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 ב"אדר ב תשפ ח"כ 

 
 

 ל"באמצעות דוא
 

 ,שלום רב
 פגיעה בעובדים ערבים אזרחי ישראל ועובדים פלסטינים: הנדון

 

הרינו לפנות אליכם עקב קריאתם של מעסיקים וראשי ערים ביממה האחרונה לפגיעה חד צדדית בתנאי  .1

הרעת , ובכלל זאת קריאה להשעיה, י ישראלהעסקה של עובדים פלסטינים בעלי היתר ועובדים ערבים אזרח

ומהוות , המדובר בקריאות המנוגדות לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה .ואפילו מידור תעסוקתי, תנאים

 .כלפי אותם עובדיםוחוקית עוולה אזרחית 

 באמצעות סיוע פרטני ביותר במשק הישראליהשקופים לעובדים ולסייע להגן שנה  30פועל מזה קו לעובד  ./

ובכלל זאת עובדים , מדי שנה מסייעת עמותת קו לעובד לעשרות אלפי עובדים .ופעילות ציבורית כוללת

אשר , אשר מעידים בשגרה על תנאי העסקה פוגעניים בהם הם מועסקים, פלסטינים וערבים אזרחי ישראל

 .חותרים תחת יכולתם לבצע את עבודתם

ת ותשתיתיות עבור המשק הישראלי אשר דורשות אמון עובדים אלו פעמים רבות מבצעים עבודות חיוניו .3

, גו במהלך תקופת הקורונה והוגדרו כעובדים חיונייםעובדים אלו הוחר, מהמקריםבחלק לא מבוטל . רב

רבים  עובדים פלסטינים בעלי היתר ועובדים ערבים אזרחי ישראל, כך למשל. ובריאותם הועמדה בסיכון

ועובדים לצד תלמידים במסגרות החינוך השונות בעבודות ניקיון או , בונים את הבתים בהם כולנו מתגוררים

דווקא  ה לגורלהולהפקיר, לצבוע אוכלוסייה שלמה בצבעי סכנהאסור לתת לאירועים האחרונים . גינון

 .בשעה קשה זו

 תומעודד, חוק שוויון הזדמנויות בעבודהסותרות את דרישת איסור האפליה שב קריאות אלו, יתרה מזאת .4

בחוסר תום לב קוראת למעסיקים לפעול או לכל הפחות  בניגוד לפקודת הנזיקין הפרות הסכמי העסקה

מעבר , על כן. חובות המעסיקים והרשויות המקומיות כמזמיני שירותים ומפרות את, בניגוד לחוק החוזים

 .חוקיתובלתי בהתנהלות בלתי תקינה מדובר גם , ענישה קולקטיביתב מדוברלכך ש

את חובותיהם החוקיות לפעול בהתאם לנבחרי ציבורי ומעסיקים להבהיר בבקשה , מכאן פנייתנו אליכם .5

קראו לעובדים ערבים ואזרחי ישראל אשר ולהנחות את ראשי הרשויות המקומיות , לדין גם בשעת חירום

בני 'או הודיעו שישעו או יפטרו עובדים , בנייהאו הורו לקבלנים לסגור את אתרי ה, שלא להגיע לעבודתם

 .אין לפעול בניגוד לדיןש, אחת הרשויות המקומיות בדרוםכפי שהתפרסם בפייסבוק של ' מיעוטים

 כבודל
    כ איילת שקד"ח

 שרת הפנים

 לכבוד
   כ אורנה ברביבאי"ח

 שרת הכלכלה והתעשייה

 לכבוד
  מר חיים ביבס

ר "רעות ויו-מכבים-ראש עיריית מודיעין
 מרכז השלטון המקומי בישראל
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של ; בתור הגוף שאמון על אכיפת זכויותיהם של כלל העובדים במשק, של משרד הכלכלה והתעשייהחובתם  .6

ושל מרכז השלטון המקומי כארגון ; המקומיות במדינת ישראל כרגולטור שאמון על הרשויות, משרד הפנים

להביע עמדה נחרצת אשר מבהירה לראשי רשויות , שמאגד תחתיו את כלל הרשויות המקומיות במדינה

כל , מקומיות ולמעסיקים במשק שאין לפגוע בתנאי העסקתם של עובדים פלסטינים או ערבים אזרחי ישראל

 .םשכן להפלות אותם על רקע לאו

מאותת ו, מכל וכלפסול  ,כל ניסיון להתמודד עם פיגועים באמצעות אלימות תעסוקתית נגד ציבור שלם .7

 .לתושבים שסילוק עובדים פלסטינים וערבים אזרחי ישראל מאזורי מחייה ועבודה הוא פתרון לגיטימי

 מהווים, שלמה אוכלוסייהלהסתה והתססה כנגד להוביל עלולים ראשי ערים ביממה האחרונה מעשיהם של 

הדי התנהלות . רע בין מגזרים שונים באוכלוסייהאת הק ומעמיקים, כנגד עשרות אלפי עובדיםהתעמרות 

 .המשק הישראלי עוד שנים ארוכותלהותיר את חותמם על עלולים  ,והשלכותיה, פסולה זו

 

 

 ,בברכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :העתקים

 המשפטים משרד, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארהד "עו

 בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה שוויון הזדמנויות תנציב, מרים כבהאד "עו

 ל מרכז השלטון המקומי"מנכ, שלמה דולברגמר 

 כנסת ישראל, ת העבודה והרווחהר ועד"יו, כ אפרת רייטן"ח

 כנסת ישראל, ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"יו, כ ווליד טאהא"ח

 ,עדי מעוז
 לית"מנכ

 

 ,ד דיאנה בארון"עו
 מנהלת מחלקת מדינית ציבורית ומחקר

 
 


