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העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים
)"מורי קבלן"(
תקציר
רקע כללי
 .1הזכות לחינוך נמנית עם הזכויות החברתיות הכלולות בהכרזה על זכויות
האדם שאומצו על ידי האו"ם בשנת  .1948זכות זו מעוגנת גם בחוק זכויות
התלמיד ,התשס"א ,2000-ובו הוראה האוסרת הפליה של תלמיד מטעמים
עדתיים ,רקע חברתי-כלכלי והשקפה פוליטית.
 .2גורמים רבים משפיעים על הלמידה ועל הישגי התלמידים .מחקרים בארץ
ובעולם מצביעים על איכות ההוראה של המורים כעל הגורם החשוב ביותר
להצלחתם של התלמידים במערכת החינוך .משרד החינוך )להלן  -משרד
החינוך או המשרד( הוא המעסיק של סגל ההוראה בחינוך הרשמי; הבעלים של
מוסדות חינוך )ה"בעלות"( הם המעסיקים של סגל ההוראה במוסדות החינוך
המוכר שאינו רשמי )להלן  -החינוך המוכש"ר( .1על פי מדיניות משרד החינוך,
רק מורים שמועסקים בהעסקה ישירה )על ידי משרד החינוך או הבעלות(
יורשו ללמד את המקצועות הנדרשים על פי תכנית היסוד )להלן  -מקצועות
ליבה או מקצועות חובה(.
 .3מפרסומים שונים עלה ,כי מורים רבים בישראל מועסקים בהעסקה בלתי
ישירה באמצעות עמותות ותאגידים עירוניים שממומנים מכספי עמותות
ורשויות מקומיות.
 .4בדוח ביקורת זה בחר משרד מבקר המדינה להגדיר כ"מורי קבלן" את המורים
בבתי הספר )להלן  -בתיה"ס( 2של החינוך הרשמי והמוכש"ר המלמדים
מקצועות חובה שהם חלק מהצוות הקבוע של המוסד החינוכי ,אך מועסקים
באמצעות גוף מתווך  -תאגידים עירוניים ועמותות )להלן  -מורי קבלן(.
להעסקה זו עלולות להיות תוצאות שליליות ,ובכללן פגיעה בשוויון
ההזדמנויות לתלמידים ,חשש מפגיעה באיכות ההוראה עקב היעדר פיקוח של
משרד החינוך על עבודתם של מורים אלו וכן פגיעה בביטחון התעסוקתי
ובתנאי ההעסקה שלהם.

__________________
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רוב מוסדות החינוך המוכש"ר הם בתי"ס על-יסודיים ,מוסדות חינוך במגזר החרדי ומוסדות חינוך
במגזר הלא-יהודי.
קיצורים נוספים :בית ספר  -בי"ס; בתי-ספר  -בתי"ס; בית הספר  -ביה"ס.
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פעולות הביקורת
בחודשים פברואר-אוגוסט  2014בדק משרד מבקר המדינה את העסקתם של מורים
שמלמדים מקצועות חובה באמצעות גופים מתווכים .הביקורת נערכה במטה
משרד החינוך ,במחוזותיו ובמינהל החינוך שברשויות מקומיות אחדות .3במהלך
הביקורת פנה משרד מבקר המדינה גם לציבור הרחב באמצעות הודעה באתר
הפייסבוק שלו ,וביקש להעביר אליו מידע הקשור להעסקתם של מורי קבלן.

הליקויים העיקריים

אי-קיום ההתחייבות של משרד החינוך לוועדת החינוך של הכנסת
משנת  2006ואילך דנה ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת )להלן  -ועדת
החינוך של הכנסת; ועדת החינוך( מדי פעם ,בנושא של העסקת מורי קבלן .בדיונים
הועלה שוב ושוב הקושי לקבל ממשרד החינוך מידע בנושא .יו"ר הוועדה חזר ודרש
ממשרד החינוך להעביר אליו נתונים על מספרם של מורים אלה ועל תנאי העסקתם
ולהגביר את הפיקוח עליהם .במהלך הדיונים הצהיר שר החינוך דאז ,מר גדעון
סער ,כי המשרד פועל לגיבוש מדיניות בנושא ,והוא עומד לסיים את התהליך של
מיפוי התופעה.
ואולם  -במשך שמונה שנים ) (2014-2006לא מיפה משרד החינוך את התופעה ולא
פעל להגברת הפיקוח על העסקתם של מורי קבלן.

היעדר מידע על העסקת עובדי הוראה בהעסקה בלתי ישירה
 .1אין בידי משרד החינוך מידע מקיף ואמין על אודות מורי הקבלן ,הסמכתם
והתאמתם ללמד מקצועות חובה .לפיכך אין ביכולתו של מערך הפיקוח
במשרד למלא את תפקידו בכל הנוגע למעקב אחר ביצוע מדיניותו ויישום
הוראותיו .הוא גם אינו מפקח על כישוריהם של המורים ואיכות ההוראה
שלהם ,וכן על תנאי ההעסקה של מורים המועסקים בידי גופים מתווכים.

__________________
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הבדיקה נערכה בירושלים ,בתל אביב-יפו ,בראשון לציון וברמת גן.
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 .2על בסיס בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה באמצעות מדגם מייצג של בתי"ס
מתוך אלו שנכללו ב"בקרת התקן" 4אפשר להעריך ,כי בשנת הלימודים
התשע"ג הועסקו בידי רשויות מקומיות ועמותות ובמימונן כ 4,000-עובדי
הוראה שלימדו אחד ממקצועות הליבה בבתי"ס יסודיים  -שהם כ7%-
מהמורים שבתקן בתיה"ס היסודיים .5מורים אלה לימדו בממוצע כ12%-
מכלל שעות ההוראה שבתקן של אותם בתי"ס.
 .3במשך השנים נאספו נתונים על שילובם של מורי קבלן במהלך "בקרת התקן".
ואולם ,הנהלת משרד החינוך לא השתמשה בנתונים אלה לאיתור בתיה"ס
שחרגו מהוראות משרד החינוך ופתחו כיתות לא תקניות או העסיקו מורים
שמומנו ממקורות אחרים ,כדי לאכוף עליהם את הוראות משרד החינוך.
 .4על אף שלמשרד החינוך יש מידע על אודות מורים המועסקים בידי גופים
מתווכים המלמדים מקצועות ליבה  -הוא אינו משתמש בו כדי לאמוד את
היקף התופעה.

עקיפת יעדי התקציב הדיפרנציאלי לבתי"ס
משרד החינוך מתקצב תוספת שעות לבתיה"ס היסודיים בחינוך הרשמי לפי "מדד
טיפוח" אחיד שהוגדר כ"תקן דיפרנציאלי לתלמיד" כחלק מהמחויבות החברתית
לעקרון השוויון ולצמצום פערים.
מוסדות חינוך מקבלים לעתים משאבים נוספים מרשויות מקומיות )בעיקר
מהחזקות שבהן( ,מתשלומי הורים ומתרומות .ממקורות אלה ממומנת העסקה
בלתי ישירה של מורים בהוראת מקצועות שונים לרבות מקצועות הליבה.
בתחשיב של התקצוב הדיפרנציאלי של משרד החינוך נלקחים בחשבון אך ורק
המשאבים שמקצה המדינה ,ולא התקציבים שמזרימים הרשויות המקומיות או
גורמים אחרים .הדבר עלול לסכל את השגת יעדי התקצוב הדיפרנציאלי שנועדו
לגשר על הפערים החברתיים-כלכליים ,משום שבפועל דווקא הרשויות המקומיות
החזקות מקצות משאבים נוספים לבתיה"ס ,בניגוד לרשויות המקומיות החלשות
שאינן יכולות לעשות זאת מתקציביהן .בכך מופר היתרון של תוספת השעות
הנגזרות מהתקצוב הדיפרנציאלי.

__________________
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בדיקה של מדגם מייצג ארצי של בתי"ס יסודיים וחטיבות הביניים בחינוך הרשמי שעורך משרד החינוך
מדי שנה .במסגרתה נבחנים המקורות להקצאת שעות הוראה לבתיה"ס והשימוש שעושים בתיה"ס
בשעות המתקבלות ממקורות אלה.
על פי השנתון הסטטיסטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,2013בשנה"ל התשע"ג הועסקו
בבתי הספר היסודיים  54,564עובדי הוראה.
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נמצא ,כי ככל שביה"ס משתייך למדד טיפוח גבוה יותר ומוגדר כ"חלש יותר" ,כן
קטן היקף השעות הנוספות להוראת מקצועות החובה הניתנות בידי מורי קבלן.
בכך נפגע השוויון בין תלמידים ברשויות מקומיות "חזקות" ובין אלה שברשויות
מקומיות "חלשות" יותר .עוד הועלה ,כי ברשויות המקומיות שבמרכז הארץ,
שיעור בתיה"ס שבהם קיימת העסקה בלתי ישירה של מורים להוראת מקצועות
החובה גבוה יותר מאשר במחוזות הפריפריאליים  -צפון ודרום .מכאן שעל אף
הרכיבים הדיפרנציאליים הכלולים בה ,שיטת הקצאת המשאבים הנהוגה במשרד
החינוך אינה מצליחה להעניק לתלמידים משכבות מוחלשות את ההעדפה המתקנת
המצופה.

פגיעה בתנאי ההעסקה של מורי קבלן
למרות מדיניותו של משרד החינוך ,חלק מעובדי ההוראה המלמדים מקצועות
ליבה מועסקים על ידי רשויות מקומיות אחדות בהעסקה בלתי ישירה ,בתנאים
פחות טובים וללא ביטחון תעסוקתי .בכך נפגע שכרם ונוצר חוסר שוויון ביניהם
ובין המורים המועסקים אתם "כתף אל כתף" בהעסקה ישירה.
כך נוצרו שני מעמדות של עובדי הוראה המלמדים מקצועות ליבה  -אלה
שמועסקים ישירות ע"י משרד החינוך על פי הסכמי שכר אחידים ,ואלה
שמועסקים בהעסקה בלתי ישירה בידי תאגידים של רשויות מקומיות.
חשבות משרד החינוך עורכת ביקורת מדגמית על תשלום השכר במוסדות החינוך
המוכש"ר .ואולם ,במהלך עריכת ביקורת השכר לא נבדק שכרם של עובדי ההוראה
המועסקים בידי תאגיד עירוני או עמותה .כך מחמיץ משרד החינוך אפיק פיקוח
נוסף על העסקה בלתי ישירה של עובדי הוראה המונע את האפשרות לאכוף את
מדיניותו.

ההמלצות העיקריות
על משרד החינוך לאכוף את מדיניותו בנוגע להעסקתם של מורי קבלן ,ולמפות את
כל שעות ההוראה הנלמדות בבתיה"ס ,בין היתר ,לפי מקצועות הלימוד ,מקורות
המימון שלהן וטיבו של כוח ההוראה .כך יוכל המשרד להשיג את הכלים הנחוצים
לבניית כללים תקציביים שיסייעו לו ביישום מדיניותו לצמצום הפערים וחיזוק
השכבות החלשות ,כדי להעניק לכל ילדי ישראל חינוך והשכלה שוויוניים.
על משרד החינוך לשקול להטיל על כל המעסיקים חובת דיווח על אודות כלל עובדי
ההוראה ,לרבות אלה שבהעסקה בלתי ישירה ,ולחייב אותם בקבלת אישור לפני
העסקתם .כך יהיה באפשרותו לפקח על אופן ההעסקה ,להכיר את מאפייניו של
כוח האדם המועסק בהוראה באמצעות גופים מתווכים ולגבש מדיניות כוללנית
להקצאת משאבי חינוך.
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על משרד החינוך לפעול לשדרוג מאגרי הנתונים המצויים ברשותו ולגיבוש מדיניות
של ניהול ידע שיתאימו לצרכיו הניהוליים .זאת  -כדי שיוכל לבסס את תהליך
קבלת ההחלטות על תשתית נתונים שלמה ומהימנה.
על משרד החינוך לשקול החלת מנגנוני בקרה לאכיפת חוקי העבודה ולפיקוח על
תנאי עבודתם של עובדי ההוראה המועסקים באמצעות תאגידים עירוניים .לשם כך
עליו לפנות למשרד הפנים האחראי לתאגידים העירוניים.

סיכום
הממצאים המובאים בדוח זה מצביעים על כך שיש מורים רבים המועסקים
בהעסקה בלתי ישירה באמצעות עמותות ותאגידים עירוניים ובמימונם ומלמדים
מקצועות חובה .תופעה זו מביאה לידי כמה תוצאות שליליות) :א( פגיעה
בשוויון ההזדמנויות בחינוך והרחבת הפערים החברתיים-כלכליים בין
התלמידים ,משום שבעיקר רשויות מקומיות חזקות הן אלו שמקצות שעות תגבור
להוראת מקצועות החובה באמצעות גופים מתווכים; )ב( חשש מפגיעה באיכות
ההוראה בהיעדר מידע במשרד החינוך על אודות המורים המועסקים באמצעות
גופים מתווכים והיעדר פיקוח על הכשרתם ואיכותם; )ג( פגיעה בביטחון
התעסוקתי של מורים המועסקים בהעסקה בלתי ישירה תוך הפליה בתנאי
שכרם בהשוואה למורים המועסקים בצורה ישירה; )ד( יצירת מעמדות שונים של
מורים העובדים באותו בי"ס "כתף אל כתף" ,ופגיעה במעמד המורה.
על משרד החינוך למפות את התופעה של העסקה בלתי ישירה של מורים ,לחדד
ולהבהיר את מדיניותו בנושא ולהפנימה לצורך תקצובם של בתיה"ס .עליו לבחון
את ההשפעות השליליות של התופעה על הפעולות שנעשות ליישום מדיניותו
לצמצום הפערים בחינוך.

♦

שם הדוח:
מסגרת הפרסום:
שנת פרסום:

משרד החינוך  -העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים )"מורי קבלן"(
דוח שנתי 65ג
התשע"ה2015-

דוח שנתי 65ג

912

מבוא
 .1הזכות לחינוך נמנית עם הזכויות החברתיות הכלולות בהכרזה על זכויות האדם שאימץ האו"ם
בשנת  .1948זכות זו נקבעה גם באמנה הבין-לאומית לזכויות הילד ,והיא מעוגנת בחוק זכויות
התלמיד ,התשס"א ,2000-לפיו "כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל
דין" .כמו כן נקבעה בו הוראה האוסרת הפליה של תלמיד מטעמים עדתיים ,רקע חברתי-כלכלי
והשקפה פוליטית.
בחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג ,1953-מפורטות מטרות החינוך וביניהן :להעניק שוויון
הזדמנויות לכל ילד וילדה ,לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את
השונה ותומכת בו .גם בג"ץ נדרש לנושא וציין ,כי "הזכות לחינוך חינם מגשימה את עיקרון
השוויון ,באפשרה לכל ילדה וילד  -ללא התחשבות במעמד הוריהם או ביכולתם הכלכלית -
לממש את היכולת והפוטנציאל הטמונים בהם ,להשתלב בחברה ולהתקדם בה".6
במהלך השנים האחרונות הצהיר משרד החינוך פעמים רבות )בתכניות עבודה ,בהמלצות של
ועדות ,ובמסמכי מטה( שאחד מיעדיו המרכזיים הוא לצמצם את הפערים הקיימים בין
תלמידים על רקע חברתי-כלכלי או מגזרי .ואכן ,זה שנים שהמשרד נוקט צעדים להגברת
השוויון ולצמצום הפערים הלימודיים בין תלמידים.
 .2בחוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949-הוטלה על המדינה ועל הרשויות המקומיות החובה לקיים
מוסדות חינוך רשמיים לילדים ולנערים .במערכת החינוך בישראל יש כמה סוגים של מוסדות
חינוך) :א( מוסדות החינוך הרשמי ,הממומנים במלואם בידי המדינה והרשויות המקומיות.
מוסדות אלה כוללים בעיקר גני ילדים המיועדים לבני שלוש ומעלה ,בתי"ס יסודיים וחטיבות
ביניים ,ומונהג בהם חינוך ממלכתי או ממלכתי-דתי על פי תכנית לימודים שקובע משרד
החינוך ובפיקוחו .העסקתם של עובדי ההוראה במוסדות אלה היא בידי משרד החינוך;
)ב( מוסדות החינוך המוכש"ר שהם בבעלותם של גופים ציבוריים ,כמו רשויות מקומיות
ותאגידים ,או בבעלותם של גופים פרטיים שהם המעסיקים של עובדי ההוראה שלהם;
)ג( "מוסדות פטור".7
 .3טיב הלמידה והישגי התלמידים מושפעים מגורמים רבים .במחקרים הסתמן בעקביות ,כי
לאיכות ההוראה ולמרכזיותו של המורה יש השפעה על הישגי התלמידים במערכת החינוך.8
בשנת הלימודים )להלן  -שנה"ל( התשע"ד ) (2014-2013היו במערכת החינוך  120,530עובדי
הוראה  61,631 -בחינוך היסודי 23,198 ,בחטיבת הביניים ו 35,701-בחטיבה העליונה.9
 .4מפרסומים בכלי התקשורת ,ממסמכים שהוכנו בידי חוקרים שונים ,10לרבות מרכז המחקר
והמידע של הכנסת )להלן  -הממ"מ( 11ומדיונים בוועדת החינוך של הכנסת 12עלה ,כי מורים
__________________
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בג"ץ  ,2599/00יתד  -עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך ,פ"ד נו ).834 ,843 (5
מוסדות חינוך ששר החינוך פטר את הלומדים בהם מחובת לימוד סדיר לפי חוק לימוד חובה.
נח גרינפלד" ,הכשרת עובדי הוראה" מתוך ‰ÎÏ‰ - ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂ˙ÈÙÂ ˙ÂÁÓ˙‰ ,‰¯˘Î‰ - Ûˆ¯‰ ÏÚ
 ,‰˘ÚÓÏמינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה משרד החינוך.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) 2014 Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘ ,עמ' .(376
למשל :ורדה שיפר וגלית בינת‰¯È˘È ‡Ï ‰˜ÒÚ‰ ?ÔÏ·˜ È¯ÂÓÏ Ï‡¯˘È· ÌÈ¯ÂÓÂ ˙Â¯ÂÓ ÂÎÙ‰ „ˆÈÎ" ,
˘ ,"Ï‡¯˘È· ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰‡¯Â‰Â ÍÂ ÈÁ È„·ÂÚ Ïמסמך מדיניות ,המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה
ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים ,נובמבר .2013
הכנסת ,מרכז המחקר והמידעÌÈ¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ ;27.11.06 ,ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ :
·˙˜ÒÚ‰ ;8.12.11 ,ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ :ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
.30.6.14 ,ÔÂÎ„Ú ÍÓÒÓ - ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÂÓ
פרוטוקולים מישיבות ועדת החינוך של הכנסת שהתקיימו ב ;28.11.06-ב ;12.12.11-ב;7.2.12-
ב ;4.6.12-ב ;18.6.14-וב.23.6.14-
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משרד החינוך

רבים בישראל שמלמדים מקצועות חובה 13מועסקים בהעסקה בלתי ישירה באמצעות עמותות
ותאגידים עירוניים )להלן  -גופים מתווכים( ,ושכרם ממומן על ידי עמותות ורשויות מקומיות.
במחקרים צוין כי תופעה זו מצביעה על מגמה של הפרטה מתמשכת במערכת החינוך
בישראל .14במחקרים אלה הועלתה גם הבעייתיות הנובעת מהיעדר מידע זמין ואמין שיאפשר
לאמוד ולכמת את ממדיה .לדעתם ,לתופעה זו עלולות להיות תוצאות שליליות ,ביניהן:
)א( פגיעה בשוויון ההזדמנויות לתלמידים והרחבת הפערים החברתיים-כלכליים ,משום
שרשויות מקומיות מבוססות יוכלו להקצות תקציבים נוספים להעסקת מורים להוראת
מקצועות הליבה; )ב( חשש מפגיעה באיכות ההוראה עקב היעדר מידע במשרד החינוך על
זהות המורים האלה והכשרתם והיעדר פיקוח על עבודתם; )ג( פגיעה בביטחון התעסוקתי
ובתנאי ההעסקה של מורי קבלן; )ד( יצירת מעמדות שונים של מורים העובדים באותו בי"ס
שעלולה לפגוע במעמד המורה.15
 .5בחודשים פברואר-אוגוסט  2014בדק משרד מבקר המדינה את נושא העסקתם של מורי קבלן
המלמדים מקצועות חובה .הביקורת נערכה במטה משרד החינוך :בלשכה המשפטית ,במינהל
הפדגוגי  -באגף לתוכניות משלימות ,באגף לארגון לימודים ,במינהלת בתי הספר בניהול
עצמי ,באגף הבחינות; במחוזות המשרד  -ירושלים ,תל אביב והמחוז החרדי; במינהל החינוך
שברשויות המקומיות ירושלים ,תל אביב ,רמת גן וראשון לציון .משרד מבקר המדינה פנה
במהלך הביקורת גם לציבור הרחב ,באמצעות הודעה באתר הפייסבוק שלו ,שיעביר אליו מידע
הקשור להעסקתם של מורי קבלן.

