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 שכר -ועדי עובדים בנמלים הציבוריים 

 הקדמה .1

התאגדות העובדים מחקר זה הינו חלק שני מתוך סדרה של מחקרים שמטרתם לבחון את ההשפעה של 

בתוך כך, נרצה לבדוק את  בנמלי הים הציבוריים על התנהלות הנמלים הללו ובהמשך לכך על כלל המשק.

ת, והן  לאומי-השפעת התארגנות העובדים בנמלים הן על רמת התחרותיות של ישראל כשחקנית בזירה הבין

 ישראלית. -את השפעתם על התחרות הפנים

את הקשר בין התאגדות העובדים בחברות הנמל הממשלתיות בישראל לבין רמות  חוןמחקר זה ינסה לב

מטרת המחקר היא לבדוק את ההשערה כי עקב הנסיבות היחודיות שיש לנמלי ישראל   .ןהשכר הנהוגות בה

העובדים בנמלים כוח עודף המאפשר להם להשיג שכר גבוה מעבר   לועדיבתור מונופול חיוני בבעלות ציבורית  

חברות הנמל הכוונה בסדרת המחקרים היא לבחון אם ובאיזו מידה משפיעה צורת ההתאגדות ב  לנהוג.

האמורות על תחרותיות הנמלים האלה בכמה מישורים: הפריון, השכר, הגמישות הניהולית והשירות שניתן 

 אלה מרכיבים יחד את תמונת תחרותיות הנמל. ליבואנים.

המאפשר להם  על מנת לדון בהשערת המחקר, לפיה לועדי העובדים בחברות הנמל הציבוריות כוח עודף

 רך בהתייחסות להגדרת הכוח העודף.להשיג במקח שכר גבוה מעבר לנהוג יש צו

מספר פירמות( להעלות את המחיר ( הוא מונח המתייחס ליכולת של פירמה )או Market powerכוח שוק )

של מוצר )או שירות( מעל למחיר אשר היה נוצר בסביבה תחרותית לאותו מוצר, מבלי שפירמה זו תאבד 

כמות כזו של לקוחות אשר תהפוך את העלאת המחיר להפסדית. בפשטות, כוח שוק הוא היפוך של התנאי 

לטה בודדת שלה לגרום לשינוי המחיר בשוק.  היסודי בהגדרת התחרות: מצב בו אף פירמה לא יכולה בהח

שליטה ויכולת אכוונה   –כאשר קיימת פירמה כזו נוהגים לומר כי היא נהנית מכוח שוק, או במילים פשוטות  

אשר הוכח כרלוונטי במקרים רבים של מעקב אחר  -של שיווי המשקל בשוק. הניתוח הכלכלי המסורתי 

פן עקבי כי ניצול של כוח השוק מוביל, בסופו של דבר, להפחתה  מגלה באו -התנהלות שווקים ספציפיים 

 12בתפוקות של אותה פירמה )או אותן פירמות( ולפגיעה ברווחה הכלכלית הכוללת.

הכוח העודף, מושג המקביל במהותו לכוח שוק, עלול לנבוע משילוב של מספר נסיבות כשכל אחת מהן בפני 

 עצמה מקנה לאיגוד העובדים כוח: 

I.  פירוש הדבר  3מסחר החוץ של ישראל.  99%נמלי ישראל אחראיים על כ :הנמלים כמשאב חיוני

 הוא כי השבתתם מונעת כמעט כליל יבוא לישראל ויצוא ממנה; 

II. :מוכרים ו הנמלים עצמם נהנים ממונופול אזורי )חיפה בצפון ואשדוד בדרום( הנמלים כמונופול

טמונה כמעט   -שבו היכולת להשבית את נמלי ישראל    מציאות זו מייצרת מצב  4קבוצת ריכוז. כ  יחד

 לגמרי ביכולת להשבית שני נמלים דרכם מיובאת ומיוצאת רוב הסחורות אל ומישראל;

III. :"ואין בעלים   –מאחר ובנמל הציבורי הבעלים של הנמל הם כלל אזרחי המדינה    היעדר "בעל בית

לתת להם דין וחשבון, נוצר "חלל ריק" במקום בו במקרים ממשי וקונקרטי אשר ההנהלה צריכה 

אחרים היה המעסיק בעל אינטרס בהתייעלות, בביצועים אופטימליים הנובעים מהקצאה יעילה  
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שכן השרים המופקדים והמנהלים  -של משאבים, יעילות מרבית ומזעור הוצאות. ואקום זה ניכר 

. זאת ועוד, לועד  תר מהר מהעובדים עצמםאשר אמורים לנהל את הנמלים מתחלפים לעתים יו

העובדים המהווים מוקדי כוח פוליטיים קיימת השפעה במידה זו או אחרת על התנהלות 

לא רק כרגולאטורים, אלא כנציגי   –הפוליטיקאים, לרבות אלו המופקדים על ענייני הנמלים 

  .השוטף ניהול הנמלהציבור האמונים על 

של עובדים במקצועות דומים או קשורים הנועדה להבטיח לעובדים   גדותתאאיגוד עובדים הוא בהגדרתו ה 

נושא מרכזי בהחלטת העובדים   ההשכר הינ  סוגייתכלומר,    5תנאי שכר, שעות עבודה ותנאי עבודה מועדפים. 

 להתאחד.

התנאים הייחודיים שבהם נמצאים נמלי ישראל מייצרים את החשש לקיומו של כוח עודף לעובדי הנמל. 

בו העובדים יודעים כי גם במידה  –ראשית, הבעלות הממשלתית מייצרת מצב של "בור ללא תחתית" 

עוד   ויתמקחו על גובה שכר שיסכן את היציבות הפיננסית של החברה הממשלתית, הממשלה תוכל להזרים

לעודד לקיחה של "סיכון לול מצב זה ע כספים לחברות הממשלתיות או לתת ערבויות על מנת להצילן.

הצד השני   –צד אחד מוכן לקחת סיכון, בידיעה שבמידה ויקרה נזק  מצב שבו    –(  Moral Hazardמוסרי" )  

 יישא באחריות.

משאב חיוני מייצר מצב בו איום בשביתה מפעיל לחץ  בנמלים והיותם השילוב של היעדר תחרות  ,זאת ועוד

בשל החשיבות של השירות שניתן, וכן בשל העובדה שלשירות  מיוחד על מקבלי ההחלטות והפוליטיקאים

 על כן החלטנו לבדוק את רמות השכר במספר השוואות  זה אין אלטרנטיבה במידה ועובדי הנמלים שובתים.

 כי יש לאיגודי העובדים בנמלים כוח עודף הבא לידי ביטוי ברמות שכר גבוהות. ערהההשבכדי לבדוק את 

איגודי עובדים )כפי  סיבה נוספת להתעסק בסוגיות השכר קשורה למידת הלגיטימיות של איגוד העובדים.

יש מקום לבחון, בהתאם, את  בעלי חשיבות רבה בקידום שוויון. שיפורט בהמשך( הינם ארגונים כלכליים

אחד , שהרי רמות השכר הנהוגות בנמלים, וכן את פערי השכר הפנימיים גם לאור השפעתם על השוויון

 מהיעדים החשובים של ועדי עובדים הוא לקדם שוויון. 

-בין ועדי עובדים לשכר ולאי סקירת ספרות הנוגעת לקשר בחלק השני תוצג ק למספר חלקים. הפרק יחול

הן בעולם באופן רחב, והן   – מספר הבטים הנוגעים בצורה ממוקדת יותר במקרה שלנושוויון באופן כללי וב

- בחלק השלישי יוצגו ניתוחים כמותיים הנוגעים לשכר הנמלים בהשוואה בין בישראל באופן ספציפי.

ם בנמלי הים בישראל ונערוך ניתוחים בחלק הרביעי יוצגו הפערים הפנימיי לאומית ופנים ישראלית.

בחלק   כמותיים שמטרתם לבדוק את ההצדקה לרמות השכר הנהוגות בקבוצות שונות בתוך הנמלים.

 ונציג מספר המלצות. –דה שנעשתה במסמך זה ואת התוצאות שקיבלנו החמישי נסכם את העבו
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 . סקירת ספרות2

צמצום פערים ויצירת שוויון הן מטרות מוצהרות של איגודי עובדים בישראל ובעולם. בישראל, חזון 

קונפדרציית איגודי העובדים   6ההסתדרות נפתח ביעד "הגברת שוויון וצמצום פערים בחברה הישראלית". 

 7האירופאית נלחמת למען "סולידריות, שוויון, דמוקרטיה, צדק חברתי ולכידות".

