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הוא גוף עצמאי הפועל למען שמירת צביונה היהודי והדמוקרטי של  המכון לאסטרטגיה ציונית

 מדינת ישראל על פי עקרונות מגילת העצמאות.

המכון פועל לשמירת זכויות האדם במדינת ישראל ברוח עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום 

 של מורשת ישראל.

 על פי ערכי הציונות. המכון פועל למען הידוק הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל

המכון עוסק בעריכת מחקרים, כתיבת תכניות והגשתן, הדרכת מנהיגים צעירים, ייזום כינוסים, 

 סמינרים, סיורים ופעילויות אחרות למען חיזוקה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי.

 

The Institute for Zionist Strategies is an independent non-partisan organization 

dedicated to the preservation of the Jewish and democratic character of the state of 

Israel, according to the principles of Israel's Declaration of Independence. 

The Institute strives to promote human rights within Israel in the spirit of the principles 

of freedom, justice, integrity, and peace as prescribed by the Jewish Heritage. 

The Institute strives to fortify the bond between the Jews in the Diaspora and the state of 

Israel, according to the values of Zionism. 

The Institute engages in research, formulation and advancement of programs, training 

of young leadership, organization of policy conferences, seminars, and field study 

missions, and in other activities to strengthen the State of Israel as the National 

Homeland of the Jewish People. 

 

 ירושלים  94383, מיקוד: 224החברה האזרחית, יפו  בית

224 Jaffa St., 94383 Jerusalem 

Tel. +972 2 581 7196 

https://www.izs.org.il/he/; info@izs.org.il 
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 תקציר

 האדם זכויות בתחום סוגיות שלושבמבט רחב  סקרזה  מחקר

: תעסוקת פלסטינים בישראל, טיפול בחולים הודה ושומרוןיב

 חןהמחקר ב. מעבריםותפקוד הפלסטינים בבתי החולים בישראל 

ואת הנידונים  בכל אחד מן הנושאיםאת המדיניות הישראלית 

מאז הסכם אוסלו ועד היום, במלאת כחצי  יישומה של מדיניות זו

  :הממצאים עיקרי להלן יובל להסכמים.

 בישראל פלסטינים תעסוקת

 הינה היום ועד מאוסלו הישראלית במדיניות הכללית המגמה

 והרשות ישראל בין ליכהכל הפעולה ושיתוף התעסוקה הגברת

 הביטחוני שהמצב ככל. לתפיסת הממשל הישראלי, הפלסטינית

מועסקים ב בעלייה המתבטא הכלכלי הפעולה שיתוף, זאת מאפשר

 כלכלית מבחינה חיוביות לתוצאות מביא בישראל פלסטיניים

 של העובדים זאת, נראו ליקויים בשיטת ההעסקה לצד .וביטחונית

 .יהםזכויותובשמירה על 

 במספר כללית עליהמגמת  הנראתהיום  ועדאוסלו  סכמיה מאז •

 , רובןבודדות תנודות למעט, בישראל הפלסטינים המועסקים

יתרי ה מספר 1996-בבתקופות רגישות מבחינה ביטחונית. 

 2017 ועד, אלף 37-כ על 2011 בשנתאלף,  25-כעמד על  ההעסקה

 .אלף 85-ל הגיע

 ליקויים התגלו בישראלכיום  הנהוגהההעסקה  בשיטת •

: עובדים פלסטינייםסוציאליות של הלפגיעה בזכויות  שהביאו

ואי  העסקה לא תקין, היעדר תכנית הפרשות לפנסיה החוז

 זכאות לדמי מחלה וחופשה. 
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 על 2016בשנת  הממשלה החליטה הליקויים תיקון לשם •

 עובדים פלסטינייםה של עסקהרפורמה בשיטת ה החלת

 כניסה ואפשרות לעובדים ומיון השמה מערךהכוללת  בישראל

של צעדים  שורה, נוסף למוגבל לזמן ממעסיק בקשה ללא

 שנועדו להבטיח את זכויותיהם של העובדים.

 קבלת טיפול רפואי בישראל

נה יבתחום קבלת הטיפול הרפואי בישראל, המגמה הכללית ה גם

, ות, ביטחוניותהרחבת שיתוף הפעולה וזאת מסיבות דיפלומטי

 מסוימות במחלקות הנוצר העומס, זאת עם. ותמוסריו ותכלכלי

 הרשות של העתק חוב גם כמו פלסטינים בחולים הטיפול בעקבות

ותו א, משמעותי נטל יםמהוו בישראל החולים לבתי הפלסטינית

 .יש לפעול להקל בהקדם

 היתריםחל גידול משמעותי במספר ה 2003-2017בין השנים  •

 .בישראל לחולים פלסטינים לצורך קבלת טיפול רפואי שניתנו

בשנת  93,770-ל 2003בשנת  19,488-מ עלה םהיתריה מספר

2017. 

הגבוה  הוא הפלסטינים המאושפזים אחוז בהן המחלקות •

בבדיקה של מרכז המחקר והמידע . הילדים מחלקות הןביותר 

מכלל ימי האשפוז של פלסטינים היו  51%נמצא כי של הכנסת 

 במחלקות המיועדות לילדים. 

הרשות הפלסטינים נמנעת מתשלום מלא על הטיפולים  •

 עתק לבתי החולים בארץ.וצוברת חוב 
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 2017 בשנתלפי בדיקה שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

 החולים לבתי הפלסטינית הרשות של החוב יתרת עמדה

 .₪ מיליון 40.36-כ על בישראל

קבלת טיפול ל האישורים גדל חלקם של בשנים האחרונות •

קבלת טיפול לעומת האישורים ל הארץ ברחבי חולים בתיב

 .מזרח ירושליםחולים בבבתי 

 מעברים בין הרשות הפלסטינית לישראל

 גם כמו המדינה מבקר של דוחות, ו"שמי המעברים בסוגיית

 מסקנות למספר הובילו האחרונות בשנים המכון שערך המעקב

 הוא שבהם העיקרי ,בתחום המעברים לתקן שיש ליקוייםה בדבר

לשירות טוב יותר  הביא זה צעד כי נראה. אזרוחה תהליך השלמת

ביטחון ברמה גבוהה.  לספק הצליחם במעבר וכן משתמשיעבור ה

עד אז, ניתן למזער עומסים נקודתיים על ידי פתיחת מעברים 

 פועלים לתנועת"ר בית מעבר פתיחתנוספים בזמני העומס, כגון 

. כמו כן, הגדלת כוח רחל מעבר על מהעומס שיפחית מה, בבוקר

 .כבדולים נוספים כאשר העומס במעבר האדם יאפשר לפתוח שרו

אוזרחו , 2005בשנת  מאז קבלת ההחלטה על אזרוח המעברים •

 בגזרת מעברים 16נותרו  .מעברים 33 מתוך 13באופן מלא 

 ארבעה וכןבהם רק האבטחה אזרחית,  "עוטף ירושלים"

 .אוזרחוצה"ליים שטרם  מעברים

יותר ולמתן שירות אזרוח המעברים הוביל לתפקוד יעיל ותקין  •

רשות לפי דיווחה של  .ים בהםמשתמשאיכותי יותר ל

דקות  20 לההמתנה בשעות העומס אינו עולה ע זמן, המעברים

אזרחיים. לעומת זאת, במעברים המעברים ה מן אחד אףב
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נמצאו בבדיקת המכון זמני המתנה הנעים בין  אוזרחושטרם 

 .לשעה שעה חצי

שדרוגי בוצעו לאור הגידול בשימוש במעברים לאורך השנים  •

 יותר מהיר השדרוגים קצב. ת במעברים השוניםותשתי

במעברים שטרם אוזרחו נמצאו ליקויים  .אזרחיים במעברים

 בתחום השדרוגים. 
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 מבוא

הציג תמונה רחבה ככל האפשר של מצב זכויות זה נועד ל מסמך

בא לידי ביטוי מרכזיות בהן  בסוגיותו"ש ביהאדם של פלסטינים 

לגבש סקירה נבקש  .הקשר עם הרשויות והממסד הישראליים

שתעסוק במצבם של הפלסטינים  היסטורית מבוססת נתונים

 בשלושת התחומים הבאים: תעסוקה ,מאוסלו ועד היום, ו"שבי

. אין מעבריםה תפקודקבלת טיפול רפואי בישראל ו ,בישראל

בכוונתנו לדון בשאלה העקרונית בדבר המדיניות הישראלית 

 המשיךל או עליהם רתוואם יש ל –"ש יוהכללית בנוגע לשטחי 

 שנקבעה עובדה מהווה החזקתם כי הבנה מתוך. החזקתםב

 נתמקד, לעין הנראה הזמן בטווח המציאות תהיה זוכי ו, בשטח

, בהצגת המדיניות הישראלית עבור כל אחד מהנושאים הנידונים

דרכים לשפר את המצב  נציעו ,במציאות הנוכחית נצביע על כשלים

 .הקיים

ורצועת עזה  "שיוא לאחר שנים רבות בהן ,1993 ספטמבר בחודש

היו תחת שלטון ישראלי, נחתם "הסכם אוסלו" אשר קבע כי 

תרבות הבריאות, החינוך, הבתחומי  בשטחים הללוהסמכויות 

 חודשים מספר. הפלסטינית הרשות לידי בהדרגה עברווי וימיסהו

 ש"יו שטחי על, הטילה ישראל סגר כללי 1993 ץמרב ,לכן קודם

 לפי פרטניים אישורים חלוקתשל  מדיניות החלה זאת צדלו

. שטחהעל מנת לאפשר לפלסטינים להיכנס ל ,שונים קריטריונים

 האלימות התגברה עת, ביטחוניים משיקולים נבעה זו מדיניות

 והאישורים הסגר מדיניות. הפלסטינים הטרור ארגוני מצד

 הנכנסים על יותר טובה שליטה לישראל אפשרה םהפרטניי

 על , שהתבססאוסלו הסכם .פיגועים במניעת סייעה ובכך לשטחה
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 מדינות, חיזק שתי בדמות פוליטי לפתרון בדרך ההפרדה עקרון

 כי התפיסה הישראלית בתודעה להתבסס החלה כאשר, זו המגמ

 העקרונותאלא ש .עתידי לגבול בסיס להוות עתיד הירוק הקו

 ,פו מובילי ההסכםיכפי שצ התממשו אל אוסלו בהסכם שגובשו

תושבי  יצא כי כך .באופק איננו המדינות שתי פתרוןהיום  גםו

 ,יום מידי לעיתים, הרשות הפלסטינית המבקשים להיכנס לישראל

 זו מדיניות. ייעודיים מעברים דרך ולעבור אישורים קבלנאלצים ל

 נובעת זו פגיעה. הפלסטינים של החופשית םתנועת את גבילהמ

 לדון בכוונתנו ואין, כשלעצמם לגיטימיים ביטחוניים משיקולים

 .והאישורים הסגר למדיניות העקרוני הצידוק בשאלת

 של השונות ההשלכות את הבוחנת מקיפה ירהסק נבצע זה"ח בדו

 מהסכם ,יו"שההסגרים על התושבים הפלסטינים בא מדיניות

: עיקריים תחומים בשלושה יעשה זה ניתוח. היום ועד אוסלו

, טיפול במקרים הומניטריים ופעילות המעברים. וקההתעס תחום

 צעדיוצביע על מגמות נו ,ציג נתונים רשמייםנבכל התחומים הללו 

 מן שיעלו התובנות בעקבות. השנים לאורך שננקטו מדיניות

 להציע המלצות אופרטיביות נבקש, הקיים המצב של הסקירה

 פגיעה ללא הפלסטינים בזכויות הפגיעה את מזערל שר בכוחןא

 .ישראל בביטחון

 בישראל מיו"ש םפלסטיני תעסוקת

 עובדים פלסטיניים בפני הישראלי השוק פתיחת תחילת

 הועברה בה, הימים ששת מלחמת לאחר החלה מהשטחים

 העובדים ניתוק. לישראלית ירדנית משליטה ש"יובא השליטה

 אלו עובדים עבור הישראלי השוק ופתיחת, המזרחי הירדן מעבר

אשר  הממוצעת לתקופה מסוימת, עד ההכנסה רמת את תההעל
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 הפעולה שיתוף 1הראשונה. הבפרוץ האינתיפאד ,לרדת ההחל

ניכר בחוסר  יו"שמפגש של אינטרסים: אזור  הווהי הכלכלי

. כפיים לעובדי גבוה ביקוש היה ובישראלהזדמנויות תעסוקתי, 

עבור  ,זאת עם ויחד, ש"ויבא שניתן זהמ גבוה היה הישראלי השכר

המעסיק הישראלי העסקת פלסטינים הוזילה את עלויות השכר. 

המדיניות תמכה בשילוב כלכלי,  ,האינטרסים המשותפים בשל

עובדים  של יומיומית בתנועהכך, תקופה זו התאפיינה בהתאם לו

 2.בעיקר בעבודות כפיים ,בישראל בדואשר ע יו"שמ פלסטיניים

 השנים עם עלה הישראלי במשק הפלסטינים העובדים של מספרם

 3.הישראלי במשק התלות את וחיזק

 של ועצמאותה התפתחותה את לעודד נועד אשר, אוסלו הסכם

 שלאת התלות  שחיזקוהגבלות רבות  יצרהכלכלה הפלסטינית, 

 ביטוי לידי באו אלו הגבלות 4.הישראלי במשק הפלסטיני המשק

 מוגבלת בישראל הפלסטינים העסקת ראשית, :אופנים במספר

המוגדרים כעבודת כפיים: בניין,  תחומיםמצומצם של  מספרל

מספר העובדים המורשים  ,שניתחקלאות תעשייה ושירותים. 

 על מבוססות ואלו, מכסות ידי עללהיכנס בכל תחום מוגבל 

 העובד על, לכך נוסף .שיקולים של כלכלה, ביטחון ומדיניות חוץ

המשתנים מדי כמה  ,משפחתי ומצב גיל של בקריטריונים לעמוד

קה, העסלקבל היתר  בכדישנים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. 

באופן  העסקתו את שידרושעל העובד למצוא מעסיק ישראלי 

                                                             

  .(1993) 124 7:-.27רבעון לבנקאות פישר, סטנלי ישראל ושכנותיה: ישראל במזרח התיכון. 1
 .2007שדמה,  2
 .1996למ"ס,  3

4 Rabah, 2000. 
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"רישיון עבודה על שם  בפי הרשויות נקרא זה הליך. ספציפי

בקשה זאת נעשית בתיווכו של מתאם הפעולות  5.המעסיק"

בעזרת מתווכים מסדירים  ,לופיןי, או לח)להלן: מתפ"ש( בשטחים

בעת, על המעסיק הישראלי  בה 6.נוסף תשלום העובד ישלם להם

להגיש בקשה להעסיק עובד פלסטיני, ועל מנת לעשות כן חייב הוא 

  .פ"שמתהבאישור 

ראשית,  :נמצאו מספר ליקויים הרישיונותעל היתר  בפיקוח

לשם קבלת  תלויים בהםלמתווכים כוח רב ביחס לפועלים אשר 

ההיתר, ומשום כך, לעיתים נגבים מהפועלים סכומים גדולים 

 תואמות ןמאוד עבור קבלת ההיתר. שנית, מכסות ההיתרים אינ

 של תופעה נוצרה וכך, המעסיקים של הביקוש את מלא באופן

 7.אכיפה וחוסר חוקית בלתי עבודה

 בשל העסקההיתר  לקבלמזאת, ישנם פלסטינים המנועים  לצד

 שלושה ישנם. לישראל להיכנס להם פשריםאמ שאינם מניעה סוגי

 פיעל  ביטחונית סכנהמ נובעת, ביטחונית מניעה. א: עהמני סוגי

 סכנהמ נובעת, משטרתית מניעה. ב"כ. השב של קריטריונים

ביטחונית על סמך הידע שברשות המשטרה. ג. אגף מיטלטלין, 

 חוב חב או מסמכים זייף פלסטיני תושב כאשר חלה אשר מניעה

יש לציין, כי המניעה הביטחונית  8.ישראלי גורם מול אל

 הדעת בשיקול נוסף גורםוהמשטרתית אינן בלעדיות אלא מהוות 

 .המפקד של

                                                             

 .2011חוזר ראש מנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים,  5
 .2012קו לעובד,  6
 .2017מרכז מאקרו,  7
 .2017נוהל כניסת האוכלוסייה הפלסטינית בישראל,  8
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 שינוייםהו מגמותה את נבחן ,הללו הראשוניות המגבלות מסגרתב

 הגבלתה, עסקההבתהליך קבלת היתר  לאורך השנים והתהוש

לפועלים  םאלייסוצי תנאים מתןו מכסות לפי העובדים מספר

 .הפלסטינים

 הומניטריים במקרים טיפול

 .מתמודדת עם קשיים רבים ש"יואבהבריאות הפלסטינית  מערכת

ללא  מהאוכלוסייה 14%-כפרים ובהם כ 277-כ נםישזה  באזור

רק  –מתקני בריאות. מספר הרופאים לנפש ברשות נמוך במיוחד 

 הבריאות ארגון לפיעל כך,  נוסף 9.נפש 000,10-רופאים ל 12

 הינה החולים בבתי רפואית פסולתב רמת הטיפול, העולמי

 הסיוע ההומניטרי הניתן לרשות הפלסטינית 10.בעולם ותנמוכמה

של  יםאהחוליכול היה להפחית חלק ניכר מן  ממדינות המערב

שנים ובעיית -מערכת הבריאות ברשות, אלא שאוזלת יד רבת

לבזבוז חלק גדול מן הכספים שנועדו לרווחת  ושחיתות קשה גרמ

צורך משמעותי בקבלת סיוע  קיים, התוצאה במבחן התושבים.

