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 א. הקמתה של יחידת עוז

אחד מארבעת המינהלים המרכיבים  –יחידת עוז הינה יחידה השייכת למינהל אכיפה וזרים 

 .1את רשות האוכלוסין וההגירה

 

הינה יחידת סמך שהוקמה בהתאם להחלטת ממשלה מיום  2רשות האוכלוסין וההגירה

למהות והמבנה של , שבאה על רקע שורה של החלטות ממשלה שונות בנוגע 13.4.20083

הגופים המנהליים במדינת ישראל שיהיו אחראיים לטיפול בכל נושא האזרחות והשהייה 

 בישראל.

, החליטה ממשלת ישראל על הקמת מינהל הגירה שיהווה בסיס לרשות הגירה 2002בשנת 

. החלטה זו אימצה מסקנות של ועדה בין משרדית בראשות יובל רכלבסקי 4שתקום בעתיד

 על הקמת רשות הגירה שתאחד את כלל מרכיבי הטיפול בנושאי הגירה לישראל.שהמליצה 

יון מל 200ראש המינהל הראשון היה ניצב בדימוס יעקב גנות, והיא קיבלה לידיה תקציב של 

 שוטרים ממשטרת ישראל למשימות אכיפה. 400 -ש"ח, ו

ם במשרד התמ"ת במסגרת החלטה זו הוקמה כשלב ביניים יחידת סמך לעניין עובדים זרי

שתועבר בעתיד לאחריותה של הרשות לכשתקום. העברת היחידה, בדומה להעברת גופים 

 . 5וסמכויות נוספים כגון  סמכויות משטרת ישראל בביקורת הגבולות, התעכבה במשך שנים

, החליטה הממשלה על הקמת מינהל האוכלוסין והכניסה לישראל שיקום על 2004בשנת 

ין שפעל עד אז, ושיקבל לאחריותו את הטיפול בנתינים זרים השוהים בסיס מנהל האוכלוס

. בהחלטה זו נקבעה כיעד, הרחקתם 6במדינת ישראל, בנוסף על הטיפול במרשם האוכלוסין

 . 20047עובדים זרים עד סוף שנת  100,000של 

                                                           
, בכתובת: 2011-2010דו"ח שנתי 1

http://piba.gov.il/PublicationAndTender/Publications/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7
D7%93%D7%A2.pdf%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99% 

נקראה בעבר רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול. המנכ"ל הנוכחי מר אמנון בן עמי שינה את שמה  2

מהותי -לרשות האוכלוסין וההגירה, ואף את הסמל שלה, ככל הנראה משיקולי תדמית. אין הבדל נורמטיבי
 ברקע של שינויים אלו.

 3434החלטה מס'  3
 30.7.2002ום מי 2327החלטה מס'  4
 12.9.2006מיום  446להחלטה מס'  7ראה סעיף  5
 .4.20044מיום  1784 'החלטה מס 6
 זרים. 145,000 -הורחקו מישראל כ 2005-2003בפועל, בשנים  7

http://piba.gov.il/PublicationAndTender/Publications/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2.pdf
http://piba.gov.il/PublicationAndTender/Publications/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2.pdf
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 מינהל האוכלוסין פעל מתוקף החלטה זו, במקביל לפעילותו של מינהל ההגירה.

החליטה הממשלה להטיל על מפכ"ל המשטרה את האחריות להקמת צוות  2007בשנת 

לגופים אחרים האמונים  מתוך מנהלת ההגירה יחידות הצורך בהעברתשיבחן, בין היתר, את 

 .8"על אכיפת החוק בתחום העובדים הזרים

, הוחלט כאמור על הקמת רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול, במשרד 2008בשנת 

 .1.7.2009הרשות החלה את פעולתה ב  הפנים.

מי שביצע בפועל את תהליך הפירוק וההקמה מחדש של הרשות היה יעקב גנות, שכאמור 

 2003ההגירה בשנת  במנהלתעמד קודם לכן בראש מנהלת ההגירה. גנות סיים את תפקידו 

פיכתו , לקראת תהליך ה2007עת מונה לנציב השב"ס, וחזר כמנהל מינהל האוכלוסין בשנת 

 לרשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול.

