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מכתב יו"ר הוועדה
לכבוד
מזכיר הממשלה,

אני מתכבד להגיש לך את דוח הוועדה להסדרה ,פיקוח ואכיפה בתעסוקת עובדים פלסטינים
בישראל ,אשר הוקמה על פי החלטת ממשלה  1274מיום ) 24.01.2010ראו עמוד  .(3דוח הוועדה
הוא תוצאת עבודה משותפת של נציגי המשרדים הממשלתיים המופקדים על הטיפול בעובדים
פלסטינים.
עובדים פלסטינים מועסקים בישראל מאז מלחמת ששת הימים .היווצרות קשרי הגומלין בין
המשק הפלסטיני לישראלי ,יחד עם צמיחתו המהירה של המשק הישראלי ופערים ניכרים ברמת
החיים ובשכר לטובתו ,הובילו לכניסה משמעותית של עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון ומחבל
עזה לעבודה בישראל .על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מועסקים כיום בישראל כ-
 60,000פלסטינים מיהודה והשומרון שהם כ 2.5%-מסך המועסקים במגזר העסקי אך הם מהווים
שיעור ניכר מכלל המועסקים בענף הבניין ) (13%ובענף החקלאות ) .(5.7%כ 10%-מהמועסקים
במשק הפלסטיני עובדים בישראל ועבודתם מהווה כ 13%-מתוצר המשק הפלסטיני.
דוח הוועדה כולל ניתוח מקיף על השפעות תעסוקת פלסטינים בישראל על המשק הישראלי
והפלסטיני ,וכן המלצות מפורטות לגבי הסדרת הכניסה של עובדים לישראל ויציאתם ממנה זאת
כדי להשיג גמישות ויעילות מרבית בביצוע מדיניות הממשלה ,תוך מזעור של היקפי אי-העמידה
בתנאי החוק .הוועדה דנה בשיקולים הנדרשים בעת קביעת מכסת ההיתרים ומציגה בדוח את
מכלול השיקולים לצורך אמידת עלות-תועלת בהעסקת עובדים פלסטינים .כדי למזער את הפגיעה
בתעסוקה ובשכר של ישראלים ממליצה הוועדה על הקמת צוות בין-משרדי לחלוקת ההיתרים בין
ענפי המשק ,ומציגה את הקריטריונים והאמצעים לצורך השגת יעד זה.
ברצוני להודות לחברי הוועדה על השקעתם הרבה בישיבות ,בניתוח ,באיסוף ובהצגת הנתונים ועל
נכונותם להגיע לכלל גיבוש המלצות מוסכמות .כמו כן ברצוני להודות לחברי הוועדה אשר כתבו
פרקים ונספחים מיוחדים להשלמת הדוח .תודה מיוחדת שמורה למרכזי הוועדה ,מתן גילת ,אור
נוריאל ונעה היימן ,שעמלו במסירות רבה לקידום דיוני הוועדה ואף כתבו את דוח הוועדה תוך
גישור בין הגורמים השונים.
בכבוד רב,

פרופ' צבי אקשטיין
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כתב מינוי
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הוועדה להסדרה ,פיקוח ואכיפה בתעסוקת פלסטינים בישראל
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חברי הוועדה:
בנק ישראל  -ד"ר חגי אטקס ,מר ויצמן נגר
משרד האוצר  -גב' קרן טרנר ,מר עמית סדן
משרד הביטחון  -אל"מ אלכס רוזנצוייג ,סא"ל ד"ר אורי ממן ,סא"ל דורון סגל
משרד הבינוי והשיכון  -גב' רחל הולנדר ,מר יהורם אלבז
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רשות המעברים  -מר ניר מוקטוב

משקיפים:
התאחדות הקבלנים  -מר איציק גורביץ'

מרכזי הוועדה :מר מתן גילת
מר אור נוריאל
גב' נעה היימן
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 .1סיכום ומסקנות
ממשלת ישראל אימצה באפריל  2007את האג'נדה הכלכלית-חברתית לישראל  ,2008-2010שאחת
ממטרותיה העיקריות היא צמצום ממדי העוני תוך עידוד הצמיחה ,וזאת בעיקר על ידי הגברת
התעסוקה של ישראלים .בעקבות החלטת הממשלה הוקמה ועדה להתוויית המדיניות הכללית
להעסקת עובדים לא-ישראלים במשק – הוועדה לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא ישראלים.
בהמשך להמלצות ועדה זו התקבלה החלטת ממשלה  1274מיום  ,24.01.2010אשר קבעה את
הקמת הוועדה להסדרה ,פיקוח ואכיפה בתעסוקת עובדים פלסטינים בישראל.
עובדים פלסטינים מועסקים בישראל מאז מלחמת ששת הימים .היווצרות קשרי הגומלין בין
המשק הפלסטיני לישראלי ,יחד עם צמיחתו המהירה של המשק הישראלי ופערים ניכרים ברמת
החיים ובשכר לטובתו ,הובילו לכניסה משמעותית של עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון ומחבל
עזה לעבודה בישראל ,בעיקר על בסיס יוממות בענפי החקלאות והבינוי .היקף העסקתם גדל
בהתמדה עד סוף שנות השמונים ,וחלקם בסך המועסקים של המגזר העסקי הגיע לכ 115-אלף
עובדים )כ 9-אחוזים( .
ההרעה במצב הביטחוני בשנות ה 90-הובילה להגברת היקף הסגרים שהוטלו בשטחים ולפגיעה
בזמינות הפלסטינים לעבודה בישראל .אז גם התקבלה החלטה אסטרטגית שיש להחליף את
העובדים הפלסטינים בזרים .בעקבות שינוי זה החל בשנת  1994יבוא מסיבי של עובדים זרים.
התמשכות אי-הסדירות בהגעת העובדים הפלסטינים ,על רקע מתיחות ביטחונית ,ועלויות נמוכות
)בתקופה המדוברת( של העסקת עובדים זרים חוקיים יחסית להעסקת עובדים פלסטינים בהיתר
הפכו את העסקת העובדים הזרים מתופעה זמנית ומצומצמת לתופעה קבועה ,שהלכה והתרחבה,
בד בבד עם הצטמצמות העסקתם של עובדים פלסטינים.
לפי נתוני מתאם פעולות הממשלה בשטחים הועסקו בשטחי ישראל )לא כולל שטחי איו"ש(
בתחילת שנת  27,089 2011עובדים פלסטינים בהיתר ,מתוך מכסה של  1.32,450אומדן הלמ"ס
הישראלית למספרם הכולל של העובדים הפלסטינים )בהיתר ושלא בהיתר( בשנת  2010הוא כ-
 – 60,000כ 2.5%-מסך המועסקים במגזר העסקי 2.זה אמנם אינו אחוז ניכר מכוח העבודה במגזר
העסקי ,אך בחלוקה ענפית ניתן לראות כי העובדים הפלסטינים )כולל עובדים ללא היתר( היוו
בשנת  2010שיעור ניכר מכלל המועסקים בענף הבניין ) (13%ובענף החקלאות ).(5.7%
להעסקת עובדים פלסטינים בשטחי ישראל יש השפעה על מספר תחומים שונים .מהבחינה
הכלכלית יש לעובד הפלסטיני ,בדומה לעובד הזר ,השפעה שלילית על התעסוקה והשכר של העובד
הישראלי הלא מיומן .הגדלת ההיצע של עובדים בעלי מיומנויות נמוכות ,ששכר הסף שלהם נמוך,

 1נוסף על כך החזיקו  23,826פלסטינים בהיתר ביטחוני לעבודה אצל מעסיקים ישראלים באזור יהודה ושומרון
בלבד.
 2יש הבדלים בין נתוני מספר העובדים לפי הלמ"ס הישראלית ,הלמ"ס הפלסטינית ונתוני רשות ההגירה ומתאם
פעולות הממשלה בשטחים ,עקב הבדלי מתודולוגיה ושיטות אמידה .פירוט בנושא זה ראו בפרק .2.3
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יוצרת לחץ להורדת השכר של עובדים דומים ,וכן של עובדים בעלי מיומנויות נמוכות יותר .כפועל
יוצא מתרחבים ממדי העוני ואי-השוויון בהכנסות של ישראלים.
אולם בהשוואה לעובד הזר נודעת עדיפות לעובד הפלסטיני ,והשפעתו השלילית על החברה
הישראלית פחותה .זאת משום ששכר הסף שלו גבוה מזה של העובד הזר ,והוא משוחרר מתשלום
דמי תיווך כובלים .מלבד זאת ,כיוון שאינו משתקע ומתערה בחברה הישראלית ,אלא חוזר בכל
יום לשטחי הרשות הפלסטינית ,השפעתו על אופיה ותרבותה של החברה האזרחית זניחה ביחס
לזו של העובד הזר.
מלבד ההשפעה על המשק הישראלי ,יש לתעסוקת פלסטינים במשק הישראלי חלק משמעותי )כ-
 13אחוזי תוצר( במשק הפלסטיני 3.התלות הפלסטינית במשק הישראלי ,בפרט של פלסטינים
חסרי השכלה גבוהה ,המועסקים בעיקר כעובדי כפיים בענפי הבנייה והחקלאות ,מובילה לגידול
שיעור התעסוקה הפלסטינית ומשפרת את שכרם של חסרי ההשכלה הגבוהה יחסית לבעלי
ההשכלה הגבוהה )ובכך מורידה את השכר היחסי של בעלי ההשכלה הגבוהה(.
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מלבד השיקול הכלכלי כרוכים בנושא העסקת פלסטינים בישראל גם שיקולים מדיניים
וביטחוניים .במשרד הביטחון מעריכים כי השכר הגבוה המתקבל בישראל משמש גורם מייצב
לכלכלה הפלסטינית ,ובכך תורם להקטנת התסיסה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית .לעומת זאת
טוענים במשרד לביטחון פנים כי להעסקתם של עובדים פלסטינים בישראל עשויות להיות
השלכות שליליות על תחושת הביטחון של אזרחי ישראל .עם זאת ,באשר לעובדים פלסטינים
בהיתר ,נציג מתאם פעולות הממשלה בשטחים מעריך כי מעורבותם בפעילות פלילית בישראל
נמוכה ,בין היתר מפני החשש לאבד את היתר העבודה.
שיקול חשוב נוסף הוא מנקודת המבט המדינית-הבין-לאומית .ראשית ,נושא התעסוקה בין
ישראל לרשות הפלסטינית מוסדר כיום בפרוטוקול פריז ,שהוא למעשה מסמך היסוד הקובע את
בסיס היחסים הכלכליים בין ישראל לפלסטינים .פרוטוקול פריז מסדיר את תחום מעבר העובדים
בין הצדדים וקובע כי הצדדים ישתדלו לשמור על תנועה סדירה של עובדים ביניהם ,בכפיפות
ליכולת של כל צד לווסת זאת ולקבוע תנאים למעבר עובדים בשטחו .שנית ,הקהילה הבין-לאומית
מצפה מישראל לתרום לתמיכה בכלכלה הפלסטינית ולייצובה  -בין היתר באמצעות העסקת
עובדים פלסטינים בתחומה .יחד עם זאת ברי כי ישראל יכולה לצמצם את היקף המכסות של
היתרי עבודה בהתאם לנסיבות המשתנות – המדיניות והביטחוניות גם יחד.
עם תחילת עבודתה הציבה הוועדה לעצמה שלושה יעדים ,ואלה הנחו אותה בהמלצותיה :הסדרת
הכניסה של עובדים לישראל ויציאתם ממנה; בחינת השיקולים הנדרשים בעת קביעת מכסת
ההיתרים; הקצאת עובדים בענפים השונים תוך מניעת פגיעה בתעסוקה ובשכר של ישראלים.

 3לפי נתוני הלמ"ס הפלסטינית.
 4כלומר נשחקת התשואה להשכלה בכלכלה הפלסטינית.
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הבסיס המרכזי לכל המלצות הוועדה הוא מהלך "סגירת המעגל"  -הקפדה כי גורמי האכיפה
והענישה השונים יפעלו בתיאום וביעילות לאכיפת חובתם של העובדים הפלסטינים להיכנס
לישראל ולצאת ממנה בכל יום דרך המעברים בלבד וחובתם של המעסיקים להעסיק עובדים
בהיתר בלבד .ללא ביצוע מלא של עיקרון "סגירת המעגל" תיפגם האפקטיביות של יתר המלצות
הוועדה.
להלן עיקרי המלצות הוועדה להסדרה ,פיקוח ואכיפה בתעסוקת פלסטינים בישראל.

 1.1הסדרת הכניסה של עובדים לישראל ויציאתם ממנה
היעד :גמישות ויעילות מרבית בביצוע מדיניות הממשלה ,תוך מזעור של היקפי אי-העמידה
בתנאי החוק.
מערכות האכיפה העוסקות בכל הנוגע לעבודתם של פלסטינים בישראל פועלות ,לעתים קרובות
מדי ,ללא שימוש בכל הנתונים הזמינים אצל רשויות המדינה הרלוונטיות האחרות .זאת בגלל
חוסר תיאום בין המערכות השונות ,תיאום שראוי כי יתנהל בצורה שוטפת .אי-שיתוף זה מביא
לסרבול בהליכי האכיפה ,ולעיתים אף לסיכולם.
מערך יעיל ישפר את יכולתן של הרשויות לקבל נתונים על היקף העובדים הנכנסים והיוצאים ועל
השכר המשולם להם ,וכן יאפשר לצמצם את היקף התופעות של העסקת שוהים בלתי-חוקיים
והעסקה שלא לפי החוק הישראלי וההיתר הנתון .לפיכך המלצות הוועדה לממשלה הן:
•

סנכרון והתאמה של פעילות מערכת הרישום במעברים – יש להתאים ולסנכרן את מערכות
הרישום בכל המעברים השונים באופן שיאפשר פיקוח מלא על כניסתם ויציאתם של העובדים
הפלסטינים.

•

השלמת בניית גדר הביטחון – ללא השלמתה לא מתאפשרת בקרה אפקטיבית על כניסתם
ויציאתם של הפלסטינים ,ולכן המאמצים להביא ל"סגירת המעגל" נפגעים משמעותית.

•

אספקת האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לביצוע "סגירת מעגל" של המעברים לישראל
וממנה – יש לצייד את המעברים באמצעים הטכנולוגיים המתאימים ,כך שיתאפשר רישום
מלא של כניסה ויציאה של עובדים פלסטינים ללא פגיעה באוכלוסייה וללא עיכוב נוסף
במעבר .לשם כך יש להקצות לעניין את המשאבים וכוח האדם הדרושים לתפעולם התקין של
המעברים.

•

התאמת מערכת המיחשוב "אבן מתגלגלת" – יש לבצע את ההתאמות הנדרשות במערכת,
ובמידת הצורך לשדרג אותה ,כך שהיא תאפשר "סגירת מעגל".

•

התאמת המעברים למספר בעלי ההיתר – יש להביא בחשבון את יכולת הקיבול של המעברים
טרם קבלת החלטה על הגדלה של היקף ההיתרים הניתנים לעובדים פלסטינים ,ולהתאים את
המעברים כך שהם יוכלו לעמוד בגידול מספרם של העוברים במעברים.

•

העברת המידע הנדרש ממערכת "אבן מתגלגלת" – מינהלת מתאם פעולות הממשלה
בשטחים תופקד על:
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 oהעברת נתוני שעות הכניסה והיציאה של כל עובד פלסטיני על בסיס שמי למדור
התשלומים ,אחת לחודש.
 oבמקרה של כניסה ואי-יציאה בהתאם לתנאי ההיתר ,העברת מידע שמי של עובד אל
הגורמים הרלוונטיים – רשות ההגירה ,שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל – מדי יום
ביום.
 oהעברה שבועית של שמות העובדים הנכנסים לשטחי מדינת ישראל אל רשות ההגירה
ומשרד התמ"ת.
•

הוועדה ממליצה לנקוט את הצעדים הבאים טרם הענקת ההיתר:
 oבדיקת הרקע של העובד – יש לשתף בשיקול לגבי הענקת ההיתר את המשרד לביטחון
פנים ואת משטרת ישראל ולהרחיב את היריעה גם לבחינת אירועי הפרות סדר ופלילים
שהתקיימו בישראל מצד העובד.
 oחסיני סגר – יש לשאוף שרבים ככל האפשר מהעובדים הפלסטינים בכל ענף יוגדרו על ידי
גורמי הביטחון ,לאחר בדיקה ועמידה בקריטריונים שייקבעו ,כ"חסיני סגר" ,כדי למנוע
פגיעה קריטית בענפים שבהם הם מועסקים במקרה של הטלת סגר על השטחים.
 oתיעדוף במתן ההיתר – יש להעדיף הענקת היתרים לעובדים על בסיס של חודש עבודה
מלא .מאחר שמספר ההיתרים מוגבל ,יש להעדיף מעסיקים אשר יתחייבו להעסיק את
העובד הפלסטיני לכל אורך החודש.
 oבדיקת תנאי שוק העבודה – טרם הענקת היתרי עבודה לעובדים פלסטינים תוטל על
המעסיק אחריות לעמידה במבחן "שוק עבודה" מתאים ,אשר יכלול אישור משירות
התעסוקה ,או מכל גוף המוסמך על ידי המדינה להשמת עובדים ,כי אין עובד ישראלי
מתאים המוכן לעבוד בעלות שכר שאינה פוחתת מעלות השכר של עובדים זרים בענף ,או
מעלות השכר הממוצעת למשלחי-יד דומים בקרב ישראלים )הגבוה מבין השניים(.

•

לגבי תנאי ההיתר הוועדה ממליצה:
 oתשלומי השכר לעובדים – יבוצעו אך ורק במסגרת העברות בנקאיות ,דרך מדור
התשלומים ,לחשבון בנק פלסטיני השייך לעובד .רק העובד עצמו יהיה מורשה לבצע
פעולות בחשבון זה.
 oדף זכויות וחובות העובד – העובד הפלסטיני יקבל יחד עם היתר ההעסקה שלו "דף
זכויות וחובות" ,המפרט את כלל התנאים שהוא זכאי להם )הפרשות סוציאליות ,שכר
מינימום וכן הלאה( .על דף זה לפרט גם את חובותיו של העובד ואת הסנקציות הכרוכות
בהפרתן" .דף הזכויות והחובות" יפורסם גם בערבית באתר האינטרנט של מינהלת מתאם
פעולות הממשלה בשטחים.
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o

חובת העובד:
 oלעמוד בתנאי ההיתר במלואם.
 oלעבוד אך ורק אצל המעסיק שעבורו נתקבל ההיתר.
 oלהימצא באתר העבודה לאורך כל יום העבודה ,למעט הפסקה כמשמעותה
בסעיף  20לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,1951-ולמעט היעדרות מסיבות
רפואיות.
 oלהיכנס לשטחי מדינת ישראל ולצאת ממנה דרך מעברים מוסדרים בלבד.

 oחובת המעסיק:
 oלדאוג להסעת העובדים מהמעבר לאתר העבודה ,ומאתר העבודה למעבר בסיום
יום העבודה.
 oלדווח למדור התשלומים על עובד אשר למיטב ידיעתו היה אמור היה להיכנס
לשטחי מדינת ישראל ,אך לא התייצב לעבודה.

•

אכיפה וענישה:
 oהגברת האכיפה של תנאי ההיתר על העובדים הפלסטינים בישראל על ידי
יחידת "עוז" ,ובפרט – לוודא שעובד עם היתר מועסק אצל המעסיק שעבורו הוא
קיבל את ההיתר.
 oהגברת התיאום ושיתוף הפעולה בין גופי האכיפה השונים – גופי האכיפה
השונים )משטרת ישראל ,משרד התמ"ת ,יחידת "עוז" ,רשות המיסים ,המוסד
לביטוח הלאומי( יקבלו באופן שוטף מידע על פלסטינים המועסקים בהיתר ועל
המעסיקים שאצלם הם צריכים לעבוד ,ועל עובדים ומעסיקים אשר הפרו את
תנאי ההיתר.
 oאכיפת הוראת המס – יש לוודא כי רשויות המס אוכפות את הוראת מנכ"ל
משרד האוצר כי אין להכיר בהוצאות שכר של עובדים לא-ישראלים לא-חוקיים
לצורך ניכוי מס.
 oבחינת יישום נוהלי הסנקציות והנהלים נגד מפירי התנאים הקבועים בהיתר –
יש לבחון ולגבש נוהל שיכלול סנקציות נגד עובדים ומעסיקים שיפרו את התנאים
הקבועים בהיתר ההעסקה ,וכן מנגנונים להחלפת עובד שלא עמד בתנאי ההיתר.
יש לבצע זאת בתיאום ושיתוף משרדי האוצר ,הביטחון ,המשפטים ,החוץ
והתמ"ת ועם רשות ההגירה.
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 1.2שיקולים נדרשים בעת קביעת מכסת ההיתרים
היעד :הצגת מכלול השיקולים לצורך אמידת עלות-תועלת בהעסקת עובדים פלסטינים.
להעסקת עובדים פלסטינים יש משמעויות והשלכות רבות ומגוונות על המשק הישראלי ,ויש
הבדלי משקל ואף הבדלי כיוון בין השיקולים הכלכליים ,המדיניים והביטחוניים .משום כך ראוי
כי ההחלטה על היקף המכסות להיתרי העסקה של עובדים פלסטינים תישאר כמו היום ,כהחלטת
ממשלה ,ולא כהחלטה של משרד יחיד )כפי שהיה בעבר( .כן נודעת חשיבות עליונה להמלצת
הוועדה בדבר העדפת העובד הפלסטיני על פני העובד הזר.
להלן תמצית השיקולים שראוי כי הממשלה תביא בחשבון בחינתה את המכסה הכוללת של היתרי
ההעסקה לעובדים פלסטינים:
•

שיקולים כלכליים

•

שיקולי מדיניות חוץ

•

שיקולי ביטחון

•

שיקולי ביטחון פנים

•

השפעות אפשריות על המשק הפלסטיני

•

שיקולי אכיפה

 1.3הקמת צוות בין-משרדי לחלוקת ההיתרים – הקצאת עובדים בענפים השונים
תוך מניעת פגיעה בתעסוקה ובשכר של ישראלים
היעד :הרחבת התעסוקה של ישראלים בעלי מיומנויות נמוכות והעלאת שכרם.
•

בהינתן החלטת ממשלה המאשרת את סך היתרי העבודה לפלסטינים ,יופקד צוות בין-משרדי
שיוקם על חלוקת ההיתרים בין ענפי המשק הזכאים על פי החוק להעסיק עובדים לא-
ישראלים .הצוות ימליץ על אופן חלוקתם של כל ההיתרים בהתאם לצורכי הענפים המורשים
להעסיק עובדים פלסטינים ,וזאת תוך מתן הדעת ,בין היתר ,לשיקולים הבאים:
 oתעסוקת ישראלים בענף.
 oרמת השכר בענף  -יש לבדוק אם מדרג השכר תואם את הרמה הסבירה
המקובלת ,בהשוואה בין-ענפית בתוך ישראל וכן בהשוואה בין-לאומית למדינות
ברמות פיתוח דומות לזו של ישראל.
 oשיעור העובדים הפלסטינים מסך העובדים בענף.
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• בחקלאות
ענף החקלאות ,הענף השני בהיקף העסקת עובדים פלסטינים )אבסולוטית וכשיעור מסך
המועסקים בענף( ,טופל בהרחבה בדוחות קודמים 5,ועיקר מסקנותיהם אומצו על ידי הממשלה
והתאחדות החקלאים .לפיכך ממליצה הוועדה כי:
 oבעת חלוקת ההיתרים יש להעדיף עובדים עונתיים על העובדים הקבועים ,שכן
המסגרת העונתית מתאימה לשיטות העבודה הנהוגות בענף בכללו ,ותומכת בו
במחיר של פגיעה נמוכה יחסית בתעסוקת ישראלים.
 oיש להעדיף העסקת עובדים פלסטינים בצורה עונתית על העסקת עובדים זרים
עונתיים.
• בתעשייה
ענף התעשייה הוא הענף המתקדם ביותר הרשאי ,כיום ,להעסיק פלסטינים .ענף זה לא הגיע לכדי
התבססות על כוח עבודה לא-מקומי .לפיכך ממליצה הוועדה כי:
 oהתעשייה הישראלית תהיה מבוססת על כוח עבודה ישראלי.
 oהמדינה תבחן תמרוץ החלפת עובדים פלסטינים בעובדים ישראלים במקצועות
הדורשים מיומנות שאין בנמצא בישראל.
 oבטווח הקצר הקצאת ההיתרים לא תעלה על הקצאתם כיום ,ובטווח הארוך
יבחן הצוות הבין-משרדי כיצד ליישם את ההמלצה בדבר ההתבססות על כוח
העבודה הישראלי.
• בבינוי
בענף הבניין עובדים לא-ישראלים הם מזה תקופה ארוכה כוח העבודה לעבודות הקשות ביותר.
בגלל השכר הנמוך ליחידת תפוקה המשולם לעובדים אלה כל מדרג השכר לעובדים בלתי-מיומנים
בענף נמוך בהשוואה למדינות מערביות דומות ,ובכך נמנעת כניסת עובדים ישראלים והנהגת
טכנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות .לפיכך ממליצה הוועדה לממשלה:
 oלתמוך בתיעוש – לתמוך בתיעוש ענף הבניין על ידי סבסוד מיכון מחליף ידיים,
סטנדרטיזציה של מוצרי יסוד ותקינה.
 oלעודד תעסוקת ישראלים על ידי:


מסלולי השתלבות – הכשרת עובדים בעבודות הרטובות תהיה באחריות
הקבלנים ותתבצע במקום העבודה .המדינה תוכל לסייע לקבלנים בקליטתם
של העובדים על ידי סבסוד חלק משכרם בדומה למסלול תעסוקה.



העלאת שכר העבודה – קביעת שכר ענפי ייחודי לעובדים הפלסטינים ,כדי
למנוע פגיעה בשכר העובדים הישראלים וכדי לעודד תיעוש.

 5הוועדה לעידוד תעסוקת ישראלים והקטנת מספר העובדים הזרים בחקלאות.2010 ,
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 .2השפעות כלכליות וחברתיות על המשק בישראל
פרק זה עוסק בשאלת ההשפעה של כניסת העובדים הפלסטינים אל המשק הישראלי על שוק
העבודה הישראלי .הפרק בוחן את ההשפעות הכלכליות-חברתיות של העסקת עובדים פלסטינים
במשק הישראלי על התעסוקה ,השכר והרווחה של ישראלים ,ובפרט של אלה שאינם מחזיקים
במיומנויות גבוהות.
רמת החיים והשכר במשק הפלסטיני נמוכה במידה משמעותית מאשר בישראל ,פער המושך את
תושבי הרשות הפלסטינית לחפש עבודה ,ולו ארעית ,במשק הישראלי .עקב השכר הנמוך,
העובדים הפלסטינים מוכנים לעבוד בשכר סף ) (reservation wageהנופל במידה רבה משכר
המינימום הישראלי; לכן יש ביקוש גבוה לשירותיהם 6.יתר על כן ,רבים מהפלסטינים המועסקים
בישראל עובדים בארץ זה זמן רב ,כך שהמומחיות המקצועית והידע שלהם נותן להם יכולת
תחרות גבוהה מול הישראלים שהם היצע העובדים המקומיים לענפים אלו.
העובדים הפלסטינים ,הבאים היום מאזור יהודה והשומרון בלבד ,דומים לעובדים הזרים
בהיותם בעלי מיומנות תעסוקה נמוכה ,השכלה מועטה ושכר סף נמוך מהמקובל בישראל 7.לפיכך
השפעותיהם של העובדים הפלסטינים והעובדים הזרים על שוק העבודה הישראלי דומות:
•

הגדלת היצע העובדים הפלסטינים משפיעה ישירות על השכר המשולם לעובדים בענפים
שבהם הם מרוכזים .זאת מפני שהגדלת ההיצע של עובדים בעלי שכר סף נמוך )מהמקובל
במשק הישראלי( מובילה להורדת מידרג השכר בענף כולו.

•

פריון העבודה של העובדים הפלסטינים גבוה יחסית ,ומיעוט היתרים ביחס להיצע העובדים
מאפשר למעסיקים לבחור את העובדים בעלי הכישורים המתאימים ביותר לצורכיהם.

•

כתוצאה מצירוף שני הגורמים – שכר סף נמוך )ועלות העסקה נמוכה במקצת משל
הישראלים( ופריון עבודה גבוה – עלות העבודה ליחידת תוצר של העובדים הפלסטינים
והזרים נמוכה מזו של העובדים הישראלים.

 2.1ההתפתחות ההיסטורית בהעסקת פלסטינים
בראשית כניסתם לעבודה בישראל לא הייתה להעסקת הפלסטינים השפעה ניכרת על אופיים של
הענפים שהעסיקו אותם ועל שוק העבודה המקומי )כ 4,000-איש בשנת  - 1968כחצי אחוז מכלל
המועסקים בישראל( 8.כניסת העובדים הפלסטינים לישראל הייתה מונעת בעיקר מלחצי היצע
מצד הפלסטינים ,מפאת שפל כלכלי בשטחים והפרשי השכר בין שני המשקים.

 6שכר הסף הוא השכר הנמוך ביותר שעבורו עובד יציע את שירותיו.
 7עובד זר הוא מי שאינו ישראלי ואינו פלסטיני.
 8הצגת מספר זה לוקה בהטיה :אזרוח תושבי מזרח ירושלים הביא לזרימה של עובדים מאזור זה לענף הבנייה
בישראל ,אך אין בנמצא נתונים על היקף העסקתם ,ומכל מקום ,אין זה ממנדט הוועדה לבחון את נושא ההעסקה של
תושבי מזרח-ירושלים.
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בשנת  1969החליטה הממשלה על רישוי מוגבל של עבודת פלסטינים ,וכן החליטה שהשכר ועלות
העבודה ישתוו לכל העובדים ,ישראלים ולא-ישראלים 9.המינהל האזרחי היה מופקד על ניהול
הכספים שנועדו לתשלומים סוציאליים ,והשתמש בהם לפיתוח המשק הפלסטיני.
בתחילת שנות השבעים הותרה תנועה חופשית של עובדים פלסטינים ,ומשרד העבודה איבד ,הלכה
למעשה ,את יכולת הפיקוח על מספר הפלסטינים העובדים בישראל .אובדן הפיקוח הוביל לאי-
יכולת להבטיח את מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות להם על פי דין ,וכתוצאה מכך חלק גדול
מהפלסטינים העדיפו העסקה בלתי-חוקית שלא דרך שירות התעסוקה .בצד הגידול בהיקף
הרישיונות הניתנים גדל מספר העובדים ללא היתר )והאפקטיביות של הרישיונות נחלשה
בהתאם(.
בתחילת שנות התשעים עמד סך המועסקים הפלסטינים בישראל על  115אלף איש )ומתוכם כ50-
אלף מועסקים ללא היתר( ,שהיוו כ 8.5%-מסך המועסקים במגזר העסקי 10.ההרעה במצב
הביטחוני בשנת  1993הובילה להגברת היקף הסגרים שהוטלו בשטחים ולפגיעה בזמינות
הפלסטינים לעבודה בישראל .המחסור בכוח העבודה הפלסטיני פגע תחילה בחקלאות ,ולצורך
"הצלת יבולים" התאפשרה הבאת עובדים זרים עונתיים .בחודש מארס של אותה שנה התקבלה
החלטה אסטרטגית שיש להחליף את עובדי הבניין הפלסטינים בזרים ,על רקע גל העלייה
והמחסור החמור בדירות ,ולמרות האבטלה הגבוהה בקרב עולי בריה"מ לשעבר .בעקבות שינוי
חשיבה זה החל יבוא מסיבי של עובדים זרים בשנת  .1994עדיפות העובדים הזרים על פני
העובדים הפלסטינים )מבחינת השכר ,המיומנות והזמינות( הובילה להגדלה ניכרת של מספר
העובדים הזרים ,שהיוו תחליף מועדף לפלסטינים ולעובדים ישראלים.
מספר המועסקים הפלסטינים בישראל המשיך לרדת במחצית הראשונה של שנות ה 90-והגיע
לשפל בשנים  1995-1996בשל המצב הביטחוני בשנים אלה .המצב הביטחוני המשיך להשפיע על
היקף תעסוקת הפלסטינים בישראל כשבמחצית השנייה של שנות ה ,90-שהיו שקטות מבחינה
ביטחונית ,גדל מספר המועסקים הפלסטינים בישראל .עם פרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 2000
צנח מספר המועסקים במידה ניכרת .בתרשים  1ניתן לראות את התמורות שחלו בתעסוקת
פלסטינים בישראל בין השנים  2010-1969כפי שתוארו לעיל .תרשים  2מציג את מספר העובדים
הפלסטינים בישראל בין השנים  2010-1995בשלושת ענפי המשק המרכזיים בהם הם מועסקים.

 9כאשר המכסות נקבעו על ידי משרד העבודה.
 10בשנת .1992
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 2.2ועדות קודמות בנושא העסקת לא-ישראלים
כבר בשנת  ,1990עם תחילת העסקתם של העובדים הזרים בישראל ,הוקם צוות בין-משרדי שקבע
כי העסקתם פוגעת באפשרויות התעסוקה של ישראלים ,והמליץ על תוכנית לצמצום העסקתם
באמצעות הפחתת כדאיותה .בשנת  1996הקימה הממשלה ועדת שרים מיוחדת לטיפול בנושא
העסקת עובדים זרים .ועדה זו הגישה את מסקנותיה במסגרת דוח ועדת בן-שלום ) 11.(1997על
בסיס המלצות אלו נקבעו במספר החלטות ממשלה 12:הקטנה הדרגתית של מספר העובדים
הזרים בארץ עד לכדי אחוז אחד בשנת ) 2002לעומת  8.5%באותה עת(; חיוב המעסיקים באגרת
בקשה ואגרה שנתית; הטלת היטל העסקה; הפרשות לקרן ענפית במימון העובד והמעביד )כסף
הנמסר לעובד רק עם יציאתו מהארץ(; אמצעי זיהוי מגנטיים/אלקטרוניים לזרים; הגברת
האכיפה והענישה כלפי עובדים זרים ,ובכלל זה שלילת זכות המעבידים לנכות הוצאות שכר לעובד
נטול היתר; חובת המעסיק לדווח על העסקת העובד למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי תוך
זיהויו.
בשנת  2001הקים שר העבודה והרווחה ועדה בין-משרדית למטרת צמצום מספר העובדים הזרים
ושילוב ישראלים במקומם )ועדת בוכריס .(2002 ,הוועדה המליצה על צמצום מספר ההיתרים
בענפי הבנייה והחקלאות ,כך שהוא יעמוד בשנת  2004על  30ו 18-אלף ,בהתאמה ,תוך בניית
תהליך לטיפול בבקשות המעבידים לעובדים זרים .המלצה נוספת הייתה בדבר השוואת עלויות
השכר של זרים ופלסטינים לאלו של ישראלים .כן הומלץ על הגברת האכיפה של חוקי העבודה ,על
דרכים לעידוד השתלבותם של ישראלים בענפים המעסיקים זרים ועל צמצום התלות של המשק
בכוח-אדם בלתי מיומן ,בעיקר באמצעות הגברת התיעוש .כדי לצמצם את מספר העובדים בענף
הבינוי החליטה הממשלה )החלטה  (642/2001כי במכרזים ממשלתיים לביצוע עבודות בתחום
הבנייה והתשתיות לא יזכו גופים המעסיקים עובדים זרים – במישרין או באמצעות קבלני משנה
– וכי גופים ציבוריים לא יתקשרו במכרזים עם מי שהורשע בעבירה לפי חוק עובדים זרים.
החלטת ממשלה אחרת ) (2327/2002אימצה את המלצותיה של ועדה בין-משרדית נוספת )דוח
רכלבסקי .(2002 ,המלצות אלו כללו הקמת רשות הגירה ממשלתית ,בפיקוח שר הפנים ,שתישא
באחריות לטיפול במהגרים ,עובדים זרים ופלסטינים ,תיירים ולא-ישראלים אחרים ותפקח על
כניסתם ,שהייתם ויציאתם .במקביל הוקמה גם מינהלת ההגירה במשטרת ישראל )הידועה כ-
"משטרת ההגירה"( לביצוע מדיניות הממשלה בנושא זה .ועדת רכלבסקי המליצה לצמצם את
מספר ההיתרים להעסקת עובדים זרים ,בלי לנקוב במספר.
על בסיס המלצות של צוות בין-משרדי נוסף )דוח אנדורן (2004 ,שבחן את שיטות ההעסקה
וקביעת התנאים למתן רישיונות לעובדים ,יושמה שיטה חדשה בענף הבינוי  -באמצעות תאגידים.
ועדה בין-משרדית נוספת )דוח דומיניסני (2005 ,בדקה את מצוקת כוח האדם בענף הבנייה
והתשתיות .הקו המרכזי של המלצותיה היה עידוד ישראלים ועידוד התיעוש ,ובכללם :תוכניות

 11בוועדה זו היו חברים שר העבודה והרווחה ,שר האוצר ,שר הפנים והשר לביטחון פנים.
 12החלטות ממשלה  2200/1997 ,2199/1997ו.2201/1997 -
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להכשרה מקצועית פנים-מפעלית ,שבמהלכן המעסיקים יתחייבו לשלם לעובדים שכר שלא יפחת
משכר סף שנקבע ,פתרונות ארוכי טווח לעידוד ההתמדה ושינוי התדמית של העבודה בענף.
בשנים  2007-2004התקבלו מספר החלטות ממשלה נוספות לעידוד אפשרויות התעסוקה של
ישראלים בענפים המעסיקים עובדים זרים רבים ,נקבע מתווה להפחתת מספר העובדים הזרים –
בענפי הבינוי ,התעשייה ,שירותי האוכל וההארחה ושירותים אחרים – ונקבעו תנאי העסקתם של
13
מומחים בעלי מיומנות מקצועית שאינה מחייבת השכלה אקדמית.
החלטת ממשלה  446מיום ה 12.09.2006-קבעה שיש לצמצם בהדרגה את מכסות העסקת
העובדים הזרים בענפי הבניין ,המסעדנות ,התעשייה והשירותים לאפס עד תחילת שנת  2010לכל
המאוחר .מאז התקבלה ההחלטה נדחה תאריך היעד לצמצום המכסות במספר החלטות ממשלה
נוספות )החלטות ממשלה  .(2921/2011 ,2080/2010 ,147/2009הדחייה המתמשכת בתאריך היעד
להורדת מכסות העסקת העובדים הזרים לאפס היא תוצאה מהסכמות עם ארגוני המעסיקים.
הרשימה הארוכה של הוועדות נבעה ,בין השאר ,מהעובדה שהחלטות רבות של הממשלה בוצעו
רק חלקית ,לכל היותר .לזאת התייחסו גם מבקר המדינה וכן חלק מהוועדות בדוחות שפירסמו.
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כך ,למשל :פעולות האכיפה להקטנת מספרם של העובדים הזרים ללא היתר לא היו נמרצות דיין
ולא השיגו את יעדיהן ,ולכן לא פחת התמריץ להעסקת עובדים ללא היתר; נמתחה ביקורת על
אופן הקצאת ההיתרים על ידי שירות התעסוקה ,על תהליך ההרחקה של עובדים זרים נטולי
היתר מהארץ ,על חוסר התיאום בין הגופים השונים כולל בתחום מערכות המידע ועל אי-ציות
לחוקי העבודה על ידי מעבידים ישראלים שהעסיקו פלסטינים מאזור יהודה והשומרון.
באפריל  2007אימצה הממשלה את האג'נדה הכלכלית-חברתית לישראל  ,2010-2008שאחת
ממטרותיה העיקריות היו צמצום ממדי העוני תוך עידוד הצמיחה ,וזאת בעיקר על ידי הגברת
התעסוקה של ישראלים .בעקבות החלטת הממשלה הוקמה ועדה בין-משרדית ליישום המלצות
האג'נדה ,שאחת מוועדות המשנה שלה הייתה הוועדה לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא-
ישראלים )ועדת אקשטיין .(2007 ,הוועדה קבעה כי העסקת עובדים זרים פוגעת באפשרויות
התעסוקה ובשכר של ישראלים לא-משכילים ,מעכבת הטמעת טכנולוגיות חדשות ומעודדת
פעילויות כלכליות שלמשק הישראלי אין יתרון יחסי בקיומן .כן ציינה הועדה כי לשהיית עובדים
זרים יש השלכות חברתיות ניכרות ושליליות .יחד עם זאת היא קבעה שהעסקת לא-ישראלים
משרתת מטרות חברתיות ולאומיות כעזרה לנזקקים לסיעוד וחיזוק ההתיישבות בספר המרוחק.
המלצותיה כללו צמצום מספר העובדים הזרים לאפס בשנת ) 2012פרט למומחים( ,העסקה
עונתית בחקלאות בהסדר עם המדינות השולחות ,והמשך העסקת עובדים זרים בסיעוד.

 13ראו למשל החלטות .1205/2007 ,446/2006 ,4617/2005 ,4099/2005 ,3021/2005 ,2445/2004
 14ראו למשל ,דוח רכלבסקי ודוחות מבקר המדינה  :דוח מספר  46לשנת  ,1995דוח  49לשנת  ,1998דוח 53ב' לשנת
 ,2002דוח 55ב' לשנת  ,2004דוח 56ב'.
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 2.3תמונת המצב כיום
על פי נתוני מתאם פעולות הממשלה בשטחים הועסקו בישראל בתחילת שנת  27,089 2011עובדים
פלסטינים בהיתר עבודה ,מתוך מכסה של  .32,450נוסף על אלו החזיקו  23,826פלסטינים בהיתר
ביטחוני לעבודה אצל מעסיקים ישראלים באזור יהודה ושומרון בלבד 15.עוד עולה מנתוני מתאם
פעולות הממשלה בשטחים כי התפלגות היתרי התעסוקה עבור פלסטינים בישראל לפי הענף
הכלכלי בשנת  2011מראה כי כ 60%-מהיתרים ניתנו לענף הבנייה ,כ 20%-לענף החקלאות )כולל
המכסה העונתית( ועוד כ 15%-לענף התעשייה )בתחומי הקו הירוק ובאזור התעשייה עטרות(.
מספר העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל נאמד על ידי הלמ"ס הישראלית והלמ"ס
הפלסטינית .אומדן הלמ"ס הישראלית למספר הכולל של עובדים פלסטינים בהיתר ושלא-בהיתר
בישראל )ובישובים הישראלים ביהודה ושומרון( הוא  60,000בשנת  2.5% – 2010מסך המועסקים
16
במגזר העסקי הישראלי.
לוח  :3המועסקים הישראלים והלא-ישראלים ,לפי הענף הכלכלי ) ,2010אלפים(

ענף

ישראלים

פלסטינים
)כולל
שב"חים(

זרים

בנייה

157.4

29.9

36.7

13.35%

חקלאות

48

4.3

23

5.71%

תעשייה

416.7

7.6

3.8

1.78%

מסחר ותיקוני כלי רכב

388.5

8.6

10.2

1.8%

שירותי אירוח ואוכל

134.7

1.8

19.6

0.97%

שירותיים עסקיים

429.2

4.1

46.5

0.08%

סך המגזר העסקי

2057

60.1

219

2.57%

17

שיעור
פלסטינים מהמועסקים

המקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

סקרי הלמ"ס הפלסטינית מראים כי בשלהי  2010היקף המועסקים הפלסטינים בישראל
וביישובים הישראליים ביהודה ושומרון )לא כולל תושבי מזרח ירושלים ובעלי דרכונים זרים
הנכללים באומדן הפלסטיני( הוא  – 47,000מהם  30,000עובדים בהיתר ו 17,000 -בלא היתר.
ההבדלים באומדן היקף תעסוקת הפלסטינים בישראל בין הגופים השונים )בין הלמ"ס הישראלית
ללמ"ס הפלסטינית( נובעים בין היתר מיחידות מדידה שונות )שבוע לעומת חודש( ומהגדרה שונה
 15יש לציין כי מעסיקים ישראלים באיו"ש מדווחים לביטוח לאומי רק על  10מועסקים בחודש .הפער בין מספר
ההיתרים המונפקים לתעסוקה באיו"ש לדיווחי המעסיקים נובע ,ככל הנראה ,ממיצוי חסר של היתרי תעסוקה
ומדיווח חסר של המעסיקים.
 16נתוני הלמ"ס הישראלית מבוססים על סקרי כוח האדם הפלסטיניים תוך החסרת אומדן של תושבי מזרח
ירושלים.
 17כולל עובדים זרים ועובדים פלסטינים )המדווחים והבלתי מדווחים( לביטוח לאומי .מהימנות אומדני התעסוקה
של לא-ישראלים נמוכה יחסית לאלה של ישראלים ,שאומדני תעסוקתם מבוססים על סקרי כוח אדם.
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לשטחי מדינת ישראל והרשות הפלסטינית )הלמ"ס הפלסטינית כוללת את מזרח בתחום הרשות
הפלסטינית (.למרות ההבדלים באומדן היקף תעסוקת הפלסטינים בישראל הרי התמונה הכוללת
היא שבתחומי מדינת ישראל )לא כולל הישובים היהודים ביהודה ושומרון( מועסקים בין 45-40
אלף פלסטינים ומהם כ 15-אלף ללא היתר.

 2.4ההשלכות של העסקת עובדים לא-ישראלים
העסקת עובדים לא-ישראלים פוגעת ,כאמור ,בעיקר בתעסוקה ובשכר של ישראלים לא-מיומנים,
ובכך תורמת להתרחבות ממדי העוני .הגדלת ההיצע של עובדים בעלי מיומנויות נמוכות ששכר
הסף שלהם נמוך במיוחד יוצרת לחץ להורדת השכר של עובדים דומים ,וכן של עובדים בעלי
מיומנויות נמוכות יותר .יכולתם העדיפה של העובדים הלא-ישראלים ונכונותם לעבוד גם בשכר
נמוך ,משום שאין לרשותם חלופה של שירותי רווחה ,דוחפים את העובדים הישראלים לתעסוקה
בעבודות שהתמורה בהן נמוכה יותר ,וכן אל מערכת הרווחה המקומית ,ואף מוציאים חלק מהם
משוק העבודה .כפועל יוצא מתרחבים ממדי העוני ואי-השוויון בהכנסות של תושבי ישראל.
הפגיעה בשכרם של העובדים הישראלים אינה מוגבלת רק לאותם ענפים שבהם שיעור העובדים
הלא-ישראלים גבוה יחסית :שוק העבודה לבעלי מיומנויות נמוכות הוא שוק אחד ,המשותף לכל
ענפי המשק ,ומדרג השכר בו נקבע במידה רבה על ידי תנאי העבודה הפיזיים ,תדמית העיסוק
וכיוצא באלה .השכר המשולם בענף הרווחי ביותר מבין העבודות הבלתי-מיומנות קובע את כלל
מדרגות השכר בעבודות הבלתי-מיומנות .כך למשל ענף הבנייה שאינו חשוף לתחרות בין-לאומית
ובו נדרשת מיומנות מקצועית גבוהה מהווה במדינות מפותחות ענף בו השכר לעובדים ללא
השכלה על-תיכונית הוא גבוה במיוחד .לכן כניסת עובדים זרים לענף הבינוי ,מורידה לא רק את
שכרם של עובדי הבניין המקומיים ,אלא גם את שכרם של עובדים ישראלים לא מיומנים בענפים
נוספים )ניקיון ,אבטחה וכו'( 18.לכן להעסקת עובדים לא-ישראלים נודעת אפוא השפעה רוחבית
על תנאי ההעסקה של ישראלים בעלי מיומנויות נמוכות בכלל הענפים.
באין אכיפה משמעותית על חוקי העבודה בארץ ,יורד השכר המשולם במשק לרמה הנמוכה משכר
המינימום ,עד כדי דחיקת עובדים ישראלים ממעגל התעסוקה ,והעדפתם לקבל את גמלת הבטחת
ההכנסה ללא עבודה.
הנהנים העיקריים משירותיהם של העובדים הלא-ישראלים הם מעסיקיהם ,הזוכים בכוח עבודה
זול ,במיוחד במונחי עלות העבודה ליחידת תפוקה .נהנים נוספים הם העובדים הישראלים
המיומנים ).(Borjas, 1999
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 18שכר בעלי המיומנויות הנמוכות בענף הבינוי עמד בשנת  2005על כ 150-אחוזים משכר המינימום ועל כ 90-אחוזים
מהשכר הממוצע לבעלי מיומנויות נמוכות בתעשייה .ראו גם אקשטיין ופריזט ).(2003
 19העובדים הלא מיומנים מהווים גורם משלים לעובדים המיומנים .כשגורמי ייצור הם משלימים הגדלת גורם אחד,
מביאה להעלאת השכר של הגורם השני .זו הסיבה הכלכלית שבגללה נהנים העובדים הישראלים המיומנים
משירותיהם של עובדים זרים לא מיומנים.
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עליית איכותו של כוח העבודה היא גורם מפתח בצמיחה בת-קיימא של משק מפותח ,וחשיבותו
הולכת וגדלה במרוצת השנים ,עקב שיפורים בטכנולוגיה ובתהליכי העבודה ,הדורשים מועסקים
בעלי הון אנושי גבוה .זמינותם של עובדים לא-ישראלים זמניים מעכבת שיפורים טכנולוגיים
ומקטינה את הצורך בהכשרת כוח אדם מיומן ,מפאת הגדלת העלות היחסית של רכיב ההון
בתוצר ,מצב הפוגע בצמיחת המשק .כפי שמוסבר בהמשך הפרק ) ,(2.8.1ענף הבנייה מתאפיין
בבירור בתהליך זה.
השפעתה של כניסת עובדים לא-ישראלים על הצמיחה במשק תלויה בעיקרה בהשפעת עובדים אלו
על שוק העבודה .במצב שבו כניסת העובדים הלא-ישראלים אינה פוגעת בהשתתפות העובדים
המקומיים ,סך העבודה במשק גדל ,ולכך השפעה חיובית על צמיחת התוצר )במקביל להשפעה
שלילית על התחלקות ההכנסות( 20.עם זאת ,במצב הסביר יותר ,שבו לא רק שכרם של כלל
העובדים המקומיים יורד ,אלא חלק מהם יוצאים משוק העבודה כולו – הרי שצמיחת המשק
עלולה להיפגע ,וזאת במידה התלויה ביחס התחלופה שבין עובדים לא-ישראלים למקומיים.
ההנחה היא שאם עובד לא-ישראלי יחליף עובד ישראלי אחד או יותר ההשפעות במשק יהיו:
ירידת שכר ,עלייה של שיעור האבטלה והקטנה של שיעור ההשתתפות בכוח העבודה .כל אלה
יובילו לפגיעה בצמיחה.
את אפקט התחלופה המתקיים בין העובדים הלא-ישראלים לעובדים הישראלים בעלי מיומנויות
נמוכות ניתן לזהות על ידי בחינת שיעורי ההשתתפות של עובדים ישראלים בעלי פחות מ 12-שנות
לימוד מול שיעור העובדים הלא-מקומיים מסך התעסוקה במשק .כפי שניתן לראות ,תרשים 4
מצביע על שיעורי תחלופה גבוהים בין ישראלים ללא-ישראלים ,בפרט בקרב ערביי ישראל .שיעור
העובדים הלא-ישראלים בשוק העבודה הישראלי משתנה באופן דומה לשיעורי התעסוקה בקרב
עובדים בעלי השכלה נמוכה.
תרשים  :4שיעור הלא-ישראלים מסך העובדים במגזר העסקי )ציר שמאל( מול שיעור
המועסקים הישראלים בעלי מיומנויות דומות }גברים בגילאי עבודה בעלי  0-12שנות לימוד
)ציר ימין({
64%

19%

גברים ערבים ישראלים
17%

15%

62%

גברים יהודים

60%

שיעור לא מקומיים במגזר
העסקי

58%

56%

54%

13%

52%
11%
50%

48%
9%
46%

44%

7%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

המקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל.
 20יש לסייג אמירה זו עקב הפגיעה האפשרית בתיעוש.
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חשוב לציין את הקושי הכרוך בבחינה מדויקת של אפקט התחלופה בענפים שבהם גדלה התפוקה
במידה מהותית ,כדוגמת ענף הבנייה בשנות התשעים :גידול התפוקה גורר צורך מוגבר בעובדים
ובהון ,ולכן עשוי לגדול הביקוש לכל סוגי העובדים  -זרים וישראלים .במקרה כזה סביר כי לולא
היה בנמצא היצע גדול של עובדים לא-מקומיים היה הביקוש לעובדים ישראלים גדל יותר ,ועמו
היה עולה שכרם.
השוואה בין-לאומית מראה כי שיעורי התעסוקה של עובדים בלתי-מיומנים בישראל הם נמוכים.
בישראל ,אלו שלא השלימו  12שנות לימוד מועסקים בשיעור של  35%בלבד ,לעומת  60%במדינות
 21.OECDארגון  ,OECDכחלק מתהליך קבלת ישראל לארגון ,ערך סקירה מקיפה על המשק
הישראלי ובפרט על שוק העבודה בישראל .דוח  OECDמציין במפורש כי העסקת עובדים זרים
במשק הישראלי היא תופעה רווחת המשפיעה על שיעורי התעסוקה במשק.
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ההשפעה של תעסוקת לא-ישראלים על רווחיותם של ענפי המשק השונים תלויה ברמת הסחירות
של המוצרים והשירותים של הענף .ההבחנה הכלכלית העיקרית בנושא זה היא בין יצרני מוצרים
ושירותים סחירים – הן יצואנים )למשל ביצוא חקלאי( והן יצרני תחליפי יבוא לשוק המקומי,
שמחירי תוצרתם נקבעים בשוק העולמי – לבין יצרנים של מוצרים ושירותים לא-סחירים )למשל
קבלנים ובעלי מסעדות( ,שמחירי התפוקה שלהם נקבעים בשוק המקומי.
הוזלת עלויות הייצור כתוצאה מהעסקת עובדים לא-ישראלים מאפשרת למגזר הסחיר להתחרות
במחירים העולמיים ולשמור על רווחיות .הוזלה זו מונעת לעיתים דחיקה מהשוק ,ובכך מקיימת
את החסרונות היחסיים ומעכבת תהליכי התייעלות .ניתן היה להמיר את ההתבססות על עובדים
לא-ישראלים ביבוא סחורות ושירותים )למשל תוצרת חקלאית טרייה( ,כפי שנעשה לדוגמה
בראשית שנות התשעים בתהליך חשיפת המשק הישראלי ליבוא או בהעברת הייצור למדינות
שבהן עלות העבודה נמוכה ,אולם ישנם שיקולים נגד מהלך כזה  -למשל עידוד ההתיישבות
החקלאית.
לעומת זאת במגזר הלא-סחיר )למשל בענפי הבינוי ובתיירות( ייצור לשוק המקומי יכול להתקיים
גם בלי להסתמך על עובדים לא-ישראלים .הדבר יתבטא בעליית שכרם של העובדים בענפים אלה
ובעליית מחירי המוצרים והשירותים ,בד בבד עם צמצום הכמות המבוקשת והיקף הפעילות,
בהתאם לגמישויות הביקוש וההיצע .כך למשל ,יציאתם של העובדים הלא-ישראלים מענף הבינוי
והחלפתם בישראלים תביא ,כאמור ,לעליית השכר בענף ,וכן גם של שכר עובדים לא-משכילים
23
בענפים אחרים.

 21הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה.2008 ,
OECD Reviews of Labor Market and Social Policies: Israel.
 23ניתוח מלא של השפעת העלאת שכר העבודה בענף הבניין על מחירי הדירות בישראל מופיע בנספח ה'.
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 2.5הבדלים בין עובדים פלסטינים לעובדים זרים
מבחינת שוק העבודה כניסת עובדים פלסטינים למשק הישראלי ,בדומה לכניסת עובדים זרים,
מגדילה את היצע העובדים הבלתי מיומנים ,על כל התוצאות הגלומות בכך ,כמפורט לעיל.
ואולם ,בעוד שהיצע העובדים הזרים גמיש לחלוטין )בהנחה שהוא לא יוגבל במכסות( ,כוח
העבודה הפלסטיני קטן יחסית לישראלי ,כך שגם כאשר שליש ממנו מועסק בישראל ,הוא מהווה
כ 7-אחוזים מכוח העבודה המקומי 24.נוסף על כך שכר הסף של העובד הפלסטיני גבוה מזה של
מקבילו הזר .איזונים אלה ממתנים במידה מסוימת את השפעתם של העובדים הפלסטינים על
שכרם ותעסוקתם של עובדים ישראלים.
יתרון כלכלי נוסף שבהעסקת עובד פלסטיני במקום עובד זר הוא היותו מועסק במשך שנים ועל
בסיס יומי .שילוב זה מאפשר לעובד לצבור מיומנות בעבודתו ,ולמעביד – גמישות מרבית
בהעסקתו .על כן נמנע בזבוז משאבים )אין צורך בהכשרה חוזרת מדי תקופה( ,והמיומנויות
שהעובד הפלסטיני רוכש ,מיומנויות המותאמות לשוק העבודה הישראלי ,עולות על אלה שעובד
זר יכול לרכוש בתקופת שהותו שקצרה ביחס לזו של העובד הפלסטיני .העובד הפלסטיני לומד את
השפה ,המנהגים ותרבות העבודה ,ואופק תעסוקתו בישראל מאפשר למידה הדדית – גם מצד
המעסיקים.
המתח המדיני-ביטחוני בין שני המשקים ,המרחק הפיזי והצורך במעבר במחסומים יוצר זמינות
פחותה של העובד הפלסטיני ביחס לזמינותו של העובד הזר ,ולעיתים אף פחותה משל העובד
הישראלי .עימותים אלימים יכולים להביא להטלת סגרים ,שימנעו הגעת עובדים פלסטינים
לתעסוקה בישראל .למעשה הטלת סגרים מקיפים לתקופות ממושכות הם שהניעו את הממשלה
לאשר כניסת עובדים זרים לענפים אשר התבססו על העובדים הפלסטינים .אף כי בשלוש השנים
האחרונות לא הוטל כלל סגר על יהודה ושומרון ,אין בכך ערובה שמצב זה יישאר בעינו .זהו
למעשה החיסרון המרכזי של העובד הפלסטיני לעומת העובד הזר :התבססות על כוח עבודה
פלסטיני ,שהגעתו לעבודה עלולה להימנע במשך תקופה ארוכה ,יכול להיות הרסני לכל ענף כלכלי
25
ובמיוחד לענפי הבנייה והחקלאות.
פער הזמינות בין העובד הפלסטיני לעובד הזר מוקצן עוד יותר מפני שהאחרון מגיע לארץ לתקופה
קצובה ,והוא ,על פי רוב ,בעל חוב ,בשל תשלום דמי תיווך .גביית דמי תיווך היא בעיית יסוד בכל
הקשור לניצול של עובדים זרים ובכל הקשור להתמשכות שהייתם בישראל שלא כחוק 26.עובדים
זרים נאלצים לקחת הלוואות גדולות כדי לשלם את דמי התיווך .כדי להחזיר את החוב הם
נאלצים להסכים לתנאי העסקה קשים ,לעבודה שעות מרובות או לעבוד שלא כחוק בעבודות
נוספות בזמן שהייתם החוקית בארץ או לאחריה.

 24כוח העבודה ביהודה ושומרון בלבד.
 25הפעלת תוכנית "חסיני סגר" ,כפי שיוצע בהמשך ,יכולה להפחית במידת מה את הפגיעה בענפים אלו.
 26דמי התיווך הם לעיתים עילה משפטית להשארתם של העובדים האלה בישראל ,כדי שהם יוכלו להחזיר את
חובותיהם.
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מדינת ישראל הפכה יעד לעובדים בעלי מיומנות נמוכה ממדינות שונות בעולם .עובדים אלה
המגיעים לארץ בהיתר או ללא היתר ,נאלצים להתמודד עם תופעות בעלות מאפיינים של סחר
בבני-אדם .בדוח של מחלקת המדינה האמריקאית אף צוין במפורש כי בישראל יש עלייה חמורה
27
בהיקף העבירות של סחר בבני-אדם למטרות עבודה.
תשלום דמי התיווך הוא מהלך המחליש את העובד מהבחינה הכלכלית-חברתית ובכך מהווה פתח
משמעותי לניצולו על ידי המעסיק .בניגוד לעובדים הזרים ,העובדים הפלסטינים אינם נוהגים
לשלם דמי תיווך כדי להגיע לעבוד במשק הישראלי .לכן הם אינם מוכנים לעבוד בתנאי ההעסקה
של העובדים הזרים ומכאן שזמינות העסקתם ויעילותם בעיני המעסיקים נופלות בשיעור ניכר
מאלה של העובדים הזרים.
גביית דמי תיווך היא תמריץ לחברות כוח אדם ולמעסיקים לדרוש את הבאתם של עובדים זרים
נוספים לישראל ,ולהימנע מהעסקתם של ישראלים ועובדים זרים שכבר שוהים בארץ 28.תופעה זו
היא הפרה שיטתית של חוקי העבודה העלולה להקרין גם על היחסים בין העובדים הישראלים
למעסיקיהם ,ולעודד מעסיקים להפר גם את דיני העבודה של העובדים הישראלים .לכן – העסקת
פלסטינים ,שאינם משלמים דמי תיווך ,היא חלופה עדיפה כדי למנוע את ניצול העובדים הזרים.
עם זאת יש לציין שגם תעסוקת עובדים פלסטינים בישראל כרוכה לעיתים בתופעות לא-חוקיות
29
של סחר בהיתרים.
מהפן החברתי ,העובדה שהעובד הפלסטיני אינו מתגורר בישראל היא יתרונו הבולט ביותר לעומת
העובד הזר :העובד מקיים חיי משפחה וחיי חברה בשטחי הרשות הפלסטינית ,צורך בה את
שירותי הבריאות ,החינוך והרווחה ,וכן אינו תורם להיווצרות מוקדי עוני 30.זאת בניגוד מוחלט
לעובד הזר ,המגיע לישראל לתקופה של חמש שנים ויש חשש שיבחר להשתקע שלא כחוק בחברה
הישראלית .בשל כך נאלצת לעיתים המדינה להתמודד עם תופעות אנושיות מורכבות של עובדים
המקימים משפחות עם ילדים בישראל וכן לשאת בעלות שירותי הבריאות והרווחה הנלוות
לשהותם זאת ללא כל תשתית חוקית ובניגוד למדיניות ההגירה של ישראל.
השוואת השכר המשולם לעובדים ועלות השכר למעביד ,לפי חלוקה לעובד ישראלי ,פלסטיני וזר,
מראה כי אמנם בעבר השכר המשולם לעובד זר היה הנמוך ביותר ,אך לא כן בעת כתיבת מסמך
זה .מודלים שונים מראים כי גם בהנחת בסיס של תשלום שכר מינימום לעובד הזר והפלסטיני,
עלות שכרו של עובד זר למעסיק גבוהה משמעותית מזו של עובד פלסטיני ,ואולי גם מזו של
ישראלי .עלות העסקתו של עובד פלסטיני ,על פי מודלים אלו ,נמוכה אך במעט מזו של ישראלי.
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U.S. Department of State (2009), "2009 Human Rights Report: Israel and the Occupied Territories,
"Section 7 – Worker Rights.
 28גלעד נתן ).(2011
 29לדברי רשות ההגירה מתקיימים בימים אלה הליכים משפטיים כנגד מעסיקים בעלי היתר אשר סחרו בהיתר שלא
כחוק וכנגד אנשי קשר פלסטינים שהיו מעורבים בסחר בהיתר.
 30את השפעתם של ריכוזי עובדים זרים על מוקדים אלה ניתן לצמצם ,במידה מסוימת ,על ידי פעולות מוניציפאליות
מתאימות.
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נתוני התאחדות הקבלנים מציגים מגמה דומה לזו המתקבלת במודלים ,ואף מקצינה את הפערים
בין שכר העובדים הזרים לזה של הישראלים) .פער השכר בין פלסטינים לישראלים נותר בעינו(.
לוח  :5עלות העסקת עובדים למעסיק כפי שהן מדווחות למדור התשלומים
זרים
עלות מעסיק
לחודש עבודה
עלות מעסיק
לשעת עבודה

ישראלים

פלסטינים*

בינוי

חקלאות

בינוי

חקלאות

בינוי

חקלאות

7,571

6,038

3,181

2,594

5,930

5,750

35.88

26.32

27.26

27.41

32.84

32.87

*לא כולל את עלויות הנסיעה אותן משלם המעסיק 100-40:ש"ח ליום עבור עובד פלסטיני.
מקור :שעות עבודה  -למ"ס פלסטינית ,נתוני שכר  -מת"ש

ואולם ,בעוד שניתן לוודא את ביצוע התשלומים לעובדים הזרים וניתן לאכוף זאת ברמה טובה,
קשה לנהל מעקב אמין אחר נתוני השכר המשולמים לעובדים הפלסטינים :מחד גיסא ,דיווחי
השכר של המעסיקים עולים בקנה אחד עם החוק – כל ההפרשות הסוציאליות מבוצעות כנדרש,
התשלום נעשה על פי מספר ימי העבודה והשעות שדווחו .מאידך ,ניתן היה לזהות שתי בעיות
עיקריות בדיווחי השכר הללו :ראשית ,השכר אינו מתפלג בצורה סבירה –  95%מהעובדים
משתכרים בדיוק את שכר המינימום או  5%מעליו – נתונים שסביר ביותר כי הם מציגים דיווחי
שכר שאינם מדויקים .שנית ,יש הפרש ניכר בין דיווחי השכר של העובדים הפלסטינים עצמם
לרשות הפלסטינית לבין דיווחי השכר שמקבל מדור התשלומים .נתוני הלמ"ס הפלסטינית על
שכר העובדים מראים התפלגות שכר קרובה לנורמלית ,ולכן סביר כי היא אינה מוטה מהותית.
עם זאת יצוין כי בדיוני הוועדה הוצע הסבר ,שלפיו השכר המדווח לרשות הפלסטינית הוא כזה
אשר יפטור את העובד ממדרגת מס גבוהה יותר ,ולכן קיים חשש כי גם נתונים אלה אינם
מהימנים לחלוטין .מכל מקום ,בהעדר אכיפה אמיתית על תשלומי השכר לעובדים הפלסטינים,
ספק רב אם הם יזכו לשכר השווה לזה של עובד ישראלי ועל אף ניסיונות שונים עלות שכרם
עדיין נמוכה באופן יחסי.
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תרשים  :6התפלגות השכר היומי נטו ,נתוני הלמ"ס הפלסטינית מול נתוני מת"ש ,אפריל עד
דצמבר ) 2007קו אדום – שכר המינימום היומי(
דיווח מת"ש

דיווח_הלמ"ס_הפלסטינית

המקור :הלמ"ס הפלסטינית ומת"ש.

בסיכום – אמנם מבחינת שוק העבודה כניסת עובדים פלסטינים למשק הישראלי ,בדומה לכניסת
עובדים זרים ,מגדילה את היצע העובדים הבלתי מיומנים ,על כל התוצאות הגלומות בכך
)כמפורט בפרק  ,(2.4אך מהבחינה החברתית השפעתם של העובדים הפלסטינים על החברה
האזרחית קטנה משמעותית מזו של העובדים הזרים ,עקב חזרתם היומית או השבועית לשטחי
הרשות הפלסטינית וקיום מרכז חייהם מחוץ לישראל .מהבחינה הכלכלית פגיעתם בשכרם
ותעסוקתם של עובדים ישראלים מתונה יחסית )לזו של העובדים הזרים( .עקב היותם יוממים הם
מקנים למעסיקים גמישות בהעסקתם ,להוציא את אי-הוודאות והקשיים הנובעים ממצבי מתח
ביטחוני המשבשים את הגעת העובדים לישראל )בעיות שניתן להפחיתן באמצעות הקניית מעמד
"חסיני סגר" ,כפי שיפורט בפרק  .(5ניתן אפוא לומר כי מהבחינה החברתית והכלכלית העסקת
פלסטינים עדיפה משמעותית על העסקת זרים ,וכשיש צורך בהעסקת עובדים לא-ישראלים
למילוי חסרים זמניים בכוח אדם ,אזי העסקת פלסטינים עדיפה על פני העסקת זרים.

 2.6הקשר בין שווקי העבודה
תופעת ההעסקה הבין-משקית שבין המשק הישראלי לפלסטיני היא ייחודית בעולם :אין בנמצא
שני משקים בעלי פערים כה מהותיים ברמת החיים )פער של מעל פי  20בתוצר לנפש( ובמבנה
המשקי המאפשר תנועת עובדים במגבלות כה מעטות על בסיס יומי ,כפי שקורה בין המשק
הישראלי והפלסטיני .הדוגמאות הקרובות ביותר הן בין ארה"ב למקסיקו ובין הונג-קונג וסינגפור
לסין ,אך גם בין מדינות אלה הפערים בתוצר לנפש אינם כה קיצוניים ,וכמות העובדים היחסית
מכוח העבודה העוברים על בסיס יומי בין המדינות אינו כה משמעותי .למעשה ,כל המדינות
המאפשרות כניסת עובדים בעלי מיומנויות נמוכות מכירות בהשפעתם הניכרת על שוק העבודה –
במיוחד בכל הנוגע לעוני ואי-שוויון ,דרך פגיעה בעובדים הנמצאים בתחתית מדרג השכר.
כאמור ,המשקים הישראלי והפלסטיני שונים מהותית זה מזה ,בכל הנוגע לרמת החיים ולשכר.
בעוד שהשכר הממוצע ליום עבודה המשולם לפלסטיני העובד בישראל הוא  160ש"ח ,השכר
הממוצע ליום עבודה המשולם לפלסטיני העובד בתחומי הרשות הפלסטינית הוא  86ש"ח .הואיל
והמשק הפלסטיני לא תפקד מעולם כמשק עצמאי ,שילוב המשקים ומתן האפשרות לחלק ניכר
29

מכוח העבודה הפלסטיני לעבוד בישראל יוצרים תלות של משק זה במשק הישראלי 31.בטווח
הקצר נראה כי הקשר בין המשקים מעלה את ההכנסה והתוצר במשק הפלסטיני ,מוריד את
השכר במשק הישראלי ומאפשר לענפים הנסמכים על כוח עבודה בלתי-מיומן לייצר בעלות נמוכה,
32
וכך להמשיך להתקיים.
תרשים  7מצביע על גידול מספר הפלסטינים העובדים בישראל בהיתר .גידול התעסוקה
הפלסטינית במשק הישראלי והשכר בא לידי ביטוי בגידול סך התשלומים עבור תעסוקה בישראל
בשנת  2010שנאמדה על ידי הלמ"ס הישראלית בכ 920-מיליון דולרים.
תרשים  :7תעסוקה פלסטינית בכלכלה הישראלית על פי דיווחי עובדים פלסטינים 2010-2007

מקור :סקרי כוח אדם ,הלמ"ס הפלסטינית.

החלטת הממשלה מספר  1996שהתקבלה ב 2004-מציגה את היפרדות שני המשקים כיעד ארוך
טווח של מדינת ישראל תוך יצירת משק פלסטיני עצמאי ,צומח ובעל חיוּת ארוכת טווח .משק כזה
הוא משק אשר ,בדומה למשק הישראלי ,מעסיק את מרבית כוח העבודה שלו בתוכו הוא ,ורק
שיעור שולי מכוח העבודה המקומי אינו מועסק במסגרת מקומית.
בהתאם להחלטת הממשלה שלעיל יש לקבוע מיתווה ארוך טווח להעסקת עובדים פלסטינים
בישראל בהתאם לצרכים המדיניים ,הכלכליים והביטחוניים ,במטרה להגיע אל יעד הטווח
33
הארוך של היפרדות שני המשקים.
 31עד מלחמת ששת הימים אזור יהודה והשומרון היה חלק מהמשק הירדנית ורצועת עזה הייתה חלק מהמשק
המצרי .שילוב המשקים לאחר מלחמת ששת הימים גרם למשק הפלסטיני להפוך ,הלכה למעשה ,לחלק מהמשק
הישראלי.
 32במקרה זה יש להחריג את ענף הבנייה ,שהוא ענף בלתי-סחיר אשר ימשיך להתקיים בארץ גם אם יעלו רמות
השכר בו .ראה ניתוח ענף הבנייה בפרק .2.8.1
 33ראו פרק  6לאמידת שיקולי עלות-תועלת בקביעת מכסות העסקת פלסטינים בישראל.
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 2.7מדיניות הטיפול בהעסקת עובדים פלסטינים בישראל
עובדים פלסטינים יוממים מועסקים בשטחה הריבוני של מדינת ישראל וביישובים הישראליים
ביהודה והשומרון .מכסות העסקתם נקבעות לכל ענף כלכלי בנפרד .העסקה קבועה של פלסטינים
מותרת בחקלאות ,בבינוי ,בתעשייה ובתיירות .בענף החקלאות מועסקים פלסטינים בישראל גם
על בסיס עונתי ,למשל במסיק זיתים ובקטיף הדרים .מכסת היתרי ההעסקה נקבעת בהחלטת
ממשלה ,בהתאם להמלצות גורמי הביטחון ומשרד התמ"ת.
מעביד המבקש להעסיק פלסטיני בישראל פונה למדור התשלומים )מת"ש( ברשות ההגירה תוך
ציון שמו של העובד 34.לאחר אישור גורמי הביטחון מנפיק קמ"ט התעסוקה מטעם משרד התמ"ת
במינהלת מתאם פעולות הממשלה בשטחים היתר תעסוקה הנשלח למשרד העבודה הפלסטיני,
וזה דואג להעבירו לידי העובד הפלסטיני .הרישיון מונפק על שם המעסיק ,לתקופה של שישה
חודשים )שלושה חודשים במקרה של העסקה עונתית( .במעברים בין יהודה ושומרון לישראל נערך
רישום ביומטרי של העובדים באמצעות כרטיס מגנטי המונפק עבורם .עם זאת ,עקב אי-השלמת
בניית גדר הביטחון באזורים נרחבים ,הפיקוח על מעבר פלסטינים אל ישראל אינו מלא .כפועל
יוצא מכך אנו עדים לכניסה משמעותית של פלסטינים ללא היתרי עבודה וכן לשהייה של בעלי
היתר מעבר למותר להם.
נושא תשלום השכר והפרשת התשלומים הסוציאליים לעובדים הפלסטינים הוסדר לראשונה
בהחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון מס' ב 1/מיום  ,8.10.1970החלטה שתכליתה להגן על תנאי
העסקתו של העובד הפלסטיני ,במסגרת הפרמטרים הבאים:
 .1מניעת העדפה בהעסקת העובדים הפלסטינים על פני העובדים הישראלים.
 .2דאגה לרווחת העובדים הפלסטינים ולתנאים הסוציאליים שהם זכאים להם.
 .3קביעה כי העובד הפלסטיני בישראל יקבל שכר ברוטו ושכר נטו השווים לאלה של כל
עובד אחר בישראל שנתוניו האישיים והמקצועיים זהים.
 .4העובד הפלסטיני זכאי לתנאים הסוציאליים שכל עובד אחר בישראל ,בעל נתונים זהים
זכאי להם על פי החוק ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים.
במסגרת מטרות אלה הוחלט כי מדור התשלומים ממשרד הפנים )שנכלל בשעתו בשירות
התעסוקה( יהיה אחראי ליישום החלטה זו .לשם יישום ההחלטה אומצו נוהלי קרנות הפנסיה
בישראל ,והוקמו במשרד האוצר קרנות עבור ענפי ההעסקה השונים )בניין ,חקלאות ,תעשייה
ומלונאות( .הואיל ולא התאפשר מתן מענה הולם לכל ענף על ההסכמים הקיבוציים הייחודיים לו,
נקבע כי מדור התשלומים יגבה רק את התשלומים ,ההפרשות והניכויים הבסיסיים.
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 34יצוין כי אישור בקשה להעסקת עובד פלסטיני בענפי התעשייה והתיירות כפוף גם לאישור שירות התעסוקה שלא
נמצא עובד ישראלי מתאים בחלון זמן של כשבועיים ,אולם תקנה זו אינה מיושמת.
 35עוד הוחלט כי לא יועסקו עובדים לא ישראלים בענפי התעשייה והמלונאות בשטחי המשק הישראלי .ענף
המלונאות ,שהוא ענף יצוא של שירותי תיירות ,אינו זקוק להעסקת עובדים בשכר נמוך כדי להתקיים) .כך גם
בעולם(.
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מעסיקי עובדים פלסטינים מדווחים על תשלומי השכר למדור התשלומים .התשלומים הנלווים
לשכר העובדים ,כדוגמת דמי ביטוח לאומי והיטלים שונים ,מועברים ישירות מהמעסיקים אל
מדור התשלומים וזה מעביר אותם לידי הרשויות המתאימות בארץ )מס הכנסה ,המוסד ביטוח
לאומי( ולמשרד האוצר )שבו מופקדים כספי קרנות הנגבים( ולידי הרשות הפלסטינית; זאת
בהתאם לחלוקה שנקבעה ב"פרוטוקול פריז" ,אשר עיגן את היחסים הכלכליים בין ישראל לרשות
הפלסטינית במסגרת הסכמי הביניים 36.מדור התשלומים מנפיק לעובדים תלושי שכר מפורטים,
והשכר נטו משולם לעובד ישירות על ידי המעסיק .מדור התשלומים אחראי לתשלום הגמלה
החודשית )פנסיה( לגמלאים פלסטינים .עובד פלסטיני רשאי אף לממש את הזכויות שנצברו עבורו
בקרן הפנסיה )המופקדת ,כאמור ,במשרד האוצר(.
בפרוטוקול פריז נקבע כי הסכומים הבאים ,הנגבים על ידי מדור התשלומים ,יועברו אל הרשות
הפלסטינית:
.1

 75%מהגבייה של מס הכנסה;

.2

"בול בריאות";

"היטל השוואה" )ההפרש בניכויים ובהפרשות של דמי הביטוח הלאומי בין העובדים
.3
הישראלים לעובדים זרים – כ 11-אחוזים(.
כן הוסכם כי הרשות הפלסטינית תשתתף ב"בול הבריאות" של הגמלאים הפלסטינים ,וכן תשלם
 2/3מתקציב מדור התשלומים .השתתפות זו מתבצעת על ידי קיזוז הכספים המועברים אל
הרשות הפלסטינית .תקציב מדור התשלומים עמד בשנת  2009על כ 23.5-מיליון ש"ח )גידול של
 0.5מיליון ש"ח לעומת .(2008
עם זאת ,למדור התשלומים קשה לאמת את נכונות דיווחי המעסיקים על מספר ימי העבודה ועל
תשלומי השכר הנגזרים מהם .כיוון שהתשלום המועבר דרך מדור התשלומים הוא התשלום
המינימלי הדרוש ,ישנם פערים גדולים בין הנתונים המדווחים למדור התשלומים ובין הנתונים
המתקבלים בסקרי הלמ"ס הפלסטינית ,ואף בינם לבין נתוני השכר שמציגה התאחדות הקבלנים.
הסבר אפשרי לכך הוא שההיתרים מחולקים על בסיס דיווח מינימלי של  18ימי תעסוקה בחודש.
מהלך זה נועד במקורו לאפשר חלוקה מיטבית של מספר ההיתרים המוגבל ,שכן היעילות
שבהענקת היתר עבודה לעובד פלסטיני אשר יועסק במשרה חלקית בלבד אינה גבוהה ,והמדינה
ראתה לנכון לוודא כי העסקה כזאת תהיה אך ורק במקרה של חסר במשרות מלאות בענף .מהלך
זה תורם אף הוא לדיווחי השכר המוטים :המעסיקים מדווחים בפועל על  18ימי עבודה בכל חודש
גם בחודשים שבהם הם העסיקו את העובד פחות ימים ,מחשש לאבד את האישור להעסקתו.
משרד התמ"ת עורך ביקורות ואוכף את חוקי העבודה לגבי כלל העובדים בישראל ,והדבר נכון גם
לגבי עובדים פלסטינים ,אך מתברר כי האכיפה בתחום זה אינה מספקת .אכיפת מגבלות השהייה
36

Gaza-Jericho Agreement, Protocol on Economic Relations between the Government of the State of
Israel and the P.L.O., Representing the Palestinian People, 24 April 1994

32

של עובדים פלסטינים מבוצעת על ידי משטרת ישראל )המשטרה ה"כחולה" ומשמר הגבול( ,משום
שלכניסת פלסטינים לישראל וליישובים ישראליים ביהודה והשומרון יש היבטים הנוגעים
לביטחון הציבור.
בסיכום – הבעיות המרכזיות שמקשות על הטיפול בהעסקתם של עובדים פלסטינים בישראל
הם העדר אכיפה ,קושי באימות תשלומי השכר לעובדים והבטחת הזכויות הסוציאליות
המגיעות להם על פי חוק .בפרק  5בדוח מופיעות ההמלצות הנוגעות להן ולפתרונן.
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תרשים  :8התהליך הקיים לקבלת רישיון להעסקת עובד פלסטיני מאזור יהודה ושומרון

פנייה לקבלת רישיון להעסקת עובד
פלסטיני בענפים השונים
ענף הבניין

ענף התעשייה
והשירותים

ענף החקלאות

פנייה למדור
התשלומים
האזורי

פנייה למשרד
החקלאות

פנייה לשירות
התעסוקה

קבלת אישור עקרוני
פתיחת תיק מעסיק במת"ש – המצאת כל המסמכים
בהתאם לנוהל ,קבלת הסבר על אופן העסקת העובדים
המצאת רשימת עובדים מבוקשת מהמעסיק
בהתאם למכסה שהוקצתה לו

מדור התשלומים מעביר למתפ"ש קובץ מקוון שבו רשומים
שמות כל העובדים המבוקשים להעסקה בישראל
מת"ש מעביר למעסיק את החלטת מתפ"ש
לגבי העסקת העובדים בישראל
עובד מאושר ע"י
מתפ"ש

עובד לא מאושר ע"י
מתפ"ש

הנפקת הרישיון ע"י קמ"ט משרד
התמ"ת – תוקף הרישיונות:
עובד רגיל  6 -חודשים
עובד עונתי  3 -חודשים

מת"ש מעדכן את המעסיק
בדבר דחיית הבקשה

העובד הפלסטיני ניגש ללשכת
התעסוקה באזור מגוריו לשם קבלת
הרישיון
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 .2.8ענפים המעסיקים עובדים לא-ישראלים
קיימים מספר ענפי שירותים )תיירות ,מכונאות רכב ,שרותי ניקיון ועוד( בהם מועסקים
פלסטינים .ענפי השירותים אינם סחירים או עונתיים )כמו ענף החקלאות( והם לא מבוססים על
העסקת עובדים פלסטינים )כמו בענף הבנייה( .פרק זה לא מציג ניתוח מפורט של ענפים אלה שכן
מספרם ושיעורם של העובדים הפלסטינים מסך המועסקים בענפים אלה זניח באופן יחסי.
מטרתו של פרק זה היא לסקור את הענפים המרכזיים בהם מועסקים פלסטינים בהיתר וללא
היתר – הבנייה ,התעשייה והחקלאות – ולנתח את משמעויות העסקתם על ענפים אלה.

 2.8.1ענף הבנייה
הניתוח המפורט בשאלת השפעת העסקתם של עובדים לא-ישראלים – זרים ופלסטינים – על
הכלכלה הישראלית ,ובפרט על ענף הבנייה ,מופיע במלואו בנספח ה' .הנספח עוסק בשאלה אם
העסקת עובדים לא-ישראלים בענף הבנייה היא הכרחית לייצור תפוקה נתונה ,ומהן ההשלכות של
ההעסקה זו על תעסוקת ישראלים ועל התפתחות התיעוש בענף .לצורך דיון בשאלות אלו הפרק דן
בשאלת קיומה של תחלופה בין עובדים ישראלים ללא-ישראלים ובשאלה אם פונקצית הייצור –
השילוב הנוכחי בין כמות העובדים לכמות ההון – הקיימת היא הכרחית או ניתנת לשינוי.
בעמודים הבאים מוצגת תמצית הניתוח.
 2.8.1.1תמונת המצב:
בשנתיים האחרונות נרשמה עלייה ניכרת של מחירי דיור – הדירות ושכר הדירה – לאחר כעשור
של ירידה ריאלית 37.בין השנים  2008ונובמבר  2010עלו מחירי הדירות בכ 53%-במצטבר )עלייה
ריאלית של כ ,(39%-ומחירי שכר הדירה עלו בתקופה זו בכ 25%-במצטבר .תוצר ענף הבנייה היה
בשנת  2010כ 35-מיליארד ש"ח ,והוא מהווה כ 7%-מסך התוצר העסקי .השפעת הפעילות בענף על
התוצר הכולל של המגזר העסקי רחבה יותר ,שכן הענף רוכש תשומות בארץ ,ובכך תורם לפעילות
בענפי התעשייה השונים וכן לענפי השירותים העסקיים .היקף התחלות הבנייה במשק בשנים
 2001עד  2008היה ,בממוצע ,כ ,31,800-ובשנים  2009ו 2010-גדל מספרן ל 34.7-ו 39-אלף,
בהתאמה .אשר להשקעות בענף  -ההשקעות בבנייה למגורים ב 2010-גדלו ריאלית בכ,12%-
וההשקעות בענף כולו גדלו בכ.8% -
מספר המועסקים בענף הבנייה נאמד בשנת  2009בכ 208-אלף ,מהם :ישראלים  144 -אלף;
פלסטינים מהשטחים  27 -אלף; וזרים  37 -אלף 38.עם זאת ,מספר העובדים הזרים בעלי היתר
היה  7,600בלבד ,וניתן להניח שאומדן העובדים הזרים הלא-חוקיים מוטה כלפי מעלה .אשר
לפלסטינים ,המספר כולל את המועסקים בבנייה ביישובים היהודיים הישראליים ביהודה
ושומרון )ולפני  2005גם בישובים הישראלים באזור רצועת עזה( ,ואינו כולל את תושבי מזרח

 37מדד המחירים לצרכן בשנת  2010עלה בכ ,2.3%-ומזה תרם רכיב הדיור )שכר דירה( נקודת אחוז.
 38טבלה מפורטת ,של עיבודי משרד הבינוי והשיכון על בסיס נתוני הלמ"ס ,מופיעה בנספח ה'.
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ירושלים אשר מחזיקים תעודות זהות ישראליות ,הנספרים בין העובדים הישראלים 39.מספר
המועסקים הישראלים בענף עלה עלייה משמעותית בשנת  ,2010עד לכדי  157אלף איש )גידול
של כ ,(9%-ושליש מגידול זה היה בעבודות הרטובות .עוד עולה מהנתונים כי ענף הבנייה תרם כ-
 23%מסך העלייה במספר המועסקים של כלל המשק לשנה זו ,וכמחצית מתוספת הגברים
המועסקים ,שהם בדרך כלל מפרנסים ראשיים )על פי מאפייני אוכלוסייה זו( .בכך היווה הענף
ערוץ חשוב להגדלת הרווחה ולהפחתת העוני .גם סקר המשרות הפנויות )של הלמ"ס( מראה עלייה
של הביקוש לעובדים בענף  -כ 8,400-משרות פנויות )לעומת  3,430משרות פנויות בממוצע
במחצית הראשונה של  - (2010ולכך יש פוטנציאל גידול נוסף .כ 45%-מסך המשרות הפנויות הוא
לעבודות "רטובות" .גידול הביקוש לעובדים נתמך גם על ידי סקר החברות )בנק ישראל( ,אך הוא
אינו ייחודי לענף הבנייה אלא לכל ענפי המשק.
גידול מספר המועסקים בענף נבע מעלייה בביקוש לעובדים ,שכן הפעילות בענף גדלה בעקבות
עליית מחירי הדירות .למרות זאת גיוס העובדים לא לווה בגידול השכר :השכר בענף הבנייה עלה
ריאלית )לעומת שנת  (2009ב 0.3%-בלבד ,לעומת עלייה בכ 1.5%-בממוצע המגזר העסקי.
שילוב עליות שכר מתונות אלה ,הנמוכות ביחס ליתר המשק ,למרות הגידול המשמעותי של
היקף המועסקים בענף הנובע מעלייה בביקוש ,אינו משקף מחסור בעובדים .מחסור בעובדים
מוגדר כמצב המאופיין בעלייה מועטה של מספר המועסקים ועלייה תלולה ברמות השכר בענף,
כלומר היצע העובדים קשיח .נתוני השנים האחרונות מראים גמישות גבוהה של היצע העבודה
40
לענף הבניין )וביחס ליתר המשק(.
 2.8.1.2ניתוח של הטווח קצר
על אף שמהבחינה הכלכלית התיאורטית צמצום מכסת העובדים הזרים והעובדים הפלסטינים
תביא לעלייה של שכר העבודה ולעלייה נוספת של מחירי הדירות )בנספח ה' מוסבר כיצד עלייה
של  20%בשכר תוביל לעלייה מרבית של  3.5%בלבד במחירי הדירות( ,נתוני השנים האחרונות
מראים כי עובדים ישראלים נכנסו לעבוד בענף )גם בעבודות הרטובות( וזאת ללא עלייה
משמעותית בשכר.
באשר להסבר עליית מחירי הדיור לאחרונה  -מחקרים שנעשו בבנק ישראל מצאו כי הגורם
המרכזי לעלייה המהירה של מחירי הדיור בשנתיים האחרונות אינו המחסור בדירות אלא הריבית
המוניטרית )נגר וסגל .(2010 ,בעוד שהחוסר בדירות מסביר כחמישית בלבד מהעלייה במחירים,
הרי שהריבית המוניטרית מסבירה כמעט מחצית ממנה.

