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חה"כ ישראל כ"ץ

חה"כ איציק שמולי

שר האוצר

שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

הנדון :שביתת העו"סים ברשויות המקומיות – הכרזה על מצב חירום
א.נ .שלום רב,

העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות ,כחלק מהמאבק הארצי ,שובתים מזה  4ימים במחאה על שכרם
הנמוך ודרישתם לשיפור המוגנות ,עקב האלימות הרבה שמופנית כלפיהם.
אנו ,המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות בישראל ,תומכים במאבק הצודק של העובדים
הסוציאליים ,שמהווים את קרש ההצלה של הרשות המקומית .עובדים שנמצאים בחזית המערכה ,כורעים
תחת עומס שנובע מפניות רבות וממחסור בכ"א ,בשעות לא שגרתיות ,מתמודדים עם מקרים מאתגרים
ועושים זאת מתוך מסירות רבה ואהבה למקצוע.
משבר הקורונה והמשבר הכלכלי הובילו את הרשויות המקומיות למציאות חדשה ולמקרים שלא הכרנו ולא
ידענו כמותם בעבר .כידוע ,המצב מתדרדר ואנו עדים לעלייה של עשרות אחוזים בפניות לשירותי רווחה,
וכרגע  -אין מי שיעשה את תפקידם המורכב של העו"סים ואין מי שייתן מענה ברשויות המקומיות לתושבים
הנזקקים  -מסגרות נסגרות ,אין מענה אנושי ,אין טיפול ,אין תמיכה ,אין מעקב ,אנו נמצאים במצב של
חוסר אונים מול הנשים המוכות ,העניים ,הילדים בסיכון ,בעלי המוגבלויות והצרכים המיוחדים ,המכורים,

המובטלים החדשים ,הנוער בסיכון ,הקשישים הבודדים והתינוקות המוזנחים ...עד מתי??
כמנהלים של המערכת העירונית אנו מתריעים על מצב חירום! אנו לא יכולים להמשיך לנהל את העיר
ללא שירותי הרווחה ,אין לנו יכולת לתת מענה לתושבים במצוקה ,נגרם לתושבים שלנו נזק בלתי הפיך
שאת היקפיו והשלכותיו אנו טרם יודעים...
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אנו פונים אליכם בבקשה לתמוך במהלך של העובדים הסוציאליים ולהביא את המשבר לסיומו באופן
מהיר ומיידי.

בברכת בריאות טובה,
דורון מילברג,
מנכ"ל עיריית רחובות
יו"ר האיגוד
והנהלת איגוד המנכלים והמזכירים
ברשויות המקומיות

העתקים:
מר רונן פרץ ,מ"מ מנכ"ל רה"מ
גב' קרן טרנר איל ,מנכ"לית משרד האוצר
מר אביגדור קפלן ,מנכ"ל משרד הרווחה
מר שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז שלטון מקומי
גב' ענבל חרמוני ,יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים
עו"ס תמי ברששת ,יו"ר ארגון מנהלי הרווחה ברשויות המקומיות
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