
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 0202 נובמבר, 02
 

 דחוף!         לכבוד     לכבוד
 יאיר, נציבה ארצית-עו"ד ציונה קניג   גב' יפה סולימני, מנהלת

 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה   מינהל הסדרה ואכיפה
 משרד הכלכלה    משרד הכלכלה

 6662666-62פקס:    6662666-62פקס: 
 

 שלום רב,
 

 מיתלאושייכות רקע על של עובדים ערבים אסורים פיטורים : הנדון

הדחופה לשם שמירה והגנה על  ןבעניין שבנדון, ולבקש את התערבותכ, ןלפנות אליכ והרינ

ושלא להיות  זכות לשוויוןבראשן הו, זכויותיהם של העובדים הערבים בשוק העבודה בישראל

 , והכל כפי שיפורט להלן:מופלים לרעה

 בדים ערבים ממקומות עבודתם אך ורק בשלבימים האחרונים עולות קריאות לפיטורי עו .0

, לחץ מופעל גם ברשתות החברתיות על מעסיקים לפטר את העובדים תהלאומי זהותם

 הערבים ולהחליפם בעובדים יהודים.

כך שמספר לא מבוטל של ביממה האחרונה, קריאות אלו קיבלו תאוצה משמעותית  .0

ו מפורשות כי פיטרו ו/או הודוהתבטאו בכלי התקשורת וברשתות החברתיות מעסיקים 

ראש הגדיל לעשות הפסיקו את עבודתם של עובדים ערבים אך ורק בשל היותם ערבים. 

בכלי בהמשך פורסמה  אשר ,בדף הפייסבוק שלו הודעה פירסם, אשר העיר אשקלון

תקשורת רבים, כי הורה על הפסקת עבודתם של עובדי בניין ערבים המועסקים בבניית 

 גני הילדים בעיר.ים בד"ממ

 :בעניין ראו

 " ,0, עמ' 02.00.0202" עובדים ערבים מפוטרים בכל הארץ –אפקט הפחד ידיעות אחרונות 

  אתרMAKO" ,01.00.0202" אשקלון הפסיקה עבודת פועלים ערבים : 

http://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2014/Article-

b76cc480469c941004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2082585621 

  ,יהודה הרציג: "המטרה שלהם היא לטבוח  -מפטרים ערבים "רדיו ללא הפסקה, תוכנית גיא זוהר

ראיון עם הקבלן יהודה הרציג המודה בפיטורים עובדיו הערבים, הראיון  ,"בנו ולהשתלט על המדינה

  01.00.0202מיום   

http://103fm.maariv.co.il/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=GEJGHD&c41t4nzVQ=EIK 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 0סעיף פי -על פיטורים פסוליםשייכותו הלאומית הינם /או מוצאו ו פיטורי עובד בשל .3

לפי סעיף אף עבירה פלילית ים ומהוו ,0111 –תשמ"ח הזדמנויות בעבודה, הלחוק שוויון ה

 לחוק. 01

 דמנויות בעבודה,הזהעל אכיפת חוקי העבודה ובכלל זה חוק שוויון כגופים האמונים  .2

, שהולך וצובר תאוצה דנן מתבקשת התערבותכם המיידית כדי לעצור את גל הפיטורים

בפני . עמדתכם והתערבותכם נגד פיטורים על רקע לאום, צריכה להיות ברורה מיום ליום

מסוג בחוק ובמוסר נגד פיטורים האיסור הציבור הרחב, על מנת שיובהר לכלל הציבור 

 ה.ז

מנת להגן על העובדים -לנקוט בכל האמצעים הדרושים עלאור הדברים הנ"ל, נבקשכם ל

 , ובכלל זה:מוצאם הלאומיבשל  ,הערבים מפני פיטורים והתנכלויות מצד מעסיקים

ו עובדים ערבים ו/או הפסיקו את רפיטמיידית בחקירה נגד מעסיקים שהודו כי  לפתוח .א

הודעה על פתיחת חקירה כאמור  .לעיל 0עיף עבודתם בשל מוצאם, כגון אלה שהובאו בס

 תובא לידיעת הציבור דרך פרסומים בכלי התקשורת השונים;

 בעבודה, הזדמנויותהשוויון  המדגישות את האיסורים בחוקלמעסיקים  הנחיותפרסם ל .ב

תפורסם ברבים ובכלל זה בכלי התקשורת  עמדה זו .מוצא לאומימפני פיטורים בשל 

 השונים;

 םאת האפשרות לפנות אליכ ,ובפרט העובדים הערבים ,לידיעת ציבור העובדיםלהביא  .ג

פת השוויון ואיסור ההפליה בעבודה. פירסומים בהקשר זה יהיו כגופים האמונים על אכי

 התקשורת הערבים. יובכלהערבית גם בשפה 

 

 לתגובה בהקדם, נודה.

 

 בברכה,

 
 גדיר ניקולא, עו"ד

 
 :העתק

 רד הכלכלהעו"ד מיכאל אטלן, יועמ"ש מש


