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 תמצית

ועניינו העסקת מורים במערכת החינוך באמצעות ' ת הכנסת שלי יחימוביץחברמסמך זה נכתב לבקשת 

ראש -לבקשת יושב, התרבות והספורט של הכנסת, המסמך מוגש גם לוועדת החינוך .גופים מתווכים

 .בנושא זהלקראת דיון שנקבע בוועדה , חבר הכנסת אלכס מילר, הוועדה

 המגוון הרב של מוסדות החינוך ושל התוכניות החינוכיות, נוכח היקף הפעילות העצום במערכת החינוך

יש קושי להקיף במסמך כגון זה את , (כפי שיוצג להלן)של הנושא  המופעלות בהם והיעדר הסדרה מלאה

מורים באמצעות גופים כל היבטיו של נושא העסקת המורים ואף את מכלול הסוגיות הנוגעות להעסקת 

 :אלההנושאים ה מוצגים הנוכחי במסמךלפיכך נבהיר כי  1.מתווכים

 ממצאי מחקרים שעסקו בהפרטת מערכת החינוך והקשרם לנושא העסקת המורים: רקע ;

 .דיונים ומסמכים קודמים; ת החינוךכשינויים בדפוסי העסקה של מורים במער

 וגעים להעסקת מורים באמצעות גופים מתווכיםמדיניות משרד החינוך וסוגיית הנתונים הנ. 

 תמונת המצב ברשויות מקומיות נבחרות. 

 התייחסות גורמים נוספים ; נבחרות ניות חינוכיות ייחודיות ותוספתיותתוכהעסקת מורים ב

 .הנוגעים בדבר

 :להלן כמה הבחנות מקדמיות המהוות מעין מבוא לדיון בנושא העסקת המורים במערכת החינוך

o ידי הבעלים של מוסד החינוך -העסקה על – ך רשמי וחינוך מוכר שאינו רשמיחינו–  

או )בבעלות המדינה  מוסדות רשמיים הספר הם-רוב בתי, בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים 

המורים המועסקים בהם ומלמדים בהם ולפיכך ( משותפת של המדינה והרשות המקומית בבעלות

את  ידי משרד החינוך אמורים להיות עובדי מדינה ולקבל-על ד המחויביםאת מקצועות הלימו

  .שכרם ממשרד החינוך

במקומות שבהם לא הוקמו חטיבות  ,שנתיים-ארבע ספר תיכוניים-ובבתי)בחטיבות עליונות  

ידי -עלבדרך כלל המורים מועסקים  ,בגדר מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים שהם (ביניים

יסודיים ספר -ישנם גם בתי .עמותה או חברה; רשת חינוך, שות מקומיתר: הספר-הבעלות על בית

  .הספר-ידי הבעלות על בית-וגם בהם המורים מועסקים לרוב על, שהם מוכרים שאינם רשמיים

-ישנה גם אפשרות לפיה הבעלות על ביתבפועל מתברר כי בשנים האחרונות  ,אף האמור לעיל-על 

עובדי ההוראה  לא תעסיק את כלל( המקומית או בעלות אחרתהרשות , בין אם זו המדינה)הספר 

 .יועסקו באמצעות גופים מתווכיםהספר -המלמדים בביתאלא שחלק מן המורים , באופן ישיר

מורים במוסד חינוך חלק מן המקרים שבהם כלומר ב, אפשרות זובמתמקד  עניינו של מסמך זה

 .דהיינו בהעסקה שאינה ישירה, חינוךידי הבעלות על אותו מוסד -לע מסוים מועסקים שלא

o ומורים , ידי משרד החינוך-על ותשעות המתוקצבלמדים את שעות הלימוד במסגרת מורים המ

  – המלמדים בשעות הממומנות ממקורות שאינם משרד החינוך

                                                 

שבוועדת החינוך של הכנסת הועלו בעבר  אף-וזאת על, המסמך אינו עוסק כלל בחינוך החרדי במערכת החינוך, למשל  1
. ונראה כי יש מקום לבחון גם מגזר זה. טענות רבות גם כנגד תנאי העסקה של גננות ברשת גני הילדים של אגודת ישראל

יסודי והן בחטיבות -הן בחינוך הקדם –נראה כי ראוי לערוך בדיקה מעמיקה בכל הנוגע למעבר של מוסדות חינוך , כמו כן
 .ובנוגע להשלכות של מעבר זה על העסקת סגל ההוראה, מבעלות הרשות המקומית לבעלות פרטית –ת העליונו
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ידי -המורים המלמדים את מקצועות הלימוד המחויבים על, במוסדות החינוך הרשמיים, כאמור

כאשר המשרד מקצה שעות )הם עובדי מדינה המקבלים את שכרם ממשרד החינוך משרד החינוך 

 (. הספר עבור שעות ההוראה של מורים אלה-תקן לבית

מסיבות שונות שביניהן קיצוצים קודמים בתקציבי משרד החינוך וכן שאיפה , יחד עם זאת

העסקה של חינוך הרשמי גם בישנה , הן מצד הרשויות והן מצד ההורים( כמו גם לגיוון)להישגיות 

האחרות ולעתים גם מעבר לסך השעות ) מורים נוספים המלמדים בשעות שהן מעבר לתקן

לעתים . והן מקצועות העשרההן מקצועות ליבה  – (שעות התקןעל שמשרד החינוך מתקצב בנוסף 

ה ברור מהי ההבחנתמיד אם כי לא , "תגבור לימודי" –אלה   מטרת ההעסקה של מורים מוגדרת

ולא כתוספת שעות " תגבור"הניתנים במקצועות הליבה כ נוספים  שלפיה מוגדרים שיעורים 

 .פשוטה כמשמעה

מתרומות של גופים , המימון להעסקת מורים אלה יכול להתקבל מתקציבי הרשויות המקומיות

ת יואופן ההעסקה של מורים אלה יכול לה. או מכספי הורים (פילנתרופיים או מסחריים) פרטיים

 .וחברות ת הוריםואו באמצעות גוף מתווך כגון עמות כאמור באמצעות הרשות המקומית עצמה

o תוכניות המפעילים , במערכת החינוך פועלים כיום מאות גופים מתערבים, על האמור לעיל נוסף

, "פורמליות-בלתי"חינוכיות חיצוניות המוגדרות בדרך כלל כתוכניות העשרה או כתוכניות 

במימון רשויות  (ן"תל)תוכנית לימודים נוספת ר החוקי המאפשר הנהגת במסגרת ההסד

תשלומי הורים תחת הסעיף של נות באמצעות משעות הממואו במסגרת , מקומיות והורים

המעבירים בפועל תוכניות אלו לתלמידים מכונים  עובדי החינוך". מרצון רכישת שירותים"

בחלק מן המקרים הבחירה בכינוי המתאים ) כיםמדריולעתים ( או עובדי הוראה) מוריםלעתים 

 . (נעשית בהתאם לצד שאותו תופס הדובר בוויכוח על צורת ההעסקה הראויה של עובדים אלה

 :הממצאים האלה, בין היתר, מן המסמך עולים

  בכמה מחקרים שפורסמו בתקופה האחרונה נטען כי התופעה של העסקת מורים באמצעות

מביטוייה המרכזיים של מגמת הפרטה מתמשכת במערכת החינוך גופים מתווכים היא אחד 

 :לתופעה זו עלולות להיות כמה השלכות שליליות מרכזיות. בישראל

 ;פגיעה באפשרות הפיקוח והבקרה על איכותם של כוחות ההוראה במערכת החינוך -

בתנאי )פגיעה בזכויותיהם של מורים המועסקים באופן שונה ממורים המקבילים להם  -

 ;ובתוך כך יצירת מעמדות שונים בקרב מורים, (פחותים סקה העשויים להיותהע

יועסקו מסוימים מכך שבמקומות  כתוצאה, בשוויון ההזדמנויות לתלמידיםפגיעה  -

בנוסף על המורים ( במימון פרטי ולעתים באמצעות גופים מתווכים)מורים רבים 

ואילו במקומות , חייבתך יישום תוכנית הלימודים המשאותם מממנת המדינה לצור

בהיעדר מידע על היקף ההעסקה  .כלכלי ירוד לא תתאפשר תוספת זו-שמצבם החברתי

לא ניתן יהיה גם לקבל החלטה מושכלת בדבר הקצאת משאבים , של המורים הנוספים

 .ספר שבהם אין העסקה כזו-לצורך העדפה מתקנת של בתי

 להגביר את הפיקוח על  2006וך כבר בשנת אף שוועדת החינוך של הכנסת דרשה ממשרד החינ-על

תוך פגיעה וציינה כי היא נעשית לעתים )התופעה של העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים 

נראה כי עד כה , ן בפרט"בכלל מערכת החינוך ובמסגרת התל, (בזכויותיהם של מורים אלה
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אוסף נתונים מרוכזים על אינו אף לא נקט צעדים מפורשים בנושא וגם כיום הוא משרד החינוך 

 . באופן זה מספר המורים המועסקים במערכת החינוך

  ( 2011מאי )ולפנייתנו הנוכחית ( 2006בשנת )תגובות המשרד לפנייתנו הקודמת בנושא זה

מצביעות על כך שמדיניותו המוצהרת של משרד החינוך היא כי עובדי ההוראה במוסדות החינוך 

-ת הלימוד הרגילים במסגרת שעות התקן המוקצות לביתהמלמדים את מקצועו, הרשמיים

-ואילו עובדי ההוראה בבתי, יועסקו בידי המדינה ויקבלו את שכרם ממשרד החינוך –הספר 

רשתות , דהיינו הרשויות המקומיות)הספר -הספר התיכוניים יועסקו בידי הבעלים של בתי

גש רב בתגובתו גם על כך שעובד משרד החינוך שם ד(. ספר-ובעלויות נוספות על בתי החינוך

 .ללא קשר לאופן העסקתו, הוראה במוסד חינוכי לא יועסק ללא רשיון הוראה קבוע או זמני

במצב שבו למשרד החינוך אין מידע על היקף ההעסקה של מורים באמצעות גופים , עם זאת 

על , (ידו-עלכמו גם על היקף ההעסקה של מורים המלמדים בשעות שאינן ממומנות ) מתווכים 

ועל תחומי על מספר השעות או  ת החינוך שבהם מועסקים מורים אלההיישובים ועל מוסדו 

את מדיניותו  לאכוף המשרדלא ברור כיצד יכול  –ההוראה שאותם מלמדים מורים אלה  

 .המוצהרת שנזכרה לעיל 

שר החינוך : הבשבועות האחרונים ניכר שינוי מסוים במדיניותו המוצהרת של המשרד בנושא ז 

תוך הבחנה בין )הודיע בישיבת ועדת החינוך של הכנסת כי בכוונתו לבחון לעומק את הנושא  

לבין , שבהם אין בהכרח הצדקה לקליטת העובדים כמורים מן המניין, פרויקטים תוספתיים 

וכי לתפיסתו יש לצמצם את מימדי ( מצבים אחרים שבהם יתכן כי ראוי לקלוט את העובדים 

בהמשך לכך מסר משרד החינוך למרכז המחקר . ופעה של העסקה קבלנית של מוריםהת 

לית המשרד לגבש מדיניות בנושא מורים עובדי "והמידע של הכנסת כי השר הנחה את מנכ 

, לית המשרד מינתה ועדה לנושא"נכמ. מסגרת זאת תיעשה במשרד עבודת מטהוכי ב, קבלן 

 (. מינהלת החינוך בירושלים -י"ראש מנח)גיורא -בראשות מר דני בר 

  גם בידי מרכז השלטון המקומי אין מידע מרוכז על העסקת מורים ברשויות המקומיות

. ובתשובתו לפנייתנו הבהיר גוף זה כי הפיקוח על הנושא אינו מעניינו, באמצעות גופים מתווכים

דה כי על מרכז קבעה הווע 2006אף שבדיון שנערך בוועדת החינוך של הכנסת בשנת -על, זאת

השלטון המקומי לבדוק את הנתונים המפורטים הנוגעים לקיומה של תופעה זו ברשויות 

 .ולחזור לדווח לוועדה על הצעדים שבכוונתו לנקוט בנושא, המקומיות

 במערכת החינוך יש, שנאסף בשלב זה במרכז המחקר והמידע של הכנסתבלבד פי מידע חלקי -על 

בנוסף להעסקת מורים . רים המועסקים בידי גופים מתווכיםמושל  רבותמאות  לכל הפחות כיום

וכעת  נושא אשר כבר נדון בעבר בוועדת החינוך של הכנסת –א "באופן זה בערים ירושלים ות

בקרב מספר קטן  שנערכה בבדיקה אקראית ,נמצא – מוצגים לגביו נתונים מפורטים יותר

שבהן מועסקים וש רשויות מקומיות נוספות שלכי ישנן לפחות  ,יחסית של רשויות מקומיות

מורים  לרבות, באמצעות גופים מתווכיםיסודיים -ספר יסודיים ועל-מאות מורים בבתי

 .הוראת מקצועות הליבההעוסקים ב

ברשויות ידי גופים מתווכים במסגרות החינוך הפורמלי -מספרם של המורים המועסקים על 

אם מצרפים . לכל הפחות וריםמ 2,000–1,500-ד על כעומ בלבד זהבמסמך  הנסקרותהמקומיות  

המורים המועסקים בתוכנית ייעודית שאותה מפעיל המשרד במסגרת קידום נוער  לכך את  

צירופם של עובדי החינוך המועסקים במסגרת . מורים 3,000 המספר עולה על , (ה"תוכנית היל) 

כמדריכים לחילופין ורים או שלגביהם קיימת מחלוקת בדבר הגדרתם כמ)קרב  תוכנית  
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 7,000-יעמיד מספר זה  על כ, (בפעילויות העשרה שאינן חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים 

 .המועסקים באמצעות גופים מתווכים עובדים  

  בחלק מהמקרים ציינו הרשויות המקומיות כי גם כאשר המורים מועסקים באמצעות גופים

מעדויות שונות עולה כי , עם זאת. פי חוקי העבודה-להם עלהזכויות המגיעות  נשמרות, מתווכים

ולמשל יתכן , עשויים להיות ביטויים מגוונים לפגיעה בזכויות המורים המועסקים באופן זה

 עיכוב בהעברת כספים שהתקבלו ממשרד החינוך בעבור הפרשות לקרנות פנסיה ולקופות גמל

ת ות העיקריוהמחלוקאחת . הגוף המעסיק ידי-אך לא הועברו מייד לייעודם על, של העובדים

ההגנה מפני  ,למשל, ובתוך כך)ל המורים לביטחון תעסוקתי בעניין זה סובבת סביב דרישתם ש

שינויים  או לחילופין בתקופות שבהן נערכים, פיטורים מחזוריים בתקופת החופש הגדול

 גמישותיתר ראים לאל מול שאיפתם של הגורמים האח, (בתוכניות חינוכיות מסוגים שונים

 . בהעסקההתוכניות השונות ומכאן שגם לגמישות  בהפעלתהפעלת שעות הלימוד וב

  על ואמין בשלב זה נראה כי אין בידיה של אף רשות ציבורית אפשרות להפקת מידע מרוכז

-ובתוך כך על העסקה של מורים המלמדים בבתי, פעולתן של עמותות הורים במערכת החינוך

השוויון הקיים -התרחבותה של תופעה זו עלולה להחריף את אי. עמותות אלוהספר באמצעות 

כלכלי ירוד -שכן הורים לתלמידים שמצבם החברתי, ספר במערכת החינוך-בין יישובים ובין בתי

לא יוכלו לספק לילדיהם רמת חינוך שווה לזו שתינתן במקומות שבהם נשכרו מורים נוספים 

 .להוראת מקצועות הליבה הבסיסיים בכל הנוגע אפילו, די עמותות ההוריםי-על

 רקע .1

 מחקרים המצביעים על מגמת הפרטה במערכת החינוך .1.1

לאחרונה פורסמו כמה מחקרים שנטען בהם כי במערכת החינוך בישראל מתרחשים זה שנים רבות 

אלה וכי לתהליכים , תהליכי הפרטה המבטאים נסיגה של המדינה מאחריותה למתן שירותי חינוך ציבורי

, פי המחקרים-על .בשוויון ההזדמנויות בחינוךובהן פגיעה , השפעות חברתיות הרסניותעלולות להיות 

למשל התרחבות , אופנים תהליכי ההפרטה האמורים פועלים בכמה ערוצים במקביל ומתבטאים בכמה

לרבות , קייםבלתי מבוקרת של מסלולי לימוד ייחודיים במימון פרטי וכן מעורבות מוגברת של גופים עס

 . בעלות על מוסדות חינוך

נכתב כחלק מפרויקט רחב בנושא " )מגמות הפרטה במערכת החינוך בישראל"במחקרו , ר ניר מיכאלי"ד

מניח תשתית מושגית , (ליר בירושלים-הפרטה במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה על שם חזן במכון ון

גישה : מבחין בין שתי גישות פרשניות לנושאמיכאלי , ראשית 2.לעיסוק בנושא הפרטת מערכת החינוך

שלפיה הפרטה מתרחשת רק כאשר יש נסיגה מוחלטת של המדינה מאחריותה למתן שירותי  –מצמצמת 

שלפיה כל נסיגה של המדינה מתפקידי ניהול והפעלה של מערכת  –גישה מרחיבה ו; חינוך לאזרחיה

פרטיים ושיקולים של כוחות השוק הכלכלי  והיא מביאה להכנסת אינטרסים, החינוך משמעותה הפרטה

בישראל וטוען כי יסודות לאחר מכן מיכאלי סוקר את התפתחותה של מערכת החינוך . אל תוך המערכת

 .שונים בתהליכי ההפרטה הנוכחיים טמונים כבר בשלביה המוקדמים של התפתחות זו

                                                 

גבולות ההפרטה וסוגיית , אחריות המדינהפרק מתוך מחקר שכותרתו , "מגמות הפרטה במערכת החינוך", ניר מיכאלי  2
 .2010אוקטובר , ליר בירושלים-מכון וןהמרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה על שם יעקב חזן ב, (טיוטה לדיון)הרגולציה 
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במערכת החינוך וכן דוגמאות  מיכאלי מציג שלושה ערוצים מרכזיים של הפרטה, בהמשך לדברים אלה

 :הממחישות זאת

ומהשפעתה  נסיגה של המדינה מעיצוב התכנים החינוכיים ודרכי העברתם – הפרטה פדגוגית -

, ידי גופים פרטיים-הספר על-הפעלת תוכניות לימודיות וחינוכיות בבתי, לדוגמה .בתחומים אלו

 ;"פרטיים במימון ציבורי"ספר -התרחבותם של בתי

נסיגה של המדינה מתקצוב המעשה החינוכי והעברת נתחים גדלים והולכים  – ימוןהפרטת המ -

תשלומי ההורים וההסתמכות על תרומות ותמיכות כספיות של , לדוגמה .למימון המגזר הפרטי

 ;גופים פרטיים

ידי הכנסת -נסיגה של המדינה ממעורבותה בניהול המעשה החינוכי על – הפרטה מינהלית -

מגמות , ספר לניהול עצמי-מעבר בתי: לדוגמה. המושאלות מעולם העסקיםשיטות ניהוליות 

ההדגשה אינה ) העסקת מורים באמצעות גופים מתווכיםספר ו-סטנדרטיזציה במדידת בתי

 .(במקור

ומציין כי העמדה שהוא מצדד בה , מיכאלי סוקר במחקרו כמה עמדות כלפי תהליכי ההפרטה האמורים

