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פרק 9

 שומרים טובים מתאפקים מללכת לשירותים?

    העסקה פוגענית וטכנולוגיות למשמוע עובדים
במכרזי כוח אדם של המדינה

 דפנה רובינשטיין*

          תקציר:     

מאמר זה מתמקד בסגנון ההסדרה המקומי בישראל בתחום מכרזים של המדינה   
לרכישת שירותי כוח אדם. הסבר זה מאתגר את התפיסה הדיכוטומית והבינארית 

של אי אכיפת חוקי עבודה המקובלת בספרות. 

במסגרת מאמר זה בכוונתי לעמוד על התרומה האפשרית של ניתוח ארגוני ביקורתי,   
פוגענית  על טכנולוגיות למשמוע עצמי, להבנת העסקה  פוקו  בעקבות הכתיבה של 
בישראל. מתוך מסגרת תיאורטית זו אטען כי אחד המאפיינים של העסקה פוגענית 
במגזר הציבורי בישראל מתבטא בניסיון להפעיל מנגנונים וטכנולוגיות של משמוע 
עצמי בקרב עובדים עקיפים של המדינה, וזאת על ידי ציפיות הנזכרות באופן עקיף 
במכרזים. דוגמא לכך היא הציפייה שעובדים ממושמעים לא נוטשים את עמדת השמירה 
כדי ללכת לשירותים. מנגנונים אלו עוברים תהליכי תרגום והעתקת צורה: מהחוזה 

שהמדינה מכתיבה לקבלן במסגרת המכרז, אל החוזה האישי הנחתם עם העובד. 

העסקה פוגענית בישראל
כי בשנים 2004-1989 חל בישראל, מצאו  עובדים  עוני של  על  כלכלנים   מחקרים של 
 גידול במספרם של עובדים עניים והעמקה של עוניים2. נתונים אלו אינם מסבירים מדוע

 התחזקה מגמה זו.

חוויות ידי  על  המאופיינת  עבודה  משגרת  גם  עניים  עובדים  סובלים  כלכלי,  עוני   לצד 
 יומיומיות של פוגענות כגון התנכלות תעסוקתית3, פחד מפיטורים והתעלמות מזכויות
employment( העובד שלהם4, המעוגנות לרוב במשפט העבודה המגן. העסקה פוגענית 
 precarious(5, מאופיינת בשיעור גבוה של פגיעות בגוף בשל סטנדרטים נמוכים של

בטיחות תעסוקתית, ושכר עבודה הנמוך משכר המינימום החוקי6.

 מאפיין נוסף של העסקה פוגענית הוא הסדרי העסקה "לא שגרתיים" כגון העסקה באמצעות
 חברות כוח אדם. ווסקו ופדג' טוענות כי7 להסדרה של המדינה יש תפקיד מרכזי במניעת

 *עו"ד לדיני עבודה, דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.
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 הפיכתה של העסקה לא שגרתית להעסקה פוגענית. לפי ווסקו, המושג "העסקה פוגענית"
 הוא יחסי ותלוי תרבות8. לפיכך, בכל מדינה יש להגדיר העסקה פוגענית בהתאם למאפיינים

המיוחדים של סגנון ההסדרה המקומי.

 להעסקה פוגענית ולהתרחבות במספר העובדים העניים בישראל יש שני הסברים מקובלים. לפי
 ההסבר הראשון, יש קשר בין הירידה בשיעור העובדים המאורגנים לבין העלייה במספר העובדים
 המועסקים בשכר מינימום בתנאים של העדר ביטחון תעסוקתי )בישראל מרבית העובדים אינם

מאורגנים ואינם מכוסים על ידי הגנה של הסכמים קיבוציים( והעדר ביטוח פנסיוני9.

 לפי ההסבר השני, לאי אכיפת חוקי המגן בישראל יש תפקיד מרכזי בעוני של עובדים10.
 ההסבר של אי אכיפה מוצג, הן על ידי סוכני הבירוקרטיה המדינתית והן על ידי ארגונים
פוגענית להעסקה  מרכזי  כהסבר  בישראל,  אדם  לזכויות  )אל"מים(11  ממשלתיים   לא 
 בישראל12. דוגמא לכך אפשר למצוא בדו"ח של עורכי דין, שנכתב לאחר פרסום הצעת

החוק למניעת העסקה פוגענית. הדו"ח קבע:

 דו"ח זה לא הציע הסבר לאי אכיפת משפט העבודה המגן, אלא משתמש באי אכיפת החוק
מוסדרת אינה  הקבלנים  פעולת  כי  נטען,  בדו"ח  עובדים;  של  פוגענית  להעסקה   כהסבר 
 בחוק. לפי הדו"ח הפעילות של הקבלנים מתעלמת ממשפט העבודה המגן ונודדת לאזור בו
 לא מתקיימת הסדרה ואכיפה מדינתית. בסיכום ביניים, אפוא, לסוכני המדינה ולאל"מים
ייתכנו שני מצבים – זו,  ודיכוטומית של אכיפה. לפי תפישה   משותפת תפישה בינארית 

אכיפה של חוקי המדינה או אי אכיפה של חוקי המדינה.

