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 מבוא

 –עובדים זרים, מהגרי עבודה זמניים, עובדים אורחים, כולם שמות שונים לאותה תופעה 

דים ממדינות עניות יחסית על ידי מדינות עשירות בתנאים המשמרים את העסקת עוב

האטרקטיוויות הכלכלית שלהם, קרי תנאי תעסוקה המגבילים את יכולת התחרות שלהם 

העובדים הזרים פגיעים במיוחד להפרות שונות כך שתנאים אלו מביאים ל 1במשק המקומי.

נגרמות לעובדים הא מבוטל של עוולות כתוצאה מכך, אנו עדים למספר ל 2של זכויותיהם.

במידת מוסריותו של היסוד הבסיסי ביותר בסוגיית העובדים  ועניינה של עבודה זו הינהזרים. 

הזרים, היינו העסקת עובדים בתנאים המגבילים אותם מראש, ביחס למהגרים מן המניין או 

. בעוד עללות וכד'פיזית, הת עוולות אחרות כגון הזנחהאעסוק בלא  עובדים מקומיים.

שתופעות שליליות רבות הקשורות בהעסקתם של עובדים זרים אינן חוקיות ונובעות 

ל רשויות החוק, תופעת העסקתם של עובדים ש ןל המעסיקים ואזלת ידמשרירות ליבם ש

במקרים רבים היא פרי יזמתה של יתרה מזאת,  .הינה חוקית בתנאים מגבילים, זרים

לפי גלויה שלה. רוצה לומר, בעוד שהשיפוט המוסרי השלילי כהממשלה וזוכה לתמיכה 

 זריםהעובדים העצם העסקתם של תופעות הלוואי נראה כמובן מאליו מבחינה ציבורית, 

. ה ציבורית איננה מוקעת כשלעצמהכתופעה שמבחינ הנרא בתנאים המגבילים אותם מראש

חשוב לציין כי רבות מן  .תופעה זו היא מטרת העבודה  הצדקות המוסריות שלה בחינת 

מועסקים  ןבה ותמדינהשל כל  ןהתופעות השליליות הנלוות להעסקת עובדים זרים היא נחלת

עובדים זרים )באופן הייחודי בו מעסיקים אותם( ובכך נראים אינהרנטיים לתופעה הראשית 

בלתי  אך לצורך הדיון בחיבור זה לא אתייחס לתופעות אלו כחלקשל העסקת עובדים זרים. 

 מכיוון נפרד מהעסקת העובדים הזרים בהתייחס לשיקולים המוסריים הנוגעים לנושא. זאת,

שהשאלה מרכזית הנדונה בחיבור זה היא האם מדינה אשר מאפשרת העסקת עובדים זרים 

בתנאים המגבילים שיפורטו בהמשך מנצלת אותם. כלומר, האם מלכתחילה היה למדינה 

אין בכך לומר שתופעות אלו אינן  " בשוק העבודה שלה.זכות מוסרית לאפשר "אפליה

רלוונטיות מבחינה אתית אלא רק שבעבודה זו אתייחס לניתוח של המעמד המוסרי של 
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 בפרק הבא אתייחס לתנאים מגבילים אלו בפרוטרוט. 
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 .93(. עמ' 8002)עובדים וזרים קמפ, א. ורייכמן, ר.  
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העובדים הזרים כפי שנובע באופן ישיר מתנאי ההעסקה שעליהם "חותמים" העובדים ורמת 

הזרים, בהיבט של השיח הציבורי המלווה את הגעתם של העובדים  השכר הנובעת מכך.

של עובדים זרים מנומקות בדרך הצדקת הבאתם הוא שיח כלכלי בעיקרו. תוכניות להבאתם 

, נשמעו באמצעי בעבר 3כלל בכך שהן נועדו לפתור בעיה או משבר בסקטור מסוים.

התקשורת  פרסומות של משטרת ההגירה הקוראות לאזרחים לדווח על הימצאותם של 

די לעזור למגר את התופעה. הנימוק המרכזי שלהם לכך, ואני עובדים זרים ללא היתר כ

מצטט, הינו "זה לא משתלם, לא לך ולא למדינה". כלומר, גם מבחינת המדינה השיח בנושא 

תייחס גם להיבטים אלו ולקשר של היבטים אלו לאורך העבודה אאי לכך, . חומרי-הוא כלכלי

  לשיקולים המוסריים.

ראשית אציג את תופעת העובדים הזרים ואעמוד על המאפיינים  מבנה העבודה הוא כדלהלן;

הייחודיים שלהם. אראה בעיקר את המגבלות הספציפיות המוטלות על העובדים הזרים, 

אותם, למשל, ממהגרי עבודה. לאחר מכן אציג את המסגרת המוסרית העוסקת  ותהמבחינ

מטיבי של סוגיית העובדים בניצול ואראה מדוע מסגרת מוסרית זו רלוונטית לניתוח נור

 הקשרים פילוסופיים רחביםהזרים. במסגרת זו אראה מדוע לשאלת הניצול של עובדים זרים 

הנוגעים ליחס שבין המדינה לבין בני אדם אשר אינם נמנים עם אזרחיה. על מנת לבחון 

נים טענה זו אפנה תחילה לענות על השאלה האם עובדים זרים מנוצלים, תוך אימוץ קריטריו

כי מסגרת מוסרית זו מותירה סימני שאלה רבים ביחס לשיפוט קפיטליסטיים לניצול ואראה 

המוסרי בנושא דנן. כך אראה כי בהקשרים מסוימים העובדים הזרים לא ייחשבו כמנוצלים 

תחת המסגרת הקפיטליסטית ואילו בהקשרים אחרים כן. אציג מדוע, לדעתי, המסגרת 

את מכלול הקריטריונים הנדרשים על מנת למצות את הדיון  הקפיטליסטית איננה מכילה

. בפרק שלאחר מכן, בסוגיית העובדים הזרים ועל כן יש להרחיב את מסגרת הדיון הפילוסופי.

של הדיון הפילוסופי הרלוונטי לסוגיה ואראה כי דיון בסוגיה   אציג את המסגרת הרחבה יותר
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מיק יותר של אופי . דוגמאות ספצפיות שזורות לאורך הטקסט כמו גם ניתוח מע88-82(. עמ' 8002) קמפ, א. ורייכמן, ר. 
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בהמשך  4ת קוסמופוליטיות לגישות לאומיות.של העובדים הזרים נסמך על הכרעה בין גישו

אראה מדוע לדעתי,  שאחריואציג בקווים כלליים את תמצית הטענות הקוסמופוליטיות ובפרק 

חזקות וטענות אלו אינן מחזיקות מים ואילו טענות התומכות בגוונים של לאומיות אמינות 

של ניצול העולה מתוך הדיון יותר מבחינה פילוסופית. לבסוף, אציג קווים כלליים לתיאוריה 

אודות קוסמופוליטיות ולאומיות ואשר לפיה העסקת עובדים זרים בשכר מינימום של המדינה 

 ניצול. בגדרהקולטת ותוך מתן שירותי בריאות ורווחה מינימאליים אינה 
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לאורך כל העבודה הניתוח יתמקד בעובדים הזרים והמדינה הקולטת. עם זאת ישנם גורמים נוספים הרלוונטיים מוסרית  

 לתופעה, כגון המעסיקים, מדינת המוצא והעובדים המקומיים, שלא יכללו במסגרת זו, מפאת קוצר היריעה.  
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 ?אפיון הסוגיה: מיהם העובדים הזרים

שבמרכזה היעדר היכולת להפריד בין העובד  –"...הדיאלקטיקה המכוננת של הגירת עבודה 

למהגר, ובין היות המהגר "עובד" להיותו "זר"... הסיבות שבעטיין רצויים המהגרים 

הן הן  –היותם זולים, זמינים, לא מוגנים או במילים אחרות היותם "זרים"  –כ"עובדים" 

וט זה מיטיב להצביע ציט 5.הסיבות שבגללן הם אינם רצויים כאזרחים לגיטימיים בקהילה."

על הדינאמיקה המהותית של העסקת עובדים זרים, קרי, העסקתם כל עוד העסקה 

משתלמת. למותר לציין, כי ככל שירבו זכויותיהם של העובדים הזרים במדינה הקולטת, 

 6העסקה פחות תשתלם ולכן, הסיבה להעסקתם היא אותה הסיבה להגבלת זכויותיהם.ה

על  ןינים הכלליים הנובעים מהגיון זה. כלומר אילו מגבלות ישנבפרק זה אציג את המאפי

עובדים זרים המייחדים אותם מהמקומיים ואף ממהגרי עבודה, אשר מבטיחים את 

 הדינאמיקה הנ"ל. 

העובדים הזרים הם עובדים הבאים ממדינת המוצא אל מדינת היעד ונקלטים, כמדיניות, 

רוצה לומר, בניגוד לכינוי  7ד בשוק העבודה.בתנאים המאפשרים אינטגרציה מוגבלת בלב

שהודבק להם במסגרת הכללים של התקינות הפוליטית )או מכל סיבה אחרת( "מהגרי 

למדינה בצורה מלאה,  אי פעם עובדים אלו  יהגרואין כל כוונה מצד מדינת היעד שעבודה", 

או  וך לאזרחיםמפורשת אין כוונה לאפשר לעובדים אלו להפ מדיניותיתמכיוון שמבחינה 

יתרה מזאת, גם אם בפועל, אחרי תהליך ארוך ומסורבל הם נהיים תושבים   .לתושבי קבע

ואף אזרחים, התקופה שלפני קבלת הזכויות מאופיינת בתנאים מגבילים שאינם מאפשרים 

אינטגרציה בשוק העבודה. אי לכך, כל התקופה שבה עובדים אלו מוגבלים מבחינת 

 וק העבודה בפרט, הם יכללו בהגדרה של עובדים זרים.           זכויותיהם בכלל ובש
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 .88(. עמ' 8002)עובדים וזרים א. ורייכמן, ר.  קמפ, 
6

כי למהגרי עבודה  Borjas J.G. (1994)במאמרו מראה בורחס חשוב לציין כי ייתכן התועלת הכלכלית הזו מוטלת בספק.  

ל בעלי השכלה נמוכה השפעה כלכלית שלילית על המדינה הקולטת. בין היתר נובעת השפעה זו הן מעלותו של העובד כצרכן ש

יחד עם זאת, נראה כי מדינות רבות עדיין מתנהגות בהתאם לתפיסה הרואה בעובדים שירותי רווחה והן בשל פריונו הנמוך. 

 זרים עסק משתלם.
7

 .93. עמ' (8002) קמפ, א. ורייכמן, ר. 
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העובדים הזרים נקלטים, כאמור, בתנאים המגבילים מראש את יכולתם להשתלב בשוק 

העבודה במדינת היעד. הגבלות אלו, והכוונה כאן להגבלות הנובעות מהמדיניות המוצהרת 

שילוב העובדים בשוק  למנוע את תנאים בפועל(, פועלותהרשמית של מדינת היעד )ולא ל

העבודה, לדעתי, בשני מישורים עיקריים: הגבלת זמן והגבלת חופש העיסוק. כלומר, עצם 

העובדה שעובד זר מוגבל במשך שהייתו ובכך שאינו יכול להתחרות על מגוון רחב של 

  8עבודות נוספות, מונעת ממנו כל אפשרות לאינטגרציה מלאה בשוק העבודה.

 Temporary Foreign Workerתוכניות להעסקתם הזמנית של עובדים זרים )מאחורי ה

Program  המדינה הקולטת תוכל להרוויח לפיו כל הצדדים מרוויחים. ( עומד ההיגיון הכלכלי

מהגידול בהיצע העבודה וההון האנושי. למדינות השולחות יש אפשרות להרוויח מהסכמי 

רכשו העובדים שלהם במדינות יידע והמקצועיות שפיצויים )כנגד העובדים שלהם( ואף מה

חשוב  9ם.נות להגדיל את שכרם ואת מיומנותהקולטות. לעובדים הזרים עצמם, יש הזדמ

לציין, כי בתוך המדינה הקולטת ראוי לעשות חלוקה נוספת בניתוח ההשפעה של קליטת 

מעסיקים במדינה עובדים זרים ולא לראותה תמיד כיחידה אחת. כוונתי היא להבדיל בין ה

ובין העובדים המקומיים בה )בעיקר באותם משלחי יד הנוגעים לעובדים הזרים  ושבהם 

מתנהלת תחרות בינם לבין העובדים מקומיים(. בהמשך אראה כי גם ההיגיון הבסיסי 

כלומר לא ברור שכל תושבי המדינה מרוויחים )מבחינה  שהזכרתי לעיל אינו מובן מאליו,

, בין עובדים מקומיים, ובאופן מובהק יותר בכל הקשור לחלוקת הרווח ךאמפירית( מהמהל

 בתוך המדינה הקולטת.  מעסיקים מקומיים והמשק כולו

 : 10בנוסף, כל תכנית להעסקה של עובדים זרים  כוללת שלשה מרכיבים בסיסיים

 קביעה של מספר העובדים הזרים אשר ייכנסו למדינה. .א

 ס את העובדים. המנגנון אשר יקבע, יבחר ויגיי .ב

 חבילת הזכויות שכל עובד יקבל עם קליטתו במדינה.  .ג
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 .93-92(. עמ' 8002)עובדים וזרים קמפ, א. ורייכמן, ר.  
9

 Ruhs, Martin (2003). P. 3. 
10

 שם. 



 8 

על  עים בפועלואף משפילהשפיע בהמשך אפרט על מרכיבים אלו, וכיצד הם עלולים 

 של אינטגרציה בשוק העבודה.  האפשרות

סוג המנגנון אשר יכריע מי יוכל להיכנס למדינה הקולטת ואף יגייס את העובדים הזרים 

כך למשל, תופעה  11וק העבודה המקומי, משפיע מאד על תנאי העסקתם.ויכניסם לש

מאפיינת של מנגנוני העסקת עובדים זרים, היא החובה למתן חסות לעובדים על ידי 

הדרישה לחסות משתנה ממדינה למדינה ואף מתוכנית העסקה לתוכנית העסקה  12המעביד.

ם, ביטוח בריאות, מזון, הוצאות באותן מדינות, בדברים שנותן החסות צריך לספק )מגורי

ברי, אם כן, כי מנגנונים אחרים אשר יאפשרו ניידות גבוהה יותר  13ההגירה וההחזרה וכד'(.

בתוך המדינה וללא תלות ישירה במעסיק, יביאו לתנאי העסקה שונים באופן מהותי. 

מר, לגורם השפעות נוספות יכולות להיגרם מאופי הגורם המגייס, הנובע משאלת בעלותו. כלו

מגייס פרטי יהיה אופי שונה מגורם מגייס ממשלתי, בעיקר בכל הקשור לגביית עמלות 

על אף שגורמים אלו חשובים והשפעתם על התנאים בהם נמצאים העובדים  14למיניהן.

 הזרים ניכרת, לא אעסוק בהם בהמשך העבודה.   

א בצורה ניכרת על תנאי אף הו הלכל עובד זר משפיע החבילת הזכויות )וההגבלות( המגיע

העבודה והמחייה של העובדים הזרים. כאמור, עובדים אלו מגיעים למסגרות זמניות, כך 

ההבדלים בין התוכניות  15שזכותם הראשונית היא אמנם לעבוד, אך לזמן קצוב בלבד.

השונות ובין המדינות השונות, בפרמטר זה, מתייחסים למידת האפשרות של העובד לשינוי 

ס שלו. כלומר, עד כמה יוכל העובד להישאר במדינה לאחר סיום תקופת ההעסקה הסטאטו

החוקית, אם באופן חוקי על ידי הארכת האישור המקורי ואם תוך התחזקות מעמדו, למשל, 

בנוסף, עם זכותם לעבוד במדינה מגיעה גם ההגבלה של  16מעובד זר לתושב ואף לאזרח.

החסות. לעובדים אין זכות מובנת מאליה להחליף  עבודה תחת מעביד יחיד, שהוא גם נותן

                                                           
11

 Ruhs, Martin (2003). Pp. 6-8 
12

 . 3שם. ע'  
13

 . 6-3ע'  .שם 
14

 . 39שם. ע'  
15

 .2שם. ע'  

 
16

 Ruhs, Martin (2003). Pp. 8-9, 44 
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מעבידים וממילא גם תחומי עיסוק. בחלק מהמדינות המעבר בין מעסיקים אפשרי אך לעיתים 

הדבר כרוך בתהליך של  וממילאתחת דרישות לפרק זמן ראשוני אצל המעביד המקורי, 

יא סגמנטציה של תוצאה מיידית של דרישות אלו, ה 17הגשת בקשות למוסדות השלטוניים.

 18תחומם הבלעדי של העובדים הזרים. הופכים להיותק העבודה לתחומי עיסוק מסוימים ששו

את שכרם של העובדים ואף  דים נכללים גם חוקים המסדיריםבחבילת הזכויות של העוב

. בין אם מדובר בהנחלת שכר מינימום או מנגנון אחר, החוקים נועדו לשמש  מגנים עליו

ציה כלשהי בתחום. בנוסף, חבילת הזכויות כוללת גם קביעה לגבי אופי הביטחון כבסיס לרגול

הסוציאלי, קרי, אילו זכויות סוציאליות מגיעות לעובד אם בכלל, ואף קביעה לגבי זהותו של 

האחראי לסיפוקם של צרכים אלו. תכניות ההעסקה השונות נבדלות זו מזו ברמת הזכויות 

ם, החל בזכויות מינימאליות ביותר המסופקות על ידי המעסיק הסוציאליות הניתנות לעובדי

בחלק מתוכניות אלו ישנן גם הגבלות  19וכלה בזכויות שוות לאלה של העובדים המקומיים.

כלל לשוק העבודה. כך למשל  ותמפורשות אשר אינן קשורות בהכרח ואף לעיתים, לא קשור

ד זר לאזרחית או תושבת מקומית בתוכניות מסוימות נכלל האיסור על נישואיו של עוב

, הגבלות נוספות יכולות לנבוע מהיותו של העובד חשוף )הכוונה לעובדים ועובדות כאחד(

 20. גביליםלחוקי הגירה מ

מרכיבים אלו שפורטו לעיל, הקשורים כולם בהבאת עובדים זרים למדינה קולטת, מביאים 

י המשמעותית ביותר מבחינת עבודה איתם כמה תוצאות חברתיות אופייניות. הראשונה, ואול

זו, היא היווצרותם של סקטורי תעסוקה שלמים של עובדים זרים. כלומר סקטורים שלמים 

בשוק העבודה המקומי, בהם האוכלוסייה המועסקת מורכבת ברובה ולעיתים אף כולה 

 היווצרותם של סקטורים אלו מוסברת על ידי שני כיווני קשר סיבתיים 21מעובדים זרים.

