקול דעת )  ואילך527, 505) 4(ד מו"פ, הפנים

כך . אין הוא שיקול דעת מוחלט כל עיקר" מוחלט"שיקול דעת המכונה שיקול דעת 

טובל הוא :  לחוק הכניסה לישראל6תו של שר הפנים בהוראת סעיף הוא גם שיקול דע

ָקד ; עד לשפתו במיגבלות המשפט הטבועות בכל סמכות וסמכות שהשילטון מחזיק בה

וזכויות היסוד של ; ומשתחווה הוא לכל עיקרי היסוד והדוקטרינות של שיטת המשפט

-בוד האדם וחירותו ובחוקכ: יסוד-אותן זכויות החרותות בחוק, ובראשן,  בהן-היחיד 

 .נפרד במירקם הצופן הגנטי שלו- מהוות חלק בלתי-חופש העיסוק : יסוד

  

- עלובי-יון בהסדר הכבילה שיצרה המדינה והשליטה אותו על עובדים זרים  ע       .4

כיצד ,  מעלה תמיהה מהולה ברוגז-אף לשנים , נפש שנפרדו ממשפחותיהם לחודשים

נו כך רואים לנהוג בנשים ובגברים שכל רצונם אינו אלא סמכות בארצ-זה שבעלי

- לא נכחד כי נגד עיניהם של בעלי הסמכות ניצבו שיקולי.לחם למשפחתם-להביא פת

 שיקולים של סדר טוב ושל הצורך למנוע ניצול לרעה של ההיתר -מישקל -נגד כיבדי
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 חורצים הם  ואולם כיצד זה שנעלם מעיניהם כי בהסדר שהם קובעים-לשהות בארץ 

 גם אם זר הוא בקהלנו -והרי כל אדם ? אנוש-עמוקות בכבודם של העובדים הזרים כבני

כך הוא . כבוד אינו ניתן לחלוקה בגרעינו. כסף ניתן לחלוקה.  זכאי לכבודו כאדם-

 . בכבודם וכך הוא בחירותם של העובדים

  

 כי העובד הזר הפך צמית - מסקנה כואבת ומבישה -אין להימנע ממסקנה , אכן           

כי ; סביב-כי הסדר הכבילה על כל שלוחותיו סגר על העובד הזר סביב; של מעסיקו

 בהסדר הכבילה שהיא עצמה קבעה .עבדות בגירסה מודרנית-הסדר הכבילה יצר מעין

, רצעה המדינה את אוזנם של העובדים הזרים למזוזת ביתם של מעסיקיהם, והשליטה

אותם " ייבא" רגליהם באזיקים ובנחושתיים למעסיק שוכבלה את ידיהם ואת

אדם שהמשפט - בן- למשפט נושאהעובד הזר הפך מהיותו .  לא פחות מכך .ארצה

כמו היה מיטלטל בין ,  במשפטמושא להיותו -מעניק לו זכויות ומטיל עליו חובות 

מהם והלכה למעשה שלל , ההסדר פגע באוטונומיה של העובדים כבני אדם. מיטלטלין

 בייחוד כך -עבודה -פי הסדר הכבילה היו העובדים הזרים למכונות-על. את חירותם

 והפכו להיותם -יד -אל-להעבירם מיד, בניגוד לחוק, שהמעבידים התירו לעצמם

אנוש שבנו את הפירמידות או שחתרו במשוטים -כאותם בני, קדם-כעבדים של ימי

 . להסיע ספינות של האימפריה הרומית אל המלחמה

  

אנוש המרחיקים -באותם בני, מה היה לנו שכך נוהגים אנו בעובדים הזרים           

כלימה . מביתם ונפרדים מיקיריהם כדי ְלַחּיֹות את נפשותיהם ואת נפשות משפחותיהם

כיצד זה שנשכחה מאיתנו הילכת הגר . וכיצד נחריש, תכסה את פנינו בראותנו כל אלה

לֹא  ": ההומניזם של היהדות בכל הדורותוהרי טבועה היא בגוף תורת ֵגר לֹא תֹוֶנה ְו ְו

