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   המשרד לביטחו  הפני 
 משטרת ישראל

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה , במינהלת ההגירה אשר במשטרת ישראל

ובמשרד הפני  נבדק יישו  מדיניות הממשלה בכל הנוגע לצמצו  מספר 
שמירת זכויות האד  הבסיסיות של : העובדי  הזרי  בישראל ובכלל זה

הפעילות המשולבת של משרדי ; חקת  מישראלהעובדי  הזרי  בתהלי  הר
הממשלה לנקיטת האמצעי  הקבועי  בחוק נגד מעסיקי עובדי  זרי  לא 
חוקיי  ואופ  מיצוי המשאבי  שהועמדו לרשות משרדי הממשלה השוני  

 . להרחקת עובדי  אלה
נבדקו פעולות שעשתה המשטרה לאכיפת צווי הגנה שנתנו בתי המשפט על פי 

, הבדיקה נעשתה במטה הארצי של המשטרה.  אלימות במשפחההחוק למניעת
. במדור נפגעי עבירות ובמדור סיור ובכמה תחנות מרחביות של המשטרה

האחראית לריכוז המידע על צווי , בדיקות השלמה נעשו בהנהלת בתי המשפט
, ובמשרד הפני ; הגנה שנתנו בתי משפט השלו  ובתי המשפט לענייני משפחה

   . וביטול של רישיונות להחזקת כלי ירייההאחראי למת  
 פעולות לצמצו  מספר העובדי  הזרי  בישראל

 תקציר
החקלאות והסיעוד החלה להתרחב באופ  , העסקת עובדי  זרי  בעיקר בענפי הבנייה

 243,000 שבה היו באר  כ, 2001ניכר בראשית שנות התשעי  והגיעה לשיאה בשנת 
 עובדי  זרי  לא  להל  ( לא היו היתרי העסקה למרבית העובדי . עובדי  זרי 

, )איסור העסקה שלא כדי  והבטחת תנאי  הוגני (על פי חוק עובדי  זרי  ) חוקיי 
 ). חוק עובדי  זרי  להל   (1991 א"התשנ

הביאו את ממשלת , ההשלכות השליליות הנובעות מהעסקת  של העובדי  הזרי 
הממשלה : מצ  את מספר העובדי  הזרי לעשות כמה וכמה פעולות כדי לצ, ישראל

היא הפעילה אמצעי  כלכליי  כדי ; הפחיתה את מכסות העובדי  הזרי  החוקיי 
 היא אימצה המלצות של ועדה בי ; להגדיל את עלות העסקתו של העובד הזר

, ובה  ההמלצה להקי  רשות הגירה, משרדית בנושא עובדי  זרי  ורשות ההגירה
היא ; ת של משרדי הממשלה בכל הקשור לנושא ההגירהשתרכז את כל הסמכויו
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שתפעל , במשטרת ישראל)  מינהלת ההגירה להל  (החליטה להקי  מינהלה זמנית 

ותתא  בי  משרדי הממשלה , לצמצ  את מספר  של העובדי  הזרי  הלא חוקיי 
. 1.1.04 וזאת עד שתוק  רשות ההגירה ב, המופקדי  על הטיפול בעובדי  הזרי 

  הגופי  העיקריי  שפעלו בשיתו( ע  מינהלת ההגירה היו משרד הפני  שני 
המסחר , ומשרד התעשייה, 1952 ב"התשי, הממונה על יישו  חוק הכניסה לישראל

על פי .  הממונה על יישו  חוק עובדי  זרי  ) ת" משרד התמ להל  (והתעסוקה 
לת ההגירה לעסוק היו אמורי  משרד הפני  ומינה, 2002החלטת הממשלה מאוגוסט 

 ליציאת  2003ולגרו  בשנת , בראש ובראשונה בהרחקת עובדי  זרי  לא חוקיי 
 מה  60,000לפחות .  עובדי  זרי  השוהי  בה שלא כדי 100,000מישראל של לפחות 

 מרצונ  כתוצאה תצאל  אמורי  היו והשאר, רשויות האכיפה להרחיק היואמורות
 .מינהלת ההגירהמהרתעה של 

על פי נתוני ,  הצטמצ  מספר העובדי  הזרי 2003 ועד סו( שנת 2001 שנת מסו(
לצמצו   את הפעולות .) עובדי 54,000 (22%  ב,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 לעשות תו- הגנה על  ומשרד הפני  היה על מינהלת ההגירהמספר העובדי  הזרי 
 .ת שלוותו- שמירה על זכויות האד  הבסיסיו, כבודו של העובד הזר

כדי ,  שמינהלת ההגירה ומשרד הפני  עצרו עובדי  זרי  על לא עוול בכפ ,התברר
משיקולי  כלכליי  העבירו מעסיקי  , זאת ועוד. לאכו( על מעסיקיה  לשל  אגרות

את העובדי  הזרי  שלה  ממעסיק אחד לאחר וכ- נעשו העובדי  הזרי  עובדי  לא 
כולתו של העובד הזר להתנגד למעסיקו  שי,יש לציי . חוקיי  שאפשר להרחיק 

 שהעובדי  הזרי  האלה אמנ  נעצרו והוחזקו ,הביקורת העלתה. המנייד אותו מועטה
אול  במקרי  רבי  לא ננקטו נגד המעסיקי  , במשמורת בידי מינהלת ההגירה

 .האמצעי  הקבועי  בחוק עובדי  זרי 
 המובנת לו או ילווו יש להבטיח שתהליכי ההרחקה של העובד הזר ייעשו בשפה

לפני ממונה ,  שבשימוע שנער- לעצור לפני שוטר,הבדיקה העלתה. בתרגו  הול 
שהוק  על , ובדיו  בבית הדי  לביקורת משמורת, ביקורת הגבולות של משרד הפני 

לא ניתני  שירותי תרגו  בידי , ) בית הדי  למשמורת להל  (פי חוק הכניסה לישראל 
רי  נעזרת הרשות בב  מדינתו של העצור הדובר עברית טובה  בחלק מהמק  הרשויות

ובמרבית המקרי  היא מסתמכת על כ- שהעובד הזר מבי  את השפה העברית , יותר
בשל כ- שהו עובדי  זרי  במעצר לא אחת רק . או שהיא מסתמכת על סימני ידיי 

 .משו  שלא הבינו את סיבת מעצר  ולא יכלו להסביר את עצמ 
הכניסה לישראל בית הדי  למשמורת מופקד על ביקורת שיפוטית על על פי חוק 

להמש- , ההחלטות של משרד הפני  בכל הנוגע להחזקה של עובד זר במשמורת
היה ראוי שע  הקמת מינהלת ההגירה יבחנו . לשחרורו בערבות והחזקתו במשמורת

משרד הפני  ומינהלת ההגירה את התקני  , אג( התקציבי  במשרד האוצר
א- בפועל ה  לא עשו זאת , המשאבי  הדרושי  לבית הדי  כדי לפעול כראויו

פעל בית הדי  כשנתיי  בתנאי  , בשל כ-. והתקני  והמשאבי  הדרושי  לא הוקצו
ביניה  דיוני  שהתקיימו בכלי רכב , שגרמו לזילות בית הדי  והקשו עליו לתפקד

  המשפטי לממשלה החלה   והתערבות היוע"רק בעקבות פנייה לבג. במגרש חניה
 .המדינה בתיקנו  להתנהלותו של בית הדי  ובתקצובו בהתא 

, מינהלת ההגירה מאפשרת לעובד הזר שנעצר לטוס למדינתו מהר ככל האפשר
כ- נחס- ממינהלת ).  הטסה ישירה להל  (ולהימנע מהחזקתו בבית משמורת 

רה כרוכה בהסכמתו אול  ההטסה הישי. ההגירה הלי- הרחקה ארו- ומורכב כאמור
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לפני שר הפני  או , של העצור לוותר על זכותו לערער על הרחקתו לפני שיצא מהאר 
ראיה לרצונו של העצור לעזוב את האר  בהטסה הישירה ניתנת . לפני בית משפט

, הביקורת העלתה. בחתימתו על טופס שבו הוא מוותר על זכויותיו לפני הרחקתו
שוטרי מינהלת ההגירה את העובדי  הזרי  שבמקרי  מסוימי  לא החתימו 

וג  כאשר החתימו אות  עשו זאת , המוטסי  בהטסה ישירה על טופסי הוויתור
 . מתו- בחירה חופשית ומרצו , באופ  המעורר ספק א  הסכמת העצורי  ניתנה מדעת

החליטה הממשלה להפעיל אמצעי  כלכליי  , כדי לצמצ  את הביקוש לעובדי  זרי 
יש להגביר את האכיפה של חוקי , כמו כ .  עלות העסקתו של העובד הזרשייקרו את

. על מעסיקי עובדי  זרי  חוקיי  ולא חוקיי , ובכלל  חוק עובדי  זרי , העבודה
חלק ניכר מאמצעי המדיניות הכלכלית טר  יושמו וג  מידת המועילות של , בפועל

וק על מעסיקי העובדי  לש  אכיפת החההגירה פעילות הגופי  השותפי  במינהלת 
עיקר פעילות  של מינהלת ההגירה ומשרד הפני  . הזרי  הייתה נמוכה ביותר

נקט במידה מספקת אמצעי  ת לא "משרד התמ. הייתה בהרחקת עובדי  זרי 
ומינהלת ההגירה , מעסיקי  שעברו על החוקהקבועי  בחוק עובדי  זרי  כלפי ה
 . דע שנגע למעסיקי  האלהת מי"ומשרד הפני  לא העבירו למשרד התמ

עקב התנגדות המשרד לביטחו  פני  להכפפת שוטרי משטרת ישראל הפועלי  
ועקב כ- שלא הושלמה היערכותו של משרד הפני  , במינהלת ההגירה למשרד הפני 

נדחתה הקמתה של רשות , ת" ממשרד התמ לעובדי  זרי לקליטת יחידת הסמ-
משו  כ- מספר הגופי  . משרדית  ההגירה שעל חשיבותה עמדה הוועדה הבי

והיתרו  שבריכוז סמכויות , שטיפלו בעובדי  הזרי  לא זו בלבד שלא קט  אלא א( גדל
 . בידי יחידה ממשלתית אחת לא הושג

לא נוצלו באורח מיטבי האמצעי  שהועמדו לרשות ,  מבוזרותבמצב זה של סמכויות
  מאגר מידע מרכזי על א( שהיה ראוי שיוק: מינהלת ההגירה ומשרדי הממשלה

, נהלת ההגירהימל   השותפי אשר יספק יישומי  שוני  לגופי, העובדי  הזרי 
 שהגופי  המטפלי  בעובדי  הזרי  מחזיקי  במערכות המחשב ,העלתה הבדיקה

שאי  ביניה  , שלה  שישה מאגרי מידע שוני  על העובדי  הזרי  ועל המעסיקי 
א( שהיה ראוי שיהיה מיצוי של כוח . תוניה קישור מקוו  ואי  התאמה מלאה בנ

, ושתהיה מדיניות הפעלה מתואמת, האד  של מינהלת ההגירה ומשרד הפני 
, צו משאבי כוח האד ו שבמקו  בו הייתה פעילות משותפת לא מ,העלתה הבדיקה

אשר הביאו למעצרי שווא של ,  במחלוקות בי  השוטרי  לפקחי לעתי והיא לוותה 
הניתני  להשמה , חוקיי  א( שראוי היה שהשמת עובדי  זרי  לא. עובדי  זרי 

תבוצע במידת האפשר ללא מעצר , למעסיקי  חדשי  על פי החלטות הממשלה
 ההשמות כ- שעיקר, כי לא נערכו מספיק ירידי תעסוקה, העלתה הבדיקה, העובדי 

 .הוחזקו במשמורתנעשו בתו- חומות בתי המשמורת וזאת רק עבור עובדי  ש
 עד 2002כי בתקופה שמספטמבר , ינהלת ההגירה דיווחה למשרדי הממשלה ולכנסתמ

 עובדי  77,535כ " בסה " עוזבי  מרצו  "51,942  מורחקי  ו25,593 היו 2003סו( 
, שבהיעדר נוהל עבודה, אול  הבדיקה העלתה. זרי  לא חוקיי  שיצאו את האר 

ו בידי משטרת הגבולות באופ  התבסס המידע של מינהלת ההגירה על נתוני  שנאספ
ובחלק מהתקופה הוכנסו בה  נתוני  על עוזבי  שלא נמנו על הקטגוריות , לא מדויק

שמספר העובדי  , אומד  של משרד מבקר המדינה מעלה. שהיו אמורות להיכלל
 מספר הנמו-   40,830  ל36,722הזרי  הלא חוקיי  שעזבו את האר  מרצונ  נע בי  

מאחר שבמניי  זה , יתר על כ . שנמסר בדיווח מינהלת ההגירה מזה 29% 21% בכ
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נלקחו בחשבו  ג  תיירי  מארצות המערב ויהודי  אשר שהו באר  מעבר לתקופת 

 .קט  עוד יותר" עוזבי  מרצו "הרי שמספר ה, האשרה שלה 
קביעת מכסות מופחתות לכניסת עובדי  זרי  חוקיי  היא מרכיב מרכזי בפעולות 

, לפיכ- קבעה הממשלה. שנועדו להפחית את כמות העובדי  הזרי  באר השלטוניות 
בבדיקה .  היתרי  להעסקת עובדי  זרי  בענ( התעשייה3,000 יוקצו 2003שבשנת 
אשר אליה עברה , ת"במשרד התמלעובדי  זרי  כי מנהל יחידת הסמ- , הועלה

, לא סמכותל, הקצה לענ( זה, האחריות להנפקת היתרי ההעסקה של עובדי  זרי 
  . 2003 היתרי  בנוס( על המכסה שקבעה הממשלה בשנת 2,844

♦  
 מבוא

החקלאות והסיעוד החלה להתרחב באופ  ניכר בראשית , העסקת עובדי  זרי  בעיקר בענפי הבנייה
ככל שהצטמצמו אפשרויות ההעסקה של עובדי  פלשתיני  וככל שגדל הביקוש . שנות התשעי 

 כ  גדל שיעור העסקת  קת  זולה ומשו  שתפוקת עבודת  גדולה לעובדי  זרי  משו  שהעס
 243,000 כ, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  היו באר!2001בשנת . העובדי  הזרי 

 .עובדי  זרי 
, )איסור העסקה שלא כדי  והבטחת תנאי  הוגני (על פי חוק עובדי  זרי  , העסקת עובדי  זרי 

  זההממונה על פי חוק. נעשית באמצעות היתרי העסקה, ) חוק עובדי  זרי  להל   (1991 א"התשנ
 ועל פי מכסות מינהליות שקבעו ממשלות ה המוגשת על יד נות  למעסיקי  היתרי  על פי בקש

זרי   עובדי   להל  (לכמות העובדי  הזרי  שאפשר להעסיק בהיתר , שנות התשעי מישראל 
ונאסר עליו לעבוד עבור , קי מוטבע היתר המציי  את ש  מעסיקו חו זרבדרכונו של עובד). חוקיי 

 ).  הסדר הכבילה להל  (מעסיק אחר 
 עובדי  זרי   להל  (יש עובדי  זרי  שאי  לה  היתרי עבודה , שלא כמו העובדי  הזרי  החוקיי 

מה  ;  מה  שנכנסו לאר! באשרת תייר ונשארו לעבוד ללא היתר עבודה עובדי  אלה ). לא חוקיי 
מה  שעזבו את המעסיק שעבורו נית  ; שנכנסו ע  היתר עבודה והוסיפו לעבוד ג  כשפג תוקפו

ומה  שהסתננו לישראל כדי לעבוד ; והחלו לעבוד עבור מעסיק אחר ללא היתר מתאי , לה  ההיתר
 .ואי  לה  כל אשרה

בי  . ל המשקמנקודת מבטו ש, מה  שליליות ומה  חיוביות, להעסקת עובדי  זרי  השלכות
ההשלכות השליליות נית  למנות את ההשפעות הדמוגרפיות והחברתיות של העסקת העובדי  

ההשלכות החיוביות מתבטאות בתרומה להפחתה בעלות . הזרי  על מרק  האוכלוסייה במדינה
 .שירותי  ומוצרי  במשק

בדי  הזרי  העסקת העוהתועלת הנגזר מ כתוצאה ממאז  עלות ,ההשלכות השליליות על המשק
, מאותה שנה ואיל , הביאו את ממשלת ישראל, 2001שהגיע לשיאו בשנת , והגידול בהעסקת 

הממשלה הפחיתה את מכסות העובדי  הזרי  : לעשות כמה וכמה פעולות כדי לצמצ  את מספר 
היא הפעילה אמצעי  כלכליי  כדי ; 30,000וקבעה שמספר  בטווח הארו  לא יעלה על , החוקיי 

היא קבעה שיש לאכו* את חוקי העבודה הנוגעי  ; יל את עלות העסקתו של העובד הזרלהגד
משרדית בנושא עובדי  זרי  ורשות ההגירה  היא אימצה את המלצות הוועדה הבי ; לעובדי  זרי 

ובה  , ) ועדת רכלבסקי להל  (מר יובל רכלבסקי , בראשותו של הממונה על השכר במשרד האוצר
שתרכז את כל הסמכויות של משרדי , בפיקוחו של שר הפני , ות הגירהההמלצה להקי  רש

 ותעשה פעולות של פיקוח ואכיפה על הנכנסי  למדינה, הממשלה בכל הקשור לנושא ההגירה
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רשות ההגירה תמנע את כניסת  של עובדי  ; )ביקורת גבולות(ועל היוצאי  ממנה והשוהי  בה 
באמצעות מאגר , העסקה שניתנו למעסיקי  ולא אוישוותשלי  את מכסת היתרי ה, ל"חדשי  מחו

 ").שמי  סגורי " מדיניות  להל  (העובדי  הזרי  הקיי  בישראל 
 מינהלת  להל  (ל המשטרה להקי  מינהלה זמנית " הטילה הממשלה על מפכ2002באוגוסט 
ותתא  בי  משרדי , שתפעל לצמצ  את מספר  של העובדי  הזרי  הלא חוקיי , )ההגירה

שני . 1.1.04 וזאת עד שתוק  רשות ההגירה ב, הממשלה המופקדי  על הטיפול בעובדי  הזרי 
 הממונה על יישו  חוק  הגופי  העיקריי  שפעלו בשיתו* ע  מינהלת ההגירה היו משרד הפני  

  ) ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , ומשרד התעשייה, 1952 ב"תשי, הכניסה לישראל
היו אמורי  משרד , 2002על פי החלטת הממשלה מאוגוסט . 1ו  חוק עובדי  זרי הממונה על ייש

על כ  הוקמה . הפני  ומינהלת ההגירה לעסוק בראש ובראשונה בהרחקת עובדי  זרי  לא חוקיי 
ומטרתה הייתה לגרו  ליציאת  , בפיקודו של קצי  בדרגת ניצב, מינהלת ההגירהבמשטרת ישראל 
יורחקו עובדי   60,000 לפחות . עובדי  זרי  כאלה100,000לפחות  של 2003מישראל בשנת 

. והשאר יעזבו מרצונ  עקב ההרתעה של פעילות מינהלת ההגירה, מישראל על ידי רשויות האכיפה
ומתוכ  , ח"ש מיליו  340  תקציב כולל של כ2004 2002למטרה זו קיבלו שלושת הגופי  בשני  

תוקצב ) ס" שב להל  (ג  שירות בתי הסוהר . 83% ראל שבמשטרת ישקיבלה מינהלת ההגירה
 מתקני  להל  ( לעובדי  זרי  לא חוקיי  2 עבור מתקני משמורתח"ש מיליו  64 בשני  האלה ב

 ).משמורת
ממויני  על פי סוג (להל  אומדני  של מספר העובדי  הזרי  ששהו באר! מאמצע שנות התשעי  

  :רכזית לסטטיסטיקהעל פי נתוני הלשכה המ, )אשרת הכניסה
Ï‡¯˘È· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È „ÓÂ‡ , ‰Ù˜Â˙Â ‰ÒÈ Î‰ ˙¯˘‡ ‚ÂÒ ÈÙÏ)ÌÈÙÏ‡·*( 

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 ‰ ˘ 
 ז שנכנסו באשרת עובד"עו 64 90 89 93 85 86 104 102 85

