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  מבוא

המסמך סוקר את . ובדים הזריםמסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה המיוחדת לבחינת בעיית הע

. 2010ינואר ב 24-  ו17ישיבות הממשלה בתאריכים שהתקבלה בתום , 1274' החלטת ממשלה מס

לבעיות הקיימות ן הפתרונות המוצגים בה לבחוןהחלטות הממשלה ו היא להציג את מטרת המסמך

  . בתחום

  רקע. 1

העסקת את תחום בשנים האחרונות ממשלות ישראל הוציאו שורת החלטות במאמץ להסדיר 

באמצעות להגביל את מספרם ואף להביא לצמצום מספר העובדים הזרים ,  בישראלזריםהעובדים ה

  1:לו בנושאשהתקבמרכזיות החלטות ממשלה סקירה של כמה  להלן . המכסות עד ביטולןקיצוץ

 שעניינה מדיניות הממשלה בנושא עובדים ,12.05.2009 מיום 147' החלטת ממשלה מס 

 הקטנה הדרגתית של המכסות בין היתר נקבעה בהש ,זרים ועידוד תעסוקת ישראלים

  ;בענפים השונים

 שעניינה מדיניות הממשלה בנושא עובדים לא ,24.08.2008 מיום 3996' החלטת ממשלה מס 

אומצו חלק , בין היתר, בהחלטה זו ;הגדלת אפשרויות התעסוקה של ישראליםישראלים ו

 ,צביקה אקשטיין'  הפרופ,עדה בראשות המשנה לנגיד בנק ישראלו הומהעקרונות שבדוח

  ; עיצוב מדיניות בנושא עובדים לא ישראליםלעניין

גירה הה,  שעניינה הקמת רשות האוכלוסין,13.04.2008 מיום 3434' החלטת ממשלה מס 

  ;ומעברי הגבול במשרד הפנים

 שעניינה הגדלת אפשרויות התעסוקה של ,12.8.2007 מיום 2211' החלטת ממשלה מס 

  ;ישראלים

נדה כלכלית חברתית למדינת ישראל ' בנושא אג,22.4.2007 מיום 1586' החלטת ממשלה מס 

  ;2010–2008לשנים 

יטת ההעסקה של עובדים זרים  שעניינה שינוי ש,12.9.2006 מיום 447' החלטת ממשלה מס 

  ;בענף החקלאות

נזקקים לשירות הטיפול ב שעניינה הסדרת ,12.9.2006 מיום 448' החלטת ממשלה מס 

  .סיעודי

שנכנסו לישראל כחוק , החוקייםה במספר העובדים הזרים יהחלטות הממשלה התקבלו לנוכח עלי

כלומר , נסו לישראל שלא כחוקשנכ, כן של העובדים הלא חוקייםבאשרת עובד או באשרת תייר ו

 האחרונות עלייה במספרם של עובדים זרים לא הממשלה חלה בשניםלמרות החלטות . כמסתננים

                                                 
, באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, 2010 בינואר 24פירוט ההחלטות מתוך הודעת מזכיר הממשלה מיום  1

=%NRNODEGUID&Published=NRMODE?aspx.Spokesman/Templates/PMO/il.gov.pmo.www://http
-43A8-4188-CCA0-16DA1bCBF7
f2%01f2%2010f2%fGovmes2%fSecretarial2%fPMO2=%NRORIGINALURL&d7%D77D30816C49

five#Guest=NRCACHEHINT&ehtm2%240110govmes ,2010 בינואר 25: תאריך כניסה .  
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דיל בין מי שהגיעו לישראל   החוק אינו מב2.חוקיים שנכנסו לישראל כחוק ושלא כחוק ונותרו בה

שוהים בלתי (חים "ברבים מהש. כדין וכבר אין להם מעמד לבין מי שהגיעו לישראל שלא כדין

 .  מהגרי עבודה לא חוקייםוהם למעשה אוכלוסייה של, שוהים בישראל למטרות עבודה) חוקיים

   3: עם השנים משלוש סיבות עיקריותוגדלמספרם של אלו הולך 

אף שידוע לרשויות שחלק , הרחבת מספר בעלי האשרות להעסקת עובד זרשל מדיניות יש . א

מספר העובדים הזרים ,  כך.בודה בישראל אינם נדרשים לעבודהמהעובדים המקבלים אשרת ע

 עובדים 30,300 נכנסו לישראל 2008בשנת , למשל. שנכנסים לישראל גדול ממספר היוצאים ממנה

  4. עובדים זרים7,400בשנה זו בלבד נוצר עודף של .  עובדים זרים בלבד22,900זרים ויצאו ממנה 

כדי עובדים זרים שאיבדו את מקום עבודתם החוקי טיפול ב ל מנגנונים מסודרים וזמיניםאין. ב

יוכלו להשלים את תקופת וכך  מעמדם החוקי בארץ יתבטל חלופי בטרם המקום עבודשיימצא להם 

  5.השהייה המקסימלית המותרת לפי החוק

כחוק וכלפי אמצעי הרתעה ואכיפה כלפי מעסיקים אשר מעסיקים עובדים זרים שלא לא ננקטים . ג

  6. שוהים בלתי חוקייםם שלסיקימע

  20017עובדים זרים שנכנסו באשרת עבודה ובאשרת תייר מאז שנת : 1טבלה 

מספר העובדים שנכנסו   מספר העובדים הזרים   
  באשרת עבודה

מספר העובדים שנכנסו 
  באשרת תייר

2001  243,000  104,000  139,000  

2002  226,000 102,000  124,000  

                                                 
 17, כתב גלעד נתן, הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל, להרחבה בנושא ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2

  . 2010 בינואר pdf=type&02279m=doc?asp.doc/MMM/il.gov.knesset.www://http ,25, 2009ביוני 
 2, כתב גלעד נתן,  סוגיות מרכזיות– עובדים זרים: להרחבה בנושא ראו מסמכי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 3

מדיניות התעסוקה בענף הבניין ; pdf.02210m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, 2009בפברואר 
; doc.02180m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, כתב גלעד נתן, והשלכותיה על העובדים בענף

, כתב גלעד נתן, מדיניות התעסוקה בחקלאות והשלכותיה על העובדים בענף
doc.02050m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http ; החלטת הממשלה להגדיל את מכסת העובדים

בחינת הרפורמה ; pdf.02109m/pdf/data/ mmm/il.gov.knesset.www://http, כתב גלעד נתן ,לאותהזרים בחק
knesset.www://http. ,2008בדצמבר , 11, כתב גלעד נתן, בהעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד

pdf.02109m/pdf/data/mmm/il.gov ,כתב גלעד נתן, גיוסם והעסקתם, מעמדם של עובדים זרים ,
doc.01728m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http ; כתבו , עובדים זרים והלבנת עובדים זריםנתוני

זרים שנכנסו לישראל באשרת ; pdf.01412m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, גלעד נתן ושרה צוובנר
, כתב גלעד נתן, תייר ומועסקים בה שלא לפי תנאי האשרה

doc.02131m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http .  
, pdf.2t/alia/ublicationsp/www/il.gov.cbs.1www://httpבאתר האינטרנט , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 4

  .2010בינואר  25: תאריך כניסה
 14 , כתב גלעד נתן,גביית דמי תיווך מעובדים זרים שלא כחוק, להרחבה ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת 5

 . pdf.01729m/pdf/data/MMM/il.gov.knesset.www://http, 2007בפברואר 
לדוגמה עובד זר , עובדים זרים שנכנסו לישראל באופן חוקי ואשר עובדים באופן לא חוקי: עובדים זרים שלא כחוק 6

