
 

 
 
 

 03-5251215: פקס 054-5600536 :סלולרי  61022מיקוד  2319ד ", ת75רח' נחלת בנימין  אביב:-תל
 michal.tadjer@kavlaoved.org.il:  דוא"ל www.kavlaoved.org.ilאתר: 

 

 

15.11.2018 

 לכבוד

 הצוות הבינמשרדי בנושא עובדים זרים לתעשייה

 שלום רב,

 עמדת "קו לעובד" בעניין הבאת עובדים זרים לענף התעשייה הנדון: 

. "קו לעובד" היא 14.11.2018קורא" שהועבר להתייחסותנו ביום  לבמסגרת ה"קוהרינו מתכבדים להגיש עמדתנו 

ומטרתה הגנה על זכויות עובדים חלשים, בתוכם מהגרי עבודה. , 1991ז שנת עמותה ללא כוונת רווח הרשומה מא

פסילת  -לענייננו  –"קו לעובד" עומדת מאחורי כמה מההליכים שקיבעו את זכויותיהם של מהגרי עבודה, בתוכם 

והעתירה בג"ץ הכבילה(;  –(; להלן 2006, פורסם בנבו )קו לעובד נ' ממשלת ישראל 4542/02הסדר הכבילה )בג"ץ 

קו לעובד נ' מנהל יחידת הסמך לעובדים  1193/07 2768/07, 2405/06שעודה תלויה ועומדת בפני בג"ץ )בג"ץ 

 להלן: עתירת ההסכמים הבילטראליים(.זרים, משרד התמ"ת; 

נבקש לעמוד על שלושה תנאים הכרחיים אשר חובה לקיימם במסגרת החלטה על הבאת בעמדה תמציתית זו 

פקטו של -מניעת כבילה דהלענף התעשייה: הבאת עובדים רק במסגרת הסכמים בילטראליים;  מהגרי עבודה 

. שלושת התנאים גם יחד מידע וסיוע אפקטיבי למהגרי עבודה שיובאו לענף התעשייה; מהגרי עבודה בתעשייה

עבודה על שוק העל כבוד האדם של מהגרי העבודה; והגנה שתי תכליות חשובות במקביל: שמירה  יםמשרת

ניצול בוססת על מההעסקה קה פוגעניות שימנעו השתלבות ישראלים בענפים בהם מפני נורמות העסבישראל 

להלן נפרט על שלושת התנאים הללו, חשיבותם, . אפשרית-עובדים, הפרת זכויותיהם, ומתכונת עבודה בלתי

 וההכרה שקיבלו ועודם מקבלים בבית המשפט העליון.

 עם מדינות המוצא הסכמים בילטראליים ים רק לאחרתנאי מקדמי: הבאת עובד (א

מזה שנים שהגורמים המקצועיים במדינת ישראל מכירים בחשיבות ההסכמים הבילטראליים כחלק מהמאבק  .1

בתופעת דמי התיווך. דמי התיווך, כידוע, היא אחת הבעיות החריפות והכאובות המאפיינות את הגירת העבודה 

רך כלל בסך אלפי עד עשרות אלפי דולרים, למתווכי כוח אדם מצד מהגרי עבודה לישראל: תשלום סכומי עתק, בד

המבקשים להסדיר את הגעתם ברישיון עבודה לישראל. מטבע הדברים, למהגרי העבודה אין יכולת להסדיר בכוחות 

המוצא  עצמם את הגעתם לישראל ברישיון עבודה, והם תלויים באופן מוחלט בחברות כוח האדם הפועלות במדינת

 ובמדינת היעד. 

