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ממצאי סקר בנושא פגיעה בזכויות של עובדי אבטחה 
 3102, יולי במוסדות חינוך בירושלים

של  הפועל למען יצירת מציאות של העסקה מכובדת והוגנתהוא פרויקט  "עומדים בשער"פרויקט 

הפרויקט נתמך על ידי העמותות  כמאבטחים במוסדות חינוך בירושלים.קבלן המועסקים  עובדי

במישורים שונים, ובתוך כך  קידום צדק חברתי וסביבתיהפועלות ל"מעגלי צדק" ו"תבל בצדק", 

 . לקידום זכויות עובדים

 ,בירושליםומוסדות חינוך ספר בתי עשרות בין  מהלך השנה האחרונהעברו ב הפרויקטי פעיל

מודעות לזכויות הנפגשו עם עשרות עובדים ושוחחו איתם. פעילות זו נעשתה במטרה להעלות את 

לשם על מצב העסקה בפועל  עדויות ונתונים ובמטרה לאסוף, בקרב העובדים חוקי העבודהלו

 העובדים. פגיעה בזכויותהיקף האומדן על  קבלת

, ברחבי העיר האבטחהעובדי רבים ממבוססים על הצהרותיהם של  להלןהנתונים המוצגים 

מציאות קשה של הפרת חושפים  אלה נתוניםשחולקו להם.  שנתקבלו במסגרת מילוי שאלונים

בנוסף על כך, הנתונים חושפים קושי ייחודי המאפיין את חוקי המגן ופגיעה בזכויות העובדים. 

במהלך חודשי  אבטלה והיקפי עבודה נמוכים במיוחדאוכלוסיית מאבטחי מוסדות החינוך, של 

 .בתי הספר סגורים הקיץ שבמהלכם

לאור זאת, אנו קוראים לרשויות לקחת אחריות על העסקתם של עובדי האבטחה במוסדות 

האכיפה הפיקוח, בחיזוק אחריות זו צריכה להתבטא בראש ובראשונה בהגברת מאמצי  –החינוך 

בהם שומיצוי הדין עם החברות המפרות, לצד מתן מענה למצוקתם של העובדים בחודשי הקיץ, 

 . בשל סיבות שאינן בשליטתם נמנע מהם לעבוד
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  הסקר משתתפי

 : הבאות העובדים שהשתתפו בשאלון מועסקים על ידי החברות

)להלן: "מודיעין  בע"מ ן אזרחימודיעי, )להלן: "ברק אור"( בטחון ושירותים בע"מ ברק אור

( 1989) טחוןבן ב, )להלן: "גלשן"( שווקים משאבי אנוש שמירה ואבטחה בע"מ גלשן, אזרחי"(

אבטחה  5, צוות )להלן: "חומה"( , חומה בטחון ושרותים ר.ש. בע"מבע"מ )להלן: "בן בטחון"(

  .כוח אדם שמירה וניקיון בע"מ )להלן: "ש.א.ס"( ש.א.ס, "(5בע"מ )להלן: "צוות 

 מופיע, כפי שהוא בשם החברהשינויים  מופיעים מדי פעם לגבי כל אחת מהחברות האלה נציין, כי

פועלות במוסדות החינוך  ככל הנראה בנוסף לחברות אלה, ת של העובדים.ובתלושי המשכור

ו"ביטחון אזרחי", שעובדיהן לא אותרו "מוקד מטרה",  -בירושלים שתי חברות אבטחה נוספות 

 במסגרת הסקר.

 , לפי ההתפלגות הבאה:משכונות שונות בעיר מאבטחי מוסדות חינוך 53כלל נבדקו כ

o 15 – טחוןבן ב. 

o 12 – גלשן. 

o 11 – חומה. 

o 5 –  5צוות. 

o 4 – ברק אור. 

o 3 – .לא ידוע 

o 2 – מודיעין אזרחי. 

o 1 – ש.א.ס. 

אתר השתתפות העובדים בסקר נעשתה באמצעות מדגם אקראי, ללא כל ברירה של הנתונים. לפי 

עובדים, ומכאן נובע  560מוסדות חינוך בירושלים מועסקים , באבטחת עיריית ירושלים

 מכלל עובדי האבטחה בעיר.  10%-כשהעובדים המשתתפים בסקר מהווים 

 ממצאי הסקר

 נתונים כלליים: .0

 25% אינם ילידי הארץ. עובדיםמה 

  60מעל גיל מהם  36% – 47הוא של העובדים גילם הממוצע. 