רים באו אפשריים; מחד, סקטורים מסוימים סבלו ממחסור בכוח עבודה מקומי והעובדים הז

ההגבלות על העובדים הזרים, שכפי שהוזכר לעיל . מאידך, המחסור)או הובאו( למלא את 

                                                           
17

 . 3שם. ע'  
18

 . 30-38שם. ע'  
19

 . יש לציין כי מהתוכניות המושוות במאמר, היחידות הפועלות כיום שנותנות לעובדים הזרים זכויות3, ע' 88-84שם. ע'  

 סוציאליות שוות לעובדים המקומיים, הן התוכניות שמעסיקות עובדים זרים בעלי השכלה גבוהה או בינונית. 
20

 שם. 
21

 Ruhs, Martin (2003). P.10  
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, הגבירו אותם לכוח עבודה זמין וזול במיוחד והופכות אותם לתחום עיסוק ספציפי ותמקבע

של העובדים המקומיים להיעלמותם  ותרמובדים הזרים. בכך את האטרקטיביות של הע

תוצאה נוספת של השפעות אלו הנלוות  22להחרפת הסגמנטציה.כפועל יוצא, מהסקטור ו

לסגמנטציה של שוק העבודה היא ירידה משמעותית בשכר בסקטור בו עיקר המועסקים הם 

  תוכניות כאלו. יין ומאפזהו מאפיין מהותי של העסקת עובדים זרים  23עובדים זרים.

. הכלכליות של הבאתםבתוצאות  קשור מאפיין חשוב נוסף הנובע מהבאתם של עובדים זרים

כאמור, ההיגיון הכלכלי הבסיסי של הבאתם של עובדים זרים, הינו הרווח האפשרי לכל 

מכך  הצדדים, אך הלכה למעשה רעיון זה מורכב יותר. המורכבות שאתייחס אליה נובעת

ההומוגניות )או  יש חוסר ובדים הזרים )אשר ההנחה לגביהם שכולם מרוויחים(שמלבד הע

שלא כל האזרחים במדינה  ול לקרותחוסר שוויון( באפשרות הרווח במדינה הקולטת, קרי, על

ההיגיון הכלכלי הבסיסי המובן הפשוט של  . דים זריםייהנו מאפשרות הרווח שבקליטת עוב

 אך למעשה הקיים, כלומר, מצבם של כל הפרטים ישתפר.רטו לעומת המצב אשיפור פ הינו

פוטנציאלי מוגדר כמצב  פארטורטו פוטנציאלי בלבד. מצב זה של שיפור אמדובר בשיפור פ

בו חלק מהפרטים הרוויחו, חלק מהפרטים הפסידו, ויש מספיק מהרווחים שניתן יהיה לפצות 

ללא מנגנוני חלוקה שיבטיחו את   24את המפסידים, וממילא סך הרווחים עולה על ההפסדים.

חילחול הרווח לכלל האוכלוסייה אין להניח כי מצבם של כולם ישתפר, ובפרט נראה כי יש 

  25מבחינה זו.יתרון למעסיקים 

מהות הקשר שבין המדינה והעובדים מצביעים על כך שהמאפיינים העיקריים שהבאתי לעיל 

את המאפיינים של עסקת להראות  התמטרתו של פרק זה הי עסקת חליפין. היא הזרים

למציאות. במציאות זו המדינה הקולטת משתמשת ביתרונה כשולטת על  מתמתורג וז חליפין 

יות הכלכלית ובדים הזרים המשמרים את האטרקטיבהגבולות, כדי לקבוע תנאים מגבילים לע

אל שלהם. בהמשך העבודה אתייחס להיותם של העובדים הזרים מועסקים בתנאים אלו, כ

                                                           
22

 שם.  
23

 . 30-38שם. ע'  
24

 .32-80שם. ע'  
25

 .3מודלים מפורטים והסבר לטענה אחרונה זו נמצאים בנספח  
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תופעת העובדים הזרים. בפרק הבא אציג מסגרת תיאורטית של ניצול כמסגרת רלוונטית 

        26לבחינת הסוגיה המוסרית הנובעת ממציאות זו.

            

 

 

 

 

 

                                                           
26

צאות הנובעות מקליטת עובדים זרים, אך קצרה היריעה מלהכילן ולכן לא אגע בתוצאות בעבודה זו אני אמנם נוגע בתו 

 והשלכות רבות חשיבות כגון: פגיעותם של העובדים הזרים, הנטייה להידרדרות תנאי מחייתם, מידורם החברתי וכד'. 
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 ניצול

. תנאי מאופיינים בין היתר בתנאי העסקתםהעובדים הזרים, כפי שהוצגו בפרק הקודם, 

הווים את המקור מההם אלו ויחודית גדרתם כקבוצה יהתעסוקה אלו מהווים את הבסיס ל

סוגיה המוסרית הנדונה בעבודה זו. ניתוח מושג הניצול ישמש כאן הן כדי לזקק את הטענה ל

ון בסוגיה המוסרית ילד מש מסגרת ניתוחיתהמוסרית הכללית של ניצול והן כדי לש

   הספציפית של העובדים הזרים.

 אחתהינה העסקתם של עובדים ממדינה  השורשית כאמור בהקדמה, התופעה המוסרית

מכיוון שההעסקה נעשית  27.במדינה אחרת תחת תנאים מגבילים משתנים )ראה פרק קודם(

מקרים של באופן וולונטארי ואף על פי חוק, קשה ממבט ראשון להבחין בפגם מוסרי כלשהו. 

מקרים  אף הם "(Market Exploitationניצול, ובאופן מדויק יותר מקרים של ניצול בשוק )"

 28תוך פעולה וולונטארית של שני הצדדים. מתרחשהניצול  ,בהם אין כח כפייה, ולמעשה

של תופעת  המוסרי דיון מעמיק יותר בסוגיית הניצול יוכל להעשיר את הניתוחש ,מכאן

  29העובדים הזרים.

שבונו של הצד ניצול מתרחש כאשר צד כלשהו מרוויח, באופן לא הוגן, על ח ,באופן כללי

כלומר, למרות ששני הצדדים נכנסו לעסקה באופן  30השני כתוצאה מיתרון כלשהו שיש לו.

כי עסקה מנצלת "מרחפת ללא  תארהיטיב ל (Miller)מילר  וולונטארי, היא איננה הוגנת.

אמנם שני הצדדים שיפרו את מצבם  31.מנוח בחלל שבין הוולונטארי ללא וולונטארי"

, אשר עם אותו הצד )זה שניצל( מת עסקה תיאורטית חליפית הוגנתסקה, אך קייהע  מ

התוצאה שלה הייתה מיטיבה יותר עם הצד המנוצל. לצד המנצל יתרון כלשהו המאפשר לו 

                                                           
27

שיים לגמרי לקבל את ההחלטה האם תיאור זה מניח כי העובדים מועסקים ולא בכפייה. עם זאת, אין בכך להבטיח שהם חופ 

לעבור לעבוד בתנאים אלו במדינה אחרת. שיקולים לגבי מידת האוטונומיה של הפרטים ביחס להחלטה זו יכולים להשפיע על 

השיפוט המוסרי לגבי תופעת העובדים הזרים. ואמנם לא אנתח שיקולים אלו במסגרת עבודה זו. ניתוח מעמיק בסוגיה זו ניתן 

  Elster, J. (1985). Pp. 205 -216ואף ב  Wertheimer, A. (1996). Chapter 8. Pp. 247-278למצוא ב 
28

 Miller, D. (1990). Pp. 175-177.   לדיונים מעשירים נוספים אודות ההבדלים בין ניצול בשוק לבין ניצול מסוג אחר

  Elster, J. (1985). Pp. 167 -180ראה גם 
29

נושא הניצול על בוריו, אתמקד בעיקר בניתוחם של מילר וורטהיימר , מכיוון שהם מתמקדים עבודה זו צרה מלהכיל את  

במאפיינים הכלליים ביותר של הניצול, בצורה המאפשרת ניתוח של הסוגיה הנדונה.  בעבודה זו לא אתייחס כלל לתורות ניצול 

 יצמד לתחום דיון ספציפי כאמור בהקדמה.  לא רלוונטיות אלא בעיקר מתוך הניסיון לה ןמרקסיסטיות, לא מכיוון שה
30

 Miller, D. (1990). Pp. 175-177  ראה גם Wertheimer, A. (1996). P. 207 
31

 Miller, D. (1990). 177 
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למנוע עסקה תיאורטית זו ובכך להותיר את הצד המנוצל בין שתי אלטרנטיבות: עסקה 

ול אינו נובע מעצם העובדה כי ניצ יחד עם זאת חשוב להבהיר כי מנצלת או שום עסקה.

קיימת תוצאה תיאורטית טובה יותר עבור הצד המנוצל. אלא מכך שיש יסוד לא הוגן על פי 

מכיוון שעסקה   אמת מידה מוסרית מסוימת בתוצאה שהתקבלה או בתהליך שהוביל אליה.

 –בה מנצלת מיטיבה עם הצד המנוצל, היא עדיפה לו על פני מצב של שום עסקה ולכן יבחר 

ישנו שילוב של תהליך בעסקה מנצלת ש ,יוצא מכךוולונטארי אך בלי הרבה ברירות. באופן 

כי הצד המנצל פועל כך כדי להרוויח יותר ממה  ,למותר לציין תוצאה לא הוגנת.לא הוגן עם 

   32ולכן ניתן להוסיף מאפיין זה לתיאור העסקה המנצלת. שהיה מרוויח מעסקה הוגנת

כלומר, מתי מדובר בתהליך לא הוגן ובתוצאה  סקה מנצלת?מהי עתן לקבוע כיצד, אם כן, ני

כל ניסיון  33.לא הוגנת הכרוכה ברווח מעל להוגן לצד המנצל ומתחת להוגן לצד המנוצל

 ,מכאן כרוכה בקביעתה של אמת מידה מסוימת כאבן הבוחן לעסקה.לענות על שאלה זו 

אויה לבחינת כל עסקה, שכן אמת מידה זו בדיון אודות אמת המידה הר ןשלב הסוגיה טמו

, תכריע את הדיון המוסרי. אמת מידה זו איננה אחרת מאשר העסקה ההוגנת ההיפותטית

מכיוון  יתרה מזו, ( של עסקה הוגנת.Counterfactualכלומר מתכונת נוגדת מציאות )

ה את העסקה, על אף שהיא מנצלת, מיטיב שתחום הדיון מוגבל מראש לאותם מצבים בהם

ושני הצדדים נכנסים לעסקה באופן וולונטארי, קיים פן רחב יותר  מצבם של שני הצדדים

)לפי אמת המידה  Bעסקה הוגנת  או Aבצע עם ב' עסקה מנצלת ; א' יכול ללשאלת הניצול

העדפותיו של ב' ביחס  C.34 - לא לבא איתו באינטראקציה כללאו  (המוסרית לעסקה

הסוגיה  .A >B ≥ Cאו  A >C ≥ B. העדפותיו של א' הינם: B > A > Cלאפשרויות אלו הינם 

ב' מה יחייב אותו לבצע לא ניתן לחייב את א' לבצע עסקה כלשהי עם אם  :זאתהמוסרית היא 

היא קרי, שניתן להצדיקה מבחינה מוסרית ) הינה אפשרות  C . דהיינו, כל עודBדווקא את 

או לפחות לתמוך בה מבחינה  עסקה לא מנצלת ניתן יהיה להבטיח , כיצדאיננה לא מוסרית(

 טבלה הבאה:בגמה לכך ניתן לראות ? דומוסרית לעומת האלטרנטיבות האחרות

                                                           
32

 Miller, D. (1990). pp. 186-187 
33

  Werthiemer, A. (1996). chapter 7לדיון נרחב בנושא זה ראה  
34

 היא משתלמת יותר מחוסר אינטראקציה עבור א'. עסקה הוגנת אינה מבטיחה כי  
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C B A    'א 

 ב'                       

1,5 1,1 5,6 

 

 משתתף

1,5 

 

 לא משתתף 1,5 1,5

 להדגמה של מערך תשלומים אפשרי בין שני צדדים בעסקה. מטריצה – 1טבלה 

א באינטראקציה ושל א' לב ,, מראשהבסיס לשאלה זו טמון בהנחה כי אין כל חובה מוסרית

במידה ונוכל לבסס הנחה זו כלפי מקרה ספציפי כלשהו, כגון העובדים הזרים,  כלשהי עם ב'.

העסקה שהייתה  ,תעלה שאלה לגבי מידת תקפותו של הקריטריון להוגנות העסקה, קרי

(, כאמור לעיל. תקפותו של קריטריון זה Bמוסריות ספציפיות )מתקיימת לפי אמות מידה 

וסרית אזי שאם א' יחויב מבחינה מבחינה מ Cיכול לבחור ב  א'מטשטש משום שכל עוד 

)ואף לא יפעל  Bמוסרית לכך שעבור כל אינטראקציה עם ב' יצטרך לבחור בעסקה מסוג 

ין לו תמריץ חומרי או ציווי מוסרי א – Cמכך שיבחר תמיד ב  , לכאורה אין כל מניעהאחרת( 

אפשרויות כל קריטריון אחר, קיומן של שתי  כלומר, בהיעדר .Bשיגרום לו לבחור ב 

  את היכולת להכריע לפי שיקולים הנוגעים לטובתו. ,לכאורה ,לא' לגיטימיות מקנות

 Cות רק עם אפשר א מכך שאנו נותריםיוצהרי , A >C > Bניח כי אם נבהמשך לאמור לעיל, 

שניתן לתהות האם לעובדה זו אין השפעה  ,מכאן אפשרות שנראית תת אופטימאלית. –

כלומר, האם העובדה שקיימת תוצאה מחודשת על השיפוט המוסרי לגבי אותה עסקה. 

המיטיבה יותר עם שני הצדדים יכולה להשפיע על הקריטריון שיקבע את טיבה המוסרי של 

, Aפחות, נראה כי יש מקום לשקול תוצאות אחרות כגון מהבחינה האינטואיטיבית להעסקה? 
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אינה הוגנת אך טובה יותר לשני הצדדים, אם זו הדרך היחידה להימנע  , על פניו,שאמנם

  C.35אופטימאלית כמו -מתוצאה תת

באה להצביע על נקודת מבט רחבה יותר  1המוצגת בטבלה לסכם ולומר כי הדוגמה ניתן 

ריונים שהוצגו לעיל נראים כעוסקים ברמת מיקרו של עסקה לנושא הניצול: בעוד הקריט

מדוע שיקולים אלו יכולים להביא פרטנית והשלכותיה הפרטניות, הדוגמה המוצגת מבהירה 

יכולים  התוצאותאופטימאליות ובשל כך שיקולים רחבים יותר הנוגעים לטיב -לתוצאות תת

   להשפיע, אולי, על השיפוט המוסרי של העסקה הפרטנית.

אנו מחויבים לבחון בכדי לקבוע ותם פרמטרים א מספרקירה עד כה אודות הניצול עולים מהס

עלינו להניח או להצדיק קריטריון מסוים שעל  ,ראשית .עסקה כלשהי היא מנצלת או לאהאם 

פיו נוכל להגדיר תהליך הוגן ורווח הוגן. כלומר, מערכת שלפיה נוכל לקבוע האם היה צד 

צד שהרוויח יתר על המידה הודות ליתרון כשלהו שהיה ברשותו על פני הצד  מנצל, דהיינו,

 קיימיםיתרה מזו, כדי לבחון האם  רון זה.כתוצאה מית ,שהרוויח פחות מאותה אמת המידה

האם האפשרות של חוסר  שהוצג זה עתה( עלינו לשקולגון זה )כ נוספים שיקולים

( ואי "no transaction benchmark" -ה אינטראקציה הינה אפשרות מוסרית )מה שמכונה

את התוצאות של אי פעולה וכיצד אלו יכולות להשפיע, אם בכלל, על השיפוט הראשוני  לכך

  אודות העסקה.

אטען כי לא ניתן להסתפק  תחילההיה בהתאם לפרמטרים אלו. י ההמשך העבוד

יים קפיטליסטיים בקריטריונים המקובלים כיום לבחינת עסקאות, קרי, קריטריונים כלכל

אראה כי . וכי יש צורך להתבסס על שיקולים רחבים יותר לבחינת ניצולם של עובדים זרים

היסוד לקביעת קריטריונים אלו טמון בבחינת החובות המוסריות המתקיימות בין מדינות 

לאומית ליחסים אלו ואזקק מתפיסה זו אמות מידה -ולאחר מכן אבסס תפישה ליברלית

   ינת העסקת עובדים זרים. מוסריות לבח

 

                                                           
35

  Werthiemer A. (1996). Pp. 289-293ם כי מזווית קצת שונה, ראה אלהרחבה,  
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 ?האם העובדים הזרים מנוצלים

וכל לשרטט את קווי העסקה כדי לענות על שאלה זו, עלינו לקבוע קריטריון מסוים על פיו נ

 רכי עבודה זו אאמץאת העסקתם של העובדים הזרים. לצ אליה נוכל להשוותההוגנת אשר 

 עיקרון חלוקה עבודה זו אסתמך עללצרכי הניתוח בש ,. מכאןקפיטליסטית-גישה כלכלית

. יוצא מכך, שבתנאים קלאסית-ותורת ערך ניאו בעלות על אמצעי הייצורקפיטליסטית של ה

בתנאי תחרות משוכללת  שיווי משקלהנוכחיים של הבעלות על אמצעי הייצור, המחירים של 

הו בשוק, סטייה ממחירים אלו כתוצאה מיתרון כלשעסקאות בהן יש הם המחירים ההוגנים. 

