קהילה יקרה,

כדי לוודא שכולם מעודכנים ואין בלבול -
מחר ,ביום ב' ,ה ,31.6.42-תחל שביתה ללא הגבלת זמן בביה"ס.
בית הספר יהיה סגור באותה מתכונת כמו בשביתת האזהרה ,ביום ד' בשבוע שעבר ,ולא
תותר כניסה למתחם.
אנו קוראים לכל ההורים לא לשלוח את ילדיהם בהסעות ולא להביאם לביה"ס.
אנא חסכו מהם את אי-הנעימות ואל תעמידו אותם ואותנו במצב של קונפליקט.
בתגובה למכתבם של ועד עמותת מ.ח.ר שנשלח אתמול -
ראשית ,כמה תיקונים עובדתיים:
א .הטענה כאילו ועד העובדים בביה"ס מייצג רק  71מורים המועסקים בעמותה אינה נכונה .כפי שידוע
היטב לחברי ועד העמותה (שהרי ביקשו מאיתנו כבר פעמיים את רשימת כל החברים המאוגדים),
התארגנותנו דרך "כוח לעובדים" כוללת  82חברים חתומים .חשבון פשוט מראה כי מדובר ברוב המורים
בביה"ס ,וגם מורים שאינם מועסקים ע"י עמותת מ.ח.ר כלל .זאת ,מבלי לציין את התמיכה הרבה ,הן
במעשים והן במילים ,לה זוכה מאבקנו הצודק גם ממורים אחרים בביה"ס  -כולל כאלו שלא בחרו לחתום
ולהצטרף להתארגנות עדיין.
ב .מאחר ומרבית מורי-בית הספר מאוגדים דרך "כוח לעובדים" ומהווים ארגון עובדים יציג (ישות
משפטית הדורשת חתימה של רק שליש מהעובדים) ,הרי שהם מייצגים את כל העובדים בביה"ס
ומדברים בשמם .אין כל תוכן לטענה כאילו מורי משרד החינוך אמורים להיות בסכסוך עבודה מול משרד
החינוך ומורי העירייה מול מעסיקיהם בעירייה ,שכן ,כאמור ,ועד העובדים של בית הספר (ולא "ועד מורי
העמותה" ,כפי שכינו אותנו במייל מטעם ועד העמותה) ,כשמו כן הוא  -מייצג את כל עובדי בית-הספר -
והוא מצוי בסכסוך עבודה מול ועד עמותת מ.ח.ר.
שנית ,אנו מעוניינים להשיב לטענת ועד העמותה כאילו דרישתנו לעגן מולנו את תנאי העסקתנו בהסכם
קיבוצי "מערערת את הבסיס לשיתוף פעולה" עם חברת יובל חינוך:
יש לציין כי כל סירוב של חברת יובל חינוך להעסיק עובדים שהיו מאוגדים ,שאיגודם היה יציג ,או שתנאי
העסקתם עוגנו במסגרת הסכם קיבוצי אינה חוקית  -שכן כל אלו הינן זכויות עובדים בסיסיות במדינת
ישראל .דומה הדבר למעסיק המסרב לשכור קבוצה של עובדות כי רבות מהן הינן בהריון  -זה פשוט לא
חוקי .אנו סבורים כי נכונותה של עמותת ההורים לסייע ליובל חינוך להפר את החוק הינה חמורה ביותר
והיינו רוצים לקוות כי חברי ועד עמותת מ.ח.ר יעדיפו לסייע לציבור המורים המופקדים על חינוך ילדיהם
לשמור על היותם מאוגדים ולא יבחרו לסייע למעסיק קבלני בקיפוח עובדיו בתביעה בלתי-חוקית.
שלישית ,אנו מאמינים בשקיפות וברצוננו לחלוק עם כל הקהילה את מירב הפרטים לגבי מאבקם של ועד
העובדים המייצג את כלל מורי בית-הספר.
אנו מזמינים אתכם להיכנס לבלוג שלנו בכתובת http://democraty-yafo.workers.org.il :שם ניתן
למצוא את כלל ההתכתבויות בינינו לבין ועד עמותת מ.ח.ר ועוד.
לסיכום ,אנו רוצים להדגיש שוב שאיננו שמחים לשבות ואיננו ששים אלי קונפליקט.
הכרזת סכסוך העבודה ,ההכרזה על שביתת האזהרה בשבוע שעבר וההכרזה על השביתה הנוכחית
נעשו מתוך תחושה של אין-ברירה ותחושה קשה בצוות כי מעסיקינו נטשונו.
איננו מעוניינים להיות עובדי קבלן לא-מוגנים ,והמעט שהיינו מצפים ממעסיקינו היה לסייע לנו
לשמור על התאגדותנו .אנו נאבקים על זכותנו הדמוקרטית ,ואנו קוראים לכם להביע סולידריות עם

המורים שעמלו קשות השנה ובשנים הקודמות למען חינוך ילדיכם ולא לשבור את שביתתם .אנא,
אל תשלחו את ילדיכם לביה"ס וסייעו לנו במאבקנו הצודק!
כמו כן ,הורים המעוניינים לסייע מוזמנים להצטרף אלינו במשמרת מחאה על שער בית-הספר החל
בשמונה בבוקר.
בכבוד רב,
עופר חרמש ,תומר פרידמן ,דניאל תדמון ונעמה ביגלמן
בשם ועד העובדים בבית-הספר הפתוח-הדמוקרטי ביפו

