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 נייר עמדה 
 הציבורי במגזר קבלן עובדי העסקת על ובקרה פיקוח

- מידע לועדה לביקורת המדינה-
 

 קבלן עובדי העסקת על ובקרה פיקוחדיון בנושא המדינה ה לביקורת יתקיים בועד 18.6.14ביום 

 .להעסקה ישירה בנושא הארציתלהלן עמדת הקואליציה . הציבורי במגזר

רשויות , משרדי ממשלה)בשרות המדינה ובשלוחותיה  עקיפהה של העסקהתופעה  :העדר מידע

על היקפה  מהימנים ועל כן אין נתונים, מופתה מעולם בישראל לא ('וכד מרכזי קליטה, מקומיות

למדים היקפי העסקה הקבלנית אנחנו  על .אלא הערכות בלבד, ומידת התפתחותה לאורך השנים

 (מ"להלן ממ) של הכנסת והמידע דוחות המוגשים באמצעות מרכז המחקר,  iס"נתוני הלממהצלבת 

בלבד ורק על עובדי חברות כוח אדם בשירות המדינה המדינה י "עאחת לשנה ונתונים המתפרסמים 

 ( . 1122דוח )דין וחשבון על הוצאות השכר  המספקיםמאלו 

ח "דו .העקיפותאף גוף ממשלתי לא ערך בחינה מקיפה של היעילות הכלכלית של שיטות ההעסקה 

משמעית לחיסכון בשיטת ההעסקה הקבלנית ולעתים יש -אין ראייה חד מציין כי 1112iiמשנת  מ"ממ

יותר מהעסקה יקרה שהעסקה קבלנית  יםהמלמד עולםמהארץ וישנם מחקרים מה כמו כן .בה בזבוז

המשרד  ,מלבד עמלת התיווך לקבלן כימדגישה  להעסקה ישירה הארצית קואליציהה  iii.ישירה

סכומים אלה מהווים  .מיקור חוץהוצאת שירותים ציבוריים לעבור  מ"מע 81%הממשלתי משלם 

תוצר לוואי . (ישירה בהשוואה לעלויות השירות בהעסקה)לעלות המקורית  נטו תוספת משמעותית

 לקופתמתקציביו  21%חוזרים , את שירותיו פריטשככל שמשרד ממשלתי מהוא , שכל שיטה זו

מגמה זו מעוררת שאלות לגבי העלייה המוצגת לציבור בגין הוצאות ממשלתיות עבור . בחזרההמדינה 

   .חינוך ועוד , רווחה, בריאות

ואינה נחקרת  אינה מוכחת ציבוריים שרותים טתמהפרכתוצאה הטענה כי איכות השירות משתפרת 

ומכאן גם לאיבוד , תנאי העבודה הקבלניים גורמים לתחלופה מואצת של נותני השירות .י המדינה"ע

, תהליך זה גורם לאוכלוסיות חזקות לרכוש שירותים באופן פרטי. ידע מקצועי ולדרדור רמת השירות

 iv.על ידי עובדים עניים, תן לאוכלוסיה ענייההני, וכך הופך השירות הציבורי לשירות עני

מביאה  ,פי הסדרי ההפרטה-בתנאי שוק תחרותיים המוכתבים עלמתן שירותים חברתיים וציבוריים 

ס המעידות כי במקום עבודתן הן "עו, הלדוגמ .בייעודם המהותי לפגיעהו "מסחורם"לבמקרים רבים 

י מטופלים ובהתאם להמשך "ך איוש מיטות ענאלצות לכתוב דוחות שיקום שקריים המביאים להמש

-חלק מספקי שירותי ביטוח הסיעוד המופעלים על, בהמשך לכך. י משרד הרווחה"הזרמת תקציבים ע

פרטיים במקום דפוסי -אימצו דפוסי פעילות האופייניים לארגוניים עסקיים, ידי ארגונים וולונטריים

גיוס מנהלים , ש על שיקולים כלכליים ועל יעילותשימת דג: כגון, פעילות בעלי אוריינטציה חברתית

http://www.cbs.gov.il/www/y_labor/e5_07.pdf
http://hsgs.mof.gov.il/Documents/2011-4.pdf
http://hsgs.mof.gov.il/Documents/2011-4.pdf
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כמו כן נטען כי . מתן תשומת לב רבה לנושאי שיווק ופרסום ותגמול עובדים, בעלי אוריינטציה עסקית 

נטען כי מצב זה יוצר  כמו כן. קיימת אי יציבות באספקת השירותים וחוסר שוויון בין מקומות שונים

  .כפילויות מיותרות ובזבוז משאבים

משמעות , בהנחה שעיקר הידע והמומחיות ביחס לשירות כלשהו נמצאים אצל מי שמספק את השירות

ה מצטמצם גם הזיכרון הארגוני תהיא שהיכולת המקצועית של המדינה מצטמצמת ואי ההפרטה

 (. היכולת ללמוד מניסיון העבר ולהשתפר קֵטנה, כלומר)

. והעידר המידע המתואר לעיל הוא הוכחה לכך, אכיפה רופפים עד כדי נעדריםהפיקוח וה :אכיפה

 הזוכותכך שהחברות , חרותיות היא מוגבלתמתבצע דווקא בתחומים שבהם התהקיים הפיקוח 

פוקס -פז) במקרה שיספקו שירות באיכות לא נאותהממשי תחת איום  פועלת אינן במכרזים

 -וכתוצאה, וכרים קבלני משנהחברה הזוכה במכרז שוכרת קבלני משנה שש, בהמשך לכך .(vומנדלקרן

 . ולפקח עליהם לאתר את כל הקבלנים אין באפשרותההרגולציה המושלמת ביותר גם 

ניסיון העבר מוכיח כי קבלנים אינם נרתעים מלעבור על חוקי המגן ולפגוע בשכר העובדים ובתנאים 

בתי המשפט , מדי הממשלה יודעת שאם היא תפעיל פיקוח הדוק. הגדלת הנתח שלהםלטובת , הנלווים

הפתרון שמציעה לכך המדינה הוא , באורח אבסורדי vi.מעסיקה של עובדי הקבלןכלהכיר בה  לוליםע

המדינה מנסה להימנע כדי , כלומר  .והבקרה או להפריט גם את הפיקוח, אם בכלל, פיקוח רופף

כתוצאה מליקוי ות וכספית לנזק שייגרם לצרכני השיר (יחסי עובד מעביד) מנשיאת אחריות משפטית

 .בשירות המופרט

OECD-ל מאפשרתמדינת ישראל לא 
vii שכן בעקבות היעדר המידע ; לערוך השוואות מהימנות

מדינת ישראל מעבירה רק את המידע אודות עובדי חברות כוח אדם ולא מידע אודות ספקי  -והפיקוח

ינה שחייבות במכרוז הוציא את השירותים החברתיים מכלל פעולות המד EU -ה, כמו כן. שירותים

כך נוצרת שונות גדולה בין . (landersמדינות  21 -למשל בגרמניה מדובר ב)ובאיזורים ספציפיים 

  .  עיסוקים והסדרי העסקה, מדינות, רשויות מקומיות, אזורים

 .השירותבדיקת איכות . 3. קת עלויותבדי. 1. מידעאיסוף . 2 ?לעשותמה 

, דרך חברות קבלן, בתגובה להתרחבות התופעה של העסקה עקיפה, 2010רצית להעסקה ישירה נוסדה ב הקואליציה הא

 32יחד  חברו  -במטרה למגר תופעה זו . בתנאים נחותים ביחס לחבריהם ובלא פיקוח, ות/של עובדים שאינם זמניים

אקדמיים ותקשורתיים ומקדמת , בורייםצי, הקואליציה פועלת בכלים פרלמנטרים. ות/ארגונים חברתיים ומאות פעילים

בין היתר פועלת הקואליציה לאיסוף מידע שיטתי בנוגע . והחברה בישראל, ות/סדר יום חברתי למען ציבור העובדים

   .להיקף ההעסקה העקיפה

 3מאז הוא עלה להצבעה . הקואליציה הארצית להעסקה ישירה יזמה את הצעת החוק להעסקה ישירה 2012בשנת 

מטרת החוק היא העסקה ישירה של עובדי המגזר הציבורי . ותמיד זכה להד וסיקור תקשורתי אוהד ונרחב; פעמים

 .81.6.81החוק עתיד לעלות להצבעה במליאת הכנסת ב (. למעט במקרים מיוחדים)
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 .לילי בן עמי: ערכה. אורנה עמוס: כתבה

 150-0211211' טל, שירהרכזת הקואליציה הארצית להעסקה י, לילי בן עמי: ליצירת קשר

  

                                                           
i 

מכלל  31%עובדים שהם  011,111-עולה כי מספר העובדים שאינם מועסקים באופן ישיר במגזר הציבורי בישראל מגיע ל ס"נתוני הלממ 
לפי , משרות שכיר 5.2לוח , 1123אוגוסט  -ירחון שכר ותעסוקה , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ותים הציבורייםהמועסקים בשיר

   http://www.cbs.gov.il/www/y_labor/e5_07.pdf בסך כל השירותים הציבוריים, מגזר וענף כלכלי ראשי-תת, מגזר
 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3583875,00.htmlחסרים ס "נתוני הלמ

ii
 1112ביולי  13. כנסת, מרכז המחקר והמידע, העסקת עובדי קבלן ונותני שירותים מן החוץ במשרדי הממשלה, מיכל טביביאן מזרחי 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01826.pdf 
iii

 23.10.21, העוקץ ?,מי אמר שאין ברירה ,(1121)לוס ואורלי בנימין יוסי  
iv  210-255:מ”ע, 11. ביטחון סוציאלי. לקחים ראשונים –יישום מדיניות ההפרטה בשירותי ביטוי סיעוד (. 1112) ,קטןיוסף. 
v

שירותים ציבוריים מופרטים חלקית ( רגולציה)כשלים מובנים באסדרת : ולא במקרה, לא מוסדר( 1123)פוקס ורונן מנדלקרן -אמיר פז 
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