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מקוואות באשדוד הקימו ועד ודורשות זכויות כמו תשלום עבור
 53בלניות בעשרה
נוספות ,דמי הבראה וימי חופשה ‰עורכת דינן" :הן עושות עבודת קודש" ‰המועצה
הדתית" :קיבלנו בפליאה את הטענות ,אין בהן אמת"
יאיר

הרוש

 533בלניות בעשרה מ�ק
וואות של המועצה הדתית
באשדוד הצטרפו לפני
כחודש להסתדרות הכק
ללית וה�ימו ועד נפרד משלהן .כעת הן
דורשות את זכויותיהן מהמועצה הדתית:
תשלומי שכר מצטבר בגובה של כק 20מיק
ליון ש�ל בעבור עיוותי שכר שנעשו לטק
ענתן לאורך השנים .עו"ד נאווה פינצ'ו�ק
אלכסנדר שלחה בשמן מכתב למועצה
הדתית והסבירה כי למרות שהבלניות
רואות בעבודתן עבודת �ודש ,הן דורשות
את מה שמגיע להן.

2,700

שעות

בחודש

בלבד

המ�וואות באשדוד זכו בשנים האחרונות
בפרס "מ�ווה ישראל יפה" על התפ�וד,
היופי וההתנהלות שלהם .אלא שמאחורי
הפרסים והשבחים ,שחל� גדול מהם מגיק
עים לעובדות המסורות ,נחשפה השבוע
בעיה של הסדרי תשלומים.
מדובר בעובדות בעשרה מ�וואות ברק
בעים :א' ,ג' ,ד' ,ו' ,ח' ,ט' ,י"א ,י"ג ,ט"ו
והסיטי" .כל אישה דתייה באה למ�ווה
לטבול פעם בחודש וכן בערבי שבת ובק
חגים" ,הסביר גורם במועצה הדתית" .זה
אומר שהבלניות לא הולכות לאירועים,
מתמסרות לתפ�יד ,וגם ל�בלת השבת
בביתן הן מגיעות ברגע האחרון" .הבלק
ניות �ובעות תורים לנשים במ�ווה ,בהן
כלות ,מסבירות להן מה להביא ומה לעק
שות ודואגות לכשרות הטבילה ולתחזו�ת

המ�ום .שכר בלנית הוא כק 60אחוז משכר
המינימום ,כק 2,700ש�ל בחודש .חל�מהק
בלניות עובדות בעבודה נוספת כדי להשק
לים הכנסה.
עו"ד פינצ'ו�קאלכסנדר ציינה כי "הבק
לניות רואות בעבודתן שליחות ומצווה
ומבצעות את תפ�ידן במסירות ,על הצד
הטוב ביותר .מדובר בעבודת �ודש" .לאחר
שפניותיהן למועצה וניסיונות ההידברות
עלו בתוהו הן החליטו לפנות לסיוע חיצוק
ני .גם כעת מלווה אותן חשש שמא יתנכלו
להן על ר�ע פנייתן לסיוע משפטי .לפיכך
דורשת עורכת הדין מהמועצה הדתית את
פירוט השכר של כל העובדות בשבע השק
נים האחרונות.
בין היתר נטען במכתב הדרישה כי המוק
עצה הדתית הפרה את הוראות חו� שכר
המינימום ,חישבה ערך שעת עבודה באופן
שגוי ,לא שילמה עבור שעות נוספות ,לא
שילמה לבלניות את המגיע להן עבור
עבודת לילה וימי שישי ,שבת וחגים ,לא
שילמה תוספות שכר ומענ�ים ,לא העניק
�ה זכויות כמו דמי הבראה וימי חופשה,
ביצעה הפ�דות חסרות ל�רן הפנסיה,
לא ביצעה הפ�דות סוציאליות עבור כל
רכיבי השכר ,שילמה תוספות ות� באופן
חסר ולא שילמה עבור עבודה בימי מנוחה
שבועית.
"שווי כל התוספות הללו הוא אלפי ש�ק
לים בחודש לכל בלנית ,והשווי המצטבר
של הזכויות האמורות מסתכם בעשרות
אלפי ש�לים בשנה לכל אחת" ,טענה
עו"ד פינצ'ו�קאלכסנדר .עוד צוין כי סביק
בת העבודה שלהן לא נוחה בשל הרטיבות

