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לכבוד
מר קובי אמסלם ,עו"ד
הממונה על השכר והסכמי עבודה
משרד האוצר
שלום רב,
הנדון :מכתבך מיום  - 2.3.14הוראה בלתי-חוקית בדבר ניכוי שכר לחברי ארגון המורים

.1

הופתעתי לקרוא את מכתבך ואת הנחייתך חסרת האחריות ונטולת התוקף ,לרשויות המקומיות ,ובו
הנחיה לנכות שכר של עובדי הוראה ,חברי ארגון המורים ,רטרואקטיבית .אין לי אלא להניח ,שמכתבך
נכתב ללא ייעוץ מתאים או מחשבה מוקדמת.

.2

ממכתבך עולה ,כי לדידך ,קיימת סמכות למעסיקים ולמשרד האוצר להורות למעסיקים לתת עונש
קולקטיבי לעובדי הוראה ,אשר ללא צל של ספק מבצעים את עבודתם המלאה ומתייצבים אליה ,זאת
רק משום העובדה שאינם מחתימים שעון נוכחות ,וגם זאת משום הוראת הארגון המייצג אותם ,כחלק
מעיצומים ארגוניים הננקטים לאחר הכרזת סכסוך עבודה כדין.

.3

אלא שהאמור במכתבך סותר בתכלית את הוראות הדין ,האמורות להיות מוכרות לך ואינן אפשריות
אצל שום מעסיק .יתר על כן ,הוראות אלה הנן בלתי חוקיות בתכלית כאשר מדובר במעסיק ציבורי
אשר משרד האוצר אמור לפקח על פעולותיו החוקיות ולא לשדלו לדבר עבירה כנגד עובדיו.

.4

אם לא די בכך ,מכתבך נשלח בלי פניה מוקדמת לארגון המורים .אתה אמור לדעת שניסיון קודם וחד
פעמי שבוצע ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר מר רכלבסקי נפסל ובוטל מיידית ע"י ביה"ד הארצי
לעבודה לפני עשור ,ואומץ שוב בימים ממש ע"י ביה"ד לעבודה בסכסוך אחר שבין חברת מגדל
להסתדרות הכללית.

.5

מר אמסלם הנכבד ,ההלכה היא שלא ניתן לנכות שכר מעובד הוראה בגין עבודה שבוצעה בפועל
ובוודאי שלא ניתן לעשות זאת באופן רטרואקטיבי ,ללא הוכחה חד משמעית בדבר אי ביצוע עבודה
בפועל ,וללא פנייה מתאימה לבית הדין לעבודה.

.6

לא בכדי מאז ניסיונו הכושל של מר רכלבסקי איש מבין הממונים על השכר לא ניסה ולא חזר על
התקלה הזו ,עד אתמול.

.7

מאחר והדבר כנראה נשכח ,אבקש להזכירך ,כי בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסק דין מיום
 6.7.2004באופן ברור ומפורש ,כי ככל שיש למשרד האוצר טענה בדבר שביתה בלתי מוגנת הנוגדת
הסכם קיבוצי ,אין הוא יכול לעשות דין לעצמו להחליט ,על דעת עצמו ,שלא לשלם שכר מלא ,אלא עליו
לפנות בעניין לבית הדין לעבודה ובתוך כך ,עליו להוכיח באופן ברור ,כי לא בוצעה עבודה בפועל – דבר
אשר אינו מתקיים בענייננו שכן עובדי ההוראה חברי ארגון המורים מבצעים בפועל את עבודתם באופן
מלא!

דרך מנחם בגין  23תל אביב ** 66184 ,טלפון ** 03-7106777/8 :פקסwww.igm.org.il ** 1533-7106756 :

.8

והנה – להוראתך הבלתי חוקית לא קדמה פניה כלשהי של משרד החינוך או של בעלות כלשהי למורים
או לארגון המורים בטענה שהמורים אינם מבצעים עבודה כלשהי ,אלא להיפך ,המורים מגלים אחריות
רבתי ומבצעים את עבודתם במלואה.

