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"מורים צריכים
לפרוש כמו בצבא
אחרי  25שנה"
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יפה בן־דוד ,המזכ״לית החדשה של
הסתדרות המורים" :במשך שנים הייתה
הזנחה של עובדי ההוראה .אני נחושה
לשנות את המצב״ |עופר מתן ,עמ׳ 2

יפה בן־דוד" .אם
המשכורת לא תעלה,
אנשים טובים לא
יבואו להיות מורים" I

להפחית
את מספר
הילדים
בגנים ל־27

צילום :דנה קופל

כך אומרת יפה בן־חד ,המזכ״לית החדשה
של הסתדחת המורים • "הגננות לא עומדות
בלחץ" ,היא מצהירה בראי1ן ראשון ל״ממ1ן"
ומבטיחה כי תיאבק גם על העלאת שכרם של
עובדי ההוראה 1על פנסיה מוקדמת
מאת ע1פר מתן

את האיום .באוצר הבינו שיש בהסתדרות הנהגה
חדשה שלא רק מאיימת אלא גם מבצעת".

בעיני רוב הציבור ,תפקיד מזכ״ל הסתד
רות המורים מסתכם באצבע שמונחת על
כפתור השביתה .כולם מכירים את הריטואל:
במשך רוב ימות השנה מתעלמים מהמורים,

בן־דוד ,בת  52מקרייודגת ,הייתה במשך שנים
מורה לספורט לצד פעילותה בהסתדרות המו
רים כראש הסניף בעיר ואחראית על אזורי הע
דיפות הלאומית .ב־ 2009הפסיקה ללמד ועברה
לעסוק במשרה מלאה בפעילות למען המורים.

ממצוקתם ומשכרם הנמוך ,ואז נזכרים בהם בש
להי הקיץ ,כשהם מאיימים להשבית את הלימו
דים ב״ 1בספטמבר.
המזכ״לית החדשה של הסתדרות המורים ,יפה
בן־דוד ,נזהרת מאיומי שביתה ומעדיפה דרכים
אחרות להפעיל לחץ על הממשלה .ייתכן שבק
רוב נחזה בצעד כזה .זמן רב בן־דוד מנהלת מג
עים מול האוצר בנושא החזרי הנסיעות של מו
רות ומורים שגרים ביישוב אחד ומלמדים ביישוב
אחר .המדינה משלמת להם לנסיעות באוטובוס,
אבל מערך האוטובוסים אינו מאפשר לעמוד
בזמני השיעורים .בפועל ,המורים מחזיקים רכב
כדי להגיע לעבודתם בלי לאחר .בן־דוד מעריכה
שמדובר בכ־ 6,000מורים ודורשת שהאוצר יע
לה את החזר שלהם ל־ 700שקל במקום  400שקל.
אם תיתקל בסירוב תנקוט סנקציה יצירתית :היא
תורה לאותם מורים להפסיק להשתמש ברכבם
ולעבור לנסיעה באוטובוסים בלבד.
"אני יודעת שבאוצר רואים בי אישה קשה,
אבל כזאת שנאבקת על דברים צודקים ושמילה
שלי היא מילה" ,אומרת בן־דוד בראיון ראשון
מאז שנבחרה לתפקיד במאי האחרון" .את האמי
נות של המילים שלי הוכחתי לפני כמה חודשים
כשאיימתי להשבית את הלימודים אם לא יטפלו
בהחזרי הנסיעות של ׳המורות הנודדות׳ ,תת־
קבוצה של המורים שדיברנו עליהם ,ומימשתי

בן־דוד היא האישה הראשונה העומדת בראש
הארגון שמייצג  150אלף עובדי הוראה בגילי
גן עד חטיבת ביניים .מורי התיכונים מאוגדים
רובם ב״ארגון המורים" שמייצג כ־ 50אלף איש.
היא נכנסה לתפקיד בדצמבר  2016לאחר שנגד
יוסי וסרמן ,המזכ״ל מ־ ,2002הוגש כתב אישום
על קבלת שוחד והוא אולץ להתפטר .במאי נב
חרה רשמית.
וסרמן עוד חתם מול האוצר על הסכם קי
בוצי עד יוני  ,2019כך שבלתה אינה רשאית
להשבית לימודים סביב נושאים שכלולים בו
)שכר ,תנאי פנסיה ופרישה( ,אבל כבר ב״2018
היא מתכוונת להתחיל את הדיונים מול האוצר
על הסכם חדש.
בינתיים היא עוסקת במאבקים בנושאים אח
רים ,למשל העומס בגני הילדים" .בזמן ששר
החינוך הקטין את הכיתות בבתי הספר ל״27