ם ִי ָר ְצ יֶתם ְּבֶאֶרץ ִמ ִי ִרים ֱה י ֵג ָחֶצּנּו ִּכ ְל , כל לשון גר: "י"ופירש רש). כ, שמות כב." (ִת

ון רש". אדם שלא נולד באותה מדינה אלא בא ממדינה אחרת לגור שם י דבריו "הכיֵו

 איש נוכרי השוכן בתוך עם ישראל שאין -' וגר' ":הרטום. ש.וכפירושו של א? לענייננו

השיווה הכתוב נגד עיניו את ." לו ידידים וקרובים אשר יבואו לעזרתו בשעת הצורך

ַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש : "ועוד הורתה אותנו התורה? העובדים הזרים ֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶּתם ְי ְו

ם ִי ָר ְצ יֶתם ְּבֶאֶרץ ִמ ִי ִרים ֱה י ֵג כך , "ואתם ידעתם את נפש הגר). "ט, כג, שמות (."ַהֵּגר ִּכ

".  כמה קשה לו כשלוחצים אותו- את נפש הגר : "י"ופירש רש. מודיעה אותנו התורה

 . אתמהה? האמנם ידענו את נפש הגר

  

 נכונים לשאת את הפגיעה - רוב שבהם - אני נכון להניח כי העובדים הזרים        .5

מקבלים הם אותה ,  הם מקבלים פגיעה זו באהבהוגם אם אין; בכבודם ובחירותם

אפשר אף כי דרך חיים זו היא הנורמה המקובלת . ברירה-בהכנעה שבדלית
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 בבית המשפט העליון   בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 
 4542/02ץ  "בג
 

 לוי' א' כבוד השופט א  :בפני
 נאור' כבוד השופטת מ 
 דנציגר' כבוד השופט י 

 
 "קו לעובד"עמותת . 1 :העותרים

 מוקד הסיוע לעובדים זרים. 2 
 האגודה לזכויות האזרח בישראל. 3 
 םעמותת רופאים למען זכויות אד. 4 
 מכון אדווה. 5 
 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי. 6 
  
 נ  ג  ד 
         

 ממשלת ישראל. 1 :המשיבים
 שר הפנים. 2 
 שר העבודה והרווחה. 3 
  

 בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט
  

 ) 17.11.08( ט       "ט בחשון התשס"י :תאריך הישיבה
 ד עודד פלר"עו :בשם העותרים

 
 ד מיכל  צוק "עו :בשם המשיבים

 
 החלטה

 :לוי' א' השופט א
 
עד אז היה נהוג .  נחשפה בפנינו מציאות קשה4542/02צ "במהלך הדיון בבג .1

להתנות את רישיונות הישיבה שניתנו לעובדים זרים בכך שהעובד יועסק על ידי 

, שמו של המעסיק היה מוטבע בדרכונו של העובד, יתרה מכך. המעסיק המזמין אותו

עובד שהפר תנאי זה היה בבחינת שוהה .  זה האחרון נאסר לעבוד אצל מעסיק אחרועל

 .ומכאן ועד למעצרו והרחקתו מישראל הדרך היתה קצרה, בלתי חוקי

 

העותרים סברו כי הסדרים מן הסוג האמור שהונהגו בעניינם של עובדים זרים  .2

המעסיקים היכולים הואיל והם הפכו את העובדים לקניינם של , הנם בלתי סבירים

העותרים . לכפות חוזי עבודה ללא יכולת מיקוח של ממש של אלה הניצבים מולם

ובראשן זכותו של , כי במצב זה כרוכה פגיעה אנושה בזכויות יסוד, הוסיפו וטענו

 .העובד לכבוד והזכות לבחור עם מי יתקשר בחוזה עבודה
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כפי שהדבר מצא את , את השקפת העותרים אימץ בית המשפט בפסק הדין .3

