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איך נעשה אדם עובד זר ללא היתר בישראל?
המסלול העיקרי הוא להגיע לארץ בהיתר ,לנטוש
את המעסיק שקיבל היתר להעסקתו ומימן את
הטסתו לארץ ,ולעבוד באופן לא חוקי במקום
אחר .יותר ממחצית העובדים הזרים ללא היתר
הגיעו לארץ באופן חוקי" ,ברחו" מהמעסיק
המקורי ,ויתרו על מעמדם החוקי והסתכנו
במאסר וגירוש .באופן אירוני ,מי שבחר לעבור
על החוק זכה בחופש .הוא יכול לבחור מעסיק
כלבבו ,לצפות לשכר גבוה יותר וליחס טוב יותר
ממעסיקו ,לבחור מקום מגורים וכיצד לבלות

היתר שרואיינו במסגרת הסקר באו ממזרח

אירופה 18% ,באו מאפריקה 10% ,מאסיה3% ,
מדרום אמריקה( .הוא בן  , 36נוצרי ) 93%
מהמרואיינים( .הוא בעל משפחה )  (, 65%אבל
רוב הסיכויים שבת זוגו נשארה בחו"ל .רק 20%
מהעובדים הזרים ללא היתר חיים בישראל עם
בת/בן זוג( .הוא בעל השכלה של  1 1שנות
לימו,ד ובארץ מוצאו היה עובד מקצועי בתעשייה,
בבנייה או בחקלאות  (, 71 )%והיה מועסק
)  60%היו מועסקים 29% ,היו מובטלים11% ,
לא היו שייכים לכוח העבודה(.

את שעות הפנאי.

המסלול השני הוא להגיע לארץ באשרת תייר,
לעבוד ללא היתר ולהישאר לאחר פקיעת תוקף
האשרה .מי שבוחר מסלול זה נוטל סיכון שייעצר
ויגורש ,אך כנגד זאת הוא בן חורין לבחור מקום
עבודה ,לשלשל לכיסו את מלוא שכרו ,לגור
בסמוך לידידיו ובני ארצו ,להינשא או להביא בן
או בת זוג מהמולדת.
המסלול השלישי למעמד העובד ללא היתר הוא
להסתנן לארץ באופן בלתי חוקי ,בסיוע גורמים
פליליים .זה מסלול מסוכן ,שהבוחר בו  -בדרך
כלל זו אישה  -עלול למצוא עצמו מנוצל בתנאי
עבדות ,השפלה וסיכון חיים .אבל מי שבחר
באחד משני המסלולים האחרים יגלה שעשה
עסק טוב .כך לפחות סבורים עובדים זרים ,ללא
היתר ,שהגיעו לארץ מ 74 -ארצות .זה גם מה
שהם מספרים לבני משפחה וחברים במולדת,
ששואלים אם כדאי לבוא לעבוד כאן ללא היתר.
חבר מביא חבר

סקר עובדים זרים ללא היתר בישראל, 1999 ,
שפרסמה הרשות לתכנון כוח אדם במשרד
העבודה והרווחה ,מנפץ את דימוי העובד הזר

!הלא חוקי! שרווח בציבור ,ומגלה דיוקן של עובד
משכיל ,מקצועי ובעל תושייה ,שחי בתל אביב
ברמת חיים סבירה ומנהל חיי חברה פעילים.

העובד הזר ללא היתר האופייני ,הוא גבר ) ( 77%
ממזרח אירופה )  69%מהעובדים הזרים ללא

36

כוורת

),

וסס

l

38-36

העובד הזר ללא היתר הגיע לארץ בהיתר ) (, 53%
או באשרת תייר )  (. 45%הוא החליט לחפש
עבודה בחו"ל משום שבארצו השכר נמוך ) ( 59%
או משום שהאבטלה בה גבוהה )  (, 24%ובחר
בישראל בהמלצת בני משפחה וחברים שכבר היו
בארץ )  (. 33%הוא העדיף את ישראל על פני
מדינות יעד אחרות ,בגלל הסיכוי הגבוה למצוא
בה תעסוקה )  ( 20%ולהשתכר שכר גבוה
)  (, 24%ובגלל הקלות שבה ניתן להיכנס לארץ
באופן לא חוקי ) (. 17%
העובדים הזרים שהגיעו לאחרונה הם מהגרי
שרשרת ,שהצטרפו לבני משפחה וחברים שכבר
שהו כאן )  (. 93%העובד הזר סבור שישראל
מושכת זרים ללא היתר )  (, 64%וימליץ לקרוביו
וחבריו לבוא לעבוד בישראל גם ללא היתר
)  56%ימליצו לחבריהם( .הוא לא מתכנן לעזוב
את הארץ .צבירת מספיק כסף ,סיום תקופת

שהייה שתוכננה מראש ואפילו אבטלה לא יגרמו
לו לעזוב .המעטים שעזבו עשו זאת בגלל גירוש,
בריאות לקויה או געגועים למשפחה.
מצבו של עובד זר ללא היתר טוב משל עובד
זר בהיתר .עובד

שהגיע בהיתר שיפר את מצבו

כשעזב את מעסיקו המקורי ושינה את מעמדו:

שכרו עלה )  73%מהמרואיינים( ויחס הממונה
השתפר )  (. 45%בניגוד לעובד בהיתר שמגיע
לארץ ללא משפחתו ,העובד ללא היתר מביא
בהדרגה את בת זוגו וילדיו ,מוליד ילדים ,משתמש
בשירותי החינוך והרווחה ,והופך למהגר סמוי.

