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משרד הפני

רשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול
תהלי מת היתר לקבל להעסיק עובדי זרי
תקציר
בחוק עובדי זרי ,התשנ"א ,1991נקבע כי לא יקבל אד עובד זר 1לעבודה אלא א
כ הממונה 2או עובד משרד הפני מטעמו התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר
אצל אותו מעביד ובהתא לתנאי ההיתר.
בדצמבר  2005החליטה הממשלה לאשר מת היתר להעסקת עובדי זרי בעבודה
המתבצעת בטכנולוגיה ובמיכו ייחודיי שאינ בנמצא בישראל ושנית לעשותה רק
באמצעות גור זר  זאת בכפו $לשיקול דעתו של הממונה על יחידת הסמ #לעניי
עובדי זרי ובכפו $לתנאי שיקבע בעניי זה בהסכמת שר התעשייה ,המסחר
והתעסוקה )להל  התמ"ת( ושר האוצר.
באוקטובר  2007זכתה חברה קבלנית )להל  הקבל( במכרז בילאומי שפרסמה
חברת רכבת ישראל בע"מ )להל  הרכבת או חברת הרכבת( להקמת קטע מקו הרכבת
המהיר ממחל $ענבה לירושלי) 3להל  הפרויקט( בהיק $כספי של כ 1.6מיליארד
ש"ח .הפרויקט כלל הקמת גשר וכריית מנהרות .כרייתה של אחת המנהרות הייתה
אמורה להתבצע באמצעות מכונות לכריית מנהרות שאי כמות בישראל   .4TBMבי
פברואר  2008לדצמבר  2009פנה הקבל לממונה על יחידת הסמ #לעניי עובדי זרי,
למשרד התמ"ת ולמשרד האוצר בבקשות לקבלת היתר להעסיק עד  601או עד 629
עובדי זרי מיומני ,בהתא לשלבי העבודות לכריית המנהרות )להל  מנהור(,
אשר ייפרסו על פני כארבע שני.
באפריל  2010נת מר מאיר שפיגלר ,הממונה דאז על יחידת ההיתרי ברשות
האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני )להל  הממונה על יחידת
ההיתרי( ,לקבל היתר להעסיק בי  185ל 691עובדי זרי לרבעו במש #חמש
שני )בממוצע כ 505עובדי לרבעו( שה  30,288חודשי עבודה בס #הכול )להל 
ההיתר( .ההיתר נית בהסכמת שר האוצר ד"ר יובל שטייני) +להל  שר האוצר או
השר( ,שהיה שות $לקביעת תנאי ההיתר .שר התמ"ת דאז מר בנימי ב אליעזר נת
את הסכמתו לתנאי אלה.

__________________
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עובד שאינו אזרח ישראלי או תושב בה.
מ 23.4.10הממונה הוא עובד משרד הפני ששר הפני מינה לאחראי למת היתרי לפי סעי 1יג
לחוק עובדי זרי ,התשנ"א  1991הממונה על יחידת ההיתרי ברשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי
גבול שבמשרד הפני )להל  רשות ההגירה( .באוגוסט  2008החליטה הממשלה על העברת הסמכויות
למת היתרי מיחידת הסמ' לעובדי זרי שבמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה לרשות ההגירה.
הממונה היה אז ממונה על יחידת הסמ' לעובדי זרי .בדצמבר  2010החליטה הממשלה )החלטה
 (2536להעביר את סמכויות הממונה למנהל רשות ההגירה.
בנושא קו הרכבת המהיר לירושלי ראו ג מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1191
Tunnel Boring Machine.
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פעולות הביקורת
בחודשי יוני  2010עד פברואר  2011בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,את תהלי
קבלת ההחלטות שקד למת ההיתר ואת אופ הפיקוח על מילוי תנאיו .עד דצמבר
 2012בוצעו בנושא זה ,לסירוגי ,בדיקות השלמה ועדכוני .יובהר שהביקורת בדוח
שאינו גו! מבוקר .הבדיקה נעשתה בלשכת השר ובאג!
זה אינה על הקבל
התקציבי במשרד האוצר )להל אג"ת(; במשרד התמ"ת; ברשות האוכלוסי,
ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני )להל רשות ההגירה( ובחברת הרכבת.

עיקרי הממצאי
 .1ה י ע ד ר ע ב ו ד ת מ ט ה ל ב ח י נ ת ב ק ש ת ו ש ל ה ק ב ל   :מספר
העובדי הזרי ששר האוצר בהמלצת ראש המטה שלו מר דוד שר )להל
הרמ"ט( והממונה על יחידת ההיתרי אישר להעסיק במסגרת המנהור היה גדול
מהמספר שעליו המלי' אג"ת .לא נעשתה עבודת מטה משותפת של משרדי האוצר
והתמ"ת כדי לבחו את הבקשה של הקבל ,את חוות הדעת של הגורמי המקצועיי
ואת ההשפעות הכלכליות של תנאי ההיתר על שוק העבודה .שר האוצר החליט לאמ'
את המלצת הרמ"ט בלי ששמע את עמדת נציגי אג"ת בסוגיות השנויות במחלוקת
)ראו להל(.
 .2מ ס פ ר ח ו ד ש י ה ה ע ס ק ה  :שר האוצר אישר להעסיק בי  161ל 601
עובדי זרי ברבעו ,א! שאג"ת המלי' להעסיק רק  513 180עובדי ברבעו .נוס!
על כ ,אישר השר תוספת עובדי בשיעור של  15%בכל רבעו )ובס הכול בי 185
ל  691עובדי ברבעו( ,וא! הוסי! רבעו לתקופת ההעסקה .בס הכול אישר השר
 30,288חודשי עבודה של עובדי זרי ,מספר הגדול בכ ) 5,000כ  (20%ממספר
חודשי העבודה שעליו המלי' בנובמבר  2009הממונה על יחידת ההיתרי ובכ 9,200
)כ  (44%מזה שעליו המלי' אג"ת ,הגור המקצועי במשרד האוצר.
הממונה על יחידת ההיתרי המלי' בעל פה לרמ"ט לאשר תוספת של 20% 15%
למספר העובדי הזרי שנקבע בהמלצתו ,זאת שלא בהתא לסדרי המינהל התקי
המחייבי תיעוד של ההחלטות ומת הנמקות לקבלת .הרמ"ט הסביר למשרד מבקר
המדינה כי התוספת שאישר השר ניתנה לממונה על יחידת ההיתרי למקרה
שתוגש לו בקשה נוספת ולא לקבל .ואול השר לא הבהיר זאת במכתב ששלח לשר
התמ"ת ,המפרט את תנאי הסכמתו למת ההיתר.
 .3ה י ע ד ר ה ת י י ע צ ו ת ע  ח ב ר ת ה ר כ ב ת  :הממונה על יחידת ההיתרי
לא התייע' ע הגור המקצועי חברת הרכבת ולא וידא שמספר העובדי שביקש
הקבל עולה בקנה אחד ע האמור בחוזה 5בעניי זה .בפועל ,מספר העובדי הזרי
שמדינת ישראל ,באמצעות הממונה על יחידת ההיתרי ובהסכמת השרי ,אישרה
לקבל להעסיק גדול מהמספר הדרוש לו על פי החוזה.
 .4ה ת נ א י  ל ה ע ס ק ה ש נ ק ב ע ו ב ה י ת ר  :בסעי! 1יג)ב( לחוק עובדי
זרי ,התשנ"א  1991נקבע כי "היתרי לפי סעי! זה יינתנו בשי לב ,בי השאר,
__________________
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למאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השוני" .ענפי ההעסקה
נבדלי זה מזה בעלות ההעסקה של עובד זר .עלות העסקת עובדי זרי בענ!
התעשייה נמוכה מעלות העסקת של עובדי מיומני ובעלי ותק מקצועי ,כנדרש
בחוזה ,בענ! הבניי .עמדת הגורמי המקצועיי במשרד האוצר הייתה שהתנאי
שייכללו בהיתר להעסקת עובדי זרי יתבססו על התנאי החלי על ענ! הבניי,
בשל מאפייני העבודה שיידרשו העובדי לבצע .נראה כי ג הממונה על יחידת
ההיתרי בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2011לעניי התוספת ,ראה
בפרויקט האמור פרויקט בנייה .ואול בהחלטת השר ובהיתר שנת הממונה על
יחידת ההיתרי נקבע כי התנאי שייכללו בהיתר יהיו התנאי הנהוגי בענ!
התעשייה.
 .5ה ע ס ק ת ע ו ב ד י  י ש ר א ל י   :שר האוצר התנה את מת ההיתר בי
היתר ,על בסיס הודעה שנת הממונה על יחידת ההיתרי לקבל שיתמו בבקשתו,
בכפו! להתחייבות הקבל להעסיק בממוצע חמישה עובדי ישראלי כנגד כל עובד
זר .ואול הממונה על יחידת ההיתרי ציר! להיתר שנת לקבל נספח שבו צוי כי
הקבל יעסיק בממוצע רק  3.3עובדי ישראלי כנגד כל עובד זר ,כלומר הממונה על
יחידת ההיתרי פעל שלא בהתא להחלטת השר.
 .6א י ה ס ד ר ת י צ י א ת  ש ל ה ע ו ב ד י  ה ז ר י  מ ה א ר '  :מדינת
ישראל פועלת ליצירת כלי שיבטיחו כי העובדי הזרי יצאו מהאר' בתו תקופת
העסקת .בהתא לכ נקבע בענ! הבניי בהסכמה בי המדינה ובי קבלני הבניי
כי קבל המעסיק עובדי זרי יפקיד פיקדו חודשי בסכו של  700ש"ח לטובת כל
עובד זר ולהבטחת יציאתו מהאר' במועד .הפיקדו החודשי נוס! על שכר העובד הזר,
והוא נית על חשבו ההפקדות של המעסיק לפנסיה ,לפיצויי ולקר השתלמות
המתחייבות מההסכ הקיבוצי בענ! הבניי .ואול במועד מת ההיתר לא נדרשה
הפקדת פיקדו בענ! התעשייה .בהיתר שנת הממונה על יחידת ההיתרי נקבע כי
א יותקנו תקנות המחייבות תשלו פיקדו בענ! התעשייה ,תחול חובה זו ג על
הקבל.
ל 0נקבעו תנאי ההעסקה בהתא לתנאי בענ! הבניי ,כפי שדרש אג"ת ,היה על
הקבל להפקיד במש תקופת ההיתר פיקדו חודשי בסכו של  700ש"ח לכל עובד,
להבטחת יציאת של העובדי הזרי מהאר' ולהבטחת תשלו זכויותיה
הסוציאליות .מחישובי שעשה משרד מבקר המדינה עולה כי במצב זה היה מסתכ
סכו הפיקדו בכ  21מיליו ש"ח .6באי חיוב הקבל בהפקדת פיקדו הוגבלה היכולת
להבטיח את תשלו הזכויות הסוציאליות לעובד הזר ,כפי שנקבע בהסכ הקיבוצי,
ואת יציאתו מהאר' במועד.
 .7ה ג ד ר ת ה פ ר ו י ק ט ב ה י ת ר  :בתנאי ההיתר שאישר השר הוגדרו העובדי
הזרי המועסקי בפרויקט "מומחי מקצועיי" .בטיוטת נוסח ההיתר שנשלחה
באפריל  2010מהלשכה המשפטית של רשות ההגירה לאג"ת וללשכה המשפטית
במשרד האוצר נכתב כ" :היתר מיוחד להעסקת צוות עובדי תושבי חו' מומחי
לעבודות מנהור לביצוע 'קטע ג' של פרויקט הרכבת המהירה ת"א ירושלי" .ואול
בהיתר שנית לקבל השמיט הממונה על יחידת ההיתרי את המילי "מומחי
לעבודות מנהור" ונת היתר "להעסקת צוות עובדי תושבי חו' לביצוע עבודות של
__________________
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מספר חודשי ההעסקה שנקבעו בהיתר כפול סכו הפיקדו החודשי ).(30,288*700
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פרויקט הרכבת המהירה ת"א ירושלי" .מכא שהממונה ,באמצעות שינוי הגדרת
הפרויקט בהיתר ,שינה את היקפו ואת סוגי העובדי הזרי ,שלא לפי האישור שנת
שר האוצר.
 .8א י ג י ל ו י ת נ א י ה ה ע ס ק ה ב ע ו ד מ ו ע ד :לפני פרסומו של המכרז
הבי לאומי שהיה בהיק! כספי ניכר ,לא ביררה חברת הרכבת ע הממונה על יחידת
ההיתרי וע השרי מה ה התנאי למת ההיתר לזוכה בו ולא הביאה תנאי אלה
לידיעת כלל המציעי .ציו התנאי במכרז ,היה בו כדי לצמצ את ההתדיינות של
הקבל ע הממונה על יחידת ההיתרי וע השרי.

סיכו והמלצות
בחינת תהלי מת ההיתר העלתה כי משרדי האוצר והתמ"ת לא ביצעו עבודת מטה
משותפת לבחינת הבקשה; כמו כ הועלה כי שני המשרדי לא הציגו לגורמי
הרלוונטיי את כלל המסמכי וחוות הדעת של הגורמי המקצועיי ,וכי לא נבחנו
ההשפעות הכלכליות של תנאי ההיתר .כתוצאה מכ ,מספר חודשי ההעסקה של
העובדי הזרי שנקבעו בהיתר היה גדול בכ  5,000מהמספר שעליו המלי' הממונה
ובכ  9,200מהמספר שעליו המלי' אג"ת.
לדעת משרד מבקר המדינה ,מת היתר להעסקת עובדי זרי המותנה בהסכמת של
שני שרי לאמור בו ,מצרי בחינה של הבקשות בעניינו באמצעות עבודת מטה סדורה
ומתועדת ששותפי לה שני המשרדי ,ושבמסגרתה יובאו בחשבו מדיניות
הממשלה וההשפעות הכלכליות של כל החלטה.
על מנת לתת הזדמנות שווה לכלל המציעי במכרזי לביצוע עבודות עבור רשויות
המדינה ועל מנת שנושא זה לא יהווה חס בקידו פרויקטי ,על הגו! הציבורי
שמזמי את העבודה לסכ ע הרשות האמונה על הנושא את התנאי הכלליי
לקבלת היתר להעסקת כוח אד זר בפרויקט שהוא מבצע ,ולהביא את הסיכו,
בצירו! הפניות ללשו החוק ולתקנות המחייבות ,לידיעת כלל המשתתפי במכרז.

