קהילה יקרה ,
כידוע לכולנו ,היום הושבת בית -הספר  ,שעריו נותרו סגורים ולא קוימו לימודים.
אנו רוצים להודות לכל ההורים ששלחו מכתבי תמיכה וחיזוק ,וגם להורים שבאו עם ילדיהם או בלעדיהם
להפגין סולידריות עם ציבור המורים ועמדו עימנו במשמרת המחאה בשער בית הספר.
בסה"כ הגיעו לביה"ס אחד -עשר ילדים ,כמעט כולם בשל הבלב ול שנוצר עקב המיילים הסותרים אתמול .חלקם שבו
הביתה בכוחות עצמם ,חלקם הלכו מביה"ס לחוף הים וחלקם חיכו להוריהם שנקראו לאסוף אותם .כל הילדים קיבלו
קרטיבים ומיץ פטל ולמרות שלא נעים לראות בית -ספר סגור ,הם זכו לראות את מוריהם וחונכיהם מעבירים שיעור
חשוב בדמוקרטיה מעשית.
ברצוננו לנצל במה זו כדי לפרט שוב על מה אנו מוחים ומהי דרישתנו:
אנו מבינים כי על ביה"ס נגזר לשנות את אופן ההעסקה של מרבית המורים שהועסקו עד כה ישירות על -ידי
העמותה .כמו כן ,הובהר לנו כי אין כוונה לפגוע בשכרנו עם השינוי הצפוי  -דבר שהינו אך מן הראוי.
כמה מאנשי ועד עמותת ההורים לא מבינים את פשר זעקתנו" .הרי לכל תנאיכם אנו דואגים" ,הם גורסים" .המעבר
ל'יובל חינוך' הוא טכני בלבד .הרי אתם עובדים באותו מקום ,באותה משרה ,באותו שכר ,ומי שמחזיק בכסף
מלכתחילה הוא אותו גוף" ,הם טוענים .
אולם ,עמדתם מתעלמת מהעובדה הפשוטה שבתהליך העברת המורים נלקחת מאיתנו אפשרותנו הפרקטית להיות
מאוגדים .זאת ,כאשר מסתיימים יחסי העובד -מעביד בינינו לבין העמותה ומעסיקינו החדש נבחר להיות חברה
קבלנית ,בעלת מוניטין בעייתי מאוד ביחס לכיבוד תנאים בסיסיים .די לקרוא את הכתבות בתקשורת ולשוחח עם
כמה מהמועסקים שם (דוגמת הורים מבית -ספרנו שלנו שפנו כדי לספר על חוויות ההעסקה האישיות שלהם שם)
כדי להבין שעובד "יובל חינוך"  -זכויותיו בסיכון ,הוא חרד תמידית לתנאיו ,ומתקשה לחוש את הבטחון שאנו
חושבים שמחנכים זקוקים וזכאים לו על מנת לבצע את תפקידם כראוי.
אנו רואים זאת בחומרה רבה שמעסיק כלשהו ,ובמיוחד במסגרת דמוקרטית כמו זו שלנו ,יקבע חד -צדדית
בעבור עובדיו "שינוי טכני" שכזה ,שמשמעותו העיקרית בעבורם היא פירוק ההתארגנות היציגה שלהם .איננו
מוכנים שפתרון הסוגיה המשפטית שנתונה לפתחו של ב יה"ס תיעשה על גבנו!
אולם ,למרות שלא שותפנו כלל במהלכים שהובילו לתכנית המעבר ל"יובל חינוך" ופרטים ממשיים ראשונים אודות
התכנית נחשפו בפנינו רק לפני מעט יותר מחודש  -וגם זאת באמצעים עקיפים ולא -פורמליים ,איננו מבקשים לחבל
בעסקה זו ואנו מוכנים ,בהביננו את הנסיב ות ,לקחת על עצמנו סיכון מסויים ,לעשות דבר שאנו מאמינים שאיננו
לטובתנו ולא לטובת בית -הספר ,ולעבור לעבוד בעבור קבלן כוח -אדם זה .אולם ,דרישתנו היחידה היא שמעסיקינו
הנוכחיים  -עמותת מ.ח.ר  -יסייעו לנו לשמור על ארגון העובדים שלנו במעבר הצפוי .
אם הקהילה לא תוכל להגן עלינו מפני אפשרויות של ניצול וקיפוח שאנו ניחשף אליהן ,כל שאנו מבקשים הוא לא
לקחת מאיתנו את אפשרותנו להישאר מאוגדים ולהגן זה על זו!
האופן ליישומה הפרקטי של דרישתנו הוא ,כפי שציינו בעבר ,חתימה עימנו על הסכם קיבוצי קצר -טווח .הסכם
שדן בזכויותינו הנוכחיות ולא מעבר .אם תהיה להתארגנות העובדים שלנו "היסטוריה" של הסכם קיבוצי,
לאחר פיטורינו וכשנועבר כפרטים ל"יובל חינוך" נוכל ללכת להלחם שם על זכותנו ליציגות  -זכות שלא בהכרח
תינתן לנו ,אולם זהו הסיכוי היחיד לכך.
איננו מבינים את סירובו העיקש של ועד העמותה לחתום על מסמך שכזה עימנו ,שכן אין כל מניעה לכך :ועד
העמותה הוא מעסיקנו עד לסוף חודש אוגוסט ולכן הוא רשאי גם רשאי להגיע להסכמה שכזו עימנו .איננו
מבינים את מיאונם של חברי ועד העמותה להעניק למורים שהפקידו לטפל בילדיהם את המינימום של הגנה
שהם דורשים.
זוהי דרישתנו הצוד קת והפעוטה ,ולא נסתפק בפחות מכך.
בימים האחרונים ,הצוות הניהולי של ביה"ס החל בנסיונות תיווך בינינו לבין ועד עמותת ההורים ואנו מברכים על כך.
שמחנו שבפגישה שנערכה אתמול בנסיון למנוע את השביתה הובעה נכונות עקרונית מצד חברי ועד העמותה
לחתום עימנו על הסכם קיבוצי קצר -טווח ואף התבקשנו לייצר בעבורם טיוטה של הסכם כזה ,אך רבה מאוד היתה
אכזבתנו שרק כמה שעות ספורות לאחר התקדמות זו נסוגו אנשי ועד העמותה מכל ההבנות שהגענו אליהם.

אין אנו מעוניינים לשבות ,אולם אין אנו יכולים להסכים בשום אופן לשליחתנו למעסיק קבלני ללא כל הגנה.
לכן ,הצענו לועד עמותת ההורים כמה ימים נוספים כדי לאפשר הידברות ,עד לתחילת השבוע הבא ,בטרם אנו
נוקטים בצעדים ארגוניים נוספים.
כולנו תקווה כי ייעתרו סוף -כל -סוף לתחינת המורים ונוכל ליישב את המשבר ולהמשיך בדרך יחדיו.
בברכה ,
ועד העובדים
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http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/482/137.html?hp=54&cat=870&loc=23
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