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תקציר
העסקת עובדי קבל היא צורת העסקה לא ישירה ,אשר נועדה להביא לייעול ולחיסכו כלכלי ,ולמעשה
מביאה לפגיעה בזכויות העובדי .הפגיעה מתאפשרת בהיעדר הנראות של העובד ותפיסתו כעובד זמני
המועסק על בסיס שעתי ולא גלובאלי; בהשתייכות העובדי לקבוצות מוחלשות בחברה; בהיעדר
אכיפה של החקיקה הקיימת על ידי המדינה; בשל קושי העובדי להתאגד; ובשל התחמקות
מהאחריות המוסרית והמשפטית של הגו מזמי השירות על העובדי .הפגיעה מתמקדת בשכר
ובזכויות הסוציאליות של העובדי .היק העובדי המועסקי בחברות קבל באר) עומד על כ .10%
מבדיקות שנערכו על ידי גופי סטודנטי במוסדות שוני להשכלה גבוהה עולה כי הפרות בשכר
ובתנאי העבודה של עובדי הקבל בקמפוסי ה תופעה רווחת ושכיחה .מסמ +זה מביא את עיקרי
הממצאי מהאוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בגוריו בנגב ואוניברסיטת תל אביב.
אנו בהתאחדות הסטודנטי בישראל ,המייצגת כ 300,000סטודנטי בישראל ,מאמיני כי העסקה
דר +חברות קבל היא פסולה מעיקרה ,ובפרט כאשר היא מתקיימת במוסדות להשכלה גבוהה .על
המוסדות הללו להוות קהילה ליברלית האמונה על ערכי של חופש ביטוי ,מחשבה ויצירה – ערכי
חירות אשר נחוצי לשגשוג הידע .לפיכ ,+עליה לקחת אחריות על הפרות הזכויות המתרחשות
במסדרונותיה.
על מנת להוביל להפסקת הפרת הזכויות לאלתר יש כורח לשנות את צורת העסקה הקיימת ולעבור
להעסקה ישירה של העובדי .עד שיושל המעבר ,על המועצה להשכלה גבוהה ועל המוסדות
להשכלה גבוהה להקי וועדות מפקחות שיבדקו את הפרות הזכויות ויעקבו תשלומי לחברות הקבל
בכל מקרה של חריגה .כמו כ על המוסדות להקי מנגנו אכיפה אפקטיבי שיהיה אמו על בדיקה
קבועה של תלושי השכר וההסכמי בי המוסד לחברת הקבל.
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רקע
העסקה באמצעות חברת קבל מבטאת שימוש במיקור חו) של כוח אד :העובדי אינ מועסקי
באופ ישיר על ידי הגו בו ה עובדי ,אלא על ידי חברת חיצונית אשר מספקת שירותי לאותו הגו.
החברה המעסיקה היא המופקדת על הענקת הזכויות לפי החוק ,ולא החברה או המוסד שבו נעשית
העבודה הלכה למעשה.
הרקע להתפתחות התופעה בישראל הוא בתהליכי הפרטה וצמצו המעורבות הממשלתית בכלכלה
שהחלו בתחילת שנות ה .80כחלק ממגמה של מעבר ממדיניות בעלת מאפייני של מדינת רווחה
סוציאלדמוקרטית לכזו ע מאפייני של כלכלה שמרנית ניאוליברלית ,הושפעה צורת ההעסקה
בישראל .המודל הכלכלי שמרני שאומ) תופס את העבודה המאורגנת כנטל שיש לצמצמו .כ ,+א
בעבר רוב העובדי היו מאוגדי בוועדי עובדי שדאגו להעסקת ההוגנת ,היו רק כשליש מס +כל
העובדי במשק הישראלי מאוגדי .בנוס ,המודל השמרני כולל ג הוצאת מה שאינו נחשב ל"תחו
הליבה" בגופי השוני לידיה של חברות כוח אד וחברות שירותי ,ה חברות הקבל.

