
 

 

:ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות קטע מתוך לקט  

 
 י עבודה לעובדים פלסטינים בישראל:היתרסחר בלתי חוקי ב

 1מתוכננתורפורמה קיים המצב ה

 רכשו  ,בהיתר בישראל מועסקיםהם הפלסטינימהפועלים  30%עובדים פלסטינים, שהם  20,000-כ

 20%-כ) ח”ש 901,9-העבודה שלהם באופן לא חוקי תמורת תשלום חודשי ממוצע של כ יאת היתר

בהיתרים הלא חוקי  סחרהמהחודשית ברוטו(. ההכנסות השנתיות והרווחים השנתיים  תםמהכנס

 בהתאמה. ח”שמיליון  120-ובכ ח”שמיליון  480-נאמדים בכ

 בהיתר שלהם. הם מדווחים על  הרשוםמעסיק ידי ה על מועסקים בדרך כלל אינם ההיתרים רוכשי

שאינם רוכשים בניכוי מחיר ההיתר. עובדים  ח”ש 8,100-כ – ח”ש 10,100-שכר חודשי ממוצע של כ

ומדווחים על שכר חודשי שלהם בהיתר העבודה  המצויניםמעסיקים על ידי הלרוב מועסקים  היתר

אלו לבין רוכשי ההיתרים השכר בין  להפרששווה שמחיר ההיתר כמעט  מכאן. ח”ש 7,800-של כ

בשוק בהיתר פלסטינים עקב העסקת עובדים שנוצרת הרנטה ו ,שעובדים אצל המעסיק הרשום

 היתרים.הסוחרי לידי  כולהכמעט משולשלת  החופשי ולא על ידי המעסיק הרשמי

  מיושמת, תאפשר לרוב העובדים ועדיין אינה , 2016-הממשלה ברפורמה שאושרה על ידי

רק  –בכפיפות למגבלה הנוכחית  –, במקום לעבוד בנקל חוקי באופן יםמעבידהפלסטינים להחליף 

הקצאת העובדים  לייעל אתצפוי  רפורמה זויישום אפקטיבי של מוגדר מראש. מעסיק אצל 

הבלתי סחר האת ניכרת  לצמצם במידהתפוקת העובדים ואת הכנסתם,  הגדיל אתל, הפלסטינים

מכסות להעסקת לקבל מהממשלה  הצליחולהגדיל את רווחי המעסיקים שלא ו רי עבודההיתחוקי ב

 .בשיטה הקיימת עובדים

 

I. הקדמה 

סקר ייעודי של פלסטינים על פי את הסחר הבלתי חוקי בהיתרי עבודה של עובדים ומנתח תעד ממסמך זה 

מעריך את ההשלכות גם מסמך ה. נוספים ומקורותבישראל לעבוד  יםבעלי היתרעובדים פלסטינים 

לייעל את מטרתה אשר אך טרם יושמה, רפורמה שאושרה על ידי ממשלת ישראל, של הפוטנציאליות 

ישראלים מעסיקים  במצב הקיים. יהםלהגן על זכויותו הפלסטינייםעובדים ההיתרי העבודה של  הקצאת

פלסטיני העובד המאפשר את כניסתו של ההיתר  .עובדים פלסטינים ספציפייםעבור ים היתר מבקשים

מצב , וזה יכול לבטל אותו בקלות. היתראת ה ביקשהישראלי שמעסיק ועסק רק על ידי השי בתנאי לישראל

                                                 
 (.Abu Dhabi-NYUעדנאן ) קופא ,(בנק ישראלחגי אטקס )מחברים:  1

( על IACMENAהמחברים מודים ל"יוזמת אגודת הניהול האסטרטגי לשיתוף פעולה אקדמי במזרח התיכון ובצפון אפריקה" )
 ובדיון בבנק ישראל על ההערות המועילות. 2017-ב IACMENAאירוח השלב הראשוני של פרויקט זה, וכן למשתתפים בפגישת 

 בנק ישראל

 דוברות והסברה כלכלית
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 :היתרי עבודהבלא חוקי נרחב לסחר מביא והיתרים עלי מכסות במעסיקים כוח המיקוח של הזה מחזק את 

   .פיקטיביים מעסיקים , שהםיםהיתרלעובדים על ידי סוחרי נמכרים  אלה

 יוצרשהרנטה מ נהנים בעלי מכסות היתריםמעסיקים ש כךל אמפיריות עדויות ביאיםמאנו זה  במאמר

תשלום על ידי לחילופין או  בשוק החופשי המועסקים משטר ההיתרים, על ידי מכירת ההיתרים לעובדים

 .. תופעות אלה אינן ייחודיות לישראלחופשי בשוק עבדו אילו להםמשלמים היו הם שנמוך מזה  שכר

הן במשקים  עובדים מהגרים בעלי מיומנויות נמוכותמבוצעים על ידי תשלומים לא חוקיים דומים 

חוקים ותקנות עבודה מתקדמים  בעלות מדינותלרבות , יםרב מתפתחים והן במשקים מתקדמים

(UNDOC ,2015 ;Andrees et al., 2015; Ollus et al., 2013). 

במשטר צפויה רפורמה של היתרונות הפוטנציאליים עבודה מלמדים על  בהיתריהנרחב סחר לגבי הממצאינו 

הקצאת  ייעל אתלשמטרתה  ,אישרה ממשלת ישראל רפורמה 2016בדצמבר  .העבודה בישראלהיתרי 

 שעבורובענף מעסיקים לעובדים לעבור בין על ידי מתן רשות  יהםלהגן על זכויותוהעובדים הפלסטינים 

לחזק את כוח להקצות את העובדים בין חברות באמצעות מנגנון שוק ו ובכך ,)למשל בנייה( ההיתר התקבל

בענף הבניה בו (. יישום הרפורמה 2016בדצמבר  18, 2174)החלטת הקבינט מעסיקים המיקוח שלהם מול ה

. בהתבסס על העיוותים שאנו מזהים 2019 בשלהיצפוי  במשק הישראלי מועסקים רוב העובדים הפלסטינים

 תמשמעותימידה בלהפחית עשויה  , אם תיושם ביעילות,רפורמההש מעריכיםבמשטר ההיתרים הנוכחי אנו 

, על הכנסות העובדיםואת  רווחי המעסיקים שלא קיבלו מכסות היתרים, להגדיל את היתריםבסחר האת 

כתוצאה מהקצאת  .סוחרי ההיתרים, לרבות במנגנון הנוכחי שקיבלו מכסות היתרים מעסיקיםה חשבון

הגידול בפריון  בזכותהרווחה החברתית הכוללת תגדל  העובדים לחברות על פי קריטריון כלכלי ולא מנהלי

 .הפלסטינייםהעבודה של העובדים 

מציג  III חלקנים בישראל. מתאר את המערך המוסדי של העסקתם הרשמית של פלסטיבמסמך הבא החלק 

מתאר את ממצאינו  IV חלקאת מקורות הנתונים המשמשים להערכת הסחר הבלתי פורמלי בהיתרי עבודה. 

