 27במאי 2013
לכבוד:

לכבוד:

עו"ד שלמה יצחקי

עו"ד רוית ארבל

הממונה הראשי על יחסי עבודה

יו"ר הועד המנהל של עמותת מ.ח.ר

משרד המסחר והכלכלה

רח' נועם 8

רחוב בנק ישראל 5

תל אביב -יפו

בנין ג'נרי

באמצעות דוא"ל ravit@ralaw.co.il

ירושלים

ובמסירה ידנית

א.ג.נ,
הנדון :חוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי"ז( 1957-סעיפים  5ו5 -א)
הודעה על סכסוך עבודה ועל שביתה
בהתאם לסעיפים  5ו5 -א לחוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי"ז ,1957-והתקנות לפיו ,נמסרת בזה
הודעה על סכסוך עבודה ושביתה.
כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי
בין:
לבין:

עמותת מ.ח.ר

להלן הפרטים בקשר לסכסוך:
 .1המעביד הוא מפעילו של בית הספר הדמוקרטי הפתוח ביפו בניהול עמותת
הורים מ.ח.ר.
.2

מענו :נועם  8תל אביב יפו

.3

הענף (ציין מוצריו או שירותיו העיקריים) :הוראה

.4

מספר העובדים במפעל :כחמישים עובדים אין הסכם קיבוצי במקום.

.5

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי הוא ארגון העובדים המייצג את
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רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם.
.6

שם נציג המעבידים :גב' רוית ארבל ,נציגת ועד עמותת מ.ח.ר.

 .7לאיזה תאריך נקבעה שביתה /צעדים ארגוניים –  11ימים ממועד הודעה זו ובכל מועד
נדחה אחריו.
 .8אסיפת עובדי העמותה המאוגדים במסגרת "כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי",
אישרה את ההכרזה על סכסוך עבודה ושביתה.
 .9סכסוך העבודה והשביתה אושרו ע"י ארגון העובדים היציג.
 .11העניינים שבסכסוך:
א.

ניהול משא ומתן קיבוצי שלא בתום לב

ב.

התעלמות המעסיק מחובת ההיוועצות המוקדמת בנציגות העובדים

ובארגון העובדים בקשר להחלטה על שינוי מבנה ההעסקה במקום,
והשלכותיה על העובדים.
ג .איום על נציגים נבחרים של סניף העובדים וניסיון המעסיק להתערב
בנעשה באסיפת העובדים.
ד.

שליחת זימונים ,ללא הודעה מספקת ולאחר המועד הקובע במשרד
החינוך ,לשימוע שלא בתום לב.

 .11הנעשה ניסיון ליישב את הסכסוך בדרך משא-ומתן ישיר ומה היו
התוצאות?
ביום  -8.4.13נשלח מכתב למנהלת בית הספר מטעם נציגות העובדים בדבר הרצון
לקיים משא ומתן קיבוצי.
ביום  -14.4.13נשלח מכתב שני מטעם נציגות העובדים בנושא זה
ביום  -22.4.13נציגות הסניף קיבלה מכתב מן הוועד המנהל של העמותה הטוען כי
מנהלת בית הספר לא מייצגת את העמותה במשא ומתן.
ביום  -26.4.13בהתאם לאמור לאיל ,נשלח מכתב מטעם נציגות העובדים בדבר
הרצון לקיים משא ומתן קיבוצי לועד המנהל של העמותה.
ביום  -31.4.13נשלח מכתב שני מטעם נציגות העובדים בנושא זה.
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ביום  -13.1.13נשלח מכתב בשלישית מטעם נציגות העובדים בנושא זה.
ביום  -19.1.13התקיימה פגישת משא ומתן קיבוצי.
ביום  - 21.1.13התקיימה פגישה בה נמסרו לידי הוועד לראשונה פרטי התוכנית
בדבר שינוי מבני מהותי של ניהול בית הספר ומשאבי האנוש שלו .כן ובנוסף ,נאמר
לנציגות הסניף כי הועד המנהל של העמותה לא מוכן לשבת למשא ומתן וזאת
מכיוון שהמידע הדרוש לכך מצוי אצל מנהלת בית הספר .דבר זה עיקר למעשה את
משמעותן של אותן שתי פגישות ,והתברר שהתקיימו לריק.
ביום - 21.1.13כונסה על ידי הנהלת בית ספר ישיבת חובה לכל העובדים במקום ובה
הוצגה על ידי מנהלת בית ספר ונציגת ועד המנהל של העמותה  ,תוכנית מוגמרת
לסיום ההעסקה הישירה בבית ספר הפתוח הדמוקרטי ביפו ומעבר להעסקת מורים
דרך תאגיד אחר.
ביום  -22.1.13קודם לאסיפת עובדים מתוכננת בסיום יום העבודה ,איימה גברת
אפרת גור -אריה ,חברה בוועד המנהל של העמותה ,על שני נציגים נבחרים של סניף
העובדים ודרשה מהם שלא להעלות את דבר המחלוקת בקרב העובדים.
ביום  -27.1.13קיבלו כל עובדי עמותת מ.ח.ר שימוע לפני פיטורין זאת ליום המחר.
 .12שמו ומענו של מוסר ההודעה ואת מי הוא מייצג –
אברהם מנקס
רכז מטה מרכז
"כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי"
 .13פרטי התקשרות:
דוא"ל center@workers.org.il
סלולר 0543311751
פקס153543311751 :
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בברכה,
אברהם מנקס
רכז מטה מרכז
"כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי"

העתק:
עו"ד ליליאן פרגמנט  -הממונה האזורית על יחסי עבודה במשרד הכלכלה והמסחר ,מרכז
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