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 נייר עמדה
 תות המקומייוהעסקת עובדי קבלן ברשו

- ועדת הפניםומידע ל-
 

 להלן. הסביבה דיון בנושא עובדי קבלן ברשויות המקומיותיתקיים בועדת הפנים והגנת  18.6.14ביום 

 .להעסקה ישירה בנושאהארצית עמדת הקואליציה 

ת ות המקומייורשו. חבתמתרברשויות המקומיות היא תופעה  ות/העסקה לא ישירה של עובדים

חברות , חברות כח אדם, חברות קבלני שירותיםם באמצעות ילציבור שירותים מוניציפאלי ותמעניק

שבפועל אופן ( פרילנסרים)עצמאים  באמצעות העסקתכמו כן . עירוניות וכלכליות ועמותות שונות

 .אך ללא זכויות סוציאליות, העסקתם היא כשל שכירים

ועל כן אין , ברשויות המקומיות לא מופתה מעולם בישראל עקיפהשל העסקה  התופעה :העדר מידע

 .אלא הערכות בלבד, על היקפה ומידת התפתחותה לאורך השנים מהימנים נתונים

שעסק בהעסקה לא ישירה של עובדים במשרדי  (מ"ממ) ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת"דו

שספק מציין ו, קושי רב באיסוף הנתוניםמתייחס ל, (4102פברואר ) ביחידות הסמך ובכנסת, הממשלה

העובדים  67,500 -מכ 20%-כ י הדוחממצאלפי  .אם הנתונים מספקים את תמונת המצב המלאה

, עקיפההדוח מפרט את הצורות השונות של העסקה . בגופים אלו מועסקים בהעסקה בלתי ישירה

  .שנים או יותרחמש  -קים תקופות ארוכותומציין כי רבים מהעובדים מועס, כולל פרילנס או ריטיינר

אף הוא מתייחס ( 2011דצמבר , וורגן יובל) י גופים מתווכים"העסקה של מורים עשבחן מ "ח ממ"דו

אין בידיה של אף רשות ציבורית אפשרות להפקת מידע מרוכז "ציין כי לקושי הרב באיסוף הנתונים ומ

אלף מורי קבלן שאינם  01מונה ( 4102פברואר )חיון כ שמעון או"ס שנכתב לבקשת ח"דוח הלמ. "ואמין

 5,000-בירושלים בלבד מועסקים כ ,על פי נתוני עמותת קו לעובד. מדווחים בקבצים המנהליים

 .כולל חינוך ורוחה, םמיבמגוון תחו, "אריאל"י החברה העירונית של עיריית ירושלים "עובדים ע

 עובדי הם האזוריות והמועצות המקומיות הרשויות יעובד אלף 055-כ מבין אלף 05 -ההערכה היא ש

 יחסי על האחראי לפי כך - הרשויות שהקימו עצמאיים ותאגידים עמותות, אדם לכוח קבלניות חברות

 .(1.00.4100, דה מרקר, הילה וייסברג ואחרים)חיים  בן דן ד"עו, המקומי השלטון במרכז עבודה

מ "ממ-כ איציק שמולי ל"י ח"הוגשה בקשה ע ,שירההקואליציה הארצית להעסקה י תבעקבות פני

עובדי כתף אל כתף מהווים חלק מסך  .בדי כתף אל כתף ברשויות המקומיותלבצע מיפוי מדגמי של עו

וייחודם הוא בכך שישנם עובדי רשות המועסקים במקביל , העובדים המועסקים בהעסקה לא ישירה

 30-בקשה ל, בשיתוף עם האגודה לחופש המידע, ציהי הקואלי"בנוסף הוגשו ע .אליהם באותה העבודה

, באר שבע, חיפה, ירושלים, תל אביב יפו: רשויות הבאות למיפוי עובדי כתף אל כתף המועסקים על ידן

, מעלות תרשיחא, ביתר עילית, רהט, חדרה, בני ברק, דימונה, פתח תקווה, לוד, כרמיאל, ראשון לציון
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, מיתר, פרדס חנה כרכור, אשדוד, נצרת, עפולה, חולון, אשקלון, ןרמת השרו, בת ים, יהוד מונוסון 

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

; ות/מהנדסים; עובדות סוציאליות; ות/פסיכולוגים ?מי הם עובדי קבלן ברשויות המקומיות

סייעות ; ות/מדריכים; וראהחינוך וה י/ובדותע; שומרים ומאבטחים; ניקיון י/עובדות; ות/משפטנים

עובדי חברות ; מוזיאונים י/עובדות; רים"חובשים ומע; עובדי תברואה; עובדות סמך; צהרוניםו בגנים

 .קופאים בחניונים ועוד/שומרים ; מפעילי שירותי תחבורה; עירוניות

תי על ידי חברות קבלן לדוגמא נרחיב בסוגיית  עובדי השמירה והניקיון המועסקים על בסיס שע

על ידי השלטון בניגוד לעובדים המועסקים בהעסקה ישירה על ידי משרד החינוך או . במוסדות החינוך

מתנודות חריפות בשכר ומחוסר , סובלים מפיקוח ירוד על תנאי העסקתם עובדים אלו ,המקומי

בעיה זו בולטת במהלך . עקב ימי החופש הרבים הנהוגים בבתי הספר ובגנים קשהביטחון תעסוקתי 

