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 2009אוגוסט 

        עקרונות להסדר העסקת� של מהגרי עבודה בישראלעקרונות להסדר העסקת� של מהגרי עבודה בישראלעקרונות להסדר העסקת� של מהגרי עבודה בישראלעקרונות להסדר העסקת� של מהגרי עבודה בישראל

הבעיות המרכזיות בהסדרי� שלפיה� מועסקי� מהגרות מהגרי עבודה בישראל ה� היעדרה המוחלט של מדיניות הגירה לטווח 

י� בה� הארו�, השחיתות המאפיינת את הלי� הבאת� של מהגרי העבודה לישראל ונורמות ההעסקה הפסולות שהשתרשו בענפ

  ה� מועסקי�

  ההמלצות העיקריות לרפורמה בתחו� ה� אלה:

מנת להבטיח הגנה על העובדי� ה� בשלב " על ישראל להתקשר בהסכמי� בינלאומיי� ע� מדינות המוצא של מהגרי העבודה על .1

  הגיוס וההגעה לישראל וה� בשלבי היציאה ממנה.

פי לחצי� "שוק מקובלי�, כנהוג בכל המדינות המתוקנות, ולא על פי מדדי" להיקבע על ותהמכסות להעסקת מהגרי עבודה צריכ .2

 פוליטיי� ושתדלנות של גורמי� מעונייני�. 

ידי "א� לא על –ידי גורמי� בינלאומיי� "ידי גורמי� מדינתיי�, או על"על גיוס העובדי� ומיונ� במדינות המוצא להיעשות על .3

 גופי� למטרות רווח. 

מעסיק על כל ביטוייה, הכורכת בי� חוקיות שהייתו של מהגר העבודה בישראל לבי� עבודה עבור יש לחדול ממדיניות הכבילה ל .4

מעסיק ספציפי, באופ� שהתפטרות, פיטורי� או פטירת המעסיק מביאי� לפקיעת מעמדו של מהגר העבודה. יש להבטיח כי מהגרי 

   עת. עבודה יוכלו לעבור בחופשיות וללא תנאי או מגבלה בי� מעסיקי�, ובכל

לא באמצעות הטלת אגרות והיטלי�, אלא  –יש להשוות בי� תנאי העסקת� של מהגרי עבודה לאלה של עובדי� ישראלי�  .5

באופ� שימנע אפליה וישפר נורמות העסקה ותשלו�, הפוגעות ג�  –באמצעות אכיפה ממשלתית אפקטיבית של חוקי העבודה 

  חקלאות או בניי�. בישראלי� המעונייני� להשתלב בענפי� כמו סיעוד,

יש להכיר בזכות למשפחה של מהגרי עבודה, ולבטל את המדיניות המטילה עליה� סנקציות בגי� מימושה. מהגרי עבודה אינ�  .6

וחברתיי�. מדיניות האוסרת על מהגרי עבודה לחיות ע� כלי עבודה, כי א� בני אד� ע� מכלול של צרכי� אנושיי�: משפחתיי� 

  משפחותיה� או להביא ילדי� לעול� היא פסולה ובלתי מוסרית.

מי שהמדינה ראתה לנכו� לאפשר לו לשהות בתחומה באופ� חוקי לאור� זמ�, אי� המדינה יכולה למנוע ממנו גישה לתושבות  .7

המדינה מקנה לו זכות להשתלב ג� במרק� האזרחי  התרומה של אד� לכלכלתשישראל הפכה למרכז חייו בפועל.  ככלולאזרחות, 

של ילדי� שגדלו בישראל, השתלבו במערכת החינו� הישראלית, זכות� למעמד ישראל להסדיר בחקיקה ג� את על שלה. 

  ועקירת� מישראל הינה בבחינת הגלייה תרבותית. 


