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  המשיבים

 

 להצטרפות להליך כעותר ציבורי בקשה דחופה

 צו מניעה זמנימתן לו
 

: להלן)השש שנתיים המופיעים בכותרת לבקשה זו התיכוניים של בתי הספר  ועדי המורים

: הם שניים הישעיקרזו מתכבדים בזאת להגיש לבית המשפט בקשה דחופה "( העותר הציבורי"

, שיחידיו מייצגים אלפי מורים בתיכונים השש שנתיים במדינת ישראל, הצטרפות העותר הציבורי

י נשם שיילשימנע מהם , המשיביםעה זמני כנגד מתן צו מניו; אל ההליך המתנהל בתיק העיקרי

צו המניעה . יםשש שנתי ניםתיכו םבו זמנית באות( 'עוז לתמורה'ו' אופק חדש') הרפורמהסכמי 

שתוחל באופן שוויוני על  רפורמה מוסכמת ומותאמת אחתעד לגיבושה של הזמני המבוקש נדרש 

עד להסכמה של המשיבים להסדר , פיןאו לחילו, כל המורים בבתי הספר התיכונים השש שנתיים

לפיו יוכל כל תיכון שש שנתי בישראל לבחור תחת איזו משתי הרפורמות ברצון ההנהלה וסגל 

 .להלןבבקשה זו מפורטים מן הנימוקים המצטברים הוכל זאת , המורים שלו לעבוד

מתכוון העותר הציבורי להוכיח כי החלת שני הסכמי רפורמה סותרים מיסודם , זו בקשהבמסגרת 

, עתידה לגרום נזק משמעותי - בית ספר תיכון שש שנתיהכוונה ללעניינינו  - באותו מוסד חינוכי

 .והן בפן המנהלתי השוטף, פדגוגי-הן בפן החינוכי -מוסד חינוכי אותו ובלתי הפיך ל, משתק
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, לעצור באופן זמני את יישום הרפורמות, כמו גם מן הצדק, יוכיח כי מן הדיןהעותר הציבורי 

 .כאמור זה כדי למנוע נזק, ואי ראיית הנולד ,עצימת עיניים, שנחתמו תוך מחדל חמור של רשלנות

שהם הצדדים להליך העיקרי המתנהל , לבקשה זו כל המשיביםעוד מתכוון העותר להוכיח כי 

מכירים במפורש ובכתב בקיומה של הבעיה ובצורך , וטין עם קביעה זומסכימים לחל, בתיק זה

וכי הסיבה היחידה שלא נמצא פיתרון , הקרובההדחוף לפתור אותה לפני פתיחת שנת הלימודים 

יריבות . המשיבים לבין עצמםחלק מן ואישית בין , ארוכת שנים, מוסכם כזה היא יריבות עמוקה

ואין לה ולא כלום עם טובת המוסדות , השפעהיקולי יוקרה וי ש"זו  מוזנת מזה שנים רבות ע

עם , עם דעתם המקצועית של מנהלי אותם מוסדות, החינוכיים אותם המשיבים מתיימרים לייצג

 .או עם טובת התלמידים הלומדים בהם, המלמדים בהם רווחתם של המורים והמחנכים

למתן פסק דין הצהרתי שיעגן את  מתכוון העותר הציבורי להגיש בקשה, לאחר צירופו להליך

וכן יותר , העיקרון לפיו לא ניתן להחיל יותר מתוכנית רפורמה אחת על כל מוסד חינוכי בו זמנית

 .כאמור, ד הצהרתי"הצו הזמני יעמוד בתוקפו עד למתן פס. מהסכם שכר אחד לגבי כל מורה

 והבקשה להצטרף להליך מעמדם של העותרים: חלק ראשון

מזה כמעט שנה מתנהל בפני בית המשפט הנכבד הדיון בתיק העיקרי בין המשיבים לבין  .3

של משפט שלמה שבו מתדיינים שני ארגוני עובדים על שאלת  זוהי גרסה מודרנית. עצמם

בהקשר לשני הסכמי רפורמה שנחתמו , היציגות של המורים המלמדים בחטיבות הביניים

אופק : "להלן) (3המשיבה )מדינת ישראל לבין  (0-3ם המשיבי)ארגוני המורים בנפרד בין 

 "(.עוז לתמורה"ו" חדש

תפקודם , ההכרעה בתיק העיקרי עומדת להשפיע השפעה מכרעת על קיומםאין חולק כי  .0

ולמרות עובדה , ים השש שנתיים במדינת ישראלוהתנהלותם השוטפת של בתי הספר התיכוני

במלואם אינם באים לידי ביטוי ואינם מוצגים אלה האינטרסים של מוסדות חינוכיים , זו

 :מכמה סיבותוזאת , בפני בית המשפט במסגרת הליך זה

י "מלמדים מורים המועסקים עהתיכוניים השש שנתיים בכל אחד מבתי הספר , כידוע .0.3

, וכלה בחברות עירוניות, דרך הרשויות המקומיות, החל במשרד החינוך -שלל מעסיקים 

 .ארגוני המוריםביניהם , וחברים בארגוני עובדים שונים -ואגודות שונות , עמותות

זו את מכלול הגורמים והנסיבות שהביאו  בקשהלא ראינו טעם לפרט במסגרת 

שכן הם פורטו לעייפה בכתבי , צב עניינים לא טבעי זה במהלך השניםלהתהוותו של מ

  .ואין לגביהם מחלוקת מהותית, כולם בית הדין של המשיבים

את האינטרסים של העובדים אך ורק  מתיימר לייצגזו  בקשהכל אחד מן המשיבים ב .0.0

ים השש התיכונואף צד בהליך העיקרי איננו מייצג את , החברים בו או מועסקים על ידו

 .כמכלול העלול להיפגע אנושות מתוצאות ההליך ,עצמם שנתיים

י כל "עיון בטענות ובנימוקים שהועלו ע, למרות הרטוריקה שבה הם עושים שימוש .0.3

-מלמד כי לאף אחד מהם אין אינטרס או עניין בפן החינוכי, המשיבים בתיק העיקרי

שנועד לחנך תלמידים , ל שלםובהשפעתו על בית הספר כמכלו, פדגוגי של תוצאות ההליך

 . תמיכה וסיוע, ערכים, ולהעניק להם השכלה
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נבחרו בבחירות כלליות בבתי הספר התיכוניים ר שא ,ועדיםיושבי הראש של והעותרים הינם  .3

