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פעולה כלכלי באמצעות תעסוקת על "חיזוק שיתוף בעקבות החלטת הממשלה  :עמדה נייר

 (2016במארס  8מיום  1236פלסטינים בישראל"  )החלטה   עובדים

 

מספר העובדים הפלסטינים גדיל את על החלטת הממשלה להעמותת "קו לעובד" מברכת 

המדיניות בתחום תעסוקת העובדים להקים צוות בין משרדי לצורך הסדרת ו, בישראל המועסקים

   . הפלסטינים

שהסדירה את  1970-להחלטת ממשלה בהתאם העובדים הפלסטינים מועסקים בישראל ב

, )הסדרים כלכליים והוראות שונות(יריחו זור ואבדבר עזה הסכם יישום ההעסקתם ועוגנה בחוק 

ההחלטה אינה מיושמת במלואה. המדינה אוכפת על המעסיקים לשלם מסים , לצערנו. 1994-מ

התשלומים  עברתהמתעלמת מאי זכויות הסוציאליות של העובדים, אך עבור הכספים ולהפקיד 

  . לעובדיםשל אותן הזכויות המלאים 

הזדמנות לקדם היבטים אנחנו רואים בהחלטת הממשלה האחרונה תשלומים סוגיית המעבר ל

 יםואנושיים העסקה בטוחתנאי  עבורםלהבטיח במטרה , להעסקת העובדיםשנלווים ים שונ

 :לחזור לביתם בריאים ושלמיםשיאפשרו להם 

 צפיפות במעברים 

מידי בוקר הם . יסודיותטחוניות יים בדיקות ברשיון עבודה עוביבעלי רפלסטינים עובדים 

שעות של ובזבוז במעברים לצפיפות קשה מה שגורם  ,ביטחוני בידוקמחדש נאלצים לעבור 

אוטומציה כה מתקדמת ניתן לספק של בעידן אנחנו סבורים כי . למעבר ארוכות בהמתנה

 וחסכוני בזמן.  מעבר מהיר להםשיאפשרו זיהוי  תגילעובדים בעלי הרישיונות 

 שיון עבודהיתלות במעסיקים לקבלת ר 

 ועובד תלוי במעסיקהשהעבודה של העובדים הם על שמות מעסיקיהם, וכך יוצא שיונות יר

גביית שם לרבים ח אדם וקבלני כמעסיקים ועל ידי  תצלוכדי לעבוד בישראל. תלות זו מנ



 

 

נותר בידי  בחודש₪  2500 -ל 1500בין . מכיוון שגובה העמלות הוא העובדיםן עמלות תיווך מ

 . (דו"ח קו לעובד)ראו  ממילאם הנמוך שכרהעובדים רק חלק מ

לא ם. ההתלות במעסיקין הדרך היחידה למגר את התופעה היא שחרור העובדים מ, לטעמנו

, אך הם אינם שיון עבודהירתמורת עמלת דמי תיווך  יהםמעובדגובים מעסיקים מעט 

צו. באופן זה, כוונת השלטונות לעבוד היכן ועם מי שיחפ יםחופשי םוהמעסיקים אותם 

אינה בכל מקרה   להשתמש במעסיקים כזרוע ביטחונית לשם פיקוח על העובדים ועל תנועתם

כניסתם לישראל נרשמת יסודיות וטחוניות יים בדיקות ברהעובדים עובמיושמת. וכאמור, 

 במעברים מדי בוקר. 

 ,מסוייםמעסיק קשירתם ללעובדים היתרים ענפיים ללא העניק קוראים לממשלה לאנחנו 

. היתר כזה שניתן להם היתר לעסוק בואצל כל מעסיק בענף לפי בחירתם ולאפשר להם לעבוד 

מעסיקים ישראלים המעכבים והממושכים ם המסורבלים ירוקרטיואת ההליכים הבייתר י

. על כים האלההליאת ההשחיתות המלווה ימנע את מעוניינים להעסיק עובדים פלסטינים, וש

 . 2014ח "דובהתריע גם מבקר המדינה בביקורתו על מדור התשלומים כך 

  ביטוח בריאות 

מדור משכר העובדים על ידי נגבה  רשות הפלסטיניתשטחי הביטוח רפואי בם לתשלוה

נזקקים  כאשר הםם בלבד. בשטחירפואה  שירותיעובדים . הביטוח מקנה להתשלומים

או בעיה דחופה אחרת בהיותם בשטח  התקף לב, תאונת עבודהגלל בלטיפול רפואי דחוף 

תאונת הכרה בבמקרה של רק ביטוח לאומי מוסד להעל ידי כוסה מעלות הטיפולים ישראל, 

כתאונת עבודה. במקרים אחרים  הוכרהיה הרפואית בעלאחר שהרק בדיעבד, כלומר  –עבודה

את הפנייה למוסד לביטוח ת. הרשות הפלסטיניעל ידי אמור להיות מכוסה הטיפול הרפואי 

. חייב העובד לעשות בעצמו כיסוי עלות הטיפול שקיבלצורך לאומי או לרשות הפלסטינית ל

, י חוק בביטוח רפואיומהגרי העבודה המבוטחים לפבשונה מהעובדים הישראלים , זאתו

 עובדים פלסטינים לשהזכות לטיפול רפואי "על  דו"ח קו לעובדראו ת )המכוסים אוטומטי

  (. 2015המועסקים בישראל", 

ם בביטוח הפלסטינים לבטח את עובדיהעובדים ה ו קוראים לממשלה לחייב את מעסיקיחנאנ

המעסיקים ן הכספים הנגבים מן להקצות חלק מאנחנו קוראים לחלופין, . פואי בישראלר

, לתשלום עבור ביטוח רפואי (ברובם ממומשים אינםכספים ש) לעובדיםעבור דמי מחלה 

  לעובדים הנזקקים לטיפולים רפואיים בהיותם בישראל לרגל עבודתם.  

http://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2014/06/%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_266/fb860755-1b0b-4206-b1ab-c76ccf254fe0/210-ver-4.pdf
http://www.kavlaoved.org.il/%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C/


 

 

 עובדים מנועי רשיון עבודה 

מגוון של מניעות: מניעה  העסקה בשל היתר ת האפשרות לקבלרבים נחסמעובדים בעבור 

ביטחונית , מניעת משטרה הנובעת על פי רוב ממעצר על כניסה לישראל ללא היתר עבודה, 

 חובות )קנסות או אחרים(  ועוד.תשלום -מניעת אג"מ, בשל אי

ווקא קשורה למסוכנות מדו"חות  ארגון "מחסום ווטש" עולה כי המניעה הביטחונית לאו ד

אלא כדי לתחזק את הכיבוש: לגייס משתפי פעולה, לשמור על אנשים מפוחדים,  מבקשים,ה

במצב של אי וודאות מתמדת ולפגוע בלכידות החברתית. עובדה היא שלמנועי שב"כ רבים 

מסירים את המניעה בהליך יחסית פשוט ואם מוגשת עתירה לבית המשפט, המניעה מוסרת 

 ם ללא צורך בקיום דיון. במקרים רבי

לעומת זאת, לגבי מנועי משטרה לא ניתן כמעט להתמודד עם ביטול החסימה. על עובדים 

שאין להם רקע פלילי, שנתפסו בישראל ללא היתר ונשפטו מוטלת מגבלת כניסה על פי 

קריטריונים שאינם מתפרסמים באף מקום למרות הוראת בג"צ. תקופות ההגבלה מוכפלות 

שנים ויותר. קיים  10, 5-ת כך שהעובדים מנועים לטווחי זמן ארוכים המגיעים לומשולשו

לכאורה הליך ערעור על מגבלת הכניסה, אבל מניסון מחסום ווטש אחוז ההצלחה בערעורים 

 אלה קרוב לאפס. 

אנו קוראים לממשלה לפקח על מנגנוני חסימת ההיתרים מסיבה בטחונית, לשקול שינוי 

מה בשל עבודה ללא רישיון, שיאפשרו ליותר עובדים לעבוד באופן חוקי קריטריונים לחסי

 מבלי שיאלצו לסכן את עצמם בעבודה ללא רישיון כדי לפרנס את משפחותיהם. 

 מדור התשלומים 

ל ידי עלמדור התשלומים הגיע סך הכספים המשולמים  2013אוגוסט עד  ינוארחדשים ב

של הזכויות הסוציאליות עבור הן ונים ושכמסים הן עובדים פלסטינים ם של מעסיקי

מהכספים האלה כלל אינם  חלק גדול. אולם קלמיליארד שסכום העולה על להעובדים 

הסיבה לכך וש זכויותיהם הסוציאליות. משמשים למימאינם מגיעים לעובדים הפלסטינים ו

"כשל שהוא  2014דור התשלומים, שעליו נכתב בדו"ח מבקר המדינה של מ ונעוצה בהתנהלות

בתפקידו להגן על זכויות העובדים הפלסטינים" בכך שלא דאג להשוות את תנאי השכר 

כי , המבקרעוד כתב וזכויות ההעסקה של העובדים הפלסטינים לאלה של הישראלים, כדין. 

 הפעלתו בעתיד בנושא זה". "יש מקום שהממשלה תבחן את תפקידי האגף ואת המשך 



 

 

העובדים אי שקיפות מאפיינת את כלל ההיבטים של תעסוקת העובדים הפלסטינים בישראל. 

על יתרות הכספים  ים תקופתייםהם אינם מקבלים דיווחואינם מיודעים בדבר זכויותיהם, 

ן ממדור התשלומים מונע מקובל בישראל. נוסף לכך, כעל שמם, שהמופקדים בקרנות הפנסיה 

לקצבת נכות המוקנית בתקנוני  םאת זכות ,איבדו כושר עבודה ממחלה או תאונהשהעובדים 

קו בעניין המימוש החסר בכספי הפנסיה לעובדים הפלסטינים " קרנות הפנסיה המקיפה.

  .עתירה לבג"ץ 2.11.15-בהגיש  "לעובד

התשלומים אגף ודו של אנו חוזרים על קריאתו של מבקר המדינה לממשלה לבחון את תפק

 ואת המשך פעילותו בעתיד.

 היעדר פיקוח על בטיחות בעבודה 

יום בכל מספר הפצועים וההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין גדל ומחמיר מדי שנה. 

נפצעו קשה  2014. בשנת מגובה מנפילות, בעיקר נפצעים בממוצע שני עובדי בניין פציעה קשה

. מדי שבוע או שבועיים 2011-הפצועים בשיעור לעומת מספר  אחוז 20עלייה של עובדים.  569

למעלה  .בממוצע איש 30השנתי כבר עומד על ההרוגים  מספר , ואתר בנייהנהרג עובד ב

דווח  2016 סראמ רק בחודש ממחצית העובדים הנפגעים בענף הבנייה הם עובדים פלסטינים.

 בהן נפגעו ונהרגו עובדי בניין. שתאונות  26על 

לממשלה לנקוט  ת, קורא"למאבק בתאונות בנייןהקואליציה ", כחלק מ"קו לעובד"עמותת 

של  שתתבסס על הרתעה עמוקה אכיפה אפקטיביתליקוח מוגבר ובדחיפות צעדים שיביאו לפ

   .הקבלנים שבאתריהם מתרחשות התאונות

 

 

 

 עובדים פלסטינים, קו לעובדכתיבה: מחלקת 

 2016אפריל, 

http://www.kavlaoved.org.il/%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C/