מבחינה ". כנה למהותו השוויונית והדמוקרטית של החינוך הציבוריס"היא שתהליכי ההפרטה הם 

להספקה לא שוויונית של שירותי חינוך "עמדה זו גורסת כי צפוי שההפרטה והמסחור יובילו , חברתית

 ".וכתוצאה מכך להגדלת הפערים החברתיים

אשר נערך במרכז " ךהיבטים של הפרטה במערכת החינו"במחקרה , בוזגלו-גם נוגה דגן, בדומה למיכאלי

בין  3.של הפרטה" מגמה זוחלת"מציינת כי זה שלושה עשורים יש במערכת החינוך בישראל , "אדוה"

של גמישות " אתוס תאגידי"אימוץ : בוזגלו-שאותם מציינת דגן, הביטויים המרכזיים למגמת הפרטה זו

 .ואף להכשרתםמסלולים שונים להעסקת מורים  אשר מביא ליצירת, ניהולית

הספר -משפטיים של סוגיית ההעסקה העקיפה של עובדים בבתיהיבטים ציבוריים ודיון נרחב ב

, "הספר-עובדי קבלן בבתי", מצוי גם במאמרו של גיא דוידוב( אך לא רק לגביהם, לרבות עובדי הוראה)

דוידוב  4."הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל"שעניינו , בתוך ספר בעריכת פרופסור אורית איכילוב

ומציג  של עובדים במערכת החינוך סוקר במאמרו עדויות שונות לקיומו של דפוס העסקה עקיפה

השינוי במהות היחסים "הסברים למשמעותה של העסקה זו מבחינת הפגיעה בזכויות עובדים ומבחינת 

להציג את  מעניין, לצורך הדיון בנושא שבו עוסק מסמך זה". הספר-שבין המועסקים לבין קהילת בית

 :הדברים הבאים מתוך פרק הסיכום של מאמרו של דוידוב

כך . יש להודות כי השימוש בהעסקה עקיפה לא נועד רק כדי לצמצם את העלות המוטלת על המעביד"

במערכת החינוך אחת המטרות של מבנה משפטי זה היא לאפשר למשרד להתאים את מספר , למשל

אולם . הכל לטובת התלמידים –קלות מורים שאינם מתאימים המורים לדרישות משתנות ולפטר ביתר 

-מטרות של גמישות יתר ניהולית אפשר להשיג על. אינו יכול להצדיק את המטרה, במקרה זה, האמצעי

שארגוני המורים ידאגו ( ולקוות)וניתן להניח , ידי שינוי ההסכמים הקיבוציים והחקיקה הרלוונטית

                                                 

 .2010נובמבר , "אדוה"מרכז , היבטים של הפרטה במערכת החינוך, בוזגלו-נוגה דגן  3
-תל) הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל, (עורכת)אורית איכילוב : בתוך, "הספר-בבתי' עובדי קבלן'", גיא דוידוב  4

 .173-145'  עמ, (2010, ביבא-אוניברסיטת תל –הוצאת רמות : אביב
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הטלת המחיר כולו על קבוצת המורים החדשה ביותר או . בירותלהבטיח לעצמם הגנות חלופיות ס

  5."אינה ניתנת להצדקה, בדרך של הדרת אותם מורים באמצעות העסקה עקיפה, החלשה ביותר

-על המהפכה הניאו: דוח דוברת"במאמרם , דנו יוסי דהאן ויוסי יונה 2005נזכיר עוד כי כבר בשנת 

כמו )רפורמות חינוכיות במדינות המערב  ות שונות המאפיינותהשלכותיהן של מגמב, "ליברלית בחינוך

האיגודים המקצועיים  וביניהן החלשת, על העסקת המורים( ידי ועדת דוברת-גם ברפורמה שהוצעה על

בין היתר באמצעות החלפת ההסכמים הקיבוציים בחוזים אישיים ובאמצעות העסקת , של המורים

ויונה טענו במאמר זה כי העסקה של חלק מהמורים בתנאים דהאן . אדם-ידי חברות כוח-מורים על

תביא לפילוג מקום העבודה וליצירת מצב שבו מורים , שונים מהתנאים בהם מועסקים מורים אחרים

הניסיון מלמד "החוקרים ציינו כי . עמיתים שיישבו באותו חדר מורים יהיו בעלי זכויות שונות זה מזה

ההסדר ההתחלתי רק שיעור נמוך של עובדים מועסקים בחוזים  פי-שבה על" רגל בדלת"שטקטיקת 

ההסכם הקיבוצי מצטמצם . נוטה עם הזמן להתרחב ושיעור החוזים האישיים הולך וגדל, מיוחדים

אז נפגעים גם תנאי ההעסקה של אותם עובדים שעברו ; בהדרגה וכוחו של ארגון העובדים הולך ונחלש

 6".לחוזים מיוחדים

היו שטענו , סקת מורים באמצעות גופים מתווכיםתקשורת על העהפרסומים בכלי ריבוי הבעקבות , מנגד

הניתנת למורים " הקביעות הטוטלית"כי אחת הסיבות המרכזיות לפנייה אל גופים מתווכים אלו היא 

במערכת החינוך והיעדר האפשרות לשחרר מורים שאינם טובים מתפקידם ולקלוט תחתיהם מורים 

עריכת רפורמה הכוללת הקניית אוטונומיה ניהולית רחבה יותר למנהלי , לפי טענה זו. מתאימים יותר

תייתר את הצורך באגודות חינוך  (ביטול מוחלט של מוסד הקביעותשאינה מחייבת כזו ) הספר-בתי

 7.אדם להעסקת מורים-ובחברות כוח

 בנושאשעסקו דיון קודם בוועדת החינוך של הכנסת ומסמכים קודמים  .1.2

, "העסקת מורים באמצעות חברות קבלניות"נערך בוועדת החינוך של הכנסת דיון בנושא  2006ת בשנ

ל רקע פרסומים בכלי נערך בין היתר ע האמור דיוןה 8.'ביוזמתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ

ובהם עמותות , מורים רבים בישראל מועסקים באמצעות גופים מתווכים התקשורת שבהם נטען כי

הוכן במרכז המחקר והמידע של הכנסת הדיון האמור לקראת  ".אגודות חינוך"אדם ו-חברות כוח, הורים

 9:אשר ממנו עלה כדלקמן, דוח תמציתי

ובסתירה למדיניותו , בניגוד לטענת משרד החינוך בתשובתו לפניית מרכז המחקר והמידע -

למדים הן מקצועות מורים המ באמצעות גופים מתווכים נמצא כי בירושלים הועסקו, המוצהרת

 ;בידיעת מפקחי משרד החינוך, לימוד רגילים והן לימודי העשרה

" תוכנית הלימודים הנוספת"לסוגיית בין היתר העסקת המורים באמצעות גופים מתווכים קשורה  -

 בחלק מהמקרים מורים המועסקים בדרך זו נשכרים כמורים ללימודי. במוסדות החינוך( ן"תל)

ואחר כך משתלבים במערכת , מאלה של כלל עובדי ההוראה בתנאים שוניםן "העשרה במסגרת תל

                                                 

 .169' עמ, שם  5
'  עמ, 2005, 27גיליון מספר , תיאוריה וביקורת, "ליברלית בחינוך-על המהפכה הניאו: דוח דוברת", יוסי דהאן ויוסי יונה 6

27-25. 
 .2006ביולי  4, הארץ, "חינוך בקבלנות", נחמיה שטרסלר 7
 .2006בנובמבר  28, 90' פרוטוקול מס, התרבות והספורט של הכנסת, ועדת החינוך 8
 .2006נובמבר , יובל וורגן :כתב, העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 9

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/chinuch/2006-11-28.html
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01661.pdf
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העסקת המורים בתנאים האלה . ן"השעות הרגילה באותם תנאים שבהם הועסקו במסגרת התל

נושא שעליו העיר )ונעשית ללא פיקוח הולם של המשרד  ל משרד החינוך"מנוגדת להנחיות חוזרי מנכ

10;(בעבר גם משרד מבקר המדינה
 

י משרד החינוך אין מידע מרוכז ומקיף על העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים במערכת ביד -

 ;החינוך

, גם בידי מרכז השלטון המקומי אין כל מידע מרוכז על העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים -

 ובתשובתו למרכז המחקר והמידע של הכנסת אף צוין כי אין לו עניין להיות מעורב בסוג העסקה זה

ל משרד "אף שהנחיות חוזרי מנכ-על, זאת .הניתנות במוסדות החינוך" אקסטרה"הנוגע לשעות 

הספר קובעות כי כל רשות חינוך מקומית תעביר למשרד החינוך -ן בבתי"החינוך בדבר הפעלת תל

דרך העסקת ובתוך כך את התייחסותה ל, את חוות דעתה לגבי נוהל הפעלת התוכנית הנוספת

 .המורים

י ועדת סיכם את הדיון באומרו כ, חבר הכנסת לשעבר מיכאל מלכיאור, ראש ועדת החינוך דאזיושב 

תוך פגיעה , ינוי את התופעה של העסקת מורים באמצעות גופים מתווכיםהחינוך מגנה בכל צורה של ג

הוועדה תבעה ממשרד החינוך לפקח באופן , בנוסף. באופן זה בזכויותיהם של המורים המועסקים

ולהעמיד לדין את  ,ל"בתקנות ובחוזרי מנכ, ן הקבועים בחוקים"יבי יותר על הנהלים להפעלת תלאפקט

הוועדה דרשה גם ממרכז השלטון המקומי לבדוק את הנושא בקרב כלל ראשי . מי שאינו מציית להנחיות

כדי ולחזור לדווח לוועדה על הנתונים הקשורים לתופעה ועל הצעדים שיינקטו , הרשויות המקומיות

 11.לעקור אותה מן השורש

 ידי רשויות מקומיות ודיווח על כך למשרד החינוך-העסקת מורים על .1.3

ובהקשר לדברים שנאמרו במבוא בדבר , ערך בוועדת החינוךהדיון הקודם שנ בהמשך לסקירת עיקריו של

ת להעסיק מורים נוספים באמצעו( ובהן הרשויות המקומיות)הספר -האפשרות של הבעלויות על בתי

בנושא התשלומים של משרד , 2003בביקורת שערך משרד מבקר המדינה בשנת  כי נזכיר, גופים מתווכים

הספר אשר משמשים בסיס לתשלומי -בדיווחי בתירבים נמצאו ליקויים , החינוך לחטיבות העליונות

נוך על רשויות מקומיות לא דיווחו למשרד החינמצא כי  היתרבין  .המשרד בעבור החטיבות העליונות

כיוון שמדובר בדרך כלל על שעות הניתנות באמצעות , שעות הוראה נוספות שהן מממנות מתקציבן

הספר ומכאן -אשר הדיווח עליהם עשוי לגרום להורדת הפרופיל הכללי של בית, העסקת מורים צעירים

  12.שגם לתקצובו בשיעור נמוך יותר

כאשר משרד החינוך אינו מודע למספר ער כי אפשר לש, אף כי הדבר לא הוזכר במפורש בדוח המבקר

אזי אין באפשרותו לקיים פיקוח , שעות ההוראה הנוספות למוסדות חינוך ברשות מקומית מסוימת

                                                 

 
הפעלת התכנית הנוספת תיעשה על ידי הרשות "ל קובעות כי "הנחיות חוזר המנכ, הילדים בלבד-יש לציין כי לגבי גני10

על ידי , בהסכמת הרשות המקומית יהיה אפשר להפעיל את התכנית על ידי עמותה. המקומית או על ידי חברה עירונית
 ". ריגים אפשר יהיה להפעילה באמצעות מורה המוכרת כעוסקת מורשה על פי החוק המחייבובמקרים ח, ס המקומי"המתנ

 .2006בנובמבר  28, 90' פרוטוקול מס, התרבות והספורט של הכנסת, ועדת החינוך  11
 .557-569' עמ, 2004מאי , 2002ולחשבונות שנת הכספים  2003לשנת ' ב54דוח שנתי , מבקר המדינה  12

מסר כי המשרד עורך בקרות באמצעות רואי חשבון ומבצע הצלבות של נתונים בתגובתו של משרד החינוך על ביקורת זו נ 
ובהמשך לכך נוקט צעדים כגון קיזוז תקציבים ופתיחה בהליכי שימוע , ממאגרים ממוחשבים שונים כדי לחשוף פערי דיווח

, לביקורת המדינה אגף בכיר –משרד ראש הממשלה : מתוך .כלפי בעלויות ומנהלים אשר נמצא כי דיווחו באופן לקוי
 .177-178' עמ, 2004מאי , 'ב54הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/chinuch/2006-11-28.html
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=404&id=57&contentid=7528&parentcid=undefined&bctype=7526&sw=1024&hw=698
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/236293DB-6636-43E1-B793-0B9E183D6B54/0/54a92003.pdf
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לבחון האם וממילא אין לו אפשרות , כוחות ההוראה המלמדים בשעות אלהאיכותם של אפקטיבי על 

 13.ם נשמרות זכויותיהם של המוריםאההעסקתם של מורים אלה נעשית באמצעות גופים מתווכים ו

המשרד דורש לדווח : המבקר הצביע על כך שקיימים חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות לבין המשרד

ואילו , שהוא אינו מתקצב את הרשויות בעבורן, לו גם על מורים שמלמדים בשעות שאינן כלולות בתקן

, בצד זאת. ינן צריכות להיכלל בדיווחים למשרדהרשויות סבורות ששעות שהן משלמות בעדן מתקציבן א

על הרשויות להתאים , המבקר קבע כי כל עוד הנחיות המשרד בדבר דיווח על כל השעות עומדות בתוקפן

העוסק , במסמך 3ראו התייחסות נוספת של משרד החינוך לנושא זה בפרק  14.את דיווחיהן להנחיות אלה

 .כת החינוךבסוגיית הנתונים על העסקת מורים במער

 מדיניות משרד החינוך .2

 :כפי שעולים מן המקורות הבאים, להלן יפורטו עיקרי מדיניותו של משרד החינוך בנושא הנדון

-ו 2006בשנים  בנושא הנדון תשובות משרד החינוך לפניות מרכז המחקר והמידע של הכנסת .א

2011; 

במסגרת דיוני , הנדון נושאבשל חברי כנסת אשר עסקו  שר החינוך לשאילתות ולשאלותתשובות  .ב

 .מן השנה האחרונה הכנסת

לכך שבמערכת החינוך מועסקים מורים  יש כיום מודעות מסוימתמשרד החינוך בלומר כי  אפשר ,ככלל

למשרד לא ידוע ואולם , הספר בו מועסקים המורים-ידי גופים מתווכים שאינם הבעלים של בית-על

וא סבור כי בדרך כלל מורים אלה אינם עוסקים בהוראה המהו היקף ההעסקה של מורים באופן זה ו

 (. במקצועות אלה אלא במקרים של תגבור לימודי)של מקצועות הליבה רגילה 

של העסקת  אחר הנושא אינו רואה צורך במעקב שיטתינראה היה כי משרד החינוך , עד לאחרונה

 בשבועות האחרונים ניכר שינוי, עם זאת. על כך באיסוף נתוניםמורים באמצעות גופים מתווכים או 

שר החינוך הודיע בישיבת ועדת החינוך של הכנסת : במדיניותו המוצהרת של המשרד בנושא זה מסוים

שבהם אין בהכרח הצדקה  ,תוך הבחנה בין פרויקטים תוספתיים)את הנושא לעומק כי בכוונתו לבחון 

וכי ( העובדים את ראוי לקלוט יתכן כי הםשב לבין מצבים אחרים ,לקליטת העובדים כמורים מן המניין

 משרדבהמשך לכך מסר . של העסקה קבלנית של מורים התופעה את מימדי לתפיסתו יש לצמצם

לגבש מדיניות בנושא  לית המשרד"נסת כי השר הנחה את מנכלמרכז המחקר והמידע של הכ החינוך

לית המשרד מינתה ועדה "נכמ .וכי במסגרת זאת תיעשה במשרד עבודת מטה, מורים עובדי קבלן

 15(.מינהלת החינוך בירושלים -י"ראש מנח)גיורא -בראשות מר דני בר, לנושא זה

 :להלן סקירה תמציתית של התייחסויות קודמות מצד משרד החינוך לנושא זה

לקראת הדיון הקודם שנערך בוועדת החינוך , בתשובתו הראשונית של משרד החינוך לפנייתנו בנושא זה

הספר -בבתי, הילדים הציבוריים-היא שעובדי ההוראה בגנימדיניותו ציין המשרד כי , 2006בשנת 

                                                 

היא עיכוב ממושך , ים בכלי התקשורתכפי שנחשפו בפרסומים שונ, נזכיר כי אחת מהפגיעות האפשריות בזכויות המורים 13
אשר מועברים ממשרד החינוך דרך , בהעברת כספים המיועדים להפקדה בעבור קרנות פנסיה וקופות גמל של המורים

בינואר  29, (המוסף לשבת) ידיעות אחרונות, "מי נתן את ההוראה", יאנה פבזנר: ראו למשל. הספר-הבעלויות על בתי
 .2011בינואר  20, 2חדשות ערוץ , "בלי תנאים סוציאליים: ם בישראלמורי", דפנה ליאל; 2010

 .563' עמ, 2004מאי , 2002ת הכספים ולחשבונות שנ 2003לשנת ' ב54דוח שנתי , מבקר המדינה 14
חברתי -ישיבה בנושא דוח הוועדה לשינוי כלכלי)התרבות והספורט של הכנסת , מישיבת ועדת החינוך 485פרוטוקול מספר  15

 16, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, משרד החינוך; 2011בנובמבר  7, (נוךפרק החי –" דוח טרכטנברג" –
 .2011בנובמבר 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=404&id=57&contentid=7528&parentcid=undefined&bctype=7526&sw=1024&hw=698
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2011-11-07-02.rtf
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הביניים המלמדים את מקצועות הלימוד הרגילים במסגרת שעות התקן המוקצות -היסודיים ובחטיבות

הספר -ואילו עובדי ההוראה בבתי, יועסקו בידי המדינה ויקבלו את שכרם ממשרד החינוך –הספר -לבית

 16.דהיינו הרשויות המקומיות ורשתות החינוך, הספר-כוניים יועסקו בידי הבעלים של בתיהתי

ישירה של חבר  לשאילתה, גדעון סער, אמירה דומה לזו שלעיל הוצגה גם בתשובתו של שר החינוך

משרד החינוך עצמו אינו מעסיק מורים שהם עובדי השר הדגיש כי . 2010דצמבר ב, הכנסת אריה אלדד

רשתות חינוך , ידי רשויות מקומיות-עובדי ההוראה מועסקים עליסודי -חינוך העלבאלא ש, עמותות

עוד צוין בתשובה זו של  .פי הסכמים קיבוציים המחייבים את המעסיק-בדרך כלל על, ועמותות שונות

ספר מתקיימות פעילויות שונות לתגבור לימודים ולתגבור -יש מצבים בהם בבתי, בנוסף"השר כי 

. רשויות מקומיות ובעלויות, זאת לאור יוזמות מקומיות של הורים, ויות חינוכיות מגוונותפעיל

ידי -הספר וההעסקה נעשית בדרך כלל על-בפעילויות אלה מועסקים עובדי הוראה מחוץ לתקן בתי

 17.(ההדגשה אינה במקור) "קבלן משנה והסדרים מקומיים

חזר השר על הדברים שלעיל ', הכנסת שלי יחימוביץבתשובה נוספת של שר החינוך לשאילתה של חברת 