היקף התופעה
ההשערה הרווחת היא שכיו ,כ  10%מס +העובדי במשק הישראלי מועסקי דר +חברות קבל.
המעסיק הגדול ביותר של עובדי אלו היא הממשלה עצמה ,כאשר שיעור ההעסקה במגזר הציבורי
עומד על כ 20%מס +המועסקי .בשני האחרונות התופעה מתרחבת ג למקצועות אקדמאיי כגו
עובדי סוציאליי ,מורי ,מהנדסי ,סיעוד ועוד .התרחבות זו מעידה על התפשטות צורת ההעסקה
דר +חברות קבל במשק הישראלי ,מצב מסוכ לחברה שרוצה לשמור חוק ומוסר ,שכ היא מגבירה את
הסיכוי לפגיעה בזכויות העובדי.

מטרות ומאפיינים
מטרת השימוש בהעסקה באמצעות חברות הקבל היא צמצו הוצאות השכר והעלויות השוטפות וכ
ייעול התנהלות הארגו .כאשר תחומי כמו אבטחה וניקיו נמצאי באחריות חברת הקבל ,יורד עול
האחריות על תחומי אלו מגו מזמי השירות .כ +נחס +לגופי הללו הנטל הקשור להעסקה של הרבה
עובדי .ייעול ורווח אינ בעיתיי לכשעצמ .הבעיה היא שצורת ההעסקה הזו יוצרת תנאי ע
פוטנציאל גבוה יותר לאי מימוש הזכויות ,מאשר כאשר העובדי מועסקי בצורה ישירה .כ +ייעול
וצמצו הוצאות השכר למעשה מתקיימות על גב העובדי.
"מכרז הפסד" הוא מונח המתאר את הלי +ההעסקה .מזמי השירות מפרס מכרז במחירי הנקבעי
על ידו ובוחר לרוב את החברה המציעה את המחיר הנמו +ביותר .החוזה בי מזמי השירות ובי חברת
הקבל כולל פירוט של התשלו המועבר לחברת הקבל .תשלו זה אמור לכלול ה תשלו שכר
לעובדי החברה הכולל את מלוא הזכויות הסוציאליות ,ה מת כלי לביצוע העבודה כמו מוצרי ניקיו,
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מדי והכשרה מקצועית למאבטחי וגנני וה רווח כספי עבור הקבל .בשני האחרונות מתגלי
חוזי רבי מתגלי כחוזי הפסד ,אשר אינ מאפשרי מלכתחילה רווח ממשי עבור הקבל .היעדרו
מהווה תמרי) לחפות על חוסר הרווחיות על ידי הימנעות מהעברת התשלו המלא לעובד וגריפת
כספי אלו לעצמו .חוזי אלו מהווי העלמת עי מהפרת זכויות עובדי וא עידוד המעסיק לעשוק
את עובדיו ,קל וחומר כשמדובר בחוזי הנכתבי על ידי גופי ציבוריי וממשלתיי.
חברות הקבל ה חברות פרטיות שמטרת היא רווח כלכלי .השקפת העול שלה אינה כוללת ערכי
חברתיי או ערכיי כלשה ולכ אי לה אינטרס לשמור על זכויות העובדי )מלבד שמירה על
החוק( .חברות אלו ינקטו בכל הצעדי האפשריי על מנת להגדיל את נתח הרווחי שלה.
המאפייני הדמוגרפיי של עובדי הקבל המועסקי בתחומי כגו אבטחה וניקיו מצביעי על כ+
שעובדי אלה נמני ע אוכלוסייה פגיעה הזקוקה להגנה ,כפי שעולה ממחקרי בנושא .כ +למשל,
עולה כי נשי ה הרוב המכריע של העובדי בענ; מרבית העובדי מגיעי מרקע סוציואקונומי
נמו ,+בדגש על האוכלוסייה הערבית ועל אוכלוסיית העולי מברית המועצות לשעבר; רמת ההשכלה
של העובדי שקולה או פחותה מ 12שנות לימוד; וקיי ריכוז גבוה של עובדי צעירי עד גיל 25
ומבוגרי מעל גיל  .50בעבודת מחקר מטע משרד התמ"ת נמצא כי  28%מכלל העובדי בענ
השמירה והאבטחה ה עולי שהגיעו לישראל מאז שנת  ,1990רוב מחבר המדינות ,זאת לעומת
שיעור העולי בקרב כלל העולי במשק ,העומד על  .18%נוס לכ +ג סטודנטי אשר עובדי
כמאבטחי מועסקי על ידי חברות הקבל .קבוצות אלו אינ קבוצות חזקות בעלות יכולת השפעה .ה
אינ יכולות לדרוש את זכויותיה ,ופעמי רבות אינ מודעות לה ,בהיעדר גישה למידע הרלוונטי .כ+
הסיכוי שקבוצות פגיעות אלו ינוצלו עולה.

