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 6272/20 בג"ץ בבית המשפט העליון 
        משפט גבוה לצדק-בשבתו כבית

           
 580175545ע"ר  ד. קו לעוב1 העותרות: 

 580011567ע"ר  . האגודה לזכויות האזרח בישראל2

 
אלעד ו/או אלד דוח'י 'חו/או  מיכל תג'רעוה"ד  ב"כ באמצעות

  דין:-להמצאת כתבי בי שכתובתם ,ו/או אדר גרייבסקי כהנא
 61022יפו -אביב-, תל75רח' נחלת בנימין , עמותת קו לעובד

 03-5251215; פקס 054-5600536טל: 
     

 דגנ
 
 

 . ממשלת ישראל1 המשיבים:

 שר הפנים. 2  

 בינוי והשיכוןשר ה. 3

 ביטחון. שר ה4  

 והרווחה עבודה. שר ה5  

 המשפטים. שר 6

 שר האוצר. 7  

 
 ע"י ב"כ מפרקליטות המדינה

 , ירושלים29דין -משרד המשפטים, רח' צלאח א

 

 תנאי וצו ביניים-עתירה דחופה למתן צו על

, ממשלת ישראל 1ית המשפט הנכבד יתבקש במסגרת עתירה זו ליתן צו על תנאי, כלפי המשיבה ב

יתוקנו הסדרי מדוע לא  טעםאשר יורה להם לבוא וליתן , השרים הממונים, 7-2וכלפי המשיבים 

 9.1.1001)הקבועים כיום בנוהל  בהיתר בישראל מהגדה המערבית העסקת עובדים פלסטינים

סקת ע"ה 9.1.3001; נוהל 27.8.2015"העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף הבנין", מיום 

 9.1.3008; נוהל 25.2.2018עובדים פלשתינאים בישראל בענף התעשייה והשירותים" מיום 

"העסקת  9.1.3013נוהל ו; 9.7.2019"העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף החקלאות" מיום 

משרדי -( בהתאם להמלצות צוות בין23.10.2018בענף המלונאות" מיום עובדים פלשתינאים 

 מיום 1236להחלטת הממשלה שמספרה ובהתאם  שהוקם לבחינת הנושא ביחס לענף הבניין

 .18.12.2016מיום  2174להחלטת הממשלה שמספרה ו 8.3.2016

 :יתבקשו המשיבים לבוא וליתן טעם בכלל זהו

ותר , וילמעסיקו הישראלי העובד הפלסטיני המועסק בהיתר מדוע לא תופסק כבילת .1

בהם הוחלט על הקצאת מכסות העסקה שענפים תוך הבין מעסיקים במעבר עובדים 

 לעובדים פלסטינים, לרבות:

 להעסקת עובדים פלסטינים חלף מכסות לכל מעסיק; ענפיתקביעה מכסה  (א

מתן היתר כללי להעסקת עובדים פלסטינים למעסיקים חלף היתר שמי הכובל  (ב

 עובד למעסיק מסוים;
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יאפשר חיפוש  אשר פלסטינים בהיתר עובדיםרישום גיוס, מיון ו נגנוןיוקם ממדוע לא  .2

 , לרבות:התניידות של עובדים בין מעסיקים חופש יבטיחלעובדים ועבודה עצמאי 

  ;מעסיק  למחפשי עבודה פלסטינים לאתר  המאפשריםמקוונים ואחרים  מתן כלים   (א

, לעובדים ימים לפחות 15חיפוש עבודה למשך כניסה לישראל לצורך התרת  (ב

 . פלסטינים המבקשים לעבוד בישראל בהיתר וצלחו את האישורים הנדרשים לכך

 .1נספח מצורף ויסומן  1236 העתק החלטת ממשלה

 .2נספח מצורף ויסומן  2174העתק החלטת הממשלה 

)להלן:  2016"הקצאת היתרי העסקה לעובדי בנין פלסטינים", מאוגוסט משרדי -ןדוח הצוות הבי

 טינים בהיתר בענף הבניןלשהמליץ על שינוי הסדר העסקת עובדים פס( הקצאת ההיתריםדוח 

 .3נספח ויסומן  ףמצור ובתוכו הסעדים בעתירה זו

 זו, מבוקש בעתירה המארגנים כיום את הסדר ההעסקה ששינויונהלי העסקת עובדים פלסטינים 

מפורסמים באתר רשות האוכלוסין וההגירה ובאתר "נבו". מפאת ריבוי הנהלים, אורכם והיעדר 

הנהלים כנספחים בעתירה. העותרות נכונות רלוונטיות לסעדים המבוקשים בעתירה, לא צורפו 

 לצרף את הנהלים הרלוונטיים להעסקת העובדים הפלסטינים בישראל ככל שיתבקשו.

 : אודות ההכרח לברר עתירה זו כעתירה ציבורית  –הערה מקדמית  

לברר עתירה זו כעתירה ציבורית, ללא עותרים פרטניים,  עותרות מבקשות מבית המשפט הנכבדה .1

 ורה של טעמים עצמאיים.וזאת מש

, דיני המעמד כפי שפותחו במשפט הישראלי בשנים האחרונות מכירים בזכות העמידה כידוע,  ראשית .2

של עותרים ציבוריים, בעיקר שעה שעל הפרק עומדות שאלות ציבוריות חשובות, הנוגעות לפגיעה 

, 346( 1פ''ד סא)ממשלת ישראל ואח', לעובד ואח' נ'  קו 4542/02"ץ בג בזכויות יסוד. כך למשל, ב

 בהןאת עתירתן של שש עותרות ציבוריות,  הנכבדבית המשפט "( קיבל הכבילה בגץ" – להלן, )2006

המשפט עמד באותו מקרה -למעסיקו. בית  העבודה  מהגרת כאן, וביטל את הסדר הכבילה של  והעותר

המשפט מצד עובד ספציפי, אין בה כדי למנוע את התערבותו של -על כך שהעדרה של פנייה אל בית

 המשפט שעה שפנו אליו עותרות ציבוריות:-בית

... גם אם נכונים הם העובדים הזרים להיכנע לגורלם, אנו לא נסכים כי  "

. אכן, שפר גורלם של  בקהלנו  תופעת הסדר הכבילה תמשיך ותשרור

העובדים הזרים, החלשים והפגועים שבקירבנו, ונחלצו לעזרתם אנשים 

- ובזכותם של אוהבי  -אלה הם העותרים שלפנינו  - טובים, מתנדבים בעם 

חסד אלה נתמזל מזלנו ונתגלגלה זכות לידינו להגן על צלם האנוש של אותם 

ים, הגם שלא ביקשו זאת אנו נגן עליהם, על העובדים הזרעובדים. ו

שנה לנשיא חשין, ההדגשות דינו של המ-לפסק 5, סעיף שם". ) מאיתנו 

 הוספו(. 

כמאה אלף עובדים מדי  המשיבים ביחס להסדרי העסקתם שלבמדיניות עוסקת בענייננו, העתירה 

לפגיעה בלתי מידתית בזכויות האדם שלהם. נסיבות אלו מצדיקות כי  הסדרים המביאים, שנה

 רה תתברר כעתירה ציבורית. העתי
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והיתר העסקתם רשאים לנוע בחופשיות בישראל,  שאינם    בעובדים פלסטיניםהעתירה עוסקת  ,  שנית .3

חוששים לעמוד כעותרים ציבוריים נגד  עובדים אלה .תלוי לחלוטין במעסיקיהם ובמשיבים עצמם

 המוגבלים  משאביה  היות  עלהסדרים החלים על עשרות אלפי אנשים, שמא יבולע להם בדרך כלשהי.  

שיקולים התומכים בבירור עתירה כעתירה  ,הנפגעת ומידת נגישותה לערכאות האוכלוסייה של

, ניתן ביום בנבופורסם ) קו לעובד נ' משרד הפנים 11437/05בג"ץ נכבד המשפט -ציבורית, עמד בית

 :19, בפסקה (13.4.11

בעל אופי ציבורי רחב עשויה להידון   בענין"כבר נפסק, כי עתירה העוסקת 

במסגרת עתירה ציבורית באמצעות עותרים ציבוריים, גם בלא עותרים 

 כך וכמה כמה אחת על... המינהלי ספציפיים הנפגעים במישרין מהמעשה 

, עבודה מהגרות פוטנציאליות בנפגעות זה במקרה משמדובר, הוא

 ממון,  ידע  של  כלים  הן ל  שחסרים  להניח  וניתן ,  ביותר  מוגבלים  שמשאביהן 

. טעם זה מהווה  בענייניהן   תביעה  הליכי  ייזום  לצורך  הנדרשים,  והתמצאות

שיש בו נפגע   בעניןמענה לטענה הנטענת לפיה עתירה ציבורית לא תישמע 

פוטנציאלי מסוים אשר נמנע מלעתור ולבקש סעד. ומעבר לכך, לבית 

דעת להכריע בעתירה ציבורית גם כאשר קיים נפגע  -המשפט נתון שיקול

"כאשר הסוגיה  –ישיר מנושא העתירה שלא הצטרף אליה כעותר, וזאת 

המועלית בעתירה הינה בעלת חשיבות חוקתית מן המעלה הראשונה  

מעבר למחלוקת הפרטנית, וקשורה בגרעינה ליסודותיו של  המתפרשת

(. ענייננו עונה 15המשטר הדמוקרטי ולזכויות אדם..." )ענין לירן, בפסקה 

 הדין, ההדגשה הוספה(. - לפסק 15לתנאי זה במלוא מובנו." )פסקה 

כמאה אלף עובדים מדי על    המוחל הסדר העסקהב, נוכח כך שהסוגיה נשואת העתירה עניינה  לבסוף .4

ולא בעניינו הפרטני  ,לשנותו בהחלטות ממשלה על עצמם , הסדר אשר המשיבים עצמם קיבלושנה

של מאן דהוא, אף טעמי יעילות וחסכון במשאבים ובזמן שיפוטי תומכים בבירורה של העתירה 

 כעתירה ציבורית.

 ואלו נימוקי העתירה:

 הפרק העובדתי 

 :מבוא .א

לסיים  הטלת סנקציה בדמות אבדן רישיון הישיבה בישראל על אדם המבקש"

החירות להתפטר. כריכתו של אקט  עבודה משולה לאיונה האפקטיבי של-יחסי

לוואי קשה כמוה כשלילת האפשרות של היחיד לבחור עם -ההתפטרות בפגיעת

עבודה, וכפייתו של האדם לעבוד בשירותו של אחר שלא -מי להתקשר בחוזה

לפי רצונו. באופן זה לא אך הזכות לחירות נמצאת חסרה, אלא נוצר משטר 

עקרונותיו היסודיים של משפט העבודה, פי טבעו ל-משפטי ייחודי שהנו זר על

לערכו המוסרי של חוזה העבודה, ולתכליתו הבסיסית של חוזה העבודה 

 32פסקה ב ,הבגץ הכביל" )בהבטחת קיומו הכלכלי של העובד, כבודו וחירותו

 .(של השופט לוי לפסק דינו

בקרוב למאה אלף עובדים פלסטינים  מבנה העסקה פסול המייצר פגיעה אנושהבעניינה של עתירה זו 

בדמות כבילתם למעסיקים בעלי היתר וניתובם לשימוש במתווכים בלתי חוקיים לטובת מציאת מעסיק 

http://www.nevo.co.il/case/5885531
http://www.nevo.co.il/case/5885531
http://www.nevo.co.il/case/5885531
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ופגיעה קשה אף באינטרסים ציבוריים דוגמת איתור הביקוש האמיתי לעובדים וצמצום הון  בישראל,

 שחור בישראל. 

