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תקציר

התאילנדים  העבודה  מהגרי  של  מזכויותיהם  רבות  מופרות  לבקרים,  חדשות 

העובדים בענף החקלאות בישראל. בין ההפרות הללו מתבלטת בתפוצתה ובחומרתה 

התופעה של תשלום שכר נמוך מהקבוע בחוק. דו"ח זה מתמקד בהפרות מהסוג הזה. 

חלקו הראשון של הדו"ח מסכם את המידע שברשות "קו לעובד" בנוגע לשנת 2013, 

בארץ;  המשקים  של  רובם  לרוב  ונוגעת  גורפת  שהתופעה  למסקנות  אותנו  המוביל 

שבממוצע העובדים מקבלים רק כ–70% מהשכר המגיע להם כחוק; ושהיקף הפגיעה 

הכספית בעובדים מגיע לכחצי מיליארד שקלים בשנה.

על סמך הראיות הללו, המעידות כי מדובר בתופעה גורפת, חלקו השני של הדו"ח 

מתמקד באפשרות שהתופעה הפכה למבנית - כלומר, שענף החקלאות בישראל הפך 

או  כאלה  פיצוי  בצעדי  מלווה  שאינה  החוק  של  ושאכיפה  השכר,  חוקי  בהפרת  תלוי 

אחרים עלולה לעשות נזק רב למשק. בהמשך הדו"ח אנו פורסים את ההצדקות השונות 

גבוה  כך  גם  בארץ  שהשכר  הקיים:  המצב  להמשך  שוחחנו  אתם  החקלאים  שסיפקו 

בהרבה מהשכר בתאילנד; שהשכר הנמוך דרוש כדי שניתן יהיה לספק לעובדים שעות 

הוצאות  חלות  ושעל המעסיקים  אדם;  בכוח  רוצים; שישנו מחסור  כפי שהם  נוספות, 

רבות שלא ניתן להחסיר משכר העובדים.

בדו"ח זה אנו מתייחסים לכל אחת מהטענות בתורה ופורסים את מסקנותינו כי גם 

אם חלק מטענותיהם של החקלאים כלפי המדינה מוצדקות, אין הצדקה לפצות אותם 

בשורה  זה  דו"ח  מסיימים  אנו  העובדים.  של  גבם  על  עקיפה"  "סובסידיה  באמצעות 

קצרה של הצעות מדיניות למדינה ולגופי החברה האזרחית: הגברת האכיפה של חוקי 

השכר ושאר חוקי העבודה בענף; בחינת צעדים מדינתיים לתמיכה בחקלאות, כנהוג 

בעולם, ולהקלה בנטל התשלומים הכרוכים בהעסקה אך אינם לרווחת העובדים; ועידוד 

התאגדות בקרב עובדי החקלאות.
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מבוא

רוב  החקלאות.  בענף  עבודה  מהגרי  כ–22,000  כיום  מועסקים  ישראל  במדינת 

זכויות  על  להגן  גברים. כארגון שמטרתו  ורובם המכריע  מגיעים מתאילנד,  העובדים 

עובדים,  זכויות  להפרת  לבקרים  חדשות  נחשפים  לעובד  בקו  אנו  בישראל,  עובדים 

למקרים של ניצול ולסיפורים אישיים שאינם מותירים מקום לאדישות. מהגרי העבודה 

בענף החקלאות בישראל סובלים מהפרות רבות של זכויותיהם כבני אדם וכעובדים - 

ממגורים בתת–תנאים ועד הטרדות מיניות. התלונות המגיעות אלינו מפרטות הפרות 

שביניהן שימוש בחומרי ריסוס ללא מיגון וללא הדרכה; תשלום משכורות מתחת לשכר 

המינימום; הלנת שכר קבועה; הרעבה; מגורים שאינם ראויים לאדם; אי פתיחת חשבון 

בנק לעובדים כמתחייב מנוהל העסקת עובדים זרים בחקלאות;1 כבילה למעסיק הלכה 

למעשה; שעות עבודה מרובות; אי מתן ימי חופשה בתשלום ועוד. אך בכל התלונות 

המתקבלות בקו לעובד, מתלבט לצד ההפרות האחרות נושא אי תשלום שכר המינימום 

לעובדים. 

הבחירה להתמקד בדו"ח זה בסוגיית השכר נבעה מכמה טעמים. ראשית, העניין 

השכר  בשאלת  להתמקד  אותנו  הוביל  הענף  של  מבני  כמאפיין  זכויות  בהפרת  שלנו 

לעובד.  המעסיק  בין  סכום–אפס"  "משחק  או  מובנה  קונפליקט  בה  ששיש  כשאלה 

הנתונים  את  לאגד  לנו  אפשרה  מספרית  בשאלה  שמדובר  העובדה  מעשית,  מבחינה 

המגיעים אל "קו לעובד" בסיכומים מספריים שמספקים תמונה כלל–ענפית )במגבלות 

של  בעצמותיהם  בוערת  השכר  ששאלת  העובדה  חשובה  פחות  לא  להלן(.  שיתוארו 

העובדים עצמם, שיוצרים קשר עם "קו לעובד" ואף יוצאים לשביתות סביב הנושא.

