
  

  עובדי כוח אדם וחברות קבלן

  ת מר אלי ישי"מוגש לשר התמ

  שמולי בינג: על ידי יועץ השר

  ,כבוד השר

. קבלן וחברות כוח אדםבשנים האחרונות מתרבים העובדים אשר מועסקים דרך חברות , כידוע לך

ובהו מבלי להתייחס לג. אנשים אלו עובדים בעבודות שונות ומרוויחים בדרך כלל את שכר המינימום

ולשאלה האם שכר המינימום יכול לאפשר לבעל משפחה לפרנס את משפחתו , של שכר המינימום

  . עובדים אלו פעמים רבות אינם מקבלים ולו את השכר לו הם זכאים על פי חוק, בכבוד

התקיים מטרת המחוקק בחוקקו את שכר המינימום הייתה לקבוע את הרף אשר יאפשר למועסק ל

קבע שכר המינימום על מחיר נמוך יי,  לא תהיה התערבות מעין זומחשבה שאםזאת מתוך , בכבוד

כוח , המחשבה הייתה שבתקופות של מיתון ובתקופות בהן ביקוש העבודה גדול מההיצע. מכך

  . ולכן יוכלו המעסיקים לדחוק את השכר כלפי מטה, המיקוח של העובדים יהיה קטן

 ואף עדויות שונות מצד ,מחקר של בנק ישראל, המדינהח מבקר " דוובהם, מחקרים ועדויות שונות

מציגים נתונים קשים המצביעים על כך שעובדים רבים אשר אמורים להשתכר את , קיםינציגי מעס

שיעור העובדים במשק "על פי נתוני מבקר המדינה . ום אינם מרוויחים ולו שכר זהשכר המינימ

כמו למשל עודד , ועל פי מקורות אחרים". 16%-ד בכשזכויותיהם על פי חוק שכר מינימום הופרו נאמ

 מהמעסיקים במשק אינם מצייתים לחוק ומשלמים 40%, "הארץ"טירה אשר צוטט בעיתון 

 הערכות אחרות המדברות על בין ןוכן  באותה כתבה נכתב כי ישנ. לעובדיהם פחות משכר מינימום

   . אשר אמורים להשתכר כךלאלה,  מהמעסיקים אשר אינם משלמים שכר מינימום70%-50%

להם ,  מעסיקים2517 1999 ל 1996גם על פי מחקר שנערך בבנק ישראל ובו נבדקו בין השנים 

עוד . נמצא כי  יותר מחצי מהמעסיקים שנבדקו חויבו לשלם לעובדיהם הפרשי שכר,  עובדים154,000כ

 רמת הציות לחוק , למשל,ב"וכי בארה, ח כי רמת הציות לחוק במדינת ישראל היא נמוכה "מציין הדו

ועל כך ,  יש לציין כי במחקר ישנה הסכמה על רמת ציות נמוכה לחוק.שכר המינימום גבוהה יותר

  . שרמת הציות במדינות השונות גבוהה משמעותית

  



  :מצב זה בו רמת הציות לחוק כל כך נמוכה הינו בעייתי מכמה סיבות

.  והפרה שיטתית של חוקיהה משמעותיתגיע מדינה לא יכולה להרשות לעצמה פ-שלטון החוק .1

. כך למשל לא יעלה על הדעת שמדינה תשלים עם מצב בו כל בית עשירי נפרץ מידי לילה

, בו מגזרים שלמים במשק מתעלמים מהוראת החוק, על המדינה לתקן מצב זה, בדומה לכך

דינת  מתה בספר החוקים של מוכן עבור מגזרים שלמים אחרים במשק החוק הינו אות

 . ישראל

לא בכדי ישבה כנסת ישראל . מטרת החוק הספציפי וכן כלל חוקי המגן אינם מיושמים .2

קו וחוקקה חוקים אלו ולכן במצב בו חוקים אלו לא מיושמים גם המטרות שלשמן חוק

 . ואנשים רבים נפגעים מכך, חוקים אלו אינן מיושמות בשטח

יתקשו המעסיקים , סיסים ביותר מופרים במציאות בה חוקי העבודה הב-"המדרון החלקלק" .3

חברות עסקיות השומרות על החוק נמצאות במצב של נחיתות אל מול . שומרי החוק לשרוד

ולכן נראה שלטווח ארוך ישנו חשש אמיתי לכך שגם , החברות אשר אינן שומרות על החוק

  . עקב אילוצי השוק, חברות אלו יאלצו להקפיד פחות על לשון החוק

  

  יש לציין כי .דולה אשר מצויה בקבוצת סיכון הינה קבוצת עובדי חברות הקבלן וכוח האדםקבוצה ג

כך למשל על פי סקר שערכה עמותת . תופעה זו של ניצול עובדים חמורה הרבה יותר אצל עובדי קבלן

 90%מתברר שלמעלה מ, בקרב למעלה ממאה מעובדי קבלן עימם ערכה שיחות עומק'  במעגלי צדק'

ימי מחלה , החזרי נסיעות, שכר מינימום( המגיעות להם על פי חוק קבלים את הזכויותינם מא

 על פי מחקר שערכה הקליניקה לרווחה תעסוקתית בקרב עובדי קבלן ).דמי הבראה ופנסיה, וחופשה

 מהעובדים דיווחו על כך שהופרה לפחות זכות אחת 80%: נמצאו נתונים דומים, בשירות המדינה

  . ואצל רובם אף הופרו למעלה משלוש זכויות, ל פי חוקהמגיעה להם ע

  . היא הראשונה אשר זקוקה לתשומת ליבו של השר, נראה שקבוצת מיקוד זו,  מתוך נתונים אלו

  . ולאחריה ציון הבעיה ודרכים אפשריות לפתרון,   לפניך סקירה קצרה על עובדים אלו

  

  

  

  



  היסטוריה

. outsourcing -ה' מיקור החוץ'תים הם חלק משיטת חברות קבלני כוח האדם וקבלני השירו

רכישת שירותים מחברות קבלניות המתמחות במתן שירותים מקצועיים עקרונותיה של שיטה זו הם  

שיטה זו מאפשרת לעסק או  .הכשרת והרחבת כוח האדם בארגון למשימות מוגדרות, כתחליף לגיוס

לותו העיקרית תוך שחרור המחשבות לגוף מזמין השירות להתרכז ולהתמקד בתחומי פעי

  . מההתעסקות באותם שירותים החיצונים לפעילותו העיקרית

 לספק לגופים שונים )על חברות קבלני השירותים בהמשך (נועדו חברות כוח אדם, בתחילת דרכן

מילוי מקומה של עובדת שיצאה לחופשת לידה או לצורך , למשל. עובדים זמניים לתקופה קצרה

. תה שמדובר בפיתרון נוח לשני הצדדיםיהנחת העבודה הי.  פעמי של מספר חודשיםפרויקט חד