המשיבים עצמם הכירו בהכרח לשנות את מבנה העסקת העובדים הפלסטינים בישראל, וזאת כבר בשנת 

 – )להלן: המשיבים( 7-1המשיבים שקיבלו  ת ממשלהחלטה. אלא שעד כה לא הובאה ליישום 2016

לשחרר את העובדים הפלסטינים המועסקים בהיתר בישראל  – הכבילה"ץ בגבפסק הדין עשור לאחר 

בענפים אליהם שויכו בידי בין מעסיקים מעבר לאפשר להם למעסיקיהם בעלי ההיתר במטרה  המכביל

  המשיבים, ולמנוע את התופעה הרחבה והחמורה של סחר בהיתרי עבודה ותשלום דמי תיווך גבוהים.

העובדים הפלסטינים המועסקים בהיתר בישראל, אשר מספרם  כפי שיפורט ביתר הרחבה בעתירה,

מצוי בעלייה מתמדת בשנים החולפות ומתקרב למאה אלף איש, מועסקים במשטר של כבילה 

: דהיינו, פיטוריהם או התפטרותם לא יאפשרו להם לעבוד עוד בישראל באופן המאלץ למעסיקיהם

 . רי זכויות ככל שיהיואותם להמשיך ולעבוד אצל מעסיקיהם, פוגעניים ומפ

ולעמדתם )הנחותה של העובדים משטר זה, נוסף על הפגיעה האינהרנטית הגלומה בו לכוח המיקוח 

 אסורים גביית דמי תיווךסחר בהיתרים ומשגשגת של אך תופעה פסולה רבן ידממילא( בשוק העבודה, 

ה פנויה הניאות לרשמם העבודה ומציאת מעסיק בעל מכס  היתרמעובדים פלסטינים בתמורה להסדרת  

כי שינוי משטר ואלה מצאו  . על היקף התופעה עמדו גורמים מקצועיים שונים במשיבים עצמם,  כעובדיו

של תופעת  הקצאת ההיתרים יביא להכחדתה, או לכל הפחות, להפחתת היקפיה המתרחבים והולכים

 . דמי התיווך החודשיים שמשלמים העובדים עבור היתרי העבודה בישראל

צוות . ענף הבניןלבחינת העסקת העובדים הפלסטינים ב משרדי-ביןמינו המשיבים צוות  2015שנת ב

אשר עמד, בין היתר, על ההכרח לשנות את מבנה ההעסקה ולהפסיק את כבילת העובדים למעסיקיהם 

שורה של צעדים קונקרטיים ליישום קבל החלטות על את המשיבים ל הביאבעלי ההיתר. צוות זה 

עוד לפני אימוץ המלצות  מושא עתירה זו. 2174מה, ולאורן של המלצותיו התקבלה החלטה הרפור

-בין, על כינונו של צוות 1236הצוות ביחס לענף הבנין, הורו המשיבים בהחלטת הממשלה שמספרה 

 ביישום מנגנון דומה ביתר הענפים בהם מועסקים עובדים פלסטינים בישראל. שיידון שרדימ

והצהרתם בהחלטות   במבנה העסקת העובדים הפלסטינים  הרפורמאלא שהחלטות המשיבים עצמם על  

למעסיקיהם  וסחר בהיתרים ולהפסקת כבילת העובדיםממשלה כי יפעלו למניעת תשלום דמי תיווך 

של עובדים  ההעסקה לשינוי הסדרי. פניות העותרות למשיבים בבקשה אינן מיושמות בעלי ההיתר,

ולגיבוש לוח זמנים מסודר, כמו גם ניסיון  שאודותיה הוחלט זה מכבר, ליישום הרפורמה, פלסטינים

 לא נענו.  –להבין מהם הצעדים שיינקטו ויבטיחו הצלחתה 

פסול שעל הצורך בשינויו החליטו העסקה  הסדר שת על מנת להביא את המשיבים לשנותעתירה זו מוג

 שמונה לבחינת הסוגיה.  משרדי-ביןהמלצות צוות  בעצמם לאור

היא מוגשת בימים של מגיפה עולמית שגורמת ממילא לפגיעה קשה, גם באוכלוסיית העובדים 

הפלסטינים בהיתר בישראל. עובדים אלה נאלצים בימים אלה לבחור בין שתי חלופות: אובדן פרנסה, 

נה בישראל תוך פרידה מבני משפחותיהם. דמי התיווך הבלתי חוקיים המשולמים על ידם בתמורה או לי

 להיתר הופכים בימים אלה, בנסיבות הכלכליות הקיימות, לנטל ולמעמסה קשים במיוחד. 

עתירה זו אף מוגשת לאחר שדוח מבקר המדינה האחרון קבע במפורש כי המשיבים התרשלו ביישום 

החליטו בעצמם, וכי המשיבים גוררים רגליים מזה קרוב לארבע שנים ביישום הצעדים   הרפורמה שעליה

 החשובים שיביאו להפסקת הפגיעה הקשה בעובדים הפלסטינים.



5 
 

 המשפט-בית בפני זו עתירה באהולפיכך  דבר עם המשיבים ולדרבנם לפעול העלו חרס,יניסיונות להה

 .הנכבד

 :הצדדים לעתירה .ב

, ומטרתה לסייע לעובדות ולעובדים החלשים 1991לעובד, היא עמותה שהוקמה בשנת , קו 1עותרת ה .1

ביותר במשק הישראלי, בהם עובדים ישראלים בשכר נמוך, מהגרי עבודה, פליטים ומבקשי מקלט 

 . המועסקים בישראל ועובדים פלסטינים

, האגודה לזכויות האזרח בישראל, היא ארגון זכויות האדם הגדול והוותיק בישראל. 2עותרת ה .2

מטרתה להגן על כל קשת זכויות האדם בישראל, בשטחים הכבושים ובכל מקום בו נפגעות זכויות אדם 

על ידי הרשויות הישראליות. בין היתר פועלת האגודה להגנה על זכויות עובדים, על הזכות לשוויון ועל 

וזכויות פלסטינים תושבי השטחים  האדם בהיבטים הקשורים להגירה ולמעמד בישראל כויותז

 .הכבושים

משמשות, לא אחת, עותרות ציבוריות בעתירות בעלות חשיבות ציבורית הנוגעות שתי העותרות  .3

הארגונים שעתרו לביטול  על נמנו העותרותלזכויותיהן של האוכלוסיות בהן הן מטפלות. בין השאר, 

במהלך השנים הגישו . העותרות בג"ץ הכבילהב"הסדר הכבילה" של מהגרי עבודה למעסיקיהם 

ואחריות המשיבים ובהתנחלויות  עתירות הנוגעות להסדרי העסקת עובדים פלסטינים בהיתר בישראל  

, ואח'עמותת קו לעובד ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה    5666/03  ץבג"לזכויותיהם הקוגנטיות, בתוכן  

בישראל נ' ממשלת ישראל קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח  5918/16בג"ץ ; וכן 10.10.2007מיום 

שעניינו פנסיה   קו לעובד נ' ממשלת ישראל  7399/15בג"ץ  ,  יינו דמי מחלה לעובדים פלסטיניםשענ  ואח'

, בעניין 'ואח הבריאות שר' נ האזרח לזכויות והאגודה לעובד קו 2730/20ובג"ץ  לעובדים פלסטינים

העסקת העובדים הפלסטינים בהיתר בתקופת הקורונה והטלת חובת ביטוח רפואי וסטנדרט מגורים 

 עודן תלויות ועומדות בבית המשפט הנכבד.  אחרונותה שלוש העתירות. הולם על מעסיקיהם בעת הזו

 6-2זו. המשיבים  היא שקיבלה את ההחלטות שיישומן מבוקש בעתירה, ממשלת ישראל, 1המשיבה  .4

, שר הפנים, הוא המעניק היתרי עבודה למעסיקי 2המשיב הממונים על יישום הרפורמה: הם השרים 

הבינוי , שר  5המשיב  הביטחון ו  , שר4המשיב  עובדים פלסטינים בהתבסס על מכסות הנקבעות בשיתוף  

הרפורמה בהתאם להצעת הצוות לעיל, ליישם את  2174הם שמונו בהחלטה  7-2המשיבים והשיכון. 

 להחלטה דנא(.  3)סעיף  2017וזאת עד יולי  משרדי-ביןה

 :העסקת פלסטינים בישראל .ג

מועסקים בישראל מאות אלפי עובדים פלסטינים מהגדה המערבית בהיתרי עבודה  1967מאז שנת  .5

 גם היתרי העסקתם ניתנים בעיקר למעסיקים בענף הבנין, ובמספרים נמוכים בהרבה כיום יומיים.

בענפי החקלאות, התעשייה, השירותים והתיירות. קשרי הגומלין בין המשק הישראלי לבין הפלסטיני, 

הביאו להתבססות של ענפים מסוימים על עבודתם של עובדים פלסטינים, והעסקתם נחשבת כדאית 

ים בהם אין היצע של עובדים ישראלים, בין היתר משום היכולת של מעסיקים לשלם למעסיקים בענפ

וההפניות שם;   492-491, בעמ'  2014-א התשע"ה65להם שכר נמוך יותר )ראו מבקר המדינה, דוח שנתי  

 (.דוח המבקרלהלן: 
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 בהתאם לעת מעת ומעודכנות הנקבעות, במכסות מוגבלת אלבישר הפלסטינים העובדים העסקת  .6

 העובדים מספר, רשמיים נתונים פי על. נסיקה במגמת האחרון בעשור ונמצאות ישראל למדיניות

 עמד, והמלונאות התעשייה, הבניין, החקלאות בענפי בישראל לעבודה היתר קיבלו אשר הפלסטינים

. עובדים אלף 100-לכ המכסה הגיעה כבר 2019 ובשנת; עובדים אלף 50-מ פחות על 2014 בשנת

 לענף אלף 19-כ; הבנין לענף עובדים אלף 82-כ: כדלהלן היתה 2019 לשנת נכון המכסות התפלגות

 המספרים הענפים ביתר. עטרות התעשייה אזור כולל התעשייה לענף עובדים 7,000-וכ; החקלאות

 (. סיעוד  למוסדות  עובדים  1,500-וכ,  למסעדות  עובדים  1,500-כ,  למלונות  עובדים  1,000)  יחסית  זניחים

  .האוכלוסין רשות באתר מפורסמת, שונות ממשלה להחלטות בהתאם לענפים מחולקת, השנתית המכסה

לראשונה בהחלטת ועדת השרים לענייני הסדר נורמטיבי שעוגן חל העובדים הפלסטינים העסקת ל ע .7

וקבע את זכאותם של עובדים אלה  ,(הממשלה החלטת)להלן:  1, שמספרה ב/8.10.1970ביטחון מיום 

 לשוויון מלא עם עובדים ישראלים, בתנאי העבודה ובזכויות הנובעות מהעבודה. 

המוקנות לעובדים פלסטינים, ובעיקר לעקרון   החלטת הממשלה נתנה ביטוי לזכויות מהותיות בעבודה .8

לא החלטת הממשלה  השוויון בזכויות בין עובדים פלסטינים לעובדים ישראלים. לאמיתו של דבר,

משפט העבודה הקוגנטי: זהות מלאה בזכאויות הנובעות מהעבודה ממילא מחייב יותר ממה ש קבעה

על תכליתה של החלטה זו עמד בישראל; זהות אשר איננה תלויה במעמד, במוצא או במקום מגורים. 

