
 

 

 

 

 

 

 עבודת פלסטינים בישראל: 

 ההחמצה הגדולה והתיקון האפשרי

 2102 מאי

 
 

 מבוא 

חתם פרופסור צבי אקשטיין, אז המשנה לנגיד בנק ישראל, על דו"ח הוועדה שבחנה לעומק את סוגיית  2100במאי  02-ב

גים מכל הרשויות מונתה על ידי הממשלה וכללה נציוש, שבראשה עמדעבודתם של פלסטינים בישראל. הוועדה, 

מדובר בפעילות כלכלית שמועילה בדרכים רבות לכל הצדדים. כי , הגיעה לאחר שנה וחצי למסקנה 1הרלוונטיות לנושא

באופן ישיר, הפועלים נהנים מפרנסה, לכלכלה הפלסטינית נוספת הכנסה משמעותית, והמעסיקים הישראלים מרוויחים 

הוועדה, העסקת פלסטינים מועילה לישראל גם בהיבט הביטחוני והמדיני, והיא  כוח עבודה זול יחסית. באופן עקיף, קבעה

 עדיפה על העסקת עובדים זרים.

יותר מחצי שנה אחרי הגשתו, דו"ח וועדת אקשטיין נמצא עדיין במשרד ראש הממשלה וטרם פורסם. לא ברור אם נערך 

שהתקבל במסגרת הפעילות  ,מדה זה נחשוף מידעדיון במסקנותיו, ואם התקבלו החלטות כלשהן על בסיסן. בנייר ע

ם בכל שורר בין גופי המדינה השונישממחיש את מידת חוסר התיאום ה, 2המשפטית של 'גישה' בשיתוף עם 'קו לעובד'

. נראה גם כיצד מצב זה גורם להחמצת הפוטנציאל הגלום בעבודת פלסטינים, הנוגע להעסקת פלסטינים בישראל כיום

 ות ומהווה מפגע ביטחוני.פותח פתח לשחית

 

 הממצאים: אין עקביות, אין תיאום, אין היגיון

, מה שהפך את שוק העבודה בישראל 3פלסטינים היו חופשיים להיכנס לעבוד בשטח ישראל 01-עד ראשית שנות ה

היום על מספר העובדים הפלסטינים בישראל צומצם בשני העשורים האחרונים והוא עומד  למקור פרנסה מרכזי עבורם.

מהתוצר של הכלכלה הפלסטינית. לאורך השנים נערמו  01%אלף עובדים, חציים ללא היתר. משכורותיהם מהוות  01-כ

משרדיים שניסו להסדיר את הנושא, אך כולן כשלו בשלב היישום. -החלטות ממשלה, והמלצות של ועדות וצוותים בין

באשר להעסקת עובדים פלסטיניים בישראל. במסגרת הפעילות ניתן לומר שכיום אין מדיניות ברורה ועקבית  ,לפיכך

 - של רשות האוכלוסין השוטפת התקבל במחלקה המשפטית של 'גישה' רושם שחל שיפור מסוים ביעילות הטיפול

 שורשי הבעיה. ב געתאך מדובר בשינוי מינורי שעדיין רחוק מל -בהפיכת הנהלים לשקופים יותר והטפסים לנגישים יותר 

                                                 
1

התמ"ת,  בנק ישראל, משרד האוצר, משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, משרד החוץ, משרד החקלאות, משרד הפנים, משרד 
 המשרד לשיתוף פעולה אזורי ומשרד המשפטים.

2
ת 'קו לעובד' על שיתוף הפעולה הפורה ומביע הערכה רבה לעבודה שהם עושים בשמירה על הזכויות הסוציאליות 'גישה' מודה לצוו 

 של העובדים הפלסטיניים.
3

 )דו"ח אקשטיין(.אלף פלסטינים  001-עבדו בישראל כ 01-בסוף שנות ה 
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הגופים העיקריים שמפקחים כיום על כניסתם של פלסטינים  שני

מהגדה המערבית לעבודה בישראל הם רשות האוכלוסין, המשתייכת 

למשרד הפנים, ומתאם פעולות הממשלה בשטחים )מתפ"ש(. 

