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מבוא
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת יעקב כץ ,יושב-ראש הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים
הזרים ,לקראת דיון בוועדה בסוגיית העסקתם של מסתננים ומבקשי מקלט על-ידי המדינה והרשויות
המקומיות .במסמך נבחנות החלטות הממשלה הנוגעות בדבר ונבדקת אכיפתן.

 .1רקע  :העסקת עובדים לא ישראלים שהם מסתננים ומבקשי מקלט
מאז שנת  1117חלה עלייה ניכרת במספרם של המסתננים למדינת ישראל דרך גבול ישראל–מצרים.
בעקבות זאת נוצרה בישראל קבוצה קבועה של מסתננים ומבקשי מקלט שקיבלו מעמד זמני משום
1
שאינם בני-הרחקה .חלק ממי שהוכרו כמבקשי מקלט זכאים להגנה קבוצתית הומניטרית זמנית.
עד  17בדצמבר  ,1171מתוך  11,,19מסתננים שנכנסו לישראל 16,76, ,קיבלו אשרה (1א)(.)5
טבלה  :1פילוח בעלי אשרה (2א)( ,)5דצמבר 2010

2

3

אריתריאה

סודאן

מדינות אחרות

סה"כ

מספר

76,7,1

7,119

1991

16,76,

שיעור

67.8%

16.7%

77.5%

711%

כיום מסתננים המוגדרים כמי שאינם בני-הרחקה וזכאים להגנה קבוצתית הומניטרית זמנית מקבלים
כאמור אשרת שהייה זמנית .אשרה זו היא אשרת שהייה בלבד ,אולם אף שלא מדובר באשרת עבודה,
המדינה אינו מקיימת כיום אכיפה כנגד מסתננים ומבקשי מקלט עובדים וכנגד מעסיקיהם ,כפי שיפורט
להלן.
רובם הגדול של מבקשי המקלט עובדים ,אולם אינם נחשבים לעובדים חוקיים .מעמדם לא הוסדר ולא
הותוותה מדיניות ברורה בדבר זכותם לעבוד ושאר זכויותיהם .עם זאת ,גם עובדים לא חוקיים זכאים
לכל הזכויות המוקנות לעובדים בחוק (שכר מינימום ,הפרשות כדין ,שעות עבודה ומנוחה וכדומה) 4.כיום
שום גוף אינו מקיים אכיפה יזומה בתחום זה.
עו"ד איריס מעיין ,הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד התמ"ת ,קיבלה בחודש מאי  1171את
הסמכות לפעול גם בנוגע לתלונות של מבקשי מקלט .עו"ד מעיין מציינת כי קיבלה פניות של מבקשי
5
מקלט ,בעיקר בנוגע לאי-תשלום שכר.