אולם יש להניח , מורים אלה אינם מועסקים בהוראה של מקצועות הליבה, באופן עקרוני"והוסיף כי 

היקף ההעסקה של מורים באמצעות אשר ל". ל"שגם במקצועות הליבה מתקיימים תגבורים יזומים כנ

אדם בהוראה -אגף כוח"השר ציין בתשובתו כי , להגופים שונים ולתנאים שבהם מועסקים מורים א

ידי -במשרד החינוך אינו בקיא בשכרם ובתנאי העסקתם של המורים והמדריכים המועסקים על

, כמו כן. ועל כן אינו יכול להשוות את שכרם לשכר המורים במערכת, רשויות ועמותות בפעילויות תגבור

נן שוכן י, הדבר משתנה ממקום למקום ואינו עקביאין אפשרות להעריך באיזה היקף מדובר מאחר ו

 18.(כל ההדגשות אינן במקור) "רשויות ועמותות, פעמיות ומשתנות ביוזמתם של הורים-פעולות חד

במסגרת דיוני , של שר החינוך לנושא ההעסקה של עובדי הוראה במערכת החינוך התייחסות נוספת

, במליאת הכנסתבמסגרת שעת שאלות , נת וילףנמצאה בתשובתו לשאלה של חברת הכנסת עי, הכנסת

שאלתה של חברת הכנסת וילף התייחסה בין היתר למורים ולמדריכים בתוכניות כגון . 2011ביולי 

או שמשרד החינוך קיבל )באמצעות זכיינים אשר זכו במכרז לעניין זה , ה"ותוכנית היל" תוכנית קרב"

השר ציין כי יש להבחין בין עובדי (. ת המכרזיםאישור להפעיל תוכניות אלו במסגרת פטור מחוב

ההוראה המלמדים את תוכנית הלימודים המחייבת לבין מדריכים המועסקים בתוכניות העשרה שאינן 

ולפיכך  דיים ובצרכים המשתנים באופן תדיראשר מתאפיינות בתנאים ייחו, חלק מתוכנית הלימודים

 . האדם בהן-וחיש צורך לשמור על גמישות בהפעלתן ובהעסקת כ

להקפדה על שמירה של כל הזכויות הנלוות לצורות ההעסקה "משרד החינוך פועל עוד ציין השר כי 

מקיים פיקוח על הפעילויות כדי לוודא את "ו" פי החוק והסכמי השכר המקובלים במשק-השונות על

עם . "ל המעורביםהן כלפי התלמידים והן כלפי עובדי ההוראה ושאר אנשי המינה, קיום ההתחייבויות

ספר לצורך מתן פעילות או שירות כזה או אחר כדי להפוך -לא די בכניסה לבית"השר הדגיש כי , זאת

בסיום דבריו ציין השר כי לאחרונה  ".אדם לעובד הוראה או להקנות זכויות של מורה או עובד הוראה

                                                 

;            2006ביולי  30, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אדם בהוראה-מנהל אגף בכיר לכוח, ציון שבת  16
 .2006נובמבר , יובל וורגן: כתב, העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת: מתוך

 .2010בדצמבר  7, 908שמספרה , דברי תשובה לשאילתה ישירה של חבר הכנסת אריה אלדד, גדעון סער, שר החינוך  17
 .2011במאי  2, 1133שמספרה ' תה ישירה של חברת הכנסת שלי יחימוביץדברי תשובה לשאיל, גדעון סער, שר החינוך  18

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01661.pdf
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לאחר , ד בתחום זהל משרד החינוך לבחון האם ניתן לשפר את הפיקוח של המשר"הנחה את מנכ

 19.שהובאה בפניו תלונה על הלנת זכויות סוציאליות של עובד הוראה בתוכנית מסוימת

 לפנייתו, ר שמשון שושני"ד, (עד לאחרונה) ל משרד החינוך"בתשובתו של מנכנציין כי , לבסוף

לא ניתנה התייחסות ישירה לנושא , של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא זה האחרונה

וזאת בשונה מתשובותיו של שר , עסקה של מורים במערכת החינוך באמצעות גופים מתווכיםהה

, "גופים מתווכים"ר שושני ציין בתשובתו כי לא ידוע לו למה הכוונה במושג "ד .החינוך שהוצגו לעיל

, ניוהדגיש כי מדיניות המשרד היא כי אין להעסיק עובד הוראה במוסד חינוכי ללא רישיון קבוע או זמ

כאשר הפיקוח מטעם המשרד )הספר -וכי האחריות לביצוע ההוראה מוטלת על הבעלות ועל מנהל בית

ל ציין כי משרד החינוך מפרסם מכרזים לפרויקטים חינוכיים "המנכ, מעבר לכך (.חייב לוודא את ביצועה

במקרים של  וכך גם)פי דרישות המכרז -ובמסגרתם הזכיין מעסיק עובדים על, שנועדו לקדם תלמידים

ל כי "עוד ציין המנכ"(. רים ורוכש את שירותם"מיזמים משותפים שמקיים המשרד עם עמותות ומלכ"

רים העוסקים בתוכניות "משרד החינוך אינו מתכוון להיות המעסיק של עובדי עמותות או מלכ"

 20".זמניות ופרטיקולריות, ייחודיות

 הצעת החלטה שהוגשה לממשלה .2.1

שר הגיש נציין כי לאחרונה , כפי שהשתקפה עד היום, של משרד החינוך בנושאבצד תיאור מדיניותו 

בנושא הסדרת "( הצעת מחליטים)"הצעה לקבלת החלטה לממשלה , חבר הכנסת שלום שמחון, ת"התמ

בהצעה זו מוצע לקבוע כי . זכויות עובדי קבלן בגופים ציבוריים והבטחת תנאי העסקתם באופן הוגן

ידי קבלן המספק שירות בגוף ציבורי לא -המועסקים עליקה שתבטיח כי עובדים ת יקדם חק"משרד התמ

ידי -בשל העסקתם על, ים את אותה עבודהיופלו בתנאי העסקתם בהשוואה לעובדי הגוף הציבורי המבצע

מוצע שהממשלה תטיל על משרד הרווחה והשירותים החברתיים , ה זובחלקה השני של הצע .רם שלישיגו

ועם אגף החשב הכללי ת "התממשרד עם , בהתייעצות עם נציבות שירות המדינה, נוךמשרד החיועל 

ועובדים  עובדי הוראהתנאי העסקתם של  במסגרתו יבחנו אתפיילוט שלבצע  ,במשרד האוצר

 ,במידת הצורך – בתיאום עם אגף התקציבים באוצר  –פעלו ם המועסקים על ידי קבלן חוץ ויסוציאליי

 ידי-על ידי המדינה או-המועסקים על בתחומים אלה לעובדיםה של העובדים להשוואת תנאי העסק

 .בשלב זה טרם נקבע מועד לדיון בהצעה 21.(ההדגשות אינן במקור) הרשויות המקומיות

במערכת  ינויים בדפוסי העסקה של מוריםסוגיות נוספות שנזכרו כביטוי לש .2.2

 החינוך

ראוי להזכיר בקצרה כמה , מתווכים אף שהמסמך מתמקד בהעסקת מורים באמצעות גופים

אשר לגבי חלקן נטען כי הן מבטאות מגמת שינוי בדפוסי במערכת החינוך מההתפתחויות האחרונות 

                                                 

 .2011ביולי  5, דברי הכנסת  19
 .2011במאי  9, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, (היוצא)ל משרד החינוך "מנכ, ר שמשון שושני"ד  20
התקבלה , ן המועסקים בגופים ציבורייםהבטחת תנאי העסקה הוגנים של עובדי קבל – הצעת החלטה, ת"משרד התמ 21

 . 2011בנובמבר  9-ההצעה הוגשה לממשלה ב; 2011בדצמבר  1, ת"מלשכת שר התמ

גיש הצעה דחופה לממשלה להסדרת זכויות עובדי י, שלום שמחון, ת"שר התמ: "הודעה לתקשורת, ת"משרד התמ: ראו גם 
 .2011באוקטובר  26, "קבלן בגופים ציבוריים והבטחת תנאי העסקתם באופן הוגן

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/8A9B3A63-00DA-4AFE-A8B3-D5514DFD6F12.htm
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בין אם הן גורמות במישרין להתרחבות ההעסקה העקיפה ובין אם הן נוגעות לכך , ההעסקה של המורים

 22.בעקיפין

 ספר בניהול עצמי-בתי .2.2.1

של שינויים בדפוסי העסקה של מורים במערכת החינוך  מרכזימחקרים כביטוי אחת הסוגיות הנזכרות ב

החלו מדובר ביוזמה אשר גורמים שונים במערכת החינוך . ספר לניהול עצמי-היא סוגיית המעבר של בתי

ספר במדינות -ואשר מקורה בדגמים שונים של ניהול עצמי שהונהגו בבתי, לקדמה כבר לפני שני עשורים

ניהוליים ותקציביים , כרוכה בהיבטים פדגוגייםהסוגיה בכללותה . ב ואוסטרליה"ארה, ניהכגון בריט

ולסקור בהרחבה את ההתפתחויות שחלו בה במשך  ונראה כי יש מקום לייחד לה דיון נפרד, רבים

העצמת  –ניהול עצמי "קיבלה הממשלה החלטה בדבר  2011במרס כי  נזכיר רקבשלב זה  23.השנים

לקבל את הצעת שר החינוך לפעול להגדלת מרחב הניהול "שבה הוחלט , "הספר-הל בביתסמכויות המנ

ובמסגרת זו לפעול להעצמת הסמכות והאחריות , הספר-הספר ומנהלי בתי-הפדגוגי והתקציבי של בתי

 התוכנית תכלולבשלב ראשון , פי ההחלטה-על". ספר בניהול עצמי-של המנהל באמצעות המעבר לבתי

ידי משרד החינוך בתיאום עם -בהיקף שייקבע על, ספר בחינוך הרשמי-במספר בתי "(לוטפיי)" ניסוי

 24.משרד האוצר

לית בכירה "סמנכ, מיכל כהן' התייחסה גב 2011הכנסת שנערכה באוגוסט ל בישיבת ועדת החינוך ש

ימודים ייערך בשנת הלהאמור לסוגיה זו וציינה כי הניסוי , ומנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך

-בתי שכבר נכללו במהלכים קודמים של מעברספר -אשר חלקם בתי, ספר-בתי 135-ב( ב"תשע)הנוכחית 

הספר הנכללים בפיילוט הוגדל ועומד -כהן כי מספר בתי' בתשובה עדכנית מסרה גב  25.ספר לניהול עצמי

 26.ספר-בתי 180כיום על 

שהעביר משרד " ב"כות לשנת הלימודים תשעניהול והיער, תכנון"כי בפרסום מקיף בנושא  עודנציין 

ספר בניהול עצמי ובו סעיף שכותרתו -נכלל פרק בנושא בתי, 2011הספר ביוני -החינוך אל מנהלי בתי

ספר בניהול עצמי -תמנהל ביבסעיף זה צוין כי ". הספר-אדם בבית-הגדלת אפשרויות העסקת כוח"

לתוכניות העשרה ולצורך , לצורך תגבור וסיוע פדגוגי, פי צרכיו-להעסיק כוח עזר נוסף על" יוכל( וצוותו)

בכפוף להסכמים קיבוציים "בהערת שוליים לסעיף זה צוין אומנם כי הדבר ייעשה ". תגבור מינהלי

עובדי עזר נוספים "כי  –באופן שעשוי לסתור הערה זו  –אך מייד לאחר מכן צוין , "ומינהליים שיוגדרו

-בית. פי חוזה ולתקופה קצובה-על, עמותה או חברת כוח אדם, תיועסקו באמצעות הרשות המקומי

                                                 

המכרז שפרסם לאחרונה משרד החינוך בדבר הפעלת מערך מורים אחת הסוגיות שאינה נדונה במסמך זה היא סוגיית  22
ת החינוך של הכנסת בנושא זה הדגיש משרד החינוך כי בכל מקרה בדיון שנערך בוועד. ממלאי מקום במערכת החינוך

נוכח מסקנותיה של ועדת החינוך מאותו דיון , עם זאת. ידי הזכיין-ידי המשרד עצמו ולא על-העסקת המורים תיעשה על
 .יתכן כי יש מקום לקיים דיון מעקב בנושא זה, שכללו בקשה ממשרד החינוך לבחון את הנושא שנית

אפשר להזכיר כי הקמתם של גופים מתווכים לצורך העסקת מורים היתה ככל הנראה , בהקשרו של מסמך זה, לכך למש 23
 . יפו –אביב -ספר לניהול עצמי בערים ירושלים ותל-קשורה ישירות למעבר של בתי

מחקר , יאוריהת –ספר בניהול עצמי -בית, חיים גזיאל: ראו למשל, ספר בכללותו-להרחבה בנושא ניהול עצמי של בתי 
 (.2002, אביב-אוניברסיטת תל  –הוצאת רמות ) ומעשה

 .2011במרס  13מיום , של הממשלה 2981החלטה מספר   24
 .2011באוגוסט  3, של הכנסת מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט 470פר פרוטוקול מס 25
 6, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, משרד החינוך, לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי"סמנכ, מיכל כהן 26

 .2011בדצמבר 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2011/03/des2981.htm
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2011-08-03.rtf
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בהתאם לתעריפי שכר שיגובשו ברשות , הספר יבחר את כוח האדם להעסקה ויקבע את שכרו

 27".פי פרמטרים שקופים ושוויוניים-על, האדם-בעמותה או בחברת כוח, המקומית

 תמרוץ ותגמול מיוחד של מורים –" חוזים אישיים" .2.2.2

לפיהן הסכמתו של ארגון זה לכמה מתנאיו של , יסודיים-ועלו טענות כנגד ארגון המורים העללאחרונה ה

מהווה ביטוי נוסף לשינויים בדפוסי ההעסקה של המורים שמגמתם " עוז לתמורה"הסכם הרפורמה 

שני הסעיפים . בתחום החינוך" כלכלת השוק"הכללית היא הפרטה והרחבה של יישום מדיניות 

שאינו מעניינו של מסמך , וזכרו בהקשר זה היו הסעיף העוסק בשכר דיפרנציאלי למוריםהמרכזיים שה

 28.למורים בפריפריה "חוזים אישיים"והסעיף העוסק ב, זה

כי במסגרת כן ו ,ואינו מתיימר לעסוק בהיבט של דיני עבודה יש להבהיר כי מסמך זה אינו מסמך משפטי

ראוי , יחד עם זאת". עוז לתמורה"יפים הרלוונטיים בהסכם לא נבחנו לעומק מכלול הסעזה מסמך הכנת 

תמרוץ "לציין כי מבדיקה ראשונית של הנושא מול משרד החינוך ומול ארגון המורים עולה כי המנגנון ל

חוזים "בשם הצדדים להסכם ידי -המכונה על, של מורים המועסקים בפריפריה" ותגמול מיוחדים

מורים על חוזה אישי נפרד ומנותק לחלוטין מן ההסכמים  מתייחס לחתימה של אינו, "אישיים

, תום הארגון המייצג אותםההסכמים הקיבוציים עליהם ח שחלים עליהםאלא נוגע למורים , הקיבוציים

באמצעות חוזה אחיד שנוסחו המקנה להם תמרוץ כספי נוסף נעשית " חוזה אישי"על אותו  ושחתימתם

 29.עצמומתוקף ההסכם הקיבוצי , נקבע מראש

, 2011בנספח להסכם הקיבוצי שנחתם בין השלטון המקומי לבין ארגון המורים באוגוסט ( א)4סעיף 

קובע , "חוזה מיוחד להעסקת עובד הוראה במסגרת תמרוץ ותגמול מיוחד"שעניינו הנוסח המוסכם של 

לפי דרגתו  פי הוראות ההסכמים הקיבוציים ומשכורתו תהיה-מוצהר כי עובד ההוראה מועסק על: "כך

וותקו בדירוג עובדי ההוראה לרבות כל התוספות שהינו זכאי להן מתוקף הסכמי השכר בגין מילוי 

 30".הוראת המקצוע האמור ובהתאם לכללים הקבועים לגבי עובדי הוראה/התפקיד

 –" עוז לתמורה"הסכם חתימת כלומר עוד קודם ל –א "יש לציין כי גם בשנת הלימודים תשע, כמו כן

פי -על)לה במערכת החינוך תוכנית תמרוץ ותגמול מיוחד של מורים באזורי עדיפות לאומית הופע

המשפט העליון אשר פסלה את -לאחר פסיקת בית, קריטריונים ונהלים חדשים שנקבעו בנושא זה

                                                 

יוני , (גירסה מלאה) ב"ניהול והיערכות לשנת הלימודים תשע, מארז תכנון –ה "מתנ, המינהל הפדגוגי –משרד החינוך   27
-אוטונומיה בקבלת שירותים שונים בבית"עוסק ב, במסגרת פרסום זה, סעיף נוסף בפרק הנזכר לעיל. 290-288' עמ, 2011

כגון עמותות , תים פדגוגייםביניהם נותני שירו, וקובע כי המנהל וצוותו יוכלו להתקשר עם נותני שירותים, "הספר
התקשרויות אלה יעוגנו בנהלים ברורים ובהתאם "יש לציין כי בהמשך לכך נכתב כי . חינוכיות או מפעילי תוכניות העשרה

 ".לסטנדרטים מחייבים
עבודה "באתר האינטרנט , "ליברלית על מערכת החינוך-השתלטות ניאו –חוזים אישיים ", שושי פולטין: ראו למשל 28

 .2011באוגוסט  1, "שחורה
, אדם בהוראה-מינהל כוח –משרד החינוך , האגף לשיפור מעמד המורה, ממונה על תמריצים לעובדי הוראה, זהבה נבו 29

; (2011בדצמבר  5-וספת בוהבהרה נ) 2011בנובמבר  17, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תיאום ובקרה
 .2011בדצמבר  6, שיחת טלפון, יסודיים-ארגון המורים העל, יושבת ראש המחלקה הפרופסיונלית, נורית ולנסי

במובנם )ולנסי לנושא הכללי של חוזים אישיים ' גבמופיעה התייחסות של  באתר האינטרנט של ארגון המוריםיש לציין כי  
ארגון המורים מתנגד להעסקת מורים "ובה מצוין בין היתר כי , במערכת החינוך( כחוזים חלופיים להסכמים הקיבוציים

 ".שעות אפקטיביות וכל סוג אחר של העסקה שאינו מעוגן בהסכם קיבוצי, בחוזים אישיים
' וכן נספח ו, 2011באוגוסט  14מיום , הסכם קיבוצי כללי ליישום רפורמת עוז לתמורה בחטיבות העליונותב 53ראו סעיף  30

. מסמך זה אינו בוחן לעומק את מכלול ההשלכות המשפטיות והאחרות של הסעיף הרלוונטי בהסכם, כאמור. להסכם זה
בחוזה מצוין כי , כך למשל. אשר נראה כי יש מקום להבהירם, מרכיבים שונים בחוזה שצורף כנספח להסכם ישנם

לא יובא בחשבון , לא ייכלל בבסיס החישוב של תוספות שכר אחוזיות, התגמול המיוחד אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין"
בחוזה המצורף ( ג)4סעיף " )בגינו הפרשות לקרן השתלמותולא יבוצעו , לעניין פיצויי פיטורים או לצורך חישוב ערך שעה

