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  הקדמה

 הפער ברמת החיי ובשכר בי המשק הישראלי והפלסטיניואחוזי האבטלה הגבוהי בשטחי 
ש גבוה של עובדי פלסטיני ביקו 1967בשנת הגדה המערבית ורצועת עזה יוצרי מאז כיבוש 

בהתא להגבלות  ,השתנה במהל השני מספר העובדי. ראליאצל מעסיקי יש הלעבוד
שנות ה תחילתב – בתקופות בה ההגבלות היו מועטות .שהטילה ישראל על כניסת לשטחה

תושבי למעלה משליש מכלל המועסקי שהיוו , פלסטיני 115,000עבדו בישראל כ – 1990
   1.באותה עת השטחי

כנס לעבוד יומספר העובדי הפלסטיני שהורשו לה, טחיסגר על השהודק ה 1993 בחודש מר
החליטה  ,ידיי עובדותבנוכח הצור הדוחק של מעסיקי  .בישראל צנח בעשרות אלפי

בייבוא  1994והחלה בשנת , בזרי מהגרי עבודההממשלה להחלי את העובדי הפלסטיני 
 של מהגרי מספר להפחית אתהחליטה הממשלה  1990 בסו שנות ה .ל"מחועובדי המוני של 
שדרשו  וח אדחברות כשל א נתקלה בלובי חזק של ארגוני מעסיקי בענפי השוני ו, העבודה
, עלה בהדרגהמהגרי העבודה   שלמספר .העסקתבבשל הרווחי הטמוני בהבאת ו, ולהגדיל

   .2000 מאז שנות הואישה איש  200,000כעומד על ו

ומאז רק תושבי הגדה , ל עובדי פלסטיני מרצועת עזה להכנס לישראלנאסר כליל ע 2006בשנת 
מספר של העובדי הפלסטיני  ישנה זו נמצאמ החל .במדינההמערבית מורשי לעבוד 

 עבדו בישראל כ 2011שנת בסו  2.מתונה עלייהשראל ומספר ימי העבודה שלה במגמת בי
 25,000עבדו כ, בנוס. ללא היתר 20,000ומעל , פלסטיני מהגדה המערבית בהיתר 28,000

   3.פלסטיני בהתנחלויות הישראליות בגדה

בה , וב את העסקת של פלסטיני בישראלממסמכי רשמיי עולה כי מדינת ישראל רואה בחי
אשר , שהיה המשנה לבנק ישראל ,אקשטייצבי ' בראשותו של פרופמשרדי ח ממשלתי בי"דו

ה , עובדי עצמהעסקת פלסטיני מועילה ה ל הסיק כי ח"הדו. 2011הוגש לממשלה במאי 
 4.והמדיני הביטחוני בהיבט, וה למדינת ישראל הישראלי ה למעסיקי, הפלסטינית לכלכלה
י להתפרנס המדינה מערימה מכשולי וקשיי למכביר בפני תושב הגדה שמעוני, ע זאת

והנהגת סחבת , י ביטחוניי וכלכלייתו עירוב של נימוק, באמצעות עבודה בישראל
   .ביורוקרטית

נתקל פלסטיני בדרכו לפרנסה בישראל ובמהל  נג הרבות בההאבני מתאר את שלפנינו ח "דוה
דומה היה נהוג לגבי מהגרי עבודה  כבילהנוהג ; מעסיק מסוייתלותו בובראש , עבודתו ש

ח מצטר למאמציה "הדו ."בגירסה מודרניתעבדות מעי" "י בגנה בפכוו, המועסקי  בישראל

                                                           

הפרת , בצל: להל( 1999, בישראל ובהתנחלויות של עובדי השטחי הפרת זכויות האד, בצל' ר. 1992כ ב 1
ב, 9' בעמ, )זכויות עובדי

www.btselem.org/sites/default/files2/pvly_tsyvn_hprt_zkvyvt_hdm_shl_vbdy_hshtkhym_byshrl_vbhtn
khlvyvt.pdf .פיקוח ואכיפה בתעסוקת , סדרהח הוועדה לה"דו' ר. 1999דומה של פלסטיני עבדו בישראל ג ב' מס

  .www.gisha.org ב, 19' עמ, 12.5.2011מיו ) ח אקשטיי"דו: להל(עובדי פלסטיני בישראל 
, Ad-Hoc Liaison Committee(הוק לסיוע כלכלי לרשות הפלסטינית ח מממשלת ישראל לוועדת הקישור אד"דו 2

 ב, 9' בעמ, AHLC( ,Supporting Palestinian Capacity Building ,22.9.09להל 
B4F/0/AHLCSept2009.pdfD22EC2392-BFFE-42EA-0B63-www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/7424667F ,

 A014-4F84-FAAC-www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/AF58A766-ב. 13' בעמ, 18.9.11 ח לוועדה מ"וכ הדו
_Report_AHLC18092011.pdf9B826F5A17E8/0/Israel  

, )6.12.11, אברהמס: להל( 6.12.11, וההגירה האוכלוסי ברשות ומחקר תכנו תחו מנהלת, אברהמס מכתב ממרב 3
 ומבקשי  מסתנני, פליטי, זרי עובדי, זרי(בישראל  ישראלי לא", מרכז המחקר והמידע של הכנסתפורס ב
2011, מצב תמונת, )מקלט . 11' בעמ, )לא ישראלי בישראל: להל( 2011בדצמבר  13, 2010

www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02986.pdf 
  .1' פרטי בהערה מס' ר. ח אקשטיי"דו 4
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לשפו אור על הלי כניסת עובדי לישראל  5,וגישה Watchבה מחסו, של ארגוני נוספי
ברשות האוכלוסי וההגירה  מדור התשלומי(מול רשויות ההעסקה בישראל  ולפעול למע הקלתו

חוש את ח "הדו, כמו כ ).יט תעסוקה של המינהל האזרח"קמ(ובגדה המערבית ) שבמשרד הפני
תנאי  – בעיקר בהתנחלויות, די ישראליתנאי הניצול בה מועסקי פלסטיני רבי בי

במידע של קו , בי היתר, שנכתב תו הסתייעות, ח האחרו של מבקר המדינה"שמתוארי ג בדו
   .לעובד

 פלסטיני ל עובדיניצונגד קו לעובד ארגו ח מתבסס בעיקר על פעילותו של "המידע שבדו
על  ליולהחהעובדי זכויות לממש את שאיפה מתו נעשית פעילות זו  .בישראל ובגדה המערבית

, 2007 משנת "בפסיקת בגגישה זו נתמכת  .העסקת את דיני העבודה המקובלי בישראל
זכויות עובדי חל על כלל הפלסטיני המועסקי בידי  שקבעה כי עקרו השוויו באכיפת

פעילות הארגו מתמקדת בייצוג פרטני של . ה בישראל וה בגדה המערבית, סיקי ישראלימע
בפעילות משפטית עקרונית בבתי הדי  ,עובדי פלסטיני בבתי הדי לעבודה ומול הרשויות

וכ במסירת מידע לעובדי בסדנאות הסברה הנערכות בשיתו פעולה ע , ובוועדות הכנסת

   .ני ויריחו'ג, טול כר,  בקלקיליהיהפלסטיני האיגודי המקצועיי

  

  מגבלות ראשוניות על עבודה בישראל 

  הגבלה לעבודה בענפים ספורים

 תעשייה, חקלאות, בניי: העסקת פלסטיני בישראל מוגבלת לעבודה בתחומי ספורי
 יהתעשיל 7%לחקלאות וכ 35% כ, מההיתרי ניתני לענ הבנייה 58%כאשר כ, ושירותי
מכיוו , שה עתירי עבודת כפיי, רק בענפי אלהבישראל ד לעבומורשי פלסטיני  6.ושירותי

 .בה בשכר הנמו המוצעכזו עסוק בעבודה שמעסיקי מתקשי למצוא ישראלי שיסכימו ל
 ענפי מסויימי מצמצמת את אפשרויותיה של פלסטיני לעבוד בישראללעבודה ת ההגבל

  .בתחומי נוספיולהתפתח מקצועית 

היא ניסתה למצוא נגרי . שהקימה נגריה, היא תושבת עיירה בדרו האר) ש בדוי(תמר 
, אול בשנתיי הראשונות לא הצליחה לאתר כאלה כלל, ישראלי מנוסי על מנת להעסיק

במש קרוב לשנתיי ניסתה תמר לקבל היתר . חסרי מיומנותצעירי ולאחר מכ מצאה רק 
א הרשויות , היא הגישה בקשות מסודרות לפי כל כללי הפרוצדורה: נגר פלסטיני מיומהעסקה ל

עיסוק שאינו נכלל בי התחומי בה מותרת עבודת תחו משו שמדובר ב, סירבו לבקשתה
אשר זקוקה לעסקי מקומיי , תמר ניסתה להסתייע בפרנסי העיירה. פלסטיני בישראל

תמר א פנתה לחברי . ו המקושרי לשר הפני אלי ישיובתושבי חרדי במק, משגשגי
א דבר לא , והמסחר שרו קדמי ולמשרד לפיתוח הנגב ובגליל תעשייהל משרד ה"למנכ, כנסת
  .בעלות גבוהה בהרבה, נמסר לה שעדי להזמי עובד מקצועי מרומניה תעשייהממשרד ה. הועיל

חרי שצרכיה להעסקה ולתעסוקה אינ כמו רבי א, פנתה תמר לנתיב הבלתי רשמי, בצר לה
נגר , )ש בדוי(היא החלה להעסיק את איימ : מתיישבי ע נוקשות הקריטריוני הרשמיי

                                                           

 ב, )2009דצמבר , הדפסה שנייה( 2007אפריל , כ"פלסטיני מנועי שב –אסירי שקופי , Watchמחסו' ר 5
www.machsomwatch.org/files/InvisiblePrisonersHebDec09.pdf ; לא יודעי מדוע ואי  –אסירי שקופי

גישה וקו ; www.machsomwatch.org/sites/default/files/InvisiblePrisoners3.pdfב, 2011ספטמבר , לא לפנות
27605מ "עת, עניי מדיניות מת היתרי כניסה לישראל לעובדי פלסטינייעתירה לפי חופש המידע ב, לעובד 01 11 

  ב, )חופש המידעעתירת : להל(
www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1513 

 ' בעמ, 1' טבלה מס, להל' ר 6
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איימ קיבל . שברשותו ניסיו של שני במקצוע ושעבד בעבר בישראל, פלסטיני מהגדה המערבית
 7.פלסטיני" מאכר"היתר עבודה באמצעות תשלו חודשי ל

  העובדים על פי מיכסות הגבלת מספר

, מיכסותמספר העובדי הפלסטיני המורשי להיכנס לעבודה בישראל בכל עת מוגבל ב
על שיקולי של מבוססות המיכסות , לפי המדינה. שנקבעות בהחלטת ממשלה לכל ענ בנפרד

סת על כני מיכסותישראל רשאית להטיל  8".שיקולי תדמית"כולל  –ביטחו ומדיניות חו , כלכלה
 כי הקובע, הנספח הכלכלי להסכמי אוסלו, פריז פרוטוקולעובדי פלסטיני לשטחה ג מתוק 

לקבוע את  צד כל בכפיפות לזכותו של, ביניה עובדי של סדירה תנועה על ינסו לשמור הצדדי
  9.היק התנועה בשטחו ואת תנאיה

העסקת פלסטיני  האינטרנט של הרשויות האחראיות על יהמיכסה אינה מפורסמת באתר
עמדה  2011בסו . יש לפנות במיוחד לרשויות ועל מנת ללמוד מהי, לציבור מיהבישראל או בפרסו

רוב בענפי הבניי , 33,000המיכסה של כלל הפלסטיני המורשי לעבוד בישראל על כ
   10.והחקלאות

לה בגדה שכ אחוז האבט, מספר זה נמו בהרבה מהצור של עובדי פלסטיני בעבודה
בה , בשני קודמות 11.איש 125,000דהיינו כ ,16.6%על  2011המערבית עמד ברבעו האחרו של 

 הפלסטיני המועסקי סכאמור  עמד, ישראלל פלסטיניכניסת עובדי היתה פחות הגבלה על 
נמוכה בהרבה ג מהצור של מעסיקי ישראלי המיכסה . איש 115,000 על למעלה מ בישראל

 12,בישראל ע היתר 2011פלסטיני שעבדו בסו  27,000משו שבנוס לכ, בדי פלסטיניבעו
לפי פרסו של התאחדות הקבלני  13.עובדי ללא היתר 30,000ל 20,000עבדו בישראל ג בי 

 Watchקבלני ישראלי מספרי למחסו 14;עובדי 20,000תוספת של הענ זקוק ל, 2011בקי 

שאינה , ועל הקושי בהגדלת מיכסת העובדי שלה עשרות עובדי בניי לקבל ר של עדעל מחסו
ביקוש  א ויש, במלואה בענ מנוצלת מיכסהה, משרד החקלאותלפי  15.עונה על צרכי עבודת
   16.עקב צמצו מספר של העובדי הזרי, יתר לעובדי פלסטיני

הגדלת מספר העובדי הפלסטיני שג מצד העובדי וג מצד המעסיקי קיי צור ב, מכא
  . מוגבלות לכניסת עובדי בהיתר מיכסותא המדינה אינה מאפשרת זאת ומקצה , בישראל

                                                           

 ' בעמ, להל' ר, לפירוט 7
, ות לעתירת חופש המידעתגובת הרשוי: להל(לעתירת חופש המידע  4.7.11ש והמינהל האזרחי מ"התייחסות מתפ 8

על כ . ובענפי מיכסותאינה מוגבלת בעבודת פלסטיני בהתנחלויות בגדה המערבית . www.gisha.org ב, )4.7.11
 ' בעמ, להל' ר
ב. 1סעי  VIIפיסקה , 29.4.94פריז , "פרוטוקול בדבר היחסי הכלכליי בי ממשלת ישראל ואש 9
-www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Gaza

+Economic+Protoco.htm-Jericho+Agreement+Annex+IV+  
  ' בעמ, 1' טבלה מס, להל' ר 10
, )PCBS( ,Labour Force Survey )October-December, 2011(ית המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה הפלסטינ 11

  www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/LabForQ42011E.pdfב. 18' בעמ, 22.2.2012
  ' בעמ, 1' מס טבלה, להל' ר 12
תקציב (בישראל ללא היתר  פלסטיני מועסקי עובדי אל 20 מ למעלה, "המקצוע גורמי"לפי הערכות של  13

2010הצעה לשנות הכספי , המדינה ב. 66' עמ, 2010אוקטובר , 2011
www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/Lists/20112012/Attachments/1/Budget201

1_2012.pdf ,כ הוא 2010 בשנת) בהיתר ושלא בהיתר( הפלסטיני העובדי של הכולל למספר ס"הלמ אומד 
 ). 1' הערה מס' לפרטי ר(, 10' עמ, ח אקשטיי"דו( היתר עובדי ללא 30,000 דהיינו כ, 60,000

: חודשי מהחלטת הממשלה 5עקבות לח שהפעילה התאחדות הקבלני ואחרי ב, התאחדות הקבלני והבוני 14
 ב). התאחדות הקבלני: להל. לא פורס תארי( סופקו לחברות קבלניות 4000עובדי פלסטיני מתו  2000

www.acb.org.il/Site/ContentSystem/ArticlePage.aspx?ArticleID=1968&CatID=111  
 .16.3.12בפגישה ע נגה קדמ ב Watchנמסר מסילביה פיטרמ ממחסו 15
  ).1' הערה מס' לפרטי ר( 74' עמ, ח אקשטיי"דו 16
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  201117מיכסה ב  ענפי
  בפועל מיכסהניצול ה

  201118בסו 

  17,757  19,500  בניי

  2,483  300019  היתר קבוע – חקלאות

, תות שדה( עונתית חקלאות
  )זיתי ועוד, הדרי

8,800  5,034  

  2,101  2,250  שירותיו תעשייה

, אחראי משמרת(שונות 
  )בישראל בריאות

  190  

  27,565  33,550  כ"סה

  וניצולה 2011מיכסת העובדי הפלסטיני בישראל בשנת : 1' טבלה מס

הדרישה הרבה של למרות : סתירה בולטתנית להבחי ב, מהתבוננות בנתוני המיכסות ומילויי
 .המיכסות אינ מלאות, ולמרות הביקוש הרב מצד פלסטיני לעבוד בישראל, בדימעסיקי לעו
כפי שנתאר , רוקרטי המלווה את העסקת העובדי הפלסטיני בישראלוהסרבול הביהדבר נובע מ

  . בהמש

 בענ 4,000( עובדי קבועי 5,250ב הפלסטיני העובדי כסתימ הועלתה 2011 בתחילת שנת
 21.עובדי זמניי למסיק הזיתי 3,000וב 2010,20 כסתימ לעומת )החקלאות בענ 1,250ו הבניי

בניגוד למה שהיה . למרות הצור הרב בה, טר מולאו המיכסות החדשות 2012עד תחילת שנת 
לרבות , רוקרטייוההלי לקבלת מיכסות חדשות לקבלני בניי כרו במאמצי בי, נהוג קוד לכ

היא נאלצה להפעיל לחצי על הרשויות אחדות הקבלני פרסמה כי הת 22.ירת רבהני הגשת
 כמחצית רק מומשו 2011אוקטובר  עד 23".רוקרטיה הכרוכה באספקת העובדיולקצר את הבי"

                                                           

נתוני אלה כללו במקור ג מיכסה ). 1' הערה מס' ח ר"לפרטי הדו(ח אקשטיי "בדו 129' בעמ, נתוני משרד הפני 17
לא התייחסנו אליה . עובדי בתחו הבריאות במזרח ירושלי 300עטרות ו תעשייהעובדי באזור ה 2,000של 
 .ביתמכיוו שמדובר באזור שהוא חלק מהגדה המער, כא

עובדי באזור  1,659נתוני אלה כללו במקור ג מיכסה של ). 3' הערה מס' לפרטי ר( 6.12.11, אברהמס 18
' ר. אליה לא התייחסנו אליה כא, עובדי בתחו הבריאות והתיירות במזרח ירושלי 1,673ו, עטרות תעשייהה

 .הערה קודמת
 1,250לאלה הוספנו את תוספת המיכסות של . עובדי בחקלאות 1,750של  מיכסהבמקור כללו נתוני משרד הפני  19

 .2011עובדי מתחילת 
 www.pm.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2011/02/des2839.htmב, 10.2.11 מ 2839 מספרהחלטת ממשלה  20
 ).2' הערה מס' לפרטי ר( 13' בעמ, 18.9.11מ AHLCלת ישראל לח מממש"דו 21
 ,מהנדס החברהל ידי מאומת ע טופס ריכוז פרויקטי, ד"עו ידי על מאומת בקשה טופסהקבלני נדרשי להגיש  22

צו התחלת , לשמור לביקורת היתר בנייהעליה , בנוס. רואה חשבו ידי שחתו על כספי מחזור על הצהרה וטופס
חוזה עבודה בי קבל ראשי לקבל משנה וחוזה עבודה בי מזמי העבודה לבי הקבל , לוחות זמני לביצוע, עבודה
נוהל הגשת בקשות לקבלת היתרי   15/11' חוזר ראש מינהל מס, מינהל שירות למעסיקי ועובדי זרי' ר. המבצע

ב, 10.3.11, להעסקת עובדי פלשתינאי בענ הבניי
piba.gov.il/formsandregulations/notice/pages/0942011.aspx  

  . 14' הערה מס' לפרטי ר. התאחדות הקבלני 23
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מחדש לקבלני את  הקצתה רשות האוכלוסי 2012ובתחילת  24,הבניי מההיתרי החדשי בענ
 25.ההיתרי שלא מומשו

רשות האוכלוסי של באתר  ;לעובדי בענ החקלאות כלל לא ברור החדשה מיכסהגורלה של ה
, וההגירה מופיעי רק התנאי לקבלת המיכסות החדשות בענ הבניי וההתפתחויות בנושא זה

ח של הכנסת נכתב שעד "בדו; ולא מפורס דבר לגבי מימוש המיכסה החדשה בחקלאות
שמספר העובדי בה לכ היא העובדה הסיאולי  26.לא מומשה מיכסה זו כלל 2011אוקטובר 

    2011.27לסו  2010בי סו  2,000כמעט בהזרי בענ חקלאות עלה 

החלוקה הנוקשה של מיכסות לפי ענפי מסויימי לא תמיד תואמת את הנעשה , כ או אחרת
ישנ לא למד ארגו קו לעובד כי , במסגרת עבודתו מול עובדי פלסטיני ומעסיקיה .בשטח
א מעסיקי אות למעשה , מעסיקי שקיבלו היתר להעסיק עובדי פלסטיני בחקלאותמעט 

מעסיקי בתחו שבצות את העובדי אצל או מתפקדי כחברות כוח אד שמ, בענ הבניי
ותנאי העבודה שלה , בעוד שה רשומי כעובדי חקלאות, אות פועלי עובדי בבנייה. הבניי

  .שכ שכר המינימו בענ הבניי גבוה יותר,  משכורת נמוכה יותרה מקבלי: נפגעי בהתא

  

  הגבלה על פי קריטריונים של גיל ומצב משפחתי

על פי גיל ומצב , קיימת מגבלה על העובדי שיכולי לאייש, מעבר להגבלת המיכסות
עלי מקור ההגבלה הוא ההנחה הרווחת בקרב רשויות הביטחו כי צעירי שאינ ב. המשפחתי

בשני האחרונות נע קריטריו הגיל . משפחה הינ בעלי פוטנציאל סיכו גדול יותר לישראל
  .אליו דרישה שהעובד יהיה נשוי ואב לילדונלווית , 35ל 28המינימלי בי 

מסיבות שאינ נוגעות לירידת הסיכו שטמו לכאורה , מגבלת הגיל משתנה לעתי קרובות
עמד הגיל המינימלי לקבלת היתר עבודה בישראל לגבי רוב  2011מר ב, כ. בקבוצת גיל מסויימת
בנובמבר  28.30ובהמש השנה על  30,29על  2011במחצית הראשונה של  35,28רוב של העובדי על 

 26,31ל 28כנס מיהורידה ישראל את גיל העובדי המורשי לה, כמחווה לרגל חג הקורב ,2011
  28.32י לעמוד על ואילו בדצמבר חזר הגיל המינימל

                                                           

, ממ: להל( 3.10.11בטלפו  הביטחו בשיחת משרד, האזרחי במינהל כלכלה ענ ראש, ממ אורי ל"נמסר מפי סא 24
 ).3' הערה מס' לפרטי ר(לא ישראלי בישראל פורס ב). 3.10.11