במהלכם מוסדות החינוך , חגי תשרי וחופשת הפסח ומגיעה לשיא חריפותה במהלך חדשי הקיץ

ונמנעת מהעובדים האפשרות לעבוד למעט הזדמנויות אקראיות , "(החופש הגדול)"סגורים כליל 

לתקופה  מצב זה מותיר את עובדי השמירה והניקיון חסרי הכנסה. המסופקות לאחוז זניח מתוכם

ומאידך מדובר בתקופה קצרה מדי , שמשמעותה דרמטית מבחינת הירידה בשכר המשולם להם

מבחינת קיומה של אפשרות מעשית בידי העובדים למצוא עבודה חלופית במהלך הקיץ ולהתפרנס 

אשר חומרתה זועקת , מציאות זו יוצרת מצוקה חברתית קשה בקרב אלפי אנשים עובדים. ממנה

לב לכך שמדובר בציבור עובדים המשתייך בלאו הכי לאוכלוסיות החלשות והפגיעות  לשמיים בשים

  (.בני מיעוטים ואנשים מבוגרים, עולים חדשים)ביותר במשק הישראלי 

במשרדי לי כח אדם "סמנכשל כנס בשמתייחס לכך  -1999מדוח מבקר המדינה  :כדאיות כלכלית

וועדה . ולעיתים יש בה אף בזבוז, נאמר שאין בהעסקה עקיפה חיסכון, שנערך באותה שנה, הממשלה

קבעה כי מיקור חוץ , 4101ופרסמה את מסקנותיה במרץ , ל לעניין פרויקטי מחשוב"שמינה סגן החשכ

 i.וכן חוסר לויאליות ושביעות רצון נמוכה של העובדים, גורף יוצר בזבוז כלכלי אדיר

₪ מליון  11שעלתה למדינה למעלה מ)אחיות בריאות לתלמיד שלון הפרטת יבבחינת מקרים כמו כ

העסקה קבלנית עולה לרשויות המקומיות יותר מחקרים שונים מצביעים על כך ש, (יותר מהמתוכנן

גם בתחום . פחות העובד מקבלעל עמלת התיווך ואילו  הרשות מוציאה יותרשכן , מהעסקה ישירה

ת המועסקים ישירות מחויבים יותר ומספקים שירות טוב היעילות כבר הוכח שעובדי רשויות מקומיו

תפקודם של ; שוואה לפינוי מיכלי פסולת הניירא יפו בה"פינוי האשפה הרגילה בת 'ר)יותר לתושב 

בעובדי עירייה בהשוואה למוקדי שירות בחברות פרטיות מוקדים טלפוניים עירוניים המאוישים 

, דוגמת ניקיון, יש יתרון לחברות מתמחות בתחומים שונים הטענה לפיה (. ל.א.ויזה כ, סלקום, כהוט

בצעים עבודות ניקוי אשפה וטאטוא עירייה מ עובדי -כך לדוגמא. אינה עומדת במבחן המציאות

 .עובדות עירייה משמשות כסייעות בגנים באשקלון; בערדו א יפו"בת רחובות

סוג . העקיפהסוגי ההעסקה  גווןיש למגר את מהיא כי  להעסקה ישירההארצית עמדת הקואליציה 

וללא ביטחון  מפליםהמועסקים בתנאים באופן ישיר בעובדים : העסקה זה פוגע בכלל אזרחי המדינה
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הפגיעה . ברב המקרים, מעובדים אלו ירוד ובאופן עקיף בתושבי הרשויות המקבלים שירות, תעסוקתי 

לכן גם ו ,(פ וחינוך"כגון שר)ים מערכת השירותים הפרטי של חיזוק תגורר בשירותים הציבוריים

צורת העסקה זו היא , הן של העובדים והן של הציבור, נוסף על ההפסד .הרחבת הפערים החברתיים

 . וגורמת הפסדים לרשויות עצמן, ככל הנראה בזבזנית

ובמקביל לבחון את מידת , של תופעה זו לסוגיה השונים יש לבצע מיפוי מקיף ומתעדכן ראשוןהשלב ב

על מנת להבטיח ביצוע שני הצעדים האלו יש לקבוע בהקדם  .יות הכלכלית של העסקה זוהכדא

משרד על , בהמשך לכך ובאופן מיידי .  לוח זמנים מחייב ותקציב ייעודי, האפשרי אחראים לביצועם

 "(.אפור"באופן  שממילא מאוישים בעובדי קבלן) במגזר הציבורי תקנים להפשירהפנים 

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

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

אקדמיים ותקשורתיים ומקדמת , יםציבורי, 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 . מיד זכה להד וסיקור תקשורתי אוהד ונרחבות; פעמים

 .01.6.01החוק עתיד לעלות להצבעה במליאת הכנסת ב  (.למעט במקרים מיוחדים)

 
 

 לילי בן עמי, דבי גילד חיו, עמוס לאור, שרון לוזון, ניר שחר: ערכו

 152-2671641' טל, ואליציה הארצית להעסקה ישירהרכזת הק, לילי בן עמי: ליצירת קשר
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 http://www.haaretz.co.il/misc/1.1200449 "בזבוז כלכלי אדיר: היקף מיקור החוץ בממשלה" 

 http://www.themarker.com/technation/1.1761061 "מטעמים שגויים"ונעשה " בזבזני"השימוש בשיטת מיקור החוץ בממשלה : מחקר