מאז פתחה ישראל את שעריה להגירת עבודה לפני יותר משני עשורים, גרפו לידיהן חברות כוח האדם שהביאו מהגרי  .2

פי הערכת מרכז המחקר -עבודה לישראל מיליארדי דולרים, ששולמו לידיהן על ידי עובדים עניים ונואשים להגר. על

 112-אמדו הרווחים מדמי התיווך הנגבים ממהגרי עבודה הבאים לישראל בכלבדה נ 2010בשנת והמידע כל הכנסת, 

 ((.2011)ינואר  הטיפול בגביית דמי תיווך מעובדים זרים שלא כחוק)ר': הכנסת, מרכז מחקר ומידע,  מיליון דולר

יות אחרות. גודל זה נוטלים מהגרי העבודה הלוואות ומתחייבים בהתחייבויות רכוש-לצורך גיוסם של סכומים בסדר .3

בין שנה לשלוש שנים של עבודה רציפה רק פי ניסיונה הממושך של קו לעובד, למהגרי העבודה נדרשים, בממוצע, -על
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. בכל אותה תקופה נתונים מהגרי העבודה, הלכה למעשה, במצב המקביל לזה של לשם השבת ההלוואות שנטלו

ונן על פגיעות בזכויותיהם. באופן זה, הפכה גביית דמי שעבוד חובות, ואינם מהינים, בחלק גדול מן המקרים, להתל

התיווך לאחד הגורמים הדומיננטיים המביאים לחולשתם ולפגיעותם של מהגרי העבודה בשוק העבודה בישראל. 

מציאות עגומה זו תוארה בשורה ארוכה של החלטות שיפוטיות, מסמכי מדיניות ומחקר אקדמי )ר', בין היתר: בג"ץ 

(; 2007, פורסם בנבו )גורונג נ' משרד הפנים 1347/07(; עע"ם 2011, פורסם בנבו )לעובד נ' משרד הפנים קו 11437/05

הגורמים המשפיעים על מעבר ; י' עידה "27, פסקה 346( 1, פ"ד ס"א)קו לעובד נ' ממשלת ישראל 4542/02בג"ץ 

 65הל תכנון, מחקר וכלכלה, ע' "  משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, מינעובדים זרים להעסקה בלתי חוקית

 (.655-656ב, ע' 53דוח שנתי  –(; מבקר המדינה 2004)

קשה להפריז בחומרת הפגיעות הנגרמות למהגרי עבודה כתוצאה מגביית דמי התיווך. דמי התיווך מעמידים את  .4

את כוח השוק שלו מהגר העבודה במצב טבוע של שעבוד חובות, מעמיקים את פגיעותו ואת התלות במעסיק, מאיינים 

ונחשבים, על כן, כאחד הגורמים המבניים המרכזיים המאפשרים, או המניחים קרקע נוחה, לתופעות קשות כסחר 

בבני אדם, עבדות ועבודת כפייה. ואמנם, מחלקת המדינה האמריקאית זיהתה את גביית דמי התיווך, בשורה של 

 ר בבני אדם:דו"חות מטעמה, כתופעה הקשורה מעיקרה בתופעות של סח

"Many labor recruitment agencies in source countries and in Israel require workers to pay 
recruitment fees typically ranging from $1,000 to $10,000, although Chinese workers often 
paid more than $20,000 – a practice making workers highly vulnerable to trafficking or 
debt bondage once in Israel." (US Department of State, Trafficking in Persons Report, 
2010). 

עיגנה את המדיניות להתקשרות בהסכמים בילטרליים והואצו  14.9.2009מיום  752החלטת ממשלה מס'  .5

עובדים בתחום החקלאות נחתם בשנה  המגעים לגיבוש הסכמים כאלו. הסכם עם תאילנד בעניין גיוס

. הסכם ראשון בעניין גיוס עובדים בתחום הבניין נחתם שנה לאחר מכן, בחודש 2010העוקבת, בחודש דצמבר 

נחתם הסכם בילטראלי עם סין להבאת מהגרי עבודה )על פי הידוע לנו,  2017עם בולגריה. בשנת  2011דצמבר 

פורסם דבר חתימתו של הסכם בילטראלי  2018סגרתו(; ובשנת עד כה הגיעו כמה אלפי עובדים מסין במ

 ראשון עם הפיליפינים להבאת מהגרי עבודה לענף הסיעוד. 

