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   2 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא. 1

מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה המיוחדת לנושא העובדים הזרים והוא עוסק במודלים להסדרת 

  במדינות בשנים האחרונות גוברת. מעמדם החוקי והעסקתם של עובדים זרים במדינות שונות, גיוסם

הם למעשה מהם  וכן בעובדה שחלק ניכר מעמדם של העובדים הזריםאת ר יהסדלצורך בההכרה העולם 

 . מוצאםץאינם מעוניינים לחזור לארכלומר  ,מהגרי עבודה

במסמך מוצג המצב בישראל ומתוארים מודלים של הסדרי גיוס עובדים זרים והסדרת מעמדם 

, הברית-ארצות, צרפת, המדינות הנסקרות במסמך מלבד ישראל הן גרמניה. והעסקתם במדינות אחרות

 .בחריין ואוסטריה, ץשוויי

יש חקיקה , יץ ובחרייןישוולמשל  , מדינות הגירהןצמאת ע רואות  גם במדינות שאינןמהסקירה עולה כי

 ,מדינות אחרותב. בעובדים עצמםלטיפול  וסקתם של עובדים זריםעה  להסדרתמפורטת ומערכת אכיפה

 אולם ,מהגרי עבודהבין  זמניים ועובדים זריםהבחנה בין יש , יההברית וגרמנ-ארצות, אוסטריהובהן 

 . ה מסוימת במדינהיפתח להליך התאזרחות לאחר תקופת שהימדינות אלה נותנות 

 מטרת הסקר היתה השגת 1.לאומי בנושא הגירת עבודה- ערך ארגון העבודה העולמי סקר בין2003בשנת 

,  מוסדרים בחקיקההמידע המעודכן ביותר על הדרכים שבהן הגירת עבודה והטיפול במהגרי עבודה

מדינת .  מדינות90-הסקר התבסס על תשובות שהתקבלו מ. במדיניות ובנוהלי עבודה במדינות העולם

האם מוטלות מגבלות כלשהן על : אחת השאלות שהוצגו בסקר היא. ישראל לא השתתפה בסקר זה

הן אינן מתירות  כי  השיבו המדינות אשר נענו לסקר90-מ 19? הניידות התעסוקתית של מהגרי עבודה

 מעבר בין מעסיקים בתנאים תירותכי רוב המדינות מעולה מהסקר . מעבר בין מעסיקים בשום תנאי

במקצתן המעבר בין מעסיקים מותר רק , רובן דורשות אישור מוקדם של הרשות המוסמכת: מסוימים

  2.בתוך אותו ענף ומקצתן מתנות את המעבר בין מעסיקים בכמה שנות עבודה חוקיות

 .1990 נכנסה לתוקף האמנה להגנה על זכויותיהם של מהגרי העבודה ובני משפחותיהם משנת 2003בשנת 

חיי הזכות לחיים אישיים וובהן הזכות ל, של מהגרי עבודההיסודיות ם  האדתיואמנה זו מבטיחה את זכו

 למטרות אדם-יתנאי מרכזי למניעת סחר בבנהבטחת זכויות אדם יסודיות לעובדים זרים היא . משפחה

 . ישראל אינה חתומה על אמנה זו. עבודה

                                                 
1  International Labor Office, Towards a fair deal for migrant workers in the global economy, 2004. 

הסדר הכבילה של עובדים זרים בישראל וחלופות , מרכז המחקר והמידע  של הכנסת: כל הנתונים בפסקה זו הם מתוך 2
 .  2004 ביוני 8, מזרחי-ל טביביאןכתבה מיכ, אפשריות
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 ישראל. 2

ואינו בישראל  להתחיל הליך של התאזרחות  רשאיאינוהוא  .גורם ארעימדינת ישראל רואה בעובד זר 

עובד זר מקבל אשרה בנציגות ישראל במדינתו בהתאם . תושב ארעישל זכאי למעמד של תושב קבע או 

. אדם קבלנית- חברת כוחמטעם אשרה ת בקשת ממשרד הפנים לאחר הגשלאישור שמוגש לנציגות

 . ל" אשרות עבודה למבקשי עבודה פרטיים בנציגויות  בחוהקימדינת ישראל אינה מנפ

הזכות המרכזית . גורם ארעי חסר זכויות פוליטיות  הואעובד זר בישראל תית הכוללתתפיסה המערכב

 .יה לערכאות המשפטיותיהשמורה לעובד זר בישראל היא זכות הפנ

העובדים כבולים . בהם עובדים זרים רשאים לעבודשישראל קובעת מכסות לענפים מסוימים ממשלת 