שהתקבלו בתשובה לבקשות מידע שהוגשו עפ"י  ,בתשובות החלקיות

עקביות במדיניות היה די כדי להמחיש את חוסר ה ,חוק חופש המידע

קריטריונים,  של שני הגופים, וחוסר התיאום ביניהם בכל הנוגע ל

מכסות ונהלים. לדוגמא, בנתון הבסיסי ביותר של היקף המכסות 

בין תשובת רשות  02,111-היה פער של כ 2101הכולל לשנת 

 .  4האוכלוסין לבין תשובת המתפ"ש

 - לעבודה בבניין התמונה מבלבלת במיוחד בכל הנוגע לקריטריונים

שאישורים לכך  יםמגדיר 2110-2110מסמכים של המתפ"ש מהשנים 

ומעלה, נשואים, עם ילדים. בתשובת דובר  20יינתנו רק לבני 

בחוזר של . 11 –מופיע סף גיל גבוה בהרבה  2101המתפ"ש מאפריל 

, אך במסמך 20חוזר ומופיע הגיל  2100מיוני  רשות האוכלוסין

נכתב שוב שככלל סף  ,עשרה ימים מאוחר יותררק  ,שמסרה המדינה

, אבל יש גם 11", הוא 0.1.2100הגיל לעבודה בבניין, "נכון לתאריך 

. האם רק 20עובדים שיכולים להיות גם בני  0111מכסה קטנה של 

-מ על הורדת הגיל 2100ר מנובמב ההודעהלאותה מכסה התייחסה 

 כמחווה לרגל חג הקורבן? לא ברור. 20-ל 20

אם ישנו רציונל כלשהו, ביטחוני או אחר, לקביעת הקריטריונים, הוא 

אינו ניכר מהמסמכים. קשה לנחש מה עשויה להיות הסיבה לכך 

שבאותו מסמך מוגדר שהגיל המינימלי לעבודה בקטיף תותים והדרים 

מטעים, פרדסים, גיזום, תחזוקה עונתי, פירות" , ולעבודה ב"20הוא 

. וזאת מבלי לתהות על פשר ההבדל בין עבודה בהדרים 11הוא 

 לעבודה בפרדסים.

מושא נוסף לתהיות היא העובדה שלפי המידע במסמכים, המכסות 

הקיימות לעיתים רחוקות מנוצלות במלואן. לפי אותו מסמך מיולי 

ות לעבודה בבניין. זאת כאשר מהמכס 1,111לא נוצלו כמעט  2100

ידוע שקיים היצע גבוה של ידיים עובדות בקרב הפלסטינים וביקוש 

 . 5גבוה לעובדים בתחום הבניין בישראל

 

 ופיקוח לקויההשלכות: חוסר יעילות, שחיתות 

ניתן להגיד בפשטות שכתוצאה מהבעיות שהוזכרו עד כה מוחמץ חלק 

                                                 
4

 .לפי המתפ"ש 12,211-לפי רשות האוכלוסין, ו 21,011 
5
 .איגוד הקבלניםלפי  2100ר נכון לפברוא 21,111-כ 

 סדרים-ואישחיתות 
 

  הוגש נגד עמרם  2101בחודש מאי

קבילו, ששימש כראש ענף תעסוקה במנהל 

, כתב אישום בעבירות 0001  האזרחי משנת

רבות של שוחד והפרת אמונים. מכתב האישום 

שם היה מספק אישורי עבודה לקבלן עולה כי הנא

עבור עובדים שמעולם לא פגש והקבלן מכר את 

האישורים לעובדים שמכרו אותם לפלסטינים 

אחרים. תמורת שירות זה, קיבל הנאשם שוחד 

בסופו של יום, ₪.  0111 -בסכומים קטנים עד ל 

 0חודשי מאסר בפועל,  01-נדון מר קבילו ל

שנים וקנס בסך  1תנאי לתקופה של -חודשים על

1,111  ,₪ 

  רשת  נחשפה 2101בפברואר

שהבריחה פועלים פלסטינים לישראל. הרשת 

כללה עובדת של המנהל האזרחי ובכירה במשרד 

הפנים שסייעו להנפיק מאות היתרי שהייה 

 מזויפים.

  שעובד המנהל  התגלה 2110באוגוסט

האזרחי שהושאל מלשכת התעסוקה, קיבל שוחד 

מתושבים פלסטיניים לשם הנפקת היתרי עבודה 

 בישראל.

  שוטר במשטרת ישראל יחד עם קצין

ייעוץ לעניינים פלסטיניים במת"ק חברון סיפקו 

תרים בתשלום ללא הבדיקות הנחוצות ואחד הי

מן העובדים אף היה מנוע ביטחונית )התברר 

 .(מדינת ישראל נ' סופר 0100611 ת"פבמסגרת 

  חודשי  0 גזר בית המשפט 2102בינואר

מאסר על דיקלה חדיר, לאחר שהורשעה בתיווך 

לשוחד תמורת מתן אישורי עבודה בתקופה 

בדים ששימשה כפקידה ביחידת הסמך לעו

 ,שדווחכפי . (2111-2111) במשרד התמ"ת זרים

 אדם-חברת כוח בין השאר אמרה למנהל היא

כי ביכולתה "להוציא אישורים לעובדי  ישראלית

 ."השטחים, ובידיה הכוח לסגור אותם שלא יצאו

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%2037-11.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%2037-11.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%2037-11.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%204.7.2011.pdf
http://www.cogat.idf.il/901-9412-he/Cogat.aspx
http://www.realestatetoday.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99-10334/
http://news.walla.co.il/?w=/10/1642984/@@/item/printer
http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/09/08/2302.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000711553
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ם בישראל. השינויים התכופים של המדיניות והנהלים וחוסר התיאום בין הגופים ניכר מהתועלת הגלומה בעבודת פלסטיני

