בס"ד

יש לחלק את
המכתב המצורף
לכל ההורים
במשפחתון!

מטפלת יקרה שלום,

פנייה זו הינה דחופה ובהולה .בשבוע שעבר קיבלנו עדכון ממשרד התמ"ת על שינוי ההנחיות
באוגדן והפיכת המטפלות לעוסק מורשה .הנחיה זו ניתנה על ידי התמ"ת בהתייעצות עם רשות
המיסים .הנחיה זו מאלצת את המטפלות לפתוח תיק במע"מ ולהעביר  16%מכל כסף
שמתקבל לרשות המיסים .יתכן והנחייה זו תופעל על כלל המטפלות ,גם אלו שמשתכרות שכר
נמוך.
כיום מטפלת מוגדרת כעוסק פטור ממע"מ :כלל ההכנסות של המטפלת ,מהמדינה ומההורים,
מועברות למטפלת ולאחר הוצאות התפעול הכסף נשאר בידי המטפלת.
כיום ,באופן מקסימלי יכולה להשתכר מטפלת עד כ ₪ 4700-לחודש (בהפעלת משפחתון מלא
לאורך כל השנה ,בהנחה וההורים משלמים ולאחר תשלום ביטוח לאומי) .כזכור ,סכום זה אינו
כולל זכויות סוציאליות (דמי אבטלה ,פנסיה אמיתית ,פיצויי פיטורין ,ימי אבל וכדומה) .בנוסף,
מצב מקסימלי זה אינו קיים אצל כל המטפלות – לא תמיד ההורים משלמים (בעיקר במגזר
הערבי) ולא לאורך כל השנה ישנם חמישה ילדים במשפחתון.
לאחר המעבר להגדרה של עוסק מורשה המטפלות יתבקשו להעביר סכום שנתי של 13,951
 ₪לרשות המיסים ,שהם  ₪ 1,162לחודש .במצב זה ,לאחר תשלום ביטוח לאומי המטפלת
תישאר עם הכנסה של  ₪ 3,537לחודש בלבד! יתכן ועם ניהול ספרי הוצאות והכנסות מוקפד
אצל רואה חשבון (בתשלום) המטפלת תוכל להתקזז על חלק מההוצאות ,אולם גם במקרה זה,
היא תישאר עם הכנסה של  ₪ 4,000לחודש לכל היותר.
האם יש אפשרות אחרת? חשוב לציין שתשלום מע"מ אינו תשלום רגיל שמועסק שכיר משלם.
תשלום מע"מ מושת על עסקים וספק רב אם אמור להיות מוטל על מטפלות שמשתכרות קרוב
לשכר המינימום .תשלום המע"מ על המטפלות נובע מצורת העסקה בעייתית של המטפלות:
העסקה בפועל כמו של עובדות שכירות ,אבל ללא זכויות אלמנטאריות של עובדות שכירות.
העסקת המטפלות כשכירות הייתה פוטרת את הבעיה משום שעל תלוש שכר לא משלמים
מע"מ .העסקת המטפלות בתלוש שכר הייתה מונעת את גזל הזכויות ומחייבת מתן זכויות
סוציאליות ,פנסיה ותשלום ביטוח לאומי מופחת .לכל הפחות ,יש להשאיר את המצב הקיים של
הגדרת המטפלת כעוסק פטור  ,ובכך למנוע ,לפחות ,את הטלת המע"מ ואת הצורך לנהל
ספרים וחשבונות.
באסיפה ארצית שהתקיימה בתאריך  23/4החליטו נציגות הסניפים:
-

יש לצאת למאבק מיידי לפתרון הבעיה.
יש לטפל בהגדרת אופי העיסוק של המטפלת כך שיוביל לפתרון בעיית המע"מ
ולתשלום הפנסיה ויתר הזכויות כחוק!
למרבה הצער ,נראה שאין ברירה והמאבק יצטרך לכלול שביתה משמעותית של
מספר ימים בשביל להביא לפתרון הבעיות.
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בס"ד