.9

להוראתך הבלתי חוקית אף לא קמה בדיקה עניינית ומושכלת ואין בה ולו רמז להוכחה כלשהי לכך שמי
מבין המורים לא ביצע עבודה כלשהי.

.10

המדובר בנסיון לבצע ענישה קולקטיבית של ציבור שלם של מורים ,המבצע את עבודתו במלואה .קשה
לעכל שהמדובר במעשה של משרד האוצר ,שביקש לסייע למעמד הביניים ובקלות שכזו ,מבקש לפגוע
קולקטיבית בציבור שלם ומסור של עובדים .זאת לא נאפשר.

.11

באמור לעיל די ,כדי לסתור בתכלית את ההוראה הבלתי חוקית והמטעה שאתה מורה למעסיקי עובדי
ההוראה אולם נסיבות העניין קשות עוד יותר.

.12

מכתבך מטעה את מנהלי הרשויות המקומיות וסותר בתכלית ובמכוון את הסיכומים הכתובים אשר
הושגו עם ארגון המורים בישיבה שהתקיימה לפני חודש ימים בלבד בה השתתפת בעצמך ,ועליה
חתמה מנכלית משרד החינוך! כך למשל ,בעוד הנך טוען בטעות כי ארגון המורים ועובדי ההוראה
החברים בו מחשבים שעת עבודה כשעת הוראה בת  45דקות ולא בת  60דקות באופן הסותר כביכול
את הסכם "עוז לתמורה" ,כאשר הנך אף מפנה לסעיף  9להסכם ,אתה "שוכח" לציין ,כי בישיבה בה
השתתפת ביום  ,5.2.14שנערכה גם בהשתתפות הח"מ ומנכ"לית משרד החינוך )ואשר סיכום
שלה הוצא ע"י משרד האוצר ביום  ,(23.2.14הוסכם על תיקון אותו סעיף  9להסכם עוז לתמורה
באופן בו שעת עבודה תושווה במשכה לשעת הוראה ,כלומר  45דקות!

.13

האם כל זאת פרח מזיכרונך בעת בה חתמת על מכתבך חסר הבסיס?! האם בכוונת האוצר ומשרד
החינוך לחזור בהם מסיכום כתוב וברור זה? ברור שלא ,וברור שבחרת באופן בלתי ראוי להשמיט
עובדות חשובות אלה ממכתבך אשר שומטות את הבסיס עליו הוא נשען.
די בכך בכדי לשלול כל יסוד מההנחיה הפסולה במכתבך לנכות שכר בגין עבודה בהתאם לסיכום זה
ובהתאם לנוסחו המתוקן של סעיף  9להסכם הקיבוצי.

.14

חמור מכך – במכתבך אתה מורה למעסיקים לנכות משכר המורים את ההפרש שבין תום שעת
הלימודים האחרונה )שנגמרת בשעה  (15:30לבין השעה  16:00בה לטענתך המורים אמורים לסיים
את עבודתם על פי הסכם עוז לתמורה ,אולם אתה מתעלם בתכלית מכך שהורית כך ,למעסיקים אשר
כלל אינם חתומים על רפורמת עוז לתמורה ועל בעלויות אשר כלל לא מפעילות את רפורמת עוז
לתמורה ולמעלה מכך – אתה לא מיידע את המעסיקים אותם אתה מטעה במכתבך שבסיכום החתום
בין המדינה לבין ארגון המורים סוכם שיום העבודה של המורים יגמר בשעה  !!!15:30ולא בשעה 16:00
כפי הכתוב במכתבך.

.15

חוסר תום הלב זועק לשמים והנו בגדר לא יאומן.

.16

לכך מתווספת העובדה ,כי לא זו בלבד שלא טרחת לכתב את ארגון המורים על מכתבך ,או להתריע
באופן כלשהו בפניו ,בטרם הוצאת ההנחיה הפסולה ,אלא שלמרות שהמדובר בצדדים להסכמי עבודה
קיבוציים ,הוצאת הנחייה זו ללא הידברות מוקדמת עם ארגון המורים כמחויב  -דבר אשר היה
מונע ,ככל הנראה ,את הוצאת ההנחיה המוטעית שבמכתבך.