 ב, 20.2.12, הבניי בענ פלשתינאי עובדי להעסקת היתרי של ההקצאות רשימת, רשות האוכלוסי וההגירה 25
piba.gov.il  

  ).24' הערה מס' לפרטי ר( 3.10.11, ממ 26
. 5' עמ, 2012ינואר , נתוני זרי בישראל, רשות האוכלוסי וההגירה' ר. 2011בסו  24,612ל 2010בסו  22,887מ 27
 ב

ba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7pi
%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202011.pdf  

 ).8' הערה מס' לפרטי ר( 4.7.11, תגובת הרשויות לעתירת חופש המידע 28
 ).1' הערה מס' לפרטי ר( 129' עמ, אקשטיי ח”דו 29
נוהל ביצוע למימוש הקצאת היתרי להעסקת עובדי   – 1137/' מס  חוזר ראש מינהל, וההגירה וסיהאוכל רשות 30

  spxpiba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/26062011.aב. 26.6.11, פלשתינאי בענ הבניי
www.cogat.idf.il/901-9412-  ב, 6.11.11, ק אפרי"יריד תעסוקה במת, תיאו פעולות הממשלה בשטחי 31

he/Cogat.aspx 
 ב, 18.12.11, ינאיהודעה על ביטול היתרי להעסקת עובדי פלשת – 55/11' נוהל מס, רשות האוכלוסי וההגירה 32

piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/00547.aspx  
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)( , '18 . www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/LabForQ42011E.pdf  

35  '     ,    '33/11       
 ,21.6.11 ,piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/21062011.aspx 

36     , 4.7.11 )  '  '8(.  
37 " /024542    '  '  ' ,"  30.3.06 ,

elyon2.court.gov.il/files/02/420/045/O28/02045420.O28.htm 
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רשימות מצומצמות של מעסיקי  2011שנת באתר של רשות האוכלוסי וההגירה פורסמו ב
אול הרשימות הללו , פלסטיני מהגדה המערבית במסגרת הגדלת המיכסותהמורשי להעסיק 

ה מופיעות בעברית בלבד ולא מצויי בה ; מיועדות למת מידע למעסיקי עצמ ולא לעובדי
שבכלל לא , רשימות אלה אינ עוזרות לעובדי שמחפשי עבודה 40.פרטי קשר של המעסיקי

ללא נגישות לאינטרנט וללא יכולת לקרוא , י וקשי יורוב אנשי פשוט: יודעי על קיומ
  .עברית

הגדרה  –" מנועי ביטחונית"מציאת מעסיק ישראלי קשה א יותר לעובדי אשר מוגדרי כ
ושדורשת התעסקות ביורוקרטית ממושכת מצד מעסיק על מנת להסיר את , שמרתיעה מעסיקי

   41.המניעה ולקבל אישור להעסקת אותו עובד

, ות מודעות לבעייתיות של הנתק שבי העובדי הפלסטיני למעסיקי הישראליהרשוי
ג  42.שבשאיפה יביא למילוי מיכסת העובדי בענ הבניי, "יריד תעסוקה"יזמו  2011ובנובמבר 

שכ הוא , יריד כזה אינו עונה על הצור של גישה ישירה של העובדי למעסיקי פוטנציאליי
הפגיש קבלני ע נציגי עובדי וע רשימות של מחפשי , של המעבר התקיי בצד הישראלי

אינו מהווה מנגנו ומשו שהיה אירוע חד פעמי ש ,ולא ע ציבור העובדי עצמ, עבודה בלבד
לא ברור מה היו תוצאותיו של היריד מבחינת שידו . מתמש ליצירת קשר בי עובדי למעסיקי

פנייה של קו לעובד בנושא זה לתיאו . שכ אלו לא פורסמו, תעובדי למעסיקי ומילוי המיכסו
  43.לא נענתה) ש"מתפ: להל(הפעולות בשטחי 

  

  החלשת העובד בשל תלותו במעסיק 

המעסיק יכול לקטוע את היתר התעסוקה של . העובד הכבול למעסיק תלוי בו להמש עבודתו
או משו שהוא מעוניי , בעבודתו א מכיוו שאי לו צור יותר, עובד מסוי או לא לחדשו

לעתי המעסיק א לא טורח להודיע . וכ העובד מוצא עצמו מובטל ב יו, להחליפו באחר
כשנאסרת כניסתו , והעובד מגלה זאת רק בדר לעבודה, לעובד על ביטול היתר התעסוקה שלו

  .לישראל במחסו

מעסיק : על ראשי העובדיומהווה שוט מ התלות במעסיק פותחת פתח לאיומי ולסחיטה
 קו. וטליב עובדהוהיתר התעסוקה של , נגדו תלונשמסיבה כלשהי רוצה לפגוע בעובד יכול לה

 –מצפי מה  לעובד נתקל במקרי של מעסיקי שמאיימי על עובדי שא לא ינהגו כפי שה
יקי לא ג א מעס 44.יאסר עליה לעבוד בישראליו, ה יהפכו אות למנועי ביטחוניי

ויכולת לפגוע , בעמדת כוח מול העובד עצ היות, באמת יכולי להוציא לפועל איו שכזה
  . הופכי את האיו לבעל השפעה על העובד, בשכרו ובתנאי עבודתו

יצחק בש רישיו לעבוד בישראל אצל מעסיק  2007חדר חסי מהכפר יאסו קיבל בתחילת שנת 
לחדר כי אי לו יותר עבודה יצחק אמר , חודש בעבודות בנייאחרי שעבד אצלו כ. )ש בדוי(

חדר . בחודש  1,500בתמורה ל, א הוא יוכל להמשי לבקש אישור עבודה בשבילו, בשבילו

                                                           

 4,000 של  מיכסה תוספת(הבניי  בענ פלשתינאי עובדי להעסקת היתרי בעלי מעסיקי רשימת: למשל 40
 piba.gov.il/Subject/PalestinianWorkers/Documents/permission.xlsב, )היתרי

 ' ראו להל בעמ, לגבי מניעה ביטחונית והסרתה 41
www.cogat.idf.il/901-9412- ב, 6.11.11, ק אפרי"יריד תעסוקה במת, אתר מתא הפעולות בשטחי 42

he/Cogat.aspx ;17.10.11מ, מכתב מהתאחדות הקבלני למנהלי ארגוני קבלני.  
, האזרחי המנהל ציבור פניות קצי, בר אקוקה מ"סגול ש"המתפ דובר א ענבר גי"רסהר מקו לעובד למכתב מחנה ז 43

 .18.3.12מתארי 
 ' בעמ, להל' להרחבה בנושא זה ר 44
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כעבור זמ ". שווקי פועלי"ומצא מעסיקי מזדמני בליצחק שיל כל חודש , הסכי להסדר
  :נתקל באיומי ובאלימות א, יצחקמה ביקש חדר להשתחרר מניצולו בידי 

, כשניסיתי להתמרד ואמרתי שאני רוצה להתנתק ולחפש מעביד שיזמי אותי ישירות"
במינהל לדבר ע האחראי על הנפקת האישורי , הוא איי לבטל לי את האישור

  . [...]פחדתי מכ מאוד. ולדאוג שאני אהפו למנוע ביטחוניהאזרחי 

סגר וביטלו את כל אז כי היה  2008אפריל ומאי עבור החודשי ליצחק לא שילמתי 
שעלי לשל , אמר שזה לא מעניי אותויצחק . כנס לעבודהיהאישורי ואסרו עלינו לה

כל תחנוניי לוותר לי . לא יכולתי כי לא עבדתי ולא היה לי מאיפה לשל. לו בכל מקרה
  . [...]על התשלו עבור חודשיי אלה לא עזרו

כי ראה  ,הוא רצה אותי .י לעבוד באופ סדיר אצל מעסיק חדשהתחלת 2008באוגוסט 
, באותו חודש. מיצחקחשבתי שהתנתקתי  בכ. שאני עובד טוב והוציא לי אישור על שמו

פנה אלי , אנשיע עוד שני יצחק פתאו הופיע , כשהייתי באתר העבודה ברמת השרו
הוא התנפל עלי ותפס ..]. [.סירבתי לשל . ואמר שאני חייב לו תשלו על חודשיי

זרקתי לעברו פח זבל וניסיתי , חילצתי את עצמי. בתנועת חניקה  מהצוואר  אותי
. הפועלי ברחו, האנשי בבניי התחילו להתאס מסביבנו, התחלתי לצעוק, להתגונ

  .אני המשכתי לעבוד. עזבו אותי והלכו, התוקפי כנראה נבהלו[...] 

לא שיצחק אחרי שהלכו המעסיק אמר . וזר ע אח שלוחיצחק בהמש היו ראיתי את 
אמר שהוא מוכ לשחרר אותי א בינתיי יצחק . יפסיק לעשות לי בעיות א לא אשל

בשביל הילדי שלי , את ההסדרקיבלתי . אעבוד בשבילו במש כשבועיי במקו הכס
הסדר כדי קיבלתי את ה. לא הייתה לי ברירה. ובשביל השקט כי כ יסתיי העניי

  .  "מאותו יו עניי האיומי הסתיי. להשתחרר מהפחד

  
מונעי מעובדי להתלונ בפני הרשויות  י כי יותירו את העובד ללא פרנסהאיומי מעסיק

מקרי של אילוצ לעבוד בתנאי עבודה כ ג בו, חדראצל כפי שראינו , במקרי של סחיטה
מנכי מעסיקי  ,למשל, במקרי רבי. אליותתו שלילת זכויותיה הסוצי, בלתי חוקיי

מדי חודש לצור ) ש"מת( מדור התשלומימשכרו של העובד את הסכומי שעליה להעביר ל
וכ  45,)דמי מחלה וחופשות, פיצויי, פנסיה(מימו המיסי והזכויות הסוציאליות של העובד 

  .בניגוד לחוק, נפגעת משכורתו

סיקיה לא רק לש קבלת זכויותיה אלא ג לצור המש העובדי הפלסטיני תלויי במע
א להוסי , מכיוו שמעסיק יכול להפסיק העסקתו של עובד, העסקת אצל מעבידי אחרי
ג אחרי  ש"חודשי למתהתשלו המש הבאמצעות  הדבר נעשה. להחזיק ברישיו העבודה שלו

  . עסיק אחרלקבל היתר תעסוקה אצל ממה שמונע ממנו , פיטורי העובד

  

  קושי במעבר עובדים למעסיק אחר

אינו יכול פשוט לחפש מקו , עובד פלסטיני שאינו מרוצה ממקו עבודתו בישראל מסיבה כלשהי
הרשויות אינ מתייחסות בהקשר זה לעובדי כאל . להתקבל אליו ולעבור לעבוד בו, עבודה אחר

משרד הפני הוציא . לרצו המעסיק כי א משעבדות את רצונ לחלוטי, אנשי בעלי רצונות

                                                           

ב, מטלות האג לנושא תעסוקת פלשתינאי בישראל, אתר רשות האוכלוסי וההגירה' ר 45
www.piba.gov.il/Subject/PalestinianWorkers/Pages/matlot.aspx ;ב, וכ תשלו ומימוש זכויות סוציאליות 

www.piba.gov.il .תעשייהוקוד לכ השתיי למשרד ה, במשרד הפני 2009יושב מאז שנת  מדור התשלומי 
 .והמסחר
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נוהל מעבר בהסכמה של עובדי פלסטינאי בי מעסיקי בענ "נוהל שנקרא אחרונה ל
רק בכפו לקבלת הסכמת א "אשר מדגיש כי מעבר עובדי בי מעסיקי ייעשה  46,"הבניי

  .וכ בכפו להסכמת העובדי והמעסיק החדש, "המעסיק המעביר

לקבלת נוהל המעבר של עובדי  2009גישה למשרד הפני באוגוסט  בקשה שהגישה עמותת
והעניי נדו בבית המשפט , לא נענתה עד היו –פלסטיני ממעסיק למעסיק בכל ענפי התעסוקה 

  47.במסגרת עתירתה של העמותה מתוק חוק חופש המידע

דע על מקו לקבל מי ,לכאורה, שכ כ מתאפשר לרשויות ,ביטחוניהנימוק לנוהל זה הוא 
מעסיקי לא מעטי מאפשרי לעובדי הרשומי אצל לעבוד , בפועל. הימצאו של העובד

מעבר . תו העלמת עי של האחרונות, מבלי ליידע את הרשויות, תמורת תשלו, במקומות אחרי
ובצורה בלתי , חופשי של עובדי בי מעסיקי הוא צור טבעי ה של העובדי וה של המעסיקי

במצב . חוקית זו ה מצליחי לפעמי להתגבר על הכבילה למעסיק שנכפית עליהבלתי שמית ור
המהווה תשתית לניצול , ונותרת התלות של העובדי במעסיק, הנימוק הביטחוני אינו תופס, זה

  .ולהפרת זכויות

  

  המעסיקעבירות של בגין ביטול רישיונות תעסוקה של פלסטינים 

ושהוא ממילא , קטע בגלל פעולות שאי לו שליטה עליהישראל עלולה להעבודתו של פלסטיני בי
או שאינ , מעסיקי אשר מפרי את חוקי העבודה ביחס לעובדיה הפלסטיני. כבר נפגע בגינ

 ,ש בגי דיווחי שכר"תשלו למתכגו הגשת דיווחי שכר ו, עומדי בנהלי שנקבעו להעסקת
 לעובדי תעסוקה רישיונות של ואוטומאטית מיידית, זומהי חסימה"ב ש"על ידי המת נענשי
  48".העסקת תנאי את הפרו מעסיקיה אשר

אשר הופכי ברגע , ענישת המעסיקי באופ כזה מביאה באופ אוטומטי ומיידי לענישת העובדי
וזאת בנוס לכ שבמקרי מסויימי זכויותיה כעובדי , על לא עוול בכפ, להיות מובטלי

  .כובדולא 

  

  בעיות בהליך העסקת עובדים פלסטינים בישראל

  הליך מסורבל וממושך

מעסיק . ישראלי המעוניי להעסיק עובדי פלסטיני נדרש להלי ביורוקרטי ממוש ומייגע
על מנת להזמי , והשירותי נדרש להתייצב בלשכת התעסוקה במקו עבודתו תעשייהבענפי ה

יודיע על כ שירות התעסוקה , יו 30א לא נמצאו כאלה תו  .עובדי ישראלי לביצוע העבודה
 49.תיר משרד הפני לאותו פונה להעסיקלי על מספר העובדי הפלסטיני שיוימ, למשרד הפני

. מעסיק בענ החקלאות נדרש לפנות למשרד החקלאות ולבקש היתר להעסיק עובדי פלסטיני
                                                           

ב, 27.10.11, סטינאי בי מעסיקי בענ הבניינוהל מעבר בהסכמה של עובדי פל, 21/10חוזר מנהל אג מספר  46
piba.gov.il/formsandregulations/notice/pages/00189.aspx 

 .5 'הערה מס' לפרטי ר. עתירת חופש המידע, גישה וקו לעובד 47
 תעסוקה רישיונות של אוטומאטית חסימה, 26/11 'מסחוזר ראש מינהל , יקי ועובדי זרימינהל שירות למעס 48

.  aspx00238-www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/2011.ב, 3.5.11, פלסטינאי לעובדי
  .10.4.11, ביטול יזו של רישיונות, 21/11' חוזר מינהל  מסג ' ר

 ב, וכ אתר שירות התעסוקה הישראלי, 1.4בסעי , 33/09' חוזר מנהל אג מס 49
employers150211.htm-ka.gov.il/Taasuka/About/Frequently+asked+questions/faqwww.taasu  
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ספר העובדי שהוא זכאי להעסיק ויעביר מידע יקבע משרד החקלאות את מ, א בקשתו אושרה
ש תיקבע מיכסת , עבודתו באיזורש "קבל בענ הבניי יפנה ישירות למשרד מת 50.ש"זה למת

  .העובדי הפלסטיני שרשאי הקבל להעסיק

שכרו בהתייצבות במקו , מדור התשלומיעל המעסיק לפתוח תיק ב, לאחר אישור ראשוני זה
לוי טפסי והגשת מסמכי שוני ובבדיקות פנימיות רבות שמפורטות על פני במי, לצור חתימה

מה שעלול לקחת שבועות וא , א אושרה פתיחת התיק 51.שלושה עמודי בנוהל של המדור
בקשה ע פרטי העובדי הפלסטיני הספציפיי שהוא ש "יעביר המעסיק ללשכת מת, חודשי

שהעובדי , סת העובדי של המעסיק אינה מלאהכיהלשכה שמאו אז תבח  52.מבקש להעסיק
ההעסקה במידה ש. ושהמעסיק עומד בנהלי, עומדי בקריטריוני של גיל ומצב משפחתי

שבוח בקשה להיתר , ט תעסוקה במינהל האזרחי"מועברת בקשת המעסיק לקמ, מאושרת
ו של כרטיס קיומ, תביטחוניבהתבסס על העדר מניעה פלילית או , תעסוקה לעובד הפלסטיני

ט תעסוקה ינפיק "קמ, א אושרה הבקשה. וני של גיל ומצב משפחתייוקריטר, מגנטי בתוק
, התק לשישה חודשי כשמדובר בעבודה קבועה, לעובד היתר כניסה לישראל לצור תעסוקה

  53.ולשלושה חודשי כשמדובר בעבודת חקלאות עונתית

נתקלו הארגוני , תעסוקת פלסטיני בישראלבמהל שני של עבודה מול הגופי האחראי על 

וגישה בסחבת קיצונית ובטיפול רשלני בפניות שנוגעות לעובדי  Watchמחסו, קו לעובד

התנהלות  55.ח אקשטיי"שצוי א בדו, כמו ג בחוסר תיאו בי הרשויות השונות 54,פלסטיני
קי המעונייני לפתוח תיק מעסישכ , הרשויות מול המעסיקי נגועה א היא בחוסר יעילות

ממתיני חודשי ארוכי עד למימוש , כאמור ,ש ולהעסיק פלסטיני מוצאי עצמ"במת
  .בבוא להעסיק פלסטיני, הדבר מרפה את ידיה של מעסיקי הזקוקי לעובדי .ההעסקה

  

  חוסר שקיפות וחופש המידע 

יסי בדבר מדיניות ישראל לגבי וגישה כי מידע בס קו לעובדגילו העמותות , במהל עבודת
הגישה , על מנת לשפו אור על הנושא .תעסוקת פלסטיני בישראל אינו מפורס ואינו גלוי

הרשויות . ש"ק חופש מידע למשרד הפני ולמתפבקשות מתוק חו 2009עמותת גישה באוגוסט 
ני המורשי נתוני לגבי המיכסות והקריטריוני החלי על פלסטיהתבקשו בה לספק מידע ו

ממשרד . והלי הבקשה לקבלת היתר עבודה ולחידושו, מספר העובדי בפועל, לעבוד בישראל
מידע על אכיפת תנאי שכר ותעסוקה על , הפני ביקשו העמותות ג את שמות המעסיקי

   56.ונהלי הנוגעי למעבר בי מעסיקי ולהפסקת עבודה, המעסיקי

                                                           

לצור בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדי מ השטחי , והחקלאי מעבד הקרקע, הצהרת בעל הזכויות בקרקע' ר 50
 piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Documents/Hazthara.docב, בענ החקלאות

 ב. 19.11.09, ש לצור העסקת עובדי מהשטחי"פתיחת תיק במת, 33/09' חוזר מנהל אג מס 51
ba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/33.09.aspxwww.pi 

 ב, 29.6.11, טופס להזמנת רשיונות לעובדי פלשתינאי, רשות האוכלוסי 52
piba.gov.il/Subject/PalestinianWorkers/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%

94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7
%9D.pdf  

 .34' בעמ, ח אקשטיי"דו ;)8' הערה מס' לפרטי ר( 4.7.11, תגובת הרשויות לעתירת חופש המידע 53
 ' בעמ, להל בנושא הסרת מניעה ביטחונית' ר 54
 .1' הערה מס' לפרטי ר. 12' בעמ, ח אקשטיי"דו 55
 ב( גיא ענבר מתיאו הפעולות בשטחי "ד ידי עיל מעמותת גישה לרס"מעו 10.8.09מכתבי מיו  56

www.gisha.org (ב, שבמשרד הפני רשות האוכלוסי וההגירהמ לי דוידיאולמ www.gisha.org  
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מור להימסר למרות שזה היה א, האת המידע שביקש העמותה הבמש למעלה מחצי שנה לא קיבל
, הוא כלל תשובות חלקיות, כשהתקבל סו סו מענה. חופש המידע חוקלפי , יו 30לה בתו 

קבל כל המידע התלא שמאחר  57.מה שמצביע על חוסר תיאו בי הרשויות, עמומות וא סותרות
בעתירה  58.חוק חופש המידעהמשפט לפי עתירה לבית  2011הגישו העמותות בינואר , המבוקש

שחיתות במערכת  תעילמננטע כי פירסו המידע הנוגע להעסקת פלסטיני בישראל יסייע 
העובדי  יה שלזכויות ה עלהכרחי לשמירוכי הוא  –כבר קרה כפי ש – ושימוש לרעה בסמכות

  .הפלסטיני המועסקי בישראל

 נתנואול הללו לא , 2011בקי  מספר מסמכיישה לעמותת גבתגובה לעתירה העבירו הרשויות 
טר , מאז. תגלעו סתירותננמסר מידע מעורפל ווג בה , מענה לכל מה שהתבקש בעתירה

  . בבית המשפטהעתירה תלויה ועומדת ו, מסרה המדינה מידע נוס

י הנוגעי לעבודת פלסטינ הנהלי בהפיכת מסוי שיפור חל, בעקבות מאמציה של העמותות
, ע זאת 59.ורבי מה מופיעי באתרי האינטרנט של הרשויות, ונגישי יותר בישראל לשקופי

 –כולל נתוני מספריי בסיסיי על היק התופעה  –חלקי רבי בפאזל שמהווה מדיניות זו 
  .בניגוד לכללי המינהל התקי, עדיי נעלמי מעי הציבור

  

  שחיתות ושרלטנות

, שמאפייני אותורוקרטי והסב הביעל העדר השקיפות ו, טיני בישראלהלי ההעסקה של פלס
שחיתות ולשרלטנות מצד למהווה כר פורה , כמו ג עצלותה של העי הציבורית שמפקחת עליו