הן עסקאות שבהן בעלי היתרון , סימטריה של כוח המיקוח-כגון אינפורמציה אסימטרית או א

אין כוונתי לטעון כי קריטריון ספציפי זה הוא  36.מנצלים את אלו שאינם נהנים מהיתרון האמור

לבחון את הקריטריון הראוי ביותר לשמש כאמת מידה מוסרית לבחינת עסקאות, אלא 

 עמדה לנסות לשרטט  ם שנהיו מקובלים יחסית בעולם המערבי ובמובן זההקריטריוני

המוסרי הנובע מאימוץ גישה זו.  37קיצונית יחסית מבחינה מוסרית הנובעת מאימוץ גישה זו.

הגישה הקפיטליסטית מתיישבת עם סוגיית דהיינו, אימוץ קריטריון זה נועד לבחון כיצד 

  .העובדים הזרים

הוא  כי הצעד הראשון שלנו כדי לבחון האם העובדים הזרים מנוצלים, מן האמור לעיל נובע

שתהיה לנו אמת מידה להשוואה  בקביעת מחיר שווי המשקל בשוק העבודה, על מנת

לן משימה זו איננה ואמנם כפי שאראה לה .א כמובן לשכר(י)הכוונה במחיר בשוק העבודה ה

 טריוויאלית.

גרי עבודה בעלי זכויות מלאות, ר שהיו מקבלים מהשכאם כן, הינה לההשוואה הרלוונטית 

)דיון  , כגון השכלה, חריצות וכד'לאלו של העובדים הזרים כל שאר התנאים זהיםכאשר 

השוואה זו תניב  מפורט יותר בתנאים הייחודיים של העובדים הזרים נמצא בפרק הראשון(.

סוקה הייחודיים להם, אומדן לסטייה בשכרם של העובדים הזרים הנובעת ממאפייני התע

לרעה  מאפיינים נוספים היכולים להשפיע. בעיקר הגבלת תחום התעסוקה ומשך התעסוקה

                                                           
36

 Miller, D. (1990). pp. 186-189 
37

 עמדה קיצונית במובן זה שהיא מתבססת על מנגנוני שוק כאמות מידה לקביעות מוסריות. 
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תנאי שכרם אל מול מהגרים בעלי זכויות מלאות )של מהגרים( קשורים להבדלים  על קביעת

היכולים להשפיע על כושר המיקוח בהיצע שירותי הרווחה העומדים לרשות כל אוכלוסייה ו

שיש  , אם קיימת,מן ההשוואה נוכל להעריך את הפרמיה השלילית גובה השכר. תבקביע

 עובד זר על שכרו.  הולעצם היותו של מאן ד

את יכולתם של העובדים הזרים  המדינה מגבילה מהבחינה התיאורטית, עצם העובדה כי

רי להתחרות בשוק העבודה מספיקה כדי לקבוע שמבחינת הקריטריון שאומץ בעבודה זו, ה

. המדינה מנצלת את מעמדה כדי לקבוע תנאי תעסוקה שאינם עולים בקנה בניצול שמדובר

שגם השכר שיקבע אינו משקף  ,ומכאן אחד עם התנאים הנגזרים מתחרות בשוק קפיטליסטי

בהתאם לתיאוריה זו, תנאי שוק חופשיים צפויים להביא לרמת שכר של שיווי  38.שכר ראוי

על התחרות של העובדים בשוק זו צפויים להביא לרמות שכר משקל ואילו הטלת מגבלות 

נמוכות יותר, כך שאנו צופים פערים בין השכר של עובדים מקומיים לשכר של עובדים זרים. 

 בחינה אמפירית של הנושא תוכל לבחון אם מתקיימים פערים כאלו ואם כן עד איזה רמה.

. בבואנו מרי עם התמונה התיאורטית.איננה מתיישבת לגהתמונה   מבחינה אמפירית ,ואולם

שכרם של של מהגרי עבודה לבין  שיווי משקללבחון את הפרשי השכר שבין השכר של 

מקשה אחת, בעיקר בשל העובדה כי אל העובדים הזרים קשה להתייחס לשוק העבודה כ

ישנה דוגמה לכך ש 5ניתן לראות בנספח  העובדים הזרים מוגבלים לסקטורים מסוימים.

בין עובדים מקומיים לבין עובדים זרים,  נפים שונים בהיקף פערי השכר,ת גדולה בין עשונו

כלומר, בבואנו לקבוע האם מתקיים  . אך דוגמה זו ממחישה את מידת הקונטינגנטיות בסוגיה

ניצול  מבחינה אמפירית, נראה כי לא תהיה תשובה גורפת אחת אלא יהיו קביעות שונות 

בנוסף, ניתן לצפות כי פערי השכר בין העובדים ינתן תנאי שוק שונים. עבור ענפים שונים ובה

הזרים לבין שכר ההשוואה יהיו נמוכים יותר מהפערים שבין העובדים הזרים לעובדים 

גם  באותן עבודות שהשכר בהן נמוך סיבה תיאורטית לכך הינה שמראש מדובר המקומיים.

. השכר למהגרי עבודה בעלי השכלה נמוכה(לעובדים מקומיים )ככל שמדובר בעובדים זרים 

נמוך יותר בשנים הראשונות ולכן בסקטורים אלו השכר אליו אנו משווים, מראש אינו גבוה 

                                                           
38
  Attas, D. (2000)לדיון נרחב בנושא ראה  
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תיחום זה בין שכר המינימום מלמטה ושכרם של מהגרי עבודה  39בהרבה משכר המינימום.

שכרם של  בסקטורים המאופיינים מראש בשכר נמוך אינו מותיר מקום לפער גדול בין

העובדים הזרים ושכר ההשוואה. לכך ניתן להוסיף את העובדה כי הפער משתנה בין 

סקטורים שונים כך שמידת הניצול מבחינה אמפירית הינה קונטינגנטית ותלוית מאפיינים 

העובדה כי יש מידה לא מבוטלת של  40ייחודיים של סקטור ושוק תעסוקה ספציפי.

על אימוץ גישה אמפירית  מקשה ,אם מדובר בניצול או לאבוע הקונטינגנטיות בבואנו לק

בלבד לשאלה, שכן ככל שהשוק סבוך יותר וקשה יותר להעריך את אותו סכום מדויק המהווה 

את השכר ההוגן, השאלה המוסרית ולכן גם השיפוט המוסרי נהייה חשוף יותר ויותר 

זרים הקימו, הלכה למעשה, מקרים קיצוניים בהם העובדים ה 41לשרירותיות והערכות גסות.

ענף חדש כגון שוק הסיעוד הביתי בארץ מדגים עוד יותר את הקושי בקביעת אמת מידה 

  אמפירית אמינה.

עסקה המהווה מקרה של ניצול כאשר הן התהליך של ביצוע מהמתואר בפרק הקודם, 

קבעו העסקה והן תוצאת ההעסקה חורגים מאמת המידה המוסרית. מכיוון שאמות המידה שנ

קפיטליסטיות, עצם ההגבלות המוטלות על העובדים הזרים  –הן אמות מידה כלכליות 

מבחינת התהליך ישנה  בהתאם לכללי התחרות הכלכליים. לכן,מונעים מהם להשתתף בשוק 

 ,קריתנאי התוצאה, מידת התקיימותו של  חריגה מאמת המידה שנקבעה. יחד עם זאת,

, כמודגם לעיל, קשה להערכה רים מרמת השכר הראויההעובדים הז מידת החריגה של שכר

  42ואף איננה אחידה כלפי כל העובדים הזרים.

האם עלינו להסיק מכך כי התשובה לשאלת ניצולם של העובדים הזרים היא תשובה פרטנית 

מידת יכולתם להתחרות המשתנה ממקרה למקרה, על אף ההגבלות מרחיקות הלכת על 

ור הניתוח לעיל התשובה היא כן, אך אין זו נראית כתשובה לכאורה לא בשוק העבודה?

                                                           
39

. מאמר זה מראה כי במיוחד ברמות .Borjas, J. G. (1994)לסקירה מלאה על מאפייני השכר של מהגרי עבודה ראה  

 השכלה נמוכות, רמת השכר של מהגרי עבודה )בעלי זכויות( נמוך מזה של המקומיים ויישאר נמוך ממנו לאורך חייהם.   
40

 . 8ספח לדוגמה אמפירית מהמקרה הישראלי ראה נ 
41

מיהו המוסמך לתת את הערכת השכר הראויה  –את הבעייתיות ניתן להדגים באמצעות סוגיות שיעלו מסוג זה של שיפוט  

ואיך הוא נקבע, מהן המתודות הנכונות ביותר כדי להעריך שכר זה, מהו טווח הטעות של הערכה כזו, איך נמנעים משיקולים 

 ריטריון וכד'זרים כמו שיקולים פוליטיים בהגדרת הק
42

 Miller, D. (1990). pp. 186-193על החשיבות בקיומם של שני התנאים כדי לטעון כי מדובר בניצול ראה  
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הרי שמראש הגדרנו כי המדינה משתמשת ביתרון שיש לה על פני העובדים הזרים  מספקת.

 יכולה לשפרכדי לקבוע תנאי העסקה הנוחים לה ואף כי רמות השכר הנמוכות הנובעות מכך 

של את טת, לכל הפחות, אם לא את רווחתם של חלקים גדולים באוכלוסיית המדינה הקול

 לגבי שיקולים מוסריים בענייןכי ללא בירור מעמיק יותר  , אם כך,נראההמדינה כולה. 

יתרה מזו, כיצד ניתן זו בצורה מקיפה.  קשה יהיה לענות על שאלה התוצאהוהתהליך 

כגון  רחבות יותרמוסריות , עם טענות נים אלו שהוצגו זה עתהלהתמודד, לאור קריטריו

אפליית העובדים אל מול עובדים מקומיים, מניעה של זכויות סוציאליות אשר מגיעות 

. רוצה לומר, גם אם יתגלה במקרים מסוימים כי השכר וכד' לאזרחים ולא לעובדים זרים

הסופי שמגיע לעובד הזר אינו נופל משכר ההשוואה הרלוונטי, האם זה סוף הפסוק המוסרי? 

קפיטליסטית מנגנוני השוק נקבעו לא כתהליך המוצדק בפני -ליתשמבחינה כלכשכן יש לזכור 

עצמו )תחרות לשם התחרות( אלא על מנת להביע לתוצאה מסוימת, כך שאם תוצאה זו 

זאת ועוד, הרי  מתקבלת ייתכן והפגמים בתהליך מתעמעמים בעת בחינת התוצאה הסופית.

ים להתחרות כפי שהיה מלכתחילה נאמר כי העובדים הזרים אינם מקבלים תנאים שוו

בכדי  האם וכיצד ניתן להצדיק זאת?  מתבקש מעקרונות השוק החופשי, נשאלת השאלה

להתמודד עם טענות אלו דרושה, לדעתי, העמקה אל עבר התשתית הרחבה יותר שממנה 

   נגזרת אותה אמת מידה לפיה אנו קובעים את התנאים של העסקה הלא מנצלת.
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 מבט רחב יותר –וצלים האם העובדים הזרים מנ

הקריטריונים לעסקה הוגנת או לא  יםרחבה יותר שממנה נובעהתשתית מהי, אם כן, ה

זו,  שאלהמנצלת, ושדרכה יהיה ניתן להתמודד עם טענות רחבות יותר? כדי לענות על 

ווי ימחיר הינו מחיר ראוי אם הוא מחיר ש: אתחיל אפוא בניתוח אותו הקריטריון בו פתחתי

וא מעין מצב ל שוק תחרותי. מהניתוח שהראיתי לעיל מצבם של העובדים הזרים המשקל ש

תנאי העסקתם מהווים הפרה בוטה של התנאים האמורים לשרור בשוק כלאיים בו מחד גיסא 

ברמה  ןתחרותי ומאידך גיסא, אין בכך כדי להבטיח כי רמות השכר של כל העובדים הזרים ה

הניתוח מתמקד במצב עניינים זה מכיוון ם אינם מנוצלים כלל. זהה של ניצול ואף ייתכן כי חלק

על מנת לקדם את הניתוח המוסרי  ישנם עובדים זרים. ןשזהו המצב המצוי במדינות בה

בנושא יש להתייחס לסוגיות המוסריות היסודיות ביותר שמהן נגזרים בסופו של דבר אמות 

ק סוגיות אלו לשני רבדים מרכזיים: ניתן לחל המידה לבחינת ניצולם של העובדים הזרים.

הרובד הראשון נוגע לשורשים המוסריים הקובעים את היחסים הראויים בין מדינות והרובד 

השני נוגע לשיקולים הפילוסופיים ביחס למשקל המוסרי שיש לתת לתהליך ולתוצאה בעסקה 

ממינים שונים רבות  על העובדים הזרים מוטלים מגבלות ,כפי שהוצג בהרחבה לעיל נתונה.

 ,מגבלות אלו הם היסוד לכל הסוגיה .מרחיקת לכת על תנאי העסקתם אשר להם השפעות

שכן אם לא היו מוטלים מגבלות כלשהן ועובדים זרים היו חופשיים להגר למחוץ חפצם 

תנאי העסקה של עובדים  י שהדילמה המוסרית בהקשרולהיקלט שם כאזרחים מהשורה, הר

מכאן נובע  43יורה משאר האזרחים.-הם כבר לא היו מובחנים דה –מתעמעמת זרים הייתה

ל הסוגיות האתיות הבסיסיות ביותר. שכן, היכולת לקבוע האם מדינה הרובד הראשון ש

קביעה מימשה יתרון לא הוגן שיש לה על מנת להשיג תוצאה עדיפה תושפע מאד מה

אך נות אחרות לשטחה. מוסרית ביחס ליכולתה של מדינה להגביל כניסתם של אזרחי מדיה

והתהליכים  ( מושפעות מהתנאים בהם הן מתבצעותTransactionsלא די בכך. עסקאות )

אמת מידה לבחינת עסקה מנצלת יכול שתתייחס לתהליכים או לתנאים . שהביאו לביצועם

הקשורים בביצוע העסקה, לתוצאות העסקה או לשניהם גם יחד. מכאן נובע הרובד השני של 

                                                           
43

הגירה כמעט תמיד מלווה בקשיים מסוגים שונים גם בשוק  –חשוב לציין כי אין זו ערובה לכך שלא יהיו בעיות אחרות  

 ממדיניות מגבילה על מהגרי העבודה העבודה, אך ההבדל הוא שקשיים אלו לא נובעים 
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המוסרי ביחס למתן משקל מוסרי גבוה יותר לתהליך או  , קרי, הבסיססריות אלוסוגיות מו

  לתוצאה.

שה לאומית הרובד הראשון של הסוגיות המוסריות נמצא בתווך שבין גישה קוסמופוליטית לגי

בהקשר של צדק בינלאומי. הרובד השני של הסוגיות המוסריות נמצא בתווך שבין גישה 

אימוץ כל אחת מגישות אלו איננו דבר טריוויאלי. כנגד   44.תוצאתנית דיאונטולוגית לבין גישה

כך שאימוץ כל אחת מהן מחייבת  המיסוד האלו עומדת גישת הפוכ כל אחת מגישות אלו 

גישות אלו, אנו מקבלים שני זוגות הנמצאים  הארבעשמ ,מכאןהתמודדות עם הצד שכנגד. 

 בין שתי גישות יםם עם ארבעה זוגות המשלבשבאופן גס אנו נותריל זוג על ציר שונה כך כ

       45הבאה: "מטריצה"בהתאם לרלוונטיות 

 

  

 

  

 

 

 

 

ככל לגבי תופעת העובדים הזרים.  המוסריים שיפוטים משפיעים על הים האפשריהשילובים 

נהיה קרובים יותר לצד של הלאומיות, כן תקטן  ,קוסמופוליטיות-לאומיות :שמבחינת הציר

נות המבכרות טענקבל לקהילה( ודינה )תנו לפחות לכאורה, כלפי כל מי שאינו שייך לממחויבו

                                                           
44

  Ruhs M. and Chang H.J. (2004) 
45

 . 26שם, עמ' סכימה זו מתבססת על סכימה דומה שנעשתה על ידי צ'אנג ורוס במאמרם, ראה  

 קוסמופוליטיות  לאומיות 

 דאונטולוגיה 

 תוצאתנות
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יחד עם זאת, בעוד ששילוב  46. את אזרחי הקהילה מבחינת הזכויות או מבחינת התוצאות

של העובדים הזרים,  הלאומיות עם גוון קיצוני של תוצאתנות נראה כמצדיק את העסקתם

מאפשר זאת, לדעתי. באופן כללי, הסיבה העיקרית לכך  ויננטולוגית אדאונשילובו עם גישה 

היא הדרך שבה גישה מוסרית זו מבכרת את הזכויות ואת התהליכים הכרוכים בתנאי 

העסקה זו, אשר מראש תוכננו כדי להגביל את זכויותיהם של העובדים הזרים בשוק 

וקתי כדי להצדיק זכויות ק החלצד( מביא טיעונים חשובים מכיוון ה(Waltzerהעבודה. וולצר 

להיכנס לשוק. לדידו, אין דרך להצדיק אפליה להם שהקהילה מאפשרת  עבור אלו מלאות

בתוך מסגרת דמוקרטית. על כן, על התושבים המקומיים להחליט, או שהם מוכנים להרחיב 

את החברות המלאה בקהילה לעובדים החדשים או שהם יאלצו למצוא פתרון בעצמם 

)שוב, מסקנה זו נובעת מתוך השילוב הספציפי של לאומיות עם  חסרים עובדיםלעבודות להן 

  47גוון של דאונטולוגיה(.

שילוב של קוסמופוליטיות עם דאונטולוגיה, מספק את הקו הקיצוני ביותר כנגד צורת העסקה 

, אחד המייצגים הבולטים של גישה, זו מניח תשתית (Pogge)זו של העובדים הזרים. פוגה 

באופן גס  ית כדי לקבוע קריטריון שיקבע עד כמה מותר למדינה לבכר את תושביה.מוסר

שתו של פוגה היא שאל לה למדינה לפעול כלפי חוץ כפי שלא הייתה מוכנה לפעול כלפי ירד

ברי הוא כי דרישה כזו איננה מתיישבת עם תופעת העובדים הזרים ועל כן תקבע  48פנים.

