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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא

התפתחויות בנושא ה מוצגותמסמך ב. בחינת סוגיית המסתננים ומבקשי המקלטמ כחלקמסמך זה נכתב 

מסמך  כו שלהמש והוא, כנגד מסתננים ומבקשי מקלטעבירות עבירות של מסתננים ומבקשי מקלט ו

לבקשת חבר הכנסת  המסמך נכתב 1(.2010אוקטובר )בנושא זה קודם של מרכז המחקר והמידע בכנסת 

 .ראש הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים-יושב, יעקב כץ

מאז תחילת הגל הנוכחי של מסתננים ומבקשי מקלט המגיעים לישראל מאפריקה דרך גבול מצרים עולה 

. מפעם לפעם הטענה כי המסתננים עוברים עבירות פליליות בשיעור העולה על שיעורם באוכלוסייה

תוצג בחינה של העבירות , כמו כן. רת המסמך לבחון את נתוני הפשיעה בקרב אוכלוסייה זומט

 . מסתננים ומבקשי מקלט המתבצעות כלפי

כפי  ,אוכלוסייה הכלליתב םנתוניהלעומת נתוני הפשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט נותרו נמוכים 

. מסוימות באוכלוסייה זו יליותבתופעות פל גידול מסויםיש  ,עם זאת. בבדיקה הקודמתשנמצא 

קיום חוקי -הקשורות לאישל מעסיקי מבקשי מקלט יה בעבירות יעל עלמצביעים הנתונים  ,במקביל

עם אלימות כלפי מבקשי מקלט ועם  של רשויות המדינההתמודדות -איוכן על  ,העבודה וחוקי המגן

 .כעבירות בתוך המשפחה ,עבירות רווחות בקהילה עצמה

 רקע .1

בעקבות זאת . חלה עלייה ניכרת במספרם של המסתננים למדינת ישראל דרך גבול מצרים 2007שנת  מאז

שקיבלו מעמד זמני של שוהים מכיוון שאינם , נוצרה בישראל קבוצה קבועה של מסתננים ומבקשי מקלט

  2.חלק ממי שהוכרו כמבקשי מקלט זכאים להגנה קבוצתית הומניטרית זמנית. הרחקה-בני

 

 3מספר המסתננים ומבקשי המקלט בשנים האחרונות. 1טבלה 

 2011 2010 2009 2008 2007  2006עד סוף  שנת כניסה
–ינואר)

 (אפריל

 כ"סה

 35,741 1,406 14,735 4,827 8,698 5,005 1,070 מספר המסתננים

רה המסתננים יכולים להיות מוחזקים בידי הצבא עד עש, 1954–ד"התשי, לפי החוק למניעת הסתננות

במתקן . ידי יחידת האכיפה של רשות ההגירה-בשלב זה נערך תשאול ראשוני של המסתננים על ;ימים

המתקן . ושם נערך להם שימוע ונעשה רישום שלהם, המסתננים מוחזקים פרק זמן מסוים" סהרונים"

                                                 

כתב גלעד , נתונים על פשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט וכנגד מסתננים ומבקשי מקלט, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 1
  .2011באפריל  28: תאריך כניסה, http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02625.pdf, 2011באוקטובר  11, נתן

תושבי המדינה הבורחים מארצם וחוששים לחזור אליה מקבלים הגנה , כאשר מתחוללים משברים קשים במדינה מסוימת 2
נבה פונה מדי פעם 'ם לפליטים בז"הראשית של האו הנציבות. ם"נת הפליטים של האוברוח אמ, קבוצתית במדינות אחרות

 הגנה קבוצתית זמנית לפליטיםמדינות רבות נעתרות לבקשה ונותנות  .הגנה קבוצתית לפליטים יתנובפעם למדינות כדי שי
 .םהומניטריי מטעמים

אביטל . 2010במאי  20, ל"דוא, משרד הפנים, סיןמנהל תחום מחקר ונתונים סטטיסטיים ברשות האוכלו, זאב סלוב  3
, משטרת ישראל, מחלקת מחקר, חוליית אוכלוסיות, פקד ענת אלטמן. 2011במרס  21, ל"דוא, משרד המשפטים, שטרנברג

, אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה. 2010באוגוסט  10, מכתב
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/Apr2011.pdf ,תאריך כניסה :

 . 2011באפריל  28

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02625.pdf
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/Apr2011.pdf
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, ותמקומ 2,000כיום יש במתקן  4.מבקשי מקלט לכל היותר 100-ונועד בראשיתו ל 2007נפתח בשנת 

יחידת המסתננים . הסוהר-על קליטת המסתננים במתקן מופקד שירות בתי. והמתקן בתפוסה מלאה

להבאת מסתננים לדין ולייצוג של משרד , להוצאת צווים, אחראית לרישום ולתיעוד של המסתננים

מי  5.הרחקה נשאר במתקן עד להרחקתו-מי שנקבע בזמן שהותו במתקן שהוא בר. המשפטים במשפט

בשנים  6.שעושה רשות ההגירה ,הרחקה משוחרר לאחר בדיקות רפואיות ואימות סטטוס-ו ברשאינ