 העותר הציבורי מבקש, מתוקף מעמד זה. השש שנתיים המפורטים בכותרת לבקשה זו

יצג בהליך את האינטרסים המובהקים ולי, להצטרף אל ההליך המתנהל בתיק העיקרי

התומכים תמיכה מלאה  מנהליהם של, בתי הספר התיכוניים השש שנתייםכלל והנפרדים של 

אשר בחרו את הוועדים למעו ייצגו את  המחנכים והמורים המלמדים בהם של, במהלך זה

ובאופן עקיף גם את האינטרסים של התלמידים הלומדים בהם ושל , האינטרסים שלהם

 . הוריהם

בסוגיית הגדרת משפטית או עקרונית עמדה  יומרה לקבועזו משום  הכי אין בבקש, יודגש .7

בקשה מבית המשפט לקבוע עמדה  ואף לא, יחידות המיקוח העומדת בבסיס התיק העיקרי

כל שהעותר הציבורי מבקש במסגרת בקשה  .זמניהמניעה הכזו במסגרת הבקשה למתן צו 

סגל המורים ועל מנהליהם , ל בתי הספר התיכוניים השש שנתייםשקולם שאך ורק הוא , זו

באמצעות הענקת , וכי בית המשפט הנכבד ימנע, יזכה להישמע במסגרת ההליך, שלהם

 .כפי שיוכח להלן, את הנזק הגדול העלול להיגרם למוסדות אלה, הסעד הזמני המבוקש

נם נחשבים לאישיות משפטית אי ,כמו גם בתי הספר עצמם, אנו מכירים בכך שועדי המורים .5

ויתכן ותשמע טענה בהקשר זה כנגד התרת הצטרפות העותר , הדין במדינת ישראל פ"ע

גיא , 0323/20א "בשבמסגרת , בית המשפט העליון קבע מפורשותואולם , הציבורי להליך

מעמדו של וועד , במערך יחסי העבודה הקיבוציים":כי, 'מגן דוד אדום ואח' נ' שטיגמן ואח

וזכותו , אינו נמנע בשל העובדה שאין מדובר באישיות משפטיתעובדים בבית הדין לעבודה 

הכל בתחום , או כמשיב, כמבקש, כנתבע, כתובע, הדין-של ועד העובדים להתייצב בפני בית

חרף  ... .דים ורק בתחום זהבהסכם קיבוצי או בחוקת ארגון העוב, זכויותיו המוקנות בחוק

הנחנו בית הדין הארצי זה מכבר כי ועד עובדים , העדר אישיות משפטית לוועד העובדים

להרחיב  יש...  .אם התקיימו התנאים המיוחדים הנדרשים לכך, "עותר ציבורי"יכול להיות 

ושאים ובנ, בעיקר כשהדבר נוגע לעותרים מסוג זה, "העותר הציבורי"את זכות העמידה של 

 (ההדגשות אינן במקור) " שיש להם חשיבות לשלטון החוק, בעלי אופי ציבורי מובהק

כי מתקיימות על כל הדרישות שקבע  יראה העותר הציבורי ,במסגרת הנימוקים לבקשה זו .6

זו  ההעניין נשוא בקש וכי, "עותר ציבורי" קבל מעמד שלבית המשפט העליון ממי שמבקש ל

 .הינו בעל חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה

שבית המשפט הנכבד ישמע ממקור ראשון את קולם של , כמו גם מן הצדק ,מן הדין, אי לכך .4

אשר מייצגים את האינטרסים של בתי הספר , המורים והמנהלים החתומים על בקשה זו

 .םיופקדמ הםושל התלמידים שעל רווחתם , מלמדים הםבהם אותם הם מנהלים ו

 

 לבקשהוהנימוקים הרקע : שני חלק

 מהותם של בתי הספר התיכוניים השש שנתיים
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המוסד החינוכי המרכזי , מי שגדל בתקופות הרלבנטיות זוכר שבראשית חיי המדינהכל  .0

, 'ח-'שאכלס את כיתות א, ס העממי"היה ביה( 3979-ט"התש, חוק לימוד חובהוהמחויב לפי )

לעומת , (יב-ט)התיכונים . חברים בהסדרות המוריםו ,משרד החינוךושכל מוריו היו עובדי 

, ו"ויצ)עמותות , י רשויות מקומיות"והוחזקו ע, ל התלמידיםלא היו מיועדים לכל, זאת

שהועסקו , מורי התיכונים". הבעלויות" -שנקראו יחד , או גופים אחרים( 'אורט וכו, אליאנס

 . את ארגון המורים העל יסודיים בשלב מסויםהקימו לעצמם , י הבעלויות"ע

בעקבות המלצות ועדת רימלט שאומצו , 3960בשנת שיזם משרד החינוך כך היה עד הרפורמה  .9

מן ' ט כיתותו ,עממיבית הספר הח מ-כיתות זבמסגרתה נותקו , י כנסת ישראל"כהחלטה ע

מורי חטיבות הביניים היו עירוב של מורי ". חטיבת הביניים: "מוסד חדש נוצרו, ניםהתיכו

 .0-3הם המשיבים , שני הארגונים היציגים ולכן גם חברי, בעלויותהוהחינוך משרד 

אחריותה . לא צפו מראשההיא שיוזמי הרפורמה , קשה אלא שחטיבת הביניים יצרה בעיה .32

לחפש תיכון שיקבל עליו את האחרונים שאז נשלחו ', לתלמידים הסתיימה בתום כיתה ט

 . 'י-ל' טכיתות שבין " סדק"התוצאה היתה אחוזי נשירה גבוהים ב. האחריות להמשך דרכם

, יותר ויותר רשויות החלו לאחד את חטיבות הביניים עם התיכונים יםרים האחרונובעש .33

 החריות מלאולוקחים עליו א' המקבלים את התלמיד בכיתה ז, ר תיכונים שש שנתייםווליצ

שכן המשיבים בהליך זה שומרים , אין בידינו את הנתונים המדויקים, לצערנו . ב"עד סיום י

מחצית התיכונים מ מעלהל, אבל למיטב ידיעתנו, עליהם משל היו סודות מדינה שמורים

ומגמה זו מתרחבת משנה לשנה לרשויות , במדינת ישראל כיום הם תיכונים שש שנתיים

 .לדוגמא, בראשון לציוןבשנים האחרונות כפי שקרה , ים נוספיםומוסדות חינוכי

עניק למערכת החינוך מ, של תיכון שש שנתימאוחד מבנה היא ש, הסיבה לקיומה של מגמה זו .30

 :ובין היתר, יתרונות ברורים ומוכחים במגוון תחומים

' של תלמידים בין כיתות טאחוזי הנשירה התיכון השש שנתי הביא לירידה חדה ב .30.3

תחת עינו הפקוחה של אותו , העובדה שתלמיד נשאר במסגרת אחת. לרמה זניחהעד ' לי

מאפשר לסייע לתלמידים שבעבר היו נושרים ממערכת , סגל מורים ואותה הנהלה

 .וברוב המקרים גם לקבל תעודת בגרות, החינוך להשלים את חוק לימודיהם

ההסתכלות על : "הל איזור ירושלים והדרום ברשת אורטמנ, ר שמעון אזולאי"כותב ד

התלמיד וההתייחסות אליו בראייה ארוכת טווח של שש שנים הן מרכיב מרכזי וחשוב 

הספר והסגל החינוכי -של בית (Accountability) בנטילת האחריותיות

" .ההצלחה בבחינות הבגרות והזכאות לתעודת בגרות  :קרי, בסוף התהליך לתפוקות

 (0226מרס , 3גיליון , תב העת עיוניםכ)

