
 בבתי־ שפשטו והסמים המתירנות בלת.
מהמו חלק על־ידי התקבלו רבים, ספר
 הכללית המציאות עם השלמה תוך רים

כני יותר, ותיקים אחרים, מורים ועל-ידי
 מיק- הפך כך או כך המקובלות. כל פוץ
 ובמיקדים נעים, לפחות ההוראה צוע

 והייעוד השליחות הרגשת למסוכן. רבים
ול יעוד וכשאין מעוצמתם. הרבה איבדו

 אחר* פיצוי לבוא צריך שליחות, לא
כספי. פיצוי רק להיות יכול זה פיצוי

סי בגלל גם ואולי כך, שבשל יתכן
 ההוראה. רמת וירדה נפגמה אחרות, בות

 מורכבים החדשים המורים של הקאדרים
 תיכון בתי-ספר מתלמידי הגדול בחלקם

 לסמינר ופנו בלימודיהם הצליחו שלא
 לבחור שהחליטו מצעירות או למורים,

הלי שבו בסמינר וללמוד הקלה בדרך
 מאשר מחייבים ופחות יותר קלים מודים

האחדות. במיסגרות
 שהשכר העובדה תופעה. גררה תופעה

ל לא־מעולה אנושי חומר הביאה נמוך
 לכך גרם זה אנושי וחומר החינוך, שדה

 שפשו השליליות בתופעות שהמילחמה
מראש. לאבודה הפכה הנוער, בקרב
 קשורים שאינם דברים כמה עוד קרו

מא יותר רבות נשים ההוראה. במיקצוע
נכו זו סטטיסטיקה מתגרשות. בעבר שר
 מצאו רבות מורות המורות. לגבי גם נה

 דמי־מזונות עם שניים, או ילד עם עצמן
לי 4000 של ומשכורת מספקים שאינם

ב הממוצעת כשהמשכורת בחודש, רות
לירות. אלף 12ל־ מגיעה משק
הפו המהפך התווסף אלה כל אל
 הסתדרות ראשי היו לא שוב ליטי.

 למערך, ככולם רובם הקשורים המורים,
ההו בשדה תעשייתי בשקט מעוניינים

 לנסות סיבה שום להם היתד■ לא ראה.
 דווקא הליכוד לממשלת ״צרות״ ולחסוך
 איר- ראשי גם גילו לפתע שלהם. במיגזר

 אלא צודק רק לא שעניינם המורים, גוני
 הוא המאבק אם ואפילו מאבק, מצדיק גם

ה שהיה כפי החינוכית, מהבחינה אלים
וח לוין שלום עתה. זה שהסתיים מאבק
 לממשלה בנאמנות חייבים היו לא בריו

הנכון. הוא ההפך ואולי הנוכחית.
להו כדי הצטרפו האלה הגורמים כל

 שעבר. השבוע של ההתפוצצות את ליד
האח בתקופה הרבה שקורה כפי אולם
השלו ההתנהגות דווקא זו היתד, רונה,

ש הממשלה של והבלתי-ישרה מיאלית
 המוסרית וההצדקה העילה את סיפקה

 עימם ולהוצא לרחובות לצאת למורים,
התלמידים. את

ההת על המורים ראשי עמדו כאשר
 הם המורה, במעמד הערכית מוטטות

 הבעיות את צדק, של רבה במידה כרכו,
 ויכולתו המורה מעמד של העקרוניות

השכר. בעיות עם התקופה עם להתמודד

 הגילויים אחדהמורים עם תלמידים
ב המשמעותיים

 המורים בין הפעולה שיתוף היה האחרון המורים מאבק של יותר
ואש־ מישרד מול ואל לרחובות יצאו התלמידים לתלמידים.

 מפירים, שהם תוך שלהם, במורים בהפגנת־תמיכה הממשלה
 לשבות המורים על האוסר בית־המישפט צו את מוריהם, עם יחד

 קשה כי .הניצחון, ׳אחרי היום, טוענים רבים מורים ולהפגין.
החינוך. למערכת שנגרם הנזק את לתקן יהיה בלתי־אפשרי ואולי