 (.להסכם' כנספח ו

http://www.blacklabor.org/?p=35726
http://www.blacklabor.org/?p=35726
http://www.blacklabor.org/?p=35726
http://www.blacklabor.org/?p=35726
http://www.irgun-hamorim.org.il/Content.aspx?atcid=20523
http://www.irgun-hamorim.org.il/content/14.8.2011.pdf
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 א"בשנת תשע בתוכנית זו נכללו 31".חוזים אישיים"אשר כונתה בשם הכללי , (הקריטריונים שנהגו בעבר

מורים מלמדים בשני  36) יסודי-מורים בחינוך העל 367-מורים בחינוך היסודי ו 446ם מה –ורים מ 777

וחמישה , מורים היו חברי הסתדרות המורים או ארגון המורים 772, מקרב מורים אלה. (שלבי החינוך

קים מורים היו מורים ותי 476, מקרב מורים אלה, כמו כן. מורים בלבד היו ללא שייכות ארגונית

, במחוזות הדרום ודהמורים שנכללו בתוכנית לימרוב . מורים היו מורים חדשים 301-במערכת החינוך ו

-ב יגדל מספר המורים בתוכנית זו לכ"בשנת תשע, לפי הערכת המשרד .הצפון והחינוך ההתיישבותי

 32.בכפוף למגבלות התקציב, מורים 1,000

 גמישות בהעסקת מורים ומנהלים .2.2.3

 –" אופק חדש"יישום הסכם הרפורמה "ל חדש שעניינו "פרסם משרד החינוך חוזר מנכ 2009בנובמבר 

חוזר זה כולל בין היתר ". שינוי והרחבה של סמכויות המנהלים, גמישות בהעסקת מורים ומנהלים

 :(ההנחיות מתייחסות למורים ולמנהלים שהם עובדי מדינה) הנחיות בנושאים אלה

 ;ך החודשים הראשונים לפתיחת שנת הלימודיםגמישות בהעסקת מורה חדש במהל -

 ;תהליך סיום עבודתו של מורה בעל השכלה פדגוגית מלאה בתקופת ניסיון -

תהליך הסיום של עבודתם של מורים קבועים בעלי השכלה פדגוגית מלאה מסיבות פדגוגיות  -

וגע למורה שנים לבין התהליך הנ 15ובתוך כך הבחנה בין התהליך הנוגע למורה עם ותק של עד )

 ;(שנים ויותר 16עם ותק של 

תוך הבחנה בין מנהלים , גם במקרה זה)ספר קבוע -תהליך סיום עבודתו בניהול של מנהל בית -

 (.שנים ויותר 16שנים לבין מנהלים בעלי ותק של  15בעלי ותק של עד 

אשר  יבוציההסכם הקההוראות המפורטות בו נשענות על סעיפי , ל"ר המנכשמשתמע משמו של חוזכפי 

במאמר חדש של החוקר דן , כן-פי-על-אף". אופק חדש"נחתם עם הסתדרות המורים ליישום רפורמת 

נטען כי מדובר במהלך נוסף המשקף סוג מסוים של הפרטה , שכתיבתו הושלמה לאחרונה, גרוסמן

פעלה  אשר" רגולציה בחינוך"שנכתב במסגרת קבוצת מחקר בנושא , פי מאמר זה-על. במערכת החינוך

אשר באים  –השינויים בדפוסי ההעסקה של המורים , (בהדרכתו של פרופסור יוסי יונה)ליר -במכון ון

מן הפיקוח של , משקפים העברה של סמכות מהותית בנושא העסקת המורה –לידי ביטוי בחוזר האמור 

מנהל )פי חוק -עלאל נציג הפועל בעניין זה שלא ( אשר סמכות זו הוקנתה לו מתוקף חוק)משרד החינוך 

הדבר דומה להעברת סמכות ואחריות אל ומכאן ש, (שמעמדו בנושא זה אינו מוסדר בחוק, הספר-בית

 33(.ההדגשה אינה במקור) חיצוני" קבלן משנה"

, במאמרו עורך גרוסמן השוואה מפורטת בין מודל ההעסקה אשר היה קיים עד לפרסום החוזר האמור

ההעסקה החדש שיוצר חוזר  לבין מודל, יגו של משרד החינוךואשר התבסס על סמכות המפקח כנצ

כאשר המודל החדש מתאפיין , מהשוואה זו הוא מסיק כי מדובר בשני מודלים שונים בתכלית. ל"המנכ

הן בצמצום מעורבותה של המדינה בדפוסי העסקתו של המורה והן בהחלשת מעמדו של הארגון היציג 

                                                 

ת הלימודים בשנ אה באזורי העדיפות הלאומיתתמריצים לעובדי הור"בנושא , 4/ל משרד החינוך תשעא"ראו חוזר מנכ 31
 .2010בדצמבר  1, "א"תשע

, אדם בהוראה-מינהל כוח –משרד החינוך , האגף לשיפור מעמד המורה, ממונה על תמריצים לעובדי הוראה, זהבה נבו 32
 .2011בנובמבר  17, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תיאום ובקרה

: ירושלים) רגולציה בחינוך, (עורך)יוסי יונה : בתוך ,"?העסקה או הפרטה –" העסקה גמישה"ל "ר מנכחוז", דן גרוסמן  33
 (.טרם פורסם, ליר-מכון ון

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-5/HodaotVmeyda/H-2011-4-8-5-4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-5/HodaotVmeyda/H-2011-4-8-5-4.htm
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משום שמהות ההעסקה , ראשית" –מודל זה מבטא הפרטה , וסמןלטענתו של גר, כאמור 34.של המורים

משום , ושנית; הספר ולמנהלו המתפקדים בנושא זה באופן אוטונומי-של המורה הועברה לבית

בוטלה הלכה למעשה , אשר התבססה על פרוצדורה ארוכה ומורכבת בעבר, שקביעותו של המורה

 35".בהסדרי התעסוקה החדשים

אשר פרסמה הרשות , רכה של השנתיים הראשונות ליישום רפורמת אופק חדשיש לציין כי בדוח הע

ספר -צוין כי אחד החסרונות שעליהם הצביעו מנהלי בתי, (ה"ראמ) הארצית למדידה ולהערכה בחינוך

האוטונומיה הניתנות משביעות רצון מהסמכויות ו-איבכל הנוגע ליישום הרפורמה התבטא בתחושת 

כלומר טרם , ט"ח ותשס"דוח הערכה זה התייחס לשנות הלימודים תשס ,עם זאת 36.להם במסגרתה

בהקשר זה מוצע לשקול כי בהערכות  37.פרסום הנהלים החדשים הנוגעים לגמישות בהעסקת מורים

התייחסות להשלכותיהן של ההנחיות החדשות הנוגעות להעסקת גם תשולב הרפורמה עדכניות של 

כפי שנעשה בדוח ההערכה האמור לגבי ) מנהלים ומפקחים, וריםעל בסיס עמדותיהם של מוזאת , מורים

 (.היבטים אחרים של יישום הרפורמה

 סוגיית הנתונים הנוגעים להיקף ההעסקה באמצעות גופים מתווכים .3

כלל בכל הנוגע להיקף ההעסקה ולדרכי ההעסקה של ( היעדר איסוף כזה, או ליתר דיוק)איסוף הנתונים 

במקרה זה אין . ניהול המידע במערכת זוהפורמלית מהווה חריג לרעה בתחום במערכת החינוך  המורים

אלא בהיעדרה , להפיק נתונים קיימיםבמסירת הנתונים או בקושי מצד הממשלה מדובר על התמהמהות 

 .של מדיניות להסדרת הנושא

"( הספר-תהעסקת עובדים בבי"שכותרתו ', פרק ג) 1969-ט"התשכ, ספר-נזכיר כי חוק הפיקוח על בתי

אלא אם יש בידי העובד אישור בכתב מאת המנהל הכללי כי אין  38לא יעסיק אדם עובד חינוך"קובע כי 

בחוק קובע כמה סוגים של מוסדות חינוך ( א)2סעיף , עם זאת ".לו התנגדות להעסקתו כעובד חינוך

הספר -דהיינו כל בתי –" ספר שעובדי החינוך בו הם עובדי מדינה-בית"וביניהם , שעליהם החוק אינו חל

כי  יםקובע אינם( והתקנות שתוקנו מתוקפו)החוק , בנוסף. הרשמיים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים

אופן  פרטים בדבר יכלול ,כדי לקבל את האישור האמור ,המידע שאותו יש חובה להציג למנהל הכללי

 39.המיועדוהיקף ההעסקה  ההעסקה

                                                 

באה לידי , העיקרון המכונן של הסדרי התעסוקה החדשים של המורים, "גמישות בהעסקה"ה"גרוסמן מסביר במאמרו כי  34
, הקטנה של מספר הביקורים בכיתתו של מועמד הפיטורים, ך הליך הפיטוריםקיצור מש: ביטוי בשלושה היבטים מרכזיים

ההחלטה על פיטוריו של מורה אמנם מתקבלת בבית הספר בו הוא מלמד אולם . הקטנה וביטול פרוצדורות להגנת המורה
 ."ההוראה שלו המורה מאבד את רישיון, כלומר. פיטוריו משמעם פיטוריו ממשרד החינוך בכלל ולצמיתות

כתוצאה , בהיבט אחד: מעמדו של ארגון המורים היציג מוחלש בשני היבטים, ל"פי חוזר המנכ-גרוסמן טוען כי על, בנוסף 
 –ובהיבט השני , שהיו קיימות בנוהל הפיטורים הקודם" הגנות"מעצם קיום הליך פיטורים מהיר במסגרתו בוטלו 

 (.קודםביחס למצב ה)כתוצאה מהחלשת מעמד הארגון בהליך עצמו 
 .שם, דן גרוסמן 35
 .2010אפריל , בתום שנתיים ליישומה בחינוך היסודי" אופק חדש"הערכת רפורמת , ה"ראמ 36
 (.חוזר זה בוטל) 2009באוקטובר  1-מ, 2/ל תשע"זר מנכהנהלים פורסמו לראשונה בחו 37
ספר ועיקר עיסוקו בו הוא בהוראה או בחינוך וכן מי שעוסק בפיקוח על -הוא מי שעוסק בבית" עובד חינוך", פי החוק-על 38

 .הוראה או חינוך

הצעת חוק  – 2008-ח"סהתש, הצעת חוק עובדי הוראה התקבלה בקריאה ראשונה 17 -כי בכנסת הבהקשר זה יש להזכיר  
להסדיר היבטים נרחבים של מקצוע ההוראה וכללה בין היתר היתה שמטרתה  (שנדונה גם בוועדת החינוך)ממשלתית 

 .18-עד כה לא הוחל על הצעה זו דין רציפות בכנסת ה. הוראות בדבר רישוי ופיקוחהגדרה מחודשת של עובד הוראה וכן 
. וכן טופס הבקשה שבתוספת לתקנות אלו, 1970-ל"התש, (ור להעסקת עובד חינוךאיש)ספר -ראו תקנות פיקוח על בתי 39

הספר -באמצעות מנהל בית, לחוק יגיש למנהל הכללי של משרד החינוך 16המבקש אישור לפי סעיף "קובעת כי  1תקנה 
 ."...בקשה שתיערך לפי הטופס שבתוספת ויצרף לה שאלון עובד הוראה, שבו עומד המבקש להיות מועסק

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/329F6A02-F7FE-4C8B-AB0B-3C108EF0182E/112271/ofek_hadash_report.doc
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למסור מדי , ספר-חובה של בעל רשיון לקיום ביתק הפיקוח האמור קובע חוסעיף אחר בעניין לציין כי מ

אך אינו , הספר-המועסקים בבית עובדי השירותרשימה של ( או למי שהסמיך לכך)שנה למנהל הכללי 

אולי מתוך )הספר -המועסקים בבית עובדי החינוךקובע חובה דומה לגבי מסירת רשימה דומה של 

 ,לפיו אין התנגדות של המשרד להעסקת עובד חינוך מסויםזכר לעיל ואשר שנמחשבה כי הצורך באישור 

  40(.נותן לכך מענה

הימצאותם של נתונים על מורים המלמדים במערכת החינוך  משרד החינוך לשאלתנו בדברבתשובת 

וכי  "אינו אוסף מידע בנושא זה"הבהיר המשרד כי , בשעות שמעבר לשעות התקן שהמשרד מקצה

בתשובה זו צוין עוד כי . "המדווח למשרד החינוך באופן ישיר על מורים שמחוץ לשעות התקןאין גורם "

המידע המתקבל במשרד החינוך בנוגע לחינוך היסודי ולחטיבות הביניים מקורו בתהליכי בקרה 

אולם גם מידע זה מתייחס רק למספר , (ראו הרחבה להלן –" בקרת התקן"ובייחוד )שהמשרד מפעיל 

לא חלה על הרשות המקומית , ככל הידוע"בתשובת המשרד נכתב כי . וספתיות ולא מעבר לכךהשעות הת

קיימת חובה על , עם זאת. ידה-המועסקים על, על מורים בחינוך היסודי ובחטיבות הבינייםחובה לדווח 

בתשובה לשאלה נוספת בעניין ". הבעלויות לדווח על כלל המורים המלמדים בחטיבות העליונות

צרכים של להבהיר המשרד כי גם הדיווח על המורים בשלב חינוך זה מיועד , בות העליונותהחטי

שעות תוספתיות של המורים המלמדים בלא לצורך מיפוי חישובים כספיים הנוגעים לתקצוב החטיבות ו

 41.(ידי המשרד-שמועבר על לימודהממקורות שאינם שכר הממומנות )

 בקרת התקן .3.1

קריים העשויים לאפשר למשרד החינוך לקבל מידע על היקף ההעסקה של אחד המקורות העי, כאמור

 הדוח השנתי על הוא( ולכל הפחות בשלבי החינוך היסודי וחטיבות הביניים)מורים במערכת החינוך 

 הספר היסודיים-מדובר בדוח המסכם את ממצאיה של בקרה מדגמית הנערכת בבתי. בקרת התקן

נים בין היתר המקורות להקצאת שעות הוראה אשר במסגרתה נבח, ובחטיבות הביניים בחינוך הרשמי

א "בין השנים תשס .הספר בשעות המתקבלות ממקורות אלה-הספר והשימושים שעושים בתי-לבתי

. בהיקפים משתנים, ה"להוציא שנת תשס, נערכה בקרת התקן מדי שנה( 2008/9)ט "תשס –( 2000/1)

לא ( 2010/11)א "תשע –ובשנת הלימודים הקודמת , ביותרע נערכה הבקרה בהיקף מצומצם "בשנת תש

 .נערכה הבקרה כלל

-על כי משרד החינוך החליט שלא לערוך את בקרת התקן בשנת הלימודים הקודמת יש לצייןבנקודה זו 

בדיון שנערך בוועדה )על חשיבותה של בקרה זו ועדת החינוך של הכנסת זמן קצר קודם לכן עמדה אף ש

בקרת התקן היא כלי ניהולי חיוני "כי  2010קבע גם הוא במאי אף שמבקר המדינה -עלו, (2010במרס 

שעומד לרשות הנהלת משרד החינוך בבואה לבחון את השימוש שנעשה בחלק גדול , יחיד מסוגו, ביותר

לאחרונה יידע מרכז המחקר והמידע של הכנסת את חברי ועדת החינוך על  42."מתקציבו של המשרד

                                                                                                                                                      

תקנה , (הגדרה הכוללת כאמור את רוב החטיבות העליונות)נזכיר גם כי בכל הנוגע למוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים  
קובעת כי מוסד חינוך לא יוכרז כמוכר אלא אם יתמלאו  1953-ד"התשי, (מוסדות מוכרים)בתקנות חינוך ממלכתי ( 6()א)3

רים והעובדים במוסד יהיו לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך משכורות המו"תנאים שונים ובהם התנאי כי 
במקרה שהמוסד מקיים תוכנית הבראה , ע קובע כי יתכן חריג לתנאי זה"תיקון לתקנות אלה משנת תש". רשמיים

 .קנהובהתאם לתנאים נוספים שנקבעו בת, שאושרה מראש ושלדעת חשב משרד החינוך מחייבת  הפחתה בשכר העובדים
, מצוי בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים עובדי החינוךסעיף דומה המחייב הגשת רשימה של . בחוק הפיקוח 21סעיף  40

 (. כידוע חוק הפיקוח אינו חל על מוסדות שהוכרו כמוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים) 2008-ח"התשס
תשובות לפניית מרכז , משרד החינוך, נהלת המינהל הפדגוגימנהל אגף בכיר לארגון הלימודים וסגן מ, ר משה דקלו"ד 41

 .2011בנובמבר  20-ו 2011באוקטובר  30, המחקר והמידע של הכנסת
על "בדוח המבקר צוין בין היתר כי ; 770' עמ, 2008ולחשבונות שנת הכספים  2009ב לשנת 60דוח שנתי , מבקר המדינה 42

להפיצם לגורמים המתאימים ולעקוב אחר תיקון , ממצאי בקרת התקןהנהלת משרד החינוך לדאוג שייעשה שימוש ב
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ובתשובה לפנייתו של יושב ראש הוועדה אל שר החינוך בעניין זה ציין השר כי  43,המשרד החלטה זו של

וכי בשנת , ספר על ריבוי הבקרות במערכת החינוך ועל תכיפותן-ההחלטה נבעה מתלונות של מנהלי בתי

 44.יתקיימו הבקרות כנדרש( ב"תשע)הלימודים הנוכחית 

 ממצאי מחקרים המבוססים על נתוני הבקרה .3.1.1

נתוני בקרת התקן לשנים  לשעות ההוראה בחינוך היסודי אשר התבסס על מקורות המימוןשל  תוחנימ

שעות העבודה של כוחות ההוראה עלה כי , נעם זוסמן ושי צור, שערכו החוקרים נחום בלס, 2009-2001

מסך היוו כעשירית  –עמותות והורים , רשויות מקומיות –שמומנו ממקורות חיצוניים למשרד החינוך 

בניתוח זה נמצא עוד כי השתתפות של   45.שלישים-חלקן של העמותות עמד על כשנימתוך כך ו, השעות

החוקרים העירו כי יתכן שהסיבה )דתי -הורים במימון שעות עבודה של מורים בלטה בחינוך הממלכתי

נמצא כי ככל , כמו כן. יהודי-ונעדרה כמעט לחלוטין בחינוך הלא( לכך היא רצון לענות על צרכי הדת

גם לגבי , בדומה לכך. כך גדלה השתתפותם במימון, כלכלי של ההורים חזק יותר-שהרקע החברתי

כלכלי של -ידי הרשויות המקומיות נמצא כי ככל שהאשכול החברתי-שעות העבודה שמומנו על

 .כך תמיכתן גברה, הרשויות גבוה יותר

ואשר מתמקד , ור על בסיס נתוני בקרת התקןזוסמן וצ, החוקרים בלסלאחרונה שערכו  46ניתוח נוסף

ת פשר לראשונה להציג את חלוקת תשוממא, בשעות העבודה של המורים בחינוך היסודי שימושיםב

תוך הבחנה בין מורי משרד החינוך לבין מורים שאינם מורי משרד  ,העבודה של המורים בשלב חינוך זה

ורים שאינם יש להדגיש כי הנתונים על מ. החוקריםכפי שהתקבלו מן  להלן יוצגו נתונים אלה ;החינוך

מורים לווך או למורים המועסקים באמצעות גוף מתבהכרח מתייחסים  לאמורי משרד החינוך 

, מתנדבות שירות לאומי, גם שעות הוראה של מורות חיילות כיוון שהם כוללים, המועסקים ללא אישור

 . ידי הרשויות המקומיות-ורים המועסקים ישירות עלועשויים לכלול גם מ, סטודנטים ומתנדבים אחרים

 

                                                                                                                                                      

א לא "ע נערכה בקרה מצומצמת ביותר ובשנת תשע"בשנת תש, כאמור, כן-פי-על-אף(. 777' עמ" )הליקויים שהועלו בה
 .נערכה בקרה כלל

נעם , (החברתית בישראל חוקר בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות)בסיכום מחקר שערכו החוקרים נחום בלס , זאת ועוד 
ואשר ממצאים רלוונטיים מתוכו  2010אשר פורסם בדצמבר , (חוקרים בחטיבת המחקר של בנק ישראל)זוסמן ושי צור 

חשיבות הממצאים וייחודיותם מדגישה את הצורך בהמשך עריכת בקרת התקן "ציינו החוקרים בין היתר כי , יוצגו להלן
, הספר בחינוך המוכר שאינו רשמי-הוספת בתי)פר היסודיים וחטיבות הביניים הס-מדי שנה בשנה והרחבתה לכל בתי

רצוי גם לעבות את הנושאים הנחקרים בבקרת התקן . וכן לחטיבות העליונות( ובחינוך המיוחד, בעיקר במגזר החרדי
ואף כזה , ינהלייםשאינו מצוי במקורות מידע מ, כדי שניתן יהיה להפיק מהבקרה יותר מידע נחוץ, ולמחשב את הבקרה

, 2001-2009תקצוב החינוך היסודי , נעם זוסמן ושי צור, נחום בלס: מתוך". הנאסף במסגרתה ואינו מומר לתווך מגנטי
 .51' עמ, 2010דצמבר , 2010.18סדרת מאמרים לדיון , חטיבת המחקר –בנק ישראל 

באוגוסט  30, כתב יובל וורגן, תמונת מצב –מספר התלמידים בכיתה במערכת החינוך , מרכז המחקר והמידע של הכנסת 43
2011. 