 

כחלק מהקמת הרשות החדשה, הועברו לידיה סמכויותיה של משטרת ההגירה שטיפלה עד 

 שייכת למשטרת ישראל.  הוהייתאז באכיפת חוקי הכניסה לישראל, 

 

 יחידת עוז הינה הגוף שהוקם לשם קבלת סמכויות אלו.

שעמדו  400תקנים בלבד מתוך  200חידת עוז במסגרת העברת הסמכויות, הובטחו לי

 לרשות משטרת ההגירה. מספר זה לא כלל את התקנים הדרושים ליחידת מודיעין וחקירות.

 170-בפועל, מספר התקנים העומד לרשות היחידה קטן עוד בהרבה מכך, והוא עומד על כ

 לקצה, כולל אנשי מנהלה, חקירות, מודיעין, וכו'.-עובדים בלבד מקצה

, בהשוואה לתקציב שעמד לרשות 75% -מו"כ, התקציב שהועמד לרשות היחידה הוקטן בכ

 משטרת ההגירה.

 

, 2009מפקדה הראשון של היחידה היה מר ציקי סלע. מר סלע התפטר מתפקידו באוקטובר 

ככל הנראה על רקע ביקורת ציבורית חריפה שהתעוררה נגדו על רקע ציטוטים שונים 

ו, ועל רקע טענות על שיטות פעולה אגרסיביות ודורסניות של שהובאו בעיתונות משמ

 היחידה.

                                                           
 2211ב. בהחלטה מס' 3סעיף  8
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 ב. סמכויותיהם של פקחי היחידה

ות שוטר למימוש סמכוי" יבעלבאתר רשות האוכלוסין וההגירה מתואר כי פקחי היחידה הינם 

 . 9ל"חוק הכניסה לישרא

להינתן רק על פי הצהרה זו הינה הצהרה תמוהה. במדינת ישראל סמכויות שיטור יכולות 

ימן ה' לחוק סמכויות שיטור לעובד ציבור מוקנות ע"י השר לביטחון פנים מכוח הוראת סחוק. 

 .1996-מעצרים(, תשנ"ו -סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

, על אף שכמעט כל מהות תפקידם היא ביצוע סמכויות אלו לא הוענקו לפקחי היחידה

בידי פקח היחידה היא בקשה מחשוד להתלוות אליו  מעצרים. כיום היכולת היחידה שיש

 לבדיקה. 

משמעות קריטית של מצב זה, מעבר לחוסר היעילות שבו, היא היות פקחי היחידה חשופים 

 לתביעות מצד אלו שאותם הם מעכבים לבדיקה.

פקחי היחידה מספרים שעד לא מזמן, הם שמעו מבכירי רשות האוכלוסין באופן קבוע כי 

ה אותם בכל מקרה של תביעות עקב מילוי תפקידם וש"אין להם מה לדאוג". כך הרשות תגב

היה המצב עד למקרה שקרה לפני בתשעה חודשים ובו פקחי היחידה גרמו לפציעתו של 

עצור, עקב הפעלת כוח כלפיו לאחר שתקף אותם. בעקבות אירוע זה הוגשו נגד שלשה 

 אסר בפועל.פקחים כתבי אישום הכוללים דרישת עונשים של מ

מאז מקרה זה נמנעים הפקחים מלבצע כל פעולה שעלולה לסכן אותם באופן דומה. 

 משמעות הדבר היא סירוס מוחלט של יכולתם לבצע את המוטל עליהם.

מעבר להתמודדות עם מצבים שכאלו במישור הפלילי, הפקחים גם אינם מבוטחים בביטוחים 

ים מהם נהנים שוטרי משטרת ישראל או סוהרי ייעודים לסיכונים מעין אלו, דוגמת הביטוח

 השב"ס.