.  לעבור מענף לענף בהתאם להצעות עבודהרשאיםגיעו לעבודה בארץ ואינם ם הלענף שבמסגרת מכסתו ה

את ארגן מתווך המהגורם ם הוה ,אדם-כוחחברת לאו /מעביד ול ות קשורים ישיר זרים בישראלעובדים

 .ממעביד למעבידאותם מוסמך להעביר בעבודה ואותם משים , הבאתם לארץ

זכויותיהם  בה וקובעת את עובדים זרים של אין במדינת ישראל חקיקה כוללת המסדירה את מעמדם

ל אינו עוסק בסוגיית זכויות האדם הבסיסיות ש, 1991א " התשנ, חוק עובדים זרים.חובותיהםאת ו

הזכות לקבל :  בין זכויותיו של עובד זר. זכויות וחובותכמה אלא קובע כי לעובד זר יש ,יםזרים עובד

חלק ניכר מהחוק מוקדש לנושא חובות . דיור וביטוח בריאות ממעבידו והזכות להחזיק העתק של חוזהו

האדם בכל -וח שכן מדינת ישראל מבססת את מקומן של חברות כ,המעביד וחברת הקבלן כלפי המדינה

מעמדו החוקי של עובד זר .  ולעובד זראחריות עקיפה של עובד זרשל עובד זר ולהקשור להעסקה ישירה 

.1952-ב"  התשי,נקבע בחוק הכניסה לישראל
3

 

פיו נאסר על עובדים זרים -שעל, נהוג במדינת ישראל הסדר כבילהעד לפני זמן לא רב היה 

 . 2006מרס ב 30-ב  זהבפסיקתו בנושאהזה ת ההסדר  ביטל אץ" בג.מעסיק אחד לאחרמלעבור 

 
 של עובדים תםשיטת העסקאת  תהצעה לשנוה אושרה 2006 בספטמבר 12-בבישיבת הממשלה 

  4.זרים בענף החקלאות
           אשר תהיה אחראית )  קבלניתאדם-כוחחברת (פי החלטת הממשלה תוקם לשכה פרטית -על

 ותדאג לשמירת  בענף החקלאותהמבקשים לעבוד בישראל  בין חקלאים בישראל ובין לתיווך

הממשלה רואה צורך עקרוני בהחלטת הממשלה צוין כי . סיקיהם מעאצלזכויות העובדים 

                                                 
 ).)2(ד"תשס, )2(ג"תשס: תיקון 2006 בנובמבר 19 :תיקון אחרון( 1952-ב"תשי, לישראל חוק הכניסה 3
 .447סעיף , 2006 בספטמבר 12יום שלישי , 31-ה של הממשלה 20-פרוטוקול ישיבתה ה 4
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ת  ופיקוח יעיל על שמיר לעובדים זריםמתן תנאים הוגניםובהבטחת תשלום שכר כחוק 

 . וזכויותיהם חובותיהם אתמעבידים לעובדים והודיע לכל לשכה תהיה אחראית ל. יהםזכויות

 
חברת ( את זכות הניידות של עובד זר בין מעסיקים באמצעות הלשכהקובעת  החלטת הממשלה

את זכותן של הלשכות לגבות דמי וכן  , ללשכהשכהעבור מלואת זכותו ל)  הקבלניתהאדם-כוח

 .  המעסיקים עובדים זרים באמצעותהטיפול מהחקלאים

 
-כוחחברות (העסקה באמצעות הלשכות הפרטיות שמר מבנה הייבענף הסיעוד  גםהוחלט כי 

 לגבות האדם-כוחאפשר מוביליות של עובדים זרים בין מעסיקים וזכותן של חברות תת ,)אדם

 הכנסת אישרה את הרפורמה במסגרת אישור חוק 5. תעוגן בחקיקהדמי טיפול מהמעסיקים

 . התקציב וחוק ההסדרים

 

 ינה של העובדים הזרים בישראל וא את מעמדם הארעינהמש ינההרפורמה בהסדר ההעסקה א

 לשלול רשאיתהמדינה  .באופן חוקיבה לעבוד שהם זכאים חמש השנים של בטיחה להם מיצוי מ

בישראל משום    לאבד את מעמדו החוקי עלול  ועובד זר ,בכל עת שבידו מעובד זר את אשרת העבודה

להיפטר מעובד לאחר תום שנת מעדיפות  ,לישראל עובדיםהבאת  המרוויחות מ,קבלניותהחברות שה

