
  להעסקה ישירההארצית הקואליציה 

 מסמך היסוד

ועדי עובדים , ארגונים חברתיים, ארגוני סטודנטים, הקואליציה הארצית להעסקה ישירה מורכבת מארגוני עובדים
 . והוקמה כדי לקדם נורמה של העסקה ישירה במשק העבודה הישראלי, ופעילים חברתיים

בין עשירים , הפערים בין העבודה להון. ם ביותר במדינות המפותחותשוויון מן החריפי-אי מתקייםבמשק הישראלי 
 עובדות ועובדים רבים מידי. ולצידם מתקיימים גם פערים ניכרים בין קבוצות עובדים שונות, הם עמוקים מידי, לעניים

היקפי משרה  ,בשל שכר נמוך, מתקשים מאוד להתפרנס בכבוד, ותנאים נלווים כלשהם גם כאשר מקבלים שכר, בישראל
 . תכנון ושליטה על גורלם ועל עתידם בשוק העבודה, אפשר להם בחירהסביר אשר יטחון תעסוקתי חוסר בביאו , קטנים

שינויים , שינוי מסגרות השכר והפנסיה :כמו למשל, מגוון של בעיות בתחום התעסוקה מזמין שינוי בנושאים רבים
עידוד התארגנות , הרחבת אחריות המדינה לאכיפת זכויות עובדים, צמצום היקף ההעסקה הקבלנית, במדיניות המיסוי

בין שעות עבודה למחויבות איזון , מגוונות בתעסוקהמודרות והנהגת מדיניות פעילה לשילוב אוכלוסיות , עובדים
ר סוגיה אחת אש, קסם אחדאין פתרון , בישראלבחתירה לכונן תעסוקה צודקת ושוויונית , ל כןע. ועוד, משפחתית

 . נדרשפתרונה או קידומה יחולל לבדו את רוב השינוי ה

סוגיית הארגונים החברים בקואליציה סבורים כי , ובמקביל לפעילות לקידום סוגיות תעסוקתיות שונות, יחד עם זאת
מפרקטיקה של  –קשות במגוון היבטים  בעלת השלכותהמחריפות ביותר ו, היא מן המטרידות ביותרההעסקה הקבלנית 

דרך העמקת פערים בין עובדים למעסיקים ובין קבוצות , הסרת אחריות ומסחור גובר של עבודה אנושית, טההפר
כל זאת כאשר העסקה קבלנית . ועוד, פגיעה בעבודה המאורגנת ובאפשרות להתאגד באופן אפקטיבי, עובדים שונות

  .או שזולה ממנה רק במעט, אינה בהכרח זולה יותר מהעסקה ישירה

אף , 1122לרבות המחאה החברתית של קיץ , מקצועיים כנגד העסקה קבלנית-מאבקים חברתיים ואיגוד על רקע
המותירות  מאכזבות מאבקה השיג תוצאות. 1122בסוף שנת הצטרפה וניהלה מאבק משלה בנושא ההסתדרות הכללית 

לאחר זאת . המודעות הארצית לנושא ההעסקה הקבלניתסייע לקידום אך , את מרבית ההעסקה העקיפה על כנה
למען היפוך המגמה וצמצום משמעותי מאבק בשיתוף פעולה לייצר ומבקשים לאחד כוחות הארגונים חברי הקואליציה 

   .מאוד של היקף ההעסקה הקבלנית

ועוד כמות ניכרת ( במשק מכוח העבודה 21% -כהמהווים ) רק בשירותים הציבוריים עובדי קבלן 411,111 -כ , בישראל

. הממוצע הוא נמוך בהרבה OECD -בעוד שבמדינות הזאת  .בשלב זה יש קושי להעריכהש, של עובדי קבלן במגזר הפרטי
עובדים , אלא גם מורים, וכיום כוללת לא רק עובדי שמירה וניקיון, ההעסקה הקבלנית בישראל מתרחבת במהירות

ועוד רבים ונוספים שחלק גדול מהם ממעמד , עובדים במערכת הבריאות, רווחהמדריכים ועובדי מערכת ה, סוציאליים
 . הביניים או בעלי תארים אקדמיים

כמו גם שיפור של מכרזים לשירותים , על זכויות עובדי הקבלן בקרה ופיקוחיצירת ניסיון ארוך שנים מעיד שצעדים ל
 . העסקה קבלנית על מעמד העובדיםככלל רחוקים מלתת מענה מספק להשלכות הקשות של , קבלניים

הקואליציה . כחלק מחתירה להעסקה הוגנת בישראל, על כן הקואליציה תפעל להשבת הנורמה של העסקה ישירה
ולבסס נורמה מחייבת לפיה ברירת , בראש ובראשונה במגזר הציבורי, מבקשת להפוך את מגמת ההעסקה העקיפה

אשר , למעט מקרים חריגיםזאת  .העסקת עובדים באופן ישיר הינה - עבודה או שירות שנדרשיםכל הקשר להמחדל ב
או , פעמיים במהותם-החריגים יתמקדו בעבודה או שירות שהינם חד. עבודה קבלנית אפשררק בהם ניתן יהיה לויוגדרו 

. בעצמו הלהעמיד ארגוןשבלתי סביר באופן קיצוני לצפות מן השביצועם דורש מומחיות מיוחדת בעבודה או שירותים 
 ,העסקת עובדי הקבלן באופן ישיר תיעשה כעובדים מן המניין. יישום הנורמה החדשה יהיה הדרגתי לאורך מספר שנים

 . ועם נגישות מלאה לעבודה מאורגנת תוך השוואת תנאים לעובדי המקום

זמינה את כל המעוניינות ומ, ארציים ומקומיים, הקואליציה תפעל במגוון כלים ציבוריים ,השינוי החיוניכדי לקדם את 
 . מאבקהובלת העיצוב ובוהמעוניינים להצטרף ולסייע ב


