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פרק 20

כשהזמניות הופכת לנורמה

                 המאבק בצורות העסקה "לא סטנדרטיות"
            של עובדים מנהליים באוניברסיטת תל-אביב

   והדילמה של שימור העבודה המאורגנת
סמדר נוי )קניון(*, חסיה קופמן**, עמיר שפטל***

תקציר:   

מאמר זה יתאר מהלכים אותם ניסה לקדם ועד הסגל המנהלי באוניברסיטת תל-  
אביב, בשיתוף עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שנועדו לצמצם את שיטות 
והתרחבו מאז שנות התשעים.  באוניברסיטה, שהלכו  ההעסקה הלא סטנדרטיות 
המאמר בנוי משלושה חלקים. בחלקו הראשון נציג תמונת מצב המתייחסת לדפוסי 
העסקה "לא סטנדרטיים" בשוק העבודה הישראלי. בחלקו השני נתמקד במאבק 
סטנדרטיות  הבלתי  ההעסקה  צורות  את  נמקם  השלישי  בחלקו  המנהלי.  הסגל 
לצמצם  מנת  על  שנדרשת  למדיניות  ונתייחס  יותר  רחבה  מצב  תמונת  במסגרת 

ולהגביל את צורות ההעסקה הפוגעניות ולקדם העסקה הוגנת. 

1. מבוא: דפוסים של העסקה "לא סטנדרטית" בישראל
 בשני העשורים האחרונים עובר שוק העבודה הישראלי שינויים קיצוניים, שאחד מביטוייהם
 המרכזיים הוא גיוון רחב בצורות העסקת העובדים, וזאת הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.
 יותר ויותר עובדים אינם מועסקים כיום באופן ישיר אלא דרך חברות קבלן, עמותות, חברות
הכנסת של  והמידע  המחקר  מרכז  ידי  על  שנערך  במחקר  שירותים.  וחברות   מיקור-חוץ 
 )טביביאן-מזרחי, 2007( נמצא, למשל, שדפוסים של העסקה לא ישירה במשרדי הממשלה
 עצמם תופסים שיעורים נכבדים של בין 8% ל- 35%, והשיעור הממוצע הוא של כ- 20%.

ישיר, באופן  מועסקים  שכן  עובדים  ויותר  יותר  העקיפה,  ההעסקה  לדפוסי   במקביל 
עובדים כלשהם.  תעסוקתיים  וביטחון  יציבות  המספקים  במסלולים  מועסקים  אינם   כבר 
בקשר ומקובלת4.  ידועה  לתופעה  מכבר  זה  הפכו  שעות"  ו-"לפי  "זמניים",   "ארעיים", 
,)2008 )תג'ר,  לעובד"  "קו  ע"י  שנערך  במחקר  שהופיע  נתון  לפי  האחרונה,   לקבוצה 

  *ד"ר לסוציולוגיה ומשפטנית, מרצה בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה במכללה האקדמית אשקלון.

  **לשעבר, יו"ר ועד הסגל המנהלי באוניברסיטת ת"א

    ***יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב ת"א-יפו
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ופלסטינאים( מתוגמלים "לפי שעות" )כולל מהגרי עבודה   כ-45% מהעובדים בישראל 
 בפועל על עבודתם. עוד מלמד המחקר על המשמעויות הגלומות בדפוס ההעסקה לפי שעות
 – שנחשב ל"העסקה בשכר", בהשוואה לדפוס ההעסקה המקביל - "העסקה במשכורת":
 ערך שעת עבודה של עובדי שעות נקבע לפי שכר מינימום, שווי יום חופשה שלהם נמוך
מועד מוגבלת,  חג  ימי  על  לתשלום  זכאותם  עבודה,  ליום  שכר  של  משוויו   משמעותית 
 הודעה מוקדמת לפיטורין קצר יותר משל עובדים במשכורת והם תלויים בחסדי המעסיק

 לגבי היקף עבודתם החודשי.

 השיעור הגבוה של המועסקים בהסדרי עבודה "לא סטנדרטיים" הופך את השימוש במושג
 זה, כמו גם במושגים "העסקה לא שגרתית" או "הסדרי עבודה לא טיפוסיים", למטעה.
 הטיעון המצדיק לרוב את דפוסי ההעסקה ה"לא-סטנדרטיים" הוא הצורך של המעסיקים
כמענה סטנדרטיות  הלא  ההעסקה  שיטות  עוצבו  הדרך  שבראשית  נראה   ב"גמישות". 
 לשינויים רחבים באופי השווקים, שאכן הצריכו גמישות תעסוקתית מסוימת5. אולם נראה
 כי אט אט ראו המעסיקים "כי טוב", וה"גמישות" משמשת להצדקת העברתם של יותר ויותר
 תפקידים להעסקה "לא סטנדרטית"6. לפי אייכנר )2009: 64(, עיקר השימוש בתבניות
 העסקה עקיפות לא נועד למילוי צרכים זמניים, ואפילו לא להשגת גמישות ניהולית, אלא
ומשרות. בתירוצים של ולהתגבר על מגבלות של תקנים   כדי להוזיל את עלויות השכר 
העובדים7. זכויות  חשבון  על  הוצאותיהם  את  מעסיקים  הוזילו  וקידמה  ניהולית   גמישות 
 טביביאן-מזרחי, למשל, מצאה כי חלק לא מבוטל מעובדי הקבלן ונותני השירותים מן החוץ
בשימוש הרבה  הנוחות  על  מלמד  מחקרה  ועיקר8.  כלל  זמניים  אינם  הממשלה   במשרדי 
אלה העסקה  דפוסי  על  התקציבית  והבקרה  הפיקוח  סטנדרטיים":  "לא  העסקה   בדפוסי 
 מוגבלים9 ונציבות שירות המדינה אף אינה רואה עובדים אלה כשייכים לתחום אחריותה
"נוכחים ולאישורה. עובדי הקבלן הם מעין  נתון לפיקוחה  אינו  זה   − שכן אופן העסקה 
 נפקדים" בתחום יחסי העבודה. למותר לציין שעובדים אלה אינם מאורגנים ואינם זוכים

 להגנה של הסכמים קיבוציים.