כמו"כ, משמעות היעדר סמכויות שיטור היא שאין לפקחים כל סמכות כלפי רכב, כך שכל 

עצור פוטנציאלי יכול לברוח לרכב הראשון שהוא רואה בעת שמנסים לעצרו, ולפקח אין כל 

 סמכות לעצור את הרכב או להוציאו ממנו.

                                                           
9 ttp://www.piba.gov.il/AUTHORITYUNITS/Pages/ForeignWorkersUnit.aspxh 

http://www.piba.gov.il/AUTHORITYUNITS/Pages/ForeignWorkersUnit.aspx
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סמכות כלשהי כלפי ישראלים, כך שמעסיק של עובדים זרים לא חוקיים,  בנוסף, לפקחים אין

יכול למנוע כל אכיפה כלפיהם, בכך שהוא מכניס אותם למקום שבבעלותו, ולפקח אין כל 

 לשם. סלהיכנסמכות 

 

נקודה בעייתית נוספת, ייחודית לעבודתם של פקחי היחידה, הנובעת מכך שכחלק מתפקידם 

לארצות מוצאם, היא שהפקחים חשופים לתלונות, מעצר, עיכוב וכדו'  עליהם ללוות מורחקים

באותן ארצות יעד, בהיעדר כל הגנה דיפלומטית עליהם. די בכך שמורחק יתלונן נגד הפקח 

בהגיעם לארץ היעד, על כך שהפקח תקף אותו כביכול במהלך הטיפה, לשם כך שהפקח 

 יהיה חשוף למעצר עקב תלונה מעין זה.

 

 ת פקחי היחידהג. כשירו

פקחי היחידה אינם מקבלים כל הכשרה התואמת את אופי תפקידם. בעבר, מי שביצע בפועל 

כאמור משטרת ישראל. מטבע הדברים, היה מדובר מכוח אדם  ההייתאת פעילות האכיפה 

לבצע  הלוגיסטיתהיכולת  ההייתהמאומן לתפקידים מעין אלו להם נדרשים הפקחים, וגם 

 והכשרות כנדרש. אימונים

מאחר שכיום היחידה אינה שייכת כלל למשטרה אלא למשרד הפנים, הפקחים אינם זוכים 

להכשרות, אימונים, וכדו' כפי שמתחייב מאופי עבודתם. כיום, לדוגמה, פקח מבצע אימון ירי 

 בתדירות של כפעם בשנה.

 

ם, תרסיסי גז, וכדו'(, באמצעי הגנה וריתוק מספקים )שוקרי מצוידיםבנוסף, הפקחים אינם 

 לשם ביצוע עבודתם. 

פקחי היחידה העובדים במתקן המגורשים בנמל התעופה בנתב"ג חסרים כל הכשרה  -

רפואית. על אף שמדובר במתקן כליאה לכל דבר הם נעדרים הכשרת סוהרים. אין בנמצא 

 רופא או חובש לטיפול במקרי חירום. 

איסוף מודיעין כאשר אין להם הסמכה רשמית לכך  רכזי המודיעין של יחידת עוז מבצעים -

 בחוק.
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 וההחזקה במשמורת בנוסף, על אף שיש הסמכה מפורשת בחוק לחייב את עלות ההחזרה

, נתינים זרים יוצאים את הארץ 10של נתין השוהה בישראל באופן לא חוקי על המורחק עצמו

. עלות הטסתם חזרה לארצםעם סכומי כסף גדולים, במזומן, ואין אף גורם שיגבה מהם את 

קן המגורשים עולה מאות שקלים ליום. עלות הטיסה מגיעה תעלות החזקת נתין זר במ

. עלות דולר ולעיתים יש צורך בליווי של פקחי יחידת עוז בעלות דומה 1,000לעיתים למעל 

 הרחקת שוהים בלתי חוקיים עולה למשלם המיסים עשרות מיליוני שקלים בשנה.

 

 ביחידת עוז עבודהד. סכסוך ה

, הכריזו עובדי היחידה בתחילת חודש מרץ האחרון 11על רקע האמור )בנוסף לטענות שונות (

 על סכסוך עבודה.