 1. לפרטים נוספים, ראו "נוהל העסקת עובדים זרים בחקלאות", 

 חוזר מנהל 31/13 מיום 22 בדצמבר 2013. 

http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/ForeignWorkers/Documents/00517.pdf
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ובראש  ישראל,  מדינת  של  השכר  לחוקי  אי–ציות  כי  הקביעה  על  מחלוקת  אין 

 - נוספות )תשי"א–1951(  ולחוק שעות  ובראשונה לחוק שכר המינימום )תשמ"ז–1987( 

היא תופעה קיימת בענף החקלאות בישראל; התופעה מוכרת לא ל"קו לעובד" בלבד כי 

אם גם למשטרה ולכנסת.2 כמובן, כבכל התנהגות בלתי–חוקית אחרת, אין לצפות לדיווח 

מהימן של הגורמים המעורבים על עצמם, וודאי לא לייחוס, ובשל כך ההגעה לנתונים 

מהימנים על היקף התופעה אינה עניין של מה בכך.

תמונה  עולה  האחרונות  בשנים  לעובד"  ב"קו  שהצטברו  הנתונים  מן  זה,  עם 

ממנה  ואין  שכמעט  גורפת  תופעה  היא  השכר  לחוקי  אי–ציות  לפיה  חד–משמעית, 

המופיעות  המרכזיות  הראיות  הם  להלן,  א'  בחלק  המסוכמים  אלו,  נתונים  חריגות. 

בדו"ח. מהשיחות שקיימנו עם ארבעה חקלאים ברחבי הארץ עולה תמונה זהה: איש 

מהמרואיינים לא התווכח עם הנחת העבודה שהצגנו לפניו, לפיה אי–ציות לחוקי השכר 

היא תופעה גורפת. כמה מהמרואיינים הודו כי אינם מצייתים לחוק בעצמם )אף שלא 

נשאלו על כך ישירות(.

עם  ומתמודד  מופרים  העבודה  שחוקי  ההנחה  על  מתבסס  הדוח  של  ב'  חלק 

האפשרות - שהעלו כל המרואיינים - שאכיפה מלאה של החוק תסכן את עצם קיומו 

של ענף החקלאות בישראל. אנו סוקרים את הטיעונים שהעלו המרואיינים בעד המשך 

המצב הקיים )או הכשרתו בחוק באמצעות החרגה של מהגרי העבודה מחוקי העבודה 

בישראל( ומסבירים מדוע, לפי ראות עינינו, טיעונים אלו אינם קבילים. איננו דוחים 

את האפשרות שתשלום שכר כחוק יהפוך את ענף החקלאות )או חלקים ממנו( לבלתי–

כדאית, אך אנו מציעים שבמקרה כזה, אם נניח שיש עניין ציבורי בהמשך קיומה של 

כ"סובסידיה  ולא  ממשלתי  סיוע  בדמות  לבוא  חייב  שהפתרון  הרי  בארץ,  החקלאות 

עקיפה" של העלמת עין מהפרת חוק שבאה על חשבון העובדים.

 2. שמוליק חזקיה, "סוגיות הקשורות להעסקת עובדים זרים בחקלאות", 

מרכז המחקר של הכנסת, 3 בפברואר 2010, ע"ע 7–6.
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 חלק א':
הראיות לאי־ציות לחוקי השכר כתופעה גורפת בענף החקלאות

"קו לעובד" מנהל תקשורת עם עובדי החקלאות התאילנדים במגוון ערוצים: קבלת 

קהל בשני מוקדים עיקריים בארץ, קו חם שפועל שלוש פעמים בשבוע בשפה התאית, 

ועמוד פייסבוק בו חברים קרוב לאלפיים עובדים. נוסף על כך, צוות ״קו לעובד״ יוצא 

לביקורים אצל עובדי חקלאות, שם ניתנת ההזדמנות לראות את תנאי מגוריהם, לשמוע 

את טענותיהם ולהגיש סיוע. עם זאת, ״קו לעובד״ נתקל לא פעם בבעיה בהשגת מידע 

ותיעודו, בשל פחדם של העובדים מפני מעסיקיהם. עובדים רבים מביעים בפנינו את 

הפחד להתלונן שמא יאבדו את מקום עבודתם, והיות שאין להם מקורות מידע נגישים 

וחזרה  פיטורים  משמעה  שתלונה  חוששים  רבים  פוטנציאליים,  מעסיקים  אודות  על 

לתאילנד. העובדים, אשר חייבים לעתים קרובות כספים למתווכים ואשר מפרנסים את 

משפחתם באמצעות העבודה בישראל, חוששים להישאר ללא עבודה או גרוע מכך - 

להיות מגורשים לתאילנד ללא יכולת לשוב.

החקלאים  ההגירה,  רשות  של  זרים  עובדים  העסקת  תקנות  פי  על  כן,  על  יתר 

רשאים לנייד את העובדים ביניהם בהתאם לצורך ולעונה. בפועל, לעובדים אין יכולת 

להחליט היכן יעבדו באופן קבוע, ואלו המתלוננים או הנאבקים על זכויותיהם, חשופים 

להעברה שרירותית למקום אחר. 