♦
מבוא
7

בחוק עובדי זרי ,התשנ"א) 1991להל  חוק עובדי זרי( ,נקבע כי לא יקבל אד עובד זר
לעבודה ,אלא א כ הממונה 8או עובד משרד הפני מטעמו התיר בכתב את העסקתו של העובד
__________________
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עובד שאינו אזרח ישראלי או תושב בה.
מ 23.4.10הממונה הוא עובד משרד הפני ששר הפני מינה לאחראי למת היתרי לפי סעי 1יג
לחוק עובדי זרי התשנ"א  1991הממונה על יחידת ההיתרי ברשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי
גבול שבמשרד הפני )להל  רשות ההגירה( .באוגוסט  2008החליטה הממשלה על העברת הסמכויות
למת היתרי מיחידת הסמ' לעובדי זרי שבמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה לרשות ההגירה.
הממונה היה אז ממונה על יחידת הסמ' לעובדי זרי .בדצמבר  2010החליטה הממשלה )החלטה
 (2536להעביר את סמכויות הממונה למנהל רשות ההגירה.
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הזר אצל אותו מעביד ובהתא לתנאי ההיתר .הממשלה קובעת מפע לפע את מכסות ההיתרי
להעסקת עובדי זרי.
בספטמבר  2001החליטה הממשלה בי היתר שלא יינתנו היתרי להעסקת עובדי זרי לביצוע
עבודות בתחו הבנייה והתשתיות עבור הממשלה והחברות הממשלתיות המבוצעות על פי מכרזי
שפורסמו מהחודש האמור ואיל.#
בינואר  2005החליטה הממשלה כי היתרי להעסקת עובדי זרי בתחומי מסוימי) 9להל ענ%
המומחי( לא ייכללו במכסת ההיתרי שקבעה בענפי הבנייה ,החקלאות ,התעשייה ,המלונאות
והמסעדות.
בדצמבר  2005החליטה הממשלה )החלטה  (4617להוסי %לתחומי הנכללי בענ %המומחי ג
עבודה שמתבצעת בטכנולוגיה ובמיכו ייחודיי שאינ בנמצא בישראל ,ושנית לעשותה רק
באמצעות גור זר  זאת בכפו %לשיקול דעתו של הממונה על יחידת הסמ #לעניי עובדי זרי
ובתנאי שיקבע בעניי זה בהסכמת של שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל  התמ"ת( ושר
האוצר )להל  החלטת הממשלה מדצמבר  .(2005עוד נקבע בהחלטת הממשלה כי "ההיתר יינת
לביצוע פרויקט המוגדר בזמ ,מיקו ובהיק %התקשרות שייקבעו כתנאי להיתר" ,וכי היתר כאמור
יכול להינת לגופי ציבוריי  כמשמעות בהחלטת הממשלה מספטמבר   2001לצור #ביצוע
עבודות בתחו הבניי או התשתיות.
מינואר  2006ועד אפריל  2010ניתנו שלושה היתרי להעסקת עובדי זרי מכוח החלטת הממשלה
מדצמבר  :2005בשנת  2006ובשנת  2008נת הממונה על יחידת הסמ #לעניי עובדי זרי שהייתה
אז במשרד התמ"ת היתר להעסקת במסגרת פרויקט מנהרות הכרמל ובמסגרת פרויקט תעשייתי
)הרכבת מכונה במפעל( ,בהתאמה; ובאפריל  2010נת מר מאיר שפיגלר ,הממונה דאז על יחידת
ההיתרי ברשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני )להל  הממונה על יחידת
ההיתרי( היתר לחברה קבלנית )להל  הקבל( להעסקת עובדי זרי לצור #ביצוע קטע מקו
הרכבת המהיר בי תל אביב לירושלי.
מהחלטות הממשלה עולה כי מדיניותה היא צמצו מספר העובדי הזרי שיועסקו בענ %הבניי
בישראל .ביולי  2010החליטה הממשלה )החלטה  (2080כי מינואר  2013יוקצו היתרי העסקה
להעסקת עובדי זרי בענ %הבניי רק א מדובר ב"מומחי חו .".ביולי  2011החליטה הממשלה
)החלטה  (3453על דחיית המועד הקובע לינואר .2016
מיוני  2010עד פברואר  2011בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,את תהלי #קבלת ההחלטות
שקד למת ההיתר לקבל )להל  ההיתר( ואת הפיקוח על מילוי תנאיו .עד דצמבר  2012בוצעו
בנושא זה ,לסירוגי ,בדיקות השלמה ועדכוני .יובהר שהביקורת בדוח זה אינה על הקבל  שאינו
גו %מבוקר .הבדיקה נעשתה בלשכת שר האוצר ד"ר יובל שטייני) .להל שר האוצר או השר( ובאג%
התקציבי במשרד האוצר )להל  אג"ת(; במשרד התמ"ת; ברשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי
הגבול שבמשרד הפני )להל  רשות ההגירה(; ובחברת רכבת ישראל בע"מ )להל  הרכבת או
חברת הרכבת(.

__________________
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ובה אנשי סגל אקדמי ,רופאי ,בעלי מומחיות שאינה מצויה בישראל ששכר אינו נופל מכפל השכר
הממוצע במשק ,אומני וספורטאי ,צלמי וכתבי זרי ,יהלומני ,בני משפחה של סגל דיפלומטי
ועובדי הבאי לישראל לביצוע משימה חולפת לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשי.
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סקירת האירועי וההחלטות שקדמו למת ההיתר
באוקטובר  2007זכה הקבל במכרז שפרסמה חברת הרכבת להקמת קטע מקו הרכבת המהיר
ממחל %ענבה לירושלי) 10להל  קטע ג' או הפרויקט( בהיק %כספי של כ 1.6מיליארד ש"ח.
הפרויקט כולל הקמת גשר וכריית מנהרות ,ובה מנהרה שאורכה  11.5קילומטר )להל  מנהרה .(3
כריית מנהרה  3הייתה אמורה להתבצע באמצעות שתי מכונות לכריית מנהרות )להל  מנהור(
שאי כמות בישראל  מכונות מסוג ) 11TBMלהל  המכונות( .יתר העבודות בפרויקט ,לרבות
כריית מנהרות אחרות ,אמורות להתבצע בשיטות בנייה הנהוגות בישראל  באמצעות קידוח ופיצו.
מבוקר או באמצעי ידניי לש תימו ,#איטו ודיפו סופי של חת #המנהרה .בנובמבר 2009
הוציאה הרכבת צו התחלת עבודה לפרויקט; תקופת הביצוע שלו נקבעה ל 44חודשי ,דהיינו עד
יוני  .2013מנהל מינהלת הקו המהיר לירושלי ברכבת ישראל דאז הסביר לצוות הביקורת בפברואר
 2011כי המכונות צפויות להגיע לישראל בסו %שנת  2011ויופעלו רק מאמצע שנת .2012
בפברואר  ,2008לאחר הזכייה במכרז ,פנה הקבל לממונה על יחידת הסמ #לעניי עובדי זרי דאז
בבקשה לקבלת היתר להעסיק עד  601עובדי זרי מיומני ,בהתא לשלבי העבודות לכריית
המנהרות )להל  מנהור( ,אשר ייפרסו על פני כארבע שני .באוגוסט  2008פנה הקבל בעניי זה
אל מנכ"ל משרד התמ"ת דאז .בינואר  2009שב ופנה הקבל אל הממונה על יחידת ההיתרי,
בבקשה לאשר לו להעסיק עד  629עובדי זרי ,ובפברואר אותה שנה פנה בבקשה דומה ג אל שר
האוצר דאז מר רוני בראו.
במר .ובאפריל  2009הודיע הממונה על יחידת ההיתרי לקבל כי יתמו #באישור בקשתו מינואר
 ,2009בכפו %להתחייבותו של הקבל להעסיק בממוצע חמישה עובדי ישראלי כנגד כל עובד זר,
והפנה אותו לשר האוצר לקבלת תגובתו לנושא ,כמתחייב מהחלטת הממשלה מדצמבר .2005
באוגוסט  2009פנה הקבל בעניי זה אל הממונה על אג"ת דאז ד"ר אודי ניס )להל  הממונה על
אג"ת(.
הממונה על יחידת ההיתרי מסר לצוות הביקורת ביוני  2010כי לצור #מת ההיתר הוא ביקש לקבל
מהקבל לוחות זמני מפורטי של פעילויותיו בכל הנוגע לכריית מנהרה  ,3למד את אופ פעולת
המכונה לכריית המנהרות ועשה בדיקה מעמיקה ויסודית בעניי העובדי הזרי שדרושי
להפעלתה.
ב 2.11.09פנה הממונה על יחידת ההיתרי לשר האוצר לקבלת הסכמתו למת היתר לקבל
להעסיק עד  630עובדי זרי ברבעו ,הפע במש #כחמש שני ,לש חפירת המנהרות בפרויקט
ובהתא לשלבי ההתקדמות ,בכפו %להתחייבויות הקבל לקיי את התנאי שיפורטו בהיתר )ראו
להל(.
בדצמבר  2009פנה הקבל לשר האוצר ולשר התמ"ת דאז מר בנימי ב אליעזר וקבל לפניה על
כוונת אג"ת להתנות את מת ההיתר במילוי תנאי נוספי הנדרשי בדר #כלל מתאגידי כוח אד
הפועלי על פי חוק עובדי זרי ,דבר שיביא להגדלת עלויות העסקת העובדי .הקבל ביקש
מהשרי אישור להעסקת כ 630עובדי זרי במהל #הפרויקט כולו בכפו" %לתנאי לצור#
הבטחת שמירה על זכויותיה ובטיחות של העובדי ...ובכלל זה תשלו שכר מינימו כדי...
) "ÍÎÏ ¯·ÚÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈ‡˙ ˙ÏË‰ ‡ÏÏההדגשה במקור(.
בחודשי דצמבר   2009פברואר  2010בדקו אג"ת וראש מטה השר מר דוד שר )להל  רמ"ט
השר או הרמ"ט( את בקשת הקבל .במכתב מ 4.3.10המלי .המשנה לממונה על אג"ת לשר האוצר
לאשר לקבל להעסיק בי  180ל 513עובדי זרי ברבעו )בממוצע  370עובדי( עד הרבעו
__________________
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על קו הרכבת המהיר לירושלי ראו מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1191
Tunnel Boring Machine.

משרד הפני
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האחרו של שנת  2014ובהתא לתנאי ההעסקה המקובלי בענ %הבניי .לפי חישובי משרד מבקר
המדינה ,אג"ת המלי .לאשר כ 1221,090חודשי עבודה.
ב 15.3.10הציע רמ"ט השר לשר להודיע לשר התמ"ת כי הוא מסכי להתיר לקבל להעסיק בי
 161ל 601עובדי זרי לרבעו בתוספת של עד  20%לכל רבעו )בממוצע  527עובדי( ,בתנאי
החלי על העסקת עובדי בענ %התעשייה .לפי חישובי משרד מבקר המדינה ,מדובר ב31,604
חודשי עבודה .רמ"ט השר הסביר למשרד מבקר המדינה כי הצעתו זו התבססה על הבדיקה שעשה
הממונה על יחידת ההיתרי ,וכי התוספת של עד  20%נועדה להקנות לממונה גמישות בעניי מספר
המועסקי.
בעקבות הצעתו של הרמ"ט התקיימה באותו חודש בלשכת שר האוצר פגישה בהשתתפות הרמ"ט
והממונה על אג"ת .הממונה על אג"ת השיג לפני השר על שהצעתו של הרמ"ט אינה מתיישבת ע
המלצת אג"ת.
שר האוצר והממונה על אג"ת הסבירו למשרד מבקר המדינה ששר האוצר הנחה את רמ"ט השר ואת
הממונה על אג"ת לקיי דיו מקצועי ליישוב חילוקי הדעות ,וא הדבר לא יצלח ,לפנות אליו שוב
לקבלת החלטה.
ÔÈ· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ·Â˘ÈÈÏ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· ¯˙È‰‰ Ô˙ÓÏ Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ô˙ ¯˘‰ ÈÎ ‡ˆÓ
¯.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ¯˘‰ ˙ÈÈÁ‰Î ,˙"‚‡ ÔÈ·Â ¯˘‰ Ë"Ó
ב 23.3.10וב 13.4.10הודיע שר האוצר לשר התמ"ת כי הסכי להתיר לקבל להעסיק בי 161
ל 601עובדי זרי לרבעו בתוספת ) 15%בממוצע  505עובדי( עד הרבעו הראשו של שנת
 ,2015בתנאי החלי על העסקת עובדי בענ %התעשייה ובתנאי נוספי שקבע .לפי חישובי
משרד מבקר המדינה ,מדובר ב 30,288חודשי עבודה .שר האוצר הסביר למשרד מבקר המדינה כי
קיבל את עמדת הרמ"ט שלו ,א #הנחה אותו להפחית את התוספת מ 20%ל.15%
ב 28.4.10הודיע שר התמ"ת לממונה על יחידת ההיתרי כי הוא מסכי למת ההיתר בתנאי
שקבע שר האוצר במכתבו מאותו חודש .ב 29.4.10הודיע הממונה על יחידת ההיתרי לקבל כי
נית לו היתר להעסיק בי  185ל 691עובדי זרי לרבעו במש #חמש שני )בממוצע כ505
עובדי( ,ובס #הכול ,לפי חישובי משרד מבקר המדינה ,ל 30,288חודשי עבודה.
מהאמור לעיל עולה כי מדובר במכרז לביצוע פרויקט כלכלי בהיק %כספי ניכר שיועסקו בו עובדי
זרי רבי .החלטות הממשלה הקנו לשר האוצר ,לשר התמ"ת ולממונה על יחידת ההיתרי ,מרחב
גדול בהפעלת שיקול הדעת שלפיו יחליטו א לאשר העסקת עובדי זרי ,למי לאשר זאת,
העסקת של כמה עובדי זרי לאשר ובאילו תנאי )ראו להל(.