הוא מי שנכנס לישראל ללא אשרת עבודה או , לצורך העניין, שוהה בלתי חוקי. בענף החקלאות שעובד במסעדה
  . עבודהאשרה בכלל ועובד בה ללא אשרת 

כתבו גלעד נתן , נתוני עובדים זרים והלבנת עובדים זרים,  מתוך מרכז המחקר והמידע של הכנסת2004–2001נתוני  7
ל הלשכה המרכזית אתר האינטרנט ש; pdf.01412m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, ושרה צוובנר
, hodaa?html.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.1www://http=200820147, לסטטיסטיקה

; 2010 בינואר 25: תאריך כניסה
200920161=hodaa?html.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.1www://http ,25: תאריך כניסה 

  .2010בינואר 
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2003  189,000 85,000  104,000  

2004  189,000 92,000  97,000 
2005  158,719  78,719  80,000  

2006  164,427  80,427  84,000  

2007  200,000  110,000  90,000  

2008  222,000  115,000  107,000  

  נתונים על עובדים זרים שנכנסו באשרת עבודה בשנים : 2טבלה 

  8ת כניסה לפי שנ,2008 ונותרו בישראל בסוף שנת 2008–2000

  שיעורם בכלל הנכנסים באותה השנה  2008עובדים זרים שנשארו בארץ בסוף שנת   

2000  4,500  9.2%  

2001  7,000  9.3%  

2002  4,000  12.3%  

2003  4,700  18.7%  

2004  9,400  29.4%  

2005  12,700  43.2%  

2006  21,800  66.7%  

2007  31,000  84.9%  

2008  30,300  84.5%  

  

 לכך שמספרם של העובדים הזרים בישראל אינו קֵטן היא שבשורת החלטות ממשלהסיבה נוספת 

של  הפחתה הדרגתית דחתה הממשלה יישום החלטות קודמות בדבר 2009–2008שנתקבלו בשנים 

עד היתה להתבטל אמורה , ה לדוגמ, בענף הבנייןזריםהעובדים המכסת . מכסות עובדים זרים

    9. לא בוטלהאך, 2010תחילת 

הן גם נמנעו מהחמרת הקריטריונים , משלות ישראל נמנעו בעקביות מקביעת מכסה בענף הסיעודמ

 זרים םעובדיהיתרי העסקה ל  מתןלהגבלתלהביא שבכוחו ומכל צעד זה להעסקת עובד זר בענף 

   .ישראלבבענף הסיעוד 

ופת האשרה או  לאחר תום תקארץתיירים ונותרו בכשהגיעו לישראל כחוק כעובדים או נוסף על מי 

יש בישראל אוכלוסייה של עובדים פלסטינים חוקיים ולא חוקיים וכן ,  מעמדם החוקיביטול

-  היו בישראל כ2009דצמבר ב ,לפי ההערכה שהובאה בפני הממשלה. מסתננים ומבקשי מקלט

  10:שלהלן לפי החלוקה , עובדים זרים חוקיים ולא חוקיים255,000

                                                 
 ,pdf.2t/alia/publications/www/il.gov.cbs.1www://http, אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 8

200820147=hodaa?html.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.1www://http , 25: כניסהתאריך 
תאריך , hodaa?html.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.1www://http=200920161; 2010בינואר 
  .2010 בינואר 25: כניסה

  . 2010 בינואר 04, מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ענף הבנייןעידוד תעסוקת ישראלים ב, גלעד נתן 9
, באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, 2010 בינואר 24, הודעת מזכיר הממשלה 10

=%NRNODEGUID&Published=NRMODE?aspx.Spokesman/Templates/PMO/il.gov.pmo.www://http
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  ; עובדים זרים חוקיים77,000 

   ."קו הירוק" עובדים פלסטינים חוקיים מעבר ל25,000 

  ; עובדים פלסטינים חוקיים בהיתר כדין28,000 

   ; עובדים זרים לא חוקיים125,000 

 עובדים פלסטינים 25,000- מסתננים ומבקשי מקלט וכ19,000 עובדים אלו יש להוסיף 255,000על 

  . םילא חוקי

   תמצית החלטת הממשלה

 בתחוםבעיות שונות שצצו על  נועדה לתת מענה 2010 בינואר 24 מיום 1274' החלטת הממשלה מס

לרבות לוחות , בהחלטה זו קבעה הממשלה שיש להסדיר חקיקה בתחום. העסקת עובדים זרים

, משרדיות אשר יגישו המלצות לממשלה לקראת דיונים בנושא-  ביןלהקים ועדות, זמנים להשלמתה

בארבעה נושאים . ן רציף ומעמיק בבעיות השונות הקיימות בענףוכן להבהיר שבכוונתה להבטיח דיו

  :ובכל אחד מהם התקבלו כמה החלטות, התמקדה הממשלה

  זרים שלא כחוק וייעולה  האכיפה כלפי מעסיקי עובדים הגברת. א

עיקרם תיקוני חקיקה שנועדו לייעל את האכיפה כלפי מעסיקי עובדים זרים ,  להחלטה6–1סעיפים 

הרחבת סמכויות הממונה על יחידת , ישה כלפי מעסיקי עובדים זרים שעברו על החוקוהכבדת הענ

הגדלת הקנסות המוטלים על מעסיקים שביצעו עבירות מינהליות כלפי ; הסמך לעובדים זרים

  . משרדי לגיבוש הצעות נוספות-והקמת צוות בין, הצבת יעדים לתיקוני חקיקה נדרשים, עובדיהם

  זרים לא חוקיים  של שוהים שלא כדין ושל עובדיםהוהרחק השוהים צמצום מספר.ב

הטלת מגבלות על מתן אשרת עבודה ומעמד בארץ למי ששוהה  עיקרם,  להחלטה10–7סעיפים 

הטלת מגבלות על תחומי העיסוק ומקום העיסוק של עובדים זרים בענף , בתחומה שלא כחוק

, הטלת חובת תשלום פיקדון, בישראלבחינת נושא העסקת עובדים פלסטינים וירדנים , הסיעוד

  .גם בענף הסיעוד, שיכלול הפרשות כחוק

  תיווך בניגוד לחוק טיפול בגביית דמי. ג

עיקרם קביעת יעד לסיום עבודת הצוות שבוחן את סוגיית העסקת העובדים הזרים , 15–11סעיפים 

זירוז הליך , םיקביעת חובת דיווח לממשלה בנושא קידום חתימת ההסכמים הבילטרלי, בסיעוד

החמרת , הקמת מאגר עובדים זרים בענף הסיעוד והפעלת הרפורמה בשיטת ההעסקה בחקלאות

תיקון חקיקה שעיקרו הטלת חובה על , הענישה על גביית דמי תיווך והפיקוח על הלשכות הפרטיות

  .השמה של הלשכה הפרטית-לשכה פרטית לשלם לעובד זר שלא עבד בשנתו הראשונה בארץ עקב אי

וכן להעדפת עובדים   המודעות הציבורית לתופעת העובדים הזרים הלא חוקייםהגברת. ד

  ישראלים

                                                                                                                                               

-43A8-4188-CCA0-16DA1bCBF7
f2%01f2%2010f2%fGovmes2%fSecretarial2%MOfP2=%NRORIGINALURL&d7%D77D30816C49

five#Guest=NRCACHEHINT&ehtm2%240110govmes ,2010 בינואר 25: תאריך כניסה.  
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עיקרם פרסום נתונים באינטרנט בכל חודש על עובדים זרים בישראל וקיום דיון , 18–16סעיפים 

  .בנושא העובדים הזרים, אחת לרבעון, בממשלה

  

