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רקע

מרבית הכנסות העובדים הזרים מועברות לבני המשפחות במדינות המוצא העברות הכספים
לחו"ל ) (Remittancesהינו אחד התחומים החשופים לניצול אפשרי של העובדים הזרים .
פגיעה כזאת יכולה לבוא לידי ביטוי בשימוש של גורמי תיווך שלישיים הגובים עמלות גבוהות
או בחוסר המודעות של העובדים לגבי הערוצים העומדים לפניהם להעברת הכספים ולגבי גובה
העמלות במסגרת מדדי פיתוח בר קיימא ) (SDGשל האו"ם נקבע כיעד שעד לשנת 2030
יופחתו אל מתחת ל  3%מעלויות העברות הכספים וצוין שיבוטלו ערוצי העברת כספים שבהם
עלויות הגבוהות מ . 5%
על מנת לבחון את המצב יזם האגף להסכמים בילטרליים בשיתוף עם אגף תכנון מדיניות
ואסטרטגיה ברשות האוכלוסין וההגירה סקר בקרב אוכלוסיית עובדי החקלאות התאילנדים
אוכלוסייה זו מתגוררת בדרך כלל בישובים מרוחקים בהם ריכוזי עובדים קטנים עובדים אלו
אינם דוברי אנגלית או עברית ובשל נגישותם המוגבלת למידע בנושא הם מצויים במצב פגיע
הסקר בוצע על ידי מרכז הפניות לעובדים זרים  ,בחודשים נובמבר דצמבר  ,2020ובמהלכו
רואיינו  86עובדים תאילנדים בענף החקלאות דף מידע זה מביא את עיקר ממצאיו של הסקר

ממצאי הסקר

 86העובדים התאילנדים שהשתתפו בסקר נדגמו באופן אקראי תוך
התייחסות לפריסה הגיאוגרפית של אזור עבודתם/מגוריהם בישראל
העובדים רואיינו בטלפון בשפה התאית
 32עובדים ) (37%ציינו שהם מעבירים את הכספים באמצעות בנק הדואר
 26עובדים ) (30%באמצעות חברה להעברת כספים  21עובדים )(25%
עושים זאת באמצעות המעסיקים והיתר ) 7עובדים המהווים 8%
ממשתתפי הסקר( ציינו שאת ההעברה הם מבצעים באמצעות אפליקציה
 .1מתוך פרק  3בדוח הוועדה לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא ישראלים )אקשטיין צ' ואחרים  .(2007הנייר זמין באתר האינטרנט של אוניברסיטת ת"א.
 .2יעד מס'  10של ה  ,SDGהעוסק בצמצום אי השוויון הכלכלי ניתן לעיין גם באתר האינטרנט של האו"ם.
 .3מרכז הפניות לעובדים זרים נועד לתת מענה לעובדים זרים המגיעים לישראל במסגרת הסכמים בילטראליים ולעובדי ענף הבניין המגיעים במסגרת הסדר
חברות הביצוע הזרות מרכז הפניות מופעל עבור רשות האוכלוסין וההגירה על ידי המרכז להגירה בין לאומית ולקליטה ) .(CIMIאל מרכז הפניות אשר הוקם
בשנת  ,2012יכולים העובדים לפנות לקבלת מידע או להגשת תלונה בגין פגיעה בזכויותיהם ולקבל מענה בשפתם בשנת  2020החל מרכז הפניות גם לבצע
סקרים בקרב העובדים הזרים במטרה לבחון את מצבם ומודעותם ביחס לזכויותיהם וחובותיהם ממצאי הסקרים נועדו ליצור תמונת מצב ולסייע בגיבוש
מדיניות מבוססת מידע ונתונים
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חברות להעברת כספים