מטרה זו מושגת במידה לא מבוטלת במציאות. מחקר של קרן המטבע העולמית הראה כי דעיכת ארגוני 

סות הגבוהות מתוך סך שוויון בעיקר דרך גדילה בחלקם היחסי של בעלי ההכנ-עובדים קשורה לעליה באי

 השוויון: -המחקר מתאר מספר דרכים בהם משפיעים איגודי עובדים על אי 8העושר.  

הגדלת רכיב השכר על פני רכיב ההון: מודלים תאורטיים מראים כי איגודי עובדים יכולים להגדיל  -

כגבוה  את ההכנסות משכר ולהקטין את ההכנסות מהון. מאחר ואי השוויון בהון נמצא אמפירית 

יש יסוד להניח כי איגודי עובדים יגדילו את השוויון דרך  –יותר מאי השוויון בהכנסות משכר 

 הגדלת ההכנסה ממשכורות והקטנת ההכנסה מהון.

צמצום פערי השכר: מחקרים מראים כי נוכחותם של איגודי עובדים מצמצם פערים בשכר. צמצום  -

 –זה יכול להיעשות בשלוש רמות 

  פירמה, על ידי יצירת שכר אחיד לכל העוסקים במקצוע מסוים.בתוך  .1

 בין פירמות, ע"י אימוץ דפוסי שכר דומים לנעשה בפירמות מאוגדות דומות.  .2

בכלל המשק, על ידי יצירת שכר מינימום מקומי על ידי מקח קולקטיבי של איגודי עובדים  .3

 9בקרב מקבלי שכר נמוך.

מחקרים מראים שאיגודי עובדים חזקים יכולים להשפיע על מקבלי חלוקה מחדש של עושר:  -

מדיניות באופן שיחזק זכויות סוציאליות וזכויות עובדים באופן כללי. דוגמא לכך מישראל ניתן 

 למצוא בתמיכת הסתדרות העובדים בהעלאת קצבאות הנכות.

השוויון, איגודי עובדים אבטלה: בעוד שאר הדרכים מתארות כיצד איגודי עובדים מקטינים את אי   -

לפי המודל הסטנדרטי, איגוד עובדים  יכולים גם לגרום לעליה באי השויון דרך עליה באבטלה.

המחיר   –מתנהג כמונופול על העבודה בתחום מסוים. לפי מודל זה, איגוד העובדים יעלה את השכר  

היה לצפות ממודל ניתן על ידי הצעת כמות מצומצמת של עובדים. לפיכך,  –על כוח העבודה 

 השוויון. -את איתגדיל  תאורטי זה כי נוכחות נרחבת של ועדי עובדים תגרום לאבטלה, ודרך כך גם  

 ממצאים אמפיריים בנושא שנויים במחלוקת לטענת כותבי המחקר.

שלועדי עובדים תרומה מהותית ליצירת שוויון במסקנה מסכם  של קרן המטבע באופן כללי המחקר

 רבות בעולם.במדינות 

הכותבים מסייגים את תוצאותיהם, ומבהירים כי לא מומלץ לעודד את ההתאגדות במדינה מסוימת ללא 

בדיקה מעמיקה, הכוללת בין היתר את מידת היציבות, התחרותיות, הצמיחה והאבטלה במדינה. בנוסף הם  

מצומצם של עובדים,   מבהירים כי במצבים מסוימים, כאשר איגודים מסוימים דואגים אך ורק למספר

 הדבר יכול להוביל לפגיעה בעובדים החלשים יותר, בדרך כלל הצעירים. 
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דרך פערים בתגמול בפירמות  –העובדים הצעירים עשויים להינזק מקיומו של ועד עובדים גם בדרך נוספת 

ת עבודה מאוגדות. מחקר שנעשה בנושא בבריטניה ניסה לבדוק את ההבדלים בתגמול עבור ותק בין מקומו

 10בעלי איגוד עובדים ומקומות עבודה בהם אין איגוד עובדים. 

-. כמוהמחקר מצא כי מצבם של העובדים הותיקים טוב יותר בפירמה מאוגדת מאשר בפירמה לא מאוגדת

כלומר  –כן נמצא כי במקומות עבודה מאוגדים, נהוג יותר לתגמל עובדים לפי סולמות ותק קבועים מראש 

בועה ואחידה בעלת שיעור ידוע מראש. גם כאשר אין סולמות כאלו מקומות עבודה העלאה שנתית ק

נמצא כי במקומות עבודה לא מאוגדים התגמול מאוגדים נוהגים לאתרג את עובדיהם הותיקים. עוד 

 לעובדים נעשה יותר על בסיס תוצר ופרודוקטיביות ופחות על בסיס ותק מאשר במקומות מאוגדים. 

קשר זה בין איגודי עובדים לבין תגמול גבוה לותק היא התאוריה של "מונופול מפלה  תאוריה המסבירה 

מודל זה דומה למודל מונופול מפלה מחירים בשוק המוצרים, בו מונופול יכול להבדיל בין  11מחירים". 

איגוד להעלות את הרווח שלו. לפי תאוריה זו,  -צרכנים ובכך על ידי הצעות מחירים שונות לצרכנים שונים 

העובדים הוא הגוף המפלה את העובדים. על מנת לתאר את המודל נניח כי העובדים מסודרים מהותיק 

ביותר עד לעובד החדש ביותר. נניח כי ארגון העובדים מחייב את המעסיק לשלם בדיוק את הרווח שהוא 

, תחת הנחות מפיק מהעבודה של כל עובד בנפרד, לפי סדר הכניסה שלהם למקום העבודה. במצב כזה

סטנדרטיות של תפוקה שולית פוחתת, המעסיק ישלם עבור העובד הראשון משכורת גבוהה, וכל עובד 

 שמתווסף יקבל משכורת נמוכה יותר ויותר בהתאם לסדר בו העובדים התקבלו לעבודה. 

מצב בו . כלומר,  של איגוד העובדים בהיצע העבודהעל מנת שמודל כזה יהיה רלוונטי, נדרשת שליטה מלאה  

 לאיגודי העובדים יכולת להטיל וטו על כל העסקה חדשה של עובדים בתנאים שלא לרצון האיגוד. 

התגמול לפי ותק משתלם  -מסקנה מעניינת העולה מהתאוריה בהסתכלות איגוד העובדים כיחידה אחת 

כאמצעי להשיג את הרנטה הגבוהה ביותר שניתן להשיג מהמעסיק, ללא קשר להעדפותיהם של העובדים  

צוא בארגון המנהיג שיטה של תגמול על פי ותק נצפה למבנוגע לחלוקת הרנטה ביניהם. כתוצאה מכך, 

 הוצאות שכר גבוהות יותר במידה משמעותית.

מגמות הן בעולם והן בישראל מלמדות על ירידה בהתאגדות העובדים במגזר הפרטי, לצד יציבות ואף עליה 

מהעובדים המאוגדים היו מהמגזר  60%-כ 2012בישראל, נכון ל 12מסוימת בהתאגדות במגזר הציבורי. 

חס באופן מיוחד להתאגדות עובדים במגזר הציבורי, אשר הינה בעלת  . כתוצאה מכך, עלינו להתיי13הציבורי 

 תיאורטית ואמפירית. -מאפיינים ייחודיים 

( מתאר בין היתר את הנסיבות הייחודיות הקשורות לביקוש לעבודה 1981) מחקר מאוניברסיטת אוברן

ראשית, יוצא המאמר מתוך הנחה כי מקבלי החלטות רוצים למקסם את תועלתם  14במגזר הציבורי. 

בכדי לזכות במספר מצביעים גבוה ככל הניתן, מבחינה תאורטית,  האישית, הנאמדת במספר מצביעים.

לטשטש את העלויות לציבור רחב אשר לא כדאי עבור פוליטיקאי לתת הטבות מוחשיות לסקטור ספציפי, ו

 יחוש בהן. 

  צאה מכך, אחד המאפיינים של הצעות שפוליטיקאים ייטו להציע הוא שכר גבוה לעובדי המגזר הציבורי. כתו

השפעתן על משלם מסים   –זאת מאחר ועלויות שכר אלו לעתים לא ידועות לציבור, וגם במידה שהן ידועות  

לכך מצטרפים  השכר.עודף כלומר,  – כך, לטענת כותב המאמר, נוצרת הרנטה .נתפסות כזניחותיחיד 

שיטה שבהרבה מקרים לגרסת הכותב הוכחה כיעילה   –יכולותיהם של איגודי העובדים להפעיל לוביזם ישיר  

, וכן יכולתם לתמרץ פוליטיקאים דרך הפגנות, כתיבת מכתבים, ומימון קמפייני ביותר לשיפור תנאי עבודה
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יותר על התאגדות במגזר הציבורי מאשר תגמול גבוה תאורטי ניתן לצפות כי נראה הרקע המ .בחירות

 בפרטי. 

