
 

 
 
 

 03-6179022: פקס 054-5800819 ישיר: טל'  61022מיקוד  2319ד ", ת75רח' נחלת בנימין  אביב:-תל
 aelad@kavlaoved.org.il:  דוא"ל g.ilwww.kavlaoved.orאתר: 

 

 

23.12.2021 

 
 לכבוד
 סגנית בכירה ליועצת המשפטית, דבורה ספיר אליעזרעו"ד 

 ראש הלשכה המשפטית זרוע עבודה
 משרד הכלכלה והתעשייה

וא"לדאתר החקיקה הממשלתי ובב  

 שלום רב,

 

תקנות שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(, להערותינו הנדון: 

 2021 -בפ")תיקון מס'...(, התש

 יםאנו סבור. בתמצית, 2.12.2021להערות הציבור ביום שפורסמה שבנדון  טיוטת התקנותלהלן הערות קו לעובד ל

ישראל להכחיד את מדינת תחת מאמציה של שניהם לוקות בשני פגמים מהותיים, החותרים  המוצעותהתקנות כי 

  תופעת דמי התיווך הבלתי חוקיים:

שיגיעו לישראל שלא באמצעות הסכמים מעובדות גם ך וומתן האפשרות לגבות דמי תיהוא  הפגם האחד

, וכאשר כל שלא כדין ןמהשנגבו משועבדות לחובות שנצברו בגין דמי תיווך אסטרונומיים בילטראליים וכשהן 

  ;מגיעים גם לגורמים בישראלדמי תיווך אלה מסכימים ש בתחום הגורמים המעורבים

 חודשי תשלוםי התיווך בישראל באמצעות רמגול עובדותבין ה הישיריםשימור התשלומים  הוא השניהפגם 

סמוך לתום המועד להערות הציבור ש ףלכך יש להוסי סדרו בתקנות.לא הו ומשמעות אי תשלומושאופן גבייתו 

תקופה עבור  עמיד את דמי התיווךיוסה"כ  עבור כל תקופתן עבודתן העובדותכל ום ילווה את נמסר לנו שהתשל

מהסכום שנקבע בערך  2.5ופי  גבוה כוםעל ס לי,סכם בילטרא, גם למי שהגיעה באמצעות החודשים 63של 

 .בענף החקלאות שכותי ללכתשלום חוקבתקנות 

ק ללשכה הפרטית שעמה ום חודשי רשלת ור מאפשר גבייתהנוסח שפורסם להערות הציבש, לא למותר לציין

בדבר ההסדר שאותו יש בהמשך. הבהרה  ה, ולא ללשכה אחרת שאליה עברלישראל העעת הגי תהעובד העבד

 נמסרה לנו רק במענה לבקשתנו, וגם אז בחלוף כשבוע כוונה לקדם, לפיו כל לשכה תוכל לגבות תשלום חודשי,

ציבור הזדמנות שלא ניתנה לרות הציבור. במובן זה, הרי גשת העלהד , ויומיים בלבד בטרם תום המועמפנייתנו

בכל אופן, ועל אף דוחק הזמנים בו הועמדנו נוכח  .לקדםנוסח האמיתי שבכוונת המשרד ה לעהוגנת להעיר 

 נו.ההבהרה האמורה, להלן התייחסות

בסוגיות שונות כגון גודל  יםסקעושעליו הן נשענות,  RIA-ה דוחהתקנות המוצעות, ובמידה לא מועטה גם  .1

, סוגיות שהן איזוטריות למטרת חוק שירות התעסוקה והתקנות יים שלהןהלשכות ומספרן והמודלים העסק

כמעט שאין  ומניעת פגיעה וניצול עובדים מוחלשים. לאלו לפיו: גדיעת תופעת דמי התיווך הבלתי חוקיים

שוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של  גם מכך עלמיםתמ ואלו, ותהמוצע בתקנותאו  RIA-זכר בדו"ח ה
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בבית תמימות שנים  12במשך מהדיון שנוהל כמו גם ; 2018בשנת הסדר דומה הכנסת סירבה לאשר 

ה אל הקצה את מדיניות המדינה בכל שינתה מן הקצשדמי התיווך  במסגרת עתירה בנושא המשפט העליון

 הקשור להבאת מהגרי עבודה לישראל. 

של גביית דמי תיווך בלתי חוקיים ממהגרי עבודה, בפרט בידי לשכות השמה ה ולפסתופעה הקיומה של ה .2

ום מחלוקת על כך, שהגירת עבודה היא כר פורה . אין כי, ידוע ומוסכם על כל הגורמיםותיווך בענף הסיעוד

 יםבר, אשר מנצלים את מצוקתם של נשים וגלגריפת רווחים אסורים ולא מדווחים בידי גורמי תיווך פרטיים

ים מהם סכומים אסטרונומיים כנגד האפשרות להגיע לישראל ולעבוד בה עניים ממדינות שמעבר לים וגוב

 בעבודות כפיים.