הכיוון  ., בהמשך ארחיב את הדיון על כךיתנת להצדקהשתופעת העובדים הזרים איננה נ

ניתן לטעון  ,הקוסמופוליטי המשולב עם תוצאתנות מניב מסקנה פחות חד משמעית. לכאורה

המגבילים שהוזכרו, משפר את מצבם כי כל עוד שילובם של העובדים הזרים, גם בתנאים 

יחד עם זאת,  49וויון זכויות.אזי שמדובר בשיפור פארטו ושיקול זה גובר על שיקולים של ש

מבחינה קוסמופוליטית אין שום הצדקה לבכר אזרחי מדינות מסוימות על פני אזרחי מדינות 

מכאן שהתוצאה אחרות, ולכן התוצאה צריכה להיבחן באופן שווה לעובדים זרים ולאזרחים. 
                                                           

46
מכיוון  Caney, S. (2005). Pp. 173-178סקירה של טענות מרכזיות המצדיקות גוון זה של הלאומיות ניתן למצוא ב  

 .Donnelly, Jהזרם הריאליסטי ביחב"ל מספק אף הוא הצדקות לגישה זו, לסקירה של טענות מרכזיות בנושא ראה אחר 

(2000) pp. 161-188   
47

 Waltzer, M.(1983) pp. 31-63 especially pp.56-61  ראה גםAttas, D. (2006)  
48

 Pogge, T. (2002). Pp. 118-144 
49

 Ruhs M. and Chang H.J. (2004). P. 89  דיון מפורט יותר בבעייתיות של נימוקים של יעילות פארטו בנושאים ,

 Hausman D. M. and McPharson M.S. (1996). Pp. 93-111מעין אלו נמצא ב  
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א תוכל . המדינה למסויםהמוסרית היא זו שמשפרת את רווחת כולם, תחת עיקרון חלוקתי 

להפלות את העובדים הזרים או לבצע מדיניות המשפרת את מצבם של אזרחי המדינה יותר 

הסיבה העמוקה לכך נובעת מאחד מהיסודות  צבם של העובדים הזרים.מאשר את מ

וסמופוליטית הנוגעת לכך שאין הבדלים בין בני האדם מבחינה הבסיסיים ביותר בתפיסה הק

ותיים כגון שיוך קהילתי, מקום הלידה וכד'. ניתן לדמות זאת מוסרית הנובעים מתנאים שריר

כך  למצב שבו מתקיימת מדינה אחת בעולם כך שכל האנושות הן הלכה למעשה שווי זכויות.

בין בני אדם בעלי מקצועות באופן מהותי  השתנותשרמת השכר, בסופו של דבר, לא יכולה ל

נים אלו מדגימים כיצד שילוב העמדות שיקולים אחרו 50.דומים כתוצאה ממדיניות מכוונת

הקשורות בהעסקת עובדים  טענות רחבות המוסריות הרחבות יותר תורם להבנה וניתוח של

   זרים.

לשיקולים  לעמדות מוסריות רחבות יותר תובילזו נועדה להדגים כיצד הפנייה סקירה קצרה 

זרים. במונחים של ניצול, כל שונים בעת הניסיון לקבוע שיפוט מוסרי אודות סוגיית העובדים ה

, תר על כןי לבחינת העסקה ההוגנת.אחד מהשילובים הללו יוביל לקביעת קריטריון שונה 

קריטריונים מוסריים לבחינת הניצול של קשה יהיה, לטעמי, להגן על מכל האמור לעיל יוצא ש

ועוד, זאת  .ה עם הסוגיות הכלליות שהועלו זה עתהעובדים זרים ללא התמודדות ישיר

עולה כי כל שילוב גישות מוסריות אשר כולל גוון משמעותי של קוסמופוליטיות  מהאמור

לקביעה כי  ,בחשבון אחרון ,יוביל (דאונטולוגיה-תוצאתנות או קוסמופוליטיות-)קוסמופוליטיות

העסקת עובדים זרים היא מקרה של ניצול. לאור זאת בשלב הבא אבחן את העמדה 

 .הקוסמופוליטית

 

 

                                                           
50

אין זה אומר שלא ייתכן ויהיה ניצול תחת משטר קוסמופוליטי אלא רק שבוודאי ולא ניתן יהיה להצדיק הכלת תנאים  

 בני/בנות קהילה מסוימת, כלומר המתכונת המדוברת של העסקת עובדים זרים תהווה ניצול מניה וביה. מגבילים על 
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( היא חיבור זהמור לעיל, המסגרת של העסקת עובדים זרים )במקרים הנוגעים לעניין בכא

 יש חופש בחירה עסקהמסגרת שבה לשני הצדדים ב מסגרת רצונית )וולונטארית(, כלומר

יסוד זה של החופש, הוא הוא העומד  .51ביחס לשאלה האם לבצע את העסקה או אם לאו

הפעולה עצמה נעדרת סממנים תה העסקה, שכן של אובבסיס הקושי לבחינה המוסרית 

בחינת מוסריותן של אין מדובר בכפיה, הונאה או רמיה.  –מובהקים של פעולה לא מוסרית 

מכאן  .פעולות היו צריכים להתבצעאותן  ןת מידה מוסרית לפיהופעולות אלו דורש מציאת אמ

  .ת המידהואמ ט את אותןשעל מנת לקדם את הניתוח המוסרי יש לשרט

איזו  אמות מידה של ניצול בהקשר של עובדים זרים, צריכות להכריע ביחס לשאלה של

נות כלפי זו כלפי זו ואף לגבי אחריות אזרחיהם של מדי חבות מדינותאחריות ואילו חובות 

שכן, בבסיס המקרה של עובדים זרים עומדת עסקה בין מדינות אחרות.  אזרחים של

מועסקים אשר שייכים למדינה אחרת. שאלת ההוגנות של מעסיקים שהם בני מדינה אחת ל

מהחובות המוטלות על המדינה המעסיקה כלפי  (אבל לא בלבדי) עסקה זו נובעת באופן ישיר

של המדינה  האני מדגיש את מקומ 52אותם מועסקים וכן מאותן זכויות שיש למועסקים.

ל העסקת עובדים זרים לעומת המעסיק מכיוון שכפי שהוצג לעיל, התנאים הייחודיים ש

נקבעים ברמת המדינה ואינם פרי מדיניות של מעסיק ספציפי. עמדות מוסריות שונות ביחס 

לחובות וזכויות אלו יגרור עמן מסקנות לגבי מידת ההוגנות של העסקה, קרי, האם העסקת 

 עובדים זרים עמדה בקריטריונים של צדק אשר אותן עמדות פילוסופיות מחייבות ואם לאו.

בתוך כך, יש להבחין בין זכויות המועסק לבין חובות המעסיק, לא תמיד זכויות המועסק זהות 

כלפי  ותתמיד זה ןכלפי מעסיקים שונים וכלפי מוסדות שונים וכן זכויות המעסיקים אינ

כלפי אזרחיהם  יםאם חלים על המדינה / המעסיק חובות מסוימ ,יתר על כןמועסקים שונים. 

על מדינה כלפי אזרחי מדינה אחרת  חליםת, הרי שיש להבחין בין החובות השל מדינות אחרו

על אותם אזרחים באם הם באים לעבוד  יםכאשר הם במדינתם הם, וכן אילו חובות חל

במדינה אחרת. בעוד שלא ברור כי ניתן להטיל על המדינה הקולטת אחריות כללית כלפי כל 

                                                           
 

52
 Pearson, J. "National responsibility, global justice and exploitation: a preliminary analysis", Journal 

of Global Ethics 7:3 (2011), pp. 321-335. 



 51 

מינימאליים כגון משאבים מספיקים לחיים  אזרחי העולם באשר הם גם אם מדובר בתנאים

פיזיים ואוטונומיה בסיסית )בהתאם להגדרות הליברליות השונות( הרי שמהרגע שהמדינה 

ביצעה עם אזרחים אלו עסקה מיוזמתה החופשית הרי שחלים עליה חובות מסוימות שלא 

אשר ציפית קבוצה ייחודית ספב. כבר אין מדובר "באזרחי כל העולם" אלא ןניתן להכחיש

  המדינה בחרה לבצע עמה עסקה.

אסקור כמה מהמאפיינים הייחודיים והבולטים של גישות על מנת להשלים את הדיון בסוגיה 

את . בפרקים שיבואו לאחר מכן אציג אציג כיצד הם משפיעים על תיאוריות של ניצולאלו ו

טיעונים , ואביא סיבות לכך שיש לדחות את הגישות השוויוניות ברמה הקוסמופוליטיתה

אשר מצדדת בגוונים של לאומיות תוך  של צדק בינלאומי המצדיקים תפישה ליבראלית

לא כחלק מתורה של צדק אלא כחובה  מתן סיוע מינימאלי למדינות אחרות. זאת,תמיכה ב

עולה לבסוף, אציג תיאוריה של ניצול ה. ייםמוסרית אשר שורשה בעקרונות מוסר הומניטאר

יה זו לגבי כות של תיאורואת ההשלשל צדק בינלאומי  תפישה ליבראליתבקנה אחד עם 

  עובדים זרים. 
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 הגישה הקוסמופוליטית וניצול

יסוד מרכזי בגישות קוסמופוליטיות קשור בסוגיית הגבולות ומשמעותן המוסרית. לא ייתכן, 

ו או אחרת תהיה אזרח של מדינה כזכעל פי גישה זו, כי לעובדה השרירותית שאדם נולד 

יתרה מכך, חלק  53משמעות מוסרית כלשהי כלפיו ולכן אין להצדיק הגבלות על הגירה.

אור ל תיאוריות אלו,. על פי על תיאוריות ליברליותמבוססות מהטענות הקוסמופוליטיים 

סרית לכך שאדם נולד למדינה כזו או אחרת, אין שום סיבה והעובדה שאין משמעות מ

בסיס מוסרי נוסף לתיאוריות קוסמופוליטיות הינו  54.מדיניות בגבולות יעצריליברליזם הש

(. A Theory of Justiceמשנתו של רולס כפי שהיא משתקפת ב"תיאוריה של צדק" )

הקוסמופוליטנים מאמצים את גישתו של רולס בתכנון עקרונות של צדק מאחורי "מסך 

אינם בני הבערות אחורי מסך הבדל משמעותי אחד: אותם פרטים היושבים מב  רות"עהב

אותה מדינה, אלא כולם אזרחי כלל העולם ובהתאם עקרונות הצדק חלים כל בני האדם ללא 

לגישה זו השלכות מוסריות עמוקות ומרחיקות לכת לגבי  55קשר לשייכותם המדינית.

 המוסדות הפוליטיים ותפקידם. אם אנו מקבלים את הטיעונים הקוסמופוליטיים שהוצגו עד כה

ואת קידום טובת  ןשל זכויות אדם באשר ה ןאזי שתפקידם של מוסדות פוליטיים הוא בקידומ

אין ואלא גם כל ערכם נגזר מיכולתם לבצע תפקידים אלו,  ,כלל האזרחים. אך לא זו בלבד

למוסדות פוליטיים גם חובה להתערב במקרים בהם  ,בהתאם לכך 56להם כל ערך אחר.

רק במקרים אלו. גישה קוסמופוליטית חזקה כגון זו המיוצגת על ם מופרות, אך לא זכויות אד

ויות דורשת התערבות גם במקרים פחות חמורים מהפרה בוטה של זכ (Poggeידי פוגה )

אדם ולמעשה קוראת לפעול באופן אקטיבי לצמצום פערים בין מדינות ועוני חמור באשר 

תוצר של סדר הינם של מדינות  ןשרהפערים הגדולים בעו ,יתרה מזו, לדידו של פוגה 57הוא.

המדינות העשירות ועל כן חלה עליהם חובה מוסרית הן למנוע מצב זה אחראיות גלובאלי לו 
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טענה נוספת שנשמעת בכיוון זה גורסת  58לתקן את העיוותים שנוצרו. והןמלהתפשט הלאה 

וע הבינלאומי שוויון כתוצאה מצורת הסי-של מדינות מוביל לאי ןכי הפערים הגדולים בעושר

עולם נוסף על כך,  .אשר בדרך כלל כופה כללים והתניות משמעותיות על מנת לזכות בה

 שאינם תושבי המדינה או אזרחיה כח לבעלי הון , הלכה למעשה,נותן ההשקעות הגלובאליות

, במובן זה חייהם של אזרחים במדינות מתפתחותעל  להשפיע באופן משמעותי

אפשרויות  –ת מן הקצה אל הקצה את הכלכלה בה הם חיים לשנו ותשהשקעותיהם יכול

השפעות אלו מועצמות לנוכח העובדה כי ברוב  .תעסוקה, מקורות צמיחה, תנאי מחייה וכד'

אין לאזרחים וגם לא למדינה כרית ביטחון  ,המדינות המתפתחות, וביתר שאת בעניות שבהן

  59געת חירותם.כלשהי שמאפשרת להם להתמודד עם השפעות אלו, ובכך נפ

 ,חלק ניכר מהשיח הליבראלי אינו נוגע רק לצדק חלוקתי שוויוני מההיבט התוצאתני שלו, קרי

אילו פערים בחלוקת המשאבים הסופית מוצדקים ואילו לא, אלא גם להיבט של שוויון 

 לשוויון הזדמנויות בינלאומי.נוגעות הזדמנויות. באותו אופן, גם שאלות של צדק בינלאומי 

טוען, בהתאם למאפיינים אחרים של הגישה הקוסמופוליטית  Simon Caney)ימון קני )סי

שהוזכרו לעיל, כי גם לעניין שוויון הזדמנויות אין למדינה הצדקה לנהוג כלפי חוץ כפי שלא 

לדידו, על המדינות העשירות לפעול כך שגם לבני המדינות  60הייתה נוהגת כלפי פנים.

מנויות מלא. את טיעונו הוא מבסס על כך שבאופן כללי שוויון העניות יהיה שוויון הזד

הזדמנויות בתוך גבולות מדינה הינו דבר יחסית מוסכם ועל כן בוחן האם יש סיבות מוצקות 

החשיבות  61עיקרון זה ברמה הבינלאומית, ומסיק שאין.להחיל מבחינה מוסרית שלא 

 אש צומצמה לתחום הליבראלי,דה זו מרבכך שמסגרת עבו השבהבאת טיעונו לדיון הינ

אשר איננה שלמה ללא  כלומר בחינת המקרה של עובדים זרים מתוך נקודת מבט ליבראלית 

  התייחסות לפן זה של צדק.
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יטית, כוונתי הקוסמופול של הגישהרוחבה ועומקה ו את כל לא אתיימר להציג בעבודה ז

י בדיון אודות עובדים זרים ם לדעתמרכזיים אשר מהותייתה להציג רק כמה מאפיינים יהי

וניצול. כיצד אם כן המאפיינים שנסקרו לעיל משפיעים על תיאוריה של ניצול ועל סוגיית 

 ?העובדים הזרים

מהמאפיינים שנסקרו לעיל ברי כי העסקת עובדים זרים איננה ברת הצדקה מוסרית. הדבר 

אינם יכולים לכלול כל  שבביצוע העסקת עובדים זרים בוודאיההגינות נובע מכך שמאפייני 

היבט של אפליה או הגבלות על חופש התנועה והעיסוק. יתרה מזו, מהמאפיינים שהוזכרו 

לעיל עולה כי הסדר הגלובאלי הקיים המאפשר את התנאים ליצירתם של עובדים זרים, הוא 

פערי העושר  ,. כלומרלתיקונהשעל המדינות העשירות לפעול  תהמוסרי ההוא בבסיס העוול

ניכרים הינם תוצאה של סדר עולמי לא מוסרי כך שברי כי אין למדינות העשירות כל הצדקה ה

זאת מוסרית לנצלו לטובתם ולהמשיך את העוול המוסרי על ידי העסקה של עובדים זרים. 

, שהמדינה תבדיל בין ועוד, מכיוון שאין כל סיבה מוסרית, לדידם של הקוסמופוליטים

פי אזרחיה לבין אזרחי מדינות אחרות, הרי שהעסקת עובדים ההתנהלות המוסרית שלה כל

. לבסוף, גם שוויון הזדמנויות קוסמופוליטי אינו [זרים אינה דרה בכפיפה אחת עם עקרון זה

עולה בקנה אחד עם העסקת עובדים זרים. בניגוד לעקרונות האחרים, הסיבה לטענה זו 

ת עובדים זרים, אלא בתנאי הרקע האחרונה איננה טמונה דווקא באפליה הכרוכה בהעסק

מופוליטי תהיה לביצוע העסקה. תיאוריה של ניצול המכילה עיקרון של שוויון הזדמנויות קוס

כאשר מצד ב'  מרוויח יותר בו צד א' מנצלת בין צד א' לצד ב' היא עסקה עסקה בסגנון הבא:

צד ב', כלומר, הלכה  ואי שוויון זה פעל לרעתו של ב' לא היו הזדמנויות שוות לצד א' לצד

למעשה לצד ב' היו פחות הזדמנויות להצליח. דוק בדבר, ניצול במובן של אי שוויון 

בהזדמנויות אינו קשור בהכרח לתוצאות העסקה עצמה אלא לתנאים שבה בוצעה. דהיינו, 

 תנאי הרקע לביצוע העסקה, בה לצדדים לא היה שוויון הזדמנויות הוביל להצלחה "יתרה",

     יתרון לא הוגן לצד א' בעת ביצוע העסקה. מבחינה מוסרית וותה אשר הי
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 דחיית הגישה הקוסמופוליטית

בפרק זה, אביא טיעונים המקשים על אימוץ הגישה הקוסמופוליטית בכלל ובפרט לנושא 

של  העובדים הזרים. תחילה אראה כי על אף שהגישה מניחה הגדרות ברורות והומוגניות

בהקשרים כלל עולמיים בכלל ובפרט גם  משמעותי בהגדרת ערכים ערכים, קיים קושי

בהמשך אראה כי לא זו בלבד שבני חברות וקהילות שונות מעריכים  .אים חומרייםלנוש

, ולאור זאת אין להסיק לות שלהם להפיק תועלותדברים באופן שונה הם אף נבדלים ביכו

בין מדינות באופן  המשאבים מפערים בעושרם של מדינות כי יש לבצע חלוקה מחדש של

של נייגל ומילר לבסס טיעון כי מושגים של צדק בכלל  לבסוף אשתמש במשנותיהםאפריורי. 

