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תמצית
מסמ 5זה הוכ 3לקראת דיו 3בוועדה לקידו 7מעמד האישה בכנסת בנושא "נשי 7בחברות כח –אד ."7על מנת
לתאר את התופעה כראוי ,בחרנו להרחיב תחילה בתיאור כללי יותר של התופעה :הגורמי 7לה ,ההסדר החוקי
הקיי 7והתיקו 3לו ונתוני 7כללי .7בהמש 5המסמ ,5מורחב נושא הנשי 7המועסקות בחברות כ"א בכלל ובמגזר
הציבורי בפרט.
בשני 7האחרונות התרחב דפוס העסקה באמצעות חברות כ"א בעול 7ובמדינת ישראל כתוצאה מגורמי7
ושינויי 7כלכלי 7שוני .7העסקת עובדי 7באמצעות חברות כוח9אד 7טומנת בחובה יתרונות למשק לאור
העובדה שדפוס העסקה זה מקנה למעביד גמישות העסקה בהתא 7לצרכיו .מאיד ,5העסקה באמצעות חברת
כ"א פוגעת פעמי 7רבות בתנאי העסקה של המועסקי 7עצמ .7בישראל ,בה שיעורי העסקה באמצעות חברות
כ"א בישראל ה 7מ 3הגבוהי 7בעול ,7מוסדר הנושא בחוק "העסקת עובדי קבלני כ"א – התשנ"ו "1996.אשר
קובע כי עובד שהועסק על ידי קבל 3כוח –אד 7נשאר עובד של הקבל 3כשבינה 7שוררי 7יחסי עובד –מעביד.
בשנת  1999התקבל בכנסת תיקו 3לחוק אשר הגביל את מש 5זמ 3העסקתו של עובד באמצעות חברות כ"א
לתשעה חודשי 7וקבע כי תנאי העסקת 7של העובדי 7באמצעות חברות כ"א יושוו לאלה של העובדי 7האחרי7
באותו ארגו .3מועד יישומו של החוק נידחה לשנת  .2003יישו 7התיקו 3לחוק יצר חששות שוני 7לגבי השפעתו
על המשק ביניה :7חשש לפיטורי 7מואצי 7במגזר הפרטי והציבורי ,העסקת עובדי 7בשיטת "הדלת
המסתובבת" ויצירה של הסכמי 7קיבוציי 7בי 3חברות כ"א לארגוני עובדי 7בה 7תנאי העובדי 7לא ישופרו
באופ 3ניכר.
נתוני' כללי' :בדיקת מרכיבי התופעה מגלה כי במשק הישראלי פועלות כ 3009חברות כ"א .על פי סקר
הרשות לכ"א במשרד העבודה והרווחה בי 3העובדי 7בחברות כ"א נית 3למצוא שיעורי 7גדולי 7של נשי(65%) 7
ועולי 7חדשי) 7יותר משליש( .הגיל הממוצע של העובדי 7באמצעות חברות כ"א עומד על  36שני .7העובדי7
מרוכזי 7במקצועות שאינ 7דורשי 7מיומנות מקצועית רבה או השכלה גבוהה .מש 5ההעסקה של העובדי7
עומד על ממוצע של  20חודש ולמעלה מ 56.8%מהעובדי 7עובדי 7מעל  9חודשי .7תנאי העסקה של העובדי7
בחברות כ"א נחותי 7מאלה של עובדי 7אחרי 7וכ 20%9עד  40%מהמשתתפי 7בסקר לא זכו אפילו לתנאי
עבודה הקבועי 7בחוק .בקרב עובדי חברות כ"א ,שיעור מקבלי שכר המינימו 7הוא פי 29משיעור 7באוכלוסיית
השכירי.7
צמצו 7תקציבי משרדי הממשלה ושיאי כוח האד 7בשירות הציבורי יצרו מצב של יצירת תקינה עקיפה בה
משרדי הממשלה שוכרי 7את שירותיה 3של חברות כ"א ומעסיקי 7דרכ 3עובדי .7מספר העובדי 7באמצעות
חברות כ"א במגזר הציבורי נאמד בכ 70,000 9עד  80,000איש ,מתוכ 7כ 50,0009נשי .7יש לציי 3כי ברשימה
שהוכנה ע"י אג 8תקציבי' במשרד האוצר עבור נציבות שירות המדינה לצור :ההערכות לקראת התיקו 1בחוק
נספרו כ 4000.איש המועסקי' באמצעות חברות כ"א במשרדי הממשלה .בקרב עובדי 7בחברות כ"א במגזר
הציבורי שיעור המועסקי 7לטווח ארו) 5מעל  9חודשי (7הוא מעל  50%ונשי 7יותר מגברי 7נוטות לעבוד מעל 9
חודשי .7נשי 7מועסקות לרוב במקצועות מנהלה ושירותי 7זוטרי 7ושיעור האמהות הצעירות )בקבוצת גיל 28
 (369גבוה במיוחד.
במספר תביעות משפטיות וסכסוכי עבודה התברר כי רבות מ 3הנשי 7המועסקות במגזר הציבורי באמצעות
חברות כ"א מועסקות במש 5עשרות שני ,7לעיתי 7תו 5התחלפות חברת כוח האד 7המעסיקה אות ,3אול 7לא
זוכות לתנאי העסקה כשל עובדות מדינה .בנוס ,:נשי 7ואמהות העובדות באמצעות קבלני כ"א לא זוכות
להטבות הניתנות בשירות הציבורי לאמהות עובדות כדוגמת קיצור שעות עבודה או חופשה לצור 5טיפול רפואי
בהריו 3וכד' .להסתדרות העובדי 7הכללית החדשה הגיעו מגוו 3תלונות הנוגעות לקיפוח תנאי עבודה של נשי7
בחברות כ"א.
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 .1רקע לתופעה
החל משנות ה '809של המאה האחרונה ,כתוצאה מהתחרות הכלכלית הגוברת ,פריחתו של השוק
הגלובאלי ,שינויי 7טכנולוגי 7מרחיקי לכת ,והצמצו 7במערכות המכוונות את שוק העבודה,
התפתחו דפוסי עבודה ארעיי 7החורגי 7מדפוס העסקה שהיה מקובל עד כה .המונח "עבודה
ארעית" בא לתאר הסדרי העסקה זמניי 7הנובעי 7מ 3הצור 5של ארגוני 7ומעסיקי 7להגדיל את
הגמישות בהיצע כוח העבודה לארגו .3במסגרת העסקה ארעית נכללי 7דפוסי עבודה מגווני 7כגו:3
אספקת שירותי עובדי 7באמצעות חוזי ,7אספקת שירותי עבודה בקבלנות ,עבודה על בסיס חוזי7
לזמ 3קצוב ,עבודה על פי קריאה ,עבודה בליסינג ועבודה מרחוק.
קבלני כוח9אד) 7להל 93כ"א( פועלי 7בשלושה תחומי עבודה עיקריי :7שירותי תוו 5והשמה,
שירותי 7מקצועיי) 7לדוגמא :שירותי מידע ,ייעו= ,וכד'( ושירותי גיוס עובדי 7לצד שלישי שחברת
כ"א היא המעסיקה הישירה שלה 7ובינה לבי 3העובד מתקיימי 7יחסי עובד 9מעביד .בפועל תחת
דג 7העסקה זה לעובד יש שני מעסיקי :7מעסיק מכוח החוק 9חברת כוח האד ,7ומעסיק בפועל9
הארגו 3שהוא הלקוח של חברת כוח האד.7

 1.2חברות כוח האד' בישראל
1

תופעת התרחבות העבודות הזמניות בכלל ועבודה באמצעות קבלני כ"א בפרט חילחלה ג 7לשוק
הישראלי .גורמי 7שוני 7וביניה :7התגברות התחרותיות ,והשתנות פרופיל מחזורי העסקי7
והתקצרות ,7עודדו ארגוני 7כלכליי 7לחפש מסגרות העסקה גמישות וזולות יותר .חברות כוח
האד 7איפשרו לארגוני 7המשתמשי 7בשירותיה 7העסקה לזמ 3מוגבל מחו= להסכמי העבודה
הקיבוציי .7על פי רוב ,הסכמי השכר ותנאי העבודה של עובדי חברות כוח9אד 7נחותי 7בהשוואה
לתנאי השכר והתעסוקה של עובדי 7אחרי ,7ועל כ 3זולי 7יותר .בי 3הגורמי 7הנוספי 7אשר
העמיקו את השימוש בחברות כוח9האד 7בישראל נית 3למנות את הגידול הניכר בהיצע העולי7
דורשי עבודה אשר הגיעו לאר= מאז תחילת שנות ה 909והחלפת עובדי 7פלסטינאי 7בעובדי7
זרי .7בנוס ,:יש לציי 3את העובדה כי משרדי הממשלה ונציבות שירות המדינה פעלו מאז שנות ה9
 80לצמצ 7העסקה ישירה של עובדי 7בשירות הציבורי והחלפת עובדי תקינה בעובדי חברות
כ"א.2
העסקת עובדי 7באמצעות קבלני כוח9אד 7יכולה מחד לתרו 7למשק משו 7שהיא מקנה למעביד
גמישות העסקה בהתא 7לצרכיו התפעוליי .7גמישות זו חיונית בעיקר בהעסקה לתקופות קצרות.
הגמישות התעסוקתית יכולה לתרו 7ליעילות ולהקטנת האבטלה .כמו כ ,3העסקת עובדי 7בשיטה
זו נועדה להג 3על עובדי 7זמניי 7העובדי 7לתקופות זמ 3קצרות ובתו 5כ 5עוברי 7ממשתמש
למשתמש .מאיד ,5המעמד החברתי –כלכלי הנמו 5של חלק מהעובדי 7המועסקי 7באמצעות
קבלני כוח9אד ,7הארעיות שבעבודת ,7פיזור 7בי 3המעבידי 7בפועל ויכולתו של קבל 3כ"א לנייד
את עובדיו ממעביד בפועל אחד לאחר ,יוצרי 7תלות רבה של עובדי 7אלה בקבל ,3מקשי 7עליה7
1במסמ 5זה אשתמש בביטויי 7קבל 3כ"א וחברת כ"א לחילופי.3
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להתארג 3ופוגעי 7בכח המיקוח שלה 7מול המעסיק .יתרה מזו ,ארגוני עובדי 7מתקשי 7לייצג
את עובדי חברות כוח9אד .7יכולת ההתארגנות הנמוכה של העובדי ,7והעובדה שמס הארגו,3
הנגבה באמצעות קבלני כוח9אד ,7מובטח לארגו 3העובדי 7החות 7על ההסכ 7הקיבוצי ע 7קבלני
כ"א ,מקני 7לאחרוני 7יכולת תמרו 3רבה בי 3ארגוני העובדי.37
א :משרד העבודה והרווחה ציי ,3בסו :שנת  ,1999כי אופ 3העסקה באמצעות חברות כ"א יוצר
מעמד של עובדי 7סוג ב' .הזכויות של עובד קבל 3נחותות בדר 5כלל מאלה של עובדי 7אחרי7
המבצעי 7משימות זהות או דומות באותו מקו 7עבודה .בהקשר זה ,ציי 3ביה"ד הארצי לעבודה
כי" :שיטת העסקה באמצעות חברות כ"א לתקופות זמ 3ארוכות נראות בעיני כמגמה שלילית
ביחסי העבודה הפוגעת בהגנה שמשפט העבודה נות 3לעובדי 7ה 3במישור האינדיבידואלי וה3
במישור הקיבוצי .העסקה באמצעות קבלני כוח9אד 7מטרתה להג 3על עובדי 7זמניי 7העוברי7
ממשתמש למשתמש כאשר העסקת 7אצל כל אחד מהמשתמשי 7היא לתקופה קצרה .אד7
המועסק במש 5תקופה ארוכה אצל משתמש אחד ראוי לו שיחשב כעובדו של המשתמש .א7
לא...יוצרו במקו 7שני מעמדות עובדי.4"...7
על פי אפרי 7זי'לוני ,יו"ר הרשות לכלכלה ולחברה ,הסתדרות העובדי 7הכללית החדשה ,שיעורי
העסקת עובדי 7באמצעות חברות כוח9אד 7בישראל ה 7מ 3הגבוהי 7בעול 7ומהווה בי10% 95% 3
מכוח העבודה האזרחי לעומת שיעור 7באירופה וארצות הברית אשר אינו עולה על  .2.5%בהולנד
שיעור ההעסקה מגיע ל 5%9אול" 7היתר העסקה" מותנה בהענקת תנאי 7הוגני 7לעובדי7
הזמניי .7בצרפת ובאיטליה מותרת העסקה באמצעות חברת כוח9אד 7לתקופה שאינה עולה על
שישה חודשי 7וזאת לצרכי מילוי מקו 7או ביצוע עבודה דחופה.5

 .2חוק עובדי קבלני כוח.אד'
העבודה באמצעות חברות כוח 9אד 7מוסדרת בחוק "העסקת עובדי קבלני כוח.אד'.התשנ"ו.
 ."1996על פי הגדרות החוק ,קבל 3כוח9אד 7הוא "מי שעיסוקו במת 3שירותי כ"א של עובדיו לש7
עבודה אצל זולתו "....כלומר ,המינוח המשפטי "קבל 3כ"א" מתיחס למה שקרוי בעגה היומיומית
"חברת כוח9אד ."7סעי 13 :בחוק )טר 7התיקו 3האחרו (3קובע כי עובד שהועסק על ידי קבל3
כוח9אד ,7נשאר עובד של הקבל 3כשביניה 7שוררי 7יחסי עובד מעביד .שכרו ותנאי העבודה של
העובד נקבעי ,7בהעדר חוזה קיבוצי ,על פי הזכויות שמעניקי 7חוקי המדינה )משפט העבודה
המג .(3אול 7א 7קבל 3כוח האד 7היה צד להסכ 7קיבוצי ע 7ארגו 3עובדי 7יציג ,אזי יהיו הוראות
ההסכ 7חלות ביחסי 7שבינו ובי 3עובדו.6

