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שביתת העובדים הסוציאליים
מכתב לתושבי המועצה ועובדיה
היום  ,יום א' ה 0-במרץ  ,2011החלה שביתה כללית של העובדים הסוציאליים במגזר הציבורי במדינת ישראל.
ההחלטה לצאת לשביתה התקבלה לאחר מו"מ שנמשך חודשים ארוכים בין איגוד העובדים הסוציאליים
למשרד האוצר אשר מטרתו הייתה להביא לשיפור משמעותי בתנאי השכר וההעסקה של העובדים
הסוציאליים.
היציאה לשביתה אינה פשוטה לנו .אנחנו שבמהלך עבודתנו היום יומית נוגעות ומעורבות ברגעי משבר בחייהם
של משפחות ,ילדים ,קשישים ,בעלי צרכים מיוחדים ,ורגילות להילחם על זכויותיהם של מטופלינו ,נאלצות
היום לצאת למאבק על הזכויות שלנו.
בפנינו חלון הזדמנויות אשר נפתח אחרי עשרים שנה .המשמעות היא כי ייתכן והמאבק בימים אלה יקבע את
שכרנו ואת תנאי הפנסיה שלנו לעוד שנים ארוכות.
במסגרת השביתה כל העובדות הסוציאליות לא תגענה לעבודה במועצה או בישובים ,כמו כן לא תהיינה זמינות
בטלפונים הניידים.
בנסיבות בהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו ,או קיימת סכנה שתיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה אם
לא יינתן לו טיפול רפואי או התערבות טיפולית או חוקית של עובד סוציאלי ,ניתן יהיה לפנות לוועדת
החריגים של איגוד העובדים הסוציאליים ,בכתב בלבד ,באמצעות הדואר האלקטרוני
 harigim@socialwork.org.ilאו הפקס שמספרו . 700-1002772על הפנייה לכלול פירוט של המקרה או
האירוע אשר לשמו דרוש האישור החריג .במקרי חירום ניתן לפנות לעזרה גם ללשכת ראש המועצה
 ,70-0025072אשר תנסה לסייע ובמידת הצורך תפנה לוועדת החריגים.
ובנימה אישית -אנחנו אוהבות את עבודתנו ורואות עצמנו מחויבות לסייע וללוות אתכם תושבי המועצה.
אנחנו עובדות ללא לאות ,בזמינות מרבית ,בכל שעה משעות היממה ,מגיעות לישובים עצמם ולבתי התושבים.
הרכב והטלפון הנייד הם כלי עבודה המאפשרים לנו לתת את השירות ברמה המצופה מאיתנו .יחד עם זאת ,
כמו כל אחד אחר ,גם אנו מבקשות בסופו של יום לגמור את החודש עם שכר הוגן המביא לידי ביטוי את

מקצועיותנו ואת השקעתנו בלימודים ובעבודה ומבטיח לנו איכות חיים לעת זקנה .בנוסף ,חשוב לנו לציין כי
גם אנו ,העובדות הסוציאליות בבני שמעון חלק מציבור העובדים הסוציאליים במדינת ישראל וחשוב לנו
לקחת חלק פעיל במאבק ראוי זה.
אנו שמחות על תמיכתה של ראש המועצה ושל הפונים שלנו במאבקנו ,מודות על ההבנה והתמיכה ומבקשות
את סליחתכם וסבלנותכם במהלך השביתה.
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