 על תנאי  כלשהיא או הודעה עסקהחוזה ה לא נמצא מהעובדים 74% ם שלברשות

 . 2002-עבודה( התשס"ב. זאת, בסתירה לכאורה לחוק הודעה לעובד )תנאי העסקה

 

 :דיווחים על פגיעה בזכויות והפרות חוק .3

 79% או מקבלים באופן חלקי בלבדמהעובדים לא מקבלים דמי חגים , . 

 61% חלקי בלבד.  באופן מהעובדים לא מקבלים ימי חופשה בתשלום, או מקבלים 
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 ופרשים באופן חלקי בלבד )מצב כזה או מלא מופרשים כספי פנסיה  עובדיםהמ 57%-ל

להם זכאי שייתכן כאשר ישנה חלוקה של שכר הבסיס שמשנה את אחוזי ההפרשה 

 העובד(. 

 44% לא מקבלים שכר על שעות נוספות או מקבלים באופן חלקי בלבד עובדיםהמ. 

 44%  .מהעובדים לא מקבלים דמי הבראה או מקבלים באופן חלקי בלבד 

 35% בלים תשלום על ימי אימונים או מטווחים. מהעובדים לא מק 

 ק מנכה מהמשכורת סכומים בניגוד לחוק )למשל על ביגוד המעסי עובדיםמה 24% בקרב

  ומתנות(.

 

 

 נתוני העסקה בתקופת הקיץ: .2

 כשמוסד בחודשי הקיץ  עבודה חלופית כלל מספקת לאמהעובדים החברה  23%-ל(

"הפסקת עבודה" או "חופשה ללא תשלום" . לחלקם, החברה מספקת מכתב החינוך סגור(

 החברה לא משחררת אותם –במצב ביניים  עד תום הקיץ. חלק אחר של העובדים נותר

מיעוטם חותמים על דמי אבטלה  ולא מספקת להם עבודה חלופית. מחוזה העבודה

אמנם, כיום אין חובה חוקית המוטלת על המעביד לספק עבודה בחודשי בתקופה זו. 

מציאות זו כפי שיוצג להלן יוצרת קושי כלכלי ניכר לעובדים, ומגדיל את הפער הקיץ, אך 

 בין התנאים שלהם לבין תנאי המועסקים בהעסקה ישירה במוסדות החינוך. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

אי תשלום  
או תשלום  
חלקי של  
 דמי חגים

אי תשלום  
או תשלום  
חלקי על  
 ימי חופשה

אי הפרשה  
או הפרשות  

חלקיות  
 לפנסיה

אי תשלום  
של שעות  

 נוספות

אי תשלום  
של דמי  
 הבראה

אי תשלום  
על אימונים  

 ומטווחים

ניכויים  
בלתי  
 חוקיים

79% 

61% 
57% 

44% 44% 

35% 

24% 

 (באחוזים)שכיחות הפרות של זכויות מרכזיות 



   

 

 10מתוך  4עמוד 
 

 

 

 השפעת מצב ההעסקה בקיץ על גובה המשכורת:

  ,על אף שהחברות מספקות לחלק מהעובדים עבודה בהיקף מסוים במהלך הקיץ

 :במהלך חודשי הקיץ קטנה מהעובדים 32%משכורתם של 

o  50%-מהעובדים קטנה בלמעלה מ 56%משכורתם של. 

o  50%-מהמשכורת קטנה בפחות מהעובדים  22%משכורתם של . 

o 22%  ממשכורתם האחרונה.  75%בטלה בגובה אחותמים מן העובדים 

 

 

עבודה חלופית  
בהיקף נמוך יותר  

 מהרגיל
55% 

 -עובדים כרגיל 
מוסד החינוך פעיל  

 בקיץ
3% 

מקבלים מכתב  
"  הפסקת עבודה"

 מהחברה  
18% 

 חותמים אבטלה
6% 

לא משוחררים  
מהעבודה ולא  
מקבלים עבודה  

 חלופית
16% 

פוטרו  
 בקיץ
2% 

 מצב העסקת העובדים בקיץ

המשכורת קטנה  
בחצי או ביותר  
מחצי משיעורה  

 הממוצע
56% 

המשכורת קטנה  
בפחות מחצי 

 משיעורה הממוצע
22% 

העובד מקבל דמי  
אבטלה במהלך  

 הקיץ
22% 

 השפעת מצב ההעסקה בקיץ על המשכורת 
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 הטיות אפשריות של הנתונים

זכרונם, ולכן סביר מיטב מבוסס כאמור על דיווחי העובדים כפי העולה מ המידע שמופיע בסקר זה

שחלק מהדיווחים אינם מדויקים. בהקשר זה יש להדגיש כי במקרים רבים עובדי אבטחה סבורים 

)שנעשתה עבור  שלהםכי הם מקבלים זכויות מסוימות, אך בחינה מדוקדקת של תלושי המשכורת 

שכורת המעבור סעיפי להם וחישוב הסכומים המוענקים  ר(כחמישית מהעובדים שהשתתפו בסק

. לכן, ככל על קיומן הפרות שהעובדים כלל לא ידעו ברובם המכריע של המקרים השונים חשפה

שיש הטיות בנתונים, להערכתנו הנתונים מציגים דווקא תמונה טובה יותר מתמונת ההעסקה 

 הקיימת בפועל.  