חבר הכנסת אלכס , התרבות והספורט של הכנסת, ראש ועדת החינוך-מכתב אל יושב, חבר הכנסת גדעון סער, שר החינוך 44
שפרסם משרד החינוך ביוני   –ב "יערכות לשנת תשעהיהול ונ, כנוןתארז מ –ה "נפי חוברת מת-על; 2011בנובמבר  20, מילר
כאשר כל , 2012אפריל  –הבקרות במערכת החינוך ייערכו בשנה זו במהלך החודשים פברואר , (הגירסה המלאה) 2011

, אופק חדש, השעותסיום בקרת תקן "מצוין בפרסום כי המועד  ל, בהמשך לכך. ספר יידגם בבקרה אחת בלבד-מנהל בית
 .הוא בחודש אפריל" (יסודי-בעלו ספר ביסודי-מדגם בתי)ניהול עצמי ופעולות תוספתיות 

פרק זה בדוח השנתי ; 290-292' עמ( סוגיות במדיניות הרווחה: 'פרק ח) 2011אפריל , 2010דין וחשבון לשנת , בנק ישראל 45
 –בנק ישראל , 2001-2009תקצוב החינוך היסודי , ושי צור נעם זוסמן, של בנק ישראל מבוסס על מחקרם של נחום בלס

 .2010דצמבר , 2010.18סדרת מאמרים לדיון , חטיבת המחקר
-על השימושים בשעות עבודת מורים בבתי –? ילד מתוק שלי, ספר היום-מה למדת בבית, נעם זוסמן ושי צור, נחום בלס 46

 (.םטרם פורס)חטיבת המחקר  –בנק ישראל , ספר יסודיים

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02912.pdf
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 47לפי סוג המורים והשנה, םספר יסודיי-חלוקת תשומת העבודה של כוחות ההוראה בבתי

 
ממוצע לשנים 

2001 – 2004  
ממוצע לשנים 

2006 – 2009  
ממוצע לתקופה 

2001 – 2009  

    (באחוזים) התפלגות מספר המורים. א

 70.6 67.9 74.4 ידי משרד החינוך-מורים המועסקים על

ידי משרד -מורים שאינם מועסקים על
 החינוך

21.3 25.1 23.5 

ידי -המועסקים הן על –" מעורבים"מורים 
 ידי גורמים אחרים-משרד החינוך והן על

4.3 7.0 5.8 

    (באחוזים) התפלגות סך שעות העבודה. ב

 80.1 78.4 82.1 ידי משרד החינוך-מורים המועסקים על

ידי משרד -מורים שאינם מועסקים על
 החינוך

12.5 13.2 12.9 

ידי -המועסקים הן על –" מעורבים"מורים 
 ידי גורמים אחרים-משרד החינוך והן על

מתוך כך ) 5.4
במימון  3.9

 (המשרד

במימון  6.5) 8.4
 (המשרד

במימון  5.3) 7.0
 (המשרד

    מספר שעות עבודה שבועיות למשרה. ג

 20.9 21.4 20.5 ידי משרד החינוך-המועסקים עלמורים 

ידי משרד -מורים שאינם מועסקים על
 החינוך

10.0 9.6 9.7 

ידי -המועסקים הן על –" מעורבים" מורים
 ידי גורמים אחרים-משרד החינוך והן על

22.3 (16.3 
 (במימון המשרד

24.0 (18.6 
 (במימון המשרד

23.3 (17.7 
 (במימון המשרד

 אחוזים ממצבת כוחות ההוראה 70-מורי משרד החינוך מהווים כשערכו החוקרים עולה כי מן הניתוח 

במעבר בין התקופה המוקדמת למאוחרת חלה ירידה משמעותית בחלקם עוד עולה כי . בחינוך היסודי

  .של מורי משרד החינוך במצבת כוחות ההוראה במקביל לגידול בחלקם של שני הסוגים האחרים

המורים זה של מבהרבה  גבוהשל מורי משרד החינוך הממוצע היקף המשרה כי רו החוקרים הסבי

ידי  -ממומנת על "מעורבים"כשלושה רבעים מהתשומה של המורים הלכך בנוסף ו, משרדהשאינם עובדי 

ת על ידי משרד החינוך גבוה בהרבה משיעור והממומנשעות העבודה של ן היחסי חלקלפיכך  ;המשרד

 .אחוזים בתקופה הנחקרת 85-והגיע בממוצע לכ, כוחות ההוראהמורי המשרד בסך 

ללא הבחנה בין , הנתונים שלעיל מתייחסים לסך כוחות ההוראה שאינם מורי משרד החינוך, כאמור

ומכאן שלא ניתן לקבוע  , סוגים שונים של מורים לפי הגורם המממן את שעת ההוראה של אותו מורה

החוקרים ציינו כי  .באמצעות גופים מתווכים מקרב מורים אלה מהו שיעורם של המורים המועסקים

                                                 

-על השימושים בשעות עבודת מורים בבתי –? ילד מתוק שלי, ספר היום-מה למדת בבית, נעם זוסמן ושי צור, נחום בלס  47
 (.טרם פורסם) חטיבת המחקר –בנק ישראל , ספר יסודיים
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בהיעדר מידע מפורט על השינויים בתשומת העבודה של המורים שאינם עובדי משרד החינוך לפי הגורם "

לא ניתן לקבוע האם העלייה בחלקם של מורים אלו , ותוך הבחנה בין גורם ציבורי לפרטי, המממן אותם

על , ל הפרטה ועל התרופפות השליטה של המדינה בהעסקת כוחות ההוראהבתשומת העבודה מעידה ע

תגובת נגד לקיצוצים במקורות משרד החינוך שהושתו על חלק מבתי הספר עם השינויים בשיטת 

  48."או על רצון בית הספר וההורים לתגבר את תוכנית הלימודים, התקצוב

משרד החינוך לכך את תשומת לבו של  החוקרים שערכו את הניתוח האמור הסבוראוי לציין כי 

דווקא נאספו הנתונים אשר ( שבהן עדיין נערכה בקרה זו שנים האחרונותהכוונה ל)שבמסגרת הבקרה 

לא הוקלדו הנתונים נרשמו באופן ידני ואך כיוון ש, מאפשרים הבחנה בין סוגים שונים של מורים

כמעט מוחלט של נתונים כח היעדרם הנו. לקבצים ממוחשבים לא ניתן היה לעבדם ולנתחם עד כה

נראה כי על משרד החינוך לשקול שנית את אפשרות הקלדת , רלוונטיים אחרים בהיקף מערכתי

ולו כדי שהנתונים יוכלו לשמש לו כנקודת , הנתונים הרלוונטיים שנאספו בבקרה ואת ניתוחם בהקדם

 .בבואו לגבש מדיניות בנושא מוצא

 או חברות /ורים בידי עמותות הורים והעסקת מהיעדר נתונים בדבר  .3.2

וממילא גם לא , בידי משרד אין החינוך נתונים מקיפים על פעילותן של עמותות הורים במערכת החינוך

בשלב זה לא ניתן לעשות שימוש בנתוני , כאמור, כמו כן. על העסקת מורים באמצעות עמותות מסוג זה

המורים ששעות ההוראה שלהם מדויק יותר על ע מנת לקבל מיד-בקרת התקן מן השנים הקודמות על

 . ממומנות בידי הורים

ועד "ל משרד החינוך המפרט את הוראות הקבע בדבר גביית תשלומי הורים קובע כי "נזכיר כי חוזר מנכ

או כל גוף אחר אינו מנהל חשבון נפרד במוסד החינוכי ואינו מקיים פעילות כספית , עמותה, ההורים

אישור ומעקב של , פעמית דורשת דיווח-אפילו גבייה במקרה של פעולה מזדמנת חד"וכן כי " נפרדת

ל זה קובע איסור על גביית כספים מהורים בגין שכר "סעיף אחר בחוזר מנכ ".מנהל המוסד החינוכי

 49.ן"למעט שכר במסגרת תל, עובדי הוראה

מנת -במשרד המשפטים על רשם העמותותכאן המקום לציין כי במסגרת הכנת המסמך פנינו אל לשכת 

לברר האם ניתן להיעזר במאגרי המידע המנוהלים בלשכה זו כדי לעמוד על היקף פעולתן של עמותות 

תשובתו של . ומעסיקות מורים במערכת החינוך( לרבות עמותות הורים)שונות הפועלות בתחום החינוך 

מידע על עמותות רשומות  אין בידי רשם העמותות, לפי תשובה זו. רשם העמותות היתה שלילית

אין בידי רשם העמותות אפשרות לספק מידע , כמו כן. אשר מעסיקות מורים, הפועלות בתחום החינוך

או לוועד הורים של מוסד )על מספר העמותות הרשומות שהן עמותות הורים הקשורות למוסד חינוך 

עוד צוין כי גם בבדיקה של שם . פרמטרים אלה אינם מופיעים במרשם העמותות המתנהל בלשכה. (חינוך

 50.העמותה בלבד לא ניתן לקבל את המידע המבוקש וכן לא ניתן ללמוד משמה על מהות פעולתה בהכרח

 20%-בכ, מר אבי קמינסקי, ראש איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות-פי הערכת יושב-על

יסודי -וזאת בעיקר בחינוך העל, מוריםהספר במערכת החינוך פועלות עמותות הורים שמעסיקות -מבתי

                                                 

 .שם, זוסמן וצור, בלס 48
 .2003בדצמבר  1, (א)4/ל תשסד"חוזר מנכ 49
 1, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, משרד המשפטים, לשכת ראש רשות התאגידים, ד אריאל ניסים"עו   50

 .2011באוגוסט 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm
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הנהגת ההורים "פי הערכת יושבת ראש -על 51.ספר יסודיים באזורים מבוססים מבחינה כלכלית-ובבתי

ולהערכתה רוב העמותות , הספר-מבתי 40%-עמותות הורים פועלות כיום בכ, אתי בנימין' גב, "הארצית

מבוססים הגם לפי הערכה זו מדובר במקומות ) בו הן פועלותשהספר -מעסיקות מורים בבית אכן האלו

אשר גורם , מדובר בביטוי של הפרטת מערכת החינוך, בנימין' לדבריה של גב(. מבחינה כלכליתיותר 

לגבייה בלתי חוקית של כספים מהורי התלמידים ולעתים גם להכנסת כוחות הוראה בלתי מוסמכים 

  52.הספר-לבתי

מנת לברר האם ניתן -בנושא זה פנינו אל משרד המשפטים על גם – חברות המעסיקות מוריםאשר ל

כדי לעמוד על היקף פעולתן של חברות  זאת, לשכת רשם החברותלהיעזר במאגרי המידע המנוהלים ב

. ומעסיקות מורים במערכת החינוך( בין אם למטרות רווח ובין אם לאו)שונות הפועלות בתחום החינוך 

ה זה תשובת המשרד היתה כי מדובר במידע אשר אין חובה להעבירו גם במקר, בדומה לנושא העמותות

התייחסות ספציפית לחברות ששמן  53.ומשכך מדובר בנתון אשר לא נמצא בידי הלשכה, לרשם החברות

 .6.1ראו פרק  –נזכר בתשובות שונות לפניותינו בנושאים של העסקת מורים 

 

 תמונת המצב ברשויות המקומיות .4

רשויות מקומיות נבחרות לפניותינו בנושא של יהם של מרכז השלטון המקומי ולהלן יוצגו תשובות

 .העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים

 54מרכז השלטון המקומי .4.1

בתשובתו של מרכז השלטון המקומי לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת צוין כי למרכז השלטון 

אך אין בידיו כל , אמצעות גופים מתווכיםהמקומי ידוע באופן כללי על תופעה של העסקת מורים ב

כי  שובה זותעוד נכתב ב. רישום או מאגר מידע המעיד על היקף התופעה ברמה הארצית או היישובית

ולשיטתו גם לא צריכה , ישירה של מורים-מדיניות בנושא העסקה לא למרכז השלטון המקומי אין

כל רשות , פי תשובה זו-על. ה של כל רשות ורשותן מדובר בעניינשכ, להיות לו מדיניות אחידה מעין זו

מקומית מחליטה באופן עצמאי על היקף השעות שבהן היא מעשירה את מוסדות החינוך שלה מתקציבה 

, לפי מרכז השלטון המקומי אין כל פיקוח על העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים, זאת ועוד. הנוסף

וממילא פיקוח מסוג זה אינו מעניינו של מרכז , הרשותמאחר ומורים אלה אינם מוגדרים כעובדי 

 .השלטון המקומי

 

                                                 

פניית מרכז המחקר והמידע של תשובה ל, יושב ראש איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, אבי קמינסקי 51
 .2011בדצמבר  1, הכנסת

. 2011בדצמבר  2, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "הנהגת ההורים הארצית"יושבת ראש , אתי בנימין  52
ידי אחד מוועדי -בנימין ציינה בתשובתה לפנייתנו כי לאחרונה דווח לה על' גב, ראוי להזכיר כי לשם המחשת הנושא

יה מההורים על מנת להעלות ילהעלות את סכום הגבהוא נאלץ "ההורים העומדים בקשר עם הנהגת ההורים הארצית כי 
 ".את שכרם של המורים

 6, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, משרד המשפטים, לשכת ראש רשות התאגידים, ד אריאל ניסים"עו  53
, תו זו כי המשרד שוקד כיום על הכוונה להוסיף נתונים למרשם לגבי חברות חדשותד ניסים ציין בתשוב"עו. 2011בדצמבר 

 .אך הטיפול בנושא עדיין בראשיתו והוא יצריך גם תיקוני חקיקה
ביוני  6, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מרכז השלטון המקומי, ראש מינהל חינוך וחברה, אתי אלוני  54

2011. 



 
   

 34 מתוך 20 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 55(י"מנח)המינהלה לחינוך ירושלים  – עיריית ירושלים .4.2

ת החינוך במערכ םאפשר להבחין בין שתי קבוצות של מורים המועסקי, י לפנייתנו"פי תשובת מנח-על

 ,"רנה קאסן' ש פרופ"שראל חברים עספר תיכון עירוני כל י-אגודת בית"בירושלים באמצעות עמותת 

נכון לשנת הלימודים , וונטילהלן יוצג המידע הרל ".ןאסאגודת רנה ק" אשר נהוג לכנותה בקיצור

 (.א"תשע)הקודמת 

-ספר אשר על-המועסקים בבתי, יסודי-בחינוך העל מורים 250-כקבוצה ראשונה שעליה נמנים  .א

עירוני , שם זיו-מקיף על, תיכון רנה קאסן: העצמ בבעלות העמותהפי רישומי משרד החינוך הם 

 .יעקב-פסגת זאב וסמינר בית

, הספר הראשונים שנזכרים לעיל כוללים חטיבת ביניים וחטיבה עליונה-יש לציין כי שני בתי 

מעמד משפטי המתייחס " )רשמי"במעמד משפטי ספר -משרד החינוך כבתי ידי-עלומוגדרים  

חטיבה הספר הנוספים כוללים -ילו שני בתיוא, (ות המדינהבדרך כלל למוסדות חינוך בבעל 

 ".מוכר שאינו רשמי"עליונה בלבד ומוגדרים במעמד  

: ל מועסקים עם מלוא הזכויות"כלל המורים הנ"י לפנייתנו בנושא זה נכתב כי "בתשובת מנח 

שכר החזר , קרנות השתלמות, פיצויים, הפרשות לקרן פנסיה, חופשות קיץ מלאות, קביעות 

 ".פדיון ימי מחלה וכדומה, לימוד 

אלא  שאינם בבעלות העמותה 56ספר-בתי 23-מורים המלמדים ב 170-כ קבוצה שנייה של .ב

במסגרת הניהול העצמי של "י כי "שלגביהם נכתב בתשובת מנח, בבעלות עיריית ירושלים

היסודי והן מדריכים ומרצים הן בחינוך , מועסקים באגודת רנה קאסן מורים, מוסדות החינוך

 ".יסודי-בחינוך העל

בחינוך  409) עובדים 580-מורים מתוך כ 170-י נכתב כי מדובר בכ"יש לציין כי בתשובת מנח 

בשלב זה טרם הוברר מהו ". מדריכים ועובדי מינהל"הכוללים ( יסודי-בחינוך העל 170-היסודי ו 

 57.ך העובדים מדוברועל כמה מתו "מדריכים"ם המדויק של העובדים המוגדרים כפקידת 

י "ראש עיריית ירושלים וראש מנח 58,פי דיווח שהופיע לאחרונה ברשת האינטרנט-נזכיר עוד כי על

המורים באמצעות  יטפלו בסוגיית העסקתם שלהודיעו בישיבת ועדת החינוך של מועצת העיר כי 

עלות העירייה לבהספר שנזכרו לעיל -מבתיואף כי יפעלו להעברה של שניים  "אגודת רנה קאסן"

 י כי הדיווח נכון וכי תהליך"לשכת ראש מנחבתשובה לפנייתנו אישרה  .ידה-ולהעסקה ישירה על

 59.ות מינהליות שונותמורכב וכרוך בסוגיבתשובתה הודגש כי התהליך אך , הטיפול בנושא החל

                                                 

וכן תשובה משלימה של ) 2011בפברואר  1, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, י"ראש מנח, ראגיו-דני בר  55
 (.2011בפברואר  2י מיום "לשכת ראש מנח

הספר נספר -במקרה כזה בית; יסודי-הספר לומדים תלמידים הן בשלב החינוך היסודי והן בשלב החינוך העל-בחלק מבתי  56
 .פעמיים

ולפיהם , י אל שרת החינוך לשעבר יולי תמיר"עבר צוטטו בכלי התקשורת נתונים אשר לפי הדיווח הועברו ממנחנזכיר כי ב  57
א לא מקבלים חופשות "אלפי מורים בת", נקו'יולי חרומצ: ראו)עובדים בחודש  1,500-אגודת רנה קאסן מעסיקה כ

-בפרסומים אחרים בכלי התקשורת וברשת האינטרנט נטען כי מדובר בכ; (2006ביולי  9, הארץ, "ותנאים סוציאליים
 .מורים 3,000

ביולי  8, "עבודה שחורה"ר האינטרנט באת, "ניר ברקת מתחייב לטפל –העסקה ישירה למורי רנה קסין ", לילי בן עמי  58
2011. 