הפרת זכויות העובדים
חולשת עובדי הקבל ,נוס על הרצו להגדלת רווחי של חברות הקבל ,יוצרת מאפייני עבודה
ייחודיי ,אשר פעמי רבות מובילי לניצול של העובדי .ראשית ,ה נתפסי כעובדי זמניי,
שנית לנייד ולפטר לפי צורכי החברה .עובדי אלו אי ביטחו תעסוקתי והגנה משפטית ,וה אינ
יכולי להיות בטוחי שלא יפוטרו או יועברו למקו עבודה אחר בכל זמ שהוא.
שנית ,אופייה הזמני של העבודה בחברות הקבל ומאפייני העובדי אינ מאפשרי במרבית
המקרי הקמת וועד עובדי אשר מג על זכויות העובדי ומשפר את תנאי העסקת .היעדר ועד
עובדי הוא אינטרס של מעסיקי רבי אשר רואי בו איו על שגרת העבודה השוטפת )לדוגמא ,על
ידי שימוש באיו ההשבתה( .כמו כ במקרי רבי עובדי אשר ניסו להתאגד נפגעו וא פוטרו.
שלישית ,העובדי מועסקי בצורה שעתית ולא גלובאלית ,מה שמאפשר להקטי את זמ העבודה
למינימו .כמו כ ,עובדי אלו משתכרי לרוב בשכר מינימו .לש המחשה ,היק העבודה של עובד
ניקיו העובד על בסיס של שעות במוסד אקדמי ,יקט בשיעור ניכר בחודשי שבה אי לימודי,
לעומת עובד בעל היק משרה קבוע ותנאי סוציאליי שמעסיקו מחויב אליה ,לאור +כל חודשי
השנה .הרעת תנאי האסורה על פי חוקי העבודה היא תופעה רווחת בקרב עובדי הקבל.
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אי ביטחו תעסוקתי ,העסקה שעתית וסיכול הקמת ועדי עובדי היא פגיעה ממשית בזכויות
העובדי .נוס על כ ,+אופי ההעסקה המיוחד של חברות הקבל עלול להביא פעמי רבות לניצול
תנאי אלו ואי שמירה על זכויות העובדי .הפגיעה בזכויות יכולה להופיע בכל צורה של אי תשלו
שכר העובדי .לרוב הפגיעה לא תהיה בשכר הבסיס של העובדי ,אלא בזכויות הנלוות המגיעות
לעובד על פי חוק ובניה :החזרי נסיעות ,ביטוח בקר פנסיה ,שכר עבור ימי חופשה ,תשלו עבור
שעות נוספות ,דמי הבראה ,דמי חגי ,דמי מחלה והפרשות לקופת גמל ופיצויי.