ציבורית ועדה הוקמה דרישתם פי על
העל בית־המישפט שופט של בראשותו

 כמו שמו. על שנקראו עציוני, משה יון
זו ועדה היתד, מסוגה, אחרות ועדות

התחייבו, הצדדים שני בוררות. כוועדת
 יהיו מסקנותיה, את לקבל הקמתה, עם

יהיו. אשר
המו כי מפורשות, קבעה עציוני ועדת

וב דרישותיהם, בכל כימעט צודקים רים
 לגבי הן העיקריות, שבדרישותיהם וודאי
מסק כשר,וגשו מעמדם. לגבי והן שכרם

 מישרד־ ראשי ישבו עציוני, ועדת נות
התוצאה לכסף. אותן ותירגמו האוצר
 מיליארד 5 של תוספת מדהימה. היתד,

לשנה. לירות

 סכום לשלם עלה לא האוצר דעת על
 ועדת דו״ח לפירסום סמוך למורים. זה

 את הורביץ ייגאל לידיו קיבל עציוני
הסיס את דיגלו על וחרת האוצר תיק
 ולהתחמק לנסות כדי לי!״ ״אין מה:

 הממשלה פנתה עציוני ועדת ממסקנות
 חמור היה פסק־הדין לעבודה. לבית־הדין

 בית- עציוני. ועדת של מזה יותר אף
לשלם. הממשלה על :קבע לעבודה הדין

 המתחייב אזרח על שמוטל מה אולם
 הממשלה. על כנראה, מוטל, לא בדין

 כי והודיע לשלם כמובן, סירב, הורביץ
 אז ועד עירעור, להגיש עומדת הממשלה

המו בית־דין. ואין עציוני ועדת אין —
ול הרתיחה לנקודת כבר שהגיעו דים,

 את לי יעלו אם גם העיקרית. הסיבה לא
 לכל במאבק ננצח אם גם המשכורת,

 המעמד בהוראה. נשארת לא אני אורכו,
 מבזה. ממש הוא בישראל המורה של

 די בפרץ. לעמוד מצליחים לא אנחנו
אני מורה. להיות היום בא מי לראות

 להוראה. שקרוב משהו זאת בכל חיפשתי
 לנושא שנים הרבה הקדשתי הכל, אחרי

 לי הציעו אוחו. אוהבת ואני חינוך של
 כמו משהו במישרד־החינוך, פרוייקט לנהל
 גמור, היה כימעט הכל למחנכים. פו״ם
 הפרוייקט את ביטלו האחרון ברגע אבל

תקציב. בעיות בגלל
 שאקבל עד מלמדת, עדיין אני ״בינתיים

 עתה שעומד מה אחרת. עבודה הצעת
 יחסי־ציבור אשת להיות זה הפרק על
 המשא־ אם בירושלים. גדול בית־מלון של

 עוזבת אני בטוב, יסתיים איתם שלי ומתן
 כמובן ההוראה. את היום באותו עוד

 אחשוב לא אני אבל כך, על שאצטער
וכדי התמוטטה, כולה המערכת פעמיים.

גרגר מורה
יחסי־ציבור

 להוראה מגיע הלא־טוב שהחומר יודעת
 מעניין. לא זה אותי אבל השכר, בגלל

ידיים. מרימה פשוט אני
 גמלה ההוראה את לעזוב ״ההחלטה

עכשיו. של המהומה לפני עוד בליבי
ליאו מורה

דוקטורט

 אני אישי באופן איתה, להתמוטט לא
פורשת.״ אני מתכוונת,

 לעזוב — נחרצת מקסין של דעתה גם
 חודשים שלושה ״בעוד ההוראה. את
 עם גמרתי די, מורה. עוד אהיה לא אני

 שלא וקשה שקט, בקול מסבירה היא זד״״
 אני שנים ״שלוש שבעיניה. בעצב להבחין
 ועכשיו פיסיקה לומדת אני ועובדת. לומדת

 שמציעים רב זמן כבר דוקטורט. עושה אני
ולהת שלי הלימודים במיסגרת לעבוד לי

 מהאוניברסיטה משכורת לקבל מכך. פרנס
 עכשיו עד שם. עושה שאני עבודה עבור

 אוהבת אני בהוראה. רב קסם יש סירבתי.
 בדרום־אפריקה ועוד הזה המיקצוע את

 אוהבת אני תמיד. בו שאעסוק חשבתי
 על להשפיע מצליחה אני כיצד לראות
 החיובי, בכיוון צעירים של דמותם עיצוב

 עתה שדרוש מה גם שזה חושבת ואני
למדינה. מכל יותר

 אני לעזוב. החלטתי זאת כל ״למרות
 המשכורת עצמי. את ומפרנסת לבד חייה
 לדברים אפילו לי מספיקה לא כמורה שלי