מציג הנספח  מסכם ומעריך את ההשפעה הצפויה של הרפורמה. Vחלק ויתרים, השכר ומחירי ההבנושא 

 הרפורמה. אפשריות של ם והשלכות יבקצרה מודל פשוט של שוק העבודה עבור עובדים פלסטינ

II.  פלסטינים בישראלעבודה להמשטר היתרי 

 ישראליםמעסיקים ל שמיקוח הכוח את מחזק בעשורים האחרונים  2בישראלהשורר משטר היתרי העבודה 

להבטיח את הזכויות  משטר ההיתרים מנסהעם זאת,  .מול עובדיהם הפלסטינים בעלי מכסות להיתרים

 ניםנתווביטולו  הבקשה להיתר עבודה כיהלי .רגולציה ופיקוחבאמצעות  בישראלאלו החוקיות של עובדים 

מעסיקים להעסיק פלסטינים.  לזכאותור ושיאקבל ל המעסיק תחילה על. בידי המעסיקים הישראליםכיום 

 בענפי התעשייהמעסיקים ובבנייה ובחקלאות צריכים להגיש בקשה ולקבל מכסה ברמת החברה, 

המכסה  לתפקיד. מתאימיםהאין עובדים ישראלים שמשירות התעסוקה אישור שירותים נדרשים לספק הו

בשלב  המכסה הענפית, הנקבעת על ידי הממשלה, לא מוצתה.אם היא עומדת בתנאים ואם מוקצית לחברה 

החברה שלו. לאחר  לצורכימוצא כמתאימים רי עבודה לעובדים ספציפיים שהוא מבקש הית המעסיקהשני 

                                                 
 ואינו מוגבל על ידי מכסות. מהמשטר בשטח ישראל משטר ההיתרים בהתנחלויות ובאזורי תעשייה ביהודה ושומרון שונה  2
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מתאם פעולות הממשלה מנפיק היתר עבודה )הפורטל הממשלתי; הרגולטור  קבלת אישור ביטחוני

 ; משרד החקלאות(.2015 ,בשטחים

יחסי עבודה ישירים.  נהללההיתר כולל בדרך כלל את שם העובד ואת פרטי המעביד. שניהם מתחייבים 

 מעברימ(, לספק הסעות רחבמוגדרת באופן הלהעסיק את העובד במשרה מלאה )גם מתחייב מעסיק ה

העובד. העסקת ב הכרוכים יםאחרהתשלומים הו העסקההמסי את  ולשלם, אליהםהכניסה לישראל ו

העובד מתחייב  .רהיתהמיידי של באובדן  ןמסתכ, האלהתשלומים הומסים את ה םמשלשלא  מעסיק

הודעת את ההיתר באמצעות בנקל יכול לבטל מעסיק בהיתר שלו. ההרשום מעסיק רשמית לעבוד רק אצל ה

העובדים שלו )הפורטל הממשלתי, ב'(.  מרשימתעובד מסוים  סירמהרגולטור לה תהמבקש דואר אלקטרוני

 .העבודה של עובדיהםרי גם אם הם מבטלים את הית המכסה נשמרתבענף הבנייה מעסיקים ל

. למעשה, חלק באופן אפקטיביוהעובדים אינן נאכפות מעסיקים של ה האמורותהחובות  ואולם

 ההיתרים אתאלא מוכרים  בהיתרים הרשומים את העובדיםמעסיקים אינם  הרשומיםמעסיקים מה

מעידה,  כךעל (. IV חלקעבודה בשוק העבודה הישראלי באופן עצמאי )פירוט במוצאים ואלה לעובדים, 

רי עבודה בין הית 1,341 מכרהשרשת מחתרתית הל אשר ניישראלי  הרשעת –בית משפט פסיקה של למשל, 

רים ממשיך לפרוח, היתבהבלתי חוקי הסחר גם לאחר הרשעה זו (. 2013)גזר דין בימ"ש,  2010-ו 2007השנים 

( וממודעות מכירה 2017; קשתי, 2016(, מדיווחים בתקשורת )אלדד, 2014לעובד )-ח של קו"כפי שעולה מדו

את היקף הסחר הבלתי חוקי הזה ואת הרנטה הנגזרת ממנו ערכנו סקר של  בפייסבוק. כדי לכמתרבות 

 .בהמשךמדווחות תוצאותיו ו ,במעברים לישראלעובדים פלסטינים 

שההקצאה המנהלית של ההיתרים אינה מוליכה לכך בהיתרים מוסבר בכך הסחר מבחינה תיאורטית 

התפוקה השולית של העובדים היא הגבוהה ביותר, ולכן לפחות  שההיתרים יגיעו בהכרח למעסיקים שאצלם

נמוכים מאשר אצל  –והשכר שניתן לשלם להם  –אצל חלק מהמעסיקים שזכו במכסה תפוקת העובדים 

על כן, עובדים המעוניינים לעבוד בשכר גבוה בשוק החופשי רוכשים היתר מעסיקים שלא זכו במכסה. 

מחיר ההיתר בשיווי משקל , סוגי המעסיקיםבין שני יכולים לעבור שעובדים עבור ממעסיקים בעלי מכסה. 

של עובדים מועסקים אצל בעלי מכסה לבין השכר שלא רכשו היתר והעובדים שכר שווה להפרש בין יהיה 

 ,רוכשי ההיתריםנטו של כר הש. אם כן, אצל מעסיקים שאינם זכאים למכסהשרכשו היתר ומועסקים 

 (.1 )לפירוט נוסף ראו נספחושכר העובדים שלא רכשו היתרים צפויים להיות שווים  ,תרבניכוי מחיר ההי

בין היתר עקב אי עבודה לחברות בנייה ההקצאת היתרי שיטת מבקר המדינה ביקורת על  מתח 2014בשנת 

 הבהנפק הרגולטורלממשלה לבחון את התהליך ואת סמכות קבלת ההחלטות של המליץ ויעילותה 

רפורמה הממשלה אימצה בעקבות ממצאים אלו (. 2014היתרי עבודה )מבקר המדינה, של  הובהקצא

הגנה על זכויות העובדים על ידי חיזוק ו את ייעול הקצאת ההיתרים שמטרותיה כללו ,במשטר ההיתרים

 ה. הרפורמה והשלכותינםעל פי רצובין מעסיקים  עובדיםהתרת מעבר באמצעות כוח המיקוח שלהם 

 זה.  מסמךהצפויות נדונות בחלק האחרון של 

III.  פייסבוקב, סקר כוח אדם ומודעות מכירה המעבריםנתונים: סקר  

משתמש מסמך זה  היתרי עבודהבבישראל והסחר הבלתי חוקי של פלסטינים ניתוח ההעסקה הרשמית שם ל

הכניסה לישראל במעברי סקר של עובדים פלסטינים רשמיים  ביצענו. ראשית, בשלושה מקורות נתונים

והאם הם מועסקים אצל  ם אלה, כדי לחקור את היצע העבודה, השכר והסחר בהיתרים של עובדי2018ביוני 
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 עבודהשל סקר כוח ה פרטניים נתוניםב השתמשנו. שנית, המעסיק הרשום בהיתר או בשוק החופשי

. לבסוף, אספנו מדגם קטן של מודעות המעבריםלסקר  משקלותלצורך כיול  2018הפלסטיני הרשמי לשנת 

היתרים הכדי להעריך אם נתוני הסקר לגבי מחירי וזאת , נקוביםבהן מוצעים היתרים במחירים שפייסבוק, 

 .סבירים

 (2018)יוני המעברים סקר  .1

ל עובדים היתרי עבודה לאלה שרכשו תוצאות ההעסקה של עובדים ש אסף נתונים אודות המעבריםסקר 

במהלך כניסתם ויציאתם  2018עובדים התראיינו ביוני  1,271היתרים. המחירי על נתונים והן , רכשולא ש

 .3מועסקים בישראלההכניסה הגדולים ביותר ששימשו עובדים פלסטינים  מעברימישראל דרך ארבעת 

ביקוש ה ישראליים שבהםלאזורים קרובים ה םומרכזיהודה ושומרון הסקר כולל בעיקר עובדים מדרום 

עובדים הפלסטינים לא דגמנו ובכוונה יהודה ושומרון של עובדים מצפון  ת חסרדגימ. ביצענו גבוה לעבודה

  .4בירושלים או בהתנחלויות

שהועתקו  ,יומיהשכר העבודה וההשכלה, היצע ה, המשפחתימצב הלגבי כולל שאלות מקובלות השאלון 

שאלות מפורטות לגבי אופן רכישת ההיתר: גם של סקר כוח העבודה הפלסטיני. כללנו  בערביתמהשאלון 

ואם העובד עבור ההיתר חודשיים התשלומים הפעמי או -חדהתשלום הגובה  ,ולמשל, אם העובד שילם עבור

שהיו מעסיקים מספר ה שאלנו עלהרשמי הרשום בהיתר או בשוק החופשי. לבסוף מעסיק מועסק על ידי ה

בשוק החופשי,  ניידותנהנו מרוכשי ההיתרים לעובד בתקופה האחרונה. שאלה זו אפשרה לנו להעריך אם 

 דבר שיכול להסביר את התוצאות בשוק.