 (. 5א2)הרחקה קיבלו אשרת שהייה זמנית -האחרונות רוב המסתננים שאינם בני

כל בעלי . בכמה ערים בארץ ים בעיקרמתגוררממתקני המשמורת  והמסתננים ומבקשי המקלט ששוחרר

בהליך (. אחת לשלושה חודשים)ם למסור כתובת בעת חידוש האשרה אשרת השהייה הזמנית מחויבי

בפועל אין מעקב אחר כתובותיהם של המסתננים . חידוש האשרה על המבקש לציין את מקום מגוריו

לא תמיד מבקשים מהם בלשכות למסור את כתובתם ולא , לפי עדויות של בעלי אשרה. ומבקשי המקלט

 .בתניתנה להם הנחיה בדבר מסירת כתו

בהם הם שאו על האזורים של המסתננים ומבקשי המקלט מקום מגוריהם  עלאין בידי הרשות נתונים 

אוכלוסייה זו נעה בין אזורים שיש , מנהל אגף זרים ברשות ההגירה, להערכת יוסי אדלשטיין 7.שוהים

המקלט המספר הכולל של המסתננים ומבקשי  ןמ 8.בהם עבודה ואזורים שהיא יכולה להתגורר בהם

 .הסוהר-ממתינים להרחקה מישראל במתקני שירות בתי 1700-כ, 2011במרס 

עם . בישראל הגיאוגרפי של המסתננים ומבקשי המקלט מאפריקה פיזורהאין נתון רשמי בדבר , כאמור

להערכת . רשויות מקומיות וארגוני סיוע, משטרת ישראל: הערכות של גורמים שוניםבעניין זה יש , זאת

יש  .ערדו אשדוד ,אילת, אביב-תל בערים נמצאיםעיקר המסתננים ומבקשי המקלט  ,ראלמשטרת יש

 ,לוד, ברק-בני, ירושלים, חיפה: שובים נוספיםייבעדויות על ריכוזים של מסתננים ומבקשי מקלט בערים ו

, שדרות, מודיעין, סבא-כפר, דימונה, שבע-באר, אשקלון, חולון, ים-בת, מלאכי-קריית, גת-קריית, נתניה

  9.מנדא-נתיבות וכפר

להלן טבלה ובה נתונים משוקללים של גורמים שונים  על אוכלוסיית המסתננים ומבקשי המקלט במרכזים 

 : העיקריים

 10אוכלוסיית המסתננים ומבקשי המקלטנתונים על ריכוזים עיקריים של  .2טבלה 

 אביב-תל ירושלים אשדוד ערד אילת 

מסתננים ומבקשי 
מרס )מקלט 

2011) 

4,000–
8,000 

400–500 1,500–2,000 800–1,000 1115,000–
17,000 

                                                 

AD47-464B-41FF-http://www.ips.gov.il/NR/exeres/B39647B9-, הסוהר-אתר האינטרנט של שירות בתי 4

FED65CA926CD,frameless.htm?NRMODE=Published ,2010ביוני  14: תאריך כניסה . 
 . 2010במאי  15, שיחת טלפון, הסוהר-שירות בתי, רישום אסירים, אורנה אטלי 5
, 2010ביוני  14, כתב גלעד נתן, הטיפול במסתננים מגבול מצרים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת: על הנושא בהרחבה ראו 6

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02524.pdf ,14  2010באוגוסט.  
 . 2010באוגוסט  15, ל"משרד הפנים דוא, עוזרת ראש רשות ההגירה, גלי טולידנו 7
 . 2010באוגוסט  14, שיחת טלפון, משרד הפנים, ראש אגף זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, יוסי אדלשטיין 8
 . 2011במרס  22, מכתב, משטרת ישראל, ל מחקר אוכלוסיות"רח, ק אורית חיימי בריגה"רפ 9

רשויות , פ"משרד הבט, ההערכה המשוקללת של אוכלוסיית המסתננים ומבקשי המקלט מבוססת על הערכות משרד הפנים 10
 .מקומיות ומוקד הסיוע לעובדים זרים

 . ברק-בני, גן-רמת, ים-גם לאוכלוסייה בבת, למשל, אולם הנתון מתייחס, אביב-הרוב המוחלט בתל 11

http://www.ips.gov.il/NR/exeres/B39647B9-41FF-464B-AD47-FED65CA926CD,frameless.htm?NRMODE=Published
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/B39647B9-41FF-464B-AD47-FED65CA926CD,frameless.htm?NRMODE=Published
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/B39647B9-41FF-464B-AD47-FED65CA926CD,frameless.htm?NRMODE=Published
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02524.pdf
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זכאים לשהות  (5א2)אשרה זו בעלי . אם נמצאו זכאים לכך אשרת שהייה זמנית מבקשי המקלט מקבלים

ם "יש לציין כי קטינים נהנים משירותי בריאות וחינוך אוניברסליים בהתאם לאמנות האו. בישראל בלבד

המוחלט של  םרוב ,ה אינה אשרת עבודהישאשרת השהיאף . לטיפול רפואי מציל חייםובגירים זכאים 

  12.המסתננים ומבקשי המקלט מועסק

לא ננקטים כיום  ,מאכיפה של איסור העסקת מסתננים ומבקשי מקלטלהימנע מדיניות הממשלה בשל 

נכנס לישראל באשרה עובד זר ש, לפיכך. 5א2בעלי אשרת לא ישראלים צעדי אכיפה נגד מעסיקיהם של 

ואילו מסתנן שנכנס לישראל שלא כחוק יכול לעבוד  ,כחוק מוגבל לעבודה בתחומי עבודה מסוימים

עובדים עם תחרות  נוצרתמצב זה ב. בכל תחום בעובדים ישראליםכמעט כמעט בכל עבודה ולהתחרות 

אינה אשרת שניתנת אשרה השמאחר  13.מעטהבהם נדרשת הכשרה מקצועית שישראלים במקצועות 

מצויים למעשה עובדים ה, זכויות בעבודה עלמקבלת מידע רשמי אוכלוסייה זו אינה מכיוון שעבודה ו

 .םבמעסיקיה התלות גבוה םיש להבסטטוס משפטי לא ברור ו

למרות המעמד הזמני של מבקשי המקלט והימנעות המדינה מהסדרת הטיפול בהם מעבר למתן אשרת 

, מהמסתננים ומבקשי המקלט יישאר בישראל זמן ממושךניכר העריך כי חלק ל אפשר ,(5א2)ה זמנית ישהי

הנחיות הלפי . בישראל הם נתינים של אריתריאה ה זומאוכלוסיי 60%-כ. מוצאהלנוכח המצב בארצות 

המצב המורכב "בשל  מבקשי מקלט לאריתריאהאין להחזיר , ם"האו נציבות הפליטים שלהתקפות של 

 14:שלהלןהגדרות שמצבם תואם את הזיר אליה אנשים להחאפשר -אי". במדינה

 . 47גברים ונשים עד גיל , קטינים. א

 .עיתונאים, איגודים מקצועיים, אנשי אופוזיציה. ב

-טראנס, הומוסקסואליים, לסביות)בים "להט, מיעוט דתי: האלהאחת מהקבוצות  םמי שנמנים ע. ג

קורבנות תקיפה , מיעוטים אתניים מסוימים םם עמי שנמני ;קורבנות סחר, (סקסואליים-בי, נדרים'ג

 . מינית

 

 יםננתינים אפריקפשיעה של  .2

של רישום עורכת אלא רק בארץ ל מבצעי עבירות זרים לפי מעמדם עמשטרת ישראל אינה אוספת נתונים 

 משלל, לסוגי האשרות הניתנותבחלוקה פשיעה  ם עללפיכך אין בידי המשטרה נתוני. מדינת המוצא

המקלט בישראל הם נתינים של  עיקר המסתננים ומבקשי. אלא בחלוקה לפי מדינות ,טשי מקלמבק

 ,מהגרי עבודה ואחרים ,תיירים יםכללנים נשל נתינים אפריק בהגדרה ,עם זאת. יותנמדינות אפריק

 . המסתננים ומבקשי המקלט םשאינם נמנים ע

                                                 

 17, כתב גלעד נתן, אכיפת איסור העסקתם של מסתננים ומבקשי מקלט, הכנסת מרכז המחקר והמידע של: ראו בהרחבה 12
 . 2011בפברואר 

: כתיבה ,השפעתם של זרים ללא אשרת עבודה על שוק העבודה בישראל ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת: ורא להרחבה 13
בפברואר  17: תאריך כניסה, http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02753.pdf, 2011בינואר  16 ,גלעד נתן

2011. 
 , דוח נציבות הפליטים של האום בנוגע למבקשי מקלט מאריתריאה 14

 UNHCR ELIGIBILITY GUIDELINES FOR ASSESSING THE INTERNATIONAL PROTECTION  

NEEDS OF ASYLUM-SEEKERS FROM ERITREA ,20  2011באפריל. 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02753.pdf
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ים שרובם מסתננים ומבקשי ננתינים אפריקחלה עלייה במספר התיקים שנפתחו כנגד  2010–2007בשנים 

העלייה במספר התיקים חלה במקביל לגידול . בקרבם בולטת העלייה בעבירות אלימות ,כמו כן; מקלט

  15.כלל האוכלוסייהבהתיקים לשיעור התיקים עדיין מצומצם יחסית שיעור ככלל אך  ,באוכלוסייה זו

 בפתיחת תיקים נגד חשודים יוצאי ארצות 40%חלה עלייה של  2010-ב ,לפי נתוני משטרת ישראל

תיקים בשנת  485לעומת  2010תיקים בשנת  703: אפריקה שאינם אזרחים ישראלים ואינם יהודים

גם אם כל התיקים שנפתחו . במספר המסתננים לישראל מאפריקה 75%של גידול חל  2010בשנת . 2009

מסתננים ומבקשי מקלט הם תיקים של דים כנגד יוצאי אפריקה שאינם אזרחים ישראלים ואינם יהו