חברות כוח אדם  מאפשרות לעובד למצוא עבודה לתקופה קצרה  ובעלי העסקים מקבלים פיתרון 

  .זמני ומיידי המאפשר להם לחסוך את תהליך גיוס העובדים והשמתם

  חברות קבלני כוח האדם

 אדם הפך להיות נפוץ כשיטה זולה להעסקת עובדים גם לטווח חברות כועם הזמן השימוש בעובדי ח

מבחינת המעסיק הסידור החדש של עובדי . ארוך מבלי להבטיח להם קביעות או תנאים סוציאליים

 .    כוח אדם הפך את הפיטורים לעניין הרבה יותר קל והבטיח עובדים צייתניים יותר בעלות נמוכה

 .100,000-ח אדם גדלו והיום מגיע מספר המועסקים דרך חברות האדם לכככל שעבר הזמן חברות כו

 וגבוה , אחוז גבוה בהשוואה לכלל העובדים במשקהמהווה,  מכלל העובדים במשק5%: כלומר

  .במיוחד בהשוואה לאחוז עובדי חברות כוח אדם במדינות המפותחות

  :יתה כפולהיהביקורת הציבורית העיקרית על דרך העסקה זו ה

  . בשכר בין שני עובדים המבצעים עבודה זההןוסר השוויוח .1

התופעה של ניצול עובדי חברת כוח אדם התרחבה כתוצאה מהעסקה לא ישירה של העובד על  .2

  .ידי בעל העסק שנהנה מעבודתו

  חוק בנוגע לחברות כוח האדם בו נקבעו שני גדרים 1996בעקבות המציאות החדשה חוקק בשנת 

  :לרישוי

 .ת ועמידה בתנאי סף" של החברה במשרד התמחובת רישום •

  .י החברה כתנאי לרישומה כחברת כוח אדם" עתעירבונוחובת הפקדת  •



  . נוסף תיקון לחוק שאמור היה לשפר את מצבם של עובדי חברות כוח האדם2001בשנת 

  :בתיקון נוספו שני סעיפים

 יהיו חייבים ת אותם כישרונו שני עובדים המבצעים את אותה עבודה והם בעלי–השוואת תנאים . 1

אותה עבודה "אך המושג  , ל אמור להיות מיושם באופן עקרוני"הסעיף הנ. להשתכר באופן זהה

  .הנו מושג קצת מעורפל ועל כן קשה לעתים ליישם את הסעיף בפועל" תכישרונוואותם 

משום שהוא , ןקליטת העובד בחברה בה הוא עובד לאחר תשעה חודשים והפיכתו לעובד מן המניי. 2

י משרד האוצר "סעיף זה נדחה  פעם אחר פעם ע. כבר אינו עובד זמני אלא עובד במקום באופן ממושך

  .  על אף שהוא חוקק בכנסת ישראל, עד היום טרם יושם סעיף זה. ומופל בחוק ההסדרים

סעיף  מחליף את אשר למעשה, סתדרות לבין חברות כוח האדםלאחרונה נחתם הסכם קיבוצי בין הה

אך הוא משפר לכל עובדי , ההסכם החדש לא מבטיח השוואת תנאים. השוואת התנאים במגזר העסקי

יש בו הרחבה של פנסיה ותוספות שונות מעבר לשכר , כך למשל. כוח האדם את סל הזכויות הבסיסי

  .המינימום וחוקי העבודה הכלליים

  חברות קבלני שירותים

מבחינה .  פרצה בחוקים שנחקקו בנוגע לחברות כוח אדםחברות קבלני השירותים התפתחו מתוך

 םחוקית חברות קבלני השירותים הם ישות משפטית אחרת ולכן לא חלים עליהן החוקים המתייחסי

שביקשו להמשיך להעסיק , הם מהווים מעין פיתרון שמצאו המעסיקים, בפועל. לחברות כוח אדם

שלגביהם נחקקו ,  זאת באמצעות חברות כוח אדםולא התאפשר להם לעשות, עובדים בתנאים ירודים

  .חוקי מגן שונים

מזמין העבודה משלם . הרעיון של חברות הקבלן הוא שהם מספקים שירותים ולא מספקים עובדים

היא שאדם אינו מועסק , משמעות הדבר. עבור שירותים שהוא מקבל ולא בהכרח על פי עובדים

ולא בהתאם " שירותים" והחישוב נערך  לעיתים לגבי קניית ,ישירות על ידי המעסיק הנהנה משירותיו

מזמין . ישנה רמיסה בוטה ועקבית של זכויות עובדי הקבלן ,כתוצאה מכך. למספר שעות העבודה

השירותים כלל לא מתעניין על ידי מי  בוצעה העבודה שהזמין ובמשמעויות החברתיות והמוסריות של 

השירות הוא יודע ששילם מכספו עבור השירותים ומכיוון שהוא מבחינת מזמין . העבודה שהוא הזמין

ולכן רואה את עצמו כמי , הוא אינו רואה עצמו כאחראי על זכויותיהם, אינו המעסיק של העובדים

  . שאחראי לבדיקת איכות העובדה שהזמין ולא לזכויותיהם של מי שביצעו את העבודה



ך עלויות ולמקסם רווחים על חשבונם של עובדיהם בוחרים קבלנים רבים לחסו, במציאות הישראלית

כיצד העבודה נעשתה ובאלו , ואילו מזמין השירותים  כלל לא מתעניין בדרך בה חסך הקבלן עלויות

המציאות הזו של ניצול מחד ושתיקה מאידך הם שמאפשרים את המשך העושק של עובדי . תנאים

  . הקבלן

  .בלן הוא בתחום שירותי הניקיון והאבטחהתחום העבודה העיקרי בו מועסקים עובדי ק

אך ההערכה היא שמספרם גדול , מספר העובדים דרך חברות קבלניות אינו ידוע ואין נתונים מדויקים

  ).100,000(אף יותר ממספרם של עובדי כוח אדם 

  או על ידי מזמיני שירות אחרים/ וי הרשויות"הפרת זכויות עובדי קבלן ע

ממשרדי ממשלה ועד לעיריות ומועצות ,  עובדי קבלן הם רשויות המדינההמעסיק הגדול ביותר של

אלא שותפה בעושק , שהמדינה לא רק שאינה מגינה על עובדי הקבלן, עובדה מצערת היא. מקומיות

בכל המכרזים שיוצאים על ידי מוסדות . ואף מעודדת בעקיפין את הפגיעה בזכויות עובדי הקבלן

במידה , )כך מבקשת המדינה להילחם בשחיתות( ביותר זוכה בעבודה המדינה מקובל שהמכרז הנמוך

וגוף ציבורי מחליט שלא לבחור בהצעה הנמוכה ביותר עליו יהיה לתת הסברים לבחירתו זו ולא פעם 

, על מנת לזכות במכרזים ולהגיש את ההצעה הזולה ביותר. אף להיגרר להתדיינות משפטית בעניין

,   אם אכן ישלם הקבלן שכר כחוק לעובדיו: כלומר. 1 במחירי הפסדקבלנים מציעים את הצעותיהם

עלות הענקת השירותים שאליהם . הרי שהעבודה שהוא התחייב לקחת על עצמו תגרום לו להפסדים