 ז שנכנסו באשרת תייר"עו 46 74 75 94 102 128 139 124 104
189 226 243 214 187 187 164 164 110 ÂÚ ÍÒ"‰¯˘‡· ÂÒ Î ˘ Ê

  . משמע עובדי  זרי  " ז"עו"בטבלה . הנתוני  מתיחסי  לסו  שנה * 
 2001מסו* שנת .  פי שניי  ויותר2001 1995גדל מספר העובדי  הזרי  בשני  , כמפורט בטבלה
 מה  65% כ, ) עובדי 54,000 (22%  הצטמצ  מספר העובדי  הזרי  ב2003ועד סו* שנת 

 .השתייכו לקבוצת העובדי  הזרי  שנכנסו באשרת תייר
בדק משרד מבקר המדינה את יישו  מדיניות הממשלה בכל , 2004בחודשי  מארס עד אוגוסט 

הביקורת נעשתה במינהלת ההגירה . הנוגע לצמצו  מספר העובדי  הזרי  השוהי  בישראל
 2002ונגעה לפרק הזמ  שבי  יולי , ת"תמבמשרד הפני  ובמשרד ה, ס" בשב,שבמשטרת ישראל

   .2004לאוגוסט 
__________________ 

 משרד, שירות בתי הסוהר, במינהלת ההגירה שותפו ג  משרד החו , בהתא  להחלטת הממשלה 1
 .ל"התחבורה וצה

היא מעצר אד  לצור$ החזקתו במקו  משמורת " משמורת", א לחוק הכניסה לישראל13על פי סעי   2
 .לפי הוראות אותו חוק
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 שמירת הזכויות של העובדי  הזרי  בתהלי  ההרחקה

תהלי  ההרחקה של שוהי  בלתי חוקיי  נעשה בפעולה משולבת של הגופי  השותפי  במינהלת 
די התהלי  מורכב ממספר שלבי  המבוצעי  על י. הפועלת בחמישה מחוזות גיאוגרפיי , ההגירה

 מבצעת סיורי שטח במקומות בה  שוהי   במשטרת ישראלמינהלת ההגירה: הגופי  השוני 
; במקומות עבודה ובמקומות ציבוריי ,  בעיקר בשעות הלילה במקומות מגורי   עובדי  זרי 

 ה ראשונית שלבדיק; שוטרי מינהלת ההגירה מעכבי  את מי שחשוד בעיניה  כשוהה בלתי חוקי
ובהעדרו על ידי שוטרי , בוצעת ככלל על ידי נציג משרד הפני  המתלווה לסיורחוקיות השהייה מ

השוטרי  צו ממלאי  ,  הינו שוהה בלתי חוקיעובד הזרא  ישנו חשד סביר שה; מינהלת ההגירה
 לאסו  את ציודו עובד הזרעל השוטרי  להציע לבשלב זה , על פי נהלי מינהלת ההגירה; עיכוב

בתחנה מבצעי  שוטרי ;  לתחנה המחוזית של מינהלת ההגירהותואמובילי  ה  ולאחר מכ  
, ממונה ביקורת הגבולות;  שעות24 מינהלת ההגירה שימוע ראשוני ומוציאי  צו משמורת זמני ל

 עד ליציאתו מישראל או עד מוציא צו משמורת, 3 הזרמבצע שימוע לעובד, שהוא נציג משרד הפני 
;  צו הרחקה5מוציא שר הפני , רתו צו המשמאחר מת ל;  משחרר אותווא, 4להרחקתו ממנה

 לאר# מוצאו ללא  המיועד להרחקה אפשרות של הטסה ישירה הזרמינהלת ההגירה מציעה לעובד
הוא מובל למתק  ,  לא הביע הסכמתו להטסה ישירה הזרא  העובד; העברה למתק  משמורת

מורת דואג להבאתו של העובד נציג משרד הפני  במתק  המש; משמורת על ידי מינהלת ההגירה
 ולמימוש החלטות בית ) בית הדי  למשמורת להל   (6לדיו  בפני בית הדי  לביקורת משמורתהזר 
גוריו   והובלת העובדי  לנמל התעופה ב , הטיפול בתיאו  הטיסות וברכישת כרטיסי טיסה; הדי 

 .והרחקת  מבוצעי  בידי מינהלת ההגירה
. ותו מג  ג  על זכויות האד  של העצורי  במדינת ישראל ועל כבוד כבוד האד  וחיר: יסוד חוק

ערכי  ועקרונות יסוד אלה חלי  ג  על זכויות האד  של העובדי  הזרי  בישראל ומעוגני  
א  בד ,  יהיה יעיל לא חוקיראוי שתהלי  הרחקתו של עובד זר, לפיכ . בחקיקה הקשורה אליה 

 . שמירה על זכויות האד  הבסיסיות שלובבד ייעשה תו  הגנה על כבודו ותו 
 ראוי שבתהלי  ההרחקה של העובדי  הזרי  יתחשבו מינהלת ההגירה ומשרד הפני  ,נוס  על כ 

 :במאפייני  ייחודיי  של האוכלוסייה הזו
 .ה  אינ  עברייני  פליליי . הרוצי  לשפר את איכות חייה " מהגרי עבודה"המורחקי  ה   .1
בדי  הזרי  להבי  את זכויותיה  ואת חובותיה  ולעמוד עליה  מוגבלת כולת  של העוי  .2

 .מאוד
להל  פירוט . משרד מבקר המדינה בדק כיצד נשמרות זכויות האד  של העובד הזר בתהלי  הרחקתו

   :הממצאי  שהעלתה הביקורת
__________________ 

 ).ד(א13' ס, על פי חוק הכניסה לישראל 3
 ).ב(א13' ס, על פי חוק הכניסה לישראל 4
 מינהל האוכלוסי  ומנהל יחידת ובה  מנהל, שר הפני  האציל סמכות זו לעובדי  בכירי  במשרדו 5

 .האכיפה במינהל האוכלוסי 
 .יד13סעי  , על פי חוק הכניסה לישראל 6
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 שלילת החירות של העובד הזר על לא עוול בכפו
 הפני  על הוצאת צווי משמורת וצווי הרחקה לשוהי  משרדמופקד  ,על פי חוק הכניסה לישראל

לעתי  עובדי  זרי  . את העובד הזר למעסיק מסוי , כאמור, הסדר הכבילה קושר. בלתי חוקיי 
משו  כ  מוציא . נעשי  לשוהי  בלתי חוקיי  רק מפני שמעסיקיה  לא עמדו בדרישות החוק

רי  שנעשו לא חוקיי  בשל נסיבות שאינ  משרד הפני  צווי משמורת וצווי הרחקה ג  לעובדי  ז
 : כמפורט להל , תלויות בה 

1.  Ì Ï ˘ Ï  Â ˜ È Ò Ú Ó  Ï Ú  Û Â Î ‡ Ï  È „ Î  ¯ Ê ‰  „ · Â Ú ‰  Ï ˘  ˙ Â ¯ È Á ‰  ˙ Ï È Ï ˘
˙ Â ¯ ‚ הבקשה לקבל היתר העסקה כרוכה , על פי חוק עובדי  זרי ,  ואיל 2003משנת :  ‡

 1,000רה שנתית של ומת  היתר העבודה כרו  בתשלו  אג, ח"ש 500בתשלו  אגרת בקשה של עד 
 .ח למעסיקי  בענפי הבנייה והתעשייה" ש4,000 ח למעסיקי  בענ  החקלאות ו"ש

 העובדי  48,000 עובדי  זרי  מתו  )19,840 עד 13,850 (41%  ל29% כי בי  ,הביקורת העלתה
נחשבו עובדי  לא חוקיי  , 2004שנת ששהו בישראל ב) להוציא את ענ  הסיעוד(הזרי  החוקיי  

רק משו  ,  להרחיק  לפי חוק הכניסה לישראלואפשר היה, רק זמ  של למעלה מחודשלפ
 מה  היו לא חוקיי  בי  חודש 6,890 עד 4,930: שמעסיקיה  לא שילמו את האגרה השנתית עבור 

יתר .  למעלה מחצי שנה  1,120 עד 350;  בי  חודשיי  לחצי שנה  11,890 עד 8,570; לחודשיי 
א חייבה את המעסיקי  לשל  ריבית פיגורי  או קנס בשל הפיגור בתשלו  האגרות המדינה ל, על כ 

הלוואה ללא ריבית , למעסיק שדחה את תשלו  האגרה, לכאורה, בכ  העניקה המדינה. השנתיות
 .וא  יצרה בעקיפי  תמרי# שלא לשל  אותה, לזמ  שפיגר בתשלו  האגרה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˘˙ÂÈ È„ÓÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï ‡È‰ ‡ÎÂ ˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚ Û
 Ì˙‡ÈÏÎÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì¯ˆÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì„ÓÚÓ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ

˙¯ÂÓ˘Ó· . ÌÈ‡˘Â  Ì È‡ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰˘ Ú„È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙‡Ê ‰˘Ú ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
‰¯‚‡‰ ÌÂÏ˘˙ È‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡· . ¯ˆÚÓÓ Â¯¯ÁÂ˘ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ¯˘ ¯Á‡Ï ˜Ì‰È˜ÈÒÚÓ ÂÓÏÈ˘ 

¯È„Ò‰Â ˙Â¯‚‡‰ ˙‡Ì‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È¯˙È‰ ˙‡ Â .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÏÎ ‰Ë˜  ‡Ï ‰ È„Ó‰
ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ „‚  ‰˘È Ú ÈÚˆÓ‡ . Ò¯‡Ó·2004 ,Ï˘ÓÏ ,ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ‰Ú·¯‡ Â¯ˆÚ  , ÈÙ ÏÚ˘

˙ÂÏÂ·‚‰ ˙¯Â˜È· ‰ ÂÓÓ , ÛÂÒ „Ú Û˜˙ ‰È‰ Ì Ó‡ Ì˙˜ÒÚ‰ ¯˙È‰2004 , ‡Ï ˜ÈÒÚÓ‰ Í‡
Ì¯Â·Ú ‰¯‚‡‰ ˙‡ ÌÏÈ˘ ,ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ÌÈ„·ÂÚÏ ÂÎÙ‰ ÔÎÏÂ .Ó ¯˙ÂÈ Â¯·Ú-48 „Ú ˙ÂÚ˘ 

˙¯ÂÓ˘Ó‰Ó Â¯¯ÁÂ˘ ‰Ú·¯‡‰˘ , ˙‡ ¯È„Ò‰Â Ì¯Â·Ú ˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ÌÏÈ˘ Ì˜ÈÒÚÓ˘ ¯Á‡Ï
Ì‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È¯˙È‰. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ÈÎ¯ÚÏ ˙„‚Â Ó ÂÊ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰
ÔÈÈ¯·Ú‰ ˙‡ ˘È Ú‰Ï ˘È ,˜ÈÒÚÓ‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯· ‡Â‰˘ , „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ÔÎÂ ÌÚ

˜ÂÁ ˙Â Â¯˜Ú-„ÂÒÈ :Â˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â·Î . ˙ÂÏ˜‰Â ÌÈ¯ˆÚÓ‰ ˙ËÈ˘ Ï˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÂÏÈÚÈ‰
 Â˜ÈÒÚÓ ÏÚ ˙ÂÙÎÏ È„Î „·ÂÚ Ï˘ Â˙Â¯ÈÁ ˙ÏÈÏ˘ ˙‡ ˙Â˜È„ˆÓ Ô È‡ ‰˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ‰

‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙÓ ÏÂ„ÁÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ. 
2.  ‰ ˘ Ú ˘  È ˜ Â Á  ‡ Ï  „ Â È   Ï ˘ ·  ¯ Ê ‰  „ · Â Ú ‰  Ï ˘  ˙ Â ¯ È Á ‰  ˙ Ï È Ï ˘

Ú Ó ‰˜ È Ò:   כלומר אסור למעסיק ,  שהעובד הזר כבול למעסיק מסוי ,המדינה קבעה, כאמור
בשל שיקולי  , א  על פי כ . להעבירו למעסיק אחר או למקו  עבודה אחר שלא על פי תנאי ההיתר

עובדי  זרי  לא אלה וכ  נעשי  , עסיק אחרלממעסיקי  עובדי  זרי  שלה  מעבירי   ,כלכליי 
רוב העובדי  הזרי  שמעסיקיה  מניידי  אות  נעשו לא חוקיי  , כלומר. להרחיק חוקיי  שאפשר 

יש ו, יכולתו של העובד הזר להתנגד למעסיקו המנייד אותו מועטה: בשל נסיבות שאינ  תלויות בה 
 שעובדי  זרי  ,הביקורת העלתה.  בניגוד לחוקלעתי  הוא אינו יודע כלל שמניידי  אותוכי , להניח

 .במקרי  רבי  כנגד המעסיקי  מינהלת ההגירה לא פעלה אול , ו במשמורתאלה נכלא
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 Ò¯‡Ó·2004 ,Ï˘ÓÏ , „Á‡ ‰ÈÈ · ¯˙‡· Â¯ˆÚ 11ÔÈÒÓ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ  . Â¯ˆÚ  Ì‰Ó ‰Ú·˘

Ï‡¯˘ÈÏ ÂÚÈ‚‰˘ ¯Á‡Ï ˙ÂÚÂ·˘ ‰˘ÂÏ˘Î ,ı¯‡· ˙ÂÚÂ·˘ ‰˘ÈÓÁÎ ¯Á‡Ï ¯ˆÚ  „Á‡ „·ÂÚ ,
ı¯‡· ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·˘Î ¯Á‡Ï Â¯ˆÚ  ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÂÏ˘Â. ‰ ÂÓÓÏ Â¯Ó‡ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ÌÈÈ ˘ 

 ÂÓÏÈ˘˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ˙¯Â˜È·10,000Ï‡¯˘È· „Â·ÚÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î ¯ÏÂ„  . ÂÚÈ‚‰ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ
‰ÙÂ˜˙Ï Ì‰È˜ÈÒÚÓÏ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ‰˜È Ú‰˘ ‰˜ÒÚ‰ È¯˙È‰· ı¯‡Ï˘  Û Ú· ‰„Â·ÚÏ ‰ ˘ Ï

‰ÈÈ˘Ú˙‰ .˙ÂÏÂ·‚‰ ˙¯Â˜È· ‰ ÂÓÓ È ÙÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â„Ú ÈÙ ÏÚ , È‡ ˙ ˙‡ Ì‰È˜ÈÒÚÓ Â¯Ù‰
‰‰¯Á‡ Û Ú· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÈÒÚÓÏ Ì˙Â‡ Â„ÈÈ Â ¯˙È ,‰ÈÈ ·‰ Û Ú ,„·ÚÂÂ ÎÌÈÙˆ¯ .ÏÚÂÙ· , Â‰˘

 ÍÂ˙Ó ‰Ú·¯‡11 ˙¯ÂÓ˘Ó‰ Ô˜˙Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ 78 ÔÎÂÓ ‰È‰˘ ˜ÈÒÚÓ ‡ˆÓ ˘ „Ú ÌÂÈ 
Ì˜ÈÒÚ‰Ï .ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯‡˘ ,¯ÙÒÓ· ‰Ú·˘ , Ï‡¯˘ÈÓ Â˜Á¯Â‰- ‰ÈÈ‰˘ ¯Á‡Ï Ì‰Ó ‰Ú·¯‡ 

 Ï˘32˙¯ÂÓ˘Ó‰ Ô˜˙Ó· ÌÂÈ  ;¯Á‡Ï Ì‰Ó ÌÈÈ ˘ Ï˘ ‰ÈÈ‰˘ 17˙¯ÂÓ˘Ó‰ Ô˜˙Ó· ÌÂÈ  ;
˙¯ÂÓ˘ÓÏ Ò Î ˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ „Á‡ „·ÂÚÂ .‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚ , Ì˙Â¯ÈÁ ˙ÏÈÏ˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÓÏÈ˘

‰·Â¯Á˜ ‰Ï‡¯˘ÈÓÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ Â˘Ú˘ ˙Â¯È·Ú Ï˘·  .ÏÏÎ Â˘ Ú  ‡Ï ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰. 
3. ˜ È Ò Ú Ó ‰  ˙ Â  Ú Ë  · ˜ Ú  ¯ Ê ‰  „ · Â Ú ‰  Ï ˘  ˙ Â ¯ È Á ‰  ˙ Ï È Ï , כאמור:  ˘

שעזב , עובד זר.  עובד זר חייב לעבוד אצל מעסיקו למש  תקופת ההיתר"הסדר הכבילה"בהתא  ל
 בסו  .ומיועד להרחקה, "ברח "כמשרד הפני  ומוגדר על ידי , לעובד לא חוקיהופ  , את מעסיקו

 ") אביב" מערכת  להל  ( היו רשומי  במערכת הממוחשבת של משרד הפני  2004אוגוסט 
שדי במכתב מהמעסיק המודיע , הביקורת העלתה". ני ברח" עובדי  זרי  שהוגדרו 1,850 כ

 ". ברח "לרשויות שהעובד הזר עזב את מקו  עבודתו כדי שמשרד הפני  יגדיר את העובד הזר 
‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ,˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰ ÁÂÂÈ„ Ì‰· ‡Â‰ „·ÂÚ‰˘ ˜ÈÒÚÓ‰"ÔÁ¯·" , ‰˜È„··Â

¯¯·˙‰ ÍÎ ¯Á‡ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ‰˙˘Ú˘,ÒÚÓ ˙‡ ·ÊÚ ‡Ï ÏÏÎ „·ÂÚ‰˘ Â˜È . ÌÈ¯˜Ó· Ì‚
ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ Â˘ Ú  ‡Ï ‰Ï‡‰. 