לה בתחום העובדים הזרים  בנוגע למדיניות הממש1274 ' מסהחלטת הממשלה. 2

  201011  בינואר24 מיום

  ). הטקסט המובא במסגרת הוא ציטוט של ההחלטה כלשונה(להלן דיון מורחב בסעיפי ההחלטה 

  זרים שלא כחוק וייעולה  האכיפה כלפי מעסיקי עובדים הגברת 2.1

ת בכל מספיקה או יעילה היתה ונותרה אחת הבעיות המרכזיושאינה  אכיפה :מטרת השינויים

היכולת לנצל את העובדים הזרים בניגוד לחוק מוזילה את . הנוגע להעסקה כחוק של עובדים זרים

התקנות , מטרת תיקוני החקיקה. עלות העסקתם והופכת את העסקתם אטרקטיבית יותר

שיעברו  ייעול האכיפה כלפי מעסיקים והכבדת הנטל על מי  הןוההנחיות המוצעות בסעיף זה

  . ובדיהםעבירות כלפי ע

החקיקה המוצע בהצעת חוק עובדים זרים  להטיל על שר המשפטים לפעול להשלמת תיקון. 1

אשר אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה  2009–ע"התש, ) העסקה שלא כדין–הגברת האכיפה (

  .17.3.10 מיוםלא יאוחר , ככל הניתן, 6.12.09ביום 

אפשר את החמרת הענישה על תהחקיקה ש קביעת תאריך יעד להשלמת הליך :מהות השינוי

  .מעסיקי עובדים זרים שלא כחוק

, ) עובדים זרים– מינהלי קנס(להטיל על שר המשפטים לתקן את תקנות העבירות המנהליות . 2

 147להחלטת הממשלה מספר  10בהתאם לסעיף , נהלייםילעניין סכומי הקנסות המ, 1992–ב"התשנ

 לאישור ם ולהגיש,1בסעיף  ם המתחייבים מהצעת החוק האמורהובשינויי, 2009 למאי 12- ה מיום

  . חוק ומשפט של הכנסת עם אישורה של הצעת החוק,ועדת חוקה

לא תוקנו סכומי , 2009 במאי 12 מיום 147' מסמשלה מ למרות אישור החלטת ה:המצב כיום

  :ושיעורי הקנסות כפי שנקבע  באותה ההחלטההקנסות 

נהליות יאת תקנות העבירות המ המסחר והתעסוקה לתקן, התעשייההמשפטים ו להטיל על שרי

  :כדלקמן, 1992–ב"התשנ, ) עובדים זרים  –קנס מינהלי(

: הקבועים בתוספת לתקנות האמורות יתוקנו כדלקמן הקצובים  הקנסות המינהליים  סכומי. א

  ;ח" ש3,500על ' ח ובטור ד" ש2,500יעמוד הקנס על ' ג  בטור11- ו10, 7, 6, 5בפרטים 

, )2(- ו) 1)(א(2בתוספת לעבירות על סעיפים  הקבועים הקצובים המינהליים הקנסות סכומי. ב

  .50%-  יועלו ב–)  חוק עובדים זרים–להלן  (1991–א"התשנ, זרים לחוק עובדים) ב(-ו) א(4-  ו3)א(א2

                                                 
 ,אתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה 11

htm.1274des//012010/Decisions/Secretarial/OPM/il.gov.pmo.www://http , בפברואר 01: תאריך כניסה 
2010 .  
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צעות באמ, עובדים זריםכלפי מעבידים העוברים עבירות בתחום  הגברת ההרתעה :מהות השינוי

  .  הקנסות המוטלים על מעסיקי עובדים זריםהגדלת

 1995–ה"התשנ ,אגרות והוצאות, חוק המרכז לגביית קנסות להטיל על שר המשפטים לתקן את  .3

לו ביחס לחייבי  אשר יוענקו, כך שימונה עורך דין עובד מדינה הכשיר להתמנות לשופט שלום

  :ות הבאותהסמכוי, אגרות והוצאות, המרכז לגביית קנסות
–ז"התשכ,  לחוק ההוצאה לפועל1 'הגבלות על חייבים בדומה להגבלות הקבועות בפרק ו הטלת .א

1967: 

 ;מתן צווי עיכוב יציאה מן הארץ בכדי למנוע סיכול גביית החוב  (1)

 ;1952–ב"התשי, חייב מלקבל דרכון ישראלי לפי חוק הדרכונים הגבלת  (2)

 ;1981–א"התשמ, מיוחד לפי חוק שיקים ללא כיסוימוגבל  הגבלת חייב כלקוח (3)

מלהחזיק או , הגבלת חייב מקבל (5);או מהיות בעל עניין בתאגיד ד תאגידוהגבלת חייב מייס (4)

 ;נהיגה מלחדש רשיון

   .1986–ו"התשמ, מניעת שימוש בכרטיסי חיוב כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב (6)

  ;1967–ז"התשכ ,לחוק ההוצאה לפועל' ות פרק ה נכסים בהתאם להוראסמכות למינוי כונס. ב

  .זו תזכיר חוק כאמור יופץ בתוך שבועיים ממועד קבלת החלטה

את כדי להגדיל  הטלת מגבלות על מעסיקים שנקנסו בשל עבירות כלפי עובדים זרים :מהות השינוי

  .  גביית הקנסותשיעור

בהתייעצות עם  ,) הממונה–להלן (להטיל על הממונה על יחידת הסמך לעניין עובדים זרים  .4

חובה על מעסיק של  לקבוע בנוהל, המסחר והתעסוקה, הממונה על יחסי עבודה במשרד התעשייה

לחשבון בנק על שמו של  עובד זר בכלל הענפים להעביר את שכרו של העובד באמצעות הפקדתו

 ראשונה של העובד לא מדרגה כלשהו שאינו קרוב משפחה' כך שלמעביד או לצד ג, העובד הזר בלבד

את המעסיק לכלול חובה זו בחוזה  לחייב, בנוסף.  כוח לפעול בחשבון כאמורתהא זכות או ייפוי

אסמכתאות לביצוע הפקדות שכר  ההעסקה שלו עם כל עובד זר וכן לחייב את המעסיק לשמור

  . האכיפה לפי דרישההאמור ולהציגם לרשויותהעובד לחשבון 

  .ביצוע התשלום לעובד הזרסות לאופן אין התייח: המצב כיום

לא יוכל המעביד שהשינוי יאפשר מעקב אחר הסכומים ששולמו לעובד וכן יבטיח : מהות השינוי

  . לפעול בחשבונו של העובד

  תיקון סמכויות הממונה .5
 חוק -להלן  (1991–א"התשנ, בחוק עובדים זרים טו1להטיל על שר הפנים לתקן את סעיף  .א

טל היתר שניתן למעסיק או לסרב הממונה יהיה רשאי לב כך שתוארך התקופה לגביה )םעובדים זרי

וזאת גם במקרה של הפרת , במקום שנה הקבועה כיום, שנים לתקופה של שלוש, ליתן היתר כאמור

לסוגי מעסיקים או לכלל מעסיקי עובדים , למעסיק מסוים, הממונה ידי-תנאי בהיתר אשר נקבע על

תזכיר חוק כאמור יופץ . זכות שימוע למעסיק כמפורט בסעיף האמור בחוק  מתןזרים וזאת לאחר

 .ממועד קבלת החלטה זו בתוך שבועיים
עובדים זרים שלא כדין או  בהם העסיק מעביד בעל היתרשלהנחות את הממונה כי במקרים  .ב