2עובדי 7באמצעות קבלני כ"א בישראל :ניתוח תוצאות סקר עובדי 7באמצעות קבלני כ"א  .200091999הרשות
לתכנו 3כ"א משרד העבודה והרווחה.
3דו"ח מבקר המדינה 51ב.
4בפסק די 3בעניי 3צפי שפריר )דב"ע נז.(374 ,
5ז'ילוני אפריי .7המהפכה החקיקתית בעניי 3העסקת עובדי חברות כוח9אד .7משאבי אנוש .נובמבר 2001
6ש.7
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 2.1התיקו 1לחוק קבלני כוח.אד'
העבודה באמצעות קבלני כוח9אד 7שבה ועלתה לדיו 3הציבורי בשלהי שנת  ,1999ע 7הנחת הצעת
התיקו 3לחוק של חה"כ ויו"ר ההסתדרות עמיר פר=.
השינויי 7העיקריי 7בחוק לאחר כניסתו של התיקו 3לתוק :ה 7כדלקמ:73
 .1הגבלת מש :זמ 1העסקה :מש 5זמ 3העסקתו של עובד באמצעות קבל 3כוח9אד 7הוגבל
לתשעה חודשי ,7ע 7אפשרות הארכה )באישור שר העבודה והרווחה( עד ל 159חודשי.7
 .2הגדרות זהות המעביד :בתקופת מש 5זמ 3העסקה )תשעת החודשי 7הראשוני (7תשמש
חברת כ"א כמעבידתו של העובד שהופנה מטעמה אל המעסיק בפועל .ע 7תו 7תקופת
העסקה זו יהפו 5המשתמש אליו הופנה העובד מטע 7חברת כוח9האד 7למעבידו 9או
שיפוטר.
 .3שכר ותשלו' סוציאלי :זכויות שכר ותשלומי 7סוציאלי 7יינתנו לעובד חברת כ"א
מהיו 7הראשו 3לעבודתו אצל המשתמש ועל פי המקובל לעובד מסוגו אצל המשתמש.
במהל 5שנת  2000התקבל התיקו 3לחוק ,וישו 7הסעי :בדבר היקלטות של עובדי כוח9אד7
כעובדי 7מ 3המניי 3במקו 7עבודת 7אמור היה להכנס לתוק :באוקטבר  .2001בעקבות בקשת שר
האוצר נדחה יישו 7החוק בחמישה חודשי ,7לחודש מר=  .2002בחודש מר= נדחה שוב יישו7
החוק לשנת  2003על מנת לאפשר למשרדי הממשלה להער 5לקראת קליטת העובדי.7
בפועל ,ע 7כניסתו לתוק :של התיקו 3לחוק נוצר החשש כי חברות כ"א עלולות להעסיק את
העובדי 7בשיטת "הדלת המסתובבת"; כלומר ,לפטר עובדי 7בטר 7מלאו תשעה חודשי7
לעבודת ,7ואז להעסיק אות 7מחדש כעבור תשעה חודשי 7של הפסקת עבודה.
בנוס ,:למרות התיקו 3לחוק ,סעי 13 :סעי :קט) 3ג( קובע כי עובד שתנאי עבודתו אצל קבל 1כוח.
אד' מוסדרי' בהסכ' קיבוצי כללי הוראות סעי 8קט) 1א( לא יחולו עליו )בסעי 13 :סעי :קט3
)א( נאמר כי "תנאי העבודה ,ובמקו 7שיש בו הסכ 7קיבוצי 9הוראות ההסכ 7הקיבוצי ,החלי 7על
עובדי 7במקו 7העבודה שבו עובדי 7ג 7עובדי קבל 3כוח9אד ,7יחולו לפי העניי 3על העובדי 7של
קבל 3כוח9אד 7המועסקי 7באותו מקו 7בהתאמה .("..משמעות הסייג היא כי עלולי 7להווצר
מקרי 7בה 7חברת כ"א תחתו 7על הסכ 7עבודה קיבוצי מול ארגו 3עובדי 7אשר התנאי 7בו
מקפחי 7את עובדי החברת כ"א לעומת תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ועובדי חברת כ"א
יהיו מחוייבי 7לו.

 2.2יישו' התיקו 1לחוק והשלכותיו
סקר של אג :כלכלה של אגוד לשכות המסחר שנער 5בינואר  2001ניסה להערי 5את השפעות
יישו 7התיקו 3לחוק על המגזר הציבורי והעסקי .על פי הסקר ,הגבלת מש 5העסקת עובדי חברות
כ"א לתשעה חודשי 7והשוואת תנאי עבודת 7לאלו של עובדי 7אחרי 7תביא לייקור עלות העובד
בשיעור של כ 30% 925%9במגזר הציבורי ,ובכ 6%9במגזר הפרטי וכתוצאה מכ 5לפיטורי רבי 7מ3

 7עובדי 7באמצעות קבלני כ”א בישראל :ניתוח תוצאות סקר עובדי 7באמצעות קבלני כ”א  .200091999ש7
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העובדי .7הסקר מערי 5כי מספר המפוטרי 7בי 3עובדי חברות כ"א המועסקי 7במגזר הציבורי
עלול להגיע לכ 15,0009איש.8
אול ,7בבדיקה שנעשתה ע"י ההסתדרות בסו :שנת  2001עלה כי בתשעת החודשי 7של השנה
שעברה נקלטו בפועל  15,000עובדי 7על יד מעסיקיה 7עקב היערכות הגופי 7המעסיקי 7להפעלת
סעי :הקליטה בחוק העסקת עובדי 7על9ידי קבלני כ"א .לדוגמא ,בחברת בזק נקלטו  2500עובדי7
ובקופת חולי 7כללית  2,700איש .הממשלה התכוונה לקלוט  2,300איש מקרב  4,000עובדי כ"א
המועסקי 7במשרדיה.9

