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وصلت في األشهر األخيرة إلى مكاتب "مًعا" شكاوى كثيرة من 
سائقي شاحنات تتعّلق بهضم حقوقهم بقيمة مئات الشواقل 
شهريا. من معاينة قسائم أجور أصدرتها شركات النقل- بعضها 
كبيرة ومتوّسطة عضو في مجلس النقل وموقّعة على اتّفاقية 
جماعية ملزمة- اتّضح أنّه في الكثير من احلاالت تتجاهل الشركات 
دفع بنود مثل إضافة مهنية وإضافة أقدمية. املبالغ املستقطعة 

أين تختفي 800 شيكل 
من أجور السائقني

لصندوق التقاعد ولصندوق االستكمال أقل من الالزم ألنها حتسب 
كنسبة من احلد األدنى لألجور وليس من األجر املدَمج. كذلك الوضع 

بالنسبة حلساب أيّام األعياد والعطل واملرض.

ما هو "األجر املدَمج"؟ القصد هو احلد األدنى لألجور )3850 شيكال(، 
مع اإلضافة املهنية )288 شيكال( وإضافة األقدمية )20 شيكال 

صورة فنية للفنانة تامي نوتساني، من معرض "خبز وورود 2010"

؟
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 ايها السائق! اذا سئمت االستغالل؟ 
 توجه الى مًعا اآلن! نحن عنوانك حلل 

مشاكل العمل الفردية 
 ومساعدتك في تشكيل جلان عمالية. 

تتمة ص1

في إطار النضال من أجل حماية حقوق سائقي شركة النقل 
"ديتسي"، حصل بعض السائقني املنّظمني في نقابة العّمال "مًعا" 
على تعويضاتهم. تلّقى السائق ي. د مبلغ 36 ألف شيقل، ومتّت 
املصادقة على دفع مبلغ 10000 شيقل تقريًبا للسائق ي. و، وحصل 
سائق ثالث يدعى و. ي على مبلغ 10000 شيقل تقريًبا )األسماء 

الكاملة محفوظة في هيئة التحرير(.

من اجلدير ذكره أّن شركة "ديتسي" توقّفت عن العمل في شهر 
آب وفصلت العّمال دون أن تدفع لهم تعويضاتهم، وحّتى دون أن 
تدفع أجر األشهر األخيرة. قّدم القسم القانوني في "مًعا" في 
حيفا دعوى ضّد الشركة في محكمة العمل، واستصدرت قرارا 
يلزمها بإصدار بالغات فصل قانونية والدفع مقابل إجراءات اإلعالن 
عن اإلفالس وحل الشركة رسميا. محكمة العمل في حيفا تُشرف 
على إجراء حّل الشركة، الذي من املفروض أن يحصل العّمال في 
نهايته على جميع حقوقهم من مؤّسسة التأمني الوطني، وتشمل 

األجر ومبالغ التقاعد وبدل العطل والنقاهة. 

سائقون يتقاضون 40 ألف شيقل بعد اتفاقات تسوية بني "مًعا" 
وشركات النقل

توّصل القسم القانوني في "مًعا" في الشهر األخير مع عّدة 
شركات نقل إلى عّدة اتّفاقيات تسوية، تقضي بدفع تعويضات 
للسائقني الذين ُفصلوا من العمل. متّ التوّصل إلى هذه االتّفاقيات 
بفضل استعداد الطرفني للتوّصل إلى تسوية واختصار اإلجراءات 
القانونية وزمن االنتظار الطويل. يعزّز هذا الوضع توّجه نقابة 
العّمال إلقامة عالقات مباشرة مع شركات النقل واملساعدة في 
حّل سريع للمشاكل دون احلاجة لّلجوء إلى احملاكم. السائق س. ق 
من الشمال حصل على مبلغ 15000 شيقل، كما حصل السائق 

أ. س على 24500 شيقل.

