
 

 

העסקה פוגענית 
 

כתוצאה מפגיעה מתמשכת בזכויותיהם של עובדים בחברה הישראלית והגמשת שוק העבודה, שמשמעותה 

 עבודה זול, זמין, נייד וזמני, אנו נתקלים יותר ויותר בתופעה של "העסקה פוגענית".  חכו

  של עובדים: בסיסיות בזכויותה מהותיתעיפגשל תופעות "העסקה פוגענית" הוא מושג המבטא שלל 

 , תנאי עבודה לא הוגנים, שכר נמוך, שרירותיים הגנה מפני פיטוריןהעדרפגיעה בביטחון התעסוקתי, 

 ניצול וכדומה. הפרת חוקי העבודה והמנוחה, 
 

 שגשוג כלכלי.ליוצרת תחרות ומביאה לצמיחה ופגיעה בזכויות עובדים  :מצד אחד
 בסיסיות של עובדים. היות ואין להשיג צמיחה על חשבון פגיעה בזכ :מצד שני

 

4T:יו"ר האגודה ליחסי עבודה  
4T-19אנו חוזרים להעסקה נוסח המאה ה 

 

3T…" בחלקים גדלים והולכים של שוק העבודה, במיוחד היכן שמועסק שיעור גבוה של עולים חדשים, בני
מיעוטים, עובדים חסרי השכלה ואמהות חד-הוריות, קיימת תופעת ההעסקה הפוגענית, המזכירה דפוסי 

- כך אמר פרופ' יצחק הרפז, יו"ר האגודה הישראלית  "19העסקה נחותים ומשפילים נוסח המאה ה-
 לחקר יחסי עבודה.

 

3Tעל העסקה פוגענית שהתקיים באוניברסיטת בר אילן, אמר שמדובר בשורה ארוכה  הרפז, שדיבר בכנס
של פגיעות בעובדים, ובכללן איסור יציאה לשירותים במהלך העבודה, עמידה במשך שעות, אי מתן 

תלושי שכר, תשלום שכר מתחת לרמת שכר המינימום במשק, פיטורים במטרה להימנע ממתן קביעות ואי 
 תשלום עבור עבודה בשעות נוספות.

 

3T ההעסקה הפוגענית התפתחה בעיקר עקב סביבה תחרותית פרועה, שהתפתחה בישראל כתוצאה"
מהגלובליזציה וממדיניות כלכלית המקדשת את הרווח הכספי, ואינה רואה את הפרט אלא כמכשיר 

להשגתו", אמר הרפז. לדבריו, נוצר שוק שיש בו זמינות גבוהה של כוח עבודה חלש, חסר הגנה ומפוחד, 
 שאינו מודע לזכויותיו.

 

3T עו"ד שלומית יניסקי-רביד מהקריה האקדמית קריית אונו טענה שקיימים מקרים רבים של "טרור
"זו תופעה מובנית של המערכת הכלכלית, שכמו . תעסוקתי", הנובעים מיחסי כוחות כלכליים לא מאוזנים

טרור, עלולה לתקוף בכל מקום, בכל זמן ואת כל סוגי העובדים", הזהירה יניסקי-רביד. "מדובר בניצול 
שלא בתום לב", אמרה, "ובכל המקרים,  לרעה של כוח מיקוח בלתי שוויוני של מעסיקים מול עובדים,

 התוצאה היא פגיעה בכבוד האדם".
 

3T מיכה סול, יו"ר משותף של הוועד המנהל של איגוד המסעדות, טען בכנס שהדימוי הציבורי של מעסיקים
"המציאות היא שונה", אמר סול. "בלא מעט מקרים מעסיקים קטנים 3T 3Tפוגעניים ועובדים חלשים מוטעה.

". וחלשים מתמודדים מול עובדים כוחניים, שאינם מהססים לחבל ברכוש ומפירים את האמון הניתן בהם
3T)  מאת חיים ביאור) 17/5/05הארץ מתוך 

 מספר נתונים:
 
  פחות משכר מינימום. השתכרו, 1997-1998בישראל בשנים  מהגרי העבודה, שעבדו מכלל 68.5%כ 
  בחודש. 1,950 מהשכירים משתכרים בממוצע כ 27%כ ₪ 
 4,177מתוכם נגבו בפועל. 18% אך רק ,, על מעבידים1999-2002בשנים  , קנסות הוטלו 
  מכלל המועסקים כיום במשק מועסקים דרך חברות כוח-אדם (פי שלושה ויותר מהמקובל באירופה).8%כ  



 

 

  -נשים מועסקות בישראל כקופאיות. רבות מהן נדרשות לעמוד על הרגליים שמונה שעות 150,000כ 
  המשמרת.ברציפות ועל חלקן נאסר ללכת לשירותים בזמן

                        
  עבדי עבדים הם, עבד ה' הוא לבדו חופשי,-עבדי הזמן 

 )ר' יהודה הלוי( חלקי ה' אמרה נפשי. -על כן בבקש אנוש חלקו 
 

   ֱא�ֵהיֶכם:ה'ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני 
 )55, ויקרא פרק כה(

 
להתפטר לכשיחפוץ ואין כופין עליו את חוזה העבודה: לפועל עומדת הזכות  ש,מפסוק זה הסיקה הגמרא

 

 –  ... דכתיב ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים  פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום!:והאמר רב
 (תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא י ע"א). .                                       עבדי הם, ולא עבדים לעבדים

 
עלולה להביא לפגיעה עבודה השוק הגמרא קובעת עיקרון מוסרי: האדם משועבד לה' בלבד.  גמישות רבה ב

יותיו, והמעסיק יכול לנהוג בעובד כרצונו, לפטרו, לשלול את זכהעובד. מציאות בה חירותו של מהותית ב

ובהעדר פרנסה אחרת העובד חייב להמשיך לעבוד במסגרת העסקה פוגענית מביאה להפחית משכרו, 

לשעבוד העובד ופוגעת בעיקרון המוסרי אותו קובעת הגמרא. 
 

ְוִכי ָימּו� ָאִחי� ִעָּמ� ְוִנְמַּכר ָל� לֹא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד. ְּכָׂשִכיר ְּכתֹוָׁשב ִיְהֶיה ִעָּמ� ַעד ְׁשַנת 

ַהֹּיֵבל ַיֲעֹבד ִעָּמ�... ִּכי ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים לֹא ִיָּמְכרּו ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד. 

  ).43-39(ויקרא פרק כה,                            י� הלֹא ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶר� ְוָיֵראָת ֵמֱאלֹ 
 

זו עבודה שאין לה קצבה ועבודה שאינו צריך לה אלא תהיה  ואיזו היא עבודת פרך?

מחשבתו להעבידו בלבד שלא יבטל. מכאן אמרו חכמים שלא יאמר לו עדור תחת הגפנים 

עד שאבא, שהרי לא נתן לו קצבה, אלא יאמר לו עדור עד שעה פלונית או עד מקום פלוני. 

וכן לא יאמר לו חפור מקום זה והוא אינו צריך לו, ואפילו להחם לו כוס של חמין או להצן 

 ואינו צריך לו אסור ועובר עליו בלא תעשה שנאמר לֹא ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶר� 

 (רמב"ם, הלכות עבדים, פרק א, הלכה ו).
 

 לרדות בפרך. עבודת פרך אין משמעה רק עבודה בתנאים לא אנושיים. כל  על מעסיקיםהתורה אוסרת

ניצול של עובד נחשב כעבודת פרך, על כן מחובתנו לומר כי כל העסקה פוגענית הכוללת ניצול של עובדים, 

 רמיסת זכויותיהם, השפלתם, נכללים תחת האיסור להעביד בפרך. 
 

אמר לו רב: החזר  לרבה בר בר חנן שברו הסבלים ששכר חבית יין. עיקל את גלימותיהם.

". למען תלך בדרך טוביםכן, "  לו:אמר לו: האומנם כך הוא הדין?  אמרלהם גלימותיהם.

 החזיר להם גלימותיהם. אמרו הסבלים לרב: רעבים אנו וטרחנו כל היום ולא קיבלנו שכר.

רחות צדיקים וואו: כן, "ל אמרהאומנם כך הוא הדין?  ו: תן להם שכרם. אמר לו:אמר ל

 )א ע" פג, דף(תרגום לתלמוד בבלי , מסכת בבא מציעא,  :"תשמור



 

 

 

? אמר ליה דינא הכי. אמר ליה הב להו אמרו לרב שקל לגלימייהו אתו  דחמראחביתא ליה הנהו שקולאי תברורבה בר בר חנן 

 אמר . כולה יומא וכפינן ולית לן מידיוטרחינןאמרו ליה עניי אנן . יהיב להו גלימייהו". למען תלך בדרך טובים" ליה אין אמר

                                                                       :"וארחות צדיקים תשמור, " איןליה אמר א"ל דינא הכי. ליה זיל הב אגרייהו

העסקה פוגענית גורמת לגלות.    
 

"למדנו לימוד היטב הדק דאין לאדם להשתמש במשרתים שלו בעבודת פרך ובביזיון 

ובקושי השעבוד, כי אם ברחמנות בין האדם עצמו בין בני ביתו כי העושה להפך מזה הוא 

הנענש בעונש גדול להיות בעבדות ושעבוד או אחד מבניו...וצא ולמד כמה רעה גורם 

המשתעבד במשרתיו...בעבור שהקפידה שרה אימנו על זה, ותעניה שרי ותברח מפניה, 

ונחשב לה זה לחטא, וגם לאברהם אבינו שהודה לדבריה, וגרם חטא זה, גלות עם בני 

אברהם להיות מעונים תחת ישמעאל...כי מזה מוכח כמה קשה העונש המשתעבד בעבד וכל 

(כך במקור) שכן במשרתים...אשר בזה נראה לפרש מאמר רז"ל באיכה רבתי, גלתה יאודה 

מעוני ומרוב עבודה. שדרשו שם מעוני שגזלו מתנות עניים. ומרוב עבודה שנשתעבדו 

 מעוני שהיו עושים עינוי לעבדים ושפחות וכן מרוב (כך במקור)בעבד עברי. גלתה יאודה 

עבודה שהיו משתעבדים בהם בריבוי עבודה בלי חמלה וחנינה כי זה הדבר גורם להם 

(הרב חיים פלאג'י תוכחת חיים פרשת וארא עמ' ס"ב). להיות גולים בגלות."                                       

 
שימש כדיין, ראש בית דין וחכם באשי (רב ראשי ) באיזמיר  , נולד באיזמיר.1788-1869הרב חיים פלאג'י, 

  ספרים בהלכה,פרשנות ומוסר.72 עיר מולדתו. חיבר

 

 מי מתעסק??
 

קו לעובד הנה עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות 
העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. בין היתר עוסקת 

העמותה בייעוץ משפטי לעובדים, פעילויות חינוך והסברה, 
 www.kavlaoved.org.il                        פעילות חקיקה ועוד.

 
 אדרי יצחקאתר פעיל, שהוקם ע"י יצחק ג'קי 

בעקבות דיון בבית המשפט לדיני עבודה 
כעובד קבלן בחברת הברום מקבוצת כי"ל בבעלות החברה ו לפיטורי בבאר שבע בבקשת צו מניעה

 בסרט התעודה "זהב ו ובחופש הבעת הדעה בעקבות השתתפותופגיעה בזכויותי לישראל שנעשו תוך כדי
1TUwww.dimonanet.co.il/a_solidryot/Mamrim/maya_kablanim.asp                 שחורה" לבן עבודה U1T 
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