הךו חופש ש ~ונך זו נישוא
מוייה אבנימלך

~~------------------------------------------
ההבדל העיקרי בין עובד בהיתר לעובד ללא היתר
הוא ברמת החופש האישי .אבדן החופש של
העובד בהיתר מתבטא בשלושה מישורימ:
המישור הראשון הוא ריתוק העובד למעסיק
ושלילת החופש לבחור מקומ עבודה .לאחרונה
נחשף מקרה קיצוני של שלילת חופש .עובדימ
סינימ ,שהובאו על ידי חברה ממשלתית סינית
ועבדו בחברות הקבלניות א .דורי ושיכון ובינוי,
שבתו במחאה על ששכרמ לא שולמ .בתגובה
איימה ממשלת סין להטיל עליהמ עונשי מאסר
ממושכימ ,אמ ישבתו כנגד המעסיק הישראלי.
במישור השני ,המעסיק מפקח על אורח חייו
של העוב,ד באמצעות החזקת דרכונו ,בידודו
באתר מגורימ השייך למעסיק והגבלת צורות
הבילוי בשעות הפנאי .כך למשל ,כפופימ העובדימ
התאילנדימ במושבימ למערכת פיקוח מקיפה,
החל מרמת הניקיון שהמ נדרשימ לקיימ
במגוריהמ ,המשך באיסור לשתות לשכרה ,וכלה
בחובת דיווח וקבלת אישור לצאת מהיישוב
בשעות הפנאי.

המישור השלישי הוא שלילת החופש הכלכלי,
באמצעות תשלומ שכר נמו,ך ניכויימ גבוהימ
למימון מגורימ ,מזון וביטוחימ ,והעברה
אוטומטית של רוב השכר לחברת כוח האדמ.
כאמור עובד זר ללא היתר נהנה משלושה היבטימ
אלה של החופש ,שנשללימ מעובד 'חוקי '.על
העובדה שיש לו יכולת לבחור כמה לצרוך וכמה
לחסוך תעיד רמת החיסכון הגבוהה שלו,
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דולר לחודש בממוצע .הוא עובד בממוצע

שעות לחודש ומשתכר

שכרו החודשי גבוה -%ב

כ 830-

דולר.

"משכר המינימומ,

אך שכרו לשעה נמוך מהמינימומ

ב'. 2 %-

הוא משתכר יותר מעובד זר בהיתר ,אך פחות

מישראלי באותו עיסוק .הפער האמיתי בין שכרו
לשכר עובד ישראלי קטן ,משומ שהוא נהנה
מהטבות כמו השתתפות המעסיק בהוצאה לדיור

)  49%המעובדימ הזרימ ללא היתר( וביטוח
בריאות  ' 7 )%מהעובדימ הזרימ ללא היתר(
שעובד ישראלי לא מקבל.

התמונה העולה מהסקר שונה מזו המצטיירת
מדיווחימ בתקשורת ומזו שמציירימ ארגונימ

המטפלימ בזכויות עובדימ זרימ .יש לכך שני
הסברימ .הראשון פשוט :בישראל שוהימ מאה
אלף עובדימ זרימ ללא היתר .די שאחוז אחד
מהמ יהיה קרבן לניצול ולהתעמרות ,כדי לספק
סיפורימ

יומיומיימ

או שבועיימ

מזעזעימ,

שנתונימ יבשימ של סקר לא מסוגלימ למחקמ.

מעבדות לחירות
הסבר נוסף הוא שניצול עובדימ זרימ כתופעה
מופעל בעיקר כלפי עובדימ בהיתר ,שהמ קבוצה
'שבויה ',המרותקת למעסיק שזכה בהיתר
ממשלתי להעסיקמ .הסבר זה נתמך גמ מנתוני
הסקר .הראיה הטובה ביותר היא נכונות עובדימ

שהגיעו לארץ בהיתר ,לוותר על מעמדמ החוקי,
להסתכן בגירוש ובכלא ,ובלבד שישתחררו
ממעסיק נצלן ,ששולל מהמ זכויות אדמ.

הכוח המניע את תופעת העובדימ 'הלא חוקיימ'
הוא ההיתר שניתן לקבלנימ וחברות בנייה לייבא
עודבימ זרימ והרנטה העצומה הגלומה בו .מדיניות
הממשלה ,שהתמקדה ברדיפת העובדימ ללא
היתר ,כליאתמ וגירושמ מהארץ ,הגבירה את
הכוח של המעסיקימ לנצל עובדימ זרימ ולשלול
מהמ את החופש האישי .ההסדרימ לניוד עובדימ
זרימ ,שנקבעו בתקנות משרד העבודה והרווחה

ביולי  2000לא שיפרו את מצב העובדימ הזרימ,
אלא הוסיפו יתרונות למעסיקיהמ.
הרווחימ העצומימ הכרוכימ בהעסקת עובדימ

זרימ קורצימ לגורמימ פליליימ ,לרבות ארגוני
פשע בינלאומיימ .מעורבותמ בהסדרת היתרי
עבודה ובהבאת עובדימ זרימ מרתיעה קבלנימ
וחברות בנייה .אלה עוברימ בהדרגה מהעסקה
ישירה של עובדימ זרימ ,להעסקה באמצעות
חברות כוח אדמ .כך נחשפימ העובדימ הזרימ

לניצול ולאלימות על ידי מי שהביאמ לארץ,
ומואץ המעבר שלהמ מעבודה מנצלת בהיתר,
לעבודה מתגמלת ללא היתר שהופכת אותמ לבני
חורין·
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