מייצרים תשלומים "בשחור", מייצרים ביקושים מזוייפים  –וגם זאת מוסכם על הכל  – דמי התיווך הללו

 ןת גבוהה שמשעבדת אותבריבי ותואליטול הלו ותמאלצים את העובד –להבאת מהגרי עבודה, ובעיקר 

לניצול ובמקרי קיצון  ן, חושפים אותותלחובות. חובות אלו, בתורם, מחלישים את כח המיקוח של העובד

במעסיקים הסיעודיים, שעובדיהם עסוקים גם ירות סחר בבני אדם ועבדות, ואף פוגעים בסופו של דבר לעב

 בהחזר חובות לא פחות משהם עסוקים בלטפל בהם.

תשלומים אלו משולמים באופן "שחור" לגורמי תיווך פרטיים במדינת בענף הסיעוד ד מוסכם על הכל, שוע .3

דין ובחסות היעדר יכולת לפקח ולאכוף בניגוד ל ,, תוך שחלק מהסכום מועבר לישראלשל העובדות המוצא

לידי גורמי התיווך המקומיים שאחראים על השמת העובדים אצל מטופלים סיעודיים; או את הדין, 

וגם זאת  – שכאן, לגורמי התיווך המקומיים או מי מטעמם ןאו על ידי קרוביה ותהעובדי ידבישראל, על 

 .בניגוד לדין כאמור

קיים נגדעה בכל הקשור למהגרי עבודה בענפי הבניין והחקלאות המגיעים תופעת דמי התיווך הבלתי חו .4

ם בענפים אלו שניתקו ייאלאצל מעסיקים ישראלים, בזכות חתימתם של הסכמים בילטר 1לעבוד ברישיון ב/

את הקשר בין העובדים לגורמי התיווך וגדעו את תלותם בהם. הסכמים אלו נחתמו מלכתחילה בחסות 

קו לעובד נ' מנהל  2768/07, בג"ץ 1193/07, בג"ץ 2405/06בג"ץ )בית המשפט העליון ל ושהוגש ותשלוש עתיר

הביע בית  ן(, ואשר במהלך הדיונים בהקהסומשרד התעשייה, המסחר והתע –יחידת הסמך לעובדים זרים 

 המשפט העליון את מורת רוחו מההתקדמות האיטית בנושא.

התמקדו בהיעדרו של הסכם בילטראלי אחרונות שנים השנים )!(, כשה 12במשך  נוהלההמאוחדת העתירה 

כאמור עם ם סכ, בהינתן הודעת המדינה על חתימת ה17.12.2018ביום נמחקה לבסוף העתירה בענף הסיעוד. 

נותרות פתוחות. לא למותר  בית המשפט (, תוך שדלתות2021החל בדיעבד רק ביוני  הפיליפינים )שיישומו

 ביא את דבריו של בית המשפט העליון בנושא דמי התיווך הבלתי חוקיים:לה

 שניתן לראותה כ"עבדות –העתירות שלפנינו עוסקות בתופעה המכוערת "
יית דמי תיווך של גב –מטרות עבודה ל דםמודרנית" או כסחר בבני א

 עבודה נדרשים לשלם למתווכי כוח אדם על מנת לעבוד גבוהים, שמהגרי
המדובר בסכומים נכבדים מאוד של אלפי דולרים, לעיתים עשרות . בישראל

דולרים, שמשלם העובד לחברת כוח אדם במדינת המוצא שלו, תמורת  אלפי
ענפים בהם קיים בעיקר באותם , רךולעבוד בישראל בפ ה"זכות" להגיע
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הבניין, הסיעוד  ,כמו ענפי החקלאות ,מחסור בישראל בידיים עובדות
זרים, גורמת לתופעות ם ה של גביית דמי תיווך מעובדיוהתיירות. התופע

להם מעסיק  לוואי שליליות נוספות כמו הבאת עובדים לארץ מבלי שממתין
 ."נפים השוניםבעם או "ניפוח" המספרים של העובדים הנדרשי

 והאופנים הולידה מלכתחילה את הצורך בפיקוח ממשלתי ופרלמנטרי כאחד על המקריםהיא שתופעה זו  .5

, ועל תמורת השמתם בעבודה –בפרט מהגרי עבודה  –מעובדים תשלומים הם ניתן יהיה לגבות בש

ם ווך בלתי חוקייתיי של גביית תשלום דמ והנרחבתהתופעה המוכרת  בשל. התשלומים שניתן לגבות מהם

 בריאות של הכנסת לאשר תקנות שילבינו אתרווחה והועדת העבודה, ה בעבר סירבהכבר  בענף הסיעוד,

. הוועדה הודיעה למשרדי הממשלה, כי מעשה העבריינות ויאפשרו גביית דמי תיווך בלתי חוקיים מעובדות

טט מדברי יו"ר הוועדה לא למותר לצ ף.סביב יישומו של הסכם בילטראלי בענרק ניתן יהיה לדון בנושא 

אינו מוזכר ולו במילה  ושתוכנו 29.3.2018דאז, חה"כ טלי פלוסקוב, בחתימת הדיון שהתקיים בנושא ביום 