 .3חברות כ"א.נתוני' כללי'
 3.1היק.8כללי
במשק הישראלי פועלות כ –  290עד  300חברות כ"א ברשיו 3של משרד העבודה והרווחה .על פי
הערכת הסתדרות העובדי 7הכללית החדשה ,פועלות עוד עשרות רבות של חברות ללא רשיו ,3דבר
הגורר תנאי העסקה מקפחי 7עוד יותר .בנוס :פועלות חברות למיו 3והשמה )שיש לה 3רשיו3
לאבח 3ולהפנות עובד לעבודה א 5לא לשמש לו כמעסיק( ,חברות ל"שירותי 7חיצוניי "7הפועלות
כחברות מוסוות לכ"א ,אגודות וקרנות הפועלות כחברות כ"א בעיקר במערכת הבריאות ,חברות
עירוניות לכלכלה לפיתוח או לחינו 5המשמשות כחברות כ"א לעיריות הא 7שלה ,3קבלני ניקיו3
וחברות שמירה.
ההערכות לגבי מספר העובדי 7המועסקי 7במשק הישראלי באמצעות חברות כוח –אד 7משתנות
ונעות בי 58,000 3איש )הערכת הלמ"ס( ל 105,000 9איש )משרד העבודה( ו 120,000 9איש )לפי
דו"ח מבקר המדינה( .10בהתא ,7הערכת חלק 7של עובדי חברות כוח9אד 7מתו 5כוח העבודה
האזרחי משתנה ונעה בי 5% 3ל .10%9לא עלה בידינו למצוא הסברי 7לפערי 7אלה ,למעט העובדה
כי אי 3במדינת ישראל בסיס נתוני 7מסודר ומקי :לנושא .עפ"י נתוני הלמ"ס ,היק :הפעילות
הכספי בענ :הוער 5בכ 5.09מליארד > לשנת .1999

 3.2מאפייני' סוציו.דמוגרפי'
סקר עובדי 7באמצעות חברות כ"א של הרשות לתכנו 3כ"א של משרד העבודה והרווחה העלה כי
קבוצות חלשות בשוק העבודה מרוכזות בקבוצת העובדי 7באמצעות קבלני כוח9אד .7כ 5לדוגמא,
שיעור הנשי 7עומד על  65%מקרב העובדי 7באמצעות קבלני כוח9אד .7בהשוואה ,שיעור הנשי7
בכלל כוח העבודה האזרחי עומד על כ.50% 9
עובדי 7באמצעות קבלני כוח9אד 7נוטי 7להיות יחסית צעירי .7הגיל הממוצע של העובדי 7עומד
על  36שנה והתפלגות הגילאי 7של העובדי 7מוטה כלפי הגילאי 7הצעירי .7מרבית העובדי7
באמצעות קבלני כוח9אד 7מרוכזי 7בקבוצת השכלה של  12שנות לימוד ,כאשר ממוצע שנות
ההשכלה עומד על  13שנות לימוד .בחינת מוצא 7של העובדי 7באמצעות קבלני כוח9אד 7מעלה
8השפעת חוק העסקת עובדי 7ע"י קבלני כוח אד 7על הענ .:אגוד לשכות המסחר בישראל .ינואר .2001
9מרציאנו יוסי ,יו"ר האג :לדמוקרטיה תעשייתית וחב' כ"א .הסתדרות העובדי 7הכללית חדשה .מכתב מתארי 5ה.9
20.3.2002
10המחקר המקי :ביותר בנושא נעשה ע"י לאה אחדות ,ויקטור סולה וצבי אייזנב 5עבור הסתדרות העובדי 7הכללית
החדשה ב .19989אול ,7לאור העובדה כי המחקר אינו מעודכ 3ומתבסס על בסיסי הנתוני 7של הביטוח לאומי ,הלמ"ס
וההסתדרות משנת  1995בחרתי לא להעזר במימצאיו.
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כי חלק ניכר )יותר משליש( מהעובדי 7ה 7עולי 7ממדינות חבר העמי ,7מרבית 7עולי 7חדשי7
אשר עלו החל משנת  1990ואיל.5

 3.3תחומי עיסוק
מתו 5דיווחי חברות כוח האד 7המובילות בענ ,:למעלה מ 80% 9מהמועסקי 7בענ :ממלאי7
תפקידי 7טכניי/7משרדיי 7שאינ 7דורשי 7מיומנות ו/או השכלה גבוהה ,כגו 3שירותי 7שוני7
המתבצעי 7באמצעות חברות הטלפו) 3שווק ומכירה ,טיפול בפניות לקוחות ,ביצוע סקרי,7
מוקדנות וכו'( ועבודות מזכירות שונות.

 3.4מש :העסקה
מסקר הרשות לתכנו 3כוח9אד 7עלה כי מש 5הזמ 3הממוצע של עבודה באמצעות קבלני כ"א עומד
על כ 209חודשי ,7למעלה מפי 29מכפי שהוגבל בחוק העתיד להיכנס לתוק .:משמעות הדבר היא
כי התיקו 3לחוק עתיד לשנות בצורה משמעותית את מש 5התעסוקה הממוצע של עבודה באמצעות
קבלני כוח9אד .7מבדיקת התפלגות מש 5הזמ 3הממוצע של עבודה באמצעות חברות כ"א עולה כי
 56.8%מהעובדי 7עובדי 7למעלה מתשעה חודשי .7לעומת זאת ,מדיווחי חברות כוח9אד 7לסקר
שער 5אגוד לשכות המסחר עלה כי רק  30%מהעובדי 7המועסקי 7על יד 3מועסקי 7לתקופה
העולה על  9חודשי.7

 3.5היק 8משרה
על9פי סקר הרשות לתכנו 3כ"א ,אחוז העובדי 7במשרה חלקית בקרב העובדי 7באמצעות קבלני
כוח9אד 7עומד על  .32%לעומת זאת מדיווחי חברות כוח9אד 7בסקר שער 5אגוד לשכות המסחר
עלה כי  60%מהמועסקי 7באמצעות חברות כ"א עובדי 7במשרות חלקיות ,בשיעורי 7שוני7
)משקל 7של העובדי 7במשרות חלקיות מכלל המועסקי 7במשק עומד על  27%בלבד(.11