 הפלסטינים לתושבים ישראלים חולים בבתי טיפולאו /וטרי הומני

 .ש"יואמ

 יותר מאשר פשוטה בישראל רפואי טיפול עבור כניסה היתר קבלת

 ניתן לתושבים פלסטינים רפואי. היתר תר העסקההי קבלת

חולה וקבלת טיפול לחולי סרטן  יוויל, חולההבאים לביקור 

 תקופתבודיאליזה. להיתר זה אין מגבלה של מכסה או גיל, וככלל, 

 למוסד מוזמן והוא במידה פלסטיני תושב להכניס מניעה אין שגרה

                                                             

 .2000שטאיה,  9
10 Al-Khatib, 2009. 
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 אינו ביטחונית מניעה לו רשאתושב פלסטיני  .בישראל רפואי

להיכנס אלא אם מדובר בבקשה דחופה, כלומר בטיפול  מורשה

 שאינם מטעמים מניעה בעלי"ש. באיושלא ניתן לקבלו  חיים מציל

פי שיקול  על, רפואי לטיפול מעבר היתר לקבל יםיכול ביטחוניים

 11.המנהל האזרחידעתו של 

חום תב שהתרחשו ומגמות שינויים זה"ח בדו ןלבחו נבקש אנו

. היום ועד 1993 השנים בין רפואי טיפול עבור ההיתרים קבלת

 ש"יומ פואימקבלי הטיפול הר הפלסטינים שיעור את נבחן

מימון בשל מדינת ישראל שתתפות ה, וכן שיעור הזו תקופהב

 .טיפולההוצאות 

 מעברים

השתנה במרוצת  ש"יואמ וביציאה בכניסה המעברים תפקיד

תנועתם של  1993השנים. לאחר ההכרזה על הסגר כללי במרץ 

 עד למדי חדיר נותר הגבולפלסטינים הוגבלה באופן משמעותי, אך 

 ועם השנייה האינתיפאדה פרוץ לאחר 12.האלפיים שנות ראשית

 קו של סימונו החל ,צדדית-חד הפרדה מדיניות על ישראל הכרזת

, לפלסטיניים הישראליים השטחים בין יותר מוחשי הפרדה

תכנית מרחב : )להלן התפר למרחב מקיפה תכנית על והוחלט

 .ש"יומא ביטחוניות פעילויות ולסכל למנוע מטרתה אשר 13התפר(

 אמוניםעליהם  מעברים 33 פועלים ש"וילא ישראל ביןלהיום,  נכון

 רמ"י( )להלן: היבשתיים המעברים רשות: שונים גופיםשלושה 

                                                             

 .2017אלמסי,  11
 .1997מבקר המדינה,  12
 .2001ב, /24החלטת ממשלה  13
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 ת ישראלמשטר, מעברים 13 המפעילה הביטחון שבמשרד

 שמפעיל ,וצה"ל ,"עוטף ירושלים" בגזרת מעברים 16 מפעילהה

 14.הצבאית המשטרה באמצעות מעברים ארבעה

במעברים  ולאהירוק בלבד,  קוהיעסוק במעברי  מחקרנויודגש כי 

ם שונים גורמינסקור  "חהדו של זה בחלק. ו"שבתוך שטחי י

: גופים אחראיים, שימוש המשפיעים על פעילות ותפקוד המעברים

בטכנולוגיות או נהלים מחודשים, זמן הבידוק הביטחוני של הולכי 

שעות העומס במעברים וכן  רגל וכלי רכב במעברים השונים,

בכדי  לאורך השנים בוצעוש ם לוגיסטיים ושיפורי תשתיותשינויי

 .המשתמשת במעברים להקל על האוכלוסייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 .2011מבקר המדינה,   14
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 בישראל פלסטינים תעסוקת: 'א פרק

 היא מאיו"ש עובדים פלסטינייםל ההעסקה מתן היתרי מדיניות

את ביטחון  ןסכלמדיניות מקלה מדי עלולה ; מחד, נושא סבוך

 עשויה להיות מנוצלת לרעה על ידי גורמים שהיא בכךהמדינה 

מדיניות עוינים המבקשים לבצע פיגועים בשטחי ישראל. מאידך, 

 וכפועל יוצא מכךאת הכלכלה הפלסטינית  מדרדרתנוקשה מדי 

 זה מלכוד תחת. ישראל של בטחונה עתיד עללהשפיע גם  עשויה

השנים  25-ב ללבחון מה הייתה מדיניותה של ישרא ננסה

, נתייחס ההעסקנבחן את המגמות בהקצאת היתרי ה :האחרונות

לסוגיית הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים כחוק, נצביע על 

 לשיפור המלצותנציע בהתאם לכך, ו הליקויים הנראים בתחום זה

  המדיניות. 

 העסקה היתרימגמות במתן 

 .פלסטיניים לעובדים ההיתרים מתן בניתוח עסקו רבים מחקרים

ניתן לראות כי כל מחקר מתמקד  של כלל המחקרים, בסקירה

מנתח באופן שונה את הממצאים.   ומסיבה זו מסוימתבתקופה 

 הביטחוניים האירועים בין בקשר התמקדו אשר חוקרים ישנם

 האינתיפאדה תקופתב עיקראלו מתמקדים ב 15,ההיתרים למתן

מדיניות בחנו את ה פיםנוס חוקרים(. 2000-2005השנייה )

כתבו על הנושא בהקשר  אחריםו 16,עובדים זריםישראלית כלפי ה

 יציג זה מחקר 17.ישראל של מדינייםהו כלכלייםה אינטרסיםה של

                                                             

15 Benmelech, 2010. 
 .2002; גוטליב, 2003זוסמן ורומנוב ; 2012קמפ,  16
 .2000סדן, ווינבלט וארנון,  17
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 ההיתרים מספר פירוט של הכוללת ככל האפשר, סקירה רחבה

לכלל  מהסכם אוסלו ועד היום, תוך התייחסות שנהמדי שניתנו 

כלכליים, מדיניים  – הגורמים המשפיעים על מדיניות זו

המחקר יידרש להיבטים נוספים של מדיניות העסקת  וביטחוניים.

 . של זכויות עובדים סוגיותבישראל בדגש על  עובדים פלסטיניים

-נחתם "פרוטוקול פריז", ההסכם הכלכלי הישראלי 1994באפריל 

בין הצדדים  ייםהכלכל םיחסיהסדיר את נועד להפלסטיני ש

 זהבהסכם . עד להקמתה של מדינה פלסטינית םבינייהלתקופת 

 יותיהם.ותנועת העובדים הפלסטינים וזכ, בין היתר, והוסדר

 מאז שכן, השטחים על נתונים לאסוף פסיקהה ישראל אלו בשנים

 לשכהה כוננה, הפלסטינית לרשות האזרחיות הסמכויות העברת

 בשנים(. על כן, PCBS) רשותה מטעם מרכזיתה טיתססטטיה

 המרכזית הלשכה של שונים םנתוני חסרים 1994-1996

נתוני אבטלה ואחוז המועסקים  :כגון "ס(הלמ) לסטטיסטיקה

 שכן קיימים העיקריים הנתונים .בישראל מכלל המשק הפלסטיני

  18.הרשות של אדם חומסקרי כ לקוחים

 .ורצועת עזה ש"יובא משמעותי תעסוקתי שינוי חל, מההסכם מאז

 ואילו, בישראל הועסקו הפלסטינים המועסקים מסך 26% 1993-ב

עמד  1996-ירידה, עד שב החל ההסכם עריכתלאחר בשנים ש

ניכר גם כי יש היפוך ברמת  19.14%שיעור המועסקים בישראל על 

 של ההעסקה היקף, 1994עד  .ש"יולהתעסוקה בין רצועת עזה 

 המגמה 1994-מ ואילו, ש"יו תושבי של זה על עלה עזה תושבי

כאשר אחוז המועסקים  1995-התהפכה, והגיעה לשיאה ב

                                                             

18 PCBS, 1995. 
19 Ibid. 
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מכלל העובדים במשק  20.7%בישראל עמד על  יו"שהפלסטינים מ

 זה נתוןלהסביר  וכלנבלבד.  3.6%ואילו בעזה עמד על  הפלסטיני

הגבולות: גבול רצועת עזה קיים  בין תאיכותי הנבחה אמצעותב

 ואינו נאכף יותר מורכב ש"יובבאופן פיזי ונאכף, בעוד הגבול 

 20.באותה מידה

 לעובדים מתייחסים 1994-1996לשנים  "ס הפלסטינילמה ניונת

 עובדים פלסטיניים, וכאשר בוחנים כאחד חוקיים ושאינם חוקיים

להלן  איורבניתן לראות כי הבחנה זו הינה משמעותית.  ,ש"יומ

 העובדים מספר את לראות ניתן מתוך מחקרו של אילן שדמה

על  .2004עד ו 1996משנת  בישראל שעבדו חוקיים והלא החוקיים

 גדול רוב ווהיה ש"יוהעובדים הלא חוקיים מ פרפי נתונים אלו, מס

בתקופה  "ש המועסקים בישראלמאיומכלל העובדים הפלסטינים 

ניכרה  ,1995-2000פרוץ האינתיפאדה, לבשנים קודם  .הנבחנת

 כמעט הגיע אשר חוקיים הלא העובדיםעלייה משמעותית במספר 

 תנודתיות הנראת ,מכן לאחרהבאות  בשנים. אלף 120מתוך  100-ל

-כ על עמד חוקיים הבלתי העובדים של הממוצע מספרה אך רבה

 לא אך השנים עם קטנה היתר ללא ההעסקה תופעת 21.אלף 06-40

 2007-2014מנתוני בנק ישראל עולה כי בשנים ו, לחלוטין מוגרה

עמד מספר המועסקים הבלתי חוקיים על כמחצית מכלל 

 עמד 2014 בשנתהמועסקים הפלסטינים בישראל. כך לדוגמא, 

 22מועסקים. אלף 59מתוך  33-כ על היתר ללא המועסקים מספר

                                                             

 .2000סדן, ווינבלט וארנון,  20
 .2007שדמה,  21
 .2015דו"ח בנק ישראל,  22
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 המאושרות המכסות מספרפי נתוני מתאם הפעילות בשטחים,  על

 שהשפעתה עובדה ,2000-ה שנות לתחילת עד 1996 משנתנותר זהה 

 אלה לנתונים .זניחה תהיהיבפועל  לישראל הנכנסים מספר על

 חופשי במעבר הטמונות הביטחוניות הסכנות לאור גדולה חשיבות

 שליטהה במימוש משמעותי קושי על ומעידות, אנשים של כך כל

. כמו כן, מספר העובדים הכללי היה זו בתקופה בשטח ישראליתה

וממצא זה תואם ממצאים נוספים, אשר  1998נמוך עד לשנת 

הייתה  1994-1998הוזכרו לעיל, המראים כי תקופה זו של השנים 

, בין יו"שהפלסטיניים בקשה מבחינה כלכלית עבור התושבים 

 עליה חלה 1998לאחר  בישראל. הנמוך ההעסקהיקף היתר עקב ה

 הפרצ בה 2000 שנת עד שיעור המועסקים הפלסטיניםב איטית

 .אחת בבת ונחצושיעורי ההעסקה  היהשני האינתיפאדה

 2004-199623, חוקיים בלתיו חוקיים פלסטיניים עובדים .1 איור

 

                                                             

 .2007שדמה,  23
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שינויים במדיניות העסקת  וחל, 1996-2004בשנים  ,במקביל

העובדים הזרים בישראל בהתאם למספר המועסקים הפלסטינים 

ככל שמספר המועסקים הפלסטינים עלה, מספר העובדים  –

ולהפך, כאשר חלה ירידה במספר הפלסטינים חלה ירד הזרים 

 הפוך מתאם קייםיה מקבילה במספר העובדים הזרים, כלומר יעל

 לא כי אם, 1את המתאם אפשר לראות בטבלה  .המשתנים בין

 היא כיוון באיזה, כן ואם, המשתנים בין סיבתיות ישנה אם ברור

 .פועלת

-1996, בישראל וזרים פלסטינים, ישראלים מועסקים .1 טבלה

 24)באלפים( 2005

 

השנייה חלה ירידה  האירועי האינתיפאד בעקבות, כאמור

משמעותית במספר המכסות שניתנו לעובדים הפלסטינים 

ים הפלסטינים מועסקבמספר ה גם כך .2000-שנות ה ראשיתב

ערב פרוץ אלף  120-מכ – היתר ללאו עם בישראל בפועל,

 ברבעון, האירועים תחילת לאחר אלף 40-האינתיפאדה עד כ

                                                             

 .2007כהן,  24
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 שנת מסוף ,1לראות באיור כפי שניתן  1200.25 שנת של הראשון

המצב כאשר  ,2004 שנת עדו השנייה האינתיפאדה החלה עת, 2000

 נמוךנותר  המאושרות מספר המכסות החל להשתפר,הביטחוני 

 וללא עלייה משמעותית.

 12-כ לעבחודש ממוצע עמד  קההעסה היתרי מספר 2005 שנתב

 שלאחר בשנים בהדרגתיות לעלות החל מכן לאחר אלף.

. 2008-באלף  25-לו 2007-באלף  20-מ יותרל הגיע ,האינתיפאדה

 מטה כלפי תנודות לראות וניתן, רציפה לא הייתה העלייהזאת,  עם

 טחונייהב שהמצב העובדה חרף זאת 2006,26-ו 2005 יםבשנ

פעולות מ גיםורהמספר ה –השתפר משנה לשנה אף בשנים הללו 

 2006.27-ב 30-ול 2005-ב 56-ל, 2004-ב 117-מ בהדרגה דרי טרור

 נקודתיים טחונייםיב מאירועים נובעת התנודתיות כי ייתכן

בנתניה ובחדרה בהם  הקטלניים כגון פיגועי ההתאבדות ,קשים

למרות הרגיעה היחסית במבט  ישראלים )בהתאמה(, 7-ו 5נרצחו 

 משיכהה ההדרגתית העלייההמנהל האזרחי עולה כי  ניומנתכללי. 