בהחלטות הממשלה דנן, כמו גם בהצהרות החוזרות ונשנות במסגרת עתירת ההסכמים הבילטראליים, שבו  .6

יבים למיגורה. במסגרת העתירות משרדי הממשלה והצהירו, כי הם מכירים בבעיית דמי התיווך וכי הם מחו

שבו ודיווחו משרדי הממשלה על התועלת העצומה הטמונה בהסכמים שנחתמו, ועל כך שהם אכן מבטיחים, 

 כי לא נגבים ממהגרי העבודה המגיעים לישראל במסגרתם דמי תיווך. 

 בישראל: עבודה הגירת על בילטרליים הסכמים של השפעתםעל מסקנות אלה הצביע באחרונה גם המחקר " .7

במחקר   .1"2017 מחקר דוח – הבילטרליים ההסכמים החלת ולאחר לפני שהגיעו עבודה מהגרי בין השוואה

כליל את תופעת דמי התיווך הבלתי חוקיים,  משמעית כי ההסכמים הבילטראליים שנחתמו העלימו-הוכח חד

באותם ענפים בהם הוחלו ויושמו. מסקנות הדוח היו חד משמעיות: הרחבת ערוץ ההסכמים הבילטראליים 

 (. תלמסקנו 4ילטראליים )סע' הסכמים בעובדים בעוקפים להבאת -מסלולים ומניעתלענפים אחרים; 

                                                           
 https://docs.wixstatic.com/ugd/5d35de_def6017527f945c784fdf203dcfae888.pdfהדוח מפורסם בכתובת:  1
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ת בכנסת העוסקות בנושא. כך, למשל, אמרה באחרונה על מסקנות אלה מצהירים פקידי הממשלה בוועדו .8

 סגנית היועמ"ש ברשות האוכלוסין וההגירה, עוה"ד שושנה שטראוס: 

"...מצאנו שבתחום הבניין, בתחום החקלאות, אם אנחנו עושים הסדרים מפוקחים עם 
מדינות המוצא, אנחנו עוצרים את הגביה הבלתי חוקית מהשורש. זה מתסכל גורמים 

כפי שאת ראית כשהיית אתנו בחו"ל אבל לפי מה שראינו, זה ממש מונע את כל  שונים
 6; עמ' 29.3.2018התופעה מהשורש". )ישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיום 

 לפרוטוקול הדיון(. 

מזה שנים ארוכות, אפוא, שאין מחלוקת רעיונית ביחס לחשיבות ההסכמים הבילטראליים למניעת דמי  .9

נכונות המדינה לממש בעקביות ובקוהרנטיות את העקרונות שקיבלה על והמחלוקת נסובה על  התיווך,

כוחות חזקים מאוד הפועלים כדי להמשיך את הגבייה הלא חוקית, את  עצמה; עקביות ששבה ומסוכלת נוכח

י על אותם יצוין, כהיעדר האכיפה, ואת גריפת ההון על חשבון העובדים, הכלכלה הישראלית, ושלטון החוק. 

כך, למשל, סיפר מנכ"ל רשות האוכלוסין כוחות חזקים, מעידים גורמי המקצוע ברשות האוכלוסין וההגירה. 

