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שולחן עגול בהשתתפות:

פרופ' רבקה רייכמן ,אוניברסיטת חיפה,
וד"ר נונה קושנירוביץ', המרכז האקדמי רופין

השלכות של המעבר להסכמים בילטרליים בישראל

חני בן ישראל, מנחת הקליניקה לזכויות פליטים 
 TraffLab ומהגרים, המרכז הבינתחומי ועמיתת מחקר
 TraffLab ויהל קורלנדר, מכללת תל חי ועמיתת מחקר

מסלולים עוקפי הסכמים בילטרליים: משתלמים, 
מתנדבים ומומחים 

עו"ד שושנה שטראוס, סגנית בכירה ליועץ המשפטי 
של רשות האוכלוסין וההגירה

החתימה על הסכמים בילטרליים בשלושת הסקטורים 
המרכזיים בהם מועסקים מהגרי עבודה זמניים 

בישראל - נקודה מבטה של רשות האוכלוסין וההגירה

דיון פתוח בהשתתפות הקהל
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ביולי 2005 התקבלה החלטת ממשלה (מס' 4024) בה מתחייבת ממשלת 

ישראל לפעול לכריתת הסכמים דו צדדים (בילטרליים) מול מדינות המוצא 

של מהגרי עבודה זמניים לישראל. החלטה זו הגיעה כתוצאה מלחץ גובר 

בתוך המדינה ומחוצה לה לשינוי תהליכי הגיוס ותנאי העבודה של מהגרי 

העבודה המגיעים לישראל. לחץ זה הגיע, בין היתר, מדו"ח הסחר בבני אדם 

Trafficking in Persons Annual ) השנתי של משרד המדינה האמריקאי

Report) שגינה את דמי התיווך המופרזים הנגבים ממהגרי עבודה, וקרא 

לשינוי שיטת הגיוס הנהוגה למהגרי עבודה. עקב אי יישום ההחלטה מספר 

ארגוני חברה אזרחית שעוסקים בזכויות מהגרי עבדוה עתרו לבג"ץ למימוש 

ההחלטה (בג"ץ  2405/06). בעקבות בג"ץ זה ותהליכים נוספים החלה 

המדינה בהדרגה לחתום על הסכמים בילטרליים להסדרת הגירת עבודה 

זמנית. ההסכם הראשון נחתם מול תאילנד בשנת 2010 (מומש ביוני 

2012) ועסק בהגירת עובדים לענף החקלאות. לאחר מכן נחתמו הסכמים 

בענף הבניין, ולאחרונה, בחודש ספטמבר 2018, נחתם הסכם מול 

הפיליפינים בנוגע להגירת עבודה לענף הסיעוד. עתה ישנם הסכמים 

בילטרליים בכל אחד משלושת הסקטורים המרכזיים אליהם מותרת 

כניסתם של מהגרי עבודה בישראל. הדבר משקף שינוי משמעותי בתפיסת 

העולם המדינית וגישת המדינה להגירת עבודה זמנית בכלל ולהיקשרות 

בהסכמים בילטרליים בפרט. היום, לאחר שהסכמים אלו נכרתו בשלושת 

הענפים העיקריים בהם מועסקים מהגרי עבודה, ולאחר שחלק 

מההסדרים פועלים מספר שנים והצטבר מידע אודות פעולתם, הגיע הזמן 

לבחון את ההסכמים: את הכוחות שהובילו אליהם, את השפעתם על 

מהגרי העבודה, את כוחם לשינוי תעשיית ההגירה, את האופנים בהם 

הסכמים אלו מעוררים התנגדות, ואת הכוחות הפועלים לצמצם אותם 

ולחתור תחתיהם.

בארוע זה נבקש לבחון את "היום שאחרי" חתימת ההסכמים הבילטרליים 

בשלושת הסקטורים המרכזיים בהם נהוגה הגירת עבודה בישראל, ואת 

ההשלכות של מצב חדש זה על זכויות מהגרי העבודה, על דפוסי ההגירה 

הזמנית לישראל, ועל הסקטורים בהם הוחל ההסכם. 

פרויקט מחקר בנושא גישת עבודה לסחר בבני אדם (ERC) מארח:
Labor Perspective to Human Trafficking
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