וצדק חלוקתי בכלל מתקיימים במסגרת קהילתית ואילו ברמה העולמית ניתן לבסס יחסי 

 מוסר המושתתים על עקרונות אחרים.

הניצול של עובדים זרים נובעת ממרכזיות ת חשיבות הדיון הבא בהקשר של הדיון הכללי אודו

עובדים . כפי שנאמר לעיל היסוד הבסיסי ביותר בסוגיית הסוגיית המוסר ביחסים בין מדינות

על עובדים זרים ביחס לעובדים המקומיים. תחת גישות  הזרים היא ההגבלות המוטלות

לבחון את הגישות  קוסמופוליטיות הסדר זה אינו יכול להתקיים מבחינה מוסרית. על כן יש

  הקוסמופוליטיות ולהצביע על חולשותיהן וההשלכות של אלו לנושא דנן.

נסמכת במידה רבה על עיקרון של שוויון, במובן  ,, כפי שהוצגה לעילקוסמופוליטיתהגישה ה

זה שעל מדינות לנהוג באזרחיהם ובאזרחי מדינות אחרות באופן דומה מבחינה מוסרית, 

במונחים של תיאוריית ניצול, משמעות ק חלוקתי, שוויון הזדמנויות וכד'. קרי, מבחינות של צד

מידה אחידה ושווה לכל בני האנוש באופן עקרוני. בבסיס יסודית אחת היא כי יש אמת 

קיימת סיבה מוסרית מיוחדת  אדם הוא אדם ועל כן לאלפיה הנחת היסוד עומדת הגישה 

דקה מוסרית לעסקה בה אדם אחד מקבל אין שום הצכך ש, להפלות אדם ביחס למשנהו

ו גישה ז יחד עם זאת, 62.היה מקבל לו נולד במקרה להורים אחריםתנאים פחותים ממה ש
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מייצרת כמה קשיים המקשים על אימוצה. קושי אחד הנובע מאימוץ גישה זו בא  האחרונה

יש כי  יתפוליטוהגישה הקוסממ נובע, בייקטיבי, כלומרדבר או נהיה ערךש לידי ביטוי בכך

כי אין בסיס מוסרי מגישות אלו, עולה  עוד .טובין מסוימים עבור כל בני האדםל ערך אחיד

פערים הקיימים במשאבים החומריים הנמצאים בתחומן הגיאוגרפי של מדינות הצדיק את הל

כלומר, מדינות  63שונות, ועל כן יש לפעול באמצעות מס לחלוקה מחדש של המשאבים.

, , חייבותומריים כגון נפט, מחצבים ואף אדמות חקלאיות פוריות במיוחדעשירות במשאבים ח

 עם מדינות אשר מזל זה לא שפר עליהן. לחלוק את מזלן הטוב של צדק, ועל פי גישות אל

יש, לדעתי, שני קשיים מרכזיים עם גישה זו. ראשית, כפי שנורמות, ערכים ומנהגים  

מרי שכל אומה מייחסת כנו הבדלים גם בערך החוניתן להניח כי יית ,משתנים מאומה לאומה

מוסלמיות צפוי  של יין ומשקאות אלכוהוליים במדינות כך למשל, הערך 64.לטובין מסוימים

שונה מערכן של אלו בקרב הצרפתים וערכן של מטריות במדינות מסוימות במזרח אינו  להיות

קשה לקבוע  ,אי לכך .קשור לרמת המשקעים באותן מדינות ולעיתים קשור למעמד חברתי

", דהיינו מחיר שאינו משקף הוגן"מחיר ם המחיר שנקבע לעסקה מסוימת הוא בחזקת א

 , שכן אין מחיר או ערך חומרי אובייקטיבי אחדניצול )בהתאם לפרמטרים שהוזכרו לעיל(

לכן לא ניתן לקבוע האם אותו מחיר של עסקה משקף . ואחיד על פני כל התרבויות והקהילות

חשוב לציין כי אין בכך לומר  65.גם לא ניתן לקבוע אם משקף צדק בינלאומיומכאן ש וןשווי

שניצול אינו יכול להתקיים, אלא בעיקר להצביע על הקשר שבין הסביבה התרבותית 

יתרה מזו, הדבר נכון גם לנושא שוויון בהזדמנויות. כך ניתן והקהילתית לבין יצירת ערכים. 

יורק יכלול ניהול מוסד פיננסי משמעותי בעוד שבהודו ייתכן -ניולדמות כי "הגעה לפסגה" ב

כלומר, לא זו בלבד שקשה להשוות את  66ומדובר בהגעה לרמת קדושה גבוהה של נזירות.
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 מה כמעין ממוצע של כלל הפרטים. שמייצג אופי של או
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אנו באים להשוות, שכן אין זה ברור שבני כל התרבויות יענו באותה הצורה  ןההזדמנויות אות

המחיר שיאפשר את תג להצביע על יותר עוד אלא יהיה קשה  מהות ההזדמנותעל שאלת 

חברתית הנדרשת לאפשר -כך למשל ההערכות הכלכלית ההזדמנות השווה באופן תיאורטי.

לימודים במוסדות היוקרתיים ביותר בארה"ב על מנת לעמוד בשוויון הזדמנויות במונחים של 

, גם אם שכןארה"ב שונה בתכלית מההערכות הנדרשת במדינה אחרת עם סט ערכים שונה. 

נאפיין עבור כל תרבות את ההזדמנות אותה נרצה לאפשר עבור בני כל אותה התרבות, 

הדבר יהיה כרוך, ככל הנראה, בעלויות כלכליות שונות ומשתנות ומכאן שלא ברור כי ניתן 

  67לקבוע אמת מידה אחת שתהיה זהה עבור כל התרבויות.

משתנה בין עמים ומדינות ההוא דבר שנית, לא זו בלבד שקביעת ערך עבור טובין מסוים 

על מנת ליצור את שונות, אלא גם היכולת לזהות את פוטנציאל הערך בטובין מסוים ומימושו 

מדינה מסוימת בארות נפט, אלא יהיו בש , אין זה מספיקמשתנה בהתאם. כלומראותו הערך 

אים חקלאיים כך גם לגבי תנוהיכולת להפיק מבארות אלו מוצר, במדינה את צריך שיהיה 

מכאן, שהערך הנובע מכל משאביה החומריים של מדינה כלשהי תלוי במידה רבה ומחצבים. 

על מנת להמחיש את הנקודה, ניתן לדמות  68גם במה שהמדינה הפיקה מהם באופן אקטיבי.

שתי קהילות או מדינות זהות מבחינת המשאבים החומריים אך בעוד שחברה אחת פעלה 

  באותו האופן. צליחהערך כלכלי, הקהילה או מדינה השנייה, לא ה והפיקה ממשאבים אלו

לאחר כעשור, כתוצאה מהבדלים אלו בהתנהלות מדינה אחת עשירה יותר מרועתה, אין זה 

אין  69העשירה תחלק מחדש את עשרה.להצדיק את הטענה לפיה המדינה טריוויאלי, אם כן, 

חדש של המשאבים, המובא פה נועד להסיק מכך שלא ייתכנו סיבות המצדיקות חלוקה מ

להדגים מדוע, לדעתי, הפערים הקיימים כשלעצמם אינם מצדיקים זאת. אינני מתכוון גם 

לטעון בכך כי מיסוי פרוגרסיבי באשר הוא איננו מוצדק. יחד עם זאת, כפי שעוד אציג בהמשך 

אומית יותר עקרונות  של צדק בכלל וצדק חלוקתי בפרט הם יסודות המתקיימים במסגרת ל
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באופן מהותי בשוויון הזדמנויות, אך כנראה  תן אולי לאמץ אמת מידה שלילית, הקובעת כי אל לה לעסקה לפגועניבתוך כך,  

שכן לא ברור כי קיים פרמטר אחד גם בהיבט  שאימוץ אמת מידה זו לא תסתור מבחינה מוסרית את העסקת העובדים הזרים

 ויות אשר נכון עבור כל מי שאינו נמנה עם האוכלוסייה במדינת היעד. של שוויון הזדמנ
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לדעתי, קשה עוד יותר להצדיק מס מלא על משאבי טבע מכאן שמאשר ברמה הבינלאומית. 

זאת  70.בפרט או חלוקה מחדש של משאבים בכלל( Steiner 1999) כפי שמציע שטיינר

אינו רק תוצר של היקף  שונות מידת עושרן של מדינותהקיימים בין פערים המכיוון ש

העבודה עירוב וג נתון, אלא גם תוצר של עבודה, יוזמה וכד'. המשאבים הקיימים אצלם מס

אי לכך אין  71משאבים.אותם ביחד עם המשאב יוצר ערך ובד בבד מקנה זכויות כלשהן כלפי 

בין מדינות מצדיק ובעושר של פערים במשאבים החומריים  םלהסיק, לדעתי, כי עצם קיומ

. מובן שבמקרים בהם למדינה יונייםיה וביה חלוקה מחדש של המשאבים כך שיהיו שוומנ

מסוימת יש אחריות על מידת עוניה של מדינה אחרת אזי שייתכנו חובות מוסריות של אותה 

החשיבות של  מדינה כלפי רעותה בגין אחריות זאת הכוללת חלוקה מחדש של המשאבים.

פני הדוגמאות האחרונות הייתה בניסיון להראות כי הפערים במידת עשרם של מדינות ב

עצמו אינו מספיק, לטעמי, כדי להצדיק חיוב מוסרי הכולל חלוקה מחדש של המשאבים בין 

 . המדינות

איננה סותמת את הגולל על שאלת  מטעמים אלו קוסמופוליטית-דחיית הגישה השוויונית

עצם קיומם של פערים  המוסריות של העסקת עובדים זרים. אמנם, משתמע מדחייה זו כי

לחלוקה שוויונית של כל משאביה על מדינה חובה  לאו דווקא מטילה  ותבעושרם של מדינ

לומר שהיא פטורה לגמרי מכל חובה כלפי בני אנוש כדי לכל אזרחי העולם, אך אין בכך 

שאינם אזרחיה. דחייה זו, אם כן, מחלישה טענות של ניצול של עובדים זרים משני כיוונים: 

לאו )לעומת המקומיים(  במונחים אבסולוטיים ראשית, העסקת עובדים זרים בשכר מוזל

דווקא מנצלת שכן לא ברור כי רמת השכר המוצעת אכן מפלה לעומת מצבם של המקומיים 

, העובדה ששכרם של עובדים מקומיים היה רוצה לומרלו היו מועסקים באותה העבודה. 

כדי להוכיח ניצול  תם העבודות אינו מספיקואילו היו עובדים במשכרם של הזרים א גבוה יותר

רמת השכר המוצעת  ,נורמות, בתרבויות ובכלכלותבשכן ייתכן ולאור הפערים בערכים, 
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דהיינו, ייתכן  לעובדים הזרים הינה שוות ערך לשכר המוצע למקומיים במונחים שלהם.

והמדינה והקולטת, בהטלת המגבלות על אותם עובדים לא הביאה לניצול. שכן גם אם שכרם 

ם היה נמוך יותר אבסולוטית מהעובדים המקומיים הרי שייתכן ושכרם היה נחשב של העובדי

לגבוה למדי במונחים המקומיים )מונחי המדינה השולחת( ואפילו יותר ממה שנחשב השכר 

הגבוה יותר לאותם עובדים מקומיים במונחים של המדינה הקולטת כך שמבחינה זו מדובר 

  בשכר ראוי.  

נה למדינה זכויות מנכסיה של המדינה וערכן הינן פרי עמלה, מקשחלק העובדה שנית, 

אין באופן שוויוני עם מדינות אחרות.  אותן אין היא מחויבת, לדעתי, לחלוקש באותן נכסים כך

הינו שוק העבודה  72בכך אלא להודות בזכותה של מדינה להגן על זכויות הקניין של אזרחיה.

פורייה ליצירת ערך לנכסיה ומשאבים לאזרחיה. חלק אינטגראלי ממדינה ומהווה קרקע 

במובן זה, כשם שאין על המדינה חובה לחלוק באופן שוויוני את נכסיה כך גם לא מוטלת 

אם כן, קיימת . אן דהואעליה החובה המוסרית לחלוק את שוק העבודה שלה עם כל מ

לבני אומות  למדינה זכויות באשר לקביעת התנאים שבהם היא תפתח את שוק העבודה שלה

מתבסס נו שטיעו משום ,זאת .(Attas 2000) סאגם תשובה לאטניתן לראות בכך אחרות. 

שכן  ,העסקת עובדים זרים הינה עסקה מנצלתלפי אמות מידה קפיטליסטיות ההוכחה כי  על

אך אם  73אין לעובדים הזרים זכויות כלכליות מלאות ולכן שכרם אינו שכר של שיווי משקל.

כלשהי להגביל את נגישותם של עובדים בני מדינות אחרות לשוק העבודה  למדינה זכות

תנאים לגבי המידה והאופי של  גם לקבוע אלת שאלה לגבי זכותה של מדינה זונששלהם, 

המעבר מטיעון לגבי יכולתה של מדינה להגביל כניסה לגבולותיה ובכך גם  74.אותה הנגישות

לטיעון אודות החובות המוסריות של אותה  ,להלהגביל את הגישה לשוק העבודה המקומי ש

דורש הגבול וכבר משתתפים בשוק העבודה המדינה כלפי אותם העובדים אשר עברו את 

יקבלו יחס  כי עובדים זרים זה מובן כיצד ניתן להצדיק מבחינה מוסרית, אם בכלל,הסבר. אין 
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. יחד עם זאת, ככל כתף אל כתף איתם שלעיתים עובדיםלעומת עובדים מקומיים  מפלה

שלמדינה עומדת הזכות להגביל את הכניסה לגבולותיה ייתכן ועומדת לה הזכות להציע 

כתנאים לאישור כניסתם  ,ספציפיים לגבי תנאי העסקתםלעובדים ממדינות אחרות הסדרים 

מהות היחסים  לבחון אתאת הדיון יש  על מנת לקדםמכאן ש מדינה ולשוק העבודה המקומי.ל

ם המתקיימים בין מדינות ויתרה מזו על היסודות של הצדק ומאפייניו. על כן, אפנה המוסריי

 עתה להעמקה בנושאים אלו.  

שניתן לזהות ולהבין את העקרונות של  על אףתמה מרכזית במשנתו של הובס גורסת כי 

צדק בדרך של דדוקציה רציונאלית, היישום של עקרונות הצדק ומימושם לא יכולים להתקיים 

כפי שכותב נייגל, לא ניתן להתעלם מכך  75.(Nagel 2005) אלא במסגרת המדינה הריבונית

אף הזירה המרכזית של והן ללגיטימיות הפוליטית הרחבה ביותר  ותשכיום מדינות הלאום זוכ

רדיפת הצדק. הניסיון לצאת ממרחב המדינה למרחב הגלובלי, מותיר את זהותו של הגוף 

של מספר מסוימות סימן שאלה. הצדק מחייב התנהגות והתנהלות המקביל למדינת הלאום ב

רב של אנשים, מה שלא ניתן להבטיח ללא חוק המגובה בישות ריבונית עם מונופול על 

ההתנהגות וההתנהלות הרצויים של הפרטים יביאו לאיזון  76השימוש בכוח ויכולת האכיפה.

ו בין האינטרסים אשר בהתנהגות מסוים בין האינטרס הפרטי לאינטרס הציבורי. הלימה ז

הפרטים באוכלוסיות גדולות לא תהיה פרי ההבנה העמוקה שלהם את חשיבות האינטרס 

הציבורי הכללי, בוודאי ללא הוודאות שכל שאר הפרטים "הטמיעו" את אותה ההבנה 

העמוקה. מכאן נובע הצורך בישות ריבונית שתוכל לתמרץ את האוכלוסייה לאזן בין 

במובן זה ניתן לקשר בין תמה זו לבין הדוגמה  77על מנת להביא למצב של צדק. האינטרסים

זהות במשאביהן אך כל אחת מפיקה מהן ערך השהוזכרה לעיל בהקשר של שתי המדינות  

תהווה ים אחר. ללא "מבוגר אחראי" לא ניתן יהיה להבטיח כי חלוקה מחדש של המשאב
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של צדק חלוקתי ידועים מראש הרי שהמדינה באם תנאים אלו למעשה ביטוי של צדק. שכן 

על כך שמדינה עשירה אחרת תעביר לה משאבים ולכן, לסמוך ה"עצלנית" יכולה מראש 

במובן של עובדים זרים, ניתן לדמות  78הלכה למעשה, תנצל זאת באופן לא הוגן לטובתה.

גם לא לקבוע מצב מוקצן בו אין יכולת לקהילה מסוימת להגביל כניסה של קבוצות לקהילה ו

תנאים ייחודיים להעסקתם בשוק העבודה המקומי או להדירם מקובץ הזכויות הסוציאליות 

ות מראש על שאר חברי הקהילה, היא המגיעות להם. כך יוצא שיש קבוצה שאין לה אחרי

יכולה באופן תיאורטי לצרוך משאבים כשאר חברי הקהילה בדמות של זכויות סוציאליות 

לה הבאה. זו כמובן דוגמה מוקצנת שלא תתקיים במציאות אך היא נועדה ולעבור הלאה לקהי

להמחיש את הטענה בדבר יחסי הגומלין המתקיימים בתוך קהילה נתונה ביחס לזכויות 

מדברים אלו עולה משמעות עמוקה יותר לגבי ולחובות הקשורות בעקרונות של צדק. 

