עמוד 1

מפגינות.

ארוי

מתלוננות על
קשה

יחס

מהאוצר

צילום:

צפריר

אביוב

שכיתת האחיות :השבועהשלישי

ברזי
שביתת

האחיות
(והאחים)

מהניתוחים בשלו
באשקלון,אולםהחוליםעדיין מחזקים אתידיהן
המתמשכת פוגעת קשות כביתהחולים הציבורי

וגם :השובתות זועמות למשמע המענקים שהובטחולעובדי הנמל

האם בשבוע הבא יוחרף
שביתת

האחיות (והאחים)

המאבק עד כדי

נכנסה ביום

שני לשבוע השלישי
הגיליון(רביעיבלילה) לא נראה פת־
$TS1$פתרון$TS1$
רת
$DN2$סגירת$DN2$
ונכון למועד סגי־
$TS1$סגירת$TS1$

$DN2$פתרון $DN2$באופק .אסנת בן חמו,
רון
יו׳׳ר וער

האחיות

בביתהחולים
ברזיליבאשקלון ,מרווחת על
ביטול של

 50אחוז

מהניתוחים שהיו אמורים

להתקיים השבוע.
בן חמו :״אנחנו

ההסכמים

מולנו.
שרוצים לחתום
כל הוועדים בכדי לדבר על ההסכם שהציגו
לנו ,אבל בישיבההוחלט שלא לחתוםולהמ־
$TS1$ולהמשיך$TS1$
ביום רביעי

שיך
$DN2$ולהמשיך$DN2$

שקל ,בעור שלאחות
000,4
פת של
הרתה אין בכלל
העלאה.
לדברי בן חמו ,על פי ההסכם שהציע
האוצר ,אחות
המשתכרת יותר מ־ 13אלף
שקל בחודש לא תהיה זכאית לתוספת שכר
התוספתשיקבלו אחיות זוטרות
כלל וגם
באותה

פשוט אפס״.

תתפרס על

יותר

מתרעמים על

בשביתה .כרגע אנחנו

התכנסנו

ממשיכיםלעבוד

במתכונת חירום .גם השבוע מבצעים רק ני־
$TS1$ניתוהים$TS1$

$DN2$ניתוהים$DN2$מציליחיים״.
תוהים
לכעס האחיות כלפי

השבתהכללית?

משמעות
כמה

הדבר היא

מאות שקלים

מדי

הפגישה עם נציגי

שהתוספות יהיו

של

שנה,בלבד.

האוצר העלתה

חרם

ויו״ר וער האחיות הארצית אמרהלאחריה:
וקיבלנו אפס.
״ישבנו כלהלילה עד הבוקר
אני כמו איזה לוח שנה ,שכל יום מודיעים
על עוד

משרד האוצר נוס־
$TS1$נוספו$TS1$

פני ארבע ער

חמש שנים.

