
  2102 הדלקת משואותהקואליציה הארצית להעסקה ישירה 

 
    ( 2101השיר נכתב בשנת )   עמוס אורנה  -  ליזה

 
    ליזה כבר סיימה לפני שנים רבות

 שני תארים בכלכלה של מדינות
 מאז הגיעה לארץ הנכספת

 היא עובדת ומשפשפת
 את רצפת המחלקה

     .הכלכלה  לתכנון
  

 הפרופסור הדגול
   ל בכנס"בחו מציג

 מרצה בשצף קצף
 .על מדיניות של כסף

 ובעודו טורח
   על מחקר של כילכולים

 ה שלנו'ליזל
 .חיה חיים מקולקלים

  
 אחרי שהיא סיימה
 את משמרתה בחדר

 היא רצה די מהר
 .לעבודה נוספת

 ומשם היא אל ביתה
 ממריצה את צעדיה

 לעוד משרה אחת
  .כאם לילדיה

   
  

 אני כאן כבר שנים
 ממתין בסבלנות

 שאב הבית פנחס
 .יינזף בה ביהירות

 רק אני זוכר
 שפנחס הקטן

 עשה את תפקידיה
  .אך די מזמן, בדיוק

  
 אני הכתם על החלון
 של הפרופסור הדגול

 בדיוק מעל ספרו
 .רב המכר של אדם סמית

 הפרופסור אוהב תיאוריות
 נעלמה יד של

 אך הוא שכח לגמרי
 .שהיא מחוברת לנשמה

 

אסף , לילך עובדת סוציאלית, ב"יוסי מורה בקרן קר, מדת פה ואיתי עומדים סווטלנה עובדת ניקיוןאני עו
, מתפרנסים בקושי, ה  ואקדה טבח במשכן הכנסת כולם עובדים קשה"מוחמד מורה בתוכנית הל, המאבטח 



כולם עובדי  –תעסוקה הוגנת ולמימוש זכות ההתאגדות , לתחושת שייכות, כולם זכאים לביטחון תעסוקתי
 ! קבלן

 . שנים באוניברסיטה יחשבו כעובדות זמניות 21לא יתכן שעובדות ניקיון שעובדות מעל 

לא יתכן שעובדות סוציאליות שעושות בדיוק את אותה עבודה כמו חברותיהן תועסקנה בתנאים אחרים 
 . שאינם מאפשרים בטחון תעסוקתי ושכר שווה

לא יתכן שמורות בעלות תעודה תועסקנה באמצעות עמותות וארגונים שמפעיל משרד החינוך ותקבלנה שכר 
 . רק עד סוף יוני 

לא יתכן שמדריכים ועובדי מערכת הרווחה המופרטת יועסקו בתנאי מינימום ללא אופק תעסוקתי או כלכלי 
 . 

 

 , הם עובדי ועובדות קבלן 311,111 -ל 211,111בין , מכוח העבודה  01% -ל 7%בישראל  בין 

 . 0.1%במדינות אחרות עומד האחוז על 

 

 כבר 

 . ועל מכרזים אינם מספיקים  ל זכויות עובדי הקבלןעבקרה ופיקוח כבר גילנו ש

 . כבר למדנו שכל קבלן ירצה למקסם את הרווחים שלו על חשבון הגב של העובדים והעובדות

 . החברה הישראלית בכל רבדיהשל את חוסנה  מערערתהבנו שמדובר בשיטה כלכלית ש

 . ילדנו ונכדנו יהיו עובדי הקבלן הבאים, כבר הבנו שאם לא נטפל בתופעה זו במהרה 

 

 : הרסנית לכינון חברה  העסקה קבלנית 

 קים לעובדיהם ישל המעסאחריות היא מסירה את ה

 , עבודה אנושיתהיא שוות ערך למסחר ב

 , פערים בין עובדים למעסיקים ובין קבוצות עובדים שונותהיא מעמיקה 

 .בעבודה המאורגנת ובאפשרות להתאגד באופן אפקטיבי היא פוגעת 

 

 

 

 . תוך בניית שותפויות וכוח משותף במאבק להשבת הנורמה של העסקה ישירהפועלת הארצית  הקואליציה

 : הקואליציה פועלת במגוון כלים ציבוריים 



 .  אקטיביזם וסיוע להתארגנויות עובדי קבלן ,לובי, חקיקה

 ארגונים חברתיים  21כ הארצית להעסקה ישירה כוללת  הקואליציה
במעגלי  ,ארגון המרצים מן החוץ במכללות ,משפטניות למען צדק חברתי –מעכי  –איתך ,ת סטודנטיםואגוד
המטה להעסקה הוגנת  ,הבכירהסגל האקדמי  ארגוני המועצה המתאמת של ,האגודה לזכויות האזרח ,צדק

התאחדות הסטודנטים ,הסגל האקדמי הזוטר ארגוני הפורום המתאם של ,של מורים ומורות
  ,התנועה החברתית לישראל ,הארצית

מרכז   ,מען, כנסת פתוחה ,ארגון עובדים דמוקרטי –כוח לעובדים  ,התנועה לחופש המידע, החזית החברתית
 הנהגות עובדות ועובדים מופרטים ,שתיל , שומרי משפט ,קו לעובד,ח"צ, עתידנו, מהות

 
 

במאמץ משותף נהפוך את מדינת מתוך תקווה שק משואה זו ילהדלוהקואליציה נציגת אני גאה להיות 
  . תושביה העובדים מאוגדים עם ביטחון תעסוקתי ושכר הוגןישראל  למדינה ש

  
 