על חשבו העובדי באופ בלתי חוקי אשר גורפי רווחי , אנשי רשויות ואנשי פרטיי
  .והמעסיקי

תמורת הוצאת  שכ המעסיק עשוי לגבות תשלו מהעובד, שחיתותהתלות במעסיק פותחת פתח ל
אשר משלמי  פלסטיני לקו לעובד ידוע על מקרי של עובדי. היתר תעסוקה בשבילו

את " לכסות"סכו זה אמור . עבודה בישראל בחודש עבור רשיו  2,000 ל 1,500בי  למעסיקי
זכויות מימו מיסי ולצור תשלו  י חודשש עבור כל עובד מד"תשלו שמעביר המעסיק למתה

באופ זה במיכסה שאי לו " לסחור"מעסיק יכול ג . ולהותיר רווח נוס למעסיק, סוציאליות
, שבפועל יעבוד במקומות אחרי, וכ להשיג תמורת תשלו היתר תעסוקה לעובד, צור בה
  . תקנותבניגוד ל

ומעסיקי ישראלי שלא אושר לה , בישראלפלסטיני שאינ מצליחי לקבל היתר תעסוקה 
נעזרי לעתי בסדרה של אנשי ביניי שמסדירי את , להעסיק פלסטיני מסיבות שונות

  . ההיתרי תמורת תשלו

נכשלה במאמציה הממושכי והרבי לקבל היתר , בעלת נגריה מעיירה בדרו, )ש בדוי( תמר
ו מוגדר כשיי לתחומי המוגבלי בה מאשרת משו שמקצועו אינ, העסקה עבור נגר פלסטיני
נגר פלסטיני , )ש בדוי( היא החלה להעסיק את איימ, בלית ברירה 60.ישראל העסקת פלסטיני

איימ מקבל את היתר התעסוקה שלו באמצעות תשלו חודשי של : בצורה בלתי רשמית, מיומ

                                                           

ומכתב ,  www.gisha.orgב, 24.3.10, נעמי הגר מעמותת גישהד "לעו, מדור התשלומיראש , מכתב מאהרו ברזני 57
 ב, 11.4.10, ד תמר פלדמ וידי עיל מעמותת גישה"ש לעו"ר ממתפ גיא ענב"מרס
11/-01-www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/2760511.4.2010המתפשתשובת.pdf  

  www.gisha.orgב', ש ואח"מתפ' נ גישה וקו לעובד, 110127605 "עת 58
ש "תפאתר מ, )piba.gov.il/formsandregulations/notice/pages/default.aspx(אתר רשות האוכלוסי וההגירה  59
)he/IDFG.aspx-www.cogat.idf.il//1038.(  
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אותו . ישראלי" קבל קש"י לבי שמתוו בי עובדי פלסטינ, לאיש ביניי פלסטיני  1,800
שמשלמת לו את משכורתו , בעוד שבפועל מעסיקה אותו תמר, קבל מעסיק את איימ על הנייר
מדור מתו הסכו אותו משל איימ מועבר ל  1,000. ודואגת לו לתנאי סוציאליי

הסכו  ומיתרת, מה שמאפשר את הוצאת היתר התעסוקה שלו ואת חידושו השוט, התשלומי
  .נהני מ הסת המתוו הפלסטיני והקבל הישראלי ואולי א גורמי נוספי

של ות יפרשמתרחשות מעת לעת , בקרב הרשויות השונות הנוגעות לדבר, ג בתו המערכת
שחלק הגיעו לבית , היתרי עבודה לעובדי פלסטיני בישראלשל הנפקת בהקשר שחיתות 
  : המשפט

אישורי  138לאחר שהעביר לקבל ישראלי , בעבירה של תיוו לשוחד 2009הורשע בשנת שוטר  •
הבדיקות ביצוע ללא האישורי הונפקו .  15,000כניסה לישראל עבור פלסטיני תמורת 

 61.ביטחוניתוניתנו ג לעובד בעל מניעה , הנדרשות

 ,ל"לפי דובר צה, מתושבי פלסטיני שוחד 2009בשנת המינהל האזרחי קיבל של עובד  •
   62.הנפקת היתרי עבודה בישראלתמורת 

בחשד  משרד הפניובכירה בהמינהל האזרחי של עובדת פורס על מעצר  2009שנת ב •
רשת להברחה של עובדי "עבור , לפלסטיני בישראל מאות היתרי שהייה מזויפי והנפיקש

  63."לגלה במש השני לפי החשד מיליוני שקליג"אשר , "פלסטיני לישראל

בקבלת דבר במרמה בנסיבות  2011שנת ת הורשעה ב"במשרד התמ מדור התשלומיב פקידה •
לאחר שקיבלה באמצעות איומי כס מבעליה של חברת כוח , הפרת אמוניבמחמירות ו

   64.לצור קבלת היתרי להעסקת עובדי תושבי הגדה, אד אשר פתח אצלה תיק

כראש ענ תעסוקה במינהל  1995שנת מאז  ששימש, קבילועמר  –א הבכיר ביותר במערכת  •
בי הנפיק משו ש, שוחד והפרת אמונישל רות יבעב 2011שנת בהורשע  –האזרחי בגדה 

2009השני    65.לפלסטיני תמורת שוחד מקבלני ומעובדיאישורי עבודה  2007

הטמעת נורמות של שקיפות ומינהל תקי בקרב הרשויות העוסקות בעבודת פלסטיני בישראל 
  . ואכיפת הינ חיוניות על מנת למנוע מקרי נוספי כאלה בעתיד

  

  

  

  

                                                           

ערעור המדינה על קולת העונש במסגרתו הוחמר וכ , )26.5.2009, לא פורס( סופר' נ מדינת ישראל 1568/04פ "ת 61
6622ג "עונשו של הנאש בעפ  ).24.2.10, א פורסל( סופר' נ מדינת ישראל 09

 ב, 23.8.09, עובד המנהל האזרחי הודה בקבלת שוחד, ל"אתר דובר צה 62
dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/09/08/2302.htm  

ב, 14.2.10, וואלה, "ת שוחדנחשפה רשת שהבריחה פלסטיני תמור", איילה חננאל 63
news.iol.co.il/?w=/10/1642984/@@/item/printer  

8140 פ"ת 64  .'חדיר ואח' נ פליליפרקליטות מחוז דרו. י.מ 07
 ב, 14.12.11מתק מיו  החלטה ופסק די, עמר קבילו' נ מדינת ישראל 116202/פ  "ע 65

elyon2.court.gov.il/files/11/020/062/E08/11062020.E08.htm 
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  אבני נגף נוספות בדרך לתעסוקה בישראל

  מניעה ביטחונית והקושי להסירה 

  ?מהי מניעה ביטחונית

מנועי "עשרות אלפי מתושבי השטחי מוגדרי בידי שירות הביטחו הכללי כ, על פי ההערכה
עבוד בה שלילת זכות ל, תקלי בהגבלות שונות של זכויותיהה נ, ככאלה 66".ביטחונית

  67.התפרנס בישראלול

מוקדמת ואפשרות לטעו  לו על כ הודעה מבלי שניתנתביטחוני נעשה אד כמנוע של  ישוהר
מעבר לאמירה לקונית בדבר  –נימוק  המניעה מוטלת עליו ללא. כנגד ההחלטה בטר קבלתה

ע הטלת . אינ ידועות לושוהאשמות נגדו  נסתרי בקריטריוני וששימ תו –" טעמי ביטחו"
כשהוא מנסה לעבור במחסו בדרכו לעבודתו ו, לא נמסרת לו על כ הודעה מניעה על אדה

, ק"רק לאחר בירורי מתישי מול המת. שאסור לו לעבור –כרע ביו בהיר  –נודע לו  בישראל
לא , או כל גור רשמי אחר, ק"במתהחיילי . וניתמתברר לו שהסיבה לכ היא מניעה ביטח

הופכי את קביעת המניעה , כל אלה. וכיצד ,א יש לו אפשרות לערער על ההחלטה לומוסרי 
  68.בנוס לפגיעתו בזכויות, הביטחונית להלי פגו מבחינה מינהלית

  

  ?האם הם מסוכנים? מיהם המנועים

תושב "כ נאסרת כניסתו לעבודה בישראל הוא  אד המוגדר כמנוע ביטחוני ומשו, לכאורה
יש ודאי  69".האזור אשר הוא או מי מבני משפחתו עלול להוות סיכו ביטחוני למדינת ישראל

אול מניסיונ של נשות , פלסטיני שהוגדרו כמנועי ביטחוניי משו שה מהווי כזה סיכו

רוב המכריע רחוקי מאוד , חוניתמול אלפי עובדי פלסטיני בעלי מניעה ביט Watchמחסו

לא היו מעול בבית סוהר ולא יודעי למה , אלו אנשי מ היישוב שרוצי להתפרנס: מכ
   70.והרשויות א אינ מנסות לעצור או לחקור אות, הוטלה עליה מניעה

ל קיבלו היתרי כניסה לישרא, יש שנכלאו בתקופת האינתיפאדה הראשונה כי זרקו אבני כנערי
ישנ כאלה  .ואילו מאז תחילת האינתיפאדה השנייה ה מוגדרי כמנועי, 1990 בשנות ה

וב יו  ,הלשביעות רצונ של מעסיקי – שנה 30ו 20לפעמי  – בישראלארוכות שעבדו שני 
בכמה מקרי נתקלו  71.בלי שהיה לה או למעסיקיה מושג מדוע זה קרהמ כ"למנועי שבהפכו 

כ אחרי סכסו עבודה ע המעסיק או "בעובדי שהפכו למנועי שב Watchמחסופעילות 

                                                           

מד בנפת טולכר בלבד עו, 2012לפי נתוני שנמסרו לקו לעובד משירות התעסוקה ברשות הפלסטינית באפריל  66
 .17,000מספר המנועי על 

יבוטל או יותלה הרישיו ולא נית להעסיק את  –[...] א חל שינוי בסיווג הביטחוני ", רשות האוכלוסי וההגירה 67 
 .35' הערה מס' לפרטי ר( 33/11' חוזר ראש מינהל מס". העובד

 "בג: להל(' ל ביהודה ושומרו ואח"צהמפקד כוחות ' נ 'האגודה לזכויות האזרח ואח, 8155/06 "בג' להרחבה ר 68
  www.acri.org.il/pdf/petitions/hit8155.pdfב, )מניעה ביטחונית

 )8' הערה מס' לפרטי ר( 4.7.11, תגובת הרשויות לעתירת חופש המידע 69
 .15' בעמ, )5' הערה מס' לפרטי ר( 2007אפריל , אסירי שקופי, Watchמחסו 70
21' בעמ, )5' הערה מס' לפרטי ר( 2011ספטמבר , אסירי שקופי, Watchמחסו 71 25. 
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פנה , יוכל להכנס לישראללא יתכ שבמקרי אלה המעסיק רצה לגרו לכ שהעובד ; פיטורי
72.לרשויות ומסר לה דברי שבעקבותיה ה סיווגו אותו כמנוע ביטחוני

  

 מוגדרי כמנועי באופ ייתושבי שבני משפחת נהרגו בידי כוחות הביטחו הישראל
ג בני זוג פלסטיני רבי של ". נוקמי פוטנציאליי"שרואות בה , אוטומטי בידי הרשויות

משרד הפני ו, תושבי ירושלי המזרחית או של אזרחי ישראלי הופכי למנועי ביטחוניי
 בשל אד רקלעתי נרשמת מניעה ביטחונית ל 73.סר עליה להתגורר בישראל ע משפחתוא

, להפעיל עליו לח לעשות כ מנת על או, ע רשויות הביטחו הישראליות פעולה לשת סירובו
  74.תו ניצול מצוקתו והצור הנואש שלו למצוא פרנסה

תמכו ג באחי , משפחות מרובות ילדיהרבה עובדי פירנסו באמצעות עבודת בישראל 
המניעה הביטחונית גוזלת את  .בשנות עבודתולא היתה לה יכולת לחסו דבר , ובהורי

  75.מצוקה כלכליתפרנסת וגוזרת עליה ועל משפחותיה 

דלק , חינו לילדי, אוכל על השולח, עתיד, עבודה, רגע יש ל חיי. רגע לא, רגע כ"
בלי אוכל , בלי עתיד, בלי עבודה, בלי חיי. ורגע לא –מעיל חדש בחור הגשו , למכונית
ואז . בלי מעיל חדש בחור הגשו, בלי דלק למכונית, בלי חינו לילדי, לחעל השו
, וזה לא מקו עבודה שנסגר, חלילה, וזו לא מחלה שהכתה ב. בלי שו סיבה. בעצ כ

שרגע , וחייל במחסו, כ"ואיש בשב, זה פקיד במנהל האזרחי. וזה לא צונאמי או מלחמה
  76"?שצרי לעבור את התהלי הזה, לאד מה זה עושה. ורגע אחרת, אומרי כ

ת בעקבות ערעור לרשויות או עתירה לבית  סר מספר הגדול של המניעות הביטחוניות שמ
  .כפי שנראה להל, רומז לכ שלרוב אי סיכו ממשי מאחורי המניעה, המשפט

  

  שמהווים המנועים" הסכנה הביטחונית"התפוגגות 

. באמצעות מעסיקובפני הרשויות ה ביטחונית יכול לערער על כ פלסטיני שהוגדר כבעל מניעעובד 
בעקבות ערעורי . לעתור לבית המשפט כנגד המניעההדר פתוחה בפניו , א הערעור נדחה

תושבי פלסטיני  5,000 ככנגד המניעה הביטחונית שהוטלה על  Watchמחסושהגיש ארגו 

הוגשו  2011עד ספטמבר  77.מה 35%ניעה של הסירו הרשויות את המ, 2011ל 2005בי השני 

עתירות לבית המשפט לגבי מניעה של עובדי וסוחרי  Watch 283מחסובמסגרת פרוייקט של 

מהעתירות הללו הסירו הרשויות את  75%ב .לא נענהשאו  שנכשלערעור  קד להש ,פלסטיני
   78.המניעה בעקבות העתירה

אולי משו . המניעה עוד לפני הדיו בבית המשפטסרה הו, בה הוגשו עתירותש קריבכל המ
ביכר שלא לחשו את השיקולי הוא או ש, כ לא היו ראיות מוצקות להציג בפני השופטי"שלשב

                                                           

 .16.3.12בפגישה ע נגה קדמ ב Watchנמסר מסילביה פיטרמ ממחסו 72
34' בעמ, 2007אפריל , אסירי שקופי, Watchמחסו 73 33. 
66סעיפי , חונית מניעה ביט"בג 74 28' בעמ, 2007אפריל , אסירי שקופי, Watchמחסו; 65 הפרת , בצל; 26

 ).1, 5, 68' הערות מס' לפרטי ר. (זכויות עובדי
 .25' בעמ, 2011ספטמבר , אסירי שקופי, Watchמחסו 75
 ב, Mysay ,30.1.12, "אחוז 35 האנשי מאחורי ה", חגי מטר 76

www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaaxea 
 .Watchמחסו.16.3.12בפגישה ע נגה קדמ ב Watchנמסר מסילביה פיטרמ ממחסו 77
סרה המניעה אחרי שהוגשה בקשה להסרה תו נוספי הו 7% וב, "הוסרו המניעות עוד טר הדיו בבג 68%ב 78

, אסירי שקופי, Watchמחסו' ר. שהיה חסוי בפני העותרי קוד לכ, שימוש במידע שהתקבל בבית המשפט
 .85' בעמ, 2011ספטמבר 
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או כענישה על , להטלת המניעה במקרי בה היא הוטלה כאמצעי לח על מנת לגייס את העותר
  . סירוב לשת פעולה ע כוחות הביטחו

רעורו לגבי מאות מקרי של הטלת מניעה אשר בעקבות ע, למוקד להגנת הפרט מה היהניסיו דו
. מהמקרי 41%הסירו הרשויות את המניעה ב, ל"שמנעה מפלסטיני לנסוע לחוביטחונית 

 78%ובעקבות כ הוסרה המניעה ב, במקרי בה הערעור לא הועיל עתר המוקד לבית המשפט
מהמקרי הוסרה המניעה הביטחונית לאחר טיפולו של  75% בקרוב ל, בס הכל. מהמקרי

  . )ערעור או עתירה( המוקד להגנת הפרט

שמתקבלות בדבר הטלת מניעה ביטחונית ה  מההחלטות נתוני אלה מראי שחלק ניכר
עורכי בעקבות התערבות ארגוני ו מתבטלותו, הניתנות ללא בדיקה יסודית שרירותיות החלטות

. וזאת מבלי שהשתנה דבר בנסיבות שהביאו לכאורה להטלת המניעה, המשפטפנייה לבית די ו
נית להסיק שבכל המקרי הללו מלכתחילה לא היה מקו להטיל את המניעה ולגזור אבטלה 

  . ארוכה על אנשי רבי כל כ

ברק  תעשייהו במפעל רויאל ליי שבאזור הה אח ואחות שעבד) שמות בדויי(פאח ואחמד יכ
ה ועשרות עובדי אחרי תבעו . והשתכרו שכר נמו ממה שהגיע לה על פי חוק, שניבמש 

בשכר ה חזרו לעבוד באותו מפעל  2009בשנת  79. 10,000וזכו בתביעה בכ, פוטרו, את המפעל
לאחר כמה חודשי הודיע לה המנהל  .לשעה  13של   א נמו משכר המינימו  –יותר  גבוה

כיפאח ואחמד פוטרו בשנית . עבודה אישורי לה להשיג מצליח ונית ולכ אינושה מנועי ביטח
 ונשפט 2008 בשנת אחד מאחיה נעצר. מבלי שהבינו מדוע הפכו לפתע למנועי, מאותו מפעל

שהוטלה עליה , א לא ברור אי הדבר קשור למניעה הביטחונית של כיפאח ואחמד, וחצי לשנה
 אביה. היתרי עבודה מאסרו ה קיבלו תקופת אחר שבמהלול, אחרי שאחיה כבר שוחרר

  .באישור ישראל בתו היו עד עובד

עתרו  2011בסו שנת . א בקשת נדחתה, האחי ניסו להסיר את המניעה באמצעות עורכת די
בעקבות העתירה הותר לה לעבוד אצל מעסיק אחר . לבית המשפט באמצעות קו לעובד

  . יעת הביטחונית לא הוסרהא כי מנ, בהתנחלויות

  

  תלות במעסיק –הסרת המניעה 

אי  יישראלאצל מעסיק לתושב השטחי שהוגדר כמנוע ביטחוני ומעוניי לעבוד , 2011מאז מאי 
בה הדר היחידה . כל אפשרות לערער באופ עצמאי מול הרשויות בבקשה להסיר את המניעה

הגשת הערעור בידי המעסיק יכולה  80.סיקמעההיא באמצעות , מניעהההסרת את לבקש יוכל 
וקיבל תשובה שלילית , מהרשויותלהיעשות רק אחרי שהמעסיק ביקש את העסקתו של התושב 

עליו להעביר , א המעסיק עדיי רוצה לנסות להעסיק את אותו עובד 81.בגי מניעה ביטחונית
אי לו אפשרות לצר  ,לעובד אי כל מעמד בערעור. ט תעסוקה"בכתב טופס להסרת מניעה לקמ

. שלוזכות הייצוג  מה ששולל את, ואי לו יכולת לבדוק מה מצב בקשתו הצהרה שלו לטופס

                                                           

 ' בעמ, להל' לפירוט בדבר התביעה ר 79
שב כזה להגיש בעצמו ערעור על המניעה יכול היה תו 2007עד יוני : עברו הליכי הערעור גלגולי שוני, עד אז 80

 2009מיולי . לרוב מבלי שנדרש לצר מכתב ממעסיקו, הביטחונית שהוטלה עליו ליוע המשפטי של הגדה המערבית
, ק באזור מגוריה"היתה אפשרות לתושבי לערער במת 2010ומאפריל , חודשי 10לא נית היה כלל לערער במש 

 לפירוט נרחב ראו. ובמש חודשיי לא היה הלי ברור, 2011פשרות זו נקטעה במר א. תו צירו מכתב מהמעסיק
 .2011ספטמבר , אסירי שקופי, Watchמחסו

  ב. ש"באתר מתפ, כולל טופס הבקשה להסרת המניעה, נוהל הסרת מניעה ביטחונית 81
.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/6/2626.pdfwww 
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 82.אלא רק למעסיקי, במקרה שמניעת הוסרהעצמ הרשויות ג לא טורחות להודיע למנועי 
ל כמו למש, בטופס להסרת המניעה אי למעסיק אפשרות לכתוב דבר על העובד כנימוק לבקשה

  . היכרותו האישית איתו במש שני

יכול להגיש בקשה להסרת מניעה לכל היותר עבור עשירית מהעובדי שמותר לו בישראל מעסיק 
א מעסיק ביקש הסרת  .בפועל ממצבת העובדי שלו 5%ומעסיק בהתנחלויות מוגבל ל, להעסיק

ר כעשרה שבועות בממוצע שכ הלי הסרת המניעה או, הוא אינו יכול לחכות לו, מניעה לעובד
כדי לעמוד בלוח . הרבה יותראור ו, פרק זמ זה לא כולל שבתות וחגיולמעשה  83 ,לפי הרשויות

תוסר במידה ש, במקרה כזה. עובד אחרימהר המעסיק בדר כלל לקחת , הזמני הדוחק שלו
, מניעתוהוא לא יוכל לקבל היתר העסקה מהמעסיק שביקש את הסרת , המניעה לעובד המנוע

, הבקשה להסרת מניעה נדחתהבמידה ש. וא ייאל לחפש מעסיק אחרוה, "נתפס"כיוו שמקומו 
  . או לעתור לבית המשפט כנגד ההחלטה, נית להגיש בקשה חדשה רק אחרי שנה

ונזקקי לעזרה של עור די או , מעסיקי רבי מתקשי להתעסק בעצמ בהלי הסרת המניעה

לא כל מעסיק ירצה לטרוח ולהתעסק ע ההלי הביורוקרטי של . Watchמחסושל ארגו כמו 

הסרת המניעה . שאינו מנוע ביטחוני, עובד אחרבאופ מיידי כשביכולתו להעסיק , הסרת מניעה
אשר אינ מכירי מעסיק שרוצה , מחפשי עבודה שמסווגי כמנועי ביטחונייקשה במיוחד ל

ירתע מתווית המסוכנות ימאוד למצוא מעסיק שלא הללו מתקשי . להעסיק אות ספציפית
  . ושיסכי לבקש עבור את הסרת המניעה הביטחונית, שהודבקה לה

