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 נייר עמדה 
 במגזר הציבורי 'כתף אל כתף'עובדי 

- העבודה והרווחהעדת ומידע לו-
 

להלן עמדת ". עובדי כתף אל כתףבנושא דיון  העבודה והרווחהועדת ויתקיים ב 18.6.14ביום 

 .להעסקה ישירההארצית הקואליציה 

וף מעסיק שאינו הגוף או כל ג\ו, עמותה או תאגיד, י חברה"הוא עובד המועסק ע 'כתף אל כתף'עובד 

ומועסק לצד עובד מדינה או עובד ', פרילנס'לרבות העסקה כ, הציבורי עבורו הוא מבצע את העבודה

באותו עיסוק של עובד המדינה  או הרשות , המועסק בהעסקה ישירה, של הרשות המקומית

 .המקומית

 (מ"ממ) ע של הכנסתח מרכז המחקר והמיד"דו: עובדים במשרדי הממשלה( 1) :מהימן העדר מידע

, (4102פברואר ) ביחידות הסמך ובכנסת, שעסק בהעסקה לא ישירה של עובדים במשרדי הממשלה

אספו מספקים את תמונת המצב נשספק אם הנתונים שמציין ו, קושי רב באיסוף הנתוניםמתייחס ל

ינה לנושא נציבות שירות המדבעקבות ההסכם הוקמה וועדה משותפת לאוצר ול, י הדוח"עפ .המלאה

כתף אל  עובדי 503ועדה יש רק הלפי מיפוי  (.על אף שהיא צד להסכם, וללא  נציגות של ההסתדרות)

נציין כי בתשובה שהעביר יועץ . עובדים 581ח מציין כי בדיווחים קודמים המספר היה "הדו. כתף

, בנושא' וביץכ שלי יחימ"וזאת במענה לשאילתה של ח, כ אופיר אקוניס"לנציב שירות המדינה לח

במכתב תשובה לשדולה להעסקה ישירה של , לעומת זאת. 238ועמד על , מספר העובדים היה שונה

מ מציין כי המיפוי "ממ-ח ה"דו. עובדים כאלו בלבד 051סגנית הממונה על התקציבים היא ציינה 

בנפרד ופרשנות של כל משרד ממשלתי ', כתף אל כתף'נעשה על סמך הגדרה לא ברורה של עובדי 

 . למושג זה

. ברשויות המקומיות' כתף אל כתף'עד כה לא נעשה מיפוי של עובדי : עובדים ברשויות המקומיות( 2)

מתייחס לקושי ( 2011דצמבר , וורגן יובל)י גופים מתווכים "מ שבחן העסקה של מורים ע"ח ממ"דו

שרות להפקת מידע מרוכז אין בידיה של אף רשות ציבורית אפ"הרב באיסוף הנתונים ומתייחס לכך ש

 .אלף מורי קבלן שאינם מדווחים בקבצים המנהליים 08מונה ( 4102פברואר )ס "דוח הלמ". ואמין

מנציב שירות המדינה ומהחשבת הכללית , כ חיים כץ"ח, ר וועדת העבודה"ביקש יו 00.4.02ביום 

עסקים מתקציב משרדי מיפוי של כל המורים והעובדים הסוציאליים המו 2.5.02-באוצר לקבל עד ה

וזאת לרבות עובדים כאלו המועסקים באופן זה , הממשלה באמצעות התקשרות עם גורמים חיצוניים

כי הועברה פנייה למשרדי החינוך  45.5.02-במענה כתב סגן החשבת הכללית ב .ברשויות המקומיות

בדיקה של בהמשך נכתב כי תשובת האוצר תועבר לאחר השלמת . ותשובתם התקבלה, והרווחה

עוד נכתב כי החשב . ככל הידוע לנו תשובת האוצר לא התקבלה עד כה. הלשכה המשפטית בנושא
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 (.הרשויות המקומיות)הכללי פועל לקיום התחייבות המדינה להחלת ההסכם בגופים המתוקצבים  

 .כי הטיפול בנושא אינו בתחום סמכותו 00.3.02-נציב שירות המדינה כתב ב

מ "ממ-כ איציק שמולי ל"י ח"הוגשה בקשה ע, יציה הארצית להעסקה ישירהבעקבות פנית הקואל

למיטב ידיעתנו לא הותחל ביצועו של . לבצע מיפוי מדגמי של עובדי כתף אל כתף ברשויות המקומיות