נפתחו תיקים  2009בשנת  :יש ירידה בשיעור העבירות של אוכלוסייה זו, (תיירים למשל, ללא אחרים)

 . נתיני אפריקהמ 2.04%נפתחו תיקים כנגד  2010ובשנת , נתיני אפריקהמ 2.4%כנגד 

 : שיעה אלובעיקר בתחומי פים נעבירות של נתינים אפריק נעברו 2010בשנת 

 ;עבירות 301: סדר ציבורי .א

  ;עבירות 278: עבירות נגד גוף .ב

 . עבירות 216: עבירות רכוש .ג

 :תופעותלכמה ים בישראל יש לתת את הדעת נאפריק בקרבהכללי הנמוך הפשיעה למרות שיעור 

 זו האוכלוסייבים נכי שיעור הפשיעה של האפריקכולה עולה הזרים בישראל  עלנתונים המבחינת . א

 10% היהשיעורם אך , מקרב החשודים הזרים 35%היו ים נאפריקהחשודים ה 2010–2007בשנים . עולה

 16.בלבד מהזרים בישראל

היא , ככללהפשיעה של הזרים לרוב בדומה , יםנהפשיעה בקרב האפריקרוב להערכת משטרת ישראל . ב

הרווחת , ת אלכוהול מרובהשתיישל לתופעה  ,להערכת המשטרה. אינה מדווחתו ,מגזרית-פשיעה פנים

 . בעיקר עבירות אלימות, עבירותל םגרויש פוטנציאל ל ,בקרב אוכלוסייה זו

בעיקר עבירות אלימות , עבירות בתוך המשפחה ואמגזרית ה-של הפשיעה הפנים יםהקשהביטויים  דאח

 . כנגד נשים וילדים

 עלייה במספר עבירותחלה  ,זאת לעומת; 2010–2008בשנים  3%-שיעור עבירות השוד בישראל ירד ב. ג

 . יםנהשוד בקרב אפריק

עבירות , בעיקר עבירות אלימות, של מסתננים ומבקשי מקלטעלייה במספר העבירות עם השנים חלה . ד

השיעור נמוך משיעור  ,העלייה למרות, כאמור, אם כי)ועבירות מין עבירות סדר ציבורי , כנגד גוף

יש לציין כי בעבירות אינוס בכוח ובאיומים ואינוס ובעילה  (.הכלליתהפשיעה בעבירות אלו באוכלוסייה 

 הותקפו נשים ,כמו כן. זוגם של התוקפים-חלקן בנות, יותנשלא כחוק הותקפו בעיקר נשים אפריק

 . מדווח וכי חלק ניכר מתקיפות הנשים העוסקות בזנות אינהיא הערכה ה. העוסקות בזנות

שחלק ניכר מהן מתבצע בקהילת המסתננים ומבקשי המקלט , לנוסף על העבירות שצוינו לעי. ה

 ,מסתננים וישראלים ,רשתות עברייניםפעילות של למשל , ה זוייש עבירות ייחודיות לאוכלוסי, מאפריקה

העוסקות בהברחה של מסתננים לישראל ובסחיטת כופר מבני משפחותיהם של מסתננים שנמצאים 

                                                 

 .2011במרס  22, מכתב, משטרת ישראל, ל מחקר אוכלוסיות"רח, ק אורית חיימי בריגה"רפ 15
 . שם 16
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גורמי פשיעה בין חו בין מסתננים העוסקים בפעילות עבריינית ויש לציין כי הקשרים שהתפת. בישראל

 . על הברחת מסתננים וסחיטתםנוסף  ,אחריםלעיסוקים עברייניים מובילים מקומיים 

קשר ישיר בין מדיניות של הערמת קשיים על  יש, ם"לדברי שרון הראל מנציבות הפליטים של האו

בהתחשב בסיוע המינימלי . בין עלייה בשיעורי הפשיעהום יכולתם לעבוד לפרנסתלעניין מבקשי המקלט 

הדרך הבלעדית לקיומה של אוכלוסייה זו בישראל , הרווחהשירותי ידי -עלוהחלקי הניתן היום 

ומכאן , דיכאון ,חוסר מעש, יטו ליפול לייאושי פליטים שאינם עובדים. עבודההיא הולשיקומה 

תופעות של אפשר שבשלב זה . צריכת סמים ליזם ואףעשויה להיות קצרה לבעיות דוגמת אלכוהו הדרך

 17.שכיחות יותריהפכו פשיעה אלימות ו

מבקשי המקלט מגיעים לישראל לאחר שחוו חוויה קשה , אביב-ה בתל"מנהלת מסיל, לדברי תמר שוורץ

פערים והמצבם הנפשי הקשה . טראומה-ורבים מהם נמצאים במצב של פוסט, במעבר לישראל דרך סיני

  18.התנהגות בלתי נורמטיביתלאלימות ול, הידרדרותיים גורמים לתרבותה

 

 יםנפשיעה כנגד נתינים אפריק. 3

 פשיעה כללית 3.1

 ,עם זאת ;תופעה של פשיעה כנגד המסתננים ומבקשי המקלט נתוני משטרת ישראל אינם מצביעים על