והלחות שיש במ�וואות וכי הן נמנות עם
אוכלסייה מוחלשת ו�שת יום" .הן רואות
עצמן כעובדות 'ש�ופות' ,מנוצלות ומ�וק
פחות ,שמזה שנים רבות איש לא רואה את
מצו�תן היומיומית ,לא חס עליהן ולא חש
לעזרתן" ,טענה עו"ד פינצ'ו�קאלכסנדר.

יש

הרבה

אפור

גורמים במועצה הדתית אמרו" :המאב�
שלהן צוד� .הן לא עובדות ר� פעמיים
בשנה  -בליל יום כיפור ובליל תשעה
באב .זה דורש כל לילה לעבוד ולהיות
זמינה ,בגלל שזה עניין הלכתי .נכון שיש
חילו�י דעות והן פנו לגורמים שיפס�ו
בעניין ,אבל זה נעשה בהסכמה מבחינת
המועצה ,שאמרה להן 'אם אתן חושבות
ומוצאות לנכון ,תתבעו ושיהיה בהצלחה'".
אותם גורמים טענו כי "במועצות הדק
תיות בישראל לא הכול שחור ולבן .יש
הרבה אפור מבחינת שכר ,ולכן הן לא
שוות זכויות ,לא לעובדי עירייה מצד אחד
ולא למגזר הציבורי מצד שני .יש מועק

הדתית:
המועצה
"בחזקתנו תיעוד רחב
תכתובות
היקף של
המעידות על
ופגישות
התייחסות
כך כי קיימת
ואמפתית"
עניינית

צות דתיות שנותנות פרשנות לכל מיני
דברים .במ�רה של אשדוד הבלניות ראו
שבערים אחרות מ�בלים אחרת".
לדברי גורמים ,ההסתדרות ש�לה להשק
בית את עבודת הבלניות ,אך הבת של הרב
עובדיה יוסף ,רב�ה צ'י�וטאי ,שבי�רה
באשדוד ובעלת תפ�יד בהסתדרות ,אמרה
ש"אין דבר כזה לעשות שביתה .מדובר
בעניין הלכתי והן צריכות להיות זמינות
ולא יכולות להיות נגד ההלכה".
חבר המועצה אבי אמסלם (ש"ס) אמר
כי אינו מכיר את המ�רה הפרטני אך "כל
אישה וכבודה חשוב וערך עליון .הן חל�
בלתי נפרד מהחיים שלנו והן הצדי�ות
שמחזי�ות את הבתים שלנו .הן עובדות
בליל שבת ועושות את זה במסירות .כל
אישה שעובדת מגיע לה את כל התנאים
הכי טובים".
מהמועצה הדתית באשדוד נמסר בתגוק
בה" :המועצה הדתית �יבלה בפליאה את
טענות העובדות הבלניות ,וברור שאין
בהן כל אמת .מזה זמן רב שמתנהל דיאלוג
ומשא ומתן בין המועצה הדתית לעובדות
ובאת כוחן ,כאשר ידוע לאלו שהעס�תן
הינה בפועל מעבר למ�ובל ולדין וכי אלו
גם מצויים בהליך הסדרה מסודר .בחז�ת
המועצה הדתית תיעוד רחב הי�ף של תכק
תובות ופגישות המעידות על כך כי �יימת
התייחסות עניינית ואמפתית ,ומוטב שהק
עובדות היו מעדכנות אודות כך .המועצה
הדתית מעריכה ומו�ירה מאוד את העובק
דות ואת תרומתן ,וחבל כי ייעוץ לא ראוי
ואינטרסים שאינם ענייניים מחבלים בהק
סדרת העס�תן ובעובדות עצמן".

