
 

 
 

 ענבל חרמוני ותנועת עתידנו

 2018 העובדים הסוציאלייםבחירות לאיגוד  - מצע
 

יפעל למען כלל העובדים והעובדות הסוציאליות  ,איגוד העו"ס, בראשותה ובהנהגתה של ענבל חרמוני

במדינה ולמען קידום מקצוע העבודה הסוציאלית בכל הזירות, תוך מאבק עיקש וללא פשרות, בצורה 

 דמוקרטית, סולידרית ומלוכדת.

 עו"ס ענבל חרמוני

  שנות ניסיון כמנהלת. 7שנות ניסיון בטיפול וסיוע למגוון אוכלוסיות, מתוכן  15בעלת 

 במגזר הציבורי והשלישי, והיכרות רחבה עם מגוון השירותים החברתיים. ת ניסיון בעבודה בעל 

  .בעלת ידע נרחב על מבנה השכר והבנה שיש ליצור הסכם שכר ייחודי הנותן מענה לעיוותים הקיימים 

 .ממייסדות תנועת "עתידנו" וחברת הנהגת התנועה 

  2011בשנת ממובילות מאבק ההתנגדות לטיוטת ההסכם שנחתם. 

 2014-2016 עמותא בשנים -רטים באיגוד העו"ס כיהנה כיו"ר חטיבת המופ. 

  פעלה לייצוג העובדים/ות והביעה עמדה נחרצת ליציאה  - 2015חברה בצוות המו"מ של האיגוד במאבק השכר

 למאבק נרחב יותר, לשיתוף העובדים והעובדות, ולהחרגה.

  ,2011בשנת מחאה החברתית בהקימה יחד עם שותפים את פורום המומחים בנושא רווחה ובטחון סוציאלי. 

 .שותפה מובילה בפיתוח שירותים בתחום אלימות כלפי נשים ותחום ילדים ונוער בסיכון, בדרום סודן 

  במסגרת יום העו"ס הבינלאומי. 2014עובדת סוציאלית מצטיינת לשנת 

 

ותנו כעובדות ועובדים סוציאליים להתפרנס בכבוד ולעבוד בתנאים מכבדים, עבורנו "אני מאמינה שזכ

לאחר שנים של פעילות  ועבור הפונים. אני מאמינה שנשיג זאת, אם נפעל ביחד ובנחישות למען המטרה.

אני מגישה את מועמדותי לראשות איגוד העובדים  ,אקטיביסטית בתחום העבודה המאורגנת, ומתוך אמונה

 וציאליים. למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל, למען העובדות והעובדים, למען כולנו."הס

 

 עו"ס ענבל חרמוני, יחד עם צירי וצירות תנועת עתידנו יפעלו באופן אקטיבי ל:

  שיפור תנאי ההעסקה והשכר

  הקלה במעמסה וקביעת נורמות תקינה

  יישום מלא של צו ההרחבה

 מיצוי זכויות מיטבי של ציבור העו"ס באמצעות האיגוד 

  שקיפות ודמוקרטיה באיגוד

  הפסקת הפרטת השירותים החברתיים וקליטה להעסקה ישירה של עובדות ועובדים סוציאליים

   העלאת וחיזוק התדמית הציבורית של העובדות והעובדים הסוציאליים ומקצוע העבודה הסוציאלית

  חיזוק השותפויות של האיגוד 

  הגדלת מספר החברות והחברים באיגוד ובאגודה לקידום העבודה הסוציאלית



 

 
 

 תכנית הפעולה:

ברמת שכר  ישתכרואנו מאמינות כי הכרחי שעובדים ועובדות סוציאליות  - שיפור תנאי העסקה ושכר .1

המקצועית. אנו מאמינות כי יש לדאוג לעובדים ולעובדות  ן/םואחריות ם/ן, הכשרתן/םההולמת את השכלת

 אנו נאבק למען:הנמצאים/ות בגיל העבודה, וגם לביטחונן/ם הכלכלי בצאתן/ם לגמלאות. 