וטכני מנהלי  סגל  אנשי  של  שגרתיים  הבלתי  ההעסקה  דפוסי   .2 
באוניברסיטת תל-אביב

 גם באוניברסיטת תל אביב הלך והתרחב, מאז שנות התשעים, הנוהג של העסקה בלתי
הגדול בחלקם  מועסקים  באוניברסיטה  והטכני  המנהלי  הסגל  עובדי  ככלל,   שגרתית. 
 במסגרת הסכם קיבוצי מפורט שנחתם בין ההסתדרות לבין הנהלת האוניברסיטה. אולם
 במהלך השנים הצטרפו אליהם  עובדים מנהליים שהגנת ההסכמים הקיבוציים לא חלה
)הזכאים לרוב תנאי העובדים ניתן למנות "עובדים ארעיים"  בין אותם עובדים   עליהם. 
 הרגילים, מלבד לקביעות בעבודה(, עובדים המועסקים על חשבון תקציבי מחקר, עובדי
 פרויקטים ועובדים בחוזים אישיים10. קבוצה נוספת של עובדים, שאף לא הוזכרה בהסכם
זו צורת העסקה  והתרחבה  נוצרה  כיצד  לא ברור  "לפי שעות".  היא העובדים   הקיבוצי, 
 באוניברסיטה. ייתכן שקטגוריה זו נוצרה כמענה לצרכי האוניברסיטה בעבודה במלאכות
 שאינן מחייבות הכשרה מקצועית או העסקה לאורך זמן )לדוגמה סידור ספרים בספריות(.
זו בעיקר סטודנטים, אולם במשך השנים הלכה  ככל הנראה, בתחילה הועסקו במסגרת 
 והתרחבה מסגרת העבודה "לפי שעות" לתחומים רבים ולתפקידים מנהליים נוספים בעלי

 אופי קבוע ותקני בכל רחבי הקמפוס.



293  כשהזמניות הופכת לנורמה

 כאמור, צורת ההעסקה זו הייתה מבחינת האוניברסיטה נוחה מאוד, במיוחד לאור הקיצוצים
הראשונה של ובמחצית  שנות התשעים  במהלך  התקציבי  ולאור המשבר  עליה   שהושתו 
 שנות האלפיים. אולם, מבחינת המועסקים כך המשמעות הייתה חמורה, במיוחד לעובדים
 מבוגרים, ללא הכשרה מקצועית ייחודית, או ללא השכלה גבוהה, שהתקשו למצוא תעסוקה
 אחרת בתנאים הולמים. אותם עובדים לא זכו לזכויות סוציאליות או לזכויות נלוות אחרות
חופש ימי  הציבורי,  המגזר  של  שכר  תוספות  קידום,  )מסלול  המנהלי  בסגל   המקובלות 
 ובחירה, פטור משכר לימוד לבני משפחה, וכו'(, ניתן היה לפטרם בהתראה קצרה וללא
 מעורבות של הוועד, ואף שכרם, כאמור, היה נמוך. ההסתדרות וועד הסגל המנהלי היו
ההסכם במסגרת  העובדים שאינם  מספר  של  והן  הקטגוריות  של  הן  בצמצום   מעוניינים 
 הקיבוצי, וזאת מסיבות מובנות: מבחינה ארגונית, ככל שמספר העובדים שאינם מאוגדים
 במסגרת ההסכם הקיבוצי גדלה, כך נחלש כוחו של הוועד. כך לדוגמה, בעת מאבק ארגוני
 והכרזה על צעדים ארגוניים לא ישתתפו עובדים אלה בשביתה או בעיצומים ותיפגע יכולת
 העובדים המאורגנים להגן על תנאיהם שלהם. כמו כן, צורות העסקה שלא במסגרת ההסכם
 הקיבוצי עלולות להקטין את מספר העובדים המאורגנים במסגרת ההסתדרות עד כדי איום
 על ההסתדרות כארגון יציג של העובדים מבחינה משפטית )כלומר, המייצג לפחות 1/3
בהיבטים גם  להתבטא  עלול  שגרתיות  לא  העסקה  צורות  של  נזקן  בנוסף,   מהעובדים(. 
וקיים מטה  כלפי  ההעסקה  תנאי  ואת  השכר  את  "מושכת"  זולה  עבודה  למשל,   נוספים. 
 חשש, שלעיתים מתממש בפועל, שהאוניברסיטה "לא תעמוד בפיתוי" ותחליף בהדרגה עוד
 ועוד תפקידים של עובדים קבועים בעובדי השעות הזולים − אותם ניתן לפטר בכל עת.

 ואחרון,  צורות ההעסקה הלא שגרתיות נתפסו ע"י הוועד וההסתדרות כפוגעניות.

הלכה שהיא  ולמרות  התשעים,  בשנות  כבר  כאמור  החלה  שהתופעה  למרות   אולם, 
 והתרחבה – כמותית ומהותית − לא נקט ועד הסגל המנהלי בפעולה משמעותית לצמצום
 התופעה. סיבה מרכזית לכך הייתה ההבנה למצבה הפיננסי הקשה של האוניברסיטה. ייתכן
 גם שהוועד לא ראה לעצמו זכות להתערב בשיקולי הנהלת האוניברסיטה – כל עוד הם

      נוגעים לעובדים שאינם מאורגנים במסגרת הארגון.

 3. המאבק באוניברסיטת תל אביב לצמצום צורות ההעסקה שהוחרגו
אישיים בחוזים  עובדים  ארעיים,  עובדים   - הקיבוציים    מההסכמים 

ועובדים במשרות חלקיות
ההסתדרות, בגיבוי  באוניברסיטה,  המנהלי  הסגל  ועד  החל  האלפיים  שנות   בתחילת 
 בניסיון לצמצם את ההעסקה של העובדים המנהליים והטכניים שהועסקו שלא במסגרת
 ההסכם הקיבוצי. נושא זה אף היווה אחת מעילות סכסוכי העבודה שהכריזה ההסתדרות
זה מאבק  במסגרת  זכו  וההסתדרות  הוועד  הזדמנויות.  במספר  תל-אביב   באוניברסיטת 

 למספר הישגים:

I. ב-3.1.2001 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד שבו נקבעו כללים שאפשרו הענקת   
רבים  לקביעות.  כלל  זכאים  היו  לא  אז  שעד  חלקית,  במשרה  לעובדים  קביעות 
בתפקידים  וברציפות  רבות  שנים  במשך  באוניברסיטה  הועסקו  אלה  מעובדים 
ונידונו  קבועים ולא ארעיים, אך לא היו זכאים לקביעות בשל משרתם החלקית 
זכו  כעת  הקבועים.  העובדים  לעומת  ולאפליה  מתמשך  תעסוקתי  בטחון  לחוסר 

חלקם בביטחון תעסוקתי. 
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II. ב-17.6.2002 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד נוסף שבו הוסכם על צמצום מספר   
העובדים בחוזים אישיים עד לתקרה של סה"כ 60 עובדים והגבלתם לסוגי תפקידים 

מיוחדים שהוגדרו באותו הסכם.11

III. הסכם נוסף מאותו תאריך ביקש לטפל בבעיות העובדים ה"ארעיים" - קטגוריה   
גם אם בפועל עבדו באוניברסיטה  זכאים לקבל קביעות  היו  המציינת עובדים שלא 
שנים רבות )חלקם במשך 15-20 שנה ויותר( בתפקידים בעלי אופי קבוע. עובדים 
בקטגוריה זו נמצאו במצב אבסורדי - למרות העסקתם במשך שנים רבות באוניברסיטה 
והאוניברסיטה  תעסוקתי  לביטחון  זכאים  היו  לא  הם  קבוע  אופי  בעלי  בתפקידים 
יכולה לפטרם ללא כל מגבלה. באשר לקטגוריית עובדים זו לא הושגו הישגים רבים. 
האוניברסיטה נתלתה במצבה הכלכלי הקשה ובמגבלות המוטלות עליה וסירבה להוסיף 
תקנים של עובדים קבועים. הפשרה הייתה הסכמה של האוניברסיטה לכך שלא תהייה 
ומעלה, שהגיעו  ותיקים, המועסקים ב-50% משרה  עובדים ארעיים  לפטר  רשאית 
זו  פשרה  העובדים.  ועד  הסכמת  ללא  באוניברסיטה,  עבודה  שנות  שבע  של  לוותק 
העניקה לעובדים הארעיים – אך רק לוותיקים שבהם, ביטחון תעסוקתי הדומה לזה של 
העובדים הקבועים. הוועד התכוון להגיע למצב שבו בהמשך יצליח לצמצם את תקופת 

ה"אכשרה" לביטחון תעסוקתי לחמש שנים ופחות, אולם עד כה הדבר לא הסתייע. 

