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"האוניברסיטאות מלאות במלומדים המאוהבים בחומר המחקר שלהם, אבל אין להם סבלנות 
לתלמידים. המכללות והסמינרים להכשרת מורים מלאים בצעירים הרוחשים אהבה והבנה לנפש 
הילד, אך, למרבה הצער, הכרתם את תחומי הדעת שאותם אמורים הם ללמד דלה כל כך, עד שקשה 

לה להתרומם למדרגת אהבה."
מתוך: תנאים למעשה אהבה - על הסרט "פעלים למתחילים", עמ'  29

יסו"ד
 ישראל סוציאל–דמוקרטית

>>

 "... גם אם אלך בגיא צלמוות 
 הן לא אירא,

 גם אם אפול פתאום 
 יאמר לבי שירה 

 כל עוד עולה הבוקר 
 כל עוד נכתב הלוח 
 כל עוד הולך לו בן 

 ואב בעקבותיו 
 כל עוד שרים הילדים 

 על שנה חדשה 
כל עוד מתחיל פה שוב מהתחלה ..."

)"כל עוד", מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר( 

מתחילים עוד שנה. עם תחילת הלימודים חוזרים 
המורים לעבודה מחופשת הקיץ. אך לא כולם 
נהנו מחופשה בתשלום. המורים והמדריכים 
העובדים כחלק מתוכנית 'קרן קרב' מועסקים 
מחדש לאחר קיץ ארוך שבו לא עבדו. קרן קרב 
היא רק עוד אבן, גם אם לא כל כך קטנה, בתוך 

בניין הפרטת מערכת החינוך.
כבר מהקמתה ב-1990 היוותה 'קרן־קרב' קריאת 
כיוון להפרטה. ההיגיון שלה היה ששיעורי 
העשרה שונים - שלפנים נתנו עובדי משרד 
החינוך - ינתנו על־ידי עובדי עמותה חיצונית. 
המימון לעניין, בכפוף להיגיון ההפרטה, היה 
בשיטת "מצ'ינג" )שקל מול שקל( של ההורים, 
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הרשות המוניציפאלית ושותפות של משרד 
החינוך וקרב קרב )מיסודו של צ'רלס ברונפמן(, 
כאשר כל שותף מביא שליש מעלות התוכנית 
בבית הספר. כבר ביריית הפתיחה, אם כן, הוכנסו 

תשלומי הורים לתוך התמונה.
עם הזמן התרומה נפסקה ו'קרב' - אשר חדלה 
להיות קרן וכעת היא 'תכנית קרב' או 'תכניות 
קרב' - הפכה למעשה לצינור דרכו מעביר משרד 
החינוך כספים למדריכי חוגים. ככל שקוצצו 
שעות בבתי הספר ובמיוחד שעות העשרה כמו 
שיעורי אמנות, חקלאות ועוד, הפכה 'תכנית קרב' 
אמצעי להעסקת מורים בתנאים פחות טובים. 
מורים שנפלטו מהמערכת בגלל הקיצוצים 
נקלטו ב'קרן קרב' בשכר נמוך יותר, ללא תנאים 
סוציאליים וללא חופשות בתשלום. אחרים לא 
נקלטו כלל במערכת אלא נותבו מיד ל'קרב'. 
'תוכנית קרב' הפכה, אם כן, לכלי שמאפשר 
למשרד החינוך להעסיק עובדים בלי להכיר 
ביחסי עובד מעביד ובלי להתחייב לתת להם 
את הזכויות הנובעות מכך. כך מקבלים היום 
ילדי ישראל חוגי העשרה מגוף חיצוני והוריהם 
מחויבים בתשלום, למרות שחוגים אלה היו 
אך לפני שני עשורים חלק מתכנית הלימודים 
הרגילה. כל זה בתוך בית הספר, במהלך שעות 
הלימודים. את חוגי ההעשרה מספקים העובדים 
במשך מספר חודשים בשנה, כאשר לאחר מכן 
הם מפוטרים )או שעבודתם רק "מופסקת"( והם 
חוזרים ונקלטים בשנה שלאחר מכן - כמובן 
רק אם מוצאים לנכון לחזור ולהעסיק אותם. 
העסקתם מחדש לא מובטחת. על צבירת וותק 
וזכויות סוציאליות ואפילו על החזרי נסיעות 
הוגנים אין מה לדבר. אפילו תשלום מלא על 

ימי השתלמות לא מקבלים.
כך הפכה 'קרב' הפכה להיות אחד ממעסיקי 
הקבלן הגדולים ביותר של משרד החינוך, והיא 
מעסיקה כ-5000 עובדים בכל רחבי הארץ. 
העובדים בה אפילו לא מועסקים על־ידי 
עמותת קרן קרב, אלא על־ידי חברת מרמנ"ת, 
שזכתה במכרז משרד החינוך. לא מדובר בחברה 
העוסקת בחינוך כי אם בחברה העוסקת בניהול, 
לוגיסטיקה, ובעיקר, כך נראה, מתמחה בזכיה 

במכרזי מיקור חוץ ממשלתיים גדולים. 

ברמת המיקרו פועלת 'קרן קרב' על פי ההיגיון 
המדומה של "הרע במיעוטו" מבחינת התלמידים. 
מנהלי בתי־ספר ואנשי משרד החינוך מניחים 
כי אם אין תקציבים להעשרה, מוטב להביא 
עובדים דרך 'קרב' מאשר לוותר על תוכניות 
העשרה. אך מבט כולל על התוכנית יבחין 
בכך ש'קרן קרב' היא חלק ממדיניות ההפרטה 
וייבוש החינוך הציבורי וכן ממדיניות החלשת 
העבודה המאורגנת בתוך בתי הספר. משרד 
האוצר אומר, מגרונו של משרד החינוך, שאת 
הכספים לתוכניות נוספות להעשרה, ולפעמים 
אפילו לשיעורי ליבה, הוא יעביר רק בצורת 
תוכניות כמו 'קרב', שעובדיהן אינם מועסקים 
על־ידי משרד החינוך ואינם זוכים להגנת 

ארגוני העובדים.
למרות הפגיעה הברורה במורים - ארגוני 
המורים שתקו אל מול תהליך זה בעוד תופעת 
קרב צמחה והפכה לתופעה מרכזית בתוך משרד 

החינוך של היום.

אך לא נשאיר אתכם בתחילת השנה בתחושה 
של חוסר אונים. עובדי 'קרב' החליטו בעצמם 
להתאגד במסגרת 'כוח לעובדים'. דרישתם 
היא להעסקה רציפה וביטול השיטה הנצלנית 
של פיטורים מחזוריים. משרד החינוך אולי 
אינו רוצה להעסיקם ישירות, אך הם לא 
יסכימו להמשיך ולהיות לעובדים סוג ב'. 
לנו לא נותר אלא לקוות כי בסוף המאבק 
יבוטלו חברות הקבלן, הפוגעות במורים 
ובמדריכים, בהורים ובתלמידי בתי הספר 
והגנים, ועובדי 'קרב' יעברו למתכונת העסקה 

ישירה במשרד החינוך.

המסר של עובדי 'קרן קרב' עבור כולנו לקראת 
השנה החדשה הוא, שוב וכתמיד, לא נירא 
ונתארגן! אף אחד לא ייתן לנו את הסדר החברתי 
שאנחנו רוצים ליצור פה על מגש של כסף. יש 
מספיק אנשים שרוצים לשמור את המצב הקיים. 

הבה נתארגן!
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