שמסווגי כמנועי ביטחוניי , יצר קשר ע מאות פלסטיני תושבי צפו הגדה קו לעובדארגו 
עומדי  כלומר –נשואי והורי לילדי , 30רוב רוב גברי מעל גיל . ומחפשי עבודה

למעלה . אשר פרנסת ופרנסת משפחותיה תלויה בה –בקריטריוני להעסקה בישראל 
דיברו ע כל אחד מה והסבירו ומתנדביו עובדי הארגו . ממחצית עבדו בעבר בישראל ע היתר

א אחד מה לא כמעט , לאחר כמה חודשי. לה מה אפשרויותיה בנוגע להסרת המניעה
  . וואת הסרת המניעה הביטחונית של ויק שמוכ לבקש את העסקתהצליח למצוא מעס

פטר מעונשה של המניעה הביטחונית יאי כל אפשרות לה, כמו לרבבות אחרי כמות, לרוב רוב
ה לעתי נותרי מובטלי , כתוצאה מכ. ולנסות להוכיח כי היא הוטלה עליה שלא בצדק

  . שני ארוכותבמש 

עבדתי כארבע שני בצביעת מכוניות במוס  :כר סיפר לקו לעובד מטולי 'שרבג מא'תוע
שתיתי ולנתי באותו , אכלתי. כול יו עבדתי מהבוקר עד חצות או קצת אחרי. מפורס ביפו

כשעבדתי ש . אני אב לשתי רביעיות. הלכתי הביתה על חשבוני פע בחודש או חודש וחצי. מוס
הייתי חייב להמשי . היו סטודנטי והייתי צרי כל שקל) שלוש בני ובת(הרביעייה הראשונה 

  .ה במקויהזיהו ותנאי המחי, המחנק, מבחינת השעות הארוכות  לעבוד ג כשהיה קשה מאוד 

עברתי את החמישי וקשה לי המרחק , אני לא ילד. נמאס לי ,אחרי ארבע שני, 2009בשנת 
למרות שהתשלו , על כ לא התלוננתי. עלשבו  1,200קיבלתי . מהמשפחה והשעות המטורפות

10אמרתי למעסיקי שאני מוכ לעבוד , התלוננתי על השעות. לא הוג כי , לא יותר, שעות ליו 8
אמרתי שאיני מוכ . אי לו מה להציעשהוא התרגז ואמר שזה מה שיש ו. אני כבר לא יכול

  .כדי לדעת מה מגיע לי, יפק ליביקשתי שיית לי את תלושי המשכורת שמעול לא ס, להמשי כ

ה אני אדאג לכ שתהי, ס לישראל שובאני נשבע ל שלא תכנ: "והוסי, הוא אמר בכעס שית לי
מדי פע הגיעו למוס חברי שלמרות , לא לקחתי את האיו ברצינות". מנוע מכניסה לישראל

   .טיפוסי שנראו כאלה חשובי ויכולי הכל, שלו

                                                           

 Watchומידע שנמסר מסילביה פיטרמ ממחסו, 26' בעמ, 2011ספטמבר , אסירי שקופי, Watchמחסו 82
 .16.3.12בפגישה ע נגה קדמ ב

מידע שימושי למעסיקי המבקשי להגיש בקשה להסרת מניעה ביטחונית לעובד ", קמט תעסוקה, יצחק לוי 83
 .30.5.11ד תמיר בלנק ב"התקבל אצל עו, 27.4.11, "לצור העסקתו בישראל, פלסטיני
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15, גיליתי שהוא רש שעבדתי שמונה שעות ביו, כשקיבלתי את התלושי זה . ימי בחודש 16
12אני עבדתי , שקר הוא הפעיל עלי . תבעתי אותו. ימי שישי וג בשבתותבג , שעות ביו 13

הגענו לפשרה . לחצי דר מכר פלסטיני ולח ג על עור הדי שלי כדי שלא נגיע לבית המשפט
  . 2,000והעור די לקח  10,000מה קיבלתי ,  12,000לפיה הוא שיל לי 

כ . וקיבלתי, כניסה לישראל כסוחרכמה חודשי אחרי שעזבתי את המוס ביקשתי אישור 
כעבור שבוע לקחו לי את האישור . עיכבו אותי במחסו כל יו. נכנסתי לישראל ועבדתי כשבוע

מעול לא הייתי מנוע ולא . 54אני ב והיו , 14עבדתי בישראל מגיל . במחסו ואמרו שאני מנוע
  .הסתבכתי בכלו

אי לי עניי . ו של אותו מעסיקייד האני בטוח שזה מעש. ומתקשה להסתדר ,אני מנוע 2009משנת 
כיו אני עובד יו ומובטל . אבל אני לא מבי מה עשיתי רע כדי שתגיע לי חסימה כזובו לפגוע 
  . ליו  100סימלית שאני מגיע אליה היא התמורה המק, כשאני מוצא עבודה. ימי

זה ממש מייאש כי איני מכיר א , זה שחייבי למצוא מעסיק כדי לנסות להסיר את המניעה
כי הייתי משועבד , לא הייתה לי הזדמנות להכיר את העיר יפו או מעסיקי אחרי בסביבה. אחד
מי שיכול לבקש אותי לעבודה כדי  איני מכיר. לא יכולתי להוציא את הא החוצה, עבודתי למקו

   .לנסות להסיר את המניעה הביטחונית שצצה לי פתאו

, בינינו. שלי ניגשת למבחני בגרותהשנה הרביעייה השנייה . הסטודנטי סיימו לימודי יבני
כ תהיה לי סיבה  לא לשלוח אות , בסתר ליבי אני מאחל לכ ששניי מה יצליחו ושניי לא

  .ששניי יעבדו ויעזרו לי. והיללמודי  גב

  

ד תמיר "ט תעסוקה אצל עו"מהתקבל מכתב מק, ממש ע כתיבת שורות אלה, 2012באמצע מאי 

, חל שינוי בנוהל, לפי המכתב. ביטחונית הסרת מניעותב Watchעובד בשיתו ע מחסוה, בלנק
ק שבאזור "ת במתלהגיש בקשה להסרת מניעה ביטחוני עובד או מעסיקיכול  2012והחל ממאי 

יגיש  בישראל ג על פי הנוהל החדש נדרש כי המעסיק. ידנית או באמצעות פקס, מגוריו של העובד
די , לגבי מעסיק מההתנחלויות(כתנאי לטיפול בהסרת המניעה , בקשה להעסקתו של העובד

שהעובד עדיי תלוי במעסיק לש הסרת , מכא). במכתב מהמעסיק המנמק את הצור בעובד
  . דבר שנמנע ממנו בשנה שחלפה, העובד יכול להגיש את הבקשה בעצמו, ע זאת. ניעתומ

ש ממשי להופיע הנוהל "ובאתר מתפ, טר פורס הנוהל החדש בציבור 2012יוני אמצע נכו ל
קי לקבל "מתחילי המת, ובעזרת התעקשות של נשות מחסו ווטש, בהדרגה, ע זאת. היש

  . עובדי פלסטינישל בקשות להסרת מניעה 

  

  הליך לא גלוי ומשתנה תדיר

כשהשינוי בהלי נעשה , במש השני השתנה ההלי להסרת מניעה ביטחונית מספר פעמי
ובכל פע עבר זמ רב עד , מספר פעמי שונתה הכתובת להגשת הבקשה להסרה. מהיו למחר

הלי השוני להסרת הנ. ההלי החדש בקרב הרשויות הרלוונטיות והתחיל לתפקדשהופנ 
ועובדי ומעסיקי מצאו עצמ מגששי באפילה , מניעה במהל השני לא פורסמו בפומבי

נאלצי לשל סכומי נכבדי לעורכי די ולהסתייע תו שה , בנסות להסיר מניעה ביטחונית
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חוסר השקיפות והעדר  84.כשבמש חודשי יושבי העובדי נטולי פרנסה בבית, בעמותות
 . סולקריעת י  –מידע הפכו הלי ביורוקרטי שאמור להיות פשוט ה

נדרשו ממנה טלפוני רבי למשרדי שוני במינהל , כשעמותת גישה החלה לעסוק בנושא

. כדי ללקט פירורי מידע לגבי ההלי, ולעורכי די פרטיי Watchלמתנדבות מחסו, האזרחי

לבית המשפט מתוק  קו לעובדהעמותות גישה ו הנהלי הנוכחיי פורסמו רק בעקבות עתירת
   85.וג אז נעשה הפרסו בעברית בלבד, חוק חופש המידע

  

  טיפול רשלני ומזלזל, הליך לא תקין

במהל השני נתקלו ארגוני שעסקו בנושא בהפרות חמורות של כללי המינהל התקי סביב 
, סירוב לאשר קבלת פקסי, אי מענה כרוני לטלפוניכמו , הלי הסרת המניעה הביטחונית

בקשות שהוגשו א , קושי לקבל נהלי בכתב, סירוב לתת טפסי ,הכחשה של קבלת דברי דואר
דיוקי לגבי סטטוס הטיפול אי, מת מענה במש חודשי ארוכיאי, לא נמצאו במערכת

   86.וטרטור המעסיקי ממשרד זה לאחר נסיו להתחמק מטיפול בבקשות, בבקשות

זו גורמת לכ שבמש זמ ארו נותרי העובדי הפלסטיני טית ירשלנית וא, ות מזלזלתהתנהל
י מפסידי את עבודת של עובדי והמעסיקי הישראל, מובטלי ומאבדי ימי עבודה יקרי

  .מיומני

שכ לתושב שהוגדר כמנוע ביטחוני לא ניתנת , ג הלי הערעור עצמו נעשה באופ בלתי תקי
כי לא נמסר לו במה הוא , ובלאו הכי אי לו יכולת לעשות כ, לשטוח את טענותיו הזדמנות
 המבסס עובדתי חומר קיי הא נבח בה, רצינית בהלי הערעור לא מתקיימת בדיקה. מואש
ההחלטות . הפגיעה בו את המצדיקי מבוססי שיקולי מתקיימי מהאד והא הנשק סיכו

   87.כלליי" טעמי ביטחו"מעבר ל, בערעור ניתנות ללא נימוק

  

  הגשת עתירה כנגד מניעה ביטחונית

או , לצור כניסה לישראל למטרות עבודה במקרה של סירוב לבקשה להסיר מניעה ביטחונית
 א, "או עתירה לבג( רשאי העובד להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט, העדר מענה לבקשה כזו
מכשול רציני בדר למימוש האפשרות הזו היא האגרה . )בהתנחלויות מדובר בבקשה לעבוד

סכו שעבור פלסטיני שאינו עובד לרוב איננו בר  –  2,000 קרוב ל –לבית המשפט הגבוהה 
  . השגה

כ מחליט להסיר את "כשהשב, ברוב המקרי נמחקות העתירות עוד טר הדיו בה, כאמור
. לי לגבי הסיבה למניעהיכולל מספר מ ,מוגשת תגובת המדינה לעתירות שלא נמחקות. המניעה

ובא כוח יכול להגיש את תגובת , במה מאשימי אות –לפחות חלקית  –כ נודע למנועי 
לעובד . כ לשופט את החומר הסודי עליו מבוססת המניעה הביטחוני"בדיו מציג השב. להאשמות

                                                           

מבקר , מכתב למיכה לינדשטראוס; )5' פרטי בהערה מס' ר( 2011ספטמבר , אסירי שקופי, Watchמחסו 84
 ב. 21.7.11, )פניית גישה למבקר המדינה: להל(ד נעמי הגר מעמותת גישה "מעו, המדינה

www.gisha.org/UserFiles/File/HiddenMessages/tlunamevakerhamedina.pdf 
 www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/6/2626.pdf ב, נוהל הסרת מניעה ביטחונית, ש"אתר מתפ 85
 ).84' הערה מס' לפרטי ר( 21.7.11,פניית גישה למבקר המדינה; 2011ספטמבר , אסירי שקופי, Watchמחסו 86
 ).68' הערה מס' לפרטי ר( מניעה ביטחונית "בג' ר 87
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בסופו של . ו לטעו דבר כנגדוולכ ה אינ יכולי להפריכו א, ולבא כוחו אי גישה לחומר זה
השופטי א זו החלטה ב .כ"היא של השב סופית א להסיר את המניעה א לאוההחלטה ה, דבר

. )בני משפחתו( ג במקרי בה מוענש העותר בגי מעשיה של אחרי, פע אינ מתערבי
ג אחרי כ דבק בעמדתו בדבר הצור להותיר את המניעה הביטחונית על כנה "השבבמידה ש

  88.ואי שופט שאי פע חלק על כ, העובד שעתר נותר מנוע –הדיו בבית המשפט 

  

  מניעה משטרתית

שא היא מונעת , מניעה משטרתית על רבבות פלסטיני מוטלת, כ"מנועי השבבנוס לפלסטיני 
 על רוב רוב של מנועי המשטרה הוטלה המניעה בגי שהייה בלתי. קבלת היתר עבודה בישראל

   89.אליה נכנסו על מנת לעבוד ללא היתרש, חוקית בישראל

יאסר על פלסטיני ילפיה נקבע לאילו פרקי זמ של המשטרה קבע רשימת קריטריוני "מפכ
ופורסמו בציבור רק , 2007הקריטריוני היו חסויי עד . כנס לישראל בגי מניעה משטרתיתילה

מפרטי דרגות של מניעה על פי חומרת התיק  ה 90.בעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח
  91:והנפוצי ביותר ה כלהל, הפלילי וההרשעה שנרשמו לתושב

נאסרת  –פלסטיני שנעצר ונפתח עבורו תיק פלילי בגי שהייה בלתי חוקית בישראל  )1
, ג א התיק לא הוביל לכתב אישו ולהרשעה, זאת. כניסתו לישראל למש שנה וחצי

  .וע אחרי שנפתחוג א נסגר שב

נגזר עליו עונש מאסר של ו ,בשהייה בלתי חוקית בישראלבבית המשפט פלסטיני שהורשע  )2
נאסרת  –) לרוב העונש במקרה של הרשעה כזו עומד על שלושה חודשי מאסר(עד שנה 

מקבל אותו אד , בנוס לעונש המאסר, בכ. כניסתו לישראל לתקופה של שלוש שני
 . שלילת אפשרותו להתפרנס בישראל של, עונש כבד לא פחות

, הוטל עליו עונש שאינו מאסר בפועלהורשע ואו ש, אד שהועמד למשפט ולא הורשע )3
 . נאסרת כניסתו לישראל לתקופה של שנתיי

מופיע במסמ ג סעי עמו שמתיר למשטרה להטיל מניעה ג על , בנוס לשורת הקריטריוני
א היה קצי משטרה סבור כי בהתרת כניסתו ", התושב שטחי ללא תיק פלילי או הרשע

כל קצי משטרה , לפי סעי זה 92".לתחומי מדינת ישראל יש חשש לשלו הציבור או לביטחונו
  . וזאת ללא הגבלת זמ, יכול למנוע מפלסטיני את האפשרות להיכנס לישראל לצרכי פרנסה

רתית שהוטלה עליו יכול להפנות אד שמבקש לערער על המניעה המשט, לפי מסמ הקריטריוני

ניסה לערער , Watchמחסובשיתו ע שעובד , ד תמיר בלנק"עו 93.ל"בקשה בכתב לגורמי צה

                                                           

95' עמ, 2011ספטמבר , אסירי שקופי, Watchמחסו 88  ).5' הערה מס' רטי רלפ( 84
, Watchמחסו: להל( 2010דצמבר , מורה נבוכי להתנהלות משטרת ישראל בשטחי הכבושי, Watchמחסו 89

 /files/MoreNevukhim_0.pdfwww.machsomwatch.org/sites/default ב, 7' בעמ, )מורה נבוכי
מסמ : להל( 17.9.10, פ על רקע מניעה פלילית"קריטריוני להגבלת כניסה לתחומי מדינת ישראל של תושבי רש 90

109' בעמ, מורה נבוכי, Watchמחסומופיע ב). הקריטריוני , 2685/06 "הקריטריוני פורסמו בעקבות בג. 103
 . העתירה נמחקה בעקבות פרסו הקריטריוני. 'ישראל ואח משטרת 'נ האגודה לזכויות האזרח

 .בהתאמה, למסמ הקריטריוני) 2(זו) 1(ז, )1(סעיפי ה 91
 .ב"בסעי י, ש 92
 .ג"בסעי י, ש 93
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2009שני בהתא לכ ב בעקבות הוראה של בית  94.נתקל בערפל בנוגע לגור המטפלא , 2008
שהוציא , "מניעות משטרתיות –נוהל הגשת ערר "את  2010מסרה המדינה בפברואר , המשפט
הנוהל קבע כי פלסטיני יוכל לערער על המניעה המשטרתית  2009.95ש כבר באוגוסט "מתפ

. שסורבה בשל המניעה, מעסיקו הגיש עבורו בקשה לקבלת היתר תעסוקהבמידה ש ,שהוטלה עליו
. שיועבר להמלצת משטרה, ק להגשת ערעור"יפנה התושב למת, על מנת לבקש להסיר את המניעה

  . ק"שטרה בעניי נדרש אישור של ראש המתלהחלטת המ

אול שו גור לא יידע את הקציני והשוטרי , ד בלנק לנסות לערער"חזר עו בהתא לנוהל
במקרה של , ג כא. ויישומו היה כרו בתלאות ובעיכובי, קי בנוגע לקיומו של הנוהל"במת

במקרה של . ט לענייני מינהליינית להגיש עתירות לבית המשפ, דחיית הערעור או העדר מענה
בעתירות שמגיעות  .עתירהעוד לפני הדיו בנעשה הדבר , הסרת מניעה משטרתית בעקבות עתירה

בדומה לנעשה לגבי מניעות , שלא להתערב בהחלטת המשטרההשופטי לדיו נוהגי 
  96.ביטחוניות

  

  ם"מנועי אג

היא . ")אג מבצעי(" ""מניעת אג"מכונה ישראל עבודה במניעה נוספת שמונעת מפלסטיני 
כגו כאלה שעבדו אצל מעסיק , תומינהליעל פלסטיני שעברו עבירות ק "מטע המתמוטלת 

אלה כולל , פלסטיני בעלי חוב כספי לישראליאו , אחר מזה שרשו בהיתר התעסוקה שלה
המינהלית  המניעה. שלא שילמו קנסות תעבורה שקיבלו בישראל או בשטחי ממשטרת ישראל

לשל את  "מנועי האג על מנת שתוסר המניעה על, במקרה של חוב. מוטלת לרוב לשנה אחת
   97.שתפחו לעתי לאלפי ועשרות אלפי שקלי, הסכומי

  

   98תנאי מעבר קשים

למרות . נדרשי לשוב לבית בסו כל יו עבודה, פלסטיני שזכו לקבל היתר תעסוקה בישראל
לבי מקומות העבודה שלה בישראל אינ המערבית תיה שבגדה בי בששמרחקי הנסיעה 

תו המתנה , ה מכלי מדי יו שעות על שעות בהגעה למקו העבודה ובחזרה לבית, ארוכי
   .שכל אחד מה משרת אלפי עובדי מדי יו, ארוכה במחסומי

ילה לכיוו העובדי נאלצי לעזוב את בתיה באישו ל, על מנת להגיע לעבודת בזמ
שעה במחסו ועד פתיחת ה, לפנות בוקר 2:00אס במקו כבר ביה מתחילי לה. המחסומי

 ,הדוחקבשל . י ובו לעתי למעלה מאל עובדימטרכבר משתר במקו תור של מאות  4:00
המצב . לצעוק ולהתקוטט, לדחו לא פע מתחילי הפועלילעבודה  ואחרפ יוהלח הצפיפות 

יוצר עומס ולח באזור הדוחק  .לעיתי קרובותקורה שמה , כשאחד המעברי אינו פעילמחרי 

                                                           

20' בעמ, מורה נבוכי 94  ).89פרטי בהערה ' ר( 19
111' בעמ, ש 95 110. 
22' בעמ, ש 96 19. 
25' ש בעמ' ר. 24' בעמ, ש 97 והקושי של פלסטיני , לגבי האופ המפלה של הטלת הקנסות בגדה המערבית 31

 . לשלמ
, 2.4.10, קשוח ביטחוניקטטות בי העובדי על מקומ בתור וחיפוש : מחסו איל הישראלי: באתר קו לעובד' ר 98
, תיאור מסע היו יומי של פלסטיני לעבודה;  view1263.html?id=2712-laoved.org.il/mediawww.kavב

, 25.5.09, מעבר קלקיליה/ביקור במחסו; viewb760.html?id=2454-www.kavlaoved.org.il/media ב, 17.8.09
   view8dcb.html?id=2302-www.kavlaoved.org.il/mediaב
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ת אנשי תו צימחמה שגר לא אחת ל, לעבורהעובדי דרכה נדרשי  ,דלת הברזל המסתובבת
  .פציעת

חברת מספר ש, ר ההתאחדות הכללית של איגוד פועלי פלסטי במחוז קלקיליה"יו, מחמוד עאמר
כלי לישראל להכניס עימ ת על העובדי סרואשבאזור שמנהלת את המחסו ת פרטיהאבטחה ה

מוכנסי , כשמגיע תור. וזאת למרות שישנ מכשירי שיקו במחסו, שתייה ומזו ארוז ,עבודה
מש ה . עוברי חיפוש ידני ארו ופולשניה בו  ,צפוו לחדר שמונההעובדי שמונה

בצידו אזור ההמתנה  .תמתכוארו באמצעות גלאי בו חיפוש  ועובריקט אחר לחדר מועברי 

 רוח, גשבחור לחשופי ולכ העובדי הממתיני בו , אינו מקורה ומוג הישראלי של המחסו

בצד  .לשימוש העובדימבנה של שירותי במקו ג אי שו . ובקי לשמש הקופחת קורו

ציבוריי ומשרד המטפל שירותי , ספסליסככה גדולה ו הפלסטיני בנו גורמי פלסטיניי
  .במחסו באמצעות חלוקת מספרי התורוה מסדירי את , בתלונות העובדי

ה נאלצי לעתי , לאחר המתנה של שעות, מהמחסומיפלסטיני העובדי כשיוצאי ה
ה מכיוו שתחבור, כדי להגיע למקו עבודת קרובות לשל מחירי מופקעי למוניות פרטיות

עובדי שמבקשי , בדרכ לבית אחרי יו העבודה. ציבורית אינה משרתת את באי המחסומי
  . להשתמש באוטובוסי ישראלי שנוסעי להתנחלויות נדחי לרוב בידי הנהגי