 1כאשר מתחוללים משברים קשים במדינה מסוימת ,תושבי המדינה הבורחים מארצם וחוששים לחזור יכולים לקבל הגנה
קבוצתית במדינות אחרות ,ברוח אמנת הפליטים של האו"ם .הנציבות הראשית של האו"ם לפליטים בז'נבה פונה מדי פעם
בפעם אל המדינות כדי שייתנו הגנה קבוצתית לפליטים .מדינות רבות נעתרות לבקשה ונותנות הגנה קבוצתית זמנית
לפליטים מטעמים הומניטריים.
 2אשרה (1א)( :)5אשרה לפי סעיף (1א)( )5לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב" – 7951-רשיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא
בישראל בלי רשיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה – עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה".
 3זאב סלוב ,מנהל תחום מחקר ונתונים סטטיסטיים ברשות האוכלוסין וההגירה ,דוא"ל 11 ,בינואר .1177
 4עו"ד שושנה שטראוס ,רשות האוכלוסין וההגירה ,שיחת טלפון 1, ,במאי .1171
 5עו"ד איריס מעיין ,הממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד התמ"ת ,שיחת טלפון 71 ,בפברואר .1177
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בהחלטת הממשלה מס'  171,מ 79-ביולי  1171נקבע כי מ 7-בספטמבר  1171יינקטו סנקציות כלפי
מעסיקים שיעסיקו מסתננים או מבקשי מקלט 6.הוגשה עתירה לבג"ץ כנגד סעיף  1להחלטה בדרישה
שלא תיאסר העסקת מבקשי מקלט הזכאים להגנה קולקטיבית מפני הרחקה למדינותיהם ,והוגשה
בקשה לצו ביניים .בקשת העותרים לצו ביניים נדחתה לאחר שהמדינה הבהירה בתשובתה כי למרות
האמור בהחלטת הממשלה לא יוחל בנקיטת צעדים ב 7-בספטמבר  ,1171אלא לאחר השלמת תהליך
ההיערכות לאכיפה וקביעת מדיניות כוללת בנושא המסתננים ,כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מס' 1517
7
מ 18-בנובמבר .1171
המדינה פועלת לאסור העסקת מסתננים ועומדת על כך שהעסקתם אינה חוקית .עם זאת ,לפי הודעת
המדינה בתשובתה על העתירה ,עד להשלמת ההתארגנות לטיפול במסתננים במסגרת מדיניות כוללת לא
8
תחל אכיפה בנוגע להעסקת מסתננים.
לדברי עו"ד סלומון ,יועץ משפטי לרשות ההגירה ,רק לאחר הקמת מתקן לקליטת המסתננים ומבקשי
המקלט תיאסר העסקתם 9.לדבריו ,המדינה תיידע מראש את המעסיקים בטרם תתחיל פעילות
האכיפה 10.להערכת גורמים מקצועיים תהליך הקמה המתקן יימשך חצי שנה לפחות ,ובמתקן המתוכנן
יוכלו לשהות  8,111איש בלבד (ונוסף עליהם  1,111במתקן "סהרונים") .לפיכך ,במדיניות הכוללת בנוגע
למסתננים ומבקשי מקלט שיוכרו כבני-הגנה יש להביא בחשבון את מילוי צורכיהם באופן שלא יצריך
אותם לעבוד לפרנסתם.
יצוין כי שלא כמו עובדים זרים בעלי אשרה ,אשר עבודתם מוגבלת לתחומי עבודה מסוימים ,בשל
הימנעות המדינה מאכיפת האיסור ,ועל אף החקיקה האוסרת את העסקתם של עובדים לא ישראלים
ללא אשרת עבודה ושלא לפי אשרת העבודה שלהם ,אין הגבלה בפועל על העסקתם של מסתננים ומבקשי
מקלט 11,למעט הגבלה על העסקתם שנקבעה בהוראות החשכ"ל (ראה סעיף  .)1לדברי עו"ד רבקה מקובר
ממשרד התמ"ת ,הימנעות מאכיפה פלילית כנגד מעסיקי מסתננים ומבקשי מקלט מעכבת גם את ביצועה
12
של אכיפה מינהלית.

 6אתר משרד ראש הממשלה ,http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2010/07/des2104.htm ,תאריך
כניסה 6 :בספטמבר .1171
 7אתר בית-המשפט העליון ,http://elyon2.court.gov.il/files/10/120/063/B06/10063120.B06.htm ,תאריך כניסה11 :
בינואר .1177
 8הלל פרימן ,עוזר למנכ"ל משרד ראש הממשלה ,מכתב לוועדה לביקורת המדינה 71 ,בדצמבר .1171
 9הנ"ל ,שיחת טלפון 1 ,בינואר .1177
 10עו"ד דניאל סלומון ,יועץ משפטי ברשות האוכלוסין וההגירה ,שיחת טלפון 6 ,בספטמבר .1171
 11יוסי אדלשטיין ,ראש אגף אכיפה ברשות האוכלוסין וההגירה ,שיחת טלפון 71 ,בפברואר .1177
 12עו"ד רבקה מקובר ,אחראית חברות כוח אדם במשרד התמ"ת ,שיחת טלפון 71 ,בפברואר .1177
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 .2איסור העסקת עובדים לא ישראלים במכרזי הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים
בהחלטת ממשלה מס'  1111מ 75-ביולי ( 1171במסגרת המדיניות הכלכלית לשנים  )1171-1177נקבע
13
כדלקמן:
מחליטים בהמשך להחלטת הממשלה מס'  6,1מיום  1בספטמבר  1117ולהחלטת הממשלה מס' 7,7
מיום  71במאי  1119להטיל על מנכ"ל משרד הפנים להנחות בחוזר מנכ"ל את הרשויות המקומיות
והתאגידים העירוניים ,כך שבמכרזים ובהתקשרויות שבעקבות מכרז ,וכן בהתקשרויות שאינן בעקבות
מכרז ,לביצוע עבודות בתחום הבניה והתשתיות וכן בתחום הניקיון והשמירה ,ייכללו הנושאים הבאים:
א .תנאי סף לפיו לא יועסקו עובדים זרים שהעסקתם מותנית בקבלת היתר ,בהתקשרות נשוא המכרז,
למעט מומחי חוץ ,כהגדרתם בהחלטה מס'  7,7מיום  71במאי  ,1119וזאת בין במישרין ובין בעקיפין,
בין אם על ידי הספק הזוכה ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר
הספק הזוכה.
ב .בהסכם התקשרות בעקבות מכרז ,וכן בהסכם התקשרות שאינו בעקבות מכרז ,לביצוע עבודות
כאמור לעיל ,יתחייב נותן השירותים כי העבודות נשוא ההסכם תבוצענה בהתאם לאמור בתנאי האמור
בסעיף א' לעיל.
ג .העסקת עובדים זרים כאמור בסעיף א' לעיל תהווה אי-עמידה בתנאי המכרז או הפרה יסודית של
הסכם ההתקשרות ,לפי העניין.

