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 נייר עמדה

 משמעויות תקציביות של מעבר להעסקה ישירה בשירות הציבורי
 -הכספיםמידע לועדת -

 

להלן . תקציביות של מעבר להעסקה ישירההמשמעויות ב דיון הכספיםיתקיים בועדת  18.6.14ביום 

 .להעסקה ישירההארצית עמדת הקואליציה 

רשויות , משרדי ממשלה)רות המדינה ובשלוחותיה יבש עקיפהההעסקה ה על תופעת :העדר מידע

על היקפה ומידת  מהימנים ועל כן אין נתונים, נעשה מיפוי מעולם לא ('וכד מרכזי קליטה, מקומיות

למדים מהצלבת היקפי העסקה הקבלנית אנחנו  על .הערכות בלבד יש .התפתחותה לאורך השנים

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

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

 ( . 1122דוח )המספקים דין וחשבון על הוצאות השכר 

אף גוף ממשלתי לא ערך בחינה מקיפה של היעילות הכלכלית של שיטות : הפסדים כספיים

בעקבות כשלון , 1121מאחר ובחודש מאי , "כמעט" כותביםואנחנו . כמעט .העקיפותההעסקה 

הועדה  . טל הרמתי, ל דאז"ח ועדה שמינה סגן החשכ"וגש דומ, פרויקטי המחשוב במשרדי הממשלה

מיקור החוץ יוצר בזבוז שקובע כי  iiח מפורט"דובדקה את הסיבות לכשלון הפרוייקטים והגישה 

. גבוה כפליים ויותר מהמקובל בעולם המערביהיקף מיקור החוץ במגזר הממשלתי בישראל ": כלכלי אדיר

אלא גם חוסר לויאליות ושביעות רצון , יוצר לא רק בזבוז כלכלי אדיר, של מיקור חוץ גורף, המצב הנוכחי

 ".. נמוכה של העובדים

מיליון  52.7של סך משרד המשפטים תובע את חברת נס טכנולוגיות על , 1112בפברואר  ,שנה לפני כן

 .בשל הפסדים כספיים שלו כתוצאה מהפרות חוזרות של ההסכם להקמת מערכת מידע למשרד שקל

השימוש בשיטת מיקור החוץ : "שהמסקנה שלה iiiעבודת מחקר מגישיםחוקרים בבר אילן , 1112 ביולי
 'ח של הסטודנט נועם קוריאט בהדרכתו של דר"הדו ".מטעמים שגויים"ונעשה " בזבזני"בממשלה 

מיליון שקל בשנה על ידי שינוי שיטת ההעסקה של  75מעריך כי הממשלה יכולה לחסוך רועי גלברט 
עובדי  181-יאפשר לממשלה להעסיק כ, לפי נתוני המחקר, חסכון שכזה. עובדי מחשוב בממשלה

 .מחשוב נוספים

מיליון  11קובע שהפרטת בריאות התלמיד עלתה למדינה  1121ח מבקר המדינה מינואר "במקביל דו
וזה מעבר לנזקים ולעובדה שההפרטה וההעברה לידיים פרטיות נעשתה ללא . ל נוספים בשנהשק

 .עבודת מטה מסודרת וללא בקרה

גם בעולם נרשמו כמה הפסדים כספיים עצומים כתוצאה ממיקור חוץ בשירותים הציבוריים ודי אם 

 6-שעלויותיו תפחו מ  ITפרויקטעל  IBMתובעת את  1122נזכיר את ממשלת קווינסלנד שבדצמבר 

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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אחד הכישלונות "השופט שניהל את החקירה תיאר את הפרויקט כ. מיליארדלמיליון דולר למעל  
 ".הגדולים של המנהל הציבורי במדינה

שעלתה לממשלת בריטניה מיליארדי דולרים  ודוגמא נוספת היא כשלון הפרטת הרכבות בבריטניה
שהביאו למותם של  (2222 בסוף)ה של תאונות קטלניות ושור, פיטורים המוניים, והניבה שירות גרוע

 .איש 01

  iv:שהעסקה קבלנית לא תמיד זולה יותר מהעסקה ישירה מחקרים שנעשו בארץ ובעולם מוכיחים

כך גם באוניברסיטת , הראו שהעלויות של העסקה קבלנית גדלות תוך כדי התהליך vבאנגליה .א