הנהג א  ,לאריאלבדרכו של אגד אוטובוס עלה על  2012ביוני שלקו לעובד סיפר  )ש בדוי(וניר מ
הראה לו את אישור העבודה והכניסה לישראל  מוניר. מהאוטובוסמוניר ירד  לנסוע עד שלאסירב 
לאחר . לרדת מהאוטובוס והנהג הזמי משטרה מוניר סירב. הנהג התמיד בסירובוא , שלו

   .באוטובוס סוענל מונירללאפשר לנהג הורו השוטרי , של מונירבדיקת תעודותיו 

 באמצעות הכרטיס מישל העובדי במחסו נרשמות שעת הכניסה והיציאה 2009מאי מאז 
הוא מפסיד נקודות ממספר הנקודות , מסיבה כלשהי, עובד מאחר לחזורכאשר . המגנטי שלה
, נוהל זה מחייב את העובדי לחזור מדי יו לבית. עד למצב של ביטול האישור, שאושרו לו

  .תנאי המעבר הקשי במחסושלפני כ היו רבי מה חוזרי פע או פעמיי בשבוע בגלל בעוד 

  

  פגיעה בעובדים בגין סגר

כולל  –מעת לעת מהדקת ישראל את הסגר על השטחי ואוסרת ג על פלסטיני בעלי היתרי 
בדר כלל  100.מספר ימי הסגר עומד על כמה עשרות בשנה 99.להיכנס לישראל –היתרי עבודה 

מושבתי  סגרהבימי . מעבר לחגאבל לפעמי הסגר מתאר הרבה , מוכרזי ימי סגר בחגי
אול המחסומי , ימי בה לא מוכרז סגר רשמי ניש. אינ מקבלי שכרוהעובדי מאונס 

, כ קרה. והעובדי מחמיצי ימי עבודה יקרי, סגורי במש שעות ארוכות מסיבות שונות
החלפת "בשל  כשהמחסו היה סגור למש שעות, בפורי האחרו במחסו בית לח, למשל
כתוצאה מהעדר האפשרות שלה להגיע  ,עובדי א מפוטרי בעקבות הסגר, לעתי 101".צוותי

  . לעבודה

ח "דו. איסור כניסת העובדי בימי הסגר פוגע ג במעסיקי ובעבודת, בנוס לפגיעה בעובדי
האפשר  ככל שרבי לשאו יש"א קבע כי , אקשטיי התעל אמנ מהפגיעה בעובדי

                                                           

מינהל שירות ". יבוטל או יותלה הרישיו ולא נית להעסיק את העובד –הוחלט על סגר מלא או חלקי [...] א " 99
 ).35' הערה מס' לפרטי ר( 33/11' ינהל מסחוזר ראש מ, למעסיקי ועובדי זרי

המשרד לתיאו , OCHA. ימי סגר 50בשנה שקוד לכ הוכרזו ; ימי סגר 39הוכרזו  2011עד יוני  2010בי יולי  100
 ב. 13' בעמ, 2011אוגוסט , "עדכו תנועה וגישה בגדה המערבית", "ענייני הומניטאריי של האו

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_and_access_report_august_2011_hebrew.pdf 
 .16.3.12בפגישה ע נגה קדמ ב Watchנמסר מסילביה פיטרמ ממחסו 101
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בקריטריוני  ועמידה בדיקה לאחר, הביטחו ידי גורמי על יוגדרו ענ בכל הפלסטיני דימהעוב
של  במקרה מועסקי ה שבה בענפי קריטית למנוע פגיעה כדי, "סגר חסיני"כ, שייקבעו
  102".השטחי על סגר הטלת

, פרובמקרה שהללו הו עובדי לממש את זכויותיה הסוציאליותהביכולת של ג הסגר פוגע 
וכ בהתייצבות בסניפי , ע עורכי דיכניסה לישראל לצור פגישה בשל הקושי בהשגת רשיונות 

  .בדיוני של בתי די לעבודהו ביטוח לאומימוסד לה

  סוציאליות זכויותפגיעה ב

שכר ברוטו ושכר נטו "עובד פלסטיני בישראל אמור להרוויח  1970,103 פי החלטת ממשלה מעל
זכאי "והינו , "ל עובד אחר בישראל בעל נתוני אישיי ומקצועיי זהיהשווה לשכרו של כ

 מדור התשלומי 104."לתנאי סוציאליי לה זכאי כל עובד אחר בישראל בעל נתוני זהי
לכיסוי , מהמעסיקי עבור כל עובדבאמצעות קבלת תשלו חודשי , אחראי על ביצוע ההחלטה

  105.ימיסי שוני והפרשות לתנאי סוציאלי

למרות שהוא דואג בקפידה לגבות את הכספי שנועדו למימו זכויות סוציאליות לעובדי 
, לדאוג כי ה אכ ישמשו להבטחת זכויות העובדי מועל בתפקידו מדור התשלומי, הפלסטיני

  106.ומתרשל באכיפת החוק על מעסיקי שפוגעי בזכויות אלה

  

  דיווח כוזב של מעסיקים 

היא לדווח , ישראלי לחסו בהוצאות על חשבו העובדימעסיקי וצות של אחת הדרכי הנפ
את ההפרש בי . עבודה של כל עובד פלסטיניהאודות מספר ימי  מדור התשלומידיווח כוזב ל

כ ה . במזומלעובדי י קיסמשלמי המע, י ימי העבודה בפועלהימי המדווחי למדור לב
, הסוציאליות של העובדיזכויות נועדו לכסות את הש מיתשלוהלעצמ את  מצמצמי

למימוש מלוא הזכויות  העובדי אינ זוכי, כתוצאה מכ .פי  מספר ימי עבודההמחושבות על
רישו העדר ה .וכדומה פנסיה, דמי הבראה, חופשה שנתית, פיצויי פיטורי: שמגיעות לה

ת מלוא זכויותיה באמצעות בתי לממש אה פוגע בסיכוייימי העבודה שלה ק של ימדויה
  .קושי להוכיח כמה ימי עבדו ומהו השכר שקיבלובשל ה, המשפט

  

  העדר אכיפה על מעסיקים שמפרים זכויות 

בעיקר כשמדובר בקבוצת , אכיפה ממשלתית של החוק בנוגע לתנאי שכר ועבודה הינה חיונית
לפקח אמור  מדור התשלומי. כמו העובדי הפלסטיני בישראל, עובדי מוחלשת באופ מבני

                                                           

 ).1' הערה מס' רטי רלפ( 13' עמ, ח אקשטיי"דו 102
  .8.10.1970מיו  1/ב' החלטת ועדת השרי לענייני בטחו מס 103
ב, אתר רשות האוכלוסי וההגירה' ר 104

www.piba.gov.il/SUBJECT/PALESTINIANWORKERS/Pages/empol.aspx 
 ב, מטלות האג לנושא תעסוקת פלשתינאי בישראל, אתר רשות האוכלוסי וההגירה' ר 105

www.piba.gov.il/Subject/PalestinianWorkers/Pages/matlot.aspx ;ב, תוכ תשלו ומימוש זכויות סוציאליו 
www.piba.gov.il 

לעובדי   מדינת ישראל חייבת מיליארדי שקלי, השוד הממלכתי, קו לעובד' לגבי המעילה בכספי העובדי ר 106
  www.kibush.co.il/downloads/news2701_file.doc ב. 2010ינואר , פלסטיני
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ולדאוג שהעובדי ייהנו , להעניש את המרמי, כ שדיווחי המעסיקי יהיו דיווחי אמתעל
על דיווחי  מדור התשלומירמת הפיקוח הנמוכה של . מהזכויות המגיעות לה לפי חוק

  . ת הדיווח הכוזבשכיחות הגבוהה של תופעמאפשרת את ההמעסיקי 

אמור לאכו את חוקי העבודה לגבי כלל העובדי ) ת"תמ(והתעסוקה חר המס ,תעשייהמשרד ה
ח אקשטיי "ולפי דו, אול אכיפה כזו נעשית בעצלתיי, העובדי הפלסטיניבה , בישראל

ועל  השכר לעובדי על מדור התשלומיח א ביקר את האופ בו מפקח "הדו 107.איננה מספקת
 אמיתית אכיפה בהעדר"וקבע כי  108,המעסיקי ידי לע המשולמות עבור הסוציאליות ההפרשות

 ישראלי עובד של לזה השווה לשכר יזכו ה א רב ספק ,הפלסטיני לעובדי השכר תשלומי על
   109".יחסי באופ נמוכה שכר עדיי עלות שוני ניסיונות א ועל

מעסיק עומד על מנת לוודא כי העמותת גישה ניסתה לברר מול משרד הפני איזה פיקוח נעשה 
וביקשה ממנו לפרט מה האמצעי , בתנאי התשלו לעובד ואינו פוגע בתנאי ההעסקה שלו

הסתפק בתגובתו בהצהרה כי האג  מדור התשלומימנהל . הננקטי כנגד מעסיקי עברייני
וצעדי , ולא מסר כל מידע באשר לאמצעי הפיקוח השוטפי, לאכיפת חוקי העבודה אחראי על כ

במסגרת העתירה שהגישה ע קו , בי היתר, העמותה ממתינה למידע זה 110.והענישההאכיפה 
שאלה עמותת גישה את משרד , בנוגע לדיווחי הכוזבי 111.לעובד מתוק חוק חופש המידע

הפני הא נעשית השוואה בי מספר ימי העבודה בחודש מסוי עליה מדווח המעסיק עבור 
המשרד . נס העובד לישראל על פי הרישו הממוחשב במחסולבי מספר הימי בה נכ, העובד

   112.למרות פניות בעניי, מדור התשלומיהשיב כי משרד הביטחו לא מעביר מידע כזה ל

עומדת בפני העובדי , א בכלל, מאחר שאכיפה יזומה מטע הרשויות נעשית באופ נרפה
עובדי רבי . ות בבית המשפטהאפשרות להתלונ על מעסיקיה בפני הרשויות או לתבוע א

ארגו קו לעובד מסייע לעובדי . מחשש שיאבדו את מקו עבודת, שלא לעשות כמעדיפי 
ת על מנת "בה פנה הארגו למשרד התמשמתו עשרות מקרי . לעמוד על זכויותיה שנפגעו

 העובד פקחי של המשרד ערק במקרי נדירי נפגשו , שיחקור תלונה בדבר הפרת זכויות
113.כנגד המעסיקנקיטת צעדי בא אחד מאות מקרי לא הביאה החקירה ל. וקיבלו את עדותו

    

  קושי להוכיח הפרת זכויות בבתי המשפט

כדי לתבוע את  שזכויותיה נשללו יכולי לפנות לבתי די לעבודה בישראלעובדי פלסטיני 
או מחוסר אמו , ות מצד המעסיקמחשש של התנכל, רבי מה נרתעי מלעשות כ. מעסיקיה

משו , מתקשי להוכיח כי זכויותיה נפגעו, עובדי שכבר פנו לבתי המשפט .ברשויות ישראל
מדור במחשבי ממה שרשו והשתכרו פחות  ישאי ביד אפשרות להוכיח כי עבדו יותר ימ

כל ללא , שכר במזומומקבלי באמצעות קבלני משנה מועסקי עובדי אחרי . התשלומי
את היציאות לישראל הנרשמות במעברי לכאורה להשוות למרות שנית . רישו של שעות עבודה

אינו מוסר תיעוד זה לקו המינהל האזרחי , ימי העבודהבנוגע למספר ע דיווחי המעסיקי 
חלק מהזכויות לגבי , מעבר לכ .לעבודהת הדי בביעובדי להיעזר בו בתביעות המבקש , לעובד
 –וחופשה שנתית  ,אחורלנית לתבוע רק שנתיי שלא שולמו דמי הבראה כ ש, התיישנותה חל

  . ארבע שני אחורה בלבד

                                                           

 .32' בעמ, )1' הערה מס' לפרטי ר(ח אקשטיי "דו  107
 .57' בעמ, ש 108
 .28' בעמ, ש 109
 .rgwww.gisha.o ב, 24.3.10, ר נעמי הגר מעמותת גישה"לד, מדור התשלומיראש , ו ברזנימכתב מאהר 110
 .5 'הערה מס' לפרטי ר. עתירת חופש המידע, גישה וקו לעובד 111
 . www.gisha.orgב, 24.3.10, ר נעמי הגר מעמותת גישה"לד, מדור התשלומיראש , מכתב מאהרו ברזני 112
 ' בעמ, להל' ר, לדוגמאות בנוגע למעסיקי ישראלי מההתנחלויות 113
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מתוכ , פי חוק היא פשרה על סכומי נמוכי מאלה המגיעי לעובד על, במקרה הטוב, התוצאה
ועל , נמחקת במקרה אחרי התביעה. י פרטיד עורבמידה שיוצג בידי ג שכר טרחה עליו לשל 

ההליכי המשפטיי בבתי הדי לעבודה אורכי לרוב בי שנה . העובד לשאת בהוצאות המשפט
  . ולעתי א למעלה מזה, ד שלוש שניע

נגד מעסיקי לבתי הדי לעבודה תביעות  126 הוגשו באמצעות קו לעובד 2011במהל שנת 
לשל המעסיקי נדרשו , ביעותהת תבמסגר. מהשטחי פלסטינישהעסיקו עובדי ישראלי 

, דמי חגי, פדיו חופשה שנתית, דמי הבראה, גמול עבודה בשעות נוספות, הפרשי שכר מינימו
בשני שהוגשו , דומותתביעות  168הסתיימו  באותה שנה. הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורי

הסדרי בות לרוב בעק, חלק מהתשלו שביקשובמה זכו העובדי לפחות  %76ב. קודמות
נדחו בידי בית רק תביעות בודדות . שקיבלו תוק של פסק די, אליה הגיעו הצדדי פשרה

 2.5כ 2011בשנת שולמו , בעקבות הליכי משפטיי אלה. והיתר נמחקו מסיבות שונות המשפט
מכיוו שברוב המקרי הדבר נעשה , עדיי .נפגעולעובדי פלסטיני שזכויותיה   מיליו
  .סכומי נמוכי ממה שהיה מגיע לה לפי חוקלרוב קיבלו העובדי , הבפשר

  

  עובדים בישראל ללא היתר

הצור בידיי עובדות מצד מעסיקי , הכורח הדוחק בפרנסה בקרב תושבי הגדה המערבית
 ל 20,000מביאי לכ שבי , והמגבלות שמטילה ישראל על מת היתרי לעובדי, ישראלי

, רוב רוב הינ אנשי מ היישוב ושומרי חוק 114.עובדי בישראל ללא היתר פלסטיני 30,00
שהמצוקה הכלכלית הקשה בה ה נתוני והצור לפרנס את משפחת מביאי אות להיחשב 

ואינ מוצאי מעסיק , רבי מה מוגדרי כמנועי ביטחוניי. לעברייני לפי החוק הישראלי
אחרי אינ עוני ; ולכ אינ רשאי להכנס לישראל כחוק שיגיש עבור בקשה להסרת המניעה

הגיל הממוצע : על הקריטריוני של גיל ומצב משפחתי שקבעה ישראל למת היתר עבודה בישראל
ושיעור הרווקי ביניה , )37לעומת  29(של העובדי ללא היתר נמו יותר משל בעלי ההיתרי 

   115.)%15לעומת  %43(גבוה יותר 

על מנת , לא היתר נכנסי לישראל בדר לא דר ולני בישראל בתנאי לא תנאיעובדי ל
  . ת לישראליומיומיוהסיכוני שכרוכי בכניסה תלאות הלהמנע מ

מתגורר באזור טובאס שבצפו הגדה  ,נשוי ואב לששה ילדי, 41ב , )ש בדוי(עבדאללה 
הוטלה עליו מניעה ביטחונית ת ביפו בחברת בניי ישראלילאחר עשרי שנות עבודה  116.המערבית

להיכנס  עבדאללהמנסה , לפרנס את משפחתועל מנת . ונאסר עליו לקבל היתר עבודה בישראל
   .ולעבוד ללא היתר לישראל בכל דר אפשרית

באזור בסמו למחסו הישראלי  ,בה עבדאללה, פלסטיניעובדי  61התאספו  11.5.09ביו 
 210וכל עובד שיל לבעליה , הגיעה משאית שחורהלעובד כי למקו סיפר לקו עבדאללה . ויריח
במיכל . שני וחצי מטריורוחבו שישה מטרי שאורכו , ר"מ 15מיכל בגודל  המשאית היה על. 

. והמשאית נעה לכיוו ישראל, כל הפועלי הוכנסו אל המיכל. כמה חורי אוורור קטניהיו 
אחרי כחצי שעה של נסיעה בשטחי ישראל החלו  א ,המחסואת המשאית הצליחה לעבור 

ראו את כל , השוטרי פתחו את דלת המיכל. עד שעצרו אותהיה מכוניות משטרה לרדו אחר
השוטרי חקרו את הנהג במש . בפניכשהעובדי האנשי הדחוסי בתוכו וסגרו את הדלת 

חזרה המשאית החקירה ע סיו . בתו המיכל לעזרהזועקי בזמ שהפועלי  ,כשלוש שעות

                                                           

 ' בעמ, נתוני לעיל' ר 114
 www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch09/heb/p5.pdf ב, 212' בעמ, 2009ח בנק ישראל לשנת "דו 115
 www.kavlaoved.org.il/media-ב, 30.9.09, ?מיהו הדופק על קירות המיכל, קו לעובד' ר 116

570view840b.html?id=2 
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החלו הפועלי לדפוק על , כשעצרה המשאית במחסו. הפועלי בתוכהכש, לכיוו המחסו
, הוכנסו למיכלמכ שוב לאחר ו, נחקרו בנפרדה . דפנות המיכל עד שפתחו לה את הדלת

   .שוחררו בשטחי הרשות ושבו לבתיה

במהל התעלפו חלק  .וחצי בלילההעובדי במיכל מהשעה תשע בערב עד אחת בס הכל נמצאו 
  .סבלו מקוצר נשימהואחרי , השעות הללו

ה א , העובדי הפלסטיני חסרי ההיתרי פגיעי לניצול א יותר מאחיה שעובדי בהיתר
מלוא הזכויות , ייישראלהחוקי העבודה לפי . חוששי מלהתלונ על הפרת זכויותיה
. בלי קשר להיותו בעל היתר תעסוקה בישראל או לא, הסוציאליות מגיעות לכל עובד בישראל

: מעסיקי ישראלי רומסי בגסות את הזכויות של עובדיה נטולי ההיתרי, למרות זאת
השכר . וכיוצא באלה, חגי, ימי מחלה, משכורת דלה וה אינ מקבלי תשלו על חופשות

בעוד שעובד ע היתר  ,  124 על 2008עמד בשנת היומי הממוצע של עובד ללא היתר בישראל 
   117.ליו בממוצע  141הרוויח 

עלות העסקתו של עובד פלסטיני ע היתר עבודה יקרה שכ , מבחינת המעסיקי הפער גדול יותר
בשל הכורח לשל , )בהתאמה,  124לעומת  210כ( עובד ללא היתרהעסקת לעומת  %70ב

מהווה תמרי הזה הפער הגדול ". חוקי"ש עבור זכויותיו הסוציאליות של העובד ה"למת
  118.משמעותי להעסקת פלסטיני בלא היתרי עבודה

. רשמיילעובדיה הבלתי  מעסיקי נוטי להקל ראש באמצעי ההגנה והבטיחות שה מספקי
והעובד מתקשה , תנער ממנונוטה להבתאונת עבודה המעסיק עובד ללא היתר נפגע במידה ש

  . זכאותו לסיוע מהמדינהאת להוכיח מול ביטוח לאומי 

באמצעות קבל שבישראל עבד בבניי בכפר דבוריה , ני'מכפר סילה שבאזור ג 19ב , סוהיב זיוד
נפל סוהיב  2011באוגוסט . ללא היתר תעסוקה או אישור כניסה לישראל, בש מוחי קאס

הסיע את , סהמעסיק פחד להזמי אמבולנ. מפיגו בגובה של שישה מטרי ואיבד את הכרתו
  . וברח, סוהיב במצב אנוש לכניסה של קופת החולי שבכפר

לאחר . "כדי להעביר את סוהיב לבית חולי רמב, עובדי המרפאה נאלצו להזעיק מסוק למקו
החליטה הנהלת בית חולי להעבירו לשטחי , כשהוא עדיי מחוסר הכרה, כחודש של אשפוז
סוהיב הועבר לבית . טוח לאומי להוצאות האשפוזבהעדר כיסוי מצד בי, הרשות הפלסטינית
עדיי ללא , ש הוא מאושפז עד היו, ני'ולאחר חודשיי לבית החולי בג, חולי רפידיא בשכ

מסרב מעסיקו של סוהיב למלא את הטופס לביטוח הלאומי בו הוא מאשר כי , עד היו .הכרה
 .חוליהת מכיסה לבית ומשו כ המשפחה משלמ, העובד נפגע בעת העבודה אצלו

פלסטיני שעובדי בישראל ללא היתר נתוני לסכנת מעצר וגירוש ומצויי בפחד מתמיד 
ש נפתח לה , אלה מה שנתפסי בידי הרשויות לרוב נלקחי לתחנת המשטרה. מהרשויות
לרוב מוטל , ה מובאי למשפטא במידה ש, ה אינ מועמדי לדיבדר כלל . תיק פלילי

הטלת מניעה  –לעונש זה נלווה אחר כ עונש כבד לא פחות . יה עונש של שלושה חודשי מאסרעל
  119.ה כניסה לישראל על מנת לעבוד בה כחוקמשמונעת , משטרתית לשלוש שני
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  גדה המערביתבשעובדים פלסטינים בהתנחלויות הפרת זכויות של 

מה של פלסטיני עובדי בהיתר אצל מספר דו, בנוס לפלסטיני שעובדי בישראל בהיתר
מספר הול וגדל  26,831.120ה מנו  2011בסו שנת ו, מעסיקי ישראלי בגדה המערבית

למעלה מרבע מהעובדי  2006.121בשנה  15,000מאז שמנה כ, בעידוד הרשויות, בשני האחרונות
, בנוס 122.המערביתישראליי בגדה  תעשייהאזורי  20 בכ 2011עבדו בשנת  – 5,800כ –הללו 

הירד  בבקעת בחקלאות רוב מועסקי. פלסטיני ללא היתר בהתנחלויות 10,000עובדי כ
   123.ומעלה 12 לרבות ילדי מגיל, בעונת הגידוד והקטי

