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  מבוא

  

בה היא שוהשיטה , חברה הישראליתבתופעת עובדי הקבלן היא אחת התופעות החמורות 
  . פועלת מאפשרת ניצולו ורמיסת כבודו של העובד כדרך קבע

התפתחה בלי , והכלכלהכמו תופעות נוספות בתחומי החברה , המעניין הוא שתופעה זו
, יותר ויותר עובדים. והעושק הרב מתרחש כשוד לאור יום, תשומת לב יתרה של הציבור
 –עוברים להיות מועסקים באמצעות חברות קבלן ועמותות , שפעם הועסקו בדרך המלך

צורת ההעסקה הפסולה הזו היא . שוטרים ועוד, מתכנתים, עובדים סוציאליים, אחיות, מורים
  .כולנו בדרך להיות עובדי קבלן. מן לא נחלתם של עובדי הניקיון והמאבטחים בלבדכבר מז

אירגן החוג , ה צעירים כלים לפעול ולשנות'ורצון להעניק לחבר, מתוך הכרה בחשיבות הנושא
יחד עם המרכז הרעיוני ', כ שלי יחימוביץ"מפלגת העבודה בהובלתה של חבכלכלי -החברתי

   .2007שהתקיים באוקטובר מקיף ואינטנסיבי סמינר , סוןחינוכי של קרן ברל כצנל

כן - כמו. ושיחות רבות של המשתתפים, משחקי סימולציה, בסמינר התקיימו קבוצות דיון
המשפיעים כל אחד , מתחומי עשייה מגוונים המגיעים אנשיםהועברו ארבע הרצאות מפי 

  : מכיוון שונה על שוק העבודה הישראלי

  הכנסת, מפלגת העבודה –' כ שלי יחימוביץ"ח •

  ההסתדרות החדשה,  ראש הלשכה המשפטית–ד שי תקן "עו •

, אגף החשב הכללי,  סגן בכיר לחשב הכללי ומנהל יחידת הביקורת–מר איתן קשמון  •
  משרד האוצר

  אביב-אוניברסיטת תל,  הקליניקה למשפט ורווחה–ד איתי סבירסקי "עו •

  

 מהווה ריכוז סיכום זה. וברים בסמינרבחוברת שלפניכם מובא סיכום ההרצאות של הד
זהו ככל הנראה ריכוז הידע .  אשר בכל יום חלים בו שינוייםבתחוםביותר חומרים וידע מקיף 

תונים המרכז נ, "?הידעת" בראשית החוברת מופיע דף .העדכני והמעמיק ביותר הקיים כרגע
  . לוונטים בתחוםובסופה דף קישורים לאתרי אינטרנט ר, על התופעה לנוחות הקוראים

ך " עוד מימי התנ–) ט"י, ויקרא"(לא תלין פעולת שכיר, לא תעשוק את רעך ולא תגזול"
 עוד הסבר אפשרי למחויבות וזהו, הודגשה חשיבות עקרונות הצדק והמשפט בשוק העבודה

  .  העמוקה שלנו לשאוף לחיות בחברה צודקת

ורוצה להפוך , ק העבודה הישראליכולי תקווה שהחוברת תהיה לעזר לכל מי שאכפת לו משו
  . את המציאות בה אנו חיים למקום טוב יותר

תודה לכל המרצים שנטלו חלק בסמינר בהתנדבות מלאה ועברו על דבריהם לפני , לסיום
חינוכי של קרן - למרכז הרעיוני, ליעל צח ולשירי מונטל שטרחו על הקלדת ההרצאות, פרסומם

 יחד עם לשי בירן שארגן את הסמינר ביד רמהו, אל צחורברל כצנלסון ולעומד בראשו מר יג
שעמלו , מיכל בירן ודורון פז, תומר פרידמן, יעל צח, אביעד סיני, חברי החוג מעיין סרבר
  .ביחד עם שי על הארגון

  
  

  , טל וולפסון
  עורך החוברת

  ח"תשס, ירושלים
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  ?הידעת

  

 . מיליון עובדים 2.7-כ שוק העבודה הישראלי מונה •

  .)12 'עמ(י חברות קבלן " בישראל מועסקים ע מהעובדים10%-ת אומרות שהערכו •

קיים איסור על  ו%3-במדינות אירופה אחוז עובדי הקבלן קטן מ, לשם השוואה •
 .לטווח ארוךבאופן זה העסקה 

 20% –הגדול ביותר במשק של עובדי קבלן  המעסיק והמגזר הציבורי הםהממשלה  •
 . )12מ "ע (מועסקים בצורה זוממשלה משרדי המכלל העובדים ב

 .האדם מועסקים במגזר הציבורי-  מעובדי חברות כוח%45 •

 במדינות 80% לעומת זאת. מאורגניםהישראלי  מהעובדים במשק 30%רק , כיום •
 .סקנדינביה

ממדי "דוח הביטוח הלאומי ( מהעובדים במשק נמצאים מתחת לקו העוני 45.5% •
 ).  "2006הכנסות העוני והפערים ב

 24ייכנסו עד חודש ינואר  .בכל הארץ  פקחי עבודה19 מועסקיםת "במשרד התמ •
 .  סטודנטים שיעבדו כפקחים בחצי משרה57ועוד , פקחי עבודה חדשים

 .)10 'עמ( פקחים 1,000- במס הכנסה מועסקים כ, לשם השוואה •

בו יש ש במקום 30% גדל במימוש זכויותיהם של העובדיםמחקרים מראים שהיקף  •
מ "ע (לא מופרות זכויות בסיסיות במקומות עבודה מאורגניםוכי , עבודה מאורגנת

21 .( 
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מה האמיתית בחיינו דר ה–עובדי קבלן והרס העבודה המאורגנת 
  מתרחשת בעולם העבודה

  הכנסת, מפלגת העבודה', ימוביץכ שלי יח"ח: מרצה

  

תוך התייחסות , בהרצאה זו אתן סקירה כללית של המצב היום בתחום העסקת עובדי קבלן
אנסה לספק לכם . הפרלמנטרית והפוליטית, התקשורתית, הציבורית, הכלכלית: לכמה זירות

אנשים בהמשך הסמינר תיחשפו ל. ממעוף הציפור,  זווית של התבוננות רוחבית על העניין
והם ירדו לרמת פירוט גבוהה יותר ויאפשרו לכם להבין , איש בארגונו, אשר מתמחים בתחום

  .את הזוית המקצועית של העיסוק בתחום

נקודת המוצא שלי היא שבמדינת ישראל מעולם לא התקיים דיון ציבורי מהותי על הנושא 
סימן את עצמו דרך כל מי שעסק בתחום הפוליטי הגדיר ו. שלשמו התכנסנו בסמינר הזה

הדבר . והנושאים הביטחוניים והמדיניים הפכו בלעדיים, פריזמה ביטחונית ומדינית בעיקרה
כך נזנחו . גרם להגדרה עצמית אידיאולוגית מאוד צרה בשני הצדדים של המפה הפוליטית

ובחסות השקט התעשייתי  הזה , חברתיים ואזרחיים, כלכליים, נושאים מהותיים ביותר
מעולם לא התקיים כאן דיון על , למשל.   תהליכים הרסניים בתחום הכלכלההתרחשו
כאיזה דבר מודרני שחייב , התהליך כבד המשקל הזה התקבל בברכה או באדישות. הפרטה

הוא , אם יש אור בקצה המנהרה בימינו אלה. להתרחש ומן הסתם בסופו הכל יהיה טוב יותר
  . לכליים והחברתייםעצם תחילתו של דיון ציבורי בנושאים הכ

  על חבילות עבודה ובני אדם

בני . הדרמה האמיתית בחיינו כפרטים וכמדינה מתרחשת היום בזירת עולם העבודה, בעיני
אלא כסחורה עוברת לסוחר שיש להפיק ממנה , אדם עובדים אינם נתפסים עוד כבני אדם

אינו , ל התפיסה הזאתבצורות הקיצוניות ש, העובד. את מאקסימום התועלת במינימום עלות
, כדי לנטרל את רגשי האשם. אלא מוצר, ישות עצמאית בעלת זכויות וחירויות משל עצמה

נוצרו שיטות העסקה חדשות אשר , וכדי שלא להיווכח שוב ושוב כי מדובר בבני אדם
. והופכות אותו לבלתי קיים בעצם עבור מעסיקו, מטשטשות את פניו ואת זהותו של העובד

.  וסודר העניין הטורדני הזה של יסורי המצפון,  לכאורה הזיקה בין אדם ובין מעסיקוכך בוטלה
, קבלנים: שמות רבים לסרסרות הזאת בבני אדם. הכלי לביטול הזיקה הוא חברות הקבלן

, שירותי מחשוב, עמותות מורים, חברות שירותי ניקיון, חברות שמירה ואבטחה, א"חברות כ
  . ועוד ועוד

אלה עובדות ניקיון שמנקות עם דלי וסמרטוט ואקונומיקה ממש ? "שירותי ניקיון"הרי מה זה 
אתה ,  במקום לשלם למנקה את שכרה, אלא שהיום.  כשם שניקו לפני עשר ועשרים שנה

חבילת "קנית . זה בטוי שגור, ולא אני המצאתי את הבטוי הזה". חבילת עבודה"קונה 
שיספק לך , שלא לומר סרסור, רון קטן ישב קבלןבחד. ובסוף הרצפה תהיה נקייה, "עבודה
בלי זכויות , בלי לשלם לה פנסיה. ויגזור קופון על ראשה של המנקה, "החבילה"את 

. ואתה לא תדע על כך לעולם.  שקלים בשעה19.95במקרה הטוב בשכר של , סוציאליות
מחיצתך שאינך רואה אותה כעובדת שלך גם כאשר היא נמצאת ב, מדובר בעובדת שקופה

, לא אתה פיטרת אותה.  לא תדע על כך–אם היא תפוטר מהרגע להרגע . ובחדריך כל היום
  .אתה בסך הכל רכשת חבילת עבודה. לא אתה זה שתשלח אותה בלי פיצויי פיטורין

חברה לשרותי שמירה "יש , אין בחור שמאבטח, "שרותי נקיון"יש , אין אשה שמנקה
ואם מישהו מכם חושב לרגע ". חברת סיעוד"יש , ודיאין אדם שהוא עובד סיע" ואבטחה

שהגורל הרע והמר הזה הוא גורלם של העובדים הנמצאים בתחתית סולם ההכשרה 
-lowהתופעה חצתה כבר מזמן את גבולות עולם ה . אז יש לי חדשות בשבילכם, המקצועית

tech : שפוטרו בשעתו תשע מאות העובדים . היא זולגת למעמד הביניים באופו מהיר ביותר
יותר ויותר . את מקומם תפסו עובדי חברות כוח אדם". מיותרים"מבנק הפועלים לא היו 

אלא באמצעות עמותות הורים וחברות , מורים אינם מועסקים עוד באמצעות משרד החינוך
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, ולא רק שהם משתכרים שכר דל כמו עמיתיהם המורים הקבועים, כוח אדם שונות ומשונות
יעדר תנאים סוציאליים ומהעסקה על בסיס שעתי בלא פנסיה וזכויות אלא סובלים מה

  . ואפילו רופאים, קלדניות, כמוהם גם מתכנתים. נוספות

בדרך כלל הם קורבנות של עבריינות על חוקי העבודה ? מה משותף לכל העובדים האלה
ין להם שום א; אין להם ביטוח פנסיוני ובזקנתם יהיו עניים מאוד; שכרם נמוך; וחוקי המגן

