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שלום רב,

הנדון :העסקת בעלי אשרת שהייה (2א)(( )5מבקשי מקלט הזכאים להגנה קבוצתית)

כיום ,אין אכיפה כנגד מעסיקי בעלי אשרת שהייה (2א)( )5בפרט וכנגד מעסיקי מי שמוגדרים
כמסתננים מאפריקה בכלל .ההימנעות מאכיפה מגובה בהחלטת הממשלה מס'  9396מ00-
1
בדצמבר  2100ובתשובת המדינה לבית-המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בתיק מס' .6902101
בהחלטת הממשלה נקבע" :מועד תחילת האכיפה ייקבע על-ידי ראש הממשלה ,בהתייעצות עם
שר הפנים ,השר לביטחון הפנים ,שר האוצר ,שר המשפטים ושר התעשייה ,המסחר והתעסוקה,
על דעת היועץ המשפטי לממשלה ,בשים לב לכלל נסיבות העניין ,לרבות התחייבות המדינה בבג"ץ
 6902101להודיע  91ימים קודם לתחילת פעולות האכיפה ,ובהתאם לסדרי עדיפויות כפי
2
שייקבעו".
בפסיקת בג"ץ בדבר העתירה נקבע במפורש" :רשמנו לפנינו את דברי המדינה כי תעדכן  91ימים
בטרם תחל בפעולות האכיפה" .עד כה לא שונתה המדיניות ,ומבקשי מקלט בעלי אשרת שהייה
3
יכולים לעבוד למרות האיסור בחוק.

 1מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,החלטת הממשלה מס'  – 9396בלימת ההסתננות הבלתי חוקית למדינת ישראל,
כתיבה :גלעד נתן 03 ,בדצמבר  ,2100תאריך כניסה 6 :בפברואר .2102
 2אתר משרד ראש הממשלה ,החלטת הממשלה מס'  ,9396תאריך כניסה 03 :בדצמבר .2100
 3מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,לא ישראלים בישראל ,כתיבה :גלעד נתן 09 ,בדצמבר  ,2100תאריך כניסה6 :
בפברואר .2102

כאמור ,גם כאשר תשתנה המדיניות הנוכחית לא תוחל האכיפה בפתאומיות ,שכן המדינה
התחייבה ליידע מראש את המעסיקים בטרם תתחיל פעילות האכיפה ,ורק לאחר הקמת מתקן
לקליטת המסתננים ומבקשי המקלט תיאסר העסקתם 4.בהתחשב בכך שאחרי השלמת מתקני
השהייה והמשמורת המתוכננים יהיה בהם מקום ל 09,,11-איש לכל היותר ,ולנוכח הגידול
המתמיד באוכלוסיית המסתננים ומבקשי המקלט ,סביר להניח שגם הפעלת מתקני המשמורת לא
תהיה המועד להפעלת האכיפה כנגד מעסיקי מסתננים.

בברכה,
ד"ר גלעד נתן

 4מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,אכיפת איסור העסקתם של מסתננים ומבקשי מקלט ,כתיבה :גלעד נתן01 ,
בפברואר  ,2100תאריך כניסה 6 :בפברואר .2102

