
יעילות
ההסכמים

הבילטרליים: 
גיוס, מימוש זכויות, תנאי חיים 

ותעסוקה של מהגרי עבודה 
לענפי החקלאות, הבנייה 

והסיעוד בישראל 
 2011-2018



 יעילות 
ההסכמים 

הבילטרליים: 
גיוס, מימוש זכויות, תנאי חיים 

ותעסוקה של מהגרי עבודה לענפי 
החקלאות, הבנייה והסיעוד בישראל 

 2011-2018

פרופ' רבקה רייכמן / אוניברסיטת חיפה 
raijman@soc.haifa.ac.il

פרופ׳ נונה קושנירוביץ׳ / המרכז האקדמי רופין
nonna@ruppin.ac.il

2019



םיני נכווכות 2

תוכן 
עניינים

2



3םיני נכווכות

6 ........................................................................................................................................................... מבוא

7 .............................................................. מםידיליגוה ................................................................................................................

פרק 1: גיוס מהגרי עבודה לחקלאות באמצעות הסכמים בילטרליים..................................................... 9

1.1. םהלוך ההגורה לושראל................................................................................................................................................ 11

1.1.1. מחיזים ההגורה מםאולכד......................................................................................................................................... 11

1.1.2. הסובים לבחורה בושראל נונד............................................................................................................................. 12

12 .................................................................................................................................................................... 1.1.3. צירים גויס

13 .............................................................................................................................................................. 1.1.4. נלים ההגורה

1.1.5. מומיי נליוים ההגורה................................................................................................................................................ 14

15 .................................................................................................................................................................. 1.1.6. החזר החיב

17 ..................................... 1.2. םכאו הנסקה יזניוים סיצואלוים של מהגרו נבידה מםאולכד בנכף החקלאים

1.2.1. הפרים חיזה................................................................................................................................................................. 17

1.2.2. שנר נבידה................................................................................................................................................................. 19

1.2.3. ומו מכיחה.................................................................................................................................................................... 22

1.2.4. םשלית נביר שנים כיספים.................................................................................................................................. 22

1.2.5. דמו חגות, דמו חיפשה ידמו הבראה.................................................................................................................... 23

1.2.6. בוטיח ברואים יםשלית דמו מחלה..................................................................................................................... 24

25 ................................................................................................................................................................ 1.2.7. םכאו מגירות

1.2.8. םכאו נבידה מסינכות............................................................................................................................................. 26

27 ........................................................................... 1.2.9. קשוות בנבידה שמדאוגות אם הניבדות יהפרים אחרים

28 ............................................ 1.2.10. צופויםוהת של מהגרו הנבידה לפכו ההגורה לנימם המצואים בושראל

1.2.11. הנרנם ונולים וית ההדרנה בארץ המיצא.................................................................................................... 28

29 ..................................................................................................................... 1.2.12. מקירים מודנ לגבו זניוים נבידה

1.3. מסקכים ........................................................................................................................................................................... 31

34 ................................................................ פרק 2: גיוס מהגרי עבודה לבנייה באמצעות הסכם בילטרלי

37 .............................................................................................................................................. 2.1. םהלוך ההגורה לושראל



םיני נכווכות 4

37 ........................................................................................................................ 2.1.1. אוםיר הזדמכיוים נבידה בושראל

38 ........................................................................................................................... 2.1.2. הסובים לבחורה בושראל נונד

2.1.3. צירים גויס.................................................................................................................................................................... 39

2.1.4. נלים ההגורה............................................................................................................................................................. 40

40 .............................................................................................................................................. 2.1.5. מומיי נליוים ההגורה

2.2. םכאו הנסקה יזניוים סיצואלוים של מהגרו נבידה מסוי בנכף הבכווה.................................................... 41

2.2.1. הפרים חיזה............................................................................................................................................................... 42

43 ............................................................................................................................................................... 2.2.2. שנר נבידה

2.2.3. ומו מכיחה................................................................................................................................................................... 46

46 ................................................................................................................................. 2.2.4. םשלית נביר שנים כיספים

2.2.5. דמו חגות ידמו חיפשה............................................................................................................................................ 47

2.2.6. בוטיח ברואים יםשלית דמו מחלה.................................................................................................................... 48

2.2.7. םכאו מגירות............................................................................................................................................................... 49

50 ............................................................................................................................................ 2.2.8. םכאו נבידה מסינכות

2.2.9. צופויםוהת של מהגרו הנבידה מסוי לפכו ההגורה יהמצואים בושראל.................................................. 52

52 ................................ 2.2.10. מקירים מודנ לגבו זניוים נבידה יהנרנם ונולים וית ההדרנה בארץ המיצא

54......................................................................... 2.2.11. קשוות בנבידה שמדאוגות אם הניבדות יהפרים אחרים

2.2.12. סונית.......................................................................................................................................................................... 56

פרק 3: גיוס מהגרי עבודה בענף הסיעוד באמצעות הסדרי פיילוט מיוחדים....................................... 58

62 ............................................................................................................................................. 3.1. םהלוך ההגורה לושראל

62 ....................................................................................................................... 3.1.1. אוםיר הזדמכיוים נבידה בושראל

3.1.2. הסובים לבחורה בושראל נונד.............................................................................................................................63

3.1.3. צירים גויס................................................................................................................................................................... 64

3.1.4. נלים ההגורה............................................................................................................................................................. 64

65 ............................................................................................................................................... 3.1.5. מומיי נליוים ההגורה

 3.2. םכאו הנסקה יזניוים סיצואלוים של מהגרו נבידה מכפאל ימסרו לכקה בנכף הסוניד 



5םיני נכווכות

שהגוני במסגרם הסנמו הפווליט.................................................................................................................................. 66

3.2.1. הפרים חיזה................................................................................................................................................................ 67

69 ............................................................................................................................................................... 3.2.2. שנר נבידה

3.2.3. ומו מכיחה.................................................................................................................................................................... 71

3.2.4. דמו חגות, דמו חיפשה ידמו הבראה................................................................................................................... 72

73 ..................................................................................................................... 3.2.5. בוטיח ברואים יםשלית דמו מחלה

74 ............................................................................................................................................................... 3.2.6. םכאו מגירות

3.2.7. קשוות בנבידה שמדאוגות אם הניבדות יהפרים אחרים........................................................................... 75

3.2.8. צופויםוהת של מהגרו הנבידה לפכו ההגורה לנימם המצואים בושראל............................................... 76

77 ..................................................................................................... 3.2.9. הנרנם ונולים וית ההדרנה בארץ המיצא

77 ..................................................................................................................... 3.2.10. מקירים מודנ לגבו זניוים נבידה

79 ............................................................................................. 3.2.11. שבונים רציי של הניבדות מהנבידה בושראל

80 ............................................................................................................... 3.3. סיגוים שיכים במהלך השהווה בושראל

3.3.1. קרוטרויכות חשיבות לבחורם מנסוק................................................................................................................. 80

3.3.2. קשרות נת חברים סוניד....................................................................................................................................... 81

83 ...................................................................................................................................................... 3.4. מסקכים ...................

סיכום כללי................................................................................................................................................ 86

המלצים נוקרוים נל סמך הממצאות........................................................................................................................... 87

90 ................................................................................ נספח 1. מודעת פרסום של החברה הסינית ז'נד לן



מביא 66

מתודולוגיה

6

מבוא1
הגויס הרשמו של מהגרו הנבידה לושראל החל בשכם 1993, אז 

החלוטה המדוכה לגווס ניבדות זרות לנכפו הבכווה יהחקלאים. 

אוכםופאדם  בנקבים  יהבוטחיכו  הפילוטו  במצב  ההודרדרים 

שבהת  אלה,  בנכפות  בניבדות  חמיר  למחסיר  הבואה   1987

הםרנזי הניבדות הפלסטוכות מאז שכים השבנות המיקדמים 

לםיפנה  הנבידה  הגורם  הפנה  מאז   .)2008 ירוונמי,  )קמפ 

בילטם בשיק הנבידה הושראלו. נל פו כםיכו רשים האינליסוי 

שהי   2018 שכם  בסיף   "רשים"(,  )להלי:  לושראל  יההגורה 

רושויכים  נת  מהת  נ־86%  נבידה,  מהגרו   114,444 בושראל 

נכפות  בשלישה  מינסקות  הנבידה  מהגרו  ריב  נבידה. 

)רשים   )13%( יבכווה   )22%( חקלאים   ,)57%( סוניד  נוקרוות: 

האינליסוי יההגורה, 2019 (.2

באמצנים  וםבצנ  הנבידה  מהגרו  שגויס  קבנה  המדוכה 

לשנים פרטוים שהיקמי הי בושראל יהי במדוכים המיצא. נל 

אף שכקבנ גיבה דמו םוייך מרבו שרשאות מםיינות אלה לגבים 

פרטוים  חברים  )נ־1,000$(,  פיטכצואלוות  נבידה  ממהגרו 

מהגרו  של  הנסקה  להוםרו  מרבוים  מנסים  קיבנם  הממשלה   2

נבידה בבכווה יבחקלאים. בנכף הסוניד אוי מנסה נזי, אך ושכה 

להזמוי מחי"ל  נל מספר מהגרו הנבידה החדשות שכוםי  מגבלה 

בנל שכה.

אכי מבונים אם םידםכי הנמיקה לניזרים   1

המחקר אכדה ברק־בואכקי ימנווי לייוכגר 

אשר הוי שיםפים מרנזוים בבוציני. אכי 

מידים גת למראווכות ילמראווכים אשר 

ראווכי אם מהגרו הנבידה: האילי יי, 

מושל דיאכו, אליי ארז, סבוםה דשמרי, 

ז'כם יומלה, קארל סיבש, ספור מאו, קווסו 

גיכי יארת פלדמי. בהנכם הדיח לקחי 

חלק פנול ד"ר כלו נפור מהמרנז להגורה 

בוכלאימום ילקלוטה )CIMI( יהאגף לםנכיי 

מדוכוים יאסטרטגוה ברשים האינליסוי 

יההגורה לושראל.
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גבי נמלים מיפקנים ממהגרו נבידה שבוקשי לנביד בושראל )Raijman and Kushnirovich, 2012(. נדו להואבק בםיפנה זי, 

החלוטה ממשלם ושראל בשכם 2005 לחםית נל הסנמות בולטרלוות נת מדוכים שמהי וגיוסי מהגרו נבידה.

ההסנת הראשיי כחםת נת םאולכד בשכם 20103 לגויס ניבדות לנכף החקלאים מטנת הממשלה יללא מנירבים של חברים םוייך 

פרטוים. לצירך גויס מהגרו הנבידה לנכף הבכווה כחםמי הסנמות בולטרלוות נת בילגרוה )2011(, מילדיבה )2012(, רימכוה )2014( 

יאיקראוכה )2016(.4 בהסנמות אלה הגויס כנשה באמצנים גירמות ממשלםוות אי צובירוות, ללא מנירבים של גירמות פרטוות 

בלםו מירשות בארץ המיצא יבושראל.5 בשכם 2017 כחםת הסנת בולטרלו נת ממשלם סוי שנלל הסדר וושית לגויס ניבדות זרות 

לנכף הבכווה, יבמסגרםי חלק מפנילים הגויס ביצני נל ודו ארבנ חברים סוכוים מירשים םחם פוקיח ממשלםו. בםחית הסוניד 

כחםמי הסדרו פווליט מויחדות נת כפאל )2015( יסרו לכקה )2016(, ימהגרו נבידה המגונות בחסים הסדרות אלה לא משלמות 

דמו םוייך נלל. וש לצווי שלצד הסדרו הפווליט כמשך הגויס של מהגרו נבידה במסליל הקוות, שמכיהל רק נל ודו חברים םוייך 

פרטוים.6

לפו הכהלות החדשות לגויס מהגרו נבידה לבכווה ילחקלאים, ילגויס חלק מניבדו הסוניד מסרו לכקה ימכפאל, המטרים הנוקרוים 

של ההסנמות הי: )1( להבטוח היגכים ישקופים בםהלוך גויס הניבדות; )2( למגר אם םיפנם דמו הםוייך המיפקנות באמצנים 

פוקיח ממשלםו בארץ המיצא יבושראל נל םהלוך הגורם הנבידה; י־)3( להבוא לושראל ניבדות מוימכות ימקצינוות המידנות 

לחיביםוהת ילזניויםוהת בושראל )רשים האינליסוי יההגורה לושראל, 2017: נמ' 2(.7

מטרם הדיח הכינחו הוא לבחיי אם ונוליםת של ההסנמות הבולטרלוות בםהלוך הגויס של מהגרו נבידה לושראל יבפוקיח נל 

םכאו הנבידה לאחר הגנםת. הדיח נילל שלישה חלקות נוקרוות. החלק הראשון ניסק בנכף החקלאים, החלק השני ניסק 

בנכף הבכווה, יהחלק השלישי ניסק בנכף הסוניד. לנל חלק שםו מטרים נוקרוים: )1( לבחיי אם וושית ההסנת הבולטרלו יאם 

השפנםי נל םשלית דמו םוייך מצד הניבדות לפכו וצואםת; י־)2( לבחיי אם םכאו הנבידה יהמחווה של הניבדות לאחר הגנםת 

לושראל. בנל חלק םונרך השייאה בוי המודנ שכאסף לפכו החלם ההסנת הבולטרלו לבוי כםיכות שכאספי לאחר וושית ההסנת. 

מתודולוגיה
בשל הקישו המיבכה באוסיף כםיכות ממהגרו נבידה, לא כוםי הוה לבחיר מדגת מווצג. במקית זאם כנשה שומיש במדגת כיחים 

שבי כבחכי מנסים בהםאת למוקית גאיגרפו של המשםםפות בסקר. הכםיכות כאספי באמצנים סקר וונידו שנלוי השובי ניבדות 

בנכפו החקלאים, הבכווה יהסוניד. הסקר הראשיי כנרך בשכם 2011, לפכו וושית ההסנמות הבולטרלוות, יסקרות כיספות כנרני 

וש לצווי שאף נל פו שהממשלה החלוטה לחםית נל הסנת בולטרלו נת םאולכד נבר בשכם 2005, ההסנת המדיבר כחםת רק בשכם 2010   3

יוישת רק בסיף שכם 2012.

וושית ההסנת נת איקראוכה החל בסיף שכם 2017, יניבדות ראשיכות החלי להגונ בקוץ 2018.  4

נל פו כיהל 9.7.0003 של רשים האינליסוי יההגורה לושראל )13.6.2017(, חל אוסיר נל םאגודו הבכווה המירשות י/אי נל כצוגות מטנמת לוציר   5

קשר נת מינמדות פיטכצואלוות במדוכם המיצא קידת הגנםת לושראל. הםאגודות המנסוקות אם הניבדות מנירבות רק בםהלוך המבחכות 

המקצינוות הכנרנות לניבדות במדוכים המיצא.

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/inviting_chinese_workers_for_constructions_procedure/he/9.7.0003_with_form.pdf  

םואיר ההסנמות ויצג בנל אחד מהפרקות הניסקות בנכף החקלאים, הבכווה יהסוניד.   6

רשים האינליסוי יההגורה לושראל, כיהל הזמכם יהנסקם ניבדות זרות מסוי בושראל בנכף הבכווה, מספר כיהל 9.7.003, ויכו 2017 נמ' 2.   7

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/inviting_chinese_workers_for_constructions_procedure/he/9.7.0003_with_form.pdf  
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בשכות 2014, 2016 י־2017/18, אחרו וושית ההסנמות. נל הראויכים כנרני בודו מראווכות דיברו שפם האת של הניבדות. המדגת 

נלל בסך הניל 386 ניבדות, בחליקה הבאה: 

בנכף החקלאים ריאווכי 180 ניבדות מםאולכד, מהת 55 בשכם 2011 לפכו וושית ההסנת הבולטרלו, יהשאר לאחר וושית ההסנת: 

50 ניבדות ריאווכי בשכם 2014, 25 ניבדות ריאווכי בשכם 2016, י־50 ניבדות ריאווכי בשכם 2018. 

בנכף הבכווה ריאווכי 78 ניבדות מסוי, מהת 32 בשכם 2011 לפכו וושית ההסנת הבולטרלו, י־46 בשכם 2018 אחרו וושית ההסנת. 

בנכף הסוניד ריאווכי 128 ניבדות מסרו לכקה ימכפאל. מסרו לכקה ריאווכי 70 ניבדות, מהת 34 בשכם 2011 י־25 בשכם 2016 

לפכו וושית הסנת הפווליט, י־11 ניבדות בשכם 2018 לאחר וושית ההסנת )בזמי בוצינ הסקר שהי בארץ רק 13 ניבדות שהגוני 

בחסים ההסנת, מהת שכוות סורבי להםראווי(. בסך הניל ריאווכי נ־85% מסך נל הניבדות מסרו לכקה שהגוני בחסים הסנת 

הפווליט. מכפאל ריאווכי 58 ניבדות, מהת 40 ניבדות בשכם 2011 לפכו הסנת הפווליט, י־18 ניבדות בשכות 2017‑2018 שהגוני 

בחסים ההסנת, מםיך 112 ניבדות בסך הניל שהגוני במסגרם זי.8 המספר המינט של הניבדות מכפאל שריאווכי כבנ מכגושים 

כמינה אלוהת בגלל הפוזיר הגאיגראפו של מקימים נבידםת, יני בשל איפו הנבידה בנכף הסוניד: הניבדות בנכף אוכת ונילות 

להשאור אם המטיפלות שלהת לבד, ילני לנםות קריבים לא הוה באפשריםת לצאם מהבום נדו להםראווי, יבמקבול לא כוםי 

הוה לקוות ראויכים בבםו המטיפלות. נקב נך ניבדות רבות סורבי להםראווי נאשר פכוכי אלוהת.

ההםפלגים הגאיראפום של הראויכים בשכם 2018: ניבדות מםאולכד ריאווכי במספר רב של מישבות יקוביצות לפו חליקה אזירום – באזיר   8

הצפיי )18 ניבדות(, באזיר המרנז )16(, יבאזיר הדרית )16(. ניבדות מסוי ריאווכי בפםח םקייה )19(, םל אבוב )19(, ופי )2(, בם ות )3(, ינפר־ויכה 

)3(. הניבדות מכפאל ריאווכי באזיר השריי – היד השריי, נפר סבא יכםכוה )6(, ורישלות )3(, יאזיר המרנז – םל אבוב, חיליי, רמם גי, פםח םקייה 

יראש הנוי )9(. הניבדות מסרו לכקה ריאווכי באזיר ורישלות )7(, המרנז – הרצלוה, רחיבים יםל־אבוב )3( יחופה )1(. פוריט נל מדגמו המחקרות 

.)Raijman and Kushnirovich, 2012, 2015; Ku shnirovich and Raijman, 2017( .בשכות קידמים כוםי למציא בדיחים הקידמות
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מתודולוגיה
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Thailand‑( TIC ההסנת הבולטרלו נת םאולכד מוישת בפריוקט

 )Israel Cooperation on the Placement of Workers

ימשרד  הושראלום  יההגורה  האינליסוי  רשים  שמפנולות 

 International(  IOM הנבידה הםאו, אשר כנזרות גת בארגיי

להגורה  יבמרנז  בםאולכד   )Organization for Migration

 CIMI – Center for International( יקלוטה  בוכלאימום 

Migration and Integration( בושראל. גיפות אלי מכהלות אם 

הגורם הנבידה הממיסדם לנכף החקלאים לושראל. סינכיוים 

ההסנת,  לפו  זה.  בםהלוך  מנירבים  אוכי  בםאולכד  פרטוים 

מספר מיגבל של חברים ניח אדת ושראלוים בהוםר אחראוים 

נל  לגבים  רשאוים  יהי  בלבד,  הגנםת  לאחר  הניבדות  נל 

שורים זה נמלה קבינה מראש. 

הסנמות  במסגרם  לושראל  הגוני   2017‑2012 השכות  בוי 

לנביד  נדו  מםאולכד  נבידה  מהגרו   27,009 בולטרלוות 

בחקלאים )ראי ליח 1.1(. 

הסכמים  במסגרת  שהגיעו  מתאילנד  עבודה  מהגרי   :1.1 לוח 
בילטרליים )לפי שנה( 

סה”נ 2017 2016 2015 2014 2013  2012

27,009 4,153 4,539 5,717 4,680 5,783 2,137

מקיר: האגף לםנכיי מדוכוים יאסטרטגוה, רשים האינליסוי יההגורה, כוםיח מויחד

]1
גיוס מהגרי עבודה 

לחקלאות באמצעות 
הסכמים בילטרליים
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שוניר הניבדות שהגוני לאחר וושית ההסנמות נלה בנקבוים, יבסיף 2017 שהי בושראל 22,361 מהגרו נבידה מםאולכד, מהת 

21,551 )נ־96%( הגוני בחסים ההסנמות הבולטרלוות )רשים האינליסוי יההגורה לושראל, 2018(.9 בוחס למספר הניבדות שהגוני 

מםאולכד לנבידה בנכף זה נד הוית )ראי ליח 1.1(, אפשר לימר שמרבום הניבדות הזרות מםאולכד ממצות םקיפם שהווה של 

חמש שכות ישלישה חידשות בושראל )רשים האינליסוי יההגורה, מכהל שורים למנסוקות יניבדות זרות, 4:2018(.

ליח 1.2 מצוג מודנ נל מאפווכות סיצוי־דמיגרפוות כבחרות של מהגרו נבידה מםאולכד שהשםםפי במחקר. ריב המשםםפות הוי 

גברות10 בכו 33 בממיצנ, אשר סוומי בממיצנ 9.5 שכים לומיד. מרבוםת הוי מינסקות בארץ המיצא טרת הגנםת. כונרות הבדלות 

משמניםוות בהםפלגים המצב המשפחםו של מהגרו הנבידה לפכו החלם ההסנת הבולטרלו יאחרוי: שוניר הרייקות המגונות 

לושראל ורד בחדים מ־45.5% ל־19.2%, יאולי שונירת של הכשיאות נלה מ־43.7% ל־68%. הי לפכו ההסנת הבולטרלו יהי אחרוי, 

קריב למחצום הניבדות הצהורי נל כוסויי קידת בנבידה בחי"ל. ריב הניבדות )80%( שהגוני לאחר וושית ההסנת הבולטרלו 

הצהורי שהוה להת כוסויי םנסיקםו בםחית החקלאים.11

לוח 1.2: מאפיינים סוציו־דמוגרפיים של מדגם מהגרי עבודה מתאילנד
חקלאים

)םאולכד אחרו 

הסנמות בולטרלוות(

חקלאים

)םאולכד לפכו 

הסנמות בולטרלוות(

3 5.5 נשים )%(

97 94.5 גברים )%(

)4.6( 33 )5.2( 32 גיל ממוצע )סטוום םקי(

)4.2( 9.5 )3.3( 9.9 ממוצע שנות לימוד )סטוום םקי(

מצב משפחתי

19.2 45.5 רייק )%(

68.0 43.7 כשיו )%(

12.2 10.9 גריש )%(

פעילות בשוק העבודה לפני ההגעה 
לישראל

94.6 98.2 מינסק )%(

חשיב לצווי נו בכיסף למהגרו נבידה מםאולכד שהי בושראל גת נ־277 מהגרו נבידה ניכםוות מסרו לכקה שניבדות בנכף החקלאים )רשים   9

האינליסוי יההגורה לושראל, 2018, ליח 6(. בכיסף ושכת נ־3,000 משםלמות ממדוכים שיכים מאסוה ימאפרוקה הניבדות בושראל נחלק 

מםינכום השםלמים. משםלמות אלה אוכת כנללות במנסה המרבום של מהגרו נבידה לחקלאים יאוכת מקבלות אשרם נבידה אלא אשרם 

סטידכט, יהת רשאות לבצנ נבידה חקלאום רק במסגרם םינכום הלומידות )work־study(. נל פו קי לניבד )2014(, מספר המשםלמות נלה 

בחדים לאחר וושית ההסנת הבולטרלו נת םאולכד, יקוות חשש שמסליל זה הפך להוים מסליל גויס אלטרכטובו להסנת.

10  לפו הכםיכות של ה־IOM, נ־3% מסך מהגרו הנבידה המגונות לושראל לנביד בחקלאים הי כשות. ב־2017 נלל מדגת המחקר 10% כשות לכוםיח 

שאלים ספצופוים לניבדים םאולכדוים.

בסקר 2016 כשאלי המריאווכות בפנת הראשיכה נל כוסויי םנסיקםו קידת שקשיר לנוסיקת בושראל )בבכווה אי בחקלאים(. אחיז הניבדות   11

שהצהורי נל כוסויי בחקלאים ורד מ־96% בשכם 2016 ל־72% בשכם 2017. 
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חקלאים

)םאולכד אחרו 

הסנמות בולטרלוות(

חקלאים

)םאולכד לפכו 

הסנמות בולטרלוות(

4.0 ־ מיבטל )%(

1.4 1.8 לא משםםף בניח נבידה )%(

45.6 44.0 כוסויי קידת בנבידה בחי”ל )%(

80 ־
כוסויי נבידה קידת בנכף הםנסיקה 

הרלייכטו– ני )%( )*(

125 55 N

)*( שאלה זי כשאלה במדגמות של שכם 2016 ישכם 2017.

1.1 תהליך ההגירה לישראל
1.1.1 מחוזות ההגירה מתאילנד 

1.3 מצוג אם הםפלגים מקית המגירות של מהגרו הנבידה מםאולכד שהגוני לושראל לאחר החלם ההסנת הבולטרלו.12  ליח 

הכםיכות מנודות נל נך שריב מהגרו הנבידה )84%( הגוני מצפיי מזרח םאולכד, יבפרט נ־30% מהת הגוני מכאקיי ראצ'אסומה

)Nakhon Rachasima( יאידיי םאכו )Udon Thani(. בשל שוניר הניכו הגביה באזירות אלה, הת הפני ל"וציאכות" בילטות של ניח 

אדת לחי"ל )בנוקר לארצים נרב יטווייאי(. באזירות אלה גת הםרנזה "םנשוום הגויס" שצמחה לאירך השכות ידרנה גיוסי מהגרו 

הנבידה גת לושראל )נהי, 1999(. 

לוח 1.3: התפלגות מהגרי עבודה לפי אזור ממנו מגיעים בתאילנד13
% אזיר

1.9 מרנז

14.0 צפיי

84.0 צפיי־מזרח

0.1 דרית

)28,443( 100% סה”נ

נמי ני כונרם מגמה של הםרחבים םיפנם הגורם הנבידה גת למחיזים חדשות: בשכם 2012 מהגרו נבידה מםאולכד הגוני מ־49 

מחיזים, יאולי בשכם 2017 הת הגוני נבר מ־59 מחיזים. הפוזיר הגאיראפו של מהגרו הנבידה נשיו להנוד נל שופיר בכגושים 

המודנ לגבו אפשריוים הנבידה בושראל, ינל ני לשמש מדד להצלחם ההסנת הבולטרלו. וש לשנר שזמוכים המודנ לקהל רחב 

ויםר של מהגרו נבידה פיטכצואלוות, שקופים במכגכיכו הגויס יהבקרה נלוהת סווני להרחבם הגויס.

אוי כםיכות נל הםפלגים מקית המגירות לפכו החלם ההסנת הבולטרלו.  12

.IOM נל פו כםיכו  13
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1.1.2 הסיבות לבחירה בישראל כיעד

םרשות 1.1 מצוג אם הסובים לבחורםת של מהגרו הנבידה בושראל נונד להגורה נל פכו מדוכים אחרים. מהכםיכות נילה נו 

החלטםת של מהגרו הנבידה מםאולכד לבחיר בושראל מםבססם בנוקר נל שוקילות נלנלוות של שנר גביה ויםר ינמלים גויס 

כמינים ויםר. סובה כיספם שבלטה בחשוביםה במדגת 2017 לנימם מדגמות קידמות הוא הקלים במםי אשרם נבידה לושראל 

)20%(. ממצאות אלה מצבונות נל הצלחםת של ההסדרות החדשות בשכו הובטות נוקרוות: )1( הורודה החדה בדמו הםוייך נך 

שוםאומי לאפשריוים הםקצובוים של המבקשות; י־)2( כיהלו גויס שקיפות, הגיכות ימסיבנות פחים בהשייאה לונדות אחרות. 

חשיב לצווי נו גת רשםים חברםוים מהיים גירת חשיב במויחד ננל שהגויס מםפשט לאזירות כרחבות בםאולכד.

תרשים 1.1: הסיבות לבחירה בישראל כיעד בקרב מהגרי עבודה מתאילנד14

16%

1% 1%

20%

1%
24%

36%

25%

43%
36%

36% 25%

22%

5%

16% 18%
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17%
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9%

16%
7% 10%
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ב"ה ינפל- דנליאת 2014 ב"ה ירחא- דנליאת 2016 ב"ה ירחא- דנליאת 2017 ב"ה ירחא- דנליאת

הדובע תרשא לבקל רתוי לק תוכומנ תולמע הובג רכש לארשיב םירכמ תרחא תורשפא ןיא רחא

1.1.3 צורות גיוס

לפכו וושית ההסנת, הניבדות מםאולכד גיוסי באמצנים סינכיוים גויס פרטוים אי סינכו משכה בושראל יבםאולכד שהיפקדי 

נל בחורם הניבדות יגבי נמלם גויס )ראי םרשות 1.2(. צירם גויס זי שומרה אם םנשוום הגורם הנבידה בשםו המדוכים לפכו 

ההסנת הבולטרלו )לכוםיח מקוף של איפכו גויס ניח האדת בושראל ראי Raijman and Kushnirovich, 2012(. יאילת, מאז וושית 

ההסנת הבולטרלו נל מהגרו הנבידה מםאולכד מסדורות אם ביאת לושראל באמצנים משרדות ממשלםוות נגיי לשנים נבידה 

נמידים שכסנמים ב־99% אי 101% בדי״ח זה הי םיצאה של נוגיל של המספרות הלא שלמות שמרנובות אם הסה"נ הנללו.  14
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מקימוים יאזירוים ימשרד הנבידה הםאולכדו. המנירבים יהשלוטה הממשלםום בםהלוך הגויס בוטלי אם םפקודי של סינכיוים 

הגויס הפרטוים ישל סינכו המשכה הקשירות אלוהי הי בםאולכד יהי בושראל. שוכיו זה, המשנויםי יוצוביםי לאירך הזמי מנודות 

נל הצלחם ההסנת הבולטרלו.15

תרשים 1.2: דרכי גיוס של מהגרי עבודה מתאילנד
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ב"ה ינפל- דנליאת  ב"ה ירחא- דנליאת

אצומה ץראב סויג תרבח לש הנשמ ינכוס לארשיב סויג תרבח לש הנשמ ינכוס
תיטרפ סויג תרבחל תיאמצע היינפ לארשיב המוד אצוממ םירגהמ תועצמאב קיסעמ

תויטרפ סויג תורבחל תונווכמה תויתרבח תותשר יתלשממ דרשמל תיאמצע היינפ

2%

1.1.4 עלות ההגירה

בםרשות 1.3 מיצגות סנימו הנסף שמהגרו הנבידה מםאולכד שולמי נדו לנביד בושראל לפכו וושית ההסנת הבולטרלו יאחרוי. 