חוזי הזכאות לבגרות לקרוב ו גם אעלבתיכונים השש שנתיים , מאותה סיבה .30.0

עובדה המאפשרת לאוכלוסייה רחבה הרבה יותר נגישות להשכלה , )!( יםלמאה אחוז

 .הישראלית זהו כלי חברתי ראשון במעלה לצמצום פערים בחברה. גבוהה

המורים  לסגלמאפשר , שש שנות התיכון שלהםליווי התלמידים במשך כל  .30.3

לתכנן תוכניות ארוכות טווח , כולוהחינוכי הרצף התלמיד מתפתח על פני לראות את 

ולקחת בחשבון שיקולים רחבים יותר מאשר יכולים היו לשקול שני , עבור התלמידים

 .מוסדות נפרדים האחראים כל אחד על שלוש שנות לימוד בלבד
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-הספר המקיף השש-אחד מיתרונותיו של בית: "במאמרו יאלאזור "ממשיך וכותב ד

בבואנו להתחיל , לפיכך. שנתי על כל המשתמע מכך-שנתי הוא קיומו של רצף שש

יש לתכנן ולבנות ', הספר לכיתה ז-בעבודה עם התלמיד החדש שזה עתה הגיע אל בית

לא כל . 'יב-'טווח של שש שנים ז-את העשייה החינוכית והלימודית בראייה ארוכת

מעבד ומפנים , מבין, אלא כל ידע שהתלמיד רוכש, שנת לימודים עומדת בפני עצמה

דומה לבניית נדבך על נדבך בתהליך צמיחתו  -   'החל מכיתה ז -   במהלך לימודיו

בניית דימויו העצמי ורכישת הידע והמיומנויות הנדרשים בדרך להצלחתו , האישית

 (שם, עיונים מתוך) "בתום לימודיו בסוף יב

היכולת של מורים ומחנכים ללמד הן בכיתות החטיבה הצעירה והן בחטיבה  .30.7

מאפשרת גיוון , משביחה את יכולות ההוראה והחינוך, במקביל או לסירוגין, העליונה

 .ויוצרת הבנה מעמיקה ורחבה הרבה יותר של צורכי התלמידים, ועניין למורים

 יש אינטרס להציג את בית הספר התיכון למשיבים, משיקולים משפטיים צרים שלהם .23

, חטיבת הביניים והחטיבה העליונה: השש שנתי כהלחם מלאכותי בין שני מוסדות נפרדים

  .אחת וחדר מורים אחד הי הנהל"המונהגת ע, אחת בלתי נפרדת מיקשה הואבעוד למעשה 

מאז הוטמע , עשורים האחרוניםבדי ללמוד לעומק את הישגי מערכת החינוך בעיר תל אביב  .37

כדי ללמוד על היתרונות העצומים של , התיכון השש שנתי בכל התיכונים בעיר מודללעומק 

והן מבחינת רמת שביעות הרצון , מוסדות אלה הן מבחינת הישגי התלמידים בכל תחום

שימשה ומשמשת מערכת החינוך בעיר תל אביב . והמקצועיות של המורים המלמדים בהם

בין היתר בזכות הצלחת המודל השש , למערכות חינוך אחרות בכל רחבי הארץוסמל ל מוד

מר רון , נותהשנים האחרו בחמש עשרהשראש העיר , ונזכיר)שנתי המיושם בה הלכה למעשה 

 ...(.נתי שכזה שמנהל בית ספר תיכון שש שימש בעברו , חולדאי

 

 הסכמי הרפורמה והשפעתם על התיכונים השש שנתיים

הסתדרות המורים וארגון בין ל מדינת ישראלהסכמי אופק חדש ועוז לתמורה נחתמו בין  .35

הסכם אופק חדש נמצא כבר בשלב האחרון והסופי , יתרה מכך. זה מכבר ,בהתאמה המורים

 .של יישומו בבתי הספר היסודיים במדינת ישראל

על תוכנם של הסכמים לחוות דעה , במסגרת בקשה זו, כי אין בכוונתנו, חשוב להדגיש מראש .36

או על איזה מבין התנאים והסעיפים הרבים שהם , על הנסיבות שהובילו לחתימתם, אלה

ישנה חשיבות רבה להפניית תשומת ליבו של בית המשפט הנכבד לשתי , עם זאת. כוללים

 .נקודות מרכזיות הנוגעות לשני הסכמי הרפורמה האמורים

קיבלו בתי הספר והמורים , פני חודשים ספוריםמאז חתימת הסכמי הרפורמה ועד ל, ראשית .34

לפיו בכל בית ספר תופעל רפורמה אחת מבין השתיים , ומגמתי המלמדים בהם מידע שגוי

וכי בבתי הספר , "אופק חדש"ברור היה שבבתי הספר היסודיים תיושם רפורמת  .בלבד

הוסבר לנו פעם , אשר לתיכונים השש שנתיים". עוז לתמורה", התיכוניים תיושם מקבילתה

יוכלו לבחור  בתי הספר הללוכי  ,במישרין ובעקיפין, י נציגים שונים של המשיבים"אחר פעם ע

 . בדרך כזו או אחרת איזו רפורמה תחול בהם
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" להרדים"וכי הצליחו , שולל משך שנים חדרי המורים הוליכו אתהמשיבים היום ברור כי  .30

חות את המחאה המוצדקת של המנהלים ולד, את חדרי המורים באמצעות מידע מטעה זה

 .זו שהואשר עומדת בבסיס בק, והמורים אשר פרצה בחודשים האחרונים

לא ניתן להכחיש את , מבלי להשיג על אף תנאי או סעיף במסגרת הסכמי הרפורמה, שנית .39

לא , העובדה המצערת שבשל נתק מוחלט וחוסר תקשורת הנובע מיריבות מרה וארוכת שנים

והתוצאה היא ששתי הרפורמות , ין המשיבים כאשר ניסחו את ההסכמיםהיה תיאום ב

וחלקם מהותיים , חלקם מנהלתיים גרידא, סותרות זו את זו באינספור מישורים וסעיפים

 :נציין מספר דוגמאות מייצגות בלבד, רק כדי לסבר את אוזנו של בית המשפט הנכבד. מאד

היקף ' עוז לתמורה"בעוד ב, ש"ש 36הינו ' אופק חדש'פ רפורמת "היקף המשרה ע .39.3

 .ש"ש 72המשרה של מורה מקביל הינו 

בעוד , כוללת התייחסות לשעות תפקיד עבור רכזי שכבות' עוז לתמורה'רפורמת  .39.0

 .איננה כוללת סעיף דומה' אופק חדש'

