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נורית וורגפט. “תפתחו, משטרה!” מהגרי עבודה בישראל. 
תל–אביב: עם עובד. 2006. 222 עמודים

רבקה רייכמן*

הגירת עבודה לישראל היא תופעה חדשה אשר החלה לבלוט במהלך שנות ה–90 המוקדמות, 
עת ממשלת רבין יזמה גיוס מסיווי של מהגרי עבודה על מנת שאלה יחליפו את מקומם של 
אלף  ב–200  מספרם  נאמד   2006 בשנת  הכבושים.  השטחים  תושבי  הפלסטינים  העובדים 
איש, מהם רק כ–40% בעלי היתר עבודה. עובדים אלה מהווים כיום כ–8% מכוח העבודה 
יחסית, ל“מועדון” המדינות  זמן קצר  ישראל, תוך  במשק הישראלי. בכך הצטרפה מדינת 

ה“מייבאות” כוח עבודה ומפתחות בו תלות הולכת וגוברת. 
“תפתחו, משטרה!” מהגרי עבודה בישראל, פרי עטה של עיתונאית הארץ נורית וורגפט, 
מביא לקדמת הבמה הציבורית את סוגיית מהגרי העבודה בישראל. הספר אינו מציג ניתוח 
על  ללמוד  מי שמעוניין  לכל  חשוב  חברתי  מסמך  מהווה  הוא  אך  התופעה,  של  סוציולוגי 

מהגרי עבודה ומדיניות ישראל בנושא. 
בחלקו הראשון, מי הם המהגרים, ומנין באו?, מתחיל הספר לגלגל את סיפורי החיים 
וג‘וסף  )מסין(  וואנג קה  )מפרו(  )מצ‘ילה(, אמיליאה  גלוריה  )מגאנה(,  ונאנה  של קורנליוס 
טונגול )מהפיליפינים(. כפי שניתן לצפות על רקע מאפייני מדינות המוצא שלהם, המניעים 
העיקריים של מהגרי העבודה להגיע לישראל הם כלכליים: האפשרות לחסוך כסף רב בפרק 
במדינות  ומשפחותיהם  המהגרים  של  החיים  רמת  לשיפור  שיתרום  מה  יחסית,  קצר  זמן 

המוצא.
בחלק זה מתוארת גם פעילותן של חברות כוח אדם ומבריחים למיניהם אשר “עושים 
הון” על גבם של מהגרי העבודה, ששאיפתם לעתיד כלכלי טוב יותר דוחפת אותם לשלם 
סכומי עתק כדי לקבל את היתר העבודה הנכסף. פריחת תעשיית התיווך, האחראית בפועל 
על גיוסם של מהגרי העבודה לישראל, ללא קשר לתנודות בשוק העבודה המקומי, מלמדת 
דווקא  לאו  נעוץ  העבודה  מהגרי  שמביאים  הכלכלית”  ה“תועלת  מן  גדול  שחלק  כך  על 
זו היא פרשת הבאתם  בהעסקתם בפועל, כי אם בעצם “יבואם”. דוגמה מובהקת לתופעה 
של מהגרי עבודה מסין בשנת 2001 לצורך עבודה בבניין, מבלי שהמעסיקים היו מעוניינים 

כלל להעסיקם בפועל. 
המאפיינים  הפרדוקסים  מוצגים  השחורה”,  העבודה  “גדודי  הספר,  של  השני  בחלק 
אמצעי  ההגירה  של  היותה  מעצם  נובעים  אלה  פרדוקסים  בין–לאומית.  הגירה  תהליכי 
להשגת מוביליות כלכלית וחברתית, לצד היותה חוויה הכרוכה בעלויות )כלכליות, חברתיות 
מהגרי  של  האישיים  סיפוריהם  את  רבה  באמפתיה  חושף  הספר  רבים.  ומתחים  ורגשיות( 
עבודה ואת המחיר הכבד שהם משלמים במונחים של ירידה בסולם התעסוקתי, ההשלכות 
ממושכת  פרדה  עם  וההתמודדות  חוקיים“(  )“בלתי  היתר  ללא  כשוהים  למעמדם  הנלוות 
בין הסטטוס המקצועי בארץ המוצא לבין הסטטוס המקצועי הנמוך  ממשפחותיהם. הפער 
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בישראל )כמו במקרה של נאנה, קורנליוס, ג‘וסף וגלוריה העובדים בניקיון בתים או בטיפול 
מאסיה  מאפריקה,  עבודה  ממהגרי  שחלק  הכבד  התעסוקתי  המחיר  על  מלמד  בקשישים( 