 מבקר המדינה, בציינו כי:

"החלטה זו שמה לה למטרה למנוע העדפה של עובדים פלסטינים 

עסקתם של העובדים על פני עובדים ישראלים, להגן על תנאי ה 

הפלסטינים ולהביא להשוואתם לתנאי העבודה של עובדים 

ישראלים. ]...[ הסדרים אלו בענין תנאי העסקת עובדים פלסטינים 

בישראל נועדו להבטיח את יישום עקרון השוויון שהוא מעקרונות 

היסוד של מדינת ישראל. ]...[ מובן שעקרון השוויון חל גם בתחום 

ומחייב שמירה על זכויות העובדים הפלסטינים  של יחסי העבודה

והשוואת תנאי העסקתם לתנאים של עובדים אחרים באותו הענף." 

רשות האוכלוסין,  –א, משרד הפנים 65)מבקר המדינה, דו"ח שנתי 

העסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין  –ההגירה ומעברי הגבול 

 (.המדינה קרמב ח"דו  –; להלן 515, בע' 2014-בישראל, התשע"ה 

אלא שעקרון השוויון שעוגן לפני חמישים שנה בהחלטת הממשלה, לא יושם הלכה למעשה וזאת  .9

לנוע למצוא מעסיקים באופן עצמאי, החירות בנקודה הדרמטית ביותר בכל הקשור להעסקה: החופש 

 זו, פוגעתשלילה מוחלטת של זכות יסודית בין מעסיקים, להתפטר מעבודה, ולמצוא עבודה חדשה. 

לחוות דעתו  4)סעיף  "חירותםוללת מהם את והלכה למעשה ש באוטונומיה של העובדים כבני אדם,"

את אוזנם של העובדים הזרים למזוזת הרוצע  מדובר בהסדר "  לעיל(."ץ הכבילה  בגב  של כבוד השופט חשין

 . שם() "אזיקים ובנחושתיים למעסיקאת ידיהם ואת רגליהם ב ובלביתם של מעסיקיהם, וכ

, היעדר היכולת של העובד לעבור בין מעסיקים שולל לחלוטין את כוח המיקוח בג"ץ הכבילהכאמור ב .10

אותו להשלים עם תופעות פסולות, החל מפגיעה בזכויותיו בעבודה  ץשל העובד מול מעסיקו, ומאל

מאפשרת  כבילהוכלה בעבירות חמורות על חוק העונשין כגון סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות. ה

למעסיק לדרוש מהעובד דרישות שונות שלעובד אין אלא ברירה להסכים להן פן יפוטר. כאשר מדובר 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/qouta_palestinian_workers/he/qouta_pls_workers_0119.pdf
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ה בישראל סכומי כסף נכבדים עבור היתר העבוד משלמים מדי חודששר בעובדים מוחלשים ממילא, א

, כבילת העובד למעסיקו כמעט על רקע מצוקה כלכלית ואפשרויות בחירה תעסוקתיות מוגבלות ביותר

 שלא מותירה לעובד ברירה במצבים אלה אלא להמשיך ולעבוד אצל המעסיק.

תופעה שגשוגה של ההסדר של כבילה למעסיק, להקשר ההדוק בין    מחקר ובפסיקה כבר עוגן זה מכברב .11

של גביית דמי תיווך אסורים בתמורה לאותה "הזמנה" נכספת מאת מעסיק  השלילית והנפוצה

 עובדעל רקע העובדה ש:  ותה הזמנהואינו רשאי לעבוד בישראל בלא אקונקרטי, לעובד הזקוק לפרנסה  

לפנות למעסיק ולהתקשר עצמאית אינו יכול שאינו רשאי להיכנס לישראל או לנוע בתוכה בחופשיות, 

ישראלים התפתחה תופעה -עמו בהסכם עבודה, בפועל בכל הענפים בהם מוזמנים לישראל עובדים לא

נו מהעובד כתנאי לקישור בי ודמי תיווך עמלותרמים מתווכים" המרוויחים מגביית לא רשמית של "גו

 הזכות לעבוד משלמים עבור שאינם בישראל בעת חיפוש העבודה עובדיםכך, לבין מעסיק ישראלי. 

גיא )וראו  .כוח המיקוח שלהםבישראל, באופן שמגדיל עוד יותר את תלותם במעסיקם ומחליש את 

 423( 2כ"ז) עיוני משפטי" התשתית והדפיציט הדמוקרטמונדלק "עובדים או זרים בישראל? חוזה 

הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים  777/08עע"מ  , כן ראומונדלק -להלן  ;443, בעמ' (2003)

 (.2008, אביב-במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נ' לשכת המסחר תל

 למהגרי עבודה בהיתרכבילה מוחלטת למעסיק נחקרה ונדונה ביחס קשה של המציאות היסודה של  .12

ראויה להתברר במסגרת תאורטית שונה שעה שמדובר בעובדים פלסטינים. אך היא  ,  )"עובדים זרים"(

או  בתנועה קבוצה זו אינה נתפסת רק כ"זרה", אלא גם כ"מאיימת", וזקוקה למשטור, שליטה

 . ""הרגעה

העסקתם וההסדרים הכרוכים בה, תחת נדונו  מאז תחילת העסקת הפלסטינים בשוק העבודה בישראל,   .13

המשתמשת בכוח העבודה שלהם לא רק לאספקת "ידיים עובדות",  פוליטית מורכבת-מסגרת מדינית

הפלסטינים ומקודמים אינטרסים ביטחוניים אלא גם לציר שבאמצעותו מנוהל הסכסוך המדיני עם 

, מכון ון ליר בירושלים/ הוצאת הקיבוץ עובדים וזריםרחבה: אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן )ראו בה

תנאי העבודה של עובדים פלסטינים שכירים ; מרכז מאקרו לכלכלה מדינית 45, עמ' 2008המאוחד, 

מנגנון תשלום השכר לעובדים פלסטינים  –עבודה ערבית" ; שירי שלו, 43עמ'  2017, בישראל 

הפקולטה  -ביב א-)עבודת גמר לתואר "מוסמך במשפטים", אוניברסיטת תל בישראל המועסקים

 ,The -Entrenching Law-Breaking or Power-PowerGuy Mundlak; למשפטים ע"ש בוכמן

569 (1998) J.Y ’OLP & L. .ABL .OMPC, 20 Regulation of Palestinian Workers in Israel ,585 'עמ .) 

הכבילה המוחלט של עובדים אלה, כאשר מציאות זו, היא ככל הנראה הרקע להימשכותו של הסדר  .14

בתנועת  שליטתםכי הם משפרים את  טעו המשיבים להאמיןבמשך שנים באמצעות כבילה מוחלטת 

)וראו גם  בגדהעצמם הפלסטינים בישראל ואת האינטרסים המדיניים והביטחוניים שלהם העובדים 

משטר היתרי התנועה בגדה  – הבירוקרטיה של הכיבוש ה,היתרים כולו אצל יעל ברד ס למשטרביח

 (. 94-95(, עמ' 2012) 2000-2006המערבית 

נדמה שכבר אין צורך לכפור, בעת הזו, בהנחות שגויות אלה, לפיהן כבילה מוחלטת משפרת את משטור  .15

העובדים והשליטה בתנועתם בישראל. היותן הנחות מוצא שגויות כבר הוכחה לא אחת בנתונים 

הסכמים  וחתימה עלהנוגעים למדיניות ההגירה לישראל, כאשר נמצא שביטול הכבילה למעסיק, 

מניעת דמי תיווך, צורך הסדרת תנאי עבודתם וגיוסם וללעם ארצות המוצא של העובדים  ליים  בילטרא

, 442)וראו מונדלק, עמ'  של מהגרי עבודה את היקף השהייה בלא היתר בישראל משמעותית מוצמצ
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היא כי כבילה מוחלטת מפחיתה את השליטה בהעסקה בכך המציאות, למעשה, . (הכבילה"ץ בגוכן ב

העסקה בלא מגבירה תופעות של  העסקה באמצעות שרשרות קבלנים,ו רת סחר בהיתריםיוצ שהיא

היתר, ומעלה ביקוש בצורה שאינה נובעת מהצורך הממשי בעבודה אלא מהרווח הנובע מהסחר הבלתי 

 חוקי בהיתרים עצמם.

האופן בו הדברים מתנהלים בשטח וכיצד הם משליכים על זכויות העובדים הבסיסיות, מתואר  .16

בפרוטרוט בתצהירו של עוה"ד ח'אלד דוח'י, המייצג ומסייע לעובדים פלסטינים במסגרת תפקידו 

 , מזה קרוב לעשרים שנה: 1בעותרת 

עובדים שצלחו את מערך הבידוק הביטחוני וקיבלו כרטיס מגנטי, זכאים לעבוד  .11

בישראל. אלא שאין הם מסוגלים, בהסדר ההעסקה הקיים, לחפש מעסיק בעצמם:  

או בכל   ות המעסיקים אשר להם מכסות פנויות אינן מפורסמות בגדה המערביתרשימ

ואין לעובד כל דרך לדעת איזה מעסיק מחפש עובד הרשאי לעבוד , אמצעי נגיש אחר

בישראל בענפים השונים. אין אף כל הסדר במסגרתו מורשים העובדים להיכנס  

והכניסה לישראל הינה רק לאחר לישראל לצורך ראיונות עבודה או חיפוש עבודה, 

קבלת היתר, שמשמעו שכבר קיים עבורם מעסיק בעל מכסה אשר העובד בעל ההיתר 

 רשום כבר כעובדו של מעסיק זה.

מאחר ואין כל דרך לפלסטיני בעל אישור ביטחוני לעבוד בישראל, למצוא בעצמו  .12

ינים  הפלסט נזקקים העובדים –מעסיק שייאות להעסיקו ולרשום על שמו את העובד 

 מעסיק בעל מכסה פנויה שייאות לרשמם כעובדיו.  אלשירותי תיווך על מנת שימצ

במכוון אני מתאר זאת כ"הרשמה כעובדיו", שכן בשטח, והדברים ידועים יפה   .13

לרשויות, בכשליש עד חצי מהמקרים אין קשר בין המעסיק בעל ההיתר, לבין העובד  

פיקטיבי, והעסקת העובדים אינה על ידי  הפלסטיני המועסק בישראל. הרישום הוא 

 בעל ההיתר.  

מבחינת סדר הדברים, ככל שהעובד מצא מעסיק המוכן להעסיקו, עליו להעביר  .14

למעסיק את צילום תעודת הזהות, הכרטיס המגנטי, אישור ניהול חשבון בנק, ובשלב 

יק. עם שם העובד אותו הוא מבקש להעס  –זה המעסיק הישראלי יגיש בקשה ספציפית  

כעבור כחודש בממוצע מרגע הגשת בקשה זו, יושלם התהליך, ההיתר יישלח למרכז 

 התיאום בגדה, והעובד יוכל לקבל את ההיתר.

