כ"ה סיון ,תשע"ד
 23יוני2014 ,

איגרת אישית לעדכון
 .1ציבור המורים העי"ס סיים את שנה"ל ויצא לפגרת הקיץ .
חלקנו ,למרות הפגרה ,ממשיכים לתגבר את תלמידנו לבחינות הבגרות שטרם הסתיימו
וזאת בהתנדבות .אחרים ממשיכים בהשתלמויות הנחוצות במערכת החינוך ,אחרים עוסקים
בבחינות מעבר של תלמידים כושלים ובלא מעט בתי"ס מלמדים סמסטר קיץ  .רוב העבודות
הללו ,למעט סמסטר הקיץ ,הן עבודות שרובנו עושים בהתנדבות ,לטובת תלמידנו ועל
חשבון חופשתנו .
לכן ,יש להקפיד הקפדה יתרה על כך שימי ההערכות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה
יתנהלו עפ"י הוראות ארגון המורים .
שנה"ל תשע"ה מתחילה ב , 1.9 -יום שני בשבוע  .לכן ,עפ"י הוראותינו ,מותר לעשות יום
היערכות אחד בלבד ,סמוך לפתיחת שנה"ל ביום ראשון ,ה. 31.8.14 -
רק על סמך היתר מיוחד ובהסכמת הארגון וועד המורים בביה"ס ,ניתן להקדים את יום
ההיערכות ליום חמישי ה 28.8.14 -או ליום שישי ה. 29.8.14 -
כך או כך ,לא עושים יותר מיום היערכות אחד .
אין כל סמכות ,לאף מנהל בי"ס ,לקרוא למורים בימים אחרים וליותר מיום אחד ולא
בתאריכים שקבענו ובאופן שקבענו .

 .2הבהרה למורים שנמצאים בעוז לתמורה או שיכנסו לעוז לתמורה בתשע"ה :
עפ"י סיכום עם משרדי החינוך והאוצר ,כפי שכבר פרסמנו ,יום הלימודים של מורה המועסק
 100%משרה יחל בשעה  08:00ויסתיים ב , 15:30 -בהתאמה .
כלומר ,אם מורה מגיע לביה"ס ב 7:45 -או  7:50הוא לא יצטרך להישאר עד  .15:30שעות
תומכות הוראה ניתן לבצע גם לפני שעה  08:00אך לא לפני  07:00ואז גם סיום יום העבודה
הוא בהתאמה לתחילת יום העבודה .
אורך השיעורים כולל שעות תומכות ההוראה )פרטני ,השתלמות ,בדיקת מבחנים ומערכים,
קבלת הורים וישיבות מורים(  45דקות ולא יותר ,למעט שעתיים ראשונות מתוך  4השעות
הראשונות שמותר שיהיו באורך  50דקות.
כל השיעורים וכל השעות תומכות ההוראה  +ההפסקות השונות צריכות להסתיים עד 15:30
בהתאמה לתחילת יום הלימודים .
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 .3אין לקיים ישיבות מורים או השתלמויות מכל סוג שהוא אחרי  ,15:30אלא באישור ועד
המורים בביה"ס וככל שניתן אישור כזה ,שעות אלו יקוזזו מהשעות שהמורה חייב לעבוד
במשך השבוע וזאת בחודש השוטף או חודש לאחר מכן .
חשוב מאוד להקפיד על כך ! כל הסדר אחר בהסכמת המורה יש לעשות בכתב .
 .4רפורמה בבחינות הבגרות או כפי ששר החינוך קורא לה "ישראל עולה כיתה -חינוך
משמעותי"  :בעיקרון  ,אנחנו לא נגד רפורמה בבחינות בגרות  .אנחנו נגד אנרכיה  ,בלגן ,
חוסר וודאות ופגיעה בתנאי העבודה של מורים .
אנחנו מנהלים מו"מ עם משרד החינוך במטרה להסדיר את כל הסוגיות הנ"ל ולהבטיח קיום
המקצועות ,כי אחרת מקצועות ייעלמו ומאות מורים יפוטרו  .אפשר להקל על התלמידים ,
לצמצם את מספר השאלונים או מספר המועדים של הבחינות ,אך אי אפשר לבטל בחינות,
לפגוע במצטיינים ע"י הגבלת מספר המקצועות המורחבים ועוד .
שר החינוך מגלה רצון טוב ויש לברך אותו על כך ,אך לצערי הרב ,משרד האוצר הוא זה
שמכניס "מקלות בגלגלים" ומונע עשיית הסכם בדבר מניעת הכבדה על המורים ובוודאי
מניעת תשלומים כאשר האחריות שלנו היום היא גדולה ביותר  ,עבודה שוחקת ולא
מתוגמלת כראוי ,עדיין .
לכן ,אם משרד החינוך והשר העומד בראשו רוצים לעשות רפורמה ,ואנחנו לא מתנגדים לה,
צריך להפשיל שרוולים ולהתאמץ לשכנע את האוצר שציבור המורים חרד מאוד לביה"ס למה
שקורה בו ,למעמדו ותנאי עבודתו ושכרו .
עדכונים נוספים בהמשך.
אני מאחל לכם חופשה נעימה .
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