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 לכבוד
 גב' תאיר איפרגן, מנכ"לית זרוע העבודה

 הכלכלה והתעשייה משרד

 רב, שלום

 - אתר האינטרנט הממשלתישל עדר נגישות בשפה הערבית יה הנדון:
 "הפרת חוקי העבודה"הגשת תלונה על מעסיקים בשל 

לפעול ולבקשכם  ,בעניין שבנדוןהאגודה לזכויות האזרח וארגון קו לעובד בשם הרינו לפנות אליכם 

 ,בשפה הערבית ,להגשת תלונה על מעסיקיםבהקדם וללא דיחוי להנגשת השירות המקוון 

 מהטעמים שיפורטו להלן:

אפשרות להגשת  עובדיםה ציבורמעמיד לרשות  הכלכלה והתעשייה משרדהאינטרנט של  אתר .1

 .(אתרהרלוונטי ב קישורה) תלונה על מעסיקים בשל הפרת חוקי העבודה

 ובדים מקרב האוכלוסייה הערבית ועובדים פלסטינים מהשטחיםתלונות רבות של עבשל  .2

, קבלת מידע, רק לצורך באופן חלקי כי אתר האינטרנט מתורגם לשפה הערבית נוכחנו לדעת,

. להגשת תלונה על מעסיק מילוי הטופס המקווןאך אינו מתורגם לשפה הערבית לצורך 

אפשרות להגשת תלונה מקוונת אף  כוללו ,עבור ציבור העובדים האתר מרכז תכנים חשובים

ואת חשיבותו במיוחד עבור עובדים  אתרבהצורך  זה מדגיש אתאחרון עניין  .באנונימיות

אף על פי כן, . יתלוננוככל ש םהמעסיקימהתנכלות של  המוגבר חששםבשל  ,מוחלשים

 .הטופס המקוון נגיש רק בשפה העברית ,למרבה הצערו

עובדים האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה גרוע ממצבם של הלא סוד הוא שמצבה של  .3

מהעובדים  21% (2018לשנת  )נכוניםלפי נתוני המוסד לביטוח לאומי למשל, כך יהודים. ה

מעובדים  60%-גבוה בסיכוי להם הערבים במשק נפגעים מאי ציות לחוק שכר מינימום, ויש 

ציות לחוק שכר מינימום על בסיס סקר -אמדן לאי) שכר המינימוםפחות מ להשתכריהודים 

העובדים הערבים לעתים ועוד, . (2018, לאומי לביטוח המוסד, 2018 –הוצאות משק הבית 

מניעת אי שוויון,  ,בין היתר ,שתכליתם ,לזכויותיהם על פי חוקי העבודהכלל אינם מודעים 

 קיפוח ואפליה.

אלף עובדים פלסטינים, מרביתם בענף הבנייה והיתר  120בישראל מועסקים מעל  נוסף על כך, .4

שמוסיפות  ,יה. רבים מהם מועסקים בתבניות העסקה קבלניותבענפי החקלאות והתעשי

 ומייצרות כר פורה להפרת זכויותיהם.  לפגיעותם הרבה

מול המעסיק. לעמוד על זכויותיהם  אפשר לעובדיםחוקי המגן במשפט העבודה לתכליתם של  .5

יכולת  בעלת ,מוחלשת ת עובדיםכאשר מדובר באוכלוסייתכלית זו זקוקה להגנה מיוחדת 

 . מול המעסיקמוגבלת מיקוח 

https://www.gov.il/he/service/work-rights-violation-complaints
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/%D7%90%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/%D7%90%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/%D7%90%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D.pdf
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העובדים חלק משמעותי מערבית, השפה הגשת תלונה בללטופס המקוון עדר נגישות יבה .6

 יכול ואינשעובדים בישראל, פלסטינים מהשטחים עובדים ההמהערבים אזרחי המדינה ו

 בשירות לשם אכיפת חקיקת העבודה והגנה על זכויות העובדים.לעשות שימוש 

בישראל אינם שולטים בשפה העברית על בוריה, וחלקם  תהערבי החברה ובנותמבני רבים  .7

רק  נמצא כיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  לפי פרסום של ,כך למשלערבית. דוברים רק 

שולטים  43%-וכבשפה העברית ברמה טובה מאוד,  שולטים כשליש מהאזרחים הערבים

בעיקר חוסר השליטה בעברית מאפיין  .ברמה בינונית, חלשה או אינם מדברים כלל עברית

י עובדים לא משכילים קשו אנשים מבוגרים ,נשיםובהן  בחברה הערבית, קבוצות מוחלשות

, שנושאים בעול פרנסת המשפחה. עבור קבוצות אלה אי הנגשת התוכן המקוון בשפתן אך יום

 יםובפשטות יכול ,םשזו שפת םהיהודיעובדים והקיפוח אל מול ה את הפער, אי השוויון מדגיש

 לעשות שימוש באתר.

 השפהעברית נאלצים להיעזר באנשים אחרים דוברי שולטים בשפה העובדים ערבים שאינם  .8

, הזמצב  .וון ועל מנת שימלאו אותו עבורםערבית על הטופס המקב יםעל מנת לקבל הסבר

שמחייב שיתוף אחרים בפרטים אודות תנאי העבודה וסוגי ההפרה מהם סובלים העובדים, 

בפני אותם עובדים גם כן  שעומדותהאופציות האחרות . גורם לפגיעה קשה בזכותם לפרטיות

העובדים הערבים נאלצים לכתת את רגליהם לרשות הממשלתית תוך הפסד זמן  בעייתיות:

ת המבוקש; או להתקשר למוקד הטלפוני של הרשות שזמין כדי לקבל את השירו ,עבודה

 ולהפסיד זמן יקר.  ,בשעות העבודה

מכך, ככל הידוע לנו, עיקר העובדים שעושים שימוש במערכת התלונות של זרוע  משום .9

עובדים לא ישראלים  הגם, שכאמור, העבודה הם אזרחי ישראל, ומרביתם יהודים. זאת

פים יותר לפגיעה בזכויותיהם בהשוואה לעובדים ישראלים וערבים אזרחי ישראל רבים חשו

נתונים על היקף הפרות זכויות  אףועובדים יהודים. בהתאם, נכון להיום לזרוע העבודה אין 

אינו אוסף את הנתון באמצעות מערכת שום שהמגן של עובדים לפי אזרחות או מגזר, מ

 .התלונות

אלה בין  בהגנה על זכויות עובדיםאת הפערים  מעמיקהאפליה, אשר מהווה זה  מחדל .10

יהודים לבין אלה הערבים. ליהודים דוברי עברית אפשרות להגיש תלונה בשפתם בכל עת ה

תחת חובתה של הרשות הציבורית  תחותרלא. התוצאה  –ערבים ובכל מקום באופן מקוון, ול

 לנהוג בשוויון. 

להנגשת המידע והשירות המקוון באתר דיחוי לפעול ללא  נבקשכםל, לאור האמור לעי .11

 .ולאסוף נתונים לפי מגזר ואזרחותהאינטרנט הממשלתי בשפה הערבית, 

 התייחסותכם על מנת שנוכל לשקול המשך צעדינו. עלנודה 

 

 בברכה,

 דרע'דה עואד, עו"


