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 התנהלות שערורייתית בהסתדרות המורים  

 

 

 ה החינוך\שראת  שאלה מרב מיכאליהכנסת  חברת

 

 

בחודשים האחרונים התפרסמו מספר כתבות שעסקו בשחיתויות, לכאורה, 

 בהסתדרות המורים, והעומד בראשה, מר יוסי וסרמן. 

חשף התנהלות קשה בהסתדרות  3.0.3152מיום  TheMarkerכך למשל, תחקיר 

המורים, הכוללת תפקידים למקורבים, השתקת יריבים ומנגנון מטה מנופח; כתבות 

 -ו 30.0.3152, 32.0.3152, 51.0.3152שהתפרסמו ב"ישראל היום" בתאריכים 

 הוסיפו עובדות לשחיתות לכאורה של המזכ"ל מר וסרמן.  51.2.3152

מבלי ₪, מיליון  511 -ולה שמשרד החינוך מזרים מדי שנה סכום של כ מהכתבות ע

לוודא שכסף ציבורי זה מנוהל באופן ראוי. יצויין שהסתדרות המורים מוגדרת כאגודה 

, ומעולם לא השתנה. בשל 5112-עות'מאנית. המעמד הזה נקבע כשההסתדרות הוקמה ב

שום גוף,  -הכפוף ברובו למזכ"ל  -ן מעמד זה, למעט מבקר הפנים, שממונה על ידי המנגנו

 לרבות מבקר המדינה, אינו יכול לבקר את הסתדרות המורים.

עוד עולה מהכתבות שמר וסרמן מוחק באופן שיטתי כל אפשרות ליצירת אופוזיציה 

כנגדו, כולל ייבוש תקציבי, עובדה שאף הוכחה בבית הדין הפנימי בהסתדרות. נוסף על 

ם האחרונים ביטלה הסתדרות המורים את השתתפותה של גב' התיאורים בכתבות, בימי

גילה קליין, יו"ר סיעת נח"ל המהווה אופוזיציה יחידה למזכ"ל וסרמן, בכנס מקצועי 

 "מחנך כפורץ דרך", ללא עילה רלוונטית. 

 

 



 רצ"ב:

 3.0.3152מרקר" מיום -כתבה מעיתון "דה .5

, 32.0.3152 ,51.0.3152כתבות מעיתון "ישראל היום" מיום  .2

 51.2.3152 -ו 30.0.3152

 2.1.3152מכתב מסיעת נח"ל לשר החינוך מיום  .2

 53.1.3152התראה משפטית מטעם תנועת אומ"ץ למר וסרמן ואח' מיום  .3

שקיבלה   SMS -תמונה שהעלתה סיעת נח"ל לפייסבוק, ובתוכה הודעת ה  .1

 גב' גילה קליין על ביטול השתתפותה בכנס "מחנך כפורץ דרך". 

 

 

 :רצוני לשאול

 

 מה סכום הכסף שמעביר מדי שנה משרד החינוך להסתדרות המורים ?. 5

 

האם משרד החינוך מפקח על השימוש שנעשה בכסף זה ? האם נעשו ביקורות על . 3

 השימוש בכסף ?

 

 את מעבר הכסף בהליכי ביקורת מקובלים ? מדוע משרד החינוך לא מתנה. 2

 

אילו פעולות נקט משרד החינוך בעקבות חשיפת השחיתויות, לכאורה, . 3

 שהתפרסמו בכתבות המצורפות ?

 

כיצד מתעתד שר החינוך לפעול אל מול ההתעמרות לכאורה של מר וסרמן . 1

 ? וגורמים נוספים בהסתדרות המורים כלפי גב' גילה קליין וסיעת נח"ל

 

 

 