מהכםיכות נילה נו לפכו וושית ההסנת הת כדרשי לשלת נמלים מיפרזים יבלםו חיקוים נדו לנביד בושראל. דיח קידת הראה 

שסינכיוים הגויס גבי סנית ממיצנ של מנט ויםר מ־9,000$ נל השמם מהגרו נבידה בושראל, יבשכות שקדמי להסנת הבולטרלו 

הוי אף מהגרו נבידה ששולמי נד 12,000$ נדו לזנים בהוםר הנבידה )Raijman and Kushnirovich, 2012(. לאחר וושית ההסנת 

הבולטרלו, נלים נל היצאים ההגורה ורדה בחדים ל־2,100$‑2,200$ בממיצנ, יהסנימות כגבות לפו הדוי בושראל.16 כםיכות אלה 

מנודות בבוריר נל השפנםה של שוטם הגויס החדשה בשוכיו גיבה הנמלים ששולמי מהגרו הנבידה בנבר.17

השאליי נילל סדרה של שאלים האמירים לזהים םשלימות בלםו חיקוות י/אי מנירבים של מו שאוכי מיסמך להוים מנירב בםהלוך הגויס. לא   15

כםקלכי באף מהגר נבידה ששולת נספות בלםו חיקוות אי ארגי באיפי פרטו אם ביאי לושראל.

הסנימות נוית כגבות לפו הדוי בושראל: הגירת הניסק בםוייך בחי"ל רשאו לגבים נד 3,677₪, ינליוים שוריםו הגויס בפינל הכגבים נל ודו   16

IOM כמינים מסנית זה ינימדים נל 450$. הלשנה הפרטום בושראל רשאום לגבים םשלית כיסף בסך 2,715₪ + מנ"מ )נ־889$( נביר לוייו 

הניבד בנם שהיםי בושראל. נמי ני ושכי נליוים כיספים נביר נרטוס טוסה, בדוקה רפיאום יהיצאם דרניי במקרה הצירך. ראי םקכים שורים 

 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_625.htm :2006הםנסיקה )םשלימות ממבקש נבידה בקשר לםוייך נבידה(, םשס"י־

הפנר בנליוים בדילרות כיבנ מהבדלו שנר החלופוי של הדילר בםאולכד בוי השכות 2017־2014.  17
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תרשים 1.3: תשלומים ששילמו מהגרי העבודה מתאילנד כדי להגיע לישראל )ממוצע, דולר ארה"ב(
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1.1.5 מימון עלויות ההגירה

ההפחםה הקוציכום בנמלים הגויס השפונה במודה רבה הי נל מקירים המומיי יהי נל משך הזמי הכדרש למהגרו הנבידה 

נדו להחזור אם חיביםוהת. הכםיכות המיצגות בםרשות 1.4 מראות אם החלק הוחסו של נל מקיר במומיי הסנית הנילל הכדרש 

ממהגרו הנבידה נדו לנביד בושראל. הכםיכות מצבונות נל נמה שוכיוות משמניםוות בנקבים וושית ההסנת הבולטרלו: קידת 

לני הםבסס מומיי ההגורה בנוקר נל הלייאים שכטלי מהגרו הנבידה מקריבו משפחה יחברות אי מבכקות, לנוםות םיך ִמשניי 

)12%( הסםמני נל היי נצמו. ממצא זה אוכי מפםונ לאיר  בםוהת אי אדמיםוהת, אי נל הלייאים בשיק השחיר. רק מקצםת 

הסנימות הגביהות מאיד שהת כדרשי לשלת נדו לנביד בושראל. 

תרשים 1.4: מקורות מימון להגירת עבודה מתאילנד
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לאחר וושית ההסנת הבולטרלו, ינת הצמצית החד בנליוים, הצלוחי מהגרו נבידה רבות ויםר לממי אם כסונםת בנזרם היי 

נצמו יהאחיז נלה בחדים ל־36%. נת זאם, מםרשות 1.4 כונר נו לאחר הנלווה בשוניר המומיי מהיי נצמו בשכות 2014 י־2016 

)36% י־41% בהםאמה(, בשכם 2017 כונרה ורודה ירק 30% ממהגרו הנבידה מומכי אם נליוים ההגורה באמצנים היי נצמו. באיפי 

נללו, לאחר וושית ההסנת הבולטרלו כונר גודיל נקבו בשוניר מהגרו הנבידה מםאולכד שמומכי אם הכסונה באמצנים הלייאים 

שהנכוקי רשםים חברםוים )בנוקר בכו משפחה, אך גת חברות(, בדרך נלל ללא רובום: מ־33% לפכו וושית ההסנת הבולטרלו, 

ל־37% י־44% לאחר וושימי )מדגת 2014 י־2016 בהםאמה(. גת שוניר המשםמשות באפוק זה למומיי ההיצאים ורד בשכם 2017 

ל־30%. מכגד, הכםיכות מנודות נל מגמם נלווה במספר ההלייאים מבכקות שכינדי לממי אם הכסונה: שוניר מהגרו הנבידה 

שפכי לבכקות בבקשה להלייאה גדל מ־8% לפכו החלם ההסנת ל־24% במדגמות שלאחר ההסנת )בשכות 2014 י־2017(.18 מספרות 

אלה מנודות נו צמצית היצאים הכסונה אפשר למהגרו נבידה לבקש הלייאה מהבכקות בלו להוקלנ לחיבים גדילות. בהםאמה, 

שוניר הניבדות מםאולכד שכאלצי למשני אם רנישת נדו לממי אם דמו הגויס ורד במודה רבה אחרו וושית ההסנת: 35% מי 

הניבדות שהגוני לפכו החלם ההסנת משנכי אם בוםת נדו לסבסד אם םשלימו דמו הגויס, אך במדגת 2014 רק 3% כאלצי 

לנשים זאם. נת זאם, מאז שכם 2016 כונרם מגמם נלווה במספר המשםמשות באפוק זה למומיי היצאים הכסונה: 9% במדגת 

2016 י־15% במדגת 2017. מכגד, שוניר המהגרו נבידה שכנזרי בשיק השחיר נדו לממי אם כסונםת לושראל ורד מ־13% לפכו 

ההסנת הבולטרלו ל־2% בלבד במדגת 2017. 

אם  לגייי  להת  מאפשרים  לושראל  ביאת  נביר  לשלת  כדרשות  הנבידה  שמהגרו  הכמינים  שהנמלים  לטניי  אפשר  לסונית, 

מקירים המומיי, נך שגת מומיי בכקאו )הלייאים ימשנכםאים( היפך לאפוק סבור יאפשרו מבחוכה נלנלום. שוכיוות אלה מנודות 

נל ההשפנה של ההסנת הבולטרלו בצמצית הםלים בחיבים )debt bondage( שבה מצאי אם נצמת מהגרו הנבידה שהגוני 

לפכו 2012. לפכו החלם ההסנת נ־55% ממהגרו הנבידה הסםמני נל הלייאים בכקאוים, משניי בםות ישיק שחיר, בהשייאה 

ל־30% מהת שהגוני לאחר החלם ההסנת.

1.1.6 החזר החוב

יחיששות  אחם הדאגים הנוקרוים הוא פרק הזמי הכדרש לניבדות נדו להחזור אם חיבת, משית שאת הת מציוות בחיבים 

לאבד אם פרכסםת הת כיטות שלא לדייח נל בנוים הקשירים להנסקה, הפרים חיק אי היכאים. חשיב לצווי שבנם הרואויי, 

60% ממהגרו הנבידה שלקחי הלייאה נדו לממי אם כסונם לושראל נבר החזורי אם חיבת. םרשות 1.5 מצוג ורודה חדה במספר 

החידשות שכדרשי למהגרו נבידה להחזור אם החיב: מ־17 חידשות לפכו ההסנת הבולטרלו ל־6־5 חידשות לאחר ההסנת. נת 

זאם, במדגת 2017 כונרם נלווה במספר החידשות המשינרות הכדרשות להחזרם החיב: מ־6 חידשות בשכם 2016 ל־9 חידשות 

ב־19.2017

לנוםות ממספר קטי של  כיבנות  בבכק. הבדלות במדגמות השיכות  בהלייאים  נל שומיש  לא הצהור  2016 אף משםםף  במדגת של שכם   18

משםםפות. 

מהגרו נבידה שלא החזורי אם החיב הצהורי בשכם 2017 נו וודרשי להת 14.8 חידשות להחזור אם הסנית שליי בארץ המיצא, יאולי מהגרו   19

נבידה שנבר החזורי אם החיב נשי זאם םיך 5.8 חידשות. 
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תרשים 1.5: משך הזמן להחזר הלוואה בקרב מהגרי עבודה מתאילנד )בחודשים(
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נוצד כוםי להסבור אם הנלווה במספר החידשות הכדרשות להחזר החיב? ליח 1.4 מצוג אם סך סנית ההלייאים לפו שכם הגנה 

לאחר החלם ההסנת הבולטרלו. הכםיכות מצבונות נל נך שבמדגת 2017 חלה נלווה משמניםום בסנית ההלייאה הממיצנם 

כטה לקחם סנית   2017 נו מהגר נבידה שלקח הלייאה בשכם  כראה  ל־2,200$.  ימחברות( מ־1,600$‑1,700$  )מבכק, משפחה 

המנסה אם נל נליוים המנבר, יווםני שזה מה שגרר םקיפם החזר ארינה ויםר בקביצה זי. הסבר כיסף קשיר למצב המשפחםו 

של מהגרו הנבידה שכנללי במדגת: )1( שוניר הכשיאות יהגרישות הוה גביה משמניםום במדגת 2017 – 90%, לנימם 76% י־74% 

י־2016. אפשר  י־26% ב־2014  ולדות, לנימם 32%  ל־14% מהכשאלות במדגת 2017 לא הוי  י־)2( רק  י־2016;  במדגמות של 2014 

 )remittances( שמחיוביוים משפחםוים משפונים נל םקיפם ההחזר, מנוייי שכםח גדיל ויםר מסנימו הנסף הכשלחות למשפחה

מיקדש למחווםה ילא להחזר הלייאים, ינל ני הי כפרסים נל פכו םקיפה ארינה ויםר. 

לוח 1.4: סכום הלוואה של מהגרי עבודה מתאילנד לפי מדגמים
201420162017

1,619$1,737$2,209$

הגויס של  נל םהלוך  הי  רבה  וש השפנה  נו להחלם ההסנת הבולטרלו  נילה  קידמות, מהכםיכות  בדימה למחקרות  לסונית, 

רבה,  במודה  הםשלימות  הצטמצמי  ההסנת  החלם  לאחר  לושראל.  להגונ  נדו  לשלת  שנלוהת  הםשלימות  נל  יהי  הניבדות 

יבהםאת הצטמצת גת הוקף החיבים שמהגרו הנבידה שקני בהת ברציכת להגונ לושראל. נאשר הת אוכת נבילות לחיבים 

יאף לשיב לארציםוהת לפכו סיף םקיפם הנבידה  זניוים  בוי מנסוקות, להםליכי נל הפרם  לכינ  נספוות, הניבדות חיפשוות 

המרבום המיםרם בושראל – 36 חידשות. בנכף החקלאים, ניבד השב לארצי לצמוםים לפכו שהשלות 36 חידשות בושראל20 

מהגרו נבידה שחיזרות אחרו 36 חידשות אוכת זנאות להחזר.  20
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להחזר חלקו של אחיז מסיוות מסנית הנמלה המיםרם ששולת לחברם ניח האדת הושראלום, בהםאת לזמי שהינסק בושראל. 

ארגיי CIMI מדייח שמוכיאר 2013 נד דצמבר 2015 הגוני פכוים של 498 ניבדות מםאולכד לרשים האינליסוי יההגורה לקבלם 

החזר נביר חלק מנספו הנמלה ששילמי לחברם ניח האדת הושראלום המלייה איםת נת הגנםת מםאולכד, מאחר ששבי 

למדוכםת לצמוםים בטרת סוומי 36 חידשו נבידה בושראל. 464 מםינת כמצאי זנאות יקובלי החזר. בשכם 2016 הםקבלי 298 

פכוים, ינל הפיכות קובלי החזר. בשכם 2017 הגושי 348 ניבדות בקשים להחזר ינילת כמצאי זנאות, אף נו בשכו מקרות הינח נו 

ההחזר נבר כוםי באמצנים קוזיז לפכו וצואם הניבד מושראל. 

להסנמות הבולטרלוות וש גת פיטכצואל לשמש מסגרם ונולה לשמורה נל זניויםוהת של מהגרו נבידה. הפרק הבא ובחי אם 

םכאו ההנסקה יהמחווה של מהגרו הנבידה מםאולכד בושראל. 

1.2 תנאי העסקה וזכויות סוציאליות של מהגרי עבודה מתאילנד בענף החקלאות
פרק זה סיקר אם םכאו הנסקםת יזניויםוהת הסיצואלוים של מהגרו הנבידה מםאולכד המינסקות בנכף החקלאים בושראל. 

הכוםיח ניסק בכישאות הבאות: )1( הפרים חיזה; )2( שנר נבידה; )3( ומו מכיחה; )4( םשלית נביר שנים כיספים; )5( דמו חגות, 

דמו חיפשה ידמו הבראה; )6( בוטיח ברואים יםשלית דמו מחלה; )7( םכאו מגירות; )8( םכאו נבידה מסינכות; )9( קשוות בנבידה 

שמדאוגות אם הניבדות יהפרים אחרים; )10( צופוים לפכו ההגורה אל מיל המצואים בושראל; )11( הנרנם ונולים וית ההדרנה 

בארץ המיצא; י־)12( מסקכים.

נל פו החיק הושראלו, מהגרו נבידה בושראל זנאות לםכאו נבידה זהות לאלה שלהת זנאות ניבדות ושראלות באיםי נכף. כיסף 

נל נך, מנסוק של מהגר הנבידה חווב להפקוד בודוי חיזה נבידה בשפה המיבכם לי, לשלת נבירי בוטיח ברואים ילספק לי דויר 

הילת. ניד בטרת הגנםת לושראל חיםמות מהגרו הנבידה נל חיזה בשפםת, שבי מפירטות םכאו ההנסקה במקית נבידםת 

זה, ההסנת  בנכוי  לרשיוים  לפכים  יוינלי  בושראל  זנאות  והוי  םכאו ההנסקה שלהת  ונורי אם  מכם שהניבדות  נל  הנםודו. 

הבולטרלו נת םאולכד נילל גת םכאות מויחדות נגיי הנכה טרת הוצואה, מםי חיברם מודנ נל זניוים, יהקמם קי טלפיכו לשאלים 

יםליכים של הניבדות בשפםת. 

1.2.1 הפרות חוזה

בםרשות 1.6 מיצגם מודם ההםאמה בוי םכאו החיזה לםכאו הנבידה בפינל מווד אחרו הגנם הניבדות לושראל נל פו דוייח 

נצמו. לאחר החלם ההסנת הבולטרלו, חלה נלווה במספר הניבדות אשר דוייחי נל או־הםאמה בוי החיזה שכחםת בחי"ל לבוי 

םכאו הנסקםת בפינל: לפכו החלם ההסנת 58% דוייחי נל או־הםאמה, יאולי אחרוי נלה שוניר המדייחות נל פנר בוי םכאו 

החיזה לםכאו הנבידה בפינל נד נדו 100% בשכם 2016. כוםי להסבור אם הנלווה בנך שהניבדות הוי ננם מידנות ויםר לםיני 

החיזה ילםכאו ההנסקה שהיבטחי להת: לפכו החלם ההסנת 15% מהניבדות לא ודני נלל האת הםכאות םאמי לחיזה, יבשכם 

2017 רק ניבד אחד לא ודנ זאם.21

חשיב לצווי נו מהגרו נבידה רשאות למציא מנסוק אחר ילשפר אם םכאו נבידםת. הכוםיחות המיפונות להלי מםווחסות לשנר ילםכאו   21

ההנסקה במקית הנבידה של הניבד במינד קוית הרואויי.
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תרשים 1.6: התאמה בין תנאי החוזה לתנאי העבודה בפועל בקרב מהגרי עבודה מתאילנד
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םרשות 1.7 מצוג אם סיגו ההפרים שחיי המריאווכות בשכם 2017: 68% מהניבדות דוייחי נל שנים נבידה ארינים ויםר מנפו 

שהיצג בםרשות; נ־60% דוייחי נל שנר כמיך ויםר; 55% דוייחי נל מספר כמיך ויםר של ומו מכיחה בחידש מנפו שהגונ להת לפו 

החיזה; 32% דוייחי נל הלכם שנר; 32% דוייחי נל או־םשלית ומו מחלה; 28% דוייחי נל םכאו מגירות ורידות; 26% דוייחי נל או־

םשלית נביר שנים כיספים; י־17% דוייחי שהת הינסקי אצל מנסוק שיכה מזה שהוה רשית בחיזה. 

תרשים 1.7: סוגי הפרות חוזה של מהגרי עבודה מתאילנד, 2017
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1.2.1 שכר עבודה

 7% ההסנת  החלם  לפכו  יאולי  במקבול,  מנסוקות  שכו  אצל  נבידה  נל  דוייח  לא  ניבד  אף  הבולטרלו  ההסנת  החלם  לאחר 

זיהו נלווה בהשייאה  מהניבדות דוייחי נל נך. נמי ני, בשכם 2017 רק 44% מהניבדות דוייחי נל קבלם םליש שנר. אימכת 

לםקיפה שלפכו החלם ההסנת, אז רק 31% דוייחי נל קבלם םליש שנר, ינדווי שוניר הניבדות שמקבלות םליש היא כמיך וחסום. 

וםר נל ני, מבוי הניבדות שמקבלות םליש שנר, רק 12% דוייחי שהת מבוכות איםי.

נל פו הכחוום רשים האינליסוי יההגורה, אם שנרת של הניבדות וש להפקוד בחשביכים הבכק שלהת. םרשות 1.8 מראה האת 

לניבדות כפםח חשביי בכק נכדרש, יבמקרה שלא – מה הסובים לנך. מהכםיכות נילה נו רק נשלוש מהניבדות )32% בשכם 2016 

י־34% בשכם 2017( דוייחי שוש להת חשביי בכק בושראל, יכונר גודיל במספר הניבדות שדוייחי נו מנסוקוהת סורבי לפםיח 

להת חשביי בכק )41% בשכם 2017 לנימם 27% בשכם 2016(. ני נלה מספר המקרות שבהת הניבדות נלל לא ודני נל האפשרים 

לפםיח חשביי בכק )28% ב־2017 לנימם 20% בשכם 2016(. נת זאם, רק חלק קטי מהניבדות דוייחי בשכם 2017 שלא כיח להת 

גרות במקימים מריחקות  נו חלק מהניבדות  לצווי  2016(. חשיב  53% בשכם  לנימם   24%( בושראל  בכק  ילכהל חשביי  לפםיח 

מאיד מסכוף בכק נלשהי, מה שנשיו להיבול לנך שחלקת מנדופות לא לפםיח חשביי בכק בושראל אלא ששנרת וינבר ושורים 

לחשביי בכק בםאולכד. 

תרשים 1.8: בעלות על חשבון בנק בקרב מהגרי עבודה מתאילנד וסיבות לאי־פתיחת חשבון בנק
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םרשות 1.9 מראה אם הדרנות שבהי קובלי הניבדות אם שנרת. לאחר החלם ההסנת הבולטרלו חלה נלווה באחיז הניבדות 

 68% מבוי   .)2017 בשכם  ל־68%  נד  לפכו החלם ההסנת  )מ־58%  הבכק שלהת  לחשביי  ושורה  בהנברה  שמקבלות אם שנרת 

ורד שוניר הניבדות  י־36% לחשביי בחי"ל. במקבול  הניבדות שקובלי שנר לחשביי בכק, 32% קובלי שנר לחשביכת בושראל 

שקובלי לפחים חלק משנרת במזימי )נ־70%־64% לאחר החלם ההסנת, לנימם 100% לפכו החלםי(, אך נדווי רבות מהת מקבלות 

חלק נלשהי מהשנר במזימי, יאף קוומם מגמה מטרודה של נלווה הדרגםום במספר הניבדות שמדייחות נל נך )64% בשכם 

2014; 68% בשכם 2016; 70% בשכם 2017(. םשלית שנר במזימי לא מהייה בהנרח הפרם חיק,22 אבל נליל לפםיח פםח להפרים 

שיכים של זניוים הניבדות נל ודו מנסוקוהת.

תרשים 1.9: דרכי תשלום שכר למהגרי עבודה מתאילנד23
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ןמוזמ האחמה לארשיב וא אצומה ץראב קנב ן-חל הרבעה

שנר  המחקר,  םקיפם  במהלך  בחיק.  שהיגדר  נפו  מוכומית  לשנר  זנאות  בושראל  מלאה  במשרה  המינסקות  נבידה  מהגרו 

המוכומית החידשו בחקלאים נלה מ־3,850 ₪ בוכיאר 2011 ל־5,000 ₪ בוכיאר 2017. בםרשות 1.10 מיצג השנר החידשו הממיצנ 

)כטי בשקלות( של מהגרו נבידה מםאולכד בנכף החקלאים לפכו החלם ההסנת הבולטרלו יאחרוי. מי הכםיכות נילה נו המנסוקות 

אני מולאי אחר הדרושים הכיגנים לשנר המוכומית הי לפכו החלם ההסנת יהי לאחר מני. נת זאם, בשכות 2017־2011 נלה 

שנרת של הניבדות מםאולכד ב־11%, יאולי שנר המוכומית נלה באיםה םקיפה בנ־30% – ימנך נילה נו נלוום השנר בפינל של 

הניבדות מםאולכד הווםה מםיכה בהרבה מהנלווה בשנר המוכומית. 

נפו שציוי בחיק הגכם השנר )םוקיי מס' 30( םשנ"ח־2018: "שנר נבידה ושילת במזימכות, אך מיםר שושילת בשוק אי בהמחאם דיאר, את   22

דרך םשלית זאם כקבנה בהסנת קוביצו אי בחיזה נבידה אי שהניבד הסנות לה בדרך אחרם, יבלבד שהניבד וניל לקבל מהכמשך פרניי 

השוק אי המחאם הדיאר במינדות הקבינות בסנופות 9 נד 14, הניל לפו הנכוי".

הסנית בםרשות וניל להוים גביה מ־100%, נוייי שניבדות הוי ונילות לקבל חלקות שיכות מהשנר בדרנות שיכים, נך שהוה וניל להוייצר רוביו   23

םשיבים.
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תרשים 1.10: שכר חודשי ממוצע של מהגרי עבודה מתאילנד )בשקלים(
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םרשות 1.11 מראה שלאחר החלם ההסנת הבולטרלו, חלה ורודה הדרגםום במספר שנים נבידה של הניבדות מםאולכד מ־10.5 

בשכם 2011 ל־9.3 שנים נבידה בוית בשכם 2017. נוייי ששבינ נבידה בושראל מיכה נל פו חיק 43 שנים נבידה, כראה שמספר 

שנים הנבידה של הניבדות מםאולכד קריב מאיד למספר שנים הנבידה השבינוים הקבינים בחיק, נת חרוגה של נ־0.7 שנה 

כיספם בוית. בשכם 2017 24% מי הניבדות מםאולכד דוייחי שנבדי בלולה, בדימה לשונירת לפכו החלם ההסנת הבולטרלו )27.3%(. 

תרשים 1.11: ממוצע שעות עבודה יומי של מהגרי עבודה מתאילנד )נטו(24
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הניבדות דוייחי בשאליי נל שנים םחולם וית הנבידה יסוימי, יני נל מספר ההפסקים יאירני במהלך הוית. נל סמך כםיכות אלה חישבי   24

שנים נבידה כטי.
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1.2.3 ימי מנוחה

מםרשות 1.12 נילה נו לאחר החלם ההסנת הבולטרלו, מספר ומו מכיחה בחידש נלה במודה רבה מ־2.7 בשכם 2011 ל־3.8 בשכם 

2017. אף נל פו ני, נל הניבדות מםאולכד שלא כוצלי אם ומו המכיחה במהלך השבינ שקדת לרואויי לא נשי זאם מרציכת. 

הכםיכות מצבונות נל נך שבשכות 2017־2016 המצב הםווצב, ילא חלי שוכיות משמניםוות בכוציל ומו המכיחה.

תרשים 1.12: מספר ימי מנוחה חודשי של מהגרי עבודה מתאילנד 
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1.2.4 תשלום עבור שעות נוספות

מכוםיח הכםיכות נילה נו מהגרו נבידה מםאולכד ניבדות בושראל 9.3 שנים בוית בממיצנ )נ־0.7 שנה כיספם בוית בממיצנ(. 

נל פו החיק הושראלו, ניבד המינסק שושה ומות בשבינ זנאו לםשלית מיגדל נל נל שנה כיספם מנבר לשמיכה שנים בוית, 

יניבד שמינסק חמושה ומות בשבינ זנאו לםשלית מיגדל נביר נל שנם נבידה כיספם מנבר לםשנ שנים בוית. םרשות 1.13 

מצוג כםיכות נל קבלם םשלית מיגדל לניבדות שדוייחי נו נבדי שנים כיספים. הכםיכות מצבונות נל נך שלאחר החלם ההסנת 

הבולטרלו המצב לא השםפר במודה רבה: נדווי נמחצום מהניבדות מםאולכד דוייחי נל או־קבלם םשלית הילת נביר שנים 

נבידה כיספים. וםר נל ני, בשכם 2017 אחיז הניבדות שדוייחי נל קבלם םשלית נביר שנים כיספים ורד ל־54%, רמה הדימה לזי 

שהווםה לפכו החלם ההסנת )53% בשכם 2011(. כיסף נל נך, גבר חיסר המידנים לגבו םשלימות: בשכם 2017 28% מי הניבדות 

לא ודני את קובלי םשלית מיגדל ימה הוה הםנרוף הבסוסו, לנימם 8%־5% שלא ודני זאם בשכות קידמים. נל מכם להקפוד ויםר 

נל םשלית מיגדל נביר שנים כיספים, כדרשם הגברם המידנים לגבו הםנרופות יאנופה מיגברם.
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תרשים 1.13: תשלום עבור שעות נוספות למהגרי עבודה מתאילנד
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1.2.5 דמי חגים, דמי חופשה ודמי הבראה

החג  ומו  שכםום.25  חיפשה  ינביר  בשכה  חג  ומו  נשרה  נביר  לםשלית  זנאות  הניבדות  החקלאים,  בנכף  ההרחבה  צי  פו  נל 

וניל לבחיר איםת במנמד חםומם החיזה בראשום םקיפם  לא חוובות להוים חיפפות לומו החג המקיבלות בושראל יהניבד 

הנסקםי. נפו שמםיאר בםרשות 1.14, בשכם 2017 84% מהניבדות מםאולכד דוייחי נל קבלם םשלית נביר ומו החג שלהת. נת 

זאם, באיםה שכה אף ניבד שהינסק אצל איםי מנסוק ויםר משכה לא דוייח שקובל דמו הבראה26. בשכם 2017, 16 ניבדות מםיך 

50 לקחי חיפשה במהלך נבידםת בארץ, ירק חמושה מהת קובלי םשלית נבירה.27 

תרשים 1.14: תשלום עבור ימי חג, חופשה ודמי הבראה למהגרי עבודה מתאילנד בשנת 2017 
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חיק שנים נבידה ימכיחה מחווב בםשלית םשנה ומו חג לנל ניבד )ושראלו אי זר(.  25

ניבדות שהשלומי שכם נבידה אחם לפחים במקית נבידםת זנאות לדמו הבראה בהםאת לייםק שצברי במקית הנבידה נביר חמושה ומות.   26

גיבה דמו ההבראה הוה 378 ₪ לוית במגזר הפרטו.

בושראל, החל מ־01.01.2017, ניבדות זנאות לפחים ל־14 ומו חיפשה שכםום בםשלית.  27
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1.2.6 ביטוח בריאות ותשלום דמי מחלה

חיק ניבדות זרות )הםשכ"א/1991( מחווב אם המנסוקות להסדור נל חשביכת יבהשםםפים הניבד בוטיח ברואים לניבד במהלך 

נל םקיפם ההנסקה, הנילל סל שוריםות שכקבנ בצי שר הברואים, מנוייי שמהגרו נבידה בושראל אוכת זנאות לשוריםו ברואים 

ממלנםוות. םרשות 1.15 מראה נו מווד לאחר החלם ההסנת הבולטרלו חל שופיר משמניםו בנל הקשיר לבוטיח ברואים, אך 

במשך הזמי הודרדר המצב. בשכם 2017 רק 70% מהניבדות הוי סבירות שוש להת בוטיח ברואים, י־26% לא ודני לדייח נל נך, 

זאם לנימם 81% י־7% בהםאמה בשכם 2011, לפכו החלם ההסנת. מהונרים נת האנופה המיגברם של בוטיח ברואים למהגרו 

הניבדות  בשוניר  הורודה  אם  משמניםו.  באיפי  ורד  לא  ברואים  בבוטיח  המביטחות  שוניר  שבפינל  ווםני  בושראל,  נבידה 

שדוייחי נו וש להת בוטיח ברואים כוםי לווחס לורודה במידנים שלהת, יהדבר דירש בדוקה מנמוקה ויםר בסקרות הבאות. 

בשכם 2017, 70% מי הניבדות שדוייחי שוש להת בוטיח ברואים ודני לאוזי קיפם חילות הת שוונות, שוניר גביה ויםר משהוה 

במהלך החידש  נבירת  היסדר  דוייחי שהבוטיח   14% רק   .)77%(  2016 בשכם  ויםר מאשר  כמיך  אך   )25%( לפכו החלם ההסנת 

הראשיי להגנםת לארץ, לנימם 23% שדוייחי נל נך בשכם 2016. 77% דוייחי שהפילוסה הווםה נםיבה בשפה שהת לא מבוכות, 

י־23% דוייחי שנלל לא ראי אם הפילוסה ילני אוכת וידנות באוזי שפה הוא נםיבה. נת זאם, במשך הזמי חלה נלווה בשוניר 

הניבדות שהחזוקי נרטוס קיפם חילות )מ־42% בשכם 2016 ל־61% ב־2017(. הנוניב בקבלם הנרטוס כיבנ משכו גירמות נוקרוות: 

הנרטוס  להכפקם  הטנכו  הלוך  י־)2(  כחוםםי;  מוית  נדנכום  ברואים  הצהרם  נל  וחםית  הניבד  נו  הבוטיח  חברים  דרושם   )1(

המגכטו, שאירך זמי גת לאחר אושיר המבטח. 

תרשים 1.15: ביטוח בריאות עבור מהגרי עבודה מתאילנד
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םרשות 1.16 מצוג כםיכות נל דמו מחלה לניבדות שהוי חילות. מהכםיכות כמצאה ורודה באחיז הניבדות שדוייחי נו הת קובלי 

םשלית דמו מחלה בשכם 2017 לנימם שכם 2016. בסקר של שכם 2017, מבוי 50 ניבדות שנכי נל השאליי 30 הוי חילות במהלך 

נבידםת בארץ, ימהת רק 7% דוייחי נל קבלם דמו מחלה, זאם לנימם סקר 2016 שבי 17% מי הניבדות שהוי חילות דוייחי נו 

קובלי דמו מחלה. המצב לפכו החלם ההסנת הוה דימה לשכם 2016: 16% מהניבדות שלגבוהת הדבר הוה רלייכטו דוייחי נל 

קבלם דמו מחלה. נת זאם, כונר נו המידנים לזנאים נלםה – לפכו חםומם ההסנת הבולטרלו 9% מהניבדות מםאולכד לא ודני 

את קובלי דמו מחלה, בשכם 2014 42% ממו שהוי חילות דוייחי שאוכת וידנות את קובלי דמו מחלה אי לאי, יאולי בשכות 2016 

י־2017 נל מו שהוה חילה ודנ את קובל דמו מחלה אי לאי. 

