
 ?האם ידוע כמה עובדים בילטרליים יש בכל ענף

לרשות ההגירה נתונים על העובדים שמגיעים לישראל תחת הסכמים בילטראליים. הנתונים כוללים 

 ענף וגילאים של העובדים.

 ?האם יש נתונים לגבי הפיזור הגאוגרפי של העובדים הבילטרליים

וכך לקבל פיזור  ,זור בארץ מועסק העובדא לדעת באיזהיכולה  ,דרך פרטי המעסיק רשות ההגירה, 

 גיאוגרפי של העובדים

 ?מהם –האם יש נתונים כלשהם לגבי המעסיקים? אם כן 

באופן ספציפי בענף החקלאות מדובר על בעלי משקים,  .מעסיקים לרשות ההגירה יש נתונים על

לאור  בענף הבניין על תאגידים שרשימה שלהם זמינה לציבור, ובענף הסיעוד המעסיק הוא המטופל.

ות הללו גישה למעסיקים צריכה להיעשות באופן שונה בכל ענף. לא ניתן להתחייב שהחוק המורכבוי

ירה.  במידה ולא יתאפשר להעביר פרטים על הגוף יאפשר להעביר פרטי מעסיקים  מרשות ההג

על מנת לקבל )שפרטיהם זמינים לציבור( המציע יהיה לפנות ללשכות בתחום החקלאות והסיעוד 

 להציע דרכים מקובלות אחרות. קשר עם מעסיקים או

האם נקבל מכתב או אמצעי הזדהות כלשהו מטעם רשות האוכלוסין על מנת להבטיח שת"פ 

 ?ם והמעסיקיםמצד העובדי

ו לא ניתן לחייב את המרואיינים להשיב, אבל מכתב או אמצעי הזדהות ככל שיסייע לעורר אמון א

 .שת"פ יימסר לגוף המבצע עבור המראיינים

 ?האם ניתן לראות את השאלון

 המציעים יוכלו לראות את השאלון.

 מהו אורכו של השאלון? 

שהראיון יהיה קצר ככל האפשר. עם זאת מדובר  הראיונות יתבצעו פנים אל פנים, והשאיפה היא

 דק'. 60-ל 30חייב נגיעה בנושאים רבים. השאיפה היא שהראיונות ייקחו בין בסקר דו שנתי, שמ

יש מעט מאוד עובדים  –איך ניתן לבצע ראיונות בענף התיירות ובענף הסיעוד, שכן כאמור 

 ? בילטרליים בענפים הללו

 ?הכוללת ביצוע ראיונות בענפי הבניין והחקלאות בלבדהאם ניתן להגיש הצעה 

עובדים  50בכל הנוגע לראיונות ההצעה צריכה לכלול ראיונות פנים אל פנים עם ארבע קבוצות של 

מעסיקים. הרכב הענפים ייקבע  25ובנוסף ראיונות טלפוניים בעברית עם בארבעה ענפים שונים. 

הסכמים שייושמו עד אז, כך שבענפים המדוברים יהיו סמוך להחלטה על תחילת הראיונות בהתאם ל

 מספיק עובדים שניתן יהיה לדגום לצורך ראיונות.

 ?  "הצעת מימון משותף-מה הכוונה ב

 הצעה שבה הגוף המציע לוקח חלק במימון 

האם מקבלים מטעם העמותה או מטעם רשות האוכלוסין עזרה כלשהי באיתור מרואיינים 

 ?))עובדים או מעסיקים

 אבל ניתן לקבל נתוני רקע לדגימה מרשות ההגירה.  ,האחריות על האיתור היא של הגוף המבצע

  ?האם התמחור צריך להיות פר ריאיון בודד, או מחיר לדוח נפרד לכל אחת מקבוצות העיסוק

אלו סה"כ חמש קבוצות  -התקציב צריך להראות תמחור לארבעה ענפי העסקה בנפרד ולמעסיקים

בכל קבוצה צריך להראות עלות ראיון בודד כפול מספר  -שצריך יהיה להחליט כמה מהן יבחנו בפועל

 הראיונות באותו ענף. 



 ?האם צריך תמחור נפרד למעסיקים

היה לתמחר אותם בעלות ים קצרים ובעברית, כך שנכון יהראיונות עם המעסיקים הם ראיונות טלפוני

 נמוכה יותר.