הסדר הכבילה למעסיק פוגע בזכות האדם לכבוד וזכות האדם : "39ביטויו בסעיף 

כבוד האדם נמצא חסר מחמת פגיעתו של הסדר . היסוד-המעוגנות בחוק, לחירות

, הזכות לחירות. ובאוטונומית רצונו, הכבילה למעסיק בחופש הפעולה של הפרט

שרות מאת הפרט לבחור את זהות המתקשר נמצאת נפגעת מחמת שלילת האפ, מצדה

 באמצעות כריכתו של אקט ההתפטרות –ומחמת כפייתו של האדם , עבודה-עמו בחוזה

תוצאות קשות אלה .  לעבוד בשירותו של אחר שלא לפי רצונו–לוואי קשה -בפגיעת

 והוספנו ".זרות מכל וכל לעיקרי היסוד המונחים בבסיסה של שיטתנו המשפטית

שביטויו בהתניית , כי הסדר הכבילה למעסיק, נמצא: " לפסק הדין62יף ואמרנו בסע

, רישיון הישיבה שניתן ביד העובד הזר המגיע לישראל בעבודה עבור מעסיק ספציפי

פוגע , הסיעוד והתעשייה,  בענפי החקלאות– במתכונתו הנוהגת כיום –ואשר חל 

, האופרטיבי של מסקנה זו הנוביטויה . פגיעתו של ההסדר אינה מידתית. יסוד-בזכויות

כי שר הפנים אינו רשאי להתנות את רישיון הישיבה שניתן בידי עובדים זרים בתנאי 

 :נוכח אותן מסקנות הוספנו והבהרנו". האמור

 

הנה לגבש , כמסקנה הנגזרת מכך, חובתם של המשיבים"
 ביחס לעובדים – מאוזן ומידתי –הסדר העסקה חדש 

אשר לא ייסד עצמו על כבילת , עבודה אלה-זרים בענפי
ויימנע מכריכת , העובד המגיע לישראל למעסיק יחידי
ובכלל זה אבדן , פעולת ההתפטרות בסנקציה כלשהי

 ". המעמד בישראל
 

והצורך , מחד, נוכח חומרת הפגיעה שהיתה גלומה בהסדרים שנהגו עד אז 

ענו כי יש להשלים קב, מאידך, ליתן בידי המשיבים שהות לגבש את ההסדרים החדשים

ז "בכסלו התשס' בתאריך ה.  חודשים6את גיבושם של ההסדרים החדשים בתוך 

ונתן בידם ארכה נוספת לגיבושם של , נעתר בית המשפט לבקשת המשיבים) 26.12.06(

 ). 31.3.07(ז "ב בניסן התשס"עד ליום י, היינו, ההסדרים החדשים

 

טוענים העותרים , ון בית המשפטשהוגשה לפי פקודת ביזי, בבקשה הנוכחית .4

טרם מילאו אלה אחר צו בית המשפט , כי חרף הזמן הניכר שעמד לרשות המשיבים

אף שנעטפה בהרבה מלל בתגובת , מסקנה זו. בדבר גיבושם של הסדרים חדשים

 נטען כי הם פעלו לגיבושם של .שלהם לבקשה-מתחייבת גם מתגובתם, המשיבים

הדרך ליישומם המלא של ", כהגדרתם, אולם, )ובה לתג14סעיף (הסדרים חדשים 

קיימת "כי , כן נאמר). 7סעיף " (הנה רצופת קשיים ומהמורות... ההסדרים שנתגבשו

ועד לסוף , )10סעיף " (בהתאם למאפייניו הייחודיים, התקדמות מעשית בכל ענף
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ברר במדיניות רכה כלפי עובדים זרים בענפי משק בו מת"המלאכה נוקט משרד הפנים 

 ). 10סעיף " (כי הם אינם מועסקים על ידי המעסיק הנקוב באשרתם

 

משרד "נטען כי . התמונה המצטיירת מהאמור בבקשת העותרים שונה בתכלית 

הפנים עודו מתנה את רישיונות ישיבתם של מהגרי ומהגרות עבודה בתנאי בדבר עבודה 

 הם עודם תנאים התפטרות או מותו של המעסיק, פיטורין. עבור מעסיק יחידי

כל . אשר התרחשותם מבטלת את רישיון הישיבה שניתן בידי מהגר העבודה', מפקיעים'