 או בטיוטת התקנות: RIA-בדו"ח ה

לכן רבותי, אנחנו לא נאשר כרגע את התקנות. אם תהיה אפשרות לעשות "
אתם צריכים למהר אבל אני  אםל את זה בזמן הפגרה, לי אין בעיה בגדו

רוצה שוב לפנות, ואני רוצה שתעבירו את זה למשטרה: אני רוצה פה תכנית 
חנו הולכים לאכוף את מה שאנחנו כאן מאשרים. אנחנו לא רורה איך אנב

דולר אלא  10,000-מאשרים כדי שזה יהיה חלון לעבור על החוק, לא על כל ה
. אני רוצה מניעה מוחלטת של העבירה תיאודולר. זה לא מעניין  4,000רק על 

דולר. ואני רוצה לשמוע  1,000זה  –דולר  1,000על החוק. אני קובעת 
 ".שיגיעו לכאן איך הם עושים את זה מאנשים

 ושעיקרו היה בכלל עליו מבוססות התקנות המוצעותש RIA-ה דוחאין כמעט זכר בהאמור לכל למעשה, 

מעורבות בגביית תשלומים בלתי מוסכם על הכל שלפחות חלקן ש ך,המודל התפעולי של לשכות התיוו

. כך, מבלי שנערך כמעט דיון בסוגיית דמי התיווך חוקיים תמורת תיווך עבודה לעובדות ועובדים בענף

הבלתי חוקיים, הציע הדוח לייצר מודל חדש שלא היה קיים עד היום אפילו בענף החקלאות )המוסדר 

, בישראלמידי העובדות,  חודשיילטראלי עם תאילנד(, של גביית סכום הבם בתקנות מאז חתימת ההסכ

ללשכות להמשיך בטיפול איכותי  יצירת תמריץהעובדות בשל "כשהשיקול העיקרי לכך הוא לכאורה טובת 

 .לדוח המתוקן( 17" )עמ' בעובד לאורך זמן

השתת תשלום דמי תיווך "י המקורי המליץ כ RIA-ה דוחתקנות אף מרחיקה לכת יותר: האלא שטיוטת  .6

כהסכמים בילטרליים והגברת האכיפה, כך  מחייבת במקביל נקיטת אמצעים "חוקיים" על העובדים הזרים

לאחר קבלת הערות  דוחהנוסח  והנה, .(11)עמ'  "שהעובד לא יידרש לתשלום יתר בגין העסקתו בישראל

עובדות שיגיעו לישראל שלא  עלגם  ותקנהחיל את התבוחרים לובעקבותיו גם טיוטת התקנות,  הציבור

על  –( פחות מחציתן להבנתנו; ולכל ההמתוקן RIA-ה לפי דוחהעובדות,  רוב)בילטראלי במסגרת הסכם ה

 פניו, תוך מתן משקל בלתי סביר בעליל ל"מודל התפעולי" של לשכות התיווך.

ז הסכום מעסיק תוך קיזוה דיח המתוקן הציע להבנתנו שהתשלום ללשכה יבוצע על יהדועוד שבנוסף, ב

עניין שכשלעצמו אינו מתיישב עם הניכויים המותרים משכר עובד  –לדו"ח המתוקן(  18משכר העובד )עמ' 
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בתקנות אין כל זכר לאופן גביית  – 1991-, או חוק עובדים זרים, תשנ"א1958-בחוק הגנת השכר, תשי"ח

 ללשכה. ישירה מהעובדת יהבימאפשר גמדובר בהסדר פרוץ שהתשלום החודשי בידי הלשכות, ועל פניו 

, בדומה כמפורט להלן, יש לקבוע שהתקנות יחולו אך ורק על עובדות שיגיעו באמצעות הסכמים בילטראליים .7

; ולהימנע, בשלב זה לפחות, מהטלת תשלום לאופן בו נקבע ההסדר בתקנות ביחס לעובדי ענף החקלאות

דרה ברורה של אופן התשלום מצד הוראת שעה ותוך הסכ זהתשלום לופין לקבוע חודשי על העובדות ולח

 . בהתאם לאמור להלן בישראלחודשי עבודה  63רק לאחר השלמת  תשלום חודשי והחלת העובדות ללשכות

 אין להחיל את התקנות על עובדות שיגיעו לישראל שלא באמצעות הסכמים בילטראלייםא. 

גיעו באמצעות תקנות המוצעות אך על עובדות שיאת ה ילהחהמקורי ל RIA-ה דוחכאמור, בניגוד להמלצת  .8

בדיון של הכנסת  והבריאות , הרווחההעבודההסכם בילטראלי; ובניגוד לדבריה הברורים של ועדת 

)ולמעשה חמור פחות, שכן אז לא  הסדר דומהלאשר  הוועדה סירבהבמסגרתו , 29.3.2018שהתקיים ביום 

( בלבד ארכת תוקף הוראת שעההם התבקש אז הסדר קבוע כי א לאא נכללה אפשרות לתשלום חודשי וממיל

מבקש כעת המשרד לקדם הסדר קבוע, עם רכיב  –בשל היעדר הסכם בילטראלי באמצעותו יגיעו העובדות 

חסר תקדים של תשלום חודשי ישירות ללשכות )על כך בהמשך(, גם ביחס לעובדות שיגיעו ללא הסכם 

 בילטראלי.

