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 ידי משרד החינוך-גביית חובות אלימה ממורים על בנושא:
 העפו אגבאריו תמר זנדברג ,שלי יחימוביץ' של חברי הכנסת:

 
( להעביר ל"דיון מהיר" 42/24/22) התשע"הב' בכסלו יו"ר הכנסת וסגניו החליטו בישיבתם מיום 

שלי יחימוביץ', תמר זנדברג הכנסת  ישל חבר הצעותיהםבוועדת החינוך, התרבות והספורט את 
 ועפו אגבאריה, בנושא שבנדון.

 
 כ עמרם מצנע, יו"ר הוועדה.( קיימה הוועדה דיון, בראשות ח"42/24/22התשע"ה ) ד' בכסלוביום 

 
במעבר לרפורמת "אופק  משרד החינוךע"י  ות בחישוב השכר שבוצעבשל טעוי הוועדה שמעה כי

במסגרת "הסדר"  בהליכי גבייה לאחרונה החל המשרד מורים קיבלו משכורות יתר. 055-כ ,חדש"
 ת ערעור. בעל כורחם, ללא הודעה מוקדמת ובלא אפשרו המורים החזרת חוב אליו הוכנסו
מורים שהגיעו לוועדה סיפרו  .בסכומים שמגיעים לעשרות אלפי שקלים בחלק מהמקרים מדובר

היו מקרים של חדירה של משרד החינוך  החובות.את מסכת הייסורים אליה נקלעו בעקבות גביית 
 לתוכניות גמל של מורים, ללא ידיעתם.

, שלא נתנו מענה ומהסתדרות המורים עוד שמעה הוועדה נציגים ממשרד החינוך, ממשרד האוצר
 לנושא. מספק

 למסקנות הבאות: הבתום הישיבה הגיעה הוועד
של  בלתי סבירה הוועדה מודה לכל מי שהעלה את הנושא על סדר היום. מדובר בהתנהלות .2

משרד החינוך. הוועדה נוכחה כבר מנושאים אחרים שהגיעו לשולחנה כי כל מערכת 
 דורש תיקון.של עובדי הוראה,  , תנאי שירות ועודהטיפול בהסכמי עבודה, שכר

יוחד בשעות שירות מענה ישיר, במ הוועדה פונה למשרד החינוך ומבקשת לתת למורים .4
 .שלאחר יום עבודתם

הוועדה פונה למשרד החינוך ולהסתדרות המורים לטפל באופן פרטני בכל המורים שנקלעו  .3
ואם אכן יש חוב,  – סף לשיחה פרטיתיש לזמן כל מורה ומורה שחייב כלמצב קשה זה. 

 .וא הפתרון הראוי לגבותולמצ

ומבקשת שעד שיימצא הפתרון ההולם לבעיה,  הוועדה פונה למשרד החינוך ולחשב הכללי .2
 .גביית החובות לכל המורים להקפיא את כל מהלך

הוועדה מבקשת מהיועץ המשפטי של משרד החינוך להכנס לעובי הקורה ולדווח לוועדה  .0
 ותר ומה אסור במהלך גביית החובות.מה מ

הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לדווח לה על פתרון המקרים הספציפיים שנשמעו במהלך  .2
 הישיבה.

של המורים ובמעמדם. הוועדה שכרם במהלך הישיבה עלו נושאים נוספים הקשורים ב .7
 תמשיך ותטפל בכל הקשור לתיקון וליצירת מעמד ראוי למורים.

 .ל ביצוע המסקנות תוך חודשמשרדים הנוגעים בדבר לדווח לה עהוועדה מבקשת מה
  המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום:

 ד' בכסלו התשע"ה
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