-באלף  37-כ על עמד ההיתרים מספר, כאשר מכן לאחר בשנים גם

 .2017-באלף  85-והגיע עד ל 2011

-2011 בישראל לפלסטינים שהונפקו עבודה רישיונות .2 איור

201728 

                                                             

 .2007שדמה,  25
 . 10, עמ' 2011אטקס,  26
 .אתר השב"כהתפלגות הרוגים בפיגועים שבוצעו בידי פלסטינים,  27
 .2018תגובת המנהל האזרחי,  28

https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionDocuments/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%95%20%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
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 עליה לראות נוכל האינתיפאדה שלאחר התקופה על רחב במבט

, כעת אף שממשיכה מגמה במספר הרישיונות, עקביתו הדרגתית

 חזר 2007 שנתב. האחרונות השנים מן היחידים טרור גלי למרות

, אלף( 20-)קרוב ל האינתיפאדה ערב למספרם ההיתרים מספר

 תקדים היה לא להם, הנוכחיים לממדיו עד וגדל הלך הוא ומאז

 .היום ועד אוסלו הסכמי מאז

תרמו לעליית המכסות משנת  שונים מספר גורמים כי להעריך וכלנ

 האינתיפאדה לאחרועד היום. ראשית, הרגיעה הביטחונית  2005

הביאה לשינוי  אףו המכסות מספר את להגדיל אפשרההשנייה 

 עלכניסה של גברים נשואים מ ההותר זו לשנה עד בקריטריון הגיל.

כניסה של  אפשרש מה, 30-ירד גיל המינימום ל ,מכן ולאחר 35 גיל

 העריכו בישראל מקצועיים גורמים ,שנית. רבים נוספיםעובדים 

 כלכלי אינטרס מהווה בישראל פלסטיניים עובדים העסקת כי
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עובדים  העסקת כי 29נקבע בדו"ח אקשטיין לדוגמא, כך .ישראלי

מוצרים ושירותים במשק  למוזילה את מחיריהם ש פלסטיניים

 תרווחי עסקתםה כיו( העסקתםב הכרוכה הנמוכה עלותה)בשל 

לעובד  בדומה כי חשש קייםמאידך,  .יםזר יםעובד העסקתיותר מ

 של ושכרו תעסוקתו על שלילי באופן משפיעזר, עובד פלסטיני 

 מקומות אותם על מתחרה בכך שהוא מיומן לא ישראלי עובד

אולם, בהשוואה  .הישראלי הפועל תא מעבודתו ודוחק, עבודה

משום ששכרו גבוה משל  ,השפעתו השלילית פחותה ,לעובד זר

 את וצורך ישראל של בשטחה משתקע אינו הואו העובד הזר

שלישי הוא הגורם  גורם .ערב כל לביתו חוזר אלא, שירותיה

 ייצובלהעסקת פלסטינים תורמת  ,הביטחוני. על פי דו"ח אקשטיין

התסיסה בקרב  את להקטין , דבר שיש בכוחוהפלסטינית הכלכלה

 בהיתר העסקה כי מעריך מתפ"ש, כן כמו התושבים הפלסטינים.

 את לאבד חששזאת בעקבות ה, בישראל פלילית פעילות מפחיתה

לראות כי חשיבה זו הייתה מקובלת גם  נוכל 30.העבודה היתר

בנימין נתניהו על השלום הכלכלי  אמרההחלטות. כך  מקבליבקרב 

: "השלום הכלכלי הוא פרוזדור 2008-ב הרצליה כנסב נאומוב

 לציבור אופק להציג... בהמשך מדיני שלום של לאפשרות

 אוכל להביא, חייהם את פרשל אפשרות שיש הפלסטיני

   31".לשולחנם

 עובדים פלסטינייםגורם נוסף המצוין בדו"ח כמשפיע על העסקת 

 מדינתמדיניות חוץ. גורם זה מורכב משני חלקים: תחילה, ב קשור

                                                             

 .2011אקשטיין,  29
 שם. 30
 .2008כנס הרצליה  31
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, שניתלהעסקת הפלסטינים בפרוטוקול פריז.  ההתחייב ישראל

 ,המפותחת הכלכלה בעלת, מישראל מצפה לאומית-הבין הקהילה

 העסקתםלתמוך בכלכלה הפלסטינית וזאת בין היתר באמצעות 

 32.בתחומי ישראל

 אך, 2005 מאז עקבי באופן גדל בפועל ההיתרים מתן, כאמור

 לא פלסטינים להעסקת ביחס המוצהרת הישראלית המדיניות

גיבוש  ראשיתב ,לדוגמא כך. זו המגמ עם אחד בקנה עלתה תמיד

"בטווח  הארוך,   כי הממשלה החליטה 2004-בקות תתכנית ההתנ

ובהתאם  לאינטרס  הישראלי  לעודד עצמאות  כלכלית פלסטינית 

רבה יותר, מדינת  ישראל שואפת להקטין,  עד  להפסקה  מוחלטת,  

זאת  33.לסטינים הנכנסים למדינת ישראל"את מספר העובדים  הפ

מתוך תפיסה ביטחונית אסטרטגית כי השאיפה הישראלית היא 

 לפתח לפיה יש"ש, באיולהפרדה מלאה מהפלסטינים הן בעזה והן 

 בזו שלה התלות את ולצמצם הפלסטינים הכלכלה בקרב עצמאות

 .הישראלית

זו השתנתה תוך שנים ספורות, כאשר השתנתה  מדיניות

, כך. מוחלטתהפרדה  היתכנותה של הקונספציה הישראלית בדבר

 היתרי של המכסה את להגדיל הממשלה החליטה 2008-ב כבר

 10,000-ב 2012-בו 5000,34-ב הפלסטינים העובדים עבור הההעסק

בענף  להגדיל את מספר המכסות 36הוחלט 2016-ב 35.נוספים

 היא , תוך אמירה מפורשת כי מטרת ההחלטה7000-בהבנייה 

                                                             

 שם. 32
 .2004, 1996החלטת ממשלה  33
 .2008, 3436החלטת ממשלה  34
 .2012,  5164; החלטת ממשלה 2012, 4970החלטות ממשלה  35
 .2016, 1236החלטת ממשלה  36
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"חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי באמצעות תעסוקת עובדים 

משרדי -בין צוות הקמת כללהפלסטיניים בישראל". החלטה זו אף 

 ליקויים ובשורת ההיתרים הקצאות שיטת בשינוי לטפל שנועד

. המדינה מבקר"ח ובדו אקשטיין"ח בדו ,רהית בין ,שעלו שונים

 בעיקרן אומצומשרדי -הבין הצוות שהפיק"ח הדו מסקנות

חופש המידע ת בקשל תגובהב 37.שנה אותה בסוף ממשלה בהחלטת

בדבר יישום  2018שהגיש המרכז להעצמת האזרח בראשית 

שהיו תחת ם יעדיהההחלטה, העיד משרד הבינוי והשיכון כי 

 המשיכה,. מגמה זו םבמועדאחריותו במסגרת ההחלטה יושמו 

הוחלט שוב להגדיל את מספר  201838בהחלטת ממשלה מינואר ו

נוספים. החלטות  פלסטינייםעובדים אלף  25-מכסות העבודה ב

הממשלה מהשנים האחרונות אף דנו בסוגיית הזכויות 

  .אותה נציג כעתהסוציאליות 

לעובדים  ליקויים בשיטת ההעסקה ובמתן זכויות סוציאליות

 הפלסטיניים

 אלעל עובד פלסטיני בישר 1970,39-מ ממשלה החלטת פי על

להרוויח "שכר ברוטו ושכר נטו השווה לשכרו של כל עובד אחר 

 הוחלט, לכך נוסף ."זהים ומקצועיים אישים םבישראל בעל נתוני

 אחר עובד כל זכאי להם יםיסוציאל לתנאים"זכאי  זה עובד כי

 האכיפה כי נקבע זו החלטה במסגרת 40".זהים נתונים בעל בישראל

ברשות האוכלוסין וההגירה  מדור התשלומיםאגף  ידי על תעשה

                                                             

 .2016, 2174החלטת ממשלה  37
 .2018, 3431החלטת ממשלה  38
 .1970, 1החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון ב/ 39
 ר' אתר רשות האוכלוסין וההגירה. 40
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, אשר מקבל תשלום חודשי )להלן: אגף מת"ש( שבמשרד הפנים

עבור כל עובד לכיסוי המיסים וההפרשות לתנאים סוציאליים. 

 הפלסטינים העסקת מדיניותליקויים ב מספרלאורך השנים נתגלו 

 סקיםעומה אלו של זכויותיהם ה עלבשמיר נוגעים חלקם, בישראל

 נבקש . בחלק זהההיתרים שיטת הקצאתב נוגעים וחלקם בהיתר

 הללו. ליקוייםה שני סוגי את בקצרה לסקור

המרכזיות בגינן נפגעות זכויותיהם של העובדים  מהסיבות אחת

אודות מספר ימי  אגף מת"שלהפלסטינים הינה דיווח כוזב 

דיווח כוזב זה נעשה בשל אינטרס של המעסיק הישראלי  .העבודה

לחסוך בהוצאות על העובדים, וכתוצאה מכך העובדים אינם 

, חופשה שנתית, דמי םיות רבות כגון: פיצויי פיטוריזוכים לזכו

במידה והעובד יהיה מעוניין לתבוע את  .הבראה, פנסיה וכד'

המעסיק למימוש זכויותיו, הוא יתקשה לעשות זאת בשל הקושי 

 על פקחל מתקשה אגף מת"ש מסתבר כי 41להוכיח כמה ימים עבד.

ישנו ספק  כך ומשום, השכר גובה על וכן הסוציאליות ההפרשות

שכר שווה לעובד  םמקבלי אכןם יהפלסטיניעובדים הרב אם 

דוגמא לכך ניתן לראות בענף הבנייה,  42.עבור עבודה דומה ישראלי

נחתמו הסכמים קיבוציים בענף זה  2015-ו 2010כאשר בשנים 

את תנאי העסקתם.  ועיגנו בחוקשכללו את הפועלים הפלסטיניים 

החתימה , כי ארבע שנים לאחר נמצאבדו"ח מבקר המדינה ש אלא

, עדיין םקיבוצי שהסדיר בין השאר את תנאי העסקתההסכם ה על

לא השלים אגף מת"ש את הליך השוואת השכר ועלות העסקתם 

                                                             

 .2012קו לעובד,  41
 .2011אקשטיין,  42
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דוגמא  43של העובדים הפלסטינים לאלה של העובדים הישראלים.

יתר ם המועסקים במסגרת היעובדים פלסטיני זו ממחישה כי

עבודה חשופים לפגיעות שונות בזכויותיהם הסוציאליות מצד 

המעסיקים, הן בשכר והן בתנאים הסוציאליים הנלווים הקבועים 

 בחוק.

 שניהחוק בתחום העסקת פלסטינים בישראל מתחלקת בין  אכיפת

המוגדרים  עובדים פלסטינייםמשטרת ישראל  מטפלת ב :גופים

 האחראי הגוף בהיותו"ת, התמשוהים בלתי חוקיים, ואילו משרד 

 על גם אחראי, בישראל העובדים כלל של העבודה חוקי פיקוח על

בדו"ח  .בהיתר הפועלים בישראל הפלסטיניים העובדים העסקת

בקרב כוח העבודה  חוקי העבודה אכיפת כי נמצאאקשטיין 

 44.תהפלסטיני בישראל, אינה מספק

של העובדים הפלסטיניים, ממליץ הדו"ח  רווחתם את לשפר בכדי

לתאם בין המערכות המקבילות המפקחות על העובדים 

, האחראי על מעקב של ימי תעסוקה אגף מת"שהפלסטינים: 

 אחר העוקבת, בשטחים פעולותהומנהלת  מחד, ותשלומים

 שתי כאשר. מאידך הפלסטיניםשל  יומיים-היום המעברים

לעקוב אחר היקף  יהיה ניתן, מתואמות תהיינה אלו מערכות

באופן  מילוי זכויותיו הסוציאליות אחר ההעסקה של העובד וכן

 .יסודי יותר

 את שלממ פלסטינייםה פועליםה על מקשה אשר נוסף אתגר

 מבדיקה להועש כפי, מודעות רחוס הוא סוציאליותה יהםזכויות

                                                             

 .2014מבקר המדינה,  43
 .2011אקשטיין,  44
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 עם פלסטיניים פועלים בקרב 2013.45בשנת  ישראל בנק שערך

על קבלת חוזה העסקה בכתב, לעומת  ודיווח 2% רק ,עבודה תריה

אשר דיווחו על חוזה העסקה בעל פה, מה שמקשה מאוד על  40%

דיווחו על  בלבד 4% פניה לבתי משפט במקרים של סכסוך עבודה.

דיווחו על  11%תכנית הפרשות לפנסיה כמתחייב בחוק, ואילו 

בקרב פועלים ללא היתר האחוזים  זכאות לדמי מחלה וחופשה.

בהקשר זה  .לחוק בניגוד מועסקים שהם משום, נמוכים אף יותר

גם מתוך  הלו עולהלהפרות קיומם של לפחות חלק מן היצוין כי 

-2017בשנים  "המכון לאסטרטגיה ציונית"עדויות שנאספו על ידי 

בפניות של טיפול פעילות המכון במעברים, הכוללת במסגרת  2018

 ים.  יתושבים פלסטינ

עובדים הינם אתגרים העומדים בפני  עד כה ונמנש האתגרים כל

מספרם של העובדים  ,אמנם. קההעס היתר עליב פלסטיניים

 2011בסוף שנת  כי נמצא לדוגמא, כך .הפלסטינים ללא היתר גבוה

 אחת 46.בלתי חוקיים עובדים פלסטינייםאלף  02-עבדו בישראל כ

 יאה גבוה כה הוא היתר ללא העובדים שמספר לכך מהסיבות

שירותיהם. הישראלים יש אינטרס לשכור את  למעסיקיםש

 לעומת 70%-כב יקרה עבודה היתר עם פלסטיני עובד של העסקתו

שכר יומי ₪  124ש"ח לעומת  210-)כ היתר ללא עובד העסקת

 על הפיקוח וחוסר המעסיק של הנוספים התשלומים 47בהתאמה(.

עובדים  להעסקת משמעותי תמריץ יםמהוו היתר ללא עובדיםה

 .באופן בלתי חוקי פלסטיניים

                                                             

 .2017מרכז מאקרו,  45
 .2012קו לעובד,  46
 .2009דו"ח בנק ישראל,  47
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 אם גם, תעסוקה היתר יקבל פלסטיני עובדששצוין לעיל, בכדי  כפי

עליו למצוא  ,טחוניתיב מניעה ללאו גיל מבחינת מתאים הוא

 אם למעסיק. מעסיק ישראלי שידרוש את העסקתו באופן ספציפי

ברגע שיפסיק  העובד של קההעסה היתר את לבטל חויש את הכ ,כן

זו של העובד במעסיק מהווה פתח  תתלו. לדרוש את העסקתו

לשחיתות, שכן המעסיק עשוי לגבות תשלום מהעובד תמורת 

מתבצע לא רק דרך גורמים  השוחדהוצאת היתר עבורו. 

ים, ים, אלא גם דרך ראשי קבוצות של עובדים פלסטיניישראלי

לישראל ודורשים  ש"יוהמנצלים את פערי השכר הגדולים בין 

 צורךה 48יתר.ההשם קבלת תיווך ל שירותי תשלום נוסף עבור

 יהיה היתר מקבל אשר פועל שלכל מראש בהבטחה הישראלי

 השיטה מן הנזק כי שייתכן אלא, מובן ספציפי עבודה מקום

היום גדול מן התועלת ויש לשקול חלופות  עד נהוגה יתהישה

 ההיתרים.  הקצאתאפשריות במודל 

 הממשלה החליטה, במעסיק התלות לבעיית מענה לתת בניסיון

-הבין עדהובו השנקבע החדשה ההיתרים חלוקת שיטת את לאמץ

אשר  49הרפורמה. בנושא טיפולה לצורך שהוקמהמשרדית 

קובעת כי יוקם מערך בחינה, מיון,  ,2018בר נובמב 50אושרה

שיהיו מעוניינים לעבוד כדין  עובדים פלסטינייםהדרכה והשמה ל

 עברו אשר חדשים פלסטינייםעובדים . בישראלבענף הבנייה 

עבודה, יוכלו לעבוד אצל כל קבלן את היתר הבלו יקו"ל הנ במערך

  :ישראלי רשום. עוד נקבע בהחלטה כי

                                                             

 . 2015דו"ח בנק ישראל,  48
 .2016, 2174החלטת ממשלה  49
 .2018, 3431החלטת ממשלה  50
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העובדים יוכלו לעבור בהתאם לרצונם בין קבלנים רשומים, 

ובלבד שהעסקתם תהיה בענף הבנייה למגורים והקבלן 

חות הרשום יחויב להעסיקם למשך תקופה של חודש לפ

בהיקף של משרה מלאה לפחות. לצורך מציאת מקום עבודה 

בישראל, עובד פלסטיני בעל היתר חיפוש עבודה יוכל להיכנס 

ימים אחת לשלושה חודשים וזאת מבלי  שבעלישראל למשך 

שהוא מועסק על ידי קבלן רשום. אישור העבודה של עובד 

ם, יום לא הוסדרה העסקתו כדין על ידי קבלן רשו 60שבמשך 

 יבוטל. 