 :27.7.2015וההגירה, מר אמנון בן עמי, בישיבת ועדת העבודה והרווחה בכנסת מיום 

"לצערי פועלים גורמים בארץ להכשיל את הנושא של הסכמים בילטרליים. שלא 
יבלבלו ולא יטעו. גורמים שהרוויחו מדמי תיווך פועלים פה ובמדינות יעד  יטייחו ולא

להכשיל הסכמים בילטרליים. הממשלה קיבלה החלטה, בין היתר בגלל דיונים 
 לפרוטוקול הישיבה דנן(. 15בבג"ץ שהובילו אותה לקבלת ההחלטה הזאת" )עמ' 

ות על הבאת מהגרי עבודה רק במסגרת הסדר אנו קוראים לצוות הבינמשרדי לא לשעות ללחצים אלה, ולהור .10

נעיר, כי ממקרים של עשרות מהגרי עבודה מהודו שהובאו לישראל במתכונת של "מומחים",  בילטראלי.

אשר  –אלף דולר  18-ל 16לעבודה בפועל בענף התעשייה, עולה כי דמי התיווך ששילמו הם אסטרונומיים )בין 

והתגלגל כהון שחור(. זה יהיה גורלם של מהגרי העבודה שיובאו  חלקה המכריע הועבר לידיים ישראליות,

 לתעשייה, בלא כל ספק, לולא תותנה הבאתם בחתימת הסכם בילטראלי עם ארצות המוצא. 

  פקטו של מהגרי העבודה שיגיעו לענף התעשייה-כבילה דה מניעת תנאי שני:( ב

הסדר  –ל מהגרות ומהגרי עבודה בישראל פסק בית המשפט העליון כי הסדר העסקתם ש 30.3.2006ביום  .11

המשפט -המתנה את רישיון הישיבה שניתן למהגר העבודה בעבודה עבור מעסיק מסוים, ואשר כונה בפי בית

 : לשינוי ההסדר, וזו לשון הצו צו מוחלט נתן בית המשפט העליוןאינו כדין.  –הנכבד "הסדר הכבילה" 

ביחס  –מאוזן ומידתי  –סקה חדש "חובתם של המשיבים... הנה לגבש הסדר הע
לעובדים זרים ב]חקלאות, סיעוד ותעשייה[, אשר לא ייסד עצמו על כבילת העובד 
המגיע לישראל למעסיק יחידי, ויימנע מכריכת פעולת ההתפטרות בסנקציה כלשהי, 

 לבג"ץ הכבילה(.  62ובכלל זה אבדן המעמד בישראל" )סע' 

דינו, חורץ עמוקות בקשת רחבה של זכויות אדם מוגנות, ובראשן -המשפט בפסק-הסדר הכבילה, קבע בית .12

הזכות לכבוד ולחירות אישית; הוא נוטל ממהגרי העבודה את הסוכנות המשפטית הנתונה לכל אדם, והופכם 

מנושא למשפט למושא במשפט; הוא פוגע פגיעה קשה באוטונומיית הרצון של מהגרי העבודה; הוא מאיין את 

יסי של מהגר העבודה ורומס את הזכות לחופש התקשרות, ובפרט את החירות הנתונה לכל חופש הפעולה הבס

המשפט, יוצר מציאות -הסדר הכבילה, הטעים בית אדם לבחור עם מי ברצונו להתקשר בחוזה עבודה.

עבודה -הוא מקנה למעסיקים יכולת אפקטיבית לכפות חוזיבית חריגה בנוף המשפטי הישראלי: נורמטי
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עד עובדיהם מלהתפטר; הוא מעוות את יחסי הכוחות בשוק העבודה, בנוטלו את שארית כוח ולמנוע ב

 בקנה אחד עם הדין הבינלאומי. כמו כן, נקבע, המיקוח של מהגרות ומהגרי העבודה; הוא אינו עולה

המשוואה שיוצר ההסדר בין התפטרות מעבודה לבין מעצר, שלילת חירות וגירוש מכתימה את ההסדר 

 לנשיא חשין(. -דינו של המישנה-לפסק 4ים של "מעין עבדות בגרסה מודרנית" )פסקה בסממנ

, כבילה שדרכה פקטו של עובדים בתעשייה-ההחלטה הנדונה כאן מעוררת בנו חששות כבדים מפני כבילה דה .13

