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 גמישות ניהולית -ועדי עובדים בנמלים הציבוריים 

 הקדמה  .1

, הינו חלק מפרויקט רחב הים הציבוריים בישראל  בנמלי  הגמישות הניהוליתמסמך זה, בו נבחנת השפעת ועדי עובדים על  

בישראל, הן על מידת התחרות שמטרתו לבחון את האופן בו עבודה מאורגנת בנמלי הים משפיעה על המציאות הכלכלית 

 ישראלית והן כשחקנית בזירה הבינלאומית.-הפנים 

 חשיבות הגמישות הניהולית 1.1

גמישות ניהולית היא סוגיה חשובה בניהול של נמלי ים. כיום, השתתפות כנמל בשרשרת ההובלה הגלובאלית דורשת 

במסגרת זו. על מנת לשמור על תחרותיות נמלים מעוניינים עמידה ברף תחרותי גבוה. גמישות ניהולית היא מרכיב חשוב 

ועל מנת להכניס טכנולוגיה כזו יש צורך בעובדים היכולים לרכוש הכשרות   –להכניס טכנולוגיה מתקדמת ככל הניתן 

 1בתפעול של ציוד חדש ומוכנים לכך.

ה מודרני, אלא יותר ויותר עניין של אבטחת במונחי פריון כבר אינה רק שאלה של ציוד פריק  נמליםיצירת יתרון תחרותי ב

יעילים  צוותים  עולה כי (2012) ממאמר שנכתב באוניברסיטת אנטוורפמערכת יעילה של כוח אדם המתפעלת את הציוד. 

צוותים בעלי מוטיבציה  לעומתבמהירות כפולה ואף משולשת במשמרת  סחורהיכולים לשנע  בעלי מוטיבציה גבוההו

 2. זהה  מנופים בסוגם שימוש נמוכה יותר העושי

 גיוס עובדים 1.2

 התייחסות רבה בספרות.ל זוכהה –גיוס עובדים לנמלי הים היא סוגיה חשובה 

( 2013ראשית, יש לנושא גיוס כוח האדם בנמלים בשעות צורך צד משפטי. מסמך שיצא בנושא מטעם האיחוד האירופי )

זאת במטרה ובחן את חוקי העבודה )בכלל זה גם הסכמים קיבוציים( במדינות השונות בנושאי חוקי עבודה ונמלי ים  

התעסוקה, ובמסגרת זו לבדוק את ההלימה בין חוקי  לבדוק את ההשפעה של ההגבלות המשפטיות על התחרות, הסחר ו

 3המדינה לבין חוקי האיחוד האירופי. 

מסמך זה מצביע על מקרים בהם מוסדות האיחוד האירופי יכולים להתערב על מנת לייצר הלימה של החקיקה של  

המסמך מציע לקובעי המדינות השונות עם העקרונות הבסיסיים של גישה חופשית לשוק ותחרות חופשית. בתוך כך 

 המדיניות: 

 . (Pools)  לדרוש הצדקה עדכנית לכל פרקטיקה או חוק המגבילים העסקה של כוח אדם במסגרת מאגרי העובדים -

 
 

1 Sotris Theofanis, Maria Boile, Wiliam Laventhal - "Trends in global port operations and their influence on 
port labor: Challenges and implications for US East Coast longshoremen" Transportation Research Forum, 
2009. 
2 Theo Notteboom "Dock labour systems in North-West Europian seaports: how to meet the stringent market 
requirements" University of Antwerp, 2012. 
3 Prof Dr Eric Van Hooydonk – "PORT LABOUR IN THE EU: Labour Market Qualifications & Training Health 

& Safety" European Commission, 2013 

https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/207608/2/2009_42_GlobalPortOps_paper.pdf
https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/207608/2/2009_42_GlobalPortOps_paper.pdf
https://www.polyu.edu.hk/lms/icms/ifspa2012/Papers/M17.pdf
https://www.polyu.edu.hk/lms/icms/ifspa2012/Papers/M17.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/studies/doc/2013-01-08-ec-port-labour-study-vol1.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/studies/doc/2013-01-08-ec-port-labour-study-vol1.pdf
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 הצדקה להגבלה בנושא. יצביעו עללאפשר כניסה של סוכנויות העסקה זמניות לכל מדינה, למעט מדינות אשר  -

יחוד האירופי הגישה לעבודה בסקטור הנמלים מוגבלת בחוקים נפרדים מדינות חברות בא 22מתוך    16המסמך מצא כי ב

 מחוקי העבודה הכלליים במדינה, כאשר לחוקים מגבילים אלו צורות רבות ושונות.

ליחסי עבודה. על   חלק מרכזימוקדש  4במסמך שנערך ע"י הבנק העולמי כמדריך לעריכת רפורמות בתחום הנמלים 

ממשלות, לטענת כותבי המסמך, לאמוד את המידה שבה משטרי העבודה, ההסכמים הקיבוציים ופרקטיקות  העבודה 

הפרקטיקה לפיה עובדים מגוייסים באופן בלעדי  הנהוגות בנמלים מהווים חסם לעמידה ביעדים המסחריים של הנמלים. 

 נציאלי.כחסם פוט במסמך מתוך מאגר עובדים יחיד עלתה

היבט שני של תחום גיוס העובדים קשור לביקוש לכוח עבודה בנמל. בתחום הנמלים קיים צורך בכוח אדם זמין בהתראה 

 . לתנודות אלו מספר גורמים:קצרה, לעתים לזמן קצוב, שכן יש תנודות קיצוניות בכמות המטענים שמגיעים לנמל

 העומס בכמות האניות מושפע מגידולי חקלאות עונתיים. –גורמים עונתיים  •

 שינויי מזג האוויר, תקלה טכנית באנייה או בנמל. –שינויים לא צפויים  •

 לזמן קצר.והרבה עובדים בבת אחת  לעתים אניות מכולות גדולות דורשות •

 באופן בלתי נמנע עיכוב בנמל אחד מביא לאיחור לנמל אחר. •

שלהלן ניתן לראות   1יש לחדד כי היכולת לחזות את עומסי הגעת האניות משתנה בהתאם לאופן שינוע הסחורות. בתרשים  

 את יכולת התכנון בסוגי השינוע השונים: 

 
4 The World Bank, Port reform toolkit, labour reform and related issues – 2007. 

 יכולת תכנון לפי סוג שינוע  – 1תרשים 
 

 Portius - PORT LABOUR IN THE EU vol 1מקור:  

https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/07_TOOLKIT_Module7.pdf
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גבוהה ובינונית במטען המשונע באמצעות מכולות ומתקנים אוטומאטיים, הינה כי יכולת התכנון  1ניתן ללמוד מתרשים 

בביקוש לכוח האדם היכן דרושה גמישות    אולם נמוכה יחסית במטען כללי ובתפזורת. עובדה זו תשרת אותנו להבין לעומק

 ישראל. ינמלב

האפשרות להתאים    –על כן, אחת מן הפנים הרבות של גמישות ניהולית בנמלי ים היא גמישות בכמות הכוללת של עובדים  

את היקף כוח האדם לכמות העבודה שיש לבצע. בנמלים שסובלים מעליות חדות בביקוש לשינוע מטענים, סוג זה של 

( אשר מספקים עובדים זמינים poolהוקמו בנמלים שונים בעולם מנגנונים של מאגרי עובדים )גמישות הכרחי. מסיבה זו 

לשעות צורך. המעסיק והעובדים קובעים ביחד את היקף כוח העבודה המבוקש. בהקשר זה יש מימד נוסף של גמישות 

בסוכנויות העסקה זמניות( בעתות מחסור כפי  –האפשרות לגייס עובדים מחוץ למאגר העובדים )לדוגמא  –ניהולית 

 שיפורט בהמשך. מאגרי עובדים כאלו לא קיימים בישראל.

 הקצאת עובדים ומשימות 1.3

( מונה מספר מישורים של גמישות 2012גמישות ניהולית בתחום הנמלים היא רבת פנים. מאמר מאוניברסיטת אנטוורפ )

 :5ניהולית 

ת של המעסיק להעביר עובדים בין מחלקות ועבודות שונות. היעדר גמישות היכול –גמישות בהקצאת משימות  -

זאת יכול לגרום למחסור בעובדים באחת המחלקות )בייחוד במחלקות המדורגות נמוך בסולם השכר( במקביל  

לעודף בעובדים במחלקה אחרת )בעלת משרות נחשקות יותר לרוב(. יכולת זו חשובה בייחוד לנמל הניצב בפני  

 .ש המשתנה בצורה מחזורית או עונתיתביקו

יכולת המעסיק לשנות את גודל הצוותים )בעולם הנמלים צוות הפורק ספינה   –גמישות בהרכב והקצאת הצוותים   -

ולהקצותם כרצונו. כעקרון, המעסיק מעדיף חופש רב ככל  ("gang" – מכונה בעברית בדרך כלל "יד" או באנגלית

נות, בעיצוב גודל הצוות בהתאם לצרכיו, ובהעסקת מספר הצוותים הרצוי לכל  האפשר בהעברת הצוותים בין ספי

מעבר של עובדים בין משמרות לילה   –משמרת. בפרקטיקה, שאיפה זו נתקלת בהגבלות אנושיות וחברתיות 

למשמרות יום ולהפך עשוי להשפיע על הפרודוקטיביות שלהם וחשוב מכך על ביטחונם. הגבלות נוספות מגיעות 

קים המחייבים את המעסיק לתת לעובדים ימי מנוחה והגבלת שעות העסקה, וכן מהגבלות החלות בהסכמים מחו

 .קיבוציים עם העובדים

כפי  שראינו היכולת לגייס באופן מהיר צוותי עובדים נוספים היא סוגיה מרכזית בגמישות ניהולי בנמלים.  

אחת מעלויות אלו .  כי על מנת לנהל נמל ביעילות גבוהה יש להימנע מ"עלויות סמויות"  מאמרבהקשר זה, נטען ב

היא עיכובים בשינוע מטענים הנובעים ממחסור בכמות צוותי עובדים. מחסור שכזה יכול לנבוע מירידה בכמות 

 6הצוותים )כתוצאה מתקופת חגים או סוף שבוע( או מעליה חדה בביקוש.

יש לעשות הבדלה בין גמישות בה כוח העבודה הוא גורם פאסיבי )גמישות פאסיבית(  – גמישות בשעות העסקה -

וגמישות בה כוח העבודה הוא גורם אקטיבי )גמישות אקטיבית(. בגמישות פאסיבית המעסיק קובע את לוח 

 הזמנים תוך שהוא לוקח בחשבון הגבלות חוקיות המוטלות עליו. בגמישות אקטיבית יש הרבה יותר מקום 

ליוזמה מצד העובדים. במצב של גמישות אקטיבית במקרה בו המעסיק לא כלל בהסכם מראש חובה לעבוד 

 
5 Theo Notteboom "Dock labour systems in North-West Europian seaports: how to meet the stringent market 
requirements" University of Antwerp, 2012. 
 ראו מאמר בהערת שוליים 5 6

https://www.polyu.edu.hk/lms/icms/ifspa2012/Papers/M17.pdf
https://www.polyu.edu.hk/lms/icms/ifspa2012/Papers/M17.pdf
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במועדים מסויימים, הוא עלול להיקלע למצב של מחסור בעובדים בסופי שבוע או חגים ולכן עליו לתגמל עובדים 

 .בשכר גבוה מהרגיל באותם מועדים

הנושאים הבאים סומנו  ,לעיליכת רפורמות בתחום הנמלים אותו הזכרנו במסמך שנערך ע"י הבנק העולמי כמדריך לער

 :7בפני עמידה ביעדים המסחריים של הנמל  םכמחסו  משמשיםליקויים אפשריים הכ

 הגבלות על הישויות הרשאיות לבצע פריקה ושירותי נמל נוספים. -

 לרמות מקובלות. הנובע מצוותים גדולים מעברכוח אדם עודף  -

 משרות והגדרות תפקיד לא רלוונטיות. -

 הגבלות על שעות וימי עבודה.  -

 הקצאה לא יעילה של שעות נוספות בשכר גבוה במיוחד. -

 הגבלות על תפוקות. -

 סדר ומאבק.-תרבות ארגונית של אי -

 .היעדר הזדמנויות להכשרה והכשרה מחדש -

 

 סיכום ביניים 1.4 

 הקצרה בחלק זה מספר תחומים בהם לגמישות הניהולית בנמלים ישנה חשיבות מיוחדת: לסיכום, מיפינו בסקירה 

קיים צורך בנמלים בעולם ביכולת להעסיק כוח אדם בטווח זמן קצר, לעתים לזמן קצוב. צורך זה   -גיוס עובדים   •

 גבוהה במיוחד בנמלים העוסקים בשינוע תפזורת ומטען כללי. 

מספר האנשים בצוות וההקצאה של הצוותים בין המשימות השונות ושעות   -הרכב הצוותים והקצאת הצוותים  •

 העבודה השונות. 

 היכולת להעביר עובדים מתפקיד אחד לאחר בתוך הנמל. -הקצאת משימות  •

 קיים סיכון להימצא במצב של מחסור בצוותים בלילות, בסופי שבוע ובימי חג. -גמישות בשעות העסקה  •

ניהולית באופן כללי חשיבות רבה לתפקודו של הנמל ולרמת הפריון והביצועים שלו. מידע זה  כן הודגש כי לגמישות ה-כמו

אותה נבצע בפרקים הבאים, זאת בהתמקדות  -מצביע על הצורך בבדיקת עומק של הגמישות הניהולית בנמלי ישראל 

 בממצאי הספרות שהוצגו כאן.