עוז 'בעוד במסגרת , דקות 75עומד על ' אופק חדש'יה לפי יאורך שעת השה .39.3

 .דקות 62ישהה המורה ' לתמורה

ורק לחצי שנת  'עוז לתמורה'יציאה לשנת שבתון תחשב לשנת ותק מלאה לפי  .39.7

 'אופק חדש'ותק לפי 

כמו גם תנאי העבודה של מחנכי , שונים לגמרי בשתי הרפורמות' משרת אם'תנאי  .39.5

 .52ושל מורים ותיקים שעברו את גיל , כיתות

שעות , תנאי שכר)ף וסעיף כמעט בכל סעי, למעשה .רבות יניאלו הן רק מספר דוגמאות מו .02

ישנם פערים והבדלים מהותיים בין שני הסכמי ( הרכב משרה, ותק, גמולים, תפקיד

, כתוצאה מחוסר התאימות בין שני הסכמי הרפורמה וזאת, אבסורדימצב זה הוא  .הרפורמה

ומאוזלת היד של מנסחיהן שלא צפו מראש את ההתנגשות ביניהן במקרה של ניסיון ליישם 

 .  התיכון השש שנתימודל כמו במקרה של , י הרפורמות בבית ספר אחדאת שת

ומכיוון שרוב המורים , מכיוון שהתיכון השש שנתי הינו יחידה מנהלתית ופדגוגית אחת .03

וגם בכיתות ' ט-'גם בכיתות ז, במקביל או לסירוגין, המועסקים בתיכונים מסוג זה מלמדים

ל שתי הרפורמות בו זמנית עתיד להניב את הנזקים הרי שהניסיון לאלץ את קיומן ש, ב"י-'י

 :במצטברים הבאים

מבנה , שעות עבודתו, תנאיו. משרתו של כל מורה בבית הספר תפוצל לשניים .03.3

יהיו צריכים להיות מחושבים פעמיים בהתאם לחלקים  –ואפילו השכר שלו , המשרה

ושי משכורת כל מורה יצטרך לקבל שני תל. היחסיים של ההוראה בכיתות השונות

 .ותנאי עבודתו ישתנו מדי שנה באופן משמעותי, שונים

יהיה צורך . גם בית הספר עצמו יצטרך להיות מפוצל לשניים מבחינה מנהלתית .03.0

 ...אפילו להנהיג שתי מערכות שונות של צלצולים בהתאם למשך השעה לפי כל רפורמה 

רכזי שכבות או כמו , בית הספר יתמנו בעלי תפקידים הכרחייםשכבות בחלק מ .03.3

לא יהיה מי שימלא את , ממש בעוד בחלק אחר של אותו בית ספר, תחברתי תרכז

ולרכז שכבה ' להתנדב'איזה מורה ירצה . 'אופק חדש'התפקידים הללו בהעדר תגמול לפי 
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מקבל  ,בעל אותו ותק וניסיון כמוהו, כאשר מקבילו באותו חדר מורים, או לחנך כיתה

 .אף אחד? בדיוק  תגמול עבור אותה עבודה

לא , הבלבול והכאוס כתוצאה מאינספור הסעיפים השונים יכביד על המנהלה .03.7

יאפשר הרכבת מערכת או שיבוץ מורים בהתאם ליכולותיהם או לתוכנית ההכשרה 

בעוד מורים בעלי ותק יעדיפו את , אמהות לילדים צעירים יעדיפו רפורמה אחת. שלהם

כבר עתה נשמעים קולות  .טיבה איתו באופן אישיכל אחד לפי הרפורמה המי –השנייה 

הדורשים להחיל בבתי הספר השש שנתיים את ההלכה הפסוקה לפיה במקרה שבו חלים 

 . יש להפעיל לגביו את ההסכם שמיטיב עימו יותר, על אותו עובד\שני הסכמים קיבוציים 

כל האחראי להתפתחותו הפדגוגית של , חדר המורים המאוחד: הגרוע מכלאבל  .03.5

מורים סוג : ולשני מעמדות, יתפצל דה פקטו לשני חדרי מורים, ב"ועד י' תלמיד מכיתה ז

 .בעלי מערך זכויות וחובות שונה לגמרי' ומורים סוג ב, בעלי זכויות וחובות מסויימות' א

ללא שום יכולת לראייה ארוכת , וכל הטקס הזה יחזור על עצמו מדי שנה בשנה .03.6

ורוצה להמשיך ולחנך את אותה הכיתה ', ד כיתה ט"תשעאם מורה מחנך בשנת . טווח

, כל מבנה המשרה והשכר שלו ישתנה מן הקצה אל הקצה - ה"בשנת תשע 'גם בכיתה י

 .ולהיפך

וכל מי שמערכת החינוך חשובה לו ויקרה , עבור כל מי שמאמין במודל החינוך השש שנתי .00

חיסול בתי הספר התיכוניים  – שתוצאתו ידועה מראש, זהו חיזיון אפוקליפטי ממש, לליבו

וזאת מבלי שאיש התכוון לכך או רצה בכך , ופיצולם לשתי יחידות נפרדות, השש שנתיים

 .סבירנו, מלכתחילה

מפורשת הקוראת לפירוק בתי הספר  בשום מקום בשני הסכמי הרפורמה אין הוראה .03

נו או על כוונתו ואיש מבין המשיבים בהליך זה לא הצהיר על רצו, תיכוניים השש שנתייםה

שר החינוך עצמו הצהיר בפגישה עם נציגי העותר הציבורי על : נהפוך הוא. לעשות כן

רשלנותם של המשיבים בניסוח , אך כפי שנראה מייד. מחויבותו למודל התיכון השש שנתי

מביאים , ובעיקר חוסר התיאום בין שני הליכי הניסוח והחתימה הנפרדים, הסכמי הרפורמות

 .וצאה בלתי רצויה בעליל זובדיוק לת

אופק 'להטמיע את רפורמת  מבקשים המשיבים, ד"מתחילת שנת הלימודים הקרובה תשע .07

, לרבות בתי הספר התיכוניים השש שנתיים, בכל חטיבות הביניים במדינת ישראל' חדש

כהגדרתה  חטיבת בינייםלמעשה אולם אין בהם ', ט-'שבהם אמנם לומדים תלמידי כיתות ז

 .או כהגדרתה ברפורמת אופק חדש  3960ברפורמת רימלט משנת 

כולה תוכננה ונוסחה באופן שתואם את צורת ' אופק חדש'נוסיף לכך את העובדה שרפורמת  .05