, שופכת קצת אור 201115סקירה שנעשתה בנושא שכר איגודי עובדים במגזר הציבורי ע"י מכון מיראקטוס ב

על המאפיינים היחודיים של התאגדות זו. מבחינה של התאוריה בנושא, עולה ראשית כי איגודי עובדים  

וכך על ידי הגבלת היצע העבודה מסוגלים להעלות את שכרם. אולם  –ממשלתיים שולטים בהיצע העבודה 

איגודים, על ידי לוביזם, להעלות גם  בסקטור הציבורי מסוגלים ה –בניגוד לאיגודי עובדים בסקטור הפרטי 

 שתי מסקנות רלוונטיות למחקר זה נגזרות מניתוח תאורטי זה: ם.את הביקוש לעובדי

תוספת השכר על התאגדות בשכר במגזר הציבורי צפויה להיות גבוהה יותר מהרמות הנהוגות  -

 במגזר הפרטי. 

בגוף ציבורי יותר  מאוגדהתאגדות העובדים צפויה להגדיל את הוצאות ההעסקה אצל הגוף ה -

 מאשר בגוף פרטי. 

סקירה אמפירית שנעשית באותו מסמך מחזקת את המסקנות הנגזרות מהתאוריה. עולה מהסקירה כי 

בחלק מהמחקרים ההתאגדות במגזר הציבורי אכן לוותה בתעסוקה גבוהה יותר בניגוד למה שהמודל 

 מחלקות שונות ב  עובדים  סף נמצא כי ככל שועדי בנוהתיאורטי הסטנדרטי מנבא על השפעת איגודי עובדים.  

 .כך גם גדלה ההוצאה על הכספית על המחלקה בה הם עובדים   –של רשויות מקומיות פעילים יותר פוליטית  

לאחר שסקרנו את הנושא של איגודי עובדים באופן גלובאלי, יש לראות כיצד והיכן איגודי עובדים משתלבים 

 בכלכלה הישראלית בפרט. 

בדק בין היתר את הקשר בין שיעור ההתאגדות לגובה השכר,  2016מחקר שנעשה ע"י מכון קהלת בשנת 

נמצא כי בסקטור הציבורי פרמיית השכר על התאגדות )תוספת   16בסקטור הציבורי אל מול הסקטור הפרטי.

תר מאשר בסקטור השכר בסקטור שלא ניתנת להסבר ע"י מאפיינים אחרים, כגון ותק, השכלה וגיל( גדולה יו

במילים פשוטות, קהלת מוצאים כי התאגדות במגזר הציבורי מגדילה את בייחוד בחשמל ובמים.    –הפרטי  

ממצאים אלו הינם בהלימה למודל התאורטי שהוצג ע"י מכון  השכר יותר מאשר במגזר הפרטי. 

זר הציבורי פוגעים  קהלת מסכמים את בחינת נושא השכר בטענה שעודפי השכר המשולמים במג  מיראקטוס. 

הראשונה היא הגדלת התקציב אשר עשויה לפגוע בצמיחה, השנייה היא    –בציבור, באחת משתי דרכים 

שוויון בהכנסות -קיצוץ בשירותים החברתיים, תשתיות לאומיות ותשלומי העברה אשר עשוי ליצור אי

 ובהזדמנויות.

המחקר הראה  17. 2004ע"י בנק ישראל בשנת מחקר אחר שנגע בנושא שכר העובדים במגזר הציבורי נערך 

הלכו וגדלו. ממצאים אלו חשובים לדיונינו, שכן איגודי העובדים  90שהפערים במגזר הציבורי בשנות ה

 מרוכזים בשנים האחרונות במגזר הציבורי. 

חוקרי בנק ישראל גורסים כי הפערים גדלו על אף מדיניות מוצהרת הן של ההסתדרות והן של הממשלה  

פיה יש לצמצם את פערי השכר במגזר הציבורי. הם בוחנים את היווצרות הפערים בשני מישורים אשר ל

 רלוונטיים לדיונינו: 

 ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם העובדים, וכיצד משפיעים אלו על הפערים.  -

 .התגמול בגין תכונות הון אנושי שונות )לדוגמא, השכלה וותק( וכיצד אלו משפיעים על הפערים  -
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חלק מהאפקטים הללו השפיעו על יצירת שוויון במגזר הציבורי,  –זיהה מספר אפקטים שונים  המחקר

וחלקם דווקא העצימו את פערי השכר בין העובדים במגזר הציבורי. מספר מהאפקטים רלוונטיים 

 : למחקרינו

השינויים בשכר הבסיס )ללא תוספות והטבות( שנקבעו בהסכמים הקיבוציים פעלו כשלעצמם  -

 של העובדים במגזר הציבורי בתפקידים דומים. להקטנה משמעותית של פערי השכר

שימוש בקידום דרגות ובמתן תוספות שכר.  –השפעה זו קוזזה על ידי מנגנונים של "זחילת שכר"  -

אחוז המקודמים בחמישיון העליון היה גבוה יותר מאשר אחוז המקודמים בחמישיון התחתון, 

י יותר משום שאצלם התוספת היחסית וקידומם של העובדים הבכירים משמעות  –בניגוד למצופה  

 1בשכר בגין הקידום גדולה יותר. 

 צמצום תוספות אישיות נערך בעיקר לחמישיון התחתון וכך פעל גם כן להרחבת פער השכר.  -

שכר הכניסה לשירות הציבורי הופחת יחסית לשכר השוהים בו יחד עם גידול במספר המצטרפים  -

 לחמישיון התחתון. 

ל בפער השכר הכולל עומדת עלייה גדולה בתיגמול בעלי השכלה אקדמאית מאחורי עיקר הגידו -

 במגזר הציבורי. 

מבחינת השפעה ישירה דרך ההסכמים הקיבוציים, ועדי העובדים במגזר ממצאים אלו מראים כי לפחות 

נראה כי ממצאי קרן  ( קידמו שוויון בשכר במגזר הציבורי. 90הציבורי בישראל )לפחות נכון לשנות ה

 –בייחוד דרך צמצום פערי שכר בתוך ארגונים  –טבע באשר להשפעה של ועדי עובדים על שוויון המ

קידמו באותה   זוטרים במגזר הציבורי  יחד עם זאת, דרגים נמוכים של מקבלי החלטות  רלוונטיים לישראל. 

יותר מאשר עובדים בעלי הכנסה נמוכה, וכן בחרו לקצץ בתוספות  התקופה עובדים בעלי הכנסה גבוה

 השוויון במגזר הציבורי בפועל. -מה שהוביל להגדלת אי –האישיות לעובדים בעלי ההכנסה הנמוכה 

אפקט המצמצם את הפערים בתוך  –ם כן, כי לועדי העובדים באופן כללי במגזר הציבורי בישראל ענראה 

כן נראה כי התאגדות העובדים בישראל מרוכזת במגזר הציבורי, וכי להתאגדות -המגזר הציבורי. כמו 

 בהעלאת השכר של המגזר הציבורי יותר מאשר במגזר הפרטי.  חזקאפקט 

הכלליות על איגודי עובדים בעולם ובישראל, יש להתייחס ישירות ובאופן בלעדי לצד חשיבותן של התובנות  

בחן במספר מישורים את הוצאות   18לועדים בנמלי הים בישראל. מחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת

ש"ח, ממוצע השכר בחברות  8971, השכר הממוצע למשרת שכיר הייתה כ2012השכר בנמלים. ב

 ש"ח בהתאמה. 27,927ו  28,718ש"ח, ובנמלים חיפה ואשדוד השכר היה  19,351הממשלתיות היה 

מידע נוסף המתייחס לשכר הניתן במונופולים הציבוריים בישראל מגיע מדו"ח ועדת טרכטנברג. הועדה  

ביצעה בדיקה משווה של השכר בין עובדים במונופולים הציבוריים לבין עובדים אחרים במשק, ומצאה כי 

נראה כי שכר  19מעל לעובדים בעלי מאפיינים דומים.  36%העובדים במונופולים הציבוריים מרוויחים כ

 .העובדים בנמלים, הן לפי ממצאי ועדת טרכטנברג והן לפי ממצאי הממ"מ גבוה מהנהוג בכלל המשק

