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 הרב שי פירוןשר החינוך  לכבוד:

 

 תנאי ההעסקה של הצוות החינוכי הנדון: 

 במסגרת רפורמת קייטנות הקיץ של משרד החינוך 

 

 עלעל החלטת משרד החינוך לקחת אחריות בקואליציה להעסקה ישירה בחינוך אנו מברכות ומברכים 

ום לצמצום הפערים החברתיים וכמובן יסייע להורים ב. הדבר בוודאי יתר -לכיתות א קייטנות חופשת הקיץ

 עובדים.

 

בהתאם לפרסומים, הצוות החינוכי של קיטנות אלו יהיו מורים, מדריכים ו"פרחי הוראה" שיועסקו 

 תוספתיות ובמסגרות בצהרונים שקרה שכפיחששנו הוא,  ולא בהעסקה ישירה. ,באמצעות גוף מתווך

: העסקה עקיפה ופוגענית של הצוות החינוכי, שיחריף הקיץ בתכנית גםכך יקרה , )כגון ציל"ה( אחרות

 וזול יעיל חינוכי מפתרון נהנים שההורים שבזמן מצב ייווצר כך. וירחיב את תופעות מורות/י הקבלן

במקביל, לשיטה זו השלכות  .יתהקבלנ העסקהשיטת ה עקב הצוות החינוכי יפגע, הארוכה הקיץ לחופשת

בכלל, וכן  פגיעה במעמד מקצועות החינוךוההדרדרות במעמד המורה  את מגמת שכן היא תחזק -רוחב

בית הספר בקרב הצוות החינוכי של הקיימים התעסוקתיים  מעמד נמוך נוסף למגוון המעמדותתוסיף 

 .הציבורי

 

 נהוג משרד החינוךב - שכולן חיוניות וחברתיות -ורמות במטרה להוציא לפועל רפמלמד כי הניסיון 

העסקה ה -ברובם, ככולם, של המקרים עובדה היא ש .מתווכים כדי להעסיק צוות חינוכי מש בגופיםלהשת

הפיקוח על תנאי ההעסקה איננו מתקיים בפועל: "משרד החינוך ואילו  ;המתווכת היא העסקה פוגענית

ף נתונים אינו רואה צורך במעקב שיטתי אחר הנושא של העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים או באיסו

)יובל וורגן, העסקת מורים במערכת החינוך: מעקב אחר התופעה של העסקת מורים באמצעות  על כך"

  (.2011גופים מתווכים, ממ"מ, 

 ההורים ציבור עם רק לא להיטיב נפלאה הזדמנות שהצגת החדשה הקיץ בתכנית יםות ורוארוא נוא

באמצעות , מתמשךה העוול את להפסיק דמנותהז זו. הקבלן מורימורות ו ציבור עם גם אלא, בישראל

לקיחת  , וכןאו המשרד( ע"י הרשות המקומית)העסקה ישירה העסקת הצוות החינוכי ב של מחדשבחינה 

תשלום : למשל) ומפוקחים הוגנים יהיו אלו, במטרה שהצוות של ההעסקה תנאיאחריות ישירה ופיקוח על 

 (.יוצ"בוכ הולם רשכ, מיטביות ומלאות סוציאליות זכויות, וביטול זמן נסיעותעל עבודת הכנה, מזון, הוצאות 

, מתבקשת נקיטת אחריות תעסוקתית ישירה על הקייטנות אחריות פדגוגית ישירה של משרד החינוךלצד 

שחלקו  -הקייטנה מתקיימת בתוך בה"ס, יחד עם תלמידי בה"ס וע"י צוות חינוכיע"י משרד החינוך. הרי 

של בה"ס. העסקה הוגנת וישירה היא העסקה המכבדת את מקצוע החינוך, את מעמד צוות פורמלי 

  המורה, את התלמידים/ות ואת משרד החינוך.
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 נודה להתייחסותך.

 

 , בשםילילי בן עמ
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