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   שלום רב,

  
   פלסטינים המועסקים בישראלל כדין שכרהנפקת תלושי  הנדון:

להבטחת ללא דיחוי שתפעלו  כדיבישראל בשם קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח אנו פונים אליכם 

" חוק הגנת השכר)להלן: " 1958-תשי"חהלחוק הגנת השכר,  24בסעיף הנקובות העובדים זכויות 

 על מנת לעמוד בדרישות החוק יש לקבוע הסדר .פלסטינים המועסקים בישראלבקרב  ("החוקאו "

 בו; וע"י המעסיקים תלושי שכר כדיןפלסטינים לעובדים פקו ינו ובומתוקן בעניינם,  שכר חילול

אכיפה ופיקוח ה יפעיל את סמכויות( "מת"ש"מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה )להלן: 

שינוי זה הכרחי ודחוף לאחר השינוי בהקצאת היתרי התעסוקה שנכנס לתוקפו  .המצויות בידיו

דו"ח מבקר המדינה  מסקנות "(. שינוי זה מתחייב גם לאורהרפורמה")להלן:  2020בחודש דצמבר 

הצוות הבין משרדי  המלצותתואם את ו העסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין בישראלבעניין 

נעמוד על הדברים  .ות הסוציאליות של העובדים הפלסטינים בישראלהסדרת השכר והזכויעניין ל

 בפירוט להלן:

מזה  מוכריםלסטינים בישראל פבתנאי ההעסקה של עובדים והמתמשכים ליקויים הקשים ה .1

העסקת עובדים פלסטינים בענף בנושא רסם דו"ח של מבקר המדינה פהת 2014בשנת . שנים

 םועליפרות שיטתיות של זכויותיהם של פאשר חשף ה, ("דו"ח המבקר")להלן:  בישראל הבניין

רות הייתה אחד הגורמים פת הכשלים וההפחשיוכשלים רבים בהסדרי העסקתם.  לסטיניםפ

 בין משרדיידי צוות -עלבחינה מיוחדת של הסוגייה על  2016שהניעו את הממשלה להורות בשנת 

, משרדי הצוות הבין עבודת סיכומיבדומה לדו"ח המבקר, ו נציגים ממשרדיכם. פהשתתבו 

תנאי העבודה וקיום לבכל הקשור עגומה הציגו תמונת מציאות , 30.4.2019בתאריך ורסמו פש

 לסטינים המועסקים בישראל.פזכויות העובדים של 

רה פההנייתנו אליכם, והוא פשבמרכז נמנה העניין הליקויים החמורים שחזרו ועלו בין  .2

הכוללים ורטים, פמ שכר יתלושממעסיקיהם לסטינים לקבל פעובדים  זכותם של המתמשכת של

עולה בנוסף, כפי ש בניגוד לחוק הגנת השכר. ,שנקבע לכך בחוקובמועד  שכרםרכיבי מלוא  את

כובעו הכפול של מת"ש, הן כמחולל שכר והן כגורם מפקח מהדו"ח ומעבודת הצוות הבין משרדי, 

למת"ש אין גיסא, . מחד תקינה וביצוע ראוי של חובותיומונע התנהלות על אותו תהליך עצמו 

הפיקוח על  ,גיסא מאידךמומחיות בחילול שכר, ופעילות זו אינה בליבת העשייה שלו. 

הם אינם מקבלים  :נפגעים העובדים הפלסטינים פגיעה כפולה כך עקבהמעסיקים אינו מתבצע.  

בהם שוכן אין פיקוח ראוי במקרים  ,דיווח מלא ואמין לגבי שכרם והמרכיבים הכלולים בו
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כפי שקבוע  ,מעסיקים מועלים בחובתם כלפי עובדיהם לשלם שכר הוגן וזכויות סוציאליות

  בחוק.

מעסיק חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, כי " ,מורה לחוק הגנת השכר 24סעיף  .3

נתונים מתוך פנקס השכר, רישום " הנמסר לעובד לכלולתלוש השכר , על חוקי הפ. ל"תלוש שכר

 חוק,עוד מורה ה ".בתוספתאת הפרטים המנויים "וכן  ,"המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד

היא  תלוש השכרשל  תכליתו". לא יאוחר מהיום הקובעעשה "כי מסירת תלוש השכר לעובד ת

את העובד בדבר רכיבי השכר המגולמים במשכורתו הכוללת, הן בתחילת העבודה והן ליידע 

נשללת במצב הקיים, יוכל לבחון האם אכן שולמו לו כל רכיבי השכר כנדרש. שבמהלכה, על מנת 

מול לממש את זכויותיהם מנת -זה ולהיעזר בו עללסטינים לקבל מידע פזכותם של עובדים 

 מקום העבודה. 