חוסר נגישותם של העובדים למעסיקים עצמם, ומורכבותו של התהליך הקיים על   .15

היבטיו, דוחפים את העובדים לפנות למתווכים לא חוקיים שייסייעו להם למצוא אדם 

שירשום אותם כעובדיו, והוא בעל היתר להעסיקם. המתווכים אליהם פונים העובדים 

הם מתווכים פלסטינים, המפרשמים שירותיהם בגלוי ברשתות החברתיות, והעובדים  

מתחייבים לשלם להם סכום חודשי קבוע בגין היתר העבודה שקיבלו. למיטב ידיעתי, 

שראלים, בעיקר מעסיקים אשר התשלום עובר ממתווכים פלסטינים לגורמים י

רשאים מבחינת הנהלים לקבל מכסה להעסקת עובדים פלסטינים אולם אינם זקוקים 

 לעבודתם בפועל, ונהנים מתשלום חודשי בגין אותו היתר בו הם סוחרים. 

מניסיוני, יש קשר הדוק וישיר בין מעסיקים שאליהם מגיעים עובדים שנעזרים   .16

ובדים על הוראות הנהלים ולמעשה אינם מעסיקים  במתווכים, לבין המעסיקים שע

את העובדים הפלסטינים שאותם ביקשו בהיתר מיוחד. דהיינו: למיטב ניסיוני, כל  

העובדים הנעזרים המתווכים, מקבלים למעשה "היתר פיקטיבי", שבו נרשם שמו של 

תו מעסיק מסוים על גבי ההיתר אולם העובד בפועל מועסק אצל מעסיקים אחרים, ואו
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ככל הנראה לדמי התיווך הנובעים   בעל היתר ככל אינו זקוק לעבודת העובד, אלא

 מהסחר בהיתר זה. 

מהעובדים   48%- התגלה ממצא לפיו כ 2019בסקר שערכנו ב"קו לעובד" בשנת  .17

הפלסטינים בענפי הבנין והחקלאות קונים את ההיתרים שלהם דרך מתווכים. לפי 

סחר בהיתרים שולית, יחסית. יצוין כי חודשים ממצאינו, בענפים אחרים בעיית ה

בודדים לאחר שערכנו סקר זה התפרסם מחקר של בנק ישראל, אשר הגיע לממצאים  

דומים למדי ביחס להיקפי התופעה בכל הנוגע לענף הבנין. רק כדי לסבר את האוזן, 

משמעות הדבר הינה שעשרות אלפי עובדים פלסטינים מדי שנה )כשלושים אלף 

ם בבנין וכעשרת אלפים עובדים בחקלאות( רוכשים את ההיתרים שלהם עובדי

בתמורה לתשלום דמי תיווך חודשיים, ומפקידים שטרי חוב בגובה ששה תשלומים  

 למתווכים הבלתי חוקיים. 

עוד התגלה בסקר שערכנו כי גובה התשלום החודשי למתווכים עליו דיווחו העובדים   .18

 ודש עבור כל חודש מתוקפת ההעסקה. ₪ מדי ח 3,000- ל  2,500הוא בין 

שלוש, ואנו מזהים נסיקה -אציין כי סקרים אלה נערכים ב"קו לעובד" מדי כשנתיים .19

  2014משמעותית בסכומי התיווך המשולמים בידי העובדים. אם בסקר שערכנו בשנת 

₪ בחודש, הפעם כאמור, הסכום החודשי זינק בפי  1,500-ל  1,000נעו הסכומים בין 

יותר, כעבור חמש שנים בלבד. זאת, בשעה שבתקופה זו שכר המינימום עלה שניים ו

 בכעשרים אחוזים בלבד. 

אשר לתהליך דמי התיווך עליו מדווחים העובדים: עת מתקשר העובד עם המתווך  .20

₪ )בהתאם   2,500-3000בגדה המערבית, משולם על ידו תשלום ראשוני במזומן בגובה  

נקבע, בסכום זהה לדמי תיווך לחודש(. במקביל  לגובה דמי התיווך החודשיים ש

מוחתם העובד על שטר חוב בגובה דמי תיווך לשישה חודשים. העובד הפלסטיני נדרש 

שטר החוב מופקד על ידי  –לשלם מדי חודש את דמי התיווך, ומי שאינו משלם 

 דואג המתווך )באמצעות המעסיק הרשום על ההיתר( כי היתרו   –המתווך, ובנוסף לכך  

של העובד יישלל. אציין, כי גובה דמי התיווך הוא סכום נומנילי קבוע, ולא שיעור 

מהשכר. עובדים פלסטינים נדרשים לשלם את אותו סכום בכל חודש בתקופת 

העסקתם גם אם לא עבדו או עבדו מעט, כך למשל גם בעת סגרים, או בחגים בהם  

כל  ף שטר החוב, הם למשך שכרם צונח. אבהיר, כי חובת תשלום דמי התיווך ותוק

גם לאחר הארכות וחידוש ההעסקות,   –, דהיינו תקופת ההעסקה אצל אותו מעסיק

העובדים ש"קנו" את היתרם באמצעות מתווכים ממשיכים לשלם דמי תיווך, לא אחת 

 שנים ארוכות ובמשך קריירת העסקה שלמה.  –

טינים: החל מהיעדר  קשה להפריז בהשפעה השלילית של תופעה זו על העובדים הפלס .21

כל אפשרות למצוא מעסיק באופן עצמאי ולוודא כי תנאי ההעסקה אצל מעסיק זה 

הוגנים, כי נשמרת הזכות של העובדים לבטיחות, כי נשמרות זכויות העבודה, ועוד 

ועוד. עובר בתשלום חודשי המגיע לכמחצית מהשכר נטו ושעבוד לשטר חוב אשר 

בהיעדר הכנסה בשל סגר או מסיבה אחרת,   – משל  ממומש ככל שהסכום לא משולם )ל

כגון מגיפת הקורונה הנכחית(. וכלה בעובדה כי ההסדר כולו מתמרץ כפי שתואר לעיל 

העסקה שלא בידי בעל ההיתר, ולמעשה העסקה לא מתועדת אצל מעסיקים שאין להם 

ן על  על כלל השלכות הדבר הן על הזכויות בעבודה, ה  –כלל היתר להעסיק את העובד 

זכויות סוציאליות בסיסיות כגון הזכות לטיפול רפואי בתאונת עבודה ועוד. עובדים 

הנפגעים מסחר בהיתרים, למשל, נפגעים ביכולתם לקבל אישור מעסיק על תאונת 

אישור המקנה לא רק דמי פגיעה וגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, אלא גם   –עבודה 

 ם.  זכאות לטיפולים רפואיים או החזרים בגינ
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אציין עוד, כי אף שהתופעה שתיארתי, של סחר בהיתרים, רלוונטית כיום ולמיטב  .22

ידיעתי רק או בעיקר לענפי הבנין והחקלאות )ביחד, קרוב לשמונים וחמישה אחוזים 

מהעובדים הפלסטינים מועסקים בענפים אלה(, הרי שעצם הסדר ההעסקה על 

ולתם לנוע בין מעסיקים, בעיותיו הקשורות לכוח המיקוח של העובדים, ליכ

רלוונטיים גם ליתר הענפים בהם ניתנים   –לאפשרותם למצוא מעסיק בכוחות עצמם 

 היתרים להעסקת עובדים פלסטינים. 

למיטב הבנתי, הצורך ברפורמה כוללת ביחס להסדר ההעסקה של עובדים פלסטינים,  .23

רמטי ודחוף בימים צורך בו הכירו כלל הרשויות והגורמים המקצועיים בישראל, הינו ד

אלה במיוחד, על רקע משבר כלכלי בעולם ובגדה המערבית, משבר שממנו נפגעים 

עובדים חלשים במיוחד, והעובדים הפלסטינים כבר נפגעו ממנו, עם הטלת סגרים  

 חוזרים ונשנים על הגדה על רקע משבר הבריאות והמגיפה העולמית. 

 .4נספח סומן יי מצורף ותצהירו של עו"ד ח'אלד דוח'

 של ח' אקטס ופ' עדנאן, תופעות אלה. בדוח שערך בנק ישראל בנושא דוחפורסמו ממצאי הלאחרונה  .24

מצא כי היקף הסחר , נ2019ספטמבר  ,סחר בלתי חוקי בהיתרי עבודה לעובדים פלסטינים בישראל

, מגלגל דמי תיווך פלסטינים בהיתר מגיע לסך של קרוב לשליש מהעובדיםבהיתרים אצל עובדים 

קבלני מייצר שרשרות העסקה אצל  ומיליון שקל,    480-אסורים בהיקף הכנסות שנתי שנאמד בדוח זה ב

משנה. נמצא אם כן, כי משטר הכבילה, גם בהקשר זה, לא רק שאינו מסייע לאותה שליטה מיוחלת 

קבלנים, כאשר כל גורם בשרשרת שנראה כי על בסיסה יוסד, אלא מביא כשלעצמו להעסקה בשרשרת  

 2)וראו עמ'  מרוויח רווחים בלתי חוקיים כתוצאה מאותו סחר גואה בהיתרי העבודה של העובדים

, וכתוצאה מכך, כמובן, השליטה במיקום העובדים נמצאת נפגעת, שכן סופו של יום העובד לדוח שלעיל(

לל רשומים כמעסיקיו ובאתרים ש"קנה" את היתרו מבעל ההיתר, מועסק עבור קבלנים שאינם כ

נמצא כבילה מוחלטת לסחר בהיתרי עבודה  יצוין, כי הקישור בין משטר של  .  שהמשיבים אינם מכירים

על פי דוח זה גם במדינות אחרות, כאשר מעסיקים בעלי היתרים מגלגלים רווחים בלתי חוקיים בעזרת 

 המועסקים בשוק החופשי.משטר היתרים מגביל, שמאפשר מכירת ההיתרים האלה לעובדים 

  .זה דוח בנק ישראל מפורסם בקישור

, בדוח מבקר המשיבים על שינוי הסדר העסקה זהת בסיס להחלטות לבסוף, תוארו העובדות המהוו .25

 : 2020-ג התש"ף70המדינה 

"מעסיק ישראלי המבקש להעסיק עובד פלסטיני בישראל נדרש לפנות למת"ש בבקשה לקבל 

ההיתרים מועברת לקמ"ט היתר להעסקתו. משנתן מת"ש היתרי עבודה למעסיק, רשימת 

שהעובד הפלסטיני המקבל את אישור העבודה בישראל עומד והלה בודק  תעסוקה,

בקריטריונים שקבע המנהא"ז. רק לאחר השלמת בדיקה פרטנית זו נמסר אישור העבודה 

שבה   - 2015ובייחוד משנת  -בשנים האחרונות . לעובד באמצעות משרדי התיאום והקישור

התפתחה תופעה    -ייה בישראל  חל גידול ניכר בהיקף ההעסקה של עובדים פלסטינים בענף הבנ 

של סחר בהיתרי העסקה ותשלומי "עמלות" למתווכים ולמעסיקים של פועלים פלסטינים.  

תיווך" של  "כתבה לשכת דוברות מתפ"ש לבכירי מתפ"ש ומנהא"ז בנושא    2018בספטמבר   ...

  היתרי תעסוקה לפלסטינים כי "בין הנושאים שמעסיקים באופן בולט את הציבור הפלסטיני 

ותופסים מקום משמעותי בשיח נמצא הסחר בהיתרי תעסוקה ותשלום עבור היתרים אלו.  

