
 נייר עמדה -  הקואליציה להעסקה ישירה במוסדות להשכלה גבוהה

 

זמניים -במהלך העשורים האחרונים התפתחה בישראל תופעה נרחבת של העסקת עובדים לא

מדובר בשיטה לפיה מקום העבודה בו העובד , ככלל. באמצעות חברות שירותים או חברות קבלן

אין בינו לבין העובד המועסק  (?לכאורה האם באמת) ולכאורה, מועסק אינו המעסיק הישיר

 . בתחומו כל מחויבות כמו יחסי עובד מעביד או יחסים חוזיים אחרים

 

חלק ניכר . תופעה שאין לה מקבילה בעולם –בכוח העבודה במדינת ישראל  01%-מדובר כבר בכ

 01 חלקם אף מועסקים בשיטה זו כבר, מהעובדים נלכדים בדפוס העסקה זה במשך שנים רבות

המנקות של המעבדות באוניברסיטה אינן נחשבות עובדות של כך לדוגמה . שנה ויותר

 . וכך גם השומרים בכניסה, האוניברסיטה

 

ללא הזכויות המקובלות אצל עובדים , העסקה קבלנית היא העסקה בתנאי מינימום ופחות מכך

הניסיון . וקתי או כלכליללא כל ביטחון תעס, נמצאים תחת איום מתמיד של פיטורין, "רגילים"

היא מקשה , עובדיםמדכאת ושיטה מנצלת הקבלנית היא שיטה כי האותנו  יםוהמציאות מלמד

 על התארגנות וקידום זכויות  ופוגעת פגיעה חמורה בביטחון התעסוקתי

" קבלן"מספיק לישמוע את המילה . היא לכשעצמה עסקה פוגענית, העסקה באמצעות הקבלנים

שנים ובכל זאת  01לעבוד באותו מקום מעל ,חוסר ביטחון אישי ותעסוקתי,ניצול: ומייד חושבים

לקבל שכר עלוב על ,מתחלופת הקבלנים שבעיקבותיה באים הקיצוצים,לרעוד מפחד הפיטורים

להרגיש בעמדת נחיתות שהקבלן ומזמין ,תחושת חוסר שייכות למקום העבודה,עבודה קשה

כ "בסה" הם", מה הסיפור..זה לישמוע מבכיר במשק,,וםהשרותים גם יחד מאוד מיתהמצים ליגר

ר ועד עובדות "מרי ונסובסקי יו" ) אבל להרגיש בודד,לעבוד ביחד עם עובדי המוסד,עובדי קבלן

 . ( הניקיון באוניברסיטת בן גוריון בנגב

תוכל להבטיח את  שירותיםחברות  באמצעותרק העסקה ישירה של העובדים המועסקים כעת 

  .ם של העובדיםזכויותיה

 

מחקרים חדשים , אך מעבר לכך, העסקה קבלנים מחזקת את התהליך של הגברת פערים חברתיים

בשל הפחתת המוטיבציה של העובד והגברת  חוסר יעילותה הכלכליבעולם מלמדים אותנו על 

 ".מזמין השירות"ל" חברת השירותים"החיכוך בין 

 

קוראים , סטודנטים וחברי סגל אקדמי, ם חברתייםארגוני, קואליציה של ארגוני עובדים, אנו

באופן ישיר את כל העובדים למוסדות להשכלה גבוהה בישראל להיות חלוצים ולהעסיק 

המתהדרים הן בשליחותם  ,המוסדות להשכלה גבוהה.  המשרתים את המוסד על בסיס יומיומי

יות מחויבים לחברה אמורים לה, (דו מהותיים)החינוכית והן במעמדם כמוסדות ציבוריים 

 . אנחנו דורשים שהשינוי יבוא תחילה מתוכם.  דמוקרטית ומוסרית, ערכית

 

  .  .  כדי להפסיק את העוול המתמשך המובנה בשיטת עובדי הקבלן יש להפסיקה לאלתרכדי להפסיק את העוול המתמשך המובנה בשיטת עובדי הקבלן יש להפסיקה לאלתר

 



 מבחינה פסולה שיטההקבלנית היא שיטת ההעסקה  -- אסור להסכים לניצול שיטתי של עובדים

. ניצולם ברמות שונות ופגיעה בכבוד האדם, לעובדיםהתנכלות  תמאפשרהזוהי שיטה  .מוסרית