אפשר לפטר אותם מהיום להיום בלא עילה , בטחון תעסוקתי או ודאות לגבי המשך העסקתם
נטולי ועד שייצג אותם ובכלל חסרי כל אפשרות : הם עלה נידף ברוח, ובלא תהליך מרסן

 ולפיכך חשופים איש לנפשו –נטולי הסכמים קיבוציים , להתארגן או להיאבק על תנאיהם
נגזלת מהם הזכות . וקים בחולשה ובנחיתות מוחלטת מול מעסיקםל, ואיש לגורלו

  ". אני"ולא רק " אנחנו"הדמוקרטית להיות 

את בטחונו התעסוקתי ואת זכויותיו , מרגע שנוטלים מאדם את הזכויות הסוציאליות שלו
לא , מי שמשלם לו שכר(והוא משועבד כליל ובלא הגנות למי שמשלם לו שכר , כאדם עובד

 כל יתר הזכויות -) מדובר כזכור בשתי ישויות שהופרדו מלאכותית, בפועלמעבידו 
חופש ביטוי . מתפוגגות) 'זכות הקניין וכו, חופש הביטוי(הדמוקרטיות שאנחנו מתהדרים בהן 

  ?מנוצל  ונטול בסיס קיום, מה שווה חופש הבטוי הזה כשאתה מבועת? להשמיע את דעותיו

שתי , הפועלים כאילו בשתי פלנטות נפרדות, ם לשכרבפועל נוצרו שני מסלולים נפרדי
בפלנטה אחת מאמיר שכרם של המנהלים : פלנטות ששוכנות להן באותו מקום עבודה ממש

, לשכר של מאות אלפי שקלים בחודש ואף מיליון ושני מיליון שקלים בחודש, לפסגות דמיוניות
לך ומתרחב של עובדים עניים מתנהל מסלול של ניצול עמוק ויצירת זן הו, ובפלנטה האחרת

משתכרים , אלה שעובדים קשה, בתווך נמצאים העובדים המאורגנים במקום העבודה. מאוד
הקבוצה הזאת לעולם תהיה לצנינים בעיני . ויש להם בטחון תעסוקתי, בצניעות אך בכבוד

ה בחבר" מרכיב השכר"להקטין את , לפטר ממנה, והוא יעדיף  להלום בה, מנהל אמביציוזי
כאן עזבנו כבר את מחוזות השכר לאדם העובד והגענו לאותה ". תקציב קניות"ולהפוך אותו ל

אשר מרחיבה כל הזמן את כמות עובדי הקבלן ולפיכך , ברתי עליה קודםישד" קניית שרותים"
קבוצה זעירה : יש לנו אפוא שלוש קבוצות עיקריות.  את מספר העובדים החלשים והעניים

קבוצת הביניים ההולכת ומתמעטת של , הון ומהשכירים העשירים מאודהמורכבת מבעלי ה
וקבוצה מתרחבת , עובדים ממעמד הביניים המצליחים לפרנס את משפחותיהם בכבוד

  .והולכת של עובדים עניים שתנאיהם מזכירים תנאי עבדות

  גמישות תעסוקתית, אאוטסורסינג, יעול: מכבסת המילים

היא . ל עובדי הקבלן אינה עומדת לבדה כמטרה מבודדתאנחנו חייבים להבין שהגנה ע
מצד אחד  אני נאבקת בכנסת על חקיקה : כזו גם העבודה שלי בכנסת. מערכה משולבת

הן , הן בחשב הכללי, ושותפה  לתהליכים, נרחבת להגנה על זכויותיהם של עובדי קבלן
 אשר יעגנו את – ת והן בועדת הרישוי לחברות שמירה ואבטחה והן בועדות הכנסת"בתמ

מצד שני אני עושה כמיטב יכולתי המוגבלת לגונן על . זכויותיהם ויגוננו עליהם מפני עושק
ולהיאבק בהפרטה האובססיבית , העבודה המאורגנת הקיימת ולחזק את הועדים הקיימים

מצד שלישי אני פועלת ליצירת רגולציה על שכרם המחפיר של המנהלים . של כל מה שזז
  . יבוריות הנסחרות בבורסה ובכללבחברות הצ

מי שלא יאבק על ביצור העבודה . הגנה חמלתית על החלשים ביותר אינה עומדת לבדה
ומי שלא . מפקיר את מעמד הביניים העובד להידרדרות לחיי עוני של עובדי קבלן, המאורגנת

 שקלים לשעה 19.95במקום שבו המנקה מרוויחה , נאבק בשכר של מליון שקל למנהל
 משלים עם כך שיש - שקלים 8000הותיק והמיומן משתכר , ובמקום שבו העובד המסור

  . פאודלים שנולדו לעושר ויש אריסים שנולדו לעבדות

המשקפים , לכל אלה מצטרף המאבק על אופיים של תקציב המדינה ושל חוק ההסדרים
ך המסוכן לתהלי, של הממשלה, באופן ברור את תרומתה השלילית והמכרעת של המדינה

 שמשמעה פיטורי אלפי נהגים "דן" וב"אגד"רפורמה ב, הפרטת המעונות למפגרים. הזה
תיאגוד בתי החולים שמשמעו פגיעה קשה בתנאיהן ,  נהגים אחרים בתנאי עבדות והעסקת

, של מוקד מאה במשטרה" מיקור חוץ", של אחיות בתי החולים הממשלתיים וכוחות הסיעוד
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מדינה שמשמעה פגיעה בשרותים לאזרח החלש ובמקביל מניעת והקפאת תקנים בשרות ה
זאת בנוסף לעובדה . של עובדי קבלן" קניית שרותים"העסקה של עובדים על פי תקן לטובת 

  .שהמדינה היא מעסיקת עובדי הקבלן הגדולה ביותר במדינה

לים הנה מילון חלקי למי. המשמשות מכבסה לתהליך המסוכן הזה, שימו לב למילים, בכלל
הפחתת עלות , גמישות תעסוקתית, אאוטסורסינג, מיקור חוץ, הפרטה, הבראה: מכובסות

. ועוד כהנה וכהנה, שיפור השירות, היפטרות משומנים עודפים, יעול, חבילת עבודה, השכר
  .כולן מכסות על תהליך של רקבון כלכלי ומוסרי

ה המהירה והבלתי פוסקת מלה על הנזק הכלכלי ארוך הטווח שנגרם למשק כתוצאה מהעליי
מעבר לסכנות הגלומות ליציבות המשטר כאשר פערי השכר ורמת , במספרם של עובדי קבלן

.  ומעבר להיבט הערכי הברור לכל היושבים כאן, החיים נעשים בלתי הגיוניים וקיצוניים כל כך
כוח . כלהאבל הוא אינו תורם דבר לכל, עובד עני מאוד וחסר זכויות אולי מעשיר את מעסיקו

הוא אינו מסוגל להעניק חינוך . הוא אינו מסוגל להתחייב למשכנתא. הקניה שלו דל ביותר
בעיקר כאשר בו בזמן מתרחש כרסום עמוק ברמתה של מערכת החינוך (טוב לילדיו 

לו היה נהנה . והוא אינו מניע את גלגלי המשק, ולפיכך גם ילדיו יהיו עניים כמותו) הציבורית
היו כל אלף שקלים בחודש של כל עובד , לים בחודש ומבטחון תעסוקתי יחסימעוד אלף שק

קטנים גדולים , וגורמים לשגשוג של עסקים, לצריכה, כזה מוזרמים הישר בחזרה אל המשק
וכך היה משגשג , הבטחון היה מקנה לו יכולת להתחייב למשכנתא ולרכוש דירה. ובינוניים

, לפיכך הגברה.  טוב ותורמים למשק ולחברה בבגרותםילדיו היו זוכים לחינוך. ענף הבניה
 מועילה למשק עשרת מונים –של היציבות וכושר ההשתכרות של העובד העני , אפילו מועטה

  .העובד העני) בפועל(משכר של חצי מיליון שקל בחודש למנהל החברה שבה מועסק 

ך שההון הוא מדינת הרווחה המודרנית שהוקמה אחרי מלחמת העולם השניה הכירה בכ
המוכשרים והיצירתיים ראויים , היא הכירה בכך שהחזקים. מבורך ושיש לעודד את עשייתו

אבל היא התבססה על רגולציה כלכלית וערכית . לתגמול בשל תרומתם היחודית לחברה
מדינת ישראל  הולכת .  מסויימת אשר הבטיחה שההון לא יהפוך לכוח בלתי נשלט ונטול רסן

פועלים לעיתים בבריונות ובאין מפריע בלא " כוחות השוק"פרוע שבו והופכת למקום 
הקורבנות המידיים הם עובדי . התערבות שאפילו הקיצוניים שבכלכלנים מאמינים בנחיצותה

. ובכל זאת הוא נמשך, תהליך זה משתלם רק למעטים ופוגע ברבים. והעובדים בכלל, הקבלן
כבר ציינתי את ההתמקדות העזה בענייני בטחון . אמנה את מקצתן קצרה. הסיבות לכך רבות

. ומדיניות אשר הרדימה דיון ציבורי והביאה לכך שהתהליכים הללו התרחשו בלא בקרה
היא שמי שיוצאים נשכרים מכך הם בעלי ההון המחזיקים בידם , מובנת מאליה, סיבה נוספת

בית על מקבלי בין אם בהשפעה ישירה ואפקטי, עוצמה אדירה ובכוחם להטות תהליכים
  . ובין אם באמצעות שליטה בתקשורת ההמונים, ההחלטות

  חסינותם היחודית של בעלי ההון

שהיא גורם נוסף לנצחון שנוחלים התהליכים שאנחנו כאן , יצירת תודעה כוזבת בציבור
שהיא בדרך , היא במדה רבה ביותר תוצאה של תקשורת מאוד מונוליטית,  נאבקים בהם

שהרי כמו במשל הביצה . לפעמים שלא מדעת, ית מבחינה כלכליתכלל ימנית קיצונ
הגורמת להם לראות את , והתרנגולת העיתונאים עצמם סובלים לעיתים מתודעה כוזבת

במקום כמזוהים עם יתר העובדים , ל שלהם"עצמם בטעות כמזוהים עם האינטרסים של המו
. ברים העובדים במשקבפועל  סובלים העיתונאים מכל התופעות הקשות שעו.  במשק

, ההסכמים הקיבוציים מתפוגגים לטובת העסקה בחוזים קצרי מועד או בהעסקת פרילנסרים
. היום אפשר לפטר בקלילות עיתונאי שאינו נושא חן בעיני מעסיקיו. השכר נשחק והניצול גבר

שהוא (ו ל או בזכיין של"שתלוי אך ורק במו, בלי הסכם קיבוצי, בלי קביעות, עיתונאי בלא ועד
וגם . קצת יתקשה להיות עיתונאי אמיץ) בעל הון החולש בדרך כלל על תחומים נוספים במשק

הוא עשוי לגלות שהתחקיר נגנז כי , אם יגלה אומץ לב ויכין תחקיר נוקב על בעל הון מסויים
לגיטימי בכל כלי . בעל ההון הוא אחד מזכייני הערוץ שהוא משדר בו או מפרסם חשוב