רשויות  30-בקשה ל, בשיתוף עם האגודה לחופש המידע, י הקואליציה"בנוסף הוגשו ע .מיפוי זה עד כה

ראשון , באר שבע, חיפה, ירושלים, תל אביב יפו: ובדי כתף אל כתף המועסקים על ידןהבאות למיפוי ע

יהוד , מעלות תרשיחא, ביתר עילית, רהט, חדרה, בני ברק, דימונה, פתח תקווה, לוד, כרמיאל, לציון

, שוהם, מיתר, פרדס חנה כרכור, אשדוד, נצרת, עפולה, חולון, אשקלון, רמת השרון, בת ים, מונוסון

 .מטה בנימין ובאר טוביה, מנשה, הגלבוע, משגב: והמועצות האזוריות 

לדרוש מהנציבות ומהאוצר לבצע מיפוי עובדי כתף  :לאור האמור לעיל מבקשת הקואליציה מהוועדה

ותוך תאום עם נציגי , של המושג, ורחבה, על פי הגדרה אחידה, ומתעדכן, אל כתף באופן מסודר

יש . פוי הן במשרדי הממשלה וביחידות הסמך והן ברשויות המקומיותיש לבצע את המי. ההסתדרות

יש לקבוע , בנוסף. וכן אחראים לנושא בכל אחד מהגופים, לקבוע ממונה לנושא המיפוי במשרד האוצר

כל זאת על מנת למנוע את המצב הקיים כיום של חוסר בנתונים . לוחות זמנים ותדירות לביצוע המיפוי

 .נתונים סותרים לגבי מיעוטםו, לגבי רוב הגופים

לדרוש לקבל את תשובות משרדי החינוך  -כ חיים כץ"ח, ר הוועדה"לעניין התשובות למכתבו של יו

לקבל מועד מחייב לקבלת התייחסותו הסופית של , כמו כן. י משרד האוצר"שלא נחשפו ע, והרווחה

 .משרד האוצר

רד האוצר והסתדרות הכללית מיום הסכם מש: קליטה להעסקה ישירה של עובדי כתף אל כתף

במשרדי הממשלה " עובדי כתף אל כתף"מחייב את מדינת ישראל לקלוט להעסקה ישירה את  04.4.04

  .לא יושמו עד היום אלהההתחייבויות . וברשויות המקומיות

 2שהסתיימה כעבור , ההסתדרות הכללית ביצעה השבתה ההיסטורית של המשק כולו 4104-ב: רקע

 00סעיף (. 04.4.04)ר ההסתדרות עופר עיני "תימת הסכם בין שר האוצר יובל שטייניץ לבין יוימים בח

עקיפה "וקובע כי על מנת למנוע " העסקה ישירה של עובדי כתף אל כתף"של הסכם זה מתייחס ל

לאתר ולמנוע ", האחד: של חוק קבלני כח אדם על הממשלה לנקוט במספר צעדים" מלאכותית

 9עובדי כתף אל כתף המועסקים " העסקה ישירה"להעביר ל, השני. סקה מסוג זהשל הע" מקרים

ועדה "להקים , השלישי"(. 0.3.4104יחל להימנות לראשונה מיום "החודשים  9מנין תקופת )חודשים 

מנגנונים שיבטיחו מניעת "במטרה לקבוע " פריטטית אשר תדון בחילוקי דעות לגבי יישום האמור לעיל

 04סעיף  (".'דלת מסתובבת'לעניין זה )ה והחלפת העובד בעובד קבלן שירותים אחר הישנות המקר

לפיה יש לפעול ולהחיל את הוראות אלו גם בגופים הנתמכים " הרחבת תחולה"בהסכם קובע 

   (.כגון הרשויות המקומיות)י המדינה "והמתוקצבים ע
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ועד היום טרם , "כתף אל כתף"טת למעלה מעשור מועסקים עשרות אלפי עובדים במגזר הציבורי בשי 

רנה 'מורים בתאגידים עירוניים כמו : דוגמאות. ל"בניגוד מובהק להסכם הנ, נקלטו להעסקה ישירה

ס "עו; סייעות ומשלבות בחינוך המיוחד ובגני הילדים; בתל אביב' יובל חינוך'-ו, בירושלים' קאסן

מזכירות העובדים במנהל התכנון במשרד עובדי ארכיב ו, בודקי תכניות; בעשרות רשויות מקומיות