 אשרמשרדי -הזכויות הסוציאליות נקבע כי יוקם צוות בין בעניין

 את ההיבטים הבאים: יסדיר

תשלומי השכר והזכויות הסוציאליות של העובדים ...

הפלסטיניים, לרבות הטלת חובה על המעסיקים להעביר את 

שכר הנטו של העובדים הפלסטיניים באופן מקוון לאגף 

מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה או בהתאם 

להנחיותיו, לצורך העברתו באופן סדיר לחשבונות הבנק של 

ים באמצעות מנגנון שייקבע על ידי העובדים הפלסטיני

הצוות, תוך הבטחת תנאי השכר והזכויות הסוציאליות 

המגיעות לעובדים והקמת מערך חשבות חיצוני לפיקוח 

ובקרה על הפעילות הפיננסית של אגף מדורי התשלומים 

 ברשות האוכלוסין וההגירה. 

 עם אחד בקנה עולה אלה החלטות במסגרת המוצע כיווןה

עובדים בתחום העסקת  הרצויה המדיניות בדבר ומסקנותינ

על מנת לאמוד את יעילותה של הרפורמה  בישראל. פלסטיניים
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 החלטות יישום את הקרובות השנים ךהלבמ לבחון יש 51,המוצעת

 .השונים הליקויים בשיפור ןהצלחת ומידת, בפועל הממשלה

 שלהכללית  המגמהניתן לראות כי , מן המידע שהוצג בפרק זה

 היא בישראל פלסטינים תעסוקת בנושא הישראלית המדיניות

 הביטחונית שהמציאות ככל זה בתחום הפעולה שיתוף הגדלת

. אפשר לראות בכך יישום שקט של תפיסת השלום זאת מאפשרת

ניסיון להשכין יחסי עבודה תקינים בהינתן  –הכלכלי הפרגמטי 

, תוך תקווה שהשיפור ההדרגתי באיכות מורכב רטגימצב אסט

תישמר והעוינות, וכך  ביטחוניההחיים יביא גם לירידת המתח 

 .יציבות ביחסים לאורך זמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . 2019להרחבה בנושא ראו: גדליהו,  51
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 קבלת טיפול רפואי בישראל: 'פרק ב

זכות להיכנס  איו"ש יתושב םלפלסטיניאינו מקנה חוק הישראלי ה

באופן חופשי, אלא בהתאם לשיקול  לשטחה של מדינת ישראל

דעתה של הרשות האחראית לכך, בהתאם למסגרת משפטית 

שתפורט להלן וכן לאור שיקולים ביטחוניים. פלסטינים תושבי 

מתוקף  ממתפ"שאיו"ש מקבלים את היתר הכניסה לישראל 

בהתאם המפקד הצבאי באזור, ו מטעםסמכות שהואצלה לו 

סטאטוס ( ול2003להוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל )

הרשאות הכניסה לישראל, מסמך המאגד את הסיבות בגינן יש 

 לתת היתר כניסה. 

 פורטותהמ כניסה סיבותשבע מציין  52מתפ"שנוהל הכניסה של 

 ההרשאות:בסטטוס 

 צרכים הומניטאריים ו/או רפואיים .1

למכסות הנקבעות מעת לעת, ועל תעסוקה בישראל בהתאם  .2

 בסיס חתך ענפי תעסוקה

 מסחר .3

 VIP / BMCתנועת בכירים פלסטינים המחזיקים בתיעוד  .4

 לביקורי משפחות בבתי הכלא בישרא .5

תנועת "אוכלוסיות בג"צ" )כמפורט בגוף מסמך סטאטוס  .6

 ההרשאות(

תנועת אוכלוסיות ייעודיות וייחודיות לירושלים )עובדי  .7

וסלמים ונוצרים, עובדי ווקף להר הבית, כנסיות, מורים מ

 עובדי דת לישראל וכיו"ב(

                                                             

 .2015מתאם הפעולות בשטחים,  52
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יה שמקבלת היתר כניסה בגין יבפרק זה נבקש להתמקד באוכלוס

ו/או רפואיים. צרכים הומניטריים  –הסיבה הראשונה שהוזכרה 

 שניתנו לפלסטינים לצורך נסקור את מספר ההיתריםראשית, 

ונעמוד על המגמות  לאורך השנים קבלת טיפול רפואי בישראל

בנוסף, נידרש לסוגיית המשאבים המוגבלים . הנראות בתחום זה

וההשלכות של הענקת טיפול  הישראליתהבריאות של מערכת 

 . ם על בתי החולים הישראלייםילמספר רב של חולים פלסטיני

סוגיית מתן היתרי כניסה לצרכים רפואיים טומנת בחובה אתגרים 

עבור מערכת הביטחון, שכן לעיתים קרובות בקשת הכניסה הינה 

דחופה, ומניעת הכניסה עלולה להסב נזק רפואי בלתי הפיך ואף 

לגרום למוות עקב היעדר טיפול רפואי. מאידך, קיומם של גורמים 

יפות המאפיינת מקרים כאלו עוינים אשר מסוגלים לנצל את הדח

לצורך ניסיונות פיגוע, הוא חסם משמעותי בפני קבלת טיפול 

 בישראל. 

: הבאים במקרים 53ניתנים קבלת טיפול רפואי עבורהיתרי כניסה 

חולים המוזמנים לטיפול בישראל, חולי סרטן, דיאליזה וחולים 

ם שונים. כמו כן, ניתנים אישורים לשם ליווי משפחתי, יכרוני

ביקור חולים בישראל וכן לרופאים ולצוותי חירום רפואי של 

ניהול מערך שיתוף הפעולה בתחום הבריאות הסהר האדום. 

שהקים לשם כך יחידה ייעודית. יחידת  מתפ"שידי על מתבצע 

הבריאות של מתפ"ש עוסקת בתיאום בין האוכלוסייה הפלסטינית 

קשור לפינוי לבין מערכות הביטחון והבריאות הישראליות בכל ה

פצועים, תנועת אמבולנסים וצוותים רפואיים. כמו כן, מתאמת 

                                                             

 .2018מתאם הפעולות בשטחים,  53
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היחידה בין הגורמים הישראלים והפלסטינים בכל הקשור 

ם ילהיבטים הכספיים הכרוכים בטיפול במאושפזים פלסטיני

 החולים בישראל. בבתי

היא  קבלת טיפול רפואי בישראל שיש לעבור לשם הפרוצדורה

כל תושב פלסטיני זכאי להגיש בקשה לטיפול רפואי  54כדלהלן:

וכן עליו להציג זימון מבית חולים  ,בבית חולים ישראלי. לשם כך

להסדיר את ההתחייבות הכספית במעוד מועד. הבקשה בצירוף 

מפקדת תיאום המסמכים הנדרשים נבדקת באמצעות קצין ב

 קרה הצורך.תייעץ עם גורמים נוספים במיקישור, אשר ו

 רפואייםלצרכים כניסה הבמספר היתרי מגמות 

במסגרת הסכם אוסלו, גובשו הבנות בנוגע להפרדת מערכת 

הבריאות הישראלית מזו הפלסטינית, ונעשה ניסיון לכונן מערכת 

בריאות פלסטינית עצמאית שתוכל לענות על כלל הצרכים 

הפלסטינים. עם זאת, בשנים  יו"שהרפואיים של תושבי 

הראשונות של ההסכם התקשתה מערכת הבריאות הפלסטינית 

נותרו ללא מענה. קיים באופן עצמאי, וצרכים רפואיים רבים להת

הגיעו לבתי חולים ם רבים יתושבים פלסטיניכך, כתוצאה מ

 ישראל לשם קבלת טיפול רפואי הולם.ב

גדר הביטחון, פלסטינים שביקשו לקבל  בשנים שקדמו להקמת

ו זאת על דעת עצמם, ללא אישור רשמי שטיפול רפואי בישראל ע

במסגרת המגבלות הביטחוניות. כאשר בנתה ו, ילמגורם ישרא

ישראל את גדר הביטחון נוצרה אפשרות לשלוט על מספר הנכנסים 

לעיל. לפיו,  לצורך טיפול רפואי והוחל משטר האישורים שהוזכר

                                                             

 .2017אלמסי,  54
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פלסטינים המבקשים לקבל אישור רפואי בבית חולים ישראלי על 

על מנת לום לדאוג להסדר התשו להציג זימון רפואי מבית החולים

 0.5%-על ידי המנהל האזרחי. ככלל, כ שהבקשה תישקל

מהבקשות אינן מאושרות בעקבות מניעות ביטחוניות שונות, 

בקשות בשנה מתגלות כמזויפות ועקב כך  1,000-, כלהן ונוסף

 55נדחות.

היתרי כפי שניתן לראות בטבלה הבאה, בדומה למגמות במספר 

רפואיים גדל באופן ניכר לצרכים סקה, מספרם של האישורים העה

 .2017ניתנו לראשונה ועד  עת ,2003-מ

לחולים ומלווים  שניתנו רפואייםהיתרי כניסה לצרכים . 2טבלה 

 7201-200356פלסטינים 

 מלווים חולים שנה

 אין נתונים 19,488 2003

2004 28,850 16,24 

2005 29,752 24,523 

2006 39,541 41,534 

2007 56,381 61,952 

2008 66,639 70,811 

2009 83,782 89,064 

2010 83,058 92,093 

2011 95,796 101,917 

                                                             

 שם. 55
 .2018תגובת המנהל האזרחי,  56
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2012 105,576 113,893 

2013 96,450 118,812 

2014 109,394 114,856 

2015 95,079 101,291 

2016 93,890 100,724 

2017 93,770 108,118 

 

, בעיקר במספר ההיתריםעליה משמעותית  נראתהלאורך השנים 

עלה וירד חליפות, , ומשם ואילך מספר ההיתרים 2011עד שנת 

 (2017, 2016) אלף 94-כאשר השיעור הנמוך ביותר עמד על כ

הגבוה ההיתרים . את מספר (2014) אלף 109-והגבוה ביותר על כ

ניתן לייחס לסבבי הלחימה שאירעו בעזה  2014-ו 2012בשנים 

השפיעו על איו"ש במידה מסוימת ייתכן שבשנים הללו, אשר 

והעלו את מידת האלימות, וכן את מידת הטיפול הרפואי הנצרך 

ן בהתאם למניעות בהתאם. חשוב לציין כי הטיפול הרפואי נית

מצב  כי הביטחוניות הפרטיקולריות של מבקש הטיפול, אך נראה

, להיפך, אלא ההיתריםוריד את מספר נוטה להביטחוני מתוח אינו 

למספר מוגבר של מקרי רפואה דחופה אשר מטופלים בין גורם 

 היתר בבתי חולים בישראל.

תן בחלוקה לבתי החולים השונים, החלק הארי של ההיתרים ני

השוואה בין להלן  .עבור טיפול בבתי החולים במזרח ירושלים

מספר לבין לבתי חולים במזרח ירושלים  שניתנו יםהיתרהמספר 

-2011שנים ין הליתר בתי החולים בישראל ב ההיתרים שניתנו

2015. 
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בחלוקה למזרח אישורי כניסה רפואיים שהונפקו  .3טבלה 

 57ירושלים ושאר הארץ

אישורים לבתי  שנה
חולים במזרח 

 ירושלים

אישורים לבתי 
חולים בשאר 

 הארץ

סה"כ 
 אישורים

2011 87,041 8,755 95,796 

2012 94,985 10,591 105,576 

2013 82,887 13,563 96,450 

2014 92,627 16,767 109,394 

2015 79,458 15,621 95,079 

 

ניתנו באופן ספציפי לבתי מההיתרים  87%-נתונים עולה כי כהמ

מופנים החולים הפלסטינים מיו"ש לרוב  חולים במזרח ירושלים.

לתושבי שכן , על ידי משרד הבריאות הפלסטיני למזרח ירושלים

הם תושבי ישראל אך לרוב אינם  ,זיקה פלסטינית חזקה אזור זה

ם יבכך שחולים פלסטיני יש היגיון .מחזיקים באזרחות ישראלית

מקומות שדומים להם בשפה ובזהות התרבותית ב יטופלו

-2011בין השנים , מאידך ולרוב גם נגישים יותר. הפלסטינית,

ים שניתנו לבתי היתרה שיעורנרשמה עלייה דרסטית ב ,2015

 9%על  שיעור זהעמד  2011בשנת  .חולים שאינם במזרח ירושלים

בכוחו של . 16%עמד על  2015-האישורים שניתנו, ואילו בסך כל מ

ם ילהגביר את החשיפה של חולים פלסטינישינוי מגמה זה 

 ים ולתרבות הישראלית הכללית.ילרופאים ישראל

                                                             

 .2017אלמסי,  57
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 ים בישראל יש משמעויותים פלסטינלמדיניות הענקת טיפול לחולי

ם דיפלומטיים, ביטחוניים, כלכליי –שונים בהיבטים  עמוקות

לאחר הפרדת מערכות הבריאות הישראלית  וסריים.מו

והפלסטינית במסגרת הסכם אוסלו, הוטחה בישראל ביקורת 

יכלה לא שהבריאות הפלסטינית מצבה העגום של מערכת ה על קש

צרכים הרפואיים של האוכלוסייה הפלסטינית. כך לספק את ה

, של הארגון 'רופאים למען 1994לדוגמא, נכתב בדו"ח משנת 

"ליקויי מערכת הבריאות בשטחים טמונים בירושה זכויות אדם': 

בבתי החולים בשטחים שקיבלה הרשות הפלסטינית מישראל... 

ן, אין היום שירותים ברמה מתקבלת על הדעת בתחומים של אבחו

, כירורגיית ילדים, רדיולוגיה, אורתופדיהכירורגיה, קרדיולוגיה, 

ביקורת זו  58.המטולוגיה, כימותרפיה, שיקום ופתולוגיה"

בשנים הראשונות להסכם אוסלו, ועודנה נשמעת היום  ההושמע

  59.בקרב מבקריה הסדרתיים של ישראל

ביקורת זו אינה מוצדקת, משום שמצבה של מערכת לדידנו, 

אות הפלסטינית אינה באחריותה של ישראל. משקיבלה הברי

הרשות עצמאות בתחומים אזרחיים כגון רפואה, מוטל עליה 

להקים מערך שבכוחו לתת מענה לצרכים הרפואיים של תושביה. 

הסיבות לכישלונה של מערכת הבריאות הפלסטינית רבות, ואין 

מחדליה. על שלל  מערכת בריאות זו מענייננו לבצע ניתוח עומק של

הטיפול הישראלי אפוא אינו חובה הנובעת מאשמתה של ישראל 

                                                             

 . 1995רוטמן ושלו,  58
אשר מפעיל מרפאות ביו"ש,  MAP (Medical Aid for Palestinians)כך לדוגמא הארגון     59

עזה ולבנון מבקר את מדיניותה של ישראל רבות בכל הנוגע לטיפולה הרפואי בחולים 
ם. הארגון מפעיל לובי על קובעי מדיניות באירופה לשם הטלת סנקציות על ישראל. יפלסטיני
אשר עוקב אחרי פעילות אנטי ישראלית בקרב ארגונים ועמותות,  NGO Monitor-ארגון ה

וקבע כי למרות הגדרתו העצמית כ"בלתי פוליטי" פעילותו  MAPניתח את פעילות הארגון 
 .NGO Monitor, 2015. ראו: ישראליות מובהקת-נגועה באנטישמיות רבה ובאנטי
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אינה סיוע הומניטרי לתושבים מעוטי יכולת אשר מתן אלא 

 מקבלים מענה ראוי במערכת הבריאות הפלסטינית. 