 סקר כוח העבודה הפלסטיני .2

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ורכתשע( הוא סקר משקי בית PLFSסקר כוח העבודה הפלסטיני )

, יםאחר נושאיםודמוגרפיה, חינוך  יכולל שאלות מקובלות בנושא סקרה (. שאלוןPCBSהפלסטינית )

מתאימות במיוחד לשוק השאלות הסקר הפלסטיני  נוסף על אלה כולל. סקרי כוח אדם אחריםמופיעות בה

: השאלה על מקום העבודה, המפרטת זהלמחקר  העבודה הפלסטיני. שתי שאלות הן בעלות חשיבות מכרעת

 אם יש לעובד היתר תעסוקה בישראל. והשאלהחלויות כאחת מהתשובות האפשריות, את ישראל ואת ההתנ

אנו משתמשים בנתונים פרטניים של מדגם העובדים  מעבריםהסקר את המשקלות עבור ל ילכיכדי 

איון והיה להם היתר עבודה. יוהן בהתנחלויות במהלך השבוע שקדם לר שטח מדינת ישראלשהועסקו הן ב

הפלסטיני אינם מבחינים בין עובדים רשמיים  סקר כוח האדם, הנתונים הפרטניים של למרבה הצער

דגם שלנו ממה מוציאים – בישראל לבין עובדים רשמיים בהתנחלויות. אנו מטפלים בהטיה זו באופן חלקי

היתר עבודה בישראל אך קיבלו היתר עבודה הוגבלו בקבלת , שעד לא מזמן 25עובדים מתחת לגיל 

-בהתנחלויות. כתוצאה מכך אנו מצמצמים את אוכלוסיית בעלי ההיתרים המיוצגים בנתונים הפרטניים ב

 . 5(1)טבלה  %10

                                                 
ומיתר. מספר התצפיות בכל שער נקבע על פי חלקם של העובדים הפלסטינים שעברו  המעברים הם אייל, שער אפרים, תרקומייא 3

 .2017בשערים אלה בשנת 
 כפופים למשטר היתרים שונה מזה שכפופים לו היתרי העבודה בישראל.   יהודה ושומרוןהיתרי העבודה בהתנחלויות ישראליות ב 4
  2018ים בהתנחלויות מתוך העובדים עם או בלי היתרים היה בשנת על פי דוח רשמי של הלמ"ס הפלסטינית חלקם של העובד 5

17% (PCBS, 2019.) 
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דגם עובדים בדרכם סקר המעברים איון. ינובעת ממקום הרסקר המעברים העיקרית בהדגימה הטיית 

עובדים כן הסיכוי של  ועלמגוריהם,  מותדגם משקי בית במקוואילו סקר כוח האדם לעבודה בישראל, 

לעלות במדגם סקר המעברים גדולים מהסיכוי שלהם לעלות במדגם של סקר כוח שעבדו יותר ימים בחודש 

יום  18-מכיל רק קומץ עובדים המדווחים על עבודה של פחות מסקר המעברים (. למעשה 2-נ)איור האדם 

לבחון מגמות בקרב עובדים שעבדו ן . בניסיו22%היה  סקר משקי הביתבחודש, בעוד שהנתון המקביל ב

( out of sample extrapolation)מחוץ למדגם לעיתים אקסטרפולציה  עורכיםאנו  ימים בחודש 18-פחות מ

משיבי סקר כוח . כדי להפוך את המדגם של באמצעות רגרסיותלגבי סחר בהיתרים בקרב עובדים אלה 

בעלי ( IV.2)חלק  העיקריאנו מוציאים מהניתוח האמפירי  סקר המעבריםלדומה יותר למדגם של האדם 

 יום. 18-שעבדו פחות מבסקר כוח האדם היתרים 

התפלגות האוכלוסייה המיוצגת בקבוצת המחקר העיקרית ומחוץ לה על פי הגיל : 1טבלה 

 ומספר ימי העבודה

      

 סה"כ ימים  31–28 ימים 27–18 ימים 17עד     

    (i) (ii) (iii)   

   מחוץ בתוך מחוץ בתוך/מחוץ למדגם גיל

 6,657 78 4,742 1,837 מחוץ 24עד 

 59,982 96 47,341 12,545 בתוך 59–25

 481        228 253 מחוץ +60

 67,121 174 52,312 14,635   סה"כ
 המקור: חישובים על בסיס סקר כוח האדם הפלסטיני.

 
סקר תצפיות של  1,179-ו 2018סקר כוח האדם לשנת תצפיות מ 960-הנתונים המשולב מורכב מ בסיס

יום בחודש  27–18ודיווחו על עבודה של  59–25עובדים עם היתרים, שהיו בני  47,341המייצגות  ,המעברים

במשק עבודה   בעלי היתרי(. המספר הכולל של עובדים פעילים 1אמצעית בעמודה השנייה בטבלה השורה ה)

מהנתון זה נמוך לציין כי אומדן  חשוב. 67,100-כ היה סקר כוח האדםעל פי )ישראל והתנחלויות( הישראלי 

של העובדים הפלסטינים  הרגולטור מדווחעליהם שעובדים בעלי היתר בישראל  77,000-כ המנהלי של

(. חלק 2019היתר עבודה בהתנחלויות )משרד הפנים וגדליהו, בעלי אלף  30-נוספים כואליהם  ,בישראל

בעלי ההיתרים העובדים חלק מ שבגללוהחודש, במהלך היתרים השל חלקי מניצול זה עשוי לנבוע מהפרש 

עקב , מכל מקום לא עבדו בשבוע שלפני הסקר.הם אם  עובדים פעילים בסקר כוח האדםכ אינם מוגדרים

למספר רוכשי שלנו השימוש באומדן הנמוך של הלמ"ס הפלסטינית לכיול הסקר שלנו, האומדנים 

 ההיתרים, לתקבולים ולרווחים ממכירת ההיתרים הם אומדנים שמרניים. 