על שכ אי הגבלה מספרית של מיכסה  ,מאשר בישראלקלה בהתנחלויות קבלת אישורי עבודה 
במקרי מסויימי אפילו עובדי שהוטלה עליה . פחתיהגבלת גיל ומצב משהעסקת וג לא 

רשאי לעבוד בהתנחלויות באישור איש  ,שאוסרת את כניסת לישראל, יטחוניתמניעה ב
   124.הביטחו של המקו

  פה אחד"בגהרכב מורחב של תשעה שופטי  2007קבע באוקטובר , בעקבות עתירה של קו לעובד
בגדה המערבית כלפי ישראלי אמורי לכבד ג מעסיקי  את חוקי העבודה הנהוגי בישראלכי 

בעוד שהמדינה טוענת כי , שני 12הדיו המשפטי התמש כ 125.פלסטיניישראלי כ –עובדיה 
 פיטוריפיצויי , שכר מינימו שלא מגני על זכויות כמו, דיני העבודה הירדנייחלי גדה ב

  .וזכויות סוציאליות שונות

מעסיקי ישראלי בהתנחלויות ובאזורי , "ש שני מיו פסיקת בגחמכשחלפו למרות 
בהיק , שבגדה המערבית מוסיפי לשלול את זכויות עובדיה הפלסטיני דר שגרה תעשייהה

רוב רוב של העובדי : גדול בהרבה מהיק שלילת הזכויות של אחיה שעובדי בישראל
נשללות מה זכויות סוציאליות וה , לעת שכר מול מעת, משתכרי פחות משכר המינימו

   126.מבקר המדינהג כפי שמראה , חשופי לסיכוני בעבודת

הפגיעה הבוטה בזכויות העובדי הפלסטיני מידי מעסיקי ישראלי בגדה מתאפשרת משו 
הגופי שאמורי לקיי אכיפה זו ה . שאכיפת הרשויות על העברייני כמעט ואינה קיימת

אותו גו שמטפל במת ההיתרי למעסיקי הישראלי (וקה של המינהל האזרחי ט תעס"קמ

                                                           

 תעשייהבמספר זה כללנו עובדי פלסטיני במזרח ירושלי ובאזור . 3' הערה מס' לפרטי ר. 6.12.11, אברהמס 120
 . אול למעשה ה חלק מהגדה המערבית ולכ נכללו כא כהתנחלויות, מכתב כחלק מישראל שמוצגי באותו, עטרות

 .9' בעמ, )2' פרטי בהערה מס( 22.9.09 מ AHLCח ישראל ל"דו 121
ב, 1678' בעמ, פרק שביעי, 2011לשנת  62ח ביקורת שנתי "דו, מבקר המדינה 122

www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=611&id=57&contentid=&parentcid=undefined&s
w=1024&hw=698 )זור ח מבקר המדינה הוספנו את הנתו לגבי א"לנתו שבדו). ח מבקר המדינה"דו: להל

 )3' הערה מס' לפרטי ר( 6.12.11, אצל אברהמס, עטרות תעשייהה
, בתנאי מסוכני, סרטו וידאו של ארגו מע מתעד עבודת ילדי פלסטיני בחקלאות בהתנחלויות בקעת הירד 123

ב. תו קבלת שכר זעו תמורת שעות עבודה ארוכות
-www.youtube.com/watch?v=DqUjWpV6NYg&feature=g

upl&context=G28fce34AUAAAAAAAAAA  
 ' מס' לעיל בעמ, סיפור של כיפאח ואחמד, למשל', ר 124
 ב, 10.10.07ד מיו "פס, 'ואח ירושליבית הדי הארצי לעבודה ב' נ 'עמותת קו לעובד ואח, 5666/03 "בג 125

law.haifa.ac.il/lawatch/lawatch_files/2007labor566603.htm . לפי פסיקות של בית הדי האזורי והארצי
1729שלי א ירו"תע( 2012ומאפריל  2011לעבודה מאוגוסט   ב, קיבו גלגל' נ אבראהי מסאעד, 10
www.ruling.co.il (ג לגבי התקופה שלפני מת פסק הדי,  חל רטרואקטיבית"נקבע כי פסק הדי הנזכר של בג .

וחלק , בי השופטי בבתי הדי האזוריי עדיי קיימת מחלוקת בנוגע לתחולתו הרטרואקטיבית של פסק הדי
 .הישראלי רק החל ממועד מת פסק הדי גורסי כי הוא מחיל את החוק

עובדי : דוחות קו לעובד, למשל, ג' ר). 122' הערה מס' לפרטי ר( 1674' בעמ, 2011ח מבקר המדינה לשנת "דו 126
מי בונה ; viewd860.html?id=2249-oved.org.il/mediawww.kavlaב, 2008 ,פלסטיני המועסקי בהתנחלויות

; 2009, דילמות ותנאי העסקה, ניצול עובדי פלסטיניי בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית? את ההתנחלויות
ב, 2010, תנאי העסקת של עובדי פלסטיני בהתנחלויות, לעבוד כדי לשרוד

www.kavlaoved.org.il/UserFiles/File/palestinians2010.pdf .עובדי בהתנחלויות, ח קו לעובד"דו: להל. 
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מטפלי בתלונות שנשלחות אליה הללו כמעט ואינ . ת"ומשרד התמ) ולעובדיה הפלסטיני
בקרה ופיקוח שוטפי על המעסיקי בגדה על פגיעות בעובדי וג אינ מקיימי הליכי 

, כ. את העבריינילהרתיע ועל מנת , זכויות עובדיההמערבית כדי לוודא שה מכבדי את 
כמתואר , מוסיפי מעסיקי להעביד פלסטיני בתנאי ניצול קשי ולגרו רווחי על חשבונ

  . להל

ת לא הקפידו "צויי כי המינהל האזרחי ומשרד התמ 2011ח השנתי של מבקר המדינה לשנת "בדו
על מנת לאכו את חובת , ול ישראלי בגדה המערביתעל עריכת ביקורות שוטפות במפעלי שבניה

ראש ענ כלכלה במינהל האזרחי אישר  127.תשלו שכר המינימו על מעסיקי ישראלי
כי מזה מספר שני לא בוצעו כמעט ביקורות על העסקת פלסטיני בגדה וקבע  2010באוקטובר 

ויות סוציאליות בגי העסקת כיו לא מתבצעת בקרה רישומית על תשלומי שכר מינימו וזכ"כי 
התרחבות "גורמי ל, וכי העדר הביקורת והאכיפה בשטח, "פועלי פלסטיניי בהתיישבות

תופעות פסולות של פגיעה ממשית בזכויות הבסיסיות של הפועלי הפלסטיניי ומזמיני 
  128".ביקורת בינלאומית

ערבית בשיתו ע סניפי ארגו קו לעובד עור סדנאות לעובדי במקומות שוני בגדה המ
, על מנת לעלות את מודעות לחוקי העבודה הישראליי, האיגודי המקצועיי הפלסטיניי

לדרוש את מימוש שעומדות בפני העובדי על מנת ולדרכי , לזכויות שאלה מעניקי לה
 על קיומו של שכר מינימו, למשל, רבי מהעובדי שהגיעו לסדנאות לא ידעו 129.זכויותיה

, ועל כ שביטוח לאומי מחוייב לסייע לה במקרה של תאונות עבודה, שהמעסיק חייב לשל לה
עובדי שחשבו , כתוצאה מפעילות הארגוני. שכ הרשויות לא טרחו לספק לה מידע זה
על , הבינו כי ה זכאי לעבוד בתנאי הולמי, שמעסיקיה עושי לה טובה בעצ העסקת

תהליכי של התארגנות ומחאות מה של העצמת העובדי בהתנחלויות וחלה מג. פי החוק
בליווי משפטי , מספר גדל של עובדי מגישי תלונות ותביעות כנגד מעסיקיה .במפעלי השוני
  .של קו לעובד

  

  שכר זעום ללא זכויות נלוות

 מחוייבי לשל לעובדיההיו מעסיקי ישראלי בהתנחלויות , "עוד טר פסיקת בג
 2008מאז תחילת  1982.130מכוח צו צבאי משנת  ,הפלסטיני את שכר המינימו הנהוג בישראל

למשל באזורי , יישוביהחל הצו ג על מעסיקי ישראלי בגדה המערבית מחו לתחומי 
לרבות  – בהתנחלויות וב המכריע של העובדי הפלסטיניר, עד היו, למרות זאת. תעשייהה

  164 לשעה ו  22שנקבע על , מינימוהשכר פחות ממשתכרי  – ותיקיעובדי מקצועיי ו
בבקעת הירד החקלאיי שכר העובדי . וובדר כלל שכר עומד על פחות ממחצית 131,ליו

 .ליו  120ל 80נע בי  תעשייהושכר של עובדי ה, עבודה ליו  0608 של עומד על ממוצע

                                                           

, 20מבי כ תעשייהת ביקורות רק בארבעה אזורי "ער משרד התמ 2010ועד יוני  2006בתקופה שבי אפריל  127
' בעמ, ח מבקר המדינה"דו. אלא רק קיי בדיקות בעקבות תלונות,  כלל ביקורות שוטפותובשנה שלאחר מכ לא ער

 ).122' פרטי בהערה מס' לפרטי ר( 1666
' ח מבקר המדינה בעמ"מוזכר בדו, 2010 כלכלה במינהל האזרחי לראש המינהל האזרחי מאוקטובר "מכתב מרע 128

1677. 
 www.kavlaoved.org.il/media-ב, 13.2.12, ווריש בנפת שכ'ר גדיווח על סדנא בכפ, למשל קו לעובד' ר 129

view2919.html?id=3402 ;ב, 15.6.09, ...פועלי עקרבה שואלי, קו לעובד-www.kavlaoved.org.il/media 
view735e.html?id=2342 

 .1982  ב''התשמ) 967' מס) (יהודה והשומרו(העסקת עובדי במקומות מסוימי צו בדבר  130
 ב, ביטוח הלאומיהמוסד לאתר ' ר. 2011כ החל מיולי  131

www.btl.gov.il/MEDINIYUT/GENERALDATA/Pages/%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%
D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D.aspx 
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במרבית המקרי עובדי אינ מקבלי תשלו עבור ו, במקרי רבי מול שכר של עובדי
  .שעות נוספות וחופשות ,מחלה, הבראה, חגי

, עובדי פלסטיני מאזור יריחו 180 מעסיקה כ במישור אדומיש "מיה תבליני החיי"חברת 
ימי  השיעבד חמ, במפעלאחראי על הפעלת המכונות שעבד כ, סלימא רמדא. חברו ורמאללה

תמורת עבודתו  .יותר מאוחרג לפעמי ו, בערב 19:00שעה העד ובבוקר  07:00שעה הבשבוע מ
  .ולא הוסבר לסלימא על פי חישוב שער המעסיק, לחודש  000,4 ל 500,2בי קיבל סלימא 

  וכמוה , לא הגיע לשכר המינימו שנקבע  חוק, כמו של יתר העובדי במפעל, שכרו של סלימא
הוצאות , הבראהדמי , מחלהו חופשהימי כמו  ,שמגיעות לוהזכויות תר ג הוא לא זכה לי

 ימימספר הללא ציו  ,קי'צשכר באת מקבלי עובדי המפעל . תלושי שכרוקבלת   נסיעה
   .שעבדו

, הודעה מוקדמתללא פוטר  2011ובפברואר , 2009שנת סלימא התחיל את עבודתו במפעל בסו 
הגיש סלימא תביעה באמצעות קו , אחרי פיטוריו. פעלת מכונההלגבי המעסיק ע לאחר סכסו 

  . על מנת לקבל בדיעבד את הזכויות שנשללו ממנו, לעובד

ידי ב "החיי מיה תבליני"תביעות כנגד חברת  35בבית הדי לעבודה בירושלי עד כה הוגשו 
יאליות והפרשי שכר אי תשלו זכויות סוצבגי כול   שעזבו את העבודה או פוטרו ממנה עובדי 
 בשל, התביעהנמוכי מסכו  מיסכובדר כלל מסתיימות התביעות בהסכ פשרה על . מינימו

מפסידה אינה זו שכ , החברהכלפי הרתעה של רשויות האכיפה אי , כתוצאה מכ. היעדר ראיות
תידרש היא לכל היותר  ,תיתבעג א ; באופ קבוע לפי החוקלעובדי מכ שהיא לא משלמת 

בכל החברה מיוצגת . לעובדי מראש על פי החוק של פחות ממה שהיתה אמורה לשלל
שכר טרחה לעור די נחס כ שג  ,ל החברה ובעל המניות אודי ורטהיימר"מנכבידי התביעות 

  .ממנה

  

  העלמת תיעוד ודיווח כוזב לגבי העסקה

גדה ב תעשייהאזורי הליי שברוב המפעלי הישראו מעסיקי ישראלי בבקעת הירד, ללככ
במפעלי . יה תלושי משכורת ואינ מנהלי יומני נוכחותעובדאינ מספקי להמערבית 

שניפק לו המינהל  את אישור העבודה האחרו תואחדי המעסיקי לוקחי מ העובד ביו עבוד

 .זה או אחר הועסק בידי מעסיקהוא שעשוי להוכיח כי מקורי והעובד נשאר בלי מסמ , האזרחי
כי לקו לעובד סיפרו שמועסקי אצל מתנחלי בבקעת הירד עובדי פלסטיני , לאחרונה

של ההתנחלות מכניס אות קצי הביטחו וכי , כללאישורי העבודה כבר לא נמסרי ליד 

הדבר אינו מאפשר  .לתחומי ההתנחלות מדי בוקר לאחר שהוא בודק במחשב א יש לה אישור
  . שמעול לא נמסר ליד, להשתמש בצילו של אישור העבודה המקורילה אפילו 

ה הפסיקו לעשות כ אחרי פסיקת , בחלק מהמקרי המעטי בה נתנו מפעלי תלושי משכורת
במקרי אחרי . על מנת להעלי ראיות במקרה שעובדי יתבעו אות בבתי די לעבודה, "בג

מספר רושמי , וזב לגבי היק העבודה של עובדיהמוסרי מעסיקי ישראלי בגדה דיווח כ
ומצהירי בתלושי המשכורת שה משלמי לעובדיה את  ימי עבודה קט מימי העבודה בפועל

  .שכר המינימו
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ההוכחה בדבר רישומי נוכחות של עובדי מוטלת על  ,2009שנת מהגנת השכר לחוק  תיקולפי 
על מנת לסייע  132.יקבל בית הדי את רישומי העובדי, וא הלה אינו מציג תיעוד כזה, המעסיק

ומנחה אות לנהל רישו , ארגו קו לעובד מצייד אות ביומני רישו, לעובדי בהתנחלויות
  . במקרי הרבי בה המעסיק פוטר עצמו מלעשות כמסודר ומדוייק של שעות עבודת

באחת התביעות התעקש . לעובד רישומי אלה הוכרו על ידי בית המשפט במספר תביעות של קו
קיבל לאחר שהציג רישו ימי עבודה שעשה בעצמו ביומ נוכחות ש ,לקבל את המגיע לוהעובד 

בית המשפט את גרסת העובד על פני זו של  העדי, בהיעדר רישו של המעסיק .עמותת קו לעובדמ
י וחמישה חודשי שעבד שנתי, העובד.  35,000והציעה פשרה לפיה ישולמו לעובד , המעביד

שהינו גבוה באופ חריג ביחס לסכומי שבית המשפט מציע , קיבל סכו זה, אצל אותו מעסיק
  . כפשרה עבור תקופת עבודה קצרה יחסית

  

  התנערות מאחריות באמצעות העסקה דרך קבלנים

באמצעות קבלני  עובדיה הפלסטינימ 30%מעסיקי כמעסיקי ישראלי בגדה המערבית 
לעיתי הוא ג א , בדר כלל תפקיד הקבל הוא לגייס עובדי ולשב אות בעבודה. טיניפלס

העובדי רוב . מתו הכס שהוא מקבל מהמעסיק, ומשל את שכר במזומ מפקח על עבודת
 ,עונתייחקלאות  ה פועליחלק הגדול . בבקעת הירד מועסקי באמצעות קבלני פלסטיני

אינו מאפשר לה מה ש – ספר מעסיקי בשיבו אקראי שנעשה בידי הקבלנימאשר עוברי בי 
התחילו א ה להעסיק את  תעשייהמספר מפעלי באזורי ה. לצבור זכויות במהל השני

  .עובדיה דר קבלני בשני האחרונות

, עובדי הפלסטיניל מעסיק הישראליההקשר בי ההעסקה דר קבלני מעמעמת את 
בכמה מקרי נרש שמו של הקבל באישור  .קושי יודעי את ש המעסיק שלהשלפעמי ב

פי וכ מנסה המעסיק להתחמק ממת זכויות לעובדי על, ההעסקה תחת הכותרת של המעסיק
והעובדי נותרי , אי חוזה עבודה ברור העובדילבי  בי הקבל והמעסיק .הדי הישראלי

  .יהלשלילת זכויותעוד יותר פגיעי 

במקרה של ישראלי שמעסיקי פלסטיני  כי בירושלי לעבודה הדי קבע בית 2010 יוני בחודש
 פסק .וה על המעסיק ההעסקה מוטלת ה על הקבל תנאי להפרת האחריות, באמצעות קבלני

  .משפט בבית זכויותיה את נוספי לתבוע עובדי הניע זה די

 בהתנחלויות שבבקעת הירדעובדת , מה שבאזור יריחויעמ הכפר נו 34בת , )ש בדוי(אימא 
בחממות  במש חמש שני היא עבדה 133.ומסייעת בפרנסת משפחתה, לימודיה בתיכומאז סיו 

החממה . ובמיוחד ברגליי, היו לי כאבי בכל הגו" :בתנאי קשי, התבליני שבמושב נעמה
 11יל בשעה שש בבוקר והסתיי לאחר יו העבודה התח. הייתה לוהטת ועבדתי שעות ארוכות

אית ", אימאמעסיקיה של  ".כאשר ניתנה לנו רק הפסקה אחת, שעות 13שעות ולעתי לאחר 
ושללו , עבור כל שעה נוספת  10שעות ו 8ליו עבודה ב   50שילמו לה , "מ"וינו חקלאות בע

  . פי חוקלעהזכויות המגיעות לה ממנה את 

                                                           

נכנס , 6.7.08ביו  2162 'חוקי מספורס בספר ה. 'ב 26סעי , 2008 ח"התשס, )24' תיקו מס(חוק הגנת השכר  132
BF8C-4107-D7A4-www.tamas.gov.il/NR/exeres/FC147A6E- ב. 2009לתוק בינואר 

1C619E45DB8B.htm 
 www.kavlaoved.org.il/media-ב, 30.8.10, ות בהתנחלויותעובדות פלסטיני – בנות ערובה, קו לעובד' ר 133 

view783b.html?id=2932 ;וג המעסיק יהיו אחראי לשכר " ראיס"ג ה: ד לעבודה פסק"ביה, קו לעובד
   view91ba.html?id=2822-www.kavlaoved.org.il/mediaב, 3.6.10, העובדות



 34

תפות תאול בעקבות הש, ג אימא לא ידעה מה זכויותיה כעובדת ,חרותכמו עובדות רבות א
חמש התאגדה ע היא , ביריחוהמקצועיי ו לעובד והאיגודי קבמספר סדנאות שקיימו עמותת 

בבית הדי לעבודה העובדות תבעו . תביעה נגד מעסיק 2007גישו בשנת הה ו, עובדות נוספות
בתוספת , בתקופת עבודת והזכויות הסוציאליות שלא קיבל את באמצעות קו לעובדבירושלי 

  .פיצויי

מעסיק הבלעדי א  ,במשק ותחקלאעבדו בבכתב ההגנה טענו הנתבעי כי שש הנשי אומנ 
התשלו לה , ממנווהסעת אל מקו העבודה , שהיה אחראי על גיוס הנשי, קבל פלסטיניהיה 

ה על כי העובדות הועסקו בית הדי בפסק די חלקי  קבע 2010מאי חודש ב .והאפשרות לפטר
את  הקביעה זו הרתיע 134.וה על ידי הקבל הפלסטיני" מ"אית וינו חקלאות בע"ידי חברת 

כמה מאות שהסתכמו ב, המעסיק ודחפה אותו להציע סכומי גבוהי יותר מאלה שהציע בעבר
תשל מ "ברת אית וינו חקלאות בעח היפשרה לפ ילהסדרהגיעו הצדדי . שקלי לכל עובדת

  .רישו שעותאו תלושי שכר על א שלא היו בידיה ,  128,000עובדות לכלל ה

לסגור "מעסיקי התעלמו מדרישותיה להעלאת שכר והפנו אות עובדי דיווחו לקו לעובד כי 
, ות המעסיקמדינישל הקבלני משמשי לעתי קרובות כמוציאי לפועל . ע הקבלני" ענייני

וחוסמי קשר ישיר בי העובד לבי , מערימי קשיי על עובדי שדורשי את זכויותיהה 
  .המעסיק

פלסטיני מאז עובדי  60 ברק עובדי כ תעשייהבאזור הש "ליירויאל "טקסטיל המפעל ב
יק מצויי ש מעס הבאישורי העבודה שלו, באמצעות קבל פלסטיניה מועסקי . 2004שנת 

, לשעת עבודה  10ל 8משתכרות בי המפעל עובדות  135.אחר מזה שה עובדי אצלו בפועל
את המשכורות במזומ הקבל משל  .ח לשעה"ש 12 ל 10ואילו העובדי משתכרי בי 

שעות נוספות , דמי הבראה, ימי מחלה, ימי חופשה, אינ מקבלי תלושי שכראשר , לעובדי

  .ותשלו עבור חגי

 סכוב מפעל את המעסיק בבית הדי לעבודה בתל אביבהעובדי מ 43תבעו  2008 רדש מבחו
זכויות עבור ותשלו  הפרשי שכר מינימובדרישה לקבל , הגיע למאות אלפי שקליש

 ,מעבידמתקיימי יחסי עובדי עובדבי הלכי בינה בכתב ההגנה הכחישה החברה . סוציאליות
לה העובדי ביטלו את תביעת לאחר שהובטחה מ 12 .ניוטענה שה עובדי קבל פלסטי