 בוועדת וחצי וו" לדיון שנוהל בנושא לפני שלוש שנים-ז'ה-וני, "דהרה באופן קיצביס מדובר בהצעה בלתי .9

של הכנסת, ותוך התעלמות גמורה מהנאמר בו. העובדה שהממשלה בחרה שלא  והבריאות הרווחה ,העבודה

הסדר זה וחזרה ועשתה זאת רק סביב תחילת יישום ההסכם הבילטראלי עם ממשלת מאז לקדם 

בהתרת גביית דמי תיווך שוועדה ולקושי המובנה שהמשרד מודע היטב לעמדת ה תדלמהפיליפינים מ

 חלקלרק  שנוגעגיעו ללא הסכם בילטראלי. בחירת המשרד למנף את תחילת יישום ההסכם, ימעובדים ש

ת דוובעל רוב הע ללשכות התשלום(, על מנת להחיל את 21עצמו, עמ'  RIA-ה דוחהעובדות בענף )כך לפי מ

 לתי סבירה בעליל.שיגיעו ללא הסכם, היא ב

על עובדות שיגיעו באמצעות ורק להחיל את ההסדר אך  ,11בעמ' במקור, המליץ  RIA-ה דוחיתרה מכך:  .10

ולא התקבל , דוחשינוי נסיבות שארע מאז מתן ה י חלהמתוקן לא עולה כ דוחהסכמים בילטראליים. מה

בנושא העמדה היחידה שהתקבלה המתוקן,  דוחלמעשה, לפי ה –ו שמצדיק שינוי עמדה זמידע חדש בנושא, 

. שינוי כה חד מההמלצה המקורית, ללא כל שינוי נסיבות, RIA-ה דוחהייתה של ארגוננו, שתמך בהמלצת 

 .אודות המניע לכךמעלה סימני שאלה גדולים 

א לא פחות ושראל באופן בלתי מפוקח הלים לגוף העניין, מתן אפשרות לגבות דמי תיווך מעובדים שמגיעי .11

מאשר חבלה בכל המאמצים שנקטה מדינת ישראל )באיטיות רבה, יש לציין( למניעת גביית דמי תיווך בלתי 

קת המדינה בבני אדם של מחלראל הורדה בדירוג המאבק בסחר שנה בלבד לאחר שמדינת יש, חצי חוקיים

למסר הברור שיצא מבית המשפט העליון ומוועדת העבודה, הרווחה והבריאות  מנוגד הדבר. האמריקאית

ודתם, שכן לצד הכספים תיווך בלתי חוקיים את עב מיורבמקרה הטוב, התקנות רק יקלו על ג של הכנסת.

יוכלו "להלבין" חלק מפעילותם העבריינית כיום. במקרה הרע, הם הרבים שנגבים על ידם שלא כדין, 
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, באשר הסכומים שהטיוטה פוח דמי התיווךנוכח ני התקנות יביאו להחמרה ממשית במצבן של העובדות

ה נתייחס יחס לגבייה החודשית, שאליב ק,והדברים אמורים במיוחד, אך לא ר –מציעה לאפשר לגבות מהן 

יצטרפו לדמי התיווך הבלתי חוקיים שייגבו מהן ממילא. דומה כי אין צורך  –בנפרד ובהרחבה בהמשך 

 מובהקים. להרחיב על פגיעת הדבר בעובדות, במטופליהן, ובאינטרסים מדינתיים 

חלת וקן שני נימוקים קצרים להמתה דוחמובאים בהמקורי,  RIA-ה דוחאל מול כל האמור, לרבות המלצות  .12

 ההסדר על עובדות שיגיעו ללא הסכם בילטראלי. 

שההסכם עם הפיליפינים יחול אך על מיעוט בדוח החדש מצוין  –הראשון הוא לא פחות ממדהים  הנימוק

מבין העובדות בענף, ובמקום שהדבר יוביל את המשרד למסקנה שיש להגן על רוב העובדות ולמנוע גביית 

לאפשר גבייה גם מהן, כאמור  כןיווך מהן באופן בלתי מפוקח, המשרד רואה בכך דווקא נימוק מדוע ת מיד

, ההסדר בכלל לא טיוטת התקנותכמו גם באופן בלתי מפוקח. לא קשה לנחש, שבדומה לרוב המלצות הדוח 

טרסים ינהאנותן דעתו לבעיה המכוננת של גביית דמי תיווך בלתי חוקיים, ובמקום זאת בוחר לקדם את 

כאמור, באופן בלתי סביר בעליל ותוך התעלמות מהשיקול המרכזי שאמור  –הכלכליים של גורמי התיווך 

 להנחות את ההסדר.

לא למותר להזכיר, אגב, שוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת סירבה לאשר הסדר דומה )וכאמור, 

וקשה להלום כיצד הנימוק האמור  –ילטראליים ב יםעובדים שהגיעו בהסכמ כללחמור פחות(, כאשר לא היו 

 מתיישב עם עובדה זו.

