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نشرة شهرية تهتم بشؤون العمال المقدسيين العاملين في اسرائيل
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م�شروع �إنهاء �إ�ستغالل العمال
من القد�س ال�شرقية العاملني
يف امل�سـتوطنات الإ�ســرائيلية
حماية حقوق الإن�سان وتعزيز التمثيل الدميقراطي

�إفتتاحية:

يف هذا العدد:
• الإفتتاحية.
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• ما هو عقد العمل.
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• حقوق الع ّمال يف بع�ض الإتفاقيات العمالية.
 -حقوق املوظفني يف قطاع النظافة
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 -حقوق املوظفني يف قطاع التمري�ض
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 -حقوق العمال يف قطاع البناء
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املكتب الرئيسي :القدس ،وادي اجلواز
شارع املقدسي  ،59ص.ب20735 :
هاتف6278997 / 6285918 :
فاكس6289284 :

كما في كل إصدارات املقدسي ،ولشعورها
بأهمية نشر املواد القانونية التي تتعلق
بأكبر شريحة في اجملتمع الفلسطيني أال
وهي شريحة العمال ،عملت الدائرة القانونية
للمقدسي ضمن مشروع احلد من إنتهاكات
حقوق العمال في سوق العمل اإلسرائيلية،
املمول من اإلحتاد األوروبي على إعداد هذه
النشرة املتخصصة التي تتناول بالتفصيل
تنظم حقوق العمال
كافة القوانني التي
ّ
وواجباتهم ،وما يترتب عليهم من إلتزامات وما
لهم من حقوق نص عليها القانون للعامل.

فرع الرام

الشارع الرئيسي ،عمارة اجلوالني  ،ط1
هاتف2347077 / 234 0116 :
فاكس2349149 :

بريد الكترونيinfo@al-maqdese.org :
www.al-maqdese.org

 .2ما هو عقد العمل
عقد العمل هو ببساطة إتفاق بني طرفني املوظف أو العامل وصاحب العمل ،وفي هذا اإلتفاق يتم القيام بأعمال،
أو تقدمي خدمة ،وفي مقابل ذلك يُدفع للعامل /املوظف مبلغا ً من املال .ويجب أن يكون عقد العمل مكتوبا ً وواضحا ً
بحيث يشمل بنود العقد على أسماء األطراف وأرقام هوياتهم و/أو رقم املشغل املرخص ،وعناوين املوقّعني مبا في ذلك
عنوان ومكان العمل ،وتاريخ البدء في العمل ،وتاريخ إنتهاء العقد ،وعدد ساعات العمل املطلوبة ،والراتب ،وعدد أيام
اإلجازات ،ومهلة اإلعالم قبل التسريح/ترك العمل لكال الطرفني ،وأي شروط أخرى حسب الوظيفة أو العمل أو اخلدمة،
و/أو يتضمن أنظمة العمل وشروطه وسياساته إن وجد.
ومن اجلدير بالذكر ،أن الكثير من املوظفني /العمال ال يعيرون أهمية لوجود عقد عمل بينهم وبني صاحب العمل ،على
الرغم مما لذلك من حفاظ حلقوقهم العمالية ومصلحتهم.

أخي العامل  ....أختي العاملة
عقد العمل حق أساسي فال تتنازل عنه طالب بالعقد من البداية  ،وال تتردد في إصرارك عليه  ،أن مجرد وجود
عقد عمل يلزم المشغل بدفع مستحقاتك وحقوقك ويصعب التهرب من دفعها.
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العمالية والتي وقعتها الهستدروت (إحتاد املوظفني والعمال
وهنا نشير بشكل مقتضب إلى بعض اإلتفاقيات
ّ
اإلسرائيلية) في اآلونة األخيرة ،ومنها:

حقوق املوظفني يف قطاع النظافة
في يوم  2009/8/4مت التوقيع على إتفاقية عمالية في قطاع النظافة ،ونذكر من أهم النقاط في اإلتفاقية
اجلديدة ما يلي:
•زيادة راتب بنسبة قد تصل إلى  %20للحد األدنى لألجور.
•حتديد أجر حد أدنى قطاعي ،ويعاقب كل من يخالف احلد األدنى القطاعي املثبت في اإلتفاقية.
•تثبيت نسبة احلد األدنى لألجر لساعة العمل.
•راتب تقاعدي شامل بزيادة تدريجية إلى أن يصل إلى نسبة  %17.5بعد  6سنوات عمل.
•تأمني ضد مخاطر العمل في حالة العجز أو املوت خالل الستة شهور األولى من العمل ،والتي يكون
العمال فيها غير مشمولني بتأمني تقاعدي ،ويكون مبلغ التأمني  150ألف شيكل.
ّ
•زيادة عدد األيام املرضية إلى  24يوم في السنة.
•حق املوظف /العامل املثبت في العمل ألكثر من سنتني أن يحظى بجلسة إستماع قبل البت في أمر
فصله من العمل.
•حظر التخفيض من الراتب.
•زيادة في األجرة أثناء العمل في األعياد.
•حقوق املوظفني في قطاع احلراسة
•لقد مت التوقيع على إتفاقية عمالية بقطاع احلراسة في شهر تشرين الثاني ،2008 /وأبرز ما جاء فيها:
•زيادة راتب بنسبة  %2.5من احلد األدنى لألجور.
•إلغاء رسوم ترخيص األسلحة.
•املدفوعات مقابل مالبس العمل تكون على املُشغل وليست على العامل.
•حق املوظف باملثول إلى جلسة إستماع قبل البت في أمر فصله.
•التحول من راتب تقاعدي أساسي إلى راتب تقاعدي شامل.
•تأمني ضد مخاطر العمل من عجز أو موت بقيمة  150ألف شيكل.
•زيادة يوم على أيام الراحة واالستجمام.
•زيادة نسبة األيام املرضية إلى  24يوم في السنة.
•توفير اإلقامة على نفقة املُشغل للعمال الذين يسكنون بعيدا ً عن أماكن عملهم.
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حقوق املوظفني يف قطاع التمري�ض
وقعت اإلتفاقية العمالية في قطاع التمريض
لقد ّ
في  ،2009/8/30وهذا إتفاق تاريخي غير مسبوق
في تاريخ عمل التمريض ،ومن أبرز ما جاء فيها:
زيادة الراتب بنسبة  %4للحد األدنى من األجور
وفقا لألقدمية في العمل.
زيادة الراتب بسبب املشاركة في دورة مهنية
بنسبة  %2.5للحد األدنى من األجور.
زيادة نصف ساعة عمل للموظف الذي يسافر من
مريض آلخر.
حسن تبلغ قيمته ما يعادل %18.3
راتب تقاعدي ُم ّ
من أول يوم عمل.
دفع كامل التعويضات في حالة اإلستقالة من
العمل وليس فقط في حالة الفصل.

حقوق العمال يف قطاع البناء
وقعت اجلمعية العاملية للمقاولني وصناعة البناء
اجلديد الصناعية إتفاقا ً جماعيا ً بخصوص العاملني
بقطاع البناء في 2010/01/20
وهذا اإلتفاق سيط ّبق ألول مرة على جميع العاملني
في قطاع البناء ،وينص على احلقوق التالية:
•ستبلغ أجور عمال البناء من الدرجة األولى
 4350شيكل ،وأجور املدراء حتى الدرجة الثامنة
 6200شيكل واحلد األدنى لألجور ستكون أعلى
في هذه املهنة بقيمة  500شيكل.
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•سوف تكون هناك زيادة للراتب العام بنسبة ٪ 6
لسنتني من تاريخ دخول هذا اإلتفاق حيز التنفيذ ،وهذا
يعني أن بدء التنفيذ الفعلي لألجور في قطاع البناء
والتشييد بنسبة  ٪ 19أكثر من احلد األدنى لألجور.
•فيما يتعلق ب»السلم الوظيفي» :يعطى وفق
األقدمية في سنوات العامل ،وليس وفق سنني
العمل التي إشتغلها العمال لدى مقاول واحد،
وتبلغ ساعات العمل في األسبوع  42ساعة مبقدار
ساعة واحدة أقل من املعتاد في املهنة.
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ال�صندوق
املوظفون للمرة األولى يحصلون على املستحقات
املذكورة في القانون ،مثال ً سيتم احلصول على مزيد
من املنافع اإلجتماعية للعمال من تقاعد شامل من
أول يوم عمل ،والتعويض عن إلغاء العمل بسبب
حالة الطقس ،وحصة من أيام العطلة السنوية،
وأيام املرض.

�آلية ت�سريح العمال:
يتضمن اإلتفاق إتباع آلية التشاور مع الهستدروت،
مثل آلية التكافؤ لتسوية النزاعات ،واإلتفاق ينطبق
أيضا ً على املوظفني العاملني املتعاقدين والعمال
األجانب والفلسطينيني العاملني في هذا القطاع.

أخي العامل  ....أختي العاملة
ال تتنازل  /ي عن حقوقك في إجازة األيام
المرضية

هذه النشرة هي جزء من سلسلة نشرات توعوية
تصدر عن املقدسي ضمن مشروع إنهاء استغالل
العمال من القدس الشرقية العاملني في املستوطنات
اإلسرائيلية
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هذا املشروع بتمويل من اإلحتاد األوروبي
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