   

آالف  عشرات  معا:  مبساعدة 
الشواقل تعاد لسائقي شركة 

"ديتسي" املفلسة تُضرَب بعدد سنوات العمل(، أي 4158 شيكال لسائق صاحب سنة 
أقدمية واحدة على األقل. عمليا، يخسر السائق هذه اإلضافات 
ألجره، بقيمة 308 شيكل على األقل في الشهر، اذا كان صاحب 
أقدمية سنة عمل واحدة. أما في الواقع فللسائقني ثماني سنوات 
أقدمية باملعدل، األمر الذي يعني أنهم يخسرون 140 شيكال 

إضافية، وباجململ يخسرون 448 شيكال للشهر.

معظم الشركات تعتبر احلد األدنى لألجور، وليس األجر اإلجمالي، 
أساسا حلساب احلقوق االجتماعية، خالفا لالتفاق اجلماعي. النتيجة 
هي توفير مبالغ ضئيلة لصندوق االستكمال ولصندوق التقاعد 
اخلاص بالسائق. حسب االتّفاقية اجلماعية يجب حتويل %14.33 
من مبلغ قيمته 150% من األجر املدمج )أي أكثر من 6200 شيكل 
في الشهر(. لكّن الشركات حتّول فعلًيا حسب نسبة مئوية من 
األجر األدنى. بذلك يخسر السائق 200 شيكل كل شهر بسبب 

التحويالت املنخفضة. 

الى سجل اخلسائر نضيف بني 100-200 شيكل شهريا أخرى، 
ناجمة عن احلساب اخلاطئ  لأليام املرضية، األعياد واإلجازات. فهذه 
احلقوق يجب أن حتسب على أساس األجر املدَمج ولكنها حتسب 

على أساس احلد األدنى لألجور. 

باجملَمل يتضح ان السائق صاحب أقدمية ثماني سنوات على االقل 
يخسر 800 شيكل كل شهر. 

يجب التنويه إلى أّن االتّفاقية اجلماعية في فرع النقل ُتيز لشركات 
النقل عدم الدفع للسائق حسب ساعات العمل، وإّنا حسب البرمييا 
)مكافأة على اإلنتاج( التي تعتبر طريقة حسابها غير محّددة بل 
وسرية، األمر الذي ينتهك حقوق السائقني. من جهة أخرى، تتضّمن 
االتّفاقية بعض البنود التي تفيد السائقني، ولكن شركات النقل 

تختار تاهل ما يفيد السائق وتلتزم ما يفيدها.

نقابة العّمال "مًعا" ترى أّن مواجهة هذا الوضع، تتطلب  تضافر 
جهود السائقني والسعي لتشكيل جلان عّمالية. جلان العّمال 
املنّظمة في إطار نقابة عّمالية، والواعية لقدراتها ولبنود االتّفاقيات 
والقوانني ذات الصلة، بإمكانها تغيير الوضع في فرع النقل والسعي 
إلى تطبيق االتّفاقيات القائمة في املرحلة األولى، وإلى حتسينها 

مستقبال.            

إلى أين يختفي مبلغ 800 شيكل كل شهر من أجر سائق الشاحنة؟

)االرقام هي بالمعدل(

160 شيكالإضافة أقدمية - 20 شيكل x معدل 8 سنوات عمل

288 شيكلإضافة مهنية

200 شيكلصناديق توفير

150 شيكلإجازات، مرضية، وأعياد )معّدل(

798 شيكلاجململ

أين تختفي 800 شيكل... 



 في أعقاب تدخل نقابة مًعا في القدس الشرقية، تراجعت مصلحة 
االستخدام عن قراراتها التعسفية تسجيل "رفض عمل" لعاطلني 
عن العمل، وقام التأمني الوطني بإعادة حقوقهم في مخصصات 

البطالة وضمان الدخل. 

في االعتراض الذي أعدته النقابة للسيد عاهد دويك مت التركيز على 
مخالفة مكتب العمل للتعليمات التي تنص على تزويد العاطل عن 
العمل مبستند خاص يُعلمه بتسجيله "رافض عمل" مع توضيح 
أسباب القرار. كما تطرق االعتراض لالدعاء األساسي وهو ان السيد 
دويك لم يرفض العمل أصال بل سجله املقاول "غير مالئم"، اال ان 

موظف مكتب العمل تعمد تاهل ذلك. 

