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كلوة األهيي العام حيدر إبراُين

يطيببل لببي أن أتوجببه لكببم بتحيببا األمانببة
العامة لالتحاد العام لعمال فلسطين إلب كبل
عمال فلسبطين فبي البداول والوبارؤ لن كبد
لكم بأننا مستمرين في تنفيذ أهداف االتحاد
لودمببة الطبقبببة العاملبببة والبببوطن فلسبببطين
الحبيببببببة وعنوانهببببببا القببببببد الشببببببريف
محببببافظين علبببب تع يبببب وحببببدة الحركببببة
العماليببة الفلسببطينية لنأوببذ دورنببا الطبيعببي
والطليعببي فببي بنببام وتقببدم وتنميببة وطننببا
وتحقيب طموحانبا بإقامبة مشباري إنتاجيببة
صغيرة ومتوسطة لتشغيل العمال كما نعببر
عبببن موقفنبببا فبببي دعبببم الوحبببدة الوطنييبببة
الفلسطينية لنناضل جميعبا فبي صبف واحبد
ضد االحتالل اإلسرائيلي وحمايبة المواييب
الوطنيببببة الفلسببببطينية حتبببب نقببببيم دولتنببببا
الفلسببطينية المسبببتقلة وعاصبببمتها القبببد
الشريف
=========================

ًشاطات ّاألهاًة ا لعاهة
* شاااارأل األهااايي العاااام حيااادر إباااراُين ااا
االجحواااا الوْسااال الااا ب عراااد بورااار ألهاًاااة
العاهااااة هاااال عااااد هااااي الااااْ را ّهو لاااا
الْ ارات حيا الحرا هعاال ّ ارب العوا
ّاالقحصااااا الااااْطٌ ّهااااد ر عااااام الحاااااهيي
الص ا ًاامار هةااالوة ّعصااوث ال ااا ْرب
هو ااا ّ ارة الشاااجّى االجحواعياااة ّب ااا
هعِن ّضا العوال ال لةطيٌييي
* شااارأل األهاايي العااام اا االجحوااا ألّل
لٌرابة عوال المراعة ّالح جن جْ ال الوِاام
يَ هرر األهاًة العاهة حي كد كلوحاَ
اساحموال الحشامي ت
عل اسحورار االج ا
الٌرابيااة ال لةااطيٌية للْلااْل إل ا اج ااا عااام
قْب قا ر عل
اإلساااراييلية كواااا قاهاااث هموْعاااة هاااي ايااارة
الشااا ال العاهااا بأعواااال جطْعياااة ااا الود ٌاااة
ّقاااهْا بحرااد ن التاادهات هااي ا ل ال ولااة الح ا
جو لث بالرّح اال مابية ّالعطا
**** شااااارأل األهاااايي العااااام باجحوااااا اللمٌااااة
الح ضااير ة حح ااااالت ال ااااهي هاااي ر ار ب ضاااْر
ًايب األهيي العام ه ود العرقاّب ّهيةْى

ه ا ظة الردس
االج ا العام لعوال لةطيي

الردس مرم

ع وااااى هةااااجّلة هلاااام الوااار ة ّجاااان الح ضااااير
ل عاليااات ااْم الواار ة حي ا ساايرام الوااججور األّل
للور ة العالولة ج ث شعار طوْحاات ّج اد ات
حيااااا سااااايرام الواااااججور اااااْه 3122/4/:-9
ّبوشاااركة ّ ااْ هااي اج ااا ات اليًْاااى ّق اار
ّالٌِااد ّاًدًّيةاايا ّساايحتل الوااججور عااد هااي
الو اضرات ّ ّراق العو
* قااام ألهاايي العااام بر رااة ًايااب ألهاايي العااام
ه ود العرقاّب ّع اد الِاا ب طاَ عضاْ األهاًاة
العاهة بم ارة إل بلدة الومرعاة الشارقية لحراد ن
الحعا ب بالعاهر ربيال عاباد الا ب اسحشاِد ًحيماة
لةرْطَ عي سطح هٌشار حمار ا هْقال العوا
بالومرعاااة ّاساااحر لَ رياااين اللمٌاااة العوالياااة
ّحشد هي األُال