תנאי ההיתר
היתר להעסקת עובדי זרי יכול לכלול כמה פרמטרי :מספר העובדי שנית להעסיק ,תקופת
ההיתר ,שכר העובדי ותנאי העסקה נוספי .משרד מבקר המדינה בדק את הפרמטרי שנקבעו
בהיתר והשווה אות לקבוע בחוזה לביצוע הפרויקט שנחת בי חברת הרכבת ובי הקבל בינואר
) 2009להל  החוזה( ,להמלצת אג"ת ולהמלצת הממונה על יחידת ההיתרי מנובמבר .2009
__________________
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חישוב ס' כל חודשי ההעסקה שאושרו בהתא למספר העובדי בכל רבעו במהל' כל תקופת ההיתר.
ראו בהמש' טבלה המפרטת חישוב זה.
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 :Ì˙˜ÒÚ‰ È˘„ÂÁÂ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ .1בהצעת הקבל שהיא חלק מהחוזה ציי הקבל כי
להפעלת מכונות המנהור ) (TBMהוא יידרש להעסיק כ 32עובדי בכל משמרת  לכריית המנהרה,
לתחזוקתה ולתמיכה בה .את הכרייה יבצעו שתי מכונות בשלוש משמרות.
˙Ï·˜Ï ÔÏ·˜‰ ˙Â˘˜·˘ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÌÚ ‡„ÈÂ ‡Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ ,Ì‰· ÌÈ·Â˜‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˙È‰
·.‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÊÂÁ
הממונה על יחידת ההיתרי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי ) 2011להל  תשובת
הממונה על יחידת ההיתרי( כי ביקש מנציגי הקבל להמציא לו מסמכי ממכרז הרכבת שבו זכה
וכל מסמ #אחר שמתייחס להעסקת עובדי זרי בפרויקט ,אול המסמכי לא הומצאו לו .הקבל
השיב למשרד מבקר המדינה במאי ) 2011להל  תשובת הקבל( כי נושא "התחייבות ]הקבל[
להעסקת  32עובדי בכל משמרת אינו מוכר ל]קבל[ ובכל מקרה נכו להיו ברור כי בכל משמרת
יעבדו באתר יותר מ 32עובדי )הרבה יותר(".
משרד מבקר המדינה מעיר כי תשובת הקבל ,אינה מתיישבת ע האמור בחוזה ,ולא צורפו לה
אסמכתאות העולות בקנה אחד ע הנטע בה.
ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ· ¯·Â„Ó˘Î ÈÎ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÛÂÙÎ‰ ¯Á‡ ÛÂ‚ Â‡ È˙Ï˘ÓÓ „È‚‡˙ ,‰È„Ó‰ ÂÈÓÊ‰˘ ˙È˙˘˙ Ë˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·Ï ÌÈˆÂÁ‰
Ì‡ ÔÈÓÊÓ‰ ÛÂ‚‰ ÌÚ ‰ÏÈÁ˙ ¯¯·Ï ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ ,1992-·"˘˙‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ
Ï‰Ó ÏÚ .Ì¯ÙÒÓÂ Ì‚ÂÒ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ ÔÏ·˜‰ ˜Â˜Ê Ë˜ÈÂ¯Ù Â˙Â‡ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ
¯˘ÏÎ ,ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ‡˙‰ ˙‡ ˘‡¯Ó ÂÓÚ Ì‡˙Ï ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÁ‰Ï ‰¯È‚‰‰ ˙Â
‡.ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÏÎÏ ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰ÈÂ Ê¯ÎÓ· ÂÏÏÎÈÈ ÌÈ‡˙‰˘ È„Î ,˙‡ÊÎ ‰˜ÒÚ‰ ˙˘¯„˘ ˙ÓÈ
בספטמבר  2012הודיעה רשות ההגירה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הערת משרד מבקר
המדינה היא הקימה צוות בימשרדי לבחינת הבקשות להיתרי מיוחדי ,וכי תקפיד על קבלת
מידע והיוועצות ע הגור האחראי לפרויקט במשרד שהזמי את העבודה.
כאמור ,בפברואר  2008פנה הקבל לממונה על יחידת הסמ #לעניי עובדי זרי דאז בבקשה לקבל
היתר להעסיק עד  601עובדי זרי לפי הפירוט הזה 64 :לניהול הנדסי וטכני;  276לכרייה
ב 27 ;TBMלייצור במפעל סגמנטי;  60להפעלת מסועי ולגריסה;  174לכרייה בשיטת המכ3נה
 ,NATM13שעיקרה קידוח בסלע ,החדרת חומרי נפ ,.פיצוצ וסילוק פסולת הכרייה .כלומר ,על פי
בקשה זו ,לכרייה ב  TBMעבודה המתבצעת בטכנולוגיה ובמיכו ייחודיי  דרושי רק 276
עובדי.
‡¯Â‰Ó‰ ˙Â„Â·ÚÏ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ 300-Ó ˙ÂÁÙ ÂÏ ÌÈ˘Â¯„ ÂÈ‰ ÔÏ·˜‰ ˙Â˘˜· ÈÙÏ Ì‚˘ Û
·‡¯·Ó·Â· ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï‡ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ÈÈÙ· ,TBM-‰ ˙ÂÚˆÓ
Ë¯ÂÙÓ ÌÈ˘¯˙ ÈÙ ÏÚ ,ÔÂÚ·¯· ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ 630 „Ú ˜ÈÒÚ‰Ï ÔÏ·˜Ï ¯È˙‰Ï ˘˜È· ‡Â‰ 2009
˘.ÔÂÚ·¯ ÏÎ· ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ˙ÂÓ„˜˙‰Ï Ú‚Â· ÔÏ·˜‰ ÔÈÎ‰
להל פירוט מספר העובדי הזרי שעליה המליצו הגורמי השוני וחישוב חודשי ההעסקה
שלה:
__________________
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‰˘‰

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
ÍÒ
È˘„ÂÁ
‰˜ÒÚ‰

˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙Úˆ‰
ÔÂÚ·¯‰
2.11.09-Ó ÌÈ¯˙È‰‰
מספר חודשי
מספר
העסקה
העובדי
127
2
165
3
212
4
219
1
229
2
227
3
351
4
357
1
630
2
575
3
575
4
575
1
575
2
575
3
575
4
575
1
575
2
577
3
366
4
356
1
381
495
636
657
687
681
1,053
1,071
1,890
1,725
1,725
1,725
1,725
1,725
1,725
1,725
1,725
1,731
1,098
1,068

25,248

4.3.10-Ó ˙"‚‡ ˙Úˆ‰
מספר חודשי
מספר
העסקה
העובדי
183
180
190
188
279
279
513
468
468
468
468
468
468
468
468
468
470
270
266
0
549
540
570
564
837
837
1,539
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,410
810
798
0
21,090

13.4.10-Ó ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ·˙ÎÓ
מספר חודשי
מספר
העסקה
העובדי
15%+483
15%+161
15%+621
15%+207
15%+636
15%+212
15%+666
15%+222
15%+660
15%+220
15%+1,023
15%+341
15%+1,713
15%+571
15%+1,803
15%+601
15%+1,662
15%+554
15%+1,662
15%+554
15%+1,662
15%+554
15%+1,662
15%+554
15%+1,662
15%+554
15%+1,662
15%+554
15%+1,662
15%+554
15%+1,662
15%+554
15%+1,662
15%+554
15%+1,668
15%+556
15%+1,068
15%+356
15%+1,038
15%+346
15%+26,337
30,288

29.4.10-Ó ¯˙È‰‰
מספר חודשי
מספר
העסקה
העובדי
185
238
244
255
253
392
657
691
637
637
637
637
637
637
637
637
637
640
410
398
555
714
732
765
759
1,176
1,971
2,073
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,920
1,230
1,194

