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  לכבוד  לכבוד 
 מיארה-גלי בהרב איילת שקד
 היועצת המשפטית לממשלה שרת הפנים

 שלום רב,

נקיטת פרקטיקות מפלות וגזעניות מצד ראשי רשויות מקומיות כלפי עובדים הנדון: 

 ערבים, והפעלת לחץ פסול על קבלני בניין המעסיקים עובדים ערבים

פנות אליכן ולבקש את התערבותכן הדחופה והמידית, וזאת בעקבות שורה של הודעות ל והרינ

רשמיות שפורסמו בכלי תקשורת וברשתות החברתיות מאתמול ומהיום, מהם עולה כי ראשי ערים 

משביתים את עבודתם של עובדים ערבים, בין אם אזרחים או תושבי קבע או פלסטינים מהשטחים, 

ים לחץ על קבלני בניין להשבית אתרים שבהם מועסקים עובדים ערבים, תוך בתחום הבניין; מפעיל

איום כי אם לא ינהגו כך יבולע להם; ומורים לעובדי ניקיון ערבים להגיע לעבודתם במוסדות החינוך 

 לאחר שעות הפעילות הרגילות. 

-בודה, תשמ"חפעולות אלו שנוקטים ראשי הערים, מנוגדות לעקרונות חוק שוויון ההזדמנויות בע

, פוגעת בזכויות היסוד, מהוות חריגה מסמכותם של ראשי רשויות מקומיות ואף מהווה ניצול 1988

לרעה של סמכותם מול קבלני הבניין. מדובר בהענשה קולקטיבית על רקע השתייכות לאומית, אשר 

 היא וההצהרות הנלוות לה עלולות אף להעכיר את האווירה ולהגביר את המתיחות. 

 יכך, נבקשכן לפעול בדחיפות כדלקמן:לפ

 התניית או, לעבודתם להגיע ערבים מעובדים מניעה כי הרשויות המקומיות לראשי להבהיר (א

 היא מעשה פסול ומהווה אפליה על רקע קבוצתי והשתייכות לאומית שעומדת ,בתנאים ההגעה

 ;שוויון וקיום בכבודבעבודה ופוגעת בזכות העובדים לכבוד,  הזדמנויות שוויון לחוק בניגוד

 עובדים כניסת לאסור או להתיר האם ההחלטה כי הרשויות המקומיות, לראשי להבהיר (ב

 לעשות להם ואל, הממשלה ומתאם הפעולות בשטחים של בסמכותה מצויה לישראל פלסטינים

  זה; בעניין לעצמם דין

 של ניהוהת מאיומים על קבלנים הרשויות המקומיות, כי יש להימנע לראשי להבהיר (ג

לדרישות עתידיות של העירייה, היות  היענות לבקשת השבתת הפעילות כתנאי להיענות

 בסמכותם. לרעה שימוש הם כאלה ואיומים

 הקרובה. התקופה לקראת הדרוש ככל וההנחיות הנהלים את חדדל (ד
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 : וזהו רקע הדברים

 . ישראלים בבני ברק בו נרצחו חמישה אזרחים קשה אירע פיגוע ,29.3.2022, אתמול .1

על  אתמולבתגובה ראשי עיריות רמת גן, קריית גת, ראשון לציון וכמה ערים נוספות הודיעו  .2

הגבלת פעילויות הבנייה והשיפוצים במוסדות חינוך בתחומיהם, במטרה להרחיק מהם פועלי 

 להשבית אתרי בנייה הנשענים על פועלים ערבים": ראשי עיריות"בנייה ערבים )גילי מילניצקי, 

 (. 30.3.2022", דה מרקר הכריזו על עצירת עבודות

הנחה " אתמול, כי הוא פירסם בחשבון הפייסבוק שלולציון, רז קינסטליך,  ראש עיריית ראשון .3

את מנכ״ל העירייה לעצור את כל עבודות הבנייה העירוניות והגינון במוסדות החינוך וכמו כן, 

בהמשך לכך, ובהתאם . חר שעות הלימודים"עבודות הניקיון במוסדות החינוך יתקיימו לא

למידע שהגיע אלינו, מנהלת בית ספר בעיר ראשון לציון נכנעה ללחץ ועד ההורים ופיטרה עובדי 

 ניקיון ערבים, אך ורק בשל היותם ערבים. 