ח במשרד "רו; ובמשרד הכלכלה, בביטוח הלאומי, עובדי מחשוב העובדים ברשות המיסים; הפנים

 .הכלכלה

מ מפברואר השנה  עולה כי לגבי רוב העובדים שמופו "ממ-ח ה"מדו :במשרדי הממשלה( 1): פירוט

לגבי העובדים , מעבר לכך. שך העסקתםבמשרדי הממשלה  לא התקבלה כל החלטה בנושא אופן המ

 . המעטים אותם הוחלט לקלוט אין לנציבות אינדיקציה האם אכן נקלטו בהעסקה ישירה

במשרד נמשך משא ומתן ' כתף אל כתף'לגבי עובדי . נציג לדוגמא את הטיפול בעובדי משרד הפנים

כתף 'זאת למרות שהעובדים מופו כעובדי . קרוב לשנה לגבי מספר העובדים שייקלטו להעסקה ישירה

ס שנכנ, י חברות חיצוניות עומדת בניגוד לחוק חברות כח אדם"חודשים ע 9והעסקתם מעל ', אל כתף

 .  וכן בניגוד להסכם שנחתם לפני כשנתיים וחצי, 4118לתוקף עוד בשנת 

וכי המשרד , ח מבקר המדינה מינואר השנה קובע כי קיים מחסור בכח אדם"כל זאת כאשר דו

. דבר  העלול לפגוע בתכנון ולעודד בנייה בלתי חוקית, ארגון בלשכות התכנון-ביישום רה  מתמהמה

כי לשכות התכנון אינן ממלאות אחר הנדרש  4112במשרד לפחות משנת  זאת למרות הכרה  הרווחת

ואינן עומדות בלוחות הזמנים , התמקצעות כח האדם וצורת הארגון, מהן בהיבטי היקף כח האדם

ח בין מצוקת כח האדם לשיעור השתתפות נמוך בדיוני הוועדות "כמו כן קושר הדו. הקבועים בחוק

אינם ' כתף אל כתף'יש לציין בהקשר זה כי עובדי . ק התכנון והבניהבניגוד להוראות חו, המקומיות

של אגף תפעול  4105סיכום שנת  ח "יש לציין גם כי דו .יכולים להיות נציגי השר בוועדות המקומיות

חל גידול בחלק התקציב המוקדש להעסקת יועצים  4119-4105במנהל התכנון מציין כי בין השנים 

את הרכיב הגדול  4105 -ולמעשה הוצאה זו היוותה ב, ₪מיליון  21-לכ₪ ן מיליו 41-חיצוניים מכ

 .20% –ביותר מתקציב המנהל 

לאוצר  00.4.02ביקש לדעת במכתבו מיום , כ חיים כץ"ח, ר הוועדה"יו: ברשויות המקומיות( 2)

חלה והאם הה, בהסכם על הגופים המתוקצבים 00באיזה שלב מצוי הטיפול בהחלת סעיף , ולנציבות

 .בתשובת שני הגורמים לא התקבלה התייחסות ברורה לשאלה זו. תבוצע בחקיקה

בין . 45.4.02-ב' כתף אל כתף'השדולה להעסקה ישירה בכנסת פנתה לשר האוצר במכתב בנושא עובדי 

על הגופים הנתמכים  00בנוגע להחלת סעיף , בהסכם 04השאר עסק המכתב ביישום סעיף 

כי יש מקרים , סגנית הממונה על התקציבים, כתבה יעל מבורך 4.2.02ם בתשובה מיו. והמתוקצבים

בהסכם טומנת חשש  00עוד נכתב כי הרחבת סעיף . 'כתף אל כתף'בהם קיימת הצדקה להעסקת עובדי 

וכי , ישנו חשש לצמצום היקף המועסקים, לפגיעה בהיקף ובאיכות השירותים הניתנים לאזרח

 .גופים אלולממשלה יכולת מוגבלת לפקח על 



 

 [הקלד את כתובת החברה]
 

 אוניברסיטת הסטודנטים אגודת|  הקיבוצים סמינר והסטודנטים הסטודנטיות אגודת|  העברית האוניברסיטה הסטודנטים אגודת|  גוריון בן אוניברסיטת הסטודנטים אגודת| 

|  א"ת באוניברסיטת הזוטר האקדמי הסגל ארגון|  במכללות החוץ מן המרצים ארגון|  מעכי-איתך|  וינגייט ולספורט גופני לחינוך המכללה של טיםהסטודנ אגודת|  א"ת

|  מען העובדים ארגון|  בירושלים החינוך למערכת הורים ארגון|  הזוטר האקדמי הסגל ארגוני של המתאם הפורום|    א"ת אוניברסיטת של הבכיר האקדמי הסגל ארגון

