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רוצים שיפור  -סביר להניח, שכולנו בעדנו 

בתנאי ההעסקה של העו"ס, מסכימים על 

כך שהמשכורות חייבת לעלות בדחיפות, 

מודעים לחשיבות התפקיד וחושבים 

שהיוקרה של המקצוע צריכה להיות גבוהה 

כמו של רופאים לפחות. אבל איך יכול להיות 

בעדנו? ומה נאמר לאזרח שלא כולם 

הפשוט והמורכב )ובעיקר זה שחווה חוויה 

 שלילית מול עובד סוציאלי(?

 

בשביל הדוגמאות, אשתמש בתגובות 

של העוס"ית שירלי  פוסטמעוטרות באימוג'ים ל

פרצופים  300אלף לייקים,  8צוק, שצבר 

כועסים ואלף תגובות. כמובן שיש לפוסט גם 

הרבה תגובות חיוביות, מחזקות ומכבדות, 

אבל כמות התגובות השליליות היא כזו שאי 

 התעלם.אפשר ל
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לא להגיב מתוך קודם כל, אנחנו צריכים 

, אפילו שזה מעצבן נורא. מאחורי כל הכעס

תגובה נמצא אדם שיתכן ונכווה מעובד סוציאלי 

שבאמת לא הצליח לעזור לו ברגעים הקשים 

העניין הוא, שזה כמעט בלתי אפשרי ביותר. 

ואת  -לעשות עבודה טובה תחת התנאים שלנו 

 זה נוכל להסביר.

 

, הדבר הזה שאיתו שכראז בואו נדבר על 

קונים אוכל ומשלמים על דירה. השכר של 

העו"סים הוא נושא כאוב ולא כל כך נעים, אבל 

כשמבינים לעומק את מה שקורה שם זה גם 

 נתפס.מעצבן וכמעט בלתי 

 

 

https://www.facebook.com/reshet.tv/posts/10155824512075373?__xts__%5b0%5d=68.ARAPOLM1Pqg5jilLOSwf0bI1w3Y2P8Q_W7FdP517efV6bXn5a3zXXQQvUmj8R-Bg8o6cYGQ1WSnCV88jf_mecqrtBgLdApAbL20QZy9CGOc5gNiK25AguabtN762s2VPpnjdCtBQFZmihpBf2uoKKkqt-kysDE0W_pTHCQCqsquQMgVOPHPRn0VFyIT88uSautaUpwKNn06dsF0eaFu3k3MhBxiM9h5kuwWztZdUmgFDaUJ0AyF6bM7XREenRcfFmheutikaZ6bcOyNiE3HWNf2HenESvBKDCMJXUv7M-Xvb3F_6C60Bal94dRr-Rl36JruCtyyqA2rl8WwRXw&__tn__=C-R


 ( לייקים! 314תגובה שצברה ) 

 

משום מה, עובדים סוציאליים מקבלים פחות 

ימום משכר מינימום, ואז השלמה לשכר מינ

לא ברור למה זה חוקי.  -שפוגעת בתנאים 

אסביר בכמה מילים איך זה עובד, תנשמו 

עמוק, זה מסובך לא פחות משיעור 

 סטטיסטיקה.

 

נכתבה טבלת השכר של העובדים הסוציאליים 

במאה הקודמת ולא שונתה מאז, כל השינויים 

מיד  -והתוספות לשכר הם סביב הטבלה הזו 

נראה למה זה "משתלם" למדינה להוסיף 

תוספות על תוספות במקום לשנות את השכר 

המגוחך )לטווח ארוך ישתלם למדינה יותר אם 

התנאים ישתפרו ונצליח לעזור למטופלים כמו 

בל בטווח הקצר שהיינו רוצים, כמובן. א

המדינה חוסכת עלינו כסף(. השכר בטבלה 

משופע מהתפקיד של העו"ס ומהותק שלו. 