30,288
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˙˙Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ¯˘È‡ 2010 ÏÈ¯Ù‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ‰Ï·Ë‰Ó
‰Ê ¯ÙÒÓ .‰„Â·Ú È˘„ÂÁ 30,288 Ï˘ ÏÏÂÎ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ¯˙È‰ ÔÏ·˜Ï
‚„ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ıÈÏÓ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓÓ (20%-Î) 5,000-Î· ÏÂ
·˙"‚‡ ıÈÏÓ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓÓ (44%-Î) 9,200-Î· ÏÂ„‚ Û‡Â ,2009 ¯·Ó·Â
·.ÌÈ„·ÂÚ 100 Ï˘ ‰„Â·Ú ˙Â˘ ‰ÂÓ˘Î Ì‰ ‰„Â·Ú È˘„ÂÁ 9,200-˘ ÔÈÂˆÈ .2010 ı¯Ó
ÏÂ„‚ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙ˆÏÓ‰ ÈÙÏ ‰„Â·Ú‰ È˘„ÂÁ ¯ÙÒÓ˘ ‰Ï·Ë‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
.ÌÈ„·ÂÚ 100 Ï˘ ‰„Â·Ú ˙Â˘ 3.5-Î Ì‰˘ ,ÌÈ˘„ÂÁ 4,158-· ˙"‚‡ ˙ˆÏÓ‰ ÈÙÏ Ì¯ÙÒÓÓ
)א( המנהל דאז של מינהלת הקו המהיר ברכבת הסביר לצוות הביקורת בפברואר  2011כי
התמיכה הנדרשת ב TBMמצריכה עובדי רבי ,לא בהכרח זרי .בתשובת הקבל נמסר כי "ישנה
חשיבות גדולה ,כי העבודות יבוצעו כמכלול באמצעות צוות אורגני מיומ ומנוסה המכיר זה את זה
ועובד על פרויקטי מעי אלה ברחבי העול יחד במש #שני" .הקבל הוסי %כי כלל העבודות ה
עבודות מנהור הנעשות באמצעות מיכו וטכנולוגיה ייחודיי .חברת הרכבת הודיעה בתשובתה
למשרד מבקר המדינה ממאי ) 2011להל  תשובת הרכבת( כי עמדה זו של הקבל מקובלת עליה.
בחינת קורות החיי וההצהרות של כמה מהעובדי הזרי שכניסת לישראל אושרה בהיתר העלתה
שאי מדובר רק בצוותי עבודה אורגניי ,המכירי זה את זה ועובדי יחד במש #שני ,אלא ג
בעובדי שניסיונ בעבודות מנהור מסתכ לפי הצהרת בהתזת בטו ,בפיצו .וקידוח או בהפעלת
מקדחה  פעולות שביצעו במש #פרקי זמ שוני ובפרויקטי שוני .דהיינו ,הקבל העסיק ג
עובדי זרי שאינ מומחי בהפעלת מכונות המנהור.
¯·Ò‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ‰˙·Â˘˙ ÈÎ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙Ï·Â˜Ó ÔÏ·˜‰ ˙„ÓÚ Ì‡ ÈÎÂ ,˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· Ô˙È˘ ,¯È‰Ó‰ Â˜‰ ˙Ï‰ÈÓ Ï‰Ó Ï
.‰ÊÂÁ· ÈÂËÈ· ÍÎÏ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,‰ÈÏÚ
ÈÙ ÏÚ ÂÏ ˘Â¯„‰ ¯ÙÒÓ‰ ÔÓ ‡ÂÙ‡ ÏÂ„‚ ‡È·‰Ï ÔÏ·˜Ï ¯˙Â‰˘ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ
.ÍÎÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ‰È‚ÂÏÂÎË·Â ÔÂÎÈÓ· ÔÂÈÒÈ È¯ÒÁ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚÂÙ· ÏÏÂÎÂ ,¯Â‰ÓÏ ‰ÊÂÁ‰
¯ÙÒÓ˘ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ÌÚ ‡„ÈÂ ‡Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,ÔÎ ÂÓÎ
.‰ÊÂÁ‰ ˙‡ Ì‡Â˙ ÔÎ‡ ÔÏ·˜‰ ˘˜È·˘ ÌÈ„·ÂÚ‰
)ב( במסמכי הקבל שהוגשו לממונה על יחידת ההיתרי ושפורט בה מספר העובדי הזרי
הדרושי לו בכל רבעו של הפרויקט ,צוי כי ייתכ שמספר העובדי הדרושי לו יגדל ב 10%או
יפחת בשיעור זה ,א #בפועל לא התבקשה שו תוספת למספר העובדי.
5%-· ÏÂ„‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ÂÈÈ‰„ - 15% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙ÙÒÂ˙ ‰¯˘Â‡ ÔÏ·˜Ï ,¯ÂÓ‡Î
‡˙ÈÈ¯ÎÏ - ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈ¯˙È‰‰ È˘ ˙˜È„· .ÔÏ·˜‰ ÔÈÈˆ˘ ‰ÊÓ Û
˙ÙÒÂ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‰· ‰ÏÏÎ ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ - È˙ÈÈ˘Ú˙‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏÂ ÏÓ¯Î‰ ˙Â¯‰Ó
¯˘‰Â Ë"Ó¯‰ ,ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,ÂÈÈ‰„ .‰˘˜·· ˘¯„˘ ¯ÙÒÓÏ ÌÈ„·ÂÚ
‡Í¯ÂˆÏ Ì‡È·‰Ï ÂÏ ¯˙Â‰˘ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÔÈÈÚ· Ì‚ ‰¯˙È ˙Â˘ÈÓ‚ ÔÏ·˜Ï Â¯˘Ù
.˘¯„‰Ó ÏÂ„‚‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰
הממונה על יחידת ההיתרי מסר לצוות הביקורת באוגוסט  2010כי בשיחה ע רמ"ט השר הוא
המלי .לאשר לקבל תוספת של כ .20%בתשובת הממונה על יחידת ההיתרי נמסר שמכיוו
שבמהל #הדיוני צומצ מספר העובדי הזרי בפרויקט ,הוא המלי .לאפשר חריגה מרבית של
 15%מהמספר שאושר ,שהיא החריגה המקובלת בכל פרויקט בנייה ומקורה בחוסר הוודאות לגבי
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מספר העובדי שיידרש בעבודות מעי אלה .הוא הסביר את איההתאמה בי שיעור הסטייה שציי
הקבל ובי השיעור שהמלי .לאשר הוא עצמו בטעות אנוש.
רמ"ט שר האוצר מסר לצוות הביקורת באוגוסט  2010כי התוספת של  15%ניתנה לממונה על יחידת
ההיתרי ולא לקבל  כדי שא יידרשו עוד עובדי הוא יוכל להתיר את העסקת בלי שיזדקק שוב
להסכמת שר האוצר.
˙ÙÒÂ˙‰˘ ‰˙ÈÈ‰ ÔÎ‡ ¯˘‰ ˙ÂÂÎ Ì‡ ÈÎ Ë"Ó¯ÏÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙,ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï˘ ¯Á‡Ó .·˙Î· ˙‡Ê ¯È‰·‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ,ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ Ô˙È
.¯˙È‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÔÏ·˜Ï ˙ÙÒÂ˙‰ ‰˙È
ÛÈÒÂ‰Ï ¯Â˘È‡ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ÏÂ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ÌÂˆÓˆ ‰˙¯ËÓ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈÈ„ÓÏ „‚ÂÓ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ
.ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÂÒÚ˙‰ „Â„ÈÚÂ ÌÈ¯Ê
)ג( כדי לשמור על כללי מינהל תקי ועל סדרי קבלת החלטות שמשקל הכספי והציבורי ניכר
נדרשת עבודת מטה ראויה .מאחר שלהיתר להעסקת עובדי זרי ולתנאיו עלולות להיות השפעות
ה על שוק העבודה ,ה על מציעי במכרז ,ה על מקבל ההיתר וה על העובדי הזרי המועסקי
לפי ההיתר ,ראוי היה שתהלי #קבלת ההחלטות בנושא זה יכלול עבודת מטה של הגורמי
המוסמכי ,לרבות בחינת ההוראות החוקיות ,איסו %הנתוני הרלוונטיי ,בחינת החלופות השונות
וניתוח ההשפעה הכלכלית של כל חלופה.
בית המשפט העליו 14עמד על חשיבותה של הנמקת ההחלטה המינהלית וציי כי "על חשיבותה של
הנמקת ההחלטה המינהלית אי צור #להרבות במלי .הנמקת החלטה משפרת את איכות ההחלטה,
שכ הנמקת ההחלטה מחייבת את הגו %המחליט לבחו את השיקולי השוני להחלטה לטובת צד
אחד או אחר ,היא מאפשרת את בחינת ההחלטה על ידי גו %מבקר ,היא מבטיחה אחידות ומונעת
שרירות והיא א %מסיעת להעלי את המחסו הקיי בי האזרח לבי הרשות".
··¯ÙÒÓ ÚÂ„Ó ÌÈ˜ÓÓ‰Â ÌÈ¯È·ÒÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙Î˘Ï·Â ˙"‚‡· Â‡ˆÓ ‡Ï ˙¯Â˜È
ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙ˆÏÓ‰· ÔÈÂˆ˘ ‰ÊÓ ‰Â˘ ‰È‰ ¯˘‰ ¯˘È‡˘ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
¯ÙÒÓ ˙‡ Ú·˜ „ˆÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ ‡Ï ¯˘‰ Ë"Ó¯ .˙"‚‡ ˙ˆÏÓ‰·Â
.¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ¯˘È‡ Â˙Â‡˘ ÔÂÚ·¯ ÏÎ· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
¯˘ ËÈÏÁ‰ Ì‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .·˙Î· ÌÈ˜ÂÓÈ ÂÙ¯Âˆ ‡Ï ¯˘‰ ˙ËÏÁ‰Ï
˙‡ ¯È·Ò‰ÏÂ ˜ÓÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ,Â„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‡Ï˘ ¯ˆÂ‡‰
Ì¯Â‚Ï ˙¯ÎÈ ˙ÈÏÎÏÎ ‰·Ë‰ ÁÈÓˆ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰È‰ ¯·„‰˘ ÔÂÂÈÎÓ „ÂÁÈÈ· ,Â˙ËÏÁ‰Ï ˙Â·ÈÒ‰
ÈÂÈ˘‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ Ô˙È ‡Ï ,˙‡Ê ‰˘Ú ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘˘ ¯Á‡Ó .ÈË¯Ù
˘·.ÔÏ·˜‰ ÌÚ ·ÈËÈ‰ ÏÚÂÙ
·˙˘‰˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ ¯ÒÓ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙·Â
·ÔÏ·˜‰ ÁÏ˘˘ ÌÈ˘¯˙ ÈÙÏ Ú·˜ ,˙"Ó˙‰ ¯˘Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ Â·˙ÎÓ· ÔÈÂˆÓ˘ ÔÂÚ·¯ ÏÎ
.˙"Ó˙‰ ¯˘Ï ÂÈ·˙ÎÓ ˙‡ ·˙Î ¯˘‰˘ ÈÙÏ ÂÈÈ‰„ ,14.3.10-· ‰ÂÓÓÏ
ÔÎ ÏÚÂ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓ ÔÈ· ‡ˆÓ ‡Ï ‰Ê ÍÓÒÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÏÂ‡Â
˙ÈÁ·Ï ‡·Â‰ ‡Ï ‰Ê ÌÈ˘¯˙ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· ÂÈÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ¯˘‰ ÏÂÎÈ ‡Ï
.Ì˙·Â‚˙ ˙Ï·˜Ï ,˙"‚‡ È¯˜ ,„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
__________________
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בתשובתו של שר האוצר למשרד מבקר המדינה מאפריל ) 2011להל  תשובת השר( הוא ציי כי
בקביעת תנאי ההיתר הוא הסתמ #על "חוות הדעת של הממונה ...שהואהוא הגור המקצועי ביותר
המופקד על העניי מטע המדינה ,והגור הממלי .לשרי התמ"ת והאוצר" ,וכ על ההיתר שנית
עבור פרויקט מנהרות הכרמל.
˙Ï·˜Ï ˙È˙˘˙ ˘Ó˘Ï „ÚÂ˘ ¯ÓÂÁ‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÂÂÏÈ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˘ ÈÂ‡¯ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÙÏ Â˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÈ Â˙ËÏÁ‰
·‡ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È˘„ÂÁ ¯ÙÒÓ ,¯ÂÓ‡Î ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .‰˜Ó‰·Â ˙Â‡˙ÎÓÒ
˘‡.ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ô‰Â ÔÏ·˜‰ Ô‰ Â˘˜È·˘ ‰ÊÓ ÏÂ„‚ ‰È‰ ÔÏ·˜Ï ¯˘‰ ¯˘È
Ì‡˙‰· ‰ÙÂ‚Ï ‰˘˜· ÏÎ ÔÂÁ·Ï ˘¯„ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÈÎ ÛÈÒÂÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˘¯„˘ ÔÂÎÈÓ‰ Â‡ ‰È‚ÂÏÂÎËÏ
באוגוסט  2012הודיע הרמ"ט למשרד מבקר המדינה כי "ביחס להערת הביקורת ,בנושא תיעוד
המסמכי ,אשר לפיה היה מקו להכי תרשומת שתנמק קבלת ההחלטות במחלוקות השונות .אנו
מקבלי הערה זו ונפעל לתיקו כמתבקש".
)ד(

בהיתר נקבעי תנאי שמה נגזרות העלויות הכרוכות בהעסקת של העובדי הזרי.