  .המחויבות כלפיו ולהחליפו בעובד חדש

הכוונה היא לבני ( עובד זר אחרעם הלי משרד הפנים קובעים כי עובד זר שהתחתן עם אזרח ישראל או ו נ

-כוח לילד שנולד בארץ או החליף את מעבידו שלא באמצעות חברת הורהוהוא , )שני המינים בהתאמה

הגנה על בדבר ישראל לא חתמה על האמנה , כאמור.  מאבד את מעמדו כעובד חוקי ומועמד לגירוש,אדם

  2003.6 שנכנסה לתוקף בשנת ,זכויותיהם של מהגרי עבודה ובני משפחותיהם

עם ) מתוך שלוש(בדרגה השנייה מדורגת  ישראל 2006 לשנת הברית-של ארצותבדוח מחלקת המדינה 

ממשלת ישראל אינה נוקטת צעדים משפטיים וצעדי עונשין מספקים ין כי ודוח צב. ג בדירוהורדהאזהרת 

בדוח נכתב גם כי ממשלת ישראל אינה אוסרת הטלת עמלות . אדם-כלפי גורמים המעורבים בסחר בבני

בסיכום .  ובכך היא עוזרת לסחר בעובדים זרים, גיוס על עובדים זרים ונטילת דרכונם של עובדים זרים

אדם לא נכלל טיפול של ממש בבעיות העובדים -העוסק בישראל נכתב כי במאבקה בסחר בבניהפרק 

האדם שנמצא כי הן מפירות את חוקי -אומנם יש עלייה במספר מקרי האכיפה נגד חברות כוח. הזרים

 נובעות בחלקן הבעיות אל 7.אך רוב האחראים לעבירות שילמו קנסות בלבד, העבודה ואת הקוד הפלילי

 לצאת נגד םיכולת-אימהזכויות הניתנות להם ומ,  הזרים בישראלעמד החוקי של העובדיםמהמ

 .גירוש מהארץב ום בלי להסתכן באובדן מעמדאדם-כוחמעבידים וחברות 

                                                 
 .448סעיף , 2006בר  בספטמ12יום שלישי , 31-ה של הממשלה 20-פרוטוקול ישיבתה ה 5

6   International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their 
Families, (A/RES/45/158). 

, באתר האינטרנט, 2006יוני , 2005דוח מחלקת המדינה לשנת  7
dfp.66086/organization/documents/gov.state.www://http ,13 2007 בפברואר . 
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 גרמניה .3
ה ארעיות וקבועות ובזכותם של יבעלי אשרות שהיב ,סוגי מהגריםב, החוקים העוסקים בהגירה

  עבודתם של בעלי אזרחות זרה בגרמניה אתריהסדמיועדים ל מהגרים ושוהים לעבוד בגרמניה

פיקוח על את ה, הגרמניברכי השוק ודפוסי ההגירה לצוכן את התאמת , יהפיקוח עלאת הו

 מבדיל בין שתי קבוצות הגרמניב החוק 8.מעמדם החוקי בגרמניהאת זכויות העובדים הזרים ו

 . שאינם בעלי מקצוע נדרש העלי מקצוע נדרש ואלאלה שהם ב :של מהגרי עבודה
 

 ליעבלעבוד בגרמניה והם המבקשים  אנשים ; ארץ מוצאםנקבע לפיובדים זרים עגיוס ההליך ל

קוריאנית או אמריקנית -דרום, קנדית, יפנית, זילנדית-ניו, אוסטרלית, אזרחות ישראלית

אינן חברות  אשר ,תושבי שאר המדינות. יכולים לקבל את רשיון העבודה לאחר הגיעם לגרמניה

חייבים לקבל אשרת עבודה בנציגות הדיפלומטית , באיחוד האירופי או בשוק האירופי המשותף

רכי שוק ועל בסיס צ,  למבקשי אשרה פרטייםא הענקת האשרות הי9.הגרמנית בארץ מוצאם

של ברשות התעסוקה ובאישור משרד העבודה זמן לזמן נקבעים מאשר  ,הגרמניבהעבודה 

 .הגרמני

ה י בעלי מקצוע נדרש ובני משפחותיהם זכאים לקבל אישור שהי,)Zuwg(חוק המהגרים פי -על

נקבע ) Aufenthg(  בחוק התושבים הזמניים10).Niederlassungerlaubnis(קבוע בגרמניה 

רק בתנאי שקיבלו גרמני  לעבוד ב רשאים) Aufenthalterlaubnis( ארעי שהייהכי בעלי רשיון 

