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 נייר עמדה 
 הציבורי במגזר חדשים עולים של ישירה העסקה

- העליה והקליטהמידע לועדת -
 

. העסקה עקיפה של עולים חדשים במגזר הציבורי בנושאדיון  קליטההיתקיים בועדת  18.6.14ביום 

 .להעסקה ישירההארצית להלן עמדת הקואליציה 

עובדי קבלן  016,811מועסקים בישראל  3102,1ס "על פי הנתונים המוצגים על ידי הלמ :המצב כיום

מעובדי הקבלן  01%-כההערכה היא  (.מכלל העובדים המועסקים בשירותים הציבוריים 26%כ)

לפי זאת  (.ואילך 0991-שהגיעו לארץ מ)מטפלות בית וניקיון הם עולים , שמירה ,בתחומים אבטחה

 .בנושא 2דוח של מרכז המחקר של הכנסת

חוסר בקיאות או הבנה השפה הבאה לידי ביטוי ב בראשן .שנם בעיות ייחודיותי עולים עובדי קבלןל

בעיית  ,בשנית. חוזה העבודה ותלוש השכרכמו מסמכים מתחום העבודה זכויותיהם ו שלחלקית 

במקרים  הנוגעת לאי קיומם של יחסי אנוש בסיסיים בין המעסיקים לעובדיהם" האקלים התעסוקתי"

 .רבים

, לים החדשים הם בין הגורמים המאלצים אותם לפנות לעבודות מסטאטוס נמוךקשיי השפה של העו

רוב העולים שהגיעו . גם אם הם בעלי השכלה ומקצוע, כגון ניקיון ושמירה, שאינן דורשות כישורי שפה

וחלקם הגדול , לישראל נקלטו במקצועות שאינם הולמים את השכלתם ואת משלח ידם בארץ המוצא

והעובדה שאינם , קשיי השפה של העולים החדשים .לה שנים לאחר עלייתםנשארו במקצועות א

ספור -בידינו עדויות אין, ואכן. פותחים פתח לניצולם בידי מעסיקים, מכירים את חוקי המגן בישראל

; מועסקים במשך שעות רבות בלא לקבל על כך תמורה; על עולים המשתכרים פחות משכר המינימום

לא אחת הם אינם . הפסקות ועוד, לא מקבלים חופשות; בלא כל תוספת שכר עובדים בשבתות ובחגים

חברות קבלן רבות נוהגות להחתים עובדים שפוטרו בלא פיצויים או  . מגלים שנוצלו אלא כעבור שנים

ואין בהם פירוט של , למכתבים אלה נוסח אחיד". מכתבי ויתור"על , שקיבלו פיצויים חלקיים

לעתים העובדים המוחתמים על מכתב כזה כלל . אם ניתנו, על חשבון זכויותיו הסכומים שניתנו לעובד

 בעיקר כאשר מדובר בעולים חדשים שאינם קוראים עברית, אינם מבינים את הכתוב בו

( דוברי רוסית)מחבר המדינות עולים הם שתי הקבוצות הגדולות של עולים בשוק העבודה הישראלי 

   .ועולים מאתיופיה(  העליה השניגל ) 91-שהגיעו בתחילת שנות ה

                                                           
1

בסך כל השירותים , מגזר וענף כלכלי ראשי-תת, לפי מגזר, משרות שכיר 0.5לוח , 3102אוגוסט  -חון שכר ותעסוקה יר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 http://www.cbs.gov.il/www/y_labor/e5_07.pdfהציבוריים 

מרכז המחקר והמידע , הכנסת: ירושלים, ני שירותיםהעסקת עולים עובדי קבלן ונות, אורי פנסירר 2
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02784.pdf 

http://www.cbs.gov.il/www/y_labor/e5_07.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02784.pdf
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, בממוצע משכר הישראלים הוותיקים 30%-שכרם של העולים החדשים נמוך ב: יוצאי חבר המדינות 

נמוך בכמחצית משיעור , ושיעור העולים החדשים העובדים במקצועות בעלי סטאטוס תעסוקתי גבוה

, קה הירודים והפערים בשכרחרף תנאי ההעס .3.היהודים ילידי ישראל העובדים במקצועות אלה

 .שיעור ההשתתפות של העולים החדשים בכוח העבודה גבוה מזה של הישראלים הוותיקים

ותהליך הקליטה שלהם בשוק , בישראל חיים כיום כמאה אלף בני העדה האתיופית :יוצאי אתיופיה

