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 לכבוד

 ניקולא גדירעו"ד 

 gadeer@acri.org.il במייל :

 שלום רב, 

  

 טענת אפליה -שיבוץ עובדי הוראה במערכת החינוך במגזר הערבי הנדון:

 

 ראשית, נבקש להתנצל על העיכוב במתן המענה.

 

 לעצם הענין,

 

ם  נוהל השיבוצים והעברות במגזר הערבי קיים לאורך עשרות שני בפתח הדברים, נבקש לציין, כי 

, באשר הוא נותן מענה ונמצא ראוי ונכוןעל ידי מבקר המדינה, ו ונבחן בפסיקת בתי הדין לעבודה

 :למציאות ייחודית ולאפיונים המייחדים את המגזר הערבי

 

הערבית יש ביקוש עצום לעבודת ההוראה לעומת היצע המשרות  באוכלוסיה  -עודף מורים .א

 בשטח שהוא בהתאם לצרכים.  

 

מרבית האוכלוסיה הערבית מרוכזת במחוזות צפון, חיפה ומרכז, כאשר  -פיזור האוכלוסין .ב

של אוכלוסיות אלה מישוב לישוב בהתאם להיצע העבודה. זאת בניגוד   שאין מוביליותכמעט 

לאוכלוסייה הכללית, שקובעת את מקום מגוריה ללא תלות דוקא במקום מגורי המשפחה 

 המורחבת.

 

רווחה תופעה, אשר רבו התלונות בגינה בעבר, טרם החלת הנוהל, והיא  -בשל מאפיינים אלו .ג

שרתם שלא משיקולים מקצועיים אלא משיקולים של קבלת עובדים, העברתם או השלמת מ

לחץ משפחתי, קשרי הכרות וכיוצ"ב. מצב זה הפך לבלתי נסבל ככל שעלה הביקוש, וכמובן 

 בעקבות כך רבו התביעות המשפטיות והתלונות, אשר חלקן הגדול נמצאו מוצדקות.

 

קריטריונים, שרובם אשר מפרט נדרש גיבושו של נוהל ייחודי, מצב הדברים האמור,  בשל 

 ברורים, שכל אחד מהם נותן ניקוד. המוחלט  מנבאי איכות 

 

מיקומו של כל עובד הוראה המגיש בקשה )לשיבוץ, העברה או השלמת משרה( נקבע בהתאם 

לניקוד, אשר הוא צובר בהתאם לפרמטרים שנקבעו בנוהל.  ביחס  לכל ישוב בו הוא חפץ 

בהם נקב בבקשתו( בהתאם להכשרתו. הבקשות הן מקוונות; ישובים  5או לעבור )ועד  להשתבץ 
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המועמד רואה את הניקוד שלו ואף ניתן לו זמן לערער עליו ככל שמצא טעות בניקוד. המיקום נקבע 

 לכל בית ספר בישובים בהם ביקש המועמד להשתבץ או לעבור אליו. 

 

שר בפניהם מעלים המפקחים מנהלי כח אדם בהוראה , א -ועדת השיבוצים מורכבת מעובדי המחוז 

את הצרכים. באופן זה מובטח כי כל שיבוץ, העברה או השלמת משרה יעשו באופן אובייקטיבי 

 .תונה לבקרה שוטפתומדיד, שניתן בקלות לעמוד על מידת נכונותו, הוועדה נ

 
 הנוהל המלא מפורסם בפורטל עובדי הוראה:

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Page

s/MuamadutHoraaMigzarAravi.aspx 

 
 המקצוע במשרד החינוך. יבוץ עובדי הוראה במערכת החינוך נעשה אך ורק על ידי אנשיויודגש, ש

 
 

, לפיהן קיימת אפליה בכל הנוגע לשיבוץ עובדי נוכח האמור לעיל, אין בידינו לקבל את טענותיכם
הוראה במגזר הערבי לעומת זה הנהוג במגזר היהודי, הואיל וקיימת שונות מהותית במאפיינים בין 

כפי שפורטו לעיל, אשר בכל הנוגע לשיבוץ עובדי הוראה במערכת החינוך הרשמית, מגזרים אלה, 
 מכאן, לא מצאנו, כי יש מקום לשנות מהנהלים הקיימים.. חייבו התייחסות שונה

 
 

 

 

 ב ב ר כ ה 

 

 טל, עו"ד-איריס שלו

 סגנית בכירה ליועצת המשפטית

 

 העתק:

 ח"כ יואב גלנט, שר החינוך

 המנהל הכללימר עמית אדרי, 

 גב' סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה

 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית
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