יש לחלק את
המכתב המצורף
לכל ההורים
במשפחתון!
לפיכך על מנת לשנות את ההחלטה – הוחלט לקיים שביתה מלאה למשך שלושה ימים
בתאריכים  14-15-16למאי ,בימים שני ,שלישי ,רביעי (כ"ב-כ"ג-כ"ד לאייר) .בימים אלו
המשפחתונים לא יפעלו לאורך כל שעות הפעילות .ימים אלו הם ימי שביתה ולא חופש ,לא
יועסקו מחליפות ויש להחזיר את הכסף של אותם ימים להורים.
בתאריך  15/5יתקיימו הפגנות ענק של כלל המטפלות בירושלים ,חיפה ,ת"א ובאר-שבע.
בתאריך  14/5ו 16/5 -תיערך הכנה להפגנה בסניפים ופגישה לעדכון המאבק.
אנו מקוות שלאחר שלושת ימי השביתה יבינו את מצוקתנו לכך שאיננו יכולות להתפרנס משכר
כה נמוך שהוא מתחת לשכר המינימום ושלא נידרש לצעדים נוספים.
מהלך זה של שביתה הוא חריג ואנו נדרשות לו לאחר ניסיונות משא ומתן ,התראות ואזהרות
שכך לא ניתן להתקיים .אך נציגות הסניפים הכריעו פה אחד על הצורך בשביתה מאחר שגזילת
 ₪ 1,162לחודש משכרנו הנוכחי והשתכרות של  ₪ 3,537לחודש ,ללא זכויות סוציאליות -
אינה מאפשרת לנו להתקיים.
בחלק מהישובים אנו זוכות לתמיכה מהעירייה ומרכזות המשפחתונים שיודעות שלא ניתן
להתקיים מסכום כה זעום .יתכן ובמספר מקומות ינסו לפגוע בקיום השביתה באיומים שונים –
חשוב מאוד לשמור על השביתה ולא להירתע ,שכן כוחנו הוא באחדותנו ובגודל השביתה:
לרשויות יהיה קשה מאוד לנקוט צעדים כנגד מספר כל-כך גדול של מטפלות במקביל .כלומר,
השביתה המלאה של כלל המשפחתונים בארץ מגנה על כלל המטפלות .שביתה זו תתקיים
בכלל המשפחתונים ,גם אלו שטרם הצטרפו לאיגוד המטפלות.
מטפלת יקרה – אנא צרי קשר עם נציגות הסניף המקומי לצורך היערכות לשביתה.
עדכונים לגבי דרכי ההגעה להפגנה ועל מקומות המפגש ביתר ימי השביתה יועברו דרך נציגת
הסניף.
אנו מקוות שמהלך זה ישנה את המצב הבלתי אפשרי שבפניו אנו ניצבות ויחזיר את ההכרה
שנדרשת למקצוע מטפלות המשפחתונים ,על מנת שנוכל להתפרנס בכבוד הראוי לנו.
בברכה ,מזכירות איגוד מטפלות המשפחתונים
בשאלות נוספות ,לאחר פניה לנציגות הסניף המקומי ,ניתן לפנות לנציגות המזכירות הארצית:
רחל אברהם ,בני ברק – 054-3311753
עליזה ידעי ,בני ברק – 054-3311752
טובי עמיר ,אשדוד – 052-6660248
רסמיה איזבידת ,סכנין – 050-3955802
דפנה יחזקאל ,ירושלים (רמות) 052-2862297 -
תמי שרעבי ,ראש העין – 050-4635553
שרה רוזנברג ,ירושלים (נוה יעקב) 052-7125095 -
אבלין מורד ,אשדוד – 052-7772419
פרי צ'צ'יק ,ירושלים (בוכרים) 054-8472327 -
זליחה חלאילה ,מג'ד אל-כרום – 054-3123017
ציפי אוזן (גילה) 02-6766260 -
באדרה חטיב ,דיר חנא 050-6011768 -
מעינה טובלי (גבעת שאול) 077-5301947 -
עאישה קאדרי ,נחף 052-2482671 -
עליזה מרדכי (קריית יובל) 050-8357733 -
איירין שיק ,מעלה אדומים 057-3843482 -
סיגלית בן-צור ,מודיעין עילית – 050-6736223
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