النقابية

معا النقابية  ايار 2011
نشرة تصدرها جمعية ً

تعليمات جديدة بسحب رخصة القيادة على  30مخالفة

"معا" في منتصف أيّار برسالة عاجلة إلى
تو ّجهت نقابة
العمال ً
ّ
وزير املواصالت ،مطالبة بإلغاء األمر اجلديد الذي يه ّدد مصدر رزق
آالف سائقي الشاحنات .وفقً ا لألمر الذي وقّع عليه وزير املواصالت،
يسرائيل كاتس ،س ُتسحب رخصة قيادة السائق الذي ارتكب
 5مخالفات خطيرة أو  30مخالفة سير من أ ّي نوع (باستثناء
مخالفات الوقوف) ،وذلك ملدة خمس سنوات.
يتطرّق األمر للمخالفني الذين قادوا شاحناتهم وهم سكارى ،أو
دخلوا ملفترق طرق واإلشارة الضوئية حمراء ،أو قادوا شاحناتهم بال
رخصة ،وهي مخالفات تستحق العقاب .ولكن باإلضافة إلى ذلك
يتطرّق األمر اجلديد للسائقني الذين ارتكبوا  30مخالفة سير من أ ّي
نوع! دون اعتبار ملا يحدث فعال على أرض الواقع ،اذ يضطر السائقون

الرتكاب اخملالفات الن شركات النقل جتبرهم على العمل اكثر من
 12ساعة يوميا املسموح بها حسب القانون ،او قيادة الشاحنات
بال تأمني ،وتهددهم بالفصل إن رفضوا العمل بهذه الظروف.
بدال ً من فرض رقابة صارمة على أنظمة األمان وسحب رخص
يفضل وزير املواصالت احلل األسهل،
الشركات التي تخالف القانونّ ،
الفوز بعنوان إعالمي ومعاقبة السائقني بفقدان مصدر رزقهم.
"معا" التي متثّل اآلالف من سائقي الشاحنات ،طالبت
العمال ً
نقابة ّ
في رسالتها لوزير املواصالت بإلغاء األمر اجلديد ،حتديد معايير شديدة
لألمان والعمل مبقياس معطيات السفر الرقمي (تاكوغراف) ونقل
املسؤولية على األمان لضباط أمان مستقلني .بهذه الطريقة ميكن
منع حوادث الطرق من جهة وحتسني وضع السائقني من جهة أخرى.

مئات العمال في مظاهرة أول أيار يطالبون باملساواة والعدالة
االجتماعية

مظاهرة االول من ايار ،بتل ابيب.

معا
ً
عنوانك النقابي

تصوير :دوتان جور-ارييه

العمال العرب واليهود
شارك مئات
ّ
"معا" يوم
العمال
املنظمني في نقابة
ّ
ً
ّ
السبت ( )4/30في تل أبيب ،مبظاهرة األول
من ايار حتت شعار املساواة والعدالة االجتماعية
والتضامن مع الثورات الشعبية في العالم العربي.
سائقو شاحنات ،محاضرون في الكلّيات ،عاملون
كسارة ،نادالت،
عمال ّ
اجتماعيون ،عامالت زراعةّ ،
طال ّب جامعيون ونشيطون اجتماعيون -جميعهم
شاركوا في املسيرة التي جتري للسنة السادسة على
التوالي.
النقابية في معا اسماء اغبارية زحالقة افتتحت االجتماع
عمال النسيج من املدينة املصرية احمللّة الكبرى،
بتحية من ّ
نقلها عضو النقابة واحلزب الشيوعي املصري ،حمدي حسني،
جاء فيها" :عيد اول مايو هذا العام له طعم جديد ،حلو بحالوة
احلرية ،يغرينا مبزيد من النضال لتحقيق باقي مطالب الثورة،
وأهمها العدالة االجتماعية".
التتمة ص 3
انضم للنقابة واحصل على:

حماية نقابية | مساعدة في تنظيم جلنة عمالية | اتفاقات جماعية | برنامج تقاعد |
فرص عمل | حماية قضائية | حماية من خطة ويسكونسني | متكني نسائي | برامج
للشبيبة | فعاليات اجتماعية وثقافية.
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 145ألف شيقل لسائقني في مجلس النقل ينسحب من
املفاوضات مع الهستدروت
"معا"
دعاوى ق ّدمتها
ً
"معا" إجنازات لصالح ثمانية
حقّ ق القسم القانوني في ً
سائقي بسبب ارتفاع أسعار السوالر
شاحنات ،تقاضوا مبلغا اجماليا يقدر ب 145الف شيقل .بعض
"معا" عنات ليئون ،انتهت بقرار من
امللفّ ات التي عاجلتها محامية ً
محكمة العمل وبعضها انتهى بتسوية مقبولة على السائقني.
الشركات التي متت مقاضاتها هي العد هوڤلوت ( 37,000شيقل
للسائق ي.ز) ،أ .ي .أدير -مخازن حديد في العفولة ( 15،000شيقل
للسائق م.ي) ،أحيم كوهني -أوفكيم ( 34،000شيقل للسائق أ.ق)،
عوتسما هوڤال يبشتيت ( 33،634شيقل للعامل د.ر عن طريق
التأمني الوطني بعد تفكيك الشركة) ،فريدنزون ( 5،000شيقل
للعامل ر.ح) ،نير أ .هوڤلوت ( 13،000شيقل للعامل ر.ح) ،چاي
شروتي هوڤال ( 5،300شيقل للسائق أ.ط) ،شالتال ( 2،260شيقل
للعامل أ.أ).

ايها السائق! اذا سئمت االستغالل؟
معا اآلن!
توجه الى ً

في منتصف شباط  2011نشر مجلس النقل (اتحّ اد شركات النقل)
إعالنًا بوقف املفاوضات مع الهستدروت حول االتّفاقية اجلماعية
اجلديدة في الفرع ،بسبب ارتفاع أسعار السوالر .وعلّل مجلس
النقل خطوته األحادية اجلانب باالدعاء أن ّه "ليس بوسع شركات
املنظمة حتسني أجر السائقني ولو بأغورة واحدة،
النقل والسفر
ّ
بسبب وضع املشغّلني الصعب".
بدال ً من إبالغ املوانئ واملصانع وشركات االستيراد بأ ّن أسعار النقل
فضل مجلس النقل احللّ
سترتفع على أثر ارتفاع أسعار الوقودّ ،
السهل ،الذي يقضي بتحميل السائقني تكلفة ارتفاع األسعار .هذا
يعني التسبب بتقليص إضافي في أجور وحقوق سائقي الشاحنات.
وما ال يساعد في تغيير الوضع هو سكوت الهستدروت على اعالن
مجلس النقل وعدم اتخاذ أي اجراء حياله.
"معا" قدمت للسائقني اقتراحا بتغيير طريقة حساب
العمال ً
نقابة ّ
أجورهم ،وذلك باالعتماد على ساعات العمل الفعلية والغاء التعلّق
"معا" السائقني الراغبني في
مبدفوعات البرمييا الوهمية .تنادي ً
فعالة للسائقني لالنضمام إليها ومواجهة
املشاركة بإقامة نقابة ّ
تعسف مجلس النقل وحتسني ظروف عملهم واجورهم.
ّ

معا (اجر شهري بروتو)
أجر سائق الشاحنة كما تقترحه نقابة ً

*منوذج لتفاصيل األجر الشهري لسائق شاحنة يعمل  12ساعة يوميا باملعدل

البنود

االجر للساعة

ساعات/ايام

ساعات عادية

 31ش.ج

186

اجململ
َ

 5766ش.ج

إضافية %125

 38.75ش.ج

50

 1937.5ش.ج

إضافية %150

 46.5ش.ج

40

 1860ش.ج

بدل الوجبة

 80ش.ج (يوميا)

22

 1760ش.ج

عالوة مهنة

 250ش.ج

األجر الشهري

 11573.5ش.ج

ماذا يكسب السائق الذي ينضم لنقابة معا؟

 فحص قسيمة االجر (تلوش) ومشورة خاصة بالنسبة حلقوقه في مكان العمل.
 تقييم وضعه في مجال التأمني التقاعدي.
 مشورة وحماية قضائية في قضايا عمل ،تشمل التمثيل القضائي في محاكم العمل.
 مساعدة بتشكيل جلان عمالية ومرافقة مهنية وقضائية في املفاوضات مع اصحاب العمل.
معا:
فروع نقابة ً
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www.wac-maan.org.il/ar/home email: maan@maan.org.il