ומאמריקה הלטינית “משלמים” בעבור הגירתם. 
בחלק זה גם מתועדים תנאי העבודה הקשים של מהגרי עבודה, עם היתר או בלעדיו. 
על– מוגנים  להיות  אמורים  אף שהם  כלשהם,  סוציאליים  תנאים  אינם מקבלים  המהגרים 
בין–לאומיים  הסכמים  על  חתומה  ישראל  היותה של  למרות  המקומיים.  העבודה  חוקי  ידי 
שעות  מינימום,  שכר  )כגון  מתקדמים  חוקים  מספר  של  וחקיקתם  מהגרים  עבודת  בנושא 
או  לאזרחותו  קשר  כל  ללא  ישראל  במדינת  עובד  כל  על  החלים  העסקה(,  ותנאי  עבודה 
למעמדו החוקי במדינה ־ הרי שקיים פער עצום בין החוק היבש לאכיפתו בפועל. יתרה 
מזאת, מאחר שמרבית מהגרי העבודה אינם מודעים לזכויותיהם, ובהיעדר כל שיטת אכיפה 
ראויה, המעסיקים “חשים בנוח” לעבור על החוק. נכונותם של עובדים אלה לשאת במחיר 
התעסוקתי הכרוך בהגירתם נגזרת מפערי השכר המשמעותיים שבין ישראל לארץ מוצאם, 
בארץ  שנשארו  משפחותיהם  של  העיקריים  למפרנסים  להיהפך  להם  המאפשרים  פערים 

המוצא.
כפי שכותרת החלק השלישי של הספר מרמזת “תור הזהב וקצו”, חלק זה גדוש בתיאור 
החיים הקהילתיים של מהגרי העבודה, לפני ואחרי הקמת משטרת ההגירה )בשנת 2002(. 
אמריקה  מאפריקה,  מהגרים  בקרב  הקהילתית  הפעילות  של  הבולטים  המאפיינים  אחד 
הלטינית והפיליפינים הוא הפעילות הדתית והאתרים המוסדיים שבהם התרחשה פעילות 
זו, בעיקר בשכונות הדרומיות של תל–אביב, שם התגוררו מהגרי עבודה רבים ללא היתר. 
מהגרים  זכו  שבו  היחיד,  אולי  מוגן”,  “מרחב  עיצבו  בישראל  המהגרים  כנסיות  למעשה, 
“שקופים” לנוכחות ציבורית כלשהי. פעילותם הדתית של מהגרי עבודה בכנסיות נוצריות 
ולא רק עם כוח עבודתם. על כך  יחד עם דתם  היא כמובן הוכחה לכך שמהגרים מהגרים 
יעיד מספרן הרב של כנסיות שהוקמו בישראל בידי מהגרי עבודה ולמענם, ואשר הצטרפו 
למניין הכנסיות הממוסדות שהיו קיימות בישראל ואף הרחיבו את קהל המאמינים שלהן. 
מסיפורי המהגרים עולה כי המרחב הכנסייתי סיפק להם כלים להעצמה אישית ולגיבוש זהות 
קהילתית. שם הם חדלו מלהיות “זרים” או “שב“חים” )שוהים בלתי חוקים(, ויכלו לאשר 
ולקהילת תמיכה קונקרטית.  ולאשרר מחדש את השתייכותם למשפחת ה“נצרות” הרחבה 
המצב השתנה באופן דרסטי ב–2002 עם הקמת משטרת ההגירה. על רקע מהלך זה נסגר 
חלק לא מבוטל מן הכנסיות הלא ממוסדות, ואלו שהמשיכו בפעילותן איבדו את החלק הארי 
יותר מכול את פעילות ה“חולין” של הקהילות האפריקנית  סימן  מקהלן. אתר אחר אשר 
והלטינו–אמריקנית הוא מועדוני הכדורגל. מועדונים אלה, שבשיא פריחתם קיימו משחקים 
שבועיים ואף תחרויות ליגה, וקיבצו סביבם פעילות חברתית ענפה, נעלמו כליל מן הנוף 
העירוני. עם קריסתם של ארגונים קהילתיים אלה קרסו גם הרשתות החברתיות שהעניקו 

תמיכה כלכלית, חברתית ורגשית למהגרים שנשארו בישראל. 
האפריקנים”  העובדים  “איגוד  היא  אחר  מסוג  קהילתית  להתארגנות  מעניינת  דוגמה 
מעצבי  ואל  הקהל  דעת  אל  לפנות  הייתה  ייסודו  שמטרת   ,)African Workers Union(
של  השיטתי  הגירוש  מדיניות  בעקבות   1997 בספטמבר  הוקם  האיגוד  בישראל.  מדיניות 
זכה להכרה  והוא  ליישם חודשים קודם לכן,  מהגרים ללא היתר, שממשלת ישראל החלה 
)דבר פרדוקסלי כשלעצמו  כעמותה רשומה בישראל בזכות הסיוע שניתן לו מחברי כנסת 
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נוכח העובדה שמקימי האיגוד וחבריו מקרב המהגרים האפריקנים לא זכו כלל להכרה, ואיום 
הגירוש ריחף תדיר מעל ראשם(. פירוקו של ארגון העובדים האפריקנים וגירוש היושב–ראש 
נאנה הוא תמצית הסיפור על אודות פירוקן של קהילות המהגרים ללא היתר בישראל מאז 