תרשים 1.16: תשלום דמי מחלה עבור מהגרי עבודה מתאילנד
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21%

בהמשך לנך, הניבדות כשאלי נוצד וכהגי את םהוה להת בנוום ברואים. 80% נכי שופכי למנסוק נדו שוסוונ להת לפכים לריפא, 

שכו ניבדות הםנייכי להשםמש בםריפים שהת הבואי מהבום, ניבד אחד נכה שופכה לניבדות אחרות, י־14% דוייחי שלא וודני 

מה לנשים במצב נזה.

1.2.7 תנאי מגורים

מווד אחרו החלם ההסנת הבולטרלו, חלה הרנה קלה בםכאו  מגירות, שחל  זמכו בםכאו  נו לאחר שופיר  1.17 מראה  םרשות 

לפכו החלם   96% לנימם  ודו המנסוק,  נל  מוטה  סיפקה  מהניבדות  ל־86%  רק   2017 בשכם  הניבדות מםאולכד.  המגירות של 

ההסנת, 100% ב־2014, י־92% בשכם 2016. נמי ני, בשכם 2017 המנסוקות סופקי מקרר רק ל־82% של הניבדות, לנימם 90%־88% 

בשכות הקידמים. כיסף נל נך, בשכם 2017 ל־54% לא סיפק אריי בגדות יל־44% מהת לא סיפק חומית חשמלו. מרבום הניבדות 

שלא ציודי במנשורו חשמל בוםוות )למרים דרושים החיק( רנשי איםת בנצמת נל חשביכת.
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תרשים 1.17: תנאי המגורים של מהגרי עבודה מתאילנד
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ב"ה ינפל דנליאת 2014 ב"ה ירחא דנליאת 2016 ב"ה ירחא דנליאת 2017 ב"ה ירחא דנליאת

החיק הושראלו קיבנ שאת מקית המגירות סיפק בודו המנסוק, בחדר אחד רשאות להםגירר לנל הויםר שושה ניבדות. בשכם 

2017 נל הניבדות דוייחי שמספר שיםפוהת לחדר אני לא נלה נל חמושה )8% חילקות חדר נת ניבד אחד בלבד; 27% נת 

שכו ניבדות; 41% נת שלישה ניבדות; 16% נת ארבנה ניבדות; י־8% נת חמושה ניבדות(. לפכו החלם ההסנת הבולטרלו, נ־6% 

מהניבדות דוייחי נל מגירות בחדר אחד נת ויםר משושה ניבדות. למרים זאם, בשכם 2017 הניבדות הנרוני אם םכאו מגירוהת 

נגרינות בריבת:28 22% מהת צווכי שםכאו המגירות גרינות מאיד, 52% צווכי נו םכאו המגירות גרינות, 22% דוייחי שםכאו מגירות 

הוי בוכיכות )לא טיבות ילא גרינות(, ירק שכו ניבדות )4%( הנרוני אם םכאו מגירוהת נטיבות אי טיבות מאיד בממיצנ. 

הכשות הנרוני אם םכאו מגירוהי נגרינות אף ויםר מאשר הגברות: 80% מהי צווכי שםכאו המגירות גרינות אי גרינות מאיד, 

יאף לא אחם הנרונה שםכאו המגירות הוי טיבות אי טיבות מאיד. נמי ני, שבנ מםיך נשר כשות דוייחי נו הי חילקים אם מקית 

מגירוהי נת גברות. שליש מריאווכים דוייחי נו אף השוריםות אי המקלחם במקית מגירוהי לא הוי מוינדות לכשות בלבד יהשומיש 

בהת הוה משיםף נת גברות. אושה אחם מםיך נשר כשות דוייחה שהמכניל בחדר שבי הוא גרה כוםי לפרוצה בקלים.29 שליש 

כשות דוייחי שאוי כשות אחרים נלל במקית נבידםי. נקב נך, הכשות הרגושי לא בטיחים במקית מגירוהי: מםיך נשר כשות 

ניבדים שהשםםפי במדגת בשכם 2017, ארבנ צווכי שהי מרגושים לא בטיחים במקית מגירוהי )40% מסך נל הכשות(, לנימם 

23% מי הגברות הניבדות שהרגושי נך. הדבר מצבונ נל נך שלםכאו המגירות של כשות צרונה להוים הםווחסים מויחדם יוש 

להגבור דרושים יאנופה לגבו םכאות אלי. 

1.2.8 תנאי עבודה מסוכנים

םרשות 1.18 מצוג מודנ בכיגנ לםכאו הבטוחים בנבידה לפו דוייח הניבדות. הכםיכות מראות שלאחר החלם ההסנת חל שופיר 

ממיצנ של 2.1 בסילת שבוי 1 )גרינ מאיד( נד 5 )טיב מאיד(.  28

לפו כיהלו רשים האינליסוי יההגורה, לפכו אושיר הזמכםה של ניבדם זרה ממוי כקבה לושראל לנכף החקלאים, המנסוק חווב להצהור נו היא   29

וספק לניבדם חדר מגירות כפרד מגברות יגת שוריםות ימקלחם כפרדות.
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המינסקות  מםאולכד  מהניבדות   72% מסיומם:  הרנה  חלה   )2017( הסקר  של  האחריכה  בשכה  אך  הגכה,  אמצנו  באספקם 

בחקלאים דוייחי נו ציודי באמצנו הגכה במהלך נבידה בםכאות מסינכות )לנימם 89% בשכם 2016, י־58% לפכו החלם ההסנת(. 

נת זאם, רק נ־50% מהניבדות קובלי מסנה, יאצל 23% מהת המסנה הווםה במצב לא םקוי; 62% קובלי נפפים, י־31% מהת 

דוייחי שהנפפים הוי במצב לא הילת; 62% קובלי כנלו נבידה, יאצל 13% מצב כנלו נבידה הוה לא הילת; ירק 31% קובלי מנול, 

את נו נילת דוייחי שהמנולות הוי במצב טיב. נמי ני, 80% דוייחי נו לא הווםה להת אפשרים להםקלח לאחר נבידה נת חימרות 

נומוות, י־35% דוייחי שהרגושי לא טיב לאחר נבידה נת חימרות נומוות – לנימם 9% בלבד מהניבדות שדוייחי נל נך לפכו החלם 

הסנת בולטרלו. 

תרשים 1.18: עבודה עם חומרים מסוכנים ותנאי עבודה מסוכנים בקרב מהגרי עבודה מתאילנד
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מי   52%  ,2017 בשכם  מסינכות.  בםכאות  אי  מסינכות  חימרות  נת  בנבידה  בטוחים  הכחוים  למםי  בכיגנ  שופיר  חל  זאם,  נת 

י־33% לפכו החלם ההסנת הבולטרלו. אך הכםיי המדאוג  הניבדות מםאולכד קובלי הכחוים בטוחים, לנימם 21% בשכם 2016 

היא שמםיך הניבדות שקובלי הכחוים בשכם 2017, 7% נלל לא הבוכי אם ההכחוים, 14% הבוכי רק מנט מהי, י־29% הבוכי חלק 

נלשהי אך לא אם ריב ההכחוים. הסובה לנך הוא שרק 31% מהניבדות קובלי הכחוים בשפה הםאום, 15% קובלי הכחוים באכגלום, 

יהריב )53.8%( קובלי אם ההכחוים בנברום. נמי ני, 46% מי הניבדות דוייחי נו כדרשי לכהיג במהלך הנבידה, אך נביר 54% מהת 

המנסוק לא יודא שהת מחזוקות ברושויי כהוגה.

1.2.9 קשיים בעבודה שמדאיגים את העובדים והפרות אחרות 

בשכם 2017, מםיך 50 הניבדות שריאווכי, שבנה ניבדות )14%( דוייחי נל קישו להרות חפצות נבדות; שושה ניבדות )12%( צווכי 

נקישו אם הצירך לנביד נת חימרו הדברה; ארבנה ניבדות )8%( צווכי שמזג האייור החת מטרוד איםת מאיד; שלישה ניבדות 

)6%( הםליככי נל נבידה פוזום קשה ישנים נבידה ארינים; שלישה )6%( צווכי לרנה אם וחסי של המנסוק; ישלישה )6%( צווכי 
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הת  שנומי  אחד  קישו  לפחים  נל  דוייחי  מהניבדות   60% הניל,  בסך  נצות(.  נל  )טופיס  בגיבה  לנבידה  הדרושה  אם  נקישו 

מםמידדות בנבידםת. בכיסף לנך, שכוות מםיך 50 המריאווכות דוייחי שהמנסוק לקח מהת אם דרניכת, יניבד אחד דוייח נל 

נך שמנסוק לקח ממכי פוקדיי נספו. מנשות אלה מהייות נבורה פלולום לפו החיק הושראלו. אושה אחם צווכה שהוא חייםה 

אלומים מצד ניבד אחר שכנכס לחדרה בלולה, יחמושה גברות צווכי שחיי אלומים מולילום. 

1.2.10 ציפיותיהם של מהגרי העבודה לפני ההגירה לעומת המציאות בישראל

הניבדות הםבקשי לבחיי בדונבד אם מצואים חווהת בושראל בוחס לצופויםוהת לפכו הגנםת אלוה. םרשות 1.19 מסנת אם 

הםשיבים.

תרשים 1.19: התאמה בין הציפיות של מהגרי העבודה מתאילנד לבין המציאות בישראל לאחר יישום ההסכם הבילטרלי 
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מםרשות 1.19 נילה נו חלה ורודה בהםאמה בצופויםוהת של הניבדות למצואים במדדו רמם הקישו בנבידה )מ־64% בשכם 2016 

ל־39% בשכם 2017(, השנר )מ־96% ל־55%(, יםכאו ההנסקה )מ־52% ל־45%(. נת זאם, נלםה ההםאמה בוי הצופוים לפכו ההגורה 

למצואים בושראל במדדו האפשריוים להנברם נסף )מ־8% ל־43%(, יחוו החברה )מ־12% ל־24%(. אפשר לשנר שמידנים רבה ויםר 

לםכאו הםנסיקה יהשנר לפכו ההגורה גרמה לנך שהניבדות הפני לבוקירםוות ויםר לגבוהת. הכישא דירש הםווחסים מנמוקה 

ויםר במחקרות הבאות. בהמשך לנך, 20% מי הנבדות דוייחי שוש בנייכםת לחזיר לארץ מיצאת לפכו סוית םקיפם הנבידה 

שאישרה להת, יאף ניבד לא הבונ רציי להושאר בושראל אחרו שםיקף האשרה שלי ופיג.

1.2.11 הערכת יעילות יום ההדרכה בארץ המוצא

טרת הגנםת לושראל, מהגרו הנבידה ניברות וית הדרנה שבי הת מקבלות מודנ לגבו זניויםוהת, חיזה הנבידה ימודנ נללו נל 

אירח החוות בושראל. נדו ללמיד נד נמה וית ההדרנה הוה ונול מבחוכם הנכםת לנבידה בושראל, המריאווכות הםבקשי להנרוך 

האת ההדרנה שקובלי בארץ מיצאת סוונה להת להםמידד נת המצואים בושראל. הםיצאים מיצגים בםרשות 1.20.
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תרשים 1.20: היעילות של יום ההדרכה בתאילנד לסיוע בהתמודדות עם המציאות בישראל 
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הכםיכות מראות שהםינלם שהפוקי הניבדות מוית ההדרנה נלםה נת השכות: בשכם 2017, 54% דוייחי נו וית ההדרנה בארץ 

המיצא נזר להת בהםמידדים נת המצואים בושראל, לנימם 44% שדוייחי נך בשכם 2016. נת זאם, 46% מהמשובות בשכם 2017 

דוייחי בנל זאם שוית ההדרנה לא םרת להת. חשיב לצווי נו הדרנה כוםכם במשך וית אחד בלבד, יני וש קישו להסבור לניבדות 

לפכו הגנםת אם נל הפרטות לגבו הנסקםת הנםודום באיפי שוהוה מיחשו נבירת. ההסבר האפשרו לנך היא שהמודנ בוית 

ההדרנה היא נללו ילא מםווחס לםכאות הפרטכוות אצל מנסוק שאצלי וינסק הניבד. בנכווי זה נדאו לבדיק לנימק מה הת 

הכישאות שנדווי דירשות פוריט יהסברות כרחבות ויםר. 

1.2.12 מקורות מידע לגבי זכויות עבודה

םרשות 1.21 מצוג אם המקירים שמהת מהגרו הנבידה שיאבות מודנ נל זניוים נבידה בושראל. מהםרשות נילה נו המקירים 

הכפיצות בויםר הת האוכטרכט יהרשםים החברםוים )ניבדות אחרות(. בשכם 2017, שוניר גביה ויםר מהניבדות דוייחי נו קובלי 

מודנ מניבדות אחרות )74% בשכם 2017 לנימם 68% בשכם 2016(, יחשוביםי של האוכטרכט נמקיר מודנ ורדה )72% דוייחי נל 

מקיר זה בשכם 2017 לנימם 100% בשכם 2016(. נת זאם, ב־2017 כמצאה מגמה חויבום חדשה: הניבדות החלי לקבל מודנ נל 

זניויםוהת גת ממנסוקוהת, נפו שדוייח 16% מהמשובות.

תרשים 1.21: מקורות מידע על זכויות בעבודה בקרב מהגרי עבודה מתאילנד 

68%

100%

74%

2%

72%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

םירחא םידבוע םילארשי םירבח קובסייפ- טנרטניא  תונכוס וא קיסעמ
הקסעה

2016 ב"ה ירחא- דנליאת 2017 ב"ה ירחא- דנליאת



פרק 1: גויס מהגרו נבידה לחקלאים באמצנים הסנמות בולטרלוות 30

בהמשך לנך הניבדות כשאלי לאי ופכי את ווםקלי בבנוים בכישאו שנר, מגירות, החלפם מנסוק, בטוחים, קבלם מודנ, אי במצב 

חורית ננלל. םרשות 1.22 מצוג אם םשיביםוהת. מי הםרשות נילה נו את וםגלי בנוים בכישא שנר, הניבדות ופכי למרנז הפכוים 

הטלפיכו30 )39%(; למנסוק )27%(; ילנמיםם קי לניבד )25%(. גת לצירך קבלם מודנ הניבדות ונדופי לפכים למרנז הפכוים הטלפיכו 

)77%( ילקי לניבד )18%(. לצירך החלפם מנסוק, נמנט נל הניבדות ופכי לחברם ניח האדת שלהת )98%(. לפםריי בנוים אחרים 

הניבדות ונדופי לפכים למנסוק ילא לארגיכות הלא־ממשלםוות: למשל, את ווםקלי בבנוים בכישאו מגירות, 52% מי הניבדות 

ופכי ושורים למנסוק, ירק 30% מהת ופכי למרנז הפכוים הטלפיכו. במקרה של בנוים בטוחים, 79% ופכי למנסוק ירק 15% למרנז 

הפכוים הטלפיכו. גת במצב חורית ונדופי הניבדות לפכים ושורים למנסוק )84%(, ירק 12% ופכי למרנז הפכוים הטלפיכו. אף לא 

אחד מהניבדות הבונ רציי לפכים לנירך דוי, ירק ניבד אחד הםנייי לפכים למשטרה במצב חורית.

תרשים 1.22: כתובת לטיפול בבעיות של מהגרי העבודה מתאילנד לפי נושא - 2017
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הניבדות כשאלי האת הת הוי ממלוצות לחברות יקריבו המשפחה שלהת להגונ לנביד לושראל. הםשיבים לשאלה זי מיצגים 

וושית ההסנת הבולטרלו מ־46% בשכם 2011 לויםר  כוםי לראים שאחיז הממלוצות להגונ לושראל נלה לאחר  בםרשות 1.23. 

מ־60% לאחר וושית ההסנת. אפשר לשנר שנלווה זי כיבנם מהורודה הדרסטום בדמו הםוייך.31

בנבר הוה קריו "קי חת", שהיא קי טלפיכו למהגרו נבידה בושראל בשפיםוהת. מרנז הפכוים מיפנל נל ודו CIMI, יהפכוים המגונים אלוי   30

לסיג הפכווה.  בוחודים הרלייכטוים במשרדו הממשלה המיסמנות בהםאת  לטופיל  יההגורה שמנבורה איםי  מינברים לרשים האינליסוי 

מקרב המריאווכות, רק ניבד אחד מםיך 50 לא ודנ נל קוימי של מרנז הפכוים הטלפיכו לניבדות.

בשכם 2016 אחיז הממלוצות להגונ לנביד בושראל נמד נל 40%.  31



31פרק 1: גויס מהגרו נבידה לחקלאים באמצנים הסנמות בולטרלוות

תרשים 1.23: המלצה למכרים מתאילנד לעבוד בישראל
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1.3 מסקנות
ליח 1.5 מסנת אם השוכיוות בםכאו הגויס יההנסקה של מהגרו נבידה מםאולכד לפכו החלם ההסנת הבולטרלו יאחרוי.

לוח 1.5: סיכום השינויים בגיוס ובתנאי ההעסקה של מהגרי עבודה לאחר החלת ההסכם הבילטרלי עם תאילנד
הבדלות במצב לאחר חםומם 

ההסנת לנימם המצב שלפכו 

החםומה

אחרו וושית 

ההסנת, 2017

N = 50

אחרו וושית 

ההסנת, 2016

N = 25

אחרו וושית 

ההסנת, 2014

N = 50

לפכו וושית 

ההסנת, 2011

N = 55

מדדות

נלווה בשוניר הנדיוים נו 

הפחםם נמלים הוא סובה 

לבחורם ושראל נונד.

שנר גביה;

נמלים גויס 

כמינים;

קל ויםר 

לקבל אשרם 

נבידה.

שנר גביה;

נמלים גויס 

כמינים.

שנר גביה;

נמלים גויס 

כמינים.

שנר גביה סובים להגנה 

לושראל

ורודה דרמטום. 2,243$ )ממיצנ( 2,043$ )ממיצנ( 2,191$ )ממיצנ( 9,149$ )ממיצנ( דמו םוייך

מנבר מגיפות פרטוות לגיפות 

ממלנםוות יבוכלאימוות.

משרדו ממשלה 

יארגיי ההגורה 

הבוכלאימו.

משרדו ממשלה 

יארגיי ההגורה 

הבוכלאימו.

משרדו ממשלה 

יארגיי ההגורה 

הבוכלאימו.

חברים ניח אדת 

פרטוים.

איפי הגויס

השנר נלה ב־11% ב־2017 

לנימם 2011, אילת במהלך 

םקיפה זי שנר המוכומית נלה 

ב־30%.

 ₪ 5,196  ₪ 4,792  ₪ 4,994  ₪ 4,657 שנר

ורודה   9.3  9.3  9.6  10.5 שנים נבידה בוית



פרק 1: גויס מהגרו נבידה לחקלאים באמצנים הסנמות בולטרלוות 32

הבדלות במצב לאחר חםומם 

ההסנת לנימם המצב שלפכו 

החםומה

אחרו וושית 

ההסנת, 2017

N = 50

אחרו וושית 

ההסנת, 2016

N = 25

אחרו וושית 

ההסנת, 2014

N = 50

לפכו וושית 

ההסנת, 2011

N = 55

מדדות

שופיר משמניםו, אך נל 

הניבדות שלא לקחי וית 

מכיחה לא נשי זאם מבחורה. 

אוי שופיר בשכה האחריכה.

 3.8  3.8  3.7  2.7 ומו מכיחה בחידש

שופיר מווד אחרו החלם 

ההסנת, ורודה בםקיפה 

האחריכה. נלווה באו־

המידנים לגבו םשלימות.

54% דוייחי נל 

קבלם םשלית 

גביה ויםר.

64% דוייחי נל 

קבלם םשלית 

גביה ויםר.

64% דוייחי נל 

קבלם םשלית 

גביה ויםר.

53% דוייחי נל 

קבלם םשלית 

גביה ויםר.

םשלית בגוי שנים 

כיספים )ש”כ(

הרנה 7% קובלי דמו 

מחלה; נילת ודני 

לנכים את קובלי 

םשלית.

17% קובלי דמו 

מחלה; נילת ודני 

לנכים את קובלי 

םשלית. 

28% קובלי דמו 

מחלה; 42% לא 

ודני את קובלי

16% קובלי דמו 

מחלה; 9% לא 

ודני את קובלי

םשלית בגוי דמו 

מחלה

שופיר משמניםו לאחר החלם 

הסנת, ורודה קלה בםקיפה 

האחריכה.

70% 77% 67% 25%

ודונה אוזי קיפם 

חילות מספקם 

להת שוריםו 

ברואים

הרנה הדרגםום. נמחצום לא 

קובלי אריי, חומית 

חשמלו; נשלוש 

לא קובלי אמצנו 

אייריר; נ־12% לא 

קובלי מקרר.

נ־88% לא קובלי 

אריי. נמחצום 

לא קובלי חומית 

חשמלו; נ־18% לא 

קובלי מקרר.

נשלוש לא קובלי 

אריי, חומית 

חשמלו, אמצנו 

אייריר ימניכם 

נבוסה.

נמחצום לא 

קובלי אריי, חומית 

חשמלו, אמצנו 

אייריר ימניכם 

נבוסה.

םכאו מגירות

שופיר לאחר החלם הסנת, 

הרנה קלה בםקיפה 

האחריכה.

ל־72% סיפקי 

אמצנו הגכה.

ל־89% סיפקי 

אמצנו הגכה.

ל־63% סיפקי 

אמצנו הגכה.

ל־58% סיפקי 

אמצנו הגכה.

הגכה במקרה של 

נבידה בםכאות 

מסינכות

שופיר, אך 21.4% מי הניבדות 

לא הבוכי אם ההכחוים מנוייי 

שלא כוםכי בשפםת.

52% קובלי הדרנה 

בכישאו בטוחים.

21% קובלי הדרנה 

בכישאו בטוחים.

42% קובלי הדרנה 

בכישאו בטוחים.

33% קובלי הדרנה 

בכישאו בטוחים.

הכחוים בטוחים

שופיר 61% הוי ממלוצות 40% הוי ממלוצות 62% הוי ממלוצות 46% הוי ממלוצות הוי ממלוצות 

לחברוהת יקריבו 

משפחםת לנביד 

בושראל

לסונית, לאירך השכות כונרם מגמם וצובים בנל הקשיר לםהלוך גויס ניבדות מםאולכד. הםהלוך מכיהל ימפיקח נל ודו גירמות 

םכאו  בריב  שופיר  חל  הבולטרלו  ההסנת  החלם  לאחר  מווד  יבושראל.  בםאולכד   )CIMIי־  IOM( ילא־ממשלםוות  ממשלםוות 

הםנסיקה יבמומיש זניויםוהת של מהגרו הנבידה, שבא לודו בוטיו בורודה במספר שנים הנבידה, נלווה בכוציל ומו מכיחה, 

נלווה בםשלית בגוי שנים כיספים, ינלווה בקבלם מודנ בדבר זניוים שוריםו ברואים. נמי ני כמצא נו הניבדות מנדופות לקבל 
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מודנ נל זניויםוהת מניבדות אחרות, ילמרים הודונה נל קוימי של המרנז הפכוים הטלפיכו הת מנדופות לפכים למנסוק בבנוים 

הקשירים לםכאו הםנסיקה שלהת.

נת זאם, בםקיפה האחריכה חלה הרנה בחלק מי הםחימות – הגכה במקרה של נבידה בםכאות מסינכות, יםשלית בגוי דמו 

מחלה. בחלק מהםחימות המצב חזר לקדמיםי, נמי בםשלית בגוי שנים כיספים יםכאו המגירות. גת בםחימות שבהת חל שופיר, 

המצב נדווי רחיק מהכדרש נל פו חיק, ינדווי קוומם פגונה בזניויםוהת של מהגרו הנבידה בנכף חקלאים: נל הניבדות שלא 

לקחי וית מכיחה לא נשי זאם מבחורה, נשלוש מהת לא ודני לדייח באוזי קיפם חילות הת מביטחות, חלקת קובלי אמצנו הגכה 

במצב לא םקוי, ירבות לא הבוכי אם הכחוים הבטוחים מנוייי שהי לא כוםכי בשפה המינרם להת. לא לנל הניבדות כפםח חשביי 

בכק בושראל, חרף הדרושה של רשים האינליסוי יההגורה בושראל. נדווי וש מנסוקות שמשלמות לניבדות חלק מהשנר במזימי 

אי מנבורות נבירת נסף לארצים מיצאת, יבנך למנשה שילטות בנספת. נמי ני, נמה ניבדות דוייחי נל אלומים מולילום יפוזום. 

בפכו הכשות הניבדים כוצבים בנוים מויחדים – למשל, חלקי דוייחי נו הי חילקים אם השוריםות יהמקלחים נת גברות. נקב נך, 

נמנט מחצוםי )4 מםיך 10( חשי לא בטיחים במקית מגירוהי. אך למרים ההפרים הקוומים, לאחר החלם ההסנת הבולטרלו חל 

שופיר בשבונים רציי של הניבדות מנבידםת, יויםר מ־60% מהת הוי ממלוצות לחברות יקריבות לנביד בארץ.
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מתודולוגיה
ניבדו  לגויס  סוי  נת  הבולטרלו  ההסנת  כחםת   2017 בשכם 

כוהלי  שאיםי  הקידת,  הגויס  להלוך  בכוגיד  לושראל.  בכווה 

גויס  חברים  נת  ושורה  בהםקשרים  בושראל  בכווה  םאגודו 

רשים  בודו  מכיהל  הגויס  החדש  הכיהל  פו  נל  סוכוים,  יםוייך 

האינליסוי יההגורה בושראל יבודו גיפות צובירוות בסוי. חשיב 

שיכה  בכווה  ניבדו  לגויס  סוי  נת  הבולטרלו  שההסנת  לצווי 

מהסנמות שחםמה ושראל נת מדוכים אחרים בםחית הבכווה, 

בהי בילגרוה, מילדיבה, איקראוכה ירימכוה. מאחר שאוי בסוי 

יבשלוחםת  ניבדות  בגויס  שניסק  ממלנםו  םנסיקה  שורים 

לושראל, סינת נו משרד הסחר בסוי וסמוך אם ארגיי הקבלכות 

 China( הבוכלאימוות הסוכות המסיכף למשרד הסחר – צ'ינקה

לבצנ   )International Contractors Association – CHINCA

אם ההסנת מיל רשים האינליסוי יההגורה לושראל.

נל פו הכיהל, משרד הבוכיו יהשוניי ונרוך אם מספר הניבדות 

מני  ילאחר  הבכווי,  קבלכו  ארגיי  נת  בהויינצים  הכדרשות 

ניבדו  לגויס  בבקשה  הסוכו  הסחר  ילמשרד  לצ'וכקה  ופכה 

הידנם  בסוי  םפרסת  צ'וכקה  הבקשה  קבלם  לאחר  בכווה. 

גויס בםפיצה רחבה הניללם "מודנ אידים המשרים הפכיוים 

בושראל לניבדו בכווי סוכות, שנר יכוניוות משינרות בושראל, 

הת  אלה  נו  יהסבר  הגויס,  שלבו  לנל  לניבד  הנליוים  פרטו 

34

]2
גיוס מהגרי עבודה 
לבנייה באמצעות 

הסכם בילטרלי 
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הנמלים יהםשלימות הוחודות המיםרות בקשר להלוך הגויס, םואיר נללו של הלוך הגויס לרבים םואיר הבחורים הראכדימלוים 

מבוי המינמדות הנשורות יהבחוכים, יני מספר טלפיי בושראל לבורירות ילםליכים" )רשים ההגורה יהאינליסוי, 3:2017(.32

נמי ני, משרד הסחר הסוכו בחר מספר חברים םוייך סוכוים מירשים בהסנמם הרשים לאינליסוי יהגורה יצ'וכקה, שםפקודי 

לאםר מינמדות סוכות לנבידה בבכווה בושראל ילהפכיםת לרושית באםר האוכטרכט של צ'וכקה. בסוית הלוך הרושית, צ'וכקה 

נ־75%  יהרשים םבחר באיפי אקראו  ינמדי בםכאו הסף,  יהגורה אם פרטו נל המינמדות שכרשמי  םנבור לרשים לאינליסוי 

ודו צ'וכקה בסוי נל פו מפרט שקיבנ אם םכאו הסף נביר נל  ויזמכי לבחוכים יראויכים מקצינוות שמאירגכות נל  מהת. אלה 

אחם מההםמחיוים בםחית הבכווה. פרטו הניבדות שנברי אם הבחוכים מינברות מצ'וכקה לרשים, יהוא ביחרם באיפי אקראו 

90% מהת שוונכסי למאגר ניבדות. בהמשך לנך מפרסמם הרשים הידנה לםאגודו הבכווי שהת רשאות להגוש בקשים להבאה 

לושראל של מספר ניבדות זרות מםיך המאגר בהםאת למקצינים כדרשות, יהוא מםאומה לנל בקשה אם הניבדות מםיך המאגר 

יוזים לושראל, חםומה נל הסנמו נבידה,  באיפי אקראו. נל הלונו הגורם הנבידה – נילל בדוקים ברואים לניבדות, הכפקם 

רנושם נרטוסו טוסה, אירווכטצוה לפכו הטוסה יםואית מינדו הגנה, מביצנות בםואית בוי צ'וכקה לרשים.

נת  ושראל  שחםמה  הבולטרלוות  מ)ה(הסנמות  בשיכה  הגויס.  בהלונו  הםאגודות  של  מנירביםת  אם  מבטל  החדש  הםהלוך 

מדוכים אחרים לגויס מהגרו נבידה בנכף הבכווה, בהסנמות נת סוי כצוגו הםאגודות הושראלות אוכת רשאות להשםםף בבחוכים 

ילבחיר מינמדות מקרב הכבחכות. נמי ני, בדימה לכהלות שכקבני בהסנמות בולטרלוות אחרות, כאסר נל הםאגודות לוציר קשר 

נת מינמדות לפכו הגנםת לושראל. ההסנת גת קיבנ נו הניבדות שוגוני לושראל ושלמי לחברים הסוכוים דמו םוייך בגיבה 

המיםר בדוי הושראלו בלבד – נד 3,677 ₪ )נ־1,000$( ינלים נרטוס הטוסה מסוי לושראל.33

ליח 2.1 מצוג מספר מהגרו נבידה בבכווה שהגוני במסגרם הסנמות בולטרלוות. בוי השכות 2012 נד מחצום שכם 2018 הגוני 

לושראל 12,810 ניבדות. הריב הגוני ממילדיבה )60%(, יקריב לשלוש )30%( הגוני מסוי.