االج ا العام لعوال لةطيي د ي قرار ال يحْ
األهر م
اًاااث األهاًاااة العاهاااة ل ج اااا العاااام لعواااال
لةااطيي قاارار ال يحااْ ب الاا ب هارسااحَ ضااد
الحْجَ ال لةطيٌ ّضاد قارار هملان األهاي
بإ اًاااة االساااحيطاى ّاعح اااارٍ نيااار قااااًًْ
حياااا جعاهلااااث بعرليااااة االه ر اليااااة العالويااااة
ّهوارسة العٌصر ة ّاالً يا الوطلق بماًب
الدّلة الصِيًْية
*** تلقىىى ألهااايي العاااام رسااااي عد ااادة هاااي
االج ا الدّل لٌرابات العوال العارل شاارت
جويعِا إل الْقْف إل جاًب هطالاب العواال
العرباا اا كاا هااي هصاار ّجااًْن ّالاايوي
ّلي ياااا كواااا جلرااا رسااااي جحعلاااق بحأجيااا
هااججور العوا العربا الا ب كاااى همهاال عراادٍ
ّرساالة
بيرّت ل شِر ر ار ال اال
جأجيااا هاااي االج اااا الااادّل لْرشاااة العوااا
العربية للحأهيٌات االجحواعية
األهيي العام لحر ّ ر المراعة
الحرااا ّ اااد األهاًاااة العاهاااة برياساااة حيااادر
إباااراُين األهااايي العاااام الج اااا العاااام لعواااال
لةاااطييل الااادكحْر إساااواعي عياااقل ّ ااار
المراعااة ا رام ا ل ا اح ااْم 3122/3/8
ّاطلل الةايد ّ ار المراعاة ّ اد هاي االج اا
عل ا ُيمليااة الرطااا المراع ا ا لةااطييل
ّ ُوية الشراكة هل العوال المراعييي هي
ّه ود جا ا بالشم الحال ; ضيا رب ا
بركاااات رييةاااا للٌراباااة ّ /جياااَ ع اااد الومياااد
هٌصااااْر ًاي ااااا للااااريين – ّعياااامر ْساااام
الر اع هيٌا للةر – ّه ود برجن هيٌا
ا ل الٌرابااة الْطٌيااة للعاااهليي ا المراعااة
ًّرابااااات ّهجسةااااات االج ااااا العااااام لعوااااال
لةطيي الوٌحشرة ا كا اة هادى ّه ا ظاات
الْطي
واللجنبببة الوطنيبببة ل الهيئبببة العامبببة ل للجنبببة
واجتماعببببا اللجنببببة التحضببببيرية لالئببببتالف
النقببابي للتحضببير لم ب تمر المقاطعببة النقببابي

اجحوا

عضا األهاًة العاهة هل عد الْ را

ب ا االج ااا العااام لعوااال لةااطيي هاال ّ ارات
العواااا ّاالقحصااااا الااااْطٌ ّالصاااا ة ّالشااااجّى
االجحواعيااااةل عااااد ا هااااي الوطالااااب ّاالححياجااااات
االقحصاااااااا ة ّاالجحواعياااااااة للعواااااااال ّال اااااااات
االجحواعيااة الوِشااوة ّاألك اار راارا ا لةااطييل
ّالحصاااْرات العولياااة للعوااا الوشاااحرأل ّالمِاااْ
الْطٌيااااة الو ّلااااة اااا هْاجِااااة قضااااا ا ال راااار
ّال طالااااة ّالحٌوياااااة ّالوةاااااعدات االجحواعياااااةل
ّهماااالت الحااأهيي الص ا ّال وا ااة االجحواعيااة
ّالضاااواى االجحوااااع الشااااه حاااْل الشااايتْ ة
ّالعماااام ّالواااار ة ّإلااااابات العواااا ّاألهاااارا
الوٌِياااة حيااا حضااار االجحواااا ّ ااار االقحصاااا
الااااْطٌ حةااااي بااااْ ل اااادة ّّ اااار العواااا احوااااد
الومااادالً ّهااااد ر عاااام الحااااأهيي الصااا ًاااامار
سااااْالوة ّهااااد ر الحااااأهيي بااااْ ًااااد ن ّعصااااوث
ال ا ْرب هو ً عي ّ ارة الشاجّى االجحواعياة
ّجن ب كا ة الوطالب االجحواعية للعوال
ه ا ظة ر ا

