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      שרת החינוך

   יולי תמיר'רופפ

  

  ,שרה נכבדה

  מורים שובתים וכועסים: דוןהנ

  :נדמה לנו שיש דברים שהיועצים שלך שכחו לספר לך

  ? שמניע את שביתת המורים איננו התאווה לכסףהאם לא הבנת כי הדלק 

  ?  כעס אדיר על משרדי החינוך והאוצרכי הדבר שמניע את השביתה הואהאם לא הבנת 

  !נמאס לנו

  .ושאנחנו מורים גרועים לנו לשמוע שמערכת החינוך נכשלת נמאס

, משקאות חריפיםבגללנו הנוער שותה ש, נמאס לנו לשמוע שבגללנו הנוער לא מתנדב ליחידות קרביות

  . צורך סמים ומתנהג באלימות

שהו יכי מ ,מפוטרים או נשלחים לפרישה מוקדמתמורים  ,נמאס לנו לראות איך חדרי המורים מתרוקנים

  .22% -11% -תקן השעות ב תבמשרדי החינוך והאוצר החליט שאפשר לקצץ א

  . עוד ועוד שהולך ומצטמצםלנו ללמד כל שנה יותר ויותר חומר במספר שעותנמאס 

  .ספיק את החומרלה , אולי,ועל ידי הימור נכון" פלו במיקודיי"נמאס לנו להמר מהם הנושאים ש

ולהמר שהתלמידים יסתדרו  ,לוכי אין זמן ללמד הכהלימודים נמאס לנו לדלג על פרקים שלמים בתוכנית 

  .שהספקנומה בבחינה עם 

 תלמידים 40של "  מפוצצות"ו מלמדים כיתות שאנחנכע שאנחנו לא נותנים יחס אישי ונמאס לנו לשמ

  .כי לא נספיק את החומר ,ן להתעכב ולעזור לתלמידים מתקשיםואין לנו זמ, ויותר

  .צריך להתקדם בחומרכי , כי חבל על כל דקה,  בכיתהעורי ביתינמאס לנו שאין לנו זמן לבדוק ש

לא פועל כי אין כסף לתקן או אין וא ן האז ברוב הזמ,מזגן אם יש ו, נמאס לנו ללמד בכיתות ללא מזגנים

  .שלם לחברת  החשמלכסף ל



כדי שנוכל  ,)ברקו(קן בו מחשב שמחובר למקרן  כדי לתפוס את  החדר היחיד שמותלהיאבקנמאס לנו 

היה לבית הספר תקציב להחליף את ואז לגלות שלא , להראות את המצגת שהכנו עד שתיים לפנות בוקר

  . קטןאו שהרמקולים הם רמקולים שמתאימים לחדר,  את התוכנה המתאימהאו לקנות, רפהנורה שנשה

אבל אין כסף לקנות , לוגיה תכיל עבודה במחשב ובמדפסתנמאס לנו לקבל הנחיה שבחינת המעבדה בביו

  .בבית הספרמחשבים למעבדה 

דפיס לה לכתוב ו,באינטרנט ,בפורום הבית ספרי, לפני בחינהס לנו לענות לשאלות של תלמידים נמא

שלכולם אנחנו משלמים כ ,קו הטלפון וספק התקשורת, המחשבבאמצעות , תקצירים ודפי הנחיה, מבחנים

    .ואף אחד לא מעלה על דעתו להשתתף בהחזקתם, ממיטב כספנו

  .נייר וצבע למדפסת על חשבוננו,  כלי כתיבה, ספרים,נמאס לנו לקנות ציוד לבית ספר כמו מחברות

, לשלם מכספנו דמי הרשמה של מאות שקלים, צ" אחה4שמתחילות ב נמאס לנו לצאת להשתלמויות 

ולקבל הוצאות נסיעה דרך המשכורת בניכוי מס וביטוח , לתרום לקופה קטנה כדי שיהיה קפה בהפסקה

  .לאומי

של שנתי הציון ה שפר את שנ ,גסות רוחמי בעדינות ומי ב ,לנו לקבל טלפונים מהורים שדורשיםנמאס 

  .שפטים להתקבל ללימודי מיופוגעים בסיכויכי אנחנו ילדם 

הפריע למנוחת , ר בטיול השנתיכ השתבנםכשא מבינים מה לא בסדר נמאס לנו להתעמת עם הורים של

  . ובדרך קרע איזה וילון או שנייםםאורחיה

ולראות איך , ידלקבל החלטות במועצה הפדגוגית על הרחקת התלמ, נמאס לנו לקבל מכות מתלמידים

  .ראש הרשות ומנהל המחוז מחזירים אותו לבית הספר

  ! אנחנו עוצרים את הרפורמה בחינוך לא!ס לנו להיות שק החבטות של המערכתנמא

  . לתפארת הייתה לנו מערכת חינוך,לו אנשי משרדי האוצר והחינוך היו עושים את מה שמוטל עליהםאי

  ? את מספר התלמידים בכיתההאם ארגוני המורים מפריעים לך להקטין

  ? שבאו להתקין מזגניםטכנאיםהאם מנענו כניסת 

כפי שעושים , עורייסודי עוזרי הוראה שיעזרו לתלמידים בזמן השס ה"ביההאם מנענו ממך לצרף למורי 

  ?ב"בבריטניה ובארה

לצבוע את או סתם , רותיםילהוסיף חדרי ש, האם אנחנו מנענו כניסת קבלנים שבאו לבנות חדרי לימוד

  ?בתי הספר

  ? לטעת עצי נוי,האם מנענו כניסת קבלני גינון שבאו לשתול דשא חדש



קרוסקופים חדשים שיחליפו את אלו שאת השתמשת יהאם נעלנו את המעבדות ולא אפשרנו להכניס מ

  ?שהיית תלמידהבהם כ

היקף החומר ולהתאים את , לבטל את שיטת המיקוד,  אסר עליך לצמצם את החומר הנלמדשהוימהאם 

  ? לוהנלמד לזמן שמוקצב

און או סתם ילצאת למוז, רבנו לקבל כסף ממשרד החינוך כדי שתלמידים יוכלו לראות הצגהיהאם ס

  ?לעלות ולבקר בכנסת

  . לא מנוצליםיםארד שקלילא אנחנו הם אלו שמחזירים כל שנה למשרד האוצר מעל מיל

על  ,דר תנאיםעיעל ה,  על שכר ירוד:צומיםרירות שהצטברו אצל המורים ע הכעס והמ,כבוד השרה

על כך אלא ,  לשביתההובילשאינו על כך כעס בקרב המורים על רן ארז ה. חוסר גיבוי של המשרד

  .שירמסו את כבודנו כל כך הרבה זמן בלי תגובה הולמתשאפשר 

  . שכחו לספר לך, כהןכהן את , היועצים שלך, ועוד דברים רבים אחרים, את זה

"  כן אדוני השר"ראי תוכנית הטלוויזיה  (לצאת מהמלכודת שמכינה לך הפקידות, ים לך לקוםאנו קורא

Yes Minister ( תולהפגין מנהיגו!!!  

  רוני פיזם

   ומתמטיקהמורה לכימיה 
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