המשתמש בפועל רואה עצמו פטור מאחריות לתנאי העסקתם של עובדיו  זוהי שיטת העסקה בה

העובד אינו חלק , במסגרת ההעסקה הקבלנית. מוסרית מחובותיו כלפיהם" משתמט"ולמעשה 

העובדים עוברים תהליך קיצוני של הפיכתם . 'של'אבל לא עובד ' אצל'הוא עובד  –ממקום עבודתו 

שירותי "סבורות שהן רוכשות והמכללות האקדמיות האוניברסיטאות , כך לדוגמה. לסחורה זולה

-נשים חד, עולות חדשות)כלכלי נמוך -לרוב נשים ממעמד חברתי, ולא מעסיקות בני אדם, "ניקיון

ילמדו את שמוסדות ההשכלה הגבוהה אסור . ן להן כל ברירה אחרת להתפרנסשאיאלו  –( הוריות

, אפשר וכדאי לחסוך על גב החלשים, את המסר המתקבל מצורת העסקה זו לפיו ניתןתלמידיהם 

 .באמצעות ניצולם המחושב

 

הארגון הופך תלוי ומשקיע זמן רב בהתעסקות אל מול  להעסקה קבלנית אין אפילו היגיון כלכלי 

קבלנים כשמנגד המעסיק מחמיץ את התועלת שבטיפוח קשרים ומחויבות בין העובדים בשטחו ה

. יחסים אלו יוצרים חוסר מוטיבציה לעשייה אצל העובדים ומעודדים תחושת ניכור. לבין הארגון

יחסים פנים ארגוניים מעורערים ומחיר כלכלי גבוה הנובע הן , התוצר הוא עבודה פחות איכותית

 . והן מהצורך להפעיל מנגנוני פיקוח על חברות הקבלן, (הקבלן)למתווך מהתשלום 

 

 

עובדי קבלן לא נהנים  -- מעביד ובעידוד להפרת חוק-מדובר בהתחמקות מיחסי עובד

או  במקרה שלנו האוניברסיטה –עובדים רגילים של המוסד הנהנה מעבודתם מזכויותיהם של 

הם אף לא זוכים ליהנות מזכויותיהם של עובדי חברות ו, למרות שבפועל הם אכן כאלו -- המכללה

לעיתים קרובות לא מבוצעות ". חברות שירותים"זאת משום שחברות הקבלן רשומות כ. כוח אדם

מהיעדר זכויות הנגזרות והעובדים סובלים , תשלומים בחגים לא מבוצעים, לפנסיה הפרשות

השיטה הקבלנית לא מאפשרת ובדה כי בשל הע, בין היתר, זאת. מעבודה במסגרת הסכם קיבוצי

לקיים מנגנון ניתן  ניסיון העבר מלמד שלא. מעסיק בפועליציגות של הסכמים קיבוציים מול ה

היו חברות שרשמו בתלושים של העובדים שהן מפרישות פנסיה אך , למשל, בשטח יעילאכיפה 

ימשיכו להיות מועסקים  כל פעם שמתחלף קבלן אין ביטחון שהעובדים, בנוסף. בפועל לא הפרישו

אין אפשרויות קידום ואין ביטחון , לעובדות הניקיון המעוסקות בשיטת זאת .על ידי הקבלן החדש

 .תעסוקתי

 

הפערים בין החלש והחזק ההעסקה הקבלנית מאפשרת את הנצחת  - כלכלי-מדובר באסון חברתי

אי . שרויות קידוםתוך העדר מוחלט של אפ, בחברה תוך קיבוע מעמדם של החלשים ככאלה

מונעת מהם זכאות להטבות , ההכרה בעובדי קבלן במוסדות להשכלה גבוהה כעובדים מן המניין

רבים מעובדי הקבלן במוסדות . המוסדושימוש במתקני מוזלים של עובדים רגילים כגון לימודים 

עם  אשר ממילא מתמודדים( ולעיתים עולים ותיקים יותר)להשכלה גבוהה הם עולים חדשים 

רוב עובדי הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה הן נשים שממילא . שפה וכלכלה, קשיי קליטה

 . בשוק תעסוקת העוני מעבר לחלקן היחסי בכוח האדם המועסק במשק מיוצגות

 


