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 נייר עמדה

 הפרטת החינוך והעסקת מורות ומורי קבלן
- מידע לועדת החינוך-

 

הקואליציה להלן עמדת  ."?לאן –הפרטת החינוך "בנושא דיון  החינוךיתקיים בועדת  18.6.14ביום 

 .להעסקה ישירההארצית הקואליציה ו להעסקה ישירה בחינוך

בעקבות התחייבותו של שר החינוך שי  ,3102 באפריל מהק" הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך"

הקואליציה הינה הגוף  i.מיום כניסתו לתפקיד פירון למגר את תופעת מורות הקבלן תוך שנתיים

וכן , ובהם כל ארגוני מורות הקבלן בישראל, המאגד את כל ארגוני החינוך המתמחים בנושא היחיד

  ii.הורים ותלמידים ארגוני ,לחינוך ם/ותטיסטודנאת פורום ה

, פדגוגי, נוכיחי –מחיר כבד בה הציבורית גו מערכת החינוךההפרטה המואצת של  :עמדת הקואליציה

 החינוך במערכת ת/עובד יש להעביר להעסקה ישירה כלעמדת הקואליציה היא ש .חברתי וכלכלי

 חוק או/ו, חובה חינוך חוק פי על הניתן שירות כל -הווה אומר. פורמלית והבלתי הפורמלית, הציבורית

 בשעות הנעשית חינוכית פעילות כל או/ ו, החינוך משרד י"ע וממומן העשרה ולימודי ארוך חינוך יום

 לפיה אידיאולוגית תפיסה מגולמת זו בהגדרה .אחרים חינוכיים ומוסדות הספר בית ובתוך הלימודים

 התפיסה לצד זאת. שלו העשיר ובמגוון באיכותו, ברמתו שווה לחינוך םזכאי ישראל תלמידי כל

 .שעה שעה יום יום ישראל ילדי עם הנמצא הההוראה לצוות תהוגנישירה ו להעסקה הקוראת

המדויק אינו  ןמספרלכן , י הקבלן/מורות משרד החינוך לא מנהל רישום של :העדר מידע - המצב כיום

כת החינוך שיש במער הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך מעריכה iii,לבת נתונים שוניםמתוך הצ. ידוע

 .קבלן י/תוהן מור ים/תושישית מהמורלמעלה מ, כלומר. מורות קבלן 32,111-כ

של משרד רווחת ישנה תפיסה בעייתית , עם זאת. אמנם מורות קבלן מלמדות כיום את כל המקצועות

כגון מוסיקה מחשבים ), "העשרה"לפיה יש להעסיק באמצעות קבלן מורות מקצועות , החינוך

זו . יש להעסיק העסקה ישירה( כגון אנגלית ואזרחות)ו את מורות מקצועות הליבה ואיל( ואומנות

 רות ופגיעה בעבודת הצוות החינוכיבחדר המושונים מעמדות  יוצרתה, שרירותית ולא חינוכית הפרדה

 (.3102, מכון ון ליר, ורדה שיפר' דוח מאת דר' ר)

. הבעלותהחינוך או הרשות המקומית או  משרדמורה שהמעסיק שלה אינו  :'מורת קבלן' - מושגים

 .מעסיקים קבלנייםהם  וכן תאגידים עירוניים ועמותות, "חינוך רכישת שירותי"במכרז זוכה שנבהיר 

עליה לעמוד במספר ? מהי בעלות .היא העסקה ישירה( דוגמת אורט ועמל)י בעלות "העסקה ע :בעלות

 הבעלות היאורק כאשר  ;טית על בית הספרובעל אחריות משפ החוקי גוף שהינו הבעלים: תנאים

ורק כאשר לבעלות יש זיקה חינוכית פדגוגית ייחודית  ;הצוות של בית הספר כלהמעסיקה של 
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השתלמויות ייחודיות  ןבהמשך לכך למשל ישנ. כגון חינוך טכנולוגי, שמשרד החינוך איננו ממלא) 

בית הספר ובין צוות בית הספר לבין זהות בין  קיימתורק כאשר  ;(לצוות החינוכי מטעם הבעלות

כגון  -בתלוש השכר של המורות ובזהות שלהן, זהות הבאה לידי ביטוי למשל בשם בית הספר)הבעלות 

 (. שאיננו קיים" מורות רנה קסין"להבדיל מ, "מורות אורט"הכינוי הקיים 

ומאות תוכנית י מאות גופים שונים "מורות הקבלן מועסקות ע :תנאי העסקתן של מורות הקבלן

ס בישראל "ברוב בתיה, בהמשך לתמונה המורכבת. ותנאי העסקתן משתנים בהתאם, חינוכיות שונות

ולכן מורה )בתוך בית ספר אחד  -בתנאים שונים–י מספר מעסיקים שונים "ישנן מורות המועסקות ע

סלי " זאת בגלל השיטה של העסקת מורות לפי(. אחת בבית ספר אחד מקבלת מספר תלושי שכר

להלן מאפיינים שכיחים של העסקת , על אף התמונה המורכבת והמגוונת. ולא לפי משרות" שעות

