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 21-90-10292  א "סב                                                            הארצי לעבודה בירושליםהדין -בבית

 

 

  לתגובת הסתדרות המורים תגובה מטעם העותר הציבורי

 

ובעקבותיה בקשת ארגון המורים , לאחר קבלת תגובת הסתדרות המורים לבקשת העותר הציבורי

, להגיב לדברים הקשים ולהשמצות הפרועות שבהן בחרה הסתדרות המורים להשתמש בתגובתה

עם כל הרצון שלא להכביד על . אף הואלהגיב נכון יהיה האם  בט העותר הציבורי ארוכותהתל

ולמרות שאט הנפש מהשפה המתלהמת ומההתנהלות הלוחמנית והקטנונית לפרקים של , ההליך

שני מוזאת , בקצרהלהגיב  יט העותר הציבוריהחל, שני ארגוני המורים האמורים לייצג אותנו

 : טעמים פשוטים
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 .לצורך תקשורת ומסירת כתבי בית דין עבור כלל העותרים 1ישמשו אמצעי הקשר של העותר , בשל ריבוי העותרים 

 'אח 12-תל אביב ו', ועד המורים בבית הספר עירוני ד

 ואוריאלה ענבר , צביאלי-אדווה רנרט, ה עמי מטלון"י ה"ע 

vaad.peula.6@gmail.com
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  -נגד    -    

 

 

 

 העותר הציבורי והמבקש

 

 מדינת ישראל. 2

 'ד מיכל לייסר ואח"עו, פרקליטות המדינה ידי-לע

  ירושלים, 5ל "מחמרחוב 

 20-5239552: פקס 20-5239505: טל

 הסתדרות המורים בישראל . 1

 'ואח או אסף ברנזון/ד חיים ברנזון ו"כ עוה"ב ידי-לע

 25525הרצליה פיתוח , 52מרחוב חבצלת השרון 

 29-9529309: 'פקס 29-9550339: 'טל

 'ד ארנה לין ושות"ידי משרד עוה-ועל

 50230אביב -תל 2קויפמן ' מרח

 23-5355999: 'פקס; 23-5355555: 'טל

 'ד אהוד שילוני ואח"ידי עו-ועל

  25035השרון  רמת, 22רחוב סוקולוב 

 23-5522223: פקס 23-5522222: טל

 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.3

 או עידו עשת/ד נורית אלשטיין ו"ידי עוה-על

 או דרורית פרל /או תמר סוקניק ו/ד סיגל פעיל ו"ידי עוה-ועל

 55502אביב -תל 33קומה , מגדל ציון, 25מרחוב רוטשילד 

 23-5335223: 'פקס ;23-5335222: 'טל
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למעלה מארבעת כנציגי חברי וועדי המורים המרכיבים את העותר הציבורי חשים כי , תראשי

אנו מחוייבים להגן על כבודם של , שבחרו בנו כדי לנהל את ההליך הזהמורים אלפים מחנכים ו

 .שנרמס ברגל גסה על ידי מי שמתיימר להיות הארגון היציג שלהם, חברינו

התכסיסים המשפטיים וההתגוששות הילדותית , להמתמתקבלת התחושה כי השפה המת, ושנית

מסיטים את תשומת הלב , ובת ההסתדרות האמורהגשהגיעו לשיאם בת, בין ארגוני המורים

 . בהליך מן הנושא העיקרי שהוא מצוקתם של בתי הספר השש שנתיים
 

 תגובה גופאה
 

כאילו , ריםשל הסתדרות המוהאשמותיה את בשאט נפש מכחיש מכל וכל העותר הציבורי  .3

כמו  .חיו של ארגון המוריםוושל, שאינם נקיי כפיים היה העותר הציבורי מכלול של מתחזים

 וצגנים ממה שהואינטרסים זרים  ושמ לפיה הוא מונעעל ההשמצה כן מלין העותר הציבורי 

 .משפט הנכבדבפני בית ה

שחלקם חברים , להדרך שבה בחר ארגון מורים להציג ציבור שלם של מחנכים ומורים בישרא .0