הוא התחייב  במכרז תתאפשר אם כך רק באמצעות פגיעה בעובדי הקבלן והמחיר הנמוך שהוצע 

  . ליםבמכרז מתקיים על גבם של עובדים מנוצ
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  : כך למשל,  דרכים רבות  למיקסום רווחיוירותים ישנןלקבלן הש

 .אי תשלום שכר מינימום 

או הסכמים קיבוצים /הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד על בסיס החוק ואי תשלום  

 ). הבראה, ימי חופשה, פנסיה(

 . בחודש9 משכורות משולמות לאחר ה–הלנת שכר  

 .ותאי תשלום של החזרי נסיע 

 . אין התאמה בין מספר השעות לבין השעות המשולמות-גניבת שעות 

על ,  מציגים מצג שווא במכרז כלפי זמן העבודה הנדרש לנקות שטח מסוים- בשעותחיסכון 

 כמובן בא על חשבון העובד שנאלץ לנקות שטח גדול ןהחיסכו, מנת לתת מחירים נמוכים יותר

 .ולקבל תשלום עבור מספר שעות חלקי

  .ן רישום מסודר של שעות עבודהאי 

) כנדרש בחוק( שקלים 20.20חברות האבטחה במוסדות חינוך אינן מתייחסות לסכום של  

 .כשכר מינימום אלא ככולל את שאר הזכויות המגיעות לעובד

ישנו הסכם קיבוצי חתום על כך , אין שום היתר לחברה לקנוס עובד,  הנן גזל גמור-קנסות 

 .י אבטחהשאי אפשר לקנוס עובד

 .ימשךיעושק עובדי הקבלן , ללא גורם מאזן לדרישה הבלתי רשמית לבחור בהצעה הנמוכה בכל מכרז

 שהמדינה עצמה מעסיקה לא פעם עובדים עשוקים ומושכת את ידיה מהגנה על עובדי לא זו בלבד

חוסכת המדינה כספים על גבם של , אלא שבשיטת קבלת ההצעה הנמוכה ביותר במכרז, הקבלן

 הגון לא ישרוד בתנאים הקיימים ולא תהיה לו ברירה אלא  השואף להיותקבלןאפילו .  ובדיםע

  .להתאים את הצעותיו למציאות המוסרית הפגומה

  ?ומדוע בעצם יש צורך למדינה  להתערב? מדוע העובד לא יכול לדאוג לעצמו

בו  במקרה ולכן .ה של החוקבו ישנה הפר המדינה אמורה להתערב בכל מקום, ברמה העקרונית

ל שלוחותיה השונות לאכוף תה של המדינה עאזי מחוב, מופרים זכויותיהם של העובדים באופן קבוע

מדוע ? ראוי לשאול מדוע שמנגנון כוחות השוק לא יפעל לבדו, אך בכל זאת. את קיום החוק בשטח

יקם לא יוכלו לעצמם ועל ידי תביעה בבית משפט או הגשת תלונה למעסשעובדי הקבלן לא ידאגו 

  ?לפתור את בעיית העושק שלהם



.  ימצא את דרכו החוצה הוא,או יערער על סמכות מעבידו, עובד קבלן יודע כי ברגע שיתלונן על תנאיו

ועל כן יכולים להרשות לעצמם זמן , להבדיל מעובדים רבים  אשר צוברים חסכונות במשך השנים

ד הקבלן חי בדרך כלל רק מהמשכורת אותה הוא עוב, הסתגלות ארוך עד מציאת עבודה טובה יותר

. 'ריביות וכו, אם העובד יפוטר הרי שהוא יצבור לעצמו חובות. מקבל ולא עומדים לרשותו חסכונות

לא יכול להרשות ,  3539₪כלומר , עובד הקבלן אשר אמור לפרנס את משפחתו ממשכורת מינימום

י עבודה הוא לא יצליח לסיים את החודש במצב הוא יודע שאם יפסיד ימ. לעצמו להפסיד ימי עבודה

 .גם אם היא מורכבת ממעשי ניצול ועושק, עובדי הקבלן תלויים באופן מוחלט בעבודתם .פיננסי סביר

רובם הגדול של ש  המראים ,חקרים שונים בארץ ובארצות הבריתזה מתאים לתוצאות מנתון 

מר מרביתם המוחלט של העובדים בדרך כלו.  עושים זאת מכורח95%-המועסקים דרך חברות קבלן

  . עבודה בתנאים הרגילים של השוקזאת עושים זאת בשל העדר יכולת למצוא

ומעסיקם מנצל , הם בעלי אוריינות נמוכה. עובדים רבים אינם מודעים כלל לזכויותיהם, מעבר לכך

ית על מנת על פי הספרות המקצוע .את תמימותם ואת אי ידיעתם למלוא הזכויות המגיעות להם

 ,Naming, Blaming: שעובד יעמוד על זכויותיו ויתבע אותן הוא אמור לעבור שלושה שלבים

Claiming  . שלבים אלו הם השלבים ההכרחיים על מנת להוביל מפגיעה בעובד לתביעה של העובד את

א נפגע הכרה של העובד שאכן הו. נתינת שם לפגיעה, naming)(השלב הראשון כשמו כן הוא . מעסיקו

 העובד שנפגע צריך להתייצב מול הגוף שיצר  (Blaming)  בשלב השני . מפגיעה אשר מגודרת בחוק

ובו בעזרת סיוע משפטי ) Claiming(ורק לאחר שני שלבים אלו מגיעה השלב השלישי . את הפגיעה

לעיתים , ןיש לציין כי שלבים אלו דורשים מהעובד משאבים של זמ. תובע העובד את הגוף שגרם לעוול

  . אך בעיקר משאבים של פניות נפשית וכוח סיבולת שלא לכל העובדים יש, משאבים כלכלים

עובדים אשר תפקידם הוא ניקיון או . עובדי הקבלן מעצם טבע עבודתם אינם יכולים להתאגד

ולכן כמעט תמיד המאבק יהיה מאבק של יחיד , מועסקים במקומות נפרדים האחד מהשני, אבטחה

 גם כאשר מגיע העובד . מה שמרתיע עוד יותר את העובד מלפתוח במאבק,  הגוף המעסיקאל מול

וכך יוצא , לרשויות המשפט הרי שבדרך כלל שולחים בתי המשפט לעבודה את הצדדים לגישור

" להתיש"יש לציין כי חברות רבות בוחרות . שהעובד מתפשר ומקבל רק חלק מהסכום לו הוא זכאי

מתוך ידיעה שעדיף לחסוך , העובדים מקבלים את הצעות הפשרה המוצעות להםולכן , את העובדים

בו למעסיק בראייה כלכלית , בכלומר נוצר מצ. בבירוקרטיה ולקבל חלק מהסכום לו הם זכאים



 פקחים אשר 22(המעסיק יודע כי הפיקוח במדינה כמעט ואינו קיים .  לעשוק את עובדיומשתלם

כלומר תשלום , מה גם שתחום אחריותם הוא העבירה הפלילית, ם זהמפקחים על תחופועלים בזוגות 