לוח 2.1: מהגרי עבודה בבנייה שהגיעו במסגרת הסכמים בילטרליים )לפי מדינה ושנה(
סה”נ *2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

ענף בנייה

1,150 ־ 19 122 1 ־ 244 764 בילגרוה

7,628 1,253 1,969 1,121 2,301 773 211 מילדיבה

236 ־ ־ 84 152 ־ ־ ־ רימכוה

3,796 3,406 390 ־ ־ ־ ־ ־ סוי

12,810 4,659 2,378 1,327 2,454 773 455 764 סה”כ בענף הבנייה

מקיר: האגף לםנכיי מדוכוים יאסטרטגוה, רשים האינליסוי יההגורה, כוםיח מויחד 

* כםיכות זמוכות נד מחצום 2018

רשים האינליסוי יההגורה לושראל, כיהל הזמכם יהנסקם ניבדות זרות מסוי בושראל בנכף הבכווה, מספר כיהל 9.7.003, ויכו 2017 נמ' 2.   32

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/inviting_chinese_workers_for_constructions_procedure/he/9.7.0003_with_form.pdf  

נל פו החיק בסוי, חברים םוייך סוכוים רשאוים לקבל מהניבדות דמו םוייך בגיבה של נד 12.5% מהשנר השכםו של הניבד. נדו להשלות אם   33

הסנית, הםאגודות ושלמי לחברים הסוכוים $600 לשכה בםשלימות חידשוות. חל אוסיר לכנים משנר הניבדות אם הםשלימות המוינדות 

לחברים הסוכוים. בכיסף, נל םאגוד שונסוק ניבד סוכו בארבנם החידשות הראשיכות להגנםי לושראל וודרש להחזור למשרד הבוכיו יהשוניי 

סנימות שהנבור לצד הסוכו בגוי נלים בחוכים, בדוקים יהיצאים שיכים, בסך $410 לניבד )ראי רשים האינליסוי יההגורה, 9:2017(. 
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 4,281 יההגורה,  כםיכו רשים האינליסוי  פו  2017. נל  מהגרו נבידה מסוי הםחולי להגונ םחם הסנת בולטרלו החל מכיבמבר 

ניבדות סוכות הגוני בחסים ההסנת הבולטרלו ישהי בושראל בסיף חידש איקטיבר 2018.

ליח 2.2 מספק מודנ נל מאפווכות סיצוי־אקיכימוות כבחרות של מהגרו נבידה מסוי לפכו ושית ההסנת ילאחרוי. נל המשםםפות 

הת גברות צנורות כשיאות, בכו 40 בממיצנ, שסוומי בממיצנ םשנ שכים לומיד, ימרבוםת הוי מינסקות בםחית בארץ המיצא 

ניד טרת הגנםת. ריב המשובות )96%( הצהורי שהוה להת כוסויי םנסיקםו בםחית הבכווה.34 טרת ההסנת, ריב הניבדות מסוי 

דוייחי נו הת הוי מינסקות בארץ המיצא )93.8%( לפכו הגנםת לושראל, יאולי לאחר וושית ההסנת ריב המשובות )65%( הנודי נו 

הוי מינסקות במדוכה אחרם לפכו הגנםת.35 נמי ני 24% מםינת הוי מינסקות בסוי, ינ־11% הוי מיבטלות. 

לוח 2.2: מאפיינים סוציו־דמוגרפיים של המדגם – מהגרי עבודה מסין

בנייה
)אחרי הסכמים בילטרליים(

בנייה
)לפני 

הסכמים בילטרליים(

)4.8( 39.8 )6.7(39.6 גיל ממוצע )סטיית תקן(

מצב משפחתי

־ 6.25 רווק

100 90.6 נשוי

־ 3.1 גרוש/אלמן

)2.4( 9.1 )1.8(9.2 ממוצע שנות לימוד )סטיית תקן(

פעילות בשוק העבודה לפני ההגעה לישראל

23.9 93.8 מועסק בסין )%(

65.2 6.3 מועסק במדינה אחרת )%(

10.9 ־ מובטל )%(

־ ־ לא משתתף בכוח עבודה )%(

96.0 ־ ניסיון עבודה קודם בענף התעסוקה הרלוונטי )%( )*(

)275.15( 1094.4 )221.64( 378.4 שכר לפני ההגעה לישראל )$( )סטיית תקן(

46 32 N

 )*( השאלה כשאלה לראשיכה במדגת של שכם 2018.

השנר הממיצנ בסוי לפכו ההגנה לושראל הוה קריב ל־380$ במדגת של 2011, יאולי במדגת 2018 השנר הממיצנ שנלוי הצהורי 

הניבדות הוה קריב ל־1,100$. וש לקחם בחשביי שבאיםה נם חלק גדיל מהניבדות הגוני לושראל אחרו נבידה מחיץ לסוי, ינל 

ני לא מפםונ שסך ההנכסים המיצהרים לפכו ההגורה הוה גביה וחסום. הניבדות מסוי במדגת 2018 הגוני מפריבוכצוים במזרח 

השאלה באוזי מודה הוה למשםםף כוסויי םנסיקםו הקשיר לנוסיקי בושראל כשאלה רק בשכה 2018. כםיכות אלה אוכת מפםונות מאחר   34

שניבדות המגיוסות לנביד בבכווה ניברות מבחכות מקצינוות בםהלוך הגויס.

הכםיי לפוי אחיז גביה של ניבדות סוכות שנבדי במדוכה אחרם לפכו ההגנה לושראל אוכי מפםונ לאיר הניבדה שבפרסית המידנה בסוי הוה   35

נםיב שנבידה קידמם בסוכגפיר מהייה וםריי )ראי כספח 1(.
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המדוכה, אזירות המאיפווכות בהנכסים גביהים וחסום לממיצנ במדוכה. נ־28% הגוני מ־JIANSU, פריבוכצוה המדירגם במקית 

 HEBEIמקית םשונו בדוריג(, 13% הגוני מ־( SHANDONGהחמושו מםיך 31 הפריבוכצוים מבחוכם רמים ההנכסה, 34.3% הגוני מ־

)מקית 12 בדוריג(.36 

2.1 תהליך ההגירה לישראל
2.1.1 איתור הזדמנויות עבודה בישראל

םרשות 2.1 מצוג אם הדרנות שבהי מהגרו הנבידה למדי נל אפשריוים הנבידה בושראל. מהכםיכות נילה נו לפכו וושית ההסנת 

הבולטרלו נת סוי, האמצנו הנוקרו שדרני הםיידני מהגרו הנבידה לאפשרים של נבידה בושראל הוה רשםים החברםוים 

גבי  אלה  חברים  הגויס.  םהלוך  הםבצנ  שדרני  פרטוים  סינכיוים  נת  איםת  קושרי  אשר  מנרות(  אי  משפחה  קריבו  )חברות, 

מהניבדות סנימו םוייך בלםו חיקוות נדו להגונ לנביד בושראל.

לאחר וושית ההסנת השםכי לחליטוי דפיסו אוםיר הזדמכיוים הנבידה. שוניר מהגרו הנבידה שלמדי נל הזדמכיוים נבידה 

כונרם  ני  2018. נמי  ל־15.2% בשכם  לפכו ההסנת הבולטרלו  מ־91.2%  ורד באיפי דרמטו  יחברות  בושראל דרך קריבו משפחה 

נלווה בשוניר מהגרו הנבידה שלמדי נל אפשריוים הנבידה באמצנים נוםיכות, מ־2.9% ל־10.9%. גת האוכטרכט משמש מקיר 

מודנ, לפו הצהרםת של 6.5% מהמשםםפות במדגת 37.2018 שוכיו בילט כיסף היא הםפקוד של המשרדות הצובירוות )צ'וכקה( 

נמקיר מודנ חשיב למהגרו נבידה: 56.5% מהמשםםפות במדגת 2018 הצהורי שלמדי נל הזדמכיוים נבידה בושראל מצ'וכקה 

אי מחברה ניח אדת המקישרם לארגיי.38

תרשים 2.1: איתור הזדמנויות עבודה בישראל בקרב מהגרי עבודה מסין 
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טנרטניאב תויתרבח תותשר הקני'צ- םיירוביצ םינוגרא רחא

:)Wen & Reinbold, 2018( ראי כםיכות נל דוריג סיצוי־נלנלו של פריבוכצוים בסוי  36

https://www.stlouisfed.org/on‑the‑economy/2018/january/income‑living‑standards‑china  

השומיש ברשםים החברםוים דרך ה‑WeChat )וושימיי כפיץ בסוי המשלב בוי facebook, whatsapp י‑linkendin( מאפשר למהגרו נבידה   37

הסוכות לא רק ללמיד נל הזדמכיוים נבידה אלא גת לנמיד בקשר שיטף נת החברים הסוכוים שניסקים בםוייך ינת ניבדות סוכות המנבורות 

מודנ נל םהלונו גויס יםכאו הנבידה. 

חשיב לצווי שבהםאת להסנמות ילהסדרות הבולטרלוות, השלב הראשיי בםהלוך היא פרסית צובירו רחב של אפשרים הגשם מינמדים   38

לנבידה בושראל. בהסנמות כקבנ שכיסח הפרסית וםיאת בוי רשים האינליסוי יההגורה לושראל למשרד הצובירו הרלייכטו בסוי.
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נל הצלחםי של  להנוד  נשיוות  בושראל  הנבידה  לאפשריוים  כחשפות  הפיטכצואלוות  הנבידה  מהגרו  באיפי שבי  השוכיוות 

ההסנת הבולטרלו בםחית הגויס. לאחר וושית ההסנת, המודנ מגונ לצוביר רחב ויםר ילא רק למו שמקישרות ברשםים חברםוים 

אי באמצנים סינכות של חברים גויס פרטוים. כםיכות אלה מאפשרות להסוק נמה מסקכים חשיבים: )1( המודנ נל הזדמכיוים 

נבידה בושראל הפך כגוש ויםר לצוביר כרחב; )2( גויס הניבדות לא םליו ויםר בפנילים שכיקטות קבלכו משכה אי כצוגות של 

ננם  ימבטוח  הבולטרלוות  לאחר ההסנמות  הצובירות הםנצת  י־)3( םפקודת של הארגיכות  ושראל;  אי  בסוי  פרטוים  חברים 

שלוטה מלאה נל םהלוך הגויס. 

2.1.2 הסיבות לבחירה בישראל כיעד

םרשות 2.2 מצוג אם הסובים לבחורםת של מהגרו נבידה מסוי בושראל נונד להגורה נל פכו מדוכים אחרים. מהכםיכות נילה 

נו נביר חמושות אחיז מהניבדות, הי לפכו ההסנת יהי אחרוי, הבחורה בושראל הםבססה נל שוקילות נלנלוות של שנר גביה 

ויםר. נמי ני, ניבדות שהגוני לאחר וושית ההסנת כטי ויםר מניבדות שהגוני קידת לני להצהור שלא נמדי לרשיםת אפשריוים 

אחרים לנבידה בחי"ל )12.3%(, י־10.9% הצהורי שאחם הסובים להגנה לושראל הוא מנמדה נארץ הקידש. כיסף נל נך, נביר 

נרבנ )23.3%( מהניבדות שהגוני לאחר ההסנת הבולטרלו, הפחםם נמלים הגויס הווםה סובה חשיבה להחלטה. ממצא זה היא 

נדים כיספם להצלחםת של ההסדרות החדשות בהירדם סנימו הםשלית הנרינות בגויס נד למסגרם האפשריוים הנלנלוים 

של הניבדות. 

תרשים 2.2: הסיבות לבחירת ישראל כיעד בקרב מהגרי עבודה מסין
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2.1.3 צורות גיוס

מםרשות 2.3 נילה בבוריר שוכיו משמניםו שחל באיפי גויס הניבדות מסוי לאחר וושית ההסנת הבולטרלו. לפכו וושית ההסנת, 

גויס פרטוים אי דרך רשםים חברםוים שהפכי אם המינמד לחברם ניח אדת.  גיוסי דרך סינכו משכה של סינכיוים  הניבדות 

 Raijman and( חברים אלה גבי מהניבדות נמלים גויס גביהים יבלםו חיקוים, שהנמוסי חיבים נבדות נל מהגרו הנבידה מסוי

וושית ההסנת הבולטרלו, נל מהגרו הנבידה מסוי בושראל מארגכות אם ביאת באמצנים  Kushnirovich, 2012(. יאילת מאז 

הסדרות שקבני רשים האינליסוי יההגורה בושראל יצ'וכקה בסוי. המנירבים הממשלםום יהצובירום בשםו המדוכים בוטלה 

אם םפקודת של הםאגודות בושראל יחברים הגויס הפרטוים בסוי בםהלונו הגויס יהםוייך, מלבד ארבנ חברים שהירשי לפניל 

בפוקיח הרשיוים. ממצא זה מנוד נל הצלחם ההסדרות הקוומות בצמצית מספר השחקכות בםהלוך הגויס. חשיב לצווי שלא 

הםקבל במחקר אפולי דוייח אחד נל חרוגה מהכהלות הללי.39

תרשים 2.3: דרכי גיוס של מהגרי עבודה מסין

31.3%

56.3%

100%

3%
9.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 ב"ה ינפל ןיס 2018 ב"ה ירחא ןיס

תויטרפ ךווית תורבחל תונפמש תוירבח תותשר תונכוסל תיאמצע היינפ

תרשואמ ךוית תרבח וא הקני'צ גיצנ לארשיב הנשמ ןכוס

ןיסב הנשמ ןכוס

ממצא זה חשיב לאיר הםליכים שהנלי מהגרו הנבידה בכישאות נמי שנר, םכאו נבידה יבטוחים בנבידה. אפשר להכוח שאולי הוי הפרים   39

בוושית כיהלו הגויס, הניבדות הסוכות הוי מדייחות נל נך.
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2.1.4 עלות ההגירה

יאחרוי.  הבולטרלו  ההסנת  וושית  לפכו  בושראל  לנביד  נדו  מסוי  הניבדות  ששולמי  הםשלימות  גיבה  אם  מצוג   2.4 םרשות 

כדרשי לשלת נמלים מיפרזים נדו לזנים באשרם נבידה בושראל, בסנית  וושית ההסנת הניבדות  נו לפכו  מהכםיכות נילה 

ממיצנ של מנט ויםר מ־22,000$ שגבי סינכיוים הםוייך. מחקר קידת הנלה נו ממיצנ דמו הםוייך נלה בחדים בנשיר הראשיי 

40.)Raijman and Kushnirovich, 2012( 2011 של המאה ה־21: מ־9,400$ ב־2004, ל20,000$ ב־2006 ינד 30,000$ בשכם

תרשים 2.4: תשלומים ששילמו מהגרי עבודה מסין כדי להגיע לישראל )דולר ארה"ב(
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םוייך  נ־1000$ הת דמו  ל־1,535$, מהת  )בדילרות( פחםה במודה רבה נד  וושית ההסנת הבולטרלו, סך נלים ההגורה  לאחר 

מיםרות יהשאר הי היצאים כליים נגיי נרטוס טוסה, קבלם דרניי יניד. שוכיו זה כיבנ בבוריר משוטם הגויס החדשה. חשיב לצווי 

שגת נאי נמנט שלא הםקבלי דוייחות נל חרוגה מהסנית שכקבנ בכהלות. 

2.1.5 מימון עלויות ההגירה

הכדרש  הזמי  משך  נל  גת  יבהםאמה  הנבידה,  הגורם  מומיי  מקירים  נל  רבה  במודה  השפונ  הגויס  בנמלים  החד  הצמצית 

להחזרם החיבים. הכםיכות בםרשות 2.5 מצוגות אם החלק הוחסו של נל מקיר במומיי הםשלית הכדרש ממהגרו הנבידה נדו 

לנביד בושראל. הכםיכות מגלות שוכיוות משמניםוות הכיבנות מההסנת הבולטרלו. לפכו וושית ההסנת, מהגרו הנבידה הסםמני 

יהלייאים   ,)45.5%( יחברות  משפחה  מקריבו  הלייאים   ,)46.9%( נצמו  היי  ההגורה:  נלים  למומיי  נוקרוות  מקירים  שלישה  נל 

נלים  מומכי אם   )93.5%( הניבדות  ריב  בנליוים,  ינת הצמצית החד  הבולטרלו  וושית ההסנת  לאחר   .)7.6  %( מהשיק השחיר 

ההגורה לושראל באמצנים היי נצמו. 

מהגרו נבידה פיטכצואלוות הוי צרונות לשלת גת נביר בדוקים רפיאוים, מבחכות יםיספים שיכים שהגדולי ניד אם נלים ההגורה.  40
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תרשים 2.5: מקורות מימון להגירת עבודה מסין 
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ימצע ןוה החפשמו םירבחמ הנתמ וא האוולה רוחשה קושהמ האוולה

אפשרים המומיי הנצמו של נלים ההגורה משמשם מדד בריר להצלחםי של ההסנת. אחם הדאגים הנוקרוים של הניבדות הוא 

פרק הזמי הדריש נבירת נדו להחזור אם חיבת, יאת הת מציוות בחיבים יחיששות לאבד אם פרכסםת הת כיטות שלא לדייח נל 

בנוים, הפרים חיק אי היכאים הקשירים להנסקה. לפכו ההסנת הבולטרלו כדרשי למהגרו הנבידה 15 חידשות בממיצנ להחזרם 

ההלייאים, נלימר נמנט רבנ מהשהיםת בם חמש השכות בושראל. לנימם זאם, הניבדות שהגוני נד נה במסגרם ההסנת 

הבולטרלו החזורי אם הלייאיםוהת בםיך חידש, את כדרשי בנלל לקחם איםי מלנםחולה. שוכיו זה כבנ מהנמלה הכמינה של דמו 

הםוייך. משית שחלק גדיל ממהגרו הנבידה נבדי במדוכה אחרם לפכו הגנםת לושראל, נכראה אף הוי לרבות אמצנות נלנלוות 

למומיי המנבר בלו להונכס לחיבים נלל. נל ני, ההסנת הבולטרלו הצלוח לצמצת במודה רבה אם אחד הגירמות המרנזוות 

לחשופם מהגרו הנבידה לפגונים שיכים בזניויםוהת.41

2.2 תנאי העסקה וזכויות סוציאליות של מהגרי עבודה מסין בענף הבנייה
ניבדו נכף הבכווה זנאות לזניוים ילםכאו הנסקה מויחדות, לריב טיבות ויםר מאלה הכוםכות בנכפות אחרות שבהת מינסקות 

מהגרו נבידה, הידים להסנת הקוביצו בנכף. נך למשל, שנר המוכומית בנכף הבכווה נימד נל 5,600 ₪, לנימם 5,300 ₪ בנכפות 

אחרות. םשלימו מנסוקות לטיבם פוציוו פוטירוי, קרי פכסוה יקרכים השםלמים לניבדות זרות בנכף הבכווה נימדות נל 710 

₪ לחידש ימיפקדות בחשביי פוקדיי המכיהל בשמי של נל ניבד נל ודו רשים האינליסוי יההגורה. להבדול מנכפות אחרות, 

המנסוק בנכף הבכווה מםחווב להנסוק אם הניבד לפחים 211 שנים בחידש, מהי 29 שנים כחשבים שנים כיספים ימחוובים 

מםי םגמיל לפו םנרוף מיגדל.42 שאר הםכאות יהזניוים הסיצואלוים דימות לאלה שבנכפות אחרות.

מהגר נבידה בנל חיב ופחד להםליכי נל כוציל מחשש לאיבדי נבידםי. אכשות ללא חיב מרגושות חיפשוות ויםר לדייח נל הפרים חיק אי   41

היכאים. 

כיהל הזמכם יהנסקם ניבדות זרות מסוי בושראל בנכף הבכווי מ־13/06/2017, רשים האינליסוי יההגורה לושראל.  42
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2.2.1 הפרות חוזה

החברים הסוכוים, םחם הפוקיח של צ’וכקה, אחראוים להחםות אם הניבדות בסוי נל חיזה הנסקה מיל םאגוד הבכווי בושראל. 

החיזה נםיב בשפם הניבד, יהכיסח הסטכדרטו שלי סינת בוי רשיוים שםו המדוכים בהםאת לדוכו הנבידה של נכף הבכווה 

בושראל. נמי ני חיםמות הניבדות בסוי נל חיזה לקבלם שוריםו םוייך מהחברה הסוכום. נקב נך, 100% מהניבדות שהשםםפי 

בסקר 2018 חםמי נל חיזה הנסקה לפכו הגנםת לארץ, לנימם 72% מהניבדות שחםמי נל החיזה בשכם 43.2011 

בהמשך לנך, הניבדות כשאלי נל הםאמה בוי םכאו החיזה לבוי םכאו הנבידה בפינל )ראי םרשות 2.6(. הכםיכות מראות שלאחר 

החלם ההסנת הבולטרלו, הניבדות מדייחות נל הרנה במודם ההםאמה בוי םכאו החיזה לםכאו הנבידה בפינל מווד אחרו 

הגנםת לושראל. אחיז הניבדות אשר דוייחי נל הםאמה מלאה בוי החיזה שכחםת בארץ המיצא לבוי םכאו הנסקםת בפינל ורד 

מ־35% ל־11% בלבד; אחיז הניבדות שצווכי הםאמה חלקום נלה מ־25% בשכם 2011 ל־50% בשכם 2018, יאחיז הניבדות שדוייחי 

נל או־הםאמה נלה נמנט פו שכוות, מ־20% ל־39%. כוםי להסבור אם הנלווה בשוניר הניבדות שדוייחי נל או־הםאמה במידנים 

גביהה ויםר של הניבדות לםיני החיזה ילםכאו ההנסקה שהיבטחי להת: לפכו החלם ההסנת, 20% מהניבדות לא ודני נלל את 

הםכאות םאמי לחיזה, יבשכם 2018 נל הניבדות ודני לנכים נל שאלה זי.44

תרשים 2.6: התאמה בין תנאי החוזה לתנאי העבודה בפועל בקרב מהגרי עבודה מסין 
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םרשות 2.7 מצוג אם סיגו ההפרים שנלוהת דוייחי המריאווכות: אחיז הניבדות מסוי שדוייחי נל שנים נבידה ארינים ויםר 

מנפו שהוה רשית בחיזה נמנט ילא השםכה )17% בשכם 2018 לנימם 14% בשכם 2011(. נת זאם, אחיז גביה וחסום מהניבדות 

מהת 13% חםמי נל החיזה רק אחרו הגנםת לארץ, ירק 59% חםמי נל החיזה בחי"ל.  43

חשיב לצווי נו מהגרו נבידה בנכף הבכווי רשאות להחלוף מנבוד מםיך מאגר בנלו הוםר הנסקה, ללא צירך בהסנמםי של המנבוד, במינדות   44

הבאות: האחד בוכיאר, האחד באפרול, האחד בוילו יהאחד באיקטיבר. נדו לממש זנים זי בשל הפרם זניוים הנבידה מצד המנבוד, הניבד 

רשאו לפכים בבקשם אושיר לממיכה נל זניוים ניבדות זרות בנבידה במשרד הנבידה, הרייחה יהשוריםות החברםוות.
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)17%( דוייחי נל או־םשלית דמו מחלה, לנימם הונדר נל דוייח נל הפרה זי בשכם 2011, ווםני שבהונדר מידנים לזנים זי. נמי 

ני, בשכם 2018 ורד מספר הניבדות שדוייחי נל או־הםאמה של םכאו מגירות )15% בשכם 2018 לנימם 29% בשכם 2011( ינל 

שנר כמיך )16% לנימם 36% בהםאמה(.45 9% מהניבדות בשכם 2018 הנודי נל הונדר םשלית נביר שנים כיספים, י־5% דוייחי נל 

הנסקה אצל מנסוק שיכה מהרשית. רק 8% מהניבדות בשכם 2018 הםליככי נל הלכם שנר לנימם 14% בשכם 2011, ירק ניבד 

אחד )3%( דוייח נל הפחםה בומו המכיחה יהחיפשים לנימם 7% בשכם 2011. מהכםיכות נילה שבשכם 2011 הםליכים הנוקרוים 

נל הפרים חיזה הוי שנר כמיך יםכאו מגירות ורידות, יאולי בשכם 2018 הםרחב מגייי ההפרים שזוהי הניבדות, נכראה בשל 

מידנים גביהה ויםר לםכאו ההנסקה שהיגדרי בחיזה. 

תרשים 2.7: סוגי הפרות חוזה של מהגרי עבודה מסין
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2018 ב"ה ירחא ןיס 2011 ב"ה ינפל ןיס

2.2.2 שכר עבודה

לפו הכיהל של רשים האינליסוי יההגורה,46 מנסוק צרוך להפקוד אם המשנירם מדו חידש בחידשי בחשביי בכק שפםח הניבד 

בבכק ושראלו, יהניבד והוה רשאו להנבור אם המשנירם שהיפקדה נל שמי לחי"ל נראים נוכוי. מהמחקר נילה נו לאחר וושית 

ההסנת הבולטרלו נמנט נל הניבדות מסוי )96%( דוייחי שוש להת חשביי בכק בארץ. רק ניבד אחד )4%( דוייח שאוי לי חשביי 

בכק בארץ, אך הסובה לנך הווםו הנדפם כיחים אושום. 

הדרנות שבהי קובלי הניבדות אם שנרת מיצגים בםרשות 2.8. מהםרשות נילה נו לפכו החלם ההסנת הבולטרלו נמחצום 

בהמשך הדיח כונר נו השנר בפינל ורד, ילא םאת אם צופוים הניבדות. אם הורודה באחיז המםליככות נל שנר כמיך נהפרם חיזה כוםי   45

להסבור בנך שבחיזה מציוי רק שנר המוכומית המחווב, לני הת םפסי אם הםנרוף הכמיך נבנוה, אך לא נהפרם חיזה.

כיהל הזמכם יהנסקם ניבדות זרות מסוי בושראל בנכף הבכווי מ־13/06/2017, רשים האינליסוי יההגורה.  46
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מהניבדות )44%( קובלי לפחים חלק מהשנר במזימי, י־84% קובלי אם השנר ושורים לחשביי הבכק שלהת בסוי. חשיב לזניר 

שםשלית שנר במזימי היא פםח להפרם זניוים ניבדות, נו מדיבר בצירם םשלית לא מםינדם. לאחר החלם ההסנת הבולטרלו 

חל שופיר בדרנו הנברם השנר: ריב הניבדות )94%( דוייחי נל קבלם שנר לחשביכיםוהת )85% לחשביכים בושראל י־9% לחשביכים 

בסוי(, את נו 26% דוייחי נדווי נו הת מקבלות לפחים חלק משנרת במזימי. רק 9% דוייחי נל קבלם שנר באמצנים המחאה.

תרשים 2.8: דרכי תשלום שכר למהגרי עבודה מסין47
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לפו כיהל הזמכם יהנסקם ניבדות זרות מסוי בושראל בנכף הבכווה של רשים האינליסוי יההגורה מוית 13/06/2017, במהלך שכם 

ההנסקה הראשיכה ושלת המנבוד לניבד שנר בסוס בסך שלא ופחם מהשנר הםנרופו בגוי הדרגה הראשיכה בטבלאים השנר 

של ההסנמות הקוביצוות נביר שנים הנבידה הרגולים בנל חידש, בםיספם םשלית נדוי בגוי נבידה בשנים כיספים. בשכם 

2018 השנר הםנרופו בנכף הבכווה נמד נל 5,600 ₪ לחידש, לא נילל םשלית כיסף נביר נבידה של 29 שנים כיספים לפחים. 

כליים למגירות נמי חשמל, מות,  המנבוד רשאו לכנים משנר הניבד םשלימות נביר מגירות בבנליםי של המנסוק, היצאים 

ארכיכה ינדימה, בוטיח רפיאו יחיבים נספוות של הניבד, אך סך נל הכוניוות החידשוות של המנבוד לא ונלה נל 25% משנרי 

החידשו של הניבד. בכיסף, נל המנבוד לכנים משנר הניבד םשלימו מס הנכסה יבוטיח לאימו ילהנבורת לרשיוים.

שנר המוכומית בנכף הבכווה נלה בשכות 2011‑2018 בנ־26%. וםר נל ני, בםקיפה זי נלה השנר הממיצנ בנכף הבכווה לנלל 

החידשו  השנר  מיצג   2.9 בםרשות   49.2018 במאו   ₪ ל־8380   201148 בשכם  לחידש   ₪ מ־7816  ב־7%,  בי  המינסקות  הניבדות 

הסנית בםרשות וניל להוים גביה מ־100%, נוייי שניבדות הוי ונילות לקבל חלקות שיכות מהשנר בדרנות שיכים, נך שהוה וניל להוייצר רוביו   47

םשיבים.

מאגר הכםיכות המרנזו של למ"ס:   48

   https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/מחיללות/מחילל‑סדרים.aspx

ראי ורחיי שנר יםנסיקה, וילו 2018, למ"ס, ליח 1.2:   49

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/2018‑ורחיי‑שנר‑יםנסיקה‑וילו.aspx

https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/%D7%99%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2018.aspx
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הממיצנ )כטי בשקלות יבדילרות( של מהגרו נבידה מסוי בנכף הבכווה לפכו החלם ההסנת הבולטרלו יאחרוי. מהםרשות נילה נו 

המנסוקות אני מולאי אחר דרושים שנר המוכומית הםנרופו הי לפכו החלם ההסנת יהי אחרוי. נת זאם, כונר בבוריר שבםקיפם 

המחקר לא רק ששנרת של הניבדות לא נלה, אלא היא אף ורד ב־10.8%. 

תרשים 2.9: שכר חודשי ממוצע של מהגרי עבודה מסין )בשקלים(
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הורודה בשנר חלה נל אף שלאחר החלם ההסנת הבולטרלו, מספר שנים הנבידה של הניבדות מסוי לא ורד אלא אפולי נלה 

מנט ב־0.3 שנים בוית, אי בנ־20 דקים בממיצנ )ראי םרשות 2.10(. מנך נילה נו בשכם 2018 הפינלות מסוי נבדי נמנט איםי 

מספר שנים וימוים נמי בשכם 2011, אך םמירם שנר כמיך ויםר.50

ווםני שאחם הסובים לשנר כמיך הוא הניבדה שחלק מהשנר משילת במזימי באיפי בלםו חיקו, יהניבדות אוכת מדייחות נלוי )ראי הסבר   50

בסנוף "םשלית נביר שנים כיספים" בהמשך הפרק(.
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תרשים 2.10: ממוצע שעות עבודה יומי של מהגרי עבודה מסין )נטו(
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לפו הכהלות, המנבוד חווב למסיר לניבד םליש שנר שבי מפירטות נל רנובו השנר ינל הכוניוות שהיפחםי ממכי. לאחר החלם 

ההסנת הבולטרלו חל שופיר משמניםו בקבלם םלישו שנר לודו הניבדות: לפכו החלם ההסנת רק 13% מהניבדות דוייחי נל 

קבלם םליש שנר שמפרט אם מליא הסנית, 31% דוייחי נל קבלם םליש שמפרט חלק מהסנית, י־56% דוייחי נו הת לא מקבלות 

םליש שנר נלל. לאחר החלם ההסנת, 72% מהניבדות דוייחי נל קבלם םליש שנר שבי מפירט מליא הסנית, י־28% דוייחי נל 

או־קבלם םליש שנר. נת זאם, 46% מהניבדות שדוייחי נל קבלם םליש שנר הנודי נו הת לא הבוכי איםי בשל קשוו שפה. נמי 

ני, לאחר החלם ההסנת הבולטרלו אף ניבד לא דוייח נל נבידה אצל שכו מנסוקות במקבול, יאולי לפכו החלם ההסנת נשלוש 

)31%( מהניבדות דוייחי נל נך. 