התשתית הנורמטיבית להעסקת עובדי הוראה
 : Ì È „ Â Ó È Ï ‰ ˙ È Î ˙ · ˘ ( ‰ · È Ï ) „ Â Ò È ˙ Â Ú Â ˆ ˜ Ó ˙ ‡ ¯ Â ‰ .1משרד החינוך
הוא המעסיק של סגל ההוראה בחינוך הרשמי; בעלויות על מוסדות חינוך שקיבלו רישיון
לניהולו ולהפעלתו של המוסד החינוכי על פי חוק הפיקוח על בתי"ס ,התשכ"ט) 1969-להלן -
חוק הפיקוח( ,הן המעסיקות של סגל ההוראה בחינוך המוכש"ר.16
א .על פי הנחיות משרד החינוך ,את מקצועות היסוד שבתכנית הלימודים ילמדו מורים
המועסקים בהעסקה ישירה )משרד החינוך או הבעלות( .בדיון בנושא "מורי קבלן"
שהתקיים בלשכת מנכ"לית משרד החינוך ב ,3.2.14-נקבעו שוב העקרונות בנוגע
להעסקת עובדי הוראה :מורים בבתיה"ס הרשמיים )בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים(
__________________
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על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך )"˙ ,("Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· È„ÂÒÈ‰ ÍÂ ÈÁÏ (‰·ÈÏ) „ÂÒÈ ˙È Îתכנית הליבה
חלה על כל התלמידים במערכת החינוך היסודי .המקצועות הנמנים עם מקצועות הליבה ביסודי :תנ"ך,
מורשת ,לימודי חברה ,עברית ,ערבית )לדוברי ערבית( ,אנגלית ,מתמטיקה ,טבע ומדעים ,חינוך גופני.
בחטיבות הביניים נמנים עם מקצועות הליבה גם היסטוריה ,גיאוגרפיה ,ערבית או צרפתית ,אזרחות
וספרות.
מרכז אדווה ,נוגה דגן-בוזגלו ,ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ë¯Ù‰ Ï˘ ÌÈË·È‰ ,נובמבר  ,2010עמ' .20-19
ראו הערה .10
ב 15.7.13-הגישו ח"כ ד"ר שמעון אוחיון וחברי כנסת נוספים הצעת חוק העסקת עובדי הוראה,
התשע"ג ,2013-שמטרתה להסדיר את העסקתם של עובדי ההוראה במערכת החינוך ולהגן על מעמדם
המקצועי ,תוך שמירה על זכויותיהם הסוציאליות ועל ביטחונם התעסוקתי .הצעת החוק קובעת ,כי שר
החינוך ,בהתייעצות עם ועדת החינוך של הכנסת ,רשאי לקבוע בתקנות מכסה של עובדי הוראה
מורשים שיועסקו באמצעות גופים מתווכים; מכסה זו לא תעלה על  1,000עובדי הוראה בשנה.
ב 29.6.14-דנה ועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת החוק והחליטה לתמוך בה ולהעביר את המשך
הליכי החקיקה למשרדי האוצר ,החינוך והפנים לקבלת הסכמתם בתיאום עם משרד המשפטים.
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המלמדים את המקצועות שבתכנית הלימודים הם עובדי משרד החינוך; רשויות מקומיות
אינן רשאיות לפצל כיתות ולשלם גמול למורים; מערך הפיקוח של המשרד נדרש לאשר
את כל המורים המלמדים בבי"ס; מורה שאינו מועסק בביה"ס על ידי המשרד או הבעלות
נדרש לקבל את אישור הפיקוח .בסיכום הדיון נקבע עוד ,כי העסקה של עובד הוראה
במתכונת דומה לזו של עובד הוראה של משרד החינוך ,מחייבת לתת לו תנאים דומים
לאלה של משרד החינוך לפני החלת רפורמת "אופק חדש"; בנוגע לעובדי הוראה
המועסקים בחטיבה העליונה נקבע ,כי הם יועסקו בידי הבעלים של בתיה"ס ,דהיינו
הרשויות המקומיות ורשתות החינוך ,ותנאיהם יושוו לתנאי רפורמת "עוז לתמורה".
משרד החינוך הפיץ בעניין זה חוזר מנכ"ל באפריל .2014
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2014חזרה מנכ"לית משרד החינוך וציינה ,כי
"המדיניות הינה שאין להעסיק מורים 'עובדי קבלן' )מי שאינם מועסקים ישירות על ידי
הבעלות על מוסד החינוך( בליבת המערכת".
ב .תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( ,התשי"ט ,1959-קובעות ,כי מספר
התלמידים המרבי בכיתה לא יעלה על  55תלמידים ,ובכיתות א'-ב' לא יעלה על 50
תלמידים .עם זאת ,בחוזרי משרד החינוך הועמד התקן של מספר התלמידים בכיתה
בבתיה"ס היסודיים ובחטיבות הביניים על  40תלמידים לכל היותר .ב 26.2.14-הפיצה
מנכ"לית משרד החינוך למנהלי המחוזות הוראה בנוגע לפתיחת כיתות לימוד ,וציינה ,כי
חל איסור לפתוח כיתות שלא על פי התקן שקבע משרד החינוך בהנחיותיו.
יצוין כי ב 3.3.14-דחה בג"ץ עתירה של עיריית הוד השרון ופסק ,כי לא מצא מקום
לאפשר לה לממן מתקציבה פתיחה של כיתות א' נוספות ,כדי לצמצם את מספר
התלמידים בכיתות א' שבתחומה .17בקשר לעתירה זו טען משרד החינוך ,כי הוא המעסיק
של המורים בבתיה"ס היסודיים ,ומאחר שאינו מתקצב כיתות מעבר לתקן דלעיל ,בכל
פעם שרשות מקומית פותחת כיתה נוספת היא מעסיקה בעצמה את המורים המלמדים
בכיתה וקובעת את שכרם ואת תנאי העסקתם  -בניגוד להנחיות משרד החינוך.
 : ˙ Â Ù Ò Â Ì È „ Â Ó È Ï ˙ Â È Î ˙ ˙ ‡ ¯ Â ‰ .2בחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג,1953-
ובתקנות חינוך ממלכתי )תכנית השלמה ותכנית נוספת( ,התשי"ד ,1953-נקבעו הסדרים
המאפשרים ,לפי דרישת הורי תלמידים ,לקיים במוסדות החינוך תכניות לימודים נוספות
לתגבור ולהעשרה )להלן  -תל"ן( שאינן מופעלות ביוזמתו ובמימונו של משרד החינוך ,והן
מתקיימות מחוץ לשעות שנקבעו בתכנית הלימודים הרגילה בביה"ס .משרד החינוך קבע כי
עבודתם של עובדי החינוך המפעילים תכניות אלו אינה מזוהה עם עבודת המורה המובהקת,
והם אינם מוגדרים כמורים ,ולכן הם מועסקים בצורה שונה .עם זאת קובע חוזר המנכ"ל ,כי
קבלתם לעבודה ופיטוריהם של עובדי הוראה שיועסקו בתל"ן יהיו כמקובל כלפי עובדי הוראה
באותו מוסד ,ושכרם של עובדי ההוראה בתל"ן והתנאים הנלווים אליהם יותאמו להסכמי
השכר שנחתמים מדי פעם בין המדינה לארגוני המורים.
 : ˙ Â „ Á Â È Ó ˙ Â È Ò Â Ï Î Â ‡ Ï ˙ Â „ Ú Â È Ó ‰ ˙ Â È Î ˙ ˙ ‡ ¯ Â ‰ .3משרד החינוך מפעיל
תכניות המיועדות לאוכלוסיות מיוחדות ,כמו :תכנית היל"ה )השלמת השכלת יסוד ולימודי
השכלה( המיועדת לבני נוער שנפלטו ממסגרת החינוך הפורמלית ,ותכנית ה"חומש" המיועדת
למגזר הערבי ,הדרוזי והבדואי לשיפור ההישגים הלימודיים ולהשלמת הפערים בין החינוך
היהודי לחינוך הערבי ,הבדואי והדרוזי .התכניות מופעלות בידי זכיין שנבחר במכרז ,וניתן
לראות בהעסקה של עובדי ההוראה על ידו מעין העסקה ישירה )העסקה בידי בעלות( .תנאי
העסקתם של עובדי הוראה אלה מעוגנים בהסכם עם הזכיין )ראו פירוט בהמשך(.
__________________
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משרד החינוך

דיוני ועדת החינוך של הכנסת
הסוגיה של העסקת מורי קבלן נדונה פעמים אחדות בוועדת החינוך של הכנסת .להלן סקירת
הדיונים:
 .1בנובמבר  2006קיימה ועדת החינוך דיון ראשון בנושא "העסקת מורים באמצעות חברות
קבלניות" .לקראת הדיון הכין הממ"מ דוח תמציתי בנושא .בדיון הגיב יו"ר הוועדה בחומרה
על חוסר הידיעה וההכחשה של משרד החינוך בנוגע לקיומה של התופעה והעיר למשרד
החינוך ,כי "אם לא הייתה הפרצה הגדולה שמשרד החינוך מאפשר לעובדים של כל מיני גופים
ללמד את תכנית הליבה ,אז ודאי השימוש לרעה בזכויות העובדים היה הרבה יותר מצומצם".
נציג משרד החינוך ,מנהל אגף כוח אדם בהוראה דאז ,מסר בדיון ,כי במקומות מסוימים תכנית
הליבה והתל"ן מתערבבות זו בזו ,אך אין זה מתפקידו לפקח על כך משום שהוא אחראי
למורים שהם עובדי משרד החינוך בלבד .מנהל המחלקה למינהל וכספים בחינוך העל-יסודי
במנח"י )מינהלת חינוך ירושלים( דאז ציין בדיון ,כי התל"ן המופעל על ידי עיריית ירושלים
באמצעות "אגודת רנה קאסן" ,משרת מקצועות שבתכנית הליבה ולא רק מסגרות העשרה.
הדבר נעשה כדי למנוע מצב של "קביעות בלתי נשלטת של המורים".
בסיכום הדיון גינה יו"ר ועדת החינוך את התופעה ודרש ממשרד החינוך "לעשות סדר ולקיים
את החוק ואת חוזרי המנכ"ל של המשרד; שיהיה הרבה יותר פיקוח אפקטיבי ולהעמיד לדין
את העוברים על החוק ;"...כמו כן ביקש ממרכז השלטון המקומי "לעשות סדר בבית ,לעשות
בדיקה אצל כלל ראשי הרשויות" ולחזור לוועדה עם נתונים בתוך חודש.
 .2בדיון שקיימה ועדת החינוך על המלצות דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי )דוח טרכטנברג(
בנובמבר  ,2011מסר שר החינוך דאז ,מר גדעון סער ,כי החליט לבחון לעומק את הנושא של
העסקה קבלנית של מורים ,וכי צריך לצמצם את ממדי התופעה .עוד הוסיף השר באותו דיון ,כי
הנחה את מנכ"לית המשרד לגבש מדיניות .ואכן ,בנובמבר  2011מונתה ועדת בר גיורא.
 .3בדצמבר  2011שוב הועלתה לדיון בוועדת החינוך הסוגיה של העסקת מורי קבלן .לבקשת
ועדת החינוך הכין הממ"מ לקראת הדיון מסמך נוסף בנושא זה ,ועיקריו הוצגו בתחילתו .בדיון
שב ועלה הקושי בהשגת מידע בנושא זה מהגורמים השונים.
נציג משרד החינוך מסר בדיון ,כי משרד החינוך בודק את התופעה וממפה אותה.
בסיכום הדיון ביקש יו"ר הוועדה ממשרד החינוך להעביר לממ"מ בתוך שבועיים נתונים על
מספר מורי הקבלן ועל תנאי שכרם ,וכן נתונים על מספר המורים המלמדים מקצועות ליבה
ובאילו מקצועות .יו"ר הוועדה דרש ממשרד החינוך לחקור באופן מקיף ולרכז מידע ונתונים
על אודות השכלתם ,הסמכתם ,תרומתם והישגיהם של מורים אלה .כמו כן דרש יו"ר הוועדה
ממשרד החינוך להגביר את הפיקוח על העסקתם של המורים המלמדים מקצועות חובה שלא
על חשבון תקן השעות ,אלא בהעסקה בלתי ישירה.
‰˘˜È· ˙Ò Î‰ Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ Ó"ÓÓÏ ¯È·Ú‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
.ÔÏ·˜‰ È¯ÂÓ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰Ï ÏÚÙ ‡Ï Ì‚ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó .Â ÓÓ
 .4בפברואר  ,2012על רקע שביתת המורים בתכנית היל"ה ,שוב עלה לדיון הנושא של "מורי
קבלן" בוועדת החינוך .נציג משרד החינוך ,מר דני בר גיורא ,ששימש גם יו"ר הוועדה שמינתה
מנכ"לית משרד החינוך לבחינת סוגיית מורי הקבלן ,ציין כי המשרד נמצא בתהליך של עבודה
מאד אינטנסיבית ומורכבת ,וכי עבודת הוועדה אמורה להסתיים בתוך שבועות אחדים .בסיכום
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 כי יכנס את הוועדה בחודש מרץ לאחר שהוועדה המיוחדת,הישיבה ציין יו"ר ועדת החינוך
.שמינתה מנכ"לית משרד החינוך תגיש את מסקנותיה
ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ˙Ò Î‰ Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„‰ ˙Â·˜Ú· Ì‚
,˙‡Ê .‡¯ÂÈ‚ ¯· ˙„ÚÂ ÁÂ„ ˙ËÂÈË· ‰ „ ‡Ï Û‡Â ,ÔÏ·˜‰ È¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙· ÔÂÈ„
ÍÂ˙· ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ˙ÂÙÓÏÂ ˜Â„·Ï ˙Ò Î‰ Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï „Â‚È ·
Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ˙‡ ‰ Î„Ú ‡Ï Ì‚ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ .ÌÈ„Á‡ ˙ÂÚÂ·˘
.ÔÏ·˜‰ È¯ÂÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙ ÈÁ·Ï ‰Ó˜Â‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ˙ÓÏ˘‰-È‡Ï Ú‚Â · ˙Ò Î‰
 קיימה ועדת החינוך של הכנסת דיון מיוחד לציון "יום ההעסקה הישירה במגזר18.6.14- ב.5
 כי "הנושא של שוויון, בדיון ציינה יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת מחוז חיפה."הציבורי
בחינוך ושמירה על סטנדרט השירות במערכת החינוך הוא משהו שהוא בבסיס הראייה
 כי ההעסקה הלא ישירה של, יו"ר הוועדה ציין בסיכום הדיון."החינוכית של משרד החינוך
 יו"ר הוועדה שב. במקומו ובחשיבותו של המורה, במעמדו- מורים פוגעת מהותית בחינוך
.ודרש ממשרד החינוך לפקח על העסקתם של מורי הקבלן
Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÚÙ È„Ó ÔÂ„ ÍÏÈ‡Â 2006 ˙ ˘Ó ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Â‚È · ‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ‰ ‰Ï‡ ˙Â·¯Ï ,ÔÏ·˜‰ È¯ÂÓ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â ˙Ò Î‰
‡˘Â · Ú„ÈÓ Ï·˜Ï È˘Â˜‰ ·Â˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÈ ÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó· .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰Ï
Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ‰˘¯„ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ
.‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÏÚÂ ,Ì¯Î˘ È‡ ˙ ÏÚ ,ÔÏ·˜‰ È¯ÂÓ Ï˘
ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘¯„ ÔÎ
.‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ‰
¯·Ó·Â ·) ¯ÚÒ ÔÂÚ„‚ ¯Ó ,Ê‡„ ÍÂ ÈÁ‰ ¯˘ Â¯È‰ˆ‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÈ ÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó·
˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚Ï ÏÚÂÙ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,(˙Â Â˘ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰·) ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È‚Èˆ Â ,(2011
.‰ÚÙÂ˙‰ ÈÂÙÈÓ Ï˘ ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ „ÓÂÚ ‡Â‰Â ,‡˘Â ·
.‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ‰ÙÈÓ ‡Ï ,2014 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,ÌÏÂ‡Â
˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚÙ ‡Ï (2014-2006) ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘ Í˘Ó·
˜¯ .ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ· ˘¯„ ˘ ÈÙÎ ,‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÔÏ·˜ È¯ÂÓ
‰ÓÈÈ˜ ,‡˘Â ‰ ˙¯‰·‰Ï Ó"ÓÓ‰ ˙ÈÈ Ù ˙Â·˜Ú· ,2014 ¯‡Â¯·Ù· ,˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·
˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ËÏÁÂ‰ ÂÓÂÎÈÒ·Â ,‡˘Â · ÔÂÈ„ ‰ Â˘‡¯Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰
(ÈÓ˘¯ „ÒÂÓ·) ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ˜ÒÚÂÓ Â È‡˘ ‰‡¯Â‰ „·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙Â¯ÒÂ‡‰
.‰ÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙¯‚ÒÓ· (ÈÓ˘¯ Â È‡˘ „ÒÂÓ·) ˙ÂÏÚ·‰ Â‡
˙Ò Î‰ È ÙÏ „¯˘Ó‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜-È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙Ò Î‰ Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰‰ ˙‡Â

(" העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים )"מורי קבלן- משרד החינוך
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מסמכים שהוכנו במרכז המחקר והמידע של הכנסת
הממ"מ ,המלווה את נושא העסקת מורי הקבלן זה שמונה שנים ,הכין שלושה מסמכים בנושא
)מנובמבר  2006ואילך( ,לפי בקשותיהם של חברי כנסת שונים.18
 .1המסמך מנובמבר  2006הצביע על אי-ידיעתם של הגורמים השונים  -משרד החינוך והשלטון
המקומי  -בנוגע לממדיה ומאפייניה של העסקת מורי קבלן .עוד עלה מהמסמך ,כי בירושלים
מועסקים מורי קבלן המלמדים הן מקצועות חובה והן לימודי העשרה בידיעתם ובאישורם של
מפקחי משרד החינוך.
 .2במסמך נוסף שהכין הממ"מ ב 2011-הוצגו נתונים מתוך סקר שערך בקרב רשויות מקומיות
אחדות ולפיו מספר מורי הקבלן מגיע לכ 2,000-כשחלקם מועסקים בהוראת מקצועות חובה.
במסמך צוין ,כי לשום רשות ציבורית אין אפשרות להפיק מידע מרוכז ואמין על מורים
המועסקים בבתיה"ס באמצעות עמותות הורים .מהמסמך עלה גם כי משרד החינוך לא אסף
נתונים על מספר המורים המועסקים באופן זה ,על אף שוועדת החינוך דרשה ממנו להגביר את
הפיקוח על כך.
 .3מסמך העדכון שהכין הממ"מ ב 30.6.14-התמקד במעקב אחר המדיניות של משרד החינוך
בנושא ההעסקה הבלתי ישירה של עובדי הוראה ובאיסוף נתונים בנושא .צוין בו כי בבדיקה
שערך בקרב רשויות מקומיות נבחרות 19הועלה ,כי העסקת מורי קבלן ממשיכה להתקיים
באופן דומה לזה שמצא בבדיקתו הקודמת בסוף  ,2011ומספרם הכולל של מורים אלו מגיע
לכ .1,700-יצוין כי בנתון זה לא נעשתה הבחנה בין מורים שלימדו מקצוע חובה למורים
שלימדו מקצוע העשרה .עוד עלה מהמסמך ,שמשרד החינוך לא פעל עד כה לאיסוף מידע
באופן שיטתי ומקיף על כלל עובדי ההוראה המועסקים במערכת החינוך במסגרות העסקה
שונות.