יום

שביתה .מה אני

אמורהלעשות

ולהגיד לאחיות? חשובלהגיד שהמלחמה

שלנו זה לא רק על הסכם השכר
ועלבון .בכלי התקשו־
$TS1$התקשורת$TS1$
$DN2$נוספו $DN2$השבוע גם קנאה
פו
גם על התנאים שלהחולים שצריכים לשכב
שמשכור־
$TS1$שמשכורתם$TS1$
$DN2$התקשורת $DN2$פורסם שעוברי נמל אשרוד,
רת
$DN2$שמשכורתם $DN2$נדיבהממילא ביחסלזו של האחיות ,זכו
תם
במסדרון ,על השירות שנותנים להם.סלי־
$TS1$סליחה$TS1$
$DN2$סליחה $DN2$על הביטוי ,אבל באוצר חיים על כדורים
חה
לתוספות שכר נדיבות בשיעור ממוצע של
לא נכונים ,כי מה זה השטות הזו שנקבל את
אלפישקלים ,שעה שהן נאבקות עלהלחם.
השכר ,שגם הוא מביש ,ער שנת  2017טוב
למרות הקושי והזמן שעבר(שלושה שבועות
שלא אמרולנו עור  50שנה״.
כמעט) ,האחיות מספרות שהןמקבלות תמי־
$TS1$תמיכה$TS1$
החולים ,בן
הקשה בבית
לוותר.
$DN2$תמיכה$DN2$גדולה מצרהחולים ואין בכוונתן
כה
למרות המצב
שהחולים ,שהם בעצם אלו שנ־
$TS1$שנפגעים$TS1$
חמו מעירה
$DN2$שנפגעים $DN2$מהשביתה ,ממשיכים לתמוך באחיות
מלחמה של ממש
פגעים
ואףלעודד אותן.״החולים תומכיםואפילו
ביום שלישי השבוע פורסם ,כאמור ,שעו־
$TS1$שעובדי$TS1$
אומרים שאנחנו פראייריות אם נסכים למה
תוספת שכר שת־
$TS1$שתנוע$TS1$
$DN2$שעובדי $DN2$נמל אשרוריקבלו
בדי
באמת מרגישה פראיירית
לנו .אני
שטרם
000,5
ל־
005,3
$DN2$שתנוע $DN2$בין
שקל (הסכם
שמוצע
נוע
אם זה יקרה .במיוחד כשעושים הקבלה
נחתם ,אגב
יריעה נפרדת) .האחיות,להן
$TS1$מתרעמות $TS1$לעובדיהנמל .כי אם אומריםלנו שאין כסף
מציעים רק כ־  12אחוז תוספת שכר ,מתר־
$DN2$מתרעמות $DN2$על כך שנגרם מנהל האוצר מלחמה
וזה לא הזמן בגלל הבחירות ,אז שזה יהיה
עמות
ככהלכולם .לא ייתכן שאלהיקבלו סכום
של ממש .״זה משהו שצורם פהלכולם ,כי
שהשביתהשלנו אינה בזמן ,פו־
$TS1$פוליטית$TS1$,
לנו אומרים
כזה ואחרים לאיקבלו שום דבר .צריךלה־
$TS1$להרגיש$TS1$
$DN2$להרגיש $DN2$שמדובר על תוספת ממוצעת של 300
רגיש
$DN2$פוליטית $DN2$,ואנשים שאפילו לא שבתו נהנים
ליטית,
שתתפרס על פני חמש שנים .זה
שקל בשנה,
משכר ותוספותבלי בכלללהתעמת איתם.
פשוט
גם חברי הכנסת וגם עובדי הנמל זכולתוס־
$TS1$לתוספות$TS1$
ביזיון״.
להיום ,האחריות לא מתכוונותלוותר
נכון
פות
$DN2$לתוספות $DN2$שכר שאנחנויכולות רקלחלום
עליהן.
אם משווים את הדרגות ,אז מי שמגיע בנמל
ולקבל את ההסכם כפי שמוצע להם .השא־
$TS1$השאלה$TS1$
$DN2$השאלה$DN2$הגדולה היא מה יהיה בשבוע הבא ,וכבר
לה
לדרגת ותק דומהלזו של אחות מקבל תוס־
$TS1$תוס״החולים$TS1$
עכשיו נראה שישנה התארגנות של האחיות
להקצין את המאבק .כמה אחיות מבית החו־
$TS1$החולים$TS1$
$DN2$תוס״החולים $DN2$תוחבים בנו ואומרים
״החולים
לים
$DN2$החולים $DN2$באשקלון חתמו בתחילת השבוע על
המביש ,זה

שאנחנו פראייריות אם נסבים

לחה

לנו .אני
שתוצע

באחת

מתישה פראיירית אם זה יקרה״

עצומה

שהופצה בימים

האחרונים ,ובה הם

לוועד הארצילהקצין
קוראים

את

המאבק.

שילוי