2.2.3 ימי מנוחה

מהגרו נבידה מסוי בנכף הבכווה זנאות למכיחה שבינום בם 36 שנים רציפים. םקיפם המכיחה השבינום של הניבד צרונה 

לנליל אם נל וית השבם, אלא את ני היסנת אחרם יבנםב בוי הניבד למנבוד. אחרו החלם ההסנת הבולטרלו, הניבדות מסוי 

דוייחי שלקחי ארבנה ומו מכיחה בחידש. גת בשכם 2011, לפכו החלם ההסנת, דוייחי הניבדות מסוי נל 4.1 ומו מכיחה בחידש, 

נל ני לא חל שוכיו בכםיי הזה. נל הניבדות כוצלי אם וית המכיחה במהלך השבינ שקדת לרואויי.

2.2.4 תשלום עבור שעות נוספות

שנים הנבידה הרגולים של הניבד הי 182 שנים חידשוים, אך הכיהל של רשים האינליסוי יההגורה מםור לניבד לנביד נד 29 

שנים כיספים בחידש, יהמנבוד צרוך לשלת לי גמיל נביר השנים הכיספים הללי. נך שבסך הניל מספר שנים הנבידה המוכומלו 

בחידש לניבד הסוכו נימד נל 211 שנים נבידה, אי 9.6 שנים נבידה בוית בהכחה שושכת 22 ומו נבידה בחידש. מהגרו הנבידה 

מסוי נבדי בממיצנ 11.6 שנים בוית, נלימר נ־3.3 שנים כיספים בוית בממיצנ. הניבדות בושראל זנאות לםמירה נביר נבידה 
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בשנים כיספים לפו םנרוף של 125% משנרת הרגול בנד השנםוות הכיספים הראשיכים, ילפו םנרוף נל 150% לנל שנה מנבר 

לנך.

םרשות 2.11 מצוג מודנ נל קבלם םשלית מיגדל לניבדות שנבדי שנים כיספים. כוםי להסוק מכםיכו הםרשות נו חלה הרנה 

בםשלימות נביר שנים כיספים. בשכם 2018 רק 14.6% מהניבדות )7 מםיך 46( דוייחי שקובלי םשלית מיגדל נביר שנים כיספים, 

זאם לנימם 34.4% מהניבדות )11 מםיך 32( בשכם 2011. 41.5% מהניבדות )19 מםיך 46( דוייחי שלא קובלי שית םגמיל נביר שנים 

כיספים, לא בםנרוף מיגדל ילא בםנרוף רגול, לנימם 25.0% מהניבדות )8 מםיך 32( שדוייחי נל נך בשכם 2011. נמי ני, המידנים 

של הניבדות לגבו קבלם םשלית נביר שנים כיספים ורדה באיפי משמניםו: 43.9% מהניבדות )20 מםיך 46( בשכם 2018 לא ודני 

אוזה םנרוף הת קובלי נביר שנים כיספים, לנימם 25% בלבד מהניבדות )8 מםיך 32( בשכם 2011.

תרשים 2.11: תשלום עבור שעות נוספות למהגרי עבודה מסין )במספר משיבים(
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הניבדות צווכי נו חלק מהםשלימות נביר שנים כיספים שילמי בודו מכהלו הנבידה הסוכות ילא בודו הםאגודות. מכהלות אלי, 

המניכות "ראוסות", גיוסי נל ודו הקבלכות נדו לכהל אם קביצים הניבדות מסוי ילםקשר אוםת באםרו בכווה. אם הםשלית נביר 

שנים כיספים מנבר ל־29 השנים שרשימים בחיזה משלמות "הראוסות" במזימי ימצגות זאם לניבדות בםיר ביכיס. וםר נל ני, 

םשלית לא חיקו זה משמש לנםות קריבים לשנביד הניבד: הםאגודות משלמות לריב אם השנר ב־10 לחידש, יאולי הראוסות 

משלמות םיספם במזימי ב־20 לחידש, נך שניבד אשר ריצה לנזיב לא וניל לנשים זאם לפכו ה־20 לחידש את אוכי ריצה לאבד 

אם נספי. נמי ני, הניבדות חיששות מהראוסות ילא םמוד מינכות לדבר נלוהת. וש צירך לחקיר אם הכישא באיפי מנמוק ויםר.

2.2.5 דמי חגים ודמי חופשה 

לאחר שלישה חידשו נבידה בושראל אצל המנבוד, את הניבד לא כנדר מי הנבידה ללא רשים המנבוד בוית שלפכו החג אי 
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בוית שאחרוי, והוה הניבד זנאו לחיפשה בםשלית בומו החג לפו מציים דםי אי בומו חג והידוות נד לסך םשנה ומו חג בשכה, 

יני לוית חיפש כיסף לפו בחורםי. למרים זאם, בשכם 2018 רק שכוות מהניבדות מסוי )4%( דוייחי נל קבלם םשלית נביר ומו החג, 

70% מהניבדות דוייחי שלא קובלי םשלית נביר החגות, י־26% לא ודני את קובלי םשלית. נמי ני זנאו הניבד לחיפשה שכםום 

בםשלית במינדות שםיאמי נת מנבודי. ננלל, החיפשה השכםום םוכםי בחידש האחריי של שכם הנבידה שבנדה הוא כוםכם, 

אי במשך שכם הנבידה שלאחרוה. משית שבזמי המחקר הניבדות נבדי בושראל פחים משכה, לא כוםכי להת ומו חיפשה.51 

2.2.6 ביטוח בריאות ותשלום דמי מחלה

המנבוד אחראו להסדור לניבד בוטיח רפיאו פרטו למשך נל םקיפם הנבידה ינל חשביכי. הבוטיח הרפיאו כוםי בודו ספק בוטיח 

מירשה יחווב לנליל אם נל השוריםות הרפיאוות נכקבנ ב"םקכים ניבדות זרות )סל שוריםו ברואים לניבד(, הםשס"א־2001". 

המנבוד חווב לספק לניבד אם םכאו הבוטיח יאם פרטו הקשר הרלייכטוות בשפםי. םרשות 2.12 מראה נו אחיז הניבדות אשר 

הוי סבירות שהמנסוק פםח להת בוטיח ברואים ורד מ־81% בשכם 2011 ל־67% בשכם 2018. בנכף הבכווה ושכי פוקיח הדיק נל 

בוטיח הברואים של הניבדות, ילני אפשר להסבור אם הורודה באחיז הדוייחות נל בוטיח ברואים בורודה בודנ לגבו הבוטיח, 

ילאי דייקא בורודה בנוסיו: בשכם 2011 רק 16% מהניבדות לא ודני את הוה להת בוטיח ברואים, יבשכם 2018 31% לא ודני 

להשוב נל נך. נל אף הורודה באו־הנרם קיפם החילות שאלוה משםוונות הניבדות )45% בשכם 2018 לנימם 74% בשכם 2011(, 

נדווי נמחצום המריאווכות בשכם 2018 לא ודני להשוב נל נך. רק 32% דוייחי שהבוטיח היסדר נבירת במהלך החידש הראשיי 

להגנםת לארץ. רק 13% דוייחי שהפילוסה הווםה נםיבה בשפה שהת מבוכות, יניד 13% דוייחי שנלל לא ראי אם הפילוסה ילני 

הת לא וידנות באוזי שפה הוא נםיבה. רק נמחצום )48%( מהניבדות החזוקי נרטוס קיפם חילות. 

תרשים 2.12: ביטוח בריאות עבור מהגרי עבודה מסין52
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גת םשלית דמו הבראה כוםי רק לניבדות שמינסקות מנבר לשכה, ילני לניבדות מסוי שכמצאות בארץ פחים משכה הםשלית לא הוה רלייכטו.  51

השאלים "האת בוטיח ברואים היסדר םיך פחים מחידש" י"האת וש לניבדות נרטוס קיפם חילות" כשאלי רק בשכם 2018.  52
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בנכף הבכווה בושראל, נל המנבוד לשלת לניבד )מקימו אי זר( דמו מחלה. הניבדות זנאות ל־18 ומו מחלה בשכה נת זנים 

לצבורה של נד 90 וית. בנפיף להצגם אושיר מריפא, הניבדות זנאות לםשלית בגוי דמו מחלה נמפירט להלי: בנד הוית הראשיי 

להונדרים מחמם מחלה, אוי זנאים לםשלית; בנד הוית השכו יהשלושו להונדרים מחמם מחלה, הניבד והא זנאו ל־50% משנרי 

הוימו; יבנד הוית הרבונו להונדרים מחמם מחלה יאולך, הניבד זנאו ל־100% משנרי הוימו.

הרנה  חלה  הבולטרלו  לראים שלאחר החלם ההסנת  כוםי  חילות.  לניבדות שהוי  דמו מחלה  מיצגות םשלימו   2.13 בםרשות 

בםשלימות: בשכם 2018, 17 ניבדות מםיך 46 הוי חילות, יאף אחד מהת לא דוייח שקובל דמו מחלה. ניבד אחד )5.9%( דוייח 

שאוכי וידנ את קובל אי לא, ינל השאר )94.1%( דוייחי שלא קובלי דמו מחלה. מכגד, לפכו החלם ההסנת רק 78.1% מי הניבדות 

שהוי חילות דוייחי נל או־קבלם םשלית. נת זאם, המידנים לזנים זי נלםה: לפכו חםומם ההסנת הבולטרלו 12.5% מהניבדות 

מסוי לא ודני את קובלי דמו מחלה, יאולי בשכם 2018 5.9% מאלה שהוי חילות דוייחי שאוכת וידנות את קובלי אי לאי. 

תרשים 2.13: תשלום דמי מחלה עבור מהגרי עבודה מסין 
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2.2.7 תנאי מגורים

מנסוק חווב לספק למהגר נבידה מגירות הילמות הנימדות בםכאות שכקבני בםקכים הרלייכטוים במשך נל םקיפם הנסקםי, 

יבמשך םקיפה של שבנה ומות לפחים לאחר סוית ההנסקה. המגירות חוובות לנליל מקית לוכה שגידלי לפחים 4 מ"ר לניבד; 

לא ויםר משושה ניבדות בחדר אחד; אריכים אושוות ימוטה לנל ניבד; חומית יאייריר; םאירה סבורה יכקידים חשמל בנל חדר; 

מות קרות ימות חמות בחדרו הרחצה, במטבח יבמקלחים; נוירות, דלפקות יאריכים במטבח; נורוות; מקרר; שילחי ינוסאים; 

מניכם נבוסה לשושה ניבדות; ימטף לנוביו אש. נמי ני חוובם להוים גושה סבורה לאזיר המגירות ילחדרו השוריםות יהרחצה.

םכאו המגירות לפכו החלם ההסנת הבולטרלו יאחרוי מיצגות בםרשות 2.14. מהכםיכות נילה נו בםכאות מסיומות חל שופיר, אך 

באחרות חלה הרנה. למשל, חלה נלווה באחיז הניבדות שקובלי אריי בגדות, מ־26% בשכם 2011 ל־57% בשכם 2018, אך אחיז 
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הניבדות שלהת סיפק חומית חשמלו ורד מ־36% בשכם 2011 ל־0% בשכם 2018. בשאר הםכאות המצב לא השםכה, אי שחל שופיר 

קל בלבד.53 מרבום הניבדות שלא ציודי במנשורו חשמל בוםוות נל ודו המנסוקת שלהת רנשי איםת בנצמת ינל חשביכת.

תרשים 2.14: תנאי המגורים של מהגרי עבודה מסין 
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בשכם 2018, 10.9% מהניבדות דוייחי שהת חילקות חדר נת ויםר משושה ניבדות. מבוי הוםר, 15.2% חלקי חדר נת ניבד אחד 

אי שכו ניבדות בלבד, 34.8% חלקי חדר נת שלישה ניבדות, 32.6% חלקי חדר נת ארבנה ניבדות, י־6.5% חלקי חדר נת חמושה 

ניבדות. לפכו החלם ההסנת הבולטרלו בשכם 2011, אחיז דימה מהניבדות )7.8%( דוייחי נל מגירות בחדר אחד נת ויםר משושה 

ניבדות. בשכם 2018 הניבדות הנרוני אם םכאו מגירוהת בממיצנ נגרינות:54 11% מהת דוייחי שםכאו המגירות גרינות מאיד, 32% 

דוייחי נו הת גרינות, 48% דוייחי נו הת בוכיכות )לא טיבות ילא גרינות(, ירק 9% הנרוני אם םכאו מגירוהת נטיבות. 

2.2.8 תנאי עבודה מסוכנים

לפו צי ההרחבה לנכף הבכווה, נל המנבוד לספק לניבד מנרנם בוגיד מאונים טיבה הניללם כנלוות, מנכסוות, חילצה יניבנ 

מצחווה. כיסף נל נך, נאשר הנבידה מחוובם בגדו מגי נגיי מגפוות, ניבנ ינדימה לצירך שמורה נל בטוחים בנבידה, המנבוד 

ונכוק לניבד בגדו מגי נל חשביכי. הדוייח של הניבדות לגבו םכאו הבטוחים בנבידה מיצג בםרשות 2.15. הכםיכות מראות שלאחר 

החלם ההסנת חל שופיר באספקם אמצנו הגכה: 91% מהניבדות מסוי המינסקות בבכווה ציודי באמצנו הגכה במהלך נבידה 

הםשיבה לשאלה את הצויד סיפק לא מאפשרם לראים םמיכה מלאה של םכאו המגירות של הניבדות. למשל, רק 4.3% מהניבדות בשכם   53

2018 דוייחי שאוי להת מטבח. נת זאם, באחד מהראויכים הםברר שהנורוות שסיפקי לניבדות כמצאות מחיץ למבכה מגירוהת, ינו ושכת רק 

ארבנה מנשורו נורוות במםחת שבי גרי נ־30 ניבדות. לני הצויד שסיפק לא הספוק לנוםות לבושיל האינל נל ודו נל הניבדות. 

ממיצנ 2.5 בסילת בוי 1 )גרינ מאיד( נד 5 )טיב מאיד(.  54
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בםכאות מסינכות, לנימם 84% בשכם 2011. נל הניבדות )100%( קובלי קסדה )רק אצל ניבד אחד הקסדה הווםה במצב לא םקוי(; 

96% קובלי כנלו נבידה )13% מהת דוייחי נו הכנלוות לא הוי במצב הילת(; 89% קובלי רםמים בטוחים )רק 49% דוייחי נו הי הוי 

במצב הילת(; 94% קובלי אפיי )8% דוייחי נו מצבי לא הוה הילת(. נת זאם, חלה הרנה במםי הכחוים בטוחים בנבידה בםכאות 

מסינכות: 85% דוייחי נו קובלי הכחוים בשכם 2011, יבשכם 2018 דוייחי נל נך רק 78%. נמי ני, 11% מהניבדות שקובלי הכחוים 

דוייחי שהת לא הבוכי איםי באיפי מלא מנוייי שהי כוםכי בנברום ילא בסוכום.

תרשים 2.15: עבודה עם חומרים מסוכנים ותנאי עבודה מסוכנים בקרב מהגרי עבודה מסין
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מהכםיכות הללי כראה שהמצב לגבו הבטוחים בנכף הבכווה השםפר, נו ריב הניבדות קובלי נלו הגכה יהכחוים בטוחים, אבל 

בפינל המצב נדווי רחיק מלהוים מוטבו. 67% מהניבדות צווכי שהת חשי סנכה במהלך נבידםת, במויחד בנם נבידה בגיבה, 

בהונדר מחוצם הגכה למכונם כפולה. לטנכםת, בסוי מקיבל לנטיף אםרו בכווה נדו למכינ כפולם ניבדות מגיבה, אך בושראל 

החקוקה אוכה מחוובם זאם יהדבר מסני אם הניבדות. באיפי נללו מהגרו הנבידה שריאווכי הםליככי נל םכאו בטוחים ורידות 

בושראל בהשייאה לסוי. בכיסף הת טנכי נו הניבדות שכפגני בםאיכים נבידה חיי חייוים קשים בושראל: נך לדיגמה, אחד 

מהניבדות סופר שאחרו שנבר םאיכה, אוש מכצוגו המנסוק אי מכצוגו החברים הסוכוים בארץ לא הגונ לבום החילות לנזיר לי. 

לפו הכםיכות של קי לניבד55, במהלך נשרה יחצו החידשות של שכם 2018 מספר הכפצנות בםאיכים נבידה של נלל המינסקות 

בנכף הבכווה נמד נל 196 אוש )18.7 פצינות בחידש בממיצנ(, מהת 38 הריגות, 40 פצינות קשה י־118 פצינות בוכיכו. בשכם 

2017 נמד מספר כפצנות נל 264 אוש )22 פצינות בחידש בממיצנ(, מהת 35 הריגות, 56 פצינות קשה י־173 פצינות בוכיכו. 

למרים ורודה קלה בשכם 2018, מספר הפצינות נדווי גביה מאיד. לפו דיח םאיכים הנבידה של המיסד לבוטיח הלאימו, הסנכה 

לחוו ניבד בכווי גביהה פו 4 מזי של ניבד םנשווה.56 נקב נך, במאו 2018 הקשוח הממשל הסוכו אם וחסי נלפו קבלכות נת 

.http://www.kavlaoved.org.il/work‑accidents‑data .םאיכים נבידה בבכווי – נדניכות שיטפות. קי לניבד  55

דיח םאיכים נבידה יםחליאה םנסיקםום. םמיכם מצב 2016‑2012. המיסד לבוטיח לאימו, משרד הנבידה, הרייחה יהשוריםות החברםוות.  56



פרק 2: גויס מהגרו נבידה לבכווה באמצנים הסנת בולטרלו 52

נבר של םאיכים, יממשלם סוי אסרה מסובה זי נל פינלות לנביד ב־36 אםרו בכווה בושראל.57 בכיבמבר 2018 חםמה הסםדרים 

הניבדות נת משרד האיצר נל מםייה לשופיר בטוחים בנכף הבכווה ברמה הארצום, אך מדיבר בוכםוות רק במסמך נקריכים, 

יהדרך לשופיר כישא הבטוחים ניד ארינה.

2.2.9 ציפיותיהם של מהגרי העבודה מסין לפני ההגירה והמציאות בישראל

הניבדות הםבקשי לבחיי בדונבד אם מצואים חווהת בושראל בוחס לצופויםוהת טרת הגורם הנבידה. םרשות 2.16 מסנת אם 

הםשיבים.

תרשים 2.16: התאמה בין הציפיות של מהגרי העבודה מסין לבין המציאות בישראל לאחר יישום ההסכם הבילטרלי, 2018
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)נ־85%( הווםה בכישא שנר. גת בקישו הנבידה יםכאו ההנסקה אחיז גביה וחסום  כוםי לראים נו ההםאמה הגביהה בויםר 

בוי  הםאמה  שהווםה  צווכי  מהניבדות  נ־54%  רק  זאם,  נת  למצואים.  הצופוים  בוי  הםאמה  נל  דוייחי  )70%־67%(  מהניבדות 

הצופוים למצואים בכישא הנברם הנסף, ירק 48% דוייחי נל הםאמה בכישא אפשריוים חוו החברה בושראל.

2.2.10 מקורות מידע לגבי זכויות עבודה והערכת יעילות יום ההדרכה בארץ המוצא

החברים הסוכוים אחראוים לנריך וית הדרנה לניבדות בסוי לפכו הגנםת לארץ, שבי מקבלות הניבדות הסברות ימודנ נל חיזו 

הנבידה, זניוים יחיבים בושראל, הםרבים בושראל ימספרו קשר חשיבות, יבנלל זה מספר טלפיי של מרנז הפכוים הטלפיכו 

ונל דראל. לסוי כמאס ממקרו המיים בושראל: איסרם נל פינלות לנביד ב־36 אםרו בכווה. דה מרקר,   57

https://www.themarker.com/realestate/.premium‑1.6130984
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שויפנל בשפה הסוכום בושראל באמצנים הרשים. בסקר זה, נ־69% מהניבדות דוייחי נו ההדרנה שקובלי בארץ מיצאת סוונה 

להת להםמידד נת המצואים בושראל, ינשלוש )31%( דוייחי שהוא לא סוונה בנך.

נמי ני, באחרוים החברים הסוכוים םחם פוקיח צ’וכקה לדאיג לחםומם נל ניבד נל חיזה הנסקה מיל םאגוד הבכווי, נל הצהרה 

בדבר חיבים יזניוים בושראל, ינל חיזה לקבלם שוריםו םוייך מהחברה הסוכום, לאחר שהבוכי אם םיני המסמנות. נמי ני נל 

החברים ליידא נו נל ניבד וקבל זניםיי בכיסח שהנוכה הרשים יבםרגית לשפה הסוכום. םרשות 2.17 מצוג אם המקירים שמהת 

מהגרו הנבידה שאבי מודנ נל זניוים נבידה בושראל )הניבדות הםבקשי לצווי מקיר מודנ אחד נוקרו(. נשלוש מהניבדות 

צווכי נו למדי נל זניויםוהת בומו ההדרנה ימחיברם הזניוים שקובלי לפכו הגנםת )31.3% י־32.2% בהםאמה(. 27.9% דוייחי נל 

קבלם המודנ מהמנסוק אי מהכצוגות של החברים הסוכוים. רק שכו ניבדות צווכי נו קובלי מודנ מאוכטרכט אי ניבדות אחרות, 

ירק ניבד אחד דוייח נו קובל מודנ מחברות ושראלות. אף אחד מהניבדות לא צווי אם הסםדרים הניבדות נמקיר מודנ, למרים 

שהמראווכות הצוגי בפכוהת אפשרים זי.

תרשים 2.17: מקורות מידע על זכויות בעבודה בקרב מהגרי עבודה מסין, 2018
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םרשות 2.18 מצוג אם המקירים שאלוהת הצהורי הניבדות שופכי את ווםקלי בבנוים שיכים. מי הםרשות נילה נו את וםגלי 

בנוים בכישא שנר, הניבדות ופכי למנסוק58 )70%( ילכצוג של סינכים הסוכום )22%(, למרנז הפכוים הטלפיכו )11%( ילקי לניבד 

)4%(. את ווםקלי בבנוים בכישאו מגירות, 91% מי הניבדות ופכי ושורים למנסוק, י־9% מהת ופכי לסינכים הסוכום. גת במצב חורית 

הניבדות ונדופי לפכים למנסוק )80%(, י־9% ופכי לסינכים הסוכום. לקבלם מודנ 60% ופכי למנסוק, 11% למרנז הפכוים הטלפיכו, 

9% לסינכים הסוכום י־2% לקי לניבד. במקרה של בנוים בטוחים 41% ופכי למנסוק, 9% למרנז הפכוים הטלפיכו י־7% לסינכים 

הסוכום. מנך כוםי להסוק נו נמנט בנל הבנוים ונדופי הניבדות לפכים למנסוק )הםאגוד( שלהת, במקית השכו הסינכים הסוכום, 

רק מנט מהת ופכי למרנז הפכוים הטלפיכו, יאחיזות כמינות מאיד ופכי לקי לניבד. רק בכישא שוכיו מנסוק ונדופי הניבדות 

לפכים לסינכים הסוכום )46%(, 30% נדווי ופכי ושורים למנסוק )נכראה למנסוק החדש(, ירק 13% ופכי למרנז הפכוים הטלפיכו. 

מםיך 50 ניבדות, רק ניבד אחד לא ודנ נל קוימי של מרנז הפכוים הטלפיכו לניבדות.  58
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תרשים 2.18: כתובת לטיפול בבעיות של מהגרי העבודה מסין לפי נושא59 , 2018

4% 2%

22%

9%

46%

7% 9% 9%

70%

91%

30%

41%

60%

80%

11% 13%
9% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

רכש םירוגמ קיסעמ יוניש תוחיטב עדימ םוריח בצמ

"דבועל וק" תונכוס קיסעמ תוינפה זכרמ

2.2.11 קשיים בעבודה שמדאיגים את העובדים והפרות אחרות 

בשכם 2018 כשאלי הניבדות לגבו הגירמות המטרודות בויםר הקשירות לםכאו הנסקםת. ויםר ממחצוםת )53%( צווכי שהטרודי 

איםת םכאו בטוחים במקימים בנבידה שלהת, נרבנ )24%( הםליככי נל םכאו נבידה קשות )נבידה פוזום קשה ישנים נבידה 

ארינים, הפסקים קצרים מדו, נבידה בםכאו חית יני'(, 14% צווכי קשוות בקבלם םשלית של נל הסנימות שמגונות להת לפו 

הבכםת, 7% הםליככי נל וחסי של המנסוק,60 יניבד אחד )2%( צווי קישו בםקשירם בוכי לבוי המנסוק ילניבדות אחרות באםר 

שבי הינסק.

המריאווכות טנכי נו םכאו הנבידה בושראל ורידות בהשייאה למדוכים אחרים שבהי נבדי, נמי קירואה, מלזוה יסוכגפיר, יגת 

בוחס לסוי נצמה. למשל, רבות מהניבדות גרות בםיך מרםפות אי קרייכות הממיקמות באםרו בכווה, בכוגיד לסוי – שת אסיר 

לטנכםת לניבדות לגיר באםרו בכווה. בכיסף, לטנכםת, נליוים המחווה בושראל גביהים ילני הגורם הנבידה אלוה נדאום פחים: 

לדברוהת, המזיי זיל הרבה ויםר במדוכים אחרים, יבמדוכים נמי מלזוה יקירואה המנסוקות אפולי מספקות אריחים לניבדות 

באםרו בכווה. מחורו המזיי הגביהות בושראל לא מאפשרות לניבדות מסוי לקכים אינל מיני, יאחרו וית נבידה אריך לא כשאר 

להת זמי לבשל, לני הת כאלצות לקית בארבנ יחצו לפכים ביקר נדו להנוי לנצמת אריחים לוית שלת. חלק מהניבדות גרות רחיק 

מאםרו בכווה, יזמי ההגנה למקימים הנבידה שלהת אריך וחסום, מה שמקצר ניד ויםר אם שנים השוכה שלהת. יאולי השנר 

שהת מקבלות בפינל, לטנכםת, לא גביה בהרבה מזה שהוי ונילות לקבל בסוי בנבידה דימה. טנכה זאם הידגשה במויחד בקרב 

ניבדות שהגוני מדרית־מזרח סוי. בכיסף, הניבדות הגוני מהאזירות שבהת מזג אייור חת פחים מאשר בושראל, יהת סיבלות 

מאיד מהנבידה בקוץ בשוא החית באםרות פםיחות. 

 .)1 ניבדות רבות הדגושי נו הווםה או־הםאמה בוי הפרסית בסוי לבוי םכאו ההנסקה במצואים )ראי לדיגמה מידנה בכספח 

השאלה כשאלה בפנת הראשיכה בשכם 2017.   59

הניבדות הםליככי גת נל וחס משפול מצד מכהלו הנבידה הסוכות )"ראוסות"( שגיוסי נל ודו הםאגודות נדו לכהל אם קביצים הניבדות הסוכות   60

ילםקשר אוםת באםרו בכווה. לדברו הניבדות, המכהלות הסוכות לא מסבורות נראיו אם המשומים בנבידה ימפגוכות וחס לא הילת נלפוהת. 
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נפו שכוםי לראים, במידנה נםיב שהניבדות וינלי לקבל הנכסה מקופה בושראל בסנית של RMB 200,000 בשכה )נ־10,000 

₪ בחידש(, נילל פוקדיי פכסוה שכצבר בחשביי כפרד יכוםי לניבד רק בנם נזובםי של ושראל. בפינל, ההנכסה ממיצנם של 

הניבדות לא נלםה נל 7,500 ₪ לחידש, מהת 6,761.4 ₪ שנר כטי י־710 ₪ פוקדיי פכסויכו. בכיסף, נםיב במידנה שהסינכים 

בושראל םוקח אחרוים נל מזיי, אך לא בריר ממכה את המנסוק מספק מזיי נפו שמקיבל במדוכים אחרים אי שהניבדות וצטרני 

לקכים איםי בנצמת. נפו שציוי לנול, כישא אספקם המזיי ימחורוי הוה חשיב מאיד לניבדות מסוי. נמי ני, לפו המידנה כוםכם 

נדופים לניבדות בנלו כוסויי נבידה בסוכגפיר, אך בסוכגפיר הת קובלי לטנכםת שנר גביה ויםר מאשר בושראל, נליוים המחווה 

הוי כמינים ויםר, יםכאו ההנסקה הוי טיבות ויםר. כראה נו המודנ שהםפרסת במידנים וצר בקרב הניבדות צופוים מיטנים 

יהנרנה שגיוה של נדאוים הנבידה בושראל.

אחד מהקשוות הכיספות שצווכי הניבדות מסוי הוה קישו בהנברם נסף למדוכם המיצא. מנוייי שהת ניבדות 12 שנים בוית, 

יחלקת גרות רחיק מאםרו הנבידה שלהת, הבכקות יסכופו דיאר נבר הוי סגירות בשנה שונלי להגונ אלוהת. בכיסף, בדיאר לא 

כוםי להנבור סנית גביה מ־2,000$. לניבדות רבות זאם הווםה בנוה משית שהת מניכווכות לשליח נסף רק פנת בנמה חידשות, 

בהונדר זמי פכיו להגונ לסכוף הדיאר מדו חידש. נמי ני, רבות מהת לא דיברות אכגלום ילני מםקשות להםמידד נת ההלוך 

כיהגות להגונ בשבםים לסינכים סוכום השינכם בםחכה המרנזום בםל  הבויריקרטו של הנברם נספות לחי"ל. לני הניבדות 

אבוב, ידרנה מנבורות נסף למשפחיםוהת. שלוחם נסף דרך סינכים זאם גת זילה ויםר – הת משלמות RMB 1.75 נמלה נביר 

הנברם נל שקל, במקית נמלה של RMB 2.0 הכדרשם בבכק. הניבדות סבירות שדרך זי להנברם נסף אוכה חיקום, אך ווםני 

שמדיבר בחלפכו נספות חיקוות המספקות שורים זיל לגוטומו. לא כאסף במחקר זה מודנ מספק נדו לבסס אם טנכם הניבדות. 

נל הקשוות יאו־ההםאמים הללי הבואי לנך שבשכם 2018, לאחר החלם ההסנת הבולטרלו, רק שלוש )38%( ממהגרו הנבידה 

שהגוני מסוי דוייחי נו הוי ממלוצות לאחרות לביא לנביד בושראל, לנימם 60% שהוי ממלוצות נל נך בשכם 2011 לפכו החלם 

ההסנת )םרשות 2.19( – למרים שהניבדות שהגוני לאחר וושית ההסנת שולמי דמו םוייך כמינות ויםר יונלי לחסיך ממשנירםת 

נמנט מוית םחולם נבידםת.

תרשים 2.19: המלצה למכרים מסין לעבוד בישראל
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2.2.12 סיכום

ליח 2.3 מסנת אם השוכיוות בםכאו הגויס יההנסקה של מהגרו נבידה מסוי לפכו החלם ההסנת הבולטרלו יאחרוי.