רבים ממבקשי ההיתרים, אשר עומדים בתנאים לקבלת היתר, ביניהם כאלה שקיבלו היתר 

מיוחד לחיפוש עבודה בישראל, נאלצים לשלם סכומים חודשיים גבוהים תמורת אותו היתר 

https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib3/%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%94.pdf
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ש"ח  5000ולה כי שכרו הממוצע של עובד פלסטיני הוא מהאמור ע ₪... 3000-ל  2500בין 

לחודש בקירוב, וחלק ניכר מהעובדים משלמים למתווכים כמחצית ממנו כדמי תיווך, ויש 

י תופעת הסחר בהיתר... בכך משום פגיעה ניכרת ביכולתו של העובד הפלסטיני להשתכר

ולפגיעה באמון הציבור גורמת לפגיעה בעובדים פלסטינים  תעסוקה שהנפיק קמ"ט תעסוקה

, 2020-ג התש"ף70דוח מבקר המדינה  " )במנהא"ז, ואף עלולה לפגוע בענף הבנייה בישראל 

 .)239-240בעמ' 

 עוד נאמר בדוח זה:  .26

  בין השאר  מסיכום עבודה זו אפשר ללמוד.  2016משרדי סוכמה באוגוסט  -ת הבין עבודת הצוו

כבילת" העובד למעסיק: : )א( "הפלסטינים בישראלות לשיטת העסקת על כמה בעיות הנוגע

באופן שלשני הצדדים יש אינטרס שהיתר ההעסקה יישאר בתוקף, אף אם אין צורך בעובד; 

מסתמנת תופעה של "העברת עובדים שלא כדין וללא  :גביית דמי תיווך והעברת היתרים )ב(

נים מחויבים במימון היתר בין מעסיקים וגביית דמי תיווך בגינם", זאת משום שהקבל

התנאים הסוציאליים ובתשלומי מיסים לעובדים, גם אם לא נמצאה להם עבודה בפועל, ולכן  

 )ג(הקבלנים פונים לקבלנים אחרים ומציעים להם להעסיק בקבלנות משנה את העובדים; 

פיקוח ואכיפה: "נוצר קושי גדול לפקח על תנאי ההעסקה של העובדים, מכיוון שהמעסיק  

מעסיק אותם שלא כדין ולפיכך העסקה זו אינה מדווחת לרשויות המדינה, מה גם   בפועל

 ."שזהות המעסיק משתנה באופן תדיר דבר המקשה אף הוא על יכולת האכיפה והפיקוח 

 .5נספח העתק העמודים הרלוונטיים בדוח מבקר המדינה מצורף ויסומן 

סדר ההעסקה הקיים פוגע בעובדים, הן שאין אודותיהן שום מחלוקת: ה –אלה הן איפוא העובדות  .27

בהכנסתם, הן באוטונומיה שלהם; הסדר זה מייצר ביקושים פיקטיביים; הוא מגלגל הון שחור בגובה 

 מאות מיליוני שקלים בשנה; והוא פוגע ביכולת האכיפה והפיקוח של המדינה.

החלטות לההעסקה והמלצת צוות מקצועי על רפורמה בהסדרי עובדות אלה היוו את הבסיס ל .28

 אודות כך, להלן.  הממשלה שהורו ליישם את המלצות הצוות.

  :בענף הבניין משרדי-ביןה המלצות הצוות .ד

שיבחן  משרדי-בין, אשר הורתה על הקמת צוות 317לה החלטת ממשלה שמספרה תקבה 2017יולי ב .29

 צוות הוקם זו להחלטה בהמשךשינוי בשיטת הקצאת היתרי עבודה לעובדים פלסטינים בענף הבנין. 

, האוצר משרד, האוכלוסין רשות נציגי ובהשתתפות והשיכון הבינוי משרד בהובלת משרדי-הבין

 .ומשרד הביטחון המשפטים משרד הכלכלה, משרד

בחן את מודל ההעסקה של העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל, ושמע  משרדי-ביןהצוות ה .30

 : זה צוותעובדות שנוסחו במסגרת בין הגורמים המעורבים בהעסקה. 

 (;  19)עמ'  ""הקשר בין עוסק ומעסיק מתבצע ע"פ רוב באמצעות ראיסים/מאעכר

)עמ'  "הפלסטינית ברשות פוטנציאליים עובדים לבין קבלנים בין ישיר בממשק "חוסר

19 ;) 

 (; 24של מכסות ויצירת ביקוש כוזב הנובע מרווחי ההיתר )עמ' מיצוי בלתי יעיל 

 עובדים של את הרתיעה לצמצם עשוי העובד יותר בראיית והוגן יותר פשוט "תהליך

 . עבודה" מלבקש אישור
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והעובדות שתוארו  הצוות העביר המלצה חד משמעית, לאחר סקירת חלופות שונות 2016אוגוסט ב .31

. על פי המלצתו, יש לערוך שינוי יסודי בשיטת ההעסקה והקצאת ההיתרים הקיימים, ואוששו על ידו

ולעבור להיתרים ענפיים לעובדים הפלסטינים. זאת במטרה להפסיק את הכבילה למעסיק ספציפי, 

ש"ח מדי  2,300-ל 1,350ולהפסיק את גביית דמי התיווך מהעובדים )שגובהם, על פי הדוח, נע בין 

שיפור כוח המיקוח של העובדים; ייעול הליך  ובהןחודש(. כן יועדה הרפורמה למלא תכליות נוספות 

 זכויות העובדים.  קצאת ההיתרים; והבטחתה

 כך קבע הצוות: 

"לאור הבעיות הרבות שהוצפו לגבי מנגנון הקצאת ההיתרים הקיים, הוחלט בצוות כי 

מנגנון ההקצאה הקיים, אינו חלופה רלוונטית לאור החסרונות... החלופה של שימור 

 לדוח(  24בעיקר בכל הנוגע לסוגיית כבילת העובדים וגביית דמי תיווך" )עמ' 

לדעת חברי הצוות, כמדיניות, נכון לאפשר לעובד הפלסטיני לבחור את מקום העבודה "

 לדוח(.   26" )עמ' שלו, ולשנותו ככל שירצה, תחת מגבלות ואילוצים ביטחוניים 

 סומןצורף ו 2016ט , אוגוס"הקצאת היתרי העסקה לעובדי בנין פלסטינים" משרדי-ביןדוח הצוות ה

 .3 נספח לעיל

 להלן בטבלהתוצג בדוח תוארו הצעדים אותם יש לנקוט בכדי ליישם את הרפורמה. לשם המחשה,  .32

 לבין ההמלצות והצעדים שפורטו בדוח:ביחס להעסקת עובדים פלסטינים בין המצב הקיים השוואה 

 עמ'  דו"חהצעת ה – הרפורמה המתוכננת בענף הבניין  המצב כיום בענף הבניין   מרכיב 

 התהליך בראיית המעסיק

1 

 

הקצאת 

היתרים 

ם  למעסיקי

שמעוניינים  

 להעסיק

עובדים 

 פלסטינים 

 מעסיק מגיש למת"ש בקשה כפולה:  .1

 *בקשה להעסיק עובדים פלסטינים

*בקשה בציון כמות ההיתרים 

   )עובדים( הנדרשת לו

ת דנה בבקשת משרדי-ביןועדה  .2

המעסיק ומקצה לו כמות היתרים על  

 פי קריטריונים שונים 

המלצות הוועדה מועברות לאישור של  .3

מנהל רשות האוכלוסין וההגירה 

 שמקבל החלטה אותה שנה אזרחית

שמעוניין להעסיק עובדים פלסטינים  מעסיק  .1

מגיש למת"ש בקשה להעסיק עובדים 

 . פלסטינים

מנהלת מת"ש מוודאת שהמעסיק עומד בתנאי  .2

רישום במאגר הקבלנים, עמידה בהוראות ) הסף

רשות האוכלוסין וההגירה ובתנאי ההיתר, 

התחייבות לדווח את פרטי השכר במערכת 

 (. שתוקם ע"י רשות האוכלוסיןתלושי חדשה 

ההיתר שניתן למעסיק הוא היתר כללי להעסקת  .3

 עובדים פלסטינים 

13 

 

 

 

22 

 

 

28 

תהליך רישום   2

העובד אצל 

 מעסיק

לאחר שהמעסיק מצא עובד שהוא מעוניין 

להעסיק, עליו להגיש למת"ש בקשה 

בכפוף  –להנפיק לעובד אישור עבודה 

 לכמות ההיתרים שהוקצו לו ע"י מת"ש

עובד שהוא מעוניין להעסיק,  לאחר שהמעסיק מצא 

עליו להגיש למת"ש בקשה להנפיק לעובד אישור 

ללא מגבלה של מספר עובדים אצל אותו  –עבודה 

 מעסיק ובכפוף לכמות ההיתרים הכללית בענף 

13 

22 
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תשלום שכר  3

והפרשות 

סוציאליות 

 לעובדים

שכר הנטו מועבר ישירות מהמעסיק  .1

 לרוב במזומן –לעובד 

סוציאליות ותשלומים הפרשות  .2

נוספים נגבים במרוכז ובאופן מקוון 

ע"י מת"ש, שמעביר אותם לגופים 

 השונים 

שכר הנטו יועבר באופן מקוון מהמעסיק  .1

 למת"ש, שיעביר אותו לעובד 

הפרשות סוציאליות ותשלומים נוספים יגבו   .2

במרוכז ובאופן מקוון ע"י מת"ש, שיעביר אותם 

ה על תקינות לגופים השונים, תוך ביצוע בקר

 דיווחי השכר 

28 

34 

 

30 

 התהליך בראיית העובד

הרשמה  4

לעבודה 

 בישראל 

שלב זה לא קיים במתכונת ההעסקה 

 הנוכחית 

עובד שלא הועסק  הואעובד חדש ) חדשעובד 

עבר מבחן  לא בישראל בשנתיים האחרונות או

שמעוניין לעבוד   (מיומנות בחמש השנים האחרונות

בישראל יוכל לקבל סטטוס של "מועמד לעבודה  

בבניין" במידה שיתקיימו התנאים המחייבים 

 הבאים: 

העובד עומד בתנאי משרד הביטחון לעבודה   .1

 ; בישראל

 ; קיומם של היתרים פנויים לעבודה בענף הבניין .2

במתקני המנהל הרשמה בעמדות הקבלה  .3

 האזרחי ברש"פ 

 

מועמד לעבודה בבניין שסיים בהצלחה "מבחן 

 יהיה זכאי לסטטוס של "מחפש עבודה"  מיומנות"

שמעוניין לעבוד בישראל יוכל לקבל  מנוסהעובד 

ססטוס של "מחפש עבודה" בכפוף לעמידה בתנאים 

 לעיל  1-3

29 

34 

26 

 

 

 

 

 

 

27 

חיפוש עבודה  5

 בישראל 

 שמעוניין לעבוד בישראל צריך: כל עובד 

 משרד הביטחוןלעמוד בתנאים של  .1

 גיל, מצב משפחתי, אישור ביטחוני( )

למצוא מעסיק, כאשר באפשרותו  .2

להיכנס לישראל פעמיים בכל שלושה  

ימים בכל פעם, בהם  5חודשים, למשך 

 הוא יכול לחפש עבודה 

המעסיק יבקש  –לאחר שמצא מעסיק  .3

שר יירשם ממת"ש להנפיק לו רישיון א

 על שמו של המעסיק 

צריך למצוא מעסיק  עובד בסטטוס "מחפש עבודה"

ימים  15כאשר באפשרותו להיכנס לישראל למשך 

לחפש מעסיק. כמו כן יעמדו לרשותו האמצעים 

 הבאים: 

 א. אתר אינטרנט ייעודי למחפשי עבודה 

 ב. מוקד טלפוני ייעודי למחפשי עבודה

 ג. ירידי תעסוקה

המעסיק יבקש  –הימים  15מעסיק בתום אם מצא 

ממת"ש להנפיק לו רישיון שיירשם על שמו של  

 העובד 

29 

34 

שיחסי  עובד  6

העבודה בינו 

לבין מעסיקו 

הסתיימו 

עובד שפוטר/התפטר מאבד את אישור 

העבודה שלו באופן אוטומטי. כדי לחזור 

לעבוד בישראל הוא צריך להתחיל את 

29 

34 
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שנכתב לאחר בחינה מעמיקה בידי שלל גורמי מקצוע, המליץ לא  הנה כי כן, דוח הקצאת ההיתרים  .33

הרפורמה המתוכננת   רק על הפסקת הסדר הכבילה, אלא גם על שורה של צעדים ביצועיים שיהפכו את

אינטרסים החיוביים של המעסיקים )שאינם כמובן גריפת רווחים בלתי לכזו שתהלום את את ה

 חובהוהן את ה בישראל, ולתעסוקה כלכלהמטרות הנוגעות לים בדמות דמי תיווך אסורים(, הן חוקי

ולמנוע ניצולם בידי גורמים שליליים ברשות  הפלסטינים העובדים להגן על החלה על המשיבים

 הפלסטינית ובישראל.

