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העבודה 50 .מורים בבית

$TS1$ההםדן$TS1$
ההםד־
מסך עשן הגזירות של חוק

שנקברה,

עתיר

מסים ותוכנית ויסקונסין

הסתמן רגע

מערכת

החינוךועל

בירושלים,
הספר״זיו״

אחר

של

צדק

נחת

לאלה

חברתי

בשוק

המועסקים שנים רבות

עקיפה״ ,דרך עמותת רנה קמין,יועסקו ישירות על ירי עי־
$TS1$עיריית$TS1$
ב״העםקה
ריית
$DN2$עיריית$DN2$
ירושלים .תנאי ההעסקה שלהםיושוו,לראשונה,לתנאי ההעסקה

של מורים ותיקים שנקלטו בבית הספרלפני עירן
בשכר ובהפרשות
הסוציאליות יופסקו .הם לא יפוטרו מרי שנהויועםקו
ההפרטה .הפיגורים

מחרש

הם ייהנו מביטחון תעסוקתי.
מורה אחת,ליליבן־עמי ,עם רני בר־
$TS1$ברגיורא$TS1$,

מהפכה זו הגיעה מלמטה.
בירושלים,ובגיבוי של רבים בחברה
$DN2$ברגיורא $DN2$,שכיהן כראשמינהל החינוך
גיורא,
האזרחית,הצליחולעשות מה שרבים חשבו שאינו אפשרי להחזיר את
הגלגללאחור.למגר ,במקום אחרלפחות ,את התופעה המחפירה של
מורים שהם למעשה עובריקבלן .כך ,באופן חריג ,פעלה העירייה בה־
$TS1$בהתאם$TS1$
ילדינו).ואולם
תאם
$DN2$בהתאם$DN2$לםיםמאותיה(בנוסח ,אין דבר חשוב יותר מעתיר
ירושלים ,ולא ניתן לסמוך על כך
בר־גיורא כבר אינו עובר בעיריית
שבכל בית ספר תהיה מורה כמובן־עמי ,אשר תוכל
לגייס תעצומות
נפש ואנשים שיהיו מחויבים למאבק של שנים .מלבר מורי בית הספר
״זיו״

נמצאים

מורים המועסקים באמצעות

000,01
במערכת החינוך כ-

למיניהם.
עמותות ותאגידים
לכאורה,לראשונה זה זמן רב נראה שכמיהה זו אינה מופרכת .הד־
$TS1$הדרישה$TS1$
(ביטול ״מורי
$DN2$הדרישה$DN2$ל״העסקה ישירה של כל המורים בישראל
רישה
קבלן״)״
מצוטטת מתוך המצע של מפלגת יש עתיד ,לא מרף הפייסבוק של
הקואליציוני
המשא ומתן
הקואליציה להעסקה ישירה .זאתועור,
שבבתי ספר
ואולם
הבטחתה זו.
איפשר למפלגה לקיים את
בשעה
שאמור
במאבק הרואי ,להשיג את מה
מסוימים מוריםמצליחים,
נמשכת
הקודמת
להיות מובןמאליו ,המדיניות שהוכתבה בממשלה
השינוי

המערכתי מוכרח לבואמלמעלה.

ואף מעצימה את התופעה.

כך ,למשל ,כחלק מיישום מסקנות ועדת טרכטנברג ,החליטה
הממשלה על חינוך חינםלילדיםבגילשלוש־ארבע ועל יוםלימו־
$TS1$לימודים$TS1$
$DN2$לימודים $DN2$ארוך ,המבוסם על העסקה של עובדי הוראה באמצעותקבלן.
דים
כבר בשנתהלימודים הנוכחית(תשע״ג) מועסקים בדרך זו כ 15 -אלף
עוברי הוראה .הצפי הוא ,שבכל שנה יצטרפו אליהם אלפי עוברים
נוספים .אם מגמה זו תימשך ,רוב המורים המלמדים אתילדינו לא
יועסקו באופן

ישיר על

משרד החינוך,

ירי בתי הספר ,העיריות או

אלא על
להשלכות
מעבר
על
לזכור ,אזרחים(ובעיקראזרחיות) מאותו מעמד ביניים שחוק
שהם ,יש
קשות על השירות
יש להעסקה עקיפה בחינוך השלכות
ונשחק
לילדינו .מורי קבלן אינם זוכים לתנאי העסקה שווים לאלה
הניתן
מופרות לא אחת.
הבסיסיות
של המועסקים ישירות ,וזכויותיהם
להעניק את המי־
$TS1$המינימום$TS1$
הדברמוביללתסכול ,לכרסום במוטיווציה,לרצון
$DN2$המינימום $DN2$ההכרחי ולא את המקסימום האפשרי ,לשחיקה גוברת ,ולתח־
$TS1$ולתחלופה$TS1$
נימום
שאמר מי שהיה
התמחות והתמקצעות .כפי
מאפשרת
$DN2$ולתחלופה $DN2$שאינה
לופה
המוסכמות הוא,
זליכה :״מן
במשדר האוצר ,פרופ׳ ירון
החשב הכללי
המינימליים שהוא זכאי
שעוברמנוצל ,שאינו מקבל את תנאי השכר
להםוזכויותיו החוקיות נשללות ממנו ,לא ייתן את התפוקה הראויה
בעבודתו ,ואיכות השירות שתקבל הממשלה תהיה נמוכה״.כלומר,
אפילו מנקודת מבט של המעסיק ,הנטייה האופנתיתלהעסקה עקיפה
ו״גמישה״ עשויהלהיות הרסנית.
על פי אחר העקרונות של דיני העבודה ,קיימת חובת אמון ומ־
$TS1$ומחויבות$TS1$
למעבידו .מסיבה זו מעסיקים במגזר העסקי החלו
חויבות
$DN2$ומחויבות $DN2$של העובר
שבמסירת מוקדי שירותהלקוחותלקבלנים פרטיים
להבין את הטעות
והחלו לקלוט את העוברים בחזרהלחברות .מסיבה זו משטרת ישראל
עוברים שהועסקו באמצעותקבלן כעוברים מן השורה .יש
000,5
קלטה
לצפות ,כי משרד החינוך יבין את המובןמאליו וכי שר החינוך החרש
לבוחרים.
יפעל בנחישות כרילקיים את ההבטחות שלמפלגתו
ידי עמותות ותאגידים,
הפועלים

המיידיות והברורות

ד״ר פז־פוקס הוא מנהל
לצדק הברתיע׳׳ש יעקב

אקדמי
חזן

שותף

בפרויקט

למטרת רווח.

הזכויות

ההפרטה ומהברדו״וו

במכון וןלירבירושלים

של

ההפרטות

המורים

השנתי

במרכז