ולכן היא חסרה מראש מרכיבים חיוניים לתפקודו של בית ספר , העבודה בבתי הספר היסודי

שעות תפקיד , כמו גמולי הגשה לבגרות -בים אלה מרכי. כמו התיכונים השש שנתיים, תיכון

עבודת המורים מהינם חלק בלתי נפרד  -ועוד , רכז הערכה, לבעלי תפקידים כגון רכזי שכבות

, תיכוניםשכן בתי ספר אלה הם בבסיסם , בבתי הספר התיכוניים השש שנתיים' ט-'בשכבות ז

 !  ולא בתי ספר יסודיים 

ולגבי חלק מהתיכונים השש שנתיים זו כבר מציאות מזה )ה "בשנת הלימודים שלאחריה תשע .06

להחיל על התיכונים השש שנתיים גם את מתכוונים אותם משיבים עצמם , (לושש שנתיים או
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שלפחות לגביה ניתן לומר שהיא נוסחה מתוך מחשבה על צרכי בית ', עוז לתמורה'רפורמת 

 .הספר התיכון

היא קיומם של שני הליכי רפורמה מקבילים , ה זוהתוצאה מפניה אנו מתריעים במסגרת בקש .04

ותחולתם של שני הסכמי שכר , וסותרים באותו מוסד חינוכי החל משנת הלימודים הבאה

הנזקים העלולים להגרם לכל מערכת  .שונים ונפרדים לגבי כל מורה ומורה בבתי הספר הללו

בסעיף  שהראינו בפירוט כפי, משמעותייםרבים ו ,כאמור, החינוך התיכונית השש שנתית הם

 .לבקשה זו לעיל 00

 עד כה וועדי המורים ומנהלי בתי הספרמאבקם של 

רו רהתב, ד"כחלק מתחילת ההכנות לקראת שנת הלימודים תשע, בתחילת חודש מאי השנה .00

לעותרים המשמעויות האמיתיות של המצב המשפטי שנוצר כתוצאה מחתימת שני הסכמי 

שלא השכילו להתכונן מראש , רשלנותם של המשיבים. ניהםהרפורמה ללא תיאום מוקדם בי

גרמה לכך שבשנת הלימודים , להחלת הרפורמות בבתי הספר התיכוניים השש שנתיים

מבלי , יישומו במקביל שתי רפורמות סותרות באותם בתי ספר, הקרובה ובשנה לאחריה

 .ספרשאיש נתן את דעתו לכשלים המובנים ולנזקים העצומים שיגרמו לבתי ה

שררה בחדרי המורים אווירה של בלבול , לאחר היוודע דבר הבשורהבשבועות הראשונים   .09

ארגוני את נציגי  וועדיםבזה אחר זה זימנו ה. שנבעה מחוסר במידע אמין וברור, וחשש

 .להופיע בפני סגל המורים ולהסביר את העומד להתרחש, האמורים לייצג אותם, המורים

, שנערכו בהפסקות שבין השיעורים, עם נציגי הארגון וההסתדרות לסירוגין בפגישות אלה .32

 :עובדות מצערות מספרלכל ספק  ברתבררו מעה

הם . כי הטמעת הרפורמות בשטח איננה באחריותו של אף אחד מן המשיבים .32.3

ובכך לנער את , העדיפו להפריט משימה קריטית זו למיקור חוץ של חברה פרטית

 .למציאת פיתרונות לבעיות הקשות שהועלו בחדרי המוריםחוצנם מן האחריות 

היה יכול לספק תשובות חלקיות לגבי הרפורמה  ארגוני המוריםכל אחד מנציגי  .32.0

 .אך לא לגבי הרפורמה השנייה, שחתם שולחו

אף אחד מהנציגים לא ידע להסביר כיצד יישובו הסתירות המהותיות בין שתי  .32.3

 .יכונים השש שנתייםהרפורמות במהלך יישומן המקביל בת

, הדגיש בפני חדרי המורים כי זהו המצב, ללא יוצא מן הכלל, כל נציגי המשיבים .32.7

, וכי על המורים והנהלות בתי הספר להתמודד עם הכשלים, את הנעשה אין להשיבכי 

 ".להסתדר: "וכלשונם

י לא כ, כי מסתירים מפניהם מידע התחלף תוך זמן קצר בהבנה המבהילה הוועדיםחששם של  .33

משרד ובכלל זה עובדי , איש מנציגי המשיבים. כי אם ברשלנות רבתי, בהסתרת מידע עסקינן

 !ולא התכונן למצב שנוצר , לא ערך עבודת מטה מתאימה, וומפקחיהחינוך 

התארגנו המורים , ולאור סד הזמנים הצפוף, בהעדר תשובות מוסמכות מאיש מן המשיבים .30

התהליך החל בבתי הספר . שייצגו אותם אל מול המשיביםעדים וו ,כאמור, והמנהלים ובחרו

 .והתפשט בחודשיים האחרונים לכל רחבי הארץ, התיכוניים בעיר תל אביב

בתל ' ועד המורים של בית הספר התיכון השש שנתי עירוני ד, 3את הצעד הראשון נקט העותר  .33

כותרתו של . מכתב לשר החינוך ולראש העירייה 5.30.0233עד שיגרו ביום וחברי הו. אביב
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מצב לא טבעי ... : "וכך השתמע גם מתוכנו, "קריאה לקיום דיאלוג דחוף"מכתב זה היתה 

שבו כל אחת מן הרפורמות המתוכננות משפיעה באופן שונה על כל אחד מחברי סגל , זה

ן של שתיהן גם יחד בבית ספר אחד שש שנתי ועל אחת כמה וכמה השילוב המתוכנ)המורים 

, חוסר אמון, בלבול, חוסר סולידריות, מייצר אווירה חמוצה של ניגוד אינטרסים, ...(

וכי נוכל לייצר , נקווה כי קריאתנו זו לא תיפול על אוזניים ערלות...  .ועמימות בחדר המורים

ה המערכת כולה לקראת שנת כי סד הזמנים בו נתונ, את הדיאלוג המקווה בהקדם האפשרי

 . "ד הינו לחוץ עד מאד"הלימודים תשע

ומהווה חלק בלתי נפרד  ',אמסומן נספח , ב לבקשה זו"מצ 5.5.1923מיום  2 העותרמכתב  'אנספח 

 הימנה

עדים והו. ועדי מורים גם בבתי ספר תיכוניים שש שנתיים נוספיםונבחרו  3בעקבות העותר  .37

בהם , ששלח קול קורא אל כל קברניטי מערכת החינוך, שנבחרו הקימו צוות מתאם

, עדיםוובו הציגו הו, ועוד, הרשויות המקומיות, ועדת החינוך של הכנסת כמו גם ,המשיבים

ודרשו , את המצוקה בפניה עומדים התיכונים השש שנתיים, בבקשה זו הציבורי הם העותר

 . מהמכותבים להירתם למציאת פיתרון מיידי

ועדים נבחרים של ו שלושה עשר בזמנוחתמו , 06.5.0233שנשלח בתאריך , על הקול הקורא .35

