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 הקדמה

מוגדרי� בספרות כעובדי� שהשתתפות� בשוק העבודה ) working poor(עובדי� עניי� 

י העוני בקרב יש עלייה בשיעור, כמו בארצות הברית,  בישראל1.אינה מחלצת אות� מעוני

 
ד ער� " עו.קה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר איל�המחל, ר אורלי בנימי�"ד  *

ד דפנה רובינשטיי� מקבוצת מחקר במכו� " עו.עור� די� עצמאי ומתמחה בדיני עבודה, גול�
תודה ג� . איו� ע� סג� החשב הכללי במשרד האוצריתודה לשרית נסי� על העזרה בר .ליר�ו�

לאגודה לזכויות , איו� עמוי לפרס� את הרלסג� החשב הכללי במשרד האוצר על ההסכמה
, וני גל'לג, למערכת, תודות לעורכי�. ד עינת הלר"האזרח על העתק תלונות העובדי� ולעו

 .לזאב רוזנהאק ולמיכל רצו� על הערותיה� על הטיוטה הקודמת של המאמר, לתו� פסח
1 Katherine S. Newman, No Shame in My Game: The Working Poor in the Inner City 

(Russell Sage Foundation and Alfred A. Knopf, 1999); Jackie Krasas Rogers, Temps: 
The Many Faces of the Changing Workplace – A Comparative Study of Temporary 

Clerical Workers and Temporay Employment (Cornell University Press, 2000). 
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,  מכלל העניי��32.3% עלה שיעור העובדי� העניי� בישראל לכ2004בשנת . שכירי�

בשתי המדינות ,  במילי� אחרות2.�21% כשעמד על – �1989שיעור הגדול משיעור� ב

 להבנת 3.קבוצה גדולה של עובדי� מוחלשת באופ� החוס� בפניה רמת חיי� בסיסית

האחד בוח� את הקשר בי� ירידה בשיעור : ברי� עיקריי�תהלי� זה הוצעו בספרות שני הס

והשני מדגיש את הבעיה , ההתארגנות בארגו� עובדי� ובי� עלייה בשיעור העובדי� העניי�

 לעומת התמקדותה של הספרות ביחסי עבודה ובמשפט 4.אכיפת משפט העבודה�של אי

רזי� ואת היא מיעטה לבחו� את מקומו של המשפט המסחרי העוסק במכ, העבודה

הבוח� את השפעתו של המשפט המסחרי , הסבר מסוג זה. השלכותיו על עוני של עובדי�

עשוי לחשו� את המנגנוני� המוסדיי� הלוקחי� חלק פעיל , על התופעה של עובדי� עניי�

מאמר זה יטע� כי הסדרה מוסדית משפטית עשויה לשמש בו זמנית . בהחלשת עובדי� אלו

פעיל בהפצת� ובהצדקת� של פרקטיקות מחלישות עובדי� ה� מנגנו� הלוקח חלק כה� 

להבנת , מנקודת מבטנו. מנגנו� שלמולו תתארג� העצמה פוליטית של עובדי� עניי�כ

 אד� יש משקל רב בפיתוח דרכי העצמה המתאימות חההסדרה המוסדית של מכרזי כו

 . לעובדי� עניי�

 ·Â„„יו� של עובד עני �י היו� קיימת גישה שלפיה כל הוספת משאב לחי5לפי הספרות

שהיא , לעומת העצמה פרטנית זו קיימת העצמה פוליטית. נחשבת כהעצמה פרטנית

 
) 2005, מרכז אדווה (È˙¯·Á ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙2005˙  י שלמה ואתי קונור אטיאסבירסקס 2

http://www.adva.org/ivrit/homepage_heb.html . לא חל שינוי בהגדרת 2004�1989בשני� 
לפי . חר תשלומי העברההנתוני� מתייחסי� למדד העוני בשוק העבודה לא. מדד העוני

י� הפונות אליה בשני� האחרונות לסיוע  שיעור משפחות העובדי� העני"לתת"עמותת 
באתר  – במזו� מתרחב ועולה על הנתוני� הרשמיי� של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .www.latet.org.ilהעמותה 
3 Loic Wacquant, “Scrutinizing the street: poverty, morality, and the pitfalls of urban 

ethnography – review of three books on the inner city”, 107(6) The American Journal 
of Sociology 1468 (2002). 

 ע� זאת התרשמנו כי בספרות הישראלית שני ההסברי� ,קיימי� הסברי� נוספי� בספרות 4
טלי :  ראועל ירידה בשיעור עובדי� מאורגני� ועוני. ÏÈÚÏהמרכזיי� ה� אלו שהוזכרו 

  ÌÈ�˘· ÔÂÈÂÂ˘‰ È‡ ÏÂ„È‚2003-1970ÈÚÂˆ˜Ó‰ „Â‚È‡‰Â לק ינו� כה� וגיא מונד, קריסטל
דניאל גוטליב וניצה קלינר קסיר :  ראואכיפה ועוני�מחקרי� על איל). 2005, מכו� ו� ליר(

ÂÓÂˆÓˆÏ ̇ ÚˆÂÓ ‰È‚Ë¯ËÒ‡Â Ï‡¯˘È· È�ÂÚ‰ :‰ÁÂÂ¯‰ ̇ Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂ�È˘Â ‰˜ÂÒÚ˙ ̇ ·Á¯‰ 
‰ˆÂÈ�È„Ó‰ ÈÂ�È˘Ï ‰Ú˙  ה קלינר קסירקרנית פלוג וניצ, יבדניאל גוטל; )2004, בנק ישראל(

ÌÂÓÈ�ÈÓ ¯Î˘ ‡˘Â�· 34�1) 2001 (www.bankisrael.gov.il.  
 ˙ÓˆÚ‰ È˙ÏÈ‰˜ ÔÂ�Î˙Â :ÌÈÈ˘Â�‡ ÌÈÈ˙¯·Á ˙Â�Â¯˙Ù Ï˘ ‰˜ÈË˜¯ÙÂ ‰È¯Â‡È‰אלישבע סד�  5

 ). 1997, הוצאת הקיבו� המאוחד (94
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 6.פעולה המכוונת להרחבת מבנה הזדמנויות של עובדי� עניי� לש� שיפור בתנאי חייה�

העצמה פוליטית מכוונת להבנת הסיבות המוסדיות להחלשת� , בשונה מהעצמה פרטנית

 מודל ההעצמה אשר יפותח במאמר מאמ� את תפיסתו של .Â·˜Îˆ‰ העניי�של העובדי� 

שלפיה העצמה פוליטית משמעותה הרחבת מבנה ההזדמנויות של הפעולה , טארו

הרחבה זו כוללת יצירת בריתות בי� אוכלוסיות מוחלשות שמתחזקת , לדידו. הפוליטית

תיי� היכולי� להציע לבי� עורכי די� מארגוני� לא ממשל, אצל� המודעות למשאביה�

בבואנו להתאי� בי� אסטרטגיית העצמה פוליטית , א� כ�. כגו� ניסיו� וידע, משאבי�

יש לנתח תחילה את המנגנוני� המוסדיי� , אפקטיבית לקבוצה חברתית מוחלשת

ובהתא� לאופיי� לפעול ליצירת מבנה הזדמנויות להעצמת , המחלישי� אותה כקבוצה

 . הקבוצה

. שני מוקדי�,  בסוגיית החלשת� של עובדי� עניי� והעצמת�העוסק, למאמרנו

˙È˘‡¯ , לאומי��הבי(המאמר בוח� את תהלי� שינוי היחסי� בי� המשפט המסחרי 

כפי שהוא בא לידי ביטוי במכרזי� לרכישת שירותי , לבי� משפט העבודה המג�) והמקומי

 המועסקי� באופ� בהקשר זה נדו� במנגנו� המחליש עובדי� עניי�. כוח אד� בישראל

, מנגנו� זה. רשמי על ידי מוסדות המדינה באמצעות קבלני שירותי עבודה מהמגזר הפרטי

�מורכב משלוש פרקטיקות של פעולה יו�, "תרבות המכרזי�"כ שהמשגנו אותו במאמרנו

בתמצית שלוש . שאות� נפרט בהמש�, המסדירה חוזי� ע� קבלני� שזכו במכרזי�, יומית

חובת העדפת הקבל� בעל ; ובת הוצאה למכרז של שירותי כוח אד�הפרקטיקות ה� ח

תרגו� סנקציות של המדינה על הקבלני� לחוזה העבודה ; ההצעה הזולה ביותר במכרז

נוכח מנגנו� מוסדי מחליש זה המאמר מציע אסטרטגיית העצמה . האישי של עובדי הקבל�

ר שקיפות בחוזי� שבי� אסטרטגיה זו באה ליצו. המבוססת על שינוי בחוק המכרזי�

הקבלני� שזכו במכרז ובי� המדינה כ� שלא יהיה נית� לשוות מראית עי� חוקית להעסקת 

המאמר בוח� את , ˘�È˙ 7.עובדי� עניי� כחלק מהליכי מכרז באופ� המפר את חקיקת המג�

 
 Consistent – but not necessarily formal permanent or“ : פוליטי הואתמבנה הזדמנויו 6

national – signals to social or political actors which either encourage or discourage 
them to use their internal resources”; Sidney Tarrow, “States and Opportunities: The 
Political Structuring of Social Movements”, Comparative Perspective on Social 
Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings 41 
(Doug McAdam, John D. McCarthy & Mayer N. Zald Cambridge eds., Cambridge 

University Press, 1996). 
" תרבות המכרזי�"של בתיקו� שימנע את האפשרות , כפי שעוד יוסבר במפורט, מדובר 7

 זוכה ע�להכפי� את לשו� החוק עצמו לפרשנות המקובלת כיו� ויקבע כי חוזה הנחת� 
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נוכח תהליכי� . התפשטות ההעסקה הפוגענית והפצתה אל מעבר למכרזי המגזר הציבורי

מר פורס אסטרטגיית העצמה של תביעות המצטרפת לחקיקה והמבוססת על אלו המא

אסטרטגיה זו מונעת על ידי שיתופי פעולה . הרחבת מבנה ההזדמנויות לפעולה פוליטית

הפוני� יחדיו לבית הדי� לעבודה לצור� , בי� עובדי� וארגוני� העוסקי� בזכויות עובדי�

המאמר מציע תהלי� העצמה פוליטית בעל בדר� זו . הוכחת השיטתיות בפגיעה בעובדי�

האחד מתייחס לתנאי העסקה של עובדי� עניי� במגזר הציבורי המועסקי� : שני היבטי�

השני מתייחס לפעולה מול מעסיקי� ומכוו� . באופ� עקי� על ידי קבלני שירותי כוח אד�

בד יחיד להעלאת ההפרה השיטתית של זכויות עובדי� מרמת היחסי� בי� מעסיק יחיד לעו

 . חברתית�אל הרמה הציבורית

לאחר מכ� . המאמר נפתח בסקירת הגידול בשיעור העובדי� העניי� במגזר הציבורי

המתייחס לעובדי� המועסקי� , בנוגע למוקד הראשו�. נדו� בעובדי� עניי� במגזר הפרטי

�אנו מוסיפי� לנקודת המבט המבליטה את אי, )באמצעות קבלני�(במגזר הציבורי 

אשר מדגישה את התפקיד הפעיל , נקודת מבט אחרת, פה כהסבר לעוני של עובדי�האכי

נקודת . של ההסדרה בתחו� מכרזי כוח אד� במשפט המסחרי כמנגנו� המחליש עובדי�

מבט זו מאפשרת לנו בהמש� המאמר להראות כי תיקו� שלוש הפרקטיקות המרכיבות את 

. העצמה פוליטית של עובדי� עניי�תרבות המכרזי� הוא מנגנו� אפשרי לאסטרטגיית 

עוסק במנגנו� ההפצה של , המתייחס לעובדי� המועסקי� במגזר הפרטי, המוקד השני

מנגנו� ההעברה .  מנגנו� ההעברה–העסקה פוגענית מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי 

לעצב תבניות העסקה המוצעות ג� , כצרכנית שירותי עבודה, מתייחס לכוחה של המדינה

 . הפרטיבמגזר 

פונה המאמר לבחינת , לאחר פריסת המנגנוני� המחלישי� עובדי� עניי� בישראל

אסטרטגיות העצמה אפשריות ומבהיר מדוע הבחירה באסטרטגיה משולבת מתאימה 

להעצמה פוליטית של עובדי� עניי� בצל תרבות המכרזי� ולהרחבת מבנה הזדמנויות 

פעולה : וש טקטיקות של העצמהאסטרטגיה משולבת זו כוללת של. הפעולה שלה�

תביעות תקדימיות לבתי , משותפת של עובדי� עניי� וארגוני� העוסקי� בזכויות עובדי�

לבסו� נדו� בהצעת . שתכלית� תיוג מעסיקי� ותיקוני חקיקה) שינוי קט�(די� לעבודה 

כ "כ עמיר פר� וח" על ידי ח�16החוק למניעת העסקה פוגענית אשר הוגשה לכנסת ה

 . 2005ה כה� בחודש פברואר אילנ

 
במכרז תק� משפטית רק כאשר מצור� אליו תחשיב המפרט כיצד העלות המוצעת עומדת 

  .בחקיקת המג�
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  החלשת עובדי� עניי� בישראל על ידי תרבות המכרזי�  .א

 עובדי� עניי� בישראל והעסקה פוגענית .1

 חלו 2004�1989עוני של עובדי� בישראל מצאו כי בשני�  של כלכלני� על מחקרי�

י� מדוע  נתוני� אלו אינ� מסביר8.גידול במספר� של עובדי� עניי� והעמקה של עוניי�

לש� התרחקות מהסברי� הנוטי� לסטיגמטיזציה ולפתולוגיזציה של . התחזקה מגמה זו

כבעלי בעיה באישיות , כגו� הסברי� המציגי� עובדי� עניי� כעצלני�, עובדי� עניי�

לצד עוני . בחרנו להסביר את הגידול מנקודת מבט מוסדית, וכחסרי מחויבות לעבודה

יומיות של �ג� משגרת עבודה המאופיינת בחוויות יו�כלכלי סובלי� עובדי� עניי� 

 10בפחד מפיטורי� ובהתעלמות מזכויות העובד שלה�,  בהשתקה9,התנכלות תעסוקתית

 
 "2002�1989ישראל : שחיקת השכר הנמו� ועוני גובר במשפחות עובדות "צבי זוסמ� 8

ˆ˜‰ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ÌÈ·‡˘Ó ˙‡2004 1) מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית, 
. זוסמ� כיה� בעבר כמשנה לנגיד בנק ישראל' פרופ). 2004, המכו� הישראלי לדמוקרטיה

 "עוני ואי שוויו� בחלוקת הכנסות"לאה אחדות ורפאלה כה� :  ראו מגמה דומהבעלינתוני� ל
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ :È˙�˘ ‰¯È˜Ò˙ 2005 91) 2006, לאה אחדות עורכת.( 

Á ‰„Â·Ú·¯‰  "התנכלות תעסוקתית" שולמית אלמוג :התנכלות תעסוקתית מוגדרת אצל 9
ËÙ˘ÓÂ  אלמוג מבחינה בי� התנכלות תעסוקתית המכוונת לעובד הבודד ). 2005 (229יא

חד אנו השתמשנו בשני המושגי� י. לבי� העסקה פוגענית המכוונת כנגד קבוצת עובדי�
בי� תרבות המכרזי� למשפט העבודה המג� ששאפנו לדו� ביחס ,  ראשית:משתי סיבות

כפי שעבודה זו , מבחינה תאורטית, שנית. בחנה זו לא עמדה במוקד הדיו�הולצור� מטרה זו 
 העסקה פוגענית אינה נעצרת ברמת העובדי� כקבוצה אלא משליכה על העובד ,תדגי�
בחנה המקובלת בי� ניתוח הטשטשות בירבות המכרזי� מ הפרקטיקות של ת,א� כ�. הבודד

 .של יחסי עבודה ברמת המקרו לדיו� ברמת המיקרו המשתקפת בהבחנה של אלמוג
) Â¯‚· ‰ÏÎÏÎ –  ÍÈ‡)‡Ï˘ ברברה ארנריי�:  ראויומית של עובדי� עניי���לחוויה היו 10

‰˜È¯Ó‡· ̄ „˙Ò‰Ï) ראו ג�). 2004, הוצאת בבל: Newman ,ÏÈÚÏ כ�  ו1 הערהRogers ,ÏÈÚÏ 
 Frank Munger (ed.), Laboring Below the Line: The New :ראו, כמו כ�. 1 ערהה

Ethnograpy of Poverty, Low-Wage Work and Survival in the Global Econimy (Russel 
Sage Foundation, 2002); Lucie E. White, “Subordination, Rhetorical Survival Skills 
and Sunday Shoes: Notes on the Hearing of Mrs. G.”, 38(1) Buffalo L. Rev. 1 (1990) .

פחד מפיטורי� , סטיגמטיזציה/ למצוא דיו� במאפייני� של השפלה נית�Whiteאצל 
 עובדי� אלו מובטלי� וזקוקי� להגנת רשת הביטחו� שבה�ביחס לתקופות  .והשתקה

; בה המשפט מקי� את מכלול חייה�ש העוצמה  החוויה הבסיסית שלה� היא,המדינתית
Sarat Austin, “The Law is All Over – Power, Resistance and the Legal Consciousness 

of the welfare poor”, 2 Yale J. L. & Human. 279 (1990) .לפחד מפיטורי� והשתקה בנוגע 
דבורה ברנשטיי�  :ות אצל� למצוא התייחסויות תמציתישל עובדות עניות בישראל נית
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 עולה כי עובדי� עניי� סובלי� 11ממחקרי�. המעוגנות לרוב במשפט העבודה המג�

עות בגו� המאופיינת בשיעור גבוה של פגי, )precarious employment(מהעסקה פוגענית 

התנכלות תעסוקתית ושכר עבודה הנמו� , בשל סטנדרטי� נמוכי� של בטיחות תעסוקתית

, עובדי� עניי� סובלי� מהפרת זכויותיה�,  במילי� אחרות12.משכר המינימו� החוקי

 .פגיעות� מתעצמת, ומשו� שעל פי רוב ה� אינ� מאורגני�

 כי 13מצאו' ווסקו ופדג. העסקה פוגענית נוטה לכלול הסדרי העסקה לא שגרתיי�

העסקה פוגענית באה לידי ביטוי לעתי� קרובות בפגיעה שיטתית בזכויות העובדי� באופ� 

יש , כ� ה� טוענות, להסדרה של המדינה. המחליש עובדות ועובדי� ומותיר אות� עניי�

, לפי ווסקו. תפקיד חשוב מאוד במניעת הפיכתה של העסקה לא שגרתית להעסקה פוגענית

 לפיכ� בכל מדינה יש להגדיר העסקה 14. העסקה פוגענית הוא יחסי ותלוי תרבותהמושג

פוגענית בהתא� למאפייני� המיוחדי� של שוק העבודה המקומי וסגנו� ההסדרה 

א� טענתנו במאמר זה היא שלתרבות ,  בישראל לא קיימי� מחקרי� בנושא15.המקומי

 .  עניי� בישראלהמכרזי� יש תפקיד מוסדי בהעסקה פוגענית של עובדי�

 
 ÂÓ‚Ó˙ " בעבודת הניקיו� בחברה הישראליתהתפתחויות: המשרתת העוזרת ועובדת הניקיו�"

 ). 1987 (7ל 
‡Â¯‚· ‰ÏÎÏÎ  –  ÍÈ˘ ברברה אנריי�"הקדמה למהדורה העברית"יהודה שנהב ויוסי דאה�  11

)‡Ï ( ‰˜È¯Ó‡· ¯„˙Ò‰Ï)2004, הוצאת בבל .( 
12 �, פנסיוני חוהיעדר ביט, ביטחו� תעסוקתי�אופיינת על ידי איהעסקה פוגענית מ, בנוס

 .נגישות נמוכה להכשרה מקצועית
13 Judy Fudge & Leah F. Vosko, “Gender Paradoxes and the Rise of Contingent Work: 

Towards a Transformative Political Economy of the Labor Market”, Changing 
Canada: Political Economy as Transformative 183 (Wallace Clement & Leah F. 

Vosko eds., Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2003) . מכיוו� שמרבית
העובדי� בישראל אינ� מאורגני� לא דנו בשאלה הא� עובדי� מאורגני� סובלי� מהעסקה 

 .דיו� בשאלה זו מצרי� מאמר נפרד. פוגענית
14 Leah F. Vosko, Confronting the Norm: Gender and the International Regulation of 

Precarious Work (Law Commission of Canada, 2004). 
כאשר שוק . שוק העבודה מוגדר כתחרות בי� עובדי� על משרות ובי� מעסיקי� על עובדי� 15

וש לעובדי� והסדרה מדינתית העבודה הראשוני מוגדר ככזה אשר בו רמות גבוהות של ביק
בעוד . תנאי העסקה ותוכניות רווחה תעסוקתית, המבטיחי� התארגנות מקצועית ואיתה

ששוק עבודה שניוני מוגדר ככזה אשר בו רמות גבוהות של ביקוש למשרות ומיעוט הסדרה 
פי רוב תו� הפרת זכויות  מקוטעת ועל, חוסמי� התארגנות ומאפשרי� העסקה נמוכת שכר

 Peter B. Doeringer, Michel J. Piore, Internal Labor Markets and Manpower ;די�עוב
Analysis (Lexington Books, 1971). 
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  – מקובלי� לעוני של עובדי�ההסברי� שני ה .2
 אכיפה� ואימיעוט בהתארגנות

במבוא הזכרנו כי הגידול במספר העובדי� העניי� בישראל הוצג בספרות כתופעה 

אכיפת משפט �ה� אי שני ההסברי� המובילי� שהוצגו: שלה כמה הסברי� אפשריי�

� המאורגני� ובשיעור העובדי� המכוסי� על ידי העבודה המג� וירידה בשיעור העובדי

יש קשר בי� הירידה בשיעור העובדי� המאורגני� , לפי ההסבר הראשו�. הסכמי� קיבוציי�

לבי� העלייה במספר העובדי� המועסקי� בשכר מינימו� בתנאי� של היעדר ביטחו� 

ג� בישראל יש אכיפת חוקי המ�לאי,  לפי ההסבר השני16.תעסוקתי והיעדר ביטוח פנסיוני

  17.תפקיד מרכזי בעוני של עובדי�

ה� על ידי סוכני הביורוקרטיה המדינתית ה� על ידי , אכיפה מוצג�ההסבר של אי

כהסבר עיקרי להעסקה פוגענית , לזכויות אד� בישראל) מי�"אל(ארגוני� לא ממשלתיי� 

מבליט , עד לאחרונה הממונה על השכר במשרד האוצר,  למשל יובל רכלבסקי18.בישראל

שעסק בהעסקה דברי� אלו נאמרו במושב בכנס . האכיפה כהסבר להעסקה פוגענית�את אי

 :פוגענית

של  'ב�'הוא א מג�]ה[הנושא של עמידה בחוקי ] לגבי העסקה פוגענית"[

או שאנחנו מדינת חוק או שאנחנו לא . מערכת החיי� במדינת ישראל

נחנו לא שומרי� על או שאנחנו שומרי� על זכויות או שא. מדינת חוק

מישהו צרי� לקבל את ההחלטה ברמה הכי גבוהה למעלה ובי� . זכויות

השאר לשאול את עצמו את השאלה כמה אמצעי� הוא משקיע באכיפה 

א� יש חוקי מג� והחוקי� האלו קיימי� אז . בתחו� של זכויות עובדי�

 19."מדוע בעצ� אנחנו לא נפעיל את הסנקציות הקיימות באות� חוקי�

 
  .4 הערה ÏÈÚÏ ,כה� ומונדלק, קריסטל 16
האכיפה כמשליכה על �חוקרי� נוספי� מציגי� את אי. 4 הערה ÏÈÚÏ, גוטליב וקלינר קסיר 17

גיא מונדלק :  ראולמשל בתחו� הגהות התעסוקתית. לזכויות האד� של עובדי� בישרא
 ÌÁ�Ó ¯ÙÒ " תפקידו של הכלל המשפטי בראייה מערכתית–בטיחות וגיהות תעסוקתית "

 ‚¯·„ÏÂ‚363) 2001, הוצאת סד� .( 
ניב  : השאלנו מ)ארגוני� לא ממשלתיי�(מי� "למושג אל NGO את התרגו� של המושג 18

È‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰  " כוחה של האגודה לזכויות האזרח בישראל:זכויות אד� ומרחב חברתי "גורדו�
˙ÈÏ‡¯˘È2005 (23) 1( ז.(  

 . 2004נובמבר , "כנס שדרות לחברה"העסקה פוגענית ב:  מושב בנושא,יובל רכלבסקי 19
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לזכויות  20מי�"כמו כלכלני� ג� עורכי די� למע� מטרה ציבורית הפועלי� במסגרת אל

האכיפה של זכויות עובדי� בישראל וקראו � הבליטו את איCause Lawyers)(אד� בישראל 

 דוגמה לכ� אפשר למצוא בדוח של עורכי די� למע� מטרה 21.להגברת האכיפה בתחו�

 : הדוח קבע. ק למניעת העסקה פוגעניתשנכתב לאחר פרסו� הצעת החו, ציבורית

הממצא המרכזי הוא שבכל משרדי הממשלה ורשויות המדינה נמצאו "

 העובדי�] 46[הפרות זכויות של עובדי� מבי� אלו שרואיינו וכי בקרב כל 

המשמעות הכספית של הפרות אלו ] . [...שתשאלנו נמצאה הפרה כלשהי

 סכו� – שקלי� לעובד בשנה יכולה להגיע לסכומי� שבי� מאות ועד אלפי

ני פעולת קבל. כס� המהווה נתח משמעותי מהכנסתו של עובד בשכר נמו�

שדה פרו� זה הוביל לכ� שההעסקה ..]. [.השירותי� אינה מוסדרת בחוק 

באמצעות קבלני שירותי� הפכה להיות החצר האחורית של שוק העבודה 

 22."מרכזית להעסקה פוגענית של עובדי�הישראלי וזירה 

�אכיפת משפט העבודה המג� אלא הוא משתמש באי�דוח זה לא הציע הסבר לאי

בדוח נטע� כי פעולת הקבלני� אינה . אכיפת החוק כהסבר להעסקה פוגענית של עובדי�

הפעילות של הקבלני� מתעלמת ממשפט העבודה המג� ונודדת , לפי הדוח. מוסדרת בחוק

לסוכני המדינה , בסיכו� ביניי� אפוא. נתיתלאזור שבו אי� מתקיימות הסדרה ואכיפה מדי

לפי תפיסה זו . שהיא בינארית ודיכוטומית מי� יש תפיסה משותפת של אכיפה"ולאל

 . אכיפה של חוקי המדינה� אכיפה של חוקי המדינה או אי–ייתכנו שני מצבי� 

אלא ג� , א� אכיפה יש לבחו� לא רק לפי הוראות משפט העבודה המג� בספר החוקי�

בהקשר זה יש לבחו� כיצד המשפט מתפרש . יו�� המשפט כפי שהוא מופעל בחיי היו�לפי

כגו� פקידי� בכירי� במשרד האוצר האחראי� , על ידי סוכני� מרכזיי� של המדינה

יומיות אלה �בפרקטיקות יו�. להסדרת ההעסקה של עובדי קבלני שירותי� במכרזי מדינה

הג� שלא באופ� ישיר ,  של עובדי� עניי� המסדירה העסקה"תרבות המכרזי�"מתגבשת 

 
 .NGO’s –מי� הוא הביטוי בעברית לארגוני� לא ממשלתיי� "אל 20
ו� זכויות האד� השיח של עורכי די�  הרווחה והבריאות לרגל י,למשל בישיבת ועדת העבודה 21

עוגנות אכיפת זכויות המ�למע� מטרה ציבורית בישראל התמקד בהיבטי� שוני� של אי
הרווחה ,  של ועדת העבודה299'  פרוטוקול ישיבה מס;במשפט העבודה המג� בישראל

 ).6.12.04 (�16הכנסת ה, והבריאות
22 Â„"„· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÔÏ·˜ È„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯Ù‰ Á ÔÂÈ˜È�‰ È„·ÂÚ ÏÚ ˘‚) נוע�

המרכז , הקליניקה לרווחה תעסוקתית, זיו כה� עורכי�, נטע בקר, אבישי בניש, אבחסרה
האוניברסיטה , הפקולטה למשפטי�, לחינו� משפטי קליני לזכויות אד� ולאחריות חברתית

 ).2006, העברית
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במקביל , על מנת להבי� לעומק את תהליכי ההחלשה של עובדי� עניי�, כלומר. וגלוי לעי�

יש לבחו� לא רק את הוראות משפט העבודה המג� אלא ג� , האכיפה�להסבר העוסק באי

ות את ההסדרי� המוסדיי� המדינתיי� המייצרי� מנגנו� המכרס� בזכויות המוענק

בהקשר זה נבח� . לעובדי� במשפט העבודה על ידי מכרזי� לרכישת שירותי כוח אד�

יו� את עול� העבודה של עובדי� �כיצד המשפט המסחרי של מכרזי� מסדיר בחיי היו�

א ול,  על ידי המדינה בתרבות המכרזי�ÒÂÓ„¯˙במאמר נראה כי פעילות הקבלני� . עניי�

אל מול התפיסה הבינארית של . י� על ידי אי אכיפה המאופי"שדה פרו�"נית� לראות בה 

טענתנו היא כי קיימת אכיפה ). סלקטיבית (·¯¯�ÙÈÎ‡ ˙È‰אכיפה אנו נציג את המושג �אי

בררנית כ� שהוראות משפט העבודה המג� אינ� נאכפות במסגרת המכרזי� בי� המדינה 

 נציג הבאבפרק . לקבלני� לעומת הוראות תרבות המכרזי� המסחריות אשר כ� נאכפות

ולאחר מכ� , ההיסטורי שבמסגרתו נולדה תרבות המכרזי��בקצרה את ההקשר המוסדי

יומית של חוק � פרקטיקות פוגעניות שעוצבו כחלק מהפעלתו היו�בשלושנעבור לדו� 

 ). חוק חובת המכרזי�: להל� (�1992ב"תשנ, חובת המכרזי�

 שראל מוסדי להסדרת מכרזי כוח אד� בי�הרקע ההיסטורי .3

כפי , לאומיי��חוקרי� העוסקי� ביחסי� בי� הסדרה מדינתית לבי� תהליכי הסדרה בי�

 הסדרי� המבטאי� את – נוטי� לייחס יציבות להסדרי� מוסדיי� 23,שמראה חורב

כתוצאה מכ� רווחת הנטייה להתעל� מהאפשרות  .מעורבותה של המדינה בשוק

גובה ללחצי� פוליטיי� באופ� שההסדרה המדינתית עצמה לובשת צורות חדשות בת

. לאומית בתו� השוק המקומי�המאפשר לה לחזק את השפעת תהליכי ההסדרה הבי�

האכיפה תהלי� סטטי �הדיו� באכיפת משפט העבודה בישראל נוטה לראות באי, בדומה

יש , לפי חורב, כדי לענות על חסר זה בספרות. לאומיי��המנותק מתהליכי הסדרה בי�

בחלק זה .  של ההסדרה המדינתיתיב מחקרית לתהלי� המוסדי הדינמלהפנות תשומת ל

  . של הסדרת מכרזי כוח אד� בישראלינבח� את הרקע המוסדי הדינמ

, )וולונטריות( פרס� החשב הכללי באוצר הנחיות פנימיות רצוניות 1979בשנת 

ו�  לפני פרס24.שלפיה� מרבית ההתקשרויות במגזר הממשלתי ייערכו באמצעות מכרזי�

 
23 Nitsan Chorev, “The Institutional Project of neo-liberal Globalism: the case of the 

WTO”, 34 Theory and Society 317 (2005). 
ט בדבר רכישות "השפעת הסכ� גאט"כגו� אריה ריי� , מידע זה מסתמ� על מקורות משניי� 24

גבריאלה שלו ; )1995( 419יב ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ  "ממשלתיות על דיני המכרזי� בישראל
 393יב ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ  "�1992ב"תשנה, מכרזי� ציבוריי� לאחר חוק חובת המכרזי�"
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ההנחיות לא היו תאגידי� ציבוריי� חייבי� להתקשר ע� קבלני� במכרזי� אלא א� בחרו 

היה אמת המידה הבלעדית Ï‡ מחיר המכרז , לפי אריה ריי�,  בתקופה זו25.לעשות זאת

היו אלו מכרזי� סגורי� אשר בה� אמת המידה של איכות העבודה . לבחירת הזוכי� במכרז

י� תומ� טענתו זו באמצעות הפניה להחלטת ממשלה אריה רי. מילאה תפקיד מרכזי

שלפיה כדי לייעל את שירותי הרכישות הממשלתיות ראוי לבחו� ג� את מחיר שירותי 

 התקשרויות אלו כללו לא רק מכרזי� מסחריי� 26.העבודה וכ� את טיב שירותי העבודה

ל שירותי אלא ג� רכישה ש, כגו� רכישה של ציוד לביורוקרטיה הממשלתית, טיפוסיי�

 . כוח עבודה

תיות שפורס� כנספח ההנחיות הנוגעות למכרזי� תאמו את קוד הרכישות הממשל

 WTO) (לאומי �להסכ� הבולט ביותר של ארגו� הסחר הבי�) קוד הרכישות: להל�(נלווה 

ליברלית של ארגו� � הסכ� זה נולד על רקע המדיניות הכלכלית הנאוGATT.27 הסכ� –

לאומי לבי� המשפט �בי� המשפט המסחרי הבי�) interface( מתוו� והוא שימש כהסדר, זה

  28.המקומיהמסחרי המדינתי 

בהקשר . לאומיי� שונה ממדינה למדינה�התרגו� המקומי של תהליכי ההסדרה הבי�

הוא כולל תמריצי� כלכליי� למדינות , זה ראוי להדגיש כי א� שההסכ� וולונטרי

זי מגול� באפשרות של תאגידי� ישראליי� התמרי� הכלכלי המרכ. המאמצות אותו

קוד הרכישות , לפי הספרות. להשתת� במכרזי� ציבוריי� במדינות החותמות על ההסכ�

. אליו סגור אשר כל מנהיגי המדינות שואפי� להשתיי�" מועדו� חברי�"הוא מעי� 

�בישראל החתימה של המדינה על קוד הרכישות נולדה כחלק מפרקטיקה מסחרית בי�

 על רקע לח� שהפעילו יצואני� על שר 1983זו נולדה בשנת . מית של מכרזי�לאו

הלח� הופעל לאחר שהיצואני� הפסידו במכרז בארצות הברית א� . התעשייה והמסחר

 
 "�1992ב"התשנ, מכרזי� ציבוריי� לאחר חוק חובת המכרזי�"גבריאלה שלו ; )1995(

 Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó1994 (455 )2(ב .( 
 "תחולת חוק חובת המכרזי� והתקנות שהותקנו מכוחו על חברות ממשלתיות"יהושע חורש  25

ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ 1995( 405 יב .( 
26 Arie Reich, International Liberalization of Public Procurement 323 (PhD Manuscript 

University of Toronto, 1997). 

