כ"ט אלול תש"ף

איגרת ראש השנה תשפ"א לחברי יציגים
שלום רב,
ראש השנה זו תקופה של חשבון נפש .כל אחד מאיתנו עורך חשבון נפש הן לפרט והן
לכלל .גם אנחנו ביציגים עורכים חשבון נפש אישי וארגוני .אנו עומדים בפתחה של שנה
חדשה ,שנה שאינה שגרתית ככל השנים ,המשפיעה על עלינו בארגון.
הזרע להקמת הארגון ניטע בהפגנה שמטרתה הייתה לקבל שכר ,הוגן ,בזמן ,שאורגנה
ע"י  3קבוצת עובדי הוראה .בהפגנה זו מצאנו עצמנו לבד ,רק עובדי הוראה ,ללא רוח
גבית מהארגונים הקיימים ,מול משרד החינוך ,משרד האוצר ,בעלויות ,שלטון מקומי
ואיגודים .שם הבנו שאין מי שמייצג נאמנה את כלל עובדי ההוראה בישראל ואם אנחנו
לא נדאג לעצמנו ,אף לא אחד ידאג לנו ולשמירת האינטרסים שלנו.
המטרה הראשית של העמותה הייתה ונשארה הקמת בית אחד לכלל עובדי ההוראה
בישראל  -חברי ארגון המורים ,חברי הסתדרות המורים ,חברי איגודים אחרים וגם
כאלה שאין להם שיוך ארגוני – בית שיביא לשיפור מעמד עובדי ההוראה בישראל
ויבטיח את עתידנו המקצועי והכלכלי לטווח ארוך.
מאז הקמת העמותה בשנת  2016ועד היום פעלנו במספר מישורים:
 .1מאבק משפטי להכרה ארגונית  -אנו עדיין ממתינים להחלטת בית הדין הארצי.
 .2מאבק משפטי לקבלת זכויות בסיסיות לכל עובד כגון קבלת שי לחג וכו'.
 .3מאבק תקשורתי להעלאת המודעות בקרב הציבור.
מאז הוקם הארגון השיח והסדר התקשורתי הושפע רבות בזכות המאבק התקשורתי
אותו מנהל ארגון יציגים .המאבקים התקשורתיים שלנו נבחרים בקפידה ומשתנים מעת
לעת בהתאם לנושאים אשר נמצאים על סדר היום הציבורי או לחילופין מועלים על ידינו
לסדר היום כמו הגברת המאבק בנושא האלימות כנגד עובדי ההוראה ,זכויות עובדי
ההוראה ,הזכות לקבלת שי לחג ,אופן חישוב ימי מחלה ,החזר הוצאות נסיעה ,מאבק
החופשות ונושאים רבים אחרים .כל זאת בהתנדבות מלאה של כלל חברי הארגון.
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בשנה האחרונה חווינו טלטלות משמעותיות ,שהתגברו במיוחד בתקופת התפשטות
וירוס הקורונה:
 .1שירותים משפטיים  -מאז הקמת העמותה ועד לפני כ 4חודשים ליווה אותנו
משרד עו"ד גורודיסקי ושות' .בעקבות ניגוד עניינים של המשרד שעודכנו עליו 3
חודשים מראש ,החל מחודש יולי  2020העמותה מלווה ע"י עו"ד שייבחרו
בהתאם לצרכים הנקודתיים עד לבחירת משרד אשר יעניק שירות משפטי קבוע
לעמותה.
 .2שירותי לחברים  -במארס  2018נחתם הסכם שירותי תפעול ארגון עובדים עם
חברת 'מתאגדים ישיר – חברה לארגון בע"מ' .ההסכם כלל שירותי תפעול
לרבות גביית דמי חבר ,השמת כח אדם מקצועי ,סיוע ברכישת שירותים ועוד.
בתקופת הסגר הראשון החברה הוציאה את עובדיה לחל"ת ומאז הפסקנו את
ההתקשרות ואנו עדיין בחיפוש אחר חברה מתאימה שתספק לנו שירותים
נדרשים .החל מחודש אפריל  2020חברי הועד המנהל ממשיכים לתפעל את
הארגון בהתנדבות מלאה על מנת להמשיך ולהעניק שירות לחברים.
חשוב לנו לשתף אתכם כי ביום חמישי ה 8/10/20-בשעה  20:00נקיים אסיפת כללית ב
) ZOOMזימון יישלח בנפרד לחברים( על מנת לאשר את הדוחות הכספיים של העמותה
לשנת  2019ולדון בנושאים נוספים שעל סדר היום ובהם צירוף חברים לוועד המנהל.
אנו מודים לכל חברי הארגון המשלמים דמי חבר בשם האידיאולוגיה וההזדהות עם
מטרות הארגון .נזכיר שצירוף חברים וחברות גם בעת הזאת מגדילה את הסיכוי של
כולנו לעשות שינוי במצב הקיים .אנו נמשיך לעמוד ביחד איתכם ולפעול למען שיפור
מעמד ותנאי העסקתם של עובדי ההוראה בישראל.
נסיים בברכת שנה טובה וכולנו תפילה שהשנה החדשה תבוא עלינו לטובה ותישא עמה
התחלות חדשות ומוצלחות ,שנה של שאיפות ,משאלות לב והגשמה ,עם תקווה בלב
לצמיחה כלכלית ומשקית ,לשוויון הזדמנויות ,תעסוקה מלאה ופרנסה בכבוד.

"יציגים" – ארגון עובדי ההוראה בישראל
)* נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד(
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