על אף המגבלות הללו מגיע ל"קו לעובד" מידע רב על אודות תנאי ההעסקה של 

העובדים התאילנדים. מהמידע הזה עולה תמונה חד–משמעית ועגומה של אי–ציות גורף 

לחוקי השכר בענף החקלאות בישראל. למעט בודדים, כל המשקים החקלאיים שעליהם 

לעובדי  כחוק  שכר  משלמים  אינם  מטולה,  ועד  מהערבה  מידע,  לעובד"  ל"קו  דווח 

החקלאות שלהם. לא כל העובדים מגיעים ל"קו לעובד" כדי להתלונן על אי–תשלום 

זכויות בתום תקופת ההעסקה  חישובי  כמו  צרכים,  במגוון  כחוק; הארגון מסייע  שכר 

ותלונות על הפרת זכויות אחרות, אך אנו מקפידים לתעד בכל פנייה את תנאי השכר 
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של העובד הפונה, ובכל המקרים, השכר שעליו מדווחים העובדים נופל משכר המינימום 

הקבוע בחוק. 

 ,2013 בשנת  המתלוננים  העובדים  של  השכר  נתוני  את  מסכמת  שלהלן  הטבלה 

ביחס לשכר המינימום:3 

על פי החוקמקסימוםמינימוםממוצעהמצב בפועל

הפער בין הממוצע 

בפועל לבין הקבוע 

בחוק )באחוזים(

16.3514.0020.0023.1270.7%שכר לשעה רגילה

שכר לשעה נוספת 

)מעל 8 שעות ביום(
19.2614.0025.00

28.90 מ–8 עד 10 שעות; 

34.68 מ–10 עד 12 שעות

66.6% )עבור 

השעה ה–9 וה–10(

---עד 10.03815.512שעות ביום

169.52120.00263.25שכר ליום
243.80 )על פי ממוצע 

השעות בפועל(
69.5%

כלומר, העובדים הפונים ל"קו לעובד" מרוויחים בפועל רק כ–70% מהשכר המגיע 

להם על פי חוק.

 מעבר לנתונים המסוכמים בטבלה עולים נתונים קשים נוספים מביקורים במגורי 

ביקורי  שני  בממוצע  לערוך  לעובד"  "קו  צוות  החל   2013 פברואר  מחודש  העובדים. 

3. כל הנתונים בשקלים חדשים. מספר המתלוננים הוא 217 ומספר המעסיקים הוא 80. העובדים 

המתלוננים מוסרים את שכר הבסיס ליום, השכר לשעה נוספת, וממוצע השעות ליום. בחרנו להציג כאן 

את הנתונים על פי מעסיק; מהצגת הנתונים על פי עובד תעלה תמונה חמורה מעט יותר. )לא נרשמו 

הבדלים בשכר בין עובדים שונים אצל אותו מעסיק(.
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עובדים בחודש, אשר כוללים לעתים יותר מיישוב אחד בביקור. בכל הביקורים נתקל 

הצוות בקבוצות גדולות של עובדים שהתלוננו על אי תשלום שכר מינימום. 

ראיה ברורה נוספת להפרת החוק הגורפת היא השביתות שיזמו העובדים באופן 

עובדי  שביתת  היא  לכך  בולטת  דוגמה  שונות.  ובהזדמנויות  שונים  ביישובים  עצמאי 

החקלאות במושב שדה ניצן בתאריך 12.11.13. השביתה הפראית, בה השתתפו שלושים 

עובדים, החלה בסירוב העובדים להופיע לעבודה, עד שיועלה שכרם לרמה הנדרשת 

העובדים  ניסחו  השביתה  בזמן  בזמן.  שכרם  שישולם  ועד  מינימום  שכר  חוק  פי  על 

רשימת דרישות בשפה התאית, ודרשו מהמעסיקים להזמין מתורגמן על מנת להקל על 

התקשורת בין הצדדים. בעקבות השביתה הוזמנו למקום נציגים של הלשכה הפרטית 

)חברת כוח אדם אשר אחראית על עובדי החקלאות(, אלה איתרו את מי שחשבו למנהיג 

השביתה וזה אולץ לחתום על טופס "חזרה מרצון" לתאילנד. הנציגים לקחו את העובד 

לשדה התעופה וגירשו אותו מישראל בניגוד לחוק. העובדים, שנרתעו מפעולת הגירוש, 

יועלה השכר ל–130 ש"ח ליום עבודה בן שמונה שעות,  הסכימו להצעת פשרה לפיה 

)184.96 ש"ח(. השביתה הזו, כמו שביתות  כלומר, לסכום בגובה 70% מהקבוע בחוק 

אחרות שקו לעובד נתקל בהן, מעידה על רצונם של העובדים להשתכר לכל הפחות לפי 

שכר המינימום. יתרה מכך, השביתות מעידות כאלף עדים על ההיקף הרחב של הפרת 

חוקי השכר בענף החקלאות ומאששות את הנתונים המצטברים במשרדי "קו לעובד".