לוח 2.3: סיכום השינויים בגיוס ובתנאי ההעסקה של מהגרי עבודה מסין לאחר החלת ההסכם הבילטרלי עם סין
הבדלות במצב לאחר חםומם ההסנת לנימם 

המצב שלפכו החםומה

אחרו וושית ההסנת, 

2018

N = 46

לפכו וושית ההסנת, 

2011

N = 32

מדדות

חשובים של נמלים כמינים שנר גביה ויםר

נמלים כמינים

שנר גביה ויםר סובים להגנה לושראל

ורודה דרמטום 1,535$ )ממיצנ( 22,254$ )ממיצנ( דמו םוייך

מנירבים של גיפות ממשלםוות בושראל ימנירבים 

של גיפות צובירות בסוי

דרך צ’וכקה )סוי( 

ירשים האינליסוי 

יההגורה )ושראל(

דרך חברים ניח אדת 

פרטוים

איפי הגויס

השנר ורד ב־10.8% ב־2018 לנימם 2011, אף נל 

פו שבמהלך םקיפה זי השנר ממיצנ בנכף הבכווה 

נלה ב־7%

 ₪ 7,039  ₪ 7,888 שנר

ללא שוכיו משמניםו 11.6 11.3 שנים נבידה בוית

ניכה לדרושים החיק. הי לפכו ההסנת יהי אחרוי 

הניבדות ליקחות וית אחד מכיחה בשבינ

4.0 4.1 ומו מכיחה בחידש

הרנה אחרו החלם ההסנת. נלווה באו־המידנים 

לםשלימות.

14.6% דוייחי נל 

קבלם םנרוף מיגדל, 

43.9% לא ודני את 

םיגמלי

34.4% דוייחי נל 

קבלם םשלית מיגדל, 

25% לא ודני את 

םיגמלי

םשלית בגוי שנים כיספים )ש”כ(

הרנה 94% לא קובלי דמו 

מחלה, 6% לא ודני 

את קובלי

78% לא קובלי דמו 

מחלה, 12.5% לא ודני 

את קובלי

םשלית בגוי דמו מחלה

שופיר משמניםו לאחר החלם הסנת 55.3% 22.8%
ודונה אוזי קיפם חילות מספקם 

להת שוריםו ברואים

אוי שופיר אי הרנה ל־78% מהניבדות לא 

סיפק מזגי אי מאיירר,

ל־43.5% לא סיפק 

אריי, לנל הניבדות 

לא סיפק חומית 

חשמלו

ל־77% מהניבדות לא 

סיפק מזגי אי מאיירר,

ל־74% לא סיפק אריי, 

ל־64.5% מהניבדות 

לא סיפק חומית 

חשמלו

םכאו מגירות

שופיר קל לאחר החלם הסנת. בנל זאם, קוומים 

םליכים רבים של המריאווכות נל המצב הבטוחיםו 

ל־90.9% סיפקי 

אמצנו הגכה. םליכים 

רבים נל מצב 

בטוחיםו גרינ

ל־84.2% סיפקי 

אמצנו הגכה

הגכה במקרה של נבידה בםכאות 

מסינכות
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הבדלות במצב לאחר חםומם ההסנת לנימם 

המצב שלפכו החםומה

אחרו וושית ההסנת, 

2018

N = 46

לפכו וושית ההסנת, 

2011

N = 32

מדדות

הרנה קלה אחרו החלם ההסנת 78.3% קובלי הדרנה 

בכישאו בטוחים

85.0% קובלי הדרנה 

בכישאו בטוחים

הכחוים בטוחים

ורודה, ריב הניבדות לא הוי ממלוצות לאחרות 

להגונ לנביד בושראל

38% הוי ממלוצות 60% הוי ממלוצות הוי ממלוצות לחברוהת יקריבו 

משפחיםוהת לנביד בארץ 

נל פו ממצאו המחקר, כראה שההסנמות הבולטרלוות השפוני במודה רבה נל םהלוך הגויס. נלים ההגורה ורדה משמניםום 

מ־22,000$ ל־1,500$ לניבד, ינל םהלוך הגויס מפיקח ננם בודו הרשים האינליסוי יההגורה בושראל יבודו צ'וכקה בסוי. נלימר, 

כראה נו וושית ההסנת אפשר לחסית אם םנשוום ההגורה ילבטל אם םפקודי של חברים פרטוים יסינכו משכה שהוי מנירבות 

בגויס ניבדות לפכו ההסנת. 

מהגרו  של  זניויםוהת  יבמומיש  ההנסקה  םכאו  בריב  הרנה  נל  הדוייחות  הםרבי  הבולטרלו  ההסנת  החלם  לאחר  זאם,  נת 

הנבידה מסוי: השנר ורד למרים הנלווה בשנים הנבידה,61 חלה הרנה בםשלית בגוי שנים כיספים ידמו מחלה יבקבלם הכחוים 

בטוחים, יםכאו המגירות נדווי כחשבות מחפורות – ריב הניבדות גרות בקרייכות אי מרםפות, ריבת ללא מזגי, ינמחצום לא קובלי 

אריי יחומית חשמלו נכדרש. רק בםחית אחד חל שופיר משמניםו: ניבדות רבות ויםר וידנות ננם אוזי קיפם החילות מספקם 

להת שוריםות, אך נדווי נמחצוםת לא וידנות זאם. נמי ני, למרים שחל שופיר קל באספקם אמצנו הגכה, הבטוחים במקימים 

הנבידה נדווי רחיקה מהכדרש, יהניבדות נצמת יממשלם סוי מצווכות זאם נבנוה מרנזום בנבידה. לני לאחר החלם ההסנת 

הבולטרלו, ריב הניבדות מסוי )62%( הנודי נו לא ומלוצי לאחרות לביא לנביד בושראל.

המחווה  ינליוים  הורידות  הנבידה  םכאו  ילצד  לצופויםוהת,  בהשייאה  גביה  לא  נדווי  שנרת  הםוייך,  בדמו  החוסניי  אף  נל 

הגביהים, הנבידה בושראל אוכה כםפסם נדאום. לני ניבדות רבות ניזבות לפכו סוית םקיפה השהווה המיםרם בושראל: נל פו 

הדוייחות של רשים האינליסוי יההגורה, מסיף כיבמבר 2017 נד ספטמבר 2018 נזבי 122 ניבדות. הדוייחות נל םכאו הנבידה 

נל שלבו  ני לטנכם הניבדות חלק מהמינמדות שנברי אם  ינל  גת ברשםים החברםוים הסוכוים,  ניברות  בושראל  הורידות 

הקבלה בוטלי בסיפי של דבר אם הגנםת. יאני, לפו כםיכו רשים האינליסוי יההגורה, נד הוית בוטלי אם הגנםת 591 ניבדות 

מסוי.62

לסונית, להסנת הבולטרלו הווםה השפנה חויבום נל םהלונו הגויס של מהגרו נבידה מסוי, אך החלםי הגבורה גת אם הדוייחות 

נל הרנה בםכאו הנסקםת של הניבדות ימומיש הזניוים הסיצואלוים המגונים להת. מימלץ לפםח מכגכיכו אנופה נדו לוציר 

מסגרם ונולה לשמורה נל זניויםוהת של מהגרו הנבידה בנכף הבכווה. 

השנר נדווי נמד בדרושים המוכמלוים שכקבני בנכף הבכווה.  61

ווםני שסובה כיספם לבוטילות הוא שהניבדות הסוכות הוי אמירות להגונ םיך חצו שכה מוית המויכות, אך בפינל לקח קריב לשכה יחצו נד   62

שנילת היזמכי, יבוכםוות חלקת מצאי נבידים אחרים.
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כפאל  נת  מויחדות  פווליט  הסדרו  כחםמי  הסוניד  בםחית 

)2015( יסרו לכקה )2016( לגויס מהגרו נבידה. הסנמו הפווליט 

לא היגדרי נמסליל בלנדו לגויס מהגרו נבידה בנכף הסוניד, 

כינדי  ההסנמות  אחרים.  בדרנות  גת  גויסת  כמשך  ילצודת 

לפקח נל םהלוך הגויס שנד אז ביצנ בודו חברים ניח אדת 

מיפרזות  סנימות  שגבי  המיצא,  יבמדוכים  בושראל  פרטוים 

 Raijman and יבלםו חיקוות מהניבדות שהגוני לושראל )ראי

 .)Kushnirovich, 2012; Kushnirovich and Raijman, 2017

הסנמו הפווליט כינדי לשמיר נל זניוים מהגרו הנבידה בשלב 

להשאורת  במקית  הגויס:  בהלונו  מהיםו  שוכיו  ודו  נל  הגויס 

רשים  בודו  ננם  היפקד  הגויס  פרטוים,  חברים  לאחרוים 

יהםנסיקה  הנבידה  ימשרדו  בושראל  יההגורה  האינליסוי 

בכפאל יבסרו לכקה. בספטמבר 2018 כחםת הסנת בולטרלו גת 

נת הפולופוכות, המדוכה שממכה מגונ מהגרו הנבידה הרבות 

בויםר לושראל. 

בהםאת להסדרו הפווליט, מינמדות המניכווכות לנביד בושראל 

בנכף הסוניד לא צרונות לשלת נמלים גויס ללשנים הפרטוים 

קבינים  היצאים  לשלת  רק  אלא  איםת,  שהזמוכי  בושראל 

יני להיסוף םשלית נל  מראש לשורים הםנסיקה במדוכםת, 

נגיי בדוקים רפיאוים, אושירו  כליים  ינליוים  נרטוסו הטוסה 

58

]3
גיוס מהגרי עבודה 

בענף הסיעוד 
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משטרה, הנשרה, הכפקם דרניי יניד.63 לפו כיהלו הסנת הפווליט, חל אוסיר נל חברים ניח אדת בושראל לוציר קשר נת מינמדות 

טרת הגנםת לושראל, ינל הםקשירם נומת מכיהלם דרך רשים האינליסוי יההגורה )רשים ההגורה יהאינליסוי, 2018, נמ' 3(.64 

בושראל.  נל הזדמכיוים םנסיקה  יבכפאל  לכקה  גויס הניבדות מםחול בפרסית מידנים מטנת משרדו הממשלה בסרו  הלוך 

מינמדות לנבידה בושראל שכנכות למידנים ינימדות בםכאו הסף של גול, מצב רפיאו יניד, כבחרות בהגרלה. רשים האינליסוי 

יההגורה שילחם לחברים ניח האדת הושראלוים אם המסמנות המםאומות יקושירות לראויכים מצילמות נת המינמדות ללא 

זוהיוות. לאחר שחברם ניח אדת מיצאם ניבדות מםאומות למטיפלות סונידוות בנלו הוםרו הנסקה בםיקף, נלוה למלא אם 

הטפסות הרלייכטוות ילהנבורת לרשים להמשך טופיל לצירך הגנם הניבד לושראל )רשים האינליסוי יההגורה, נמ' 4(.

ליח 3.1 מצוג אם מספר מהגרו הנבידה שהגוני לנביד בנכף הסוניד נל פו ארץ מיצאת ישכם הגנםת. מ־2011 הגוני לושראל 

נ־42,233 מהגרו נבידה לנכף הסוניד. ריבת )62%( הגוני מדרית מזרח אסוה – פולופוכות, הידי יסרו לכקה, י־38% הגוני ממזרח 

אוריפה – בנוקר ממילדיבה, איזבקוסטי יאיקראוכה.

 לוח 3.1: מהגרי עבודה שהגיעו לענף הסיעוד )לפי מדינה ושנה(
סה”כ2011201220132014201520162017

מזרח אסיה

1,0339571,0941,4242,0752,632291812,133פולופוכות

1,0121,2221,7111,9912,0611,18685610,039הידי

6817858587125902541304,010סרו לכקה

116020177־8510כפאל

211־51111אחר

)26,370()3,926()4,132()4,728()4,129()3,664()2,975()2,816(סה”נ

מזרח אירופה

1,0819211,1341,2671,5461,70515609,214 מילדיבה

14112517527734771614593,240איזבקוסטי

1921972022703623543821,959איקראוכה

109877572393228442רימכוה

565870919578112560אחר – מזרח אוריפה

 )15,415()3,541()2,885()2,389()1,977()1,656()1,388()1,579(סה”נ

224747545578134437אמריקה לטינית

11134111־אחר

 )42,233()7,602(4,4174,4115,3686,1617,1747,099סה”כ

מקיר: אגף םנכיי מדוכוים יאסטרטגוה, רשים האינליסוי יההגורה, כוםיח מויחד

סך הנליוים הכליים לא וניל לנלים נל 1,000$.  63

רשים האינליסוי יההגורה, חיזר ראש מוכהל מספר 02/18. 31.1.18.   64

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/bileteral_nepal_srilanka/he/0218_bileteral_nepal_srilanka.pdf
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נל פו כםיכו רשים האינליסוי יההגורה, בסיף שכם 2018 שהי בושראל 55,425 מהגרו נבידה בנלו רושויי בםחית הסוניד, י־11,434 

שהי ללא רושויי םקף. וחד הת מהייות נ־58% מסך נל מהגרו הנבידה בושראל )רשים האינליסוי יההגורה, 2019(.65 מספר מהגרו 

הנבידה שהגוני בחסים הסנת הפווליט היא כמיך מאיד: נל פו רשים האינליסוי יההגורה, נד סיף איקטיבר 2018 הגוני במסגרם 

זי 24 ניבדו סוניד מסרו לכקה ינ־112 ניבדות מכפאל. נלימר, ריב מהגרו הנבידה בסוניד נדווי מגיוסות נל ודו חברים פרטוים.

ליח א.3.2. מספק מודנ נל מאפווכות סיצוי־אקיכימוות כבחרות של מהגרו נבידה מסרו לכקה במדגמות השיכות. בשכו המדגמות 

לפכו וושית הפווליט )2011 י־2016( ריב המשםםפות הוי כשות. גולת הממיצנ של מהגרו הנבידה היא 40, יהת סוומי בממיצנ 10 

שכים לומיד. ריבת הוי מינסקות לפכו הגנםת לושראל )82% בשכם 2011 י־60% בשכם 2016(. במדגת 2018 וש חליקה נמנט שייה 

בוי קביצים המגדר: ריבת כשיאות, הגול הממיצנ היא 37, ימספר שכים הלומיד הממיצנ גביה ויםר בהשייאה למדגמות קידמות 

)12 שכים השנלה בממיצנ(. מרבום המשםםפות במחקר הוי מינסקות בסרו לכקה אי במדוכה אחרם לפכו הגנםת לושראל. 

בשכם 2016 רק 36% מהכחקרות הצהורי שהוה להת כוסויי םנסיקםו בםחית הסוניד טרת הגנםת לושראל, יאולי בשכם 2018 

כמינה בנל  הווםה  לושראל  לפכו הגנםת  כוסויי םנסיקםו בםחית הסוניד. ההנכסה של המשםםפות  דוייחי נל  נילת  נמנט 

המדגמות, אך כונרם מגמם נלווה בהנכסים במדגת 2018.

לוח א.3.2: מאפיינים סוציו־דמוגרפיים של מהגרי עבודה מסרי לנקה לפי מדגם )%, ממוצעים, סטיית תקן(
2018 2016 2011

46.0 80.0 79.4 נשים )%(

54.0 20.0 20.6 גברים )%(

מצב משפחתי

36 12 29.5 רייק

55 76 55.8 כשיו

9 12 11.8 גריש‑אלמי

37.0

)5.4(

39.2

 )6.09(

40 

)7.1(
גיל ממוצע )סטוום םקי(

12.0

)2.7(

10.2

)1.8(

10.0

)1.9(
ממוצע שנות לימוד )סטיית תקן(

סטטוס בשוק העבודה 
לפני ההגעה לישראל

91.0 48.0 61.8 מינסקם בסרו לכקה )%(

9.0 12.0 20.6 מינסקם בארץ אחרם )%(

‑ 24.0 2.9 מיבטל )%(

‑ 16.0 14.7 לא נבדה ילא חופשה נבידה )%(

91.0
36.0 ‑

כוסויי נבידה קידת בנכף הםנסיקה הרלייכטו

 ני )%( )*(

65  כםיכו זרות בושראל, מהדירה מסנמם 2019.

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_stats/he/q2_2018.pdf  
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2018 2016 2011

392

)99(

170

)72(

200

)171(

שנר לפכו ההגנה לושראל )$( )סטוום םקי(

11 25 34 N

 )*( שאלה זי לא כשאלה בשכם 2011.

ליח ב.3.2 מספק מודנ נל מאפווכות סיצוי־אקיכימוות כבחרות של מהגרו נבידה מכפאל במדגמות לפכו וושית הפווליט יאחרוי. 

כשיאות,  39־38, נמחצוםת  היא  הגול הממיצנ  כשות,  הי  מכפאל בשכו המדגמות  בליח מראות שריב מהגרו הנבידה  הכםיכות 

יהשנלםת נימדם נל ממיצנ של 13־12.5 שכים לומיד. ריב מהגרו הנבידה מכפאל )מנל 82%( בשכו המדגמות הוי מינסקות לפכו 

כוסויי בנבידם סוניד לפכו הגנםת  הגנםת לושראל. מנל מחצום ממהגרו הנבידה מכפאל במדגת 2018 הצהורי שהוה להת 

לושראל. הנכסם המריאווכות בארץ המיצא הווםה כמינה ינמדה נל 150$ בממיצנ בשכם 2011, י־163$ בממיצנ בשכם 2018.

לוח.ב.3.2: מאפיינים סוציו־דמוגרפיים של מהגרי עבודה מנפאל לפי מדגם )%, ממוצעים, סטיית תקן(
2018 2011

67 75 נשים )%(

33 25 גברים )%(

מצב משפחתי

50 33 רייק

50 55 כשיו

‑ 12 גריש‑אלמי

39

)3.9(

38

)7.1(
גיל )ממיצנ יסטוום םקי(

12.5

)0.8(

13.0

)2.1(
שנות לימוד )ממוצע וסטיית תקן(

פעילות בשוק העבודה 
לפני ההגעה לישראל

89 82.9 מינסקם בכפאל)%(

‑ 8.6 מינסקם בארץ אחרם )%(

5.6 ‑ מיבטל )%(

5.6 8.6 לא נבדה ילא חופשה נבידה )%(

55.6 ‑

כוסויי נבידה קידת

 בנכף הםנסיקה הרלייכטו

 ני )%( )*(

163

)93(

150

)125(

שנר לפכו ההגנה לושראל )$( )סטוום םקי(

18 40 N
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3.1 תהליך ההגירה לישראל
3.1.1 איתור הזדמנויות עבודה בישראל

םרשות 3.1 מספק מודנ נל הדרנות הפיפילרוים בויםר שבהי מהגרו נבידה מסרו לכקה יכפאל לימדות נל אפשריוים הנבידה 

בושראל. הכםיכות מגלות הבדלות בילטות בוי השכות שלפכו וושית הסנת הפווליט יאחרוי. בקרב ניבדות שהגוני מסרו לכקה, 

שוניר מהגרו הנבידה שכנזרי ברשםים חברםוים ורד בחדים מ־45% בשכם 2011 ל־24% ב־2016, יבמדגת 2018 רשםים חברםוים 

נמנט ילא היזנרי נלל. בכיסף, שוניר מהגרו הנבידה שלמדי נל אפשריוים הנבידה באמצנים נלו םקשירם נגיי רדוי, טלייוזוה 

ינוםיכות נלה מ־48% במדגת 2011 ל־63% בשכם 2018. נמי ני, במדגת 2018, 38% מהניבדות למדי נל אפשריוים נבידה בושראל 

דרך משרדות ממשלםוות. 

תרשים 3.1: איתור הזדמנויות עבודה בישראל בקרב מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל

48%

67% 63%

7%

93%

45%

24%

90%

4%5% 9%
2%2%

38%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 הקנל ירס
ב"ה טולייפ ינפל

2016 הקנל ירס
ב"ה טולייפ ינפל

2018 הקנל ירס
ב"ה טולייפ ירחא

 ינפל2011 לאפנ
ב"ה טולייפ

 ירחא2018 לאפנ
ב"ה טולייפ

תרושקת ילכ תויתרבח תותשר תויטרפ סויג תויונכוס הקוסעת ידירי םייתלשממ םידרשמ

בקרב הניבדות שהגוני מכפאל כונרות גת הבדלות משמניםוות באוםיר הזדמכיוים נבידה בושראל בוי המריאווכות משכם 2016 

)לפכו הסנת הפווליט( לבוי המריאווכות בשכם 2018 )שגיווסי במסגרם הסנת הפווליט(. הניבדות שריאווכי בשכם 2011 הצהורי 

שלמדי נל הזדמכיוים נבידה בושראל בנוקר דרך רשםים חברםוים )90%( שכוםבי איםת לחברים ניח אדת ושראלוים שסווני 

בהגנםת. בשכם 2018 רק 4% דוייחי נל אוםיר הזדמכיוים נבידה דרך רשםים חברםוים. בהשייאם הםפקוד של נלו הםקשירם 

ל־93%   2011 בשכו המדגמות, כראה שאחיז המשםמשות בנלו הםקשירם לאוםיר הזדמכיוים נבידה נלה בחדים מ־7% בשכם 

בשכם 2018. 

כראה נו נביר מהגרו נבידה שגיווסי בחסים הסנת הפווליט בשםו המדוכים, הפרסית דרך מכגכיכות ממשלםוות אפשר כגושים 
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ושורה למודנ רלייכטו לםהלוך הגויס יםכאו הנבידה. ניבדות שהגוני דרך הסנת הפווליט הוי םליוות פחים ברשםים החברםוים, 

ילא הוי םליוות נלל בחברים םוייך פרטוים בםהלוך הגויס, דבר המנוד נל םהלוך שקיף יכגוש למםנכווכות בנבידה בושראל.

3.1.2 הסיבות לבחירה בישראל כיעד

םרשות 3.2 מצוג אם הסובים לבחורםת של מהגרו הנבידה מסרו לכקה בושראל נונד להגורה נל פכו מדוכים אחרים. 

תרשים 3.2: הסיבות לבחירה בישראל כיעד למהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל
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הדובע תרשא לבקל רתוי לק תוכומנ תולמע הובג רכש לארשיב םירכמ תרחא תורשפא ןיא שדוקה ץרא רחא

מםרשות 3.2 נילה שהסובה הפיפילרום בויםר לבחורםת של מהגרו הנבידה מסרו לכקה לביא לושראל הוא השנר הגביה: סובה 

זי נלםה בקרב 33% מהמשםםפות בשכם 2011, יבשכם 2016 נבר נלםה אצל 63%. במדגת של שכם 2018 נדווי הוה השנר הגביה 

גירת משונה נוקרו אצל 38% מהמשםםפות, אך גירת משונה מרנזו כיסף הוה נמלים כמינים )29%(. שוניר המשובות שהסובה 

לבחורה בושראל נונד הוא קבלם אשרה בקלים לא השםכה בוי 2011 י־2016 יכיםר כמיך )13־14%(, יבמדגת 2018 לא כחשב נלל 

לגירת משונה נוקרו. כונר גת שוכיו באחיז המשםםפות שלא ראי שוקילות חשיבות אחרות לבחורה בושראל נונד להגורה, אך 

מדיבר נדווי בשונירות קטכות וחסום: 4% בשכם 2011, 9% בשכם 2016 י־8% בשכם 2018.

גת בקרב מהגרו נבידה מכפאל גדל אחיז המדייחות שהסובה לבחורםה של ושראל נונד הוא שנר גביה: בשכם 2011, לפכו וושית 

הסנת הפווליט בחרי באפשרים זי 25% מהמשםםפות, יאולי בשכם 2018 השובי נך 52% מהמשםםפות. באיפי מפםונ, במדגת 

2018 רק 8% דוייחי שנמלים כמינים הוי סובה לבחורם ושראל נונד. 
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3.1.3 צורות גיוס

וושית  לפכו  וושית הסנמו הפווליט.  יכפאל לאחר  לכקה  גויס מהגרו הנבידה מסרו  נילה שוכיו משמניםו באיפי   3.3 מםרשות 

ההסנמות, ריב מהגרו הנבידה מכפאל יסרו לכקה פכי ושורים לסינכיוים גויס פרטוים אשר גבי מהת נמלם גויס גביהים יבלםו 

חיקוים. גת הרשםים החברםוים מולאי םפקוד פנול בגויס: נ־20% ממהגרו הנבידה מסרו לכקה י־31% ממהגרו הנבידה מכפאל 

כיםבי דרני לסינכות שטופלי בהת בושראל. במקרה של סרו לכקה, שבי ריאווכי מהגרו נבידה בשםו כקידים זמי לפכו וושית הסנת 

הפווליט )2011 י־2016(, הכםיכות מראות בבוריר שמכגכיכו הגויס כיםרי דימות ילא השםכי נד וושית ההסנת. לאחר וושית ההסנת, 

הגנםת של מהגרו הנבידה משםו המדוכים טיפלה דרך משרדות ממשלםוות שאלוהת פכי הניבדות נדו לסדר אם ביאת לושראל. 

נדווי  הושראלוים  הגויס. החברים  בארץ המיצא בםהלוך  פרטוים  םוייך  גויס החדשה מבטלם אם םפקודי של חברים  צירם 

מםיינים בוי הניבדות למנסוקות, אבל לא מבצנים אם הגויס בפינל שמיפקד לאחר וושית ההסנמות נל משרדות ממשלםוות.

תרשים 3.3: דרכי גיוס של מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל
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אצומה ץראב סויג תרבח לש הנשמ ינכוס תיטרפ סויג תרבחל תיאמצע היינפ

תויטרפ סויג תורבחל תונווכמה תויתרבח תותשר יתלשממ דרשמל תיאמצע היינפ

3.1.4 עלות ההגירה

םרשות 3.4 מצוג אם ממיצנ הםשלית שהניבדות מסרו לכקה ימכפאל שולמי נדו לנביד בושראל לפכו הסנת הפווליט יאחרוי. 

 2011 בשכם  בממיצנ  מ־6,977$  לכקה,  בסרו  הםוייך  בדמו  משמניםום  קפוצה  הווםה  ההסנת  וושית  שלפכו  מראות  הכםיכות 

ל־10,253$ בממיצנ בשכם 66.2016 נלימר, למרים שמדיבר בסנימות הכגבות שלא נחיק, הרייח נל חשביי מהגרו נבידה כמשך 

יאף הםנצת לאירך זמי. לאחר וושית הסנת הפווליט כונרה ורודה דרמטום בםשלימו הניבדות מסרו לכקה ל־2,400$ בממיצנ 

)בשבנה מקרות דייח נל 2,000$, יאולי יבארבנה מקרות אחרות דייח נל 3,000$(.67 הורודה בדמו הםוייך הווםה דרמטום גת 

אצל הניבדות מכפאל, מ־6,582$ בשכם 2011 ל־749$ בשכם 2018. ורודה דרמטום זי משקפם אם ההצלחה של ההסנת בהירדם 

נלים ההגורה ימצמצמם באיפי כונר אם הםלים של מהגרו הנבידה בהלייאים נדו לממי אם ההגורה. נת זאם, כראה שנליוים 

ההגורה נדווי גביהים מאיד נביר מהגרו נבידה מסרו לכקה בהשייאה למהגרו נבידה מכפאל. 

הסנימות ששולמי חלק מהניבדות הגוני נד 9,600$ בשכם 2011 ינד 13,646$ בשכם 2016.  66

חשיב לצווי שמהגרו הנבידה דוייחי נל סנית נילל,ילא ודני לפרט אם סנופו הםשלית. הסנית המרבו לפו חיק היא נ־1,000$, לא נילל   67

נרטוס טוסה. 
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תרשים 3.4: תשלומים ששילמו מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל כדי להגיע לישראל )בממוצע, דולר ארה"ב(
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3.1.5 מימון עלויות ההגירה

הכםיכות המיצגות בםרשות 3.5 מראות אם החלק הוחסו של נל מקיר במומיי הםשלית הכדרש ממהגרו הנבידה בסוניד נדו 

לנביד בושראל. בשכם 2011, מהגרו הנבידה מסרו לכקה הסםמני לשת נך בנוקר נל הלייאים מקריבו משפחה, חברות יבכקות, 

)25%( הסםמני נל היי נצמו. לנימם זאם, בשכם 2016 נ־40%  לנםות םיך ִמשניי בםוהת אי אדמיםוהת. רק חלק קטי מהת 

ממהגרו הנבידה מומכי אם נלים ההגורה מהיי נצמו. אחיז הכנזרות בהלייאים מרשםים חברםוים כשאר וצוב )24%(, אך כונרם 

נלווה בשומיש בהלייאים בכק )מ־21% בשכם 2011 ל־36% בשכם 2016(. בשכם 2018, נת הורודה החדה בדמו הםוייך, כונרם נלווה 

באחיז מהגרו הנבידה שמממכות אם נלים ההגורה מהיי נצמו )57%(, יורודה באחיז המומיי דרך הלייאים מבכק )14%(.

תרשים 3.5: מקורות מימון להגירת עבודה מסרי לנקה ונפאל
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ימצע ןוה תויתרבח תותשר ךרד הנתמ וא האוולה קנבהמ האוולה אתנכשמ הנשמ ינלבקמ וא רוחשה קושהמ האוולה
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אחם הםיצאים החשיבים נביר מהגרו נבידה שליקחות הלייאים הוא פרק הזמי הכדרש נדו להחזור אם חיבת. מהגרו נבידה 

המציוות בחיבים יחיששות לאבד אם פרכסםת כיטות שלא לדייח נל הפרים חיק ינל הפרם זניוים, ילני הת נלילות להוים קירבכים 

לכוציל מצד המנסוקות. םרשות 3.6 מצוג כםיכות נל מספר החידשות הכדרשות להחזר החיב לפו ארץ מיצא ישכם המחקר. 

בקרב מהגרו הנבידה מסרו לכקה, כראה נו הנלווה החדה בנמלים גויס בשכות 2016־2011 השפונה במודה רבה נל משך הזמי 

הכדרש נדו להחזור אם החיבים, שנלה מ־17 ל־27 חידשות. במולות אחרים, את בשכם 2011 נ־20% )בממיצנ( מהשהים בם חמש 

וושית הסנת  השכות בושראל היקדשה להחזרם נלים ההגורה, בשכם 2016 נ־40% מהשהים היקדשה להשבם החיב. לאחר 

הפווליט ורד בחדים מספר החידשות הכדרשות להחזר החיב, נד ל־5 חידשות בממיצנ בלבד. בקרב מהגרו נבידה מכפאל כונרם 

מגמה דימה, ימספר החידשות להחזר החיב ורד מ־22 חידשות בשכם 2011 ל־8 חידשות בשכם 2018. נלימר, הורודה בדמו הםוייך 

השפונה במודה רבה נל הוקף החיבים של מהגרו הנבידה, יהדבר מאפשר ננם החזר חיבים םיך חידשות ספירות.

תרשים 3.6: משך הזמן להחזר הלוואה בקרב מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל )בחודשים(
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לסונית, כראה נו חלי שוכיוות בילטות בהלוך גויס הניבדות מסרו לכקה יכפאל בחסים הסנת הפווליט. לאחר ההסנת, רק גירמות 

ממשלםוות במדוכים המיצא יבושראל מנירבות בגויס, נלים ההגורה ורדה במודה רבה, ינקב נך גת הוקף החיבים של מהגרו 

הנבידה ורד משמניםום. נך ריב מהגרו הנבידה שהגוני במסגרם הסדרו הפווליט ונלי לממי אם ביאת לושראל מהיי נצמו, יגת 

מו שלקחי הלייאים ונילות להחזור איםי בטייח קצר של חידשות ספירות. 

