המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים
 03בינואר 3300
למר יאיר לפיד שלום רב,
ברכות למפלגת יש עתיד שנבחרה לסיעה השנייה בגודלה בכנסת ,ואיחולנו להצלחה רבה.
ערב תחילת המשא ומתן הקואליציוני ,אנחנו למדים מהצהרותיך בתקשורת שאתה מתכוון להציב
כמה קווי יסוד לכניסה לקואליציה ,עליהם הצהרת במהלך מסע הבחירות שלך .אנו סבורים כי
מפלגתך חייבת לקיים את הבטחותיה לבוחר ולהציג נורמות של אמינות בתחומים נוספים,
דחופים וחיוניים לא פחות ,שלא זכו לבולטות רבה במהלך הקמפיין ובסיקור התקשורתי.
במהלך מסע הבחירות פרסמה יש עתיד מתווה לרפורמה במערכת החינוך ,והציגה עמדות ברורות
ואמיצות בעד חיזוק החינוך הציבורי ונגד מיונים בבתי ספר .בנוסף ,הצהירה מפלגתך במפורש על
עמדתה בעד העסקה ישירה של כל המורים בישראל וביטול תופעת מורי הקבלן .התופעה
המתרחבת של העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים היא אחד מביטוייה המרכזיים של מגמת
ההפרטה מתמשכת במערכת החינוך .היא פוגעת בשוויון ההזדמנויות בין תלמידים ובזכויותיהם
של מורים ,יוצרת מעמדות שונים בקרב המורים ,ואינה מאפשרת פיקוח ובקרה על איכותה של
מערכת החינוך.
מדוח חדש של המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים ,עולה כי במהלך
כהונתה של הממשלה היוצאת חלה הסלמה בהפרטה בתחום החינוך בכלל ,ובהעסקת מורי קבלן
בפרט .לדוגמה ,כחלק מיישום מסקנות ועדת טרכטנברג החליטה הממשלה על חינוך חינם בגילאי
 0-4ועל יום לימודים ארוך המבוסס על העסקה של עובדי הוראה באמצעות קבלן .כבר בשנת
הלימודים תשע"ג מועסקים בדרך זו כ 00,333 -עובדי הוראה ,והצפי הוא שבכל שנה יצטרפו
אליהם אלפי עובדים נוספים .ההערכה במערכת החינוך היא שבמהרה יעלה מספר עובדי ההוראה
המועסקים בדרך קבלנית על מספר המורים המועסקים באופן ישיר על ידי משרד החינוך ו/או
הרשויות המקומיות.
נוסיף ,שבשנות כהונתה של הממשלה היוצאת תפחו מימדי ההעסקה הקבלנית בתחומים רבים -
בשרותי האבטחה ,הניקיון ,בשירותים הפסיכולוגיים ובמיוחד ,בתחומי הרווחה והחינוך.
אנו ממליצים למפלגת יש עתיד לדרוש העסקה ישירה של מורים במדינת ישראל  -וביטול תופעת
מורי הקבלן במערכת החינוך ,בהתאם להבטחותיה לבוחר ,וכן ביטול העסקת עובדי קבלן בכל
המגזרים.
בכבוד רב,
חוקרי המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים
קואליציית הארגונים להעסקה ישירה