 

 

 

 

 
7 The World Bank, Port reform toolkit, labour reform and related issues – 2007. 

https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/07_TOOLKIT_Module7.pdf
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 ענייניםתוכן  1.5

 עמודים חלק-תת חלק

 

 

 הקדמה

 1 חשיבות הגמישות ניהולית

 1-3 גיוס עובדים

 3-4 הקצאת עובדים ומשימות 

 4 סיכום ביניים

 5 תוכן עניינים

 

 

 

 

 ניתוחים

 6-10 רקע כללי על ישראל

 10-11 מסגרת הניתוח

 12-18 גיוס עובדים

 19-21 שינויים באופי העבודה

 22-24 שכר

 24-25 פיטורין

 26 יציבות

 

 

סיכום 

 ומסקנות

 27-28 סיכום ממצאים

 29-30 השלכות

 31-32 מודלים אלטרנטיביים -גמישות ניהולית וזכויות עובדים 

 33 המלצות מדיניות

 34 בביליוגרפיה
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 לאומית ופנים ישראלית -השוואה בין – רמת הגמישות הניהולית בנמלי הים הציבוריים   2

 ישראל נמלי רקע כללי על 2.1

 חלוקה לדורות ורפורמות כלליות 2.1.1

בעבר נמלי הים בישראל היו מאוחדים תחת רשות הנמלים. כחלק מרשות זו הוחזקו הגופים שהיום מוכרים בתור נמל 

הוחלט לפצל חברה זו למספר חברות קטנות יותר, כשלב  2005חיפה, נמל אשדוד, נמל אילת וחברת נמלי ישראל )חנ"י(. ב

 בתהליך הפרטת החברות הללו ובשנה זו גם נחתם הסכם קיבוצי עם העובדים בנושא. 

- ש"ח תוספת חד 50,000כ –בהסכם שנחתם דרשו העובדים תגמול רב בעד רפורמה זו. תגמול ראשון היה לכלל העובדים 

שילמה חנ"י )חברת נמלי ישראל  2012פעמית לצורך חתימת הרפורמה. תגמול נוסף הגיע בתשלומי פנסיה גבוהים. בשנת 

ש"ח   9275בחישוב פשוט ניתן לראות כי מדובר בקצבה של גמלאי רשות.  2273מיליון ש"ח ל 253בבעלות ציבורית( כ –

 8. בממוצע לחודש לכל גימלאי

במסגרת הסכם זה נוצרה חלוקה חדשה לדורות בין העובדים. בהסכם נוצרה הפרדה בין עובדים אשר התקבלו לנמל לפני  

אשר כונו "עובדים חדשים"    –, אשר כונו "דור מייסד" או "עובדים מייסדים" ובין עובדים שהתקבלו לאחר מכן  2004שנת  

ראה בהמשך, קיבלו תנאים עדיפים מבחינת הגמישות הניהולית. או "עובדים לא מייסדים". העובדים המייסדים, כפי שנ

חלוקה נוספת שנוצרה בהסכם זה הינה החלוקה בין עובדים ארעיים לעובדים חדשים בעלי קביעות. כפי שנראה, התנאים 

 של העובדים הארעיים בהיבט של גמישות ניהולית שונים וירודים מאלו של העובדים החדשים.

, אולם נמלי אשדוד 2013הוביל להפרטת נמל אילת, אשר התרחשה ב  2005תימת ההסכם הקיבוצי בהתהליך אשר החל בח

מאפשרת בחינה של ההבדלים בין ההסכמים שנחתמו עם העובדים   2013וחיפה נותרו בידי המדינה. הפרטת נמל אילת ב

מל אילת צוין כי ההסכמים בנ 2011טרם הפרטת החברה ואלו שנחתמו אחריה. יצויין בהקשר זה כי בהסכם שנחתם ב

 שנים אחרי ההפרטה.  5הקיבוציים יהיו תקפים גם כאשר תשתנה הבעלות, עד כ

 –כמספנה  1959ר בקצרה את הרקע של נמל מספנות ישראל. חברת מספנות ישראל החלה את דרכה בויש מקום לסק

קיבלה   2007ופרטה החברה הממשלתית ובה  1995בבעלות ציבורית. ב  -כלומר, חברה העוסקת בפיתוח ותיקון של כלי שייט  

 2017אישור לפעול בתחום הייבוא כנמל. בעוד עובדי המספנה היו מאוגדים שנים לפני תחילת פעילות המספנה כנמל, עד 

נחתם הסכם עבודה ראשון עם עובדי הנמל. הסכם זה מאפשר בחינה של  2017לא היו עובדי הנמל שבחברה מאוגדים. ב

בנמל פרטי שלא "ירש" נורמות עבודה מנמל ממשלתי, אולם הוא לא מאפשר בחינה של יציבות  הגמישות הניהולית 

 ההסכמים לאורך זמן.

 

 
" הסדרי פנסיה של עובדי חברת נמלי ישראל בחברות הנמלים -פיתוח ונכסים בע"מ  -חברת נמלי ישראל מבקר המדינה "  8

 .2014, א65דוח שנתי 

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_266/b3d19bf8-7e92-47c4-881b-a534f2cc73bc/302-ver-4.docx
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 עובדים ארעיים ה אחוז 2.1.2

ישנם פערים גדולים בהיבטים של גמישות ניהולית בנמלי הים הציבוריים בין עובדים ותיקים   ,כפי שניווכח בהמשך

אחוז העובדים  ניתן לראות את 1בגרף  לעובדים ארעיים. לכן בחינה של היקף תופעת ההעסקה הארעית בנמלים חשובה.

 : הארעיים בכל אחד מנמלי הים הציבוריים בישראל

בו בעוד נמל חיפה לא עושה זאת. יכולות להיות   יםהארעי  אשדוד מגדיל את היקף העובדיםנמל    ,כפי שניתן ללמוד מהגרף

 סיבות רבות לגיוס כוח האדם הנוסף בנמל: 

 . על מנת להתמודד עם עלייה בביקוש לשירותים כללית הגדלת מצבת כוח האדם -

 בשעת צורך.  וניתן לפטרש אך כזההשגת כוח אדם שיקל על ההתמודדות עם העומסים  -

ועד העובדים. בהמשך המסמך העסקת עובדים נוספים בסקטור הסוורות נמנעה בנמל אשדוד בשל מחאת יש לציין כי 

 יפורט המקרה ויוסברו הגורמים למחאת הועד.

 עמידת נמלי הים בביקוש לצוותים  2.1.4

 עובדים ארעיים כאחוז מסך העובדים בהסכם קיבוצי. – 1גרף 
 

 מקור: רשות החברות הממשלתיות.
 

 כלכלי. עיבוד: המכון הישראלי לתכנון  
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היא משמעותית לפריקת סחורות בצורה יעילה של עובדים )ידיים( לפריקת סחורות זמינות צוותים  ,כפי שהוסבר לעיל 

רשות הספנות מודדת כחלק ממדדי   ,על מנת לבחון את זמינות הצוותים  ולקיצור זמני המתנה וזמני שהייה של אניות בנמל.

השירות את כמות הצוותים המבוקשת על ידי אניות לכל יום עבודה וכן את כמות הצוותים שהנמל מציע  ומפרסמת נתונים 

 ובהם השינוי בביקוש ובהיצע הצוותים בכל נמל ובכל סוג שינוע:  –בעמוד הבא יוצגו שישה גרפים   9שנתיים ממוצעים. 

 
 .2017-2007 תון סטטיסטי, רשות הספנות והנמליםשנ 9

http://asp.mot.gov.il/he/abstract
http://asp.mot.gov.il/he/abstract
http://asp.mot.gov.il/he/abstract
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)כפי  במספר העובדים הכולל שינוי. בלבד חשוב להבהיר בהמשך לגרפים כי הצוותים מורכבים מעובדי סוורות ומנופאים

 ניתן להבחין במספר תופעות בגרפים שלהלן: לכן לא משפיע בהכרח על היצע הצוותים.  (1שהוצג בגרף 

 ניכר כי בנמל חיפה כמות הצוותים המוצעת קרובה לכמות הצוותים המבוקשת בכל תחומי השינוע.  -

 . 2013נראה כי חלה עלייה בכמות צוותי העבודה המבוקשת בנמל אשדוד בכל סוגי הסחורות החל בערך משנת  -

ר כי העלייה בכמות הצוותים המבוקשת בנמל אשדוד לא קיבלה מענה במונחי כמות עובדים מוצעת. כמות ניכ -

 לאורך השנים. ההמוצעת נותרה פחות או יותר קבוע צוותיםה

כפי  .אשדוד כי בפער הולך ומתרחב זה טמון חלק מההסבר לשעות ההמתנה והשהייה הארוכות בנמל כךניתן להסיק מ

בהמשך  עובדה זו יכולה להוות מפתח חשוב להגברת הפריון ורמת הביצועים בנמל זה. ,סקנות במסמךחלק המשיפורט ב

 ובאילו דרכים ניתן להתגבר על המחסור בצוותים. נבחן מה מביא למחסור זה בצוותים המסמך

 הגבלות ההנהלה אשר אינן קשורות לועדי עובדים  2.1.5

ניהולית בהקשר ליכולתו של המעסיק לערוך שינויים הנוגעים לכוח העבודה וזאת אל במסמך זה אנו נתייחס לגמישות 

מול ההגבלות המופעלות מצד העובדים. יחד עם זאת, יש מקום למנות בסקירה זו את ההגבלות החלות על מנהלי הנמלים  

 מתוקף חקיקה שונה וכתוצאה מבעלותם הציבורית: 

בכל הקשור להסכמים עם העובדים. בין גורמים אלו,  י הנמלגורמים רבים נמצאים מעל למנהל –שכר העובדים  .א

החברות הממשלתיות, הממונה על השכר מטעם משרד האוצר ולבסוף גם שר התחבורה. כל אלו יכולים   ותרש

ליטיקה להתערב בניהול המשא ומתן. בהקשר זה מאמר של מכון ון ליר בנושא הנמלים המליץ לנתק את הפו

גם את מינויי המנהלים המקצועיים יבצע   המאמר כולל המלצה לפיה מענף הנמלים ולתת עצמאות לרגולטור. 

 לא מועילה  התערבות פוליטיקאים בניהולו זילנד מצאה כי-סקירה שנעשתה ע"י חברת ייעוץ בניו  10הרגולאטור. 

 11.קיצור משך המשאים ומתניםבבמונחי תוצאה או למשא ומתן 

רכישות משמעותיות דורשות בכל חברה, בין אם פרטית או ציבורית, אישור מהדירקטוריון.  –רכישות  ביצוע .ב

 בחברות הממשלתיות הדבר עשוי לייצר עיכוב בביצוע רכישות אשר לא מתקיים בבעלות פרטית.   ישנה טענה לפיה

 ציבוריים. יצדיקו הגבלה זו בכך שהיא מוודאות שימוש הולם במשאבים ויש 

, את דהיינו ,כתוצאה מהרגולציה על הענף לא יכול מנהל הנמל לקבוע את התעריפים –הכנסות ומחירים  . ג

. התעריפים נקבעים ע"י גורמים מטעם הממשלה. התעריפים מחולקים המחירים שהוא גובה מלקוחותיו

ות(. חשוב לציין כי ישנן הצדקות לתעריפים לשהייה של אנייה ברציף ותעריפים לעבודה )לפי טונות או מספר מכול

 12שכן הנמלים מהווים מונופולים איזוריים.  של רגולציה זו הלקיומ

 על פני סוגי השינוע השונים  הקרקעהסדר שבו הנמל בוחר להקצות את  –בחירת לקוחות ואספקת שירותים  .ד

נקרא התור התפעולי, ונקבע על ידי גורמים ממונים מטעם הדרג הפוליטי.   – )מכולות, צובר חופנים, מטען כללי(

כלומר במילים פשוטות, הנמל מחויב להקצות עובדים קודם לסוג שינוע מסוים )לדוגמא, מכולות( ורק לאחר 

 
 .2012מכון ון ליר,  מי כאן בעל הבית? הפרטת חברות הנמל בישראל"" אייל טבת,   10

11 Brent Layton – "Port Performance and Ownership An assessment of the evidence" The New Zealand 
Institute of Economic Research (NZIER), 2010. 

 89בדבר קיומה של קבוצת ריכוז במתן  1988-(לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח6)א()43קביעה לפי סעיף קיים, הרשות להגבלים עס 12

 . 2013נובמבר  27, שירותי פריקה וטעינה של מכולות מקומיות בקווי הובלה ימיים סדירים והוראות לחברי קבוצת ריכוז

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/niir_emda_haprtt_nmlim.pdf
https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/niir_emda_haprtt_nmlim.pdf
https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/niir_emda_haprtt_nmlim.pdf
https://www.businessnz.org.nz/__data/assets/pdf_file/0004/72085/Port-Performance-and-Ownership.pdf
http://www.antitrust.gov.il/subject/183/item/32947.aspx
http://www.antitrust.gov.il/subject/183/item/32947.aspx
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נמלים מניעת אפליית לקוחות מצד ה והיאמכן לסוג אחר )לדוגמא, מטען כללי(. גם לרגולציה זו יש הצדקה 

 מונופולים האיזוריים.הווים המ

 הינם חוקים הנוגעים לעבודה ומנוחה וכן הפעלה של חברות ממשלתיות בשבתות וחגים –חוקי עבודה ומנוחה  .ה

  נושאים הנקבעים בדרג הפוליטי. לנושאים אלו השפעה רבה על זמן הפעילות של הנמלים ועל העומסים בהם. 

וד לכך פועל נמל חיפה בניג  פעילות בחגים ושבתות.-וצאה מאימהשנה כת  20%נטען בעבר כי נמל אשדוד מושבת כ

 . גם בסופי שבוע וחגים בהיקף פעילות מצומצם יותר מבימי חול

במסמך זה את האפקטיביות  וכי אנו לא בוחנים יש יתרונות וחסרונות בחלק זהשהוזכרה  יש להבהיר כי לכל הגבלה

 הכוללת והנחיצות של כל אחת מההגבלות הללו. 

 מסגרת הניתוח 2.2

בישראל מול  הציבוריים בחלק זה נערוך שלושה סוגי ניתוחים במטרה להשוות את רמת הגמישות הניהולית בנמלי הים

הנהוגות בישראל אל מול   ההעסקה רמת הגמישות הניהולית בנמלים נוספים בישראל ובעולם, וכן את פרקטיקות

 פרקטיקות הנהוגות במדינות אחרות.

