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 עקב חשד להתנהלות לא ראויה של ראשי הסתדרות המורים הבקשת בדיק -הנדון
 

 
 הדחופה: בדיקתך לאור הפרסומים האחרונים בתקשורת, ולאור מידע שהגיע לידינו, אני מבקשת את מעורבותך ו

 

, מזכ"ל הסתדרות המורים, מונו ל"ראשי ת ואנשי שלומו של מר יוסי  וסרמןמפקחו למקורבים:בנושא חשדות למתן שוחד  17

אך בפועל לא  05$משלחות" ונסעו לחו"ל במימון מלא של הסתדרות המורים, בעוד שלמורים נאמר כי הם מקבלים הנחה של 

 ניתנה להם כלל הנחה7

לי כי יש גננות לא מעטות, שאינן חברות  בירם לעו"ה: ידוע במקום להע חשד לגריפת כספי "שי לחג"  לקופת הארגון 27

 -ישירות ממשרד החינוך להסתדרות המורים7 חמור מכך בהסתדרות המורים, ולכן לא קיבלו כבר שנים את ה"שי לחג", שהועבר 

 7במקום לקבל את השי כסףדינה הן "שילמו" למ -בוצעה "זקיפת הטבה" בתלוש השכר שלהן, משמע

מאז הוקם ארגון גננות מחנכות, סובלות הגננות שהצטרפו לארגון וכאלה השוקלות הצטרפות  עובדי הוראה:התנכלות ל 7.

לאבד  יםשחושש ם של וסרמן ולילימהתעמרות קשה מצד חלק מהמפקחות, שיש בי חשד כבד כי הן "מופעלות" ע"פ דרישת

מעשה כל הקשור למאבק בין שני הארגונים הוא מעורבות המפקחות בעוברות מהסתדרות לארגון גננות מחנכות7 ה ,חברות

ידית בהעמדת המפקחות במקומן, ואיסור עליהן חוקי בעליל7 אני מבקשת עזרתך המ מעבר להיותו בלתי ,בלתי נסבלבוטה, 

 יחס שונה וכו' [ בהשתייכותה לארגון עובדים7 מה ]אם קביעות, מחשב,-המתנה קבלת דבר -להשמיע כל איום או לחץ על גננות

 [מאת בא כוח הארגון 2.7.2013]ר' מכתב מצ"ב מיום  מנוגד לפס"ד האוסר התערבות מעביד בהתארגנות עובדיו7ענין זה 

תבדוק מה קורה , הנני מבקשת שליוני שקלים מהמדינהימקבל הקצבה של מהעומד בראש משרד החינוך הנך  -חובת גילוי נאות 47

שכספים אלה יועדו למטרה מאוד  ידוע לךמדינה7 בתפקידך האחראי באל ארגון עו"ה הגדול  עם הכספים המועברים ממשרדך

עושים את דרכם לכיסם של אנשים כספי ציבור נראה שכש , לא מתקבל על הדעת להמשיך לעמוד בחיבוק ידייםימתמסו

העלמת ראיות עד לתום בירור ובכך למנוע מתפקידו,  לאלתרלדעתי יש מקום להשעותו  7פרטיים המקורבים ליוסי וסרמן

 7הסוגיה

 אבקש לדעת כיצד בכוונתך לפעול בנדון7 

 תשובתך אודה מראש,ל

 דורית חזן
 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 
 7לאחרונהורסמו וכתבות שפ 6 0 4 . 2 1קישורים מצ"ב 
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