 .propensity weighting-המבוסס על שיטת של סקר המעברים משקלות הכיול 

 למכירה בפייסבוק היתרים .3

המתפרסמות ישראל, במכירת היתרי עבודה למודעות  הואבו אנו משתמשים שמקור הנתונים האחרון 

של מחפשי עבודה וקהילות מקומיות בגדה המערבית. ערוץ פתוח זה של סחר בהיתרים פייסבוק קבוצות ב

על , חודייםיי עיתיםפרטים אחרים, לחושף ומחירי היתרים שונים  עלנתונים משלימים לבחון מאפשר לנו 

 סחר זה.
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 86וחיברנו מאגר נתונים קטן של  2019–2016פייסבוק שפורסמו בשנים באספנו נתונים על מודעות מכירות 

היתרים מאותו מודעות. כל מודעה עשויה לכלול הצעה אחת או כמה  64-הצעות של היתרי עבודה למכירה ב

ומה ללא לינה מסווג כהצעה אחרת. רוב המודעות סוג, למשל היתר לעבודה בבנייה עם לינה בישראל. היתר ד

שירותי מודעה של משרד ל גוןכ ,כוללות הצעה אחת בלבד, ובכל זאת כמה מהן כוללות הצעות מרובות

פגמים, כמה ב לוקיםשהם  אףנתונים אלה, (, שפירסם ארבעה סוגים של היתרי עבודה. 2018תיירות )מאי 

בסקר המחירים המדווחים על ידי עובדים  ,להלן שנראה כפי, שלפיה ,תחיצוני אינדיקציהמספקים 

 .מופרזים אינם המעברים 

IV. השווקים להיתרי עבודה ועבודה פלסטינית רשמית בישראל 

קיים קשר עבודה ואת שוק העבודה לפלסטינים בעלי היתר. הוא בודק אם הזה מתעד את שוק היתרי  חלק

שכר העובדים אצל מעסיקים בעלי מכסות בין הפרש למחיר ההיתר שווה כך ש אלהההשווקים הדדי בין 

 .בשוק החופשילבין השכר נטו של רוכשי ההיתרים שעבדו היתרים 

 שוק ההיתרים .1

ביותר המובהקת על ידי מקורות שונים. הדוגמה מתועדות ה ,לסחר בלתי חוקי בהיתריםרבות עדויות ישנן 

והשתמש  ,, שיחד שני פקידים ישראליםלמסחר בהיתרים רשת בלתי חוקיתניהל היא הרשעתו של ישראלי ש

. ח”שמיליון  4-תמורת כ 2010–2007שנים בהיתרי עבודה  1,341בארבעה מתווכים פלסטינים למכירת 

 ראיונותמבוסס על ה, 2014משנת לעובד )ארגון לזכויות עובדים( -דוח של קו הןדוגמאות נוספות לראיות 

, וכמה עשרות מודעות מכר שאספנו 2018ביוני ונערך  שהזמּנוסקר ה, שרכשו היתריםעובדים  100עם 

קשר במפורש  ח של משרד האוצר”דו :ישראליות מודעות לסחר בלתי חוקי זהגם הרשויות ה. פייסבוקמ

בהיתרי עבודה. מספר דיווחים באמצעי  את הרפורמה הצפויה עם כוונת הממשלה להפחית את הסחר

; 2014; קו לעובד, 2013רי עבודה )גזר הדין, היתהם לסחר בלתי חוקי בייחסו גם תקשורת מרכזיים הת

 (.2019; גדליהו, 2017; קשתי, 2016אלדד, 

מכלל  30%בכעשרים אלף עובדים או באופן גס  שרוכשים היתריםריכים את מספר העובדים מעאנו 

של הסיכוי לשלם עבור ההיתר במדגם סכימת ססת על וזו מב גסההעובדים הפעילים עם היתרים. הערכה 

 ,אומדן שמרני , כאמור,זהו. 6סקר המעבריםנתוני על פרוביט ת ירגרסישל  תחזית, בהתאם לסקר כוח האדם

על פי סקר , ו)משרד הפנים( 77,400-נתונים מינהליים מספר היתרי העבודה בישראל היה כעל פי ש שוםמ

היתרי עבודה. מחיר  בעליעובדים פעילים  67,690רק כוח האדם המשמש מסגרת סטטיסטית למחקרנו היו 

 א אפו בחודש. אומדן גס להכנסות השנתיות ממכירת היתרי עבודה הוא ח”ש 1,987ההיתר הממוצע הוא 

 (.2)לוח  ח”שמיליון  481

הרווחים השנתיים מוערכים  , וסךלחודש ח”ש 500-אנו מסיקים שהרווח הממוצע לכל היתר שנמכר היה כ

 ,הפחתת התשלומים שהמעסיקים שילמו לרגולטורל ידי אומדן זה מחושב ע. ח”שמיליון  120-באופן גס בכ

                                                 
עבור מי שרכש היתר בסקר  1התחזית מבוססת על רגרסיית פרוביט, שבה המשתנה התלוי היה משתנה דמי המקבל את הערך  6

(. בשלב השני חזינו את 2R dopseu 0.07 =המעברים. המשתנים המסבירים הם מאפיינים אישיים כגיל, ההשכלה, הענף וכו' )
ההסתברות לשלם עבור היתר בסקר כוח האדם באמצעות המשתנים המסבירים. אחת המגבלות של אמידה זו היא התחזית 

ימי עבודה, שאינם מיוצגים בסקר המעברים. עם זאת, כיוון שהסבירות לתשלום עבור  18-מחוץ למדגם עבור עובדים עם פחות מ
יום,  18-מהעובדים שהועסקו פחות מ 15%עובדים, או  1,870חיובית עם מספר ימי העבודה, אנו מעריכים שרק היתר מתואמת 

 שילמו עבור ההיתר, ואומדן מספר רוכשי ההיתרים אינו מושפע במידה רבה מקבוצה זו.



7 

 

לצמצם את היתרים הצליחו הסוחרי  אם. שנאמד בסקר המעברים ,ממחיר ההיתר ,על פי נתונים מנהליים

על שכר יומי נמוך או על על ידי דיווח למשל רשמיים, מעסיקים של  לתשלומיםביחס התשלומים לרגולטור 

 יותר.עוד  , רווחיהם היו גדולים 7פחות ימי עבודה

מהעובדים  75%-כהעסיק אשר ענף הבנייה, בין הבחנה הנתונים העיקריים תוך מפרטת את  2טבלה 

-, לבין ענפים אחרים. אנו מוצאים כי מחיר ההיתר הממוצע בבנייה היה גבוה בשרכשו היתריםהפלסטינים 

מהרווח הנאמד ממכירת  87%-כש מכאן והרווח להיתר הוא יותר מכפול. ,האחריםענפים ב מאשר 25%

 ה.יממכירת היתרים לעובדים בענף הבני הואהיתרים 

 59–25ילים בני : שוק היתרי עבודה לעובדים פלסטינים פע2טבלה 

 ענפים אחרים בנייה סה"כ  

 5,112 15,054 20,166 1מספר העובדים שרכשו היתרים

 17,924 49,766 67,690 1סך כל העובדים בעלי היתר 

 1,649 2,102 1,987 2ח( ”המחיר הממוצע של היתר חודשי )ש

 19 19.6 19.4 )אחוזים( יחס מחיר ההיתר לשכר החודשי

 1,389 1,514 1,482 2ח( ”תשלומי המעסיק לרגולטור )ש

 260 588 505 2ח( ”הרווח החודשי בגין כל היתר )ש

 101 380 481 3ח( ”ההכנסות השנתיות ממכירת היתרים )מיליוני ש

 16 106 122 4ח( ”הרווחים השנתיים ממכירת היתרים )מיליוני ש

 סקר כוח אדם ועל נתונים מנהליים של משרד הפנים.מקורות: אומדנים המבוססים על סקר המעברים, 
 
. מספר רוכשי ההיתרים )סך ההסתברות לשלם( והערכת סך העובדים עם היתרים מסקר כוח האדם. תחזית ההסתברות 1

 של עובד לשלם נאמדת על ידי רגרסיית פרוביט של ההסתברות לשלם על בסיס נתוני סקר המעברים.
מעסיקים( בענפי הבנייה והענפים האחרים מוערך על פי סקר המעברים )נתונים מנהליים(, . מחיר ההיתר )תשלומי 2

