המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע”ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

מזמין אתכם לכינוס בנושא
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יום שני ,כז בטבת תשע"ד 30 ,בדצמבר 20:00–16:45 ,2013
במכון ון ליר בירושלים ,רח' ז'בוטינסקי  ,43ירושלים ,טל' 02-5605222
למידע נוסף בקרו באתר הפרויקט "הפרטה ,רגולציה ואחריות המדינה" http://hazan.kibbutz.org.il

עובדי ההוראה במדינת ישראל מועסקים על ידי שלושה גורמים עיקריים :משרד החינוך ,גופים שבית הספר הוא בבעלותם
וגופים מתווכים למיניהם כגון עמותות וגורמים חיצוניים למערכת .תופעת “מורי הקבלן” – עובדי הוראה במערכת החינוך
הציבורית שמועסקים על ידי קבלני העסקה – החלה כבר בשנות התשעים והיקפה הולך ומתרחב ,הן ביוזמת משרד החינוך
והן ביוזמת הרשויות המקומיות .מספרם המדויק של מורים אלה אינו ידוע אולם דוח ועדת בר־גיורא ( ,)2011שהוכן עבור
משרד החינוך ,אומד את מספרם בכ־( 13,000אחד מכל  10מורים) .הדוח מפרט את דרכי ההעסקה הפוגעניות ומצביע על
חלוקה למעמדות שונים של מורים בבית ספר אחד .דוח מבקר המדינה ( )2013קובע כי משרד החינוך אינו מצליח לבצע
כראוי את המטלה המורכבת של ניהול כוח אדם בהוראה ,וייתכן שתופעת מורי הקבלן קשורה לכשל זה.
מסמך מדיניות חדש שנכתב במרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים מתריע על אופני ההעסקה הללו ,הגורמים
לא רק לפגיעה במורי הקבלן ולשחיקה במעמדם הפרופסיונלי אלא גם לנזק ממשי למערכת החינוך .עוד קובע המסמך
כי בהיעדר נתונים על מורי הקבלן ,אין בידי משרד החינוך כלים כדי לקבוע מדיניות ולפקח על תוכני הלימוד ,על איכות
ההוראה ועל תנאי ההעסקה של המורים.
בכינוס זה נבקש לתאר את ממדיה של תופעת מורי הקבלן בישראל – תופעה שהיא ביטוי נוסף של מדיניות ההפרטה ,לדון
בהשלכותיה על המורים ,על התלמידים ועל מערכת החינוך ,ולבחון את ההמלצות המעשיות המוצגות במסמך המדיניות.

 16:45התכנסות
מנחה הכינוס :ד”ר ניר מיכאלי ,דיקן פיתוח פדגוגי ,מכללת סמינר
הקיבוצים; חוקר הפרטת החינוך במרכז לצדק חברתי ע”ש יעקב
חזן במכון ון ליר בירושלים

18:00–17:00

19:00–18:00

מורי קבלן :כרונולוגיה של מאבק -
מקרי מבחן

המקרה של בית ספר זיו ואגודת רנה קאסן
ושאלת האחריות של שר החינוך

מורי קבלן בישראל :מידע ונתונים

לילי בן עמי ,מייסדת המטה למען העסקה הוגנת של מורות
ומורים והקואליציה להעסקה ישירה בחינוך

דברי פתיחה :פרופ’ יצחק גל־נור ,ראש פרויקט אחריות המדינה,
גבולות ההפרטה וסוגית הרגולציה במרכז לצדק חברתי ע”ש
יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

המקרה של מורות תוכנית היל"ה :התאגדות
ומאבק

מורי קבלן :פגיעה בפרופסיה ופגיעה במערכת

עינת אברהמי ,מורת קבלן בתוכנית היל"ה וחברת הנהגת ועד
מורי היל"ה (תוכנית השכלה לנוער מנותק)

ד"ר ורדה שיפר ,עמיתת מחקר במכון ון ליר בירושלים וחוקרת
נושא ההפרטה והרגולציה ברשויות המקומיות במרכז לצדק
עו"ד ערן גולן ,יו"ר פורום דיני עבודה ,לשכת עורכי הדין; מייצג
חברתי ע”ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים; לשעבר נשיאת
ארגונים חברתיים בבית המשפט העליון בערעור בנושא הליך
מכון מנדל למנהיגות חינוכית
ההפרטה ביום לימודים ארוך ,ובמאבק על זכויות מורי הקבלן

הזירה המשפטית והדינמיקה הפוליטית

תובנות מעבודת הועדה לבחינת העסקת מורים
באמצעות חברות קבלן

20:00–19:00

עמדת הגופים המעסיקים ואחרים

דני בר גיורא ,מנהל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית; לשעבר
ראש מינהל החינוך (מנח"י) בירושלים ולשעבר יו"ר הוועדה העסקת מורים בתכנית היל”ה  -הדרך לפתרון
מטעם משרד החינוך לבחינת העסקת מורים באמצעות חברות חיים להב ,מנהל האגף לקידום נוער ,מינהל חברה ונוער ,משרד
קבלן
החינוך

העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים

רשויות עירוניות :עמדת עיריית ירושלים

יובל וורגן ,ראש צוות במרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ) משה (קינלי) טור-פז ,ראש מינהל החינוך (מנח"י) בירושלים
ומחבר מסמכי הממ"מ בנושא

עבודה מאורגנת ואחריות תאגידית :תרומתם
לארגון

עמיעד גורביץ ,מנכ"ל עתיד רשת חינוך (חברה לתועלת הציבור)

העסקה ישירה של מורי קבלן :הזדמנות לאתגר
פוליטי חוצה מפלגות
ח”כ שלי יחימוביץ’ ,מפלגת העבודה

דיון בהשתתפות הקהל

הכניסה חופשית (הרשמה מראש כאן)
תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות.
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים)
לפרטים נוספים :נעמיקה ציון nomika@migvan.org.il ,054-7689181

