עמוד 1

סוציאלייםבבגרותם
יהיו
שילדינו
מהציבור:לא נרצה
6570
עובדים
הסוציאלי 7570מהנשאלים
סקר שערכה הקרן
לידידותמעלה כי הציבורהישראלי חושב שצריךלחזק את מעמדו של העובד
הסוציאליים :״בקרוב נצא למאבק
סוציאליים צריךלהיות שווה לשכר אנשי הקבע או גבוה יותר יו״ר איגודהעובדים
עובדים
$DN2$הסוציאליים $DN2$למאבקלשיפור
העבודההסוציאלית לשכר הנמוך ציאליים

סבורים שהעובריםהסוציאליים
הילה ויסברג
מספק מה־
$TS1$מהממשלה$TS1$
אינם זוכיםלגיבוי
הקורם עורר תרעומת רבה בקרב
$TS1$מתבדר $TS1$הסוציאליים הם המגן של החברה
$DN2$מהממשלה $DN2$ומשרד הרווחה .עוד מת־
ממשלה
לא
<< רוב הציבור %56
הקנה
הוא
שכן
לחשוב
רוצה
לא
אני
הישראלית.
כי
מאמינים
מהציבור
%38
כי
בדר
$DN2$מתבדר$DN2$
יהיו
 %%היה רוצה
שילדיו
לעובדים
העובדים,
000,1
מה יקרה ביום שבו לא יהיו כאן הסוציאליים תוספת שכר של
המרינה צריכה
רואים
%77
סוציאליים ,ו-
להעסיק את העוב־
$TS1$העוברים$TS1$
עובדים
וגם זאת בא־
$TS1$בארבע$TS1$
שקל בחורש בלבד
סוציאליים״ ,אמרהרוויק.
רים
$DN2$העוברים$DN2$
הסוציאלי003,6
עוברים
הסוציאליים ישירות ולא על
בשבר העובד
$DN2$בארבע $DN2$פעימות במשך שנתיים וחצי.
ירי עמותות פרטיות.
שקללוותק של  25שכה
שכר
רבע
אט בך ,מדוע חשיבות המקצוע
ההתמרמרותהובילהלפרישתו של
איכה מתורגמת לשבר?
לפי איגוד העוברים הסו־
$TS1$הסוציאליים$TS1$,
בלתי ראוי ,בךעולה מסקר שנע־
$TS1$שנערך$TS1$
״האוצר אינו מכיר בכך שאנח־
לידידות בשיתוף ציאליים,
רך
$TS1$שאנחנו $TS1$היו״ר הקודם ,איציק פרי .״בקרוב
%04
$DN2$הסוציאליים $DN2$,כ-
 $DN2$ביוזמת הקרן
מ 17 -אלף העוב־
$TS1$העוברים$TS1$
שההסתדרות
נצאלמאבק ,ונקווה
$DN2$שאנחנו $DN2$ראויים לשכר גבוה יותר .חשוב
נו
הפועליםבישראל
הסוציאליים
רים
$DN2$העוברים$DN2$
גיאוקרטוגרטיה.
המחקר
מבון
תגבהאותנו״ ,אומרתדוויק.
אנחנו לא ציבור חמדן .אנו
הם עובדי עמותות וגופים פרטיים .להגיר
הסקר כערך לרגל יום העובד
לידידות ,הרביחיאל
נשיא הקרן
ציבור משכיל שעוסק במגוון רחב
חלק מגופים אלה אינו מיישם את
הסוציאלי
הבינלאומי ,המתקיים
אקשטיין :״כארגון העוסק במתן
של בעיות חברתיות ,מבעיות פריון
היום ,בקרב ב 500 -איש.
ההסכמות שהושגו בהסכם העוב־
$TS1$העוברים$TS1$
לאוכלוסיותהחלשותבישראל
הסוציאליים שנחתם ב2011 -
רים
$DN2$העוברים$DN2$
עודעולה מהסקר כי רוב הצי־
$TS1$הציבור$TS1$
וער מצבישכול ,אובדן ואימוץ סיוע
לעבודת הקודש הסי־
$TS1$הסיזיפית$TS1$
אנו נחשפים
הסוציאלי ולכן השכר והתנאים של עוברים ילדים .בנוסף ,רוב העוברים הסו־
$TS1$הסוציאליים$TS1$
בור
ר $DN2$מאמין ששכר העובר
הסוציאליים.
זיפית
סוציאליות,
צריך להיות לפחות זהה לשכר סוציאליים אלה נפגעים לא אחת .ציאליים
$DN2$הסיזיפית $DN2$של העובדים
$DN2$הסוציאליים $DN2$הן עובדות
המרינה שולחת אותם להתמודד
וכמו בתחום ההוראה השכר הנמוך
ראשת איגוד העוברים הסו־
$TS1$הסוציאליים$TS1$,
אנשי הקבע ,המוריםועורכי הדין.
הוא גם תוצאה של הטיהמגדרית״.
$DN2$הסוציאליים $DN2$,צפרא רוויק ,אומרת כי
$TS1$המקצוע $TS1$:ציאליים,
הישראלים מכירים בחשיבות המ־
עם מאותאלפי המשפחותהעניות,
לדברידוויק ,ב 2015 -כשייפתח
ממצאי הסקר מעירים על כך שה־
$TS1$שהציבור$TS1$
ע 9370 $DN2$:טוענים שעבודה סו־
$TS1$סוציאלית$TS1$
קצוע:
הקשישים ,הנכים ויתר חסרי הישע
שננטשו עם השנים .אך עם צמצום
הסכם השכר ,ייצאו העובדים הסו־
$TS1$הסוציאליים$TS1$
$DN2$שהציבור $DN2$מכיר בפער שבין חשיבות
ציבור
%87
לית $DN2$היא מקצועחיוני; ו-
ציאלית
שבצרה .״הציבור מבין שהעוברים

ולהפחתת עומסיהעבודה.

סבורים

ששכרם

של

חדשלשיפורתנאינו״

תנאיהם
ההסכם

ההוצאה

הממשלתית על

שירותים

בבעיותיה החברתיות ,היא מוכרחה

חברתיים ,היכולת של העוברים

הסוציאליים כלים
לתת
לעוברים

לציבור הזקוק
לתת מענה אפקטיבי
להם קטנה ,וחלקגדול מהתסכול
$DN2$שהציבור $DN2$מכיר בצורך הזה וייתן גיבוי
ציבור
שחשים הנזקקים מופנהאליהם.
לממשלה שתחליטלעשותזאת״.
אם ישראל באמת רוצה להיאבק

ותקציביםלסיוע ולתגמל

כראוי.

אותם

תוצאות הסקר מראות שה־
$TS1$שהציבור$TS1$