ב שהוכיח שהעלות הממוצעת של העסקה קבלנית "בארה viiובמחקר משווה viבן גוריון בנגב

 . מהעלות של העסקה ישירה 2.82בכל המקרים שנבדקו הייתה גבוהה פי 

. מקרים רבים של חזרה להפעלה מדינתית בארצות הברית 1110 -תיעדו כבר ב viiiורנר וחפץו .ב

הם פירטו את הסיבות שהביאו במקרים השונים את המדינה לקחת אחריות מחדש ולהפעיל 

 .באופן ישיר שירותים אזרחיים

משמעית -אין ראייה חד, 1115ixח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת משנת "על פי דו .ג

 .ההעסקה הקבלנית ולעתים אף יש בה בזבוז לחיסכון בשיטת

 ,xiiדוח מבקר המדינה,  xiדיזנגוף סנטר, xעיריית קרית גת: כמו עדויות סביב מקרים ספציפיים .ד

 . xivובדוח ביקורת פנים של בית הספר אליאנס בתל אביב xiiiשירותי הבריאות לתלמיד

 המשרד הממשלתי משלםעל מיקור חוץ לחברות פרטיות  ,עמלת התיווך לקבלןמלבד  כי חשוב לציין

בהשוואה לעלויות )סכומים אלה מהווים תוספת משמעותית נטו לעלות המקורית  .מ"מע 81%עוד 

, את שירותיו פריטשככל שמשרד ממשלתי מהוא , שיטהשל התוצר לוואי . (השירות בהעסקה ישירה

ררת שאלות לגבי העלייה המוצגת לציבור בגין מגמה זו מעו. המדינה לקופתמתקציביו  28%חוזרים 

 .כפילויות מיותרות ובזבוז משאבים ככה נוצרות .חינוך ועוד, רווחה, הוצאות ממשלתיות עבור בריאות

 :וכך קבלניתבין העסקה ישירה להעסקה ואיכות השירותים השוואה כלכלית  עד היום לא נערכה

, קור חוץייותר כתוצאה ממאו קטנות גדולות  האם הן. אין כל ידע לגבי הוצאות המדינה .2

 . תאגידים וחברות כוח אדם, עמותות, והעסקה באמצעות קבלנים

השוואה בין דפוסי אספקת  ואין כל, ולמדינה אין בחינה מקיפה לגבי איכות השירותים לציבור .1

 . עקיפיםהישירים לעומת ההשירותים 

לא )לערוך בחינה יסודית ומקיפה על כל תחומי ההעסקה הקבלנית בשירות הציבורי יש ? מה לעשות

וכן לערוך בדיקה השוואתית בין עלויות , על ההשקעה הכלכלית הכרוכה בהם, (רק פרוייקט המחשוב

 .רות הציבורישיהעסקה קבלנית והעסקה ישירה ב

ל "ח החשכ"המדינה ולמרות דות מבקר "למרות דוחו ,העובדה שבחינה מסוג זה מעולם לא נערכה
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על מעבר לעבודה בחוזים  ממליץ 1121ל משנת "ח החשכ"כאן נזכיר כי דו. בלשון המעטה, מתמיהה 

, אלא במתכונת התקשרות חוזית בין הממשלה לעובד, קליטת עובדים לא כעובדי תקן" קצובי זמן

ועדה שתבחן את מנות ל ל ממליץ"ח החשכ"דו ".מאפשרת הפסקת התקשרות בהתראה המתאימה

לבחון את שינוי החוק כך שיאפשר ביצוע מכרזים ; התאמתו של חוק המכרזים הנוכחי למכרזי מחשוב

ממשלתי שיהיה אחראי על תחום -מיליון שקל ולמנות גוף בין 1סגורים למכרזי מחשוב בהיקף של עד 

 . המלצות אלה טרם יושמו .ניהול הידע בממשלה

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

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

אקדמיים ותקשורתיים ומקדמת סדר יום חברתי למען ציבור , ציבוריים, רלמנטריםהקואליציה פועלת בכלים פ. ות/פעילים

   .בין היתר פועלת הקואליציה לאיסוף מידע שיטתי בנוגע להיקף ההעסקה העקיפה. והחברה בישראל, ות/העובדים

ותמיד ; פעמים 3צבעה מאז הוא עלה לה. הקואליציה הארצית להעסקה ישירה יזמה את הצעת החוק להעסקה ישירה 2012בשנת 

החוק (. למעט במקרים מיוחדים)מטרת החוק היא העסקה ישירה של עובדי המגזר הציבורי . זכה להד וסיקור תקשורתי אוהד ונרחב

 .81.6.81עתיד לעלות להצבעה במליאת הכנסת ב 

 