  הכנסת כל התוספות האחוזיות והשקליות לתוך שורה אחת ברורה ופשוטה, שתהווה את השכר המשולב

תמקצעות והשתלמות, כוננות וזמינות טלפונית יתווספו ותהיה הבסיס בטבלת השכר. תוספות הכרוכות בה

 .לשכר זה

  מעל לשכר המינימום. 40%קביעת הדרגה הנמוכה ביותר בטבלת השכר כך שהשכר עבורה יהיה 

  תשקף עובד/ת להתקדם בגובה השכר לאורך שנים רבות, וכן שתאפשר לשינוי מהיסוד של טבלת השכר, כך

 ות בתפקיד, ולא רק עבור התקדמות לתפקידי ריכוז וניהול.את ההבנה שיש לתגמל עבור התמקצע

  הטבלה תתייחס לסוג התפקיד )ריכוז,  –שינוי בלוח התפקוד כך שיהיה בנוי ללא פירוט של כל תפקידי העו"ס

ת בדרגה ובשכר בשל /ת יורד/ניהול, פיקוח וכו'( ולוותק, על מנת להפחית את שכיחות התופעה בה עובד

 באותה רמת אחריות. מעבר תפקיד, שהוא

 תוספות עבור כוננות מוגדרת וכן עבור זמינות טלפונית. 

 ד. ה ברכב פרטי, לטובת מילוי התפקיהחזר ראלי עבור עלות נסיע      

 

מאמינים שבכדי שנוכל לבצע עבודה מקצועית,  אנו - הקלה במעמסה וקביעת נורמות תקינה .2

 אנו נאבק למען: השירותים, יש צורך בתקינה הולמת.מורכבת, מערכתית ומקיפה, לטובת הפונים ומקבלי 

  הגדרת כל תפקידי העו"ס במחלקות לשירותים חברתיים, מערכת הבריאות ובריאות הנפש, עמותות וחברות

פרטיות, כולל הגדרת מספר הפונים והמטלות בהן יכולה העובדת לעסוק במסגרת תפקידה. מתוך הגדרות 

 עובדות הסוציאליות בתפקיד. אלו, יגזרו אחוזי המשרה ומספר ה

 .קידום נושא מפתח התקינה כך שיעמוד בראש סדרי העדיפויות של הרפורמה במשרד הרווחה 

  העלאת המודעות וגיוס שותפים בקרב מנהלים, פונים ומשרדי ממשלה בכל האמור למחיר הקשה של נורמות

  .התקינה הנהוגות כיום והצורך לשנותן

 ת.צמצום תופעת המשרות החלקיו  

 

 באמצעות:, יצירת איגוד שהוא של ולמען כלל העובדים והעובדות הסוציאליות .3

  לטיפול בפניות פרטניות.באיגוד, הוספת עובדים נוספים בשכר 

 פניות פרטניות וקולקטיביות וסוגיות רוחב יטופלו בזמן אמת, ביעילות, במהירות נגישות אל השטח, כך ש

 כולל הנגשה של ייעוץ משפטי.  ובמקצועיות,

 .שיפור, הנגשה וגיוון ההשתלמויות 

 .חיזוק תפקיד הצירים והצירות והפיכתם לכוח מוביל באיגוד 



 

 
 

 

צו הרחבה  שנים 10-תנועת עתידנו דרשה במשך למעלה מ - הפסקת הפרטת השירותים החברתיים .4

, 2017להשוואת תנאי ההעסקה לכלל העובדות הסוציאליות. לאחר החתימה על צו ההרחבה המיוחל בפברואר 

אנו ממשיכות במגמה למניעת ההפרטה בשירותי הרווחה והחזרת אחריות המדינה על השירותים החברתיים. 

 אנו נאבק למען:

 הרלוונטיים עד ליישומו המלא! מנגנון אפקטיבי לאכיפת צו ההרחבה הכולל את כל הגורמים  

 ועובדות/ים נוספות/יםשל עובדות "כתף אל כתף"  - קליטה להעסקה ישירה. 