 סיכום ומסקנות

חינוך בירושלים, הוסדות המבצעת עבודות אבטחה במ המבוגרת בעיקרה האוכלוסייהניכר כי 

ההפרות נעות על קשת רחבה של חוקים  מעסיקיה וזכויותיה אינן נשמרות כדין. מנוצלת על ידי

הפרשות פנסיה, שכר על  -יות ביותר של עובד במשק הישראלי הבסיסשנועדו להגן על הזכויות 

זאת, כאשר מלכתחילה שכרם ותנאי  .ימי חופשה, דמי הבראה ועודעבודה בשעות נוספות, 

עבודתם של עובדי האבטחה הם ירודים ביותר, בשל היותם עובדים שעתיים המשתכרים בתעריף 

 הקרוב לשכר המינימום. 

כלוסיית מאבטחי מוסדות החינוך, בנוסף על כך, הנתונים חושפים קושי ייחודי המאפיין את או

בתי הספר  שבמהלכםוהיקפי עבודה נמוכים במיוחד במהלך חודשי הקיץ,  אונסמ אבטלה –והוא 

 ונמנע מהמאבטחים לעבוד.  סגורים

, אנו קוראים לרשויות לקחת אחריות על העסקתם של עובדי האבטחה במוסדות אלהכל לאור 

 מאמצי האכיפהבחיזוק הפיקוח,  בהגברתאחריות זו צריכה להתבטא בראש ובראשונה  –החינוך 

 למצוקתם של העובדים בחודשי הקיץ.יצירתי ומיצוי הדין עם החברות המפרות, לצד מתן מענה 

 

 

  ועמוס לאור. מרטין וילר ,ך זה נערך על ידי הגר סלקטרמסמ

אפרת אבן אור, יותם אברהם, יעל אברך,  השיחות עם העובדים שבהן התקבלו נתונים אלה נערכו על ידי

גיורא אשכנזי, מאיה בורשטיין, אלעד דה מלאך, סרג'י דורוז'קו, אלינה אל, אסף בן חיים, אורן אמסלם, 

חגי ויגודה, מרטין וילר, הילה זיסהולץ, גל ינובסקי, עליסה כדורי, עמוס לאור, עדי לב, ליאור מזרחי, 

ריקרדו לימסקו, דרור מיטלמן, עופר סלע, נדב פן, ניצן פליטמן, לנה קוטיק, ניר קוסטי, מוריה קיסילוב, 

  לץ.ב, עידן שקתמר שג
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 )מוס"ח( שמירה במוסדות החינוךה ולעובדות שאלון לעובדי -נספח א' 

 

 שם פרטי + שם משפחה:______________ שם מוסד החינוך:___________________
 

 מין: ז/נ       גיל:____  ארץ מוצא: ______________שנת עלייה:_________________
 

 _______________________________________באיזו חברה את/ה עובד/ת?  .א

 כמה חודשים הינך עובד / ת בחברה? _________________________________ .ב

 _____(? _____________ולא רק בחברה)במוס"ח  / ת ה עובד/  את חודשיםכמה  .ג

 האם קיבלת חוזה/הודעה על תנאי ההעסקה?___________________________ .ד

 ברשותך?_____________________________________האם החוזה/ההודעה  .ה

 מה קורה במהלך חודשי הקיץ כשבית הספר סגור? בחר / י מהאופציות הבאות :  .ו

 החברה מספקת לי עבודה חלופית )שומר במקומות אחרים(.  .1

החברה נותנת לי מכתב "הפסקת עבודה" או "חופשה ללא תשלום" עד תום הקיץ, ואני  .2
 או חותם / ת אבטלה.  עובד / ת במקום אחר

 החברה לא משחררת אותי במהלך חודשי הקיץ ולא מספקת לי עבודה חלופית. .3

 בית הספר עובד כרגיל )קורה לעיתים בבתי ספר לחינוך מיוחד(. .4

 

האם המשכורת שלי גדלה או קטנה במהלך חודשי הקיץ? גדלה / קטנה / נשארת באותו הגובה  .ז
 )בעקבות עבודה חלופית(. 

