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 ההקדמ

ניכר מן שיעור מעמדם של בזכויותיהם ו העמוקהפגיעה וה ,מתרחביםהולכים וי העסקה קבלנית בישראל מימד

של  םוזמינות םבאיכותשחיקה , עבודההגוררת דרדור במעמדה של  עקיפההעסקה . נמשכת העובדים בישראל

  .מכרסמת בחוסן הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל ,טווח הארוךוב, שירותים חברתיים חיוניים

בהעסקה מספר העובדים המועסקים משמעותי בלצמצום רב שנתי מתווה  להציג יאמטרת מסמך זה ה

עסקה הדפוסי ההמסמך נפתח בסקירה אודות . שכרםתנאי שיפור ניכר במעמדם ולו ,במגזר הציבורי עקיפה

 . ת לממשלה הבאה לטיפול בתופעה ופגעיהומלווה בהמלצו עקיפה בישראלה

הוקמה בכדי לקדם  קואליציה אשר, הקואליציה הארצית להעסקה ישירההמסמך הוא פרי עבודתה של 

ארגונים , עובדיםוועדי מארגוני  הקואליציה מורכבת .של העסקה ישירה והוגנת בשוק העבודה הנורמ

 .חברתייםפעילות ופעילים , ומרצים ארגוני סטודנטיםחברתיים 

 

 תמונת מצבתקציר  -העסקה קבלנית

את הנתיב בו  ,ממדיה ואופייה, סוגיית ההעסקה העקיפה מסמנת בהיקפה. העסקה פוגענית=העסקה עקיפה

נעקרת ממקומה מחויבות  ,נתיב בו מתרופפים הקשרים בין עובד למעבידו .צועד שוק העבודה הישראלי

העסקה עקיפה היא . ונהפך למטבע נסחראישיותו מנותק מוהעובד  ,םכלפי מי שעובדים עבור יםמעסיקה

לפי  ,העסקה חלקיתבין היתר בדרך של , פרקטיקה פוגענית הגוזרת על עובדים תגמולי מינימום ולמטה מכך

כמעט תמיד מלווה מתכונת העסקה זו בהפרה . ובתנאים המשתנים מחודש לחודש וממכרז למכרז, ותשע

 יהםזכויותאת תוך מניעת יכולתם לשפר , ות וניצול עובדים ועובדותהתעמר, שיטתית של חוקי העבודה

 .רך התאגדות אפקטיביתם דומעמד

אך  ,בישראל אינם נסקרים או מדווחים באופן שיטתיהקבלנית ממדי ההעסקה  .כולנו נפגעים מהשיטה

ים בהעסקה נאמד שיעור המועסק 6002-כבר ב. מתרחבת במהירותוהולכת הההערכות הן כי מדובר בתופעה 

המדינה היא הנהנית . גדל בשש השנים שחלפוזה וניתן להניח כי שיעור , 00%-כלל המשק בב קבלנית

הערכות רשמיות אומדות את מספר העובדים המועסקים באופן עקיף במגזר  ;קבלניתהעיקרית מהעסקה 

שיעור גבוה מיתי באומדות את ההיקף האהאזרחיים הערכות בלתי רשמיות של הארגונים . 60%-הציבורי ב

, למי שהיו שנים בשולי שוק העבודה אינה שמורה רקשיטת העסקה הקבלנית  .(לפרטים נוספים) יותר

להעסקה  זו לכלי מרכזי שיטהכך הפכה  .ענפים ומקצועות, עובדיםליותר ויותר  כלפי מעלה תמטפסאלא 

ודלדול מסחור תוך  זאת ,סיות ומורים"עו ,מדריכים, מרציםומקיפה תחת כנפיה בשירותים הציבוריים 

של שיטת  "הכלכלי החיסכון"את מחיר  כולו משלםהישראלי הציבור  ,למעשה. וחינוכייםחברתיים שירותים 

 . הקבלנית ההעסקה

http://www.hasdera.org.il/fights/blog/3.htm?fib_id=101
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ביותר של  עסיקה הגדולהכמהן  עקיפההסקה עהה המדינה היא האחראית לטיפול בפגעי .המדינה אחראית

תפקידה מתוקף  הןו נורמות ההעסקה המקובלות בישראל נתמדיניות ומסמה תתוומהן כ, במשק עובדי קבלן

להבטחת ניסיון ארוך שנים מעיד שצעדים ליצירת בקרה ופיקוח  .אמונה על אכיפת זכויות העובדיםמי שכ

רחוקים , שירותים קבלנייםלאספקת מכרזים בתנאי הגם שיפור  כמו, במגזר הציבורי זכויות עובדי הקבלן

 . ונזקיה העסקה עקיפהפגעי מלתת מענה מספק ל

 כאן לחצו ,המורחבת לסקירה

 

מהלך  יםמחייב העקיפהקה ת העסשיטשל העוול החברתי והכישלון הכלכלי  ?מה צריך ואפשר לעשות

לממשלה הנכנסת וקוראים אנו ממליצים . התמודדות עם פגעיהו ממשלתי יזום ומקיף לצמצום ממדי התופעה

