לחובה
מעסיקיםמתנגדים
מוגבלויות
בעלי
להעסיק
חיים

ביאור

ש%3-

$DN2$הישיבה $DN2$,טען בנייר
בה,
במשרדיה וב־
$TS1$ובחברות$TS1$
מהמועסקים

עמדה כי

לשכת

$DN2$ובחברות $DN2$והתאגידים בשליטתה
חברות
החברים בה
מוגבלויות ,שבישראל
ולשכת
ההכתדרות
אנשים עם
'<
הסכם מבלי ששותפו בתהליך וב־
$TS1$ובניגוד$TS1$
חיים כ 800 -אלף מחם.
"" התיאום של
הארגונים
$DN2$ובניגוד$DN2$לתקנון של לשכתהתיאום״.
ניגוד
ואולם בקרב ראשי הבנקים ,חב־
$TS1$חברות$TS1$
הכלכליים חתמו אתמולעל הסכם
עוד הוא טען כי אורןפעל תחת איום
$DN2$חברות $DN2$הביטוח ,חברות האבטחה וחב־
$TS1$וחברות$TS1$
רות
שלפיו מעםיקי  100עובדים לפ־
$TS1$לפחות$TS1$
של ניסנקורן ,שהבהיר לו כי ״יש
$DN2$וחברות $DN2$המסחר והיבוא קיימת התנגדות
רות
חות
$DN2$לפחות $DN2$יצטרכולקלוט עובדיםבעלי
להסתדרות דרכים לכפות את הת־
$TS1$התנאים$TS1$
מכוח להסכם .חלקם הביעו זאת בישיבת
מוגבלויות בחיקן! של %3
$DN2$התנאים $DN2$שבהסכםעל המגזר
נאים
הנשיאות של לשכת התיאום ,שה-
האדם בהברה .ההככם הוא יוזמה
העסקי״.
תקיימה השבוע.לדברי חלק מהמ־
$TS1$מהמשתתפים$TS1$
משותפת של יו״ר
ההכתדרות,
בתגובה אמר אורן כי תוקם וע־
$TS1$ועדת$TS1$
$DN2$ועדת $DN2$מעקב שתפטור חברות מסוימות
דת
$DN2$מהמשתתפים $DN2$בישיבה ,״קביעת מכסה
שתתפים
אבי כיככקורן ,ושל כשיא לשכת
מוגבלויות .הוא הכ־
$TS1$הכחיש$TS1$
מוגבלויות היא מקליטתבעלי
ארגוני העצמאים ,אהוד רצאבי ,להעסקתבעלי
$DN2$הכחיש $DN2$כי פעל תחת איום של ניסנ־
$TS1$ניסנקורן$TS1$,
שרירותית ,לאריאליתועשויהלפ־
$TS1$לפגוע$TS1$
המשמש גם יו״ר איגוד ישראלי
חיש
קורן,
$DN2$ניסנקורן $DN2$,ואמר כי״ניסנקורן לא השמיע
בפעילותהארגון״ .עוד הם טע־
$TS1$טענו$TS1$
גוע
$DN2$לפגוע$DN2$
(איל״ן).
לילדים נפגעים
לפעול אפילו בדל של איום ,ורק נתןלנו
נו
יו״ר לשכת התיאום של הארגו-
$DN2$טענו $DN2$שההסכם מחייב מעסיקים
נים
מוגבלויות ,להבין שההסתדרותיכולהלפעול
אקטיביתלגיוסבעלי
הכלכליים ,צבי אורן ,אמר עם
דבר שהואבלתי אפשרי ,״ואף פוגע בעניין קליטת עובדים עם מוגב־
$TS1$מוגבלויות$TS1$
חתימת ההסכם כי ״המגזר העסקי
לויות
שעליו למלא תפקידים
מוגבלויות״.
תמיר חשב
$DN2$מוגבלויות $DN2$באמצעות הממשלה״ .עוד
באנשים עם
"ללין לא תהיה ברירה,
אמר אורן כי
לכלכליים״ .ניס־
$TS1$ניסנקורן$TS1$
חברתיים ,בנוסף
נשיא איגוד לשכות המסחר,
אלאלבצע את ההסכם״.
לין ,שעזב בכעס את הישי־
$TS1$הישיבה$TS1$,
לקבוע גם היא אוריאל
$DN2$ניסנקורן $DN2$קרא לממשלה
נקורן
יהיו

התיאום״פעלה
על ארגוני המעסיקים

במחשכים והנחיתה

