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בשנים האחרונות גוברת תופעת ניצול עובדי 
הקבלן במדינת ישראל. מגזר עובדי הקבלן, 
הכולל עובדי שמירה ואבטחה, עובדי ניקיון 
ועובדי סיעוד רבים, הוא המגזר המנוצל 
ביותר במשק הישראלי (מלבד העובדים 
הזרים, כמובן, ועל כך יש למדינה סיבה 

נוספת להתבייש).

מצבם של מאבטחים בישראל

מאבטחי ישראל, אשר עוסקים בעבודה הבלתי 
פוסקת של הגנה על גופים, מוסדות ואישים ברחבי 
המדינה, אשר מסכנים את עצמם למען בטחון 
אחרים, ואשר מצליחים, לא אחת, לסכל פעולות 
אלימות או פעולות חבלניות, משתכרים, לרוב, 
סכומים זעומים. סכומים אלה מגיעים במקרה 

הטוב לשכר מינימום. וגם זאת, על הנייר. 
בפועל, בהרבה מאוד מקרים, הסכומים נמוכים 
אפילו משכר המינימום במשק. בגלל התחרות 
האדירה בענף חברות השמירה, "נאלצות" 
החברות לגשת למכרזים במחירי הפסד. החברות 
עושות זאת על מנת לזכות במכרז, שהוא מאוד 
תחרותי, ומתוך ידיעה שאת מה שתפסיד החברה 
"יכסו" עובדיה. איך זה נעשה בפועל? החברה 
"מכסה" את הפסדיה (ויוצרת בכך רווחים 
לבעלי החברה) על–ידי הטלת קנסות על 
העובדים בתואנות שונות: אי–תשלום שעות 
נוספות; אי–הפרשת סכומים לפנסיה; תשלום 
נסיעות חלקי ועוד. אכן, החברות "המסכנות" 
דואגות להמציא דרכים שונות ומשונות לכיסוי 
הפסדיהן, שהם, כאמור, הפסדים מתוכננים 
מראש � פועל יוצא של הגשת החברה למכרז 
במחירי הפסד. המרוויחים הגדולים הם שוכרי 
השירותים של חברות השמירה, המתעלמים 
מהאופן בו מועסקים עובדי החברה, ובעלי 
החברה. (בחלק מהמקרים שוכרת השירותים 

טורניר המאבטחים הראשון בישראל בקט–רגל 
כסימן דרך להתאגדות המאבטחים
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היא המדינה עצמה, המתעלמת מהוראות החוק 
בדבר שכר מינימום לעובדים.) המפסידים הם 
עובדי החברה שנאלצים לעבוד בתנאים קשים 
ולעתים מחפירים. במצב המשק כיום, אין להם 
ברירה והם חורקים שיניים אך נאלצים, לרוב, 

להשלים עם המצב.

התארגנויות של ועדי מאבטחים

בתקופה האחרונה מאבטחים רבים חשו כי הגיעו 
מים עד נפש. שוב אין הם יכולים להשלים 
עם המצב ההופך אותם לעובדים מרוששים: 
למרות שמדובר בעובדים במשרה מלאה, הם 
אינם מצליחים להתפרנס ונשארים עם "חור 
בכיס" שתופח מדי חודש. אוהד רותם, חבר 
ועד המאבטחים במכון וייצמן למדע, אומר: 
"חשוב מאוד שמאבטחים שמרגישים כי הם 
מנוצלים לא ישתקו על כך. בקרב המאבטחים 
אצלנו, היתה התמרמרות רבה בנוגע ליחס של 
חברת הקבלן בה אנחנו מועסקים אלינו, וזה 
בדיוק מה שהביא לכך שהחלטנו לזקוף ראש 

ולהקים ועד מאבטחים".
במהלך השנה האחרונה, הביא רצונם של המאבטחים 
לדאוג לזכויותיהם כעובדים, להתארגנויות 
שונות ברחבי הארץ. ההתארגנויות קשורות, בין 
היתר, לאדישותה של ממשלת ישראל למצבם 
של המאבטחים, אדישות שהביאה למסקנה 
שאי–אפשר לצפות ל"טובות" מאף אחד יותר. 
60 מאבטחים במכון וייצמן, 30 מאבטחים בנחל 
שורק, 45 מאבטחים בבית חולים קפלן ו–50 
מאבטחים בפקולטה לחקלאות, כבר הקימו 
ועדי מאבטחים בעזרתה של ההסתדרות, ויצרו 
תקדים חשוב בחברה הישראלית. המאבטחים 

לא מוכנים יותר שידרכו עליהם.

הטורניר

על מנת לעודד את התארגנויות המאבטחים, 
ומתוך רצון להעלות את המודעות של הנושא 
בקרב הציבור, נולד הרעיון של טורניר קט–רגל 
למאבטחים בלבד. קובי קרטה, יו"ר ועד 
המאבטחים החדש בפקולטה לחקלאות, אומר: 
"מבחינתנו, הטורניר הזה הוא אחד הדברים 
החשובים שקורים היום. הוא מעלה את המודעות 
לנושא וחושף את הבעיות שיש למאבטחים 
המועסקים על ידי חברות קבלן. אני מקווה 
שהטורניר יביא בעקבותיו התארגנויות נוספות 
בקרב מאבטחים בארץ. אנחנו לא כלבי שמירה, 

ולא עובדים סוג ב'!"
הטורניר נערך ביום ראשון, 18.03.07, וכלל 

מספר נאומים לקראת משחק הגמר. בין הדוברים: 
ח"כ שלי יחימוביץ' (העבודה), אמיר ירון (יו"ר 
מרחב רחובות בהסתדרות), עו"ד איתי סבירסקי 
(אוניברסיטת ת"א), אריאלה סער (מנהיגת מאבק 
עובדות הקבלן בדואר) ויואב לוי (יו"ר ועד 
המאבטחים החדש בבי"ח קפלן). במשחק הגמר 
ניצחה נבחרת המאבטחים של בי"ח בלינסון 0:1 

את נבחרת מאבטחי מכון וייצמן למדע.

ניצנים נוספים של התארגנות

כשבוע אחרי הטורניר בשעה 23:30 נסענו קובי 
קרטה, יו"ר ועד המאבטחים של הפקולטה 
לחקלאות, ואני לאיזור השרון. פיסת מידע 
"מודיעינית" שהגיעה אלי בנוגע למצבם של 
עשרות מאבטחים המועסקים באתר מכובד 
(שאת שמו לא אחשוף כרגע, מטעמים מובנים), 
הביאה אותנו להחלטה שחייבים להגיע לשם 
ולדבר איתם. היתה לי תחושה שאני הוא הגפרור 
הקטן שעשוי להצית את האש בקרב המאבטחים 

הממורמרים שנמצאים שם. 
לא טעיתי. בסביבות חצות ורבע הגענו למקום. 
שוחחנו עם ארבעה מאבטחים מתוך אלה שהיו 
במשמרת על הנושא, במשך דקות ארוכות. 
בגדול, שמענו את אותו הסיפור שיכולים לספר 
לנו כמעט כל מאבטחי ישראל: אין פנסיה, אין 
שעות נוספות, יש קנסות, הנסיעות לא משולמות 
כמו שצריך, אין תשלומי הבראה, אין דמי חגים, 
אין דמי חופשה, אין תוספות ותק. הם סיפרו לנו 
מה עובר עליהם ואנחנו הצענו את הרעיון של 
התאגדות והקמת ועד שייצג את המאבטחים. 

הרעיון הדליק אותם בצורה שלא תתואר. 
הדרך להתארגנות יציבה וקבלת זכויותיהם, 
היא עוד ארוכה ולא מובטחת כלל. אבל רמת 
ההתלהבות של אותם מאבטחים � להתחיל 
במהלך שכזה, על אף ההבנה שהם עלולים 
להפסיד מזה, במידה והמהלך ייכשל, מביאה 
אותי למסקנה, שבקרוב מאוד (יחסית), יוקם 

ועד המאבטחים החמישי בישראל!
השאיפה היא להביא למהפכה ברמה הארצית. היו 
שזלזלו באמירה הזו שלי, אבל אני, אם יורשה לי 

לציין, רואה במו עיניי איך היא מתרחשת. 

מאבטחי ישראל, אשר 

עוסקים בעבודה הבלתי 

פוסקת של הגנה על גופים, 

מוסדות ואישיים ברחבי 

המדינה, אשר מסכנים את 

עצמם למען בטחון אחרים, 

ואשר מצליחים, לא אחת, 

לסכל פעולות אלימות או 

פעולות חבלניות, משתכרים, 

לרוב, סכומים זעומים.

בגלל התחרות האדירה 

בענף חברות השמירה, 

"נאלצות" החברות לגשת 

למכרזים במחירי הפסד. 

החברות עושות זאת על מנת 

לזכות במכרז התחרותי, 

כאמור, מאוד, ומתוך ידיעה 

שאת מה שתפסיד החברה 

"יכסו" עובדיה.

יואב לוי, בן 26, 

הוא יו"ר ועד 

המאבטחים בבי"ח 

קפלן שברחובות. 

ניתן ליצור קשר 

בכל שאלה:

vaadkaplan@walla.co.il
050�2173121

ידין ענתבי (המפקח על שוק ההון באוצר): "בעשרים השנים 
האחרונות נרשמה עלייה קטסטרופלית במידת הריכוזיות של 

המגזר הבנקאי. אם לא נתעשת ונבצע צעדים אגרסיבים הריכוזיות תמשיך 
לגדול". והפיתרון, איך לא: "תחרות גדולה יותר". טוב שהם לא משעממים את 

עצמם עם אותה מנטרה, שחוזרת במנותק מהמציאות.

קצה 
הקרחון