"אם במשרד הביטחון
יש פרישה מוקדמת,
אין סיבה שאצלנו לא
תהיה .האידיאל הוא
שאחרי  25שנות עבודה
המורה יוכל לפרוש ,ובך
נרוויח כניסת מורים
צעירים למערכת"

"מורה מתחיל צריך
לקבל  10,000שקל
ברוטו לחודש ,מורה עם
ותק של  10שנים ויותר
צריך לקבל  15אלף
שקל ,ומורה עם  25שנות
ותק צריך להשתכר
 20אלף שקל"
תלמידים בלבד בכיתה ,הגנים עדיין מפוצצים
ב־ 35ילדים על גננת אחת .לכן ,מיד אחרי ראש
השנה נתחיל בקמפיין בדרישה להפחית את
מספר הילדים בכיתת גן ל־ .27נשתמש בכל
האמצעים העומדים לרשותנו כדי לסייע לג
ננות ,שפשוט לא עומדות בלחץ".
מה את מתכוונת לדרוש בנושא שכר המו 
רים בדיונים לקראת ההסכם הקיבוצי הבא?
״מורה מתחיל מקבל  6,300שקל בחודש על
פי ההסכם הקודם ,ובתיקון שהתמתי השנה סו
כם שהשכר יעלה בהדרגה ל־ 7,500שקל .אבל
זה עדיין לא מספיק .אני חושבת שמורה מתחיל
צריך לקבל  10,000שקל ברוטו לחודש ,מורה
עם ותק של  10שנים ויותר צריף לקבל  15אלף
שקל ,ומורה עם  25שנות ותק שמרוויח כיום
15־ 16אלף שקל צריף להשתכר  20אלף שקל".
בנושא הסדר הפרישה את מתכוונת לפעול
כדי שמורים יקבלו הסדר פרישה במו של אנ 
שי צבא? כלומר יציאה לפנסיה בגיל ?50-45
מה ההיגיון בכך שיהיו פנסיונרים צעירים?
״כיום ,מורה שפורש לפני גיל  60מקבל מענק
של  40אלף שקל ו־ 5הודשי משכורת להסת
גלות ,ומי שפורש אחרי גיל  60מקבל רק את
המענק של  40אלף שקל .המערכת רוצה לעודד

פרישה מוקדמת יותר של מורים ולכן נותנת
תנאים עדיפים לפורשים לפני גיל  .60הבעיה
היא שהאוצר מאפשר רק  1,300פורשים בשנה
בעוד שיש לפחות  2,000מורים ותיקים שרוצים
לפרוש .המשמעות  -מורים אומרים שהם עייפים,
שחוקים ולא תורמים למערכת אבל מכריחים
אותם להישאר .מודל הפרישה צריף להשתנות.
אם במשרד הביטחון ,שם השחיקה קטנה מאשר
בהוראה ,יש פרישה מוקדמת ,אז אין סיבה שא
צלנו לא תהיה .האידאל הוא שאחרי 25־ 30שנות
עבודה המורה יוכל לפרוש ,וכך מרוויחים כניסה
של יותר מורים צעירים ורעננים למערכת.
״במקום מענקים של  40אלף שקל צריו שמי
שפורש אתרי  25שנות הוראה יקבל פנסיה חו
דשית בגובה של  70%מהשכר האחרון שלו ,בזמן
שכרגע רק מי שלימד  35שנה מגיע ל־ .70%אני
יכולה להבטיח שההסכם הקיבוצי שאחתום עליו
ביוני  2019יהיה הטוב ביותר למורים".
מהי עמדתך בעניין המורח טלי מזרחי
ממיתר ,שההורים האשימו אותה בשמאל 
נות ועשו לה שיימינג עד שנאלצה לעזוב?
"היא לא פוטרה ,אלא עברה לבית ספר מחוץ
למיתר .מדובר במורה טובה ומוערכת שפירסמה
תמונות בפייסבוק שלה וכתבה מה שכתבה ,וזה
הביא שיימינג של ההורים .משרד החינוך עמד
לצידה וגם אנחנו ,והיא החליטה לעבור בית ספר.
ואני שואלת עד לאן הגענו? האם מורה ,שהוא
אזרח ,לא יכול לכתוב משהו בפייסבוק הפרטי
שלו? ההורים משתלחים בקבוצות ווטסאפ בצו
רה בלתי מתקבלת על הדעת .בתנאים האלה,
אם המשכורת לא תעלה ,אנשים טובים לא יבואו
להיות מורים .אנשים קוראים על מקרים כמו
של טלי מזרחי ואומרים לעצמם ׳גם השכר נמוך
וגם ההורים יכולים לעשות לי שיימינג בווט־
0אפ ,למה אני צריך את זה?׳"
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