מחאה וטיפול בתלונות
מרבית המועסקי בחברות הקבל נמנעי ממאבק ומחאה על תנאי העבודה .ראשית ,היות ומרבית
משתייכי לקבוצות מוחלשות ,ה חוששי לאבד את מקו עבודת ולרוב מעדיפי שלא להתקומ
כנגד הפרת זכויותיה .לרבי אי אלטרנטיבה תעסוקתית מסיבות שונות כגו היעדר השכלה ,מגורי
בסביבה שבה אפשרויות התעסוקה מוגבלות ,אילוצי גיל ובריאות ,שיעורי אבטלה גבוהי ועוד .מצב
זה מגביר את הקושי של העובד לעמוד על זכויותיו ,ובוודאי לא מאפשרת לו לעזוב את עבודתו.
נוס על כ +כאשר עובדי פועלי למע מימוש זכויותיה ה חשופי לפיטורי והרעה בתנאי
העבודה .כאמור ,עובדי הקבל לרוב אינ מאוגדי בוועדי עובדי אשר מעסיקי לעיתי קרובות
עורכי די ומשפטני שמעניקי ייעו) לעובד והגנה משפטית בעת הצור .+עובד שאינו זוכה להנות
משירותי איגוד מקצועי לרוב יטה שלא לסכ את עבודתו בהיעדר גו שיסייע לו במאבקו.
סיבה נוספת קשורה להיעדר תודעה .עובדי רבי אינ מודעי למגיע לה על פי חוק ,ומשו כ+
נמנעי ממחאה .לבסו ,קיי פחד מהתנכלות מצד המעסיק .עובדי חוששי להתלונ כי ה זוכי
פעמי רבות להפחדה ואיומי ,במיוחד כלפי אלו המנסי להתאגד ,או א לאלו אשר דורשי את
המגיע לה על פי חוק.
אי מימוש זכויות עובדי הקבל אינה בעיה אישית של עובד זה או אחר ,למרות שהגופי מזמיני
השירות מחברות הקבל מנסי לפתור את בעיות השכר בצורה פרטנית .היקפי הבעיה מעידי על כ+
שזוהי תופעה חברתית שמקורה אינו בעובד מיוחד או להתנהגות מיוחדת של עובד .אי מימוש הזכויות
מביאה לתופעה של "עובדי עניי" .אלו ה אנשי היכולי ,רוצי ואכ עובדי ,א +למרות זאת ה
נשארי עניי ,כי משכורת אינה מספיקה לקיו בכבוד .תופעה זו היא אחת התוצאות של המעבר
למדיניות המבוססת על ערכי כלכלה ניאוליברלית .כתוצאה מכ ,+עובדי אלה נאצלי להסתמ +על
מנגנוני הרווחה של המדינה ,מה שמוביל להכבדת הנטל הכלכלי על תקציב המדינה.
בעוד שהכנסת מרבה לחוקק חוקי המגיני על זכויות העובדי ,בהיבט האכיפה המדינה מגלה
אוזלת יד .בשני האחרונות חוקי העבודה נשחקי בשל עלייה בשיעורי עבריינות העבודה והגופי
האמוני על אכיפת החוקי הללו מתקשי להתמודד ע התופעה .הסיבות לכ +מגוונות :החל
ממחסור בכח אד וכלה בקושי אובייקטיבי של המדינה למפות ולטפל בהיק ההול +וגדל של ניצול
עובדי .כאמור המדינה היא המעסיק הגדול ביותר של עובדי קבל ,כ +שיש לה אינטרס משמעותי
להמשי +את המצב הקיי ולא לפעול למע זכויות עובדי הקבל.
עמוד 7

עובדי קבלן במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

פגיעה בזכויות עובדים במוסדות
להשכלה גבוהה
תופעת עובדי הקבל במשק הישראלי לא פסחה על מוסדות ההשכלה הגבוהה .כיו ,רוב המוחלט
של העובדי הלא מקצועיי בקמפוסי מועסקי על ידי חברות קבל ולא על ידי המוסד בו ה
עובדי .המאבטחי ,המנקי ,המשגיחי על הבחינות והגנני עובדי בתו +המוסדות א +אינ זכאי
לתנאי ההעסקה הישירי שלה .עד אמצע שנות ה 80ה עבדו ככל יתר העובדי כעובדי מוסד ,אול
פוטרו בהדרגה ,תו +מעבר להזמנת השירותי שסיפקו מחברות קבל .התהלי +הושל כמעט במלואו
בימי אלו.
בשני האחרונות עוסקות אגודות הסטודנטי וארגוני סטודנטיאליי וחברתיי במאבק מתמש+
נגד ניצול עובדי הקבל במוסדות ההשכלה .במש +המאבק נאס בקרב הסטודנטי מידע רב על הפרות
זכויותיה של עובדי קבל בקמפוסי .להל יפורטו מספר מקרי מבח.