 4. המאבק כנגד ההעסקה "לפי שעות"
העסקה צורת  שעות  פי  על  עובדים  בהעסקת  ראו  המנהליים  העובדים  וועד   ההסתדרות 
 בעייתית רק כשמדובר היה בהעסקת עובדים שאינם סטודנטים. ההיתר להעסיק לפי שעות
נציגי החמיצו  כך  כבעייתי.  נתפס  לא  וקצרות-טווח,  זמניות  סטודנטיאליות"   ב"עבודות 
של הגנה  וללא  זכויות  ללא  נמוך,  בשכר  אלטרנטיבית,  שהעסקה  העובדה  את   העובדים 
 הוועד, נוטה להתרחב ולגלוש לעבודות מנהליות רגילות, בעלות אופי "קבוע". התרחבותה
לפי המועסקים  כמות  מבחינת  הן  באוניברסיטה,  שעות"  "לפי  ההעסקה  של   ההדרגתית 
 שעות והן מבחינת סוגי התפקידים המאוישים בעובדים לפי שעות, תפסה כך את הוועד

    ב"הפתעה", כשבאוניברסיטה כבר הועסקו בצורה זו קרוב ל-300 עובדים.

וארגונית מוסרית  מוצדק  זו  העסקה  צורת  נגד  שהמאבק  סברו  וההסתדרות  הוועד   כאמור, 
 כאחת, שכן תנאי עובדי השעות ירודים אף יותר מתנאי עובדי קבלני כוח אדם הזכאים לקרן
 פנסיה מקיפה, קרן השתלמות וכיוצא באלה בגין הסכמים קיבוציים ענפיים של ההסתדרות
 עם חברות כוח אדם או בגין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם – השוואת תנאים
 )סעיפים 13 ,12(. מאבק זה גם השתלב עם האינטרס לשמר את העבודה המאורגנת במסגרת
הסכמים קיבוציים, ומניעת כרסום בה על ידי צורות העסקה חליפיות, מחוץ להסכם הקיבוצי.

 הוועד וההסתדרות יכולים היו לנסות ולדרוש הפסקה מוחלטת של צורת העסקה זו, וקליטת
 כל העובדים במסגרת הקיבוצית. אולם מתוך הבנה למצבה האובייקטיבי של האוניברסיטה
 )משבר תקציבי חמור מסיבות של משבר כלכלי פנימי וקיצוצי תקציב במערכת ההשכלה
 הגבוהה באותה תקופה(, וגם מתוך הסכמה לעיקרון שיש עבודות )זמניות( וסוגי מועסקים
אחרת. בדרך  לנקוט  העובדים  נציגי  החליטו  כזה,  העסקה  אופן  ההולמים   )סטודנטים( 
 השיטה שנבחרה הייתה לדרוש שיפור של תנאי המועסקים לפי שעות, בהדרגה ולפי ותק,
לפי עלות ההעסקה  את  לאוניברסיטה  לייקר  ובמקביל  תנאי המועסקים   ובכך לשפר את 
זה לפחות כדאי. לגבי עובדי השעות הוותיקים העלה ובכך להפוך דפוס העסקה   שעות, 

 הוועד גם את הדרישה לביטחון תעסוקתי.
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 בסיומו של מו"מ שהתנהל בין 2005-2006 )ושנגע גם לנושאים נוספים12(, הושגו פשרות
 שגובשו בסדרה של הסכמים קיבוציים מיוחדים. במסגרת פשרות אלה לא בוטלה ההעסקה
מי שעות:  לפי  המועסקים  לוותיקים  תעסוקתי  ביטחון  יוענק  כי  נקבע  אולם  שעות,   לפי 
יהיה ניתן  ומעלה,  בחודש  שעות   90 של  חודשי  שעות  בהיקף  לפחות  שנים   7  שהועסק 
 לפטרו בהסכמת הוועד בלבד. בפועל, כ-50 עובדים, כולל מספר עובדים בעלי ותק נמוך
 מ-7 שנים, אך במצב סוציו-אקונומי קשה, זכו לביטחון תעסוקתי, כולל צירופם להסתדרות
 וייצוגם על ידי ועד העובדים. 250 העובדים הנוספים שהועסקו במסלול השעתי, נותרו

  במעמד זמני, ללא כל ייצוג על ידי הוועד או ההסתדרות.

 כדי לייקר את עלות ההעסקה במסלול השעתי ולהפכה ללא-כדאית למעסיק נקבע כי 50
לעבודות תוגבל  עובדי שעות  נקבע שהעסקת  כן  כמו  פנסיוני.  לביטוח  יזכו   ה"וותיקים" 
 "שאינן תקניות" ולתקופה מצומצמת של שנה אחת בלבד, או שלוש או ארבע שנים במקרה
 של היקף משרה נמוך. כאמור, גם הגבלות אלו נוסחו מתוך כוונה להקשות על ההנהלה
 להעסיק עובדים במעמד זה לאורך תקופות ארוכות, ובכך לתמרץ את ההנהלה להעבירם
 בתום מספר שנים להעסקה כעובדים "רגילים". נציגי ההסתדרות והוועד סברו כי ההנהלה

 תרצה להימנע מלבצע תחלופה תכופה של עובדים, ותעדיף להעסיקם כעובדים רגילים.

מיום בהסכם  וכך,  פסוק.  סוף  העובדים  נציגות  בהם  ראתה  לא  ההסכמים   כשנחתמו 
קיבוצי משא-ומתן  בניהול  ימשיכו  הצדדים  כי  ש-"מוסכם  מפורשות  נקבע   24.5.2005 
 לעניין מעמדם ומכלול נושא העסקתם של עובדי שעות, לרבות לעניין דרישת ההסתדרות
המו"מ בפועל,  שעות".  עובדי  להעסיק  ניתן  בהם  והתפקידים  המשרות  צמצום   להמשך 

 בנושא לא התחדש מאז.