 והמחיר הכולל של ההיתר הממוצע )דמי משכורת( הוא ממוצע על פי אומדן מספר רוכשי ההיתרים בנתוני סקר כוח האדם.
 חודשים. 12-. הכפלת מחיר ההיתר החודשי במספר רוכשי ההיתרים וב3
 חודשים. 12-וח החודשי עבור כל היתר ב. הכפלת הרו4
    

התפלגות מחירי ההיתרים בענף הבנייה ובענפים אחרים מלמדת כי בעוד שבענף הבנייה כמעט כל ההיתרים 

ח "ש 1,500בחודש, רוב ההיתרים בענפים אחרים נמכרו במחיר של  ח”ש 2,500-ל 2,000נמכרו במחיר שבין 

בחודש. השוואה בין התפלגות מחירי ההיתרים בסקר שלנו  ח”ש 2,500-2,000במחיר של  –בחודש, ומיעוטם 

מודעות למכירת היתרים שפורסמו בפייסבוק בשנים  68לבין התפלגות המחירים המבוקשים במדגם של 

( ממחישה שהמחירים המבוקשים בפייסבוק בדרך כלל גבוהים יותר, 1)מסומנים בתכלת באיור  2019–2016

אך לא במידה משמעותית ממחירי ההיתרים בענף הבנייה. אם כן, מחירי הפייסבוק מרמזים שהמחירים 

  .שדווחו בסקר שלנו אינם מופרזים

 

                                                 
ר העובדים הוא בדיוק שכר מהעובדים הפלסטינים כי שכ 70%-דיווחו מעסיקים של למעלה מ 2007למשל, בין אפריל לדצמבר  7

היתרים  1,340(. באופן דומה, פסק הדין במשפטו של מנהל הרשת הבלתי חוקית שמכר 29עמ'  2011המינימום )דוח אקשטיין, 
הגדיל את רווחיו )פסק ימי עבודה נמוך ככל האפשר, ובכך הפחית את התשלומים לרגולטור וווח על מספר ימתאר כיצד הוא ד

 (.2013הדין בבית המשפט 
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 ם בפייסבוק: התפלגות מחירי ההיתרים בסקר המעברים לפי ענפים ומודעות למכירת היתרי1איור 

 
 .(2018( וסקר מעברים )יוני 2016-18מקורות: מודעות פייסבוק )

 

: שופכות אור על הסיבות לשונות במחירי ההיתרים. לדוגמההמודעות בפייסבוק מספקות גם אנקדוטות 

זה של מ ח”ש 200-שמחירם גבוה בבישראל לשהיית לילה  היתרבאותה מודעה היתרים עם לעיתים נמכרים 

של  הנחההציעה  2018אפריל  25(. מודעה מיום 2018ביוני  10באפריל;  25-ו 5) ת לילהללא שהייהיתרים 

המשכורות ככל הנראה לכן ו ,חודש הרמדאן, כששעות העבודה של פלסטינים קצרות יותררגל ל ח”ש 200

ככל  – זכויותיהם(. לבסוף, מודעה אחרת הציעה לעובדים לחתום על הסכם להבטחת 2נמוכות יותר )איור 

הפייסבוק גם משמש  (.2018בדצמבר  17בעסקה לא חוקית זו ) – היתר או החזר כספיקבלת הנראה 

 .פלטפורמה למציאת עבודה בשוק החופשי על ידי עובדים שרכשו את היתרי העבודה על שמם

 : מודעת פייסבוק המציעה היתרי עבודה ותרגומה2איור 
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 תרגום

 

 

 ?? עבודהמישהו רוצה היתר 

  

 ח”ש 2,200

 [לילה]ח עם שהיית ”ש 2,400

 חודש בח ”ש 200הנחה של 

 רמדאן

 (.2018לאפריל,  25המקור: פייסבוק )
 

 

  ?רוכשיםלאלה שאינם  רוכשי היתריםפער השכר בין ל דומהההיתר מחיר האם  .2

היתרים על פי שלא רכשו אלה ל רוכשי היתריםשכר, של עובדים הם, כולל סעיף זה משווה את המאפייני

לעובדים פלסטינים בעלי היתר עבודה השוק את ניקו רים היתהמחירי אם ה בדיקהבמסגרת סקר המעברים 

 .8 עבודה בישראל

 בעלי היתר עבודה בישראל על פי רכישת היתר: מאפייני עובדים 3טבלה 
 בחודש( םימי 27--18שעבדו ,60--25בני )

 
רכשו 
 היתר

רכשו לא 
 הפרש היתר

 מאפיינים אישיים ומאפייני תעסוקה .1

 **1.7- 38.5 36.8 גילה

 *2- 96 94 נשוי כיום או בעבר )אחוזים(

 0.1 4.4 4.5 ילדיםהמספר 

 1 33 34 )אחוזים( השכלה תיכונית ומעלה

 0 57 57 )אחוזים( דובר עברית שוטפת

 **3 3 6 )אחוזים( דובר אנגלית שוטפת

 *1.3- 9.6 8.3 תעסוקה בישראלהשנות 

 **1.4- 9.4 8.0 עבודההשנות החזקת היתר 

 -11*** 42 54 )אחוזים( ים האחרוניםשהחוד 3-יותר ממעסיק אחד ב

 -63*** 91 28 )אחוזים( מועסק ע"י המעסיק הרשום בהיתר

 -1.0 35.8 34.8 עבודה בשבועהשעות 

 ***0.3 2.2 2.5 )שעות(לעבודה בישראל יומית הנסיעה זמן ה

 4 63 67 )אחוזים( בנייהבענף התעסוקה 

                                                 
יום בחודש, ולכן הממוצעים שונים במקצת מאלו  18-הסעיף הנוכחי מבוסס על נתונים של עובדים המועסקים יותר מ-תת 8

 הסעיף הקודם.-המדווחים בתת
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 ***5 12 17 )אחוזים( חקלאותתעסוקה ב

 3- 14 11 תעסוקה בתעשייה )אחוזים(

 היצע עבודה והכנסה .2
 ***0.5 21.1 21.7 ימי העבודה בחודש שעבר

 ***94.0 371.0 465.0 ח(”השכר היומי )ש
 ***2,243 7,824 10,067 ח(”)ש 1ההכנסה החודשית ברוטו מעבודה 

 1,955  1,955 ח(”חודשי עבור היתר )שהתשלום ה
 **288 7,824 8,112 ח(”חודשית בניכוי מחיר ההיתר )שההכנסה ה
 2.6 371.0 373.6 ח(”)ש 2יומי בניכוי מחיר ההיתר השכר ה
  27.4 19.9 מיוצגת )באלפים(האוכלוסייה ה

  622 561 מספר התצפיות
 המעברים.מקור: סקר ה
 . ימי עבודה בחודששכר היומי כפול ה  .1
 הכנסה חודשית בניכוי מחיר ההיתר, מחולקת במספר ימי העבודה.  .2

 (p<0.1; ** p<0.05; p<0.01 *) מובהקותרמות 

ילדים, רמת המספר  :חולקים כמה מאפיינים דמוגרפייםרוכשי ההיתרים והעובדים שלא רכשו היתרים 

מועסקים באותם ענפים  גםשני סוגי העובדים  .9נשואים םלוככמו כן כמעט  .עבריתוהשליטה ב השכלה,ה

, עבדו בישראל שנתיים רכשו היתרים שלא וצעירים בכמעט שנתיים מאלם. רוכשי ההיתרים דומי בשיעורים