 הסבר שלישי מאתגר את שני ההסברים מקובלים אלה, ומתמקד בסגנון ההסדרה המקומי
 בישראל בתחום מכרזים של המדינה לרכישת שירותי כוח אדם14. הסבר זה מאתגר את
 התפיסה הדיכוטומית והבינארית של אכיפה על ידי חקר המקרה של תרבות מכרזי כוח

 האדם של המדינה.

של העסקה  המסדירה  ארגונית  תרבות  מתגבשת  יום-יומיות  בפרקטיקות  זה,  הסבר   לפי 
 עובדים עניים, גם אם לא באופן ישיר וגלוי לעין. על יד פרקטיקות אלו מסדירים החשבים
חלק המהווים  שונות  והוראות  הנחיות  בחוזים,  הקבלנים  פעילות  את  באוצר   הכלליים 
יוכל העובד  מתי  המכתיבה  זו,  מדוקדקת  הסדרה  אדם.  כוח  שירותי  לרכישת   ממכרזים 
 לצאת לשירותים, אינה מתאימה להסבר השני המציג את העסקת העובדים כ"שדה פרוץ"
 המאופיין על ידי אי אכיפה. בפועל, כפי שאדגים במאמר, קיימת אכיפה בררנית, כך שפקידי
 האוצר יכולים בו זמנית להתנער מאחריות משפטית לעובדי הקבלן כעובדים ישירים, להם
 יש לשלם פיצויי פיטורים ופנסיה, ובה בעת לנסות להסדיר  משמוע המגיע עד כדי שליטה
 על גופם. זאת, על ידי הכנסת סעיפים הקונסים את הקבלן המעביד בגין העובדים הנוטשים
 את עמדת השמירה כדי ללכת לשירותים. בסופו של דבר, הקבלנים מגלגלים את הקנסות

 על העובדים.

 "הממצא המרכזי הוא שבכל משרדי הממשלה ורשויות המדינה נמצאו הפרות זכויות
הפרה נמצאה  שתשאלנו  העובדים  כל  בקרב  וכי  שרואיינו  אלו  מבין  עובדים   של 
 כלשהי. ]....[ המשמעות הכספית של הפרות אלו יכולה להגיע לסכומים שבין מאות
 ועד אלפי שקלים לעובד בשנה – סכום כסף המהווה נתח משמעותי מהכנסתו של
 עובד בשכר נמוך. פעולת קבלני השירותים אינה מוסדרת בחוק ]....[. שדה פרוץ זה
 הוביל לכך שההעסקה באמצעות קבלני שירותים הפכה להיות החצר האחורית של

שוק העבודה הישראלי וזירה מרכזית להעסקה פוגענית של עובדים."13
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 במסגרת מאמר זה בכוונתי לעמוד על התרומה האפשרית של ניתוח ארגוני ביקורתי, בעקבות
פוגענית בישראל. מתוך פוקו על טכנולוגיות למשמוע עצמי, להבנת העסקה   הכתיבה של 
 מסגרת תיאורטית זו אטען כי אחד המאפיינים של העסקה פוגענית במגזר הציבורי בישראל
 מתבטא בניסיון להפעיל מנגנונים וטכנולוגיות של משמוע בקרב עובדים עקיפים של המדינה.
לקבלן מכתיבה  שהמדינה  מהחוזה  צורה:  והעתקת  תרגום  תהליכי  עוברים  אלו   מנגנונים 

 במסגרת המכרז, אל החוזה האישי הנחתם עם העובד.

