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  541מס'  בהתאם להחלטת הממשלה יןיבבנהבאת מהגרי עבודה מסין לעבודה 

 

יטים ולמהגרים המוקד לפל רופאים לזכויות אדם, עמותת קו לעובד,בשם  כםאנו פונים אלי

לפיה  ,20.9.2015מיום  541מס'  בקשר להחלטת הממשלה רח בישראלזאוהאגודה לזכויות ה

תותר באופן זמני הבאת עובדים זרים בענף הבניין ההסכם הבילטרלי "במקביל לחתימת 

 . מהרפובליקה העממית של סין ללא הסכם או הסדר בילטרלי להבאת עובדים זרים"

 החלטה זו, אשר תוצאתה תהאאנו מבקשים להתריע בדבר השלכותיה הקשות האפשריות של 

משנה מן ההחלטה אף סחר בבני אדם. כדי אף פגיעה מופלגת בחומרתה בזכויות עובדים, העולה 

, ומהווה נסיגה רבתי משורה של החלטות ממשלה קודמות ןיהיסוד את מבנה ההעסקה בענף הבני

בעניין אופן גיוסם של מהגרי עבודה לעבודה בישראל ואופן העסקתם בה, והתפרקות מוחלטת של 

ת ההיבטים הנוגעים המדינה ממעורבותה החיונית בגיוסם של מהגרי עבודה, כמו גם ממרבי

 . להסדרת העסקתם בישראל ולפיקוח אפקטיבי עליה

 

 להלן נעמוד על הדברים ביתר פירוט:

 

, בה המדינה ראתה עצמה 1ההחלטה נשוא נייר זה, הינה נסיגה רבתי מהחלטות קודמות .1

מדינות על -הסכמים בין – טראלייםס עובדים זרים באמצעות הסכמים בילמחויבת לגיו

החלטת הממשלה נשוא נייר זה אף קודמה בניגוד לדעתו של היועץ . זרים הבאת עובדים

 המשפטי לממשלה, של מנכ"ל רשות ההגירה ושל גורמים מקצועיים נוספים. 

ההחלטה צפויה לפגוע בעובדים אשר יגיעו מסין, באמצעות גביית דמי תיווך אשר לא תפוקח  .2

עשו ומתקיימים בקשר עם הסכמים ותמושטר, ובמקביל, תפגע היא אנושות בצעדים שכבר נ

 בילטארליים להבאת מהגרי עבודה לישראל. 

ההתעקשות של חברות כוח האדם להביא עובדים מסין, דווקא, אינה מקרית. היא קשורה  .3

באופן ישיר בדמי התיווך הגבוהים שמשלמים עובדים סינים; יצוין, כי זו אינה טענה של 

זאני, יה זו. כך, במכתבו של מר אהרון ברהיטב לבעהארגוניים, וגורמים ממשלתיים מודעים 

ראש מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות ההגירה, ליו"ר ועדת הכספים, מר משה 

, וזאת לאור החלטות הממשלה 2008"בענף הבניין לא נכנסו עובדים זרים משנת גפני, נכתב כי 

ת המתווה היורד, הוגשו שש עשרה בעניין המתווה היורד...עם פרוש השמועות בעניין דחיי

בקשות חדשות לקבלת היתר לשמש כקבלן כוח אדם לשם העסקת עובדים זרים בענף הבניין, 

                                                   

, "הבאת העובדים הזרים בהתאם להסכם תיעשה רק ממדינה 10.7.2011מיום  3453פי החלטת הממשלה מס' -ובין היתר: על 1

אל בהסכם או בהסדר בילאטרלי להבאת עובדים זרים". בהחלטות אחרות, קודמות, בהן למשל אשר התקשרה עם מדינת ישר

, הוחלט על הפחתה הדרגתית של שיעורי כניסתם ברישיון עבודה של אזרחי מדינות 14.9.2009מיום  752החלטת הממשלה מס' 

 שלא יחתמו על הסכם בילטרלי עם ישראל מתוך המכסה הכללית המותרת.
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והשאלות שהופנו לרשות ההגירה בעניין נסובו אך ורק סביב מדינת המוצא ואופן ההבאה של 

ור העובדים. עולה החשד כי לכאורה, גורמים נוספים מעוניינים להתחלק בכסף השח

 המשתלשל לכיסם של המעורבים בהבאת עובדים זרים". 

נאחזת המדינה בשיטה שבה לכאורה יישמרו זכויות העובדים באמצעות מתוה של "פיקוח"  .4

על גובה דמי התיווך. אולם מתווה זה אין בו כדי לרפא את הליך הבאתם של מהגרי העבודה 

סכם בילאטרלי מהעיוותים הקשים הטמונים בו, בפרט ככל שמדובר בעובדים מסין. בלא ה

לפקח על גובהם. רווחים אלה, צפויים לשלם דמי תיווך גבוהים, בלא שיש כל אפשרות 

ישולשלו לכיסיהם של אותם גורמים שעמלו על הבאת העובדים מסין, בדמות דמי  דימיוניים

 ר, בתמורה להבאתם לעבודה בישראל. התיווך שישלמו העובדים, בכסף שחו

אמנם, ההחלטה מנסה לשוות איצטלה של "זמניות", סביב המתווה החדש, אולם בפועל, הרי  .5

שמדובר בהחלטה שתוקפה לשנתיים, וניתן אף להאריכה בשנתיים נוספות. עוד מנסה החלטת 

ם הממשלה נשוא נייר זה לשוות מראית עין כאילו תמשיך היא לעמול על ההסכמי

הבילאטרליים במקביל להבאתם של עובדים בלא הסכם כזה, אולם בפועל אין זה יותר ממס 

שפתיים לא משכנע. את מה שלא הצליחה המדינה לעשות במשך שנים, כשהימנעות מהבאת 

עובדים משמשת מנוף לחץ משמעותי במסגרת מו"מ על הסכמים, לא תצליח המדינה לעשות 

 והותרה הבאתם של אלפי עובדים בלא הסכם. שעה שאין יותר מנוף לחץ כזה, 

ניסיון העבר מלמד עד כמה הכרחית היא מעורבותה הישירה והאקטיבית של המדינה בהליכי  .6

גיוסם והבאתם לישראל של מהגרי עבודה, ועד כמה סייעו ההסכמים הבילטראלים להכחיד 

 תופעות פסולות של תשלום דמי תיווך. 

הכלול בהחלטת להביא לכלל מימוש את המתווה לא ש כםנוכח האמור, אנו קוראים ל .7

 . הממשלה

 ולהשיב על כל שאלה. כםנשמח לעמוד לרשות .8

 

 

 בברכה, 

 

 , עו"דמיכל תג'ר     

 

 