לדוגמא: מירב היא עו"ס קהילתית עם ותק של 

 -ש"ח בחודש  3,504שנים, היא מקבלת  5

מספר אמיתי מתוך הטבלה שלא המצאתי. 

משום שזה שכר נמוך משכר המינימום, 

וביחד הגענו שקלים  1796המדינה מוסיפה לה 

למינימום על פי חוק, על התוספת מהמדינה לא 

 חלות זכויות שונות כמו פנסיה.

 

אם מירב תתקדם לתפקיד אחראית מדור אחרי 

שנות ותק, השכר שלה על פי הטבלה יעלה  10

עדיין לא מינימום,  זהאבל ש"ח,  4200-ל

המדינה ברוב טובה תשלים לה למינימום 

המשכורת של מירב ש"ח. מכאן,  1,100ותוסיף 

כמעט ולא תשתנה, אבל המדינה תרוויח 

מהקידום של מירב ותקטין את ההשלמה 

לשכר. גם תוספות מיוחדות שמגיעות למירב 

בעקבות לימודי תעודה, תואר שני וכדומה, 

 יתקזזו מתוך "ההשלמה למינימום".

)ישנן תוספות נוספות ממאבקים ומהסכמי שכר 

חשבון ן עם משנפתחו בעבר, תוכלו לשחק כא

זה כל כך מסובך בכוונה, דרך אגב.  ,השכר

המדינה לא רוצה שנבין שעובדים עלינו 

 בעיניים...(

 

אז השכר בהחלט מבאס, אבל זה לא ברור 

שחוסר האחריות כאן הוא של המדינה? כמעט 

לעו"סית פשוט לא יאמן שתגובה שמציעה 

טק תזכה לכזו פופלריות. חשוב -לעבור להיי

המחאה היא לא בשביל העובדים  -להבהיר 

סוציאליים, כמו שמחאת המורים לא הייתה רק 

בשביל המורים אלא בשביל החינוך בישראל 

שנפגע ישירות מתנאי ההעסקה של המורים. 

אנחנו מבקשים תנאים ראויים כדי שנוכל 

 נו בשביל הציבור.לעשות את העבודה של

http://31.168.229.75/
http://31.168.229.75/


וזה לא רק השכר, המדינה מציבה לעו"סים 

: תקינה תקינה -כמה מכשולים נוספים. למשל 

זה שם כולל לעניין כזה שבו משרד הפנים 

ומשרד הרווחה מחליטים מה סך כמות 

המשרות שתוכל כל עירייה לתת לעו"סים. 

כמובן, כמות המשרות הזו לעולם לא באמת 

שיש לעשות. היום אין  מספיקה לכמות העבודה

הגבלה על כמות המשפחות שעו"ס אחד אמור 

אחד  -לטפל בהם 

מהמאבקים הוא קביעת רף 

 מקסימלי!

 ככה זה נראה היום:

 

כלומר, עובד סוציאלי ברמת 

 430-אשכול צריך לטפל ב

נפשות, עובד סוציאלי ברהט 

נפשות ועובד  645-מטפל ב

-סוציאלי בכפר שמריהו ב

מטופלים "בלבד"  107

)לדעתי, אפילו זה לא כל כך 

במודיעין  653מעט, אבל 

בלתי אפשרי(. ברור  -עילית 

שאיכות השירות נפגעת, 

ברור שיש המון כעס, גם 

ימות נובעת בעיקר מחוסר היכולת לטפל האל

באנשי השוליים כראוי. הכעס צריך להיות 

מופנה לממשלה שנטשה את המטופלים, 

 ואותנו.

