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موقع  م��راس��ل   - حسني  عبد  م��ن: 
العرب وصحيفة كل العرب 

بلدة  نهاية االسبوع ضيفا على  حل 
ديرحنا وفد من السلطة الفلسطينية 
بزيارة معايدة وتواصل مع االهل في 
ديرحنا، وضّم الوفد الزائر عدًدا من 
الوطنية ومنها محمود  الشخصيات 
صحيفة  حترير  رئيس  الهيجاء  اب��و 
األّي����ام، ص��ال��ح ح��ك��وات��ي ممثال عن 
جلنة التواصل ومسؤول ملف الداخل 

ال��دك��ت��ور جوهر  ال��ل��ج��ن��ة  وأع���ض���اء 
زهران،  سهاد  وال��دك��ت��ور  الصايج، 
وابراهيم بشناق، وكان في استقبال 
من  الشخصيات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��وف��د 
ديرحنا، وفي مقدمتهم رئيس املجلس 
احمللي سمير حسني واعضاء املجلس 
وال��دك��ت��ور م���ازن ع��ل��ي، ق���دس االب 
الشيخ مأمون مطاوع،  الياس ضو، 
واجتماعية  اعتبارية  وشخصيات 

وتربوية من البلدة.
الزيارة  ب��ه��ذه  اجلميع  ورّح���ب  ه��ذا 

إحدى  تعتبر  ال��ت��ي  للبلدة  اخل��اص��ة 
بلدات مثلث يوم االرض اخلالد، مع 
االشارة الى أّن هذه الزيارة من وفد 
تهدف  للقرية  الفلسطيني  التواصل 
إل���ى االط�����الع ع��ل��ى م��ج��رى احلياة 
االقتصادية  الناحية  من  البلدة  في 
التعليمية االجتماعية وجميع االمور 
ع��دد من  املهمة وت��ب��اح��ث احل��ض��ور 
ال��ق��ض��اي��ا وم��ن��ه��ا اإلش��ك��ال��ي��ات التي 
ت��واج��ه ال��ط��الب م��ن ال���داخ���ل الذين 
يدرسون في مناطق السلطة بالذات 

في جامعتي جنني والنجاح الوطنية 
في نابلس ووعد الوفد بفحص هذه 
وحتسينها  املسئولني  م��ع  القضايا 
من أجل خلق اوضاع حسنة ومريحة 
ل���ط���الب ال����داخ����ل وال���ت���ح���اق���ه���م في 
اجلامعات الفلسطينية التي من شأنها 
الفلسطينية.  السلطة  اقتصاد  رف��ع 
وق����ام د.م�����ازن ع��ل��ي ب��ع��رض شرح 
ومعاملها  ال��ب��ل��دة  ت��اري��خ  ع��ن  مفصل 
االثرية والسياحية التي تعد من اعرق 

االماكن في البالد.

من : زيدان خاليلة 
ف��ي أع��ق��اب ت��زاي��د اع���داد االشخاص 
ال��ذي��ن ي��ص��اب��ون ب���ح���وادث ع��م��ل او 
ب����دأ بعض   ، ل��ه��ا  ي��ذه��ب��ون ض��ح��ي��ة 
عمال البناء واعمال جسمانية أخرى 
العمال  بتنظيم  باملخاطر  محفوفة 
ال��ى خلق  ي��ه��دف  اط���ار تنظيمي  ف��ي 

ال��ع��م��ال ف���ي أماكن  ظ����روف حت��م��ي 
عملهم اوال ومتنع او تقلل من نسبة 
االصابات في صفوفهم من ناحية ، 
ومن ناحية أخرى تعمل على منحهم 
�مينا ماديا يحمي اسرهم وعائالتهم 
من ظروف اقتصادية صعبة في حالة 
االصابة او في حالة الوفاة ، ويهدف 