 ,מורי ומורות החינוך העל יסודי, אנחנו: "בין היתר, ובו נכתב, תיכונים שש שנתיים

קוראים בזאת לכל , (ב"י-'ז)בכל רחבי הארץ המחנכים ומלמדים בתיכונים השש שנתיים 

, ארגוני המורים, הרשויות המקומיות :החינוך בישראלל מערכת עהגורמים האחראיים 

למצוא יחד איתנו פיתרון מיידי וממצה למצב הבלתי אפשרי בפניו  - ובראשם משרד החינוך

מצב אשר נובע מהניסיון ליישם בו זמנית שתי תוכניות רפורמה סותרות ולא , העמידו אותנו

ובכלל זה להתייחס באופן מיידי וללא  ,ולגבי אותו חדר מורים, מתואמות באותו מוסד חינוכי

 ."דיחוי לנקודות המרכזיות שאנו מעלים

ומהווה חלק  ',במסומן נספח , ב לבקשה זו"מצ 16.5.1923קול קורא של ועדי המורים מיום  'בנספח 

 בלתי נפרד הימנה

הצטרפו , שקיבלה ביטוי פומבי בתקשורת וברשתות החברתיות באינטרנט, בעקבות הקריאה .36

 .ועדי מורים לצוות המתאםועוד ועוד 

ובחר בעצמו צוות מוביל , פורום מנהלי התיכונים בעיר תל אביב התכנס לישיבה, יתרה מכך .34

ולקדם שיצטרף לקריאת המורים ויפעל יחד איתם שכם של שכם לבטל את רוע הגזירה 

 המוביל  צוותה פועל, מאז היבחרו. פיתרון מוסכם ומתאים למצוקת התיכונים השש שנתיים

מול כל , עדי המוריםוביחד עם הצוות המתאם של ו, מנהלי בתי הספר ללא ליאותשל 

 .אך ללא הועיל ,לרבות ובמיוחד המשיבים, הגורמים הרלבנטיים

עם כל הגורמים העותר הציבורי  נציגיבשבועות שלאחר פרסום הקול הקורא נפגשו  .30

לית "מנכ, החל בשר החינוך הרב פירון: המעורבים בניהול מערכת החינוך במדינת ישראל

וראשי שני , דפנה לב' א גב"ראש מנהל החינוך בעיריית ת, דלית שטאובר' המשרד גב

 . ה יוסי וסרמן ורן ארז"ה, הארגונים היציגים
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הבעיות והמצוקות שיצרה , רטו את הכשליםיופיבורי נציגי העותר הצכו יבכל הפגישות המש .39

, ללא יוצא מן הכלל, בכל הפגישות .בתיכונים השש שנתייםבן זמנית החלת שתי הרפורמות 

אולם כל . ולהסכמה לכל הנקודות המרכזיות שהעלו, להבנה מלאה, לאהדה רבההנציגים זכו 

אבל העניין לא , םאתם צודקי: "הפגישות הסתיימו באותה שורה תחתונה מייאשת

 ".בסמכותנו

ומול בניין משרד  יצאו להפגנות בכיכרות, מייצג חתמו על עצומות העותר הציבוריהמורים ש .72

בתיכונים השש שנתיים להצטרף  הםכל חבריאת  המשיכו להזמיןו, החינוך בתל אביב

הגשת לבחינות , כל הפעולות הללו נעשו במקביל לניהול שגרת לימודים סדירה. םלקריאת

מבצעים במסגרת המורים וכל שאר המטלות שאותם , כתיבת תעודות סיום שנה, בגרות

בשום פעולה שהיה בה משום  העותר הציבורי במהלך כל המאבק לא נקט. השוטפת םעבודת

 .או בבתי הספר שבשמם יצא למאבק זה, בתלמידים או בהוריהם, פגיעה בשגרת הלימודים

 המשיבים ניצלו את האתיקה המקצועית ואת הגישה המנומסת שבה נקט, נו הרבלצער .73

תוך נקיטת טקטיקות של סחבת , בלך ושוב נציגיו כדי לדחות את העותר הציבורי

 -עונים של לוח זמנים צפוף והגבלות משפטיות ומנהלתיות שונות ומשונות ובירוקרטיה בטי

 .ד"שנת הלימודים תשע ה של ולפתח, הכל כדי לגרור את הדיון אל תוך החופשה הגדולה

יתקבע , היה ושנת הלימודים החדשה תפתח ללא מציאת פיתרון הולם וללא הערכות מתאימה .70

התיכונים השש שנתיים וחדרי , עובדה מוגמרתכהמורים והמנהלים האסון מפניו מתריעים 

 .יהפכו לחלוטיםהמורים והנזקים מפניהם חוששים , יקרעו לשניים שלהםהמורים 

אלא לפנות לבית  לעותר הציבורילא נותר , לאור כל השתלשלות העניינים שתוארה לעיל .73

 .שבים בדיןחברי המותב היו, ולשים את כל יהבו עליכם, המשפט הנכבד בבקשה זו לסעד זמני

 

 הסכמת כל המשיבים: שלישיחלק 

היא העובדה , זו הבמסגרת המאבק נשוא בקש המורים הנקודה המתסכלת ביותר מבחינת .77

בשבועות  נערכו התכתבויות ופגישות רבותשעם כולם , שכל אחד ואחד מן המשיבים

בקשה זו עלו במסגרת והביע במפורש וללא סייג את הסכמתו לעיקרי הטענות שה, האחרונים

בעיית יישום שתי הרפורמות במקביל בתיכונים השש שנתיים איננה , כפי שנראה מייד .לעיל

אך , ויש לגביה הסכמה מקיר לקיר בקרב כל בעלי העניין במערכת החינוך, שנויה במחלוקת

 .אין בכך כדי לקרב את הצדדים לכדי פיתרון מוסכם, למרבה הצער

והביע , בלשכתו הציבורי העותרנציגי יאות להיפגש עם נ, הרב שי פירון, שר החינוך עצמו .75

את הבנתו המקצועית ואת דאגתו העמוקה לגורלו , לית המשרד דלית שטאובר"בנוכחות מנכ

שהשר עצמו היה עד לא , בל נשכח. של בית הספר התיכון השש שנתי תחת שתי הרפורמות

 .ולה ומכופלת לדעתו זויש משמעות כפועל כן , מכבר מנהל של בית ספר תיכון שש שנתי

למכתב העותר בתגובה , 30.5.0233ביום  הציבורי במכתב תשובה ששיגר שר החינוך אל העותר .76

אני מודה שיש . קיבלתי את פנייתכם" :כותב כבוד השר פירון ברחל בתך הקטנה ',אנספח , 3