המתוקן, בהחלת ההסדר אך על  דוחחוסר השוויון שכרוך, לדעת עורכי ה הטענה בדבר הנימוק השני הוא .13

חס שונה עובדים שיגיעו באמצעות הסכמים בילטראליים. כידוע, אפליה היא יחס שונה לשווים, אך לא י

עבור ₪  1,723 תשלםעשה בהליך מפוקח, במסגרתו יעובדת שגיוסה לישראל יון בין דמם שו. אין לשונים

שמומנו  עשרת אלפים דולרהגעתה לישראל; לבין עובדת שגיוסה נעשה באמצעות גורמים פרטיים תמורת 

וויון השימוש בערך השבהלוואות בריבית קצוצה, והיא מתחילה את עבודתה בחובות כבדים. בכל הכבוד, 

 שוויון.ה לערךואינו עומד בכללים הבסיסיים שקבע בית המשפט העליון בנוגע  זה הוא ציניר קשבה

 תמצאה שיש מקום להבחין בין קבוצות עובדים שונות ביחס לגבייכבר שהממשלה עצמה , להזכירלא למותר 

יתן לגבות שנך וומי התיענפית בקשר לד . לא זו בלבד שהתקנות )לרבות המוצעות( מבצעות אבחנהךדמי תיוו

שהבאתו " שחלה על עובדי החקלאות, חלה במפורש רק על עובד( 1)א3שתקנה מעובדים תמורת תיווך, אלא 

ראה מחוקק המשנה מקום  2013דהיינו, כבר בשנת  ".לאומית-לישראל נעשתה במסגרת התקשרות בין

י אין מדובר בפליטת כ הריוב ם.שהגיעו בלעדיה לאבחן בין מי שהגיעו בהסכמים בילטראליים לבין מי

כך שהוספה בה הגדרה מיוחדת ל"התקשרות  1תוקנה גם תקנה  (1)א3קולמוס, שכן יחד עם תיקון תקנה 

 לאומית".-בין

לסיכום, יצירת הסדר שיאפשר את המשך פעילותם של גורמי תיווך עברייניים ויגדיל את חובות העובדות;  .14

העליון, בניגוד לעמדת ועדת העבודה, הרווחה ט שפהמי בית נת ישראל ולדברבניגוד למחוייבות מדי

מבלי שחל שינוי נסיבות ותוך התמקדות בלתי סבירה  –המקורי  RIA-ה דוחוהבריאות, ואף בניגוד להמלצת 
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היא בלתי סבירה בעליל, פוגענית, וחותרת תחת מאמציה של מדינת ישראל לגדיעת דמי  – בצרכי הלשכות

ולאחר הורדת מדינת  המדורגת והראשונית של ההסכם היחיד בענף ילתולאחר תח חצי שנהפחות מ תיווך.

, התקנות צפויות לגרום להחמרה ישראל בדירוג המלחמה בסחר בבני אדם של מחלקת המדינה האמריקאית

 במצבן של רוב העובדות בענף.

להגביל את יש , לתקנות (1)א3תקנה אופן בו נוסחה המקורי, ובדומה ל דוחמשכך, יש לשוב להמלצת ה .15

 .1ה בתקנה לאומית, כהגדרת-ההסדר המוצע למי שהבאתו לישראל נעשתה במסגרת התקשרות בין

לקובעו כהוראת שעה תוך קביעת הסדרים בדבר אופן  –ב. יש לבטל את התשלום החודשי; ולמצער 

 ותחולתו גבייתו

. פגיעתו מהגרי עבודהמבפרק שלהלן נתמקד בהסדר חסר התקדים שיצרו התקנות, של גביית תשלום חודשי  .16

שלא באמצעות הסכמים בילטראליים, שיגיעו לישראל  ותשל הסדר זה חמורה במיוחד ככל שיחול על עובד

 ותעובדב שלהלןאלו. משכך, נמקד טענותינו  ותעל עובד בכללותווכאמור לעמדתנו אין להחיל את ההסדר 

 שיגיעו באמצעות הסכם כאמור )נכון לעת הזו, מהפיליפינים בלבד(.

ת בגורמי התיווך עוד הפיליפיניוניתקה מדינת ישראל את תלותן של עובדות הסיעוד לא עברה חצי שנה מאז  .17

באמצעות הליך גיוס מפוקח בארצן, וכבר מבקש המשרד להחיות ולשמר את הקשר הפסול הזה באמצעות 

תשלום חודשי ובלתי מפוקח שיעשה בישראל. כך, גורמים שעד לפני כמה חודשים גבו דמי תיווך בלתי 

, יוכלו כעת להמשיך לגבות בארצות המוצא םחוקיים מעובדות בארצותיהן, באמצעות גורמי תיווך מקומיי

 .ישירות בישראל כסף מהעובדות באין מפריע

עצמו עמד על כך, שגבייה חודשית תפתח פתח לגביית דמי  RIA-ה דוח –יצויין שאין מדובר בחשש בעלמא  .18