5. ההתרחשויות שלאחר ההסכם – טרגדיה ידועה מראש?
 עלות ההעסקה הזולה וה"גמישה" של עובדי שעות, כמו גם התחייבות האוניברסיטה לות"ת
 )ועד ראשי האוניברסיטאות( שלא להוסיף משרות תקניות במסגרת תכנית ההבראה שלה,
 גרמו להנהלה לפעול בניגוד מוחלט לרוח ההסכם. וכך, במקום לצמצם את ההעסקה לפי

 שעות, פעלה האוניברסיטה להמשך צורת העסקה זו תחת המגבלות החדשות.

 בנוסף, הנהלת האוניברסיטה הודיעה על פיטורי אותם עובדים שעתיים שהגנות ההסכם
 לא חלו עליהם )פיטורין באופן מיידי או בתום תקופת המקסימום − שנה או שלוש, על פי
 היקף המשרה(. דהיינו, במקום לקלוט את אותם עובדים כעובדי סגל מנהלי רגיל, אותם
 עובדים פוטרו. במקומם, הודיעה האוניברסיטה, ייקלטו עובדים שעתיים חדשים עד לסיום

 התקופה בה ניתן להעסיקם שלא בתקן, וחוזר חלילה. דלת מסתובבת.

 הנהלת האוניברסיטה דאז נימקה מדיניות זו באופן ציני ומניפולטיבי, בטענה שהיא פועלת
 על פי "דרישת הוועד". הדבר יצר תסיסה רבה כנגד הוועד, הן בקרב עובדי השעות, והן
 בקרב העובדים המנהליים הקבועים שהתקוממו נגד פיטורי עמיתיהם לעבודה, כמו גם נגד

 ההסכם ונגד ההסתדרות.

 כמו כן, בהסכם נקבע כי עובדי שעות המועסקים בהיקף המקביל ל-76% משרה ומעלה
 יועסקו בצורה זו לא יותר משנה, ומתחת לאחוז זה לא יותר משלוש או ארבע שנים, כשבסיום
 תקופה זו יועברו העובדים למשרה תקנית. בפועל, עוד לא יבש הדיו על הנייר, וכבר, כדי
 לאפשר משך העסקה ארוך יותר של עובדי שעות, פיצלה ההנהלה את משרותיהם. ההנהלה
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 עשתה זאת גם במקרים בהם לא היה כל היגיון ענייני בפיצול התפקיד וגם אם פיצול זה
 הקשה על צרכי היחידה בה פוצלה המשרה. גם כאן הופנו חיצי הביקורת כלפי הוועד, ולא
 כלפי ההנהלה, וזאת על ידי עובדים קבועים הממונים על אותם עובדי שעות או העובדים

 לצידם )למשל, הועלתה טענה באשר לקושי להכשיר כל פעם עובד חדש(.

 ועד העובדים התקשה להתמודד עם מהלכים אלה של ההנהלה. משפטית, עובדי השעות לא
 יוצגו על ידי הוועד. מעבר לכך, ההנהלה לא דיווחה לוועד העובדים, למרות התחייבותה,
 על קבלת עובדים שעתיים חדשים. מאחר והאוניברסיטה היא מפעל מפוזר, הכולל עשרות
 יחידות שונות, לעיתים קרובות הגיע מידע לגבי מהלכים של פיצול משרות וקבלת עובדי
 שעות חדשים באיחור גדול, לאחר שכבר פוטרו עובדים לפי שעות או לאחר שכבר פוצלה

 משרתם. העיכובים במידע פגעו ביכולת הוועד לנסות ולצמצם את הפגיעה.

להוביל עלולה  הייתה  החלטה  כל  קשה.  היה  עצמו  את  מצא  הוועד  שבו  שהמצב   ברור 
 לפגיעה. הדילמה הייתה בין הסיכון שחלק מהעובדים המועסקים לפי שעות יפוטרו, על
 הפגיעה הכרוכה בכך, לבין היתר רשמי של הוועד להמשיך ולהעסיקם במתכונת פוגענית

 החורגת מדפוסי ההסכם הקיבוצי והחותרת תחת יסודותיו.

 כאמור, הוועד סבר כי האוניברסיטה תימנע מהליך כל כך בוטה של פיטורין גורפים, והופתע
 כשהם הפכו לנורמה. יש לציין כי הוועד ראה בפיטורין אלה גם צדדים חיוביים – שהרי
 הישארות העובדים במערכת לא הבטיחה להם תנאי העסקה הוגנים ואף לא הבטיחה להם
 שום ביטחון תעסוקתי או אופק של קידום. יחד עם זאת, עובדי השעות עצמם לא היו שותפים

 להכרעה זו, שכן הם לא היו מיוצגים במוסדות ועד הסגל המנהלי ולא שותפו במו"מ.

כלי מרכזי  לסיכום, במבחן התוצאה ברור שהשמירה על העבודה המאורגנת – המהווה 
 ביותר להגנה על עובדים ולשימור ביטחונם התעסוקתי, הושגה במחיר של פגיעה בעובדים
ב- 50% שנים   7 מעל  )שהועסקו  שבהם  הוותיקים  השעות.  עובדי   – יותר  אף   חלשים 
שנים, ל-7  קרוב  כאלה שהועסקו  גם  חלקם  האחרים,  אולם  להגנה,  זכו  לפחות(   משרה 
 פוטרו בתהליך הדרגתי שמיסד "דלת מסתובבת" של העסקה במשך מספר שנים, פיטורין

 וקבלת עובדי שעות חדשים במקומם.

6. דיון
 מערכת יחסי העבודה בישראל נבנתה לאורך השנים לפי תבנית העסקה שבה העובד מועסק
 באופן ישיר אצל מעסיק אחד במשך שנים ארוכות וזוכה במהלך השנים לביטחון סוציאלי,
חברות של  מאוד  גבוה  בשיעור  המערכת  התאפיינה  בנוסף,  שייכות.  ולתחושת   לקידום 
ובעיקר השנים,  במהלך  כ-85%(.  שנות השמונים  )עד  חבריו  על  המגן  עובדים   בארגון 
לעיל, שתואר  כפי  עמוק.  באופן  העבודה  יחסי  מערכת  השתנתה  התשעים,  שנות   מאז 
 צורות ההעסקה החדשות מתאפיינות בהפרדה בין המעסיק לעובדים, בארעיות, בצמצום
 הולך ומתגבר של מחויבות המעסיקים כלפי העובדים, בתגמול נמוך, בתנאי עבודה קשים

 ובצניחה בשיעורי החברות בארגוני עובדים13.