 .24 הערה ÏÈÚÏ, ריי� 27
28 Arup Christopher, The New World Trade Organization Agreements: Globalizing Law 

Through Services and Intellectual Property (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 2000).לפי Arup , של ארגו� הסחר הביביותר חשוב ה הסכ� גאטט הוא ההסכ���

 most favorable(מועדפת הההסכ� הבנוי על עקרו� האומה , לטענתו. 97' בעמ, ˘Ì ;לאומי
nation ( שכ� המדינה מחויבת בהסכ� להסיר ,ליברלית לאספקת שירותי��נדה נאו'מקד� אג 

 . 142' בעמ, ˘Ì ;י לאו� מקומיאת ההגנה מספקי� בעל
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ההפסד שלה� נומק ברישו� של החברה של . שהציעו את המחיר הנמו� ביותר במכרז

כדי להפו� את .  הרכישותהיצואני� כתאגיד ישראלי ממדינה שאינה חתומה על קוד

, לאחר החתימה. והיצואני� זכו במכרז, ההחלטה על פיה חתמה המדינה על קוד הרכישות

מדינת ישראל הסכימה שההסכ� יחול באופ� מצומצ� על ארבעה עשר , בשלב ראשו�

כגו� מחלקת הרכש במשרד האוצר והחברה למשק וכלכלה של , גופי� ממשלתיי� בלבד

  29.יהמרכז לשלטו� מקומ

, מכיוו� שההסכ� קבע כי הוראותיו ימוסדו במשפט המדינתי המקומי, בשלב השני

לאומי ההסכמי הנהוגות בישראל אמנות שנחתמו על �ומכיוו� שלפי נורמות המשפט הבי�

, ידי המדינה מחייבות במישור הפנימי של המדינה רק א� ה� מוסדו בחקיקה של הכנסת

. יבה את כל המגזר הציבורי לפרס� מכרזי כוח אד�חקיקה זו חי. תורג� ההסכ� לחקיקה

אוריאל לי� וד� ,  אפוא יזמו חברי הכנסת מרדכי ורשבסקי ממפלגת שינוי1992בשנת 

�ב"תשנ,  חוק חובת המכרזי�– GATTמרידור ממפלגת הליכוד חוק חדש ברוח הסכ� 

כ ד� "ח.  החוק קבע מסגרת לרכישות ממשלתיות של המגזר הציבורי על ידי מכרז1992.30

טע� כי החוק מקד� מדיניות כלכלית המתמקדת , שהיה מעורב בחקיקת החוק, מרידור

 אחת ההצדקות המרכזיות 31.בתחרות מכוונת שמטרתה להביא לייעול המגזר הציבורי

לחקיקת חוק חובת המכרזי� הייתה התרומה של החוק להגברת השוויו� במכרזי� ובמניעת 

הצדקה זו מעניינת . מתהלי� הייעול של המגזר הציבוריכחלק ) העדפת קרובי�(נפוטיז� 

במיוחד לנוכח הטענה של קבלני כוח אד� בישראל כי למרות כוונת החוק בפועל 

כדי ,  א� כ�32. קשריה� ע� עובדי מדינה– התאפשרה זכיית� במכרזי� בזכות נפוטיז�

 
 . 420' בעמ, 24  הערהÏÈÚÏ, ריי� 29
ההצעה הפכה להצעת חוק ממשלתית לאחר תמיכה . כ ורשבסקי משינוי הגיש את ההצעה"ח 30

כ מרידור "בתפקידו זה הוביל ח. ר ועדת השרי� לחקיקה" שהיה יו,כ ד� מרידור"בלה מחישק
כ "ח.  הפיכת החוק מהצעת חוק פרטית להצעת חוק ממשלתיתאת הוועדה להחליט על

 חוקה ,ר ועדת חוק"אוריאל לי� סייע להשלי� את חקיקת החוק לאחר שתפקידו הרשמי כיו
 השניי שהייתה ממונה על הכנות חוקי� שעברו קריאה ראשונה לקראת קריאה ,ומשפט

; 1993 לתוק� בחודש מאיהחוק נכנס . )393' עמב, 24 הערה ÂÏ˘) 1995( ,ÏÈÚÏ(ושלישית 
 . �1992ב"תשנ, חוק חובת המכרזי�

מציב את [...] המדיניות המשפטית והכלכלית שמאחורי חוק חובת המכרזי� ]ה[היגיו� "[ 31
 . 30 הערה ÏÈÚÏ :ו רא;"התחרות כמנגנו� המייעל את הפעילות הכלכלית

חוק חובת ,  בישראלבניגוד לשיח המתנגד לנפוטיז� שליווה את התמסדות תרבות המכרזי� 32
בראיונות שנערכו ע� קבלני� שזכו במכרזי� ממשלתיי� ה� . המכרזי� לא מנע נפוטיז�

סיפרו כיצד הצליחו לזכות במכרזי� ממשלתיי� לשירותי כוח אד� לניקיו� ושמירה רק לאחר 
 ‡ÏÚ ‰�‚‰· ÌÂÒ¯Î‰ Ï˘ ¯˘˜‰· ˙È˙¯·Á ˙ÂÈ¯Á  שרית ניסי�:מתו�. שנעזרו בקשרי�

ÌÈ„·ÂÚ :¯˜Ó‰Ï‡¯˘È· ÔÂÈ˜È�‰ È�Ï·˜ Ï˘ ‰) הצעת מחקר מאושרת , איל��אוניברסיטת בר
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דקות יש לחקור מעבר להצ, להבי� כיצד מוסדרת העסקה של עובדי� עניי� בפועל

יומיי� של תרבות �ויש לבחו� את המנגנוני� היו�, הקיימות בספרי החוקי� ובפסקי הדי�

 .המכרזי�

 תרבות המכרזי� .4

תרבות . יומיות יצר תרבות מכרזי��תרגומו של חוק חובת המכרזי� לפרקטיקות יו�

 הגדרה רחבה של שירות וחובת מסחור –המכרזי� מורכבת משלוש פרקטיקות עיקריות 

התרגו� של פיצויי�  ;העדפה של הקבל� המציע את המחיר הזול ביותר; יחסי עבודהשל 

 .מוסכמי� לקנסות המוטלי� על עובדי�

)‡( ‰�Â˘‡¯ ‰˜ÈË˜¯Ù : ¯ÂÁÒÓ‰ ˙·ÂÁÂ ˙Â¯È˘ Ï˘ ‰·Á¯ ‰¯„‚‰ 
 ‰„Â·Ú È˙Â¯È˘Ï ÌÈÊ¯ÎÓ È„È ÏÚ 

 הפרקטיקה הראשונה בתרבות המכרזי� מורכבת משני היבטי� שה� שני צדדי� של

חוק חובת המכרזי� חייב את משרדי הממשלה לנהל את רכישת השירותי�  .אותה תופעה

כ� שיכלול ג� " שירות" החוק ג� מגדיר בצורה רחבה את המונח 33.בצורה של מכרז

תרבות המכרזי� התפתחה מתו� שיקול הדעת הרחב שהותיר נוסח חוק . שירותי עבודה

 לוועדות המכרזי� בכל משרדי חובת המכרזי� לחשב הכללי במשרד האוצר וכ�

 שיקול דעת רחב זה איפשר להגדיר מחדש את השימוש בהגדרת המונח 34.הממשלה

 המגול� 35בחוק ככולל שירותי כוח עבודה תו� התעלמות מהמרכיב האנושי" שירות"

התעלמות כזו הפכה את חקיקת משפט העבודה המג� לבלתי רלוונטית . בעבודת השירות

לא , א� שהחוק הסדיר העסקה עקיפה של עובדי� על ידי המדינה, מרכלו. בקניית השירות

 
דיו� ). 2006 ,איל� המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה�אוניברסיטת בר, לתואר שלישי

 .בטענות מסוג זה הוא מעבר למגבלת המקו� של המאמר ומצרי� מחקר עצמאי נפרד
33  �מועצה דתית או קופת ,  כל תאגיד ממשלתי,המדינה: " לחוק חובת המכרזי� קובע כי2סעי

, לביצוע עבודה או לרכישת שירותי� אלא על פי מכרז פומבי[....] חולי� לא יתקשרו בחוזה 
  .25 הערה ÏÈÚÏ, חורש:  כמו כ� ראה."הזדמנות שווה להשתת� בו הנות� לכל אד�

: 'רזה'וק הבחוק נמסר שיקול דעת רחב למשרד האוצר כ� שהתקנות יותר רחבות מ� הח 34
 שיקול הדעת הרחב להתקי� תקנות נמסר לשר האוצר בתקנות ,לפי שלו. 24 הערה ÏÈÚÏ, שלו

 רצה לזרז את הליכי החקיקה ,כ אוריאל לי�"ח,  חוקה ומשפט,ר ועדת חוק"יושובחוק מאחר 
 . של הצעת החוק

: כח אד�העסקת עובדי� על ידי קבלני  : (outsourcing)מתמקרי� החוצה"ישראל �רות ב� 35
ז  ˘�˙Â·Ú‰ ËÙ˘Ó ÔÂ„‰ "המרת העסקה הפורמלית בעסקה האותנטית, פרשנות אחרת

  ).1999 (5ט "תשנ
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נזכר בדיני המכרזי� כי מדובר בעובדי� שיש לקיי� בעניינ� את הוראות משפט העבודה 

בסקירת מאות המילי� בדיני המכרזי� מצאנו רק שתיי� המרמזות באופ� עקי� כי . המג�

הו אחד הביטויי� לתהלי� התהפכות ז". ביצוע עבודה"זוג המילי� ה� : מדובר בעובדי�

 מסבירה כי 36מרגליות�רבי�. היחסי� בי� משפט העבודה המג� לבי� המשפט המסחרי

המשפט המסחרי גובר על משפט העבודה בעקבות , בניגוד למצב בעבר, בישראל כיו�

 37לאומית על ידי טענתה של ניצ� חורב�טענתה זו מחוזקת ברמה הבי�. הפסיקה

וכי נית� לראות שינויי� הבאי� לידי ביטוי בהכפפת , תת היא דינמישההסדרה המדינתי

תהלי� דומה . מנגנוני הסדרה מסוימי� לאלו המסחריי� המעוצבי� בהקשר הגלובלי

בעוד שקוד� לכ� קבעה הפסיקה כי . התרחש ג� בהסדרת העסקת עובדי� על ידי המדינה

המשפט המסחרי , לכאורהלפחות , כעת, משפט העבודה המג� גובר על המשפט המסחרי

התהפכות יוצרות זו צעדה ידי ביד ע� מדיניות  .הוא הגובר על משפט העבודה המג�

החשבי� במשרדי  – יו��שהובילו הסוכני� המפעילי� את דיני המכרזי� בחיי היו�

בסופו של דבר המדיניות כללה את הכפפת . הממשלה ובראש� פקידי החשב הכללי באוצר

 .ת המכרזי� בפועלמשפט העבודה לתרבו

הומניזציה של �זה של יחסי העבודה במגזר הציבורי צועד יד ביד ע� דה מסחור

נית� למצוא ,  למשל38."צווארו� ורוד"כגו� עובדי ניקיו� ועובדות , יי�עובדי� ענ

˘‰˜·Â·Ú‰ ˙‡ ‰˘ÚÈ ÔÏ„‰ "ולפיה , התבטאות של מנהלי משאבי אנוש במגזר הציבורי

 
 ÏÂ‚ ÌÁ�Ó ¯ÙÒ 461 363„·¯‚" ?מה נותר ממשפט העבודה המג�"מרגליות �שרו� רבי� 36

  .)2001, הוצאת סד�(
37 Chorev, ÏÈÚÏ 23 הערה . 
הומניזציה כלפי עובדי� �מחויבות ודה": י�גמדי� או רובוט""רונה גוצלב ואורלי בנימי�  38

 ).2006 (253) 2( זÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ˙" בקרב מנהלי משאבי אנוש במגזר הציבורי" זמניי�"
 ועובדי ניקיו� נעצר בקו הגבול "צווארו� ורוד"הומניזציה כלפי עובדי �א� תהלי� הדה

חובת  הותקנו תקנות 1993בשנת . גבוה�העיסוקי והפרופסיונלי המזוהה ע� מעמד בינוני
 בכוח כי עובדי� פרופסיונלי� יוגנו מפני החובה לסחורשהבהירו , �1993ג"המכרזי� תשנ

התקשרות משרד לביצוע : " לתקנות חובת המכרזי� קובעת5 תקנה; העבודה במגזר הציבורי
התקשרות לביצוע ) 1 "(:עבודה או לרכישת שירותי� אינה טעונה מכרז א� היא אחת מאלה

, הגרפיקה, העיצוב, ה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדי� במקצועות התכנו�עבוד
התקשרות לביצוע עבודה ) 2 (;.][..מדידה או שמאות המקרקעי� , ותהאדריכל, ההנדסה

ייעו� או ביצוע , בוררות, ראיית חשבו�, הדורשת יחסי אמו� מיוחדי� לרבות עריכת די�
בתקנות נקבע כי כוח . [...]"; מדעית או ספרותיתהתקשרות לביצוע עבודה ) 3 (;מחקר

לעומת הגנה זו על . עבודת� של עובדי� פרופסיונלי� יהיה פטור ממסחר במכרזי� ציבוריי�
 המשתייכי� – "צווארו� ורוד" ולעובדות – "צווארו� כחול"לעובדי , עובדי� פרופסיונלי�

כוח ; לא נית� מפלט בחוק – דמוגרפית של עובדי� עניי��באופ� טיפוסי לקבוצה הסוציו
  .עבודת� נסחר במכרזי המדינה בדומה לציוד משרדי
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ÌÈ�Ë˜ ÌÈ„Ó‚ ÌÚ ,ËÂ·Â¯ ÌÚÌÈ ,ÌÈÓÒÂ˜Â ̇ ÂÈÙ ÌÚ ,ÈÏ ̇ ÙÎ‡ ‡Ï".39  שפה זו מתלכדת ע�

פרקטיקות מדירות אחרות המדגישות את היות� של העובדי� העניי� במגזר הציבורי 

כדוגמת נשי� פלסטיניות או נשי� שהיגרו מחבר העמי� לישראל , אשר אינו נראה" אחר"

  .המועסקות כמנקות וכפקידות על ידי קבלני שירותי�

)·(Ë˜¯Ù �˘ ‰˜ÈÈ‰È:  ¯˙ÂÈ· ÍÂÓ�‰ ¯ÈÁÓ‰ ÏÚ· ÔÏ·˜‰ ˙‡ Ê¯ÎÓ· ÛÈ„Ú‰Ï ‰·ÂÁ‰ 

 של תרבות המכרזי� היא סעי� הקובע את אמות המידה לבחירת ההפרקטיקה השניי

ועדות ,  לפי התקנות40.אמת המידה הראשונה בתקנות היא המחיר. הקבל� הזוכה במכרז

ההצעה "כה תבחרנה את המכרזי� האחראיות במוסדות המגזר הציבורי על בחירת הזו

 מחייבי� להעדי� אינ�החוק והתקנות  41."הזולה ביותר או את היקרה ביותר לפי העניי�

בהקשר של , אול� בפועל, את המחיר הנמו� ביותר כאמת מידה לבחירת ההצעה הזוכה

מדיניות הקיצוצי� בהוצאותיה� של משרדי הממשלה לאחר חקיקת חוק ההסדרי� של 

ות דומיננטית המציבה את המחיר הנמו� ביותר כאמת המידה התבססה פרשנ, 1985

אמת מידה זו מופיעה בדבריה� של מנהלי חברות כוח אד� וקבלני שירותי� . המכרעת

והיא הופיעה ג� בפסיקת , בבוא� להסביר את קשיי התחרות ע� מכרזי המגזר הציבורי

 המדינה ועל ארגוני � פסק בשנה שבה נחקק חוק חובת המכרזי� כי חובה על" בג42.�"בג

וכי סטייה מנורמה זו תוכר , המגזר הציבורי להעדי� את המציע בעל המחיר הנמו� ביותר

כחוקית רק במקרי� נדירי� שבה� ניתנו נימוקי� מיוחדי� מדוע אי� לתת משקל גבוה 

� ככלי "� וועדות המכרזי� השתמשו בתקנה ובפסיקה של בג" לאחר פסיקת בג43.למחיר

 כחלק מתהלי� זה נקבע למשל כי קבלני� שיציעו 44.שנות דיני המכרזי�יומי לפר�יו�

 45. פסילת הצעת�– מהאומד� יזכו לסנקציה שלילית כבדה �20%בכ הצעה הגבוהה

 
  .)ההדגשה שלנו (38 הערה ÏÈÚÏ, גוצלב ובנימי� 39
המחיר המוצע או המבוקש לפי ) 1(" :�1993ג"תשנ,  לתקנות חובת המכרזי�22 קנהת 40

