
 דורית אלדר ' דר שקופים
 

בשירותי הרווחה וגם , בחינוך המיוחד ובמשפחתונים, ספרהבתי בבגנים ו, בשדות ובמטעים

בכל בית חולים ובית ספר שצריך , נקותל, לסעוד, למדשצריך לשבו בכל מקום ; בהייטק

 שם נמצאים גם, "עובדות הקבלן"שם נמצאות  –וגם במזנון הכנסת לתכנת לו אפי ,לאבטח

  . "עובדי קבלן"

 

חברות בעשרים שנים האחרונה התרחבה ההעסקה של עובדים במגזרים שונים באמצעות 

שממלאים במקרים רבים תפקידים זהים , תופעה זו יצרה שני מעמדות של עובדים. קבלן 

שזכאים לזכויות סוציאליות , נקבע על פי הסכם קיבוצי םששכר, עובדי המערכת: לחלוטין

שבמקרים רבים , אלה שניתן להפסיק את עבודתם בכל רגע: ועובדי קבלן; ובטחון תעסוקתי

 . זכויותיהם הסוציאליות נפגעות ש ,שכרם הוא שכר מינימום

 

ומקצועית מכל נושאים בעול עבודה פיזית , עובדות ועובדי קבלן מאיישים תפקידים לאין ספור

המשפחתונים . מערכת החינוך מלאה בהן .מלווים אותנו מהעריסה ועד לשארית ימינו, סוג

אינן עובדות  רבות סייעות –בגני הילדים . לגיל הרך מופעלים על ידי מטפלות ללא זכויות

לילדים אינה שונה מזו של הסייעת שזכתה  ןחיוכן ואהבת, מחויבותןאך , הרשות המקומית

. כיתות רגילות או משמשות כסייעות כיתתיותמשלבות ילדים בהן חינוך המיוחד ב. תלקביעו

מועסקים מורים ומורות " בלתי פורמאלי"בבתי הספר הציבוריים והעצמאיים ובחינוך המכונה 

חיוכו מקבל , המאבטח בשער בית הספר הוא עובד קבלן. בעבודה זהה לזו של מורות רגילות

ערנותו ואחריותו , אמורה לעצור הורים כעוסים ולעיתים אלימיםסמכותו , את פני הילדים

טחון בלי שהבי, המגינים על ביטחוננו, המאבטחים הם שומרי הסף. נועדו להגן מפיגועים

 .רבים מהם שערם שיבה וחיוכם עצוב. התעסוקתי שלהם יהיה מוגן

ממלאים את , ותמטפלים עובדי סיעוד שמועסקים על ידי חברות קבלני הורינו המבוגרים ב

במוסדות הרווחה מועסקות עובדות סוציאליות . התפקיד שבאחריות המוסד לבטוח לאומי

פיקוח והחזרי , ללא הדרכה –מהן הן עובדות קבלן  04%. מסורות שנושאות באחריות  כבדה

הן דואגות לרווחת הלקוחות . םיללא השתתפות בקרן השתלמות או תנאים סוציאלי, הוצאות

במוסדות חסות הנוער . שאינה נשמרת לגבי תנאי העסקתן, על אתיקה מקצועיתתוך הקפדה 

 . מכים באלפי נערות ונעריםמכילים ותו, מדריכים ומשגיחים, הם מטפלים בנוער בסיכון

 

וערוגות הירקות בתוך ים השיבולים . גם בשוק הפרטי מצבם של עובדי קבלן אינו טוב יותר

שכרן נמדד , מרצות את הקבלן, נאבקות על פרנסתן, אויר בכל מזג, רכונות פועלות חקלאיות

נתונות , כמעט סמויות מהעין, בכל מקום נמצאות עובדות נקיון שקופות .בשעות עבודתן

פרטיים עובדים  םמאבטחים במוסדות ציבוריים ובעסקי. חייבות לרצות אותו, לחסדי הקבלן

. ללא אפשרות לקידום כלשהוא ,במקומות פתוחים ולא ממוזגים, שעות ביממה 81לעיתים 

אך מחצית מהשכר המשולם עבור , בחברות הייטק נחשקות מתכנתים עובדים שעות ארוכות

 . עבודתם המקצועית נותר בידי החברה המעסיקה

 
מיקור "מילים מכובסות כמו .עתידם אינו בטוחש ,'עובדות ועובדי קבלן הם עובדים מסוג ב

, מייצגות שיטה שיוצרת שני מעמדות של עובדים במשרדי הממשלה" הפרטה"ו" חוץ
 . הכירו את עובדות ועובדי הקבלן. רצינו לתת להם פנים ושם. ברשויות המקומיות ובארגונים