קיימים הבדלים בין האזורים שבהם
נמצאים העובדים הזרים:
כך למשל העובדים בצפון הארץ משתמשים
הרבה יותר בבנק הדואר ) ,61%לעומת כ 30%
בדרום ובמרכז( .מנגד העובדים בדרום הארץ
נעזרים בחברות להעברת כספים )41%
מהעובדים זאת לעומת  32%במרכז ו 13%
בצפון( .העובדים במרכז הארץ נעזרים
בשיעורים הגבוהים ביותר במעסיקיהם לצורך
העברות הכספים )שליש מהעובדים לעומת
 26%בדרום ו  13%בצפון(.
כאשר שואלים את העובדים:
מהי הסיבה לבחירתם באמצעי העברת
הכספים?
התשובה השכיחה ביותר היא ש"זה האמצעי
הכי נוח" – כך בקרב העובדים בכל האזורים
הגיאוגרפים לאחר מכן שכיחות התשובות של
"כך אחרים שולחים" או "אני לא מכיר אופציה
אחרת" .לעומת זאת ישנה הרבה פחות
התייחסות לעניין העלות הכספית של אמצעי
העברת הכספים

אפליקציות להעברת כספים

אגף בכיר לתכנון מדיניות ואסטרטגיה

שאלה נוספת שנשאלה בסקר היא:
האם העובדים נעזרים באדם נוסף לשם פעולת
העברת הכספים או שמסתדרים בכוחות עצמם?
מן הנתונים עולה ש  55עובדים ) (61%נעזרים
באדם נוסף )בדרך כלל מדובר במעסיק שלהם או
באדם שהוא נציג חברת העברת כספים שמגיע
למקום העבודה( .פירוט הפעולות השונות שאותם
מבצעים העובדים מופיע בלוח .1
לוח  :1דרכי הפעולות הנדרשות מהעובדים לצורך העברת כספים )בסוגריים מספר העובדים(

בהתייחס למודעות גובה העמלות הכרוכות בהעברות הכספיות:
למעלה ממחצית העובדים ) 47עובדים המהווים 55%
מכללשישנם האם מודעים לעלויות העברה
הנשאלים( ציינו כי אינם מודעים לגובה העמלה עוד נמצא
הבדלים בין העובדים המודעים לגובה העמלה על פי החלוקה
לאזורים גיאוגרפים – כאשר  55%מהעובדים באזור הדרום
מודעים לגובה העמלה זאת לעומת  46%מהעובדים במרכז
ו  30%בלבד מהעובדים בצפון הארץ
בהתייחס לגובה העמלות :מבין העובדים המודעים לגובה העמלה
–  31עובדים ציינו שגובה העמלה הממוצע הוא כ  ,2.11%ושישה
עובדים נוספים ציינו עמלה כספית קבועה ללא קשר לסכום
ההעברה בגובה ממוצע של  .₪ 20יצוין שלא נרשמה שונות גבוהה
בין הערכים )אחוזים ושקליים( שהעובדים ציינו בסקר .4
 4עבור עובדים שציינו טווחים של עמלות נלקח בחשבון הערך הממוצע )אמצע הטווח(.
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גובה עמלה ממוצע ) (%לפי
אזור גיאוגרפי דיווח באחוזים

סיכום

גובה עמלה ממוצע )ש"ח( לפי
אזור גיאוגרפי דיווח בשקלים

הנתונים העולים בסקר מלמדים על כך שקיימת תופעה של
חוסר מודעות מספקת של העובדים הן ביחס לבחירת
האמצעי להעברת כספים ) 37%מהעובדים ציינו ששיטת
ההעברה שבה הם משתמשים היא האופציה היחידה שהם
מכירים( ,והן ביחס לגובה העמלה שהם משלמים )55%
מהעובדים ציינו שכלל אינם יודעים מה גובה העמלה(.
בקרב העובדים שמודעים לגובה העמלה נמצא שגובהה
סביר – עבור עובדים שציינו את גובה העמלה באחוזים
הממוצע היה  ,2.11%עבור מעט העובדים שציינו עמלה
שקלית קבועה )ללא קשר לסכום ההעברה( הממוצע היה
 .₪ 20אלו הן עמלות סבירות ,המותאמות ליעדי ה SDG
שקבע האו"ם חשוב גם לציין שלא נמצאה שונות גבוהה
בין העמלות שצוינו על ידי העובדים השונים כלומר טווח
סכומי הכסף )באחוזים ובשקלים( אינו גדול
ממצאי הסקר מצביעים על חשיבות הגברת הפעילות
שנוקטת רשות האוכלוסין וההגירה על מנת להגביר את
המודעות בקרב קהילת העובדים הזרים ביחס לנושא
העברות הכספים והעמלות