ון לא יכול להתקיים צדק, אלא שגם חשיבות קיומו של ריבון, קרי, לא זו בלבד שללא ריב

 ,מבחינה מוסרית הפרטים אינם מחויבים לאותם עקרונות של צדק ללא אותו ריבון. כלומר

החובות המוסריות והציוויים המוסריים המהווים הסדר של צדק אינם רק תלויים בקיומם של 

ה לכך, אליבא . הסיבבהרבה מובנים הם גם נובעים מאלואלא שמוסדות והסדרים פוליטיים, 

העובדה שפרט בקהילה פוליטית הוא לא רק נתין של אותה חברה ושל נובעת מן  דנייגל

הסדריה ומרותה, הוא גם חלק ממקור הסמכות של אותה החברה, משהו שבשמה פועלת 

. כך שכל בני אותה הקהילה הם חלק מ"הרצון המשותף". זאת בשונה ה ומוסדותיההחבר

מוסדות מדיניים  םאות ,כלומר 79י קהילות פוליטית שונות.ן בני שתמהיחס המתקבל בי

 םבמובן של מעין משגיח על יישומם של הסדרים. אות מהווים יותר מאשר "מבוגר אחראי"

לערכיהן ומאפשרים בהם  מוסדות מהווים הליבה של חיי קהילות לאומיות אשר נותנים ביטוי

לעובדים הזרים באה לידי ביטוי  ים הללו ביחסהמשמעות של הדבר 80ביטוי מעשי של צדק.

עקרונות הצדק אינם חלים,  מידת החלות של עקרונות הצדק כלפיהם. בהתאם לגישה זוב

הלכה למעשה, באופן מיידי על העובדים הזרים, שכן אין הם חלק מאותו מכאניזם שתואר זה 
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ועים מראש? כלומר, ייתכן ניתן להרחיב נקודת מבט זו ולתהות מדוע שכל המדינות לא יהפכו ל"עצלניות" אם הכללים יד 

תמריץ להתאמץ אם מפירות מאמציה ייהנו אחרים. מבלי להעמיק במציאת פיתרון פורמאלי פוחת הומבחינה רציונאלית  

 לנקודה זו, לדעתי ניתן לטעון כי מצב עניינים זה וודאי אינו תורם למידת הצדק או לרווחתם של כלל האזרחים. 
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ערכים עתה ליצירת עקרונות הצדק. הם אינם חלק אינטגראלי מהקהילה אשר לה עקרונות ו

שני  יחד עם זאת יש לצייןמשותפים הבאים לידי ביטוי במוסדות הקהילתיים באופנים שונים. 

לכך כי בעוד שנטען כי העובדים הזרים אינם מהווים חלק  : הסייג הראשון נוגעסייגים

מהמנגנון שיוצר את מושגי הצדק הקהילתיים, אין זה אומר שהם לא יכולים להיות, עם הזמן, 

ינו מגבלת החלות של עקרונות הצדק אלכך כי  הסייג השני נוגע נפרד ממנגנון זה.חלק בלתי 

אחרים על היחס המתחייב בין המדינה הקולטת לעובדים  מונע את חלותם של עקרונות מוסר

  . , כפי שיידון בהמשךהזרים

באלית מדבריו של נייגל עולה כי צדק אינו מתקיים ברמה הגלובאלית מכיוון שאין ריבונות גלו

 , לדידו של נייגל ייתכן ואין זה נוראשתוכל להוות אבן ראשה לבניין הצדק. אך יתרה מזו

שצדק זה אינו מתקיים, יש תופעות אשר מתרחשות וסדרי עולם מעוותים אשר מגמדים את 

בעקרונות  ותתופעות אלו מתנגש 81העובדה שאין צדק כגון כפייה, עוני מחפיר, עבדות וכד'.

ביסודות מוסר הומאניים ראשיתיים.  ר אשר אינם תלויים במושג הצדק, אלאיים ביותיסוד

פוגעים במחנה המשותף הבסיסי ביותר באדם אשר אותו לא ניתן להכחיש  במקרים כגון אלו,

יותר אשר משמעותו המלאה  גדושם כן הוא מושג אהצדק,  היות אדם תכלית בפני עצמו. –

קהילותיהם ובמובן זה לא משותף עבור כל בני מתקבלת ממוסדות אשר מבטאים את ערכי 

     82האדם באשר הם.

עקרונות של צדק חלוקתי על אזרחי כל העולם באשר הם, הופך באבחה את מושג החלת 

על עקרונות פשוטים ביותר שניתן להגדיר אותם במובן הנשען מושג  83הצדק למושג רזה.

פחות מגיע יותר או לכל הפחות מגיע עם , מסיבות שרירותיות,הפשוט ביותר כך: למי שנולד

אין בכך ביטוי עמוק של ערכים הבאים לידי ביטוי בסדרי עדיפויות שחברות קובעות פיצוי. 

לעצמן וקובעות בצידן מערכת כללים סדורה ליישומם ומימושם של ערכים אלו. ניתן להקביל 
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 Miller, D. "Against Global Egalitarianism", The Journal of Ethics, Vol. 9, Noמילר מציג גישה דומה, ראה:  
1/2 (2005). P – 56.  
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 Nagel, Thomas. "The Problem of Global Justice", Philosophy & Public Affairs, 33 no. 2 (2005). P-, 
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ור אינו תקף עבור מקרים בהם למדינה אחת יש אחריות ספציפית על מצבה העגום של מדינה אחרת. חשוב לציין כי האמ 

כלומר אם מדינה פגעה במדינה אחרת וחלה עליה החובה לפצות מדינה זו הרי שהצדק נובע מעקרון של תיקון ופיצוי על עוול 

 מזל רע. –ולא פיצוי על מצב שרירותי שאינו מטיב אם אחדים או במילים אחרות 
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א אולי הביטוי את הנושא למדיניות רווחה במדינות לאום מערביות. מדיניות רווחה הי

בראש ובראשונה ניתן המובהק ביותר ליישום ומימוש של ערכים ועקרונות של צדק חלוקתי. 

 וחובות.להצביע על כך שכללי המשחק במדינות אלו טומנים בחובם עולם ומלואו של זכויות 

ות אלו נהוגים חוקי חינוך חובה ומוטלים מיסים שנועדו, בין היתר לממן את נכך למשל במדי

דיניות הרווחה. לא זו בלבד, אלא גם המדיניות בפני עצמה איננה מדיניות של חלוקת מ

וגם לתקופה בלתי מוגבלת משאבים ללא חובות בצידן. כך למשל דמי אבטלה אינם ניתנים 

קצבאות המקבילות לקצבאות ביטוח לאומי לזכאי הכנסה אינם ניתנים ללא בדיקה מעמיקה 

גם בתחומי מדיניות  ,הנתמכים חזרה לשוק העבודה. כלומרתמרוץ לעצם זכאותם וכן ללא 

אלו יש תפיסה כוללת של אחריות ציבורית וצדק אשר טומנים בחובם זכויות חלוקתיות 

אילו אינם אלא ביטויים מעשיים לאותם עקרונות שהוצגו לעיל וחובות לאומיים ברמת האזרח. 

אבחנה בין העקרונות המוסריים החלים  טיעוניו של זה האחרון נועדו ליצור במשנתו של נייגל

ולאפיין את המקור  ברמה הגלובאלית לבין העקרונות המוסריים החלים ברמה הקהילתית

המשמעות של דבריו לדעתי, היא שמידת חלותם של עקרונות הצדק אינם  .לאבחנה זו

עומדת  למדינהכי  לדעתי, נובע מכך מושפעים רק מגבולות גיאוגרפיים אלא משיוך לקהילות.

האפשרות המוסרית להציע לזרים להיכנס לגבולותיה תחת תנאים מוסריים ספציפיים אשר 

לא מוטלת על  ,רוצה לומראינם כוללים את כל עקרונות המוסר המתקיימים באותה הקהילה. 

, להכיל על בני מדינות אחרות את כל עקרונות הצדק המתקיימים בה מוסרית מדינה חובהה

 כתוצאה מהכנסתם של אלו האחרונים לתחומי גבולותיה ,באופן מיידית לא נוצר וחובה זו

על מנת לחזק טיעון זה, אפנה עתה להצדקת הטיעונים בדבר החלות ולשוק העבודה שלה. 

 המוגבלת של עקרונות הצדק מכיוון שונה.

קשה לדמות הסדר גלובאלי של צדק חלוקתי אשר אינו כולל דרישות גלובאליות או חובות  

באליות מכלל האזרחים. ניתן לחלק את הדרישות לצדק גלובאלי לאלו אשר תומכים גלו

( ואלו אשר תומכים Pogge 2002, Stiener 1999במיסוי מתמיד או תמיכה מתמידה )כגון: 

בהעברות עד השגת מטרות מסוימות כגון שוויון הזדמנויות או השגת תנאים מסוימים 

 Caneyשל חופש ושל התארגנות פוליטית )כגון: הנוגעים לרמת חיים חומרית או רמות 
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2001, Beitz 2001 אם נקביל את המקרה הגלובאלי למקרה המקומי, אזי שלפחות כלפי .)

אלו הראשונים יש להפנות שאלות מהסוג של: האם אין תנאים למתן התמיכה הכוללים מילוי 

ימו יש להשהות או חובות מסוימות מצד הנתמכים, כלומר האם אין תנאים שאילולא יתקי

לבטל את התמיכה הניתנת לאוכלוסיית היעד? כלומר ממש כשם שבמדינה מצופה 

מהנתמכים לעשות מאמץ מסוים לחזור לשוק העבודה, או לקחת חלק במערכת החינוך, 

לשלם מיסים וכד' האם אין זה נכון לדרוש זאת מאזרחי מדינות אחרות? ללא החלתם של 

יה במובן הקוסמופוליטי שהוזכר לעיל לפיו אין למדינה זכות חובות כאלו לא תהיה סימטר

מוסרית לפעול כלפי חוץ כפי שלא הייתה פועלת כלפי פנים. יתרה מזו, ניתן לדמות מצב בו 

אשר לוקחים את המשאבים כתוצאה מהחלוקה מחדש ואינם פועלים לרגע  free ridersישנם 

איך לעשות זאת ברמת המדינה במובן של  לשיפור מצבם באופן עצמאי )בין אם אינם יודעים

הקמת מוסדות מתאימים או ביצירת התנאים לצמיחה תרבותית וכלכלית, ובין אם אין להם 

י מתיישב עם לא נראה כה אינו בר קיימא בטווח הארוך וברי שמצב ז 84תמריצים לכך(.

 עקרונות של צדק. 

רה לתמיכה, כלומר חלוקת הסוג השני של התמיכה שהוזכר לעיל מניח מראש תכלית ברו

המשאבים מחדש נועדה לשרת מטרה ספציפית ולא רק לפצות על מזל רע. כך, לדוגמה, 

( התמיכה נועדה להביא לשוויון הזדמנויות, במקרים אחרים  5111Caneyבמקרה של קני )

( היא נועדה לאפשר רמת חיים מסוימת או Beitz 2001כגון זה שמוזכר עלי ידי בייטס )

תנאים לקיומו של משטר מסוג מסוים. גם במקרים אלו עולות שאלות דומות לאלו יצירת 

שנשאלו בפסקה הקודמת כגון מה קורה אם התמיכה לא מגשימה את מטרתה בגלל 

התנהלות האזרחים הנתמכים? אך מעבר לכך, הגדרת תכלית ברורה ומוגדרת מראש 

מסוימת בין כלל  לאותה חלוקה מחדש של המשאבים מניחה מראש התאמה ערכית

המדינות, אשר לא בהכרח קיימת. כך למשל, ניתן לדמות כי ישנן חברות אשר במהותן 

שוויון, כגון חברות מלוכניות, או חברות דתיות מסוימות שבהן לכוהני -כוללות רכיבים של אי

דת יש מעמד רם יותר משל אחרים וכד'. בחברות אלו לא ברור אם בכלל יכול להתקיים מושג 
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, אלא רק מצב תיאורטי שיכול לנבוע מההסדר הגלובאלי free riders –מובן שאינני מתכוון לכך שהעובדים הזרים הם  

 המתואר. 
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שוויון הזדמנויות ללא דריסה של ערכים. רוצה לומר, שוויון הזדמנויות )אשר לו גם  של

בשל  יכול להתקיים ברמה הגלובאלית, לאהשלכות כלפי נושאים חלוקתיים של צדק( אינו 

הקושי הטכני בביצוע השוואות של ערכים בין תרבויות וקהילות שונות אלא מכיוון שאין פרוש 

החברות והתרבויות למושג שוויון הזדמנויות. המשמעויות של שוויון אחד ומוסכם בין כלל 

הזדמנויות תלויות במאפיינים ייחודיים של כל חברה וחברה, מאפיינים אשר מגדירים כיצד כל 

 . 85חברה מגדירה ומעריכה טובין חומרי וחברתי

ראות דוגמאות אלו נועדו להדגים את המושג הגדוש של הצדק כפי שהוגדר לעיל ואף לה

מדוע ברמה הגלובאלית ללא מוסדות שלטוניים מוגדרות לא ניתן לממש עקרונות של צדק 

באופן כללי. יחד עם זאת, אין בכך להתכחש להיבטים הומניטאריים המתקיימים ברמה 

הגלובאלית ואשר כוללים חובות מסוימים מצד כלל המדינות להבטיח כי יסודות הומניטאריים 

חשוב לציין, כי אמנם  86צבים של כפייה, עבדות, רדיפות וכד'.אלו נשמרים ונמנעים מ

השמירה על זכויות אדם, או חובות לשמירה על עקרונות הומניטאריים עולים בקנה אחד עם 

צדק גלובאלי, הם אינם עקרונות של צדק ושוויון בפני עצמם. הסיבה העיקרית לכך היא 

של צדק ושוויון אלא עקרונות מוסריים שהשמירה על עקרונות אלו אינם נובעים מעקרונות 

  87אחרים, כגון העקרונות הקנטיאניים של המוסר.

קושי מהותי נוסף עם עקרונות של צדק גלובאלי נובע מההשלכות של עקרונות אלו על  

היכולת של מדינות הלאום לממש את ערכיה ואת זכותה להגדרה עצמית. החלת עקרונות של 

שאבים מחודשת שתעביר משאבים מהמדינות העשירות צדק גלובאלי תחייב חלוקת מ

למדינות העניות על מנת לממש עקרונות של צדק, בין אם במובן של הבטחת שוויון 

הזדמנויות ובין אם במובן של הבטחת שוויון משאבים. בשני המקרים, לאור הפערים הגדולים 

י כי להחלה מלאה של בין המדינות הן בהיקף העושר והן בהיקף האוכלוסייה המושפעת, בר

עקרונות צדק גלובאלי יהיו השלכות מרחיקות לכת על היקף המשאבים הפנויים שיישארו 
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לצרכי המדינה. מכאן, שמידת עצמאותן של המדינות העשירות בקביעת מדיניות ויישומה 

 88תצומצם מאד והלכה למעשה תגביל בצורה ניכרת את זכותה של המדינה להגדרה עצמית.

א להשלים את הטיעונים אחרים שהוזכרו לעיל המבקרים את עקרונות הצדק טיעון זה ב

הגלובאלי מנקודת מבט הפוכה. בעוד שהטיעונים הקודמים בוחנים את עקרונות הצדק באופן 

אינהרנטי, ועד כמה מוצקים הם מבחינה מוסרית כשלעצמם, טיעון זה האחרון, מניח את 

באיזה אופן עקרונות אלו מתיישבים עם עקרונות קיומם של עקרונות הצדק הגלובאלי ובוחן 

היסודות האינהרנטיים של עקרונות הצדק מכאן, שלא זו בלבד שפוליטיים אחרים.  –מוסריים 

, הרי שהסתירות המובנות של עקרונות אלו בהקשר למידת חלותם ברמה הגלובאלית רעועים

ת הקרקע עוד יותר מתחת עם עקרונות מוסר אחרים כגון הזכות להגדרה עצמית, שומטות א

עולה החשיבות המוסרית של מוסדות הינה  וכיוון נוסף שממנ 89לעקרונות הצדק הגלובאלי.

בחינה של הציפיות המוסריות של אזרחי המדינה מהעומדים בראשה. ציפייה יחסית מוסכמת 

ת היא כי מדינאים וקברניטי המדינה ישקלו את ההשלכות של פעולות מדיניות על מדינתם בע

בחינתם של אותן הפעולות. אין מדובר רק בציפייה להתנהגות אחראית של בני אותה 

המדינה אלא ניתן לטעון שזוהי גם ציפייה מוסרית. ציפייה זו, מרמזת על קווים מנחים 

מבחינה מוסרית הנוטים לתוצאתנות. שכן מדינאים אשר אינם יכולים להתעלם מהתוצאות 

ם, מוכרחים לתבל את שיקוליהם המוסריים בשיקולים של מדיניותם על ציבור שולחיה

תוצאתניים, הם אינם יכולים להישאר ב"מרחב הנוחות" המוסרי האישי בו הם יכולים 

  90להרשות לעצמם לתמוך בתיאוריות אידיליות ללא בחינה מעמיקה וקפדנית של השלכותיהן.

ולים להשפיע על מכאן שעולה ביתר שאת חשיבות מצב המוסדות הבינלאומיים אשר יכ

מוסדות בינלאומיים עם יכולות אכיפה שלא יתקיימו מדיניות בשדה הבינלאומי. ככל 

מקבלי ההחלטות לגבי  םמשמעותיות על הסדרים פוליטיים ומוסריים, האחריות של אות
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התוצאות שישפיעו על מדינתם הם, גוברת. יתרה מזו, ההיעדרות של מוסדות בינלאומיים 

וליטי רב לאומי מוסכם, טומן בחובו גם את היעדרותם של מדינאים שלחי המעידים על סדר פ

ציבור המחויבים מבחינה פוליטית לציבור העולם הרחב. כלומר נוצר שילוב של מדינאים עם 

נטייה "טבעית" לשיקולים מוסריים תוצאתנים עם מחויבות פוליטית לציבור מלאום או מדינה 

ל הצדקות להתנהגות המדינה מבחינה מוסרית במסגרת ספציפיים. כיוונים אלו מצביעים ע

שעל שליחי ציבור חלים רק ציוויים  כי אינני טועןמובן  .משולבת של לאומיות ותוצאתנות

במקרים רבים בהם לפעולותיהם יש השלכות ישירות על מוסריים תוצאתניים, אלא ש

במובן זה,  וון תוצאתני.הם לא יוכלו להתעלם, מבחינה מוסרית, משיקולים בעלי גשולחיהם, 

יש לראות את ההעדפה המובנית בפעולותיהם של נבחרי הציבור לשולחיהם וכן גם את 

הנטייה לשקול צעדי מדיניות לאור שיקולים אשר מבטאים את ההשכלות של מדיניות זו על 

 אפריוריים.  מוסריים אזרחי המדינה ולא רק לאור עקרונות

מסוימת לתוצאתנות של שליחי הציבור, אך יש לעמוד על אמנם, ניתן אולי להצדיק נטייה 

המגבלות של נטייה זו. במצבי קיצון כגון מלחמה, בולטת עוד יותר הנטייה של שלחי ציבור 

לבכר את שולחיהם וכן לשקול שיקולים תוצאתניים בהקשר זה. כפי שכותב נייגל, גם במקרי 

ה מתקיימים יחסים בין בני אדם ללא גם בעת מלחמ קיצון שכאלו אין לפעול ללא מעצורים.

