
 2016 פברואר חודש עדכוני: ירושלים מחוז
 2016, 9 פברואר: ב פורסם

 

 :במחוז השתלמות לגמול קורסים הנגשת המשך

 .מירו מיכאל ר"ד המרצה עם" המורכב בעידן תקשורת" נוסף קורס החודש פתחנו

 .שונים עבודה ממקומות סוציאליים עובדות/עובדים 20 משתתפים בקורס

 .להציג ומה כיצד מבט לנו ונותן ביותר מעניין הוא ולדעתי הקורס את מלווה אישית אני

 כיצד נלמד ואולי הדרך בתחילת אנו …הציבור את מעניין ומה חשוב במה התמקדנו בעיקר

 .העובדים של והנפלאה המקצועית העבודה תוצג

 את חריג באופן להוזיל לבקשתי שנענו האגודה ולחברי, דוויק צפרא, האגודה ר"ליו תודות

 .לקורס ההשתתפות דמי

 .זה קורס בהבניית משמעותי חלק לו שיש, גולן דוד, האיגוד לדובר מיוחדת תודה

 .במחוז 2016 לשנת לגמול הקורסים תכנית הכנת של בעיצומה אנו, מיכלוביץ מירלה עם יחד

 

 :בשטח העובדים עם הקשר לחיזוק המחוז פעילות

 .שבמחוז הרווחה במחלקות, דוויק צפרא, האיגוד ר"יו עם יחד, ביקרנו האחרון בחודש

 .העובדים שאלות על וענתה האיגוד פעילות את סקרה האיגוד ר"יו

 מיני בכול לעובדים שמוזרם המידע כל שלצד ומצאנו ביותר חיובי היה מהעובדים המשוב

 .זה מסוג אינטימיים למפגשים תחליף אין עדיין, ומגוונים רבים בהחלט הם שכיום, אמצעים

 וכן, עבודה מקומות משבעה ביותר, יזום באופן יחד ביקרנו, האיגוד ר"יו של כניסתה מאז

 בפגישות עובדים פוגשים אנו מזומנות לעיתים. ירושלים עירית לעובדי גדול כנס קיימנו

 .שונות מתוכננות

 עבודה למקומות הגעה כולל, השונים העבודה במקומות יזומים ביקורים המשך, בתכנית

 …מרוחקים

 

 :בעובדים מוראלית ופגיעה עבודה תנאי הרעת של במצבים והגנה עובדים זכויות מיצוי

 בכול התערבותי את לבקש שונים עבודה ממקומות סים"עו של פניות התגברו לאחרונה

 '.וכו עבודה תנאי הרעת, הקיבוצי מההסכם להם המוקנות בזכויות לפגיעה הקשור

 ומשונות שונות בטענות ללימודים לצאת לעובדים מאפשרים שלא בטענה עסקו רבות פניות

 להנהלה פונה אני, שיפגעו מחשש, תלונותיהם את לחשוף ולא העובדים על להגן בכדי –

 ועד את מערבת, ההסכם י"עפ העובדים של הסוציאליים התנאים לרענון העבודה במקומות

 .מסתדר זה ולרוב, צורך יש אם, העובדים

 פעילויות מתוכננות ועוד במחוז נרחבת פעילות יש. סיסמה רק לא זו –" ס"העו אל הפנים"

 העבוד במקומות וביקורים עובדים זכויות בנושא נוספים כנסים שני ארגון ביניהם, רבות

 .נוספים