מצב האכיפה

על אכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל אמון משרד הכלכלה. למשרד מפקחים 

אמינות  את  ולחקור  עובדים  תלונות  בעקבות  חקלאיים  משקים  בין  לסייר  שתפקידם 

התלונה. עם הגעתם למקור התלונה מתבקשים המפקחים לדבר עם העובדים, לבדוק 

מגיעים  המפקחים  כי  עולה  העובדים  מעדויות  ואולם,  ראיות.  ולאסוף  התלונה  את 

ליישובים ללא מתורגמנים לשפה התאית, ולפיכך, ללא יכולת לבדוק את התלונה מול 

העובדים; כפועל יוצא, רק עדותו של המעסיק נשמעת. לרוב, הדיווח על שעות עבודתם 
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בפועל, אך המפקחים,  אינו תואם את שעות ההעסקה  ידי המעסיק  על  של העובדים 

לעובדים  מחולקים  )שאינם  השכר  תלושי  על  מביטים  העובדים,  עם  מדברים  שאינם 

כאמור בחוק( ומסיקים כי הכול כשורה. ללא תקשורת ישירה עם העובדים, אין למפקחי 

משרד הכלכלה אפשרות לערוך ביקורת מקיפה וכתוצאה מכך - לאכוף כראוי את החוק. 

במקומות רבים בהם ביקרו מפקחי משרד הכלכלה לאחר קבלת תלונה על אי–תשלום 

שכר מינימום, זכו העובדים להעלאה בשכר, אך זו עדיין לא תאמה את הקבוע בחוק. 

לדוגמה, בשנת 2011 הפגינו עובדים רבים במושב אחיטוב שבעמק חפר. העובדים 

"קו  פנו למשרדי  מינימום. העובדים  זכויותיהם, לרבות תשלום שכר  דרשו את מלוא 

לעובד" באפריל 2011 וסיפרו שלא פחות מ–300 עובדים מעוניינים להתלונן על תנאי 

העסקתם: 14 ש"ח לשעת עבודה, עבודה ללא גמול בשעות הנוספות, עבודה ללא יום 

פתחו  מהמעסיקים  היענות  חוסר  ובשל  מהרשויות  סיוע  בהיעדר  ועוד.  שבועי  מנוחה 

הכלכלה  משרד  מפקחי  למקום  הגיעו  השביתה  בעקבות  פראית.  בשביתה  העובדים 

בין העובדים למעסיקים. במפגש שערך צוות "קו לעובד" עם העובדים  שניסו לגשר 

כשנה וחצי לאחר השביתה התגלה כי לאחר ביקור של מפקחי משרד הכלכלה במקום, 

אכן הועלה השכר לעובדים, אך מאז ועד היום ממשיכים העובדים להשתכר שכר הנמוך 

משכר המינימום.

הערכת היקף הפגיעה בעובדים

התופעה.  היקף  אומדן  על  מקשה  חוק  בהפרת  שמדובר  העובדה  לעיל,  כאמור 

בהיעדר אפשרות לסקור באופן מהימן מדגם מייצג של מעסיקים או עובדים, אי אפשר 

להגיע לאומדן מושלם. עם זאת, כל הראיות שהוצגו לעיל מצטברות בעינינו לידע ברמת 

סבירות גבוהה מאוד המאפשר לנו לקבוע בביטחון רב כי הפרת החוק בקרב החקלאים 

היא תופעה גורפת, וכי הציות לחוקי השכר הוא הנוהג החריג בקרבם. כן סביר בעינינו 

להעריך, לאור המידע הרב שנאסף במשרדנו, כי השכר הממוצע עליו מדווחים העובדים 

המתלוננים ב"קו לעובד" דומה מאוד לממוצע השכר בקרב כלל העובדים.
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הערכה זו מאפשרת לנו להגיע לאומדן של היקף הפגיעה הכספית בעובדים בשל 

בשנה  ימים  כ–309  עובד  הממוצע  העובד  הערכתנו,  פי  על  כחוק.  שכרם  אי–תשלום 

בישראל  אם  בפועל(.  המוענקים  חג  ימי  ארבעה  פחות  בשבוע,  עבודה  ימי  )שישה 

מועסקים כ–22,000 עובדים תאילנדים, ואם המספרים שמוסרים העובדים המתלוננים 

)כפי  ליום  לעובד  ש"ח   74.28 של  שאובדן  הרי  בכללותו,  בענף  המצב  את  משקפים 

שעולה מהטבלה לעיל( הוא אובדן של 22,952.52 ש"ח לעובד לשנה, או 504,955,440 

ש"ח לכלל העובדים לשנה.



- 9 -

חלק ב':
אי־תשלום שכר מינימום - מאפיין מבני של ענף החקלאות?

חלקו הראשון של הדוח פרס את הראיות לתפוצה הרחבה של הפרת חוקי השכר 

של  גודל  בסדר  מסתכמות  ההפרות  שלפיה  השערה  וביסס  בישראל,  החקלאות  בענף 

כחצי מיליארד שקלים שמרוויחים החקלאים שלא כדין על גבם של העובדים מדי שנה. 

