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املكتب الرئيسي :القدس ،وادي اجلواز
شارع املقدسي  ،59ص.ب20735 :
هاتف6278997 / 6285918 :
فاكس6289284 :

�إفتتاحية:
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
كافة القوانني التي تنظم حقوق العمال
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

 . 1قانون خم�ص�صات الأيام املر�ضية:
لقد مت تشريع قانون مخصصات األيام املرضية من أجل ضمان حق العمال غير املنظمني في احلصول على
أجرتهم في فترات مرضية تضطرهم الغياب عن عملهم ،و تقاضي جزء من أجرتهم عن الفترة املرضية.
إن القانون يعطي العامل حق أدنى وهو  18يوم في السنة مع إمكانية جتميع هذه األيام
حتى  90يوم.
إن ما حدده القانون هو احلد األدنى فقط ،وجتدر اإلشارة هنا إلى أن معظم اتفاقيات العمل اجلماعية،
خاصة االتفاقيات الصناعية ،ألزمت تأمني العامل بصناديق عامة لضمان أيام مرضيه إضافية والتي
متكن العامل من استحقاق أيام مرضية تزيد عن  18يوم بالسنة.
وينص القانون على أن العامل ال يستحق تقاضي تعويض مالي عن األيام املرضية التي لم تُستغل من
قبله ،إال ّ في إذا ُسمح له بذلك مبوجب اتفاقية العمل اجلماعية ،كما هو احلال في املؤسسات احلكومية
مثالً.
إن العامل الذي عمل في أيام مرضه وتقاضي عن هذه األيام أجرا ال يحق له املطالبة بدفع
تعويض إضافي له مقابل األيام املرضية.

مركبات الأجر التي ت�شمل يف ح�سبان الأيام املر�ضية هي:
األجر األساسي ،وعالوة األقدمية ،وعالوة غالء املعيشة ،وعالوة عائلية ،وعالوة مهنية.
إن األجر مقابل األيام املرضية يعد جزء من األجر العادي وهو شبيه به ،بحيث أنه على املُشغل دفعه في املوعد
الذي يدفع به أجر العامل ( بشرط أن العامل قدم التقارير الطبية ملُشغله قبل أسبوع من موعد الدفع).
إن عدم دفع األجر مقابل األيام املرضية أو التأخر في دفعه ،مثله كمثل التأخير في دفع
الراتب العادي ،وبهذه احلالة يحق للعامل مطالبة ُمشغله بدفع تعويض تأخير أجره مقابل
األيام املرضية.
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�إ�صابات العمل:
تقسم إصابات العمل إلى قسمني:
ّ
 .1حادث العمل :وهو ما قد يحدث للعامل أثناء تأديته لعمله في مكان العمل أو أثناء خروجه من
البيت إلى العمل؛ ساعة قبل الوصول للعمل أو العكس ساعة بعد الرجوع من العمل ،كذلك
حادث الطرق الذي يحدث أثناء اخلروج من العمل إلى البيت أو العكس أو خالل تأدية العامل لعمله.
 .2أمراض املهنة :يتعرض العامل ألمراض مهنة بسبب تعرضه املستمر خالل فترة زمنية متواصلة
ملواد مسممة أثناء عمله في أعمال معينة ومحددة؛ وهي إصابات دقيقة متواصلة خالل فترات
زمنية والتي حتدث بسبب ظروف العمل والتي تؤدي في نهاية املطاف إلى مرض املهنة ،كأمراض في
الرئة ممن يعمل في الغازات السامة ،أو إصابات في أجهزة السمع جرّاء التعرض إلى ضجيج مستمر
أثناء العمل.
على العامل في حالة تعرضه إلصابة عمل أن يقوم بالتالي:
1.1تقدمي طلب ( مخصص إصابة) ملؤسسة التأمني الوطني مرفقا إليها تقارير طبية.
2.2قسائم الرواتب (كلوشات).
3.3منوذج رقم  250موقّع من صاحب العمل بخصوص وقوع احلادث
مخصصات العالج الطبي
4.4طلب قبض
ّ

مؤسسة التأمني الوطني في مكان اإلقامة خالل
5.5يجب تقدمي الطلب في النموذج املالئم ،في فرع
ّ
 12شهر من تاريخ اإلصابة.