טכנולוגיות של משמוע עצמי אצל פוקו וחוקרי ארגונים ביקורתיים
 כדי לעמוד על חשיבותן של טכנולוגיות למשמוע עצמי כפי שהן באות לידי ביטוי מבחינה
 ארגונית, יש להבין את התפיסה של כוח אצל פוקו כמייצר אמת הממסדת ומסדירה פרקטיקות
הם הכובלת  פעולתם  את  פועלים  דיכוי  אמצעי  כאשר  גם  פוקו,  לפי  ומשמוע15.   שליטה 
 למעשה מצמיחים צורות התנהגות חדשות. יצירה של דפוסי התנהגות חדשים נוצרת על ידי
 משמעת. משמעת היא ערך של אסטרטגיות, הליכים וצורות התנהגות הנקשרים לדפוסים
 מוסדיים מסוימים ואז מחלחלים לאופנים כלליים של חשיבה והתנהגות. משמעת פירושה
 עמידה בזמנים, שליטה עצמית, בתנוחות הגוף ובתפקודים הגופניים, עידון תשוקות ורגשות
 מיידיים – כל היסודות הללו הם תוצאותיו של לחץ משמעתי והם בה בעת פעולות המייצרות
 את הפרט ככפוף לסדרה של הליכים המגיעים אליו מבחוץ ושמטרתם לגרום לו למשמע את
 עצמו בעצמו. אם כך, הפרט שבתוך המערכת המפקחת נאלץ להפנים את המבט הממשמע,
 כך שמי שכפוף לשדה של ראות ויודע זאת מקבל על עצמו את האחריות לאילוצו של הכוח.
 כך למשל, עובד עשוי למשמע את עצמו לפעול או להימנע מפעולה ללא הנחייה חיצונית אלא

 רק מתוך הפנמה של ציפייה להתנהגות מסוימת.

ידי על  מכונה  הישראלית  המכרזים  בתרבות  עצמי  למשמוע  לטכנולוגיה  אחת   דוגמא 
 העובדים "קנסות". כחלק מפרקטיקה זו ממשמעים משרדי המגזר הציבורי בפרוטרוט את
 התנהגות עובדי הקבלן. המשמוע משתרע על מגוון התנהגויות לא צייתניות של העובד,

למרות שהעובד אינו מוגדר באופן רשמי כ"עובד" על ידי  מוסדות וסוכני המדינה16.

במכרז. הזוכה  הקבלן  עם  העבודה  ובחוזה  המדינה  במכרזי  מתחילים  המשמוע   מנגנוני 
בתגובה שיופעלו  כלכליות  סנקציות  של  במגוון  העוסקת  טבלה  מצורפת  ולחוזה   למכרז 

 להתנהגות לא ממושמעת של העובד מזווית ראייתה של המדינה.

של הפתוח  לקו  שהגיעו  בתלונות  אשתמש  זו,  פרקטיקה  של  השלכותיה  את  להמחיש   כדי 
 ההסתדרות ולאגודה לזכויות האזרח. להסתדרות הגיעו תלונות ממאבטחים ברשויות מקומיות
 כי הם מגבילים את עצמם במספר הפעמים שבהם הם עוזבים את עמדת השמירה מתוך חשש
 כי יואשמו בהפקרת משמרתם וכי יקבלו קנס שיקוזז ממשכורתם. משמוע עצמי זה הוביל לכך
כי בהסכם שלהם וזאת  ולא הלכו לשירותים,  יום עבודה שומרים רבים התאפקו   שבמהלך 
 עם הקבלן נקבעו פיצויים מוסכמים על נטישת משמרת בגובה של 50 ₪ לשעה. עבור עובד

המשתכר שכר מינימום של כ- 18 ₪ לשעה מדובר בסנקציה כלכלית חזקה.

קנסות על  התלוננה  נתניה  בעיריית  חינוך  מוסדות  באבטחת  שהועסקה  ענייה   עובדת 
התקבלה זו  עובדת  המינימום17.  לשכר  מתחת  אל  שכרה  את  שדרדרו  שונים   פוגעניים 
 לעבודה על ידי קבלן שירותי אבטחה שזכה במכרז של אחד מהגופים הציבוריים שעליהם
הוצמדו למכרז  וכלכלה של השלטון המקומי.  – החברה למשק  חובת המכרזים  חוק   חל 
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 תנאי סף להשתתפות, שעוגנו בחוזה עם קבלן שירותי כוח האדם. בחוזה זה עם הקבלן,
חוזה הפרות  בגין  שונות  כלכליות  סנקציות  הקבלן  על  להטיל  שאפשרה  טבלה   הופיעה 
 העשויות להיגרם על ידי העובדים. למשל, נזכרו בטבלה 28 סוגי הפרות חוזה מצד הקבלן,
 שעלולות להיגרם על ידי התנהגות העובדים, וביניהן זניחת עמדת השמירה. הפרות אלו
 הוגדרו בפרוטרוט בטבלה שצורפה למכרז, וביחס לכל אחת מהן הוצגה הסנקציה הכספית.
זה הקפידו להחתים את הקבלן. כך למשל, כשבחוזה של המוסד הציבורי עם נספח   על 
 הקבלן מופיע "קנס" של 50 ₪ בגין איחור או נטישת משמרת של העובד, מופיע "קנס"

 זהה בחוזה העבודה של העובד או העובדת עם קבלן השמירה.