 39בעניין זה נזכיר כי על פי הלמ"ס הפלסטינית ,תושבי מזרח ירושלים העובדים בישראל נחשבים כפלסטינים,
והעובדים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון אינם נחשבים כעובדים בישראל; האחרונים גם אינם זקוקים
להיתר עבודה על פי הדין הישראלי )אלא רק לאישור ביטחוני(.
 40עקב הבעייתיות בנתוני הלמ"ס הנוגעים למספר העובדים הזרים והשכר ,לכל הניתוחים שהוצגו בוצעו גם הערכות
דומות ההנחות שונות לגבי מספר העובדים ללא היתר .התוצאות מלמדות כי התמונה במהותה דומה לתמונה העולה
מנתוני הלמ"ס.
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עוד עולה מניתוחי בנק ישראל כי כדי לבנות  10אלף יחידות דיור נוספות יש צורך בתוספת של כ-
 5000עובדים בעבודות הרטובות .הערכה זו תואמת את גידול מספר התחלות הבנייה ומספר
העובדים בשנת  ,2010כפי שפורט לעיל.
חשוב להדגיש כי הערכות אלה הן הערכות יתר ,שכן הן לא מתחשבות באפשרויות של שינוי
בהרכב פונקציית הייצור )כפי שיפורט בהמשך( ,שינוי שעשוי להוביל למיתון העלייה ואולי אף
לירידה של מחירי הדיור וכמות העובדים.

 2.8.1.3שאלת קיומה של תחלופה בין עובדים ישראלים לעובדים לא-ישראלים
את שאלת קיומה של תחלופה או השלמה בין ישראלים ללא-ישראלים ראוי לבחון במבט ארוך
טווח ,ובהשוואה למצב בשנות השישים ,אז הועסקו בענף ישראלים בלבד.
אוכלוסיית המועסקים הישראלים בענף מאופיינת כבעלי השכלה נמוכה )עד  12שנות לימוד(,
בדומה לאוכלוסיית העובדים הלא-ישראלים ,ולכן יש אפשרות של תחלופה ביניהן .באיור 8.2
בנספח ה' ,המציג את תעסוקת הישראלים והלא-ישראלים בענף הבנייה מאז שנות השישים ,ניתן
לראות שתי תקופות בולטות שבהן התקיימה תחלופה :התקופה הראשונה היא בין מלחמת ששת
הימים לסוף שנות השמונים אז תעסוקת הלא-ישראלים הייתה של פלסטינים בלבד ,ומספר
המועסקים הישראלים ירד במקביל לגידול מספר המועסקים הפלסטינים; התקופה השנייה היא
העשור של שנות האלפיים ,שבו אוכלוסיית הלא-ישראלים כללה בעיקר זרים ,אך גם פלסטינים.
האיור מצביע על גידול מספר העובדים הישראלים בבנייה ,וזאת במקביל לירידת מספרם של
העובדים הלא-ישראלים .הגידול של  31אלף עובדים ישראלים בענף בשנת  2010מצביע אף הוא על
תחלופה ועל נכונותם של הישראלים לעבוד בענף.
מחקרים שנעשו בעשור האחרון מאששים את הטענה בדבר התחלופה בין עובדים ישראלים ללא-
ישראלים .כן מראים המחקרים כי כניסת העובדים הזרים משפיעה לשלילה על שכר הישראלים,
וכי כניסת העובדים הזרים מלווה בהשפעות רוחב על ענפים נוספים 41.כנגד זאת ,נייר עמדה של
אמיר וספיבק ) (2010שולל חלק מהממצאים שלפיהם נדרשת העלאת שכר בבנייה כדי שעובדים
ישראלים יצטרפו לענף .טענתם היא כי היצע העובדים הישראלים לתחומים אלה קשיח לחלוטין,
וכי לצורך הגדלת תפוקתו של ענף הבניין יש צורך בכוח אדם לא מקומי טענה שאינה נתמכת על
ידי הנתונים המוצגים כאן או בנייר העמדה שלהם.
הנתונים המובאים בטבלה  8.1בנספח ה' מראים כי בשנים  2009-2000גדל מספר הישראלים
העובדים בבניין בכ 26-אלף איש ,מהם כ 10-אלפים בעבודות הרטובות .משמע ש 38%-מהגידול
היה בעבודות רטובות אף מעבר לחלקם של העבודות הרטובות בבניין ,הנאמד בכ .30%-מפילוח
לפי מקצועות עולה כי בכל המקצועות הרטובים נרשם גידול ,אך הגידול המרשים ביותר היה
במקצוע "בנאים" .עוד עולה כי עיקר הגידול הוא בקרב ערבי ישראל .איור  8.3בנספח ה' מציג את
שיעור המועסקים הלא-ישראלים )במגזר העסקי( מול שיעורי התעסוקה בקרב אוכלוסיות דומות
 41לפירוט ראו נספח ה'.
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המתאימות לעבודה בבניין ,גברים עד גיל  ,44בעלי השכלה שאינה עולה על השכלה תיכונית -
ומצביע על שיעורי תחלופה גבוהים בין ישראלים ללא-ישראלים ,בפרט בקרב ערבי ישראל .זאת
אף על פי שתנודות אלו של שיעורי התעסוקה משתלבות גם בתנודות בשיעורי הצמיחה של התמ"ג
במשק.
לפיכך ,מסקנת הוועדה היא כי יש ישראלים המוכנים לעבוד בבנייה ,גם בעבודות הרטובות.

 2.8.1.4התיעוש ופונקצית הייצור בענף
בייצור קיימת תחלופה בין טכנולוגיה לבין עבודה :ניתן להגדיל את הטכנולוגיה )ההון( המחליפה
ידיים עובדות – כדוגמת מנופים ,מעליות ,טרקטורים ומערבלי בטון על משאית – ולייצר את
אותה התפוקה עם פחות עובדים .מצב כזה פועל גם להגדלה של התפוקה לעובד ,ולכן גם של
השכר לעובד .על כן ,שאלה חשובה היא אם ניתן לשפר את הטכנולוגיה בענף כך שהרכב הייצור
ישתנה ויכיל פחות עובדים )בשכר יותר גבוה( ויותר טכנולוגיה.
כפי שמראה איור  8.5המציג את התוצר לעובד בענף הבנייה ובמגזר העסקי :מאז שנות השבעים –
כלומר במשך ארבעה עשורים – נשאר התוצר לעובד באותה רמה ,פחות או יותר ,לאחר עלייה
מרשימה בשנות השישים .לעומת זאת ,התוצר לעובד במגזר העסקי – שהיה בשנות השישים אף
נמוך יותר מאשר בבנייה ,עלה עלייה מתמשכת .התוצר לעובד משקף את רמת הפריון בענף ,וקשור
קשר הדוק להתפתחות התיעוש ,שכן התיעוש מאפשר לייצר את אותה רמת תפוקה עם פחות
עובדים ,וכך תפוקת העובד גדולה יותר ,ולכן גם השכר .ברור כי בארבעת העשורים האלה הייתה
התפתחות גדולה של טכנולוגיית הבנייה בעולם – בציוד ובשיטות הבנייה – אך מתברר שזו לא
חלחלה לישראל .כך מלמדת השוואה בין-לאומית של היחס שבין השכר בענף הבנייה לשכר במגזר
העסקי )גרף  8.6בנספח ה'( כי בישראל היחס הוא  ,85%המקום הנמוך ביותר בין המדינות
המפותחות; באלה היחס הוא כ ,100%-כפי שהיה מקובל בישראל בשנות השישים ,כלומר לפני
כניסתם של לא-ישראלים לענף הבנייה.
הנתונים על משך זמן הבנייה בישראל )גרף  8.6בנספח ה'( הם ביטוי נוסף לפיגור ברמת התיעוש
של ענף הבנייה בישראל .אורך זמן הבנייה של דירה בישראל לא השתנה משמעותית במשך שלושה
עשורים )להוציא את תקופת גל העלייה של תחילת שנות התשעים(.
המסקנה העולה מניתוח זה היא כי רמת התיעוש בבנייה בישראל עדיין נמוכה ,למרות שיפור
מסוים בשני העשורים האחרונים .מכאן שניתן לשנות את תהליכי הייצור כך שהתפוקה תהיה
מורכבת מפרופורציות שונות של הון )יותר( ועבודה )פחות( 42.עם הגורמים המעכבי תיעוש בענף
נמנים שכר נמוך ,אי-ודאות ,הנובעת ממחזורי העסקים ומחוסר מדיניות עקבית באשר להעסקת
לא-ישראלים ,שיטות הבנייה ,צורת ההעסקה והתגמול והתקינה .יש אפוא חשיבות רבה למדיניות
עקבית של הממשלה בנושא צמצום המועסקים הלא-ישראלים .על כן המנגנון היעיל ביותר

 42משיחות עם גורמים שונים בענף עולה כי ברמת התיעוש חל שיפור בעשור האחרון .אך שיפור זה נסב בעיקר על
בניינים רבי קומות ,שמשקלם בסך הבנייה קטן יחסית ,וכמעט לא הורגש בבנייה הלא-רוויה.
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לתיעוש הבנייה היא דחיפת השכר כלפי מעלה ובמיוחד השכר בעבודות הרטובות אותן ניתן
להחליף בתיעוש בבנייה הרוויה ובבנייה הנמוכה )להרחבה ראו נספח ח'(.

איור  :8.5תוצר לעובד -הסקטור העסקי לעומת ענף הבנייה )אלפי ( ₪
250
סקטור עסקי
225
200
בנייה -לא כולל עובדים לא מדווחים

175
בנייה -כולל עובדים לא מדווחים

150
125

בנייה -כולל  50%מהעובדים הלא מדווחים

100
75
50

2010

2005

2000

1995

1990

1980

1985

1975

1970

1965

1960

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל

 2.8.1.5סיכום הנזקים שבהעסקת לא-ישראלים ודרכי פתרון
התמונה הבולטת בניתוח שני הסעיפים האחרונים – שאלת התחלופה בין עובדים ישראלים ללא-
ישראלים ושאלת ההתפתחות הטכנולוגית בענף הבנייה – וכן עולה מפרקים אחרים בדוח ,היא כי
העסקת עובדים לא-ישראלים בענף לוחצת להקטנת השכר והגדלת פערי האי-שוויון והעוני
וליציאת מועסקים ישראלים ממעגל התעסוקה ומהווה תמריץ שלילי להתפתחות טכנולוגית.
בנוסף ,קיימים נזקים חברתיים אחרים וגידול בהוצאות הפיסקאליות עקב הצורך בגידול תשלומי
הרווחה.
לכאורה ,העסקת לא-ישראלים מביאה תועלת ,שכן השכר הנמוך עשוי לפעול להוזלת מחירי
הבתים ,אך חשוב לזכור כי משך הבנייה הארוך  -תוצאת הפיגור הטכנולוגי  -כרוך גם הוא
בעלויות ,וכי תיעוש גם מעלה את איכות הבנייה.
מניתוח הנתונים עולה שיש ישראלים המוכנים לעבוד בבניין ,גם בעבודות רטובות .לכן ,בהינתן
התחלופה בין עובדים ישראלים ולא-ישראלים ,ניתן לקבוע כי העסקת לא-ישראלים בתחום
הבניין מצמצמת את העסקתם של ישראלים.
פוטנציאל השיפור בתיעוש הענף הוא גדול .דרך הגברת התיעוש יהיה ניתן להקטין את מספר
העובדים המייצרים תפוקה נתונה כך שהענף לא יזדקק לעובדים לא-ישראלים.
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נציין כי מאפיין חשוב ונוסף של הענף ,המבדיל אותו מרוב ענפי המגזר העסקי ,הוא היותו "לא-
סחיר" ,שכן הוא מייצר מוצרים לשוק המקומי בלבד ,ולכן אינו חשוף לתחרות מול חו"ל .מצב זה,
פוגע בתמריץ להתייעל ולאמץ טכנולוגיות חדשות .העסקת לא-ישראלים ,הפוגעת בתיעוש ,רק
מחמירה מצב זה.
מהבחינה הכלכלית התיאורטית הפסקת העסקתם של עובדים לא-ישראלים תביא להעלאה של
שכר העובדים ולעלייה מתונה מאד של מחירי הבתים ,אך יחד עם זאת נתוני השנים האחרונות
מראים כי עובדים ישראלים נכנסו לעבוד בענף )גם בעבודות הרטובות( וזאת ללא עלייה
43
משמעותית בשכר.

 2.8.1.6עמדת משרד הבינוי והשיכון
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ענף הבנייה הוא תנודתי מטבעו  -מעצם היותו תלוי בשינויים דמוגרפיים )העלייה לארץ ,שיעורי
הילודה( וכן בשינויים מקרו-כלכליים )השינוי בתוצר במשק ובבנייה ,שינויים בשיעור ההשתתפות
בכוח העבודה ,בתעסוקה ובאבטלה ,שינויים בהכנסה הפנויה לנפש ,בריבית ועוד( .תנודות אלה
משפיעות מייד על הביקושים לדירות ועל התוצר בענף ובעקבות אלה  -על הביקוש לעובדים בו.
לכן יש לתת את הדעת להבטחת זמינות של כוח עבודה מתאים לענף ,לעת הצורך .משרד הבינוי
והשיכון סבור כי בטווח הקצר כאשר ביקושים ומחירי דירות גואים ,נדרש מענה מיידי לנושא כוח
האדם לשם מניעת חסם ענפי.
עמדת משרד הבינוי והשיכון היא כי עקב התנודתיות והמחזוריות של ענף הנדל"ן ,הרי בעידן של
עליה בתמ"ג המשקי ובתוצר של ענף הבנייה ,הענף אינו מסוגל להתקיים באמצעות כוח עבודה
ישראלי בלבד .לטענת משרד הבינוי והשיכון ,אין זה ברור כלל כי באמצעות עליית שכר בלבד
ניתן לשלב עובדים ישראלים בענף ,ובמיוחד בעבודות רטובות ,בהיקפים הנדרשים ובטווח
הקצר ,ללא תלות בעובדים לא ישראלים .אכן ,יש לתת את הדעת על הקושי הקיים שבגיוס כוח
אדם מיומן ומתאים ,בעיקר בעבודות רטובות )אך לא רק בהן( כדי לענות במהירות על הצרכים
ולמנוע שיבושים בביצוע פרויקטים על כל ההשלכות הכרוכות של הדבר .מחסור בעובדים
בעבודות רטובות עלול לגרור עיכוב בביצוע עבודות משלימות המבוצעות בעיקר בידי ישראלים ,הן
בבנייה והן במיגוון התעשיות הנלוות לבנייה ,שמרבית המועסקים בהן הם ישראלים .לכן יש
לאפשר גמישות יתירה בהיצע של כוח עבודה זול וזמין.
בתקופת גאות המחסור בעובדים לא-ישראלים עלול לגרום למחסור בכוח אדם ולעליית שכר,
שתתרום תרומה נוספת לעלייה המואצת של מחירי הדירות ושכר הדירה ,על כל השלכותיה
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הניתוח הכלכלי תיאורטי מופיע בנספח ה' ובו מוסבר כיצד עלייה של  20%בשכר תוביל לעלייה של  3.5%במחירי הדירה לכל

היותר ,עלייה זו אינה מביאה בחשבון את השפעת הגידול של ההון והקטנת תשומת העובדים שיביאו למיתון העלייה של מחירי
הדיור ,ואולי אף לירידתם.
 44עמדתו של משרד הבינוי והשיכון מובאת במלואה כנספח ו'.
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)היקפי גמר הבנייה מפגרים כבר כעת במידה משמעותית אחר היקפי התחלות הבניה (.מצב זה
עלול להוביל למשבר נוסף בענף ,תוצאת היצע נמוך של דירות למגורים.
אחת הטענות העיקריות המועלות בדוח זה נגד העסקת לא-ישראלים בבנייה היא כי זו גורמת
לקיפאון של התוצר לעובד ,מוזילה את שכר העובדים ואינה מעודדת את תיעוש הענף .ענף הבנייה
הוא אכן ענף מסורתי )גם במשקים אחרים( ,ומכאן שהוא עתיר עבודה יחסית להשקעות בהון .עם
זאת נתונים מראים כי היקף ההשקעות בהון בענף גדל מאוד במהלך השנים ,ולא עוד אלא שהיקף
ההון לעובד בו גדל במידה ניכרת ובאופן מתמשך במהלך השנים) .פירוט ראו בנספח ו'( .והנה ,אף
על פי כן לא ניכרת עלייה באותו היקף של התוצר לעובד .כמו כן סבור משרד הבינוי שיכון שמשך
זמן הבנייה אינו תלוי בהעסקת עובדים לא-ישראלים.
החלטות ממשלה רבות קבעו כי יש צורך לעודד ולסבסד את תיעוש ענף הבנייה ,אך מרביתן טרם
יושמו ובלי ליישמן קשה להפחית את מכסת העובדים הלא-ישראלים בענף .משרד הבינוי והשיכון
מבקש להביע חשש כי אף ההמלצות הרשומות בדוח זה )שהן חלקיות יותר( לא יישומו במלואן,
ומתוכן ייושמו ההמלצות העוסקות בצמצום ההיתרים ובהעלאת שכר בלבד.

 .2.8.2ענף התעשייה
ענף התעשייה מורכב מענפי טכנולוגיה עילית וענפי טכנולוגיה מסורתית; בראשונים העובדים
מאופיינים בפריון ושכר גבוהים ,ואילו באחרונים – התפוקה לעובד נמוכה ,ובהתאם לכך גם
השכר .התרת כניסתם של עובדים לא-ישראלים מקטינה את אפשרויות התעסוקה של ישראלים
ומורידה את השכר בצורה מלאכותית )כפי שתואר בהרחבה בפרק זה ובדוחות קודמים( .לפי דוח
מקוב קידום הפריון בתעשיות המסורתיות הוא הכרחי ,ועליו להתבסס על קידום התיעוש בתחום
זה 45.הגדלה של ההון לעובד ,ובכך של הפריון לעובד ,חיונית להגדלת יכולת ההשתכרות של
עובדים בלתי מיומנים בתעשייה.
ענף התעשייה בישראל ,בניגוד מוחלט לענפי החקלאות והבנייה ,לא הגיע למצב של הסתמכות על
עובדים לא מקומיים ככוח העבודה הבלתי מיומן שלו ולראיה ניתן לראות בתרשים  9להלן כי
שיעור העובדים הפלסטינים והזרים בענף מעולם לא היה גבוה מ ,4%-ונשמר ממוצע רב-שנתי של
כ.2%-
אף שהעסקתם של עובדים לא-ישראלים בתעשייה מוגבלת ביותר ,ישנם מספר משלחי יד שבהם
שורה מחסור מתמיד של עובדים ישראלים .משלחי יד אלה ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות:
) (1עובדים ברמת מומחיות גבוהה ביותר; ) (2עובדים במקצועות שבהם יש מחסור זמני בעובדים
מקומיים )עקב גידול פתאומי של הביקוש למוצרים מסוימים ,או מחסור זמני בהכשרות

 45הוועדה לבחינת אמצעים להעצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית ,בראשות ישראל מקוב ,הגישה את מסקנותיה
באוקטובר .2007
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מתאימות( ; ) (3משלחי יד בתת-ענפים "ההולכים ונעלמים" )כדוגמת ענף ייצור הטקסטיל ,שבו
אין לישראל יתרון תחרותי(.
תרשים  :9מספר עובדים בענף התעשייה ,זרים ,פלסטינים וישראלים ,ושיעור הפלסטינים מסך
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עובדים זרים )לא כולל עובדים פלסטינים( מהקבוצה הראשונה ניתן להעסיק ללא הגבלה בשכר
גבוה )פי שניים מהשכר הממוצע במשק( ,כך שהם כמעט לא פוגעים בשוק העבודה של ישראלים.
גם הקבוצה השנייה אינה אמורה לעורר בעיה מנקודת הראות של שוק העבודה הישראלי ,שכן
עובדים אלה אמורים לפתור בעיות זמניות בהיצע העובדים ,אך בפועל מונעת את התמריץ
להכשרתם ולכניסתם של ישראלים למקצועות המדוברים .העובדים מן הסוג השלישי הם,
במהותם ,בבחינת סובסידיה משמעותית לענפים אלה ,שאלמלא זמינותם של עובדים זולים לא
היו מתקיימים.

 .2.8.3ענף החקלאות
העסקת עובדים לא-ישראלים בענף החקלאות נדונה בקפידה בדוחות קודמים אשר הוגשו,
והתקבלו על ידי הממשלה 46.הענף זוכה ,בהתאם לכך ,לתמיכה ממשלתית משמעותית בכל הנוגע
לתיעוש מחליף ידיים עובדות והכשרות עובדים ישראלים ,וכן מתנהל בו תהליך של הפחתת מספר
העובדים הזרים עד כדי  18,900בשנת .2015
ענף החקלאות הוא ענף עונתי במהותו ,ולכן דרישות כוח האדם בו משתנות מהותית לאורך שנת
העבודה .הוא צורך כוח אדם רב בתקופות שיא ,אך רק כוח אדם מצומצם בתקופות השפל .על פי
מדיניות הממשלה שהותוותה במסגרת האג'נדה החברתית-כלכלית ,המעדיפה תעסוקה יציבה
 46דוח הוועדה לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא ישראליים .2007 ,דוח הוועדה לעידוד תעסוקת ישראלים והפחתת
מספר העובדים הזרים בחקלאות.2010 ,
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עבור עובדים ישראלים ,אין חובה שהעבודה העונתית בענף החקלאות תהיה מבוססת אך ורק על
עובדים ישראלים )בניגוד להעסקה הקבועה בענף( .יתירה מכך ,כפי שתואר בדוחות קודמים,
להעסקה עונתית השפעה זניחה ,אם בכלל ,על שוק העבודה המקומי .המדינה ,בהבינה נושא זה,
הגיעה למסקנה כי יש מקום לתמיכה בענף החקלאות בתקופות השיא בעזרת הבאת עובדים
עונתיים .לשם כך מתקיים ,נכון לעת כתיבת דוח זה ,פיילוט ראשון להבאת עובדים זרים ממדינות
אסיה.
כיוון שהעסקת עובדים פלסטינים עדיפה במכלול הדברים ,כאמור ,על העסקת עובדים זרים ,הרי
שהעסקה עונתית של הראשונים עשויה להוות פתרון עדיף על הבאת עובדים זרים עונתיים .עם
זאת יש להיזהר שמנגנון העסקת עובדים עונתיים לא יהפך כסות להעסקה קבועה.
במסגרת שיטות ההעסקה העונתיות הנהוגות בענף החקלאות מתקיימת שיטת העסקה
"משפחתית" ,שבה כל התא המשפחתי מהגר אל שטחי ישראל לתקופה קצובה ,ובמהלך תקופה זו
עובדים כל בני המשפחה – מן המבוגר ביותר ועד הצעיר ביותר – בשטח חקלאי אחד .תחת
העסקה זו הילדים אינם נחשבים מועסקים אלא מצטרפים להוריהם ומשתתפים בעבודה זו.
שיטת העסקה זאת אופיינית רק לתקופת הקטיף )או המסיק( של ענפים מיוחדים כענפי הזיתים,
השקדים והמלפפונים לתעשייה .משפחות אלה מגיעות יחד לתקופת הקטיף  -תקופה מוגדרת
ומוגבלת המחייבת עבודה מבוקר עד ערב .הגידולים האמורים מתאפיינים ברווחיות נמוכה מאוד,
ושיטת התגמול לאותם עובדים הן על בסיס חלק מהיבול .רק באופן זה ענפים אלה החזיקו מעמד.
לפי הדיווחים השונים מועסקים בשיטה זו גם ילדים מתחת לגיל העבודה החוקי בישראל .אולם
רוב חברי הוועדה לא שוכנעו כי בנסיבות העניין שבהם הקטיף והמסיק מבוצעים במסגרת
המשפחה ,הילדים הם "עובדים" לעניין חוק עבודת הנוער .במסגרת דיוני הוועדה עלה כי הדבר
נהוג ביותר במשק הפלסטיני בזמני החופשות מבתי הספר ,אולם קורה לעיתים גם בתקופות
אחרות.
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 .3העסקת עובדים פלסטינים בישראל :ניתוח מאפייניה והשפעותיה על
המשק הפלסטיני
המשק הפלסטיני )יהודה ושומרון בלבד( הוא משק קטן יחסית המונה  1.5מיליון איש )מעל גיל
 .(15התוצר לנפש בשנת  2010מוערך ב 1,137.4-דולר )לעומת  339.7דולר ברצועת עזה( ושיעורי
האבטלה ירדו ברבעון האחרון של  2010עד לרמה של  10% 47.16.9%מהמועסקים במשק
הפלסטיני עובדים בישראל והשכר הממוצע אותו הם מקבלים ליום עבודה הוא  160ש"ח .זאת
48
לעומת שכר יומי ממוצע של  86ש"ח לאלה העובדים בתחומי הרשות הפלסטינית.
תרשים  :10שיעור האבטלה בשטחי הרשות הפלסטינית ,יהודה ושומרון
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מקור :למ"ס פלסטינית
התעסוקה של פלסטינים יוממים בכלכלה הישראלית )בישראל ובישובים הישראליים באיו"ש(
הייתה אחד המאפיינים הבולטים של משקי יהודה ושומרון ורצועת עזה החל מראשית שנות
השבעים .ההתרחבות המהירה של התעסוקה הפלסטינית בישראל לוותה בעלייה מהירה של רמת
החיים בשנות השבעים והשמונים ובריבוי דמוגרפי מהיר .החל משלהי שנות השמונים ,התעסוקה
הפלסטינית בישראל הושפעה גם מהתהפוכות המדיניות בין ישראל לפלסטינים; בפרט ,פיגועי
ההתאבדות בשנות התשעים ואירועי האינתיפאדה השנייה הביאו להידוק הפיקוח הישראלי על
תעסוקה של פלסטינים בישראל ,ובתקופות של מתיחות נמנעה כל כניסה של עובדים פלסטינים
לשטחי ישראל .התנודות בהיצע העבודה בפועל גרמו לחוסר ודאות הן במשק הפלסטיני והן אצל
המעסיקים הישראלים ,בעיקר בענפי הבניה והחקלאות) ,אלו החלו ,מאמצע שנות התשעים,
בהעסקת עובדים זרים כתחליף לעובדים הפלסטינים(.

 47הרבעון הרביעי של  2010במחירי .2004
 48נתוני הלמ"ס הפלסטינית ובנק ישראל.
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התלות הפלסטינית ,בפרט של פלסטינים חסרי השכלה גבוהה ,בתעסוקה במשק הישראלי
מודגמת בחריפות בנתוני התעסוקה והאבטלה בעשור האחרון :גידול של התעסוקה הפלסטינית
במשק הישראלי הקטין את שיעור האבטלה והגדיל את השכר הממוצע בעיקר בקרב פלסטינים
חסרי השכלה גבוהה )בעלי השכלה יסודית-תיכונית( העומדים בקריטריונים לכניסה לישראל.
)בשנים האחרונות הונפקו היתרים לפלסטינים נשואים עם ילדים בני  29שנה ומעלה( .פלסטינים
אלו מועסקים בעיקר כעובדי כפיים בענפי הבנייה והחקלאות .כנגד זאת ההשפעה על פלסטינים
בעלי השכלה על-תיכונית מוגבלת ,משום שאלו עובדים בדרך כלל במשק הפלסטיני ,לעיתים
קרובות במגזר הציבורי הפלסטיני .אחת הסיבות לכך היא ההתאמה החלקית של ההון האנושי
הנרכש במוסדות ההשכלה הגבוהה הפלסטיניים לצורכי המשק הישראלי.
פוטנציאל התעסוקה של עובדים פלסטיניים בישראל הוא רב .ניתן להעריך כי פריצת ההסדרה של
מגבלות התעסוקה הקיימות כיום תאפשר לכוחות השוק להביא את התעסוקה של פלסטינים
תושבי יהודה והשומרון לסדר גודל של כמאה אלף עובדים ,אם לא למעלה מכך ,כפי שהיה ערב
האינתיפאדות הראשונה והשנייה )כולל רצועת עזה(.
ההשפעות של התעסוקה בישראל על הכלכלה הפלסטינית הן מורכבות וכוללות השפעות שהן
חיוביות לטווח הקצר ושליליות בטווח הארוך .בטווח הקצר התעסוקה בישראל מביאה לגידול
בתעסוקה ,ירידה באבטלה ושיפור במאזן התשלומים הפלסטינים) .עם זאת היא יוצרת תלות
במצב הביטחוני-מדיני (.לעומת זאת בטווח הארוך יש חשש לכרסום בצמיחה הכלכלית
ובפרודוקטיביות של כוח העבודה הפלסטיני 49.החלטה על התעסוקה הפלסטינית בישראל ועל
אופן ניהולה צריכה לאזן בין שיקולים אלה לטווחים הקצר והארוך.
היתרונות העיקריים לכלכלה הפלסטינית מתעסוקת עובדים פלסטינים בישראל הם יצירת
הכנסות ניכרות המאזנות חלק מהגירעון במאזן התשלומים ,מגדילות את התעסוקה ומצמצמות
את האבטלה .הכנסות אלה נאמדו על ידי הלמ"ס הפלסטינית בשנת  2008בכ 650-מיליון דולרים,
והיו גדולות מסך יצוא הסחורות הפלסטיני לעולם כולו .היקף ההכנסות עמד על כ 13-אחוזים
מהתוצר הפלסטיני והן אפוא מקור הכנסה חשוב לכלכלה הפלסטינית.
תוצאות של מחקר הנערך בימים אלו בבנק ישראל מכמתות את היקף ההשפעה קצרת הטווח של
מתן היתרי תעסוקה בישראל על התעסוקה הפלסטינית בשנים  :2005-8גידול של  100היתרי
עבודה בישראל לפלסטינים במחוז היה מתואם עם גידול מיידי של כ 60-איש במספר המועסקים
בכלכלה הישראלית )לרבות הישובים הישראלים באיו"ש( ,וירידה של כ 60-איש במספר של תושבי
המחוז הזכאים לעבוד בישראל על פי קריטריונים של גיל ומצב משפחתי 50.עם זאת ,המחקר
מצביע כי מקצת מהפלסטינים ,שהחלו לעבוד בישראל עשו כן ללא היתר .סך התעסוקה של
 49פרודוקטיביות  -מדד של יעילות ניצולן של כל התשומות המשתתפות בתהליך הייצור.
 50הסברים אפשריים לגידול התעסוקה הקטן מיחס של אחד לאחד :ראשית חלק ממקבלי ההיתרים עבדו בישובים
הישראלים שהם חלק מהכלכלה הישראלית ולכן תחילת עבודתם בישראל אינה מגדילה את התעסוקה בכלכלה
הישראלית .שנית ,יחידות המדידה של ההיתרים )חודש ממוצע( שונות מיחידות המדידה של סקרי כוח האדם )שבוע
ממוצע( .על כן ,מועסק שעבד בישראל שבועיים נרשם כעובד בנתוני ההיתרים ואילו כחצי עובד בנתוני הסקרים.
לבסוף ,טעויות מדידה בסקרים עשויים להקטין את הקורלציה בין ההיתרים לבין התעסוקה בישראל.
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פלסטינים בכלכלה הישראלית או הפלסטינית גדל בכ 86-איש במקביל לגידול של כ 100-היתרים
במחוז .המחקר מתעד גם את הירידה בתשואה להשכלה של פלסטינים במקביל לגידול בתעסוקה
בהיתר בישראל.
תרומה נוספת של תעסוקה פלסטינית בישראל לצמיחה הכלכלית הפלסטינית עשויה להתקבל
מרכישת מיומנויות חדשות ומחשיפה לטכנולוגיות חדשות במהלך העבודה בישראל) .התעסוקה
הפלסטינית בדפוסיה כיום חושפת את העובדים פלסטינים לטכנולוגיות הנהוגות בישראל בענפי
הבנייה והחקלאות(.
מאידך ,שני מחקרים של כלכלני הבנק העולמי )שיף ;2004 ,ואסטרופ ודסוס (2005 ,מצביעים על
מספר חסרונות הכרוכים בתעסוקה הפלסטינית בישראל .ראשית ,מחקרים אלו מצביעים על
הסכנה של פגיעה בתחרותיות של הכלכלה הפלסטינית עקב עליית השכר כתוצאה מהתעסוקה
בישראל .עליית השכר מייקרת את עלויות הייצור בתוך המשק הפלסטיני ,ובכך שוחקת את
התחרותיות של היצרנים הפלסטינים בכלכלה העולמית ופוגעת ביכולת היצוא של המשק
הפלסטיני .תופעה זו מוכרת בשם "המחלה ההולנדית" והיא בעייתית בעיקר כאשר מתחוללים
שינויים לא צפויים במערכת.
שיף מונה השלכות שליליות נוספות של התעסוקה בישראל על הפרודוקטיביות של הכלכלה
הפלסטינית :ראשית ,נפגעת צבירת הידע תוך כדי ייצור ) (Learning by doingהמותאם לכלכלה
הפלסטינית; שנית ,פלסטינים בעלי השכלה גבוהה המועסקים במשק הישראלי ,הונם האנושי
נשחק ,וכן לא מתקיימות ההשפעות החיצוניות החיוביות שהיו נובעות מהעסקתם כעובדים
משכילים על פני עובדים פלסטינים חסרי השכלה גבוהה המועסקים בתוך המשק הפלסטיני.
אמנם כל עוד שיעור האבטלה גבוה ברשות הפלסטינית ההשפעה על השכר המקומי נמוכה
והפגיעה בתחרותיות של הכלכלה הפלסטינית נמוכה.
שיף גם טוען כי שחיקת התשואה להשכלה עלולה לפגוע בצמיחה ארוכת הטווח של הכלכלה
הפלסטינית .יש לציין כי הרלוונטיות של טיעון זה מוגבלת בשנים האחרונות ,משום שהתעסוקה
בישראל מותרת רק לנשואים בני  29ומעלה .האפשרות לעבוד רק בגיל מבוגר יחסית מקטינה את
הפגיעה של התעסוקה בישראל ביחס לתשואה להשכלה לאורך שנות העבודה של הפלסטינים.
מכאן שמעבר לטעמים הביטחוניים נראה שעשויה להיות חשיבות נוספת להגבלת התעסוקה של
פלסטינים צעירים בישראל .שיף )עמ'  (26מסכם" :ככלל ,גישה קבועה לשוק העבודה הישראלי
מועילה מבחינה כלכלית לכלכלה הפלסטינית ,אך היא טומנת בחובה מספר השפעות שליליות
הפוגעות ברמת פרודוקטיביות ".מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם תוצאות המודל שפיתחו
אסטרופ ודסוס ).(2005
נוסף על החסרונות שמנו המחקרים האמורים ,ניתן להעריך כי התלות במשק הישראלי ובפרט אי
הוודאות הכרוכה בסגירה ופתיחה של שוק העבודה הישראלי בפני פלסטינים בעקבות אירועי
טרור בעבר עלולים לפגוע בכלכלה הפלסטינית ובפרט בתמריץ להשקיע בה .יצירת תלות ביציאה
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לעבודה בישראל עשויה להיות בעלת השפעות שליליות על משקי הבית התלויים בתעסוקה
בישראל .על כן ,כל עוד קיים סיכון סביר לסגירת שוק העבודה בשל נסיבות ביטחוניות ,עדיף
מבחינה כלכלית לעודד את יצוא הסחורות הפלסטיניות ולא את יציאת הפלסטינים לעבוד
בישראל שכן שוק המוצרים מגלה גמישות רבה ועמידות לזעזועים בסחר החוץ מפני היכולת
להחליף שווקי יצוא.
בעקבות הניתוח של היתרונות והחסרונות של התעסוקה הפלסטינית בישראל ,המליץ שיף )עמ'
 (28-31לרשות הפלסטינית להקים מערכת של גביית היטלים על היתרי עבודה של פלסטינים
העובדים בישראל כדי ליהנות מההכנסה מהתעסוקה בישראל תוך צמצום הנזקים הנלווים
אליה ,כמפורט להלן .אליבא דשיף ,ישנם מספר יתרונות לגביית היטל על תעסוקה פלסטינית
בישראל :ראשית ,כך יתווסף מקור תקציבי לפיתוח הכלכלה הפלסטינית; שנית ,השכר נטו לעובד
פלסטיני בישראל יירד בגלל ההיטל ,ויקטין את התמריץ של משכילים לעבוד בישראל .ירידת שכר
זו תשפר את התחרותיות של הכלכלה הפלסטינית על ידי הורדת השכר לעובדים לא משכילים
והעסקת עובדים משכילים בתוך הכלכלה הפלסטינית; לבסוף ,גביית ההיטל תיצור תמריץ
לשיתוף פעולה פלסטיני בסינון עובדים מסוכנים מבחינה ביטחונית כדי לשמר את תקציב הפיתוח
שייגבה על ידי ההיטל.
בסיכום – בטווח הקצר התעסוקה בישראל מקדמת את המשק הפלסטיני על ידי הרחבת
התעסוקה ויצירת הכנסות חשובות מיצוא שירותי עבודה לישראל .כנגד זאת מחקרי הבנק
העולמי מצביעים כי לתעסוקה זו השפעות שליליות על הצמיחה של המשק הפלסטיני בטווח
הארוך ,ובפרט על יכולתה לייצא מוצרים.
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 .4שיקולי ביטחון ,שיקולים מדיניים ושיקולי ביטחון פנים
 4.1פרוטוקול פריז
פרוטוקול פריז הוא מסמך היסוד הקובע ומפרט את בסיס היחסים הכלכליים בין ישראל
לפלסטינים ,הן מהבחינה העקרונית ,הן מבחינת ניהולם ופיתוחם של היחסים הכלכליים ,והן
בקביעת העקרונות לפעולה ושיתוף פעולה כלכליים בכל תחום ותחום.
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הפרוטוקול נחתם בין ממשלת ישראל לבין אש"פ ,אשר ייצג את הצד הפלסטיני ,ב 29-באפריל
 ,1994אומץ בתוך הסכם הביניים בין ישראל לבין אש"פ ,אשר נחתם ביום  28בספטמבר ,1995
והוא חל על הגדה המערבית ורצועת עזה בתקופת הביניים 52.הפרוטוקול משמש עד היום בסיס
ליחסים הכלכליים בין ישראל לרש"פ.
הפרוטוקול העביר לידי הרשות הפלסטינית מספר סמכויות בתחום המדיניות הכלכלית :הטלת
מסים על האוכלוסייה הפלסטינית ,ניהול מדיניות תעשייתית ,הקמת רשות מוניטרית והעסקת
עובדים במגזר הציבורי .בהמשך אף הועברו לרשות הפלסטינית סמכויות משמעותיות אחרות .כך,
למשל ,הוקמה רשות תעסוקה פלסטינית עצמאית ,וישראל חדלה לתפקד כשירות התעסוקה
בשטחי הרשות .עם זאת הותיר הפרוטוקול בידי ישראל סמכויות שונות :גביית מסי יבוא ומע"מ -
ישראל זכאית גם לקבוע את שיעור המס על יבוא; היבוא והיצוא הם דרך נמלי הים של ישראל
בלבד ,וכפופים ,בתחומים מסוימים להגבלות כמותיות ו/או לקבלת היתרים אחרים; הסדר
מעטפת המכס קובע משטר אחיד של מכסים ומסים עקיפים בשטחי ישראל ,הגדה ועזה; ישראל
גובה את המכסים עבור הפלסטינים במעטפת החיצונית ומעבירה להם את הנתח היחסי בניכוי
עמלה; ולבסוף – הפרוטוקול מסדיר את תחום מעבר העובדים בין ישראל והרשות הפלסטינית
וקובע כי הצדדים ישתדלו לשמור על תנועה סדירה של עובדים ביניהם ,בכפוף ליכולת של כל צד
לווסת זאת ולקבוע תנאים למעבר עובדים לשטחו.

