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המנגנון שנקרא הסתדרות המורים מייצג רק את "

 "רבים רוצים שינוי —עצמו 

מול המזכ"לית הנוכחית, יפה בן ■ מזכ"לית הסתדרות המורים  אלף גננות ומורים יבחרו מחר את 140-כ

הסיעה בראשות בן דויד: "אנו ■ דויד, תתמודד יעל אביטל, מנהלת בית ספר לחינוך מיוחד בירושלים 

 "מציעים לאביטל להתמודד לראשות ארגון ההורים הארצי

 

 

 צילום: אמיל סלמן"יעל אביטל. "הייצוג של המורים לא צריך להיות כוחני, אלא באמצעות שיח

 
 ליאור דטל

 התראות במיילדטל ליאור מ כתבות עבור שלך האלקטרוני הדואר בתיבת התראות קבל

06:25 

בבחירות לראשות הסתדרות המורים שיתקיימו מחר )שלישי(, יבחרו 
אלף גננות ומורים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים את  140–כ

מזכ"לית הארגון. מול המזכ"לית הנוכחית, יפה בן דויד, תתמודד יעל 
אביטל, מנהלת בית ספר המעיין לחינוך מיוחד בירושלים. אביטל, 
המייצגת את סיעת נחל, נתפשת כמועמדת העיקרית מול בן דויד, 

 .המייצגת את סיעת אמי, אף שבבחירות מתמודדות שתי סיעות נוספות

זאת היתה החלטה עקרונית לאור מה שראיתי בתקופת הקורונה", "
גיע למורים ולגננות ייצוג אחר, שמשקף אומרת אביטל. "אני חושבת שמ

את המאמץ שלהם. בתקופת הקורונה השיח כולו התמקד בחופשות. 
אף שכל עובדי ההוראה היו מגויסים לעבודה מהרגע הראשון לטובת 

 ."המאמץ הזה לא בא לידי ביטוי כראוי בציבור —התלמידים 
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צילום: ". "המעמד הנמוך של המורים נרמס עוד יותר בקורונה2019-הפגנה של הסתדרות המורים ב

 תומר אפלבאום

המשפט ששומעים הכי הרבה במקצוע הזה הוא תברחי " •
 "כל עוד את יכולה

והפכה להסתדרות  -הסתדרות המורים נטשה את המורים  •
 למען החופש הגדול

שיעור בפוליטיקה: יפה בן דויד מהדקת את הקשר בין  •
 הסתדרות המורים לליכוד

 .מבחינתה של בן דויד היא הגנה על הסכמי השכר של המורים

אביטל: "התפקיד הראשון של ארגון המורים הוא לשמור על הסכמי 
השכר ועל תנאי העבודה, כולל החופשות, אבל השאלה היא איך 

עושים את זה ואיך אתה מייצג את המורים בציבור. המעמד של עובדי 
היתה שהוא נרמס עוד יותר  ההוראה בציבור נמוך מאוד, והתחושה

בתקופת הקורונה. הייצוג של המורים לא צריך להיות כוחני, אלא 
באמצעות שיח. אנחנו מחנכים את דור העתיד וצריכים להגיע ממקום 

 ."ערכי. אני רוצה שהארגון היציג שלנו יתנהל בצורה אחרת

 - פרסומת -

אבל יכול להיות שהמורים דווקא כן מחפשים ייצוג כוחני ופחות 
 .שיח

https://www.themarker.com/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9654047
https://www.themarker.com/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9654047
https://www.themarker.com/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9654047
https://www.themarker.com/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9654047
https://www.themarker.com/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9654047
https://www.themarker.com/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9654047
https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.8845771
https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.8845771
https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.9752212
https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.9752212


זה לא נכון. אני שואלת, במה הכוחנות הזאת עזרה לנו: השגנו "
הסכמים טובים בזכותה? לא, אנחנו עובדים ללא הסכם שכר; הצלחנו 

לשנות את מעמד המורים? לא; הצלחנו ליצור שיח אחר על הגננות, 
הסתדרות המורים היא הארגון היציג שלנו.  המורים והגמלאים? לא.

הארגון משפיע על הסכמי השכר שלנו, על המעמד שלנו בציבור, ועל 
האופן שבו מערכת החינוך פועלת. אנחנו סיעה של מחנכים וחשוב לנו 

להתוות דרך אחרת, שתאפשר להשמיע את הקול של המחנכים 
 ."בציבור

 ?בשיח אפשר להשיג את המטרות של הסתדרות המורים

בוודאי. אנחנו צריכים לגייס את החברה למען שיפור המעמד של "
המורים, הגננות וגמלאי המערכת. השינוי יבוא בין היתר, מתמיכה 

ציבורית ולא מדרדור מעמד המורה בציבור. אני יודעת שאוכל להוביל 
את עובדי מערכת החינוך לעולם חדש. אני לא לבד, מלווים אותי 

ילים שמייצגים את כל המגזרים ורוצים שהאיגוד חברים בסיעה ופע
 ."שלנו יתנהל בצורה אחרת

 - פרסומת -

 ?למה צריך להחליף את יפה בן דויד

כי אנחנו רוצים לשנות, וצריך לשנות. היא לא הצליחה לשפר את "
מעמד המורים ואת תנאי העבודה שלהם. אני מורה, מנהלת ומחנכת 

יודעת מה כואב לכל אחד ואחת שנמצאת במערכת ומכירה אותה. אני 
 ."ורוצה להוביל את האיגוד שלנו לעולם חדש



 

 צילום: מארק ישראל סלם"יפה בן דויד. " לא הצליחה לשפר את מעמד המורים ואת תנאי עבודתם

 ?מה הסיכוי שלך

אני מתמודדת מול מערכת משומנת היטב, אבל בשטח אני פוגשת "
מורים ומרגישה שיש לנו תמיכה גדולה. אנחנו מוטרדים מיום הבחירות 

ערכת הבחירות הקודמת ומההתנהלות בבחירות. לכולנו יש ניסיון במ
, אז היו טענות לזיופים שעדיין נבדקות על ידי בית הדין 2017של 

הפנימי בהסתדרות. אני מאמינה ומקווה שהבחירות יתנהלו בצורה 
 ."נאותה והתוצאות ידברו בעד עצמן

 - פרסומת -

 ?אולי המורים בכל זאת מרוצים מהמצב הקיים

של המורים על השכר,  התלונות אני באה מהשטח ושומעת את"
העבודה השוטפת, ההתמודדות בכיתות, השחיקה והלחץ הרב. הם יהיו 

 ."מרוצים כשתנאי העבודה שלהם והמעמד שלהם בחברה ישתפרו

עובדי ההוראה והגמלאים כבר שבעו הבטחות שווא והבינו שהמנגנון "
הנקרא הסתדרות המורים, שמייצג אותם עשרות שנים, למעשה רק 

משרת את עצמו. יש התעוררות רבה בקרב עובדי הוראה שמעוניינים 
בשינוי. עובדי הוראה מעוניינים שמי שמייצג אותם יבוא מהשטח, יבין 

דורשים שקיפות, תנאי רווחה טובים יותר את המצוקות שלהם. הם 
 ."ופנסיה מכובדת
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 "לא נעסוק רק בימי החופשה"

שנה. רוב עבודתה  30–אביטל החלה לעבוד במערכת החינוך לפני כ
היתה בתחום החינוך המיוחד. התפקיד הראשון שלה היה מורת שילוב 

לתלמידים עם צרכים מיוחדים. בהמשך היתה גננת בגן לילדים מעוכבי 
מונתה למנהלת בית הספר המעיין לחינוך מיוחד  2008–התפתחות. ב

בירושלים. זהו בית ספר לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות, ולומדים בו 
. שמונה שנים לאחר מכן משרד החינוך 21–3תלמידים בגילאי  75–כ

 .העניק לאביטל את פרס החינוך הארצי על הישגי בית הספר

 
 יעל אביטל

מנהלת בית הספר המעיין לחינוך מיוחד בירושלים, יו"ר סיעת נחל בהסתדרות המורים  :תפקיד

תואר ראשון  :השכלה 1נשואה +  :מצב משפחתי 53 :גיל ד מזכ"לית ההסתדרותומתמודדת לתפקי

 מורת שילוב, גננת :תפקידים קודמים בחינוך מיוחד, תואר שני בחקר המקרא

 צילום: אמיל סלמן

הצטרפה אביטל לנחל, סיעת האופוזיציה בהסתדרות המורים.  2016–ב
של הבחירות  הקדמה בשנהבינואר האחרון הובילה בן דויד מהלך ל

לראשות הסתדרות המורים. בסיעת נחל אמרו כי זהו מחטף שמטרתו 
לערוך את הבחירות לפני מתן פסק הדין במשפט שמתנהל בבית הדין 

 .ת, בחשד לזיופים בבחירו2017הפנימי של הסתדרות המורים מאז 

מה צריך לשנות במערכת היחסים שבין הסתדרות המורים 
 ?לממשלה

בזמן משבר הקורונה נוכחנו בחוסר התקשורת שבין הממשלה "
להסתדרות המורים. המפגשים בין ההסתדרות לממשלה נוצרים רק 

כאשר יש איומים בשביתה או כאשר הממשלה מנחיתה הוראות 
והמצב ממשיך להיות כפי שהיה. שני הצדדים חייבים  —מלמעלה 

זאת צריך מנהיגות להגיע לשיתוף פעולה שוטף ביניהם, וכדי לעשות 
 ."של אנשי חינוך מהשטח

 ?מה היית עושה אחרת בזמן הקורונה

ומסבירה אותו לציבור; נותנת ליווי  הייתי מעצימה את תפקיד המורים"
מקצועי והכשרה למורים באופן רציף; ומוצאת פתרון לאמהות שהן 

מורות לילדים קטנים ונקלעו למצוקה. בזמן הקורונה היה צריך לתת 
 ."אוטונומיה למנהלי בתי הספר

 גלריה לתצוגת עברו
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צילום: מוטי "מורה בכיתה. "מורים יהיו מרוצים כשתנאי העבודה ישתפרו ואיתם המעמד בחברה

 מילרוד

ומה עם ימי החופשה? בקרוב תחל שנת הלימודים ועמה גם 
 .ת החגיםחופשו

נקשיב לשטח. ננהל שיח מכובד ומכבד שיביא לידי ביטוי את הקולות "
של המורים. ימי החופשה של המורים מעוגנים בהסכמים קיבוציים, ולא 

ייתכן שהעיסוק מתמקד רק בימי החופש שלנו. אנחנו צריכים לפתוח 
בדיאלוג כדי לשנות את דעת הקהל וכדי להביא את הצרכים שלנו לידי 

י. אנחנו עובדים קשה מאוד במשך השנה וגם בחופשות, והגיע ביטו
הזמן להפסיק להתנצל על כך. הייצוג הבלתי הולם הוא זה שיצר את 

 ."כעס הציבור עלינו והכי קל לפנות אל החופש שלנו בלי להבין דבר

 ?מה הנושא שהכי חשוב לקדם עבור המורים

ים נשחקו באופן הסכמי השכר ועדכון הפנסיה, כי הגמלאות של המור"
ניכר. השכר ההתחלתי של המורים צריך להיות גבוה מהשכר 

 ."ההתחלתי של האקדמאים במשק

מהסתדרות המורים נמסר בתגובה לטענותיה של אביטל: "איננו 
 ."מגיבים לטענות פוליטיות המופרחות לאוויר לצורכי בחירות בלבד

פרכות מסיעת אמי בראשות יפה בן דויד, נמסר: "בטענותיה המו
מוכיחה גברת אביטל מה גודל הניתוק בינה לבין ציבור עובדי הוראה 



ועד כמה קלושה הבנתה בייצוגם. אנו מציעים לה להתמודד לראשות 
 ."שם עמודתיה יזכו בוודאי לאהדה רבה —ארגון ההורים הארצי 

 