 וכן כי אם , ני כמעט ואינו קייםהמעסיק יודע שהסיכוי שייענש על ידי גורם חיצו, )שכר מינימום בלבד

וכך למעשה נוצר .  על סכום שמהווה פשרה ייתבע על ידי אחד מעובדיו הוא יכול להגיע להסכםהוא

במקרה הגרוע מבחינתו ויש עובד שבחר לתבוע אותו הוא יצטרך ו, ח בכל מקרהמצב בו המעסיק מרווי

  .לשלם את מה שהגיע לעובד מלכתחילה

  

  ?אז מה ניתן לעשות

אלא , יש לציין שמקור הבעיה אינו בלשון החוק, ובמקרה זה. ראשית יש למצוא את מקור הבעיה

קנה לפקחים שורה של סנקציות חוק שכר המינימום למשל מ. ביישום הסנקציות הנתונות בחוק

אך למעשה כמעט ואף אחת . מאסרל ועד , דרך פיצוי הלנת שכר מוגדלים,החל מקנס, אפשריות

בנוסף . אלא ביישומו בשטח, לפיכך נראה שהבעיה לא נעוצה בחוק. מסנקציות אלו לא מיושמת בשטח

קב כשל השוק הברור שעולה ע, מחובתה של המדינה להתערב, נראה כי במקרים אלו, כמו שציינו לעיל

   . מתמונת עושק עובדי הקבלן

אשר אינם מקבלים את , ניצול של עובדי קבלן וחברות כוח אדם: התופעה הבלתי רצויה, אם כך

מצויים במצוקה ובכל זאת עובדים ולפיכך ישנו מצב בו אנשים . הזכויות המגיעות להם על פי חוק

  . כלכלית

  .  תמריצים אשר יגרמו למעסיקים לשמור על החוקע מהיעדרקיום החוק אשר נובאי   :הבעיה

   .ולאפשר להם להתפרנס בכבוד, למזער את התופעה של ניצול עובדי הקבלן  :המטרה

ולאחר מכן אבחן את החלופות , תחילה אציג כל חלופה. לפניך שלוש חלופות אפשריות לפיתרון המצב

  .ואת ישימותן

  הענישה   הגברת האכיפה ו:החלופה הראשונה

והשני , ש שמא ייתפסשהח, האחד: על המעסיק העבריין לחשוש משני דברים, על מנת לייצר הרתעה

 הרתעה אשר מורכבת רק מאחד משני מרכיבים אלו.  שאם ייתפס אכן יקבל עונש משמעותיהידיעה

 חד מ להגביר את הפיקוחלכן הצעתנו היא. מעסיק העבריין אינה מרתיעה את הובפועל, לוקה בחסר

  . כך שקבלן שייתפס יידע שיהיה לכך מחיר, ובמקביל להעלות את רף הענישה



כיום במדינת ישראל ישנם עשרים ושניים פקחים אשר אמונים על אכיפת חוקי העבודה בנוגע 

 לא עשרים ושניים פקחיםהרי שעדיין , גם אם נניח שיחידה זו עובדת ביעילות רבה. לעובדים ישראלים

 של חוסר היכולת הראשונית שבנוסף ל, יש לצייןעם זאת. ם פעילות כה רחבחוסות תיכולים לכ

 הייתה ביקורת נוקבת מצידו הרי שגם על הפעילות שכן התבצעה, סקיםסות את כלל העהפקחים לכ

  : בין הביקורות שהוזכרו.  2003ח של שנת "של מבקר המדינה בדו

  .בחירה לא ממוקדת של מקומות העבודה •

 . זאת למרות שרמת אי הציות גדלה, גדלמספר המפקחים לא •

 .העבודה בתוך גופי האכיפה והתיאום בין הגופים השונים אינו ברור ולכן יוצר אי יעילות •

 .אין מדד על פיו ניתן לבחון את יעילות אגף האכיפה •

ארגוני המעסיקים והעובדים לגבי דרכים אין ערוץ תקשורת בין אגף האכיפה לבין  •

 .לשיפור האכיפה

  

מהגדלת כוח אשר תנבע גם ) הכוללת כמובן גם ענישה (ר דברים אלו יש ליצור אכיפה אפקטיביתלאו

  . האדם של האגף אך תפעל במקביל בצעדים שונים של מודעות

בארץ על פי מחקרים רמת המודעות לשכר המינימום היא נמוכה יותר ולכן מומלץ בשלב  :מודעות

ישנה חובה , בבריטניה למשל. אים להם זכאים העובדיםראשון ליצור קמפיין להעלאת המודעות לתנ

. ואכן רמת המודעות לגובהו של שכר המינימום שם גבוהה, לציין על כל תלוש את שכר המינימום

בחוק שכר בנוסף יש להקפיד על תליית פוסטר בכל בית עסק המפרט את זכויות העובד כמפורט 

מכיוון שהעובדים פרוסים , ם ביישום החלטה זולמרות הקשיי. ב6בסעיף , 1987-ז"התשמ, מינימום

 יהיה תלוי פוסטר מעין זה יד שלפחות בכל משרד של חברת קבלןיש להקפ, במקומות עבודה שונים

 יש ליצור קמפיין , בנוסף). יש לעודד ארגונים חברתיים לחלק לעובד דפי זכויות באופן אישי(

יש לשקול שילוב של ארגוני המעסיקים . בלןדוגמת עובדי הק, תקשורתי ממוקד למגזרים מקופחים

מכיוון שפעמים רבות לראשי איגודי מעסיקים גדולים יש אינטרס דווקא , הגדולים בקמפיין זה

, לסיכום.  הקטנים שאינם מקפידים על החוק' חאפרים'זאת מתוך הבנה שגם בהם פוגעים ה, באכיפה

תקדם את יכולת , )Naming, Blaming, Claiming(בדומה לשלבים שראינו לעיל , מודעות רבה יותר

  .האכיפה וההתלוננות של העובדים



ראשית יש להגדיל את מספר הפקחים שאמונים על אכיפת חוקי העבודה בנוגע לעובדים : אכיפה

ניתן לממן את . יהיה אחראי על תחום כה רחב) 22(לא ייתכן שמספר קטן של פקחים . ישראלים

יש . בדומה לנעשה עם פקחי חנייה, וך שימוש בכספי  הקנסותעלותם של הפקחים הנוספים מת

לחוק שכר המינימום גם לגבי כל שאר ' ב15להקנות לפקחים את הסמכויות המוקנות להם על פי סעיף 

יש לבחור את . מעבר לכך יש לדאוג ליישם את המלצות מבקר המדינה.  הזכויות המגיעות לעובדים

יש לתאם בין גופי האכיפה השונים בתוך משרד . חוקי העבודהמקומות הפיקוח בהתאם לצפי הפרת 

עובדים וצוות , וכן יש לתאם בין ארגוני מעסיקים. יש לקבוע מדד יעילות של אגף האכיפה.  ת"התמ

למשל כך . הפקחים על מנת לתאם מדיניות מוסכמת וכוללת ולא רק פעילות נקודתית בעקבות תלונה

יש לשקול .   באם הליקויים תוקנועל מנת לבדוק, פרות בעבריש לחזור למקומות שנמצאו בהם ה