נמלי הים הציבוריים בישראל, אל מול  הניתוח הוא ניתוח של הסכמים קיבוציים. במסגרתו השווינו בין  הסוג הראשון של  

( וכן אל מול נמלים אחרים בעולם  Land Lordהמנוהלים במודל ה  – פרטיים בישראל )מספנות ישראל ואילתהים  הנמלי 

 British  –בקנדה, נמל פרמנטל באוסטרליה, וכן התאחדות מעסיקים הכוללת מספר נמלים נוספים בקנדה  נמל טורונטו    –

Columbia Maritime Employers Association –  להלן(– BCMEA.)  בתוך מסגרת זו בחרנו לכלול גם את נמלי

מסמך חיצוני ולא קריאה מזוית ראשונה בשל ההסתמכות על    .13  פורטוגל בהסתמך על ניתוח שנעשה ע"י האיחוד האירופי 

המידע על נמלי פורטוגל מתמקד בהעסקה, שינויים באופי העבודה ופיטורין ולא כולל  ,של ההסכמים הקיבוציים

 התייחסות ליציבות ההסכמים או השכר בנמלי פורטוגל. 

העסקה, שינויים באופי העבודה,   –הניהולית נבחנו חמישה אספקטים בגמישות  ההסכמים הקיבוציים במסגרת ניתוח

 שכר, פיטורין, יציבות. בטבלה הבאה ניתן לראות את הנושאים בהם עסקנו במסגרת הניתוח: 

 יציבות פיטורין שכר שינויים באופי העבודה  העסקה

גיוס של עובדים  

 חדשים 

העלאת שכר  ניוד עובדים 

 לותק

תדירות חתימת  פיטורין על בסיס אישי

 ההסכמים

הגבלות על דפוסי 

העסקה שונים  

 )ארעיות, זמניות(

הכנסת טכנולוגיה  

 חדשה 

מערכת 

בונוסים 

 ותגמולים 

דמיון בין  פיטורין קולקטיביים

ההסכמים בשאר 

 ההיבטים 

הבדלים בין דפוסי 

 העסקה שונים 

משך זמן מקסימאלי  -  - 

 לפיטורי עובדים 

 - 

 -  זהות העובד המפוטר -  -  משך הארעיות

 
13 Prof Dr Eric Van Hooydonk – "PORT LABOUR IN THE EU: Labour Market Qualifications & Training 

Health & Safety" European Commission, 2013 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/studies/doc/2013-01-08-ec-port-labour-study-vol1.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/studies/doc/2013-01-08-ec-port-labour-study-vol1.pdf
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במסגרת הניתוח נבחן את מצבם של הנמלים בכל אחד מהנושאים בטבלה כפי שעולה מההסכמים הקיבוציים, ואת יכולתו 

 ההשפעה של הועד.  כנגדשל המעסיק להשפיע על נושאים אלו, 

את מדידת הגמישות הניהולית נבצע באמצעות בחינת ההסכמים הקיבוציים של הנמלים השונים והשוואתם להסכמים 

 הים הציבוריים בישראל. מתודולוגיה זו של השוואת ההסכמים הקיבוציים היא בעלת מספר חוזקות: בנמלי

הינה הגבלה שיש ודאות באשר משפטיים בהסכמים  מעוגנתכל הגבלה על הגמישות הניהולית של המעסיק אשר  •

 שמדווחים בתקשורת.לקיומה והינה קבועה לאורך זמן, זאת בניגוד לניתוח מקרים נקודתיים 

בחינה של רמת הפירוט של ההסכמים ותדירות החתימה על הסכמים יכולה להעיד על רמת האמון שיש לצדדים   •

 זה בזה, וכן על תדירות העימותים בין הצדדים. 

 אולם לבחינה זו גם מספר חולשות: 

יהולית. עלולים להיות הבחינה לא חושפת מוסכמות לא כתובות בנמלים אשר עלולות להשפיע על הגמישות הנ •

 מההסכמים. כלל צעדים שועדי העובדים מתנגדים להם ואינם עולים

בתוך חלק מההסכמים הקיבוציים, מעוגנות שיטות גישור ומשא ומתן המתנהלות מחוץ למסגרת ההסכמים.  •

גישור מחוץ למסגרת ההסכמים עלולה להביא   הליך בחינה של ההסכמים ללא בחינה של סכסוכים אשר עברו

 . למסקנות שאינן משקפות את המציאות הכוללת

דווחו בתקשורת שאנו גורסים כי יש ערך לניתוח מסוג זה. ראשית, ניתן על ידי ניתוח מקרי בוחן על אף החולשות הללו 

תיימו בהסכמים קיבוציים. כך ניתן לקבל תמונה מעמיקה יותר על נמלי הים הציבוריים בישראל ועל הסכסוכים שלא הס

מידה ואכן ישנן מוסכמות לא בגם סכסוכים שלא הסתיימו בהסכם קיבוצי. שנית,  על גם למודבעזרת ניתוח משלים ל

במידה ויבחרו מנהלי הנמל , נורמות אלו ניתנות מבחינה חוקית לשינוי  כתובות בנמלים המשפיעות על הגמישות הניהולית

 סמכויות המנהל. אפשרי כאשר ישנו הסכם חתום המגביל אתדבר זה לא  לשנותן.

סוג הניתוח השני שאנו עורכים עוסק באופן ספציפי בגיוס עובדים ובוחן את הפרקטיקות המיושמות במספר מדינות 

בנושא ע"י  שהוכןהניתוח מבוסס על מסמך  בטווחי זמן קצרים.באיחוד האירופי במטרה לייצר מענה לצורך בכוח אדם 

 וסיקור של דיווחים בתקשורת בישראל. , נתוניםוכן על בחינת הסכמים קיבוציים ,14האיחוד האירופי 

ניתוח   לפני ואחרי רפורמה משמעותית. –סוג הניתוח השלישי הוא השוואה בין מספר העובדים לצוות במספר נמלים 

ניתוח זה מלמד על  כמותי פשוט זה נותן אינדיקציה למצבה של ישראל במישור זה בהשוואה למדינות אחרות בעולם.

היכולת של הדרג הניהולי בישראל לבצע שינויים בהרכב הצוותים. שינויים שכאלו הם מרכיב חשוב מהגמישות הניהולית  

 .לצורך עמידה בתחרותבנמלים והכרחי 

 

 

 
14 Prof Dr Eric Van Hooydonk – "PORT LABOUR IN THE EU: Labour Market Qualifications & Training 

Health & Safety" European Commission, 2013 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/studies/doc/2013-01-08-ec-port-labour-study-vol1.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/studies/doc/2013-01-08-ec-port-labour-study-vol1.pdf
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 גיוס עובדים 2.3

 ישראל -גמישות גיוס עובדים בהתראות קצרות  2.3.1

נמל חיפה עוסק בעיקר בשינוע במכולות, בעוד נמל אשדוד עוסק  –אשדוד וחיפה  –מבין שני הנמלים הגדולים בישראל 

בעיקר בשינוע באמצעות מטען כללי ותפזורת. משמעות הדבר היא כי הגמישות הניהולית בנוגע לגיוס כ"א דרושה בעיקר 

 בנמל אשדוד.

ו העובדים מתחייבים  עם העובדים על הסכם קיבוצי וב 2007על מנת להיענות לשינויים החדים בביקוש חתמה ההנהלה ב

 15מעובדי ועד ציוד מכני וועד סוורים יעבדו שעות נוספות בהתאם לדרישות ההנהלה וצרכי העבודה.  90%ש

אין בה אולמות העסקה, מאגרי עובדים או חברות בישראל אין שימוש בפתרונות כוח האדם המוזכרים בהמשך מסמך זה.  

מצד  בנמל אשדוד מוחלפים פתרונות אלו בשעות נוספות 16.1%מספר עובדי כ"א בחברות הנמל קטן מלשירותי סוורות. 

  העובדים הקיימים.

 סוורים נוספים בנמל.  100יצא מכרז להעסקה של כ  2012בנראה כי יש יתרונות במצב הנתון לועד העובדים בנמל אשדוד.  

מטרה להשיג העסקה של מקורבים בתור שבתו העובדים, כנטען, ב – 2014בשנת  – לאחר הליך ארוך של למעלה משנה

עובדי הציוד המכני החלו בשיבושים   430פנתה הנהלת אשדוד לבית הדין לעבודה בטענה כי  2016ב 17.הסוורים במכרז

נאלצה פעם נוספת ההנהלה לפנות לבית הדין לעבודה  2017ב 18בקצב עבודת הנמל ע"י הימנעות מעבודה בשעות נוספות.

סווארים   32-כ ם העסקה שלועדים אלו מנעו באמצעות עיצומי 2018זאת ועוד, ניתן לראות כי ב 19בבקשה דומה.

וכן יכול לנבוע מרצון  –הדבר יכול לנבוע מחשש לפיטורי עובדים ותיקים יותר כחלק מרפורמת ההתייעלות  20חדשים. 

בעבר כפי שהראינו,    נוצלדבר המניב פרמיה לעובדים וכן    –לשמר את התבססות הנמל על שעות נוספות לעובדים הקיימים  

 כקלף מיקוח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ראו הסכם קיבוצי נמל אשדוד עם ועד תפעול וציוד מכני -  200715 

 .2016-2013נתונים ל –רשות החברות הממשלתיות  16
גלובס, עמירם  קרובי משפחה של עובדים בנמל"  263בשל מניעת העסקת  –"הקרב על הנפוטיזם: השביתה בנמל אשדוד  17

 .2014ברקת, 
 .2016כלכליסט, ליאור גוטמן,  – "עובדי נמל אשדוד גילו קיזוז שכר על השבתות לא חוקיות ופתחו שוב בעיצומים"  18
 .2017אלי, -דה מרקר, אבי בר ושובתים"  –"האבסורד של נמלי הים: מרוויחים הכי הרבה   19
 2018סובר, דה מרקר, -טלי חרותי עובדים חדשים"  32ודחתה קליטת  –"הנהלת נמל אשדוד העדיפה שקט תעשייתי     20

http://www.workagreements.economy.gov.il/Agreements/20070152.pdf
http://www.workagreements.economy.gov.il/Agreements/20070152.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000929938
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3700485,00.html
https://www.themarker.com/dynamo/1.3932160
https://www.themarker.com/career/1.5989012
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 מדינות האיחוד האירופי –גמישות גיוס עובדים בהתראות קצרות  2.3.2

 העסקת קרובי משפחה  –מקרי בוחן   ניתוח  – 1תיבה 

הציבוריים בפרט( הייתה נפוצה בעבר, ולא חדלה להתרחש העסקת קרובי משפחה לעובדים בגופים הציבוריים )בנמלי הים 

. 25%-מהעובדים בנמל אשדוד היו קרובי משפחה של עובדים אחרים בנמל. בנמל חיפה הנתון הוא כ 44%-כ  2005עד היום. ב

עמד על  , אחוז קרובי המשפחה בנמל אשדוד )כולל בני דודים(2016נכון ל -נתונים אלו לא השתנו משמעותית לאורך השנים 

 . 26%, ובנמל חיפה הנתון עמד על 42%

 מבקר המדינה מדגיש את הבעייתיות שבתופעה: 

שיכול להפריע או לפגוע בניהול   ןמצב זה מאפשר היווצרות של "חמולות" בתאגידי ציבוריי, באופ"
לשירותי התאגיד  םפוגע בציבור הנזקקי ןלאותה קבוצה וכ םשייכי  םשאינ ם, בעובדיןהארגו

 .""שיפתחו עבור את הדלתות םקרובי םלה ןלעבוד בשורותיו, שאי םניומעוניי

על האופן שבו העובדים תופסים את מקום העבודה. היכולת להשפיע על  לתופעת העסקת הקרובים עשויה להיות גם השפעה 

בתורה, תחושת בעלות זו העובדים המתקבלים לעבודה בחברה עשויה לייצר מנטאליות של בעלות על הנמלים הציבוריים. 

 יכולה ליצור או להגביר חיכוכים בין ההנהלה לעובדים. 

מאחר והעובדים מודעים להיתכנות של העסקת מקורבים,  -נוסף לאלו, ישנו גם נזק מעשי ביותר לנושא העסקת המקורבים 

כרוך בנקיטת פעולות מצד גיוס עובדים חדשים מצריך מיקוח מול הועד על זהות העובדים המועסקים אשר עשוי להיות 

 העובדים. 

מהעובדים   30%עובדים למחלקת תפעול. ועד העובדים דרש כי    50התכוונה ההנהלה לגייס עוד כ  2007כך לדוגמא, בנמל חיפה ב

הורה מנכ"ל הנמל לעצור הליכי   2014החדשים יהיו תחת קטגוריית "בנים ממשיכים" וכן איים בשביתה. בנמל אשדוד, בשנת  

בשל העובדה ששלושה מהמתמודדים   –סוורים בשל ניגוד עניינים שלא דווח בין נציגי הועד בוועדת הקליטה    60יטת  מכרז לקל

 הינם קרובי משפחתם. 

 

 

 

 

 

 העסקת קרובי משפחה –ניתוח מקרי בוחן  – 1תיבה 
 

 מקורות: מבקר המדינה, רשות החברות הממשלתיות, דה מרקר וכלכליסט.
 

 עיבוד: המכון הישראלי לתכנון כלכלי. 
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נציג כאן את הדרכים לגיוס עובדים לטווחי זמן לנמלים באירופה מגוון פרקטיקות שונות להעסקה גמישה של כוח אדם. 

קצרים בבריטניה, הולנד, פורטוגל, בלגיה, ספרד, איטליה וסלובניה. באשר נעשה שימוש במונחים מקצועיים יוסברו 

שונים בחלק זה נעשה לצורך השוואה לישראל, אך אין בחלק  חשוב להדגיש כי פירוט מודלים המונחים בהערות שוליים.