 של מעסיק על כ   בכתב אי  להסתפק בהודעה,נוכח ממצאי  אלה, לדעת משרד מבקר המדינה
כגו  מת  , יש לדרוש אימות להודעה זו. "ברח " להגדירו כעל מנתשעובד עזב את מקו  עבודתו 

 .תצהיר
לאחר  ,י  אות  למינהלת ההגירהומסגיר" ברחני "ה   מעסיקי  שעובדי מודיעי  לעתי  

הנחת המעסיק . שהמעסיקי  מנצלי  אות ) בעיקר לפני ארגוני זכויות אד (התלוננו שהעובדי  
כי א  יורחקו העובדי  הזרי  מהאר# או ינוידו למעסיק אחר בהסכמת משרד , במעשה זה היא

וכל להעסיק עובד זר  והוא י)למעסיק המתלונ (לו תזוכה מכסת היתרי ההעסקה שניתנה , הפני 
על שאינו נכו  מקרה המדגי  את השימוש שעושי  מעסיקי  בדיווח ". ברח "אחר במקו  ה

  .7נדו  בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענייני  מינהליי " ברחני "עובדיה  כ
✩  

__________________ 
 .מובא מתקדי , '˘¯ ‰NIANG QUIJAN   'Á‡Â ÌÈ Ù 2036/04) יפו אביב תל(מ "עת 7
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 ÔÈÈ Ú·¯Á‡ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÔÈÈˆ 8, „·ÂÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙ˘Î ÈÎ "‰ È˜˙ ‰  È‡ ,‡ Í
˜ÈÒÚÓ‰ Ï˘ È˜ÂÁ È˙Ï· ‰˘ÚÓ Â‡ ‰‡ Â‰ ‰˘ÚÓ· ‰¯Â˜Ó , ÏÂÎÈ Â È‡Â Ú„ÂÓ Â È‡ „·ÂÚ‰˘

ÂÏ˘ ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ È‡Ï Ú„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï , „ÂÈ ‰ ÈÏ‰Â · ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Ï‡˘ ˙Ï˜˘  ‡Ï ÏÏÎ
Ì‰È˙ÂÏ·‚ÓÂ . ‡ÂˆÓÏ ¯Ê‰ „·ÂÚÏ ¯˘Ù‡Ï ˙È¯ÒÂÓ ‰·ÂÁ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ÏÚ ‰ÊÎ ·ˆÓ· ‰ÏÁ

 ¯Á‡ È˜ÂÁ ‰˜ÂÒÚ˙ ÌÂ˜Ó) ÍÎÏ ÌÈ˘¯„  Ì‡ Ì‚ ¯Á‡ ˘ÂÙÈÁ Ï˘ ÌÈ ˘ Â ÌÈ¯ÊÂÁ ˙Â ÂÈÒÈ 
‰ÊÎ ˜ÈÒÚÓ( , È„Î Ï‡¯˘È· ˙Â‰˘ Ï˘ ÈÏÓÈ ÈÓ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï „·ÂÚÏ ¯˘Ù‡Ï ˙ Ó ÏÚ

 ÚÈ‚‰Ï È„Î ˘¯„  Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ„·Î‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰ÏÂ ÂÓÁÏ ˙‡ ÁÈÂÂ¯‰Ï È„Î ‰· ‰È‰È˘
Ï‡¯˘È ˙ È„ÓÏ .¯ÈÁ ÏÚ Ì„‡‰ „Â·Î ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ÌÂÓÈ ÈÓ ˙˘È¯„ È ÈÚ· ÂÊÂ ÈÈ ˜ ÏÚÂ Â˙Â." 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÂÏ˙ Ô È‡˘ ˙Â·ÈÒ · ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï Â˘Ú ˘ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ÔÈÈ Ú·
Ì‰· ,Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ÏÚÂ ‰˘ÈÙ˙ ıÓ‡ ‰Ï‡Ó ÌÈ Â˘ ‰ÏÂÚÙ ÈÒÂÙ„

 ÌÈË˜  ‰ÌÂÈÎ Ì„È ÏÚ.Ì„‡ Ï˘ Â˙Â¯ÈÁ ˙‡ ÌÈÏÏÂ˘˘ È ÙÏ  , ÏÎ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï Ì‰ÈÏÚ
È ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ÔÈ , ˙ËÈ˜  ‰Ê ÏÏÎ·ÂÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÚˆÓ‡ „‚  

ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ , ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ)ÌÈ˜ÈÒÚÓ „‚  ‰ÙÈÎ‡ ÏÚ ˜¯Ù·(.   
 יכולתו של העובד הזר להציג את טיעוניו ולהבי  את השלכות 

 הלי  ההרחקה
1. Ê˙ Â È Â Î Ê  Ú Â „ È È Â  Ì È ¯ Â ˆ Ú ‰  ˙ Â È Â Î:  נית  צו "כי ,  נקבע9חוק הכניסה לישראלב

, בשפה המובנת לו, ככל האפשר, בכתב או בעל פה, ימסר לאד  המוחזק במשמורתי, משמורת
, וכ  על זכותו שתימסר הודעה על החזקתו במשמורת לאד  קרוב לו, מידע על זכויותיו לפי חוק זה

 ".לעור  די  ולנציגות של מדינת אזרחותו
אפשרות לעיי  בד  זכויות אמנ  ניתנת לעצורי  ה, שעל פי נוהלי מינהלת ההגירה, הבדיקה העלתה

אול  מינהלת ההגירה לא וידאה , בשפות שונות כשה  מגיעי  למתק  המחוזי של מינהלת ההגירה
 . שכל עצור אכ  קיבל לידיו את ד  הזכויות

2. ‰ ˜ Á ¯ ‰ ‰  È Î È Ï ‰  Ì Â ‚ ¯ שיש להבטיח שהליכי ההרחקה של ,  עולה10מהפסיקה:  ˙
שלבי  ישנ  בתהלי  ההרחקה . רגו  הול העובד הזר ייעשו בשפה המובנת לו או ילווו בת

שימוע של ממונה ביקורת ,  חקירה של שוטר המחייבי  תקשורת נהירה בי  הרשות לעצור 
התהלי  כרו  בטפסי  רבי  שהעצור נדרש לקרוא , כמו כ . הגבולות ודיו  בבית הדי  למשמורת

 . ולהבי  או לחתו  עליה  לאות הסכמה או לאות סירוב
ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‰˙ , ˙ÂÙ˘Ï ÂÓ‚¯Â˙ Ì Ó‡ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÓÈ˙ÁÏ Â˘‚Â‰˘ ÌÈÒÙË‰Ó ˜ÏÁ˘

˙Â Â˘ ,˜ÈÂ„Ó· ÂÓ‚¯Â˙ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,·È˙Î ˙Â‡È‚˘ Â‡ ÌÂ‚¯˙ ˙Â‡È‚˘ Ì‰· ÂÈ‰Â . ˙Ï‰ ÈÓ
 ÈÂ‡¯Î Â‡ÏÂÓÈ ‰Ï‡‰ ÌÈÒÙË‰˘ ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ‰¯È‚‰‰)ÍÈ¯‡˙ ‡ÏÏ Â‡ÏÂÓ Ì‰ ÌÈ˙ÚÏ ,

ÌÈ‰ÊÓ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈË¯Ù ‡ÏÏ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ(. 
__________________ 

 ).Á‡Â ÔÈ¯˘ ÔÈ ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó „‚ )ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï'ˆ 2031 2035/04מ "עת 8
חקירת חשוד תתנהל "בו נאמר כי , 2002 ב"התשס, )חקירת חשודי  (חוק סדר הדי  הפליליהשווה ל 9

 ".בשפתו או בשפה שהחשוד מבי  ודובר אותה לרבות שפת סימני 
˜ ÂÊÂ· Ë  ‚„ , 001314/02) באר שבע(ב " ע,˘¯ ‰ÈÓ ÈÒ˜ ÔÈÏ 'ÌÈ Ù   459/03) ירושלי (מ "ראו עת 10

Ï‡¯˘È ˙ È„Ó,  1746/00פ "והשווה ע; מובא מתקדי ÈÏÂË ‡  ·ÏÈ¯·  'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ,145) 5(ד נה"פ. 
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È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ˙¯Â˜ ,¯Ê‰ „·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˜Á¯‰‰ ÍÈÏ‰˙·˘,  „Â‡Ó ÌÈÏ·‚ÂÓÌÂ‚¯˙‰ È˙Â¯È˘ ,

ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ· Ú‚ÂÙ‰ ¯·„ :¯ËÂ˘ È ÙÏ ¯ÂˆÚÏ Í¯Ú ˘ ÚÂÓÈ˘· , ˙ÂÏÂ·‚‰ ˙¯Â˜È· ‰ ÂÓÓ È ÙÏ
 ˙¯ÂÓ˘ÓÏ ÔÈ„‰ ˙È·· ÔÂÈ„·Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘‡Ï È˙Â¯È˘ ÌÈ ˙È ÌÂ‚¯˙ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È·  - 
 Ï˘ Â˙ È„Ó Ô·· ˙Â˘¯‰ ˙¯ÊÚ  ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·¯˙ÂÈ ‰·ÂË ˙È¯·Ú ¯·„Ó‰ ¯ÂˆÚ‰ , ˙È·¯Ó·Â

˙ÒÓ ‡È‰˘ Â‡ ˙È¯·Ú‰ ‰Ù˘‰ ˙‡ ÔÈ·Ó ¯Ê‰ „·ÂÚ‰˘ ÍÎ ÏÚ ˙ÎÓ˙ÒÓ ‡È‰ ÌÈ¯˜Ó‰˜Ù ˙
·ÌÈÈ„È È ÓÈÒ. 

 ."מתנדב"הושמו במשמורת שני עובדי  זרי  בעקבות שימוע שתרג  , למשל, 2004בפברואר 
, ד העובדי  הצהיר שאינו עובד שאח,)כעולה מהפרוטוקול( הבי  מהתרגו  ממונה ביקורת הגבולות

 שנרשמו בפרוטוקול כפי ששמות העובדי  הזרי  ,בדיעבד התברר. והאחר עובד בעבודות מזדמנות
בעקבות פניית מעסיק  נער  לה  . ולכ  ה  ומעסיק  לא אותרו ברישומי משרד הפני , היו שגויי 

, מעצר  ומה דורשי  מה ובו עלה שהשניי  לא הבינו את סיבת , שימוע נוס  במתק  המשמורת
 .העובדי  שוחררו למחרת מעצר  לאחר שעברו את הלילה במשמורת. ולא ידעו להסביר את עצמ 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ÌÈ·Ï˘‰ ˙È·¯Ó· ÌÂ‚¯˙‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÈÂ‡¯ ‰ ÚÓ Ô˙È  Ì¯Ë˘
‰˜Á¯‰‰ ÍÈÏ‰˙ ,˙ÂÏÂ·‚‰ ˙¯Â˜È· ‰ ÂÓÓ Ï˘ ÚÂÓÈ˘· „ÂÁÈÈ·Â , ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ· Ú‚ÂÙ ¯·„‰Â

ÈÒ·‰¯ˆÚ ˘ ¯Ê‰ „·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈÒ. 
3. Ú Â Ó È ˘ ‰  „ Â Ú È בפרוטוקול שממונה ביקורת הגבולות מתעד בו את תוכ  השימוע   :˙

. למעט סעי  הנוגע לתביעות כספיות של העובד הזר ממעסיקו, אי  סעי  נפרד לטענות העובד הזר
 אל בדר  כלל . העובד הזר ובי  הדיו  בסיבות להוצאת צו המעצרדברילא תמיד אפשר להבחי  בי  

 .פרוטוקול תגובתו של העובד הזר לנתוני  שהוצגו לפניומצויה ב
 ממונה ביקורת הגבולות נמתחה בפסק די  שנית  בבית המשפט בפניביקורת על תיעוד השימוע 

 .11לענייני  מינהליי 
, ג  א  המקרה המוצג בפסק הדי  שלעיל הוא מקרה חריג בחומרתו, לדעת משרד מבקר המדינה

אי  , כאמור. ממחיש את הצור  בתרגו  אמי  וברישו  מפורט של עדות העובד הזרהוא 
ללא תרגו  ורישו  מהימני  של גרסת . בפרוטוקולי  תיעוד הול  של דברי העובד הזר בשימוע

   . נפגעת זכות היסוד שלו להישמע, העובד לאור  כל תהלי  ההרחקה
 בית הדי  לביקורת משמורת

 ג  את בית הדי  לביקורת  שהקי , לחוק הכניסה לישראל9' לתוקפו תיקו  מס נכנס 2001בנובמבר 
בדבר , בית הדי  מופקד על ביקורת שיפוטית על ההחלטות בדבר ההחזקה במשמורת. משמורת

 המוחזק  זרעובד, לפי חוק הכניסה לישראל. שחרור בערבות ובדבר המש  ההחזקה במשמורת
  . יו  מתחילת החזקתו14כל האפשר ולא יאוחר מתו  במשמורת יובא לפני בית הדי  מהר כ

__________________ 
 .8ראו הערת שוליי   11
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 סדרי התקצוב של בתי הדי  למשמורת וקביעת תקני כוח אד  עבור 
 הטילו על מינהלת ההגירה להרחיק עובדי  200212 הממשלה ביולי ובאוגוסט  שקיבלההחלטות

 ענה על צורכישי דייני   מספרועל משרד הפני  לפעול אצל שר המשפטי  למנות, זרי  לא חוקיי 
" מקו  המשמורת"הנחו את הנוגעי  בדבר לקיי  את הדיוני  בג  ההחלטות . משמורתלבית הדי  

 .בכל עת שיידרשו
ייעשה תיקנו  שיקבע מה היא כמות התיקי  המרבית שדיי  , היה ראוי שע  הקמת מינהלת ההגירה

  שיבטיחו דיו  הול  בבתי הדי  כמו כ  ייקבעו התנאי; ועל פיה ייקבעו מספר הדייני , יכול לבדוק
 .למשמורת

מינהלת ההגירה ומשרד , שמלכתחילה לא בחנו אג  התקציבי  שבמשרד האוצר, הביקורת העלתה
ולא הקצו לו את , הפני  א  התקני  והתנאי  שהוקצו לבית הדי  למשמורת מבטיחי  שיפעל כראוי

 כשנתיי  ללא התקני  והתנאי  התנהל בית הדי  למשמורת, משו  כ . המשאבי  הדרושי  לכ 
 :הדרושי  לו כדי שיפעל כראוי

1. Ì È  È È „ ‰  ¯ Ù Ò Ó  : מספר זה .  כיהנו ארבעה דייני  בבית הדי  למשמורת2003בשנת
ועוד תקבע תק  מחייב לעומס , נקבע בלי שנעשתה בדיקה שתקבע כמה דייני  דרושי  לבית הדי 

המספר הזה . י  התקי  של ביקורת המשמורתהעבודה שאפשר להטיל על הדייני  בלי לפגוע בהל
דייני  מחליפי  שיבטיחו פעולה תקינה של בית הדי  א   הצור  בנקבע ג  בלי שיובא בחשבו 

 .דייני  קבועי  מעבודת זמנית ייעדרו 
בתחילת . נפצע אחד הדייני  בתאונת דרכי  ונעדר מעבודתו כשלושה חודשי , למשל, 2003בסו  
לא נעשה ,  למרות שאפשר היה להיער  מראש למינוי דיי  מחלי .לחופשת לידה יצאה דיינית 2004
מינהלת ההגירה הסיעה . בשל כ  לא ישב דיי  קבוע במתקני המשמורת בנצרת ובצוחר. הדבר

, תקופת המעצר המותרת ללא דיו  בבית הדי  למשמורת עמדה להסתיי מוחזקי  במשמורת ש
ההסעות ". מעשיהו"לבית הדי  ב,  פיתחת שלו  בדרו  מצוחר שליד כ ואחר, מנצרת שבצפו 

בוצעו מבלי שמינהלת ההגירה ומשרד הפני  יתאמו בעוד מועד הסדרי  שיבטיחו ישיבות נאותות 
 דיוני  בכלי רכב שחנו במגרש החניה מחו+  מספר נערכוכתוצאה מכ  .של בית הדי  למשמורת

 . ˙50-65ÌÂÈ· ÌÈ˜È-·היו ימי  שבה  דנו הדייני  ". מעשיהו"לכלא 
2. ˙ ¯ Â Ó ˘ Ó Ï  Ô È „ ‰  ˙ È ·  ˙ Ï Ú Ù ‰ Ï  Ì È ‡ , הקמת בית די  למשמורת חייבה:  ˙ 

ציוד ומכשור , כגו  דיור הול , תנאי  מתאימי  הנדרשי  לפעילות מסודרת ותקינה של בית די 
 .שירותי מזכירות ושירותי תרגו  ראויי , משרדי נאותי 

י  למשמורת פעל ללא תנאי  נאותי  וללא שבית הד, אול  מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה
, במתק  המשמורת במעשיהו. לא נקבעו לבית הדי  חדרי  מתאימי  לישיבותיו: שירותי מזכירות

לאחסו  ארעי , בי  השאר, ובה , ששימש לצרכי  שוני , קוימו ישיבות בחדר לא ממוזג, לדוגמה
ללא שירותי תרגו  , וכאמור,  וטלפוני פקסימיליה, בית הדי  פעל ללא שירותי מזכירות; י חפצשל 

 .גרמו לזילות בית הדי וכל אלה הקשו עליו לתפקד . ראויי 
3. Ì È Ë Ù ˘ Ó ‰  „ ¯ ˘ Ó  ˙ Â È ¯ Á ‡ Ï  ˙ ¯ Â Ó ˘ Ó Ï  Ô È „ ‰  ˙ È ·  ˙ ¯ · Ú בית הדי    :‰

 מוקד 2002בשנת בעקבות עתירה שהגישו .  במשרד הפני 2004למשמורת פעל מאז הוק  ועד יוני 
, 13 נגד שר הפני לבית המשפט העליו  לזכויות האזרח בישראל סיוע לעובדי  זרי  והאגודה

ששר הפני  ושר המשפטי  הסכימו להעביר את האחריות לבית , 2003בספטמבר , הודיעה המדינה
 הועברה האחריות לבתי הדי  למשרד 2004ואול  רק ביוני . הדי  למשמורת למשרד המשפטי 

 . במת  תקציב ותקני  הולמי  לבית הדי משו  שהמשרד התנה את קבלת האחריות, המשפטי 
__________________ 

 .18.8.02  מ2469 והחלטה 30.7.02  מ2328החלטה  12
 ).העתירה עודנה תלויה ועומדת ( ‚„ ˘¯ ‰Á‡Â ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ ÚÂÈÒ „˜ÂÓ 'ÌÈ Ù 3505/02( "בג 13
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰¯·ÚÂ‰˘ „Ú ¯˙ÂÈÂ ÈˆÁÂ ‰ ˘ ÔÈ˙Ó‰Ï Í¯Âˆ ‰È‰ ‡Ï

ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ˙¯ÂÓ˘ÓÏ ÔÈ„‰ ˙È· ÏÚ. 
קבע , לקראת העברתו למשרד המשפטי , 2004במארס , בדיו  בנושא בית הדי  למשמורת .4

 מספרשהלי  תקי  יוכל להתקיי  רק א  ידו  בית הדי  ב, בי  השאר, היוע+ המשפטי לממשלה
יובא כל מוחזק לדיו  , ושלמעט מקרי  חריגי ,  תיקי  ביו 30עלה על ישלא , מוגבל של תיקי 

כדי לעמוד בתנאי  אלה יש צור  בתקני  . בבית הדי  למשמורת בתו  ארבעה ימי  מתחילת מעצרו
ככל דיו  ,  שדיו  בבית הדי  למשמורת, לממשלהעוד קבע היוע+ המשפטי. עבור שבעה דייני 
. ויש להקצות לו את כל המשאבי  הנאותי , חייב להתנהל בתנאי  הולמי , בערכאה שיפוטית

הוא מסכי  , 31.5.04 שא  לא יוסדרו הדברי  על פי הסיכו  האמור עד ,היוע+ המשפטי הדגיש
 .שיינת  צו מוחלט נגד המדינה בעתירה שהוגשה

לאשר עקרונית את תוספת התקני  , 2004בסו  אפריל , שהממשלה אמנ  החליטה, להבביקורת ע
אול  עד מועד סיו  הביקורת עדיי  לא הוגדלו בפועל תקני כוח האד  לבית , לדייני  ולמזכירות

הוקצו חדרי  מתאימי  , כשנתיי  לאחר שהוקמה מינהלת ההגירה, 2004רק ביוני . הדי  למשמורת
לבעיית התרגו  עדיי  . בפקסימיליה ובציוד משרדי הול , רת וה  צוידו בטלפו לבתי הדי  למשמו

 .לא נית  מענה
הודיע משרד המשפטי  שבחודש אוקטובר מונה , 2004דצמבר מבתשובתו למשרד מבקר המדינה 

שני התקני  הנוספי  יאוישו בקרוב לאחר שיסיי  צוות בראשות המשנה ליוע+ . דיי  חמישי
 שתוק  ,עוד הודיע משרד המשפטי .  את הבדיקה של שיטת המינוי של הדייני המשפטי לממשלה

כמו . לאחר שיאוישו התקני  המיועדי  ויאוחדו בתי הדי  למשמורת, מזכירות לבית הדי  למשמורת
דיי  לא יקיי  דיו  לעצור א  , כ  הודיע משרד המשפטי  שעל פי הנחיית היוע+ המשפטי לממשלה

   .והמשרד יפרס  בקרוב מכרז לשירותי תרגו  לבתי הדי  למשמורת, ואיננו מבי  את שפת
 מעצר בידי מינהלת ההגירה ואיסו  הציוד של העובד הזר

על השוטרי  לאפשר לעובד הזר העצור לאסו  את , על פי הנהלי  וההנחיות של מינהלת ההגירה
מחויבת מינהלת ההגירה , וא  העצור לא נעצר בבית. חפציו האישיי  ממקו  מגוריו בשתי מזוודות

עליו לחתו  על טופס ויתור , א  הוא מסרב לעשות כ . להגיע ע  העצור לביתו ולאסו  את חפציו
 .על איסו  חפצי 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,¯ÂˆÚ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÂÊ‰ ˙ÂÎÊ‰ ‰‡·Â‰ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ , Ì˙Á ‡Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·Â
ÛÒ‡  ‡Ï Â„ÂÈˆ˘ Û‡ ¯Â˙ÈÂÂ‰ ÒÙÂË ÏÚ ¯ÂˆÚ‰ .˙Á˘Î Ì‚ ÌÈ˙ÚÏ ÒÙÂË ÏÚ ¯ÂˆÚ‰ Ì

¯Â˙ÈÂÂ‰ ,˙È¯·Ú· ·Â˙Î ÒÙÂË‰ ‰È‰ , ÛÈÒÂ‰ Í‡ Â˙Ù˘· ·Â˙Î‰ ÒÙÂË ÏÚ Ì˙Á ‡Â‰ ÌÈ˙ÚÏÂ
‰¯Ú‰ ,ÔÈ·‰ÏÂ ‡Â¯˜Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ È˘ ‡Ó ˘È‡˘ . ‰ÓÈ˙Á ‰‡ˆÓ  ÌÈ˙ÚÏ

ÌÈÈ˘È‡ ÌÈË¯Ù ‡ÏÏ „ÂÈˆ ¯Â˙ÈÂ ÒÙÂË ÏÚ.   



