
 

 הפלטפורמהסדרת כלכלת נייר עמדה: א

יתקיים  יםהיקף התופעה והצורך בהסדרת מעמדם של העובדים הזמניים העצמא –כלכלת הפלטפורמה" "דיון ה

(. כפי שיפורט להלן, מאפייני Digital Gig Economy) כלכלת החלטורות הדיגיטלית בעיצומה של תופעת

על מודל של פרילנסרים או שליחים המועסקים באופן עקיף על ההעסקה בתוך כלכלת הפלטפורמה הזו נשענים 

פורמה היא חברת שליחויות טידי חברות כוח אדם. המקרה הפרדיגמטי במדינת ישראל ביחס לכלכלת הפל

המזון וולט, אשר מספר השליחים בה זינק במהלך מגפת הקורונה. במסגרת נייר עמדה זה נתייחס להתפתחות 

הן ביחס לכלכלת הפלטפורמה באופן  ,טפורמה, כמו גם לחקיקה ורגולציה נדרשתההיסטורית של כלכלת הפל

 .על מנת לשמור על בריאות הציבור ועל זכויות העובדים ,כללי והן ביחס לחברת וולט ודומותיה באופן ספציפי

 רקע

 אהתפתחות הראשונה היהחויות היסטוריות. תהדיגיטלית היא תולדה של שתי התפ "החלטורות"לכלת כ .1

מעביד". -עסקה קבלני, אשר החליף במקומות רבים בתעשייה את הסדר העסקה הקלאסי של "עובדהמודל 

מודל מיקור חוץ של פונקציות תפעוליות במוסדות עבודה שונים.  התפשט 20-מהמחצית השנייה של המאה ה

במסגרת השוק ותוך התאמה לחלוקת העבודה  ,בימתוך סברה כי הדבר יביא לייעול וחיסכון תקצי זאת

התהליך ההיסטורי השני החשוב לענייננו הוא ההתפתחות של הכלכלה המשתפת בעקבות המשבר  1הגלובלי.

מודל התעסוקה זה הוביל לאובדן אמון, במיוחד בקרב הדור הצעיר, בבארה"ב.  2008הכלכלי הגדול של שנת 

ם לעבודה ולצריכה של מוצרים בנות מודלים אלטרנטיבייל ביקשו רבים. על רקע זה ובשיטה הכלכלית

שם כולל לדפוסי צריכה  – ושירותים. ואכן, בשנים אלו החל לצמוח שוק חדש של כלכלה משתפת

  2אלטרנטיביים המבוססים על שיתוף ביצירה או בשימוש של טובין ושירותים.

חלטורות חברות כלכלת בא לידי ביטוי בצמיחה של  הללו השילוב של שתי ההתפתחויות ההיסטוריות .2

, ת שירותים ומוצריםצריכאופן משווקות לציבור אפשרות אלטרנטיבית לחברות אלו  – . מצד אחדדיגיטלית

חלקים נוספים משוק התעסוקה הן מדרדרות אך מצד השני  –ופעמים רבות משנות את מודל השוק כולו 

פר המועסקים כי מסכיום מחקרים בעולם מעריכים בכסות של "בחירה חופשית". העסקה קבלנית ל

יחסית מצומצם ועומד על אחוזים בודדים בלבד. עם זאת, הצמיחה והגדילה הוא בכלכלת החלטורות 

מחייבים מענה משמעותי יותר  ,תרחבותן לשורה חדשה של שירותיםהמהירה של החברות הללו, כמו גם ה

 נותני השירות. ל סדרת יחסי העבודה בין החברות לעובדיהםלא

  

                                                            
מתמקרים' החוצה: העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם פרשנות אחרת המרת  ' outsourcing"מיקור חוץרות בן ישראל,  1

  )להלן: בן ישראל 'מיקור חוץ'(. (1999) 7-8ז, עמ'  שנתון משפט העבודההעסקה הפורמלית בעסקה האותנטית" 
( 2019) 29, עמ' אמחקרי רגולציה מנחים לאסדרה" שלי קרייצר לוי "היבטים מוסדיים בכלכלה משתפת: מיפוי התופעה וקווים  2
 לוי "כלכלה משתפת"(.-להלן: קרייצר)



 וולט

של החברה בישראל הצמיחה  3תל אביב. , בעיר2018ישראל בסוף שנת החלה את פעילותה בחברת וולט  .3

ערים נוספות בגוש דן, פועלת בכיום, החברה  4.בין המדינות בהן היא פועלתמהמהירה ביותר שלה הייתה 

ך כיום דר שליחים עובדים 8,000-לפי דיווחים, כ 5בירושלים. ובתקופה האחרונה החלה את פעילותה גם

 מה שהופך אותה לאחת המעסיקות הגדולות ביותר בתחום המזון. הפלטפורמה שמציעה וולט,

או להתקשר  ,כעוסק פטור )ופתיחת תיק במס הכנסה בהתאם( שליחי וולט נדרשים להתקשר עם החברה .4

כי קבוע במפורש עם אחת חברות כוח האדם אשר וולט עובדת איתם. בכל מקרה, בחוזה ההעסקה של וולט 

השליחים מתקשרים כקבלנים עצמאיים עם החברה. למרות הרצון להגדיר את השליחים כ"קבלנים 

 .אותה "עצמאות" מוגבלת למדי –עצמאיים" 

 מהמצב הקייםזכויות נפגעות 

מכלכלת הפלטפורמה באופן בו היא מנוהלת היום. ראשית, ניתן לציין מספר זכויות שנפגעות כתוצאה  .5

ההעסקה העקיפה של השליחים מונעת מהם מימוש של זכויות יסוד. העסקת השליחים כפרלינסרים מטילה 

בפועל על העובדים את האחריות לדאוג לכלל ההפרשות הנדרשות כמו דמי הבראה, ימי מחלה, ימי חופשה, 

גם מציעים.  וולט מסירה את האחריות לזכויות נותני השירות המרכזי שהםפנסיה, ביטוח וכו'. בכך, 

למשל, העובדים נדרשים בעצמם לבטח על אדם אינה נותנת מענה לכלל הזכויות. -ההעסקה דרך חברות כוח

  חשבונם את כלי הרכב בהם משתמשים לצורך ביצוע המשלוחים. 

צורת העסקה זו פוגעת גם בזכות ההתארגנות של העובדים. העסקת כוח עבודה כל כך משמעותי שנית,  .6

נרחבת, שבה הקשר מול החברה המרכזית הוא דרך שירות אפליקציה, מקשה מאוד על יכולת בתפזורת כזו 

יחסי העבודה הקיבוציים, כאשר חברה כמו  בהמשך לכך, דבר זה פוגע גם במרקםהתארגנות מצד העובדים. 

ככל חזק יותר הן מאיגודי המעסיקים והן מאיגודי העובדים ) וולט יכולה להיות בעלת כוח מונופוליסטי

 ואלו קיימים(. 

במודל הקיים היום יש גם פגיעה קשה בבריאות הציבור בשני אופנים מרכזיים. ראשית, כפי שעולה במקרה  .7

הלאקונה הרגולטורית יוצרת תמריץ לנהיגה  –של וולט, ככל שהפלטפורמות הללו כוללות שירותי משלוחים 

אין כל תקנות המחייבות שמירה על  ,משאיותמופקרת שמסכנת את שלום הציבור. בניגוד לנהגי מוניות או 

כללי נהיגה בסיסיים. כמו כן, רבים מהמשלוחים מבוצעים בכלי רכב אשר הסדרת הרישום בהם אינה חזקה 

כמו אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים. לחברה המרכזית, כיום, אין כל אחריות לוודא כי  ,במיוחד

ככל שמדובר על משלוחי מזון, אין כל פיקוח או אחריות שמוטלת על  אכן הנהגים הם בעלי רישיון. שנית,

החברה השולחת )וולט לדוגמא( בנוגע לתנאי השמירה של האוכל. כך, אם אדם ניזוק ממזון שהגיע אליו 

 אין כל אחריות, ולו מינימלית על החברה השולחת.  –במשלוח 

  

                                                            
  .(7.10.18) כלכליסט מפינלנד נכנסת לפעילות בישראל  WOLTמתחרה לתן ביס וסיבוס: חברתאורנה יפת  3
 .(20.6.2019), מרקר-דה מנכ"ל וולט בהלם מהביקוש למשלוחי אוכל בת"א: "הצמיחה הכי מהירה שהיתה לנו"שגיא כהן  4
 (. 27.11.2020) היום ישראל וולט מגיעה לירושליםכוננות בבירה: לירן אוהלי  5
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 צעדים אופרטיביים 

להכיר בכך ששוק העבודה המודרני מצריך הגדרה אלסטית ורחבה יותר ניתן  :"עובד"הרחבת ההגדרה של  .8

מבחינה חוקית של 'עובד', באופן אשר יבטיח את הזכויות הבסיסיות של כל אדם בשוק התעסוקה בצורה 

 :המרבית. הרחבה זו ניתנת לביצוע בכמה דרכים

דאגה  מצד המעסיקמצריכות  –סל רחב יותר של פעילויות כמקבילות לתעסוקה, ובהתאם  הגדרת .א

 , ביטוח על כלי העבודהכמו ביטוח, דמי מחלה, דמי הבראה – מפורשת לזכויות הבסיסיות של העובדות

 . ופנסיה

מתן מעמד חוקי למצבי תעסוקה  –עיגון מעמד "משתתף חופשי", "עובד עצמאי" או "קבלן תלוי"  .ב

 6.העובדים אלו, אשר יחייבו מעסיקים לשמירה על זכויות היסוד הקוגנטיות של

כי נטל ההוכחה על "עצמאותו" של בקליפורניה קבע שביקשו לחוקק המודל  –אימוץ מודל קליפורניה  .ג

חרב "היה אמור להעניק לעובדים  על המעסיק ולא על העובד. שינוי החזקה האמוריהיה העובד 

. בפרט בהעסקה קבלנית בכלל ובכלכלת החלטורות הדיגיטלית – מפני ניצול מצד מעסיקים "משפטית

 7.במשאל עם בנושא 2020נפסל בנובמבר לאחר שהחוק עבר בקונגרס המדינתי, הוא  יש לציין כי

היא קביעת חזקה חוקית שחברות להתערבות חקיקתית אפשרות נוספת  :"מעביד"הרחבת ההגדרה של  .9

הפחות במקרים מובהקים של כלכלת החלטורות הדיגיטלית. לכל  ,מסוימות יוכרו כ"מעסיקים במשותף"

מחויבות של המשתמש שבהם הוכרה הבשורה של פסקי דין ניתן לעגן בחקיקה את הקביעה שניתנה  בכך

  8במסגרת מערכת העסקה קבלנית כלפי העובדים בקצה.

לאור האופי של כלכלת הפלטפורמה, שמשתנה  :משרדית לפיקוח על כלכלת הפלטפורמה-הקמת ועדה בין .10

משרדית שתדאג להתאמה -באופן תכוף, ועשויה להיכנס גם לתחומים נוספים בעתיד, יש להקים ועדה בין

הוקית של הפיקוח והרגולציה הממשלתית ביחס לשמירה על בריאות הציבור וזכויות העובדים. כפי -אד

ש שנים החברה הגיעה לכדי כוח רב מאוד בשוק, נדרש להקים שניתן ללמוד ממקרה וולט, בו תוך פחות משלו

 עם "האצבע על הדופק". גוף שיהיה 

 רגולציה הכרחית בהקשר של וולט, או חברות משלוחים בכלכלת הפלטפורמה:  .11

, אשר תגביל את 1961-לתקנות התעבורה, תשכ"א 168החלה של תקנה  –החלת הגבלת שעות נהיגה  .א

 מספר השעות אשר הנהגים יכולים להיות על הכביש.

החברת חובת התקן הטכוגרף, המבקר אחר מהירות ואופי הנהיגה, הקבוע  –פיקוח על איכות הנהיגה  .ב

 גם לנהגי המשלוחים בכלכלת הפלטפורמה. ,לתקנות התעבורה 364בסעיף 

                                                            
; דבר זה 625פד"ע לו  גל"צ,-מדינת ישראל –שאול צדקא  300274/96ע"ע רעיונות מסוג זה מצויים בפסיקה, כמו למשל בעניין  6

 .שם יש כוח מיקוח, יחסית, יותר משמעותי גם לאותו "משתתף חופשי" –בעיקר בולט בתחום התקשורת 
 .(6.11.20) גלובס' המחוקק חייב להתערב במודל ההעסקה של וולט וחברות החלטורה'גרנות -עומר לובטון 7
 .151, פד"ע כט עאבד ואח' –מ.ב. מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ  96-3לדוגמא: דב"ע נד/ 8

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348454


פקודת ל 3של מנכ"ל משרד הבריאות לפי סעיף הפעלת הסמכות  –הידוק הפיקוח על שמירת המזון  .ג

כדי לקבוע כללים בנוגע לחובות חברת משלוחי מזון  1983-בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, תשמ"ג

  גדולה לשמירה על טריות המזון.