השונים מאלצים את הפועלים ואת מעסיקיהם הפוטנציאלים לפעול במצב של חוסר ודאות. לעיתים קרובות הם, וגם עורכי 

 י שיכלו להפיק. דין שמנסים לסייע להם, הולכים לאיבוד בסבך הבירוקרטי, ובו הולך לאיבוד גם הרווח ההדד

נים ותחום נוסף בו שוררים חוסר יעילות וחוסר תיאום הוא ה"מניעות הביטחוניות". מהעבודה השוטפת של 'גישה', וארג

של שרירותיות בכל הנוגע להטלת מניעה ביטחונית על אדם והסרתה.   אחרים, נוצר רושם מטריד ששוררת מידה רבה

היא  –אסורה ללא כל סיבה מובנת להם  כדי להתפרנסת שכניסתם לישראל שעלולים כל יום לגלו –הפגיעה בעובדים 

בנושא פורסם  דו"ח מקיף .6מעורפלים –חמורה. הנהלים שאמורים לסייע בבקשות לבירורים והסרת מניעה ביטחונית 

 .7ונה על ידי ארגון מחסום ווטש, ובו מומחשות היטב הבעיות במערכת הקיימת והשלכותיהןלאחר

הבלבול במערכת פותח פתח לשחיתות, כפי שניתן ללמוד מסדרה של פרסומים  - אבל לא כולם מפסידים מהמצב

ים בתחום רגיש כזה סדר-בתקשורת והליכים משפטיים מהשנים האחרונות )ראו מסגרת(. שכיחותם של מקרי שחיתות ואי

פותחת בקיעים בהליכי הפיקוח הביטחוני. אפשר בהקשר הזה לצטט את חוות הדעת של נציגי מערכת הביטחון בוועדת 

"הקשר הישיר בין פשיעה ופח"ע לבעלי ההיתרים אינו מוכח. יש לתת את הדעת לעובדה שעד היום שקבעו כי  ,אקשטיין

שגם בעיני מערכת . מכאן  8אל לא היו מעורבים בפיגועים )למעט אירוע בודד("עובדים פלסטינים בעלי היתר עבודה בישר

 אינטרס בהסדרת המערכת הפורמלית ומיגור ה"שוק השחור".הביטחון קיים 

 

 סיכום

נייר עמדה זה נועד לשתף את הציבור ואת מקבלי ההחלטות במידע חדש שמעיד על בעיה ישנה וידועה של היעדר 

 עתירהים פלסטינים בישראל. עם זאת, חשוב לציין שעדיין קיימים "חורים" רבים במידע שהתקבל. הסדרה ראויה של עובד

גם  -עדיין מתנהלת כי המדינה 'גישה' -ע"י 'קו לעובד' ו ,2100שהוגשה בנושא בינואר  ,לבית המשפט המחוזי בתל אביב

טרם סיפקה תשובות משביעות רצון לבקשת  -כעבור שנה מהגשת העתירה וכשנתיים וחצי מאז הגשת הבקשה המקורית 

 המידע. 

משרדי סביב התועלת -אנו מקווים שנייר זה יסייע להעלות את הנושא לסדר היום, ולהביא לכך שהקונצנזוס הבין

להסדרתה באופן ראוי. יש להגדיר נהלים הגיוניים, אחידים מערכתי -שבעבודת פלסטינים בישראל יתורגם למאמץ כלל

   וברורים, ולהפוך אותם לנגישים עבור פועלים, מעסיקים, ונציגיהם.

 

 המוזכרים בנייר זה מסמכיםקישורים לנספח: 

 העתירה

 פלסטינים בישראל )דו"ח אקשטיין( עובדים בתעסוקת ואכיפה פיקוח להסדרה, הוועדה ח"דו

 21.1.2101תשובת משרד הפנים 

 00.1.2101תפ"ש תשובת המ

  0020.0. יוםמ 11600 חוזר רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

 1.1.2100התייחסות מתפ"ש והמנהל האזרחי 

                                                 
6
 לדוגמא, בידי 'גישה' ארבעה טפסים שונים לבקשת הסרת מניעה ביטחונית. 
7
 http://www.machsomwatch.org/sites/default/files/InvisiblePrisoners3.pdf 
8
 .10דו"ח אקשטיין, עמ'  
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