, ולפני זה(מהגרי ומהגרות העבודה שבאו לישראל מאז יום מתן פסק הדין ועד ליום זה 

מאות אם לא אלפים מתוכם . קיבלו רישיון ישיבה לעבודה עבור מעסיק ספציפי) כמובן

הנהלים . התפטרו או מעסיקם נפטר, רותם ובגירוש לאחר שפוטרושילמו בשלילת חי

פיהם פועלים המשיבים כיום הם אותם הנהלים בדיוק שהונהגו עובר למתן פסק -שעל

 ). לבקשה9ראו סעיף ..." (ואשר נפסלו, הדין

 

אנו מניחים כי אותם דברים שהביאו העותרים בפנינו משקפים נאמנה את  .5

עיון בתגובת , יתר על כן. ם לא ראינו מקום לפקפק בנתון זהומכל מקו, המצב בפועל

המשיבים מלמד כי ההשקפה לפיה עובד זר שעזב את מעסיקו הוא בבחינת מי ששוהה 

:  לתגובה10וכך נאמר בסעיף . היא נחלת המשיבים גם היום, בישראל שלא כדין

 וקייםשהפכו להיות בלתי חבמקרים רבים מאפשרים המשיבים לעובדים הזרים "

והרי ". פרק זמן מסוים לשם הסדרת מעמדם ללא השמה במשמורת, ]ההדגשה הוספה[

שוב , על ידי ביטול הסדר הכבילה למעביד, היינו, את המצב הזה נועד פסק הדין למנוע

כי הארכה , המשיבים הוסיפו". שוהה בלתי חוקי"לא יוגדר עובד שעזב את מעסיקו כ

,  ימים30זר למציאתו של מעסיק חדש תהיה בת שתינתן בהסדרים המתגבשים לעובד 

 . ימים90אולם עד לגיבוש ההסדרים הועמדה הארכה על 

 

טרם , חרף הזמן הניכר שעמד לרשותם, האמור עד כה מחייב את המסקנה לפיה .6

אין לומר כי הם ישבו בחוסר , עם זאת. מילאו המשיבים אחר פסק דינו של בית המשפט

 .ולהלן תובא בתמצית פעולתם בתחומי העיסוק אליהם התייחס פסק הדין, מעש

 

 בנושא 448'  קיבלה הממשלה את החלטה מס12.9.06 בתאריך - ענף הסיעוד)  א

כי התיווך בין העובד , בין היתר, בה נקבע, הסדרת השירות לנזקקים לשירותי סיעוד

וכי , שנה הראשונה לעבודה יהיה באמצעות לשכותהזר למעסיק במשך ה

ובין ,  בעלי היתרים בענף הסיעוד  מעבר בין מעסיקים  אפשרות תהיה  לעובדים

כי יוקם מאגר שרק ממנו יוכלו מעסיקים , עוד נקבע). להחלטה) ב(1סעיף (הלשכות 
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 2ף סעי (1.1.2007וכי שיטת ההעסקה החדשה תיושם לא יאוחר מיום , לקלוט עובדים

 ).להחלטה

 

 יינתנו היתרים 1.5.07ת פורסמה הודעה ולפיה החל מתאריך "באתר התמ 

 פורסם חוזר 27.8.08ביום . להביא עובדים רק לגורמים הפועלים על פי ההסדר החדש

ובו נדרשו הלשכות המבקשות להביא עובדים למלא טפסים , 21/08' מנהל האגף מס

החוזר מסדיר את אופן רישומם של . 10.9.08ת עד ליום "שונים ולהגישם למשרד התמ

 . העובדים בלשכות

 

 447'  קיבלה הממשלה את החלטה מס12.9.06 בתאריך - ההסדר בענף החקלאות)  ב

אחד מעקרונות ההסדר . בדבר הסדר חדש להעסקתם של עובדים זרים בתחום החקלאות

ף להיתרים בכפו, הוא מתן אפשרות מעבר של עובדים זרים בין החקלאים השונים

 . שהוקצו

 