ניאו- תפיסה  אימוץ   – הרווחה  במדיניות  מקיף  שינוי  חל  האחרונים  בעשורים  במקביל, 
 ליברלית והגברת התלות הכלכלית של הפרטים בשוק העבודה. קצבאות שנועדו לצמצם
הוקשחו התנאים )כך למשל  הוקשחו  והקריטריונים לקבלתן   את התלות בשוק התמעטו 

   לקבלת דמי אבטלה והבטחת הכנסה(.
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בצורות ההעסקה  כי  מראים  חוקרים  רבות.  נדונו  ההעסקה  במבני  השינויים   השלכות 
ולפגיעה העתידי15,  גם  החברתי14,  אי-השוויון  להעמקת  גורמות  הנוכחיות   העבודה 
והמחקר המידע  מרכז  ידי  על  שנעשתה  מחקרית  ספרות  סקירת  החברתית.   בסולידריות 
 בכנסת מלמדת שהעסקה לא יציבה קשורה גם לפגיעה ברווחה ובבריאות הנפשית והפיזית
 )בס-ספקטור, 2011(. החמור מכל הוא שהנפגעים הקשים ביותר מהשינויים משתייכים
 בעיקר לאוכלוסיות שמלכתחילה מופלות בשוק העבודה: מבוגרים, נשים, עולים חדשים,

  אנשים עם פחות השכלה, צעירים ועובדים זרים.

 משפט העבודה גם הוא אינו מספק פיתרונות למצב הקיים. משפט העבודה הישראלי נשען
עובדים ארגון  ידי  על  עובדים  ייצוג  ושל  קיבוציים  הסכמים  של  המסורתיים  העקרונות   על 
 יציג אחד, בצורה קולקטיבית. אולם, במצב הנוכחי של פיצול הולך וגדל בין "סוגי עובדים",
 ושל חלקים גדולים מתוך ציבור העובדים שכלל אינם נכללים בארגון ובהסכמים הקיבוציים,
 נמצאים אותם עובדים חסרי הגנה - לא על ידי ועד ולא על ידי בית-הדין לענייני עבודה16. גם
 ועדי עובדים – שמנסים לצמצם את שיטות ההעסקה הפוגעניות - מוצאים עצמם כיום ניצבים
 מול דילמות שמראש אין להם כלים ויכולת להתמודד איתן בצורה מספקת. כפי שראינו, ועד
 הסגל המנהלי וההסתדרות עמדו מול התלבטות שניתן לכנותה "דילמת הייצוג ההוגן": ארגון
 העובדים, שהוא הגוף היציג של העובדים, חתם על הסכמים שלמעשה השפיעו, באופן ישיר
 או עקיף, גם על עובדים שכלל אינם חברי הארגון. ההנחה, שבעבר הייתה הגיונית, שלפיה
 קיימת זהות אינטרסים בין הארגון לעובדים, אינה עומדת עוד בתוקפה במקרים כאלה, שהרי
גם אך  השעתיים  )בעיקר  בפועל  מהעובדים  ניכר  חלק  של  המיידיים,  לפחות   האינטרסים, 
 הארעיים(, היו להמשיך את העסקתם - גם בתנאים הפוגעניים. דווקא אותם עובדים שמועסקים
 בתנאים הקשים ביותר הם אלה שאינם יכולים לזכות בהגנת הארגון − גם כשהוא מעוניין להגן
 עליהם. בנוסף, כל ניסיון של עובדים כאלה להתארגן בעצמם ייחסם על ידי בית המשפט בשל
 העקרונות הישנים של תנאי הייצוג והגדרת קבוצות מיקוח במפעל17. הדבר נכון במיוחד לגבי
  עובדים המועסקים בתפקידים זהים לאלה של עובדים המועסקים לפי תנאי ההסכם הקיבוצי.

 נושא נוסף הקשור למשפט העבודה הוא חקיקת המגן. חקיקה זו פותרת לכאורה בעיה זו מכיוון
 שהיא חלה על כל העובדים, בלי קשר לשאלת ייצוגם על ידי ארגון עובדים. אכן, חקיקת המגן
 הישראלית נחשבת למקיפה, אולם חקיקה לחוד וציות לחוק לחוד. בבדיקה שנערכה על ידי
 מרכז המידע והמחקר של הכנסת )לוי, 2006( נמצא שהפרת חוקי העבודה ופגיעה בזכויות
 עובדים - בעיקר אלה המועסקים בצורות לא סטנדרטיות - הן נורמות שכיחות18, וכי מעסיקים
 רבים רואים בחוקי העבודה המלצות ולא הוראות מחייבות שיש לפעול על פיהן. יתר על כן,
 למרות הפגיעה השכיחה בעובדים, המשרד סובל מזה שנים ארוכות מאוד מתת-תקינה בתחום
דווקא בעובדים המוחלשים ביותר20. יש זו מונעת את צמצום הפגיעה   האכיפה19. עובדה 
 לציין כי לאחר זמן ממושך של דיונים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חוקקה הכנסת,

  בשנת 2011, את "החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011"21.

 השינויים שתוארו במבנה ההעסקה אינם עתידים להיעלם. ההפך הוא הנכון. התפשטות
 האידיאולוגיה הניאו-ליברלית והשלכותיה )למשל ההעברה המאסיבית של שירותים לשוק
 הפרטי(, התלות בכלכלה הגלובלית, זרמי ההגירה הגדלים מארצות עניות וגורמים נוספים,
קריירה של דפוסי  מחקרים שבחנו  מציגה   )2009( אייכלר  המגמה.  המשך  על   מלמדים 
 צעירים ומצאו כי עובד שנכנס לשוק העבודה בגיל 20 עשוי לעבור שמונה מקומות עבודה
 עד שימלאו לו 32 שנה )!(. בנוסף, אם בעבר החשש לאבד את מקום העבודה היה נחלתם

של אלה המתקרבים לגיל הפנסיה, הרי שהיום הוא מופיע בגיל הרבה יותר צעיר.



סמדר נוי )קניון(, חסיה קופמן, עמיר שפטל298

מותאמת אינה  קיבוצית  ואכיפה  הסדרה  העבודה שמניחה תשתית של   העובדה שחקיקת 
 למציאות החברתית כיום, ההפרה הנרחבת של חוקי המגן והיכולת הדלה לאכיפתם והגברת
 התלות של תושבי המדינה בכוחות השוק מצביעים על סיכון ממשי של התרחבות התופעה
ידי על  הנושא  כוללנית של  בהסדרה  דחוף  צורך  יש  לכך,  אי  לא שגרתית.   של העסקה 

  המדינה.

 אייכלר )2009( מציגה אסטרטגיית התמודדות עם עולם העבודה החדש שיושמה בהצלחה
 בדנמרק ואומצה על ידי האיחוד האירופי, המכונה Flexicurity, המאפשרת שוק תחרותי
 ובמקביל מספקת ביטחון כלכלי לפרט. לפי אייכלר, "מדיניות ה- Flexicurity מורכבת
 משוק עבודה גמיש, לימודים מתמשכים לאורך החיים, מדיניות מעודדת תעסוקה בקרב
תמריצים העבודה,  בשוק  להשתתף  חלשות  לאוכלוסיות  תמריצים  חלשות,   אוכלוסיות 
 למעסיקים להעסיק אוכלוסיות חלשות, מערכת רווחה מכוונת תעסוקה, דמי אבטלה הוגנים
.)46 )עמ'  אסון.."  או  מחלה  בזמן  זמנית  תמיכה  לימודים,  או  עבודה  בחיפוש   המותנים 
בין המדינה, זו דורש הסכמה משולשת  יישומה של מדיניות  כי   בהמשך מציינת אייכלר 
והיא מבוססת על התפתחות ארוכת שנים ביחסי העבודה, שיעור והעובדים,   המעסיקים 
 נמוך של עובדים עניים, יעילות מוגבלת כאשר הביקוש נמוך, התאמה למאפייני המדינה

 ועלות גבוהה לממשלה ליישום המדיניות.