 .2011באוגוסט  1, תשובה משלימה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, י"לשכת ראש מנח  59

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=736159&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubContrassID=0
http://www.blacklabor.org/?p=34937
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 60יפו –אביב -עיריית תל .4.3

ידי -עירונית מועסקים מורים עליפו כי במערכת החינוך ה–א"מסרה עיריית ת, בתשובה לפנייתנו

 .מ"שהיא חברה פרטית בע, "יובל חינוך"חברת 

ידי משרד החינוך אינה נותנת מענה -יפו ציינה בתשובתה כי הקצאת שעות ההוראה על-א"עיריית ת

או , סיוע לתלמידים חלשים: למשל)מספק לצרכים הפדגוגיים האישיים של תלמידים ברמות שונות 

מערך " יסודי-לעבחינוך היסודי וה העירייה מפעילה, לפיכך(. מידים מצטייניםלחילופין קידום תל

העירייה הדגישה בתשובתה כי מדובר . ומקצה לו משאבים (ו.י –נכתב במרכאות במקור " )מסייע

עוד ציינה העירייה  .ידי משרד החינוך-בהקצאת שעות שהיא מעבר להקצאת שעות ההוראה התקניות על

במסגרת , ן"מדובר במורים המועסקים במסגרת תל, המערך המסייע שנזכר לעילבתשובתה כי מלבד 

 .ספר-ובמסגרת ניהול עצמי של בתי( .ו.י – שכן הוא צוין בנפרד, ן"שככל הנראה אינו בגדר תל)תגבור 

כגון )מלמדים הן שיעורי תגבור במקצועות הליבה " יובל חינוך"המורים המועסקים באמצעות 

 .מחול ותיאטרון, מוסיקה, אומנויות: כגון והן מקצועות העשרה (מתמטיקה ואנגלית

או בחלקיות משרה , "שעות אפקטיביות"מועסקים ב" יובל חינוך"ידי -המורים המועסקים על, ככלל

בצד  (.משרה באופן זה 100%-העירייה ציינה כי בודדים בלבד מועסקים ב)משרה  100%-ל 20%הנעה בין 

תנאי ההעסקה והשכר של המורים הם בהתאמה להסכמים הקיבוציים "ב כי בתשובת העירייה נכת, זאת

, עוד נכתב". השתלמות וכיוצא בזה, פיצויים, פנסיה: ובכלל זה ההפרשות, הארציים להעסקת מורים

כי מעצם היותו של אופי ההעסקה מותנה בהקצאה , בהתייחס לשאלתנו בדבר פיטורים מחזוריים

 . קבע את ההעסקהלא ניתן ל, המתחדשת מדי שנה

יפו לקבלת נתוני ההעסקה -א"פניות חוזרות ונשנות של מרכז המחקר והמידע אל עיריית תלאחר 

 :התקבלו לבסוף הנתונים האלה, "יובל חינוך"של המורים המועסקים באמצעות חברת  המלאים

 61א"נכון לשנת הלימודים תשע, "יובל חינוך"יפו באמצעות חברת -א"העסקת מורים בת

 כ מורים"סה 
מורים  :מתוכם

 במקצועות ליבה
 כ שעות"סה

שעות  :מתוכן

 במקצועות ליבה

 3,039 3,452 325 374 חינוך יסודי

 –יסודי -חינוך על

 שעות תקניות
168 65 1,444 1,008 

 –יסודי -חינוך על

 שעות אפקטיביות
219 128 4,202 2,358 

 175 871 18 100 חינוך מיוחד

                                                 

ניית מרכז המחקר והמידע של תשובה לפ, יפו –אביב -עיריית תל, מינהל החינוך, מנהל משאבי אנוש וארגון, אבי זוהר  60
 .2011במאי  25, הכנסת

תשובה משלימה לפניית מרכז המחקר והמידע , יפו –אביב -עיריית תל, מינהל החינוך, מנהל משאבי אנוש וארגון, אבי זוהר  61
 .2011בספטמבר  12, של הכנסת
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רוב , (יסודי על שני סוגי ההעסקה בו-חינוך יסודי וחינוך על)הנוגע לחינוך הרגיל  מן הטבלה עולה כי בכל

יבה וכך גם רוב שעות ההוראה המורים המועסקים באמצעות החברה הם מורים למקצועות הל

 .הרלוונטיות

י הודעה שממנה עולה כ, יסודיים-המורים העל ר הנהלת ארגון"יו, פרסם רן ארז 2009נזכיר כי בנובמבר 

לא "אשר לפיו , יפו-א"ראש מינהל החינוך בעיריית ת מוקדם יותר הושג סיכום בין הארגון לביןבמועד 

. "'יובל חינוך'אביב באמצעות חברת -יסודיים שבבעלות עיריית תל-הספר העל-יועסקו יותר מורים בבתי

יועברו לעבוד ' יובל חינוך'ידי חברת -כל המורים אשר הועסקו ומועסקים על"בהודעה זו נכתב כי 

רק מורים ]...[ ימי מחלה , היקפי משרות, ותק: אביב עם כל הזכויות שצברו בחברה-בעיריית תל

כמורים לשיעורי עזר או כממלאי מקום , שמועסקים לתקופה קצובה של חודשים ספורים כתגבור

 ".'יובל חינוך'ידי -יועסקו על, לתקופה קצרה

פנייתנו בנושא זה נכתב כי הודעת מינהל החינוך לארגון המורים קובעת כי העסקת בתשובת העירייה ל

 :תתקיים במקרים שלהלן" יובל חינוך"ידי חברת -מורים על

 ;גמלאים ללא הגבלת משרה .א

 ;רישיון הוראה/ ללא תעודת הוראה  מורים .ב

 .במסגרת העסקה נוספת –( עובדי מדינה)מורים קבועים במשרד החינוך  .ג

, מחול, מוסיקה, יותאומנו: בגדר מקצועות ליבה ןאינש כניות לימודים מיוחדותותמורים ב .ד

 .תיאטרון וכדומה

 .תגבור והעשרהמורים במסגרת  .ה

ב העירייה תשלים את היערכותה "בשנת הלימודים תשע"בתשובת העירייה צוין עוד בעניין זה כי 

ב לא יועסקו עוד "ימודים תשעשנת הלכבר ממתשובה זו לא ברור האם ". זו להעסקה מלאה בתצורה

, (ידי העירייה-אלא ישירות על" )יובל חינוך"מורים אשר אינם עונים להגדרות שלעיל באמצעות חברת 

אך היישום בפועל יהיה רק בשנים , ב העירייה תסיים להיערך לקראת היישום"או שמא בשנת תשע

 .הבאות

 62לציון-עיריית ראשון .4.4

לציון כי במערכת החינוך -מסרה עיריית ראשון, דע של הכנסתבתשובה לפניית מרכז המחקר והמי

 . חברה עירונית –באמצעות גוף מתווך  מורים 170-כמועסקים  העירונית

 .אנגלית ומדעים, עברית, מתמטיקה: מורים אלה מלמדים את מקצועות הליבה

ל את מערכת לא להגדי"הן , פי תשובת העירייה-על, הסיבות העיקריות להעסקת מורים באופן זה

 ".מנת לקדם הישגים לימודיים בשעות עירוניות-תגבור תלמידים על"ו "העסקת העובדים בעירייה

 :כפי שצוינו בתשובת העירייה, תנאי ההעסקה של המורים המועסקים באמצעות החברה העירונית

 ; פי חוזים אישיים-כל המורים מועסקים על -

                                                 

באוגוסט  2, כז המחקר והמידע של הכנסתתשובה לפניית מר, לציון-עיריית ראשון, ראש מינהל החינוך, אריאלה ישראלי  62
2011. 
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: 2-1שנה : פי הפירוט הבא-על, בעבודה המורים זכאים לימי חופשה בהתאם לוותק שלהם -

; ימי חופשה 17: 8-6שנה ; ימי חופשה 12: 5שנה ; ימי חופשה 11: 4-3שנה ; עשרה ימי חופשה

 ;ימים בשנה 23: ואילך 9משנה 

 ; ימי מחלה בשנה 24-המורים זכאים ל -

 ;יתפי המקובל בחברה העירונ-לאחר צבירת ותק של שנה אחת לפחות משולמים דמי הבראה על -

 .החברה העירונית מבצעת הפרשות לקרנות פנסיה -

 ".אין קטיעת רצף זכויות, למרות הפסקת הפעילות בחודשי הקיץ"בתשובת העירייה צוין כי , בנוסף

 63גן-עיריית רמת .4.5

מורים המלמדים במסגרת  300-גן מועסקים כ-בעיר רמתגן לפנייתנו צוין כי -בתשובת עיריית רמת

 64."מפעלי בית עמנואל"באמצעות חברת , ('ח-'כיתות א)פר היסודיים הס-בבתי, החינוך הפורמלי

 .ללא השתתפות של הורי התלמידים, העסקת מורים זו ממומנת מתקציב העירייה בלבד

הגדרת הנושאים מוצגת כפי )הקצאת השעות לצורך העסקת מורים אלה מיועדת לנושאים הבאים 

-הוראה בכיתות לא; פיצול כיתות עמוסות; יבהתגבור שעות ל(: שנכתבה במקור בתשובת העירייה

 .שעות ייחודיות; ספר קטנים-הוראה בבתי; תקניות

הסיבה העיקרית להעסקת המורים באופן זה היא קיצוצים של משרד החינוך , פי תשובת העירייה-על

צות להק( פי תשובה זו-על, שנה 22כבר לפני )אשר בעקבותיהם החליטה העירייה , במערכת שעות הליבה

 .תקציבים לצורך תגבור והשלמה של השעות החסרות באמצעות החברה האמורה

חוזה אישי המותאם להסכם "ב רייה נכתב כי חלק מהמורים מועסקבתשובת העי, אשר לתנאי ההעסקה

 12ובמסגרתו מופרשים כל הכספים הנדרשים לקרנות ולפיצויים ומקבלים שכר במשך , "הקיבוצי

כאשר ההפרשות , בתנאים המעוגנים בחוזה אישי, ים מועסק לפי שעותחלק אחר מהמור. חודשים

 .בהתאם לחוקלפי תשובת העירייה השונות נעשות 

 65עיריית הרצליה .4.6

ספר בלבד -מסרה עיריית הרצליה כי בשני בתי, בתשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת

בתשובת העירייה הודגש . מתווכים מועסקים מורים באופן אשר ניתן לסווגו כהעסקה באמצעות גופים

 . מדובר במורים המלמדים מקצועות העשרה ולא מקצועות ליבה הספר האמורים-כי בשני בתי

, ספר ייחודי בתחום האמנות-ידי משרד החינוך כבית-אזורי שאושר על-ספר על-ספר אחד הוא בית-בית

מקור המימון  ".ית פוסטרב"אשר בו מועסקים מורים ואמנים בהוראת האמנות באמצעות עמותת 

המורים מועסקים , פי תשובת העירייה-על. להעסקתם של מורים אלה הוא מכספי העירייה וההורים

ומופרשים עבורם כספים לפנסיה  ,בשכר גלובלי על בסיס מחיר שעתי, חודשים 12בחוזה אישי למשך 

  .ולפיצויים

                                                 

 .2011ביוני  13, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, גן-עיריית רמת, מנהל אגף החינוך, משה בודאגה  63
 .היא חברה פרטית מחויבת במאזן" מפעלי בית עמנואל"חברת , פי המידע שבידי רשם החברות במשרד המשפטים-על  64
באוגוסט  14, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עיריית הרצליה, ראש אגף חינוך ורווחה, רותםר מיכל "ד 65

2011. 
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תוכנית "במסגרת פעילות , "(טר סקולאפ)"ספר נוסף מועסקים מורים באמצעות חברה פרטית -בבית

אין בידיה פרטים על אופן ההעסקה של מורים , פי תשובת העירייה-על 66.להארכת יום הלימודים" קרב

 .אלה

 67המועצה האזורית באר טוביה .4.7

מתוכם , ספר-כי בתחומי המועצה חמישה בתי, בתשובת המועצה האזורית באר טוביה לפנייתנו צוין

 10%-מהמורים הם עובדי המדינה או הרשות המקומית וכ 90%-אשר בו כד אחיסודי -ספר על-בית

הגופים שהעסיקו מורים אלה בשנים , פי התשובה-על(. מתווך)מהמורים מועסקים בידי גוף שלישי 

וחברת " גוונים"חברת , העמותה לחינוך ולתרבות שליד המועצה האזורית, ן"עמותת חלו: האחרונות הם

 ". פרח השקד"

אם כי קיימים מכנים משותפים בין החוזים , ההעסקה נעשית לפי חוזה אישי"המועצה צוין כי  בתשובת

עוד צוין כי המעסיקים מחויבים כלפי המועצה וכלפי ". מסוג זה אצל העובדים במסגרת מעסיק משותף

 .הספר למילוי כל החובות החוקיות בדבר תנאי ההעסקה-בית

המועצה נכתב כי המורים המועסקים באמצעות גוף מתווך  בתשובת, בכל הנוגע למקצועות הלימוד

 ".כולל מקצועות העשרה, מקצועות שונים"מלמדים 

 :הן אלה, פי המועצה-על, הסיבות העיקריות להעסקת מורים באמצעות גוף מתווך

 ;סמוך לפתיחת שנת הלימודים, הצלחה באיתור מורים מן המניין-אי .א

 ;המעסיקה מורים, ן"שיתוף פעולה חינוכי עם עמותת חלו .ב

 .תוכניות לימודיות מיוחדות שאינן נכללות בפעילות הרגילה ובמשרות הרגילות .ג

 רשויות מקומיות נוספות .4.8

, 71נין'עיריית סח, 70שבע-עיריית באר, 69עיריית רעננה, 68עיריית חיפה: ן הרשויות המקומיות הבאותמ

, 74המועצה האזורית חוף השרוןו 73עליוןהגליל ההמועצה האזורית , 72המועצה המקומית מבשרת ציון

מועסקים באמצעות המלמדים בחינוך הפורמאלי ואשר מורים  אין בערים אלו ההתקבלה תשובה לפי

                                                 

הספר האמור בהרצליה מועסקים המורים המפעילים את תוכנית -בבית. ראו הרחבה בעניין תוכנית קרב בהמשך מסמך זה 66
בהקשר זה " מורים"השימוש במונח , מכל מקום. רך כללולא באמצעות חברת מרמנת כפי שנהוג בד, קרב באופן עצמאי

 .דהיינו בתשובת העירייה לפנייתנו, הוא במקור"( מדריכים"ולא במונח )
 13, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המועצה האזורית באר טוביה, מנהלת מחלקת החינוך, רות קרטר 67

 .2011בנובמבר 
 .2011ביוני  26, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עיריית חיפה, וך ותרבותראש מערכת חינ, ערן דובובי 68
 .2011ביוני  9, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עיריית רעננה, מנהלת אגף החינוך, נגרי-מיכל הירש 69
 .2011בספטמבר  14, ר והמידע של הכנסתתשובה לפניית מרכז המחק, שבע-עיריית באר, ראש מינהל החינוך, דודי ליפשיץ 70
 .2011בדצמבר  1, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מנהל אגף חינוך ותרבות, נביה אבו סאלח 71
 .2011בנובמבר  3, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יושב ראש מינהל החינוך והתרבות, יאיר רומח 72
בספטמבר  22, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מועצה אזורית הגליל העליון, ינוךמנהלת אגף הח, ענת לוי 73

" מורים דרך קרן קרב"מועסקים רק , בתשובת המועצה צוין כי מלבד מורים עובדי מדינה ועובדי הרשות המקומית; 2011
 .להלן תוצג הרחבה בנושא תוכנית קרב, כאמור(. כך במקור)

 30, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מועצה אזורית חוף השרון, מנהלת מחלקת חינוך, שוש אקהאוז 74
 .2011בנובמבר 
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דהיינו כל המורים במערכת החינוך הפורמלית המשובצים בשעות ובמקצועות הנדרשים )גופים מתווכים 

לא ניתנה התייחסות נפרדת לנושא ; ידי העירייה-ידי המדינה או על-ידי משרד החינוך מועסקים על-על

 .(העסקת מורים ברשתות החינוך

 התייחסות גורמים נוספים הנוגעים בדבר .5

התייחסותם  בשלב זה חסרה עדיין. להלן יוצגו התייחסויותיהם של כמה גורמים נוספים הנוגעים בדבר

אליה טרם דמת אף פנייתנו המוק-עלאשר , הסתדרות המוריםוביניהם , של כמה גורמים רלוונטיים

 . נושאמסרה את התייחסותה ל

 יסודיים-העל ארגון המורים .5.1

כי בעשור האחרון מתרחבת , יושב ראש הנהלת ארגון המורים, בראשית תשובתו לפנייתנו ציין מר רן ארז

 :לזהות בה שלוש מגמות עיקריותכאשר לדבריו ניתן , ההפרטה במערכת החינוך

ספר בחינוך המוכר שאינו -הכוונה היא לבתי; נכתב במקורכך )ספר פרטיים לחלוטין -פתיחת בתי .א

אם כי בשיעור )ידי משרד החינוך -הגובים סכומי עתק מהורים ובנוסף מתוקצבים על.( ו.י –רשמי 

 (.נמוך יותר מהתקציב הרגיל

ידי תשלומי -בין אם על, ספר ציבוריים במימון הורים-פתיחת מגמות או מסלולים ייחודיים בבתי .ב

ידי עמותות הורים שגובות את הכסף ומשלמות -הספר ובין אם על-ועברים ישירות לביתהורים המ

באמצעות פילנתרופים היוזמים פרויקט ", כך לפי לדבריו של מר ארז, או לחילופין)את שכר המורים 

ידי תשלום ישירות -ספר או על-ידי העברת תקציבים לבתי-הקרוב לליבם ומממנים אותו על

 "(.למורים

בשיטה זו מתאפשר , לדבריו של מר ארז. אדם לחינוך אשר מעסיקות מורים-חברות כוחהקמת  .ג

עלות מופחתת ב (outsourcing)הספר לקבל מורים נוספים באמצעות מיקור חוץ -לבעלויות על בתי

 "(.גם החברות עצמן צריכות להרוויח", שכן לדבריו של מר ארז)

לא רק בגלל פגיעה , מסוכנות ופסולות ביותר"ו לעיל הן מר ארז מציין כי שתי המגמות האחרונות שתואר

אלא גם , (היעדר תנאים סוציאליים והיעדר ביטחון תעסוקתי, שכר מופחת)בתנאי עבודתם של המורים 

כי המורה יודע ששכרו  –וחמור מכך ', בעל המאה הוא בעל הדעה'ספר נוצר מצב של -בגלל שבאותם בתי