כל ההאשמות . ומקומה לא יכירנה בבית המשפט, איננה מתקבלת על הדעת, בו עצמו

וממילא אין בהן שמץ של אמת , ללא שמץ של ראייה או תימוכין, וההשמצות נאמרו בעלמא

 .ולכן לא יכולות היו להיות נתמכות

ת להסתדרות המורים להורו משפט הנכבדבית האיננו יודע אם מסמכותו של  העותר הציבורי .3

פונה בזאת העותר הציבורי אל בית המשפט לעשות ,  אולם אם כן, לחזור בה מהאשמות אלו

 .כן

, אם בטרם היא משתלחת בציבור המחנכים והמורים, תיטיב לעשות הסתדרות המורים .2

, בכל הנוגע לקיומם של אינטרסים זרים ולגילוי נאות, תעשה בדק בית פנימי אצלה עצמה

 .במומו פוסל -סל משל הפו

תילי תילים של מלל כתבו שלושת משרדי הפרקליטים המייצגים יחד את הסתדרות המורים  .5

קרי , הוא בכי טוב המצב בשטחכאילו וא ושה ובהם חזרו פעם אחר פעם על מצג, בהליך זה

 .לעושל רפורמת אופק חדש במקומות בהם מיושמת בפלכאורה הצלחה  כבירה 

לאתר האינטרנט של הלשכה הנכבד  משפטבית האת תשומת זאת בהעותר הציבורי מפנה  .6

האם הביאה הרפורמה : 'אופק חדש'רפורמת "שבו פורסמה מצגת , המרכזית לסטטיסטיקה

 2" ?לשיפור באטרקטיביות מקצוע ההוראה והישגי התלמידים

הלשכה המרכזית מ דוד מעגןמר על ידי   הוצגה ו ,2.5.33תפרסמה ביום שה, המצגת .5

של האגודה הישראלית  09-הכנס השנתי ה, ועידת הכלכלה של ישראלוב טיקהלסטטיס

אופק "רפורמת תוצאותיה של את  מנתחת באופן אובייקטיבי ,0233יוני חודש ב לכלכלה

 :ובין היתר, קשים ומציגה נתונים ,מדברת בעד עצמה המצגת. כפי שיושמה בשטח" חדש

אלא , לא רק שלא ירדו לאחר שנת המעבר לרפורמה, שיעורי הנשירה של מורים חדשים  .א

  .אף עלו

 .ביחס לשנים שקדמו לרפורמה ת מוריםתקבל מקדם חיובי ומובהק להסתברות לנשירה .ב
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שיעורי הנשירה המוסדיים כמעט הכפילו עצמם במערכת בתוך , בעקבות החלת הרפורמה .ג

 .מספר שנים

אם כי מובהקותו ועוצמתו נמוכים , חיובי עם ההישג במתמטיקה קשר, ס ברפורמה"לבי .ד

 . יחסית

 .לא נמצא קשר עם ההישג באנגלית, ס ברפורמה"לבי  .ה

  .מדעיםעם ההישג בלא נמצא קשר ס ברפורמה "לבי .ו

 : בסיכום המצגת נכתב כך .0

 :(הדגשות לא במקור) ממצאי המדדים השונים מעלים"