, ההסדר כולל את הקמתן של לשכות תעסוקה לעובדים זרים בענף החקלאות 

, הלשכות לא יהיו המעסיק. שיהוו עבור כל עובד מסגרת כוללת להסדרת תנאי העסקתו

 הימים הראשונים לעבודתו אצל 60במהלך . אלא יתווכו בין העובד לבין המעסיקים

עסיק אחר רק באישורו של הממונה על זכויות העובדים יוכל העובד לעבור למ, מעסיק

 ימים יוכל העובד לעבור בלא שנדרש 60מקץ . ת"הזרים ביחידת הסמך במשרד התמ

העובד אף לא יהא כפוף ללשכה עצמה ).  להחלטת הממשלה18סעיף (היתר כאמור 

 ). להחלטה20סעיף (ויוכל לעבור ללשכה אחרת על פי בחירתו 

 

 בענף החקלאות מועסק אצל  ימצא עובד בעל אשרה לעבודה מקרה בו י בכל 

 שמכסת היתריו של   או ,שלא באמצעות לשכה, חקלאי בעל היתר

 התראה לפיה   לו  צעדים כלשהם בטרם תינתן  כלפיו  לא יינקטו , מוצתה החקלאי

בתוך ).  להחלטה24סעיף ( ימים 30עליו לעבוד באמצעות לשכה ולהסדיר זאת בתוך 

ומתוך מאגר זה יוכלו החקלאים , ם מאגר לעובדים בעלי היתר שאינם מועסקיםכך יוק

 ). להחלטה29-28סעיפים (להשלים את השורות 

 

ת להיערך להפוך את האמור בה "בעקבות החלטת הממשלה החל משרד התמ 

תוך ,  את הערותיו לנוהל זה2008המשרד הזמין את הציבור להגיש עד לאפריל . לנוהל

באתר , עם זאת. 2008מפורשות כי הנוהל ייכנס לתוקף כבר בשנת שהוא מציין 

לא מופיע כל נוהל , שהוא המקור המחייב לחקלאים, ת"האינטרנט של משרד התמ

נאמר , 2008ומתייחס להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת , בנוהל שכן קיים. שכזה
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שכאמור טרם דבר , כי השיטה החדשה תיכנס לתוקף לאחר שיפורסם הנוהל העדכני

 .ארע

 

 יועסקו 1.7.07 נקבע כי החל מתאריך 446' בהחלטת הממשלה מס -תעשיה )  ג

, 1205היא החלטה , בהחלטה מאוחרת יותר של הממשלה. בתעשייה מומחי חוץ בלבד

 . 2010נדחה המועד לשנת 

 

, ת נוהל חדש בדבר העסקתם של עובדים זרים בענף"אין באתר משרד התמ, מטעם זה 
 למסמך 6הפתרון החלופי שהגה המשרד מופיע בסעיף . לעניין יכולתם לעבור בין מעסיקיםלרבות 
קריטריונים למתן התרים להעסקת עובדים זרים בענף " שכותרתו 2007 אוקטובר 31 מיום 

 ":2008 לשנת -התעשייה 
 
 בעניין התרת 4542/02ץ "לאור ההחלטה בבג. 6
ט כי החל הוחל, העובדים הזרים למעסיקיהם" כבילת"

 יוקצו למעסיקים המגישים בקשות להעסקת 2007משנת 
 30%- במספר העולה בהיתריםזרים בענף התעשייה 

לפחות על מכסת העובדים הזרים שנקבעה על ידי 
כך שלכל מעסיק הנמצא , הממשלה לענף זה כאמור לעיל

אך , זכאי להיתר בענף  יתווסף לפחות היתר אחד נוסף
, לאור האמור.  הממונהלא יותר ממה שביקש מאת

מכוון בעובדים זרים הנמצאים " מחסור"ייווצר 
לעומת מספר ,  בישראל בפועל לעבודה בענף זה

זה נועד להבטיח " מחסור. "היתרים שיוקצו בענף
תחרות על שירותיהם של עובדים אלו וכן ניידות 