 אלה כל אל כאשר ביותר. האלמנטריים
 עם שקרה מה כמו בזיונות, מתוספים

 לשאת יכולה לא אני עכשיו, המורים
יותר. זאת

 אבל בהאשמות, לבוא רוצה לא ״אני
 את לעשות המורים את שדחף מי היה

 הם אותו ביותר חינוכי הבלתי הדבר
 שלהם, לתלמידים לגרום לעשות: יכלו

 אזרחים להיות לחנך צריכים הם שאותם
 שהביא מי החוק. את להפר שומרי־חוק,

 שהוא לדעת צריך המורים על זה את
 ניתן שלא הרם כולה, המערכת את הרם

 להיות רוצה אני אם כזו, ובמערכת לתיקון.
להמשיך.״ יכולה לא אני עצמי, עם שלמד,
 ביותר, ומהמסורות מהטובות מורות, שתי

 הצליח לא במאבק האחרון הניצחון נשברו.
 בשנים והעמיק שהלך תיסכולן, את לדחוק

האחרונות.

 על הודיעו שלהם הסבלנות גבול קצה
ושביתות. עיצומים

 בית־מישפט לאותו הממשלה פנתה אז
בתו כה, עד קיבלה לא החלטתו שאת
לעש צו וקיבלה ביקשה פורמליות, אנות

עי לערוך המורים על האוסר ימים, רה
 לא המורים שביתות. לקיים או צומים

 כיצד ראו הם הצו. את לקבל יכולים היו
כל התחייבויותיה את רומסת הממשלה

 בית־המישפט של בצווים מתעללת פיהם,
ונ באה ולפתע רצונה, את תאמו שלא

בבית־המישפט. עזרת
למו קראו המורים הסתדרות ראשי

 בית־המיש־ צו את להפר שלא רים
לש קראו הם בטלוויזיה בשידורים פט.
משוכ שאינם ציינו אך החוק, על מור

 להחלטה. יישמעו המורים כל שאכן נעים
 שהדרך למורים, מרמז יותר בכך היה

פרוצה. ומהכיתות המורים מחדרי
 היו המורים אם ויכוח מתנהל עדיין

 של התמיכה הפגנות את שאירגנו אלה
של מיוזמתם שהתלמידים או התלמידים,

 תיך פרטית״, ״חגיגה לערוך החליטו הם
 ספק קיים לא אולם ההזדמנות. ניצול
התל את למנוע ניסו לא שהמורים בכך,

 עודדו אף הם להפגנות. מלצאת מידים
בשתיקה. לפחות אותם,

ההת איום למורים. נכנעה הממשלה
נפ מפני הפחד המר, זבולון של פטרות

ההו והצטרפות זה, בנושא הממשלה לת
 את גם כופפו ולמחאות לשביתות רים

 ימים שהודיע הורביץ, ייגאל שר־האוצר
המו יכנע. לא הוא כי לכן קודם אחדים

 אך הכיתות, אל חזרו והתלמידים רים
לקדמותו. חזר לא המצב

 מבתי־הספר אחד מנהל השבוע הודה
ל הראשון ״ביום בתל־אביב: הגדולים

 החזיקו לא כיתות שלוש ללימודים חזרה
ה התלמידים הלכו 12 ובשעה מעמד

ביתה.״
 בבית־ שנה 15 כבר המכהנת מורה

יכולה לא ״אני הוסיפה: תיכון ספר
 אי. אותם להעניש שלי בתלמידים לגעור
 הוצאתי אני מוסר. להם להטיף אפילו
 ונגד שלי, השכר למען להפגין אותם
 חייבת אני עכשיו וביודהמישפט. החוק
 ול־ מהמשכורת, חלק וגם תודה גם להם

הזה.״ החוב את לי מזכירים הם לא־מילים
 אולם תוספות־שכר יקבלו המורים

המו מעמד את לשקם כדי די לא באלה
 שנות של המצטבר ההרס בעיקבות רה,

ה השבועיים מאבקי ובעיקבות עיוותים
 לגמרי, ברור החינוך לאנשי אחרונים.

 וכי במהרה תבוא הבאה ההתפרצות כי
 היא ההוראה בשטח הכללית ההתפרקות

בפתח. הניצבת
!■ ינאי יוסי

- 4 5 —