במר 2010 .כתב יוע .משפטי בלשכה המשפטית במשרד האוצר חוות דעת הקובעת שהעבודות
שאות מבצע הקבל ה עבודות בתחו הבניי והתשתית ,ועל כ התנאי שייקבעו בהיתר צריכי
להיגזר מהתנאי החלי בענ %זה.
נמצא כי התנאי שבהיתר נקבעו שלא בהתא לחוות הדעת המקצועית של הלשכה המשפטית )ראו
פירוט להל(.
רמ"ט השר הודיע בתשובתו מיוני  2011כי עמדת הלשכה המשפטית של משרד האוצר בדבר תנאי
ההיתר ,שהיא חשובה ומהותית ,לא הובאה לידיעתו ,וכי אילו הייתה מובאת לידיעתו הוא היה
מביאה לפני השר.
)ה( רמ"ט השר מסר בתשובתו מיוני  2011כי משלא הושגה הסכמה בעניי תנאי ההיתר ע
הממונה על אג"ת הוא הודיע על כ #לשר ,והלה הכריע במחלוקות וחת על ההיתר.
ב 11.5.10פנה הממונה על אג"ת אל שר האוצר וקבל על שהחלטת השר ניתנה בלא שהתקיי דיו
ליישוב המחלוקות בי אג"ת ובי רמ"ט השר .הממונה על אג"ת ביקש מהשר לשקול מחדש את
עמדתו ולקיי דיו בנושא.
מהביקורת עולה כי עוד בסו %מר ,2010 .סמו #לחתימת השר על מכתבו לשר התמ"ת ,התקבל
באג"ת מסמ #ובו הודעת השר על החלטתו.
˙¯·Ú‰· ˙"‚‡ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙Â‰˙˘‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÁÂ¯· ˙Ú‚ÂÙ" ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ËÏÁ‰˘ ¯·Ò ‡Â‰ Ì‡ .‰¯Â¯· ‰È‡ ¯˙È‰‰ È·‚Ï ÂÈ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰
‰È‰ Ô˙È ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï Â·˙ÎÓ· ¯ÂÓ‡Î "...ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ „Â„ÈÚ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰
.‰˘Ú˘ ÈÙÎ ,„·ÚÈ„· ‡ÏÂ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ¯˘Ï ‰ÙÈ ÈÎ ˙ÂÙˆÏ
הממונה על אג"ת הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי  2011כי המטרה שלשמה הוגש
המכתב לשר הייתה הצגת העמדה הפורמלית של אג"ת ,זאת לאחר שהוא קיי שיחה בעל פה ע
השר כדי להסדיר את הנושא .הממונה הוסי %שבמועד שבו נשלח המכתב עדיי לא הונפקו היתרי
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ההעסקה לעובדי הזרי  כניסת בפועל לישראל תוכננה להתבצע לאחר חצי שנה  וכי עדיי היה
אפשר לשנות את החלטת השר.
Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÁÂ˙ÈÂ ‰„ÓÚ ÈÎÓÒÓ ¯˘Ï Â‚ˆÂ‰ ‡Ï˘Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‚"˙ ÔÈ· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ· ‰Ú¯Î‰Ï ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ÓÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘Â
¯ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ,¯˙È‰Ï Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ô˙˘ ÈÙÏ ¯˘‰ ˙ÈÈÁ‰Î ,˙"‚‡ ÔÈ·Â ¯˘‰ Ë"Ó
˙.ÔÈ˜˙ ‡Ï ÔÙÂ‡· Â˘Ú ‰ËÓ‰ ˙„Â·ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰
) :¯ ˙ È ‰ ‰ ˙ Ù Â ˜ ˙ ˙ Î ¯ ‡ ‰ .2א( כאמור ,במכרז נקבע כי הפרויקט כולו יימש44 #
חודשי; וכי על פי לוחות הזמני שנקבעו בחוזה שבי הקבל לחברת הרכבת ,הוא אמור להסתיי
ביוני .2013
כאמור ,בנובמבר  2009ביקש הממונה על יחידת ההיתרי משר האוצר לקבל את הסכמתו לכ#
שתוק %ההיתר יהיה חמש שני ) 60חודשי( ,קרי עד דצמבר .2014
ÔÂÚ·¯‰ ÛÂÒÏ „Ú ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ¯È˙‰Ï ÌÈÎÒ‰ ¯˘‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ô˙È ¯˙È‰‰ ¯ÓÂÏÎ .30.6.15-· ‚ÂÙÈ ¯˙È‰‰ Û˜Â˙˘ Ú·˜ ˙‡Ê ÌÚÂ 2015 ˙˘ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰
15
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰ÊÂÁ‰ Ï˘ ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· Ú·˜˘ ÈÙÎÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÈ˙˘Î ,ÌÈ˘„ÂÁ 66-Ï
˜ÂÓÈÂ ÒÂÒÈ· ‡ÏÏ ,˙‡Ê - ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˘˜È·˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ‰˘ ÈˆÁÎÂ
¯‡.ÌÈÈÂ
רמ"ט השר מסר למשרד מבקר המדינה במאי  2011כי לוח הזמני המקורי של העבודות על פי
חלוקה לרבעוני נשלח ללשכת השר מאג"ת .א היה אג"ת מוסי %הערה ולפיה תקופת ההיתר
חריגה באופ המיטיב ע הקבל ,לא היה השר מאשר את לוח הזמני שהוצע.
בתשובת רשות ההגירה למשרד מבקר המדינה ממאי ) 2011להל  תשובת רשות ההגירה( נמסר כי
נוכח החלטתה של ועדה מקצועית על שינויי ניכרי באופ כריית המנהרות ובתוואי ,הואר#
במידה ניכרת מש #העבודה על הפרויקט ובוצע שינוי בלוחות הזמני ,א #הדבר לא קיבל ביטוי
בהיתר .בתקופה שבה נידו מת ההיתר בח הממונה על יחידת ההיתרי בקפידה ובאופ שוט %את
לוחות הזמני ואת צורכי העבודה בכל שלב בפרויקט .הממונה על יחידת ההיתרי הסביר
בתשובתו כי לוחות הזמני השתנו עקב שינויי בתכנית הביצוע ,שאות אישרה הוועדה הארצית
לתכנו ולבנייה באוגוסט .2009
בתשובת הקבל נמסר כי כבר לאחר מועד הגשת הבקשה לקבלת עובדי זרי התברר כי תקופת
הביצוע תתאר #מעבר לנקבע בחוזה ,בי היתר בשל שינויי בתכנית הביצוע ,וכי היא מוערכת ב60
חודשי.
בתשובת הרכבת נמסר כי עוד בדצמבר  2009היא הודיעה לרכז התחבורה דאז במשרד האוצר שהיא
אינה מסכימה לתחזיות לוחות הזמני מטע הקבל לביצוע העבודות .ואול בפברואר  2012נחת
הסכ פשרה בי הרכבת לקבל ובו שונו לוחות הזמני של הפרויקט ונקבע כי העבודות יסתיימו
בינואר  .2015במאי  2012עדכ מנהל מינהלת הקו המהיר את משרד מבקר המדינה כי המכונות
אמורות להתחיל בכרייה  האחת בספטמבר והאחרת בדצמבר  ולסיימה ביולי  ,2014וכי סיו
עבודות ההשלמה מתוכנ לינואר .2015
__________________
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לא נית להערי את שווייה של הארכה זו ,מכיוו שבפירוט של מספר העובדי לרבעו לא נכללו
נתוני על פרק הזמ שלאחר .30.3.15
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ÁÂÏ ÈÎ ¯˘ÏÂ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ,‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎÂ ,˙·Î¯‰ ÔÈ·Â ÔÏ·˜‰ ÔÈ· ‰ÊÂÁ· Ú·˜ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÊ‰
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÊÂÁÏ ÌÈ„„ˆ‰ ÌÂ˜Ó· ‡Â·Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ Â¯˘‡ÏÂ ¯˙È‰‰ ˙‡ ˙˙Ï
Í¯‡˙È Ì‡Â ,‰ÊÂÁ· Ú·˜˘ ÌÈÓÊ‰ ÁÂÏÏ ÌÈ‡˙˙ ¯˙È‰‰ ˙ÙÂ˜˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰
‰˘Ú˘ ÈÙÎ ,‰Î¯‡ ˙˙Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÎÂÈ ,¯˙È‰‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ¯·ÚÓ ÚÂˆÈ·‰
·.(È˙ÈÈ˘Ú˙‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏÂ ÏÓ¯Î‰ ˙Â¯‰Ó Ë˜ÈÂ¯ÙÏ) ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈ¯˙È‰‰ È˘Ï Ú‚Â
)·( ÏÂÚÙÏ ÏÈÁ˙‰ÏÂ 2011 ˙˘ ÛÂÒ· Ï‡¯˘ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÈÂÙˆ ÂÈ‰ ˙ÂÂÎÓ‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
¯˜ ·‡,ÔÏ·˜Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ô˙ ÚÂ„Ó ¯·Ò‰ ‡ˆÓ ‡Ï .2012 ˙˘ ÚˆÓ
·20-Î ,2010 ÏÈ¯Ù‡Ó ÏÁ‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˙È‰ ˙"Ó˙‰ ¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÓÎÒ‰
„ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ· Û˜Â˙Ï ÒÎÈÈ ¯˙È‰‰ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÂÎÓ‰ ˙Ú‚‰ ÈÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ
.Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÂÎÓ‰ ˙Ú‚‰
 : Ì È Ï ‡ ¯ ˘ È Ì È „ · Â Ú ˙ ˜ Ò Ú ‰ .3כאמור ,מדיניות הממשלה כפי שבאה לידי ביטוי
בהחלטותיה 16היא שיש לצמצ את מספר העובדי הזרי ולעודד העסקה של עובדי ישראלי.
בפניות הקבל לממונה על יחידת ההיתרי בינואר  2009ולשר האוצר דאז בפברואר  2009הוא ציי
כי באתר הפרויקט יועסקו ארבעה עובדי ישראלי כנגד כל עובד זר .כאמור ,במר 2009 .הודיע
הממונה לקבל כי הוא יתמו #באישור בקשתו בכפו %להתחייבותו להעסיק בפרויקט כחמישה
ישראלי בממוצע כנגד כל עובד זר .באוגוסט  2009פנה הקבל לממונה על אג"ת בעניי זה וציר%
לפנייתו את מכתב הממונה על יחידת ההיתרי ממר .אותה שנה.
עמדת אג"ת ,כפי שפורטה במסמ #לשר האוצר ממר ,2010 .הייתה שאת ההיתרי הדרושי
להפעלת מכונה לכריית מנהרות שאינה מצויה בישראל יש לתת רק למשימות שלביצוע נדרשת
מיומנות מיוחדת .עמדה זו עולה בקנה אחד ע מדיניות הממשלה בדבר עידוד התעסוקה של
עובדי ישראלי וצמצו מספר העובדי הזרי.
במכתביו לשר התמ"ת ממר .ומאפריל  2010התנה שר האוצר את מת ההיתר באכיפה שוטפת של
יחידת הסמ #לעובדי זרי בנוגע להתחייבות הקבל להעסיק עובדי ישראלי ,הנכללת "במסמ#
המצור %לבקשה" )ראו להל(  דהיינו כחמישה עובדי ישראלי בממוצע כנגד כל עובד זר .ג שר
התמ"ת הדגיש במכתבו אל הממונה על יחידת ההיתרי באפריל  2010כי הוא מסכי למת ההיתר
"בתנאי שההיתר שינת ל]קבל[ יכלול בתוכו במפורש את התנאי הנוגעי לזכויות העובדי...
ואת החובה להעסיק עובדי ישראליי בהתא לשלבי העבודה השוני".
ÂÈÏÚ ÈÎ Ú·˜ ,ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÌÂ˙Á ÂÈÏÚ˘ ,ÔÏ·˜Ï Ô˙È˘ ¯˙È‰· ÈÎ ‡ˆÓ
ÔÏ·˜‰ ÈÎ ÔÈÂˆ ÁÙÒ· .¯˙È‰Ï Û¯Âˆ˘ ÁÙÒ· Ë¯ÂÙÓÎ ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯È˘È ˜ÈÒÚ‰Ï
‰˜· ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ‰Ê ¯ÙÒÓ˘ Û‡ ¯Ê „·ÂÚ ÏÎ „‚Î ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ 3.3 ÚˆÂÓÓ· ˜ÈÒÚÈ
‡.˙"Ó˙‰ ¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ È¯Â˘È‡· Ú·˜˘ ¯ÙÒÓ‰ ÌÚ „Á
בתשובת הממונה על יחידת ההיתרי נמסר כי ממר ,2009 .מועד מכתבו לקבל ,ועד הסכמת שר
האוצר ושר התמ"ת ומת ההיתר חלו שינויי בתרשימי שהעביר הקבל שפירטו את כוח האד
הנדרש לביצוע הפרויקט ,וה השפיעו ג על נושא זה.
__________________
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החלטה  147ממאי  ,2009החלטה  1274מינואר  ,2010החלטה  2003מיולי  2010והחלטה  3453מיולי
.2011
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‰È‰ ,¯˙È‰‰ È‡˙· ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈ˘¯„˘ ¯·Ò ‡Â‰ Ì‡ ÈÎ ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˘¯„Î ˙"Ó˙‰ ¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ÍÎÏ Ï·˜Ï ÂÈÏÚ
57 Ë˜ÈÂ¯Ù· ˜ÈÒÚÓ ‡Â‰˘ ÔÏ·˜‰ ÁÂÂÈ„ 2011 ¯‡Â¯·Ù· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÈÎÓÒÓÓ
„·ÂÚ ÏÎ „‚Î ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ È˘Ó ˙ÂÁÙ ÂÈÈ‰„ ,ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ 109-Â ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ
.¯Ê
בתשובת רשות ההגירה נטע כי באותו חודש העסיק הקבל בפרויקט  2.4עובדי ישראלי כנגד כל
עובד זר.
בתשובת הקבל נמסר כי באותו חודש הוא העסיק  2.9עובדי ישראלי כנגד כל עובד זר ,וכי
השינויי בשלבי הביצוע ,נוס %על העיכובי בביצוע הפרויקט ,הביאו לשינוי ג ביחס זה .הקבל
הוסי %כי מדובר בהתחייבות לגבי היחס הממוצע בי מספר העובדי הישראלי למספר העובדי
הזרי בפרק הזמ הכולל הנדרש לביצוע הפרויקט.
‡ˆÓ 2012 È‡Ó· ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰˜È„·· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˘¯ÓÂÏÎ ,ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ 246-Â ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ 105 2012 ÏÈ¯Ù‡· ˜ÈÒÚ‰ ÈÎ ÁÂÂÈ„ ÔÏ·˜‰
.¯Ê „·ÂÚ ÏÎ „‚Î ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ 2.3
ÈÂÏÈÓ ÛÂÎ‡ÏÂ ·Â˜ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÔÈÈÚ· ÔÏ·˜‰ Ï˘ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰
 : ‰ ˜ Ò Ú ‰ ‰ Û  Ú .4בחוק עובדי זרי נקבע כי "לא יקבל אד עובד זר לעבודה ,אלא א
כ הממונה או עובד משרד הפני מטעמו ,התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו
מעביד ,ובהתא לתנאי ההיתר" .בחוק זה נקבע ג כי "היתרי לפי סעי %זה יינתנו בשי לב ,בי
השאר ,למאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השוני".
עוד נקבע בחוק עובדי זרי כי שר הפני  לאחר התייעצות ע שר התמ"ת  רשאי לקבוע "דר#
כלל או לסוגי עבודה או ענפי מסוימי" תנאי למת היתר ,לרבות בענייני אלה :סוג העבודה
שבה יועסק העובד הזר; קיו חובות המעביד כלפי העובדי הזרי; ו"קיו הוראות לפי חוק זה".
בחוק ג נקבעה חובת המעביד לדווח לרשויות ולשל לה אגרות ודמי היתר .בתקנות 17נקבעו
שיעורי מופחתי ופטורי שוני לענפי העסקה שוני ,ובה בניי ,תעשייה וענ %מומחי.
באוגוסט  2004החליטה הממשלה כי היתרי להעסקת עובדי זרי בעבודות בניי יינתנו רק
לתאגידי שיתאגדו במיוחד לצור #כ) 18#להל  תאגידי בניי( ,זאת במסגרת מכסת היתרי שנתית
שקובעת הממשלה .בנוהל של רשות ההגירה בדבר "העסקת עובדי זרי בענ %הבניי עלידי
קבלני כוח אד לשנת  "2010נקבע כי התאגידי אינ מורשי להעסיק את העובדי הזרי בביצוע
פרויקטי עבור הממשלה ,הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות .ואול בהחלטת הממשלה
ג נקבע כי כאשר מדובר בפרויקטי בתחו הבניי או התשתיות שלביצוע נדרשי טכנולוגיה
ומיכו ייחודיי שאינ בנמצא בישראל ,רשאי הממונה על יחידת ההיתרי להתיר העסקת עובדי
זרי בשיעור החורג ממכסת ההיתרי השנתית שקובעת הממשלה לתאגידי הבניי .בהחלטה הובהר
כי היא חלה ג על פרויקט תשתיות במימו ממשלתי .רשות ההגירה הבהירה בתשובתה כי החלטה
__________________

17
18

תקנות עובדי זרי )אגרת בקשה ואגרה שנתית( ,התשס"ד( ;2004תקנות עובדי זרי )דמי היתר(,
התשס"ו( ;2006תקנות עובדי זרי )פטורי למעסיקי מומחי זרי( ,התשס"ז(.2007
א ה יעמדו בתנאי הס +שנקבעו בהמלצות הוועדה הבי (משרדית שדנה בתכנו שיטת העסקת של
עובדי זרי בישראל ,בתנאי למת רישיונות להעסקת עובדי זרי בענ +הבניי ובכל תנאי אחר
שיקבע שר התמ"ת.

1314

דוח שנתי 63ג

זו נועדה לאפשר גמישות בהיתר להעסיק עובדי זרי במסגרת כל פרויקט שהוגדרו זמ ביצועו
ומקומו ,א לש ביצועו נדרשת טכנולוגיה ייחודית שאי בישראל עובדי המיומני בה.
)א( הנחיית היוע .המשפטי לממשלה בנושא היועצי המשפטיי למשרדי הממשלה קובעת כי
חוות דעתו של היוע .המשפטי למשרד ממשלתי בסוגיה משפטית תהיה מכרעת ,בעניי המצב
המשפטי הקיי ,מבחינת של כל עובדי המשרד ,כל עוד בית משפט מוסמ #לא פסק אחרת.19
בחוות דעת של יועצת משפטית ברשות ההגירה ממר 2010 .נקבע כי החלטת הממשלה להתיר
העסקת עובדי זרי במיכו ייחודי בשיעור החורג מזה שנקבע במכסה נוגעת בעיקר לעבודות
שתאגידי הבניי המעסיקי עובדי זרי אינ רשאי לבצע ,וכי אי בהחלטה הגבלה לגבי הענ%
הכלכלי שבו נית להתיר את ההעסקה.
בחוות דעת שנת יוע .משפטי במשרד האוצר לבקשת אג"ת במר 2010 .נקבע כי "עבודות החציבה
המתבצעות עלידי ]הקבל[ הינ בגדר עבודות הנדסה בנאיות המבוצעות במסגרת פרויקט תשתית
רחב היק ,%וע"כ אי לראות בפעולת ]הקבל[ פעולה 'תעשייתית' או בתחו 'התעשייה' כי א
בתחו הבניי והתשתית ,וככזו על היתרי העבודה ]שיקבל[ לצור #ביצוע העבודות להיות מסווגי
כענ %הבניי".
הממונה על יחידת ההיתרי והיועצת המשפטית ברשות ההגירה הודיעו למשרד מבקר המדינה
במאי  2011כי חוות הדעת האמורה לא הובאה לידיעת .כאמור לעיל ,ג רמ"ט השר הודיע כי דבר
קיומה של חוות הדעת הנזכרת לעיל לא הובא לידיעתו ולידיעת השר .חוות הדעת היחידה שהייתה
מונחת לפניה הייתה אפוא זו של היועצת המשפטית ברשות ההגירה.
ÂÚ·˜ÈÈ ¯˙È‰· ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ˙Ú„Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙‡¯˘Ï ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ¯È·Ú‰ ‡Ï ˙"‚‡ ÌÏÂ‡ ,ÔÈÈ·‰ ÛÚ· ÌÈÏÁ‰ ÌÈ‡˙‰Ó ÌÈ¯Ê‚‰ ÌÈ
‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ¯˘Ï ‰˘‚Â‰˘Ó ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯ .Ë"Ó¯ÏÂ
˙˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÌÏÂ‡Â .˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏ Â„¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ì‚ ÂÈÙÏ ‡·Â
ÈÎÈÏ‰˙· È˙Â‰Ó Ì‚Ù ˙Â‡¯Ï Ô˙È ÍÎ· Ì‚Â ,¯˘‰ ÈÙÏ ‰‡·Â‰ ‡Ï ,¯ÂÓ‡Î ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
˜·.˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï
בתשובת הקבל נמסר כי "העסקת העובדי הזרי המיומני הינה בפועל בתחו התעשייה שכ
כאמור המדובר במפעל ייצור תעשייתי על מסילות הנפרשות בתוואי העבודות .מדובר בעבודות
חציבה ,תשתיות ויצור אלמנטי ג יחד לרבות תפעול ואחזקה של ה'מפעל'".