שנת 2002. 
החלק הרביעי, “הילדים הסמויים מהעין”, מספר על הדור השני, על ילדיהם של מהגרי 
העבודה, אלה שהגיעו לכאן בקטנותם או שנולדו כאן ומגדירים את עצמם כישראלים. הספר 
מתאר את הגנים המאולתרים של מהגרות עבודה, בהם נשארים הילדים בשעות שהוריהם 
תל–אביב,  עיריית  את  הביאו  אלה  גנים  המאפיינים  הירודים  התנאים  בעבודה.  נמצאים 
באמצעות מסיל“ה, הארגון העירוני המטפל במהגרי עבודה בעיר, לפתוח קורסים מיוחדים 
להכשרה בסיסית של מטפלות, על מנת לשפר את תנאי הגנים והפעוטונים הללו. בחלק זה 
מובאים הסיפורים והחוויות של הילדים עצמם ־ “החיים הכפולים” בצל הזרות והשוליות; 
והפחד  הגיוס  צווי  הזהות;  תעודת  את  מקבלים  הישראלים  שחבריהם  ברגעים  התסכול 
מהיום ההולדת ה–18, שכן “מהיום הזה יכולים לגרש אותנו”. לקראת סוף חלק זה מתארת 
ילדי מהגרי עבודה  פורז להסדרת מעמדם של  וורגפט את המאבק סביב הצעתו של השר 
בלתי מתועדים, שנגמר ביוני 2005 עם החלטת הממשלה להעניק מעמד של תושבים ארעים 

למקצת מילדיהם של מהגרי עבודה ומשפחותיהם.
החלק החמישי, “בצל הגירוש”, מתאר את מדיניות “השמים הסגורים” בעידן שלאחר 
הקמת משטרת ההגירה. נקודת מפנה זו במדיניות הגירוש הביאה לכך שהיקף הגירוש וסימון 
אוכלוסיות היעד בקרב המהגרים ללא היתר היו חסרי תקדים. כמו כן המשטרה, שהבינה את 
תפקידן המרכזי של התארגנויות קהילתיות ומשפחתיות בחיי המהגרים הבלתי מתועדים, 

נקטה צעדים לא רק לגירוש פרטים אלא לפירוק הקהילות עצמן. 
פעילות משטרתית ומודיעינית ענפה הוקדשה לאיתורם ולגירושם של מנהיגי הקהילות, 
ונורית וורגפט מגוללת את סיפוריהם של המהגרים, בהם נחשפות אטימות לבה ואכזריותה של 
משטרת ההגירה; מארב ופשיטה על תחבורה ציבורית, רחובות, מקומות עבודה, התכנסויות 
קהילתיות, מקומות בילוי וכן בתים פרטיים ־ הפכו למחזה יום–יומי. מאות מאלה שנתפסו 
כשאבי  התפרקו  משפחות  קשים;  ובתנאים  משפט  ללא  ממושכות  תקופות  במעצר  הוחזקו 
המשפחה נתפס, לא פעם לעיני הילדים. החוויות הקשות והמרגשות מתוארות בעצמה רבה, 

אמפתיה ואהבה כלפי אותם האנשים שסבלו קשות מרדיפות אלה.
“ישראל היא מדינה קטנה עם בעיות גדולות. את באמת חושבת שלמישהו כאן יש פנאי 
קורנליוס  על–ידי  שנשאלה  זו,  שאלה  ־  שלנו?”  ובבעיות  שלנו  בחיים  להתעניין  רצון  או 
)מהגר עבודה מגאנה שנפטר זמן קצר לאחר חזרתו לארץ המוצא(, חותמת את פסקת הסיום 
של הפרק האחרון. בתום הקריאה נראה לי שהתשובה לשאלה של קורנליוס היא חיובית. 
הספר של וורגפט מאפשר לנו הצצה מרגשת אל עולמם של מהגרי העבודה בישראל דרך 
סיפוריהם של המהגרים עצמם ושל עיתונאית המחויבת לצדק חברתי. תפתחו, משטרה! אינו 
התופעה  לניתוח  אנליטיים  ובמושגים  סוציולוגיות  בתאוריות  שימוש  בו  ואין  אקדמי  ספר 
של הגירת עבודה, אבל העדויות, החוויות והתובנות שהוא מספק הופכים אותו לספר חובה 

לחוקרים במדעי החברה ולקהל רחב המתעניין בגילויים של אי שוויון בחברה הישראלית.


