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שלחו להדפסה

קריירה שנייה

מורים יעבדו גם בחופש" :אין לנו זמן לפינוקים"
דלית תלמד ילדים לשחות ,אלי ייתן שיעורים פרטיים ,ערן יבדוק בגרויות ,וגל ידריך
טיולים באירופה .כשהילדים שלכם ירבצו מול הטלוויזיה ,לא מעט מורים ינצלו את
הקיץ כדי להשלים הכנסה" :לפעמים אנחנו עובדים בחופש יותר קשה מבכל שאר
השנה"
תומר ולמר
החופש הגדול הוא שעתם היפה של הילדים ,שמשחקים בקייטנות ,נופשים עם המשפחות או סתם
מתבטלים וצופים בטלוויזיה מבוקר עד ערב .למורים ,עם זאת ,חופשת הקיץ אינה בדיוק הזמן למנוחה
ולרגיעה ,ומרביתם מנצלים אותה להשלמת הכנסה ,השתלמויות או הכנה לקראת שנת הלימודים
הבאה.

החופש קורא לילדי לוד.
הביקוש לשיעורים
פרטיים יירד צילום :אבי
מועלם
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

גל ,מורה לאזרחות וגאוגרפיה בבית ספר של "לחמן" ,מנצל את חופשת הקיץ להדרכת טיולים
קבוצתיים באירופה הקלאסית" .אני אוהב מאוד את העבודה שלי בבית הספר ,אבל אנחנו אנשים
שאוהבים לעבוד ,ולא יכולים לשבת בבית בחוסר מעש" ,מסביר גל את הבחירה שלא למנף את החופש
לרביצה רבתי" .הטיולים הם גם פרנסה מצוינת ,שמשלבת הנאה רבה וסוג של שבירת שגרה .הם
נותנים כוחות חדשים ,ומזינים את הגוף באנרגיה לקראת שנת הלימודים החדשה".
לפי נוהלי משרד החינוך ,המורים המועסקים ברשתות החינוך הממלכתיות זכאים בחופשת הקיץ למלוא
שכרם החודשי ,וכן למענקים שונים כגון דמי הבראה וביגוד .עם זאת ,כיוון ששכר המורים ממילא אינו
גבוה במיוחד ,יש מורים רבים שמחפשים בקיץ פתרונות תעסוקה חלופיים ,כמו למשל הדרכת עולים
חדשים בעברית או בדיקת מבחני בגרות.

יוצאים לופש בבית הספר לוי אשכול בלוד )צילום :אבי מועלם(
"שכר המורים אינו מהגבוהים במשק ,ולנו  -כאנשי משפחה  -יש אחריות כלכלית בראש ובראשונה
לילדינו" ,אומר ערן ,מורה להיסטוריה ממרכז הארץ שבחודשיים הקרובים יקדיש את עיקר זמנו לבדיקת
מאות מבחני בגרות" .בדיקת הבגרויות היא עבודה מתישה מאוד מצד אחד ,אבל מצד שני היא
מעשירה מאוד את הידע המקצועי של המורה ויש בצדה תועלת חינוכית רבה ,ולא פחות חשוב מכך -
מדובר בתוספת הכנסה משמעותית מאוד ,כך שמבחינתנו ,עם כל הכבוד לחופש הגדול  -אין פה שום
מקום לפינוקים".

ללמד בבריכה ,להרגיש כמו בחופשה
דלית ,מורה לחינוך גופני מכרמיאל ,מנצלת את חופשת הקיץ כדי להדריך ילדים בשחייה" .אני אוהבת
לעבוד קשה ,אבל האמת היא שאני כל-כך נהנית להדריך את הילדים בבריכה ,כך שלמעשה גם כשאני
נמצאת בעבודה ושוחה בבריכה או יושבת בסאונה ,אני בעצם מרגישה כמו בחופשה" ,היא אומרת
בסיפוק.
אלי ,מורה למתמטיקה מצפון הארץ ,מעביר במהלך השנה שיעורים פרטיים כדי להשלים את פרנסתו,
ובחופשת הקיץ הוא מקדיש חלק ניכר מזמנו להכנת תלמידים לשנת הלימודים הבאה" .שיעורים
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פרטיים הם הכנסה לא מבוטלת עבורנו בכל ימות השנה ,אבל בעיקר בתקופות מבחנים" ,הוא מסביר.
"אין ספק שבתקופת הקיץ הביקוש לשיעורים פרטיים יורד ,אבל עדיין יש
תלמידים שרוצים לעשות השלמות
ולקבל חיזוקים לקראת השנה הבאה,
ומבחינתי זו עבודה לכל דבר".
"בציבור אולי חושבים שבחופש הגדול המורים יושבים כל היום רגל על רגל בבריכה ואוכלים גלידה,
אבל האמת היא שלפעמים אנחנו עובדים אפילו יותר קשה מבחודשי השנה הרגילים" ,מסכמת מנהלת
בבית ספר יסודי במרכז הארץ" .במהלך שנת הלימודים יש מספיק זמן להיערך לכל דבר מראש ,אבל
בקיץ יש בסך הכול חודשיים ,שבהם המורים שלנו חייבים לעבור השתלמויות ,אנחנו נותנים תגבורים
לתמידים ,וכמובן עסוקים עד מעל הראש בשיפוצים ובניקיונות לקראת השנה הבאה".

חדשות ב - SMS-עדכונים מחדר החדשות של  ynetישירות לסלולרי שלכם.
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