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אלפי מילים נכתבו בחודשים האחרונים על 
הרפורמה במערכת החינוך. מהכותרת ברור 
שלא מדובר ברפורמה, אלא בתוספת שעות 
הוראה עם הסכמי שכר חדשים המנציחים 
את הבעייתיות של מעמד המורה, יחסי מורה 

-סביבה ושכר.

ראשית - חשוב לומר כי מדובר במערכת 
מורכבת של שיתופי פעולה מחייבי פשרה 
בין הסתדרות המורים, משרד האוצר ומשרד 
החינוך בראשות שני אנשים ראויים )השרה 
יולי תמיר והמנכ"ל(. מתנאי הפתיחה הרעים 
של המציאות בישראל, שבה "נערי האוצר" 
והאווירה הציבורית העוינת את מערכת החינוך 
מכתיבים את המציאות יותר מכל השותפים, 
התוצאה היא בינונית ללא עתיד ורוד, אבל עם 

כמה כיוונים חיוביים מעניינים.
שנית - ברצוני להצהיר שמערכת החינוך לא 
חולה ולא קורסת, אלא נמצאת במקום טוב 
בין המערכות הציבוריות –ממלכתיות בישראל 
)צבא, בריאות, רווחה(. אם ניקח בחשבון את 
כלל הציפיות הסותרות המופנות כלפי העוסקים 
בחינוך )הישגים לימודיים, חינוך ערכי, חיזוק 
החוסן הלאומי, בית חם וגבולות לילדים, צמצום 
פערים ועוד ועוד(, נגיע למסקנה המתבקשת: 

אנשי החינוך עושים מעל ומעבר.
כפועל יוצא מדברים אלה, ולא כפונקציה של 
"הידרדרות המערכת" קיים צורך דחוף בשינוי 
משמעותי בשבוע העבודה של המורה בישראל, 
הבא לאפשר מילוי של חלק מהמשימות הנדרשות. 

שינוי זה חייב לכלול את המרכיבים הבאים:
- מכסימום 24 שעות הוראה בשבוע מכל סוג 

)מול כיתה או פרטני( בביה"ס תיכון ויסודי!
- תגמול עבור שעות הכנה וישיבות.

- העלאת שכר ב - 25%, בלי משחקים של 
תוספת עבודה.

- יצירת תנאים פיזיים לעבודה בבית הספר 
מחוץ לכיתת הלימוד.

- צמצום חופשות החגים והסדרת שעות ההכנה  

ובדיקת המבחנים בימים אלה.
- הקטנת הכיתות למקסימום 30 תלמידים.

כל אדם שקרא את מסמך הרפורמה יודע שהיא 
כוללת אולי חמישית מכל תנאי הבסיס הללו. 
אופק חדש הוא פשרה גדולה מאוד בתוך מציאות 
של התפוררות חברתית, בין מלחמת מאסף על 
עקרונות של צדק אוניברסלי ושוויון חברתי 
לשאיפתם של רבים ל"הגמשת שוק העבודה". 
יחד עם זאת יש ברפורמה מרכיבים חיוביים 

שיכולים ליצור תנופה ופיתוח.
בשורות הבאות אנסה לשרטט את החיוב ע"י 

התמודדות עם טענות המתנגדים:

תשובה למבקרי אופק חדש

טענה ראשונה - שכר המורים יורד בשעות 
הנוספות שהם עובדים פר שעת עבודה:

זהו שקר גס! מכל סימולציות השכר של חברות 
הצוות בבית ספרי התקבלה תמונה אחרת - לחלקן 
עלה השכר לשעה באופן משמעותי ולחלקן 
הוא עלה רק במעט. לאף חברת צוות לא ירד 
השכר. כל זאת בלי להחשיב את העובדה שכל 
השכר מעתה הוא פנסיוני, וגם קרן ההשתלמות 

נגזרת משכר גבוה יותר.
עוד יש להדגיש - כל תוספת העבודה היא לטובת 
עבודה בקבוצות קטנות, ובחלק מהמקרים להקטנת 

מספר התלמידים בשיעורים "הרגילים".
טענה שנייה - מעתה יהיו המורים נתונים 
לאכזריותם של המנהלים, אשר כוחם ועוצמתם 

יגדלו פלאים בניסיון קבוע לפטר מורים:
"לא דובים ולא יער" - בכל מקרה תהליך של 
פיטורין יהיה תהליך ארוך ומכאיב )הוא יצטמצם 
משלוש שנים לשנתיים ויכלול ועדות וארגוני 
מורים!(, ואכן יש מספר מועט של מורים שאינם 
מתאימים וגורמים לנזקים הן לתלמידים והן 
לעצמם. ברור לכל אדם בר דעת שלא זאת הבעיה 
הבוערת שלנו. להפך - ברגע שאנחנו מדגישים 
את הנושא אנחנו משחקים לידי השטרסלרים 

והמירב ארלוזורובים למיניהם.

מכל סימולציות השכר של 

חברות הצוות בבית ספרי 

התקבלה תמונה אחרת – 

לחלקן עלה השכר לשעה 

באופן משמעותי ולחלקן הוא 

עלה רק במעט. לאף חברת 

צוות לא ירד השכר.

קיימים ארגוני מגזר שלישי 

הנותנים לסוציאליסט 

המצוי מסגרת לעבודה בלי 

החסרונות של מערכת גדולה 

וקשת עורף שקשה להיאבק 

על דרכה. מצד שני, בעבודת 

המגזר השלישי גם אין את 

היתרונות של השפעה על 

אחת המערכות הציבוריות 

האחרונות בישראל.