 385 י המשרד לביטחו  הפנ

 הטסה ישירה
ליו צו הרחקה יימסר לו הצו בכתב והוא לא יורחק מי שנית  ע", על פי חוק הכניסה לישראל .1

בדברי ההסבר ". לפני תו  שלושה ימי  ממסירת הצו לידיו אלא א  כ  יצא מרצונו קוד  לכ 
לש  טיפול בענייניו ובזכויותיו " שדחיית ההרחקה לזמ  קצר נועדה ,להצעת החוק מצוי 

 מינהלת ההגירה מאפשרת לעובד ".המשפטיות של המורחק בישראל שלא נית  לטפל בה  בהעדרו
 הטסה  להל  (ולהימנע ממעצר בבית משמורת , הזר שנעצר לטוס למדינתו מהר ככל האפשר

אול  ההטסה הישירה כרוכה . כ  נחס  ממינהלת ההגירה הלי  הרחקה ארו  ומורכב). ישירה
ת משפט או לפני בי, בהסכמתו של העצור לוותר על זכותו לערער על הרחקתו לפני שיצא מהאר+

ראיה לרצונו של העצור לעזוב את האר+ בהטסה ישירה ניתנת בחתימתו על טופס . לפני שר הפני 
 ). טופס הוויתור להל  (שבו מוותר העצור על זכויותיו לפני הרחקתו " בקשה ליציאה לאלתר"

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ È¯ËÂ˘ ÂÓÈ˙Á‰ ‡Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·˘
‰ ÌÈ¯Ê‰¯Â˙ÈÂÂ‰ ÈÒÙÂË ÏÚ ‰¯È˘È ‰ÒË‰· ÌÈÒËÂÓ .‰Ó‚Â„Ï , ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ·
‰¯È‚‰‰ , ÏÈ¯Ù‡ „Ú2004 ,‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ‰Ó˜Â‰˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î , ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰

¯Â˙ÈÂÂ‰ ÒÙÂË ÏÚ ÂÓ˙ÁÂ‰ ‡Ï ÏÏÎ ‰¯È˘È ‰ÒË‰· ÂÒËÂ‰˘ , ‡Ï ‰Ê ÊÂÁÓ· ÌÈÏ‰ ‰ ÔÎ˘
˙‡Ê Â·ÈÈÁ .ÔÈÂˆÈ , ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ È Â˙  ÈÙÏ˘Î· ¯·Â„Ó-210 ÈÏÂÈ ‰ÙÂ˜˙· ÌÈ„·ÂÚ 2003-

 ÏÈ¯Ù‡2004)  È ÙÏ ‰¯È˘È ‰ÒË‰· ÂÒËÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ È·‚Ï ÌÈ Â˙  ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ· ÔÈ‡
 ÈÏÂÈ2003 .( 

˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ, ÏÚ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ È¯ËÂ˘ ÂÓÈ˙Á‰ ¯˘‡Î Ì‚ ÈÎ 
¯Â˙ÈÂÂ‰ ÈÒÙÂË ,¯·„‰ ‰˘Ú ÌÈ˙ÚÏ ‰ÈÂ˜Ï ‰¯Âˆ·  .ÎÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á· ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ Í

Â È·‰Ï ÏÂÎÈ ¯Ê‰ „·ÂÚ‰ ÔÈ‡˘Â ˙È¯·Ú· ÂÏÂÎ ·Â˙Î‰ ÒÙÂË, ¯ËÂ˘‰˘ ˙È¯·Ú· ÒÙÂË· Â‡ 
„·ÂÚ‰ ÌÂ˜Ó· ÂÈÏÚ Ì˙Á .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,¯Â˙ÈÂÂ‰ ÒÙÂËÏ ˙Â‡Ò¯‚‰ È˙˘· , ˙È¯·Ú‰ ‰Ò¯‚‰

˙ÈÏ‚ ‡‰ ‰Ò¯‚‰Â ,¯Â˙ÈÂ ‡È‰ ÂÈÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ  ˙ÂÚÓ˘Ó˘ ÔÈÂˆ ‡Ï„·ÂÚ‰ „ˆÓ  ÏÚ 
ÚÏ ˙ÂÎÊ‰ËÙ˘Ó ˙È· È ÙÏ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰¯È˙Ú ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÓˆÚ ‰˜Á¯‰‰ Âˆ ÏÚ ¯Ú¯14. 

‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó, ˙Ú„Ó ‰ ˙È  ÌÈ¯ÂˆÚ‰ ˙ÓÎÒ‰ Ì‡ ˜ÙÒ˘ )ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ¯ÓÂÏÎ( ,
ÔÂˆ¯ÓÂ ˙È˘ÙÂÁ ‰¯ÈÁ· ÍÂ˙Ó. 

מי שנית  עליו צו הרחקה חייב לצאת מישראל ולא לשוב אליה ", על פי חוק הכניסה לישראל .2
עובד שהסכי  . בדר  כלל מבטל משרד הפני  את הצו לאחר עשר שני ". טל הצוכל עוד לא בו

וכניסתו לאר+ תיאסר במש  ,  משרד הפני  מחשיב אותו לאד  שהורחק מהאר+ להטסה ישירה 
 .עשר שני 

שמטופס ההסכמה באנגלית היה אפשר להבי  שההטסה הישירה מבטלת לכאורה , בביקורת נמצא
 .איסור כניסה לישראל במש  עשר שני , כאמור, שמשמעותה, את פעולת ההרחקה מהאר+

אי  זה מתפקידה של מנהלת ההגירה " כי ,כתב המשרד לביטחו  פני , 2004בתשובתו מדצמבר 
 ".הנפקות המשפטית של הבעת רצונו לעזוב את האר+"בדבר " לתת ייעו+ משפטי למיועד להרחקה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰·Â˘˙‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡ÌÈ Ù ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ . ˙Â˘¯ 
 ˙ÂÎÏ˘‰‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÂÏ ¯È·Ò‰Ï ˙·ÈÈÁ ÂÏ ‰ Â˙ ‰ ˙ÂÎÊ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ Ì„‡Ï ‰ÚÈˆÓ‰ ˙È¯Â·Èˆ

¯Â˙ÈÂÂ‰ Ï˘ ,ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÂÓÎ ‰˘ÏÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· „ÂÁÈÈ· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰Â ,
Â·¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙ ˙ÂÈÏ¯Â‚ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˘È Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ . 

__________________ 
 .2000 ס"התש, זכויות הערעור מעוגנות בחוק בתי המשפט לענייני  מנהליי  14
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 ידות המבצעיות המחוזיות תנאי ההחזקה במתקני היח

 של מינהלת ההגירה
; מקו  משמורת הוא מקו  שקבעו בצו שר הפני  והשר לביטחו  פני , על פי חוק הכניסה לישראל

  סמכויות אכיפה (מקו  מעצר לפי חוק סדר הדי  הפלילי , בית סוהר לפי פקודת בתי הסוהר
 אחר שנקבע בצו הרחקה ככל שהדבר או מקו , ) חוק המעצרי  להל   (1996 ו"התשנ, )מעצרי 

ויש לו יסוד , על פי החוק רשאי שוטר או פקח שהוסמ  על פי אותו חוק. נדרש על פי נסיבות העניי 
לדרוש ממנו , סביר לחשד שאד  מסוי  שוהה בישראל שלא כדי  או שהוצא לו צו משמורת

 .להילוות אליו למקו  משמורת
מקומות המשמורת "כי , ס"י  בנוגע לפעילות שבצו, 2002אוגוסט מבהחלטת הממשלה  .1

 ".בכל שעה משעות היממה, המיוחדי  יתנו מענה לקליטה של המיועדי  להרחקה
 שמינהלת ההגירה התאימה את פעילותה למגבלה של שעות קליטת העצורי  ,הביקורת העלתה

יימו את  שס הזרי בשל כ  העובדי . ועל פיה ה  התקבלו רק עד שעות הערב, ס"שקבע שב
אלא , השימועי  במתקני מינהלת ההגירה בשעות מאוחרות לא הובאו למתקני המשמורת באותו יו 

 .הושארו במתק  המחוזי של מינהלת ההגירה עד למחרת
ס מופעלי  באופ  אחיד ושעות הפעילות הינ  "מתקני שב" כי ,ס" ציי  שב2004בתשובתו מנובמבר 

 שעות ביממה וזאת על א  הסיכוני  24תח את שעריו פ... יודגש כי מחנה מעשיהו. קבועות
נצרת כרוכה ) מתק  משמורת לזרי (ז "מעבר לכ  תוספת פעילות בממל. הביטחוניי  הכרוכי  בכ 

 ".היתה בעלויות נוספות ללא הצדקה שהרי הפתרו  נית  במחנה מעשיהו
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó, „ÂÚÈ˙‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ÂÊ ‰·Â˘˙ ÈÎ  ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘

‰¯È‚‰‰ ,·˘ ÂÈÙ ÏÚ˘"ÌÈ„·ÂÚ ËÏ˜ ‡Ï ÒÌÈ¯Ê Â‰È˘ÚÓ ˙¯ÂÓ˘Ó‰ Ô˜˙Ó· ‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÚ˘· . 
יוחזק שוהה שלא כדי  הנתו  במשמורת בתנאי  הולמי  שלא , על פי חוק הכניסה לישראל .2

בחוק . בבריאותו ובכבודו, בהתחשב בנסיבות העניי  לרבות מש  החזקתו במשמורת, יפגעו
לתנאי תברואה : לכל אלה, בי  היתר, עצור יהיה זכאי"כי , 15בעניי  תנאי המעצרנקבע , המעצרי 
מזר  ושמיכות לשימושו , למיטה, ....לתנאי  שיאפשרו לו לשמור על ניקיונו האישי, הולמי 
 ".למזו  בכמות ובהרכב המתאימי  לשמירה על בריאותו, ...האישי

להל  (ק  של מינהלת ההגירה במחוז תל אביב שעובדי  זרי  שנעצרו הובאו למת, הביקורת העלתה
א  על פי שהמתק  לא הוכרז , ושהו במתק  שעות ארוכות, בשעות אחר הצהריי  והערב)  המתק  

מכיוו  שמתק  המשמורת במעשיהו , כאמור, וזאת, כמקו  משמורת והתנאי  בו אינ  כנדרש בחוק
  סמכויות אכיפה (קנות סדר הדי  הפלילי  כי בניגוד לת,נמצא .לא קלט עובדי  זרי  בשעות הלילה

סופקו במתק  מזר  , ) תקנות המעצרי  להל   (1997 ז"התשנ, )תנאי החזקה במעצר) (מעצרי 
מיטות לא סופקו . מבלי שיכוסו בסדיני  ומבלי שינוקו, ושמיכה העוברי  בלילה הבא לעצור אחר

והמזו  היחיד שהוגש לה  , וגברי  יחדיונשי  ,  בני אד 20 ונוס  על כ  ישנו באותו אול  כ, כלל
 .היה פרוסות לח  וממרחי 

כשנתיי  לאחר שהוקמה  (2004שהוגשה ביוני , רק לאחר דיו  בעתירה בעניי  תנאי ההחזקה במתק 
ולאחר שהתחייבה פרקליטות המדינה , 16לבית המשפט המחוזי בתל אביב) מינהלת ההגירה

פירסמה מינהלת ההגירה הנחיות על פי , יותר משבע שעותששוהי  בלתי חוקיי  לא יוחזקו במתק  
 .התחייבות הפרקליטות
__________________ 

בחוק הכניסה לישראל נקבע שהוראות חוק המעצרי  בעניי  תנאי המעצר יחולו ג  על ) ג(ח13בסעי+  15
 .החזקה במשמורת לפי חוק הכניסה לישראל

 .Ù ÌÈÒ 'ÌÈÏ˘Â¯È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó „‚  È¯ ‚ 2027/04) יפו תל אביב(מ "עת 16
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‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó ,·˘ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ¯ÒÂÁ Ï˘· ÈÎ" ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓÏ Ò- ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈÙÂ‚ Ì‰È ˘ 
 ÌÈ Ù ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘ÓÏ-˙¯ÂÓ˘Ó‰ È ˜˙Ó· ÌÈ¯ÂˆÚ Ï˘ ‰ËÈÏ˜‰ ˙ÂÚ˘ ÔÈÈ Ú·  , ÂÚ‚Ù 

ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ,ˆÚ  Ì‰ÂÌÈÈÂ‡¯ ‡Ï ÌÈ‡ ˙·Â ÌÈ‡˙Ó ‡Ï Ô˜˙Ó· Â¯.   
 תנאי ההחזקה בבתי המשמורת

יהיו בו לא ", )1997בשנת ( שתא שתכנו  בנייתו החל לאחר החלת התקנות ,בתקנות המעצרי  נקבע
חישוב השטח האמור ; ר" מ4.5 השטח הממוצע לעצור בתא לא יפחת מ;  מיטות לעצורי 4 יותר מ

ומחולק במספר , הכיור והמקלחת, לרבות שטח השירותי , התאיהיה לפי השטח שבי  קירות 
 ".המיטות שבתא

 לא עמדו בדרישות ,1997 שתכנונ  החל לאחר שנת ,ששלושת מתקני המשמורת, הביקורת העלתה
ובאחד מה  אפילו ,  במרבית החדרי  במתקני  האלה היו שש מיטות תקנות סדר הדי  הפלילי 

שה  (ר " מ3.25ד מבתי המשמורת היה השטח הממוצע לעובד רק באח, נוס  על כ . שמונה מיטות
 ). מהשטח המוקצה לעצור לפי התקנות72%

שאי  מדובר בבית מעצר אלא במתק  ,  ציי  המשרד לביטחו  פני 2004בתשובתו מדצמבר 
נועדה " "משמורת"ושבדברי ההסבר לתיקו  לחוק הכניסה לישראל מצוי  שהמילה , משמורת

, בדה שאכ  לא מדובר במעצר פלילי אלא במשמורת מנהלית של שוהה שלא כדי להדגיש את העו
התנאי  במקומות המשמורת עולי  לאי  שיעור ... וככל האפשר במתק  מיוחד שהוכשר למטרה זו

בכוונת מנהלת " כי ,ציי ג  המשרד לביטחו  פני  ". מהתנאי  הקיימי  במקומות מעצר רגילי 
ולהגדיל את שטח המחייה של כל מוחזק , יטות הנמצאות בכל חדרההגירה להפחית את מספר המ

 .א  לא ציי  מועד לביצוע כוונה זו, "במתק  המשמורת
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È˙·· ‰˜ÊÁ‰‰ È‡ ˙ ÌÈÏÂÚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈË·È‰·˘ ‰„·ÂÚ·

ÌÈÏÈ‚¯‰ ¯ˆÚÓ‰ È‡ ˙ ÏÚ ˙¯ÂÓ˘Ó‰ , ˙Ú¯Ï ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â‚È¯Á‰ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï È„Î ÔÈ‡
‰ È˙·˙¯ÂÓ˘Ó.  

✩  
ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˜Á¯‰‰ ÍÈÏ‰ , ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ˙È „Ù˜ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ Ï‰ ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘

Ì‰Ï˘ Ì„‡‰ ,ÌÈÏ„ÁÓ ÛÂˆ¯ ‰È‰ : ‡Ï ÏÚ Â¯ˆÚÈÈ ‡Ï ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ˘ Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰
ÌÙÎ· ÏÂÂÚ ;Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ‡ÂÏÓ· Â¯ˆÚ ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ÂÚ„ÈÈ ‡Ï Ô‰ ; ÌÂ‚¯˙ È˙Â¯È˘ ÂÈ‰ ‡Ï

ÌÈ˙Â‡  ;ÏÂÓ ÌÈÒÙËÌ‰Ï˘ ˙Â ÂÎ ‰ ¯·„· ˜ÙÒ ¯¯ÂÚÓ‰ ÔÙÂ‡· Â‡ ; ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Î Í˘Ó·
˜ÂÁ ÈÙÏ ÈÂ‡¯ ÈËÂÙÈ˘ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ˙Â‡  ÌÈ‡ ˙ ; ‰˜ÊÁ‰‰ È‡ ˙ ÌÈ„·ÂÚÏ Â˜ÙÂÒ ‡ÏÂ

˜ÂÁ· ÌÈ˘¯„ ‰ . ¯Ê‰ „·ÂÚ‰ ¯Â˙È‡· Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ‰ÚÈ˜˘‰˘ ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙Â¯ÓÏ
È˜ÂÁ ‡Ï‰ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ Â‡ˆÓ ‡Ï ,Ï‰ ÈÓ ˙‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ‰¯È‚‰‰ ˙

 ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ˆÚÓ·Â ¯Â˙È‡· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÔÈ· ˘˜·˙Ó‰ ÔÂÊÈ‡‰
 „·ÂÚ‰ Ï˘ Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÌÈ ‚Ó‰ ÌÈ‡ ˙ ˙˙Ï Í¯ÚÈ‰Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Â ¯Ê‰ ÍÈÏ‰˙ È·Ï˘ ÏÎ·

‰˜Á¯‰‰Â ˙¯ÂÓ˘Ó‰. 
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ל המנהלת הונחו מתחילת עבודתה ש" כי , ציי  המשרד לביטחו  פני 2004בתשובתו מדצמבר 

ולפני , "אשר אמורי  להיות מורחקי  מהאר+, שוטריה לנהוג בהגינות ובכבוד ע  מהגרי העבודה
. שהחלו בעבודת  ה  א  קיבלו הדרכה ייעודית לטיפול בנתיני  זרי  השוהי  באר+ שלא כדי 

 ".אינ  עברייני  קלאסיי , משו  שמהגרי  אלה הג  שעברו על חוק הכניסה לישראל"זאת 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ‰ËÓ‰ È„È· ˙ÂÈÁ ‰ ˙ È˙ ·Â ˙ÂÓ¯Â  ˙·ˆ‰· È„ ÔÈ‡ ÈÎ

ÌÈ˜Á¯ÂÓ‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ ‰„Ù˜‰‰ ÔÈÈ Ú· ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ , Ì‡
ÁË˘· ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰‡ÏÓ ‰„Ù˜‰ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ‡Ï .ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ, ÏÚÂÙ·˘ 

 ˙ÂÈÁ ‰‰Â ˙ÂÓ¯Â ‰ ‡ÏÈÂ‡¯Î ÂÙÎ‡  ,‰Â ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ‡Ï„ÈÙ˜Â ˙‡ Ú„ÈÈÏ 
Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ‡ÂÏÓ· ÌÈ˜Á¯ÂÓ‰.   