 

ה"פתרון" של העיריות למחסור בתקנים, הוא 

לחלק כל משרה לאחוזים וככה לגרום לכל עו"ס 

לעבוד קצת יותר. כלומר, אם עובדת סוציאלית 

משפחות,  100-אחת הייתה צריכה לטפל ב

עובדים, עכשיו כל אחד  3-לדוגמא, שחולקו ל

משפחות. מאחר ולא  33.3מהם מטפל ב

קיימים שלישים של משפחה, התוצאה היא 

משפחות והעירייה  34-שכל עו"ס מטפל ב

"עוקצת" טיפול חינמי בשלושה תיקים. לכך 

שעו"סים עובדים שעות מעל אחוזי התקן 

שלהם )כי כמות השעות על פי 

קן לא יכולה להספיק לכל הת

העבודה( ולכך שעו"סים רבים 

מגיעים גם ביום החופשי שלהם, 

דבר שלא היה מתאפשר לו היו 

 עובדים במשרה מלאה.

יכולנו להאמין שהממשלה עושה 

משהו כדי לתקן את העוול... 

אבל למען האמת, המצב די 

 הפוך.

 

 

 

 

 

  - שיטת המאצ'ינג

 לא רק בטינדר
 

שיטת החלוקה של ההשתתפות בתקציבי 

מאצ'ינג ]מימון תואם[. דוגמא  -חינוך ורווחה 

מעולה לנטישה של הממשלה את השכבות 

החלשות, זו שיטה שגורמת לכך שתקציבי 

הרווחה לא מגיעים אל הרשויות שאינן יכולות 



להעמיד את חלקן בהשתתפות )הרשויות 

ת העניות(. השיטה היא כזו: כל עירייה מקומי

מתקציב  25%צריכה לממן מתקציבה הפרטי 

הרווחה שהמדינה החליטה שמגיע לה. רק 

לאחר שתעשה זאת, המדינה תעביר לה את 

תקציב הרווחה המגיע לה. ומה קורה לעירייה 

ענייה שלא מסוגלת לתקצב את הרווחה שלה? 

התקציב שהיה אמור ללכת אליה, עובר 

כום לשימוש הרשויות שכן יכולות להעמיד את ס

ההשתתפות שלהן, כלומר, הרשויות החזקות 

שיטה שאמורה לגרום  -יותר. בתאוריה 

 -לעיריות לתחושת מחויבות ואחריות, בפועל 

רעיון גרוע שמחזק את החזקים ומחליש את 

החלשים, ולא ברור איך בכל זאת קיים בישראל 

2018. 

 

 

כולם נזקקים, או יזדקקו לפחות פעם אחת 

בחיים, לעובד סוציאלי. כל מי שמזדקן, כל מי 

שנכנס חס וחלילה למשבר או עובר תאונה. 

נכון, החלשים בחברה נזקקים לנו  -מעבר לכך 

שבמקום בו לעיתים יותר קרובות, אבל זה מובן 

משרתים טוב את האזרח החלש החיים של 

כולם משתפרים משמעותית ופשוט נעים יותר 

 להיות.

בשורה התחתונה, אנחנו צריכים את הציבור 

איתנו, והציבור צריך אותנו. דמיינו מה יקרה 

בשבוע אחד בו יחליטו כל העו"סים לשבות. 

נדמה שהממשלה נטשה את הנזקקים וגם את 

 לעזור להם.  האנשים שרוצים

הכעס מוצדק, אבל צריך להיות מופנה כלפי 

משרד העבודה והרווחה,  -האחראים למחדל 

 משרד הפנים, הממשלה.

 

 אז מה עוס"ים?

וזה שנים,  7-הסכמי השכר נפתחים פעם ב

קודם כל, מבינים לעומק מה - בינואר הקרוב!!!

לא בסדר בתנאי ההעסקה, ידע זה כוח. לאחר 

יוצרים שיח  -מכן, מדברים על הנושאים 

במקומות ההכשרה, עם המדריכים, עם 

 -החברים, ועם המשפחה. מגיעים להפגנות 

 -כמות זה כוח כדי לע"סות שינוי, וכמובן

 מצטרפים לעו"סים שינוי.

 