__________________

19

 ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰הנחיה " ( 9.1000היועצי המשפטיי למשרדי הממשלה" ,יולי
) 2002עודכ באוקטובר .(2009

משרד הפני
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‰È‚ÂÒ ‡Â‰ ¯˙È‰· Ú·˜È‰Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙ ‡˘Â ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â·¯Ï ,‰„Â·Ú‰ ÈÈÈÙ‡Ó· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÍÓÒ ÏÚ ‰ÈÈÚ· ÚÈ¯Î‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ˙È˙Â‰Ó
·‡Â˜ ÈÎ ÔÂÚËÏ ‰¯Â‡ÎÏ Ô˙È .ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·Â ‰ÊÂÁ· ‰Ê ÔÈÈÚ· ¯ÂÓ
˙Â„Â·Ú Ï˘ ‰¯„‚‰Ï ÌÈ‡˙Ó‰ ,ÔÈÈ·‰Â ˙ÂÈ˙˘˙‰ ÌÂÁ˙· Ë˜ÈÂ¯Ù Â˙Â‰Ó· ‡Â‰ ˙·Î¯‰
2011 È‡ÓÓ Â˙·Â˘˙· ¯È·Ò‰ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ì‚ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .20˙ÂÈ‡· ‰Ò„‰
ÏÎ·˘" ÔÂÂÈÎÓ Ô˙È ÔÏ·˜‰ ˘˜È·˘ ‰„Â·Ú‰ È˘„ÂÁ ¯ÙÒÓÏ (15% Ï˘) ˙ÙÒÂ˙‰ ¯Â˘È‡ ÈÎ
˙Â‡„ÂÂ‰ ¯ÒÂÁÓ ˙Ú·Â‰ ...˙Ï·Â˜Ó ‰ÈÈËÒ ...˘È ,ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó· ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰È· Ë˜ÈÈÂ¯Ù
.(‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙Â˘‚„‰‰) "‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙Â„Â·Ú· ,„È˙Ú‰ ˙‡ ˙ÂÙˆÏ ˙ÏÂÎÈ‰Â
„,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .‰ÈÈ· ˙Â„Â·Ú Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰‡¯ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Û‡ ÈÎ ‰‡¯ ÂÈÈ‰
ÔÂÈ„ ‰ÈÈÚ· ÌÈÈ˜Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‰Ê ÔÈÈÚ· Ë"Ó¯‰ ÔÈ·Â ˙"‚‡ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ‰ÚÏ‚˙‰˘Ó
„ÚÂÈ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ,2008 ¯‡Â¯·ÙÓ ÔÏ·˜‰ ˙˘˜· ÈÙ ÏÚ ÈÎ ˘‚„ÂÈ .¯ÂÓ‡Î
."ÏÚÙÓ"· „Â·ÚÏ
)ב( התנאי הקבועי בהיתר להעסקת עובדי זרי משפיעי מהבחינה הכלכלית על המציעי
במכרז .כאמור ,במכרז לא צוינו שו תנאי לעניי זה.
‰„Â·Ú‰ ˜Â˘ ÏÚ ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ÂÏ‡ ˙ÂËÏÁ‰Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˙Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ÔÙÂ‡ - ¯˙È‰‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈ‡˙‰˘ ÈÂ‡¯ ,Ê¯ÎÓ· ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÚÂ ÈËÂÂÏ¯‰ ÌÂÁ
ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·ÂÈ - Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰ ÏÚ ÂÏËÂÈ˘ ÌÈÏËÈ‰‰Â ˙Â¯‚‡‰Â ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
·.21‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï‰Ó ,ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ¯Á‡Ï ,Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ
רשות ההגירה הודיעה למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2012כי קביעת העקרונות של תנאי ההיתר
בשיקול דעת ובעוד מועד תו #היוועצות מקדמית ע הגור המוסמ #ברשות ההגירה ,תאפשר
לרשות ההגירה ולשרי לטפל בבקשות לקבלת אישור להעסקת עובדי כאמור ,מלכתחילה ולא
בדיעבד ,וכ תאפשר למציעי לכלכל את הצעותיה ,ובכלל זה להביא בחשבו את ההגבלות
שיחולו עליה.
כאמור ,ענפי שוני נבדלי זה מזה בעלות ההעסקה של עובד זר .בינואר  2010נחת
)ג(
הסכ קיבוצי כללי בי התאחדות הקבלני והבוני בישראל ובי הסתדרות העובדי הכללית
החדשה )להל  ההסכ הקיבוצי( .ההסכ מסדיר את תנאי העבודה של העובדי ,לרבות עובדי
זרי ,22בענ %הבניי  התשתיות ,הציוד המכני ההנדסי ,העבודות הציבוריות והשיפוצי .ההסכ
חל על כל "מעביד בתחומי הבינוי ו/או תשתיות ו/או עבודות ציבוריות ו/או הנדסה אזרחית ו/או
שיפוצי ו/או צמ"ה" .הקבל רשו משנת  1985כחבר בהתאחדות הקבלני והבוני בישראל.
בהסכ הקיבוצי נקבע כי השכר החודשי לעובד בענ %הבניי יהיה מיוני  ,2010בהתא לוותק
המקצועי בישראל ,בי  4,350ל 8,200ש"ח לחודש; השכר יעודכ כ 2% :#במשכורת ינואר ,2011
ו 4%במשכורת ינואר  ;2012בכל שלוש שנות עבודה בישראל יהיה העובד זכאי לקידו בדרגה;
__________________

20
21
22

בחוק רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט( 1969הוגדרו עבודות הנדסה בנאיות כלהל :
בנייה ,סלילת כבישי ,הקמת גשרי ,ביוב ,ניקוז ,בניית נמלי ובניית מפעלי מי.
כאמור ,בדצמבר  2010החליטה הממשלה )החלטה  (2536להעביר את סמכויות הממונה למנהל רשות
ההגירה.
בפרק י' להסכ הקיבוצי נקבע כי הוראות ההסכ הקיבוצי חלות ג על עובדי זרי כהגדרת בחוק
עובדי זרי ,ויישומ יתבצע באופ שוויוני בי עובדי אלו ובי עובדי אחרי .עוד נקבע כי עובד זר
יהיה זכאי לכל הזכויות ( כספיות או אחרות ( המפורטות באותו הסכ ,באות סכומי ובאות
שיעורי כמו עובדי אחרי.
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כמו כ יתבצעו הפרשות סוציאליות לפיצויי ,לקר השתלמות )בהתא לוותק העובד( ולפנסיה;
ישולמו דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית ותשלומי עבור חופשה בימי בחירה  הכול בהתא לתנאי
ההסכ הקיבוצי; המעביד יפריש  0.8%משכר היסוד של העובד לקר לעידוד ופיתוח ענ %הבנייה
בישראל.
ממסמכי משרד התמ"ת עולה כי מעסיק יקבל היתר להעסקת עובדי במפעל תעשייתי בתנאי
שיחתו על התחייבות לשיתו %פעולה בהכשרת עובדי ישראלי ויתחייב לשל לעובד זר בענ%
התעשייה  5,000ש"ח לפחות לחודש .לא נקבעו תנאי נוספי להעסקה.
מהאמור לעיל עולה כי עלות ההעסקה של עובד זר בעל ותק מקצועי המועסק בהתא לתנאי
ההסכ הקיבוצי בענ %הבניי גבוהה מעלות ההעסקה של עובד כזה בענ %התעשייה .יצוי כי בחוזה
התחייב הקבל שטכנאי מכונות הכרייה ומפעילי המכונות יהיו בעלי ניסיו של עשר שני לפחות
בהפעלת.
בדצמבר  2009המלי .הממונה על יחידת ההיתרי ליוע .שר התמ"ת דאז שההיתר יינת "בתנאי
הנהוגי בתחו העסקת עובדי זרי בתעשייה" .אג"ת המלי .כאמור לשר האוצר במר2010 .
שההיתר יינת בתנאי החלי על תאגידי הבניי.
כאמור ,שר האוצר הודיע לשר התמ"ת במר .ובאפריל  2010כי תנאי ההיתר לקבל יהיו בהתא
לתנאי ההיתר בענ %התעשייה ,ובהיתר קבע הממונה על יחידת ההיתרי שהקבל ישל לעובדי
שכר יסוד חודשי שלא יפחת מ 5,000ש"ח .כאמור ,השר הוסי %בתשובתו שהוא הסתמ ,#בי היתר,
על ההיתר שנית עבור פרויקט מנהרות הכרמל.
בתשובת הקבל נמסר כי הוא קיבל היתר מפלה ,דרקוני וקשה ביותר למילוי .הקבל הוסי %כי
התנאי בהיתר שקיבל לא תאמו את תנאי ההיתר שנית במנהרות הכרמל ,ושבמסגרתו עלויות
העסקת העובדי גבוהות בכ 30%מעלויות ההעסקה במנהרות הכרמל.
ÏÎ .ÔÈÈÚ· Ô˙È˘ Ì„Â˜ ¯˙È‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ¯˘‰ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ .˙Ú ‰˙Â‡Ï ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰ÏÂ ‰˜È˜ÁÏ ÛÂÙÎ ¯˙È‰
ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ˘¯„˘ ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ‰˘˜· ÏÎ ÔÈÈÚ· ÔÂÁ·Ï
ÏÎÏ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ‰È‚ÂÏÂÎË‰Â ÔÂÎÈÓ‰ ,˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÎÂ ,‰ÊÂÁÏ Ì‡˙‰· Úˆ·Ï
·˜˘.‰
רשות ההגירה מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2012כי הממונה על יחידת ההיתרי אינו
מוסמ #לקבוע או להחליט איזה הסכ קיבוצי חל או לא חל על העסקת עובדי זרי ,וכי תחולת
הסכ קיבוצי על העסקה נקבעת בהתא למהות ההעסקה ולהוראות ההסכ ,ולא לפי הכותרת או
התוכ של ההיתר שנות הממונה .הרשות הסבירה במאי  2011ובספטמבר  2012כי בנוהליה נקבע
שתנאי ההיתר ה תנאי מינימליי בלבד ואינ מחליפי את החוקי וההסכמי הרלוונטיי,
והבהירה כי "השכר שנקבע לפי ההיתר אינו בא לגרוע מכל חובה לגבי תשלו שכר הנובע
מהוראות כל הסכ קיבוצי ,ולכ ככול שחלי על עובדי ]הקבל[ תנאי השכר לפי ההסכ הקיבוצי
בענ %הבני ,או לפי הסכ קיבוצי אחר" ,אי בהיתר כדי לפטור את הקבל מחובותיו אלו כלפי
עובדיו ועליו "לשל לעובדי לפי התנאי העדיפי" .ההיתר אינו מתייחס אפוא לשכר הראוי לפי
ההסכמי הקיבוציי ,ונושא זה נידו בעיקר במסגרת תביעות פרטניות של עובדי זרי כנגד
מעסיקיה בבתי הדי לעבודה.
·Ï˘ È˘„ÂÁ‰ ¯Î˘· Á"˘ 1,000 Ï˘ ˘¯Ù‰ ÏÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·Â˘ÈÁ
Í˘Ó· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 30-Î Ï˘ ˘¯Ù‰ Â˙ÂÚÓ˘Ó „·ÂÚ
˙˜.¯˙È‰‰ ˙ÙÂ
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Ô‰ - ÂÚ·˜ ÌÈ¯˘‰Â ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Ì‡˙‰· Ô˙ÈÈ ¯˙È‰‰ ÈÎ - ÂÓˆÚ ¯˙È‰‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰Â ¯˙È‰‰ Ô˙ÓÏ ‰Ó„˜˘ ˙Â·˙Î˙‰
˙Â¯„‚ÂÓ‰ ˙È˙˘˙ ˙Â„Â·Ú· ¯·Â„Ó ‰¯Â‡ÎÏ˘ Û‡ ,‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÛÚ· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈ‡˙Ï
·,ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ¯Î˘‰ È‡˙ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ÂÚ·˜ Ì‰ ,ÔÈÈ· ˙Â„Â·Ú ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰
.‰˜ÒÚ‰‰ ˙Â‰Ó ÏÚ ÏÁ‰ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ ÈÙÏ Ú·˜ÈÈ ¯Î˘‰˘ ÔÈÂˆ ‡Ï ¯˙È‰·˘ ¯Á‡Ó
רמ"ט שר האוצר הסביר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2010כי חילוקי הדעות נסבו להבנתו על
מספר העובדי הזרי שיותר לקבל להעסיק ,וא %שהיה ער לוויכוח בי הממונה על יחידת
ההיתרי לממונה על אג"ת בנוגע לקביעת ענ %ההעסקה של העובדי ,הוא לא הבי את ההשפעות
הכלכליות שיש לכ.#
ÂÂ„ÈÈ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÙÏ ÈÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÈÈÚ· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÏÎ Â¯‰·ÂÈÂ
 : Û ˜ Â ˙ Ï ¯ ˙ È ‰ ‰ ˙ Ò È  Î .5בתנאי ההיתר נקבע כי הוא ייכנס לתוקפו רק לאחר שהקבל
ימלא שלושה תנאי מקדמיי מצטברי :תשלו אגרת בקשה; הפקדת ערבות; ואישור הממונה על
יחידת ההיתרי לממונה האחראי מטע הקבל לפיקוח על קיו חובותיה כלפי העובדי לפי החוק
ולפי ההיתר.
)א( א ג ר ת ב ק ש ה  :בהיתר נדרש הקבל לשל אגרת בקשה בהתא לאגרה החלה בענ%
המומחי ,דהיינו  1,110ש"ח לכל עובד ,ולא בהתא לאגרה החלה בענפי התעשייה והבניי ,בס#
 833ש"ח.
˙¯‚‡ ¯Ê „·ÂÚ ÏÎ ¯Â·Ú ÔÏ·˜‰Ó ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ‰˙·‚ 2010 ÏÈ¯Ù‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·˜˘.¯˙È‰· ÚÂ·˜Î ,Á"˘ 1,110 ÍÒ· ‡ÏÂ Á"˘ 833 ÍÒ· ‰
בתשובת הקבל נמסר כי רשות ההגירה היא שקבעה את סכו הדרישה ,וכי הוא שיל את הסכו
שהתבקש .הממונה על יחידת ההיתרי הסביר בתשובתו כי תערי %אגרת המומחי עודכ ל1,110
ש"ח ב ,1.1.10אול הוא לא עודכ במערכת הממוחשבת של רשות ההגירה.
בתשובתה ממאי  2011הודיעה רשות ההגירה כי הטעות בהטלת האגרה נעשתה בנוגע לכלל
המעסיקי שביקשו היתר להעסיק עובדי מומחי בתקופה האמורה ולא רק בנוגע לקבל ,וכי
בעקבות ממצאי הביקורת בעניי זה מתכוו מנכ"ל רשות ההגירה לזמ פגישה על מנת להחליט
כיצד ראוי לטפל בתקלה מערכתית זו ובגביית החובות שנוצרו.
‰˜Â˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú 2012 È‡Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯ÊÂÁ ‰˜È„·· ÌÏÂ‡Â
¯˙ÂÈ ‰¯·Ú ¯·Î ˙Ú ‰˙Â‡·˘ Û‡ ,Â¯ˆÂ˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ‰˙·‚ ‡Ï ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÈÎÂ ‰Ï˜˙‰
ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ‰ÚÈ„Â‰ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ .ÈÂ˜ÈÏ‰ ‰ÏÚÂ‰ Ê‡Ó ‰˘Ó
˙.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÚÙ
א ג ר ה ש נ ת י ת  :בהיתר נקבע שהקבל ישל אגרה שנתית בגי העסקת כל עובד זר לפי
)ב (
סעי1 %י לחוק עובדי זרי ,בהתא לאגרה החלה בענ %המומחי .לפיכ #שיל הקבל אגרה
שנתית כקבוע בחוק עובדי זרי בס 8,860 #ש"ח.

