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   מסתנני�ההכנסות צור� בהקמת קר ממשלתית לפיקדו חלק מ בדברנייר עמדה 

המניע , המסתנני�רוב עבור . חריג בקנה מידה בינלאומיבהיק� מדינת ישראל מתמודדת ע� גל הסתננות 
לשכר של מספר ער� חודשי בישראל שווה שכ� שכר , בישראל הוא כלכליולהמש� שהיית� להסתננות  עיקריה

 מסתנני�על העסקת איסור האת התחייבה המדינה להימנע מלאכו�  6312/10" "בבג. מוצא�שני� במדינות 
  . כי מחיית�למימו� צראלטרנטיבה לא עומדת לרשות� כל עוד , בישראל תישיבה זמנישלה� נופקה אשרת 

, "חולות"בישראל הוק� מתק� השהייה של המסתנני�  שהיית�לשלול את התמרי" הכלכלי להמש� במטרה 
. הצרכי� הבסיסיי� הדרושי� למחיית� ובה בעת מונעת מה� מלעבודאת שבו מספקת המדינה למסתנני� 

�    .מסתנני� 5,000' יותר מ 2014עזבו את ישראל במהל� , בעקבות הקמת המתק

א� ע� זאת יודגש כי הוא לבדו אינו , לתואת האפקטיביות הרבה בהפע" חולות"הוכיח מתק� , כמתואר לעיל
מיכולתו המוגבלת לקלוט , בי� היתר, הסיבה לכ� נובעת. מסוגל לספק מענה הול� ומקי� לתופעת ההסתננות

באי� ממשיכי� לעבוד לצד העובדה כי רוב המסתנני� , בתחומו כמות גדולה של מסתנני� בשל מיעוט מקו�
מצב זה מחייב את המדינה . מוצא�במדינות  יה�משפחותבני ל –ה מפריע בישראל ולשלוח כס� אל מחוצה ל

כל אלה צפויי� לתרו� ליעילות הפעלת . לגבש מדיניות סדורה בעניי� זה ולנקוט צעדי� אפקטיביי� לאכיפתה
 �  .ובעלות מועטה 'בתו� זמ� קצר המסתנני� ולסייע בקידו� מטרותיו בקרב אוכלוסיית " חולות"מתק

�את מהגרי העבודה מקרב המסתנני� לצאת אשר יעודד , לבעיה זוהנכו� א כי המענה עמדתנו הי, לפיכ

  :באופ� הבא ממשלתית קר הקמתהוא בדמות , אליהתמרי" להסתנ� מגבולות ישראל ויפגע קשות ב

אנו : ישירות על ידי המעסיקי� ,אחוז משכר המסתנני� לקר ממשלתית צוברת ריביתהפרשת   .א
או שיושת על כל הכנסה מעל לגובה הכנסה , משכר� 40%'ד על שיעור של ככי סכו� זה יעמומציעי� 

לו זכאי� אזרחי שאנו מציעי� כי סכו� זה ישווה לגובה הסכו� . בסיסי הדרוש להוצאות קיו� לאד�
או לחלופי� בעת קבלת , בקר� ישוחרר רק בעת יציאה מהאר" הסכו� שנצבר. ישראל להבטחת הכנסה
חוק ב חוקיי�לעניי� עובדי� זרי�  קיימת כבר בחוק הישראליקר� דומה . מעמד פליטות בישראל

 ).מישראל יציאת ולהבטחת הזר העובד לטובת כספי� הפקדת – פרק ד( 1991' א"תשנ, עובדי� זרי�

תו� , ייה פתוחהרחקת מסתנ שבקשת המקלט שלו נדחתה אל מחו� לגבולות ישראל או אל מתק שה  .ב
 המכספי הקר� שהצטברו עד לאותכיסוי הוצאות ההרחקה והשהייה יוקצו  :השתת איסור על העסקתו

לחוק ) ב(ו13סעי� (או במסגרת החקיקה הקיימת  חקיקה ייעודית אמצעותנית� לעשות זאת ב. עת
יוצא ואינו מסתנ� שבקשת המקלט שלו נדחתה ביש לראות הקובע כי , )1952'ב"תשי, הכניסה לישראל
 ". מצדו מלא פעולה שיתו� העדר בשל מתעכבת או נמנעת מישראל הרחקתו"שכמי מגבולות המדינה 

תשלו� עבור ביטוח פרטי הכולל ביטוח קביעת חובה על מעסיקי המסתנני� להפריש ממשכורותיה�   .ג
 .רפואי מלא

בירור למע�  שלא יפעלמסתנ� : נקיטת סנקציות כלפי מסתנני� שיימנעו מהגשת בקשות מקלט  .ד
על מסתנני� . שייקבע ועל בסיס מקומות פנויי�לפי סדר עדיפות , השהייה הפתוחיזומ� למתק� זכאותו 

  .בקר�על שמ� הכספי� שנצברו מגבה יתשהיית� והרחקת� ועלות , אלה ייאסר לעבוד

� יהיה להחיל אנו סבורי� כי למדיניות המוצעת פוטנציאל הצלחה גבוה ויישומה אפשרי באופ� שנית: לסיכו�
מדינות המוצא אל נשלחי� השלילת הכספי� . תו� זמ� קצר יחסיתב, אותה על כל אוכלוסיית המסתנני�

 �שיעמוד לרשות� לצבור סכו� כס� למסתנני�  תאפשרשהייה בישראל וכ� התצמצ� את התמריצי� להמש
: בי� ג� לאוצר המדינהצפויה מדיניות זו להניב פירות חשו, לצד אלה. ישראלבעת עזיבת� את גבולות 

ובאופ זה תחסו� ממשלמי " מענק היציאה"הפעלת קר באופ המוצע תייתר את הצור� בהמש� תשלו� 
  .המסי� מאות מיליוני דולרי�




