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תקציר
שינויי מדיניות והתפתחויות טכנולוגיות שהתרחשו בעשורים האחרונים שינו את שוק
העבודה והפכו עובדים שנהנו בעבר מרשתות ההגנה של מדינת הרווחה וחוקי המגן,
לעובדים פגיעים הסובלים מחוסר יציבות ומרשת ביטחון פרומה.
נייר זה מתמקד בשתי קבוצות עובדים כאלה :עובדים לא מוכרים (ובתוכם עובדי
פלטפורמות) ושכירים לא מוגנים.
קבוצת העובדים הלא מוכרים כוללת בתוכה פרילנסרים מדומים ,שהם עובדים
המועסקים באופן רשמי כעצמאים על אף שמבחינת תלותם במעסיק ,ולפי קריטריונים
אחרים ,הם אמורים להיחשב כשכירים .קבוצה זו כוללת גם את עובדי כלכלת
הפלטפורמות – עובדים המועסקים באחת מחברות הפלטפורמה (כמו וולטUber ,
ואחרות) ,בעיקר בתור שליחים או נהגים ,ואינם מוגדרים כשכירים אלא כעצמאים.
ככאלה ,הם אינם נהנים ממרבית הזכויות הסוציאליות להן זוכים שכירים .זאת ,על אף
שצורת העסקתם דומה יותר לזו של שכיר מאשר לזו של עצמאי ,ושזכויות העובדים
בישראל (ובשאר העולם) הן קוגנטיות ,כלומר אינן ניתנות לבחירה ,מתוך הבנה של אי
השוויון המובנה ביחסי הכוח בין עובד למעסיק.
מההשוואה הבינלאומית שמוצגת במחקר זה ,עולה כי מדינות רבות ברחבי העולם
עוסקות בהסדרת מעמדם של עובדי כלכלת הפלטפורמות .בארבע מדינות נחקקו
כבר חוקים מיוחדים שמספקים לעובדים אלה תנאים סוציאליים; בשש מדינות איגודי
עובדים המייצגים אותם מול חברות הפלטפורמה ,חתמו על הסכמים שמעניקים להם
זכויות; וברובן הגדול של המדינות ,כולל בישראל ,התנהלו ומתנהלות בימים אלה
תביעות משפטיות של עובדים שדורשים מאותן חברות להכיר בהם כשכירים .ב23-
תביעות מתוך  32שנסקרו ,התביעות הסתיימו בניצחון של העובדים.
סקר מיוחד שערכנו בקרב עובדי פלטפורמה ופרילנסרים מדומים אחרים העלה מספר
נתונים מעניינים .בין השאר נמצא כי:
 52%ńמעובדי כלכלת הפלטפורמות היו מעדיפים לעשות עבודה דומה בתור שכירים
 37%ńמהפרילנסרים המדומים סבורים שאינם מקבלים מספיק זכויות סוציאליות
 39%ńמעובדי כלכלת הפלטפורמות אינם יכולים לקחת חופשה בת שבועיים (מספר
ימי החופשה המינימלי של עובד בישראל)
 54%ńמהפרילנסרים המדומים לא מרוצים ממצבם התעסוקתי
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 40%ńמעובדי כלכלת הפלטפורמות ו 30%-מהפרילנסרים המדומים אינם עובדים
בזמן מחלה וכתוצאה מכך ,הכנסתם נפגעת (מכיוון שהם אינם זכאים ל"ימי מחלה")
 30%ńמעובדי כלכלת הפלטפורמות עובדים כשהם חולים ,מחשש שהכנסתם תיפגע
אם לא יעשו זאת
המלצות המדיניות המרכזיות המובאות בנייר זה ,בנוגע לעובדים הלא מוכרים (ובכללם
עובדי הפלטפורמות) ,הן:
ńקביעה שעובד יוגדר בתור שכיר כברירת מחדל ,כך שנטל ההוכחה יהיה על
המעסיק אם ברצונו לטעון אחרת
ńיצירת סיווג עובד שלישי (בנוסף ל"שכיר" ו"עצמאי") ,שיותאם לעובדי פלטפורמות
ופרילנסרים התלויים חלקית במעסיק ,ויספק להם את מרבית הזכויות הסוציאליות
הניתנות לשכירים
ńהרחבת סל זכויות העובדים העצמאים
הקבוצה השנייה שנדונה בנייר היא קבוצה ותיקה יותר – קבוצת השכירים הלא מוגנים.1
קבוצה זו כוללת עובדים לא מאוגדים חסרי השכלה אקדמית ,המהווים  49%מהשכירים
בישראל; ועובדים שמחליפים מקומות עבודה באופן תכוף ,המהווים  41%מהשכירים
בישראל (יש חפיפה חלקית בין שני הסוגים) .עובדים אלה סובלים משכר נמוך בהשוואה
לסוגי עובדים אחרים ,ומתנאים סוציאליים לקויים.
ההמלצות המרכזיות המובאות בנייר זה ,בנוגע לשכירים הלא מוגנים ,הן:
ńהקלת וקידום ההתאגדות במשק ,עם דגש על התאגדות ענפית
ńהגברת אכיפת חוקי המגן בשוק העבודה
ńביטול התלות של זכויות סוציאליות בוותק
ńהגדלת ההשקעה הפעילה של המדינה בשוק העבודה ()ALMP

 1הדיון בקבוצת עובדים זו מבוסס על מחקרים קודמים שנערכו על ידי פרופ’ יותם מרגלית מהמכון
הישראלי לדמוקרטיה – ניוד זכויות סוציאליות במעבר בין עבודות ( ,2018יחד עם איילת הלל)
ודואליזציה ומעמדות בשוק העבודה ()2020
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1.הקדמה
משבר הקורונה ,שפרץ בישראל במרץ  ,2020ערער לא רק את בריאותנו ,אלא גם את
יציבותנו התעסוקתית .התמורות המהירות שעבר שוק העבודה עם פרוץ המגפה החלו
בהוצאה המונית של עובדים לחופשה ללא תשלום ובמעבר נרחב לעבודה מהבית,
והמשיכו עם גל פיטורין והתפטרויות ,שינויים מהירים בשכר ועוד.
על אף תפקידה המרכזי הקורונה בשינוי שוק העבודה ,התופעות שאיפיינו את השנתיים
האחרונות צמחו על קרקע פורייה .במובנים רבים משבר הקורונה לא יצר ,אלא בעיקר
האיץ תהליכים שמתרחשים כבר כמה עשורים :תהליכי דיגיטיציה ,מעבר מכלכלת
מוצרים לכלכלת שירותים ושינוי במדיניות הממשלתית המקומית והגלובלית שהגמישה
רגולציות ושינתה את חוקי העבודה שעיצבו את המאה ה .20-השילוב בין כל אלו שינה
באופן מהותי את פניו של שוק העבודה ,שרובנו לוקחים בו חלק.
מעמדות מוחלשים ועניים – שכוללים בתוכם מיעוטים ,מהגרים ,עובדים בעלי השכלה
נמוכה ועוד – אינם תופעה חדשה ,אולם במחצית השנייה של המאה ה 20-החל הפער
החברתי-כלכלי בינם לבין המעמדות המבוססים יותר להצטמצם .הגורם לכך היה
הסדרים חברתיים וחוקיים שנוצרו באותה תקופה בעולם המערבי וביניהם חוקי מגן
מקיפים ,שיעורים גבוהים של התאגדות עובדים וכיסויים במטריית הגנה בדמות הסכמים
קיבוציים נרחבים .כל אלו הביאו לשיפור ,ליציבות ולרווחה יחסית במעמדות העובדים
בכללותם ובמצבם של המעמדות המוחלשים שביניהם בפרט ,ולשוויון בהיקפים חסרי
תקדים מבחינה היסטורית.
משברים גלובליים שונים ,כמו משבר האינפלציה של שנות ה 80-ומשבר הסאב-פריים
של שנת  ,2008הביאו להתערערות משמעותית של אותם הסדרים ,ובמידה מסוימת
לקריסתם .בתחילת שנות ה 2000-טבע מדען המדינה האיטלקי רוברט פוטי את המונח
 - Precariatהלחם של המילים ( Proletariatמעמד הפועלים – פרולטריון) וPrecarious -
(מסוכן ,לא יציב) .הוא השתמש במונח זה כדי לתאר את המעמד התעסוקתי החדש –
המעמד הפגיע ,שסובל מאי-יציבות ומקשיים משמעותיים בשוק התעסוקה .המעמד
הזה חופף בחלקו למעמד הפועלים הישן והמוחלש ,אך בחלקו מגיע דווקא ממעמדות
מבוססים יותר.
בספרו "הפרקריאט" משנת  ,1 2011מפרט הכלכלן האנגלי פרופ' גאי סטנדינג את
מאפייניו של המעמד החדש ,את הדפוסים והמגמות בשוק העבודה המביאים לפגיעה
בו ואת הדרך לתקן אותם .נייר זה יתאר שתי קבוצות עובדים בישראל שעורערו על ידי
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השינויים שהתרחשו בשוק העבודה בעשורים האחרונים וכיום משתייכות לאותו מעמד
פגיע ,ואת הדרכים להגן עליהן.
הקבוצה הראשונה היא קבוצה חדשה יחסית ,של "העובדים הלא מוכרים" ,היא כוללת
בתוכה פרילנסרים מדומים ועובדים המועסקים כפרילנסרים ב"כלכלת הפלטפורמות" –
הכוללת חברות עסקיות דוגמת וולט Uber ,ו Airbnb-המציעות שירותים לציבור ,בעיקר
דרך אפליקציות ,באמצעות "שידוך" בין נותן השירות למקבל השירות .הפרילנסרים
המדומים והמועסקים בתעשיית הפלטפורמות עובדים כמו שכירים מבחינת תלותם
במעסיק ,אבל אינם זכאים לזכויותיהם של שכירים אלא מופקרים לגורלם ,ללא כל
יציבות או זכויות סוציאליות .שיעורם בישראל ובעולם הולך ועולה בשנים האחרונות,
וזה של המועסקים בכלכלת הפלטפורמות אף זינק במידה משמעותית במהלך משבר
הקורונה ולאחריו.
הקבוצה השנייה ,זו של ה"שכירים הלא מוגנים" ,ותיקה יותר ,ומשתייכים אליה עובדים
חסרי תואר אקדמי שאינם מאוגדים או כלולים בהסכם קיבוצי .עובדים אלה סובלים
משכר ומיציבות תעסוקתית נמוכים בהשוואה לעובדים אחרים ,מאפשרות מועטה
יותר לקידום ועוד .לקבוצה זו משתייכים גם עובדים העוברים בתכיפות בין עבודות,
ובשל כך נפגעים התנאים הסוציאליים שלהם .סקירת אוכלוסייה זו ,שתופיע בהמשך
הנייר ,מתבססת על עבודות מאת פרופ' יותם מרגלית שנכתבו עבור המכון הישראלי
לדמוקרטיה .2
הנייר שלפניכם סוקר את מצבו של המעמד הפגיע בישראל ,מנתח את הבעיות המרכזיות
שהוא סובל מהן ,ודן במספר פתרונות אפשריים שנועדו להגן עליו .הפתרונות מגוונים,
אבל כולם דורשים לקיחת אחריות מחודשת של מדינת ישראל על אזרחיה ועובדיה,
לאחר שנים ארוכות של הפקרתם לכוחות השוק ולפסיקות בית המשפט .רק לקיחת
אחריות כזו ,ויציאה למסע של חקיקה ופעילות אקטיבית על מנת לממשה בפועל ,יוכלו
לאתגרים הרבים המונחים לפתחנו בתחום יחסי העבודה.
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2.מה הבעיה?
קווים לדמותו של המעמד הפגיע
בארץ ובעולם
עובדים לא מוכרים
אלו ההגדרות המקובלות לשלושת סוגי העובדים שלהלן ,שישמשו אותנו גם בנייר זה:
פרילנסרים – עובדים עצמאים שאינם מעסיקים עובדים אחרים ,ושנותנים שירותים
למעסיק אחד או למספר קטן יחסית של מעסיקים
פרילנסרים מדומים – פרילנסרים שכל או רוב שכרם תלוי במעסיק אחד
עובדי פלטפורמות – עובדים המועסקים על ידי חברות מתעשיית הפלטפורמות ,שהן
חברות עסקיות המציעות שירותים שונים לציבור ,בעיקר דרך אפליקציות שמייצרות
"שידוך" בין מבקש השירות למציע השירות
בישראל וברוב מדינות העולם לא קיימת הגדרה רשמית וחוקית לפרילנסרים,
פרילנסרים מדומים ועובדי פלטפורמות .ההגדרות התעסוקתיות הרשמיות בישראל
ובחלק גדול ממדינות העולם ,שלפיהן ממוינים גם הנתונים הנאספים בסקרים של
הלמ"ס ,הן בינאריות ,ומכירות רק בשני הסיווגים העיקריים  -שכיר ועצמאי  .3בפסיקה
הישראלית אמנם הוזכר גם "המשתתף החופשי" (התרגום המקובל למונח "פרילנסר") ,4
אך לא נקבעו דינים מיוחדים בעניינו.
בנוסף ,ההגדרות הרשמיות של הלמ"ס מסווגות כל עובד בישראל רק לפי קטגוריה
אחת .לכן עובד המועסק גם כשכיר וגם כעצמאי יסווג לפי עבודתו הראשית ,שבדרך
כלל תהיה זו שהוא מועסק בה כשכיר ,ולא ייספר בתור עצמאי .מכיוון שכך קשה מאוד
לבחון כמה פרילנסרים יש בישראל ובמדינות אחרות ,ובוודאי קשה לאמוד את מספרם
של עובדי הפלטפורמות .ההגדרה היחידה המופיעה בסקרי הלמ"ס שקרובה יחסית
להגדרה "פרילנסר" ,היא "עצמאים שאינם מעסיקים" :כלומר ,עובדים המגדירים עצמם
כעצמאים ,שאינם מעסיקים עובדים אחרים ,ושזו עבודתם העיקרית .בחינת הנתונים
שנאספו לגבי סוג עובדים זה מאפשרת לנו להתחיל לאמוד את היקף התופעה.
שיעור העצמאים שאינם מעסיקים בישראל ,מתוך כלל המועסקים ,עלה מאז שנת 1995
מ 6.4%-ל .7.6%-חיתוך לפי מגדר מעלה תמונה מעט יותר מורכבת :בעוד שיעור הגברים
מקרב העצמאים שאינם מעסיקים בישראל מראה עלייה קטנה יחסית בין השנים 1995
ל – 2016-מ–  8.5%ל ,9.6%-אצל הנשים מדובר בהכפלה :מ 3.7%-ל.6.9% -
8
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שיעור העצמאים שאינם מעסיקים עובדים מתוך כלל המועסקים במשק
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שיעור העצמאים שאינם מעסיקים שכירים מתוך כלל המועסקים במשק  -לפי מגדר
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מספר העצמאים שאינם מעסיקים עלה מ 250,000-בשנת  2011ל 330,000-בשנת .2020
שיעור העצמאים שאינם מעסיקים מתוך כלל העצמאים עלה באותו טווח זמן מ50.8%-
ל .53.1%-חלק מהעלייה נגרם בגלל ירידה חריגה במספר העצמאים המעסיקים,
ככל הנראה בשל משבר הקורונה .בניכוי השלכות הקורונה ,שיעור העצמאים שאינם
מעסיקים היה מגיע ב 2020-ל :52.3%-שיעור שמבטא המשך עלייה ,אך קטנה יותר.
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בהשוואה בינלאומית ,מספר העצמאים שאינם מעסיקים בישראל נמוך יחסית ,ועומד
על כשלוש נקודות האחוז פחות מהממוצע ב.OECD-
בארה"ב ,בה יש עלייה משמעותית בהיקף הפרילנסרים בעשור האחרון ,מוערך מספרם
בכ 59-מיליון איש ,שהם  36%מכוח העבודה האמריקאי; כאשר שליש מהם עובדים
בצורת העסקה זו באופן בלעדי  .5מספר זה כולל בתוכו גם פרילנסרים שעובדים במקביל
כשכירים ,ולכן ישנו פער משמעותי בינו לבין מספר ה"עצמאים שאינם מעסיקים" על
פי ה.OECD-
באופן כללי ,הדימוי הרווח של עצמאים הוא של יזמים ,סטרטאפיסטים או כאלה
שמטרתם היא לבנות תאגידי ענק מצליחים .בפועל ,רוב העצמאים ,ובמיוחד אלה
שאינם מעסיקים עובדים ,עובדים בעבודות פשוטות יותר ,שאינן מביאות לצמיחה
מיוחדת .במדינות מתפתחות ,מדובר במקרים רבים בעבודות כפיים כמו רוכלות זעירה,
סבלות ועוד.
בשל העובדה כי הם נחשבים לעצמאים ולא לשכירים ,פרילנסרים אינם זכאים לרבות
מזכויות דיני העבודה בישראל ובמדינות רבות בעולם .בין זכויות אלה ניתן למנות את
הזכות לדמי אבטלה ,ימי חופשה בתשלום ,שכר מינימום ,איסור אפליה ,פיצויי פיטורין,
הגבלת שעות העבודה ועוד .במקום זכויות אלה שניטלו מהם ,הם זוכים – לכאורה
לפחות – בגמישות ,באי-כפיפות למעסיק וביכולת לפתח את העסק האישי שלהם
בצורה משמעותית.

פרילנסרים מדומים
אוכלוסייה שתנאי העסקתה בעייתיים אף יותר ,ובה נעסוק בנייר זה ,היא זו של
הפרילנסרים המדומים – עובדים המוגדרים חוקית כעצמאים ,אך שצורת העסקתם
בפועל היא כזו של שכירים .מכיוון שהם עובדים כמו שכירים אך עושים זאת בתנאים
של עצמאים ,הפרילנסרים המדומים מפסידים מכל הכיוונים .מצד אחד ,הם אינם נהנים
מכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לשכירים ובהן שכר מינימום ,ימי מחלה ,צבירה
לפנסיה וכל שאר הזכויות שהוזכרו קודם לכן ושהעובדים קנו לעצמם בעמל רב במשך
עשרות שנות מאבקים וחקיקה סוציאלית; ומהצד השני ,הם אינם נהנים מהגמישות
ומפוטנציאל הרווח שיש לעצמאים.
פעמים רבות מועסקים הפרילנסרים המדומים לצד עובדים אחרים בתפקידים
דומים ,שבניגוד אליהם מועסקים על ידי אותה חברה ישירות ובאופן מסודר ומוגדרים
כשכירים .שיטת ההעסקה הזו נוחה לחברות רבות ,משום שהיא חוסכת להן סכומי
כסף משמעותיים שבהעסקה ישירה היו נדרשות להוציא על הפרשות מעסיק וחובות
11

משפטיות שונות .על פי חישובים אחרונים שנעשו בנושא  ,6סכומים אלה יכולים להגיע
ל 43.82% -מהשכר ,שרובם המוחלט ( )42.45%היו אמורים לעבור לעובד .כדי לפתות
עובדים לעבוד בצורת העסקה זו ,המעסיקים מציעים להם התקשרות כפרילנסרים
עבור שכר מעט יותר גבוה ממה שהיו מקבלים כשכירים .במקרים רבים העובדים לא
מודעים למשמעות הכספית המלאה של הזכויות שעליהן הם מוותרים בצורת העסקה
כזו ,שפעמים רבות עולה בהרבה על התוספת בשכרם .במקרים אחרים ,זוהי פשוט
האפשרות היחידה שמוצעת להם ,ולכן הם נענים לה.
מאחר שהמחוקק לא עסק בתחום ,הדינים הקיימים בו נקבעו בפועל על פי פסיקות בתי
המשפט .בפסק דין תקדימי שנתן בג"ץ  7בשנת  1996הוא טבע את המושג "משתתף
חופשי" ביחס לפרילנסר ,וקבע שחוקר פרטי שעבד עבור משרד חקירות בתור עצמאי
הוא למעשה איננו "משתתף חופשי" אלא עובד לכל דבר ,וככזה זכאי לכל זכויות
העובדים .בפסיקות נוספות במשך השנים קבע בית הדין לעבודה מספר מבחנים
המכריעים עד היום בשאלה האם מועסק נחשב לשכיר או לעצמאי:
מבחן ההשתלבות בוחן את המידה שבה המועסק משולב במקום העבודה כמו עובד
רגיל .במסגרת המבחן נבדק עד כמה העובד הוא חלק אינטגרלי ממקום העבודה ,ועד
כמה התפקיד שאותו הוא ממלא מצוי בליבת העיסוק של החברה .כמו כן נבדק האם
למועסק יש עסק עצמאי משלו ,המספק שירותים דומים לאלה שהוא נותן למקום
העבודה הרלוונטי .זהו המבחן העיקרי אותו בוחן בית הדין.
מבחן הקשר האישי בוחן האם העבודה מוטלת על המועסק באופן אישי ,שאז הוא
דומה יותר לשכיר; או שהוא יכול להביא עובד או קבלן אחר שיעשה את העבודה
במקומו ,ובמקרה זה הוא דומה יותר לעצמאי.
מבחן הפיקוח בוחן את מידת הגמישות שממנה נהנה המועסק ,לעומת מידת הפיקוח
של מנהלי מקום העבודה עליו.
מבחן מסגרת שעות העבודה בוחן את מידת הגמישות לעומת הקביעות בשעות ובימי
העבודה של המועסק.
מבחן מקום העבודה וכלי העבודה בוחן מהיכן נעשתה העבודה ,ובאילו כלים וציוד
נעשה שימוש כדי לבצעה.
מבחן הסכמת הצדדים לגבי אופן ההעסקה בוחן מה הייתה ההסכמה בין הצדדים
לפני שהחלה עבודת המועסק.
מבחן משך ההתקשרות ורציפותה בוחן האם מדובר בהעסקה קצרת מועד וזמנית או
בהעסקה ארוכת טווח וקבועה.
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בשנת  2001נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין מפורסם  8בנוגע לעיתונאי שהועסק
במשך שמונה שנים כפרילנסר בגלי צה"ל ובעיתון "הארץ" ותבע מגופים אלו להכיר בו
כעובד שכיר מן המניין .נשיא בית הדין דאז ,השופט סטיב אדלר ,יצר בדעת המיעוט
שלו בפסק הדין הבחנה בין "משתתף חופשי" (פרילנסר "רגיל") ל"דמוי משתתף חופשי"
("פרילנסר מדומה") ,שהוא למעשה עובד לכל דבר ועניין.
לאורך השנים ניתן מספר רב של פסקי דין הנוגעים לתחום ,ביניהם פסק דין של בית
הדין הארצי לעבודה מ ,2021-שאיחד שלושה תיקים במטרה לנסות ולהסדיר את
הנושא  .9בית הדין קבע שההגדרה של עובד כשכיר היא קוגנטית ,כלומר כזו שאינה
תלויה בהסכמת שני הצדדים ,ואפילו אם העובד בחר באופן מודע להיות מועסק
כפרילנסר ,לא בטוח שבית המשפט יגדיר אותו ככזה .לצד זאת ,הוא קבע שבנוסף
לפיצוי הכספי על הזכויות הסוציאליות שנלקחו מהעובד ,צריך לשלם לו עוד פיצוי,
כקנס למעסיק .עוד קבע פסק הדין שמוטלת על המעסיק חובה להוכיח ששילם לעובד
יותר משהיה משלם לו אילו היה מועסק אצלו כשכיר .אם עמד בכך ,מחשב בית המשפט
האם הפרש השכר ששולם לפרילנסר מכסה את הזכויות הסוציאליות שהפסיד ,בנוסף
לפיצוי העונשי.
לאורך השנים התגבשה בבתי הדין עמדה עקרונית שמכירה ב"פרילנסרים מדומים"
כעובדים .למרות זאת ,העובדה שהנושא לא מוסדר בחקיקה גרמה לכך שתופעת הניצול
של מעסיקים שמגדירים שכירים כפרילנסרים על מנת לחסוך בעלויות העסקה ,עדיין
מתקיימת בקנה מידה נרחב .תופעה זו ממשיכה להתרחש כאשר עובדים ומעסיקים
רבים אינם מודעים לקיומה ומבלי שמתבצעת אכיפה יזומה נגדה.
מושג קרוב ומקובל בעולם ל"פרילנסר המדומה" הוא "העובד העצמאי התלוי כלכלית",
בו יש עיסוק נרחב במדינות שונות .מדובר בפרילנסר שרוב הכנסותיו (יותר מ 50%-או
מ )75%-תלויות בגורם אחד .משכך ,הוא אינו נהנה מהגמישות ומהיזמות של העצמאי
ודומה יותר במאפייניו לעובד שכיר ,אף שהוא אינו מקבל את כל הזכויות הנגזרות מכך.
 4%מהעובדים באיחוד האירופי הם כאלה ,ועוד  5%הם פרילנסרים או עצמאים שאינם
מעסיקים עובדים.
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עצמאים תלויים כלכלית במדינות האיחוד האירופי
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הלמ"ס אינה אוספת נתונים על העובדים העצמאים התלויים כלכלית ,אך מנתוני
סקר שערכנו  ,10עולה שכ 13%-מהעצמאים שאינם מעסיקים עובדים הם פרילנסרים
שלמעלה מ 50%-מהכנסתם תלויים במעסיק יחיד.
ממצאי הסקר מבהירים עד כמה אותם עצמאים תלויים כלכלית הם למעשה
פרילנסרים מדומים ,והמעסיקים מגדירים אותם כפרילנסרים רק לשם החסכון הכספי
והנוחות שלהם .כך 72% ,מהם מעידים שהם מרגישים מחויבים לבצע עבודה עבור
המעסיק באופן שוטף ,ועוד  51%מרגישים שהמעסיק מחויב לספק להם עבודה.
 30%מהם משתמשים בציוד של המעסיק ועוד  37%לא מחליטים לבד מהיכן לעבוד.
חלק משמעותי מהעצמאים התלויים כלכלית אינם מרוצים ממצבם 54% :לא מרוצים
ממצבם התעסוקתי ,ועוד  37%מהם סבורים שאינם מקבלים מספיק זכויות סוציאליות.
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מצבם התעסוקתי של ה"עצמאים התלויים כלכלית" בישראל
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ואכן ,גם זכויותיהם הסוציאליות של אותם עצמאים תלויים כלכלית נפגעות .שליש ()34%
מהעצמאים התלויים כלכלית חוששים שיאבדו לקוחות או את מקום עבודתם בעקבות
הפסקה ממושכת בעבודה עקב חופשת לידה ,מילואים ,מחלה או טיפול בבן משפחה;
ועוד  31%לא יכולים להרשות לעצמם לקחת חופשה של שבועיים (ברצף או במפוזר) -
המספר המינימלי של ימי חופשה המגיעים לשכירים על פי חוק 30% .מהעצמאים
התלויים כלכלית מעידים שכשהם חולים הם אינם עובדים והכנסתם נפגעת כתוצאה
מכך; ועוד  27%מעידים שכשהם חולים הם עובדים בכל זאת ,מחשש שהכנסתם תיפגע.
זכויותיהם הסוציאליות של העצמאים התלויים כלכלית
0.38
0.37