הל ניוד פי נו-ההיתר או על פי-העסיק מספר עובדים העולה על המכסה שהותרה לו להעסיק על
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בתוך מסגרת זמן , כולם או חלקם עליו לבטל את ההיתרים שבידי המעסיק, עובדים שקבע הממונה

, אותן יקבע הממונה בנוהלש ,מיוחדות למעט בנסיבות, אותה יקבע הממונהשקצובה ומצומצמת 

יובהר כי הנחיה זו לא תחול על קשיש  .והכול תוך בחינת כל מקרה לגופו ובהתחשב בנסיבותיו

  .מעסיק עובד סיעודיה

כיום יש לממונה שיקול .  לשלול היתר של מעסיק לתקופה שעולה על שנה אפשר-אי: המצב כיום

  .  בהחלטה על שלילת היתרדעת

הטלת חובה . הרחבת זכותו של הממונה לשלול היתרי העסקה ממעסיקים עבריינים: מהות השינוי

  . על הממונה לשלול היתרים במצבים מסוימים

המעסיק אם העסקת העובד הזר להיתר ההחמרת האכיפה באמצעות שלילת : שינוימטרת ה

  .  עובד ללא היתרהעסיק

סיעודיים חושפת של עובדים מעסיקים על  הסמכויות המתוארות בסעיף ב ה שלהחל- אי: הערה

לא ברור מדוע לא הורחבה סמכות השלילה  .והעסקה בתנאי עבדות ניצולשל ת ועובדים בענף לסכנ

  .עבירות נוספות ולא רק כלפי העסקה בלא היתרגם ל

  

, המשפטים, ביטחון הפנים, הפנים, משרדי בהשתתפות נציגי משרדי האוצר- ןבי להקים צוות .6

המסחר והתעסוקה והמוסד , התעשייה, הרווחה והשירותים החברתיים, ופיתוח הכפר החקלאות

ובמידת הצורך יגבש , ויעילותם יישומם,  אשר יבחן את כלי האכיפה השונים,לאומי לביטוח

עדכונים ביחס לכלי האכיפה השונים ומתן הבהרות לציבור מעסיקי לאו /לשינויים ו המלצות

  .זו  חודשים ממועד קבלת החלטה6הצוות יסיים את עבודתו בתוך . הזרים העובדים

 זרים משרדיים שונים העוסקים בנושאים הקשורים לעובדים-ןצוותים בייש  כיום : המצב כיום

  . מעקב אחר המדיניותועורכים 

כלפי קביעת תאריך יעד להגשת המלצות בנוגע לאכיפה משרדי אחד ו-יצירת צוות בין: מהות השינוי

  . הסברהלומעסיקים 

  

זרים לא   והרחקתם של שוהים שלא כדין ושל עובדים השוהיםצמצום מספר 2.2

 חוקיים

  

   1952–ב"תיקון חוק הכניסה לישראל התשי. 7

למבקש שהוא שוהה שלא כדין בטרם חלפה  וע כי שר הפנים לא יעניק אשרה או רשיון ישיבהלקב. א

נתקיימו  אלא אם , שהה מחוץ לישראל תקופת צינון אשר משכה ייקבע בחוק ושבמהלכה הוא

זה לא יחול על ילדי עובדים זרים הלומדים  סעיף קטן . שיפורטו בתיקון החוק,נסיבות מיוחדות

  .מדרגה ראשונה עד החלטת הממשלה בסוגיה זו  ובני משפחותיהם2009מבר הספר בספט- בבתי

   . להעניק מעמד לשוהה שלא כדין בישראל גם ללא תקופת צינוןאפשר :המצב כיום

  .ק מעמד לחסרי מעמד בעודם שוהים בישראלי הגבלת האפשרות להענ:מהות השינוי
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קיצור . ד בישראל לעזוב את ישראלתמרוץ שוהים לא חוקיים שמבקשים לקבל מעמ :מטרת השינוי

הליך ההרחקה מישראל באמצעות מניעת האפשרות של שוהים שלא כדין לבקש אשרה או רשיון 

  . ישיבה

 לאבד את מעמדםעובדים זרים שנכנסו לישראל כחוק ועבדו אצל מעסיק בעל היתר עשויים : הערה

 בענפי הסיעוד והחקלאות לא. החוקי בשל צורות ההעסקה המקובלות בענפים עתירי עובדים זרים

 מן . מעבר של עובד זר חוקי למעביד אחר בעל היתרעלתמיד טורחים המעסיקים או העובדים לדווח 

זרים עובדים ש , בעת הגדרת הנסיבות המיוחדות שיפורטו בתיקון החוק כאמור לעיל,הראוי לבחון

   .אופן שרירותיו מאובדן מעמד ביפגעיחוקיים המועסקים אצל מעביד בעל היתר לא 

ורשיון ישיבה לעובד זר אלא אם כן נקבע ברשיון הישיבה  לקבוע כי שר הפנים לא יעניק אשרה .ב

  .הזר תחום עיסוקו של העובד

העיסוק שנקבע  לקבוע כי שר הפנים יבטל את רשיון הישיבה של עובד זר אשר לא הועסק בתחום. ג

  .מיוחדים ימו טעמים יום אלא אם כן נתקי90לו למשך תקופה העולה על 

  אין מעקב אחר12.כל שנהשוב ב לחדשה היא שנתית ואפשרניתנת לעובד הזר ה האשרה :המצב כיום

 נפטר מעבידו של עובד או העובד מדווח אם. חידוש האשרהלבהם העובד לא עבד עד שמספר הימים 

הוא ך תקופה זו  במהל.עובד אשרת תייר לחודשייםל ניתנת ,לרשויות על סיום עבודתו אצל מעביד

  .אשרת העבודה שלו ואז מחודשת ,אמור למצוא לעצמו מקום עבודה חדש

  . בו יכול עובד לשהות בישראל ללא עבודהשסימלי קהגבלת פרק הזמן המ: מהות השינוי

  . העובד הזר אינו מועסקאם  ,לא לחדשהמתן אפשרות לבטל אשרה ולא רק : מטרת השינוי

 במיוחד – שולב באכיפה נוקשה כלפי מעסיקים וחברות קבלניות אם לא י,תיקון חוק זה: הערה

ללא  ,יבוא של עובדים זרים מיותריםי עשוי לעודד – לי הרפורמה בענף הסיעודל לפי כ,בענף הסיעוד

  . כדי לקבל את דמי התיווך שהם משלמים, כל צורך

פורמה בשיטת לאחר היישום המלא של הררק ייכנס לתוקף תיקון מסוג זה ש לקבועמן הראוי 

, הבטחת הנגישות של העובדים אליו, הקמת מאגר העובדים הזרים בענףלרבות  13ההעסקה בסיעוד

 לפחות 97%השמה של : הלדוגמ(בוא עובד זר חדש בידי חברה ייישום ההגבלות על בקשה לי

  ). יבאהיהעובדים הזרים שהחברה מ

רשאי לקבוע בתקנות  ,ים החברתיים לאחר ששמע את שר הרווחה והשירות, לקבוע כי שר הפנים  .ד

בהתאם , יותרו לעובד הזר כללים עבור ענף הסיעוד לבקרה על מספר המעברים בין מעסיקים אשר

. של אפשרות העבודה בישראל זאת כדי למנוע ניצול לרעה, להתנהלות העובד מעת הגעתו לישראל

ייקבע האזור הגיאוגרפי שבו הזר  כמו כן רשאי הוא לקבוע בתקנות כי ברשיון הישיבה של העובד

כולם , שבהם עוסקים העובדים הזרים בישראל עבור ענפי העיסוק השונים, יחויב העובד הזר לעבוד