לא נמצאה השפעה חיובית בכל רפורמה ל, מבחינת אטרקטיביות מקצוע ההוראה •

הרפורמה כן הובילה , יחד עם זאת .הקשור למשיכה ושימור של מורים במערכת

 .לשיפור באיכותם של הפונים לעיסוק בהוראה

, להוציא קשר חלש עם הישגי המיצב במתמטיקה, מבחינת הישגי התלמידים •

 . לרפורמה לא נמצאה השפעה מובהקת

ס "קטנה יותר בבי, (CVי ערכי "עפ)יכר כי השונות נ, מבחינת צמצום פערים •

שונות זו נמצאה קטנה יותר גם , יחד עם זאת. ברפורמה ובאופן בולט בחינוך העברי

כך שלא ניתן לייחס זאת להשפעת תוספת שעות פרטניות , טרם כניסת הרפורמה

 ."במסגרת הרפורמה

פר בחטיבות הביניים שבבתי מן המצגת עולה כי עצם היותה של הרפורמה מיושמת בבתי הס .9

ר "בפגישתנו עם יו. הספר השש שנתיים לא מעיד דבר וחצי דבר על הצלחתה אולי להפך

, עימתנו את מר וסרמן עם המצגת  הזו 5.5.33בלשכתו ביום , מר וסרמן, הסתדרות המורים

והסתפק בכך , סירב להכיר במסקנות הקשותומר וסרמן , שהתפרסמה יום קודם לפגישה

זו גם הרוח העולה מתגובת ההסתדרות לבקשת העותר ". קוש מוחלטקש" ה אותהכינש

 .זלזול מוחלט בכל מי שאיננו שייך למנגנון המסואב עליו חולש מר וסרמן -הציבורי 

נתונים ומסקנות אלה מציגים בבירור את מצוקת המורים שנאלצו בכפייה לעבוד תחת משטר  .32

ד מוחלט למצגי השווא שהציגה ההסתדרות בפני בניגו, הרפורמה שיזמה הסתדרות המורים

' עוז לתמורה'קרי , אין בכך כדי לומר שהרפורמה שיזם ארגון המורים. בית המשפט הנכבד

אלא רק להדגים את ההכרח בצירוף , עדיפה עליה או חסרה ליקויים ובעיות משל עצמה

יא בפני בית המשפט וזאת כדי להב, העותר הציבורי להליך ומתן צו המניעה שהתבקש על ידו

 .הנכבד תמונה מלאה ואובייקטיבית של הנעשה בשטח

המתנגחים זה בזה במסגרת הליך זה בחסותה של המדינה שאיננה עושה , הארגונים היריבים .33

מציגים כל אחד מצגים , י העותר הציבורי"די כדי לפתור את מצוקת המורים כפי שהועלתה ע

על פני הרפורמה של הארגון " שלהם"את הרפורמה באופן שיקדם , מוטי אינטרסים, חלקיים

זהו מצב אבסורדי שממנו יפגעו קודם ככל ובעיקר בתי השפר התיכוניים השש . המתחרה

 .כפי שהראה העותר הציבורי בבקשתו, שנתיים והמורים המלמדים בהם

תדרות המורים להתבייש בושה עמוקה על כך שהיא נזקקת לשקרים ולהשמצות כדי סעל ה .30

', אופק חדש'להטעות את בית המשפט הנכבד בנודע לרפורמת , ת על מחדליה שלהלכסו

 .ולגרור את כבודם של מחנכי ומורי התיכונים השש שנתיים ברפש
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כי קיבלנו לידינו את החלטת בית המשפט הנכבד לקבוע את הדיון , ובשולי הדברים נוסיף .33

לא , כך לתחילת שנת הלימודיםהסמוך כל , מועד מאוחר זה. 32.0.0233בתיק העיקרי ליום 

כיאות לשנת הלימודים  ךלהיער, ולתיכונים השש שנתיים בפרט, יאפשר לבתי הספר בכלל

קביעת המועד  .תחת עננת אי וודאות כבדה האופפת כרגע את מציאות עבודתנו בשנה הבאה

  .ל לדיון תוך הסכמת כל הצדדים מעידה על הריחוק העצום והכואב של הצדדים מהשטח"הנ

 

לצרף אותו להליך , מתחזק עוד יותר הצורך להעתר לבקשת העותר הציבורי, אשר על כן .32

ויאפשר לתיכונים השש שנתיים להתכונן , ולתת צו מניעה זמני שירגיע את השטח, המתנהל

יתכן שדווקא צו המניעה האמור יוציא את . לשנת הלימודים הבאה ללא חשש או מצוקה

וידחף אותם למצוא יחד עם משרד החינוך הסדר , וחה עד כהארגוני המורים מאדישותם הזח

 .שעל הצורך העמוק בו אין עוררין, פשרה נאות

צו  ולתת, מתבקש בית הדין הנכבד לצרף את העותר הציבורי להליך, לאור האמור בתגובה זו .35

 .מניעה זמני כמפורט בבקשה נשוא תגובה זו

 

 

____________________ 

             ספר ועדי המורים של בתי ה

   התיכוניים השש שנתיים   

 ( "העותר הציבורי)"     


