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 לא תתאפשר חניה בשטח המכון )חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים(. 
תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות.

 בצום עשרה בטבת יתקיים במכון ון ליר בירושלים, 
 בשיתוף ארגון רבני ורבניות בית הלל וארגונים נוספים, כנס 

שיוקדש לבחינת מצבם של מהגרי העבודה בישראל.

 במדינת ישראל חיים כיום מעל מאה אלף מהגרי עבודה המועסקים בתחומי 
 הסיעוד והחקלאות, בענף הבנייה ובתחומים נוספים. משנת 2010 ועד היום גדל מספר 

 מהגרי העבודה בכשלושים אחוזים. החברה בישראל נסמכת יותר ויותר על מהגרי עבודה 
 במגוון תחומים שבעבר עסקו בהם ישראלים. אנו פוגשים את מהגרי העבודה הן במרחבים 

 הביתיים והמשפחתיים שלנו, כמטפלים בהורים קשישים, והן במרחב הציבורי. למרות זאת, רובנו 
 יודעים מעט על תנאי העבודה שלהם, על זכויותיהם ועל תחושותיהם בנוגע לחייהם בקרבנו. בירור שאלות 

אלו פותח צוהר להתבוננות יסודית על חוקי העבודה וזכויות העובד בישראל, על מקומה ומעמדה של עבודת כפיים 
בישראל במאה העשרים ואחת, על היחס לזקנים ולִזקנה בחברה בישראל, על ערך חיי האדם ועל יחסנו לזר, לשונה 

ולתרבויות רחוקות.

בכנס זה נבקש לבחון את סוגיית מהגרי העבודה על מאפייניה השונים, על השאלות החברתיות והמוסריות שהיא 
מעלה ועל מגוון הזוויות היהודיות-הלכתיות והמוסריות-אוניברסליות הרלוונטיות לה.

 ְלָך ]...[ ְוִלְשִׂכיְרָך 
ּוְלתֹוָשְׁבָך ַהָגִרים ִעָמְך

 מהגרי עבודה 
 בישראל: 

 אחריות, מוסר 
ופני החברה

תפילת מנחה וקריאת התורה  15:30
מפגש פתיחה   16:00

יו"ר: בועז אורדמן, מנכ"ל ארגון רבני ורבניות בית הלל  

הרב מאיר נהוראי, יו"ר בית הלל, ר"מ במגדל עוז ורב משואות יצחק  
"ְוֵאָליו הּוא ֹנֵשׂא ֶאת ַנְפׁשֹו": עובדים זרים וחובות החברה על פי ההלכה  

ד"ר הילה שמיר, חוקרת ראשית בקבוצת המחקר Trafflab, אוניברסיטת תל אביב   
מהגרי עבודה זמניים בישראל – תמונת מצב: בין יחסי עבודה לניצול  

תפילת ערבית ושבירת הצום   17:00

מעגלי לימוד ושיח   17:45

* כשהמטופל הוא המעסיק – אתגרים בהעסקת עובד בתוך המשפחה  
עו"ד עידית צימרמן, הקליניקה לזכויות עובדים, קבוצת המחקר TraffLab, אוניברסיטת תל אביב  

הרבנית בתיה קראוס, עובדת סוציאלית בכירה בתחומי ִזקנה, נכות וקהילה; מת"ן; בית הלל  

* עובדים קבועים מאחורי הבית: מהגרי עבודה בענפי החקלאות  
יהל קורלנדר, המכללה האקדמית תל חי; קבוצת המחקר TraffLab, אוניברסיטת תל אביב  

ד"ר הילה שמיר, חוקרת ראשית בקבוצת המחקר TraffLab, אוניברסיטת תל אביב  

* רצינו עובדים, הגיעו בני אדם: שאלות מוסריות בתוכניות הגירה זמנית  
ד"ר יובל לבנת, הקליניקה לזכויות פליטים, קבוצת המחקר TraffLab, אוניברסיטת תל אביב  

ד"ר אבינעם כהן, המכללה למינהל; קבוצת המחקר TraffLab, אוניברסיטת תל אביב  

* זכויות מהגרי העבודה בענף הבנייה ותאונות עבודה  
עו"ד חאלד דוחי, קו לעובד  

הרבנית ד"ר חנה השקס, בית הלל; המכון למנהיגות הלכתית, מדרשת לינדנבאום  

* "ִעְמָּך ֵיֵשׁב ְבִּקְרְבָּך": הונאת עובדים זרים בישראל ואפלייתם  
אביעד הומינר-רוזנבלום, פועלי צדק; קרן ברל כצנלסון  

הרב ד"ר דורי הנמן, בית הלל; מכללת הרצוג  

* האם "עבודה עברית" היא ערך בעולם של שוק חופשי? לימוד בעקבות א.ד. גורדון  
יניב מזומן, ראש מכינת מיתרים לכיש  

אפרים ב"ק, מנהל מכינת מיתרים לכיש, בית גוברין  

ישראל 2020: עובדים וערכי עבודה   19:00
ברכות: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב  

מנחה: הרבנית ד"ר תהילה אליצור, בית הלל; מת"ן; מכללת הרצוג  

משתתפים:  

אבישי ברמן, מנכ"ל בין השיטין, עמותה לקידום החינוך בערבה; ראש מכינת ערבה  

ד"ר מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר  

ד"ר כפיר כהן לוסטיג, ראש תמת גלובליזציה וריבונות, מכון ון ליר בירושלים  

עו"ד שירי לב-רן לביא, הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה,    
משרד העבודה והרווחה  

השתתפות מותנית בהרשמה מראש 

להרשמה
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