
 " ? חג שמח למי" קמפיין  

 טקסט ב"מצ ) " ?חג שמח למי"  אישרה הקואליציה את החלק הראשון של הקמפיין אתמול
 ( תמונה +  מתוקן

לביצוע  פעולה לקמפיין להוסיףוחשבנו  044,444צוות פרויקט ות /חבריישבנו צ "אמש אחה

 .  "עשרה ימי תשובה "    :שנקרא לה

 

אנא רשמו רק . מחר את הכתוב ואת הרעיון בכללותו אשרו עדקראו בעיון ו אנא 

 . ולא לכל הקואליציה orna.amos@gamil.com ל

 : ההצעה 

יעלה במסגרת הקמפיין  הקיים מידע על אחד הארגונים בהם (   9..9 – 9.9) במהלך השבוע הקרוב 
 . עובדות ועובדים עובדי קבלן

האם חשבתם לשלם " במסגרת זו יתבקשו אזרחים להתקשר ללשכתו של מנהל הארגון ולשאול . 9
 " ?לעובדי הקבלן אצלכם שכר עבור אובדן שישה ימי עבודה בתקופת החגים 

, עיריית תל אביב, ת"ות, כנסת ישראל, מרכז השלטון המקומי( : 9..9) עד חמישי ( 9.9) ימי ראשון
 משרד החינוך 

בו אזרחים יתקשרו  דגש חיוביבערב החג נמשיך את הפעולה אבל עם (  9..9 )  ןביום ראשו
 להנהלת סמינר הקיבוצים לשבח אותם על המעבר להעסקה ישירה 

 . משיחות הטלפון יוקלטו ויעלו במסגרת הקמפיין לכלל הציבורחלק .  2

 . השונות הקמפיין יופץ בניו מדיה ובאמצעות ארגוני הקואליציה ברשתות ובקבוצות* 

עוד לא החלטנו אם : ) בחרנו חמישה ארגונים וזה הטקסט שיצורף לטקסט הקיים בקמפיין
  ( . תמונה של המנהל או את לוגו הארגון הוסיף לתמונה המקורית ל

 ר המרכז לשלטון מקומי"יו -שלמה בוחבוט. 1

סיות "עו :קיפהועברים עובדים ועובדות רבים להעסקה עופרטים ומבחסות הרשויות המקומיות מ
מורות קבלן דרך , שירותים קבלניעובדי ניקיון ואבטחה דרך , ותאגידים המועסקות דרך עמותות

החברה למשק וכלכלה אשר אמונה על . נמשכתוהרשימה כמו רנה קסין ויובל חינוך אגודות 
נשמרים במסגרת  שזכויות עובדי קבלןאינה דואגת לפקח , הוצאת מכרזי שירותים לרשויות

לדאוג לכך שההסכמים המיטביים של  מחובתו של המרכז לשלטון מקומי. תקשרויות הללוהה
 . הקבלןות /ם על עובדיג בשוויון מלא יחולו ,במהלך החגיםלרבות הטבות , עובדי הרשויות

 .2244666-30: המרכז לשלטון מקומי טלפון

mailto:לorna.amos@gamil.com
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 http://www.masham.org.il/Dovruet/Pages/default.aspxהלוגו של המרכז לשלטון מקומי 

 

  מנואל טרכטנברג' פרופ. 2

: בחסות האוניברסיטאות והמכללות בישראל עובדים ועובדות עובדי קבלן מסוגים שונים 
ת אשר אמונה על תקצוב האוניברסיטאות "ות. מרצים מן החוץ , ים/מאבטחות, ניקיון יות/עובד

כך . אינה נוקטת אצבע לקידום העסקה ישירה של עובדי הקבלן במוסדות להשכלה גבוהה
מועסקים אלפי עובדות ועובדים בהעסקה פוגענית במוסדות האמונים על ערכים והשכלה גבוהה 

 של אזרחי ישראל 

 

 

  42-.2/3.9999/:טלפון :ג”מל/ת”ות ל”ומנכ ת”ות ר”וי לשכת

 /http://che.org.il ת"כאן הלוגו של ות
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 : עיריית תל אביב רון חולדאי ראש.0

י קבלן בהעסקה עקיפה בתחומים /מעסיקה מאות עובדות, כמו יתר הרשויות המקומיות בישראל 
עובדות סמך ועובדי , חובשים, שמירה ואבטחה, (רחובות, בתי ספר, רדיםמש)שונים בהם ניקיון 

ים נוספים המועסקים בידי החברות והתאגידים /ומספר לא ידוע של עובדות, הוראה, גינון, רווחה
בטוח יותר ועשיר יותר , ים הללו עושים את העיר שלנו למקום נעים יותר/העובדות. העירוניים
 .לא רואה אותםאבל העירייה . לחיות בו

כמה עובדים  –ושואלים אותו , מנחם לייבה, ל עיריית תל אביב"היום אנחנו מתקשרים למנכ
מה עושה העירייה כדי לוודא ששכרם ? מועסקים באופן עקיף על ידי העירייה ותאגידיה השונים

 ?של עובדים אלו לא יפגע בחגים

 5218244-03ל "טלפון בלשכת המנכ

 

  

 

 : כנסת ישראלדן לנדאו . 4

, ות מזנון הכנסת/עובד: בחסות כנסת ישראל מועסקים עובדי ועובדות קבלן בתחומים שונים 
 , ניקיון

בשל התחלת התארגנות  מעבודתה, מובילת המאבק במזנון הכנסת, לא מזמן פוטרה שירה כהן 
 . והוחזרה לעבודה בצו בית המשפט

בכנסת ישראל הוקמה שדולה להעסקה ישירה שרואה בקידום העסקה ישירה של עובדי הכנסת 
 . מטרה ראויה בפני עצמה

 6753456כל הכנסת מר  דן לנדאו  "טלפון של מנ



  

 

 

 לית משרד החינוך"מנכ –דלית שטאובר . 5

 

 

 

 

 

 

 5602242-02  

 

 אין תמונה שלה בפייסבוק 

 

 

 סמינר הקיבוצים לית "צאלה יפה מנכ –ערב החג . 2

לפני כחצי שנה החלה מכללת סמינר הקיבוצים להעסיק באופן ישיר עובדות ועובדים בתחומי 
לית "מנכ. הגינון והאבטחה ובכך הצטרפה למכללת תל חי בנושא ההעסקה הישירה, הניקיון

לים אחריות גדולה עובדים מן המניין קשורים יותר למכללה ומג"המכללה ציינה בעיתונות כי 
 .והדגישה את הקשר הישיר בין קריאה לאחריות חברתית והעסקת עובדי קבלן" יותר

ולציין לשבח את האחריות שלקחו , היום אנחנו מתקשרים להנהלת המכללה לאחל להם חג שמח
 .בדאגה לכלל עובדיהם



 6902301-03 לשכת הנהלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