עליו הסטנדרטי  האישי  העבודה  בחוזה  הקבלן(,  עם  לחוזה  )המוצמדת  זו  בטבלה   כמו 
זו טבלה  על  העובדים  חתימה של  זהה.  כמעט  הופיעה טבלה  הקבלן,  עובדי  כל   הוחתמו 
 בטאה את הסכמתם למנגנוני משמוע עצמי על ידי ידיעה, כי כל התנהגות לא ממושמעת

 מצידם תוביל לקנסות שינוכו משכרם.

 ההשוואה של החוזה של החברה למשק וכלכלה עם חוזה העבודה האישי של העובדת עם
 הקבלן מלמדת כי הסנקציות הכלכליות שהטילה החברה למשק וכלכלה על הקבלנים לפי

 חוזה העבודה עמה, תורגמו, כמעט במדויק, לחוזה העבודה האישי של עובדי הקבלן18.

 פרקטיקה זו הובילה לניכוי שיטתי של קנסות פוגעניים משכרם. תרגום זה מבטא שימוש
החוקים אחד   - השכר  הגנת  בחוק  המעוגנת  משפטית  זכות  של  רחבה  ופרשנות   לרעה 
 המרכזיים במשפט העבודה המגן. חוק הגנת השכר מתיר ניכויים מהשכר של עובד במקרים
משתמשים קבלנים  למעביד19.  מהעובד  בכתב  התחייבות  פי  על  חובות  כגון   מוגדרים, 
 לעיתים לרעה בזכות משפטית זו, תוך ניצול חולשתם היחסית של העובדים העניים מולם.
 יתר על כן, הקנסות הפוגעניים שמטילה המדינה על הקבלנים במכרז, הובנו על ידי קבלנים
למגוון הסדרים גם  כמו  העובדים,  האישי של  העבודה  לחוזה   רבים כמאפשרים העתקה 
 לגלגול סיכונים עסקיים אל כתפי העובדים. מעסיקים החלו מחתימים עובדים על שטרות
 ערבות, על הסכמתם למשיכת כספים על ידי המעביד מחשבון הבנק הפרטי שלהם כאוות
  נפשו20, על הסכמתם לשלם דמי תקופת הכשרה, על תשלום הוצאות הכרוכות בבלאי של
 כלי עבודה, ועל כיסוי הוצאות של לקוחות שלא שלמו21. מן הממצאים עולה אם כך, כי
פוגעניים קנסות  של  פרקטיקה  בצילה  טפחה  בישראל  הציבורי  במגזר  המכרזים   תרבות 

בעלי מראית עין חוקית.

 מראית העין החוקית לקנסות הובילה לכך שעובדים רבים החלו למשמע את עצמם ולהימנע
מללכת לשירותים, אחרת הדבר יפורש כזניחת עמדת השמירה.

 לסיכום, לפי פוקו וחוקרי ארגונים ביקורתיים, גם כאשר אמצעי דיכוי פועלים את פעולתם
 הכובלת על עובדים הם למעשה מצמיחים צורות התנהגות חדשות. יצירה של דפוסי התנהגות
 חדשים נוצרת על ידי משמעת. אחד המאפיינים של העסקה פוגענית במגזר הציבורי בישראל
 מתבטא בניסיון להפעיל מנגנונים וטכנולוגיות של משמוע בקרב עובדים עקיפים של המדינה.
לקבלן מכתיבה  שהמדינה  מהחוזה  צורה:  והעתקת  תרגום  תהליכי  עוברים  אלו   מנגנונים 

 במסגרת המכרז, אל החוזה האישי הנחתם עם העובד.

 תרבות מכרזים זו מובילה לכך שלפחות בחלק מהמקרים שומרים מעדיפים להתאפק מללכת
 לשירותים כדי לא לקבל קנס וכדי להיחשב עובדים ממושמעים ו"טובים". המשמוע שמתחיל
 בחוזה העבודה של קבלן השמירה במכרז עם המדינה מחלחל אל חוזה העבודה של העובד.
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 בסופו של דבר משמוע זה של תפקוד גופני, המפגין שליטה עצמית בצורך גופני בסיסי, הוא
 תוצאה של לחץ משמעתי מחוזה העבודה, שגורמת לשומרים למשמע את עצמם ולהימנע
 מללכת לשירותים. המיסוד של המשמוע בהסדרים משפטיים מעניק לפרטיקות גופניות אלו

 מראית עין חוקית ומעלים את השרירותיות הטמונה בהוראות אלו.

 לפיכך ראוי כי מחקרים בעתיד על דפוסי העסקה פוגענית בישראל יעסקו גם בקשר בין
 פעולות מסחריות כגון חתימה על מכרז לבין משמוע עצמי של עובדים, גם בפעולות גופניות

יומיומיות ובסיסיות כמו הצורך לצאת לשירותים בזמן העבודה.
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