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מכון ון ליר מרכז חזן ברשת חינוך עתיד לנושא הכנס בעמדת 
  ?כיצד הפכו מורות ומורים בישראל למורי קבלן תחת הכותרת:

31.01.03 
 

רשת חינוך עתיד היא, בהגדרה, חברה לתועלת הציבור )חל"צ( ובשום פנים כי  צויןראשית י
בתי ספר בפיקוח  92רשת מנהלת ה ., כפי שגם מוריה אינם עובדי קבלןאינה חברת קבלן ואופן

משרד החינוך ומשרד הכלכלה, כאשר חלק גדול מבתי הספר נמצא באזורי הפריפריה. הרשת 
 דתי, חרדי ערבי, בדואי ובמגזר הדרוזי.-: חילוני, ממלכתימנהלת בתי ספר בכל המגזרים 

מדנית כלכליים והטמעת תרבות ל-במסגרת האידיאולוגיה של הרשת לצמצום פערים חברתיים
מיד  בקרב בני הנוער, נגשה רשת חינוך עתיד למכרז מטעם משרד החינוך לניהול תכנית היל"ה.

לאחר הזכיה, היתה זו רשת עתיד, אשר יזמה והציעה לארגון כח לעובדים לחתום על הסכם 
 קיבוצי, שיבטיח את זכויותיהם של מורי היל"ה.

 
 ציין מנכ"ל רשת חינוך עתיד, עמיעד", מ, מיד עם ההודעה על הזכיה"הטלפון הראשון שעשיתי

למו"מ שבעקבותיו נחתום  לאלתרגורביץ, "היה לנציגות ארגון כח לעובדים. הצעתי להם להיכנס 
". גורביץ, כמי שייסד את ארגון למורות ולמוריםיחדיו על הסכם קיבוצי, שיבטיח ביטחון תעסוקתי 

 בכל הקשור לזכויות עובד. המרצים הבכירים במכללת ספיר, הוא בעל תודעה עמוקה
 רשת חינוך עתיד לארגון כח לעובדים , עד לחתימת ההסכם, נמשך כשלושה חודשים המו"מ בין

. עיקרי מהלך חסר תקדים בתולדות יחסי העבודה בארץ זהו - והניב תוצאות מצוינותבלבד 
צף תעסוקתי; בטחון הדרישות של המורים היו : הכרה כארגון יציג; חתימה על הסכם קיבוצי; עיגון ר

 מעותי בשכר.תעסוקתי; שיפור מש
 כל הדרישות הללו התקבלו, ואף יותר מכך!

 
תלוי בוותק ובהשכלה של  - 52.7%-ל 69.3%המורים זכו לעליות בשכר, שנעות בין כך, לדוגמא, 

המורים  גם מקבלים כיום שכר קבוע ורציף, מדי חודש בחודשו, במשך כל השנה ובכלל זה  המורה.
בתקופות החגים והחופשות. זאת בניגוד לתנאי העסקתם הקודמים, לפיהם קבלו המורים שכר רק 

 עבור השעות שבהם עבדו בפועל.
 

ים שמועסקים ע"י משרד כמו כן, המורים זכאים כיום לתנאים סוציאלים רבים, כפי שזוכים להם מור
לקרן השתלמות ולקופות גמל,  החינוך והרשויות המקומיות. מדובר, למשל, בהפרשות כספיות

כמו גם מומחים  -רשת חינוך עתיד גאה בהישגים אלה והיא סוברת החזר הוצאות נסיעה ועוד.
כדי לא ב  כי ההסכם האמור יכול לשמש מודל להסכמים נוספים במשק. -רבים ליחסי עבודה

נציגים בכירים של ארגון כח לעובדים הביעו את שביעות רצונם  ,לאחר החתימה על ההסכם
נשמח להוסיף  ואף הרבו לשבח את ההסכם ואת רשת חינוך עתיד )ציטוטים על כך ישנם לרוב(.

 פרטים ומידע במטרה לשכפל מודל זה במגזרים אחרים של המשק.
 

ומודה  מאד את מלאכתם החשובה של מורות ומורי היל"הרשת חינוך עתיד מוקירה  אחרון :-ואחרון
 .מקרב לב לכל המורים הרבים, שהביעו את שמחתם ותודתם לאחר החתימה על ההסכם

 
 
 