 פעילות משולבת של משרדי הממשלה
משרדית בנושא עובדי  זרי  ורשות ההגירה בראשותו של הממונה על השכר במשרד  ה הבי ועדהו

ירה  הדגישה בהמלצותיה את הצור  ואת היתרו  בהקמתה של רשות הג, רכלבסקימר יובל, האוצר
ג  הממשלה . שתרכז את פעילות  של משרדי ממשלה רבי  המופקדי  על הטיפול בעובדי  הזרי 

 אימצה את מסקנות ועדת רכלבסקי וקבעה מנגנו  2004 ובאפריל 2002אוגוסט  בהחלטותיה ביולי
שתועבר בהמש  , 17ת" במשרד התמ לעובדי  זרי הקמת יחידת סמ : ובכלל זה, ליישו  ההחלטה

, ושתסדיר את העסקת העובדי  הזרי  החוקיי  באמצעות מת  היתרי עבודה, ני למשרד הפ
והקמת מנהלת ; ) יחידת הסמ  להל  (ותאכו  את חוק עובדי  זרי  ואת חוק הכניסה לישראל 

 העברת יחידת הסמ . ההגירה שתרחיק את העובדי  הזרי  הלא חוקיי  עד שתוק  רשות הגירה
הגבולות מהמשטרה למשרד הפני  היו אמורות להתבצע בשנת ויחידת ביקורת ת "ממשרד התמ

2004. 
 שעקב התנגדות המשרד לביטחו  פני  להכפפת שוטרי משטרת ישראל הפועלי  ,הביקורת העלתה

השלמת היערכותו של משרד הפני  לקליטת יחידת  ועקב אי, במינהלת ההגירה למשרד הפני 
ה וקבעה שמינהלת ההגירה שהייתה אמורה שינתה הממשלה את החלטותי, ת"הסמ  ממשרד התמ

 תועבר 18 שיחידת הסמ ,עוד קבעה;  לפחות2006תמשי  לפעול עד ינואר , 2004לפעול עד ינואר 
ת בהנפקת היתרי העסקה "ולכ  בפועל התמקדה יחידת הסמ  בתמ, 2006למשרד הפני  רק בינואר 

ה קבעה ג  שסמכויות ביקורת הממשל; למעסיקי עובדי  זרי  ובאכיפת חוק עובדי  זרי  בלבד
 .ועד אז יישארו בידי משטרת ישראל, 2006הגבולות יועברו למשרד הפני  בינואר 

Ï„‚ Û‡ ‡Ï‡ ÔË˜ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ· ÂÏÙÈË˘ ÌÈÙÂ‚‰ ¯ÙÒÓ˘ ‡ˆÂÈ ¯ÂÓ‡‰Ó ,
‚˘Â‰ ‡Ï ˙Á‡ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰„ÈÁÈ È„È· ˙ÂÈÂÎÓÒ ÊÂÎÈ¯·˘ ÔÂ¯˙È‰Â. 

ל האמור לעיל על השגת צמצו  הביקוש לעובדי  זרי  ועל להל  פרטי  על ההשלכות של כ
  .הפעילות התפעולית של מינהלת ההגירה

__________________ 
 . במשרד העבודה והרווחה כשהתקבלה ההחלטה  17
 .ת" במשרד התמ2003מאי יחידת הסמ- הוקמה ב 18
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 חשיפת העלות הכלכלית של העובד הזר
פעלה הממשלה לייקר את עלות העסקתו של עובד זר ולהשוות אותה לעלות ,  ואיל 2002משנת 

 .19כדי שתהיה כדאית פחות, העסקת עובד ישראלי
 להטיל על שר העבודה והרווחה דאז להקי  צוות 2001יטה הממשלה עוד בשנת נוס  על כ  החל

, הזיכיונות האלה היו אמורי . שיגבש המלצות למת  זיכיונות לכמה חברות להעסקת עובדי  זרי 
לאחר , 2003במרס . להעלות את מחיר העסקתו של העובד הזר באמצעות מנגנו  השוק, בי  השאר

א  , 2003 שהמלצות הצוות יוגשו ביוני ,קבעה הממשלה, לשר האוצרשהאחריות לצוות הועברה 
יותר משנה לאחר המועד , 2004 שבפועל הגיש הצוות את המלצותיו רק באוגוסט ,הביקורת העלתה

וקבעה שיישו  ההחלטות בענ  הבניי  , באותו חודש קיבלה הממשלה את המלצות הצוות. שנקבע
 .ת הוחלט לקיי  דיו  נפרדבעניי  ענ  החקלאו. 2005יחל במארס 

הצוות קבע בהמלצותיו שהדר  המועילה ביותר להפחית את מספר העובדי  הזרי  היא להוסי  
, אי  עוד מקו  להקצאה מינהלית של היתרי , סבר הצוות, משו  כ . ולייקר את עלות העסקת 

עות אלא יש לאפשר למעסיקי  להתחרות ביניה  על מכסת עובדי  שהממשלה תקצה באמצ
 .רישיונות לתאגידי  המורשי  להעסיק עובדי  זרי 

‡ˆÂÈ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó, Ì¯Ë ÏÈÚÙ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ˘ 
ÂÓ˘ÂÈ ,˙ÂÂˆ‰ ˙Â ˜ÒÓ ˙˘‚‰· ¯ÂÁÈ‡‰ Ï˘· ¯‡˘‰ ÔÈ·. 

 שהאיחור בהגשת מסקנות הצוות נבע מהשינוי , הסביר אג  התקציבי 2004בתשובתו מנובמבר 
וממעבר האחריות על נושא העובדי  הזרי  ממשרד , ת הממשלה כלפי העובדי  הזרי במדיניו

ת זקוקה לזמ  כדי ללמוד את "בשל כ  הייתה הנהלת משרד התמ. ת"העבודה והרווחה למשרד התמ
 .הנושא

, עקב ההשלכות הכלכליות כבדות המשקל של העיכוב בפרסו  הדוחש, משרד מבקר המדינה מעיר
   .רושיאלב יובא לפני הממשלה היה ראוי שהעיכו

  על מעסיקי עובדי  זרי ה משולבתאכיפ
סמכויות לאכו  את ) ת" מפקחי משרד התמ להל  (ת "למפקחי אג  האכיפה של משרד התמ .1

חוק שכר , ובה  חוק עובדי  זרי , חוקי העבודה על מעסיקי עובדי  זרי  חוקיי  ולא חוקיי 
על פי חוק העבירות , כמו כ . 1951 א"התשי,  עבודה ומנוחהוחוק שעות, 1987 ז"התשמ, מינימו 

 איסור העסקת עובדי  שלא  קנס מינהלי (ותקנות העבירות המינהליות , 1985 ו"התשמ, המינהליות
בסמכות  להטיל קנס על מעסיק שעבר על חוק , 1992 ב"התשנ, )כדי  והבטחת תנאי  הוגני 

 .עובדי  זרי 
לה שכל אחד מהגופי  השותפי  במינהלת ההגירה יוסי  לפעול  החליטה הממש2002באוגוסט 

ומינהלת ההגירה תתא  בי  משרדי , בתחומו כדי לצמצ  את מספר העובדי  הזרי  הלא חוקיי 
עבודה מתואמת בי  כל הגופי  . ותגבש לצור  זה נוהל הפעלה משות , הממשלה השותפי  בה

ידווח , שבו א  עבר מעסיק על החוק, משות המטפלי  בעובדי  הזרי  מצריכה מנגנו  דיווח 

__________________ 
 ).למעט בענ+ הסיעוד( מהשכר 8%במועד סיו  הביקורת ההיטל על מעסיק עובד זר הוא  19
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כ  יישא העובר . הגור  שחש  את העבירה לגור  המופקד על הטיפול בעבירה וזה אכ  יטפל בה

 .ומעסיקי  אחרי  יירתעו מלעבור על הוראות החוק, על החוק בתוצאות מעשיו מהר ככל האפשר
Â‚‰ Í¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙ ÁÂ·‰ ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ „ÂÚÈ˙ ÏÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙ

Ì‰È˜ÈÒÚÓ ÏÚÂ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ . Û˙Â˘Ó ‰ÏÚÙ‰ Ï‰Â  ‰ÓÒ¯ÈÙ Ì Ó‡ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ
ÏÂÚÙÏ ‰ÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï Ú·¯Â ‰ ˘Î , ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙·2004 , „ˆÈÎ ¯È·ÒÓ Â È‡ Ï‰Â ‰ ÌÏÂ‡

 ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ Ï˘ ÈÏÂÚÙ˙‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ·ÏÂ˘Ó· ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚÙÈ
ÂÈ„ÁÈ ,¯ ˜ÒÂÚ ‡Ï‡ÍÈÏ‰˙· ÛÂ‚Â ÛÂ‚ ÏÎ Ï˘ Â„È˜Ù˙· ˜ .‰ÏÚÙ‰‰ Ï‰Â · ,Ï˘ÓÏ , ÔÎÂ‰ ‡Ï

ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ Â‡ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓÏ ,¯ÂÓ‡Î , Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÍÈÏ‰Â Û˙Â˘Ó ÁÂÂÈ„ ÔÂ ‚ Ó
Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯·ÚÂÈ"ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˜ÂÁ ÏÚ ¯·Ú˘ ˜ÈÒÚÓ· ÏÂÙÈË Ì˘Ï Ú„ÈÓ ˙ . Ì‚ Ï‰Â ‰

 ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎÏ ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÚˆÓ‡ ˙ÏÚÙ‰· Ô„ Â È‡)Ó Ï˘ÓÏÚ„ÈÓ ˙ÂÎ¯Ú , Ë¯ÂÙÈ˘ ÂÓÎ
ÌÈ¯·„‰ Í˘Ó‰·.( 

ת ומינהלת "משרד התמ, משרד מבקר המדינה בח  את סדרי שיתו  הפעולה בי  משרד הפני  .2
 :ואלה ממצאיו, ההגירה בכל הנוגע לאפקטיביות האכיפה של החוק על מעסיקי 

 ועל קבעה שכדי לייעל את אכיפת החוק על המעסיק, 2002החלטת הממשלה מאוגוסט  )א(
אלא ג  בשיתו  ע  מינהלת , ת בצוותי  עצמאיי  בלבד"לא יפעלו מפקחי משרד התמ, העובד הזר

ויסייעו להעביר את המידע המודיעיני הנדרש , על פי היק  הפעילות של מינהלת ההגירה, ההגירה
 ,החלטת הממשלה התבטאה בפקודת הארגו  של הקמת מינהלת ההגירה).  צוות משולב להל  (

 חוליות מבצעיות המשמשות צוותי  33  שיחידות מבצעיות של מינהלת ההגירה יורכבו משקבעה
ת ושני מפקחי  "שני מפקחי  של משרד התמ, כל צוות היה אמור לכלול ארבעה שוטרי . משולבי 

 .הלי  ההרחקה נועד לאכו  את החוק ג  על המעסיקי  וג  על העובדי  הזרי . של משרד הפני 
 שבפועל עיקר הפעילות של מינהלת ההגירה לא הייתה במקומות העבודה ונגד ,הביקורת העלתה

פעלו בכל , עד מועד סיו  הביקורת. אלא באזורי  שבה  שהו העובדי  הזרי  ובבתיה , מעסיקי 
, אביב במחוז תל. אחד מחמשת המחוזות של מינהלת ההגירה שני צוותי  משולבי  לכל היותר

 הוקצו רק שניי  לעבודה בצוותי   ו בכל יו  לפעילות בשטח  שוטרי  שיצא69מתו  , למשל
וכלל רק שני , וג  מבנה הצוות המשולב היה מצומצ  מאוד לעומת המבנה המקורי, המשולבי 

פעילות האכיפה של מינהלת ההגירה על . ת ושוטר אחד ממינהלת ההגירה"מפקחי  ממשרד התמ
כלומר בפעילות לא חוקית כגו  , י שבסמכותההמעסיקי  התמקדה בראש ובראשונה במישור הפליל

 .זיו  ומרמה, עושק, עיכוב דרכו 
 שההפעלה המועטה של הצוותי  המשולבי  , ציי  המשרד לביטחו  פני 2004בתשובתו מדצמבר 

ת לא העמידו לרשות מינהלת ההגירה את המפקחי  לצור  "נבעה מכ  שמשרד הפני  ומשרד התמ
ל המשרד לביטחו  פני  מגעי  ע  " שבימי  אלה מנהל מנכ,שרדעוד ציי  המ. הפעילות הזאת

ת לצור  השלמת סדר הכוחות ולצור  הפעלת "ל משרד התמ"ל משרד הפני  וע  מנכ"מנכ
הסביר מנהל , 2004בתשובתו מנובמבר . הצוותי  המשולבי  על פי האמור בהחלטת הממשלה

ת שוטרי מינהלת ההגירה כשאלה ת מלווי  א" שמפקחי משרד התמ,ת"יחידת הסמ  במשרד התמ
וה  עושי  זאת כדי לאסו  ראיות על עבירות , פועלי  במקומות העבודה של העובדי  הזרי 

ת א  שוטרי מינהלת ההגירה פועלי  "אי  לדרוש ליווי של מפקחי משרד התמ. שהמעסיק עושה
 .בבתי מגורי  או במקומות ציבוריי  מחו+ למקומות העבודה
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 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰, ¯ÂÒÁÓ Ï˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‡˘ 
Ì„‡ ÁÂÎ· ,ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ‰È‰ ,ÌÈ Ù ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ¯ÓÂÏÎ ,Ó˙‰ „¯˘Ó" ˙

ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ,‰Ï˘ÓÓÏÂ ‡˘Â · ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ¯˘Ï ˙Â ÙÏ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰˘ Ì‰Ï ÁÂÂ„Ï
¯·„‰ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ Ô‰ ‰Ó Ì‰Ï ¯È·Ò‰ÏÂ ˙ÚˆÂ·Ó ‰ È‡ .Â ˙‡Ê„ÂÚ , Ï‰ Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙Ó

‰ÏÂÚ ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ, ˙·ÏÂ˘Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ Ï˘ ‰ËÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ˙ÂÏ˙Ï ¯˘Ù‡˘ 
 ‡ÏÂ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· „˜Ó˙‰Ï ‰ÙÈ„ÚÓ˘ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ‰˙ÂÈ È„Ó·

‡˜ÂÂ„ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚ , Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰¯ËÓ‰ ‡È‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡˘ ‰Ú˘·
˙·ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰. 

עבודה מתואמת בי  גופי מינהלת ההגירה משמעה שג  , על העבודה בצוות משולבוס  נ )ב(
המידע המצטבר בידי מינהלת ההגירה בפעולות אכיפה כלפי עובדי  , כאשר הגופי  פועלי  בנפרד

עבודה מתואמת , קרי; ישמש ג  למיצוי האכיפה כלפי מעסיקי העובדי  שאינ  חוקיי , זרי 
עבודה של גופי מינהלת ההגירה ולפיכ  לייעל את פעולות האכיפה אמורה להגדיל את פריו  ה

 .חוקיי   הלא הזרי במונחי עלות ליחידת תפוקה של אכיפת החוק על מעסיקי העובדי 
ולא נקבע מנגנו  ,  שזרימת המידע בי  גופי מינהלת ההגירה לא הייתה נאותה,הביקורת העלתה

ת על מקרי  שבה  עצרו מינהלת "במשרד התמ  לעובדי  זרי שידווח בקביעות ליחידת הסמ 
והייתה לה  לכאורה עילה לפעול ג  נגד , ההגירה ומשרד הפני  עובדי  זרי  לא חוקיי 

עילה כזאת יכולה להתעורר א  מעסיקי  לא שילמו את האגרות הדרושות עבור . המעסיקי 
 .דניידו עובדי  חוקיי  ועו, א  ה  העסיקו עובדי  לא חוקיי , העובדי 

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ˜¯ ‰˜ÒÚ‰ È¯˙È‰ Ï·È˜˘ ˙Â„ÚÒÓ È˙˘ ÏÚ· Ô„ÚÒÓ ‡È‰ ÍÎÏ ‰Ó‚Â„ . 
·-23.12.03 ˙¯Á‡‰ ‰„ÚÒÓ· Â„·Ú ¯˘‡Î ÂÈ„·ÂÚÓ ÌÈÈ ˘ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ‰¯ˆÚ 

Â˙ÂÏÚ··˘ , ‰˜ÒÚ‰ È¯˙È‰ Â ˙È  ‡Ï ‰¯Â·Ú˘) ÔÏ‰Ï-¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰„ÚÒÓ‰  .( ˙¯ÁÓÏ
˙¯ÂÓ˘ÓÓ ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯¯ÁÂ˘ , ÈÓ Ï‰ Ó Ï˘ ‰ÈÈÁ ‰ ˙Â·˜Ú· „¯˘Ó· Ê‡„ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰

ÌÈ Ù‰ . ˜¯ ÂÏ˘ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ·˙Î· ·ÈÈÁ˙‰ ˜ÈÒÚÓ‰
‰˜ÒÚ‰‰ È¯˙È‰ ˙‡ Ï·È˜ ‰¯Â·Ú˘ ‰„ÚÒÓ· . ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˘ÂÏ˘ Â¯ˆÚ  ÍÎ ¯Á‡ ÌÈÈÚÂ·˘Î

¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰„ÚÒÓ· Â„·Ú˘ ÌÂ˘Ó ˜ÈÒÚÓ‰ Ï˘ ÌÈ¯Ê‰ .‰ Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· Â¯ˆÚ  Ì‰Ó ÌÈÈ ˘ .
ÂÓ˘Ó‰ Ô˜˙Ó· Â‰˘ Ì‰˜ÈÒÚÓ Â˙Â‡ ˙Â˘¯Ï ·Â˘ Â¯¯ÁÂ˘ Ê‡Â ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ ˙¯ . Û‡

 Ï˘· ¯˙ÂÈÂ ÚÂ·˘Ï ‰ÏÏ˘  Ì˙Â¯ÈÁ˘ Û‡Â ÌÈÈÓÚÙ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ˆÚ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ˘
Ô„ÚÒÓ‰ Ï˘ ˙¯ÊÂÁ ‰¯È·Ú ,ÂÓˆÚ ˜ÈÒÚÓ‰ „‚  ÌÈÎÈÏ‰ ÏÎ ÂË˜   ‡Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÔÎ˘" ˙

ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÓ Â‡ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓÓ Ï·È˜ ‡Ï ,‰¯˜Ó‰ ÏÚ Ú„ÈÓ .ÊÓ ‰¯˙È˙‡ , Û‡ ÌÈ„·ÂÚ‰
ÂÏˆ‡ „Â·ÚÏ ÂÙÈÒÂ‰Â ˜ÈÒÚÓ‰ Ï‡ Â¯ÊÁÂ‰. 

חוקיי  מתבצע  חלק קט  מפעילות מינהלת ההגירה לאיתור עובדי  זרי  לא, כאמור )ג(
 אלה מקצת משוטריה בעת ביקורות  רקמינהלת ההגירה הפעילה, בהתא . במקומות העבודה

ת לצור  פתיחת " הועבר למשרד התמהחומר. ברישו  עבירות על חוק עובדי  זרי  שעשו מעסיקי 
 ).הטלת קנסות או הגשת כתבי אישו (תיקי  נגד המעסיקי  ולצור  טיפול משפטי 

החל מהקמתה עד למועד סיו  , כי מינהלת ההגירה הגישה, בדיקת משרד מבקר המדינה מעלה
 . מעסיקי 125ומתוכ  הוטלו קנסות על ,  דוחות נגד מעסיקי 195  רק,הביקורת

˙ÂÏÈÚÙÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜Á¯‰· ‰„˜Ó˙‰ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰  , Ì‚Â
Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ‰¯È·Ú‰˘Î"ÌÈ˜ÈÒÚÓ „‚  ‰Á˙Ù˘ ÌÈ˜È˙ ˙ , Ì¯ÙÒÓ ‰È‰

„Â‡Ó ËÚÂÓ . ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ „‚  ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙·ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÎ Ï˘·
„Â‡Ó ˙ÓˆÓÂˆÓ ,‰Ú‚Ù  ‰Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ ˙ÏÂÎÈÂ. 
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 אכיפה של גופי מינהלת ההגירה על מעסיקי עובדי  זרי אפקטיביות ה

Ó ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó"˙ :  1  .היא הגו  העיקרי שטיפל באכיפה  לעובדי  זרי יחידת הסמ , כאמור 
. באמצעות גביית קנסות מה ,  באכיפת חוקי העבודה על מעסיקי העובדי  הזרי ,כלומר. המינהלית

מנתוני יחידת הסמ  . יית הקנסות המינהליי  הוא שיעור גב20אחד המדדי  לאפקטיביות האכיפה
 שיעור גביית הקנסות המינהליי  2004 ובי  ספטמבר 2003שבפרק הזמ  שבי  ינואר , עולה

 . בלבד17% ממעסיקי  שכבר הוטל עליה  קנס היה כ
לאחר שקיי  הלי  ,  לעובדי  זרי בסמכותו של מנהל יחידת הסמ , על פי חוק עובדי  זרי  .2

 לבטל היתר העסקה שנית  למעביד או לסרב לבקשת מעביד לקבל היתר העסקה ,של שימוע
לא קיי  , המנהל יכול לעשות זאת א  המעביד לא קיי  תנאי שנקבע בהיתר. לתקופה של עד שנה

או שעיכב בידו , לא מילא חובה כלפי עובדיו החלה עליו לפי החוק, הוראה לפי חוק עובדי  זרי 
 .ו דרכו  של עובד זרשלא כדי  מסמ  זיהוי א

מ  הראוי שהסמכות לביטול היתרי העסקה לעובדי  זרי  תשמש אמצעי נוס  לאכיפת החוק על 
שא  על פי , אול  הביקורת העלתה. מעסיקי  שהפרו את תנאי ההיתר או שקיבלו אותו במרמה

