
 

 [הקלד את כתובת החברה]
 

 הסטודנטים אגודת, הקיבוצים סמינר והסטודנטים הסטודנטיות אגודת, העברית האוניברסיטה הסטודנטים אגודת, גוריון בן אוניברסיטת הסטודנטים אגודת: הקואליציה הארצית להעסקה ישירה

 במעגלי, הנכים של הפעולה ארגון, מען העובדים ארגון, אביב תל אוניברסיטת של הבכיר האקדמי הסגל ארגון, במכללות החוץ מן המרצים ארגון, חברתי צדק למען משפטניות - מעכי - איתך, נדה'אג, א"ת אוניברסיטת
 הסטודנטים התאחדות, השדרה, העולה הקול, הזוטר האקדמי ארגוניהסגל של המתאם הפורום, החברתי המשמר, ומורות מורים של הוגנת להעסקה המטה, דמוקרטי הסוציאל המטה, האזרח לזכויות האגודה, צדק

 הרווחה ושירותי הסוציאלית העבודה עתיד למען סטודנטים - שינוי ים"עוס, הנכים מאבק מטה,  פתוחה כנסת, דמוקרטי עובדים ארגון - לעובדים כוח, אתיופיה לעולי וצדק משפט - טבקה, החברתית התנועה, הארצית
 שומרי, בישראל הנשים שדולת, לעובד קו, לכולנו עיר, צנטוריון, חברתי צדק למען סטודנטים - ח"צ, עתידנו, לנשים ותעסוקה הדרכה מידע - מהות מרכז, דמוקרטית הצהרה - מורשתנו עמותת, לכולנו עיר, בישראל

 גוריון בן באוניברסיטת ניקיון עובדות, בישראל המקומי השלטון במרכז הארצי היועצות איגוד, הלה מורות, הנוער חסות, ושליםיר בנק: כמו מופרטים ועובדים עובדות הנהגות, ל"שתי, אדם לזכויות רבנים -  משפט
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 ג"סיון תשע' יד  23.1.53 

 שר החינוך, כ שי פירון "חה :לכבוד

 לית משרד החינוך"מנכ, דלית שטאובר' גב

 

 משרד החינוךבין להעסקה ישירה והארצית  הקואליציה בין שיתוף פעולה: הנדון

 בהעסקה קבלנית ות/עובדות ועובדי החינוך המועסקים לכלהעברה להעסקה ישירה של ב

 

 ,נכבדי

ההעסקה הקבלנית במערכת החינוך למגר את  החינוךשל שר המהפכנית על החלטתו ך ברצוננו לבר

  .ת בצורה קבלנית להעסקה ישירהו/יםהמועסק ולהעביר את עובדות ועובדי החינוך

קבוצות וועדים הפועלים מזה שנים  –חברנו יחד , החינוך במערכתישירה ההעסקה ה את כדי לקדם

, ות/יםשל מאות אלפי עובד "להעסקה ישירה במערכת החינוך קואליציהה"את הקמנו ו –בנושא הזה 

 :השותפים בקואליציהרשימת להלן . ות והוריםי/םסטודנטי

 מורות 0,444המייצג , איגוד עובדי קרן קרב 

 מורות 1,500המייצג , ה"איגוד המורות והמנחות של תכנית היל 

 0,444-בהם מועסקים למעלה מ, ועד יוזם לאיגוד עובדי מוסדות חינוך ויובל חינוך בתל אביב 

 מטפלות ומדריכים, מורות ומורים

 2,144 מורות רנה קאסן 

 סייעות בגני הילדים ובבתי הספר 34,444-המייצגת כ, התארגנות הסייעות הארצית 

 "המכללות להוראה 20סטודנטיות בכל  24,444יצג המי" פורום הסטודנטים לחינוך 

 תלמידים והוריהם 204,444המייצג , ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים 

  ארגונים חברתיים 31קואליציה של  –הקואליציה הארצית להעסקה ישירה 

 פורום החינוך העירוני של ירושלים 

 

ביישום התהליך מראשיתו  יםלהיות שותפ בבקשהלשר החינוך  יד הפגישה היום ונייר זה מהווים הושטת

הן , חשיבות גדולהיש  בנושא זה י החינוך/לשיתוף הפעולה בין משרד החינוך לבין עובדות .ועד סופו

  .והן מההיבט המעשי הערכי מההיבט

 .זה פעולהיישום שיתוף  לשם שאנו מציעיםלהלן שלושה יעדים מדידים 
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 :םיעדי 

מתווה למעבר להעסקה ישירה שתפעל לגיבוש  ,קואליציהלמשרד החינוך ולת ועדה משותפת קמה. 5

 .המתווה יישוםתלווה את שו, של עובדות ועובדי החינוך המועסקות בצורה קבלנית

להעברה להעסקה ישירה תכנן מתווה ת ,הופרטי פהעל היקאסוף נתונים ת, תגדיר את התופעה ועדהוה

 .יםיאופרטיבהצעדים את הקדם תו

 ,ובמיוחד במערכת החינוך, עובדים במערכת ציבוריתועובדות על שלנו היא ש אידיאולוגיתהפיסה הת

שירות הניתן על פי חוק כל עובדות ועובדים בתייחס לשהוועדה תהיא  הצעתנו .ציבור י/ותלהיות עובד

כל פעילות באו /ו, י משרד החינוך"ממומן עהו, או חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה/ו, חינוך חובה

 .חינוכית קבועה הנעשית בשעות הלימודים ובתוך בית הספר ומוסדות חינוכיים אחרים

 .2453סוף אוגוסט  :מתווה למעבר להעסקה ישירה של עובדות ועובדי החינוךלגיבוש ה תאריך יעד

 .2451סוף אוגוסט : מעבר להעסקה ישירה של עובדות ועובדי החינוךל יעדתאריך 

 .בהעסקה קבלנית ות/עובדות ועובדי החינוך המועסקים כל על קיבוצייםה ההסכמים החלת. 2

כדי להפסיק באופן מיידי את האפליה  .ות/יםהעסקה קבלנית פוגעת פגיעה קשה בזכויות של העובד, כידוע

ההסכמים  שיחיל את תנאי צו הרחבהיש להוציא , להעסקה ישירהועד שיועברו , לרעה בתנאי ההעסקה

 .ות בה/יםהעובד לעל כלהקיימים במערכת החינוך קיבוציים ה

 .ד"תשעל "שנה :תאריך יעד

 .הקודם החינוך שר של מתקופתו החינוך רכתמעב מיפוי ההעסקה הקבלנית דוח חשיפת. 3

מיפוי , בראשות דני בר גיורא, בתקופת הכהונה של השר הקודם ערכה ועדה פנימית של משרד החינוך

 .הדוח שכתבה הוועדהנבקש לקבל לידנו את . במערכת החינוך ההעסקה הקבלניתשל 

 .מיידי :תאריך יעד

  

 ,בברכה. נודה להתייחסותכם

 הקואליציה להעסקה ישירה במערכת החינוך

 

 :נשי קשר/א

 lilisela@gmail.comל  "דוא, 054-4760720 'טל לילי בן עמי

 yogael@gmail.com  ל"דוא, 410-0058513 'טל אריאל ליבמן

 

 