המבקשת תכנית  בגיבוש  להתחיל  מנת  על  ופוליטי  תפיסתי  שינוי  נדרש  שבישראל   נראה 
 לשלב שוק תחרותי עם ביטחון תעסוקתי. המדינה חייבת לשנות באופן מיידי לפחות חלק
למשל, טרכטנברג,  לוועדת  האלטרנטיבי  הדו"ח  מחברי  העבודה.  בשוק  המשחק"   מ"חוקי 
 קוראים ל-"צמצום משמעותי של מספר העובדים לפי שעות בשוק העבודה, כך שתצורת
 העסקה זו תשמש, אם בכלל, רק לאותם צרכים אשר עמדו בבסיסה מלכתחילה, קרי, לצרכים
 זמניים ומשתנים של מקומות עבודה". הם מוסיפים שיש "להביא לתיקון המצב החקיקתי,
 דרך השוואת זכויותיהם של עובדים לפי שעות לעובדים במשכורת, כך שהעסקה לפי שעות

 לא תהיה כדאית כלכלית למעסיק ולא תהווה דרך להתחמקות מתשלום זכויות עובדים"22.

המחברים משותפת.  הידברות  של  הוא  הדו"ח  מחברי  ידי  על  המוצע  נוסף  פעולה   כיוון 
 מציעים להקים פורום הידברות כלכלי-חברתי שייזום שינויים בשוק העבודה וכן יגיב לכל
 הצעת חוק בתחום העבודה באמצעות תזכיר. בפורום, שמעמדו יעוגן בחקיקה, יהיה ייצוג

 למדינה, לארגוני המעסיקים, לארגוני העובדים ולנציגי החברה האזרחית.

  בתחילת 2012 נפל דבר. הסתדרות העובדים הכללית החדשה שהכריזה בנובמבר 2011 על
 סכסוך עבודה כללי במשק על רקע התרחבות התופעה של עובדי קבלן, שבתה בפברואר
 2012 במשך חמישה ימים בדרישה להעביר להעסקה ישירה את עובדי הקבלן. אף שעל
 הערכת תוצאות השביתה יש מחלוקת,23 אין ספק שמדובר היה בסכסוך עבודה יוצא דופן,
 שהרי זוהי הפעם הראשונה שבה מכריזה הסתדרות העובדים הכללית החדשה על סכסוך
 כללי במשק בנושא העסקת עובדי הקבלן וצורות העסקה "לא שגרתיות" נוספות. מאבק זה,
 ובמיוחד ההסכמה כי עובדי "כתף מול כתף" )עובדי קבלן העובדים יחד עם עובדים רגילים
 ובאותם תפקידים( יועברו להעסקה ישירה על כל תנאי ההסכם הקיבוצי החריפה באופן יחסי
 את בעיית עובדי השעות למיניהם והעצימה את האבסורד שבאופן העסקתם. סכסוך העבודה
 וההסכמים בין הצדדים במיגזרים הציבורי והפרטי הדגישו ביתר שאת כי קיימות קבוצות
 עובדים שתנאיהן נחותים אף מאלה של עובדי הקבלן, למרות שהם מועסקים באופן ישיר על

ידי המעסיק ולא באמצעות תיווך של קבלן.24
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קבלן, עובדי  של  שכרם  את  משמעותית  שקידמו  אלה,  ומגוונים  רבים  הישגים  מול   אל 
הם והעבודה  השכר  תנאי  שבהם  כענפים  שנחשבו  והניקיון  השמירה  בענפי   כולל 
אחרים במקומות  ודומיהם  ת"א  באוניברסיטת  השעות  עובדי  נשארו  ביותר,   "הנחותים" 
 ללא זכאות להישגים אלה או אף לחלקם. היות והם אינם עובדי קבלן אלא עובדים ישירים
חלים לא  הקבלן  עובדי  בעניין  העבודה  סכסוך  בסיום  שנחתמו  ההסכמים  המעסיק,   של 
ועבודה שכר  בתנאי  הועסקו  לפני-כן  שגם  השעות,  עובדי  בעיית  מכך  כתוצאה   עליהם. 
 מהפוגעניים ביותר, הועצמה מאד והם ממשיכים להידרדר לתחתית תנאי ההעסקה במשק
 תוך התרחבות תהומית לרעה של הפער בינם לבין אוכלוסיות עובדים "חלשות" אחרות
 כעובדי קבלן, שמירה וניקיון. מצב דברים זה באוניברסיטה מחייב עתה התייחסות מיוחדת
 מצד ההסתדרות וועד העובדים לשיפור מצבם של עובדי השעות. עם זאת, יש להדגיש כי
 החובה העניינית והמוסרית לתקן עיוות זה מוטלת בראש ובראשונה על המעסיק, הנהלת
 האוניברסיטה, שנדרשת לחדול מתירוצים כגון שיקולי "יעילות", הבחנה בין עובדי "ליבה"

 ושאינם כאלה, מצב כספי או תקנים. על הוגנות בהעסקת עובדים אסור להתפשר.

הערות
 4יש לציין כי דפוסי העסקה לפי שעות, כמו גם עבודה במשרות חלקיות, מִאפשרות העסקה של קבוצות אוכלוסייה
 שונות )למשל סטודנטים או אמהות( שייתכן שהן מתקשות להשתלב במשרות מלאות בצורות העסקה סטנדרטיות,

 ומבחינה זו יש בהעסקה כזו יתרון בעבורם.

 5בסקירת ספרות שנעשתה ע"י אייכלר ושפורסמה ע"י 'מינהל מחקר וכלכלה' במשרד התמ"ת )תחת הכותרת: "שינוי
 חוקי המשחק בעולם העבודה"( מתוארת מהפכה בשוק העבודה. בין היתר נכתב במסמך כי: "...ארגונים מכל הסוגים
 נאלצים לבנות את עצמם לא רק במבנים ותהליכים גמישים אלא גם באמצעות כוח-אדם גמיש. גמישות המאפיינת
 את היקף שעות העבודה, מיקום העבודה, גמישות בתקופות ועונות העבודה, גמישות בחוזה העבודה ושיטת השכר,
 גמישות בתפקידים וגמישות גיאוגרפית. במקביל עוברים הארגונים להעסיק עובדים שאינם חברי הארגון כגון עובדי

קבלן, עובדים כקבלני משנה, מומחים, משרות ייחודיות, יועצים וחוקרים חיצוניים" )אייכלר, 2009: 37(.