העסקת שהתקבלו ביחידת הסמ  ידיעות על דיווחי  כוזבי  של מעסיקי  בבקשות לקבל היתרי  ל
לא הפעילה יחידת הסמ  את סמכותה ולא אכפה את , ועל חריגות מההיתרי  שניתנו, עובדי  זרי 
 .החוק כראוי

שבמש  למעלה משנה לא הפעיל מנהל יחידת הסמ  את סמכותו , משרד מבקר המדינה מציי 
 .למרות מקרי  רבי  של הפרות של תנאי ההיתר או של זיו  בקשות לקבלת היתר, בנושא

החל .  נוהל עבודה למימוש סמכות זו לעובדי  זרי  קבעה יחידת הסמ 2003ו  אוקטובר בס
 בקשות לביטול היתרי  ממינהלת 47הגיעו , 2004 ועד למועד סיו  הביקורת באוגוסט 2004בינואר 
 רק 2004מתוכ  בוטלו היתרי  עד תחילת אוגוסט . מארגוני זכויות ומגורמי  שוני , ההגירה

 מונתה ביחידת הסמ  עורכת די  2004בי  השאר מכיוו  שרק מחודש יולי , קי לארבעה מעסי
 .לטיפול בנושא

Ì È  Ù ‰  „ ¯ ˘ Ó  :  מיליו  33 נשאה מינהלת ההגירה בהוצאות בסכו  של 2004 2003בשני 
, מנגד. זאת בנוס  להוצאות על תהלי  ההרחקה כולו;  להטסת עובדי  זרי  לארצות מוצא ח"ש

לרבות הוצאות , ל קובע כי בצו ההרחקה נית  לקבוע שהוצאות ההרחקהחוק הכניסה לישרא
יחולו על העובד המורחק או על המעביד שהעסיק אותו ללא היתר או תו  , האחזקה במשמורת
, שעל פי הוראת שר הפני  או מי שהוסמ  לכ  על ידו,  קובעות21התקנות לחוק. הפרת תנאי ההיתר

, רישה לתשלו  ההוצאות לאד  שעליו נית  הצו או למעבידועל מנהל מינהל האוכלוסי  להגיש ד
 .התקנות מאפשרות ג  גביית החזר ההוצאות בדיעבד לאחר ביצוע ההרחקה. לפי העניי 

, לא הוק  במשרד הפני  מנגנו  לגביית הוצאות ההרחקה, 2004עד למועד סיו  הביקורת באוגוסט 
אחזקת  במשמורת ובמקרי  רבי  ג  , זרי ובפועל מימנה המדינה את מלוא ההוצאות לאיתור ה

 .את הטסת 
החליטה הממשלה כי , כשנתיי  לאחר הקמת מנהלת ההגירה, 2004במועד סיו  הביקורת באוגוסט 

;  ואיל  ייקבעו הוצאות הרחקתו של מי שנית  לו צו הרחקה בתיאו  ע  שר האוצר1.1.05מיו  
ועל מי , יקבע שר הפני  את הוצאות ההרחקה,  ואיל 2005 בינואר 1בכל צו הרחקה שיינת  מיו  

א  הושתו ההוצאות על : קבעיש,  ליזו  תיקו  לחוק,עוד החליטה הממשלה. יושתו ההוצאות האלה

__________________ 
„È˙ ˘ ÁÂ למדדי  נוספי  הבוחני  את אפקטיביות האכיפה ואת שיעור הצלחתו של אג+ האכיפה ראו  20

54Ï˘ · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó) 2004( ,835 832' עמ. 
 .1985 ו"התשמ, )ביית הוצאות גירושדרכי ג(תקנות הכניסה לישראל  21
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 במשרד  לעובדי  זרי ה  ייגבו על ידי יחידת הסמ , המעסיק שהעביד את העובד הזר ללא היתר
 סכומי  שהפקיד העובד בעת הבאתו ה  ייגבו מתו , א  הושתו על העובד הזר עצמו; ת"התמ

  .למקו  משמורת
✩  

 ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ È˜ÈÒÚÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡· ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ‰ ˙„ÈÓ
¯˙ÂÈ· ‰ÎÂÓ  ‰˙È‰ ‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ Ì˘Ï ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ;Ô‰ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ : ÌÈ˙ÂÂˆ‰

„·Ï· ˙ÓˆÓÂˆÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÂÏÚÙ ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ;Ó˙‰ „¯˘Ó" ‰„ÈÓ· Ë˜  ‡Ï ˙ ˙˜ÙÒÓ
ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÈÙÏÎ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÚˆÓ‡· ;Â Ú„ÈÓ ÈÙÂÏÈÁ Ï˘ ÔÂ ‚ Ó ÌÈÈ˜ ‡Ï

Ó˙‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ÔÈ· ÌÈ˜ÈÒÚÓ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÌÈ¯È„Ò"˙ . 
ת את "שאילו קיבל אג  האכיפה במשרד התמ,  כתב מנהל יחידת הסמ 2004בתשובתו מנובמבר 

, ובכלל  חוק שכר מינימו , ית אשר נדרשה לנושא אכיפת חוקי העבודהתוספת כוח האד  השנת
   .יכול היה האג  להגביר את פעילויות האכיפה של חוקי העבודה

 איתור עובדי  זרי  בלתי חוקיי  והוצאת צווי משמורת וצווי הרחקה
,  איתור חשוד בשהייה לא חוקית ומעצרו ה  בסמכות מינהלת ההגירה ומשרד הפני, כאמור

בהתא  לנהלי משרד הפני  והנחיות . והוצאת צווי משמורת וצווי הרחקה ה  בסמכות משרד הפני 
אמורי  , 22לסיורי שטח שערכה מינהלת ההגירה לאיתור עובדי  זרי  לא חוקיי , מינהלת ההגירה

שתפקיד  הוא לבצע , )  פקחי להל  (היו להתלוות פקחי  של יחידת האכיפה במשרד הפני  
קוד  שיוחלט לעכב את העובד ולהביאו למתק  , ראשונית של חוקיות שהייתו של העובדבדיקה 

 השתתפות נציגי משרד הפני  בסיורי  אמורה למנוע מעצרי שווא בשלב .מינהלת ההגירה
 .הראשוני

 : להל  ליקויי  שהעלה משרד מבקר המדינה
, עקב כ . לא היה מספיקמספר הפקחי  שהקצה משרד הפני  לליווי סיורי השוטרי  בשטח  .1

 .במקרי  רבי  עצרו השוטרי  חשודי  בשהייה בלתי חוקית בלי שנבדקו בידי פקחי 
בעיקר משו  שהדבר , היו מקרי  שבה  העדיפו השוטרי  שלא להיעזר כלל בבדיקת הפקחי  .2

כ  שעל ,  צוותי שוטרי 4 3העיכוב נבע מכ  שצוות פקחי  אחד ליווה  .עיכב את פעולת 
 .טרי  היה להמתי  לבוא הפקחי  לבדיקת החשודי השו

 במבצע אכיפה שנער  ,לדוגמה. נמצאו מקרי  שבה  התעלמו השוטרי  מהחלטות הפקחי  .3
שמינהלת ההגירה הגדירה ,  מה 40 כ.  עובדי  זרי 130 צ כ" נעצרו בשעות אחה2004במאי 

נה ביקורת הגבולות כעובדי  זוהו עוד בשטח בידי ממו, משו  שלא נשאו דרכוני " אלמוני "כ
והוא הורה , על ידי בדיקת תעודות חליפיות והצלבת נתוניה  ע  נתוני משרד הפני , זרי  חוקיי 

העובדי  שוחררו רק . למרות זאת הוציאה לה  מינהלת ההגירה צווי משמורת זמנית. לשחרר 

__________________ 
 .ובמקומות ריכוז ובילוי, בנוס+ ג  במקומות עבודת . בעיקר בבתי העובדי  הזרי  22
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הו בלילה במתק  ולאחר שש, אחרי בדיקה חוזרת של ממוני ביקורת הגבולות, למחרת בבוקר
 .מינהלת ההגירה

שפקחי משרד הפני  ירשמו רישו  ראשוני של פרטי , א  כי נהלי יחידת האכיפה קובעי  .4
החלטת הפקחי  על הוצאת צו . נעשה רישו  זה באופ  חלקי בלבד, הזרי  הנבדקי  על יד 

ת למרות משקלה וזא, משמורת זמנית או שחרור הנבדק נמסרה למינהלת ההגירה בעל פה ולא בכתב
 . הפיקוח והבקרה על עבודת הפקחי מוכתוצאה מכ  הצטמצ. הרב

 ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÁ˜Ù· ÌÈÂÂÏÓ ÌÈ¯ËÂ˘‰ È¯ÂÈÒÓ ˜ÏÁ ˜¯ Â·˘ ‰ÏÂÚÙ ÒÂÙ„
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó,  ÌÂ˘Ó Â· ˘È ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â˙È‡ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁÂ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·

‡Ï‰-ÌÈÈ˜ÂÁ . È¯ÂÈÒ· ÌÈÁ˜Ù‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ Ì‡ ˜‰·ÂÓ ÔÙÂ‡· ˙Ó¯Â˙ ÁË˘· ÌÈ¯ËÂ˘‰
 È ÂÓÓ ˙˜È„· ¯Á‡Ï ÌÈ¯¯ÁÂ˘ÓÂ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙ Á˙Ï ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏ

˙ÂÏÂ·‚‰ ˙¯Â˜È· ,ÌÈÁ˜Ù· ÌÈÂÂÏÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ÏÎ ÏÚ˘ È¯‰ . Â‡Ï Ì‡Â- ÛÈ„Ú ˜ÈÒÙ‰Ï 
ÁË˘‰ È¯ÂÈÒ· ÌÈÁ˜Ù‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ÔÈËÂÏÁÏ  ,Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·ÏÂ 

„·Ï· ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ ¯ˆÚÓ.‰¯˜Ó ÏÎ·  , ÏÎ Ï˘ ˙È·˜ÚÂ ˙Ó‡Â˙Ó ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ
ÁË˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ , Ï˘ Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ „·ÎÓ Â È‡ „Á‡ Ì¯Â‚ Â·˘ ·ˆÓ Ï·˜Ï ÔÈ‡Â

˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· ‡Â‰˘ ¯Á‡ Ì¯Â‚. 
 הנחה ואשר על כ , כי דפוס הפעולה אכ  אינו סביר,  הסכי  משרד הפני 2004בתשובתו מנובמבר 

  .כ  שילוו את סיורי השטח של השוטרי , שר הפני  להשלי  גיוס פקחי 
 מערכות מידע במינהלת ההגירה

שע  הקמת מינהלת ההגירה ייעשה ניתוח מערכות ותיבח  הדר  הטובה והיעילה , מ  הראוי היה
  שניתנו ובכלל זה ניהול ההיתרי, ביותר לנהל מידע על עובדי  זרי  במכלול הגופי  הרלבנטיי 

נית  להניח שהפתרו  הסביר . ותהלי  ההרחקה, אשרות השהייה של העובדי  הזרי , למעסיקי 
שיקושר בצורה מקוונת לכל מערכות המחשוב המספקות , ביותר הוא מאגר מידע מרכזי אחד

 .שירותי מידע לגופי  המעורבי  בשלבי  השוני  של התהלי 
במערכות , כתוצאה מכ . נעשתה עבודת מטה כאמורכי לא , בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה

המחשב של הגופי  המטפלי  בעובדי  זרי  ישנ  שישה מאגרי מידע שוני  על העובדי  הזרי  
 .אי  קישור מקוו  בי  מאגרי המידע ואי  התאמה מלאה ביניה , ועל המעסיקי 

Ï È  ˙ Î ¯ Ú Ó Ï  ˙ Â ˘ È ‚  "Ê  : של משטרת ע  הקמת מינהלת ההגירה אפיינה יחידת המחשב
כ  שתשמש , )ז" מערכת יל להל  (ישראל שדרוג של מערכת המחשב להרחקת עובדי  זרי  

ותספק שירותי  לכל הגורמי  הלוקחי  , למעקב אחר כל העובדי  הזרי  ותהלי  הרחקת  מהאר+
 .זאת על פי הנחיית הממשלה; חלק באכיפה

ז "הייתה מערכת יל, 2004וג במר+ ע  סיו  השדר, כי בפועל, בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה
ת לא הורשו לגשת אליה "בעוד שגורמי משרד הפני  ומשרד התמ, נגישה א  ורק למינהלת ההגירה

כתוצאה . בשל מגבלות של ביטחו  מידע שהטילו הגורמי  האחראיי  לנושא במשטרת ישראל
חשיבות למשרדי ויש לו , המידע שנצבר במשטרת ישראל על תהלי  הרחקת עובדי  זרי , מכ 

 .אינו בהישג יד , הממשלה האחרי 
ז מותקנת על המחשב המרכזי "כי מערכת יל,  ציי  המשרד לביטחו  פני 2004בתשובתו מדצמבר 

גור  אזרחי המבקש לעשות , ועל פי הנחיות יחידת אבטחת המידע המשטרתית, של המשטרה
ל פי הנחיות אבטחת מידע שימוש במערכת משטרתית חייב לפעול בתו  מתק  משטרתי או ע
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אול  אלה , ת ולמשרד הפני "כי מגבלה זו נמסרה מראש למשרד התמ,  המשרד הוסי .ייעודיות
 .ז"ועל כ  אינ  מקושרי  למערכת יל, דחו את הפתרונות שהוצעו לאבטחת המידע

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì¯Ë ÌÈÙÂ‚‰ ˙˘ÂÏ˘ ÔÈ· ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ ˙‡ ÌÎÒÏ ‰È‰ ÍÈ¯ˆ ÈÎ
· ‰Ú˜˘‰‰ÏÈ ˙Î¯ÚÓ"Ê .‡Â‰ ÌÂÈÎ ·ˆÓ‰ , ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·ÈÎ¯ ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘Â‰˘

Ó˙‰ „¯˘ÓÏ"ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ˙ , ˙Â Â¯˙Ù ÏÚ ‰ÓÎÒ‰ È‡ Ï˘· ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘Ú  ‡Ï ÌÏÂ‡
Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ . Ì¯Â‚ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ‰ÏÂÙÎ ‰ Ê‰ ÏÚ ÛÒÂ  ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ¯¯Â‚ ¯·„‰

„¯Ù · ,ÌÈ Â˙ · ˙ÂÈ·˜Ú ¯ÒÂÁÏ ˘˘Á ¯ˆÂ Â. 
‰  ˙ Â Ó Ï ˘ ˙ Î ¯ Ú Ó ·  Ú „ È Ó"· È · ‡  : זיהוי חשוד בשהייה לא חוקית נעשה על ידי "

נתוני העובדי  הזרי  ". אביב"אימות הנתוני  שבדרכונו ובתעודות אחרות מול נתוני מערכת 
אינ  משקפי  את מלוא המידע המצוי בידי הרשויות על העובדי  הזרי  ועל " אביב"במערכת 
 :כמפורט להל , מעסיקיה 

לא עודכנה , 2003שנעשתה עד דצמבר , רי  שבה  הארכה של היתרי עבודהנתגלו מק .1
א  לא צוי  כי , שהיה רישו  במערכת כי היתר העבודה פג, במקרי  אחרי  נמצא". אביב"במערכת 

כתוצאה מכ  הוצאו צווי . משרד הפני ת או ב"א  במשרד התמ, חידוש ההיתר נמצא בבירור
, לדוגמא. יי  בעיצומו של הלי  הארכת היתרי העבודה שלה שמעסיק  היה עד, משמורת לעובדי 

,  עובדי  זרי  משו  שמעסיק  לא שיל  את האגרות בגינ 13  הוצאו צווי משמורת ל24.3.04ביו  
 לתשלו  האגרות והסדרת היתרי משרד הפני בשעה שליו  המחרת נקבעה למעסיק פגישה ב

 .  לאחר שהמעסיק שיל  את האגרותהעובדי  שוחררו מהמשמורת למחרת מעצר. העבודה
 עובדי משק בית זרי  המועסקי  בשגרירויות 1000 חסרי  נתוני  על כ" אביב"במערכת  .2

 הודיע 2004באמצע יוני . 23ובבתי דיפלומטי  באשרות הניתנות בידי משרד החו+ על פי אמנת וינה
ת בכמחצית מנציגויות  כי הושלמה התקנת מערכת קונסולרית ממוחשבשרד הפני משרד החו+ למ

עד למועד סיו  הביקורת לא נער  . המכילה מידע על האשרות שמעניק משרד החו+, ל"ישראל בחו
ולא מוסדה העברת נתוני  אלה , עדיי  משרד הפני  לקבלת הנתוני  בממשק בי  מערכות המחשב

 ".אביב"למערכת 
אינ  שלמי  והוא " אביב"ערכת כי אכ  הנתוני  במ,  הודיע משרד הפני 2004בתשובתו מנובמבר 

כי , עוד ציי  משרד הפני .  יושלמו הנתוני  החסרי  על ההיתרי 2005עד ינואר . פועל להשלמת 
ומטרתה , בעקבות הערות הביקורת נמצא משרד הפני  בעיצומה של עבודת מטה ע  משרד החו+

בתשובתו ". יבאב"להסדיר את ההעברה של נתוני האשרות המונפקות במשרד החו+ למערכת 
העביר משרד החו+ , כי עד להקמת ממשק להעברת נתוני  קבוע,  ציי  משרד החו+2004מאוקטובר 

 .פעמי המקי  את כל האשרות התקפות שנופקו בידי משרד החו+ קוב+ חד
 ‰· ÌÈ¯·Á‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ Í¯ÚÓ· ÂÏ‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙‰

ÌÈ Â˘ ÌÈ¯Â˘ÈÓ· ˙‡Ë·˙Ó: 
)‡( ·ÏÈ·˜Ó· ÂÁ˙ÂÙ˘ ˙Â„¯Ù  ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰¯ÓÂÁ ÏÚÂ ‰ ÎÂ˙ ÁÂ˙ÈÙ ÏÚ ÌÈÙÒÎ ÊÂ·Ê. 
)·( ˙ÂÏÈ·˜Ó ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ÌÈ Â˙  Ï˘ ‰ÏÂÙÎ ‰ Ê‰· ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· , ¯ÒÂÁÏ Á˙Ù ˙¯ÈˆÈÂ

ÌÈ Â˙ · ˙ÂÈ·˜Ú. 
)‚( ‡ÂÂ˘ È¯ˆÚÓ Ï˘· Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù , ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ˙Â ÈÓ‡ ¯ÒÂÁ Ï˘· ÌÈÓ¯‚ ‰

Â‡ Ú„ÈÓ‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ¯ÒÂÁ Ï˘·ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó . 
__________________ 

 . העוסקת ביחסי  הדיפלומטי  בי  מדינות1961אמנת וינה משנת  23
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✩  

 ‰ÏÈÚÈ‰ Í¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˙ Ó ÏÚ ˙È˙Î¯ÚÓ ‰·È˘Á Í¯„‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰˘ÚÈ˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ¯Ê‰ „·ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ ·Â˘ÁÓÏ-¯˙È‰‰ Ô˙ÓÓ ÏÁ‰  , ˙ÂÈ˜ÂÁ ˙˜È„·· ‰ÏÎÂ

ı¯‡· Â˙ÈÈ‰˘ ; ÌÈ˜ÈÒÚÓÏ ¯˘‡· ÔÎÂ- ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÌÈ˜È˙· ‰ÏÎÂ ¯˙È‰Ï ‰˘˜·· ÏÁ‰ 
Â Â˘˙ .ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚· Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ¯ÂÊÈ·‰ , ˜˜Ê ˘ ÈÓ ÏÎÏ Ì˙Â ÈÓÊ ¯ÒÂÁÂ
Ì‰Ï ,ÎÂ ÌÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ÂÓ¯‚ ÁÂ‡Ì„ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ·  , È¯ˆÚÓ Ï˘· Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù Â¯˘ÙÈ‡Â

‰Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ÌÏ˘ ÔÈÓÊ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰Ó ÂÓ¯‚ ˘ ‡ÂÂ˘. 
כי בניית מערכת נתוני  מרכזית אשר תרכז ,   כתב המשרד לביטחו  פני2004בתשובתו מדצמבר 