הוא  הנוכחימחקר לההבדל החשוב ביותר  (.1, לוח 3תקופה קצרה יותר )טבלה  במשךפחות והיו בעלי היתר 

כנדרש  ,הרשום בהיתר שלהםמעסיק מועסקים על ידי הו היתר מהעובדים אשר לא רכש 90%-למעלה מש

מדווחים שהם מועסקים על ידי  שרכשו היתרמהעובדים  70%-. לעומת זאת, יותר מעל פי תנאי ההיתר

רוכשי ההיתרים עוברים בין מעסיקים  על כך, הרשום בהיתר שלהם. נוסףמעסיק שאינם המעסיקים 

 ים.ההיתר אתרכשו בתדירות גבוהה יותר מאשר אלו שלא 

רוכשי (. ח”ש 371)משכר העובדים שלא רכשו  25%-ב גבוה( ח”ש 465)רוכשי ההיתרים השכר היומי של 

ניתן להעריך שרוכשי . למקביליהם שלא רכשו היתריםעובדים חצי יום נוסף בחודש בהשוואה גם ההיתרים 

את היתרונות  למצותעבור ההיתר ומקבלים שכר יומי גבוה יותר, בוחרים חודשי , ששילמו סכום ההיתרים

לישראל כדי לייצר הכנסה גבוהה יותר. השכר היומי הגבוה יותר והתוספת של כחצי יום עבודה  שבגישתם

בהשוואה להכנסות ( ח”ש 10,067-כל)של רוכשי ההיתרים ת ברוטו וחודשיההכנסות מגדילים את ה

רוכשי ההיתרים מהכנסות  23%-שווה לההכנסות הפרש  .(ח”ש 7,825-)כהיתרים  העובדים שלא רכשו

נוספת נטו הכנסה תוך השארת ( ח”ש 1,950-היתר )כהממוצע של מחיר המכסה את ו ,(2, לוח 3)טבלה 

על ידי מחצית יום העבודה הנוסף ברובו מוסבר  זההפרש  .לחודש ח”ש 290-כ לרוכשי ההיתרים בהיקף של

 3-פחות מ – זניחבין רוכשי ההיתרים לאלו שלא רכשו שכר היומי נטו בההבדל ש כך ,ההיתריםרוכשי של 

  .ח”ש

 : ההכנסות מעבודה ברוטו ונטו של עובדים רוכשי היתרים ועובדים שלא רכשו היתרים3איור 

                                                 
השיעור הקטן של רווקים שמעולם לא התחתנו בקרב רוכשי ההיתרים גדול במקצת ושונה סטטיסטית מהנתח המקביל בקרב  9

 עובדים שלא רכשו את ההיתר.
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 המעבריםהמקור: סקר 
 

את התפלגות ההכנסה מסיטה  רוכשי ההיתריםמחירי ההיתרים מההכנסה החודשית ברוטו של הפחתת 

העובדים שלא רכשו היתרים להתפלגות ההכנסה של כך שהיא קרובה  ,שמאלה רוכשי ההיתריםנטו של 

בין רוכשי ההיתרים לעמיתיהם שלא רכשו היתרים משקף נטו הממוצעת הכנסה הפער הנותר ב(. 3)איור 

ממוצעי  כלומר, .ח”ש 12,000החודשית ברוטו הייתה מעל  תםשהכנסקבוצה קטנה של רוכשי היתרים 

 סוחרי, ויםכמעט שוושלא רכשו היתר עובדים רוכשי ההיתרים ושל הכנסות העבודה היומיות נטו של 

  .יוצר ים לכיסם כמעט את כל הרנטה שמשטר ההיתריםמשלשלההיתרים 

 

V. ההיתרים במשטר המתוכננת רפורמהה של צפויות השלכות 

להגן על והקצאת היתרי העבודה  את לייעל(, שמטרתה 2174אישר הקבינט רפורמה )החלטה  2016בר בדצמ

מתן הרשאה לעובדים לעבור בין מעסיקים באופן חוקי ללא שינוי היתר זכויות העובדים הפלסטינים על ידי 

מקצועיים של כישורים . על פי ההחלטה יונפקו היתרים חדשים לעובדים חדשים, שיעברו מבחן העבודה

, ותהליך ההתאמה של סיקלמצוא מע רשאי. לאחר מתן ההיתר העובד ללא מעורבות של מעביד ישראלי

 תיאוםמנהלת על ידי המוקם באמצעות מנגנון ייעודי חדש, מבוסס אינטרנט,  יואץלמעסיקים  יםעובד

למשטר  תאוטומטי שירותים יועברובו תעשייהותיקים ב םעובדיעל פי ההחלטה פעולות הממשלה בשטחים. 

 באמצעות בקשה פשוטה.למשטר החדש ועובדי בניין יוכלו לעבור  ,החדש ההיתרים
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להפחית לייעל את הקצאה ההיתרים והחדש צפויים  ההתאמהומנגנון  מעסיקים בין חוקי מעברלאפשרות ה

היתרים. אנו צופים כי השל סוחרי כוחם ובמיוחד את  ,בעלי מכסות היתרים את כוח המיקוח של מעבידים

 : אלושיפיקו מהם את התועלת הרבה ביותרמעסיקים להקצאת העובדים ב תתמוךרפורמה מתוכננת היטב 

יוכלו להעסיק עובדים רבים יותר ובשכר נמוך בהשוואה למצב כיום )השכר ברוטו של רוכשי ההיתרים(. 

מנגד, הרווחים של נטו.  הכנסותיהםתגדיל את  כךואת כוח המיקוח של העובדים  תחזק רפורמה כזאת גם

המעסיקים המחזיקים במכסת היתרים בהסדר הנוכחי יצטמצמו, מכיוון שהם יעסיקו מספר קטן יותר של 

סך הגידול בשכר העובדים וברווחי המעסיקים נטולי המכסה בסיכומו של דבר, עובדים ובשכר גבוה יותר. 

ההיתרים וסוחרי ההיתרים, משום שההקצאה של  צפוי להיות גדול מהפגיעה ברווחי המעסיקים בעלי

את מבנה השוק הנוכחי ואת ההשפעה  מדגים 1המודל האנליטי המוצג בנספח . העובדים תהיה יותר יעילה

 הצפויה של הרפורמה.

: יםלמעסיק ים זריםבמצב העובדים בעקבות ביטול כבילת עובדהצפוי שתי דוגמאות ממחישות את השיפור 

למעסיק ספציפי עובדי בניין זרים )למשל מבולגריה, מולדובה וסין( ביטול הכבילה של ש ( מצא2012עידה )

 .10ובצמצום ההעסקה בלתי חוקית על ידי מעסיקים לא מורשים בעליות שכרלווה  2005בשנת  בישראל

פאלה" )מערכת כבמערכת ה"ביטול הכבילה למעסיק ( הראו שNaidu et al., 2016נאידו ושותפיו ) ,בדומה

. רפורמה זו ביטלה את שיפרה את מצב העובדים 2010( של איחוד האמירויות בשנת לעובדים זרים החסות

חדש, צל מעסיק אלפני מעבר לתעסוקה הקודם המעסיק חובתם של עובדים זרים לקבל את אישורו של 

הם של עובדים שחוזי בהכנסה 10%הביא לעלייה כמעט מיידית של ש מה ,כשפג תוקף החוזה ביניהם

 (.4של עובדים שחוזיהם הסתיימו לפני הרפורמה )איור  להכנסההסתיימו לאחר הרפורמה, בהשוואה 

 : השפעת רפורמה דומה באיחוד האמירויות על שינוי בתמורה לעבודה4איור 

                                                 
, נועדה לצמצם את המקדמות הבלתי חוקיות הללו על ידי גיוס העובדים הזרים בענפי הבנייה 2011-רפורמה נוספת, שבוצעה ב 10

צדדיים, שמגבילים ומטילים בקרה על המעורבות של חברות פרטיות -באמצעות הסכמים מדינתיים דווהחקלאות בישראל 
 (. 2015)זעירא ומשה, 
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 Naidu et al. (2016): מקורה

 

ירושלים( יכולים חלקי. בשלב זה רק עובדים באזור התעשייה עטרות )בצפון  הוא עד כה 2174יישום החלטה 

, 2019( לעבור בין מעבידים באזור זה, כניסוי. יישום הרפורמה בענף הבנייה צפוי בשלהי 2019)החל ממרץ 

 ואילו מועד יישומה בענפי השירותים והתעשייה טרם נקבע.

