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 הנסיעה הוצאות מלוא את עולים ביסובי עבורה עבות 3 מזרה.לאחד. ם<ץבל סכם .לסו בהתאם ב,

הללו. הסבים 3 במסך הנסיעה בהוצאות לבדו נשא אם

 וסלא שנים 3 ברוסך עולים ביסובי סגרו סורים כלפי אף כך לנהוג תובע הסורים סרכז
 עבודתו ם להקו בנסיעות אותו למחייב אחר לרקום לגור ועברו נסיעה הוצאות כל להם היו

תסכ״ה. הלימודים מענת החל הזה העינוי את ולהפעיל

 גכל הסורים צבור לכלל נסיעה הוצאות תשכ*ו הלימודים בשנת החל תובע ההורים מרכז ב*
בארץ. היסובים

 ההסכם את בוגדת סהתביעה מאחר א-ב בסעיפיה לדון סוכנים אינם החינוך מסרד נציגי
 התביעה את להעלות הסורים מרכז סל מדמותו להבא, אסר הנסיעה. הוצאות בענין הקיים
 ימציא הסורים שמרכז קצנלבבוגן ד״ר הסכים זאת, עט חרס. הסכם ייחתם כאסר לדיון
 לגופו ומקרה סקרה בסל ידון והססרד בדבר הנוגעים הסורים רמיסת החינוך למסרד
 שה'.א, כל התחיבות ם ו סס זו בנכונות לראות סאין גסה הד מתוך אינדיבידואלי באופן
 כללי לטו*פ להביא יס הזה הענין האת החינוך מסרד כ״ב מודיעים לסעיף באסר
 זה עט יחד עבורה. תנאי או סכר הסכמי על לחתם מוסמכת הפריסמיול הועדה אין סכן

 החלים שעליהם לשינויים ההודים מרכז סל הלב מת תסו את החינוך מסרד נציבי מפנים .
 תשלומים סל הססגדת בהרבה הורחבה לפיהם הסעה עבור תטלומים בענין לאחרונה הססרד

הנסיעה. הוצאות עבור
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 סלו, הנסיון בתקופת פוטר אסר הב*ל המנהל סל ענינו את מעלים החינוך ממזל נציגי
 ן נסיו בתקופת מנהל כסספמרים נשאלת להיות דורסת איבנה המורים הסתדרות כלל בדרך
 זה ולצורך ^ענין את לברר הוסכם כרקמה, באו ש&סוריו טען חנ׳ל שהמורה םכי.זן אולם

המנהל. סל טענתו צדקת את לרחון היה שמתפקידה טסגתפת ועדה הורכבה

 החלטה על עכסו מערער הססרד אין נוספת, נסיו[ סבת על והחליטה מתפקידה חרגה הועלה
 עבודתו המסך על לדיון הועדה תתכנס לפיה הועדה החלמת על מערער הוא אולם זן

 את נוגד הדבר פי יפה/' יעלה לא החמיסית הלימודים סבת סל סהבסיון בסקרה בסנהל
המקובל.

 סל החלטה סזוהי מאחר אולם המקובל את בוגדת זו שהחלטה מאסרים המורים מרכז נציגי
הקרובה, ביסיבה תנתן והתשובה המרכז בהנהלת העבין את לאשר צורך י-ס משותפת ועדה
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 חופסת תום עט לעבודה וחזרה הפסח חופש לפני ימים 10 סל מאושרת לחופשה הנ״לייצאה
_____________החג. פשתחו דבע לה ס לסל תובע מודיםה מרכז הפסח,

 1 תשלום יקבלו ־־ החינוך ססרד באיסור חגים חופש לפני לחופשה סיצאן סורים - סוכם
 ודינם סכר יקבלו לא " המשרד הסכמת ללא שיצאו אלה החגים. חופשת ימי בעד

 איסור טעונה לעבודה והחזרתו רשות ללא עבודתו את שהפסיק” רה ו מ בדין יחיד,
המשרד, /

| יאסר ולא חגים לפני חופשות במתן המשרד יקפיד שלהבא ס!דיע משרד.'החינוך /
. ־ בלבד, מיוחדים ח במקרי אלא אותה
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