 .אול  היא חורגת מהסמכות של מינהלת ההגירה, רצויה, את כל המערכות האמורות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ˘È‚„Ó ÌÈ˜ÈÒÚÓ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡Â ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÏÂÙÈË‰

È˜Ò·ÏÎ¯ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰Î ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÚ· ÈÊÎ¯Ó ÛÂ‚ ˙Ó˜‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡.   
  עובדי  זרי ה שלרחקההלת ההגירה על היק  הדיווחי מינ

 : הזרי  הלא חוקיי  שיצאו את האר  נחלקי  לשתי קבוצות
 .זרי  שהורחקו על ידי מינהלת ההגירה על סמ" צווי הרחקה שהוציא משרד הפני : מורחקי  .1
 ה  בשל, זרי  שיצאו את האר  ביוזמת  כתוצאה מפעילות מינהלת ההגירה: זבי  מרצו עו .2

יצוי  כי . האפקט המרתיע של פעילות ההרחקה וה  בשל פעילות ההסברה של מינהלת ההגירה
ודיווחיה התבססו על דיווחי  שקיבלה , למינהלת ההגירה לא היה מגע כלשהו ע  העוזבי  מרצו 

 .ממשטרת הגבולות
טמבר כי בתקופה שמספ,  דיווחה מינהלת ההגירה למשרדי הממשלה ולכנסתות אלהעל פי קטגורי

 עובדי  זרי  77,535כ " בסה' עוזבי  מרצו  51,942'ו,  מורחקי 25,593 היו 2003 עד סו# 2002
 .לא חוקיי  שיצאו את האר 

 שנתיי  אחרי תחילת ,שעד למועד סיו  הביקורת, אול  בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה
עילות הנדרשת לא נכתב נוהל עבודה מסודר המגדיר את הפ, הפעילות של מינהלת ההגירה

, בפועל. ממשטרת הגבולות וממינהלת ההגירה כדי לקבל מספר אמי  של כמות העוזבי  מרצו 
ובחלק מהתקופה נכללו , ללא תיעוד, קבלת הנתוני  ממשטרת הגבולות נעשתה באופ  לא מדויק

ופשה כגו  עובדי  זרי  חוקיי  שיצאו לח, "עוזבי  מרצו "בה  נתוני  על עוזבי  שאינ  נחשבי  
וכ  תיירי  , יהודי  שנכנסו לאר  באשרת תייר, )ויזה'אינטר(והיה בידיה  אישור חזרה לישראל 

 .ולאחר מכ  יצאו את האר , ממדינות המערב ששהיית  נמשכה אחרי תקופת האשרה שלה 
‰ ÔÈÈ Ó Ï˘ ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ÏÚ ÂÚ„È ‡˘Â Ï ÌÈ‡¯Á‡‰Â ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ È„˜ÙÓ˘ Û‡" ÌÈ·ÊÂÚ

ÔÂˆ¯Ó" , ‡Ï Ì‰È‚Â˘· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „ÚÂ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó , ˙ËÈ˘
‰¯Ë˘Ó· ˙ÂÏÂ·‚‰ ˙¯Â˜È· ˙„ÈÁÈ ÌÚ Û˙Â˘Ó Ï‰Â Â ‰„Â·Ú ,È ¯˘‡„ÒÈ ‰ ·ÂÓ ÍÈÏ‰ ¯

Ï¯ÈÙÒÌÈ˜Á¯ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙ ,ÔÂˆ¯Ó ÌÈ·ÊÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â. 
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ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,Î ÏÚ ‰ÁÂÂÈ„ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ˘ „ÂÚ·-52,000 ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙· ÔÂˆ¯Ó ÌÈ·ÊÂÚ 
Ò ¯·ÓËÙ2002 ¯·Óˆ„Ï 2003 ,Ô„ÓÂ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚˆÈ· , ˜ÏÁ Ï˘ ÌÈ Â˙  ÈÂÎÈ ·

 ÌÏÈÏÎ‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‡Ï˘ ÌÈ‡ˆÂÈ‰Ó)¯Ë È‡ ÈÏÚ·-‰ÙÂ˜˙‰Ó ˜ÏÁ· ‰¯ÈÙÒ· ÂÏÏÎ ˘ ‰ÊÈÂ( ,
‰ÏÚ‰˘, ÔÈ· ‰È‰ Ì Âˆ¯Ó ı¯‡‰ ˙‡ Â·ÊÚ˘ ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ 36,722 

Ï-40,830 -Î· ÍÂÓ  ¯ÙÒÓ -21%-29%‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ÁÂÂÈ„Ó  .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ¯Á‡Ó
¯˙È ˙ÈÈ‰˘ Â‰˘ ¯˘‡ ÌÈ„Â‰ÈÂ ·¯ÚÓ‰ ˙Âˆ¯‡Ó ÌÈ¯ÈÈ˙ Ì‚ ÔÈÈ Ó· Â¯ÙÒ  ÍÎÏ ÛÒÂ ·˘ , È¯‰

‰ ¯ÙÒÓ˘"ÔÂˆ¯Ó ÌÈ·ÊÂÚ "¯˙ÂÈ „ÂÚ ÔË˜ ‰È‰. 
כי צוות הפקת לקחי  אשר הוק  במינהלת ,  ציי  המשרד לביטחו  פני 2004בתשובתו מדצמבר 
   .לגבי אופ  חישוב אוכלוסיית מהגרי העבודה העוזבי  מרצו ההגירה יגבש נוהל 

 מתקני המשמורת
שירות בתי הסוהר יעמיד לרשות "כי ,  קבעה בי  השאר2002הממשלה בהחלטתה מאוגוסט 

 1,000העמדת ...  בנוס# על מקומות המשמורת הקיימי ,  מקומות משמורת מיוחדי 1,000המנהלת 
 ." נדרש להתחלת הפעילות המבצעית של המנהלתמקומות אלה תהווה תנאי מקדמי

 בנושא מיקו  מתקני 2002בדיו  שנער" בראשות מפקד מינהלת ההגירה בתחילת אוגוסט 
י באזור המרכז ובו עיקרהאתר ה: כי יהיו שלושה מתקני משמורת בשלושה אתרי , המשמורת נקבע

 . מקומות משמורת250חד מה  שבכל א, ושני אתרי  נוספי  בצפו  ובדרו ,  מקומות משמורת500
1. ‚ ¯ Â Á  ˘ Â Ó È ˘ Ï  ¯ ˙ È ס מכרז " פרס  שב2002בהתא  לסיכו  הדיו  באוגוסט   :‰

אחד ).  המכרז הראשו 'להל  (להעמדת שלושה מתקני משמורת ושירותי  נלווי  לשוהי  בה  
 כי, כמו כ  נקבע במכרז. שהמתק  יהיה בית מלו  או בית הארחה, ס קבע היה"מתנאי הס# ששב

 24חתימת ההסכ  ע  הזוכה תותנה בקבלת היתר מהרשות המקומית על פי דיני התכנו  והבנייה
מתוכ  נמצאו רק ,  הצעות18למכרז הראשו  הוגשו . לעשות שימוש במתק  כמקו  משמורת מיוחד

והגיעה , ס" התכנסה ועדת המכרזי  של השב10.9.02'ב. ארבע הצעות העונות על הדרישות
ואישרה את זכייתו , עומד למעשה בדרישות הס#)  היז 'להל  (המציעי  למסקנה שרק אחד מ

כתנאי למימוש זכייתו קבעה ).  מתק  נצרת' להל (במכרז להפעלת המתק  בצפו  במלו  בנצרת 
שעל היז  להמציא עד למועד שנקבע אישור מהוועדה המקומית לתכנו  ובנייה על , ועדת המכרזי 

 .כמתק  משמורתמת  היתר לשימוש חורג במתק  
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,‚Èˆ‰ ‡Ï Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰˘Â‰˘ÏÎ „ÚÂÓ· ·˘ È Ù· " Ò

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ·Â Ê¯ÎÓ· ˘¯„ Î Ô˜˙Ó· ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Ó ¯˙È‰ , ÍÎ·Â
 È‡ ˙· „ÓÚ ‡Ï ˘ÂÓÈÓÏÊ¯ÎÓ‰ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,·˘ ˘ÓÈÓ"ÌÊÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ Ò , ÈÙÎ
Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ˘. 
__________________ 

ע או מחייב כל שימוש בקרק, ) חוק התכנו  והבנייה להל   (1965 ה"התשכ, על פי חוק התכנו  והבנייה 24
היתר זה יינת  רק . קבלת היתר לשימוש חורג מהוועדה המקומית, החורג מהתכנית המקורית, בניי 

והודעה לכל הבעלי  , פרסו  ברבי  של פירוט השימוש החורג: ובה , לאחר קיומ  של מספר תנאי 
ומת  , והמחזיקי  בנכסי  הגובלי  בנכס הנדו  או שעלולי  לדעת הוועדה להיפגע מאישור הבקשה

 .אפשרות להגשת התנגדויות
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 של הממונה על 2002כי בתיק המכרז נמצא מכתב מאוקטובר , ס" שבכתב 2004בתו מנובמבר בתשו

ר "וכי יו, המציי  כי הוועדה המחוזית המליצה על שימוש חורג בנכס, המחוז דאז של משרד הפני 
ולכ  אינו רואה מניעה להתחיל , הוועדה המקומית ציי  כי קיימת הסכמה מלאה על ההמלצה

 .ייעוד המבוקשלהשתמש בנכס ל
 שלח ראש העיר מכתב לממונה על המחוז 2002 כי באוקטובר ,הוסי#, 2005בתשובתו מינואר , היז 

ובו הוא הודיע שהשימוש בחלק מבית המלו  לאכסו  עובדי  זרי  נכלל בייעודי  , במשרד הפני 
 .ע המאושרת"פ התב"המותרי  של הבניי  ע

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·˘ ÏÚ ÈÎ"‰ Ò „ÂÚ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ÔÈ„Î ¯˙È‰ Ô˙È ˘ ‡„ÂÂÏ ‰È
ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ÌÈ‰Â˘ Ì˘Ï Â ÙÂ‰ Ì¯Ë· .˙Â·Â˘˙· Â‚ˆÂ‰ ¯˘‡ ˙ÂÓÎÒ‰‰Â ÌÈ Â˘‰ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ,

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· Â˙ÂÚÓ˘ÓÎ ˘¯„ ‰ ¯˙È‰‰ ¯„‚· Ì È‡ . ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â·˙ÎÓ ÔÈÈ ÚÏ
 ¯·ÂË˜Â‡Ó2002‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ  ,Ô˜˙ÓÎ ˙¯ˆ  Ô˜˙Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ˙¯ÂÓ˘Ó 

 ˙È Î˙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ÏÚ ‰ÏÁ‰ ¯‡˙Ó‰Ô˜˙Ó‰  ,Â‡ ‰„ÚÈÈ ¯˘‡Â˙ÂÏ " ˙Â‡ ÂÏÓ
˘ÙÂ  ‚ÂÒÓ." 

2. È  ˘ ‰  Ê ¯ Î Ó שהיה צרי" להיות המתק  הגדול , לאחר שלא נמצא במרכז האר  מתק :  ‰
 'להל  ) (ג"מ מנתב" ק60עד ( למתק  במרכז האר  2002ס מכרז שני בנובמבר "פרס  שב, ביותר
/ בית אבות/בית הארחה/המתק  יהיה בית מלו . 1: ובה , וקבע תנאי ס#, )רז השניהמכ

תנאי לחתימת ההסכ  ע  הזוכה שייבחר הוא . 2. מתק  מגורי  בקיבוצי /אכסניית נוער/פנימייה
קבלת היתר על פי דיני התכנו  והבנייה מהרשות המקומית להשתמש במתק  כמקו  משמורת 

יכולת  לקבל היתר כול  נפסלו בשל אי ,  הצעות לעשרה מתקני למכרז זה התקבלו. מיוחד
 .כ" שמכרז זה לא הניב כל תוצאה, לשימוש חורג

כגו  כפר ,  כי עד למועד פרסו  המכרז השני הגיעו למשרד לביטחו  פני  הצעות שונות,יצוי 
 הנית  מבנה, הצעות שונות של קיבוצי  שלא במתקני מגורי , מבני דיור, ספינה, קראווני 

, ועוד הצעות שהיה בה  כדי לתת מענה לדרישות האופרטיביות שנדרשו מהמתק , להתאמה בלוד
 . ועל כ  לא יכלו להתמודד במכרז,בתי הארחה וכדומה, שימשו קוד  לכ  כבתי מלו א" אלו לא 

כי עמד על כ" שהמתקני  שישמשו , ס" כתב שב2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ת שימשו קוד  לכ  בית מלו  או בית הארחה וכדומה על מנת להבטיח כי יהיו בה  תנאי  למשמור
ובשל הצור" בהגדרת קריטריוני  ברורי  להשוואה , וכי יהיו מוכני  לשימוש תו" זמ  קצר, ראויי 

 .בי  המתקני  שיוצעו
רת ראויי  בזמ  ס להפעיל מתקני משמו"ולא עלה בידי שב, אול  בפועל שימש תנאי זה תנאי חוס 

, כי תחילה חסרו מקומות להחזקת עובדי  בלתי חוקיי  במשמורת, התוצאה היתה. שנדרש לכ"
אלא התנאי  בה  היו , ס במכרז"והפתרונות שניתנו לא רק שבעצמ  לא עמדו בתנאי  שדרש שב

האחד . וכ" בשני בתי משמורת שהקימה מינהלת ההגירה" מעשיהו"כ" בכלא . א# גרועי  יותר
בחבל " צוחר" מתק  'והשני , שהתבסס על שני בתי דירות לשעבר, לנשי  בחדרה" מיכל"מתק  
 .שהוק  על בסיס תחנת משטרה נטושה בתוספת קראווני , "צוחר"ישובי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·˘ ÏÚ ‰È‰"‰Ê È‡ ˙ Ï˘ ‰˘Ó‚‰ ÏÂ˜˘Ï Ò , È‡ ˙ ˙ÁË·‰ ÍÂ˙
ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ‰˜ÊÁ‰ .ÛÈÒÂ‰Ï ˘È ÍÎ ÏÚ ,ÎÔÂÏÓ È˙·Î ¯·Ú· Â˘ÓÈ˘Â ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈ ˜˙Ó È ,
Ê¯ÎÓ· ¯Á·È‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï ,‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ ‚È˘‰Ï Ì‰È„È· ‰ÏÚ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ;·˘" ·˙Î Ò

 ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ2004 , ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈ·˘Â˙‰ ˙Â„‚ ˙‰Ó Ú·  ¯·„‰˘
ÌÈÒÏÎÂ‡Ó .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·˘ ‰È‰ ÂÏÈ‡" ÌÈÙÒÂ  ÌÈ‚ÂÒÓ ÌÈ ˜˙ÓÏ ¯˘Ù‡Ó Ò

Ï„„ÂÓ˙‰ ,ÌÈÒÏÎÂ‡Ó ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈÓ˜ÂÓÓ Ì·ÈËÓ˘ ‰Ï‡Î ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ , ÈÂÎÈÒ‰ Ï„‚ ‰È‰
‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï. 
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3 . ˙ ¯ ˆ  ·  Ô ˜ ˙ Ó Ï  Ê ¯ Î Ó Ó  ¯ Â Ë Ù  : כי לא נית  לממש את ,  התברר2002בדצמבר
ובמסגרתה , משו  שנגד אחד מבעלי המלו  הוגשה בקשה לפירוק על ידי בנק, ההתקשרות ע  היז 

 500'הבנק הסכי  למימוש העסקה בתנאי שתורחב ל; האוסר על מימוש העסקה ע  היז נית  צו 
ופנה לוועדת הפטור ממכרז , ס החליט להיענות להצעת הבנק"שב. מקומות לשוהי  בלתי חוקיי 

 אישרה 2002בדצמבר . במשרד האוצר בבקשה לאשר את הגדלת ההתקשרות מעבר לתנאי המכרז
 . כאמורהוועדה את הרחבת ההתקשרות

ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ÂÙÂÒ· , ¯‡Â¯·Ù·2003 ,·˘ „ÈÓÚ‰" ˙¯ÂÓ˘Ó‰ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ ˙ÈˆÁÓÎ ÏÚÂÙ· Ò
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Â˘¯„ ˘ .Ï ÛÒÂ · ˙‡Ê-400·˘ „ÈÓÚ‰˘ ˙¯ÂÓ˘Ó‰ ˙ÂÓÂ˜Ó " „ÂÚ Ò

 ‡ÏÎ· ÔÎÏ Ì„Â˜"Â‰È˘ÚÓ." 

‡ˆÂÈ ¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÓ , ‰ÙÂÚ˙‰ ‰„˘ ˙·¯˜· ‰È‰È È¯˜ÈÚ‰ Ô˜˙Ó‰˘ ‰È‰ ˘¯„ ˘ „ÂÚ·˘
Ú‰ ÊÂÎÈ¯ ˙·¯˜·ÂÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·Â ,ÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÊ‡· È¯˜ , ı¯‡‰ ÔÂÙˆ· ‰È‰ È¯˜ÈÚ‰ Ô˜˙Ó‰ ÏÚÂÙ·

ÂÓÂ˜ÈÓÓ Â¯Ê‚ ˘ ˙Â·¯‰ ˙ÂÚÒ‰Ï ·Î¯ ÈÏÎ ˙¯ÈÎ˘ ÈÂÒÈÎÏ ˙Â¯ÎÈ  ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÂÏÚ Â˘¯„ Â ,
ÂÏ‡ ˙ÂÚÒ‰ Ï˘ ÈÂÂÈÏ‰ È˙ÂÂˆ ÔÂÓÈÓÏÂ.   