עיכוב , זיוף, עושקעבירות של מרמה וב ,שבהם אוכלוסייה זו היא הנפגעתהמשטרה חוקרת תיקים 

תופעה נרחבת של פשיעה יש להערכת המשטרה  ,כאמור. אלימות ועוד ,ניצול מיני, אדם-סחר בבני ,דרכון

 19.מגזרית שאינה מדווחת-פנים

עדויות על מספר גדל והולך של  בנציבות מצטברות, ם"לדברי שרון הראל מנציבות הפליטים של האו

יש , כמו כן. לודו כץ-פרדס, אביב-לת ובין היתר בערים, ץרחבי הארב מבקשי מקלט מקרי דקירה של

ואשדוד ( ידי ישראלים-נרגמו באבנים על מבקשי מקלט)אלימות כלפי פליטים בערים אחרות כמו אילת 

 לנוכח. אוכלוסייה זומעידה על שנאה גוברת והולכת כלפי  הישנותם של מקרי הדקירות(. הצתת דירה)

להתייחס למקרים אלו כאל שאף יש ייתכן , תנת המניעים לדקירוקרים ולאחר בחיחומרתם של המ

 20.(עוינות כלפי קבוצה מסוימת שנעשים בשלפשעים ) "נאהפשעי ש"

המשטרה מקשה על  בעיה זו. הנעשה בקהילת מבקשי המקלטעל  נימודיעימידע מחסור בבמשטרה יש 

, הלדוגמ. עברייניות ואחרות טפל בתופעותלקורבנות של פשיעה בקהילה ולאתר , אמין מידע להשיג

נשים שנאנסו . על סחר בנשים אריתראיות בתוך הקהילהלכאורה בקרב גורמי טיפול מצטברות עדויות 

. ניצול מיני מסחרי בקהילהעל בדרכן לישראל מסומנות בקהילה כנשים מוכתמות ויש עדויות של נשים 

להערכת . לסחר בגברים אלו הדיקציסקים בזנות אולם אין אינוים העניש תופעה של גברים אפריק

אמצעי עוסקים בזנות כים נגברים אפריק, גורמים מקצועיים בתחום הטיפול באוכלוסיות קצה

נשים קורבנות לשכנע נוספת היא הקושי של משטרת ישראל  הדוגמ. רעבה ןמוצא אחרון מ – הישרדותי

 . חוצה לההקהילה ומן תוקפים מעל אונס מקרב קהילת מבקשי המקלט להתלונן 

 

                                                 

 .2011במרס  24, ל"דוא, ם"נציבות הפליטים של האו, שרון הראל 17
 . 2011במאי  4, שיחת טלפון, א"ה ת"מנהלת מסיל, תמר שוורץ 18
 .2011במרס  22, מכתב, משטרת ישראל, ל מחקר אוכלוסיות"רח, ריגהק אורית חיימי ב"רפ 19
 . 2011במרס  24, ל"דוא, ם"נציבות הפליטים של האו, שרון הראל 20
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 פשיעת עבודה 3.2

יה בלבד ולא אשרת ישהאשרה הניתנת למבקשי מקלט היא אשרת שה פי-על-אף ,יוםכפי הנוהג -על

המדינה לא , 2011ינואר ב 13מיום ( 6312/10) ץ"המשפט העליון בשבתו כבג-לפי פסיקת בית, עבודה

בטרם תחל פעולת המרכז לגרשם למדינות מוצאם  אפשר-שאיתבצע פעולות אכיפה כלפי מסתננים 

על כך ": בהחלטה על דחיית העתירה למתן צו ביניים נכתב(. ה למסתננים ומבקשי מקלטיימתקן השה)

ימים בטרם  30יש להוסיף כי באת כוח המדינה ציינה בדיון שנערך לפנינו כי תימסר הודעה לעותרים 

י מקלט העובדים בישראל ולא מסתננים ומבקש בקרבפעילות אכיפה אין יום כ 21."תחל באכיפה שכזו

 . מעסיקיהםבקרב 

, של מסתננים ומבקשי מקלט תופעות של העסקה שלא כדין בשנתיים האחרונות רווחות ידיעות על

שיפוצים , ניקיון רחובות, ניקיון םהתלונות הן נגד קבלני משנה בענפירוב . באמצעות קבלני משנהעיקר ב

תשלום -הן על איהעיקריות התלונות . בענף המלונאות באילתונגד קבלני משנה  ,ומסעדנות במרכז הארץ

ועובדים אחרים  עובדים אלואפשר להניח שה. תשלום תנאים סוציאליים ועיכוב שכר-אי, שעות נוספות

כמו תיירים שנשארו בישראל לצורך עבודה לאחר שפקעה האשרה שלהם וחסרי  – שאין להם מעמד חוקי

 .שלא כחוק םולהעסיקאותם משום כך קל לנצל  .תנאי כדי להתקיים מוכנים לעבוד בכל – מעמד אחרים

בחודשים האחרונים יש , ת"הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד התמ ,ד איריס מעיין"לדברי עו

 לגביהןו, יותרחמורות יש גם פניות . בתחום זה עלייה במספר הפניות של מסתננים ומבקשי מקלט