  ".לתת ציונים וכיוצא בזה, הם עליו לגלות אסרטיביותמשולם מכספי הורים שכלפי ילדי

מורים המועסקים באחת הדרכים שנזכרו לעיל עובדים בדרך כלל , פי המידע שבידי ארגון המורים-על

מר ארז מציין כי חלק מהמורים . ללא ביטחון כלכלי ותעסוקתיו" שעות אפקטיביות"ב, חוזה אישיפי -על

זו ולפיכך חוששים מהתערבותו של ארגון המורים בכל הנוגע לתנאי האמורים זקוקים מאוד לפרנסתם 

 .שכן הדבר עלול לגרום להם להפסיד את מקום עבודתם, העסקתם

המתוקצבים , כל המורים במערכת החינוך"יש לציין כי בהמשך תשובתו של מר ארז לפנייתנו נכתב כי 

משפט זה עומד , על פניו". קיבוציעובדים על סמך הסכם , ידי משרד החינוך בכל בעלות שהיא-על

מתוך ' כפי שצוטט לעיל בסעיף ג, אדם-בסתירה מסוימת לתיאור של אופן ההעסקה בידי חברות כוח

רק להעסקה של מורים באמצעות תקציב עירוני או  תהיתכן כי הכוונה בסעיף האמור הי. אותו מכתב

 .רשויות המקומיותכפי שבאה לידי ביטוי בפרק הקודם שעסק בתמונת המצב ב, אחר
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ובהתייחס לשאלתנו בדבר העלאתו של נושא העסקת המורים באמצעות גופים מתווכים , בסיום תשובתו

ציין מר ארז כי , במסגרת המשא ומתן שהתנהל בחודשים האחרונים בין הממשלה לבין ארגון המורים

אינו מתקצב , מורים אלהאינו מכיר ב, אינו בקיא בה, משרד החינוך אינו מעוניין להתייחס לתופעה"

אותם ואף רואה בתופעה פתרון לבעיותיו התקציביות שאינן מאפשרות לו לתקצב את מערכת החינוך 

 75".לכן גם הנושא לא נענה במשא ומתן; כראוי

 רשתות החינוך .5.2

וביקשנו לקבל מידע , יסודי-ך הפועלות כיום בחינוך העלבמסגרת הכנת המסמך פנינו אל רשתות החינו

ידי הרשת עצמה והן בדבר העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים -ר העסקת המורים עלהן בדב

בשלב זה התקבלה תשובה ראשונית משתי  .הספר של הרשת-בבתי( שאינם הבעלים של מוסד החינוך)

 "עתיד"טרם התקבלו תשובות מרשתות נוספות ביניהן רשת ". עמל"אורט ו: "רשתות החינוך הגדולות

 ".ברנקו וייס"ו

 (:א"ומתייחס לשנת הלימודים תשע המידע מוצג כלשונו)נמסרו בשלב זה הפרטים הבאים  אורטמרשת 

מורים מועסקים בהיקף  1,590-כ)מורים  3,470-ברשת אורט הוא כמספר המורים המועסקים "  -

 ;(מורים מועסקים בהיקף של משרה מלאה ומעלה 1,880-וכ, 100%משרה של עד 

אורט נוהגת בהתאם , עם זאת; כמים הקיבוציים של עובדי ההוראהרשת אורט אינה צד להס -

להוראות ההסכמים הקיבוציים ומאמצת את הוראות משרד החינוך בעניין עובדי הוראה בשינויים 

 ;המתחייבים

אין הבדל בתנאי ההעסקה של עובדי ההוראה ברשת אורט לבין , למיטב ידיעתה של הנהלת הרשת -

 ;ראה ברשויות המקומיותתנאי ההעסקה של עובדי ההו

, רשתמוסדות החת החינוך ובפעולות חברתיות מעסיקות מורים בבעמותות רבות העוסקות בהש -

 (ההדגשה אינה במקור) ".י ואחרות"קרן רש, קרן קרב: כגון

 :(א"גם כאן הנתונים מתייחסים לשנת תשע) הפרטים הבאיםזה נמסרו בשלב עמל מרשת 

דהיינו  – הבחלקיות משר 1,140-מתוכם כ) 2,500-ל הוא כברשת עמ מספר המורים המועסקים -

 ;(מורים בהיקף של יותר ממשרה מלאה 1,275-משרה וכ 100%-פחות מ

שעות הוראה ) "שעות אפקטיביות"המועסקים לפי נוספים כוללים מורים  אינםהנתונים שלעיל  -

 ;(בפועל

וע האם יש הבדלים בין תנאי בשלב זה נמסר רק כי לרשת עמל לא יד, בכל הנוגע לתנאי ההעסקה -

לגבי מורים ; ההעסקה של המורים ברשת לבין תנאי ההעסקה של המורים ברשויות המקומיות

 ;"פי חוק-על"נמסר רק כי תנאי ההעסקה הם , המועסקים לפי שעות

בתשובה לשאלתנו בדבר העסקת מורים ברשת באמצעות גופים מתווכים צוין רק שמה של חברת  -

עוד צוין כי . אך לא צוין מה מספר המורים המועסק באופן זה, (ראו הרחבה להלן) "גוונים הדרכות"

 .תנאי ההעסקה של מורים אלה לא ידועים

                                                 

, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יסודיים ובמכללות-הספר העל-ר הנהלת ארגון המורים בבתי"יו, רן ארז   75
 .2011במאי  26
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 במערכת החינוך ועמותות נוספות המעסיקות עובדי הוראה וחינוךחברות  .6

רשת ששמן נזכר בפרסומים שונים בכלי התקשורת ובועמותות להלן יוצג מידע תמציתי הנוגע לחברות 

מורים ( או שהעסיקו בעבר) כגופים המעסיקים ,או בתשובות הרשויות המקומיות לפנייתנו, האינטרנט

 :במערכת החינוך

 ועמותות חברות .6.1

 "מ"גוונים הדרכות בע"חברת 

בהקשר של העסקת מורים במערכת , פרסומים ברשת האינטרנטמאמרים ובחברה זו נזכרה בכמה 

 . החינוך באמצעות גופים מתווכים

באתר האינטרנט של החברה מצוין בין היתר כי החברה מתמחה בהוראה איכותית של מקצועות הלימוד 

-מורי החברה מתפקדים בבתי, פי האתר-על. ספר יסודיים-ופעילה גם בבתי, יסודיים-הספר העל-בבתי

ן יחסי הספר אי-לבית"באתר החברה מצוין כי  ".הספר-על כל המקובל בבתי, כמורים מן המניין"הספר 

יש לציין כי באתר ". טייןעובדה הגורמת למורינו את הצורך להשתדל ולהצ, מעביד עם המורים –עובד 

כי משובי  וכן נזכר, "וסידור זה מתאים להם הם משתכרים מצוין, הספר-למורינו טוב בבית"גם כי  נכתב

 76.ויים לציוןמרשימים ורא( כמו גם ציוני הבגרות של תלמידיהם)שביעות הרצון של המורים 

 77:את הפרטים הבאים, מר רמי רז, מסר מנהל החברה, בתשובה לפנייתנו

 ;רובם בעלי תארים אקדמיים גבוהים; בעלי תעודת הוראה, החברה מעסיקה רק מורים מוסמכים -

-רבים מהמורים משובצים בבתי. כמה עשרותרים המועסקים במסגרת החברה עומד על מספר המו -

 ;ים קושי לגיוס מורים מן המנייןשבהם קי, ספר בפריפריה

בתעריף גבוה מזה המקובל במערכת , לדברי מר רז)המורים מועסקים בחוזה אישי הכולל שכר גבוה  -

 ;וכן את התנאים הסוציאליים הקבועים בחוק( החינוך

ליווי טיולים , אסיפות הורים, ישיבות פדגוגיות, המורים מקבלים תשלום עבור ישיבות צוות -

 ;וכדומה

מר רז ציין כי הוא , הספר בגיוס מורים-ייחס לשאלתנו בדבר הרחבת חופש הפעולה של בתיבהת -

משתדלים יותר "המורים בחברה , לדבריו. היות והדבר יעלה את רמת ההוראה, ממליץ על כך

 ".כמקובל בכל מגזר פרטי שהוא, ומצטיינים יותר

 הסוכנות היהודיתשל מיסודה , "חברת מוסדות חינוך ותרבות"חברות שונות הפועלות תחת השם 

בבדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת נמצא כי בעבר פעלו ביישובים שונים בארץ חברות בשם 

אשר עיקר פעולתן , ישראל-מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ, "מ"חברת מוסדות חינוך ותרבות בע"

-באמצעותן גם מורים בחינוך העלואולם בחלק מהיישובים הועסקו , פורמלי-היה בתחום החינוך הבלתי

 . יסודי הפורמלי

                                                 

 .2011במאי  1: תאריך הכניסה, http://gvanim.net, "מ"דרכות בעגוונים ה"אתר האינטרנט של חברת  76
 .2011במאי  24, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "מ"גוונים הדרכות בע"מנהל חברת , רמי רז  77

http://gvanim.net/
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חלק מהחברות שפעלו תחת שם זה הן כיום חברות , פי נתוני רשם החברות במשרד המשפטים-על

  .ואולם כמה מהן עודן רשומות כחברה פרטית פעילה, מחוקות או חברות בהליכי פירוק

של העניין ניצבת פנייה של ממשלת ישראל ביסודו  78,פי תשובת הסוכנות היהודית לפנייתנו בנושא זה-על

מנת שזו תסייע בגיוס תרומות להקמת -על, באמצע שנות הששים (הסוכנות: להלן) אל הסוכנות היהודית

היה צורך כי הפרויקטים הפיזיים , במסגרת ההסדרים השונים שנעשו באותה עת. ספר בישראל-בתי

ולפיכך הוקמו כמאה , ידי גופים ממשלתיים-ולא על ידי גופים פרטיים-שלמענם גויסו תרומות ינוהלו על

 80-כ, (פי תשובת הסוכנות-על, מתוכן" )חברות קרן החינוך"חברות פרטיות לתועלת הציבור שכונו 

בציון , ..."חברת מוסדות חינוך ותרבות"חלק מהחברות האמורות נקראו בשם (. חברות הפעילות כיום

 .שם היישוב בו פעלו

נחתמו , יסודי-וין כי עם החלת חוק לימוד חובה על גני הילדים ועל החינוך העלבתשובת הסוכנות צ

כדי שתקצה אותם לרשויות , הסכמים להעברת המבנים שהוקמו מכספי התרומות אל הממשלה

ובעקבות זאת גם החברות שניהלו אותם היו צריכות לעבור לבעלות הגורמים המפעילים , המקומיות

גם )וחלק מהן הועברו לבעלות רשויות מקומיות , ן החברות אכן התפרקוחלק מ. החדשים או להתפרק

ובדרך , ספר-מספר קטן של חברות פעילות מנהלות כיום בתי, לטענת הסוכנות(. אם שמן נותר כבעבר

, בנוסף. הספר ולפיכך הן מעסיקות את סגל ההוראה בחינוך הפורמלי-כלל הן מוגדרות כבעלות על בית

לגביה )ן "גם חברות המקיימות פעילות ומעסיקות מורים במסגרת תל" ן החינוךחברות קר"יש בקרב 

כולל בתחומים שאינם התחומים , בעיקר במסגרת תוכניות השלמה ביישוב"נכתב כי היא נעשית 

 79"(.הקלאסיים של החינוך הפורמלי

למול כל מידע מפורט לגבי העסקת מורים בכל אחת מהחברות צריך להיבדק , לפי תשובת הסוכנות

פנה מרכז המחקר והמידע , לנוכח השמות השונים האפשריים של החברות האמורות. חברה באופן ישיר

רשימה זו . של הכנסת אל הסוכנות בבקשה לקבל את רשימת החברות אשר ידוע כי עודן פעילות כיום

רים במערכת לפיכך מוצע כי בכל בדיקה עתידית שיערוך משרד החינוך בנוגע להעסקת מו. טרם נמסרה

 .ייבדק גם מישור זה כדי לקבל מידע מדויק יותר על היקפו כיום, החינוך

 80ן"עמותת חלו

וכיום היא , ספר יחיד בירושלים-בבית, 2000ן החלה את פעילותה במערכת החינוך בשנת "עמותת חלו

שוויון  מטרתה לפעול לקידום, פי אתר האינטרנט של העמותה-על. ספר ברחבי הארץ-בתי 24-פועלת ב

תמיכה : וזאת באמצעות תמיכה הוליסטית הניתנת בשלושה מישורים, הזדמנויות במערכת החינוך

 .תמיכה רגשית ותמיכה פיננסית, חינוכית

רובם במהלך שעות , שיעורי תגבור לקבוצות קטנותהעמותה מספקת , במישור התמיכה החינוכית

, מתמטיקה: ריים הנלמדים בשעות אלו הםהמקצועות העיק. לאחר שעות הלימודים הלימודים וחלקם

 –מורים  75העמותה מעסיקה כיום . ואסטרטגיות לימודיות( ספר ערבים-וערבית לבתי)עברית , אנגלית

  .הספר שבהם פועלת העמותה וחלקם מורים חיצוניים-חלקם עובדים בבתי

                                                 

 22, ה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסתתשוב, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, נציבת פניות הציבור, רחל שילה 78
 .2011באוגוסט 

המגבית המאוחדת לישראל והסוכנות היהודית הן בעלות השליטה במניות של חברות קרן "בתשובת הסוכנות צוין עוד כי  79
עלי בכל הנוגע למחויבות של ב, כולל באמצעות משרד החברות של הסוכנות היהודית, החינוך ופועלות כמיטב יכולתן

 ".בהתאם להגדרות החוק ולתקנוני החברות, המניות בחברות פרטיות לתועלת הציבור
 .2011בדצמבר  4, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ן"עמותת חלו, עירית הייטנר שעיו 80
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תקופת ההעסקה מדי  .מורי העמותה מועסקים בחוזים אישיים ומקבלים תשלום עבור שעות אפקטיביות

 .פי חוק-על, העמותה מפרישה כספים עבור קרן פנסיה לעובדים. שנה היא מחודש ספטמבר עד חודש יוני

, ן"בתשובה לשאלתנו בדבר הסיבה להעסקת מורים במערכת החינוך באמצעות עמותות כגון עמותת חלו

ילדים שמערכת החינוך  המתמקד בעבודה עם)צוין כי העמותה פיתחה ידע מעמיק בתחום פעילותה 

: למשל)וכי תוצאות פעולותיה מצביעות על הצלחות מרשימות , (הגדירה אותם כנתונים בסכנת נשירה

לפי תשובת (. במעבר לחטיבה עליונה ובהצלחה במבחני הבגרות, בשימור התלמידים במערכת החינוך

ך בשל מגבלות תקציב א, ספר רבים פונים אליה ומבקשים כי העמותה תעבוד איתם-בתי, העמותה

במשותף "בתשובת העמותה צוין עוד כי היא עובדת . העמותה אינה יכולה להיענות לכל הבקשות

הספר שהעמותה עובדת בהם -וכי בתי" ובתמיכה כלכלית של משרד החינוך ושל הרשויות המקומיות

 .ידי הרשות המקומית לפי מידת הצורך שלהם בפעילות מסוג זה-נבחרים על

 חיצוניות/תוספתיותחינוכיות ייעודיות ותוכניות  תוכניות .6.2

שהיא תוכנית חינוכית ייעודית בתחום  –ה "תוכנית היל: להלן יוצג מידע בדבר שתי תוכניות נבחרות

פנייה נוספת נעשתה לאחרונה גם אל . ותוכנית קרב; ושבמסגרתה מועסקים מורים רבים, קידום הנוער

ותשובתה צפויה להתקבל במרכז המחקר , שונות במערכת החינוךהמעורבת בהפעלת תוכניות , י"קרן רש

מובן כי ככל שמשרד (. עם קבלת התשובה יעודכן המסמך בהתאם)והמידע של הכנסת בימים הקרובים 

יש מקום , בדיקה מקיפה של מכלול הערוצים להעסקת מורים במערכת החינוך החינוך יחליט לערוך

התוכניות ולא רק לשתי , או החיצוניות הפועלות במערכת/עודיות ולכלל התוכניות היי בדיקה זו להרחיב

  81.הנסקרות כאן

פרסם משרד החינוך חוזר  2010יש להזכיר תחילה כי בדצמבר , תוכניות חינוכיות חיצוניותבכל הנוגע ל

גופים מהמגזר השלישי והקהילה )הנוהל לאישור תוכניות חינוכיות חיצוניות "ל חדש שכותרתו "מנכ

במבוא לחוזר זה נכתב בין היתר כי לאור הגידול המשמעותי בהיקף המעורבות של המגזר (". יתהעסק

, יש לוודא כי רק תוכניות איכותיות", השלישי והקהילה עסקית בפעילות מוסדות החינוך בישראל

עת וזאת באמצעות קבי]...[ ישולבו במערכת החינוך הפורמלית , העונות על תבחינים פדגוגיים מוגדרים

כמו גם באמצעות ביצוע פעולות הערכה , ידם-תנאי סף ותבחיני איכות לגופים ולתוכניות המוצעות על

  82".ובקרה שוטפות כדי לוודא את עמידתם בהתניות שנקבעו

בתנאי הסף המפורטים בחוזר זה נקבעו בין היתר תנאים הנוגעים להכשרת כוח האדם המועסק במסגרת 

חוזר קובע כי על הצעה לתוכנית המוגשת לאישור היחידה הרלוונטית במשרד ה, כמו כן. תוכנית חיצונית

יש לציין ". פירוט כוח האדם הפדגוגי שיפעיל את התוכנית ועמידתו בהתניות המשרד"לכלול את , החינוך

כולל הנחיות כלשהן בדבר אופן ההעסקה או תנאי ההעסקה של כוח האדם בתוכניות  אינוכי החוזר 

קביעתו לראשונה של נוהל מסודר ומפורט בדבר אישור תוכניות , יחד עם זאת. נותהחינוכיות השו

יש בה כדי לאפשר למשרד החינוך לקבל , ובדבר הפעלתן במוסדות החינוך בכל מחוז ומחוזחיצוניות 

                                                 

, ד החינוך לפנייתנומקום מנהלת האגף לחינוך מבוגרים במשר-פי תשובתה העדכנית של ממלאת-כי על, בהקשר זה יש לציין 81
הינם מורים עובדי מדינה המועסקים ישירות על  ,ידי המדינה-באולפנים המופעלים עלהמלמדים כיום עברית המורים כל 

וזאת בשונה מטענות שהועלו בעבר בכלי התקשורת לפיהן מדובר בערוץ נוסף שבו מתפשטת תופעה של , ידי המשרד
 .העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים

דיווחים ונתונים שונים אשר הצביעו על מעורבות רחבה החוזר פורסם על רקע . 2010בדצמבר  1, (א)4/ל תשעא"חוזר מנכ 82
מעורבות , המכון ליזמות בחינוך: ראו למשל. החינוך הפעלת תוכניות מסוג זה במערכתמאוד של גופים חיצוניים ב

 .2009, קרנות ופילנתרופיה עסקית במערכת החינוך, עמותות

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-7/horaotkeva/k-2011-4-3-7-63.htm
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ובכך לתרום לשיפור המצב , מידע על היקף כוחות ההוראה המועסקים בפועל במסגרת תוכניות אלה

 .לא היה כלל איסוף מידע מסוג זהכאמור כה ובו שהיה קיים עד 

83ה"תוכנית היל .6.2.1
 

פועלת במסגרת תחום קידום נוער במינהל חברה ונוער  (השלמת יסוד ולימודי השכלה) ה"תוכנית היל