מבחינה דיפלומטית וביטחונית, ישראל רואה בשיתוף פעולה 

בתחום הטיפול הרפואי נדבך חשוב ביחסים עם הרשות 

לסטינית. כאמור, מספר ההיתרים גדל בשנים שמאז בניית גדר הפ

מעט מספר אנומליות(. להביטחון, עד שהתייצב על מספרו הנוכחי )

ם המטופלים בישראל ישל החולים הפלסטיניהלא מבוטל מספרם 

על כך שלישראל אינטרס במתן מענה למצוקת הטיפול מעיד 

ראשית, שיתוף הפעולה עם הרשות בתחום הטיפול הרפואי. 

הרפואי מאפשר יציבות שלטונית בצד הפלסטיני והבניית הצורך 

בקיומה ועוצמתה הכלכלית והרפואית של ישראל. בכך יש כדי 

לתרום להפחתת העוינות הממסדית בקרב הדרגים השונים 

, וכך גדל הסיכוי שכאשר יתעוררו גלי התקוממות הם ברשות

מתן מענה , יתקלו בקשיים מצד הממסד ולא בתמיכה. שנית

לצרכים רפואיים בידי ישראל ממחיש את נחיצותה עבור 

האוכלוסייה הפלסטינית ברמת הפרט, והבנה זו עשויה לגרום 

חולים המטופלים ליחס חיובי יותר כלפי ישראל באופן כללי. 

לפתח יחס אוהד עשויים אל, כמו גם סביבתם הקרובה, בישר

 למדינת ישראל ולהכיר תודה על הטיפול. 

קיימים קשיים ביטחוניים העולים מקיומה של מערכת לצד זאת, 

לפוטנציאל  יםמודע בישראל הביטחוןגורמי הרפואיים. ההיתרים 

ניתן ביטוי  זה טיפול רפואי, ולדבר לצורךבכניסה הנזק הטמון 

 : מתפ"שוס ההרשאות של בסטט

בהתאם לסמכויות המוקנות לגורמי המתפ"ש, להחלטות 

הדרג המדיני ולסיכונים הביטחוניים הנובעים מפעילות 
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יישום,  – ארגוני הטרור המנצלים לרעה את תנועות האנשים

עיצוב והגדרת המדיניות הנוגעת לתנועת אנשים בין מדינת 

ורצועת עזה, קשורות בחבל הטבור למצב  יו"שישראל, 

ביטחוני המשתנה. בהתאם לכך, הקריטריונים -המדיני

הנוגעים לתנועת אנשים נבחנים באופן תכוף על ידי הגורמים 

 60.המוסמכים, ונגזרים מהמצב המשתנה כאמור

רי היתו מקרים בעבר בהם נעשה שימוש לרעה בואכן, נמצא

עניקה לצורך טיפול רפואי. מסקירה של ההכניסה שישראל 

בעניין עולה כי היתרי הכניסה הרפואיים שימשו גורמים  61השב"כ

פעילי החדרת פעילי טרור לישראל והפעלתם. לעיתים עוינים לשם 

ל טרור מגייסים תושבים פלסטינים שקיבלו אישור תקני לטיפו

רפואי, לעיתים מזייפים מסמכים לשם קבלת האישורים הנדרשים 

, נהג ולעיתים הגורמים המקצועיים השונים ,לכניסה לישראל

מעורבים בעצמם בטרור. כך למשל, האמבולנס או הצוות הרפואי, 

מתואר בדו"ח של השב"כ כי "נידאל נזאל, פעיל חמאס מקלקיליה 

מאס בעיר, נעצר ואחיו של נאצר נזאל, מראשי מפקדת הח

,לאחר שניצל את הקלות היחסית של תנועתו בין  2001באוקטובר 

ערי השרון כנהג אמבולנס בסהר האדום הפלסטיני, על מנת לשמש 

רובם המוחלט של  62.כשליח בין מפקדות החמאס בערים השונות"

מקרי הניצול המוזכרים בדו"ח אירעו במהלך שנות האינתיפאדה, 

תה שליטה מספקת ין הישראלים לא היכאשר לשירותי הביטחו

. מכך יש להסיק כי בשנים יו"שטחונית בימבחינה מודיעינית וב

                                                             

 2018מתאם פעולות הממשלה בשטחים,  60
 .2007שירות הביטחון הכללי,  61
 שם. 62
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האחרונות מערכת הביטחון מתמודדת היטב עם הסכנות הכרוכות 

 במתן אישורים רפואיים לתושבי הרשות הפלסטינית.

לטיפול הרפואי שמקבלים הפלסטינים בישראל יש גם משמעויות 

הנהלים קובעים כי המטופלים  כבדות משקל.כלכליות 

ם, לרוב הדבר נעשה בה טיפולההפלסטינים נדרשים לשלם עבור 

טענות  תבאמצעות הרשות הפלסטינית. אלא שבמציאות, נשמעו

מצד גורמים במערכת הבריאות כי הרשות מתחמקת מתשלום 

העלות המלאה של הטיפולים. כך לדוגמא, עולה מדברי פרופ' זאב 

 : תל השומר-ין כאשר היה מנהל בית החולים שיבארוטשטי

דולר אני אומר  4,000פרופ' זאב רוטשטיין: אם אני מקבל 

 דולר.  15,000בסדר, גם אם העלות שלי היא 

 פרופ' גבי בן נון: הרשות הפלסטינאית לא משלמת? 

מה תגיד?  ,100וזה עולה  10פרופ' זאב רוטשטיין: משלמת 

ומוציא  10ל בילד. ואז אני מקבל אני לא עומד בזה לא לטפ

ואני מסבסד אותם. הוא הגיע על הידיים של אבא שלו  100

 63למשרד שלי.

דברים אלה מקבלים משנה תוקף בדבריו של פרופ' יונתן לוי, 

 מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק: 

הרשות מנפיקה למטופל המגיע לבית החולים התחייבות 

המטופלים מוגבלת בסכום ובמספר ימי אשפוז, אך על פי רוב 

נזקקים לטיפול מורכב המצריך אשפוז ממושך, לכן נוצר פער 

-בין סכום ההתחייבות שהרשות הפלסטינית הגישה לבית

                                                             

 .2014משרד הבריאות,  63
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החולים לפני קבלת המטופל לבין עלות הטיפול שניתן לו 

תהליך קבלת האישור מהרשות הפלסטינית על עדכון  בפועל.

סכום ההתחייבות הוא ממושך ומקשה בגביית התשלום 

 64.מהרשות

תופעה זו אינה מקומית, ולמעשה ברוב בתי החולים קיים חוב של 

בי הרשות, ושהרשות הפלסטינית בגין טיפול רפואי במטופלים ת

 לשלום. , דוגמת מרכז פרסשוניםלמרות השלמות של ארגונים 

 לבתי החולים בארץ של הרשות הפלסטינית החוב .4 טבלה

(2017)65 

 

                                                             

 .2017אלמסי,  64
 .29-28שם, עמ'  65
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העומס בבתי  על גםיש לתת את הדעת נוסף על ההיבט הכלכלי, 

המהווים  םיהנגרם ממתן טיפול לחולים פלסטיני החולים

בעיית מסך המטופלים הכללי. לא מבוטל אחוז במקרים מסוימים 

ביותר בדבר השלכותיה של תיירות העומס מעלה שאלה רחבה 

מרפא )לאו דווקא פלסטינית( על החולה הישראלי שאינה מעניינו 

רוטשטיין פרופ' של  ממנו צוטטו דבריובפרוטוקול  של מחקר זה.

 על התשלום החלקי של הרשות, נידונה גם סוגיית העומס:

ילדים.  46באותה תקופה היו מטופלים אצלי באשפוז 

בסה"כ. האירוע הזה לא היה  3בזמן הזה  בתיירות מרפא היו

לא אעמוד  קשור לתיירות מרפא, אבל זה פתר בעיה. אני

, לא 'לך תמות'בשום מצב להגיד לאבא עם ילד על הידיים 

 46אצלנו מתוך  יקרה גם אם אעמוד לדין. המצב היה שהיו

ילדים ערבים. מיעוטם מהגליל ורובם פלסטינאים  21ילדים, 

אין להם ברירה, הם  רפא, הם לא תייר כיוזה לא תיירות מ

לא יכולים ללכת למקום אחר, רק אצלנו, זה המקום היחיד 

 66.שפתוח בלי הגבלה

                                                             

 .2014משרד הבריאות,  66
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תופעה זו מהווה בעיה קשה, שכן עומס שכזה על מערכת עם 

משאבים מוגבלים עלול להביא לפגיעה משמעותית ביכולת הטיפול 

ות משאבים ם הנזקקים לטיפול הניתן באמצעיבחולים הישראלי

, אם כן, על מנת להעריך את מידת הפגיעה במטופל הישראליאלו. 

הניתן לחולים  היקפו של הסיוע הרפואי לאמוד אתיש 

ם ולעמוד על מידת העומס במחלקה או בבית החולים יהפלסטיני

חלקם של אין בידינו נתונים לגבי כי  יודגשבהקשר זה הספציפיים. 

, הפלסטינים מכלל החולים והמאושפזיםהמאושפזים החולים ו

. עם , ולפי מחלקותבבתי החולים השונים פלסטינים וישראלים,

החולים והמאושפזים  כמותזאת, הנתונים שיובאו להלן לגבי 

לפי בתי חולים ומחלקות עשויים  והתפלגותם םיהפלסטיני

היקף הסיוע המדובר והשפעתו על להמחיש במידת מה את 

 המחלקות השונות. 

 נמצא כי ,2017-מחקר שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בב

 4,489פלסטינים, מתוכם  42,314טופלו  2011-2015בין השנים 

מכלל המטופלים  60% בבתי החולים של "שירותי בריאות כללית".

לאורך תקופה זו )לא כולל המטופלים בבתי חולים של  הפלסטינים

טופלו בבתי חולים  ולים(כללית לגביהם אין הבחנה בין בתי הח

, הצופים ושערי צדק-כרם,  הדסה הר-במחוז ירושלים: הדסה עין

טופלו בברזילי  1%-במחוז חיפה ו 12%טופלו במחוז ת"א,  25%

ם לפי ילעומת זאת, התפלגות המאושפזים הפלסטיני. באשקלון

אושפזו בבתי חולים במחוז ירושלים,  53% :הינה כדלהלןמחוזות 
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בברזילי  2.5%-במחוז חיפה, וכ 9%-במחוז ת"א, כ 33%-כ

 67באשקלון.

-שיבא, הדסה עין על פי הנתונים שהתקבלו מששת בתי החולים:

ומתשובת    ,הצופים-כרם, איכילוב, רמב"ם, ברזילי, הדסה הר

ם "כללית" על בתי החולים שבבעלותה, בתי החולים המובילי

הם: שיבא,  2011-2015בשנים  במספר ימי האשפוז של פלסטינים

ימי אשפוז  52,685-ו 52,939, 70,672כרם ואיכילוב עם -הדסה עין

מכלל ימי  51%באשר לחלוקה למחלקות, נמצא כי  68בהתאמה.

 זה שיעורהאשפוז של פלסטינים היו במחלקות המיועדות לילדים. 

 57%ברמב"ם ועל  70%על  ,בבית החולים שיבא 79%על  עמד

מכלל ימי האשפוז של פלסטינים  31%עוד נמצא כי  69באיכילוב.

היו במחלקות אונקולוגיה,  2011-2015בבתי החולים הללו בשנים 

המטואונקולוגיה והמטולוגיה. השיעור הגבוה ביותר של ימי 

מכלל ימי האשפוז של פלסטינים(,  42%אשפוז היה באיכילוב )

 70(.30%כרם )-( והדסה עין34%שיבא )

תושבי הרשות  עבוררים הרפואיים היתהכאמור, סוגיית 

 בישראל סבוכה ומורכבת רפואי טיפולקבלת לצורך הפלסטינית 

ונוגעת בתחומים רגישים רבים. הממשל הישראלי נוטה לאשר 

הומניטריות, דיפלומטיות, ביטחוניות  –טיפול רפואי משלל סיבות 

בעקביות מספר האישורים הניתנים  לומוסריות. משום כך, גד

עד לרמתו הנוכחית. עם זאת, ממשלת ישראל מודעת  ,בשנה

                                                             

 . 13, עמ' 2017אלמסי,  67
 .18שם, עמ'  68
 שם. 69
 . 19שם, עמ'  70
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הסתננות של פעילי  –לסיכונים השונים הכרוכים במדיניות זו 

במחלקות  , החובות הכספיים המאמירים והעומס שנוצרטרור

שירות הרפואי הניתן לחולה ה לבוא על חשבוןאשר עלול  מסוימות

סכנות . מעיון בנתונים השונים שנאספו, נראה כי ההישראלי

הביטחוניות מטופלות היטב, ולא ניכר כי קיימת סכנה ממשית 

בשנים האחרונות בתחום זה. באשר לעומס הנוצר בבתי  ומידית

החולים בישראל, בעיה זו קיימת, אך באופן מקומי, במחלקות 

מבחינה לבסוף, ספציפיות, ולא באופן גורף במערכת כולה. 

כי הרשות אכן אינה משלמת את מלוא חובתה  עולה ,כלכלית

הכספית בגין הטיפול הרפואי, ולכן נמצאת בחוב משמעותי לרוב 

 מוחלט של בתי החולים בישראל. 
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 מעברים בין הרשות הפלסטינית לישראל: 'ג פרק

 עשורים כשני הוקמו במהלך המדינה שטחי ליתר ש"יו מרחבי בין

 על לפקח לישראל המאפשרים אדם ולבני לרכבים מעברים 33

המעברים מהווים מרכיב חשוב . נים לישראליכניסת פלסט

ביכולתה של ישראל לאכוף את ריבונותה ולהכריע באופן אפקטיבי 

למי תינתן האפשרות להיכנס לשטחה. מתוך הבנה והכרה 

בחשיבותם הביטחונית והמדינית של המעברים נבקש לעיין 

על  ,היתר בין ים,משפיעה, יםבהיבטים שונים של תפקוד המעבר

נבקש לסקור  זה בפרק. ים בהםמשתמשהזכויות האדם של 

בתמציתיות את הסיבות להקמת המעברים ואופן התהוותם, כמו 

גם את השינויים המנהליים והמהותיים שחלו בהפעלתם לאורך 

ליקויים ביטחוניים ואחרים בהפעלתם של נצביע על השנים. 

 ההתפתחויות על, המעברים כפי שאלו עלו בדברי המבקר

 של ההשלכות ועל, שנעשו לאורך השנים הלוגיסטיים והשיפורים

 ים.יים והפלסטיניכל אלו על חיי התושבים הישראל

המכון "יודגש כי סוגיית המעברים עומדת במוקד פעילותו של 

שלושת לפעילי המכון מגיעים כל בוקר  ."לאסטרטגיה ציונית

 מעבר עטרות, הזיתים ורחל. –המעברים במרחב "עוטף ירושלים" 

 הנעשה אחר ועוקביםאת עוברי האורח לשלומם  שואליםהפעילים 

הבוקר בשעות במעבר: מספר התושבים העוברים בו, זמן ההמתנה 

בפרק זה  וכן בקשות בעניינים שונים מצד המשתמשים במעבר.

 פעילי של ראשוניה תיעודמתוך ה נציג את הממצאים העולים

לצד נתונים  לגבי ההיבטים השונים של תפקוד המעברים המכון

 של מקורות רשמיים. נוספים 
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  רקע

כאשר התגברו  היהשני, בעיצומה של האינתיפאדה 2001 ביולי

הקבינט  אישרפיגועי ההתאבדות במרכזי הערים בישראל, 

ויתר  יו"ששבין  התפר למרחב מקיפה 71תכנית ביטחוני-המדיני

 מחבלים תחדיר על להקשות תהיהי התכנית מטרתמדינת ישראל. 