מנהליים,   –פרטים רבים של הרפורמה ייקבעו בעקבות הניסוי בעטרות, והם יושפעו משיקולים רבים 

עלולים להגביל את הניידות  2174ים וחברתיים. עם זאת נציין כי פרטים מסוימים בהחלטת הממשלה כלכלי

. העובדים כוח המיקוח שליעילות הקצאות ההיתרים ואת את  –של עובדים בין מעסיקים, וכתוצאה מכך 

ראשית, עובדי בניין ותיקים נשארים כברירת מחדל במשטר הישן, וצריכים לבקש רשמית לעבור למשטר 

יום לאחר שעזב את מעבידו הקודם יאבד את  60בתוך  סיקבעל היתר שלא ימצא מעעובד החדש. שנית, 

ו לתום התקופה ההיתר שלו. תנאי זה עלול להביא לסחר בהיתרים, שכן הוא יניע עובדים פלסטינים שיתקרב

יום לשלם למעסיקים ישראלים פיקטיביים כדי שידווחו על העסקתם מחדש. זאת ועוד, מעסיקים  60של 

במשטר החדש נדרשים להעסיק עובדים פלסטינים למשך חודש לפחות, דרישה שגם היא עלולה להביא 

מגרעות אלה, מערכת  להעסקה פיקטיבית, וזאת במקרים שנדרשים עובדים לפרויקטים קצרי מועד. לעומת

תיאום פעולות הממשלה בשטחים עשויה לשפר את מנהלת ההתאמה העתידית מבוססת האינטרנט של 

 ניצול היתרים.-התחרות ולהקטין תקופות של תת

 רשימת מקורות

 פרסומים

האיור מראה את השינוי הממוצע בתמורה הריאלית לעבודה על פני זמן מחוזה אחד 
הוא חודש סיום החוזה הקודם. התמורה כוללת את  t-כש t + 1לחוזה הבא בזמן  tבזמן 

 של העבודהמשרד ערך ההכנסות וההטבות המוגדרות בחוזה. המדגם הוא על פי  נתוני 
 .איחוד האמירויות
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  pdf-03-26-Laborers-content/uploads/2019/03/Palestinian-https://izs.org.il/wp. (. 2019)מרץ 

ביוני  11(מרכז המחקר והמידע , הכנסת" סוגיות בהעסקה של זרים בישראל. "גדעון ונטע משה, זעירא
2015(. https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Foreign.pdf  

נייר '" הסדר התאגידים'ל' הסדר הכבילה'מעבר מ: רפורמות בהעסקת עובדים זרים בישראל" יורם. ,עידה
 .)2012( מרכז טאוב ,2012.3מדיניות 

 foreignworkers.pdf2012.03content/files_mf/h-http://taubcenter.org.il/wp 

" ?טינים בישראל"על מה וכמה משלמים עובדים פלס .(2014במאי  1קו לעובד )
content/uploads/2014/06-https://www.kavlaoved.org.il/wp/עובדים-משלמים-ולמה-כמה-על-

 pdfסופי.-פלסטינים

פועלים פלסטינים מנוצלים בשיטתיות ומשלמים אלפי שקלים כדי : האוצר" .)2017יולי ב 20(אור , קשתי
  https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4279431 הארץ. " לעבוד

 מסמכים ואתרים רשמיים

.  "רישיונות להעסקת עובדים פלשתינאים בקשה לקבלת. "א' והמידע הממשלתיאתר השירותים 
https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers  

 ביטול רישיונות לעובדים פלשתינאים"" .ב' השירותים והמידע הממשלתי אתר
nian_https://www.gov.il/he/service/request_for_cancelation_of_work_permits_for_palesti/

 workers 

 .2013נובמבר ב 05מיום . 39860-03-10. פ.גזר דין ב ת

(, 2011פיקוח ואכיפה בתעסוקת עובדים פלסטינים בישראל )מאי  ,דוח הוועדה להסדרה
11-01-https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605/תקבלושה-חומרים-

-בישראל-פלסטינאים-עובדים-בתעסוקת-ואכיפה-פיקוח-להסדרה-הוועדה-העתירה/דוח-במסגרת
6.7.2011.pdf  

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-525888
https://izs.org.il/wp-content/uploads/2019/03/Palestinian-Laborers-26-03-.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Foreign.pdf
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/h2012.03foreignworkers.pdf
https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2014/06/על-כמה-ולמה-משלמים-עובדים-פלסטינים-סופי.pdf
https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2014/06/על-כמה-ולמה-משלמים-עובדים-פלסטינים-סופי.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4279431
https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers
https://www.gov.il/he/service/request_for_cancelation_of_work_permits_for_palestinian_workers
https://www.gov.il/he/service/request_for_cancelation_of_work_permits_for_palestinian_workers
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/חומרים-שהתקבלו-במסגרת-העתירה/דוח-הוועדה-להסדרה-פיקוח-ואכיפה-בתעסוקת-עובדים-פלסטינאים-בישראל-6.7.2011.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/חומרים-שהתקבלו-במסגרת-העתירה/דוח-הוועדה-להסדרה-פיקוח-ואכיפה-בתעסוקת-עובדים-פלסטינאים-בישראל-6.7.2011.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/חומרים-שהתקבלו-במסגרת-העתירה/דוח-הוועדה-להסדרה-פיקוח-ואכיפה-בתעסוקת-עובדים-פלסטינאים-בישראל-6.7.2011.pdf
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העסקת עובדים : רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים). "2014(מבקר המדינה 
. 485-539ע "ע. א65ח שנתי "דו" פלסטינים בענף הבניין בישראל

-b1ab-4206-1b0b-http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_266/fb860755
4.docx-ver-c76ccf254fe0/210 

ייעול , ם פלסטיניים בישראל מאזור יהודה ושומרוןהגדלת היקפי התעסוקה של עובדי"ממשלת ישראל. 
של  2174 החלטה מספר" אופן הקצאת היתרי עבודה והבטחת תנאי העסקה הוגנים לעובדים פלסטיניים

 dec2016ments/policies/https://www.gov.il/he/Depart_2174. 18.12.2016הממשלה מיום 

משרד החקלאות )ללא תאריך( ״נוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים 
פלסטינים )זמניים וקבועים(״, 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%
95%D7%9E%D7%99%D7%9D/2019/Documents/Palestinian_immigration.pdf 

דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה,  2017דוח מסכם משרד ראש הממשלה )תאריך לא ידוע(. 
 http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/dm2017.pdf 

קובץ ", נוהל כניסת האוכלוסייה הפלסטינית לישראל), "2015אפריל (תיאום פעולות הממשלה בשטחים 
 .ס"בלמ. פקודות קבע

 

 ניתוח תיאורטי של משטר היתרי העבודה: 1 נספח

לפני הרפורמה ואחריה.  בהיתר, םפלסטינישל עובדים שוק התעסוקה המדמה את מודל פשוט מציג זה  נספח

השפעת הסדרי ההיתרים בשני המצבים על יעילות ההקצאה, שכר העובדים וחלוקת מטרתו לתאר את 

 הרווחים מתעסוקת העובדים הפלסטינים. 