החלטה זו התקבלה ,בין השאר ,בשל התופעה של העסקת מסתננים ומבקשי מקלט על-ידי חברות
קבלניות ברשויות מקומיות .ואולם ,בשל ניסוח ההחלטה ,תחולתה מוגבלת לעובדים זרים שהעסקתם
מותנית בהיתר ,וכך בפועל היא אינה חלה על בעלי אשרת (1א)( ,)5אשר העסקתם אינה מותרת על-פי
חוק מלכתחילה.
ממועד החלטת הממשלה ועד  71בפברואר  1177התפרסמו שלושה חוזרי מנכ"ל במשרד הפנים .בשניים
מתוכם הנחיות אשר עסקו בהנחיות בנוגע מכרזים ברשויות המקומיות ,ואחד החוזרים עסק גם במכרזי
כוח אדם 14.עם זאת ,באף אחד מהחוזרים לא יצאה הנחיה לרשויות המקומיות האוסרת העסקה כאמור
15
בהחלטת הממשלה.

 13אתר משרד האוצרhttp://www.mof.gov.il/BudgetSite/EconomicPlan/Lists/20112012/Attachments/2/ ,
 ,budget_2011_12_gov.pdfתאריך כניסה 71 :בפברואר .1177
 14אתר משרד הפניםhttp://www.moin.gov.il/PublicationsAndUsefullInfo/MoinNotice/Pages/default.aspx? ,
 ,&&&FromDate=01.07.2010&ToDate=28.02.2011תאריך כניסה 71 :בפברואר .1177
 15קרן טרנר ,רכזת פנים אג"ת במשרד האוצר ,שיחת טלפון 71 ,בפברואר .1177
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 .3איסור העסקת עובדים לא ישראלים בהוראות תכ"ם של החשב הכללי במשרד האוצר
הוראות התכ"ם (תקנות כלכלה-משק) של החשב הכללי מחייבות את משרדי הממשלה.
הוראה מס'  7.71.9בהוראות התק"ם מ 76-במאי  1171קובעת תנאים להתקשרות עם קבלנים בתחומי
16
הניקיון ,הבניין והתשתיות:
"בהתקשרות לביצוע עבודות בתחום הבנייה והתשתיות וכן בהתקשרות עם קבלני שירותים בתחום
הניקיון יכלול עורך המכרז בתנאים להשתתפות במכרז [ראה הוראת תכ"ם" ,קביעת תנאים להשתתפות
במכרז" ,מס'  ]7.,.6תנאי נוסף ,שלפיו הספק הזוכה יתחייב בחוזה ההתקשרות ,כי לצורך ביצוע
העבודות נשוא ההסכם ,לא יועסקו עובדים זרים למעט מומחי חוץ ,וזאת בין במישרין ובין בעקיפין ,בין
אם על ידי הספק הזוכה ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הספק
הזוכה .התנאי האמור בסעיף  ,.7יחול גם על התקשרות לביצוע עבודות בתחום הבנייה והתשתיות ועל
התקשרות עם קבלני שירותים בתחום הניקיון ,שאינן מבוצעות בדרך של מכרז".