 ישראל למדינת להסתנן מפלסטינים ולמנוע ,לישראל ש"יומ

 72אותה שנה החליט שלבדצמבר  .חוקי לא באופן הב ולשהות

הקבינט לדון בהמלצות שר הביטחון והרמטכ"ל לבצע את התכנית 

תכנית זו  2002 ץלהקמת מכשול ב"עוטף ירושלים", ובמר

 73.אושרה

 פעילות על, טחוןיב גדר הקמת על הוחלט התוכנית במסגרת

 וכן ורגליים רכובים בסיורים הגדר לאורך"ל צה כוחות של שוטפת

 מפתח בנקודות להולכי רגל, כלי רכב וסחורות מעברים הקמת על

שליטה ביטחונית ישראלית מלאה במעברים  .המערכת גדר לאורך

ישמשו למניעה של הסתננות ופעילות חבלנית  כי נועדה להבטיח

בד בבד עם השגת . יו"שעוינת שמקורה באוכלוסייה הפלסטינית ב

לספק שירות עבור האוכלוסייה  נדרשים המעברים תכלית זו,

של  הםחייככל הניתן מפגיעה באורח  ולהימנעהפלסטינית הרחבה 

 . ובכבודם הפלסטינים

הסדירה  , המעברים שהוקמו לאחר שנים ארבע, 2005בדצמבר 

 םהמעברי תלאבטח האחריותאת חלוקת  4374ב/ ממשלה החלטת

                                                             

 .2001, 24ב/ החלטת קבינט 71
  .2001, 43החלטת קבינט ב/ 72
 .2002, 57החלטת קבינט ב/ 73
 .2005, 43החלטת ממשלה ב/ 74
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 לאזרח תהיהי זו בהחלטה הממשלה כוונת. ולתפקודם המקצועי

האחריות הביטחונית  הופקדה החלק מהמעברים, ובמסגרת

מטעם משרד  רמ"י: שונים גופים שלושהשל  בידיהם עליהם

 מעברים 16מעברים, המשטרה מפעילה  13הביטחון מפעילה 

 הוקמו"כ בסה. הערבא, ואילו המשטרה הצבאית מפעילה נוספים

 שהוסמך הגוף. התפר במרחב המערכת גדר לאורך מעברים 33

 הביטחונית האחריות חלוקת את להסדיר הממשלה בהחלטת

 .בטרור ללוחמה המטה הוא מקצועית הגופים את ולהנחות

 "עוטף ירושלים"בכלל, ומעברי מרחב  המעברים אזרוח של הרעיון

. אלא 2005-והובא לאישור הממשלה ב 2003-ב עלה בפרט,

שהעברת המעברים לאחריות גופים אזרחיים נתקלה בקשיים 

לאורך השנים, והתבצעה בעצלתיים. זאת על אף החשיבות הרבה 

והן בקרב גורמים  הן בקרב גורמי ממשל ,למהלך החסושי

 מקצועיים רבים.

מבקר המדינה  75התייחס לליקויים השונים בנושא המעברים

 ח"דו המדינה מבקר משרד פרסם 2011 בשנת. במספר הזדמנויות

 מספר עלו שבו ש"יוב המעברים פעילות נושאב ספציפית שעסק

 אזרוח בעניין חלקם, םהמעברי לפעילות הנוגעים ליקויים

 פרסם 2017 בשנת. השוטפת לפעילותם בנוגע וחלקם המעברים

בו  2011,76משנת  ח"הדו אחר מעקב"ח דו המדינה מבקר משרד

ביקש בין היתר לבחון את ההתקדמות שחלה לאור מסקנות 

"ח מהדו מרכזיים ממצאים להעלות נבקש. הדו"ח הראשון

 לא ואלו הולם מענה קיבלו ביקורות אלו לבחון וכן הראשון

                                                             

 .2008, 2005, 2003מבקר המדינה,  75
 .2017מבקר המדינה,  76
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רבים  .באמצעות הדו"ח השני והמעקב שביצע המכון בשטח

מהנתונים שנאספו בדוחות מבקר המדינה לא נחשפו לציבור לשם 

לחוק מבקר  17המדינה, בהתאם לסעיף  ביטחוןשמירה על 

תכני  ,]נוסח משולב[. אך עם זאת 1958 –"ח התשיהמדינה, 

 תובנות דוחותה דלות מןל ניתןו, פורסמו ייםמהותה הביקורת

 .הרלוונטיים התחומים בשלל המעברים פעילות בדבר משמעותיות

 איכות ויעילות  – במעברים טחונייב ובידוק אבטחה

ניגשים לבחון את איכות הבידוק הביטחוני במעברים ישנם  כאשר

 הראשוןמרכיב ה .להתייחס יש אליהם בסיסיים יםמרכיבשלושה 

 הנחיות לאור לבצע שיש הבידוק ואופן הביטחוניות ההנחיות הוא

עולות סוגיות מנהליות בדבר הסמכות למתן ההנחיות  ןכא .אלה

 את תואמות שהועברו ההנחיות האם כגון:סוגיות מהותיות  ןוכ

 .מעברים בין בהנחיות אחידות ישנה והאם המעברים מטרת

. ההנחיות ביצוע לשם הנדרש האדם כוחהוא  שניה מרכיבה

מספר הסיכולים  – בשטח התוצאות בחינת הוא השלישי מרכיבה

טרור בתחומי  אירועישנעשו במעברים ומידת הצלחתם במניעת 

 .ישראל

גופים ל שניתנוההנחיות המקצועיות  נדון בסוגיית ,ראשית

. מילוי משימותיהם הביטחוניותמעברים לצורך האחראיים על ה

נקבע כי המשטרה תהיה אחראית להנחיית  43ב/ בהחלטה

, כבודההמעברים בנושא האבטחה ובתחום הטיפול הביטחוני ב

 באחריות נכללה, בפרטפרט למעברים שצה"ל אחראי להפעלתם. 

 למראה תמימים אמצעים של הבידוק לאופן התייחסות המשטרה

-דו אמצעים) נשק לכלי להפוך עלולים ,מסוימות בנסיבות ,אשר
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, 0201שנת נושא זה בב 77הקיבדערך מבקר המדינה  (.שימושיים

העבירה הנחיות מקצועיות  טרםהמשטרה  בזמן זה ומצא כי

שעברו חמש שנים מאז  אף על פי, במידה מספקת למעברים

 ותעלול זה דברל החלטת הממשלה שקבעה כך. עוד קבע הדו"ח כי

 ניתנוש נימוקיםה. ביטחונית מבחינה משמעותיות לכותהשלהיות 

 לביצוע מיומן אדם כוח היעדרב נגעו בתגובה המשטרה ידי על

 ןיהעל לאחר הדו"ח גיבשה המשטרה הנחיות, בשנים .המשימה

, בין נטען. שם 2016 שנתהמאוחר יותר, מ"ח הועברה ביקורת בדו

 בידוק לא מתבצע בהםוכיווניים -כי המעברים הינם חד היתר,

 של הברחה רבה במידה שמאפשר מה, ש"יול מישראל במעבר

   78.הפלסטינית ברשות לפירוק גנובים רכבים

השב"כ יהיה אחראי להנחיה  כי 43ב/ ה, נקבע בהחלטבנוסף

מעבר בבתחום הטיפול הביטחוני המקצועית של כלל המעברים 

פרט למעברים שצה"ל אחראי וכבודתו(,  הנוסע)בידוק  רכבים

 המשטרה כי עלה 2011-ומ 2008-מ המבקר בדוחות .להפעלתם

 במעברים"ל הנ בתחום ביטחוניות הנחיות לקבל מסרבת

 משנת המבקר"ח דו בעקבות. "עוטף ירושלים"ב שבאחריותה

 לדברי אשר"כ, לשב המשטרה בין" אחוד עבודה"נוהל  נקבע 2011

 וב יש אך, 43/ב החלטה לדרישות מלא מענה נותן אינו המבקר

 שיפור משמעותי.

עלה כי ישנו מחסור בכוח  2017-וב 2011-מבדיקת מבקר המדינה ב

 ."עוטף ירושלים"אדם בעיקר במעברים של המשטרה בגזרת 

היכולת של  סוגיה זו הינה רבת חשיבות שכן היא משפיעה על

                                                             

 .2011מבקר המדינה,  77
 .2017מבקר המדינה,  78
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 מידת, וכן על הבידוק הדרוש לבצע אתהמערכת הביטחונית 

 השתמשהפגיעה בשגרת החיים של הפלסטינים המבקשים ל

 בכוח המחסור גוברשבמעבר ונדרשים להמתין זמן רב יותר, ככל 

יחידת ב מאבטחיםב כרונימחסור הה כי קבע האחרון הדו"ח .אדם

על  לרעה משפיע "עוטף ירושלים"המעברים של המשטרה ב

" לעמוד ביתר ירושלים"עוטף ביכולתו של מג"ב  ופוגע, התפקוד

 עליהן הוא מופקד.שהמשימות 

זהו דיון  –טרור  סיכולב המעברים של האפקטיביות לשאלת באשר

המחלוקות בשאלת הגדר נסובו לרוב סביב שאלות . מורכב וסבוך

אסטרטגיות כלליות יותר כגון מידת הנחיצות של ההפרדה 

לאורך השנים  והאפשרות שהיא תשמש גבול מדיני בהסכם עתידי.

קיבל תמיכה  הביטחונירעיון ההפרדה באמצעות המכשול 

 81הן בקרב חוקרים והן בציבור הרחב. 80ומימין 79וביקורת משמאל

, ויש קונצנזוס ענפה ביטחונית משמעות לגדרעם זאת, מוסכם כי 

די רחב בשאלת ההשפעה הביטחונית החיובית של הגדר, במובן 

מספר  82.ת חבלנית בפועלהצר של מניעת טרור וסיכול פעילו

היוותה  והיא 83המפגעים ירד באופן משמעותי מאז נבנתה הגדר,

חלק מהאמצעים הביטחוניים לשם מיגור האלימות באינתיפאדה 

 השנייה. 

 הביטחונית האפקטיביותמשפיעים על שהמעברים  , אם כן,מובן

ניתן לעבור.  שבהם בגדר המקומות שאלו היות, המערכת גדר של

                                                             

  2012צדקיהו,  79
 .2018הכהן,  80
 .2007קליאוט, חמאיסי ושמואלי,  81
 .2014אלוביץ',  82
 .2014אלוביץ',  83
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לבידוק הביטחוני המתבצע במעברים חשיבות עצומה  ,משום כך

 שמקורה חבלנית פעילות כללסליכולת של מערכת הביטחון 

קשה לבודד את המעברים כמשתנה בלעדי ואמנם,  .ש"יו בתושבי

לשם בחינת היעילות של המערכת הביטחונית בסיכול טרור. כך 

ים מונע מחלק מהמפגעים לדוגמא, יתכן שעצם קיומם של המעבר

את ניסיון הביצוע מלכתחילה. כמו כן, חלק מהמפגעים הגיעו דרך 

ההצלחה של המעברים  מידת. שלל פרצות בגדר ולא דרך המעברים

בסיכול טרור נבלעת אפוא בסוגיה הכללית יותר של גדר הביטחון, 

 מסיבותשונים.  מקצועאשר כאמור נתונה במחלוקת בין גורמי 

 המעברים של ההצלחה מידת את מדויק באופן לאמוד קשה, אלה

 .הטרור בסיכול

 המעברים אזרוח

"ש ליתר שטחי איו, הפעלת המעברים היבשתיים בין כאמור

הולכי עבור  המעברים שלל. במיוחדמורכבת  הינה משימה ישראל

 ולוגיסטי כלכלי, ביטחוני אתגר מהוויםרכב וסחורות  י, כלרגל

 הרכבומשום כך נדרשת מיומנות רבה בתפעולם. לא זו אף זו, 

אזרחים  – כמותו מאין חברהאוכלוסייה שעבורו נועדו המעברים 

ישראליים, פלסטינים בעלי היתר שהייה בישראל, תושבי מזרח 

 פעיליירושלים בעלי תעודות זהות ישראליות, דיפלומטים, 

לאומיים, רופאים, אנשי דת, עיתונאים, תיירים, -ארגונים בין

מורים, תלמידים ועוד. עבור כל אחד מסוגי האנשים הללו נדרש 

 הביטחוני הבידוק, כן כמו .עברמל בבואו אחר רטיטיפול בירוק

 על, במעבר באוכלוסייה הטיפול. האוכלוסייה סוג לפי משתנה

, מחד ביטחונית זהירות על הקפדה מחייב ,השונים ההיבטי

. פעילות מורכבת זו מצריכה מאידך ואזרחיתאנושית  ורגישות
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במעבר, ניסיון  עושה שימושהיכרות מעמיקה עם האוכלוסייה ה

 אמצעים והפעלת השונים האתגרים עם בהתמודדותמתמשך 

 .מתקדמים טכנולוגיים

הגדיר מבקר המדינה את הסיבות בגינן הוחלט על אזרוח  כך

 המעברים לאור הדברים שנאמרו לעיל: 

מהבחינה המבצעית, התפעולית  ושילוביותאחידות 

 והטכנולוגית; התמקצעות הגורמים האחראים לתפעול

המעברים וחיסכון ויעילות בפעילותם; קיצור זמן הטיפול 

 חיסכון; ביטחוניבמעבר, ושיפור רמת השירות והבידוק ה

 סדיר בשירות חיילים כפיפות ומניעת צבאי אדם בכוח

  84.מפעילה שהיא במעברים המשטרה לפיקוד

בנוסף, הרעיון לאזרח את המעברים נובע מרצון להפחית את 

ים במעבר וכוחות הביטחון באמצעות משתמשהחיכוך בין ה

לעורר תרעומת ולגרום  העלול אשר, צמצום הנוכחות הצבאית

להפרות סדר. הפיכת המעבר לפרוצדורה בעלת אופי שיטורי 

 ךהכרו הביטחוני את הסיכון מזערל נועדה, אם כן,ובירוקרטי 

 .במעבר

לאומי משום  פרויקטכלאזרח את המעברים הוגדרה  ההחלטה

שהיא משפיעה באופן מהותי על אורח חייהם וביטחונם של אזרחי 

תושבי מזרח ירושלים ותושבי הרשות  של אלוישראל, כמו גם על 

 אך, 2005 בשנת רשמית התקבלה ההחלטה ,כאמורהפלסטינית. 

 הביטחון שר, כאשר 2003-עוד ב לרקום עור וגידים החלה למעשה

 ישכי  סיכמו (ליברמן)אביגדור  ורההתחב ושר( מופז)שאול  דאז

                                                             

 .14, עמ' 2011מבקר המדינה,  84
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אזרחיים. גם המעברים להמסופים במרחב התפר את  פוךלה

"ל ככאלה שיש לאזרח בסופו המלהוגדרו בידי  "עוטף ירושלים"ב

של דבר, לאחר העברתם לאחריות המשטרה כשלב ביניים. ראש 

"ל המלאת המלצת  2005-קיבל ב , אריאל שרון,הממשלה דאז

 85.אזרחי גוף בידי ינוהלו שיוקמו נוספים מעברים כי קבעו

 והתוצאות החיוביות של המהלך מעבריםה אזרוחלחשיבות  עדות

"ל תא שכתב בעיניי גורמים צבאיים רמי דרג, ניתן למצוא במכתב

למנכ"ל משרד  ,מתפ"ש סגן לשעבר, רוקון-אבו כמל)במיל'( 

 : טחוןיהב

חשובים מאוד: א. אזרוח המעברים הביא לשלושה דברים 

ביטחון מקסימאלי ורמת שירות מקסימאלית בגלל שיטות 

שיחרר את חיילי צה"ל לובשי המדים  ב. עבודה מקצועיות.

מחיכוך מתמיד עם אוכלוסיות אזרחיות, דבר מרכזי שעמד 

ביסוד ההחלטה על האזרוח. ג. יצר פעילות אחידה, רצופה 

י כלכלי וברורה בכלל המעברים, מה שאפשר תכנון אזרח

נכון... בנוסף לכך, אזרוח המעברים הביא להסדרת היחסים 

האזרחיים בינינו לבין הפלסטינים במישורים רבים תוך מתן 

מסגרת ומטרייה להפעלת רשויות רבות במדינה, שבעבר לא 

יכלו לבצע את משימתם שלא במסגרת מעברים מאוזרחים... 