הדין בית , לשמחתי. ויש למצוא בהקדם פיתרון למצוקה זו, במצוקה שהעליתם הגיון רב

 ."מקווה שיעלה בידם. לעבודה דחה את פסק הדין בשבועיים כדי שינסה לגבש הסכם אחיד
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ומהווה חלק בלתי נפרד  ',גמסומן נספח , ב לבקשה זו"מצ 21.5.1923שר החינוך מיום מכתב  'גנספח 

 הימנה

לה  הכירו בקיומה של הבעיה ובצורך המיידי למצוא, כל אחד על פי דרכו, ארגוני המוריםגם  .74

 .פיתרון דחוף

ועם , הסתדרות המוריםל "מזכ, עם מר יוסי וסרמן הציבורי העותרנציגי נפגשו  6.6.0233ביום  .70

בפגישה הביע מר וסרמן הבנה רבה . בתל אביבהסתדרות המורים צמרת הארגון שלו במשרדי 

 ואף הסכים עם רבות מהקביעות והנימוקים העומדים בבסיס, נציגי המוריםלטענות שהעלו 

 .בקשה זו

י "וע הוועדיםי "נשלחו ע, שהסתיימה ללא החלטה אופרטיבית, בעקבות הפגישה האמורה  .79

למר וסרמן משקף יותר מכל את  עדיםוהומכתב  .מכתבים הדדייםהסתדרות המורים 

המצוקה והתסכול של חדרי המורים ומנהלי בתי הספר התיכוניים השש שנתיים אל מול 

חוסר הגמישות והעדר ההסכמה לכל סוג של פשרה או רפורמה מוסכמת שהביע מר וסרמן 

 .בפגישה

, לבקשה זו ב"מצ" המעשה הנכון"שכותרתו  22.6.1923מכתב העותרים למר וסרמן מיום  'דנספח 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה, 'דמסומן נספח 

שרה ' שיגר למחרת מר וסרמן מכתב הממוען לגב ',דבתגובה למכתב העותרים נספח  .52

שאף וועד המורים שלו הינו , בתל אביב" ליידי דיוויס"מנהלת בית הספר התיכון , הלפרין

כי לעותרים לא ברור מדוע מוען , בהערת אגב יצויין. חלק מן העותר הציבורי בבקשה זו

עם נציגי כל שאר יחד אבל , שנכחה אמנם בפגישה האמורה)הלפרין ' המכתב דווקא לגב

להגיע לפיתרון  הסתדרות המוריםאולם מתוכנו עולה בבירור כי חוסר נכונותה של , (העותרים

בבסיס מוסכם לגבי התיכונים השש שנתיים איננו נובע מחוסר הסכמה לגבי העובדות ש

נוצר צורך ב "י-'עם הטמעת רפורמת עוז לתמורה בכיתות י: "אלא דווקא להפך, בקשתינו זו

בתיאום עם . ס השש שנתיים"המאפשרים עבודה בשתי רפורמות בבתיה לבצע תיאומים

 ,ר מוסכם"לשני הארגונים בראשה יעמוד יו תוקם ועדה משותפתלית משרד החינוך "מנכ

 ".ס השש  שנתיים"לעבודה במסגרת שתי הרפורמות בבתיהמלצותיה האשר תכין את 

 (ההדגשות אינן במקור)

, שלא ניתן להפעיל מוסד חינוכי מתפקד במצב הקיים מכירה בכךהסתדרות המורים , כלומר .53

וכי נדרשת עדיין עבודת מטה נרחבת כדי להסדיר את אי ההתאמות שבין הסכמי הרפורמה 

של הסכמה היחידי במכתבו של מר וסרמן הוא חוסר הליקוי ה!!! בתיכונים השש שנתיים 

עד להקמתה של , לדחות את היישום הפגום והפוגע של שתי הרפורמותהסתדרות המורים 

 .ועד להשלמת ההיערכות בפועל, עדה שהוא טוען שסוכם על הקמתהוהו

בבתי הספר השש  'אופק חדש'הטמעת "שכותרתו  21.6.1923מר וסרמן מיום  ו שלמכתב 'הנספח 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה, 'המסומן נספח , ב לבקשה זו"מצ" שנתיים
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עדה משותפת לא קיבלה עד וכי הבשורה של מר וסרמן בדבר הקמת ו, במאמר מוסגר יצויין .50

, להגשת בקשה זו שום אישור או חיזוק מצד אף אחד מן הגורמים איתם עמדנו בקשר רציף

 .שלטענת מר וסרמן אמורה לתאם את הקמתה, משרד החינוך לית"לרבות ובמיוחד מנכ

ובפגישתו עם , מר רן ארזל ארגון המורים "מזכהתכבד גם , כדי להשלים את התמונה, ולבסוף .53

, שפורסמו לאחר מכן ארגון המוריםבפרסומים רשמיים של כמו גם , 9.6.0233העותרים ביום 

י "א בבעיה החמורה שהועלתה עואף ה מכיר ארגון המוריםהביע דעה ברורה ונחרצת לפיה 

ודוחק בצדדים האחרים להליך זה להזדרז ולמצוא לה פיתרון מוסכם , הציבורי העותר

 .בדחיפות

לכל חברי  34.6.0233שנשלחה בדואר האלקטרוני ביום " אגרת עדכון"במסמך שכותרתו  .57

...  : "תי פניםבאופן ברור שאינו משתמע לש, ל רן ארז"כותב המזכ, וגמלאי ארגון המורים

אחת , משרד האוצר והסתדרות המורים, נערכו מספר פגישות עם נציגי משרד החינוך

המטרות . ועוד כמה פגישות בין עורכי הדין של הצדדים, הרב שי פירון, בנוכחות שר החינוך

הסכמה , להגיע להסכמה על היציגות של ארגון המורים בחטיבות הביניים: היו שתיים

מ אינטנסיבי על רפורמה מוסכמת "לנהל מו, שתקבל תוקף של פסק דין ובשלב השני

וזאת  צף השש שנתיכזו שתאפשר קיום לימודים סדיר ותקין על כל הר, לחטיבות הביניים

משמעם , כי שתי רפורמות ושני הסכמים שונים ומנוגדים, מבלי לפגוע בזכויות המורים

 (ההדגשות אינן במקור) ". !על כל המשתמע מכך, ריסוק המבנה השש שנתי

, 'ומסומן נספח , ב לבקשה זו"מצ" אגרת עדכון"שכותרתו  27.6.1923מר ארז מיום  ו שלמכתב 'ונספח 

 .ק בלתי נפרד הימנהומהווה חל

מפי , מסכימים בעל פה ובכתב, כי כל המשיבים לבקשה זו, אם כן העותר הציבורי הראה .55

כי בעיית החלת שתי הרפורמות , הבכירים ביותר העומדים בראש כל אחד מהמשיבים

ללא , עוד מסכימים המשיבים כולם. ודחופה, חמורה, בתיכונים השש שנתיים הינה אמיתית

מתוך רצון וטוב והבנת , טה משותפתכי נדרש פיתרון מיידי שיכלול עבודת מ, יוצא מן הכלל