י חשש על פנ שיינתן לעובדות בארץ ביכר שיקול של "טיב השירות"הוא תיווך בלתי חוקיים מהעובדות, אך 

בין האינטרס  מדובר באיזון בלתי סביר בעלילנציין שך, ובשלב זה רק לשיקול זה נתייחס בהרחבה בהמש. זה

 .כלל לא בטוח שיתממשצדדי שאף העיקרי שאמור להנחות את ההסדר, לבין שיקול 

משאיר את הוא כיצד ייגבו דמי התיווך החודשיים, והדברים מחמירים בהינתן שההסדר המוצע אינו קובע  .19

לגבי הסכום המותר לגבייה  שירות התעסוקה עיון בנוסח הקיים בתקנות. אמנם, פרוצה לחלוטין הגבייה

 המשולם שםאולם זאת משום שהתשלום בענף החקלאות מעלה שגם שם לא נקבע הסדר בדבר אופן הגבייה, 

שישולם בענף הסיעוד בפיליפינים לתשלום החד פעמי  בכל הנוגעך יהיה גם הבילטראלי )וכ מוסדר בהסכם

עשה יכלשהו, הוא  הסכםעל התשלום החודשי המוצע, לעומת זאת, לא חל  מוצע בטיוטת התקנות(.כ

 – RIA-ה דוחבישראל ללא מעורבות הפיליפינים ולהבנתנו גם ללא מעורבות מדינת ישראל, וכפי שצויין ב

 ריקון ההסכם כולו מתוכן. הוא פותח פתח ל

שהמעסיק יקזז את  צויין בואמנם לא קבע המלצה ברורה בנושא, אך  RIA-לא למותר להזכיר שדוח ה .20

בידי המעסיק תוך ניכוי רק הסכום משכר העובדת, דהיינו ניתן להבין שהדוח הניח שהתשלום ללשכה יעשה 

ם . אנו מניחיביחס לניכויים מותרים ייםעניין שכאמור לעיל אינו תואם את הדין הק –מהשכר הסכום 
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 RIA-שמסיבה זו הושמטה הסדרת התשלום כליל מהתקנות המוצעות, ונראה כי הרעיון שאותו ראה דוח ה

 .מול עיניו נזנח גם הוא בידי המשרד על מנת לקדם את צרכי גורמי התיווך במהירות

תשלום -איהשלכות שעשויות להיות לל היעדר התייחסותבולט נוסף בהסדר המוצע הוא, נציין שחוסר  .21

תשלום התשלום הראשוני במדינת המוצא -וד שאיבעבצע אותו. ככל שעובדת לא ת, החודשי ללשכההתשלום 

ר עם העובדת, ובעוד שבמצב הקיים לשכה שהתקשרה עם העובדת אינה ללשכה שלא להתקש מהווה עילה

סוג חדש ס לתמונה , ההסדר המוצע מכנימתן תשלומים נוספים בשל אי יכולה פשוט להפסיק לעבוד איתה

על העובדת בנהלי רשות האוכלוסין וההגירה. על פניו,  יםשנכפ , יחסיםוחסר תקדים של יחסים מתמשכים

מה שעשוי לפגוע , לעובדתהפסקת מתן שירותים  כה אתעשוי להצדיק בעיני הלשתשלום מצד העובדת -אי

 את אותה עובדת , שמעסיקהסיעודי לכה על המעסיקהש להיות אף עשויהלדבר באשרתה וכן בהעסקתה )

 .ה(עם הלשכ וושל הח היחסים שלומכ

לא בשל, על פניו  ,ר תקדיםיע המשרד לקדם הסדר חסמצעמוקה לצרכי הלשכות, דאגה  אם כן, מתוך .22

ללא הלימה למטרה העיקרית  ולצערנו,ועו, ביצ-אית והשלכו פן התשלוםבדבר אות מהותיות המעלה שאלו

מנמק את התשלום דמי התיווך הבלתי חוקיים. ההסדר אמנם גדיעת  –ת הסדרת תשלום כאמור לשמה נדרש

ת מצד לשכות דונתן לעובשיי ביא ל"טיוב השירות"תשלום חודשי ית העובדות, בטענה שובטהחודשי ב

כפי שנכתב לעיל, מדובר בשיקול פריפריאלי שאמור לסגת מפני החשש מפני גביית דמי תיווך. ך, אולם התיוו

בכל הכבוד, חיוב תקנות מיוחדות באישור פרלמנטרי על מנת לגבות דמי תיווך ממהגרי עבודה נועד למניעת 

 ירותים.ש א לשיפורלהביגביית דמי תיווך בלתי חוקיים ושיעבודי חוב, ולא 

, שאינו אלא כסות לתכלית האמיתית של החוץ פה אלמן הק שנראה שממילא נימוק זה אינו אלא נימולא א

ך משתכרות שכר שגם כ לשכות פרטיות על חשבון העובדות 99עילותן של בהמשך פתמיכה  –הניכוי החודשי 

ודיע לבית המשפט ספות )עניין שמשרדכם הת נועומורת שללא תמינימום שממנו מנוכים ניכויים גבוהים, 