הקבל הפלסטיני על העובדי לבטל את תביעת ואיי לח , במקביל. א יעשו כהעלאה בשכר 
את לא הסכימו לבטל שמאחר  ,בדי ועובדות פוטרו מהמפעלעשרות עו. פיטוריביה על
בודת במפעל והקימו מתפרה בכפר הפסיקו מספר עובדות את ע, איומילח והבשל ה. תביעהה
ומנע מה לשלוח סחורה במטרה לסגור את  כי הקבל פתח במסע הסתה כנגדה טענו . רקיוב

הקבל איי עלינו שישרו את המתפרה וירדו אותנו בכל מקו עבודה בו ": לדבריה. המתפרה
27,000 פיצויי בסמהתובעי ב 23בעקבות התביעה זכו ". נעבוד במסגרת , לכל אחד  10,000

והיה מוכ לשל סכומי נמוכי המעסיק הנותרי התעקש התובעי שמונה לגבי . הסכ פשרה
  .וההליכי לגביה ממשיכי להתנהל בבית הדי לעבודה, מאד כפשרה

  

  

  

  

                                                           

 ב, 24.5.09פסק די חלקי מיו , מ"אית וינו חקלאות בע' נ 'מונא מחמוד אל סמאראת ואח, 3105/07עב  134
1355.html-.psika.org.il/29459www 
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  עובדיםהמאבק המעסיקים בהתארגנויות 

 פיטוריבשל חשש מ, העובדי רבי בהתנחלויות חוששי לדרוש שיפור בתנאי העבודה של
כדי ללחו  פיטורימעסיקי לא מהססי להשתמש באיומי . ומשלילת אישור ההעסקה שלה

וה , על עובדיה להפסיק לדרוש העלאה במשכורת או למשו תביעה מבית משפט לדיני עבודה
  . בארגוני עובדי שמנסי לשפר את זכויותיהנאבקי 

העובדי שביתה במש שלושה ניהלו  צני שלו שליד טול כרני תעשייהבאזור הש במפעל טל אל
 ,התפרק הוועדהעובדי עד חברי ומלאחר שההנהלה פיטרה שלושה  2007.136שבועות בנובמבר 

 פיטורינגד המפעל תביעה בגי הגיש קו לעובד . של פחד ובילבול ותוהעובדי דיווחו על תחוש
וכי פיטרה את העובדי בגלל  ,העובדי שלא ידעה על התאגדותטענה  החברה. שלא כדי

והקושי להוכיח את הקשר בי הפיטורי , לאחר דיו בבית הדי לעבודה .שהתרשלו בעבודת
, נסגרו שלושת התיקי בהמלצת בית הדי בהסדרי פשרה, לשביתה ולהיות העובדי חברי וועד

  .  16,000 ל 12,000והעובדי קיבלו סכומי שנעו בי 

         

נטו ליו   70השתכרו שכר זעו של  מ"אב בר בעלייצור שיש הפלסטיני במפעל העובדי 
שעות  15של כלילה נטו למשמרת   170 כו, במשמרת היו עבודה של שמונה וחצי שעות

, לעובדי מפעלב היתה נוהג רגיל בתשלו המשכורותשל כארבעה חודשי הלנת שכר  137.עבודה
  .כויות סוציאליות נלוות בכל שנות עבודתזאשר לא קיבלו כלל 

על מנת להביא  ,בסדרת לחציהנהלת המפעל פתחה , בתביעה מצד עובדי המפעלאיומי עקבות ב
סכומי כס קטני בהרבה מ המגיע ההנהלה הציעה לה לקבל . ר על זכויותיהתולואות 

 חלק מעובדי, מככתוצאה  .תיקח לה את היתרי העבודה, לככי א לא יסכימו ה איימו, לה
הפסיק המפעל את  2008באפריל . אחרי נכנעו ללחציבעוד ש, עזבו את מקו עבודתהמפעל 
  . לחדש לעובדי את אישורי העבודה שלהומשו כ חדל מ, פעילותו

לבית הדי האזורי לעבודה  המפעל מעובדיעשרות תביעות בש הגיש קו לעובד  2008יולי  בחודש
למש כל  הפרשי שכר מינימוומבעליה אייל יונה לשל מחברת אב בר בדרישה , בירושלי

בממוצע סכו של  –בנוס לכל הזכויות הסוציאליות לה ה זכאי כחוק , תקופת עבודת
  .לעובד  00060,

לחצה חברת אב בר על העובדי ושכנעה את רוב , תו ניצול מצב הכלכלי הקשה של העובדי
. יחסית לסכומי שתבעו העובדי, בתמורה לסכומי כס נמוכי מאד, ביעותיהלבטל את ת

וה ממתיני לפסק די , עשרה עובדי עמדו על שלה למרות הלח שהפעילה עליה החברה
  .בעניינ

  

היא ניסיונ למנוע מעובדיה , אחת התגובות של מעסיקי עברייני לאפשרות של תביעה נגד
 המעסיקיכי דיווחי מעובדי פלסטיני החל ארגו קו עובד לקבל  2011בסו  :לתבוע

על הסכמה ו, על התחייבות שלא לתבוע בעתיד את זכויותיהמה שיחתמו דורשי ישראלי ה
. תשלו בהתא לחוק ממועד החתימה ואילנוכח  ,לוותר על זכויות שלא שולמו לה בעבר

  . יסרבו לחתו כפי שנדרש מהה שבמיד פיטוריהמעסיקי איימו על העובדי ב

באיזור ש" מתאי לי"במפעל ההלבשה  2010בפברואר יוס אלשי מהכפר עזו התחיל לעבוד 
מעבר לשעות א ולפעמי , בלילה 00:21עד ובבוקר  00:8משעה עבד כל יו הוא . ברק תעשייהה
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לאחר שסירב לחתו  1201דצמבר פוטר ביוס . לכל שעת עבודה  12הוא קיבל  ,בתמורה, אלו
  .ואיתו עובדי נוספי, חוקהקבוע בעל מסמ בו הוא מאשר שקיבל את שכר המינימו 

אלא  ,כי העובדי אינ מועסקי על ידה "מתאי לי"הודיעה חברת  קו לעובד בתגובה לפניית
באמצעות קו " מתאי לי"מהעובדי בחרו לתבוע את חברת שלושה . קבל פלסטיניל ידי ע

  .2013דיוני בחלק מהתביעות נקבעו לאפריל  .בדלעו

  תעשייהתנאי עבודה מסוכנים ב

גדולי כמו  תעשייהחלק אזורי , בניהול ישראלי תעשייהבגדה המערבית פועלי כעשרי אזורי 
הללו  תעשייהעשרה השני האחרונות עברו לאזורי הבחמש. מערבמישור אדומי ואריאל ,ברק

ה ביקשו ליהנות מההטבות , כמו יתר המפעלי במקו ;רי מסוכנימפעלי העוסקי בחומ
. וכ מכוח אד פלסטיני זול ובלתי מפוקח, הממשלתיות הכלכליות כגו קרקע זולה והטבות מס

בגדה שמירה על איכות הסביבה הבטיחות והמשכו אות הסטנדרטי הנמוכי של , בנוס
  . להבתחומי א והיעדר פיקוח ואכיפה, המערבית

ועובדי בתנאי  חשופי לחומרי כימיי יהישראלי תעשייהעובדי רבי במפעלי באזורי ה
הדרכות עוברי נ איוה , עבודת נעשית בעמידה ממושכת ובלי לבוש מתאי. אוורור לקוישל 

 3,000עולה כי מבי  2008מתחקיר של קו לעובד משנת . בדיקות רפואיות תקופתיותו בטיחות
לתנאי בטיחות נחשפו  59% ,בצפו הגדה המערבית תעשייהבאזורי השמפעלי י בהעובד

בתקני לא עמדו אשר אמצעי בטיחות קיבלו  20%, באמצעי בטיחות הולמי וצוידלא מסוכני ו
קח על יפמי שלא היה ובמפעל  ,בהלא השתמשו א  ,אמצעי בטיחותקיבלו  17%ו, בינלאומיי

על שימוש בה במהל  וקפידהאמצעי בטיחות הולמי ונגישי ולו קיבמהעובדי  3%רק . כ
   138.עבודת

סביבת העבודה רועשת והאוויר , ברק תעשייהבאזור הליי שרויאל למצעי טקסטיל המפעל ב
ליד מכונות בעמידה מתלונני על חשיפה לחומרי ניקוי מסוכני ועל עבודה העובדי . מלא אבק

ולעיתי קרובות , אי במפעל ציוד עזרה ראשונה, דברי העובדיל. חיתו ללא אמצעי מיגו
החברה אינה מעסיקה איש  ,לטענת העובדי .נפגעי עובדי ממכונות האריגה והתפירה

 תלא נערכוולא קיבלו הדרכה או אזהרות מפני סיכוני אפשריי בהפעלת המכונות ה , בטיחות
  139.מטע החברה לה בדיקות רפואיות

 קשיי נשימה ,עינייצריבה ב, גבכאבי , בסו היו ראש פעלי רבי מדווחי על כאביעובדי במ
כי , מחושי אלה לא תמיד מאובחני כמחלות מקצוע. עמידה ממושכתמוכאבי רגליי כתוצאה 

אינ נשלחי בידי עובדי הבישראל למרפאות ו, ברשות הפלסטינית אי מרפאות לאבחו כזה
עמותת קו לעובד ניסתה לברר ע . י להגיע בהעדר אישור כניסה לישראלואינ יכול מעסיקיה

המוסד לביטוח לאומי וע קופות החולי בישראל מי מטפל בפניות של מחלות מקצועיות של 
  .תשובה ברורהטר קיבלה עד כה א , עובדי פלסטיני המועסקי בהתנחלויות

שני בהתנחלות מעלה מספר ועסק ה, פלסטיני מכפר קסרה שבאזור שכ ,)ש בדוי(אשר 
 אשר 140.יצור חלקי זכוכית צבעוניי המיוצאי למפעלי צעצועי באירופהיאפרי שבבקעה ב

. כפפות מגאו  מסיכותכמו אמצעי מיגו ובטיחות ללא כל  ,במגע ישיר ע הצבע ונמצאוחבריו 
איבוד תיאבו , נשימהמתופעות כגו קוצר  העובדיסבלו כתוצאה מחשיפה לחומרי רעילי 

מאמנזיה ומתופעות נוירולוגיות , הליכתועה ביסובל מזה כשנתיי מפגאשר . ופצעי בפה

                                                           

 .2008, בטיחות עגומה בהתנחלויות, קו לעובד 138
 .)126' הערה מס' לפרטי ר( 2008, ח עובדי בהתנחלויות"דו, קו לעובד' ר 139
 www.kavlaoved.org.il/media-ב, 22.4.10, י היא לא משחק ילדיעבודה במפעל צעצוע, קו לעובד 140

view0783.html?id=2789 
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והוא סובל  ,שלא הצליחו לסייע לו ,קיבל טיפול רפואי אצל רופאי פלסטיניהוא  .נוספות

  .מכאבי חזקי

        

יו תחיל הכר  ני שלו ליד טולניצ תעשייהבמפעל סולאור לייצור בלוני דלק וגז שבאזור ה
כל בוקר ריחות  ובליקאת פני העובדי  141.שעות לאחר מכ 15סתיי הו 6:00בשעה  העבודה

לא הצליחו העובדי אטמי האוזניי שקיבלו . ורעש אדיר של דוחסי אוויר ,עזי של גז ואדי
עברו בדיקות שמע א  העובדי. לדלקות אוזניי חוזרות ונשנותלה גרמו וא , לסנ את הרעש

  .לא קיבלו את תוצאותיה

מסוכ בש  גזכות מג לשאריות של העובדי להחש ללא מס ונאלצ ניקוי בלוני הגזבמהל 
לאדי  ונחשפה , כמו כ. דמע ובחילות, יובש בגרושל תופעות ל לה רגמה ש, מתיל ברומיד
נמצאת בצבע בו הלעופרת ו, שימהבמערכת הנשפגעו  ,הבלונישל ניקוי חומרי השנפלטי מ

ובעלי , ובדיקות תקופתיות בטיחותהעובדי לא עברו הדרכות . משתמשי לצביעת בלוני הגז
  . תבעבודכי ורהכהמפעל לא הסבירו לה את הסיכוני 

ונמנע הוא נפגע במהל עבודתו . שבע שנילמעלה מבד במפעל סולאור ע) ש בדוי(סולימא 

אר כיצד שנתו נודדת מדי יתהוא  .פ יפוטרמחשש  ,פיצויי תוח לאומי לקבלביטמוסד לללפנות מ
הוא . אששבקנה הנשימה והריאות בגלל הגזי שחש כאבי את האוזניו ובההדהוד לילה בגלל 

   .שב לביתו אחרי יו עבודה כשגופו כואב וכשהוא סובל מסחרחורותהוא פר כיצד יס

ט "ולקמ ת"למשרד התמ, ידי קו לעובד להנהלת המפעלב 2010בתחילת טענות העובדי נשלחו 
השיבו כי העובדי  מפעלהבעלי ואילו , השניי האחרוני כלל לא טרחו לענות. התעסוקה

, המפעל מאושר לפי תקני הבטיחות הבינלאומיי, מקבלי את אמצעי הבטיחות הנדרשי
ונענה כי , פני הנהלת המפעלב 2010קו לעובד התלונ שוב ביולי . ט תעסוקה מבקר במפעל"קמו

ט "שבוע על ידי קמבאותו שבביקורת נוספת שנערכה ו, טענות הבטיחות שהופנו אליו ה שקריות
שהביקורת עברה בהצלחה ושה  נאמר על יד במפורש", קו לעובד בעקבות דרישתתעסוקה 

   142."שמחי לראות שהמפעל ממשי לשפר את רמת הבטיחות

השביתה . ו לשבות במחאה על השכר הנמו ותנאי העבודה הקשיהעובדי שהתארגנו החליט
אלו ביקשו מהעובדי לחזור . ארכה חודשי ארוכי והמפעל הושבת עד שנמכר לבעלי אחרי

  .שכרבהעובדי מדווחי על שיפור ניכר בתנאי עבודת ו. על הסכ עבודהעימ וחתמו 

 סביבתיי הפוגעי ג בתושבי  לנזקיהמפעלי העוסקי בחומרי מסוכני גורמי
איגוד ערי . רעיריחות זיהו אויר ו, בעיקר בצורת שפכי תעשיתיי, ההתנחלויות ובסביבה

שבגדה המערבית ומטפל  תעשייהמבצע בדיקות שוטפות באזורי ה לאיכות הסביבה שומרו
על מטרדי ריח  פל האיגוד בתלונות חוזרות ונשנותיט, בי היתר 143.בתלונות הציבור בנושא זה

. אשר מייצר ביודיזל משומ בעלי חיי, מעלה אפרי תעשייהשבאזור ה" ביודיזל"קשי ממפעל 
  . ששוררת בו קשההצחנה שסובלי מה, מעובדי המפעלתלונות בקו לעובד ג על מפעל זה התקבלו 

  
  
  
  

  

                                                           

 www.kavlaoved.org.il/media-ב, 7.7.10, העדר אמצעי מיגו בסיסיי במפעל סולאור: לא בטוחי, קו לעובד 141
viewe94a.html?id=2864 

 .29.7.10תגובת מפעל סולאור לקו לעובד מיו  142
 ב, 2010ח "דו, ורישוי עסקי תעשייה, אתר איגוד הערי לאיכות הסביבה שומרו 143

www.enviosh.org.il/userfiles/file/tahsaya%20vrisuy%20asakim%202010(3).doc 
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  תנאי בטיחות ירודים בחקלאות

  144אית קלינסקי, במושב בבקעת הירד

 ָ מ ְֵ ִבְקַעת ַהְַר ְ  ִבי 
ִתיָנִאי ְ ְל ַ ִפי ְנָעִרי  ְמנ ִ  ַמֲעִלי 

ָמִרי ְ ד  ָקִלי ִלְג ְ ת  ר ְ  ְלַצ
י ְ ת  ע ָ ֶנה  מ ְ  
י ְ ֶקל  ֶ ִני  מ ְ.  

ֵ ִבְקַעת ַהְַר ְ ִבי  ָ מ ְ 
ַתַחת ר ר ָ ִ ל  ֶ ָר  ַט ְ  

ִליָמה ְ ָ יָנה רא ִ ת ַמְר ֶ  ְמבֶ
יָנִאי ִ ְ ֶל ָ ל ְנָעִרי   ֶאל מ

ָנה ֶקל מ ֶ ֶרת  ֶ ָמ ַעל ַצ ֶ 
י ְ ת  ע ָ ֶנה  מ ְ 
י ְ ֶקל  ֶ ִני  מ ְ.  

חש קו לעובד בעיתו האר את תנאי העבודה הקשי של פלסטיני המועסקי  2006בשנת 
 לעצי ונשארי העובדי דיווחו כי ה מועלי במנו. בבקעת הירד בקטי ודילול תמרי

לאכול ולשתות  ה נאלצו 145.קסדות ולבוש מתאי, מיגו אמצעי ללא ארוכות עליה שעות
הפסקות בי המעברי ללא זכו ולעתי קרובות  ,בעוד על הע ואפילו לעשות ש את צרכיה

. גבוה לאור זמ במקובשל השהייה ,  העבודהמסחרחורות בזמסבלו רבי מה . מע לע
ה פסול בשני האחרונות פחת נוהג עבוד. בבקעת הירד הכחישו את דיווחי העובדי המעסיקי

  .א הוא עדיי מתקיי, זה

מאחר , סובלי משריטות מקוצי התמרי ומפתחי דלקותבענ התמרי רבי עובדי 
תאונות התרחשו כשמנופי נפלו ועובדי נהרגו  כמה. יה לא מספקי לה כפפותמעסיקש

ומפקחי עליה , העבודה המסוכנת והקשה הזו נעשית תמורת כמה עשרות שקלי ביו. ונפצעו
  .קבלני פלסטיני

פעולת . נהג המנו מעלה את העובדי על עצי הדקל: "תותאר את עבודבענ התמרי עובד 
ואנו , הדבר ממשי כל היו. בד מועבר לע אחרואז העו, דקות 40ל 20הדילול נמשכת בי 

  ".אחרי הצהריי 16:00בבוקר ועד השעה  6:00עובדי בדר כלל משעה 

אני סובל מדלקות בידי בגלל שריטות קוצי : "המועסק בתחו מספר 17צעיר ב , )ש בדוי(עלי 
הקבל והמעסיק ג וכל פע שביקשנו קסדה וכפפות זכינו לתגובה שלילית מצד , [...], התמרי
מחכה , אני תלוי על הע ללא חבל רתמה, אני ממשי להידקר על ידי קוצי התמרי כל היו. יחד

  ".שהמנו יגיע בכדי להעביר אותי לע אחר

הטרקטור " :סיפר למוס האר על שעותיו על הע, פתליק שבבקעה'מהכפר ג, )ש בדוי(עומר 
אני לא [...] . קרוב לגזע, התמרי הירוקות של הצמרת ואתה יושב על כפות, מרי אות למעלה
אני יודע . מיכסהואי להספיק לגמור את ה, חו מאשר אי לא ליפול מהע, חושב על שו דבר

, לכ עובדי ביד אחת. לשבור יד או רגל, או ליפול ולהפו לנכה, שבכל רגע אני יכול ליפול ולמות
כל הזמ . מפחדי, האנשי עצבניי. הגו מכוו. וראזה קשה נ. ומחזיקי בע ביד השנייה

   ".על הרגליי, יושבי בכריעה

                                                           

 .קו לעובדמ להרצאתה של סלוא עלינאתהאזנה נכתב בעת של ששיר קטע מ. במושב בבקעת הירד, אית קלינסקי 144
, קו לעובד' וכ ר.  www.haaretz.co.il/misc/1.1137128ב, 13.9.06, גבוהטיפסו על ע , האר, גיתית גינת 145
 www.kavlaoved.org.il/media-ב, 8.6.09, ובדי תלויי במרומי העצי בהתנחלויות עמק הירד הישראליותע

viewadfd.html?id=2332 ;תנאי את סרטו המתעד( 2009, "סביבת עבודה מסוכנת, תמרי מרי", קו לעובד 
 www.youtube.com/watch?v=cwTZ2xeSAkM ב, )הלקויי בענ התמרי בבקעת הירד הבטיחות
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בעיות גב כתוצאה מעבר ל. ג עובדי החקלאות בשדות הבקעה חשופי לפגיעות בבריאות

בחומרי הדברה ללא מרססי את השדות  ה, מהעמידה על הרגליי שעות ארוכות ביממה

. שהודברובקטי או גיזו צמחי עובדי נשי וילדי  לצידו, או ביגוד מתאי אמצעי הגנה

. שאינ מפחיתות את שאיפת החומרי הרעילי ,חלק מהעובדי מקבלי מסכות מג פשוטות

וה , עורהדר דר דרכי הנשימה ונספגי בגו מכילי חומרי מסוכני שחומרי ההדברה 

. בעיות עור ועוד, חוסר תיאבו, חולשה ,בעיות ריכוז ,סחרחורות, אלרגיותעלולי לגרו ל

גישי לחומרי אלה יותר ילדי ר .סכנה ארוכת טווחומהווי , החומרי מצטברי בגו

   146.ונמצאי בסכנה של פגיעה בפוריות או מחלת הסרט ממבוגרי

        

 שלראוי לגנאי  הניסיו הבמטעי ובשדות ה, במפעליהסיבות למצב הבטיחות הירוד 

העדר הדרכה מתאימה מטע המעסיקי , המעסיקי הישראלי לחסו באמצעי בטיחות יקרי

וההתרשלות הפושעת של הרשויות באכיפת תנאי הבטיחות של , בדבר בטיחות בעבודה

 2012מאי שפורס בח "ת בדו"ט תעסוקה ולמשרד התמ"מבקר המדינה העיר לקמ. הפלסטיני

היעדר פיקוח ואכיפה משמעותיי בתחו הבטיחות והגיהות המחדל הנמש לאור שני של "על 

, לדבריו". שיש בו כדי להצביע על זלזול מתמש בחיי אד, ש"במפעלי ישראליי באיו

ויש בה כדי להעמיד בסכנה ממשית , התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד ע סדרי שלטו תקיני"

   147".עשייהתבריאות וחייה של העובדי באזורי ה, את שלומ

  

  הפקרת עובדים פצועים 
 ,עובדי פלסטיני. העדר הפיקוח על מצב הבטיחות של העובדי משמעו יותר תאונות עבודה

בידי אמבולנס של זכאי להתפנות  ,ודת אצל מעסיקי ישראלי בשטחישנפצעי במהל עב
מפניות שהתקבלו  ,למרות זאת. ולקבל ש טיפול רפואי בית חולי בישראללא למרפאה או "מד