כך למשל, אין  91משמעות מוסרית. יש וליחסים אלו, אליבא דנייגל ,שיוך למוצא לאומי או אחר

ב. לנהוג בצורה עוינת כלפי חייל מצבא האויב רק משום שהוא משתייך לקבוצת חיילי האוי

, אם שיקבל. כלומרלאותו החייל שיצדיק את היחס  חייב להיות משהו שקשור באופן פרטני

אותו חייל לא תקף או לא היווה איום, לא ניתן להצדיק תקיפה דווקא של אותו החייל. מכיוון 

נטרל את האיום יהיה על ידי איום או תקיפה לאחר, אם חייל מהווה איום או תוקף, דרך אחת 

יום, אזי של קרוביו. אם קרוביו של אותו החייל לא השתתפו באופן פעיל במלחמה ולא היוו א

שאין להצדיק, לדידו של נייגל פגיעה באותם קרובים. אין בסיס ליחס מוסרי "ייחודי" כלפי 
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בהקשר של העובדים הזרים עולה שאלה לגבי הבסיס ליחס המוסרי  92אותם פרטים.

שמאפשר מבחינה מוסרית  ,ה"ייחודי" שחל כלפיהם. כלומר מהו אותו יסוד, אם קיים כלל

בהקבלה לדוגמה  טיל הגבלות ולהפלות מידי יום עובדים זרים?למעסיקים ולמדינה לה

של העובדים הזרים למדינה זרה אינו מהווה "הכשר" מוסרי שהוצגה זה עתה, עצם שיוכם 

 לפעול כך, הדרישה המוסרית בהקשר זה היא שיהיה יסוד ספציפי. 

וצה להיכנס אטען כי המדינה איננה מחויבת להכניס כל עובד שרלאור כל האמור עד כה, 

להציע כניסה לגבולותיה ולשוק העבודה שלה תחת  , מבחינה מוסרית,והיא אף רשאית

עובד זר קיבל  שכן באם , לדעתי, אותו בסיס מוסרי ייחודי.מכאן נולד .תנאים מגבילים מראש

על עצמו תנאים אלו, אין הוא עוד מאופיין רק בעצם שייכותו למדינה זרה, אלא הוא עובד 

מסוים, כדי להגיע לנקודה שבה הוא עובד תחת אותם  אקטיבי עורב בתהליךאשר היה מ

במובן של מחויבות בינאישית כלפי  ,מתקיימת דרישתו של נייגלבילים מראש. כך שתנאים מג

מגביל כתנאי לכניסה לשוק ם. שכן ככל שאותו תהליך הטומן בחובו הסדר העובדים הזרי

ר להשתתף לבא בטענות למעביד על כך שהוא בח לאזי שהעובד הזר לא יוכ ,העבודה מוסרי

בעסקה. אין בכך לומר שלא יכולים לעלות טענות מוסריות נוספות, הן ביחס לגובה השכר 

כפי שאפרט בהמשך, אך לגבי עצם הכניסה למדינה והעבודה  הסופי והן בנושאים אחרים

להגן על השגותיו  לעובד הזריהיה קשה, לדעתי,  תחת אותם תנאים מגבילים שהוצגו מראש

 . זה המוסריות להסדר

לסיכום, עקרונות הצדק הקוסמופוליטים שהוצגו לעיל נסמכים באופן מהותי על שוויון ואינם 

עיקרון של שוויון ברמה הגלובאלית, בין לאור כמה שיקולים מרכזיים;  , לדעתי,מחזיקים מים

ן הזדמנויות או תנאים של שוויו בןאם במובן של שוויון ברמת המשאבים ובין אם במו

פוליטיים, טומן בחובו בעיה מהותית בהגדרת אותו קו משווה אליו שואפים להשוות את 

נובעת הן מהקושי בהשוואת ערכים בין מדינות שונות  זושל כלל המדינות. בעיה תנאיהן 

בתרבויות ונורמות בין חברה וחברה, והן מהתהליך המהותי שבהגדרת אשר מקורו בפערים 

י הצדק והשוויון, תהליך שהינו תלוי מוסדות ותהליכים פוליטיים בתוך כל קהילה מושג
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של  אשר יכולים לתת ביטוי לתהליך ,וקהילה. ללא קיומם של מוסדות ברמה הגלובאלית

משמעות לבחון יחס הגדרת ערכים שיישקפו את עקרונות הצדק והשוויון אין, הלכה למעשה, 

דק, אלא במונחים אחרים של יחס הומניטארי, מניעת מוסרי בין מדינות במונחים של צ

אלו שלא יקבלו את הנימוקים שהוזכרו זה כיתרה מזו, גם אם יהיו   עבדות, רדיפות וכד'.

עקרונות של צדק גלובאלי השלכות מרחיקות לכת על עצמאותן של שלהחלת עתה, הרי 

 ההתחייבויות הנרחבותמדינות ויכולתן לממש את הגדרתן העצמית. מצב זה נוצר כתוצאה מ

מצמצמת , במובן של העברת משאבים אשר אשר מימוש עקרונות של צדק ושוויון טומן בחובו

  .את יכולת המדינה לעשות שימוש במשאבים אלו למימוש ערכים לאומייםבהכרח 
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 תיאוריה של ניצול

מתפיסות מושפעת כפי שהוצג לעיל, בחינת תיאוריות של ניצול בהקשר של עובדים זרים 

כאמור,  אודות כללי המוסר שצריכים לעמוד בבסיס היחסים שבין מדינות.מוסריות כלליות 

תיאוריה של ניצול צריכה לכלול אמת מידה אשר תגדיר באילו מקרים ובאילו תנאים עסקה 

בכדי הבינלאומית, ברמה את הצד השני.  ן משקפת ניצול של צד אחדאיננה הוגנת ועל כ

בראש ובראשונה להגדיר את היחס המוסרי יש  אות מידה מוסרית לבחינת עסק אמת לבסס

 מהווים קרקע יו לעיל לדחיית הקו הקוסמופוליטהנימוקים שהוצג המתחייב בין מדינות שונות.

בבסיס גישות אלו, ההבחנה המוסרית לאומיות. פורייה לתמיכה בגישות מוסריות עם נטייה ל

 .ה לבניה לבין מחויבותה של מדינה זו לבני מדינות אחרותמחויבות המדינ הבסיסית שבין

החובה המוסרית המשתמעת מהשיקולים שהוצגו לעיל של מדינה אחת כלפי מי שאינם 

אזרחיה היא חובה הומניטארית מיסודה. קרי, חובה לעזור במקרים שזכויות האדם 

ושות, רעב, רדיפות , כגון בעת מקרים של עבדות, פשעים נגד האנמופרותהבסיסיות ביותר 

שלילי באם מדינה כלשהי תרצה לעשות מעבר לכך כדי לסייע למדינות  אין זה וכד'. אמנם,

עניות, אך אין היא מחויבת לעשות כך מבחינה מוסרית. מכאן ניתן לגזור מאפיין אחד בסיסי 

עסקה תהיה לא הוגנת ולא מוסרית  –של אמת המידה שתשמש כבסיס לתיאוריה של ניצול 

כלומר, אם  .מפרה אותם והלכה למעשה ם היא איננה מסייעת לשמירה על זכויות אדםבא

עסקה כלשהי משאירה צד אחד במצב של רעב, עבדות וכד' אזי שעסקה זו היא עסקה 

ני הצדדים לעסקה. דוק בדבר, אין יא שיפרה את מצבם של שת מניה וביה, גם אם המנצל

מחיר שאינו מאפשר לצד  דם אלא,רת זכויות אכוונה שהעסקה עצמה כוללת רכיבים של הפ

אמנם שיפר  , הצד המקופחדהיינו, גם לאחר ביצוע עסקה זו .אלו השני לממש את זכויותיו

מסקנה זו גם עולה בקנה אחד עם   93את מצבו אך עדיין אינו במצב לממש את זכויותיו אלו.

. שכן, לאור no transaction benchmark -ה ,ניתוח מצב היסוד של אי ביצוע העסקה
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האמור לעיל החובה המוסרית הבסיסית של מדינה מסוימת כלפי מדינה אחרת היא לסייע 

כפי שהוזכר בפרק הדן בניצול, בחינת האפשרות  בכל הקשור במימוש זכויות אדם בסיסיות.

המוסרית של המדינה לא לבצע את העסקה והתנאים הנובעים ממנה קריטית לבחינת מידת 

סקה עצמה. הדבר נובע מכך, שאם יש למדינה אפשרות מוסרית שלא לבצע מוסריות הע

עסקה מחד, ומאידך התנאים הנדרשים מבחינה מוסרית כדי לבצע עסקה גורמים לכך 

שמדינה מת המצב בו היא איננה מבצעת עסקה, אזי שהמדינה הקולטת מרעה את מצבה לעו

בהקשר של הנושא דנן,  רית.תבחר שלא לבצע עסקה וזה יהיה "כשר" מבחינה מוסזאת 

אמנם לא חלה על המדינה כל חובה להעסיק עובדים זרים, אך מוטלת עליה החובה לסייע 

לאוכלוסייה על מנת שיישמרו זכויותיהם הבסיסיות. מכאן, שכל עסקה שתתקיים בין שתי 

נה חשוב לציין באיזו אופן עסקה שאימדינות חייבת לעמוד בתנאי מינימאלי זה לכל הפחות. 

עומדת בקריטריון זה תהיה עסקה מנצלת. הרי באם מתקיימת אפשרות מלכתחילה שעובד 

יהיה מוכן לעבוד בתנאים שאינם מאפשרים לו לממש את צרכיו הבסיסיים ביותר, אזי שתנאיו 

ברמה כה ירודה שכל שיפור ולו הקטן ביותר משתלם לו, גם אם תנאים אלו ההתחלתיים 

. ביצוע עסקה מנצלת בהקשר זה, פרושה שהצד כיו הבסיסייםעדיין אינם מספקים את צר

מנצל את תנאיו הגרועים של הצד השני לקבוע מחיר נמוך מידי בהקשר  ,המנצל בעסקה

 המוסרי שלו ועל כן מנצל את יתרונו באופן לא הוגן ולא מוסרי. 

זה מספיק? קת עובדים זרים באופן שאינו מנצל, אך האם תנאי תנאי הכרחי להעס ,הנה כי כן

שמשתנה בין קהילות ותרבויות שונות. כיצד, אם  אינו דבר אובייקטיבי כפי שצוין לעיל, ערך

פול שלא אכדי בהבסיסיים?  אותם הצרכיםהמחיר שישקף את כן, נוכל להגדיר בבטחה את 

לאותה ביקורת אותה השמעתי בפרק הקודם, אזדקק למחיר שמשקף צרכים ברמה 

. לדעתי, שכר המינימום הנקבע בכל עם זאת יש לו ערך נקוב ברורהסובייקטיבית, אך יחד 

מדינה עונה לקריטריונים אלו, שכן מחד זהו המחיר שמשקף עבור אותה מדינה קולטת את 

י ידך זהו מחיר נקוב ושווה לכל אזרחומא התנאים הבסיסיים ביותר בהם אדם צריך לעבוד

תנאים זהים בין מדינות שונות אך לכל  כאמור, אין במחיר זה כדי להבטיח .אותה המדינה

מחיר מינימום יהיה בחזקת "עשה מעשיך רק על שהחלת הפחות, לעניין מחיר העבודה הרי 
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אימוץ  94פי אותו הכלל המעשי, אשר בקבלך אותו, תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי.".

שכר גבוה יותר קריטריון זה אמין מבחינה מוסרית, שכן לדרוש ממדינה כלשהי להעניק 

משכר המינימום למי שאינו נמנה עם אזרחיה לא נשמע מאד סביר מחד, ומאידך  לאפשר 

למדינה לשלם פחות משכר המינימום אינו מקיים את האימפרטיב הקטגורי של קאנט ואף 

הסיבה  95ל ראיית כל יצור אנושי כתכלית בפני עצמו ולא כאמצעי.פוגע בעיקרון הקנטיאני ש

לדעתי, במשמעות שיש לשכר עבודה מינימאלי במדינה הקולטת. תכליתו של לכך טמונה, 

שכר מינימום הוא לאפשר קיום בכבוד של עובדים. מכאן, שככל ששכר זה אמור לשקף עבור 

בני אותה מדינה, שכר עבור בני אדם שאינם רק אמצעי ייצור, הרי שכל שכר נמוך מזה 

יום מכובד כך שהשכיר נהיה אמצעי ייצור, משקף עבור אותה מדינה שכר שאינו מאפשר ק

הא ותו לא. גם אם עבור אותו אדם אשר מגיע ממדינה ותרבות אחרים אינו מרגיש כך, 

רה יהינו שכר מספק לחיים מכובדים ומלאי משמעות, הרי שהעבנמוך יותר ועבורו שכר 

בכך  המדינה הקולטת חוטאת בקביעת רמת שכר נמוכה מדי המוסרית אינה נמנעת שכן,

  לעובדים הזרים כתכליות בפני עצמם. תשאיננה מתייחס

בנוסף, על מנת להישאר עקביים עם העיקרון של שמירה על צרכים בסיסיים השקולים 

 לעובדים הזרים , הרי שבנוסף לשכר המינימום על המדינה להעניקותלזכויות אדם בסיסי

דויקות של שירותים אלו, חשוב מבלי להיכנס להגדרות המשירותי בריאות ורווחה בסיסיים. 

להדגיש כי אין בכך לדרוש כי יוענקו שירותי בריאות ורווחה זהים עבור עובדים זרים 

ואזרחים. כפי שנדון לעיל, אספקת שירותים חברתיים הוא חלק מההגדרות הפנימיות של 

מה סדרי העדיפויות שלה וכן הלאה. מעבר לר יהמדינה והחברה לגבי מושג הצדק שלה, לגב

המינימאלית שלהם, שירותים אלו אינם צרכים בסיסיים אלא מה שמילר היה מכנה צרכים 

זאת ועוד, לדעתי,  חברתיים, צרכים הקשורים בתרבות ובערכים של כל חברה וחברה.

הגדרת שכר המינימום כמחיר המבטא יחס של מדינה מסוימת לצרכים הבסיסיים של 

באזרחים של מדינות אחרות באותו האופן אם אינם  , אינו מחייב את המדינה לתמוךאזרחיו

כלומר, "תמחור" הצרכים הבסיסיים באמצעות שכר המינימום, אינו מהווה  מועסקים על ידיו.

                                                           
94

 .87 –(. ע' 3002 –הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות )הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים קנט, ע.  
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מבלי למצות הדיון בנושא,  ע הנדרש ממדינה כלשהי למדינות אחרות.ואמת מידה למידת הסי

: ראשית, שכר מינימום הוא שכר , אזכיר שני טעמים מרכזיים לכךלהכילשכן היריעה קצרה מ

עבור אנשים עובדים ומייצג מערכת הדדית מסוימת, מובן שברמה הכוללת של סיוע לאזרחים 

אין דינו של עובד כדינו של מי שאינו עובד. הדבר נכון גם עבור המדינה בה שכר המינימום 

ם( מובטחת רמה ניתן רק למי שעובד ולמי שאינו עובד )ולאחר מיצוי זכויות אבטלה אם ישנ

יש הבדל, לדעתי, בין החובה הכללית לסיוע שנית, נמוכה משמעותית של תמיכה ממשלתית. 

הומניטארי כלפי אזרחי כל העולם, לבין חובת ההתנהגות של מדינה כלפי מי שהכניסה באופן 

מודע לתוך גבולותיה ואל תוך שוק העבודה שלה. למותר לציין שאלו הראשונים מהווים 

דולה משמעותית מאלו האחרונים, כך שייתכן והבטחת תנאים מינימאליים עבור כל קבוצה ג

, מכאןאחד מבני קבוצה זו על ידי מדינה אחת תביא לפשיטת רגל של אותה המדינה. 

שהטיפול בקבוצה זו דורש תיאום בינלאומי מורכב והתמודדות מוסרית אחרת. לא כך הדבר 

. אלו האחרונים מגיעים באופן מודע ומתוכנן למדינה עבור אותם עובדים אשר נכנסים למדינה

הקולטת תחת חסותה, כך שנוצרת זיקה ספציפית בין המדינה לעובדים אלו אשר אינם 

אזרחיה. זיקה זו מחייבת, לדעתי התייחסות מוסרית ספציפית כלפי אותם עובדים אשר 

יימר למצות דיון נרחב נבדלת מהיחס הכללי של מדינה כלפי תושבי העולם כולו. שוב, לא את

  .זה במהלך עבודה זו, שיקולים אלו יכולים לתמוך באופן אמין בכיוון שהוצג

טיעון כי על המדינה אין כל חובה העל  ,תיאוריית הניצול שהובאה לעיל מבוססת, בין היתר

זרות את כל ערכי הצדק החלים בה וכי הבאתם של עובדים המדינות היל על בני ית להחמוסר

חובה שכזו מניה וביה. יחד עם זאת, יש לתהות האם  כלפיהם אל תוכה אינה יוצרתזרים 

"זרותם" של העובדים הזרים נשמרת לאורך זמן. כלומר האם באמת נוכל לטעון, לדוגמא, כי 

גם עובדים זרים שנשארו במדינה מסוימת עשרות שנים, עדיין "זרים" במובן המוסרי ולמדינה 

להחיל עליהם את כל עקרונות הצדק החלים על שאר אזרחי ית עדיין אין כל חובה מוסר

-שאלה זו מתחדדת לנוכח הטיעון שהובא לעיל בדבר היות הצדק עניין מקומיהמדינה. 