 שור(.עלמעלה מ יהעליון שיסדיר כבר לפנ

תמריץ כלכלי " ה לכאורהלאורך זמן, מניח דתלעוב "ב שירותטיו"תשלום חודשי ללשכה יבטיח  הטענה לפיה .23

זמן. פריסת התשלום על פני זמן תעודד את חיזוק הקשר בין  לשמר ולטפח את הקשר עם העובד לאורך

נדמה הו אכן השיקול, זככל ש (.RIA-לדוח ה 15עמ' " )שהותם בישראל הלשכות לעובדים על פני כל תקופת

מבצעת  שאינהאוכלוסיה מוחלשת חזקות המחוזרות בידי הלשכות, ולא רואה לנגד עיניו עובדות שהדוח 

הלשכה באמצעות המעסיק  א כרוכה אלאל שניתנים על ידי הלשכות השונותהשירותים  ודותאסקרי שוק 

ללשכה אחרת, וככל  והמעסיקמעבר העובדת זמן העסקה משמעו באחרת לשכה למעבר  .לו הושמהצשא

מכך )ונזכיר שחלק ניכר ל המשתמע , על כהתפטרות שהמעסיק לא מעוניין בכך משמעות הדבר היא

ולהחליף מעסיק באופן חופשי, נוכח המגבלות שבחוק הכניסה  אינן יכולות להתפטרממילא בענף מהעובדות 

 (.וסין וההגירהנהלי רשות האוכלבוחו , בתקנות מכו1952-לישראל, תשי"ב

 ביטוח לאומיהנותנת שירותים למוסד ל סיעוד חברתיעודי מתקשר עם שכאשר המעסיק הסעוד נוסיף, 

, חלק מהשירותים הניתנים על ידי הלשכה )כמו תדירות הביקורים מצד ()ומדובר בשיעור ניכר מהמעסיקים
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את הקשר בין העובדת  ת, מה שממילא מפחיהעובדות הסוציאליות( משתנים ומגולגלים אל חברת הסיעוד

 ללשכה.

ובאיזה היקף ואם כן מה  פעה"ם מדובר ב"תוין לשכות, האעל מעבר עובדות בבדוח לא מצאנו נתונים  .24

נתקלנו בקו  ןבפעמים שבה, ומעבר בין לשכה ללשכה תוך כדי העסקה הוא דבר נדירמניסיוננו . הגורמים לה

ישלמו העובדות בין ש ,כךשמ .ולא של העובדתכיו של המעסיק הוא היה נעוץ בצר – לעובד במעבר שכזה

על איזה ולא ברור  שניתן להן ות"פעה על "טיב השירכך השתשלום חודשי ללשכה ובין שלא, לא תהיה ל

ים לענף וממילא חסר היגיון אתפניו נדמה שמדובר בהיגיון "שוקי" שאינו מבדוח. על וסס האמור מבהיגיון 

בדת שתעזוב עוכל עובדת, לכל לשכה. פנימי: המחיר המוצע לתשלום החודשי הוא אחיד. הוא ישולם על ידי 

תשלם ף )עובדת זו א כסה ענפית, בענף שבו אין מבעובדת חדשה מחו"לין ב –תוחלף באחרת לשכה, ממילא 

 ר"(; אוותה יש "לשמשאעובדת האטרקטיבית יותר מתהיה צה, ובכך "ח בארש 1,723של תשלום  ללשכה

 .נמצאת בישראלת הבעובדת אחר

תוכל חודשית הגבייה הי נקבע כ הציבורבנוסח התקנות שפורסם להערות קשר אחרון זה נציין, שבה .25

דרה בתקנות המוצעות כלשכה שדרכה עבד העובד עם הגעתו שהוג – רק בידי "לשכה ראשונה"להיעשות 

יתכן שהנוסח אינו וכי  ובנת מאליהאינה מהובהר לנו כי ככל הנראה הכוונה מפורש זה,  נוסחחרף לארץ. 

מרכזת בכירה , מאיה מילרום כאמור )הבהרתה של גב' שכה לגבות תשלף את המטרה לאפשר לכל למשק

  (.21.12.2021ודה, מיום בלשכת הממונה על זרוע העב

ום הרתה של גב' מילר מיכאמור בהב ר ה"אמיתי"לפי ההסדסכום דמי התיווך. אנו מגיעים אל  ומכאן .26

דרש ית –לא לשאלה אם החליפה לשכות או שניתן לה, ו "טיב השירות"ר לקשללא  –כל עובדת  ,21.12.2021

₪  6,826של סך  –חודשי עבודה בישראל  63לתקופה של  בחודש₪  81ועוד  ,₪ 1,723סכום ראשוני של  לשלם

; שרות אלפי שקליםגיעו שלא דרך הסכמים בילטראליים ישלמו כמובן סכום גבוה בהרבה של ע)עובדות שי

גם הן בסכומים נוספים מול מדינת להידרש עובדות שיגיעו דרך ההסכמים הבילטראליים עשויות יהיו 