שהם זכאים לכך על פי וזאת אף  לסטינים אינם מקבלים תלושי שכר כלל,פבדים עו, למעשה .4

, מקבלים תלוש השכר. במקום י חוק הגנת השכר ככל עובד אחר המועסק בישראלפ-על

, המבוסס על נתונים חלקיים ולא ממצים שמדווחים מסמך דומהלסטינים פהעובדים ה

ים. ידי המעסיק-ידי מת"ש, ולא על-עלק לעובדים פנוהמעסיקים למת"ש. מסמך חלקי זה מ

, םכדי שאלה ימסרו אותם לעובדי המסמכים הללו מועברים למעסיקים לאחר חילול השכר

 אינםכי פעמים רבות התלושים  ,מלמדהניסיון באיחור של חודש ימים ויותר.  ,י רובפ-עלזאת, ו

של החובה העולה הפרה שיטתית , הלכה למעשה, מתבצעת כך לידי העובדים. כלל מגיעים 

     לסטינים המועסקים בישראל.פבעניינם של  לחוק הגנת השכר 24סעיף מ

ם שנמצאו בדיווחיהליקויים על  הפביקורת חרי מתחש ,מבקר המדינהעל דברים אלו עמד גם  .5

היכולת ליקויים אלה לבין  קיומם של וקשר בין ,לסטיניםפעל נתוני העבודה והשכר של עובדים 

כי  ,צוין בדו"ח ,ה. כך, לדוגמן כוללפההעסקה ולאכוף את זכויות העובדים באועל תנאי קח פל

עובדים אלה מקבלים את כי אינו מוודא אשר  יש לראות בחומרה את התנהלות אגף מת"ש"

מלוא זכויותיהם החוקיות וההסכמיות, לרבות שכר מינימום ענפי, זכויות מכוח ותק, ימי חג, 

י השכר שמנפיק האגף לעובדים הפלסטינים אינם משקפים את דמי חופשה ודמי הבראה. תלוש

עולה חשש כי מעסיקים שילמו שכר ישירות לעובדים .. .מלוא רכיבי השכר שהם זכאים להם

עבור ימי עבודתם ולא דיווחו על כך לאגף מת"ש. בכך ִאפשר אגף מת"ש למעסיקים לחסוך את 

לקבל תוספת שכר בלא  -ולעובדים התשלומים למס הכנסה ובגין הזכויות הסוציאליות, 

 .(487דו"ח המבקר בעמוד ) ".ניכויים

כאשר סמכות הפיקוח נתונה בידי מת"ש והוא נמנע מלהפעילה, אין למעשה כל גורם מפקח  .6

וכתוצאה אין בדיקה של הדיווחים של המעסיקים ואין שמירה על זכויותיהם של העובדים. 

ת המדור לדאוג לזכויותיהם של חובחותר תחת העדר הפיקוח על המעסיקים מצד מת"ש 

הכשר למידע , הלכה למעשה, הפיקוח מעניקהעדר  העובדים הפלסטינים אשר עובדים בישראל.

וזאת משום שהמידע לא  ו נכון, לעתים שקרי ממש,גם כאשר המידע אינר מהמעסיקים, עבשמו

כל עוד מת"ש אמון על חילול השכר, אין פלא שאינו ואולם,  נבדק לעולם, גם לא באופן מדגמי.

 .עומד בחובתו לפקח: מת"ש הוא חלק מהתהליך עליו הוא נדרש לפקח, וזהו כשל מוסדי מובנה

 בהקצאת היתרים להעסקתפורמה הרבעקבות  צב דברים בלתי תקין זה חמור אף יותרמ .7

העברת חילול השכר  ,למעשה. פלסטינים שנכנסה לתוקפה בחודשים האחרונים עובדים

כרחי לרפורמה, אשר נועדה לתיקון העוול שהיה מנת חלקם הלמעסיקים מהווה נדבך משלים ו
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שלו, כאשר העובד אינו כבול עוד למעסיק למשל,  ,של עובדים פלסטינים משך שנים ארוכות. כך

הרי שהמסמך גם אם יתכוון המעסיק להעביר לידי העובד את מסמך השכר שהופק במת"ש, 

ישנה אפשרות יגיע לידי המעסיק מעל לחודש לאחר תשלום המשכורת בפועל, ובשלב זה 

תכליתה של הרפורמה הינה שמירה על זכויותיהם של  מקום.אותו ההעובד כבר לא יעבוד בש

לק מהזכויות הללו מנויה הזכות לקבל תלוש שכר מלא עם כל העובדים מול המעסיקים. כח

 .הפרטים שנדרשים להיכלל בו

מכל הסיבות המנויות לעיל יש להשלים לאלתר את הרפורמה בתנאי ההעסקה של עובדים  .8

לכונן מת"ש לצד זאת, על  .פלסטינים ולהעביר את האחריות על הנפקת תלושי השכר למעסיקים

זכויות העובדים כדי להגן על  ,בסמכויות הפיקוח המצויות בידיומנגנון יעיל לשימוש 

בכלל, וגם בתחום זה של מתן תלושי שכר על ידי המעסיקים,  – הפלסטינים העובדים בישראל

 .המשקפים את כל רכיבי המידע החיוניים הקבועים בחוק

 

 בברכה,

 
 וני פלי, עו"דר

 