 :יישומן והיעדרבעקבת המלצות הצוות הממשלה  החלטות  .ה

חודשים בודדים   –  18.12.2016-התקבלה ב  ובהסתמך על דוח הקצאת ההיתרים,  אור המלצות הצוותל .34

בה הוחלט לאמץ את אשר  2174 החלטת הממשלה שמספרה –לאחר פרסום דוח הקצאת ההיתרים 

 :בין היתר קבעההמודל שהוצע בדוח זה. ההחלטה 

ישראלי רשום לפי  "עובדים פלסטיניים שיקבלו אישור עבודה, יוכלו לעבוד אצל כל קבלן 

, שהוא בעל היתר להעסקת 1969-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

קבלן רשום(. העובדים יוכלו לעבור   -עובדים פלסטיניים בענף הבנייה למגורים )להלן 

בהתאם לרצונם בין קבלנים רשומים, ובלבד שהעסקתם תהיה בענף הבנייה למגורים  

להעסיקם למשך תקופה של חודש לפחות בהיקף של משרה מלאה והקבלן הרשום יחויב 

 .לפחות" 

 בסעיף ח' להחלטה אף נקבע לוח זמנים לתחילת יישומה:  .35

עובדים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לעבור למנגנון ההקצאה  2017ביולי  1"החל מיום 

 החדש" 

יישום הרפורמה יחל באוקטובר כי    ,11.1.2018לא יושמה הרפורמה, ותחת זאת נקבע, ביום    2017ביולי   .36

 (. 3431להחלטת ממשלה מס'  9)סע'  2018

לבחינת נוסף,  משרדי-ביןכי יוקם צוות  פורסמה החלטת ממשלה נוספת, בה הוחלט 8.3.2018יום ב .37

שלה מס' מלהחלטת מ  7ענף הבניין )סע'  אינם  שינוי הקצאת היתרים לפלסטינים המועסקים בענפים ש

 צוות זה אמור היה לדון בנושאים הבאים: .(1236

 ;שיפור רגולציה ושינוי שיטת הקצאת העובדים .א

 ;םהבטחת תשלום שכר הנטו של העובדים הפלסטיני .ב

 ;קביעת רגולטור מרכזי להסדרת סוגיות העסקה של עובדים פלסטיניים .ג

 ם;מניעת גביית עמלות ודמי תיווך מעובדים פלסטיניי .ד

 ;לעובדים פלסטינייםהבטחת השכר המשולם  .ה

ורוצה למצוא 

 מעסיק חדש 

תהליך מציאת העבודה בישראל מההתחלה  

 ( 4)ראו סעיף 

העובד לא  -הימים  15אם לא מצא מעסיק בתום 

יירשם אצל מעסיק חדש, הוא ייפלט מהמכסה 

 (4ויצטרך לחזור על התהליך שפורט לעיל )ראו סעיף 
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קביעת מנגנון להקצאת היתרים להעסקת עובדים פלסטיניים ביתר הענפים בהם הם מועסקים,  .ו

 .(27)דר/317משרדי בהחלטה -למעט ענף הבנייה שבנוגע אליו הוקם צוות בין

בחינת הסטת הקצאות מכסות עובדים פלסטיניים לצורך עובדים פלסטיניים משכילים בענפי  .ז

 .שוניםתעסוקה 

הגיש המלצותיו ול שאמור היה לבחון את יישום הרפורמה ביחס לענפים שאינם בנין הצוותיצוין כי 

 מעולם לא הוקם.  ,ימים 90בתוך 

לאחר המועד המקורי כשנה ומחצה  קרוב לחצי שנה לאחר שחלף המועד החדש ליישום הרפורמה, וכך,   .38

שייה באזור התע העסקת עובדים פלסטיניםפורסם נוהל  3.2.2019ביום , יישומהשנקבע לתחילת 

)שכאמור עד אותו שלב עלה מהחלטות   מעין "פיילוט", לרפורמה  בידי המשיבים  הוגדר  עטרות. אזור זה

 . (ענף הבנייןהממשלה כי היא מיועדת לחול רק על 

 .( מפורסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה9.1.3004הנוהל )שמספרו 

נה של שוק העבודה של הב-אי שיקףאזור תעשייה עטרות כמקרה מבחן להעסקת פלסטינים,  בחירת .39

, כשמו, אזור תעשיה הכולל כמה מפעלים בענף אזור התעשייה עטרות הוא:  מירב הפלסטינים בישראל

בעוד שדוח הקצאת ההיתרים עסק בענף התעשייה )בעניינו אמור היה לעסוק צוות   –התעשייה והמזון  

מועסקים בו ו אזור ממוקד בצפון ירושלים(. הלעיל 28 סעיףר'  –אחר, שלא הוקם מעולם  משרדי-בין

פלסטינים בעלי היתר העסקה לאותם מפעלים, תושבי  הם מהם 75%-כעובדים בקירוב,  4,000

. דוח הקצאת ההיתרים, ולא במקרה, דן בענף הבנין, זרח ירושלים ורמאללה()מ האזורים הסמוכים

מעסיקים עשרות אלפי שאלפי מעסיקים שונים בעלי היתר  יש בואשר ההעסקה בו מורכבת בהרבה, 

, ובו פושה הסחר בהיתרי עבודה, כמו גם ההעסקה בשרשרות מכל רחבי הגדה המערבית עובדים

מהם מגיעים כמו גם מקומות היישוב המרוחקים בענף הבניין  םקבלנים. ביזור מספר המעסיקי

מצד המשיבים הן על  אף על אכיפה ופיקוח מקשים על העובדים במציאת עבודה, ומקשים העובדים

 . תנאי ההעסקה, הן על תופעת הסחר בהיתרים

נסיגה מהמלצות דוח הקצאת ההיתרים,  ביטא פיילוט בעטרותלכל אלה יש להוסיף את העובדה, שה .40

בנוהל עטרות ניתנה לעובדים מערך שונה מכפי שהוחלט ואומץ בהחלטות הממשלה שלעיל. כך,  הקים  ו

 ברפורמה המוצעת, שאינם 15במקום , ימים בלבד שבעהלמציאת מעסיק חדש ) קצרה בלבדשהות 

(. כמו כן לא גובשו אמצעים בתשלוםבלא סיוע מתווכים חדש למצוא מעסיק  על מנתמספיקים 

, אישורי כניסה לישראל לצורך העותרות , למיטב ידיעתניתנומתאימים לחיפוש מעסיק אחר, ואף לא 

חיפוש עבודה. נבקש להדגיש, כי יישום חלקי של הרפורמה סופו להחליש את העובדים באופן דרמטי, 

 מה להתמודד.פורה לספסרות לא פחותה מזו שעמה באה הרפור-ולהוות כר

 מנוסחות וקוהרנטיות תובנותעטרות, ב "פיילוטה" למיטב ידיעת העותרות לא הניבכך או אחרת,  .41

 . 2017, שלכתחילה נקבע ליולי יישומהזירז את ביחס לרפורמה המתוכננת, ואף לא 

, העלו כי כל אחד מהמשיבים מפנה אצבע שנתנו המשיבים למבקר המדינה בהקשר זהתשובות  .42

מאשימה לגורמים ביורוקרטים, חלקם זניחים, או לחלופין למי מהמשיבים האחרים. חלק מהמשיבים 

הצורך בכינון הסדר כלל אינם טורחים לספק סיבות לגרירת הרגליים הממושכת, ואך מציינים את 

 . ההעסקה החדש

 רגליים בת ארבע שנים ביישום מודל ההעסקה המשופר:  כך נראות תגובות המשיבים השונים לגרירת
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מסר קמ"ט תעסוקה לצוות הביקורת כי על מנת לממש את המודל שנקבע  2019"בפברואר 

טרם    2019עובדים לאיוש תקנים חדשים למשרות בתחום זה, אולם במרץ    12יש צורך בגיוס  

מעריך שגיוס כוח אדם שיאפשר פורסמו מכרזים לאיוש התפקידים הללו. עוד מסר כי הוא 

מסרה רפרנטית  2019אפריל ב. 2019את הפעלת המודל לא צפוי להסתיים לפני סוף שנת 

משרות בתקן  12אושרו   2018המנהא"ז במשרד האוצר לצוות הביקורת כי באוקטובר

אישר משרד   2019אושר לפני מועד זה, הרי שרק בשנת  2019מנהא"ז, אך מאחר שתקציב 

מסר רמ"א לצוות הביקורת כי עיכוב בהעברת  2019ת קליטת העובדים... ביוני האוצר א

הביא לעיכוב במימושו, וכי   2019התקציב למימוש המודל ואישורו רק בתחילת שנת 

 "; יוכל המנהא"ז להתחיל בהפעלת המודל 2020להערכתו בתחילת שנת 

האזרחי... ויישום המודל אינו  בתגובת אגף התקציבים נמסר כי "המשאבים זמינים למנהל  "

 "; מתעכב בגלל חוסר במשאבים

בתגובת משרד הבינוי והשיכון נמסר כי המשרד רואה "חשיבות גבוהה בפעולת הביקורת "

בנושא שבנדון, שכן לנושא תהליך כניסת הפועלים הפלסטינים לישראל לעבודה בענף הבניין,  

ל החברה והכלכלה בישראל וברשות כמו גם לנושא הסחר בהיתרים, השפעות משמעותיות ע

הפלסטינית בכלל ועל ענף הבניין בפרט, ושיפור תהליך זה צפוי להשפיע לטובה בהיבטים  

 ;  "הביטחוניים, המדיניים והכלכליים לרווחת כולם

בתגובת רשות האוכלוסין וההגירה נמסר כי זה מכבר התקבלו החלטות ממשלה אשר קבעו "

אזור התעשייה עטרות, וכי למעשה בעטרות כבר החל פיילוט  כי השיטה החדשה תחול גם על  

 ; "2019של יישום השיטה במרץ 

בתגובת צה"ל נמסר כי המנהא"ז ממשיך לקדם את יישום מודל התעסוקה ובתוך כך אפיין 

את בעלי התפקידים הנדרשים למימוש המודל, ביצע אפיון של המערכת והתקשר בחוזה עם 

 "; חברה לנושא המחשוב

הבינוי והשיכון מסר בתגובתו כי טיוטת החלטת ממשלה להארכת מועד יישום   משרד"

נמצאת בהליכי אישור מתקדמים מול משרדי הממשלה הרלוונטיים,   2020ההחלטה למרץ 

 ".וכי המשרד מקווה שהיא תועלה בקרוב לדיון בממשלה

 ג. 70לדוח מבקר המדינה  242-243עמ' 

 ,המשיבים את ההחלטות שהם עצמם קיבלו  יישמוירה זו, לא  עד לכתיבת עתלסיכום הפרק העובדתי,   .43

והם אינם פועלים לתקן מצב עובדתי שאין עליו כל  ואף לא האריכו או קצבו לוח זמנים חדש ליישומן,

 ת עובדים חלשיםמחלוקת, והוא פוגע אנושות בזכויות היסוד של כמאה אלף עובדים מדי שנה: העסק

במתווה של כבילה למעסיק בעל היתר; סחר בהיתרים המייצר הון שחור של מאות מיליונית שקלים 

במודל בו נגרפים רווחים כתוצאה  תודלקותשמוהעסקה בשרשרות קבלנים פיקטיביות  בשנה;

 ממכירת היתרי עבודה לעובדים פלסטינים, המשוועים לעבודה בישראל. 

