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ְפוֹצה כיום בעולם כולו .גם בישראל
התוֹפ ָעה של עובדים זרים נ ָ
ָ
רוֹמ ְניָה,
שה ִגיעוּ ממדינות שונות בעולםַ :
אַל ֵפי עובדיםִ ,
יש ֵמאוֹת ְ
קוֹלוֹמ ְבּיָהִ ,ניג ְֶריָה ועוד.
ְ
יפּי ִנים ,גָאנָה,
טוּר ִקיָהַ ,תאי ְַלנְדַ ,ה ִפ ִיל ִ
ְ
ָחים של מדינות עניות ,שאין בהן מקומות
העובדים האלה הם ֶא ְזר ִ
ֲשׁירוֹת יותר.
עבודה רבים ,ולכן הם מחפשים עבודה במדינות ע ִ
ֲבוֹדה שהם
ֲסיק עובדים זרים ,כי ְשׂ ַכר ָהע ָ
יפים ְל ַהע ִ
ֲד ִ
יקים ַמע ִ
ֲס ִ
המע ִ
ַ
ֲבוֹדה של ְבּנֵי ַה ָמקוֹם .בנוסף,
מבקשים ,נמוך ְבּ ַה ְשׁוָואָה ִל ְשׂ ַכר ָהע ָ
מבּנֵי ַה ָמקוֹם מוכנים
הם מוכנים לעשות עבודות ,שרַק מעטים ְ
ֲשׂוֹתן.
ַלע ָ
אָמנָם רוב העובדים הזרים באים לארץ באופן מאורגן וחוקי,
ְ
מוּג ָבּל ,אבל חלק מהם שוהים בישראל ללא רשות של
לזמן ְ
ולאַטְ -לאַט הם מביאים לישראל גם את ְבּנֵי
המדינהְ ,
לאז ְְר ֵחי המדינה
יהם .לעובדים הזרים אין זְכוּיוֹת כמו ֶ
חוֹת ֶ
ִמ ְשׁ ְפּ ֵ
יקים שלהם.
ֲס ִ
נוּצ ִלים על-ידי ַה ַמע ִ
ולא פעם הם ְמ ָ
במישׁוֹר ַהחוֹף
ָס ָתם ִ
מוֹצ ִאים ֶאת ַפּ ְרנ ָ
בישראל רוב העובדים הזרים ְ
גוֹר ִרים
ומ ְת ְ
בח ְק ָלאוּת ִ
ֳס ִקים ַ
וּב ְצפוֹן הארץ .בצפון הארץ רובם מוֹע ָ
ִ
ֳס ִקים ְבּ ִב ְניָין,
ביישובים ַח ְק ָל ִאיִים .במישור החוף רובם מוֹע ָ
בשׁכוּנוֹת זוֹלוֹת.
בע ִרים ְ
ומתגוררים ָ
בעיר
תופעת העובדים הזרים בולטת במיוחד בערים הגדולותִ .
יהן
תוֹשׁ ֵב ֶ
שמ ְר ִבּית ָ
ַבּשׁוּ כבר כמה שכונותַ ,
תל-אביב ,למשלִ ,ה ְתג ְ
הם עובדים זרים ובני משפחותיהם.
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