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ב"ה
עובדת יקרה שלום רב,

התקופה האחרונה ,מאז פרוץ נגיף הקורונה והמלחמה בהתפשטותו ,הנה תקופה חריגה שלא הכרנו כמותה.
המדובר בארוע מורכב ברמה הבינלאומית והלאומית .בנוסף להיבטים הבריאותיים ,החברתיים והאישיים,
בולטת קריסתם הכלכלית של מקומות עבודה וענפי תעסוקה שונים .עסקים עצמאיים בישראל אף אינם זוכים
לדמי אבטלח של הביטוח הלאומי בעת הזו.
כפי שאת וודאי יודעת  ,ההנחיות האחרונות של ממשלת ישראל כוללות גם השבתה כמעט מלאה של המשק
והפסקת פעילותן של מסגרות החינוך והחל מיום ה  15/03/2020גם סגירתם הזמנית של מעונות היום.
פעולות אלו ,הטילו עלינו אחריות רבה בכל הנוגע לשכר העובדות וליציבותם של מעונות היום המפוקחים שלנו
בכלל .בנסיבות אלה ,וגם על פי הנחיית משרד האוצר ,אנו נאלצים להודיע על יציאה לחל"ת (חופשה ללא
תשלום) ,שתאפשר לך לקבל שכר חלקי מהביטוח הלאומי .הביטוח הלאומי יממן זאת בהתאם לדירוג ולתקנות
המעודכנות בימים אלה מעת לעת.
חשוב לנו להבהיר כי הנציגים של הארגונים החברתיים הגדולים המפעילים את מעונות היום מקיימים דיונים
מול משרד האוצר ומשרד העבודה והרווחה ,אך לצערנו עד כה האוצר מקשיח עמדות ולא הגענו להסכמות.
השיחות צפויות להתמשך ואיננו מתכוונים לחדול מהמאמץ לפעול ולהשיג הטבות שבמרכזן שיפור בשכרך.
הטבות ,ככל שיושגו ,יינתנו לכלל הארגונים המפעילים מעונות יום מפוקחים.
אנו חשים כמוך דאגה רבה וציפייה לבשורות טובות ומאוכזבים מעמדת הממשלה ביחס לתחום מעונות היום.
אנו יודעים כמה מסירות ועבודה קשה את משקיעה בעבודתך .אנו מתחייבים להמשיך לפעול על מנת לשפר את
שניתן ולוודא שכולנו נערך ביחד ל"יום שאחרי" .החופשה ללא תשלום שנכפתה על כולנו (בתשלום הביטוח
הלאומי) היא לתקופה בלבד ולצורך התאוששות .רואות אתכן ביחד איתנו ביום שאחרי .נעשה כל מה שביכולתנו
שכך אכן יהיה.
שמרי על עצמך ,על בריאותך ועל בריאות משפחתך .נפעל כולנו על פי ההנחיות הנדרשות בעת הזו .מאחלות
לכולנו כי תקופה זו תסתיים במהרה וכי נשוב לשגרה של עשייה מבורכת.
בכבוד רב,
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