قُبل االعتراض واستعاد دويك حقوقه، ولكن قضيته اصبحت منذ 
زمن قضية عامة تخص مئات العاطلني عن العمل الفلسطينيني 
في القدس. هؤالء يعانون األمرّين من السياسة التعسفية التي 
تنتهجها مؤسستا مصلحة االستخدام والتأمني الوطني ضد 

العرب حلرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد. 

سامي عسلي كسب االعتراض الذي ساعدته نقابة معا في تعبئته، 
واستعاد بذلك حقه في مخصصات البطالة. 

جناح آخر حققته النقابة من خالل مراسالتها مع مؤسسة التأمني 
الوطني، والتي أسفرت عن إعادة حقوق السيد جمعة عرفة في 

مخصصات ضمان الدخل بقيمة 22 الف شيكل. 

علي الغول كسب االعتراض ضد مكتب العمل، وألغي بذلك قرار 
تسجيل زوجته "رافضة عمل". باملقابل، وجهت مًعا عدة رسائل 
للتأمني الوطني حتتوي على كافة املستندات وآخر التقارير الطبية 
التي تثبت كون زوجته حامل، األمر الذي يعفيها من التسجيل 

إجنازات قانونية متالحقة لعمال نقابة مًعا بالقدس الشرقية 

في مكتب العمل. وكان التأمني الوطني قد تاهل كافة التقارير 
الى ان تدخلت معا في املوضوع، وبالنتيجة استرجع السيد الغول 

حقوقه في اخملصصات.

ازاء تزايد احلاالت املماثلة عّممت نقابة معا بيانا على وسائل االعالم 
يكشف السياسة التعسفية وغير االنسانية التي ينتهجها مكتب 
العمل تاه العاطلني عن العمل الفلسطينيني، ويؤكد ان اتهام 
العاطلني عن العمل برفض العمل يأتي للتغطية على فشله 
بإيجاد اماكن عمل مالئمة لهم وحل ازمة البطالة اخلانقة التي 

يعانون منها. 

نظمت نقابة معا العمالية عدة فعاليات ضمن مشروع توعية 
عمال البناء العرب حلقوقهم في مجال الوقاية في العمل، 
املدعوم من صندوق "منوف" التابع ملؤسسة التأمني الوطني. 

ضمن هذه الفعاليات انعقد في 11/27 يوم دراسي في كفر 
قرع في قاعة املركز اجلماهيري التابع للمجلس احمللي بحضور 
العشرات من عمال البناء ومدراء العمل والشباب. السيد حسن 
شولي املسؤول عن الوقاية واخملتص بالبناء والبناء الهندسي، 
افتتح محاضرته بالطلب من اجلمهور الوقوف دقيقة صمت 
حدادا على ارواح العمال من يافة الناصرة الذين قضوا نحبهم 
في مصنع مصفاة البترول في حيفا، وعلى ارواح جميع العمال 
الذين استشهدوا في مواقع عملهم من اجل لقمة العيش. 

في محاضرته سلط السيد شولي الضوء على مواضيع هامة 
وخطيرة تتعلق بحقوق العمال في الوقاية خاصة في مجال العمل 
على علو شاهق أي الذي يتعدى مترين. يذكر انه في العام املاضي 
قتل 18 عامل بناء. وحسب تقرير قسم الرقابة على العمل في 
وزارة العمل فان نسبة احلوادث القاتلة في فرع البناء تتجاوز ال%43 
من حوادث العمل عموما، 55% منها ناجمة عن السقوط عن علو 

شاهق.

وكانت معا قد نظمت ورشة تعليمية في املوضوع لطالب الثواني 
عشر في املدرسة الثانوية في الرينة، بتاريخ 12/18 وأمام 90 طالبا 

مًعا تنظم أياما دراسية مبوضوع االمان في العمل

وطالبة. وقد استمع هؤالء من السيد شولي الى مصطلحات 
اساسية من عالم األمان في العمل بشكل عام وحلقوقهم كشباب 
في هذا اجملال. كما مت التركيز على اهمية املوضوع الذي ميس بكل 
أفراد االسرة واجملتمع في حال فقدان احد افرادها او تعرضه إلصابة. 