כבר הוכחה כקצרה ביותר. חששותינו מיוסדים על כמה רבדים בהחלטה מושא נייר  –ל"עבדות מודנית" 

עובדים בלבד לענף התעשייה. ענף שהיקף המכסות בו כה מצומצם,  2,000דה זה: ראשית, הבאתם של עמ

, אשר לכל אחד מהם מומחיות וצרכים משל סביר כי בפועל יתחלק בין מספר מצומצם מאוד של מעסיקים

 עצמו; ונפרט:

במקצועות שונים כגון  כידוע, במסגרת ענף התעשייה מגיעים לישראל עובדים מקצועיים וחצי מקצועיים .14

רתכות, פחחות, טקסטיל )אריגה, צביעה וכו'( ועוד. בניגוד לענף הבניין והחקלאות, עובדים בתחום התעשייה 

אינם מוכשרים לעבודה עבור כל מעסיק בעלי היתר העסקה, אלא עבור מעסיקים בתחומי התמחותם בלבד. 

פקטו יכבול עובדים -ה אינו הומוגני, דבר אשר דהכתוצאה, היצע השוק עבורם מצומצם במיוחד, וכוח העבוד

 למעסיקיהם.  

בתוכם למשל: פקטו. -אנו קוראים לצוות להמליץ על צעדים אופרטיביים שימנעו הסדר כובל דהלאור זאת,  .15

הבאת עובדים רק ממקצועות שיש להם היצע שוק רחב, כגון רתכים; הימנעות מהבאת עובדים בעלי 

מסלול "מומחים", ולא לענף התעשייה(; ומתן זכאות לעבור לה יוכלו להיקרא לם אמומחיות ייחודית )עובדי

. ראוי להזכיר מענף התעשייה לענף הבניין, במקרים בהם העובד אינו מוצא מעסיק חלופי בענף התעשייה

בהיבט זה, כי המדינה כבר הכירה בעבר בחובתה לאפשר מעברים ענפיים למהגרי עבודה בנסיבות בהן הובאו 

לישראל חרף העובדה שלא היה בידם להשתלב לאורך ימים בעבודה שלשמה הגיעו. ראו עת"מ )ת"א( 

2141/05 Hu וההנחיות למעבר ענפי מסיעוד לי זן נ' משרד הפנים 2815/05; )עת"מ )ת"א( נ' משרד הפנים ,

ייה תהווה בלא צעדים אלה, הבאת מהגרי עבודה לתעשלבנין ולמסעדות, שנקבעו בעקבות הליכים אלה. 

פקטו של מהגרי עבודה, ותדרדר באופן קיצוני את נורמות ההעסקה והבטיחות בענף, באופן שסופו -כבילה דה

 לפגוע גם בעובדים הישראלים המשולבים בו. 

  וסיוע אפקטיבי מידעתנאי שלישי: ג( 

אחד מהם מכיל לסקטורים בהם משולבים כיום מהגרי עבודה )בניין, סיעוד, חקלאות(, ואשר כל בניגוד  .16

הומוגנית. דבר זה -עשרות אלפי מהגרי עבודה, מהגרי העבודה שיובאו לתעשייה יהיו קבוצה קטנה, ובלתי

 צפוי להשליך הן על יכולתם להיחלץ ממצבים של העסקה פוגענית ואף סחר בבני אדם; הן על יכולתם לייצר

, קבלת אינפורמציה על זכויות בעבודה רשתות בלתי רשמיות להעברת אינפורמציה על מעסיקים בין העובדים

בתעשייה אינם  . מהגרי העבודהודרכי התקשרות עם הרשויות, הקמת מערך תרגום אצל מעסיקים ועוד

. קשה להניח כי , אלא כיחידיםאו החקלאות בקבוצות גדולות בדומה לתחום הבניין צפויים לעבוד