הכרוכות ההעסקה  שיטות  של  הכלכלית  יעילותן  של  מקיפה  בחינה  נערכה  לא   ,)2007( טביביאן-מזרחי   6לפי 
 ברכישת שירותי כוח-אדם חיצוניים, וזאת אף שהשימוש בהן החל כבר בשנות התשעים והוא הולך ומתגבר עם
 הזמן. נראה שעובדה זו מלמדת כי בבסיס ההעסקה הגמישה לא עומדת דווקא מטרה להשיג יעילות כלכלית אלא

מדובר בתפיסת-עולם שמתנגדת למחויבות לעובדים.

שכן בעבודה  וזכויות  רווחה  זכויות  לצבור  העובדים  ביכולת  קשות  פוגעות   למיניהן  זמנית  העסקה   7תבניות 
 מרביתן תלויות בוותק. עובדים שאינם צוברים ותק ורציפות במקום עבודה אחד מאבדים למשל את זכותם לפיצויי
 פיטורים, לדמי הבראה ולדמי חגים. העסקתם בדפוס זה מעמיקה מאוד את הפער ואת האי שוויון ברמת הרווחה

בינם לבין העובדים המועסקים במתכונת השגרתית )אייכלר, 2009(.

 8טביביאן מזרחי )2007( מצאה ש- 75% מכלל העובדים המועסקים באמצעות חברות מיקור חוץ המעניקות
העובדים מכלל  החינוך, 37%  במשרד  השירותים  קבלני  עובדי  מכלל  החינוך, 22%  למשרד  מחשוב   שירותי 
 המועסקים באמצעות קבלן במשרד הרווחה וכל העובדים המועסקים באמצעות קבלני כוח-אדם במשרד התמ"ת

  מועסקים במקומות אלה חמש שנים ויותר.

 9לפי טביביאן-מזרחי )2007(: "...בתקציב המדינה נעשית הבחנה בין תקנות שעניינן תקצוב כוח-אדם ונחשבות
 "סעיפי שכר" ובין תקנות לרכישת שירותים, המכונות "סעיפי קנייה". בין סעיפי שכר אסור להעביר כספים, אלא
 רק משרות עם סכום ההוצאה הדרוש להן או בלעדיו, ואילו בין סעיפי קנייה מותר להעביר כספים. כך, למשל,
 אפשר להגדיל במידה ניכרת את מספר העובדים המועסקים באמצעות קבלנים בהעברת כספים בין סעיפי קנייה, או
לחלופין להעביר כספים שיועדו לרכישת שירותי ניקיון לרכישת ציוד או למימון כל צורך משרדי אחר". )עמ' 2(.

 10לגבי עובדים אלה חל הכלל הבעייתי לפיו ההסכם הקיבוצי מתייחס אליהם, אך מחריג אותם במפורש מתחולת
ההסכם. עובדים אלה גם אינם נהנים מהגנה של הוועד, המייצג רק עובדים המוגנים בהסכם הקיבוצי.
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סגל לתקנים של  המקביל  מיוחד  בחוזה  מורים  לפיה  החרגה  זה  להסכם  הכניסה  האוניברסיטה  עורך:   11הערת 
 אקדמי זוטר ביחידה לשפות אינם נכללים במכסה זו. אח"כ, כשביקשו מורים אלה לחזור ולהתאגד במסגרת ארגון
 הסגן האקדמי הזוטר, טענה אוניברסיטת ת"א כי מורים אלה יוצגו ע"י ההסתדרות )ולראייה, הם הוחרגו(, ולכן
 שהם "מנהליים", ומכאן שאינם ב"קבוצת המיקוח" של הסגל האקדמי הזוטר וממילא אינם זכאים לייצוג על ידו.

 טענות אלה נדחו ע"י בית המשפט. ראו המאמר של מיכל אלון בכרך זה.

ניצל את ההזדמנות כשהתקיים משא-ומתן וסכסוךבנושאים אחרים )כולל סגירת בית-הספר  12למעשה, הוועד 
  להנדסאים( כדי להעלות גם את נושא עובדי השעות, סוגיה שכבר הייתה על סדר יומו של הוועד תקופה ממושכת.
 הוועד סבר שתוך כדי המו"מ העיקרי,  בו הייתה הנהלת האוניברסיטה בעמדת חולשה,  ניתן היה להפעיל לחץ
 משמעותי, אם כי מוגבל בזמן, גם בנושא עובדי השעות. תוצאות המשא-ומתן, שבהמשך נראה את חולשותיהן,
 נבעו בין היתר בשל פער הזמנים בין הרגע שבו ניתן היה להעלות את נושא עובדי השעות מתוך עמדת מיקוח חזקה

  יותר לבין הזמן שבו ההנהלה הייתה אמורה ליישם הסכם זה בפועל.

 13לפי וטורי )בספר זה( ב-הסתדרות העובדים יש כיום כ- 500,000 חברים ויחד עם "הסתדרות המורים", "ארגון
 המורים העל יסודיים" ומספר איגודים עצמאיים קטנים, מדובר בכ- 700,000 איש. שיעור חברות זה הינו פחות

 מ- 30% מכלל ציבור השכירים.

 14לדוגמה, פערי השכר מעבודה לפי עשירונים מראים שממוצע השכר של שני העשירונים העליונים, שהיה גדול
 פי 9.3 מממוצע השכר של שלושת העשירונים הראשונים בתחילת שנות האלפיים הולך ומתרחב כנראה עד לכדי

פי 11 )אלפסי ואח', 2010(.

 15מחקרים רבים מראים כי השכלה היא המשתנה החשוב ביותר המנבא ניעות כלכלית ואופק מקצועי )למשל
 בן דוד, 2010(. במצב הנוכחי, קשה להניח שילדים להורים שחיים באי-וודאות תעסוקתית מתמשכת, וששכרם

 מינימאלי, יוכלו לטפס מהרצפה הדביקה של תנאי החיים של הוריהם.

   16וטורי )בספר זה( משווה בין מצב בלתי נסבל זה של משפט העבודה הקיבוצי בישראל לבין החוק והפסיקה
 הסקנדינביים  ומראה כי בסקנדינביה כל קבוצת עובדים יכולה להכריז על עצמה כעל איגוד מקצועי )וזאת בכפוף
 לאימוץ תקנון הכולל הגדרה של מטרת ההתארגנות כהגנה על זכויות העובדים, פתיחתו של הארגון לכל מי שעונה
 על הגדרתו המקצועית, זכות שווה לבחור ולהיבחר לכלל החברים ומתן שם לארגון(. וטורי מדגיש כי במדינות
 סקנדינביות, "למדינה אין זכות לסרב או לעכב, מעבר לזמן קצר ביותר, רישום של  איגוד מקצועי  ככזה, ואין לה

זכות לגבות אגרות כלשהן על הרישום או להתערב באופן ההתנהלות הפנימי ובנהלים של ההתארגנות.