0.37

0.36
0.35
0.34
0.33

0.34

מעידים שהם לא
מקבלים מספיק זכויות

חוששים שיאבדו
לקוחות או את מקום
עבודתם בעקבות
הפסקה ממושכת עקב
מחלה ,מילואים וכו'

0.32
0.31
לא יכולים להרשות
לעצמם לקחת חופשה
של שבועיים בשנה
ברציפות או שלא

0.31
0.3
0.29
0.28
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מה אתה עושה כשאת/ה חולה או אינך חש בטוב? (בקרב "עצמאים תלויים כלכלית")

30%

בדרך כלל אני
לא עובד/ת בזמן
מחלה ,והכנסתי
נפגעת

27%

בדרך כלל אני עובד/ת
בזמן מחלה ,מחשש
שהכנסתי תיפגע

23%

בדרך כלל אני
לא עובד/ת בזמן
מחלה ,אך הכנסתי
אינה נפגעת

19%

בדרך כלל אני
עובד/ת בזמן מחלה,
גם אם איני חושש/ת
שהכנסתי תיפגע
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עובדי כלכלת הפלטפורמות ()Gig Economy
תת-קבוצה של פרילנסרים מדומים הם עובדי כלכלת הפלטפורמות .מדובר במועסקים
בשורה ארוכה של חברות עסקיות המציעות שירותים שונים לציבור ,בעיקר דרך
אפליקציות ,על ידי "שידוך" חד-פעמי בין מבקש השירות למציע השירות .חברות
אלה החלו לפעול בארה"ב בסוף שנות ה 90-והן צומחות במיוחד בשנים האחרונות,
במקביל לחדירתם המסיבית של הסמארטפונים לחברה ולחיי היום יום .בין החברות
המפורסמות והגדולות ביותר בעולם בתחום זה ניתן למנות את חברת ההסעות ,Uber
חברת האירוח  Airbnbוחברת השליחויות וולט.
היתרון הכלכלי הגדול של חברות אלה טמון בהתחמקותן מרגולציות שונות המוטלות
על העסקת עובדים ועל עסקים בענפים שונים .התחמקות זו מאפשרת להן להיות
"רזות" מאוד מבחינת מספר העובדים שהן מעסיקות ,לא לשלם זכויות סוציאליות,
ולפעול בלי לתת מענה לרגולציות של הענף .כל זאת בשל היותן ,לכאורה ,רק
פלטפורמות ,שמשדכות בין מציע שירות למבקש שירות ,ואינן מספקות שירותים
באופן ישיר .כך ,למשל ,בניגוד לתחנת מוניות סטנדרטית Uber ,אינה מגדירה את עצמה
כ"תחנת מוניות" שמעסיקה נהגי מוניות ,אלא משדכת בין נהגים פוטנציאליים לנוסעים
פוטנציאליים .בדרך זו היא חוסכת לעצמה את המשאבים הרבים שדורשת העסקת
עובדים ומתחמקת מהחוקים החלים על נהגי מוניות .באותו אופן ,וולט אינה מגדירה
16
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את עצמה כ"חברת משלוחים" ,ובהתאם לכך אינה מעסיקה שליחים אלא משדכת
בין שליחים למסעדות ,ובכך חוסכת לעצמה את עלויות ההעסקה וכיו"ב .לעומת זאת,
ישנן גם חברות פלטפורמה שצורת פעולתן אכן דומה יותר ל"פלטפורמה" במובנה
המסורתי  ,11ולכן מרבית הבעיות שיימנו להלן אינן נוגעות אליהן.
הבעייתיות בצורת ההעסקה הנהוגה בכלכלת הפלטפורמות דומה לזו שקיימת בתופעת
הפרילנסרים המדומים .מדובר במועסקים שאינם מקבלים את כל התנאים הסוציאליים
המגיעים לשכירים (ובהם :שכר מינימום ,חסכון לפנסיה ,ביטוח תאונות עבודה ,ימי
חופשה ומחלה ,זכאות לדמי אבטלה ועוד) ,ומנגד ,אינם נהנים מהגמישות המלאה או
מפוטנציאל הרווח שיש לעצמאים .בנוסף ,הם סובלים מבעיות ייחודיות כמו כפיפות
לאלגוריתם שבמידה רבה קובע את תנאי עבודתם ושכרם בלי שהם יהיו מודעים
לשיקוליו ,מעקב דיגיטלי קבוע אחר כל צעדיהם ועוד .יחסי הכוחות ,המוטים לטובת
המעסיק ,אינם מאפשרים לעובד לבחור במודל הזה באופן מודע לחלוטין .זו הסיבה
לכך שחוקי המגן קובעים כי עובד אינו יכול לוותר על המעמד של שכיר ולבחור להיות
מוגדר כעצמאי ,במקרים בהם אופן העסקתו הוא כזה של שכיר .יתרה מזאת ,קיים
חשש שמודל זה יתרחב לחלקים נוספים במשק ובכך יבטל בהדרגה את חוקי המגן
הסוציאליים .העובדה כי צורת ההעסקה הנוכחית בכלכלת הפלטפורמות עלולה לפגוע
בעובדים ,עולה גם מהסקר שערכנו 52% .מעובדי הפלטפורמה שהשתתפו בסקר היו
מעוניינים במידה רבה או רבה מאוד לעבוד באותה עבודה או בעבודה דומה כשכירים.
הייתי מעדיף/ה לעשות את העבודה שאני עושה (או עבודה דומה)
בתור שכיר/ה (עצמאי תלוי כלכלית)
60%
52%

50%
40%

39%
30%
20%
10%
9%
במידה בינונית

במידה מועטה או מועטה מאוד

במידה רבה או רבה מאוד

0

מקור :אביעד הומינר רוזנבלום ,קרן ברל כצנלסון ,עיבוד סקר iPnel, 2021

17

ממצאי הסקר אף העלו את הקשיים שנגרמים עקב היעדר הזכויות הסוציאליות
שעובדים אלה סובלים ממנו .שליש ( )35%מהעובדים בתעשייה זו מתקשים לסגור את
החודש; שיעור גבוה מעט יותר ( )39%חוששים שיאבדו לקוחות או את מקום עבודתם
במקרה שייאלצו לקחת הפסקה ממושכת בעקבות חופשת לידה ,מילואים ,טיפול בבן
משפחה ,מוות במשפחה ,פציעה או מחלה; ושיעור דומה ( )39%לא יכולים להרשות
לעצמם לקחת חופשה של שבועיים (באופן מצטבר או רצוף) מדי שנה ,תקופת החופשה
המינימלית המגיעה לשכירים בישראל 43% .מהעובדים מעידים שבזמן מחלה הם לא
עובדים והכנסתם נפגעת כתוצאה מכך ,ועוד  30%מעידים שהם עובדים בזמן מחלה,
מחשש שהכנסתם תיפגע אם לא יעשו זאת.
קשיים סוציאליים של העובדים בכלכלת הפלטפורמות
40%
39%

39%

חוששים לאבד לקוחות
במקרה של הפסקה
ממושכת (חופשת לידה,
מילואים ,מחלה ,וכו')

לא יכולים להרשות
לעצמם לקחת חופשה
של שבועיים בשנה
(ברציפות או שלא)

35%

30%

20%

10%
מתקשים לסגור
את החודש

0
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מה את/ה עושה כשאת/ה חולה או אינך חש בטוב? (עובד/ת כלכלת פלטפורמות)

17%

בדרך כלל אני
לא עובד/ת בזמן מחלה,
אך הכנסתי אינה נפגעת

10%

43%

בדרך כלל אני עובד/ת
בזמן מחלה ,גם אם איני
חושש/ת שהכנסתי תיפגע

בדרך כלל אני
לא עובד/ת בזמן
מחלה ,והכנסתי נפגעת

30%

בדרך כלל אני עובד/ת
בזמן מחלה ,מחשש
שהכנסתי תיפגע
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התשובות ממחישות את מורכבות מצבם התעסוקתי של העובדים .מצד אחד ,יש להם
מעט גמישות ,אך מהצד השני הם מרגישים מחויבות למקום עבודתם ,אף על פי שהם
מעידים שמעמדם בו רעוע ובלתי יציב ושפוטנציאל הצמיחה שיש להם במסגרתו נמוך
מאוד .כך ,על אף ש 73%-מהעובדים מעידים שהם מחליטים לבד מהיכן לעבוד30% ,
מהם משתמשים בציוד של המעסיק ,עוד  30%מרגישים שהמעסיק מחויב לספק להם
עבודה באופן שוטף ,ומספר גבוה מעט יותר ( )35%מרגישים שהם מחויבים לבצע
עבודות עבור המעסיק באופן שוטף.
כמעט מחצית מהעובדים ( )48%מעידים כי הם חשים ביטחון נמוך בכך שיצליחו
לשמור במהלך החודשים הקרובים באופן רציף על רמת הכנסה דומה לזו שיש להם
כיום; ומספר דומה ( )47%מעידים כי לעסק שלהם אין פוטנציאל לצמוח ולגדול בצורה
משמעותית ,וכי הם לא מאמינים שיוכלו להתפתח ולהתקדם בעבודתם הנוכחית (.)43%
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מעמדם התעסוקתי של עובדי הפלטפורמות
73%

מחליטים לבד מהיכן לעבוד

30%

משתמשים בציוד של המעסיק

30%

מרגישים שהעסק מחויב לספר
להם עבודה באופן שוטף

מרגישים שהם מחויבים לבצע עבודה
עבור העסק השוטף

35%

חשים ביטחון נמוך בכל שיצליחו לשמור על רמת
הכנסה דומה ורציפה בחודשים הקרובים

48%

לעסק שלהם אין פוטנציאל לצמוח ולגדול
בצורה משמעותית

47%

43%
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בארה"ב מספר העובדים בכלכלת הפלטפורמות שילש את עצמו בחמש השנים
האחרונות ,מ 3.3-מיליון עובדים ב ,2015-ל 9.9-מיליון ב .2020-נציבות האיחוד האירופי
מעריכה את מספר עובדי הפלטפורמות באיחוד בכ 24-מיליון  11% -מכוח העבודה.
עבור שלושה מיליון מתוכם מדובר במקור ההכנסה המרכזי.
הנתונים באשר להיקף התופעה בישראל אינם ברורים ונראה שהיא עדיין קטנה
יחסית ,אם כי מצויה בצמיחה משמעותית .בהסתמך על הסקר שערכנו ,אנו מעריכים
כי העובדים בכלכלת הפלטפורמות מהווים כיום כאחוז אחד מכוח העבודה בישראל.
מדובר ככל הנראה על כמה עשרות אלפי עובדים בחברות העוסקות בתחום ,ובהן
וולט ,גט דליברי ,פייבר ,יאנגו דלי ועוד .הענף המתפתח ביותר בכלכלה זו בישראל הוא
ענף השליחויות ,הכולל כיום בעיקר שליחים המעבירים משלוחי מזון ומוצרים שונים
ממסעדות וחנויות ללקוחות .ענף זה התרחב בשנה האחרונה גם לחברות פלטפורמה
המפעילות באופן ישיר “ :”Dark storesחנויות מכולת שאין בהן לקוחות ,המופעלות רק
על ידי מלקטי סחורות ושליחים .בהתאם למגמות אחרות בעולם התעסוקה הגלובלי,
סביר להניח שגם בישראל מספר עובדי כלכלת הפלטפורמות ימשיך לגדול.
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שכירים לא מוגנים
לא אקדמאים ולא מאוגדים
בעשורים האחרונים החל רווח בעולם העבודה השיח על שוק עבודה "מפולח" או
"דואלי" – כלומר ,שוק עבודה שבו המשרות נחלקות לשני סוגים :משרות ראשוניות
(או פנימיות) ומשרות משניות (או חיצוניות) .בעוד שמשרות ראשוניות נוטות להיות
עבודות יציבות יחסית בשכר גבוה יותר ובתנאים סוציאליים משופרים ,משרות משניות
הן פעמים רבות עבודות רעועות המתאפיינות בתנאים סוציאליים ירודים.
תופעת הדואליות של שוק העבודה הולכת ומתרחבת במערב ,אך ביטוייה משתנים
ממדינה למדינה .באירופה היא ניכרת בעיקר בריבוי משרות זמניות או חלקיות ,במשרות
כוננויות 12ובמינים שונים של חוזים מיוחדים וקצרי מועד .בישראל מרבית התופעות
האלה דווקא אינן מצויות בעלייה משמעותית וחלקן אף נמצאות בירידה ,ונראה כי
מגמת הדואליות של שוק העבודה באה בה לידי ביטוי בדרכים אחרות.
מחקר אשר פורסם בשנת  2019על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה ,ניסה לאפיין את
שוק העבודה הדואלי בישראל ,ופתח את הפתח להכרתו של מעמד חדש במדינה:
מעמד העובדים הלא אקדמאים והלא מאוגדים (או לא מכוסים בהסכם קיבוצי) .המחקר,
אשר נכתב על ידי פרופ' יותם מרגלית ונקרא "דואליזציה ומעמדות בשוק העבודה" ,13
התבסס על נתונים של הרשויות המנהליות השונות (למ"ס ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי
ועוד) לגבי למעלה מ 500,000-שכירים בישראל ,במשך כ 14-שנים (בין .)2014-2001
על פי הנתונים האחרונים שהתפרסמו ,עובדים מאוגדים (או כאלה המכוסים בהסכם
קיבוצי) בישראל מרוויחים  16%יותר מעובדים לא מאוגדים (גם מפני שהם משכילים
יותר ,אך לא רק בשל כך)  .14עובדים בעלי השכלה אקדמית בישראל מרוויחים
 14%-23%יותר מחסרי השכלה אקדמית .15
על פי ממצאי המחקר 49% ,מהשכירים בישראל עונים על ההגדרה של עובדים שאינם
מאוגדים או מכוסים בהסכמים קיבוציים ("חיצוניים" על פי הגדרת המחקר) ושאינם
בעלי השכלה אקדמית 20% .הם עובדים חיצוניים בעלי השכלה אקדמית 17% ,הם
עובדים מאוגדים או מכוסים בהסכמים קיבוציים ("פנימיים" על פי הגדרת המחקר),
ו 14%-הם עובדים פנימיים ללא תואר אקדמי .16
מבין אלו ,הקבוצה החלשה ביותר היא זו של העובדים החיצוניים ללא תואר .העובדים
בקבוצה זו הם הצעירים ביותר מכל הקבוצות (גילם הממוצע הוא  ,)37.5ויש בה ייצוג
יתר לגברים (המהווים כ 58%-מהקבוצה) .17
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ההשלכות של מאפייני העובדים משמעותיות מאוד .עובדים חיצוניים בלי תואר
(המהווים ,כזכור 49% ,מהשכירים) עובדים פחות במשרות מלאות ,נשארים פחות זמן
אצל המעסיק שלהם ,עובדים פחות חודשים בכל שנה ,מחליפים יותר עבודות וחוששים
יותר לאבד את מקום העבודה שלהם .18
גם בהיבטים שונים הנוגעים לשכרם ,העובדים החיצוניים סובלים ממצב עגום ביחס
לפנימיים .שיעור גבוה יותר מהם ספג ירידה של יותר מ 20%-בהכנסה בעקבות חילופי
עבודות ומרוויח פחות מ 66%-מהחציון ,ולעומת זאת ,שיעור נמוך יותר מהם מרוויח
מעל  150%מהחציון .19
בנוסף לכך ,העובדים החיצוניים נשלחים לפחות קורסים והשתלמויות מקצועיות מטעם
מקום העבודה שלהם ביחס לפנימיים ,סובלים יותר מהיעדר קרן פנסיה וחוששים יותר
לפרנסתם לאחר היציאה לגמלאות .שיעור נמוך יותר מהם מקבל תשלום מלא עבור
ימי חופשה ,כמו גם השתתפות מהמעסיק בביטוח חיים ,בקרן השתלמות ,באחזקת
רכב ,בארוחות ,בלימודי ילדים ועוד .20
הפערים אף מתרחבים עם הזמן .פרופ' מרגלית מצא כי השכר של עובדים מכל אחת
מהקבוצות עולה לאורך שנות עבודתם ,אך העלייה בשכרם של העובדים החיצוניים
ללא תואר קטנה משמעותית מזו של חברי הקבוצות האחרות (במיוחד מבעלי התואר
האקדמי) .21

מחליפי עבודות באופן תכוף
בשנים האחרונות עולה לשיח הציבורי תופעת החלפת העבודות התכופה של בני הדור
הנוכחי .בעוד שבמאה שעברה עבד העובד הממוצע מגיל צעיר במקום עבודה אחד
או שניים בלבד ,שאותם עזב רק עם היציאה לפנסיה ,נראה כי העובדים הצעירים כיום
נוטים כיום להחליף מקומות עבודה באופן תכוף יותר .השינוי מוסבר בירידה בכוחם של
איגודי העובדים ,שהבטיחו קביעות מסוימת והקשו על פיטורין; במקומות עבודה שכבר
אינם מציעים מסלולי קידום; בחיפוש של העובדים אחר משמעות; בשיפור כללי של
המצב הכלכלי ,שמאפשר לקיחת סיכונים רבים יותר; בשינויים הטכנולוגיים התכופים
והמהירים ועוד .22
המעברים התכופים בין העבודות משפיעים באופן נרחב על שוק העבודה ,על איזון
בית-עבודה ועל התרבות הנוכחית .כאן נתמקד בזכויות הסוציאליות הנגרעות מהעובדים
עקב מעברים תכופים אלה.
הנתונים מהארץ ומהעולם מבהירים שמספר העובדים העוברים באופן תכוף בין
מקומות עבודה אכן מצוי במגמת עלייה ,אם כי זו ככל הנראה איטית יותר משנטען .כך,
22
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על פי נתוני ה ,OECD-ממוצע הוותק במקום העבודה הנוכחי של העובדים בכל הגילים
במדינות הארגון נמצא במגמת ירידה עקבית אך איטית  .23מגמה זו באה לידי ביטוי
בעיקר אצל עובדים בגילי העבודה העיקריים .54-25 ,אלה עבדו בשנת  9.3 2014שנים
בממוצע במקום עבודתם באותו זמן ,ובשנת  8.8 2020שנים.
ירידה קלה בשעות העבודה הממוצעות בגילאי העבודה העיקריים בOECD-
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במדד אחר ,המשקף את שיעור העוזבים את מקום עבודתם לאחר שנה אחת בלבד ,חלה
בבריטניה בעשור האחרון עלייה משמעותית .בשנת  2010עמד שיעור זה בבריטניה
על  5.7%בלבד מכלל המועסקים .מאז הוא מצוי בעלייה עקבית ,שהגיעה עד לשיא של
 10.9%בשנת .2018
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שיעור העוזבים את מקום עבודתם בבריטניה
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גם בארה"ב ישנה מגמה דומה .במחקר שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה  25מצאו
פרופ' יותם מרגלית ואיילת הלל כי בארה"ב חלה ירידה משמעותית בחציון השנים
שגברים בכל הגילים מועסקים אצל המעסיק הנוכחי שלהם .אצל נשים לא נמצאה
מגמה כזו.

חציון שנות עבודה אצל המעסיק הנוכחי ,גברים בגילי )2014-1983( 64-25
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מקור :דואליזציה ומעמדות בשוק העבודה ,יותם מרגלית ,המכון הישראלי לדמוקרטיה

המצב בישראל
גם בישראל ניתן לראות תופעה דומה .מנתונים שפרסם הלמ"ס עולה כי  41%מבין
העובדים הישראלים הם בעלי ותק של חמש שנים או פחות במקום עבודתם .ותק
כזה פוגע בזכויות הסוציאליות שהם צוברים ,ומציב אותם ,לדוגמה ,במדרגת הצבירה
הנמוכה של ימי החופשה על פי חוק ( 12ימים בשנה בלבד).
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שנות ותק במקום העבודה הנוכחי 2018 -

26%

 3-5שנים

59%
 6שנים
ומעלה

16%

 0-2שנים

מקור :למ"ס ,עיבוד אביעד הומינר רוזנבלום ,קרן ברל כצנלסון

על פי נתוני הלמ"ס ,שיעור הגברים בעלי פחות מחמש שנות ותק במקום העבודה עלה
משמעותית בשנים האחרונות ,מ 32.9%-בשנת  2002ל 43.9%בשנת  .2016גם אצל
נשים שיעור בעלות הוותק של פחות מחמש שנים במקום העבודה עלה בשנים אלה,
אם כי במידה פחותה באופן משמעותי.
במחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה  26נמצא מתאם גבוה בין היעדר השכלה
אקדמית לבין הסיכוי לוותק נמוך במקום העבודה ,כאשר בגילי  44-35הסיכוי של
חסרי השכלה אקדמית להיות בעלי ותק נמוך במקום העבודה גבוה ב 30%-מבעלי
השכלה אקדמית.
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זכויות הכרוכות בוותק
כיום ישנן בישראל שמונה זכויות עובדים עיקריות הכרוכות בוותק אישי במקום
העבודה ,שאותן מפסידים העובדים העוברים תכופות בין עבודות ,שמספרם ,כאמור,
הולך ומאמיר:
ńגובה פיצויי הפיטורים :27
זכאות לאחר שנת ותק אחת לפיצויי פיטורים בגובה משכורת אחת לכל שנת
עבודה ,ללא הגבלה
ńמשך החופשה השנתית :28
הגעה לזכאות מקסימלית של  23ימי חופשה שנתיים לאחר תשע שנות ותק
במקומות עבודה שנמצאים תחת צו ההרחבה (רוב מקומות העבודה) או לזכאות
מקסימלית של  24יום לאחר  14שנות ותק (במיעוט מקומות העבודה)
ńימי המחלה :29
הגעה לזכאות מקסימלית של  90ימי מחלה לאחר חמש שנות ותק
ńגובה דמי ההבראה :30
זכאות לדמי הבראה לאחר שנת עבודה אחת ,הגעה לזכאות מקסימלית של עשרה
ימים בשנה לאחר  19שנות ותק
ńמשך תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים :31
הגעה לזכאות מקסימלית לאחר שנת ותק אחת לעובדים חודשיים ,ושלוש שנות
ותק לעובדים שעתיים
ńאיסור פיטורי עובדת הרה ללא קבלת אישור מהממונה על חוק עבודת נשים :32
זכאות לאחר שישה חודשי עבודה
ńאיסור פגיעה במשרה של עובדת הרה ללא קבלת אישור מהממונה על חוק
עבודת נשים :33
זכאות לאחר שישה חודשי עבודה
ńמשך החל"ת לאחר הלידה :34
הגעה לזכאות מקסימלית של שנה לאחר ארבע שנות ותק
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זכאות לאחר
שנת ותק אחת
ומטה