 ."העניי�
 תבחר את ההצעה הזולה או ועדת המכרזי�"לתקנות חובת המכרזי� קובעת כי ) ב(21 קנהת 41

זולת א� החליטה שלא לעשות כ� בנסיבות מיוחדות ומטעמי� , לפי העניי�, היקרה ביותר
, ולאחר שנתנה לבעל ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר לפי העניי�, מיוחדי� שיירשמו

 ".הזדמנות להביא טענותיו בפניה
�" בג 42 118/83 Ú· Ë˜ÙÈ‡ ËÒÂÂ�È‡"� Ó 'ÏÎ‰ Ï‰�Ó‰˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÏ, 1(ד לח"פ (

729) 1984(.  
� "בג לפי 43ËÒÂÂ�È‡ ,Ì˘ , בה� במקרי� נדירי� נית� שיש יוזמות מקומיות כמו במשרד הרווחה

 .  לאיכות העבודה ולא רק למחיר50%משקל של 
 אלא ,סד את תרבות המכרזי�ימי) law in the book(לפיכ� איננו טועני� כי המשפט עלי ספר  44

כלומר הפרשנות שניתנה לחוק , )law in action (בה התמסד המשפט בפעולהשהדר� 
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מהו הצידוק שראשי המנהל הציבורי נוקטי� לשימוש באמת המידה של המחיר הנמו� 

ר היא הוכחה הכרחית סג� החשב הכללי באוצר טוע� שהצגת המחיר הנמו� ביות? ביותר

בהקשר זה . למניעת העדפת מקורבי� מצד ועדות המכרזי� הבוחרות את ההצעה הזוכה

ניכר כי סג� החשב הכללי נשע� בדבריו על שיח שבו מוצגות שתי אפשרויות שונות 

.  האפשרות לכמת את מחיר המכרז לעומת החשש להעדפת מקורבי� במכרזי�–ומנוגדות 

כ� אמר איל� .  הוא אמת מידה אובייקטיבית שקל לכמת אותהבמסגרת הנגדה זו מחיר

 :סג� הממונה על החשב באוצר, לוי�

 [...]אתה ] במכרזי מדינה[כאשר אתה לא משתמש בפרמטר של מחיר "

: אחד שיגיש מחיר יותר נמו� ויגיד] קבל�[כי יבוא אותו . צרי� להסביר

זאת . 'בר שלוח] בטח[אתה  – ]מישהו אחר[למה בחרת את ההוא ולא '

הוא נית� , הוא מוב�, מחיר זה משהו מדיד זה משהו כלכלי, אומרת

. קשה, איכות עבודה זה פרמטר מאוד סובייקטיבי, לעומת זאת. להשוואה

א� .. [...] אי� מדדי� על איכות עבודה של ספקי שירותי ניקיו� לאור� שני�

אי� , י ניקיו�איל� אני רוצה לקנות עכשיו שירות: את עכשיו באה ואומרת

ככל . [...] את יודעת א� אני מנקה טוב או לא טוב ע� העובדי� שלי

כ� המשרד ישתדל להתחמק מלהגדיר , שהפרמטר הוא קשה למדידה

ניקוד במכרז גבוה [הוא לא יידע להסביר למה לקבל� אחד הוא נת� . אותו

הוא נת� רק ] קבל� אחר שניגש למכרז[שמונה ולחבר שלו :] כמו. יותר

 46."צרי� להיות מדדי� שאתה יודע להסביר אות�. שבע

ובייחוד , מדבריו עולה כי בשל מורכבותה של אמת המידה הנוגעת לאיכות העבודה

היא נמחקה מתו� מער� השיקולי� של , בשל ההיבט של איכות ההעסקה המגול� בה

 אמת המידה של איכות העבודה הצטמצמה. פקידי האוצר הבכירי� בתהליכי מכרזי�

במשקלה לעומת אמת המידה של המחיר מאחר שהיא נתפסת ככזו העשויה להתפרש 

 .תכהעדפת מקורבי� וכפעולה סובייקטיבי

לפיכ� בפועל מתורגמת הפרקטיקה של העדפת ההצעה הזולה ביותר לפרקטיקה 

הידרדרות תנאי . תנאי העסקה ירודי� לעובדי�להיינו , "המירו� לתחתית"המכונה 

 
המכרזי� על ידי סוכני� שוני� בעלי מונופול על הסמכות לפרש את חוקי המדינה בעשיית� 

 . מיסדו תרבות זו– כלכלני החשב הכללי ממשרד האוצר, �"שופטי בג – יומית��היו
ועדת המכרזי� רשאית לפסול הצעה ": אוצרלמשל כ� נכתב בהצעה למכרז שכתב משרד ה 45

בקשה לקבלת ,  למכרז משרד האוצר6 סעי� ,8פרק ; "20%שהינה גבוהה מ� האומד� ביותר 
 .)2003מאי  (2/2003 'הצעות מס

 .2005איו� ע� סג� החשב הכללי במשרד האוצר מחודש נובמבר יר 46
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ניסיונ� של קבלני� להעמיד הצעות בעלות סיכויי זכייה גבוהי� ההעסקה מיוחסת ל

, מגישי� מדובר בהצעות זולות שהקבלני�. לוועדות המכרזי� במשרדי המגזר הציבורי

הצעות שעלות� הנמוכה מובילה לטענת הקבלני� עצמ� להפרה שיטתית של הוראות 

י� לשמור על מתח  משתתפי מכרז המנס47.משפט העבודה המג� ומשפט העבודה הקיבוצי

שיטתיות זו מתבטאת בפער , למשל. רווחי� תורמי� להפרה שיטתית של זכויות עובדי�

 ח"ש �25אשר יחדיו מגיעות ל, בי� עלות שכר המינימו� לשעה והוצאות בסיסיות נוספות

 שכר – 48 לשעת עבודהח"ש 17 –לבי� העלות הרווחת בהצעות למכרזי� , לשעת עבודה

, כגו� תשלו� נסיעות, שחלק� מתחייב מתוק� חוק, הוצאות נוספותמינימו� בלבד ללא 

 .כגו� הפרשה לפנסיה, וחלק� מתחייב מתוק� ההתייחסות לאנושיותו של העובד

)‚( ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ :ÌÂ‚¯˙‰ ÌÈÈ�Ú ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ˙ÂÒ�˜Ï ÌÈÓÎÒÂÓ ÌÈÈÂˆÈÙ Ï˘ 

לק כח. הפרקטיקה השלישית של תרבות המכרזי� היא הפיצויי� המוסכמי�

. מפרקטיקה זו מפקחי� משרדי המגזר הציבורי בפרוטרוט על התנהגות עובדי הקבל�

 �פרקטיקה זו מקובלת במגוו� תחומי� שבה� מפקחת המדינה על התנהגות העובד א

כגו� נציבות , מוסדות המדינה וסוכניה על ידי" עובד"שהעובד אינו מוגדר באופ� רשמי כ

בחוזה ההתקשרות ע� הקבל� ,  למשל49.ל המדינהמנהלי משאבי אנוש ש, שירות המדינה

נותרת סמכות ההכרעה בדבר , המצור� למסמכי המכרז והמהווה תנאי להשתתפות במכרז

דוגמה אחרת היא דרישה מהקבל� לספק . פיטורי עובד למשרד הציבורי שהזמי� את המכרז

 אחת מני דוגמה נוספת"). תעודות יושר("מראש העתקי� מהמרש� הפלילי לכל העובדי� 

רבות מתייחסת להפרה שיטתית של זכויות עובדי קבל� על ידי קנסות פוגעניי� שהטילו 

 .עובדי� עניי�קבלני� על 

 
) 22.3.05 (�16סת ההכנ, הרווחה והבריאות,  של ועדת העבודה393' רוטוקול מספ 47

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/avoda/2005-03-22-01.html. בישיבה הציג 
 מהמעסיקי� בענ� 60% ולפיה� ,ת נתוני�"הממונה על אכיפת חוקי עבודה במשרד התמ

בפרוטוקול מוצגת ג� .  שנעשו אצל� ביקורות הפרו את חוקי המג�2004השמירה בשנת 
  .מבט של הקבלני�נקודת ה

, ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,  מתו� דוח על ענ� השמירה והאבטחהההדוגמ 48
 . אתר הכנסת, כ יגאל יאסינוב"ח

גרת מחלקות משאבי אנוש אינ� סופרות כלל את עובדי קבלני השירותי� המועסקי� במס 49
ואורלי בנימי� ע� מנהלי הראיונות שערכו רונה גוצלב ממצא זה התברר במחקר . מכרזי�

עדר יעדר ספירה והיבו חזרו המרואייני� והדגישו הש ,משאבי אנוש בסקטור הציבורי
  .התעניינות בעובדי�
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פיקוח על עובדי� עניי� המועסקי� בפועל על ידי המדינה מתחיל במכרזי המדינה 

למכרז ולחוזה מצורפת טבלה העוסקת במגוו� . ובחוזה העבודה ע� הקבל� הזוכה במכרז

ל סנקציות חוזיות שיופעלו בתגובה מצד המדינה על הקבל� להתנהגויות בלתי רצויות ש

יצוי� כי לרוב מדובר בטווח רחב של . של העובדי� מזווית ראייתה של המדינה

50.התנהגויות
במכרזי� נקבע כי הצעה שלא צורפה לה ערבות בנקאית בגובה , לדוגמה 

 ממגוו� ההוראות שפיקחו על ה כי כל סטיינוס� על כ� נקבע. תיפסל, מאות אלפי שקלי�

התנהגות העובדי� ועוגנו בחוזה ע� הקבל� עשויה להוביל לחילוט הערבות המוצמדת 

 : על היק� הסנקציות הכלכליות אמר סג� החשב הכללי51.לחוזה המכרז

לא עומד בהתחייבות ] הקבל� שזכה במכרז[א� הוא . [...] זה מאוד פשוט"

צרי� להיות [מהותית ] הפרה[קח ערבות ואז א� זה שלו אני מניח שאתה לו

בלי למנוע : יש הרבה טכניקות. [...] אתה יכול לחלט את הערבות] יסודית

שלמעשה הוא לא יוכל יותר [...] שיקרה מצבי� כאלה או דר� ערבות 

א� אתה : אבל יש דברי� שאתה יכול באמת לכמת. [...]להיות במכרזי�

לא ] הקבל�[א� [...]  .אומר מראש כמה תשל�רוצה איקס שומרי� אז אתה 

: מתקשר לספק אומר לו] אני[מנקה טוב את השירותי� וה� מלוכלכי� 

. [...] 'השירות שאתה נות� הוא לא שירות ראוי כמו שהתחייבת, אדוני'

אני מתכוו� להפסיק את ההתקשרות , אדוני': ואחרי זה אני יכול להגיד

תמיד יש ] . [...'תפנה לבית משפט אתה רוצה .א� זה לא יקרה, את�

יש קנס . [...] להפסיק התקשרות או לחלט ערבות] במכרז עצמו[אפשרות 

  52.]"גבוה[מאוד 

כדי להמחיש את השלכותיה של פרקטיקה זו נשתמש בתלונה שהתקבלה באגודה 

.  שהועסקה באבטחת מוסדות חינו� בעיריית נתניההלזכויות האזרח על ידי עובדת עניי

 
 אחת הזו דוגמ. 9.4סעי� , 2/2003' חוזה ניקיו� מס/בקשה להצעת מחיר, משרד האוצר 50

 .איו� עמנוימייצגת את מכרזי המדינה לפי טענת החשב ברה
 למת� שירותי 12/2004ה למכרז של החברה למשק וכלכלה בשלטו� המקומי 1י�  סע6פרק  51

בה הערבות שהועמדה שחלוט ערבות היא פעולה . מ"בו זכתה חברת ב� בטחו� בעשאבטחה 
. כתוצאה מהפרת ההתקשרות כביטחו� להבטחת ביצוע ההתקשרות ממומשת לטובת המזמי�

אול� מדיניות זו השתנתה לאחר  ,רזיהנמנעה מלחלט ערבויות במכשבעבר המדינה כמעט 
נית איו� ע� משפטימבוסס על ר. ירו� זליכה לתפקיד החשב הכללי במשרד האוצרכניסתו של 

 ועל שיחה של המחברי� ע� עובדי משרד החשב הכללי 2006 ממשרד הרווחה מחודש ינואר
 .2006מחודש יוני 

דיבר על מכרזי� לשירותי כוח בו ש 2005איו� עמו מחודש נובמבר יסג� החשב הכללי בר 52
 .אד�
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 לשכרת התלוננה על קנסות פוגעניי� שוני� שדרדרו את שכרה אל מתחת העובד

  53.המינימו�

עובדת זו התקבלה לעבודה על ידי קבל� שירותי אבטחה שזכה במכרז של אחד 

 החברה למשק וכלכלה של –מהגופי� הציבוריי� שעליה� חל חוק חובת המכרזי� 

וגנו בחוזה ע� קבל� שירותי שע, למכרז הוצמדו תנאי ס� להשתתפות. השלטו� המקומי

בחוזה זה ע� הקבל� הופיעה טבלה שאפשרה להטיל על הקבל� סנקציות . כוח האד�

נזכרו בטבלה , למשל. כלכליות שונות בגי� הפרות חוזה העשויות להיגר� על ידי העובדי�

הפרות אלו .  סוגי הפרות חוזה מצד הקבל� העלולות להיגר� על ידי התנהגות העובדי�28

. דרו בפרוטרוט בטבלה שצורפה למכרז ואשר לכל אחת מה� הוצגה הסנקציה הכספיתהוג

  54.על נספח זה הקפידו להחתי� את הקבל�

בחוזה העבודה האישי הסטנדרטי שעליו , המוצמדת לחוזה ע� הקבל�, כמו בטבלה זו

חתימה של העובדי� על טבלה זו . הוחתמו כל עובדי הקבל� הופיעה טבלה כמעט זהה

 על ידי ניכוי –ה לכאורה את הסכמת� לשאת בעלות ההפרות שיגרמו בהתנהגות� ביטא

כדי להדגי� את הדמיו� בחרנו שלוש התנהגויות של העובד שהופיעו בשתי . משכר�

העובדי� מכני� את .  בשני החוזי� לפיצויי� מוסכמי� בשיעור דומהושתורגמוהטבלאות 

 ":קנסות "הפיצויי� המוסכמי� הללו המוטלי� עליה� בש�

 
˙Â‚‰�˙‰‰

Ï˘ 
˙„·ÂÚ‰ 

‰¯Ù‰‰ 
ÔÏ·˜‰ Ï˘ 

„ÒÂÓ‰ ÈÙÏÎ
È¯Â·Èˆ‰ 

‰¯Ù‰‰ 
˙„·ÂÚ‰ Ï˘
ÔÏ·˜‰ ÈÙÏÎ

 

ÌÈÓÎÒÂÓ ÌÈÈÂˆÈÙ 
ÔÏ·˜‰ ÏÚ 

)È¯Â·Èˆ „ÒÂÓ ‰ÊÂÁ
ÔÏ·˜‰ ÌÚ( 

ÌÈÓÎÒÂÓ ÌÈÈÂˆÈÙ
˙„·ÂÚ‰ ÏÚ 

)‰„Â·Ú‰ ‰ÊÂÁ 
ÔÏ·˜‰ ÌÚ È˘È‡‰( 

נטישת  איחור איחור
 משמרת

  לשעהח"ש 50  לשעהח"ש 50

נטישת  תהיעדרו
 משמרת

 ביצוע�אי
 סריקות

  לשעהח"ש 150  לשעהח"ש 150
בנוס� לא ישול� 

 עבור היעדרות שכר
ביצוע �אי 

 סריקות
 מילוי דוח�אי

 סריקות
 ליו�ח "ש 100  ליו�ח"ש 100

השוואת החוזה של החברה למשק וכלכלה לחוזה העבודה האישי של העובדת ע� 

לה החברה למשק וכלכלה על הקבלני� לפי הקבל� מלמדת כי הסנקציות הכלכליות שהטי

 
מ מיו� "בע) 1989(לבי� ב� בטחו� ) ש� בדוי(נספח א לחוזה עבודה אישי בי� ליאת  53

27.12.04 . 
 למת� שירותי 12/2004 למכרז של החברה למשק וכלכלה בשלטו� המקומי 9.5�9.1סעיפי�  54