 :פניות העותרות למשיבים . ו

והציגו עמדתן ביחס להכרח בשינוי המצב הקיים ובהפסקת  היתה בין הגופים שהופיעו 1עותרת ה .44

 . די שפירסם את דוח הקצאת ההיתריםמשר-בפני הצוות הבין הכבילה למעסיק,

 . 6 נספח לצוות זה מצורף ויסומן 16.5.2016מיום  1נייר העמדה ששלחה העותרת 
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ת בדרישה ליישם ההחלטות ולקצוב לוח זמנים והעותר ולאחר קבלת ההחלטות מושא עתירה זו, פנ .45

ת לא ופניות העותר .15.6.2020; 1.3.2020; 1.1.2018: ביום 2018ליישום וזאת שלוש פעמים מאז 

 קיבלו כל מענה מאת המשיבים. 

 .9-8-7נספחים פניות העותרת למשיבים מצורפות ויסומנו 

 : המשפטי הטיעון

עתירה זו פוגע פגיעה עמוקה בזכויות היסוד של ב ההסדר הקיים ששינויו לאלתר הוא הסעד המבוקש .46

. דומה כי אין, ולא יכולה להיות, מחלוקת בסוגיה יסודית עובדים פלסטינים המועסקים בהיתר בישראל

"הסדר הכבילה למעסיק", בג"ץ הכבילה.  המשפט הנכבד ב-דינו של בית-זו, אשר לובנה באופן מקיף בפסק

-היסוד." "הוא פוגע", ממשיך פסק-פוגע בזכויות"שנים ארוכות,  י  לפנדינו  -המשפט הנכבד בפסק-ע ביתקב

הדין, "בזכות הטבועה לחירות. הוא פוגע בחופש הפעולה של האדם. הוא מאיין את האוטונומיה של הרצון 

מיקוח כלכלי בסיסי -עבודה. הוא שולל כוח-החופשי. הוא רומס את הזכות היסודית להשתחרר מחוזה

העבודה. בעשותו את כל אלו, פוגע הסדר הכבילה למעסיק בכבודו ובחירותו של -מצד חלש ממילא ליחסי

 הדין(. -לפסק 29, פסקה בג"ץ הכבילה) האדם במובנם היסודי ביותר."

ניצב הסדר אשר התבסס על התניית רישיון הישיבה שניתן  בג"ץ הכבילההדין ב-כזכור, במרכזו של פסק .47

למהגרות ומהגרי העבודה בעבודה עבור מעסיק ספציפי, ובצדה, אפשרות מוגבלת ומצומצמת לעבור בין 

פגיעותיו של הסדר זה הוחרפו, כך על פי פסק הדין, כתוצאה מתופעת דמי התיווך, תופעה כינה מעסיקים. 

קו לעובד ואח'  2405/06בבג"ץ " למטרות עבודה מודרנית" ו"סחר בבני אדםבית המשפט העליון "עבדות 

 (. 17.12.2018לפסק דינו של כבוד השופט עמית מיום  1)סעיף  נ' יחידת הסמך ואח'

, הסדר העסקת ות מקצועי שמינו לבחון את הסוגיהבאמצעות צוכפי שמצאו וגילו המשיבים בעצמם  .48

אם כי די בפגיעה זו כדי  –של העובדים  פעולהגיעה הקשה בחופש ההעובדים הפלסטינים נגוע לא רק בפ

מייצר תופעה שלילית וקשה של סחר בהיתרי עבודה. העובדים משלמים סכומים קבועים   אףאלא    –לפסלו  

משכרם מדי חודש עבור היתר ההעסקה, וגובהם מגיע לכשליש מהשכר החודשי. תשלום זה פוגע לא רק 

דים העומדים שעות על שעות במעברים לישראל לפני עלות השחר, ומועסקים בכיס העובדים, אותם עוב

בעבודות קשות ומסוכנות ביותר, אלא גם באינטרס הציבורי: הוא מייצר ביקושים כוזבים לעובדים 

)ביקושים שמטרתם העיקרית הינה גריפת דמי תיווך מעובדים אלה, ולא צורך אמיתי בעבודתם(; הוא 

ם בכסף שחור, לא מדווח, לידיים העוסקות בתיווך שלא כחוק; הוא מביא כשלעצמו משלשל מיליוני שקלי

קבלנים, כאשר העובדים שאין בהם צורך אמיתי מגולגלים -למתכונות העסקה פוגעניות באמצעות שרשרות

 לקבלני משנה שהעסקתם אצלם כלל אינה מוסדרת.

י להבין זאת. הם מינו צותת בינמשרדי המשיבים יודעים כל זאת היטב. הם אינם זקוקים לעותרות כד .49

שקבע זאת, הם פירסמו )באמצעות בנק ישראל( מחקר שקבע זאת, הם קראו את דוח מבקר המדינה שמתח 

על כך ביקורת חריפה. חרף כל אלה, אין הם פועלים, מזה שנים, כדי לשנות את הסדר ההעסקה הפסול 

 והפוגעני הזה. 

יש  בחוסר סבירות קיצוני. יםנגוע –כדי חריגה מסמכות, ולמצער  יםעול של המשיבים אלה מחדליהם .50

חלק מחובתה   הואיישומה של החלטת הממשלה, ככל החלטת ממשלה אחרת,    לומר את המובן מאליו:

 מהמשיביםהשלטון התקינים להם היא מחויבת. כל אחד ואחד החוקתית של הממשלה כחלק מסדרי 
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מחויב לפעול ליישומן של החלטות הממשלה, ובוודאי שלא להימנע מפעולה נחוצה באופן שמסכל 

 (.417-418בעמ'  2010, הסמכות המינהלית)וראו זמיר,  יישומה של החלטה כאמור

"האחריות המשותפת   בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה:נקבעה אף    מחויבות השרים להחלטות הממשלה .51

הן מעקרונות היסוד של המבנה החוקתי של  של שרי הממשלה וסגני השרים ומחויבותם להחלטות הממשלה

הנחיות היועץ ) לחוק יסוד: הממשלה..." 4מדינת ישראל. עקרון האחריות המשותפת קבוע במפורש בסעיף 

 .(2009, עדכון מארס 2003)מארס  001.10המשפטי לממשלה מספר 

 :כמעשה שיפוטית לביקורת נתונה רשות של פעולה אי כי, נקבע בפסיקה .52

שבפנינו, היינו עניין הפעלתו של שיקול "... כפי שצויין כבר בעבר אין לצורך העניין  

בהתקיים התנאים  דעת, הבדל, בין הפעלת סמכות לבין הימנעות מהפעלת סמכות: 

המקדמיים הדורשים הפעלת הסמכות, גם חייבת הרשות הסטטוטורית לפעול. 

מכאן, כי גם אם הרשות ממאנת להפעיל סמכות שבשיקול דעת ניתן לבחון 

לפי אמות המידה המקובלות בעת בחינתן של הימנעותה האמורה מפעולה 

סמכויות סטטוטורית, היינו ניתן לבחון אם ההימנעות משימוש בסמכות נבעה 

משיקולים סבירים או שמא חייב מכלול הנסיבות את הפעלת הסמכות; כן נבחן 

אם ביסוד ההימנעות אינם מונחים חוסר סבירות, שרירות או הפליה העלולות 

לא רק הפעלת סמכות בנסיבות  הרשות. משמע, מחדליה של לפסול את מעשיה או

בהן הפעלתה אינה סבירה, אלא גם הימנעות מהפעלת סמכות שבשיקול דעת בשל 

 "טעמים בלתי סבירים, יכולה להוליך למסקנה כי ההימנעות מפעולה היא בטלה.

( 5פ"ד מז) ,התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל 3094/93  בג"ץ

404 ,419-420; (1993  . 

המשפט הנכבד דן, ואף נעתר, לא אחת, לעתירות שנסבו על הימנעותה של הרשות מהפעלת -בית .53

, בו נקבע כי על 309( 1פ"ד כ) אופנהיימר נ' שר הבריאות 295/65 ץפי חוק. כך למשל, בג"-סמכותה על

לחוק מניעת  2פי סעיף -הראויה, תקנות עלשרי הפנים והבריאות מוטלת החובה להתקין, במהירות 

, בה נקבע 809( 1, פ"ד כ"ו)המהנדס א' פראניו נ' שר הבריאות 372/71 ץ; בג"1961-מפגעים, תשכ"א

כי על שרי הבריאות והפנים להתקין, בתוך שישה חודשים, תקנות בדבר איכות האוויר והגבלת פליטת 

פי חוק זה לצורך שלילת רישיונו -בסמכותם על פי החוק למניעת מפגעים ולעשות שימוש-האבק על

המשפט בסבירות הימנעותו -, בו דן בית29(  3, פ"ד לז)ברגר נ' שר הפנים  297/82  ץשל מפעל מזהם; בג"

, 745( 1, פ"ד לט)יפו-אביב-עזרא נ' ראש עיריית תל 467/84 ץשל שר הפנים מהנהגת "שעון קיץ"; בג"

יפו )הסדרת -אביב-פי חוק עזר לתל-להפעיל את סמכותה על אביב-המשפט לעיריית תל-בו הורה בית

אביב תיפתחנה -ולוודא כי תחנות ההצלה בחופי הרחצה של תל 1966-מקומות רחצה(, תשכ"ז

 7974/04 ץותופעלנה בכל הזמנים המותרים לרחצה, לרבות בשעות אחר הצהריים ובשבתות; בג"

המשפט הנכבד כי על שר -, בו קבע בית21.4.2005דין מיום -, טרם פורסם, פסקפלוני נ' שר הבריאות

הבריאות ושר הרווחה לערוך הצעת תקנות ובהן פירוט מרכיביו של סל השירותים במעונות יום 

 , ועוד ועוד.2000-פי חוק מעונות יום שיקומיים, תש"ס-שיקומיים, על

, במקרים של הרשות הנה סמכות שברשות אין כדי להשליך על חובתה בעובדה שסמכותכידוע,  .54

המתאימים, להפעילה. אף תיתכנה נסיבות בהן סמכות רשות תהפוך לסמכות חובה לכל עניין, 

לא אחת קבע בית משפט נכבד זה כי בנסיבות מסוימות על אף שהמחוקק עשה שימוש בלשון ו

 "רשאי" יש לפרש את החוק כמטיל חובה: 
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ך כלל, כדי שיהיה לה "שיקול הדעת מוענק לרשות סטטוטורית כלשהי, בדר

גוניים, על נסיבותיהם השונות והמשתנות -חופש פעולה במילוי תפקידיה הרב

מדי פעם לפעם. ...אולם, גם כאשר מדובר על סמכות שבשיקול דעת, אין היא 

נטולת מסגרת נורמטיבית. על כל שימוש בשיקול דעת מינהלי חלים הכללים  

היעדר שרירות והפליה ואמות  המקובלים בדבר סבירות, הגינות, תום לב,

משמע, לא רק הפעלת סמכות בנסיבות בהן הפעלתה מידה כיוצא באלה... 