1318

דוח שנתי 63ג

ע ר ב ו ת ל ש מ י ר ת ז כ ו י ו ת ה ע ו ב ד י  ה ז ר י   :בסעי1 %ח לחוק עובדי זרי
)ג(
נקבע כי שר התמ"ת ,בהסכמת שר האוצר ושר הפני ובאישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
של הכנסת ,רשאי לקבוע כי מעביד חייב להמציא למדינה ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת
כדי להבטיח שימלא את חובותיו כלפי העובד הזר ,ובכלל זה רשאי שר התמ"ת לקבוע את סוג
הערובה ,את תנאיה ,את סכומה ,את נוסחה ,את המועדי להמצאתה ,את אופ חילוטה וכ הוראות
לעניי השימוש בכספי החילוט .במועד סיו הביקורת אי תקנות לעניי זה ,ולא נקבע סכו
הערבות הנדרשת להבטחת זכויות העובדי.
במכתביו לשר התמ"ת ציי שר האוצר שעל הקבל להפקיד ערבות להבטחת זכויות העובדי ,ושר
התמ"ת הסכי לכ .#ואכ ,בהיתר נדרש הקבל להפקיד ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת רשות
ההגירה להבטחת זכויות העובדי הזרי שיועסקו בפרויקט ולמילוי חובות הקבל על פי כל די או
על פי תנאי ההיתר הנוגעי לעובדי הזרי.
בהארכת ההיתר להעסקת  300עובדי זרי בפרויקט מנהרות הכרמל שניתנה באפריל 2009
לתקופה של שנה ,דרש הממונה על יחידת ההיתרי ערבות של  4מיליו ש"ח .בהארכת היתר
לפרויקט תעשייתי להעסיק  75עובדי זרי שניתנה בדצמבר  2009לשלושה חודשי ,דרש הממונה
על יחידת ההיתרי ערבות של  2מיליו ש"ח .הועלה כי להעסקת  505עובדי בממוצע לרבעו,
לתקופה של חמש שני ,דרש הממונה על יחידת ההיתרי מהקבל להפקיד ערבות של  4מיליו
ש"ח.
הממונה על יחידת ההיתרי ורשות ההגירה הסבירו בתשובותיה ממאי  2011שהסכו נקבע
בהתא לערבויות שנדרשו תאגידי הבניי לשל לפי תקנה 3א לתקנות העסקת עובדי על ידי קבלני
כוח אד )ערובה( ,התשנ"ו.1996
˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰Ï ¯˙È‰‰ È‡˙· ˙˘¯„‰ ˙Â·¯Ú‰ ÌÂÎÒ˘ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Â¯·ˆÈ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÈÂÂ˘‰ Ô„ÓÂ‡· ·˘Á˙‰· ¯‡˘‰ ÔÈ· Ú·˜ÈÈ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
‡.Ì˙˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â
 : ı ¯ ‡ ‰ Ó Ì È ¯ Ê ‰ Ì È „ · Â Ú ‰ Ï ˘ Ì ˙ ‡ È ˆ È ˙ Á Ë · ‰ .6מדינת ישראל פועלת
לגיבוש כלי להבטחת יציאת של העובדי הזרי מהאר .בתו תקופת העסקת .במכתביו לשר
התמ"ת התנה שר האוצר את מת ההיתר בהפקדת ערבות של הקבל כדי להבטיח שהעובדי יצאו
מהאר ,.ושר התמ"ת הסכי לתנאי זה.
בסעי1 %יא לחוק עובדי זרי נקבע כי שר התמ"ת  בהסכמת שר האוצר ,לאחר התייעצות ע שר
הפני ובאישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת  רשאי לקבוע הוראות ותנאי בדבר
חובת מעסיקו של עובד זר להפקיד בקר לעובדי זרי פיקדו חודשי לטובת העובד הזר ולהבטחת
יציאתו מהאר .במועד .במועד הביקורת ,במאי  ,2011לא היו תקנות בעניי זה .ואול בענ %הבניי
נקבע בהסכמה בי המדינה ובי קבלני הבניי שסכו הפיקדו יהיה  700ש"ח לחודש לעובד.
לעובדי זרי בענ %התעשייה לא נדרש פיקדו .הפיקדו החודשי הוא נוס %על שכר העובד הזר,
והוא נית על חשבו ההפקדות של המעסיק לפנסיה ,לפיצויי ולקר השתלמות המתחייבות
מההסכ הקיבוצי .רשות ההגירה ציינה בתשובתה כי הפקדת הפיקדו ,ובעיקר האפשרות לנכות את
הפיקדו או ְלחלטו א עובד זר איחר ביציאתו מישראל ,יש בה משו תמרי .ליציאת העובדי
הזרי מישראל במועד.
הביקורת העלתה כי בהיתר נקבע שא יותקנו תקנות המחייבות לפי סעי1 %יא לחוק עובדי זרי
תשלו פיקדו בגי העסקת עובדי זרי "בענפי התעשייה" ,תחול חובה זו ג לגבי עובדי הקבל.
עוד הועלה כי בהיתר שנת הממונה על יחידת ההיתרי לא נקבעו תנאי להבטחת יציאת של
העובדי מהאר .במועד ,לאחר שיפוג תוק %ההיתר להעסקת.
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ÔÏ·˜‰Ó ˘Â¯„Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ Ú„È ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÔÂ„˜ÈÙ ÌÂÏ˘˙ ˙·ÂÁ ÔÈ‡ ÈÎÂ ,ı¯‡‰Ó ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙‡ÈˆÈ ˙ÁË·‰Ï ˙Â·¯Ú „È˜Ù‰Ï
·Ô˙ÓÏ È‡˙‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ÚÈ„Â‰Ï ÔÂÎÏ ‡ˆÓ ‡Ï ‡Â‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÛÚ
Ì˙‡ÈˆÈ ˙ÁË·‰Ï ˙Â·¯Ú „È˜Ù‰Ï ÔÏ·˜‰ ˘¯„ ÂÈÙÏÂ ˙"Ó˙‰ ¯˘ ˙ÓÎÒ‰· Ú·˜˘ ¯˙È‰‰
˘.ÌÈ˘È ÂÈ‡ ,ı¯‡‰Ó ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï
Ì‡˙‰· ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ÔÏ·˜Ï ¯˘‡Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ˙"‚‡ ıÈÏÓ‰ 2010 ı¯Ó· ,¯ÂÓ‡Î
˙ÙÂ˜˙ Í˘Ó· „È˜Ù‰Ï ÔÏ·˜‰ ÏÚ ‰È‰ ‰Ê ‰¯˜Ó· .ÔÈÈ·‰ ÛÚ· ÌÈ‚Â‰‰ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙Ï
ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙‡ÈˆÈ ˙ÁË·‰Ï ,„·ÂÚ ÏÎÏ Á"˘ 700 Ï˘ ÌÂÎÒ· È˘„ÂÁ ÔÂ„˜ÈÙ ¯˙È‰‰
¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ·Â˘ÈÁÓ .˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÌÂÏ˘˙ ˙ÁË·‰ÏÂ ı¯‡‰Ó ÌÈ¯Ê‰
¯Á‡Ó .23Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 21-Î· ÏÏÂÎ‰ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÌÂÎÒ ÌÎ˙ÒÓ ‰È‰ ‰Ê ·ˆÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰
˘˙„˜Ù‰· ÔÏ·˜‰ ·ÈÂÁ ‡Ï ,ÔÂ„˜ÈÙ ˘¯„ ‡Ï ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÛÚ· ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ Ì˘Ï
.„ÚÂÓ· ¯Ê‰ „·ÂÚ‰ Ï˘ ı¯‡‰Ó Â˙‡ÈˆÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ‰Ï·‚Â‰ ÍÎ·Â ,ÔÂ„˜ÈÙ‰
בתשובת הממונה על יחידת ההיתרי נטע כי חובת הפקדתו של הפיקדו חלה לגבי עובדי זרי
בענ %הבניי .הפיקדו אינו תשלו נוס %לקבל המחויב לשל לעובד את זכויותיו ,אלא "כלי
אכיפתי" שהוטל על תאגידי הבניי ,שמעודד את העובד הזר לצאת מהאר .בתו תקופת האשרה
שניתנה לו .הממונה הוסי %כי שלא כשאר העובדי הזרי המועסקי בתחו הבניי והמפוזרי
ברחבי האר ,.מתוכנני העובדי הזרי בפרויקט לשהות באר .במרוכז .לדבריו ,ניסיו העבר משני
הפרויקטי האחרי שבה נית היתר להעסקת עובדי זרי מלמד שכול עזבו את האר .בזמ.
בתשובת רשות ההגירה צוי כי "החלטת הממונה שלא להטיל חובת תשלו פיקדו ...התבססה על
שיקולי סבירי במכלול נסיבות ההעסקה".
Ô˙È ‡Ï ÈÎ ¯˘Ï ÚÈ„Â‰Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,ı¯‡‰Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙‡ÈˆÈ ˙ÁË·‰Ï ¯˘‰ ˘¯„˘ ˙Â·¯Ú‰ ˙‡ „È˜Ù‰Ï ÔÏ·˜‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï
‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ¯˘Ï ¯˘Ù‡ÏÂ - ÔÂ„˜ÈÙ ˙„˜Ù‰ - ÍÎÏ ˙È˜ÂÁ ‰ÙÂÏÁ ˘È ÈÎ Â˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï
·.‡˘Â
 : Ë ˜ È Â ¯ Ù ‰ ˙ ¯ „ ‚ ‰ .7הקבל ביקש לקבל את ההיתר על פי סעי %המומחי שבהחלטת
הממשלה והסביר שמדובר "בשיטות כרייה ,בטכנולוגיה ובמיכו ייחודיי ,אשר אינ קיימי
בישראל" .בנובמבר  2009שלח הממונה על יחידת ההיתרי מכתב לשר ובו ביקש להתיר העסקת
מומחי מקצועיי לחפירת המנהרות בפרויקט .השר אישר את העסקת העובדי בהסתמ #על מכתב
הממונה .בטיוטת נוסח ההיתר שנשלחה באפריל  2010מהלשכה המשפטית של רשות ההגירה
לאג"ת וללשכה המשפטית במשרד האוצר נכתב כ" :#היתר מיוחד להעסקת צוות עובדי תושבי
חו .מומחי לעבודות מנהור לביצוע 'קטע ג' של פרויקט הרכבת המהירה ת"אירושלי" .כמו כ,
הוגדרו בנספח שצור %לטיוטה העבודות הכלולות במנהור קטע ג'.
)‡( ‰ÁÏ˘˘ ‰ËÂÈË‰ ÁÒÂÓ ‰Â˘ ÔÏ·˜Ï Ô˙È˘ ¯˙È‰‰ ÁÒÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·‡,"'‚ ÚË˜' ÚÂˆÈ·Ï ¯Â‰Ó ˙Â„Â·ÚÏ ÌÈÁÓÂÓ" ÌÈÏÈÓ‰ ÂËÓ˘Â‰ ¯˙È‰· :2010 ÏÈ¯Ù
·ÈÈÁ˙‰˘ ÌÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ˜¯Â Í‡ ‰È‰ ¯˙È‰Ï Û¯Âˆ˘ ÁÙÒ‰Â
.'‚ ÚË˜Ï ¯·ÚÓ ‰·Á¯Â‰ ¯˙È‰· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯„‚‰˘ Ô‡ÎÓ .ÔÂÚ·¯ ÏÎ· ˜ÈÒÚ‰Ï ÔÏ·˜‰
__________________
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בתשובתו ממאי  2011הסביר הממונה על יחידת ההיתרי כי ביקש לאפשר לקבל גמישות בניוד
עובדי זרי מקטע ג' לקטעי אחרי של תוואי המסילה ,א היה הקבל נבחר לבצע קטע נוס%
שלו .הממונה הוסי %כי המילי "מומחי לעבודות מנהור" הושמטו מאחר שהקבל ביקש לאפשר
לו להעסיק שני עובדי זרי מומחי בעבודות גשר ,וכי לולא הושמטו מילי אלה הוא לא היה
רשאי לעשות כ.
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה במאי  2012נמצא כי בעבור אות מומחי ניתנו לקבל בשני
 2011ו ,2012לאחר פרישת הממונה על יחידת ההיתרי מתפקידו ,היתרי נפרדי.
ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ÔÏ·˜Ï ¯˙È‰‰ ÈÎ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‡˘ ˙Â„Â·ÚÏ Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ - ÂÏÂÎ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ˙·Î¯‰ Â˜Ï ‡Ï‡ ‰¯‰Ó‰ ˙ÈÈ¯ÎÏ ˜¯ ‡Ï ÌÈ¯Ê
¯˘ ¯Â˘È‡Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ Ô˙È - Ï‡¯˘È· ÌÈ„·ÂÚÏ ÔÈ‡˘ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁÓÂÓ ˙ÂÎÈ¯ˆÓ
.ÔÏ·˜Ï ‰·Ë‰ Ô˙Ó ÌÂ˘Ó Â· ˘ÈÂ ,¯ˆÂ‡‰
·ÌÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ¯˙È‰· ÌÈÈÂÈ˘‰ ÚÂˆÈ
.ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ÈÏÏÎ
)·( Ô˙È˘ ¯˙È‰‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ·˜ÚÓ ‰˙˘Ú ‡Ï ¯˘‰ ˙Î˘Ï ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
‡.¯˘‰ Ú·˜˘ ÌÈ‡˙‰ ˙‡ Ì‡Â˙ ÔÎ
באוגוסט  2012הודיע הרמ"ט למשרד מבקר המדינה כי האחריות למעקב אחר ביצוע החלטות השר
מוטלת על האגפי המקצועיי .על כ ,הוסי %הרמ"ט ,ינחה השר את הממונה על אג"ת לחדד את
נוהלי האג %בנוגע ליישו ההחלטות ולמעקב אחר ביצוע.