 .לרבות צעדים ולוחות זמנים מפורטים לביצוע, להלןששנתי -הרבההתמודדות מתווה את לאמץ 

 הציבורי במגזר עקיפה העסקה היקפי לצמצום שנתי רב מתווה

 

 :יכלול את המרכיבים הבאיםהמתווה 

 ופרסומו ברבים, איסוף שיטתי של מידע אודות ממדי התופעה וביטוייה  

 שלבי לצמצום ממדי ההעסקה הקבלנית במגזר הציבורי-מהלך יזום ורב 

 עד אשר , של עובדים המועסקים בצורה קבלניתישודרגו תנאי השכר , לרפורמה המבניתצד ובנוסף ב

 . ןייקלטו כעובדים מן המניי

  (: 3112 אוקטובר-אפריל)איסוף מידע מפורט .  1לב ש

מרכיב ראשון והכרחי בדרך להתמודדות . דייםממדי ההעסקה העקיפה במגזר הציבורי אינם ידועים 

 . ממשית עם התופעה הוא איסוף מידע מפורט והצגת תמונת המצב המלאה

דשים ממועד כינון הממשלה החדשה כך חו שישהניתוחם ופרסומם המלא יושלם תוך , שלב איסוף הנתונים

 .שניתן יהיה לעגן את תכנית הביצוע בתקציב המדינה

יחויב למסור דיווח רבעוני מפורט ( 'תאגיד סטטוטורי וכד, רשות מקומית, משרד ממשלתי)כל גוף ציבורי 

 . אודות היקפי ההעסקה הקבלנית בתחום אחריותו

 :בין היתר, יכללוהנתונים יועברו אל הממונה על השכר באוצר ו

 ומספר ושיעור מועסקים בהעסקה עקיפה מקרב כלל עובדי , מספר ושיעור מועסקים מן המניין

  .לרבות חיתוך מפורט על פי דרגות ותפקידים. יחידה/המשרד

  רמות השכר ותנאי העסקה של עובדים המועסקים בהעסקה ישירה בהשוואה לרמות שכר ותנאי

לרבות חיתוך מפורט על פי דרגות ותפקידים ותוך . עסקה עקיפההעסקה של עובדים המועסקים בה

 .הצבעה ברורה על הפרשים בשכר ובתנאים במידה ויאותרו

http://www.hasdera.org.il/fights/blog/3.htm?fib_id=101
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 יחידה בשיטות העסקה עקיפות/משך העסקתם בתפקיד של עובדים המועסקים במשרד. 

 ת של הרווחה והבריאו, וידווח לוועדת העבודה, יפורסם לציבור הרחב, המידע המפורט יהיה שקוף

 .אחת לשישה חודשים הכנסת

 3112ינואר   -  תכנית לצמצום ממדי ההעסקה הקבלנית במגזר הציבורי .3שלב 

( 'תאגידים סטטוטוריים וכד, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה)על הגופים הציבוריים  .שלב א

נית ולאפשר העסקת עובדים בשיטת העסקה קבל לחתור למצב של העסקה ישירה של כלל עובדיהם

או , פעמיים במהותם-החריגים יתמקדו בעבודה או שירות שהינם חד .במקרים חריגים שיוגדרו רק

בעבודה או שירותים שביצועם דורש מומחיות מיוחדת שבלתי סביר באופן קיצוני לצפות מן הגופים 

  .הציבוריים להעמידה בעצמם

 כך בתנאי שכר והעסקהעובדים חדשים יקלטו במתכונת של העסקה ישירה על כל המשתמע מ  . 

 יקבלו עדיפות בקליטה בהעסקה ישירה ,עובדים המועסקים כיום בהעסקה עקיפה בגופים ציבוריים ,

 .למעט אם יש סיבות מוגדרות ומנומקות להימנעות מקליטתם

  קליטת עובד המועסק כיום בהעסקה עקיפה לא תגרע מהוותק והדרגה אשר נצברו לו במשך תקופת

 .הקבלןידי -העסקתו על

  התדיינות בין המדינה לנציגי העובדים לקידום מודל הרמוני  -אך אינו מחייב  -המתווה יכול להכיל

לצורך מציאת איזון הוגן בין ביטחונם התעסוקתי של , והדדי להעסקת העובדים בשירות הציבורי

 . המועסקים לבין ניהול נכון ויעיל של היחידות השונות

 :יעדים יחידתיים

 אך שונה ממשרד למשרד ומיחידה ליחידה ,ועסקים בהעסקה עקיפה בגופים ציבוריים גבוהשיעור המ .

מתוך כלל , קובעת התכנית תוואי מפורט לצמצם מצבת המועסקים בהעסקה קבלנית, נוכח שונות זו

 .העובדים באותו גוף

 פחת מהיעד הבסיסי הוא צמצום מצבת העובדים המועסקים בשיטת העסקה קבלנית בשיעור שלא י-

 .בחמש שנים 00%-מדי שנה ו 00%

 