 .מ"בו זכתה חברת ב� בטחו� בעשאבטחה 
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 55.לחוזה העבודה האישי של עובדי הקבל�, כמעט במדויק, חוזה העבודה עמה תורגמו

תרגו� זה מבטא שימוש . פרקטיקה זו הובילה לניכוי שיטתי של קנסות פוגעניי� משכר�

 אחד החוקי� –לרעה ופרשנות רחבה של זכות משפטית המעוגנת בחוק הגנת השכר 

חוק הגנת השכר מתיר ניכויי� מהשכר של עובד . יקריי� במשפט העבודה המג�הע

 הקבל� 56.כגו� חובות על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד, במקרי� מוגדרי�

ומעסיקי� בסקטור הפרטי משתמשי� לעתי� לרעה בזכות משפטית זו תו� ניצול חולשת� 

וגעניי� שמטילה המדינה על הקנסות הפ, יתר על כ�. היחסית של עובדיה� העניי�

לחוזה העבודה האישי של העתקה הקבלני� במכרז הובנו על ידי קבלני� רבי� כמאפשרי� 

 מעסיקי� .כמו ג� למגוו� הסדרי� לגלגול סיכוני� עסקיי� אל כתפי העובדי�, העובדי�

על הסכמת� למשיכת כספי� על ידי המעביד , החלו מחתימי� עובדי� על שטרות ערבות

 על הסכמת� לשל� דמי תקופת הכשרה ועל 57,� הבנק הפרטי שלה� כאוות רצונומחשבו

כלי עבודה שעבור� עובדי� נדרשי� לשל� ועל כיסוי  תשלו� הוצאות הכרוכות בבלאי של

 מ� הממצאי� עולה אפוא כי תרבות המכרזי� טיפחה 58.הוצאות של לקוחות שלא שילמו

 . ת עי� חוקיתבצלה פרקטיקה של קנסות פוגעניי� בעלי מראי

�מדברי� אלו אנו למדי� כי ההסבר לעוני של עובדי� בישראל הטמו� באי, לסיכו�

במקרה זה נית� לראות כי למעשה אפשר להגדיר , נהפו� הוא. האכיפה לבדה אינו מספיק

 כלומר הבעיה של ,‡È�¯¯· ‰ÙÈÎ˙את בעיית העובדי� העניי� באופ� מדויק יותר כבעיית 

 מתגברת אל מול אכיפה נוקשה של חוק חובת המכרזי� והחוזי� אכיפת חוקי המג��אי

ככל שהפיקוח נוגע לזכויות העובדי� מכוח , מצד אחד. שנחתמי� ע� קבלני� מכוחו

נציבות שירות , החשב הכללי במשרד האוצר(סוכני המדינה השוני� , משפט העבודה המג�

וה� אינ� , "עובדי�" כאינ� מגדירי� את עובדי הקבל�) מנהלי משאבי אנוש, המדינה

ובייחוד בהקשר , בהקשרי� מסוימי�, מצד אחר. מפקחי� על איכות הביצוע של המכרז

 .כ� מופעל פיקוח קפדני ומוטלות סנקציות, של טיב ביצוע העבודה

 
תה שכר מהעובד ולאחר מכ� התגוננה בטענה כי עלות הקנס בו חברת ניכשלמקרה אחר  55

' �ÈÂ¯ � 2445/05) א"ת(מ " ד; עלות הקנס שהטיל עליה הלקוחהשהטילה על העובד היית
Ú· ‰¯ÈÓ˘Â ‰ÁË·‡ ÔÓ‡� „˜ÂÓ"Ó,עניי� : להל� ()2005 (818ע כג " פד¯�ÈÂ(.  

מחתימי� את העובד ע�  קבלני� הא� קיימי�. �1958ח"תשי, לחוק הגנת השכר) 6(א25 עי�ס 56
למשל במקרה של התלונה שהתקבלה במשרדי האגודה . הכניסה לתפקיד על שטר חוב

לזכויות האזרח הוחתמה העובדת על שטר חוב כדי שלא תועלה נגדה הטענה בעתיד כי 
 .ניכויי הקנסות הפוגעניי� היו מנוגדי� לחוק הגנת השכר

י� אלו המאפשרי� לה למשו� כספי� חברת השמירה מחתימה את עובדיה על טפסי� מע 57
: ראו עוד.  העתק מטופס זה מצוי אצל המחברי�–מחשבונו של העובד לפי שיקול דעתה 

 . ı¯‡‰ 4.7.06" עובדי השמירה הוחתמו על אישור להוצאת כס� מחשבונ�"רותי סיני 
  .2004לפי תלונות שהוגשו לקו הפתוח של ההסתדרות בנובמבר  58
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 מנגנוני הפצה של העסקה פוגענית: בי� הציבורי לפרטי  .5

נות העומדת בפני קבלני עד כה הראינו כיצד תרבות המכרזי� מעצבת את טווח הפרש

תנאי ההעסקה של . שירותי עבודה בבוא� לקשור עסקאות ע� נציגי המגזר הציבורי

בשל הצבת , עובדיה� וזכויותיה� נפגעי� באופ� שיטתי בשל חובת המסחור של שירותי�

קריטריו� העלות כאמת המידה העיקרית ובשל פרקטיקת הפיצויי� המוסכמי� המתורגמי� 

 . די�לקנסות על עוב

תרבות זו נודדת אל המגזר . א� תרבות המכרזי� אינה בעיה של המגזר הציבורי בלבד

אנו מציעי� לבחו� את מנגנו� ההפצה לאור . ‰Ú·¯‰הפרטי על ידי מנגנו� הפצה של 

העובדה כי מאז אמצע שנות השמוני� שוק העבודה בישראל מראה מגמה קבועה של 

הפרטה באופני� הפוגעי� בביטחו� התעסוקתי  והאצה במגמת ה59עלייה באבטלה המבנית

 . של עובדי�

 & Baron, Dobbin נשע� על הטענה התאורטית של של העברהמנגנו� ההפצה 

Jennings.60הכוח הלגיטימי של גופי� ממשלתיי� מאפשר לה� לכפות חידושי� ,  לדיד�

מפי� מנגנו� ההעברה . על ארגוני� אחרי� הפועלי� בסביבת� ולהאי� את התפשטות�

ומשעתק את תרבות המכרזי� מהמגזר הציבורי אל המגזר הפרטי על ידי קבלני שירותי 

כוח אד� המשתתפי� במכרזי המגזר הציבורי והמספקי� ג� שירותי ניקיו� ואבטחה במגזר 

להסדיר את   וככזו יש בכוחה61,מדינת ישראל היא אחד הצרכני� הגדולי� במשק. הפרטי

המדגיש את ,  המרכיב של תרבות המכרזי�62.ח האד�רמת המחירי� בשדה מכרזי כו

, לדוגמה. מתורג� מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי, העלות הנמוכה כאמת מידה במכרזי�

 
ההתאמה בי� היצע העבודה לבי� הביקוש לה הנובעת מפער בי� סוגי �יאבטלה מבנית היא א 59

, לובליזציהג"רוזנהאק  זאב: המיומנויות המוצעי� בשוק העבודה לבי� אלו הנדרשי�
Â·Ú„‰  "תוכנית ביטוח האבטלה בישראל: וחהפוליטיקה מקומית ושינויי� במדינת הרו

ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á 155) 2002.( 
60 James N. Baron, Frank R. Dobbin & P. Devereaux Jennings, “War and Peace: the 

Evolution of Modern Personnel administration in US industry”, 92(2) American 
Journal of Sociolory 350 .ועינת מיטלניצה ,  יצחק ספורטאורא � 9000  תק�אימו� "ברקובי

ISOבניי� ושיקולי� מוסדיי�בחינת מאפייני� מ:  בקרב ארגוני� בישראל "Â„" ¯˜ÁÓ Á
13/2001Ï‡¯˘È· ÌÈ˜ÒÚ ¯˜ÁÓÏ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ) אביב�הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל ,

2001.( 
מהפכת התקשורת הישראלית ותפקידה של : יותר תחרות יותר רגולציה"פאור �דוד לוי 61

̇ ‰ÈËÈÏÂÙ :ÌÈÈÓÂ‡Ï�È· ÌÈÒÁÈÂ ‰�È„Ó‰ Ú„ÓÏ ÈÏ‡¯˘È˜‰" המדינה Ú‰ ·˙Î 4 ,27) 1999 .( 
62 Demian Grimshaw & Gail Hebson, “Public-Private Contracting: Perfomance, Power 

and Change at Work”, Fragmenting Work: Blurring Organizational Boundaries and 
Disordering Huerarchies 111 (Oxford: Oxford University Press, 2005). 



 
 בצל תרבות המכרזים העצמה פוליטית של עובדים עניים: "דרך המלך"

179 

z:\books\mh&t\07-10-25\04-r.b.g.doc 2/28/2008 8:16 AM 

מציע את אותה עלות ג� , קבל� המוכר שירותי עבודה המציע עלות נמוכה למגזר הציבורי

 . למוסדות המגזר הפרטי

רית ניסי� ע� קבל� שירותי ניקיו� שמציע השימוש במנגנו� זה עולה מריאיו� שערכה ש

למדינה יש כוח משמעותי בעיצוב ,  לדברי הקבל�63.שירותי כוח עבודה במכרז מדינתי

כוח זה רב במיוחד בשלבי הגשת הצעת . פרקטיקות העבודה של קבל� שירותי כוח האד�

 . המכרז

לבי� קבל� נוס� על כ� כוח זה מתברר כבעל חשיבות ג� מעבר ליחסי� בי� המדינה 

עוצמה זו מועברת אל יחסיה של חברת הניקיו� ע� לקוחות אחרי� במגזר . שירותי הניקיו�

הראשו� מתייחס לאופ� שבו : שני היבטי� של העברה עולי� מהסבריו של קבל� זה. הפרטי

. ארגוני המגזר הפרטי מעתיקי� את פרקטיקת הקנסות הפוגעניי� מתרבות המכרזי�

ר הפרטי לא רק שתרבות המכרזי� הפוגענית נקלטה היטב מהמגזר  במגזעולה כימדבריו 

 : חמירהא� המגמה זו אלא , הציבורי

בעייתי מבחינת הדרישות . יש מקומות שהמכרז בנוי בצורה בעיתית"

סת� , שבו ה� אומרי� ל� .החוזה הדרקוני שה� מעמידי� ל�, שלה�

ל דעתי אז אני וזה נתו� לשיקו, א� את לא תנקי כמו שאני רוצה, דוגמה

שאת באה וה� פשוט , שאהה. והיו מקומות כאלה, מקזז ל� כספי�

קורה [בגופי� ציבוריי� זה פחות . הרבה פעמי�] זה קרה. [מחפשי�

אבל בגופי� פרטיי� . כי לאנשי� אי� אינטרס, ]שמנכי� פיצויי� מוסכמי�

באי� , ה� רוצי� לחסו� אז ה� אהה. מופיע. הרבה פעמי� זה מופיע

  ."ניקיו� זה דבר שהוא מאוד יחסי. [...] נסי� בחברות הניקיו�ונכ

מהריאיו� ע� הקבל� עולה ג� כי מרכיב הפיצויי� המוסכמי� המתורגמי� לקנסות על 

העובדי� מופ� ג� אל יחסי ההתקשרות ע� חברה המזמינה שירותי כוח עבודה במגזר 

 . הפרטי

� בי� המגזר הציבורי למגזר ההיבט השני בדבריו הוא העובדה שהעובדי� מנוידי

 ):כפתרו� להיעדרות עובדי�(הפרטי 

מעכשיו לעכשיו מתקשרי� , זה חלק מהמאפייני� שיש דברי� שמייד"

העובד הזה לא . אומרי� ל� תשמע צרי� לפה עובד דחו�, אליי� ממקומות

להעביר ... למשל אז אתה חייב .אתה לא יודע שהוא לא יגיע, הגיע היו�

 ."שמתלוננת ל� באותו הרגע] פרטית[לחברה ] ממשלתימשרד [מישהו מ

 
  .32 הערה ÏÈÚÏ, ניסי� 63
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לפיכ� דיו� בהשלכות תרבות המכרזי� על עובדי� עניי� בישראל אינו יכול להסתפק 

 .במגזר הציבורי בלבד

העובדי� . כוחה של הרשות הציבורית ניכר ג� ככל שמדובר באופ� העסקת עובדי�

מאפשר לקבל� לנייד עובדי� בלי מועסקי� בתנאי� דומי� אצל מזמיני העבודה באופ� ה

ג� במגזר הפרטי העובד יקבל . שלדבר תהיה משמעות מבחינת הבדלי� בצורת ההעסקה

 . את אות� תגמולי� שהוא מקבל כמי שבאופ� קבוע מנקה את המשרד הממשלתי

מנגנו� ההפצה של העברה מרחיב את השפעתה של תרבות המכרזי� אל מעבר , לסיכו�

מנגנו� הפצה זה של תבניות של העסקה פוגענית נשע� על . רילמכרזי המגזר הציבו

 .  התעסוקתי הנמו� של עובדי� בתנאי אבטלה מבנית והפרטה�הביטחו

 : אסטרטגיות העצמה בצל תרבות המכרזי�. ב
 חקיקה ותביעה כהעצמה פוליטית

עד לנקודה זו עסק דיוננו בחשיפת הפרקטיקות המשפטיות המחלישות עובדי� עניי� 

על רקע כל אלו עולה השאלה כיצד . ובה� תרבות המכרזי� ומנגנוני הפצתה, ראלביש

דיוננו בשאלה זו מציג שלושה . נעצי� פוליטית עובדי� עניי� בצל תרבות המכרזי�

הצגת אסטרטגיות העצמה , השני; הגדרת המושג העצמה פוליטית, האחד: מרכיבי�

; יית העובדי� העניי� בישראלהנסקרות בספרות תו� בחינת מגבלותיה� על אוכלוס

 המשלבת חקיקה לצד, פירוט אסטרטגיית ההעצמה הפוליטית המוצעת על ידינו, השלישי

 . תביעה

 מכוונת להבנת הסיבות ‰ÈËÈÏÂÙ ‰ÓˆÚ˙, בשונה מהעצמה פרטנית של עובדי� עניי�

המוסדיות להחלשת� כקבוצה ויצירת תנאי� משפטיי� ופוליטיי� המרחיבי� את מבנה 

בכ� שונה האסטרטגיה של העצמה פוליטית מתיקוני חקיקה בתחו� . מנויות לפעולהההזד

 אי� היא באה להעמיד עוד כלי לאכיפת זכויות המג� של העובד –משפט העבודה המג� 

 . Â·˜Îˆ‰אלא ליצור שינוי נורמטיבי המכוו� לעובדי� עניי� , היחיד

˙È�Ë¯Ù ‰ÓˆÚ‰ני� למצב של שליטה מעבר ממצב של חוסר או" מתוארת בספרות כ

, מעבר זה יכול להתבטא בשיפור בתחושת היכולת לשלוט. בגורל ובסביבה, יחסית בחיי�

תאורטית כל הוספת ,  כלומר64."כמו ג� בשיפור ביכולות הממשיות להפעיל שליטה

‰ÓˆÚ‰  לעומת זאת 65. נחשבת כהעצמהÈÁÈ„ יו� של עובד עני�משאב לחיי היו�

 
  .5 הערה ÏÈÚÏ, סד� 64
 .גישה זו מיוצגת בכר� זה במאמר� של גליה פיט ומיכל אהרוני 65
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˙ÈËÈÏÂÙ ,מתייחסת לשינוי 66,רות העוסקות בעובדות עניות באמריקהכפי שמבהירות חוק 

כמו ג� להכרת� בכוחות , בתודעת� של עובדי� בקשר לסיבות לעוניי� ולמוחלשות�

חוקרות אלו תופסות העצמה פוליטית כפעולה , יתר על כ�. המדכאי� אות� בשיטתיות

 . עניי� כקבוצההעושה שימוש במבנה הזדמנויות לש� שיפור תנאי חייה� של העובדי� ה

טענת� של החוקרות מתלכדת ע� תפיסתו של טארו שלפיה העצמה פוליטית 

 טארו מדגיש את חשיבות� של 67.משמעותה הרחבת מבנה הזדמנויות הפעולה הפוליטית

בריתות בי� קבוצות מוחלשות לבי� תנועות פוליטיות ואת חשיבות תרומת� של משאבי 

̇ ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡ ÌÈÚÈˆÓ Â�‡ Â¯‡Ë˙ . וחלשותהתנועות לקידו� מצב� של הקבוצות המ Â·˜Ú·
ÌÈÈ�Ú ÌÈ„·ÂÚ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘Ó ˙·Î¯ÂÓ‰ ˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÓˆÚ‰ , ˙˜ÊÂÁÓ ‰¯Î‰ ÈÏÚ·

Ì˙ÏÂÚÙ ̇ ÏÂÎÈ· , ÔÂ‚Î ÌÈ·‡˘Ó ÚÈˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ‡Ï ÌÈ�Â‚¯‡Ó ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ÔÈ·Ï
Ú„ÈÂ ÔÂÈÒÈ� .המייצגי� צבירת הניסיו� והידע מתאפשרת מכיוו� שארגוני� לא ממשלתיי �

ככאלו ביכולת� . בבית הדי� לעבודה) 68repeat players(עובדי� עניי� ה� שחקני� חוזרי� 

לצבור מידע הקשור בתרבות המכרזי� ובאופ� שבו היא מעודדת הפרה שיטתית של זכויות 

עובדי� מעבר לרמת העובד היחיד ולהשתמש בידע זה בהתדיינויות חוזרות כנגד אותו 

 . מוסד שהזמי� את שירותי העבודהמעסיק או כנגד ה

סיפורי "הרעיו� של העצמה פוליטית שאוב ג� מהביקורת המושמעת כלפי זר� 

המתמקדי� , מחקרי� מזר� זה.  של עובדי� עניי�)resistance stories(" ההתנגדות

הבליטו את יכולת התמרו� הרטורית של עובדי� עניי� , באסטרטגיית העצמה פרטנית

את טקטיקות ההתנגדות היצירתיות שלה� ואת התודעה שפיתחו כדי , בארצות הברית

 מבליט את יכולת התמרו� של Sarat69למשל . להתמודד ע� השפלת� על ידי הרשויות

,  בשונה מכ�70.עניי� ואת יכולת� לנצל הזדמנויות ולצבור כוח כנגד פקידי הרווחה

די� עניי� במגזר הציבורי בישראל שיחות שקיימו עורכי די� למע� מטרה ציבורית ע� עוב

מבליטי� את הקושי של העובדי� לתפוס את עצמ� כמתמרני� כנגד כוחה של תרבות 

 
66 Ann Bookman & Sandra Morgen, Women and the Politics of Empowerment 

(Philadelphia: Temple University Press, 1988). 
 Consistent – but not“ :6 הערה Tarrow ,ÏÈÚÏ לדברי הוא  פוליטיתמבנה הזדמנויו 67

necessarily formal permanent or national signals to social or political actors which 
either encourage or discourage them to use their internal resources” . 