 17בבג"צ 7029/95  נקבע כי עובדים המבקשים להתאגד כארגון עובדים יציג מוכר חייבים להיות הארגון הגדול
  ביותר אצל אותו מעסיק וכן להקיף לפחות 1/3 מכלל המועסקים.

 18לדוגמה, הדו"ח מתאר מבצע אכיפה והסברה ארצי שקיים משרד התמ"ת במהלך שלושה ימים בספטמבר 2006
 )המבצע כונה "חיים בכבוד"(. במסגרת המבצע הגיעו 300 עובדי משרד התמ"ת מ ל- 17 יישובים במחוז תל-אביב,

באר-שבע וירושלים. נמצא כי 92% מכלל המעסיקים שנבדקו במבצע הפרו סעיף אחד או יותר מחוקי העבודה.

מיליון כ-3  יש  בישראל  כי  צוין  טרכטנברג,  לוועדת  האלטרנטיבי  הפורום  של  תעסוקה,  בנושא  הביניים   19בדו"ח 
 שכירים אך מספר הפקחים עומד על כ-45 בלבד. על פי מדדי ה-OECD, מספר הפקחים הינו כ-15% מהנדרש. בנוסף
  יש לציין שכמות זו של פקחים מהווה הכפלה של מספר הפקחים שהיו מועסקים במשרד התמ"ת בשנת 2007 למשל.

לזכויותיהם, הצורך  די  מודעים  אינם  נמוך  בסטאטוס  ובעבודות  נמוך  העובדים בשכר  מצוין שדווקא   20בדו"ח 
 לדרכים להגן על הזכויות ולקיומם של גורמים שעשויים לסייע להם. בנוסף, עובדים רבים - בעיקר אלה הפגיעים
מציינת  )2009( אייכלר  גם  לפיטוריהם.  יוביל  מתוך חשש שהדבר  מעסיקיהם  על  מלהתלונן  נמנעים   -  ביותר 
 שחוקרים בתחום יחסי העבודה טוענים שמרבית ההפרות – ובמיוחד הקשות שבהן – אינן פוגעות בכלל אוכלוסיית

העובדים אלא בעובדים המשתייכים לקבוצות החלשות ביותר.

21במסמך מה- 3.1.2012 של האגודה לזכויות האזרח נאמר כי למרות שנוסח החוק שאושר איננו מושלם, "...

 מדובר בחוק חשוב שמוסיף כלים לאכיפת זכויות עובדים, וכולל לראשונה כמה כלים חדשניים וחשובים". בין היתר
 כולל החוק עיצומים כספיים על מעבידים המפרים זכויות עובדים, הטלת אחריות לשמירת זכויות העובדים גם על
 מזמיני שירות באמצעות קבלן, אפשרות )מותנית( להעמדה לדין פלילי מנכ"ל של משרד ממשלתי או של יחידת סמך
 שאינה תאגיד, בשל הפרת חובתו לפקח על מניעת הפרות ועבירות בתחום דיני העבודה וסנקציות של אי התקשרות
גופים ציבוריים עם קבלני כוח אדם או שירותים שצברו הרשעות או עיצומים כספיים בגין הפרות זכויות עובדים.
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  22הכותבים מציעים גם אמצעים קונקרטיים למימוש רעיונותיהם: "קביעה בחוק מתי מותרת העסקה לפי שעות:
 כך לדוגמה, ניתן לקבוע תקרת שעות שבועית/חודשית שמעבר לה לא ניתן להעסיק עובד כעובד לפי שעות. )2(
 העלאת שכר המינימום לשעה ב- 8%: העלאה זו תצמצם את הפער בין שכרו החודשי של עובד לפי שעות לבין
 עובד במשכורת )המשתכר שכר מינימום(; )3( ביטול ההגבלות על הזכאות לדמי חגים: תיקון צו ההרחבה – הסכם
 מסגרת 2000, כך שתבוטל ההגבלה של "עבודה יום לפני ויום אחרי", וכן את ההגבלה של "שלושה חודשים
 ותק", בנוגע לזכאותו של עובד על-בסיס שעות לדמי חג; )4( ביטול האבחנה שבחוק הודעה מוקדמת ובחוק דמי
 מחלה בין עובד לפי שעות לעובד משכורת: אבחנה זו יוצרת פערים במספר הימים להם זכאי עובד לפי שעות
 לעומת עובד במשכורת, בשני הקשרים אלה. הפער בשכר בין עובד במשכורת לבין עובד לפי שעות, יוצר ממילא

פער "בשוויין" של הזכויות כאן, עבור שני עובדים אלה".

 23בהסכמים לסיום השביתה השיגה ההסתדרות מספר הישגים תקדימיים. )1( לגבי עובדי קבלני כח-אדם במיגזר הפרטי
 הוסכם על שיפור בשכר ההתחלתי; השוואת תנאי העבודה והשכר בין עובדי קבלן לעובדים המועסקים ישירות במקום
 העבודה, כולל לתנאי העובדים במקום עבודה בו קיים הסכם קיבוצי; קליטת העובדים להעסקה ישירה לאחר 9 חודשים
והניקיון הוסכם על העלאת השכר השכר ההתחלתי  וצו הרחבה. )2( לגבי עובדי קבלן במיגזר הציבורי - השמירה 
 והצמדתו לתוספות השכר בהסכמי השכר במיגזר הציבורי; קרן השתלמות כנהוג במדינה; הפרשת לפנסיה מהיום הראשון
 כנהוג במדינה; הפרשות לקופת גמל מהיום הראשון לעבודה בגין רכיבים לא פנסיוניים, כנהוג במדינה; דמי הבראה כנהוג
 במדינה ולא כבמיגזר הפרטי )תוספת של 1000 ₪ לדמי ההבראה(; סבסוד ארוחות במקום העבודה כנהוג במדינה; שי
 ומתנות כנהוג במדינה; מענק מצוינות כולל בגובה 1% מהשכר השנתי. )3( לגבי עובדי קבלן במיגזר הציבורי הוסכם על
 ביטול תופעת "כתף אל כתף" )התופעה שבה שני עובדים באותו מקום העבודה המבצעים את אותה העבודה יהיו במעמד
 שונה: עובד מן המניין ועובד קבלן(. סוכם שהעסקה במתכונת זו תוגבל ל-9 חודשים ובמידה והוחלט שלא לקלוט העובד

כעובד מן המניין – לא יהיה המעסיק רשאי לקלוט עובד אחר במקומו )ביטול תופעת "הדלת המסתובבת"(.

על-ידי ישיר  באופן  מועסקים  הם  זו:  מבחינה  דומים  ובאוניברסיטאות  במכללות  החוץ  מן  המורים  תנאי   24גם 
 המעסיק אך מועסקים באופן "קבלני" לפי שעות ההוראה שלהם ומקופחים קשות בתנאיהם ובמעמדם במוסדות

 להשכלה גבוהה.
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