 .ת..דבר זה גרם לתוצאות חשובות ביותר ברמה הלאומי

יכולת הפעלת כלל רשויות האכיפה במגוון הנושאים 

                                                             

 שם. 85
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החשובים שצוינו... שיוכלו להתקיים תחת מסגרת של 

 86 )ההדגשה במקור(. מעברים מאוזרחים בלבד

 מבקר מצא, המעברים שבאזרוח הרבה החשיבות שלמרות אלא

בשל קשיים  אוזרחוחלק מהמעברים לא  כי 2011-ב המדינה

 סוכם האזרוח החלקי כך:  201787 משנת"ח בדותקציביים. 

המעברים  36-רק תשעה מבביקורת הקודמת עלה, כי 

אוזרחו במלואם, והאחריות להם עברה מצה"ל לרמי"ם. 

שמונה מעברים שצה"ל אחראי לתפעולם טרם אוזרחו, וכי 

המעברים בגזרת "עוטף ירושלים", שהמשטרה  1988-ב

  89.ית בלבדאחראית לתפעולם, אוזרח תחום האבטחה הפיז

לטענות דו"ח מבקר המדינה בדבר האזרוח החלקי, נטען  90בתגובה

בצה"ל כי הם אכן רואים בחיוב את מהלך אזרוח המעברים, אלא 

שסגירת מכשול מרחב התפר קיבל עדיפות תקציבית. על המעברים 

, והאחריות על כך וזרחואכי יהוסכם  "עוטף ירושלים"במרחב 

-ב שנערכה בקבביקורת המע על המשרד לביטחון פנים. הוטלה

לא התרחשו  "עוטף ירושלים"גילה דו"ח המבקר כי בגזרת  2017

 למעברים בנוגעשינויים ואף מעבר נוסף לא עבר אזרוח. 

 לא כי אם, מסוימת התקדמות חלה, לעומת זאת צה"ל שבאחריות

רם מתוך שמונה מעברים צה"ליים שט .כולם של האזרוח הושלם

, ובשנים 2016אוזרחו בביקורת הראשונה, אוזרחו ארבעה עד שנת 

                                                             

 .19שם, עמ'  86
 .1805, עמ' 2017מבקר המדינה,  87
מעברים, אולם שלושה מתוכם נסגרו  19מעברים. בעבר פעלו  16ב"עוטף ירושלים" פועלים  88

 מסיבות של התייעלות. 
 .האבטחה הפיזית במעברי "עוטף ירושלים" עברה לידי חברות אבטחה אזרחיות 89
 .2011משרד ראש הממשלה,  90
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העוקבות מתוכנן אזרוח של המעברים הנותרים, בקצב של מעבר 

 אחד בשנה.

 האזרחי החיים במרקם סוגיות

על מרקם החיים של  המשפיע איכות התפקוד של המעברים

זמן ההמתנה עד  . סוגיה מרכזית בנושא זה היאםההמשתמשים ב

 משך .המעבר של השני לצדוהבידוק הביטחוני וההגעה לשלב 

 האנשים מספר, במעבר הקיים העומס תוצאה של הוא ההמתנה

תשתיות וכוח האדם ה לכמות ביחס בו לעבור המבקשים

המתמודד עם המשימה. מבקר המדינה מצא כי למרות העלייה 

לא חלה עלייה  ,המשמעותית בשימוש במעברים לאורך השנים

בתשתיות או בכוח שינוי מהותי במספר המעברים או מקבילה 

 .האחרונות השנים ךבמהל וגדל הלךאדם, ומשום כך העומס 

 המעברים רשות במעברי יםיהפלסטינ הרגל הולכי .3 איור

 5120-052091(, טחוןיהב)משרד  היבשתיים

 

                                                             

 .1806, עמ' 2017מבקר המדינה,  91
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" ירושלים עוטף" במעברי םיהפלסטיני הרגל הולכי .4 איור

 2015-200592)מג"ב, אבטחה אזרחית(, 

 

 ביקורים "המכון לאסטרטגיה ציונית"צע בי 2017-2018 ניםבש

, לצורך מעקב, "עוטף ירושלים"בשלושה מעברים ב שגרתיים

ים במעבר. מתוך משתמשות של הפניאיסוף נתונים וטיפול ב

הנתונים שנאספו, נוכל לגבש תמונת מצב בשלושה מעברים 

מעבר רחל בדרום העיר המוביל מבית לחם  – "עוטף ירושלים"ב

המוביל מאזור  לעיר צפונית (קלנדיה) עטרותלירושלים, מעבר 

 רמאללה לירושלים, ומעבר זיתים במזרח העיר.

הגידול המהיר  בו כי חל 2017-לגביו ציין המבקר בבמעבר רחל, 

אנשים בממוצע כל בוקר,  6000-עוברים כ ,ביותר בעוברי האורח

המעבר העמוס  זהו. בשעת השיא שעה עדוזמן ההמתנה אורך 

 העיקרית הסיבה ,. להערכת המכון"עוטף ירושלים"ביותר בגזרת 

כניסה יחידה לישראל מצפון  נקודת מהווה שהוא היא לכך

פועלים רבים שאינם עובדים בירושלים ש יוצא כךלתרקומיא. 

 להם מקצר היה לעיר ממערב שמעבר למרותבור דרכו, חייבים לע

                                                             

 שם. 92
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 יכול לבעיה אפשרי פתרון. במעבר מהעומס ומוריד הדרך את

 שיפחית מה, בבוקר פועלים לתנועת"ר בית מעבר פתיחת להיות

 .רחל מעבר על מהעומס

. 2018 שנת במהלך במעבר זה התבצעו עבודות תשתיתכמו כן, 

ומחציתן הפכו עמדות בידוק עמדות במסגרת השדרוג נוספו מספר 

אף על פי , שערך המכון נמצא כי השדרוג בדיקותבאוטומטיות. 

הוריד משמעותית את העומס במעבר  שטרם הושלם במלואו,

יש קושי לאמוד את מידת השיפור שכן בשעות הבוקר העמוסות. 

ההמתנה לפני השדרוג ואחריו, חסרים נתונים מדויקים בנוגע לזמן 

 וטרם הושלם.  בין היתר מפני שהוא נעשה בהדרגה

 ומחלףטור -א לשכונת סמוך, בעיר במזרח ממוקם הזיתים מעבר

 מעקב מצאים תחתהנמבין המעברים  הקטן והוא 1 בכביש הזיתים

, ישא 1500-כ עומד על בבוקרממוצע ה הכניסות פרמס .המכון של

 עומס נוצרמהבקרים  בחלקלרוב עד חצי שעה.  ניםיהממת

 זאת. יכול להגיע עד שעה ההמתנה זמןואז , במעבר משמעותי

בנוגע לזמני ההמתנה  הבהירות ואי יםלעתים העומסש משום

פועלים רבים שבמעברים הגדולים בגזרה גורמים לכך  המשתנים

 להם מיועד אינו אשרמאזורים אחרים מגיעים למעבר הזיתים, 

 .דיס אבו לתושבי אלא

 משמש(, הממוקם בין ירושלים לרמאללה, קלנדיה) עטרות מעבר

. משום כך, החלו עבודות תושבים של וגדל הולךגם הוא מספר 

קיבולת גדולה יותר והפחתה של  נהאפשרתלהגדלת המעבר אשר 

, כך המעבר נפתח במתכונת משודרגת אך לאחרונהבר. מעבהעומס 

תשתיות האת ההשפעה של שדרוג  לאמודהמכון טרם עלה בידי ש

-כ לעעל העומס. הממוצע היומי של כניסות במעבר עטרות עומד 
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, וזמן ההמתנה משתנה באופן קיצוני מרבע שעה בלבד ישא 2500

מכון של גורמים אפשריים לזמן המתנה הועד שעה וחצי. מבדיקת 

לעיתים מדובר ברשלנות מטעם החיילים  כימחד, ממושך עלה 

במעבר אשר אינם מבצעים את הבידוק באופן תקין, ומאידך, ישנם 

 יוצר אשר "ק,מתמצבים של בידוק קפדני במיוחד מטעם קציני 

 .מהרגיל ארוכים המתנה וזמני עומסים

יתר  נמצא כי 93,במשרד הביטחון רמ"ימול  שביצע המכון מבדיקות

 אוזרחו במספר, 14, "עוטף ירושלים"המעברים שאינם בגזרת 

עלו ה)למעט מעבר מכבים(. כמו כן, ממצאי הבדיקה  באופן מלא

לדברי  – ארוכים אינםכי תפקוד המעברים תקין וזמני ההמתנה 

 ושיהדגעוד  .דקות 20זמן ההמתנה הממוצע אינו עולה על רמ"י 

יה יברמ"י כי המעברים מופעלים בתודעה שירותית כלפי האוכלוס

. החל המחויבת לרמת שירות גבוהכי היא , והעושה בהם שימוש

ם שונים לאור הצורך שעלה שודרגו התשתיות במעברי 2005משנת 

מהעבודה השוטפת. שדרוגים אלו כללו הוספת שרוולים במקומות 

ים טכנולוגיים שונים אמצעשבהם העומס חייב זאת, וכן שימוש ב

 במכון משום כך, הוחלט לשם ייעול הבידוק וזירוז תהליך המעבר.

 מכלל. "עוטף ירושלים"לבצע ביקורת באופן ממוקד בגזרת 

המכון ושל מבקר המדינה עולה כי אזרוח המעברים  של הממצאים

אכן מוביל לתפקוד תקין ויעיל יותר, מביא לשירות טוב יותר עבור 

 .במעבר וכן מספק ביטחון ברמה גבוההם משתמשיה
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 סיכום

 ש"יו את מצב זכויות האדם של הפלסטינים תושבי סקר זהדוח 

על פני שלושה תחומים: תעסוקה בישראל, קבלת טיפול רפואי 

 בדוח נבחנו .והתנאים במעברים ייםישראלבתי חולים ב

החל מחתימת צעדים שננקטו בתחומים הנידונים הוההתפתחויות 

ובהתאם לכך הוצגו המגמות הכלליות  ,ועד היום הסכם אוסלו

 ,מדינית ותמורכב של הבקיומ הכרה מתוך עבור כל אחד מהם.

 והתמקד הכלליות המדיניות לשאלות בנוגע משיפוט המחקר נמנע

טפל ל השונות ובאפשרויותהמדיניות הישראלית בפועל בדיקת ב

 להלן .הקיים העניינים מצב במסגרת בליקויים העולים מן השטח

 עיקרי הממצאים: 

 ש"יומ פלסטינים תעסוקת

יה ייה חלה עליועד פרוץ האינתיפאדה השנ 1996-מ •

חוקיים  הבלתי ם הפלסטיניםעובדימשמעותית בהיקף ה

קבוע נמוך בישראל, בעוד המכסות המאושרות עמדו על שיעור 

 . יחסית

אלף  30-מספר המועסקים הפלסטיניים הבלתי חוקיים עמד על כ

, ערב האינתיפאדה 1999-אלף ב 100-והגיע לשיא של כ 1996-ב

השנייה. לעומת זאת, מספר המועסקים הפלסטיניים החוקיים 

 אלף. 20-פחות מעמד בממוצע על בתקופה זו 

נראתה ירידה משמעותית, הן  השנייה בשנות האינתיפאדה •

ובדים הפלסטינים החוקיים והן הבלתי חוקיים. בהיקף הע

בעוד מספר העובדים הבלתי חוקיים עמד על כמה עשרות 
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, מספר העובדים החוקיים עמד על כמה זו אלפים לאורך תקופה

 אלפים בודדים.

ה עליה עקבית נראתיה ועד היום ימאז האינתיפאדה השנ •

 אנומליות בודדות. , למעט בכמות היתרי ההעסקה

 2017 ועד, בלבד אלף 12 על עבודההיתרי ה מספרעמד  2005 בשנת

זאת בהתאם למדיניות הממשלה אשר הגדילה את  .אלף 85-ל הגיע

 2018בהחלטת ממשלה מינואר כמעט מידי שנה.  ישוריםמכסת הא

 25-ב אופן משמעותי,הוחלט להגדיל את מספר מכסות העבודה ב

 .עובדים נוספיםאלף 

העובדים הלא  פרמסבשנים שלפני בניית גדר ההפרדה  •

מכלל העובדים הפלסטינים  83%-כ ווהיה ש"יוחוקיים מ

 .50%-כלאחריה עמד על  ואילו "ש המועסקים בישראלמאיו

 העובדיםניכרה עלייה משמעותית במספר  1995-2000השנים  בין

 בשנים. אלף 120מתוך  100-ל כמעט הגיע אשר חוקיים הלא

 של הממוצע מספרה אך, רבה תנודתיות הנראת מכן שלאחר

 שלאחר בשנים .אלף 40-60-כ על עמד חוקיים הבלתי העובדים

 פלסטינים בתעסוקת הגידול תמגמ החלה, תיפאדהנהאי

 חסר היתרים למספר הביא ממשלה החלטות של ורצף, להתחדש

 בישראל פלסטינים פועלים של וגוברת הולכת ולהעסקה תקדים

 לא אך השנים עם קטנה היתר ללא ההעסקה תופעת .באופן חוקי

 היתר ללא המועסקים מספר עמד 2014 בשנתכך ו, לחלוטין מוגרה

 .אלף 59מתוך  33-כ על

תגלו ליקויים ה בישראל כיום הנהוגהההעסקה  שיטתב •

 .עובדים פלסטינייםסוציאליות של הלפגיעה בזכויות  שהביאו
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בקרב פועלים פלסטינים עם היתר מבדיקת בנק ישראל עלה כי 

דיווחו על קבלת חוזה העסקה בכתב,  2%רק  ,2013בשנת  עבודה

בלבד דיווחו  4%אשר דיווחו על חוזה העסקה בעל פה.  40%לעומת 

דיווחו על  11%על תכנית הפרשות לפנסיה כמתחייב בחוק, ואילו 

 זכאות לדמי מחלה וחופשה.

 על 2016בשנת  הממשלה החליטה הליקויים תיקון לשם •

  .להעסקת פלסטינים חדש חוקי מערך החלת

 עובדים פלסטינייםכלול מערך השמה לת החדשה שיטת ההעסקה

הוחלט נוסף ב ואפשרות כניסה ללא בקשה ממעסיק לזמן מוגבל.

להבטיח כי העובדים יזכו לתנאים  על מנת שורה של צעדיםעל 

 .סוציאליים המגיעים להם על פי חוקה

 קבלת טיפול רפואי בישראל

יתרי חל גידול משמעותי במספר ה 2003-2017בין השנים  •

 לצורך קבלת טיפול רפואי פלסטינים הכניסה שניתנו לחולים

 .בישראל

. 2017בשנת  93,770-ל 2003בשנת  19,488-מ עלה ההיתרים מספר

בשנים  באופן עקבימספר האישורים לטיפול בישראל גדל 

, למעט שתי אנומליות האחרונות עד שהתייצב על מספרו הנוכחי

עלייה מקבילה חלה  .גבוהה מתיחות ביטחוניתבהם נראתה בשנים 

 .אף במספר המלווים של החולים

החולים בתי מבדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי 

 2011-2015המובילים במספר ימי האשפוז של פלסטינים בשנים 

 52,685-ו 52,939, 70,672כרם ואיכילוב עם -הם: שיבא, הדסה עין

  ימי אשפוז בהתאמה.
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 הגבוה הוא הפלסטינים המאושפזים אחוז בהן המחלקות •

 .הילדים מחלקות הן ביותר

טינים היו מכלל ימי האשפוז של פלס 51%נמצא כי באותה בדיקה 

בבית החולים  79%במחלקות המיועדות לילדים. שיעור זה עמד על 

 באיכילוב. 57%ברמב"ם ועל  70%שיבא, על 

גדל  הארץ ברחבי חולים בתיקבלת טיפול בל האישורים מספר •

 .בשנים האחרונות לעומת האישורים למזרח ירושלים

 9%על  ירושלים למזרחעמד אחוז האישורים שאינם  2011בשנת 

מסך  16%עמד על  2015-בכל האישורים שניתנו, ואילו  סךמ

  האישורים.

