לראשונה  -מורי הקבלן מפרגנים לשר החינוך
"הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך" מברכת את שר החינוך ,הרב שי
פירון ,על הצבעתו בעד החוק להעסקה ישירה במגזר הציבורי ובניגוד
למשמעת הקואליציונית
ביום רביעי ,7.0100.71 ,התקיימה במליאת הכנסת הצבעה על החוק להעסקה ישירה במגזר הציבורי (שאוסר על
גופים ציבוריים להעסיק עובדות ועובדים בצורה עקיפה – דרך גופים מתווכים) 0שר החינוך ,הרב שי פירון ,היה
חבר הקואליציה היחיד שהצביע בעד החוק" 0הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך" שלחה מכתב לשר החינוך
המברך אותו על הצבעתו בעד הצעת החוק ,לפי צו מצפונו ובניגוד לעמדת סיעתו 'יש עתיד' 0במכתב נאמר כי
 0..,...חברי הקואליציה מצפים ממנו להמשיך לפעול בדרך זו "ולשמש דוגמא אישית ליתר נבחרות ונבחרי
הציבור"0
יום לפני ההצבעה  301071הקואליציה להעסקה ישירה הפיקה כנס גדול בכנסת הקורא להצביע בעד החוק
להעסקה ישירה ובו לקחו חלק כעשרים ח"כ ובהם יו"ר הקואליציה ויו"ר האופוזיציה0

במסגרת הכנס הושקה לראשונה תערוכת הצילומים "שקופים" של הצלם דן חיימוביץ ובהפקת הקואליציה הארצית
להעסקה ישירה 0בתמונות מצולמים עובדי קבלן "שקופים" המיישירים מבטם למצלמה 0מבין הסיפורים בלט
סיפורה של שירה כהן (בתמונה) עובדת ותיקה של מזנון הכנסת שאיבדה את עבודתה עקב ניסיונה להתאגד
ולהאבק למען העסקה ישירה ע"י הכנסת0

"ההצבעה של שר החינוך בעד החוק להעסקה ישירה מצטרפת להבטחתו ,ביום כניסתו לתפקיד ,למגר את
ההעסקה הקבלנית במערכת החינוך ,ומראה על מחוייבות ערכית עמוקה של הרב שי פירון לזכויות של העובדות
והעובדים במערכת עליה הוא מופקד" ,אומרת רני חזון וייס ,מורה מבי"הס גבעת גונן בירושלים וחברה בקואליציה
להעסקה ישירה בחינוך" ,אנחנו מצפות להמשך פעולה והשפעה של השר בנושא בקרב חברי מפלגתו ובקרב
חברי הקואליציה ומאחלות לו הצלחה בכך"0
שיעור עובדי הקבלן במדינת ישראל הוא הגבוה מבין מדינות המערב 0ע"פ הערכות שונות ,בישראל מועסקים כ-
 0..,...עובדות עובדי קבלן0

הצעת החוק להעסקה ישירה במגזר הציבורי ,או בשמה הרשמי "הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון –
מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי) ,התשע"ג– "0.71קובעת כי " לא יתקשר גוף ציבורי בעסקה עם
קבלן כוח אדם או קבלן שירות ,להעסקת עובדים באופן רציף וקבוע אצל או עבור הגוף הציבורי ,אלא אם כן
העסקה נדרשת לגוף הציבורי לשם ביצוע עבודה או שירות הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים אשר העמדתם על ידי
הגוף הציבורי בעצמו היא בלתי סבירה באופן קיצוני"0
"הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך" ,הפועלת במסגרת "הקואליציה הארצית להעסקה ישירה" ,מאגדת בתוכה
נציגות ונציגים של עשרות אלפי מורות וסייעות קבלן ,עשרות אלפי סטודנטיות לחינוך ,עשרות אלפי תלמידים,
מאות אלפי הורים ,וארגונים לשינוי חברתי שהחליטו לשים קץ לדפוס ההעסקה הפוגעני של אנשי חינוך בפרט
ועובדי קבלן בכלל" 0ראוי שמורות ,סייעות וגננות העובדות במערכת החינוך הציבורית יועסקו בצורה ישירה – ע"י
משרד החינוך ,או ע"י הרשויות המקומיות" אומרת נורית בלום ,מורת קבלן ,ממובילות המאבק לאיגוד עובדי
מוסדות חינוך ויובל חינוך בתל אביב וחברה בקואליציה להעסקה ישירה בחינוך" ,כל דרך העסקה אחרת – ע"י
עמותות ,מלכ"רים ,תאגידים עירוניים ,או חברות פרטיות – צריכה לחלוף מן העולם לאלתר"0

תמונה  :0 ,7צילמה לילי בן עמי ,הכנס להעסקה ישירה0301070 ,
תמונה  :1צילם דן חיימוביץ ,מתוך התערוכה "שקופים" 0בתמונה מצולמת מיקי פישר מורת קבלן ומנחת נוער בסיכון בתוכנית הילה מטעם
משרד החינוך 0. 0שנה במערכת 0חברת הנהגת איגוד מורות הילה0
ניתן לעשות שימוש בתמונות0

לפרטים נוספים :לילי בן עמי .50-017.10.

חברי "הקואליציה להעסקה ישירה במערכת החינוך":


איגוד עובדי קרן קרב ,במסגרתו מועסקות  0,444מורות



איגוד המורות והמנחות של תכנית היל"ה ,המייצג  1,500מורות



ועד יוזם לאיגוד עובדי מוסדות חינוך ויובל חינוך בתל אביב ,בהם מועסקים למעלה מ 0,444-מורות ומורים ,מטפלות ומדריכים



 0,544מורות רנה קאסן



התארגנות הסייעות הארצית ,המייצגת כ 04,444-סייעות בגני הילדים ובבתי הספר



"פורום הסטודנטים לחינוך" המייצג  04,444סטודנטיות בכל  00המכללות להוראה



ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים ,המייצג  0,4,444תלמידים והוריהם



הקואליציה הארצית להעסקה ישירה – קואליציה של  05ארגונים חברתיים



פורום החינוך העירוני של ירושלים



המטה למען העסקה הוגנת של מורות ומורים



מורות השב"ס ,המונות כ ,4 -מורות.



מועצת הנוער העירונית חיפה ,המייצגת  00,444תלמידים