מת אשרות כניסה לעובדי הזרי במסגרת ההיתר ואכיפת ההיתר
 .1במאי  2010הודיע הממונה על יחידת ההיתרי למנהל אג %לשכות ברשות ההגירה כי לקבל
הותר להעסיק בי  185ל 691עובדי ברבעו ,בהתא ללוחות הזמני ולכמויות המפורטי בהיתר.
הממונה הוסי %שלקבל "הונפק היתר למלוא תקופת הפרויקט עבור  655עובדי זרי" .עד תחילת
שנת  2011טיפלה לשכת ההגירה ברמת ג במת אשרות כניסה לעובדי הזרי .לאחר מכ הועברה
האחריות לכ #ללשכת ההגירה בפתח תקווה .מבדיקה בלשכת ההגירה ברמת ג עולה כי עד
אוקטובר  2010קיבל הקבל אשרות כניסה לכ 50עובדי זרי.
מנהל מינהלת הקו המהיר הסביר למשרד מבקר המדינה בפברואר  2011כי א %שהמכונות יגיעו
לישראל רק בסו %השנה ,הקבל מבצע את הפרויקט ,בי היתר באמצעות עובדי זרי העוסקי
בכריית מנהרה אחרת בפרויקט )מנהרה  .(2כאמור ,מנהל מינהלת הקו המהיר עדכ במאי  2012כי
המכונות אמורות להתחיל בכרייה בספטמבר ובדצמבר  .2012בבדיקה חוזרת נמצא כי במאי 2012
החזיק הקבל ב 100אשרות כניסה.
‰„Â·ÚÏ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˙È‰‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÚÓ ‰Ê ¯·„ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÂÚ·˜˘ ˙ÂÒÎÓ‰Ó ‚¯ÂÁ‰ ¯ÂÚÈ˘· Ï‡¯˘È· ‡ˆÓ· ÌÈ‡˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÔÂÎÈÓ·Â ‰È‚ÂÏÂÎË
˙˜ÒÚ‰Ï ÏÚÂÙ· ˘ÓÈ˘ - 2005 ¯·Óˆ„Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Û˜Â˙Ó Ô˙È˘ - ÌÈÂ˘‰ ÌÈÙÚÏ
.ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÔÂÎÈÓ Â‡ ‰È‚ÂÏÂÎË ÌÈ˘¯„ ‡Ï ÔÚÂˆÈ·Ï˘ ˙Â„Â·Ú· ÌÈ„·ÂÚ
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 .2בהיתר נקבע כי לפני כניסתו של העובד הזר לישראל הוא יצהיר כי הוסבר לו שייתכ שאורכה
המרבי של תקופת העסקתו בישראל יהיה כמה חודשי בלבד ,בהתא לתפקידו בצוות הפרויקט,
וכי הוא מבי זאת ומסכי לכ.#
Ï˘ ÌÈ¯È‰ˆ˙ ‰ÈÙÏ Â‚ˆÂ‰˘ ÈÏ·Ó ‰ÒÈÎ ˙Â¯˘‡ ‰˙ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.¯ÂÓ‡Î ,ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
בתשובת רשות ההגירה נמסר כי בעקבות קבלת הערות משרד מבקר המדינה ינחה מנכ"ל הרשות
את הגורמי הרלוונטיי לחייב קבלני להחתי עובדי זרי על הצהרות כמפורט בתנאי ההיתר,
כדי להעביר לממונה על יחידת ההיתרי .בעקבות הביקורת הודיע הקבל כי פעל לפי ההנחיה
האמורה.
‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Î˘Ï· ÈÎ ‡ˆÓ 2012 È‡Ó· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·· .3
˘‡.¯ÂÓ‡‰ ¯˙È‰‰ ÈÂˆÓ ‡Ï ,ÔÏ·˜Ï Ô˙È˘ ¯˙È‰Ï Ì‡˙‰· ‰ÒÈÎ‰ ˙Â¯˘‡ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ‰¯ÂÓ
˙Â˘¯ Ï˘ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ÂÊÂ‰˘ ÌÈÂ˙Ï Ì‡˙‰· ‰ÒÈÎ ˙Â¯˘‡ ‰˜ÈÙÓ ‰Î˘Ï‰
Ë¯ÂÙ ‡Ï ÌÈÂ˙ Ì˙Â‡· .ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ 655 ˜ÈÒÚ‰Ï ¯˙È‰ ÔÏ·˜Ï Ô˙È Ì‰ÈÙÏ ¯˘‡ ,‰¯È‚‰‰
ËÂ¯ÈÙ Ï˘Â ¯˙È‰‰ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰· .¯˙È‰· ÔÈÂˆÓ‰ ,ÌÈÂÚ·¯Ï ‰˜ÂÏÁ· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ
.¯˙È‰· Ú·˜‰ ÏÚ ˙ÂÙ„ÂÚ ‰ÒÈÎ ˙Â¯˘‡ ˜ÈÙ‰Ï ‰Î˘Ï‰ ‰ÏÂÏÚ ÌÈÂÚ·¯Ï ‰˜ÂÏÁ‰
 .4בהיתר נקבע שאג %האכיפה 24של רשות ההגירה )להל  אג %האכיפה( יקיי פיקוח תקופתי
מיוחד על תנאי העסקת העובדי הזרי .במהל #הביקורת ,באוקטובר  ,2010הודיע ממונה מחוז
ירושלי באג %האכיפה למנהל יחידת האכיפה כי סוכ ע נציג הקבל על מועד שבו יקיי אג%
האכיפה ביקורת באתר בנוגע לתנאי ולזכויות של העובדי הזרי.
ÈÎ ‰ÏÂÚ 2012 È‡ÓÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÙÈÎ‡‰ Û‚‡· ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ ‰ÂÓÓ ˙·Â˘˙Ó
‡‡Ï ÔÈÈ„Ú ,ÔÎ ÈÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î ˘„Á ¯˙‡· ¯¯Â‚˙‰Ï Â¯·Ú ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰˘ Û
·‡Ï ,‰˘ ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ,2012 È‡Ó „ÚÂ 2011 ¯·ÓËÙÒÓ ,ÔÎ ÂÓÎ .¯˙‡· ˙¯Â˜È· ‰ÚˆÂ
·.Ì˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ó ÔÏ·˜‰˘ ÌÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â· ˙¯Â˜È· ‰ÚˆÂ
ÌÈ¯Â‚Ó‰ È¯˙‡· È˙ÙÂ˜˙ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ˘ ‰ÙÈÎ‡‰ Û‚‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯Â˜È·‰ ÏÚ ÛÒÂ Ú˙Ù ˙Â¯Â˜È· Úˆ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È¯˙‡·Â
.˙ÂÓ‡Â˙Ó‰

__________________
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¯Á‡ÏÂ ,¯˙È‰‰ È‡˙· ÔÏ·˜‰ ˙„ÈÓÚÏ Ú‚Â· ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ‰ÚˆÈ·˘ ‰¯È˜Á ˙Â·˜Ú· .5
˙‡ ˙Â·¯Ï ,ÔÏ·˜Ï Í¯Ú˘ ÚÂÓÈ˘Ï ‰·Â‚˙· ÔÏ·˜‰ ˙ÂÚË ˙‡Â ‰¯˜Ó‰ ˙Â·ÈÒ ˙‡ Ï˜˘˘
ËÈÏÁ‰ ,ÌÓÈÚ „„ÂÓ˙‰Ï ıÏ‡ ‡Â‰˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó‰Â ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈÈ˘˜‰ ¯·„· ÔÏ·˜‰ ˙ÂÚË
,2012 ¯·Óˆ„· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï (Ï"ÎÓ‰ - ÔÏ‰Ï) ÈÓÚ Ô· ÔÂÓ‡ ¯Ó ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓ
ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· „·ÏÓ" ,¯˙È‰‰ ÈÙÏ Ï"ÂÁÓ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙Ú‚‰ ˙¯˙‰ ‡ÈÙ˜‰Ï
ÏÚ ,Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ¯˙ÂÈ ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰ÒÎÓ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï „Ú ...ÌÈÈÂÈÁÂ
˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰ Ì˙¯ËÓ˘ ¯˙È‰Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈ‡˙ ÚÂ·˜Ï ÔÎÂ ,È„¯˘ÓÈ· ˙ÂÂˆ Ï˘ ‰˜È„· ÍÓÒ
˙ÂÂÎ ÈÎ ,ÂÊ È˙ËÏÁ‰ Í¯ÂˆÏ ,ÁÈ‰Ï ÔÎÂÓ È‰" :„ÂÚ Ú·˜ Ï"ÎÓ‰ ."ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
ÚÓ ¯·„‰ ÈÎÂ ,˙ÂÈÂ˘¯Ï Ì‰È˙Â¯‰ˆ‰Ï Ì‡˙‰· ÔÓÂÈÓ È‚¯Â‡ ˙ÂÂˆ ‡È·‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ...‰¯·Á‰
˙Â·¯Ú „È˜Ù‰Ï ÔÏ·˜‰ ÏÚ ÏÈË‰ Ï"ÎÓ‰ ,ÛÒÂ· ."ÌÈÈÂÙˆ È˙Ï· ÌÈ·ÂÎÈÚ ˙ÓÁÓ Ì‰Ó
ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ;ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰Ï Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ ÍÒ· ˙ÙÒÂ
ÏÎ ¯Â·Ú Á"˘ 700 ÍÒ· È˘„ÂÁ ÔÂ„˜ÈÙ ÌÏ˘ÏÂ ;ÌÓ˘ ÏÚ ÂÁ˙ÙÈÈ˘ ÌÈ˜· ˙ÂÂ·˘ÁÏ ÌÈ¯Ê‰
.„·ÂÚ

סיכו
¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˘È˘ ‡È‰ ,‰È˙ÂËÏÁ‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ÈÙÎ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈÈ„Ó
˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÈ·‚‰ ÍÎ Ï˘· .ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ „„ÂÚÏÂ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
‰È„Ó‰ .‰˜ÒÚ‰ ˙ÂÒÎÓ Ï˘ ‰ÚÈ·˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ÛÚ ÏÎ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ
‰„Â·Ú ˙˘¯„ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ¯È˙‰Ï ‰˙ËÏÁ‰· ÂÊ ˙ÂÈÈ„ÓÓ ‰‚¯Á
‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ÛÂÙÎ· ,Ï‡¯˘È· ‡ˆÓ· ÌÈ‡˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÔÂÎÈÓ·Â ‰È‚ÂÏÂÎË·
.¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ˙"Ó˙‰ ¯˘ ˙ÓÎÒ‰· ‰Ê ÔÈÈÚÏ Ú·˜È˘ ÌÈ‡˙ÏÂ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ
Ô˙ ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ Ï˘· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÏ·˜Ï ¯˙È‰ ,˙"Ó˙‰ ¯˘ ˙ÓÎÒ‰·Â ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÓÎÒ‰· ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈÈ„ÓÏ „‚ÂÓ ¯·„‰˘ Û‡ ,˘Â¯„‰ ÔÓ ·¯ ¯ÙÒÓ· ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï
.‰È˙ÂËÏÁ‰ÏÂ
‰È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ¯Â·Ú ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ· ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰ ˙˙Ï ˙Ó ÏÚ
‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÔÈÓÊÓ˘ È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ‚‰ ÏÚ ,Ë˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜· ÌÒÁ ‰ÂÂ‰È ‡Ï ‰Ê ‡˘Â˘ ˙Ó ÏÚÂ
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