
                                                                                         
 

 איגוד העובדים הסוציאליים

 מחוז הדרום

4124/241 

 ,ם יקריםיעובדות ועובדים סוציאלי

רק בשל  עלינובוטות ולא ענייניות , בתקופה האחרונה אנו עדים להתקפות מכוערות

 .המקצוע בו בחרנו

הם . היא\ואבאשר ה ת\סוציאלי ת\קבוצה קטנה של אנשים שמה לה למטרה כל עובד

, שנאהתוך שהם מקדישים להן אתרי , התחילו בעובדות הסוציאליות לחוק הנוער

ה זו עברה לתקוף עובדות ועובדים מקיימים הפגנות מחוץ לבתיהן ועוד ועכשיו קבוצ

 .או עיסוקם בו ללא אבחנה רק משום תמיכתם במקצוע

שכזו על עובדת סוציאלית מהדרום שהחליטה לא לאחרונה נודע לנו על התקפה בוטה 

 . לשתוק להם ולא להתעלם

, באינטרנטבעובדות סוציאליות אחרות כתבה דברי תמיכה , ס ענת שליו"עו, העובדת

 .בגנותה אינטרנטחברי אותה קבוצה קראו את תגובתה ותוך ימים ספורים העלו אתר 

, ואתרים אלה, ם באופן מספקיטרם חוקק חוק המגן על עובדים סוציאלי, לצערנו

 .מפריעל יכולים להתקיים כמעט באין "המופעלים בחו

ם לא ניתן לאף אחד לאיים עלינו או להפחיד יהעובדות והעובדים הסוציאלי, אנחנו

 !אותנו

וקובעי המדיניות לנהוג באפס סובלנות כלפי אלו שכל , אנחנו נדרוש מהמשטרה

אך לא ניתן מקום , אפשר להעביר ביקורת כאשר היא עניינית. מבוקשם הוא לפגוע בנו

 !להסתה פרועה ונפשעת

מדרחוב מול תחנת נתאסף כולנו ב 81.81.81ביום חמישי הקרוב , לכן

ומשם  ל"רחוב הרצל פינת קק, המשטרה בעיר העתיקה בבאר שבע

תנכלים לה ס ענת שליו להגיש תלונה במשטרה כנגד אלה שמ"יחד עם עו, נלך כולנו

אינה  לאדם אחר בשל המקצוע בו הוא בחר שהתנכלותונבהיר להם ולמשטרה 

 .מקובלת
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 :ס ענת שליו"כמה ממילותיה של עו הנה

ועל רקע הבעת תמיכתי בעוסיות מותקפות , ני הותקפתי על רקע עיסוקי בלבדא"

ואמשיך להגיב על התקפות אלו כיוון שהן מחלחלות , אני הגבתי. מיחידות אחרות

מכיוון שהשלכות מתקפות . מעבר לקבוצה קיצונית כזו או אחרת, לכלל הציבור

מכיוון . והסתות שטנה מובילות לאלימות קשה והתרת דמם של כל העוסקים בו

שהתיוג השלילי המזעזע פוגע בנגישות שלנו לאוכלוסיות רבות וגדלות המפחדות 

 כל משפחה במצוקה שחוששת להגיע". המאגיים והשטניים שבידינו"מהכוחות 

ס שמחר במקרה יזדהה "כל עו. היא קורבן, לקבל שירות בגלל הפירסומים הללו 

בעיני זה . זה קשור אלינו, כי פשוט זה לא פופולרי, ס ויחטוף סטירה"במכולת כעו

מספיק נשברנו במאבק . והיכולת לעסוק ולתרום בו, על מהותו, מאבק על המקצוע

מקצוע העבודה . ה לתמיכהאני לא זקןק! ?אז גם על שמנו הטוב. על שכרנו

, והפגנות תמיכה מהארגונים בהם עוסקים,גבולות, הסוציאלית זקוק דחוף לתמיכה

 ".ואנו זקוקים בעיקר כלים מעשיים להחזרת הכוח לידינו. ומבכירי המנהיגים

 :קישור לאירוע בפייסבוק

 https://www.facebook.com/events/3411086894149752 

 

תהיה נחלתם של כלל  האלימות היאאם לא נפעל בכל דרך למגר את חשוב לזכור ש

 העובדות והעובדים הסוציאלים

 

 ן\לראותכם ות\מצפים

 

 ס גידי פרץ"עו  ס ענת שלו "עו   דליה אהוד ס"עו

 ציר תא בריאות מחוז דרום      ס "ר מחוז דרום באיגוד העו"יו

 

 

 :פרטי האירוע שוב

מדרחוב מול תחנת המשטרה בעיר ב 81.81.81ביום חמישי הקרוב 

 ל"רחוב הרצל פינת קק, העתיקה בבאר שבע

https://www.facebook.com/events/341108689414975/
https://www.facebook.com/events/341108689414975/