  :מתלוננים עליהן מסתננים ומבקשי מקלטשהבעיות העיקריות . פליליתאכיפה וננקטת מתקיים בירור 

  ;הלנת שכר. א

  .פי החוק-הפרשת כספים על-פי החוק ואי-זכויות עלמתן -אי. ב

תשלום שעות -ואי ,פדיון ימי חופשהו םפיצויי פיטוריכ לא מתן זכויותלגם דיווחים על סיום עבודה יש 

הם מסתגלים , זמן רב יותר בארץמבקשי המקלט נשארים ועובדים ככל ש ,ד מעיין"לדברי עו. נוספות

  22.ויודעים לתבוע את זכויותיהם, טוב יותרומכירים את חוקי העבודה לתנאים 

למקלט לקורבנות סחר  האאריתרימסתננים מקבוצה של  הועברה בפעם הראשונה 2010 בחודש נובמבר

קיבלו , התגוררו בחדר קירור)בתנאים קשים  הועסקו, 5א2בעלי אשרת , מסתנניםארבעת ה. אדם-בבני

הארבעה לא הבינו מדוע נלקחו ממקום (. הועסקו בלי רישום שעות מסודרו שכר נמוך משכר מינימום

  23.יש להם חובות במדינת מוצאםכי העבודה וטענו כי הם צריכים לעבוד ו

תלונות של , "קו לעובד"ארגון ת של מבקשי מקלט בהממונה על הטיפול בתלונו, קסם אדיב' לדברי הגב

 ,הלנת שכר היתה ונותרה התלונה הנפוצה. רווחות כיום יותר מבעבר מבקשי מקלט עובדים על מעסיקים

בקרב עובדים המועסקים במסעדות רווחת . תלונות על העסקה ללא מתן שכר ותנאים כחוקיש ובצדה 

גם אדיב ' גב. למשך זמן ,א חופשות וימי מנוחה כחוקלל ,שעות המותר בחוקמעבר למספר ההעסקה 

                                                 

 gov.il/files/10/120/063/B06/10063120.B06.htmhttp://elyon2.court ,4., המשפט העליון-אתר האינטרנט של בית 21
 . 2011במאי 

יש לציין כי חוקי . 2011במאי  4, שיחת טלפון, ת"הממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד התמ, ד איריס מעיין"עו 22
 . המגן והבטיחות והגהות חלים על כל מי שעובד במדינת ישראל ללא קשר למעמדו, העבודה

 . 2010בנובמבר  16, שיחת טלפון, (גברים)אדם -לקורבנות סחר בבני" אטלס"מנהלת מקלט , לסדמןויקה גו 23

http://elyon2.court.gov.il/files/10/120/063/B06/10063120.B06.htm
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 ,מעסיקים ועובדים לזכאות העובדים לזכויות סוציאליותשל מציינת כי בניגוד לעבר יש יותר מודעות 

 24.מצד העמותהאליהם ומעסיקים רבים ממהרים לשלם את הזכויות כחוק לאחר פניות 

מועסקים הבו קבוצה של מבקשי מקלט שמושב דיווחים על " קו לעובד"במשרדי  והתקבל 2011במרס 

משתכרים פחות משכר מינימום , שעות ביממה 15-יותר ממועסקים , כך דווח ,העובדים. בתנאי סחר

העובדים במקום לא היו מעוניינים . ללא מזרונים חלקם, איש בחדר 15-כ ,ישנים במבנה דמוי אסםו

וללא יכולת לפרנס את  ללא עבודה הם חששו להישאר. את עבודתםלהילקח למקלט ולהפסיק 

 25.משפחותיהם

 שכן, למעסיק שהעסיק אותם שלא כחוק 5א2אפשר למנוע את חזרתם של בעלי אשרת -יש לציין שאי

בכל , ר במשטרת ישראל"ק משה אביטל מיחידת סע"לדברי רפ 26.הם אינם מועסקים אצלו באשרה

הבדל בין זרים בעלי אשרת עבודה לזרים  חשד בעבירות סחר אין מבחינת המשטרה עקבחקירה הנוגע ל

 מבקשי מקלט. ות שנגבותעהתיק מתנהל לפי הממצאים בשטח וההוד. אשרת עבודהשאינם בעלי 

שאותרו אצל מעסיק החשוד בעבירות סחר והעסקה בתנאי עבדות זכאים לקבלת השירותים הניתנים 

לא ניתן לעובדים לחזור לאותו תיק בעבירות סחר והעסקה בתנאי עבדות  אם נפתח. לקורבנות סחר

עבירות בכן קשים שאינם תנאי העסקה בתנאי עבדות ובתנאים העסקה בכל הנוגע ל, אולם. מעסיק

משטרת ישראל . ת"אלא של פקחי משרד הפנים והתמשל המשטרה הטיפול אינו  ,אחרות על חוקי המגן

. באחריות המשטרהואינן לם עבירות לכאורה שבתחום טיפוהיו בהם שמיידעת את הפקחים על מקרים 

