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وصل الى موقع العرب بيان صادر عن الهستدروت، جاء 
ومركز  املالية  الهستدروت،  بيين  لييه  مثيل  ال  "اتييفيياق  فيه: 
زيادة  الى  يييؤدي  االطييار،  التفاق  استمرارا  احمللي،  احلكم 
اجور اآلالف من مستخدمي السلطات احمللية، مع التشديد 
رئيس  املستخدمن،  مكانة  وتعزيز  الفجوات  تقليص  على 
هستدروت هماعوف ارنون بار دافيد ورئيس مركز احلكم 
احمللي حاييم بيباس وقعا على اتفاق تاريخي، من شأنه أن 
يضمن حتسن ظروف و أجور حوالي 80 ألفا من مستخدمي 

السلطات احمللية".
وتابع البيان: "االتفاق يأتي في اطار اتفاق )االطار( الذي 
مت التوصل اليه بن رئيس الهستدروت افي نيسان كورن 
حتسن  على  ينص  والييذي  كحلون،  موشي  املالية  ووزييير 
مقدمة  في  املنخفض.  الدخل  اصحاب  املستخدمن  ظروف 
6.3% لكل املستخدمن من  االتفاق، عالوة اجور بحوالي 
والنصف  الشاقل،  في  العالوة  نصف  االدارييية،  الدرجات 
الثاني كعالوة نسبية. وسيتم حتويلها على دفعات بحسب 
اجلدول الزمني في اتفاق االطار. الدفعة االولى دخلت حيز 

التنفيذ هذا الشهر".
 %90 نحو  العالوة،  هذه  الى  "باالضافة  البيان:  وأضاف 
تصل  خاصة  عيييالوات  على  سيحصلون  املستخدمن  ميين 
وبصورة  الوظيفة،  درجيية  بحسب  شيكل   600 نحو  الييى 

العالوة  على  املنفخض  الييدخييل  اصييحيياب  حييصييول  تضمن 
عمالية  شرائح  االتفاق،  في  ايضا  شيكل.   600 من  االكبر 
املييدارس، عمال خدمات، مراقبي سير  خاصة كسكرتارية 
هذه   .%10 اضافية  عييالوة  على  سيحصلون  ومحاسبن، 
الى  املقبل.  يناير  شهر  في  التنفيذ  حيز  ستدخل  الييعييالوة 
العام  من  يعملون  )الذين  اجلييدد  املستخدمون  ذلييك،  جانب 
ادارية، سيحصلون  ذلك( ويشغلون وظائف  1999 وبعد 

على عالوة %2.5".
ولفت البيان: "هذه العالوات متثل اضافة كبيرة لعشرات 
االالف من مستخدمي السلطات احمللية، بعضهم سيحصلون 
مبوجب ذلك على عالوة تصل الى حوالي 30%. ومتت بلورة 
االتفاق بالتعاون مع نائب املسؤول عن االجور في وزارة 
املالية، ضياء اسدي. ومثل الهستدروت في هذه املفاوضات 
رئيس هستدروت هماعوف ارنون بار دافيد، والى جانب 
الي  هماعوف  هستدروت  في  احمللية  السلطات  قسم  مدير 

طرابلسي".
وقال رئيس الهستدروت، افي نيسان كورن: "أخذت على 
عاتقي هدف تقليص الفجوات، واالتفاق األخير يبشر بذلك. 
اتقدم بالشكر لوزير املالية على العمل االجتماعي املشترك 
ورئيس احلكم مركز احلكم احمللي الذي ابدى تفهما ملا هو 

مطلوب بالنسبة للمستخدمن اصحاب الدخل املنخفض".
املييالييييية، مييوشييي كحلون: "مييوضييوع تقليص  وقيييال وزيييير 
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في جلسة جلنة الصحة في الكنيست حول موضوع 
تطبيق توصيات اللجنة ملكافحة الفقر في اجلهاز الطبي، 
قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ايلي االلوف )كلنا(، 
والذي وقف ايضا على راس اللجنة ملكافحة الفقر عام 
2014: "ال يعرف اجلهاز الطبي احلديث مع الطبقات 
الضعيفة. الفجوات بن الشرائح السكانية هائلة، ولذلك 
من غير املمكن ان تكون مساواة، اال اذا حصل السكان 

الفقراء على تفضيل مصحح".
مديرعام وزارة الصحة، موشيه بارسيمنتوف عرض 
الييبيينييود ومييشيياريييع تقرير  فييي تطبيق  الييييوزارة  تييقييدم 
اللجنة وقال: "يجب ايجاد الطريقة للقيام باملالءمات 

الحتياجات الشرائح السكانية الضعيفة. يعمل اجلهاز 
ببطء، لكن يقوم بتوسيعات وهذا احلوار الهام سيؤدي 
اجلهاز  أخييرى،  اجهزة  بعكس  التغييرات.  الييى  حتما 