 

 מדינתפקטו של יכולות האכיפה של -החשש שעולה מן המצב שאמור הוא השבתה דה

 אכיפה בלתי יעילה וחסרת אופק מבצעי. -ישראל בתחום כה רגיש, או למצער

 

 דה המבצעי של היחידהה. מעמ

על פניו, חלק משמעותי מהבעיות המתוארות לעיל, נובע מהעובדה שבניגוד לעבר, יחידת עוז 

 איננה מתפקדת כיחידה מבצעית, אלא כיחידה אזרחית.

אמנם ההיגיון העומד ביסוד הרעיון של הכפפת כלל הגורמים העוסקים בנושא ההגירה תחת 

 משרד הפנים, הינו היגיון מובן.  גוף אחד המצוי בתחום אחריותו של

עם זאת, מאחר ויחידת אכיפה הינה בעלת מאפיינים ייחודיים, הדורשים אוריינטציה מבצעית 

 מובהקת, נראה בבירור שהמצב הנוכחי מביא לחוסר יעילות כללי בתחום האכיפה.

 

אשרות נתינים זרים שנכנסו לישראל באמצעות  100,000כיום, מצויים במדינת ישראל מעל 

מסתננים  10,000 -שונות )כתיירים או עובדים זרים( ונשארו לשהות בה בניגוד לחוק, וכ

 .12שאינם זוכים להגנה כלשהי, ואין כל מניעה להרחיקם לאלתר מתחומי ישראל

                                                           
 .1952)ב( לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב  13סעיף  10
 בנוסף לטענות שונות בנוגע לתנאי העבודה, שאינם ממין העניין בסקירה זו. 11
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 250-300 -ממוצע של כ -למרות זאת, היקפי ההרחקה שמתבצעת בפועל הינם דלים ביותר

 איש בחודש בלבד.

המתמחה בתחומים הרלוונטיים, הינה גוף שיש בידיו את כל האפשרויות  יחידה מבצעית

לביצוע אכיפה יעילה כלפי אוכלוסיה זו. יחידת עוז במצבה הנוכחי, עומדת חסרת אונים נוכח 

 משימה זו.

 

בהקשר זה יש לציין כי מלכתחילה, המרכזיות הרבה של הפן המבצעי בהפעלת היחידה היה 

נהלי הרשות ולבכירי משרד הפנים,  עד לכך שהליך האיתור ברור למקימי היחידה, למ

, לאיתורו של מנכ"ל לרשות האוכלוסין, כלל דרישה של שבע שנות 2009שנערך בשלהי שנת 

 ניסיון מבצעי, אף שאין מדובר במפקדה הישיר היחידה, אלא במנכ"ל הרשות כולה.

ם של תקינות הליך האיתור עם זאת ובאופן תמוה, שכלל גם תהיות קשות על היבטים נוספי

כולו, מי שנבחר לתפקיד היה מר אמנון בן עמי, שכלל אינו עונה על הדרישה האמורה, על אף 

 .13שהתמודד מול מועמדים בעלי ותק וניסיון רבים ורלוונטיים בהרבה ממנו

  

 

על רקע האמור אין מנוס מלקבוע כי ישנו פער חריף ובוטה בין חשיבותו של הנושא 

תחה של יחידת עוז, שהושם בימים אלו ע"י ראש הממשלה גבוה מאד בסדר העומד לפ

העדיפויות הלאומי, ובין האופן הרשלני שבו מפעילה המדינה את הגוף היחיד המוסמך 

 ליישם הלכה למעשה את פתרונותיה של המדינה בתחום זה.
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http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/%D7%A1%D7%99%D
%D7%AA%D7%99%202011.pdf7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0 

יש לציין שנתונים אלו הם ככל הנראה נתונים מינמליים, מאחר והם מתייחסים למספרי הזרים המתועדים, ואינם 
 כוללים את אותם שנכנסו לישראל קודם שמשרד הפנים החל באיסוף נתונים אודות הסוגיה, לפני כעשור.

13 http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1296973 

http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202011.pdf
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202011.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1296973