تصميم النشرة :شيري فيلك

انتخاب جلنة معلمني في
مسرح بالقدس
انتظمت مؤ ّخرًا مجموعة من محاضري مدرسة املسرح "حزوتي"
"معا" .هذه اجملموعة مؤلّفة من 30
في القدس في نقابة
العمال ً
ّ
محاضرًا مت تشغليهم على مدار سنوات كثيرة كمقاولني ،على
اساس عقد شخصي ملدة سبعة اشهر يتم (او ال يتم) جتديده كل
سنة ،دون االعتراف بعالقة عمل بني احملاضر واملدرسة ،ودون حقوق
اجتماعية او قسيمة راتب .توجه احملاضرون ملعا ملساعدتهم في
التوصل التفاق جماعي يضمن لهم التثبيت في العمل واحلقوق
االجتماعية ،على شاكلة اجناز سابق حققته النقابة في كلية
الفنون مصرارة بالقدس.
بالتنسيق مع اإلدارة أجريت انتخابات للجنة املعلمني بني التواريخ
 28-22آذار ،أسفرت عن انتخاب املعلمني عميت دروري ،مرسلو
بلبسكي وعديت سوسليك .وانعقد اول لقاء في املفاوضات مع
االدارة في  ،5/11وفيه طرحت مطالب املعلمني.
احملاضر عيرا أڤنيري ،املبادر للمعركة العمالية قال" :إن أجمل
هدية ميكن أن تتلقّ اها مدرسة املسرح مبناسبة مرور  25عاما على
تأسيسهاهي تنظيم عالقات العمل بني االدارة والعاملني وضمان
حقوقهم".

جلنة جديدة في كلية مصرارة

"معا"
إجنازات قانونية ألعضاء ً
في القدس

استقبال جمهور في مكتب معا بالقدس الشرقية

"معا" في شرق القدس سلسلة من اإلجنازات في ملفّ ات
حقق فرع ً
قانونية اعضائه ،قبل تقدميها إلى محكمة العمل .من بني الذين
حصلوا على مستحقّ اتهم :م .صيام -حظي بإبطال دين للتأمني
الوطني بقيمة  1,725شيقل ،واعترفوا له بنسبة إعاقة 100%
مخصصات شهرية مببلغ
بصورة مؤقّتة لسنة ،يتلقّ ى مقابلها
ّ
مخصصات تأمني الدخل
استرجاعه
 2,393شيقل ،باإلضافة إلى
ّ
لشهرين مببلغ  3,255شيقل.
مخصصات بطالة مببلغ
ف .عرفة حصل من التأمني الوطني على
ّ
مخصصات تأمني
 15,000شيقل .ن .كلوتي ،حصلت على استرجاع
ّ
الدخل بعد أن أوقفوا دفعها بادّعاء عدم تقدميها الوثائق املطلوبة.
حصلت كلوتي على مبلغ  9,500شيقل ملرّة واحدة ،اضافة للمبلغ
للمخصصات.
الشهري
ّ
مخصصات البطالة التي يستحقّ ها بقيمة
سمير رازم حصل على
ّ
 10,065شيقل.

احملاضر يوسي مار حاييم يشارك في انتخاب اللجنة

مظاهرة االول من ايار

بعد مرور سنة على تشكيل جلنة معلمي مدرسة مصرارة للفنون،
جرت انتخابات جديدة للجنة .قادت اللجنة السابقة محاضري
"معا" إلى إجناز استثنائي -تثبيت احملاضرين في
املدرسة بالتعاون مع ً
العمل على أساس اتّفاقية جماعية تضمن حقوقهم االجتماعية
مبا فيها التأمني التقاعدي .كما عملت اللجنة ومعا بالتنسيق
مع االدارة على حل مشاكل العاملني .أعضاء اللجنة اجلديدة هم:
چاستون تسڤي أيتسكوڤيتش ،يوسي مار حاييم وآڤي بيرمان.

"معا" ،يوسي
خطب في املظاهرة كل من أساف أديب ،مدير عا ّم ً
مار حاييم ،مندوب جلنة املعلمني في كلّية مصرارة للفنون ،محمد
كسارة سلعيت ،عنات بارئيل ،مندوبة
عمال ّ
فقرا ،مندوب جلنة ّ
معلّمي قسم الشبيبة في متحف إسرائيل ،ميخال هرئيل عن
نضال النادلني في تل أبيب ،كما حتدثت سريت تسرفاتي ،من رائدات
نضال العاملني االجتماعيني.

تتمة ص1

 70مكان عمل جديدا لعامالت عربيات في الزراعة
بدأت  70عاملة بالعمل في الزراعة في األشهر االخيرة من خالل
"معا"
العمال ً
العمال ً
"معا" .منذ خمس سنوات تنشط نقابة ّ
نقابة ّ
في منطقة املثلّث واجلليل وتقيم عالقات عمل بنّاءة مع الكثير
من املزارعني الذين يستوعبون كلّ موسم عامالت عضوات في
"معا" .وقد انعكس ذلك في استيعاب  54عاملة من باقة الغربية
ً
ووادي عارة والفرديس في َمزارع في منطقة الشارون 30 .من ال54
عاملة انضممن للعامالت الثابتات في مزرعة باسكال ومعمل
التعليب چالي موشيه للبطاطا ،وهاتني مزرعتني استثنائيتني اذ
انهما تشغالن عامالت معا بشكل ثابت منذ نحو خمس سنوات.
في مزارع اخرى مبنطقة الشمال جنحت معا في تشغيل  16عاملة
بعضهن من كفر مندا ،وبعضهن من طمرة بالتعاون مع مركز
االستثمار البشري طمرة كابول.
تعمل كلّ عاملة بشكل مباشر وفقً ا للقانون وتتلقّ ى أجرًا كامال ً-
 20.92شيقل في الساعة ،الذي مت ّ تعديله في مطلع نيسان .لغرض
"معا" من طمرة اللواتي عملن
املقارنة ،تذكر العامالت األعضاء في ً
في املاضي في نفس العمل الزراعي عن طريق مقاول أن ّه ّن ك ّن
يتلقّ ني  12شيقل في الساعة فقط .وتذكر عامالت شابّات من كفر
مندا أن ّهن عملن في مخبز في القرية مقابل  8شيقل للساعة
فقط ودون قسيمة أجر.

عامالت في مزرعة باسكال مبنطقة عولش ،ايار 2011

"معا" من طمرة حتدثن مع النقابية في معا ،سامية ناصر،
أعضاء ً
وقلن" :اننا مسرورات ج ًّدا بسبب التغيير الذي حدث ،فألول مرة
سنحصل على اجر وقسيمة اجر حسب القانون ،دون مقاول
يستغلنا".

نشاط مكثف في مشروع التوعية لألمان في العمل

العامل املصاب محمد محاميد مع احملاضر حسن شولي في يوم دراسي حول الوقاية
بام الفحم 29 ،يناير.

تواصل نقابة معا تنظيم أيام دراسية لعمال البناء ومحاضرات
لطالب املدارس بهدف التوعية ملوضوع االمان في العمل ومخاطر
فرع البناء حتديدا وسبل الوقاية منها .في اطار املشروع الذي يتم
بدعم من صندوق منوف التابع ملؤسسة التأمني الوطني ،انعقدت
ثالثة أيام دراسية مؤخرا في أم الفحم بالتعاون مع مدرسة "عتيد
ابن الهيثم" ،حيفا (مبقر معا حضره عمال من القدس) ،وفي طمرة
بالتعاون مع مركز االستثمار البشري طمرة-كابول ومركز الشيخ
زكي ذياب اجلماهيري .شارك في اللقاءات ما يقارب ال 60شخصا
بني عمال بناء ،مدراء عمل ،مهندسني ومقاولني.
السيد حسن شولي ،املسؤول عن االمان في العمل واخملتص مبجال
البناء والبناء الهندسي ،قام بدور اإلرشاد بالندوات وركز على مخاطر
العمل على علو شاهق ،وعلى املسؤولية اجلسيمة امللقاة على عاتق
مدراء العمل واملقاولني الذين غالبا ما يتقاعسون عن اداء مهماتهم.
حضر اللقاء في طمرة السيد سامي سعدي ،مدير فرع الشمال
في معهد الوقاية والسالمة ،مندوبا عن جلنة التوجيه التي تعمل
بالتنسيق مع صندوق منوف ،وأثنى على اسلوب احملاضر السلس
في مترير املوضوع.
باملقابل نظمت معا العديد من احملاضرات في املدارس الثانوية ،منها
مدرسة "عتيد ابن الهيثم" بأم الفحم ،املدرستان التكنولوجية
والثانوية الشاملة بكفر قرع ،املدرستان "التكنولوجية والعلوم"
والثانوية الشاملة بباقة الغربية ،اللوثري بالقدس الشرقية ،استفاد
منها  355طالبا .وحضرت السيدة رينا بودنكني ،مندوبة منوف،
الندوة في مدرسة اللوثري ،وأثنت على مستوى احملاضرة والنقاش
مع الطالب.