68 Marc Galanter, “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of 
Legal Change”, 9 L. & Soc’y Rev. 95 (1974).  

מספר מחקרי� הבליטו את היכולת הטקטית של עניי� להציג את הצרכי� שלה� למול  69
 . 11 הערה ÏÈÚÏ; בירוקרטיית הרווחה הדורסנית

70 Ì˘. 
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מיכאל עובד ניקיו� בשירות המדינה שהועסק באופ� רשמי על ידי קבל� , למשל. המכרזי�

 :ניקיו� אמר

אני יודע שה� עושי� . צרי� לדעת להפסיד. לא כול� מנצחי�. אלו החיי�"

שיהיה לה� , מה אני אעשה, נו! ה� עושי� מיליוני�, גביעל , עלי

את ע� הדיבורי� [...] אי אפשר לשנות כלו� במדינה הזאת !. לבריאות

אני , זה לא מספיק... מודעות, מה מודעות? מה את יכולה לעזור לי, של�

לפי החוק מגיע לי ? מי? מי יית� לי את זה. מודע למה שמגיע לי לפי החוק

אני ..] . [.מי שלא מתאי� מעיפי� אותו וזהו?  ראית את זהאיפה. פנסיה

 71."והול� הביתה] לשעה [שלי  � �18מקבל את ה

. מיכאל אינו מאמי� בהעצמתו באמצעות הגברת מודעותו לניצולו הכלכלי, כלומר

ג� א� , במילי� אחרות. דבריו של מיכאל מתלכדי� ע� הביקורת על זר� סיפורי ההתנגדות

תוצאותיה� של פרקטיקות ההתנגדות , יו�� ה� בעלי כוח התנגדות בחיי היו�עובדי� עניי�

 . ה� לעתי� קרובות מוגבלות ומקומיות

 Munger לפי. ביקורת זו מדגישה את הצור� במבט מחודש על אסטרטגיות העצמה

הדגש על סיפורי התנגדות של עובדי� עניי� מעודד התעלמות של חוקרי� מהמגבלות של 

בשל כ� מעט מדי חוקרי� מעמידי� , לדידו. עצמה פרטניות על העובדי�אסטרטגיות ה

העובדי� כתוצר של מסגרות חלופיות שיאפשרו את ההבנה של העוני וההחלשה של 

ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÎÈÏ‰˙.72 Handler על כ� את הנטייה לרומנטיזציה של אסטרטגיית � מוסי

 :  התארגנות�על ידיהעצמת עובדי� עניי� 

“Romantization [of the working poor] is a concern. In the celebrations 

of the struggles and apparent successes are we forgetting that when the 

 
Â„" ˙¯Ù‰ Á " שיחות ע� עובדי קבל�–עדות מ� השטח "נטע בקר : מתו�) ש� בדוי(מיכאל  71

Ú ̇ ÂÈÂÎÊ È„·ÂÚ ÏÚ ̆ ‚„· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÔÏ·˜ È„·ÂÔÂÈ˜È�‰, ÏÈÚÏ מצאה בקר. 22 הערה 
 עובדי� שלא היו מודעי� –ג� עובדי� עניי� שהגיבו באסטרטגיות תגובה שונות ממיכאל 

המודעי�  – א� דווקא אסטרטגיית התגובה של עובדי� עניי� כמו מיכאל. לזכויותיה�
 כי הסברי� תאורטיי� המתמקדי� בהעצמת ידמע – �לזכויותיה� א� פוחדי� לממש אות

 הסבר מוסדי המתייחס עובדי� באמצעות הגברת תודעת� וארגונ� אינ� שלמי� ללא
 פוליטיתהמשפטית וההעצמה לפעולת המדינה והאופ� בו היא מתווה את מהותה של ה

 .הנדרשת
72 Frank Munger, “Rights in the Shadow of Class: Poverty, Welfare and the Law”, The 

Blackwell Companion to Law and Society 330, 336, 346 (Sarat Austin ed., Blackwell 
Publishing, 2004). 
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day is over, the poor still are trying to cope under severe conditions, 

they remain in poverty and despite acts of resistance, they continue to be 

very dependent? The worry is that in the celebrations we go overboard 

in believing that change will come from the bottom and that we do not 

pay sufficient attention to difficulties in empowerment”.73 

Handler  טוע� כי התרחקות מרומנטיזציה כזו תלויה בהצבת חלופות משפטיות

 אימו� תובנה זו איפשר לנו להעמיד מודל העצמה התור� 74.להעצמת� של עובדי� עניי�

להרחבת מבנה ההזדמנויות לפעולה פוליטית המעוצב כנגד הסיבות המוסדיות להחלשת 

 . ובה� תרבות המכרזי�, עובדי� עניי� בישראל

יג את אסטרטגיית ההעצמה הפוליטית המוצעת נעבור לדו� בשתי בטר� נצ

 התארגנות עובדי� ותביעות תקדימיות –האסטרטגיות המסורתיות להעצמת עובדי� 

 ). "שינוי קט�"(המוגשות על ידי ארגוני� לא ממשלתיי� 

 התארגנות עובדי� כהעצמה .1

אימה להעצמת אחת האסטרטגיות העיקריות שהוצגה באופ� מסורתי בספרות כמת

טוע� כי העצמת עניי� טמונה קוד� כול  Quigley למשל. עובדי� עניי� היא התארגנות�

 א� היא תורמת ¯˜תרומת� של משפטני� להעצמה משמעותית , לפי גישתו. בהתארגנות�

 בר� לאסטרטגיית העצמת עובדי� עניי� על ידי התארגנות יש כמה 75,להתארגנות�

לעובדי� אלו קשה להתארג� ,  מסבירהNewman, די� עניי�במבט מקרוב על עוב. מגבלות

בשל ריבוי המשרות החלקיות ושיעור האבטלה הגבוה המאפשר תחלופת עובדי� 

 
73  Handler Joel F. Commentary, “Quiescence: The Scylla and Charybdis of 

Empowerment”, Laboring Below the Line: The New Ethnography of Poverty, Low-
Wage Work and Survival in the Global Economy 271, 272 (Frank Munger ed., Russel 

Sage Foundation, 2002). 
74 Handler Joel, “Postmodernism, Protest and the New Social Movement”, 26(4) L. & 

Soc’y Rev. 697 (1992) .תנגדות הסיפורי הזר� הכוללת את הכתיבה הפוסטמודרנית , לדבריו
 if postmodernism is to seriously challenge the“ ): ואיל�700' עמ(חלופה אינה מציבה 

ideological hegemony of liberal capitalism, it must come up with an alternative 
version, a vision of the economy and the polity that will complement its vision of 

community”. 
75 William P. Quigley, “Reflections of Community Organizers: Lawyering for 

Empowerment of Community Organizations”, 455 Ohaio N. U. L. Rev. (1994).  
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את קלות פיטוריה� של אלו מבי� העובדי� המנסי�  Newman   בייחוד מדגישה76.גבוהה

ט מיעו, לדבריו. הסבר שונה לקשיי התארגנות� נית� למצוא אצל בק. להתארג�

ההתארגנות הוא ביטוי לזהות של עובדי� כיו� המעמידה את הפרט במרכז ומכרסמת 

 הסבר נוס� בספרות מדגיש את תהליכי הגלובליזציה 77. על בסיס מעמדיתבסולידריו

 והחלישו 78 של ארגוני העובדי�י המיקוח הקולקטיבחהכלכלית אשר החלישו את כו

ביטחו� �ייעלות והפרטות שהעמידו אי היחלשות זו התרחשה ג� בשל הת79.אות� כלכלית

כוסי� על מ Ì‰Â,  בישראל מרבית העובדי� אינ� מאורגני�80.תעסוקתי במרכז חיי העבודה

 ניכר כי 82. מהעובדי� אינ� חברי� בארגו� עובדי��65% כ81;ידי הסכמי� קיבוציי�

התקופה הנוכחית מאופיינת במגמה שיטתית המכרסמת בהתארגנות עובדי� כאמצעי 

  83. לעובדי�העצמה

גוברת בקרב עובדי� בהעסקה , המכרסמת בפעולה קיבוצית של עובדי�, מגמה זו

 הספרות מתייחסת לקושי של 84.כגו� עובדי קבלני כוח אד� ושירותי�, בלתי שגרתית

יומית של �עובדי� המועסקי� בתנאי� אלו להתארג� כחלק מחוויית העבודה היו�

 
76 Newman ,ÏÈÚÏ 1 הערה ;Rogers ,ÏÈÚÏ1 ערה ה. 
77 Ulrich Beck, Individualization: Instatitutionalized Individualism and its Social and 

Political Consequences 26 (London: Sage Ltd., 2002). 
 ÌÈËÙ˘Ó "�21 מבט אל המאה ה–ארגוני עובדי� ומשא ומת� קיבוצי בישראל  "פרנסיס רדאי 78

 ).2004 (39 דל
 ÏÎÏÎÏ ÔÂÚ·¯ 42)1 (69‰ "הכלכלה הפוליטית של התפרקות ההסתדרות הישנה"לב גרינברג  79

)1995.( 
80 Rendan Burchell, Diana Day, Maria Hudson, David Ladipo, Roy Mankelow, Jane 

Nolan, Hannah Reed, Ines C. Wichert & Frank Wilkinson, Job Insecurity and Work 
Intensification: Flexibility and the Changing Boundaries of Work 118 (York 

Publishing, 1999). 

שיעור העובדי� המאורגני� בארגוני " יצחק ספורטאו מונדלק גיא, צחק הברפלדי, ינו� כה� 81
 Â·Ú  ,ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á 10„‰"הווה ועתיד, עבר: עובדי� ושיעור הכיסוי של הסכמי� קיבוציי�

15) 2004.( 
רשות לתכנו� ידי ה לקט נתוני� ותרשימי� שהוכ� על, "ישראלבי� ובינוניי� נעסקי� קט"לפי  82

, "עצמאי� ויזמות בישראל"משרד העבודה והרווחה לקראת יו� עיו� בנושא ,  אד�חכו
 . אחוזי� מהעסקי� שנבדקו התירו פעולה של ארגו� עובדי� בחצר�0.9רק , 17.7.02

  .78 הערה ÏÈÚÏ, רדאי: להרחבה בנושא ראו 83
84 lrich Muckenberger, “17 Non-Standard Forms of Work and the Role of Changes in 

Labour and Social Security Legislation”, Int’l J.Soc’y of the L. 267 (1989); Orly 
Benjamin & Rona Goclaw, “Narrating the Power of Non-Standard Employment: The 
Case of the Israeli Public Sector”, 42(4) Journal of Management Studies 737 (2005). 
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מקור קשיי� אלו טמו� בחוסר . ל העסקה זו והיא מדגישה את פגיעותה ש85,העובדי�

ולפיכ� ג� כגור� מרכזי , היכולת לצבור ותק במקו� עבודה כאפיו� מרכזי של העסקה כזו

בהקשר הישראלי התפרסמו בשני� האחרונות כמה מקרי� . במניעת התארגנות עובדי�

, ו פחד בתנאי� אל86.פוטרו, שבה� עובדי� שהתארגנו וניהלו מאבק נגד העסקה פוגענית

חשש לאבד� מקו� העבודה ולהתנכלות של מעסיקי� לעובדי� המסומני� כחשודי� , איו�

מחלישי� את נטיית� של עובדי� לראות ) union busting( להתארגנות תבניסיונו

לזכויות אד� שניסו להעצי� עובדי�  מי�"אלבישראל . בהתארגנות אסטרטגיית העצמה

אלא ג� , ה מוגבלת לא רק בשל חוסר מודעות�עניי� באמצעות התארגנות זכו להצלח

 סימו� העשוי להוביל לפיטוריה� –בשל הפחד שלה� מסימונ� כעובדי� בעייתיי� 

 87.ולדרדור� לעוני עמוק יותר

 "שינוי קט�" –תביעות כהעצמה   .2

 חלופה אפשרית אחת להעצמת עובדי� עניי� היא תביעה של עובד עני יחיד 

 " שינוי קט�"אסטרטגיה זו מכונה בספרות . של עובדי� עניי�כמייצגת אינטרס קבוצתי 

)micro change( .שינוי קט� הוא תביעה המייצגת אוכלוסיות מוחלשות , לפי זיו ושמיר

בבתי משפט על ידי עורכי די� העובדי� בארגוני� לא ממשלתיי� או עורכי די� למע� מטרה 

בתי בות על ידי ייצוג בבתי משפט ובאסטרטגיה זו אוכלוסיות מוחלשות מועצמ. ציבורית

זיו טענה כי אסטרטגיה זו מתייחדת בהעצמה של אוכלוסיות מוחלשות דר� . די� לעבודה

משמעותו הפוליטית של השינוי הקט� היא , לדידה. התעמתות ישירה ע� השלטו�

  88.בפוטנציאל שיש בו לשינוי ולערעור הלגיטימיות של פרקטיקה שלטונית

נטע� כי היא , ראשית: נמתחו ביקורות שונות משלושה כיווני�על אסטרטגיה זו 

 נוגה מורג 89.מתקשה לתת מענה מוסדי למנגנוני דיכוי שיטתיי� של אוכלוסיות מוחלשות

והיא נחלה בה , לוי� מסבירה כי אסטרטגיית השינוי הקט� יובאה לישראל מארצות הברית

 
85 Rogers ,ÏÈÚÏ1 ערה ה ;Leah F. Vosko, Temporary Work: The Gendered Rise of a 

Precarious Employment Relationship (Toronto, University of Toronto Press, 2000). 
 ).1.8.04( פורס� במאגר נבו, È¯„‡ 'Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈÏ˜ÈÓÈÎ �) ש"ב (2316/04א "בש 86
הניסיונות להשתמש .  הוק� ארגו� עובדי כוח אד� על ידי עמותת קו לעובד1999באוקטובר  87

שיחה טלפונית ע� . בי� היתר מסיבה זו, בארגו� עובדי� זה להעצמת עובדי� עניי� נכשל
 .2006 סל העמותה מחודש מר"מנכ

 המקרה של פלישות לדיור –התנגדות וייצוג אנשי� החיי� בעוני , אי ציות"נטע זיו  88
 ). ÌÈ¯·„Â ÔÈ„ 115) 2005 ‡ "יהציבור

89 Patricia Ewick & Susan Silbey, “Narrating Social Structure: Stories of Resistance to 
Legal Authority”, 108 American Journal of Sociology 1328 (2003). 
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ת המאבק מאסטרטגיות אסטרטגיה זו הסיטה א, לטענתה. הצלחה מצומצמת בלבד

 הטענה המקובלת בהקשר זה היא 90.כמו חקיקה בכנסת, פוליטיות אפקטיביות יותר

, שכאשר לארגוני� לא ממשלתיי� המייצגי� אוכלוסיות מוחלשות יש משאבי� מצומצמי�

ביקורת זו . בתי המשפט אינ� המכשיר היעיל ביותר לקד� העצמה לעומת בתי המחוקקי�

הטוע� כי בתי משפט אינ� מכשיר יעיל לקד� שינוי , Rosenberg משתלבת בביקורת של

 91.חברתי של אוכלוסיות מוחלשות

מתו� נתוני� אמפיריי� שאספה היא . Albistonכיוו� שני של ביקורת מוצע על ידי 

ג� כאשר עובד יחיד זוכה בבית :  שיש לאסטרטגיה זותלמדה על התוצאות הפרדוקסליו

 הקולקטיבי של העובדי� נפגע מההפרה השיטתית של האינטרס, הדי� נגד מעסיקו

יו� משו� שלמעבידי� יתרו� מבני בהיות� שחקני� חוזרי� בעול� �זכויותיה� בחיי היו�

 יש לה� אינטרסי� מעבר לנזקי� הכספיי� שה� עשויי� לספוג בניהול תיק 92;המשפט

� החובות הקשורי� בצור� למנוע תקדימי� המרחיבי� את היק, מול עובד עני בודד

לכ� המעבידי� של עובדי� עניי� נוקטי� לעתי� . המשפטיות שלה� כלפי עובדי� עניי�

 לעומת זאת עובד עני יחיד שאינו 93."סעי� סודיות"צעד טקטי ומציעי� פשרה וחוזה שבו 

אינו , המופיע בבית די� לעבודה בפע� ראשונה וכנראה ג� בפע� אחרונה בחייו, מאורג�

 � נוטה להתפשר ולרוב אינו –" פעמי�השחק� החד "–העובד . ההלי�נוטה ללכת עד סו

הכס� , משאבי הזמ�. רואה לנגד עיניו את האינטרס הקולקטיבי הקיי� מעבר למקרה שלו

במצב זה העובדי� האחרי� עשויי� להמשי� לסבול . והשחיקה הנפשית עובדי� נגדו

י� זה מוגדר על ידי תהל. כלומר מהפרה שיטתית של זכויותיה�, מהעסקה פוגענית

Albiston כפרדוקס של הפסד בעקבות זכייה )the paradox of loosing by winning(.94 

 
90 Noga Morag-Levine, “The Politics of Imported Rights: Transplantation and 

Transformation in an Israeli Environmental Cause-Lawyering Organization”, Cause 
Lawyering and the State in the Global Era 53 (Austin Sarat & S. Scheingold eds., 

Oxford University Press, 2001). 
91 Gerald Rosenberg, The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change? 