.17

כל האמור נכון ביתר שאת ,שעה שהמדובר בניסיון בלתי חוקי בעלי להעניש קולקטיבית את ציבור חברי
ארגון המורים בגין נקיטה בעיצומים חוקיים ,הננקטים תחת סכסוך עבודה חוקי ותקף ,המפרט שורה של
נושאים שטרם באו לפתרונם ומהווים פגיעה בתנאי עבודתם של ציבור חברי ארגון המורים.

.18

לו היתה טענה רצינית בידך ולא נסיון להפחיד ולהטיל מורה על ציבור ראוי כל כך של מורים ,היית ודאי
פונה לביה"ד לעבודה בטענה כלשהי ,ומאפשר לה להתברר.
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.19

בנסיבות אלה ,מכתבך ובו הנחייה לבצע ניכוי שכר כלשהו ,למרות ביצוע עבודה בפועל ,לא זו
בלבד שמהווה לכאורה הטעייה חמורה ,אלא שלכאורה ,מדיח הוא את הרשויות המקומיות לבצע
מעשה פלילי של הלנת שכר אסורה .הדבר נכון הן לגבי ההנחיה בדבר ניכוי שכר מכאן והלאה ,אולם
נכון הוא שבעתיים בנוגע לניכוי רטרואקטיבי.

.20

אבהיר שוב ,כי אי ביצוע פעולה של החתמת שעון נוכחות לא יכולה להיחשב כאי ביצוע עבודה באופן
שאינו מזכה שכר ,אלא לכל היותר פעולה שיש להידרש אליה במישור המשמעתי ,לולא הייתה ננקטת
במסגרת סכסוך קיבוצי תלוי ועומד.

.21

עוד יוזכר ,כי קיים חוסר תום לב קיצוני בהעלאת הטענות במכתבך כנגד העיצומים הננקטים שעה שעל
המשכת העיצומים בדרך של אי החתמת שעון ,הוחלט לאור בקשת משרד החינוך אשר נענתה על ידי
ארגון המורים ,לחדול מנקיטת העיצומים בדבר פעולות מחוץ לכותלי בית הספר וזאת אך ורק כדי לא
לפגוע בתלמידים ובמשק.

.22

לאור כל האמור לעיל ,ובטרם יפיל משרד האוצר את הרשויות המקומיות לכדי טעות המהווה עבירה
אזרחית ואף פלילית כאמור ,בדבר ניכוי אסור משכר עבודה ,הנך מתבקש להודיע בתפוצת מכתבך על
ביטול מכתבך וההנחיות שבו.

.23

תנאי עבודתם וזכויותיהם של חברי ארגון המורים הינם נושא עליו ארגון המורים אינו מוכן
להתפשר וככל שהנחייה בלתי חוקית זו לא תבוטל ,ארגון המורים מתכוון בעניין זה לנקוט בכל
האמצעים החוקיים העומדים לרשותו.

.24

במידה ולא תורה על ביטול ההנחיה הפגומה שבמכתבך נפנה בעניין לערכאות המתאימות.

.25

אנו חוזרים על בקשתנו ודרישותינו לניהול מו"מ לשם הסדרת כל הנושאים העומדים על הפרק ,באופן
אשר יימנע המשך העיצומים ויביא להסדרת תנאי עבודתם של עובדי ההוראה חברי ארגון המורים.
ועיקר אוסיף ואומר ,זו לא הדרך לבנות יחסי עבודה .

העתקים :
מר יאיר לפיד ,שר האוצר
הרב שי פירון ,שר החינוך
גב' מיכל כהן ,מנכ"לית משרד החינוך
גב' יעל אנדורן ,מנכ"לית משרד האוצר
עו"ד דן בן חיים – ממונה על הסכמי עבודה מרכז השלטון המקומי
חברי הנהלת ארגון המורים העל יסודיים
מזכירי הסניפים ,ארגון המורים העל יסודיים
מנהלי בתי הספר
ועדי המורים
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