                                                 
 חודשים יכול לעבור לאחר מות מעבידו למעביד נוסף עד 63- עובד סיעודי זר שנפטר מעבידו והוא בישראל פחות מ 12

מעביד החדש מעסיקו אם העובד נמצא בישראל ארבע שנים או פחות וה. תום תקופת שהייתו המקסימלית בישראל
 . עד הפסקת עבודתו אצל המעביד החוקי,  חודשים63- יכול העובד להישאר אצל המעביד גם יותר מ, שנה לפחות

הסדרת העסקתם של עובדים זרים : על הרפורמה ראו בהרחבה מסמכים אלו של מרכז המחקר והמידע של הכנסת 13
;  pdf.01721m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, 2006 בנובמבר 01, כתב גלעד נתן, בענף הסיעוד

, 2008 בדצמבר 11, כתב גלעד נתן, בחינת הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד
pdf.02167m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http ; 02, כתב גלעד נתן,  סוגיות מרכזיות–עובדים זרים 

 . doc.02210m/docs/data/MMM/il.gov.knesset.www://http, 2009בפברואר 
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 בענפים השונים ,באופן שלא יפגע בניוד עובדים קביעת אזור גיאוגרפי כאמור תיעשה. או מקצתם

ן התייחסות לקווים המנחים בסעיף זה ייקבעו תוך מת מובהר כי ההגבלות. בהם הוחלט על ניודש

  .ממשלת ישראל ' קו לעובד נ4542/02 ץ" בבג  שנקבעו

שבו האזור הגיאוגרפי על בין מעסיקים או המעברים של עובד אין הגבלה על מספר : המצב כיום

  . בעל האשרה מועסק

 על שינוי אזור העבודה ועל אופי העבודה וסוג, קביעת הגבלה על מספר המעברים :מהות השינוי

קיבל מעסיק גם שיבטיח את זמינותם של עובדים זרים שנכנסו על בסיס היתר הדבר . העבודה

  . למעסיקים שהעבודה אצלם אינה אטרקטיבית

 עקב העדפה של עובדים זרים לעבוד במקומות ,בעיקר בענף הסיעוד נוצרה בעיה: מטרת השינוי

העדפה זו יוצרת בעיה .  קשישים בעיקר,ואצל מעסיקים מסוימים,  בעיקר במרכז הארץ,מסוימים

בעלי ילדים ,  נכיםלמשל, אצל בעלי היתרים בפריפריה ואצל מעסיקים שהעבודה עמם קשה יחסית

הבטחת היא מטרת השינוי . סיעודיים קשיםחולים ולהעסיק עובד זר היתר מוגבלויות שברשותם 

 ,י התמחות מתאימהנגישותם של בעלי היתר להעסקת עובד סיעודי זר למאגר של עובדים בעל

  .באזור מגוריהם

  הגברת הפיקוח עלתהמקצועית מחייבההגבלה  ההגבלה הגיאוגרפית וסוגייתהסדרת : הערה

 הלדוגמ –רכי בעל ההיתר ו כדי להבטיח התאמה בין צ,דתםובהכשרת העובדים עוד בטרם החלו בע

  . לבין הכשרתו ויכולותיו של העובד הזר –נכה קשה 

יש להגביר את הפיקוח והאכיפה על מעסיקים , ל עובדים בשל המגבלות החדשותכדי למנוע ניצול ש

  .  להבטיח שתיקון החוק לא ינוצל לרעה בידי מעסיקיםוכך

המקצועית לא יפגעו בעובדים ובמעסיקים יש להקים מאגרי ההגבלה כדי שההגבלה הגיאוגרפית ו

הגבלות בהתאם ל בין מעסיקים  שיאפשרו לעובד לעבור,עובדים זרים אזוריים על בסיס מקצוע

  .  החדשות

  

, ובהשתתפות נציגי משרדי הביטחון  בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל,משרדי- ןלהקים צוות בי .8

החקלאות ופיתוח ,  המסחר והתעסוקה,התעשייה ,האוצר, ביטחון הפנים, החוץ, המשפטים, הפנים

פיקוח ואכיפה , לצות לעניין הסדרהאשר יגבש המ, הכפר ונציגים נוספים שהצוות ימצא לנכון

 :בנושאים הבאים בין היתר, בהעסקת פלסטינים וירדנים
תעסוקה הניתנים לפלסטינים  הידוק הביקורת בנקודות המעבר על אישורי כניסה ורשיונות .א

רשיון תעסוקה ובמטרה להביא  על מנת לאתר את הנכנסים למטרת עבודה ללא, הנכנסים לישראל

 ;להסכמים ולהסדרים בעניין זה בדים פלסטינים וירדנים תהיה אך ורק בכפוףלכך שהעסקת עו
עובדים פלסטינים המועסקים בתחומי  הגברת האכיפה הנוגעת להשוואת עלות העסקתם של .ב

 ;השונים בענפי המשק, ישראל לזו של עובדים ישראלים
 ;המועסקים שלא כדין ים קביעת מדיניות לעניין הרחקתם ומניעת כניסתם של עובדים פלסטינ .ג
בהתחשב בהשפעות שיש לכך  ,בחינת הקריטריונים לקביעת היקף המכסות של עובדים פלסטינים .ד

שיקול דעת לראש הממשלה  ולרבות מתן, בענפי המשק השונים, על שוק התעסוקה הישראלי

 או משיקולים/מדיניים ו  לקביעת מכסות משיקולי,בהתייעצות עם שרי הביטחון והאוצר

  .ביטחוניים
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 סוגיית גודלה עובדים ירדנים ופלסטינים ובחינת כלפיבחינת המדיניות הנהוגה : מהות השינוי

  . 2010 ביוני 1משרדי  עד -ןקביעת תאריך יעד להגשת המלצות הצוות הבי. הראוי של קבוצה זו

  . גיבוש מדיניות ממשלתית בנוגע לעובדים פלסטינים וירדנים:מטרת השינוי

 לתקן ,המסחר והתעסוקה ומשטרת ישראל,  בהתייעצות עם שר התעשייה,על שר הפניםלהטיל . 9

 משפט-לבית לפנות יוסמכו לחוק 6 סעיף לפי שהוסמכו כך שמפקחים ,את חוק עובדים זרים
 על פיקוח לצורך מעסיק של לחצריו הפרטיים ולמקום המשמש למגוריו כניסה לשם צו לקבלת
 . תזכיר חוק כאמור יופץ בתוך שבועיים ממועד קבלת החלטה זו. םזרי עובדים חוק הוראות ביצוע

-  או לבקש היתר מביתלהיכנסאין סמכות לפקחים של יחידת הסמך ברשות ההגירה : המצב כיום

מקשה את עובדה זו .  פיקוח על ביצוע הוראות החוקלשם למקום מגוריו של מעסיק משפט להיכנס

  . במיוחד בתחום הסיעוד,האכיפה

המשפט לשם קבלת צו כניסה למגורים או -הענקת סמכות לפקחים לפנות לבית: השינוימהות 

  . לתחומים פרטיים

  . הקלת הליך הבדיקה של מעסיקי עובדים זרים: מטרת השינוי

10.  