יות כך למשל בארצות הברית פשטו רשו. פשיטות על סוגי תעסוקה מוגדרים ומועדים לפורענות

ובדקו את כלל המתפרות באזור תוך ,   על העסקים בתחום הטקסטילהאכיפה באזור מדינת ניו יורק

אשר ציינה את שמות ,  היה מתוקשר ומלווה על ידי התקשורתיש לציין כי מבצע זה. זמן קצר יחסית

הן מצד רשויות , מבצע זה יוצר הרתעה כפולה. העסקים העושקים ואת כמות ההפרות של העסקים

  . זוכים העסקים העושקיםת השלילית לה מצד החשיפה התקשורתיהחוק והן

ביר להניח יגביר את יעילות ס, פיקוח עקב תלונה. יש לאפשר הגשת תלונות אנונימיות, כמו כן

שם ניתן להגיש ,  זילנד-דגם מעין זה פועל בניו. וכן ייתן לעובדים תחושה שיש למי לפנות, הפיקוח

  . תלונות אנונימיות באמצעות האינטרנט

, היה אחראי כל פקח על איזור מוגדרוכך י. יש לשקול העברת הפקחים תחת השלטון המקומי, בנוסף

וכן יאפשר הגדלת , מצב זה יאפשר פיקוח צמוד יותר. עובד בלאו הכיבו הוא ו אותו הוא מכיר אשר

כלומר ניתן להוסיף חלקי תקנים לתקנים של עובדי . הפקחים תוך הגדלה מינימאלית של המשרות

, לה את רמת הפיקוח באופן ניכר תעשיטה זו.  הללו בכל מקרהאשר מצויים באזורים, רשות קיימים

  .  לשינוי אותו היא מסוגלת ליצור קטן באופן יחסיותדרוש שינוי תיקני

 גם רים שונים מתברר כי ענישה מרתיעהמחקאך מ, רור שיש ליצור ענישה מרתיעהלכאורה ב: ענישה 

עסיק על כל עובד ולכל למ ₪ 2,500כיום מקובל לתת קנס של , כך למשל. יוצרת את האפקט ההפוך

 נראה שדווקא קנס גבוה זה גרם לפקחים אך. ימוםובד קיבל פחות משכר המינ בו העחודש עבודה

לגרום הדבר  עלול ,מתוך מחשבה שאם יינתן קנס בסכום גבוה, להירתע מלתת קנס זה למעסיק

, יש לחלוק על ההיגיון הפנימי של טענה זו, לדעתי.  בעובדיםועקב כך דווקא לפגיעה, סגירת המקוםל



אין , כאמור , זאתאך עם,  תועלת לעובדיםמשוםקים עושקים י לטווח ארוך אין בהשארת מעסשהרי

  .גם הרתיעה את הפקחים מנתינתההעובדה שענישה משמעותית ומרתיעה לחלוק על 

כך יבדילו . כאשר הקנס יהיה בהתאם לחומרת העבירה, ההמלצה היא ליצור ענישה מדורגת, לפיכך

לבין פגיעה , גיעה בעובד אחדבין פ. הפקחים בין עבריין כרוני לבין עבריין שנתפס בפעם הראשונה

 סוגי ישה מעין זו קיימת בספרד אשר לפיה ישנו מדרג שלענ. בעובדים רבים ועוד קריטריונים נוספים

, בנוסף יש לחייב כי בכל מקרה של הפרה יינתן קנס. חמורות וחמורות מאד,  עבירות רגילות:העבירות

והוא יצטרך לשלם רק את , סד מעבירתוכלומר לא יכול להיות מצב בו המעסיק שנתפס לא יצא נפ

ולחייב ליידע את מזמין השירות בכך שהקבלן ממנו הוא , בנוסף יש לחזור ללשון החוק. הפרשי השכר

יהיו בעלי אינטרס , סביר להניח שגופים בעלי מותג ציבורי.  בזכויות של עובדיומזמין את השירות פוגע

.  יש לבחון דרכים ליצירת רשימה שחורה של חברות,כמו כן. ק קבלנים שפוגעים בעובדיהםלא להעסי

אשר תקשה עליה בעתיד , תיכנס לרשימה שחורה, מעבר לקנס הרגיל, כלומר חברה אשר נתפסה

בית אשר תהיה פתוחה לציבור אכיפה אפקטי, על רשויות האכיפה ליצור אם כן. לזכות במכרזים

  . דת האכיפה מידע על החברות השונות מכרזים יוכלו לקבל מיחיהרחב ובעלי עניין אשר מנהלי

 לחייב את אך עדיין אין ביכולתה, ס את המעסיק יכולה לקנוציין כי האכיפה במתכונתה הנוכחיתיש ל

 שאנו יודעים שמעטים הם העובדים מכיוון. הפרשי השכר להם הוא זכאיהמעסיק לשלם לעובד את 

יש לאפשר ולעודד את יחידת , כאיםאשר פנו לבית המשפט על מנת לקבל את הזכויות להם הם ז

על מנת ,  תביעה אזרחית את הקבלןלתבוע בשיתוף עם העובדיםלפעול מעבר למתן הקנס והאכיפה 

שם יש לשר העבודה סמכות לתבוע , פתרון זה קיים בארצות הברית. להשיב לעובדים את שנגזל מהם

  . בשם העובדים את הזכויות שלא קוימו לגביהם

    

   יצירת צמתים לחידוש רישיון :2חלופה מספר 

ברמת תפיסת , כידוע לך.  כיום חברות כוח אדם וחברות קבלןישנן, שציינתי בתחילת נייר העמדהכמו 

 אדם כאשר חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח. החוק ישנו הבדל בין שני סוגי חברות ועסקים אלו

  :  מחייב שני דברים עיקריים,י שציינו לעיל כפ,חוק זה.  מתייחס רק לחברות כוח אדם 1996-ו"התשנ

 .ת ועמידה בתנאי סף"חובת רישום של החברה במשרד התמ •

.                                                          י החברה כתנאי לרישומה כחברת כוח אדם"רבונות עיחובת הפקדת ע •



קליטת העובד לאחר . 2. השוואת תנאים. 1:  אשר כולל שני סעיפים 2001 לחוק זה נוסף תיקון בשנת

חוקים אלו יצרו אצל עובדי חברות כוח , הגם שרק הסעיף הראשון יושם בשטח.  תשעה חודשים

סכם קיבוצי בין ההסתדרות לבין  נחתם ה, שציינו לעילכפי, ובסופו של תהליך, יפור בתנאיםהאדם ש

  הםשבשנים האחרונות, כוח אדם ידוע לנו על פי עדויות של חברות ,בנוסף. רות קבלני כוח האדםחב

 חברות , כלומר. בלבד לחברות קבלני שירותים נותרחום המכרזים הפרוץתו, חדלו  לגשת למכרזים

מרגישות מחויבות למותג מסוים ולרף חוקי , אשר בדרך כלל הן חברות גדולות יותר, כוח האדם