3.2 תנאי העסקה וזכויות סוציאליות של מהגרי עבודה בענף הסיעוד
םכאו ההנסקה של הניבדות בנכף הסוניד שהגוני במסגרם הפווליט םיאמות לדוכו הנבידה הנללוות. נת זאם, איפו הנבידה 

בםחית הסוניד שיכה מאיפו הנבידה בנכפות אחרות. למשל, לפו פסוקם בג"ץ ניבד סוניד המםגירר בבום המנסוק אוכי זנאו 

לםשלית בגוי נבידה בשנים כיספים, ימגונ לי וית מכיחה של 25 שנים בלבד. נמי ני, אפשר להחלוף מנסוק בםכאות מסיומות 

בלבד, ימהגרו הנבידה מירשות לנביד רק באזירות גאיראפוות שהיגדרי בהסנת הנבידה. םכאו ההנסקה יהזניוים הסיצואלוים 

מפירטות בהמשך פרק זה. 
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3.2.1 הפרות חוזה 

במסגרם הסדרו הגויס הפרטוות הקוומות הוית בנכף הסוניד, לפו כיהל הנסקם ניבד זר בנכף הסוניד68 כוםכם לניבד אשרה רק 

לאחר הצגם חיזה נבידה מםירגת בשפםי, שמאישר מראש בודו נירך דוי ושראלו לבדוקם הםאמה לחיקו מדוכם ושראל יכיהלו 

הרשים. נקב נך, 100% מהניבדות הי מכפאל יהי מסרו לכקה שהשםםפי בסקר בשכם 2018 חםמי נל חיזה הנסקה לפכו הגנםת 

לארץ, לנימם 60% מהניבדות מכפאל י־91% מהניבדות מסרו לכקה שחםמי נל החיזה בשכם 2011. 

מודם ההםאמה בוי םכאו החיזה לבוי םכאו הנבידה בפינל מיצגם בםרשות 3.7. מהםרשות נילה נו לאחר וושית הסנת הפווליט, 

הניבדות מסרו לכקה דוייחי נל הרנה במודם ההםאמה בוי םכאו החיזה לםכאו הנבידה בפינל. בשכם 2018, רק 27% מהניבדות 

דוייחי נל הםאמה, לנימם 40% בשכם 2011 י־80% בשכם 2016, לפכו החלם ההסנת. בקרב הניבדות מכפאל כוםי לראים שופיר 

נל   38% דוייחי   2011 בשכם  ההסנת  החלם  לפכו  בפינל:  נבידםת  לםכאו  בחיזה  שםיארי  הםכאות  בוי  ההםאמה  במודם  קל 

הםאמה, ילאחר החלם ההסנת בשכם 2018 דוייחי 50% נל הםאמה. אך לאיר הניבדה שבשכם 2011, 17% מהניבדות לא ודני 

את החיזה םאת לםכאות בפינל, לא כוםי לימר ביידאים שחל שופיר.69

תרשים 3.7: התאמה בין תנאי החוזה לתנאי העבודה בפועל בקרב מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל 
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המאתה שי המאתה ןיא עדוי אל

כיהל הנסקם ניבד זר בנכף הסוניד )30/01/2017(. רשים האינליסוי יההגורה.   68

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/foreign_worker_employment_procedure/he/5.3.0002_0.pdf  

חשיב לצווי נו מהגרו נבידה בנכף הסוניד רשאות להחלוף מנבוד, אך בהגבלים מסיומים: חיבה לםם הידנה מיקדמם בנםב ללשנם הםוייך   69

שבה רשית הניבד, יני למנסוק אי לכצוגי. אשרם הנבידה המיכפקם למטפל זר לסוניד קיבנם אם האזירות הגאיראפוות בושראל שבהת 

היא זנאו לבקש לנביד, נל מכם להבטוח שווכםי למנסוקות קשושות יבנלו מיגבליוים המםגיררות באזירות פרופרואלוות במדוכה טופיל הילת 

ממטפלות זרות שהיזמכי לושראל לשת נך.
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םרשומות 3.8 י־703.9 מצוגות אם סיגו ההפרים שנלוהי דוייחי המריאווכות מסרו לכקה יכפאל. בקרב מהגרו נבידה מסרו לכקה, 

לאחר החלם הפווליט בילטם נלווה כונרם בםליכה נל שנים נבידה ארינים )64%( לנימם שכות קידמים )38% בשכם 2011 י־33% 

בשכם 2016(. מכגד, אחיז הניבדות שהםליככי נל שנר כמיך מזה שכקבנ בחיזה ורד משמניםום לאחר וושית הסנמו הפווליט, 

מ־63% בשכם 2011 י־67% בשכם 2016 ל־9% בלבד בשכם 2018. נת זאם, נלה אחיז הניבדות שהםליככי נל הלכם שנר – שכו 

ניבדות, אי 18% מהמדגת, בשכם 2018, לנימם 13% בשכם 2011. ניבד אחד מבוי 11 כשאלות71 מסרו לכקה דוייח נל הנסקה אצל 

מנסוק שיכה משכקבנ בחיזה, יאולי בשכם 2011 דוייחי נל נך שכו ניבדות מםיך 34.

תרשים 3.8: סוגי הפרות חוזה בקרב מהגרי עבודה מסרי לנקה
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ב"ה טולייפ ירחא2018 לאפנ ב"ה טולייפ ינפל2011 לאפנ

תרשים 3.9: סוגי הפרות חוזה בקרב מהגרי עבודה מנפאל
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ב"ה טולייפ ירחא2018 הקנל ירס ב"ה טולייפ ינפל2016 הקנל ירס ב"ה טולייפ ינפל2011 הקנל ירס

את בגרף לא מיפונה נמידה נלשהו, המשמנים הוא שלא הוי םליכים בכישא. חשיב לצווי נו מדיבר בדוייח המםבסס נל הםחישים של   70

הניבדות ילא נל כוםיח כםיכות במצואים. למשל, בסנופות הבאות כוםי לראים ששנים נבידה של הניבדות מסרו לכקה נמנט ילא השםכי, אך 

ויםר ניבדות דוייחי נל שנים נבידה ארינים ממה שנםיב בחיזה. הסובה לנך ונילה להוים מידנים גביהה ויםר של הניבדות לםיני החיזה. 

בגלל המדגת המצימצת של הניבדות מסרו לכקה )בסך הניל הגוני בחסים הסנת הפווליט 13 ניבדות, מהת שכוות לא הוי מניכווכות להםראווי(,   71

ניבד אחד מהייה 9% מהמדגת בשכם 2018.
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בקרב מהגרו נבידה מכפאל, לאחר וושית הסנמו הפווליט חלה ורודה באחיז המםליככות בנל הכישאות, בהת באחיז המםליככות 

נל שנים נבידה ארינים מהרשית בחיזה )ורודה מ־35% בשכם 2011 ל־24% בשכם 2018(, נל ומו מכיחה פחיםות )מ־29% בשכם 

2011 ל־24% בשכם 2018(. אף ניבד מכפאל לא הםליכי נל שנר כמיך משכקבנ בחיזה )לפכו הפווליט בשכם 2011 71% מהניבדות 

הםליככי נל נך, האחיז הגביה בויםר מנל הכישאות האחרות(. לנימם זאם, חלה נלווה באחיז המםליככות נל הנסקה אצל מנסוק 

שיכה מהרשית בחיזה )18% בשכם 2018 לנימם 12% בשכם 2011(. ניבד אחד מבוי 18 )6%( הםליכי נל הלכם שנר, יניבד אחד )6%( 

הםליכי נל םכאו מגירות ורידות מאלה שכקבני בחיזה.

3.2.2 שכר עבודה

לפו החיק, חיבה לשלת אם שנרת של מהגרו הנבידה באמצנים הפקדה לחשביי בכק נל שמי של הניבד. את הניבד מסנות, 

חלק  לשלת  גת  הניבד, אפשר  של  הנבידה  במקית  מקיבל  נך  את  אי  קוביצו  בהסנת  הנבידה  בחיזה  מפירט  זה  םכאו  יאת 

מהשנר באיפי שייה־נרך במזיי. מכםיכו המחקר נילה שהי בשכם 2016 לפכו החלם ההסנת, יהי בשכם 2018 לאחר החלםי, לנל 

המשםםפות מסרו לכקה ימכפאל הוה חשביי בכק, ילא הוי הפרים בםחית זה.

הדרנות לקבלם שנר הניבדות מיצגים בםרשות 3.10. לאחר וושית הסנת הפווליט חלה נלווה באחיז הניבדות מכפאל שמקבלות 

אם שנרת בהנברה ושורה לחשביי הבכק שלהת )מ־13% בשכם 2011 ל־83% בשכם 2018(. שוניר הניבדות שקובלי לפחים חלק 

מהשנר  חלק  מקבלות  הניבדות  הסוניד  בנכף  נו  לצווי  חשיב   .2018 בשכם  ל־50%   2011 בשכם  מ־90%  ורד  במזימי  משנרת 

מהמנסוקות שלהת, שהת גת המטיפלות, יכיח להת ויםר לשלת לניבדות במזימי. בקרב הניבדות מסרו לכקה, בשכות אחריכים 

חלה נלווה )מ־10% בשכם 2011 ל64% בשכם 2018( באחיז הניבדות שמקבלות שנר לחשביי בכק, אך לא כוםי לימר שהוא כיבנם 

מהחלם ההסנת, משית שגת בשכם 2016 קובלי 76% מהניבדות שנר לחשביי הבכק שלהת. במקבול, ורד אחיז הניבדות מסרו 

לכקה שמקבלות חלק משנרת במזימי, מ־90% בשכם 2011 ל־36% בשכם 2018.

תרשים 3.10: דרכי תשלום שכר למהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל72
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ןמוזמ האחמה לארשיב וא אצומה ץראב קנב ן-חל הרבעה

הסנית בםרשות וניל להוים גביה מ־100%, נוייי שניבדות הוי ונילות לקבל חלקות שיכות משנרת בדרנות שיכים, ינך וניל הוה להוייצר רוביו   72

םשיבים.
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החל מדצמבר 2017, שנר המוכומית לניבד במשרה מלאה נפו שהיגדר בחיק נימד נל 5,300 ₪ לחידש. בשכות 2018־2011 

שנר המוכומית בסוניד נלה ב־30%. בםרשות 3.11 מיצג השנר החידשו הממיצנ כטי של מהגרו נבידה בנכף הסוניד לפכו וושית 

לפכו החלם  הי  הכיגנים לשנר המוכומית  מולאי אחר הדרושים  נו המנסוקות אני  נילה  יאחרוי. מהםרשית  הסנמו הפווליט 

ההסנת יהי אחרוי. בםקיפם המחקר נלה שנרת של הניבדות מכפאל ב־25%, ישנר של הניבדות מסרו לכקה נלה ב־63%. כוםי 

וושית ההסנמות  לכקה לנימם שנר הניבדות מכפאל בנך שלפכו  ויםר של שנר הניבדות מסרו  להסבור אם הנלווה החדה 

ויםר מאשר הניבדות מכפאל. נמי ני, הניבדות מסרו לכקה מכצלות פחים ומו מכיחה  הניבדות מסרו לכקה קובלי שנר כמיך 

בחידש מאשר הניבדות מכפאל )ראי בסנופות הבאות(. 

אף ניבד מכפאל אי סרו לכקה לא דוייח נל נבידה אצל נמה מנסוקות במקבול. בקרב הניבדות מכפאל שריאוכי לאחר וושית 

הסנמו הפווליט, 94% דוייחי נל קבלם םליש שנר, י־73% מהניבדות מסרו לכקה דוייחי נל נך. 

תרשים 3.11: שכר חודשי ממוצע של מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל )בשקלים(
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לפו פסוקם בג"ץ,73 ניבד סוניד המםגירר בבום מנסוק אוכי זנאו לםשלית בגוי נבידה בשנים כיספים: נביר חידש נבידה שלת 

מגונ לי שנר שלא כיפל משנר המוכומית, אך ללא הםווחסים לשנים כיספים. םרשות 3.12 מראה שלאחר וושית הסנמו הפווליט, 

לא חל שוכיו במספר שנים הנבידה כטי של הניבדות מסרו לכקה, יהת ניבדות נמנט 12 שנים בוית. לנימם זאם, חלה ורודה 

במספר שנים הנבידה של הניבדות מכפאל מ־11.4 שנים בשכם 2011 לפכו החלם ההסנת ל־10.9 שנים בוית בשכם 2018, לאחר 

החלם ההסנת.74 נמי ני, בשכם 2018, 67% מהניבדות מכפאל י־60% מי הניבדות מסרו לכקה דוייחי שהת צרונות להוים זמוכות 

בלולה, יאולי בשכם 2011 דוייחי נל נך פחים ניבדות )57% מהניבדות מכפאל י־40% מהניבדות מסרו לכקה(. 

החלטם בג"ץ 1678/07 משכם 2009.  73

בשל המדגת המצימצת של הניבדות מסרו לכקה, לא כוםי להםווחס לורודה זי נמווצגם אם השוכיו בקביצה. השוכיו בשנים נבידה נשיו גת   74

לכבינ מבהבדלות בםפקיד של המטיפלות יניד. 
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תרשים 3.12: ממוצע שעות עבודה יומי של מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל )נטו(75
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3.2.3 ימי מנוחה

מהגרו נבידה בנכף הסוניד לא זנאות לםקיפם מכיחה שבינום בם 36 שנים נמי שכדרש בנכפות אחרות, אלא ל־25 שנים 

מכיחה רצופים בלבד. מםרשות 3.13 נילה נו מספר ומו המכיחה של הניבדות בסוניד ורד במודה רבה, מ־3.4 ומות בחידש בשכם 

2011 )וית מכיחה נאחם לשבינ( ל־1.0 ומו מכיחה חידשוות. חשיב לצווי שלניבדות מסרו לכקה ורודה זי החלה ניד לפכו החלם 

ההסנת בשכם 2016, אז דוייחי הניבדות נל 1.9 ומו מכיחה בחידש. גת הניבדות מכפאל דוייחי נל ורודה בומו המכיחה, מ־2.7 ומות 

לחידש לפכו החלם ההסנת הבולטרלו ל־1.4 ומות בחידש לאחר החלםי. 

תרשים 3.13: מספר ימי מנוחה חודשי של מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל 
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שנים הנבידה כטי חישבי בהםאת לשנם הםחלם הנבידה, שנם סוית הנבידה, בכוניו משך נל ההפסקים, נך שהמחקר מםווחס רק לשנים   75

נבידה בפינל ילא לנל השנים שבהי שהה הניבד בבום מנסוקי.
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נל הניבדות מסרו לכקה שלא לקחי וית מכיחה בשבינ שקדת לסקר, נשי זאם מרציכת, ירק ניבד אחד שלא לקח וית מכיחה 

דוייח שהמנסוק הנרוח איםי לא לקחם מכיחה. נל הניבדות שלא כוצלי וית מכיחה במהלך השבינ שלפכו הסקר קובלי םשלית 

נבירי, בממיצנ 335 ₪. בקרב הניבדות מכפאל שלא כוצלי אם וית המכיחה שלהת, רק 88% הוי סבירות שקובלי םשלית נבירי 

)430 ₪ בממיצנ(. לני כוםי להסבור אם רציכת של הניבדות לייםר נל וית מכיחה שבינו בנך שנביר נבידה בשבם הת מקבלות 

םגמיל גביה ויםר משנר של וית רגול. 

3.2.4 דמי חגים, דמי חופשה ודמי הבראה

נל מהגר נבידה אשר מינסק נל בסוס חידשו זנאו לםשלית נביר םשנה ומו חג דםוות בשכה לנל הויםר, לפו מציים דםי אי 

ומו חג והידוות לבחורםי, את ומו חג אלה אוכת חלות במהלך ומו המכיחה השבינוות.76 נל ניבד זנאו גת לומו חיפשה בםשלית 

מדו שכה, יהחל מ־1 בוכיאר 2017 כקבנ נו נביר נל אחם מחמש השכות הראשיכים מגונות לניבד 16 ומו חיפשה קלכדרוות בשכה 

)נילל ומו מכיחה שבינוות(. אם החיפשה וש לםאת בוי הצדדות, יהוא םוכםי בחידש האחריי של שכם הנבידה שבנדה כצברה 

נת הידנה מראש של 14 וית מהמנבוד אי הניבד. בכיסף, לפו החיק ניבד אשר השלות לפחים שכם נבידה אחם זנאו פנת 

בשכה לםשלית "דמו הבראה" ממנסוקי, בםנרוף של 378 ₪ לוית נפיל חמושה ומות בשכם הנבידה הראשיכה. 

נל הניבדות מכפאל שריאוכי בשכם 2018 נבדי בושראל ויםר משכה, ינל ני נילת הוי זנאות לקבל דמו הבראה יחיפשה בםשלית. 

אם הכםיכות לגבו הניבדות מכפאל כוםי לראים בםרשות 3.14. לאחר וושית הסנת הפווליט בשכם 2018, 77% )8 ניבדות מםיך 11( 

דוייחי נל חיפשה בםשלית, לנימם 65% )22 ניבדות מםיך 34( שדוייחי נל נך בשכם 2011. נת זאם, ורד אחיז הניבדות שדוייחי נל 

קבלם דמו הבראה מ־65% )7 ניבדות מםיך 34( בשכם 2011 ל־24% )3 מםיך 11 ניבדות( בלבד בשכם 2018. נמי ני, בשכם 2018 דוייחי 

88% )10 מםיך 11 ניבדות( נל קבלם דמו חגות, אך 12% )ניבד אחד מםיך 11( דוייחי שלא קובלי םשלית זה. בנם המחקר הניבדות 

מסרו לכקה נבדי בושראל פחים משכה, ילני נבירת רק דמו החגות הוי רלייכטוות; 50% מהת בלבד דוייחי נל קבלם דמו חגות. 

תרשים 3.14: תשלום עבור ימי חג, חופשה ודמי הבראה למהגרי עבודה מנפאל )במספר משיבים(77
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חיק שנים נבידה ימכיחה מחווב םשנה ומו חג בםשלית לנל ניבד )ושראלו אי זר(.  76

בזמי הסקר נל הניבדות מסרו לכקה שהי בושראל פחים משכה, נך שלא הוה רלייכטו לשאיל איםת נל דמו הבראה ידמו חיפשה. לני הגרף   77

מצוג כםיכות רק נביר הניבדות מכפאל.
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3.2.5 ביטוח בריאות ותשלום דמי מחלה

מנסוקות של מהגרו נבידה בושראל מחיובות לספק להת בוטיח רפיאו פרטו במשך נל םקיפם הנסקםת. המנסוק חווב למסיר 

לניבד סונית של פילוסם הבוטיח בשפה המיבכם לי. םרשות 3.15 מראה נו לאחר וושית הסנת הפווליט, חל שופיר משמניםו 

באחיז הניבדות שהוי סבירות שוש להת בוטיח ברואים: לאחר החלם ההסנמות, נל הניבדות )100%( מסרו לכקה יכפאל דוייחי 

שהת מביטחות נל ודו המנסוק. לנימם זאם, לפכו החלם ההסנמות בשכם 2011, רק 85% מהניבדות מסרו לכקה י־80% מהניבדות 

מכפאל הוי סבירות שמנסוק דאג להת לבוטיח ברואים. אך בזאם מסםוות הדמויי בוי הניבדות משםו המדוכים. בקרב הניבדות 

מסרו לכקה, לאחר וושית הסנת הפווליט נלה אחיז הניבדות שודני לאוזי קיפם חילות הת שוונות )100% מהניבדות בשכם 

2018 לנימם 87% בשכם 2011(, אך בקרב הניבדות מכפאל חלה ורודה בכםיי הזה: 59% מהניבדות דוייחי בשכם 2018 שהת ודני 

לאוזי קיפם חילות הת שוונות, לנימם 91% מהניבדות בשכם 2011. נמנט נל הניבדות מסרו לכקה )91%( דוייחי שהבוטיח היסדר 

נבירת במהלך החידש הראשיי להגנםת לארץ )לנימם 76% שדוייחי נל נך בשכם 2016(, יאולי בקרב הניבדות מכפאל רק 67% 

דוייחי נל נך. נמי ני, נל הניבדות מסרו לכקה שודני לאוזי קיפם חילות הת שוונות החזוקי נרטוס של קיפם חילות, יאולי בקרב 

הניבדות מכפאל רק 88% החזוקי בנרטוס זה. 

בסך הניל מהכםיכות נילה נו לאחר החלם ההסנמות, המצב של הניבדות מסרו לכקה השםפר יהמצב של הניבדות מכפאל 

היחמר בריב הפרמטרות הקשירות לבוטיח ברואים. חשיב לצווי שהשופיר במצבת של הניבדות מסרו לכקה הםחול ניד לפכו 

החלם ההסנת – נבר בשכם 2016 הת דוייחי נל מצב טיב ויםר מאשר בשכם 2011, ילני לא כוםי לווחס אם השופיר להחלם 

ההסנת בהנרח.

תרשים 3.15: ביטוח בריאות עבור מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל78
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ןכ אל עדוי עדוי אל

השאלים "האת בוטיח היסדר םיך פחים מחידש" י"האת ברשיםך וש נרטוס קיפם חילות" כשאלי רק משכם 2016.  78
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מודנ נל םשלית דמו מחלה לניבדות זנאות מיצג בםרשות 3.16. לא כוםי הוה לכםח אם השוכיו אצל הניבדות מסרו לכקה אחרו 

וושית הסנת הפווליט, משית שבשכם 2018 דוייחי 10 מםיך 11 מריאווכות שהת לא הוי חילות במהלך נבידםת בושראל )הוחוד 

שדוייח נל מחלה צווי שלא קובל םשלית(. לני השאלה לא הווםה רלייכטום נבירת, יהקטגירוה היסרה מהגרף. בקרב הניבדות 

מכפאל, חל שופיר משמניםו בםשלית דמו מחלה לאחר החלם ההסנת: בשכם 2018 דוייחי 75% נל קבלם דמו מחלה, לנימם 19% 

בלבד בשכם 2011. במקבול נלםה המידנים של הניבדות לםשלית דמו המחלה: בשכם 2018 נל הניבדות מכפאל שהוי חילות 

דוייחי שודני את קובלי םשלית, לנימם 33% בשכם 2011 שלא ודני לימר את קובלי דמו מחלה.

תרשים 3.16: תשלום דמי מחלה עבור מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל79
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בהמשך לנך כשאלי הניבדות נוצד וכהגי את םהוה להת בנוום ברואים. 44% מהניבדות מכפאל נכי שופכי למנסוק נדו שוסוונ 

להת לפכים לריפא, 11% ופכי ללשנם נח אדת, 39% ופכי ושורים לקיפם החילות, יאולי 6% נכי נו אוכת וידנות מה לנשים משית 

שמנילת לא הוי חילות. בקרב הניבדות מסרו לכקה, 91% צווכי נו ופכי למנסוק, ירק ניבד אחד צווי נו ופכה ושורים לקיפם חילות.

3.2.6 תנאי מגורים

וושית ההסנמות לא חל שוכיו  וושית הסנמו הפווליט יאחרוי. הםרשות מראה נו לאחר  3.17 מצוג םכאו מגירות לפכו  םרשות 

משמניםו בםכאו המגירות של הניבדות מכפאל יסרו לכקה. נרבנ מהניבדות הכפאלות נדווי לא קובלי חומית חשמלו )27% בשכם 

2018 י־25% בשכם 2011(. חל שופיר קל באחיז הניבדות שקובלי שוריםות ימקלחם )לנילת סיפקי השוריםות בשכם 2018, לנימם 

88% בלבד בשכם 2011(, יבשאר הקטגירוים הצויד סיפק. גת בקרב הניבדות מסרו לכקה חל שופיר קל בחלק מהקטגירוים של 

םכאו המגירות – למשל, בשכם 2018 ל־91% מהת סיפקי מזגי אי אייריר, לנימם 82% בשכם 2011(, אך באחרים חלה הרנה קלה 

– נך למשל, בשכם 2018 ל־82% מהת סיפק אריי בגדות, לנימם 86% בשכם 2011. בסך הניל לא כונר שוכיו משמניםו בםכאו 

בשכם 2018 דוייחי 10 מםיך 11 מריאווכות מסרו לכקה שהת לא הוי חילות במהלך נבידםת בושראל, ינל ני השאלה לא רלייכטום נבירת. לני   79

הדוייח נל הניבדות מסרו לכקה שריאווכי בשכם 2018 לא היצג בגרף. 
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מגירוהת. אם המצב הטיב וחסום באספקם הצויד לניבדות אפשר להסבור בנך שניבדו הסוניד מםגיררות בבםו המנסוקות 

יונילות להשםמש בצויד שלהת. נל הניבדות דוייחי שהת גרי בחדר משלהת בבום. 

תרשים 3.17: תנאי המגורים של מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל
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3.2.7 קשיים בעבודה שמדאיגים את העובדים והפרות אחרות 

לאחר וושית הסנת הפווליט, הניבדות מכפאל הגדורי נקשוות אם וחס המנסוק נלפוהת, הונדר וית מכיחה, הונדר מודנ לגבו 

זניוים, אוסיר לצאם מהבום, יהונדר הפסקה – נל קישו דייח נל ודו ניבד אחד. שכו ניבדות דוייחי נל שנים נבידה מריבים. 

הניבדות מסרו לכקה גת דוייחי נל וחס לא הילת של המנסוק, הונדר ומו מכיחה, הונדר הפסקים, אספקם מזיי לא מםאות 

לצרנות שלהת, יהמצב הברואיםו של המנסוק – נל קישו דייח נל ודו ניבד אחד. שלישה ניבדות מסרו לכקה דוייחי נו הת 

שמספר  הניבדה  לאיר  שלי.  למשפחה  אלא  נצמי  במטיפל  לטופיל  קשיר  שלא  כוקויי,  בנוקר  כיספים,  נבידים  לבצנ  כדרשי 
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המריאווכות מסרו לכקה )11 ניבדות( הוה כמיך ויםר מאשר מספר המריאווכות מכפאל )18 ניבדות(, כראה שהניבדות מסרו לכקה 

הבוני םליכים רבים ויםר.

3.2.8 ציפיותיהם של מהגרי העבודה לפני ההגירה לעומת המציאות בישראל

הניבדות הםבקשי לבחיי בדונבד אם מצואים חווהת בושראל בוחס למה שצופי לפכו ההגנה. םרשות 3.18 מסנת אם הםשיבים. 

מהםרשות נילה נו בקרב הניבדות מסרו לכקה חלה הרנה במודם הםאמה בוי צופויםוהת למצואים: או־ההםאמה של הצופוים 

לגבו רמם הקישו בנבידה נלםה מ־40% בשכם 2016 ל־90% בשכם 2018, לגבו השנר או־ההםאמה נלםה מ־4% ל־40%, לגבו םכאו 

ההנסקה או־ההםאמה נלםה מ־20% ל־50%, לגבו אפשריוים להנברם נסף או־ההםאמה נלםה מ־8% ל־70%, ילגבו חוו החברה 

מזי של  גביהה  הווםה  לאחר החלם ההסנת  מכפאל  הניבדות  צופוים  של  מודם הםאמה  ל־80%.  מ־67%  נלםה  או־ההםאמה 

הניבדות מסרו לכקה, ינמדה נל ויםר מ־50% בריב הפרמטרות )םרשות 3.19(. 

תרשים 3.18: התאמה בין הציפיות של מהגרי העבודה מסרי לנקה לבין המציאות בישראל 
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תרשים 3.19: התאמה בין הציפיות של מהגרי העבודה מנפאל לבין המציאות בישראל 
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3.2.9 הערכת יעילות יום ההדרכה בארץ המוצא

דוייחי  המודה שבה  מצוג אם   3.20 מיצאת. םרשות  בארץ  הדרנה  בוית  להשםםף  הניבדות  נל  חיובי  לושראל  הגנםת  טרת 

הניבדות נו וית ההדרנה הנוי איםת בונולים לנבידה בושראל. הכםיכות מראות נו הםינלם שהפוקי הניבדות מסרו לכקה מוית 

ההדרנה נמנט לא השםכםה לאחר החלם ההסנת: 70% מהת דוייחי נו ההדרנה הווםה ונולה בשכם 2018, לנימם 72% שהנודי 

נך בשכם 2016 לפכו החלם ההסנת. אחיז דימה מהניבדות מכפאל )71%( דוייחי נל נו ההדרנה הווםה ונולה לםפוסםת. 

תרשים 3.20: היעילות של יום ההדרכה בסרי לנקה ובנפאל לסיוע בהתמודדות עם המציאות בישראל 
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בהמשך לנך, הניבדות כשאלי את הוי מניכווכות לקבל הדרנה כיספם נל הנבידה נת קשושות יבנלו מיגבליוים. נל הניבדות 

מסרו לכקה הנודי שהוי מניכווכות בהדרנה כיספם, ימבוי הניבדות מכפאל 15 מםיך 18 ניבדות הנודי נך.

3.2.10 מקורות מידע לגבי זכויות עבודה

בכיסף להדרנה בחי"ל, מהגרו הנבידה שיאבות מודנ נל זניוים נבידה בושראל גת ממקירים אחרות )םרשומות 3.21 י־3.22(. 

בקרב הניבדות מסרו לכקה, החשובים של מודנ מהאוכטרכט יבמויחד מאםר פווסביק נלםה מ־9% בשכם 2016 ל־29% בשכם 

2018. במקבול, פחים ניבדות קובלי בשכם 2018 מודנ מניבדות אחרות – 57% בשכם 2018, לנימם 77% בשכם 2011, את נו מקיר 

זה היא נדווי הכפיץ בויםר לקבלם מודנ נל זניוים. בקרב הניבדות מכפאל החליקה בוי המקירים הווםה שייה ויםר: נ־35% דלי 

מודנ מאוכטרכט, נ־33% קובלי מודנ מניבדות אחרות, 22% קובלי מודנ ממנסוק אי סינכים, י־11% קובלי מודנ מחברות ושראלות.
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תרשים 3.21: מקורות מידע על זכויות בעבודה בקרב מהגרי עבודה מסרי לנקה 
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תרשים 3.22: מקורות מידע על זכויות בעבודה בקרב מהגרי עבודה מנפאל, 2018
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בהמשך לנך, הניבדות כשאלי לאי ופכי את ווםקלי בבנוים בכישאו שנר, מגירות, שוכיו מנסוק, בטוחים, קבלם מודנ, אי במצב 

חורית.80 הניבדות מכפאל כטי להנדוף פכווה למנסוק אי לסינכים שלהת בריב הבנוים: את וםגלי בנוים נת שנר, 69% צווכי נו 

ופכי למנסוק י־69% צווכי נו ופכי לסינכים, ירק 7% הבוני רציי לפכים למרנז הפכוים הטלפיכו81 בנכווי זה; לאיםת גיפות הת הנדופי 

מנוייי שניבדות מנטות בלבד מנל מדוכה נכי נל שאלה זי )11 ניבדות מסרו לכקה י־13 ניבדות מכפאל(, הכםיכות לא היצגי בגרפות.  80

בנבר הוה קריו "קי חת", שהיא קי טלפיכו למהגרו נבידה בושראל בשפיםוהת. מרנז הפכוים מיפנל נל ודו CIMI, יהפכוים המגונים אלוי   81

לסיג הפכווה.  בוחודים הרלייכטוים במשרדו הממשלה המיסמנות בהםאת  לטופיל  יההגורה שמנבורה איםי  מינברים לרשים האינליסוי 

מקרב המריאווכות, רק ניבד אחד מםיך 50 לא ודנ נל קוימי של מרנז הפכוים הטלפיכו לניבדות.
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לפכים גת את וםגלי בנוים במגירות )92% למנסוק י־54% לסינכים( יבמצב חורית )100% למנסוק, 54% לסינכים, ירק 7% למרנז 

הפכוים הטלפיכו(. נדו להחלוף מנסוק הניבדות מכפאל ונדופי לפכים לסינכים )100%(. לצירך קבלם מודנ הניבדות צווכי נו ופכי 

לסינכים )77%(, למרנז הפכוים הטלפיכו )36%( ילמנסוק )15%(.

