
 

 

 

 2021יום העובדות והעובדים 

 חדה באכיפת זכויות עובדות ועובדים, ירידה 

 לצד עלייה במספר הפונות והפונים לקו לעובד. 

 

בפונים לקו לעובד עקב הלנת שכר או אי תשלום שכר, עלייה של  34%עלייה של  עיקרי הנתונים:

ירידה חדה נתוני מנהל ההסדרה והאכיפה חושפים  :זכויות פנסיוניות. מנגדבפונים בגין  20%

בסכום העיצומים המוטלים  62%בפתיחת מקרי חקירה, ירידה של  55%באכיפת זכויות עובדים של 

  המנהל. בתקציב 56%וירידה של 

לצמצום מקומות עבודה, הביאה באופן מובהק  2020בשנת  את ישראל והעולםמגפת הקורונה שפקדה 

דים. צמצום מקומות העבודה הביא לפגיעה בכוח המיקוח של העובדים, ויכולתם לשמור ופגיעה בעוב

לצערנו, לצד מאות אלפי הישראלים שאיבדו את מקום עבודתם, באופן זמני או תמידי, על זכויותיהם. 

, בראש ירדה באופן מובהק פעילות אכיפת זכויות העובדות והעובדים על ידי הרשויות השונות

ההסדרה והאכיפה במשרד כאן, על ידי הגוף האמון על אכיפתן, מנהל ניתן לראות כפי שובראשונה, 

 העבודה והרווחה. 

יהודים, ערבים  –כוח העבודה בישראל מורכב ממספר קבוצות, בהן בעלי אזרחות ישראלית 

. על פי נתוני הלמ"ס, מרץ ועובדים פלסטינים מהשטחים מבקשי מקלט מהגרי עבודה; ואחרים;

לעומת שנת   10%מיליון, ירידה של  369.3מספר משרות השכיר בקרב עובדים ישראלים היה   ,2021

. מספר משרות 40.9%. הירידה המשמעותית ביותר הייתה בענף שירותי אירוח ואוכל , ירידה של 2019

נת לעומת ש 9%אלף, ירידה של  5.122השכיר בקרב עובדים מחו"ל עמד על מספר משרות השכיר היה 

אלף. דו"ח בנק ישראל מפרט  97.2עמד מספר העובדים הפלסטינים מהשטחים על  2019. בשנת 2019

במספר משרות השכיר של העובדים הפלסטינים, אך  68%כי עם פרוץ מגפת הקורונה חלה ירידה של 

 , מספר העובדים שב להיות כפי טרום המגפה. 2020עד לחודש ספטמבר 

עו ממגפת הקורונה היו באופן מובהק נשים, בעלי שכר נמוך, עובדים העובדות והעובדים אשר נפג

. על פי דו"ח משרד העבודה והרווחה מספר המפוטרים או המצויים מבוגרים, ובעלי השכלה נמוכה

, 11%-בסגר הראשון ב . בשני הסגרים עלה מספר הנשים על מספר הגברים:400,000בחל"ת התייצב על 

בסגר השני. בסגר  11%-בסגר הראשון, ו 46%עמדה על  65-75גילאי . האבטלה בקרב 7%-ובשני ב

, המאופיינים בהשכלה נמוכה, ותעסוקה גבוהה בענפים שנפגעו, 18-24השנייה בלטה אבטלת גילאי 

בתוך כך שירותי האירוח והאוכל. יש לציין כי בזמן שהשכר במשק עלה עקב אבדן מקומות עבודה בקרב 

₪  5138-, ו2019בשנת ₪  5205 –ענף זה כמעט נותר על כנו ואף ירד קצת בעלי השכר הנמוך, השכר ב

. המשמעות היא 2019בלבד ממספר המשרות הפניות בשנת  38%. מספר המשרות עמד על 2020בשנת 



יותר עובדים, על פחות משרות, ובתוך כך פגיעה משמעותית בכושר המיקוח של העובדים, וחשיפה 

 הם. הולכת וגדלה להפרת זכויותי

בדואר אלקטרוני לקבלת סיוע, של עובדות ועובדים ישראלים מספר הפניות בדיקת  - פניות לקו לעובד

פילוח השוואתי של הפניות בשנים (. 2020בשנת  3616למול  2019בשנת  2401) 50%גדל ב 2020בשנת 

למול  2020בשנת  781) בכמות הפונים בגין אי תשלום או הלנת שכר 34%עלייה של מראה  2020-ל 2019

למול  2020בשנת  649) בפניות הנוגעות לזכויות פנסיוניות 20%ניתן לזהות עלייה של  (.2019בשנת  585

מן  30%, המהווה (. אחוז הפניות הגבוה ביותר בנוגע לפנסיה מגיע מענף הניקיון2019בשנת  540

מי. ענף המשק בו אחוז הפניות בפניות העוסקות בביטוח לאו 21%של  חל גידול הפונים בתחום. כמו כן

 . 19%גידול של בו חל ו החינוך והרווחהוא הגדול ביותר בתחום זה הוא ה

. למרות הגוף המרכזי האמון על אכיפת זכויות עובדים בישראל, הינו מנהל ההסדרה והאכיפה

העלייה במספר העובדים הזקוקים לסיוע, פעילות מנהל ההסדרה והאכיפה הצטמצמה, כך עולה 

 2020-ו 2019מניתוח דוחו"ת המנהל. השוואה בין הדו"חות של מנהל ההסדרה והאכיפה בשנים 

 52%(  ירידה של 1036-ל 2329)  בפתיחת מקרי חקירה 55%ירידה של מראה את הנתונים הבאים: 

העיצומים של בגובה הכולל  62%( וירידה של 1036לעומת  2193) בהתראות ועיצומים למעסיקים

מיליוני שקלים בלבד( לכך יש להוסיף כי  74,330,612מיליוני שקלים לעומת  199,907,425שהוטלו )

ת מאחורי כל אלו עומד מיליוני שקלים. 55,274,643-בפועל, עקב תקנות ההפחתה הופחתו העיצומים ל

בתקציב  56%ירידה של מראה החלטה ברורה אשר ביטויה הוא תקציב המנהל. בחינת התקציב 

 (. מיליון בלבד 5330-מיליון ל 12,204-)מ המנהל

נתוני "קו לעובד" שנאספו השנה מראים על פגיעה חוזרת ונשנית במהגרי העבודה והעובדים 

ורה במהגרי העבודה בדגש על עובדות . דו"ח שיצא לרגל יום המהגר/ת מראה פגיעה חמהפלסטינים

הסיעוד אשר בשנה האחרונה על רבות מהן נאסרה אפילו החופשה השבועית, ולא זכו חודשים ארוכים 

 https://bit.ly/2WBxUix. לחופשה

רים עם עובדים, דו"ח חדש שיצא בימים אלו על העסקת עובדים פלסטינים, הכולל ראיונות וסק

מראה כי מרביתם לא מקבלים זכויות בסיסיות כגון: תלושי משכורת, דמי מחלה או זכויות 

 כל זאת לצד היעדר אכיפה של זכויות העובדים. פנסיוניות. 
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