י"ג אדר ,תשע"ה
 4מרץ2015 ,
רא/למ11654/

לכבוד
רכזי הטיולים ומנהלי בתיה"ס

שלום רב,

פעמים רבות בעבר ובהווה  -בעל פה ובכתב  -הצענו לכם ,המנהלים ,לדאוג לכך שבכל ההתקשרויות
עם חברות טיולים ,אכסניות ,הסעות וכד' ,יוכנס סעיף בהסכם שמאפשר את ביטול או דחיית הטיול
ללא נזקים כלכליים ,עקב סיבות הקשורות בכוח עליון או שביתות של ארגון המורים.
לצערי הרב ,רבים מכם לא עשו זאת .כעת ,כאשר הרוב המכריע מסכים עם העיצומים שלנו בנושא
הטיולים ,שהם למען בטיחות התלמידים והמורים ,אנו מקבלים בקשות היתר יציאה לטיול ,בגלל
הפסדים כספיים שיגרמו לביה"ס ופיצוי שצריך לשלם לחברות הנסיעות עקב הביטול.
אילו שמעו כל המנהלים בקולנו והיו מכניסים כולם להסכם ההתקשרות את סעיף הביטול עקב כוח
עליון או שביתות של ארגון המורים ,לא היו מנהלים מגיעים למצב כזה של הפסדים כלכליים והדבר
לא היה פוגע ביכולתנו להשיג את הביטחון המירבי לתלמידים ולמורים.
תאונות קורות ולא תמיד שומעים עליהן .למשל ,השבוע נפל תלמיד מבי"ס גרוס קריית גת ונפגע
קשה ולפני כשבוע תלמידה מלאו בק ,ואלה רק המקרים שיודעים עליהם .על מקרים רבים אחרים,
שלא מתפרסמים ,רק התלמיד והמורה שהיה אחראי יודעים ונפגעים.
ארגון המורים לא רוצה רעתו של אף אחד ,ההיפך הוא הנכון.
לכן ,ככל שנהיה יותר ממושמעים במאבק ,הוא יהיה קצר יותר וישיג תוצאות טובות יותר.
תלמידים שיוצאים לטיולים עם מורים שלא הוכשרו ללוות טיולים מסתכנים בגופם .מורים אשר מלווים
את אותם תלמידים מסתכנים בתביעות משפטיות כבדות ביותר ,עם תוצאות של הרס משפחה,
פגיעה בבריאות המורים ובני משפחתם ופגיעה כלכלית קשה עד כדי הרשעה פלילית.
צו המניעה שביה"ד הארצי לעבודה הוציא נגד העיצומים שאנו נוקטים אינו חל על מורים
העובדים בכל הרשתות החינוכיות למיניהן  -דתיים וחילוניים ,עמותות ,חברות ,ועובדי מדינה.
לגביהם העיצומים נמשכים.
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בימים אלו מתקיימים מגעים אינטנסיביים עם משרד החינוך במטרה להגיע לסיכום.
רפיון דווקא ברגעים אלו יקטין את האפשרויות להגיע להסכם סביר שבו כולם מרוויחים  -התלמידים,
המורים ומורי השל"ח.

העתקים:
חברי מועצת ארגון המורים
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים ,ארגון המורים
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