ללא הפרשה , שכר נמוך, (ללא שכר בחופשות -ולכן )העסקה שעתית , פיטורים מדי שנה: מורות קבלן

קידום  ללא אופק, (קרן השתלמות ושבתון, למשל)ללא תנאים סוציאליים נלווים , (3112עד )לפנסיה 

העדר , (והשלמויות, ישיבות)חוץ כיתיות 'אי תשלום על פעילויות , העסקה בהיקף נמוך, מקצועי

 .הפרשות לקרן השתלמות ולכן אי יציאה לשבתון ועוד

הצלחתם של תלמידים החשוב ביותר למראים שהמרכיב  ivמחקרים רבים .פגיעה באיכות החינוך

, מורות מעמד מקצועי גבוהיש לאפשר ל, להבטיח זאתבמטרה . הוא איכות המורותרכת החינוך המע

כל  .מנהיג, לומד, כחלק מצוות פדגוגי חזקסביבה מאפשרת , אמון, בטחון תעסוקתי, ראוי תגמול

מקצועות החינוך והטיפול הם , בהמשך לכך .המאפיינים האלה זרים להווייתן של מורות הקבלן

כל אלה נפגעים פגיעה . העוסקות והעוסקים בהם מסירות ורצון טוב של, מקצועות המחייבים השקעה

 . הגוררת גם תחלופה גבוהה מאד של כוח האדם, שיטת ההעסקה הקבלנית י"עאנושה 

ואופק , האינטרס הראשון של זכיין שמפעיל תכנית חינוכית הוא אינטרס כלכלי. החינוך מיסחור

שיקולים שאינם הולמים שיקולים אלה . ארבע שנים-ששלו, התכנון שלו הוא כאורך תקופת המכרז

 . וללא מטרות כלכליות הפועלים תמיד לטווח ארוך, חינוכיים

מחסור בנתונים וההעסקה הקבלנית ההיקף הנרחב של ה. חוסר פיקוח והסרת אחריות של המדינה

שהרי אם למשרד החינוך אין מידע ; שאלות קשות על היכולת של משרד החינוך להנהיג מדיניותמעלה 

התנאים מה , מה הכשרתן, קל וחומר שאינו יודע מיהן המורות, ו על מספרן של מורות הקבלןאפיל

חסור עתידי במורות במקצועות והאם ייווצר מ, התכנים אותן הן מלמדות מה, בהם הן מועסקות

 .מסויימים ועוד

עילויות פ ללגופים מתווכים אחריות ע במשרד החינוך נהוג להעביר .אבדן יכולות וידע מקצועיים

הידע  ,כתוצאה מכך(. עבודה עם נוער מנותק, למשל) ייחודייםבעלות מאפיינים  כיות שהינןחינו

מהדרג המקצועי במשרד החינוך ונצבר אצל אותם  נעלם מקרבהמקצועי הקשור לפעילויות אלה 

עם תום תקופת המכרז  שכן ;אבל גם אצל הקבלנים הוא לא נשאר לאורך זמן. גורמים חיצוניים

 .ויש ליצור ולצבור את הידע מחדש הקבלן עיתים מתחלףל
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של עובדים , דרך חברות קבלן, בתגובה להתרחבות התופעה של העסקה עקיפה, 2010הקואליציה הארצית להעסקה ישירה נוסדה ב  

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

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

 .בין היתר פועלת הקואליציה לאיסוף מידע שיטתי בנוגע להיקף ההעסקה העקיפה. והחברה בישראל, ות/העובדים

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

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

 .81.6.81עתיד לעלות להצבעה במליאת הכנסת ב 

 
 ליבמןאריאל , לילי בן עמי, ענת אופק: כתבו

 150-0671631' טל, רכזת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, לילי בן עמי: ליצירת קשר

                                                           
i

 3610774,00.html-http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L  

ii להעסקה ישירה בחינוך ותפים בקואליציההש: 

 מורות 0,111המייצג , איגוד עובדי קרן קרב 

 מורות 0,511 המייצג, ה"איגוד המורות והמנחות של תכנית היל 

 עובדות חינוך 0,111-בהם מועסקים למעלה מ, ועד יוזם לאיגוד עובדי מוסדות חינוך ויובל חינוך בתל אביב 

 3,511 מורות רנה קאסן 

 סייעות בגני הילדים ובבתי הספר 21,111-המייצגת כ, התארגנות הסייעות הארצית 

 "המכללות להוראה 30סטודנטיות בכל  31,111המייצג " פורום הסטודנטים לחינוך 

 תלמידים והוריהם 371,111המייצג , ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים 

  ארגונים חברתיים 25קואליציה של  –הקואליציה הארצית להעסקה ישירה 

 פורום החינוך העירוני של ירושלים 

 המטה למען העסקה הוגנת של מורות ומורים 

 מורות 71 -המונות כ, ס"מורות השב 

 תלמידים 36,111המייצגת , נוער העירונית חיפהמועצת ה 
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