 .כדי להחיל רפורמה מוסכמת בבתי הספר התיכוניים השש שנתיים, המצוקה של העותרים

ומצאו , מדוע לא ישבו יחד עד כה, מסכימים לגבי כל זההצדדים  אם כל: ונשאלת השאלה .56

 העותרובכך היו מייתרים מעיקרו את הצורך של , את אותו פיתרון מוסכם ונדרש כל כך

? ולבקש סעד זמני מאת בית המשפט הנכבד , במסגרת הליך זה ועקתזלהשמיע את  הציבורי

 ...למשיבים הפתרונים רק 

 

 

 הסעד המבוקש: רביעיחלק 

העותר הציבורי כי בית המשפט יוציא צו בזאת  מבקש, לאור כל האמור בבקשה זו לעיל .54

בבתי הספר התיכוניים ' אופק חדש'שימנע את החלת רפורמת , מניעה זמני כנגד העותרים

 :עד להתקיימות אחד מן התנאים הבאים לחילופין, ד"השש שנתיים בשנת הלימודים תשע
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מותאמת ומנוסחת מתוך , גיבוש הסכמה בין המשיבים לגבי החלת רפורמה אחת .54.3

אשר תיושם באופן , כוונה לשמור על הרצף החינוכי השש שנתי בתיכונים השש שנתיים

 .כלל המורים המלמדים בבתי ספר אלה שוויוני על

גיבוש הסדר מוסכם בין כל המשיבים לפיו יוכל כל בית ספר תיכון שש , לחילופין .54.0

 .תחת תנאיה של איזו מן הרפורמות הוא בוחר לעבוד, פ מנגנון שיקבע"ע, שנתי לבחור

ם ולכלל המורים והתלמידי, עלולה לגרום לעותר הציבורי, אי הענקת סעד זמני כמבוקש .50

יצירת שני , שעיקרו ביטול הרצף השש שנתי, נזק אנוש ובלתי הפיך, בתיכונים השש שנתיים

, פ כללים ותנאים שונים"המתנהלים כל אחד ע, מוסדות חינוך נפרדים תחת קורת גג אחת

 .תוך יצירת שני מעמדות של מורים, וקריעת חדרי המורים בתיכונים השש שנתיים לשניים

ולהביא , מבית המשפט לשקול את טובת מערכת החינוך ובתי הספרהעותר הציבורי מבקש  .59

בחשבון שהתוצאה העגומה של הניסוח הנפרד והבלתי מתואם של שני הסכמי הרפורמה לא 

אי ראיית , ובאה לעולם מתוך חטא של רשלנות, היתה מטרה מכוונת של מי מן המשיבים

 .ריועצימת עיניים מצד כל הצדדים להליך בתיק העיק, הנולד

 

 

 סיכום: חמישיחלק 

ממין בית המשפט איננו הזירה הטבעית לבירור נושאים פדגוגיים חינוכיים כי ברי ונהיר  .62

, רגילים לפעולומורים מן הסתם זו גם איננה הזירה שבה מחנכים . זו בבקשהו לעואלה שה

הדין והעותר הציבורי מתנצל מראש בפני בית המשפט הנכבד אם לא עמד בכל דקדוקי סדרי 

 .או מקובלות הניסוח במסגרת בקשה זו

כמו גם סירובם , השתלשלות העניינים בתיק העיקרי במהלך השנה האחרונה, עם זאת  .63

שכפי  ,ולמצוא פיתרון לבעיה, העיקש של המשיבים לשבת בתום לב ומתוך רצון טוב יחדיו

ומאמציו הרבים  העותר הציבורי על אף פניות, שהוכח כולם מכירים בקיומה ובחומרתה

אלא לפנות את בית המשפט  ,כל ברירה לעותר הציבורילא הותירה , לגרום להם לעשות כן

 .זו בקשההנכבד ב

זהו איננו דיון על . העותר הציבורי איננו מבקש שיפור בתנאי העבודה של המורים והמנהלים .60

יסודית ובעלת ההכרעה העומדת לפתחו של בית המשפט הנכבד הינה . משכורות ופינות עבודה

ושל התיכונים השש , משמעות עצומה לגבי דמותה של מערכת החינוך הישראלית בכלל

זהו מקרה יוצא דופן וחריג בנסיבותיו ובחשיבותו בהיסטוריה של דיני העבודה . שנתיים בפרט

 .והזדמנות בלתי חוזרת למנוע נזק גדול ולבצע תיקון נדרש ומתבקש, בישראל

בו זמנית , כפי שהראינו סותרות זו את זו באופנים רבים ומהותייםש, החלת שתי הרפורמות .63

אפילו המקורות חיוו דעתם . באותו בית ספר תיכון שש שנתי עלולה להיות בכייה לדורות

רוַתֲחר  -ֹלא: "בספר דברים נכתב. בסוגיה דומה ׁשו  ד  וּוַבֲחמ   ׁש בְּ ואידך  (.'י, ב"כ, דברים" )ויר ַיחְּ

 .זיל גמור

בשל טעות תקבל על הדעת כי דמותה של מערכת החינוך העל יסודית בישראל תקבע אין זה מ .67

הגיע הזמן שכל הצדדים . וחוסר תיאום בין ארגוני עובדים ומשרדי ממשלה, אוזלת יד, אנוש

טעות המעמידה בסכנה את , יודו בכך שנעשתה טעות בניסוח ובחתימה על הסכמי הרפורמה
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טעות . רונות החינוכיים והפדגוגיים העומדים בתשתיתםהתיכונים השש שנתיים על כל העק

והועמדו בפני מציאות מאולצת ובלתי , "בין הכיסאות"שבגינה נפלו התיכונים השש שנתיים 

העותר הציבורי מבקש מבית המשפט להורות למשיבים לרדת מן העצים עליהם . אפשרית

 .שבקיומה מודים שלושתם, ולתקן את הטעות, טיפסו

הגימנסיה 'מנהל בית הספר התיכון השש שנתי , ר זאב דגני"תמכת בתצהירו של דבקשה זו נ .65

 .בתל אביב' העברית הרצליה

 

 

 

 

ולצרפם , לאור כל האמור לעיל מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד להכיר בעותרים כעותר הציבורי

, זמני כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד להעניק לעותר הציבורי סעד. אל ההליך בתיק העיקרי

וליתן צו מניעה זמני כנגד החלת רפורמת אופק חדש בתיכונים השש שנתיים בשנת הלימודים 

 .עד להתקיימות התנאים שנוסחו בראשית בקשה זו, הקרובה

 

 .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה

 

      ____________________________ 

 וועדי המורים של בתי הספר               

 התיכוניים השש שנתיים                 

        

 