طلب خم�ص�صات مر�ضية �إثر الإ�صابة
تقوم مؤسسة التأمني الوطني بدورها بفحص طلب العامل ثم يُدفع بدل األيام املرضية للعامل جرّاء
اإلصابة حلسابه في البنك وفق التقارير الطبية ولغاية مدة أقصاها ثالثة أشهر ،ويتم دفع التعويض
بنسبة  %75من معدل أجرة العامل في الثالثة أشهر التي سبقت مدة العمل.

طلب عاجز حمتاج
في الكثير من األحيان تكون اإلصابة بالغة وخطيرة بحيث أنها تؤدي إلى عجز دائم عند املصاب يعيقه
عن العمل أو مينعه من الرجوع إليه في الفترة بعد انقضاء الثالثة أشهر األولى ،ثم يحول إلى جلنة من
التأمني الوطني ويتم إيقاف راتبه ،وفي هذه احلالة يستطيع العامل املصاب تقدمي طلب آخر ملؤسسة
التأمني الوطني ( طلب عاجز محتاج) ،وبعد فحصه من قبل مؤسسة التأمني الوطني والتيقن من
عجزه عن العمل كما ذكر أعاله يدفع له راتبا ً شهريا حسب معدل أجره وذلك حتى تنتهي إجراءات
نسبة تعيني عجزه الدائم.
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طلب تعيني ن�سبة عجز دائم ( �إعاقة دائمة)
في حاالت معينة يبقى عند العامل املصاب عجز «جسدي» أو صحي إثر إصابته ،وفي هذه احلاالت بعد
عالج العامل املصاب واستقرار حالته الصحية ،يقوم بتقدمي طلب آخر ملؤسسة التأمني الوطني ،وهو
طلب تعيني نسبة عجزه الدائم عن العمل .وتقوم مؤسسة التأمني الوطني بعد ذلك بواسطة جلنة
طبية بفحص العامل املصاب من أجل تعيني نسبة العجز الدائم لديه .وفي حالة تعيني نسبة عجز
دائم من  %10إلى  %19يدفع للمصاب تعويض بدفعة واحدة حتسب حسب نسبة عجزه ومعدل معاشه.
أما إذا كانت نسبة العجز ما فوق  %20يدفع للعامل املصاب تعويض حسب نسبة عجزه ومعدل معاشه.
وفي حالة رفض الطلب أو حتديد نسبة إعاقة ال تعكس حقيقة وضع العامل ،يحق للعامل االستئناف
على قرار اللجنة الطبية بخصوص نسبة العجز الدائم للجنة طبية عليا من قبل مؤسسة التأمني
الوطني ،وعلى قرار اللجنة العليا ميكن االستئناف (بأمور قانونية فقط) إلى محكمة العمل اللوائية.

تقدمي دعوى لإ�ضرار ج�سمانية
بعد انتهاء فحص أمور العامل في مؤسسة التأمني الوطني أو من خاللها ،يحق للعامل املصاب تقدمي
دعوى ضد ُمشغله أو شركة التأمني (إذا كان املُشغل مؤمنا) للتعويض عن أضراره اجلسمانية عقب
احلادث ،في هذه احلالة على العامل مقدم الدعوى إرفاق تقرير طبي من طبيب مختص بخصوص نسبة
عجزه (إصابته) ،وكذلك اإلثبات بأن حادث العمل وقع بسبب إهمال من املُشغل جراء عدم توفير وسائل
الوقاية واألمان والسالمة للعمال.

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