 (. מגייסתהמוצא ה

הגבוה בערך פי סכום , מדובר בלחמש שנים ושלושה חודשים ₪ 6,826של  "נתמקד בסכום ה"בסיסגם אם 

, ללא כל הצדקה. אף אם הוצאות הלשכות בסיעוד שונות מאלו מזה שנקבע בתקנות בענף החקלאות 2.5

ים אינו סביר בעליל. אין ער כה גבוה בין ההסדרנה מזה שנקבע בענף שם, פסכום שושבחקלאות וניתן לקבוע 

לכליים שלהן ולשמר אותן. בענף צון המשרד הוא להיטיב עם הלשכות והאינטרסים הכזאת אלא, ששוב, ר

וכיום , והגבלת הסכום בתקנות אכן הביאה לסגירת לשכותגדיעת דמי התיווך הבלתי חוקיים החקלאות 

 עובדות.רד להחיות לשכות במחיר פגיעה בולא ברור מדוע בענף הסיעוד מעדיף המש –בלבד  13ועלות בו פ

ש לרוב בשכר מינימום ובלא תמורת שעות נוספות, שלא למותר להזכיר, שמדובר בעובדות שגם כך מועסקות  .27

ים מאלו שנקבעו בענפים האחרים(. )וגבוה כבר כיום מנוכים משכרן סכומים משמעותייםבשבוע. יממות 

עם על הלשכות, אינו חקלאות, על מנת להקל הפגבוה מזה שבענף הוא גם העליהן,  חודשי נוסף תשלוםהטלת 

  דר והפרוץ כמפורט לעיל.ת לצד אופן תשלומו הבלתי מוסוזא –סביר בעליל 
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, העובדות ללשכותית מצד לקבוע חובת תשלום חודש –ודאי לא בשלב זה  –נוכח כל האמור לעיל, אין מקום  .28

דאי שלא ורסם להערות הציבור, ובוובוודאי לא בסכום כה גבוה כפי שמוצע בהסדר "האמיתי" שלא פ

של יישום ההסכם . יש לבכר, בוודאי בשלב כה ראשוני תשלומו-ומשמעות אי בהיעדר הסדרת גבייתו

בתקנות של גדיעת תופעת דמי התיווך הבלתי חוקיים, ואין להשתמש  שיקול המכריעהבילטראלי, את ה

של  תוך העלאה סבירה ם החודשייש לבטל את התשלו. משכך, ספקולטיביים למטרות של שיפורי שירות

 .שישולם במדינת המוצא המוצע התשלום החד פעמי

 לעשות זאת בתנאים הבאים:זאת לקדם תשלום חודשי, יש  לחלופין, וככל שיש כוונה בכל .29

מהלכה ניתן יהיה לבחון את צובה, בלקבוע את ההוראה הרלוונטית כהוראת שעה לתקופה קיש  .א

 .תהתיווך ועל התנהלות הלשכועל העובדות, על תופעת דמי האמור השפעות התשלום 

 הלשכה שהביאה אותה לישראל על ידי ,חודשים 63לקבוע כי התשלום החודשי יעשה רק בחלוף יש  .ב

או באמצעות כל לשכה  (שכותכיס הל ככל שמטרת ההסדר היא אכן להבטיח טיוב שירות ולא לרפד את)

עבורה שולמו חודשים ש 63ה הבסיסית של ככל שהמטרה היא להבטיח תשלום ללשכות מעבר לתקופ)

התנהלות  לשם בחינתשר פרק זמן מסוים אפת. תקופה זו גם (דמי התיווך החוקיים במדינת המוצא

 .הלשכות לאור ההסכם הבילטראלי

יש לקבוע בתקנות את מנגנון התשלום החודשי ללשכות, שיאפשר פיקוח על גבייתו לשם מניעת פרצות  .ג

לא היה מקום  לעמדתנו "ב כנספח()מצ RIA-ה דוחחוקיים. כאמור בהערותינו ל וגביית דמי תיווך בלתי

התשלום  ן להגדיל אתלכל היותר היה ניתו, ותחת זאת מצד העובדת ללשכה חודשי כלל לקבוע תשלום

 תוךבידי המעסיקים, העובדות שכר בחודש מ₪  80תרת ניכוי בגובה לצד הללשכות מצד המעסיקים 

לא ניתן לשכות, ת שיחולו עליו. ככל שמוצע בכל זאת לאפשר גביית תשלום מההסדרת הניכוי וההוראו

  פרוץ. להותיר מנגנון זה

-כי איהיותה רשומה בלשכה, ב יםתלויה והעסקתה של העובדת תן שרישיון שהייתבהינבהיר, יש לה .ד

עובדת או למעסיק שאצלו הושמה, ולא תביא לגדיעת חודשי ללשכה, לא יפגע בחובותיה לתשלום 

  ותים המבטיחים את קיומה.בשירחבלה צלו או להעסקתה א

 בהסכמים בילטראליים. עובדות שהגיעו שלא – כולו, למעשה –החריג מההסדר כאמור לעיל, יש ל .ה

           

    בכבוד רב, 

 אלעד כהנא, עו"ד 
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