המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים
מזמין אתכם למושב בכנס ַה ְק ֵהל בנושא:

חינוך ציבורי,
חינוך פרטי:

האם ניתן לקיים שוויון הזדמנויות
במציאות של חינוך מופרט?

יום ראשון,
יח בתשרי תשע"ד
 22בספטמבר 2013
19:00–17:45
כנס "הקהל",
חול המועד סוכות
בסמינר אפעל
למידע נוסף בקרו באתר הפרויקט:
http://hazan.kibbutz.org.il

בהשתתפות:
דוחות שפורסמו לאחרונה מלמדים על העמקת תהליכי
ההפרטה במערכת החינוך .כך למשל ,היוזמות הפרטיות של
הורים להקמת בתי ספר פרטיים הולכות ומתרבות; גופים
פרטיים וחברות מסחריות מארגנים מגוון רחב של פעילויות
חינוכיות בבתי ספר; משרד החינוך מפעיל סדרה של תוכניות
לימוד נוספות (תל"ן) ,ואף מבקש להרחיבן ולייקרן; כ 13-אלף
מורים מועסקים בבתי ספר כעובדי קבלן ,ועובדים לצד מורים
המועסקים על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות.
"שירות חינוכי פרטי" (שח"פ) הוא הכינוי הרווח בעת האחרונה
למגוון הערוצים שבהם מתבצעת פעילות חינוכית פרטית
בתוך כותלי המערכת הממלכתית .האם מיסוד ערוצי הפעילות
הפרטיים בתוך המערכת הוא אמצעי להעצמתו ולחיזוקו של
החינוך הציבורי ,כפי שטוען משרד החינוך ,או דווקא עדות
להשלמה עם הרחבת הפערים שנלווית להם? האם מערכת
החינוך הולכת ומתרחקת מהסיכוי להעניק לתלמידיה שוויון
הזדמנויות? האם התרחבות תופעת מורי הקבלן יוצרת מעמדות
של מורים? ואיך הדבר משפיע על איכות ההוראה ועל תפקודם
של המורים ושל הלומדים כאחד?
במושב זה נבקש לתאר את ממדי התופעה ולדון בהשלכותיה
על החינוך הציבורי ועל שוויון הזדמנויות בחינוך.

ד"ר ניר מיכאלי
דקאן פיתוח פדגוגי במכללת סמינר הקיבוצים;
חוקר את הפרטת החינוך במרכז חזן לצדק
חברתי במכון ון ליר בירושלים
ד"ר ורדה שיפר
עמיתת מחקר במכון ון ליר בירושלים; חוקרת
הפרטה ורגולציה ברשויות המקומיות במרכז
חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים;
לשעבר נשיאת מכון מנדל למנהיגות חינוכית
אור קשתי
עיתונאי ,הארץ; לשעבר כתב לענייני חינוך
לילי בן עמי
מייסדת המטה למען העסקה הוגנת של מורות
ומורים והקואליציה להעסקה ישירה בחינוך
דני בר גיורא
מנהל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית;
לשעבר מנהל מנח"י (המינהלה לחינוך
ירושלים) ויו"ר הוועדה לבחינת העסקת מורים
באמצעות חברות כוח אדם מטעם משרד
החינוך
מנחה :נעמיקה ציון ,המרכז לצדק חברתי
ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר
בירושלים

לפרטים נוספים :נעמיקה ציון nomika@migvan.org.il ,054-7689181