'אופק חדש' הוא לא מהפכה
אלא תוספת משאבים מערכתית בשילוב אורות וצללים

יאיר אלברטון
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טענה שלישית - ההסכם לא נחתם לאחר תהליך 
דמוקרטי בהסתדרות המורים:

כאן - כולנו בבעיה! שני ארגוני המורים 
הינם גופים לא דמוקרטיים המוציאים שם 
רע לארגוני העובדים, אך בכל זאת מייצגים 
את האינטרסים של כולנו. מי שיעקוב אחר 
טענותיהם ישים לב שלא הכל שחור, והרבה 

מהנאמר מקובל עלינו.
המסקנה - יש צורך בשינוי פרסונלי בהסתדרות 
המורים, שיביא עימו גם שינוי בצורת העבודה 
וההתבטאות. כל זה לא משנה את העובדה כי 
מדובר בהסכם המביא עימו שינויים קטנים 
לטובה. לדוגמא - שכר התחלתי גבוה יותר 
או עלייה בדרגה ע"פ מקפצות הנהוגות 
בהסכמי שכר אחרים בשירות הציבורי )כל 

שנתיים=7.5%(.
לבסוף - הסכמי שכר הינם פלטפורמה למעשה 
החינוכי. כסוציאליסטים אנו חושבים כי הם 
מבטאים מהות ורעיון, ולא רק תוצר של מעשה 
התחרות השוקי. חשוב שנשים לב שמאחורי 
התומכים ברפורמה, מקרב אנשי החינוך, ישנם 
בני אדם השותפים איתנו בעיצוב החברה. 
הכרחי לקיים עימם דיאלוג מתמיד על הקשר 
שבין המעשה החינוכי "הקטן" - למשל, הוספת 
שעה פרטנית לתלמיד מתקשה - לבין התמונה 
הגדולה - מערכת ההסדרים והרעיונות בחברה 

בה אנו חיים.

!In - מגזר ציבורי ,Out -מגזר שלישי

על סדר היום החינוכי שלנו צריכה להיות 
הפעולה להפיכת בתי הספר למקומות בהם 
נעשית עבודה הכוללת גם את מרכיבי החינוך 
הרעיוני וה"בלתי פורמלי". על סדר היום הפוליטי 
שלנו צריכה להתנוסס האמירה: עובדי המדינה 
או עובדי הגופים הממלכתיים אינם חבורת 
בטלנים, הנתונים בסד הבירוקרטיה ומשחקי 
הכבוד. משרדי הממשלה הם הסיכוי העיקרי 
שלנו במאבקנו על חברה צודקת. כל קוראי 
'חברה' ייגשו עכשיו לראי וישאלו את עצמם 
למה הם לא עובדי מדינה? התשובה ברורה - כי 
יש אפשרות אחרת. קיימים ארגוני מגזר שלישי 
הנותנים לסוציאליסט המצוי מסגרת לעבודה בלי 
החסרונות של מערכת גדולה וקשת עורף שקשה 
להיאבק על דרכה. מצד שני, בעבודת המגזר 
השלישי גם אין את היתרונות של השפעה על 
אחת המערכות הציבוריות האחרונות בישראל. 
אל לנו להניח לרגע את עטנו וידנו מהתמודדות 
זו. ניצחון אפשרי רק אם נאמר לעצמנו - כולנו 
לחינוך הפורמלי. כולנו לבתי הספר. שם נעשית 
העבודה הרצופה; לשם מגיעים כ-ו-ל-ם; שם 
עדיין איננו נתונים לחסדיהם של נדבנים ולירידת 
ערך הדולר. בקיצור - מגזר שלישי - Out, מגזר 

ציבורי - In. שלוש ארבע לעבודה!

"מספר המיליונרים )בעלי הון נזיל ופנוי בהיקף של לפחות מיליון דולר( בישראל זינק בשנה האחרונה  ב-13.6%. לפי 
דו"ח העושר של חברת מריל לינץ', בישראל חיים 8,200 מיליונרים; שיעור הגידול במספר המיליונרים בישראל הוא כפול 
מהממוצע העולמי. סיגל שפירא, מנהלת הבנקאות הפרטית במריל לינץ' ישראל, אמרה כי הגידול המרשים במספר המיליונרים 
בישראל נובע בין השאר מהעושר והרווחים שצברו בעלי שליטה בחברות ישראליות. לדבריה, ניצלו אותם אנשי עסקים את השווקים 
הפיננסיים בישראל ובעולם כדי להפיק רווחי הון גדולים ולצבור עודפי מזומנים גדולים ונזילים".  )כלכליסט, 24.6.08(.  ואנחנו שואלים: 
מדוע בישראל גדל שיעור המיליונרים כפול מהממוצע העולמי? )מכירת נכסי-מדינה בזול, מיסים נמוכים לעשירים(, ולמי מועילים 

כל אותם המיליונרים? )להם עצמם, לבנק מריל לינץ' ודומיו, אך כנראה לא לנו(.

יאיר אלברטון 

הוא מנהל בית 

הספר ז'בוטינסקי, 

בית שמש

yair@tamuz.org.il

קצה 
הקרחון

אופק חדש הוא פשרה גדולה 

מאוד בתוך מציאות של 

התפוררות חברתית, בין 

מלחמת מאסף על עקרונות 

של צדק אוניברסלי שוויון 

חברתי לשאיפתם של רבים 

ל"הגמשת שוק העבודה".


