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לכבוד:
מר יוסי וסרמן
מזכ״ל הסתדרות המורים

הנדון :החלת ההסכם ליישום רפורמת עוז לתמורה בחטיבות העליונות בבתי הספר הממשלתיים
בהמשך לדיון שהתקיים בעניין שבנדון ,מוסכם עלי כי ההוראות בדבר שכר ותנאי עבודה ,הקבועות בהסכם
הקיבוצי ליישום רפורמת ״עוז לתמורה״ מיום ) 14.8.2011להלן :״הסכם עוז לתמורה״( ,יוחלו על עובדי
ההוראה בשירות המדינה ,המועסקים בחטיבה העליונה בבתי הספר הממשלתיים)למען הסר ספק  -ככל שהינם
מועסקים גמ בחטיבת הביניים ,ההסכם האמור יוחל לגבי חלק העסקתם בחטיבה העליונה בלבד(.
כמו כן ,לגבי עובדי ההוראה האמורים יחולו ההוראות בדבר מיצוי תביעות ושקט תעשייתי הקבועות בהסכם עוז
לתמורה ,לתקופה הקבועה בהסכם האמור.
למען הסר ספק ,לגבי עובדי ההוראה האמורים לא יהיה כפל תשלום בגין יישום הסכמי מסגרת במגזר הציבורי.
אודה לך אם תשיב לי במכתב מטעמך ,כי הנך מסכים לאמור במכתבי זה.
אני מסכים שההתכתבות בינינו תוגש לרישום כהסכם קיבוצי.

בכבוד רב,
קובי אמסל,

העתק:
גב׳ מיכל כהן  -מגכ״לית ,משרד החינוך
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ח׳ כסלו התשע״ד
 11בנובמבר 2013
לכבוד:
מר קובי אמסלם
הממונה על השכר והסכמי עבודה
משרד האוצר

הנדון :החלת ההסכם ליישוס רפורמת עוז לתמורה בחטיבות העליונות בבתי הספר הממשלתיים
מכתבך מיום 11.11.2013
הנני מסכים כי הוראות ההסכם הקיבוצי ליישום רפורמת ״עוז לתמורה״ יוחלו על עובדי ההוראה בשירות
המדינה ,המועסקים כחטיבה העליונה בבתי הספר הממשלתיים)לגבי חלק העסקתס בחטיבה העליונה( .בהתאם
למפורט במכתבך שבסימוכין.
אני מסכים כי ההתכתבות בינינו תוגש לרישום כהסכם קיבוצי.

יוסי וסרמן
מזכ״ל
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