לצורך , התוכנית מיועדת לבני נוער אשר מצויים מחוץ למסגרת החינוך הפורמאלית. במשרד החינוך

מעצר )נותנת מענה לימודי ייחודי גם לבני נוער הנמצאים במצבי כליאה  היא, כמו כן .השלמת השכלתם

משרד הרווחה )מסגרות הנוער של חסות הנוער בבמסגרות הנוער של שירות בתי הסוהר ו( או מאסר

 (.והשירותים החברתיים

, לכל תלמיד נבנית באופן פרטני תוכנית לימודים אישית ומותאמת לרמה הלימודית איתה הוא מגיע

הלימודים . היקף הלימודים של כל תלמיד הוא גמיש ומשתנה לאורך השנה. מצבו הרגשי וזמינותו

 5-ל 3בין כוללות כאשר הקבוצות הלימודיות הן קטנות ו, מתקיימים בלמידה אישית או קבוצתית

ם והלימודי, אין לה סמל מוסד, מסגרת בית ספרית אינה מוגדרתיצוין כי תכנית זו . בקבוצהתלמידים 

חופפת לשנת הלימודים במערכת החינוך בהכרח  אינהשנת הלימודים . בה הינם במסלול אקסטרני

 ללמוד בתוכנית בכל יום מימות השנה ולהפסיק ללמוד יכולים להתחילבני הנוער  כאשר, הפורמאלית

 .על פי רצונםבכל שלב  בה

החברה "המכרז הוא כאשר המפעיל של , 2000התוכנית מופעלת באמצעות מכרז החל מספטמבר 

 3-תוקף המכרז בין משרד החינוך למפעיל הוא ל .והוא המעסיק את המורים בתוכנית, "סים"למתנ

, 2000בשנת : בפעם השלישית ברציפות זכתה במכרזסים "למתנהחברה . עם אפשרות להארכה ,שנים

 160-בכ, ים בשנהתלמיד 7,000-בתוכנית לומדים בשנים האחרונות בממוצע כ. 2009 שנתוב 2004בשנת 

  .מרכזים

   -מורים בתכנית מגיעה בממוצע לכתחלופת ה. מורים 1,512ע לימדו בתכנית "בשנת הלימודים תש

להכשרה  זההה "ההכשרה הנדרשת ממורי היל, ככלל. מסך כל המורים המועסקים בתוכנית 15%-20%

 .הנדרשת ממורה בחטיבה העליונה

 84:אשר לתנאי ההעסקה בתוכנית

, ות ההעסקה של המורים בתכנית אינו קבוע ונתון לשינויים בכל שלב במהלך השנההיקף שע -

כנית ותוהתלמידים בתוכנית מספר  גורמים משתנים ובהם תלוי במספר שכן שיבוצם לתכנית

, משמעות הדברים היא כי בשונה מעובדי הוראה במערכת החינוך .ימודים המותאמת להםהל

והיא , םאין כל ודאות במהלך השנה באשר להיקף משרתה "בתכנית היל יםהמועסק למורים

התקופה בה מורים אינם משובצים לעבודה . נתונה לשינויים בהתאם לשינויים החלים בתוכנית

 .נחשבת עבורם כחופשה ללא תשלום

                                                 

שלי : כתבה, ה"תנאי העסקתם של מורים בתוכנית היל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת: המידע בפרק זה לקוח מתוך 83
 .2010אוקטובר , מזרחי

שבמשרד החינוך ישנן ( שרותי חינוך ורווחה)ר "באגף שחיקה שנעשתה במסגרת הכנת המסמך האמור נמצא כי בבד 84
ה שכן הן "אך הן אינן זהות לתוכנית היל, תוכניות נוספות המיועדות לילדים בסיכון ומהוות תחליף לבתי הספר הרגילים

צוות ההוראה . והלימודים בהן הינם במסלול האינטרני( עם סמל מוסד)מהוות מסגרות בית ספריות מיוחדות לבני נוער 
 .עמותות/ הרשויות המקומיות/ת אלו מועסק באמצעות רשתות החינוךובמרבית תוכני
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-עובדי הוראה בחינוך העל בעוד, שכר המורים בתוכנית הוא שכר שעתי ,על פי המכרז הקיים -
 . ודשי וזכאים לתשלום גם עבור חופשת החגים וחופשת הקיץיסודי מקבלים שכר ח

דמי הבראה , נסיעות, קרן ביטוח פנסיוני: לתנאים סוציאליים כגוןאומנם ה זכאים "מורי היל -
. יסודי-אך תנאים אלו אינם שווים לתנאים להם זכאים עובדי הוראה בחינוך העל, וימי חופשה

הדבר , משובצים בתכניתבהם רבים מהם אינם לאור העובדה כי קיימים חודשים  ,כמו כן
 .ייתכן מצב בו הם אינם זוכים לתנאים אלו בצורה מלאהמשפיע על היקף זכויותיהם ו

ובחודש , "כוח לעובדים"בסיוע ארגון , ה"יש לציין כי בחודשים האחרונים התאגדו מורים בתוכנית היל

פי דיווח -על. דה בינם לבין המעסיקאף הכריזו העובדים שהתאגדו על סכסוך עבו 2011אוקטובר 

סים ובמסגרת זו הוגשה לחברה "בחודש האחרון החל להתקיים משא ומתן עם החברה למתנ, העובדים

  85.לעילרשימת דרישות אשר נועדו בין היתר לשיפור תנאי ההעסקה שתוארו 

86תוכנית קרב .6.2.2
 

 רקע 

היא , רסם משרד החינוך בעניין זהל החדש שפ"כהגדרתה בחוזר המנכ, תוכנית קרב למעורבות בחינוך

ילדים כתוספת לתוכניות -ספר וגני-ידי משרד החינוך בבתי-מסגרת לתוכניות מיוחדות המאושרות על

להורים , התוכנית מבוססת על שותפות בין המשרד החינוך לרשויות מקומיות. הלימודים הפורמליות

בראשות נציג המינהל )ועדה פדגוגית , "ונהועדת היגוי עלי"והפעלתה נעשית בין באמצעות , ולקרן קרב

משרד החינוך משתתף בשיעור (. בראשות חשב משרד החינוך)וועדת כספים ( הפדגוגי של משרד החינוך

 .מעלות ההפעלה של התוכנית 50%של עד 

להתקשרות , המפרט את הנהלים הנוגעים להצטרפות לתוכנית, ל החדש"יש לציין כי בחוזר המנכ

כך  87.בנושא זהשפורסם ל הקודם "חלו כמה שינויים בניסוח לעומת חוזר המנכ, לתהבמסגרתה ולהפע

בצד תוכניות הלימוד , התוכניות עוסקות בתכנים משלימים"ל הקודם צוין כי "בחוזר המנכ, למשל

למידה -תוכניות תומכותחלקן תוכניות העשרה נוספת וחלקן ; הספר ובגן הילדים-הפורמליות בבית

ספת לתוכניות הלימודים תול החדש מצוין רק כי מדובר ב"כאשר בחוזר המנכ – "לתכנים קיימים

ידי מורים -תוכניות ההעשרה מופעלות על"ל הקודם קבע כי "חוזר המנכ, בנוסף . ללא פירוט, הפורמליות

ל "בחוזר המנכ ".ידי החברה הזכיינית של משרד החינוך-ומדריכים המתקבלים לעבודה ומועסקים על

בשום "כי  גם מודגש בחוזר החדש. וההתייחסות היא למדריכים בלבד" מורים"מט המונח החדש הוש

וכן כי , "הספר-מקרה לא ישמש מדריך בתפקיד מורה לכל פעילות במסגרת תוכנית הלימודים של בית

הספר שנקבעו בתוכניות הלימוד -בשום מקרה לא יופעל מדריך קרב כמורה למקצועות הלימוד של בית"

הודגש כי אין להפעיל את התוכנית על חשבון ( הקודם והעדכני)יש לציין כי בשני החוזרים  ".הרגילות

 .הספר-הספר ושבהן אמורים ללמד מורי בית-שעות העבודה שנקבעו לבית

                                                 

 .2011 בדצמבר 6: תאריך הכניסה, "סניף מורי הילה" –" כוח לעובדים"להרחבה ראו אתר האינטרנט של ארגון  85
ל תוכנית קרב "מנכ, נסים מטלון: המידע בפרק זה מבוסס על, "איגוד עובדי קרב"להוציא את הסעיף העוסק בעמדתו של  86

 .2011מאי , תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, למעורבות בחינוך
 .2003בספטמבר  1, (א)1/ל תשסד"חוזר מנכ 87

http://hila.workers.org.il/
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 נתונים כללייםרקע ו –המשך 

ים בתחילה פעלה התוכנית בשמונה יישוב. ידי קרן קרב-שנה על 20-תוכנית קרב נוסדה לפני יותר מ

פנתה הממשלה לקרן בהצעה להרחיב  1993בשנת . הרשויות המקומיות וההורים, במימון הקרן, בלבד

 .את הפעילות ליישובים בכל רחבי הארץ

מספר . ילדים-גני 1,902-ספר וב-בתי 710-ב, ישובים 124-תוכנית קרב פעלה ב, 2011נכון למאי 

ספר המשתתף -כל תלמיד בבית .תלמידים 267,427התלמידים המשתתפים בתוכנית עמד באותה עת על 

 .של לימודי העשרה לוש שעות שבועיותבתוכנית מקבל במסגרתה ש

 :הם כדלקמן( 2011נכון למאי , שוב)מקורות המימון של התוכנית 

 ;תקציב ממשלתי –ח "מיליון ש 72.6

 ;רשויות מקומיות והורי התלמידים –ח "מיליון ש 90.8

 ;ללא השתתפות ממשלה, צמי של רשויות מקומיותמימון ע –ח "מיליון ש 30.0

 .קרן קרב –ח "מיליון ש 17.6

תקציב התוכנית מבוצע כולו באמצעות , לפנייתנו ,ל תוכנית קרב"מנכ, מר נסים מטלוןפי תשובתו של -על

ידי הגוף שזכה במכרז אשר משרד החינוך פרסם בעניין -התקציב מופעל על, ליתר דיוק. משרד החינוך

 ".מרמנת"ם חברת כיו, זה

כאשר ההשתתפות של , התקציב להפעלת התוכנית בכל מוסד חינוך נקבע בנפרד לפי מספר התלמידים בו

אקונומיים ובהתאם למדד הטיפוח של -פי נתונים סוציו-התוכנית במימונו נקבעת באופן דיפרנציאלי על

 .משרד החינוך

ר רשויות מקומיות רבות מבקשות להצטרף כאש, תוכנית קרב פועלת בהצלחה מרובה, לדברי מר מטלון

 .והדבר אינו מתאפשר רק בשל מגבלה תקציבית, אליה או להרחיב את הפעילות במסגרתה

 המורים בתוכנית/המדריכים

ואינם מתפקדים  רוב המדריכים אינם מורים בהכשרתם", ל תוכנית קרב לפנייתנו"פי תשובת מנכ-על

אינם משתתפים , יכי קרב אינם מלמדים את שיעורי הליבהמדר"כי  עוד נכתב בתשובה זו. "כמורים

 ".אינם נותנים ציונים או שיעורי בית, בישיבות מורים או אסיפות הורים

להלן נתונים נבחרים על . 4,000-מספר המדריכים המועסקים בתוכנית קרב עמד על כ, 2011נכון למאי 

 :לפנייתנול התוכנית "כפי שהוצגו בתשובת מנכ, אודות מדריכים אלה

 15% ספר-מהמדריכים פועלים בבתי 85%, ילדים-מהמדריכים פועלים בגני. 

 15% –ירושלים , 23% –דרום , 29% –מרכז , 33% –צפון : התפלגות שיעור המדריכים לפי אזור. 

 12% –ערבי , 88% –יהודי : התפלגות שיעור המדריכים לפי מגזר. 

 שיעור בעלי תעודת , "איגוד עובדי קרב"נת לטע)מהמדריכים הם בעלי תעודת הוראה  15%-כ

 .(.ו.י –ההוראה הוא גבוה הרבה יותר 

 טבע ; 11.5% –מוסיקה ; 14.8% –אמנות : התפלגות שיעור המדריכים לפי תחומי פעילות– 

חברה ; 5.8% –דרמה ; 6.4% –מדע וטכנולוגיה ; 8.4% –פיתוח חשיבה ; 10.2% –מחול ; 11.2%
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; 2.2% –כישורי חיים ; 4.3% –מחשבים ; 4.9% –תקשורת ; 5.0% –העשרה שפתית ; 5.1% –

 .7.1% –אחר ; 1.3% –עם ישראל וארץ ישראל ; 1.8% –ספורט 

 העסקת המדריכים בתוכנית

אשר " )מרמנת"ידי חברת -מדריכי תוכנית קרב מועסקים על, ל התוכנית לפנייתנו"פי תשובת מנכ-על

תנאי ההעסקה , לפי תשובה זו. בהתאם לתנאי המכרז, (זהזכתה במכרז שפרסם משרד החינוך בעניין 

והם , בהתאם להסדר שהושג בעבר עם הסתדרות המורים, ידי משרד החינוך-של המדריכים נקבעו על

להלן פרטים נוספים על תנאי . ידי ועדת הכספים של התוכנית-רים בזמן הכנת התקציב עלמאוש

 :ל"תשובת המנככפי שצוינו ב, ההעסקה של המדריכים בתוכנית

 ;אם כי שופרו התנאים ועודכנו הטבלאות, מבנה השכר הבסיסי לא השתנה במהלך השנים" -

 ;התשלום למדריכים נעשה לפי שעת עבודה בפועל וכן כל התוספות הסוציאליות באופן מלא -

 ;שכר העובדים שאינם עובדים בקיץ לא משולם אבל זכויותיהם נשמרות משנה לשנה -

ר העבודה נלקחה בחשבון העובדה שהמדריכים אינם מתוגמלים בקיץ ולכן בעת קביעת עלות שכ -

 ;נקבע שכר שעתי גבוה יותר

והתוכנית מספקת למדריך את כל , מדריכי קרב עובדים בתנאים נוחים בקבוצות לימוד קטנות -

 ;החומרים הדרושים ללימוד וכן ליווי והשתלמות לאורך השנים

כיוון שהיא , חיונית להפעלת התוכנית, משרד החינוך ידי-שנקבעה על, שיטת ההעסקה האמורה -

 ".פי צרכי מוסדות החינוך-עונה לאופי העבודה ולצורך בגמישות בבחירת התוכניות על

 88"איגוד עובדי קרב"עמדת 

התארגנו מאות עובדים  2010בשנת עולה כי " איגוד עובדי קרב"תקבל לבקשתנו מנייר עמדה שהמ

תנאי במטרה לחתור להסכם קיבוצי שיסדיר וישפר את , "כוח לעובדים"בסיוע ארגון , בתוכנית קרב

ביטוי מהווים  מובנים בתוכנית שלטענתוה כלליים זה מצביע על מאפיינים נייר העמדה של גוף. העסקתם

וכן על שורה של בעיות ספציפיות בתנאי ההעסקה של , במערכת החינוךבלתי רצויה למדיניות של הפרטה 

איגוד "הודגש כי , יש להזכיר כי בתגובתה של הנהלת תוכנית קרב לטענות שיוצגו להלן. המורים בתוכנית

 .אינו מהווה ארגון יציג של העובדים בתוכנית" עובדי קרב

 :בנייר העמדה הבעיות הכלליות המועלותבין 

לביטול תקני הוראה במקצועות שהיו חלק אינטגרלי מתוכנית הפעלת התוכנית הביאה  -

בנוסף ביטול  ;(בתחום המוסיקה, לדוגמה)להעברתם של תקנים אלה למיקור חוץ ו, הלימודים

 .התקנים יצר מנגנון בלתי שוויוני המבוסס על תשלומי הורים

שיטת ההעסקה הקבלנית שנקבעה לתוכנית זו אינה יעילה מבחינה כלכלית ולפיכך אין לה  -

ולטענת העובדים הדבר בא , ןם בסטטוס נחות של עובדי קבלשיטה זו מציבה את המורי; הצדקה

 ;בידי הקבלןמופרות זכויותיהם במקרים שבהם לידי ביטוי בין היתר 

                                                 

דברים ; 2011בנובמבר  29-התקבל ב, "הסדרת העסקתם של מורי תוכנית קרב"א נייר עמדה בנוש, "איגוד עובדי קרב" 88
 2011שנערך באפריל " היבטים של הפרטה במערכת החינוך –הפרטת ההוראה "דומים הועלו גם במסגרת כנס בנושא 

 .גוריון בנגב-במסגרת המחלקה לחינוך באוניברסיטת בן
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

" מכירה של מוצרים"אשר כולל מרכיבים של שיווק ומעין " שוק תוכניות"יצירת מצב של  -

מה גם שהוא גורם לפגיעה בתחושת היציבות של המורים , ושאינו הולם את תחום החינוך

ובמחויבותם של המורים למקום ( באיכות החינוך פה מהירה הפוגעתלתחלוומכאן שגם )

 .העבודה

 :בעיות בתנאי ההעסקה

מורים בתוכנית אינם יודעים אם יועסקו עד למועד  – חוסר ודאות והיעדר ביטחון תעסוקתי -

י עבודת המורים מופסקת לעתים לפנ; באיזה היקף –ואם כן , הסמוך לפתיחת שנת הלימודים

ניתן ; (ניהול תקציב קלוקלהדבר נובע לעתים מ, לפי הטענה בנייר העמדה)מודים תום שנת הלי

במקרים של טקסים , כך למשל)לבטל ימי עבודה של מורים בהתראה קצרה של יום אחד בלבד 

 (.וטיולים

המורים בתוכנית מקבלים שכר עבור שמונה חודשים בלבד ואינם מקבלים שכר  – שכר חלקי -

גם כאשר מדובר במורים המקדישים זמן רב להכנות , במערכת החינוך עבור חופשים הנהוגים

לרוב מתחילים המורים בתוכנית  ;מעבר לשעות ההוראה, ולמשימות נוספות הכרוכות בעבודתם

היעדרם של מורי , לפי נייר העמדה)כלומר בסוף אוקטובר , ללמד רק אחרי חופשות החגים

הספר והגנים במערכת -ללימודים יתנהלו בתיהתוכנית גורם גם לכך שבשבועות הראשונים 

 (.שעות חסרה

רוב המורים בתוכנית מעוניינים להגדיל את משרתם אך , לפי נייר העמדה – היקף משרה נמוך -

 .רק למעטים מהם הדבר מתאפשר

ללא גמול השתלמות כמקובל בקרב )לתי מספקות ואשר התגמול עליהן מינימלי בהשתלמויות  -

 .(רכת החינוךמורים מן המניין במע

 .החזר חלקי על נסיעות ועל הוצאות נלוות -

ידי -על)העסקה ישירה : כוללות דרישותיהם המרכזיות של העובדים שהתארגנו, עיללאור האמור ל

באמצעות העסקה רציפה ולרבות  –ביטחון תעסוקתי ; (ידי הרשויות המקומיות-משרד החינוך או על

מתן הכשרה מקצועית איכותית וקבלת תגמול על ; תיקיםהגדלת משרות לעובדים ו; תשלום בחופשים

כך שנטל המימון למילוי הדרישות האמורות לא )ידי המדינה -הקצאת תקציב נוסף על; ההשתתפות בה

  .ועוד; הפסקת ניהול התוכנית בידי קבלן ;(יוטל על ההורים


