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דבר היו"ר
עובדות ועובדים סוציאליים יקרים,

ב־1 במרץ 2017 נכנס לתוקפו "צו ההרחבה", שמחייב את המעסיקים בגופים שמתוקצבים על־ידי המדינה להשוות את תנאי העסקתם 
ושכרם של העובדים הסוציאליים המועסקים בהם לאלה של העו"סים במגזר הציבורי. זהו הישג היסטורי ובשורה חשובה לכ־7,000 
עובדות ועובדים סוציאליים בישראל. הישג זה הוא חלק מההסכם שנחתם ביולי 2015, שאותו הוביל, לצד האיגוד, יו"ר ההסתדרות אבי 
ניסנקורן והוא פרי מאבק של עשרות שנים, מאז החלה מדיניות ההפרטה, להשוואת תנאי עבודה ושכר של העוסי"ם בעמותות עם אלו של 
המועסקים בשרות הציבורי - סולידריות מרשימה של כל חברי האיגוד ופעילות עיקשת של תא המופרטים - באיגוד "עמותא" לדורותיו. 
צו ההרחבה, שנחתם על־ידי שר העבודה והרווחה חיים כץ, הוא הוראה מחייבת. מעסיק שלא יפעל על פיו חשוף לתביעה בבית הדין 

לעבודה, כמו גם לסנקציות מצד המשרד הממשלתי המפקח על הפעלתו. 
ההישגים בצו ההרחבה יביאו לשיפור חסר תקדים בתנאי השכר והעבודה. בין השאר: הכפלת מספר ימי החופשה השנתית; הצמדה 
להסכמי השכר במגזר הציבורי; הכרה מלאה בשנות הוותק, כולל השירות הצבאי; הגדלה של עד 2,500 ש"ח בתשלומי דמי הבראה וביגוד; 
הגדלת הפרשות המעסיק לפנסיה ולקרן השתלמות, מהיום הראשון בעבודה; תוספת שכר לעובדים בחלקיות משרה ולהורים לילדים 

עד גיל חמש; מענקים חד פעמיים; תשלום מלא על ימי מחלה, החל מהיום הראשון; ועוד.
מזכיר חטיבת המופרטים, רועי פרלמן, עבד ללא לאות לצורך הכנת הצו. בימים אלה הוא עוזב אותנו לטובת האגף להתאגדות 
עובדים בהסתדרות, וזו ההזדמנות להודות לו ולקדם בברכת הצלחה את בועז גור, שנכנס לתפקיד. בועז הוא כלכלן ועורך־דין, ואין לי 
ספק שהרקע המקצועי והניסיון שלו יתרמו רבות לאיגוד ויסייעו בעבודה הרבה שעוד לפנינו - לאכיפת הצו, להסברה בקרב העובדים 
והמעסיקים, לדאגה לכך שהמכרזים יתוקנו, ועוד. לשם כך נידרש לשיתוף הפעולה של כל אחד ואחת מכם - בדיווח בזמן אמת ובנכונות 

לעמוד מול המעסיקים ולדרוש את המגיע לכם. 
האיגוד יעניק סיוע לכל עובד ועובדת, חברי האיגוד, שיבחרו לעשות זאת.

חברי האיגוד מוזמנים לפנות בשאלות בדוא"ל, ובבעיות פרטניות ליו"ר המחוזות. כדי שנוכל להפוך את מילות ההסכם למציאות בשטח 
נדרש סיוע לחברינו בכל מקום, והעיקר - לא לפחד כלל: לפנות למעסיקים ולעמוד על זכויותיכם!

עם החלת צו ההרחבה לא תם מאבקנו. נמשיך לפעול למען תקינה ולמען תנאי העבודה והשכר של כלל העובדים הסוציאליים, כך 
שאלה יהיו מכבדים וראויים ויאפשרו מתן שירות ועבודה מקצועיים ולא אילוציים. 

בנוסף, וכחלק מהסכם 2015, ייקלטו להעסקה ישירה 762 עו"ס ברשויות המקומיות שמועסקים במסגרת הוועדות ותקציבי פעולה, 
וכן אושרה תוספת של 150 תקנים. פעילות היישום מתחילה בימים אלו.  

מעתה, כל הישג - ועוד נכונו לנו הישגים רבים - יהיה מנת חלקם של עובדים סוציאליים רבים. 

יום ההוקרה לעובדים הסוציאליים, 14 במרץ 2017
זאת השנה השלישית שאנחנו מקיימים יום הוקרה לעובדים הסוציאליים כחלק מציון היום בכל העולם. אנחנו מבקשים 
לדאוג לכך שבכל הרשויות ומקומות העבודה תועלה עבודתנו על נס, וכי במהלך השבוע ייוחד לכך יום ותתקיים פעילות 

הוקרה מיוחדת. 
ב־14 במרץ יארחו אותנו כנסת ישראל ושר העבודה והרווחה חיים כץ. בוועדות הכנסת השונות יתקיימו דיונים בנושאים 
שאתם מציעים ומובילים, הקשורים לעבודתכם. נא לפנות בעניין זה לנעה עמיר, מזכירת החטיבה הציבורית באיגוד. זו 
הזדמנות להפנות זרקור לבעיות בהעסקה של עובדים סוציאליים )שכר, תקינה( ולהישגים כמו פרויקטים מיוחדים, ולהציגם 

בוועדות הכנסת ובפני קובעי המדיניות. 
באודיטוריום הכנסת, בהובלת השר וחברות הכנסת שולי מועלם־רפאלי ואורלי לוי־אבקסיס, ובנוכחות יו"ר ההסתדרות אבי 
ניסנקורן ומנכ"לי המשרדים ואורחים מכובדים רבים, חברי כנסת, קובעי מדיניות ועוד, יתקיים בין השעות 09:30 ל־11:00 
אירוע הענקת אותות ופרסי הוקרה לעובדים סוציאליים מצטיינים, וכן תתקיים תערוכת צילומים ששלחתם אלינו, ואשר 
מייצגים מטפורית או קונקרטית את משמעות העבודה הסוציאלית עבורכם. בואו לכנסת להראות את כוחנו ואת עוצמתנו! 

אתם/ן מוזמנים/ות להירשם ולקחת חלק ביום חשוב זה. קישורים להרשמה תמצאו באתר האיגוד ובפייסבוק.

הכנס הארצי של העובדים הסוציאליים יוצא לדרך: 21-20 בנובמבר 2017 
הכנס יעמוד בסימן ציון 80 שנה - גבורות - לעבודה הסוציאלית המאוגדת בישראל. 

קול קורא מופץ אליכם, ונשמח לכל מידע על ותיקים במקצוע כדי שנוכל לארח אותם, לשמוע מהם ולבחון יחד אתם את 
העוצמה וההתעצמות של המקצוע שלנו בראי הזמן - ואתגרים לעתיד. יו"ר הכנס פרופ' עו"ס מיכל שמאי, עו"ס חנה סלוצקי 

www.social-workers.co.il ,ועו"ס חנה גן, יו"ר הוועדה לקידום מקצועי באיגוד. פרטים באתר הכינוס
אנא, רשמו את התאריכים וכתבו לנו הצעות להרצאות ולשולחנות עגולים, מרצים ועוד. 

שלכם,
עו"ס מומחה צפרא דוויק

יו"ר איגוד העו"סים