יש לציין כי לפי ההנחיה האמורה אסור להעסיק זרים זולת מומחים במשרדי הממשלה ,אלא שהגבלה זו
חלה רק על תחומי הניקיון ,הבניין והתשתיות .בתחומים אחרים אין הגבלות על העסקת זרים ללא
אשרת עבודה.

 16אתר משרד האוצרhttp://www.mr.gov.il/NR/rdonlyres/FF036B5F-2FD6-4DDA-B6A2- ,
CCBC6C364D8F/0/7129%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93%D7%94%D7%A2%D7%A1%
D7%A7%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%99%D7%A9%D7%A
8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%D7
%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%9E%
 ,D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94.docתאריך כניסה 71 :בפברואר .1177
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 .4סיכום ונקודות לדיון


בשל מדיניות הממשלה להימנע מאכיפה של איסור העסקת מסתננים ומבקשי מקלט ,לא
ננקטים כיום צעדי אכיפה נגד מעסיקיהם של לא ישראלים בעלי אשרת (1א)( .)5לפיכך ,עובד זר
שנכנס לישראל באשרה כחוק מוגבל לעבודה בתחומי עבודה מסוימים ,ואילו מסתנן שנכנס
לישראל שלא כחוק יכול לעבוד כמעט בכל עבודה ולהתחרות כמעט בכל תחום בעובדים
ישראלים .מצב זה יוצר תחרות עם עובדים ישראלים במקצועות שבהם נדרשת הכשרה
17
מקצועית מעטה.



אין אכיפה של האיסור שנקבע בהחלטות הממשלה על רשויות מקומיות ותאגידים הקשורים
ברשויות מקומיות להתקשר עם חברות קבלניות אשר מעסיקות עובדים לא ישראלים שאינם
עובדים זרים אשר להעסקתם נדרש היתר .יש לציין כי כאמור לעיל ,לפי נוסח ההחלטה ,היא
אינה חלה על מסתננים ומבקשי מקלט.



בהוראות תכ"ם של החשב הכללי נקבע איסור התקשרות עם חברה קבלנית שמעסיקה עובדים
לא ישראלים (זולת מומחים ופלסטינים) בתחומי הניקיון ,הבניין והתשתיות .שלא כמו החלטת
הממשלה בעניין הרשויות המקומיות ותאגידים הקשורים אליהן ,איסור זה חל על כל הזרים,
ובכלל זה מסתננים ומבקשי מקלט ,אך הוא מוגבל לתחומי ההעסקה האמורים.



בישראל הולכת ומתבססת אוכלוסייה חסרת מעמד קבוע ,ולא גובשה מדיניות בדבר מעמדה.
מלבד זכות השהייה שהמדינה מקנה ,המעוגנת באשרה ,למסתננים ומבקשי המקלט יש זכות
בסיסית שאינה מעוגנת רשמית – הזכות לעבוד .ואולם ,הם אינם ערים לזכויות העבודה שלהם:
תנאי העסקה ,תנאי שכר ,בטיחות וגהות והזכאות לביטוח בריאות ולביטוח לאומי כמו כל עובד
אחר בישראל.



כאמור ,המסתננים ומבקשי המקלט זכאים לעבוד ,אך ללא הסדרת עבודתם כחוק .כך נוצר
תמריץ לנצל אותם ולהעסיקם בתנאים קשים ,והדבר מעודד את דחיקת רגליהם של עובדים
ישראלים משוק העבודה והחלפתם בעובדים נטולי זכויות.



חוסר הבהירות בדבר זכויות העובדים של מסתננים ומבקשי מקלט והיעדר האכיפה בענפים
ובריכוזי תעסוקה שבהם שיעור גדול של עובדים אלו ,הם כפי הנראה סיבות מרכזיות לכך
שתופעות עברייניות שהיו מקובלות בעבר כלפי עובדים זרים מופיעות כיום בשיעור ניכר
בתלונותיהם של עובדים מקרב המסתננים ומבקשי המקלט .היעדר אכיפה כנגד מעסיקים
והיעדר הסברה לעובדים ולמעסיקים מוסיפים להתרחבותה של תופעה זו.

 17להרחבה ראו :מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,השפעתם של זרים ללא אשרת עבודה על שוק העבודה בישראל ,כתיבה:
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.1177

הכנסת
מרכז המחקר והמידע

עמוד  6מתוך 6