, המגזר הציבורי, המערכת הפוליטית, הועדים, קר את ולהלעיג על ההסתדרותהתקשורת לב
 אבל אסור לפגוע באינטרסים –בית המשפט העליון ואפילו הצבא שפעם היה יחסית מוגן  



8 

חסינותם היחודית של בעלי ההון מביקורת ביחס לגורמים אחרים שהם נשמת . של בעלי ההון
בפועל יש כאן פגיעה קשה . ת מעמדם עוד יותרמעצימה כמובן א,  אפה של הדמוקרטיה

  .בחופש הביטוי ולפיכך בדמוקרטיה

ומהווים " חברתיים"המסומנים כ, למעט יוצאים מן הכלל(הקול הכמעט אחיד של התקשורת 
ממעיט את כוחנו בנסיונות להסביר ) לעיתים עלה תאנה כפי שבמידה רבה הייתי אני בשעתו

זו אחת הסיבות שלציבור . יקה הקשה במעמדם של העובדיםלציבור כי הוא יוצא נפסד מהשח
שהרי רוב ,  שגויה. יש נטיה שגויה לראות עצמו כצרכן לפני שהוא רואה את עצמו כאדם עובד

שלא לדבר על כך שהעצמה שלנו כעובדים גם מגדילה את , חיינו אנחנו עובדים ולא צורכים
נגד  חברות סלולאר הגובות תשלום עבור קל לגייס מחאה וזעם ציבורי . יכולת הצריכה שלנו

זמן המתנה במענה הקולי  אבל על תנאי העסקה של עובדים באותן חברות ממש שיושבים 
במוקד משתכרים שכר שעתי נצלני וצריכים להרים את היד על מנת לבקש רשות ללכת 

  . על זה יהיה קשה מאוד לגייס זעם ציבורי–לשירותים 

שאם יפוטרו מחברת אל על , למשל. דינות אירופה מובן מאליוקשה להסביר לציבור מה שבמ
אבל בו זמנית הפכנו , כמה מאות עובדים יתכן שהטיסות לטורקיה אכן יוזלו בחמישים דולאר

וגרמנו לזה שיותר , הכנסנו במקומם עובדי קבלן, כמה מאות עובדים עם כבוד למובטלים
, כשעובדי אל על ינקטו עיצומים, יתירה מזה. גם לא בתעריף מוזל, אנשים לא יוכלו לטוס כלל

 יתעורר עליהם –או לחלופין הסבלים ברשות שדות התעופה המפוטרים כל תשעה חודשים 
וישכח שעוד רגע תיפתח שנת , הנוסע יכעס כצרכן. כעסם של הנוסעים שמזוודותיהם נתקעו

תו עובד אל על יאלץ לשבות ויזדקק לתיכה ולסולידאריות מאו, כמורה, והוא, הלימודים
ואחת המטרות , היעדר הסולידאריות הזה מטה את הכף נגדנו. שכרגע זקוק לתמיכתו

המרכזיות של היושבים כאן היא לתרום את תרומתם לשינוי ולשכלול התודעה כך שאנשים 
ולא למען אינטרסים של מיעוט רב , כרוב, יוכלו להיאבק למען הערכים והאינטרסים של עצמם

  .כוח

את התהליכים ואת השחקנים בזירה התורמים , על קצה המזלג,  מניתי באזניכםעד עכשיו
יחד עם . ידם על העליונה, צריך לומר בגילוי לב, ואשר כרגע, להעצמת התהליכים השליליים

אשר הבינו את הסיטואציה , חשוב שתהיו מודעים לקיומם של שחקנים אחרים בזירה, זה
תוך , כמו בתנועות מחאה רבות, לצערי, ולעיתים, יתלעיתים בחבירה הדד, והם נאבקים בה

  . פיצול מיותר המסב נזק לעניין עצמו

 הוקם במטרה לטפל בעובדים פלסטינים ועובדים זרים והיום הרחיב את פעילותו  :קו לעובד
, הבינו בקו לעובד שבתוך שוק העבודה הישראלי, תוך כדי תנועה. לכיוון הטיפול בעובדי קבלן

מתרחש תהליך מואץ של , ישראלי- בשוק העבודה היהודי, מר זאת בלי כחל וסרקנא, ואפילו
אשר כרגע לדעתי הוא , ד ערן גולן"בראש החץ הזה עומד עו. עבדות אשר דורש טיפול מיידי

 חשוב ביותר להליכי חקיקה ולכל שותףערן הוא . המומחה הגדול ביותר בזכויות עובדי קבלן
שבכל תהליך דיפוזי תמצאו , מדגים לפניכם, אגב, זה. ייםהמגעים שלנו עם גורמים ממשלת

אדם מסויים אשר מבין את הדברים לפני אחרים ובוחר להיות ראש חץ במקום שיש בו 
אשר , האגודה לזכויות האזרחשחקן נוסף הוא . שממה פרקטית ואידיאולוגית כאחד

, זו הפנמה זריזה. השכילה בתבונה להפנים כי זכויות אזרח וזכויות האדם העובד חד הן
את הקמפיין נגד העסקת . ועל כך בהחלט מגיעה להם הצדעה, חכמה וערכית של המציאות

משרד הפרסום , בהתנדבות מוחלטת, הוביל בשעתו, עובדי קבלן של האגודה לזכויות האזרח
בהובלתו של איש המדיה ויחסי הציבור זמיר ) שטרנשוס זמיר-לשעבר צרפתי(א "יורו ת
, על כך. בחר ללוות קמפיין לא פופולארי ולא משתלם משום שזו השקפת עולמואשר , דחבש

אגיד לכם שכדאי מאוד להתברג במקומות שהם קפיטליסטיים מובהקים כדי , במאמר מוסגר
ובהם ( ארגונים 20 –יחד עם עוד כ , גם היה שותף, אגב, זמיר. להיות קול המצפון והשפיות

התנועה , צעירי הליכוד, י כלכלי שלנו במפלגת העבודההחוג החברת, הנוער העובד והלומד
לפי החוק (לקמפיין ההחדרה לתודעה של הזכות לעבודה בישיבה ) ועוד , ליהדות מתקדמת

זבולון אורלב מהאיחוד הלאומי ומרינה סולודקין , דואשר חוקקתי יחד עם גדעון סער מהליכ
ד איתי "ובעיקר עו, א"ת' ונהקליניקה למשפט ורווחה בא: עוד גורם חשוב).  מקדימה
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את איתי תשמעו פה . אחראית לארגון מלמטה של ועדים  מתוך עובדי הקבלן, סבירסקי 
  .ותלמדו ממנו פרטים רבים על איך מקימים ועד מאפס, בהמשך

, אשר עמדתו הכלכלית מנוגדת לחלוטין לעמדתי, ר ירון זליכה"ד, החשב הכללי באוצרגם 
שונים יש משום " שרתים" כי באופן שבו המדינה מוציאה למכרז ,בתהליכים משותפים, הבין

ובשנה וחצי האחרונות עשה רבות לאכיפת , סיוע לעבריינות על חוקי העבודה וחוקי המגן
בעניין זה יקרה . חוקי העבודה וחוקי המגן בכל הקשור במי שזוכה למכרזים מטעם המדינה

בהמשך . מנהל יחידת הביקורת באוצרל ו"סגן בכיר לחשכ, מפז התרומה של איתן קשמון
  .תשמעו גם הרצאה שלו ואני בטוחה שהיא תהיה מאלפת

לקדם הליכי , לעיתים בהצלחה ולעיתים לצערי לא, אני כמחוקקת עושה כל אשר לאל ידי
אני רותמת לטובת העניין פרטנרים . חקיקה אשר יעגנו את זכויות עובדי הקבלן בחוק

וכמעט שאיני בוחלת בשום שותפות פוליטית , העניין והיכולתלפי , אד הוק, מסיעות שונות
לדעת יותר על העבודה . לצורך עניין זה אשר לטעמי הוא חוצה גבולות פוליטיים
כדי שלא  il.org.shelly.wwwהפרלמנטרית שלי בעניין זה אני מציעה לכם להכנס לאתר שלי 

 זמן על הצגה פרטנית של כל המהלכים וכל הצעות החוק ובהן חקיקה שכבר אבזבז כאן
הייתי מוציאה את ,  אומר בקצרה בעניין זה שלו היה הדבר תלוי בי. נכנסה לספר החוקים

ואני עושה מאמצים , אבל כיוון שזה לא תלוי בי. ההעסקה באמצעות קבלנים אל מחוץ לחוק
רגע היא להפוך את צורת ההעסקה הזו לבלתי מטרת המאבק כ,  עזים להיות פרגמטית

  . בכך שתימנע היכולת המובנית בה לעבור על החוק באופן שאינו מותיר עקבות, משתלמת

  ממציאים את הגלגל מחדש

החשוב , השחקן הגדול ביותר, ואשר השפעתם ברוכה, אבל מכל הגורמים שמניתי עד עכשיו
ר שלה עופר " בראשות היודרות הכלליתההסת הוא –המכריע ביותר בזירה הזאת , ביותר

זהו כוח הנגד המשמעותי היחיד שיכול לפעול נגד התהליכים רבי הכוח והמסוכנים . עיני
 באגף היועץ המשפטי, בהמשך יתארח כאן שי תקן. שאנחנו עוסקים בהם בסמינר הזה

שיסקור בפניכם את הפעילות הנרחבת של ההסתדרות ,  של ההסתדרותלאיגוד מקצועי
בצער . ועוד, עובדי הסיעוד, חברות כוח האדם, השמירה והאבטחה, תחום עובדי הקבלןב

, אומר שרבים מהיושבים בחדר הזה גדלו על ברכיה של עוינות נטולת רסן כלפי ההסתדרות
, זו היתה עוינות אינפנטילית. כלפי זכות השביתה וזכות ההתארגנות, כלפי ועדי עובדים

היום . ה רבה יצרה את התשתית להרס העבודה המאורגנתאשר במיד, גורפת, אופנתית
המנקות בבית החולים . ומנסים להתארגן יש מאין, עובדי קבלן, באים אנשים צעירים

, "קופי טו גו", "קופי בין", "קפלן"המאבטחים ב, "ברום"עובדי הקבלן ב, "קסטרו", "סורוקה"
 לפעמים בסיוע והכוונה –רים המאבטחים באוניברסיטה העברית ומאבטחי הש, מכון ויצמן

מגלים שכדי לעמוד . ותמיד הם מגלים את אמריקה, לפעמים של ההסתדרות, של הקליניקה
, וזה עצוב. ממציאים את הגלגל מחדש. ולא אני, על זכויותיהם הם חייבים להיות אנחנו

שתובנה כזאת עולה מתוך הרס ומתוך ניצול שלא היו אמורים להתרחש כלל אלמלא היתה 
כמה מהם ,  הם ממציאים את הגלגל מחדש. פה שבירה ודה לגיטימציה של עבודה מאורגנת

ההסתדרות קיימת אם כי . קיים ומתגלגל, שעה שהגלגל כבר פה, יושבים אתנו עכשיו בחדר
. לכן אני חוזרת ואומרת. הועדים קיימים ועדיין סופרים אותם, מוחלשת משהיתה בעבר

לן והמאבק לשמירת כוחה של העבודה המאורגנת הקיימת המאבק בעד זכויות עובדי הקב
וככל , ההסתדרות היא הגוף רב העוצמה ביותר לשמירה על כוחם של העובדים. חד הם