ולא תהא , העובדים בין מעסיקים בעלי היתרים
ל למימוש "מחואפשרות להביא עובדים זרים 

 ". ההיתרים
 
ומותר להניח , לא נתייחס לסבירותם של ההסדרים המוצעים,  מטבע הדברים .7

התרשמנו כי אותם הסדרים מהווים התקדמות בכיוון , עם זאת. כי גם שעה זו תגיע

וכאמור רבות , הם אינם מיושמים, אולם חסרונם הגדול בכך שהם לא פורסמו, הנכון

.  מעולם לא ניתן4542/02צ "יפות לפעול משל פסק הדין בבגמרשויות האכיפה מוס

חרף חלוף השנים טרם , לאמור, המסקנה המתבקשת ממצב זה היא זו עליה כבר הצבענו

ונדמה כי מיותר להדגיש את , מילאו המשיבים אחר פסק דינו של בית משפט זה

פחות מזה " םייחוס"ובעיקר את המסר שהוא משגר לבעלי דין ש, חומרתו של עניין זה

 .של המשיבים

 

במיוחד נוכח טענתם של , אנו רואים בחומרה מחדל זה עמו לא נוכל להשלים 

ועובדים זרים מוכרזים כשוהים בלתי , העותרים כי הסדרי הכבילה מוסיפים להתקיים

אנו מורים אפוא למשיבים . חוקיים ונכלאים רק משום שהחליטו לעזוב את מעסיקם

כיצד ומתי הם מתכוונים לפרסם את הנהלים ,  ימים30תוך ב, לדווח לבית המשפט

על . ובעקבות כך נחליט כיצד יימשך הטיפול בבקשה זו, להעסקתם של עובדים זרים
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כי כל רשויות האכיפה הפנימו את , כבר בימים הקרובים, המשיבים להוסיף ולוודא

כבילה ובעיקר את הקביעה כי הסדר ה, 024542/צ "משמעותו של פסק הדין בבג

 .למעסיק חלף מן העולם

 

 .העתק מהחלטה זו יועבר ליועץ המשפטי לממשלה 

 

 .)24.11.08(ט "ו בחשון  התשס"כ, ניתנה היום 

  
 

 
 

ש ו פ ט ש ו פ ט ת ש ו פ ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________ 
 אז   O39.doc_02045420   .העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח

 il.gov.court.www,  אתר אינטרנט ; 6593666-02' טל, מרכז מידע
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Israeli Children 

 
Israeli Children הוא צוות של פעילות ופעילים המשלב ישראלים ועובדים זרים בפעילות נגד 

 .גירוש הילדים

עבודה מול מקבלי , קשר עם התקשורת, פעילות הצוות בחודשים האחרונים כללה ארגון הפגנות

 מהגרים ופיקוח בשטח אירוח משפחות של, שמירה על קשר עם קהילת מהגרי העבודה, החלטות

 .על פעילות רשות ההגירה

 

 . הצוות פועל בהתנדבות וללא מטרות רווח ומתקיים על תרומות

הפעלת טלפון זמין למתנדבים , הדפסת פלאיירים וזכותונים: על מנת לקיים חלק מפעילותינו

 .ולאוכלוסיה ועוד אנו זקוקים לכסף

 :ד"שתועבר לחשבון נאמנות המתנהל בפיקוח עוניתן להרים תרומה 

יש . "חן סומך בנאמנות עבור קרן סיוע לילדי עובדים זרים ד"עו "ק לפקודת'לרשום צ .1

 שאול ' רח"ולדמן סומך"ד "ק יש לשלוח למשרד עו'את הצ" למוטב בלבד"ק ’לסמן על הצ

 .64733 תל אביב 8המלך 

 -מספר סניף, )12בנק מספר (הפועלים  בנק 475119לבצע העברה בנקאית לחשבון מספר  .2

532 
 

 : או תיאומיםמידע נוסףל

 052-7333334רותם : דוברת

 054-7840684יונתן  / 052-6733912תומר : צוות תקשורת' ר

 /http://israeli-children.org.il: ניתן להתעדכן בבלוג
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