 3.6תמחור שירותי כוח –אד'
על פי קוב= תדריכי 7לענ :חברות כ"א ,בהוצאת אג :מס הכנסה ומיסוי מקרקעי 1999/284 3חוזה
ההתקשרות המקובל בי 3חברת כ"א לבי 3מזמי 3שירותי העבודה כולל את גובה השכר שישול7
לעובד ,ואת העמלה שתינת 3לחברה .עמלה זו כוללת את עלויות השכר הנלוות )סוציאליות( ואת
מקד 7הרווח הגולמי של החברה.
גובה העמלות המדויק משתנה בהתא 7למש 5העסקה הצפוי של העובדי ,7היק :המשרות וסוג3
ונקבע בתהלי 5של מיקוח בי 3חברות כ"א לבי 3מזמי 3השירות .גובה העמלות המקובל נע בי929 3
 34אחוזי 7מתו 5שכר העובד בחוזה לתקופה של עד שלושה חודשי ,7ובי 58945 3אחוזי 7בחוזה
לתקופה ארוכה של שנה ומעלה.12
11ש7
12נתוני 7אלו מבוססי 7על תחשיב שנער 5במחלקת עבודה ושכר באיגוד לשכות המסחר ,המסתמ 5על ההסכמי7
הקיבוציי 7עליה 7חתומות חברות כ"א .
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 3.7תנאי עבודה
תנאי השכר שמקבלי 7עובדי 7במשק הישראלי מתחלקי 7לתנאי שכר הקבועי 7בחוק כגו3
חופשות דמי מחלה והחזר נסיעות ,ותנאי העסקה נלווי 7אשר אינ 7קבועי 7בחוק כגו :3זכויות
פנסיוניות ,קר 3השתלמות ,החזר שיחות טלפו ,3השתלמות מקצועית ועוד .סקר הרשות לתכנו3
כ"א הראה כי ה 3לגבי תנאי התעסוקה הקבועי 7בחוק וה 3לגבי תנאי תעסוקה שאינ 7קבועי7
בחוק שיעור העובדי 7באמצעות חברת כ"א הזוכי 7לה 7הוא נמו .5הסקר גילה כי שיעור
העובדי 7שאינ 7זוכי 7לדמי נסיעות עומד על  20%וכי 40% 9מ 3העובדי 7לא זכו לדמי מחלה או
לחופשות בתשלו .7שיעור העובדי 7באמצעות חברות כוח9אד 7אשר זוכה לתנאי תעסוקה שאינ7
קבועי 7בחוק ,נמו 5הרבה יותר 28% .זוכי 7לקבל ביטוח פנסיוני 9.8% ,זוכי 7לקר 3השתלמות,
 3.5%מקבלי 7החזר שיחות טלפו 3ו 9.5%9זוכי 7להשתלמות מקצועית.

 3.8שכר
סקר הרשות לתכנו 3כ"א אשר השווה את שכר העובדי 7באמצעות חברות כ"א לשכר השכירי7
במשק על פי קטגורית שכר שונות ,הראה כי שיעור מקבלי שכר המינימו) 7עד  > 15לשעה( גבוה
פי  2משיעור מקבלי שכר המינימו 7בקרב אוכלוסיית השכירי .7כמו כ ,3בקטגוריית מקבלי השכר
הגבוה יחסית )מעל  > 25לשעה( ,שיעור העובדי 7באמצעות קבלני כ"א המקבלי 7שכר זה עומד
על כעשירית בהשוואה לשיעור השכירי.13 7
בנוס :הסקר הראה כי קיימי 7הבדלי שכר ניכרי 7בכל העיסוקי 7למעט בעיסוק "עובדי7
מקצועיי "7וכי פערי השכר בי 3עובדי 7באמצעות קבלני כ"א לשכירי ,7לפי גיל ועיסוק ,עומד על
 15%ל .30% 9נמצא כי משתנה ההשכלה הינו המשתנה העיקרי לו נמצאה השפעה על השכר.

 .4עובדי כ"א בשרות הציבורי
מאז כניסתה של "תוכנית הכלכלית החדשה" בשנת  1985החלה המדינה לדחוק במשרדיה
ובמוסדות הממוני 7על ידה לצמצ 7את תקציביה 7ובמיוחד את מצבת כ"א .שיאי כוח האד,7
המצויני 7בהצעות התקציב מדי שנה ,נמצאי 7במגמת צמצו 7החל משנת  .1996בשנת  1996עמד
שיא כוח9אד 7על  69.8אל :איש ואילו בהצעת התקציב לשנת  2002עמד שיא כ"א על 55,073
עובדי ,7כלומר קיצו= של יותר מכ.20% 9
מדיניות הצמצו 7בתקינה יצרה שגרה של תקינה עקיפה :משרדי ממשלה כדוגמת משרד החינו,5
הבריאות והמשפטי 7שלא יכלו לוותר על כוח האד 7הדרוש לה 7מצאו פתרונות תעסוקתיי7
בדמות 3של חברות כוח9אד .7צורת העסקה זו חוסכת למדינה בעלויות העבודה ,מאפשרת לנהל
ולהציג נתוני התייעלות ויוצרת חי= בינה לבי 3עובד הקבל 3על ידי מניעת הכרה ביחסי העבודה בי3
העובד למעביד.

13ראה נספח.
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 4.1היק.8מגזר ציבורי
בדומה למגוו 3הערכות לגבי מספר 7הכללי של העובדי 7באמצעות חברות כוח אד 7במשק ,כ5
קיימות הערכות שונות לגבי מספר העובדי 7המועסקי 7באמצעות חברות כ"א במגזר הציבורי.
הסתדרות העובדי 7הכללית החדשה אומדת את מספר המועסקי 7בהסדרי 7חו= תקניי 7ב9
 100,000אישה ואיש המהווי 7כ 16%9מכלל המועסקי 7במגזר זה .על פי פרופ' דפנה יזרעלי
מאוניברסיטת בר9איל 3כ 61%9מהעובדי 7בחברות כ"א מועסקי 7בשירות הציבורי .המדובר
בסדר גודל שבי 70,000 3לבי 80,000 3איש המהווי 7כ 15%9מהמועסקי 7בשרות הציבורי .14במידה
ונשתמש בנתו 3כי מקרב העובדי 7באמצעות קבלני כוח9אד) 7ראה לעיל( שיעור הנשי 7עומד על
 ,65%נית 1להערי :את מספר הנשי' המועסקות באמצעות חברות כ"א בשרות הציבורי בכ.
 50,000נשי' .לעומת נתו 3זה ,בסקר מדגמי שנעשה ע"י אג :הכלכלה של אגוד לשכות המסחר
עלה כי  67%מהמועסקי 7באמצעות חברות כ"א עובדי 7במסגרת המגזר הפרטי והשאר )כ(43%9
מועסקי 7במגזר הציבורי.15
ברשימה שהוכנה ע"י אג 8תקציבי' במשרד האוצר עבור נציבות שירות המדינה לצור:
ההערכות לקראת התיקו 1בחוק נספרו כ 4000.איש המועסקי' באמצעות חברות כ"א במשרדי
הממשלה .למרות העובדה כי רשימה זו אינה כוללת את העובדי 7באמצעות חברות כ"א ביחידות
הסמ) 5רשויות מקומיות וכד'( נדמה כי אי 3בדבר כדי להסביר את הפער בנתוני 4000) 7איש
לעומת  80,000970,000איש(.
מנתוני 7חלקיי 7שהגיעו למרכז המחקר והמידע בכנסת עלה כי:
בכנסת :בשנת  2001הועסקו בכנסת כ 709עובדי 7באמצעות חברות כ"א כמחצית מה 7נשי7
מתו 410 5עובדי 7בכנסת תקניי 7וארעיי .7התפקידי 7בה 7הועסקו עובדי חברות כ"א היו
תפקידי מזכירות ,הנהלת חשבונות ,גינו ,3תחזוקה ,שליחויות והדרכה בשפות זרות.
משרד העבודה והרווחה :במשרד הרווחה מועסקי 138 7עובדי 7באמצעות חברות כוח אד7
מתוכ 120 7נשי 7המועסקות בתפקידי :מזכירות ,עובדות מטבח ,מנחות אומנה ,קציני מבח,3
מפקחות מחוזיות וארציות ,מתאמות מיחשוב ,קלדניות ,תקציבניות ,פקידת סעד ,עובדות ניקיו.3
במשרד העבודה מועסקי 85 7איש באמצעות חברות כוח אד 7המהווי 7כ 9%9מתו 5כלל
העובדי 7במשרד .נשי 7מהוות כ 82%9מכלל המועסקי 7באמצעות חברות כ"א במשרד העבודה,
רוב 3מועסקות בתפקידי פקידות .הנתוני 7אינ 7כוללי 7את עורכי הדי 3המועסקי 7במשרד
במסגרת עמותת "אפשר".
נתוני' אלה של משרד העבודה והרווחה אינ' כוללי' את העובדי' באג 8לטיפול באד' המפגר
ועובדי עמותות של המשרד.
עד למועד הגשת המסמ :לא נתקבלו נתוני' מהמוסד לביטוח הלאומי ומשרד האוצר.