 

 שכורתך קטנה במהלך הקיץ, באיזה שיעור מצטמצם השכר שלך?          במידה ומ .ח
 המשכורת קטנה בפחות מחצי / קטנה בחצי / קטנה ביותר מחצי / חותם אבטלה              
 מהמשכורת האחרונה בחברה. 75%בגובה             

 

 פרט / י: האם את / ה מקבל / ת את כל הזכויות המגיעות לך מהחברה המעסיקה אותך? .ט

 כן / לא ;                       האם מנוהל רישום? כן / לא  –מלוא שעות העבודה  .1
 האם קיבלת תשלום מלא על הכשרה/מטווחים?  כן/לא                                    

 כן / לא / באופן חלקי / לא רלוונטי )לא עובד נוספות(            –שעות נוספות   .2

 )ותק פחות מחצי שנה( כן / לא / באופן חלקי / לא רלוונטי                        –פנסיה  .3

 כן / לא / באופן חלקי                 –ימי חופשה  .4

 כן / לא / באופן חלקי                  –דמי חגים  .5

 כן / לא / באופן חלקי / לא רלוונטי )ותק פחות משנה(              –דמי הבראה  .6

 כן / לא / באופן חלקי               –סיעות דמי נ .7

 כן  )שומרים על זכויותיי( / לא )יש ניכויים לא חוקיים(        –אין ניכויי רשות  .8
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 עדויות להפרות חוק לכאורה מתוך תלושי שכר שהתקבלו מעובדים  –נספח ב' 

 
צילומים להלן  מצורפיםבתנאי העסקתם של עובדי האבטחה, ארת לשם המחשת הפגיעה המתו

מתוך תלושי משכורות של מספר עובדים, המצביעים על הפרה שיטתית של זכויותיהם 

 הבסיסיות:

 

 

 
לעקוב אחר זכאות העובדים לימי  במקרים רבים תונמנעוחברת "גלשן" חברת "חומה"  – 1דוגמא 

  .1958-)ב( לחוק הגנת השכר התשי"ח24סעיף , בניגוד לחופש
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חודשים במקום העבודה, אינו מקבל  11ותק של עובד חברת "חומה" אשר צבר  – 2דוגמא 

 .הפרשות לפנסיה, על אף שהחברה מחויבת לעשות כן מרגע שהעובד צובר ותק של חצי שנה

 

 
חברת "חומה" נמנעת מלכתוב את שמה של חברת הפנסיה אליה מופרשים )כביכול(  – 3דוגמא 

 .1958-התשי"ח חוק הגנת השכר)ב( ל24בתה על פי סעיף לחוכספים לפנסיה, וזאת בניגוד 
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, על מדי חודש מעובדיה כספים עבור מתנות וחברת "גלשן" מנכותחברת "ברק אור"  – 4דוגמא 

לחוק הגנת  25סעיף  אף שעובדים רבים טוענים כי לא נתנו אישור בכתב לכך, כפי שמחויב על פי

 .1958-השכר התשי"ח

 

 

. כיצד אם כן 2007התחילה במרץ העסקתו בתלוש השכר של עובד "גלשן" מופיע כי  – 5דוגמא 

חודשים בלבד? נזכיר כי לוותק של  4-שנים ו 4-ותק שצבר העובד מגיע לו, ה2012בחודש יוני 

גובה דמי  –על פי חוק שמתבטאת בחישוב הזכויות השונות רבה העובד יש משמעות כלכלית 

 וגובה פיצויי הפיטורין.  ההבראה, כמות ימי החופשה,
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 בשבילהדבר נעשה יפים במשכורת, באופן המעורר חשד כי בחברות שונות מפוצלים סע – 6דוגמא 

, או בשביל לחשב זכויות שונות בדרך זיהוי חריגות מחוקי העבודהעל קריאת התלוש ולהקשות על 

 .שונים במשכורת( לא תקינה )למשל חישוב אחוז ההפרשה לפנסיה בדרך שמתעלמת ממרכיבים

(, דמי החגים 2-( דמי הנסיעות )פוצלו ל2-ניתן לראות פיצולים בסעיפים של שעות השבת )פוצל ל

 (.4-(, והשעות הנוספות )פוצלו ל3-(, שכר היסוד )פוצל ל3-)פוצלו ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן לפנות בכל שאלה הנוגעת למסמך זה לעמוס לאור. 

 amosla@gmail.com. כתובת אימייל: 0505-603683טלפון: 

  