 4.2שיקולים ביטחוניים
לכניסת עובדים פלסטינים אל המשק הישראלי יש  -על פי הנחות העבודה המקובלות במערכת
הביטחון השפעות רבות על המשק הפלסטיני .המשק הפלסטיני מאופיין בשיעורי אבטלה גבוהים,
ומשרד הביטחון מעריך כי הורדת שיעור האבטלה מקטינה את התסיסה הביטחונית .מערכת
הביטחון מתריעה כי ככל שחלקים נרחבים יותר באוכלוסייה הפלסטינית שרויים בחוסר מעש ,כך
גדלה ההשפעה של תנועות איסלמיות קיצוניות ,הפועלות לעתים רבות תחת כסות חברתית ,על
החברה הפלסטינית .פנייה לאיסלם הקיצוני הנובעת משיעורי אבטלה גבוהים ומעוני מגדילה את
יכולתם של ארגוני הטרור השונים לפעול מתוך האוכלוסייה האזרחית ומגדילה ואת מספר
הפרטים הזמינים ונכונים להשתתף בפעילות עוינת.
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התרת הכניסה של עובדים פלסטינים אל המשק הישראלי היא ,בהתאם לכך ,פתרון סביר ברמה
הביטחונית :היא גם משמשת מקור תעסוקה נוסף לאוכלוסיה הפלסטינית ,וגם מאפשרת
לעובדים בעלי מיומנות נמוכה לעבוד בשכר העולה משמעותית על זה שהיה זמין לעובדים בעלי
מאפיינים דומים בשטחי הרשות .נתוני משרד הביטחון מראים כי להוציא אירוע בודד ,עובדים
פלסטינים בהיתר בישראל לא היו מעורבים בפעילות טרור כלל.
ואולם ,ייתכן שדרושה בחינה נוספת של נושא זה ,שכן ישנם גם מחקרים בין-לאומיים כלליים )לא
לגבי ישראל( שאינם מוצאים קשר סטטיסטי מובהק בין מצב כלכלי לבין פיגועים .ייתכן שדרושה
בחינה נוספת של נושא זה ,במיוחד בהקשר הישראלי .כך לדוגמה מוצא ברמן ,במחקר על
אפגניסטן ,עיראק והפיליפינים כי לא רק שאין קשר חיובי בין גובה האבטלה לבין היקף הטרור,
אלא שיש קשר שלילי  -כלומר שהקטנת היקף האבטלה מובילה לעלייה בהיקף הטרור בארצות
הנבדקות 53.לעומת ממצאים אלה נמצא במחקרים אחרים הקשר שמניח משרד הביטחון )דובה
וורגס ,2008 ,בנמלך .(2010 ,להנחה זו הסבר סביר :ככל ששיעור האבטלה גבוה יותר כך ארגוני
טרור מצליחים לגייס פעילים בעלי רקע סוציו-אקונומי גבוה יותר ,הנחשבים בעלי יכולת ביצועית
רבה יותר.
השכר הגבוה המתקבל בישראל עשוי אפוא לתרום להפחתת התסיסה בקרב האוכלוסייה
פלסטינית ,ואולי אף לשמש מייצב לכלכלה הפלסטינית .תעסוקת פלסטינים בישראל משפיעה על
מעגל כלכלי רחב יותר מעבר למועסקים עצמם) .ההערכה היא כי כל מועסק מפרנס  5-7נפשות(,
ומשרד הביטחון מעריך כי אפקט ייצוב זה מוביל להרחבת הכלכלה הפלסטינית וליצירת משרות
חדשות בשטחי הרשות .התוספת לתמ"ג הפלסטיני שמקורו בתעסוקת פלסטינים בישראל נאמדת
בכ) 13%-לגבי שטחי יהודה ושומרון(  -חלק לא מבוטל מהתוצר הפלסטיני .כספים נוספים אלה
משמשים לא רק לצריכה שוטפת של משקי הבית הפלסטינים ,אלא גם מקור להשקעות במשק
הפלסטיני עצמו.
העסקה מוסדרת של עובדים פלסטינים מלווה בהליך אישור קפדני ,אשר מצליח לזהות את הרוב
המוחלט של מבקשי היתרים בעלי פוטנציאל לביצוע פעילות עוינת .כנגד זאת ,העסקה בלתי-
מוסדרת ,או בלתי-חוקית מטבעה אינה כוללת כל בדיקה ,ולכן כרוכה בסיכונים רבים מנקודת
מבט ביטחונית .משרד הביטחון מעריך כי הגדלת מספר ההיתרים בשילוב עם אכיפה נאותה
יצמצמו את היקף ההעסקה הבלתי-חוקית.
לעומת זאת יו"ר הוועדה ונציגי בנק ישראל ומשרד האוצר מסתייגים מעמדה זו ומעריכים כי
הגברת האכיפה היא שתוביל לצמצום היקף העסקה הבלתי חוקית וכי להגדלת היקף ההיתרים
תיתכן השפעה שתגדיל את מספר השב"חים בישראל.

) 53ברמן ,פלטר ,כאלן.(2010 ,
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 4.3שיקולים מדיניים
יש להבחין בין המשך המציאות המדינית הקיימת לבין המציאות שתיווצר לאחר הקמתה של
יישות מדינית פלסטינית עצמאית  ,בין בדרך של הסכם קבע ,ובין בהכרזה חד-צדדית.
כל עוד נמשך המצב המדיני הקיים ,ההסדרים הקיימים נותרים בעינם :פרוטוקול פריז מניח כי
עובדים פלסטינים מועסקים בישראל ,והדבר בא לידי ביטוי בהתייחסות הרחבה בהסכמים לכל
הקשור להסדרת תנאי העבודה של הפלסטינים בישראל ונורמליות של תנועת העובדים בישראל.
למעשה ברור כי העסקת עובדים פלסטינים בישראל היא רכיב חשוב ביחסי ישראל והרשות
הפלסטינית.
תעסוקת עובדים פלסטינים בישראל היא מקור הכנסה משמעותי של הרשות הפלסטינית ,וגם
בסיס חשוב ליציבות השלטונית ,בשל הקטנת שיעורי האבטלה בשטחי הרשות הפלסטינית.
למדינת ישראל אינטרס מדיני ברור בשימור מידה של רווחה ומניעת מצוקה כלכלית בצד
הפלסטיני ,כאלמנט ממתן חברתית ,מדינית וכלכלית ,וכדי לשמר יציבות כלכלית ומדינית ברשות
הפלסטינית.
יש חשיבות גם לנקודת המבט הבין-לאומית :הקהילה הבין-לאומית מצפה מישראל לתרום את
חלקה לתמיכה בכלכלה הפלסטינית ולבנייתה ,בין היתר באמצעות העסקת עובדים פלסטינים
בתחומה .יחד עם זאת ישראל יכולה ,כמובן ,לערוך התאמות בהיקף מכסות היתרי העבודה ,וזאת
בהתאם לנסיבות המשתנות – המדיניות ,הביטחוניות והכלכליות כאחד.
העסקת עובדים פלסטינים בישראל ,מעבר להיותה דרישה הקרובה לאולטימטיבית של הרשות
הפלסטינית מישראל ,אף מעלה את הניראות והביטוי בפועל של המדיניות הישראלית בדבר
קידום הכלכלה הפלסטינית ,באופן המסייע בגיוס תמיכת הקהילה הבין-לאומית בעמדה
הישראלית במערכת היחסים עם הרשות הפלסטינית.
אם יושג הסדר קבע עם הרשות הפלסטינית ,היחסים עם היישות המדינית הפלסטינית שתקום
יוגדרו בהסדר עצמו .יש להותיר בידי הדרג המדיני מידה של גמישות לקביעת המדיניות בנושא
העסקת עובדים פלסטינים בישראל ,כחלק מהמדיניות הכוללת ובהתאם לנסיבות המדיניות,
הביטחוניות והכלכליות השוררות בישראל וברשות הפלסטינית.
לכשיתקיים הסדר קבע עם הרשות הפלסטינית ,סביר להניח כי יתקיימו קשרים כלכליים נוספים
עם הרשות .יצוין כי במגעים מדיניים בעבר העלתה הרשות הפלסטינית דרישה להמשך המעבר של
סחורות חקלאיות לישראל ולהמשך העסקת עובדים פלסטינים בשטחי המדינה ,וייתכן שדרישה
דומה תועלה גם במו"מ עתידי על הסדר הקבע.
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 4.4שיקולי ביטחון פנים
בישראל מבוצעות מדי שנה עשרות אלפי עבירות פליליות ומאות עבירות ביטחוניות חמורות,
הפוגעות בנפש וברכוש .עבירות אלה משקפות למעשה את מצב ביטחון הפנים בישראל,
ומכרסמות בתחושת הביטחון של אזרחי המדינה .מסקירת נתוני התיקים הגלויים )תיקים
שפוענחו על ידי משטרת ישראל ,אשר לפיהם ניתן לקבוע מי היה אחראי לעבירות( ניתן לראות כי
חלקם של הפלסטינים ,לרבות פעילות משותפת עם ערבי ישראל ,היוותה בשנים עברו חלק נכבד
מסך התיקים .הנתונים מראים כי בשנים  1999-1990מעורבותם של פלסטינים בעבירות רכוש
הלכה ועלתה ,אולם מגמה זו התהפכה משנת  1999ואילך ,ככל הנראה בשל מגבלות תנועה קשות
החל מספטמבר  2000והקמת גדר הביטחון שמקשה על כניסת שב"חים .מכאן שניתן להניח כי
צמצום כניסת פלסטינים עשוי להוריד את רמת הפשיעה בישראל.
קשה להבחין בין תרומת השב"חים לבין תרומת העובדים המחזיקים בהיתר לרמות הפשיעה
בארץ .עם זאת ,סביר להניח שעובד בהיתר ,שהרקע הביטחוני שלו נבדק טרם קבלת ההיתר ,לא
יסכן את מקור הכנסתו העיקרי ,ולכן ניתן להניח שחלקם של העובדים בהיתר בעבירות פשיעה
בישראל הוא נמוך ,וכי רוב העבירות מבוצעות על ידי שב"חים.
על אף האמור ,מעריך המשרד לביטחון פנים כי להעסקת עובדים פלסטינים בישראל עשויות
להיות השלכות שליליות בכל הנוגע לפשיעה ולפעילות חבלנית עוינת )פח"ע( ,ולכן  -להיות בעלת
השפעה שלילית על תחושת הביטחון של אזרחי ישראל .מנתוני המשרד עולה כי הפשיעה אופיינה
54
בעבירות רכוש ,כפריצות לבתי עסק ובתים ,גניבת כלי רכב ועוד.
מניסיון העבר מסיק המשרד כי נוכחותם של השוהים הבלתי-חוקיים בכפרים הערביים גורמת
לתסיסה לאומנית ,ועשויה להוביל להפרות סדר ואף ליצירת מוקדים של פעילות טרור .למעשה,
ארגוני טרור נוהגים להשתמש בגורמים פליליים לצורכי גניבת מכוניות ,לסחר באמצעי לחימה,
עבירות זיוף )תעודות זהות ,רישיונות( .שהייה בלתי חוקית של מחפשי עבודה ביישובים ערבים
בישראל ,זוכה לגיבוי סביבתי ולסיוע בהלנה והסעה של השוהה.
עמדת המשרד לביטחון פנים היא שהגדלת היקף המכסות ,אם לא תלווה בהגברת האכיפה,
בהשלמת בניית גדר הביטחון וב"סגירת המעגל" במעברים ,כפי שיפורט בהמשך ,עלולה להגדיל
את האפשרות של ארגונים פליליים לפעול בתחומי ישראל ,ובכך לחזק את יכולת הפעולה של
גורמי טרור.
לעומת זאת עמדת מתאם פעולות הממשלה בשטחים היא כי הגדלת מספר העובדים הפלסטינים
המורשים ,תוביל לצמצום מספר השוהים הבלתי חוקיים ותתעל אותם למסלול החוקי .מתן היתר
עבודה כולל אבחון ביטחוני ,דבר התורם לביטחון הפנים של מדינת ישראל ומקטין את החשש
למעורבותם של העובדים בפעילות חבלנית ,ומה עוד שהקשר הישיר בין פשיעה ופח"ע לבעלי
ההיתרים אינו מוכח .יש לתת את הדעת לעובדה שעד היום עובדים פלסטינים בעלי היתר עבודה
 54נתונים שנאספו בשנים 1999-1990
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בישראל ,לא היו מעורבים בפיגועים )למעט אירוע בודד( .ואולם ,קיים סיכון שפעיל פח"ע לא
יזוהה במסננת של הביקורת הביטחונית ,יקבל היתר עבודה וכך הוא יוכל לנוע ולפעול בישראל
באין מפריע.
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 .5הסדרת הכניסה של עובדים לישראל ויציאתם ממנה :המלצות
למעבר העובדים הפלסטינים לשטחי ישראל נודעות ,כאמור ,השפעות רחבות הן על המשק
הישראלי והן על המשק הפלסטיני ,וברור שלא רצוי ,לטובת שני הצדדים ,ששוק העבודה יהיה
פתוח לחלוטין .תנאי הכרחי לאיזון ההשפעות השליליות על המשק הישראלי הוא הסדרת מעבר
העובדים הפלסטינים לישראל תוך ניהול מעקב אחר כניסתם ויציאתם מישראל ואכיפת הדינים
הרלוונטיים ,למשל בכל הנוגע לכניסתם של שוהים בלתי חוקיים .על כן הוועדה רואה חשיבות
מרובה בהסדרת נושא זה.
חשובה ביותר יעילותו של מערך האכיפה והפיקוח בתחום הכניסה והיציאה של העובדים
הפלסטינים .מערך זה מקטין את התמריץ להעסקה בלתי-חוקית )שהיא זולה יותר למעסיקים(,
מבטיח את קבלת כל תנאי השכר של העובד ותשלומי המס כנדרש על פי דין ,וכן מבטיח כי
תתקיים החובה להיכנס ולצאת מישראל מדי יום מצד העובדים הפלסטינים בהתאם להיתר
שניתן להם.
מערך יעיל ישפר את יכולתן של הרשויות לקבל נתונים על היקף העובדים הנכנסים והיוצאים ועל
השכר המשולם להם ,וכן יאפשר לצמצם את היקף התופעות של העסקת שוהים בלתי-חוקיים
והעסקה שלא לפי החוק הישראלי וההיתר הנתון.
לתחום הסדרת הכניסה שני רבדים :הרובד הראשון עוסק בבניית מנגנון שיאפשר גמישות
ויעילות בביצוע מדיניות הממשלה בתחום זה .חשיבות רכיב זה היא בהבטחת יצירתם של כלי
עבודה נוחים לכל מדיניות שהגופים המוסמכים לכך יחליטו לנקוט .הרובד השני נוגע לשאלה
המתקיימת בכל מערכת הסדרה ואכיפה :מהו המערך שיביא את היקף אי-הציות לחוק אל
המינימום האפשרי?
המלצות הוועדה בתחום האכיפה וההסדרה מתחלקות למספר תחומים:

 5.1מנגנון "סגירת המעגל"
נכון לתחילת שנת  2011מועסקים בישראל באופן חוקי ,עם היתר העסקה כדין ,כ 27-אלף
פלסטינים .על פי הערכות הלמ"ס הפלסטינית עובדים בישראל עוד כ 17-אלף פלסטינים ללא
היתר העסקה כחוק .המעבר מאזור יהודה והשומרון לשטחי מדינת ישראל הוא דרך  12מעברים
רגליים )כולל המעברים שבעוטף ירושלים( ,הנמצאים באחריות גורמים שונים במערכת הביטחון
– רשות המעברים שבמשרד הביטחון ,המשטרה או צה"ל .מדי יום ביום עוברים במעברים
בממוצע כ 18-אלף פלסטינים .רישום העובד נעשה אך ורק כשהוא נכנס לתוך שטחי מדינת
ישראל; אין כל בדיקה המוודאת את יציאתו ממנה בהתאם לתנאי ההיתר )למעט הגעתו למעבר
ביום הבא כדי לשוב ולהיכנס לישראל(.
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רשות המעברים שבמשרד הביטחון ערכה ניסוי מוצלח במערכת חדשה של עמדות אוטומטיות
)המכונות "קיוסקים"( במספר מעברים .זוהי מערכת אוטומטית ,המאפשרת הזנה מהירה של
נתוני העובד בעת יציאתו משטחי מדינת ישראל ,כך שלא צפוי עיכוב מהותי בנקודת המעבר
ביציאה .מערכת זו תאפשר את הזנת פרטי העובד שייצא משטחי מדינת ישראל ומעקב אחר
עמידתו בתנאי ההיתר שקיבל .באופן זה תתבצע למעשה "סגירת המעגל".
ליישום המערכת האמורה יש חשיבות מרכזית" .סגירת מעגל" מלאה תאפשר קבלת מידע יומיומי
מדויק על כניסתם של העובדים לישראל ועל יציאתם ממנה ,ותיתן תמונה עדכנית על מספר
העובדים הפלסטינים השוהים בישראל כדין ועל מספרם של אלה שהפרו את תנאי ההיתר ושוהים
במדינה באופן בלתי חוקי.
מערכת המחשב המתעדת את מכלול הנתונים על כניסת העובדים הפלסטינים לישראל ,מערכת
הנקראת "אבן מתגלגלת" ,היא באחריותו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים .מערכת זו
נחשבת בעיני גורמי הביטחון למיושנת .כדי לענות על הצרכים השוטפים של גורמי הביטחון
והגורמים האחרים העוסקים בנושא ,כדוגמת מדור התשלומים במשרד הפנים ,וכל שכן לעמוד
בהוספת דרישות טכניות מהמערכת ,ובכלל זה סנכרון מערכות המידע של המעברים השונים  -יש
צורך בהתאמתה לצרכים אלה.
הכלים המרכזיים שיאפשרו שליטה מלאה ככל הניתן על תעסוקת הפלסטינים בישראל הם
סנכרון מערכות המידע של המעברים השונים ,הצבת מערכות המידע האוטומטיות )ה"קיוסקים"(
לשם "סגירת המעגל" ,התאמת מערכת "אבן מתגלגלת" לצרכים הנדרשים ,אכיפה מוגברת נגד
העסקה שלא כדין והשלמת בניית גדר הביטחון .ללא יישום אמצעים אלה סביר כי יעילותן של
יתר המלצות הוועדה תפחת משמעותית .זאת משום שבלעדיהם לא יהיה ניתן לוודא את התנאי
הבסיסי ביותר בהיתר ,היוממות ,שהיא אחד הרכיבים החשובים ביותר במניעת הפגיעה בשוק
הישראלי.
המלצות:
5.1.1

סנכרון והתאמה של פעולת מערכת הרישום במעברים – האחריות על  12המעברים
מפוזרת כיום בין מספר גורמים )המנהלים את המעבר באמצעות מערכות ממוחשבות
שונות( ,כך שבפועל אין מערכת ניהול אחידה של המעברים .עובדה זו תקשה על
יישום המלצות הוועדה ,ובראשן "סגירת המעגל" .על כן יש להתאים ולסנכרן את
מערכות הרישום בכל המעברים השונים באופן שיאפשר פיקוח מלא על כניסתם
ויציאתם של העובדים הפלסטינים.

5.1.2

השלמת בניית גדר הביטחון – ללא השלמתה מתאפשרת כניסה לא מוסדרת ללא
הפרעה ,לא מתאפשרת בקרה אפקטיבית על כניסתם ויציאתם של הפלסטינים ,ולכן
המאמצים להביא ל"סגירת המעגל" אינם מביאים לתוצאות הדרושות.

5.1.3

אספקת האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לשם "סגירת מעגל" של המעברים אל
ישראל וממנה – יש לצייד את המעברים באמצעים הטכנולוגיים המתאימים ,כך
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שיתאפשר רישום מלא של כניסה ויציאה של עובדים פלסטינים ללא פגיעה
באוכלוסייה .יש להציב עמדות החתמה )"קיוסקים"( ,שבהן יעדכן העובד הפלסטיני
את יציאתו מישראל .רישום זה בעת היציאה מישראל ישמש תנאי בסיסי למתן כל
היתר עבודה לעובד פלסטיני ,נוסף על הדרישה הקיימת של רישום במעבר בעת
הכניסה אל שטחי מדינת ישראל .יש לבצע את הרישום בכניסתם וביציאתם של
העובדים בדרך יעילה ,שלא תיצור עיכוב נוסף במעבר .לשם כך יש להקצות לעניין את
המשאבים וכוח האדם הדרושים לתפעולם התקין של המעברים.
5.1.4

התאמת מערכת "אבן מתגלגלת" – על פי מחלקת מערכות מידע במשרד הביטחון,
מערכת המחשב הנמצאת כיום בשימוש במעברים" ,אבן מתגלגלת" ,מיושנת ,ויש
חשש שהיא לא תעמוד בעומסים הנוספים הכרוכים ביישום ההמלצות דלעיל .לכן יש
לבצע את ההתאמות הנדרשות במערכת ,ובמידת הצורך לשדרג אותה ,כך שהיא
תאפשר "סגירת מעגל".

5.1.5

55

התאמת המעברים למספר בעלי ההיתר – המעברים כיום מסוגלים לעמוד בהיקף
תנועות של עד כ 25,500-איש בכל יום .יש להביא בחשבון את יכולת הקיבול של
המעברים טרם קבלת החלטה על הגדלה של מספר ההיתרים הניתנים לעובדים
פלסטינים ,ולהתאים את המעברים כך שהם יוכלו לעמוד בגידול במספר העוברים
בהם.

ציוד המעברים ,או הקמת מעברים חדשים אם יש בכך צורך ,הוא חלק אינטגרלי מהמלצות
הוועדה ,ובעל משמעויות תקציביות לא מבוטלות .רשות המעברים מעריכה כי העלות התקציבית
של התאמת המעברים שבאחריותה היא כ 32.6-מיליון ש"ח בהוצאה חד-פעמית ,ונוסף על כך
עלות שוטפת המוערכת בכ 8.4-מיליון ש"ח .מינהלת מתאם פעולות הממשלה בשטחים מעריכה כי
העלות הנדרשת להתאמת מערכת "אבן מתגלגלת" לשם מימוש המלצות הוועדה )פיתוח תוכנה,
פיתוח ממשקים ,שדרוג המערך הביומטרי ועוד( בכל הנוגע לתחומי אחריותה היא עלות חד-
פעמית ,המסתכמת ,להערכתה ,בכ 19.63-מיליוני ש"ח ועוד  1.82מיליונים עלויות תחזוקה
שנתיות.
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הצורך בהקמת מערך המעברים הוא בחלקו תוצאת הצורך בהסדרת כניסתם ויציאתם של
העובדים הפלסטינים היוממים .לפיכך הועלתה בוועדה האפשרות להטיל את עלות שיפור
המעברים ותחזוקם על המעסיקים הישראלים ,שכן כניסתם של העובדים הפלסטינים לשטחי
מדינת ישראל ,על כל העלות הכרוכה בכך במעברים ,היא בהזמנתם ובבקשתם .עם זאת הוועדה
מכירה במורכבות המשפטית שבהטלת תשלום זה .לכן הוועדה ממליצה על המשך בחינתה של
סוגיה זו ,על כל היבטיה ,על ידי משרד המשפטים ומשרד הביטחון ויתר הגורמים הרלוונטיים.
יצוין כי נציגי משרד החוץ ,משרד התמ"ת ,והמתפ"ש בוועדה סברו כי אין מקום לשקול הטלת
אגרה כלשהי או תשלום אחר על המעסיקים בגין מעבר עובדים פלסטינים; זאת מחשש כי הנזק

 55לפירוט נוסף ראו נספח ג'.
 56לפירוט של העלויות והערות רשות המעברים ומחלקת מערכות מידע במשרד הביטחון ראו נספחים ב' ו-ג'
בהתאמה.
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שייגרם – הן פגיעה בעובדים עצמם )מלבד צמצום כדאיות העסקת עובדים פלסטינים יש גם חשש
שעלות זו תגולגל על העובדים הפלסטינים עצמם( ,והן במישור הבין-לאומי ,יעלה על התועלת.

 5.2האחדה וטיוב של מאגרי מידע קיימים
מערכות האכיפה העוסקות בכל הנוגע לעבודתם של פלסטינים בישראל פועלות ,לעתים קרובות
מדי ,ללא שימוש בכל הנתונים הזמינים לשימוש אצל רשויות המדינה הרלוונטיות האחרות .זאת
בגלל חוסר תיאום בין המערכות השונות ,תיאום שראוי כי יתנהל בצורה שוטפת .אי-שיתוף זה
מביא לסרבול בהליכי האכיפה ,ולעיתים אף לסיכולם.
אכיפה יעילה תלויה משמעותית ביכולת של גופי האכיפה לקבל את המידע הרלוונטי .הצלבת
המידע הקיים בין הגופים השונים בכל הנוגע לתנועת העובדים הפלסטינים חיונית כדי להגיע
לרמת אכיפה מרבית .לכן יש לפעול להעברת מידע זה בין המערכות האמורות.
כיום פועלות מספר מערכות מקבילות הרלוונטיות למעבר של עובדים פלסטינים :מדור
התשלומים )מת"ש( ,המנהל מעקב שוטף על דיווח ימי תעסוקה בישראל והתשלומים עבור עובדים
זרים )דרך תאגידי כוח אדם ייעודיים( ועובדים פלסטינים )ישירות דרך המעסיקים(; מינהלת
מתאם פעולות הממשלה בשטחים )מתפ"ש( – זו מנהלת מערכת מידע נפרדת ,העוקבת אחר
המעברים היומיים של הפלסטינים .שתי מערכות אלה אינן מתואמות ,והמידע הדרוש לפעילות
האגפים השונים אינו מועבר מהמתפ"ש אל מת"ש או אל רשויות האכיפה השונות.
בהינתן מעקב מלא אחר כניסה ויציאה של העובדים הפלסטינים ,יהיה ניתן לענות לא רק על
השאלה הפשוטה "האם העובד נכנס ויוצא מישראל בהתאם לקבוע בהיתר?" ,אלא גם על שאלות
נוספות ,חשובות לא פחות :יהיה ניתן לעקוב אחר היקף ההעסקה של העובד ,ומילוי החובות
הסוציאליות על ידי המעסיק ,וכן לזהות כמעט מייד מקרים של שהייה בלתי-חוקית .לרשות
ההגירה ולפקחי משרד התמ"ת גם יינתנו הכלים המתאימים לאכיפה כלפי העובדים וכלפי
המעסיקים.
מינהלת מתאם פעולות הממשלה בשטחים תופקד על העברת המידע הנדרש ממערכת "אבן
מתגלגלת":57
5.2.1

העברת נתוני שעות הכניסה והיציאה של כל עובד פלסטיני על בסיס שמי למדור
התשלומים ,אחת לחודש .זאת לצורך וידוא העברת התשלומים לעובדים בהתאם
לדיני העבודה בישראל .דיווח חודשי גם יאפשר למתפ"ש לשלול היתר העסקה
מעובד או מעביד ספציפיים במידת הצורך.

5.2.2

במקרה של כניסה ואי-יציאה בהתאם לתנאי ההיתר ,העברת מידע שמי של עובד
אל הגורמים הרלוונטיים  -רשות ההגירה ,שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל

 57ככל שיושלם "אזרוח" המעברים – יהיה זה נכון שהמידע יועבר על ידי רשות שתנהל זאת.
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 מדי יום ביום .זאת כדי להקנות לרשויות יכולת לאתר במהירות שוהים בלתי-חוקיים בישראל.
5.2.3

העברה שבועית של שמות העובדים הנכנסים לשטחי מדינת ישראל אל רשות
ההגירה ומשרד התמ"ת .צעד זה יאפשר לפקחים המתאימים )יחידת "עוז" ופקחי
משרד התמ"ת בהתאמה( לקשר בין המעסיקים לבין המועסקים ,ולוודא כי העובד
אכן מקיים את התנאים הקבועים בהיתר שניתן לו ,לרבות נוכחות באתר העבודה.

 5.3חלוקת ההיתרים
מדיניות הטיפול בעובדים הפלסטינים ,ובייחוד שיטת חלוקת ההיתרים ,מתוארת במלואה
בפרקים הקודמים של הדוח .בדיוני הוועדה עלו פגמים ביכולתן של הרשויות הרלוונטיות להבטיח
את קיומם של התנאים הקבועים בהיתר להעסקת העובדים הפלסטינים במשק הישראלי .הטענות
העיקריות בנושא זה נוגעות ליכולת של מדור התשלומים לפקח על התשלומים המועברים
לעובדים עצמם ,וכן ליכולתו של המדור לנהל מעקב אחר ההפרשות הסוציאליות המשולמות
עבורם על ידי המעסיקים .לכן חלק מהותי בהסדרת תעסוקת הפלסטינים בישראל נוגע ישירות
להסדרת אופן התשלום לעובדים :הסדרת תחום זה תאפשר מעקב אחר גובה השכר ,כך שיהיה
ניתן לוודא כי הוא עומד בדרישות הדין בישראל ,וכן תאפשר בדיקה לאורך זמן של נתוני השכר
המשולם לעובדים הפלסטינים בצורה מהימנה על סמך בסיס נתונים שינוהל בישראל.
עם יישום המלצות הוועדה צפויה מדינת ישראל לזכות ביכולת מוגברת להענקת היתרים ללא
הרעת תנאי שוק העבודה המקומי ,והעובדים הפלסטינים יזכו למימוש כל הזכויות המגיעות להם
על פי דין.

 5.3.1הוועדה ממליצה לנקוט את הצעדים הבאים טרם הענקת ההיתר:
 5.3.1.1בדיקת הרקע של העובד – במסגרת הבדיקות הנערכות כיום טרם הענקת היתר
העסקה נבחן העבר הביטחוני של מבקש ההיתר .יש להרחיב את היריעה גם
לבחינה של אירועי הפרות סדר ופלילים שהתקיימו בישראל מצד העובד .יש לשתף
בשיקול לגבי הענקת ההיתר את המשרד לביטחון פנים ואת משטרת ישראל.
 5.3.1.2חסיני סגר – יש לשאוף שרבים ככל האפשר מהעובדים הפלסטינים בכל ענף יוגדרו
על ידי גורמי הביטחון ,לאחר בדיקה ועמידה בקריטריונים שייקבעו ,כ"חסיני
סגר" ,כדי למנוע פגיעה בענפים שבהם הם מועסקים במקרה של הטלת סגר על
השטחים.
 5.3.1.3תיעדוף במתן ההיתר – יש להעדיף הענקת היתרים לעובדים על בסיס של חודש
עבודה מלא .מאחר שמספר ההיתרים מוגבל ,יש להעדיף מעסיקים שיתחייבו
להעסיק את העובד הפלסטיני לכל אורך החודש 58.הצוות הבין-משרדי לחלוקת
ההיתרים בין ענפי המשק )המפורט בפרק  (7יהיה רשאי להוסיף תנאים נוספים.
 58המלצה זו אינה אומרת שעל המעביד לשלם לעובד שכר עבור חודש עבודה מלא במקרים שבהם העובד הועסק
פחות ימי עבודה.
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 5.3.1.4בדיקת תנאי שוק העבודה – טרם הענקת היתרי עבודה לעובדים פלסטינים ,תוטל
על המעסיק אחריות לעמידה במבחן "שוק עבודה" מתאים ,אשר יכלול אישור
משירות התעסוקה ו/או כל גוף המוסמך על ידי המדינה לשם השמת עובדים ,כי
אין עובד ישראלי מתאים המוכן לעבוד בעלות שכר שאינה פוחתת מעלות השכר
של עובדים זרים בענף ,או עלות השכר הממוצעת למשלחי-יד דומים בקרב
ישראלים )הגבוה מבין השניים(.

 5.3.2לגבי תנאי ההיתר ממליצה הוועדה:
 5.3.2.1תשלומי השכר לעובדים – יבוצעו אך ורק במסגרת העברות בנקאיות ,דרך מדור
התשלומים ,לחשבון בנק פלסטיני השייך לעובד .רק העובד עצמו יהיה מורשה
לבצע פעולות בחשבון המדובר .מדור התשלומים ,בעזרת שימוש בנתוני שעות
העבודה וימי העבודה המדויקים המתקבלים מהמתפ"ש ,יהיה מסוגל לוודא כי
התשלום המועבר לעובד תואם את דיני העבודה הקבועים בישראל.
 5.3.2.2דף זכויות וחובות העובד – העובד הפלסטיני יקבל יחד עם היתר ההעסקה שלו "דף
זכויות וחובות" ,שיפרט את כלל התנאים שהוא זכאי להם )הפרשות סוציאליות,
שכר מינימום וכן הלאה( ויכלול גם מספרי טלפון וכתובות של מוקדים לעזרה
למקרים של אי-עמידה בזכויות מצד המעסיק .על "דף זכויות" זה להכיל גם את
חובותיו של העובד ואת הסנקציות הכרוכות בהפרתן" .דף הזכויות והחובות"
יפורסם גם בערבית באתר האינטרנט של המתפ"ש.

 5.3.3חובת העובד:
 5.3.3.1לעמוד בתנאי ההיתר במלואם.
 5.3.3.2לעבוד אך ורק אצל המעסיק שעבורו נתקבל ההיתר.
 5.3.3.3להימצא באתר העבודה לאורך כל יום העבודה ,למעט הפסקה כמשמעותה בסעיף
 20לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,1951-ולמעט העדרות מסיבות רפואיות.
 5.3.3.4להיכנס לשטחי מדינת ישראל ולצאת ממנה דרך מעברים מוסדרים בלבד.

 5.3.4חובת המעסיק:
 5.3.4.1לדאוג להסעת העובדים מהמעבר לאתר העבודה ,ומאתר העבודה למעבר בסיום
יום העבודה.
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 5.3.4.2לדווח למדור התשלומים על עובד אשר למיטב ידיעתו היה אמור היה להיכנס
לשטחי מדינת ישראל ,אך לא התייצב לעבודה.

 5.4אכיפה וענישה:
הבסיס המרכזי לכל המלצות הוועדה הינו מהלך "סגירת המעגל" ,ויצירת מערכת אפקטיבית
היכולה לשרת את העוברים בדרכה בצורה יעילה ונאותה .ללא ביצוע מלא של עיקרון זה תיפגם
 59כיום מבוצעת עבודת מטה לקידום קווי תחבורה ציבורית למעברים ,מהלך שיוכל להקל על הסעת העובדים.
כשתפעל תחבורה ציבורית מהמעברים ,תימנע מהמעסיקים וממסיעים פרטיים הגישה לתחומי המעבר.

58

האפקטיביות של יתר המלצות הוועדה .על כן יש להקפיד כי גורמי האכיפה והענישה השונים
יפעלו בתיאום וביעילות לאכיפת התנאים הקבועים בהיתר ההעסקה.
כיום סמכויות האכיפה בנושא העסקת עובדים פלסטינים בישראל מחולקת בין מספר גופים:
משטרת ישראל  -המופקדת על אכיפת החוק על פלסטינים השוהים בישראל באופן בלתי-חוקי
)שב"חים(; משרד התמ"ת מופקד על אכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל )בכללם חוקי העבודה
הנוגעים להעסקת עובדים לא-ישראלים(; יחידת "עוז" ,שתחת משרד הפנים ,אחראית על האכיפה
הנוגעת לעובדים לא-ישראלים המועסקים שלא בהיתר ומתמקדת באכיפת החוק על עובדים
זרים.
הוועדה רואה לנכון להגביר את שיתוף הפעולה בין גורמי האכיפה והענישה השונים כדי לוודא
יעילות ותיאום באכיפת תנאי ההיתר וחוקי העבודה של מדינת ישראל על העובדים הפלסטינים
ועל מעסיקיהם .חשוב להקפיד על פרק זמן סביר בין הטלת הענישה על פי הדין ועד לאכיפתה
בפועל .לפיכך הוועדה רואה לנכון להמליץ על:
5.4.1

הגברת האכיפה של תנאי ההיתר על העובדים פלסטינים בישראל על ידי יחידת
"עוז" – תפקידה של יחידת "עוז" יהיה לאכוף את תנאי ההיתר מרגע כניסת
העובד הפלסטיני לישראל ובפרט שעובד בעל היתר יועסק אצל המעסיק שעבורו
הוא קיבל את ההיתר .משטרת ישראל היא האחראית על האכיפה נגד העובדים
באופן בלתי-חוקי ללא היתר .על כן כאשר יחידת "עוז" נתקלת בעובד ללא היתר,
עליה לפנות למשטרת ישראל בהתאם להנחיית פרקליט המדינה בדבר העסקת
תושבי שטחים ללא היתר שהייה/עבודה.

5.4.2
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הגברת התיאום ושיתוף הפעולה בין גופי האכיפה השונים – גופי האכיפה השונים
)משטרת ישראל ,משרד התמ"ת ,יחידת "עוז" ,רשות המסים ,המוסד לביטוח
לאומי( יקבלו באופן שוטף מידע על פלסטינים המועסקים בהיתר ועל המעסיקים
שאצלם הם צריכים לעבוד ,ועל עובדים ומעסיקים אשר הפרו את תנאי ההיתר.

5.4.3

אכיפת הוראת המס – יש לוודא כי רשויות המס אוכפות את הוראת מנכ"ל משרד
האוצר כי אין להכיר בהוצאות שכר של עובדים לא-ישראליים לא-חוקיים לצורך
ניכוי מס.

5.4.4

בחינת יישום הסנקציות והנהלים נגד מפירי התנאים הקבועים בהיתר – יש
לבחון ולגבש נוהל שיכלול סנקציות נגד עובדים ומעסיקים שיפרו את התנאים
הקבועים בהיתר ההעסקה ,וכן מנגנונים להחלפת עובד שלא עמד בתנאי ההיתר.
יש לבצע זאת בתיאום ושיתוף משרדי האוצר ,הביטחון ,המשפטים ,החוץ והתמ"ת
ועם רשות ההגירה.

 60לנוהל המלא ראו נספח י"א.
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 .6שיקולים נדרשים בעת קביעת מכסת ההיתרים :המלצות
להעסקת עובדים פלסטינים יש משמעויות והשלכות רבות ומגוונות על המשק הישראלי ,ויש
הבדלי משקל ואף הבדלי כיוון בין השיקולים הכלכליים ,המדיניים והביטחוניים .משום כך ראוי
כי ההחלטה על היקף המכסות להיתרי העסקה של עובדים פלסטינים תישאר כמו היום ,כהחלטת
ממשלה ,ולא כהחלטה של משרד יחיד )כפי שהיה בעבר(.
חשוב ביותר שהממשלה ,בקבעה את המכסה הכוללת של מספר העובדים הלא-ישראלים במשק
הישראלי )פלסטינים וזרים( ,תתחשב בכלל השיקולים וההשפעות שעשויות להיות להחלטה
בנושא .כן נודעת חשיבות עליונה להמלצת הוועדה בדבר העדפת העובד הפלסטיני על פני העובד
הזר )כפי שנותח לעיל בפרק .(2
להלן תמצית השיקולים שראוי כי הממשלה תביא בחשבון בבחינת המכסה הכוללת של היתרי
ההעסקה לעובדים פלסטינים:

 6.1השיקול הכלכלי
•

העסקת עובדים לא-ישראלים )כולל פלסטינים בהיתר וללא היתר( מגדילה את אי-
השוויון והעוני במשק הישראלי ופוגעת בעיקר באפשרויות התעסוקה של ישראלים
בעלי מיומנויות נמוכות .העסקת עובדים לא-ישראלים מביאה ענפים להתבססות על
עבודה זולה ,ובכך מעכבת אימוץ של טכנולוגיות ושיטות עבודה חדשניות ,דבר הפוגע
בצמיחה ארוכת הטווח של המשק.

•

לצד ההשפעות השליליות יש להעסקת עובדים לא-ישראלים השפעות חיוביות על
המשק :שכר העבודה הנמוך עשוי להביא לירידה מסוימת בעלות של מוצרים
ושירותים .עובדים פלסטינים נותנים מענה מיידי לחוסרים זמניים במשק הישראלי.

•

הוועדה סבורה כי בטווח הבינוני והארוך ההוזלה היחסית )בטווח המידי( של מוצרים
ושירותים אינה מצדיקה את הגדלת אי-השוויון והעוני והפגיעה בצמיחת המשק
הישראלי .מסקנה זו עולה בקנה אחד עם החלטות ממשלה קודמות ועם יעדי
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הממשלה לצמצום אי-השוויון והעוני בישראל.

•

מהשיקול הכלכלי גרידא עולה כי יש לצמצם על פני זמן את מכסת היתרי העבודה
לפלסטינים ,כדי להגיע בהדרגה לאחוז לא משמעותי של עובדים פלסטינים במשק
הישראלי .יש חשיבות רבה למדיניות עקבית של הממשלה בנושא הצמצום
המועסקים הלא ישראלים.

 61ראו סקירת החלטות הממשלה בפרק .2
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 6.2שיקולי מדיניות חוץ
•

ישראל נתפסת על ידי הקהילה הבין-לאומית כבעלת מחויבות לתרום משמעותית
לפיתוח המשק הפלסטיני ,והיא מחויבת על פי פרוטוקול פריז לתנועה סדירה של
עובדים פלסטינים )בכפיפות לאפשרות ויסות על ידי הצדדים(.

•

הענקת היתרי עבודה היא צעד שהמדינות העוסקות בכך רואות בחיוב רב .נושא
ההיתרים עשוי גם לשמש בידי ישראל במהלך משא ומתן מדיני.

•

לכן ,מבחינת שיקולי מדיניות חוץ יש מקום לשקול הגדלה או יציבות במספר
ההיתרים.

 6.3שיקולי ביטחון
•

כניסת עובדים פלסטינים לישראל המקטינה את שיעורי האבטלה במשק הפלסטיני,
עשויה לפעול להפחתת אי-רגיעה פנימית בו ,ולכן  -לתרום ליציבות הביטחונית
ולייצוב מערך הקשרים הביטחוניים והאזרחיים עם הפלסטינים .מערכת הביטחון
רואה בהתרת הכניסה של עובדים פלסטינים לישראל מהלך המקטין את היקף
האיבה בין שתי האוכלוסיות ,ובכך פועל להקטנת הסיכונים הביטחוניים על ישראל.

•

לצד ההשפעות החיוביות של העסקת פלסטינים בישראל יש חשש גם להשפעות
שליליות :אפשרות להטמעות גורמים שליליים בסביבה שבה פועלים מועסקים
פלסטינים )מחבלים ,אוספי מודיעין וכד'( .אף שעד היום עובדים פלסטינים בישראל,
בעלי היתר לא היו מעורבים בפיגועים )למעט אירוע בודד( ,קיים חשש כי פעיל פח"ע
לא יזוהה במסננת של הבדיקות הביטחוניות המוקדמות לקבלת ההיתר ויקבל היתר
עבודה.

 6.4שיקולי ביטחון פנים
•

לצד כניסת העובדים הפלסטינים בהיתר ,מתקיימת גם כניסה בלתי חוקית של
פלסטינים ,מהם לצורכי עבודה ומהם לפעילות פלילית.

 6.5השפעות אפשריות על המשק הפלסטיני
•

בטווח הקצר :כניסת עובדים פלסטינים לישראל מורידה את שיעורי האבטלה במשק
הפלסטיני ומהווה מקור משמעותי להגדלת הכנסות המשק הפלסטיני.

•

בטווח הארוך :יש חשש כי תלות משמעותית של המשק הפלסטיני במשק הישראלי
תפגע בהתפתחות המשק הפלסטיני.

•

לכן ,אם יימצא כי שיעורי האבטלה במשק הפלסטיני יורדים ושיעורי הצמיחה בו
עולים כדאי יהיה לשקול הקטנה הדרגתית של מספר ההיתרים.
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 6.6שיקולי אכיפה
•

ליכולת האכיפה חשיבות מרכזית בשיקולי קביעת המכסה ,שכן ללא אכיפה המכסה
אינה אפקטיבית .רמת אכיפה טובה תביא לירידה הדרגתית במספר השב"חים
ותאפשר גמישות רבה יותר בהגדלת המכסות בהיתר.

•

בעת קביעת המכסה יש להתחשב הן במספר השב"חים והן ברמה האכיפה הקיימת.

•

יש להביא בחשבון את יכולת הקיבול של המעברים טרם קבלת החלטה על הגדלה של
היקף ההיתרים הניתנים לעובדים פלסטינים ,ולהתאים את המעברים כך שהם יוכלו
לעמוד בגידול במספר העוברים במעברים.

בסיכום ,מוצע כי הממשלה תגבש את מדיניותה בקביעת המכסות הכוללת במבט לטווח ארוך,
שיקיף את כל מיגוון השיקולים.

