הורים יקרים,
השנה מתקדמת ואנו נהנות לראות את ילדיכם גדלים ולקחת חלק בהתפתחותם .יחד עם זאת,
כידוע לכם ,אנו ,מטפלות המשפחתונים של משרד התמ"ת ,סובלות מבעיות רבות בתנאי עבודתנו:
משכורת נטו מתחת לשכר מינימום ,ללא זכויות סוציאליות או בטחון בעבודה ,היעדר תשלום על
ימי מחלה או אבל ,הלנות שכר ,ועוד .במפגש היומיומי עם ילדיכם אנו שמות את כל הבעיות
הללו בצד ,אך הן קשות ומטרידות מאוד.
בשבוע האחרון קיבלנו ממשרד התמ"ת הנחייה חדשה שעלינו לעבור למעמד של עוסק מורשה.
לאחר המעבר להגדרה של עוסק מורשה המטפלות יתבקשו להעביר סכום שנתי של ₪ 15,,31
לרשות המיסים ,שהם  ₪ 1,161לחודש .במצב זה ,לאחר תשלום ביטוח לאומי המטפלת תישאר
עם הכנסה של  ₪ 3,735לחודש! רבות מן מהמטפלות ,בעיקר במגזר הערבי ,אף יישארו עם
סכום נמוך מכך .יתכן והחלטה זו גם תגרור העלאה נוספת של התעריף שיעלה את שכר הלימוד
להורים.
החלטה זו לא מאפשרת לנו להמשיך ולעבוד כרגיל .מדובר בשכר נמוך ,מתחת לשכר המינימום,
שלא מאפשר להתקיים .תשלום המע"מ על המטפלות נובע מצורת העסקה בעייתית של
המטפלות :העסקה בחשבונית וללא זכויות סוציאליות היא העסקה נצלנית .העסקת מטפלות
כשכירות הייתה פוטרת את הבעיה משום שעל תלוש שכר לא משלמים מע"מ .כך גם היה נמנע גזל
זכויות השכר והזכויות הסוציאליות .לכל הפחות ,חובה להשאיר את המצב הקיים של עוסק
פטור ,במסגרתו איננו נדרשות לשלם מע"מ.
לאור הצעדים החד-צדדים שננקטים כנגדנו ,ולמרות התראות ואזהרות אנו נדרשות לפנות
לצעדים משמעותיים .בתאריכים  11-17-16למאי ,כ"ב-כ"ג-כ"ד לאייר כל המשפחתונים יהיו
סגורים לאורך כל שעות היום .בימים אלו נפגין כנגד הצעדים שננקטים כנגדנו .השביתה אינה
מכוונת נגדכם ,כמובן ,אלא נגד משרד התמ"ת ומשרד האוצר.
מהלך זה של שביתה הוא חריג ואנו נדרשות לו לאחר ניסיונות משא ומתן ,התראות ואזהרות שכך
לא ניתן להתקיים .אנו יודעות שמהלך זה יגרום לקושי אך אנו נדרשות לצאת לשביתה מאחר
שגזילת  ₪ 1,161לחודש משכרנו הנוכחי והשתכרות של  ₪ 5,355לחודש במקרה הטוב וללא
זכויות סוציאליות  -אינה מאפשרת לנו להתקיים .זכותו של כל עובד לשבות כאשר נפגעות
זכויותיו באופן כה בוטה ואלים .אנו קוראות לכם ,כמי שרואים אותנו יום-יום וסומכים עלינו עם
היקר לכם מכל ,להצטרף אלינו במאבקנו להעסקה הוגנת.
כל מה שאנו רוצות זה לעבוד בכבוד ולטפל במסירות בילדיכם ,הצטרפו אלינו בקריאה זו!
נשמח לפגוש אתכם בהפגנות הגדולות שנקיים באותם ימים .לעדכונים נוספים ולהבעת תמיכה
במאבקנו.http://mishpahtonim.workers.org.il :
בברכה,
איגוד מטפלות המשפחתונים
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