נמנעת מתשלום מלא על הטיפולים הפלסטינית הרשות  •

 .וצוברת חוב עתק לבתי החולים בארץ

 2017 בשנתשל הכנסת,  והמידע המחקרמרכז לפי בדיקה שערך 

 בישראל החולים לבתי הפלסטינית הרשות של החוב יתרת עמדה

ם של גורמים מקצועיים יהתיועדומתוך  .₪ מיליון 40.36-כ על

החובות של הרשות הפלסטינית מהווים  , עולה כיבבתי החולים

 גורם משמעותי בקשיים התקציביים העומדים בפני בתי החולים.

 מעברים בין הרשות הפלסטינית לישראל

 אוזרחו ,2005בשנת  קבלת ההחלטה על אזרוח המעבריםמאז  •

 .מעברים 33 מתוך 13 באופן מלא

 תהליךמצאו כי  2017-ו 2011 יםשנהמדו"חות מבקר המדינה 

בעיקר בשל קשיים תקציביים.  האזרוח טרם התבצע במלואו



 אדם זכויות מצב"ח דו: היום ועד מאוסלו

 

 

64 

 

בהם רק האבטחה  "עוטף ירושלים" בגזרת מעברים 16נותרו 

 .אוזרחוצה"ליים שטרם  מעברים ארבעה וכןאזרחית, 

אזרוח המעברים הוביל לתפקוד יעיל ותקין יותר ולמתן שירות  •

 .איכותי יותר לעוברים בהם

ומתופעלים על  שאוזרחומעברים ה 14-הממוצעים ב ההמתנה זמני

עוטף "ב המעברים שלושתמ תמשמעותינמוכים  ,רמ"יידי 

אשר נבדקו על ידי המכון באופן שוטף  שטרם אוזרחו, "ירושלים

ההמתנה בשעות העומס אינו זמן על פי רמ"י, . 2017-2018 יםבשנ

זאת,  לעומת .אזרחייםהמעברים הן אף אחד מדקות ב 20 לעעולה 

במעברים שטרם אוזרחו נמצאו בבדיקת המכון זמני המתנה 

 .שעהל שעה חצי הנעים בין

שדרוגי  בוצעו לאור הגידול בשימוש במעברים לאורך השנים •

השדרוגים מהיר יותר  קצב. תשתית במעברים השונים

 .במעברים אזרחיים

משתמשים כמות הב 60%חל גידול של  2015עד  2009 משנת

העלייה במספר  "י.רמבמעברי  171%-, ו"עוטף ירושלים"במעברי 

משים לוותה בשדרוגים לאורך השנים במעברים שאוזרחו, תהמש

אך במעברים שטרם אוזרחו נמצאו ליקויים בתחום השדרוגים. 

-בשנים האחרונות החלו להתבצע עבודות שדרוג במעבר "רחל" ו

טומטיות, הוספת שרוולים, ומעבר למכונות בידוק או –"עטרות" 

 אשר הביאו להורדת העומס במעברים אלו.

 , לסיכום

 במדיניות הכללית המגמה, בישראל פלסטינים לתעסוקת בנוגע

 ושיתוף התעסוקה הגברת הינה היום ועד מאוסלו הישראלית
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החלטות  .הפלסטינית והרשות ישראל בין ליכהכל הפעולה

ביטאו מדיניות ישראלית רציפה הרואה בהעסקת  בנושא ממשלה

פלסטינים בישראל אינטרס לאומי, המביא ליציבות ולשקט 

 של היכולת השתפרה הביטחון גדר הקמת בזכות, בנוסףביטחוני. 

"ש מיו במעבר ריבונותה את לאכוף הישראלית הביטחון מערכת

 את יותר רבה במידה לשקף החל הכניסה אשרות ומספר, לישראל

 הפלסטינים בפועל. המועסקים מספר

עובדים של  מספר ליקויים באופן ההעסקה התגלו לאורך השנים

הממשלה האחרונות  החלטות מבקשות להן, בישראל פלסטיניים

 מסקנותינו עם אחד בקנה ותעול אלה החלטות הולם. מענה לתת

אפשרות כניסה ללא בקשה מתן  – הרצויה המדיניות בדבר

של העובד  צדדית-, כדי לבטל את התלות החדמוגבלממעסיק לזמן 

 רווחת הבטחת לשםשורה של צעדים  וכן בחינת, במעסיק

 הצלחתם ומידת, בפועל החלטותה יישום את לבחון יש .הפועלים

 .הקרובות השנים ךהלבמ השונים הליקויים בשיפור

 נהיהבתחום קבלת הטיפול הרפואי בישראל, המגמה הכללית  גם

, ות, ביטחוניותמסיבות דיפלומטי וזאתשיתוף הפעולה  תהרחב

עם זאת, העומס הנוצר במחלקות מסוימות  .ותמוסריו ותכלכלי

בעקבות הטיפול בחולים פלסטינים כמו גם חוב העתק של הרשות 

מהווים נטל כבד על מערכת הפלסטינית לבתי החולים בישראל 

אכיפת . זאת באמצעות ש לפעול להקליותו , אהבריאות הציבורית

הרשות והפניית משאבים כלפי תשלום של עלויות הטיפול ה

 עומס גדול עקב הטיפול בחוליםהסובלות מות למחלק

 .הפלסטינים
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 גם כמו המדינה מבקר של דוחות, ש"יומ המעברים בסוגיית

 מסקנות למספר הובילושערך המכון בשנים האחרונות  מעקבה

השלמת תהליך . העיקרי שבהם הוא לתקן שיש הליקויים בדבר

וביל לתפקוד תקין ויעיל ה שכן נראה כי צעד זה אזרוח המעברים,

הצליח ם במעבר וכן משתמשילשירות טוב יותר עבור ה הביאיותר, 

עוטף "אזרוח יתר המעברים במרחב  ביטחון ברמה גבוהה. לספק

א אינטרס מובהק של כלל הגורמים הנוגעים בסוגיה, וה "ירושלים

ועל מערכת הביטחון להשלים את אזרוח המעברים בהקדם, כפי 

ניתן למזער עומסים נקודתיים  אז,עד  ת הממשלה.שנקבע בהחלטו

 מעבר פתיחתעל ידי פתיחת מעברים נוספים בזמני העומס, כגון 

 .רחל מעבר על מהעומס שיפחית מה, בבוקר פועלים לתנועת"ר בית

כמו כן, הגדלת כוח האדם יאפשר לפתוח שרוולים נוספים כאשר 

 .כבדהעומס במעבר 
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-https://izs.org.il/wp

-26-Laborers-content/uploads/2019/03/Palestinian

.pdf-03 

https://www.boi.org.il/deptdata/mehkar/papers/dp1111e.pdf
https://www.boi.org.il/deptdata/mehkar/papers/dp1111e.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-6.7.2011.pdf
https://izs.org.il/wp-content/uploads/2019/03/Palestinian-Laborers-26-03-.pdf
https://izs.org.il/wp-content/uploads/2019/03/Palestinian-Laborers-26-03-.pdf
https://izs.org.il/wp-content/uploads/2019/03/Palestinian-Laborers-26-03-.pdf
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ישראלים על -"השפעת עובדים לא 2002גוטליב, דניאל. 

רבעון לכלכלה  ".2000עד  1995שוויון: -תעסוקה, שכר ואי

49: 736-694. 

. תכונות 1996הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

דמוגרפיות של החברה הערבית ביהודה, שומרון וחבל עזה 

 (. ירושלים: למ"ס.1025. )פרסום מיוחד: 1968-1993

מיום  1ב/ ביטחוןהחלטת ועדת השרים לענייני 

10.08.1970 . 

בנושא: תכנית מרחב , 18.7.01ב מיום /24החלטת ממשלה 

 התפר.

, בנושא: תוכנית 06.06.2004מיום  1996החלטת ממשלה 

 המשך הדיון. –ההתנתקות המתוקנת 

, בנושא: היתרים 13.04.2008מיום  3436החלטת ממשלה 

 .יו"שמאזור  עובדים פלסטינייםלהעסקת 

בנושא: היתרים  25.07.2012מיום  4970החלטות ממשלה 

 .יו"שמאזור  יםעובדים פלסטינילהעסקת 

בנושא: היתרים  18.10.12מיום  5164החלטת ממשלה 

בענפי הבניין  יו"שלהעסקת עובדים פלסטיניים מאזור 

 והחקלאות.

בנושא: חיזוק  08.03.2016מיום  1236החלטת ממשלה 

שיתוף הפעולה הכלכלי באמצעות תעסוקת עובדים 

 פלסטיניים בישראל.
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בנושא: הגדלת  18.12.2016מיום  2174החלטת ממשלה 

היקפי התעסוקה של עובדים פלסטיניים בישראל מאזור 

, ייעול אופן הקצאת היתרי עבודה והבטחת תנאי יו"ש

 העסקה הוגנים לעובדים פלסטיניים.

בנושא: מדיניות  11.1.2018מיום  3431החלטת ממשלה 

הממשלה בנושא העסקת עובדים לא ישראלים ותיקון 

 החלטות ממשלה.

 .2001ביולי  18מיום  24ב/ החלטת קבינט

 .2001בדצמבר  2מיום  43החלטת קבינט ב/

 .2002במרץ  13מיום  57החלטת קבינט ב/

 .2005ואר רבפב 14מיום  43החלטת קבינט ב/

: גבול מדיני במסווה 'ההפרדה'. "גדר 2018הכהן, גרשון. 

למחקרים  תסאדא-קהלת ומרכז בגין", ביטחוני

 .אסטרטגיים

. "תחלופת עובדים 2003זוסמן, נועם ורומנוב דמיטרי. 

ישראלים בעובדים זרים בענף הבנייה: תמונת מצב 

 .747-723 :50רבעון לכלכלה והשלכות למדיניות". 

. 2007חמאיסי, ראסם קליאוט, נורית, ושמואלי, דבורה. 

"עמדות ותפיסות כלפי גדר ההפרדה ביישובים יהודיים 

 .היימר למחקרי מדיניותמכון פלורסוערביים", 

 –קורת . "העסקת עובדים זרים בישראל", 2007כהן, הגר. 
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 .19מכון מילקן 

. מכתב מרס"ן מלי מאירי עוזרת מתאם 2016מאירי, מלי. 

 .2016במאי  26פעולות הממשלה בשטחים, 

, ירושלים: 1997לשנת  48דוח שנתי . 1997מבקר המדינה. 

 מבקר המדינה.

, 2010א' לשנת  61. דו"ח שנתי 2011מבקר המדינה. 

. ירושלים: יו"שפעילות המעברים בין ישראל ובין אזור 

 מבקר המדינה.

, מרחב 2002א' לשנת  54. דו"ח שנתי 2003מבקר המדינה. 

 התפר, ממצאי מעקב. ירושלים: מבקר המדינה.

, שילוב 2004א' לשנת  56. דו"ח שנתי 2005מבקר המדינה. 

ים טכנולוגיים במעברים ובמכשול שבמרחב התפר. אמצע

 ירושלים: מבקר המדינה.

, 2007א' לשנת  59. דו"ח שנתי 2008מבקר המדינה. 

המכשול והמעברים ב"עוטף ירושלים". ירושלים: מבקר 

 המדינה.

, 2014א' לשנת  65. דו"ח שנתי 2014מבקר המדינה. 

בישראל.  ןהבניי ףבענ עובדים פלסטינייםהעסקת 

 רושלים: מבקר המדינה.י

, פעילות 2016ב' לשנת  67. דו"ח שנתי 2017מבקר המדינה. 
המעברים בין ישראל לבין אזור יהודה והשומרון: ממצאי 

 מעקב. ירושלים: מבקר המדינה.
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, 2010א' לשנת  61. דו"ח שנתי 2011מבקר המדינה. 

פעילות המעברים בין ישראל לבין אזור יהודה והשומרון. 

 : מבקר המדינה.ירושלים

. 2017מרכז מאקרו לכלכלה פוליטית וקרן הנס בוקלר. 
שכירים בישראל. תל  עובדים פלסטינייםתנאי העבודה של 

 אביב: מרכז מאקרו.

וועדת משנה תיירות  פרוטוקול. 2014משרד הבריאות. 

. ירושלים: 6.1.2014מרפא של משרד הבריאות מיום 

 משרד הבריאות.

https://www.health.gov.il/Services/Committee/G
erman/Third_subcommittee/Documents/p0601201

4.pdf 

. הערות ראש הממשלה לדו"ח 2011משרד ראש הממשלה. 

. ירושלים: משרד ראש 2011א', מרץ  61מדינה מבקר ה

 הממשלה.

. נוהל כניסת 2015מתאם פעולות הממשלה בשטחים. 

 האוכלוסייה הפלסטינית לישראל.

lDocuhttp://www.gisha.org/UserFiles/File/Lega

ments/procedures/general/110.pdf 

. סטטוס הרשאות בלתי 2018מתאם הפעולות בשטחים. 

 יו"שמסווג לכניסת פלסטינים לישראל, למעברם בין אזור 

 לבין רצועת עזה וליציאתם לחו"ל.

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/

procedures/general/50.pdf 

https://www.health.gov.il/Services/Committee/German/Third_subcommittee/Documents/p06012014.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/German/Third_subcommittee/Documents/p06012014.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/German/Third_subcommittee/Documents/p06012014.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/110.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/110.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50.pdf


 אדם זכויות מצב"ח דו: היום ועד מאוסלו

 

 

73 

 

. "ריבונות 2000סדן, עזרא, ווינבלט ג'ימי וארנון אריה. 

קבע בין ופיתוח כלכלי: מהסדר הביניים להסדר ה

 .33-49: 47 הרבעון לכלכלההישראלים והפלשתינאים", 

ישראל ושכנותיה: ישראל במזרח " .1993. פישר, סטנלי

 .27-7: 124 ות.רבעון לבנקא". התיכון

. "האם גדר ההפרדה מונעת פיגועים?", 2012צדקיהו, ערן. 

בפברואר  19עדכון אחרון:  .אזוריתהפורום לחשיבה 

, 2019בינואר  28-. אוחזר ב2012

https://tinyurl.com/ycjh5vmn . 

. "נוהל כניסת האוכלוסייה 04.2017פקודת המטה הארצי. 
 הפלסטינית בישראל".

. מגבלות בהתנחלויות, צמצום הפרת 2012קו לעובד. 

 הזכויות.

. "פוליטיקה של רפורמות והבניית 2012קמפ, אדריאנה. 

בעיה חברתית: מגמות במדיניות הגירת עבודה בישראל 

 .572-535 מגמות, מח: .בשנות האלפיים"

. חוזר 2011ראש מנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים. 

 עובדים פלסטינייםנוהל העסקת  – 33/11ראש מנהל מס' 

 .21.6.11בענף הבניין, 

: מבט 1994 –. "דו"ח שנתי 1995רוטמן, נטלי ושלו, שרון. 

שנה להעברתם לרשות  -על: שירותי הבריאות 

 הפלסטינית". תל אביב: רופאים למען זכויות אדם.

https://tinyurl.com/ycjh5vmn
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"תנועת עובדים מהישות הפלשתינית  .2007 שדמה, אילן.

 .275-252: אופקים בגאוגרפיה ".2004-1995לישראל 

. "סקירה בנושא: ניצול 2007הכללי.  ביטחוןשירות ה

המדיניות ההומניטארית של מדינת ישראל לפעילות 

 טרור".

https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/%

  D7%A1%D7%A7%D7%99%

D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%

D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9

2008.pdf-medinut-D/nitsul  

. "פלשתין: הנחת היסודות לצמיחה 2000שטאיה, מוחמד. 

 . 47:109-93רבעון לכלכלה, כלכלית". 

ביוני  13תגובתו הרשמית של המנהל האזרחי מתאריך 

 ., לבקשה לפי חוק חופש המידע2018

מתאריך  רשות המעברים היבשתייםהרשמית של  התגובת

 ., לבקשה לפי חוק חופש המידע2018 דצמברב 4

https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/%D7%A1%D7%A7%D7%99%25%20%20D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/nitsul-medinut-2008.pdf
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/%D7%A1%D7%A7%D7%99%25%20%20D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/nitsul-medinut-2008.pdf
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/%D7%A1%D7%A7%D7%99%25%20%20D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/nitsul-medinut-2008.pdf
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/%D7%A1%D7%A7%D7%99%25%20%20D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/nitsul-medinut-2008.pdf
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/%D7%A1%D7%A7%D7%99%25%20%20D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/nitsul-medinut-2008.pdf