14מתו :5יזרעלי דפנה ובנימי 3אורלי .עובדות המועסקות באמצעות חברות כוח9אד 7בסקטור הציבורי כבעייה של
מעמד האישה בישראל .תקציר שהוכ 3עבור הוועדה לקידו 7מעמד האישה .16.7.2001 9
15החברות שנכללו בסקר מעסיקות כ 66,0009עובדי 7המהווי 7כ 60%9מ 3השוק .ש.7
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 4.2מש :זמ 1ההעסקה
שיעור ההעסקה ארו :הטווח )מעל  9חודשי'( נפו= במיוחד במגזר הציבורי –ממשלתי .סקר
הרשות לתכנו 3כוח9אד 7העלה כי שיעור העובדי' למעלה מתשעה חודשי' במגזר הציבורי עומד
על  72%מהעובדי' בהשוואה לשיעור של  55%העובדי 7מעל תשעה חודשי 7במגזר הפרטי.
לעומת זאת מדיווחי חברות כוח9אד 7בסקר שער 5אגוד לשכות המסחר עלה כי כמחצית
מהעובדי 7במגזר זה מועסקי 7למעלה מ 99חודשי 7לעומת  16%מהעובדי 7במגזר הפרטי .מתו5
סקר הרשות לתכנו 3כ"א עלה ג 7כי נשי' נוטות יותר לעבוד למעלה מתשעה חודשי' בהשוואה
לגברי'.

 .5נשי' בחברות כ"א בשירות הציבורי
נשי ,7כפי שכבר נאמר לעיל ,מהוות רוב בקרב העובדי 7באמצעות חברות כוח9אד 7במגזר
הציבורי .בהעדר נתוני 7מדויקי ,7נית 3רק להערי 5את מספר 3כעומד על כ  80,000970,000נשי.7
נשי 7אלו מועסקות לרוב בתפקידי מנהלה ושירותי 7זוטרי .7סקר הרשות לתכנו 3כ"א מצא כי
 60%מ 3העובדי)7ות( באמצעות קבלני כוח9אד 7בתו 5המגזר הציבורי עובדי 7בעיסוקי7
"מזכירות" ו"קלדני ."7שיעור העובדות בגיל הפריו 3ואמהות צעירות בקבוצת הגיל  36928גבוה
במיוחד.
במספר תביעות משפטיות התברר כי רבות מ 3הנשי 7המועסקות במשרדי הממשלה ובמגזר
הציבורי באמצעות חברות כ"א ,מועסקות במש 5שני 7רבות ,אול 7אינ 3זכאיות לתנאי 7כשל
עובדות מדינה.
במספר מקרי 7הביע בית הדי 3לעבודה את מורת רוחו מהמצב בו המדינה מעסיקה עובדות
באמצעות חברות כ"א במש 5שני 7ארוכות ,תו 5כ 5שחברות כוח האד 7מתחלפות מדי מספר
שני ,7ונמנעת מלהעניק לה 3זכויות של עובדות מדינה.
•

בפסק די 3שנית 3בבית די 3ארצי לעבודה בירושלי 7בעניינה של אילנה לוינגר
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אשר

ערערה נגד פיטוריה מעבודתה ,לאחר שהועסקה במשרד העבודה והרווחה במש 20 5שנה
כעובדת כ"א וכ"נותנת שירותי ,"7חוותה השופטת א' ברק את דעתה בפסק הדי 3כי צורת
ההעסקה של המשרד )באמצעות חברת כוח9אד (7מנסה בכל דר 5לעקו :את דרכי
ההעסקה המקובלות ואת ההגנה שמשפט העבודה נות 3לעובדי ,7תו 5עקיפת התקשי"ר
המציי 3במפורש "שאי 3עובד מועסק כארעי לטווח ארו ,5לתקופה לא מוגבלת" .לעניי3
זמניותה של העובדת )אשר הועסקה  20שנה באותו מקו 7ואותו תפקיד!( העירה
השופטת כי "..במקרה של המערערת לא היא הייתה העובדת הזמנית שהחליפה משתמש
מעת לעת ושלצור 5מיקרי 7אלו נחשבת חברת כוח האד 7כמעבידה ,אלא חברות כוח
האד 7ה 3שהיו זמניות וה 3שהתחלפו מעת לעת והמערערת היא שהייתה קבועה" .בית
הדי 3הארצי נת 3צו זמני לפיו תוחזר העובדת לעבודתה אצל מעבידה ותועסק באותה דר5
ובאותו סטטוס בה 7הועסקה עד להפסקת עבודתה וזאת עד להחלטה בתביעה העיקרית.
 16ע"ע  1189/00אילנה לוינגר נגד מדינת ישראל ואח'.
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•

קלדניות ביחידת שירות עיבוד מידע )שע"מ( במשרד האוצר פנו ,בסיוע ההסתדרות
הכללית לבית הדי 3לעבודה האזורי בירושלי 7בבקשה לבטל את מכתבי הפיטורי3
שנשלחו אליה 3בסו :דצמבר  .2000ע 7הוצאת מכתבי הפיטורי 3ביקשו העובדות מבית
הדי 3להוציא נגד המדינה צו מניעה בטענה כי  24הקלדניות ה 3עובדות מדינה לכל דבר.
בית הדי 3לעבודה בראשות כב' השופטת ו .וירט ליבנה נעתר לבקשת העובדות.

•

קלדנית בית המשפט אשר הועסקה במש 5שני 7באמצעות חברות כ"א שונות בבית
המשפט ,פנתה בסיוע ההסתדרות ,בתביעה לביה"ד האזורי לעבודה בירושלי 7על מנת
שיצהיר כי הקלדניות הנ 3עובדות מדינה ולא עובדות חברות כוח9אד .7ביה"ד האזורי
לעבודה בראשות כב' השופטת ורדה וירט9ליבנה 17קיבל את תביעתה וקבע כי הקלדנית
הנה עובדת מדינה .תביעה זו מהווה חלק מסיכסו 5עבודה בי 3קלדניות בית המשפט
למדינה.