מדיניות המשרד בנוגע להעסקת "מורי קבלן"
הגדרת "מורה קבלן"
מהפרסומים השונים עולה כי המושג "מורה קבלן" הוא מעורפל ,ועשוי לכלול מגוון רחב של
עובדים המועסקים במערכת החינוך .הגדרה רחבה של המושג כוללת כל עובד הוראה המלמד
מקצוע כלשהו ששכרו ממומן בידי גוף שאינו הבעלות על ביה"ס .הגדרה צרה של המושג כוללת רק
את עובדי ההוראה המלמדים אחד ממקצועות החובה בשעות הלימודים הפורמליות )בבחינת
עבודה "כתף אל כתף"(.
המורים העשויים להיות מועסקים בהעסקה בלתי ישירה הם) :א( מורים המלמדים לימודי תגבור
והעשרה במסגרת התל"ן; )ב( מורים המועסקים על ידי גורמים חיצוניים שמפעילים בבתיה"ס
תכניות חיצוניות כחלק ממערכת השעות הפורמלית; )ג( מורים המועסקים במסגרת תכניות
__________________

18
19

הכנסת ,מרכז המחקר והמידעÌÈ¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ ;27.11.06 ,ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ ,
·˙˜ÒÚ‰ ;8.12.11 ,ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ -ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
.30.6.14 ,ÔÂÎ„Ú ÍÓÒÓ - ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÂÓ
ירושלים ,תל אביב ,רמת גן ,ראשון לציון ואשדוד.
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המופעלות על ידי משרד החינוך באמצעות גופים שנבחרו במכרז שהוא משתתף במימונן;20
)ד( מורים שהם חלק מהצוות הקבוע במוסדות החינוך ,ואולם מקור המימון להעסקתם אינו בסיס
התקציב של בתיה"ס ,אלא רשויות מקומיות ,עמותות ,תאגידים עירוניים ותשלומי הורים.
·„Ò"‰È˙·· ÌÈ¯ÂÓ· Â˙˜È„· ˙‡ „˜ÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Á· ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ
·Ï˘ ÚÂ·˜‰ ˙ÂÂˆ‰Ó ˜ÏÁ Ì‰ .‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ‰ ¯"˘ÎÂÓ‰Â ÈÓ˘¯‰ ÍÂ ÈÁ
˙Â˙ÂÓÚ Â‡ ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙ - ÍÂÂ˙Ó ÛÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Í‡ ,ÈÎÂ ÈÁ‰ „ÒÂÓ‰
)È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÓÂ¯˙Ó ËÈÚÓ‰Ï È„Î ÂÊ ‰¯ÈÁ·· ÔÈ‡ .(ÔÏ·˜ È¯ÂÓ - ‰Ê ÁÂ„· ÔÏ‰Ï
.ÂÊ ‰¯„‚‰Ï ÌÈ‡˙Ó Â È‡ Ì˙˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡˘ ‰‡¯Â‰

גיבוש מדיניות בנוגע להעסקת מורי קבלן
בנובמבר  2011מינתה מנכ"לית משרד החינוך ועדה בראשות מר דני בר גיורא ,מנהל מנח"י )דאז(
)להלן  -ועדת בר גיורא או הוועדה( .מטרת הוועדה הייתה "לצמצם את מספר המורים עובדי קבלן
ולקבוע מדיניות כוללת להעסקת עובדים אלה במערכת החינוך".
ועדת בר גיורא בחנה את התופעה של העסקת המורים שהם חלק מהצוות הקבוע במוסדות החינוך,
אך מקור המימון של משרתם אינו בבסיס התקצוב של בתיה"ס אלא בכספים שמקורם ברשויות
מקומיות ובהורים .כמו כן בחנה הוועדה את העסקת המורים בתכניות שמשרד החינוך מפעיל
ומממן באופן מלא או חלקי .על פי מיפוי מסגרות ההעסקה שעשתה ועדת בר גיורא ,הוערך
שמספרם של המורים המועסקים בתכניות המופעלות על ידי משרד החינוך באמצעות מכרז
ומתוקצבות על ידו באופן מלא או חלקי מגיע לכ .12,900-הוועדה לא העריכה את מספר עובדי
ההוראה שבמימונם של הרשויות המקומיות וההורים.
הוועדה הגדירה מורים עובדי קבלן במוסדות חינוך רשמיים ובמוסדות חינוך המוכש"ר ,ככוחות
הוראה בבתיה"ס היסודיים ובחטיבות הביניים הפועלים עם תלמידים באופן רציף במשך כל שנת
הלימודים ,והם חלק מהצוות הקבוע של מוסדות החינוך ,אך מועסקים באמצעות גופים מתווכים
)חברות קבלניות ,רשויות מקומיות ועמותות(.
הוועדה המליצה בין היתר :לשפר את תנאי ההעסקה של מורי קבלן ולצמצם את מספרם; ליצור
מנגנון שיפקח על תנאי העסקת המורים ועל עמידתם בתנאי המכרז; להעסיק מורים מן המניין מחוץ
לשעות התקן במקום מורי קבלן.
‰¯ÒÓ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· .˙ÂˆÏÓ‰ ÂÏÏÎ Â·Â ÁÂ„ 2011 ¯·Óˆ„· ‰ ÈÎ‰ ‡¯ÂÈ‚ ¯· ˙„ÚÂ
Ï˘ ‰˙„Â·Ú ¯ˆÂ˙" ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰
„ÂÚ ."ÈÓ˘¯ ÍÓÒÓ Ï‡Î ÂÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÔÈ‡Â ,ÈÙÂÒ ÁÂ„ È„ÎÏ ÏÈ˘·‰ ‡Ï ‡¯ÂÈ‚ ¯· ˙„ÚÂ
‰ ÈÁ·Ó ·Î¯ÂÓ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ‡˘Â ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ‰¯ÒÓ
,‡ˆÂÈ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ· ‰ Â„ ‡Ï ÁÂ„‰ ˙ËÂÈËÂ ,˙È˙„·ÂÚÂ ˙ÈËÙ˘Ó
‡˙ÂÈ È„Ó ‰˘·È‚ ‡ÏÂ ,‰ÓÈ˜‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ‰ „ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰˘ ,‡ÂÙ
.Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÙÂ‡ÏÂ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙Ï ,‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â · ˙È ÏÏÂÎ

__________________
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בין תכניות אלה :תכנית קרב ,תכנית היל"ה ,תכנית החומש למגזר הערבי ,תכנית מיל"ת .פירוט ראו
בדוח ביקורת זה בפרק "העסקת עובדי הוראה במסגרת תכניות מיוחדות".

שם הדוח:
מסגרת הפרסום:
שנת פרסום:

משרד החינוך  -העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים )"מורי קבלן"(
דוח שנתי 65ג
התשע"ה2015-

919

משרד החינוך

בעבר כבר העיר משרד מבקר המדינה בחומרה על כך שמשרדי ממשלה מקימים ועדות לצורך
גיבוש מדיניות בלי שהמשרד היוזם את הקמתן דן בדוחות שהגישו לו .מלבד בזבוז כספי הציבור
הכרוך בכך ,נפגע גם אמון הציבור בשירות המדינה ובטיב עבודת הממשלה.21
˙„Â·Ú ˙‡ ÔÂÈÓËÏ „È¯ÂÓ ,ÔÈ˜˙ Â È‡ ˙ÂˆÏÓ‰· ÌÈ ÂÈ„ ÌÂÈ˜-È‡ ÈÎ Ê‡ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
‰ È‚·˘ ‰ÈÚ·‰ Ï˘ ÔÂ¯˙Ù‰ ÌÂ„È˜ ˙‡ Ú ÂÓÂ ,Ô‰· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡Â ˙Â„ÚÂÂ‰
ÂÚÈ˜˘‰˘ ÌÈÁÓÂÓ‰ ˙„Â·Ú ÈÙÏÎ ÈÂ‡¯ ‡Ï ÒÁÈ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È ÔÎ ÂÓÎ .˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÓ˜Â‰
˘È .‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ÂÎÊ ‡Ï Ì‰È¯ˆÂ˙ Í‡ ,˙Â„ÚÂ È¯·ÁÎ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÁ¯ËÂ Ì ÓÊÓ
ÌÓˆÚ Ì‰˘ ˙ÂÈÚ·· ÏÂÙÈË· ˙ÂÏ˘¯˙‰Â ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰ ÈÁ·Ó ‰ È˜˙-‡Ï ˙Â‚‰ ˙‰ ÍÎ· ˙Â‡¯Ï
.ÔÂ¯˙Ù Ô‰Ï ‡ÂˆÓÏ Í¯Âˆ·Â Ô˙Â·È˘Á· Â¯ÈÎ‰
בתשובתו למבקר המדינה ,מדצמבר  ,2014כתב שר החינוך )לשעבר( ,הרב שי פירון ,כי עם כניסתו
לתפקיד "הציב כיעד את צמצום התופעה של העסקת עובדי הוראה באמצעות גופים מתווכים
במערכת החינוך" והנחה את הצוות המקצועי לפעול בנושא.
‰ËÓ È„È· ÈÎÂ ,ÔÏ·˜ È„·ÂÚ ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯È„‚‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â„Â‡ ÏÚÂ ,‰·ÂÁ ÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÓ ˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ÂÈ˙ÂÊÂÁÓÂ „¯˘Ó‰
.ÔÏ·˜ È¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˙ÈÎ ÏÂˆÈÙ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ È„ÓÓ
˙È·˜Ú ˙ÂÈ È„Ó ·ˆÚÏ È˘ÓÓ Í¯Âˆ ÌÈÈ˜ ÈÎ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ÈˆÓ· ·˘Á˙‰Ï ÂÊ ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ .ÔÏ·˜ È¯ÂÓ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â · ÁÂ˜ÈÙ ˙¯·Â
.‰ÚÙÂ˙‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˙¯˙Ò‰Â ÌÈÈ ÈÚ ˙ÓÈˆÚ ‡ÏÏ

מידע על מורי קבלן
 .1חוק הפיקוח החל על בתיה"ס שבחינוך המוכש"ר קובע ,כי "לא יעסיק אדם עובד חינוך אלא
אם יש בידי העובד אישור בכתב מאת המנהל הכללי כי אין לו התנגדות להעסקתו כעובד
חינוך" .לפיכך ,מנהלי בתי"ס בחינוך המוכש"ר נדרשים לדווח למשרד החינוך על כל המורים
המועסקים בבתיה"ס ובכללם מורים שמועסקים ממקורות אחרים ובשעות שאינן מתוקצבות.
ואולם ,חוק הפיקוח אינו חל על "בית ספר שעובדי החינוך שבו הם עובדי המדינה" -דהיינו,
בתיה"ס שבחינוך הרשמי .יוצא ,אפוא ,שאין בחוק או בנוהל כלשהו הוראה המחייבת את
מנהלי בתיה"ס בחינוך הרשמי לדווח על עובדי ההוראה המועסקים בהם בהעסקה בלתי ישירה
באופן שיאפשר לגורמי הפיקוח של משרד החינוך לפקח עליהם.
Ò"‰È˙·· ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ ÏÏÎ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
,ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚ È„È· ÌÈ˜ÒÚÂÓ˘ ‰Ï‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÈÓ˘¯‰ ÍÂ ÈÁ· ˙Â·¯Ï ,ÌÈ Â˘‰
Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï˘ ÂÈ ÈÈÙ‡Ó ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ÏÎÂÈ ÍÎ .Ì˙˜ÒÚ‰Ï ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ˙·ÂÁ ‚È‰ ‰ÏÂ
˘˙‡ˆ˜‰Ï ˙È ÏÏÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚ÏÂ ÂÈÏÚ Á˜ÙÏ ,ÂÈ„È· ˙„˜ÙÂÓ ‰ È„Ó‰ È„ÏÈ ˙‡¯Â‰
.ÍÂ ÈÁ È·‡˘Ó
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 .2אשר למספרם של מורי קבלן  -בביקורת של משרד מבקר המדינה משנת  2011בנושא ניהול
כוח האדם בהוראה במערכת החינוך 22נמצא ,שמאגרי המידע של משרד החינוך בתחום זה
אינם מספקים למשרד את התשתית הנדרשת לניהולו .כך עלה גם בדיונים בוועדת החינוך של
הכנסת ומהמסמך שהכין הממ"מ בנושא.
‚„¯˘Ó È„È· ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ì
.‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„·˘ ‰¯„‚‰· ÌÈÏÏÎ ‰ ÂÏ‡ ˙Â·¯Ï ,ÔÏ·˜‰ È¯ÂÓ ˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ÍÂ ÈÁ‰
 .3בהיעדר נתונים על כלל עובדי ההוראה במטה משרד החינוך ,ביקש משרד מבקר המדינה
ממחוזות משרד החינוך שמתפקידם לפקח על בתיה"ס שבתחום אחריותם ,להעביר אליו
נתונים על מורי קבלן שהועסקו בשנה"ל התשע"ד ובהם מקצועות ההוראה ,היקפי המשרה
ופרטי בתיה"ס שבהם הם מלמדים.
„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÊÂÁÓÏ Ì‚ ,2014 ÏÈ¯Ù‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ· ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÂÁ˙·˘ Ò"‰È˙·· ‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ˘ ÔÏ·˜ È¯ÂÓ ÏÚ ÌÈ Â˙ ÂÈ‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰
‡.Ì˙ÂÈ¯Á
Ï˙) „¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ ˙˘˘ ÍÂ˙Ó ‰Ú·¯‡ ˜¯ ,2014 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
‡·.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï ÂÙÒ‡˘ ÌÈ Â˙ Â‡ÈˆÓ‰ (ÔÂÙˆ‰Â ÌÂ¯„‰ ,ÊÎ¯Ó‰ ,·È
ÂÓˆÚ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÛÒ‡˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡ÏÂ ,„Â‡Ó ÌÈÏÈÏ„ ÂÈ‰ ÌÈ Â˙ ‰
ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ÁÂÂÈ„ ,Ï˘ÓÏ ÍÎ .˙Â„Á‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó
·˘ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ 21 ‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ÊÂÁÓ‰ ÌÂÁ˙· Â˜ÒÚÂ‰ „"Ú˘˙‰ Ï"‰
˘ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ·˘ ÍÂ ÈÁ‰ Ï‰ ÈÓ È Â˙ Ó - ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Â„ÓÈÏ
Ï·ÂÈ" ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Â„ÓÈÏ˘ ÌÈ¯ÂÓ 276 ‰˜ÈÒÚ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰ÏÚ
‰˜ÈÒÚ‰ ÂÊ ‰ÈÈ¯ÈÚ˘ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ·˘ ÍÂ ÈÁ‰ Ï‰ ÈÓ È Â˙ Ó ‰ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ;23"ÍÂ ÈÁ
·‡.‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Â„ÓÈÏ˘ ÌÈ¯ÂÓ 100-Î 24"Ï‡Â ÓÚ ˙È· ÈÏÚÙÓ" ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ
Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ÔÏ·˜ È¯ÂÓ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‡ÈˆÓ‰ ‡Ï ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ
‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ÂÏ ‰ÚÂ„È ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ .˘¯„ Î
˘ÔÒ‡˜ ‰ ¯ ˙„Â‚‡ È„È ÏÚ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· Ì˙¯„‚‰Î ÔÏ·˜ È¯ÂÓÎ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ Ï
·˙ÂÚÂˆ˜Ó ,Ì˙¯˘Î‰ ,ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÓ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡ Í‡ ,ÌÈÏ˘Â¯È
.„È˜Ù˙Ï Ì˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓÂ Ì‰Ï˘ ‰‡¯Â‰‰
 .4הממשלה החליטה ,במסגרת דיוני התקציב לשנת  ,252012לתמוך בהצעת שר החינוך דאז
ולהקים מערכת מידע שתתרום להבניה מחודשת של כלי הניהול במערכת החינוך ,ולחייב
בעלויות ומוסדות חינוך להעביר למשרד החינוך את נתוני התשומות של כל בי"ס לכל שנת
לימודים.
הממשלה קבעה בהחלטה זו ,כי עד ה 31.12.11-יקבעו משרדי הפנים ,החינוך והאוצר מדיניות
להעברת נתוני התשומות של השלטון המקומי לשלטון המרכזי בדוחות ממוכנים שיועברו אחת
לשנה ויוזנו במערכת המידע הפנימית של משרד החינוך.
__________________
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מבקר המדינה ,‚63 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .978
החברה העירונית של עיריית תל אביב-יפו.
החברה העירונית של עיריית רמת גן.
החלטת ממשלה מס'  3610מ.7.8.11-
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מימוש החלטת הממשלה האמורה היה עשוי לתרום לקבלת מסד נתונים על עובדי הוראה
 מקומות ההעסקה ומספר שעות, לרבות תחומי ההוראה,המועסקים בידי גופים מתווכים
.ההוראה
ÌÈÏ˘‰ ‡Ï ,2014 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „Ú ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó· ‰˜È„·‰
˘¯„ Î ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÏÂ‰È ‰ ÈÏÎ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ‰ ‰ÈÈ ·‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ „¯˘Ó‰
.‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰·

‰˜ÒÚ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ‰ÙÈÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
ÏÚ Á˜ÙÏ Â˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ÌÈ ÓÈ‰ÓÂ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙ ¯„ÚÈ‰ .‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ Ï˘ ‰¯È˘È È˙Ï·
ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÏÈÚÙÓ˘ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙ ÏÚÂ ‰‡¯Â‰‰ Ï‚Ò ˙ÂÎÈ‡
ÌÂ˘ÈÈÂ Â˙ÂÈ È„Ó ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ .ÌÈÈ ÂˆÈÁ
.Ô˜˙ ˙ÂÚ˘ ˙‡ˆ˜‰Â ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ Î˙ ,‰ÓÏ˘‰ ˙ÂÈ Î˙ ,„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ˘ÈÈ :ÔÂ‚Î ÂÈ˙Â‡¯Â‰
ÌÈ¯ÂÓ ˙Î¯Ú‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÂÁÂ˜ÈÙ·˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ‰Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜Ï Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ
.Á˜ÙÓ Â‡ „ÒÂÓ Ï‰ Ó ˙˘˜· ÈÙ ÏÚ
ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ¯„ÚÈ‰˘ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÚÈ‚ÙÏ È˘ÓÓ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ ,Ì‰ÈÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯ÒÂÁÂ ‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰·
Ú‚Â · ˙Â˜ÙÒ ¯¯ÂÚÓ Ì‚ ‰Ê ·ˆÓ .‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÔÏ·˜ È¯ÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÎÈ‡·
ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È ÏÏÂÎ‰ Â˙ÂÈ È„ÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÏÂ˜˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï Â˙ÏÂÎÈÏ
.ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙È Î„ÚÂ ‰‡ÏÓ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ÂÈ„È·
ÏÚ ÂÈ ÙÏ ÚÈ¯˙‰ 26¯·Ú· ¯·Î˘ ÍÎ ÏÚ Ì‚ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ,˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ÈÏÂ‰È Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰
ÌÈÈ Î„Ú Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙‡˘ ¯˙È· ÌÈÏÚÓÂ ÌÈ·˘ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
.ÌÈ ÈÓÊÂ
˙ÒÈÙ˙ ˘·‚ÏÂ ,Â˙Â˘¯· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰ È¯‚‡Ó Ï˘ Ì˙ÓÏ˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙È˙˘˙ ÏÚ ÒÒ·˙È ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˘ È„Î ,ÌÈÈÏÂ‰È ‰ ÂÈÎ¯ˆ ˙‡ ˜ÙÒ˙˘ Ú„È ÏÂ‰È
.‰‡ÏÓ ÌÈ Â˙

__________________

.978 ' עמ,(2013) ‚63 È˙ ˘ ÁÂ„ ;773 ' עמ,(2009) ·59 È˙ ˘ ÁÂ„ ,מבקר המדינה
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הבקרות של משרד החינוך על מוסדות חינוך
במשרד החינוך קיימים כמה מנגנוני בקרה שדרכם אפשר לאתר העסקה בלתי ישירה של עובדי
הוראה להוראת מקצועות ליבה ובהם :בקרת התקן בחינוך הרשמי )יסודי וחטיבות ביניים( וביקורת
שכר במוסדות החינוך המוכש"ר.
בקרת התקן בחינוך הרשמי
חוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין שיטת התקצוב קובע ,כי משרד החינוך יפעיל מערך בקרה נרחב
כדי להבטיח את ניצול תקן השעות בהתאם ליעדיו המקוריים ואת מילוי ההוראות שקבע.
בקרת התקן היא בדיקה של מדגם מייצג של בתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים בחינוך הרשמי שעורך
משרד החינוך מדי שנה ,שבה נבחנים המקורות להקצאת שעות הוראה לבתי"ס והשימוש שנעשה
בהם .27בקרה זו עשויה לאפשר למשרד לקבל גם מידע על היקף ההעסקה של כלל המורים במערכת
החינוך.
בקרת התקן מיועדת ,בין היתר ,לתת למעצבי המדיניות ולמקבלי ההחלטות במשרד החינוך כלים
שיאפשרו לבחון את יישומן של הנחיותיו ,לאתר חריגות של בתי"ס מהנחיות אלו ,לנתח את הסיבות
לכך ולמצוא דרכים לצמצמן.28
 .1הנתונים בבקרת התקן נסרקים ונאגרים בנפרד לכל בי"ס .חלק מהמידע מועבר לגיליון עבודה
אלקטרוני שבו משתמשים לאחר מכן לגיבוש דוח מסכם של בקרת התקן .את הדוח הזה מעביר
המינהל הפדגוגי להנהלת משרד החינוך ולמחוזותיו.
בנתונים הגולמיים שנאספו בבקרת התקן יש גם מידע על שעות תוספתיות שמקורן ברשויות
המקומיות ובתשלומי הורים ,ועל מורים שמועסקים בהן בהעסקה בלתי ישירה גם בהוראת
מקצועות הליבה .ואולם ,הנתונים שמועברים לגיליון האלקטרוני כוללים את כל כוחות
ההוראה שאינם מורי משרד החינוך ,ללא הבחנה בין מורים המלמדים מקצועות ליבה למורים
למקצועות אחרים.
יוצא ,אפוא ,שלא כל הנתונים שיש בהם כדי להצביע על היקף ההעסקה הבלתי ישירה של
מורים ,לרבות מספר שעות הוראה של מקצועות הליבה הניתנות בפועל )לפיצול כיתות או
כשעות אורך( מועברים לגיליון האלקטרוני ,וממילא הם אינם כלולים בדוח המסכם של בקרת
התקן.
·˙‡Â ,˙‡Ê‰ ‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡Ï ˙Â Ó„Ê‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ıÈÓÁÓ ÍÎ
Ú‚Â · ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰
,‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡ ÌÈ„ÓÏÓ˘ ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚÏ
.˙Â˙ÈÎ ÏÂˆÈÙ ˙Â·¯Ï
יוער כי ביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בשנת  ,2009בנושא "ניצול שעות לימוד בבתיה"ס
היסודיים ובחטיבות הביניים" 29התייחסה לבקרת התקן שערך משרד החינוך לשנות הלימודים
התשס"ז והתשס"ח .בדוח הביקורת הזה עמד מבקר המדינה על חשיבותה של בקרת התקן
__________________

27
28
29

בקרת התקן לשנה"ל התשע"ג נערכה בבתי"ס יסודיים וכללה  344בתי"ס.
מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .745
שם ,עמ' .777 - 733
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משרד החינוך

כ"כלי ניהולי חיוני ביותר ,יחיד מסוגו ,שעומד לרשות הנהלת המשרד" וציין ,כי "לעתים
הסתפקה הנהלת המשרד בביצוע הבקרה ובמימונה ,ולא השתמשה בחלק ניכר מממצאיה".
מבקר המדינה הוסיף ,כי "נדרש טיפול מקיף ומעמיק בחריגות שנמצאו בבקרת התקן ,לרבות
איתור נקודות תורפה במשרד והבהרת מדיניותו והנחיותיו במקום שהבהרה זו נדרשת".
במחקר שפרסמה חטיבת המחקר בבנק ישראל 30שנתוניו התבססו על בקרת התקן של משרד
החינוך ,ניתחו את אופן השימוש בשעות עבודתם של עובדי ההוראה בבתי"ס יסודיים רשמיים
בשנות הלימודים התשע"א-התשע"ט ) .(2009-2001כבר אז הסבו עורכי המחקר את תשומת
לבו של משרד החינוך לכך שנתונים שנאספו בבקרת התקן מאפשרים הבחנה בין סוגים שונים
של מורים .ואולם ,משום שהנתונים נרשמים באופן ידני ואינם מוקלדים לקבצים ממוחשבים -
לא ניתן לעבדם ולנתחם .עוד ציינו עורכי המחקר ,כי "בהיעדר מידע מפורט על השינויים
בתשומת העבודה של המורים שאינם עובדי משרד החינוך לפי הגורם המממן אותם ,ותוך
הבחנה בין גורם ציבורי לפרטי ,"...לא ניתן לקבוע את הסיבות לשינויים בחלקם של מורים אלו
בתשומת העבודה ,כגון התרופפות השליטה של המדינה על העסקת כוחות ההוראה ,והרצון
של ביה"ס וההורים לתגבר את תכנית הלימודים.
ÏÚ Ú„ÈÓ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È„È· ˘È˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Â È‡ ‡Â‰ Í‡ ,‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÓ¯Â‚ È„È· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ ˙Â„Â
Ì‚ ‰˙ÏÚÂ‰˘ ,„¯˘Ó‰ ˙ ÚË ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · .‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï È„Î Â· ˘Ó˙˘Ó
Û˜È‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡˘ - ˙Ò Î‰ Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ - ˙Á˜ÙÓ‰ ˙Â˘¯‰ È ÙÏ
.˙˜ÈÂ„Ó ‰ È‡ - ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰
Ô˜˙‰ ˙¯˜·· ÂÙÒ‡ ˘ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙ Ê‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
È˙Ï·‰ ‰˜ÒÚ‰‰ Û˜È‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ È„Î ,ÌÁÂ˙È ˙‡ ¯˘Ù‡˙˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓÏ
.‡˘Â · Â˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ ‰¯È˘È
 .2משרד מבקר המדינה רצה לאמוד את היקף התופעה של העסקה בלתי ישירה של מורים
להוראת מקצועות ליבה .לשם כך ריכז נתונים במדגם מייצג של  67מתוך  (19.4%) 344בתי"ס
יסודיים בחינוך הרשמי שנכללו בבקרת התקן שעשה משרד החינוך בשנה"ל התשע"ג ,ובחן
את ניצול שעות ההוראה בהם.
כזכור ,לעתים מקבלים מוסדות חינוך ,מלבד שעות התקן שמקורן במשרד החינוך ,משאבים
לשעות הוראה ממקורות נוספים :רשויות מקומיות ,תשלומי הורים ,עמותות ,משרד החינוך
שלא במסגרת שעות התקן ,שירות לאומי ,מורות חיילות ,מתנדבים ,פרויקטים ,ותרומות.
ממקורות אלה מממנות רשויות מקומיות גם שעות הוראה במקצועות הליבה )להלן  -שעות
תגבור( ,ומעסיקות לשם כך מורי קבלן )באמצעות תאגידים עירוניים( .אותם  344בתי"ס
יסודיים בחינוך הרשמי שנכללו בבקרת התקן קיבלו בשנה"ל התשע"ג ממקורות נוספים
 29,801שעות הוראה שהם תוספת של כ 12.3%-לשעות התקן שהם מקבלים ממשרד החינוך.
שעות ההוראה שבמימונן של רשויות מקומיות ועמותות הן כ 33%-מהשעות שמקורן באותם
מקורות נוספים .להלן התפלגות שעות ההוראה במימון מקורות נוספים ,שבוצעו ב344-
בתיה"ס שנדגמו בבקרת התקן בשנה"ל התשע"ג:

__________________
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בנק ישראל ,חטיבת המחקרÌ˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘· ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ?ÈÏ˘ ÍÂ˙Ó „ÏÈ ,¯ÙÒ‰ ˙È·· ˙„ÓÏ ‰Ó ,
˘ ,ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÁÂÎ Ïפברואר .2012
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התקנים שלפיהם בחן משרד מבקר המדינה את ניצול שעות ההוראה היו הוראות משרד החינוך
הנוגעות לאיסור להעסיק מורה בהעסקה בלתי ישירה להוראת מקצוע ליבה ולפיצול כיתה.
בבדיקה נמצא כי בתיה"ס 31שנכללו במדגם ניצלו בשנה"ל התשע"ג  6,233שעות הוראה
במימון מקורות נוספים ,שהם כ 11.7%-מכלל  52,954שעות ההוראה שנלמדו בבתי"ס אלה
באותה שנה .מכלל  6,233שעות ההוראה מהמקורות הנוספים ,כ 21.2%-מומנו בידי רשויות
מקומיות ,וכ - 8.6%-בידי עמותות.

32

אשר להוראת מקצועות חובה בידי מורים בהעסקה בלתי ישירה העלתה הבדיקה ,כי ב31-
מתוך  67בתיה"ס )כ 33(46%-הועסקו  159מורים במימון רשויות מקומיות או עמותות שלימדו
מקצועות אלה .עוד הועלה כי  66מכלל  159עובדי ההוראה הללו )כ (41%-שימשו גם כמורים
מן המניין )שבתקן( בבתיה"ס ,ולפיכך הם נתונים לפיקוח של משרד החינוך .ואולם יתר 93
עובדי ההוראה )כ (58%-אינם מורים מן המניין ,כך שאין למשרד מידע בנוגע למידת התאמתם
למקצוע ההוראה ולכישוריהם.
שיעור המורים שלימדו אחד ממקצועות הליבה במימון רשויות מקומיות או עמותות ,מכלל
מורי ביה"ס שבתקן היה  7.3%בממוצע ;34אלה לימדו כ 3.2%-מכלל השעות בתכנית
הלימודים שלימדו בבתי"ס אלה המורים שבתקן .35
אשר להעסקה בלתי ישירה של מורים במימון רשויות מקומיות או עמותות להוראה בשעות
רוחב לפיצול כיתות )להלן  -שעות רוחב(  -הבדיקה העלתה כי ב 19-בתי"ס מאלה שנבדקו
__________________

31
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התפלגות בתיה"ס שנבדקו לפי מחוזות המשרד :ירושלים  ,3 -מנח"י  ,4 -צפון  ,16 -חיפה  ,8 -מרכז -
 ,16ת"א  ,6 -דרום  .14 -התפלגות זו תואמת את התפלגותם של מחוזות המשרד מתוך כלל בתיה"ס
שנבחנו בבקרת התקן.
ב 67-בתי"ס שנכללו במדגם נלמדו  46,721שעות תקן שמקורן במשרד החינוך.
ב 20-בתי"ס הועסקו מורים אלה במימון רשויות מקומיות; בשישה בתי"ס הועסקו במימון עמותות;
ובחמישה בתי"ס במימון משותף של רשויות מקומיות ועמותות.
ב 67-בתי"ס שנכללו במדגם לימדו  2,164עובדי הוראה שבתקן.
ב 67-בתי"ס שנכללו במדגם לימדו  1,486שעות של לימודי חובה עובדי הוראה בהעסקה בלתי ישירה
במימון רשויות מקומיות או עמותות.
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)כ (28%-הועסקו בהעסקה בלתי ישירה  86מורים) (54%שלימדו את מקצועות הליבה כשעות
רוחב .
ÌÈÎ¯ÚÏ ÒÁÈÈ˙‰·Â ,‰‰Â·‚ ÔÂÁËÈ· ˙Ó¯· ÚÂ·˜Ï Ô˙È 36Ì‚„Ó· ÂÙÒ‡ ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÒÈÒ· ÏÚ
‚"Ú˘˙‰ Ï"‰ ˘· ÈÎ ,3790% Ï˘ ÔÂÁËÈ· ˙Ó¯· Ì‚„Ó‰ ˙Â‡ˆÂ˙·˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈÎÂÓ ‰
„Á‡ Â„ÓÈÏ˘ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ 4,381-Ï 3,585 ÔÈ· ˙Â˙ÂÓÚÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È„È· Â˜ÒÚÂ‰
.‰·ÂÁ‰ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÓ

38

˙Â˙ÂÓÚÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÔÂÓÈÓ· ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰˘ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Ï"‰ ˘·Â ˙ÁÂÂ¯ ‰ÚÙÂ˙Ï ÌÈ ˘‰ ÌÚ ‰ÎÙ‰ ,ÈÓ˘¯‰ È„ÂÒÈ‰ ÍÂ ÈÁ· ‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰Ï
ÔÙÂ‡· ‰ÓÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ 4,000-Î ‰ÙÈ˜‰ ‚"Ú˘˙‰
.È˙‚¯„‰
˙ÂÚ˘· Ô‰ Âˆ·Â˘˘ ÌÈÙÒÂ ˙Â¯Â˜Ó Ï˘ ÔÂÓÈÓ· ÔÏ·˜ È¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ˘ ,‰ÏÂÚ „ÂÚ
¯ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ‰˘Ú˘ Ô˜˙‰ ˙¯˜·Ó ˜ÏÁÎ ÂÙÒ‡ ,Í¯Â‡ ˙ÂÚ˘· Ô‰Â ˙Â˙ÈÎ ÏÂˆÈÙÏ ·ÁÂ
·Ò"‰È˙· ¯Â˙È‡ Í¯ÂˆÏ Ì‰· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ,ÌÏÂ‡Â .ÌÈ ˘ Í˘Ó
˘.„¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜Ó Ï˘ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ¯ÂÓ Â˜ÈÒÚ‰
ÌÈ‚¯ÂÁ˘ Ò"È˙· ¯˙‡Ï È„Î „¯˘Ó· ÌÈ ÈÓÊ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ Ïˆ Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
.‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ Ï˘ ‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÂÈ˙Â‡¯Â‰Ó
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה מנכ"לית משרד החינוך ,כי לאחרונה הוקם במשרד החינוך
מינהל רישוי ,בקרה ואכיפה שתפקידו ,בין היתר ,לאכוף את חוקי החינוך ונוהלי המשרד;
המנכ"לית הוסיפה ,כי הקמתו של מינהל זה תאפשר לקבל מידע אמין ומעודכן על העסקות בלתי
ישירות ולאכוף את צמצום היקף התופעה .עוד ציינה ,כי יש למגר את תופעת ההעסקה הקבלנית של
עובדי הוראה ,ומשרד החינוך נחוש לעשות את הפעולות הנדרשות לצמצמה.