 יתחזק – והיא אכן עושה זאת –שתשכיל לצרף אליה את עובדי הקבלן ועובדי כוח האדם 
  . כוחה ויתחזק כוחנו

דרוש אדם שהוא גם בעל יכולות גבוהות במיוחד ו, גם כאן לא מספיק קיומו של הגוף המתאים
כאן אני רואה חשיבות גדולה בקיומן של שתי דמויות . וגם מכיר בעוול שבשיטה ושואף לתקנו

ר "ויו, ר ההסתדרות עופר עיני מחד"יו. אשר הגיעו לכאורה משתי קצוות הסקלה, מפתח
, השניים האלה. רושהתאחדות התעשיינים ונשיא הארגונים הכלכליים התעשיין שרגא ב

בליבוי פעיל של שרי , עד לבואם הפך עולם העבודה. החליטו שהם פועלים יחד, למזלנו הרב
היום באים . לשדה קרב שבו הכניעו עובדים ושברו אותם,  האוצר האחרונים ובראשם ביבי
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עיני וברוש ומקבלים בינם לבין עצמם החלטה דרמאטית שהם מחזירים את שוק העבודה 
אלא שדה של , לא עוד שדה קרב מדמם. זירה של הידברות בין מעסיקים ובין עובדיםלהיות 

בכימיה ביניהם  ובאחריות , אני תולה בשניים האלה. רצון טוב ופשרות, כבוד הדדי, שותפות
עד כה הוכיח שיתוף הפעולה ביניהם את עצמו שוב .  תקוות רבות–שלהם לגורל המדינה 

תשמעו בהמשך הסמינר מהיועץ , ה שקשור בעובדי קבלןואת הפירוט לפחות במ, ושוב
  .שי תקן, המשפטי של ההסתדרות

על העבודה המאורגנת ועל השארתו של עולם , המאבק על זכויותיהם של עובדי קבלן
זהו .  אינו רק מאבק על זכויות עובדים–העבודה מקום שפוי והגון ולא מקום של עבדות וניצול 

המעוגנת באמנות , שכן זכות ההתאגדות. מדינה דמוקרטיתמאבק על דמותה של ישראל כ
היא נשמת אפה של הדמוקרטיה והיא המנגנון היחיד המווסת את , בינלאומיות ובחוק

 משמעותם –יותר עובדי קבלן .   מן הרבים אל המעטים–הנחשול של מעבר ההון ועמו הכוח 
  .פחות כוח לרבים

ין לאדם לא כבוד ולא חירות כשהוא מועסק שכן א, זהו גם מאבק על כבוד האדם וחרותו
  .פן כזהובא

  

  שאלות והערות מהקהל

  .  הבעיה המרכזית היא שאין אכיפה של חוקי העבודה:אוהד

אפילו . חוקי העבודה וחוקי המגן הם החוקים הנרמסים והמופרים ביותר במדינה.  נכון:שלי
תוגש תלונה , עסיק שלואם עובד יגנוב חבילת נייר טואלט מהמ.  יותר מחוקי התנועה

היעדר . אבל שום תלונה לא תוגש נגד מעסיקים שגונבים בדרך קבע מעובדיהם, במשטרה
 19 – פקחי מס הכנסה ו 1,000כשמדינה מחזיקה . האכיפה הוא הצהרת כוונות של המדינה

, לשמחתי. זו הצהרת כוונות שיש בה קריאה להפר את החוק, פקחים לשמירת חוקי העבודה
רוב . גם בשל פעילות רצופה שלי מול האוצר, ת" פקחים נוספים בתמ60 כעת הוכשרו

ת "שר התמ. נועדה להגביר אכיפה, מחוק התלוש ועד אחריות מזמין השרותים, החקיקה שלי
ת הראשון זה שנים ארוכות שמודע לחומרת העניין ופועל "ס הוא שר התמ"אלי ישי מש

גם אתם . ם עוד סוכן שינוי חיובי וחשובכך שהנה לכ, בשיטתיות להגביר את האכיפה
עיינו בתלושי השכר של עובדי הקבלן בסביבת העבודה או הלימודים . מוזמנים לעזור באכיפה

  .וסייעו להם לממש את זכויותיהם, שלכם

  . מנסיונו האישי,  ההסתדרות קיבלה בצדק את השם הרע שיצא לה:אוהד

. שבה ומדגישה את החשיבות העצומה שלהאבל אני ,  ההסתדרות אינה נקיה מפגמים:שלי
איחוד השורות בין כל : אני אומרת זאת לכל הארגונים שמטיחים ביקורת בהסתדרות

, ההסתדרות היא גוף גדול עם אחריות רחבה ביותר. הארגונים הנאבקים הוא חשוב ביותר
קשת אני מב. וטוב שכך, ושלא כמו ארגונים קטנים השואפים לשלמות היא חייבת להתפשר

מי . מכולם לאמץ ראיית על ולא להיכנס לנישה הקלה והמשומשת של השמצת ההסתדרות
  .מכוחותינו ששוחק את הלגיטימציה של ההסתדרות כורת את הענף שעליו הוא מבקש לטפס

על למשל היא -הטענה העיקרית שנשמעת לגבי אל,  בהתחשב בתהליכי הגלובליזציה:רועי
והם יוזילו מחירים ובסוף אלעל לא תוכל , ים עובדי קבלןשישנם מתחרים שהם ממילא מעסיק

  ...להעסיק עובדים כלל

אנחנו לא מדינה נורמאלית ואל ,  המקרה של אל על הוא לא מקרה קלאסי של הפרטה:שלי
את אל על לא צריך היה , ולא הייתי לבד בעניין הזה, על לא חברה ככל החברות לדעתי

ואת אל על אי , במצב מלחמה תמידי עם שכנותיהאנחנו מדינת קצה שנמצאת . להפריט
כשמעל למדינות רבות , אפשר למדוד רק בפריזמה עיסקית כשהון תועפות מושקע באבטחה

 היא החברה היחידה –וכשצריך להטיס תחמושת לארץ בעת מלחמה , אסור למטוסיה לטוס
נה כמו שלנו מדי. השאלה היא איזו אחריות אתה לוקח עצמך כמדינה. המוכנה לעשות זאת
  . ערכי וציוני, הדיון כאן הוא בטחוני.  עם אנשי צוות ישראלים, צריכה חברה לאומית
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  ? מה ההיגיון הכלכלי מבחינת המעסיק עצמו:טל

אפילו במגזר .  האמת היא שאיש אף פעם לא בדק ביסודיות את עניין ההגיון הכלכלי:שלי
לכאורה לא היה אמור . לא נעשתה בדיקה, שהוא מעסיק עובדי הקבלן הגדול ביותר, הציבורי

למה . כי המעסיק מוסיף סכום נוסף לקבלן על הסכום שהוא משלם לעובד, להיות בזה הגיון
כוח " קיצצת במרכיב –" התייעלות"כי אתה מראה על הנייר ? זה משתלם למעסיק בכל זאת

ם שלך ואתה מעביד עם העובדי- כי ניתקת את קשרי עובד, "תקציב קניות"ועברת ל" האדם
סתם רכשת , הרי אתה לא מעסיק, יכול להיפטר מהם בכל עת בלי שום אחריות לגורלם

אבל הסיבה העיקרית לכך . וכי חיסלת את העבודה המאורגנת בעסק שלך,  "חבילת עבודה"
היא העובדה  שהעסקה זו נעשית תוך עבריינות המונית על חוקי העבודה , שזה משתלם

ניבה המונית ושיטתית מהעובדים המסכנים גוזרים הקבלנים את באמצעות ג. וחוקי המגן
מצידו מוציא את העבודה למכרז ונותן אותה למי ) המעסיק" (מזמין השרות. "הקופון שלהם

עד שברור שגם אם הקבלן היה צדיק , הצעה כל כך זולה. שמציע את ההצעה הזולה ביותר
הרי , המעסיק שותף פעיל לעבריינות. הדור הוא לא היה מסוגל לשלם שכר מינימום וזכויות

העיוורון הנוח הזה . אלא שהוא נתקף עיוורון, אין בעיה לראות שמדובר במכרז הפסד
גם בתחום זה יש התקדמות עצומה ורוב שירות המדינה . לעבריינות הוא המנוע של השיטה

וע מחיר לקב,  בגלל הנחיות החשב הכללי שמאוד שיתף אתנו פעולה בעניין זה, כבר נאלץ
הפסקת העבריינות תהפוך את ההעסקה באמצעות קבלנים לפחות . מינימום במכרז

  . וזו המטרה שלי כרגע, משתלמת

 ידועות דוגמאות –אבל לפעמים יש תחושה שבצדק ,  אני גדלתי על שנאת ההסתדרות:אורי
 יש לי קרוב שסיפר על חבר שלו עובד חברת חשמל שמכר חשמל, לניצול של חשמל בחינם

  .... לשכן

מה שאתה מספר זו עברה .  אני לא מוכנה לשמוע את ההשמצות חסרות השחר האלה:שלי
ואם אתה יודע על עברה פלילית לך תתלונן במשטרה ואל תשמיץ ציבור עובדים , פלילית

שאנשיו באו לסמינר כי הגדירו את עצמם סוציאל דמוקרטים והם רוצים  , הפורום הזה. שלם
אני מקיימת עם הרבה פורומים שאני מופיעה בהם דיונים ערים על . אבקלהיות ראש החץ במ

אבל כאן זה בהחלט המקום האחרון שאנהל בו דיון על האם עבודה , שאלות בסיסיות כאלה
  . מאורגנת זה טוב או רע או האם נכון או לא לעזור לעובדי הקבלן

כי יש , לטעון נגד הועדים" השתכנע"אולי יש סיבה למה הציבור ) משלים את דבריו (:אורי
  .דיספרופורציה במשכורות בהרבה מקומות

הן משכורות נורמאליות שמגיעות , הן כלל לא מנופחות" מנופחות" המשכורות ה:שלי
כי שם יש תקרת , המשכורות שלא יאמנו הן לא בשירות הציבורי. לעובדים שעובדים קשה

 שם המחשכים הם – כלפי מטה ולעומת זאת, לשמחתי, זכוכית שאי אפשר להבקיע אותה
משכורות העתק נמצאות בחברות פרטיות ובחברות הבורסאיות שכספנו מושקע . אין סופיים

  . קופות הגמל וקרנות הנאמנות, בהן באמצעות קרנות הפנסיה

  . צריך להיזהר בין האחדה של נושא ההפרטה והמאבק של עובדי הקבלן:נדן

ויש מצדדי הפרטה , רזים בהעסקת עובדי קבלןהפרטה היא רק אחד הז.  אתה צודק:שלי
יחד עם זאת אנחנו חייבים . שהם שותפים לנו בדיעה שאסור לעשוק את עובדי הקבלן

אבל הן לחלוטין , סוגיית עובדי הקבלן וההפרטה הן לא סוגיות תאומות.  להצביע על הקשר
  .קשורות זו לזו

השאלה היא איך אנחנו .  כל הנושא של המידע שהעובדים מקבלים הוא בעייתי מאוד:תמנה
  ?מנצלים את מהפכת המידע על מנת לשנות את המצב הזה

תחדירו לינקים , תכנסו לפורומים, שבו על המחשב .  שאלה מצויינת והתשובה אצלכם:שלי
יושבת כאן נורית . תהיו פעילים ברש, לאתרים שכן עוסקים בנושא ולחומרים רלוונטיים

