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 קיבוץ, יו"ר הנהלת החינוך בקיבוץ לכבוד: מנהלי.ות קהילה, יו"ר  

 החינוך    מערכתבתות יבקיבוצים עם השבקהילתית  התמודדות  הנדון:  

 שלום רב, 

מדינת ישראל חווה משבר ארוך טווח במערכות החינוך שלה, משבר שהחריף לאחר הקורונה ומביא  

, גם אצלנו  אדם ולשחיקה של הצוותים הקיימים. תנאי השכר של עובדי החינוך וההוראהלמצוקת כוח 

אינם מבטאים את החשיבות הרבה שאנו רואים במקצועות אלו וכתוצאה מכך קיימת   בקיבוצים, 

התדרדרות ארוכת שנים במעמדם של מקצועות החינוך. בשבועיים האחרונים המשבר החריף כאשר  

תי הספר והגנים, דבר המפר את שגרת החיים של ההורים,  תה את בהסתדרות המורים משבי

 הילדים וצוותי החינוך.  

כמו כל מערכות החינוך במדינה, גם מערכות החינוך בקיבוצים מושפעות ממהלכים אלו, והתחושות  

הקורונה, מביאות את כלל המעורבים   תקופתלאחר הנכספת אשר מגיעות עם הפרת השגרה 

צוותי החינוך והנהלות החינוך ניצבים בפני משבר פנימי הנובע גם הוא   למציאות מאתגרת מאוד.

 מצוותים חסרים ובחלקם שחוקים לאחר תקופה ארוכה של חוסר יציבות.  

מערכות החינוך בקיבוצים  , חדהדילמה העולה בקיבוצים בהתמודדות עם השביתות הינה ברורה: מ

  - מתאפיינות בייחודיותן בעתות משבר כאשר הן יודעות לתת את המענה המתאים לחברי הקהילה

ילדים, הורים וצוות חינוכי, וכך גם בימי חופשה של משרד החינוך ושל שביתות; מאידך, השביתות  

במאבק של הסתדרות   מאתגרות את הצוותים החינוכיים והצטרפות אליהן היא גם הבעת סולידריות 

 ם ושכרם של עובדי ועובדות החינוך.  מעמדהמורים להעלאת 

אין תשובה חד משמעית שמתאימה לכל הקיבוצים אולם נדרש דיון קהילתי ומקצועי יחד עם מנהלות  

החינוך והנהלות החינוך, המנהלים וההורים על האתגרים העומדים בפני המערכת ועל האופן שבו כל  

יחד  תפגע כמה שפחות מצד אחד, אך שמענה להורים, לילדים ולצוותים החינוכיים   קיבוץ יכול לתת 

המאבק אליו יצאו עובדי ועובדות החינוך בגיל הרך ובבתי הספר ימשיך ויישמע. אל  עם זאת ש

 תשאירו את המנהלות לבד בהתמודדות הזו, גם הן קורסות תחת העומס.  

תנאי   ון עומק בגורמים, בהשלכות ובדרכי הפתרון של אנו סבורים שגם בתוך הקיבוצים יש צורך בדי 

  משבר הולך ומחמיר  -משבר כ"א אותו אנו חווים בשנים האחרונות  העסקת הצוותים החינוכיים ושל

. המערכות שלנו הן פרטיות ולכן החשיבות שאנו מייחסים לחינוך יכולה וצריכה   ומשפיע על כולנו 

 .  רחבים יותר והפתרונות   לבוא לידי ביטוי בתוך הקיבוץ

זום   מטה התנועה הקיבוצית נכון לסייע ולתמוך את הנהלות הקיבוצים בעת הזו ובאתגר הנוכחי. 
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 ים. מפגשים נוספ

 בברכה, 

 דבי ברא"ס    הדס דניאלי ילין 

 ראשת אגף חינוך    משנה למזכ"ל  

 

 העתק

 מזכ"ל התנועה הקיבוציתניר מאיר, 

 , מנהל שביליםפלד נקשאורי 

 סינטיה כהן, מנהלת הגן הקיבוצי