__________________

36
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כאמור ,שיעורם של עובדי ההוראה המועסקים בבתי הספר היסודיים בצורה בלתי ישירה והמלמדים
מקצוע שבתכנית הלימודים היה .7.3%
בכל מדגם קיימת סטייה מקרית ,ואחוז עובדי ההוראה באוכלוסייה עשוי להיות גבוה או נמוך במידת
מה מהערך שהתקבל במדגם .למען הזהירות חושב הערך הנמוך של האומדן לאחוז המזערי של
שיעורם של עובדי ההוראה המועסקים בצורה בלתי ישירה ומלמדים מקצוע חובה ברמת ביטחון של
 .90%אפשר לומר אפוא ברמת ביטחון של  ,90%שבכלל אוכלוסיית עובדי ההוראה המלמדים בחינוך
היסודי ,שיעורם של עובדי ההוראה המלמדים מקצוע חובה ומועסקים בצורה בלתי ישירה אינו נמוך
מהאומדן.
על פי השנתון הסטטיסטי לשנת  2013של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הועסקו בשנה"ל התשע"ג
בבתי הספר היסודיים  54,564עובדי הוראה.
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‰ Â„ ‡È‰Â ,‰˘„Á ‰ È‡ ÔÏ·˜ È¯ÂÓ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ‰˘˜È·˘ ˙Ò Î‰ Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ
ÔÈ‡ Í‡ ˙È·ÂÈÁ ‰ÏÁ˙‰ Ô‰ ,Â˙·Â˘˙· Ë¯ÂÙÓÎ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ë˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ .‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ
·È„·ÂÚ Ï˘ ˙È Ï·˜‰ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ¯Â‚ÈÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰Ï Í¯„‰ ‰˜ÂÁ¯ ÔÈÈ„Ú .È„ Ô‰
˙ÙÈÎ‡Ï ‰¯Â„Ò ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .„¯˘Ó‰ ˙ÈÏ"Î Ó ˙¯„‚‰Î ‰‡¯Â‰‰
.ÔÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ÁË˘· ÂÈ˙Â‡¯Â‰

ביקורת שכר במוסדות החינוך המוכש"ר
בהתאם לסמכותו על פי דין ,ובכלל זה חוק חינוך ממלכתי וחוק הפיקוח והתקנות שעל פיהם ,מפקח
משרד החינוך על מוסדות החינוך המוכש"ר בהיבטים שונים.
 .1תקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים( ,התשי"ד ,1953-מחייבות את מוסדות החינוך
המוכש"ר ובעלויותיהם לשלם את שכרם של עובדי ההוראה ועובדי השירות המועסקים במוסד
לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים .חובה זו היא אחד התנאים להכרזה
על מוסד חינוכי כמוסד מוכר.
חשבות משרד החינוך עושה מדי שנה ,באמצעות משרד רואי חשבון ,ביקורת מדגמית על
תשלום השכר במוסדות החינוך המוכש"ר ,לרבות גני ילדים ,בתי"ס יסודיים ,חטיבות ביניים,
וחטיבות עליונות )להלן  -ביקורת שכר( .בביקורת שכר מושם דגש על בדיקת גובה השכר
ששולם לעובדי ההוראה ,הפרשות לקופות פנסיה ,קופות גמל וקרנות השתלמות.
˙‡ ˜Â„·Ï ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ˘¯„ ¯Î˘‰ ˙¯Â˜È· ˙ÎÈ¯Ú ÍÏ‰Ó· ÈÎ ,‰ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó
,˙ÂÏÚ·‰ È„È ÏÚ ¯È˘È ÔÙÂ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙Ó‡˙‰
‡ÌÈÓ¯Â‚ È„È· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì¯Î˘ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘¯„ Â È‡ Í
‡˙‡ „ÂÓ‡Ï ˙Â Ó„Ê‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ıÈÓÁÓ ÍÎ· .‰˙ÂÓÚ Â‡ È Â¯ÈÚ „È‚‡˙ ÔÂ‚Î ÌÈ¯Á
‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì¯Î˘ ÌÂÏ˘˙Ï Ú‚Â · ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ ,‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰
·.‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰
 .2על פי הנחיות משרד החינוך ,עובדי הוראה שאינם מועסקים על ידי הבעלות ומבצעים עבודה
זהה לעבודתם של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה או עובדי הבעלות" ,חובה על הגורם
המעסיק לשלם את שכרם לפי כל דין ובכלל זה הסכמי השכר הקיבוצים החלים על עובדי
ההוראה".
È„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó ,È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· ÌÈ˙ÚÏ ,ÌÈÏÂÚ ¯Î˘‰ ˙¯Â˜È· È„Î ÍÂ˙˘ ,‡ˆÓ
˙Â·˘Á ,ÌÏÂ‡Â .¯Î˘ È¯ÚÙ ÌÏˆ‡ ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÓ¯Â‚ È„È· ÌÈ˜ÒÚÂÓ˘ ‰‡¯Â‰
.‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÙ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ È Ù· ‰ÚÈ¯˙‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד החינוך ,כי הוא פועל לשפר את ההסדרה,
הבקרה והאכיפה בנושא העסקת עובדי הוראה בניגוד להנחיות המשרד.
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העסקת עובדי הוראה בתכניות מיוחדות
העסקת מורי קבלן במסגרת תכניות לימודים נוספות
חוק חינוך חובה מאפשר לגבות מהורים תשלומים לתכניות לימודים נוספות )תל"ן( .הנחיות משרד
החינוך בנוגע לניהול ולארגון של רכישת שירותים מרצון ותל"ן עוגנו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך,
ולפיהן יש להקפיד שבתכנית הנוספת יתוגברו בעיקר מקצועות הלימוד שהתלמידים מתקשים בהם,
והיא תינתן בשעות אחר הצהריים .אשר להעסקת עובדי הוראה בתכניות הללו  -נקבע בהנחיות
ש"קבלתם לעבודה ופיטוריהם של עובדי הוראה שיועסקו בתכנית הנוספת יהיו כמקובל כלפי עובדי
הוראה במוסד שהתכנית הנוספת מופעלת בו" .עוד קובעות ההנחיות ,כי "משכורות עובדי ההוראה
בתכנית הנוספת והתנאים הנלווים אליהן יהיו בהתאם להסכמי השכר הנחתמים מעת לעת בין
המדינה לארגוני המורים".
כבר בשנת  2006הצביע הממ"מ ,במסמך שהכין בנושא תשלומי הורים ,על קשר בין העסקת מורי
קבלן ובין תשלומי הורים בעבור תל"ן .לפיו "חלק מהמורים נשכרים תחילה כמורים לשיעורי
העשרה במסגרת תל"ן מאושרת ,ורבים מהם מועסקים לאחר מכן כמורים מן השורה אשר מלמדים
מקצועות חובה במערכת השעות הרגילה ובמשרה מלאה  -בניגוד להנחיות שבחוזרי המנכ"ל.
לעתים העסקת מורים באופן זה מאפשרת לבתיה"ס לפצל כיתות וכך לאפשר לימוד בכיתות קטנות
יותר ואחידות יותר ברמתן".39
גם בביקורת של משרד מבקר המדינה משנת  402011בנושא תל"ן הועלו ממצאים הנוגעים להעסקת
מורים בבתי"ס יסודיים במסגרת זו ,בניגוד להוראות משרד החינוך .המורים הועסקו במימון ההורים
בהוראת מקצועות היסוד )אנגלית ומתמטיקה( וחינוך כיתה.
.‰ÚÙÂ˙‰ ˙ ÈÁ·Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚÙ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
,ÌÈ¯Â‰‰ ÔÂÓÈÓ· ÌÈÈ„ÂÒÈ Ò"È˙·· ÌÈ¯ÂÓ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÙËÂ˘‰ ‰¯˜·‰ Í¯ÚÓÓ ˜ÏÁÎ ‰Ê ÏÎ .ÔÈÈ Ú· ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ‰˙Â‡ ˙ÂÙÓÏ
˘.ÌÈ¯Â‰‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ „¯˘Ó‰ ÏÈÚÙÓ

העסקת עובדי הוראה בתכניות משלימות
41

 .1משרד החינוך מפעיל את התכניות המשלימות האלה) :א( ˙ ˙"ÏÈÓ ˙È Îלהארכת יום
הלימודים המיועדת לכלל התלמידים בדגש על יישובי הפריפריה ,ומעניקה תגבור לימודי,
העשרה וטיפול פרטני לתלמידים בעלי קשיים מיוחדים לרבות במקצועות הליבה .משרד
החינוך מפעיל את התכנית באמצעות זכיין חיצוני שזכה במכרז) .ב( ˙˙Â·¯ÂÚÓÏ ·¯˜ ˙È Î
· ÍÂ ÈÁנועדה להרחיב את הידע בקרב תלמידים בבתיה"ס ובגני הילדים כתוספת לתכניות
הלימודים הפורמליות ,כדי לצמצם פערים חברתיים .42בשנה"ל התשע"ד הועסקו בתכנית זו
כ 1,600-מדריכים) .ג( ˙ ‰"ÏÈ‰ ˙È Îנועדה לספק מענה חינוכי ייחודי לנוער שנשר ממערכת
__________________

39
40
41
42

הכנסת ,מרכז המחקר והמידע„¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ :'‡ ˜ÏÁ - ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯Â‰ ÈÓÂÏ˘˙ ,
) 17.9.06 ,ÏÚÂÙ· ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ÔÈ·Â ÍÂ ÈÁ‰עמ' .(11
בעניין זה ראו  ,(2012) 62 È˙ ˘ ÁÂ„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Óבפרק "תשלומי הורים במערכת החינוך" ,עמ'
.575-627
מסגרות יום לימודיות תוספתיות.
 ,(2012) 62 È˙ ˘ ÁÂ„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Óבפרק "תכנית קרב  -ההובלה ,הפיקוח והבקרה של משרד
החינוך" ,עמ' .697 -663
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החינוך הפורמלית ,והיא משמשת מסגרת למתן שירותי חינוך ולמידה לבני נוער במצבי כליאה
השוהים במסגרות ייחודיות .43בתכנית מועסקים כ 1,200-מורים ,ולצדם קיים מערך מסייע
ותומך של עובדים חינוכיים טיפוליים) .ד( ˙ ˘ÓÂÁ‰ ˙È Îנועדה לתגבור תלמידים במגזר
הערבי ,הדרוזי והבדואי ,ומטרתה להשלים פערים בין המגזרים ובין היישובים ולשפר את
ההישגים הלימודיים בשפת האם ,בעברית ,באנגלית ,במתמטיקה ובמדעים .עבודת המורים
בתכנית היא זמנית ,לתקופות קצובות לקראת בחינות הבגרות .בשנה"ל התשע"ד הועסקו
בתכנית החומש כ 4,000-מורים שפרשו ממערכת החינוך ,ושכרם שולם על פי טבלאות השכר
למורים בחינוך העל-יסודי.
 .2בנוגע לכוחות ההוראה בתכנית מיל"ת קבע המכרז ,כי ככלל כוח האדם הפדגוגי והמסייע
ייבחר מקרב עובדי ההוראה שעובדים במוסדות שבהם פועלת התכנית ,אך ניתן להעסיק בה גם
עובדים שמגויסים על ידי קבלן .כמו כן קובע חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,כי ככלל יועסקו
בתכנית מיל"ת רק מורים בעלי הסמכה להוראה .בשנה"ל התשע"ד לימדו בתכנית מיל"ת
 1,572מורים.
˙"ÏÈÓ ˙È Î˙· ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚÓ 809 ,„"Ú˘˙‰ Ï"‰ ˘Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È Â˙ ÈÙ ÏÚ
).‰‡¯Â‰Ï ÂÎÓÒÂ‰ ‡Ï (34%-Î) Ì‰Ó 273 ;ÔÏ·˜ È„·ÂÚ ÂÈ‰ (52%
,˙"ÏÈÓ ˙È Î˙· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰Ï ÌÈÎÓÒÂÓ È˙Ï· ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ‰· Â˜ÒÚÂÈ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ
ÏÚ ˙ÈÏÈÏ˘ ‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰‡¯Â‰Ï ÂÎÓÒÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰Ï .‰·ÈÏ‰
‡.ÌÈ„ÈÓÏ˙· ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· Ú‚Ù˙˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÎÈ
.3

˙ ‡ÔÏ·˜‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì‰Â ,Ê¯ÎÓ· Ì‰ Û‡ Â ‚ÂÚ ÌÈÎÈ¯„Ó‰Â ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È
,Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ÂÈ„·ÂÚ ¯Î˘ ˙‡ ÌÏ˘Ï
È„·ÂÚ ,ÌÏÂ‡Â .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ¯Î˘‰ ÈÙÈ¯Ú˙ ÈÙÏ ,ÌÈÈˆÂ·È˜ ÌÈÓÎÒ‰ ˙Â·¯Ï
Ì‰È¯·Á ÂÓÎ ‰˜ÒÚ‰ È‡ ˙ Ì˙Â‡Ó ÌÈ ‰ Ì È‡ ,ÌÈ ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÈ˙ÚÏ ,ÂÏ‡ ‰‡¯Â‰
·,ÔÎ ÂÓÎ .˙Â˘ÙÂÁ· ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙-È‡ ÔÈ‚· ¯˜ÈÚ· ,ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‰ ¯„Á
·˘ÌÈ ‰ Ì È‡Â ˙ÂÚÈ·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡ Ì‰ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È„·ÂÚ Ì È‡˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï
‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙Ó Ú·Â ‰ ¯ÚÙ‰ ,˙‡˘ ¯˙È· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ÍÎ· .È˙˜ÂÒÚ˙ ÔÂÁËÈ·Ó
."Û˙Î Ï‡ Û˙Î" ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ Â˘‰

הקצאת שעות הוראה לבתי הספר
 .1בשנים האחרונות הצהיר משרד החינוך פעמים רבות ,שצמצום פערים בין תלמידים על רקע
חברתי-כלכלי או מגזרי הוא אחד מיעדיו המרכזיים .ואכן ,זה שנים נוקט המשרד צעדים
להגברת השוויון ולצמצום הפערים הלימודיים בין תלמידים .כבר בשנת  1999הקים המשרד
את ועדת דוברת לצמצום פערים והטיל עליה להכין תכנית התמודדות בנושא .הוועדה הוקמה
"מתוך הסכמה כי המשרד לא אפשר שוויון הזדמנויות והמשימה החשובה ביותר של מערכת
החינוך היא לנסות ולצמצם את הפערים הענקיים שנוצרו בחינוך ,פערים המאיימים לפורר את
__________________

43

בתי מעצר ,בתי סוהר ,חלופות מעצר ומוסדות גמילה.
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החברה הישראלית" .44בהמלצות ועדת דוברת הודגש ,שבמציאות החברתית-כלכלית הקיימת
בישראל ,על מערכת החינוך לראות בסגירת הפערים שמקורם ברקע החברתי-כלכלי של
התלמידים יעד מרכזי המוטל על כל אחד ואחת מהמשתתפים בעשייה החינוכית .בשנת 2009
גיבש משרד החינוך תכנית אסטרטגית לשנים  2012-2009שיועדה ,בין היתר ,לשיפור הישגי
התלמידים ולצמצום פערים לימודיים ,ואף הקצה לצורך זה משאבים ניהוליים וכספיים ניכרים
והפעיל תכניות שונות על פי גישה דיפרנציאלית .בשנה"ל התשע"ד ) (2014-2013הציב
המשרד את צמצום הפערים בין אוכלוסיות ברמות סוציו-אקונומיות שונות כאחד היעדים
המרכזיים לעבודתו.
 .2לפי תקנות חינוך ממלכתי )סדרי הפיקוח( ,התשי"ז" ,1956-תקן שעות" של בי"ס כולל את
מספר שעות ההוראה ,שעות הניהול ושעות החינוך שקבע משרד החינוך לכל מוסד חינוכי.
משרד החינוך מקצה את מרבית שעות הלימוד כשעות תקן המחושבות לפי מאפייניו של כל
בי"ס .תכנית היסוד היא הבסיס לקביעת "תקן שעות" לבתיה"ס.
שעות התקן כוללות) :א( "שעות אורך"  -מספר השעות המזערי שתלמיד לומד בכיתתו לכל
שכבת כיתה בנפרד; )ב( "שעות הנוספות על שעות האורך"  -שעות לימוד נוספות המוקצות
לכיתה וניתן להשתמש בהן ,בין היתר ,כ"שעות רוחב"  -הקצאת שעות לכיתה כדי לחלק אותה
לכמה קבוצות לימוד ,או לפצל את הכיתה וללמד שני מקצועות במקביל; )ג( שעות ניהול;
)ד( שעות חינוך ותפקידים נוספים .45בבתיה"ס היסודיים המורים המלמדים את שעות התקן
אמורים להיות עובדי משרד החינוך האמור לשלם את שכרם.
 .3מלבד זה מקצה משרד החינוך "שעות תוספתיות" להשגת יעדים ייחודיים :א .לפיצול כיתות
א'-ב'; ב .לתגבור הוראת מקצועות מסוימים )שפת אם ,תרבות ישראל -מורשת ,מדעים,
מתמטיקה ,מיצוי ומצוינות( ,ג .לתלמידים עולים ולמגזרי מיעוטים.
 .4משנה"ל התשס"ד ) (2004-2003מתקצב משרד החינוך את בתיה"ס בחינוך היסודי הרשמי
בתוספת שעות לפי "מדד טיפוח" אחיד שהוגדר כ"תקן דיפרנציאלי לתלמיד" .מדד זה נקבע
בהתחשב במחויבות החברתית לעקרון השוויון ולצמצום פערים ,ומתוך הכרה שחינוך
והשכלה הם גורמים חשובים להשגת מטרות אלו .מדדי הטיפוח מותאמים לכל שלב במערכת
החינוך בנפרד )יסודי ,חטיבות ביניים וחטיבות עליונות( ,והם מודדים חסך חינוכי ברשויות
שונות )מוסד ,רשות ,יישוב ,שכונה( .מספר השעות התוספתיות שיוקצה לבי"ס נקבע לפי
מספר התלמידים שלומדים בו והרקע החברתי-כלכלי שלהם.46
ציוני מדד הטיפוח יוצרים רצף שמחלקים אותו לעשר קטגוריות שוות שכיחות )עשירונים(,
מעשירון  1שמייצג אוכלוסייה חזקה שלא זקוקה לטיפוח נוסף עד עשירון  10שמייצג
אוכלוסייה חלשה ביותר הזקוקה לטיפוח נוסף .בכל שנה מעדכנים את מדד הטיפוח לכל
התלמידים .לקראת סיום שנה"ל מקבל ביה"ס את מדד הטיפוח שחושב בעבורו לשנה"ל
הבאה.
כפי שצוין ,לעתים מקבלים מוסדות חינוך משאבים ממקורות נוספים כגון  -רשויות מקומיות -
בעיקר החזקות שבהן ,וכן תשלומי הורים ותרומות .רשויות מקומיות מממנות ממקורות אלה
גם שעות לימוד במקצועות הליבה )להלן  -שעות תגבור( ,ולשם כך הן מעסיקות מורי קבלן
באמצעות חברות או עמותות עירוניות.
__________________
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46