 
 .אורלי בנימין אריאל ליבמן' פרופ, אורנה עמוס, אסתי סגל: כתבה

 175-5501511' טל, רכזת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, עמילילי בן : ליצירת קשר

                                                           
i  מכלל המועסקים  28%עובדים שהם  518,011-עולה כי מספר העובדים שאינם מועסקים באופן ישיר במגזר הציבורי בישראל מגיע ל ס"נתוני הלממ

מגזר וענף כלכלי -תת, לפי מגזר, משרות שכיר 7.5לוח , 1122אוגוסט  -ותעסוקה  ירחון שכר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בשירותים הציבוריים
   http://www.cbs.gov.il/www/y_labor/e5_07.pdf בסך כל השירותים הציבוריים, ראשי

 http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3583875,00.htmlחסרים ס "נתוני הלמ
ii

  http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/C59B9DD9-0E17-4D8E-9092-64242F388FD9/0/DochBdikatProyektim.pdf 
iii

 http://www.scribd.com/doc/18543518/Hashkal-Outsourcing-Formal-3-Aug-09-2 
iv  22.12.21, העוקץ ?,מי אמר שאין ברירה ,(1121)לוס ואורלי בנימין יוסי 
v . Oxford university press, Fragmenting work: Blurring organizational boundaries and disordering hierarchiesMarchington, Mick, ed. 

2005. 
vi בתוך. גוריון בנגב כמקרה בוחן להתמודדות עם דיכוי ממוסד רב מימדיהתארגנותן של עובדות הניקיון באוניברסיטת בן ( 1121)אורנה עמוס , טל בהרב :

 .218-222' עמ.הוצאת המכללה החברתית כלכלית והוצאת אחווה, דניאל מישורי וענת מאור, הדרה וניצול שיטתיים בשוק העבודה, העסקה פוגענית
-https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.sea.org.il%2Fwp

8.pdf-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2F%D7%A4%D7%A8%D7%A7 
vii Paul Chassy, Scott H. Amey (2011) Bad Business: Billions of Taxpayer Dollars Wasted on Hiring Contractors, POGO Project On 

20110913.html-gp-work/reports/2011/co-http://www.pogo.org/ourGovernment Oversight  
viii Hefetz, A. & Warner, M.E. (2007) Beyond the market vs. planning dichotomy: understanding privatisation and its reverse in U.S. 

cities, Local Government Studies, 33(4), pp.555–571 
ix 1115ביולי  12. כנסת, מרכז המחקר והמידע, העסקת עובדי קבלן ונותני שירותים מן החוץ במשרדי הממשלה, מזרחי מיכל טביביאן 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01826.pdf 
x  2.5.22 - "למית סהלו שו - 2בערוץ " ערב טוב ישראלhttp://www.youtube.com/watch?v=CKrdHN8GRQw 

xi  מכתב לקואליציה הארצית להעסקה ישירה ( 1122)רונן סלטון-https://docs.google.com/document/d/1GCH
JOOZiKPU/edit-dVb6WRqjcUuVi1keRs4i4VN9wu0vuS 

xii א01ח שנתי “דו (1121) מבקר המדינה' 
xiii א01ח שנתי “דו (1121) מבקר המדינה' 
xiv 1122אוגוסט , "כל ישראל חברים"יכון עירוני בית ספר ת, דוח ביקורת של מבקר פנים על התקשרות ותנאי העסקה של עובדי קבלן, ח גבריאל איזק"רו 

0001.pdf-Y10062558-https://dl.dropboxusercontent.com/u/2934201/img 
 
 

http://www.cbs.gov.il/www/y_labor/e5_07.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/y_labor/e5_07.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.sea.org.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2F%D7%A4%D7%A8%D7%A7-8.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.sea.org.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2F%D7%A4%D7%A8%D7%A7-8.pdf
http://www.pogo.org/our-work/reports/2011/co-gp-20110913.html
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01826.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=CKrdHN8GRQw
https://docs.google.com/document/d/1GCH-dVb6WRqjcUuVi1keRs4i4VN9wu0vuS-JOOZiKPU/edit
https://docs.google.com/document/d/1GCH-dVb6WRqjcUuVi1keRs4i4VN9wu0vuS-JOOZiKPU/edit
https://docs.google.com/document/d/1GCH-dVb6WRqjcUuVi1keRs4i4VN9wu0vuS-JOOZiKPU/edit
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2934201/img-Y10062558-0001.pdf