היא והחברים שלה זקוקים . סדרנית עובדת קבלן וראש הועד שהעובדים הקימו, מהסינמטק
ל "לים את מנכישבו ותפציצו במי: הנה חלק מהעזרה שאתם יכולים לתת לה. לכם במאבק

  . והפיצו את דבר המאבק, הסינמטק
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 ההסתדרות ועובדי הקבלן

  שפטית בהסתדרות החדשהראש הלשכה המ, ד שי תקן"עו: רצהמ

  

  עובדי קבלן עם הפנים קדימה

את תנאי שמטרתו לשפר אנו בהסתדרות בשבועות האחרונים בעיצומו של תהליך אינטנסיבי 
  . השנה הנוכחיתאני מקווה שייתן פירות בסוף ו, א"העסקתם של עובדי הקבלן וחברות כ

  . ונות העסקה אלהעל כמאתים וחמישים אלף איש שמועסקים במתכמדברות  ותהערכה

נשים  אחוז א30 - אך מדברים על נתון של כ,כשקוראים את דוח העוני המספרים משתנים
או קבלני שירות מהווה /א ו"והעסקה באמצעות חברות כ, שעובדים והם מתחת לקו העוני

  . חלק נכבד מהבעיה

 לעובדים במסגרתה לא נותנים, כל המתכונת של עובדי קבלן פתחה אפיק חילופי של העסקה
כוונת הייתה לא זו  תחילה אולי.  ולא קולטים אותם כעובדים קבועים,תנאי העסקה ראויים

   . על החוקלעבירהחכמת ו אך זה גרם לדרך מת,החברות

 להעסקת לא היו תקנים, י עקיפה של תקנים כלומר"עעה החלה ופהתבסקטור הציבורי 
, שירותי ניקיון מחברה" לרכוש"צו במקום לקלוט עובדי ניקיון נאל ולכן עובדים חדשים

  . לדוגמה

של בעיקר (העובדים של חברות הקבלן . לתופעת עובדי הקבלן השלכות חברתיות גדולות
אחת התוצאות זה פגיעה בדמוקרטיה ו,  מאוגדיםאינם )שירותיםהמספקות חברות 

וכניסה הסעה , אחד מקבל פנסיה כאשר יכולים לשבת באותו משרדשני עובדים  - תעשייתית
   . ולידו עובד קבלן ללא פנסיה שאף לא מגיע לתנאי מינימום,חדר אוכלל

  גורמי הקושי לפתרון הבעיה

עובד . ם לזכויות שלהם שלא מודעי, לא משכילים וחלשים,עובדי הקבלן הם עובדים פשוטים
  . מפחד מפיטוריםמפני שהוא  מפחד לפתוח את פיו ,בולר, קבלן

בנוסף לאינטרס , הם חוסכים כסף כי כך  מצד המעסיקיםם חזקים יש אינטרסים כלכליי,מנגד
  .  בצורת העסקה זומרוויחות את העמלה שלהןשחברות הקבלן של 

משרדי הממשלה מצאו . ורימגזר הציבב העדר התקנים עוד אינטרס חזק לשימור המצב הוא
במשק הגדולה מעסיקה ההיא ובפועל הממשלה ,  שיטת העסקת עובדי הקבלן כפיתרוןאת

 שנערך לבקשת ,לפי המחקר של מחלקת המחקר של הכנסת. א"של עובדי קבלן וחברות כ
חשוב לציין כי .  אחוז מכלל העובדים במשרדי הממשלה20- מדובר על כ',כ שלי יחימוביץ"ח

ובהמשך נעמוד על ,  כח אדם חברותחברות שירותים ולאמועסקים דרך רוב העובדים 
  . ההבדל ביניהן

אבל אם לא בודקים . ההצעה הזולה ביותר צריכה לזכות, פ חוק המכרזים"עוא שקושי נוסף ה
כ החברות מסוגלות לתת "בד. למה היא זולה אז עוצמים עיניים לנושא הפרת זכויות העובדים

  . מחירים זולים רק על חשבון זכויות העובדים

, ר כמה שניםיש חוק שמושהה כב". הדלת המסתובבת"בעיה נוספת שהיא קריטית זה נושא 
ויועסק ישירות על ידי ,  חודשים עובד קבלן יקלט במקום העבודה שלו9שקובע כי לאחר 

 אף עובד לא יישאר במקום עבודתו –ייכנס לתוקף הזה הסעיף אבל גם אם . מזמין השירות
במקום אחר אחת למספר מציבים עובד שמירה ? איך מתחמקים מהחוק . חודשים8-יותר מ
שי "ל, "שי תקן"כמו , החברות משנים את שמות החברה שלהםלו בעלי שאפיאו , חודשים

  . מונעים מהעובד לצבור את הותק בהעסקה המקנה לו זכויותוככה , "2007תקן 
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  א לספקי שירותים"ההבדל בין חברות כ

כ "נושא העסקת עובדים בחברות קבלני כח אדם די מוסדר מבחינה חוקית והמצב בשטח סה
שמסדיר את " חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם"ק שנקרא קיים חו. די בסדר
  : החוק מחייב כמה דברים .התחום

כדי לוודא שהן דואגות לזכויות (החברות צריכות להפקיד ערבויות אצל המדינה   .א
  , )העובדים

 מזמין השירות כח אדם חייב לקבל אותם תנאי עבודה של  חברתעובד שלפ החוק "ע  .ב
 וזה מבטיח שההסתדרות תדאג , קיבוצי שהחברה חתומה עליואלא אם כן יש הסכם

שכר מינימום אך יש אמנם מדובר ב.  תנאי עבודה נורמאלים–המשמעות . לתנאי מינימום
  . 'פנסיה וכו, ימי מחלה, חופשהימי כגון זכויות עמו 

קובע והוא , )2000בכוונה שיכנס לתוקף בשנת (' 96 החוק נחקק בשנת -סעיף הקליטה   .ג
סעיף זה לא נכנס לתוקף עד . ועסק העובד ישירות אצל מזמין השירות חודשים י9מקץ כי 

   .ויישומו נדחה שוב ושוב במסגרת חוק ההסדרים, עכשיו

 לא חל על חברות שירותים "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם" שהבעיה היא
ת השירותים טענו בראשית בעלי חברו). לדוגמה,  וניקיוןשמירה ברותחכמו (שמוכרות שירות 

כל ההגדרות של החוק חלות לכן כיום . א ולכן החוק לא חל עליהן"הדרך כי הן לא חברות כ
  . שירותיםעל חברות שמספקות כח אדם ולא חברות רק על עובדי 

, אדם-כוחחברה שנותנת שירותי מרישיון אין דרישה ל, שירותים אין נורמהבתחום של ספקי 
ואין את אותם סעיפים של השוואת , א מחויבות לספק" כמו שחברות כותערבויואין בטוחות 

  .  תנאים

 והתוצאה היא שבמקום לקנות שירותי כח אדם קונים אותם ,נוצר מצב מעוות לחלוטין
  . על המעסיק לא חלות שום חובותכשירותים ואז 

רות  אחוז עובדי שירותים ועש20זה מסביר את הנתון המדהים שבמשרדי הממשלה יש 
  .בודדות של עובדי כח אדם

  .לכן מה שמדאיג אותנו הרבה יותר זה חברות השירותים

וגם אין עונש , מספיק פקחי עבודהגם אין . היא חוסר האכיפהנוספת בעיה חמורה 
   .למעסיקים

   עובדי הקבלןתפקיד ההסתדרות בתחום

  .י הקבלןנשמעו בעבר הרבה טענות על מה ההסתדרות עשתה או לא עשתה בנושא עובד

אני אתן סקירה זריזה על הפעילות שנעשתה בשנתיים האחרונות ולאחר מכן נרחיב על 
  .התהליך שמתבצע עכשיו

בשנים האחרונות ההסתדרות לא היתה בתקופה טובה והיא היתה עסוקה בלהגן על עובדים 
מטבע ולכן יתכן כי היא הקדישה , )בתקופת כהונתו של נתניהו כשר האוצרבעיקר (מאורגנים 

  . הדברים פחות תשומת לב לנושא עובדי הקבלן

נים  עם לשכת התיאום של הארגומשותף של ההסתדרות נחתם נייר עמדה 2006בשנת 
איזה אינטרס היה לארגונים .  במשקזכויות העובדים של הכלכליים שבא לקבוע נורמת אכיפה

 היו נפגעות מקיומן א המוסדרות"האינטרס נבע ממצב בו חברות כ? הכלכליים להגיע להסכם
מקיימת את החוק אבל  ORSחברת , למשל, אםכי . של חברות ספקי שירותים לא הגונות

ולא , הוא מתחרה איתה ופוגע בה, לחודש ₪ 2000  לעובדכשבא מעסיק לא הגון ומשלם
למעסיקים חשוב , כן-כמו.  בצורה הגונה נפגעים מזהשפועלים ORSמעט מעבידים כמו 
  . פנסיה כי אם הם נפגעים יכולים לתבוע אותם על כךשלעובדיהם תהיה 
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כדי לקדם את האמנה היו מספר תהליכים שהמרכזי שבהם הוא הקמת ועדת פז שפעלה על 
היתה שלה המטרה ו,  העמדה המשותף של ההסתדרות עם הארגונים הכלכלייםנייר בסיס 

, )ים והמעבידיםהעובד, ת"משרד התמ, משרד האוצר(לגבש הסכמות שמוסכמות על כולם 
לשכת המסחר תחילה סירבה לחתום אך לבסוף גם היא הצטרפה . ולבסוף יובאו לידי חקיקה

  . לאמנה

אנו דרשנו באמנות . בנוסף נחתמו אמנות מקומיות לאכיפת זכויות עובדי חברות שירותים
 כמה שעות יכללו בתוכן, אלה שכל התקשרות למתן שירותים שיש בהם אלמנט עבודה

  . 'מה מחיר מינימום לשעה וכו, בוצעועבודה י

לבדוק את שמירת זכויות תהיה אפשרות הסתדרות לשלוודא באותן אמנות אנו רוצים 
ח של רואה חשבון אחת "ויהיו מנגנוני בקרה אליהם יהיה צריך להגיש דו, העובדים על פי דין

האמנה  ,בנוסף. העונש הוא הפסקת ההתקשרותבמידה והתנאים לא מולאו . לכמה זמן
   .חברות כח אדםכפי שמחויבות , מדברת על תשלום ערבויות למדינה

,  אמנות מקומיות קיימות כרגע רק בשני מקומות ואנו עושים מאמצים לעקוב אחרי זה,לצערי
   .אבל זה לא תמיד זה פשוט

הגשנו תביעה מול . ההסתדרות גם הגישה תביעות משפטיות כדי להגן על עובדי קבלן
הגשת התביעה .  עובדי ניקיון5,000ת כללית שקוראת להעסקה ישירה של שירותי בריאו

 עובדים 5,000כיום יש שכך , על האמנה עם שירותי בריאות כלליתהביאה לחתימה 
  . שזכויותיהם נשמרות

ד "מ שהועסקו כעובדות קבלן לשנים רבות ופס"תביעה נוספת הוגשה בעניין קלדניות שע
  ). ד ברבור"פס(הכיר בהם כעובדות מדינה 