עסקים לרוב מו גם יוצאי אתיופיה ,כמו יוצאי חבר העמים. הישראלי הוא ִאטי וממושך העבודה

רבים מאוד מהם מועסקים ; ועליהן הם מתחרים עם עובדים זרים, בעבודות מסטאטוס נמוך

עבור יוצאי , כפי שהתברר במחקר שביצע מרכז אדווה. אדם-באמצעות קבלני משנה וחברות כוח

כחלק , לרוב שכרם נמוך משכר המינימום": תקרת זכוכית"אתיופיה רבים שכר המינימום הוא מעין 

השכלה אינה קרש קפיצה לשוק  םכי עבור, מתברר. 4והחלקי" גמיש"עסקתם במשרות מהסוג המה

שכבת האקדמאים מקרב עולי אתיופיה מועסקת , על פי המחקר של מרכז אדווה. העבודה בישראל

פרויקטים שאינם מקדמים את העובדים האלה , ברובה בפרויקטים בתוך הקהילה האתיופית עצמה

מקרה מובהק של אפליית שכר בוטה כלפי עובדים ממוצא אתיופי במגזר  .יבשוק העבודה הכלל

שנים על ידי צד שלישי ללא  00המועסקים כ , עובדי קבלן במוקדי הקליטה  011הוא  של  כ , הציבורי

משרד הקליטה אינו לוקח . אקדמאיים יוצאי צבא, מדובר באנשים משכילים .כל העלאה בשכר

 .ובדים ובימים אלו נבחנת האפשרות לפתיחת סכסוך עבודה בענייןאחריות על תנאי העסקת הע

הקשר בין המעביד לעובד רופף  העקיפותבתבניות ההעסקה  :מאפיינים נפוצים לפגיעה בעובדי הקבלן

ויכולתם של העובדים ליהנות מרשת זכויות , היקף המשרה אינו קבוע; יותר מאשר בדפוס המסורתי

גם כאשר שכר היסוד של , כלומר.  ההרחבה פחותה באופן משמעותי המגן הקבועות בחוק או בצווי

הוא אינו זוכה לתוספות שונות המעוגנות , עובד הקבלן שווה לזה של עובד בדרגה דומה בארגון

שיעור הקבוצות . תוספות שהן לעתים חלק נכבד מאוד מן התשלום החודשי, בהסכמים קיבוציים

גבוה  -עולים חדשים ועובדים בשכר נמוך , נשים, י עבודהמהגר -האדם -החלשות בקרב עובדי כוח

 . 5משמעותית משיעורם בשוק העבודה בכלל

העדר שכר בזמן חופשות : פגיעה בשכר ובזכויות מצטברות :סוגי הפגיעות המרכזיות בעובדי קבלן

אי השכר אי שוויון בין תנ; הזכויות במעבר בין קבלנים שונים פגיעה בהצטברות, הלימודים או בחגים

אי היותם : פגיעה בתחושת השייכות ובתחושת השוויון; של עובדים מן המניין לשכרם של עובדי קבלן

חוסר בטחון ; הדרה ואי שוויון, של עובדי הקבלן חלק מהעובדים במוסד מקנה להם תלושה של בידוד

לים להשתנות עצם ההעסקה והיקפה יכו, המעסיק: תעסוקתי וקושי לתכנן את העתיד הכלכלי והאישי

קושי בהתאגדות ; ם שוניםובמיוחד במעבר בין מכרזים ובין קבלני, באופן משמעותי באקראי כל יום

, בדוח שהגיש לוועדת העבודה; ומפוזרות ושינויים תכופים במעסיקבשל יחידות התארגנות קטנות 

                                                           
: כתיבה; מרכז המחקר של הכנסת ,ייצוגם של עולי חבר המדינות בשירות הציבורי בישראל: בתוך, עיבוד מיוחד, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 3

 .2004מאי , הלר' קורא וא' מ
 .2005אוגוסט , מרכז אדוה, מצב התעסוקה בקרב ישראלים אתיופים, קפלה' סבירסקי וי' ב 4
 .לעיל 030הערה , נדיב 5
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סוד גלוי הוא כי " :כ יגאל יאסינוב את העובדים בענפים אלה"תיאר ח, הרווחה והבריאות של הכנסת 