קהילתי. טיעון זה הושתת, בין היתר, על כך שעקרונות הצדק מבטאים ערכים מסוימים 

י ערכים אלו בקרב וקשורים בקשר גורדי עם מסודות המדינה אשר אמונים על ביטו
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 לבסוף שצריך להיות מקומי כדי להיות חלק "ממכניזם הצדק". ,כךהאוכלוסייה המקומית. 

נטען כי למדינה קיימת אפשרות מוסרית לאפשר לעובדים זרים להיכנס לשוק העבודה 

או במילים אחרות  המשמרות את "זרותם". מגבלות המקומי תחת מגבלות מסוימים, דהיינו

העובדים הזרים יתחייבו במידה  –ניעה מוסרית לבצע את עסקת החליפין הבאה שככלל אין מ

זו האחרונה תעניק  ,ובתמורה ל "זרותם" בגבולות המדינה הקולטתמסוימת לשמור ע

כל זאת תחת התנאים שהוצגו בפרק זה  לעובדים אלו גישה מסוימת לשוק העבודה שלה.

ח הקצר נדמה כי עסקה כזו אמינה במובן בעוד שבטוו כתנאים מינימאליים לביצוע העסקה.

קשה לראות כיצד נשמרת זרותם של העובדים  זה שמאפייניה אלו נשמרים, בטווח הארוך

עם הזמן, עובדים זרים נהיים הלכה למעשה  הזרים, מבחינה כלכלית, חברתית ומוסרית.

עים ערכים חלק מהחברה המקומית. גם אם אינם זוכים לאותם זכויות והזדמנויות, הם מטמי

יתרה מזו, ככל שהעובדים הזרים מתפתחים תהליכי חברות וכד'. ונורמות חברתיות, עוברים 

מבחינה משפחתית במדינת היעד, הרי שתהליכים אלו מתנהלים בעוצמות גבוהות יותר. 

מובן שככל משפחות מעורבות וכד'.  במקרים של הדבר בולט במיוחד בעת גידול ילדים,

ם אלו מורגשים יותר ויותר ופחות פשוט לטעון כי עובדים אלו עדיין שעובר הזמן תהליכי

לאור זאת עולה  מובנים ובייחוד במובנים המוסריים ובהקשרים של אפלייה.בכל ה ,"זרים"

ביתר שאת החשיבות של יסוד הזמן הקצוב לעסקת החליפין שתוארה לעיל, קרי, להעסקת 

הרי שמדובר למעשה בגוון  ,למצב עולם קבועככל שעסקה זו הופכת בפועל העובדים הזרים. 

מכאן שעולה סייג חשוב לתיאוריית הניצול שהוצגה לעיל, השיפוט מסוים של הגירת עבודה. 

רק כל עוד ניתן  ,תקף ותם אמות המידה שהוצגו בניתוח זההמוסרי ביחס לניצול בהתאם לא

שי תיאורטי משמעותי אמנם סייג זה מציב קו .להגן על כך שאותם עובדים עדיין "זרים"

לטענה שהוצגה, שכן קשה עד כדי בלתי אפשרי להגדיר את הפרק הזמן הנורמטיבי שיעבור 

עד שאותם עובדים יפסיקו להיות "זרים". יחד עם זאת, אינני חושב שיש בה כדי למוטט את 

הטיעון שהובא עד כה. הסיבה לכך היא שאמנם קשה להגן על כך שעובדים נשארים "זרים" 

אך אין בכך כדי לסתור שבטווח הקצר ניתן לראות בהם ככאלו בהקשר של ביצוע  ,רך זמןלאו

. רוצה לומר, יש פרק זמן מסוים שבו שימור "זרותם" של העובדים כאמור עסקת החליפין
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בתמורה לכניסה לשוק העבודה מחזיק מים, הן משום שהתהליכים שהוזכרו לעיל  הזרים

חלק בלתי נפרד מהחברה אורכים זמן מה, והן משום בהקשר של הפיכתם של העובדים ל

  שלדעתי יש לשני הצדדים זכות מוסרית לבצע החלטה זו ולממשה לאורך פרק זמן סביר. 

הנשענת על אמת מידה של קיום צרכים בסיסיים וזכויות  בפרק זה הראיתי תיאוריה של ניצול

שוללים עקרונות  אשרומיות והעולה בקנה אחד עם הטיעונים התומכים בגוונים של לא אדם,

שהוזכרה לעיל  (relativismעל מנת להימנע מבעיית היחסיות ). של צדק קוסמופוליטי

בהקשר של הקושי לקבוע ערך אחיד עבור חברות שונות ואזרחיהם, מחד והצורך לאפיין 

אמת מידה פרטנית יותר לבחינת העסקתם של עובדים זרים מאידך, הצגתי את שכר 

בהמשך טענתי כי אמת מידה זו עולה בקנה אחד הן עם אותה אמת מידה. המינימום כ

הגישות התומכות בסיוע מינימאלי כלפי אזרחי מדינות אחרות והן עם גישות קנטיאניות 

לאור אלו, מתגבשת תיאוריה של ניצול לפיה, עובדים זרים אינם מנוצלים כל עוד בסיסיות. 

ווחה ובריאות מינימאליים )כפי שטענתי לעיל, אין מעניקים להם שכר מינימום וכן שירותי ר

   צורך ששירותים אלו יהיו זהים לאלו שמקבלי שאר אזרחי המדינה(. 

אמנם יוצא מחיבור זה כי ייתכן שעבור עובדים זרים רבים לא תעמוד טענת הניצול כלפי 

יתכן מדינות היעד המאפשרים את העסקתם בתנאים נחותים ביחס למקומיים, אך בהחלט י

ואין זה ממצה את כלל הטענות או הקובלנות המוסריות שיהיו לעובדים הזרים. כך למשל 

העסקת עובדים זרים בדרך כלל מובילה לסקטורים שלמים שעובדים בהם עובדים זרים מה 

שמלווה בסגמנטציה חברתית ומקצועית. תהליך זה יכול להוביל למקרים של הדרה 

ציבוריים, שירותים קהילתיים ושירותי דת. כלומר זרותם  ממשאבים ציבוריים, כגון שטחים

משפיעה על יותר מאשר התפתחותם בשוק העבודה. זאת  ועוד, המגבלות הקיימות על ניוד 

ומגבלות אחרות עלולות  האדם למימוש ופיתוח עצמיייתכן ויעיבו על יכולת בשוק העבודה 

. יוצא מכך כי אמנם ייתכן ואין להשפיע על היכולת לפתח מערכות יחסים ולהקים משפחות

על אף כי הסדר זה נמצא ללא רבב מוסרי.  אין בכך לומרניצול בהעסקת עובדים זרים אך 

זאת, אינני סבור כי יש בטענות אלו כדי לשנות באופן מהותי את האמור לעיל ביחס לניצול. 

את הבסיס המוסרי תור דהיינו, השיקולים שהוצגו זה עתה אינם, לדעתי, חזקים דיים בכדי לס
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שתומך ברעיון לפיו עובדים זרים יכולים באופן מודע לוותר על חלק מזכויות אלו לזמן קצוב, 

  על מנת להיכנס לשוק עבודה המשפר את מצבם החומרי.  
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 מסקנות

סוגיית העובדים הזרים היא סוגיה מורכבת מבחינה חברתית כלכלית ומוסרית. עם התגברות 

הבינלאומיים בין מדינות שונות במסגרת תהליכי הגלובליזציה, חלקים הולכים  הקשרים

וגדלים מהפעילות הכלכלית במדינות רבות נהיים תלויים בביצוע עסקאות עם מדינות אחרות 

החשיבות לבחינת היסודות המוסריים של פעולות אלו. הגם שפעולות אלו גוברת ועל כן 

אשר מהווים צד לעסקה, ברי כי יחסי  צדדיםמרי ניכר לכל השיפור חול תורמותרצוניות ולרוב 

הכוחות אינם תמיד שווים וכי יש לקבוע קווים מנחים מבחינה מוסרית לניהול וביצוע עסקאות 

 אלו.

המסגרת הרלוונטית לבחינה מוסרית של עסקאות רצוניות בהקשר של העובדים הזרים היא 

עסקה עצמה וכן התייחסות למצב שבו לא המסגרת של ניצול. מסגרת זו כוללת ניתוח ה

מתבצעת העסקה, שכן קשה להציב תנאים מוסריים חזקים כתנאי לביצוע העסקה כאשר אין 

כל הכרח לביצועה מלכתחילה. בהשאלה, יש קושי בהצבת תנאים על מדינות שקולטות 

נכריח  להכלילם בשוק העבודה. כלומר, כיצדעובדים זרים בעוד שלא מוטלת עליהם כל חובה 

 –מדינה לקלוט עובדים זרים בתנאי שכר שבה היא איננה מעוניינת לקלוט אותם מלכתחילה 

פר את מצב זה עלול להביא לכך שעובדים רבים ממדינות עניות מפסידים הזדמנות לש

 חייהם באופן משמעותי ביותר, שכן מדינות יעד פוטנציאליות פשוט לא יפתחו את שעריהן.

יפתחו שערי מדינה מסוימת בפני אוכלוסייה של עובדים ממדינות אחרות, בנוסף, במידה וכן י

מכאן  תישאל שאלה ביחס לחובות המושתות על המדינה המארחת ביחס לעובדים אלו.

שהכרעה בדיון אודות העובדים הזרים טומן בחובו הכרעה בשאלת היחס המוסרי המתחייב 

מצדיקות הגבלות הגירה ועל כן אין למדינה  כך למשל, גישות קוסמופוליטיות אינן בין מדינות.

לפי גישות אלו על המדינה לקלוט עובדים זרים כמהגרים לכל דבר  –כל אפשרות בחירה 

ועניין. למותר לציין כי גישות לאומיות, תומכות מבחינה מוסרית באפשרותה של המדינה 

  לנהל מדיניות הגירה בהתאם לאינטרסים אינהרנטיים שלה. 
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: גישות אלו במהותן, קוסמופוליטיות נופלות בארבעה פרמטרים עיקריים לדעתיהגישות ה

קובעות סולם ערכים אחד ויחיד עבור כלל בני האדם, ללא מתן אפשרות להבדלים אמיתיים 

של מדינות  אופן משמעותי בזכויותאינן מכירות ב. בנוסף, גישות אלו חברות ומדינותבין 

ה שביצעה המדינה על מנת ליצור לעצמה ערך מסוימות הנגרמות כתוצאה מההשקע

זאת ועוד, המשמעות העמוקה של גישות אלו היא חוסר לגיטימציה להגדרה  ממשאביה.

עצמית של כל מדינה ומדינה. לבסוף, גישות אלו מצדיקות עצמן במונחים של שוויון וצדק, 

דים על פי אמות בעוד שמונחים אלו תלויים בהגדרות חברתיות. שוויון וצדק במונחים נמד

 .  מידה אשר משתנות מחברה לחברה ומתרבות לתרבות )פרט לרמות בסיסיות ביותר(

היחס המוסרי המתחייב בין מדינות, אם כן, איננו יחס של צדק אלא יחס הומניטארי אשר 

כלומר  עקרונות הצדק של מדינה  נועד לבסס את זכויות האדם ואת צרכיו הבסיסיים ביותר.

חלים על אזרחי כל העולם והכנסת עובדים זרים אינה מייצרת חלות כזאת  מסוימת אינם

שנוצר הפתח המוסרי למדינה מסוימת להציע מכאן . , אלא רק לאורך זמןבאופן מיידיכלפיהם 

בתמורה לוויתור מראש על חלק  ,לאזרחי מדינות אחרות מסוימת לשוק העבודה שלהנגישות 

, כל עוד ויתור זה אינו מביא להפרת העובדים המקומייםמהזכויות והתנאים המתקיימים לגבי 

 זכויות הומניטריות. 

לאור זאת, אפיינתי תיאוריה של ניצול לפיה, העסקת עובדים זרים בתנאי שכר מינימום של 

, היא העסקה לא מנצלתהמדינה הקולטת בשילוב עם מתן שירותי בריאות ורווחה בסיסיים 

זאת משום ששכר מינימום מהווה אמת . העסקה זמניתכל עוד ההעסקה בתנאים אלו היא 

מידה למחיר המינימאלי של הצרכים הבסיסיים ביותר שנקבע באותה המדינה ואף השכר 

בפני עצמו ולא כתכלית הנמוך ביותר לשמירה על העיקרון הקנטיאני של ראיית האדם 

אלו לעובדים יוצא מכך שמדינות המבטיחות תאים  כאמצעי )מבחינת תנאי השכר בלבד(.

  96הזרים, אינם מעסיקים אותם בתנאים של ניצול.

 

 

                                                           
96

 לאור הזכויות המגיעות לעובדים זרים בישראל יוצא שגם ישראל עומדת בתנאים אלו.   
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 :2נספח 

 המודל הראשון נוגע לתחלופת העובדים המקומיים בעובדים זרים:  

 

מודל זה מתאר את כניסתם של העובדים הזרים כגידול בהיצע העובדים, המזיז את עקומת 

-ל W1 -ושכר העובדה יורד מ L2 -ל L1 -. סך העובדים עולה מS2 -ל S1 -ההיצע כולה מ

W2סך כמות העובדים המקומיים יורד מ .- L1  למפגש האנך שיוצא מA  עם ציר הX 

(Labour.)97  

מודל נוסף, מתאר את אופי חלוקת הרווחים מכניסתם של עובדים זרים לשוק העבודה 

 המקומי:

                                                           
97

 Ruhs, Martin (2003). P.18  
 חשוב להדגיש כי השפעת תחלופת העובדים משתנה ממקום למקום ותלויה בין היתר בהיסטוריה של מגזר התעסוקה הרלוונטי.
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דים המקומיים הטענה לפי מודל זה, היא שהמעסיקים המקומיים מרוויחים על חשבון העוב

דרך שני אפקטים: אפקט היעילות והאפקט החלוקתי. אפקט היעילות המגדיל את רווחי 

ואילו האפקט החלוקתי המוגדר  BDEהמדינה כולה, מיוצג במודל על ידי גודל המשולש 

כהעברת הכנסות מהעובדים המקומיים למעבידים )אפקט שנוצר בעקבות העובדים הזרים( 

. חשוב לציין כי לרוב, האפקט החלוקתי יגבר על אפקט היעילות, ABCDמיוצג על ידי הגודל 

ומכאן שכניסתם של עובדים זרים תביא לעליית הכנסותיהם של המעבידים על חשבון 

 פארטוהעובדים המקומיים וללא חלוקה מחדש של ההכנסות, הרי שמדובר בשיפור 

     98פוטנציאלי בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98

 Ruhs, Martin (2003). P.19. 
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 :1נספח 

 רי השכר )בישראל(:דוגמה לשונות בפע

ישראלים מדווחים -: השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים ולא1לוח 

 99לפי ענף כלכלי. 

 

 שכר ועלות העסקה של ע ובדים לא ישראלים וישראלים בענפי הבנייה והחקלאות.

: השכר הממוצע ברוטו לשעת עבודה של עובדים זרים ופלסטינים מדווחים  ושל 1גרף 

 לפי ענף כלכלי.  5111ישראלים עובדי "צווארון כחול" בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99

 (4/33/08מתוך הודעה לעיתונות של בנק ישראל ) 
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 תקציר

סוגיית העובדים הזרים היא סוגיה מורכבת מבחינה חברתית כלכלית ומוסרית. עם התגברות 

הקשרים הבינלאומיים בין מדינות שונות במסגרת תהליכי הגלובליזציה, חלקים הולכים 

מהפעילות הכלכלית במדינות רבות נהיים תלויים בביצוע עסקאות עם מדינות אחרות וגדלים 

ועל כן גוברת החשיבות לבחינת היסודות המוסריים של פעולות אלו. הגם שפעולות אלו 

רצוניות ולרוב תורמות לשיפור חומרי ניכר לכל הצדדים אשר מהווים צד לעסקה, ברי כי יחסי 

כי יש לקבוע קווים מנחים מבחינה מוסרית לניהול וביצוע עסקאות הכוחות אינם תמיד שווים ו

 אלו.

עניינה של עבודה זו הינו במידת מוסריותו של היסוד הבסיסי ביותר בסוגיית העובדים הזרים, 

היינו העסקת עובדים בתנאים המגבילים אותם מראש, ביחס לעובדים מקומיים או למהגרים 

ת רבות הקשורות בהעסקתם של עובדים זרים אינן חוקיות מן המניין. בעוד שתופעות שליליו

ונובעות משרירות ליבם של המעסיקים ואזלת ידן של רשויות החוק, תופעת העסקתם של 

עובדים זרים בתנאים מגבילים, הינה חוקית ובמקרים רבים פרי יזמתה של הממשלה. בחינת 

  ההצדקות המוסריות של  תופעה זו היא מטרת העבודה.

מוסרי  –נה המוסרית של נושא העובדים זרים נסמכת בעיקר על הדיון הפילוסופי הבחי

בסוגיית הניצול. במהלך המחקר הראתי כי על מנת לבחון האם מדינות מנצלות עובדים זרים, 

יש לבסס תיאוריה של ניצול המושתתת על היחסים המוסריים הרצויים בין מדינות. הראתי 

ליטיות המצדיקות שוויון מלא בין כל אזרחי העולם אינן מדוע, לדעתי, גישות קוסמופו

מחזיקות מים כך שלמדינות זכות מוסרית לבכר את אזרחיהן על פני אזרחי מדינות אחרות 

אך בד בבד מחייב אותם לייחס מוסרי מינימאלי כלפי אותם אזרחים זרים. אותו יחס מוסרי 

ות גם לאזרחיה של מדינת היעד, כגון מינימאלי צריך לבטא את הזכויות המינימאליות המגיע

שכר מינימום ושירותי רווחה ובריאות מינימאליים. בנוסף, טענתי כי "זרותם" של העובדים 

הזרים איננה תכונה מקועקעת אלא נושא זמני, כך שלאחר פרק זמן ממושך, יהיה קשה להגן 
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ך זאת אפיינתי על פערי זכויות בין האזרחים המקומיים לעובדים זרים ותיקים. על סמ

תיאוריה של ניצול לפייה כל עוד מתקיימים התנאים המינימאליים שהוזכרו וכל עוד משך 

שהות העובדים הזרים במדינת היעד קצוב מראש ומוגבל, העסקת עובדים זרים כשלעצמה 

 איננה מהווה מקרה של ניצול.

 

 