 "שמי  סגורי "נוהל 
קה עובדי  זרי  שכבר נמצאי  נועדה להקצות למעסיקי  בעלי היתרי העס" שמי  סגורי "מדיניות 

מדיניות זו נועדה בראש ובראשונה . באר  ואינ  מועסקי  על פי ההיתר שנית  לה  מלכתחילה
ובכ" ג  חוסכת את עלות הבאת  של עובדי  , לצמצ  את כמות העובדי  הזרי  השוהי  באר 

 הפני  מבצע משרד. וא# חוסכת את זמ  ההסתגלות של עובד זר חדש באר , זרי  חדשי  ארצה
המחייב מעסיקי  לבקש , ) הנוהל'להל  (על פי נוהל שהוא קבע " שמי  סגורי "מדיניות זו של 

, להעסיק עובדי  זרי  מתו" מאגר העובדי  הזרי  הנמצאי  במשמורת ועומדי  בתנאי הנוהל
 . ל"במקו  להביא  מחו

  עובדי  זרי  שטר  כולל ג, אגר העובדי  הזרי  שיכולי  המעסיקי  להעסיק בהיתרמ .1
השמת  והפיכת  לעובדי  חוקיי  טר  מעצר  עדיפה על השמת  . נעצרו ועוני  על תנאי הנוהל

 חסכו  'מבחינה כלכלית : וזאת ה  מבחינה כלכלית וה  משיקול הומניטרי, בעבודה לאחר המעצר
 . הימנעות ממעצר עובד זר'מבחינה הומניטרית ; עלויות האיתור והמעצר במשמורת

 ערכה יחידת האכיפה של משרד הפני  שלושה ירידי תעסוקה 2003נובמבר 'בחודשי  אוגוסט
בירידי  אלה הושמו בעבודה אצל , בהתא  לאומד  יחידת האכיפה. לעובדי  זרי  לא חוקיי 

 הושמו במסגרת 2003בכל שנת , לש  השוואה. 25 עובדי  זרי 500'מעסיקי  בעלי היתרי העסקה כ
, יוצא אפוא.  עובדי  זרי  אצל מעסיקי  חדשי  בעת שהות  בבתי המשמורת1,836הנוהל עוד 

ללא , "שמי  סגורי  "שבמספר ימי  מועט הוש  חלק משמעותי מהעובדי  שהושמו במסגרת
ותו" חסכו  ניכר בעלויות כלכליות ושמירה על ערכי  , צור" במעצר  והחזקת  במשמורת

 .הומניטריי 
כ" , ת ירידי תעסוקה לעובדי  זרי "רכו משרד הפני  ומשרד התמ לא ע2004אול  מאז תחילת 

 עובדי  זרי  900' הושמו לעבודה אצל מעסיקי  חדשי  כ2004שבתקופה שמינואר עד אוגוסט 

__________________ 
 .חלק  שהו באותו זמ  בבתי המשמורת וחלק  לא 25
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כתב מנהל יחידת האכיפה , 2004ספטמבר מבמכתבו למשרד מבקר המדינה . ששהו בבתי המשמורת

 ".א ומשו  מה נגנז הרעיו "ל עצמו לבצע יריד בתת קיבל ע"בעבר משרד התמ"כי , במשרד הפני 
זרי  עובדי  ומעוניי  להעסיק ,  כי מעסיק שהוא בעל היתר שלא אויש במלואו,הנוהל קובע .2

. ג ויגיש בקשה לקבלת עובדי  זרי "יבוא ללשכת מינהל האוכלוסי  בנתב, המוחזקי  במשמורת
ותודיע על כ" , א זכאי להשלמת מכסתוהלשכה תבדוק ותקבע את מספר העובדי  הזרי  לה  הו

יחידת האכיפה תזמ  את המעסיק על פי תור שייקבע בהתא  לתאריכי . למעסיק וליחידת האכיפה
 .ג"הגשת הבקשות בנתב

‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ï·¯ÂÒÓ ‡Â‰ ˙¯ÂÓ˘Ó‰ Ô˜˙ÓÓ ¯Ê‰ „·ÂÚ‰ ¯Â¯Á˘ ÍÈÏ‰ ÈÎ ,
·¯ ÔÓÊ Í˘Ó Â : ¯Ê‰ „·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÈÈ‡¯Ï ÔÓÊÂÓ ˜ÈÒÚÓ‰˙¯ÂÓ˘Ó‰ Ô˜˙Ó· ; ‡Â‰ ÍÎ ¯Á‡

·˙ · ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ Ó ˙Î˘ÏÏ ‰ ÙÂÓ"˙Â¯‚‡‰ ÌÂÏ˘˙Ï ‚ ; Ô˜˙ÓÏ ¯ÂÊÁÏ ÂÈÏÚ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
¯Ê‰ „·ÂÚ‰ ˙‡ ¯¯Á˘Ï È„Î ˙¯ÂÓ˘Ó‰ .ÍÎ,‰Ó‚Â„Ï  , Ô˜˙ÓÓ „·ÂÚ ¯¯Á˘Ï ˘˜·Ó‰ ˜ÈÒÚÓ

·˙ Ï ˙Á‡ ÌÚÙÂ ˙¯ˆ Ï ÌÈÈÓÚÙ ˙ÂÁÙÏ ÚÂÒ Ï ˘¯„  ˙¯ˆ "¯Ê „·ÂÚ ¯¯Á˘Ï È„Î ‚ , ¯Á‡Ï
  ¯·Î˘„·ÂÚ‰ ˙‡ Ï·˜Ï È‡ÎÊ ‡Â‰˘ Ú·˜ .‰Ó˘‰‰ „Â„ÈÚÏ ıÈ¯Ó˙ ÔÈ‡ ÔÂ ‚ Ó‰ ÏÂ·¯Ò·. 

 .כי יבדוק אפשרויות להקלת התהלי", הודיע משרד הפני , 8.11.04בתשובתו מיו  
יש לפרס  , די לאפשר לכלל המעסיקי  נגישות שווה למאגר העובדי  הזרי  שבמשמורתכ .3

כי מעסיק  רבי  מעדיפי  להעסיק עובדי  , העובדההדבר חשוב ג  לאור . את המידע שבמאגר זה
ותינת  , ויוני להשמת עובד למעסיקימ  הראוי שייוש  מנגנו  ש, כמו כ . מארצות מסוימות

 .למעסיקי  אפשרות לבטא את העדפת 
.  כי יחידת האכיפה אינה מפרסמת מידע על העובדי  הזרי  המועמדי  להשמה,הבדיקה מעלה

עוק# את תור המעסיקי  הממתיני  לקבלת עובד , עובד זר מסוי  מהמאגרמעסיק המבקש , בפועל
מצב זה מקנה עדיפות למעסיק שיש בידו מידע המאפשר לו לנקוב בש  עובד מועד# הנמצא . חדש

 .במתק  משמורת מסוי 
כי סוגיית השקיפות תיבח  מתו" כוונה להקל במת  ,  הודיע משרד הפני 8.11.04בתשובתו מיו  

 .המידע
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯" ˙Ó˘‰ „„ÂÚÏ ÂÏ˜˘È ˙

ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ , Ï‰Â  È‡ ˙· ÌÈ„ÓÂÚ‰"ÌÈ¯Â‚Ò ÌÈÓ˘", Ì˘Ï Ì¯ˆÚÓÓ ˙ÂÚ ÓÈ‰ ÍÂ˙ 
ÍÎ. ÈÂ‡¯‰ ÔÓÌ„ÓÚÓ ˙‡ ˙Â ˘Ï ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ Ï˜‰Ï ; ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï 

 ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ È Ù· ˙Â„ÓÂÚ‰ ‰¯ÈÁ·‰ È„È· Ì‰Ï Â ˙È ˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È¯˙È‰ ˙‡ ˘ÈÈ‡Ï
‰ È„Ó‰;‰ È„Ó‰ÓÂ ¯Ê‰Ó ˙¯ÂÓ˘Ó· ‰˜ÊÁ‰‰ ˙‡ ÍÂÒÁÏ  ; ‰Ó˘‰‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ë˘ÙÏÂ ¯ˆ˜Ï

˙¯ÂÓ˘Ó‰ Ô˜˙ÓÓ ¯Ê‰ „·ÂÚ‰ Ï˘ ; ÏÚ Ú„ÈÓÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â˘È‚  ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÎÏ ¯˘Ù‡Ï
 Ï‰Â  È‡ ˙· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰"ÌÈ¯Â‚Ò ÌÈÓ˘ " ˙Ó˘‰Ï È ÂÈÂÂÈ˘ ÔÂ ‚ Ó ÁÈË·‰ÏÂ

Ú˜ÈÒÚÓÏ „·Â.  
✩  

Ó˙‰ „¯˘Ó"˙ , È˜ÈÒÚÓ ÏÂÓ Ì‰ÈÚˆÓ‡ ˙‡ È„ Â·ÏÈ˘ ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ
ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,Ì˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂ‰˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÂÏˆÈ  ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ . ¯˘Ù‡

‰¯È‚‰ ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰˘ÓÂÓ ÂÏÈ‡˘ ,¯˙ÂÈ ˙Â·ÂË ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÂÈ‰. 
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   התעשייה והשירותי חריגה ממכסת ההיתרי  בתחו
מרכיב מרכזי בפעולות השלטוניות להפחתת כמות העובדי  הזרי  הוא קביעת מכסות מופחתות 

, כדי לממש את מדיניותה לצמצו  מספר העובדי  הזרי . לכניסת עובדי  זרי  חוקיי  למדינה
 יוקט  בהדרגה מספר  המרבי של ההיתרי  להעסקת 2001קבעה הממשלה שהחל בספטמבר 

, 61,000על ) למעט סיעוד( יעמוד מספר ההיתרי  2003כ" שבשנת , )למעט סיעוד(ובדי  זרי  ע
 . היתרי  להעסקת עובדי  זרי  בענ# התעשייה3,000מה  
הממונה על . על פי חוק עובדי  זרי  נעשית באמצעות היתרי העסקה, העסקת עובדי  זרי , כאמור

 על פי בקשת  ועל פי מכסות מינהליות שקבעו נות  למעסיקי  היתרי עובדי  זרי  פי חוק 
החלטת , כאמור .לכמות העובדי  הזרי  שאפשר להעסיק בהיתר, ממשלות ישראל בשנות התשעי 

 בסמכותה בי   אשר, לעובדי  זרי יחידת סמ", באופ  זמני,  כי תוק הקבע, 2002הממשלה מיולי 
על פי הרגולציה , י  זרי  והעסקת מת  האישורי  הנדרשי  לש  הבאה לישראל של עובד "השאר

 ".שתיקבע לעניי  זה ובהתא  להחלטות הממשלה בעניי 
‰ÏÚ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙‡ˆ˜‰ È¯„Ò· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ‰˜È„·· ,ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó ÈÎ 

ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ ,ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰¯·Ú ÂÈÏ‡ ¯˘‡ , ‡ÏÏ ·ÈÁ¯‰
‰ ˙ÈÈ¯Â‚Ë˜ ˙‡ ˙ÂÎÓÒ"ÈÈ˘Ú˙‰ "Ï"ÌÈ˙Â¯È˘Â ‰ÈÈ˘Ú˙" , Â‚¯Á˘ ÌÈ¯˙È‰ ‰Ê Û ÚÏ ˜ÈÙ ‰Â

 ˙ ˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ‰ÒÎÓ‰Ó2003 . ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ ‰˜ÈÙ ‰ ÏÚÂÙ·5,844 ÌÈ¯˙È‰ 
 ÌÂ˜Ó·3,000‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡˘ ÌÈ¯˙È‰  ;‰ ÌÈ¯˙È‰‰ ÌÈÙÒÂ ˘ Â ˙È  Â„ÚÂ  Ï˘ ˙ÂÎ¯‡‰Ï

 ˙ ˘Ó ÌÈ¯˙È‰2002 ,˙ÏÈ‡· ÔÂÏÓ È˙·Ï ,˙Â„ÚÒÓÏ ,˘Ú˙‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÁÓÂÓÏ ‰ÈÈ
ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ,ÌÈ Ó‡ÏÂ. 

נהג שירות , בטר  הקמת יחידת הסמ", כי בעבר,  מנהל יחידת הסמ"כתב 2004בתשובתו מנובמבר 
בכמות שחרגה , טבחי  במסעדות ועוד, בעלי מקצוע בבתי מלו , התעסוקה להעניק היתרי  לאמני 

 את החלטות ועל סמ" פרשנותו, מתו" היכרותו ע  פרקטיקה זו. מהמכסות שקבעה הממשלה
הבי  כי הפירוש הנכו  של החלטות הממשלה אינו ביטול היתרי  שניתנו בעבר לתתי , הממשלה

 .אלא הקצאת ההיתרי  האלה מחו  למכסה, קבוצות אלו
שהמכסה השנתית להיתרי  , משמעות החלטות הממשלה כפשוטה היא, לדעת משרד מבקר המדינה

מנהל יחידת הסמ" לא יכול היה . ה באותה שנהבתעשייה תכלול את כל העובדי  בענ# התעשיי
   . לכ"לפרש את החלטות הממשלה אחרת בלי לקבל אישור

 אופ  מת  ההיתרי 
ועדה פנימית מייעצת להעסקת עובדי  זרי  בענפי התעשייה " מינה מנהל יחידת הסמ" 1.7.03'ב

תפקידה של . בראשות הוועדה עמד שופט בדימוס).  הוועדה'להל  " (השירותי  והמלונאות
ולהמלי  בפני מנהל , הוועדה היה לבדוק את הבקשות לעובדי  זרי  בתחומי התעשייה והשירותי 

  . אופ  מת  ההיתרי  בידי יחידת הסמ"ממצאי  בדברלהל  . יחידת הסמ" כיצד לטפל בבקשות
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 היתרי  למסעדות

ועל פיה  יש , ות אמות מידה למת  היתרי  בתחו  המסעדנ2003יחידת הסמ" קבעה באוקטובר 
למסעדות , להנפיק היתרי  להעסקת טבחי  מומחי  למסעדות אתניות אסיאניות ומערביות

וא# קבעה את כמות הטבחי  שיש להקצות למסעדה על פי סוגה , ולמזנוני  מהירי , מעורבות
 .ומספר מקומות הישיבה שבה

ו לתעשייה באמצעות כי בניגוד לכלל ההיתרי  שהונפק, בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה
על סמ" מסמכי  , ההיתרי  למסעדות ניתנו על ידי מפקחות באג# לאכיפת חוקי עבודה, הוועדה

, במרבית המקרי  לא נבדקה אמינות הדיווח האמור.  היתרי 1,242כ " סה'שהגישו בעלי המסעדות 
 עונות כלל שאינ , כתוצאה מכ" מסעדות. וא# לא נעשה שימוש בידע מוקד  כלשהו על המסעדות
שתי מסעדות : לדוגמא; היתרי קיבלו , על אמות המידה למת  היתרי  להעסקת עובדי  זרי 

 היתרי  להעסקת שמונה טבחי  בכל אחת מהמסעדות 2003מזרחיות בבעלות זהה קיבלו באוגוסט 
 וכ  על סמ" הצגת, מסעדות אסיאניות, על פי הצהרת הבעלי , בשל היות )  עובדי  זרי 16כ "סה(

כי המסעדות ,  בשתי המסעדות התברר2004 בביקורת שער" אג# האכיפה בפברואר .תפריט אסיאני
 לדעת משרד מבקר .ובעקבות זאת הוקפאו ההיתרי  עד לקבלת הבהרות, הינ  מזרחיות לכל דבר

שכ  העמוד בתפריט שפירט את , די היה בתפריטי  שהוגשו כדי להעלות צור" בבדיקה, המדינה
 .ניות היה שונה בצורתו מיתר התפריטהמנות האסיא

הוחלט , כי לאור ניסיו  אג# האכיפה בתחו ,  ציי  מנהל יחידת הסמ"2004בתשובתו מנובמבר 
 יידונו הבקשות 2005ולקראת הקצאת ההיתרי  לשנת , שלמסעדות מעורבות לא יינתנו עוד היתרי 

אילו היה מנגנו  שזה . ת מדגמיותבתחו  זה יבוצעו בדיקו, בכל מקרה. בוועדה ספציפית לנושא זה
  .ייתכ  והיו נבדקות כל המסעדות, עיקר עיסוקו

 בחינת אמינות הבקשות להיתר
מ  הראוי לקבוע כללי דיווח , לאור מגמת הממשלה לצמצ  ככל האפשר את כניסת הזרי  למדינה

נגנו  שיאפשר ולהקי  מ, כדי שיוכיחו את אמינות הנתוני  שה  מוסרי  בבקשות להיתר, למעסיקי 
 . בחינת אמיתות הנתוני  בטר  מת  ההיתר
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ˙Ó‡È˘ ÔÂ ‚ Ó Ì˜Â‰ ‡Ï ÈÎ

‰„ÚÂÂ‰ ˙ ÈÁ·Ï Â¯·ÚÂÈ˘ Ì¯Ë ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ˙Â˘˜·· , È„È ÏÚ Â˘Ú ˘ ˙ÂÈÓ‚„Ó ˙Â¯Â˜È· ËÚÓÏ
¯˙È‰‰ Ô˙Ó ¯Á‡Ï ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ· ‰ÙÈÎ‡‰ Û‚‡ ÈÁ˜ÙÓ . 

מעסיקי  אשר ביקשו היתרי  נדרשו על ידי יחידת הסמ" להגיש תצהיר חתו  בידי , כ" לדוגמה
אול  ה  לא נדרשו להוכחה כלשהי . ד או רואה חשבו  על ניסיונות לגיוס עובדי  ישראלי "עו

 . כגו  מודעות שפרסמו או פניות ללשכות התעסוקה, לכ"
ולעיתי  א# ביקשה , בדקה כל בקשהכי הוועדה , ר הוועדה" הסביר יו2004בתשובתו מנובמבר 

ובמקרי  מסוימי  א# פנו , מהמעסיק התייחסות ברורה באשר לניסיונותיו לגייס עובדי  ישראלי 
 .נציגי הוועדה ישירות אל לשכות התעסוקה על מנת לאמת א  הגיעו אליה  בקשות מהמעסיק

כגו  מודעות , וד מינימלי תיע בכל בקשהכי ראוי היה שהוועדה תדרוש, משרד מבקר המדינה מעיר
  .אשר לפיו נית  לבחו  את אמיתות הניסיונות לגיוס עובדי  ישראלי , בעיתוני 

✩ 
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ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ· ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ Ó˙‰ „¯˘Ó" ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˙È‰ ˜ÈÙ ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜ ˙
‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ,Û Ú ÏÎÏ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÒÎÓ Ì‚ ‰Ú·˜˘ , ‰Ó‚Ó ÍÂ˙Ó

ÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ¯˙È‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Ù ,‰ÈÈ˘Ú˙‰ Û Ú· ‰Ê ÏÏÎ·Â . ˙„ÈÁÈ
‰ÈÈ˘Ú˙‰ Û Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ‰ÒÎÓ‰Ó ‰‚¯Á ÍÓÒ‰ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ó‚ÓÓ ‰‚¯Á ÍÎ·Â

ÏÏÎ· ÌÈ¯˙È‰‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ÌˆÓˆÏ . ˙Â˘˜·‰ ˙Â ÈÓ‡ Ï˘ ‰¯˜· ‡ÏÏ ÌÈ¯˙È‰‰ Â˜Ù Â‰ ÛÒÂ ·
˜ÈÒÚÓ‰ Ï˘ È˙ÈÓ‡‰ Í¯Âˆ‰ ˙ ÈÁ·Â.  

✯  
‰ ˙Â ˘ ÍÏ‰Ó·-90‚ Î Ï˘ ‡È˘Ï „Ú Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ Ï„-243,000 

ÌÈ„·ÂÚ . ˙Ï˘ÓÓ ˙‡ Â‡È·‰ ı¯‡· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙Â‰˘ Ï˘ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰
·¯ ˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï Ï‡¯˘È-‰È‚ÂÒ· ÏÂÙÈËÏ ˙È„ÓÓ , ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰˙¯ËÓ˘

ÌÈ¯Ê‰ ,‰Ê ‡˘Â Ï ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙·ˆ˜‰ ÍÂ˙. 
‰˙ÂÏÈÚÙ ˙Â·˜Ú·¯Ë˘Ó· ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ˆ¯Ó ‰ Ï‡¯˘È ˙ , ˙ ˘ Ê‡Ó ÏÁ Ì Ó‡2002 

ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ· È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÂˆÓˆ ,Ì¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰ ˙Ó‚Ó ‰ÎÙ‰˙‰Â , ¯˜ÈÚ·
ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Ï˘ Ì˙˜Á¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡·ÌÈ¯Ê  . Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÂÚ‚Ù  ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÌÏÂ‡

ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ,„È ¯Á‡ÏÎ ‰ÏÏ˘  Ì˙Â¯ÈÁ˘ ÍÎ , Ì‰È˜ÈÒÚÓ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· Ì‚
˜ÂÁ‰ ˙‡ Â¯Ù‰˘ ÂÏ‡ Ì‰. 

‡ˆÓ  ,‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· ˙Â‡  ÌÂ‡È˙ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó ÌÂ˘ÈÈ , „ÚÂ  ¯˘‡
Ì‰È˜ÈÒÚÓ ÏÚ Ô‰Â ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ Ô‰ ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ,ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î Ú‚Ù  , ÏÚÂÙ·Â

ÌÓˆÚ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ „‚  ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÏÈÚÙ ¯˜ÈÚ „˜Ó˙‰ .ÓÎÔÎ Â , ÌÈ·‡˘Ó‰
ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ÂÏˆÂ  ‡Ï ÂÊ ‰ÓÈ˘Ó ˙·ÂËÏ Â„ÓÚÂ‰˘ ÌÈ¯ÎÈ ‰. 

ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ ÓÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ Ó˙‰ „¯˘Ó· " ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙ÒÎÓÓ ‚¯Á ˙
‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ , ÌÈˆÓ‡Ó ˙Ú ‰˙Â‡· ‰ÚÈ˜˘Ó ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ „ÂÚ·

 ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜Á¯‰Ï ÌÈ·¯-ÚÈ·ˆÓ‰ ‰ÚÙÂ˙  ‰Ó¯· ˙ÂÏÈÚÂÓ ¯ÒÂÁ ÏÚ ‰
˙È˙Î¯ÚÓ‰. 

 ÌÈÏÈÚÈ ÌÈÚˆÓ‡· ‚È˘‰Ï ˘È Â˙Â‡˘ ˙ÂÈ È„Ó „ÚÈ ‡Â‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆ
 ÂÎÓÒÂ‰˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ È˙Â¯È˘· ÏÈÚÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ˙ÈÈ˘Ú ÍÂ˙Â

ÍÎÏ .„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡· ÌÈ Â˘‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ˙¯·‚‰Ï ‚Â‡„Ï ˘È „ÁÂÈÓ· ‰
ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ . ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ÂÓ‡‰ „ÚÈ‰ ˙‚˘‰

¯ÈÓ˘ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙‰  ÏÚÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ.  



  