כאמור לעיל ,לאחר קבלת התיקו 3לחוק "קבלני כוח אד "7הביעה נציבות שירות המדינה נכונות
לקלוט חלק מ 3הנשי 7המועסקות באמצעות חברות כוח אד 7במסגרת שירות המדינה וא :החלה
להיער 5בהתא .7אול ,7משמעות עובדה זו היא כי נשי' העובדות מזה שני' ארוכות באמצעות
חברות כוח אד' במשרדי הממשלה יאלצו לעבור את מבחני הנציבות על מנת להיקלט כעובדות
מדינה .יש לתת את הדעת כי חלק ,1ככל הנראה ,לאור גיל 1המתקד' והשכלת ,1לא יעברו את
מבחני הנציבות וימצאו את עצמ 1מחוסרות עבודה.

 5.1תנאי העסקה של נשי' המועסקות באמצעות קבלני כ"א
בנוס :לקיפוח בתנאי ההעסקה המשות :לרוב 7המכריע של העובדי 7באמצעות חברות כ"א
במגזר הציבורי )כגו 3שכר לפי שעות עבודה בפועל לעומת משכורת חודשית והעדר ביטוח פנסיוני
וכיו"ב )ראה נספח א' להשוואת תנאי העבודה( ,נשי 7ואמהות העובדות באמצעות קבלני כוח9
אד 7אינ 3מקבלות את ההטבות הניתנות בשירות הציבורי לאמהות עובדות .לדוגמא:
•

משרת א 40) 7שעות במקו 45944 7שעות עבודה(

•

משרת א 7לתינוק ) 37.5שעות בשבוע(

•

חופשה לצור 5טיפול רפואי בהריו 3או לצור 5טיפולי פוריות

•

חופשה בתשלו 7לצור 5טיפול בילד חולה

•

שמירה על מקו 7עבודה של היולדת

מתלונות שהגיעו להסתדרות בעניי 1נשי' עולה כי:
• משרה מלאה לגבי העובדות באמצעות חברות כ"א מוגדרת כ 43 9שעות בשבוע לעומת
 42.5בשרות הציבורי )או פחות במקצועות מסוימי .(7כתוצאה מכ 5כמעט כל העובדות
באמצעות חברות כ"א מוגדרות כמועסקות במשרה חלקית – וחופשת 3ודמי ההבראה
שלה 3מצומצמי 7בהתא.7
17עב  911583/99חני אבני –כה 3ואח' נגד מד"י והנהלת בתי המשפט ואח'
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•

לאור העובדה שמשכורות לעובדות כוח9אד 7משולמת על שעות עבודה בפועל ,אי3
הפחתת שעות עבודה לא 7לתינוק או א 7לילד .רק חלק קט 3מהחברות מאפשרות לנשי7
לקצר את שעות העבודה על חשבונ 3שלה .3אמהות העובדות משרה מלאה לפי דרישת
המעסיק אינ 3מקבלות תשלו 7של שעות נוספות עבור.3

•

קבלני כוח9אד 7משלמי 7לעובדיה 3ימי מחלה לפי המינימו 7החוקי )יו 1 7ללא תשלו,7
 392ימי 7בתשלו 7של  37.5%ומיו 4 7של מחלה ואיל 5בתשלו 7של  ,(75%לפיכ 5כמעט
כל טיפול ובדיקה בתקופת ההריו 3היא על חשבו 3העובדת.

•

ישנ 3חברות המאפשרות לא 7לצאת לטפל בילד חולה על חשבו 3ימי חופשת מחלה שלה3
ובחלק מהחברות לא מאפשרי 7א :את זה.

•

ישנ 3תלונות רבות על פיטורי עובדות חברות כ"א בהריו 3בתואנות שונות .הפיטורי7
נעשי 7בדר 5כלל בפעולה משותפת בי 3המעסיק בפועל ובי 3חברת כוח9האד.7

 .6סיכו'
נראה כי ההעסקה באמצעות חברות וקבלני כ"א יש בה בכדי לקפח ולפגוע בזכויות העובד.
משכורת נמוכות ,העדר תנאי 7סוציאלי ,7זכויות פנסיוניות וכד' חוברי 7יחד לפגיעה בזכויות
העובד הבסיסיות ביותר .מ 3הנתוני 7לעיל עולה כי מרבית העובדי 7בחברות כ"א ה 3נשי) 7כ9
 65%לער .(5נשי ,7מגזר פגיע ממילא ,סובלות פגיעה כפולה ע"י העסקת 3בחברות כ"א :ראשית,
תנאי העסקת 3הינ 7מקפחי 7ושנית נמנעות מה 3זכויות ייחודיות לנשי 7כמו קיצור שעות עבודה
לא 7עובדת .בשירות הציבורי ,המצב חמור עוד יותר כיוו 3שהמדינה מעסיקה עשרות אלפי נשי7
לא פרופסיונאליות במקצועות "הצווארו 3הוורוד" :מזכירות ,קלדניות ועוד ,באמצעות חברות
כ"א ,במהל 5שני 7ארוכות ,תו 5החלפת חברות כ"א ,והשארת העובדות בתנאי העסקה לא
מספקי .7בנוס ,:יש לציי 3כי העדר מידע מבוסס ומסודר על היק :התופעה )ראה הערכות
סותרות לגבי מספר המועסקי 7במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי( ,מקשה על ההערכות
והתמודדות ע 7נושא זה.
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מקורות
מאמרי7
יזרעלי דפנה ובנימי 3אורלי  .עובדות המועסקות באמצעות חברות כוח9אד 7בסקטור הציבורי
כבעייה של מעמד האישה בישראל .תקציר שהוכ 3עבור הוועדה לקידו 7מעמד האישה .16.7.200 9
עובדי 7באמצעות קבלני כ"א בישראל :ניתוח תוצאות סקר עובדי 7באמצעות קבלני כ"א 91999
 .2000הרשות לתכנו 3כ"א משרד העבודה והרווחה
השפעת חוק העסקת עובדי 7ע"י קבלני כוח אד 7על הענ .:אגוד לשכות המסחר בישראל .ינואר
2001
ז'ילוני אפריי" .7המהפכה החקיקתית בעניי 3העסקת עובדי חברות כוח9אד ."7משאבי אנוש.
נובמבר 2001
פסקי די3
עב  911583/99חני אבני –כה 3ואח' נגד מד"י והנהלת בתי המשפט ואח'
ע"ע  1189/00אילנה לוינגר נגד מדינת ישראל ואח'
חקיקה
חוק העסקת עובדי קבלני כ"א – התשנ"ו19969
מכתבי7
מרציאנו יוסי ,יו"ר האג :לדמוקרטיה תעשייתית וחב' כ"א .הסתדרות העובדי 7הכללית חדשה.
מכתב מתארי 5ה.20.3.20029
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נספח א'

פערי זכאויות בי 1עובדי'/ות המועסקות באמצעות חברות כוח אד' לבי 1עובדי/ות
18
מדינה
19