האוניברסיטה העברית
במהל +הסמסטר השני של שנת תש"ע נבדקו כ 150תלושי שכר של עובדי הניקיו והמאבטחי בה
נחשפו הפרות חמורות אשר מסתכמות באלפי שקלי לעובד .ההפרות העיקריות שנמצאו ה הפרשה
לפנסיה באופ חלקי בלבד ,טעויות בחישוב הוותק ואי תשלו עבור תוספת וותק ,אי תשלו עבור ימי
חג ,ניכוי חודשי של "קר מתנות" ללא הסכמת העובדי ,אי עדכו תעריפי החזרי נסיעות לאחר עליית
מחירי התחבורה הציבורית ,רישו כוזב של תעריפי עבודה ,1אי עדכו תערי דמי הבראה ,אי תשלו
עבור חופשת יו הבחירות ,תשלו ימי חופשה על פי תערי שכר מינימו )בעוד השכר עולה על שכר
מינימו( ,חישוב מוטה לרעה של אחוז משרה  אחוז המשרה המחושב על ידי החברה נמו +מאחוז
המשרה בפועל ,ופוגע בתשלו של זכויות סוציאליות.
הפרות אלו מתקיימות למרות שהאוניברסיטה הקצתה רואה חשבו שאמו על בדיקת שכר
העובדי .בעקבות גילויי אלו של הסטודנטי ותפקודו הכושל של
האוניברסיטה החליטה להקי וועדה שתבדוק את הנושא.

רואה החשבו הנהלת

חשוב להבהיר כי ההפרות שתתוארנה אינ ייחודיות רק למוסדות המוזכרי .שיטת העסקה דר +חברות
קבל ,אשר נהוגה במרבית המוסדות להשכלה הגבוהה ,טומנת בחובה הפרה של זכויות עובדי .זכויות
אלו אינ הטבות מיוחדות אלא תנאי העבודה המגיעי לכל עובד בישראל על פי החוק.

 1למשל שומר בעמדה חיצונית הרשו כסדר .ההפרש לשעה הוא  4ש"ח לרעתו ,שכר מינימו לעומת שכר של 23
ש"ח
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אוניברסיטת בן גוריון
זה זמ מה קיימת הרעת תנאי משמעותית לעובדות הניקיו של חברות קבל .היקפי המשרה של
המנקות קוצצו בצורה הדרגתית ומשמעותית בתקופה האחרונה ,והיק השטח אותו צריכות המנקות
לנקות עלה בהדרגה ללא כל תוספת זמ ושכר עבור ניקיונו .אחת הדוגמאות לכ +היא קיצו) של 30%
עד  40%משעות הניקיו המוקצות לקבלני על ידי הנהלת האוניברסיטה ,מבלי להפחית מנטל הניקיו
בקי)  .2009העבודה בשטח הלכה וגדלה ע בניית שני בנייני מחקר חדשי באוניברסיטה .בעקבות
הקיצו) א פוטרו חלק מהעובדות ,והנותרות נדרשו להשלי את עבודת חברותיה בפחות שעות.
כמו כ העובדות נחשפות ליחס משפיל ואלי מצד נציגי חברות הקבל .לנציגי הסטודנטי הגיעה
תלונה של עובדת על אלימות מצד מעסיקיה באוניברסיטה .על פי התלונה מנהלת העבודה מטע חברת
הקבל הפילה את עובדת הניקיו לרצפה לאחר שזו ביקשה ממנה את חתימתה על טופס בקשת השלמת
הכנסה שהיא מגישה לביטוח הלאומי .הסטודנטי באוניברסיטה א גילו כי המנהלת נוהגת לצעוק
בקביעות על העובדות שהיא מופקדת עליה ,להשפיל ולאיי עליה .עובדות הניקיו ,רוב ככול
נשי קשות יו התלויות באופ מוחלט בעבודה זו לפרנסת משפחותיה ,חוששות להתלונ על ההפרות
הבוטות של זכויותיה והפגיעה המתמשכת בכבוד.
ע זאת ,חשוב לציי כי לאור פעילות סטודנטי בקמפוס ב גוריו חל שיפור כלשהו במצב
העובדי .פיטורי סידרתי של עובדי שהיו נפוצי בעבר מוגרו וכ התשלו שהאוניברסיטה
מעבירה לחברת הקבל עבור כל שעת עבודה גבוה יותר משהיה בעבר.