זכאות לאחר
שלוש שנות ותק

זכאות לאחר
ארבע שנות ותק

זכאות לאחר
חמש שנות ותק

זכאות לאחר
תשע שנות ותק
ומעלה

איסור פיטורי
עובדת הרה,
איסור פגיעה
במשרה של
עובדת הרה,
זכאות לפיצויי
פיטורים ,זכאות
מקסימלית
לתקופת הודעה
מוקדמת
לפיטורים לעובד
חודשי ,זכאות
לקבלת דמי
הבראה

זכאות
מקסימלית
לתקופת הודעה
מוקדמת
לפיטורים

זכאות
מקסימלית
לחל"ת
אחרי לידה

זכאות
מקסימלית
לימי מחלה

זכאות
מקסימלית
לחופשה
שנתית ,זכאות
מקסימלית
לדמי הבראה

מקור :אביעד הומינר-רוזנבלום ,קרן ברל כצנלסון

על פי נתוני הלמ"ס שהוזכרו למעלה ,לרבע מהעובדים בישראל ,לכל הפחות ,אין את
הזכאות המקסימלית לתקופת הודעה מוקדמת לפיטורים ,את הזכאות המקסימלית
לתקופת חל"ת אחרי לידה ,ואת הזכאות המקסימלית לימי מחלה .יחד עם עוד 16%
(סה"כ  )41%מהעובדים הם לא זכאים גם לימי החופשה המקסימליים ולדמי ההבראה
המקסימליים .בהתחשב במגמות העולמיות והמקומיות ,סביר להניח שמספר המחליפים
עבודות באופן תכוף יעלה ,ובכך יעלה מספר העובדים שאינם זכאים לזכויות סוציאליות
מקסימליות.
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 .3מה אפשר לעשות?
מודלים נבחרים מהעולם והמלצות
ארגונים בינלאומיים
עובדים לא מוכרים
פרילנסרים מדומים
בשל החשש שצורת ההעסקה של עובדים אלה מהווה למעשה התחמקות מתשלום
הזכויות הסוציאליות המגיעות לשכירים ,מספר מדינות קבעו הסדרים מיוחדים
המוסיפים להגדרות "שכיר" ו"עצמאי" הגדרה של "פרילנסר מדומה" ו/או "עובד עצמאי
תלוי כלכלית" ,המקנה זכויות מיוחדות.
כך ,בספרד ,דרום קוריאה ,קנדה וגרמניה ישנה קטגוריית עיסוק נפרדת לעובדים אלה,
המגדירה אותם במפורש כמי שזכאים לקבל חלק משמעותי מהזכויות הסוציאליות
המגיעות לשכירים ,כולל ימי חופשה ,ימי מחלה ,זכות ההתאגדות והאפשרות להתדיין
בית הדין לעבודה .מדינות אחרות ,וביניהן פולין ,אוסטריה ,סלובקיה ,איטליה ופורטוגל,
הגדירו גם הן קטגוריה נפרדת עבור עובדים אלה ,אך היא מאפשרת להם לקבל רק
חלק קטן מהזכויות הסוציאליות המגיעות לשכיר ,כמו דמי אבטלה ,חופשת לידה או
אפשרות פנייה לבית הדין לעבודה.
בבריטניה ישנה קטגוריית עיסוק שלישית" ,עובד" ,בנוסף לעצמאי ושכיר ,שמי
שמשתייך אליה נהנה מגמישות רבה יותר בשעות ותנאי עבודתו וזכאי למרבית
הזכויות להן זכאי שכיר ,אך לא לזכויות מסוימות הקשורות ברובן לנושא הפיטורים
(כמו תקופת הודעה מוקדמת לפני פיטורים והגנה מפני פיטורים לא הוגנים).
ההשתייכות של מועסק לאותה קטגוריה תלויה בהעסקתו בתלוש שכר ,ולא דרך
הוצאת חשבונית (כמו עצמאי או פרילנסר) .גם בסלובקיה ,אוסטריה וגרמניה ישנן
הגדרות מיוחדות לפרילנסרים ,אך הן לא מאפשרות קבלת תנאים סוציאליים נרחבים
אלא בעיקר הקלות ביורוקרטיות.
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קטגוריה ייחודית
לפרילנסרים
המזכה אותם
במרבית התנאים
הסוציאליים

קטגוריה ייחודית
לפרילנסרים
המזכה אותם
בעיקר בהקלות
ביורוקרטיות

קטגוריה ייחודית
ל"עצמאיים
תלויים" המזכה
אותם במרבית
התנאים
הסוציאליים

בריטניה

גרמניה ,אוסטריה
וסלובקיה

ספרד ,קנדה,
גרמניה ודרום
קוריאה

קטגוריה ייחודית
ל"עצמאיים
תלויים" המזכה
אותם בתנאים
סוציאליים
מינימליים (לדוג'
– דמי אבטלה,
חופשת לידה או
זכות התאגדות)

קטגוריה ייחודית
לעובדי כלכלת
פלטפורמות
(באופן כללי או
בענפים מסוימים)

פולין ,אוסטריה ,ספרד ,קליפורניה,
סלובקיה ,איטליה ,איטליה ופורטוגל
(עדיין לא נחקק
פולין ופורטוגל
באופן סופי)

מקור :אביעד הומינר-רוזנבלום ,קרן ברל כצנלסון

השוואה בין שתי חקיקות ותיקות יחסית מסוג זה יכולה לשפוך אור על ההבדלים ביניהן.
בקנדה נחקקו כבר בשנות ה 70-חוקים שמספקים הגנה סוציאלית נרחבת ל"עצמאים
תלויים" .במבט לאחור ניתן לראות שהחקיקה הביאה להרחבת היקף הזכאים לזכויות
סוציאליות .הזכויות הסוציאליות הנרחבות שניתנו לעובדים המשתייכים לקטגוריה
שלישית זו ,מנעו זליגה המונית של שכירים לתוכה.
לעומת זאת ,באיטליה נחקקה משנות ה 70-ועד שנות ה 90-סדרת חוקים שהכירו גם
הם בסוג עובד שלישי" ,כפוף למחצה" ( .)Co.Co.Coלעומת החוקים הקנדיים ,החוקים
באיטליה סיפקו מעט מאוד זכויות לעובדים שחסו תחת הגדרה זו ,וכללו בעיקר זכות
עמידה בפני בית הדין לעבודה .בשל כך יותר ויותר מעסיקים החלו להגמיש מעט
את תנאי העסקת עובדיהם והעבירו אותם לקטגוריה הזו ,כדי לחסוך לעצמם עלויות
העסקה .בשל הפגיעה הקשה בזכויות העובדים והעובדה שבסופו של דבר פחות עובדים
זכו להגנה סוציאלית ,שונו החוקים האיטלקיים בתחילת שנות ה 2000-כך שההגדרות
הצטמצמו מאוד ,וכיום קשה מאוד להכניס עובדים תחת קטגוריה זו ,ולמעשה היא
כמעט חסרת תוקף .כך ,ניתן לראות במקרה האיטלקי את המורכבות בחקיקת הסיווג
השלישי משני כיווניה – החקיקה הרחבה מדי ומחוסרת הזכויות ,שפוגעת בזכויות
השכירים ,מצד אחד ,והחקיקה הצרה מדי ,שהופכת למיותרת.
בדרום קוריאה התמודדו עם החשש מזליגה של שכירים לקטגוריה השלישית בצורה
ייחודית .בניגוד לשאר המדינות המוזכרות כאן ,הקטגוריה השלישית במדינה זו אינה
מורכבת מקריטריונים שמגדירים אילו עובדים נכללים בה ,אלא מפרטת במדויק אילו
מקצועות וענפים נכללים בה .הבעייתיות בשיטה הקוריאנית היא שהקביעה אילו ענפים
ייכללו בקטגוריה היא שרירותית במידה רבה ,ונובעת מלחצים פוליטיים .בנוסף לכך,
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שינויים בשוק העבודה לא באים בה לידי ביטוי בצורה אוטומטית ,ולכן יש צורך לעדכן
אותה באופן אקטיבי לאור אותם שינויים ולבצע שינויי חקיקה בהתאם.

עובדי פלטפורמות
במספר גדול של מדינות מערביות מתנהלים כיום הליכים משפטיים וחקיקתיים הנוגעים
להגדרתם של עובדי כלכלת הפלטפורמות ולתנאי עבודתם .אלה מתמקדים ברובם
בחברות ההסעה והשליחויות ,שתופסות כיום חלק גדול מכלל כלכלת הפלטפורמות,
ואשר הכפיפות של המועסקים למעסיקים מובהקת בהן יותר מאשר בענפים אחרים.

חקיקה
בארבע מדינות נחקקו חוקים הנוגעים ישירות לתנאי העסקתם של עובדי פלטפורמות:
איטליה ,ספרד ,פורטוגל ומדינת קליפורניה שבארה"ב.

איטליה
בסוף שנת  2019נחקק באיטליה חוק  ,128/19שמחייב מתן תנאים מינימליים לשליחים
המועסקים בכלכלת הפלטפורמות ומוגדרים כקבלנים עצמאיים ולא כשכירים  .35החוק,
שנכנס לתוקף בסוף שנת  ,2020קובע כי החברות חייבות לחתום עם כל מועסק כזה על
חוזה אישי ,וכי עליהן לשלם לו שכר שעתי מינימלי שייקבע בהסכם קיבוצי (או אם אין
הסכם כזה ,בהסכמים קיבוציים בענפים קרובים) ושאינו תלוי רק בכמות משלוחים .עוד
קובע החוק כי על החברות לשלם תשלום נוסף עבור עבודה בלילה או בתנאי מזג אוויר
גרוע; לספק למועסקים מידע הרלוונטי לזכויותיהם ולתנאי עבודתם; ולשלם למוסד
הלאומי המבטח את המועסקים עבור כיסוי מקרים של תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

קליפורניה
בקליפורניה נחקק בשנת  2019חוק מספר  ,36 5בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון
של המדינה ,שקבעה כי מרבית עובדי כלכלת הפלטפורמות הם למעשה שכירים,
וככאלה זכאים לכל התנאים של שכירים .החוק ביקש לעגן ולהרחיב את הפסיקה,
וקבע כי כל עובד הוא שכיר כברירת מחדל ,וכי על מעסיק שמבקש שלא להגדירו ככזה
מוטל להוכיח כי העובד עומד במבחן ה( :ABC-א) הפרט חופשי מהכוונה ושליטה ,הן
על פי החוזה והן למעשה; (ב) השירות איננו חלק מהעיסוק המרכזי של המעביד; (ג)
האדם עוסק או מחזיק עסק עצמאי באותו תחום בו הוא נותן שירות אצל אותו מעביד.
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לאחר שחברות כמו  Uberו Lyft-הפסידו בבית המשפט בתביעה שדרשה מהן להכיר
בנהגיהן כשכירים על פי החוק החדש ,הן החלו לקדם חוק משלהן (הצעה  )22שיחריג
את חברות הנסיעה והמשלוחים מהחוק החדש ,ויקבע שנהגיהן יוגדרו כקבלנים עצמאים
אך יקבלו מספר זכויות שבדרך כלל לא ניתנות לעצמאים ,ובהן:
תשלום של  120%משכר המינימום לנהג שלוקח נוסע או נמצא בדרך לנוסע (אך לא
לכזה שמחפש נוסעים)
1 .תשלום קבוע לכל מייל לנהג שלוקח נוסע או נמצא בדרך לנוסע (אך לא לכזה
שמחפש נוסעים)
2 .ביטוח בריאות לנהגים שעובדים מעל  15שעות בשבוע
3 .כיסוי הוצאות רפואיות ואובדן הכנסה לנהגים שנפגעו בתפקידם
4 .הטלת חובות שונות על החברות ,ובהן איסור אפליה ,יצירת מדיניות נגד הטרדה
מינית ,בדיקת רקע פלילי ובדיקות בטיחות
ההצעה עברה במשאל עם שהתקיים בבחירות  2020ברוב של  ,59%ובפועל כמעט
שביטלה לחלוטין את החוק הקודם (חוק  )5ויצרה מעמד עובד חדש ,בין עצמאי לשכיר,
של נהגי שליחויות והסעות בחברות פלטפורמה .בשנת  2021נפסלה הצעת החוק  22על
ידי בית משפט מקומי ,בטענה שהיא איננה חוקתית ,מכיוון שהיא רחבה מדי ומגבילה
את בית המחוקקים המקומי בכך שהיא דורשת רוב של שבע שמיניות מבית הנבחרים
על מנת לשנותה .כיום החוק החדש (חוק  )22עודנו בתוקף ,עד שיידונו ערעורי חברות
הפלטפורמה על החלטת בית המשפט.