 להתקין תקנות לפי ,המסחר והתעסוקה,  בהתייעצות עם שר התעשייה,להטיל על שר הפנים .א

לפיהן תוטל חובה על חברות נותני שירותי הסיעוד אשר מעסיקות ש, יא לחוק עובדים זרים1סעיף 

ידי המוסד לביטוח לאומי -עובדים זרים בענף הסיעוד להעביר את הסכומים שמועברים אליהן על

יא לחוק עובדים 1לחשבון בנק נפרד כמשמעותו בסעיף , לטובת תשלומי פיצויי פיטורין ופנסיה

יובהר כי אין בהחלטה זו כדי לייקר את . עד יציאתו מהארץסכום זה יינתן לעובד הזר במו. זרים

 וכי הסכומים שיועברו ,עלות העסקת העובד מבחינת הנזקק הסיעודי המקבל את שירותי הסיעוד

לפי הוראות סעיף , לחשבון הבנק האמור יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורין ופנסיה לעובד הזר

רווחה והבריאות של ה,  יובאו לאישור ועדת העבודהתקנות כאמור. לחוק עובדים זרים) ו(יא1

  .1.6.10הכנסת לא יאוחר מיום 

בהחלטות הממשלה והכנסת לא הוטלה על מעסיקי עובדים זרים או על חברות נותני : המצב כיום

שירותי הסיעוד החובה להעביר את תשלומי פיצויי הפיטורים והפנסיה לפיקדון על שמו של העובד 

 –פיקדון בענף חושפת את מעסיקי העובדים הזרים לתביעות מצד העובדים הסדרת ה-אי. הזר

  .דרישה לתשלום פיצויים והפרשות שכר כדין

 להפקיד פיקדון זרים תהיה חובהבכל הענפים שבהם מותרת העסקת עובדים  :מהות השינוי

פרד ודמי הפיקדון מופקד בחשבון בנק נ. הכולל את תשלומי הפיטורים והפנסיה של העובד, חודשי

השינוי יחייב את החברות שדרכן מועסקים . הפיקדון ניתנים לעובד בזמן עזיבתו את המדינה

  .העובדים הזרים בתשלום הפיקדון

הפקדת כספי ההפרשות לפיצויי פיטורים ופנסיה בפיקדון המוענק לעובד בעת : מטרת השינוי

עות לתשלום פיצויי פיטורים עזיבתו את המדינה מגינה על החברה המפקידה את חלקה מפני תבי

  . ופנסיה ומעודדת את העובד לעזוב את ישראל בתום תקופת שהותו בה כחוק

חיוב חברות הסיעוד ללא חיוב המעסיקים בתשלום הפיקדון חושף את המעסיקים בענף : הערה

  . לתביעות
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ם את  לבחון את האפשרות לייש, שלהלן11 כמפורט בסעיף ,משרדי-ןלהנחות את הצוות הבי .ב

הצוות יגיש מסקנותיו . על כלל מעסיקי עובדים זרים בענף הסיעוד) א(המנגנון הקבוע בסעיף קטן 

  .בעניין זה עד תום שישה חודשים ממועד החלטה זו

  .  הרחבת הגבייה של דמי הפיקדון גם למעסיקים בענף:מהות השינוי

לעובד והגנה על המעסיק  הבטחת תשלום פיצויי פיטורים והפרשה לפנסיה כדין :מטרת השינוי

  .הפרשתם-הסיעודי מפני תביעה בשל אי

  

  תיווך בניגוד לחוק טיפול בנושא גביית דמי 2.3

   הפועלת, הסיעוד  בתחום לקבוע כי ועדת המשנה בנושא עובדים זרים ותעסוקת ישראלים .11
במסגרת  הן   עליה תסיים את המשימות אשר הוטלו,  החברתית כלכלית נדה' פורום האג במסגרת

    ממועד חודשים  6בתוך ,  והן בכתב המינוי של הוועדה12.5.09   מיום147   מספר החלטת ממשלה

 ועדה וכי   יצורפו כחברי גמלאים   לענייני   המשרד  ונציג  כי הממונה  לקבוע  בנוסף .החלטה זו

  .מי מטעמו בראשות הוועדה יעמוד הממונה על התקציבים באוצר או

 עד אוגוסט 147' קביעת יעד לסיום המשימות שהוטלו על הוועדה בהחלטה מס: מהות השינוי

  . השנה

משרדית לקראת קביעת מדיניות -זירוז הליך הסקת המסקנות של הוועדה הבין: מטרת השינוי

  . כוללת בנושאים שבהם דנה הוועדה

 עובדים   מגיעים מהןש   עם המדינות להחלטות הממשלה השונות המנחות לחתום  בהמשך .12

-ןלהטיל על הצוות הבי – זרים לשם הבאתם של עובדים בילטרליים  על הסכמים לישראל  זרים

  לממשלה פעם  לדווח 14.9.09 מיום 752מספר   להחלטת ממשלה4יף לפי סע משרדי שהוקם

  1.5.10בתאריך  כאמור חתימה על הסכמים לקראת התקדמות המגעים על נוספת

, ות שורה של החלטות ממשלה קודמות בנושא הסדרת כניסתם של עובדים זרים למר:המצב כיום

לא הוסדר עד היום אופי , 2005 ביולי 31 מתאריך 30- של הממשלה ה4024' החל בהחלטה מס

ההסדרה תרמה לבעיות בהליך ההבאה ולעידוד של ייבוא - אי. הבאתם של עובדים זרים לישראל

  .עיה הבולטת היא גביית דמי תיווך שלא כחוקהב. עובדים גם כאשר אין בהם צורך

  . הצבת תאריך יעד נוסף להשגת הסכמים בילטרליים לייבוא עובדים זרים :מהות השינוי

 תלויה בהשגת הסכמתן של המדינות שעמן ההסכמים חתימה על הסכמים בילטרליים: הערה

לחתום על הסכם שישראל יש להביא בחשבון כי לא כל מדינות המקור מעוניינות . אמורים להיחתם

יש מקום להחליט בהחלטת ממשלה או לקבוע בתיקון חקיקה . או על הסכם בכלל, מעוניינת בו

  .שתותר רק כניסתם של עובדים זרים ממדינות שחתמו עם ישראל על הסכם בילטרלי בנושא

  בענפי החקלאות והסיעוד העסקה חדשות  שיטות  הפעלת. 13

 יום יפורסמו לציבור 45 כי בתוך   לקבוע,12.9.06 מיום 448ר להחלטת הממשלה מספ בהמשך .א 

תנאי , בישראל ללא תעסוקה הקליטה למאגר של העובדים הזרים בענף הסיעוד השוהים תנאי

  .בסיעוד ידי לשכות פרטיות-על ל" לצמצום הבאת עובדים זרים מחו וכן התנאים השמתם
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 12 מיום 31-  של הממשלה ה447' מסחלטה ה למשל, למרות שורה של החלטות ממשלה: המצב כיום

 ולא  לא הוקם מאגר עובדי סיעוד, לגבי הרפורמה בשיטת ההעסקה בענף הסיעוד2006בספטמבר 

   14.החלו להינקט  אמצעים להגבלת ייבואם של עובדים זרים חדשים בענף

  .  קביעת תאריך יעד חדש להשלמת הרפורמה בענף הסיעוד:מהות השינוי

צבת יעדים להשלמת הרפורמה ונקיטת צעדים בפועל לצמצום מספר העובדים  ה:מטרת השינוי

  . הזרים הנכנסים לישראל

  90להשלים בתוך  הממונה על   להטיל,3.2.08 מיום 3072 בהמשך להחלטת הממשלה מספר  .ב 

  .על כך לממשלה  ולדווח,בתחום החקלאות  החדשה ההעסקה שיטת הפעלת את יישום  יום

אין הסדר העסקה בענף , 2006 ביטול הסדר הכבילה בשנת ץ על"וראת בגהמאז  :המצב כיום

מאז נדחה יישום . שיטת העסקה חדשה בענף לחולהיתה אמורה  2007באפריל . החקלאות

  . הרפורמה

לא יאוחר , ישומו של הסדר העסקה ענפי בענף החקלאותיקביעת תאריך יעד חדש ל: מהות השינוי

