
זה לא מוסרי ולא הוגן. ישנם משרדים 
שמתנהגים כקבלני כוח אדם משפטי ויש מה 

לעשות נגד התופעה.

ההוא ה מהקיץ  חברתי  לצדק  מאבקים 
'עובדי  מגזר  שקרוי  למה  רבות  התייחסו 
את  המקבלים  בעובדים  מדובר  הקבלן'. 
את  לעצמו  המנכה  מתווך,  מקבלן  שכרם 
עבודתם.  עקב  המתקבלת  התמורה  עיקר 
אך  בעצמו  עובד  שאינו  מתווך  בקצרה, 
מנצל את העובדים, שעקב חולשתם אינם יכולים להתנגד לו.

המשפטי  בתחום  שגם  לטענה  מודעים  שמועטים  אלא 
קיים מגזר של קבלני כוח אדם משפטי, המנצלים את עורכי 

הדין וליתר דיוק, את הצעירים/ות והשכירים/ות שביניהם. 
על פי הנטען, קבלנים אלו הם בעיקר משרדים גדולים 'מן 
צעירים  עובדים  המעסיקים  עוה"ד,  של  הראשונה'  השורה 
שאין בכוחם להגן על זכויותיהם. אלא שמשום מה, תופעה זו 

אינה זוכה לתהודה ולתגובה.

שעון בן חיל
שעורכי  הראשונה,   - ושוב  שוב  נשמעות  האשמות  שתי 
המשפטי  האדם  כוח  קבלני  ידי  על  מועסקים  ומתמחים  דין 
ביום  שעות   8 לעבוד  צריך  עובד  החוק,  פי  על  הגבלה.  ללא 
ומעבר לכך יש לשלם לו שעות נוספות על כל שעה נוספת. 
אולם, ישנם משרדים בהם יום העבודה הוא לפחות 11 שעות 
נעשות  שלרוב  אלו,  נוספות  שעות  על  יותר.  בד"כ  ויותר. 
"גלובאלית".  והמשכורת  שכר  כל  אין  שבוע,  ובסוף  בלילות 
נזכיר שפרקטיקה כזו של שכר גלובאלי היא בניגוד גמור לחוק 
ולפסיקה. אם אכן ישנם משרדי עורכי דין המעסיקים שכירים 
של  פליליות  בעבירות  מדובר  נוכחות,  שעון  ללא  ומתמחים 
ממש, ועל כך אין מחלוקת )ראו סעיף 5 לחוק הגנת השכר, 
תיקון 24 לחוק הגנת השכר, החוק להגברת האכיפה של דיני 
העבודה, התשע"ב-2011, עע )ארצי( 508-08 מדינת ישראל 

- הנהלת בתי המשפט נ' אשרת ארפי ו-14 אח', ועוד(. 
משרדים  שאותם  נטען  לכך.  מעבר  הן  הטענות  אולם 
מ"שעות  שנגזר  טרחה  בשכר  הלקוחות  את  לחייב  נוהגים 
מתמחה,  או  עו"ד  אותו  של  העבודה  שמשכר  עבודה". אלא 
המוחלט  רובו  את  לעצמם  לקחת  במשרד  השותפים  נוהגים 

ופעמים רבות יותר מ- 90 אחוז. 
)אמיתיות  דוגמאות  שתי  נביא  האוזן  את  לסבר  כדי 
תואר  בעל  ניסיון  בעל  דין  עורך  בידי(.  שפרטיהן  לחלוטין 
ברוטו לחודש   ₪ 14,000 כ-  שני החל לעבוד במשכורת של 
במשרד מכובד, המייצג את שועי הארץ. המשכורת גלובאלית 
לכל שעות העבודה כשיום העבודה, בדרך כלל, לא פחת מ-12 
שעות ליום, דהיינו, לא פחות מ- 240 שעות לחודש. יודגש כי 
פעמים רבות עבד אף הרבה יותר. חישוב פשוט מראה שעו"ד 
שכזה מקבל כ- 58 ₪ ברוטו לשעת עבודה. אולם, אותו משרד 
דין  דולר לשעת עבודה של עורך  מחייב את הלקוח ב- 500 
שלושה  רק  מקבל  השכיר  עוה"ד  דהיינו,  מע"מ(.  כולל  )לא 

מנהלי  נהנים  מהיתרה  עבודתו.  על  שמשולם  ממה  אחוזים! 
המשרד ושותפיו.

בתל-אביב  מסחרי  במשרד  מתמחה  אחרת,  בדוגמא 
המקבלת לחודש שכר של 5,500 ₪, עובדת גם היא 12 שעות 
שירותיה  על  בחודש.  שעות   240 עובדת  היא  שגם  כך  ליום, 
של אותה מתמחה גובה המשרד 300 ₪ לשעה. חישוב פשוט 
מגיע אליה,  המשרד  שגובה  ממה  אחוזים  כשבעה  כי  מראה 
משלל  דוגמאות  שתי  רק  ואלו  למשרד.  מגיעים   93% ויתר 

הדוגמאות הקיימות. 

חשבון פשוט
ככלות  לגמרי מדויק. אחרי  לא  כי החשבון  אפשר לטעון 
הכל, לא על כל שעות העבודה ניתן לחייב, ולעיתים יש שעות 
ואחריות,  סיכון  נוטלים  המשרד  בעלי  מנוצלות,  לא  עבודה 

משלמים לשכיריהם, ועוד.