בחלק זה נתמודד עם האפשרות שמאפיין זה של ההעסקה במגזר החקלאי אינו סתם 

נפוץ אלא שהוא מאפיין מבני - כלומר, שהחקלאות בישראל במצבה הנוכחי תלויה בו 

לשם הישרדותה, ושאכיפה מלאה של החוק בתחום תעמיד את המגזר החקלאי בסכנת 

הישרדות אלא אם תלווה בשינויים משמעותיים נוספים במדיניות.

הקפיטליסטי  השוק  לעקרונות  בהתאם  המתנהל  כלכלי  משק  לשרוד,  מנת  על 

על  הוצאות  )כולל  הוצאותיו  על  לעלות  חייבות  הכנסותיו  כלומר,  רווחי.  להיות  חייב 

אמצעי ייצור וחומרים, שכר עבודה, מסים ועוד( באופן המאפשר לבעלי העסק להתקיים 

ולהשקיע את הכנסותיהם בקידומו. הדברים נכונים לא רק עבור עסקים פרטיים יחידים 

אלא גם, באופן מצרפי, עבור ענפים כלכליים שלמים. רבים מהחקלאים ששוחחנו עמם 

למטרת הכנת הדוח הזה הודו, שלא לציטוט, כי הם מפרים את חוקי השכר. כולם, עם 

כלכלית,  מבחינה  אפשרי  בלתי  השכר  לחוקי  שהציות  בטענה  ההודאה  את  ליוו  זאת, 

כלומר, שהוא יוריד את רווחיהם מתחת לרמה המאפשרת למשק לשרוד.

של  אמירתם  לגבי  משפט  לחרוץ  מאפשרים  אינם  לרשותנו  העומדים  הכלים 

החקלאים. על פי הערכתנו בחלק א', הרווחים הזורמים לידי החקלאים שלא כדין בשל 

הפרת חוקי השכר מגיעים לכחצי מיליארד שקלים בשנה. בשנת 2012, ערך התפוקה 

הכוללת של החקלאות בישראל היה 29 מיליארד ש"ח. לאחר ניכוין של התשומות כולל 

המסים עליהן )19.3 מיליארד ש"ח(, ושל ההוצאות על עבודה כולל המסים עליה )5.2 
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הרווח  שיעור  ש"ח.4  מיליארד   5.1 של  רווחים  החקלאים  בידי  נותרו  ש"ח(,  מיליארד 

הגולמי המתקבל )לפני מסי ההכנסה וההוצאות על מימון( הוא איפוא 17.58%. בניכוי 

הרווחים שלא כדין )על פי השערתנו( יוותרו כ–4.6 מיליארד שקלים, ושיעור רווח גולמי 

של 15.86%. המסקנה העולה מניתוח נתונים אלו היא שלא נוכל לומר על סמך הנתונים 

שבידינו כי אכיפה מלאה של חוק שכר המינימום הייתה גוזרת אי–רווחיות על המגזר 

החקלאי כולו. גורמים נוספים שאינם מובאים כאן בחשבון, כמו תנאי המימון לחקלאות, 

עשויים להפוך את התמונה לקשה יותר עבור החקלאים.

בחקלאים  פרופורציונלי  שאינו  באופן  תפגע  החוק  אכיפת  כי  ייתכן  כן,  על  יתר 

יותר  קטנים  בחקלאים  נוספות,  שעות  יותר  המצריכים  עונתיים  בגידולים  שעוסקים 

בתת–קבוצה  או  נמוך,  רווחים  במתח  הכרוכים  הסיכונים  את  לספוג  מסוגלים  שאינם 

אחרת של החקלאים. כך, גם אם אכיפת החוק לא תוביל לקריסה מוחלטת של החקלאות 

ולעלייה  רבים  משקים  של  להתמוטטותם  תוביל  שהיא  אפשרות  קיימת  הישראלית, 

שאי– האפשרות  את  לדחות  לנו  הידוע  בסיס  על  אפשר  אי  בענף.  הריכוזיות  במגמת 

אכיפת החוק היא מאפיין מבני של הענף, ושאכיפה מלאה ששינויים אחרים אינם באים 

לצדה עלולה להוביל לשינויים גדולים במבנה הענף, שאינם רצויים בהכרח.

הטיעונים בעד המשך אי־ציות לחוק

רבים מן החקלאים ששוחחנו עמם מסיקים מהאפשרות שהחקלאות בארץ לא תוכל 

לשרוד תוך ציות לחוקי השכר את הצורך בהמשך קיומם של הפרשי השכר בין העובדים 

הזרים בחקלאות לבין עובדים ישראלים, ואף בעיגונם בחוק באמצעות "החרגה" של 

אי– כי  הטענה  באוזנינו  הושמעה  אף  הישראליים.  העבודה  מחוקי  הזרים  העובדים 

ראשית,  טעמים.  משני  וזאת  עצמם,  העובדים  של  האינטרס  את  משרת  לחוק  הציות 

4. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ״החקלאות בישראל, חשבון הענף: מדדי המחירים של תפוקה 

ותשומה, 2011–2012״ )ירושלים, 2013(, ע׳ 18.
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טוענים החקלאים ששוחחנו עמם, כי השכר המשולם בישראל, גם אם הוא נמוך משכר 

בעיני  רצוי  הוא  ולכן  בתאילנד  מהשכר  בהרבה  גבוה  שהוא  הרי  המקומי,  המינימום 

כמה  לעבוד  מעוניינים  התאילנדים  העובדים  כי  החקלאים,  גורסים  שנית,  העובדים; 

הנוספות  השעות  של  היקר  התמחור  וכי  האפשר,  ככל  נוספות  שעות  ולצבור  שיותר 

אינו מאפשר לחקלאים להעסיקם בשעות נוספות כפי ששני הצדדים מעוניינים, כיוון 

שהשעות הללו אינן רווחיות עבור המעסיקים.