  . )2010עד סוף אפריל , מרכלו( יום מתאריך ההחלטה 90- מ

יישומה של הרפורמה בהעסקה בענף החקלאות כדי לצמצם את הפגיעה  תחילת: מטרת השינוי

  . להעברת עובדים בין מעסיקים ולפקח על המעברהשיטותאת  לייעל, בזכויות עובדים בענף

בשל נדחו בשנים האחרונות , שתי הרפורמות בשיטת ההעסקה בענפי החקלאות והסיעוד: הערה

אדם בענפים -עיכובים ביישום החלטות הממשלות השונות והתנגדותם של מעסיקים וחברות כוח

יישומן של הרפורמות אמור לצמצם באופן ניכר תופעות של ניצול . אלו לרפורמות בשיטת ההעסקה

ולהביא להשמתם מחדש של עובדים זרים , ייבוא של עובדים זרים מיותריםעובדים זרים או 

   .א מעסיקשנותרו לל

–ט"התשי , התעסוקה  שירות המסחר והתעסוקה לתקן את חוק,  את שר התעשייה  להנחות .14

 :ההבאופן הבא) חוק שירות התעסוקה :להלן(, 1959
הקבוע ללשכה פרטית או לאדם שאינו  ונש המאסר שעכך ,)ג(80ו) ב(80  סעיפים  את   לתקן .א

 בניגוד  , עבודה  בקשר לתיווך לום כלשהו עבודה תשששגבו או שקיבלו ממבק  תפרטי לשכה

 ;שנים  לשלוש  בחוק  כיום  הקבועים   חודשים   יועלה משישה ,לחוק) ד(-69ו) ג(69 סעיף להוראות
מניות בלשכה פרטית שההיתר או   על בעלי עניין בבעליא יחולו גם63 הוראות סעיף   כי בהיר לה .ב

 ;הרשיון שהיה בידיה נשלל או הוגבל
  רלוונטי  ובהגינות ולגלות כל מידעלפעול בנאמנות  כללית  ללשכה פרטית חובהכי עלקבו. ג

 .לצדדים

  . קבלת החלטה זו  כאמור יופץ בתוך חודש ממועדחוק תזכיר

  .  העונש על גביית דמי תיווך בידי לשכה פרטית הוא שישה חודשי מאסר בלבד:המצב כיום

                                                 
 01, כתב גלעד נתן, הסדרת העסקתם של עובדים זרים בענף הסיעוד: רכז המחקר והמידעראו מסמכים אלו של מ 14

בחינת הרפורמה בהעסקת עובדים ; pdf.01721m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, 2006בנובמבר 
 . pdf.02167m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, 2008 בדצמבר 11, ב גלעד נתןכת, זרים בענף הסיעוד
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חוק על גביית דמי תיווך והרחבת תחולת החמרת העונש המקסימלי הנקוב ב: מהות השינוי

  . האחריות בנושא גם על בעלי מניות בלשכה

 הגברת האכיפה כלפי בעלי לשכות פרטיות כדי להרתיעם ולהפחית מהכדאיות :מהות השינוי

  .  שבגביית דמי תיווך

 הקשר בין דמי התיווך שנגבוהוכחת בשל הקשיים הכרוכים בהוכחת גביית דמי תיווך או : הערה

בגין גביית ובין הלשכות בארץ לא נסגרה עד היום ולו לשכה אחת לארץ - עדויות העובדים בחוץלפי

מן הראוי , לנוכח העדויות הרבות על קיומה של תופעה גורפת של גביית דמי תיווך. דמי תיווך

, שיורחבו המאמצים של משטרת ישראל ושל גורמי אכיפה במדינות המקור כדי להיאבק בתופעה זו

  15.אדם- היא סממן של סחר בבניש

 30בתוך  , של הכנסת  והבריאות רווחהה,  את שר הפנים להביא לאישור ועדת העבודה להנחות .15

שעניינן הטלת חובה  ,לחוק שירות התעסוקה) ג(65תקנות לפי סעיף ,  ממועד קבלת החלטה זו  יום

 בשנה הראשונה   עבד  אל  ואשר לארץ-ידה מחוץ-על לשכה פרטית לשלם לעובד זר שהובא על

רב יובלבד שהעובד לא ס, עבד תשלום בעד התקופה שבה לא,  ממנה  או חלק  כולה, להגעתו לישראל

  . עבודה מהלשכה הפרטית סירוב בלתי סביר להצעת

מספר , לפיכך.  הלשכות אינן מחויבות להשמת העובד אפילו במקום עבודתו הראשון:המצב כיום

  . סיעוד שנכנסו לישראל כחוק מוצאים עצמם ללא עבודהלא מבוטל של עובדים בענף ה

 יצירת מחויבות של הלשכה הפרטית לשלם שכר לעובד בשנה הראשונה אם העובד :מהות השנוי

  . אינו מושם לעבודה באמצעותה

הדלת "ו" פליינג ויזה: "רווחות שתי תופעות, בעיקר בענף הסיעוד, כיום: מטרת השנוי

ל תופעות אלו הוא ייבוא עובדים זרים שאין עבודה עבורם רק לשם  פועל יוצא ש16".המסתובבת

בעיקר בענף הסיעוד עובדים זרים רבים שהגיעו כחוק , כתוצאה מכך. גביית דמי התיווך מהם

השינוי נועד לעקר את . מוצאים עצמם ללא עבודה או עובדים שלא כחוק בענף זה ובענפים אחרים

  .  לישראלהיכולת להרוויח מייבוא עובד מיותר

יישום החלטה מסוג זה מצריך מנגנון שיכריע מהי הצעת עבודה סבירה ומהי דחייה לא : הערה

ויהיה צורך , במודל המוצע יש ללשכות ולעובדים אינטרסים סותרים. סבירה של הצעת עבודה

בהקמת מנגנון או במינוי בעלי תפקידים שיקבעו אם הצעת עבודה מסוימת היא סבירה ואם דחייה 

הלשכה המייבאת , חתימת חוזה מחייב בין המעסיק בעל ההיתר. ל הצעת עבודה היא סבירהש

  17.עשויה להשיג את המטרה באופן יעיל לא פחות, והעובד הזר

  

וכן להעדפת   המודעות הציבורית לתופעת העובדים הזרים הלא חוקייםהגברת  2.4

  עובדים ישראלים

                                                 
 14, כתב גלעד נתן, גביית דמי תיווך מעובדים זרים שלא כחוק, לנושא בהרחבה ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת 15

 . pdf.01729m/pdf/data/MMM/il.gov.knesset.www://http, 2007ר בפברוא
הוצאה והכנסה של עובדים  –" דלת מסתובבת";  ייבוא עובד זר ללא צורך בשל העדר מעסיק בפועל–" פליינג ויזה " 16

  .מי התיווךזרים מיותרים לצורך גביית ד
 בדצמבר 23, כתב גלעד נתן, העסקת עובדים בסיעוד, לעניין החוזה ראו בהרחבה מרכז המחקר והמידע של הכנסת 17

2008 ,pdf.02181m/pdf/data/MMM/il.gov.knesset.www://http . 
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  הלא חוקיים  הזרים להיקף בעיית העובדיםלפעול להעלאת רמת המודעות הציבורית . 16
. שניתן   ככל , עובדים ישראלים משכיל וכן להעדפת  הלא   הישראלי  כוח העבודה  על השלכותיהלו

 והן   יחידים   הן,ללא היתר העסקה להעלאת המודעות של מעסיקי עובדים זרים   יינתן  דגש נוסף

