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I. מבוא  

חלק גדול בו שדימי,  תעסוקה מודלב מאופייים ,ישראל גם ובהן, פותחותמעבודה במדיות ה קיוש

, עבודות בין עוברים אלא, עבודתם שות כל לאורך אחד עבודה במקום מועסקיםאים  עובדיםמה

חוקי העבודה והרווחה חלק לא מבוטל מ. אולם, משרה למשרההפסקה בין  של תקופות תוךלעיתים 

 מתחילת תיםילע, ממושכת תקופה למשך עבודה במקום עובדים של רצופה תעסוקה של מודלתואמים 

חשובות זכויות סוציאליות קושרים את מידת הזכאות להם כיוון ש ,לגמלאות הפרישה ועד הקריירה

על אף בישראל,  .עבודתובמקום של העובד וותק לרמת ה –בראה, דמי מחלהחופשה, דמי הימי כגון  –

ם חוקיעברו  ,דימיהתעסוקה המודל להחשובים מחוקי העבודה והרווחה  חוסר ההתאמה בין חלק

בהקשר זה חשוב לציין את הרפורמה בתחום  .חקקו מאזבעשורים הרבים שיויים מעטים בלבד  אלה

, ותית משמעותית למודל התעסוקה הדימי. אולם לצד רפורמה זהפסיה, המהווה התאמה חקיק

בישראל, בו עובד ההוג ה"סולם"  מודלכך,  טרם עודכו. חוקי העבודה והרווחהחלק לא מבוטל מ

עם צבירת ותק במקום העבודה, ותר על כו על אף  לזכויות סוציאליותמטפס מעלה במתווה הזכאות 

החקיקה  .ם לאואובין מרצון ת, בין אם בודה לעיתים תכופומחליפים ערבים עובדים העובדה ש

של שוק  , בגמישות ובתחרותיותבדימיות תפוגע היא, גיסא מחד: היבטיםבשי ת הקיימת בעייתי

בפגיעה  כרוכים אלה שכן ,תעסוקתיים מעבריםלשלילי  תמריץעובדים ל יוצרתהיא שבכך  ,העבודה

החשופים יות העובדים החלשים ופוגעת בזכהחקיקה , אגיס מאידך .סוציאליות זכויותבזכאות ל

תית יתופעה זו בעיהעסקתם. -בתאיחוזרת ושית סובלים מפגיעה ו ,תכופיםלמעברים תעסוקתיים 

קבוצות של טחון הכלכלי יבבוהיציבות התעסוקתית פערים גדולים ברמת ישם בה  ,בישראלבמיוחד 

   1בשוק העבודה.של עובדים שוות 

בהם , שוק העבודה מאופיין בתופעה הולכת ומתרחבת של העסקה בחוזים בלתי שגרתיים, כךוסף על 

. כפרילסרים או והעסקת עובדים דרך קבלי כוח אדם ,דרך חוזי העסקה ארעייםהעסקת עובדים 

 מעה ותים איםעדיין כפי שמראה מסמך זה, גיה זו, אך ומתייחסים לס והרווחה העבודה חוקי

 מחייבת פחותאלה בהם מסגרת היחסים בין העובד והמעסיק  שגרתיים בלתי העסקה ילדפוס מספק

לשימוש התאמת חקיקת העבודה והרווחה . המסורתית ההעסקהמזו הקיימת במסגרת  יציבה ופחות

המועסקים באופן עובדים שיעור ההכרח לאור התחזיות לפיהן  אהיבתצורות העסקה לא שגרתיות 

   2.רחבעתיד להמשיך ולהתשכזה 

הקושר את מידת  ,בישראלקיים מודל ההמאפייי שוק העבודה המתהווה, עולה השאלה אם לאור 

בצורה  ספציפי, משרתהעבודה הבמקום של העובד סוציאליות לוותק הזכויות חלק מההזכאות ל

 בתאים של מעבר תכוף בין עבודותת הרווחה בישראל. יומדיאת משק והאת יעדי  מיטבית

חדש מודל בהביית צורך ממשי  ושל השימוש בחוזי העסקה לא שגרתיים, ראה שישובהתרחבות 

מדייות תן מעה טוב יותר ליעדי ייבין עבודות. מודל שכזה  זכויות סוציאליותהמאפשר יוד של 

  התעסוקה בישראל. הרווחה ו

של העובדים  הסוציאליותזכויות יוד המודלים אפשריים ללתח ולהמליץ על מטרת מסמך זה היא 

מחליף מקום אשר יתמקד בשי "קסות" מרכזיים שקובע החוק לעובד  המחקר .בישראל יםהשכיר

ימי ללזכאות המחלה במקום עבודתו הקודם ואובדן הוותק הרלווטי  צבירת ימיעבודה: אובדן 

                                                            
   . "מעמדות בשוק העבודה". המכון הישראלי לדמוקרטיה.2017. ותםי ,מרגלית 1
2 , The Employer Survey, 2016ture of Jobs ReportThe FuWorld Economic Forum,    
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ותק אצל ואלו אים התחומים היחידים בהם מידת הזכאות להגה סוציאלית קשורה ל החופשה.

הרפורמה (כולל  אולם, כפי שיתואר בהמשך, לאחר מספר עדכוים בחוקי העבודה והרווחהמעסיק, ה

 השי תחומים אל, בוסףמהווים את המקרים החריפים ביותר של התיה זו.  הם, )הפסיה בתחום

השי ו, מעצם היותו עובד לעובדכהטבה בטוחה אחד  –סוציאליות זכויות סוגים שוים של מייצגים 

מודל הזכאות  בהבייתחסות שוה יהתימצריכים ועל כן  –הגרם מסיבות חיצויות  רועיאפיצוי לכ

לשאלת הקשר הרצוי בין ותק בעבודה לזכאות הוא רלווטי הדיון בשי התחומים הללו על כן, הרצוי. 

שתית  לימי חופשהלמשל, הזכאות כך  .כויות סוציאליות וספותבהקשר של זלזכויות סוציאליות גם 

דומה במאפיייה לזכאות לדמי הבראה, ואילו הזכאות לדמי מחלה דומה במאפיייה לזכאות לדמי 

   אבטלה.

מרכזיים מודלים מספר במדיות אחרות מעלה שישם הרווחה בתחומים הללו מדייות סקירה של 

 מודלהשלבים השוים באת מצמצם להקשר הישראלי. המודל הראשון  טייםווהרל ,בשימוש

את הפערים במידת הזכאות להטבות  ,מאדמקטין לפחות או  ,משווהובכך  "הסולם" ההוג בישראל

והזכאות בו הוא ביטוחי בעיקרו, השי המודל הסוציאליות בין עובדים חדשים ועובדים ותיקים. 

המודל לקרן המהלת את הסיכון האקטוארי במשותף לכל המבוטחים.  תשלום פרמיהמתבססת על 

אלה מאפשרות לעובד צבירה של קופות אישיות ודדות לעובד. קופות מבוסס על יצירת השלישי 

בין מקומות עבודה ובכך מצטמצמת הפגיעה בזכויות העובד הגרמת  ןלהעביריתן הטבות אשר 

מהותי , לכל מודל יתרוות וחסרוות בהיבט השיוצג בהמשךכפי כתוצאה ממעבר בין עבודות. 

המודל הראשון, המצמצם את בהקשר הישראלי ראוי להישקל ו מעלה שהיתוח שליישומי. וה

תחומים בהם ההטבה הסוציאלית  מגווןפרט בב, השלבים השוים לטובת מבה של זכאות אחידה

במיוחד אמורים הדברים בהקשר של הזכאות לימי חופשה שתית ולדמי קשורה לבחירת העובד. 

לעומת  ישים ומציע יתרוות משמעותיים.גם הוא חי בהקשר של ימי מחלה, המודל הביטוהבראה. 

 ,יידת, משמעותיים למדי באופן שהופך אותו זאתות של המודל השלישי, הקופה הראה שהחסרו

ההטבות  להצמדת בהצדקותידון  1סעיף המשך המסמך כדלקמן. טי למשק בישראל. וולפחות רל

חקיקה יסקור את ה 2סעיף  .ום העבודהתק במקוול להן זכאי העובד על פי החוקשהסוציאליות 

ויציג את הבעייתיות  ,חופשה ודמי מחלהימי יו , הילדיון הקיימת בישראל בשי התחומים המרכזיים

ויציג את האופים בהם  תאחרומתקדמות יסקור את החקיקה במדיות  3בגישה הקיימת. סעיף 

ידון במודלים  4רים בין עבודות. סעיף סוציאליות במעבהזכויות ה יודמתמודדות המדיות הללו עם 

המלצות האפשריים ויסקור את היתרוות והחסרוות הטמוים בהם. החלק האחרון יסכם ויציג 

  מדייות.

II. להן זכאי העובד על פי החוק?שמידת ההטבות לותק במקום העבודה  להצמידיש מקום  האם  

תק וסוציאליות מותית בוהזכויות מה חלקבו מידת הזכאות ל ,האם ישו צורך בשיוי המודל הקיים

מדייות הקיימת, בלי ה בעד שמירה עלהפוצים טיעוים הצגת הבמקום העבודה? תחיל את הדיון ב

לטיבן של ההצדקות. כדי שהדיון יהיה קוקרטי יותר, תמקד בדוגמאות מתחום בשלב זה להתייחס 

  אחרים. טי גם לתחומי חקיקה ווחוק ימי חופשה, אם כי הדיון רל
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  יותר הטבות – אצל המעסיק ותק יותר: טיעוים בעד שימור המודל הקיים

הצדקה אחת לשיטה הקיימת, בה עובדים עם ותק במקום העבודה  יציבות תעסוקתית טובה למשק.

זוכים לתאים עדיפים על פי עובדים ותיקים פחות, היא שהמדיה רואה ערך ביציבות במקום 

הטבות בין היתר דרך  ,את העובד להתמיד אצל המעסיק הוכחילעודד  ועל כן מבקשת העבודה

. שוק בו עובדים "מקפצים" ממקום עבודה אחד למשהו עשוי להקטין את חקיקההמעוגות ב

התמריץ בפי מעסיק להשקיע בהכשרת העובד, כיוון שיחשוש שההשקעה לא תוחזר אם העובד יעבור 

 LME )Liberal Market-י משקל שכזה מיוחס למודל הלמעסיק אחר. בספרות המקצועית, שיוו

Economyמוכה יחסית בהון ו), והוא מאופיין א מי, אך גם בהשקעהם בשוק עבודה גמיש ודימ

ארצות אושי ובתאים סוציאליים בסיסיים יותר לעובדים. מדיות אגלוסקסיות בעיקר, ובראשן 

מודל שכזה. תמיכה במערכת תמריצים שתגדיל את לשימוש בהן דוגמאות בולטות  ,ובריטיה הברית

המחויבות ארוכת הזמן של העובד למעסיק עשויה לעזור להעביר את שיווי המשקל במשק למודל 

מספק חלופי זה מודל  .)CME Coordinated Market Economy,הקרוב יותר לכלכלה מתואמת (

ד השקעה גדולה יותר בעובדים מצד ולאורך זמן מעוד ,יתרוות תחרותיים בתחומי ייצור מסוימים

  3המעסיקים.

לעובדים להכיר טוב יותר את דרישות  יםמאפשרהמתלווה לו יסיון וה במקום העבודההוותק  :פריון

הארגון ולהתמקצע טוב יותר במלאכתם. על כן, תמריצים המגדילים את רצון העובדים להתמיד 

  העלאת הפריון הכולל. בו במקום עבודתם עשויים לסייע בהגדלת תפוקת העובדים

קשורה להבה שעבודה היא הקיים מור המודל ישלהצדקה אחרת  כלי חקיקתי גד שחיקת עובדים.

ותק במקום העבודה צפוי להיות מתואם וכיוון ש. בתמציתה, הטעה היא זו: תים גורם שוחקילע

אותו מקום עבודה חיובית עם שחיקה, ישו מקום לספק יותר ימי חופשה לעובדים אשר מצאים ב

שים זכאים, על פי החוק, לכמעט פי שיים ימי חופשה  9-זמן רב. בכך שעובדים עם ותק של למעלה מ

 עשויתיקים רעים יותר, דבר שומעובדים חדשים, המערכת הסוציאלית עוזרת לשמר את העובדים הו

  להתבטא גם בפריון גבוה יותר בעבודה של עובדים אלה.

גיון הפוך לזה העומד בבסיס ימוק הפריון. מספר יהשחיקה מתבססת על הת אירוי, טע באופן

מחקרים אמפיריים עשויים לעזור ליישב את הטעות בכך שהם מצביעים על קשר דמוי גבעה 

)inverted‐U לפיו תפוקת העובד עולה בתחילה עם גידול בוותק במקום העבודה (תקופה בה העובד ,(

זמן מה כאשר ותק במקום העבודה מתרגם לשחיקה מתהפכת כעבור  לומד ומתמקצע) אך מגמה זו

)Ng and Feldman, 2010 Sturman, 2003;(.  

טעה זו מתמקדת בקשר בין ותק וגיל:  .מחלה/חופשה/הבראה יותר צריכיםמבוגרים  עובדים

ות קשירת ההטבות הסוציאלי 4עובדים מבוגרים וטים להיות בעלי ותק גדול יותר במקום העבודה.

לתת מעה לצרכיהם של העובדים המבוגרים בשל גילם. כך למשל, , על פי טיעון זה, דרך אתק היובו

תים קרובות יותר, על כן הם זקוקים ליותר ימי מחלה מאשר יעובדים מבוגרים וטים לחלות לע

   עובדים צעירים.

                                                            
 ,Varieties of Hall and Sockice ווהשלכותיהם על שוק העבודה, רא LME -ו CMEלדיון מעמיק בהבדלים בין   3

Capitalism, 2001 .  
 כפי שראה ביתוח בהמשך, לטעה זו יש בסיס עובדתי. 4
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בהן ממש? עבור לבחון  אלה שמעות לעיתים בדיון הציבורי. אך האם יש טיעויםגרסאות שוות של  

  את טיעוי הגד המרכזיים. 

  

  טיעוים גד שימור המודל הקיים

המדיה להתערב במערכת  תפקיד. טיעון זה גורס שאין זה כוחות השוק יעשו זאת טוב יותר

התמריצים לעובד ברמת הפירמה; החוק הרי מתייחס לתעסוקה רציפה אצל המעסיק הספציפי, לא 

; מעסיקים אשר השוקיש להשאיר לכוחות  מערכת התמריציםבאופן כולל. את  עבודהשוק הבוותק ב

עובדים  מעוייים לשמר עובדים במקום העבודה לאורך זמן, יתמרצו את העובדים בהתאם. כמו כן,

השוות בתגמול ובתמריצים תיווצר מכך ובע ש מים מצד המעסיקים.הול ריציםמצטייים יזכו לתמ

 .דיה להתמקד בהבטחת מיימום אשר יבטיח תאים ראויים לכלל העובדיםמעצמה. על כן, על המ

   שיבטיח החוק, השוק החופשי ידאג לתגמול הדיפרציאלי. לשיוויןמעבר 

חוק ימי חופשה חקק בתחילת שות השבעים. על אף  המודל איו מותאם לשוק העבודה הקיים.

תה יחה שהחתה את כותבי החוק היהשיויים הקלים שהוכסו בו לאורך השים, דמה שהה

. במצב )רהיהקרי(וייתכן אף שלאורך כל  שעובדים וטים להישאר במקום עבודתם לאורך זמן רב

 כיוון שרוב העובדים יזכו בסופו של יום ליהות תואם את מודל התעסוקהשכזה, "מודל הסולם" 

, החה זו לגבי משך לםו. אאצל המעסיק מצטברהתק וול הצמודיםוחים  סוציאליים תאיםמ

העבודה הרציף היא שגויה. לא רק שאיה מתארת את המציאות בשוק העבודה הוכחי, יש מקום 

מדידה עקבית של חסרה בישראל מם ואלספק לגבי המידה בה הייתה כוה כבר לפי מספר עשורים. 

 מגמות ברורות להצביע על מספרבכל זאת יתן ברמה המשקית, אך  הרצף התעסוקתי של העובדים

  . הוגעות לשיויים בשוקי העבודה של כלכלות המתקדמות

חילופי עבודות, גם בגילאים מתקדמים, פוצים בהרבה מכפי שוטים לחשוב. מחקר שפרסם משרד 

מצא שבזמן , קבות (קוהורטות) גדולות באוכלוסייהו, אשר עקב אחרי ע2017-העבודה האמריקאי ב

עבודות. כמו  11.9, החליפו העובדים בממוצע 50העבודה ועד הגיעם לגיל שבין כיסת העובדים לשוק 

כן, מצא שחילופי עבודות פוצים יותר בקרב גברים, ובמיוחד בקרב גברים עם השכלה מעטה (בקרב 

). מחקרים אחרים מצביעים 13.1העובדים שלא סיימו תיכון, ממוצע המשרות עד גיל חמישים עמד על 

ל שוות עבודות תכופים, אם כי הממצאים לגבי התקצרות ותק התעסוקה מצביעים גם הם על חילופי ע

  בושא זה.רחיב לגבי הממצאים  3סעיף בבין קבוצות שוות באוכלוסייה. 

החזק של העובד; עובדים מצטייים  וחילופי מקום עבודה יכולים להוות סימן למעמד עישה כפולה.

עות העבודה המתחרות מובילות למעבר של העובדים למעסיק אחרים, והצ מבוקשים על ידי מעסיקים

מתמודדים עם חוסר בטחון תעסוקתי ה חלשים, של עובדיםשיעור גדול  יש בישראלחדש. עם זאת, 

ואלצים להחליף מקומות עבודה באופן תדיר, שלא ברצום או בטובתם. מחקר שערך לאחרוה המכון 

בודה הישראלי מצא שתופעה זו בולטת במיוחד בקרב הישראלי לדמוקרטיה סביב מגמות בשוק הע

עובדים בעלי השכלה בסיסית ואשר אים מאוגדים. באמצעות מעקב אחר תוים אדמייסטרטיביים 

של למעלה מחצי מיליון עובדים לאורך תקופה של עשור וחצי, מצא שבחמש השים האחרוות 

מעסיקים שוים, והוותק של העובד  3.2ע אצל ), עובדים בקבוצה זו עבדו בממוצ2014-2010ביתוח (

החציוי בקבוצה זו עמד על כשתיים בלבד. החקיקה הסוציאלית בישראל יוצרת על כן מצב של עישה 

העובדים המוחלשים ביותר: לא רק שעובדים אלה סובלים מביטחון תעסוקתי  כלפיכפולה, דווקא 
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ת "הסולם" ומאבדים כל פעם מחדש את הזכאות דרדרים מטה לראשייהם מבכל שיוי עסוקתי מוך, 

  לזכויות מותות ותק. 

חשוב לציין בהקשר זה שבקרב עובדים חזקים יותר, במיוחד אלה בעלי מיומויות מבוקשות, הבעיה 

טית פחות. כאשר עובדים מבוקשים עוברים למקום עבודה חדש, במקרים רבים יציע ווהמדוברת רל

  ותק.ובדן הוותר אשר מועים הרעה בתאי העובד כתוצאה מאהמעסיק תאי פתיחה טובים י

התיאוריה הכלכלית גורסת שמקסום הפריון במשק יבע  פוגם ביעילות שוק העבודה.הקיים  המודל

מהקצאה יעילה של המשאבים שבו. חסמים אשר מגדילים את ה"חיכוך המעברי" מקטיים את 

קצאה יעילה. אם עובד מסוים יכול להיות פורה המוביליות התעסוקתית ולכן גם פוגעים באותה ה

בעבודה אחרת, חסמים חיצויים (כלומר, לא כאלה הקשורים להצעות שמציעים ומתוגמל יותר יותר 

המעסיקים עצמם) מצמצמים את הסיכוי שהעובד יבחר לעבור לאותו מקום עבודה חלופי. תופעה זו 

במשק. כדי העבודה פוגעת באופן מצרפי בפריון ) בין כישורים לעבודה, mismatchהתאמה" (-של "אי

אשר יגדילו את הדימיות בשוק וימקסמו את הסיכוי  משחק" כללי"להגדיל את הפריון, יש להבטיח 

להקצאת משאבים יעילה, ועל כן יש להסיר חסמים חיצויים בדמות שלילת או צמצום הזכאות 

  ודה.עבממעבר בין מקומות לזכויות סוציאליות כפועל יוצא 

לא כל צעדי המדייות שהמדיה מקדמת תורמים ליעילות תיעדוף שגוי של אוכלוסיות יעד. 

המצרפית. זהו כמובן דבר לגיטימי; למדיה יש את הזכות, ויש שיאמרו אף את החובה, לדאוג 

לקבוצות חלשות בחברה, גם אם יש למדייות זו עלות מבחית פריון או יעילות כלל משקית. חלק לא 

למצב שכזה. עם זאת, שאלת השאלה אם בתגמול  הן מדמי ההעברה במשק מהווים ודאי דוגמקט

  עובדים ותיקים המדיה אכן ממקדת את ההטבות בקבוצה ה"כוה". 

ואם  אם המטרה היא לעזור לעובדים מבוגרים, מדוע לא להגדיר את ההטבות לעובדים על פי גיל?

לא לתת להם תמיכות ישירות במקום ליצור עיוותים  רוצים לתגמל קבוצה כזו או אחרת, מדוע

בתפקוד של שוק העבודה באופן רחב? מסיבות אלה, ראה שיש מקום להגדיר מחדש את יעדי החוק 

באופן בו הוא מקצה את  ןהקבוצות שהמחוקק רוצה להיטיב עמולסמן באופן ממוקד יותר מיהן 

  הזכאות להטבות הסוציאליות.  

. ופרקטיות יעילות של לשאלות הוגעות להצדקות בעיקרה מתייחסת לעיל גושהוצ הטיעוים סדרת

 בפרק. הרווחה מדית עקרוות עם אחת בהלימה עומדת איה ותק של שהתיה לטעון גם יתן אך

  .בישראל הקיים המודל של הורמטיבית בבסיס לכן דון הבא

III. ורמטיביות הצדקות ויהקיים המודל לשי  

צורך בשיוי מודל ה"סולם" ההוג בישראל, בו עובד מטפס מעלה במתווה הזכאות בבואו לבחון את ה

לזכויות סוציאליות מסוימות עם צבירת ותק במקום העבודה, יש מקום לתת את הדעת לשאלה 

  באיזו מידה עומד המודל בהלימה עם מטרותיה ועקרוותיה של מדית הרווחה?  בסיסית:

 ביטחון הבטחתכלכליים, ובראשם -ים מספר יעדים חברתייםככלל, מדית הרווחה שואפת להגש

. מדית הרווחה פועלת לקידום יעדיה על ידי פעולות בחסות המדיה בהן אזרחיה לכלל סוציאלי

אספקה ישירה של שירותים חברתיים, חקיקת עבודה ורווחה ותשלום ישיר של קצבאות. מכיוון שאין 

סולם" לכלל מטרותיה ועקרוותיה של מדית הרווחה, ביכולתו לבחון את התאמתו של מודל "ה
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הסחרה, שוויון, צדק -תמקד במספר יעדים מרכזיים המהווים את אבי היסוד של מדית הרווחה: אי

  לכלל האזרחים.  תאי מיימום המבטיחים קיום בכבודחברתי ו

חתו של פרט ככלל, ("הסחרה") מתאר מצב עייים בו רוו"Commodification" המוח  .הסחרה-אי

וזכויות סוציאליות בסיסיות בפרט, הופכים תלויים בכוחות השוק ובמעמדו של הפרט בשוק העבודה. 

במילים אחרות, הישרדותו של הפרט הופכת תלויה במכירה של כוח העבודה שלו, ובתרומתו לשוק 

בו שירותים  הסחרה") מגד, מתאר מצב עייים-("איDecommodification" העבודה. המוח "

והטבות סוציאליות יתים לפרט כזכויות יסוד מעצם היותו אזרח, ללא תלות במעמדו של האזרח 

עייה במידה לה של דיבות ההטבות הסוציאליות; הסחרה איה שא-בשוק העבודה. יש להדגיש כי אי

שוק לתלות בשוק העבודה. עם המעבר לכלכלות חלופה אפקטיבית בה מערכת הרווחה מספקת 

ברוב הכלכלות המפותחות. הולך וגובר והתרחבות השפעות הגלובליזציה, הפכה ההסחרה למאפיין 

 -Espingהסחרה הייתה ועודה מטרה מרכזית בהתפתחותה של מדית הרווחה (-לצד זאת, אי

Anderson, 1990( .  

יאליות ה"סולם" מעמיק את בעיית ההסחרה שכן במסגרתו זכאותו של הפרט לזכויות סוצ מודל

תלויה בכוחות השוק ובמעמדו של הפרט במקום העבודה. כך, תודות בשוק העבודה כגון מיתון, 

קיצוץ במספר התקים או היעלמותם של מקצועות מסוימים עשויים לפגוע בזכאותו של הפרט 

לזכויות סוציאליות בסיסיות. ככל שזכאותו של הפרט תופרד מוותק במקום עבודה ספציפי, כך 

ם החשיפה של הפרט לתודות השוק. מודל ליידות בזכויות סוציאליות במעבר בין מקומות תצטמצ

הסחרה בישראל בהתאם לחזון מדית -עבודה, בתאי שיעוצב בצורה מושכלת, עשוי לקדם תהליכי אי

  הרווחה. 

מחויבותה של מדית הרווחה לדאוג לאזרחיה עומדת שאיפתה לצדק חברתי.  במסגרת .חברתי צדק

די לבחון אם מודל "הסולם" עומד בהלימה עם שאיפה זו, אפשר להשתמש ביסוי המחשבתי שהציג כ

הפילוסוף ג'ון רולס בספרו המכון "צדק כהוגות", בעזרתו יתן לייצר חלוקה הוגת אשר תשקף צדק 

היה חברתי. על פי רולס, מאחורי 'מסך הבערות' כל פרט בחברה הוא רציואלי, אך איו יודע מה י

מיקומו בחברה החדשה; מה יהיה מיו, כישרוותיו, עושרו, גורלו הטוב או המר וכיוצא בזה (רולס, 

). על פי רולס, מכיוון שהפרט חסר וודאות במצב המקורי, טרם התהוות החברה, הוא יבחר 146 :2010

קת המשאבים בהכרח בשיטה המעיקה חירויות לכולם, ומכילה שוויון הזדמויות לכולם. באשר לחלו

בחברה, הפרט אשר איו יודע את מעמדו יפעל על פי כלל המקסימין. לפיו, יש לאמץ את החלופה אשר 

תוצאתה הגרועה ביותר טובה מכל התוצאות הגרועות ביותר של יתר החלופות. כלומר, הפרט יבחר 

  ). 207 :2010בחלופה אשר מעמידה את הפרטים החלשים ביותר בחברה במצב הטוב ביותר (רולס, 

 שיוצג כפי. המקסימין עקרון את וגד הוא שכן' הבערות מסך' במבחן עומד איו" הסולם" מודל

 תכופים תעסוקתיים למעברים וטים) מוכה השכלה בעלי או מאוגדים בלתי( חלשים עובדים, בהמשך

 אלו דיםעוב על מקשה הסולם מודל, וז במציאות. העבודה בשוק חזקים עובדים דרשים להם מאלה

 הטוב במצב בחברה ביותר החלשים הפרטים את מעמיד שאיו רק לא ולכן, סוציאליות זכויות לצבור

 . שאת ביתר בהם פוגע אף אלא, האלטרטיבות מול אל ביותר

מדית הרווחה עומדת ההבטחה לתאי מיימום  בליבת .תאי מיימום המבטיחים קיום בכבוד

ואזרחית באשר הם. שאלת השאלה אם מודל "הסולם" אכן המאפשרים קיום בכבוד לכל אזרח 

מאפשר תאי מיימום המבטיחים קיום בכבוד לכלל העובדים. מערכת הטבות סוציאליות בה פרט 
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מטפס במתווה הזכאות לזכויות סוציאליות מסוימות עם צבירת ותק במקום העבודה איה עומדת 

כבוד. התאי לכך הוא שהפרט יהיה זכאי לתאי ביגוד להבטחה לתאי מיימום המאפשרים קיום ב

  מיימום המאפשרים קיום בכבוד כבר במדרגה הראשוה, לאחר ותק מיימלי במקום העבודה. 

האם מודל "הסולם" במתכותו הוכחית מאפשר קיום בכבוד כבר במדרגת הוותק הראשוה? האם 

אותו מעסיק או   אצל במשרה מלאהימי מחלה עבור כל חודש עבודה   1.5למשל, צבירת זכאות של

מאפשרת קיום בכבוד לעובד בעל ותק מיימלי במקום העבודה? התשובה לכך  באותו מקום עבודה

תלויה כמובן בהגדרתו לקיום בכבוד וכגזרת את התאים הדרשים לכך. על פי עמדתו של השיא 

מתמצה בהבטחת קיום בכבוד הזכות ל עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי ' שר האוצרברק בפס"ד 

להבטיח שלאדם יהיה די מזון ומשקה לקיומו; מקום מגורים, בו  ]...["; אמצעים חומריים מיימליים

יוכל לממש את פרטיותו ואת חיי המשפחה שלו ולחסות מפגעי מזג האוויר; תאי תברואה סבלים 

, דמה כי מודל ועל פי פרשות ז ושירותי בריאות, שיבטיחו לו גישות ליכולות הרפואה המודרית".

"הסולם" במתכותו הוכחית מאפשר קיום בכבוד כבר במדרגת הוותק הראשוה. פרשות מרחיבה 

יותר הציג השופט לוי בפס"ד ה"ל על פיה דבך 'הקיום המיימלי' איו ממצה את הזכות לכבוד אשר 

-הכיצד זה וכל לקבוע כי תאי"; "תפקוד חברתי סביר בחברה בה הוא חי"כוללת את האפשרות ל

החיים המקובלת בחברה, או אשר מועים -מחייה שאים מקיימים ולו מידה מיימלית של יחס לרמת

מהאדם הזדמות, ולו בסיסית, לפתח את עצמו, להגדיר את מטרותיו ושאיפותיו ולפעול להשגתן אים 

ם לבחון אם זכאותו של פרט בעל ותק יש מקו ו". בהתאם לפרשות זפוגעים בזכותו החוקתית לכבוד?

? היא מאפשרת לו בה הוא חי"ש"תפקוד חברתי סביר בחברה מיימלי בשוק העבודה מאפשרת לו 

"? לא כריע בסוגיות סבוכות אלה במסמך החיים המקובלת בחברה-מידה מיימלית של יחס לרמת"

 . זה

 ובשוק בכלל חברתי שוויון-אי צמצוםל השאיפה מצאת הרווחה מדית של היסוד מטרות בין .שוויון

 לפעולות פרטים של בכוותם פוגע שוויון-אי כי מההבה היתר בין ובעת זו מטרה. בפרט העבודה

 לשירותים גישה, סוציאליות לזכויות זכאות(שכר,  המשאבים בחלוקת שוויון-אי; סולידריות

קבוצות עובדים שלא שפר עליהן מזלן, חיץ בין קבוצות עובדים 'פריבילגיות' ל יוצר) ועוד חברתיים

חיץ הבא לידי ביטוי בשוי בין האיטרסים של הקבוצות השוות ועל כן קושי להתאגד למען מטרה 

  משותפת. 

עם זאת, לצד ההבה כי בי אדם שוים בכישוריהם, חריצותם ומוסריותם, השאיפה לשוויון במסגרת 

האם מודל  השוויון כלגיטימי ואף הכרחי.-אימדית הרווחה טומת בחובה מצבים בהם תפס 

מציע קריטריון אובייקטיבי להתקדמות  שוויון לגיטימי? המודל-ה"סולם" מהווה מקרה של אי

בהיקף הזכאות לזכויות סוציאליות ואופק לקידום בתאי ההעסקה לכלל העובדים והעובדות. הוא 

ל פי מספר השים שהשקיע העובד במקום איו מאפשר משוא פים על סמך דת, גזע או מין, וקבע ע

העבודה. הבעיה מתעוררת כאשר לא כל העובדים בשוק העבודה, ובסקטורים מסויימים רק מעטים 

בלבד, זוכים לטפס במעלה הסולם. ואכן, כפי שיוצג בהמשך המסמך, עובדים רבים בשוק העבודה 

, מזולטפס במעלה הסולם. יתרה הישראלי דרשים למעברים תעסוקתיים תכופים ועל כן לא זוכים 

מספר מקומות העבודה שיחליף פרט במהלך חייו תלוי במידה רבה בגורמים חיצויים (למשל, מידת 

ההצלחה של המעסיק) ולא בהכרח במאפייים העשויים להצדיק זכאות לזכויות סוציאליות רחבות. 

השוויון -ם, כלל לא ברור שאיעל כן, בשוק עבודה בו עובדים דרשים למעברים תעסוקתיים תכופי

  הגרם כתוצאה ממודל הסולם הוא לגיטימי במובן הידון לעיל. 



 

10 
 

 

IV. ית בותק?והאם שוק העבודה "החדש" מצדיק חקיקה סוציאלית המות  

מקבלים במקום העבודה  קוותלהטיעוים כגד הגישה ה"ישה" המצמידה זכאות לזכויות סוציאליות 

תגדל התדירות שבה שוק העבודה העתידי בשזיות המצביעות על כך משה תוקף וחשיבות לוכח התח

 מציגיםבעשורים האחרוים שחלו בפועל התוים לגבי השיויים בהקשר זה,  5עובדים יחליפו עבודות.

רה ימצד אחד, כוה הטעה שעובדים כיום מחליפים עבודות רבות לאורך הקרי, לפיה תמוה מורכבת

ת שים במקום עבודה יחיד היא אכן דירה. מצד שי, אין הממצאים ושהתופעה של עבודה מרוב

  מצביעים על כך שקצב חילופי העבודות גדל באופן גורף בקרב כלל האוכלוסייה בעשורים האחרוים.

אמפיריים המכסים תקופות ממושכות עם תוים ברמת הפרט, כאלו במחקרים מחסור  ויש

אל מול דלות הממצאים אולם, ב חילופי מקומות העבודה. המאפשרים מעקב מדויק אחר מגמות בקצ

השיטתיים בולט מחקר שפרסם לאחרוה משרד העבודה האמריקאי המתבסס על תוים ברמת הפרט 

ארצות ב בחיה מדויקת יותר של המגמותתוים אלה, אשר אפשרו . אשר אספו לאורך עשורים רבים

ועד (בסוף שות השבעים) סת העובדים לשוק העבודה בפרק הזמן בין כי, מצביעים על כך שהברית

 תחצימבממוצע, קרוב ל 6עבודות. 11.9, החליפו העובדים בממוצע (בעשור הוכחי) 50הגיעם לגיל 

  7).1תרשים ( לשוק העבודהמהעבודות הללו הוחלפו בשבע השים הראשוות מאז שכסו 

גיל שוות, לפי מין מספר העבודות הממוצע שהחזיק אדם בתקופות. 1תרשים   

  

   :U.S. Bureau of Labor Statistics, The National Longitudinal Survey of Youth 1979תוים

ותק העובדים במקום העבודה התארך ככל שהפרטים והמחקר מצביע על כך שלמרות שבוסף, 

ם עובדים רבים שיו התבגרו (כלומר, שאשים מחליפים פחות עבודות עם הזמן), גם בגילאים מבוגרי

מהעבודות  36%-, כ44-35 עבודות לאחר תקופה קצרה למדי. כך מוצא המחקר שבקרב עובדים בגיל

מהעבודות הסתיימו תוך פחות מחמש שים. ובע מכך  75%-הסתיימו כבר לאחר פחות משה, ו

                                                            
  . כאן, כאן, כאן, ראו הבאופן תדיר. לדוגמ דוגמאות להערכה זו יתן למצוא בעיתוות  5
6Bureau of Labor Statistics, 2017 “Number of Jobs, Labor Market Experience, and Earnings Growth  

among Americans at 50: Results from a Longitudinal Survey”.  
מקום עבודה בו העובד הועסק בזמן המעבר בין שתי קבוצות גיל ספר עבור כל קבוצת גיל בפרד. על כן, הסֵכמה של  7

 .11.9-העמודות בתרשים ותת סכום הגדול מ
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יקה שלכות של חקההשתופעת חילופי העבודות איה חלת העובדים הצעירים בלבד, ועל כן 

  .סוציאלית הקושרת זכאות לוותק במקום העבודה חלות גם על עובדים בגילאים מבוגרים

התוים מצביעים על שוות בקצב חילופי העבודות בין עובדים ברמות השכלה שוות ועל פי מגדר. 

עבודות בממוצע עד גיל  13.1-למשל, גברים עם השכלה תיכוית בלבד (ללא תעודת סיום) החליפו כ

בקרב שים הממצא הוא זאת, עבודות בקרב עובדים עם תואר ראשון ומעלה. לעומת  11.4לעומת  ,50

בקרב שים עם  12.7עבודות לעומת  9.1הפוך: עובדות ללא תעודת בגרות החליפו במשך התקופה 

  תואר ראשון ומעלה.

ים אשר עקבו יתן גם ללמוד על מגמות לאורך זמן ביציבות התעסוקתית של הפרטים ממחקרים אחר

תק הממוצע של קבוצת עובדים איו וותק הממוצע של העובד במקום עבודתו. יש לציין שהוואחר ה

תיות זו, תוים לגבי משך הזמן אצל ילמרות בעי 8עומד בקשר חד משמעי עם מספר חילופי העבודה.

יש מקום המעסיק הוכחי כן צפויים לעמוד במתאם עם קצב חילופי העבודות ברמת המשק ולכן 

  לבחון גם אותם.

לגבי ותק העובדים במקום  1983אוספת תוים מאז  ארצות הבריתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב

ליציבות תעסוקתית מגלה ממצאים דומים לאלה כאידיקציה יתוח המגמות במדד זה  9עבודתם.

ים מצאים אצל גברים מצאת מגמה ברורה של התקצרות פרק הזמן בו העובדבקרב שדווחו לעיל. 

חלה לאורך שלושים שה ירידה עקבית  64-25 גילאיב, בקרב גברים 2כפי שמראה תרשים  .המעסיק

בחציון של מספר שות העבודה אצל המעסיק הוכחי. מגמה זו עקבית בקרב כל קבוצות הגיל. חציון 

-64 ין עובדים בגיל. ב36%-שים, כלומר ב 8.2-שים ל 12.8-התקצר מ 54-45 ותק של עובדים בגילוה

יחסית לקודת המוצא). גם בקרב  30%שים, או  10.7-ל 15.3-שים (מ 4.6-התקצר פרק הזמן ב 55

תק של עובדים צעירים הוא וון שהוו, אם כי השיוי איו גדול כיקבוצות הגיל הצעירות רשמה ירידה

  . מעצם טבעו מוך

   

                                                            
סך (כלומר,  , יח שיש שי עובדים: האחד החליף עבודה בסוף כל אחת מחמש השים האחרוותוכדי להמחיש קודה ז 8

שים במקום עבודה אחד ואת  4חמש עבודות, עם ותק של שה במקום העבודה הוכחי). לעומתו, העובד השי עבד  הכול
תק שלהם במקום והשה האחרוה בילה במקום עבודה חדש. כאשר הסוקר יראיין את שי העובדים לגבי מידת הו

עבודות בזמן שהשי רק בעבודתו  5עובד אחד הספיק להחליף ף שאהעבודה, תשובתם של השיים תהיה "שה בלבד", 
  השייה.

לפי קודת זמן זו איסוף התוים התבצע באופן שוה ולא רציף, כך שההשוואה לתקופות מוקדמות יותר בעייתית. עם  9
  תק היה מוך מזה ששרר בשות השמוים. וזאת, ראה שבשות החמישים ממוצע הו
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)1983-2014( 25-64 גבריםחציון שות עבודה אצל מעסיק וכחי, . 2תרשים   

  

   : U.S Department of Labor, Bureau of Labor Statisticsתוים

ותק החציוי במקום ו, ה3כפי שמראה תרשים  .לעומת זאת, בקרב שים המגמה מתוה בהרבה

 ביותר, ואף חל גידול מסוים בחציון ותביותר והמבוגר ותהעבודה ותר כמעט ללא שיוי בקרב הצעיר

  ). 54-35ותק בגילאי הבייים (וה

  

)1983-2014( 25-64 חציון שות עבודה אצל מעסיק וכחי, שים. 3תרשים   

  

    :U.S Department of Labor, Bureau of Labor Statisticsתוים
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ירה, וישה ישתי מגמות חשובות עולות מהתוים הללו: ישו תחלופה גבוהה של עבודות לאורך הקר

ותק במקום העבודה, במיוחד בקרב גברים. בהעדר תוים דומים ממדיות ושל התקצרות המגמה 

  אחרות, יתן רק להעריך שמדובר במגמות המאפייות כלכלות מתקדמות אחרות.

  ותק ומעברי עבודות בישראל

אים מאפשרים השוואה שיטתית לאורך מספר רב של עשורים. עם זאת, בישראל התוים הקיימים 

ראשית, על תמות המצב  טיות לדיון.וותופעות רלכמה ר יתוחים כן אפשריים והם מאירים מספ

, 2016-העדכית בהיבט של ותק במקום העבודה יתן ללמוד מהתוים בסקר החברתי של הלמ"ס מ

. תוים אלה מצביעים על כך שרק לכשליש )4(תרשים  עסק בהרחבה בושא עולם העבודהאשר 

ותק הראשוות יתן ושים ומעלה. לעומת זאת, בשתי קטגוריות ה 10ראל ותק של מהעובדים ביש

  שים. 5-מהשאלים במקום העבודה הוכחי בעלי ותק של פחות מ 47%-שכללמוד 

  

. ותק אצל מעסיק וכחי, שכירים בישראל4תרשים 

  

  כירים בישראל.התוים מתייחסים לש .2016עיבודי המחבר לתוי הלמ"ס, הסקר החברתי מקור: 

. כפי תםתק של העובדים לפי רמת השכלוהללו מתחדדים אף יותר כאשר בוחים את הו הממצאים

בישראל עובדים בעלי תואר אקדמי וטים לעבוד תקופה ממושכת יותר אצל , 5שמשתקף מתרשים 

ה מהעובדים רצף של למעל 38%-: בקרב בעלי תואר יש להמעסיק לעומת עובדים ללא תואר אקדמי

 51%-למעלה מבלבד בקרב העובדים ללא תואר. לעומת זאת,  32%מעשור במקום העבודה לעומת 

בקרב עובדים שמחזיקים  39%, לעומת מהשכירים ללא תואר בעלי ותק של פחות מחמש שים

  בתואר אקדמי. 
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לפי השכלה ,. ותק אצל מעסיק וכחי5תרשים   

  

  התוים מתייחסים לשכירים בישראל. .2016החברתי לתוי הלמ"ס, הסקר עיבודי המחבר מקור: 

ותק אצל המעסיק קשור לביקוש למיומות של העובדים, דבר המתבטא בכך וש ,אם כן ,ראה

 שעובדים עם מיומויות בסיסיות יותר עוברים מקומות עבודה באופן תכוף יותר. 

לאורך זמן בישראל של שיויים , בחיה של משרד העבודה האמריקאי אשר צויו לעילבדומה לתוים 

מגמות שוות בקרב גברים ושים. בחיה של שיעור מצביעה גם היא על דה וותק במקום העבוב

אשר זכאים למלוא הזכויות הסוציאליות הלוות לוותק במקום (העובדים עם ותק של עשור ומעלה 

 63.8-לכ 2002-ב 61.8%-(מ ה קלהיומעלה, חלה עלי 55מצביעה על כך שבקרב גברים בגילאי  )העבודה

), 53.7%-ל 60.4%-חלה ירידה בשיעור העובדים הוותיקים (מ 54-45 ). לעומת זאת בקרב בי2016-ב

, שם צח שיעור העובדים עם ותק של 44-35 ואילו הירידה החדה ביותר חלה בקרב עובדים בגילאי

  . )6(תרשים  בלבד 35.1%-לכ 41.6%-עשור מ

   

0% 10% 20% 30% 40%

>10

5‐9

1‐4

<1

יק
ס

מע
ה

ל 
אצ

ק 
ת

ת ו
נו

ש

תואר אקדמי ללא תואר



 

15 
 

  שות ותק במקום העבודה, לפי קבוצת גיל 10-עלה מ. גברים עם למ6תרשים 

  

  .2016-2002 מקור: עיבודי המחבר לתוי הלמ"ס, הסקר החברתי
  

  

בעלות  45. כך, יתן לראות ששיעור השכירות מעל גיל )7(תרשים  בקרב השים המגמה שוה למדי

במיוחד בולטת שים במקום העבודה דווקא עלה בתקופה המדוברת.  10-ותק גבוה של למעלה מ

קודות). רק בקרב שים  6.8( 15%-כ , שם העלייה היא בשיעור של54-45בגילאי המגמה בקרב שים 

  המגמה שוה, שם ראית ירידה בשיעור השכירות עם ותק גבוה אצל המעסיק. 44-35 בגילאי

    
 שות ותק במקום העבודה, לפי קבוצת גיל  .-10שים עם למעלה מ7תרשים 

  

כמעט  ה, מקבלים תמו)8(תרשים  במקום העבודה ותק קצרכאשר בוחים את שיעור העובדים עם 

, לא 45עובדים עם ותק ארוך. בקרב עובדים מתחת לגיל התוים לגבי שהתקבלה ביתוח מזו הפוכה 

קביל אצל עובדים מבוגרים, הוא אף הלך והתקצר ותק המותק הממוצע מוך יותר מאשר הורק שהו

עם ותק של פחות מחמש שים עלה בתקופה  44-35 שיעור הגברים בגילעם הזמן. כך למשל, 
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) 34-25בקרב הגברים הצעירים יותר ( קודות האחוז. 11של , עלייה 43.9%-ל 32.9%-המדוברת מ

מהבסיס,  12.0%-ו 13.4%דומה (עלייה של מתוה יותר אך רשמה מגמה  54-45 ובקבוצת הגיל של בי

  בהתאמה). 

  שות ותק במקום העבודה, לפי קבוצת גיל 5-. גברים עם פחות מ8תרשים   

  

  .2016-2002 מקור: עיבודי המחבר לתוי הלמ"ס, הסקר החברתי
  

ם ). לעומת זאת, בקרב שי9תרשים ( 45שיעורי עלייה דומים יתן לראות גם בקרב שים מתחת לגיל 

  לא רשם שיוי בשיעור השכירות עם ותק קצר אצל המעסיק.שמבוגרות יותר כמעט 

שות ותק במקום העבודה, לפי קבוצת גיל  .-5שים עם פחות מ9תרשים   
 

  2015-2002 מקור: עיבודי המחבר לתוי הלמ"ס, הסקר החברתי  

.  
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לגיל, מין והשכלה כגורמים ותק אצל המעסיק? בתרשימים לעיל התייחסו ומה מסביר את השוות ב

זמית את החשיבות היחסית של הגורמים בהסברת השוות -טיים להבת התופעה. כדי לאמוד בווורל

ותק העובדים, ערכו רגרסיה רבת משתים בה כללו מספר גורמים להם יכולה להיות השפעה. כמו וב

שרת לבחון אם משתים כן, כללו בחלק מהמודלים גם איטראקציה בין זמן והשכלה, המאפ

  מסוימים הפכו משמעותיים יותר (או פחות) עם הזמן.

השכלה תיכוית בלבד (בגרות או יתן ללמוד מספר דברים. ראשית, ) 1(לוח מתוצאות הרגרסיה 

ממצא זה תקף גם  פחות) מתואמת באופן חיובי עם סיכוי גבוה יותר לוותק קצר במקום העבודה.

, )34-25( ילו של הפרט. כפי שיתן היה לצפות, ביחס לקבוצת הצעיריםכאשר מחזיקים כקבוע אל ג

אשים בכל קבוצות הגיל האחרות בעלי סיכוי מוך להיות עם ותק של פחות מחמש שים אצל 

 ותק קצרבעל הוא שהעובד בהסתברות  30%-מדובר בהבדל של כ 44-35 בגילאיהמעסיק הוכחי. 

בקרב  50% כמעטזה גדול יותר ועומד על הבדל . ים)פחות מחמש שכלומר, (במקום העבודה 

מהטבלה עולה שכאשר מחזיקים את שאר המשתים כקבועים, אין  העובדים המבוגרים ביותר.

  הבדלים משמעותיים בין המיים. 

. כפי שעמודות השיםעם  גדלהשכלה הקשר בין ותק בעבודה ואך ממצא אחרון וחשוב לעייו הוא ש

בו יש לו ותק  ברט עם השכלה תיכוית בלבד סיכוי שהולך וגדל עם הזמן להיות במצמראות, לפ 4-ו 3

מראה את האפקט השולי לאורך זמן, כאשר בציר האכי ההסתברות  10קצר במקום העבודה. תרשים 

) אצל המעסיק. הפער ההולך וגדל בין הקו האדום (השכלה פחות מחמש שיםשלעובד יהיה ותק קצר (

והקו הירוק (השכלה מעבר לתיכון) ממחיש את האפקט המתואם עם השכלה על  תיכוית בלבד)

  היציבות התעסוקתית של הפרטים לאורך זמן.

באופן הממצא עקבי עם הטעה שהביטחון התעסוקתי של העובדים החלשים בשוק העבודה החמיר 

 2010-2014שים עם הזמן. ואכן, בחיה של קצב חילופי המעסיקים של עובדים בישראל בין היחסי 

מעביד של -. ההשוואה עשתה באמצעות תוים אדמייסטרטיביים מקובץ עובדמעלה ממצא דומה

, מספר המעסיקים הממוצע 2לוח . כפי שמראה 2012הלמ"ס, יחד עם מיזוג תוים לסקר החברתי של 

מן אצל מעסיקים שוים. ממוצע הז 2.7של כלל העובדים עמד בתקופה של חמש השים הללו על 

שים בחציון. עם זאת, בולטת שוות גדולה בין קבוצות העובדים  5שים או  5.8המעסיקים היה 

מאוגדים) קצב חילופי העבודות מוך או /השוות. בקרב עובדים פימיים (המועסקים באופן ישיר ו

שכירים ( ותק אצל המעסיק הוכחי גבוה בהרבה מאשר בקרב עובדים חיצוייםו) וה2.3-2.2יותר (

תק החציוי ו. במיוחד בולט הפער בקרב עובדים ללא תואר אקדמי, שם מצא שהו)שאים פימיים

  שים, לעומת שתיים בלבד בקרב החיצויים.תשע של הפימיים אצל המעסיק הוכחי עומד על 
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לוח
 

1.
 

שים (בשים
 
מחמש

 
פחות

 
של

 
עבודה

 
ותק

 
המבאים

 
משתים

 
2016-2002(

 

  (1) (2) (3) (4) 
 ***8.613- ***8.420- ***0.0112 ***0.0109 השכלה תיכוית בלבד

 
(0.00421) (0.00421) (1.969) (1.917) 

 שה
 

0.00144*** 4.78e-05 
 

  
(0.000463) (0.000566) 

 
 שה X השכלה תיכוית 

  
0.00420*** 0.00429*** 

   
(0.000980) (0.000954) 

 *0.00642 0.00533 0.00517 0.00519 אישה

 
(0.00395) (0.00395) (0.00395) (0.00382) 

 ***0.299- ***0.304- ***0.305- ***0.304-  44-35 גיל

 
(0.00527) (0.00526) (0.00526) (0.00492) 

 ***0.416- ***0.423- ***0.423- ***0.423-  54-45 גיל 

 
(0.00528) (0.00528) (0.00528) (0.00518) 

 ***0.485- ***0.492- ***0.492- ***0.491-   64-55 גיל

 
(0.00562) (0.00563) (0.00563) (0.00586) 

 No No No Yes  אפקט קבוע לזמן

 58,091 58,091 58,091 58,091  תצפיות

R2 0.151 0.151 0.151 0.147 

Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    

    . 2016-2002 מ"ס, הסקר החברתיתוים: ל

. ההשפעה השולית של רמת השכלה על ההסתברות לוותק קצר במקום העבודה10תרשים   

  

. שים) 5-לוותק קצר במקום העבודה (פחות מתרשים זה מציג את הסתברות העובד  :הערה
ם על ערכם ההסתברויות מתקבלות ממקדמי הרגרסיה, כאשר הערכים של המשתים המסבירים קבועי

  הממוצע, והמשתה היחיד שמשתה הוא רמת ההשכלה של הפרט.
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 עובדים קבוצת לפי ,תעסוקתי וביטחון יציבות .2 לוח

 כלל  
 השכירים

 תואר ללא = בסיסי תואר אקדמי עם

  חיצויים  פימיים  חיצויים  פימיים  

 מעסיק אצל זמן ממוצע
 וכחי (שים)

5.8 9.6 5.1 8.5 4 

 מעסיק אצל זמן יוןחצ
 וכחי (שים)

5 10 4 9 2 

-ב ממוצע עבודות מספר
2014–2010* 

2.7 2.3 2.5 2.2 3.1 

 .המחבר ועיבודי )מעביד-עובד קובץתוי למ"ס (   :הערות
  

בין ותק  , הקושרבחוקמודל המעוגן טיים לדיון לגבי הוולסיכום, יתן להצביע על מספר ממצאים רל

) בקרב השכירים בישראל 47%ות לזכויות סוציאליות. ראשית, שיעור משמעותי (במקום העבודה וזכא

אצל המעסיק הוכחי. לכל אותם עובדים, החוק מקה פחות מחמש שים עובדים פרק זמן קצר של 

  של זכויות סוציאליות בסיסיות. המיימלי זכאות לשיעור 

). עם זאת, גם בקרב העובדים 45לגיל  רוב העובדים עם ותק מוך הם עובדים צעירים יחסית (מתחת

דה. גם להם מוגבלת הזכאות והמבוגרים, ישו שיעור לא מבוטל של עובדים עם ותק מועט במקום העב

  בחוק לאותן הטבות סוציאליות. 

. ובישראל שתוארו לעיל דומות למדי ארצות הבריתיתן לראות שהמגמות ב לגבי המגמות לאורך זמן,

ישה מגמה ברורה של ריבוי במעברים בין עבודות, בחיה זהירה של לפיה שת, ביגוד לסברה הרווח

התוים מראה תמוה מורכבת יותר. מצד אחד, כוה הטעה שעובדים כיום מחליפים עבודות רבות 

ירה ושהתופעה של עבודה מרובת שים במקום עבודה יחיד היא אכן דירה. מצד שי, אין ילאורך הקר

ים על כך שקצב חילופי העבודות גדל באופן גורף בקרב כלל האוכלוסייה בעשורים הממצאים מצביע

  האחרוים.

האם שוק העבודה "החדש" מצדיק חקיקה סוציאלית  –בתשובה לשאלה שעמדה בראשית הפרק 

יתן לסכם ולומר שמצד אחד, בכל האמור לקצב חילופי העבודות, שוק העבודה  –תק והמותית בו

מצד שי, יש מקום לטעון  10.באופן מהותי משוק העבודה של לפי שלושים שה החדש איו שוה

העבודה ה"ישן", כמו בזה החדש, קשירת הזכאות לתאים סוציאליים לוותק במקום שגם בשוק 

חקיקה זו מפלה לרעה את העובדים המוחלשים והפגיעים ביותר: שמאחר  בעייתית היא העבודה

ר אים זוכים להגה בדמות מטריית ייצוג של ארגון עובדים או אש ,עובדים בעלי השכלה מועטה

  הסכם קיבוצי. יש על כן מקום לדון במודלים חליפיים אשר עשויים לספק פתרוות טובים יותר.

  
  

                                                            
) חל שיוי משמעותי בכל האמור לקצב חילופי 45וכלוסיות מסוימות (למשל, גברים מעל גיל אף על פי שבקרב א 10

 כללאין הממצאים מצביעים על כך שקצב חילופי העבודות גדל באופן גורף בקרב העבודות בעשורים האחרוים, 
  . האוכלוסייה בעשורים האחרוים
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V. יין  ישראלבהקיימת  החקיקהתיתחופשה  ימילעודמי מחלה.  ש  

ו. גורמים חייו של עובד מורכבים ממכלול גורמים המשפיעים של בריאותו, פרסתו ושביעות רצו

הזכויות הסוציאליות להן הוא זכאי במסגרת העסקתו, הם מרכזיים המשפיעים על חייו של העובד 

על פי חוק, או על פי הסכם אישי או קיבוצי. בתוך כך כללות זכויות כגון דמי לידה, ביטוח אבטלה, 

הזכויות הסוציאליות, כחלק מחוקי  דמי חופשה, דמי הבראה, פסיה, דמי מחלה, ופיצויי פיטורים.

העבודה והרווחה, משפיעות לא רק על חייו האישיים של העובד אלא על כלל המשק שכן הן מעצבות 

את מערכות היחסים במסגרתו. בשל חשיבותן של הזכויות הסוציאליות בחייו של העובד ולכלל 

ומית ובאיכות חייו של התאמתן לצרכיהם עשויה לפגום באיתותה של הכלכלה המק-המשק, אי

   .האזרח בשוק העבודה

בשל ההכרה בחשיבות התאמתן של הזכויות הסוציאליות לצרכי המשק בכלל ולצרכיהם של העובדים 

שתי התאמות בפרט, עשו בישראל בעשורים האחרוים מספר התאמות בחוקי העבודה והרווחה. 

). 14לחוק פיצויי פיטורים (להלן ס'  29ס' ותיקון מ 2008מרכזיות לעיין זה הן מהפכת הפסיה משת 

, עובדים יכולים לדוד ממקום עבודה אחד לאחר עם קרן הפסיה שלהם הפסיה מהפכתבעקבות 

ואף לאחד רסיסי חיסכון פסיוי שצברו לטובתם במקומות עבודה קודמים, לאחר שבמשך שים 

. חיסכון פסיוי אחד לאפיק אחרבאפיק  םלהעביר את הכספים שהצטברו לטובתלא יכלו עובדים 

מכיוון שמעברים תעסוקתיים לוו במעברים בין קרות פסיה, עובדים אלצו לספוג פגיעה בזכויות 

  הפסיויות שלהם כתוצאה ממעבר בין עבודות. 

מעבידים לחוק פיצויי פיטורים הקובע כי  1998תיקון משת הוא  פיטורים פיצויי לחוק 29' מס תיקון

במסגרת יחסי ההעסקה. לחוק פיצויי פיטורים  14ביחד עם עובדיהם, על החלת סעיף  להחליטיכולים 

עשויים  העביר בגין פיצויי פיטורים לקופת גמל או קרן פסיה תשלומים אשר המעסיקעל פי סעיף זה, 

לחוק פיצויי הפיטורים מאפשר  14. סעיף פיטוריםהפיצויי ל להוות במקרים מסוימים תחליף מלא

ובד לצבור את פיצויי הפיטורים כחלק מקופת גמל או קרן פסיה, גם אם פוטר לאחר פחות משה לע

או לא פוטר כלל. כמו כן, סעיף זה מגדיל את קרן הפסיה של העובד בלי שהוא דרש להשקיע בכך 

 כספים וספים ממשכורתו השוטפת. 

בין החקיקה התאמות מרכזיות -אי י התיקוים ה"ל בחוקי העבודה והרווחה, ותרו שלוששלאחר 

בישראל בדבר זכויותיהם הסוציאליות של העובדים לבין המציאות השלטת בשוק העבודה; דמי 

  חופשה.וימי מחלה, דמי הבראה 

קובע כי תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה  בישראל ,1976-, התשל"ודמי מחלה חוק

שהעובד עבד אצל אותו מעסיק  )ימי מחלה בשה 18(מלא מצטברת של יום וחצי על כל חודש עבודה 

ימים, ביכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה.  90-או באותו מקום עבודה ולא יותר מ

עובד שעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל לחוק דמי מחלה  2011בעקבות תיקון משת 

של  100%-כר הרגיל ביום השי והשלישי ומהש 50%; ממעסיקו דמי מחלה מהיום השי להיעדרותו

של  75%-מהשכר הרגיל ביום השי והשלישי ו 37.5%, במקום השכר הרגיל מהיום הרביעי ואילך

על העובד להציג למעסיק אישור מחלה  ,לצורך קבלת התשלום. השכר הרגיל מהיום הרביעי ואילך

   .מרופא
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, או עבודהבאותו מקום  ים היו מועסקיםעובד לוימי מחלה לוותק  בהצמדת גיוןיהיתן היה למצוא 

שוק עבודה מעין זה לגמלאות.  םבמספר מצומצם של מקומות עבודה, מתחילת הקריירה ועד פרישת

על כן, יתן היה להיח כי עובד חדש הוא עובד צעיר  11בין גיל לוותק.מתאם חזק מאד מאופיין בהיה 

עובד מבוגר יותר שהסבירות  הואעובד ותיק  , ואילויותר אשר הסבירות שיחלה מוכה יותר בשל גילו

בו עובדים  איו מתאים למודל ההעסקה הקייםגיון זה ישיחלה גבוהה יותר בשל גילו. אולם ה

   לא מן המע שעובד חדש יהיה עובד מבוגר.ו מספר מקומות עבודה במהלך חייהםמחליפים 

 ימים בשבוע 5, המועסק שים 1-5תק של עובד בעל ו, קובע החוק הישראלי כי ימי חופשהבאשר ל

ימי חופשה שתיים, וכך הלאה,  14-שים זכאי ל 6ימי חופשה שתיים, עובד בעל ותק של  12-זכאי ל

תיקון לחוק  , לאחרשים לפחות 14ימי חופשה שתיים לעובד בעל ותק של  20עד למקסימום של 

השים הראשוות  4-ל אחת מית לעובד בכימי חופשה שת 2וסיף ה אשר, 2016 משת חופשה שתית

החל מיואר  -, והיום השי 2016לפי התיקון לחוק, יום חופשה אחד התווסף החל מיולי לעבודה. 

בהסכמת המעסיק, לצל  רשאי, עם זאת, העובד ,אוסר על צבירת חופשה חוק חופשה שתית .2017

וצלה לחופשה  לצרף את היתרה שלארק חלק מימי החופשה שצבר (אך לפחות שבעה ימים בשה) ו

אין אפשרות לצבירת ימי החופשה במעבר בין עבודות, אולם יתן  .שתיתן בשתי שות העבודה הבאות

   החופשה שלא וצלו.לפדות בסיום ההעסקה את ימי 

בכל הוגע לימי  - OECDמצאת קרוב לתחתית הדירוג בין מדיות ה , ישראל11תרשים כפי שמראה 

המיימליים שמגדיר החוק, ומיקום זה בולט גם כאשר לוקחים בחשבון את מספר ימי החג החופשה 

, ישראל מספקת פחות ימי שכןהכלליים. חשוב לציין, מיקום זה איו קשור למידת העושר במדיה. 

בהמשך המסמך יידוו מודלים אלטרטיביים לזכאות  12.חופשה מכפי שהתוצר לפש שבה היה מבא

כית כך שתהיה וציאליות ובמסגרת זו בדוק אפשרויות שוות להגדיל את דיבות התלזכויות סו

  קרובה יותר לסטדרט במדיות מפותחות אחרות. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
ותק מטבע הדברים ארוך יותר, אך וקבוצת המבוגרים המם בוכפי שעולה מהממצאים בישראל, אין זה המצב. א 11

 ותק.ודווקא בקבוצת גיל הבייים יכרת ירידה ב
), $34,054( בישראלש מזה משמעותית מוך) $21,625( בקרואטיה) קייהה כוחל מתוקן( לפש ג"התמ בעוד, למשל כך 12

 לפש ג"התמ בעוד, השי מהצד. מגדירהחוק ש המיימליים החופשה לימי הוגע בכל מישראל גבוה מדורגת קרואטיה
 המיימליים החופשה לימי הוגע בכל מישראל מוך מדורגת קדה, בישראלש מזה משמעותית גבוה) 45,602$( בקדה

   .2016 לשת ומעודכים הבילאומית המטבע רןק מאתר לקוחים התוים. מגדירהחוק ש
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  )2016ימי חופשה וימי חג בתשלום, לפי מדיה (. 11 תרשים

  OECD Family Database: עיבודי המחברים לתוי מקור

לעובד על עצם , שכן היא מהווה תגמול שתית חופשהלות דומה במהותה לזכאהבראה  דמיהזכאות ל

התייחסות שוה בהביית מודל הזכאות הרצוי. על כן, כאמור, לא עסוק ה מצריכהתעסוקה ולכן איה 

גם הזכות לדמי הבראה עברה התאמות בשים האחרוות במסמך זה. עם זאת, ציין כי  וזכות זב

  . 2016ן בהם הוחל בשת במסגרת מספר צווי הרחבה, כאשר האחרו

מוצמדת צבירת ימי חופשה ומחלה לפי בישראל,  הרווחתמדייות באופן רחב יותר יתן לומר שה

 סוציאליות לזכויות זכאות מאבדים עובדים בובעייתי מצב יוצרת  ,העבודהבמקום וותק ל

עבודות צפויה לאור התחזיות לפיהן תופעת היידות בין  .משמעותיות כתוצאה ממעבר בין עבודות

יש לצפות כי אובדן הזכאות לזכויות סוציאליות ייפגע  ,להפוך שכיחה יותר בשוק העבודה העתידי

 מקום העבודהבהתיית זכויות סוציאליות בוותק כן,  כמו .במשקבקבוצה הולכת וגדלה של עובדים 

י קביעות לעובדים במשק, ובמיוחד את החיץ בין עובדים בעל עובדיםקבוצות הפערים בין את מעמיקה 

  . מוחלשים החשופים יותר לפיטורים

איזון בין חיי עבודה, בכל הוגע ל, בעשורים האחרוים יכרת מגמת שיוי בתפיסה החברתית בוסף

). שיוי תפיסתי זה מתבטא, בין היתר, בכך שלעובדים יש ציפיות work-life balanceמשפחה ופאי (

לושאים סוציאליים כגון ימי חופשה, ין דרישות החיים השוות. גבוהות יותר לגבי היכולת לשלב ב

דמי הבראה או ימי מחלה (המאפשרים גם טיפול בבי משפחה חולים), יש חשיבות גדולה ביצירת 

(ביהן בריטיה, שוות בעשורים האחרוים, מדיות מתקדמות אותו איזון בחיי העובדים. ואכן 

יה כך שתותאם טוב יותר לציפיות אלה. לעומת זאת בישראל, שיו את הרגולצ) וקדהאוסטרליה 

   .ים ברמת החקיקה מועטה יחסיתההתאמה שעשתה בעשורים האחרו

0510152025303540

Austria

Malta

Spain

Croatia

Poland

Germany

Belgium

Italy

New_Zealand

Ireland

Australia

UK

France

Denmark

Finland

Sweden

Israel

Switzerland

Canada

Japan

United_States

ימי חופשה ימי חג בתשלום



 

23 
 

  
VI. יותות מחלה ודמי חופשהלגבי ימי  מדיאחרות במדי   

 מדיות בין הפרדה עושה הקפיטליסטית השיטה של השוות בווריאציות העוסקתהמחקרית  הספרות

 בין בתיאום המוהלות כלכלות לעומת) Liberal market economy( ליברלית היא הכלכלה בהן

שי סוגים אלה של מודלים לכלכלת , גס באופן ).coordinated market economy( במשק השחקים

, בשוק אחרים שחקים ועם השייה עם אחת מתאומתשוק בדלים בעיקר באופן בו פעילות הפירמות 

  13.םמקצועיי איגודיםכגון 

 מדיות מספר בוחן כמקרי בחרו, זכויות ליוד בוגע הקיימת במדייות ההבדלים את לבחון כדי

 במודל מאופייות) ואירלד, בריטיה ארצות הברית( מהמדיות שלוש. הזו השוות את המייצגות

 מתמתוא כלכלה של במודל מאופייות ודמרק, דיהווש, גרמיה – אחרות ושלוש), LME( הליברלי

)CME .(ו קבוצה כל בתוך, כן כמוות בחרה בהן מדיות ישות במידת שוון על ההישעגהשוק מ 

 הורדי והמודל), במרכז ובריטיה( מאירלד קיצוית ארצות הברית: סוציאליות זכויות בהבטחת

  .  הגרמי למודל בהשוואה השייה בקיצויות) דמרק פחותה ובמידה, דיהווש(

  שהחופ ימי 5.1

שברובן  עולה דיה,וווש, דמרק גרמיה יהןיב, שסקרוחוקים מקבילים בקרב המדיות מסקירה של 

לא דרשים יותר מכמה חודשי עבודה, ולכל היותר שה, כדי לממש את הזכאות למרב ימי החופשה 

עות קוב)  Council Directive 93/104/EC( תקות האיחוד האירופי .)3טבלה  ו(רא הקבועים בחוק

ארבעה שבועות. התקות קבעו מסגרת של שלושה   מסגרת של חופשה שתית בתשלום, שאורכה

בפועל, מספר ימי  ., והיום קובעות התקות ארבעה שבועות חופשה בתשלום1999-שבועות עד ל

החופשה השתית בתשלום במדיות אירופה השוות קבע לפי חוקי העבודה המדיתיים ולפי 

יים מדיתיים, אבל אלה יכולים רק להיטיב עם העובדים ולא לגרוע מזכותם ההסכמים הקיבוצ

  האירופי. כפי שקבע בתקות האיחוד  החוקית,

. העובד חופשה שתייםחמישה שבועות ימים או  25-דיה זכאי לוועל פי החוק, עובד בשכך למשל, 

לאוגוסט. יותר מכך, אם עובד ברצף, בין החודשים יוי  חופשההזכאי לצל מעל ארבעה שבועות מימי 

תקופה חלה לא ספרים כחלק מימי החופשה. יתן לצבור ימי מחלה למחולה במהלך חופשה, ימי ה

עובד עוזב את מקום עבודתו הוא זכאי לפיצוי בגין ימי החופשה שצבר ולא החמש שים, אולם אם של 

מי החופשה על בסיס משכורתו . בוסף לדאת העובדים לחופשהי, כתמריץ ליצבאותה השהרק יצל 

מהשכר אותו היה מרוויח בימים בהם עדר בשל החופשה.  12%של העובד, הוא זכאי לתוספת של 

תשלום זה מועק לעובדים בחוזה העסקה מסורתי, עובדים זמיים, ועובדים בתקופת יסיון אשר 

מעסיקים אים מיים, אולם חגים לאו 12דיה ישם וובששעות לפחות במקום העבודה. לבסוף,  60עבדו 

  ם. מחויבים בתשלום בעבור

                                                            
13 arieties of capitalism: The institutional foundations of V Soskice, David W., and Peter A. Hall.
.. 2001comparative advantage 

באופן גס, יתן לומר ששי סוגים אלה של מודלים לכלכלת שוק בדלים בעיקר באופן בו פעילות הפירמות בשוק מתאומת 
באופן וברמת התיאום בולטת במספר  אחת עם השייה ועם שחקים אחרים בשוק (כגון איגודים מקצועיים). ההבדלה הזו

תחומים, בהם יחסי עבודה, חיוך, הכשרת עובדים ויהול הממשל התאגידי. במדיות בהן מודל הכלכלה הוא ליברלי 
)LME ,(עשה אלו בתחומים מועט הוא הפירמות בין תיאוםי דרך בעיקרו ווגהפירמות בין היחסים כאשר, השוק מ 

 בייהן האיטראקציה לתיאום השוק דרך שלא מגוים על מסתמכות הפירמות, CME-ה בכלכלות. בתחרות מאופייים
 ).מעסיקים ארגויתארגות במסגרת ה, כגון( אחרים שחקים עם וביחסים
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 שישה שהשלים בתאי, בתשלום חופשה ימי 24-ל זכאי 18 גיל מעל עובד, הגרמי החוק פי עלכמו כן, 

; חופשה ימי ליותר זכאים צעירים עובדים. עבודה מקום באותו או מעסיק אותו אצל עבודה חודשי

 לגבי תקפה חופשה ימי 24-ל הזכאות. 18 גיל עד ימים 25-ו 17 גיל עד ימים 27, 16 גיל עד ימים 30

 ימים 20-ל זכאים בשבוע ימים חמישה עובדים אשר עובדים; בשבוע ימים שישה עובדים אשר עובדים

 חג רק קיים אולם, לתשלום זכאים הגרמים העובדים לאומיים בחגים חופש ימי בעבור. חופשה

   ty daysuni Germany".14" – בגרמיה אחד לאומי

, היא מקרה יוצא דופן, גם בקרב מדיות המשתייכות למודל ארצות הבריתו, מבין המדיות שסקר

ארצות שוק העבודה; בה מתהל  ובאופן בולט במודל ההעסקה על פיהליברלי. הדבר בא לידי ביטוי ב

פי חוק.  מבטיחה לעובדיה ימי חופשה בתשלום עלהיחידה שאיה  היא המדיה המפותחת הברית

אים מחויבים להעיק ימי חופשה בתשלום לעובדיהם. בהיעדר  ארצות הבריתלמעשה, מעסיקים ב

אים זוכים כלל  ארצות הברית, כרבע מהעובדים בםבתשלו הדרישה חוקית להעקת ימי חופש

ארצות ממוצע ימי החופשה השתיים בתשלום לעובד בלחופשה בתשלום במהלך שת העבודה. 

ימים, המועקים לעובדים במגזר הפרטי, אים עומדים ברף המיימום הדרש במדיות  16, הברית

האיחוד האירופי. העובדים הפגיעים ביותר בהיעדר חקיקה הם כמובן עובדים בשכר מוך, עובדים 

ארצות בשוק העבודה ב לחופשה בתשלוםלא זוכים שארעיים ועובדים בעסקים קטים, אשר כמעט 

   15.זוכים לה אזי דמי החופשה מוכים מאוד, ואם הם הברית

 המדיות בכלל, שסקרו המדיות מבין דופן יוצא בה ההעסקה מודל כאמור אשר, ארצות הברית מלבד

. העבודה במקום שה עד חודשים מספר של ותק לאחר מקסימליים חופשה דמי מתן מחייב החוק, שסקרו

 החוק מאפשר זה באופן. בוותק כתלות דיפרציאלית ותזכא אין, הראשוים ההמתה חודשי מלבד, כלומר

. עבודות בין במעבר יםהכרוכ והסיכון העלות את משמעותי באופן מקטין הוא שכן עבודה מקומות בין וח מעבר

 במקום זכאי היה להםש החופשה ימי את מאבד אומם, חדש עבודה למקום עובר אשר עובד, הכך, לדוגמ

 על המקסימליים החופשה לדמי זכאי שוב אוה ספורים חודשים לאחר אך), בכסף פדה אותם( הקודם העבודה

  . החוק פי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
14 Vacation Nation Revisited" CEPR-. "No2013Ray & Others,  
   .8ראו הערה  15
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  בילאומית השוואה: חופשה ימי לגבי מדייות. 3 לוח

 פי על זכאות מדיה
 לאחר החוק
 ותק שת

 16אחת

 חגים
 לאומיים

 פי על לשה משה לצבירה אפשרות
 החוק

 דיפרציאלית זכאות
 [2]ותקוב כתלות

  .לשה משה חופשה ימי לצבור יתן לא 9 20 אירלד
 

  אין

ארצות 
 הברית

0 10 (N)*  -- אין  

  .לשה משה חופשה ימי לצבור יתן לא  *(N) 9 28 בריטיה
 

  אין

 מימי חלק רק לצל רשאי העובד 10 12  ישראל
 (בשה ימים 7 לפחות אך) שצבר החופשה
 לחופשה וצלה שלא היתרה את ולצרף
 בהסכמת, הבאות בשתיים שתיתן
  .בלבד המעסיק

 

 למספר ת/זכאי ת/עובד. יש
 החופשה ימי

 ימי 20 ,המקסימליים
 שות 12 לאחר ,חופשה
 17העבודה במקום ותק

  .בלבד אחת לשה חופשה ימי לצבור יתן *(N) 9 25 דמרק
  

  אין

דיהווש   25 11 (N)* יתן חמש של לתקופה מחלה ימי לצבור 
 .שים

  אין

יהגרמ  משה חופשה ימי לצבור יתן לא ,ככלל  9-1318 20  
 העובד מיוחדות בסיבות אולםו .לשה
 לתאריך עד החופשה ימי את לצל רשאי

  .מכן שלאחר בשה 31.03
 

  אין

*N( ם זכאים לתשלום בעבור ימי חופש בחגים לאומייםעל פי חוק העובדים אי  

  מחלה דמי 5.2

רוב המדיות קרב שה, לגביה ישם עקרוות בסיסיים דומים בבשוה מחקיקה בושא דמי חופ

עקרוות מחים בין המדיות שסקרו, הרי שלעיין חקיקת דמי מחלה קיים מעד רחב יותר של 

חקיקת העבודה בבריטיה קובעת כי עובד חולה זכאי לקבל ממעסיקו ). כך למשל, 4לוח  והשוות (רא

שבועות לכל היותר, בתאי שהכסתו עולה על סכום המיימום המחייב  28למשך  סכום שבועי קבוע

הפרשה לביטוח לאומי. אם בין תקופת מחלה חדשה לתקופת מחלה קודמת עוברים יותר משמוה 

שבועות הזכאות לדמי מחלה. העובד עשוי להיות זכאי לדמי מחלה  28שבועות, מתחילה מחדש ספירת 

עיל, במידה והוא מועסק במקום עבודה המבטח את עובדיו בתוכיות דמי גבוהים מהסכום שצוין ל

מחלה. בסקטור החקלאי בבריטיה קיימים חוקים אחרים לעיין ימי המחלה, לפיהם דמי המחלה 

שבועות בשה לכל  26לא יהיו מוכים משכר המיימום המשולם בעף. עובד זכאי לקבל דמי מחלה 

חודשי תעסוקה רצופים מקה תקופת זכאות  59אשר ותק של היותר, בהתאם לוותק שצבר, כ

עובד בסקטור הכללי או החקלאי אשר יצל את מלוא זכאותו לדמי מחלה, או עובד עצמאי,  19.מרבית

 13היכולת לעבוד (עד -יכול להגיש בקשה לקצבת תעסוקה ממשרד העבודה והפסיה. בזמן הערכת אי

ליש"ט, לאחר מכן העובד עשוי להיות זכאי לקצבה  73.10ך שבועות) העובד זכאי לקצבה שבועית בס

החקיקה ה"ל בבריטיה  20.ליש"ט בהתאם להגדרת מצבו 109.30ליש"ט או  102.15שבועית בסך 

                                                            
  
  
 

   מערכת הכללים המתוארת לעיל איה חלה על עובדי הסקטור החקלאי בסקוטלד. 19
  סקירה משווה". מרכז המחקר והמידע של הכסת. -. "חופשת מחלה2015וייגר, א.  20
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בין מקומות עבודה שכן שהוא זכאי למקסימום ימי מחלה מיד עם יותר מאפשרת לעובד מעבר וח 

  תחילת העסקתו.

עובד בעל ותק של ארבעה שבועות לדמי מחלה מוסדרת באופן ביטוחי. בגרמיה הזכאות בשוה מכך, 

לפחות, שאיו מסוגל לעבוד בשל מחלה, זכאי להמשיך לקבל ממעסיקו את מלוא השכר המבוטח 

לעיין זה למשך עד שישה שבועות. כלומר, העובד זכאי לתשלום בעבור חלק השכר עבורו עשו 

ין איו כשיר יל מחלה. אם לאחר שישה שבועות העובד עדכית ביטוח פרטית למקרה שוהפרשות לת

חובה לכל הוא לחזור לעבודה, הוא זכאי לדמי מחלה מביטוח הבריאות הממלכתי. ביטוח הבריאות 

עובד, וממומן באמצעות הפרשות מצד המעסיק, העובד עצמו והממשלה. העובד זכאי לדמי מחלה 

שלוש שים (בשל אותה מחלה). בסיבות מסוימות שבועות במשך  78עד הממלכתי מביטוח הבריאות 

   21.ויתן לקבל דמי מחלה בעבור תקופה ארוכה מז

  . מדייות לגבי דמי מחלה: השוואה בילאומית4לוח 

ימי   עקרוות בסיסיים  
  המתה

  תשלום  תקופת הזכאות

עובד שאיו כשיר לעבוד בשל   אירלד
קרן מחלה זכאי לדמי מחלה מ

 .סוציאליהביטוח ה
 חובה היא הקרן

 ממומת באמצעות הפרשות שלו
  העובד והמעסיק ומתקציב

  .ממשלתי
 

שישה ימי 
   המתה 

 עד שתיים אם
שולמו דמי ביטוח 

 260בעבור 
שבועות מאז תחילת 

שה אם  ההעסקה; עד
 שולמו

 104דמי ביטוח בעבור 
 259עד 

  .22שבועות

 לפי ההכסה השבועית של
ירו א 188העובד, עד 
-דה מלא, כלשבוע עבו

משכר המיימום  52%
  השבועי. 

ארצות 
  הברית

על פי החוק המעסיק איו 
 מחויב במתן דמי מחלה לעובד.

של דמי מחלה עשית הסדרה 
בין המעסיק  וולוטריבאופן 

למועסק או בהתאם להסכם 
  קיבוצי.

  
  
  
  
--  

  
  
  
  
--  

  
  
  
  
--  

חקיקת העבודה בבריטיה   בריטיה
לקבל קובעת כי עובד חולה זכאי 

, בתאי דמי מחלהממעסיקו 
שהכסתו עולה על סכום 

המיימום המחייב הפרשה 
  לביטוח לאומי.

  

שלושה 
ימי 

   המתה

 88.45סכום שבועי קבוע (  שבועות  28
משכר  26%-ליש"ט, כ

המיימום בעבור שבוע 
  עבודה ממוצע).

עובד שאיו מסוגל לעבוד בשל  -   ישראל
מחלה, זכאי לדמי מחלה 

 מהמעסיק 
 שיהיום המ

ת להיעדרו 90 -ועד היום ה
(בהתאם לדמי המחלה שצברו 

  לטובתו).
 
ימים העובד  90אם לאחר  -
ין איו כשיר לחזור לעבודה, יעד

האחריות לתשלום עוברת 
  לביטוח לאומי. 

  

יום 
המתה 
  אחד

תקופת הזכאות לדמי 
מחלה לא תעלה על 

תקופה מצטברת של 
יום וחצי על כל חודש 

ימי  18(עבודה מלא 
שהעובד  )מחלה בשה

עבד אצל אותו מעסיק 
או באותו מקום עבודה 

ימים,  90-ולא יותר מ
ביכוי התקופה שבעדה 

קיבל העובד דמי 
  מחלה.

מהשכר הרגיל ביום  %50
 %100-השי והשלישי ו

השכר הרגיל מהיום מ
  . הרביעי ואילך

עובד שאיו מסוגל לעבוד בשל  -  דמרק
מחלה זכאי לדמי מחלה 

 היום הראשוןמהמעסיק מ

אין ימי 
   המתה

שבועות בתשעת  22עד 
 החודשים
  האחרוים

השכר השעתי המבוטח 
 שהיה

                                                            
   והמידע של הכסת.סקירה משווה". מרכז המחקר  -. "חופשת מחלה2015וייגר, א.  21
לפיה עובד שאיו מסוגל לעבוד בשל מחלה זכאי לקבל את מלוא ולעובדי המגזר הציבורי באירלד מערכת כללים פרדת,  22

ימי מחלה בתשלום לכל  183-יום וספים בשה אחת. העובד זכאי ל 91יום בשה אחת ואת מחצית שכרו  92שכרו עד 
  היותר בארבע שים. 
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  ת.להיעדרו 30 -ועד היום ה
 
ימים העובד  30אם לאחר  -

ן איו כשיר לחזור לעבודה, יעדי
האחריות לתשלום עוברת 

  לממשל המקומי. 

משולם לעובד אלמלא 
 חלה, עד

ות קרו 4,075לתקרה של 
 דיות
משכר  99%-, כלשבוע

המיימום הממוצע לשבוע 
  . עבודה מלא

חודש עובד בעל ותק של  -  דיה ווש
לפחות או עובד שעבד במקום 

 14-העבודה באופן רצוף ב
שאיו  הימים הקודמים למחלה,

מסוגל לעבוד בשל מחלה, זכאי 
דמי להמשיך לקבל ממעסיקו 

  ימים.  14למשך עד  מחלה
  
ימים העובד  14אם לאחר  -
ין איו כשיר לחזור לעבודה, יעד

הוא זכאי לדמי מחלה מביטוח 
  הבריאות הסוציאלי.

יום 
המתה 
   אחד

הימים  90במהלך  -
הראשוים למחלה 

לדמי  זכאי העובד
מחלה במידה והוא איו 

מסוגל לעבוד בעבודתו 
  הרגילה בשל המחלה.

  
ימי מחלה  90לאחר  -

לדמי  זכאי העובד
וא מחלה בתאי שה

איו מסוגל לעבוד 
בעבודתו הרגילה או 

בכל עבודה שהמעסיק 
  מציע לו. 

  
ימים  180לאחר  -

לדמי  זכאי העובד
מחלה במידה והוא איו 

מסוגל לעבוד בשום 
  משרה בשוק העבודה. 

המעביד מחויב לתשלום  -
 80%דמי מחלה בשיעור 
  משכרו של העובד.

  
ימי המחלה  364במהלך  -

 זכאיהראשוים העובד 
* 80%לדמי מחלה בשיעור 

משכרו, מביטוח  0.97
הבריאות הסוציאלי (עד 

 706למקסימום של 
-, כדיות ליוםווקרוות ש

מהשכר הממוצע  53%
 8ליום עבודה בין 

  ). 23שעות
  
ימי מחלה  550-ל 365 בין -

לדמי מחלה  זכאי העובד
 0.97* 75%בשיעור 

משכרו, מביטוח הבריאות 
הסוציאלי (עד למקסימום 

דיות וושקרוות  662של 
מהשכר הממוצע  -, כליום

שעות  8ליום עבודה בין 
50%.(  

  
עובד בעל ותק של ארבעה  -  גרמיה 

שבועות לפחות, שאיו מסוגל 
לעבוד בשל מחלה, זכאי 

דמי להמשיך לקבל ממעסיקו 
 למשך עד שישה שבועות מחלה

כית ביטוח פרטית ובמסגרת ת
הביטוח איו . למקרה של מחלה

  .חובה
  
אם לאחר שישה שבועות -

ין איו כשיר לחזור יהעובד עד
לעבודה, הוא זכאי לדמי מחלה 

מביטוח הבריאות הממלכתי. 
חובה לכל הוא ביטוח הבריאות 

עובד, וממומן באמצעות 
הפרשות מצד המעסיק, העובד 

  עצמו והממשלה.
  

אין ימי 
   המתה

העובד זכאי לדמי 
מחלה מביטוח 

 78הבריאות עד 
משך שלוש שבועות ב

שים (בשל אותה 
מחלה). בסיבות 

מסוימות יתן לקבל 
דמי מחלה בעבור 
  . ותקופה ארוכה מז

העובד זכאי לתשלום  -
ממעסיקו בעבור חלק 

השכר עבורו עשו 
כית ביטוח והפרשות לת

  פרטית למקרה של מחלה.
  
במסגרת ביטוח  -

הבריאות הממלכתי 
 70% -ל זכאי העובד

האחרון מהשכר הקבוע 
מהשכר  90%רוטו (עד ב

טו), עד לתקרת שכר 
ירו. א 53,550שתית של 

מעבר לכך, יתן לרכוש 
  .ביטוח מקיף יותר מרצון

למעשה, מדובר בשתי מערכות ביטוח פרדות: מערכת ביטוח פרטית ומערכת ביטוח ממלכתית. 

יק כאמור דמי מחלה לעובד בששת השבועות הראשוו חובה, ומעים להיעדרו הביטוח הפרטי אי

 .לתמוה ביטוח הבריאות הממלכתירק לאחר שישה שבועות של היעדרות בשל מחלה, כס בלבד. 

פרמיית הביטוח משולמת כאמור ע"י הפרשות מצד המעסיק והעובד, וסובסידיות פדרליות. ביטוח 

ח מקיף ירו, מעבר לכך, יתן לרכוש ביטוא 53,550הבריאות הממלכתי הוא עד לתקרת שכר שתית של 

מעבר בין מקומות עבודה שכן הזכאות את העובד מקלה על ההחקיקה ה"ל בגרמיה  24.יותר מרצון

  מוצמדת לוותק אלא תלויה בתשלום פרמיה לחברת הביטוח.איה שפגעת, מאחר לדמי מחלה איה 

                                                            
על פי חוק העובדים אים זכאים לתשלום בעבור ימי חופש בחגים  )N*(ן שכר מיימום הקבוע בחוק. דיה איוובש 23

 לאומיים.
24 , accessed: Health insurance financial benefits in the event of illness –Germany European Commission, 

11 September 2017  

ימי   עקרוות בסיסיים  
המתה

  תשלום  תקופת הזכאות
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VII. סוציאליות להטבות לזכאות יםחלופי יםמודל  

 מתמקדדות בשי היבטים מרכזיים. הראשון מסורתי, ההצדקות למדייות רווחה מתמק באופן 

של מדית הרווחה בפרישת רשת בטחון חברתית, כלומר בהבטחה של רמת חיים מיימלית  בתפקידה

. היבט שי מתמקד בתפקיד מדית הרווחה בהגברת השוויון בין האזרחים, כלומר אזרח לכל(ראויה) 

ם זאת, ראה שבשאלת ההצדקות של המשאבים. ע מחדש לחלוקה אפקטיבי מגוןבה  רואה

למדייות הקושרת את מידת הזכאות להטבות סוציאליות לוותק של העובד אצל המעסיק, כסים 

 למדייותמעבר להבטחה של רשת בטחון לעובד או קידום של שוויון חברתי,  וספים. שיקולים גם

 תיועלותחרות שגזר מ כושר כגוןהרווחה הוגעת לתעסוקה ישה גיעה ישירה ליעדים וספים 

מסמך זה, לא סה  במסגרת. ועובדים מעסיקים בין העבודה יחסי וטיב, גבוהה מוביליות, העסקהה

אחד מהיעדים הללו. עם  לכל להעיק שראוילגבי המשקלות היחסיים  התיאורטילכסות את הדיון 

 שמציע והחסרוות ותהיתרו את לשקול חשובלמדייות,  אלטרטיביים מודלים לבחוןזאת, בבואו 

  .ורמטיביים יעדים אותם מול אל מודל כל

. השוות במדיות המיושמים הסדריםוב בפתרוות גדולה שוותמצביעה על  כה עד שביצעוהסקירה 

 סוגי בשלושה השוות במדיות המיושמות בגישות הדיון את למקד שיתן ראה, מיתוח שוות זו

 כיוויםהמהווים  המודליםשלושה מ של סקירה להלן, הדיון צורךל. שוים מודלים או, פתרוות

  .לשיוי אפשריים

    זכאות אחידה  :#1 מודל

ספורים עובד יהיה זכאי למספר ימי החופשה והמחלה המקסימליים לאחר חודשים  ,על פי מודל זה

א איו פגע כך, גם אם עובד עובר ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר הועד שה במקום העבודה. 

  ביגוד למצב בישראל כיום.  ,באופן משמעותי במספר ימי החופשה והמחלה העומדים לרשותו

על פי . כך למשל, בריטיה גרמיה ודמרקיהן ימדיות אירופאיות רבות פועלות על פי מודל זה, ב

 25.הראשוהכבר בשת העבודה  ימי חופשה בתשלום 82-החוק הבריטי, כל עובד במשרה מלאה זכאי ל

 ג(כולל תשלום בעבור ימי חימי חופשה בתשלום  28-ל על פי חוק אם כן, בעוד עובד ישראלי זכאי

ימי חופשה בתשלום  28-שות ותק במקום העבודה, הרי שעובד בריטי זכאי ל 10רק לאחר לאומיים) 

  כבר בשת העבודה הראשוה.

כי עובד חולה זכאי לקבל  יםיה קובעהעבודה בבריט וקיחכפי שתואר לעיל, ימי מחלה, לבאשר 

, בתאי שהכסתו עולה על סכום לכל היותרשבועות מחלה  28סכום שבועי קבוע למשך ממעסיקו 

המיימום המחייב הפרשה לביטוח לאומי. אם בין תקופת מחלה חדשה לתקופת מחלה קודמת 

אם כן, בעוד  26.דמי מחלהשבועות הזכאות ל 28עוברים יותר משמוה שבועות, מתחילה מחדש ספירת 

ותק ימים, רק לאחר חמש שות  90 – שעובד ישראלי עשוי לצבור את מספר ימי המחלה המקסימליים

העבודה הראשוה. מכאן,  כבר בשת(טו) ימי מחלה  140-בריטי זכאי לבמקום העבודה, הרי שעובד 

                                                            
25 .Holidays, time off, sick leave, maternity and paternity leaveGOV.UK,  . עובדים במשרה חלקית זכאים למספר

  .5.6ימי חופשה השווה למספר ימי העבודה השבועיים שלהם כפול 
ליש"ט, לאחר מכן העובד עשוי  73.10 שבועות) העובד זכאי לקצבה שבועית בסך 13היכולת לעבוד (עד -בזמן הערכת אי 26

 .ליש"ט בהתאם להגדרת מצבו 109.30ליש"ט או  102.15להיות זכאי לקצבה שבועית בסך 
  European Commission, Denmark – Sickness benefit, accessed: December 13, 2017; European 

Commission, Sick pay and sickness benefit schemes in the European Union, 2016   
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" שמשלם עובד במעבר בין שבבריטיה, כמו גם במדיות וספות הפועלות על פי מודל זה, ה"קס

  מוך משמעותית מזה שמשלם העובד הישראלי. הוא עבודות 

בהתאם  , יש לקחת בחשבון כימקודת המבט של זכויות העובד על אף היתרוות הגלומים במודל זה

גדות מצד  הוא עתיד לייקר עלויות העסקהמלית שתוגדר בחוק, ילרמת הזכאות המיולגרור הת

פתרון אפשרי , למדיה יש איטרס לעודד גמישות בשוק התעסוקהשתן יבה. המעסיקים בשל כך

 ה. דוגמהכרוכות בשיויבחלק מהעלויות לפחות השתתפות של המדיה הוא לייקור בעלויות ההעסקה 

לפתרון מסוג זה יתן למצוא בחוק הדי לעיין ימי מחלה: על פי החוק הדי, עובד שאיו כשיר לעבוד 

תשעה חודשים, ויותר מכך בסיבות פרק זמן של שבועות ב 22י לקצבה במשך בשל מחלה זכא

ימי היעדרות בלבד, לאחר מכן הממשל  30מיוחדות. אולם, המעסיק מחויב בתשלום דמי מחלה עד 

ימי מחלה בלבד על  18המקומי אחראי לתשלום קצבת המחלה. אם כן, בעוד החוק הישראלי מעיק 

ימי מחלה,  90תשלום דמי מחלה עוברת מהמעסיק לביטוח לאומי לאחר והאחריות ל, כל שת עבודה

שבועות מחלה כבר בשת העבודה הראשוה של העובד, אך האחריות לתשלום  22החוק הדי מעיק 

  ימים.  30דמי המחלה עוברת מהמעסיק לממשלה כבר לאחר 

  . יישוםל מודל שכזה בישראל? יתן לחשוב על מספר כיווים שוים יראהיכיצד 

להעלותו , (כלומר ) להעלות את המיימום הקבע בחוק לרף גבוה יותרמצומצם סולם: א1 אופציה

מידת בלי לשות את  )יום 15ימי חופשה שתית למספר גבוה יותר, יח  12המיימום הוכחי של מ

ים של ם הפערים בין התאוצמצלמצד אחד תתרום ברמות הגבוהות מסף זה. אופציה שכזו הזכאות 

קטין את ה"קס" הכרוך במעבר בין עבודות. מצד שי, פער תעם ותק קצר וארוך ובכך העובדים 

ולפיכך לפגיעה בכושר  העבודה למעסיקיםעלות ייקור שאר. כמו כן, הדבר כרוך בימסוים בכל זאת י

  .של המעסיקים סביר להיח יוביל להתגדותםרצוי וש ואיש מצבהתחרות של המשק, 

עם מדרגה אחת בלבד (או למבה זכאות באופציה זו עובר המשק כולו  )אחידה זכאות: ב1 אופציה

במילים אחרות, מודל הסולם מבוטל). כך, החוק יקבע שכל העובדים השכירים יזכו לאותה רמה של 

, ללא כל קשר למידת הותק של העובד במקום העבודה. המעסיק יהיה רשאי או מחלה ימי חופשה

הטבות וספות לעובדים שירצה לתגמל (למשל, עובדים ותיקים במקום העבודה), אך כמובן להעיק 

בהתאם לרף שייקבע, רמת הזכויות המועקות לעובדים כפוקציה של ותק. יבחין בין החוק עצמו לא 

א. ראשית, בכך שהיא משווה את התאים שהחוק 1שי יתרוות על אופציה יתכו לגרסה זו של המודל 

בדים עם רמות ותק שוות, היא מסירה את התמריץ השלילי למעבר בין עבודות. כמו כן, מעיק לעו

מוכה היא קובעת תקרה אם  ,המעסיקיםחלק מכית שכזו עשויה להיות אטרקטיבית יותר עבור ות

על מספר מוך קבע רף זה כאשר . לעובדים בעלי ותק מקסימלי מהקבוע בחוק כיוםיותר 

אפשר זו של המודל ת גרסהחלה שתיים), ימי מ 20, הלדוגמ(וק הוכחי שמאפשר הח מהמקסימום

  קיזוז בעלויות כך שעובדים עם ותק גבוה יזכו להטבות מוגבלות יותר. 

לשלול מעובדים זכויות שכבר יתו להן, לכן ברור שיישום של המודל יצריך לא יתן יהיה שכמובן 

מתחת לרמת הזכאות עדיין עובדים שמצאים רק על שהוא יחול כך  ,הדרגתית של החוקהחלה 

לפיכך בשלבי היישום הראשויים יהיה המהלך כרוך בייקור עלויות העבודה . המקסימלית

העלות בהדרגה מצם תצטתי של החוק, גריישום הד מתחילת מסויםזמן כעבור למעסיקים. אולם, 

וטים להיות יקרים מעובדים  שעובדים ותיקיםון ובין היתר כי ,באופן יכרברמה המשקית למעסיק 
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יתקזזו לעובדים עם ותק קצר הוספת הטבה הכרוכות במימון העלויות המעסיק ש, כך ותקוב צעירים

  ם.הוותיקיהכרוכות בהטבות לעובדים כגד קיצוץ בעלויות 

מכיוון שמעסיקים  ,עם זאת, יישומו של המודל יצריך התחשבות בשוות הקיימת בין מעסיקים במשק

לכך היא עף המסעדות) עשויים לשאת בעלויות  הבעלי ותק מוך (דוגמהם וב מועסקיהם אשר ר

אשר  גבוה,גבוהות למדי בעקבות יישום המודל, לצד מעסיקים אשר רוב מועסקיהם הם בעלי ותק 

אפשר איזון בעקבות החלת המודל. לכן, יש ליצור מגון שיבהדרגה עלויות ההעסקה שלהם יצטמצמו 

לאטרקטיבי עבור אותו עשויה להפוך הביה כוה של מודל זה ברמת המעסיק הבודד.  כלכלי גם

  המעסיקים.

  המעבר למודל זכאות אחידה עלות הערכת

קה לכל השכירים במשק כמות אחידה של ימי יב) 1(אופציה כפי שהוסבר לעיל, מודל זכאות אחידה 

לא לפגוע בזכאות שצברה זה מכבר שכדי  ,המעבר למודל זה יהא הדרגתיותק. וחופשה, ללא תלות ב

לטובת עובדים בעלי ותק. כלומר, שכיר שהגיע למכסת ימי חופשה שתיים גבוהה מזו שתקבע בזכאות 

אף עובד האחידה ישמור על אותה המכסה גם לאחר המעבר למודל הזכאות החדש. במילים אחרות, 

  .לא יחווה גריעה בזכויות שכבר צבר

יספוג עלויות שתיות של תוספת ימי חופשה עבור כל שכיר שמכסת ימי החופשה לאחר המעבר, המשק 

ותק שלו מוכות באופן יחסי. וובפרט, עבור מי ששות ה –שלו מוכה מהמכסה האחידה שקבעה 

המשק יחסוך עלויות עבור כל שכיר שכמות ימי החופשה לה הוא זכאי גבוהה מהמכסה  ,גיסא מאידך

החדש לא יפגע בכמות ימי החופשה הוכחית ששכיר מקבל, בשה הראשוה  האחידה. מאחר שהמודל

הכמות המצרפית של ימי החיסכון המצרפי יהיה קטן מאוד. עם זאת, לאחר כל שה וספת שתחלוף, 

ותק הגבוהות, ו; מכיוון שכמות השכירים "החדשים" שיעברו לרמות ההחופשה שחסכו תלך ותגדל

לפיכך, העלות הצפויה  של ימי חופשה לה היו זכאים לפי שיוי החוק. לא יהיו זכאים לאותה כמות

  קבועה ואילו החיסכון הולך וגדל לאורך זמן.  אבמעבר למודל החדש הי

בחישוב עלות המעבר לחוק, יש לקחת בחשבון לא רק את קביעת החוק אלא גם את השלכות צו 

א על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים צו זה, אשר מוצ ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר.

צו ההרחבה חל על מרבית  27החברתיים, מרחיב את הזכאות של ימי החופשה כמוצג בטבלה מטה.

ואילו על אלו שאים מכוסים בצו (בראש ובראשוה, המגזר הציבורי) חלים הסכמים  –המשק 

חישוב החיסכון עבור מצב בו צו דיבים אף יותר לעובדים. לפיכך, קיבוציים אחרים המקים תאים 

עובדי המגזר  800,000-בלי להתייחס לתאים העדיפים להם זכאים כ –ההרחבה חל על כלל העובדים 

  לעומת העלות למשק הובעת מהשיוי המוצע.  אומדן שמרי בהערכת החיסכוןמספק  –הציבורי 

  

  

  

                                                            
  .4לוח  27
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  . הדגמה של שיטת חישוב העלות/ חיסכון במעבר לזכאות אחידה4לוח 

  שות ותק אצל המעסיק הוכחי  

  5-1  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

  23  23  23  23  23  23  17  17  17  12  ימי חופשה לפי צו הרחבה

החוק החדש ימי חופשה לפי 

  )ה(דוגמ
18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  

  -5  -5  -5  -5  -5  -5  -1  -1  -1  6  של ימי חופשה תוספת/חיסכון

  

. 2016ות אחידה מבוסס על תוי הסקר החברתי של הלמ"ס עבור שת חישוב המעבר למודל זכא

ותק הרלווטיות, ולאחר תוספת עלות המעסיק ומדיווחי השכר גזר השכר הממוצע ליום עבור רמות ה

) חושבה העלות ליום חופשה בכל רמת ותק. בוסף, המודל מיח קשר ליארי יורד של כמות 30%-(כ

   28ת ותק.השכירים במעברים בין רמו

  ממצאים ומסקות

יתן לראות את העלות השתית הכרוכה במעבר המשק למודל זכאות אחידה. החישוב  12בתרשים 

ימי חופשה שתיים. העלות או החיסכון הכרוכים  18-ו 17, 16המוצג עשה עבור מספר מדרגים שוים: 

ימי חופשה  18-בר לבמעבר לחוק החדש מחושבים במיליארדי שקלים. כפי שמראה התרשים, מע

בשה הראשוה. עלות זו מצטמצמת מדי שה ₪ מיליארד  4.5-אחידים כרוך בעלות כוללת של כ

ליישום החוק החיסכון הכולל למעסיקים  20-מיישום החוק. בשה ה 15-ומגיעה לכדי איזון בשה ה

  ₪. מיליארד  2.13-הובע מהמעבר לזכאות האחידה עומד על כ

ימי חופשה, האיזון התקציבי השתי מגיע כבר בשה התשיעית  17אחידה של לעומת זאת, במכסה 

 18-כ ₪.מיליון  860-למעסיקים עומד על כהמצרפי ליישום החוק. כעבור שתיים וספות החיסכון 

של יישום החוק,  החיסכון המצטבר יהיה גדול מהעלות המצטברתשים מתחילת יישום החוק, 

וחזר ואף תיב רווח מצרפי למעסיקים. כעשרים שה מתחילת יישום כלומר עלות המעבר הכוללת ת

  ₪.מיליארד  4.7-בהוצאות המעסיקים יעמוד על כהמצרפי החוק, החיסכון השתי 

ימים בשה. במקרה זה, האיזון  16-כמובן שהעלות מוכה אף יותר אם המכסה האחידה תקבע על כ

החיסכון המצטבר  11-ת ליישום החוק, ובשה הסכון השתי יגיע כבר בשה השישייבין העלות לח

יהיה גדול מהעלות המצטברת. דהייו, עלות המעבר הכוללת תוחזר. בשה זו החיסכון השתי יעמוד 

  בשה העשרים.₪ מיליארד  7.1-סכום שיעלה בהתמדה עד לכ₪, מיליארד  2.6-על כ

  

                                                            
  ראו הרחבה בספח א. 28
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  ליארדי ש"ח, מיעלות שתית כוללת הובעת ממעבר לזכאות אחידה .12תרשים 

  
  

כפי שאמר לעיל, חישוב העלות הכרוך במעבר למודל הזכאות האחידה הוא שמרי מאד בשי היבטים 

מרכזיים. ראשית, בחישוב החיסכון הוח שצו ההרחבה חל על כלל העובדים, ולא וסף החיסכון הובע 

הרחבה. בוסף, ישם מכך שבמגזר הציבורי התאים לעובדים טובים אף יותר מאלו המפורטים בצו ה

מעסיקים המעיקים לעובדים תאים טובים מאלה שמכתיב החוק (או צו ההרחבה). עבור מעסיקים 

יום), כרוכה בעלות וספת קטה יותר מכפי  18אלו, העלאת הזכאות מהמיימום לרף גבוה יותר (יח 

ם העובד. אם כן, היעדר שחישבו כיוון שחלק מימי החופשה הוספים כביכול כבר כלולים בהסדר ע

 -מחמיר מהמציאות  הואשקלול התאים העודפים, מצביע על כך שחישוב העלויות המוצג לעיל 

  והחיסכון למעסיקים צפוי להיות גדול יותר מכפי שהוצג.

כגד חישוב זה, אין או לוקחים בחשבון שיויים התהגותיים שיבעו מהמעבר למודל הזכאות 

שכזה הוא שחלק מהעובדים (בעיקר אלו החזקים יותר) ידרשו לשמר תאים  האחידה. שיוי אפשרי

עודפים על אלו של עובדים זוטרים יותר ולכן המעסיקים לא יהו מהחיסכון המלא כתוצאה מהמעבר 

למודל הזכאות האחידה. כגד אפשרות זו, חישבו את המודל תחת החות אלטרטיביות לגבי שיעור 

המעסיקים תאים עודפים (ראה ספח). כפי שחישוב זה מציג, גם כאשר  העובדים עבורו ישמרו

סכון שתי ימיחים שמחצית מהעובדים ישמרו זכויות עודפות, מודל הזכאות האחידה מביא לח

  משמעותי למעסיקים, אם כי כעבור פרק זמן ארוך יותר.

  

  :המודל של חסרוותהו יתרוותה סיכום

  לאחר ותק שווים ה ומחלה חופשלמספר ימי ם על פי חוק איזככל העובדים על פי מודל זה

 מיימלי במקום העבודה.

  :ות בהן מיושםד ושמדימרק, אירליה, דיה, גרמדיהוובריט. 

  יתרון מרכזי: הפרדה כמעט מוחלטת של הזכאות לימי חופשה ומחלה מהוותק. מסיר חסם

 בפי יידות בשוק העבודה.
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 וסף: מודל זכאות שו ים לעובדים יהיה תוצר יתרוןיתאים הי בין התי ופשוט. כל שוויו

 של החלטת המעסיק, לא כגזרת של החוק.

  :חיסרון מרכזי 

o  ,ה תחלופת עובדים גבוההעבור חלק מהמעסיקים, בעיקר במקומות עבודה בהם יש

  יה בעלות ההעסקה.יתהיה על

  

  ביטוחי: מודל #2 מודל

כפי שקיים  ,ימי המחלה, אך יתן להחילו גם על זכויות סוציאליות מודל זה רלווטי בעיקרו לעיין

. על פי המודל, בעבור תשלום פרמיה דרך ביטוח לאומי דמי אבטלהל כיום באופן דומה בישראל באשר

לדמי מחלה על פי תאים קבועים מראש, ללא קשר לוותק במקום  זכאי קבועה לחברת הביטוח, העובד

. מכאן שמעבר תעסוקתי (או לאחר תקופה מיימלית של תשלום פרמיה) העבודה או בשוק העבודה

איו פוגע בזכותו של העובד לקבלת דמי מחלה במידת הצורך, ביגוד למצב בשוק העבודה הישראלי 

 90שים במקום עבודה יחיד וצבר  20כיום. כך למשל, על פי החוק הקיים בישראל, עובד אשר עבד 

למקום עבודה חדש. העובד אם כן, עשוי למצוא  י המחלה שצבר במעברימי מחלה, מאבד את כלל ימ

לאחר שעבר למקום עבודה חדש וטרם הספיק לצבור ימי מחלה ה לחבפי שוקת שבורה לו  ועצמ

(או כמעט מספיקים. המודל הביטוחי מציע פתרון לעיין זה, שכן הוא מאפשר הפרדה מוחלטת 

. התשלום שיידרש להפעלת המודל הביטוחי ייקבע מהוותק לזכויות סוציאליותהזכאות של מוחלטת) 

   קלאסיים, המבוססים על ההסתברות שעובד ממוצע יחלה.  על פי חישובים אקטואריים

חוקי העבודה באירלד אים מקים ליישומו של מודל זה יתן למצוא בשוק העבודה באירלד.  הדוגמ

חלה. אולם, עובד שאיו כשיר לעבוד בשל לעובד זכאות לקבלת תשלום מהמעסיק בזמן חופשת מ

חובה לכל העובדים והוא הוא מחלה זכאי לקצבת מחלה מקרן הביטוח הסוציאלי הלאומית. הביטוח 

באמצעות תקציב ממשלתי המיועד לצורך הממשלה (ממומן באמצעות הפרשות מצד המעסיק, העובד ו

הביטוח ששולמו בשת המס הרלווטית  . סכום הזכאות, כמו גם משך הזכאות, תלויים בסכום דמי)זה

   29ובהכסה השבועית של העובד.

מקור המימון  :סוגיות מרכזיותשלוש הטמעת המודל בשוק העבודה הישראלי דורשת דיון מקדים ב

 . באשר למקורהביטוחפרמיות ציאליות של ומידת הדיפר הגוף שיהא אחראי על יהולו, של הביטוח

כלומר כפי שעשה באירלד, צריך להעשות מימון הביטוח ן אם המימון של הביטוח, יש לבחו

. באשר לגוף שיהא אחראי הממשלההעובד ומצד גם אלא מצד המעסיק, לא רק באמצעות הפרשות 

ליהולו, בעוד קרן הביטוח באירלד מוהלת ע"י גוף ממשלתי, הרי שיתן לשקול להפקיד את יהולה 

 דיהווש דמרק, איסלד,במספר מדיות אירופאיות (כגון  בידי גופים לא ממשלתיים. כך למשל,

 30המוהלת ע"י איגודי העובדים. )Ghent system) פועלת מערכת לביטוח אבטלה (המכוה בלגיהו

בעבר יהלו ההסתדרות לעיין הפקדת יהול קרות הביטוח בידי איגודי העובדים, יש לציין כי 

והדבר הסתיים בכישלון בישראל יין) את קרות הפסיה והאיגודים המקצועיים (כגון: עובדי הב

                                                            
29 Illness benefit –Ireland European Commission,  פרדת, לפיה, עובד לעובדי המגזר הציבורי מערכת כללים ;

 יום וספים בשה 91יום בשה אחת ואת מחצית שכרו  92וד בשל מחלה זכאי לקבל את מלוא שכרו עד שאיו מסוגל לעב
 ימי מחלה בתשלום לכל היותר בארבע שים. 183-אחת. העובד זכאי ל

30 " . "Paths to power: labor law, union density and the Ghent system2010Dimick M.  
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היא החלופה הסבירה יותר ש ראה על כן,חרוץ, אשר חייב את המדיה להתגייס ולהציל את הקרות. 

בידי גורמים מתחום בידי המדיה (למשל, ביטוח לאומי), או לחלופין קרן הביטוח הפקדת יהול 

   31.הביטוח או הפיסים

הביטוח. כדי למזער את ההשלכות מידת הדיפרציאליות בתשלומי הוא המצריך דיון  בט השלישיההי

הכספיות של המודל המוצע על המעסיקים, יש מקום לבות את המודל הביטוחי כך שיהיה 

דיפרציאלי לחלוטין, כלומר שעלויות הביטוח שישלמו המעסיקים ישקפו את מידת ה"סיכון" של 

מודל לא דיפרציאלי אולי ראה שיוויוי יותר, אך הוא מצריך לה. עובדיהם לצרוך את ימי המח

סבסוד צולב בין ארגוים ומעסיקים, דבר שעשוי לעורר התגדות מובת בקרב מעסיקים של עובדים 

  צעירים (ולכן, בממוצע, בריאים) יותר.

דמי מחלה לחוק דמי מחלה בישראל, מכיר באפשרות של ביטוח  2014יש לציין, כי תיקון משת 

. הסעיף קובע כי מעסיק יהיה פטור מחובתו לשלם דמי מחלה מהמעסיקכתחליף לתשלום דמי מחלה 

ביטח את העובד ביטוח דמי מחלה בקופת הגמל  שהמעסיק בתאי ,למשללעובדו בתאים מסוימים. 

ם, עד . אולבתאים שאים ופלים מתאי ביטוחםו ,בה מבוטח המספר הגדול ביותר של עובדים בעף

  כה אין שימוש רחב בסעיף זה לחוק. 

וודאות  למעסיק מאפשר המודלכי , יש לקחת בחשבון המעסיקהגלומים במודל עבור ליתרוות  אשרב

איו מחויב המעסיק דהייו, באשר לכספים אשר יידרש להשקיע לעיין דמי המחלה.  מוחלטת כלכלית

סכום ידוע מראש גם המעביד מבוטח לעיין  תמורתבתשלום דמי מחלה לעובד במידה ויחלה, אלא 

. בעיקר כון הדבר העסקה יותבעלו מסויםמגד, לא מן המע כי המגון יביא לייקור תשלומים אלו. 

אם יהול הקרן תיתן לגורמים עסקיים, אשר יגבו לא רק את פרמיית הסיכון, אלא גם רכיב רווח על 

  פעילותם שעלול להיות לא מבוטל.

ודל תלויה בגובה העמלות שיגבה המגון המהל של הקרות. בתעשית הביטוח העלויות עלות המ

מההפרשות לקרן. אם היהול יעשה על  2%עד  1.5%-כהאדמייסטרטיביות המקובלות עומדות על 

 ות. שמההפר 1%-כידי מגון ממשלתי כמו ביטוח לאומי, העלויות המוערכות עומדות על 

  ות המודליתרוות וחסרו סיכום

   יתרוות

 לדמי מחלה ללא קשר לוותק  זכאי לחברת הביטוח, העובד הבעבור תשלום פרמיה קבוע

  .במקום העבודה או בשוק העבודה

  .הפרדה של ותק מזכאות לדמי מחלה 

  יין דמי המחלה. ודאות כלכלית למעסיקיםבאשר לכספים אשר יידרשו להשקיע לע 

 . וגרמיה אירלד: ליישום דוגמאות

  

                                                            
31 Erosion of the Ghent System and Union Membership Decline Lessons  . 2006. "Böckerman P, Uusitalo R

from Finland"  
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  : מרכזיים חסרוות

 ות;  יש לבחון בזהירותהל את הקרמיהו הגוף שראוי שי 

  סת גופים  -ייקור עלויותלצורך הכ (ים להשיא רווחהמוכ) ות יהיה כרוך עסקייםיהול הקר

 מההפרשות לקרן. 1.5-2%. מקובל להעריך עלויות אלה בכאדמייסטרטיביותבעלויות 

 

  תוודד תואישי קופות: #3 מודל

המעסיק מפריש  ןאליה, של כל עובד על שמו הרשומות תואישיקופות  הרעיון של בבסיס מודל זה עומד

סכום על פי המודל, . את העובדהעסיק בהן מספר השעות היקף המשרה או סכום מסוים על בסיס 

ממקום עבודה אחד לאחר, ומשמש תחליף לזכויות הסוציאליות בדפוסי עמו הכסף שצבר העובד ודד 

מוזיל יעילות המודל גדלה ככל שיותר מעסיקים מהלים את הקרות יחד, דבר ההעסקה מסורתיים. 

תשלום מסוימות כגון  זכויותבהקשר של סיכוים למעסיקים יהול טוב יותר של מאפשר ואת העלויות 

  .)#2מודל  ודמי מחלה (רא

 כיום ארצות הבריתהפועלות ב Multiemployer plansכיות מסוג וזה הן תשימוש במודל ל ותדוגמא

, כל מעסיק מפריש סכום מסוים לקופת העובד על בסיס מספר וכית זומים. במסגרת תבתחומים מסוי

במצב בו העובד החליט או אלץ השעות שהעסיק אותו, ובהתאם לתאים שקבעו בהסכם הקיבוצי. 

אשר צבר הזכויות את כל יד ליאלא רשאי  ,לעבור למקום עבודה חדש, הוא איו מאבד מזכויותיו

המעסיקים הם האחראים הבלעדיים להפרשת במודל זה . העבודה החדשלמקום  במסגרת הקרן

  32.הכספים לקופת העובד, לצד השתתפות ממשלתית בצורת הטבות מס

. העובד לאורך עבודתו רהזכויות שצבמגון המשמר את מון בט מודל זהשמציע המרכזי יתרון ה

שצבר, במודל  חלק מהזכויותלפדות מוגבל ביכולת לצבור או ים בישראל, בו עובד ביגוד למצב הקי

גם לאחר עמו במלואן ההעסקה של העובד שארות הייד ההפרשות שהפקיד המעסיק לאורך תקופת 

במודל זה טמון בכך שהוא מאפשר לעובדים המועסקים במספר מעבר למקום עבודה אחר. יתרון וסף 

  צבור את הזכויות (החלקיות) מהמעסיקים השוים. עבודות בו זמית ל

כלומר,  ,– mismatchה תופעת הגדלתהיא של מודל זה העשויה להתלוות ליישומו  המגרעעם זאת, 

בשל שיקולים הקשורים לקרן אתה הוא מתאים מעסיק עשוי לבחור שלא להעסיק עובד פוטציאלי 

גרידא. כך עשויה להפוך הקרן ל'גיבת'  תקצועימשל התאמת מגיע למקום העבודה, ולא בשל שיקולים 

ותיקים עובדים של במצבם החמרה ר צלהיוו הבעבור עובדים מסוימים בשוק העבודה. בפרט, עשוי

המבקש להתקבל ותיק . שכן, סביר להיח כי עובד המבקשים לעבור למקום עבודה חדש בשוק העבודה

ותי יותר של ימי מחלה וחופשה בהשוואה למקום עבודה חדש יגיע למקום העבודה עם צבר משמע

מבוגר יחסית, תוך זמן קצר הוא אותו עובד מצדו, עשוי לחשוש כי אם יגייס את המעסיק לעובד צעיר. 

יש על כן  .המבוגר גיוס העובד , ולכן יעדיף עובד צעיר על פילימי חופשה או מחלה רבים עשוי לצאת

) mismatchהתאמה (-למצב של אילגרום  העשויחשש שהטמעת מודל זה בשוק העבודה הישראלי 

גוברת בין מידת ההתאמה של העובד הפוטציאלי לעבודה ובין העדפות המעסיק לגבי בחירת 

                                                            
32 Rolf D, Clark S, Watterson Bryant C. 2016. "Portable benefits in the 21st century". The Aspen institute  
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בוסף לאפליית , מבוגרים בקבלה למקומות עבודהעובדים אפליה של העובדים. במיוחד וגע הדבר ל

    33.הגיל הקיימת אף היום כלפי אותם עובדים

להסדר  המצטרפיםשלו תלויה בשיעור המעסיקים  שהאפקטיביותת במודל היא וספמגרעה 

המשותף. ללא הצטרפות משמעותית של מעסיקים, קרות ודדות מספקות פתרון מוגבל ביותר 

  היידות בזכויות. לבעיית

עלות המודל תלויה בגובה העמלות שיגבה המגון המהל של הקופות. בתעשית הביטוח העלויות 

מההפרשות לקרן.  2%עד  1.5%-כיסטרטיביות המקובלות ליהול קרן השקעות עומדות על האדמי

צפוייה להפחית על ידי מגון ממשלתי של קרן דומה היהול משיחות עם אשי מקצוע בתחום עולה ש

רית אקטואמערכת איו מצריך יהול הקופות הודדות עם זאת, ות. שרמההפ 1%-לכאת העלות 

 . ועל כן צפוי להיות מעט זול יותר מהעלויות האמורות לעיל ל סיכויםליהומורכבת 

  

  :יתרוות וחסרוות המודל סיכום

 זכויותיו הסוציאליות של העובד במעבר בין מקומות עבודה. ב אין פגיעה על פי מודל זה 

  :יוד יכולת היתרון מרכזיצברו לטובת העובד זכויות סוציאליות של הפרשות המעסיקים לש

להתמודד טוב יותר עם מעברים תכופים בין מעסיקים ועבודה  תבמעבר בין עבודות, מאפשר

 אצל יותר ממעסיק אחד בו זמית.

 התאמה (-איחשש לmismatch ציאלי לעבודהגוברת בין מידת ההתאמה של העובד הפוט (

בפרט, אפליה של עובדים מבוגרים בשוק  ובין העדפות המעסיק לגבי בחירת העובדים.

 העבודה.

  ו,  זכויותה"סולם" ובמידהותר על כודדות קופותשל  מודל  חלקית בלבד  במידהמצמצם

 הפגיעה בעובד במקרה של מעבר בין עבודות.  את

 . ארצות הבריתמהעולם ליישום:  דוגמאות

VIII. יות והמלצות סיכוםמדי  

שעולים המרכזיים אחד הושאים בדיוים המתקיימים לגבי הערכות המשק לשוק העבודה העתידי, 

שעובדים צפויים להידרש ההכרה . בהקשר זה, בולטת במאפייי העבודההצפוי השיוי תדיר הוא 

לעבור בין עבודות באופן תכוף למדי, בין אם כתוצאה משיויים טכולוגים שיפחיתו ביקושים לבעלי 

הרצוי להם. בהיתן רה י, או כתוצאה משיוי תפישתי של העובדים לגבי מבה הקרימסוימיםמקצוע 

המודל הקיים בישראל לפיו השאלה לגבי מידת ההתאמה של השיויים התכופים בין עבודות, עלתה 

  לוותק של העובד אצל המעסיק. מוצמדת הזכאות לזכויות סוציאליות בסיסיות מידת 

ת מסמך זה סקר את המודל הקיים, את ההצדקות לקיומו, ובחן את המגמות בשוק העבודה המשליכו

על התאמתו של המודל ליעדיה של מדייות הרווחה. כפי שראיו, עובדים רבים מחליפים עבודות 

חדשה. יותר מכך, התוים מצביעים על כך שעובדים בעלי לגמרי בקצב תדיר, גם אם תופעה זו איה 

                                                            
בשוק העבודה. מרכז המחקר והמידע, כסת  ומעלה 40. תכיות ממשלתיות לשילוב עובדים בי 2014חסייסי ר.  33

   ישראל.
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גבוה  השכלה בסיסית וללא מטרית ייצוג של ארגוי עובדים או כיסוי של הסכם קיבוצי, חווים מספר

במיוחד של חילופי עבודות. יתוח של המגמה לאורך זמן מצביע על כך שמאז שת אלפיים, תכיפות 

בלבד. עובדים אלה  )תיכויתבסיסית (חילופי העבודה עלתה באופן יחסי במיוחד בקרב בעלי השכלה 

מות הם הפגעים העיקריים מהמודל הוכחי של תאי הזכאות להטבות סוציאליות. בהיתן המג

  הצפויות בשוק העבודה, תופעה זו מצריכה מעה אפקטיבי.

  המלצות

אצל של עובדים לזכויות סוציאליות בסיסיות מהוותק שמגדיר החוק יש לתק את מידת הזכאות  . 1

המעסיק הוכחי. במקום זאת, או ממליצים על מעבר למודל זכאות אחידה בכל הקשור לחוק 

 י בכל הקשור לדמי מחלה. , ועל מעבר למודל ביטוחחופשה שתית

גם בושא דמי הבראה שתיים לשיוי המוצע לחוק חופשה שתית, ב) יש לשקול שיוי דומה 1

 לעובד, תחום עם מאפייים דומים לאלו של חוק חופשה שתית. 

המלצה זו לשיוי המדייות הקיימת ובעת הן מהבעיות הקשורות למודל הקיים, והן מהיתרוות 

  .במסמך, אך יתן לסכמם באופן הבא . סקרו יתרוות וחסרוות אלהיםהחדש יםדלהמו יםשמציע

 :המודל הקיים בעייתי במספר היבטים

  וכחי מייצרחסמי מעבר בין עבודות. כדי לקדם את המוביליות בשוק לעובדים המודל ה

 וג זה. סלהסיר חסמים מ מומלץהעבודה, 

  הה תתמידת זכאות לזכויות סוציאליות בוותק אין הצדקה מוסרית חזקה לכך שהמדי

 אצל המעסיק הספציפי. 

  מוך פעמיים: פעם אחת יש עובדים מוחלשים בעלי בטחון תעסוקתיהמודל הקיים מע

פעם שיה בכך שהם אלצים ופגעים העובדים מהצורך התכוף לחפש מקום עבודה חדש, 

 בעקבות כל מעבר שכזה לרדת במורד סולם הזכויות.

 מי בו ותק העובדים המודל האי שוק עבודה דיה לצרכי עובדים בתותן מע ווכחי אי

כפי שהראיו במסמך, תופעה זו בולטת במיוחד בקרב עובדים עם  קצר. במקום העבודה

 השכלה בסיסית בלבד.

  העובדים בישראל זכאים לפחות ימי חופשה בתשלום מאשר עובדים ברוב רובן של

 .בתשלום כון גם כאשר לוקחים בחשבון את ימי החג. תון זה OECD -מדיות ה

 שתית חופשה חוקלגבי  המלצות

, מודל זכאות מבעברבשוק העבודה המתהווה, בו עובדים עוברים בין מקומות עבודה באופן תכוף 

אחידה מאפשר יוד זכויות בין עבודות באופן שמגביר את הדימיות בשוק העבודה ומקטין את תופעת 

הסדר שוויוי יותר, תומך בשכבת בין עבודות. כמו כן, המודל מציע  mismatch)-(הההתאמה -אי

אף זול יותר למעסיקים ברמה לאורך זמן העובדים המוחלשים, פשוט יותר ליהול אדמייסטרטיבי, ו

על  לא במקרה, זהו המודל הוהג במדיות מערביות רבות, בהן גרמיה ודמרק. המצרפית.המשקית 

ת אלה, המעבר למודל שכזה יהיה כרוך בטווח הקצר בתוספת עלויות לחלק מהמעסיקים, אף יתרוו

  בין הצדים: משא ומתןועל כן יש מקום לקידום השיוי המוצע דרך 
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במסגרת משא ומתן בין השיוי  ואת מתווה יישוםיש לקבוע את גובה המדרגה לזכאות האחידה  . 2

השלכות שוות מבחית  ןמידת זכאות שתקבע יש ציגי המעסיקים והעובדים. כפי שהראיו, לכל

באופן שייקח  משא ומתןיוקר העסקה ולכן כון שהצדדים יגיעו להסכמה בושא באמצעות 

 בחשבון את מתווה העלויות הצפוי. 

ימי חופשה בשה לכלל  17שגם אם בעקבות השיוי ישראל תעלה לרמה של למשל,  ,עם זאת ,יש לציין

הרי שעדיין מדובר בשיעור מוך באופן בולט מזה  – שמעותית לעומת המצב הקייםעלייה מ –העובדים 

, בהן זכאים כלל העובדים ודמרק דיהוושימי חופשה) או  20גרמיה או אירלד (ג במדיות כמו והה

    ימי חופשה שתיים. 25-ל

רטרואקטיבי  יש להטמיע את מודל הזכאות האחידה באופן הדרגתי. לא כון יהיה לפגוע באופן . 3

, ובאותה מידה בזכויות של עובדים שכבר הים מהטבות מסוימות בעקבות המעבר למודל החדש

 לא יהיה כון לייקר באופן מיידי וחד את עלויות המעסיקים.

ביתוח שהוצע לעיל, לקח עין זה בחשבון בחישוב העלות והחיסכון הכרוך במעבר למודל זכאות 

  .לו לא גרעה מאף עובד זכות שכבר יתהכי אחידה. בחישוב זה החו 

  מחלה דמילגבי  המלצות

  בעל יתרוות משמעותיים הביטוחי המודל

שמקטין את מאפשר יוד זכויות בין עבודות באופן  המודל הביטוחי בדומה למודל הזכאות האחידה,

כמו כן, המודל  .מגדיל את ההתאמה בין הביקוש במשק להיצע העובדיםוכגזרת מכך  עלויות המעבר,

לכספים אשר יידרשו להוציא לעיין דמי הביטוחי מציע וודאות כלכלית גבוהה למעסיקים באשר 

, וכן ביטחון לעובדים אשר יזכו לדמי מחלה בעת הצורך ללא תלות בוותק במקום העבודה. המחלה

  . וחלשיםשכבת העובדים המהמחזק את רשת הבטחון החברתית עבור הסדר זאת ועוד, המודל מציע 

במסגרת משא ומתן בין ציגי שלוש סוגיות מרכזיות בהטמעת המודל הביטוחי צריכות להיקבע  . 4

; מקור המימון של הביטוח, הגוף שיהא אחראי על יהולו וכן המעסיקים והעובדים

הדיפרציאליות במימון דמי המחלה. הכרעה בכל אחת מהסוגיות ה"ל, תשפיע באופן ישיר על 

כון שהצדדים יגיעו להסכמה בושא גזרת מכך על עלויות ההעסקה. על כן, גובה הפרמיה וכ

  את הצרכים של כלל הגורמים במשק.  באופן שייקח בחשבון משא ומתןבאמצעות 

  אתגרים בפי השיויים המוצעים

בשיויים העשויים לעורר התגדות  כיםכרווכן מעבר למודל ביטוחי מעבר למודל הזכאות האחידה 

  רמים אשר יכולים להיפגע מהשיוי. בקרב גו

  אים וכן מודל ביטוחי ישפרו את המודל זכאות אחידהלהם יהיו זכאים סוציאליים הת

עובדים שצפויים שיסופקו לתאים אך יקראו מהעובדים בעלי ותק קצר אצל המעסיק, 

עשוי להעלות את  למודלים ה"ללהישאר תקופה ממושכת אצל המעסיק. מכך ובע שמעבר 

עלויות המעסיק בארגוים בהם ישה תחלופת עובדים גבוהה, כלומר במקומות בהם לרוב 

 העובדים יש ותק קצר במקום העבודה. 
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  מוכה, הביקוש לעובדים הוא גבוה יחסית ים באבטלהוכחיים המאופייאי השוק הבת

ים עשויים עם העובדים. על כן, מעסיק משא ומתןולמעסיקים יש לכן כוח מיקוח מועט יותר ב

להעדיף את המודל הקיים כיוון שהוא מגדיל את עלויות המעבר בפי העובד ומצמצם את 

 בדן זכויות.וכוותם לעזוב את מקום עבודתם אם המעבר כרוך בא

  איי בעלויות: בעוד תוי חד כיוומעסיקים עלולים לחשוש שמעבר לזכאות אחידה יגרור שי

פרו, עובדים במעלה הסולם ידרשו לשמר זכויות הזכאות לעובדים בתחתית הסולם ישו

עודפות על פי עובדים שמצאו לפי כן במקום מוך מהם במדרג. כך יצא שהחיסכון המובטח 

 משיוי המודל לא יתממש באופן החזוי, בעוד שהעלויות הוספות כן יתווספו.

 ו, עולה כי הטמעת המודל הביטוחי תחיילאומית שערכב תקרת דמי על פי הסקירה הבי

ההוגה בישראל כיום. מכך ובע כי המודל ייטיב עם קבוצות עובדים  ומחלה מוכה מז

מסוימות; למשל, עובדים בעלי ותק קצר ומצב בריאותי רעוע, וייפגע בקבוצות עובדים 

אחרות; למשל, עובדים בעלי ותק ארוך ובריאות תקיה. קבוצת העובדים השייה, זכאית 

ב באופן יחסי כבר על פי החוק הקיים, איה זקוקה לימי מחלה רבים למספר ימי מחלה ר

מכך בשל בריאותה התקיה בדרך כלל, ועל כן מעדיפה לשמר את גובה דמי המחלה ההוג 

 כיום. 

אתגרים אלה הם משמעותיים ויש לקחתם בכובד ראש. עם זאת, יש להעלות כגדם את הקודות 

  הבאות:

חלוקתיות, כיוון שיישומו יוביל לכך שעלות ההעסקה תרד למודל החדש יש אכן השלכות  -

אולם, בראייה המשקית, צפויה בסוף עבור ארגוים מסוימים ותעלה עבור ארגוים אחרים. 

עבור כל אחת מהדרגות שידוו העסקה הכוללת במשק לרדת העלות תהליך יישום השיוי, 

לשקול סבסוד  לפיכך, מוצע . עם זאת, המודל החדש ייצר מרוויחים ומפסידים.במסמך

ממשלתי של חלק מעלויות המעבר, כיוון שהתוצאה של המעבר משרתת את המשק ברמה 

 המצרפית.

מעבר למודל זכאות אחידה יוריד חסם בפי מעבר עובדים בין מקומות עבודה. שיוי זה תפס  -

ר העובדים אולי כחסרון בפי מעסיקים המעוייים בחסמים אלה כדי להקל את מלאכת שימו

השיוי גם מקל על אותם המעסיקים לגייס עובדים לכך, שלהם, אך יש לזכור שבמקביל 

אחרים בהם הם מעוייים. כמו כן, העובדה ששוק העבודה חזק כעת מהווה ימוק גם 

בו הכלכלה צומחת והעסקים פורחים, קל ש, דווקא במצב הוכחי: למצדדים בעמדה ההפוכה

ד עם שיויים במבה העלויות לעומת תקופות בהן המשק מצא יותר למעסיקים להתמוד

 במיתון.

כיווי במעבר למודל החדש: אין במצא תוים ברורים לגבי -לגבי הטעה בדבר שיוי חד -

השיויים ההתהגותיים הצפויים ולכן יתן רק לדון באופן היפותטי בהשלכות. ייתכן מאד 

דפים, אך זהו כמובן המצב גם כיום, בו עובדים ועובדים מבוקשים יבקשו לשמר תאים עו

מבוקשים זוכים לתאים עודפים מעבר למה שמכתיב החוק. שיוי מבה הזכאות עשוי על כן 

ליצור קו השוואה חדש, ובקשות לתאים עודפים, אם יהיו, ייגזרו ממו. אך מעבר לכך, יתכן 

ההטבה תפסת כמדורגת; מאד שהדרישה לתאים דיפרציאלים מושפעת מעצם העובדה ש

  מעבר למודל זכאות אחידה עשוי לשות תפיסה זו. 



 

40 
 

השיויים שעבר ועתיד לעבור שוק העבודה בעשורים האחרוים הם דרמטיים. בין אם מדובר 

באוטמציה גוברת, בגלובליזציה, או בשיויים תרבותיים לגבי תפיסת העבודה כבסיס לתחושת ערך 

אופיין בדימיות של עובדים ובמעברים תכופים בין משרות. חקיקת עצמי, שוק העבודה המתהווה מ

הרווחה בישראל בכל הוגע לזכויות סוציאליות של עובדים איה מותאמת לשיויים אלה. כפי שהראה 

המסמך, המודל הקיים בישראל, המצמיד זכאות למספר זכויות סוציוליות חשובות של עובדים 

ברמה המצרפית של המשק, וסמך על מצע ורמטיבי חלש. צעדי  יעילות כלכלית-לוותק, גורם לאי

המדייות שאו מציעים מהווים בסיס למודל חדש אשר ייתן מעה טוב יותר לצורך ביוד זכויות 

קידום צעדי  סוציאליות בין עבודות ובהתאמת מדייות הרווחה למאפייי שוק העבודה העתידי.

ם יישומיים, הן במישור הכלכלי והן הפוליטי. עם זאת, יישומו המדייות הללו ודאי איו חף מאתגרי

של המודל יתרום ליצירת שוק עבודה דימי ויעיל יותר, כמו גם לביסוס של רשת בטחון סוציאלי חזקה 

  והוגת יותר לעובדים בישראל. 
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  ספחים

  ספח א

  אופי חישוב העלות והחיסכון השתיים במעבר למודל זכאות אחידה.  בספח זה מפורטים

  עיבוד תוים

  מתוי הלמ"ס התקבלו התוים הבאים:

  .פילוח כמות השכירים עבור כל רמת ותק 

  .דיווחי שכר עבור כל רמת ותק  

  ביכוי יחסי של העובדים במשרה חלקית התקבלו הממצאים הבאים:

 רה מלאה עבור כל רמת ותק.כמות שכירים העובדים במש 

 .שכר יומי ממוצע עבור כל רמת ותק 

  דרטית שעלות מעסיקחה הסט1.3פי  היאעלות יום חופשה למעסיק חושבה תחת הה 
 מהשכר היומי.

   .כמות השכירים עבור כל רמות הוותק הואלעבד  היה צורךתון וסף ש

ר, יתן לדעת כמה שכירים מצאים תוי הוותק של הלמ"ס מאוגדים עבור חמש שות ותק. כלומ
. על מת לחשב את העלות והחיסכון 5שים, אך לא כמה שכירים מצאים ברמת ותק  9-5 ברמות ותק

 באופן מדויק הפרדו בין רמות הוותק באמצעות החת קשר ליארי יורד בין רמת ותק אחת לשיה.  

  חישוב עלות

  :היאפוקציית חישוב העלות 

C

	

1

 

  כאשר: 

   .רמת ותק 

  .ים שעברו מהמעבר לזכאות אחידהכמות הש 

  ) ימי חופשה אחידים). 18או  17, 16מכסת ימי החופשה עבור זכאות אחידה 

   הוג כיום. מכסת ימי החופשה לה זכאים השכירים ברמת ותקציאלי הבמודל הדיפר  

   מוכה מו. במקרה זה, רמות הכמות השכירים ברמת ותק ימי   -ותק שזכאיות למכסה

 חופשה. 

   טית. יש לציין כיכפי  1.3עלות יום חופשה למעסיק לכל רמת ותק רלווו

  .iהשכר היומי הממוצע עבור רמת הוותק  הוא Wשמוסבר לעיל, כאשר 

   ,תית היא קבועהתית של מעבר משקי למודל הזכאות האחידה. מאחר שהעלות השעלות ש

   .	-היא איה תלויה ב
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 ̅ הוגה כיום. רמת הוותק הזכאית למכסת ימי חופשה  אהיציאלית הבשיטה הדיפר  

  חישוב חיסכון

מכסת ימי חופשה גבוהה מזו מכיוון שהמעבר לזכאות אחידה לא יפגע בשכיר הזכאי ביום המעבר ל
שקבעה, החיסכון בשים הראשוות יהא מוך. עם השים יצטרפו יותר שכירים לרמות הוותק 

  ולכן החיסכון יגדל. –הגבוהות שאים זכאים למכסה גבוהה מהמכסה האחידה 

כמות הולכת וגדלה משה  היאמחישוב העלות, "כמות השכירים ברמת הוותק הרלווטית"  בשוה
לשה, כמו גם "מספר ימי החופשה שחסכו". במילים אחרות, בחישוב העלות תוים אלו קבועים בין 

ובחישוב החיסכון, השיוי בתוים אלו הוא שיוצר חיסכון הולך  –השים ויוצרים עלות שתית קבועה 
  וגדל.

  עבור חישוב החיסכון דרש סימון וסף:

שים מהמעבר למודל האחיד.  לאחר  ,ר מכסה אחידה של ימי חופשה החיסכון השתי עבו – ,. 1

  הרלווטי עבורו חושב החיסכון. -מאחר שהחיסכון איו קבוע בין השים, יש להכיס וטציה של ה

S ,

	

 

  גם עולה. ,עולה, 		דהייו, כאשר  עולה. מה גדל, ובהתא גדול יותר, כך   -ככל ש

  רמת הוותק המקסימלית. אהי 
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  ספח  ב

החה שמחצית מהעובדים ישמרו על מכסת ימי חופשה בלהלן חישוב אלטרטיבי עבור עלות המעבר, 
כי לאורך זמן ממושך גבוהה ממכסת הזכאות האחידה. גם בדרך חישוב זו החיסכון ילך ויגדל אם 

  . 0.5-יותר. בשוה מדרך החישוב לעיל, בתרשים זה החיסכון השתי הוכפל ב

  

. 1תרשים(אי עדכון ימים מוגבלטיבי בתחישוב אלטר) עלות מוערכת של ימי חופשה .  

  

  

בשה ₪ מיליארד  4.8-ימי חופשה כרוך בעלות כוללת של כ 18-כפי שמראה התרשים, מעבר ל

 3.75ימי חופשה אחידים יעלה  17-, מעבר לגיסא עלות זו הולכת ויורדת מדי שה. מאידךהראשוה. 

  שים יווצר איזון תקציבי בין העלות השתית לחיסכון השתי.  20ולאחר ₪ מיליארד 

והאיזון בין ₪ מיליארד  2.88ימים, העלות בשה הראשוה תעמוד על  16-עבור מכסה אחידה של כ

  שים מהמעבר למודל החדש.  13תי יגיע לאחר סכון השיהעלות לח

מחמיר במיוחד שכן לפיו מחצית מהעובדים הותיקים שומרים על  הואאופן החישוב ה"ל  ,כמובן
  זכויות יתר גבוהות ביותר. 
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