יצאו חברות אלו מהתחרות , ת מחירי המכרזים לרמת מכרזים במחירי הפסדולכן עם יריד, מינימאלי

 מחויבות , ולו מינימאליאשר מצויות במעקב, שחברות גדולות, נראה מכך. על אספקת השירותים

 החוק אשר מחייב את הרישום וכן את תשלום , מכךיתרה. או לאינטגריטי שלהן, יותר ללשון החוק

וכן ישנו , אך מכיוון שישנו עירבון, לח מוגבאמנם פיקו. ר פיקוח מאליוהאגרה והשארת העירבון יוצ

בלי ליצור מערכת , כלומר. תנאי של חידוש רישיון יודע בעל החברה שישנה מערכת פיקוח מיניה וביה

בעת דרישתן להירשם או בעת דרישתן לחדש , ניתן לבקר חברות אלו, פיקוח ומנגנון פקחים אדיר

  ? ניתן לעשות מה,לפיכך. רישיון

ניתן לעשות זאת דרך מתן פרשנות . חוק חברות קבלני כוח האדם גם על קבלני שירותיםאת יל להח

דבר זה יגרום בראש ובראשונה למעקב בסיסי אחר חברות הקבלן . או דרך תיקון בחוק, חוקית חדשה

רישוי וחיוב נתינת ה. יהיה ידע בסיסי על כמות העובדים ועל החברות השונות. שלא קיים היום

 על חשבון כל מטרתם היא עשיית כסף קל שבאאשר ' חאפרים'תשלום העירבון יוציאו מן השוק 

בעת חידוש הרישיון יש לקיים פרוצדורה חדשה אשר תכלול מעקב על תשלומי ,  בנוסף. העובדים

לכן יש ליצור . וכן על קיום מכרזים במחירים אשר מאפשרים תשלום מלא לעובדים, עובדים

כל חברה תהיה חייבת לשמור ולהגיש את כלל המסמכים הקשורים לכל . רוצדורה של חידוש רישיוןפ

על רואה . על כל המסמכים להיות חתומים על ידי רואה חשבון. ההתקשרויות שעשתה במשך השנה

וכי העובדים קיבלו את שמגיע להם כחוק ועל פי , החשבון להצהיר שהוא בדק את מוסר התשלומים

ללא שינוי , יכולה לשפר את המצב, על אף שלא תיתן מענה מוחלט, מציאות זו. ם הקיבוצייםההסכמי

,  שרואי החשבון של חברות מסוימות לא תמיד נותנים דין וחשבון אמיןידוע, אמנם. תיקני גדול מידי

ל רלוונטי כלפי כל, ך לא תקיןבאם ימצא מסמ,  רואה החשבון שלרישיוןהאך עדיין האיום שבשלילת 

ובו יהיו כתובים כל הזכויות אותן היו צריכים , יש לפרט מסמך, על מנת למנוע פרצות.  החשבוןרואי

יש ליצור מנגנון הרתעה מעבר לאי חידוש . ועל מסמך זה יצטרך לחתום רואה החשבון, העובדים לקבל



הפירוט  (ווןאו אף שגוי במכ, כך למשל יש לשקול אי החזרת הערבות בעת מתן דיווח חלקי. הרישיון

יש לציין שגם בתוך חברות הקבלן הגדולות יש . )על לשון החוק הקיים, ל מתבסס ברובו המכריע"הנ

שגם הן נפגעות מחברות הקבלן , חברות הקבלן הגדולות מציינות פעמים רבות. התומכים בגישה זו

כיפה ולכן גם האינטרס שלהן הוא הגדלת הא, אשר מגישות מכרזים במחירי הפסד, הקטנות

 ראוי לציין כי קיים חשש ששלילת רישיונות תוביל לסגירה של עסקים ומכך לפגיעה . והביקורת

יש לטעון כי הביקוש לעובדי , כנגד טענה זו. מכך שיצומצמו מקומות התעסוקה, דווקא בעובדים

חברה תצוץ , שלליולכן יש להניח שבמקום כל חברה עושקת אשר רישיונה י, ניקיון ושמירה הוא קשיח

  . חדשה אשר תעניק לעובדיה את מלוא הזכויות

  

   הטלת אחריות על הגוף מזמין השירות- חלופה שלישית

יקה המשפטית הוא בניתוק הז' מיקור חוץ'יש להבין שמקור הבעיה בשיטת העסקה של , ככלל

, וצבו כך דיני העבודה ע, באופן עקרוני. לבין  הנהנה מהשירות, רות נותן השי-והאנושית שבין העובד

 במקום קשר ה יצר אך שיטת העסקה חדשה זו.רותשיהיה קשר בין העובד לבין המעסיק הנהנה מהשי

 לתוכו גם את קבלן השירותים אשר הוא המעסיק בפועל של הוהכניס,  יתלת צדד-קשר משולש, ישיר

 לבין מי  מנתק את הקשר הטבעי בין העובד,למעשה, הקבלן. הגם שהוא אינו נהנה משירותיו, העובד

  . מהשירותניתוק זה יוצר שתי רמות של פירוד בין העובד לנהנה. שנהנה משירותיו

 כלומר מזמין השירות אינו אחראי משפטית לעובד שנמצא בתחומו ומספק לו .ניתוק משפטי:  האחת

מכיוון שכמו , את הפגיעה בפועל בזכויות העובדלמעשה ניתוק משפטי זה מאפשר . את שירותיו

היכולת האמיתית של , כן כמו שראינו לעיללו,  כוח המיקוח של העובד כלפי הקבלן הוא מזערי,שציינו

  .  העובד לתבוע את הקבלן היא קטנה

אלא את המוצר ,  לא רואה מולו את העובדמזמין השירותכאשר . הרמה השנייה היא ניתוק מוסרי

המנקה עבור מזמין , כך למשל.  זהיכול מזמין השירות לעצום את עיניו ממצבו של עובד, שהוא מספק

  . ואין לו ערך או תכלית בפני עצמו, הינו רק חלק מסל הניקיון אותו הוא מזמין, השירות

בו , יוותרו יחסי הכוחות בין הקבלן לבין העובד במצב לא מאוזן,  עוד נראה כי כל עוד יישאר ניתוק זה

 ליצור הרתעה אשר תשמש זרז לקבלן וכוחו של העובד אינו מספיק על מנת, כוחו של הקבלן רב

נראה שיש להכניס לתוך יחסי הכוחות הללו גורם נוסף , לפיכך. לשמור על חוקי העבודה הקיימים

 שיש אין אנו מצמצמים את התועלת, העבודהבהכנסתו של גורם זה לתוך יחסי . והוא מזמין השירות



 שהייתה מצמים את התועלתאך אנו מצ', ר החוץמיקו'למזמין השירות מהיעילות שבשיטת 

, הכנסת האחריות של מזמין השירות לתוך סל היחסים. מהחיסכון עקב פגיעה בזכויות העובדים

את מצב בו נגביר ב  גם,כלומר. גורמת לכך שבכל מצב תהיה סוג של אכיפה אפקטיבית על הקבלן

אך אחריות , ומותל לתת מענה מלא לבעיית העובדים בכל המקלעולם לא נוכ, האכיפה מצד המדינה