  . חוקיות ולענישה שבצדן  שאינן לפעולות, חברות

  . יש קמפיינים פרסומיים בנושא זה באמצעי תקשורת שונים: המצב כיום

  . מתן הכרה לחשיבות הנושא בעיני ממשלת ישראל: מטרת השינוי

  
   השונות בנושא עובדים זרים מעקב ובקרה אחר יישום החלטות הממשלה 2.5

נתונים  ודש טבלת ומעברי הגבול לעדכן אחת לח ההגירה,  ראש רשות האוכלוסין  על להטיל .17

 תפורסם גם באתר  טבלה זו. הנוגעים בדבר  במשרדים   ולגורמי המקצוע  הממשלה  לשרי ולהפיצה

  .האינטרנט של רשות ההגירה

רשות ההגירה . אתר האינטרנט של רשות ההגירה נמצא בבנייה כבר כמה חודשים: המצב כיום

  . הזרים ועל המגמות בענפים השוניםאינה מפרסמת בפומבי נתונים על היקף אוכלוסיית העובדים

 נתונים שונים הקשורים בעובדים זרים בישראל יתפרסמו בפומבי ויעודכנו אחת :מהות השינוי

  . לחודש

   ושרהמשפטים שר ,הפנים  ובהשתתפות שרלהטיל על פורום שרים בראשות שר האוצר .18
על    ובקרה  מעקב  משלה לבצע ראש המ המסחר והתעסוקה וכן נציגי בנק ישראל ומשרד  ,התעשייה

  .ולדווח דיווח רבעוני לממשלה   זו יישום החלטה

  . אין חובת דיווח רבעונית או אחרת לממשלה: המצב כיום

 קביעת נורמה של דיון בממשלה בנושא המדיניות בנוגע לעובדים זרים אחת :מטרת השינוי

  . לשלושה חודשים לפחות

  

  נקודות לדיון ומסקנות. 3

 התקבלו בעבר 1274' מסהחלטת ממשלה ב המובאותטות וההצעות לחקיקה חלק מההחל •

 ,בלי להפחית מהחשיבות הסמלית של עצם הטיפול בנושא בהחלטת ממשלה. ולא יושמו

 . הצהרה בלבדהשאר המדיניות ברמת יהחלטות תהללא יישום 

שינוי הוספה או ,  גיבוי תקציבילא נקבעו. מהאמצעים ליישופורטו ת הממשלה לא חלטהב •

 . מדרג עדיפויות ליישוםאמצעים טכניים או , אדם- של תקני כוח

מאגר עובדים של  ה והפעלההחלטה על הקמה שללמ, חלק מהחלטות הממשלה הנוכחיות •

לתקן ליקויים ברפורמות מטרתן  ו,החלטות ממשלה קודמותהשלמה של  הן ,בסיעוד

שומן של ההחלטות יייש לתת את הדעת לכך ש. בשיטות ההעסקה הענפיותשנקבעו 

 עשוי להביא לתוצאות חלקיות ואף להחמיר את  ללא יישום החלטות קודמותהחדשות

 .המצב הקיים
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, ההחלטה בדבר הגבלת אזורי העבודה של עובדים זרים בסיעוד ותחומי העיסוק שלהם •

בלו אשרה לעבודה בישראל על בסיס היתר פרטני של ינועדה להבטיח שעובדים זרים שק

לא ימהרו לעזוב את מעבידם לטובת עבודה נוחה יותר או אזור מגורים , םמעביד מסוי

כדי למנוע ניצול מצב זה לרעה בידי מעסיקים יש להדק את הפיקוח על . אהוד יותר

לאפשר ניידות של עובדים שנוצלו בידי מעסיקיהם ולאפשר לעובד , מעסיקים בענף

בתחומו אחרים מעסיקים ל יעיל שמעוניין שלא לעבוד אצל מעביד מסוים  לעבור באופן

 . אזורובו

 החלטת תיווצר בעקבותלהתאים למציאות שיש הקמת המאגר של העובדים בסיעוד את  •

יש . ל העסקת העובדים הזרים בענףעגיאוגרפית הגבלה  מקצועית וההממשלה בדבר הגבל

ים  הגיאוגרפילוודא שהמאגר יוכל לספק מידע על בסיס התחומים המקצועיים והאזורים

 . קבעוישי

 

  מקורות. 4

  מסמכי כנסת

כתב גלעד ,  הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל,מרכז המחקר והמידע של הכנסת .1
, 2009 ביוני 17, נתן
pdf=type&02279m=doc?asp.doc/MMM/il.gov.knesset.www://http,  

מדיניות התעסוקה בענף הבניין והשלכותיה על העובדים  ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת .2
 doc.02180m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://httpכתב גלעד נתן , בענף

 2, כתב גלעד נתן,  סוגיות מרכזיות–זרים עובדים  ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת .3
 pdf.02210m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, 2009בפברואר 

מדיניות התעסוקה בחקלאות והשלכותיה על העובדים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת .4
 ; doc.02050m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, ד נתןכתב גלע, בענף

החלטת הממשלה להגדיל את מכסת העובדים הזרים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת .5
 ; pdf.02109m/pdf/data/ mmm/il.gov.knesset.www://http, כתב גלעד נתן, בחקלאות

, בחינת הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .6
 , 2008 בדצמבר 11 ,כתב גלעד נתן

 pdf.02109m/pdf/data/mmm/il.gov. knesset.www://http , 

כתב גלעד , גיוסם והעסקתם, מעמדם של עובדים זרים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .7
 ; doc.01728m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, נתן

 גלעד נתן וכתב, נתוני עובדים זרים והלבנת עובדים זרים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .8
 ; pdf.01412m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, ושרה צוובנר

אל באשרת תייר ומועסקים בה שלא זרים שנכנסו לישר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .9
 , כתב גלעד נתן, לפי תנאי האשרה

doc.02131m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http. 

  כתב גלעד,גביית דמי תיווך מעובדים זרים שלא כחוק, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .10
 .pdf.01729m/pdf/data/MMM/il.gov.knesset.www://http ,2007 בפברואר 14, נתן

כתב , הסדרת העסקתם של עובדים זרים בענף הסיעוד, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .11
 ,pdf.01721m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http, 2006 בנובמבר 01, גלעד נתן
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 4, כתב גלעד נתן, עידוד תעסוקת ישראלים בענף הבניין, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .12
 .2010בינואר 

 בדצמבר 23 ,כתב גלעד נתן, העסקת עובדים בסיעוד, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .13
2008 ,pdf.02181m/pdf/data/MMM/il.gov.knesset.www://http. 

  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההאינטרנט של אתר 

1. pdf.2t/alia/publications/www/il.gov.cbs.1www://http  

2. 2009201=hodaa?html.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.1www://http
61, 

3. 2008201=hodaa?html.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.1www://http
47 

4. 2008201=hodaa?html.template_hodaa/tnewhodao/reader/il.gov.cbs.1www://http
47  

  

  מסמכי ממשלה

, משרד ראש הממשלההאינטרנט של אתר , 2010 בינואר 24, הודעת מזכיר הממשלה .1
Publishe=NRMODE?aspx.Spokesman/Templates/PMO/il.gov.pmo.www://http

-43A8-4188-CCA0-16DA1bCBF7=%NRNODEGUID&d
fGovm2%ialfSecretar2%fPMO2=%NRORIGINALURL&d7%D77D30816C49

five#Guest=NRCACHEHINT&ehtm2%240110fgovmes2%01f2%2010f2%es  

 ,אתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, 2010 בינואר 24החלטת הממשלה מיום  .2
htm.1274des//012010/Decisions/alSecretari/PMO/il.gov.pmo.www://http  

  

  


