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 ס הדרום"כנס מחוזי לעו.1

הרכזת  ,ר המחוז"משתתפים נטלו חלק בכנס מחוז הדרום שאורגן על ידי יו 239
הילה  ,שמחה קמרי ,נעמה לוין :וצוות מארגן שמנה את הצירות ,המינהלית שלו

 .אסתי כהן ובשיתוף פעולה הדוק עם צירי המחוז ,שירה שכטמן ,חורש

וכלל הסברה על מתווה הסכם השכר שהוצג  ,הכנס התקיים במלון הולידיי אין באשקלון
ר האגוד צפרא דוויק ועל ההסכם שחתמה ההסתדרות עם האוצר בנוגע "על ידי יו

שיכנס לתוקפו  ,ס בשירותים המופרטים"להעסקה ישירה וצו ההרחבה לעו
 .2016 במהלך

בהמשך התקיימו קבוצות דיון בהנחיה משותפת של צירי המחוז עם פעילים רלוונטיים 
 .ממוסדות האגוד הארציים ומומחים חיצוניים

 :הנושאים שנדונו

ר המחוז ושמחה קמרי צירת המחוז "בהנחיית דליה אהוד יו –ס והתקשורת"העו
 ובהשתתפות יועץ התקשורת של האיגוד מר דוד גולן

בהנחיית גלדיס טארב פעילת תא הבריאות וגיל אוחיון ציר  :בריאות הנפשהרפורמה ב
 ס המופרטים"המחוז באשכול העו

רחל  ,ס הגימלאים בו"ר חטיבת העו"בהנחיית צירת המחוז ויו :זכויות פנסיוניות
 אורן יצחק ",מבטחים" ונציג קרן הפנסיה ,גושן

בהנחיית הצירה נעמה לוין ולקוחת שרותי הרווחה  :מאבקים מקצועיים וסולידריות
 מהישוב נתיבות

ס "ר ועדת השתלמויות באגודה לקידום הע"בהנחיית הציר גידי פרץ ויו : קידום מקצועי
 מירלה מיכלוביץ

המשימה  .ס באשר למתווה השכר"שאלון להערכת עמדות העו במהלך הכנס הופץ
 .הממצאים טרם הושלמה ולכן בשלב זה טרם ניתן לסכם את

בהרכב של עובדות סוציאליות  "קול שתרצי" את הכנס נעלה הופעת תאטרון קהילתי
 .ולצד התוכן המקצועי זכו המשתתפים גם באתנחתא שלוותה בפינוקי אוכל איכותי

לקחי הכנס טרם הופקו על ידי המארגנים אך ממשובים שהתקבלו ממשתפים  ***
וכן העידו רבים כי  .רבים הוא העשיר והעניק להם מידע וידע שלא עמד לרשותם קודם

פעילות הפגתית לצד פעילות מקצועית חייבת להיות מוטמעת בתרבות הארגונית של 
וה ממנו סובלים מעצם אופי ס וזאת בשל מדד השחיקה הגב"כל שרות בו מועסקים עו

 .עיסוקם

 



 הצתת מחלקת הרווחה בשדרות .2

שאור ליום ראשון לפני  ,נאלצנו לעמוד לאחרונה מול עובדי מחלקת הרווחה בשדרות
 .מספר שבועות מחלקתם הוצתה על ידי גורמים עוינים שזהותם טרם הוכחה

י המחלקה לאחר זאת כונסו עובד .ביקרתי במחלקה השרופה והרשמים היו קשים
שנבנה ליד המשטרה לעתות החירום הביטחוני שהישוב שרוי בהם לעתים ) ל"בחמ

למפגש הערכת מצב בו השתתפו חוץ מהנהלת האגף גם מפקחי משרד  (קרובות
 .הילה חורש ואנכי ,אורנה אלימלך ,צירות האשכול שעליו נמנית שדרות ,הרווחה

הקשות מההצתה התלוותה בנוסף לתחושות  .היה ברור שהמערכת מצויה במשבר
 .עוגמת הנפש באי מציאת פתרון שיאפשר מתן שרות סביר ללקוחות השרות

ס כבר "בשלב זה חלקה של האגודה לקידום הע .בתוך כך עלתה בקשה לצאת להפגה
 .אושר ואנו בהמתנה להמצאת ההתחייבות הכספית מצד משרד הרווחה

 

 ההסתות ברשתות החברתיות .3

אופקים וירוחם  ,קרית גת ,ס מדימונה"נים מצאו את עצמם עובמהלך החודשים האחרו
 .מושמצים ומוכפשים ברשת האינטרנטית

ס מביעים פחד וחוסר "העו ,חרף העצות להתעלם ולא להגרר לתגובות ברשת
ס בהקשר זה נענות בצורך לדווח קודם כל לגורמים הרלוונטיים "פניות של עו .אונים

אל ' להעביר דיווח על אלימות לוועדת ,משטרהלהתלונן ב,במערכת המעסיקה אותם
 .הן של משרד הרווחה והן של האגוד אך התחושות הקשות אינן מרפות 'אלימות

 