של מסמך זה נבחן אילו מודלים משלבים בין גמישות   3חלק  ב   זה יומרה לטעון כי יש להעתיק את הפרקטיות הללו לישראל.

 ניהולית מחד, וביטחון לעובדים מאידך. בנוסף בסוף חלק זה ניתנות המלצות מדיניות.

 בריטניה •

כן, אין רגולציה מיוחדת על העסקת -חובה חוקית להירשם כעובד נמל על מנת להיות מועסק בנמלים. כמו בבריטניה אין

 עובדים בנמלים וכן אין קצבת אבטלה מיוחדת שניתנת למובטלים שעבדו בנמל. 

וש בחברות נפוצה בבריטניה יותר מאשר ברוב מדינות אירופה. פתרון נפוץ נוסף הוא שימ  21ההעסקה דרך סוכנויות העסקה

חברות אלו בדרך כלל דואגות להכשרה, ניהול ואספקה של כוח האדם והן מוקמות לרוב על ידי אנשי נמל מנוסים   22קבלן.

 או עובדים לשעבר. 

פרקטיקה נוספת אשר קיימת בבריטניה היא "השאלת" עובדים. במידה ובנמל מסוים ישנו עומס גדול במיוחד, הנמל יכול 

הסכם עם נמל אחר על מנת ש"יושאלו" לו עובדים באופן זמני לצורך עמידה בעומס. במקרים שבהם חברה  על לחתום

 אחת מחזיקה ביותר מנמל אחד, החברה פשוט מעבירה עובדים מנמל אחד לאחר לפי רמות עומס שונות.

 הולנד  •

ים בהיותם מהנמלים הגדולים הנמלים המרכזיים בהולנד הינם רוטרדם, אמסטרדם וזילנד. רוטרדם ואמסטרדם ידוע

 והיעילים באירופה. 

אין חובה חוקית להירשם בצורה מיוחדת כעובד נמל. חלק  –כמו בבריטניה, אולם בשונה מרוב מדינות אירופה  –בהולנד 

. ארגוני העובדים בהולנד חתמו על הסכמים קיבוציים הן בחברות 23מעובדי הנמלים הם קבועים וחלקם מזדמנים

זמנים של ביקוש גבוה. בוארגונים דומים המספקים כוח אדם  24ת הנמלים והן בסוכנויות העסקה זמניותהמתפעלות א

בכל דרך חיצונית, אולם מחייבים תיעדוף של  25ההסכמים הקיבוציים בנמלים מאפשרים העסקה של עובדים זמניים

 .26למות העסקההעסקה דרך סוכנויות אשר חתומות על הסכם קיבוצי. לא נהוגה העסקה דרך או

 
ת בהתאמת (: סוכנויות העסקה הן חברות פרטיות העוסקוTemporary Employment Agenciesסוכנויות העסקה זמניות )  21

כאשר הצד השלישי, כלומר הנמל, הוא  –בקשות עבודה למקומות עבודה פנויים או שירותים של אספקת עובדים לצד שלישי 
 האחראי על מתן המטלות והפיקוח על ביצוען.

במטענים באופן (: חברות אשר מספקות את שירותי הטיפול Stevedoring Companiesחברות קבלן המספקות שירותי סוורות ) 22

 ובכך אחראיות גם ביצוע העבודה בצורה תקינה.  –מלא. חברות אלו לא מספקות רק את כוח העבודה, אלא את שירותי העבודה עצמם  

עובד מזדמן: עובד אשר מועסק בנמל לעתים רחוקות ומחזיק במקצוע אחר. פרקטיקה זו הייתה נהוגה יותר בעבר הרחוק, כיום  23
 היא פחות נפוצה.

(: סוכנויות העסקה הן חברות פרטיות העוסקות בהתאמת Temporary Employment Agenciesסוכנויות העסקה זמניות ) 24

כאשר הצד השלישי, כלומר הנמל, הוא האחראי   –בקשות עבודה למקומות עבודה פנויים או שירותים של אספקת עובדים לצד שלישי  

 על מתן המטלות והפיקוח על ביצוען.

 .עובד המחליף מעסיקים –עובד זמני  25

(: מרכז השמה המנוהל לרוב ע"י ארגוני עובדים, שנועד לספק עובדים )בדרך כלל חדשים( למעסיקים Hiring Hallsאולמות העסקה ) 26

נמלים החלו על בסיס קצר מועד. פרקטיקה זו נפוצה לרוב במקרים בהם יש צורך בעובדים בעלי כישורים מסוימים בהתראה קצרה. 
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מכלל   20-25%ל  –חלק מההסכמים עם מפעילים בחלק מהרציפים מגבילים את ההעסקה הזמנית כאחוז מכלל העסקה 

העובדים. בנוסף, בנמל זילנד, חלק מהחברות המספקות עבודה זמנית מוחזקות על ידי מפעילי הנמל. ברציפים של  

 מפעילים אלו יש הסתמכות רבה על עובדים זמניים, מה שמאפשר גמישות רבה. 

 פורטוגל  •

ות קבלן של שירותי סוורות. חברות עובדי נמל קבועים, ועובדי חבר  –בפורטוגל עובדי נמל שייכים לשתי קבוצות מרכזיות  

בין נמלים שונים. חברות אלו גם   שהן מעסיקות העבודהכוח הקבלן מחליטות כמה עובדים להעסיק ואיך להקצות את 

 בעלות הסמכות לדאוג למשמעת של העובדים. במקרים של מחסור בעובדים, חברות יכולות להחליף עובדים ביניהן. 

יכולתו לעבוד עם חברות קבלן. בנמלים  על כל נמל חותם עם עובדיו הינם בעלי השפעהההסכמים הקיבוציים השונים ש

אשר נהנים מקדימות  – 1994עובדים אשר החלו לעבוד לפני  –פיגרה וליסבון העובדים מחולקים לשלושה דורות: דור א' 

 עובדים מחברות קבלן המועסקים לזמן מוגבל בלבד.  –עובדים לתקופת זמן לא מוגדרת. דור ג'  –בהעסקה. דור ב' 

קבועה  הבנמלים אלו העבודה מתנהלת במשמרות והשעות העודפות מחולקות בין העובדים באופן הוגן בהתאם לנוסחה 

 בהסכם.

או זמניים,   27בנמלי דורו ולישויס ההסכמים מעגנים את זכותן הבלעדית של חברות הקבלן להעסיק עובדים מזדמנים

הנמלים יכולים להעסיק   ,חליף באופן זמני עובדים קבועים במידת הצורך. במקרה ואין די עובדים בחברות הקבלןולה

 עובדים מזדמנים, אך עליהם ליידע את איגודי העובדים בכך.

 רוב שינוע המטענים בוצע ע"י קבלנים  2012חשוב להבהיר כי ההעסקה דרך חברות קבלן מאוד נפוצה בפורטוגל, ונכון ל

 פרטיים. 

 בלגיה  •

על פי חוק, על מנת לעבוד בנמל על העובד להירשם כעובדי נמל. מספר התקנים לעובדי נמל מוחלט על ידי ארגוני המעסיקים 

 ביחד עם ארגוני העובדים המקומיים.

 19%מהעובדים הם קבועים בנמל, כ 66%כ –עובדים רבים מועסקים דרך אולמות העסקה. בנמל אנטוורפן, לדוגמא 

- מהעובדים הם סמי  85%מחליפים מעסיקים על בסיס יומי. בנמל זאברוז'    14%עסקים באותה חברה כמעט כל יום, וכמו

 בועים, במובן זה שמובטחים להם מספר מינימאלי של ימי עבודה, והשאר עובדים מזדמנים מאולמות העסקה. ק

ב העובדים מועסקים מחדש בתדירות גבוהה ולא  מהעובדים בערך מועסקים עבור אותו מעסיק כל יום, ורו  50%בנמל גנט  

 מדווחים לאולמות העסקה. 

 

או על ידי שני הצדדים יחד. אולמות  –כאשר האולמות נוהלו ע"י איגודים, מעסיקים  –ליישם פרקטיקה זו בתחילת המאה שעברה 

 .ההעסקה הקצו עובדים על בסיס יומי
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חודשים. לאחריה הוא עובר לקבוצת העובדים הקבועים.   18-של כ 28בנמל אנטוורפן, כל עובד מתחיל מתקופת ארעיות

העובדים הארעיים הם גם עובדים מזדמנים )במובן זה שלא מובטחים להם דמי אבטלה נוספים מהנמל( ולעובדים  

משכרם בנמל. כך מובטחת  66%-הקבועים מובטחים דמי אבטלה אשר יחד עם דמי האבטלה הממשלתיים מגיעים לכ 

 בדים הקבועים גם אם היקף העבודה המבוקשת ירד.הכנסה לעו

 ספרד •

בספרד יש תנאי סף הנדרשים לעבודה בתחום הנמלים. החוק מגדיר קטגוריה מיוחדת לעסקים המספקים שירותי כוח  

נמלים. חברות  לאדם לנמלים. על מנת לוודא אספקה של כוח אדם מקצועי, חברות קבלן אלו גם מכשירות כוח אדם קבוע  

נושאות באחריות מלאה באשר לביטחון התעסוקתי ותשלום השכר לעובדים, והן יכולות לסיים את ההעסקה של הקבלן 

סוור בגין סירוב לעבוד בעבודה המתאימה ליכולותיו. הן גם מספקות הבטחת הכנסה במקרה של אבטלה הנובעת מהיעדר  

אולם מחויבים לראות בזמן העבודה הקודם  ,הנמלים יכולים לקלוט עובדים מחברות הקבלן לעבודה קבועה פעילות.

 מהשכר ששולם להם בחברת הקבלן.  פחתשלהם כותק, וכן לשלם להם שכר שלא י

במקרים של אבטלה אין פיצוי מעבר מבטיחות חברות הקבלן לעובדיהן השלמת הכנסה.  ,במידה והיקף העבודה יורד

 ביטוח הלאומי הניתן לכלל האזרחים.ל

למשמרת  מזדמנים הנמלים רשאים להעסיק ישירות עובדים ,הקבלן לא עומדת בביקוש לעובדיםבמקרים שבהם חברת 

. מצב זה קורה בתדירות גבוה. שיטה זו מחליפה את האולמות העסקה אשר כמעט ובתנאים הנקבעים בחוק אחת בלבד

 בשימוש בספרד. אינהו

 איטליה •

 ם ארגוניים של נמלים במדינות אחרות.המבנה הארגוני של הנמלים באיטליה שונה משמעותית ממבני

רשויות הנמל באיטליה ציבוריות ונהנות מאוטונומיה ניהולית וכלכלית. אולם, רשויות אלו לא רשאיות לספק שירותי 

שינוע מטענים. הרשויות מנהלות את הנמל דרך קבלנים פרטיים בלבד. הרשויות אמורות לבחור את הקבלנים הפרטיים  

צר תחרות ושקיפות. רשויות הנמל בוחנות את הביצועים של הקבלנים הפרטיים באופן שנתי או רב ומספרם על מנת ליי

 שנתי ומחליטות האם להמשיך את החוזה או לעבור לחברה מתחרה.

. הרשויות מוסרות למשרד התחבורה את כמות העובדים 29רשויות הנמל גם צריכות לאשר העסקה עונתית של עובדים 

את כמות העובדים שניתן להעסיק במסגרת   מדינהבנמל, ומשרד התחבורה אחראי לקבוע עבור כלל ההעונתיים המבוקשת  

 מספיקה, ניתן להעסיק דרך סוכנויות העסקה מיוחדות המקבלות אישור חוקי לפעילותן.  אינהזו. במידה והכמות 

העובדים העונתיים  ,לשכר העובדים הקבועים אשר נקבע בהסכם קיבוצי. בנוסף מושווה בחוקשכר העובדים העונתיים 

 מקבלים כמובן קצבת אבטלה מיוחדת בגובה שכר מינימום. באיטליה לא נעשית העסקה דרך אולמות העסקה.

 סלובניה  •

 
 עובד ארעי: עובד בתקופת הכשרה אשר טרם קיבל קביעות. 28

 טחים דמי אבטלה גבוהים מן המחויב בחוק במקרה של היעדר עבודה.עובד עונתי: עובד המועסק על בסיס יומי ולו מוב 29
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ניתן להעסיק    ,בנוסף  .נמל קופר. הנמל יכול להעסיק חברות קבלן לצורך עמידה במצבי עומס  –לסלובניה נמל מסחרי יחיד  

 מהעובדים החזיקו במשרה קבועה. 93%, 2011. נכון להבנמל עובדים לתקופה קצוב

לארגוני העובדים יש נציגות בהנהלת הנמל,   –ראוי להוסיף כי המודל הניהולי בנמל קופר שונה מהנהוג בנמלים אחרים 

 וכן אחוז קבוע מהרווח מחולק לעובדים. 

 השוואת אורך תקופת הארעיות  –גיוס וארעיות  2.3.3

בנמלי הים הציבוריים בישראל כל עובד אשר מועסק במסגרת ההסכמים הקיבוציים מתחיל את דרכו כעובד ארעי. 

 ות בטבלה שלהלן: תוצאות השוואת משך תקופת הארעיות מוצג

 השוואת תקופת הארעיות

 שם הנמל

 נמלי
חיפה,  
אשדוד 

 ואילת

מספנות 
 ישראל

פרמנטל 
 וטורונטו 

BCMEA 

אורך 
תקופת 

 הארעיות

48  
 חודשים 

18  
 חודשים 

6  
 חודשים 

אין  
תקופת 
 ארעיות

 

 המגויסכוח האדם  אופי הגבלות על 2.3.4

בו  -להגדלת כוח האדם בנמל. חריג ראשון לכך הוא נמל חיפה  באשר בהסכמיםרוב הנמלים שבחנו לא הראו כל מגבלה 

. החריג השני הוא נתונהבתקופה  התפעול מהעובדים בסקטור 20%לא ניתן להעסיק עובדים ארעיים במספר שיעלה על 

טיביים הנמל חייב  לאחר פיטורין קולק  –בנמל טורונטו. בטורונטו העסקת העובדים קשורה לפיטורי העובדים באופן הבא  

מהעובד בעל הותק   וזאת  לתת קדימות בהעסקה לעובדים שהוא פיטר, במידה ואלו זמינים ומעוניינים להמשיך בעבודתם

הרב ביותר ועד העובד החדש ביותר במקום העבודה. שיטה זו ככל הנראה נועדה להבטיח עבודה לעובדים שכבר עבדו  

וכן למנוע מצב שבו המעסיק משתמש בפיטורים קולקטיביים ככלי להחליף בנמל ופוטרו עקב היעדר זמני של עבודה, 

 .עובדים ותיקים בעובדים חדשים

פעם הועסקו בנמל ופוטרו בפיטורין - זה הוא כי כל העובדים אשר אי הסדרהמצב הנוצר בנמל טורונטו כתוצאה מ

כמות העובדים הנחוצה לו בתקופה הנוכחית.  ( מתוכו הנמל יכול לבחור את  poolקולקטיביים מהווים מאגר עובדים גדול )

המאגר הוא יכול להגדיל את מאגר העובדים. היוצא מן הכלל לשיטה זו הוא כאשר עובדי רק כאשר הנמל מעסיק את כל 

 הנמל צריך עוד עובדים בעלי כישורים ייחודיים שלא נמצאים במאגר העובדים. 

בנמלים ליסבון ופיגרה אשר בפורטוגל היכולת לגייס עובדים עובדת בצורה דומה. בנמלים אלו העובדים מחולקים לשלושה  

מקבלים עדיפות בעת גיוס על פני עובדים אחרים.  ו( poolדור א' של עובדים שהועסקו דרך מאגר העובדים ) –דורות 

 מן, ועובדי דור ג' הינם עובדים זמניים המועסקים דרך סוכנויות. עובדים דור ב' מועסקים בנמל לתקופה שאינה קצובה בז

מסקירת דיווחי יש להבהיר כי על אף העובדה שאין בנמל אשדוד הגבלה רשמית בהסכמים על העסקה נוספת של עובדים,  

 העובדים.  סיון הנמל לגייס עובדים נוספים בתחום הסוורות נתקלים במחאות מצד ארגונייהתקשורת שביצענו נראה כי נ

 סיכום ביניים  2.3.5
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במקרה   –, בייחוד בנמלים העוסקים בתפזורת ומטען כללי  צורך לכוח אדם זמין בהתראה קצרה  קיים בנמלי ים •

 הישראלי, נמל אשדוד. 

בהתבסס לעבוד שעות נוספות.  הציוד המכני והסוורים  כיום נמל אשדוד מתמודד עם צורך זה על ידי חיוב עובדי •

ניתן לראות ביטוי לכך בחוסר היכולת של הנמל לענות לביקוש    פתרון זה אינו מספק.על הספרות הקיימת בנושא  

 (. 8 גרפים בעמוד) לצוותים

 מדינות שונות שבחנו את שיטות הטיפול שלהן בבעיה משתמשות במספר דרכים שונות לפתרונה:  •

o .חברות קבלן המספקות שירותי סוורות 

o .סוכנויות העסקה זמניות 

o .אולמות העסקה 

o  .החלפת עובדים בין חברות הנמל 

o .העסקה קצובה בזמן של עובדים 

 של מסמך זה. 3דיון בנושא התאמת פתרון לצורך בגיוס כוח אדם לנמלים בישראל נעשה בחלק 

אבטלה מיוחדות לעובדי , מוצעות בחלק מהמדינות קצבאות ת וזכויות עובדיםהצורך בגמישו ביןעל מנת לאזן  •

 נמלים אשר מובטלים בשל ירידה בביקוש לעבוד בנמל.

תקופה זו בנמלי הים הציבוריים בישראל ארוכה בהרבה מתקופות ארעיות   נמצא כיבבחינה של תקופת הארעיות   •

  בנמלים אחרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שינויים באופי העבודה 2.4
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 ניוד עובדים  2.4.1

הסכמים קיבוציים ותגמול ב עיגון הציבוריים בישראל העברת עובדים מתפקיד אחד למשנהו דורשתנראה כי בנמלי הים 

עובדים מעבודת סוורות לסקטור ציוד   25בנמל חיפה המאפשר מעבר של    2010נוסף. דוגמאות לכך ניתן לראות בהסכם של  

כאשר רשימת העובדים העוברים צריכה להיות מוסכמת על ראש הועד של סקטור הציוד הטכני, וכן בנמל אשדוד  –טכני 

  יקבלו ן כי ניתן להעביר סוורים לסקטור ציוד מכני, זאת בתנאי שהעובדים העוברים , ובו צויי2007בהסכם שנחתם ב

 העלאת שכר.

. בהסכמי נמל ובישראל מאפיין זה ביחס לנמלים בעולםרמת הקשיחות שלהם בנמלי הים הציבוריים בישראל חריגים ב

  זהה לשכרו המקורי. מעבר לכך בשאר הנמלים ניתן לנייד עובד לעבודה בשכר נמוך או    בלבד  טורונטו צויין כי אחת לכל שנה

 הגבלות על ניוד עובדים ובכלל זה גם נמלי הים של פורטוגל.  בהסכמים לא צויינו שבחנו

  טכנולוגיה חדשה 2.4.2

מספר  בהסכמיהם ניתן לראות .נמלי הים הציבוריים בישראל הנמלים הקשיחים ביותר בהכנסת טכנולוגיה חדשה הם 

הגבלות הקשורות להכנסת טכנולוגיה חדשה. ראשית, ישנם הסכמים הנחתמים לאור הצורך בהכנסת טכנולוגיות חדשות 

נחתמו הסכמים קיבוציים על מנת לאפשר כניסה של טכנולוגיות   2010ו  2009או העברת רפורמות שונות. בנמל אשדוד ב

אשדוד צויין בהסכם המשנה את סדרי העבודה כי הכנסה של  נחתם הסכם דומה בנמל חיפה. בנמל 2011חדשות לנמל. ב

על הסכם אשר מתנה כניסה של טכנולוגיות  2017טכנולוגיה חדשה לא תפגע בזכויות העובדים. בנמל חיפה אף חתמו  ב

חדשות בכך שאף אחד מהעובדים לא יפוטר עקב הכנסת הטכנולוגיות החדשות ושכרם לא יקוצץ )זאת לא רק לעובדים  

 יסדים, אלא לכלל העובדים(. המי

בהסכמים חלות מגבלות קלות או חלקיות על הכנסת טכנולוגיה חדשה.  בנמל אילת בישראלבחלק מהנמלים בעולם ו

מפורטים תפקידיהם של העובדים, אך למעט פירוט זה אשר חוזר באופן שגרתי בהסכמים שונים    BCMEAנחתמו עם הש

שבמידה ועבודה מסוימת מתייתרת בשל  BCMEAבודה. כן מוסכם בהסכמי האין התייחסות לשינויים קטנים בטיב הע

בנוסף לכך, ההסכמים מונעים מהנמלים הללו   כניסה של טכנולוגיה חדשה, יועברו העובדים במשרה לתפקיד אחר בנמל.

בנמלי  ממונים.להחליף את העובדים שעליהם הם ובכך  לבצע עבודות סוורותלהורות למנהלי העבודה בנמלים אלו 

פורטוגל למעסיק יש זכות להכניס טכנולוגיה וציוד חדש, ובתנאי שציוד זה בטוח ושהעובדים מקבלים את ההכשרה 

בנמל טורונטו במידה וכניסה של טכנולוגיה חדשה תביא לפיטורי עובדים יש ליידע את  המספקת על מנת להשתמש בו.

ש בטכנולוגיה חדשה הנמל אחראי לשלם על הכשרה זו עבור עובדיו. הועד מראש, וכן במידה ויש צורך בהכשרה לשימו

ניהולית באופי העבודה הניתן לעובדים, אולם כן נחתם הסכם העלאת שכר נוכח הכנסת -בנמל אילת אין התערבות מיקרו

 . 2017טכנולוגיה חדשה ב

 העבודה של העובדים בהסכם.בנמל מספנות ישראל ובנמל פרמנטל לא הייתה כל הגבלה לשינוי אופי 

 

 

 

 

 

  גודל הצוותים 2.4.3
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 :עיקריות גודל הצוותים הוא מאפיין בעל חשיבות רבה בגמישות הניהולית בישראל. זו משתי סיבות

נמנעת כתוצאה מלחצים של   סווריםהדוק למידת זמינותם. במצב בו הגדלת כמות ה בקשר רוגודל הצוותים קש .1

הועדים )כפי שקורה בנמל אשדוד( גודל הצוותים וכמות העובדים במחלקת התפעול מרכיבים ביחד את כמות 

הצוותים הזמינה לנמל דה פקטו. על כן נרצה לבחון את גודל הצוותים בנמלים )מספר העובדים לצוות( על מנת 

 לאומי.-הביןלראות האם מספר זה עומד בקנה אחד עם הסטנדרט 

במידה וניתן להרכיב צוות קטן יותר אשר יבצע את  צוותים גדולים מדי מהווים אינדיקציה לכוח אדם עודף. .2

פירוש הדבר שבנמל המתנהל עם צוותים גדולים ישנה העסקה   –אותה עבודה באותו קצב כמו צוות גדול יותר 

 עודפת. 

את השינויים בגודלי צוותים כתוצאה משינויים או רפורמות או שינוי במספר העובדים בכל נמל.   בניתוח שערכנו בחנו

גבוהה וירד בהיקף של גודל הצוות, בישראל גודל הצוותים נותר את  50%בכמעט  הפחיתו בעולם נמליםהבעוד  קיבלנו כי

 : השינוי ואחרי השינוימראה את גודל הצוותים לפני  8גרף  .10%פחות מ
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האגף להסכמים   ,the New Zealand Business Roundtable (NZBR)מקורות: הבנק העולמי, 
 משרד האוצר. –קיבוציים 

 עיבוד: המכון הישראלי לתכנון כלכלי. 
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עובדים    370בין לילה, ועבודתם של    44%זילנד. כוח העבודה בנמלים נפל ב-חלה רפורמה משמעותית בנמלי הים בניו   1989ב

בטווח זמן של כשנה מתחילת הרפורמה. ירידה זו  50%מה שהוביל את ההפחתה במספר העובדים לכ –נוספים התייתרה 

- מיליון דולר לפי הערכות משרד התחבורה בניו 58ן דולר למיליו 45במספר העובדים חסכה למדינה הוצאות של כבין 

 12-11שינוי זה ירד מספר העובדים בצוות מ עקבוחל שינוי משמעותי בגודל הצוותים גם באוסטרליה  1998ב 30זילנד. 

בהתבסס על מאמר לעבודת תזה שפורסם באוניברסיטת גאנה, מספר העובדים הנהוג לצוות    31עובדים.   6עובדים לצוות לכ

 32עובדים.  8-5הוא כ 2014נכון לשנת  –

.  2001עובדים בשנת  12גודל של צוות היה כ –בנמל חיפה, בהתבסס על ההסכמים הקיבוציים  –בישראל, לעומת זאת 

 ובדים לצוות.ע 11נעשה שינוי בנושא והמספר ירד לכ 2010בשנת 

 סיכום ביניים  2.4.4

 נמלי הים הציבוריים בישראל בולטים בהיעדר גמישות בניוד עובדים ביחס לנמלים אחרים בארץ ובעולם.  •

 בנוסף בנמל חיפה  .הכנסה של טכנולוגיה חדשה לנמלי הים הציבוריים בישראל מצריכה חתימה על הסכם קיבוצי •

 ישנן הגבלות על היכולת לקצץ שכר או לפטר עובדים עקב הכנסת טכנולוגיה חדשה. 

בחלק מהנמלים בעולם  הכנסת טכנולוגיה חדשה לא מצריכה הסכם מיוחד. בניגוד לישראל בנמלים בעולם  •

מוסכם על כללים המקלים את הכנסת הטכנולוגיה על העובדים, ובחלק מהנמלים בעולם אין הגבלות על  

 טכנולוגיה חדשה כלל. 

  50%כ בערך שינויים משמעותיים בגדלי הצוותים הנהוגים. בכך ירידה של בעולם נערכוהשנים האחרונות  30ב •

הצוותים המועסקים בנמל חיפה  עובדים.  6-7-לצוותים של כ ,לרוב עובדים 12-בגדלי הצוותים, מצוותים של כ

 עובדים לצוות.  11נותרו גדולים ומכילים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 David Trebeck New Zealand Business Roundtable "Port reform in New Zealand: a mid term update", 1990 
31 The World Bank, Port reform toolkit, labour reform and related issues – 2007 
32 PAULINA AWEMPOKA BAWA "THE IMPACT OF PORT LABOUR SYSTEM ON EMPLOYEE’S PRODUCTIVITY IN TEMA 

PORT" UNIVERSITY OF GHANA 

https://nzinitiative.org.nz/reports-and-media/reports/port-reform-in-new-zealand-a-mid-term-update-2/
https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/07_TOOLKIT_Module7.pdf
http://ugspace.ug.edu.gh/bitstream/handle/123456789/22902/The%20Impact%20of%20Port%20Labour%20System%20on%20Employee%E2%80%99s%20Productivity%20in%20Tema%20Port%20-%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ugspace.ug.edu.gh/bitstream/handle/123456789/22902/The%20Impact%20of%20Port%20Labour%20System%20on%20Employee%E2%80%99s%20Productivity%20in%20Tema%20Port%20-%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 שכר 2.5

 ותק ובונוסים 2.5.1

נות בהסכמים , בחנו אילו הגבלות מצויוביצועיו על מנת לנתח את המידה שבה המעסיק יכול לתגמל כל עובד לפי יכולותו

שינויים בשכר העובדים, וכן ענינו על השאלה האם קיימת מערכת בונוסים הנקבעת מראש ביחד עם הועד. בנוגע ל

התערבות הועד במערכת התגמולים נתפסת כהגבלה על המעסיק שכן האינטרס של הועד בקביעת מערכת הבונוסים 

אשר תספק תגמול לרוב חברי ארגון   והאינטרס של המעסיק לא בהכרח חופפים. הועד עשוי לרצות לייצר מערכת בונוסים

מה שיביא לבחירה חוזרת של ראש הועד. לעומת זאת האינטרס של המעסיק עשוי להיות התניית    –העובדים במאמץ נמוך  

 , כך שיהיה צורך ביותר מאמץ כדי לזכות בבונוס ופחות עובדים יזכו בו בפועל. העלאת הפריון הבונוסים ב

 להלן: תוצאות הניתוח מוצגות בטבלה ש

 מוערבות ועד העובדים בתגמול העובדים

 שם הנמל
הים  נמלי

הציבוריים 
 ישראל –

מספנות  פרמנטל
 BCMEA טורונטו ישראל

 נמל
 אילת

שכר לפי  העלאת
 לא לא כן לא כן כן ותק

מוסכמים  בונוסים
 לחלוטין עם הועד

התערבות 
 חלקית

התערבות 
 לא לא לא חלקית

ישנה מערכת בונוסים מוצהרת ומוסכמת עם  בהם .בישראל בנמלי הים הציבורייםמערכת השכר הקשיחה ביותר נהוגה 

הועד. את מערכת הבונוסים קובעות מועצות הייצור של כל נמל, אשר מורכבות מנציגי ההנהלה ונציגי הועד. מועצות 

כגון משמרת  –עבודה מאתגרת במיוחד בנמל  על רמיותעבודה והספק, וכן את הפהייצור קובעות את התגמול הניתן על 

נציגי הועד במועצות אלו מייצגים את האינטרס של העובדים, ואינטרס זה הוא להתנות כל עלייה   עבודה על המנוף.

ניתן   .נמלתייעלות עשוי לעכב ה, אולם בפועל הוא על פניו, מנגנון זה יכול להיתפס כדבר חיובי בתפוקה בהעלאת שכר.

 33. 2מוד על המנגנון מתיבה לל

בנמלים פרמנטל ומספנות ישראל ישנה מערכת בונוסים ונקבע מראש מה היחס בין המשכורות המשולמות לבונוסים 

אולם קביעת התנאים לקבלת הבונוס היא בידיה של ההנהלה בלבד. ההסכם במספנות ישראל קובע סכום  –המשולמים 

של העובד.    החודשי  משכרו  125%של העובד, וכן סכום מקסימאלי    החודשי  משכרו  75%  –מינימאלי של בונוס שנתי לעובד  

 . שנקבעים על ידהסמך סטנדרטים  אולם את הגובה של הבונוס בתוך טווח זה קובעת ההנהלה באופן בלעדי על

 
 מבוסס על: 2המידע שבתיבה   33

 .2018זירת הקרבות בין הממשלה לוועד העובדים החזק בישראל",  –"עבודת נמלים  –יואב צוקרמן  •
 .תקנון מועצות ייצור משותפות-נספח ה  –נמל חיפה ונמל אשדוד  – 14.11.01 –הסכמים קיבוציים  •
 17.05.2011מרקר -דה – האוניות בנמל אשדוד מתעכבות" –"הסטייקים לעובדים בוטלו  –מירב ארלוזרוב  •
 18.05.2011מקור ראשון  – "עובדי נמל אשדוד מציגים: סכסוך עם בשר" רונן דמארי  •
 04.03.2013דה מרקר,  – נחקרו והתיק נסגר"  "פרשת הסטייקים: בכירי הנמל –אלי -אבי בר •

http://www.workagreements.economy.gov.il/Agreements/20010668.pdf
https://www.themarker.com/career/1.642455
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/241/805.html?hp=54&cat=402&loc=4
https://www.themarker.com/dynamo/1.1945481
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, נמל אילת )לפני ולאחר נמל טורונטומהנמלים לא מעוגנת מערכת בונוסים בתוך ההסכמים הקיבוציים, בהם  שארב

נמלים של איגוד המעסיקים הימיים בקנדה. משמעות הדבר היא ככל הנראה כי במידה וקיימת מערכת כזאת הו  ההפרטה(

 היא מופעלת על ידי המעסיק ללא התערבות הועד.

 בינייםסיכום  2.5.2

 מועצות הייצור ותמריץ הסטייקים   – 2תיבה 

במטרה להבטיח שיתוף פעולה בין העובדים לבין הנהלת   1966מועצות הייצור המשותפות הוקמו כחלק מהסכם היסטורי בשנת 

חברים   4רשות הנמלים והרכבות(, לייעל את השירות ולהעלות את פריון העובדה. מועצת ייצור כוללת תמיד כ –הרשות )באותו זמן 

העובדים. מאז ועד היום כל התייעלות בעבודת הנמל כפופה לזכות וטו של העובדים. שני נציגים מטעם ההנהלה ושניים מצד  –

 המועצה מטפלת בכל הבעיות הקשורות בקביעת שיטות שכר עידוד וכן דואגת להכנסה וקליטה של טכנולוגיה חדשה וציוד מתקדם. 

 כחלק מתקנון מועצות הייצור נכתב במפורש כי:

בתהליכים ובתנאי העבודה, בהיקף, בכוח אדם, ברמת איכות וטיב העבודה ורמת השירות, יחייב עדכון  "שינוי בשיטות, 

 בשיטת שכר העידוד."

משמעות הסעיף ויישומו בפועל היא שהמועצות משמשות את ועד העובדים לוודא כי כל העלאה בפריון העובדים מביאה לעלייה  

 בשיעור דומה בשכר העידוד שלהם. 

כר העידוד הנקבע במועצות התעצבה בנמל אשדוד שיטת תמריצים אשר לימים נודעה בתור "תמריץ הסטייקים". ללא קשר לש

איפשרה   2008השיטה היא מתן שובר לעובדים המעלים את תפוקותיהם במונחי שינוע מכולות בזמן משמרת. השיטה שיושמה החל מ

מכולות במשמרת.   250תנה בכך שהעובדים יצליחו לפרוק לכל הפחות  שקלים לחודש בשובר. השובר היה מו  300-לעובד לזכות בעד כ

 העובדים בחרו להשתמש בשוברים במסעדת סטייקים באשדוד ועל כן נטבע השם "תמריץ הסטייקים".

)טרם  2007במובנים מסוימים, בטווח הקצר השיטה הצליחה להשיג את מטרותיה. חל שיפור משמעותי בקצב שינוע המכולות בין 

)לאחר שהשיטה הוכנסה( בכל מדדי השירות הרלוונטיים. עובדה זו נתמכת לא רק על דיווחים בתקשורת,  2010ם השיטה( ליישו

אלא גם על גורמים אשר התראיינו בתקשורת בנושא ומסרו כי התמריץ גרם לתחרות של ממש בין העובדים. הייחוד שיש לתמריץ 

ותו תמריץ שנקבע באופן בלעדי על ידי ההנהלה של הנמל. ועדי העובדים מעולם  הסטייקים על פני שיטות תמריץ אחרות טמון בהי

 לא נתנו את הסכמתם לשיטה והתמריץ ניתן ללא ידיעת הממונה על השכר. 

אולם בחלוף הזמן נגלו בעיות בשיטת תמריצים זו. שיפור טכנולוגי אשר קשור לרכישת מנופים משכוללים יותר הקל משמעותית על 

הנקבע בתמריץ. התוצאה הייתה שכמות העובדים שהשיגה אותו עלתה משמעותית ועלויות התמריץ עלו בהתאם. בעוד השגת היעד 

מליון בשנה השלישית   3.7מליון ש"ח והגיע ל  2אלף ש"ח, בשנה השנייה הסכום עלה ל  613שבשנה הראשונה עלות התמריץ עמדה על כ

 לביקורות רבות. לשימוש בתמריץ. עקב התנפחות העלויות השיטה זכתה

לסיכום: מועצות הייצור מייצרות מצב בו כל מערכות הבונוסים ושכר העידוד להתייעלות נקבעת בישיבה משותפת עם ועד העובדים. 

מקרה הסטייקים מעיד כי להנהלה היה לפחות בעבר רצון לקבוע מערכת בונוסים באופן בו ועד העובדים לא מעורב בקביעת שיטת 

נוספת שניתן להפיק מהמקרה היא כי לשיטה זו של תמריצים מידה של אפקטיביות. התניית פרס לעובדים   הבונוסים. מסקנה

 בעמידה ביעדים קשים להשגה, הנבחרים על ידי ההנהלה, אכן מביאה לתוצאות רצויות.
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בנמלי הים הציבוריים יש תגמול לפי סולמות ותק קבועים מראש, וכן מערכת בונוסים מובנית. מערכת התגמול  •

 . נוספים בעולםגם בנמלים ופעלת לפי ותק מ

מצב כל מערכת התגמול נעשית במועצות הייצור, בהן לועד העובדים זכות וטו. בנמלי הים הציבוריים בישראל  •

ב רפורמות ומוודא שכל רווח על התייעלות יגיע במלואו  . מנגנון זה מעכלנמלי הים הציבוריים בישראלזה ייחודי  

 לעובדים. 

בנמלים אחרים שבחנו, גם כאשר ישנה התערבות מצד הועד בתמרוץ העובדים, היא משאירה מקום לשיקול דעת   •

בתוך טווח שנקבע בהסכמה עם  – ההנהלה קובעת איזה גובה של תגמול יקבל עובד נוסף לשכרו של ההנהלה.

 הועד. 

 פיטורין 2.6

ניהולי יש להדגיש כי יכולתו של המעסיק לפטר את העובד היא בעלת חשיבות בתור כלי  טרם התעמקות בנושא הפיטורין

דהיינו, עצם ידיעת העובד כי במידה ולא יבצע את עבודתו  .משמעתי, גם במידה ובכלי הזה לא נעשה שימוש כמעט בכלל

כראוי הוא מסתכן בפיטורין יש בה כוח לייצר משמעת גם אם נדיר מאוד שפיטורין כאלו קורים בפועל. בה בעת יש להבין  

ל  תנסה כ -אשר מהווה תרומה חשובה לרווחתם הכללית של העובדים  –כי על מנת לייצר ביטחון תעסוקתי לעובדים 

התאחדות עובדים לייצר מנגנון אשר ימנע פיטורין לא הוגנים, בייחוד כלפי עובדים אשר להם אין אלטרנטיבה תעסוקתית, 

כי הגבלות על פיטורין הקשורות לכניסה של טכנולוגיות חדשות כבר פורטו בהתייחסות  יצויין כגון עובדים מבוגרים.

 .פיעות בפרק זהואינן מו ליכולת המעסיק לשנות את אופי העבודה

 פיטורין על בסיס אישי  2.6.1

כפי שהוסבר, ההסכמים הקיבוציים .  ובנמל אילת  ביותר על פיטורין חלה בנמלי הים הציבוריים בישראל  קשיחהההגבלה ה

מחלקים את העובדים לעובדים מייסדים, עובדים חדשים ועובדים ארעיים. העובדים המייסדים קיבלו  אלו בנמלים 

ר מפורש כי במידה ולא יושגו הסכמות בנוגע לפיטורי  דובכך הס –חסינות כוללת מפיטורין  2005של  הקיבוצי בהסכם

לא  העובדים המייסדים –בפועל, כתוצאה מכך  נקט הליך גישור נוסף והעובד לא יפוטר.יהעובדים המייסדים לא י

העובדים החדשים קיבלו הגנה חלקית בלבד מתוקף הסכם זה. על מנת לפטרם נדרש לשאת ולתת  .כלל מפוטרים מהנמל

העובדים הארעיים לא חלים הגנות מפיטורין  עליום. נוסף על כך,  50-60עם הועד על הפיטורין. גישור כזה יכול לקחת כ

כתיבת מסמך זה לא שינה את ההסכם מצב עניינים זה קיים גם בנמל אילת, אשר נכון ל החלות על העובדים החדשים.

 . 2005שנחתם עם העובדים ב

מאוד  נרחב נמלי הים בפורטוגל עושים שימוש ברוב הנמלים הנותרים בסקירה חלות הגבלות חלקיות בלבד על פיטורין.

ובה, שכן  רוב המטענים במדינה שונעו באמצעות חברות כאלו. עובדה זו חש  ,2012בחברות הנותנות שירותי סוורות. נכון ל

עצמם  ב יכולים בחברות הסוורות ניתן לפטר עובד על אי ציות לפקודה באופן מיידי. בנוסף, חשוב להבהיר כי הנמלים

בנמל טורונטו ניתן לערוך שימוע,  .בנסיבות הנקבעות בהסכם להחליט שלא להעסיק שנית עובד מאחת החברות הללו

מסיבות מוצדקות. בהנחה והאיגוד מערער על החלטת ההנהלה יפתח תהליך גישור השעייה או פיטורין לכל עובד אולם רק  

 לפי הליך מוסכם מראש בהסכם, בסופו אם אכן הוכיח האיגוד את טענתו יוחזר העובד ויפוצה על הזמן שאיבד.

ם בהיבטים הקשורי מיושם מודל של גמישות ניהולית BCMEAהן בנמל פרמנטל שבאוסטרליה, והן בנמלים של ה

במידה והמעסיק מפטר עובד מסיבה שאינה  ,לפיטוריי עובדים. המעסיק יכול להחליט אילו עובדים הוא מעוניין לפטר

יום, בעוד   60ל  30דיון בנושא הפיטורים יכול לקחת בין    BCMEAהוגנת, יכול ועד העובדים להגיש תלונה בנושא. בנמלי ה

יום מראש כאשר לעובדים ותיקים ניתנת התראה ארוכה מזו. בנמל   28בנמל פרמנטל באוסטרליה ניתן לפטר בהתראה של  

 הסכמה לעבוד( גם ללא התראה מראש.- פרמנטל אף ניתן לפטר עובד המתנהג בצורה פסולה )כגון אי
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השיג גמישות מקסימאלית בהיבט של פיטורי עובדים בהסכם שחתם עם הועד.   בלבד נמל מספנות ישראל ,בישראל

יב לא נדרש הליך מעבר למחואילו עובדים לפטר, המעסיק הוא הסמכות האחרונה בנוגע לפיטורין, וההנהלה יכולה לבחור  

 בחוק.

 קולקטיביפיטורין על בסיס  2.6.2

לא ניתן לפטר   -ההגבלות הקשיחות ביותר  בנמל אילתובנמלי הים הציבוריים בישראל  ,גם בפיטורין על בסיס קולקטיבי

גם במסגרת פיטורים קולקטיביים. ניתן לפטר עובדים חדשים במסגרת פיטורים קולקטיביים, אולם  – עובדים מייסדים

 לועד ניתנת אפשרות לשאת ולתת בנוגע לזהות העובדים המפוטרים.

נמל טורונטו בקנדה מציג מודל המערב בתוכו ביטחון בחלק מן הנמלים חלות על פיטורין קולקטיביים הגבלות חלקיות. 

( של עובדים כפי שהוסבר Poolתעסוקתי מחד, וגמישות ניהולית מאידך. המודל, המיושם במקרים נוספים הוא של מאגר )

הנמל מחוייב לפטר את העובדים לפי סדר הותק  –בין אם זמניים או מוחלטים  -. במצב של פיטורין קולקטיביים לעיל

למעט מקרים הנוגעים לכישורים מיוחדים של עובדים מסוימים. לפי  ,כאשר בעלי הותק המועט ביותר הינם הראשונים

מקבלים הגנה רבה יותר מפני פיטורין   ,גרים יותרשיטה זו, העובדים הותיקים יותר, אשר בדרך כלל הינם גם המבו

על  לא מקבלים הגנה מוחלטת מפני פיטורין מסיבות מוצדקות אחרות כפי שהוסבר קודם קולקטיביים מצד אחד, אולם

 , מן הצד השני.בסיס אישי

זו מתייתרת במידה  של נמלים בפורטוגל לערוך פיטורין קולקטיביים, אולם יכולתאו המגבלות על היכולת  לא ידוע לנו

מסוימת במקרה של הנמלים הפורטוגלים בשל ההעסקה הרבה שלהם דרך חברות המספקות שירותי סוורות המאפשרת 

 חברות שירותי הסוורות נועדו לספק פתרונות  ,זויש לציין כי על אף עובדה  הקטנה במצבת כוח האדם ללא פיטורין ישירים.  

לא להחליף את מצבת כוח האדם הקבועה בנמל. כתוצאה מכך, הפחתה בכמות ו לעומס בעת מחסור בעובדים קבועים

 שירותי הסוורות הנרכשים עשויה להיות תחליף מוגבל בלבד לצורך בפיטורין קולקטיביים.

 בשאר הנמלים שבמסגרת ניתוח זה ניתן לערוך פיטורין קולקטיביים ללא מגבלה מצד הועד. 

 סיכום ביניים  2.6.3

עובדים  ,עובדים מייסדים שלא ניתן לפטרם –  דואליות קשיחהבנמלי הים הציבוריים בישראל ישנו מצב של  •

 אשר לא מקבלים הגנה כלל. חדשים אשר מקבלים הגנה חלקית מפני פיטורין ועובדים ארעיים

 ליות מאידך.מבין הנמלים שהשוונו אין אף נמל שבו ההגבלות כה קשיחות מחד, וכה דוא •

נהוגה בנמלים בעולם מערכת של גישור )כפי שיש לעובדים החדשים   במקרים של פיטורין על בסיס אישי •

 (. בישראל בנמלים הציבוריים

בחלק מהנמלים ניתן לפטר ללא הגבלה. בנמל טורונטו סדר הפיטורין במקרים של פיטורין על בסיס קולקטיבי  •

 .קולקטיבייםהגנה על העובדים הותיקים מפני פיטורין  באופן שמעניקחייב להיעשות בהתאם לסדר הותק 
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 דמיון ותדירות ההסכמים 2.7.1

ולעתים הם כמעט זהים. תדירות החתימה על ההסכמים  מאפיינים דומיםההסכמים בעלי  ישראלים-בנמלי הים הלא

שנים. בנמלי הים הציבוריים בישראל משך ההסכמים הוא של שנה לערך  5ל 3של כל הסכם נע בין  תוקפו .מאודנמוכה 

בנמל אשדוד עד שלוש שנים בערך בנמל חיפה. חריג במבין נמלי ישראל הוא נמל אילת, אשר גם לפני הפרטתו נחתמו בו  

מים בתדירות נמוכה, ומידת השינויים שבהם הייתה נמוכה גם כן. בנמלי הים הציבוריים בישראל ההסכמים גם הסכ

 כללים נקבעים ומשתנים מהסכם להסכם.  .במישורים של פיטורין, שכר ואופי העבודה –שונים מאוד זה מזה 

בוציים של נמלי אילת, אשדוד וחיפה משנת סיון להגביל את העלאות השכר של דור ב'. בהסכמים הקיידוגמא לכך היא הנ

, קיים סעיף "איסור אפליית דור א' ". לפי סעיף זה יהיה אסור להעלות שכר לדור ב' מבלי לתת העלאה זהה בגובהה  2005

השוויון בתוך הנמל וקיבוע שלו לאורך שנים. סעיף שכזה לא -לדור א'. משמעות הסעיף, במידה והיה מופעל, היא עיגון אי

ן שבפועל מספר שנים לאחר מכן נחתמים יצוי ה באף אחד מן ההסכמים האחרים שנבחנו במסגרת מחקרינו עד כה.נרא

בפועל כובדו ההסכמים האחרונים שנחתמו ובהם הועלה   הסכמים אשר עוברים על סעיף זה במפורש ובצורה מוצהרת.

)ראו פרק בנושא שכר(, אולם העובדה כי   בהכרח  העלאות השכר לדור ב' בפני עצמן אינן בעייתיות  השכר של עובדי דור ב'.

נחתמים הסכמים חדשים הסותרים הסכמים ישנים מייצרת דינאמיקה לא יציבה. במצב כזה אין כללים מוגדרים מראש,  

 ועלול להיווצר תמריץ לאיים בשביתות או עיצומים כדי להצליח להשיג העלאות שכר. 

 סיכום ביניים  2.7.2

 נמלי הים בעולם מאופיינים בהסכמים קיבוציים דומים זה לזה, ובתדירות נמוכה של חתימת הסכמים קיבוציים. •

מכך  מורביניהם. מצב דומה אך פחות חיציבות רבה בתדירות ההסכמים וההבדלים -נמל אשדוד מאופיין באי •

 . קיים בנמל חיפה
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 להלן טבלה המסכמת את תוצאות ניתוח ההסכמים הקיבוציים: 

 ניתוח הסכמים קיבוציים – גמישות ניהולית 

 ניתוח הסכמים קיבוציים  –טבלה מסכמת 
 

 ניתוח: המכון הישראלי לתכנון כלכלי
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 תחום 
BCMEA 

 קנדה  –

נמל   
  - פרמנטל 

 אוסטרליה 

נמל  
  - טורונטו 
 קנדה

נמלי  
 34פורטוגל 

נמל  
מספנות  
  - ישראל 
 35ישראל 

נמל אילת  
 ישראל  -

נמל חיפה  
 ישראל  -

נמל  
  -אשדוד  
 ישראל 

 גמיש  גמיש  פיטורין 
  - מעורב 
מאגר  
 עובדים 

 גמיש  גמיש 
  - קשיח 
 דואלי 

  - קשיח 
 דואלי 

  - קשיח 
 דואלי 

 גמיש  גמיש  גיוס  -העסקה  
  - מעורב 
מאגר  
 עובדים 

  –מעורב 
מאגר  
 עובדים 

 36גמיש  מעורב  גמיש  גמיש 

משך   – העסקה 
 תקופת הארעיות 

אין  
 ארעיות 

 - חודשים  6 חודשים  6
18  

 חודשים 
48  

 חודשים 
48  

 חודשים 
48  

 חודשים 

 קשיח  קשיח  גמיש  מעורב  - גמיש  מעורב  גמיש  בונוסים  -שכר  

 קשיח  קשיח  מעורב  גמיש  גמיש  מעורב  גמיש  מעורב  העבודה שינויים באופי  

 יציב  - - יציב  יציב  יציב  יציבות 
יציב  
 חלקית 

 לא יציב 

ראשית ניתן להבחין כי נמלי הים הציבוריים בישראל הינם בעלי גמישות ניהולית נמוכה במידה משמעותית ממקרי הבוחן 

שיטות ניהול נוספות  לכל אחד מהאלמנטים של הגמישות הניהוליתהן בארץ והן בעולם. חשוב להבחין, בנוסף, כי יש 

 המאפשרות מידה מסוימת של גמישות ניהולית מחד, וכן השפעה מרסנת של הועד מן הצד השני. 

 בהתמקדות בנושא גיוס העובדים מצאנו כי:

במקרה   –הצורך לכוח אדם זמין בהתראה קצרה קיים בנמלי ים, בייחוד בנמלים העוסקים בתפזורת ומטען כללי   •

 הישראלי, נמל אשדוד. 

כני ובסקטור הסוורים לעבוד מיום נמל אשדוד מתמודד עם צורך זה על ידי חיוב העובדים בסקטור הציוד הכ •

 שעות נוספות. פתרון זה, כפי שנטען במסמכים הבוחנים את הנושא ברמה גלובאלית, אינו מספק.

 ראו טבלה: ם.במדינות באיחוד האירופי יש מגוון רחב של דרכים לענות על התנודתיות שבביקוש לכוח אד •

 
המידע מתייחס לנמלי ליסבון ופיגרה בעיקר, ובשל הסתמכות על ניתוח של האיחוד האירופי לא כולל ניתוח של השכר ושל  34

 היציבות.
 בלבד, מה שלא מאפשר בחינה של היציבות. 2017המידע על נמל מספנות ישראל מבוסס על הסכמים שנחתמו מ  35
תמונה המצטיירת מבחינה של ההסכמים הקיבוציים בלבד היא שנמל אשדוד בעל גמישות ניהולית בנוגע להעסקה, אך ה 36

 סקירה של מקרים המדווחים בתקשורת מציירת תמונה שונה בתכלית.
מצאנו  לא –הפרקטיקה לא נהוגה במדינה. ריק  –סימונים בטבלה: + הפרקטיקה נהוגה במדינה, לפחות בחלק מהנמלים.  37 

 שימוש בפרקטיקה זו במדינה.-עדות לשימוש או אי
עובדי חברות כ"א. לכל צורך מעשי היא לא משתמשת במנגון זה כדי לייצר גמישות  1%ישראל מעסיקים פחות מכ נמלי 38

 ניהולית.

 37האיחוד האירופי  -פתרונות כוח אדם   –גמישות ניהולית 

 ישראל  סלובניה  איטליה ספרד  בלגיה  פורטוגל  הולנד  בריטניה  פרקטיקה 

אולמות  
 העסקה 

  - - + - - - 
- 

 - + + + - +  + 38חברות קבלן 
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 הממצאים שמצאנו: אחר הצגת הממצאים, נבחן לאור סקירת הספרות שערכנו בתחילת המסמך את ל

 :הקצאת משימות •

 - יכולתם להקצות עובדים למשימות בשני מובניםנמלי הים הציבוריים בישראל לא גמישים ב

 גודל הצוותים בנמל חיפה נקבע בהסכמים הקיבוציים וגדול מהנהוג במקומות אחרים בעולם.  -

 יכולתו של המנהל לנייד עובדים בין עבודות שונות מוגבלת. -

 עובדים: גיוס  •

עובדה זו עשויה להיגרם כתוצאה מהיעדר יכולת להגדיל את  מוד בביקוש לצוותיםמצליח לענמל אשדוד לא  -

 מצבת כוח האדם הכוללת שלו, או מהיכולת המוגבלת לשנות את גדלי הצוותים. 

כפי שנראה  בו ארוכותהשעות השהייה וההמתנה "עלויות סמויות" לנמל בדמות ל יכולה להוות סיבה עובדה זו -

 .בחלק הבא

 

 

 

 השלכות 3.2

 ואטראקטיבית במונחי סחר חוץ  על מנת להישאר מדינה תחרותית  מסחר החוץ של ישראל נעשה דרך נמלי הים.  99%

כפי שהראנו במסמך העוסק בפריון הנמלים, רמות  רצוי שמדינת ישראל תדאג לשפר את ביצועי הנמלים שלה. –

 נמוכות מרמות הביצועים של נמלים אחרים בעולם.  –ונמל אשדוד בפרט  –הביצועים של נמלי ישראל 

 : מרכזיים של נמלי ישראל משמעותית בשני מישורים האטרקטיביות

.  אשר בתורן יוצאות ליעדים שונים – תואחר ותשטעון הוא העברה של מכולות מספינה אחת לספינ  –שטעון  .1

החלטתן של ספינות  ו.מלאכה זו יכולה לספק תוספת הכנסה משמעותית לנמל ומגדילה את רמות הפריון של

השאלת  
עובדים בין  

 נמלים
+ + + -     - 

 
- 

דמי אבטלה  
נוספים 
 מהנמל 

-     + + + - 
 
+ 

סוכנויות 
העסקה  
 זמניות

+ + + - + - - 
 
- 

 פתרונות כוח אדם האיחוד האירופי –טבלה מסכמת 
 

  Portius - PORT LABOUR IN THE EU vol 2מקור:  
 

 עיבוד: המכון הישראלי לתכנון כלכלי 
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המיקום הגיאוגרפי של הנמל, מבנה הנמל ומידת ההיערכות המבנית   –ים רבים  באיזה נמל לשטען תלויה במשתנ

 יעילות העבודה המבוצעת בנמל. לבסוף שלו לקליטת אניות מכולות גדולות ו

  שהייה שעות ה היכולת של ישראל לייצא מוצרים, בתוך כך סחורה חקלאית, תלויה בביצועי הנמלים. –ייצוא  .2

 עשויות להרתיע חברות ספנות מלפעול בתחומים אלו בישראל.  שהייהבשעות הלא צפויה , וכן שונות ארוכות

זו יוצאת  – מקרים שבהם הנמל לא מספיק להטעין את הסחורה המיוצאת בזמן על הספינהחלק מהבפועל, ב

 . מהמטען אותו התכוונו היצרנים לייצאחלק  מאחור ומשאירהמהנמל 

 נמלי ישראל חשובה לכן לכלכלת ישראל בכללותה, להכנסת הנמלים ולמגזר ייצוא המוצרים בישראל. התחרותיות של 

חברות הספנות מעדיפות שינוע   בתוך כך מאפיין קריטי מבחינת חברות הספנות הוא שעות השהייה של האניות בנמל.

 מקסימאלי לזמן שהייה.

 לאטרקטיביותמנת לשנע סחורה הוא מאפיין בעל חשיבות רבה  במידה הנדרשת על  יכולתם של נמלי ישראל לספק צוותים  

מאפיינים  ים. מאפיין נוסף חשוב בהקשר זה הוא יכולתו של המנהל לתגמל עבודה מהירה ויעילה מצד העובדשל הנמל. 

 אלו מרכיבים את מידת הגמישות הניהולית של הנמל. 

  ענות על הביקוש לצוותים לבין רמות הביצועים שלו. יכולת הנמל לחזקה מאוד בין נראה כי יש קורלציה ו רכנשע ניתוחמ

בכחול ניתן לראות את היכולת של הנמל לעמוד בביקוש לצוותים   עמוד הבא.  9-14גרפים  את תוצאות הניתוח ניתן לראות ב

בכתום  נתון זה נמדד על ידי היחס בין כמות הצוותים המבוקשת לכמות הצוותים המוצעת )התוצאה מוצגת באחוזים(. –

ניתן לראות את קצב הפריקה, הנמדד על ידי חלוקה של כמות המטען )באלפי טונות, או במספר מכולות( בכמות השעות 

 שהאנייה שוהה בנמל. 

קצב העבודה מושפע מאוד מהיכולת של הנמל   –ניתן לראות בגרפים קשר מאוד גדול בין המשתנים. במילים פשוטות 

לנמלים להתאים   אפשר יאפשרמשמעות ממצאים אלו היא כי שינוי בגמישות הניהולית  לספק כוח אדם בהתאם לביקוש.  

 . עלייה משמעותית בקצב הפריקהלהביא ל וצעת לכמות הצוותים המבוקשת יכולאת כמות הצוותים המ

עליה לשפר את הגמישות  –במידה וישראל שואפת לעמוד ברף התחרותי הגבוה שאליו תחום הנמלים בעולם מתקדם 

בהמשך המסמך מוצעות  ובתוך כך להבטיח מענה לכמות הצוותים המבוקשת. הניהולית בנמלי הים הציבוריים שלה

 יעד זה. להשגת קונקרטיותהמלצות 
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 מקורות: שנתון סטטיסטי רשות הספנות.

 עיבוד: המכון הישראלי לתכנון כלכלי. 
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 מודלים אלטרנטיביים –גמישות ניהולית וזכויות עובדים  3.3

 העובדים. מאזנים בין הצורך בגמישות ניהולית לבין הצורך בהגנה על  רצה לבחון את קיומם של מודלים הבמסגרת זו גם נ

 בהתראה קצרה זמינות כוח אדם 3.3.1

מודל המצליח לשלב מצד אחד מענה לביקוש הדינאמי לכוח אדם, יש למצוא    –  בהתראת זמן קצרה  גיוס עובדיםלבהקשר  

 ומן הצד השני, למצוא דרך להגן על העובדים מאבטלה במידה וחלה ירידה בהיקף העבודה המבוקשת.

בנמל אנטוורפן בבלגיה מוצעים דמי  בלגיה ואיטליה.נמלים בפתרונות שכאלו ניתן למצוא ב מספקיםדוגמא למודלים ה

באופן המוביל להתייתרות עבודתם. דמי האבטלה  לעובדי נמל קבועים במידה והיקף העבודה יורד םאבטלה מיוחדי

מהשכר של העובדים בנמל.  66%-הניתנים מהנמל נקבעים כך שבצירוף עם דמי האבטלה מהביטוח הלאומי הם יגיעו לכ

באיטליה עובדים אשר היקף העבודה הנדרשת מהם משתנה מקבלים השלמת הכנסה בגובה שכר מינימום בתקופות בהן 

 אין צורך בעבודתם.

 יציבות מאידך.-מודלים אלו מאפשרים העסקה גמישה של עובדים מחד, אך לא מותירים את העובד חשוף לאי

 ופיטורין העסקה דפוסי  3.3.2

עשויה להוות  יש להבין כי תקופת ארעיות ארוכה בה לנמלים הציבוריים בישראל יכולת לפטר את העובד בכל עת שיחפצו  

לגמישות ניהולית בקרב כלל העובדים. במקום מצב שוויוני בו כל העובדים מקבלים הגנה מוגבלת מפיטורין   תחליף

אל תקופת הארעיות, בה ביטחונו התעסוקתי של העובד רעוע, מוארכת בנמלים הציבוריים בישר  –ותקופת הארעיות קצרה  

 יותר מהנהוג במקומות אחרים.

בתחום פיטורי העובדים וגיוסם מודל מאגר העובדים המיושם בטורונטו מהווה דוגמא למודל ביניים המשלב גמישות 

לטים על המצב בנמלי הים הציבוריים ניהולית מחד, ושמירה על ביטחון תעסוקתי מאידך. לשיטה זו מספר יתרונות בו

 בישראל: 

זאת בניגוד למודל הישראלי   –השמירה על העובדים מפני פיטורין קולקטיביים נעשית באופן הדרגתי לפי ותק  .א

 בו ההפרדה חדה. 

כל העובדים חשופים לאיום, ולו תאורטי בלבד, של פיטורין. הדבר יוצר תמריץ לבצע את העבודה בצורה אשר  .ב

 פיטורין שכאלו.לא תצדיק 

אותם כללים חלים על  –בהיבט המשמעתי, הנוגע לפיטורין על בסיס פרטני, המצב בין העובדים שוויוני בהרבה  . ג

 כלל העובדים. 

קיומו של מאגר עובדים זמינים ומיומנים שהנמל כבר הכשיר יכול לסייע בעת עומס להגדלת כוח האדם. זהו   .ד

 ד בצורה טובה עם תנודתיות בעומס הנמל.יתרון חשוב בעולם הנמלים על מנת להתמוד

אשר בדרך כלל יתקשו יותר   –מערכת זו מקנה ביטחון תעסוקתי לעובדים הותיקים, שהינם העובדים המבוגרים   .ה

 .למצוא עבודה במצב של פיטורין או חוסר תעסוקה

 

 לשיטה זו גם מספר חסרונות: 
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 בהכרח העובדים המוכשרים ביותר. במצב של פיטורין קולקטיביים העובדים שנשארים אינם  .א

 השיטה מגנה על העובדים הותיקים על חשבון העובדים החדשים. .ב

יחד עם חסרונות אלו, בשיטה זו יש גמישות ניהולית גבוהה יותר מאשר במצב כיום, וכן היא שוויונית יותר כלפי העובדים 

ניתן לאמץ מודל ביניים, בו ניתן לעובדים ביטחון תעסוקתי   –בנמל. על אף שישנם נמלים בעלי גמישות ניהולית גבוהה יותר  

 ין מאידך.מחד גיסא, אך לא חסינות מוחלטת מפיטור

 שכר ובונוסים 3.3.3

מספנות ישראל מהווים דוגמא למודל מעורב. הועד יצר תקרה תחתונה ותקרה עליונה  ,בתחום שינויי השכר והבונוסים

לגודל הבונוס שכל עובד יקבל, אולם ההחלטה כמה בונוס כל עובד יקבל בתוך מסגרת זו נמצאת עדיין בידיים הבלעדיות 

, אולם  שנקבעו על ידהמצד אחד ישנה יכולת של ההנהלה לתמרץ עובדים להצטיינות על פי קריטריונים  ,של ההנהלה. כך

 באופן המגדיל את השוויון בין העובדים.   –היכולת הזאת מרוסנת באיזושהי מידה על ידי ועד העובדים 

 שינויים באופי העבודה  3.3.4

 קיבלו התייחסות במסמך:שמורכב משלושה נושאים   תחום השינויים באופי העבודה

. ההסכמים בנמלים אלו BCMEAמודל מעורב הרלוונטי לעניינינו מיושם בנמלי ה הכנסת טכנולוגיה חדשה: •

מגבילים את המעסיקים מפיטורי עובדים כתוצאה מהכנסה של טכנולוגיה חדשה, אך מאפשרים להעביר את 

מצד אחד ישנו תמריץ להתייעל   ,טכנולוגיה כזו. כךהעובד תפקיד במידה ומשרתו מתייתרת כתוצאה מכניסה של  

 ומצד שני נותרות הגנות על העובדים מפני פיטורין אשר אינם בשליטתם. הכניס טכנולוגיה חדשהול

נמל טורונטו מציע מודל המשלב הגבלה על יכולת ההנהלה לנייד עובדים, לצד גמישות בתחום זה. ניוד עובדים:  •

 עובד לכל היותר פעם אחת בשנה למשרה בשכר זהה לשכרו הנוכחי או נמוך ממנו. הנהלת הנמל יכולה לנייד כל

אך ניתנת להנהלה יכולת לנייד את  העובדים ויש הגנה על שגרת עבודתםכך מצד אחד נמנע דרדור במעמדם של 

 במידת הצורך. –מתוגמלות פחות למשרות  , גםהעובדים

ולהחליט כי  להקטין את גדלי הצוותים בהדרגה ניתן  לא נמצא מודל מעורב. אולם בנושא זהגודלי הצוותים:  •

 יסו לנמל. דשות יחולו על עובדים חדשים שיגונורמות עבודה ח
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מובן כי יש חשיבות גם להגנה על זכויותיהם של העובדים   – יש להבהיר כי לצד החשיבות הרבה שיש לגמישות הניהולית 

 רשימת ההמלצות שלהלן גובשה מתוך הכרה במורכבות זו: יש לגבש מדיניות לקראת התחרות המתקרבת. ולרווחתם.

הקטנת הצוותים לגודל ראשוני יש לפעול ליעד  בתור    -  יש להקטין את הצוותים בנמלים לגדלים הנהוגים בעולם •

נוספות, העובדים הנותרים מכל צוות יוכלו להרכיב צוותים חדשים אשר יתנו מענה לאניות    ם לצוות.עובדי  8של  

 בהם שעות השהייה ארוכות במיוחד. –המטען הכללי וצובר החופנים  מיבייחוד בתחו

בייחוד לנמל אשדוד. כאשר קובעים את כמות הסוורים הנוספים שיש לגייס,   -   יש לגייס סוורים נוספים לנמלים •

יש לקחת בחשבון מחד את הצורך הדחוף בעובדים בהווה, ומאידך את התחרות המתקרבת הצפויה להקטין את 

 להקטנת הצוותים בנמלים.תחשב בהשפעות החיוביות הצפויות כן יש לה-מספר העובדים המבוקשים. כמו

ניתן להחליף   – להבטיח לעובדים החדשים את תנאי הביטחון התעסוקתי שניתנים לעובדים המייסדיםאין  •

 הבא. ףכמפורט בסעי מנגנון זה בתכנית התייעלות אשר תחסוך את הצורך בפיטורין שכאלו מלכתחילה

עם כניסת התחרות מן הנמלים החדשים צפויה   - יש להיערך להפחתת אחוזי משרה או להקפאת רמות השכר •

מומלץ להחליף    ירידה בביקוש לכוח עבודה בנמל. ירידה זו עשויה להצריך שינויים מצד הנמל וכן מצד העובדים.

פיטורי עובדים בהקפאת רמות השכר, בהפחתת השעות הנוספות באופן שוויוני בין העובדים ואף בירידה באחוזי 

ולא ירד מתחת  –דרש מהם נטיח לעובדי דור ב' כי שכרם יקבע בהתאם לאחוז המשרה הלהב יש לשקול משרה.

 . (60% –)לדוגמא  לסף מסוים

מודלים המשלבים הגבלות של הועד וגמישות  - להוסיף רכיב שכר הנתון להחלטתה הבלעדית של ההנהלהיש  •

למנהל הוזכרו בחלק הקודם וכוללים הגבלה של רצפת מינימום ותקרת מקסימום לבונוס השנתי הניתן לכל עובד  

 לשכר העובדים, על חשבון הפחתה במערכת הפרמיות. ניתן להוסיף רכיב שכזה כאחוז משכרו.

תנודתיות בצורך נמל אשדוד מאופיין ב - משרה חלקית משתנה( של עובדים זמינים בpoolיש להקים מאגר ) •

אשר יעבדו במשרה חלקית ויהיו זמינים להגדלת   םיהמאגר יכלול עובד  ,על מנת לענות על צורך זה  שלו לעובדים.

קיומו של המאגר יתאפשר הודות להקטנת הצוותים והגדלת   אחוזי משרה בהתאם לצרכים המשתנים של הנמל.

מאגר העובדים הזמינים, כאשר יוקם, יוכל לתת שירות גם לחברת הנמל  ת כוח האדם הכוללת בנמל.במצ

 העתידה להיפתח. 

ההנהלה   –יש לקבע "כללי משחק" ששני הצדדים  - יציבות בתחום הגמישות הניהולית לטווח הארוךייצר יש ל •

הנובעות מנסיון לשנות  ועיצומים במצב כזה השבתות להשתנות. ולא יכולים א צפויים ידעו של –והעובדים 

 מאפיינים יסודיים באופן עבודת הנמל יחדלו מלקרות.
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