وكانت معا قد نظمت في اكتوبر املاضي ندوتني في كابول في 10/18 
و10/23، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من العمال وخاصة من اجليل 
الشاب، ومن مدراء العمل واملهندسني. وبرز حضور السيد محمد 
مرشد )أبو كمال( والد املرحوم عامل البناء ابراهيم محمد مرشد 
)33 عاما( الذي قتل في حادث عمل، وألقى كلمة في املناسبة 
حذر فيها العمال من العمل دون توفر وسائل الوقاية األساسية. 

يوم دراسي في كفر قرع مبوضوع االمان في العمل، 27 نوفمبر

عاطالت عن العمل فلسطينيات يحتشدن عند بوابة مكتب العمل بالقدس، نوفمبر 2010



عامالت زراعة منظمات في معا يعملن في مزارع مختلفة، نوفمبر 2010

ضّج فرع الزراعة في شهر تشرين الثاني األخير، عندما أعلن أصحاب 
املزارع عن إضراب في الفرع. طالب املزارعون باستيراد 3000 عامل 
إضافي إلى البالد من تايالند. وكان ادّعاؤهم كالعادة، نقص األيدي 
العاملة وأّن العّمال اإلسرائيليني ال يريدون العمل في الدفيئات 

الزراعية بسبب احلرارة العالية.

اجلهة الوحيدة التي وقفت ضد ادعاء املزارعني كانت نقابة "مًعا"، 
التي جنحت في اختراق الرأي العام االسرائيلي عندما قدمت قائمة 
بألف امرأة عربية معنية بالعمل في الزراعة، وأّن 250 من العضوات 
في النقابة يعملن في الزراعة بصورة منّظمة. بذلك، فندت معا 
ادعاءات املزارعني، ودعت الى استيعاب العامالت العربيات في املزارع 

وتشغيلهن مع كامل احلقوق.

وفاء طّيارة، مركّزة "مًعا" في فرع باقة الغربية، حتدّثت باسم النقابة 
في الكثير من وسائل اإلعالم املركزية، منها برنامج "عيرڤ حداش"، 
إذاعة "چلي تساهل" وريشت بيت والصحافة املكتوبة مثل "واي 
نت" و"هآرتس"، وأوضحت بأّن سبب الضّجة التي يثيرها املزارعون 
هو رغبتهم في تشغيل عبيد مقابل 13 شيقل في الساعة، ميكثون 
في املزرعة 24 ساعة في اليوم، ورفضهم الدائم قبول اقتراحات 
"مًعا" بتشغيل عامالت إسرائيليات مقابل احلد األدنى لألجور )20,70 
شيكل للساعة(. وأوضحت طّيارة "أنّنا بصدد كارثة اجتماعية 
تتمثّل في عدم اندماج %83 من النساء العربيات في سوق العمل، 
األمر الذي يسّبب الفقر الشديد في اجملتمع العربي، وأّن سياسة 
احلكومة حتدّ من احتماالت اندماج النساء العربيات في العمل، التي 
تفّضل مواصلة تقدمي دعم مالي للمزارعني من خالل استيراد أيٍد 
عاملة رخيصة من تايالند، وتواصل تاهل ضائقة النساء العربيات".

كجزء من النضال اجلماهيري، أصدرت نقابة "مًعا" تقريرا حول 
املوضوع للجنة العمال األجانب في الكنيست اشتمل على تفاصيل 
توجه النقابة للعديد من املزارع واقتراحها تشغيل عامالت عربيات 
في الفرع، وجناحها في تنيد حوالي 250 امرأة في الوقت احلالي. 
وشارك مدير عام نقابة مًعا اساف اديب في جلسة اللجنة التي 
ُعقدت في 11/29. ورغم احلضور املكثّف ملندوبي املزارعني في اجللسة 
جنح مندوب "مًعا" السيد أديب في احلصول على تأييد ملوقفه من 
جانب جهات اقتصادية مبا فيها موّظفو وزارة املالية ووزارة الصناعة 
والتجارة والتشغيل. وقد متّ تبنّي النقاط األساسية التي تضّمنها 
بيان "مًعا" في مستند رسمي صدر عن مركز املعلومات واألبحاث 

التابع للكنيست في هذا املوضوع.       

رد "مًعا" على إضراب املزارعني:
عامالت  ال  عبيًدا  يريدون 

بشروط عمل منصفة