דפנה גולן-עגנון ,(2004) ÍÂ ÈÁ· ÔÂÈÂÂ˘-È‡ ,עמ' .13
כגון עבור ריכוז מקצוע או הכנה לבגרות.
מדד הטיפוח מורכב מהרכיבים האלה :השכלת ההורה ) ;(40%רמת ההכנסה לנפש במשפחה );(20%
פריפריאליות ביה"ס ) ;(20%שילוב של הגירה וארץ מצוקה ).(20%
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‡‡È·Ó ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„‰ ·Âˆ˜˙‰Ó ˙Â¯Ê‚ ‰ ˙ÂÚ˘‰ ˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ
·ÌÚËÓ ÌÈÈ˙ÙÒÂ˙ ÌÈ·ÈÎ¯ÓÂ Ô˜˙ ˙ÂÚ˘) ‰ È„Ó‰ ‰ˆ˜Ó˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ˜¯ ÔÂ·˘Á
Â‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È·Èˆ˜˙· Ô¯Â˜Ó˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ‡ÏÂ ,(ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
·‚‰„ÈÓ· ÏÂ„‚ ÌÈ˙ÚÏ ÏÚÂÙ· Ò"‰È˙·· ˙Â„ÓÏ ‰ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ ,ÍÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â
ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„‰ ·Âˆ˜˙‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ˙‡ ÏÎÒÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰ .„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÂÏ‡Ó ˙¯ÎÈ
˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ‡˜ÂÂ„ ÏÚÂÙ·˘ ÌÂ˘Ó ,ÌÈÈÏÎÏÎ-ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÔÂ˜È˙Ï „ÚÂ
˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ‰ÂÂ˜Ó‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙¯ÙÂÓ ÍÎ·Â ,Ò"‰È˙·Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜Ó ˙Â˜ÊÁ‰
.ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„‰ ·Âˆ˜˙‰Ó ˙Â¯Ê‚ ‰ ˙ÂÚ˘‰
¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÙÒÂ ‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ ÈÙÒÎÓ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ
·ÔÂÁËÈ· ¯„ÚÈ‰·Â ÌÈ·ÂË ˙ÂÁÙ ‰˜ÒÚ‰ È‡ ˙· ÌÈ˙ÚÏ ,‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰
˙˙ÂÈÂ˘¯‰ È„ÈÓÏ˙ ÔÈ·˘ ÔÂÈÂÂ˘· ˜¯ ˙‡Ë·˙Ó ‰ È‡ ‰ÚÈ‚Ù‰ - ¯ÓÂÏÎ .È˙˜ÂÒÚ
È„ÈÓÏ˙ ÔÈ·Â ÍÂ ÈÁÏ ÌÈÙÒÂ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰Ï Ô˙ÏÂÎÈ· ˘È˘ ˙Â˜ÊÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
¯˘‰¯È˘È ‰˜ÒÚ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘· Ì‚ ‡Ï‡ ,˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ
Û‡ ÏÚ ˙‡Ê .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ È„ÓÏ „Â‚È · ‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰Ï‡Ï
˘˘˙.˙ÂÚÂˆ˜Ó Ì˙Â‡ ÌÚÙ ‡Ï ˙Â„ÓÏÓ ÂÏ‡‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙ÂˆÂ·˜ È
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציין משרד החינוך ,כי במהלך השנים הוקצו באופן
דיפרנציאלי ,תוך מתן עדיפות לפריפריה ולשכבות החלשות בחברה חלק ניכר מהמשאבים
שנוספו למערכת החינוך .לדבריו ,ניתן לאמוד את שיעור התקציבים המיועדים לאוכלוסיות
החלשות בהיקף של כ 12%-מתקציב המשרד ,כאשר חלקם מוקצים באופן בלעדי לאוכלוסיות
חלשות עם מאפיינים מובהקים וצרכים ייחודיים )כגון מיעוטים ,עולים חדשים ואוכלוסיית
רווחה( ,וחלקם מוקצים באופן דיפרנציאלי על פי קריטריונים חברתיים-כלכליים רוחביים.
בנובמבר  2014פרסם משרד החינוך תכנית חומש לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך היסודי
ובחטיבות הביניים שאמורה לחזק את בתיה"ס שהם בעלי מדד טיפוח גבוה ]החלשים[.
מטרתה של התכנית לצמצם את הפערים בחברה הישראלית שנובעים מזה שפרט למשרד
החינוך יש עוד שני מקורות דומיננטיים להקצאת משאבים לחינוך שבפועל הם רגרסיביים -
הרשויות המקומיות והורי התלמידים .התכנית אמורה להגדיל את כמות שעות הטיפוח
בכ 47150,000-שעות הוראה ,תוך הפיכת נוסחת ההקצאה לפרוגרסיבית יותר .מחצית העלות
של התכנית תמומן באמצעות איגום משאבים ממקורות משרד החינוך ,ומחצית  -באמצעות
תוספת ייעודית ממשרד האוצר .על פי התכנית נדרש משרד החינוך להשקיע יותר בפריפריה
החברתית-כלכלית שבה הרשויות המקומיות וההורים אינם מסוגלים להשקיע בחינוך באותה
מידה שמשקיעות אוכלוסיות מבוססות .תכנית החומש אמורה להיות מלווה בהערכה שוטפת
כדי לוודא ניצול אופטימלי של המשאבים.
˙Î¯ÚÓ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÌÂ„È˜Â ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰Ê ÍÏ‰Ó ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
-È‡ ·ˆÓ ÏÚ ˙È Î„ÚÂ ‰‡ÏÓ ‰ ÂÓ˙ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È ÙÏ ·ˆÂ˙˘ È„Î ,˙‡Ê ÌÚ .ÍÂ ÈÁ‰
- ÂÏ˘ ·Âˆ˜˙Ï ıÂÁÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰Ï ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ÂÈÏÚ ,ÔÂÈÂÂ˘‰
¯˘Ï·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÎÂÈ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ ÏÚ ÒÒ·˙È Ì‡ ˜¯ .˙Â˙ÂÓÚÂ ÌÈ¯Â‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ
˙ÚÈ‚‰ÏÂ Ò"‰È˙· ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ‰ Ó‡ Û˜˘˙˘ ‰ÓÏ˘ ·ˆÓ ˙ ÂÓ
.ÌÈÈË ·Ï¯‰ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ·¯ÈÓ· ·˘Á˙Ó‰ ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ·Âˆ˜˙Ï

__________________

47

על פי התכנית יתווספו לבתי"ס היסודיים  90,000שעות טיפוח ולחטיבות הביניים .60,000
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 .5משרד מבקר המדינה בדק את הקשר בין שעות הוראה נוספות שניתנו לבתי"ס בידי מורים
שהועסקו בהעסקה בלתי ישירה במימון רשויות מקומיות או עמותות ,48לבין מדד הטיפוח של
בתיה"ס .הבדיקה נעשתה באמצעות מדגם מייצג של  67מ 344-בתיה"ס שנדגמו בבקרת התקן
שעשה משרד החינוך בשנה"ל התשע"ג ,ותוצאותיה מתוארות בלוח :491
לוח 1

הקשר בין שעות הוראה נוספות שבוצעו במימון רשויות מקומיות או עמותות לבין מדד
הטיפוח הבית-ספרי
˘‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ˙ÂÙÒÂ ‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÂÚÈ
˘ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ È„È ÏÚ Â ˙È
·Ô˜˙‰ ˙ÂÚ˘ ÏÏÎÓ ‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰

¯ÙÒÓ
·˙Ò"‰È
·ÁÂÂË

ÁÂÙÈË‰ „„Ó
ÚˆÂÓÓ‰
˘Ò"‰È˙· Ï

0%

6.4

36

4.9%-0.1%

6.6

6

9.9%-5.0%

4.6

9

%.24.9%-10

5.7

10

25%+

5.5

6

Î"‰Ò

67

‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ÔÈ· (È·ÈÒ¯‚¯) ÍÂÙ‰ ÒÁÈ Ï˘ ‰Ó‚Ó ˘È ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ È„È· Ò"È˙·· Â ˙È ˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ˙ÂÙÒÂ ‰
,(54%-Î) ÂÓ‚„ ˘ Ò"‰È˙· 36-˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó .‰Ï‡ Ò"È˙· Ï˘ ÁÂÙÈË‰ „„Ó ÔÈ·Ï
,‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ÌÈ¯ÂÓ Ì‰· Â˜ÒÚÂ‰ ‡ÏÂ ‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘ Ï˘ ˙ÙÒÂ˙Ï "ÂÎÊ" ‡Ï
‡·¯ ¯Â·‚˙Ï ÌÈ˜Â˜Ê ÂÈ‰ Ì‰Â ,¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ‰È‰ Ì‰Ï˘ ÁÂÙÈË‰ „„Ó Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰˘ Û
Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÙÒÂ˙Ï ÂÎÊ˘ (33%-Î) ÂÓ‚„ ˘ Ò"È˙· 25 Ï˘ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ
ÂÊ ‡Ï˘ Ô‡ÎÓ .‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ÌÈ¯ÂÓ Â˜ÒÚÂ‰ Ô‰·˘ Ô˜˙‰ ˙ÂÚ˘Ó 5%-Ó ¯˙ÂÈ
·‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰Ï Ò"‰È· Ï˘ ÈÏÎÏÎ-È˙¯·Á‰ Â˜ÊÂÁ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰ ÔÈ‡˘ „·Ï
.¯˙ÂÈ ÌÈÏ·˜Ó ÏÏÎ Í¯„· ÌÈ˜ÊÁ‰ Ò"‰È˙·- ÍÂÙ‰ ÒÁÈ ÌÈÈ˜ ‡Ï‡ ,Ï·È˜˘ ˙ÂÙÒÂ ‰
˙Ò"È˙·· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ,‡ÂÙ‡ ,ÌÈÚÈ·ˆÓ Ì‚„Ó‰ È Â
˘Ò"È˙·· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ‰Ï‡Ï ,¯˙ÂÈ ·¯ ¯Â·‚˙Ï ÌÈ˜Â˜ÊÂ ‰Â·‚ ÁÂÙÈË „„Ó· ÌÈ‚¯Â„Ó
˙‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó· ÌÂÈ‰ ÌÈ·˘ÁÓ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ .¯˙ÂÈ ÍÂÓ ÁÂÙÈË „„Ó· ÌÈ‚¯Â„Ó‰
.ÂÈ„ÚÈ Ï˘ ˙È·ËÈÓ ‰‚˘‰ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„‰ ·Âˆ˜˙‰
˙Ú· ÌÈÙÒÂ ‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÎ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï Á¯Î‰‰ ˙‡ ÌÈ˘ÈÁÓÓ ÌÈ Â˙ ‰
˜·‰ÚÙ˘‰ ˘È ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ÏÂÏÎÓÏ ÔÎ˘ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ·Âˆ˜˙‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ
.ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚˘È‰ ÏÚÂ Ò"‰È·· ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰¯È˘È
 .6על בסיס נתוני המדגם בחן משרד מבקר המדינה את קיומם של פערים בין בתי"ס ברשויות
מקומיות שונות בחתך גיאוגרפי -מחוזי ובחתך מגזרי.
__________________

48
49

הבדיקה לא התייחסה לתוספת שעות במימון הורים.
לצורך הבדיקה קובצו בתיה"ס לפי משקלן של שעות ההוראה במקצועות החובה שמלמדים עובדי
הוראה המועסקים מכספי רשות מקומית ,מתוך כלל השעות הנלמדות בבתי"ס אלה באותם מקצועות.
בעבור כל טווח חושב הממוצע של מדדי הטיפוח של בתיה"ס שנכללו באותה קבוצה.
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Ò"‰È˙· ¯ÂÚÈ˘ - ÌÂ¯„Â ÔÂÙˆ - ÌÈÈÏ‡È¯ÙÈ¯Ù‰ ˙ÂÊÂÁÓ·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÈÎ ‡ˆÓ
˘·ÍÂÓ ‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰Ï ‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰
·˙ÂÈÂ˘¯·˘ ‰ÏÚ „ÂÚ .ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯·˘ Ò"‰È˙·Ï ‰‡ÂÂ˘‰
‰˜ÒÚ‰· ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰·˘ Ò"‰È˙· ¯ÂÚÈ˘ È„Â‰È ‡Ï‰ ¯Ê‚Ó·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
·˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯·˘ Ò"‰È˙·Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÍÂÓ ‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰Ï ‰¯È˘È È˙Ï
·ÁÂÙÈË „„Ó ÈÏÚ· Ò"È˙· ‡˜ÂÂ„˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÂÏ‡ ÌÈ‡ˆÓÓ Ì‚ .È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó
‚·‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÁÙ ÏÚÂÙ· ÌÈÏ·˜Ó - ‰„ÈÓÏ ¯Â·‚˙ÏÂ ÌÈ¯ÚÙ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ˜Â˜Ê‰ ‰Â
.ÌÈÙÒÂ ˙Â¯Â˜ÓÓ
יצוין כי גם מחקר שערך בנק ישראל שבו ניתח את מקורות המימון של שעות ההוראה בחינוך
היסודי 50הצביע על קיומו של קשר ישיר בין מספר שעות ההוראה שמומנו בידי הרשויות
המקומיות ובין חוזקן החברתי-כלכלי .ככל שהאשכול החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות
היה גבוה יותר  -כן עלה מספרן של שעות ההוראה הנוספות.
על פי מחקר נוסף שנערך בעניין התקצוב הדיפרנציאלי נמצא ,כי תוספת השעות בגין מדד
הטיפוח היא כ 7%-מכלל השעות שבמערכת הלימודים .51על פי המחקר ,כאשר מוסיפים
למערכת זו את השעות התוספתיות המגיעות מהרשויות המקומיות ,חלוקת השעות בין
העשירונים היא כמעט שווה; כלומר  -בתיה"ס המדורגים במדדי טיפוח גבוהים הזקוקים
לתגבור רב יותר  -אינם מקבלים בפועל שעות תוספתיות רבות יותר .מהמחקר עולה שתוספות
אלה לא רק שהן מבטלות את מעט הדיפרנציאליות שהושגה באמצעות נוסחת התקצוב ,אלא
אף יוצרות חלוקה רגרסיבית של משאבי החינוך .מחלוקת תקציבים כזו קשה לצפות שמערכת
החינוך תצליח לשפר את הישגיהם של התלמידים החלשים ולצמצם את הפערים שביניהם ובין
התלמידים החזקים .חוסר יכולתה של מערכת החינוך לגשר על פערים אלה עלול לבוא לידי
ביטוי בהמשך הצמיחה של הפערים החברתיים-כלכליים בחברה הישראלית ובאי-מיצוי
הפוטנציאל הכלכלי המלא של המשק.52
‰ È‡ ˙ÈÁÎÂ ‰ ·Âˆ˜˙‰ ˙ËÈ˘ ,‰· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰ ˙Â¯ÓÏ ,ÍÎÈÙÏ
˙‡ˆ˜‰Ó ˙ ˜˙Ó‰ ‰Ù„Ú‰‰ ˙‡ ÍÂÓ ÈÏÎÏÎ-È˙¯·Á Ú˜¯Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˜È Ú‰Ï ‰ÁÈÏˆÓ
ÍÂ˙Ï ÌÈ¯Â‰‰Â ˙Â˙ÂÓÚ‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È·Èˆ˜˙ ˙Ò Î‰ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È·‡˘Ó
˙ÂÏÂÎ˘‡‰ È„ÈÓÏ˙˘ ¯Á‡Ó ,˙È·ÈÒ¯‚¯Ï ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ˙ÎÙÂ‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰
˙ÂÏÂÎ˘‡Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰Ó ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ·Âˆ˜˙Ó ÌÈ ‰ ÌÈ‰Â·‚‰
-„Á ÔÙÂ‡· ÂÚÈ·ˆ‰ ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÌÈÎÂÓ ‰
ÔÂ˜È˙Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ‡Ï - ¯Â·‚˙‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ˆ˜‰ ˙Â·˜Ú· ¯ˆÂ ˘ ˙ÂÂÈÚ‰ ÏÚ ÈÚÓ˘Ó
.‰Ê ˙ÂÂÈÚ
˙Â¯Â˜Ó ÈÙ ÏÚ Ò"‰È˙·· ˙Â„ÓÏ ‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈÏÎ‰ ÂÏ ÂÈ‰È ÂÊ Í¯„· ˜¯ .Ô‰·˘ ‰‡¯Â‰‰ ÁÂÎÂ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ,Ô ÂÓÈÓ
Á˙ÙÏÂ ,ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ Â˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÂÏ ÂÚÈÈÒÈ˘ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÏÏÎ ˙ÈÈ ·Ï
‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ì‰Ï ˜È Ú‰ÏÂ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÏÚ ¯˘‚Ï È„Î ˙Â˘ÏÁ‰ ˙Â·Î˘· ·˘Á˙È˘ ÔÂ ‚ Ó
.‰ÏÎ˘‰ÏÂ ÍÂ ÈÁÏ
__________________
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בנק ישראל ,חטיבת המחקר ,2009-2001 , È„ÂÒÈ‰ ÍÂ ÈÁ‰ ·Âˆ˜˙ ,סדרת מאמרים לדיון ,2010.18
דצמבר .2010
מכון מילקן ,"˙ÈÏ‡¯˘È‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· „ÈÓÏ˙Ï ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ·Âˆ˜˙" ,אוקטובר  ,2012מחקר מס'
 ,57עמ' .39
שם ,עמ' .43
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העסקת מורי קבלן ברשויות מקומיות  -תמונת מצב
משרד מבקר המדינה בדק את קיומה של תופעת ההעסקה של מורי קבלן ברשויות המקומיות
האלה :ירושלים ,תל אביב-יפו ,ראשון לציון ורמת גן; הבדיקה העלתה כי בשנה"ל התשע"ד
הועסקו ברשויות מקומיות אלה  1,176מורי קבלן שמלמדים אחד ממקצועות הליבה במימון של
רשויות מקומית או עמותות.
לנגד עיני הביקורת עמדה מדיניותו של משרד החינוך והוראותיו האוסרות להעסיק מורים באמצעות
כל גורם אחר לתפקידי ההוראה שמבצעים מורים במערכת השעות הרגילה ,הן במוסדות חינוך
רשמיים והן במוסדות מוכש"ר; הוראת המשרד אוסרת פתיחת כיתות נוספות ופיצול כיתות מעבר
לתקן שקבע משרד החינוך וכן תשלום תוספת גמולים .כמו כן בחנה הביקורת את תנאי העסקתם של
עובדי ההוראה.
) ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÍÂ ÈÁ‰ Ï‰ ÈÓ .1להלן  -מנח"י( מפעיל פרויקטים חינוכיים במגוון נושאים
באמצעות אגודת רנה קאסן )להלן  -האגודה( 53המעסיקה לצורך זה כוח אדם זמני ,לרבות
עובדי הוראה בבתיה"ס שבניהול עצמי.54
א.

613 - ÌÈ„·ÂÚ 821 ‰˜ÈÒÚ‰ ‡È‰ „"Ú˘˙‰ Ï"‰ ˘· ÈÎ ,‰ÏÂÚ ‰„Â‚‡‰ È Â˙ Ó
··˙ÌÈ Â˙ Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡-È‡ ÌÏÂ‡Â .ÌÈÈ„ÂÒÈ-ÏÚ Ò"È˙·· 208-Â ,ÌÈÈ„ÂÒÈ Ò"È
‡Ì‰Ó ,ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰ Ò"È˙· ÂÏÈ‡· ,ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˜ÂÒÈÚ‰ ÌÂÁ˙ Â‰Ó ‰Ï
.Ì˙¯˘Î‰ ÌÂÁ˙Â Ì‰Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ,ÌÈ„ÓÏÓ Ì‰˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰
‚‰„Â‚‡‰ È„È· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙·ˆÓ ˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï È"Á Ó· Ì
··˙.Â„ÓÈÏ˘ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÏÚÂ ÌÈ Â˘‰ Ò"‰È
בתשובה למשרד מבקר המדינה הודיעה עיריית ירושלים ,כי החל בשנה"ל התשע"ה תוכל
האגודה לספק מידע על אודות מאפייני המורים והמקצועות שהם מלמדים.

ב.

·„‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ 821-Ó (13%-Î) 109 Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰ Ì‰È˜È˙· ˙È‡¯˜‡ ‰˜È
55
˘73 ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ÈÓˆÚ‰ ÏÂ‰È ‰ ˙¯‚ÒÓ· „"Ú˘˙‰ Ï"‰ ˘· ‰„Â‚‡‰ ‰˜ÈÒÚ‰
„Â‚È · ,˙Â˙ÈÎ ÈÎ ÁÓ Ì‚ ÂÈ‰ (17%) 18-Â ‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Â„ÓÈÏ (67%) Ì‰Ó
ÌÈ¯ÂÓ 560-Î˘ ÍÈ¯Ú‰Ï Ô˙È ÂÊ ‰˜È„· È‡ˆÓÓ ÁÎÂ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰Ï
ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ Ò"‰È˙·· ‰·ÈÏ‰ ÚÂˆ˜ÓÓ „Á‡ ÌÈ„ÓÏÓÂ ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ
.ÌÈÈ„ÂÒÈ-ÏÚ‰Â

__________________
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אגודת בית הספר התיכון "כל ישראל חברים" ע"ש פרופסור רנה קאסן היא תאגיד משפטי שהוא זרוע
ביצועית של מנח"י .הוועד המנהל שלה מורכב מנציגי עיריית ירושלים ומנציגי "כל ישראל חברים"
)כי"ח( בחלוקה שווה ,ונציג העירייה מכהן כיו"ר האגודה .כמו כן מפעילה האגודה כבעלות שלושה
בתי"ס בירושלים.
ניהול עצמי מאפשר לביה"ס לפעול כארגון עצמאי מבחינה פדגוגית ,ארגונית וכלכלית.
 56בבי"ס יסודי ) (75%ו 17-בעל-יסודי ).(50%
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר מנח"י ,כי העסקת עובדי הוראה באמצעות
האגודה מנוצלת ל"שעות תגבור והעשרה" ,וכי העסקת מחנכי הכיתות אושרה בידי
מפקחי משרד החינוך.
בעניין העסקת מחנכי כיתות השיב מחוז ירושלים של משרד החינוך למשרד מבקר
המדינה ,כי הוא מודע להנחיות המשרד ,והמפקחים פועלים לצמצום העסקתם של
מחנכים ומורים למקצועות ליבה עד למינימום ורק למקרים שבהם לא נמצא פתרון חלופי
משביע רצון.
„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚ˘· ‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰ ÈÎ ,È"Á ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘ÁÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ÔÒ‡˜ ‰ ¯ ˙„Â‚‡ È„È· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÏÈ‚¯‰
È"Á Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Ï „ÁÂÈÓ· ˙‡Ê ."‰¯˘Ú‰Â ¯Â·‚˙ ˙ÂÚ˘" ˙¯‚ÒÓ· ‰‡¯Â‰Î
‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘ ÔÈ·Â ¯Â·‚˙‰ ˙ÂÚ˘ Ï˘ È‚Â‚„Ù‰ Ô ÎÂ˙ ÔÈ· Ï„·‰‰ ˙‡ ¯È„‚‰ ‡Ï
¯‚˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙ÂÏÈ
ÛÂÎ‡ÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ,‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ÌÈ¯ÂÓÂ ÌÈÎ ÁÓ ˙˜ÒÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ
‡˙ .„¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰
ג .עפ"י נוהל האגודה העסקת מורים בבתיה"ס שבניהול עצמי מחייבת אישור של גורמי
הפיקוח המחוזי של משרד החינוך.
על פי הוראות מנח"י ,על בתיה"ס היסודיים להעביר למנח"י מדי שנה רשימה מפורטת
של המורים שיועסקו במסגרת הניהול העצמי באמצעות אגודת רנה קאסן .יצוין ,כי
רשימות אלו אמורות לקבל אישור מוקדם של הפיקוח המחוזי של משרד החינוך לפני
העברתן למנח"י.