אוניברסיטת תל אביב
במוסד אירעו הפרות שונות של זכויות עובדות הניקיו אשר מועסקות על ידי חברת קבל ,ביניה אי
תשלו דמי הבראה ,דמי חופשה ,דמי חגי ותוספות וותק על פי חוק .כמו כ חישוב השכר הסופי של
העובד אינו מתבסס על כל שעות העבודה שלו ,מה שמקטי באופ משמעותי את השכר.
נוס על כ +ועד העובדי סובל מניסיונות גלויי וחסויי של המוסד לפגוע בו ובכלל זה איומי
ורמיזות לפירוק הוועד .העובדי המאוגדי נחשפו ג למת שוחד על מנת שלא יתלוננו על הפרת
זכויותיה ועל מנת שלא יקחו חלק בוועד העובדי.
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עמדת התאחדות הסטודנטים
כגו המייצג את הסטודנטיות והסטודנטי בישראל מוטרדת התאחדות הסטודנטי מהיעדר הגנה על
זכויותיה של העובדי בקמפוסי .כסטודנטי איננו יכולי לשתוק נוכח הפגיעה העמוקה בזכויות
העובדי ואני קוראי למוסדות להשכלה גבוהה לפעול בנחרצות למע מימוש זכויות העובדי.
בשני האחרונות אגודות הסטודנטי והתאחדות הסטודנטי פועלי בצורות שונות על מנת להביא
לסיו ניצול העובדי בקמפוסי .הסטודנטי מפגיני ,אוספי מידע ,מתריעי ,כותבי ניירות עמדה
ושולחי מכתבי למקבלי החלטות .למרות הישגי מקומיי בקמפוסי שוני תופעת הניצול עומדת
בעינה .לכ הגענו לנקודה בה אי ברירה ועל המל"ג להתערב באופ אקטיבי ונחר) לסיו מצב של אי
שמירת זכויות העובדי בקמפוס .לא תתכ מציאות בה החוק מופר יו ביומו במוסדות להשכלה
גבוהה והקהילה האקדמית שותקת.
אנו מאמיני כי העסקה דר +חברות קבל היא פסולה במיוחד כאשר היא מתקיימת במוסדות
להשכלה גבוהה .על המוסדות הללו להוות קהילה ליברלית האמונה על ערכי של חופש ביטוי,
מחשבה ויצירה ,וערכי החירות אשר דרושי לשגשוג הידע .אול החירות איננה ניתנת לחלוקה :מוסד
המעניק חירויות אקדמאיות למוריו וחירויות ביטוי ולמידה לתלמידיו ,א +מדרדר את עובדיו בפועל
לאובד זכויותיה ולהעסקה פוגענית ,איננו בונה קהילה ליברלית אלא מנהל שיעור בניצול ודיכוי .כ+
ג מועבר מסר כפול לסטודנטי ולחברה כולה :במקו להתנסות בערכי אזרחיידמוקרטיי ,ה
נחשפי להעסקה מנצלת ופוגענית ובכ +לערכי סותרי לאלו של הקהילה האקדמית .לא כ +צריכי
המוסדות לחנ +את הסטודנטי.