עידים כי מסקירת הספרות עולה כי לועדי עובדים יכולת לקדם שוויון במספר מישורים, וכי ממצאים מ

במדינות רבות בעולם איגודי העובדים אכן מצליחים לצמצם פערים. אחד מהמישורים שבהם ועדי עובדים 

 
הקידום נותן העלאה לשכר שהיא באחוז מהשכר לפני הקידום ולכן עובדים בעלי שכר גבוה לפני הקידום יהנו   1

 מהקידום יותר.
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ארגוני. היבט יחיד בו נראה כי איגודי עובדים דווקא מגדילים את -שוויון הוא המישור הפנים -מצמצמים אי

וגדים מתגמלים עובדים ותיקים יותר נמצא  כי גופים מא  –הקיטוב בין עובדים שונים הינו ההיבט של הותק  

מאשר גופים לא מאוגדים, וכן מתבססים יותר על ותק מאשר על תפוקה בקביעת התגמול לעובדים. בנוסף 

שוויון ברמה -( ועדי עובדים אכן פעלו לצמצום אי90נראה כי במגזר הציבורי בישראל )לפחות נכון לשנות ה

רץ ובעולם מרוכזים במגזר הציבורי בשנים האחרונות, ובישראל התוך ארגונית. נראה כי ארגוני עובדים בא

 עיקר ההצלחה של ארגוני העובדים להעלות את שכר העובדים מתרחשת במגזר הציבורי.

בתוך מכלול זה, נראה כי ועדי העובדים בנמלים הם מהועדים החזקים והמבוססים במגזר הציבורי. שכרם, 

וג לעובדים בעלי מאפיינים דומים ואף גבוה מהשכר הממוצע הניתן כעולה מהסקירה, הינו גבוה מהשכר הנה

 בחברות הממשלתיות.

 לסיכום חלק זה: 

 לועדי עובדים תרומה מהותית ליצירת שוויון במדינות רבות בעולם. מצא כי    של קרן המטבע  מחקר •

מצא כי מצבם של העובדים הותיקים טוב יותר בפירמה   של המרכז לחקר עבודה האירופאי  מחקר •

כי במקומות עבודה לא מאוגדים התגמול לעובדים נעשה וכן  מאוגדת מאשר בפירמה לא מאוגדת

מסקנה  יותר על בסיס תוצר ופרודוקטיביות ופחות על בסיס ותק מאשר במקומות מאוגדים. 

גון המנהיג שיטה של תגמול על פי באר מעניינת נוספת שמגיעה מהרקע התאורטי למחקר היא ש

 .ותק נצפה למצוא הוצאות שכר גבוהות יותר במידה משמעותית

תוספת השכר על התאגדות בשכר במגזר הציבורי צפויה להיות גבוהה ממחקרים בעולם עולה כי   •

התאגדות העובדים צפויה להגדיל את הוצאות כי  וכן יותר מהרמות הנהוגות במגזר הפרטי

 אצל הגוף המאוגד בגוף ציבורי יותר מאשר בגוף פרטי. ההעסקה 

 . כי התאגדות העובדים בישראל מרוכזת במגזר הציבוריבבחינת המצב בארץ יש לנתח תוך הבנה   •

מגדילה את השכר יותר מאשר במגזר  בישראל קהלת מצא כי התאגדות במגזר הציבוריפורום  •

 הפרטי. 

מבחינת השפעה ישירה דרך ההסכמים הקיבוציים,   עולה כי 2004ב  ממחקר שערך בנק ישראל •

( קידמו שוויון בשכר במגזר 90ועדי העובדים במגזר הציבורי בישראל )לפחות נכון לשנות ה

אפקט  –לועדי העובדים באופן כללי במגזר הציבורי בישראל בנוסף עולה ממנו כי  הציבורי. 

 המצמצם את הפערים בתוך המגזר הציבורי. 

טרכטנברג ומרכז המחקר והמידע של הכנסת נראה כי שכר העובדים בנמלים  לפי ממצאי ועדת  •

 גבוה מהנהוג בכלל המשק.

ערוך מספר בחינות עומק הנוגעות לרמות השכר של עובדי הנמלים ולפערים ביניהם,  בהמשך המסמך נ

קדמה כפי שהוצגה בה ובסיכום נבחן באיזו מידה ובאילו נושאים ממצאינו תואמים את הספרות הקיימת

 .זו
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 לאומית ופנים ישראלית-השוואה בין –רמת השכר בנמלי ישראל  .3

בחלק זה ננתח את רמות השכר בנמלי ישראל בהשוואה לרמות שכר במדינות שונות בעולם ובהשוואה פנים  

 ישראלית.

 : 1נפתח בהשוואה של היחס בין הוצאות השכר לסך ההוצאות. תוצאות ההשוואה מוצגות בגרף   

ניתחנו את הוצאות השכר כחלק מסך ההוצאות בנמלים הציבוריים בישראל לעומת נמלים במדינות נוספות. 

זילנד. מטבע  -מקנדה, אוסטרליה וניו   -נמלים בעולם    12הכספיים של כ  ניתוח זה נעשה בהתבסס על הדוחות  

הדברים, על מנת להשוות על בסיס מכנה משותף ברור ואחיד, בחרנו בנמלים העוסקים גם הם בפריקת 

 20מכולות.

חלק גדול בהרבה מסך ההוצאות מנמלים  מהוותניתן לראות בהשוואה כי הוצאות השכר בישראל 

 זילנד. תוצאות אלו נותרות קבועות לאורך השנים.-באוסטרליה, קנדה וניו

 לעובדה זו מספר השלכות בעלות חשיבות לדיונינו: 

הוצאות שכר גבוהות יכולות להשפיע שלילית על נכונות הנמלים לרכוש מיכון נוסף וכן להעסיק  -

 מסמך נפרד בנושא הפריון(.כוח עבודה נוסף )ראו דיון ב

כגון העסקת עובדים ארעיים,  –למצוא דפוסי העסקה אלטרנטיביים והנכונות של הנמלים לנסות  -

או יצירת תנאים פחות טובים לעובדים חדשים עלולה לנבוע מהוצאות ההעסקה הגבוהות שיש 

 שלהם.  סיון להפחית את הוצאות השכריכנ להם

מצדיקות את הצורך בבדיקה המרמזות על רמות שכר גבוהות  מתוך סך ההוצאות הוצאות השכר -

 של רמות השכר בנמלים הישראלים. 

 נוספים.נמלים  12נתונים: דוחות כספיים של הנמלים הציבוריים בישראל ושל כ

 : המכון הישראלי לתכנון כלכלי.עיבוד
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יש מקום   –אחר שראינו כי הוצאות השכר מהוות חלק משמעותי מסך הוצאות השכר של הנמלים בישראל  ל

לבדוק האם הדבר קשור להעסקה עודפת של עובדים בלבד, או שתופעה זו נגרמת גם כתוצאה משכר מנופח 

 במגזר זה.

נמלים , בה השוונו את השכר הלאומית של גובה השכר בנמלים. השוואה זו- לצורך כך ביצענו השוואה בין 

 שלהלן:  2מוצגת בגרף  בנרמול כוח קנייה )דרך שימוש בשכר הממוצע לכל מדינה(

סקטור מסוים במדינות שונות, יש להתחשב בפערים בכוח קנייה בין  בכדי לייצר השוואת שכר עבור 

, לכל מדינה ובכל שנה, חילקנו את השכר הממוצע הניתן  21המדינות. בכדי לעשות זאת, כנהוג בספרות 

שניתנת על העבודה בענף   החיובית או השלילית בסקטור לשכר הממוצע למדינה. התוצאה היא הפרמיה

עבורן היה לנו את   OECDר מכן חישבנו את ממוצע הפרמיות למספר מדינות מהלאח 2אותו אנו משווים.

כל שנה. פרמיית נמלי הים, בציר האנכי, משקפת את היחס בין השכר בנמלים לשכר להמידע הרלוונטי 

 מייצג מצב בו גובה השכר בנמלי הים זהה לגובה השכר בכלל המשק. 1הממוצע. כלומר, הערך 

דנמרק ואת פורטוגל, המדינות בעלות פרמיות השכר הכי נמוכות והכי גבוהות,  לגרף הכנסנו גם את 

 בהתאמה. זאת על מנת לספק תמונה רחבה יותר גם לשונות בפרמיות השכר בין המדינות השונות.

 
 באופן יותר פורמאלי ניתן לכתוב כי: 2

𝑃𝑅𝐸𝑀𝑠𝑡 =
𝑊𝐴𝐺𝐸𝑠𝑡

𝐴𝑉𝑊𝐴𝐺𝐸𝑠𝑡
 

 
הוא השכר הממוצע  WAGEהיא הפרמיה,  PREMהיא סימן האינדקס לשנה,  tהיא סימן לאינדקס המדינה,  sכאשר 

 הוא השכר הממוצע בכלל המשק. AVWAGEבסקטור אליו אנחנו מתייחסים ו
 

 ונתוני הממונה על השכר. OECD, מאגר שכר ממוצע של הOECDשל ה SDBS מקור: נתוני מאגר
 

 המכון הישראלי לתכנון כלכלי. :עיבוד
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אשר כל המידע הדרוש להשוואתן היה נגיש שהינן בעלות גישה ישירה    OECDהמידע כולל את כל מדינות ה

 .3לים 

 מסקנות משמעותיות: תיסיק מהניתוח שניתן לה

השכר בנמלי הים )ללא בידוד משתנים נוספים( גבוה מהשכר הממוצע במשק ביותר מכפליים, ונתון  •

 זה נותר על כנו לאורך זמן.

שכר העובדים בנמלי הים הישראלים גבוה במידה משמעותית יותר מהשכר הנהוג במדינות  •

 )בנרמול כוח קנייה(.  OECDה

 להבהיר כי ניתוח זה הינו מוגבל ממספר בחינות: יש 

 נתונים על תפעול של מגדלורים וסירות הצלה. המידע כולל גם  -

 את משרות הסוור. לא כולליםהנתונים  -

על מנת לייצר השוואה המתגברת על שתי מגבלות אלו, ערכנו השוואת שכר על בסיס שעתי, בין ישראל לבין 

 שלהלן. 3את תוצאות ההשוואה ניתן לראות בגרף  נמלי ארה"ב.

 

כולל בתוכו רק את עובדי את רמות השכר בנמלי ישראל בהתבסס על נתוני הממונה על השכר,   כילגרף זה מ

על כן הוא מתאר את מגמות השכר בנמלי הים לגרף הקודם.    נמל אשדוד וחיפה ובכך גם סוורים, זאת בניגוד

נות על נמלים בארה"ב מתייחסים לנמלים במדינתוני השכר  בישראל בצורה טובה יותר.הציבוריים 

 למנהלי עבודה, פקידים וסוורים.  בעיקר מתייחסים הללו נתוני השכר וושינגטון, אורגון וקליפורניה.

 
פורטוגל, לטביה, אסטוניה, פולין, סלובניה, איטליה, הולנד, שוודיה, גרמניה, בריטניה, נורווגיה  –מדינות  12 3

 ודנמרק.
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ישראל כלל הנמלים מול נמל  -ממוצע בכלל המשק 

ב"מארה

ב"ארה ישראל

 ונתוני הממונה על השכר. OECDהנתוני מאגרי שכר של , Pacific Maritime Association מקור:
 

 המכון הישראלי לתכנון כלכלי. :עיבוד
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גם בפרמיה שעשינו למקצועות נוספים בנמל בהשוואה בין ארה"ב לישראל נמצא כי  משלים בניתוח

ית  פרמי  הישראלים.למקצועות נוספים בנמלי הים בארה"ב נמוכה משמעותית מהפרמיה הניתנת בנמלי הים  

 22. 1.5-1, מהנדסים ומנופאים נעה בין לנתבים 2016נכון ל בנמלי ארה"ב הממוצעת השכר

מהגרף ומהניתוח ניתן לראות כי גם בשכלול משרות הסוורות וגם בהתייחסות למקצועות אשר בישראל 

 . זוכים לשכר גבוה ניכר כי רמות השכר בישראל בסקטור הנמלים גבוהות מהנהוג בעולם

היוצא מן הכלל אינן  תוצאות אלו, המראות על פער שכר ניכר בין הנהוג בישראל לבין הנהוג במדינות העולם,  

לרשות החשמל מצא כי הפרמיה של   2015בהשוואות שכר במונופולים הציבוריים בישראל. מחקר שנעשה ב

 23. 1.923ו  1.484בין , בעוד הפרמיות בעולם נעות 2.586עובדי חברת החשמל בישראל עומדת על 

. פרמיית נמלי הים מורכבת OECDעד כה בחנו את פרמיית השכר בנמלי הים בישראל לעומת מדינות ה

מהחלוקה של השכר בנמלי הים בשכר הממוצע במשק. על מנת להראות שהמגמה שמצאנו אינה תוצאה של 

 להלן השוואת שכר פנים ישראלית: 4חדה בשכר הממוצע במשק מוצגת בגרף  ירידה

י הים הציבוריים, ולא נובעות משכר גבוה בנמל  3ו  2רפים  כי התוצאות שקיבלנו בג  4ניתן ללמוד אפוא מגרף  

בפני עצמו לא מלמד אותנו הרבה על הסיבות לפערים בין  4בשכר הממוצע במשק הישראלי. גרף  ירידהמ

ניתוח נוסף שנבצע ינסה לבדוק האם יש הצדקה בפערים בין רמות השכר הנהוגות    הנמלים לבין כלל המשק.

בנמלים לבין רמות השכר בכלל המשק בשל הותק הרב שיש לעובדים בנמל. תוצאות הניתוח מוצגות בגרף  

 שבעמוד הבא. 5

 ונתוני הממונה על השכר. OECDמאגר שכר ממוצע של ה מקור:
 

 המכון הישראלי לתכנון כלכלי. :עיבוד
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עשינו שימוש בנתונים של הסקר   5שנה. בגרף    15ל  14רמות הותק הממוצעות בנמלים חיפה ואשדוד הינן בין  

 20ל 10החברתי של הלמ"ס על מנת לייצר חסם עליון וחסם תחתון של שכר ממוצע עבור בעלי ותק של בין 

שנה במקום עבודתם )לחישוב ראו נספח א'(. ניתן לראות כי השכר הנהוג הן בנמל חיפה והן בנמל אשדוד 

 בהפרש מובהק. גבוה מהשכר הנהוג בכלל המשק בבידוד משתנה הותק

ניתוחים אלו התייחסו לשכר בנמלי הים כאל מקשה אחת. אולם אנו יודעים כי בתוך הנמל עצמו יש פערים  

בשכר בין עובדים שונים. בכדי להבין יותר לעומק את הפערים הפנימיים בשכר בין עובדי הנמל, ובכדי לבדוק 

 ר בתוך הנמל ובגורמים אשר יוצרים אותם.נתעסק בפרק הבא בניתוח פערי השכ  –ממה נובעים פערים אלו  
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, בידוד הותק-רמות שכר בנמלים מול רמות שכר במשק -5גרף 
2015

שנות ותק15-עובדי הנמלים  שנים10-20עובדי כלל המשק ותק -סף עליון 

שנים10-20עובדי כלל המשק ותק -סף תחתון 

 רשות החברות הממשלתיות, הסקר החברתי של הלמ"ס. מקור:
 

 כלכלי.המכון הישראלי לתכנון : עיבוד
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 פערים בין עובדי הנמל .4

 הדורות תופעת. א. רקע על 4

טרם ניגש לניתוחים הכמותיים יש לסקור את נושא הפערים הפנימיים תוך הבנה מעמיקה יותר של החלוקה  

 כוח   הוצאות  את  להקטין  כדרך  לדורות  בחלוקה  לראות  נהוג  4.לדורות בחברות הממשלתיות, ובפרט בנמלים

, הממשלתית החברה , הקיימים העובדים על השכר הוצאות את להקטין במקום. שונים גופיםב האדם

לפיו לאחר מגיעה להסכם עם העובדים הקיימים )אשר לאחר חתימת ההסכם יכונו דור א'(  ,שלנו במקרה

הגורר הוצאות שכר נמוכות יותר  –בדפוס העסקה אחר  החדשים בדיםוהע  כל חתימת ההסכם יועסקו

השוויון בקרב העובדים, הן -בכך המעסיק מגדיל את אי .ומאפשר גמישות ניהולית רבה יותר )עובדי דור ב'(

תעסוקתי, על מנת להגדיל את הגמישות הניהולית   במונחים של שכר והן במונחים של תנאים כגון ביטחון

 .ולהקטין את הוצאות השכר

מצד אחד, ניתן לראות בחלוקה לדורות ככלי להגדיל את מספר העובדים למרות העלות הגבוה של כוח אדם 

וכן ככלי להגדיל את הגמישות הניהולית, ודרך   –הנוצרת כתוצאה מכוחם של ועדי העובדים במגזר הציבורי  

עובדים, ומפרידה למעשה בין השוויון בין ה-כך גם את הפריון. מן הצד השני, תופעת הדורות מגדילה את אי

קבוצת עובדים מבוססת בעלי ביטחון תעסוקתי גבוה, שכר גבוה ותנאי פנסיה איכותיים, לקבוצת עובדים 

 .טובים פחותבעלת ביטחון תעסוקתי מוגבל, שכר נמוך משמעותית ותנאי פנסיה 

עובדים בדפוס נחתמו בנמלי חיפה ואשדוד הסכמים המאפשרים לנמל להעסיק  2000בתחילת שנות ה

נחתם הסכם רפורמה  2005עובדי דור ב'. אולם לאחר מכן נוצרה חלוקה נוספת בנמלים. ב –העסקה חדש 

ואלו שהחלו לעבוד אחריה.  2004אשר יצר חלוקה של עובדים, המבדיל בין עובדים שעבדו לפני שנת 

העובדים שאינם מייסדים  הראשונים קרויים "עובדים מייסדים", וזכאים לתנאים מועדפים. עד לאחרונה

בנמלי הים סבלו מביטחון תעסוקתי נמוך מאלו שעובדים יחד איתם, ועובדי דור ב' )ובהם עובדים מייסדים 

כעת מתנהל   כפי שיפורט בהמשך.  –ועובדים שאינם מייסדים( סובלים מתנאי שכר נמוכים בהרבה מדור א'  

 הנמל קביעות תעסוקתית. ופוליטי בנוגע לאפשרות לתת לכלל עובדידיון ציבורי 

לאחר שסקרנו את תופעת החלוקה לדורות באופן כללי, נרצה לבחון כיצד נעשית חלוקת השכר הפנימית בין 

עובדי הנמלים. ראוי לציין כי יכולתינו לבצע ניתוחים משווים מוגבלת, שכן המידע על החלוקה הפנימית של 

 השכר אינו נגיש ברובו לציבור הרחב. 

ם גיבשו הערכות שונות לשכר המשולם לעובדי דור ב' בנמלים, ולא נראה קונצנזוס חד משמעי מחקרים שוני

אלף ש"ח  20נטען כי שכר עובדי דור ב' נע סביב ה 2012ב בנושא. במחקר שערכו אביה ספיבק ומאיר אמיר

נטען כי   0132במחקר של מכון מולד מ 24אלף ש"ח לחודש. 40לחודש, ובקרוב עובדי דור א' השכר נע סביב ה

נטען   2014בבמחקר של מרכז המידע של הכנסת  25אלף ש"ח לחודש.  16שכר עובדי דור ב' בנמלי הים הוא כ

מנתונים שבידנו עולה כי שכר   26אלף ש"ח לחודש.  12כי בנמל אשדוד השכר בקרב עובדי דור ב' נע סביב ה

ש"ח בחודש ברוטו בקירוב, בעוד השכר בדור א' כפול ממנו ועומד על  18,500העובדים בדור ב' עומד על כ

 5  .2016-2015ש"ח בחודש נכון ל 37,000

 
 הסקירה מעבר למה שנכתב במסמך עד כה.נרצה להעמיק את  4
 השכר המוצג אינו משקף מספרים מדויקים, כי עם הערכה בעלת סטיה נמוכה בלבד.  5
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במספר עובדי עם הזמן נראה כי חלה עלייה  במשך השנים. ההשתנ בנמלים מספרם של העובדים בכל דור

  וירידה במספר עובדי דור א', מגמות שמתרחשות בקצב מהיר יותר בנמל אשדוד מאשר בנמל חיפה. דור ב', 

 . להלןש 6את השינוי באחוז עובדי דור ב' כאחוז מכלל העובדים ניתן לראות בגרף 

 

כמות עובדי דור א' קטנה עם השנים, וכך גם השכר והתנאים תוצאות אלו חשובות. משמעותן בפועל היא כי  

בנוסף לכך יש היטענו כי הכוח של עובדי דור ב' הולך ומתעצם  הניתנים להם הינם בעלי חשיבות מוגבלת.

, לבדוק את הפערים בין אנו מוצאים מקום, יחד עם זאת ככל שהם לוקחים אחוז גבוה יותר מעובדי הנמל.

 זאת מאחר ולתוצאות השפעה על ההמלצות אשר ינתנו בפועל בדבר שכר העובדים בנמלים.  – הדורות
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 רשות החברות הממשלתיות. מקור:
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 מות השכר בדורות השונים. רב. 4

על בסיס השוואה   – חריגות, ביצענו מספר ניתוחים משווים    הניתנות לדור ב'  מנת לבדוק האם המשכורותעל  

 לאומית-בהשוואה בין לאומית לנמלים בעולם, והשוואה פנים ישראלית בבידוד משתנה הותק. הניתוח-בין

 .OECDמדינות הבהשוואה ל ובו פרמיית השכר לדור ב' בנמלי הים – 7מוצג בגרף 

 

ים  היחס בין השכר בסקטור הנמלים לשכר הממוצע( לשנ –מוצגת פרמיית השכר )כפי שפורט קודם  7 גרףב

המדינות בעלות הפרמיה הנמוכה  – , בדנמרק ובפורטוגלבממוצע OECDמדינות המ 12ב 2012-2015

. בנוסף ניתן לראות על הגרף את פרמיות השכר הניתנות לעובדי דור ביותר והגבוה ביותר במדגם בהתאמה

  .לפי הערכות שכר שונות ב' בנמלי הים הציבוריים בישראל

 ההשוואה שלהלן מוגבלת מכמה סיבות:

נם כוללים סוורים, בעוד הנתונים על  כוללים תפעול מגדלורים ואי OECDהנתונים על מדינות ה -

 דור ב' כוללים סוורים ולא כוללים תפעול מגדלורים. 

 .אין בנמצא נתונים המאפשרים בידוד של הרכב המקצועות בדור ב' -

 רמות השכר של דור ב', לא על פערי השכר הנהוגים במדינות אחרות.ההשוואה יכולה ללמד על  -

 רמות שכר הנהוגות במדינות אחרות בסקטורנמוכות מניתן ללמוד מהגרף כי רמות השכר בדור ב' לא 

 –להערכתינו, שכרם של עובדי דור א' כפול משל עובדי דור ב'  ., אולם לא גבוהות מהן בהרבהנמלי הים

ש"ח בחודש.    37,000ש"ח בחודש, ושכר עובדי דור א' עומד על כ 18,500כאשר שכר עובדי דור ב' עומד על כ

שכרם של עובדי דור  – OECDבעוד שכרם של עובדי דור ב' לא עולה באופן משמעותי על הנהוג במדינות ה

 . אליהן השוונובמדינות  על הנהוגא' עולה בהרבה 
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הכי גבוהה במדגם-פורטוגל  הכי נמוכה במדגם-דנמרק 

OECDממדינות ה12ממוצע  ישראל-' דור ב

 .OECDמכון מולד, אביה ספיבק ומאיר אמיר, מאגרי המידע של ה מקור:
 

 המכון הישראלי לתכנון כלכלי.: עיבוד
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קיימים פערים משמעותיים בין השכר של עובדי הדורות השונים, וכן כי השכר של עובדי דור ב' הראינו כי 

אינו נמוך ביחס לשכר שניתן במדינות שונות בעולם. נותר לנו לבדוק ממה נובעים פערים אלו, בכדי לבדוק 

של כל  האם הפערים מוצדקים. ההבדל הבולט ביותר בין שתי קבוצות אלו הוא רמות הותק השונות

על מנת לבדוק את האפשרות כי ההסבר לשכר הגבוה של עובדי דור א' נתון בותק הרב של  קבוצה.

העובדים השוונו את רמות השכר של עובדי דור א' ועובדי דור ב' לרמות השכר של עובדים בכלל המשק 

 שלהלן:  7בעלי ותק דומה. את התוצאות ניתן לראות בגרף 

ממוצע בכלל המשק עבור רמות הותק הרלוונטיות. מנתוני רשות החברות מציג את טווח השכר ה 7גרף 

שנה, וכי הותק הממוצע בקרב  25הממשלתיות עולה כי הותק הממוצע לעובדי דור א' בנמלים עומד על כ

 שנים. 10עובדי דור ב' עומד על כ

 –על מנת לייצר השוואה בעלת תוקף ייצרנו טווח נאמד לשכר הממוצע בכלל המשק לותק של כל קבוצה 

 , כפי שהוסבר בחלק הקודם,שנה. חישבנו 15עד  5שנה, עבור דור ב' ותק של  30עד  20עבור דור א' ותק של 

 את טווח השכר הממוצע לכל קבוצה. 

אולם לא במידה  –וה יחסית לעובדים בעלי ותק דומה ניתן לראות מהגרף שהשכר של עובדי דור ב' גב

ואף לעתים  , הכשרהמשמעותית. ניתן לייחס פער שכזה לטיבה של העבודה בנמלים, אשר דורשת מאמץ

כן ניתן לראות כי השכר של עובדי דור א' משמעותית גבוה מהשכר של עובדים  -התמודדות עם סיכון. כמו

בעלי ותק דומה. העליה ברמות השכר הניתנות לדור א', אינה פרופורציונאלית עם כן לפער ברמות הותק 

 בין הדורות.
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 הסקר החברתי של הלמ"ס, רשות החברות הממשלתיות. מקור:
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 הגורמים לפערי השכר בין הדורות. ג. 4

גים כאן מראים את הפער בין הדורות, אולם הם לא מראים את הגורמים לפערים. חשוב הנתונים המוצ

 לציין כי יש מספר גורמים אפשריים לפערים שאנו עדים להם: 

העשויה להיות מושפעת מאופן המיקוח של  –מדיניות התגמול לותק הנהוגה בנמלים באופן כללי  -

 איגודי העובדים. 

 הרכב מקצועות שונה בין הדורות. -

 מדיניות של הורדת רמות שכר בדור ב' על מנת להקטין את הוצאות השכר. -

אמצעי ראשון העומד ברשותינו לבדוק את הגורם לפערים בין הדורות, הוא שימוש מידע על פערים פנימיים  

דה והפער בין הדורות נובע בעיקרו מפער בתגמול לותק נצפה למצוא כי גם בתוך דור ב' בתוך דור ב'. במי

יהיה פער שכר משמעותי בין עובדים בעלי ותק רב ועובדים חסרי ותק כזה. לצורך כך ניתחנו מההסכמים 

ם הקיבוציים, וייצרנו בעזרת שיתוף פעולה עם ארגון "תחרות" מאגר מידע על רמות השכר לפי ההסכמי

 הקיבוציים. 

רמות השכר הניתנות בסקטור שירותי  –המידע בהסכמים הקיבוציים הספיק לצורך בחינת מקרה בוחן 

תפעול בדור ב' בנמל חיפה. בדקנו מה הם הפערים ברמות השכר הניתנות בסקטור זה לפי שנים. את 

 8:27התוצאות ניתן לראות בגרף 

, מדובר בשכר לעובדי דור ב' 2005שכר הכניסה הוא השכר לעובד הנכנס לעבודה בסקטור בכל שנה. לאחר 

"לא מייסדים". השכר המקסימאלי הינו השכר הגבוה ביותר שניתן לתת ללא חריגה מההסכם הקיבוצי 

ההסכם לעובד )דרגת השכר הגבוהה ביותר(. שכר מינימאלי, הינו השכר הנמוך ביותר שניתן לתת במסגרת 

 . 2005כלומר, עובד שהתחיל לעבוד לפני שנת  –"מייסד" 

 התנועה לחירות בתעסוקה". –המכון הישראלי לתכנון כלכלי וארגון "תחרות  מקור:
 

 המכון הישראלי לתכנון כלכלי.: עיבוד
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 ניתוח זה הינו מוגבל ממספר בחינות: 

רמות השכר שבו הן רק הרמות המעוגנות בהסכם, בפועל הדרג הניהולי יכול להחליט לתגמל עובד  -

 מעבר למצויין בהסכם הקיבוצי.

 6. מידע שלא היה זמיןלא כל תוספות השכר המצויינות בהסכם הקיבוצי נכללו בניתוח, בשל  -

 לא נלקחה בחשבון היכולת להוסיף תוספת שכר על עמדה ניהולית לעובד בסקטור. -

ש"ח. פערים אלו נמוכים במידה   4,000לניתן לראות כי הפערים הפנימיים בתוך עובדי דור ב' לא עולים מעל  

יותר מהפערים שראינו בין דור א' לדור ב'. משתמע מכך כי הפערים ברמות השכר לא נובעים  משמעותית 

 . מתוקפם של הסכמים קיבוציים מפערים בותקבאופן בלעדי 

ננסה לבדוק את האפשרות שהפערים   –לאחר שראינו כי הפערים ברמות השכר לא נובעים מפערים בותק 

פער משמעותי בהרכב התפקידים בין דור א' לב' הדבר יכול נובעים מהרכב מקצועות שונה. במידה ויש 

להשפיע על פער השכר. במידה וזה אכן המצב היה ניתן, תאורטית, להצדיק את השכר הגבוה הניתן לעובדי  

 בכך שהם מתמודדים עם התפקידים המאתגרים יותר. –דור א' 

מידע המספיק להשוואת הרכב התפקידים בין הדורות לא זמין לנו. אולם בשימוש במידע מהמכרזים 

ס עובדים חדשים, מצאנו את שכר הכניסה לתפקידים שונים בנמל. בשילוב ילגי מטרההוציאו בשהנמלים 

ניתן לראות כי ישנו פער משמעותי בין שכר הכניסה   –עם סיקור מידע הניתן בתקשורת בנוגע לשכר העובדים  

 : 28ה הבאהבמספר תפקידים. את התוצאות ניתן לראות בטבל –לנמל לבין השכר שניתן לעובדים הותיקים 

ניתן לראות כי ישנו פער משמעותי בין השכר הניתן לעובדים הותיקים בנמל, לבין שכר הכניסה המוצע  

לעובדים. במשרות מורכבות הדורשות נסיון, כגון נתבות, מובן הצורך ברמות שכר גבוהות, וכן מובן שיש 

מות השכר בקרב העובדים רצון לתגמל עובדים מנוסים יותר. אולם נראה כי הפער המשמעותי בין ר

 הקיימים לבין שכר הכניסה תקף גם למשרות בהן נסיון אינו גורם משמעותי במידה כזו.

הנתונים שמובאים כאן לא סותרים את האפשרות שחלק מהפערים נובעים מהרכב מקצועות שונה לדורות 

השונים. אולם הם מלמדים שקיימים פערי שכר משמעותיים בתוך מקצועות בנמלים בין שכר הכניסה לשכר 

 
 תוספת רשות ותוספת כלכלה לא נכללו 6

 שכר לעובדים בנמל שכר כניסה
יחס רמות 

 השכר

  שכר תפקיד שכר תפקיד

 7.44 70,646 מכונאי בכיר 9,500 מכונאי ציוד עגורנים

 2.67 45,434 מכונאי ראשי 17,000 מכונאי ראשי

 5.16 40,769 חובש ונהג אמבולנס 7,900 חובש ונהג כיבוי אש

 1.34-2.25 96,658 - 57,528  נתב 43,000 מתחיל בעל הסמכהנתב 

 4.77 41,000 מפעיל מחשב 8,600 טכנאי מחשבים

 5.18 45,045 מכונאי מלגזות 8,700 מכונאי ציוד נייד

 דיווחים בתקשורת, מכרזים רשמיים של חברות הנמל. מקור:
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לק מההסבר ח –חלק מהפערים נובעים מהרכב המקצועות ו במידהכי גם  ניתן ללמוד מכךהניתן בנמלים. 

 פערים ברמות השכר באותו מקצוע בין שכר הכניסה לשכר הנהוג בנמלים. ב לפערים בין הדורות טמון

זה מוגבלות ממספר היבטים. אולם יחד עם זאת, הממצאים שיש כאן   חלקכפי שפירטנו, הבדיקות שערכנו ב

מתשואה לותק המעוגנת   לעדיבאופן ב   כמכלול, מעידים על כך שפערי השכר הגבוהים בין הדורות לא נובעים

האפשרות הנותרת היא  הרכב מקצועות שונה.ניתן להסבירם באופן בלעדי בהסכמים הקיבוציים, ולא 

מדיניות היוצרת  –שהפערים הם תוצאה של מדיניות מכוונת להורדת רמות השכר בדור ב' על פני דור א' 

 . פערים בשכר הניתן בנמלים

נראה ממגוון ההשוואות שנערכו כאן כי רמות  29מכלל העובדים.  61%, עובדי דור ב' מהווים כ2016נכון ל

בייחוד תחת . עובדה זו היא בעלת חשיבות רבה לסקטור הנמלים השכר של עובדים אלו סטנדרטיות

. עובדי דור א', לעומתם מרוויחים רמות הנמליםת השכר של ההנחה כי יש למצוא כיצד להקטין את הוצאו

 והן בהשוואה פנים ישראלית. –שכר החורגות מקנה המידה הסביר הן בהשוואה למדינות אחרות 
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 סיכום ומסקנות .5

את השוויון. מסקירת הספרות עולה כי ועדי   הגדילמטרה מוצהרת של ועדי עובדים בארץ ובעולם הינה ל

עובדים בעולם אכן מצליחים להשיג יעד זה, וכי גם בארץ יש לועדי עובדים השפעה ישירה המצמצמת את 

מאגדים   –פערי השכר במגזר הציבורי. לצד עובדות אלו, יש להבין כי ועדי העובדים בנמלים, באופן ספציפי  

 לתם להשבית שירות חיוני לכלכלת ישראל. עובדים בעלי כוח רב, הנובע מיכו

)בנרמול כוח  לאומית- מהנהוג, הן בהשוואה בין ותשל עובדים אלו גבוהרמות השכר כי  מניתוח הנושאניכר 

התוצאות של  תואמים את, והן בהשוואה לעובדים בישראל )בבידוד משתנה הותק(. ממצאים אלו קנייה(

מחקר מכון קהלת, המראה כי התמורה להתאגדות במגזר הציבורי גדולה יותר מאשר במגזר הפרטי. השכר  

וג  הלוקחות נתח גדול בהרבה מסך הוצאות הנמלים מהנההגבוה, בתורו, בא לידי ביטוי בהוצאות שכר 

במסמך של מכון מיראקטוס   –סקירת הספרות    יאת ממצאאף הוא    תואם. ממצא זה,  שונים בעולםבנמלים  

, ואכן נראה כי ביחס לנמלים נוספים  נמצא כי התאגדות במגזר הציבורי מגדילה בהרבה את הוצאות השכר

הוצאות השכר בנמלים הישראלים    –או פרטית    )ציבורית ופרטית(  בעולם, אשר מאופיינים בבעלות מעורבת

. חשוב להסביר כי אין אנו מתיימרים לתלות את הוצאות השכר כחלק מכלל ההוצאות גבוהות יחסית

 אלא רק להצביע על קשר בין הדברים הללו.  –הגבוהות בנושא הבעלות באופן בלעדי 

מורכבת יותר. מרבית בבחינה מקרוב של הפערים הפנימיים בין העובדים בתוך הנמלים, מתגלה תמונה 

העובדים בנמלים הינם עובדי דור ב'. שכרם לא נמוך ביחס לנהוג )הן בהשוואה לותק שלהם, והן בהשוואת 

(, אולם גם אינו גבוה במידה חריגה מהנהוג. ניכר כי אין הצדקה בנרמול כוח הקנייה – לאומית-שכר בין

נם בעלי שכר גבוה בהרבה מהנהוג בעולם, וכן  לקיצוץ בשכרם של עובדים אלו. לעומתם, עובדי דור א' הי

בהרבה מהנהוג לרמות הותק שלהם. ממצאים אלו באים בהלימה עם תוצאות המחקר שנעשה בבריטניה, 

בניתוח מעמיק יותר של המראה כי מקומות עבודה מאוגדים נוטים לתגמל ותק באופן גבוה במיוחד. 

כתוצאה   מתגמול לותק באופן בלעדי  ת השכר לא נובעיםהגורמים לפערים, ניכר כי הפערים הפנימיים ברמו

המחקר של בנק ישראל בשנות   בדומה לממצאי  .מהסכמים קיבוציים, או מהרכב מקצועות שונה בין הדורות

נראה כי הפערים הם  .לסקטור נעשה דרך הורדת שכר הכניסה בנמליםקיצוץ הוצאות השכר ל הנסיון ,90ה

מדיניות המגדילה את הפערים  – בנמלים הציבורייםתוצאה של מדיניות מכוונת של הורדת רמות השכר 

 .בנמלים  הפנימיים בין העובדים

השוויון בארץ, אשר -יש לציין כי להתאגדות העובדים בנמלים גם השפעות חיצוניות על נושא השכר ואי

נית יותר. ועדי העובדים בנמלים נמצאים דרך ההסתדרות בסולידריות יכולות לתרום ליצירת חברה שוויו

ולעתים שובתים )או מאיימים בשביתה( מתוך  –עם מאבקים אחרים אותם מנהלת הסתדרות העובדים 

הזדהות עם מאבק אחר אותו מנהלת ההסתדרות. לשביתות הזדהות אלו עלות למשק, מחד, אך יש להן 

 פוטנציאל לקדם מדיניות שוויונית יותר מאידך.

 נובעות מפרק זה:הלהלן מספר מצומצם של המלצות 

הנהוגה בנמלים במדינות שונות ההוצאות ת הציבוריים, לרמיש לקצץ את הוצאות השכר בנמלים  -

 מסך הוצאות הנמל לכל היותר. 40%לפי חישובינו לצורך כך על הוצאות השכר להיות כ .בעולם

 ככל הניתן ללא חריגה מהסכמים קיבוציים קיימים, מהעלאות שכר לדור א'. ,רצוי להימנע -

על מנת לעודד  –בוריים בהכנסות הנמלים יש לשקול לקשור את הוצאות השכר של הנמלים הצי -

 יותר.  האת ועד העובדים עצמו לשאוף לרמת פריון גבוה
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 נספחים .6

 נספח א' 
 

זאת ועוד,  .ללא פירוט של שכרם המדויקטווחי הכנסות נתוני הלמ"ס מתארים התפלגות של הנסקרים בין 
קיימים גם נתונים אלו  בטווח ההכנסות הגבוה ביותר במדגם לא מצויינת ההכנסה המקסימאלית במדגם.

 .ותק שונותעבור אנשים בעלי רמות 
 

בשל מבנה הנתונים לא ניתן לחשב שכר ממוצע לרמת ותק, ולכן החלטנו לייצר חסם עליון וחסם תחתון 
 לשכר הממוצע. 

 
עבור כל טווח הכנסות הנחנו כי כל הנסקרים שבמדגם  תחתון לשכר הממוצע בצורה הבאה:חישבנו חסם 

. ממוצע זה זולאחר מכן חישבנו ממוצע של ההכנסות תחת הנחה ו טווחכל מרוויחים את הסכום הנמוך ב
 מהווה החסם התחתון לשכר הממוצע.

 
נותר לנו  רק תוך לקיחת הסכום הגבוה בכל טווח. את החסם העליון לשכר הממוצע חישבנו בצורה דומה

נתוני שכן הגבוהה ביותר בטווח בקבוצה של בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר  יא ההכנסהלהחליט מה ה
, שכן זהו סכום ההכנסות ש"ח 97,000כ כי סכום זה יהיה. החלטנו לקבוע הלמ"ס לא מספקים מידע זה

 30.נכון לשנה שבה נערך הסקר בעיתונותהגבוה ביותר שמצאנו אשר דווח 
 

 20-30שנה ועבור בעלי ותק של  5-15בעלי ותק של  –, עבור שתי קבוצות בנפרד 4חישוב דומה נעשה בפרק 
 שנה. 
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דה מרקר   שקל למכונאי ראשי בכיר" 85,438"המשכורות של עובדי הנמלים ממשיכות לגדול; דניאל שמיל  -
 . 28.02.18. נשלף ב2013

. נשלף 2013מרקר -דה משרת נתב בנמל אשדוד עוברת בירושה" –אלף שקל בחודש  80"עם אבי בר אלי  -
 . 28.02.18ב

 . 28.02.18. נשלף ב2013" רשימת המשכורות הגבוהות ביותר בנמל אשדודאשדודנט " -
 . 28.02.18. נשלף ב2011 כדאי לעבור בנמלים" –"דו"ח השכר הציבורי דניאל אפרתי  -
 . 28.02.18. נשלף ב2015 אלף ש"ח בחודש" 76: 2014"נתב נמל אשדוד בין שיאני השכר לבר רבינוביץ  -
 .28.02.18. נשלף ב2013גלובס  ש' בחודש" 96,658 –"נמל אשדוד: נתב מרוויח יותר מהמנכ"ל טלי ציפורי  -

 עובדים בסך הכל. 2300עובדי דור ב' בנמלים הציבוריים, מתוך כ 1400ישנם  -הרשות לחברות ממשלתיות    29
 .28.02.18. נשלף ב2013גלובס  ש' בחודש" 96,658 –"נמל אשדוד: נתב מרוויח יותר מהמנכ"ל טלי ציפורי  30
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