الطبي يعزز املساواة".
رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الصحة في جلنة مكافحة 
الفقر، البروفيسور فاردا سوسكولني اشارت بانه ال 
يوجد تطرق لوزارة الصحة ملوضوع تقليص االشتراك 
السفريات  املييرضييى واعيييييادة  فييي صيينيياديييق  اليييذاتيييي 
للفحوصات. عضو الكنيست يسرائيل ايخلير )يهدوت 
هتوراه( اشار ان االمور قد تصل حد الرقابة الذاتية 
للشخص، وقال: "اذا مت اخالء شخص بواسطة سيارة 
املطلوبة  الشواقل  اسعاف وال يستطيع تسديد مئات 

منه، فسيمتنع عن تكرار ذلك".

عضو  مع  سيقدم  انييه  اعلن  االلييوف  الكنيست  عضو 
الكنيست ايخلير مشروع قانون شخصي باملوضوع. 
ايخلير اضاف انه على الدولة االعتراف باالسترجاع 
مقابل السفريات بواسطة سيارة اجرة الى املستشفيات، 

في حاالت االصابة غير اخلطيرة.
ناشد  ايدملان  ليونيد  د.  الطبية،  الهستدروت  رئيس 
املستضعفة،  السكانية  للشرائح  االدوار  بتقصير 

خصوصا العمليات.
املشتركة(  )القائمة  عييرار  ابييو  طلب  الكنيست  عضو 
قال: "ال يوجد تيسير للخدمات الطبية للسكان البدو 
جراحة  طبيبة  توجد  النقب  كل  في  كذلك  النقب.  في 

واحدة للدماغ".
جعفر  العرب،  املواطنن  حلقوق  مساواة  مركز  مدير 

الفحوصات  الجيييراء  برنامج  الييغيياء  على  احتج  فييرح، 
الوراثية، وناشد باطالق حمالت توعية ملنع االمراض 

مثل احلمى املالطية.
الرفاه  وزارة  في  العائلة  مجال  في  القطرية  املفتشة 
نوريت فيسبيرغ-نكاش، انتقدت شح امليزانيات لعالج 
االسنان للشرائح السكانية احملتاجة، ورد رئيس اللجنة 
االلوف: "ملاذا تلقون هذا على وزارة الصحة؟ لديكم 

ميزانيتكم اخلاصة من اجل ذلك".
نوفمبر  شهر  فييي  انييه  اعلن  االليييوف  الكنيست  عضو 
رئيييييس قسم  مييع  مييوسييعييا  اجييتييميياعييا  الييلييجيينيية  ستعقد 
ليفي، وفي خالل اجللسة  امير  املالية،  في  امليزانيات 
للسنوات  الفقر  ملعاجلة  امليزانية  اطييار  حتديد  سيتم 

املقبلة.

*رئيس الهستدروت افي نيسان كورن:  اتقدم بالشكر لوزير املالية على العمل االجتماعي املشترك ورئيس احلكم مركز احلكم 
احمللي الذي ابدى تفهما ملا هو مطلوب *وزير املالية موشي كحلون:  موضوع تقليص الفجوات على سلم اولوياتي ومن غير 

املقبول ان يبقى اصحاب الدخل املنخفض في اسفل سلم االجور

ثورة األجور: املستخدمون سيحصلون على عالوات حتى %30

اولييوييياتييي، وميين غير  الييفييجييوات على سلم 
املنخفض  الدخل  اصحاب  يبقى  ان  املقبول 
في اسفل سلم األجور. االتفاق يغير الطريقة 
املتبعة في املاضي التي تعزز االقوياء فقط 

على حساب الطبقات العاملة الضعيفة".
واختتم البيان: "رئيس مركز احلكم احمللي، 
حاييم بيباس قال: "مستخدمو السكرتارية، 
عاملون اجتماعيون، مراقبون، عاملو نظافة، 
التعاون بن  اجور الئقة.  سيحصلون على 

احمللي  احلكم  ومركز  واملالية  الهستدروت 
ادى الى حتقيق خطة االصالحات في مجال 
االجور، وساهم في حتسن ظروف اصحاب 

الدخل املنخفض".
وشدد رئيس هستدروت هامعوف، ارنون 
يساهم  تاريخي  "اتفاق  بالقول:  دافيد  بار 
في تقليص الفجوات. االتفاق يضمن التقدم 
للمستخدمن اجلدد واملستخدمن اصحاب 

الدخل املنخفض"، الى هنا نص البيان. 

في جلسة جلنة الصحة في الكنيست حول موضوع تطبيق توصيات اللجنة ملكافحة الفقر في اجلهاز الطبي
*عضو الكنيست االلوف: "اجلهاز الطبي ال يعرف دائما احلديث مع الطبقات الضعيفة" *رئيس الهستدروت الطبية: "يجب 

تقصير األدوار للعمليات للطبقات احملتاجة"
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