החקלאים שעמם שוחחנו מציגים שני טיעונים נוספים בעד המשך אי–ציות לחוק, 

שלאור  הוא  הראשון  העובדים.  ושל  שלהם  כביכול  משותף  באינטרס  כרוכים  שאינם 

אי–מוכנותם של ישראלים לעבוד בחקלאות והיעדר האפשרות למכן את החלק הארי 

של העבודות החקלאיות, הם מצויים במחסור תמידי של כוח אדם ולכן אל לה למדינה 

הנוסף  הטיעון  העובדים.  מול  הנחתמת  החופשית  ההעסקה  בעניין  לרעתם  להתערב 

אמנם  החקלאים  גדולות.  בהוצאות  כרוכה  התאילנדים  העובדים  של  שהעסקתם  הוא 

רשאים לנכות הוצאות משכרם של העובדים, אך רק בשיעור של עד 25% ותוך הטלה 

של מגבלות חשבונאיות שונות שאינן מאפשרות להגיע אף לשיעור הזה. לטענתם של 

החקלאים ששוחחנו עמם, ההוצאות עולות בהרבה על הניכויים שהם זכאים לגבות. עוד 

מתלוננים החקלאים על גובה האגרות וההיטלים שהם נדרשים לשלם, המסתכמים, לפי 

נתוני משרד הכלכלה )חוק עובדים זרים, תשנ"א–1991, תקנות עובדים זרים, איסור על 

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים 2000 ו–2001(, ולפי עדותם של החקלאים, 

בכעשרת אלפים שקלים לעובד בשנה.5 

5. פירוט ההיטלים לשנת 2014 הוא כדלהלן, בשקלים לעובד לשנה: היטל מעסיקים - 9000 )750 ש"ח 

לחודש(; אגרת בקשה - 600; אגרה שנתית - 1200; אגרת רישיון - 180. התחשיב אינו כולל ביטוח 

בריאות, ביטוח לאומי ומס הכנסה.
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אי־קבילותם של הטיעונים והצורך באכיפת חוקי השכר

על  מבוססים  כולם  שכן  קבילים  אינם  אי–הציות  בעד המשך  הטיעונים  לטעמנו, 

ההנחה שבשל נסיבות שאינן רלוונטיות - אי–מוכנותם של ישראלים לעבוד בחקלאות, 

זכויות  לאותן  זכאים  אינם  בחקלאות  הזרים  העובדים   - בתאילנד  העבודה  תנאי  או 

המוקנות לעובדים ישראלים. ההנחה הזו מסוכנת הן לעובדים הזרים עצמם והן לעובדים 

אל  "מרוץ  לגרור  עשויה  כלשהי  קבוצה  של  העבודה  בתנאי  הרעה  שכן  הישראליים, 

ישירות.  בהם  מתחרים  שאינם  אחרים  בענפים  עובדים  על  גם  שישפיע  התחתית" 

הטיעון הראשון שמעלים החקלאים אינו מתיישב עם המידע הנמצא בידי ״קו לעובד״ - 

התלונות על הפרות שכר המתקבלות והשביתות שאליהן יוצאים העובדים התאילנדים, 

אשר לעתים מזומנות מעידות על כך שרבים מהעובדים אינם מרוצים מתנאי שכרם. 

גם אילולא היו העובדים מוחים, העיקרון המוסרי של "גר לא תעשוקו" )ירמיה ז:ו( 

נועד בדיוק למנוע את ניצולם של מהגרים שתנאי המחיה בארצם אינם מאפשרים קיום 

בכבוד, ועל מדינת ישראל לעמוד על קיומו בלי קשר להבעת רצון מצד העובדים.6 דברים 

אלו נכונים גם ביחס לסוגיית השעות הנוספות. התמחור היקר של השעות הנוספות נועד 

להפוך אותן לבלתיכדאיות עבור המעסיק ולפצות את העובד על הנזקים הבריאותיים 

והנפשיים ששעות העבודה הרבות גוררות. "רצונם" של העובדים לעבוד שעות נוספות, 

שעלול להיות גם תוצאה של לחץ מצד המעסיק, תוצאה של חובות בתאילנד הנובעים 

עילה  אינו   - בעובדים אחרים  וכורח להתחרות  לישראל,  להגעה  תיווך  דמי  מתשלום 

מספקת לוויתור על הגנות החוק.