ולכן לבצע סוג של אכיפה ,  לחשוש מתביעה עתידיתין השירות תגרום לכל מזמין שירותשל מזמ

כי בחירתו של מזמין השירות בהזמנת השירותים ולא , עוד נראה. הדואגת לקיומן של זכויות העובדים

פשר על פי אף מתחת למתא(גוררת בדרך כלל בעקבותיה הרעה בתנאי העובדים בהעסקה ישירה 

 שמן ההגינות דווקא מזמין השירות הוא זה שיהיה אחראי לכך שזכויות אלו ,ולכן נראה, )החוק

אם ציינו את מגבלת . שדווקא מזמין השירות הוא זה שיש לו כוח אל מול הקבלן, עוד יש לציין. יינתנו

כאשר בכוחו , בלןהרי שמזמין השירות הינו בעל יכולת מיקוח אמיתית אל מול הק, הכוח של העובד

 ןלפיכך נראה שהעירבו. או אף לחלט את הערבויות שניתנו לו בעת חתימת החוזה, לבטל את החוזה

. יינתן מעתה גם כהבטחה לקיומם של תנאי העובדים בפועל, שעד כה ניתן כתנאי לקיום השירות

רבון והיכולת בידי מזמין השירות יהיו כלי ענישה אפקטיביים אל מול הקבלן בדמות העי, כלומר

  . לבטל את החוזה

 : שלושה סוגי אחריותברמת האחריות ישנם

 .ביטול דרך ההעסקה זו ומעבר להעסקה ישירה .1

  ).אחריות עקיפה( יכולת לתבוע את מזמין השירות על הפרה של זכויות עובדים  .2

  . יצירת אחריות למתן הזכויות-דרה מינימאלית הס .3

ואולי את כלל  ( ולחייב גופים ציבורייםתהמינימאליבשלב ראשוני יש להתחיל מרמת האחריות 

  : לנקוט בחמשת הצעדים הבאים)מזמיני השירות

מחיר זה . כל מכרז מחויב להיות עם מחיר מינימום למכרז. פסילת מכרזים במחירי הפסד .1

ומאידך מאפשר רווח מינימאלי , חייב להיות כזה שמאפשר מחד נתינת הזכויות לעובדים

  .לקבלן

אה חשבון חיצוני אשר יבדוק אחת לחודש באופן מדגמי את תלושי השכר של עובדי מינוי רו .2

ובכך יהיה לו תמריץ לשמור את , ידע הקבלן שהוא מצוי במעקב, קה זועל ידי בדי. הקבלן

וכן יש להתייחס להפרות אשר התגלו כהפרות , על רואה החשבון לדווח על ליקויים. החוק

 .פרה שהתגלתה הפרה נקודתיתאין לראות בה, כלומר. שיטתיות



כל עובד , כלומר. חלוקת דפי זכויות לעובדי הקבלן על בסיס מה שנסגר בהסכם עם הקבלן .3

על גבי נייר  (יקבל מהגוף מזמין השירות את התנאים עליו חתם מזמין השירות עם הקבלן

יל מידיעת שלב ראשון של דאגה לזכויות מתח, כמו שציינו לעיל. )לוגו של הגוף מזמין השירות

 . ולכן יש לחלק לעובדים אלו את הזכויות המגיעות להם בשפה שהם מבינים, הזכויות

עובדי , וחשוב מכך, הגוף מזמין השירות יקצה מטעמו אדם אשר יהיה ממונה על עובדי הקבלן .4

שכאשר אינו מקבל את , כל עובד ידע. הקבלן ידעו שיש להם למי לפנות בגוף מזמין השירות

 . יש לו אל מי לפנות מעבר לקבלן, זכויותיו

יש להכיר בכך שישנם עוד עובדים אשר עובדים , בעת מתן מתנות לחג. הכרה בעובדי הקבלן .5

ולכן ראוי להעניק , סקים רשמית על ידי המקוםלמרות שהם אינם מוע, יסיתבאותו המקום פ

  . גם לאותם עובדים מתנה סמלית שתהווה הכרת טובה

גופים ציבוריים יעמדו לביקורת . לתעד את התלונות וכן לוודא טיפול בתלונותעל הגוף מזמין השירות 

וכי , יש לציין כי העלויות של מנגנון פיקוח זה אינן גבוהות. על בסיס קיומם של חמישה תנאים אלו

ניתן אף למנות את חשב , לא להוסיף עלויותשעל מנת . עיקר העלות מתבסס על בסיס כוח אדם קיים

העיקר שהגוף הבודק לא יהיה עם (י מטעמו לביקורת במקום רואה החשבון החיצוני המשרד או מ

  ). לקבלןזיקה 

  

הגדולה היא האם יש רצון השאלה , לפניך שלוש חלופות אשר יכולות לקדם את המצב, כבוד השר

 אצל כלל הגורמים במשק לשנות את המצב ולשפר בכך את תנאי העסקתם של עובדי אמיתי וכנה

, עלייה במחירי המכרזיםללמותר לציין שכל שיפור בתנאי העסקתם של עובדים אלו יגרום . הקבלן

ולכן מיותר לציין גם את (הוצאה גדולה יותר של המדינה אשר היא המעסיקה הגדולה במשק לומכך 

 כי חישוב זה לוקה בראייה לטווח נראה, אך יחד עם זאת). ההתנגדות הצפויה מצד גורמים באוצר

מדינה אשר משתפת פעולה עם , מר מדינה אשר יוצרת את תנאי העסקה הגרועים במשקכלו. קצר

שאולי קשה , ובכך משלמת מחיר יקר מאד לעתיד, גענית מזיקה לעצמה ולשלטון החוקהעסקה פו

 לכך ברור גם שישנה השפעה מעבר . אך וודאי שיש לו מחיר, יותר לתמחרו מעלותו של מכרז איכותי

 סביר אשר, חולה יותר,  הוא אדם עני יותרעובד זה. אשר לא מקבל את זכויותיו על מצבו של העובד

עובד ניקיון או אבטחה אשר אינו מקבל את הפנסיה הינו קשיש .  מעניק חינוך פחות טוב לילדיולהניח



כך נראה (אשר אין לו כסף לתרופות ובטווח ארוך בגלל אשפוזים או טיפולים דומים  עולה למדינה 

  . תר מאשר היה עולה בתור עובד עם זכויות יו)לנו

האחד פיתרון אשר מעמיד במרכז .  בין שני סוגי פיתרוןשננתח את החלופות נראה שיש להבחיןלפני 

  .  את הקבלן והשני אשר מעמיד במרכז את מזמין השירות

תעה אשר  וביצירת הרבהקמת מנגנון אכיפה הוא   אם הפיתרון.מתווה פעילות שונהכל פיתרון  יוצר 

הרי שפיתרון מסוג , להיות מעסיקים הוגניםמכוחה יעשו המעסיקים את השיקול הכלכלי שעדיף להם 

תאיים על אשר רתעה מציאות זו תיצור מחד מערכת ה. המוסרית למדינה מעביר את האחריות זה