 עובדי קבלן  1,500  -כאשר יש שם כיום כ. תביעה נוספת הוגשה נגד רשות שדות התעופה
  .ת שאנחנו מקווים שיבשיל להסכם גם איתם"מ עם רש"מתנהל מו. קבועיםעובדים  3,000-ו

 החשב הכללי החליט לערוך -היינו מעורבים גם בנושא הסדרת מעמדם של מאבטחי השרים
. ואכן ההצעה שהתקבלה הייתה זולה מאוד. ום שיועסקו מספר חברות במקמכרז אחד גדול

וההצעה ,  140,000₪לפי תחשיבי האוצר העלות למשימת אבטחה היתה אמורה להיות כ 
כשבאו לבדוק את הנתונים , ואז. כל יתר ההצעות היו הרבה מעל.  115,000₪הזוכה היתה 

ח במקום " ש900 לפי ההצעה הם ירוויחו אבל, ראו שאמנם לא מדובר בעובדי שכר מינימום
  ...אבל תחשבו שמדובר באנשים שאמורים להגן בחייהם על השרים. ח" ש1,500

זו העבודה בשטח , דבר נוסף שנעשו בו מאמצים שלא תמיד נשאו את מלוא הפירות המקווים
 אך לא יש מקומות שכן הקימו וועדים. בעיקר בתחום של הקמת ועדי עובדים, מול עובדי קבלן

   .תמיד זה היה בשיתוף פעולה עם ההסתדרות

ל לקביעת " היה עבודה מול נציגי החשכעוד משהו שאנו בהסתדרות היינו מעורבים בו
  .פרמטרים ראויים להתקשרויות הממשלה לקבלת שירותים

  ועדת פז

בשלבים סופיים כרגע אנו . לשם הגברת האכיפה של חוקי העבודהועדת פז הוקמה , כאמור
   .כהצעה ממשלתית ניסוח הצעת חוקשל 

  ): יש ניואנסיםוחשוב להגיד כי (הם הדברים העיקריים 

 השירותים על מזמין החוק יטיל אחריות ישירה אזרחית ופלילית של -עקרון האחריות •
  . תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן שבחצריו

וגם כנגד חברת  עיצום כספי שיכול להיות מוטל גם כנגד המעביד -מנגנון אכיפה אזרחית •
  .הקבלן

 עד -ת לנושא אכיפת חוקי העבודה"סוכם גם על הגדלת מספר הפקחים במשרד התמ •
ובקרוב ,  תקנים קבועים50כרגע תוקצב לשנה הבאה עוד .  וחצי תקנים16היום היו 
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מקווים שזה יצור אפקט אנו בהסתדרות .  תקנים זמניים200הולכים ליצור עוד כ 
  . משמעותי בשטח

המלצות הועדה מדברות על תקופה של , שירותים השא רישוי ופיקוח של חברות לגבי נו
   . יבחן הנושאהשנתיים שב

  עובדי הקבלן בראיה אסטרטגית

לאחרונה התקבלה החלטה אסטרטגית של ההסתדרות לעסוק בסוגיית עובדי קבלן כנושא 
 אם יש ואך בתפיסה שלנ, החלטה איננה ברורה מאליה. מרכזי של פעילות ההסתדרות

, לחסוך כסףכדי  ועובדים נעשקים כשיטה ,תופעה חברתית שנמשכת שנים רבות
 אין להם אבל, הארגונים החברתיים עושים עבודה נהדרת. ההסתדרות צריכה לעסוק בזה

אנו קצבנו שאם עד . אנו יודעים גם להשבית את המשק אם צריךמפני ש,  לעומתנומספיק כח
רכתי אמיתי לעובדי הקבלן אנו נגיע גם עד להשבתת המשק סוף חודש דצמבר אין פתרון מע

   .אנו מקצים לזה כיום את כל הכוחות ועופר עיני בעצמו מטפל מול כל הגורמים. בגין כך

 שוב הופיע הסעיף בנושא קליטת עובד חברת כח אדם 2008בטיוטת חוק ההסדרים בשנת 
. 2011הוראת החוק לינואר כשהכוונה היתה לדחות שוב את יישום ") הדלת המסתובבת("
היתה שהוחלט לא לדחות את והתוצאה , התעקש על הנושא, עופר עיני, ר ההסתדרות"יו

  . 2008כניסת החוק לתוקפו בינואר 

ר ההסתדרות לשר "מ בין יו"ינוהל מו) 2007(ספטמבר  ב15עד : כרגע כתוב בחוק ההסדרים
 כאשר ברירת המחדל, רים נוספים הנושא עובר לדיון ברמת ש, אם לא תושג הסכמה.האוצר

 9א תוך "המחייב קליטת עובדי חברת כ החוק 2008כמה היא שבינואר סלא תושג הבמידה ו
   . לתוקףיכנסחודשים 

חשוב לי להדגיש שאם לא אבל , על כך שאנו מוכנים לדבר על זה, כלפינויש טענות רבות 
 כברירת יסת החוק לתוקףהזה של כנההישג , למעשה . לתוקףיכנסנסכים לכלום הסעיף 

, ואף עלול ליצור בעיה חמורה יותראך בעינינו זה לא מספיק טוב , מחדל כבר הושג על ידינו
מנסים למנף את ברירת המחדל לתוצאה טובה ואפקטיבית אנו בשבועות האחרונים ולכן 
  . יותר

לים לקבל מ כי אנחנו יכו"זה נותן לנו כיום סיטואציה טובה במו, עקב ברירת המחדל הזו
 ולכן ,עופר עיני על הנושאר ההסתדרות "יווטו של זכות כולם יודעים שיש . משהו בתמורה

   .ניתן למנף את זה להישגים נוספים

  ? המחדלמה רע בברירת 

 הנורמה כיום בעוד, ים הם לא מספיק זמן לתקופת נסיון חודש9 -שטוענים המעבידים   .א
פעמים רוצים לראות איך העובד מחברת הרבה . במשק היא תקופת ניסיון של שנתיים

 צריך לאפשר פרק זמן מספיק .קולטים אותו לעבודהורק לאחר מכן , כח האדם מתפקד
  . לשם כך

 נושא אורך התקופה אולי פחות חשוב ומה שיותר משנה אלה תנאי ההעסקה ,למעשה
 ,שנתיים-  חודשים או שנה9ורך התקופה הוא שהרי מה זה משנה אם א, של העובדים
, "הדלת המסתובבת"ם התקופה בגלל  העובדים ממילא לא מגיעים לסיובמציאות בה

שכל ההסדר הזה לא גם כאן נזכיר  - ושוב.  ראוייםםלא מקבלים תנאיגם ובתקופה זו הם 
  . שמהווים את רוב ספקי השירותיםרלוונטי בכלל לקבלני שירותים 

יטה לא ילווה במנגנונים טענה שנייה שמטרידה בברירת המחדל היא שאם סעיף הקל  .ב
וזה לא , צריך ליצור מנגנונים אלו. שנה כלוםישימנעו תופעת דלת מסתובבת זה לא 

  . פשוט

 כולם ,א"בעיה שלישית היא שככל שנחמיר את הכללים לגבי העסקת עובדי חברות כ  .ג
  . יועסקו בחברות שירותים ושם אין כל מגבלות ושום הסדר חוקי
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יא ליצור פתרונות אפקטיביים גם לעובדי חברות השירותים ולכן הדרישה שלנו כיום ה
   .שעליהם לא חל כיום כלום

ת שירותים לא חל עליו ההסדר מו חברהמשחק שנוצר הוא שברגע שבא מישהו וקרא לעצ
  . החוקי

מדובר בעצם וטוענים שה,  שנים היו תוקפים את התופעה בכלים משפטיים10לפני אולי אם 
א על חברות "יכלו לחייב להכיל את ההסדר החוקי של חברות כ, בקבלני כח אדם במסווה

 10 -  כי ביחסי עבודה יש משמעות ל, והיום יש לזה משמעות, אך לא עשו את זה. השירותים
  . שנים

 -וזה לא היה עומד במבחן משפטי, "חברות שירותים" משפטית אין משמעות לכינוי ,לדעתי
  .אך אף אחד לא הגיש תביעה כזו

כי היא מטילה אחריות יותר מחמירה ,  הרבה יותר טובה'חוק של שלי יחימוביץהצעת ה
אך חשוב לזכור כי ההצעה של ועדת פז תהיה הצעת חוק ממשלתית מוסכמת , ומקיפה

   .לעומת הצעה פרטית שסיכויה נמוכים, שתוכל לעבור בכנסת

  מ רב צידי למציאת פיתרון כולל"מו

 אנו מנהלים ,ירת המחדל שהעברנו בחוק ההסדריםכתוצאה מכל הלחץ שנוצר בעקבות בר
, ת"משרד התמ,  מול משרד האוצר-עם הרבה אינטרסים שונים, שלא פשוט כלל, מ"כרגע מו

שכת התיאום  וכן עם ל,וסיעוד, נקיון, כמו שמירה-וחברות שירותים שונות, חברות כח אדם
כי . דבר מאוד משמעותינו על הסכם וזה  הם מוכנים לחתום אית.של הארגונים הכלכליים

אני צריך התחייבות . הפסקת התופעה של הדלת המסתובבת צריכה להעשות על ידי המעביד
 מוכנים לשלם בדברים שלא היו וכיום הם, מזמין השירות ולא רק של חברת כח האדםשל 

  . מוכנים לשלם בעבר

  : הכיוונים שאנו מנסים להשיג

כנגד זה ם נסכים נדרוש א אך , אנו מוחים.ר מאיתנו תקופת ניסיון ארוכה יותמבקשים  .א
  . תנאי העבודהבשיפור 

הדבר העיקרי שאנו רוצים להגיע אליו הוא שנורמות העסקה יחולו גם על חברות   .ב
   .אנו מדברים על חברות שבנויות על עבודה לא מיומנת. שירותים

י בענפ: באותו מהלך אנו רוצים לחדש ולחתום הסכמים קיבוציים ענפיים חדשים  .ג
  . הניקיון והסיעוד, השמירה

  .  בשאיפה מהיום הראשון, אחד הדברים המהותיים זה ליצור רובד פנסיוני  .ד

  . על ידי יצירת תמריצים כלכליים נכונים" דלת המסתובבת"לסגור את ה  .ה

  .אבל צריך ליצור תמריצים נכונים, אני לא מאמין שנוכל לסגור את הדלת הרמטית

ולא , יצור מצב שהעובד יהיה יקר יותר במנות קטנותישנם כוחות שוק ואנו מנסים ל
  . שנוצרת עלות כבדה נוספת ביום מסויים

לא ארחיב בנושא אך . דבר נוסף שאנו מנסים ליצור זה עוד מנגנוני אכיפה אזרחיים  .ו
  . למשל ניתן לחשוב על מנגנונים שיאפשרו לבדוק מי שלא עומד בחוק

גם .  הזדמנות היסטורית ליצור שינוי אמיתילנו  יש, בגלל הלחץ מאותה ברירת מחדל,כרגע
שמעותית את מצבם של עובדי  זה ישפר מ, אחוז מהתוצאה האופטימלית60/70/80אם נביא 

אז פשוט נשלב ידיים , אם נחשוב שמה שאנחנו יכולים להשיג כיום זה לא מספיקו. הקבלן
   .וניתן לחוק לעבור לפי ברירת המחדל
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 ברירת המחדל זה פי-עלהחוק בעינינו .  לשינוייש הזדמנות אמיתיתי סובר שהיום אנ, לסיכום
 לשינוי אמיתי במצב העובדים שיכולה להביאיש כרגע סיטואציה .  אבל לא מספיק טוב,הישג