המשטרה לא תאלץ אותו  ,בהם הקורבן מסרב לשתף פעולה ולעזוב את המעסיקשיש לציין כי במקרים 

, מבקשי המקלט מעדיפים להישאר אצל המעסיקאם אולם , החקירה תימשך ,ק אביטל"לדברי רפ. לעזוב

 27.עובדיםלסביר להניח שהחקירה תיפגע בשל שיתוף פעולה בין המעסיק 

עד סוף ו, סטודנטים 2-מפקחים ו 6ת "יום יש ביחידת הפיקוח על זכויות עובדים זרים במשרד התמכ

 16נקבעו  וחל מאז 2010תקן שאושר ביוני ב)נוספים מפקחים  3אמורים להיות מגויסים  2011מאי 

בצוותים פועלים העובדים שמונת (. אך עד היום לא הושלם הליך איוש התקנים, סטודנטים 16-פקחים ו

חוקי המגן כלפי עובדים לא ישראלים במדינת ישראל כולה של כל  האמורים לבצע אכיפועובדים שני של 

 (. זרים עובדים בישראל בהיתר וללא היתר 250,000-כ)

 פשיעה בתוך המשפחה 3.3

פשיעה לא מדווחת בתוך על עובדי עמותות וגורמים במשטרת ישראל , יש עדויות של גורמי רווחה

עדר כלי הסברה יגורמי המניעה והאכיפה אינם מסוגלים להתמודד עם תופעות אלו בשל ה. פחההמש

 . עדר מודיעין בקהילה וחוסר שיתוף פעולה מצד הקורבנות בעבירות אלויה, מתאימים

 

 הסברה בקרב המסתננים ומבקשי המקלט מאפריקה. 4

. עדר מודעות לחוק בישראליהוא הנגדם לפשיעה אחד הגורמים המרכזיים לפשיעה של מבקשי מקלט ו

גם . לזכויותיהםאינם מודעים מבקשי המקלט משום שמתאפשרת בין השאר  ,הלדוגמ ,פשיעת עבודה

                                                 

 . 2011במאי  4, שיחת טלפון, "קו לעובד", קסם אדיב 24
 . 2011במאי  view.asp?id=3128-ved.org.il/mediahttp://www.kavlao ,4, "קו לעובד"אתר האינטרנט של עמותת  25
לעומת ; אפשר להקפיא את ההיתר ואף לבטלו, כאשר יש חשד לעבירות נגד חירות מצד מעסיק של עובדים זרים בהיתר 26

 .העסקתם של עובדים אריתראים אינה תלויה בהיתר, זאת
 . 2011במאי  4, שיחת טלפון, משטרת ישראל, ר"יחידת סע, ק משה אביטל"רפ 27

http://www.kavlaoved.org.il/media-view.asp?id=3128
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 חוקיש פער בין ה ,עבירות של אלימות במשפחה למשל, התנהגות אלימה שאינה חוקית בישראלבעניין 

  .מודעות לפער זה ואין מנהגים בארצות המוצאבישראל ובין ה

רגונים וולונטריים הפועלים בקרב מבקשי המקלט מקיימים הסברה על בסיס וולונטרי בעיקר בכל א

מבקשי להסברה מטעם המדינה למסתננים ו אין אולם ,אלימות במשפחהולהנוגע לזכויות המשפחה 

ראש , לדברי ענבל משאש. לא בשלב הכניסה לישראל ולא לאחר מכן, המקלט המגיעים למדינת ישראל

כל המידע בדבר להם ניתן במשמורת מסתננים בעת שהותם של ה, "סהרונים"זרים במתקן תחום 

 28.זכויותיהם כמוחזקים בלבד

יה שלהם בלשכות משרד הפנים ימסתננים המקבלים מעמד של מבקשי מקלט מחדשים את אשרת השה

. ה זויגם בלשכות משרד הפנים לא מחולק חומר הסברה המיועד לאוכלוסי. חודשים ארבעהאחת ל

אם תתקבל החלטה להכין חומר ולחלקו , האחראי על לשכות רשות האוכלוסין ,לדברי עמוס ארבל

 29.יערכו לכךיהלשכות , בלשכות

נורמות במדינת ישראל תורמים החוקים וידיעת ה-איגורמים במשטרת ישראל מסרו כי הפער התרבותי ו

לגבי החוקים והסברה מסודרת כלוסייה הדרכה של האו ן שלעדריה. לשיעור גבוה של עבירות במשפחה

מתקשה להגיע לדיאלוג עם גורמים בעלי השפעה כן היא ו ,והנורמות בישראל פוגע בעבודת המשטרה

  .באוכלוסייה זו

לא ו זכויות עובדים בישראלבדבר מקבלים הדרכה  אינם 5א2בעלי אשרת מסתננים ומבקשי מקלט 

בימים אלו מתורגם , ד איריס מעיין"לדברי עו. ים זריםהעלון המיועד לעובד – "זכותון"מחולק להם 

 30.תאמהרית וטיגריני, ערביתובהן  ,שפות נוספותל "זכותון"ה

 

 סיכום ונקודות לדיון. 5

 מעמדהדבר לא גובשה מדיניות בומעמד קבוע שאין לה בססת אוכלוסייה בישראל הולכת ומת .