רק  אישור ניתן Bundesagentur für Arbeit.(11 (הגרמנישל את אישור רשות התעסוקה 

של בעל עם קדימות לזו  או בעל זכאות לעבודה ה גרמניכי אין אזרחבדיקה שהעלתה לאחר 

 לבעלי מעמד זמני הם הדוגמ 12.שותהכשירים לעו  בעבודה  המעונייניםארעיהשהייה האישור 

  13. הומניטריות זמנית בגרמניה מסיבותשהייהבלו אשרת י שקפליטים

                                                 
באתר האינטרנט  ,)Aufenthg(מתוך ההקדמה לחוק אשרות השהייה הזמניות : גרמניה 8

1html#.aufenthaltsg/de.aufenthaltstitel.www://http ,2006 ביולי 20: כניסה  . 
auswaertiges.www://http-, אתר האינטרנט של משרד החוץ בגרמניה 9

1html#t.ArbeiteninD/ArbeitenInDeutschland/LernenUndArbeiten/meninDWillkom/en/diplo/de.amt ,כניסה :
 . 2007 בינואר 31

באתר האינטרנט  ,)ZUWG(חוק המהגרים : גרמניה 10
-gesetzestext/Anlagen/IB/Publikation/DE/Content/nsc_true/de.bundesregierung.www://http

zuwanderungsrecht-gesetzestext/pdf.publicationFile=ropertyraw,p=zuwanderungsrecht,templateId ,כניסה : 
 . 2006 ביולי 20 

באתר האינטרנט, )Aufenthg(חוק אשרות השהייה הזמניות : גרמניה 11
1html#.aufenthaltsg/de.aufenthaltstitel.www://http ,2006 ביולי 20: כניסה  . 

, פליטים ואינטגרציה בגרמניה, נושא מהגריםאתר האינטרנט של הנציבות הפדרלית ל 12
 -zuwanderungsrecht/Anlagen/IB/Publikation/DE/Content/nsc_true/de.bundesregierung.www://http

bersicht�-zuwanderungsrecht/pdf.publicationFile=raw,property=_BCbersicht,templateId3_C ,20: כניסה 
 . 2006ביולי 

באתר האינטרנט, )Aufenthg( אשרות השהייה הזמניות חוק: גרמניה 13
1html#.aufenthaltsg/de.aufenthaltstitel.www://http ,2006 ביולי 20: כניסה  . 
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ה  עובדים אל.עונתיים בתחום החקלאותהיא עובדים קטגוריה נוספת של עובדים זרים 

עובדים . לעבודה בתחום החקלאות בלבדוחודשים ארבעה עד שמונה מקבלים אישור מיוחד ל

 14.אישור עבודהלקלאות זקוקים לוויזה וחזרים ב
י העבודה הרגילים וחלים עליו כל חוקי בגרמניה מועסק לפי חוק) מהגר עבודה(כל עובד זר 

שינוי במצבו האישי והמשפחתי הוא רשאי לפעול ל 15. החובות והזכויות,התקנות, העבודה

 נישואים לבעל אזרחות גרמנית החי עקבותלא פגיעה במעמדו ואף לקבל אזרחות גרמנית בב

 . בגרמניה
 

 צרפת .4
האחריות . יהםפיקוח עלב ותםהשמב, ת עובדים זריםמדינה תפקיד מרכזי בהכווניש לבצרפת 

של במשרד העבודה ש) OMI(לאומית -משרד להגירה ביןהיא בידי הלעובדים הזרים במדינה 

 בצרפת הוא השיקול המרכזי בהתרת כניסתם של מצב שוק התעסוקה 1975שנת מאז  16.צרפת

משפט לזכות לשימוע וובהן ה,  למהגרי העבודה בצרפת זכויות קבועות בחוק17.עובדים זרים

על העובדים הזרים חלים חוקי . לפני גירוש והזכות לקבלת סיוע משפטי במימון המדינה

מהגרי עבודה בצרפת מוגדרים אזרחים זרים .  הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות,העבודה

חופש בצרפת נשמר , בניגוד לישראל. אשרת עבודה וחוזה עבודה, שבידיהם אשרת כניסה

 לקבל מעמד  רשאי רצופה של שלוש שנים עובד זרשהייהלאחר . ים הזריםהניידות של העובד

או המשפחתי של עובד /שינוי מצבו האישי ו 18. לצרפת שנים ולהביא את משפחתועשרתושב ל

ם  צרפת מכירה גם בזכותם של עובדים זרים להתאזרח בעת נישואי;זר אינו משפיע על מעמדו

 .עם אזרח המדינה

 
 הברית-ארצות .5
 האחת מיועדת לעובדים זרים ארעיים :שתי דרגות של אשרת עבודהיש  הברית-ארצותב

                  האשרה ניתנת מדי שנה) H1B(מבקשי אשרת עבודה ארעית ל.  למהגרי עבודהאחרתוה

 : שיש להם,רחבי העולםכל מ, לכל היותר מבקשי עבודה 65,000-ל

 ;הברית-ארצות תואר ראשון לפחות או מקצוע מבוקש בתהשכלה ברמ .א

היא ת ביכולת החברה להוכיח כי י הבקשה מותנ– קםיית להעסנבקשה של חברה אמריק .ב

 .  להעסיק את העובדיכולה

                                                 
ftigung är Arbeitgeber zur Vermittlung und BeschüMerkblatt f, משרד העבודה של גרמניה: הנתונים מתוך 14

nder  Saisonarbeitnehmräausl,2006ר  ינוא.  
 .  שם 15
 . 2006 בספטמבר 27: כניסה, fr.social.omi.www, לאומית בצרפת-אתר  האינטרנט של המשרד להגירה בין 16
 . אביב-אוניברסיטת תל,  עבודת תזה לתואר שני מחקרי, מבט משווה לזכויות העובדים בצרפת, סיטבון' ע 17
 .שם 18



 
   7 מתוך 6עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 או הברית-ארצותבנציגויות של ש לבקש ולקבל במחלקות הקונסולריות אפשראת האשרה 

  19.אדם- בלא תיווך של חברת כוח–  לבעלי אשרת תייר–  גופההברית-ארצותב

 
 להגר רשאי אדם). קארד-גרין(מעמד של תושב קבע הברית -בארצותה ניתן למהגרי עבוד

-ארצות בשנים האחרונות נעשו ב20.הם הוכיח שהוא בעל מקצוע נדרש בהברית א-ארצותל

חוקיים -לצמצם את מספר העובדים הזרים הלאשנועדו  רפורמות בחוקי ההגירה כמה הברית

 מקצועות ת משרד העבודה מפרסם רשימ21.םולפקח על תנאי העבודה של עובדים זרים חוקיי

 יכולים  אינםאו/ אינם רוצים והברית-ארצותאזרחי משום ש עובדים זרים  בהםנדרשיםש

 המדינה מנפיקה .יקים מבחינת היקף המשרות הפנויותדרישות המעסמוד באו לע/ והםלעבוד ב

  22.אשרות הגירה לעובדים לפי צרכיה

 
 לכל . למעט זכות הבחירה,חאזרשל חובות הת וזכויוהכל  נהנה מהברית-ארצותמהגר עבודה ב

-ארצות רצופה בשהייה שנים של כמהלאחר  להליך התאזרחותפנות מהגר עבודה יש זכות ל

מעמדו בלי כל זיקה לחיי משפחה לכל מהגר עבודה שמורה הזכות לחיים אישיים וול ,הברית

 . נהלי והאזרחייהמ

 
הממשל הפדרלי מגבש תוכנית ו, גרי עבודה לא חוקיים בעיה של ריבוי מהיש הברית-ארצותב

 גירוש עובדים זרים לא חוקיים , עובדים זרים"הלבנת"חוקית באמצעות -למאבק בהגירה הלא

 23.הברית-ארצותהמאבק בכניסה לא חוקית לרפת והח

                                                 
us.visainfo://http-, הברית בישראל-אתר האינטרנט של שגרירות ארצות 19

aspx.DetermineTCN/Forms/com.visaservices  ,2007 בינואר 31: כניסה . 
: כניסה, NS_cid/org.usimmigrationsupport.www://http?=1, הברית-אתר אינטרנט המפרסם מידע על הגירה לארצות 20

 . 2006 בספטמבר 27
, חוברת הנחיות למעסיק, הברית-אתר האינטרנט של סוכנות ההגירה הפדרלית של ארצות 21

pdf.hand_emp/handbook/lawsregs/graphics/gov.uscis.www://http ,2006 בספטמבר 27: כניסה . 
 ,הברית-רותי ההגירה והאזרחות הפדרליים של ארצותאתר האינטרנט של שי 22

htm.polpromem/handbook/lawsregs/graphics/gov.uscis.www://http ,2006 בספטמבר 27: כניסה. 
 11, מכתב בדואר אלקטרוני, הברית-כלכלנית בכירה במחלקת החקלאות של הממשל הפדרלי בארצות, קייט קולינס' הגב 23

 .2006בדצמבר 



 
   8 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 בחריין .6
 24:ובהם,  תנאיםכמהלקבל אשרת עבודה בבחריין בעשוי עובד זר 

 ;יד בעל היתר העסקת עובדים זריםקבלת הצעת עבודה ממעב .א

 ;רכון בתוקףד .ב

 ; במדינהשהייה רשיון .ג

 ;עבר פלילי נקי ואישורים על התנהגות טובה .ד

 .ת כלליותנדרש לביצוע העבודה ובריאככושר פיזי  .ה

 
במסגרת משרד .  מפרסם את רשימת המקצועות הנדרשים במדינהןבחריישל משרד העבודה 

בין עובדים מקשרת מעניקה אשרות עבודה ווהיא , יןהעבודה פועלת לשכת העבודה של בחרי

  משרד25. באמצעות לשכת העבודה אף היאנעשיתסיקים  החלפת עובדים ומע.סיקיםזרים ומע

שהוא  לעבוד בעבודה ןמעוניין עובד זר אם אזרח בחריימ לשלול אשרת עבודה רשאי העבודה

אחר שנה על העובד לחדש את  ול,כל האשרות לעובדים זרים מוגבלות לשנה אחת בלבד. ממלא

עובד חופשי לעזוב את מקום . כל האשרות הנדרשות ממנו לצורך מגורים ועבודה במדינה

 או שיעזוב את – לעבוד בה וא כשירשה בתנאי שימצא מקום עבודה חלופי בעבודה תועבוד

 .צבו האישי או המשפחתי של עובד זראזכור של מ בבחריין לא מצאנו בחקיקה 26.המדינה

 

 יץישוו .7
עובדים בין  בין עובדים זרים ממדינות האיחוד האירופי ויש הבחנהבקונפדרציה השוויצרית 

 לפי דרישות ,בכל מקצועבשווייץ לעבוד רשאים עובדים זרים מהאיחוד . זרים ממדינות אחרות

 עובדים ממדינות שאינן חברות באיחוד חייבים להוכיח מיומנות מקצועית במקצועות .השוק

איחוד האירופי רשאים לבקש אשרת עבודה רק ברות ב עובדים ממדינות שאינן ח27.נדרשים

כפי שנקבע ,  בהם מעוניינים לעבודינם אאירופיהאיחוד המדינות יץ ויאזרחי שוושלמקצועות 

 אפשר לבקש אישור עבודה בשווייץ באופן אישי בנציגויות של . לענייני מהגריםפדרליבמשרד ה

 למי שכבר נכנס – באמצעות המשרד הפדרלי לענייני מהגרים שווייץ בארצות המוצא או

 בכל זמן שווייץ להימצא ברשאיםמספר הכולל של עובדים זרים הה הגבלה על יש 28.לשווייץ

                                                 
bah.www://http-, אתר האינטרנט של משרד העבודה בבחריין, 1976, עבודה של המגזר הפרטי בבחרייןחוק ה 24

asp.index/english/com.molsa ,2006 בספטמבר 27: כניסה . 
  .2007 בינואר 31: כניסה, שם, דף לשכת העבודה של בחריין 25
bah.www://http-, באתר האינטרנט, קריטריונים לגיוס ולהחלפת עבודה, משרד העבודה בבחריין 26

asp.index/english/com.molsa ,2006 בספטמבר 27: כניסה . 
 27: כניסה, php?id.index/ch.admin.bfm.www://http=22, אתר האינטרנט של המשרד הפדרלי לענייני מהגרים בשווייץ 27

 . 2006בספטמבר 
 . 2007 בפברואר 14: כניסה, php?id.index/ch.admin.bfm.www://http=20, שם 28
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  בהיץ אינה מגבילה את חיי האישות והמשפחה של עובדים זרים בזמן שהייתםי שוו29.נתון

  30 .ים זריםעובדבין ואינה מונעת נישואים בין אזרחי המדינה ו

 

 אוסטריה .8
 ההבחנה 31.עבודה של זריםשהייה והזכות הבכל הקשור ל חקיקה מפורטת ישבאוסטריה 

את הזרים שאינם . זרים אחרים ואירופי בין זרים בעלי אזרחות של האיחוד האהבסיסית הי

זרים השוהים באוסטריה : ת מגדירים באוסטריה לפי שלוש קטגוריותאירופיבעלי אזרחות 

.  יום למדינתםמדיזרים החוזרים ו בשבוע למדינתם  אחדיוםלזרים החוזרים לפחות , תועיבקב

 32.אוסטריהמסדיר את תעסוקת הזרים ב) AuslBG (1975חוק תעסוקת זרים משנת 

 
בעלי אזרחות של האיחוד : שתי קטגוריותפי -נעשית על ועבודה באוסטריה שהייה אשרת תבקש

ויזה יכולים זרחות בהן מקנה כניסה לאוסטריה בלא אהמדינות שב ובעלי אזרחות אירופיה

משרדי הפנים של מדינות המחוז ב ישירות  באוסטריה ועבודהשהייהאשרת קבל  להלהגיש בקש

אינם פטורים מקבלת ויזה לאוסטריה חייבים להגיש את הבקשה במחלקות מי ש .האוסטריב

 האשרה עליהם להציג אישור כדי לקבל את. הקונסולריות של נציגויות אוסטריה בארצותיהם

 יאהענקת האשרה ה. שניתן למעסיק המבקש עובד זרשל אוסטריה משרד העבודה מטעם 

 33.למבקש האשרה ולא למעסיק או לגורם אחרהאשרה ניתנת  – אישית
 עובדים זריםבהטיפול . באוסטריה רשות ממשלתית מיוחדת העוסקת בעובדים זריםאין 

 קובע את המקצועות פדרלימשרד העבודה ה. ממשלההמשרדי  נעשה באמצעות והפיקוח עליהם

רשאים   שדרושים להם עובדים במקצועות אלהבהם עובדים זרים ומעסיקיםשמותר להעסיק 

בהם ש קובע גם אזורים באוסטריה  העבודה הפדרלי משרד.עובדים זריםלהעסיק לבקש אישור 

נפיק אשרות לעובדים זרים  מפדרלימשרד העבודה ה.  לעבוד בכל מקצועלעובד זרמותר 

 : אלהבתנאים

תעודות המעידות על השכלה תיכונית הציג בעל מקצוע נדרש והוכיח כי הוא המועמד  .א

 ;ו מוצאץאו השכלה מקצועית במקצוע הנדרש באר/ו

                                                 
: כניסה, pdf.de..21/8238/sr/d/ch/ch.admin.www://http, פקודת הגבלת מספר הזרים במדינה ,אתר החקיקה של שווייץ 29

 . 2007 בפברואר 14
 : כניסה, php?id.index/ch.admin.bfm.www://http=656, אתר האינטרנט של המשרד הפדרלי לענייני מהגרים בשווייץ 30

  .2006 בספטמבר 27
באתר , NAG(, 2005(, ובהם חוק השהייה באוסטריה, החקיקה באוסטריה מגדירה את זכויות הזרים במדינה בכמה חוקים 31

,  fpd.0607NiederlassungsuAufenthaltsgesetz_/kunsttexte/downloadarea/at.gv.ibm.www://httpהאינטרנט 
באתר האינטרנט  ,FAG( ,2005(וחוק משטרת הזרים , 2006  באוקטובר 16: כניסה

pdf.0706_2005Fremdenpolizeigesetz/kunsttexte/downloadarea/at.gv.bmi.www://http ,באוקטובר 16: כניסה 
2006 . 

 16: כניסה, pdf.2003AuslBG/u/sbg/at.or.ams.www://httpבאתר האינטרנט , חוק תעסוקת זרים: סטריהאו 32
 . 2006באוקטובר 

 . 2007 בינואר 31, שיחת טלפון, שגרירות אוסטריה בישראל, סגן הקונסול האחראי לוויזות, האשק'  ממר 33
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

או בעבודה הספציפית / לעבוד במקצוע וה אוסטריינכונותם של אזרח- איהחְכהּו .ב

 ;ימים בה בכל המדינה או באזורים מסו,המוצעת

יצור יא ל והאוסטריאזרחי זר לא יפגע בהעסקת עובד הוכח שמתן אישור עבודה ל .ג

 . מקומות עבודה חדשים בכל המדינה או באזורים מסוימים בה

 
 34.חמש שנים ואישור עבודה קבועעד ,  שנתייםעד: אשרות עבודהנהוגות שלוש באוסטריה 

 תשלומי ביטוח  זהבכללו ,הוגות באוסטריהעובדים זרים נהנים מכל זכויות וחובות העבודה הנ

   35. ביטוח בריאות וביטוח אבטלה, קבלת ביטוח לאומי,לאומי
 רשאים לעבוד רק במקצועות שהותרה בהם עבודת  מכל הסוגיםכל הזרים בעלי אשרות עבודה

לזרים המגיעים  ,דוגמהלו, משרד העבודה רשאי להגדיר סייגים לחקיקה. עובדים זרים

 רשיוןלא ב מותר לעבוד תתקופה של ארבעה שבועות לעבודה בתחומי האמנולאוסטריה ל

 המדינה אינה מתערבת בחיי האישות והמשפחה של עובדים זרים ואינה 36. האמורההבתקופ

 . תוקף אישורי העבודה הניתנים לעובדים הזריםובין  הקושרת בין נושאים אל

 

