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 911/910/91: תאריך

 קורןנניסאבי לכבוד: יו"ר ההסתדרות, מר 

 

 של העובדות הסוציאליות צמצום ההעסקה הקבלניתקריאה להנדון: 

 על המבוססת רווחה תבמדינ המאמינים סוציאלית לעבודה וסטודנטיות סטודנטים של עמותה הינה שינוי עו"סים

 הסוציאלית העבודה מקצוע את רואים אנו הדדית. וערבות דמוקרטיה סולידריות, הזדמנויות, וויוןש חברתי, צדק

 אלו. עקרונות ההולמת חברתית מדיניות על ומגן מעצב מוביל,

 יצירת תקשורת, לובינג, גון:כ מדיניות, שינוי של כלים באמצעות יותר, ושוויונית צודקת מדיניות קידוםל פועלים אנו

 סטודנטים של מערך באמצעות עושים אנו זאת כל הציבור. מודעות והעלאת הסברה פעולות וקואליציות, שותפויות

 להם. ומחוצה הארץ, ברחבי האקדמיים הלימוד מוסדות בתוך בהתנדבות הפועלים סוציאלית לעבודה וסטודנטיות

 

למיגור תופעת עובדי , שכר המינימום יוצאת למאבק להעלאתכי היא הסתדרות כריזה ההבתחילת חודש נובמבר 

ולשילוב אנשים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה. העשייה  והתעקשות הסתדרות למען שכר המינימום ושילוב  הקבלן

עם זאת, תופעת ההעסקה יקות תקווה לשוק עבודה מתוקן ושוויוני. בעלי מוגבלויות הניבו תוצאות יפות שמענ

 הקבלנית והפוגענית טרם קיבלה מענה. 

 

הן עובדות תחת מכבש  מוכים מהממוצע במשק ובעולם.הנעסקות תחת תנאים בישראל מועובדות סוציאליות רבות 

יומי, בתקינה נמוכה ובתנאי שכר מחפירים. כל זאת בעת שהן פועלות ללא לאות לשיפור זכויותיהם -לחצים יום

 ותנאיהם של לקוחותיהן, כאשר הן מתמודדות עם חוסר ביטחון תעסוקתי וכלכלי. בנוסף, לאור ההפרטה ההולכת

, יותר ויותר עובדות סוציאליות חיות באי וודאות תעסוקתית הבמשרד הרווחרת בתחומי החינוך, הבריאות ווגוב

 ואינן מקבלות את הזכויות הסוציאליות שלהן במלואן.

 

לאור המציאות במשק, עובדות סוציאליות רבות מוצאות את עצמן עובדות בשירותים מופרטים ומועסקות כעובדות 

בתור קבלן. עבודה קבלנית זו מהווה דפוס העסקה פוגעני אשר לא מספק ביטחון תעסוקתי לעובד ופוגעת בזכויותיו. 

 היום זה הם ומחר זה אנחנו. -נות מציאות זועלינו לש יאמינים כסטודנטים ועובדים סוציאליים לעתיד, אנו מ

 

פתרון בר קיימא לבעיה רחבה, שביכולתו לשפר אתם מקדמים כאנו, עמותת עו"סים שינוי, רואים במאבק אותו 

העסקה הפוגעניים והבלתי אפשריים של העובדות הסוציאליות, המופרטות והציבוריות הבאופן מהותי את תנאי 

, האופן בו עובדות סוציאליות סת עולמנו לשינוי המציאות הקיימתערכינו ואת תפיכאחד. מאבק זה משקף את 

נעמוד על כך שתופעת עובדות הקבלן תמוגר ותושם במרכז המערכה, ומתחייבים לא לשתוק לנוכח . מועסקות כיום

 קוו המשאיר את העובדות הסוציאליות מוחלשות וחסרות ביטחון תעסוקתי. -הסטטוס

 

שנים בקרב העובדים הסוציאליים, ולא נשב בשילוב ידיים  71אנו נותנים יד לשקט תעשייתי נוסף של  בהחלטה זו אין

 כאשר המציאות התעסוקתית של העובדות הסוציאליות הופכת בלתי אפשרית יותר ויותר. 
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עובדי אנו דורשים מההסתדרות לעמוד מאחורי החלטתה להוביל למאבק אחראי, אמיץ ומאוחד, שימגר את תופעת 

יות לשפר משמעותית את להשקפתנו, זוהי המחויבות של ההסתדרות כלפי ציבור העובדות הסוציאל .ן לחלוטיןהקבל

שחווה המקצוע בשנים האחרונות.  מצד הממסד ולהזנחה ההן מועסקות כיום, ולא לתת יד להפקרהתנאים בהם 

 לו ללא לאות לשיפור מציאות זו.שתפע על כתפיכם, ואנו סמוכים ובטוחים האחריות לשינוי זה נמצאת

 

זו  תהיה האם צביונה של מדינת ישראל כמדינת רווחה.על  המאבק לצמצום העסקה קבלנית הוא למעשה מאבק

את הלכידות  החלישתהיה זו מדינה אשר משמא  או ?רחיה ומקדמת שוויון וצדק חברתיאשר דואגת לכלל אזמדינה 

 ?אזרחיהשל החברתית ואת הביטחון התעסוקתי 

 

 בברכה

 עמותת עו"סים שינוי
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