אינה סבירה, אלא גם הימנעות מהפעלת סמכות שבשיקול דעת בשל 

טעמים בלתי סבירים, יכולים להוליך למסקנה כי ההימנעות מפעולה היא 

, ממשלת ישראל התנועה למען איכות השלטון נגד 3094/93 ץבג"" .בטלה

 . )ההדגשה לא במקור(.420-419, 404(, 5פ"ד מז)

 ובמקום אחר נקבע:

יש מקום לסטות מהנוסח כפשוטו, ולפרש הענקת רשות לפעול   לעתים"

פי מטרת החוק, הקובע את הרשות -כך הוא, כשעלכמטילה חובה לפעול. 

מנת לא לעשות את דבר המחוקק פלסתר או ריק מתוכן, או כדי -לפעול, ועל

להימנע מפגיעה שהמחוקק בוודאי לא התכוון אליה, ברור הוא, שהמחוקק 

במקרים הטיל חובה לפעול, אם כי נקט לשון הענקת רשות לפעול בלבד. 

משפט זה, שיש לקרוא רשות לפעול,  -בית ידי-כגון אלה כבר נפסק על

למדן נ'  82/335בג"ץ  שהוענקה בחוק, כמטילה, למעשה, חובה לפעול...".

 )ההדגשה לא במקור(.  788, 785(  4, פ"ד ל"ו )מנהל אגף המכס

חובה -בין סמכות  כי מבחינה עקרונית אין הבדל, נפסק  29(,3)פ"ד לז  ברגר נ' שר הפנים  82/297  ץבבג" .55

רשות. כלומר, בית המשפט יכול לצוות על הרשות להתקין תקנות גם כאשר הסמכות -סמכותלבין 

 דין זה קבע כב' השופט ברק כי:-פסקמוענקת לה בלשון של רשות. ב

מינהלית, המסרבת לעשות שימוש בסמכות הרשות הנתונה לה  שותר"

חייבת לבסס סירוב זה באמות המידה ומסרבת להתקין אקט מינהלי כללי, 

המקובלות. עליה להראות כי החלטתה זו נעשית מתוך שיקולים סבירים, 

וכי אין בה שרירות והפליה וכיוצא בכך עילות הפוסלות מעשה מינהלי. אכן, 

חוסר סבירות בהתקנתה של תקנה יש בו כדי להביא לבטלותה של  אם

התקנתה יש בו כדי להביא לבטלות  -התקנה, הרי גם חוסר סבירות באי

ץ  בג"  גם , ההדגשה לא במקור; ר'35שם, ע' ) ." שלא להתקינהההחלטה 

 . (110 (,4, פ"ד לו)אילן נ' שר העבודה והרווחה 359/82

  

לקיים את ההחלטות שקיבלו הם בעצמם, על בסיס המלצות מעלו בחובתם בענייננו, המשיבים  .56

. שגיבשן לאחר עבודה מעמיקה וושקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים משרדי-ביןצוות 

שקידה סבירות ובבקיצונית בחומרתה של החובה לפעול התנהלות זו אינה כדין, ומהווה הפרה 

 ולא לה אין משלה" אשר, הציבורית הרשות של הנאמנות מחובת נובעות אלה חובות. ראויה

, 325( 1)כה ד"פ, בירושלים הדין עורכי לשכת של המחוזי הוועד' נ שפירא 142/70 ץ"בג" )כלום

קובע כי הסמכה לפעול בלי קביעת מסגרת זמנים, הלחוק הפרשנות,    11סעיף  . ר' לעניין זה גם  331

 המשפט-בית של לפסיקתו בהתאםאף . (משמעה כי חלה החובה לעשותו במהירות הראויה

מימושה של  לעיתוי נודעת פחותה לא חשיבותבחובה לפעול אין בה די.  עקרונית הכרה, הנכבד

  הרשות  שעל הנורמות של במיקודן די אין, המינהל מעשי של השיפוטית הביקורת במסגרת. "החובה
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 הלכה הנורמות של למימושן הנדרשים והעיתוי הזמן במימד פחותה לא חשיבות יש. לקיים הציבורית

 .((2007) בנבו פורסם, הפנים שר' נ אדם לזכויות רופאים 4634/04 ץ"בג" )למעשה

מוזמנים של ישראל  והחברתיים את האינטרסים הכלכליים לקדם ולממשעל מנת : ויודגש .57

בשוק העבודה אלה העסקת עובדים . קרוב למאה אלף עובדים פלסטינים מדי שנהלישראל 

, חובת המשיבים עובדים פגיעים ומוחלשים.המקומי נתפסת כרצויה על אף שידוע לכל כי הם 

יישמרו. המינימאליות כי זכויותיהם  היא לדאוג שהוכרה לא אחת בפסיקת בית המשפט הנכבד,

עמד  עובדים שאינם ישראלים ומוזמנים לעבודה בישראלעל החובה לשמור על זכויותיהם של 

 : ביחס למהגרי עבודה המשפט הנכבדבית 

"העסקת עובדים זרים בישראל עוררה ומעוררת סבך של שיקולים, בעיות  

וקשיים שעל המדינה להתמודד עימם. .... לא ניתן, לטעמי, ליהנות 

משירותיהם הטובים של עובדים זרים ומהיתרונות ששירותים אלו מצמיחים 

בנטל הזכויות המגיעות למשק הישראלי ולאזרחי ישראל, מבלי לשאת 

לעובדים אלו, אם מעצם שהייתם ועבודתם כאן, ואם כתוצאה נלווית 

לשהייה ממושכת בישראל העשויה להצמיח זכויות נוספות... לא ניתן 

להתייחס אליהם כחוטבי העצים ושואבי המים של החברה הישראלית 

זרים ולהתעלם מצרכיהם הבסיסיים. התנערות מחובות אלו כלפי העובדים ה

יש בה מימד של ניצול שאינו מתיישב עם ערכיה של מדינה יהודית 

 שר ' נ לעובד קו  1105/06 ץ"בגודמוקרטית ושמירתה על זכויות אדם" )

 לפסק דינה של השופטת ארבל(.  14סעיף (, 2014)פורסם בנבו,  הרווחה

חשיבותם אין כל שלהם, שעל -ם של המשיבים ממילוי החלטותיהםמנעותיהבמקרה דנן,  .58

הנרחבות של הדין ביחס לעובדים ת להפרות ומשתמעולגיטימציה פירושה הסכמה  מחלוקת,

וכל, הפוגעת בעובדים ואף מנוגדת לאינטרס הציבורי. נה עם תופעה פסולה מכל  הפלסטינים והסכ

 ההחלטית:נשוב ונזכיר את דבריו הנוקבים של מבקר המדינה בענין מחדל נמשך זה, על המלצתו  

משרד מבקר המדינה מעיר למתפ"ש ולמנהא"ז כי נוכח חשיבותו הרבה של  "

מודל התעסוקה החדש, עליהם להאיץ את הפעולות שהחלו ליישום החלטת 

הממשלה בנושא תעסוקת הפלסטינים והפעלת מודל התעסוקה החדש, אשר 

עשויות לצמצם את תופעת הסחר בהיתרי העסקה והתשלום עבור היתרים 

" , אשר צפויות להביא לתרומה לכלכלת ישראל ולכלכלה הפלסטיניתאלו

 (.  243)שם, בעמ' 

התרשלותם של המשיבים מתעצמת, נוכח ידיעתם הברורה על הפגיעה הקשה בזכויות העובדים  .59

והיעדר כל הצדקה אפשרית לגרירת רגליים במשך  ובאינטרס הציבורי, במשך שנים ארוכות

בהתרשלות זו מפרים המשיבים  .למעלה מארבע שנים, ביישום השינוי המבני אודותיו החליטו

טקס קורפוריישן נ' שר המסחר -סאי 135/75לפעול בהגינות )ר' בג"ץ  את חובתם הבסיסית

 (. 673( 1, פ"ד ל)והתעשיה

תמורת הזכות   עובדים פלסטינים מדי חודשק שמשלמים  המשיבים מודעים היטב לסכומי העת .60

הם  .הם מודעים היטב לפערי הכוחות האדירים בינם לבין המעסיקים .לבוא ולעבוד בישראל

בשוק העבודה  עובדים אלהמודעים היטב לקיפוח הזכויות ולהפרה השיטתית של הזכויות של 

והם אף מודעים לכך ששינוי מבני כאמור אף  .ולחסמים הרבים המתקיימים לגביהם  הישראלי

מטייב את האינטרסים של ישראל ושל שוק העבודה שלה, בכל הנוגע ליצירת ביקושים 
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המשיבים לא מקיימים . חרף כל אלה, אמיתיים להעסקת עובדים אלה בענפים אליהם שויכו

 . פלסטיניםעסקת העובדים ההחלטתם לשנות באופן יסודי את מבנה ה

התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות של הרשות המינהלית ואינה הולמת את  .61

התפישה לפיה הרשות המינהלית חייבת לפעול בנאמנות כלפי הציבור אותו היא משרתת 

ק ולטובתו היא פועלת. חובת ההגינות היא מאבני היסוד של המשפט המינהלי )ראו: דפנה בר

 וההפניות שם(. על חובת ההגינות נאמר: 631, בעמ' משפט מינהליארז, 

"חובת הרשות לקיים את התחייבויותיה והבטחותיה יונקת 

איפוא מתקנת הציבור... היא מתבקשת גם מן החובה הכללית 

 5319/97בג"ץ שלה כפוף השלטון, לנהוג בהגינות ובסבירות" )

 (.78, 67( 5)פ"ד נא קוגן נ' הפרקליט הצבאי הראשי,

 :לסיכום

העסקת עובדים פלסטינים בהיתר  לשנות את הסדרחובה ההנה כי כן, על המשיבים מוטלת  .62

אשר המשיבים עצמם מצאו כי הוא כרוך בפגיעה קשה בזכויות היסוד של  הסדרבישראל, 

 העובדים ואינו הולם את האינטרס הציבורי. 

 לקיים את ההחלטות שקיבלוהמופרת ברגל גסה מזה שנים, על המשיבים מוטלת אף חובה,  .63

וד במטרה לשמור על זכויותיהם של העובדים הפלסטינים תושבי הגדה המערבית המוזמנים לעב

 . ולעצור את התופעה הנפסדת של סחר בהיתרים של עובדים אלה בישראל

 עובדיםפגיעה הנגרמת בשל כך לעשרות אלפי ונוכח השלונם של המשיבים לעשות כן, ינוכח כ .64

 יתבקש בית המשפט הנכבד להתערב ולהורות על כך בצו מוחלט., מדי שנה פלסטינים

 2020בספטמבר  10היום, 

 מיכל תג'ר, עו"ד

 "כ העותרותב
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