31/1/2013
לכבוד:
פזית ראובני  -מנהלת בית הספר הפתוח הדמוקרטי ביפו
תמי שניידר – מ"מ מנהלת בית הספר הפתוח הדמוקרטי ביפו
ועד עמותת מ.ח.ר – מדרשה חופשית רב לאומית
רח' נועם ,8
תל אביב-יפו
שלום רב,
הנדון :התארגנות עובדים יציגה בבית הספר הפתוח הדמוקרטי ביפו
 .1נבקש לעדכנכם כי התארגנות עובדות ועובדי "בית הספר הפתוח הדמוקרטי ביפו" )להלן :בית הספר( במסגרת
ארגון העובדים "כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי" )להלן :כוח לעובדים( התגבשה לכדי התארגנות עובדים
יציגה .זאת על פי משמעות הדין בישראל.
 .2במכתבנו זה יש הצהרה בדבר מטרת ההתארגנות להסדרת ההעסקה של עובדי בית הספר ובדרישתנו לפתוח במשא
ומתן קיבוצי מיוחד .בהמשך לפנייה הטלפונית ,נבקש לתאם פגישה בה נתחיל משא ומתן קיבוצי בין חברי העמותה
והנהלת בית הספר לועד העובדים.
 .3אנו מצפים לקיומם של דיאלוג ושיתוף פעולה פוריים והוגנים ברוח בית הספר.
 .4בייחוד בימים אלו ,כאשר עתידו של בית הספר אינו ברור ,אנו מאמינים כי לדיאלוג הקיבוצי יש את מירב היכולת
לשמר את רוח בית הספר תוך התייחסות לצרכים השונים של התלמידים ,העובדים וכלל הקהילה.
 .5נספח למכתב זה אישור בדבר חברות העובדות והעובדים בכוח לעובדים.
 .6איש הקשר מטעמנו לטובת כל התקשורת עתידית עם התארגנות העובדים בבית הספר הינו:
אברהם מנקס  -רכז מטה מרכז בכוח לעובדים
נייד054-3311751 :

פקס1535-43311751 :

דוא"לcenter@workers.org.il :
 .7בברכה,
תומר פרידמן ,עופר חרמש ,אורי הדר ,נעמה ביגלמן ודניאל תדמון
נציגות סניף בבית הספר הפתוח הדמוקרטי ביפו
כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי
העתק :סניף העובדים בבית הספר הדמוקרטי הפתוח ביפו
אברהם מנקס ,רכז מטה מרכז בכוח לעובדים
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נספח :רשימת חברים בכוח לעובדים

שם
אבלין גלמן
אבירם רינג
אורי הדר
דניאל תדמון
נעמה ביגלמן
עופר חרמש
קרי לוי
שרית שופן
תום ויסמן
תומר פרידמן
הילה ורדי
עומר נאור
עפרי גרינבאום
ענת שמחאי
יעל בן ציון
רעות וייס
פאוזייה אבו רמדאן
אביבה בוכניק
אבי שמיר
יעל בר און  -אבישג
אריאלה אוריון
ליאורי באום
ענת בן יהושע
מיכאל מילמן
מירי מהבד

ת.ז.
38762985
27377944
36383073
39848700
39826219
40163883
40880353
24116667
31171287
40838468
43153337
35998805
61245544
33278136
43417070
36239937
32916850
332291632
54494521
32058380
57189269
36411544
53909743
11151719
036186906
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