عرد االج ا العام لعوال لةطيي ر ر ا ّرشاة
عوااااا حاااااْل جعم ااااام الوشااااااركة ااااا العولياااااة
االًحتابيااة ل بحوْ ا هااي همحااب الحعاااّى اال طااال
بالحٌةيق هل جوعية اإلناثة ال لةطيٌية ّبإشاراف
لمٌاااة االًحتاباااات الوركم اااة ال لةاااطيٌية ّعر ث
هيةااااا الر واااااّب بلمٌااااة االًحتابااااات الوركم ااااة
ّ ّرُاااا ااا العولياااة االًحتابياااة ل ّ ااا ًِا اااة
الْرشة قدم رياين ار االج اا ا ر اا ناا ب
باااْ الِيماااا الشااامر لمااا هاااي لمٌاااة االًحتاباااات
الوركم ة ّلمٌة اإلناثة ال لةطيٌية
ه ا ظة رام ا
عرااد ا هراار االج ااا العااام لعوااال لةااطيي ًاادّة
ًرابية بحوْ هي هٌظوة العو العربية ّب ضاْر
عد هي عضا األهاًة العاهة بعٌْاى جعم ام ّر
الٌرابااااات ال رعيااااة حياااا جاااان جرااااد ن عااااد هااااي
الودا ت حْل رليات ج عي العو الٌراب ّجطْ ر
الٌرااابييي ا الٌرابااات ال رعيااة ّقااد حاضاار ا
ُاا ٍ الْرشااة ع ااد الِاااا ب طااَ األهاايي الوةااااعد
لل را ة العوالية

الوح ْقات هي بٌات بير ً اال
*** قااين ا بلاادة بياار ً اااال شااوال شااـرق
الراااادس احح اااااالً جمر ويااااا للوح ااااْقيي هااااي
طالااـ ات هاادارس بياار ً ااـاال األساسااية حي ا
قيااااـن االحح ااااـال بالحعااااـاّى هااااا باااايي ًرابااااـة
التياطاااة ااا االج اااا العاااام لعواااال لةاااطيي
بالراااادس ّجوعيااااة رحوااااا بيااااٌِن ّحضاااار
االحح ااال ه وااد العرقاااّب هو ا ً عااي األهاايي
العااام حياادر إبااراُين ّريااين الوملاان ال ااا
جْ يااق لٌ ااال ّ عضااا الوملاان الراارّب
ّ اطوااة لصااْ عااي جوعيااة رحوااا بيااٌِن
ّرييةة االج اا ّ ا هٌْ ا ّهو لاة الحربياة
ّالحعلين ّعد هاي رسساا الٌراباات ال رعياة
ّالريث عاد هاي الملواات ا ال ا الا ب جان
يااااَ جْ اااال الِاااادا ا علاااا الوح ْقااااات هااااي
الطال ات بير ً ااال ّالرا ه واد عرقااّب
كلوااااة األهاااايي العااااام حياااادر إبااااراُين لرحِااااا
الوشاار ة حي ا جاان جرااد ن الشاامر هااي جوياال
الوحدا ليي ّ ل ال الملوات ل ج ا
* اًحتال ُي ة إ ار ة جد دة لٌرابة عوال
المراعة بالردس
** * عرااادت الِي اااة العاهاااة لٌراباااة عواااال
المراعاااة بالرااادس هججورُاااا ال الااا بالرااادس
ّبعااد إجاارا االًحتابااات ااا ك ا هااي الحاليااة
ساااااواسُن ّ ل ااااا اجحوااااااعِن األّل ااااا
األهاًااة العاهاااة ب ضااْر األهااايي العااام حيااادر
إبااااراُين ّ عضااااا األهاًااااة العاهااااة ه وااااد
العرقاااّب ّحةاايي العابااد ّ ه وااد العرقاااّب
هو ً لألهيي العام ّهو ّ ارة
العوااا هٌِاااد شااا ا ة ّهو لااا بعااا المحااا
العوالية ّرسساا ّ عضاا الٌراباات ال رعياة
ّب ضْر رييةة االج اا ّ ا هٌْ ا حيا
جااااااان جااااااا ّة الحرر ااااااار ي اإل ارب ّالواااااااال
ّهٌاقشحِوا ّإقرار الٌظام الدا ل
ّبعااد إجاارا االًحتابااات ااا ك ا هااي الحاليااة
ساااااواسُن ّ ل ااااا اجحوااااااعِن األّل ااااا
األهاًااة العاهاااة ب ضااْر األهااايي العااام حيااادر
إبااااراُين ّ عضااااا األهاًااااة العاهااااة ه وااااد
العرقاااّب ّحةاايي العابااد للصااٌدّق – ه وااد
عااااْ ة هةااااجّل ال را ااااة العواليااااة – حةاااايي
الموااا – هةاااجّل ايااارة الوشاااار ل – ّ ًياااا
ًالااار حوياااداى هةاااجّلة الع قاااات العاهاااة –
ج احااة سااعد راهيااة – هةااجّلة اياارة الواار ة
ّالط ا – ّه وااْ لاا ح ه وااْ هةااجّل
اياارة الشاا ال العاهاا ّجاان جملياام ريااين
الٌرابة بدايرة الحٌظين الٌراب )
اجتماعا