 לעובדים כוח|  אתיופיה לעולי וצדק משפט - טבקה|  הארצית הסטודנטים התאחדות| ( נדה'אג-עורו-השדרה) אנו|  העולה הקול|  החברתי המשמר|  האזרח לזכויות האגודה

 ות/עובדי של ההנהגות|  בצדק תבל|   ל"שתי|  הנשים שדולת|  לעובד קו|  ולכולנ עיר|  ח"צ|  עתידנו|  מורשתנו|  שינוי ים"עוס|  פתוחה כנסת|  דמוקרטי עובדים ארגון -

 | גוריון בן באוניברסיטת הניקיון עובדות, ומורות מורים של הוגנת להעסקה המטה, קרב קרן עובדי, חינוך מוסדות מורות, הלה מורות איגוד, הנוער חסות עובדי איגוד: קבלן

   coalitioncw@gmail.com 

, שבה למעשה הוא מתנער באופן בוטה וחד צדדי מההסכם, אנו רואים בחומרה רבה את תגובת האוצר 

 .תוך שימוש בתירוצים קלושים ולא מנומקים

התבררה כלא נכונה , כי העסקה עקיפה היא זולה יותר, נציין כי ההנחה המובלעת בתגובת האוצר

ופרסמה את מסקנותיה , ל לעניין פרויקטי מחשוב"כוועדה שמינה סגן החש .במספר מקרים בעבר

וכן חוסר לויאליות ושביעות רצון , קבעה כי מיקור חוץ גורף יוצר בזבוז כלכלי אדיר, 4101במרץ 

לפי  -זוהי תשובה ניצחת במענה לחשש שצוין לפגיעה בהיקף ואיכות השירות. נמוכה של העובדים

למסקנות דומות הגיע . ולא ירע אותו, שפר את המצבמסקנת הוועדה המעבר להעסקה ישירה דווקא י

דוגמא נוספת היא כישלון הפרטת שירותי . ועסק באותו הנושא, 4119מחקר שנערך בבר אילן בשנת 

וגרמה לירידה חדה , יותר מהמתוכנן₪ מיליון  81-שעלתה למדינה למעלה מ, אחיות בריאות התלמיד

 (.הוא צניחה באחוז התלמידים שחוסנוהנתון הברור ביותר )באיכות השירות שסופק 

 04לדרוש ממשרד האוצר תשובה לגבי יישום סעיף  :לאור האמור לעיל מבקשת הקואליציה מהוועדה

על הגופים הנתמכים ', כתף אל כתף'העוסק בעובדי , 00לגבי אופן הרחבת סעיף , בהסכם

רבות לוח זמנים קצר ככל ל, על התשובה לכלול הסבר ברור לדרך בה תבוצע ההרחבה. והמתוקצבים

 . וזאת לאור ההימנעות מכל פעולה לקידום הנושא בשנתיים וחצי שחלפו מעת חתימת ההסכם, האפשר

יצרו , חשוב להוסיף כי כל אותם שירותים אשר הופרטו לחלוטין: והחרגתם שירותים שהופרטו לגמרי

מאות למקרים אלו הם עובדי דוג. סקטור שלם של עובדי קבלן במגזר הציבורי שאיננו נכלל בהסכם

מרצי קבלן של משרד החינוך באגף , קבלן של משרד הרווחה בתחומי הסיעוד וחסות הנוער

 . י משרד הקליטה"ועובדי מרכזי קליטה המופעלים ע, ההשתלמויות להכשרת עובדי הוראה

מציאות  נולדה שכן, מדגיש את העוול באשר לשירותים שהופרטו לגמרי "כתף אל כתף"עובדי הסכם 

על . מהעסקה הוגנת וישירה" זוכה לפטור"שירות שהופרט לחלוטין מעוותת ולא צודקת לפיה 

 .הממשלה לקדם מענה והעסקה ישירה גם של עובדים אלו

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/םשאינם זמניי

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

   .יה לאיסוף מידע שיטתי בנוגע להיקף ההעסקה העקיפהבין היתר פועלת הקואליצ. והחברה בישראל, ות/העובדים

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

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

 .11.6.11עתיד לעלות להצבעה במליאת הכנסת ב 
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