דים, לכל היותר, יטרחו להנגיש להם מידע ברמת מעסיקיהם, מפעלי תעשייה שיעסיקו עשרות בודדות של עוב

 נתונים, והיעדרה של גישה למידע.  יהיו  יותר בו . מכאן הבידוד הגדולתרגום
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ובדים ולעובדות בתחום על רקע זה, מתחדדת החובה, המוטלת על המדינה, להושיט סיוע אקטיבי לע .17

לים הבסיסיים למצוא עבודה חלופית גיעו לישראל כדין וברישיון, ושאין ברשותם את הכיהתעשייה, ש

, ושאין ביכולתם לקבל מידע בשפתם אודות בכוחות עצמם ולפעול באורח עצמאי להסדרת מעמדם

. יצוין, כי חובת המדינה להעניק שירותי תעסוקה שוויוניים למהגרי עבודה מעוגנת בדין זכויותיהם

סימן ב'(, ואף ניתן לה  .30.3.53רה ביום מהגרים, שנחתמה ואושר-בדבר עובדים 97)ר' אמנה הבינלאומי 

דין מיום -, פסקבד פרקש נ' משרד הפנים 2408/06המשפט לעניינים מינהליים )ר' עת"מ -ביטוי בפסיקת בית

 עמדתנו היא, כי חובה זו כוללת, למצער, את אלה:(. 18.1.2007

 
ותם, ם, ופרטים על תחומי התמחפרסום רשימת מעסיקים בעלי היתרי העסקה פנויי .א

 מהגרי העבודה.תה של אינפורמציה זו בקרב , וקביעת דרכים להפצות הרלוונטיותבשפ
הקמת מאגר עובדים, בו יוכלו להירשם עובדים שאיבדו את מקום עבודתם, ושיכלול  .ב

 פרטים על תחומי התמחותם, ושיופץ בקרב מעסיקים.
של מהגרי  םחיוב מעסיקים להעסיק עובדים מתוך מאגר העובדים קודם שתותר הבאת .ג

 עבודה נוספים מחו"ל. 
 הפצת מידע בשפות הרלוונטיות ויצירת קו חם, בדומה לקווים בבניין ובחקלאות.  .ד

 

 כמה מלות סיכום: על העלאת המכסות התדירה ומה עומד מאחוריהד( 

לערך שנדבך מרכזי במדיניות הממשלה כלפי העסקת עובדים זרים בחקלאות הוא  90-מאז אמצע שנות ה .18

הדרגתי של מכסות ההעסקה בענף ועידוד תעסוקת ישראלים. מדיניות זו באה לידי ביטוי בשורה של  צמצום

  . כסות ההיתרים להעסקת עובדים זריםהחלטות ממשלה בהן הוחלט לצמצם את מ

, בסדרה של ההאינטנסיבית, בוטל םובעטיה של שתדלנות לובי של מעסיקיםבעקבות לחצי ברבות השנים,  .19

, בהקשר למשל של . על האופן בו התקבלו החלטות אלוהמדיניות בנושא הפחתת המכסות, החלטות ממשלה

 בהן ניתן ללמוד מדו"ח מבקר המדינה: של מעסיקים בתוכן,ועל חלקן של הלובי  ענף החקלאות,

החליטה הממשלה לקבל את הצעתה  של שרת החקלאות דאז  2012וממרץ  2011"בהחלטות ממרץ 

-עו"ז(, ולהגדיל ב 26,000-ל 24,500-)מ 6%-ב 2011יל את מכסת העו"ז לשנת גב' אורית נוקד להגד

(. 25,400-ל 24,400-)מ 2012את מכסת העו"ז לתקופה של חצי שנה ממרץ ועד ספטמבר  4%

היה קטן  2010-ו 2009-החלטות אלה התקבלו על רקע טענות החקלאים שמספר העו"ז שהעסיקו ב