די לתופעות של ניצול 
כוח אדם משפטי

ד"ר אברהם 
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מדובר  קיימת,  הזו  הפרקטיקה  אם  מקרה,  בכל  אולם, 
בניצול מחפיר. אפילו אם החשבון מוגזם, אין זה הוגן כי חלק 
המתווכים.  של  לכיסם  עובר  המשרדים  שגובים  ממה  הארי 
לא רק זאת אלא היות והוצאות התקורה הן קשיחות יחסית, 
המצב הקיים מעודד לנצל את עובדי הקבלן המשפטיים ככל 

האפשר, שכן מדובר ברווח נקי למעסיקים.
למען הסר ספק, איננו סבורים כי כל מה שגובה המעביד, 
על  שנופלת  תקורה  קיימת  כי  ברור  לפועל.  לעבור  צריך 
גם  וכמובן  העובד,  את  להעסיק  ניתן  תמיד  לא  המעסיק, 
היה  לו  מגיבים  היינו  כיצד  אולם  להרוויח.  צריך  המעסיק 
ניקיון וכן הלאה  מתברר שבכל שירות אחר, החל באבטחה, 
היינו שומעים כי הקבלן מותיר בידו 97% מהשכר שהוא גובה? 
או אפילו 60% מהשכר שהוא גובה? אם אכן המצב הוא כפי 
שטוענים צעירי המקצוע, אין פלא שהם משתמשים במונחים 
ו-'קפיטליזם חזירי'. אין לנו  'קבלני כוח אדם משפטי',  כגון 

'מכובדים'  דין  עורכי  שמשרדי  יתברר  אם  להצטער  אלא 
בישראל אכן מתנהגים כך.

והנפגעים
במצב  אולם  המנוצלים,  של  שתיקתם  על  לתמוה  אפשר 
הנוכחי שבו ישנו עודף עצום של מתמחים ועורכי דין צעירים, 
ואין  קולם  את  להרים  יעזו  אשר  אלו  כנראה  הם  בודדים 
להילחם  המנסים  את אלו  ולעודד  כך  על  להצטער  לנו אלא 

בעריצות.
צריך לזכור שמעבר לעובדה שמנהגים אלו מנוגדים לחוק 
ולמוסר מינימאלי, הם פוגעים גם ברוב עורכי הדין המנסים 
לשלם לעובדיהם שכר הוגן וללא ניצול. משרד שכזה יתקשה 
להתחרות עם משרד נצלני, שבגלל שולי הרווח הבלתי סבירים 
שלו, יכול בעת מצוקה גם להוריד את רווחיו )על חשבון עובדי 

הקבלן(.
בכלל  הקיימת  בתופעה  שדובר  סוברים  איננו  כי  נדגיש 
אנו  נפוצה.  היא  כמה  עד  יודעים  ואיננו  הדין,  עורכי  משרדי 
מאמינים שרוב עורכי הדין מנסים לשלם שכר הוגן במסגרת 
אפשרויותיהם. אולם, לאור התלונות החוזרות ונשנות, נראה 
ניתן  שלא  ובוודאי  בוודאי  קיימים.  אלו  נצלניים  שמנהגים 

להתעלם מהם ויש לבדוק טענות אלו בקפידה.

למיגור התופעה 
תפקידה  למלא  צריכה  עוה"ד  לשכת  ובראשונה,  בראש 
ולהגן על חבריה שברובם אינם בעלי משרדי "עילית". באשר 
לתופעה של שעות נוספות לא משולמות, הרי הלשכה יכולה 
בקלות לדרוש ולאכוף דרישה כי כל מתמחה וכל עו"ד שכיר 
יפעיל שעון נוכחות, וכי שכר השעות הנוספות ישולם במלואו. 
הלשכה גם יכולה לקבוע כי עבירה על כך אינה רק עבירה על 
חוקי העבודה, אלא גם עבירה על כללי האתיקה של הלשכה 

והעוברים עליה יועמדו לדין.
באשר לשכר השכירים, על הלשכה לשקול דרישת חובה 
אתית כי בכל חיוב על פי שעות, יובהר ללקוח במפורש כמה 
וכמה כהוצאות "תקורה". קרי,  משכר הטרחה מגיע לעוה"ד 
הולך  עו"ד  לשעת  ששילם  הסכום  מתוך  כמה  ידע  הלקוח 

לעוה"ד וכמה משמש כרווח נוסף למשרד.
בנוסף, כבר ידוע כי אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב 
המשרדים  את  ולהוקיע  התופעה  על  להתריע  יש  ביותר. 
לא  בירושלים  הדעת  שנקיי  חז"ל  אמרו  כבר  כך.  הנוהגים 
עימם.  יושב  מי  יודעים  היו  אם  אלא  בסעודה  יושבים  היו 
וסתם  למשפטים,  מרצים  שופטים,  דין,  עורכי  כי  הראוי  מן 
בני אדם הגונים, יבררו מראש מי הם אותם קבלני כוח אדם 
בראשם.  ומהעומדים  אלו  ממשרדים  ויתרחקו  משפטיים, 
כי גם אם  דין אלו להבין  יחס שכזה יגרום, לדעתנו, לעורכי 
ביכולתם לנצל את החלשים, ראוי שיימנעו מכך. אין לנו אלא 
לקוות כי מדובר במספר נמוך ככל האפשר של משרדים מסוג 
זה, ולדעתנו לחץ הציבור יגרום לכך שמספרם יקטן אף יותר.

* הרשימה היא חלק מהרצאה מקצועית שניתנה בנושא של "צדק חברתי"
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