עולה , בעיקר בענ החקלאות בהתנחלויות, עבודתעת בקו לעובד מעובדי פלסטיני שנפצעו ב
ה לרוב נאלצו לנסוע בכוחות עצמ אל בית החולי  –ג א היתה חמורה  –פציעת שע 

לפעמי המעסיקי . שהתנער מאחריותו על פי חוק, ללא סיוע של המעסיק, הפלסטיני הקרוב
להוציא אות אל על מנת , א"ללא דיווח למד, סיעי את העובדי הפצועי למחסו הקרובמ

, א את העובדי שנפגעו למחסו"אמבולנס של מדמפנה , במקרי אחרי .מחו לשטח העבודה
שמסיע אות לבית חולי בשטחי הרשות , ש ה מועברי לאמבולנס של הסהר האדו

, במקרי רבי המעסיקי מפטרי עובד שנפצע בעבודה 148.יתהפלסטינית או בירושלי המזרח
  . א לפני שהחלי, או שה דורשי ממנו לחזור לעבודה בהקד

בהליכי  עובדי פלסטיני שנפגעו בתאונות בעת עבודת אצל מעסיקי ישראלי בגדה נתקלי
 בתאונות נפגעיעד שזה מכיר בה כ, ביטוח לאומיהמוסד למול  ביורוקרטיי שאורכי כשנה

כיסוי : ביטוח הלאומיהחוק על פי לממש את הזכויות המוקנות לה עבודה ומאפשר לה 
 90תשלו עבור היעדרות מהעבודה עד ל, מעקב רפואי למש שנה בתו ישראל, האשפוזהוצאות 

    .ביטוח לאומימוסד להנקבעי על ידי ועדה רפואית של ה ,יו ותשלו עבור אחוזי נכות

                                                           

 www.kavlaoved.org.il/media-ב, 9.2.09, י הדברהחקלאי בהתנחלויות נפגעי מחומר, קו לעובד' ר 146
viewe72c.html?id=2112 

 ).122' הערה מס' לפרטי ר( 1681' בעמ, 2011ח מבקר המדינה לשנת "דו 147
 ב, 12.10.09,  לבתי החוליעובדי הנפצעי בעבודת אינ מועברי, קו לעובד' ר 148

viewfc9b.html?id=2590-www.kavlaoved.org.il/media ;לפרטי ר( 2009ח עובדי בהתנחלויות "דו, קו לעובד '
 ).126' הערה מס



 40

מעסיקי רבי מסרבי לספק לעובד טופס שמאשר כי : כמה סיבות להתמשכות ההליכי ניש
וטופס לתביעת , הוא נפגע בעבודה וזכאי לקבל טיפול רפואי ראשוני על חשבו הביטוח הלאומי

 הרשות בשטחי רפואי טיפול מקבלי העובדה שהעובדי; דמי פגיעה מהביטוח הלאומי
: ביטוח לאומי בזכאות העובדימוסד לעל הלי ההכרה של ה ולא בישראל מקשה הפלסטינית

ועדות רפואיות של הרשות אינ נותנות , בגלל החר של הרשות הפלסטינית על ההתנחלויות
מה שגור לדרישה , עבודה בעקבות תאונות עבודה כושרהעדר אישורי על בהתנחלויות לעובדי 

שלעתי קרובות מתקשי , ת חולי כלליתתעודה רפואית של קופביטוח לאומי למוסד לשל ה
ולכ מתקשי , משכורת במקרי רבי העובדי אינ מקבלי תלושי, בנוס. העובדי לספק

   .מעבידע ה עבודה יחסיאת קיומ של  להוכיח

א נותרה , לנושאביטוח לאומי מוסד לעמותת קו לעובד פנתה מספר פעמי בבקשה לתגובת ה
שטר ענתה  ,למתאמת הבריאות במנהל האזרחיהעמותה הופנתה , א"דבפנייתה למ. ללא מענה

   .לפנייה

נפגע  2009בנובמבר . אדומישבמישור " מיה תבליני החיי"י אבו חל עבד במפעל אבראה
הזמי אמבולנס מעסיקו . ואיבד את הכרתו עבודתו מנפילת משטח אורז על ראשואבראהי בעת 

באמבולנס של הסהר האדו הועבר אבראהי מש  .ה ליריחולכניסאשר העביר אותו , א"של מד
והמשי להיות , לאחר ארבעה ימי אשפוז שוחרר העובד לביתו. הפלסטיני לבית חולי בעיר

י על רפואי יאישורקיבל אבראהי , בס הכל . בטיפול ובמעקב של רופא מבית החולי ביריחו
  .  עבודה במש שלושה חודשיכושר אי

מכא . הגיש קו לעובד בקשה לביטוח הלאומי להכיר בתאונת העבודה של אבראהי 2010בינואר 
הוכרה    2012במאי  –ושרק בסיומה , התחילה סאגה ביורוקרטית שארכה שנתיי וחצי תמימות

מקור העיכוב היה עובדת אשפוזו של אבראהי בשטחי . פגיעתו של אבראהי כתאונת עבודה
ובה של קופת חולי כללית להנפיק תעודה רפואית שמציינת את וכתוצאה מכ סיר, הרשות

יטוח הלאומי מוסד לבסירב ה, בלי תעודה זו. כושר העבודה שלו בעקבות התאונהאובד תקופת 
  . לטפל בבקשה

את המסמכי לביטוח הלאומי נציגי קו לעובד ערכו מספר ביקורי במשרדי הקופה וניסו לשלוח 
הצליח הארגו להשיג  2012רק במאי . א לשווא, הבריאות הפלסטיניהרפואיי שהונפקו במשרד 

עוד באותו חודש נמסר . את התעודה המתאימה מקופת חולי ולשלוח אותה לביטוח הלאומי
א כי המוסד הסכי לאשר לעובד דמי פגיעה , ביטוח לאומי כי התאונה הוכרהמוסד למה

נוס להחזר כספי עבור הוצאות הטיפול ב, במקו שלושה חודשי, בעבור חודשבעבודה רק 
  .הרפואי ששיל מכיסו

לא היה נאל    כדי, אילו היה אבראהי נשלח לקבלת טיפול רפואי בבית חולי בירושלי
להמתי שנתיי וחצי לכספי שמגיעי לו והיה נחס הטרטור הביורוקרטי שהיה כרו בהשגת 

  .הכרה בתאונתו

  

  כיפהתלונות פרטניות לרשויות הא

ט תעסוקה על מפעלי ומעסיקי "העביר ארגו קו לעובד עשרות תלונות לקמהשני במהל 
רוב . שהפרו את החוק ושללו זכויות מעובדיה ,בגדה המערביתבענ החקלאות ישראלי 

. העביר הארגו את העתקי המכתבי למשרד מבקר המדינה 2011בחודש מר . התלונות לא נענו
ט תעסוקה הראה לה תשובות רבות לאות "ומסרו לקו לעובד שקמ, בירוראנשי המבקר ערכו 

ג עשרות פניות של הארגו למחלקת  .התשובות האלה לא התקבלו במשרדי קו לעובד. פניות
בה נמסר כי המחלקה שלחה , למעט מקרי בודדי, ת בנושא לרוב לא נענו"האכיפה בתמ
לא הוטלו קנסות ולא : יתה כל תוצאה לביקורבא אחד מהמקרי הללו לא ה. פקחי למקו

  :לדוגמה .הוגשו כתבי אישו
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, שבמעלה אדומי" עו הבירה"משחטת ת פקחי ל"שלחה מחלקת האכיפה בתמ 2010ביולי   
תקבל המאז ועד היו לא  .בעקבות תלונה מקו לעובד בנוגע לאי תשלו שכר מינימו לעובדי

 .לגבי אותה תלונהעל ממצא כלשהו במשרדי העמותה מידע 

ממחלקת  2010נמסר ביולי , "ממתקי עונג"בתשובה לתלונה של קו לעובד על הלנת שכר במפעל   
אי בסמכות המחלקה , ולא פלילית "עוולה אזרחית"כי מאחר שהלנת שכר הינה  ת"האכיפה בתמ
ה אי הלנת שכר משמעות, למעשה. ולכ הוחלט לסגור את הפנייה ללא טיפול נוס, לבצע אכיפה

בחרו פקחי , אול למרות זאת, אזרחיתג כמו שהינו עבירה פלילית , תשלו שכר מינימו
  .מחלקת האכיפה שלא לטפל במקרה זה

בנוגע לעובדי , ת"למאיר דוד ממחלקת האכיפה בתמתלונה ארגו קו לעובד שלח  19.10.2010ב 
כי מעסיק שולל מה וטענו  "מ"פטוריז נכסי והשקעות בע"חברת פלסטיני שהועסקו ב

נציג מחלקת האכיפה ביקר . תשלו עבור חלק מימי העבודה שלה ועבור שעות עבודה נוספות
בירר קו לעובד מול מאיר דוד  2012באפריל  .יוחקר את העובדבסמו לשליחת התלונה במקו 

טר  הטיפול בה. רק באותו חודש ונענה כי הללו הועברו לפרקליטות, לגבי ממצאי החקירה
 .הסתיי

 2007בשנת התלוננו מישור אדומי  תעשייהשבאזור ה "חיי אד"נגריית העובדי הפלסטיני ב 
, אי מת תלושי שכר, על אי תשלו שכר מינימו, חודשיי במש שכרבפני מעסיק על הלנת 

 דרשו העובדי, כמו כ 149.מחלה ושעות נוספות, חגי, הבראה, אי תשלו פדיו ימי חופשהו
, המעסיק סירב לקבל את דרישות העובדי וא לדבר אית. לשפר את תנאי הבטיחות במפעל

למנוע מה לדרוש את ולהפחיד על מנת , שלהעבודה האישורי מה את שלל  2007בנובמבר ו
 ,לאחר מספר ימי החזיר המעסיק את אישורי עבודה לרוב העובדי. זכויותיה על פי החוק

פקח של משרד במקו ביקר , בעקבות פניה של קו לעובד ,חודשבהמש ה .ופיטר שבעה מה
חזר הפקח  2008במאי . ודבר לא השתנה, חלפה כמעט שנה. ושמע את תלונות העובדי ת"התמ

, נגד המעסיקכצעדי ענישה כל ננקטו לא  ,ביקוריהחר שני . ובדי במקוודיבר שוב ע הע
אישור עבור   50לשל וא החל לדרוש מחלק , דיהמשי בסירובו לקבל את דרישות העובש

   .שלההעבודה 

בפני העובדי הפלסטיני הדר הכמעט יחידה שעומדת , לנוכח העדר האכיפה האפקטיבית
אפשרות זו מרתיעה . לתבוע את זכויותיה הינה דר בתי המשפט הישראלייבהתנחלויות 
ותו תהלי של העלאת מודעות של עובדי , 7200משנת מאז מת פסק הדי אול , עובדי רבי

נרשמה עלייה במספר התביעות של עובדי פלסטיני , בנוגע לזכויותיה מצד ארגו קו לעובד
  . כולל תביעות קבוצתיות, המועסקי בהתנחלויות

בהתנחלויות  העובדי על לטעו בבית המשפט כי נוהגי המעסיקי, מוגשת תביעה נגדבמידה ש
וכי , הפלסטינית הרשות בשטחי ליתר העובדי כי יש להשוות את שכר, הירדני חל החוק

 רוב. שדרכ מועסקי העובדי הפלסטיני האחריות לתנאי עבודת מוטלת על הקבלני
 הפרטניות התביעות ורוב, כלשהו תיעוד או משכורת תלושי ללא המשפט לבית מגיעי העובדי

  150.בפשרה מסתיימות

  

  

  

  
                                                           

 .)126' פרטי בהערה מס' ר( 2008, ח עובדי בהתנחלויות"דו, קו לעובד 149
 ' בעמ, לעיל' ר, להרחבה בנוגע להליכי המשפטיי בבתי הדי לעבודה 150
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  רים פלסטינים לישראלכניסת סוח

על . לצרכי עבודת, ישראל מספקת היתרי כניסה לישראל לפלסטיני שסוחרי ע ישראלי
לצר ו, ק הפלסטיני באזור מגוריה"בקשה למתלהגיש על הסוחרי , מנת לקבל את ההיתר

מהחברה הישראלית שמולה מתבצע מכתב , לשכת הסחר הפלסטיניתשה רשומי באישור אליה 
הדרישה האחרונה  151.לפי הנפה,  50,000עד  20,000וחשבונית מס ע סכו מינימלי של  הסחר

   .על סוחרי זעירי ומתחילימקשה 

היתר הכניסה שמונפק ו 152,כניסת סוחרי פלסטיני לישראל מוגבלת במיכסה של כמה אלפי
, יני לישראלבשל ההגבלות על כניסת עובדי פלסט. לסוחרי תק בדר כלל לשישה חודשי

 יובפועל עובדי אצל מעסיק, עובדי שמצליחי להשיג היתר כניסה לישראל כסוחרי ניש
במקרה ביטוח עובדי אלה אינ מקבלי זכויות סוציאליות ולא זכאי ל. ללא היתר, ישראלי

  .תאונת עבודהשל 

, ישראלי בבנייה עבד אצל כמה מעסיקי, ואב לעשרה ילדי 50 ב למעלה מ, )ש בדוי(עבד 
עבד בישראל וכל סו במהל השבוע ל . כשהוא משתמש בהיתר כניסה לישראל לצור מסחר

תחילת חודש מאי בשסו שבוע ב. השבועי וע שכרשבגדה המערבית שבוע היה נוסע למשפחתו 
משפחתו זקוקה כי תחנוניו של עבד . ביו ראשוו באותה עת שישל לו רק מעסיקאמר לו  2012

בסו השבוע להישאר ו מנהגולחרוג מהחליט ו, גדולמפח נפש עבד חש . לא עזרו, כעת לכס הזה
נית היה לפעול מול  ,שכירכעובד לו היה . ונפטרלב עבד התק קיבל לילה בשבת ב. בישראל

בשל כעסו על אי תשלו  ,כפגיעה מעבודהשל עבד ביטוח לאומי להכרה בהתק הלב מוסד לה
קל ג כשמדובר בעובדי הלי כזה אינו . ובדה שלא סבל בעבר מבעיות לבונוכח הע, שכרה

  .אותו לבלי אפשריהפכה ברישיו סוחר עבד החזיק העובדה שאול , ישראלי

  

  סיכום והמלצות

ומונעת במכוו את התפתחותה של כלכלה , מזה עשרות שני שולטת ישראל בגדה המערבית
ויוצר תלות של עובדי , הגבוהה של האבטלה בגדההדבר תור לרמה  153.פלסטינית עצמאית

של אי די העובדי הפלסטיני כדינ , משו כ. פלסטיני בפרנסה אצל מעסיקי ישראלי
ישראל , למרות זאת. וישראל מחוייבת לאפשר לה להיכנס לשטחה לצורכי פרנסה, עובדי זרי

י קריטריונ, יכסות מספריותתו הטלת מגבלות של מ, עושה זאת במשורה ובחוסר רצו
והאשמות חסרות בסיס בדבר סיכו ביטחוני שמונעות מרבבות  שרירותיי של גיל ומצב משפחתי
  .פלסטיני ישרי דר לעבוד בישראל

עתיר , ההלי שכופה ישראל על מעסיקי שמעונייני להעסיק פלסטיני הינו ממוש
ה שמרפה את ידיה של מעסיקי ושל עובדי מ, בלתי יעיל ולוקה בהעדר שקיפות, ביורוקרטיה

פלסטיני שעובר את כל המשוכות הללו רשאי לעבוד בישראל רק . כאחד ופותח פתח לשחיתויות
מחליש אותו אל מול מעסיקו ומגביר את , שפוגע בחירותומה , כשהוא כבול למעסיק ספציפי

                                                           

 .il/938http://www.cogat.idf-ב, ש"שאלות ותשובות באתר מתפ' ר 151
he/Cogat.aspx?tab=949&SearchText=%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8&PageNum=1 ; מחסו

עדכו נמסר לנגה קדמ מסילביה פיטרמ ). 5' פרטי בהערה מס' ר( 73' בעמ, 2011ספטמבר , אסירי שקופי, ווטש
 .16.3.12ממחסו ווטש בפגישה מ

 ב, n Palestinian Population for RamadanEasing of Restrictions o ,22.11.11 , אתר משרד החו 152
www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2001/Easing+of+Restrictions+on+Palestinian+Popu

lation+f.htm. 
12' בעמ, 2007, מעבר לגבול החוקיות, למשל בצל' ר 153  ב, 10

www.btselem.org/download/200703_crossing_the_line_heb.pdf 
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וחדשות , ישראל רצופה תלאותדרכו היומיומית לעבודה ב. פגיעותו לסכנת ניצול ושלילת זכויות
  .לבקרי הוא מנוע מלעבוד בשל הידוק הסגר על השטחי

שוללי מה את מלוא השכר , מעסיקי רבי מנצלי את חולשת של עובדיה הפלסטיני
, תופעה זו מתאפשרת. והזכויות שמגיעי לה כדי ואינ דואגי לסביבת עבודה בטוחה עבור

, זלת ידיה של הרשויות הממונות על אכיפת החוק על המעסיקיכתוצאה מאו, וא מתרחבת
הדבר נכו בעיקר לגבי פלסטיני שעובדי אצל מעסיקי . אשר מועלות באופ פושע בתפקיד

ח "ועל כ עמד א מבקר המדינה בדו, נשללות דר שגרה שזכויותיה, ישראלי בגדה המערבית
  .2012שפירס במאי 

  תעמותת קו לעובד קורא

  :לממשלת ישראל

כ שישק את הצור האמיתי של  ,להגדיל את מספר של העובדי הפלסטיני בישראל -
באמצעות הרחבת מגוו הענפי בה רשאי פלסטיני  ,זאת. העובדי והמעסיקי

 הקולקטיביות של גיל ומצב משפחתי ביטול המיכסה המיספרית וההגבלות, לעבוד
רק בכפו לבדיקה ביטחונית פרטנית ולממצאי של  והטלת איסור על כניסה של עובד

  . ממש

עובד למעסיק ולאפשר לפלסטיני לקבל היתר תעסוקה ישירות ה תלבטל את כביל -
ליצור מנגנוני שיאפשרו קשר ישיר בי מעסיקי ישראלי לבי מחפשי . מהרשויות

א נוצר צור , עבודה פלסטיני ולתת לעובדי את החירות לנוע בי מעסיקי ביוזמת
 . כזה

של עובדי  ביכולת י ופוגעבעונש קולקטי ההמהוו, על השטחי להימנע מהטלת סגר -
  . השטחי להתפרנס בכבוד

על מנת להקטי את האבטלה בשטחי ולספק , לאפשר פיתוח כלכלה פלסטינית עצמאית -
 .מקומות עבודה מגווני למחפשי העבודה הפלסטיני

 :לרשויות הביטחון

לרבות מת הודעה , ניעה ביטחונית על אד רק בכפו לכללי המינהל התקילהטיל מ -
 .מידע רלוונטי ואפשרות לשימוע, מוקדמת

ללא  לאפשר לפלסטיני שהוטלה עליה מניעה ביטחונית לפעול להסרתה מול הרשויות -
וליידע , להסיר באופ יזו מניעה שאינה רלוונטית עוד, תלות בבקשה להעסקה עבור

 .מיידי אנשי שמניעת הוסרה באופ

לאפשר תנאי מעבר נוחי ומהירי בי השטחי לישראל עבור פלסטיני שנעי מדי יו  -
בה יוכלו להגיע יעילה ולהעמיד לרשות תחבורה ציבורית , בי האזורי לצור עבודת

  .מהמחסומי למקו עבודת בישראל ולבתיה

 :ט תעסוקה"לרשות האוכלוסין ולקמ

ולפשט את ההליכי הביורוקרטיי הכרוכי במת אישורי למעסיקי ישראלי  לייעל -
 .ולעובדי פלסטיני
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לרבות הנהלי המסדירי , לפרס בציבור מידע הנוגע להעסקת פלסטיני בישראל -
 . ה בעברית וה בערבית,  העסקה זו

זכאי  עסיקי הישראלי בדבר הזכויות לההפלסטיני ואת המ ליידע את העובדי -
להסביר לעובדי את דרכי הפעולה שעומדות בפניה במקרה של . העובדי על פי חוק
  . הפרת הזכויות הללו

 :לרשויות האכיפה

על מנת לוודא שהללו מכבדי את זכויותיה  ערו פיקוח שוט בקרב מעסיקיל -
מת  ,לרבות תשלו שכר מינימו ושעות נוספות, הסוציאליות של עובדיה הפלסטיני

תלושי שכר ודיווח מדוייק של שעות העבודה ומקפידי על תנאי בטיחות נאותי עבור 
 . עובדיה

 "לערו פיקוח כזה ג בקרב המעסיקי בהתנחלויות ולאכו עליה את פסיקת בג -
 .שדורשת מה לכבד את זכויותיה של העובדי הפלסטיני לפי החוק הישראלי

 .עובדיוללי את זכויותיה של המעסיקי ששלנקוט צעדי כלפי  -

משו שצורת העסקה זו , לעמוד על העסקה ישירה ולא לאפשר העסקה דר קבלני -
 . כרוכה בדר כלל בהפרת זכויות של העובד הפלסטיני

לדאוג שעובדי פלסטיני יוכלו להשתמש בתחבורה הציבורית הקיימת על מנת להגיע  -
  .י שמסרבי להסיע עובדי אלהולהעניש נהג, למקומות עבודת ולבתיה

 :להסתדרות

ולסייע לעובדי שמתאגדי , לתמו בעובדי פלסטיני שמנסי לממש את זכויותיה -
 . על מנת לדרוש זכויות אלה ממעסיקיה

למע כיבוד , לפעול מול מוסדות ממשלתיי כמו מדור התשלומי והמינהל האזרחי -
  .זכויותיה של העובדי הפלסטיני

 :א"למד

להימנע מהעברת פלסטיני שנפצעו במהל עבודת אצל מעסיקי ישראלי לבתי  -
  ולהעביר לבתי חולי בישראל שטחי הרשות הפלסטיניתחולי ב

  :לאומי ביטוחמוסד לל

לפשט הליכי הנוגעי למימוש זכויות במקרי של תאונות עבודה בה מעורבי עובדי  -
 .פלסטיני

לי לבדיקות תקופתיות לעובדי פלסטיני שאינ להקצות תקציבי לקופות החו -
 .חברי בקופות ומועסקי  במפעלי ע סיכו בטיחותי