  . יה ניצול של העובדיםאך מאידך במקומות בהם לא קיימת הרתעה יתכן ויה, המעסיקים

 על העובדים שמועסקים )הגם אם עקיפ(בכך שלמזמין השירות תהיה אחריות פיתרון הוא ואם ה

. את השירותאו לגוף הציבורי שמזמין ,  לאדם הפרטי עובר של האחריותהרי שמרכז הכובד , בתחומו

אלא ממונה מטעם מזמין , ה פקחים של משרדי ממשלההעיקרי לא יהי הבודק למעשה במנגנון זה

 אין אדם או גוף אשר יכול לטעון . לקורה בתחומוון בגישה זו הוא שכל מקום אחראיהיתר. השירות

עד שגופים , החיסרון הבולט הוא שהפיתוי לחסוך כסף יהיה כה חזק. לחפותו במקרה של ניצול

  . מסוימים עלולים להזניח את הביקורת ולהעדיף מודלים של העסקה פוגענית

מה עמדתנו כלפי חברות כוח האדם  ":רכית נוספת והיא מתווספת שאלה עלשאלת סוג הפיתרון

כלומר אם לדעתנו אין בעיה מוסרית במודל של חברות כוח אדם וקבלני ". ?וקבלני השירותים ככלל

דיף את סוג עלה הרי שיש,  של העובדים הללואלא הבעיה המוסרית היא רק בניצולם, שירותים

מפריט גם , ן שאז המעסיק אשר בעד שיטת עבודה זומכיוו,  כלומר הגברת האכיפה-הראשוןהפיתרון 

  קיום המשימהתעסקות היחידה שלו היא בוידוא ולמעשה הה, את הדאגה לזכויות של אותם עובדים

וכי חייבת ,  אם אנו סוברים שיש טעם לפגם בשיטת עבודה זו,לעומת זאת. ותשלום לקבלן השירות

לת  הרי שנעדיף את הט,בתחומוזכויות העובדים להיות למזמין השירות אחריות ולו עקיפה לגבי 

 קשרי עבודה כלשהם בין הנהנה מהשירות לבין העובד שמספק ובכך ייווצרו, האחריות על המעסיק

   . את השירות

אשר מעוניינים , באוצר נראה שהקמת מנגנון בקרה יזכה להתנגדויות מצד גורמים , במציאות כיום

ולכן , כיום הגישה הציבורית אינה אוהדת הוספת תקנים. עטבצמצום ההוצאות וממילא בפיקוח מו

הגם . ובכך תגדל האכיפה במדינה, נראה שיקשה על השר להעביר תהליך אשר בסופו יגדלו התקנים

 ,בנוסף. חשוב בעיקר בכך שהוא מחזיר למדינה את האחריות על שלטון החוק ועל אכיפתושפיתרון זה 



אלא , כלומר לא די להגדיל את מספר הפקחים, מת מנגנון גדולעל מנת לשפר את המצב יש צורך בהק

 ולכן . בתוספת תקנים לכלל מנגנון האכיפה אשר יאפשר יצירת הרתעה אמיתית על הקבלניםצורך יש 

 הטלת  החלופה של גם, בדומה לכך. נראה שדרישות אלו להוספת תקנים יקשו על קיומה של חלופה זו

וגם היא תזכה להתנגדויות , שת יצירת תהליך חינוכי והסברתי מקיף דור מזמין השירותהאחריות על

. 'מיקור חוץ'שהרי שיטה זו מקעקעת את היתרון הגדול שיש בשיטת העסקה של .   מצד האוצרדומות

ודווקא שיטה זו מחזירה את צלם האנוש , לדעתנו דווקא בשיטה זו יש את היתרון הערכי הגדול ביותר

יתרונה להשקפתנו הערכית הוא , לכן דווקא איבוד היתרון למזמין השירותו, שנגזל מאותם עובדים

 נראה שבשלב זה פיתרון זה אינו ,ומתוך הסתכלות לקידום המצב, אך מניתוח ריאלי. ה זושל הצע

הצעד אם כך נראה ש. והשינוי התפיסתי שמזמיני השירות צריכים לעבור הוא גדול מידי, ישים

פיתרון זה . לת חברות הקבלן בתוך הגדרת החוק של חברות כוח האדםהראשון שיש ליישם הוא הכל

 אינו מאפשר פיתרון זה. בראש ובראשונה מציב בשורה אחת את כלל העובדים המספקים שירותים

אך , את מצב עובדי כוח האדם מציאות שבה גורמים שונים מציעים פתרונות אשר לכאורה פותרים 

  . קבלן בצדהחברות  את עובדי למעשה מותירים

וישאיר רק את ,  יוציא בטווח הארוך את החברות הקטנות מתוך המשחק, כמו שציינו לעיל,פיתרון זה

א ל חלופה זו על פני שאר החלופות הוהיתרון הגדול ש. השחקנים הגדולים אשר יותר מחויבים לחוק

הינו , תיקון החוקיה. כמעטוהיא אינה צורכת משאבים ,  באופן יחסיהוא קל של חלופה זו שביצועה 

יש לציין שההסתייגויות שחלות כיום על חוק חברות . ישים הן מבחינה טכנית והן מבחינה פוליטית

גם חוק חברות כוח אדם , כלומר. אך זהו כבר מצב משופר, כוח האדם יחולו גם על חברות הקבלן

  .מצומצם עדיף על פני המצב הקיים

ב סביב הסעיף המחייב והויכוח העיקרי נס,  די מקובלאדםחוק חברות כוח ה, בשיח החברתי כיום

אך אין , )הויכוח בעיקר על אורך הזמן הנדרש עד לקליטת העובד(קליטת העובד לאחר תשעה חודשים 

 לא יהיו התנגדויות ,הקטנותהחברות  ובעיקר ,ולכן למעט חברות הקבלן, ויכוח על שאר סעיפי החוק

אשר , דווקא אצל חברות הקבלן הגדולות, פרטנרים שוניםניתן למצוא , בנוסף. רבות להחלה זו

ולכן דווקא האינטרס שלהן הוא הגברת הפיקוח , מנהלות ספרי כספים והן חברות רשומות בלאו הכי

וגם עלויות רישום החברות מכוסה , עלויות יישום החוק הן אפסיות, בנוסף. בדמות הרישום החוקי

  . מיידית על ידי אגרות הרישום



אבל הוא , ברור שפיתרון החלת החוק אינו משנה ומשפר מיידית את מצבם של עובדי הקבלן, אם כך

. שתי החלופות הנותרות הן הצעדים המתבקשים להמשך הדרך. הצעד הראשון בדרך לשיפור מצבם

וללא אחריות ולו חלקית על עובדי הקבלן , ללא אכיפה משמעותית לא תיתכן הרתעה על בעלי עסקים

  .לעולם ימצאו הפרצות בהן יפגעו הקבלנים בעובדים, י השירותמצד מזמינ

  ".ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה, לא עליך המלאכה לגמור", אדוני השר

  . שמולי בינג יועץ השר לענייני אכיפת עבודה, בכבוד רב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