لجنة المقاطعة الوطنية

شارك االتحاد العام لعدد من جلسا
سكرتاريا اللجنة الوطنية للمقاطعة

الذي سيتم عقده بتاريخ 3122/4/21
ال ر ًّاقشث رلية الٌِْ
ّع قحِا هل الدايرة الوركم ة
اجحوا ًراب

عضا الٌرابة هل اعضا األهاًة العاهة
ه ا ظة ًابلن
بيث ْر ك ً /ابلن
ّرشة عو
ـ إطار ج عي ّر العو الٌراب ا ارّ
االتح ى العااام لعوااال لةااطيي ا الو ا ظااات
ً ا اْم هان االج اا العااام لعواال لةاطيي
ااار ًاااابلن ّب ضاااْر األهااايي العاااام حيااادر
إبراُين ًّايب األهايي العاام ه واد العرقااّب
ّالوةحشااار الٌراااب ه وااد جااا ا ّب ضااْر
ريااااين بلد ااااة بيااااث ْر ااااك عاااااطم حٌٌاااا
ّ عضااا الوملاان ال لاادب ّريااين ّ عضااا
ًابلن ّرشة عو ًرابياة بعٌاْاى
االج ا
جعم ام ّر الواار ة ا العوا الٌرااب ّالحا
قيوث بحوْ ا هاي هٌظواة العوا العربياة ا
هراار بلد ااة بيااث ْر ااك بٌااابلن ّالر ا ك ا
هااي ريااين ال لدبااة ّه وااد بااْ هغل ا كلوااات
شمر ّجرحيب بال ضْر هجكاد ي علا اُوياة
الْرشااة ّحاضاار ه وااد العرقاااّب عااي ّاقاال

باالور ة العاهلاة

سل يث

عرد هرر االج ا اجحوا لوملن االج اا العاام
لعوال لةطيي ه ا ظة سل يث ب ضْر رياين
االج ااا اساار طااَ ّ عضااا هملاان االج ااا حيا
اسااحعر ريااين االج ااا اا شاارح ه صاا عااي
ًشاااطات الحاا قاهااث بااَ الِ يااَ اال ار ااَ ل ج ااا
ّقد اسحعر هٌةريي اللماى كا ة الٌشاطات الح
قاهث بِا ّالدّر الوحويم للادايرة القانونيبة حيا
جاان ج صااي ه ل ا  223111شااير حرااْق عواليااة
ل شِر ش اط
ال اوية القانونية  /تنظيم عمل النسام
وفقا ألحكام هذا القانون
المادة ()211
واألنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التميي بين
الجنسين
المادة ( : )212يحظر تشغيل النسام
في:األعمال الوطرة أو الشاقة التي يحددها
الو ير ساعا عمل إضافية أينام الحمل والستة
أشهر التالية للوالدة ساعا الليل فيما عدا
الو رام المادة
األعمال التي يحددها مجل
( :)213عل المنشاة توفير وسائل الراحة

الور ة الحٌظين الٌراب ال لةطيٌ .
المادة ( : )214للمرأة العاملة التي أمض في
العمل قبل كل والدة مدة مائة ويمانين يوما الح
ه ا ظة طْباس
في إجا ة وض لمدة عشرة أسابي مدفوعة
األجر منها ستة أسابي عل األقل بعد الوالدة ال
يجو فصل المرأة العاملة بسبل اإلجا ة
المذكورة في الفقرة ( )2أعاله إال إذا يب أنها
اشتغل بعمل آور  // /المادة ( : )215للمرأة
المرض الح بفترة أو فترا رضاعة أينام
العمل ال تقل في مجموعها عن ساعة يوميا لمدة
و تحتسل ساعة
سنة من تاريخ الوض
الرضاعة المذكورة في الفقرة ( )2أعاله من
شارأل عاد ك يار هاي عواال ه ا ظاة طْبااس ساعا العمل اليومية
ّج ث إطار االج ا العام طْباس بعد هي
األعوال الحطْعية قر اة ار ا حيا قااهْا المادة ( : )216وفقا لمصلحة العمل يجو
بمراعااة الشاامار ّجٌظياام الوةاامد ّال يااْت للمرأة العاملة الحصول عل إجا ة بدون أجر
الحا ًةاحِا الراْات اإلساراييلية ا هٌطرااة لرعاية طفلها أو لمرافقة وجها
طْباس ّقاهْا بإعا ة ّضل سيا علا ُا ٍ
االر
المادة ( : )217عل المنشاة أن تعل في مكان
العمل األحكام الواصة بتشغيل النسام
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