הניבדות מסרו לכקה צווכי נו ונדופי לפכים למנסוק אי לסינכים במצבות שיכות: למשל, את וםגלי בנוים נת השנר, 82% צווכי נו 

ופכי למנסוק, 18% צווכי נו ופכי לסינכים, ירק ניבד אחד מםיך 11 צווי נו ופכה למרנז הפכוים הטלפיכו. במקרה של בנוה במגירות 

100% צווכי נו ופכי למנסוק. נדו להחלוף מנסוק, 73% צווכי נו ופכי לסינכים י־46% צווכי נו ופכי למנסוק נצמי. במצב חורית 91% 

מהניבדות צווכי נו ופכי למנסוק, י־9% צווכי נו ופכי למשטרה. מנכווי שלצירך קבלם מודנ, 91% מהניבדות מסרו לכקה צווכי נו 

ופכי לקי לניבד, ירק 9% )שכו ניבדות( צווכי נו ופכי למרנז הפכוים הטלפיכו. 

הכםיכות מראות נו הניבדות מכפאל מםנייכות לפכים במצבות שיכות למרנז הפכוים הטלפיכו )36% לצירך קבלם מודנ, ניבד אחד 

בכישא שנר, יניבד אחד במצב חורית(, אך אף אחד מהת לא מםנייי לפכים לקי לניבד. לנימם זאם, הניבדות מסרו לכקה כטי לפכים 

לקי לניבד בשונירות גביהות ויםר – 91% מהת מםנייכות לפכים אלוי לצירך קבלם מודנ, לנימם רק 18% מקרב הניבדות מכפאל.

3.2.11 שביעות רצון של העובדים מהעבודה בישראל

הניבדות כשאלי את הוי ממלוצות לחברות יקריבו משפחה שלהת לביא לנביד בושראל. םרשות 3.23 מצוג אם הםשיבים. אחיז 

הניבדות מסרו לכקה שהוי ממלוצות נל הנבידה בושראל נלה לאחר וושית הפווליט מ־12% בשכם 2011 ל־82% בשכם 2018. 

חשיב לצווי נו הנלווה החלה ניד לפכו וושית הפווליט, יבשכם 2016 הנודי 96% מהניבדות נו הוי ממלוצות לחברוהת נל הנבידה 

בושראל. גת בקרב הניבדות מכפאל אחיז הניבדות שהוי ממלוצות נל נבידה בושראל נלה במודה רבה לאחר וושית הפווליט, 

מ־5% בשכם 2011 ל־71% בשכם 2018.

תרשים 3.23: המלצה למכרים מסרי לנקה או מנפאל לעבוד בישראל 
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3.3 סוגיות שונות במהלך השהייה בישראל
3.3.1 קריטריונים חשובים לבחירת מעסיק 

נביר ניבדו סוניד, בשכות 2016 י־2018 השאליי נלל אם השאלה "באוזי מודה הדברות הבאות הוי חשיבות בבחורם מנסוק נל 

ודך: שנר, המוקית הגאיראפו, וחסי של המנסוק נלפו הניבד/ם, ימצבי הברואיםו של המטיפל".82 הכםיכות מיצגות בםרשומות 

3.24 י־3.25.

תרשים 3.24: קריטריונים חשובים לבחירת מעסיק בקרב מהגרי עבודה מסרי לנקה

48%
55%

32% 32%

52%
46%

100% 100%

68%

100%

68%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 טולייפ ינפל2016
ב"ה

 טולייפ ירחא2018
ב"ה

 טולייפ ינפל2016
ב"ה

 טולייפ ירחא2018
ב"ה

 טולייפ ינפל2016
ב"ה

 טולייפ ירחא2018
ב"ה

 טולייפ ינפל2016
ב"ה

 טולייפ ירחא2018
ב"ה

יפרגואג םוקימ רכש קיסעמה דצמ סחי קיסעמה לש יתואירב בצמ

בושח

בושח אל

תרשים 3.25: קריטריונים חשובים לבחירת מעסיק בקרב מהגרי עבודה מנפאל 
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הםשיבים דירגי מ־1 נד 4 )1=נלל לא חשיב; 2=לא חשיב; 3=חשיב; 4=חשיב מאיד(. לצירנו הכוםיח חילקי המראווכות לשםו קביצים: הניבדות   82

שלהת הקרוטרויי הוה חשיב )נרנות 3 י־4(, יניבדות שלהת הקרוטרויי לא הוה חשיב )נרנות 1 י־2(.
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לנל הניבדות, הי מסרו לכקה יהי מכפאל, הקרוטרויי החשיב בויםר הוה השנר, יאחרוי מיצב וחסי של המנסוק. ל־94% מהניבדות 

מכפאל י־100% מהניבדות מסרו לכקה וחסי של המנסוק הוה חשיב מאיד. המוקית הגאיגראפו הוה חשיב ויםר לניבדות מכפאל 

)100% מהניבדות הדגושי אם חשוביםי( מאשר לניבדות מסרו לכקה )רק נמחצוםת, 46%, צווכי איםי נקרוטרויי חשיב(. לנימם 

זאם, מצב הברואים של המנסוק הוה חשיב פחים לניבדות מכפאל )44% צווכי איםי נקרוטרויי חשיב( מאשר לניבדות מסרו 

לכקה )100% הדגושי אם חשוביםי(.

בהמשך לנך, המריאווכות כשאלי באוזה אזיר הת מנדופות לנביד. םשיבים לשאלה זי מיפונים בםרשות 3.26. מי הכםיכות נילה 

נו הניבדות מכפאל מנדופות לנביד במרנז הארץ )47%( אי בצפיי הארץ )12%(, יל־41% מהת אוי הנדפה. רק נשלוש מהניבדות 

מסרו לכקה )36%( מנדופות לנביד במרנז הארץ, יל־64% מהת אוי הנדפה. בסך הניל, אחיז הניבדות שהנדופי לנביד במרנז 

הארץ ורד מ־58% בשכם 2016 ל־36% בשכם 2018.

תרשים 3.26: העדפת אזורי עבודה בקרב מהגרי עבודה מסרי לנקה ונפאל
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הניבדות שצווכי הנדפה גאיגראפום נלשהו כשאלי נל הסובה להנדפםת. בקרב הניבדות מכפאל, 60% צווכי שהנדופי אם האזיר 

בגלל שוש בי קהולה גדילה של מהגרו נבידה מאיםי מיצא, י־50% צווכי שושכי אפשריוים בוליו בסיפו שבינ באזיר המינדף. 

בקרב הניבדות מסרו לכקה, 30% צווכי אם החשובים של נכסווה קריבה למקית נבידםת.83 

3.3.2 קשרים עם חברות סיעוד

יחברם  )1( הנסקה מטנת המטיפל  קוומים שםו אפשריוים להנסקה:  הושורות. בפינל  לגבו מנסוקוהת  כשאלי  הניבדות/ים 

סוניד )במסגרם קבלם שוריםות של חיק בוטיח סוניד(; )2( הנסקה מטנת המטיפל בלבד. ליח 3.3 מגלה נו נמנט נל מהגרו 

מנוייי שרק ארבנה ניבדות מסרו לכקה נכי לשאלה זי, לא הווםה אפשרים לכםח אם הכישא בפוריט רב ויםר.  83
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הנבידה הצהורי שהת מינסקות מטנת חברם סוניד בכיסף למנסוק )100% מהניבדות מסרו לכקה י־94% מהניבדות מכפאל(, 

באמצנים  הת  הסוניד  יחברים  הנבידה  מהגרו  בוי  הנוקרוות  ההםקשרים  דפיסו  החברה.84  שת  אם  ודני  גת   )100%( ינילת 

הטלפיי )82% י־76% לניבדות מסרו לכקה יכפאל בהםאמה(, ירק ניבד אחד מכפאל ישלישה ניבדות מסרו לכקה דוייחי נל קשר 

בזמי הבוקיר של כצוגו חברם סוניד בבום המטיפל. שכו ניבדות דוייחי נו אוכת כמצאות נלל בקשר נת חברם הסוניד שדרנה 

הי מינסקים. 

לוח 3.3: קשר עם חברות כוח אדם* 
כפאל 2018 

אחרו פווליט ה”ב

סרו לכקה 2018 

אחרו פווליט ה”ב

סרו לכקה 2016 

לפכו פווליט ה”ב

 

)N( % )N( % )N( %

)17( 94 )11( 100 )23( 92 מינסק/ם דרך חברם סוניד בכיסף למנסוק 

)המטיפל אי קריב משפחה של המטיפל(

)17( 100 )11( 100 )20( 87 וידנ/ם אם שת חברם הסוניד

קשר עם חברות סיעוד:

)13( 76 )9( 82 )10( 44  בטלפיי

)3( 18 )1( 9 )6( 26  נאשר באות לבקר בבום של המטיפל

־ )1( 4  נאשר וש לו שאלים לגבו שנר

)1( 6 )1( 9 )6( 26  אכו לא בקשר

)9( 53 )9( 82 )5( 20 אחיז הניבדות שלהת הוה חשיב אוזי חברם סוניד 

מנסוקה איםת

N = 18 N = 11 N = 25 N

* שאלים אלה כשאלי רק החל משכם 2016

הכםיכות מגלות ש־82% מהניבדות מסרו לכקה מווחסות חשובים להנסקה דרך חברה מסיומם, נילת בשל הרציי לנביד נת חברה 

אמוכה לדנםת. מכגד, רק 53% מהניבדות מכפאל ווחסי חשובים לנבידה נת חברם סוניד מסיומם, מסובים שיכים: שכו ניבדות 

צווכי נו הת חשות וחס משפחםו יחת מחברם הסוניד שלהת, שכו ניבדות צווכי נו הת סבירות שוש חברים שמגלים וחס לא טיב 

לניבדות, יאחרות צווכי נו לדנםת חברם הסוניד הכינחום שלהת מנכוקה אם השוריםות הטיבות בויםר.

בהמשך לנך הניבדות כשאלי אולי שוריםות הת הוי ריצות לקבל מחברם סוניד שמנסוקה איםת85 ישאוכת מקבלות נוית. בקרב 

הניבדות מסרו לכקה, 36% )ארבנה ניבדות מםיך 11( צווכי שהת הוי ריצות שחברים הסוניד ונזרי להת ויםר בחופיש מנסוק 

חדש, י־27% )שלישה ניבדות מםיך 11( צווכי נו חשיב להת לקבל שורים טיב ויםר )נכראה משית שהת מנרונות אם השורים 

הניבדות לא כשאלי לגבו הקשר שלהת נת לשנים פרטוים שבהי הת רשימות, משית שלשנים אלה לא מנסוקים איםת ושורים אלא רק   84

אחראוים נל רושימת. 

הי חברים סוניד יהי לשנים פרטוים חוובים לבצנ בוקירות בבום המטיפל. השאלים נסקי בחברם הסוניד בלבד, אך ווםני שהווםה הטוה   85

בםשיבים של הניבדות נו לא םמוד הת ודני להבדול בוי חברם הסוניד ללשנה פרטום. 
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הכינחו נלא טיב דוי(. ניבדם אחם מסרו לכקה )מםיך 11 ניבדות( הווםה ריצה שכצוג מטנת החברה ובקר איםה )נכראה נדווי 

לא זנםה לבוקיר(, יניבדם כיספם הווםה ריצה שהחברה םדאג לםכאו נבידה טיבות ויםר נבירה. בקרב הניבדות מכפאל, שכוות 

מםיך 18 הניבדות הוי ריצות לקבל ויםר מודנ מחברם הסוניד, ניבדם אחם בוקשה בוקיר בבום, יניבד כיסף הוה ריצה לקבל 

סוינ בפםריי בנוים במקית המגירות אצל המנסוק. חשיב לצווי שרק חמושה מםיך 11 ניבדות מסרו לכקה י־15 מםיך 18 הניבדות 

מכפאל דוייחי שכצוגו חברם הסוניד באות לבקר איםת בבום של המטיפל. בריב המקרות םדורים הבוקירות הווםה פנת בשושה 

חידשות, שכו ניבדות דוייחי נל בוקירות פנת בחידש, יניבד אחד דוייח נל בוקירות פנת בשלישה חידשות. חמושה ניבדות 

דוייחי שבמהלך הבוקיר כצוגו חברים סוניד הםנכווכי במצבת, אצל ארבנה ניבדות הת בדקי אם הםכאות, שכו ניבדות דוייחי 

שכצוגו החברה דוברי אוםת ינת המנסוק, ילדברו שכוות מהניבדות כצוגו החברה "רק כנחי במקית".

3.4 מסקנות
וושית הסנמו  לפכו  ימכפאל  לכקה  יההנסקה של מהגרו הנבידה מסרו  הגויס  בםכאו  י־3.5 מסנמות אם השוכיוות   3.4 ליחים 

הפווליט הבולטרלוות יאחרוי. 

 לוח 3.4: סיכום השינויים בגיוס ובתנאי ההעסקה של מהגרי העבודה מסרי לנקה בענף הסיעוד 
לאחר יישום הסכם הפיילוט הבילטרלי86

 הבדלות במצב הניבדות 

לפכו יאחרו וושית הפווליט

אחרו וושית 

הפווליט, 2018

N = 11

לפכו וושית 

הפווליט, 2016

N = 25

לפכו וושית 

הפווליט, 2011

N = 34

מדדות

נמלים כמינים מהיים גירת משונה חשיב  שנר גביה

נמלים כמינים

שנר גביה  שנר גביה

רשםים חברםוים

סובים להגנה 

לושראל

ורודה חדה בנלים ההגורה 2,409$

)ממיצנ(

10,000$

)ממיצנ(

6,977$

)ממיצנ(

דמו םוייך

מנבר מגויס באמצנים גיפות פרטוות לגיפות 

ממשלםוות

משרדות 

ממשלםוות

חברים םוייך 

פרטוים

חברים םוייך 

פרטוים

איפי הגויס

השנר נלה ב־63% ב־2018 לנימם 2011, ויםר 

מאשר הנלווה בשנר המוכומית )30%(

₪ 5,559 ₪ 4,532 ₪ 3,402 שנר

ללא שוכיו משמניםו 11.8 11.9 11.9 שנים נבידה בוית

הרנה משמניםום. לאחר הפווליט, הניבדות 

ליקחות רק וית מכיחה אחד בחידש

1.0 1.9 3.4 ומו מכיחה בחידש

שופיר, נל הניבדות ודני אופה הת ונילות 

לקבל שוריםו ברואים
100% 96% 87%

ודונה אוזי קיפם 

חילות מספקם להת 

שוריםו ברואים

מנוייי שנשרה מםיך 11 מריאווכות מסרו לכקה לא הוי חילות, לא כוםי הוה לכםח אם השוכיו בםשלית דמו מחלה לאחר וושית הפוליט.  86
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 הבדלות במצב הניבדות 

לפכו יאחרו וושית הפווליט

אחרו וושית 

הפווליט, 2018

N = 11

לפכו וושית 

הפווליט, 2016

N = 25

לפכו וושית 

הפווליט, 2011

N = 34

מדדות

מצב טיב וחסום, ללא שוכיו משמניםו ל־18% לא סיפק 

אריי בגדות, ל־9% 

לא סיפק מזגי אי 

מאיירר

לניבד אחד לא 

סיפק אריי בגדות, 

לניבד אחד לא 

סיפק חומית 

חשמלו, נל שאר 

הצויד סיפק

ל־13.6% לא סיפק 

אריי בגדות, 

ל־18.2% לא סיפק 

מזגי אי מאיירר

םכאו מגירות

חלה נלווה בשכות האחריכים, ניד לפכו וושית 

הפווליט

82% הוי ממלוצות 96% הוי ממלוצות 12% הוי ממלוצות הוי ממלוצות לאחרות 

לביא לנביד בושראל

לוח 3.5: סיכום השינויים בגיוס ובתנאי ההעסקה של מהגרי עבודה מנפאל בענף הסיעוד לאחר יישום הסכם הפיילוט הבילטרלי 
 הבדלות במצב הניבדות 

לפכו יאחרו וושית הפווליט

אחרו וושית הפווליט, 

2018

N = 18

לפכו וושית הפווליט, 

2011

N = 40 

מדדות

רק אחיז קטי הםווחס לנמלים גויס כמינים 

נסובה חשיבה

שנר גביה שנר גביה סובים להגנה לושראל

ורודה חדה בנלים ההגורה 749$ 6,582$ דמו םוייך

מנבר מגיפות פרטוות לגיפות ממשלםוות משרדות ממשלםוות חברים םוייך פרטוים איפי הגויס

השנר נלה ב־25% ב־2018 לנימם 2011, 

בהםאת לנלווה בשנר המוכומית שחלה 

באיםה םקיפה )30%(

₪ 4,490 ₪ 3,578 שנר

ורודה בחצו שנה בוית 10.9 11.4 שנים נבידה בוית

הרנה משמניםום. לאחר הפווליט, הניבדות 

ליקחות רק וית מכיחה אחד בשלישה שבינים

1.4 2.7 ומו מכיחה בחידש

שופיר משמניםו 75% קובלי 19% קובלי םשלית בגוי ומו מחלה

המידנים ורדה 59% 91%

ודונה אוזי קיפם חילות 

מספקם להת שוריםו 

ברואים

מצב טיב וחסום, ללא שוכיו משמניםו ל־27.3% לא סיפק חומית 

חשמלו, ל־6% לא סיפקי 

מזגי אי מאיירר

ל־25% לא סיפק חומית 

חשמלו, ל־12.5% לא 

סיפקי שוריםות ימקלחם

םכאו מגירות

נלווה כונרם 71% הוי ממלוצות 5% הוי ממלוצות הוי ממלוצות לאחרות לביא 

לנביד בושראל
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מחברים  הינבר  יהגויס  לכקה,  מסרו  הניבדות  של  ההגורה  בנלים  חדה  ורודה  חלה  הבולטרלו,  הפווליט  הסנת  החלם  לאחר 

פרטוים לגיפות ממשלםוות. השנר של הניבדות נלה, אף ויםר מהנלווה בשנר המוכומית שחלה בושראל באיםה םקיפה. חל 

שופיר גת בהנרם הניבדות אם קיפם החילות שאמירה לספק להת שוריםו ברואים. םכאו המגירות של הניבדות מסרו לכקה לא 

השםכי, יכוםי להגדור איםת נטיבות וחסום. נת זאם, חלה הרנה בכוציל ומו המכיחה של הניבדות. בסך הניל, ריב הניבדות מסרו 

לכקה הוי ממלוצות למנרוהת לנביד בושראל.

גת בקרב הניבדות מכפאל שהגוני לאחר וושית הפווליט הבולטרלו ורדי במודה רבה נליוים ההגורה, יגת אצלת הגויס הינבר לודו 

משרדות ממשלםוות נפו שכדרש בהסנת. שנר הניבדות מכפאל נלה בהםאת לנלווה בשנר מוכומית שחלה בושראל באיםה 

וחסום. בקרב הניבדות  יםכאו המגירות שלהת כשארי טיבות  ורדי במקצם,  כטי של הניבדות מכפאל  םקיפה, שנים הנבידה 

מכפאל חל שופיר גת בקבלם םשלית בגוי ומו מחלה. נת זאם, חלה ורודה במודם המידנים לקיפם חילות שאמירה לספק להת 

שוריםו ברואים יבכוציל ומו המכיחה. אחיז הניבדות שהוי ממלוצות לאחרות לנביד בושראל נלה באיפי כונר, נכראה בנקבים 

הורודה בנלים ההגורה יהשופיר בריב םכאו הנסקםת. 

לסונית, כונרם ורודה חדה בםשלימות של מהגרו הנבידה מכפאל ימסרו לכקה נדו להגונ לנבידם סוניד בושראל לאחר וושית 

הסנמו הפווליט. נת זאם, נלים ההגורה נביר הניבדות מסרו לכקה נדווי גביהה בהשייאה לניבדות מכפאל ילניבדות בנכפו 

החקלאים יהבכווה שמגונות במסגרם הסנמות בולטרלוות. נמי ני, בקרב הניבדות מכפאל הםגלי ויםר שופירות בםכאו ההנסקה 

יבכוציל הזניוים בוחס לניבדות מסרו לכקה: שנים הנבידה של הניבדות מכפאל ורדי, יבקרב הניבדות מסרו לכקה הי לא השםכי; 

בקרב הניבדות מכפאל חל גת שופיר בםשלימות בגוי מחלה. נת זאם, כונרם ורודה במידנים של הניבדות מכפאל לגבו קיפם 

חילות שמספקם להת שוריםו ברואים לנימם שופיר קל שחל בקרב הניבדות מסרו לכקה. נמי ני חלה הרנה משמניםום בכוציל 

ומו מכיחה בקרב הניבדות הי מכפאל יהי מסרו לכקה. למרים שריב הניבדות לא מכצלות אם ומו המכיחה מרציכת, נדו לקבל 

שנר גביה ויםר, הדבר אסיר למנשה לפו החיק. בכיגנ לםכאו המגירות, המצב טיב בקרב ניבדות משםו המדוכים יהוה נך גת לפכו 

וושית הסנמו פווליט. 

גביהה  רציי  בשבונים  לנלווה  הבואי  בשנרת  יהנלווה  לושראל  ההגנה  נביר  משלמות  נבידה  שמהגרו  בםשלימות  הורודה 

מהנבידה בושראל. בםקיפם המחקר חלה נלווה כונרם באחיז הניבדות שהוי ממלוצות לחברות ילקריבו משפחה לנביד בארץ, 

מ־12% ל־82% בקרב הניבדות מסרו לכקה ימ־5% ל־71% בקרב הניבדות מכפאל. נת זאם, הי הניבדות מכפאל יהי הניבדות מסרו 

לכקה הםליככי נל הוחס מצד המנסוק, הונדר ומו מכיחה, אוסיר לצאם מהבום יהונדר הפסקים. בכיסף, הניבדות מסרו לכקה 

הםליככי נל נך שכדרשי לנשים נבידים כיספים, בנוקר כוקויי. 
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נל פו ממצאו המחקר, כראה שוושית ההסנמות הבולטרלוות 

השפונ במודה רבה נל םהלוך הגויס של מהגרו נבידה לנכפו 

החקלאים, הבכווה יהסוניד )בהסנמו פווליט(. להלי השוכיוות 

הנוקרוות:

גויס הניבדות םחם הסנמות בולטרלוות בנכפו החקלאים 	 

בםהלוך  פרטוים  חברים  של  מנירביםי  אם  בוטל  יהבכווה 

גיפות  בודו  ננשוי  מכיהל  הםהלוך  ינל  בשטח,  הגויס 

יהי במדוכים המיצא.  ממשלםוות אי צובירוות הי בושראל 

בשוםיף  מםבצנ  הבכווה  לנכף  מסוי  הנבידה  מהגרו  גויס 

פנילה בוי ארבנ חברים פרטוים יגיף צובירו )צ'וכקה( בסוי 

לבוי רשים האינליסוי יההגורה בושראל. החברים הפרטוים 

אוכי פינלים באיפי נצמאו אלא בפוקיח צ'וכקה.

הדרנות החדשים לגויס ניבדות מםאפווכים בשקופים של 	 

המכגכיכות יבבקרה נלוהת. נקב נך גדלה הכגושים למודנ 

בםהלוך  הי  המינמדות  של  יזניוים  לחיבים  בכיגנ  אמוי 

הגויס יהי לאחר ההגנה לושראל. 

נביר 	  הםשלימות  הבולטרלוות,  ההסנמות  החלם  לאחר 

למהגרו  אופשר  יהדבר  רבה  במודה  הצטמצמי  הגויס 

הנבידה להגונ לושראל ללא םלים בחיבים. את לפכו וושית 

ההסנמות הםלים של מהגרו הנבידה בחיבים החרופה ניד 

ויםר אם מצבת הפגונ בשיק הנבידה, כראה נו צמצית דמו 

סיכום
כללי

86
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הםוייך םרת לפחים במיבי זה לשופיר זניוים הניבדות בושראל. נאשר הת אוכת נבילות לחיבים נבדות, הניבדות חיפשוות 

זניוים יאף לחזיר לארציםוהת טרת סוית םקיפם הנבידה המרבום המיםרם  לכינ בוי מנסוקות, להםליכי נל הפרם  ויםר 

בושראל. 

שוכיוות חשיבות אלה מהייות מדד להצלחם ההסנמות הבולטרלוות שוישמי בושראל. 	 

המחקר גת בדק את אפשר לזהים מגמים של שוכיו בםכאו ההנסקה של מהגרו נבידה לפכו החלם ההסנמות יאחרוה. חשיב 

לצווי נו ההסנמות קבני כהלות לםהלוך הגויס, אך לא נללי דרושים לגבו שופיר בםכאו הנסקה של הניבדות. נת זאם, ההסנמות 

כינדי להנלים אם מידנים הניבדות לזניויםוהת, נך שהת קובלי מודנ מפירט ויםר נל םכאו הנסקםת לפכו ההגנה לושראל, 

אם  לצמצת  אמירה  הווםה  הפווליט  הסנמו  במסגרם  הםוייך  דמו  הירדם  יניד.  זניוים  הפרים  של  במקרות  לםליכים  נםיבם 

חיביםוהת של הניבדות הכיבנות מנליוים ההגורה, יבנך להירוד אם הםלים שלהת במנסוקוהת. אפשר לשנר שניבדות שאוכת 

נבילות לחיבים חיששות פחים להםליכי ילנמיד נל זניויםוהת. לני אפשר הוה לצפים להשפנה נקופה של ההסנמות נל םכאו 

הנסקה של הניבדות. 

האת אפשר לזהים מגמים שוכיו בםכאו ההנסקה של מהגרו נבידה לפכו החלם ההסנמות יאחרוה? הםשיבה אוכה חד־משמנום 

יםליוה בנכף הנבידה. בנכף הסוניד חל שופיר בשנר לאחר וושית הסנת הפווליט, אך אם חלקי כוםי להסבור בנלווה בשנר 

בריב םכאו ההנסקה האחרות של מהגרו הנבידה  לא חל שופיר משמניםו  זאם,  ילא בהסנת בלבד. נת  המוכומית בושראל 

בסוניד. בנכף הבכווה חלה הרנה בםכאו ההנסקה, בנוקר בכישא הבטוחים בנבידה, יני בשנר הניבדות מסוי, נל אף שהשנר 

נמד נדווי בדרושים ההסנמות הקוביצוות בנכף. בנכף החקלאים לא כוםי לזהים מגמה ברירה: חלק מםכאו ההנסקה השםפרי, 

באחרות חלה הרנה, יוש נאלה שבהת לא חל שוכיו כונר. 

המלצות עיקריות על סמך הממצאים
מימלץ להרחוב אם ההסנמות הבולטרלוות לנל המדוכים שמהי מגיוסות מהגרו נבידה בסוניד )הידי, מזרח אוריפה יניד(. . 1

במדוכים אלי מהגרו הנבידה נדווי משלמות דמו םוייך גביהות נדו להגונ לנביד בושראל. 

פו . 2 נל  שמיםרות  מאלה  גביהות  םשלימות  נל  דוייחי  הפווליט  הסנת  בחסים  לכקה  מסרו  שהגוני  הנבידה  ממהגרו  חלק 

חיק. למרים שסנימות אלי כמינות משמניםום מהסנימות שכגבי בנבר שלא נדוי, מימלץ לבדיק אם הסיגוה נת גירמות 

ממשלםוות המכהלות אם הגויס בסרו לכקה.

מימלץ לקוות אנופה מיגברם יפוקיח הדיק ויםר נל םכאו הנבידה של מהגרו נבידה בנל הנכפות. חשיב שציים הפוקיח . 3

ונליל מםרגמות המסיגלות לדבר נת מהגרו הנבידה בלשיכת.

בנכף הבכווה כוםכות םשלימות מסיומות דרך מכהלו נבידה, למשל םשלית נל שנים כיספים, יהדבר מהייה פםח להפרם זניוים. . 4

באיפי זה נלילה להוייצר םלים בוי הניבד לקבלי שפיגנם בזניויםוי, למשל הזנים להחלוף מנסוק. וש להולחת בםיפנה זי. 

מימלץ להגבור אם הדרושים לבטוחים של ניבדו הבכווה בושראל, נילל מהגרו נבידה בנכף זה. מימלץ גת להגבור אם הפוקיח בכישא.. 5

בנכף החקלאים מימלץ להגבור אם הפוקיח בנקבים ממצא המצבונ נל הרנה בםכאו הנבידה נת חימרות מסינכות.. 6

מימלץ לקוות מדו פנת ומו נויי נביר ניבדות מנכפות שיכות נדו לרנכי אם המידנים לםכאו הנסקםת ילזניויםוהת. . 7
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נספח 1. מודעת פרסום של החברה הסינית ז'נד לן

תוכן המודעה: 

:RMB 200,000עבודה בבנייה בישראל עם ההכנסה השנתית כ־

דרישות כגרות )450 אוש(, מדבוקו ארוחות )300 אוש(, ברזלכות )450  . 1

אוש(, טווחות )300 אוש(  

דמו םוייך RMB 7,000 )םשלית נביר נרטוס הטוסה שלך נ־4,000  . 2

)RMB  

 םכאו הסף: 1( אזרחו הרפיבלוקה הנממום של סוי; 2( גבר בגול 45־25; 3( . 3

בדוקים   )5 פלולו;  נבר  הונדר   )4 בנבר;  בושראל  נבדי  לא  מנילת    

רפאוים. * נדופים לניבדות בנלו כוסויי נבידה בסוכגפיר  

מספר מקימים: 1500 אוש. 4

מינדו הבחוכים: סיף ויכו בככז'וכג )ממשלם ושראל םגבה םשלית נביר  . 5

המבחכות יבדוקים רפיאוים  

מינד וצואה: וילו־איקטיבר, וצואה בנמה קביצים. 6

הכנסה:

)182 שנים נבידה בחידש(; . 1  השנר הבסוסו לפחים 5,200 ₪ לחידש 

שנים כיספים לא כנללים )מיבטחים 29 שנים כיספים לחידש(  

 פוקדיי בקרי מויחדם 720 ₪ לחידש )הסנית הזה וצטבר בחשביי הבכק . 2

של הניבד שכפםח נל ודו רשים האינליסוי יההגורה לושראל(  

בנכף . 3 הקוביצו  להסנת  בהםאת  מיצנות  חגות  דמו  כיספים,   שנים 

הבכווה בושראל. םשלית נביר שנים כיספים גביה פו 1.25־2, ההנכסה    

המקופה נ־RMB 18,000 לחידש  

 במהלך הנבידה בושראל, חברם ניח אדת ושראלום םושא באחרוים . 4

אי םנזיר בנל מה שקשיר לםשלית שנר, בוטיח, מזיי ילוכה, חיפשה,    

נל הנבידה  כישא  ינל  חיזה  נבידה, הארנם  נספות, אשרם  הנברם    

יהחוות בושראל  

5 .NIS100 = RMB192 שנר חלופוי
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