62

 .7הקמת צוות בין-משרדי לחלוקת ההיתרים – הקצאת עובדים בענפים
השונים תוך מניעת פגיעה בתעסוקה ובשכר של ישראלים :המלצות

 7.1הקמת צוות בין-משרדי לחלוקת ההיתרים בין ענפי המשק
הוועדה להסדרה ,פיקוח ואכיפה בתעסוקת פלסטינים בישראל התמקדה בהמלצות אשר תהיה
להן את התרומה המרבית להרחבת התעסוקה של ישראלים לא-מיומנים ,להעלאת שכרם
ולצמצום העוני בקרבם עם דגש מיוחד בענף הבניין ובהשפעתו הייחודית בנושא זה .כמו כן ראתה
הוועדה חשיבות עליונה בקידום ענף זה ,ובהבאתו לרמות תיעוש ,פריון ושכר מתקדמות.
בהינתן החלטת ממשלה המאשרת את סך היתרי העבודה לפלסטינים ,יופקד צוות בין-משרדי
שיוקם על חלוקת ההיתרים בין ענפי המשק הזכאים על פי החוק להעסיק עובדים לא-ישראלים.
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הצוות ימליץ על אופן חלוקתם של כל ההיתרים בין המעסיקים על בסיס אמות מידה שוויוניות.
על הצוות להתכנס לעתים תכופות ,לפחות אחת לרביע.
מוצע כי חברי הצוות יהיו בדרגת מנכ"לים ,נציגי הגופים הבאים:
•

משרד התמ"ת

•

רשות ההגירה

•

משרד האוצר

•

משרד הביטחון

כמו כן מוצע כי הגורמים הבאים ישמשו משקיפים בצוות:
•

רשות המעברים

•

משרד החוץ

•

משרד המשפטים )לעניין קביעת אמות המידה ולעניין קביעת השכר המינימלי בענף
הבנייה שיהיה תנאי למתן היתר העסקה(.

•

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

•

בנק ישראל

•

משרדי הממשלה ונציגי הענפים  -החקלאות ,הבניין ,התעשייה

הוועדה ממליצה כי מרכז הצוות יהיה הממונה על העבודה וההון האנושי במשרד התמ"ת ,עקב
הבנתו את מכלול השיקולים הנוגעים לשוק העבודה הישראלי ,ובפרט את אפשרויות הפגיעה בכוח
העבודה הישראלי ומשום שמשרד התמ"ת הוא המופקד בפועל על חלוקת היתרי העבודה
לעובדים .כדי לקיים את החלטות הצוות המקצועי בצורה המיטבית על מרכז הצוות לעבוד
 62אם הצוות יקבע שהיקף המכסות גבוה מדי ופוגע במידה ניכרת בשוק העבודה הישראלי ,הוא יוכל לפנות לממשלה
בבקשה להקטנת המכסה הכוללת.
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בשיתוף פעולה עם רשות ההגירה ,שהיא האחראית על חלוקת ההיתרים למעסיקים והמבצעת את
החלטות הצוות שיוקם.

 7.2השיקולים בעת חלוקת ההיתרים:
7.2.1

תעסוקת ישראלים בענף – לפני שענף יהיה זכאי לקבל היתרים להעסקת עובדים
פלסטינים ,על הצוות לדעת אם יש עובדים ישראלים זמינים לעבודה בענף זה,
בעלות שכר שאינה פוחתת מעלות השכר של עובדים זרים בו או מעלות השכר
הממוצעת עבור משלחי-יד דומים בקרב ישראלים )הגבוה מבין השניים(.

7.2.2

רמת השכר בענף )השוואה בין-לאומית( – על הצוות לתת את הדעת על מדרג
השכר ,ובייחוד במשלחי יד שבהם ישנה בקשה להעסיק עובדים לא-ישראלים .יש
לבדוק אם מדרג השכר תואם את הרמה הסבירה המקובלת ,בהשוואה בין-ענפית
בתוך ישראל וכן בהשוואה בין-לאומית למדינות ברמות פיתוח דומות לישראל.

7.2.3

שיעור העובדים הפלסטינים מסך העובדים בענף – לנוכח המציאות הביטחונית
המורכבת הקיימת בארץ ,יש לוודא כי ענפים שבהם עובדים פלסטינים לא ייפגעו
בצורה בלתי-מידתית במקרים שעובדים אלו לא יוכלו להגיע לאתרי העבודה
השונים לאורך תקופה ארוכה מטעמים ביטחוניים .לשם כך יש לקבוע מכסה
ענפית מקסימלית ,כך ששיעור העובדים הפלסטינים מסך התעסוקה בענף לא יעלה
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על סף שאותו יקבע הצוות.

הצוות ידון כאמור באופן חלוקת ההיתרים בהתאם לשיקולים דלעיל תוך התחשבות בשיקולים
מדיניים ,ביטחוניים ובמספר העובדים הזרים שבכל ענף .כמו כן רשאי הצוות לבחון מדי פעם
בפעם את הקריטריונים ואת משקולותיהם לשנותם ,ולהוסיף עליהם.

 7.3בחקלאות
7.3.1

העדפת עובדים עונתיים על פני העובדים הקבועים – כיום עובדים בישראל 1,750
עובדים פלסטינים במכסה קבועה ו 8,800-נוספים עובדים על פי מכסה עונתית .כפי
שהוסבר בפרק  ,2ענף החקלאות הוא ענף עונתי במהותו ,הדורש כוח עבודה בכמות
המשתנה לאורך השנה .כיוון שהעסקת עובדים פלסטינים עדיפה במכלול הדברים
על פני העסקת עובדים זרים ,העסקתם בצורה עונתית עדיפה על העסקת עובדים
זרים עונתיים .העסקת עובדים פלסטינים במסגרת עונתית מתאימה לשיטות
העבודה הנהוגות בענף בכללו ,ותומכת בו במחיר של פגיעה נמוכה יחסית
בתעסוקת ישראלים) .בעת מתן היתרי עבודה יש לבחון ולמזער את מידת הפגיעה
בישראלים כתוצאה מהעסקת פלסטינים ,קבועים או עונתיים (.לכן הוועדה תומכת

 63יש לבחון הענקת מעמד "חסיני סגר" ,כדי לצמצם את הפגיעה בענפים שבהם מועסקים של עובדים פלסטינים.
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בשיטת העסקה זו ,וסבורה כי בעת חלוקת ההיתרים יש להעדיף עובדים עונתיים
על העובדים הקבועים.
7.3.2

נוהל משפחות – אחת הצורות של העסקת עובדים פלסטינים היא העסקה על פי
נוהל משפחות .שיטת העסקה זאת אופיינית רק לתקופת הקטיף )או המסיק(
בענפים מיוחדים כענפי הזיתים ,השקדים והמלפפונים לתעשייה .משפחות אלה
מגיעות יחד לתקופת הקטיף  -תקופה מוגדרת ומוגבלת ,המחייבת עבודה מבוקר
עד ערב .גידולים אלה מתאפיינים ברווחיות נמוכה מאוד ,ושיטת התגמול לאותם
עובדים היא על בסיס חלק מהיבול ,שכן רק כך ענפים אלה ממשיכים להתקיים.
בניגוד לדעת רוב חברי הוועדה ,יו"ר הוועדה טוען כי גם בקבוצות עבודה אלה יש
לאכוף את חוקי העבודה ,ובפרט את חוקי העסקת נוער וילדים .רוב חברי הוועדה
לא שוכנעו שהילד נחשב ל"עובד" ,לנוכח נסיבות העניין ,שבהן מדובר בילד המסייע
למשפחתו ונמצא כל העת תחת משמורתם ולא עם מעסיק זר .כמו כן העבודה
החקלאית מתבצעת במשך תקופה קצרה ,בדרך כלל בתקופת החופש ,והילד לא
מקבל בעצמו היתר העסקה )ראו לעניין זה סעיף )1ב() (1לחוק עבודת הנוער,
התשי"ד.(1954-

 7.4בתעשייה
ענף התעשייה ,בניגוד לענפי החקלאות והבנייה ,לא התבסס בעבר ולא מעוניין להתבסס על
עובדים לא-מקומיים .שיעור העובדים הלא-ישראלים בענף לא עלה על  4%ונשמר בממוצע רב-
שנתי של כ .2% -כיום עומד מספר ההיתרים בתעשייה ובשירותים על כ 4,250-כשמתוכם כ2000-
היתרים הם לעבודה באזור התעשייה עטרות.
ההמלצה העיקרית של הוועדה היא כי על התעשייה הישראלית להיות מבוססת על כוח עבודה
ישראלי .ענף כלכלי שאינו מסוגל להתחרות במחירים העולמיים ללא העסקה של עובדים לא-
ישראלים בשכר נמוך עדיף שיוצרו התנאים שהמפעל ימוקם בשטחי הרשות הפלסטינית או
בשטחי מסחר משותפים .כדי לזרז תהליך זה הוועדה ממליצה שהמדינה תבחן תמרוץ החלפת
עובדים פלסטינים בעובדים ישראלים במקצועות הדורשים מיומנות שאין בנמצא בישראל.
בטווח הקצר הקצאת ההיתרים בתעשייה לא תעלה על הקצאתם בפועל כיום ,ובטווח הארוך יבחן
הצוות הבין-משרדי כיצד ליישם את ההמלצה העיקרית .באזור התעשייה עטרות ממליצה הוועדה
כי בטווח הקצר תישאר מכסת ההיתרים ברמתה הנוכחית ,ובטווח הארוך יבחן הצוות הבין-
משרדי מעת לעת את היקף המכסה.
יש לציין כי ההתייחסות לענף התעשייה אינה כוללת את ענף השירותים .הוועדה ממליצה להפחית
בהדרגה את מספר ההיתרים בענף השירותים לאפס למעט מקרים מיוחדים אשר ידונו בצוות
המקצועי.
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 7.5בבינוי
הוועדה רואה חשיבות עליונה בהעלאת שכר העבודה בענף ,בקידומו ובהבאתו לרמת תיעוש ופריון
מתקדמות .לשם עידוד ההתפתחות בכיוונים אלו התקבלו במהלך העשור האחרון מספר החלטות
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ממשלה.
הוועדה ממליצה לעודד התפתחויות אלו באמצעות המנגנונים הבאים:

תמיכה בתיעוש ענף הבניין
7.5.1

סבסוד מיכון מחליף ידיים – הקמת צוות המורכב מנציגי משרדי האוצר ,התמ"ת
והשיכון ,שמטרתו הצעת מיתווה לסבסוד של מיכון מחליף ידיים עובדות – למשל
על ידי תמיכה כספית בשיעור מסוים ,שייקבע ,מעלות הציוד ,או באמצעות מנגנון
פחת מואץ ,שלפיו קצב הפחת עבור ציוד יופחת לתקופה שיקבע הצוות.
הגברת התיעוש בענף על ידי תמיכה במיכונו תביא לייצור של אותה רמת תפוקה
בידי פחות עובדים ,כלומר תעלה את התפוקה לעובד ואת השכר ,מהלך שיקל על
כניסת עובדים ישראלים לענף .במילים אחרות :תיעוש הבנייה יהווה תחליף
להעסקת עובדים לא-ישראלים 65.רשימת הציוד האפשרית כוללת כל השקעה
התורמת באחת הדרכים הבאות :מחליפה ידיים עובדות ,משפרת את האיכות,
מגדילה את הבטיחות ,או מקצרת את משך הבנייה .להלן כמה דוגמאות להמחשה,
מתוך רשימה ארוכה :הוספת מנופים ,עגורנים לבנייה נמוכה ומעליות משא;
מכלולים מוכנים למעטפת הבניין )פיגומים(; תבניות מתכת ליציקות; משאבות
בטון; מכונות לפיזור טיח; וגם מכשירים קטנים יותר כגון מכונות קידוח ומחרצות
אבן.

7.5.2

סטנדרטיזציה של מוצרי יסוד – יש להקים צוות בראשות נציג משרד הבינוי
והשיכון שיהיה אחראי לקביעת גדלים סטנדרטיים של מוצרים בענף הבניין -
חלונות ,דלתות וכדומה .סטנדרטיזציה זו תתרום גם לייצור מוצרי הביניים
בסדרות גדולות ,ובכך לייעול ולהוזלת המוצר 66.יש לשאוף לעידוד וליישום שיטות
בנייה מגוונות  -הן בייצור רכיבים ומכלולים במפעלים תוך שינועם לאתר הבנייה
בכל מקום שמתאפשר ,והן בשיטות בנייה מתועשות בייצור רכיבים ומכלולים
באתר הבנייה.
צוות זה יקבע גם את ההגדרות והקריטריונים לתיעוש הענף ,שכן כיום ההשקעה
בהון בענף הבניין ,על פי הגדרות הלמ"ס ,אינה כוללת אלמנטים מתועשים – מבנים
או חלקי מבנים יבילים ,קירות גבס וכדומה – שנכללים בענף התעשייה.

7.5.3

תקינה – יש להגביר את התקינה כדי להגמיש את התאמת התיעוש לצרכים
השונים .דוגמאות :הפרדה בין רישיון להפעלת עגורן ,שהדרישות ממנו פחות

 64למשל החלטת ממשלה מספר  2467מתאריך  18/08/2002לעודד את התיעוש בישראל; החלטה מספר  2445מיום
 15/08/2004לעידוד הכשרה מקצועית בענף הבנייה ,ובעקבותיה הוקמה ועדת דומיניסיני שהמלצותיה התקבלו
במארס  ;2005החלטות התקבלו גם בנושא התקינה.
 65כדי להגביר את התיעוש יש חשיבות רבה למדיניות עקבית של הממשלה בצמצום העובדים הלא-ישראלים.
 66מוצר ביניים הוא מוצר מעוצב לכל דבר ,ומהווה מרכיב חשוב במוצר הסופי .לדוגמה פרופילים מפלדה או
מאלומיניום המשמשים בבנייה ובעיצוב פנים.
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מחמירות מאשר רישיון להפעלת מנוף )באנלוגיה לרכב :רישיון ב' ,רישיון ג' וכו'(;
הגדלת מספר מעליות המשא הנדרשות באתר הבנייה; תקינה בנושא התנאים
הסניטריים באתר.

עידוד תעסוקת ישראלים בענף הבניין

7.5.4

מסלולי השתלבות – מומלץ כי מרבית הכשרתם של עובדים בעבודות הרטובות
)בנאים ,טייחים ,רצפים ,ברזלנים וטפסנים( תהיה באחריות הקבלנים ותתבצע
במקום העבודה ולא בקורסים של הכשרה מקצועית ,המתקיימים כיום .המדינה
תוכל לסייע לקבלנים בקליטתם של העובדים החדשים על ידי סבסוד חלק משכרם
בדומה למסלול תעסוקה.

7.5.5

העלאת שכר העבודה – שכר העבודה הממוצע בענף צריך להיות דומה לשכר
במדינות בנות השוואה ,קרוב לשכר הממוצע במשק ,או גבוה ממנו .לפיכך יש
לפעול_להעלאת_שכר_העבודה_המשולם_לעובדים.
כדי שקליטת עובדים פלסטינים לא תפגע בשכר הישראלים ובתיעוש הענף מוצע כי
הממשלה ,בהתאם להמלצת הצוות המקצועי לחלוקת ההיתרים בין ענפי המשק,
תקבע שכר ענפי ייחודי לעובדים הפלסטינים .על השכר שייקבע להיות בטווח שבין
השכר המינימלי בענף –  4,350ש"ח ,על פי הסכם השכר שנחתם על ידי התאחדות
הקבלנים בינואר  – 2010לבין השכר הממוצע בענף לישראלי ,העומד על 7,600
ש"ח .כך ,למשל ,שכר של  6,400ש"ח עומד בקריטריון זה בתנאי שהוא יישמר
ריאלית .לעומת זאת משרד הביטחון ממליץ לשמר את העיקרון לפיו עלות העסקה
של עובד פלסטיני זהה לעלות העסקה של עובד ישראלי ,כפי שנחתם בהסכם השכר
הקיבוצי בינואר .2010

בשאר ענפי המשק ,פרט לשלושת הענפים המפורטים לעיל ,הוועדה לא רואה הצדקה להעסקת
פלסטינים .ההמלצה תיושם בהדרגה ויישומה יבחן על ידי הצוות המקצועי.
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. מארס, מחקר וייעוץ בכלכלה ומדעי החברה,אקונומיקס בע"מ
 אפלייד אקונומיקס, החלפת עובדים זרים בעובדים ישראלים בענף הבנייה,(2003)  וש' פריזט--. אפריל, מחקר וייעוץ בכלכלה ומדעי החברה,בע"מ

.ישראלים- דוח הוועדה לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא,(2007) ---
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 ,(2008) --דוח הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה. ,(2010) --דוח הוועדה לעידוד תעסוקת ישראלים והקטנת מספר העובדים הזרים בחקלאות.בוכריס ,י' ) ,(2001דוח הוועדה לבחינת היקף העסקת זרים במשק הישראלי ,הוגש לשר העבודה
והרווחה.
בנק ישראל ) ,(2004דין וחשבון  ,2003פרק א' )תיבה א'.(4-
 ,(2005) --דין וחשבון  ,2004פרקים א' ו-ב'. ,(2007) --דין וחשבון  ,2006פרק ב' )תיבה ב'.(1-בן-שלום ,י' ) ,(1997דוחות צוותי עבודה לטיפול בעובדים זרים ,מוגש לחברי ועדת השרים לטיפול
בעובדים זרים מטעם משרד העבודה והרווחה.
גוטליב ,ד' ) ,(2002השפעת עובדים לא-ישראלים על תעסוקה ,שכר ואי-שוויון 1995 :עד ,2000
הגלובליזציה והשלכותיה ,פורום ספיר ,יולי )טיוטה(.
דומיניסיני ,א' ) ,(2005דוח הוועדה לבדיקת מצוקת כוח אדם בענף הבנייה והתשתיות ,מוגש
למ"מ ראש הממשלה ושר התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,ינואר.
המועצה הלאומית לכלכלה )2007א( ,אג'נדה כלכלית-חברתית לישראל ,2010-2008 ,משרד ראש
הממשלה ,אפריל.
2007) --ב( ,יעדים למדיניות כלכלית-חברתית לישראל ,2010-2008 ,משרד ראש הממשלה,אוגוסט.
זוסמן ,נ' וד' רומנוב ) ,(2003עובדים זרים בענף הבנייה  -תמונת מצב והשלכות למדיניות ,בנק
ישראל ,מחלקת המחקר ,סדרת מאמרים לדיון מספר .03.06
מבקר המדינה ) ,(1996דוח שנתי  46לשנת  1995ולחשבונות שנת הכספים  ,1994אפריל.
 ,(1999) --דוח שנתי  49לשנת  1998ולחשבונות שנת הכספים  ,1997אפריל. ,(2000) --דוח שנתי 50ב לשנת  1999ולחשבונות שנת הכספים  ,1998מאי. ,(2003) --דוח שנתי 53ב לשנת  2002ולחשבונות שנת הכספים  ,2001מארס.2005) --א( ,דוח שנתי55ב לשנת  2004ולחשבונות שנת הכספים  ,2003מאי.2005) --ב( ,דוח שנתי 56א ,אוגוסט.מקוב ,י' ) ,(2007דוח הוועדה לבחינת האמצעים להעצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית.

נגר ,ו' וג' סגל ) ,(2010שוק הדיור – גורמים מבניים במחירי דירות בבעלות ובשכר דירה.
נתן ,ג' ) ,(2011הטיפול בגביית דמי תיווך מעובדים זרים שלא כחוק ,הכנסת ,מרכז המחקר
והמידע ,ינואר.

ספיבק א' ואמיר מ' ) ,(2010עובדים זרים בענף הבנייה בישראל – ניתוח כלכלי והצעה למדיניות
ממשלתית בנושא ,יוני.
רכלבסקי ,י' ) ,(2002דוח הוועדה הבין-מישרדית בנושא עובדים זרים והקמת רשות הגירה ,מוגש
לשר העבודה והרווחה ולסגן ראש הממשלה ושר האוצר.
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נספחים:
נספח א'  :הערות משרד החוץ
יש להבחין בין המשך המציאות המדינית הקיימת לבין המציאות שתיווצר לאחר חתימה על
הסדר קבע והקמתה של יישות מדינית פלסטינית.
במצב המדיני הקיים
 .1פרוטוקול פריז מניח כי עובדים פלסטינים מועסקים בישראל .הדבר בא לידי ביטוי
בהתייחסות הרחבה בהסכמים לכל הקשור להסדרת תנאי העבודה של הפלסטינים
בישראל.
 .2העסקת עובדים פלסטינים בישראל היא מרכיב חשוב ביחסים עם הרש"פ.
 .3תעסוקת עובדים פלסטינים בישראל היא מקור הכנסה עיקרי של הרש"פ ובסיס
ליציבות שלטונית .לישראל אינטרס מדיני לשמר מידה של רווחה ולמנוע מצוקה
כלכלית בצד הפלסטיני ,כאלמנט ממתן מבחינה חברתית ,כלכלית ומדינית ,וכדי לשמר
יציבות כלכלית ומדינית ברש"פ.
 .4הקהילה הבין-לאומית מצפה מישראל לתרום את חלקה לתמיכה במשק הפלסטיני
ולבנייתו ,בין היתר באמצעות העסקתם של עובדים פלסטינים בתחומה .ישראל יכולה
להתאים את היקף המכסות של היתרי העבודה לנסיבות המדיניות והביטחוניות.
 .5מתן היתר לתעסוקת עובדים פלסטינים בישראל מייצר ניראות באשר לעמדה הישראלית,
באופן התומך בגיוס תמיכה/צידוק למדיניותה והיא דרישה אולטימטיבית כמעט של
הרש"פ מישראל.
לאחר הסדר הקבע
 .1היחסים עם הפלסטינים יוגדרו בהסדר הקבע .לפיכך צריכה להישמר בידי הדרג המדיני
מידת גמישות לעיצוב המדיניות בנושא העסקת עובדים פלסטינים בישראל כחלק
מהמדיניות הכוללת בהתאם לנסיבות המדיניות והביטחוניות.
 .2לכשנגיע להסדר קבע עם הרש"פ ,כאשר הרש"פ תשאף לעצמאות כלכלית ,סביר להניח כי
יתקיימו קשרים כלכליים עם הרש"פ ,מפני הזיקה ההדוקה בין שני המשקים .במגעים
מדיניים בעבר ,העלתה הרש"פ דרישה כמעט אולטימטיבית להמשך המעבר של
סחורות חקלאיות לישראל ולהמשך העסקת עובדים פלסטינים בישראל .היתר
לתעסוקת עובדים פלסטינים בישראל מספק לישראל אמצעי לתרום לרווחה הכלכלית
בצד הפלסטיני ועל ידי כך  -ליציבות המדינית והביטחונית הנדרשת.
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מנגנון קבלת ההחלטות ועיצוב המדיניות
 .1על הוועדה לתת את הדעת לצורך להמליץ על מנגנון ייעודי לקביעת מדיניות העסקת
עובדים פלסטינים בנפרד מהמנגנון לקביעת מדיניות בנושא תעסוקת עובדים זרים .זאת
בשל תקדימי העבר ומפני החשיבות המדינית שיש ליחסים עם הרש"פ בהווה ובעתיד.
 .2בקבלת החלטות הנוגעות לעיצוב המדיניות בסוגיית העסקת עובדים פלסטינים בישראל
וליישומה הלכה למעשה על המנגנון להבטיח מתן ביטוי למכלול השיקולים ,בהם השיקול
המדיני .יש להבטיח כי בכל מנגנון שייקבע ,יהיה למשרד החוץ נציג שיהיה שותף מלא
בדיונים ובגיבוש ההמלצות אשר יובאו בפני מקבלי ההחלטות .מוצע כי המשרד המוסמך
שיופקד על נושא יקים ועדה בין-משרדית ,שבה יהיה ייצוג למשרד החוץ ולמשרד רה"מ.

נספח ב' :הערות רשות המעברים
פירוט העלויות הנדרשות ל"סגירת מעגל" ותוספת היתרים:
אמצעים ותשתיות כ"א
)שוטף(
)חד פעמי(

המשימה
פיקוח והסדרה:
סגירת מעגל

 12.1מש"ח

פירוט

 2.7מש"ח * "קיוסקים".
* תשתית לשרוולי יציאה ב 7-מעברים
– קירוי ,מיזוג ,חשמל ,תקשורת
ושו"ב.
* בקרים

תוספת
עובדים

 17 10,000מש"ח
פלסטינים

 5.7מש"ח * זיווד  4שרוולי בידוק.
* בינוי וזיווד  2שרוולי בידוק חדשים.
* שו"ב ,טמ"ס ,קרוסלות.
* רכש טכנולוגיות לבידוק ) 6משקפים,
 6מריחנים(.
* רכש  14עמדות בקרת היתרים.
* גיוס ,הכשרה והצבת  44בודקים.

למעברים

תקורות 12%

 3.4מש"ח

סה"כ

 32.6מש"ח

למשימות הבינוי.
 8.4מש"ח
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נספח ג' :נספח מערכות מידע -מינהלת מתאם פעולות הממשלה בשטחים
נושא ההסדרה והאכיפה של תעסוקת פלסטינים ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בדוח הועדה ,נשען
במידה רבה על שיתוף מידע ויצירת בסיס נתונים עדכני ,הן באופן מקוון והן באופן עיתי ,שישמש
את הגופים השונים העוסקים בתעסוקת פלסטינים.
לפיכך ,הגדרה נכונה של צורכי המידע ויישומם במערכות המידע ,תוך הצגת כלל המשמעויות ,היא
חלק בלתי נפרד מדוח הועדה.
לפיכך מוצג להלן תחום מערכות המידע ,העוסק באכיפה והסדרת תעסוקת פלסטינים ,מהיבטי
המתפ"ש בלבד.
המתפ"ש ממליץ על קיום דיון ייעודי נוסף בין נציגי הגופים הרלבנטיים בתחום מערכות המידע,
בהשתתפות אנשי המקצוע המטפלים בהן ,ובעקבותיו יגובשו המלצות לגבי כל המערכות.
המטרה  -הערכה ראשונית ובסיסית של המשמעויות התקציביות של הטמעת מסקנות ועדת
אקשטיין במערכות המידע של המתפ"ש ,כפי שהן גובשו בענף מערכות מידע – "אבן מתגלגלת".
הגדרות ומושגים
א.

מערכות "אבן מתגלגלת" – מערכות מידע המפותחות באגף התקשוב ,שמטרתן
למחשב את תהליכי העבודה של מתאם הפעולות בשטחים ובכללן מערכת
התעסוקה המופקדת על הנפקת רישיונות תעסוקה לעובדים פלסטינים .כיום
המערכות נמצאות בתחזוקת שבר בלבד ,עקב החלפתן במערכת "אבן החכמים".

ב.

מערכות "אבן החכמים" – פרויקט שמטרתו לפתח מחדש ולשדרג טכנולוגית את
מערכות "אבן מתגלגלת" .כיום הפרויקט נמצא בשלבי פיתוח והחלפה הדרגתית של
מערכות "אבן מתגלגלת" )ובכללן מערכת תעסוקה ורכיב "סגירת המעגל"(.

ג.

מערכת "מעברים פנימיים" – מערכת מחשוב לזיהוי תנועת העוברים הפלסטינים
משטחי הרש"פ לשטחי מדינת ישראל ולשליטה בתנועות אלו.

ד.

מערכת "רותם" – חלק מתפיסת המעגלים של רשב"ג .מטרת המערכת למחשב את
מעברי הגבול הבין-לאומיים של מדינת ישראל – המעגל החיצוני .המערכת עברה
לאחריות משרד הפנים.

ה.

מערכת "רעות" – פרויקט מחשוב הנותן מענה למעגל הפנימי של רשב"ג –
המעברים הפנימיים .המערכת מטפלת כיום במעבר זרים וישראלים ועתידה
להחליף את מערכת "מעברים פנימיים".
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תיאור המצב הקיים בתהליך הנפקת רישיונות בין המערכות

תמחור התכולות הנדרשות לשם מתן מענה במערכות התפ"ש ע"פ המוצג בהמלצות הדוח
.1
(1

אבן החכמים:
השתתפות בפיתוח אבן החכמים ,כדי לאפשר את הגידול הנדרש ממסקנות הוועדה
ומהמלצותיה.

(2

העלות הנדרשת היא  1מיליון ש"ח מתוך  12מיליוני ש"ח הנדרשים לשם הפתרון המלא של אבן
החכמים ו/או  4.5מיליוני ש"ח שנדרשו עבור יחידת מסירה ראשונה.

.2

תכולות חדשות שנגזרות ממסקנות הועדה:

(1

פירוט התכולות

א.

אבן החכמים  מת"ש – העברת נתוני מעברים של עובדים;

ב.

אבן החכמים  משטרה  -העברת נתוני רישיונות וסגירת מעגל;

ג.

אבן החכמים  משרד ההגירה  -העברת נתוני רישיונות וסגירת מעגל;

ד.

אבן החכמים  משרד התמ"ת – העברת נתוני רישיונות ומעסיקים;

ה.

משטרה  אבן החכמים – הכללות לעובדים שעוסקים בפשיעה;

ו.

משרד ההגירה  אבן החכמים – הכללות לעובדים שעברו על תנאי רישיון התעסוקה;

(2

העלות הנדרשת:

א.

פיתוח תוכנה )ע"ב כ"א אזרחי – יועצים( –  2.5מיליוני ש"ח;

ב.

חומרה –  0.75מיליוני ש"ח;

ג.

קווי תקשורת  100 -אלף ש"ח;
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ד.
.3

תחזוקה שנתית )תקשורת תוכנה ותפעול( –  816אלפי ש"ח;
קישור מערכת רעות:

(1

קישור בין המערכות על מנת לאפשר את המשכיות הטיפול בסגירת מעגל.

(2

העלות הנדרשת:

א.

עלות פיתוח וממשקים –  2.5מיליוני ש"ח;

ב.

חומרה –  0.78מיליוני ש"ח;

ג.

תחזוקה שנתית –  1מיליון ש"ח;

.4

שדרוג מערך הביומטרי:

(1

שדרוג מערך הביומטריה כדי לאפשר את המשך הזיהוי והטיפול בתושבים במת"קים
ובמעברים.

(2

העלות הנדרשת:

א.

שדרוג ביומטרי –  8מיליוני ש"ח;

ב.

מנגנון זיהוי כפולים –  4מיליוני ש"ח;

.5

סה"כ עלויות חד פעמיות  19.63 :מיליוני ש"ח;

.6

סה"כ עלויות תחזוקה שנתיות 1.82 :מיליוני ש"ח;

נספח ד' :עמדת משרד החקלאות
חלק ניכר מענפי החקלאות הם עתירי עבודה .עיקר העבודה הוא בתהליכי שתילה ,קטיף ,מיון
ואריזה .כדי לעמוד בהשלמת תהליך הייצור החקלאי נדרשים פועלים לא מקצועיים רבים.
בעקבות ההפחתה המוסכמת של מספר העובדים הזרים המועסקים בסוג זה של עבודה ומחמת
המחסור בעובדים ישראלים שמוכנים למלא פונקציות אלה נאלצו מעסיקים רבים בענפי חקלאות
שונים לפתח תלות בעובדים פלסטינים.
 .1מכסת עובדים פלסטינים קבועה :כיום המכסה הקבועה של העובדים הפלסטינים
העומדים לרשות החקלאות היא  1,750עובדים .המכסה מנוצלת במלואה ,ויש אף ביקוש
יתר ,במיוחד בעקבות ההחלטה לצמצם את מכסת העובדים הזרים .לכן חשוב מאוד
להבטיח קיום מכסה קבועה זו לחקלאות ,ואף להגדילה ,מהנימוקים הבאים:
•

כל העובדים הפלסטינים מועסקים בענפי החקלאות ובפונקציות שבהן אין להם
תחליף )לא במיכון ,לא בעובדים ישראלים ולא בעובדים זרים(.

•

הפחתת מספר העובדים הפלסטינים המאושרים לחקלאות תפגע בענפים אלה,
שרווחיותם ממילא גבולית.

•

עובדים אלה לא מתחרים בשום אופן בעובדים ישראלים ,משום שהעבודות שהם

עושים אינן מתאימות לעובדים הישראלים.
העסקת עובדים פלסטינים נשארת הפתרון היחיד אחרי שהוחלט על צמצום מספרם של העובדים
הזרים בחקלאות.
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נוהל משפחות :אחת הצורות שבהם מועסקים עובדים פלסטינים היא העסקה על פי נוהל
משפחות .שיטת העסקה זו אופיינית רק לתקופת הקטיף )או מסיק( של ענפים מיוחדים ,כענף
הזיתים ,השקדים והמלפפונים לתעשייה .עפ"י רוב שיטה זאת נהוגה בענפי החקלאות במגזר
הערבי בארץ .נוהל זה הכרחי מאד מהנימוקים הבאים:
עבודת הקטיף של אותם גידולים נעשית במהלך תקופה מוגדרת ומוגבלת ,ואסור לגלוש מעבר לה.
זה מחייב עבודה מבוקר עד ערב למשך תקופה ידועה מראש.
גידולים אלה מתאפיינים ברווחיות נמוכה מאוד ,והם לא יכולים להחזיק מעמד אם תונהג השיטה
של תשלום השכר הרגילה .התגמול לאותם עובדים הוא על בסיס חלק מהיבול; רק כך ענפים אלה
המשיכו להתקיים.
משפחות אלה מגיעות יחד עם כל בני המשפחה לתקופת הקטיף יחד עם ההורים שלא מהווים
איום כלשהו.
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נספח ה' :ניתוח ענף הבנייה
ויצמן נגר  -בנק ישראל
הדיון בשאלת השפעת העסקתם של פלסטינים על המשק הישראלי ,בפרט בענף הבנייה ,דומה
במהותו לניתוח השפעתם של זרים ,למרות הבדלים מסוימים ביניהם .לכן ,הניתוח להלן יעסוק
בהשפעה של העסקת לא-ישראלים – זרים ופלסטינים – על הענף .השאלות המרכזיות הן:
האם העסקת לא-ישראלים בענף הבנייה היא הכרחית? מהו הרווח/ההפסד ,מבחינה כלכלית,
כתוצאה מהעסקת לא-ישראלים – למשל ההשפעה על תעסוקת ישראלים ועל ההתפתחות
הטכנולוגית בענף הבנייה.
לצורך תשובות על שאלות אלו יש לענות על השאלות הבאות:
א.

האם יש תחלופה בין עובדים לא-ישראלים לעובדים ישראלים?

ב.

האם פונקציית הייצור הקיימת היא הכרחית או ניתנת לשינוי?

על שאלות אלו נענה בסעיפים הבאים ,בין השאר על ידי ניתוח מגמות ארוכות טווח בענף הבנייה
בישראל.
 .1תיאור הענף
תפוקת ענף הבנייה מורכבת בעיקרה מבניית מבנים למגורים )כ (50%-ומבניית מבנים שלא
למגורים )כ ;(23%-יתר התפוקה מורכבת מסלילה ועבודות עפר )כ (15%-ומשיפוצים ובניית
מבנים למערכת הביטחון .רכיב הבנייה למגורים כולל בנייה רוויה ,כ ,61%-ובנייה לא-רוויה
)מבנים עד שתי דירות בבניין ובבנייה עצמית( ,כ .30%-התחלות הבנייה ,בממוצע לשנים 2009-
 2001הסתכמו בממוצע בכ 32.2-אלף יחידות דיור לשנה ,מהן כ 64%-בבנייה המיועדת למכירה,
והיתר בבנייה עצמית  -הכוללת קבוצות רכישה ,בנייה להשכרה ובנייה לגיל הזהב .מאז  2008גדל
מספר התחלות הבנייה ,לרמה של  34.7אלף יח"ד בשנת  2009ו 39 -אלף לשנת .2010
תפוקתו של ענף הבנייה הייתה בשנת  2009כ 73.4 -מיליארד ש"ח .התפוקה כוללת את התוצר
ורכישת תשומות )מהארץ ומחו"ל( ,שמשקל כל אחד מהם בתפוקה הוא כמחצית ,ואינה כוללת
את מחיר הרכישה של הקרקע .השפעת הפעילות בענף על התוצר הכולל של המגזר העסקי רחבה
יותר ,שכן הענף רוכש תשומות בארץ ,ובכך תורם לפעילות בענפי התעשייה השונים )עץ ,מתכת
וחומרי בניין( ,וכן לענפי השירותים העסקיים )תיווך ועריכת דין( והבנקאות.
מספר המועסקים הישראלים בענף הבנייה נאמד בשנת  2009בכ 208-אלף ,מהם :ישראלים144 -
אלף; פלסטינים מהשטחים 27 -אלף; וזרים  37 -אלף .מספר המועסקים הישראלים בבנייה עלה
משמעותית בשנת  ,2010עד לכדי  157אלף איש ,ומן הנתונים הזמינים כיום ניתן לראות כי הענף
תרם כ 23%-מסך העלייה של מספר המועסקים במגזר העסקי במשק .עם זאת ,מספר העובדים
הזרים בעלי ההיתר היה  7,600בלבד וניתן להניח שאומדן העובדים הזרים הלא-חוקיים מוטה
כלפי מעלה .אשר לפלסטינים ,המספר כולל את העובדים בבנייה ביישובים היהודיים ביהודה
ושומרון )ולפני  2005גם ברצועת עזה( ,ואינו כולל את תושבי מזרח ירושלים ,הנספרים בין
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העובדים הישראלים .בעניין זה נזכיר כי על פי הלמ"ס הפלסטינית ,תושבי מזרח ירושלים
העובדים בישראל נחשבים לפלסטינים ,והעובדים ביהודה ושומרון אינם נחשבים כעובדים
בישראל; האחרונים גם אינם זקוקים להיתר עבודה על פי החוק הישראלי )אלא רק לאישור
ביטחוני(.
צורת העסקה נפוצה אצל היזמים והקבלנים הגדולים היא באמצעות קבלני משנה ולא בצורה
ישירה ,המקיימת יחסי עובד-מעביד עם המעביד עצמו .כך ,העסקת זרים )בעלי היתר( היא ,מאז
הסדרת הנושא בשנת  ,2005באמצעות תאגידי כוח אדם ,והשכר משולם לתאגיד ולא לעובד .גם
גיוס העובדים הפלסטינים הוא באמצעות קבלני משנה )"ראיסים"( ,והנוהג המקובל הוא תגמול
לפי תפוקת העובד – כגון מספר המ"ר בבנייה וריצוף ומספר הקובים ביציקות ביטון .בצד
היעילות של דרך העסקה זו ,היא מחזקת את התמריץ השלילי לתיעוש הענף ,כפי שיורחב בהמשך.
העבודות הרטובות בבניין )בנאים ,רצפים ,ברזלנים ,טייחים וטפסנים( מהוות כ 30% -מעבודת
הבנייה .הטענה הכללית היא שהעובדים הלא-ישראלים מועסקים ,רובם ככולם ,בעבודות אלו,
משום שבהיותן מלוכלכות ,מעייפות ומסוכנות ,הישראלים מדירים מהן את רגליהם .טענה זו
אינה עולה בקנה אחד לא עם התיאוריה הכלכלית )לא סביר שהיצע העבודה אינו מגיב לשכר( ולא
עם נתוני התעסוקה בענף הבניין.
נתוני ענף הבניין מתבססים על דיווחי הלמ"ס .מדיווחים אלה ניתן לזהות בעייתיות מסוימת
באשר למספר העובדים הלא-חוקיים מקרב הזרים ,שהוא ,ככל הנראה ,מוטה כלפי מעלה
באומדני הלמ"ס .מספרם בענף הבנייה על פי נתוני שנת  2010נאמד בכ 29-אלף .אשר לפלסטינים -
את ההיתרים מעניק משרד הפנים ,והמעסיקים חייבים בדיווח למשרד ,כולל תלושי השכר .מאז
 1995הלמ"ס ניזונה גם מנתוני הלמ"ס הפלסטינית ,שבהתאמות הנדרשות )הוספת המועסקים
ממזרח ירושלים וניכוי המועסקים ביהודה ושומרון( מאפשרים אומדנים טובים יותר .בניית גדר
הביטחון מסייעת ,עם הזמן ,להפחתת מספר הפלסטינים העובדים בישראל ללא היתר .אף על פי
כן מספרם נאמד ב 14.2-אלפים ,ורק מיעוטם ,אם בכלל ,נכללים באומדני הלמ"ס לגבי ענף
הבנייה .בעיה נוספת כרוכה בנתונים על גובה השכר ,בפרט של הפלסטינים ,שעשויים להיות מוטה
כלפי מטה :ההיתרים מחייבים מכסת ימי עבודה של  20יום בחודש ,אך לעיתים ,כתוצאה מבעיות
ביטחון וסגרים ,מספרם קטן יותר ,והמעסיקים – כדי להראות עמידה לכאורה במכסה – נאלצים
לדווח על מספר ימים גדול יותר ממספרם בפועל; לכן ,כדי שהשכר החודשי הכולל לא ישתנה
הנתונים מציגים שכר יומי נמוך יותר.

1

מחמת הבעייתיות בנתונים הנוגעים למספר העובדים והשכר ,בוצעו לכל הניתוחים הבאים גם
הערכות דומות ההנחות שונות לגבי מספר העובדים נטולי ההיתר .נראה שהתמונה העולה מנתוני
הלמ"ס היא במהותה נכונה ,גם כאשר משתמשים בנתונים הללו 2.כך ,למשל ,איור  8.1מציג את

 1במקביל להכנת הדוח הוקם צוות המשותף ללמ"ס ,בנק ישראל ,התאחדות הקבלנים ומשרד השיכון במטרה לקבל
תמונה מהימנה יותר על נתוני השכר ,המועסקים ומשלח היד .צוות זה צפוי לסיים עבודתו לאחר הגשת דו"ח זה ,ולכן
אין בנמצא נתונים מעודכנים בהתאם לאומדנים המחודשים.
 2נבחנו מצבים שבהם מספר העובדים נטולי היתר הוא  50% ,100%ו 0%-מכפי שמוצג באומדני הלמ"ס .השינוי
הנובע מאומדנים אלו אינו משפיע על תוצאות הניתוחים המוצגים בפרק זה.
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תוצר ענף הבנייה במחירי  2005יחד עם הבנייה הפעילה ,הנמדדת באלפי מטרים של שטח בנייה,3
וכן עבודות תשתית .מדידת שטחי בניית המבנים – שהם ,כאמור ,כ 75%-מפעילות הענף -
מהימנה יותר ,שכן היא אינה כרוכה בהנחות לגבי כמות העובדים וההון .התמונה העולה היא כי
שתי הסדרות – התוצר מול שטח בניית מבנים  -מתנהגות באופן דומה מאוד ,ובפרט אם מוסיפים
לשטח בניית מבנים גם את סדרת "עבודות הנדסה אזרחית".
 .2בטווח הקצר :ההתפתחויות בשנתיים האחרונות
בשנתיים האחרונות היו עליות לא-מבוטלות 4של מחירי הדיור ,לאחר כעשור של ירידה ריאלית.
מ 2008 -עד  2010עלו מחירי הדירות בכ 54%-במצטבר )עלייה ריאלית של כ 39%-בתקופה
האמורה( ,ו 39% -בשנתיים האחרונות .על-פי מחקר אשר נערך בבנק ישראל ,המחסור בדירות
מסביר כ 20%-מעליית המחירים בשנתיים האחרונות ,בעוד שהורדת הריבית המוניטרית בעקבות
5
המשבר העולמי מסבירה כמחצית משיעור זה.
מספר התחלות הבנייה במשק בין השנים  2001ו 2008-היה ,בממוצע ,כ 31,800-יחידות דיור.
בתגובה לעליות המחירים גדל קצב התחלות הבנייה לכדי  39אלף בשנת  .2010במקביל לגידול
בפעילות הענף ,גדל גם מספר המועסקים בשנת  2010בכ 16-אלף עובדים ,מהם כ 14 -אלף
ישראלים; ומתוך הישראלים 5.3 ,אלף בעבודות הרטובות ) .(38%גם נתוני השנה האחרונה
מצביעים על מוכנותם של הישראלים לעבוד בענף .עוד עולה כי למרות שהמניע לגידול העובדים
בענף היה הביקוש לעובדים )שכן הפעילות גדלה בעקבות עליית המחירים( הרי שהשכר הריאלי
כמעט ולא השתנה :השכר הריאלי בענף הבנייה בכללו עלה בשנת ) 2010לעומת שנת  (2009בכ-
) 0.7%ועבור ישראלים בלבד בכ ,(0.3%-לעומת עלייה בכ 1.5%-בממוצע הסקטור העסקי .שילוב
עליות שכר זעומות אלו ,הנמוכות גם ביחס לשינוי בסקטור העסקי ,יחד עם הגידול המשמעותי
בהיקף המועסקים בענף הנובע מגורמי ביקוש ,מצביע על כך כי הענף עצמו אינו חווה מחסור
בעובדים )מצב המאופיין בעלייה מועטה של מספר המועסקים ועלייה תלולה ברמות השכר בענף(
– וכי גמישות היצע העבודה לענף הבניין היא גבוהה.