אחריות מוסרית ומשפטית
טענה רווחת היא כי חברות הקבל ה האחראיות על פי חוק לזכויות העובדי ולא המוסדות אשר
קשורי בחוזה לחברות הקבל ,שכ החברות ה המעסיק הישיר של העובדי .לדעתנו מהווה הטענה
התחמקות מאחריות של המוסדות האחראיי בצורה מלאה למתרחש בקמפוסי ובכלל זה לזכויות
העובדי בה .כל ניסיו שלא לשאת באחריות המוסרית הזו היא התחמקות בזויה.
נוס על כ ,+קיימת ג אחריות חוקית של המוסדות מול העובדי .בתקדי מדצמבר  2006קבע בית
הדי לעבודה בתל אביב כי מקו העבודה בפועל של העובדי מהווה "מעסיק במשות" לצד חברת
הקבל אשר מעסיקה באופ ישיר את העובדי .בית הדי קבע כי בנק הפועלי אחראי לכ +שעובדת
ניקיו אשר עבדה בבנק לא קיבלה את כל השכר והזכויות הסוציאליות שהגיעו לה ,למרות שהעובדת
הועסקה על ידי חברת קבל.
החידוש ומשמעות הפסיקה היא שלמרות שלא התקיימו יחסי עובד  מעביד ישירי בי עובדת
הניקיו לבנק הפועלי ,בכל זאת הוטלה אחריות כספית על הבנק כמזמי השירות .בית הדי טע כי
האחריות לשכר העובדת מוטלת ג על בנק הפועלי ,בעיקר משו שעבדה בחצרותיו.
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תקדי זה רלוונטי במיוחד למוסדות להשכלה גבוהה .המאבטחי והמנקי אשר מועסקי על ידי
חברות הקבל עובדי בחצרות הקמפוסי .בית הדי ראה בקשר זה כקשר ע אחריות לתנאי העובדי.
מכא שלמוסדות להשכלה גבוהה יש אחריות חוקית מול העובדי בקמפוסי.
על המוסדות האקדמאיי להוות חוד החנית בכל הקשור לערכי ושמירה על החוק וזכויות .יתרה מכ,+
עליה להוות מצפ ערכי וחברתי בשל היות לא רק מוסדות להכשרת מקצועות ,אלא ג חוד החנית
החינוכית של המדינה והחברה האנושית בכלל.

דרכי פעולה אפשריות
התאחדות הסטדונטי קוראת למועצה להשכלה גבוהה להעמיק ולהבי את חומרת המצב בקמפוסי
ולקבל אחריות לתיקו המצב ,לצד קריאה למוסדות לקבל אחריות על אי שמירת החוק בתחומ .אנו
מציעי מספר אפשרויות לפתרו הבעיה:
א .מעבר של צורת ההעסקה של העובדי בקמפוסי להעסקה ישירה .צורת ההעסקה באופ ישיר
תביא לסיו ניצול העובדי ואי שמירת החוק.
ב .בתקופת המעבר להעסקה ישירה תוק לאלתר ועדה מפקחת בכל מוסד ,אשר תהיה אמונה על
הגנת זכויות העובדי .הוועדה תכלול את נציגי המוסד ,אגודות הסטודנטי ,נציגי העובדי
ועור +די חיצוני .דוגמה לוועדה שכזו מוקמת באוניברסיטה העברית בימי אלו.
ג .בראש הועדות המקומיות תקו ועדה מטע המועצה להשכלה גבוהה תפקח על הוועדות
המוסדיות .הוועדה תקבל עדכוני רבעוניי ,ותהיה אחראית לפעול מול המוסדות בה אי
שמירת החוק ממשיכה על מנת לעצור מציאות זו .הוועדה א תהיה אמונה על בדיקת החוזי
הנחתמי על ידי המוסדות ותאשר כי לא מדובר בחוזי הפסד וכי למוסדות יש אפשרות להטיל
קנסות על חברות הקבל במקרה וקיימות הפרות.
ד .אימו) מנגנו פיקוח אפקטיבי בכל מוסד ,אשר יהיה אחראי על בדיקת תלושי המשכורת של
העובדי ובודק הא ה עומדי בתנאי חוקי העבודה .למנגנו תהיה סמכות לקבל עותקי של
כל תלושי המשכורת מחברות הקבל .במידה ותתגלה הפרה של החוק ,יוכל לפעול המנגנו
לעיכוב התשלו של מזמי השירות לחברה המעסיקה .מנגנו מסוג זה פועל כיו בעיריית
ירושלי ובמשרד החינו.+
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