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 סיון תשע"ה די"

 

 לכבוד: 

 לוף א ח"כ אלי אל

 יו"ר ועדת העבודה והרווחה 

 כנסת ישראל

 בדואר רשום                                                                                                            

 א.נ., 

 

 מלווי נכי צה"להפגיעה המתמשכת בזכויותיהם של דיון דחוף בנושא לקיום הנדון: בקשה 

העלות בדחיפות על סדר יומה של ועדת העבודה והרווחה את אני פונה אליך בבקשה ל .1

 סוגיית תנאי עבודתם המקופחים של מלווי נכי צה"ל ולקיים דיון דחוף בנושא. 
 

ווי הנכים, בקרב כל אחת ההסתדרות הלאומית הינה ארגון העובדים היציג של כלל מל .2

ותגבור(,  המועסקים על ידי משרד הביטחון  2משלושת חברות הסיעוד )או.; אר. אס, נתיב 

באמצעות חברות הסיעוד הללו. שלושת החברות הכירו בהסתדרות הלאומית ארגון 

 העובדים היציג.
 

ומהווים "הידיים והרגליים"  נפש, ימים כלילות עובדים במסירותנכי צה"ל יובהר כי מלווי  .3

של נכי צה"ל הסובלים מנכויות קשות. פגיעה בזכויותיהם של מלווי צה"ל הינה הלכה 

למעשה פגיעה בזכויות נכי צה"ל. וארגון נכי צה"ל תומך במאבקם של מלווי נכי צה"ל 

 וההסתדרות הלאומית לשיפור זכויותיהם ורווחתם.
 

, ןהמוכתבים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחובמסגרתו, המכרז וחוזה ההעסקה החדש  .4

לא רק שאינם מיטיבים עם זכויות מלווי נכי צה"ל אלא מקפחים את זכויות מלווי נכי 

. מכרז זה עלול להיפסל בהליכים צה"ל ואף מרעים את זכויותיהם ביחס לזכויותיהם בעבר 

 משפטיים בהיותו מנוגד לעקרונות הסבירות ותקנת הציבור.
 

משמשרד הביטחון מסרב  ,ה של ההסתדרות הלאומית למשרד הביטחון לא נענופניותי .5

משרד במסגרת המכרז החדש. היוועצות להסדרת תנאי העסקתם של מלווי הנכים לקיים 

החדש ובסירובו לקיים דיאלוג עם ההסתדרות ז בהתנהלותו במסגרת המכרהביטחון 



המשך הפגיעה הקיימת בתנאי הלאומית מנציח קיפוח זכויות העובדים מלווי הנכים ו

 עבודתם הירודים. ואף אין בכוונתו לפעול לשיפור וקידום זכויות מלווי הנכים. 
 

מהווה זלזול בהנחיית יו"ר ועדת חוץ וביטחון, כב' ח"כ טחון ישל משרד הבהתנהלות זו  .6

, במסגרתה 9.3.2015יריב לוין, אשר ניתנה בישיבת ועדת חוץ ובטחון שהתקיימה ביום 

יר ח"כ יריב לוין כי משרד הביטחון יקיים היוועצות  עם ההסתדרות הלאומית הפצ

התנהלות זו של משרד הביטחון, אינה סבירה, חברת תום לב, המייצגת את מלווי הנכים. 

מנוגדת לתקנת הציבור, מנוגדת לאחריות המוטלת על משרד הביטחון כגוף הקובע את 

 לת כלל על הדעת.תנאי העסקתם של מלווי הנכים ואינה מתקב
  

על סכסוכי עבודה נגד משרד  31.5.2015בלית ברירה הכריזה ההסתדרות הלאומית ביום  .7

משמעות הדבר כי בתוך פחות משבועיים יוכלו לווי הנכים טחון ושלושת החברות. יהב

            וההסתדרות הלאומית לנקוט בצעדים ארגוניים ובכלל זה שביתה. ביום רביעי הבא, 

נערכים מלווי הנכים לקיים הפגנה גדולה מול הקרייה בתל אביב. וברור כי  10.6.2015 -ה

 פעולות כאלה יפגעו בנכי צה"ל.
 

הנכים,  לארגון  ן  דחוף משותף למלווייך בבקשה להתערב ולאפשר קיום דיואני פונה אל .8

שיוביל להביא לתהליך , בכדי יגי משרד הביטחוןונצשלושת חברות נציגי העובדים ל

 .למציאת פתרון לבעייתם הקשה

 

 
 בכבוד רב,                                                                                                    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                       
 
 

 , עו"דבטי מצר לוי                                                                                                                   
      

 האגף לאיגוד מקצועי יו"ר  

 ההסתדרות הלאומית                                                                                                                

 :העתק

 מר יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית

 מר יאיר שלם, מנכ"ל ההסתדרות הלאומית