עובדי' קבלניי'

עובדי מדינה

דירוג שכר

דירוג שווה לכלל העובדי7
עפ"י שכר שעה ויומי

דירוגי שכר מקצועיי 7עפ"י
תחו 7ורמת אחריות

ימי מחלה

אי 3תשלו 7מלא עבור  3ימי
מחלה ראשוני7

תשלו 7מלא עבור ימי מחלה

וותק

קידו 7מזערי בתו 6 7שני7

קידו 7וותק מדי שנה

קידו7

אי 3אפשרויות להתקד7
ולשנות תפקיד באותו משרד

קידו 7וותק מדי שנה

חופשות מרוכזות

איו חופשה מרוכזת בהסכ7
ולכ 3בעת סגירת משרדי
הממשלה בסוכות ובפסח ה7
נפגעי7

הסדר לחופשות מרוכזות ניכוי
חלקי של ימי החופשה

קייטנות

אי 3פיצוי כספי או הסדר
לסיוע במימו 3קייטנות
בחופשות

הסדר לעובדי מדינה לסבסוד
קייטנות

חופשת לידה

אי 3חובה לתפקיד זהה או
באותה רמה

יש חובה לשמור התפקיד עד
החזרה מחופשת לידה

מבחני הנציבות

מחויבי 7לעמידה במכרזי7
חיצוניי 7בלבד

שכר עידוד

אינ 7זכאי 7לפרמיות מוגדלות זכאי 7לשכר עידוד ופרמיות
מוגדלות )לעיתי 7על חשבו3
שכר
עובדי הקבל(3

ביגוד

אי 3זכאות לביגוד

זכאות שנתית לקצובת ביגוד

קר 3השתלמות

אי 3הפרשה לקר 3השתלמות

זכאות לקר 3השתלמות

הלוואות

אי 3הסדר הלוואות

הסדר הלוואות ומענקי 97בנק
יהב

פיטורי3

העדר הודעה מוקדמת על
הפסקת עבודה

מו"מ והודעה מראש על
הפסקת עבודה לזמניי7

 18מתו :5יזרעלי דפנה ובנימי 3אורלי  .עובדות המועסקות באמצעות חברות כוח9אד 7בסקטור הציבורי כבעייה של
מעמד האישה בישראל .תקציר שהוכ 3עבור הוועדה לקידו 7מעמד האישה .16.7.200 9
19זכויות אלה ה 3זכויות פוטנציאליות הנקבעות בהתא 7לדירוג ולסטטוס העובד ואינ 7ניתני 7בהכרח לכל עובד
בפועל.

15

עובדי' קבלניי'

עובדי מדינה

פדיו 3חופשת מחלה

לא זכאי7

זכאי7

פנסיה תקציבית

מפרישי 7משכר 7לפנסיה
וזכאי 7להסדר רק לאחר 18
חודש

זכאי 7לפנסיה תקציבית ללא
הפרשה מהשכר

שכר קבוע

לא יכולי 7לקבל שכר בחגי7

השכר בחגי 7לא נפגע

עבודה בשבתות וחגי7

שכר רגיל

תוספת של  200%9125%לשעת
עבודה

הוצאות אש"ל

לא זכאי7

זכאי7

תוספת כוננות

לא זכאי7

 100%מהשכר תמורת כוננות
ותוספת משמעותית על קריאת
פתע.

דמי הבראה

לא צוברי 7ותק לצור 5זכאות
לדמי הבראה .כשכ 3זכאי,7
הזכאות לפחות ימי7

זכאי 7לימי הבראה בתשלו7

ימי בחירה

לא זכאי7

זכאי 7לשני ימי בחירה בשנה

אחזקת רכב

לא זכאי7

זכאי 7לביטוח רכב,
קילומטראז' הוצאות דלק,
חידוש רשיו 3רכב ורשיו3
הנהיגה

הפחתת שעות לקראת חגי7

לא זכאי7

מקובל להפחית שעות עבודה
לקראת החגי 7ובימי חול
המועד

ביטוחי7

רק ביטוח לאומי

זכאי 7לביטוחי 7נוספי7

חופשת לידה

אי 3חובה לתפקיד זהה או
באותה רמה

יש חובה לשמור על התפקיד

הפחתת שעות עבודה לא7
עובדת

לא זכאיות

זכאות לשעת עבודה פחות
ביו 7לא 7לילד פחות משנה

חופשה בעת ההריו3

לא זכאיות

זכאות להעדרות של  40שעות
בשל טיפול רפואי

16

נספח ב'

20

השוואות שכר עובדי' באמצעות קבלני כ"א בהשוואה לשכירי'

גר 8מספר  . 1התפלגות שכר עובדי' באמצעות קבלני כ"א בהשוואה לשכירי'

55.3

60
50
37

40
26.4

5.5

11.4 10

7.1 8.3

12.6
7.7

7

11.8

30
20
10
0

25+

19922

22925

שכירי7

17919

15917
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קבלני כ"א

טבלה מספר  – 2השוואה בי 1התפלגות השכר )ברוטו לשעה( של עובדי' באמצעות קבלני כ"א
ושכירי' אחרי' ,לפי גיל ועיסוק

מנהלי',
פרופסיונלי'
וטכנאי'
פקידות
ועובדי
סוכני'
שירותי'
עובדי' מקצועיי'
בלתי
עובדי'
מקצועיי'
ממוצע כללי
מתוק1
ממוצע
למבנה עיסוקי'

קבלני כ"א

שכירי' עד גיל 35

שכירי' מעל גיל יחס השכר קבלני
כ"א ושכירי' )עד
35
(35

26.3

43.6

60.5

0.6

18.3
16.3

26.5
24.5

40.5
26.7

0.69
0.66

22.4
16.3

23.0
19.8

32.5
23.7

0.97
0.82

18.4
20.9
21.4

29.6
25.7

41.8
34

0.62
0.7

20

מתו :5עובדי 7באמצעות קבלני כ"א בישראל :ניתוח תוצאות סקר עובדי 7באמצעות קבלני כ"א .200091999
הרשות לתכנו 3כ”א משרד העבודה והרווחה.

17

טבלה מספר  . 3שכר ממוצע )ברוטו לשעה( של עובדי קבלני כ"א ופער השכר בי 1שכירי' לבי1
עובדי קבלני כ"א

עובדי קבלני כ"א
אקדמאיי' חופשיי' 26.3

פער שכר ,שכירי' עד  25פער שכר ,שכירי' עד 35
20%

40%

וטכניי'
פקידות

18.3

20%

30%

סוכני'

ועובדי 16.3

25%

35%

שירותי'
עובדי' מקצועיי'
עובדי'

22.4

בלתי 16.3

12%9

0%

20%

20%

מקצועיי'
ממוצע כללי
ממוצע מתוק 1למבנה

18.4

20%

40%

15%

30%

עיסוקי'
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