ברי ההסבר לא הובאו נתונים כלכליים ומידת ההשפעה על מהמכסות שאושרו לאותן השנים. בד

משק המדינה, כנדרש בתקנון עבודת הממשלה. כמו כן לא הובאו נתונים בדבר המענקים 

שהתחייבה הממשלה לתת לחקלאים לשם רכישת מיכון, בדבר הקצאת כספים לעידוד תעסוקת 

 יביות שלהם." ישראלים בחקלאות ובדבר מידת הניצול של תקציבים אלה והאפקט

 

, אנו עדים ללחצים גוברים והולכים ולנסיגה משורה של החלטות ממשלה 2017-2018בשנים החולפות,  .20

מנוצלים;  –שנועדו להפסיק את ביסוסם של ענפים שלמים בשוק העבודה על עבודת זרים מוחלשים, ולרוב 

למעשה, לפי דוח אחרון של ובה בעת להגדיל השתתפות אוכלוסיות ישראלים מוחלשות, באותם ענפים. 
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OECD , בדוח נכתב מפורשות, כי  .2013עולה בהתמדה מאז שנת המכסה להבאת מהגרי עבודה לישראל

"After a decade 2003-2013 the new government's policy is to increase the number of foreign 

workers, and not reduce it". .הינה ה, לצד ההחלטה על הבאת מהגרי עבודה למלונאות, החלטה הנדונה

על שום פתיחת סקטור נוסף אשר אליו אלא  –שום מספר העובדים  עדות להתגברות מגמה זו, לא רק על

מניסיון העבר, סקטורים אשר מתחילה להתאפשר בהם כניסת זרים, לומדים עד מתאפשרת כניסת זרים. 

עמידה על זכויות לצד נכונות לעבודה מסביב -מהרה את יתרונותיה של העסקת מהגרי עבודה )בתוכם אי

מקבילים. הדבר ניכר, החוצה עובדים ישראלים במקצועות  , ומתחילים לפלוט(חהוהיעדר חיי משפ לשעון

מתמעטים ישראלים המשתתפים בכוח כך  –למשל, בענף החקלאות. ככל שעולות מכסות להעסקת זרים 

העבודה בענף; אם בעבר עבדו בו נשים בדואיות, כיום הן ספורות ביותר. עבודתן אינה יכולה להיות סביב 

ן מגיעות לעבודה מאוחר יותר כי הן מטופלות בילדים קטנים ואינן מתגוררות בשדה או בסמוך לו השעון, ה

כמו מהגרי העבודה, והן נאלצות לעתים להתפנות לעניינים משפחתיים. אין צורך להכביר מלים על פליטה 

 החוצה של עובדות ממגזר בו היקף האבטלה אדיר, והעוני קשה וחמור. 

אלה, אלא עובדים עובדים זרים, לא תבטל את הביקוש ל 2,000-יחת סקטור התעשייה לפתעל סמך ניסיוננו,  .21

כאשר  גםבענפים אלה, סופה שתגביר אותו יותר ויותר. גם זאת נמצאנו למדים מענפים כמו חקלאות ובניין. 

, והרחיבה באופן משמעותי את מכסת העובדים על צמצום מהגרי העבודה הממשלה נסוגה בה מהחלטותיה

. יסודו של הביקוש ביתרונות על כנו, ואף גבר כסה המאושרת נותררים מעבר למ, הביקוש לעובדים זהזרים

; ובקלות הכלכליים העצומים הטמונים בהעסקת עובדים זרים בהשוואה להעסקת עובדים אזרחי ישראל

להעסיקם סביב השעון בעבודת כפיים בתנאי בטיחות ירודים, ובתנאים הבלתי נסבלת להפר את זכויותיהם, 

 יסיים בלתי נסבלים. פ

 

 

 

 בכבוד רב,

 מיכל תג'ר, עו"ד

 

 

http://www.kavlaoved.org.il/
mailto:michal.tadjer@kavlaoved.org.il