המודל כולל שני חלקים של שוק העבודה: חברות שקיבלו מכסה להעסקת עובדים פלסטינים )מסומן בשחור 

מעסיקים ללא מכסה, המעסיקים עובדים שרכשו ו, כאשר מספר העובדים גדל משמאל לימין(  1באיור 

לעובדים  הביקוש היתר בניגוד לחוק )מסומן בכחול כאשר מספר העובדים בשוק זה גדל מימין לשמאל(.

בשני השוקים הינו ביקוש סטנדרטי: מספר העובדים המבוקש גדל כאשר השכר יורד. סך מכסת ההיתרים 

(L .נקבעת מראש על ידי הרגולטור ומצויינת על ידי המרחק בין הצירים האנכיים של שתי מערכות הצירים )

ברה ללא מכסת היתרים, אם מי כל עובד מועסק על ידי החברה שקיבלה היתר עבורו או לחילופין על ידי ח

שהוציא את ההיתר עבורו הוא סוחר היתרים. בהנחה שהרגולטור אינו משיג הקצאה אופטימלית של 

צפוי שיהיו מעסיקים ללא  - למעסיקים שאצלם תפוקת העובדים היא הגבוהה ביותרבדיוק  –המכסות 

עלי מכסת ההיתרים במידה ויעסיקו מכסת היתרים שיהיו מוכנים לשלם שכר גבוה מזה שיציעו מעסיקים ב

את כלל העובדים במכסה. במילים אחרות אנו מניחים שההקצאה המנהלית של ההיתרים שונה מההקצאה 

 בשוק חופשי. 

מעסיקים בעלי מכסות היתרים וביקוש שולי נמוך לעובדים מציעים למכירה את ההיתרים. המחיר המבוקש 

ההיתרים עקב הפעילות הלא חוקית של מכירת היתרים כולל  להיתר נקבע על פי תוחלת הפגיעה במוכרי

הסיכון לאבד את המכסה, והרווח האלטרנטיבי שהמעסיקים עשויים להפיק מהעסקה ישירה של העובדים. 

 מעסיקים אלו מהווים למעשה סוחרי היתרים. 

עם : מודל לשוק התעסוקה של עובדים פלסטינים בישראל בהיתר על ידי מעסיקים 1-'איור נ
 וללא מכסות היתרי עבודה

 

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_266/fb860755-1b0b-4206-b1ab-c76ccf254fe0/210-ver-4.docx
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_266/fb860755-1b0b-4206-b1ab-c76ccf254fe0/210-ver-4.docx
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2174
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/2019/Documents/Palestinian_immigration.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/2019/Documents/Palestinian_immigration.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/dm2017.pdf
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 קים אלו במשטר ההיתרים הנוכחי ולאחר הרפורמה: וננתח את שיווי המשקל של שו

על פי תנאי ההיתר העובדים רשאים לעבוד רק אצל המעסיק הרשום בהיתר  משטר ההיתרים הנוכחי:

שלא זכו —וק החופשישהונפק עבורם. יישום תנאי זה במלואו פוגע בפריון העבודה משום שמעסיקים בש

מעוניינים לשכור את העובדים כדי לבצע עבודות בעלות תפוקה גבוהה ומוכנים לשלם —במכסת היתרים

שכר גבוה יותר ביחס למעסיקים שקיבלו היתרים. בדומה, העובדים יעדיפו לעבוד אצל מעסיקים בשוק 

על כן, מעסיקים בעלי מכסת החופשי המשלמים שכר יותר גבוה בהשוואה לחברות שזכו במכסת היתרים. 

( מהעובדים המוצאים עבודה בשכר גבוה 1L-Lהיתרים וביקוש שולי נמוך לעובדים מוכרים היתרים לחלק )

 בשוק החופשי.  

 1Wעובדים מועסקים אצל מעסיקים בעלי מכסת היתרים בשכר  1Lבשיווי משקל במשטר ההיתרים הקיים 

. מחיר ההיתר צפוי להיות ההפרש 3W ,י תמורת שכר ברוטו( עובדים מועסקים בשוק החופש1L-Lואילו )

(, ועל כן השכר נטו של העובדים 1W-3Wבין השכר כעובדים אצל מעסיק רשמי לבין השכר בשוק החופשי )

צפוי להיות זהה לשכר העובדים אצל מעסיקים בעלי מכסות. , 1W ,בשוק החופשי לאחר ניכוי מחיר ההיתר

 ,רו את ההיתרים, מרוויחים את מחיר ההיתר כפול מספר ההיתרים שנמכרוהמעסיקים בעלי המכסות שמכ

(1W-3W( )1L-L רווחים אלו מסומנים במרובעים .)C ו-E . 

עובדים יוכלו להחליף מעסיקים ובפרט לעבוד באופן במשטר ההיתרים: המתוכננת יישום הרפורמה לאחר 

חוקי אצל מעסיקים שבעבר לא קיבלו מכסת היתרים. העובדים יבחרו מעסיקים על פי השכר המוצע, והשכר 

עובדים יועסקו אצל מעסיקים שהיו בעלי מכסת היתרים  2Lבשוק ישתווה. בשיווי המשקל לאחר הרפורמה, 

 . 2Wבדים יועסקו אצל מעסיקים אחרים. שני סוגי העובדים ישתכרו ( עו2L-Lלפני הרפורמה ואילו )

הרפורמה צפויה לשפר את מצבם של העובדים ושל המעסיקים שאינם זכאים כיום למכסות היתרים: שכר 

. המעסיקים ללא מכסות A+B+Cוסך הגידול בשכר יהיה שווה לשטחים  2W-ל 1Wהעובדים יעלה מ 
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היתרים יעסיקו יותר עובדים ובשכר יותר נמוך בהשוואה למצב הקיים וסך הגידול בריווחיהם יהיה שווה 

. מנגד, בעלי המכסות הנוכחיים, שהעסיקו עובדים בפועל, יעסיקו פחות עובדים בשכר יותר D+Eלשטחים 

ידו את מחיר ההיתר כפול מספר הרוכשים לפני , ואילו סוחרי ההיתרים יפסAגבוה ועל כן יפסידו את שטח 

 11(.C+Eהרפורמה )שטחים 

. B+Dסך ההכנסה של העובדים וכלל המעסיקים תגדל בעקבות הרפורמה בהיקף של שטחי המשולשים 

גידול זה נובע מיעול הקצאת ההיתרים עקב המעבר מהקצאה של עובדים למעסיקים על פי המכסות שחולקו 

אם תבוצע —ובדים בשוק על פי שיקולים כלכליים. אם כן, הרפורמה עשויהבאופן מנהלי להקצאת ע

 להשיג את מטרותיה: יעול הקצאת ההיתרים והעלאת שכר העובדים.—ביעילות

: התפלגות עובדים רשמיים בסקר המעברים ובסקר כוח האדם לפי 2-'איור נ
 ימי עבודה בחודש

 

 (2018הפלסטינית )מקורות: סקר המעברים וסקר כוח האדם של הלמ"ס 
 

                                                 
היקף השינויים בתעסוקה, בשכר העובדים וברווחי המעסיקים תלוי בגמישויות הביקוש לעובדים של חברות בשוק החופשי  11

 ושל חברות בעלות מכסות היתרים.