 3הבנייה הפעילה באיור  8.1חושבה לפי שטח התחלות הבנייה ,למגורים ולא-למגורים ,ובהנחה שהבנייה נמשכת
שנתיים.
 4מדד המחירים לצרכן בשנת  2010עלה בכ ,2.3%-כאשר עליות מחירי הדיור תרמו כ 1%-לסך עליות המחירים
במשק.
 5ויצמן נגר וגיא סגל" ,שוק הדיור  -גורמים מבניים במחירי דירות בבעלות ובשכר דירה"2010 ,
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איור  :8.1ענף הבנייה -התוצר והשקעות בתשתית )מיליוני (₪
ובניית מבנים )אלפי מ"ר(
40,000

תמ"ג ענף הבנייה  -מחירי 2005
בנייה פעילה  -אלפי מ"ר
עבודות הנדסה אזרחית )מיליוני ש"ח ,מחירי (2005
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מקור :הלשכה המרכזית לסטטסיטיקה ועיבודי בנק ישראל

 .3שאלת קיומה של תחלופה בין עובדים ישראלים לעובדים לא-ישראלים
העסקתם של פלסטינים בישראל החלה לאחר מלחמת ששת הימים והעסקת זרים החלה בתחילת
שנות התשעים – בגלל האינתיפאדה הראשונה ומלחמת המפרץ הראשונה ,שהביאו להפחתה
בהעסקת פלסטינים בישראל ,ועקב הביקוש הגובר לדירות נוכח גל העלייה .על כן שאלת קיומה
של תחלופה או השלמה בין ישראלים ללא-ישראלים צריכה להיבחן במבט ארוך טווח ,ובהשוואה
למצב בשנות השישים כשהועסקו בענף ישראלים בלבד.
חתך אוכלוסיית המועסקים הישראלים בענף מאופיין כבעלי השכלה נמוכה )עד  12שנות לימוד(,
בדומה לעובדים לא-ישראלים ,ולכן תחלופה ביניהם אפשרית .באיור  ,8.2המציג את תעסוקת
הישראלים והלא-ישראלים בענף הבנייה מאז שנות השישים ,ניתן לראות כי תחלופה התקיימה
בשתי תקופות בולטות :התקופה הראשונה היא ממלחמת ששת הימים עד לסוף שנות השמונים,
אז תעסוקת הלא-ישראלים הייתה של פלסטינים בלבד ומספר המועסקים הישראלים ירד
במקביל לגידול מספר הפלסטינים; התקופה השנייה היא העשור של שנות האלפיים ,שבו
אוכלוסיית הלא-ישראלים כללה בעיקר זרים ,אך גם פלסטינים ומספר העובדים הישראלים
בבנייה גדל במקביל לירידת מספרם של הלא-ישראלים .גם המשך הגידול במועסקים הישראלים
בשנת  ,2010כמתואר לעיל ,מצביע על המשך מגמה זו ועל נכונותם של ישראלים לעבוד בענף.
גם מחקרים שנעשו בעשור האחרון מצביעים על תחלופה :זוסמן ורומנוב ) (2003מצאו תחלופה
מלאה ,במונחי שעות עבודה ,בין עובדים ישראלים ללא-ישראלים בענף הבינוי )יחס תחלופה של ,1
שמשמעותו שעל כל כניסת לא-ישראלי לענף יוצא ישראלי אחד מהענף .(6בחלוקה בין עובדים
זרים לפלסטינים נמצא יחס תחלופה של  1.25ושל  ,0.92בהתאמה .עוד מצאו המחברים כי הגידול
בהעסקת לא-ישראלים היה מלווה בירידת שכרם היחסי של העובדים הישראלים הלא-מיומנים

 6נועם ,זוסמן ודימיטרי רומנוב )" .(2003עובדים זרים בענף הבנייה :תמונת מצב והשלכות מדיניות" ,בנק ישראל,
סדרת מאמרים ,מחלקת המחקר )יוני(.
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בענף 7.גוטליב ) 8(2002בחן השפעות רוחב ומצא כי העסקת עובדים לא-ישראלים ,יחד עם מערכת
נדיבה יחסית של הבטחת הכנסה ,הביאו לדחיקתם של עובדים ישראלים לא-מקצועיים ומעוטי
השכלה מכוח העבודה גם בענפים שלא נחשפו ישירות לכניסת עובדים לא-ישראלים .עוד הוא
מצא כי את גידולו של אי-השוויון בהכנסה לא ניתן להסביר רק בירידת השכר של עובדים
ישראלים שנאלצו להתחרות בשכר הנמוך של העובדים הלא-ישראלים ,אלא בעיקר בדחיקת
עובדים בלתי מקצועיים ומעוטי השכלה אל מחוץ לכוח העבודה .גם גוטליב ואמיר ) 9(2005מצאו
השפעות רוחב ,וציינו את דחיקתם של עובדים ישראלים מיעוטי השכלה מתעסוקה במגזר העסקי
ואת ירידת שכרם כתוצאה מכניסת עובדים זרים .בניתוח ענפי הם מצאו כי בשנים 2000-1990
גדלה ההסתברות להיות מובטל ,ואף לנשור מכוח העבודה ,בקרב גברים ישראלים צעירים )עד (35
ומעוטי השכלה )פחות מ 12-שנות לימוד( שעבדו בענפי הבנייה והחקלאות ,ביחס לקבוצות
אחרות .אקשטיין ופריזט ) 10(2003מצאו כי כניסתם של העובדים הזרים הביאה להפחתה של שכר
העובדים הישראלים שנותרו בו ,מ 86% -מהשכר הממוצע )שנת  (1992ל 75% -בשנת .2001
לעומת אלה שוללים אמיר וספיבק ) 11(2010חלק מממצאיהם של אקשטיין ופריזט ) (2003וכן של
זוסמן ורומנוב ) ,(2003שלפיהם נדרשת העלאת השכר בבנייה כדי שעובדים ישראלים יצטרפו
לענף :הטענה היא כי היצע העובדים הישראלים לתחומים אלה קשיח כמעט לחלוטין ,ולצורך
הגדלת תפוקתו של ענף הבניין יש צורך בכוח אדם לא מקומי ,טענה שהנתונים המוצגים בניתוח
זה אינם תומכים בה.
לוח  8.1מציגה את תעסוקת הישראלים בענף ובעבודות הרטובות בעשור האחרון .בין השנים
 2009-2000גדל מספר הישראלים בבניין ב 26-אלף איש ,ומזה כ 10-אלפים בעבודות הרטובות:
משמע ש 38%מהגידול היה בעבודות רטובות – מעל לחלקן של העבודות הרטובות בבניין ,הנאמד
בכ .30%-מפילוח לפי מקצועות עולה כי בכל המקצועות הרטובים נרשם גידול ,אך הגידול
המרשים ביותר היה במקצוע "בנאים" .ניתן אפוא לטעון ,לכאורה ,כי במקצועות הרטובים
האחרים לא נמצאו מספיק ישראלים – אך הואיל והמקצועות השונים דומים מאוד במאפייני
האוכלוסייה ,בשכר ובסביבת העבודה ,אין סיבה נראית לעין שיימצאו עובדים המוכנים לעבוד
דווקא בבנאות ולא במקצועות האחרים ,ובפרט אם השכר מפצה על הבדלים ,ככל שהם קיימים.
זאת ועוד :מקצוע הבנאות כרוך בעבודה על פיגומים ובחשיפה למזג האוויר יותר מאשר רצפות
וטייחות ,ולכן הוא אף קשה יותר ופחות נוח .לכן נראה שהסיבה לגידול הפחות במקצועות
הרטובים האחרים נעוצה בביקוש ,לא בהיצע .עוד ייתכן כי בנאות ,הכוללת חיפוי חוץ וחיפוי
פנים ,דורשת יותר עובדים ,באופן יחסי ,ואולי אף למשך זמן ארוך יותר ,שכן מדובר בעבודות

 7שיעור הגידול בשכר של עובדים מיומנים בתקופת המחקר היה כ ,50%-בעוד שלעובדים בלתי-מיומנים היה גבוה
אך במעט מזה של שכר המינימום ,כך ששכרם היחסי נפגם ,וקצב צמיחת השכר הוגבל משמעותית.
 8דניאל ,גוטליב )" .(2002השפעת עובדים לא-ישראלים על תעסוקה ,שכר ואי-שוויון 1995 :עד  ,2000בנק ישראל
ופורום ספיר )יולי(.
 9אמיר ,ודניאל גוטליב )" .(2005כניסת זרים ודחיקת מקומיים מתעסוקה בישראל"  ,מנהל תכנון מחקר וכלכלה,
משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )ספטמבר(.
 10צבי ,אקשטיין ושלומי פריזט )" .(2003החלפת עובדים זרים בעובדים ישראלים בענף הבנייה" ,אפלייד אקונומיקה
בע"מ ,התאחדות הקבלנים לישראל.
 11מאיר ,אמיר ואביה ספיבק )" .(2010עובדים זרים בענף הבניה בישראל – ניתוח כלכלי והצעה למדיניות ממשלתית
בנושא" ,חוות דעת עבור התאחדות הקבלנים )יוני(.
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השלד והחיפוי 12.שוב נדגיש כי בשנת  2010המשיך לגדול ,כאמור ,מספר המועסקים הישראלים
בענף ב 13.8 -אלף מועסקים ,גם מהם  38%בעבודות הרטובות – נתון הממשיך את תמונת העשור
האחרון לגבי התחלופה בין ישראלים ללא-ישראלים ונכונותם של ישראלים לעבוד בענף הבנייה.
לוח  :8.1עובדים ישראלים בענף הבנייה ובעבודות הרטובות לפי משלח יד ולפי דת
אלפים
2000

200

א .סך המועסקים

116.4

בנאים ועובדי בניין

200

2009

2000

2005

2008

2009

5

8

127.

150.

142.

100.0

100.0

100.0

100.0

1

7

4

38.7

43.2

58.0

50.4

33.2

34.0

38.5

35.4

9.4

6.5

9.6

10.6

8.0

5.1

6.4

7.4

בנאים

10.1

17.3

23.4

19.3

8.7

13.6

15.5

13.6

רצפים וברזלנים

3.7

4.2

5.2

4.8

3.2

3.3

3.5

3.4

טייחים

2.3

2.3

3.6

2.9

2.0

1.8

2.4

2.1

טפסנים

9.7

8.0

10.9

8.5

8.3

6.3

7.2

6.0

סה"כ "רטובות"

25.8

31.9

43.1

35.6

22.2

28.6

25.0

מנהלי עבודה בבניין

עבודות רטובות

אחוזים

ב .מועסקים לא-יהודים
סך המועסקים

43.8

54.5

68.8

67.0

100.0

100.0

100.0

100.0

בנאים ועובדי בניין

21.8

26.6

37.6

33.4

49.7

48.8

54.7

49.8

2.9

2.4

4.6

5.4

6.6

4.3

6.6

8.1

בנאים

3.9

9.4

13.5

11.6

9.0

17.3

19.5

17.3

רצפים וברזלנים

2.3

3.6

3.1

3.4

5.3

6.5

4.4

5.0

טייחים

2.0

1.9

3.6

2.6

4.5

3.5

5.2

3.9

טפסנים

9.3

7.6

10.3

8.4

21.3

13.9

14.9

12.5

סה"כ "רטובות"

17.6

22.4

30.4

25.9

40.1

41.2

44.1

38.7

37.6

42.9

45.7

47.1

מנהלי עבודה בבניין

עבודות רטובות

ג .חלקם של המועסקים הלא יהודים

המקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )סקר כוח אדם( ,ועיבודי משרד השיכון  -האגף למידע וניתוח כלכלי.

 12סקרי כוח האדם של הלמ"ס אינם מספקים פירוט מספק בתחום זה .הרחבת משלחי היד לתתי-מקצועות נוספים
עשוי לשפוך אור על הנתונים.
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עוד עולה מהנתונים כי עיקר הגידול היה מקרב האוכלוסייה הלא-יהודית 13,שהיוו ב47.1% 2009-
מסך המועסקים הישראלים בבניין לעומת  37.6%בלבד בשנת  ;2000זה מצב רצוי שכן אוכלוסיות
אלו מתאפיינות בשיעורי אבטלה ועוני גבוהים יותר מאשר כלל האוכלוסייה .המצטרפים לענף
הבנייה הם בעיקר גברים ,אשר במאפייני אוכלוסייה אלו הם המפרנסים הראשיים
במשפחותיהם .נתון מעניין נוסף הוא פילוח אזורי המגורים והעבודה של המועסקים הישראלים,
המופיע בלוח  .8.2מהנתונים עולה כי רבים מתושבי הצפון עובדים מחוץ למחוז המגורים שלהם,
בפרט באזור תל אביב והמרכז – מצב המעיד אף הוא על פוטנציאל הגיוס.

לוח  :8.2מועסקים ישראלים בענף הבינוי – פילוח לפי מחוז מגורים ומחוז עבודה ,2009 ,אחוזים(
מחוז מגורים

מחוז עבודה

צפון

42.4

24.2

חיפה

17.1

19.8

מרכז

12.8

16.9

תל-אביב

6.6

17.6

ירושלים

11.3

11.5

דרום

9.0

9.6

סה"כ

100.0

100.0

המקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )סקר כוח אדם( ,ועיבודי משרד השיכון  -האגף למידע וניתוח כלכלי.

מניתוח הנתונים עולה אפוא כי יש ישראלים המוכנים לעבוד בבנייה ,ואף בעבודות הרטובות.
תמונה זו עומדת בסתירה לטענת אמיר וספיבק ) (2010ומעסיקים רבים בענף הבניין ,ונראה כי
היא עולה בקנה אחד עם התיאוריה הכלכלית ,המוצגת גם באג'נדה החברתית-כלכלית ובדוח
אקשטיין ) ,(2008שלפיה כניסת עובדים לא-ישראלים דוחקת החוצה את הישראלים על ידי
דחיקת שכרם כלפי מטה.

 13פילוח המועסקים לפי דת אינו זמין לשנת  2010נכון לכתיבת מסמך זה ,אך נראה כי מגמה זו ממשיכה ומתחזקת
בשנה האחרונה.
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איור  :8.2מועסקים ישראלים ולא-ישראלים ומלאי ההון הגולמי )מחירי (2005
בענף הבניין
25
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לאחר מלחמת ששת הימים
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120.00
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80.00
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מועסקים )אלפים(

מלאי הון גולמי )מילארדי ש"ח(

גל
העלייה

40.00

5

20.00
0.00

0
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לא ישראלים
מלאי הון גולמי
מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

ישראלים

 .4התיעוש ופונקציית הייצור בענף
הדיון עד עתה נסב על אפשרות התחלופה של ישראלים בלא-ישראלים .כלומר ,במצב שבו הרכב
פונקציית הייצור – ההון 14והעבודה )וגם התשומות( – נשארים קבועים .כללית ניתן לומר כי
בהרכב נתון של פונקציית ייצור ניתן להגדיל את התפוקה רק עם תוספת של גורמי הייצור באותן
פרופורציות .אולם שאלה חשובה היא אם ניתן לשפר גם את הטכנולוגיה בענף כך שאת אותה
התפוקה ניתן יהיה לייצר עם פחות עובדים ויותר טכנולוגיה ,כלומר שינוי הרכב פונקציית הייצור.
על כך נסב הדיון בסעיף זה.
בייצור קיימת תחלופה בין טכנולוגיה לבין עבודה :כך ,ניתן להגדיל את הטכנולוגיה )כלומר ההון(
המחליפה ידיים עובדות – כדוגמת מנופים ,מעליות ,טרקטורים ומערבלי ביטון על משאית –
ולייצר את אותה התפוקה עם פחות עובדים .מצב כזה פועל גם להגדלה של התפוקה לעובד ,ולכן
גם של השכר לעובד.
כפי שעלה משיחות עם גורמים בענף )ובהם קבלנים ,תעשיינים ומהנדסים ,וכן מחוות דעתו של
ראש המכון לבנייה בטכניון ,פרופסור רוזנפלד ,המובאת בנספח ח'( ,הדעה הכללית היא כי שיפור
משמעותי של התיעוש בעשור האחרון היה בעיקר בבניינים רבי-קומות – שמשקלם קטן ממשקל
הבנייה הרוויה .לעומת זאת בבנייה הלא-רוויה ובבניינים נמוכים יחסית השיפור בתיעוש ,עד כה,
הוא מועט.
תוצר ענף הבנייה הסתכם בשנת  2009בכ 34.3-מיליארד ש"ח) ,במחירים שוטפים( והיווה 6.7%
מהתוצר העסקי .עם זאת ,בהון הגולמי )ציוד( היה חלקו  2.3%אחוזים בלבד מסך התוצר העסקי,
ואילו בתשומת העבודה ,הנמדדת לפי שעות העבודה )כולל של לא ישראלים( היה חלקו .9%
נתונים אלה מצביעים על עתירות גבוהה של עבודה ועתירות נמוכה של הון בענף  -תופעות
 14ההון נמדד כהוצאה על הון פיזי )מכונות וציוד( .עם זאת ,מתקיים רכיב "הון" נוסף ,המתבטא בשיטות ייצור
שונות ,אשר נמדד בפועל על ידי הגדלת יעילות העובד ,ואינו מתבטא ישירות בנתוני ההון הפיזי.
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המאפיינות פריון נמוך .אותה תמונה עולה גם מבדיקה ארוכת טווח ,כפי שמראה איור : 8.3
בשנות השישים  -לפני כניסת עובדים פלסטינים לישראל  -היה שיעור המועסקים בענף הבנייה
בסך המועסקים במגזר העסקי נמוך מן השיעור של תוצר הבנייה בתוצר העסקי .משנות השבעים
– עם כניסת הלא-ישראלים – התהפכה התמונה ושיעור המועסקים בענף גדול מחלקו היחסי
בתוצר .התמונה לגבי רכיב ההון משלימה תמונה זו :איור  8.2לעיל מציג את ההון ומראה כי
בשנות השבעים והשמונים ,במקביל לכניסת הפלסטינים לענף הבנייה ולירידה בתעסוקת
הישראלים ,ההון כמעט לא גדל; וביחס להון במגזר העסקי בכללו הוא נשחק מאוד כפי שמראה
איור  .8.3במילים אחרות :בעוד שהמגזר העסקי במשק התקדם טכנולוגית ,השתרר בענף הבניין
בשנות השבעים והשמונים קיפאון ,שמשמעותו נסיגה יחסית )גם בהשוואה לשנות השישים(.
במהלך שני העשורים של שנות התשעים והאלפיים השתפר מצב ההון ,כפי שניתן לראות באיור
 .8.2תהליך זה החל בתחילת שנות התשעים ,וזאת במקביל לגידול מספר העובדים בענף ,ובהם
ישראלים  -מפני הצורך בגידול התפוקה עקב גל העלייה .ואולם ,בתחילת שנות התשעים מצב זה
שיקף רק שינוי קטן בהרכב פונקציית הייצור ,שכן גם מספר העובדים גדל :כך מראה איור  8.5כי
בשנים  1996-1990נרשם שיפור מסוים בלבד בתוצר לעובד ,אף שכמות ההון הוכפלה בתקופה זו.
יתר על כן ,השיפור שנרשם היה מן הרמה הנמוכה ביותר ,ששררה מאז  1967עד סוף שנות
השמונים ,בסוף גל העלייה תוצר לעובד חזר אפוא רק לרמתו בתחילת שנות השמונים ,כך
שהשיפור המסוים בתיעוש בשנות התשעים היה בו רק כדי להשלים פיגור של עשור ,ולא פריצת
דרך .גם המשך הגידול של ההון בשנות האלפיים – בקצב ההולך ומואט – רק שומר ,בקושי ,על
רמת התיעוש היחסית שהושגה בגל העלייה.
הקיפאון היחסי ,ואף הנסיגה ,של התיעוש בענף הבנייה גרמו לירידה של השכר לעובד והתוצר
לעובד ,גם יחד ,כפי שמתבקש מהתיאוריה הכלכלית ,שכן שכר העובד אינו יכול להתפתח לאורך
זמן מעבר לתוצר שלו .באיור  ,8.4המציג נתונים מאז שנת  ,1967ניתן לראות שלפני כניסת
הפלסטינים לישראל השכר בבנייה היה שווה לשכר הממוצע במגזר העסקי ,ואף גבוה ממנו
במקצת ,ואילו בשנות השבעים והשמונים הוא ירד עד לכדי  80%ממנו .בשנות התשעים נרשם
שיפור בשכר היחסי לכדי ) 85%במקביל לגידול ההון ,כמתואר לעיל( ,אך בשנות האלפיים נעצרה
התפתחות זו .גם מצב זה מלמד כי ההתפתחות המסוימת בתיעוש מאז שנות התשעים היה בה רק
כדי לעצור את הנסיגה של שנות השבעים והשמונים ,אך היא אינה מדביקה את ההתפתחות ביתר
ענפי המשק.
למראה תמונה זו ניתן לטעון לכאורה כי השחיקה נובעת מהתפתחות מואצת של המגזר העסקי,
שכן המשק הישראלי התאפיין עם הזמן בחדשנות טכנולוגית ייחודית; ואולם איור  8.5מציג את
התוצר לעובד בענף הבנייה )הקו הסגול( ובמגזר העסקי בנפרד ,ותמונת הענף העולה ממנו חמורה
אף יותר :מאז שנות השבעים – כלומר במשך ארבעה עשורים  -נשאר התוצר לעובד באותה רמה,
פחות או יותר ,לאחר עלייה מרשימה שנרשמה בשנות השישים) .לעומת זאת התוצר לעובד במגזר
העסקי ,שהיה בשנות השישים נמוך אף יותר מאשר בבנייה ,עלה עלייה מתמשכת (.התוצר לעובד
משקף את הפריון בענף ,ויש לו קשר הדוק להתפתחות התיעוש ,שכן התיעוש מאפשר לייצר את
אותה תפוקה עם פחות עובדים ,וכשתפוקת העובד גדלה גדל גם השכר .ברור שבארבעת העשורים
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האלה הייתה התפתחות גדולה של טכנולוגיית הבנייה בעולם – בציוד ובשיטות הבנייה .התמונה
העולה מכאן בכללותה ,במבט ארוך טווח ,מלמדת כי ההתפתחויות הגדולות בטכנולוגיות הבנייה
בעולם בארבעת העשורים האחרונים לא חלחלו לישראל.
כיוון שנטען כי מספר העובדים הזרים בבניין על פי אומדני הלמ"ס מוטה כלפי מעלה ,מוסיף איור
 8.5ומציג עוד שני מצבים של התוצר לעובד :הקו הירוק מציג את התוצר לעובד בהנחה שרק
מחצית מאומדני הלמ"ס לגבי העובדים הזרים הלא-חוקיים בבניין נכונה; והקו האדום מניח
הנחה קיצונית שהעובדים בבניין הם רק בעלי היתר ,ואין לא-חוקיים .מהאיור עולה שגם בהנחות
אלו התמונה אינה שונה משמעותית מהמתואר לעיל ,להוציא שיפור גדול מעט יותר בשנות
התשעים שנעצר בשנות האלפיים; גם הפער הגדול מול התפתחות המגזר העסקי נשאר בעינו.
כפי שמראה איור  ,8.4התפתחות השכר ביחס למגזר העסקי משקפת גם את התפתחות התוצר
היחסי .איור  8.6מציג את מקומה של ישראל בהשוואה בין-לאומית של השכר היחסי בענף
הבנייה ,וממנו עולה כי ישראל ,שבה היחס הוא  ,83%נמצאת במקום הנמוך ביותר מבין המדינות
המפותחות ,פרט לסינגפור .ישראל ממוקמת נמוך גם בהשוואה לכמה מדינות מתפתחות ,כדוגמת
ליטא וצ'כיה .עוד עולה כי בכמה מדינות היחס גבוה מאחת ,אך התמונה הכללית היא כי היחס
הוא סביב אחת .גם מהשוואה זו עולה כי רמת התיעוש בענף הבנייה בישראל עדיין נמוכה ,והדרך
עדיין ארוכה .חשוב להדגיש כי ההשוואה נסבה על השנים  ,2003-2005כך שהיא כבר מביאה
בחשבון את הגידול המרשים של הון ענף הבנייה בישראל ,כמתואר לעיל 15.ההשוואה לשכר במגזר
העסקי בכל מדינה מייצרת "מכנה משותף" אחד לכל המדינות ,ובזאת מנטרלת את דרגות
ההתפתחות השונות בין המדינות .נציין כי מקור הנתונים הוא

International Labour

) ,Organization (ILOשלפיו מדווחים רק עובדים תושבים ) ,(residentsולכן הם אינם כוללים
זרים .כך ,למשל ,הנתונים לגבי ישראל כוללים רק את הישראלים – כ 129 -אלף בשנת  - 2004ולא
את כל העובדים בבנייה לשנת  193 ,2004אלף לפי נתוני הלמ"ס ,נתון שסביר כי היה מוריד עוד
יותר את מיקומה של ישראל.
ביטוי לפיגור בתיעוש של ענף הבנייה בישראל ניתן לראות גם בנתונים על משך זמן הבנייה של
דירות בישראל ,המוצג באיור  .8.7האיור מראה כי על פני שלושה עשורים – מאז הוחל במדידה,
בראשית שנות השמונים – לא חל שינוי משמעותי במשך זמן בנייתה של דירה בישראל )להוציא
את תקופת גל העלייה בתחילת שנות התשעים .(16מצב זה אינו סביר ,ותואם את הקיפאון היחסי
בתיעוש .אמנם נטען כי עם הזמן הדירות נעשו מורכבות ומאובזרות יותר ,כי הבניינים גבוהים
יותר ודורשים גם חניות תת-קרקעיות – התפתחויות המאריכות את משך הבנייה – אולם פי כן
נראה שהסברים אלו אינם חזקים דיים מול ההתפתחות הטכנולוגית הרבה בעולם בשלושת
העשורים האחרונים ,שאמורים להשפיע גם על קיצור משך הבנייה.

 15הסדרות ממקור  ILOמתחילות רק בשנת  .2000רק למדינות מועטות נמצאה סדרה רצופה בין השנים .2000-2006
השוואה של סדרות אלו מול ישראל מצביעה על תמונה זהה לאורך שנים אלו .עוד נציין כי על פי נתוני הלמ"ס לשנת
 2009יחס זה בישראל המשיך לעמוד על .83%
 16בתקופה זו ניתנו תמריצים משמעותיים לקיצור משך הבנייה ,וכן נבנו מבנים בבנייה "רכה" אשר תרמו אף הם
לקיצור משך הבנייה.
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אחת המסקנות העולות מניתוח זה היא כי רמת התיעוש בבנייה בישראל עדיין נמוכה ,למרות
שיפור מסוים בשני העשורים האחרונים ,ומכאן שניתן לשנות את פונקציית הייצור כך שהיא
תהיה מורכבת מיותר הון ומפחות עבודה.

איור  :8.3התוצר ,המועסקים ומלאי ההון הגולמי בענף הבנייה לעומת הסקטור העסקי )(%
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 .5סיכום נזקי העסקת לא-ישראלים ודרכי פתרון
התמונה הבולטת העולה מהניתוח בשני הסעיפים האחרונים – סוגיית התחלופה בין עובדים
ישראלים ללא-ישראלים וסוגיית ההתפתחות הטכנולוגית – וכן מפרקים אחרים בדוח היא
שהעסקת עובדים לא-ישראלים בענף לוחצת להקטנת השכר ובכך:
ג.

גורמת ליציאת מועסקים ישראלים ומגדילה את האבטלה ,את פערי אי-
השוויון ואת פערי העוני;

ד.

מעכבת התפתחות טכנולוגית.

אל חסרונות אלה חוברים נזקים חברתיים אחרים וגידול של ההוצאות הפיסקליות בגלל הצורך
בגידול תשלומי הרווחה.
כנגד זאת יש לכאורה תועלת בהעסקת לא-ישראלים ,שכן השכר הנמוך פועל להוזלת מחירי
הבתים – אך זאת רק לכאורה ,משום שמשך הבנייה הארוך ,תוצאת הפיגור הטכנולוגי ,כרוך גם
הוא בעלויות ,ולא עוד אלא שתהליך תיעוש משפר גם את האיכות.
כמו כן הראינו שקיימת תחלופה בין עובדים ישראלים ולא-ישראלים ,ויש ישראלים המוכנים
לעבוד בבניין ,גם בעבודות רטובות וכי הגברת התיעוש מאפשרת להקטין את מספר העובדים
הנדרש לשם ייצור תפוקה נתונה .המסקנה העולה מכאן היא כי פוטנציאל השיפור בתיעוש הענף
הוא גדול .ייתכן כי לאחר התאמה זו ,הענף לא יזדקק לעובדים לא-ישראלים.
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מאפיין חשוב של הענף ,המבדיל אותו מרוב ענפי המגזר העסקי הוא היותו "לא-סחיר" :מאחר
שהוא מייצר לשוק המקומי בלבד ,הוא אינו חשוף לתחרות מול חו"ל .מצב זה ,כשלעצמו ,פוגע
בתמריץ להתייעל ולאמץ טכנולוגיות חדשות  -בניגוד לרוב ענפי המגזר העסקי ,שבהיותם סחירים
הם חשופים לתחרות מול חו"ל ,מצב המתמרץ להשתפר ולאמץ טכנולוגיות חדשות כדי לעמוד
בתחרות .על רקע מאפיין זה העסקת לא-ישראלים בבנייה ,בשכר נמוך ,רק מחמירה את התמריץ
השלילי להתייעלות.
הפסקת העסקתם של עובדים זרים תגרום להעלאה של שכר העובדים ,ולכן חשוב לנתח את
ההשפעה של העלאת השכר על מחירי הבתים .השפעה זו ניתן לנתח בשני שלבים :הראשון הוא
עליית בשכר והשני הוא גידול ההון )והתשומות( כתוצאה מגידול הכדאיות ,כך שפונקציית הייצור
משתנה ,אך סך התפוקה נשארת קבועה .חשוב לציין כי במציאות שני השלבים יכולים להיעשות
במקביל גם בטווח הקצר.
השפעת הגידול בשכר – סך הוצאות השכר הן  , C=L*Wכאשר  Cמגדיר את סך עלות השכרL ,
את מספר העובדים ו W-את השכר .עם גידול השכר תגדל גם סך ההוצאה .ואולם ,כתוצאה מכך
יקטן מספר העובדים ,דבר שיפעל לקיזוז בהוצאה על עבודה .לכן ,השאלה היא אםC0=L0*W0 :
גדול ,שווה או קטן מ ,C1=L1*W1 -כאשר  ,W1 > W0אך ) .L1 < L0אינדקס אפס מציין לפני
השינוי בשכר ,ואינדקס  1מציין לאחר הגידול בשכר(.
כדי לדעת מהי ההשפעה של שני הרכיבים יחד ,נדרשות הגמישויות של השינוי בשכר ובמספר
העובדים שאותם יש לאמוד .אלו לא נאמדו בעבודה זו .עם זאת נוכל לספק הערכה לגבי שיעור
העלייה המקסימלי  -מה קורה אם השכר יעלה ב ,20%-עם אותה כמות עובדים .על פי נתוני
הלמ"ס ,סך תשלומי השכר בענף )השכר לעובד כפול מספר העובדים( הם כרבע מסך התפוקה בענף
)וכמחצית מהתוצר .ראו הסברים בסעיף  1לפרק זה (.לוח  8.3מציג את הרכב עלות הדירה
)באחוזים( לפני עלייה של  20%בשכר ,ואחריה בהנחה שעלות הקרקע היא  30%מעלות הדירה,17
וללא השפעת העלייה בשכר על הירידה של מספר העובדים )גידול ההון( .התוצאה המתקבלת היא
עלייה של  3.5%בלבד במחיר הדירה.
טבלה  :8.3השינוי במחיר דירה כתוצאה מעליית שכר של  ,20%וללא השפעת הגידול בהון
הרכיבים במחיר הדירה

המשקל ) (%לפני השינוי

המשקל ) (%לאחר השינוי

קרקע

30

30

עבודה

17.5

21

הון  +רווחים

17.5

17.5

קניות

35

35

סה"כ

100

103.5

 17שיעור זה נכון כממוצע ארצי .עבור אזורי הפריפריה ,משקל הקרקע במחיר הדירה אינו כה גבוה ,ולכן שיעור
עליית המחיר עשוי להשתנות בין אזור לאזור ,וסביר כי יהיה גבוה במידה מסוימת מחוץ לאזור המרכז.
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ואולם ,זוהי כאמור רק השפעה חלקית ,שכן היא אינה מביאה בחשבון את ההשפעה המקזזת של
גידול השכר להקטנת כמות העובדים .כמו כן היא אינה מביאה בחשבון את השפעת הגידול בהון
)ואולי גם ברכישת תשומות( ,המתוארת להלן.
השפעת הגידול בהון :כדי לשמור על אותה רמת תפוקה ,נדרשת הגדלת ההון עקב הפחתת מספר
העובדים )כתוצאה מהעלייה בשכר( .משמעות הדבר שינוי הרכב פונקציית הייצור וגידול התפוקה
לעובד .שינוי זה ילווה בקיצור משך זמן הייצור ,ובהגדלת הפריון – מצב שיכול להביא לא רק
לקיזוז כל העלייה במחיר הדירה ,אלא אף להוזלתו.
חשוב לציין בעניין זה כי בינואר  2010נחתם הסכם שכר חדש עבור פועלי הבניין בין התאחדות
הקבלנים לבין ההסתדרות .עיקרו של הסכם זה היה העלאה של סולם השכר כך ששכר המינימום
לעובדי הבניין יהיה גבוה משכר המינימום במשק ב 500 -ש"ח ,ובכך עלה השכר המינימלי ל-
 4,350ש"ח .מכאן ואילך השכר מטפס כך שהדרגה הגבוהה ,דרגה  ,8מגיעה לכדי  6,200ש"ח.
הסכם שכר זה ,אף שהוא בבחינת צעד בכיוון הנכון ,עלול שלא להספיק אם רוצים להמשיך
ולמשוך עובדים ישראלים לענף :אף בדרגה הגבוהה ביותר השכר נמוך משמעותית מהשכר
הממוצע בבניין כיום –  6,940ש"ח )לא כל שכן מזה של ישראלים בלבד –  7,615ש"ח( ,שגם הוא
נמוך מהשכר הממוצע במשק –  8,400ש"ח .מצב זה נוגד את הגישה האומרת שהעבודה הקשה
בענף הבניין צריכה להיות ברף הגבוה של עובדי הכפיים ,ובפרט בעבודות הרטובות – מצב ששרר
בישראל רק בשנות השישים ,וכפי שעולה מהתמונה הבין-לאומית במדינות המפותחות ,כפי
שעולה מהניתוח דלעיל .זאת ועוד :הסכם השכר בענף הבנייה אינו מתעדכן אוטומטית בעקבות
עדכון שכר המינימום במשק .בתחילת  2011נחתמו הסכמים בין התאחדות התעשיינים לבין
ההסתדרות לעדכון שכר המינימום ל 4,300 -ש"ח בהדרגה בתוך שנתיים ,וגם הממשלה הצהירה
על כוונה זו – כך שהסכם השכר בענף הבנייה כבר נשחק באופן יחסי.

 .6גורמים מעכבי תיעוש
התיאור דלעיל הצביע על פיגור בתיעוש כתוצאה מהעסקת לא-ישראלים .כמה מנגנונים יוצרים
את התמריצים השליליים לתיעוש  -בראש וראשונה השכר הנמוך ואי-הוודאות ,ונוסף על אלה
רשימה לא קצרה שעניינה בסביבת העבודה ובצורת ההעסקה ,כפי שיתואר להלן .חלק מרשימה
חלקית זו עולה גם מחוות הדעת של פרופסור רוזנפלד ,שהוצגה בפני הוועדה.
א .שכר עבודה נמוך – העלות השוטפת של תיעוש כוללת את הפחת על הציוד ואת הריבית על
המימון .להמחשה :ניתן להעריך את עלות המימון והפחת בכ 15 -אחוזים לשנה בממוצע ,בהנחה
שהפחת על הציוד הוא  15שנים ,כפי שמחשבת הלמ"ס ,ובתוספת ריבית של כ 7 -אחוזים לשנה;
השקעה של מיליון ש"ח בציוד דורשת אפוא מימון שוטף של  150אלף ש"ח בשנה .ככל שהשכר
נמוך יותר ,הכדאיות היחסית של ההשקעה בהון פוחתת.
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ב .אי-ודאות – תיעוש דורש השקעה ראשונית גבוהה ו/או מימון שוטף גבוה .גם התפוקה מההון
מתפרסת על פני שנים רבות .תקופות שפל במחזורי עסקים יכולים לגרום לאבטלה גם בהון ,או
לניצולו החלקי בלבד ,ובכך להכביד על הוצאות ההון .לעומת זאת ,בשימוש בעובדים במקום בהון
הגמישות גדולה הרבה יותר ,שכן ניתן לפטר אותם .דרך זו נוחה במיוחד בהעסקת לא-ישראלים,
שבה צורת ההעסקה אינה כרוכה ביחסי עובד-מעביד ,וכפי שהתבטא אחד הקבלנים – "כשאני
צריך אני לוקח מהתאגיד וכאשר לא אני מחזיר".
אי-ודאות נוספת כרוכה בתנודות של מכסות ההיתרים של לא-ישראלים .כך ,נניח ,למשל ,שעקב
צמצום צפוי של המכסות הקבלנים מגדילים את ההשקעות בהון .ואולם ,לאחר שנעשו השקעות
אלו מוגדלות לפתע המכסות ,השכר יורד ,ואז מוצאים הקבלנים שהשקעת ההון הייתה יקרה
יחסית ולא כדאית .גם מכאן עולה הצורך במדיניות עקבית וארוכת טווח לגבי העסקת ישראלים
בלבד ,וכן גם צורך לסבסד השקעות הון.
ג .שיטות בנייה – פועל יוצא של השכר הנמוך ואי-הוודאות הוא שכל המערכת ,כולל המתכננים
והאדריכלים ,סופגים את תרבות העבודה הקיימת ,שבויים בשיטות המסורתיות וחסרי תמריץ
לחדשנות .כך ,למשל ,ניתן לאמץ יותר סטנדרטים בגודל החדרים ובהתאמת גודל הריצוף כך
שיפחת הצורך בחיתוך לצורך התאמה לקירות; או להביא בחשבון ,בתכנון הבנייה ,גם רכישת
תשומות מוכנות והרכבה במנופים באתר )למשל של חדרי מדרגות ומרפסות( במקום מסורת של
טפסנות ויציקה באתר; או התקדמות במספר עבודות במקביל ככל האפשר .בולט גם החסר
במהנדסי ייצור באתרי הבנייה ,שיכולים להועיל בשיפור שיטות העבודה.
ד .צורת ההעסקה והתגמול – נוהג נפוץ הוא ביצוע עבודות באמצעות קבלני משנה )שבדרך כלל
אינם חברי התאחדות הקבלנים( ,ו/או שהתגמול הוא על פי התפוקות .כך ,למשל ,רצף יקבל את
שכרו על פי תפוקתו במ"ר .לשיטה זו יש יעילות מסוימת מצד הקבלן/היזם ,אולם ,היא יוצרת
תמריץ שלילי להשקעות בתיעוש סביבתי  -מעליות ,מנופים וכדומה – וגם להשקעות בהפרעות
הסביבתיות כדוגמת פינוי הפסולת .כך ,למשל ,ליזם לא איכפת שהפועל יטפס ברגל לקומה
העשירית ,או שימתין בתור למעלית היחידה הקיימת )תוצאת התקנה המחייבת התקנת מעלית
בבניין של שמונה קומות ויותר( שכן התגמול הוא לפי התפוקה .במילים אחרות :ערך הזמן לא
נלקח מספיק בחשבון .בעניין זה נציין כי גם לקבלן המשנה לא כדאי להשקיע בתיעוש באתר ,שכן
הוא עובד בו רק תקופה לא ארוכה .זו כנראה סיבה אפשרית לכך שבאירופה ,באתר דומה ,רואים
פי  3-2מעליות ומנופים באשר בארץ – כפי שעולה מחוות דעתו של פרופסור רוזנפלד.
בעניין זה ,גם רבות מעבודות היציקה והשלד יכולות להיעשות על ידי משאבות בטון ,שהן יעילות
יותר מאשר מנופים במונחי זמן .ואולם ,כיוון שיש כבר מנוף באתר ,הרי שגם ליזם ,המתגמל לפי
התפוקות ,וגם לקבלן המשנה ,ששהותו באתר קצרה יחסית ,אין תמריץ להשקיע /לשכור
משאבות בטון ,שעלותן גבוהה יותר ,למרות החיסכון בזמן  -שככל הנראה לא מובא מספיק
בחשבון.
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ה .תקנים  -גם החסר בתקנים מעכב תיעוש .למשל ,להפעלת מנוף נדרש רישיון .הפעלת מנוף
מחייבת רשיון ,אך התקנים בעניין זה אין הבחנה בין מנופים קטנים )עגורנים( לבין מנופים.
רישיון להפעלת מנוף דורש זמן הכשרה ועלות גבוהים יותר בהשוואה לעגורן 18.פועל יוצא מכך
הוא שבמקרים רבים ,כמו בניינים נמוכים ,נדרשים עגורנים ,אך הרישיון הנדרש להפעלתם הוא
של מנוף ,הפעלת עגורנים בבנייה הנמוכה עשוייה להגביר את התיעוש.
בהקשר זה יש לציין כי חסרים גם תקנים לסביבת העבודה באתרי הבנייה בישראל .כך למשל,
התנאים הסניטריים באתרי הבנייה ירודים ביותר ,ונראה שהסיבה לכך היא לא רק החוסר
בתקנים ,אלא גם העסקת לא-ישראלים וצורת ההעסקה והתגמול.

 18להמחשה ,ניתן להקביל זאת ברישיון לרכב :עגורן – רישיון ב'; מנוף – רישיון ג'.
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נספח ו' :עמדת משרד הבינוי והשיכון – ענף הבניה וצרכי כוח האדם של הענף
הקדמה
.1

אין ספק שהתהליכים הכלכליים והחברתיים שתוארו בפרקי הדוח השונים ,הקשורים

להשפעת הימצאותם של עובדים לא ישראלים )זרים ופלשתינאים( בהיקפים גבוהים במשק,
תורמים לתופעות לא רצויות שתוארו במפורט בדוח ,ביחס לשכר ולתעסוקה של עובדים ישראלים
בעלי פחות מ 12 -שנות לימוד.
מאז החלו להכנס לעבודה בישראל עובדים זרים ,תחילה פלשתינאים ומאוחר יותר גם עובדים
מחו"ל ,חוזרת ועולה השאלה אחת לכמה שנים ,מהו היקף כח העבודה הלא-ישראלי הנדרש )כ-
 %מהמועסקים במשק או בענף הספציפי( ,בכדי לענות על צרכים שונים כגון גאות בענף הבניה
)בתקופת העליה ההמונית ובתקופות נוספות ,כולל התקופה הנוכחית( או עונתיות בחקלאות.
במקביל נדונה השאלה כיצד מבטיחים שהיקפים אלו לא יעלו על המינימום ההכרחי ויפגעו
בתעסוקה ובהכנסה של עובדים ישראלים בטווח הארוך ,על ההשלכות הכרוכות בכך.
.2

במהלך השנים נתנה הממשלה את דעתה לבעיות אלה ,ועל כן הוצעו מספר פתרונות

להתמודד עם האספקטים השונים .הפתרונות באו לידי ביטוי ,הן בהחלטות ממשלה רבות )רצ"ב(,
והן בוועדות שונות שבחלקן מוזכרות בדוח ,כאשר אחת הבולטות בהן הינה וועדת דומיניסיני
)הוועדה לבדיקת מצוקת כח אדם בענף הבניה והתשתיות מ 2005 -בראשות גב' אסתר דומיניסיני
מנכ"ל שירות התעסוקה לשעבר(.
בבסיס ההחלטות וההמלצות עומדת התפיסה שבכדי להגדיל את מספר הישראלים בענף הבניה
מחד ולצמצם את מספר הלא-ישראלים מאידך ,יש צורך שייושמו ויתמלאו מספר תנאים
ותהליכים בסיסיים במקביל .תהליכים אלו אינם פתרונות לטווח הקצר והמיידי וישאו פרי אם
אכן ייושמו ,בטווח הבינוני ובטווח הארוך.
תהליכים אלה הם כדלקמן:
●

אכיפה מוחלטת של כניסת עובדים לא ישראלים ללא היתר ושל שוהים בלתי חוקיים

)שב"חים(.
למרות שיפור בתחומים אלה לעומת העבר ,בעיקר ביחס לעובדים זרים בבניין ,שבאו לידי
ביטוי בהקטנה משמעותית של המכסות ושיפור תהליכי האכיפה ,הרי שביחס לעובדים
פלשתינאים תופעת השב"חים הינה נפוצה וגוברת כאשר יש עודף ביקוש על היצע של עובדים
בבניה ,בהתאם לצורך ולתנודות בתפוקת ענף הבניה.
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●

עידוד ישראלים לעבודה בבנייה.

החלטות הממשלה ,המלצות הוועדות השונות והסכמים שונים שנתקבלו גם לאחרונה -
עסקו כמעט לכל אורך הדרך בעסקת חבילה משותפת לממשלה ולמעסיקים שלפיה תשלים
הממשלה לתקופה מסוימת את שכר העובדים ובתמורה יידרשו המעסיקים לשלם שכר מינימום
מסוים שילך ויעלה עם השנים .עוד הוצע לתמרץ ישראלים על התמדה והישארות בענף וכן לתת
את הדעת על פיצוי בגין אי ביטחון בעבודה בשל תנודות בענף.
המלצות המסתפקות בתהליכי "שוק חופשי" שבו מחסור בכח אדם במקצועות נדרשים
יביא לעלית מחירים ,שמצדה תמשוך כח אדם נוסף לענף – ללא ישום תהליכים יסודיים
ומהותיים כגון אלו שצויינו לעיל ,עשויות להביא בטווח הקצר לתופעות לא רצויות .במצב ענף
הבניה כפי שהוא היום ,יביאו תהליכים אלה לייקור השכר ותשומות עבודה ,לעליה נוספת במחירי
דירות ושכר דירה הגבוהים בלאו הכי ולהשלכות על מדד המחירים לצרכן .במקביל יתעכבו
פרוייקטים בבניה ובתעשיות נלוות בהם מועסקים בעיקר ישראלים .ממצב דברים זה יושפעו
בעיקר זו"צ וחסרי דירה אחרים ,השוכרים או רוכשים דירה וכן משקי בית המבקשים לשפר את
תנאי המגורים עם הגידול במספר הנפשות.
●

עידוד הגברת תיעוש הבנייה.

הנתונים מצביעים על כך שבמהלך השנים חל גידול משמעותי בהשקעות בהון ובהון לעובד
)עמודים אחרונים בנספח( .עם זאת ענף הבניה ,עדיין עתיר ידיים עובדות.
החלטות ממשלה משנת  2004מייעדות תקציבים למטרות אלו ,כולל לשיפור תדמית
העיסוק בענף הבניה.
למרות החלטות הממשלה והמלצות הוועדות השונות ולמרות הסכמים מסוגים שונים
שנעשו בין הממשלה לבין ארגוני המעסיקים וגופים נוספים ,ההמלצות לא הופעלו בסופו של דבר.
.3

ענף הבניה מטבעו תנודתי וזאת מעצם היותו תלוי בשינויים דמוגרפיים )עלייה ,שיעורי

ילודה( וכן בשינויים מקרו כלכליים )השינוי בתוצר במשק ובבניה ,שינויים בשיעור ההשתתפות
בכח עבודה ,בתעסוקה ובאבטלה ,שינויים בהכנסה פנויה לנפש ,בריבית ועוד( .כפי שמוצג באיור
 .1התנודות הללו משפיעות באופן מיידי על הביקושים לדירות ועל הגדלת התוצר בענף ובעקבות
כך על הביקוש לעובדים בענף .לכן יש לתת את הדעת להמצאות כוח עבודה זמין ומתאים לענף
בעת הצורך .אנו סבורים כי בטווח הקצר ,כאשר ביקושים ומחירי דירות גואים ,נדרש מענה מיידי
לנושא כח אדם לשם מניעת חסם ענפי.
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פירוט – מאפייני ענף הבניה וצרכי כח אדם
.4

התפיסה הבסיסית של דוח הוועדה היא כי ענף הבניה מסוגל להתקיים באמצעות כח

עבודה ישראלי בלבד ,ולכן יש להימנע ממתן היתרי עבודה לעובדים לא ישראלים )מחו"ל או
פלשתינאים( לבניה ,משיקולים כלכליים .לדעת נציגי בנק ישראל ,מצב זה יגדיל את הביקוש
לעובדים ישראלים ויעלה את שכרם ,כך שיכנסו יותר עובדים ישראלים בענף.
בקביעה זו וכן לאורך כל הניתוח בדוח ישנה למעשה התעלמות מאופיו התנודתי של ענף הנדל"ן,
מהמחזוריות בו ומצרכי כח האדם בטווח הקצר בעידן של גידול בתמ"ג המשקי ובתוצר של ענף
הבניה כמו המצב בענף כיום .כמן כן ,אין התייחסות ליכולת הגיוס של כח אדם מיומן ומתאים,
בעיקר בעבודות רטובות )אך לא רק( בכדי לענות במהירות על הנדרש ולמנוע שיבושים בביצוע
פרוייקטים על כל ההשלכות הכרוכות.
ההתייחסות לתנודתיות בענף הבניה לשני הכיוונים חשובה גם לאור העובדה שהוכח שקיים
מתאם בעל מובהקות גבוהה בין השינויים בהיקף תעסוקת ישראלים בבנין לבין השינויים בתוצר
הענפי ובתמ"ג המשקי.

איור  :1מגמת המדד הריאלי של מחירי הדירות– התנודות בענף

.5

כל הנתונים לענף הבניה מצביעים על הימצאותנו בתקופת גאות הן מבחינת התחלות בניה

)כ 39 -אלף יחידות דיור ב 2010 -לעומת ממוצע של  31,500יחידות דיור בשנים 2008 - 2004
ובהמשך לעלייה בשנת  ;(2009מבחינת השקעות בענף )גידול של כ 11% -בהשקעות בבניה
למגורים ובכ 6% -בכלל הענף ב ;(2010 -מחירי דירות גואים )כ 43% -בשנים 2010-2008
במצטבר .אין עצירה בשלב זה בקצב עלית המחירים( ועליה בשכר דירה )כ 26% -במצטבר(.
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הביקושים אינם מתמתנים )יש אמנם ירידה מסוימת בשיעור המשקיעים ב 2010 -אך גם לפני
הגידול שחל בשנים  2008-2009בהיקף הרוכשים דירה נוספת להשקעה ,היקף המשקיעים הגיע
לכ 20% -ויותר(.
במקביל מצביעים נתונים שונים על מחסור בכח אדם .מדוחות שוטפים של הלמ"ס על מספר
משרות פנויות במשק מתברר כי מספר המשרות הפנויות בענף הבניה )דהיינו עודף ביקוש על
היצע( ובעיקר בעבודות הרטובות ,עולה משמעותית מידי חודש] .בסקר משרות פנויות המעודכן
לרבעון האחרון של  – 2010עלה היקף המשרות הפנויות בבניה ל 7,600 -מתוכן  ,4,100כ,54% -
"בעבודות רטובות"[ .נתונים דומים עולים מתוך פרסום של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת
באוקטובר  .2010גם מתוך סקר החברות של בנק ישראל )המתפרסם מידי רבעון( מתברר כי אחד
החסמים המובילים מבחינת קבלנים בענף הבניה בשנת  – 2010הוא המחסור בכוח אדם .זהו
חסם בולט ההולך ומחריף מידי רבעון.
נציין כי בשנת  2010גדל היקף המועסקים הישראלים בענף הבנייה בכ ,13,800-מועסקים אלו
מהוווים כ 14%-מהגידול בסך המועסקים הישראלים במשק )כ (97,000-בשנה זו ,אך למרות זאת
חל גידול בהיקף המשרות הפנויות בענף הבנייה ,כמוזכר לעיל.
הרקע לכל האמור לעיל הוא העובדה כי בעשור האחרון הצטבר פער הולך וגדל בין צרכי הדיור
הנגזרים מהגידול המצטבר במשקי הבית ,לעומת היצע הדיור המתבטא בהתחלות הבניה של כל
שנה .פער זה הגיע ע"פ אמדן שלנו לכ 100,000 -יח"ד – מבוסס על נתוני למ"ס .עובדה זו מהווה
כנראה את הגורם העיקרי לעליית מחירי הדירות בשלוש השנים האחרונות ,כאשר על רקע
המחסור המתמשך ומחריף בהיצע דירות חדשות ,נוצרו תנאים מתאימים במשק ובענף לגידול
בביקוש .תנאים אלו הם ,ריבית נמוכה במיוחד על משכנתאות ועל פקדונות – שהפכו את
ההשקעה בדיור לאטרקטיבית יחסית ,שיעורי אבטלה נמוכים ,גידול מתמשך בהכנסה הפנויה
לנפש ועוד .בנוסף עפ"י אמדנים מעודכנים לנתוני המקרו של המשק ,שיעור צמיחת התוצר בשנת
 2010שב לרמות גבוהות )מעל  .(4%גם אומדנים ראשונים ל ,2011 -מצביעים על מגמה דומה –
מגמה שתגדיל עוד יותר את הביקוש לדיור.
לכן כמענה לכל האמור נדרש להגדיל את ההיצע לרמות גבוהות מאלו שהיו בשנים האחרונות )כפי
שמראים נתוני ההתחלות בשנים  .(2010-2009ואכן מאז שנת  2009מגביר משרד הבינוי והשיכון
את היקף שיווק הקרקע לבניה וגדל היקף התחלות הבניה במשק.
הגדלת השיווקים והתחלות הבניה ,עשויים להחמיר את מצוקת כח האדם בענף ,כפי שהוצגה
לעיל.
לדעתנו ,אין זה ברור כלל כי באמצעות עלית שכר בלבד ניתן לשלב עובדים ישראלים בענף
ובמיוחד בעבודות רטובות ,בהיקפים הנדרשים ובטווח הקצר ,ללא תלות בעובדים לא ישראלים.
ניתוח כלכלי תיאורטי המבוסס על שיקולי שכר בלבד אינו מתאים לדעתנו לטווח הקצר בענף

97

הבניה .הענף הוא תנודתי ,כאמור ,ונתון למחזורי גאות ושפל בולטים יחסית לענפים אחרים
במשק ולכן אמורה להיות גמישות יתרה המאפשרת היצע של כח עבודה זול וזמין.
הקטנת מכסות כח אדם בענף הבנייה )כפי שצפוי ביחס לעובדים מחו"ל בבניה החל מ-
 ,1.7.11אם לא תשונה החלטת הממשלה( ,עשויה לגרום למחסור בכח אדם ולעליית שכר שתתרום
תרומה נוספת לעליה המואצת במחירי דירות ושכר דירה על כל ההשלכות הנובעות מכך ]היקפי
הגמר מפגרים בשלב זה משמעותית לעומת היקפי התחלות הבניה[ ,אשר עשויים להוביל למשבר
נוסף בענף כתוצאה מהיצע נמוך של דירות למגורים.
אם כן ,המסקנה המיידית היא כי נדרש להגדיל את היצע העבודה בעיקר בעבודות רטובות
)שקשה להאמין שתסופק כולה באמצעות ישראלים בלבד( ולא זו העת לצמצום המכסות.
.6

אחת הטענות העיקריות בדוח נגד העסקת לא ישראלים בבנייה היא כי תופעה זו גורמת

לקיפאון בתוצר לעובד ,מוזילה את שכר העובדים ואינה מעודדת את תיעוש הענף .עוד נטען שמאז
שנכנסו עובדים לא ישראלים לענף הבנייה )בשנת  (1967נעצר הגידול ברמת הפריון המתבטאת
בתוצר לעובד בענף הבנייה ובעיקר על רקע הגידול המרשים בשאר במגזר העסקי .התוצאה -
ירידה בשכר בענף הבנייה ביחס לשכר בשאר במגזר העסקי.
יש לציין כי אחוז גבוה במיוחד של מועסקים לא ישראלים בענף הבניה בעבודות רטובות,
בהיקפים שהיו בעבר ,אכן עשוי לתרום לתופעות שצויינו בדוח .אולם כיום היקף המכסות בבניה
הצטמצם במידה משמעותית ביותר ומשקל הישראלים גבוה יחסית ,גם בעבודות רטובות .עפ"י
עיבודים שלנו מסקרי כח אדם של הלמ"ס ,משקל הישראלים בכלל העובדים במקצועות רטובים
בבניה הינו  38%-35%בשנתיים האחרונות )בעיקר לא יהודים(.
באשר לשכר ,הנתונים שבידינו שונים מהנאמר בדוח .ע"פ נתוני הלמ"ס ,מאז  2005עד
אוקטובר  ,2010עלה השכר הממוצע במשק )למשרת שכיר( נומינלית ב 14.2% -ובענף הבניה ב-
 .15.4%לגבי שכירים ישראלים עלה השכר הממוצע במשק ב 14.8% -ובענף הבניה ב.17.9% -
הנתונים המקבילים לעובדים מחו"ל 4.9% :בכל המשק לעומת  17.2%בבניה )בשל אגרות,
היטלים ועוד(.
ריאלית ,בין  2005ל 2010-עלה השכר בענף הבניה בשיעור של כ 2% -לעומת  1%בכלל
המשק .בקרב ישראלים עלה השכר בבניה בשיעור של כ 4% -ובכלל המשק בשיעור של .1.5%
הפערים העמיקו במיוחד בשנים  5.8%) 2009-2007בכלל המשק וכ 10.8% -בבניה( .במהלך
 2010אין בשלב זה עליה נוספת ניכרת בשכר בבניה.
עפ"י עיבודים מיוחדים של הלמ"ס מסקרי כח אדם ,עלה השכר הממוצע של ישראלים
בעבודות רטובות בבניה בכ 22% -בין השנים  2001ו) 2008 -מ 4,000 -ש"ח ל 4,900 -ש"ח בממוצע
לחודש(.
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.7

בהמשך לסעיף הקודם נציין כי ,קיימת בעיה בהגדרת השכר של עובדים בבניה בכלל ושל

פלשתינאים בפרט .נתוני השכר המתקבלים מהלמ"ס ומתייחסים לדיווחי המעבידים לביטוח
לאומי עוסקים במשרת שכיר ולא בעובד שכיר .משרת שכיר פירושה עובדים המועסקים אצל
יותר ממעסיק אחד) .כך גם אגב ,מוגדרים השכר הממוצע במשק ושכר המינימום(.
מספר משרות השכיר גבוה בכ 18% -ממספר העובדים השכירים בכלל המשק )לפי אמדן
שערכנו בהתבסס על מקורות מידע שונים מהלמ"ס ,לכל המשק ולפי ענפים( .לפיכך השכר
למשרת שכיר נמוך למעשה מהשכר בפועל לעובד שכיר.
הבעיה נעוצה בכך שקיימת שונות בין הענפים בפער בין משרות שכיר למספר עובדים
שכירים .גם בתוך ענף הבניה קיים פער מבחינה זו ,בין העוסקים בעבודות רטובות ופלשתינאים
למשל ,לעומת מקצועות אחרים בבניה כגון מהנדסים ,עובדי מינהל ,מנהלי עבודה ועוד .בקרב
פלשתינאים בבניה הפערים בין שכיר לבין משרת שכיר חריפים הרבה יותר.
מכאן שלמעשה לא ברור כיום מהו השכר המלא של עובד בעבודות רטובות או של עובד
פלשתינאי בבניה ,ולמעשה איננו מודדים אל נכון את שכרה של קבוצה זו .אי הימצאותם ,בשלב
זה ,של נתונים מהימנים  -מקשה על מתווה העלאת השכר ,כפי שמוצע ועל הקנסות המוצעים.
בעיה נוספת קיימת ,כאשר מדברים על שכר חודשי והיא הפער במספר ימי העבודה ושעות
העבודה של עובדים פלשתינאים מול האחרים .מהסיבות שהוסברו בדוח עולה כי הפלשתינאים
עובדים פחות שעות ביום ומועסקים במספר נמוך יותר של ימי עבודה לחודש .יש לתת את הדעת
לסוגיה זו .נראה כי השוואת השכר לשעה רלבנטית יותר.
כפי שצויין בדוח גם הנתונים על מועסקים לא ישראלים שלא בהיתר בבניה ,רחוקים
מלהיות מדוייקים .הבעיה ידועה גם ללמ"ס שבה פועלת ועדה שמטרתה לטייב את הנתונים.
.8

טענה נוספת בדוח כנגד העסקת לא ישראלים היא כי קיימת תחלופה בין ישראלים ללא

ישראלים ,וכאשר נכנסים מועסקים לא ישראלים למשק הרי שחלה ירידה בשיעורי התעסוקה של
ישראלים בעלי תכונות עבודה דומות .טענה זו מקבלת חיזוק לדעת נציגי בנק ישראל ,מאיור  82א'
בדוח המציג את שיעורי התעסוקה של גברים יהודים ולא יהודים עד גילאי  44בעלי השכלה של עד
 12שנות לימוד ,על רקע אחוז המועסקים הלא ישראלים במשק .בגרף נראות לכאורה תנודות
המתאימות לטענה זו :כאשר אחוז הלא ישראלים גדל שיעור המועסקים )הנ"ל( יורד ,ולהיפך.
אולם ,התנודות הללו בשיעורי התעסוקה משתלבות גם בתנודות בשיעורי הצמיחה של
התמ"ג במשק .השפל בשיעורי התעסוקה של ישראלים חל בד בבד עם המיתון שהחל בראשית
שנות האלפיים .לאחר מכן משנת  2004עד  2008חלה עלייה בשיעורי התעסוקה עד לשיא בשנת
 ,2008במקביל לצמיחה גבוהה יחסית שחלה מידי שנה בשנים הללו .לאחר מכן שוב חלה ירידה
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בעקבות המשבר העולמי שהשפיע על התפוקה בכלל המשק וגררה פיטורי עובדים נרחבים ברמות
הללו .די לראות כי בין השנים  2003-1999חלה ירידה בשיעורי התעסוקה במקביל לירידה
משמעותית באחוז המועסקים הלא ישראלים .כמו כן ,בשנים  2008-2006חלה עלייה בשיעורי
התעסוקה במקביל לעלייה באחוז הלא ישראלים .המגמות הללו מוסברות יפה גם במגמות
הצמיחה בתמ"ג .כלומר אין הכרח שאחוז המועסקים הלא ישראלים אכן גורם חד-משמעית
ותמיד לדחיקת רגליהם של מועסקים ישראלים ומצמצם את שיעורי התעסוקה שלהם.
להלן הקשר בין שיעור צמיחת התוצר במשק לבין שיעורי האבטלה של ישראלים )יהודים
ולא יהודים(] .בשנת  2000גדל התוצר באופן חריג[.

איור  :2שיעורי אבטלה של ישראלים ואחוז צמיחת התוצר במשק בשנים 2009-1990

מהאיור הבא עולה כי התוצר בבניה מתואם באופן מובהק עם כמות המועסקים הישראלים.
מאידך הוא פחות מתואם עם כמות המועסקים הלא ישראלים )בהיתר ושלא בהיתר(.
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איור  :3תוצר ומלאי הון במיליוני ) ₪ציר ימני( – במחירי 2005
ומועסקים ישראלים ולא ישראלים באלפים )ציר שמאלי( – בענף הבנייה

מכאן ששיעורי האבטלה של ישראלים בבניה קשורים קשר הדוק לשיעורי הצמיחה או
ההאטה בענף ובמשק .שיעורי האבטלה של קבוצה זו אינם תלויים בהכרח ובבלעדיות בשיעורי
המועסקים הלא ישראלים.

.9

ברצוננו לציין  -גם לאור הנאמר לעיל ,ובשל המתאם הגבוה בין התוצר בענף והתמ"ג

המשקי לבין שיעור האבטלה של ישראלים בענף  -כי ישנם גם נימוקים כלכליים להעסקה זמנית
של לא ישראלים בתקופת גאות בענף .ציינו כבר את הצורך במניעת עלית מחירי דירות ושכ"ד,
עליית מדד המחירים לצרכן ,עיכוב פרויקטים ,מחסור בדיור וכו'.
בנוסף קיימת העובדה שבשל המחזוריות בענף הרי שבתקופת התמתנות ושפל בענף  -עשוי
להיפלט ממעגל העבודה כח אדם ישראלי שלו פחות מ 12 -שנות לימוד )במיוחד לא יהודים(
ולהגדיל את שיעור האבטלה של אוכלוסיות אלה.
בכך יש למעשה פגיעה באג'נדה החברתית  -כלכלית המוזכרת מספר פעמים בדוח לפיה יש
להעדיף תעסוקה יציבה עבור עובדים ישראלים .העסקת לא-ישראלים בהיקף מצומצם בתקופת
גאות מאפשרת גמישות מבחינה זו.
בנוסף נציין כי בעת גאות ,מחסור בעובדים בעבודות רטובות עשוי לגרור עיכוב בביצוע עבודות
משלימות המבוצעות בעיקר ע"י ישראלים הן בבניה והן במגוון התעשיות הנלוות שמרבית
המועסקים בהן הינם ישראלים.
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.10

התיעוש ,ההשקעות בהון ופונקצית הייצור בענף

א.

בדוח ישנה התייחסות מרחיבה לנושא תיעוש ענף הבניה )השקעות בהון( .מובאת טענה כי

תופעת ההעסקה של לא ישראלים בבניה גורמת לקפאון בתוצר לעובד וברמת הפריון לעובד
ולעיכוב התיעוש.
ענף הבניה הינו אכן ,ענף מסורתי )גם במשקים אחרים( ומכאן שהינו עתיר עבודה
יחסית להשקעות בהון .עם זאת ,נתונים מראים כי היקף ההשקעות בהון בענף גדל בצורה
משמעותית ביותר במהלך השנים ויותר מכך  -גדל במידה ניכרת ובאופן מתמשך היקף ההון
לעובד במהלך השנים) .פירוט בעמודים האחרונים בנספח(.
איור  :4מלאי הון בענף הבנייה – מיליוני ש"ח מחירי 2005

איור  .5תוצר לעובד והון לעובד בענף הבנייה – כל המועסקים

102

למרות הגידול הרב במיוחד בהון לעובד עפ"נ זמן אין ניכרת עליה באותו היקף בתוצר
לעובד .במהלך הדיונים לא ניתנו הסברים לתופעה זו ,ויש לתת עליה את הדעת .זוהי שאלת
מפתח.
בעיה אחרת קשורה בהגדרת תיעוש )השקעות בהון( בבניה ,שמקורה בנתוני למ"ס.
עפ"י הגדרת למ"ס ההשקעות בהון כוללות מנופים ,מעליות ,טרקטורים ,מערבלי בטון וכו'
ואינם כוללים אלמנטים מתועשים כגון ,מבנים או חלקי מבנים יבילים ,קירות גבס ,בלוקי בטון
ועוד ,שנכללים בענף התעשיה )ובתשומות לבניה( .כך שלמעשה לא נמדד במלואו ,כנראה ,נושא
התיעוש.
חשוב שההגדרות והקריטריונים בתחום זה יקבעו ע"י צוות מקצועי.

ב.

אזורי כדאיות כלכלית לבניה בשיטות מתועשות :בסוף הנספח מוצגת טבלת תחומי

הכדאיות להשקעה בבניה בשיטות מתועשות .מהטבלה ניתן לראות שכדאיות התיעוש תלויה
בשני משתנים עיקריים  -מספר קומות במבנה וגודל פרויקט.
הטבלה לקוחה מעבודה שבוצעה עבורנו ע"י י.קורץ וש.אנגל ב" :2001 -מודל כלכלי-
תמחירי של כדאיות המעבר לבניה מתועשת למגורים" .בעבודה זו ישנן תובנות רבות באשר
לכדאיות הכלכלית של מעבר לבניה מתועשת .הבניה המתועשת נמצאה לא כדאית בבניה
המדורגת ,בפרויקטים צמודי קרקע ובתכנון ייחודי )שאינו מאפשר שימוש בתבניות ומנופים(.
עוד מודגשת בעבודה חשיבותו של "תהליך הלמידה" במעבר מבניה קונבנציונלית לבניה
מתועשת מצד יזמים ,קבלנים ואנשי מקצוע )במיוחד אדריכלים ומהנדסים( ,שלא עסקו עד כה
בתחום .בעבודה מודגש הצורך להגיש סיוע וסבסוד בתקופת המעבר.
עידוד וסבסוד זמני של היזמים והקבלנים נדרש גם בשל התנודתיות הרבה בענף
שבעקבותיה קיים חשש להכנס להשקעה גדולה בציוד בניה מתקדם ,שמא לא יהיה בו שימוש
לאחר מכן ולא תוחזר ההשקעה.
בעבודה שנערכה בהזמנתנו ע"י מכון ברנדמן ב" :1999 -דוח סקר משולב על עמדות לבניה
למגורים בקרב הציבור הכללי ואנשי מקצוע" ,מצוינת רתיעת ציבור רוכשי הדירות )בעיקר בבניה
עצמית אך לא רק( מפני שילוב אלמנטים מתועשים בבניה ומפני הרעיון של בניה מתועשת ככלל.
כמו כן צוין כי קיימת בעיה של ידע בלתי מספיק הן בקרב הציבור הרחב והן מצד אנשי מקצוע.
למרות שמדובר בעבודה משנת  ,1999מרבית הממצאים אקטואליים לדעתי.
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כ 40% - 36% -מהתחלות הבניה במשק בשנים האחרונות היא בניה עצמית במגזר הכפרי
והעירוני .הבניה העצמית כוללת את המגזר הלא-יהודי הבונה בשיטות מסורתיות בשל כח עבודה
זול וזמין )בונים בעצמם ,בעזרת קרובים חברים וכו'(.
בעבודה מוסברת רתיעת הציבור מפני בניה מתועשת ,בהסטוריה הלא-מוצלחת של הבניה
הטרומית ובליקויים בעבר בבניה בקירות גבס )רעשים ,רטיבות ועוד( .כיום בונים בשיטות אחרות
משופרות ובאמצעות בלוקי גבס וכד'.
לפיכך ,אחד מסעיפי החלטת הממשלה לעידוד התיעוש מ 2002 -עסק בהקצאת משאבים
לשיפור תדמית ענף הבניה בכלל והבניה המתועשת בפרט .גם החלטות ממשלה מאוחרות יותר
עסקו בכך .לנושא הוקצו תקציבים למשרד התמ"ת שלא מומשו )יפורט בהמשך(.

ג.

בנספח של בנק ישראל אמנם מוצג גרף המראה כי בענף הבניה משנת  1967ישנו קיפאון

בתוצר לעובד וכן כי בהשוואה לתוצר לעובד בכלל במגזר העסקי ,ישנה ירידה מתמדת .ממצאים
דומים הוצגו גם לגבי השכר .זוהי הוכחה כביכול שכניסת עובדים פלשתינאים )ומאוחר יותר
עובדים זרים( לענף הבניה גרמה להאטה יחסית בתוצר לעובד.
אולם ,יש לשים לב כי בשנים שלפני  1967היו גלי עלייה גדולים ביחס לאוכלוסיה בארץ -
בשנים  1967-1949היקף העליה עמד על  3%מהאוכלוסיה הקיימת בממוצע שנתי ,זאת לעומת
 0.7%בלבד בשנים  .1989 - 1968יתכן מאוד כי זהו המקור להבדלים בתפוקת ענף הבניה בשתי
התקופות הללו ,כפי שהתרחש בגלי העליה של ראשית שנות התשעים.
ענף הבניה ,כפי שהוסבר קודם לכן ,גם בתסריט של תיעוש מקסימלי ,עדיין יישאר ענף
מסורתי יחסית )גם משום הבירוקרטיה והצורך בתיאומים בין מספר גופים הנלווים לתהליך
הבנייה( בהשוואה לכלל במגזר העסקי כיום ,שבו כלול אחוז גבוה של תעשיות מתקדמות בהן
חלה ,באופן טבעי ,צמיחה מהירה בפריון לעובד .לכן אין הצדקה להשוות את פריון העבודה בענף
הבניה לכלל במגזר העסקי .כדי לבדוק את התפתחות הפריון בענף הבניה יש לבצע השוואה בין
מדינות באותו ענף.
.11

משך זמן בניה

א .הסיבות לקיצור משך הבניה בתקופת העליה ההמונית והבניה המאסיבית בשנות
אינן מוסברות כראוי בדוח.

ה90 -

ההסבר לקיצור משך הבניה בתקופה זו נעוץ במכלול גורמים ותמריצים שניתנו )עד (1992
במטרה להגדיל תוך פרק זמן קצר ביותר את מלאי הדירות במשק.
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בין התמריצים שניתנו אז ניתן לציין את "התחייבויות הרכישה" )התחייבות הממשלה
לקנות אחוז מסוים מדירות שלא תימכרנה באזורים נתונים( ,ומענקים מדורגים גבוהים במיוחד
לכל דירה שתסתיים תוך פרקי זמן קצרים ) 7ו 14 -חודשים( .בנוסף ,עודדו הקמת מבנים בשיטות
בניה מהירות כגון "בניה קלה" )שהוכחה במקרים רבים כלקויה(.
יש לציין שקיצור משך הבניה בתקופה זו חל בכל סוגי הבניה  -הן בשיטות קונבנציונליות
והן בשיטות מתועשות .חלק ניכר מהדירות )כ (60% -נבנה בשיטות קונבנציונליות ומשך הבניה
בהן הצטמצם ל 18-חודש! קיצור משך הבניה חל בתקופה זו גם במבנים גבוהים ,יחסית.
מכאן שקיצור משך הבניה או התארכותה אינם בהכרח ראיה למידת תיעוש הבניה או
לשימוש בשיטות בניה מתועשות יותר .כאשר כדאי ואפשרי  -קבלנים עשויים לצמצם משך
בניה גם בבניה קונבנציונלית ,כפי שהוכח לעיל.
קצב הבניה וסיומה נובע ישירות מקצב מכירת דירות ומשיקולים מימוניים ועסקיים של
היזמים והקבלנים .גורמים מעכבים מצד הביקוש  -עשויים להפחית בניה וכן לעכב את קצב
השלמתה .גם גורמים מעכבים בצד ההיצע ,כמו מחסור בעובדים מקצועיים ,עשויים לעכב
פרויקטים ולהאט את קצב הבניה.

ב.

בדוח נטען שאין זה סביר שמשך הבניה לא השתנה משמעותית בתקופה של שלושה

עשורים ,פרט לתקופת העליה ,וההסבר שניתן  -קיפאון בתיעוש .נפסלו טיעונים והסברים שהועלו
ע"י גורמים מקצועיים שונים )כולל הלמ"ס( ,שבמהלך השנים חלו שינויים משמעותיים במהות
המבנה והדירה ,כגון שינויים שחלו בגובה המבנים ,בשטח הבניה ,באיכות ובסטנדרט הבניה,
בצורך בחניות ובשטחים משותפים ועוד.
בחוברות "הבינוי בישראל" שמפרסמת הלמ"ס מוצג חומר רב המאפשר ללמוד ולהסיק
באופן די ברור על השינויים שאכן חלו.
מתוך הנתונים ניתן לקבוע שעלה משקל המבנים הגבוהים במיוחד וכן עלה השטח הנבנה
בסוגי מבנים שונים .הנתונים מצביעים על קשר ברור בין משך בניה לבין מספר קומות במבנה ועל
קשר ברור בין משך בניה לבין קבוצות שטח של מבנים )ראו גם סעיף 10ב לעיל(.
דווקא אי השינוי במשך הבניה ,למרות גידול במשקלם של המבנים הגבוהים במיוחד
והגידול בשטח הנבנה ובאיכות ובסטנדרט הבניה  -מצביע על התייעלות מסוימת בבניה.

ההמלצות המוצעות ביחס לענף הבניה  -עידוד העסקת ישראלים ותגבור השקעות נוספות
.12
בתיעוש  -הן המלצות חיוביות מאוד אך הינן המלצות שתשפענה בטווח הארוך.
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מדובר בתהליך שיארך מספר שנים ומותנה בגיבוש תוכניות מוסכמות ,בהקצאת התקציבים
המתאימים ובמיוחד  -ביישום ממשי של ההמלצות.
המלצות מעין אלה )שחלקן אגב הופעל בראשית שנות ה (90-ורבות אחרות שלא הוזכרו בדוח,
נדונו והועלו על הכתב מספר פעמים במהלך  15השנים האחרונות לפחות .ההמלצות מעוגנות
במספר לא מועט של החלטות ממשלה וכן בדוחות של וועדות שונות ,ביניהן ועדת דומינסיני
)הוועדה לבדיקת מצוקת כח אדם בענף הבנייה והתשתיות –  ,(2005כמוזכר.
החלטות הממשלה ,קובעות מפורשות וחד משמעית שיש לפעול להכשרת ישראלים בבנין,
לעידוד שימוש בידע וטכנולוגיות מתקדמים ולשיפור תדמית התעסוקה בענף ואף נקבו בתקציבים
לביצוע פעולות אלה .למיטב ידיעתנו ,שום החלטה לא בוצעה במלואה.
קיים חשש שאף ההמלצות הרשומות בדוח זה )שהן חלקיות יותר( ישארו על הניר ,ומתוכן
ייושמו ההמלצות העוסקות בצמצום ההיתרים ובהעלאת שכר בלבד.
יש צורך בבחינה מחדש של ההמלצות בשני התחומים  -עידוד ישראלים ותגבור התיעוש
ובהוכחת ישום וביצוע בד בבד עם המלצות על צמצום מספר ההיתרים ללא-ישראלים בבניה.

.13
)א(
)ב (
)ג(

חלק מהחלטות הממשלה הרלוונטיות הן כדלקמן:
החלטה  2467מיום 18/8/2002
החלטה  1726מיום 28/4/2002
החלטה  98מיום 24.3.2003

)ד( החלטה  2445מיום  - 15/8/2004החלטה חשובה במיוחד )סעיפים  4ו:(5 -
)(4

לקבוע כי לפחות  40%מהתקציב המיועד להכשרה מקצועית במשרד התעשייה,

המסחר והתעסוקה יופנה לקורסים במקצועות עתירי עובדים זרים ,לרבות בענף הבניין כאמור
בסעיף  .3במהלך השנה יבחן שר התעשיה ,המסחר והתעסוקה את ביצוע התקציב ,והוא יהא
רשאי לשנות את השיעור האמור בהתאם למסקנות הבחינה ,בהסכמת שר האוצר.
)(5

להקצות סכום שלא יעלה על  40מיליון  ₪למימון פעולות לשילוב עובדים ישראלים

בענף הבנין ,ובכלל זה פיתוח ההון האנושי ,פיתוח שיטות ותהליכי ייצור ,וכל נושא אחר עליו
יסכימו שר התעשיה ,המסחר והתעסוקה ושר האוצר.
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.14

האמור בסעיפים קודמים כפוף גם לצורך בשמירה ובפיקוח מלאים על כניסת פלשתינאים

ללא היתר .אכיפה מלאה היא תנאי מקדים לאפשרות מימוש ההמלצות לטווח הארוך בדבר
הקטנת מכסת הלא-ישראלים בבניה.
כיום ,להערכתנו חלקו של המחסור בכ"א בעבודות רטובות  -מתמלא גם ע"י שב"חים )שוהים
בלתי חוקיים(.
.15
העבודה בבנין בעבודות רטובות ,בעיקר ,אינה אטרקטיבית לישראלים רבים  -גם לבעלי
פחות מ 12 -שנות לימוד ,מכמה סיבות עיקריות:
שכר נמוך יחסית  -בעיקר בעבודות רטובות .ההשוואה הרלוונטית לדעתנו הינה לשכר
) א(
בתעסוקות אלטרנטיביות מתאימות לאוכלוסיה בעלת מיומנות דומה )תעשיה ,ללא תעשיות
עילית – היי טק ,מוסכים ועוד( .ההשוואה לשכר הממוצע במשק פחות רלוונטית ,בשל השינויים
במשקל התעסוקות והענפים השונים לאורך זמן )גדל משקל תעשיות העילית ,שירותים ופיננסים
ופחת משקל המקצועות הדורשים פחות שנות לימוד( .הערה דומה הועברה ע"י הלמ"ס.
עבודה לא קבועה  -תנודתיות בענף ,אי ודאות וחוסר ביטחון בעבודה; אין הבטחת פנסיה
)ב(
או פיצוי על פיטורין.

)ג(

מגבלת גיל

)ד(

אין כמעט מסלולי קידום

)ה(

עבודה קשה ,לא נעימה ,בחוץ בתנאים לא נוחים ובמקצוע בעל תדמית נמוכה וזאת

כאשר ישנן אלטרנטיבות אחרות יותר אטרקטיביות ופחות מושפעות מהמגבלות שצוינו לעיל.
העבודה בבניה נתפסת בקרב רבים לכל היותר כעבודה זמנית ומתאימה אולי לחסכון של
לכן ,התמריצים
כמה חודשים עבור נסיעה לחו"ל וכד' )בעיקר בקרב יהודים תושבי ישראל(.
לעידוד ישראלים לעבודה בבניה אמורים לענות על בעיות אלה; להבטיח תמורה להתמדה,
להבטיח פיצויים וביטחון מינימלי בעבודה ועוד.
נראה שיש צורך במנגנון של מעורבות ממשלתית התחלתית בכדי להעלות את הנושא על
מסלול ראוי.
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הצעה מפורטת המובאת כעסקת חבילה הן של המעסיקים והן של הממשלה מופיעה בדוח
ועדת דומינסיני .אמנם ההצעה לא יושמה ,אולם כבסיס ליישום ולגיבוש המלצות ,ניתן להשתמש
בהמלצות וועדה מרובת משתתפים זו ולשנות את הדרוש שינוי.
.16

עידוד תיעוש הבניה  -בדוח של הוועדה ישנן מספר המלצות לעידוד תיעוש הבניה ,שהינן

חיוביות כשלעצמן.
כפי שצויין גם לעיל ,בעבר נדונו מספר המלצות נוספות בעניין זה ,בין היתר ישנן מספר המלצות
הקשורות לשיפור ושינוי תדמית ענף הבניה בכלל והבניה המתועשת בפרט.
כמו-כן ,יש לציין כי אחד החסמים להגברת התיעוש בבניה הוא הסתייגות ורתיעה )בעיקר
מסיבות הסטוריות( מצד הדיירים/הרוכשים וכן קיים נושא הבניה העצמית )כ40%-36% -
מהתחלות הבניה של דירות במשק לאחרונה ,הן למטרה זו( .בבניה עצמית בולט הרצון ליחודיות
מצד אחד וחוסר כדאיות כלכלית )בשל העדר חזרתיות למשל( מצד קבלנים ,מצד שני.
בעיה נוספת הינה "עקומת הלמידה" שעליה צריכים להתגבר אותם קבלנים ,אדריכלים
ויזמים ,המעוניינים לעשות הסבה לבניה מתועשת .במחקר שבוצע עבורנו כאמור )קורץ ואנגל(
הוצע לאפשר סיוע כתמריץ בתקופת המעבר.

108

109

110

111

נתוני תפוקה ,מספר עובדים ,הון והון לעובד
מיליוני ש"ח ,במחירי 2005

שנה

תפוקה

מלאי הון
תוצר גולמי
גולמי

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
)(2
2009

)(1

עובדים
)אלפים(

תוצר גולמי
הון לעובד
לעובד
)אלפי ש"ח(
)אלפי ש"ח(

33,861
47,156
52,400
50,035
53,561
63,010
70,104
71,407
67,936
63,055
62,649
60,973
61,192
58,879
54,280
54,140
58,651
61,689
62,127

16,273
22,348
25,151
23,949
25,644
30,153
33,496
34,172
32,094
29,600
29,099
27,942
28,243
27,041
25,017
25,205
27,150
28,584
29,032

4,229
4,317
5,294
5,916
6,920
8,131
9,319
10,233
11,057
11,806
12,562
13,722
14,625
15,333
15,912
16,316
16,818
17,670
18,910

139.9
163.1
193.5
185.3
193.1
227.6
245.1
257.5
254.9
243.3
236.9
219.5
211.2
207.9
193.0
183.4
187.8
205.6
213.7

30.2
26.5
27.4
31.9
35.8
35.7
38.0
39.7
43.4
48.5
53.0
62.5
69.2
73.8
82.4
89.0
89.6
85.9
88.5

116.3
137.0
130.0
129.2
132.8
132.5
136.7
132.7
125.9
121.7
122.8
127.3
133.7
130.1
129.6
137.4
144.6
139.0
135.9

61,622

28,755

20,286

203.7

99.6

141.2

) (1המלאי כולל :טרקטורים,משאבות ,דחפורים,מלגזות,רכבי עגורן,מעליות,
מערבלי בטון,כלים לקידוח ,ציוד לפיגומים ועוד
) (2נתוני התפוקה התוצר ומלאי ההון לשנת  2009אינם סופיים.
מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי משרד הבינוי והשיכון
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נספח ז'  :התעסוקה הפלסטינית בישראל – מאפיינים והשלכות על המשק
הפלסטיני
ד"ר חגי אטקס  -בנק ישראל
התעסוקה של פלסטינים יוממים במשק הישראלי )בישראל וביישובים הישראליים ביהודה
ושומרון( הייתה אחד המאפיינים הבולטים של משקי יהודה ושומרון ורצועת עזה החל מראשית
שנות השבעים .ההתרחבות המהירה של התעסוקה הפלסטינית לוותה בעלייה מהירה של רמת
החיים בשנות השבעים והשמונים מחד גיסא ,ובריבוי דמוגרפי מהיר מאידך .למעשה ,ערב
האינתיפאדה הראשונה ,כוח העבודה הפלסטיני היה חלק אינטגרלי משוק העבודה הישראלי של
עובדים לא מיומנים ,וערב האינתיפאדה הראשונה ) (1987וערב האינתיפאדה השנייה )(2000
כשליש וכרבע ,בהתאמה ,מהמועסקים הפלסטינים הועסקו במשק הישראלי .היקף תעסוקה זה
יצר תלות כלכלית הדדית בין המשק הפלסטיני לבין ענפים עתירי עבודה לא מיומנת במשק
הישראלי ,כבנייה וחקלאות.
החל משלהי שנות השמונים ,התעסוקה הפלסטינית בישראל הייתה קשורה לתהפוכות המדיניות
בין ישראל לפלסטינים :צמצום התעסוקה הפלסטינית בישראל היה לעיתים יוזמה פלסטינית
שמטרתה לפגוע במשק הישראלי ולעיתים יוזמה ישראלית ,שהונעה לרוב משיקולי ביטחון .בפרט,
פיגועי ההתאבדות בשנות התשעים ואירועי האינתיפאדה השנייה הביאו להידוק הפיקוח
הישראלי על התעסוקה הפלסטינית בישראל ,ובתקופות של מתיחות נמנעה לחלוטין כניסת
עובדים פלסטינים לישראל .התנודות בהיצע העבודה בפועל גרמו לחוסר ודאות הן למעסיקים
הישראלים בעיקר בענפי הבנייה והחקלאות ,שהחל מאמצע שנות התשעים החלו בהעסקת עובדים
זרים כתחליף לעובדים הפלסטינים ,והן לעובדים הפלסטיניים .פרנסת משקי הבית של פלסטינים
חסרי השכלה גבוהה תלויה במיוחד בתהפוכות לא צפויות של התעסוקה במשק הישראלי.
התלות של פלסטינים ,בפרט של חסרי השכלה גבוהה ,בתעסוקה במשק הישראלי מודגמת
בחריפות בנתוני התעסוקה והאבטלה בעשור וחצי האחרונים .בשנת  ,1999וברוב שנת  – 2000ערב
האינתיפאדה השנייה – הועסקו במשק הישראלי )בישראל וביישובים הישראליים ביהודה
ושומרון( כ  80אלף פלסטינים בני  21-54תושבי יהודה ושומרון )למעט מחוז ירושלים הפלסטיני,19
ראו תרשים  .(1התעסוקה הפלסטינית בכלכלה הישראלית צנחה לרמה של כ 30 -אלף עובדים
בשנים הראשונות של האינתיפאדה )בשלהי  (2003 - 2000עם התעצמות פיגועי הטרור מחד גיסא,
והפעילות הצבאית הישראלית בשטחים מאידך.

 19רוב תושבי מחוז ירושלים על פי ההגדרות הפלסטיניות הנם תושבים ישראליים המתגוררים במזרח ירושלים,
ואינם זקוקים להיתר תעסוקה בישראל.
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תרשים  :1מועסקים תושבי יהודה ושומרון בני  20-54על-פי מקום העבודה )(1999-2009
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מקור :עיבודי בנק ישראל לסקר כוח האדם הפלסטיני.

הקריסה של התעסוקה הפלסטינית במשק הישראלי ,לוותה בנסיקת האבטלה של פלסטינים
חסרי ההשכלה הגבוהה )פחות מ 13 -שנות לימוד( ביהודה ושומרון :שיעור המובטלים 20בקרב
תושבי יהודה ושומרון בני  20-54חסרי ההשכלה הגבוהה האמיר ברביע הרביעי של שנת  2000ל-
 35אחוזים .שיעור זה נשאר ברמות גבוהות של כ  25-35אחוזים בשנים  2001-2004וירד לאיטו
בשנים  2005-2009עם הירידה האלימות .ירידה זו משקפת ,הן גידול מוגבל של התעסוקה במשק
הישראלי והן הסתגלות של המשק הפלסטיני להיקף מוגבל של תעסוקה בישראל )תרשים .(2
תרשים  :2שיעור המובטלים בקרב גברים בעלי וחסרי השכלה גבוהה בני (1999-2009) 20-54
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מקור :עיבודי בנק ישראל לסקר כוח האדם הפלסטיני.
 20מכלל האוכלוסייה ,בשונה משיעור האבטלה המחושב כשיעור המובטלים מכוח העבודה האזרחי.

114

שיעור מובטלים מסך אוכלוסיית הגברים בני 20-54

חסרי השכלה גבוהה

35%

ממד אחר של התאמת שוק העבודה הפלסטיני לצמצום התעסוקה במשק הישראלי הוא השכר.
ערב האינתיפאדה השנייה ,פערי השכר בין פלסטינים משכילים וחסרי השכלה גבוהה במשק
הפלסטיני היו נמוכים ,משום שחסרי השכלה גבוהה רבים עבדו במשק הישראלי בשכר גבוה
יחסית ,שהיה שווה לשכר של עובדים משכילים בשטחי הגדה .על כן ,ההיצע האפקטיבי של
עובדים אלו במשק הפלסטיני היה מוגבל .הפסקת התעסוקה של עובדים חסרי השכלה גבוהה
במשק הישראלי הגדילה את היצע העובדים הפלסטינים חסרי ההשכלה הגבוהה במשק
הפלסטיני ,ולחצה את שכרם כלפי מטה בשנים ) 2001-2לניתוח מפורט להשפעה זו ראו מנסור,
 .(2010מצב זה הביא לגידול פערי השכר בין עובדים משכילים לחסרי השכלה גבוהה ,כלומר
להגדלת התשואה להשכלה.
תרשים  :3שכר חודשי על פי השכלה ומקום עבודה של גברים בני (1999-2009) 20-54
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מקור :עיבודי בנק ישראל לסקר כוח האדם הפלסטיני.

הקשר השלילי בין התשואה להשכלה לבין התעסוקה במשק הישראלי ברמת המחוז מודגם
בתרשים  :4הציר האנכי מציג את היחס בין השכר החודשי של משכילים לזה של חסרי השכלה
גבוהה ,והציר האופקי מציג את שיעור העובדים במשק הישראלי מכלל הגברים בני  20-54במחוז.
התרשים מראה כי גידול של שיעור העובדים במשק הישראלי מתוך תושביו של מחוז ברביע נתון
מתואם עם ירידה של התשואה להשכלה :כאשר שיעור העובדים במשק הישראלי במחוז היה כ-
 26אחוזים ,השכר של חסרי השכלה גבוהה השתווה לשכרם של משכילים )הקו האדום( .מצב זה,
של שיעור תעסוקה גבוה במשק הישראלי ושחיקה מלאה של התשואה להשכלה שרר ערב
האינתיפאדות הראשונה והשנייה .יצוין כי התיאוריה הכלכלית מייחסת לתשואה להשכלה
השלכות ארוכות טווח חשובות ,שיידונו בהמשך.
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תרשים  :4יחס שכר משכילים/חסרי השכלה גבוהה ושיעור המועסקים בישראל )(2005-9
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מקור :עיבודי בנק ישראל לסקר כוח האדם הפלסטיני.

כוח העבודה הפלסטיני ביהודה ושומרון נכון לשנת  2008הוא כוח אדם צעיר הגדל במהירות:
בשנים הקרובות יגיעו לגיל  18כ 30 -אלף גברים צעירים מכל מחזור שיצטרפו לכוח העבודה מייד
או לאחר שישלימו את לימודיהם במסגרות על תיכוניות .מספר דומה של נשים מגיע בכל שנה
לבגרות ,אך סקירה זו מתמקדת בגברים ,שהם הרוב המוחלט של הפלסטינים המועסקים
בישראל .בעשור האחרון ,מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה )סתיו  ,(2000גדל שיעורם של
הפלסטינים הממשיכים ללימודים על-תיכוניים בעקבות צמצום אפשרויות התעסוקה בישראל
לפלסטינים צעירים והגידול בתשואה להשכלה .התרחבות ההשכלה בקרב צעירים פלסטיניים
באה לידי ביטוי בעלייה החדה של מספר שנות הלימוד הממוצעות מכ 10.2 -שנות לימוד בקרב בני
 ,30-49לכ 11.6 -שנות לימוד בקרב בני  .20-24יצירת מקומות תעסוקה מתאימים לדור הצעיר
המשכיל ,להבדיל מעבודה כעובדי צווארון כחול בישראל ,היא אחד האתגרים המרכזיים – אם לא
האתגר המרכזי – העומד בפני המשק הפלסטיני .אתגר זה טומן בחובו השלכות חשובות על
הצמיחה הכלכלית בטווח הארוך ,וכן השלכות חברתיות ומדיניות.
לכוח העבודה מאפיינים נוספים הרלוונטיים לתעסוקה בישראל :כמעט מחצית מהגברים בגילי
העבודה מתגוררים בכפרים ,שמהם הגיעו ,ועדיין מגיעים ,רוב הפלסטינים העובדים במשק
הישראלי; כשמונים אחוזים מהגברים בראשית שנות השלושים לחייהם נשואים ,כלומר עומדים
לפחות בחלק מהקריטריונים לקבלת היתר תעסוקה בישראל 21.מאפיינים דמוגרפיים אלו ופערי
השכר בין הכלכלה הישראלית והפלסטינית מלמדים כי פוטנציאל התעסוקה הפלסטינית בישראל
הוא רב ,ועל כן ניתן להעריך כי ללא הסדרה של תעסוקה זו כוחות השוק יחזירו את היקף
התעסוקה של תושבי יהודה ושומרון לסדר גודל של כמאה אלף עובדים ,כפי שהיה ערב
האינתיפאדות הראשונה והשנייה )כולל רצועת עזה( ,אם לא למעלה מזה.
 21היתרי עבודה בישראל ניתנים לבני  29ומעלה הנשואים והורים לידים .נתוני סקר כוח האדם בעליהם מתבססת
טבלה  ,1אינם כוללים פירוט של ילדים מתחת לגיל .10
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השלכות של תעסוקה בישראל על המשק הפלסטיני ביהודה ושומרון
ההשפעות של התעסוקה בישראל על המשק הפלסטיני מורכבות  -בהן השפעות חיוביות לטווח
קצר ,כגידול התעסוקה ושיפור במאזן התשלומים ,והשפעות שליליות ,לרבות תלות במצב
הביטחוני-מדיני בטווח הקצר ופגיעה בצמיחה הכלכלית ובפרודוקטיביות של כוח העבודה
הפלסטיני בטווח הארוך .החלטה על התעסוקה הפלסטינית בישראל ועל אופן ניהולה צריכה לאזן
בין שיקולים אלו לטווח הקצר והארוך.
כלכלני הבנק העולמי פרסמו בשנים האחרונות שני מחקרים שניתחו את היתרונות והחסרונות של
יצוא שירותי עבודה מבחינת המשק הפלסטיני ,לרבות השפעתו העקיפה על היצוא הפלסטיני .שיף
) (2004בחן את האפשרויות להסדרי הקבע ואת הבחירה העדיפה למשק הפלסטיני בין הסדרי
מסחר ותעסוקה שונים ,ואילו אסטרופ ודסוס ) (2005ערכו ניתוח המבוסס על מודל של שיווי
משקל כללי דינמי של שוק העבודה והיצוא הפלסטיניים בטווח הארוך .ניתוח היתרונות
והחסרונות להלן מבוסס על מחקרים אלו אלא אם כן מצוין אחרת.
היתרונות העיקריים של יצוא שירותי העבודה לישראל הם יצירת הכנסות ניכרות ,המאזנות חלק
מהגירעון במאזן המסחרי מחד גיסא ,והגדלת התעסוקה וצמצום האבטלה מאידך .ההכנסות
מיצוא שירותי עבודה בשנת  2009נאמדו על ידי הלמ"ס הפלסטינית בכ 626 -מיליון דולרים ,והיו
גדולות מסך יצוא הסחורות הפלסטיני לכלל העולם .היקף ההכנסות עמד על כ 14 -אחוזים
מהתוצר המקומי הפלסטיני .הכנסות אלו הן אפוא מקור הכנסה חשוב למשק הפלסטיני.
התעסוקה בישראל גם מיטיבה במישרין ובעקיפין עם כוח העבודה הפלסטיני בטווח הקצר.
אסטרופ ודסוס ) (2005מציינים כי עם העובדים המרוויחים מהתעסוקה בישראל נמנים בני
השכבות החלשות .תוצאות טנטטיביות של מחקר ,הנערך בימים אלו בבנק ישראל ,מכמתות את
היקף ההשפעה לטווח קצר של מתן היתרי תעסוקה בישראל על כוח העבודה הפלסטיני בשנים
 .2005-8המחקר מבחין בין ההשפעות על גברים "זכאים" ,העונים על הקריטריונים לקבלת היתר
עבודה בישראל )בני  30ומעלה ונשואים( ,לבין גברים "לא זכאים" ,שהם צעירים יותר או לא
נשואים.
המחקר של בנק ישראל מצא כי הגדלה של כ 100-במספר היתרי העבודה בישראל לזכאים במחוז
מייצג ביהודה ושומרון מתואמת עם:
•

גידול של כ 60-איש בתעסוקת "זכאים" )בני  (30-45תושבי המחוז שלא הועסקו בתקופה
המקבילה בשנה הקודמת.

•

גידול של כ" 42-זכאים" במעבר מאבטלה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת לתעסוקה בכלל,
ושל כ" 25 -זכאים" במעבר מאבטלה לתעסוקה בכלכלה הישראלית בפרט.

•

גידול של כ" 19-זכאים" שעברו מתעסוקה במשק הפלסטיני לתעסוקה בכלכלה הישראלית.

•

גידול מתון בתעסוקה בכלכלה הישראלית ללא היתר.

•

שחיקה בתשואה להשכלה ,קרי בפער השכר בין משכילים ולא משכילים ,של פלסטינים.

•

לא אותרה השפעה מיידית של הגדלת מספר ההיתרים על "לא זכאים" )צעירים/לא נשואים(.
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תעסוקה פלסטינית בישראל עשויה לתרום לצמיחה הכלכלית הפלסטינית גם באמצעות רכישת
טכנולוגיות ומיומנויות שהעובדים נחשפים להן ורוכשים במהלך עבודתם בישראל .השפעה
חיובית זו רלוונטית בעיקר בתעסוקה בתחומי התעשייה ובפרט התעשייה העילית ,ולא בתחומים
בהם מועסקים פלסטינים בישראל.
כנגד זאת מצביעים מחקרים של כלכלני הבנק העולמי על מספר חסרונות הכרוכים בתעסוקה
הפלסטינית בישראל .שיף ) ,2004עמ'  (25ואסטרופ ודסוס ) ,2005עמ'  (40מצביעים על הסכנה של
פגיעה בתחרותיות של המשק הפלסטיני ופרט ביכולתה לייצא כתוצאה מעליית השכר והמחירים
במשק הפלסטיני )"המחלה ההולנדית"( :עליית השכר והמחירים מעלה את עלות הייצור במשק
הפלסטיני ,שוחקת את התחרותיות של היצרנים הפלסטיניים בעולם ופוגעת ביכולתם לייצא .מצב
זה בעייתי בעיקר כאשר מתחוללים שינויים לא צפויים בהיקף התעסוקה בישראל ,כפי שקרה
בעשור האחרון בעקבות פיגועים בתחומי מדינת ישראל .זהו הסבר נוסף לחשיבות של הגדלה ככל
האפשר את היקף המועסקים הפלסטינים חסיני הסגר כדי למנוע את גידול פגיעתה של תופעה זו.
שיף ) ,2004עמ'  (23-26טוען כי התעסוקה בישראל פוגעת בפרודוקטיביות של הכלכלה הפלסטינית
ובפרט בפרודוקטיביות של הענפים הסחירים דרך מספר ערוצים נוספים :ראשית ,צבירת ידע תוך
כדי ייצור ) (Learning by doingהמותאם לכלכלה הפלסטינית נפגעת; שנית ,במידה ופלסטינים
בעלי השכלה גבוהה מועסקים בכלכלה הישראלית ההון האנושי שלהם נשחק ,ובנוסף לא
מתקיימות ההשפעות החיצוניות החיוביות של העסקתם כעובדים משכילים על עובדים פלסטינים
חסרי השכלה גבוהה המועסקים בתוך הכלכלה הפלסטינית .לבסוף ,התעסוקה בישראל של חסרי
השכלה גבוהה בשכר גבוהה בהשוואה לשכר בתוך הכלכלה הפלסטינית שוחקת את התשואה
להשכלה ועלולה לפגוע פגיעה בצמיחה ארוכת טווח של הכלכלה הפלסטינית 22.השחיקה בתשואה
להשכלה הנובעת מהתעסוקה בישראל מומחשת בתרשים  4לעיל.
שיף ) ,2004עמ'  (26מסכם" :ככלל ,גישה קבועה לשוק העבודה הישראלי מועילה מבחינה כלכלית
לכלכלה הפלסטינית ,אך טומנת בחובה מספר השפעות שליליות הפוגעות ברמת הפרודוקטיביות".
מסקנה זו עולה בקנה אחד עם תוצאות המודל שפיתחו אסטרופ ודסוס )(2005

23.

נוסף על החסרונות שמנו המחקרים הנ"ל ,ניתן להעריך כי התלות במשק הישראלי ,ובפרט אי-
הוודאות עקב סגירה ופתיחה של שוק העבודה הישראלי בפני פלסטינים בעקבות אירועי טרור
פוגעים בתמריץ להשקיע במשק הפלסטיני .יש להדגיש כי יצירת תלות בשוק העבודה ,שקצב
התאמתו לשינויים אטי  -בניגוד לשוק המוצרים המאופיין בגמישות יחסית ובעמידות לזעזועים
 22שחיקת התשואה להשכלה מקטינה את תמריף לרכוש השכלה .כמו כן ,במידה והילודה הפלסטינית מתנהגת על פי
הדפוס הבקריאני הסטנדרטי – קרי הקטנת התשואה להשכלה מעודדת הורים לבחור בהולדת ילדים רבים בעלי
השכלה נמוכה במקום הולדת ילדים מעטים בעלי השכלה גבוהה – הרי הרחבת התעסוקה בישראל תסיט את הכלכלה
הפלסטינית לנתיב של ריבוי דמוגראפי מהיר של אוכלוסייה בעלת השכלה והכנסה נמוכות .הריבוי הטבעי המהיר
באוכלוסייה הפלסטינית בשנות השבעים ,השמונים וירידתו בשנות האלפיים עולה בקנה אחד עם ההערכה הנ"ל.
 23דסוס ואסטרופ פיתחו מודל שיווי משקל כללי דינמי לכלכלה הפלסטינית .המודל מצביע כי יצוא שירותי עבודה
לישראל :פוגע בצורה ניכרת ביכולת הפלסטינית לייצא .מאידך הגידול ביצוא הפלסטיני בעקבות סגירת שוק העבודה
הישראלי בפני הפלסטינים ,לא יפצה בצורה מלאה על אובדן ההכנסות לעובדים מתעסוקה בישראל.
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בסחר החוץ ,עקב היכולת להחליף שוקי יצוא – עשויה להיות שלילית במיוחד למשקי הבית
התלויים בתעסוקה בישראל .על כן ,כל עוד קיים סיכון סביר לסגירת שוק העבודה בשל נסיבות
ביטחוניות ,ישנו יתרון כלכלי לעידוד יצוא הסחורות הפלסטיניות ועל פני עידוד יצוא שירותי
העבודה.
בעקבות הניתוח של היתרונות והחסרונות של התעסוקה הפלסטינית בישראל ,המליץ שיף )2004
עמ'  (28-31לרשות הפלסטינית להקים מערכת של גביית היטלים על היתרים לעבודה העובדים
בישראל כדי ליהנות מההכנסה שמניבה התעסוקה בישראל תוך צמצום הנזקים הנלווים אליה.
לדברי שיף יש מספר יתרונות לגביית היטל על תעסוקה פלסטינית בישראל :ראשית ,יתווסף מקור
תקציבי לפיתוח המשק הפלסטיני; שנית ,השכר נטו לעובד פלסטיני בישראל יירד בגלל ההיטל,
ויקטין את התמריץ של משכילים לעבוד בישראל .ירידת שכר זו תשפר את התחרותיות של המשק
הפלסטיני על ידי הורדת השכר ללא משכילים והעסקת משכילים בתוך המשק הפלסטיני;
שלישית ,במידה שהתעסוקה הזרה בישראל תוגבל ,ההיטל יהיה מעין מס יצוא על כוח עבודה שיש
לו כוח שוק בישראל ,ובכך יגדלו סך ההכנסות הפלסטיניות מהמשק הישראלי .לבסוף ,גביית
ההיטל תיצור תמריץ לשיתוף פעולה פלסטיני בסינון עובדים מסוכנים מבחינה ביטחונית כדי
לשמר את תקציב הפיתוח שיתקבל מגביית ההיטל .שיף מסייג את ההמלצה באמרו כי ההשפעה
של גביית ההיטל על רווחתם של העובדים הפלסטינים הלא מיומנים תלויה באיכות השירותים
שיינתנו להם במימון ההיטל.
כלי מדיניות נוסף העשוי לאפשר למשק הפלסטיני ליהנות מהכנסות מעבודה בטווח הקצר ,תוך
צמצום הפגיעה בצמיחה בטווח הארוך הוא מתן היתרים לעובדים מבוגרים לעבוד בישראל
ומניעת תעסוקתם של עובדים צעירים .כך ,העובדים שאופק התעסוקה שלהם קצר יחסית
ימשיכו להניב למשק הפלסטיני את ההכנסות הגבוהות מהתעסוקה בישראל ,ואילו העובדים
הפלסטינים הצעירים שטווח התעסוקה שלהם ארוך ,ישקיעו בהון אנושי ובייצור בתוך המשק
הפלסטיני 24.בעתיד ,עם התפתחות המשק הפלסטיני והרחבת אפשרויות התעסוקה בתוכו ,ניתן
יהיה להעלות בהדרגה את גיל התעסוקה בישראל ,כך שתעסוקת הפלסטינים הרגילים לעבוד
בישראל לא תפגע.
בסיכום  -בטווח הקצר התעסוקה בישראל מקדמת את המשק הפלסטיני על ידי הרחבת
התעסוקה ויצירת הכנסות ניכרות מיצוא שירותי עבודה לישראל .מנגד ,מראים מחקרי הבנק
העולמי כי לתעסוקה זו יש השפעות שליליות על הצמיחה של המשק הפלסטיני בטווח הארוך,
ובפרט על יכולתו לייצא מוצרים .על פי הניתוח של שיף ) (2004ניתן לצמצם את פגיעתה של
התעסוקה בישראל בצמיחה ארוכת הטווח של הפלסטינים על ידי גביית היטל על התעסוקה
הפלסטינית בישראל.

 24הגבלת התעסוקה בישראל למבוגרים תתרום לרכישת הון אנושי הן ישירות על ידי הקטנת השכר האלטרנטיבי
בתעסוקה לצעירים ,והן על ידי הגדלת התשואה להשכלה לאורך מחזור החיים של העובדים.
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המחשה של השפעת היתרי העבודה על כוח העבודה הפלסטיני
מחקר שערך בנק ישראל מכמת את השפעת היתרי העבודה בישראל על כוח העבודה הפלסטיני על
מחוז לדוגמא בשנים  .2005-8במחוז לדוגמא זה  2,000גברים –  1,000גברים "זכאים" להיתר בני
 ,30-45ו 1,000-גברים "לא זכאים" בני  .20-29מבנה דמוגראפי זה משקף הן את המבנה הדמוגרפי
של האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון והן את הקריטריונים לקבלת היתר עבודה בישראל
בשנים  2005עד  .2008הניתוח הסטטיסטי כולל בחינה של שינויים ברמות המובטלים ,המועסקים
וכו' ) ,(repeated cross sectionsכמו גם בחינת מעברים של פרטים מאבטלה לתעסוקה,
מתעסוקה בשטחים לישראל ,וכו' )ניתוח פאנל העוקב אחר פרטים(.
מחוז לדוגמה

הערה :המחוז לדוגמה משקף את המבנה הדמוגרפי של אוכלוסיית תושבי יהודה ושומרון ,ואת
קריטריון_הגיל_לקבלת_היתר_עבודה_בישראל.

הלוח להלן מציג את השינויים המרכזיים במאפייני כוח העבודה שאותרו במחקר .לדוגמה :גידול
של  100היתרי עבודה מתואם עם גידול של  86במספר "הזכאים" ו  57במספר ה"לא זכאים"
שעבדו .ואולם האומדים ל"לא זכאים" אלו אינם מובהקים סטטיסטית )המובהקות מסומנת
בכוכביות( ,כלומר אינם מדויקים ,ואין להסתמך עליהם .לעומת זאת מלמד ניתוח הפאנל כי
הגידול האמור של מספר ההיתרים היה מתואם עם גידול של  60איש במספר "הזכאים" שהתחילו
לעבוד ,כלומר עבדו ברביע בו הוגדלו מספר ההיתרים ולא עבדו ברביע המקביל בשנה הקודמת.
אומדן זה ,המבוסס על מעקב אחר פרטים לאורך זמן ,הוא מובהק סטטיסטית ,ועל כן אמין יותר
מהאומדן של מספר המובטלים .יש לציין כי האומדים בשינויים במספר העובדים ובמעברים לגבי
התעסוקה במשק הפלסטיני אינם עולים בקנה אחד .על כן ,הניתוח הזה אינו מספק ראיה אמינה להשפעה
החיובית של היתרי העבודה על התעסוקה בתוך המשק הפלסטיני.
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השפעות קצרות טווח של הוספת  100אישורי עבודה לכוח העבודה במחוז לדוגמא )(2005-2008
"זכאים"
בני 30-45

"לא
זכאים"
בני 20-29

סה"כ
בני 20-45

i

ii

iii

מספר גברים :ניתוח חתכי רוחב
מועסקים

***86

*57

143

מובטלים

*-60

-34

-94

 -מועסקים במשק הישראלי†

***50

-3

47

 -מועסקים במשק הפלסטיני

36

**59

95

מעברים :ניתוח פאנל
התחיל לעבוד

***60

25

95

מעבר מאבטלה לתעסוקה

***42

6

48

התחיל לעבוד במשק הישראלי†

***45

10

55

 -התחיל לעבוד במשק הישראלי† עם היתר ‡

***40

6

46

 -התחיל לעבוד במשק הישראלי† בלא היתר‡

*19

13

32

מאבטלה לתעסוקה במשק הישראלי

***25

3

28

מתעסוקה במשק הפלסטיני לתעסוקה במשק הישראלי

***19

4

23

התחיל לעבוד במשק הפלסטיני

**48

13

51

הערות:
*  10%*** ,5%** ,1%מובהקות סטטיסטית.
האומדנים נגזרים מרגרסיות סטטיסטיות ואינם מסתכמים.
† המשק הישראלי כולל את מדינת ישראל וישובים ישראליים ביו"ש.
‡ נתונים על עבודה בהיתר ובלא היתר בישראל זמינים החל משנת  2006ואילך.
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נספח ח' :תיעוש ענף הבנייה
פרופסור יחיאל רוזנפלד -הטכניון ,המכון הטכנולוגי לישראל

 .1רקע
ענף הבנייה בעולם הגדול עובר ללא הרף תמורות טכנולוגיות ,חלקן -הדרגתיות ואיטיות ,וחלקן –
מרחיקות לכת .סטנדרט הבנייה כיום משופר לאין-ערוך לעומת מה שהיה מקובל לפני כחמישים
שנה ,וטכנולוגיות הבנייה מתוחכמות אף הן .ענף הבנייה בישראל ,בדומה לשאר העולם המפותח,
ובניגוד להשמצות לא-בדוקות ,עשה כברת דרך משמעותית בשיפור רמתו – המקצועית,
הטכנולוגית ,הניהולית והארגונית ,ושיפר בצורה משמעותית את האיכות ואת הבטיחות של
תוצרתו ושל מרכיביה .ברם ,למרות ההתקדמות הגדולה ,ענף הבנייה בארץ רחוק עדיין מלנצל את
הפוטנציאל הטכנולוגי שיכול לעמוד לרשותו ,וסיבותיו עמו.
 .2גורמים מעכבים וגורמים ממריצים
מספר מאפיינים בולטים של ענף הבנייה מאטים את התקדמותו הטכנולוגית ואת תיעושו:
 .1היכרות לא מספקת של כלל העוסקים בענף עם שיטות בנייה חדשניות וחומרים חדישים,
 .2ארגון ארעי ופרויקטאלי של הבנייה ,לעומת ייצור קבוע וסידרתי ברוב התעשיות האחרות,
 .3ביזור של הייזום ,התכנון והביצוע של כל פרוייקט בנייה בין עשרות גורמים – "המתיישרים"
בדר"כ לפי המכנה המשותף הנמוך בבחירת שיטות הבנייה,
 .4העדר "שחקנים ראשיים" בענף הבנייה בישראל שהם גדולים דיים כדי להכתיב כיווני
התפתחות ולהשקיע בהם,
 .5הסתמכות – נוחה לטווח קצר – על כוח אדם זול ,המועסק בעבודה פשוטה ועל בסיס ארעי ללא
מחויבות לטווח ארוך,
 .6שוק בנייה לא-יציב ,המעמיד בספק את ההחזר על ההון שצריך להשקיע מראש – בציוד,
במתקנים ובידע -הנחוצים לבנייה מתועשת,
 .7חשש מפני הסתבכויות עם חידושים שלא הספיקו עדיין להוכיח את עצמם.
סיבות אלו ואחרות גורמות לכל העוסקים בבנייה בארץ – יזמים ,מתכננים ,קבלנים ,יצרנים,
משתמשים ,לקוחות סופיים ,ספקים ,קבלני-משנה ,וכו' – להעדיף ,בדרך כלל ,את הדרך הסלולה
והמוכרת של שיטות בנייה קונבנציונאליות ,ולהירתע משימוש בשיטות ,בחומרים וברכיבים פחות
מוכרים.
בתנאים מסוימים ובנסיבות מיוחדות נחלש כוחם של הגורמים המעכבים הנ"ל ,ואז פונים ,בדר"כ
בחיפזון ,ל"פתרונות המגירה" של תיעוש הבנייה .בארצנו ראינו פריחה של הבנייה המתועשת רק
בתקופות של גלי עלייה גדולים ,כאשר נדרשנו לייצר במהירות פתרונות של דיור ושל תשתיות
אחרות לאוכלוסייה המתרבה בפתאומיות .אך ,דא עקא – גלי הבנייה הגדולים בתקופות של לחץ,
ללא ידע הנדסי ותמיכה מקצועית ברמה נאותה ,ללא בקרה ופיקוח נאותים ,ללא ניסיון קודם של
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אנשי מקצוע מיומנים בשיטות האלו וכו' ,יצרו בכל גל כזה אנדרלמוסיה רבתי ,מכרזי בנייה
גדולים בתהליכים מזורזים וחפוזים" ,פתרונות קסם" שאי-אפשר היה לבדקם ביסודיות,
שתוצאתם הייתה ,במקרים רבים ,מצבורים של בניינים ושל שכונות שלמות שנבנו ,אמנם בבנייה
מתועשת ,אך ברמה נמוכה ,לדיראון עולם .אפיזודות כאלו קלקלו ,פעם אחר פעם ,את המוניטין
ואת התדמית של הבנייה המתועשת.
 .3החזון לטווח ארוך
מבחינת הפוטנציאל שלה  ,יכולה הבנייה המתועשת להציע יתרונות מרחיקי לכת במספר
תחומים:
 .1שיפור איכות הבנייה,
 .2קיצור משך הבנייה,
 .3חסכון בכוח-אדם )בכלל ,ובעבודות קשות ומלוכלכות  -בפרט(.
 .4הבטחת תיפקוד טוב יותר של הבניינים ולזמן ארוך יותר,
 .5הקטנת עלויות מחזור החיים של הבניינים.
מכל היתרונות האלה ייהנה בעיקר הציבור הרחב )שהרי הכל מתגלגל בסופו של דבר אליו( ,ולא
כל-כך – הקבלנים והבונים .קיימות כבר דוגמאות למכביר ,בארץ ובעולם ,של בנייה מתועשת
ומתקדמת העולה על הבנייה הקונבנציונאלית – עתירת העבודה – בכל ההיבטים האלה.
הבנייה העתידנית של בניינים גדולים ושל מבננים )מקבץ של מספר בניינים( תתבצע ,ככל-הנראה,
על-פי התסריט הבא:
 .1ייצור של רכיבים ומכלולים שלמים במפעלים )לא רק של בטון טרום ,אלא גם – פלדה ,חומרים
מרוכבים ,מכלולים של מערכות משולבות מראש וכו'(,
 .2הובלתם לאתר על פי סדר קבוע מראש ומתוזמן היטב ),(just in time
 .3שינוע והרכבה באתר בעזרת עגורנים ואמצעי הרמה מתקדמים אחרים,
 .4קיבוע רכיבי השלד ,על-פי-רוב באמצעות רכיבים יבשים,
 .5השלמה של חיבורים ויציקו בטון יעילות באתר,
 .6השלמת הסגירה של מעטפת הבניין על-ידי קירות מסך מושלמים המובאים מבחוץ כמכלולים,
 .7השלמת עבודות גימור פנימיות וחיצוניות תוך הסתייעות בכלי-עזר מתקדמים ואף ברובוטים,
 .8השלמת המערכות האלקטרו-מכאניות בשיטות מתקדמות ויעילות,
 .9איכלוס חלקי של בניינים גדולים כבר תוך-כדי מהלך הבנייה,
 .10הקטנה דרסטית בכמויות של פסולת בניין,
 .11הקטנה דרסטית בהפרעות הסביבתיות )רעש ,לכלוך ,ויברציות ,גודש תנועה וכו'( תוך כדי
תהליך הבנייה.
חזון זה מתממש כבר בחלקו ,בעיקר ביפן ,שהשכילה לנטרל חלק ניכר מן הגורמים המעכבים את
תיעוש הבנייה ,ושאינה מוכנה להעסיק עובדים זרים בבנייה.
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 .4קירוב המציאות אל החזון בישראל
החזון הנ"ל נראה יפה ,אך הוא לא יתממש מעצמו .מדינת ישראל שגתה "בגדול" כאשר ביססה
את ענף הבנייה שלה ,במשך עשרות שנים ,ביודעין ושלא ביודעין ,על כוח-אדם זול .בכך מנעה את
המוטיבציה לקידום טכנולוגי ,ונשארה "תקועה" ,במידת מה ,עם הבנייה הקונבנציונאלית עתירת
העבודה והמיושנת .אי-אפשר למחוק את התוצאות באחת ,ולא צריך לעשות מהפכה מיותרת
וחפוזה בענף הבנייה .ברם ,צריך גם צריך ,ליצור תנאים המעודדים את תיעוש הבנייה ,הן על ידי
צמצום המכשולים ,והן על ידי תימרוץ ישיר ועקיף לתיעוש .כך ישתנה בהדרגה התמהיל בין סוגי
הבנייה השונים ויטה יותר ויותר לעבר התיעוש.
דרושה פעולה משולבת של מחקר שיטתי ,חינוך של הקהילייה המקצועית ושל הציבור הרחב,
ושינוי תדמיתי )אמיתי ,ולא תעמולתי בלבד( לקידום של תיעוש הבנייה .בין היתר ,בניגוד
לפרקטיקה הקיימת ,צריך להכשיר בצורה שיטתית דור חדש של עובדי בניין מקצועיים
ישראליים ,עם שכר ועם תנאי עבודה הולמים ועם אופק של קריירה לטווח ארוך המכבדת את
בעליה כמקצוע לחיים.
 .5נושאים עיקריים למחקר ופיתוח בתחום תיעוש הבנייה
למזלנו ,איננו מצויים כעת בשעת לחץ קשה ,כמו בגלי העלייה .אפשר כיום לקדם את תיעוש
הבנייה בצורה שקולה ,שיטתית והדרגתית .נושאי המחקר העיקריים לקידום העניין יכללו ,בין
היתר:
 .1סקירות השוואתיות שיטתיות של טכנולוגיות בנייה מתועשות בארץ ובעולם,
 .2בחינת התאמתן של שיטות שונות לתנאי הארץ בהווה ובעתיד )ממ"דים ,למשל ,הם ייחודים
לישראל(,
 .3בדיקת התאמתן לתקנים הקיימים והגדרת הרוויזיות הדרושות בתקנים ו/או בשיטות,
 .4בחינת ההיבטים האדריכליים והאורבאניים של שיטות מתועשות שונות,
 .5בחינת ההיבטים הכלכליים ,הסביבתיים והארגוניים של שיטות מתועשות שונות,
 .6חקירת הצרכים של הכשרת כוח-אדם ברמות השונות )מתכננים ,מבצעים ,פועלים,יצרנים(,
 .7חקירת התשתית הקיימת בארץ לבנייה מתועשת והדרכים המתאימות לביסוסה ולהרחבתה,
 .8חקירת הדרכים להפיכת הבנייה המתועשת לנחלת הכלל,
 .9תימרוץ ,מעקב צמוד וניתוח של תוכניות "פיילוט" בתיעוש הבנייה,
 .10פיתוח של שיטות מתועשת לשידרוג )סייסמי ,אנרגטי ,תיפקודי וכו'( של מלאי הבניינים
הקיים בארץ.
 .6צעדי ביניים לתימרוץ מיידי של תיעוש הבנייה
יש מה לעשות גם כצעדי ביניים בדרך להגשמת החזון באופן הדרגתי .נוכח מחסור כרוני בכוח
אדם של פועלי בניין פשוטים ,ונוכח "ההתמכרות" של ענף הבנייה הישראלי לעובדים זרים עם כל
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ההסתבכויות שהתמכרות זו גוררת ,יש חברות בנייה מתקדמות המכניסות יותר ויותר תיעוש
מתוך בחירתן ,כדי לאפשר זרימה יציבה יותר של העבודה וקצב בנייה מהיר יותר .חברות אלו
משקיעות בציוד ובטכנולוגיה מתוך אמונה שיצליחו לכסות את ההשקעות הראשוניות והשוטפות
חרף חוסר היציבות של ענף הבנייה .ברם ,חברות בינוניות וקטנות מתקשות ונמנעות ככל יכולתן
מלעשות השקעות הון לטווח ארוך ,כאשר העתיד מעורפל וכולם מדברים על התפוצצות הולכת
וקרבה של בועת הנדל"ן .על-מנת לתמרץ את תיעוש הבנייה יכולה המדינה לנקוט מיידית בצעדים
שונים ,ולהלן אחדים:
 .1להחיל בצורה נדיבה את החוק לעידוד השקעות הון על ענף הבנייה בכללותו )מפעלים ואתרים
כאחד(,
 .2תיעוש הבנייה הוא ,בעצם ,תחליף לייבוא של כוח-אדם מבחוץ ,הוא משאיר מטבע זר בארץ,
.3לכלול בתמריצים כל השקעה אשר יכולה להקטין את תשומות כוח האדם הדרושות לבנייה
באתר,
 .4לעודד ,ע"י פחת מואץ )שנה אחת( ודרכים אחרות ,השקעות בציוד ובטכנולוגיה מכל סוג שהוא,
 .5לעודד הצטרפות של עובדים ישראלים לענף הבנייה כעיסוק מכובד לטווח ארוך ששכרו בצידו,
 .6להקים מערכת של הכשרת עובדי בניין ,ובעיקר לבנייה מתועשת ,עם תמריצים אישיים.
אי אפשר לתקן ביום אחד שנים ארוכות של הזנחה ,אבל צריך להתחיל ולהתמיד ללא לאות.

נספח ט' :עמדת מינהלת מתאם פעולות הממשלה בשטחים – משרד הביטחון

כללי:
 .1בהיבט ההסכמי-משפטי ,פרוטוקול פריז מניח כי עובדים פלסטיניים מועסקים בישראל -
"תנועת עובדים נורמאלית" .שינוי דראסטי בסטאטוס עשוי להיחשב הפרת ההסכם.
 .2העסקת העובדים בישראל מהווה מרכיב חשוב ביחסים עם הרש"פ ,בעיקר בנקודת הזמן
הנוכחית ובהתפתחויות מו"מ בהמשך .תעסוקת עובדים פלסטיניים בישראל מהווה מקור
הכנסה לא מבוטל של הרש"פ ומהווה בסיס ליציבות שלטונית .לישראל אינטרס מדיני
לשמר יציבות כלכלית ומדינית ברש"פ.
 .3עמדת בכירי הרשות הפלסטינית הינה ,כי בעת הזו נדרשת התעסוקה בישראל לכלכלה
הפלסטינית .הנושא עולה תכופות בעת פגישות עם בכירי הרש"פ והנושא מסומן על ידם
כמרכיב חיוני בייצוב הכלכלה ושלטון הרש"פ.
 .4הקהילה הבין-לאומית מצפה ודורשת מישראל לתרום את חלקה לתמיכה בכלכלה
הפלסטינית ולבנייתה ,בין היתר באמצעות העסקתם של עובדים פלסטיניים בתחומה .שינוי
בסטאטוס קוו בנושא תעסוקה עלול לגרור ביקורת בינ"ל והחלטות שתפגענה בסחר של
מדינת ישראל ,כך שהנזק יהיה גדול מהתועלת המתוארת בדוח .עם זאת ישראל יכולה למנף

125

את נושא היקף המכסות להיתרי עבודה מול הרש"פ ,על פי הנסיבות )מדיניות ,כלכליות
וביטחוניות(.
המלצות:
.1

בטווח הרחוק ובנקודת הזמן המתאימה ,נכון לבחון את צמצום התעסוקה
הפלסטינית בישראל ,תוך נקיטת צעדים הדרגתיים.

.2

בטווח הקצר והבינוני יש להמשיך בהעסקה של עובדים פלסטיניים בישראל תוך
הרחבה של ההיקפים הקיימים כיום ,לצורך מתן מענה לצרכי המשק הישראלי
והפלסטיני והתחשבות בסטאטוס המדיני ודרישות הצד הפלסטיני.

.3

הרחבת מספר העובדים )ואף שימור המצב הקיים( מחייבים הגדלת הספיקה
במעברי הסגר לשיפור השירות וכן הקניית יכולות רישום לצורך מעקב ו"סגירת
מעגל" בכלל המעברים.

.4

הכללים לעניין מכסת ההיתרים:

מתן היתרי עבודה עד  10%מכוח העבודה הפלסטיני באיו"ש.
שימור התעסוקה בהיקפים אלו ) 10%מכוח העבודה הפלסטיני באיו"ש( ,כל עוד האבטלה
באיו"ש עולה על  .10%לאחר מכן צמצום הדרגתי במכסה בהתאם לירידת האבטלה ובהתחשב
בצרכים המדיניים והביטחוניים.
שמירה על גילאי  26נ' )למעט חריגים עונתיים בענפים מסורתיים( להפחתת הסיכון הביטחוני.
הרחבת הקבוצות חסינות הסגר ,ככל שניתן ,להפחתת זעזועים בכלכלות שני הצדדים.

ד"ר אורי ממן רס"ן
רע"ן כלכלה
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נספח י' :נספח נתונים
סך מועסקים בשירותיים הציבוריים ובמגזר העסקי -למ"ס ישראלית
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מועסקים פלסטינים בשטחי ישראל -סדרות למ"ס
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היתרים להעסקה בישראל -נתוני משרד הפנים אגף מדור תשלומים

מועסקים לפי חלוקה ענפית – למ"ס ישראלית
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נספח י"א :הנחית פרקליט המדינה בדבר אכיפה כנגד שוהים בלתי חוקיים
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