 נקודות לדיון .9

רואה בהם עובדים זמניים אחת  ה:ם שתי גישות לסוגיית העובדים הזרייש •

 .רואה בהם מהגרי עבודההאחרת ו

 הענקת האשרה היא לעובד ולא ,ישראלפרט ל ,בכל המדינות שנסקרו במסמך זה •

 שהייה בין אישור העסקת עובד זר הניתן למעביד ובין אשרת הזיקה ואין ,למעביד

מעמדו החוקי עבודה אינו מסכן את -מצב של אי; יותר מכך .והעבודה של העובד

 . ואינו פוגע בהם,  הקבוע באשרה–ואת משך שהייתו החוקית של העובד 

על  לעתים הגבלה יש, יץישוומו  כ,עצמן מדינות הגירהאת במדינות שאינן רואות  •

לאמצעי שמעודד דוגמה היא זו גבלה ה.  הכולל של העובדים הזרים במדינהםמספר

ון גם קבוצות נוספות של זרים  ומביא בחשבומבטיח העסקת כוח עבודה מקומי

 .כמו פליטים, במדינה

מהגרי עבודה  והשמת עובדים זרים, ישראלפרט ל ,בכל המדינות שנסקרו במסמך •

 ולא ,המעבידבין מתווך בין העובד והגורם המדינה היא ה; נתונה בידי המדינה

 בהנפקת אשרות ,המדינה היא שיוזמת את התהליךחלק מהמדינות  ב.גורם שלישי

מעביד מספק למועמד לעבודה אישור כדי לקבל באחרות ה ו,ודה לבעלי מקצועעב

לא נמצאה מקבילה למודל הישראלי של הסדרת . את אשרת העבודה מהמדינה

 .אדם-כוחת ו חברה כלפי עובדים זרים באמצעותממשלמדיניות ה
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

דרך זו  ב–  הסדר הכובל,ישראלפרט ל ,אחת מהמדינות שנסקרו במסמךבאף אין  •

לא ב ,לגורם מתווך או לתחום עבודה מסוים, ת העובד הזר למעבידא – חרתאו א

האחריות לזכויות משמעו של ההסדר הקיים בישראל הוא העברת . אפשרות שינוי

 . תו קבלניאדם-כוחת ו של חברתן להשגחים הזריםהעובד

 , ובהשמתם בגיוס עובדים זריםהאדם-כוח של חברות ןיש מקום לבחון את תפקיד •

ובעיקר , מדינה מערבית אחרתאינו קיים בשום  בישראל ןתפקיד שניתן לההשכן 

לנוכח ההפרה החוזרת ונשנית של זכויות עובדים ואף זכויות אדם בסיסיות של 

 .עובדים זרים בחברות קבלניות העוסקות בהבאת עובדים זרים לישראל ובהשמתם

 לקשור בין  לא נהוגהאחרות שנסקרו במסמך זהבמדינות , שלא כמו בישראל •

 .מצבו המשפחתי או שינוים במצבו המשפחתיובין מעמדו החוקי של העובד 

מעמדם והגדרתם החוקית של עובדים מכל המדינות שנסקרו במסמך רק בישראל  •

 . לא בחקיקה אלא בנהלים של משרד ממשלתייםזרים נקבע

 הדירוג הנמוך ביותר ובחריין קיבלו את  ישראל במסמךהמדינות שנסקרוכל מ •

 ישראל מופיעה בדוח בדרגה .הברית-של ארצות מחלקת המדינה  האחרון שלבדוח

בדרגה השנייה , מעל ישראל נמצאת בחריין. עם אזהרת דירוג, השנייה מתוך שלוש

אוסטריה , שווייץ, וגרמניה, הברית אינה נכללת בדוח-ארצות. בלא אזהרת דירוג

באופן שיטתי ויעיל עם כמדינות הנאבקות , וצרפת מדורגות בדרגה הראשונה

 הבעיה ,ובאלה שמעליה,  בקטגוריה זובכל המדינות. אדם-תופעות של סחר בבני

ואילו ,  ועבדות מיניתאדם למטרות זנות-העיקרית היתה ונותרה סחר בבני

, למטרות עבודהאדם -הבעיה של סחר בבנידווקא  בישראל הולכת ומחריפה

את  בה ומאבדים מקבליםזרים עובדים  האופן שבומתאפשר בין השאר בשל ה

 .מעמדם

 

 

 

 