שם הדוח:
מסגרת הפרסום:
שנת פרסום:

משרד החינוך  -העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים )"מורי קבלן"(
דוח שנתי 65ג
התשע"ה2015-

935

משרד החינוך

˙„Â‚‡ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂ‰˘ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ˙Â„Â‡ ÏÚ È"Á Ó ‰Ï·È˜˘ ÌÈÁÂÂÈ„Ó
¯ ÌÈ¯ÂÓ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ¯˘È‡ È"Á Ó ÈÎ ,‰ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈÈ„ÂÒÈ Ò"È˙·· ÔÒ‡˜ ‰
.˘¯ÂÙÓ· Â¯Ò‡ È"Á Ó ˙Â‡¯Â‰˘ ‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ Ì‰˘ ÂÏ ÁÂÂ„˘ Û‡ ÏÚ
˙‡ „ÓÏÏ ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙˜ÒÚ‰Ï Ô˙ ˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÎ ,È"Á ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰ÓÂ ÂÏ˘ ÂÈ˙Â‡¯Â‰Ó ‰ËÂ· ÔÙÂ‡· ‚¯ÂÁ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó
ד .האחריות לבחינת ההיבטים הפדגוגיים של המורים המועסקים בידי אגודת רנה קאסן היא
בידי גורמי הפיקוח של משרד החינוך.
·ÈÏ· È"Á Ó ¯Â˘È‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙‡ Â¯È·Ú‰ Ò"È˙·˘ ‰ÏÚ ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó
˘‡‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó·˘ ,Ô‡ÎÓ .˙Â‡¯Â‰· ˘¯„ Î Ò"‰È· Á˜ÙÓ È„È· ÔÎÏ Ì„Â˜ Â¯˘Â
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÈË¯Ù ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï
‡‚.˙È‚Â‚„Ù ‰ ÈÁ·Ó Ì‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ ÂÏÎÈ ‡Ï ÍÎ Ï˘·Â ,ÔÒ‡˜ ‰ ¯ ˙„Â
) ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ .2להלן  -עיריית ת"א( מקצה לבתיה"ס היסודיים והעל-יסודיים שעות
לימוד נוספות על אלה שמתקצב משרד החינוך )שעות תגבור( על פי אמות מידה שקבעה.56
בשנה"ל התשע"ד הקצתה העירייה  3,788שעות שבועיות )ש"ש( לתגבור והעשרה1,624 :
שעות לבתיה"ס היסודיים ו 2,164-לבתיה"ס העל-יסודיים .העסקת עובדי הוראה בשעות
התגבור נעשית בידי חברת יובל חינוך בע"מ )להלן  -יובל חינוך( שהיא חברה בבעלותה של
עיריית ת"א המשמשת זרוע ביצועית של מינהל החינוך ,התרבות והספורט של העירייה )להלן
 מינהל החינוך ת"א( ,גם בתחום הניהול העצמי של בתיה"ס בעיר.בשנה"ל התשע"ד העסיקה יובל חינוך בסה"כ  478עובדי הוראה להוראת שעות התגבור ,מהם
 220בחינוך היסודי;  - 70בחטיבות הביניים ו -188-בחטיבות העליונות.
Â„ÓÈÏ ÍÂ ÈÁ Ï·ÂÈ È„È· Â˜ÒÚÂ‰˘ (58%-Î) ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚÓ 276 ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
Ò"È·· Ì‰Ó 134 - (˙Â¯ÙÒÂ ‰È¯ÂËÒÈ‰ ,˙ÈÏ‚ ‡ ,‰˜ÈËÓ˙Ó ,Í" ˙) ‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó
Ì‰Ó ‰Ú·¯‡ ÈÎ ,‰ÏÚ „ÂÚ .˙Â ÂÈÏÚ‰ ˙Â·ÈËÁ· 97-Â ÌÈÈ È·‰ ˙Â·ÈËÁ· 45 ,ÌÈÈ„ÂÒÈ
˘.ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ˙‡Ê ÏÎ - ˙Â ÂÈÏÚ‰ ˙Â·ÈËÁ· ˙Â˙ÈÎ ÈÎ ÁÓ Â˘ÓÈ
·ÁÂ¯ ˙ÂÚ˘ ˙¯‚ÒÓ· Â„ÓÈÏ (62%-Î) ‰·ÈÏ ÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÓ‰Ó 171
˘˘˙‡˘ ,¯ÂÓ‡Î ,˙Ú·Â˜‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ È„ÓÏ „Â‚È · ,˙Â˙ÈÎ ÏÂˆÈÙÏ Â˘ÓÈ
.„·Ï· ‰¯È˘È ‰˜ÒÚ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ Â„ÓÏÈ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  ,2014מסרה עיריית תל אביב-יפו ,כי בעיר תל
אביב קיימת פריפריה חברתית ,ולכן יש לדאוג לשוויון בין תלמידי הפריפריה ובין התלמידים
הלומדים בצפון העיר.
) ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ .3להלן  -עיריית ראשל"צ( מקצה לבתיה"ס היסודיים והעל-יסודיים
שבתחומה שעות לימוד נוספות לתגבור מקצועות הלימוד על פי אמות מידה שקבעה.

__________________
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אמות המידה שקבעה עיריית תל אביב :מדד הטיפוח של ביה"ס; מספר התלמידים בביה"ס; הקטנת
גודל הכיתה בבתי"ס שבדרום העיר ,כיתות ייחודיות וההישגים בבחינות המיצ"ב ובבחינות הבגרות.
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העסקת המורים בשעות התגבור נעשית באמצעות "החברה העירונית לספורט ונופש"
שמעסיקה כ 400-מורים .חלק ניכר מהמורים שמלמדים "שעות התגבור" הם מורי משרד
החינוך ,והם מקבלים שכר נוסף תמורת שעות התגבור בתלושי שכר נפרדים מטעם החברה
העירונית.
בשנה"ל התשע"ד 57הקצתה עיריית ראשל"צ כ 53,700-שעות לבתיה"ס היסודיים וכ16,200-
לבתיה"ס העל-יסודיים .בשנה זו העסיקה החברה  246מורים בחינוך היסודי ,ו 143-בחינוך
העל-יסודי.
ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ Ò"‰È˙·· ˙È Â¯ÈÚ‰ ‰¯·Á‰ È„È· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÓ‰Ó (50%)123 ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
,‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Â„ÓÈÏ ÌÈÈ„ÂÒÈ-ÏÚ‰ Ò"‰È˙·· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÓ‰Ó (77%) 110-Â
· .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ È„ÓÏ „Â‚È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,מנובמבר  2014מסרה עיריית ראשל"צ כי היא מתגברת
באופן מיוחד תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך כדי ליצור שוויון.
˙Â˘¯‰ ÍÂ˙· ÍÂ ÈÁ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ˜ÂÊÈÁ· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯ÂÓ‡ ¯·„‰ ,ˆ"Ï˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙Ó ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰
.ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ Â˙ÂÈ È„Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â ˙È ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ˙Â˘ÚÈ‰Ï
 Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ .4מקצה תקציבים לבתי"ס יסודיים שבתחומה בעבור שעות תגבור למקצועות
לימוד שונים ולהעשרה בהתאם לגודל ביה"ס .58את שעות התגבור רשאים בתיה"ס לנצל כחלק
מתכנית "יום לימודים ארוך" לתגבור מיומנויות יסוד ,לשעות העשרה בתחומים הייחודיים של
ביה"ס ולפיצול כיתות עמוסות  -בעיקר כיתות א' וב'.
בשנה"ל התשע"ד הקצתה עיריית רמת גן לבתי"ס יסודיים שבתחומה כ 2,000-שעות תגבור.
המורים מועסקים באמצעות חברה עירונית "מפעלי בית עמנואל" 59שמארגנת פעולות העשרה
ותרבות פנאי לילדים ,נוער ומבוגרים תושבי רמת גן )להלן  -מפעלי בית עמנואל(.
·˘ „ÂÓÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ¯Â·‚˙Ï ÌÈ¯ÂÓ 230 Ô‚ ˙Ó¯· Ò"‰È˙·· Â˜ÒÚÂ‰ „"Ú˘˙‰ Ï"‰
˘‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÓÓ (46%) 107 ÈÎ ‰ÏÚ .Ï‡Â ÓÚ ˙È· ÈÏÚÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯˘Ú‰ÏÂ ÌÈ Â
(38%) ÌÈ¯ÂÓ‰Ó 89 ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ È„ÓÏ „Â‚È · ,‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Â„ÓÈÏ
˘ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È„·ÂÚ ÌÈ¯ÂÓ Ì‰ Ï‡Â ÓÚ ˙È· ÈÏÚÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂ‰
·‡.˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÎ ‰˙ÂÚˆÓ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2014מסרה עיריית רמת-גן ,כי שעות הלימוד
שהיא מקצה הן שעות תגבור והעשרה וניתנו נוסף על תכנית הליבה שנותן משרד החינוך ולא
במקומה.
__________________
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עד מאי .2014
בתי"ס הכוללים עד  12כיתות מקבלים שלוש שעות שבועיות לכיתה; בתי"ס הכוללים עד  17כיתות -
שעתיים שבועיות לכיתה ,ובתי"ס הכוללים  18כיתות ומעלה  -שעה שבועית אחת לכיתה.
חברה לתועלת הציבור הפועלת בשליטה מלאה של עיריית רמת גן ומוגדרת כ"חברה ציבורית מוגבלת
בערבות" הפועלת ללא מטרות רווח.
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"Ï‡Â ÓÚ ˙È· ÈÏÚÙÓ" ˙¯·Á ‰˜ÈÒÚÓ ÌÈ ˘ ‰Ê˘ ‰˙ÏÚ‰ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ‰˜È„·‰
˙ÂÈ È„ÓÏ „Â‚È · "‰¯˘Ú‰Â ¯Â·‚˙ ˙ÂÚ˘" ˙¯‚ÒÓ· ‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ˘ ÌÈ¯ÂÓ
˙‡ Â¯È„‚‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Â Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
.˙ÂÏÈ‚¯ ‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘Ó ‰Ï‡ ˙ÂÚ˘ Ï˘ È‚Â‚„Ù‰ Ô ÎÂ˙· Ï„·‰‰
·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ Ï˘ Â˙ÚÈ„È· Ô‚ ˙Ó¯· ˙È˘Ú ÂÊ ‰˜ÒÚ‰ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÂÈ È„ÓÓ ‰‚È¯ÁÏ ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ "ÌÈÈ ÈÚ ˙ÓÈˆÚ" ‰· ˘ÈÂ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
.ÁË˘· ‰ÂÂ‰˙Ó‰ ÌÈ ˘‰ ˙·¯ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÁÎÂ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó

תנאי ההעסקה של מורי קבלן באמצעות חברות עירוניות ברשויות המקומיות שנבדקו
העסקת עובדי ההוראה באמצעות חברות עירוניות ברשויות המקומיות שנבדקו נעשית בשלוש
דרכים :העסקה על בסיס שעתי )תשלום לשעת עבודה בפועל )"שעה אפקטיבית"((; העסקה על
בסיס גלובלי-חודשי והעסקה על בסיס חודשי בהתאם לדירוג עובדי הוראה )שכר חודשי בהתאם
להסכמי השכר החלים על המורים(.
מורי קבלן אינם זכאים לקביעות ,והם מפוטרים בסוף כל שנת לימודים )להלן  -פיטורי קיץ( ,ובשל
כך נפגע הביטחון התעסוקתי שלהם .מחקר שעשה שירות התעסוקה באוגוסט  602014העלה ,כי
בשנים  2014-2013נאמד הממוצע של "מפוטרי הקיץ" בכ 12-אלף דורשי עבודה .בממוצע רב-
שנתי משלוח היד "תחום ההוראה" הוא הקבוצה הגדולה ביותר )כ (30%-ממפוטרי הקיץ.
ÏÚ Û‡Â ˙Â˘ÙÂÁ ,ÌÈ‚Á ¯Â·Ú· ¯Î˘ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡ È˙Ú˘ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ
˘Ì¯Î˘ Ì‚ ,Ú‚Ù Ì‰Ï˘ È˙˜ÂÒÚ˙‰ ÔÂÁËÈ·‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï˘ Ô‡ÎÓ .ÂÏË·˙‰˘ ÌÈ¯ÂÚÈ
‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙ ÏÚ ‰¯È˜Ò ÔÏ‰Ï .‰¯È˘È ‰˜ÒÚ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ¯Î˘Ï ÒÁÈ· ÍÂÓ
·¯˘:Â˜„· ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ
 :ÌÈÏ˘Â¯Èרוב העובדים בחינוך היסודי שהעסיקה אגודת רנה קאסן  508 -מכלל  613המורים
)כ - (83%-הועסקו על בסיס גלובלי-חודשי ,או על בסיס שעתי ו) 105-כ (17%-על בסיס חודשי
בהתאם לדירוג עובדי הוראה 122 .מ 208-העובדים ) (58%בבתיה"ס העל-יסודיים שהעסיקה
העמותה ,הועסקו על בסיס גלובלי-חודשי ,או על בסיס שעתי;  73עובדים ) (35%הועסקו על בסיס
חודשי בהתאם לדירוג עובדי הוראה .לגבי יתר העובדים לא פורטה צורת ההעסקה.
בדיקת התיקים האישיים של עובדי ההוראה שהועסקו בידי אגודת רנה קאסן ולימדו מקצוע ליבה
בבתי"ס יסודיים העלתה ,כי  31מ 56-עובדי הוראה )כ (55%-שנבדקו הועסקו על בסיס גלובלי-
חודשי;  15מהם )כ (27%-על בסיס חודשי בהתאם לדירוג של עובדי הוראה ;61ועשרה מהם
)כ (18%-על בסיס שעתי .אשר לעובדי ההוראה שהועסקו בבתיה"ס העל-יסודיים ולימדו מקצוע
ליבה  -הבדיקה העלתה כי  12מה 17-שנבדקו )כ (71%-הועסקו על בסיס חודשי בהתאם לדירוג
עובדי הוראה ;62חמישה מהם )כ (29%-הועסקו על פי תשלום גלובלי-חודשי.
__________________
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שירות התעסוקה הישראלי˙Â¯È˘ È Â˙ - ıÈ˜ È˘„ÂÁ· ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈ¯ÂËÈÙ" ,ıÈ˜ È¯ËÂÙÓ" ,
 ,"‰˜ÂÒÚ˙‰אוגוסט .2014
חלק מעובדי ההוראה הועסקו על פי הסכם "אופק חדש".
חלק מעובדי ההוראה הועסקו על פי הסכם "עוז לתמורה".

שם הדוח:
מסגרת הפרסום:
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 .1הביקורת העלתה שעובדי ההוראה המועסקים באמצעות אגודת רנה קאסן שמלמדים מקצועות
חובה  -בדרך כלל בסיס השכר שלהם שונה ונמוך מזה שנקבע על ידי משרד החינוך לעובדי
הוראה במעמדם ,ולכך מצטרף גם היעדר ביטחון תעסוקתי.
‰˜ÒÚ‰‰ ˙Â¯Âˆ· ÂÓÏÂ˘˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Ú˘ ÈÙÈ¯Ú˙· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÏ„·‰ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Á"˘ 71-Ï Á"˘ 31 ÔÈ· ÂÚ ˘ ,È˙Ú˘ ÒÈÒ· ÏÚÂ 63È˘„ÂÁ-ÈÏ·ÂÏ‚ ÒÈÒ· ÏÚ - ˙Â Â˘‰
.‰Ú˘Ï
¯È·Ò‰Ï È„Î Ì‰· ˘È˘ ÌÈÎÓÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈ˜È˙· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‡˙ Â·˘ ·ˆÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÂÏ˘˙‰ ÛÈ¯Ú˙ Ï˘ Â˙ÚÈ·˜Ï ‰·ÈÒ‰
‰¯˘Î‰‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â ÚÂˆ˜Ó‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ ,‰ÓÂ„ "ÔÂÈÂÂ˘ ˙ˆÂ·˜"Ï ÌÈÎÈÈ˘˘ ÌÈ¯ÂÓ
¯˜ÈÚ· ˙‡Ê ;ÔÈ˜˙ Â È‡ ¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘· ‰ Â˘ Ì¯Î˘˘ (˜˙ÂÂ ‰ÏÎ˘‰) ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂÈÒÈ ‰Â
.¯Î˘· ÌÈÏ„·‰‰ ˙˜„ˆ‰Ï ¯·Ò‰ ÏÎ ÔÈ‡ ¯˘‡Î
בתשובות שהעבירו עיריית ירושלים ואגודת רנה קאסן למשרד מבקר המדינה הן הודיעו ,כי
בשנת  2015תכין האגודה ,באישור מנח"י ,טבלת שכר אחידה ושקופה המושתתת על פרמטרים
של תפקיד ,ותק והשכלה.
 .2הביקורת העלתה הבדלים גם בנוגע לתקופת החוזים שנחתמו עם עובדי הוראה שהועסקו
באמצעות אגודת רנה קאסן:
כל עובדי ההוראה שהועסקו על בסיס חודשי בהתאם לדירוג עובדי ההוראה הועסקו בחוזים
לתקופה של  12חודשים; שבעה מ 31-עובדי ההוראה שהועסקו על בסיס גלובלי-חודשי
הועסקו בחוזים לתקופה של עשרה חודשים או פחות; היתר -בחוזים לתקופה של  12חודשים;
שמונה מעשרת עובדי ההוראה שהועסקו על בסיס שעתי הועסקו בחוזים לתקופה של עשרה
חודשים או פחות; היתר -בחוזים לתקופה של  12חודשים; כל  17עובדי ההוראה שהועסקו
בביה"ס העל-יסודיים הועסקו בחוזים לתקופה של  12חודשים .בחוזי ההעסקה לא נמצאו כל
הסברים להצדקת ההבדלים בתקופת ההעסקה.
יצוין שבין המורים שהועסקו בחוזים לתקופה של עשרה חודשים היו גם כאלה שמועסקים
שנים רבות על ידי אגודת רנה קאסן.
‰˘Ú ¯·„‰ ¯˘‡Î Í‡ ,Á¯Î‰· ‰ÏÂÒÙ ‰ È‡ ¯ˆÂ˜Ó ‰ÊÂÁ Ï˘ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰
‰˙Â‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ÔÈ· ‰ÈÏÙ‰ ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ‡Â‰ ,˙„ÚÂ˙Ó ‰˜Ó ‰ ‡ÏÏ
.˙ ÂÎ˙Ó
אגודת רנה קאסן ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי במהלך  2014הוחלף הצוות
הניהולי של האגודה ,והנושאים השונים הכרוכים בניהול ובהעסקת עובדים באמצעות האגודה
נלמדו .עוד ציינה כי היא עובדת בשיתוף פעולה ובתיאום עם הגורמים המוסמכים במנח"י
להנחות את המנהלים בבתיה"ס לעבוד בהתאם לכללי משרד החינוך ונוהלי העירייה והאגודה.
˙ :ÂÙÈ-·È·‡ Ïככלל ,תקופת ההעסקה של עובדי ההוראה באמצעות יובל חינוך היא למשך שנת
לימודים אחת .בכל אחד מהסכמי העבודה כלולה הצהרה של העובד שהוא מודע לכך שעשויים
לחול שינויים בהעסקתו גם במהלך שנה"ל.
__________________
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שכרם של עובדי ההוראה שהועסקו על בסיס גלובלי-חודשי תורגם לשכר לשעה בהתחשב בחלקיות
משרתם.