املؤسسات  على  الضغط  الى  االط��ار 
املسؤولة وعلى رأسها وزارة العمل 
اماكن  في  للعمال  آمنة  ظروف  خلق 
عملهم ، وال سيما تعيني مراقبني من 
شروط  مراقبة  بهدف  ال���وزارة  قبل 
االم����ان ف��ي ام��اك��ن ال��ع��م��ل ، وال���زام 
ال��ع��م��ل بتامني  امل��ق��اول��ني واص��ح��اب 

جميع ش��روط االم��ان ال��الزم��ة  مثل 
العمال  سقوط  ملنع  حواجز  تركيب 
م��ن أم��اك��ن ع��ال��ي��ة ، ول��ب��س مالبس 
وقائية ، واتخاذ كافة شروط احليطة 
واحلذر من قبل املقاول والزام العمال 
بااللتزام بها ، كما يطالب العمال بدفع 
ولعملهم  لهم  مناسبة  تامني  رس��وم 

يواجهونه  الذي  اخلطورة  وملستوى 
أثناء عملهم .

هذا وتكثر حوادث العمل بني صفوف 
مجاالت  جميع  ف��ي  ال��ع��رب  ال��ع��م��ال 
 ، البناء  سيما  وال  اجلسماني  العمل 
ويقع في كل سنة مامعدله 30 ضحية 
حلوادث العمل وحوالي 1000 اصابة 

غالبيتهم الساحقة من العمال العرب ، 
ولعل اسوأ املصائر تلك التي تصيب 
الضفة  م���ن  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني  ال��ع��م��ال 
باصابات  يصابون  الذين   ، الغربية 
العمل  على  القدرة  ويفقدون  صعبة 
تفقد  التي  للعائالت  أسوأ  ومصير   ،
معيليها في حوادث العمل املختلفة .  

وفد منظمة التحرير الفلسطينية في زيارة معايدة وتواصل ملجلس ديرحنا

في أعقاب تزايد حاالت االصابة في العمل لدى العمال العرب
*املطالبة بتعيني مراقبني لوسائل الوقاية من قبل وزارة العمل واملساهمة بتأمني العمال  * 30 ضحية سنويا وحوالي 1000 اصابة 

صادقت جلنة االقتصاد في الكنيست، 
كابيل،  ايتان  الكنيست  عضو  برئاسة 
اسرائيل،  اراض���ي  سلطة  طلب  على 
االراضي  لنقل  صفقة  على  للموافقة 
الدائم  اسرائيل  وصندوق  الدولة  بني 
من  الصفقة  وج����اءت  "ك���اك���ال".   –
من  لالنتقال  االصالحات  تطبيق  اجل 
استئجار طويل االمد إلى ملكية، ومن 
اجل متكني مستأجري االراضي طويلي 
طولبت  امللكية،  على  احل��ص��ول  االم��د 
ال���دول���ة ب��إي��ج��اد ح��ل ال مي��س بحجم 

الدائم  ل��ل��ص��ن��دوق  ال��ت��اب��ع��ة  االراض����ي 
وستشتري  "ك��اك��ال".   – إلسرائيل 
دومن   1124 "ك���اك���ال"  م��ن  ال���دول���ة 
امل��رك��ز والقدس  اب��ي��ب،  ت��ل  ف��ي منطقة 
السرائيل  الدائم  الصندوق  وستعطي 
املساحة  بنفس  تقريبا  ارض  قطعتي 
االقليمي مرحفيم.  املجلس  في منطقة 
وفي املرحلة االولى تتيح هذه الصفقة 
مباشرة  مللكية  منزل  الف   12 حتويل 
قرار  استكمال  ذلك  وبعد  ألصحابها، 
احلكومة من عام 2009 بتحويل 300 

الف شقة مللكية مباشرة للساكنني. 
الرئيس كابيل ذكر انه كان من رائدي 
الثمانني،  سنوات  نهاية  في  املشروع 
من اجل مواجهة جبال من التوجهات 
"مئات  ال��ش��ق.  اص��ح��اب  جمهور  م��ن 
االمد  طويلي  املستأجرين  من  اآلالف 
من الصندوق الدائم السرائيل – كاكال 
سيحظون اخيرا باحلصول على امللكية 
للموافقة  طلبا  يحتاجوا  ولن  ملنازلهم 
على كل تغيير، اغالق نافذة، او شرفة 

في شققهم". قال.