  תוספת פיקוח על שירותי רווחה מופרטים, בכל משרדי הממשלה הרלוונטיים, בדגש על מתן שירות מקצועי

  עובדות.ללפונים ותנאי העסקה הוגנים לעובדים ו

  מקומיים למניעת הפרטתם של שירותים נוספים.קידום מאבקים אקטיביים 

 

אנו רואות חשיבות עליונה ביצירת איגוד עובדים יציג, משתף ונגיש לכלל  - חיזוק הדמוקרטיה באיגוד .5

 נפעל לכך באמצעות:העובדות והעובדים הסוציאליים. 

 ים בדרכי מאבק או אסיפות עובדים/ות תדירות במחוזות, לצורך הנגשת מידע, הכרת זכויות העובדים, דיונ

 אתגרים שעומדים על הפרק.

  .)עדכונים שוטפים במדיות השונות, לכלל ציבור העו"ס )לא רק לחברות וחברי האיגוד 

 .משאלי עובדים לפני החלטות מכריעות 

 

העלאת וחיזוק התדמית הציבורית של העובדות והעובדים הסוציאליים ומקצוע  .6

הסוציאליות הן חלק משמעותי וחשוב ממדיניות הרווחה בישראל ויישומה, העובדות  - העבודה הסוציאלית

ופוגשות את האוכלוסיה, על שלל גווניה, בכל שלב במעגל החיים. לצערנו, מעמדנו הציבורי אינו טוב כפי שהוא 

רטגיית כחלק מאסט בין היתר, אנו רואות בנושא התדמיתי ובנושא יחסי הציבור חשיבות גבוהה. יכול וצריך להיות

 . ההכנה למאבק השכר. זאת על מנת לזכות לרוח גבית מהציבור כולו, כמו גם מהפונים עצמם

 נפעל לכך באמצעות:

 בניית אסטרטגיית יחסי ציבור הכוללת שימוש מותאם במדיות השונות, להשפעה על דעת הקהל הציבורית. 

 תגובתית לאירועים עבודה תקשורתית יוזמת, ולא רק. 

 והייחודיות של המקצוע, חשיבותו החברתית והכלכלית ומשמעותו בכל הנוגע לרווחתם  יופידגש על הצגת ה

 .של כל אחד ואחת בחברה בישראל

  תפסו יי ותהסוציאליוהעובדות השתתפות אקטיבית במוקדי קבלת החלטות רלוונטיים, כך שהעובדים

 .ים לענייני חברה ורווחהיות/כמומח

 

 



 

 
 

 

אנו מאמינות ביצירת שיתופי פעולה עם  - העובדים הסוציאלייםחיזוק השותפויות של איגוד  .7

 גופים שונים, ופעולה משותפת לטובת אינטרסים משותפים. 

  אנו נקדם יצירת שיתופי פעולה עם כל הגופים הרלוונטיים לקידום המטרות המפורטות מעלה, כגון- 

השלטון המעסיקים עובדים ועובדות הסתדרות העובדים החדשה, משרד הרווחה, משרד הבריאות ושאר גופי 

 סוציאליות, האקדמיה והשלטון המקומי.

  השותפויות יהוו מקור לקידום האינטרסים של איגוד העובדים הסוציאליים ושיפור מצבם של העובדים

 והעובדות. במידת הצורך, לא נהסס גם לפעול אל מול גופים אלו.

 

היא תנועה חברתית של עובדים  בישראל'ד העבודה הסוציאלית למען עתי -'עתידנו  תנועת

ועובדות סוציאליות. אנחנו פועלות/ים למען מעמדו ועתידו של מקצוע העבודה הסוציאלית, 

 למען העובדים והעובדות הסוציאליות ולמען עתידה ופניה של מדינת הרווחה בישראל.

 

 בענבל חרמוני לראשות האיגוד, ובצירי וצירות עתידנו! בוחרים 30.1-ב

 

 

 

 

 

 
maavakos@gmail.com         למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל -עתידנו 

 
 

 

 

 

 