שם הדוח:
מסגרת הפרסום:
שנת פרסום:

משרד החינוך  -העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים )"מורי קבלן"(
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משרד החינוך

מנתוני עיריית ת"א עלה ,כי מתכונת ההעסקה על בסיס שעתי היא השכיחה ביותר ולפיה הועסקו
 286עובדי הוראה ) (60%מ 478-עובדי ההוראה שהועסקו בשנה"ל התשע"ד.
 173עובדי הוראה )כ (36%-הועסקו על בסיס חודשי בהתאם לדירוג עובדי הוראה .עובד המועסק
על בסיס חודשי בהתאם לדירוג עובדי הוראה זכאי לחופשה שנתית ,64דמי הבראה וקרן השתלמות.
כמו כן מפרישה יובל חינוך בעבורו כספים לקרן פנסיה ולקופת גמל )שישמשו כפיצויי פיטורין(.
 19עובדי הוראה )כ (4%-הועסקו על בסיס גלובלי-חודשי; עובד המועסק במתכונת זו זכאי
לחופשה שנתית ולדמי הבראה בהתאם לשיעור משרתו .בהעסקה זו מחויבת חברת יובל חינוך
בתשלום ימי מחלה ופנסיה על פי החוק וצווי ההרחבה.65
¯‡˘ :ÔÂÈˆÏ ÔÂבתכניות המופעלות באמצעות החברה העירונית לספורט ונופש מועסקים מורים
שמלמדים בבתיה"ס בהעסקה נוספת על בסיס שעתי ,ושכרם בגין השעות הנוספות משולם על פי
תעריף לשעת עבודה בפועל .בעת הביקורת נקבע התעריף למורה בבי"ס יסודי  86.95 -ש"ח .החל
בשנה"ל התשע"ה נקבע התעריף לשעת עבודה של המורים המתגברים המועסקים באמצעות
החברה העירונית עפ"י נתוניו האישיים של המורה בהתאם לוותק בהוראה במשרד החינוך
ולהשכלתו .תעריף זה נע בין  60ל 100-ש"ח .עיריית ראשל"צ מעבירה לחברה העירונית תקציב
לכיסוי הוצאותיה בגין תנאים סוציאליים למורים  -פיצויים ,מחלה ,הבראה ,ביגוד ,חופשה ,חגים,
שי לחג ,נסיעות ועמלה לחברה.
¯ :Ô‚ ˙Óהמורים המועסקים באמצעות חברת "מפעלי בית עמנואל" יכולים לבחור את מתכונת
ההעסקה -שכר חודשי או על פי שעות 143 :מהמורים ) (62%מועסקים על בסיס חודשי בהתאם
לדירוג עובדי הוראה; ו 62-מהם )כ (27%-הועסקו על בסיס שעתי .66ביה"ס קובע את שכרו השעתי
של עובד ההוראה על פי הביקוש למורים במקצוע שהם מלמדים.
בהעסקה על בסיס שעתי זכאים המורים לביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף
במשק ולתנאים נוספים  -דמי הבראה ,חופשה שנתית ,קצובת ביגוד ,החזר הוצאות נסיעה ,ימי
מחלה ודמי חגים.
ÈÏÚÙÓ" ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‚ ˙Ó¯· ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ Ò"‰È˙·· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚÏ ÌÂÏ˘˙‰
·,ÌÈ Â˘ ‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ ÔÈ· ‰ÈÏÙ‰ ¯ˆÂÈ È˙Ú˘ ÒÈÒ· ÏÚ "Ï‡Â ÓÚ ˙È
‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰ .‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ˘Â˜È·‰ ÈÙÏ Ú·˜ ‰„Â·Ú ˙Ú˘Ï ÛÈ¯Ú˙‰˘ ÌÂ˘Ó
.‰¯˜·Ï ˙Â ˙È ˘ ˙ÂÙÂ˜˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó Ì È‡˘ ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡ ˙ ˙ÚÈ·˜ È„ÈÏ
בתשובתה מסרה עיריית רמת-גן ,כי החל בשנה"ל התשע"ו תקבע העירייה טבלת שכר שקופה
וברורה למורים שיעבדו על בסיס שעתי.
הפיקוח על תנאי השכר של מורי קבלן בחינוך היסודי
 .1קביעת תנאי השכר של עובדי ההוראה המועסקים בבתיה"ס היסודיים בהעסקה בלתי ישירה
נתונה בידי הגורם המעסיק -בדרך כלל תאגיד עירוני .רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים
נתונים לפיקוח כספי של משרד הפנים.
__________________

64
65
66

בהתאם לחוק חופשה שנתית ,התשי"א.1951-
בחוזה ההעסקה נקבע ,כי "החברה לא תישא בתשלומי מיסים או בתשלומי חובה אחרים ,לרבות מס
הכנסה ,ביטוח לאומי ,תשלומי ביטוח בריאות ,החלים על העובד מכוח הוראות כל דין וכל מס או
תשלום חובה המגיע על פי דין מהעובד ינוכה מהתשלומים המגיעים לו לפי הסכם זה".
בקובץ הנתונים שהועבר למשרד מבקר המדינה חסרו נתונים בנוגע לצורת ההעסקה של  25מורים.

שם הדוח:
מסגרת הפרסום:
שנת פרסום:

משרד החינוך  -העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים )"מורי קבלן"(
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על פי הנחיות משרד החינוך" ,מקום בו מועסקים עובדי הוראה על ידי גורם אחר )לא משרד
החינוך או בעלות ברישיון כאמור( ומבצעים עבודה הזהה לעובדי הוראה עובדי המדינה או
הבעלות בשעות המערכת הרגילות  -חובה על הגורם המעסיק לשלם את שכרם לפי כל דין,
ובכלל זה הסכמי השכר הקיבוציים החלים על עובדי הוראה בהתאם לשלב החינוך וסוג
ביה"ס .על הבעלות חלה החובה לוודא כי הגורם המעסיק מקיים חובה זו".
‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ ¯Î˘ ˙‡ ÌÏ˘Ï ˜ÈÒÚÓ‰ Ï˘ Â˙·ÂÁÓ˘ ÂÈ˙ÂÈÁ ‰· Ú·˜ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÏÂ‡Â .ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰ ÈÙÏ Â„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó È„È· ‡Ï‡ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È„È· ÔÂ˙ Â È‡ ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó
˘.ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ È‡¯Á‡‰ ‡Â‰
ÌÈÙÂ‚ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ È˜ÙÒ ÏÚ ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ÔÈÈ Ú· ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ
ˆ˙ ˘· ¯·Î ;ÔÏ·˜ È„·ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰ ‚‰Ï „ÈÁ‡ ‰¯˜· ÔÂ ‚ Ó Ú·˜ ,ÌÈÈ¯Â·È
˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰ ·˘ÁÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙¯Â‰ 2007
.Ì˙Â‡ ¯ÙÓ ‡ˆÓ ˘ ÈÓ ÈÙÏÎ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰˘È Ú ÈÎ¯„ ÚÂ·˜ÏÂ ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ
˙‡Â ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ ‰˘È Ú‰ ÈÏÎ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î ÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙¯Â‰ „ÂÚ
˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ú·˜È˘ ˙ÂÈÁ ‰‰Â ÌÈÏÏÎ‰
ÔÂ ˜˙ ˙Â‡¯Â‰Ï ·Ï ÌÈ˘· ÏÂÚÙÏ 67„¯˘Ó Â È‡˘ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ÏÚ - ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ
ÚÂ·˜Ï È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ Ï˘ Ï"Î Ó ÏÚÂ ,‰Ï‡ ˙Â ˜˙ ÔÈÈ ÚÏ ÂÚ·˜ ˘ (Ì"Î˙) ˜˘ÓÂ ÌÈÙÒÎ
.68‰„Â·Ú‰ È È„ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙ÁË·‰ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘Ï Ú‚Â · ˙Â‡¯Â‰
ÏÚ Ì‚ ‰Ê ‰¯˜· ÔÂ ‚ Ó ÏÈÁ‰Ï ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ Ï
˙ ‡„¯˘Ó ÏÚÂ ,ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú È
ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â ÙÏ ÍÂ ÈÁ‰
.ÂÈ˙ÂÈÁ ‰
 .2בניתוח ממצאי הבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בנוגע לשכרם ולתנאי עבודתם של מורים
שמלמדים מקצועות חובה ומועסקים באמצעות חברות עירוניות בבתיה"ס שברשויות
המקומיות הועלו המסקנות האלה:
א.

˜‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ¯ÂÓÏ ÌÈÓÏ˘Ó˘ ‰Ú˘Ï ÛÈ¯Ú˙· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÏ„·‰ ÌÈÓÈÈ
30 ÔÈ· È˙Ú˘‰ ¯Î˘‰ Ú ÌÈÏ˘Â¯È· .‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰ - ‰ÓÂ„ ‰„Â·Ú
;Á"˘ 120-Ï 68 ÔÈ· Ô‚ ˙Ó¯· ;Á"˘ 74-Ï 23 ÔÈ· ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙· ;Á"˘ 110-Ï
.Á"˘ 100-Ï 87 ÔÈ· ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯·Â

__________________
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ובכלל זה חברה ממשלתית ,חברת בת-ממשלתית ,תאגיד שהוקם בחוק ,מועצה דתית ,קופת חולים
ומוסד להשכלה גבוהה.
בעניין זה ראו בקובץ דוחות זה" ,פעולות המדינה להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר נמוך" ,עמ'
.1027
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משרד החינוך

·˙;69‰‡¯Â‰‰ „·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ÂÈ Â˙ ÍÓÒ ÏÚ È˙Ú˘‰ ¯Î˘‰ Ú·˜ ·È·‡ Ï
·¯‡˘- ‰· „ÓÏÓ ‰‡¯Â‰‰ „·ÂÚ˘ ÏÈ‚‰ ˙·Î˘Ó ¯Ê‚ Â ÚÂ·˜ ‡Â‰ ¯Î˘‰ ÔÂÈˆÏ ÔÂ
·„·ÂÚ Ï˘ È˙Ú˘‰ Â¯Î˘ Ú·˜ Ô‚ ˙Ó¯· ;È„ÂÒÈ-ÏÚ‰ ÍÂ ÈÁ· Â‡ È„ÂÒÈ‰ ÍÂ ÈÁ
˙ÂÓ‡ Â‡ˆÓ ‡Ï ÌÈÏ˘Â¯È· ;‰‡¯Â‰‰ ÚÂˆ˜Ó· ÌÈ¯ÂÓÏ ˘Â˜È·‰ ÈÙ ÏÚ ‰‡¯Â‰‰
.‰‡¯Â‰‰ „·ÂÚ Ï˘ È˙Ú˘‰ Â¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÈÓ
בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה מסרו עיריית ירושלים ,תל אביב-יפו ורמת-גן כי הן
יפעלו להתאמתם של התעריפים ולגיבוש טבלת שכר שקופה וברורה לעובדי הוראה.
ב .אשר להעסקה על בסיס גלובלי-חודשי  -בהעסקה זו העובד מקבל שכר חודשי קבוע
בתמורה לעבודה בהיקף משרה נתון .כמו כן מחויב המעסיק לשלם לו בעבור חופשת
מחלה ופנסיה על פי החוק וצווי ההרחבה.
ג .מתכונת ההעסקה על בסיס תשלום גלובלי-חודשי היא השכיחה ביותר בקרב המורים
המועסקים בבתיה"ס היסודיים בירושלים באמצעות אגודת רנה קאסן .מתכונת זו קיימת
גם בשיעור נמוך בקרב מורים המועסקים באמצעות חברת יובל חינוך בתל אביב-יפו.
··Í˘ÓÏ Ú‚Â · ÌÈÏ„·‰ ÌÈÓÈÈ˜˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÈÏ˘Â¯È·˘ ÔÒ‡˜ ‰ ¯ ˙„Â‚‡· ˙¯Â˜È
˙˜ıÈ˜‰ È˘„ÂÁ ˙‡ Ì‚ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÏÏÎ ÌÈ¯ÂÓ‰Ó ˜ÏÁ Ïˆ‡ :‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÙÂ
)È˘„ÂÁ ˙‡¯˜Ï ‰˜ÒÚ‰‰ ‰˜ÒÙÂ‰ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂÓ Ïˆ‡ .(ËÒÂ‚Â‡-ÈÏÂÈ
.ıÈ˜‰
ד .אשר להעסקה על בסיס חודשי בהתאמה להסכמי השכר  -העסקה זו נעשית על פי הסכם
עבודה אישי ולפיו מקבל עובד ההוראה שכר חודשי בהתאם להסכמי השכר החלים על
המורים ,על פי היקף המשרה ,הדירוג ,הדרגה והוותק ונתוניו האישיים של עובד ההוראה.
נמצא שבכל הרשויות המקומיות שבהן קיים סוג העסקה זה היו הסכמי ההעסקה בהתאם
לנדרש בחוקים ובתקנות.
˜:‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Âˆ˜Ó Ô‰ÈÙÏ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· ÌÈÏ„·‰ ÌÈÓÈÈ
·˙ÈÏÎÏÎ-È˙¯·Á‰ Ì·ˆÓ ÈÙ ÏÚ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ˆ˜‰ ˙Ú·˜ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯·Â ÂÙÈ-·È·‡ Ï
˘Ò"‰È· Ï„Â‚ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÚ˘‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙Ú·˜ Ô‚ ˙Ó¯·Â ÌÈÏ˘Â¯È· ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ;Ò"‰È˙· Ï
).Ò"‰È˙· Ï˘ ÈÏÎÏÎ-È˙¯·Á‰ Ì·ˆÓ· ˙·˘Á˙Ó ‰ È‡Â (ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓ
‰·ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ‰ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â„ÓÚÓ È ˘ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
ÈÙ ÏÚ (ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ) ‰¯È˘È ‰˜ÒÚ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰Ï‡ - "Û˙Î Ï‡ Û˙Î" ÌÈ„·ÂÚÂ
Ï˘ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ„È‚‡˙ È„È· ‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰Ï‡Â ,ÌÈ„ÈÁ‡ ¯Î˘ ÈÓÎÒ‰
¯˘‰Ï‡‰ ˙ÂˆÂ·˜‰ È˙˘ Ï˘ ¯Î˘‰ È‡ ˙ ˙‡ÂÂ˘‰ .ÌÈ Â˘ ‰˜ÒÚ‰ È‡ ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ
ÍÂÓ Ì¯Î˘ ,˙È˙˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â·ÈˆÈ‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯„ÚÈ‰ „·ÏÓ ,ÔÏ·˜ È¯ÂÓ˘ ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ
·„¯ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ,‰ÏÚ È ˘ „ˆÓ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È„·ÂÚ Ì‰È˙ÈÓÚÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÏÏÎ Í
˙ˆÂ·˜ ÍÂ˙· ‰ÈÏÙ‰Ï ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ÍÎ· ˘È .‰Â·‚ ¯Î˘ ÔÏ·˜‰ È¯ÂÓÏ ÌÈÓÏ˘Ó
.‰¯È˘È È˙Ï· ‰˜ÒÚ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰

__________________
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הוותק וההשכלה של עובד ההוראה.
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סיכום
ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ÌÈ¯˜ÁÓ .ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚Ó ÌÈÚÙ˘ÂÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙ È‚˘È‰Â ‰„ÈÓÏ
.ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ Ì˙ÁÏˆ‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ· ÚÈÙ˘Ó‰ Ì¯Â‚‰ ÏÚÎ ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÎÈ‡
˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÏÓ˘ Ï‡¯˘È· ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÂÓ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
ÚÈ‚Ó Ì‰Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰˘ ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙Â ˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÏ·˜ È¯ÂÓÎ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰·ÂÁ
ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚Ù (‡) :˙ÂÈÏÈÏ˘ ˙Â‡ˆÂ˙ ˘È ÂÊ ‰ÚÙÂ˙Ï .˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Â ˙Â˙ÂÓÚ ÈÙÒÎÓ
ÏÏÎ Í¯„·˘ ÌÂ˘Ó ,ÌÈÈÏÎÏÎ-ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙·Á¯‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰
ÌÈ¯ÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰Ï ¯Â·‚˙ ˙ÂÚ˘ ˙Âˆ˜Ó ˙Â˜ÊÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï˘ Ì˙Â‰Ê ÏÚ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó· Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· (·) ;‰Ï‡
˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ˘È ,Ì˙Ó‡˙‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰·Â ,Ì‰È¯Â˘ÈÎ ÏÚÂ ÌÈÎÂÂ˙Ó ÌÈÙÂ‚
ÍÂÓ ¯Î˘· ,ÌÈÈ Ú‚ÂÙ ‰˜ÒÚ‰ È‡ ˙· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÓ (‚) ;‰‡¯Â‰‰
ÔÂÁËÈ· ¯ÒÂÁ·Â ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ‡ ˙ ‡ÏÏ ,‰¯È˘È ‰¯Âˆ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ Ï˘ ‰ÊÓ ‰·¯‰·
ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ¯ÂÓ Ï˘ ÌÈ Â˘ ˙Â„ÓÚÓ ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ ÔÏ·˜ È¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ („) ;È˙˜ÂÒÚ˙
Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰„ÈÓÏÂ ‰‡¯Â‰ ÈÎÈÏ‰˙ ¯Ù˘Ï ˙ÏÂÎÈ· ÂÚ‚ÙÈ˘ "Û˙Î Ï‡ Û˙Î" Ò"È· Â˙Â‡·
.ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚˘È‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙ÏÂÎÈ·
ÈÂÙÈÓ ÍÂ˙ ,ÔÏ·˜ È¯ÂÓ ˙˜ÒÚ‰ ÔÈÈ Ú· Â˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ¯È‰·‰ÏÂ „„ÁÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯·˘ Ò"‰È˙·Ï ¯˙ÂÈ ˙ ‚Â‰ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰ Í¯ÂˆÏ ‰˙Ó Ù‰Â ‰ÚÙÂ˙‰
ÌÈÎ¯„ ˘ÙÁÏÂ ‰ÚÙÂ˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .˙Â˘ÏÁ
.ÍÂ ÈÁ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ Â˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˘ÓÓÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ,‰ ÓÓ Ú ÓÈ‰Ï
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