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מכובדי,



 .שביתתדוארישראלהנדון:

 

בשבועות האחרונים הולכים ומחריפים השיבושים והעיצומים בדואר ישראל. הרקע לשיבושים הוא כוונת הנהלת דואר ישראל 

 מעובדי החברה וקיצוץ בשכרם של אלפים אחרים.  00222 -כ של להוציא לפועל רפורמה שתביא לפיטוריהם

 

רוב  ומאידךהפריפריה  ביישוביהשיבושים מתמקדים בעיקר מחד המצב בדואר ישראל מהווה פגיע כפולה בתושבי הפריפריה. 

 המפוטרים צפויים להיות מקרב תושבי הפריפריה.

 

קיבוצים0 מושבים וכפרים ערביים0 הנכנסים תחת ההגדרה המקובלת בישראל אני פונה אליך כמי שעומד בראש מועצה אזורית בה 

של תושבי הפריפריה. הוצאתה לפועל של זכויותיהם אחראי לרווחתם ולכהציבורי  תפקידיוקף 0 וכמי שרואה עצמו מתשל פריפריה

 על הפריפריה ברחבי ישראל. קשה נוספתהרפורמה המדוברת כמוה כהנחתת מכה 

 

בשירותי הדואר ובעיקר שירותי הדואר הנע ליישובים מרוחקים0 הסובלים באורח שגרה מבעיית נגישות לשירותים הפגיעה הקשה 

לנוכח עיכוב הגעת צ'קים0 ם0 פוגעת פגיעה אנושה בזכויות התושבים ואף בפרנסתם ובמיצוי חובותיהם האזרחיות אזרחיים בסיסיי

 חבילות0 דרכונים0 דואר צבאי וכו'. 

0 אוכלוסייה נמוך מעצם מיקומם הגיאוגרפיבמדינה0 בלת כי אוכלוסייה זו0 שרף הפתיחה בכל הנוגע לזכויותיהם אין הדעת סו

מתמודדת תדיר עם מצוקות כלכליות0 פערים חברתיים0 קושי מהותי במוביליות חברתית0 פגיעה בקצבאות וכאמור היעדר ה

על כך את האיום המונח כחרב על צווארם של עובדים רבים בשירות  נגישות0 תישא על גבה פגיעה נוספת בשירות בסיסי זה. הוסף

 וקיבלת תצרף שאין הדעת סובלת. הדואר הצפויים לפיטורין במסגרת קיצוצים ותכנית התייעלות

 

. מה שהתחיל כדרישה קשותפיטורי העובדים והחלפתם בעובדי קבלן היא החלטה שערורייתית ובעלת השלכות חברתיות 

עובדים  00222  -כ צום של מאות עובדים הפך לתכנית קיצוצים כואבת. במסגרת התכנית ייאבדו את מקום עבודתםצמלהתייעלות ו

שעלות המעביד עובדים  022אשר רובם מתגוררים בערי ויישובי הפריפריה בישראל. בין המפוטרים שיוחלפו בעובדי קבלן גם 

ה לפגוע דווקא באוכלוסייה זו0 אשר שכרה נמוך משמעותית מהשכר . הבחירלעובד אלף ש"ח בלבד 531-שלהם מסתכמת ב השנתית

ת במיוחד הכוונה לשוב ולהשתמש במינוח עובדי קבלן0 לאחר האירוע צורמף ואחדד כי אוסיהממוצע במשק מקוממת במיוחד. 

0 כאילו מדובר בקרב בנהת אבל בנפול עבמהלך ימי מבצע "צוק איתן"0 בו עובדת קבלן צוינה ככזו במוד ישראלהבלתי אנושי בבנק 

 ודרת שאינה ראויה להימנות בינינו0 תופעה שאתה עצמך התקוממת נחרצות כנגדה ובצדק רב.באוכלוסייה מ

 

 אני קורא לך להתערב אישית במשבר שנוצר ולשים סוף לפגיעה הסדרתית בפריפריה ובמאות אלפי תושביה.

 

 בברכה ובכבוד רב0     

 

 דני עטר       

 המועצה.ראש        