األراضي  لتبادل  صفقة  على  صادقت  االقتصاد  جلنة 
م����ع ال���ص���ن���دوق ال����دائ����م إلس���رائ���ي���ل – "ك�����اك�����ال" متكن 
شققهم على  امللكية  على  احل��ص��ول  م��ن  العائالت  آالف 
الرئيس كابيل: مئات آالف املستأجرين طويلي األمد سيحصلون اخيرا على ملكية بيوتهم 
ولن يحتاجوا الى طلب املصادقة على كل تغيير، اغالق نافذة او شرفة في منازلهم"

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة 
قانون  مشروع  على  التمهيدية 
ال���ت���أم���ني ال���وط���ن���ي )ت���ع���دي���ل - 
للمستقل(  إص��اب��ة  مخصصات 
2016 ، ألعضاء الكنيست عوفر 
ميراف  جفني،  موشيه  شيالح، 
مشروع  اليه  وارف��ق  ميخائيلي، 
الكنيست  لعضو  مشابه  قانون 

دوف حنني.
امل��ؤم��ن ال���ذي اص��ي��ب ف��ي العمل 
وغ��ي��ر ق���ادر ع��ل��ى ال��ع��م��ل بسبب 
مخصصات  يستحق  االص��اب��ة، 
اصابة عن الفترة. مع ذلك قانون 
التامني الوطني يحدد اليوم انه ال 
تدفع للعامل املستقل مخصصات 

التي  ي��وم��ا   12 اول  ع��ن  اص��اب��ة 
مخصصات  ع���ن���ه���ا  ي���س���ت���ح���ق 
ال��غ��اء البند  االص���اب���ة. وم��ق��ت��رح 
للعامل  ال���دف���ع  ي��س��ت��ث��ن��ي  ال����ذي 
املستقل حيث ان العامل املستقل 
ملخصصات  م��س��ت��ح��ق��ا  ي��ص��ب��ح 
للعامل  مشابه  بشكل  االص��اب��ة 

األجير.
القانون: "وفق  وجاء في شرح 
املؤمن  الوطني،  التأمني  قانون 
ال����ذي اص��ي��ب ف��ي ال��ع��م��ل وغير 
قادر على العمل بسبب االصابة، 
يستحق مخصصات اصابة عن 
الفترة التي لم يعمل فيها وحتى 

91 يوما كأقصى حد.

ك��ذل��ك م��ق��ت��رح م��ح��و ال��ب��ن��د 94 
العمال  يستثني  ال��ذي  )ب()2( 
12 ي��وم��ا من  ب����أول  امل��س��ت��ق��ل��ني 
االص����اب����ة. احل���دي���ث ي�����دور عن 
العديد  جت��اه  معقول  غير  متييز 
يجدون  ح��ي��ث  امل��س��ت��ق��ل��ني  م���ن 
في  ام���ان  شبكة  دون  ان��ف��س��ه��م 
ح��ال��ة االص��اب��ة، االم���ر ال���ذي قد 
التجارية  املصلحة  بثبات  ميس 
الى اغالقها، وهنالك  وقد يؤدي 

مكان لتصحيح ذلك.
 37 ال���ق���ان���ون  أي�����د م����ش����روع    
معارضني  دون  كنيست  عضو 
وسيحول مشروع القانون للجنة 

العمل والرفاه.

املصادقة التمهيدية: 
م�������خ�������ص�������ص�������ات إص�����������اب�����������ة ل����ل����م����س����ت����ق����ل����ن