   .בשטח

  

  שאלות והערות מהקהל

 אני כמחוקקת מעדיפה שבמקום חוק תושג הסכמה בין מעסיקים :כ שלי יחימוביץ"ח
  .א יותר עדיף ויותר בר ישוםכי אז הו. להסתדרות

מנסים לפתור את בעית עובדי הקבלן  למה לא ?בכיוון השלילילנסות לטפל בבעיה  למה :יעל
  ? למשל, למעסיקשל הטבות בצורה 

, או ייתן תוספת ניקוד למכרזים, אם ניצור תו תקן שיהווה תנאי סף גישה למכרז :ד שי תקן"עו
אבל בדרך , אנו חושבים גם בכיוונים אלואמנם . צמואינטרס לקבל את זה על עיהיה למעסיק 

  . הנוכחית אנו מנסים לפעול בדרך של הסכמה

  לגבי העובד הקטן ויחסו עם ההסתדרות אחד מהנוכחים שאל :שאלה מהקהל

זה . כי הוא הלקוח, את השטח, יש לחזק את הוועדים, לפי תפיסת עופר עיני :ד שי תקן"עו
   .ראולי דגש שונה ממה שהיה בעב

הכח שלי .  אני רוצה לשבח את ההסתדרות:ר ועד עובדים של המכללה למנהל" יו,יעל גורדון
ליידע ,  אסיפות עובדים-אני אוספת את כל העובדים מאילת ועד קצרין. הוא מההסתדרות

אני התחלתי להשתמש . עשינו מלחמת עובדים נגד העסקת עובדי קבלן אצלנו. אותם
 נשארנו 400הוא העביר אנשים להסכמים אישיים מ, ל חדש"כאשר הגיע מנכ. בהסתדרות

  .ללא דיווח לוועד, 100

  . ישנן שיטות שונות שניתן לנקוט

 אין -  חבר להסתדרותמעביר דמי' המעסיק:  מבקש התייחסות להסכמים הקיבוציים:אוהד ד
  ?טרסיםפה ניגוד אינ

אך מכיוון , ן העובדות מ עקרונית ההסתדרות צריכה לקבל את דמי החבר ישיר: תקןשיד "עו
התשלום דרך המעסיק . להסתדרותאת התשלום ישירות המעסיק מעביר  שזה קשה לגבות

  . מקל על ההליך מהבחינה הטכנית

  . נושא איגוד עובדים בשטחספר על  :אוהד ד

 ראה למשל שבוע הבא את המשך המאבק שלנו לאגד עובדים במלון דיוויד : תקןשיד "עו
 אחוז מהעובדים בישראל מאורגנים 30 - היום הנתונים מדברים שרק כ. אינטרקונטיננטל

.  וזה נושא מרכזי שאנו עוסקים בוזה תהליך לא פשוט. לעומת הרבה יותר בשנים קודמות
 -היום יש דגש רב בהנהגת ההסתדרות לחזק את נושא התאגדות העובדים במקומות חדשים

  . 'וכו" בין-קופי", "סינמטק"ה, "קסטרו"כמו ב

  



18 

  ושינויים במגמות ביחס לקבלנים עבריינים, הממשלה כמעסיק עובדי קבלן

החשב אגף , סגן בכיר לחשב הכללי ומנהל יחידת הביקורת, יתן קשמוןמר א: מרצה
  אוצרמשרד ההכללי ב

  

בעוד שהמעסיק הגדול ,  חברות ניקיון ואבטחה250- משרדי ממשלה מעסיקים כ–רקע כללי 
  ). מוסדות החינוך ברשויות המקומיות(ון המקומי של חברות שמירה הוא השלט

  :גורמים שאיפשרו לחברות לפגוע בזכויות עובדים

מחירי . חשב משרד ממשלתי היה יכול לאשר הצעת מכרז במחירי הפסד, 07עד מרץ 
לפגוע , ההפסד מבוססים על כך שהחברות לא מתכוונות לשלם כמו שצריך לעובדים כלומר

. 'אי תשלום על ימי חופש וכו, ל העובדים כגון אי הפרשה לפנסיהבזכויותיהם הבסיסיות ש
וזו הנחייה , המינימום הראוי להסכם שהולך להיחתםשכעת עומדים לבחון את השינוי הוא 

  . '07על הסכמים שיחתמו ממרץ שתחול  ,חדשה

ובו מפורט , אשר חובה לצרפו לכל הסכם התקשרות, "נספח תמחירים"כיום יש דף הנקרא 
 נספח זה יצורף.  המינימום והפרשות נוספות שיהיה חובה על המעביד להעביר לעובדשכר
המסר המרכזי של הנספח הוא שהקריטריון היחיד (יקיון  להסכמים עם חברות אבטחה ונגם

ולשמור על , אלא שיש חובה לפרט את ההרכב של התמחור, הוא לא העלות הנמוכה ביותר
מהיום . הפרשנות שאיפשרה לחברות להתחמק מאחריותזהו סוף עידן . )זכויות העובדים

  . הדברים ברורים לשני הצדדים ולא ניתנים לפרשנות כמו שהיה בעבר

 שמטרתה לפתוח בצעדים לצמצום 1134בפברואר השנה הייתה החלטת ממשלה מספר 
במסגרת . שיהיו פחות אנשים שמרוויחים פחות משכר מינימום, כלומר. הפערים החברתיים

החלטת ממשלה ישנה הוראה על ביקורת ואכיפה של חוקי העבודה בהתקשרויות של אותה 
  . ספקי שירותים עם משרדי הממשלה

בנוסף , גורמים נוספים שאיפשרו פגיעה הם חוסר הפיקוח ועצימת עיניים מטעם הממונים
לכך שהאוכלוסייה המועסקת אצל חברות הניקיון והשמירה היא חלשה ואינה מודעת לזכויות 

  . שלה

להחזיר לעובדים את מה מנת -לע, החשב הכללי בחן הפרות שכר עיקריות של החברות
י בדיקת תנאי העסקה של כל העובדים במשך השנים "הדבר התבצע ע(שנגזל מהם 

). 'דוחות הפרשה לפנסיה וכו, דוחות נוכחות, הרלוונטיות מבחינת תנאי העסקה תלושי שכר
קשה לבדוק את כל . או לפחות חלקם, חי קיבלו כסף חזרהעובדי חברת מודיעין אזר, לדוגמה

ההפרות המרכזיות שנמצאו הן . כי לבדוק חברה באופן מעמיק צריך כחודש וחצי, ההסכמים
אי תשלום דמי הבראה ופיצול , אי תשלום מלא לימי חופשה ומחלה, אי ביצוע הפרשה לגמל

כך , ומם מעבר לשכר היסודנכללים סכומים שמק, בתוך שכר היסוד שנקבע(שכר היסוד 
התרחשו פיטורי עובדים כדי , בנוסף). שאדם מרוויח פחות משכר היסוד שנקבע בהסכם

  . הפקת תלושי שכר פיקטיביים ועוד, אי תשלום שעות נוספות, למנוע קביעות

חברה , למשל. חשוב לציין שיש בעיות שלא ניתן להתגבר עליהן כיום במסגרת החוק
נחשבת כחברה אחרת ולא ניתן כיום , שיכה לעשות בדיוק אותו דברשמחליפה את שמה וממ

  . אלא אם ישנו את החוק, לעשות מולה דבר

  : קיימים גורמים שונים סביב חוזה ההתקשרות עם חברות השמירה והניקיון

עליהן להביא אישור המעיד על כך שלא הייתה , כאשר חברות ניגשות למכרז ציבורי, כיום
צריך לזכור שזה לא מעיד בהכרח על ניקיון כפיים של . ים האחרונותהרשעה כלפיהן בשנ

אישור , בנוסף. החברה מכיוון שהרבה פעמים מגיעים בבית המשפט לפשרות ללא הרשעה
  . י הועדה במשרד המשפטים"כזה יידרש מעתה גם כדי לחדש רישיון נשק לחברות שמירה ע

  



19 

  :עיקרי הוראת הממשלה, הגנה על זכויות עובדים

חשב במשרד ממשלתי חייב פעם בשנה לבצע ביקורת מקיפה על כל ההתקשרויות של  •
על , כן-כמו. עם דגש שזכויות העובדים נאכפות, משרדו עם חברות אבטחה וניקיון

החברה מספקת השירותים להוכיח אחת לחצי שנה שהיא עומדת בחובותיה כלפיה 
  . העובדים

 ). שור שמוזכר לעילהאי(קביעת תנאי סף קשיחים לזכייה במכרז  •

, )חשמל, רכבת(רשות החברות הממשלתיות , ההנחיות יחולו גם על הרשויות המקומיות •
ל "קק, כאשר המטרה היא שההנחיות יחולו גם על  גופים ציבוריים כגון הסוכנות היהודית

 . 'וכו

לשעה לא תאפשר תשלום כחוק  ₪ 32-מתוך בדיקה נמצא כי הצעת מחיר הנמוכה מ
  . וח סבירלעובד ורו

   :וסוגיות שטרם נפתר

  )פירוט לעיל(פתיחה וסגירת חברות  •

  תלושי שכר פיקטיביים •

  עובדים ללא תלוש •

 החלת הוראת הממשלה על כלל הגופים הציבוריים במשק •

משרדי ממשלה לא רוצים להכניס (הכנסת מרכיב פיצויי פיטורים באומדן עלות עבודה  •
 . )אותו מתוך ידיעה שהחברות לא ישלמו זאת

 פיטורים בטרם הגיע זכאות העובד לפיצויים •

 הסכמים אישיים של עובדים שוויתרו על זכויות •

 בעיות באכיפה וענישה •

, נתגלו סכומים גבוהים מאוד.  חברות40י החשב הכללי הפרות שכר של "עד היום נבדקו ע
ות אמנם המשרדים יכולים לחלט ערבוי.  שהכסף יוחזרמנת-לומתקיים דיון מול החברות ע

אך הדבר יביא לפגיעה , ולהפסיק את התשלום לחברות שלא משלמות בהתאם להסכמים
מדיניות החשב הכללי היא , לכן. בעובדים אשר לא יקבלו את הסכומים המגיעים להם ויפוטרו

, להשתדל להגיע למצב שלא תהיה פגיעה בעובדים בתהליך שינוי הנורמות שהתחלנו בו
 .  הכספים לעובדיהןולהכריח את החברות להשיב את 
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  ? איך  מקימים ועד מאפס–מאבק העובדים בשטח 

  א"אוניברסיטת ת, התכנית למשפט ורווחה, ד איתי סבירסקי"עו: מרצה

  

ועל אף תחושה , בין מצד המדינה והאוצר ובין מצד ההסתדרות, על אף תוכניות חדשות
 ממגע - ותית בתחום שיכולה אולי לעלות מן העיתונות לפיה יש כביכול התקדמות משמע

אלא , אבל לא רק שהמצב גרוע כרגע. שהמצב גרוע, יומיומי עם השטח ברור שהמצב לא טוב
 משנה לשנה יש יותר –שהמגמה הכללית היא הרעה במצב והמגמה הזו רק הולכת ומקצינה 