ביקש מכל הקבלנים בעיר להשבית ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמא הכהן, אף הרחיק לכת ו .4

אתמול  בחשבון הפייסבוק שלו פרסם. הוא ערבים שענים בעיקר על עובדיםאת אתרי הבנייה שנ

להשבית את הפעילות שלהם. יחד עם  הבניין הוא מודע שאין לו סמכות בחוק למנוע מקבלניש

של קבלנים "שמצפצפים על בקשת העירייה" יצטרכו בעתיד את שירותיה הוא איים כי זאת, 

, יקבלו יחס בהתאם ויתחרטו על החלטתם ]בקשותיהם[העיריה לא חייבת להעתר ל"ו העירייה,

 ."ההחזירית היום לחשוב רק על הכיס שלהם ולשים פס על העיר ותושבי

 מה ,הערבים העובדים כלפיאך ורק  נעשות העיריות ראשי של וההנחיות הפעולות, קריאותה .5

 שוויון לחוק 2 סעיף. העובדים של לאומית שייכות רקע על למפלה התנהלתם את שהופך

 זה בכלל, עבודה דורשי או עובדים בין להפלות מעסיקים על אוסר בעבודה ההזדמנויות

 עילות מחמת המתבצעת, זו מעין הפליה. אישית השקפה לרבות פסולים מטעמים, בפיטורים

בג"ץ " )האדם בכבוד אנושות הפוצעת, "במיוחד חמורה להפרה נחשבת מין או דת, לאום: כגון

 חשין השופט של דינו לפסק 38 , פסקההנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחהשדולת  2671/98

 את מפרה הפליה של ערבי באשר הוא ערבי"כי  ,הפסיקהקובעת  ועוד. ((11.8.1998, בנבו פורסם)

 האזרח לזכויות האגודה 6924/98 ץ"בג)" עקרון השוויון במובן הצר. לכן יש עמה חומרה מיוחדת

 . ((9.7.2001, בנבו פורסם) זמיר השופט של דינו לפסק 15 פסקה, ישראל ממשלת' נ בישראל

ראש רשות מקומית הוא המנהל של הרשות המקומית והאחראי על תפקודה התקין בפני הציבור  .6

אחריות מוגברת לשמור על , לראש רשות מקומית הרחב תוך שמירה על חוקי המדינה. אי לכך

ערבים באשר היותם ערבים. פגיעה בעובדים, בין אם מדובר עקרון השוויון ולמנוע אפלייתם של 

בפרנסתם וזאת אך ורק בשל היותם קשה פגיעה על לא עוול בכפם,  בעובדי ניקיון או עובדי בניין

איום על קבלני בניה להענישם בעתיד ולסרב לבקשותיהם העתידיות מהעירייה אם לא  ;ערבים

פוגעת אשר ענישה קולקטיבית ופליה פסולה אכל אלה הם  – יענו לדרישת סגירת האתרים

ם בכבוד. פעולות ראשי וולקי , לחופש עיסוקשוויוןלבזכויות היסוד, לרבות הזכות לכבוד, 

חורגת ממתחם  –ואפילו היתה בסמכות  מתבססת על שיקולים זריםמסמכותם, העיריות חורגת 

דפי  389/80בג"ץ (; 1976) 94 (2ל)פ"ד , פאוזי דקה נ' שר התחבורה 156/75בג"ץ )ראו: הסבירות 

 ((. 1980) 421 (1לה)פ"ד , זהב בע"מ נ' רשות השידור
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אם כן, ראשי הרשויות אינן רשאים לנהוג כך, כשם שאינם רשאים לאסור על עובדי חברות  .7

אוטובוסים ערבים להיכנס לתחום עירם; אינם רשאים לעודד חברות אוטובוסים לפטר או לא 

תחומי השיפוט של עירם; אינם רשאים לקרוא למסעדות לפטר עובדים להעסיק עובדים ערבים ב

ערבים או לקבל בהבנה פיטורי עובדים ממסעדות ומעסקים שונים, והכל תחת הכותרת של 

 "שמירה על הביטחון".

מעבירות פעולות וקריאות ראשי הערים לא רק שאינן תורמות להרגעת הרוחות בערים, אלא  .8

מסר קשה וחד משמעי לציבור היהודי ולכלל המעסיקים, לפיו מותר לפגוע בעובד אך ורק בשל 

זו חותרת תחת אושיות הדמוקרטיה ומאפיינת משטרים חשוכים. היא התנהלות היותו ערבי. 

סייה הערבית כ"אויב" וכקבוצת סיכון, מעודדת הפלייתה לרעה ועלולה מסמנת את כל האוכלו

 להוביל אף למעשי אלימות כלפיה. 

 כאמור ברישא לפנייתנו זו. ןנבקשכלאור כל זאת,  .9

 בכבוד רב,

 

 
 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד גדיר ניקולא, עו"ד

 :העתקים

 גב' מרים כבהא, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד המשפטים

 מר יאיר הירש, מנכ"ל משרד הפנים

 עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי, משרד הפנים

 ביטון, מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים רו"ח תומר

 מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי


