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 שר העבודה והרווחה 

 

 , א.נ.

 קריאה לפעולה –הסדרי עבודה גמישים הנדון: 

ארגון ללא מטרת רווח אשר מפעיל לוביסטים בכנסת הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל,  99לובי  .1

ובמשרדי הממשלה כדי לקדם את האינטרסים של הציבור הרחב בנושאים כלכליים וחברתיים. המיזם 

ממומן כולו במימון המונים, כאשר אלפי חברי הארגון משלמים סכום קבוע על פי בחירתם, באמצעות 

 ירת הנושאים אותם יקדם הארגון.הוראת קבע, ובתמורה מקבלים זכות הצבעה בבח

 ,להצבעהמבין שלל נושאים אחרים שעלו  תחום איזון חיים ועבודה נבחר לא מכבר על ידי חברי המיזם .2

אנו מתכבדים להגיש נייר עמדה והצעה  ,על כן מה שמדגיש את החשיבות שמייחס לו הציבור הרחב.

 להחלת פיילוט של הסדרי עבודה גמישים.

לאזן כראוי בין דרישות העבודה וצרכי הפרנסה לבין  ולעובדות לעובדיםהסדרי עבודה גמישים מאפשרים  .3

ת טומנגמישות תעסוקתית הברורה לרווחת העובדים ומשפחותיהם,  תרומתה ד. מלבחייהם הפרטיים

. על פי מחקר שפרסם לאחרונה המכון הישראלי לדמוקרטיה ולמשקלמעסיק גם בחובה יתרונות 

לטובה על שוק העבודה חקרים נוספים שנערכו במדינות שונות, הסדרי עבודה גמישים משפיעים ומ

 .במשק תשיפור התחרותיולו המגדרייםפערים הצמצום ל, ומביאים לעלייה בפריון בכללותו

 ממוצע המיותר  7% הישראלים עובדיםברוב העולם המערבי ואשר שעות העבודה בישראל ארוכות יותר מ .4

תפוקה . מכאן ניתן להניח שישנה OECD-מממוצע ה 30%-ולעומת זאת הפריון בישראל נמוך ב, OECD-ב

  ה.שמחושב לפי שעות עבוד בפריוןפגיעה היוצרת  ,שולית פוחתת

חוק שעות עבודה ומנוחה  .תעסוקתית גמישות של הסדרים תכולל הואיננ כמעט תהישראלי יקההחק .5

לא שונה מאז למרות השינויים הדרמטיים שהתרחשו בכלכלה ובשוק העבודה, כמעט ו 1951נחקק בשנת 

, דוגמת המייל התפתחות טכנולוגיות חדשותובכללם העלייה בשיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה 

 מותאם אינו ומנוחה עבודה שעות חוק גם לאחר שעות העבודה.המאפשרות עבודה מרחוק  והטלפון הנייד,

 בהתאם העבודה שעות של הגמשה או הפחתה לדרוש זכות אין לעובדים – המודרני העבודה שוק לצרכי

 ., ואופן החישוב של שעות נוספות מקשה אף הוא על יצירת הסדרים כאלהלצרכיהם

הרחבת הגמישות בעשורים האחרונים של שמרנות החוק הישראלי עומדת בסתירה למגמה העולמית  .6

מודלים של גמישות בחקיקה רבות אימצו ערביות מדינות מ. העבודה בשוק העבודה וצמצום מספר שעות

עולה בקנה  ומגמה ז 1, ביניהן קנדה, בריטניה, גרמניה, הולנד, שבדיה, אוסטרליה וניו זילנד.תעסוקתית

ן בין וזיהמאפשרת א – לגמישות תעסוקתיתלפיהם ברחבי העולם, שנערכו סקרים  אחד עם ממצאי

  עבור עובדים. חשיבות עליונה – העבודה לחיי המשפחה

                                                           
 (.2015, מרכז המחקר והמידע של הכנסת )חיים במדינות שונות-הסדרים לאיזון עבודה 1



 

                  
 

אשר מבקש לאפיין את עמדותיהם של  ,2018בסקר שהוצג לאחרונה בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה  .7

בקרב שכירים במשרה מלאה עלה כי  ,שכירים בגיל העבודה לגבי סוגיות שונות של גמישות תעסוקתית

 שניתן לכנותם "חלשים",קרב עובדים . הדבר נכון בעיקר בקיים רצון וצורך בגמישות בשעות העבודה

מהישראלים מדווחים  52%עוד עולה כי  למשל שכירים המתגוררים בפריפריה, נשים ואנשים מבוגרים.

, ועל כן 35-44על קושי לטפל בעניינים אישיים ומשפחתיים בשילוב עם עבודה. רוב המדווחים הם בגילאי 

האירופאים מרוצים מ OECD, 81%-וההלמ"ס של  יםסקרלפי  .ילדים קטניםלהם יש ככל הנראה 

 .מהישראלים בלבד 58% לעומת ,פנאי שלהםלזמן הקריירה בין המהאיזון 

, בדומה למודלים הקיימים אנו מבקשים להציע קידום חקיקה לביצוע פיילוט של הסדרי עבודה גמישים .8

וע העבודה )ולא כולל בעולם, אך במודל שמרני יחסית הכולל גמישות בשעות העבודה בלבד על פני שב

  גמישות במקום העבודה, כמו למשל עבודה מהבית(.

, הדדיותהו ההסכמיות עיקרון הוא, בעולם דומים ממודלים שאובה שאנו מציעים, המרכזי העיקרון .9

. עם זאת, םסכמה ביניהה פי על גמיש עבודה דפוס לקבוע )העובד והמעביד( הצדדים לשני מאפשרה

חייבת להיות של העובד. הפיילוט יקנה את האפשרות לפנות למעסיק בבקשה  חשוב להדגיש כי היוזמה

מגדלים ילדים צעירים, מטפלים בקרובי משפחה תלויים או אשר  עובדיםלהסדרי עבודה גמישים רק ל

. אנו מאמינים כי הפיילוט יאפשר לממשלה לבחון את התאמת ההסדרים שהם עצמם אנשים עם מוגבלות

 ישראלי. הללו לשוק העבודה ה

השוק משווע לשינויים בשוק העבודה ונחוצה מנהיגות אמיצה מצד אמנם מדובר באתגר לא פשוט, אך  .10

ארגוני העובדים,  –. אנו מאמינים כי הושבת כל הצדדים המעורבים הממשלה שתוביל את הטיפול בנושא

בנושא, ולכל  עשויה לסייע לגיבוש הסכמותסביב שולחן אחד  –ארגוני המעבידים ומשרדי הממשלה 

 . הפחות לבחינת הסוגיה במסגרת פיילוט

 

 בברכה,  

 , עו"דימית ינאי מלול 

 99לובי                             

 

 