ספרד
ביולי  2021עבר בספרד חוק חדש שכונה "חוק הרוכבים"  ,37ומסדיר את תנאי עבודתם
של נהגים ושליחים המועסקים על ידי חברות פלטפורמה .גם בספרד החלו הליכי
חקיקת החוק לאחר פסיקה של בית המשפט העליון במדינה ,שקבעה כי עובדי כלכלת
הפלטפורמות צריכים להיות מסווגים כשכירים .החוק קבע שתוך שלושה חודשים מרגע
חקיקתו על שליחים העובדים בכלכלת הפלטפורמות להיות מסווגים כשכירים ,והטיל
על חברות הפלטפורמה ליידע את איגודי העובדים באשר להשפעת האלגוריתמים שהן
עושות בהם שימוש על תנאי עבודתם של העובדים.
בעקבות החוק החלו חברות השליחויות הפועלות בספרד להתארגן מחדש .אחת
החברות הגדולות ,Deliveroo ,החליטה לצאת מהמדינה ,בעוד חברות אחרות העבירו
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את עובדיהן להעסקה ישירה ,החלו להעסיקם דרך קבלני משנה או שינו את תנאי
ההעסקה כדי להפוך את העובדים לאוטונומיים יותר ובכך להתחמק מן הפסיקה .כך
 ,Glovoפלטפורמת המשלוחים הגדולה במדינה ,העבירה חלק קטן יחסית מעובדיה
להעסקה ישירה ,והגמישה את תנאי ההעסקה של שאר המועסקים כדי שיוגדרו
כעצמאים .היא נתנה להם האפשרות להסכים ולסרב לכל משלוח ,לקבוע לבד את
הזמן בו הם יעבדו ,להציע בעצמם מה תהיה עלות המשלוח (בצורת מכרז שבו ההצעה
הנמוכה ביותר זוכה) ולהעסיק קבלני משנה.

פורטוגל
באוקטובר  2021אישרה ממשלת פורטוגל חוק הדומה ברוחו לחוק הספרדי  ,38הקובע
כי נהגים ושליחים העובדים בכלכלת הפלטפורמות יוגדרו בתור ברירת מחדל כשכירים
ויזכו לכל התנאים הנלווים לכך .לצד זאת ,יידרשו החברות לחשוף בפני עובדיהן היבטים
באלגוריתמים שלהן המשפיעים על שכרם ותנאי עבודתם .על מנת שייכנס לתוקף,
החוק צריך עדיין לעבור בפרלמנט המקומי ,מה שצפוי לקרות בחודשים הקרובים.

ניתוח ומסקנות מסקירת הליכי החקיקה במדינות השונות
 .אהבחנה בין שליחים ונהגים לבין סוגים אחרים של עובדי פלטפורמות :ניתן
לראות כי כל החוקים שנחקקו עד היום מתייחסים באופן ספציפי לשליחים ולנהגים
העובדים בכלכלת הפלטפורמות ,ולא לעובדים אחרים בכלכלה זו .יש לכך שתי
סיבות עיקריות :ראשית ,מדובר באחד הענפים המתפתחים ביותר בתעשייה הזו,
הגדל באופן דרמטי בשנים האחרונות ,וכזה שקיבל דחיפה משמעותית ממשבר
הקורונה .הסיבה השנייה והמשמעותית יותר היא שהחברות העוסקות בענף זה הן
באופן מובהק לא פלטפורמות ,ומהוות למעשה חברות שליחויות והסעות לכל דבר.
ניתן לראות זאת בבירור על ידי השוואתן לחברות פלטפורמה אחרות .אחת מחברות
הפלטפורמה הגדולות העובדות בישראל היא חברת פייבר  -מרקטפלייס המקשר
בין נותני שירותים במגוון תחומים לבין מזמיני שירותים .נותני השירותים יכולים
להגדיר אילו שירותים הם רוצים לתת ,איזה מחיר הם רוצים לגבות וכמה זמן ייקח
להם לתת את השירות ,וחברת פייבר גובה עמלה עבור התיווך ועבור הממשק שלה.
השירות שהיא נותנת הוא במובהק שירות של פלטפורמה ,שעיקר פעולתה הוא
קישור ,וששני הצדדים שנעזרים בה חופשיים לקבוע כמעט הכול בעצמם .חברות
השליחויות וההסעות ,לעומת זאת ,נותנות שירות אחד וספציפי מאוד ,קובעות את
העלות שלו ,עושות את כל העבודה מאחורי הקלעים ,מגדירות לעובד ולמזמין
השירות את כל התנאים ,ולמעשה מעסיקות באופן מובהק את העובדים שלהן.
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 .בהבדלים בתנאים המוצעים לעובדים :בעוד שספרד ופורטוגל מגדירות את
השליחים כשכירים לכל דבר ועניין ,ואף מרחיבות את הזכויות שלהם בכל הנוגע
לשקיפות בנוגע לאלגוריתם שמכווין את פעילותם ,איטליה יצרה עבורם הגדרה
מיוחדת .החוק האיטלקי אינו מספקת לעובדי הפלטפורמות את כל זכויות
השכירים ,אך הוא מחייב תשלום שכר מינימום שעתי ,ובכך פותר את אחת הבעיות
המרכזיות שמהן הם סובלים – אי-תשלום על הזמן שבו הם מחכים לקבל הזמנה
למשלוח .לעומת זאת בקליפורניה ,החוק הנוכחי (הצעה  ,)22שנחקק ביוזמת
חברות הפלטפורמה ,אמנם מספק לעובדים הטבות מסוימות ,אך הן מינימליות
מאוד ואינן נוגעות לבעיה המרכזית של אי-תשלום במקרה של חוסר במשלוחים.
בנוסף לבעייתיות הנוגעת לזכויותיהם החסרות של עובדי הפלטפורמה ,ישנה בעיה
גדולה יותר בחקיקה של סיווג תעסוקתי עם זכויות מצומצמת כמו בקליפורניה.
האפשרות לסווג עובדים בקטגוריה שחסרה את מרבית הזכויות הסוציאליות עלולה
לגרום למעסיקים לדחוק שכירים לקטגוריה זועל מנת לחסוך בעלויות העסקה ,כפי
שאכן אירע באיטליה בעשורים האחרונים.39

פסיקה והתאגדות
במספר רב של מדינות פסקו בתי משפט מקומיים בתיקים הקשורים ל"כלכלת
הפלטפורמות" .בסקירה שנעשתה על ידי ארגון עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות
עובדים  40נמצא כי מתוך  32פסיקות שניתנו ברחבי העולם בשאלת סיווג ותנאי
עבודתם של עובדי כלכלת הפלטפורמות 23 ,נפסקו לטובת העובדים .כך ,למשל ,פסק
בית המשפט העליון של בריטניה שעובדי  Uberהם "עובדים" (הקטגוריה השלישית
הנהוגה במדינה) ולא עצמאים ,זאת בשל מוטת השליטה של  Uberעל עבודתם של
נהגים ,ובית המשפט לערעורים של הולנד קבע שעובדי חברת השליחויות Deliveroo
הם שכירים .פסיקות דומות ניתנו גם בארה"ב ,בלגיה ,קנדה ,צרפת ,גרמניה ,איטליה,
הולנד ,דרום קוריאה ,דרום אפריקה ,ספרד ,שוויץ ,אורוגוואי ,צ'ילה ואוסטרליה ,ובבית
המשפט האירופי לצדק .רוב הניצחונות היו בתיקים של חברות פלטפורמה המעסיקות
נהגים ושליחים ,כמו  Uberו .DoorDash-למרות ההפסדים הרבים ,במספר מועט של
מדינות אכן שונה הסיווג התעסוקתי של מועסקי כלכלת הפלטפורמות לשכירים .ברובן
מנהלות חברות הפלטפורמה קרב התשה משפטי בו מושקע כסף רב ,ובינתיים לא
ממלאות אחר הוראות הפסיקה.
ישנן גם מדינות שבהן החברות ניצחו בבית המשפט ,ובהן אוסטרליה ,ניו זילנד וברזיל.
בישראל נדונה בימים אלה בבית הדין לעבודה תביעה ייצוגית נגד וולט 41בטענה שהיא
מסווגת את עובדיה כעצמאים אף על פי שהם אינם כאלה ,ובכך מקפחת את זכויותיהם.
33

במספר של מדינות הצליחו עובדי פלטפורמה להשיג הסכמים קיבוציים ,למרות הקושי
המובנה ,ובמקרים רבים גם החוקי ,להתאגד .כך ,בשוודיה חתם סטרטאפ תחבורה על
הסכם עם איגוד עובדי התחבורה השוודי .בדנמרק חתמה חברה המהווה פלטפורמה
לשירותי ניקיון בתים פרטיים ,על הסכם קיבוצי עם איגוד מקצועי ,המעניק לעובדי
הפלטפורמה דמי מחלה ,תשלום בחגים והפרשה לפנסיה .בספרד נחתם הסכם בין
חברת שליחויות לבין איגוד עובדים ,שמגביל את שעות העבודה ,מספק ימי חופשה
ומאפשר התנתקות ממעקב דיגיטלי .בשוויץ נחתם בין חברת שליחויות לאיגוד עובדים
הסכם דומה ,אך מקיף יותר ,הכולל גם הבטחת שעות עבודה מינימליות ,ימי מחלה
ועוד .ואילו באוסטריה ,איגוד התחבורה והשירותים הקים ועד עובדים עבור שליחים של
חברת פלטפורמה מקומית ,שמנהל משא ומתן על הסכם קיבוצי מול החברה .חברת
פלטפורמה נוספת שבסיסה בגרמניה חתמה על הסכם להקמת ועד עובדים אירופי ,כולל
הוראה להצבת נציגי עובדים בוועד המפקח .ובהולנד הכיר בית המשפט המקומי בעובדי
חברת פלטפורמה מקומית ככאלה שחוסים תחת הסכם ענפי של שליחים ,ומשכך זכאים
לזכויות רבות ובראשן שכר שעתי קבוע ,בלי קשר לכמות המשלוחים שביצעו .42

המלצות ארגונים בינלאומיים
ארגונים בינלאומיים גדולים ממליצים גם הם על אסדרת תנאי עבודתם של עובדי
כלכלת הפלטפורמות ועל מתן תנאים סוציאליים לאותם עובדים .כך ,במסמך
מקיף שמהווה חלק מדו"ח הנוגע לעתיד עולם העבודה ,מעלים חוקרי ה OECD-את
הבעייתיות שבעליית מספרם של העובדים המצויים ב"תחום האפור" של יחסי העבודה
ואינם נהנים מההגנות הסוציאליות השונות שניתנות לשכירים .המסמך ממליץ להסדיר
את מעמדם של עובדי כלכלת הפלטפורמות ושאר העובדים הלא סדירים .הוא מציע,
בין השאר ,לחדד את ההבחנה בין שכירים לעצמאים ,תוך צמצום האזורים האפורים
ביניהם; להגביר את אכיפת החוק בתחום זה; ולהרחיב את זכויות העובדים הנותרים בכל
זאת בתחום האפור ובהן :שכר הוגן ,שעות עבודה ומנוחה ,בריאות ובטיחות תעסוקתית,
חקיקה נגד אפליה ,הגנה תעסוקתית מינימלית וזכות להתאגדות ומשא ומתן קיבוצי .43
גם הנציבות האירופית ,הפועלת מטעם האיחוד האירופי ,פרסמה דו"ח המלצות מקיף
בנוגע ליחס הרגולציוני הרצוי לכלכלת הפלטפורמות  .44אם הפרלמנט האירופי יצביע
בעד אימוץ ההצעה ,המדינות החברות באיחוד יצטרכו לחוקק חוקים ברוחה תוך
שנתיים .ההצעה המרכזית של הנציבות היא שפלטפורמות יוגדרו כמעסיקות באופן
ישיר בתנאי שהן עומדות בלפחות שניים מתוך חמשת הקריטריונים הבאים:
 .אהן קובעות את גובה התגמול או קובעות גבולות עליונים לגובה התגמול
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 .בהן דורשות מהאדם המבצע עבודת פלטפורמה לכבד כללים מחייבים ספציפיים
בכל הנוגע למראה חיצוני ,התנהגות כלפי מקבל השירות או ביצוע העבודה
 .גהן מפקחות על ביצוע העבודה או מאמתות את איכות תוצאות העבודה ,לרבות
באמצעים אלקטרוניים
 .דהן מגבילות את חופש העבודה של העובד ,לרבות באמצעות סנקציות ,במיוחד
לגבי שיקול הדעת שלו לבחור את שעות העבודה או הזמנים שבהם לא יעבוד,
לקבל או לסרב למשימות או להשתמש בקבלני משנה או מחליפים
 .ההן מגבילות בפועל את האפשרות של המועסק לבנות בסיס לקוחות או לבצע
עבודה דומה עבור צד שלישי
בנוסף ,החברות יחויבו ליידע את העובדים בדבר מערכות ניטור אלקטרוניות של
עבודתם ,ומערכות אוטומטיות לקבלת החלטות שנוגעות לתנאי עבודתם (אלגוריתמים).
החברות אף יידרשו להסביר לעובדים על האלגוריתמים המשפיעים על עבודתם,
ולשמוע טענות שלהם בנוגע לתנאי עבודתם.
בנציבות מניחים שמשמעות ההחלטה היא שכ 4.1-מיליון עצמאים בכלכלת
הפלטפורמות יוגדרו כשכירים ,ועוד  3.8מיליון יישארו עצמאים .הליך אחר שמקיימת
הנציבות נועד לאפשר לפרילנסרים ועצמאים בכלכלת הפלטפורמות להתאגד למשא
ומתן קיבוצי על אף דיני התחרות שנועדו למנוע קרטלים .45

שכירים לא מוגנים
לא אקדמאים ולא מאוגדים
ישנן שתי דרכים מרכזיות שבהן מתמודדות רבות ממדינות ה ,OECD-בדגש על מדינות
מערב אירופה ,עם שוק העבודה הדואלי בשטחן .הדרך הראשונה היא קידום מסיבי של
מדיניות פעילה בשוק העבודה (.)ALMP
מדיניות פעילה בשוק העבודה היא שם כולל להשקעה ממשלתית בתכניות שנועדו
לעזור בהשמה של מובטלים ולשפר את מצבם התעסוקתי של עובדים .בין תכניות אלה
ניתן למנות הכשרות תעסוקתיות ,למידה לאורך החיים ,מס הכנסה שלילי ,התמחויות
מסוגים שונים ,אימונים תעסוקתיים ,השמות ישירות ,מרכזי הכוון ועוד .למדיניות פעילה
בשוק העבודה ,כשהיא נעשית בצורה הנכונה ,ישנה השפעה משמעותית על שיעור
האבטלה ועל מצבם התעסוקתי של עובדים ,בעיקר מאוכלוסיות מוחלשות .46
מדינת ישראל משקיעה מעט מאוד במדיניות כזו ,והיא נמצאת במקום הרביעי מהסוף
בין מדינות ה OECD-בשיעור ההשקעה מהתוצר ( .)0.16%כדי לשפר את מצבם של
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העובדים הפגיעים ,ולעזור להם להגיע לעבודות טובות יותר ולהישאר בהן זמן רב
יותר ,יש להגדיל משמעותית את ההשקעה של מדינת ישראל בתחום .על מנת להגיע
לממוצע ה ,OECD-יש להגדיל פי ארבע את ההשקעה הנוכחית.
השקעה במדינות פעילה בשוק העבודה ( )ALMPכשיעור מהתוצר 2019 -
4.5
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OECD
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נורבגיה
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שווייץ
הונגריה
גרמניה

מקור :אביעד הומינר-רוזנבלום ,עיבוד לנתוני הOECD-

המגזרים היחידים שלגביהם נקטה ממשלת ישראל בכל זאת במדיניות נרחבת יחסית
של  ALMPהם גברים ונשים במגזר החרדי ובמגזר הערבי ,שהעלאת שיעור התעסוקה
שלהם נקבעה על ידי הממשלה כיעד רשמי .במסגרת זו נפתחו מרכזי תעסוקה ייעודיים,
גובשו קורסי הכשרות מיוחדים ,ניתנו מלגות ותמריצים ועוד .בשני המגזרים והמגדרים
שיעורי התעסוקה עלו משמעותית ,אך בחלקם הם לא הגיעו ליעד שנקבע.
מחקרים שליוו את תכניות ה— ALMPשל הממשלה מצאו שהייתה להן השפעה
משמעותית על העלאת שיעורי התעסוקה .כך ,על פי מחקרים שנעשו על ידי משרד
העבודה והרווחה ומכון ברוקדייל ,מרכזי ההכוונה וההכשרה התעסוקתית לחרדים,
הקרויים "מפתח" ,העלו ב 20%-את שיעורי התעסוקה בקרב נשים וב 11%-בקרב גברים.
במחקר נוסף של מכון ברוקדייל ,שליווה תכנית נוספת בשם "אשת חיל" ,המתמקדת בנשים
מאוכלוסיות מוחלשות ,נמצא כי שיעורי ההעסקה בקרב נשים שהשתתפו בתכנית היו
גבוהים פי  5-2מאלו של נשים עם נתונים מקבילים שלא השתתפו בתכנית .במחקר נוסף,
שנערך על תכניות "ריאן" ,שהתמקדו בחברה הערבית ,נמצא גם כן ששיעורי התעסוקה
בקרב משתתפי התכניות עלו בצורה משמעותית ואף נותרו יציבים כמה שנים לאחר מכן.
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אחוז העובדים המכוסים בהסכם קיבוצי ,לפי סוג ההסכמים המקובל בכל מדינה

ישראל

מדינות המתאפיינות בהסכמים מפעליים

מדינות המתאפיינות בהסכמים מפעליים וענפיים

מדינות המתאפיינות בהסכמים ענפיים

מקור :עיבוד אגף כלכלה בהסתדרות הכלכלית החדשה לנתוני הOECD-

מחליפי עבודות באופן תכוף
בעשורים האחרונים מדינות רבות ביטלו או מיתנו מודלים שהתנו זכויות סוציאליות
בוותק במקום העבודה .על פי מחקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה 51בקרב
מדינות נבחרות ,ההתניה לוותק עבור ימי חופשה ברובן היא של כחצי שנה בלבד .כך
לדוגמא ,החופשה השנתית המינימלית בקרב כלל מדיניות האיחוד האירופי היא של
שלושה שבועות ,לא כולל חגים ומועדים .בנוגע לימי מחלה המודלים מורכבים יותר ,אך
ברוב המדינות שנסקרו הזכות המינימלית גדולה יותר מזו הישראלית.
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 .4מה צריך לעשות?
כיצד להגן על המעמד הפגיע
בישראל ולהבטיח את זכויותיו
כדי לתקן את המצב בשוק העבודה ולהתאים אותו לעובדים הפגיעים המודרניים ,יש
לבצע בו מספר שינויי חקיקה .מרבית השינויים אינם באים אחד במקום השני ,אלא
עונים על אתגר שונה ,משלימים האחד את השני או סותמים את החורים שהפתרון
האחר לא הצליח לסתום.

 .1הגדרה בחוק של שכיר ועצמאי ושינוי ברירת המחדל
החיסרון המרכזי בעובדה שהגדרות השכיר בישראל לא נקבעו בחקיקה אלא בפסיקה,
הוא חולשת הפסיקה לעומת החקיקה .הפסיקה יכולה להשתנות בקלות יחסית,
היא איננה נאכפת באופן יזום על ידי המדינה ,והמציאות בשוק העבודה שונה מאוד
מהכללים שקבעה .יחד עם זאת ,לצורת הגדרה ישנם גם יתרון ,כאשר המרכזי שבהם
הוא הגמישות ,שמקשה על מעסיקים המעוניינים בכך להתחמק מההגדרה על ידי
קביעת תנאי העסקה שהם רק במעט יותר גמישים מהקבוע בחוק.
על מנת לשמור על היתרונות שבשיטת ההגדרה הנוכחית ולהתגבר על החסרונות יש
לקבוע בחוק הגדרה ברורה למעמד "שכיר" ,על פי העקרונות הבאים:
ńשמירה על הקו והמבחנים שנקבעו בפסיקה בנושא ,תוך השארת גמישות מסוימת
שתקשה על עקיפה טכנית של החוק
ńקביעה שמועסק יוגדר בתור ברירת מחדל כשכיר .במקרה שהמעסיק מעוניין לסווג
מועסק כעצמאי ,נטל ההוכחה לכך יהיה עליו .בדרך הזו ישתנו יחסי הכוחות בין
המעסיק לעובד ,ובמקום שהעובד יותש בבתי המשפט ויבזבז את כספו אל מול
הכיסים העמוקים יותר בדרך כלל של המעסיק ,המצב יתהפך כשהמעסיק יצטרך
להוכיח את טענתו ולא יהיה לו אינטרס להאריך את המשפט
ńהוספה מפורשת של "דמוי הפרילנסר" ,שלמעלה מ 75%-מהכנסתו מגיעים ממזמין
שירות אחד ,להגדרה "שכיר"
ńעיגון בחוק של ענישה מנהלית (כלומר קנסות ועיצומים) ופלילית מחמירה ,שתגרום
לעקיפת החוק להיות לא משתלמת
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 .2יצירת סיווג עובד שלישי
אף על פי שטענותיהן של חברות דוגמת וולט ו Uber-על היותן פלטפורמה בלבד ולא
חברות מעסיקות הן טענות בעייתיות מאוד ,ישנה אמת מסוימת בטענתן שהעובדים
שלהן אכן זוכים בחופש ובגמישות רבים יותר מאשר שכירים רגילים .ראוי לבחון ברצינות
את האפשרות לחוקק בישראל גרסה חדשה של חוק "המשתתף החופשי" ,שכבר הוגש
בעבר בכנסת מספר פעמים ,אך לא התקבל באופן סופי ,על פי העקרונות הבאים:
ńבניגוד לגרסאות הקודמות של החוק ,הגרסה הנוכחית צריכה לכלול במפורש עובדי
פלטפורמות ,ובנוסף עליהם גם פרילנסרים המרוויחים למעלה מ 50%-משכרם
ממעסיק אחד
ńעל מנת לתת מענה מיטבי לעובדי הפלטפורמות ולא ליצור פגיעה בזכויותיהם
של שכירים שמעסיקיהם יעבירו אותם לקטגוריה החדשה ,יש לתת לעובדי הסיווג
השלישי את מרבית הזכויות הסוציאליות ,כולל זכות ההתאגדות ,שכר מינימום
שעתי (כולל בשעות המתנה) ,וימי חופשה ומחלה .ניתן להחסיר מהם זכויות
מסויימות הקשורות לגמישות התעסוקתית הניתנת להם ,כמו אלה הקשורות בחוק
עבודה ומנוחה
ńהקפדה על כך שהגדרת העובדים תהיה מקיפה מספיק כך שתכלול בתוכה את
הקהלים הרצויים ,וצרה מספיק על מנת שלא תגרום לגלישה של עובדים שכירים
לעבר המעמד החדש .מטרת חוק מעין זה היא הגנה על העובדים ולא פתיחת פתח
להפקרתם
 ńהבטחה מפורשת של זכות העובדים לדעת ,ובמידה מסוימת גם לשלוט ,בגורמים
דיגיטליים המשפיעים ישירות על עבודתם ,כמו האלגוריתמים של אפליקציות
חברות הפלטפורמות

 .3הרחבת זכויות העובדים לעצמאים והפיכתן לאוניברסליות
על מנת לדאוג שכלל המועסקים בישראל ,גם אלה המוגדרים כעצמאים ,גם אלה
המוגדרים כשכירים וגם אלה שהגדרתם איננה ברורה ,יזכו לכמה שיותר זכויות
סוציאליות ,יש להפוך כמה שיותר מהזכויות הללו לאוניברסליות או לכאלה שחלות
גם על עצמאים .העובדה שהביטוח הרפואי הבסיסי בישראל ניתן בצורה אוניברסלית,
לדוגמה ,מאפשרת פריסה מלאה שלו בלי קשר למעסיק או לצורת ההעסקה ,ולוויכוחים
ולדיונים בנושא זה.
בדרך דומה יש להרחיב את הזכויות הסוציאליות הניתנות כיום רק לשכירים ,כמו
ימי מחלה ודמי אבטלה ,כך שיינתנו לכלל העובדים במשק .ניתן לעשות זאת על ידי
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יצירת מנגנון ייעודי שיהיה אחראי על מתן זכויות אלו לעצמאים ,או על ידי הפיכתן
לאוניברסליות דרך הביטוח הלאומי.

 .4הקלת וקידום ההתאגדות במשק ,עם דגש על התאגדות ענפית
על המדינה לעודד הסכמים ענפיים באמצעות מעורבות אקטיבית ביצירתם .זאת ,על
ידי הושבת ארגוני מעסיקים וארגוני עובדים למשא ומתן ב"שולחנות עגולים" למיניהם,
ועל ידי כך שהשר האחראי על זרוע העבודה (שכיום מסונפת למשרד הכלכלה) יוציא
צווי הרחבה להסכמים ענפיים הנחתמים במשק.

 .5הגברת האכיפה בשוק העבודה
לאורך שנים רבות נזנח תחום האכיפה בשוק העבודה וחוקי מגן רבים לא התממשו ולא
נאכפו .בשנת  2011נחקק "החוק להגברת האכיפה בדיני העבודה" ,ששיפר משמעותית
את המצב בתחום והעניק כלים חדשים לאכיפה ,ובכלל זאת אכיפה מנהלית ועוד.
יחד עם זאת ,המצב בתחום עדיין בעייתי ושיעור ההפרות גבוה .לרשת האגף להסדרה
ואכיפה שבזרוע העבודה" עומדים בסה"כ כ 210-תקנים לפקחי עבודה ,שחלק גדול
מהם לא מאוישים ואחרים אינם של משרה מלאה .בנוסף לכך ,בשל המחסור בפקחים
בתחומים אחרים שעליהם אחראית זרוע העבודה ,כמו הפיקוח על בטיחות בעבודה
והפיקוח על מעונות היום ,חלק מהפקחים מוסטים מעת לעת לפקח גם על נושאים
אלה.
דו"ח מבקר המדינה משנת  ,52 2015שלוש שנים לאחר תחילת יישום חוק הגברת
האכיפה ,העלה שהאכיפה לקויה ,שלא נעשו מספיק פעולות אכיפה יזומות ,שאין
יעדים ברורים לאכיפה ועוד.
כפי שניתן לראות בנתוני התקציב שמפרסם משרד האוצר ,תקציב הפעולות של
מנהל הסדרה ואכיפה יורד משמעותית עם השנים ,ושיעורי הביצוע שלו נמוכים .כך,
ירד תקציב הפעולות של המנהל (להבדיל מתקציב התמיכה שלו במוסדות ציבוריים)
מ 24,212-מיליון ש"ח בשנת  2013ל 12,209-מיליון ש"ח בשנת ( 2019תקציב מאושר),
ירידה של כמעט  .50%התקציב הצפוי ב 2022 -הוא  7,555מיליון ש"ח (תקציב מקורי).
שיעורי הביצוע הנמוכים מאוד ,והבעייתיים בפני עצמם ,ירדו בשיעור נמוך יותר ,אך
משמעותי גם כן .בשנת  2013עמד תקציב הביצוע על  10,749מיליון ש"ח ,ובשנת
 2019על  7699מיליון ש"ח ,ירידה של כ .30%-בשנת  2020התרסק התקציב המבוצע
והגיע ל 3623-מיליון ש"ח ,אך סביר שהדבר אירע בשל משבר הקורונה ,שגרם לסגירת
מקומות עבודה רבים וכו'.
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דו"ח של עמותת קו לעובד  ,53שנכתב על פי נתוני המנהל ,מראה שבמקביל לירידה
בתקציב ,נרשמו בשנים האחרונות ירידה באכיפה ועלייה בהפרות .בשנים 2019-2017
נרשמה ירידה של  16%בסך פעולות האכיפה של המנהל .אומדן שנעשה על ידי הביטוח
הלאומי על פי סקרי הלמ"ס מעלה כי בעוד שבשנת  2012שיעור העובדים הסובלים
מהפרה של חוק שכר המינימום עמד על  ,9.5%בשנת  2019הוא עמד על  ,11%כלומר
כ 429,000-עובדים שאינם מקבלים את שכר המינימום המגיע להם על פי חוק.
על מנת לשמור על זכויות העובדים בצורה אפקטיבית ,שתיתן מענה לצרכים העולים מן
השטח ותרתיע מפרים פוטנציאליים ,יש להגדיל משמעותית את תקציב האכיפה ואת
מספר התקנים לפקחים ,ולשפר את פעילות המנהל ושיעורי הביצוע שלו (שקשורים
גם למדיניות האוצר).
בנוסף ,יש להקל על העובדים את האפשרות לאכיפה עצמית על ידי צעדים כמו יצירת
תלוש שכר אחיד וברור (בדומה למהלך שנעשה עם דו"חות הפנסיה השנתיים) ,הנגשה
והבהרה של הזכויות באמצעים דיגיטליים ,פנייה אקטיבית לקבלת תלונות ועוד.
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 .6שינוי הזכויות הסוציאליות הכרוכות בוותק
על מנת להתאים את חוקי העבודה לשוק העבודה החדש ,ולשפר את תנאיהם של
חלק גדול מהעובדים במשק ,יש להתחיל בתהליך שבו ינותק הקשר בין ותק לבין
זכויות סוציאליות .שלוש הזכויות המרכזיות הניתנות במידה מקסימלית רק לאחר ותק
משמעותי הן ימי חופשה ,ימי מחלה ודמי הבראה ,ובהן יש למקד את המאמצים בניתוק
הקשר לוותק.
ישנן מספר אפשרויות כיצד לעשות את ההתאמות הנדרשות ולהיטיב עם העובדים ,בלי
לפגוע בצורה דרמטית במעסיקים .הדרך המיטבית לעשות זאת היא להחליט על מספר
אחיד של ימי מחלה ,חופשה ודמי הבראה שיינתנו לעובדים החל מיום עבודתם הראשון
או מזמן קצר לאחר תחילת עבודתם (שישה חודשים) .מספר זה יהיה גבוה מהמספר
המינימלי הניתן כיום ,ונמוך מהמספר המקסימלי שניתן לבעלי הוותק הגבוה ביותר
הקבוע בחוק כיום .כדי לעשות זאת בלי לפגוע בעובדים הזכאים היום לתנאים טובים
יותר מהמספר שייקבע ,יש להחיל את התנאים החדשים רק על עובדים שתנאיהם
גרועים יותר .פעולה בדרך זו תגרום בשנים הראשונות להפסדים למעסיקים ,אך אלה
יתקזזו עם הזמן.
כך ,בהצעה של פרופ' מרגלית מהמכון הישראלי לדמוקרטיה למעבר ל 17-ימי חופשה
אחידים ,המעסיקים יפסידו כ 4-מיליארד ש"ח בשנה הראשונה ,אבל יגיעו לאיזון
תקציבי כבר בשנה התשיעית ולאיזון תקציבי מצטבר כעבור  18שנה מיישום החוק.
החציון בקרב מדינות ה OECD-למספר המינימלי של ימי החופשה בתשלום המגיעים
לעובד ,כולל ימי חג ,עומד על  31ימי חופשה .על מנת להגיע אליו יש להוסיף  10ימי
חופשה לעובדים בישראל ,במהלך מדורג ,בנוסף ל 12-שיש לו כבר כיום ,ול 9-ימי החג.
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את ימי המחלה קשה יותר להשוות ברמה הבינלאומית ,בגלל שונות רבה ותנאים
שונים ומגוונים למועד תחילת ספירת הימים ,צבירתם ,שיעור הכיסוי מהשכר ועוד.
ניתן להשתמש במספר הימים שאותו מקבלים במגזר הציבורי –  30ימי מחלה בשנה
הראשונה (לעומת  18במגזר הפרטי) – על מנת לקבוע את המספר האחיד.

 .7הגדלת ההשקעה הפעילה בשוק העבודה ()ALMP
שנים רבות הזניחה מדינת ישראל את תחום ההשקעה הפעילה בשוק העבודה .בזמן
משבר הקורונה החמיצה ישראל ,בשל סיבות לא ענייניות ,את ההזדמנות לנצל את
המצב ולשפר את מצבם התעסוקתי של הרבים שישבו בבית .ובכל זאת ,הגיעה העת
לכך שהמדינה תתחיל להשקיע בתחום באופן משמעותי .מודל הפעילות של המדינה עם
האוכלוסייה החרדית והערבית הוכיח את עצמו ,ויש להעתיק אותו לקהלים רחבים יותר.
בנוסף לכך ,על המדינה לבצע השקעה משמעותית הרבה יותר בהכשרות תעסוקתיות
המיועדות דווקא לעובדים שכבר נמצאים בשוק העבודה ( )long life learningויכולים
להרחיב את מנעד כישוריהם ,לשפר את תנאי עבודתם ולהישאר רלוונטיים גם בשנים
מאוחרות יותר.
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סיכום
זכויות העובדים ,שנקנו בשנים ארוכות של מאבקים ושביתות ,הן מהישגיה המרשימים
ביותר של מדינת הרווחה המודרנית .כבר עשרות שנים הן מבטיחות לכל עובדת ועובד
זכויות בסיסיות ,שכר ראוי ותנאי עבודה הולמים ,ומאפשרות לנו לקיים חברה אנושית
הגונה .זכויות אלו הן שעמדו גם לנגד עיניהם של מקימי מדינת ישראל ומעצבי מדינת
הרווחה שלה.
השינויים שהתרחשו בעשורים האחרונים בשוק העבודה ,ואלו שמתרחשים בו ממש
בימים אלה ,מאתגרים את המודלים הוותיקים ומאיימים לבטל את הצלחתם .תהליך זה
מושפע אמנם גם מהתפתחויות טכנולוגיות ,אך נובע בראש ובראשונה ממדיניות מכוונת
ומודעת של ממשלות ברחבי העולם שגרמה להיחלשות איגודי העובדים ,להגמשת חוקי
העבודה ולביטול חוקי מגן שונים .מדיניות זו היא הגורם המרכזי להיווצרות המעמדות
הפגיעים החדשים ,על מאפייניהם השונים.
על כתפי מעצבי המדיניות בישראל ובמדינות רבות נוספות מוטלת משימה הרת גורל –
לשמר את העקרונות החברתיים החשובים העומדים מאחורי זכויות העובדים ,תוך
התאמתם למציאות המשתנה; ולעמוד איתנים בפני הכוחות המבקשים לבטל את אותן
זכויות בשם האדרת הטכנולוגיה ו"השוק החופשי".
נייר זה הציג חלק מאותו מעמד פגיע בישראל ,את הדרכים להתמודדות עם תופעות
דומות במדינות אחרות ,ואת דרכי ההתמודדות הרצויות כאן בארץ .יישום ההצעות
המובאות בו יאפשר להרחיב ולפתח את מדינת הרווחה הישראלית ,ולהגשים בה את
ערכי הצדק והערבות ההדדית לטובת כלל אזרחי ישראל.
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