6. בשנת 1953 חתמה מדינת ישראל על "האמנה בדבר עובדים מהגרים" ואשררה אותה. האמנה התקבלה 

.)ILO( על ידי ארגון העבודה הבינלאומי



- 13 -

בכוח אדם שעמו  יותר. המחסור  דיון מעמיק  שני הטיעונים האחרונים מצריכים 

מתמודדים החקלאים הוא אמיתי. שוק העבודה הישראלי הוא "שוק מפוצל",7 ואזרחים 

ישראלים כיום לרוב אינם מוכנים לעבוד בחקלאות, ודאי לא לאורך זמן ובשכר מינימום. 

ייתכן שהיה אפשר להעסיק ישראלים בתמורה לשכר גבוה פי כמה מזה המשולם כיום, 

אך כאמור כבר ברור שיש קושי מבני לשלם שכר כזה תוך שמירה על רווחיות הענף. 

בעובדה שהחקלאות  בהתחשב  בטוח  מוצא  מהווה  אינו  החקלאות  נוסף של  מיכון  גם 

בישראל כבר ממוכנת מאד.8 למחסור בכוח האדם שתי תוצאות רלוונטיות לענייננו: 

הוא גורם לצורך בשעות נוספות, ומקנה לעובדים כוח מסוים על פני המעסיקים. הגדלה 

של מכסות העובדים הזרים עשויה אם כן להזיק לעובדים, גם אם נתייחס אליה כאל 

צורך אובייקטיבי של הענף.

להפריד  יש  העובדים,  בהעסקת  הכרוכות  ההוצאות  בדבר  הרביעי,  בטיעון  בדיון 

מסים  לבין  וכו'(  ביטוח  נסיעות,  )דיור,  לעובדים  שירותים  על  החקלאים  הוצאות  בין 

והיטלים, שכרוכים בהעסקה אך שהעובדים אינם נהנים מהם.9 בהוצאות מהסוג הראשון 

אמת  ויש  ייתכן  השני,  ההוצאות  לסוג  באשר  למדיניות.  ההמלצות  בפרק  להלן,  נדון 

משכר  כדין  הוצאות  לנכות  עליהם  שמקשה  בירוקרטי  סרבול  על  החקלאים  בטענות 

ייתכן  לעובדים.  הניתנות  ההטבות  של  הוגן  לא  להיזהר מתמחור  יש  אולם  העובדים, 

שיש מקום לדון על גובה תקרת הניכויים )25% מהשכר כיום(, אך יש גם לדאוג לפיקוח 

7. ראו:

Edna Bonacich, "A theory of ethnic antagonism: The split labor market".  

American Sociological Review Vol. 37, No. 5 )Oct., 1972(, pp. 547–559.

8. ראו:

Organization for Economic Cooperation and Development, "OECD Review of 

Agricultural Policies: Israel" )2010(, p. 57.

 9. אין הדברים אמורים בתשלומים הנמסרים למדינה בתמורה לשירותים הניתנים לעובדים, 
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מדוקדק על הניכויים ולתת אפשרות לעובדים לבחור לדאוג לצורכיהם בעצמם במקום 

לקבל את השירותים ממעסיקיהם במחיר שאינו תחרותי.

לקראת תמורה בענף החקלאות

של  מבניים  מאפיינים  מהווים  המינימום  שכר  חוק  ואי–אכיפת  ציות  אי  אכן  אם 

של  שקיומו  נניח  ואם  בסימן שאלה,  תועמד  הכלכלית  היתכנותו  הענף,כזה שבלעדיו 

ענף חקלאות יציב ומגוון הוא אינטרס ציבורי, הרי שלצד אכיפת החוק יש צורך בשינויי 

מדיניות אחרים שיגדילו את הכנסתם של החקלאים. במילים אחרות, ה"עוגה" של כלל 

הערך המוסף הנוצר בחקלאות בשנה נתונה מתחלקת בין החקלאים, העובדים, המדינה, 

וגורמים נוספים שלא הובאו בחשבון בדו"ח זה מפאת קוצר היריעה )מוסדות פיננסיים 

למשל(. מהמידע שברשותנו עולה בבירור כי חלק העוגה שאותו מקבלים העובדים הוא 

קטן מדי, על פי החוק ועל פי עקרונות הצדק והמוסר. אכיפת החוק תביא להגדלת חלקם 

של העובדים בעוגה על חשבון חלקם של החקלאים. עמדתנו היא כי אם יש בכך עוול 

לחקלאים, אזי שאת החסר יש להשלים מחלקה של המדינה - ולא מחלקם של העובדים.

העברה שכזו מהמדינה למעסיקים עשויה ללבוש צורות שונות. למשל, ניתן להפחית 

את עול המס המוטל על החקלאים, הן את זה שהם נושאים בו יחד עם שאר משלמי 

בחקלאות.  עבודה  מהגרי  של  כמעסיקים  עליהם  המוטל  המיוחד,  זה  את  והן  המסים, 

נמוכה  רמתן  שכיום  לחקלאות,  הסובסידיות  את  להגדיל  ניתן  בנוסף(  )או  לחלופין 

ביחס לממוצע במדינות המפותחות,10 ולהתערב בשוק הפיננסי לטובתם של החקלאים, 

הסובלים מחולשה מבנית בתחום הזה.

מעבר  חורג  לחקלאים  ביחס  לנקוט  יכולה  שהמדינה  צעדים  של  נוסף  פירוט 

 10. אין הדברים אמורים בתשלומים הנמסרים למדינה בתמורה לשירותים הניתנים לעובדים, 

כמו ביטוח לאומי ופנסיה.        
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העובדים  זכויות  על  אפקטיבית  הגנה  כי  סבורים  אנו  זה,  עם  זה.  הדוח  של  ליריעתו 

כרוכה הן בהיכרות מעמיקה עם המציאות בענף, והן בפתיחות לאפשרות של התערבות 

מצד המדינה מעבר לתפקידים המינימליים של רגולציה ואכיפה. פתיחות שכזו עשויה 

עלולים  העובדים  זכויות  על  להגן  המבקשים  בהיעדרה,  מפתיעות;  בריתות  לאפשר 

למצוא את עצמם בקרב מאסף אל מול מציאות שכבר לא יוכלו לשנות.

המלצות מדיניות

לנוחיות  בקצרה  כאן  המובאות  מסקנות  לכמה  מוביל  לעיל  המובא  הניתוח 

זכויותיהם של  ותנועות המגנים על  הקוראים. מסקנות אלו רלוונטיות עבור ארגונים 

מהגרי העבודה תאילנדים בענף החקלאות כבני אדם וכעובדים, עבור ארגוני עובדים 

ועבור המדינה. הן מוגשות לקוראים ברוח של קריאה למחשבה מערכתית רחבה.

יש לאכוף במלואם את חוקי השכר של מדינת ישראל על מהגרי העבודה התאילנדים . 1

בענף החקלאות. אין להעלים עין מהפרת החוק ואין "להחריג" את מהגרי העבודה 

בחקלאות מהגנות החוק. יש לאכוף את החוק בקפידה ובשוויוניות.

זול אינו בר–קיימא . 2 ענף חקלאות שקיומו תלוי בשימוש בלתי חוקי בכוח עבודה 

להבטיחו  שיש  הרי  לאומי  יעד  הוא  בישראל  חקלאות  של  קיומה  אם  באמת. 

באמצעים הנהוגים בעולם, כגון סובסידיות, סיוע במס ורפורמה קרקעית.

יש מקום לשקול הקלה בנטל המסים המוטל על החקלאים המעסיקים מהגרי עבודה . 3

תאילנדים, כגון היטל המעסיקים והאגרות השונות. אין להקל בנטל התשלומים 

המועברים לעובדים בעקיפין דרך המדינה, כגון ביטוח לאומי.

יש להסיר את החסמים המשפטיים והמעשיים בפני התאגדות של עובדי חקלאות, . 4

ולעודד את התאגדותם במסגרת הענף או במסגרת אחרת. התאגדות העובדים היא 

הכלי האפקטיבי ביותר להגנה על זכויות העובדים



רקע על העמותה

העובדים  זכויות  על  להגן  שמטרתה  רווח,  כוונת  ללא  עמותה  היא  לעובד  קו 

המקופחים ביותר במשק הישראלי. מאז הקמתה בשנת 1991 מסייעת עמותת קו לעובד 

ולעובדים  לעובדות  העבודה,  ולמהגרי  למהגרות  ישראל,  אזרחי  ולעובדים  לעובדות 

פלסטינים מהשטחים הכבושים, לפליטים, למבקשי מקלט ולקורבנות סחר בבני אדם 

למצות את זכויותיהם. זאת ועוד, העמותה פועלת לשינוי חקיקה ולהעלאת המודעות 

הציבורית לזכויות העובדים.

דרכי הפעולה של העמותה:

מתן סיוע פרטני לעובדים במסגרת קבלת קהל, מענה אינטרנטי ומענה טלפוני. . 1

באמצעות פניות אלו אנו מזהים תופעות רחבות של ניצול בשוק העבודה הישראלי, 

ומתמודדים אתן באמצעים מגוונים.

פעילות ציבורית: חשיפה תקשורתית, ליווי הליכי חקיקה וקיום דיאלוג שוטף עם . 2

משרדי הממשלה השונים.

לבתי–. 3 עתירות  והגשת  משפטי  ייצוג  לקבלת  עובדים  הפניית  משפטית:  פעילות 

המשפט בנושאים עקרוניים.

חינוך והסברה: העלאת המודעות לזכויות העובדים, בין היתר על ידי הפצת זכותונים . 4

על אודות זכויות בעבודה במגוון שפות, פרסום דפי מידע ודוחות תקופתיים, עריכת 

סדנאות לעובדים ומתן הרצאות לציבור הרחב.

שיתוף פעולה רחב עם ארגונים בארץ ובחו"ל: בין היתר בפורום 'אכיפת זכויות . 5

העובדים  איגודי  עם  משותף  ובפרויקט  קבלן  עובדי  בזכויות  המתמקד  עובדים' 

בשטחי הרשות הפלסטינית. קו לעובד משתפת פעולה גם עם ארגוני חברה אזרחית 

בארצות המוצא של מהגרי ומהגרות העבודה המגיעים לישראל.