(Chicago, Chicago University Press, 1991). 
 עובדי� �16,000המעסיקה כ" השמירה" בשנתיי� האחרונות הוגשו נגד חברת הכ� לדוגמ 92

עיו� במאגרי� המשפטיי� ובפסקי הדי� שניתנו כנגד החברה מלמד כי כשלושה .  תביעות700
 היווצרות� של מערכות יחסי� לא דבר המאפשר ,עורכי די� מייצגי� אותה באופ� קבוע

 . בי� עורכי הדי� המייצגי� את החברה לבי� השופטי�תפורמליו
 . מהסכ� שכזה מצוי אצל המחברי�ההעתק לדוגמ 93
94 Cathrine Albiston, “The Rule of Law and the Litigation Process: The Paradox of 

Losing by Winning”, 33(4) L. & Soc’y Rev. 869 (1999). 
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, לטענת�. כיוו� שלישי של מגבלות אסטרטגיית השינוי הקט� מוצג על ידי זיו ושמיר

לפיכ� החוקרי� מציעי� , אסטרטגיה זו שבירה ומוגבלת בהישגיה כשהיא מופעלת לבדה

יית השינוי הקט� להופיע כמרכיב אחד בפעולה רב ממדית למע� אוכלוסיות כי על אסטרטג

, דר� זו משלבת חקיקה". פוליטית�דר� המל� המשפטית: "שאותה ה� מכני�, מוחלשות

 פעולה רב ממדית מסוג זה עשויה לעודד דרכי 95.מאיד� גיסא, ע� תביעה, מחד גיסא

. פעולה שיש בה� יותר מהסתמכות על כוחו של העובד היחיד מול תרבות המכרזי�

ויש , בסיכו� ביניי� אפוא העצמה על ידי התארגנות עובדי� ועל ידי תביעות אינה מספיקה

עומדת אסטרטגיה זו . להשלימה על ידי אסטרטגיה נוספת המשלבת חקיקה ע� תביעה

 . במרכז הדיו� הבא

 העצמה פוליטית של : הרחבת מבנה הזדמנויות  .3
  ותביעהעובדי� עניי� באמצעות חקיקה

כגו� חוק המכרזי� אשר מחליש , מהספרות העכשווית עולה כי הסדרי� מסחריי�

, ספרות זו. עשויי� ג� לזרז פעולת העצמה פוליטית מתו� ההתנגדות אליו, עובדי� עניי�

מעלה את האפשרות כי הסדרי� , משפט המסחרי על עובדי�בהשלכות ההעוסקת 

, להסדרה בתחו� זה. מסחריי� בחקיקה עשויי� להמרי� מאבקי� להגנה על עובדי�

96יש תפקיד בהאצת הרחבתו של מבנה ההזדמנויות לפעולה פוליטית,  Kayטוענת
משו�  

ת הפוליטית ואת שעצ� ההסדרה ממריצה ארגוני� לא ממשלתיי� לתרג� את ההזדמנו

לפיכ� שינוי חוק חובת המכרזי� ירחיב את מבנה ההזדמנויות . ההסדר המסחרי לפעולה

זיו מעודדת משפטני� למצות את פוטנציאל ג� . לפעולה פוליטית של עובדי� עניי�

הכנסת מהווה זירה חשובה ביותר לקידו� : "ההעצמה של עניי� הטמו� בחקיקה מדינתית

ג� בתקופה שבה מחויבות קואליציונית מקשה על . � בתחו� העונינושאי� משפטיי� שוני

הופעות , נית� באופ� נקודתי באמצעות לובי, קידו� האינטרסי� של קבוצות חלשות

 מכא� שאל להעצמת עובדי� 97."לקד� שינוי חברתי, בוועדות הכנסת וייזו� הצעות חוק

 
פוליטיקה גדולה ופוליטיקה קטנה במאבק נגד אפליה : בנה בית�"נ� שמיר ונטע זיו ור 95

הוצאת , מכו� ו� ליר בירושלי�, יהודה שנהב עור� (È· ‰Ó„‡ ·Á¯Ó 84 ,110˙ "בקרקע
 ). 2003, הקיבו� המאוחד

96 Tamara Kay, “Labor Transnationalism and Global Governance: The Impact of 
NAFTA on Transnational Labor Relationship in North America”, 111(3) American 

Journal of Sociology 56 (2005). 
נדה משפטית לעוסקי� בייצוג 'הצעה לאג? מה על סדר היו� – משפט ועוני "נטע זיו 97

 ).2005 (17 ד ËÙ˘Ó ÈÏÚ "אוכלוסיות החיות בעוני
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 כ� יש למצות ג� את נוס� על. להסתפק באכיפת משפט העבודה המג�עניי� בישראל 

 .בייחוד בתחו� המשפט המסחרי, ההזדמנויות הגלומות בשינויי חקיקה

אסטרטגיית ההעצמה המשולבת המוצעת על ידינו היא להרחיב את מבנה  מטרתה של

מי� העוסקי� בהגנה על "ההזדמנויות לפעולה פוליטית הפתוח בפני עובדי� עניי� ואל

ינוי חקיקה המציב במרכז את חוק חובת המכרזי� מחד גיסא אנו מציעי� ש. זכויותיה�

אנו מציעי� , מאיד� גיסא; ואת השינויי� המתחייבי� בו כחלק מתרבות המכרזי�

אסטרטגיה זו מונעת על ידי שיתופי פעולה . אסטרטגיה של תביעות המצטרפת לחקיקה

דה לצור� בי� עובדי� לארגוני� העוסקי� בזכויות עובדי� הפוני� יחדיו לבית הדי� לעבו

מבנה משולב זה של אסטרטגיית ההעצמה המוצעת . הוכחת השיטתיות בפגיעה בעובדי�

באמצעות שינוי החקיקה יוגדר מחדש היחס בי� המשפט המסחרי : מקד� כמה מטרות

החקיקה תחזק את מעמדה של אמת המידה של איכות העבודה ; לבי� משפט העבודה המג�

יעות אסטרטגיה זו תוציא את ההפרה השיטתית של באמצעות תב; במכרזי המגזר הציבורי

; חברתית�זכויות עובדי� עניי� מהיחסי� בי� מעסיק יחיד לעובד יחיד אל הרמה הציבורית

 . באמצעות החקיקה והתביעה ג� יחד אסטרטגיה משולבת זו תאפשר שינוי נורמטיבי

 לפי .לחקיקה הכוללת סנקציות משפטיות יש תפקיד במיסוד נורמה התנהגותית

סנקציה של פרסו� ש� המעסיק בציבור עשויה להפר את השתיקה בנוגע להפרות , פלדמ�

 חיזוק נורמה מסוג זה עשוי להשפיע על דר� פעולת� של 98.החוק ולקד� ציות לחוק

כ� למשל שינוי . החותמי� על מכרזי� במשרדי הממשלה כמו ג� על המעסיקי� בעצמ�

יחזק את אפשרות� של פקידי , � איכות העבודהשיחזק את מעמדו של קריטריו, החקיקה

נוס� על כ� השימוש . המדינה להפעילו בתהלי� קבלת ההחלטות של בחירת זוכה במכרז

יוכל לאפשר , כפי שמרכיב התביעות מציע, באמצעי התיוג הפומבי של מעסיק פוגעני

קה לפעול במשות� ע� ארגוני� למע� זכויות עובדי� כנגד הסוכני� האחראי� להעס

 . פוגענית

ברמה החקיקתית היא מכוונת לשינוי : העצמה פוליטית פועלת בשני אופני�, לסיכו�

שינוי כזה הוא נורמטיבי . ההתנהלות המדינתית הבאה לידי ביטוי בתרבות המכרזי�

ברמת הפעולה הפוליטית הוא מכוו� לשיתופי פעולה לנקיטת פעולה כנגד . בעיקרו

  העמידה שלו לבי�חמיעוט משאבי� מקשה על כובי� העובד המוחלש ש, המעסיק

 . לאלו האחרוני� יתרונות בעמידה כנגד מעסיק. מי�"אל

 
98 Yuval Feldman, “An Experimental Approach to the Study of Social Norms: The 

Distribution of Intellectual Property in the Workplace”, 10 J. Intell. Prop. L. 59 
(2002); D. M. Kahan & E.A. Posner, “Shaming White-Collar Criminals: A Proposal 

for Reform of the Federal Sentencing Guidelines”, 42 J.L. & Econ. 365. 
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הצעת החוק למניעת העסקה פוגענית היא דוגמה אחת אפשרית לפעולה חברתית 

משולבת כאמצעי להעצמה פוליטית של עובדי� עניי� בשל האופ� שבו היא מעבירה את 

. מי�"עובדי� עניי� לבד� לדר� פעולה המשתפת אלמרכיב ההתארגנות מפעולה של 

מי� אלו עוסקי� בזכויות עובדי� ובאפשרות� לקד� חקיקה המפעילה רשות "אל

ה� בהליכי חקיקה ה� בפני בתי המשפט יכול לחזק את " שחק� חוזר"מעמד� כ. שלטונית

טית  מודל ההעצמה הפולי99.וכי שלב התביעה ימוצה, הסיכויי� כי ייפתח הלי� משפטי

המוצע מכוו� אפוא לשינוי חקיקתי המחזק את ראיית תרבות המכרזי� כאסורה חברתית 

חברתי באופ� שאינו תלוי במשאביו של העובד העני �והמעביר אותה לטיפול ציבורי

 .היחיד

  להעצמה פוליטיתההצעת החוק למניעת העסקה פוגענית כדוגמ. ג

  משפט העבודה העצמה נוכח חובת המסחור וההפרה השיטתית של .1

צרת על ידי על העצמה פוליטית להתמקד בשיטתיות הפרתה של חקיקת המג� הנו
נוכח חובת המכרזי� וההפרה השיטתית של משפט העבודה המלווה . תרבות המכרזי�

את החלשת העובדי� ואת הפגיעה בה� כפי שהיא  אותה יש צור� במנגנו� שימת�
י בהוכחת השיטתיות של הפוגענות הוא אול� הקושי העיקר. מתרחשת ברמה המוסדית

, קיי� קושי לקבוע כי מעסיק מסוי� אכ� מפר בצורה שיטתית את זכויות העובדי�. ראייתי
קושי זה מתעצ� שעה שאי� . וכי פעילותו לא נעשתה בחוסר תו� לב או ברשלנות גרדא
לכל היותר מכירה החקיקה . בחקיקה הישראלית התייחסות מפורשת להפרה שיטתית

 . הישראלית בעבירות נמשכות או בהפרת זכויות חוזרת
מודל ההעצמה מחייב שינוי משפטי אשר יאפשר להוכיח את השיטתיות של הפרת 

סוג הראיות וביסוס , כמות הראיות הנדרשת להוכחה: בשלושה מובני� זכויות עובדי�
.  במוב� של הכוונה בבסיס הפעולה–השיטתית  היסוד הנפשי שעמד ביסוד ההפרה

מבחינת , ראשית: בהצעת החוק למניעת העסקה פוגענית מודל זה מודג� בצורה מפורטת
 ה� –כמות הראיות מוצע כי הוכחת השיטתיות תישע� על הליכי� יזומי� שננקטו בעבר 

 תלונות שנצברו בבתי הדי� לעבודה כנגד מעסיק –ברמה הפלילית ה� ברמה המנהלית 
כיו� לא נחש� מידע . יה מעורב כמעסיק בעברהנחשד בפוגענות ופשרות שבה� הוא ה

 
שיוויו� "מי� למע� זכויות נשי� מודג� אצל שמיר רונ� ושטראי מיכל "אימו� של אל 99

˘�˙ËÙ˘Ó ÔÂ " לקראת סוציולוגיה של ההלי� השיפוטי: הזדמנויות בבית הדי� לעבודה
‰„Â·Ú‰ 6 287) 1996.( 



 

 רן גולןע, אורלי בנימין, דפנה רובינשטיין

190 

z:\books\mh&t\07-10-25\04-r.b.g.doc 2/28/2008 8:16 AM 

 מידע כזה יהווה עילה מוצדקת לפתיחת הלי� ביקורת על המעסיק בנוהל 100.מסוג זה
 ).employment auditor(" מבקר עבודה"

נוהל זה מציב את התלונה בהקשר של התמונה הרחבה של פעולות המעסיק הנוגעות 
תזכיר " ידי בית הדי� לצור� הכנת מבקר העבודה ימונה על. לכלל העובדי� אצלו

 א� הצטברו הכרעות די� נגד מעסיק כמו ג� תלונות נוספות שהגיעו ובו יפורט" פוגענות
מימו� ההלי� ייחשב לחלק מהוצאות המשפט ויוטל על המעסיק עצמו א� . עובדי�המ

תזכיר פוגענות הוא דוח . תממ� המדינה את ההלי� – א� לאו; יימצא אש� בפוגענות
ורט המציג סקירה עמוקה על אכיפת משפט העבודה המג� על העובדי� אצל מעביד מפ

את עמידת ; את בדיקת תנאי המכרז שבו זכה המעסיק, בי� השאר, הדוח יכלול. מסוי�
בדיקה מפורשת של תלושי השכר של כל המועסקי� באופ� ; המעסיק בתנאי המכרז

הדוח יוכל להסתמ� על ראיונות . נסותהמבטיח כי נוכו כחוק כל התשלומי� וכי לא נוכו ק
ובה� יוכלו העובדי� להציג את נקודת מבט� על תנאי , ע� העובדי� מחו� למקו� העבודה

ראיונות כאלו יעצימו את קול� של עובדי� כראיות בעלות תוק� בבית הדי� . העסקת�
�דעת תזכיר הפוגענות יאפשר לבית הדי� לבסס חוות . לעבודה בלי לחייב אות� להיחש

 . בקשר להפרה השיטתית
הצעת החוק כוללת את האפשרות כי מעסיק שהועמד על , אשר ליסוד הנפשי, שלישית

מעסיק . המשמעות של התנהגותו והמשי� בה לא יוכל לטעו� טענת תו� לב כטענת הגנה
לפרסו� ולאיסור השתתפות , שיוכח כי פגע בעובדי� באופ� שיטתי יהיה צפוי לקנסות

תרבות המכרזי� , ראשית: החשיבות של הצעה זו היא בכמה מישורי�. במכרזי מדינה
ואי� מדובר , מובילה להעסקה עקיפה של עובדי� במגזר הציבורי על ידי קבלני� פרטיי�

ימוסד מנגנו� פיקוח על , שנית. פעמית אלא בהתקשרויות ארוכות טווח�בהתקשרות חד
השתתפות� של אלו תיאסר . קבלני� שהוכח כי ה� עושי� שימוש בהעסקה פוגענית

סנקציה זו תפגע באפשרות של הקבלני� להשתמש בזכייה במכרזי� . במכרזי� בעתיד
 .ממשלתיי� כסוג של עדות לאיכות העבודה שלה� כלפי לקוחות פוטנציאליי�

 
 מרש� הקנסות נסתר .מרבית האכיפה הפלילית כיו� מתמצית בהטלת קנסות מנהליי� 100

על ידי בית המשפט ) המבוסס על הסכ� פשרה( נית� פסק די� 2005 א� שבשנת ,מהציבור
Â˜ ˙˙ÂÓÚ  469/05מ "עת(המרש� ת לחשו� את " ולפיו על משרד התמ,לענייני� מנהליי�

� „·ÂÚÏ 'Ó˙‰ „¯˘Ó"˙ )העתק מהסכ� הפשרה נמצא אצל ). 21.7.05 ,טר� פורס�
ככל .  הנאות יצוי� שהמחבר ייצג את עמותת קו לעובד בעתירהלמע� הגילוי. המחברי�

 המרש� טר� 2006הרי נכו� לחודש יולי , ינימו�שמדובר בחברות שהפרו את חוק שכר מ
�ו בעתיד לכלל ית הביע התנגדות עקרונית באשר לפרסו� יזו� על יד" ומשרד התמ,נחש

המצוי ברשותו לגופי רישוי ת א� הביע את התנגדותו להעברת חומר "משרד התמ. הציבור
 6' פרוטוקול ישיבה מס(כגו� הוועדה לחוקרי� פרטיי� ושירותי שמירה במשרד המשפטי� 

 .))5.6.06 (�17הכנסת ה, ועדה לענייני ביקורת המדינהושל ה
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 חובת העדפת המחיר הנמו� ביותר .2

המחיר תרבות המכרזי� בשיח של כלכלני האוצר כללה הנגדה בי� אמת המידה של 
עד כא� הראינו כי .  לבי� אמת מידה של איכות העבודה בשירות הציבורי101הזול ביותר

מכא� שעל . המגזר הציבורי כמעט שאיננו עושה שימוש באמת המידה של איכות העבודה
פוליטי שיחזיר את אמת המידה �העצמה פוליטית של עובדי� עניי� לכוו� להסדר משפטי

 102.רזי� כפי שהיה בעבר בטר� נחקק חוק המכרזי�של איכות העבודה לתרבות המכ
בהצעת החוק נכלל תיקו� לחוק המכרזי� המגדיר מחדש את היחס בי� שתי אמות , לדוגמה

אמת המידה של איכות העבודה מוגדרת כחשובה לא פחות : המידה האמורות כדלקמ�
כרז הצעת החוק קובעת כי בתהלי� בחירת הקבל� הזוכה במ. מאמת המידה של המחיר

. תינת� העדפה להצעות אשר נבדק לגביה� כי אינ� מגלמות פרקטיקות העסקה פוגעניות
החזרת אמת המידה של איכות העבודה תתאפשר כאשר בבתי הדי� לעבודה יתבסס נוהל 

אפשרות אחת היא נוהל שעל פיו מעסיק הנחשד . המתייחס לבדיקת נושא איכות העבודה
נדגיש . ישור בדיקת תנאי ההעסקה המפורטי� בהצעהבהעסקה פוגענית יחויב להציג את א

 להגדיר לצד מהות השירות שלגביו מתנהל המכרז ג� את תכי כבר כיו� נעשי� ניסיונו
שעות העבודה ל, התייחסות למספר העובדי�עלויותיה של העסקה חוקית של עובדי� תו� 

עבודה תמנע  נוס� על כ� נדגיש כי השבת אמת המידה של איכות ה103.ת�תנאי העסקלו
 שוני� במשרד תניסיונו. ג� את אפשרות התקבלות� של הצעות במחיר הנמו� ביותר

הרווחה למניעת העסקה פוגענית במגזר הציבורי בצל תרבות המכרזי� מכווני� ג� ה� 
 מצד המגזר הציבורי למנוע ת ע� זאת ג� כאשר נעשי� ניסיונו104.לצמצו� אפשרות זו

 
אמנ� ועדת המכרזי� מוסמכת לפסול הצעות הנופלות מהאומד� א� התברר לה שהמציע לא  101

187/71� "בג(יוכל לעמוד בהצעתו  "ËÓ¯ "„‚�  ¯ÈÚ· È„Â‰È‰ Ú·Â¯‰ ÌÂ˜È˘Ï ‰¯·Á‰
‰˜È˙Ú‰א� במציאות האומד� של המציע שווה לעלות שכר ,))1971( 123, 118) 1(י כו" פד 

. ‡.‚˘˘ Ê) 'נצ (127/01מ " כ� למשל בעת–העובדי� כ� שלכאורה למציע לא נותר רווח 
Ú·"� Ó '˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ� ˙ÈÈ¯ÈÚ, 2002 (769ב "תשס  מינהליי�מ"פ .( 

 על נוס�. בה� נרכשי� שירותי עבודה לעומת מכרזי� שבה� נרכש ציודשמכרזי� ב בייחוד 102
 המושג אמת המידה של איכות העבודה מתייחס לא רק לטיב ביצוע העבודה אלא בעיקר כ�

 . כלומר העסקה לא פוגענית,לאיכות העסקה
' ו דרישות אלו במכרז מס ויחיד ובו הועלית בשנה החולפת ער� מכרז ניסיונ"משרד התמ 103

 למת� שירותי ניקיו� ותחזוקה במתקני משרד התעשייה המסחר והתעסוקה בכל 15/05
� .בו א� הובהר בי� היתר כי לא נית� להציע הצעות המתחרות על שכר העובדש, האר

המחייב את הקבל� לשל� לעובדיו שכר ,  לשירותי ניקיו�133/2004 'כ� לדוגמה מכרז מס 104
 .הוא מציגש החוק ועל פי ההסכמי� הקיבוציי�  פיעלויות נלוות המתחייבות עלמינימו� ו

�לא תתקבל הצעת קבל� למכרז שעלות כוח אד� המתחייב " המכרז קובע כי  על כ�נוס
י " הנלווי� הקבועי� עפ�למת� השירותי� פחותה משכר המינימו� והתנאי� הסוציאל י
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ת מקומיות ולא במנגנו� ממוסד המאחד את הפיקוח על כל מדובר ביוזמו, העסקה פוגענית
 מודיעי�"כ� למשל בחוזה שנכרת בי� משרד הדתות לבי� חברת . משרדי המגזר הציבורי

 לשעה בצירו� תנאי� ח"ש 25נקבע כי שכר העבודה של מאבטח יעמוד על " אזרחי
ובדי� היו ולכאורה זכויות הע,  לשעה מ� המדינהח"ש 42 לחברה שול� .סוציאליי�

 בצירו� חלק מהתנאי� ח"ש 18בפועל החברה שילמה לעובדיה . אמורות להישמר
משרד הדתות . ולא יידעה אות� על זכאות� לתשלו� גבוה יותר, הסוציאליי�

שהמאבטחי� לא היו עובדיו לא חש אחריות מוסרית או משפטית בעת ביצוע המכרז 
 נראה אפוא כי תרבות 105. הרווחי�ואילו החברה גרפה את, לבחו� כיצד החוזה מקוי�

עד שרק פתרו� מוסדי יאפשר למשרדי הממשלה למנוע העסקה , המכרזי� כה ממוסדת
ניכר כי יש צור� בשינוי החקיקתי המוצע על מנת לחזק את האפשרות שפעולות . פוגענית

 .תיקו� מסוג זה אכ� יצליחו

 תרגו� פיצויי� מוסכמי� של הקבל� לקנסות על העובדי� .3

קנסות על עובדי� בניגוד לחוק הגנת  יוננו בתרבות המכרזי� האיר את מרכיב הטלתד

מראית עי� זו נועדה . השכר תו� ניסיו� ליצור מראית עי� בקשר לחוקיות� של הקנסות

 � לחוק הגנת השכר 25להציג גושפנקה חוקית לדר� שבה המעסיק מבקש לעקו� את סעי

כ� לדוגמה מוצא העובד עצמו חות� על סעי� . בדהאוסר ככלל על ניכויי� משכרו של העו

על שטר חוב המאפשר למעביד ,  חלק משכרו מוגדר כהלוואה המוחזרת בתשלומי�שלפיו

 .א� בפועל העובד לא לקח כלל הלוואה ממעבידו, "חוב" לנכות שכר בגי�

קנסות אלו לרוב אינ� גחמה של הקבל� כי א� תרגו� של החוזה שעליו , כפי שהדגמנו

בהצעת החוק . א חתו� ע� המדינה לחוזה העבודה האישי שעליו מוחתמי� העובדי�הו

 כשימוש לרעה בזכות – המכוני� בשיח המשפטי ניכויי� –מוגדרי� קנסות פוגעניי� 

יהפו� לאסור א� , אשר הדי� מתיר את עשייתו, מעשה הגור� נזק לזולת, דהיינו. משפטית

 
 כי שיל� של רואה חשבו�די� להציג אישור המכרז ג� מחייב את הקבל� כתנאי מק". הדי�

 .לעובדיו בשנה החולפת את כל תנאי השכר הנלווי� מעבר לשכר מינימו�
בפועל אי� .  בעיקר על הנייר כרטוריקה סמלית בלבדיוזמות המקומיות נשארו עד לאחרונהה 105

, נהלאחרו. מנגנו� ממוסד לפיקוח על העסקה פוגענית של עובדי� עניי� בשירות המדינה
 במאגר פורס�, Ô‰Î 'Ú· ÈÁ¯Ê‡ ÔÈÚÈ„ÂÓ"Ó � 4874/06) א"ת (' עב,תביעה שהוגשהבעקבות 

 החשב הכללי החליט לערו� ביקורת ,)7.9.06התביעה הסתיימה בפשרה ביו�  ()7.9.06(נבו 
חוזר (י הקבל� המוצבי� במשרדי הממשלה בכל משרדי הממשלה באשר לקיו� זכויות עובד

 .)30.7.06 מיו� 2006�2�38הוראה משקי 
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בהרשאה , בשקי�, ה שימוש בשטרות חוב בהקשר ז106.המעשה נעשה מתו� מניע פסול

שכ� הוא נועד לעקו� , לחשבו� הבנק אשר לכאורה הדי� מתיר את השימוש בה� הוא אסור

 .את איסור הניכוי משכר העובד

 העצמה פוליטית  –" ר� המל�ד: "סיכו�
 של עובדי� עניי� בצל תרבות המכרזי�

פיתוח אסטרטגיות העצמה מי� העסוקות ב"במדינות שונות בעול� קואליציות של אל

לאומי �של קבוצות מוחלשות וביישומ� בוחרות להתמקד בהסדרי� מוסדיי� של סחר בי�

מי� כי " ממאבקי� קודמי� למדו אל107.כפי שה� באי� לידי ביטוי בפוליטיקה המקומית

אסטרטגיות העצמה המופעלות כנגד הסדרי� אלו מאפשרות לחסו� את הצור� להיאבק 

במאמרנו ניסינו לחבר . שלכות של הסדרי� אלו על אוכלוסיות מוחלשותשוב ושוב נגד הה

מצד , בי� נקודת מבט מוסדית זו לבי� מגמת הגידול במספר� של העובדי� העניי� בישראל

 . מצד שני, ואסטרטגיות פוליטיות של העצמה, אחד

בחלקו הראשו� של המאמר הדגשנו את תרבות המכרזי� כמנגנו� מוסדי אשר מחליש 

הסבר זה מוסי� על שני ההסברי� הקיימי� בספרות למגמת הגידול . ת העובדי� העניי�א

אכיפת משפט � ירידה בשיעור התארגנות ואי–במספר� של העובדי� העניי� בישראל 

תרבות , מנקודת מבטו. ההצדקה לתהלי� זה הוצגה על ידי חשב משרד האוצר. העבודה

 אובייקטיבי את המחיר המוצע במכרזי כוח המכרזי� מבוססת על האפשרות למדוד באופ�

צידוק זה העלי� את אמת המידה של איכות . אד� וככלי למניעת נפוטיז� במגזר הציבורי

ולפיו איכות , בניגוד למצב שהיה קיי� בעבר, העבודה כחלק מתהלי� בחינת הזוכה במכרז

ינה מקרוב של עוד טענו כי בח. העבודה הייתה אמת מידה מרכזית לבחירת ההצעה הזוכה

. אכיפה�תרבות המכרזי� מצביעה על הצור� להמשיג מחדש את ההסבר המתמקד באי

 
אזרחי המצמצ� את שיקול דעתו של בית הדי� בפסיקת קנס �הצעה ג� ממסדת מנגנו� עונשי 106

� מושב לעובד בצירו" קנס"במצב כיו� לכל היותר ה. נוכו מעובד קנסותשעונשי מקו� 
ËÈ‡ÂÒ¯‰ ) ש"ב (1331/01' עב; 55 הערה �ÈÂ ,ÏÈÚÏ¯עניי� : לדוגמה. הפרשי ריבית והצמדה

� '¯·ÁÚ· ‰¯ÈÓ˘‰ ˙"Ó ,6100/04) 'חי(מ "ד; )2004 (578 יזע "פד � ÌÈÒ˜Ó ' ˙¯·Á
Ú· ‰¯ÈÓ˘‰"‰ÙÈÁ ÛÈ�Ò Ó ,3291/04) 'חי(מ "ד; )15.5.05 ( במאגר נבופורס� � ·ÂËËÓ '

‡.„.‡ .‰¯ÈÓ˘ ,‰ÁË·‡ ,ÂÎÂ ÔÂÈ˜È�ÁÚ· Ì„‡ "Ó ,לשימוש ). 28.9.05 ( במאגר נבופורס�
שימוש לרעה "יהושע ויסמ� : בהפעלתה ראואפשרי בדוקטרינה ועל הקשיי� העומדי� 

 ). ו"תשנ (71 כז ÌÈËÙ˘Ó" בזכות
107 Nancy A. Naples & Manish Desai (eds.), Women Activisim and Globalization: Linking 

Local Strugges and Transnational Politics (Routledge, 2005). 
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בהמש� הצבענו על . האכיפה בפועל של מוסדות המדינה היא בררנית�הראינו כיצד אי

 .מנגנו� ההפצה של תרבות המכרזי� מהמגזר הציבורי אל הפרטי על ידי העברה

מה הנדרשת בי� מנגנוני� מוסדיי� בחלק השני של המאמר הצבענו על ההתא

המחלישי� עובדי� עניי� לבי� אסטרטגיות העצמה המוצעות להתמודדות ע� מנגנוני� 

. "מבנה הזדמנויות לפעולה פוליטית" Tarrowבהקשר זה הסתמכנו על המונח שהציע . אלו

 Bookman and Morgenמונח זה תורג� על ידינו ברוח תפיסת ההעצמה הפוליטית של

 תנאי חייה� של עובדי� עניי� תו� התרחקות ר� את הצור� בפעולה לשיפוכמשק

מדובר . מי�"מהעצמה פרטנית של העובד העני הבודד ותו� הדגשת שיתופי פעולה ע� אל

ידע וניסיו� לבי� הנמני� על , בבריתות בי� גופי� הנהני� ממשאבי� כגו� מיומנות

השינוי במודעות� של עובדי� עניי� בהעצמה פוליטית מודגש ג� .  המוחלשתההאוכלוסי

בעקבות " דר� המל�"את אסטרטגיית ההעצמה כינינו . בקשר לסיבות המוסדיות למצב�

זיו ושמיר אשר ניסחו את הצור� בפעולה בו זמנית במישור הפוליטי והמשפטי כאחד לש� 

לשבירת ,  מחד גיסא,אסטרטגיה משולבת זו תורמת. העצמת אוכלוסיות מוחלשות

 , להסדרה המדינתית כפרקטיקה המאיצה הפרה השיטתית של חוקי המג�בקשר השתיקה

היא תורמת להרחבת מבנה הזדמנויות הפעולה הפוליטית של ארגוני� , ומאיד� גיסא

 שינוי חוק מודל ההעצמה המבוסס על, במילי� אחרות. היוצאי� להגנה על עובדי� עניי�

ובדי� עניי� עשוי לאפשר צורה  ועמי�"אל של פעולה משותפתעל חובת המכרזי� ו

 . קולקטיבית של מאבק עובדי� ג� אצל עובדי� אשר התארגנות� נדירה יחסית

 שהונחה על שולח� לש� כ� עשינו שימוש בהצעת החוק למניעת העסקה פוגענית

בהצעה זו מגולמת התפיסה כי יש לפעול למע� העצמת עובדי� באופ� . 2004הכנסת בשנת 

אסטרטגיית ההעצמה שמדגימה הצעה החוק . י האכיפה הממשלתיי�שאינו תלוי במנגנונ

למניעת ההעסקה פוגענית מתמקדת אפוא ביצירת אסטרטגיה משפטית המאפשרת הוכחת 

באמצעות אסטרטגיה משולבת , כפי שהראינו, זאת. הפוגענות השיטתית בבתי הדי�

מי� לבי� " אלבבתי הדי� לעבודה ובריתות בי�" מבקר עבודה"נוהל , הכוללת חקיקה

אסטרטגיה משולבת זו תוביל לאפשרות להוכחת הפרה שיטתית של משפט . עובדי�

בריתות מהסוג האמור . מי�"העבודה מעבר לרמת העובד היחיד על ידי הידע הנצבר באל

 .יחזקו עובדי� אל מול מעסיקי� כמו ג� את מעמדו הנורמטיבי של משפט העבודה המג�


