
 בידפרסי-שוק מניהאיך להבריא  – דיגיטל סדנת

 גרילה ו יוטיוב, באנרים"שכיר מביא פרילנס":  – בפייסבוקסושיאל  קמפיין

 הייתה לאחרונה. בישראל הפרילנסרים של הקשה למצבם מודעות לעורר: הקמפיין מטרת

 היא המטרה. להסדיר את מועדי התשלום לפרילנסרים מהפרק ירדהלפי שעה ש חוק הצעת

 עליהם מאיימת הפרילנס מעמד שהתרחבות לשכירים ולהבהיר לנושא מודעות שוב לעורר

 שכיר של ממעמד עובדים להעביר האפשר ככל מנסים כיום עבודה מקומות שכן, ישירות

 בישראל השכירות מעמד את לחזק השכירים של אינטרס זה, לזאת אי. פרילנס של למעמד

 למקבלי הפרילנסרים בין היחסים את שמסדירה חקיקה לקדם הפחות ולכל, הרחיבולו

 .שלהם השירותים

  ?שזה יהיה אכפת לשכירים למהאבל 

 : כי

 זו מגמה שהולכת ומתרחבת ובסוף תגיע אליהם. .1

 ופנסיה לאומי ביטוח עצמם עבור משלמים הם משמע, סוציאליות זכויות חסרי פרילנסרים .2

 .שקל מרוויחים אינם שהם בחודשים גם –

 .עבודה להם כשאין אבטלה דמי מקבלים לאפרילנסרים  .3

 ואם 90+  שוטף ואפיל, הראשוני בתשלום 60+  שוטף כלל בדרך משולמים פרילנסרים. 3

 .בעולם ייחודית ישראלית המצאה: 120+  שוטף את קבלו – מספיק לא זה

, כי אין בקלות לפטרו יכול והראשון, לפרילנסר השירות מקבל בין מעביד-עובד יחסי אין. 4

למשל, פרילנס קבוע נחשב בעיני החוק עובד קבוע . חקיקה שמסדירה את היחסים ביניהם

 אבל לא בעיני מקומות העבודה. 

 רק לא  תעסוקתי ביטחון חסר הוא הפרילנס שבו מצב יוצרות האלה החולות הרעות כל

 קבלת עד זמן המון להמתין נאלץ, מוצא כשכבר וגם עבודה אחררודף  הוא שבו, בהווה

 אבל, לעצמו לחסוך יכול הוא. פנסיה עבורו שישלם מי אין שכן, בעתיד גם אלא, התשלום

 .אפשרי בלתי עד קשה זה – הכנסות כשאין

זו . בדפרסיה הפרילנסרים, במאניה השכירים: דפרסיה-ממאניה שסובל משק – התוצאה

 .עצמאים אלפי מאותזה עשרות שנים  שמאמלל תעסוקתי צדק אי לתקן ממשית הזדמנות

 ".פרילנס מביא שכיר" בשם משחק: האמצעי

 . לפרילנסרים במשכורת קבועים עבודה מקומות שיותר כמה למצוא: המשנית המטרה

 עוול כאן שיש, הפרילנסרים של הקשה למצבם בציבור מודעות לעורר: הראשית המטרה

 מקבלי לבין הפרילנסרים בין היחסים את שמסדירים חוקים לחוקק הזמן ושהגיע מתגלגל

 .שלהם השירותים

 .פרילנסרים הרבה להכי קבועים עבודה מקומות הרבה הכי סדריש זה: המנצח

 מיציאה ליהנות יוכל  לזולת בעזרה הכרוכה הטובה בהרגשה מסתפק שלא מי: הפרס

 .הזוטרים העובדים של" הזהב מצנח" – טובים בתנאים מוקדמת לפנסיה