רבים מן הממלאים את שורת ... רבים מן הפונים לתחום השמירה והניקיון עושים זאת בלית ברירה

ואחוז העולים החדשים והאוכלוסיות , אקונומי נמוך-השומרים ועובדי הניקיון באים ממעמד סוציו

. גבוה במיוחד( כגון צעירים וישראלים ותיקים שנפלטו לשוק האבטלה)החלשות או המוחלשות 

הם גורם נוסף ובולט בקרב אוכלוסיות , כמו גם קשיי השפה, הנגישות המוגבלת למנגנוני האכיפה

 . 6"אלו

ששיפר את תנאי השכר , נחתם הסכם שכר ענפי במגזר הציבורי 3103ביולי  ?מה נעשה עד היום

 :הוחלט על במסגרת ההסכם. קיון ושמירהיוההעסקה של עשרות אלפי עובדי קבלן העובדים בנ

 על פני החברה )המטילה אחריות אישית ופלילית על מזמין השירותים , אכיפה מחמירה של דיני העבודה

 .ולשם אכיפת זכויות עובדים( הקבלנית

  השכר יעודכן בהתאם לתוספות שבהסכמי המסגרת במגזר הציבורי לרבות . ₪ 0,011 -העלאת שכר המינימום ל

 (0.5.02ביום  0%-ן, 0.0.02ביום  3.30%)ההסכם הקיים 

 מענק מצוינות הניתן אחת לשנה לעובדים מצטיינים בהתאם לאמות מידה שיקבע מזמין השירות. 

  שי לחג בהתאם לתשורות המחולקות לעובדי , 5.0%הטבות בתנאים סוציאליים כגון קרן השתלמות בשיעור של

ההפרשות יהיו על בסיס שכר ושעות , (ובדע 0%מעביד ו 0%)הגדלת הפרשות לפנסיה , הגדלת דמי הבראה, מדינה

 .ארוחות מסובסדות במקומות בהם קיים הסדר כזה לעובדים הקבועים, זכאות לפנסיה מהיום הראשון, נוספות

 0.0.3103הוחלט כי השכר והתנאים הסוציאליים יוענקו רטרואקטיבית לעובדי שמירה ונקיון החל מיום , כמו כן .

, אלף עובדי שמירה 01-01ושיפרו את מצבם הכלכלי של כ, 0.00.3102החל מה התנאים המוגדרים בחוק יושמו

 . אלף עובדי נקיון המועסקים באמצעות קבלנים 01ועוד כ

עולים עובדי קבלן על פי  תוך דגש על מיפוי , ה הקבלניתראשית למפות את תופעת ההעסק ?מה לעשות

סקה העקיפה ולפעול להתאמת אקלים לפעול על מנת למזער את תופעת ההע, שנית .תחומי עיסוק

במטרה למזער את ניצול קשיי הקליטה של העולים ולאפשר להם קליטה והטמעות , תרבותי ושפתי

 .אופק תעסוקתי וקידום, לתוך משרות בעלות תנאי העסקה שווים, קלה בעולם העבודה הישראלי

של עובדים , דרך חברות קבלן, תופעה של העסקה עקיפהבתגובה להתרחבות ה, 2010הקואליציה הארצית להעסקה ישירה נוסדה ב 

ארגונים חברתיים ומאות  32יחד  חברו  -במטרה למגר תופעה זו . בתנאים נחותים ביחס לחבריהם ובלא פיקוח, ות/שאינם זמניים

מען ציבור אקדמיים ותקשורתיים ומקדמת סדר יום חברתי ל, ציבוריים, הקואליציה פועלת בכלים פרלמנטרים. ות/פעילים

   .בין היתר פועלת הקואליציה לאיסוף מידע שיטתי בנוגע להיקף ההעסקה העקיפה. והחברה בישראל, ות/העובדים

ותמיד ; פעמים 3מאז הוא עלה להצבעה . הקואליציה הארצית להעסקה ישירה יזמה את הצעת החוק להעסקה ישירה 2012בשנת 

החוק  (.למעט במקרים מיוחדים)חוק היא העסקה ישירה של עובדי המגזר הציבורי מטרת ה. זכה להד וסיקור תקשורתי אוהד ונרחב

 .81.6.81עתיד לעלות להצבעה במליאת הכנסת ב 
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