זכות מבקשי המקלט יש לסתננים ומל, באשרההמעוגנת , שהמדינה מקנה מלבד זכות השהייה

: זכויות העבודה שלהםלהם אינם ערים , ואולם. הזכות לעבוד – תמעוגנת רשמישאינה  בסיסית

ח לאומי כמו כל עובד ביטולזכאות לביטוח בריאות ווה בטיחות וגהות ,תנאי שכר, תנאי העסקה

 .אחר בישראל

  עם זאת .פשיעה באוכלוסייה הכלליתאוכלוסייה זו היה ונותר נמוך משיעור הבשיעור הפשיעה, 

רור את זכויותיהם יהימנעות המדינה מהסדרת מעמדם של מבקשי המקלט באופן שיגדיר בב

הסברה של החוק והנוהג פעולות והימנעות המדינה מ, וחובותיהם בזמן שהותם במדינת ישראל

המאפיינות תופעות . עלייה בפשיעהשל  הלתרום להמשך המגמ ותבקרב אוכלוסייה זו עשוי

אלימות , אקטיביים-כצריכה מופרזת של חומרים פסיכו ,ל ומחוסרי עבודהומהגרים חסרי כ

עשויות להחריף ללא טיפול מערכתי  ,מגזרית וחבירה לגורמים עברייניים לצורך התפרנסות-פנים

 . כולל

                                                 

 . 2011במאי  4, שיחת טלפון, "סהרונים"ראש תחום זרים במתקן , ענבל משאש 28
 . 2011במאי  4, שיחת טלפון, משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, עמוס ארבל 29
שפה לא שמית : טיגרינית. 2011במאי  4, שיחת טלפון, ת"הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד התמ, ד איריס מעיין"עו 30

 .בארץ חלק מעולי הפלשמורה דוברים שפה זו. המדוברת בקרב אוכלוסיות שונות בקרן אפריקה
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 מבקשי המקלט . אין כיום פעילות הסברה ממשלתית או ציבורית למסתננים ומבקשי המקלט

חומרי ולחלק הסברה לערוך יש לתת את הדעת לצורך . שויים לשהות בישראל תקופה ממושכתע

 . והלאה "סהרונים"משלב הקליטה במתקן , "זכותון"הסברה כ

  ריכוזי האוכלוסייה בפעולתה בקרב משטרת ישראל זקוקה לכלי אכיפה והסברה יעילים

לות מניעה ואכיפה יעילות ופעוהסברה לקיים כדי  ,של הפליטים ומבקשי המקלטהעיקריים 

רגישים נוספים ההמשטרה לפתח יכולת הסברה בשפות זרות וכלים  על, לשם כך. באוכלוסייה זו

מגזרית בקרב המסתננים -למגר תופעות של פשיעה כללית ופנים שיסייעו לה ,תרבותיתמבחינה 

 .ומבקשי המקלט

 תמריץ כך נוצר . עבודתםרה של אין הסדאך  ,לעבוד םזכאיהמסתננים ומבקשי המקלט , כאמור

דחיקת רגליהם של עובדים ישראלים את מעודד והדבר , קם בתנאים קשיםיולהעס אותם לנצל

 . והחלפתם בעובדים נטולי זכויותהעבודה משוק 

 זכויות העובדים של מסתננים ומבקשי מקלט והיעדר האכיפה בענפים דבר חוסר הבהירות ב

לכך מרכזיות של עובדים אלו הם כפי הנראה סיבות ל דוובריכוזי תעסוקה שבהם שיעור ג

שתופעות עברייניות שהיו מקובלות בעבר כלפי עובדים זרים מופיעות כיום בשיעור ניכר 

היעדר אכיפה כנגד מעסיקים . בתלונותיהם של עובדים מקרב המסתננים ומבקשי המקלט

 . עה זוהתרחבותה של תופעל מוסיפים והיעדר הסברה לעובדים ולמעסיקים 

 הוודאות בכל הנוגע לתוקף המעמד -אי, מעמד מוסדר ו שלעדרייש לתת את הדעת לכך שה

מהמסתננים ומבקשי המקלט עבר חוויות טראומטיות ניכר עובדה שחלק וכן הוהזכות לעבוד 

בצירוף הנטייה של  ,כל אלו – טראומטיות בלי לקבל טיפול-לישראל וסובל מתופעות פוסט ךבדר

תורמים , אקטיביים-ם באוכלוסייה זו לצרוך כמויות גדולות של חומרים פסיכוגברים מובטלי

 . להתגברות של תופעות שליליות ופליליות בקרב אוכלוסייה זו

 את הדבר מקשה . נתוני המשטרה אינם מפלחים את הזרים לפי אשרה אלא לפי מדינת מוצא

מהגרי גם יעים לישראל מאפריקה מג. עבירות של מסתננים ומבקשי מקלט ואחריםהפילוח 

ומבקשי  מהמסתנניםבאופי העבירות שלהם והם שונים  ,תיירים למשל, עבודה לא חוקיים

 . המקלט