ממשיכים ומתגברים , מערך הזכויות מופר באופן שיטתי, יותר העסקה עקיפה, עובדי קבלן
  . ם של שבירה ופיצול של העבודה המאורגנתתהליכי

 זו המדינה –החלשתו ופיצולו , ומי שללא ספק מוביל את המגמה של הפרטת כוח העבודה
של חלק גדול מכוח העבודה במשרדי " מיקור חוץ"ראו למשל את התכניות הקיימות ל(

  . כאשר שאר המשק בעקבותיה, )הממשלה

לא , שלמשל.  זו ההסתדרות– נותנת לזה אור ירוק ולעתים אף, ומי שלא מונעת זאת מספיק
 –שנמשכת שנים " העסקה ארעית" אלו שב–מאפשרת לכשליש מעובדי שירות המדינה 

ומאפשרת במו ידיה את פיצול , וכך משאירה אותם חלשים, לבחור ולהיבחר לוועד העובדים
  . העבודה המאורגנת גם בקרב העובדים המועסקים ישירות

מהן האפשרויות שיש כיום לעובדים החלשים והמפוצלים כדי להגן על ? אז מה עושים
  ?זכויותיהם

אבל יש . ת"פנייה לפקחי העבודה של התמ. לסמוך על המדינה שתאכוף את חוקיה •
, זה עדיין רק טיפה במים, וגם לאחר שהוא הוגדל מעט לאחרונה, מספר אפסי של פקחים

 מיליון איש שנורמות 2.5 -ל יותר ממול שוק עבודה ש, מספר מגוחך בכל קנה מידה
דמי , הבראה, נסיעה(המדינה גם מודה שלמשל צווי הרחבה . כך לקויות-ההעסקה בו כל

 . וגם לא חלק מחוקי העבודה, לא נאכפים) חגים ועוד

למשל בענף השמירה ( לצורך אכיפת ההסכמים הקיבוציים הכלליים לפנות להסתדרות •
מתבקש היה . לא קיימת" אכיפה מלמעלה). "האדם- וחוכ, הניקיון והתחזוקה, והאבטחה

 . אבל זה לא קורה מספיק בפועל, באמצעות וועדי העובדים" אכיפה מלמטה"לבצע 

אך יחד . זהו גורם האכיפה מספר אחד במצב הנוכחי היום. תביעות לבתי הדין לעבודה •
: לעניין האכיפהוכלי שאינו רלוונטי מספיק , זה עדיין כלי שזמין למעטים בלבד, עם זאת

כך , רוב רובם של העובדים מגישים תביעה רק אחרי שהם מסיימים את עבודתם
לרוב מדובר על . ולא על אכיפה בזמן העבודה) לרוב חלקי(שמדובר על פיצוי בדיעבד 

ורק . כל אחד לעצמו בלי קשר לאחרים שגם כלפיהם בוצעו ההפרות, טיפול פרטני בלבד
ם בפועל ולו רק בגלל שאין להם את הכספים לשלם שכר מעטים בסופו של דבר תובעי

) מה שלא תמיד יש בידי העובדים בדיעבד(צריך לאתר ראיות , טרחה לעורך דין
 .וההליכים ארוכים ביותר

זה מביא אותנו לדרך היחידה שהיא בעלת פוטנציאל להוות גורם אכיפה משמעותי והיא  •
ניתן לבסס אותו במהלך תקופת זה נראה כמו אמצעי פשוט ש. התארגנות עובדים

, )ולא רק פרטני(אמצעי שהוא סולידארי ומשותף לכל העובדים , )ולא רק אחרי(העבודה 
ומאפשר הפעלת לחץ אפקטיבי , י העובדים עצמם ולא גורם חיצוני"אמצעי שמופעל ע

 .מצד מי שמייצרים את מוצריו והכנסותיו, ומיידי יותר על המעסיק
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  ?יותר של עבודה מאורגנת מה ההצדקות הכלליות 

   במקום שיש בו עבודה מאורגנת30%מחקרים מראים שהיקף הזכויות גדל ב  .1

מקום ששותפים לקביעת אורח החיים ותנאי העבודה בו (דמוקרטיזציה של חיי העבודה  .2
צדדית -ולא מקום דיקטטורי שנשלט בלעדית וחד, ושותפים לקבלת החלטות מסוימות

 )ידי בעלי ההון- על

 .קבועים יותר וודאים יותר"  משחקכללי" .3

 ).שנוי במחלוקת(יעילות ותפוקה רבה יותר  .4

  

  המצב בשטח

, בתחילת הדרך. הבעיה היא שמעולם לא נוצרה תשתית מסודרת של וועדי עובדים מלמטה
ההסתדרות הכתיבה הסכמים קיבוציים כלל משקיים ולמעשה הכתיבו , בימי ראשית המדינה

  ).וכך לא היה צורך לארגן את העובדים מלמטה(את תנאי ההעסקה מלמעלה 

אך עם ההחלשות של ההסתדרות . זה היה טוב כל עוד ההסתדרות היתה בעלת העוצמה
ההסכמים נשארו על הנייר ולא נוצרה מספיק תרבות וידע לקיים אכיפה עצמית מלמטה בכל 

  . הארגונים

 מעוניינת לגבש ולהכיר לא בטוח שההסתדרות, אדם וקבלן-ספיציפית לעובדי כוח, בנוסף
עמדתה היא שלא לתת הכרה מלאה , ככל הנראה; בוועדי עובדים מפעליים בכל מקום ומקום

ואמיתית לוועד עובדים של חברה מסוימת אלא אם הועד מקיף את כל המקומות בהם 
כלומר אם יש חברת ניקיון שזכתה במכרזים בשלושים אתרים בארץ הוועד (החברה פזורה 

הטענה כלפי ההסתדרות היא שהיות וקשה מאוד עד ).  את כל האתרים הללוצריך להקיף
  .עליה להכיר בוועדי עובדים מקומיים, בלתי אפשרי לארגן וועדי עובדים ארציים כאלה

כלומר (ניתנת תמיכה שמונעת פגיעה בעובדים שמנסים להתארגן : מבחינת פסיקה וחקיקה
 אבל אין אמירה חד משמעית כלפי המעסיק ).אסור למעסיק לפטר עובדים עקב התארגנותם

בהרבה מדינות בעולם יש חקיקה . אלא רק מה אסור לו לעשות, מה הוא כן צריך לעשות
, ב"בארה. אבל בארץ זה עדיין בוואקום וזה מאוד לא מוסדר, שנוגעת לתהליכים הללו

, הועבר לאחרונה חוק שמחייב פרוצדורה מסויימת בעת הקמת ועד עובדים, לדוגמה
, אם כי שם יש הוראות חוק אחרות. שבעזרתה חייבים להגיע להסכם תוך פרק זמן מסויים

  .שהופכות את המצב לגרוע מזה שבישראל

המקום הראשון שהצלחנו בו היה בבית .  התחלנו בקליניקה לנסות לארגן עובדים2006בקיץ 
 –לאות אחר כך ארגנו וועד בפקולטה לחק.  חברת השמירה והאבטחה–חולים קפלן 

וועד , בהמשך אצל המאבטחים של האוניברסיטה העברית, המאבטחים של חברת מיקוד
  .גו ועוד נוספים-טו-עלית קופי, קסטרו, עיתונאי הארץ

 הפסקת גביה של קנסות –זה סייע רבות לצמצם את העוולות הרבות שנעשו לאותם עובדים 
  .כספים שנגבו ועודהחזרת , תחילת תשלום פנסיה, וכל מידי דברים פיקטיביים

כולם מקבלים כספים במהלך , כך נחסך מהעובדים להגיש תביעות בבית הדין לעבודה
  .  וחל שיפור ניכר בתנאי עבודתם, עבודתם ולא בסופה
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  ?איך מקימים וועד עובדים 

  . העבודה היא משפטית וארגונית גם יחד

מבחינת . וביל את המהלךצריך שיהיו מספר עובדים שמעוניינים להקים ועד ולה, ראשית
 אחוז כי המספרים עלולים 70-80%( ברמה הפרקטית רצוי כמה שיותר - מספר המצטרפים

על מנת שארגון עובדים יהיה , פורמלית-מבחינה חוקית). להידלדל לאחר מכן מסיבות שונות
  .חייבים להיות חברים בו לפחות שליש מעובדי המקום, יציג במקום עבודה מסוים

לבין נציגות עובדים ) כמו ההסתדרות(בין ועד שעובד עם ארגון עובדים מה ההבדל 
  ?שעובדת בלי ארגון עובדים

לעומת זאת הנציגות יכולה . רק עם ארגון עובדים יוכל הוועד להגיע לחתימה על הסכם קיבוצי
לארגון עובדים יש יותר משאבים , כמו כן. רק להגיע להסדרים קיבוציים ולהסכמות שונות

  .טיים לצורך ניהול מאבקיםלוגיס

ובין היתר להכריז גם על סכסוך , אך גם נציגות עובדים יכולה לפעול כוועד לכל דבר ועניין
במקרה כזה היא חייבת לייצג לפחות חצי מהעובדים . עבודה ולנקוט בצעדים ארגוניים

  .הקשורים לסכסוך

  ). שבו פונים למעסיקעד לשלב(יש לשמור בשלבים הראשונים על דיסקרטיות מלאה , שנית

כך שלא תהיה למעסיק שום , "עובד המושלם"מומלץ מאוד לתפקד בשלב זה כ, שלישית
ובפרט כאשר מתעורר חשש , בהקשר זה. עילה או תירוץ לפגוע בעובד בצורה כלשהי

  .כדאי לשמור על תיעוד של היחסים, לפגיעה עתידית כלשהי

במידה ויש . ך פונים פנייה רשמית למעסיקאחר כ. המהלך המכונן הוא גיבוש מסמך דרישות
הכרה מנסים להגיע להסכמות ובמידה ואין הכרה ניתן להפעיל לחץ באמצעות צעדים 

  .ארגוניים

  

  שאלות והערות מהקהל

  ?הכי צורם מבחינת החסר בחוק, מה לך כמשפטן

ב לא רק מה שאסור לו לעשות אלא מה הוא מחוי. הגדרת פרוצדורות שמחייבות את המעסיק
 .לעשות מרגע שמוקם וועד
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  קישורים שימושיים

  

  :  שימושיים לקריאת עוד מידע בתחום של עובדי קבלןרשימת קישורים לאתרים

 il.org.shelly.www://http - 'כ שלי יחימוביץ"האתר של ח •

 il.org.histadrut.www://http -ההסתדרות החדשה  •

 il.gov.mof.ag.www://http -משרד האוצר , החשב הכללי •

 clinics/law/il.ac.tau.www://http - אביב-אוניברסיטת תל, הקליניקות למשפט •

 mmm/il.gov.knesset.www://http -  מרכז מחקר ומידע של הכנסת -מ .מ.מ •

 il.org.kavlaoved.www://http -קו לעובד  •

 org.aadv.www://http -מרכז אדוה  •

 il.gov.btl.www://http -ביטוח לאומי  •

 il.gov.cbs.1www://http -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  •

 il.org.acri.www://http -האגודה לזכויות האזרח  •

 il.org.kablan.www://http - "במעגלי צדק" של אתר נאמני תעסוקה •

  

 

 - ) 2000אפריל ', בשער'(ן אריאל רובינשטיי'  פרופ–השקופים עשר הערות על הנוכחים 
pdf.2bashaar/articles/il.ac.tau.arielrubinstein://tpht  
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