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  לכבוד

 המחלקה ליחסי עבודה -משרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים 

 הממונה הראשית על יחסי עבודה -עו"ד רבקה ורבנר 

 5רח' בנק ישראל  -בניין ג'נרי 

 6662971-02בדואר ובאמצעות פקס:     ירושלים

 

 .נ.,ג

 1957- זסכסוכי עבודה התשי" יישוב חוק:  הנדון                                               

 ב'(-א'5-5)סעיף  ושביתהעל סכסוך עבודה  הודעה                

 

הודעה על סכסוך  בזה, והתקנות לפיו, נמסרת 1957-זב( לחוק יישוב סכסוכי עבודה התשי"-)א5-5 לסעיף בהתאם

 עבודה ושביתה.

 הנוגעים לסכסוך: הפרטים להלן

משרד החינוך ויחידות אחרות בהן מועסקים עובדי הוראה המבוטחים בפנסיה  -המעסיק/המפעל: מדינת ישראל  .1

 תקציבית.

)וכן עשרות אלפי  120,000 -כ שהסכסוך נוגע להם: . מספר העובדים 120,000 -במפעל: כ  העובדים' מס .2

 .120,000 -מספר העובדים העתידים לשבות: כ גימלאים(. 

 קיימים הסכמים קיבוציים בין הצדדים, אך לא לגבי חלק ניכר מהנושאים שבסכסוך. .3

 שם ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם: הסתדרות המורים בישראל. .4

 בסכסוך ומענו:שם נציג המעסיקים לעניין  .5

 , ירושלים.1מר קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר. רחוב קפלן 

 , ירושלים.34, מנכ"ל משרד החינוך. רחוב שבטי ישראל עמית אדרימר 

 :שבסכסוך ניםייהענ .6

או תנאי הפנסיה של עובדי ההוראה המבוטחים בפנסיה תקציבית, שחלה עליהם רפורמת אופק חדש ו/ .6.1

רפורמה נוספת ו/או צורת העסקה נוספת אינם מוסדרים מזה תקופה ארוכה. הוא הדין לגבי גימלאים שהיו 

 עובדים כאמור וכבר פרשו.

ומתן קיבוצי להסדרת תנאי הפנסיה התקציבית לכל קבוצות העובדים -החל להתנהל משא 2016מסוף שנת  .6.2

 הנ"ל.
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בינתיים, מזה שנים  .של המדינה במשך תקופה ארוכהומתן זה, המתאפיין בגרירת רגליים מצידה -משא .6.3

רבות ומדי חודש בחודשו, נפגעת גימלתם של הגימלאים וגם של עובדי ההוראה הפעילים הפורשים מעת 

 לעת.

 ואילך 1.9.20השביתה נקבעה ליום  .7

 ידי הנהלת הסתדרות המורים.-כך על-במקרה של שביתה: הוחלט על .8

הנהלת הסתדרות המורים אישרה את  הסתדרות המורים בישראל.הארגון היציג: ידי -רה עלהשביתה אוש .9

 השביתה.

 :הסכסוךליישוב  ניסיונות .10

ומתן עם המדינה על הסדרת תנאי הפנסיה התקציבית לעובדי ההוראה -ניסתה לנהל משא הסתדרות המורים

הצדדים נפגשו, אולם  ומתן, יועצים מטעם-. התקיימו ישיבות משאכאמור האמורים במשך תקופה ארוכה

  .ללא הועיל

 

 ת, הסתדרות המורים יד, מזכ"ליגב' יפה בן דו ההודעה ואת מי הוא מייצג: מוסרומענו של  שמו.  11

 , תל אביב.8רחוב בן סרוק  .בישראל       

 

 

  ,בברכה                                                            

 

  יפה בן דויד                                             

 מזכ"לית הסתדרות המורים                                                                         

 

 

   מקצועי לאיגודמ"מ מזכ"לית ויו"ר האגף  -מר גד דיעי  ::העתק

  
 


