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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:
حقوق العمال في املستوطنات

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 :
الرقم اجملاني1700-709-717 :
فاكس2349149 :

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

قانون العمل الإ�سرائيلي ي�سري على العمال الفل�سطينيني يف امل�ستوطنات
(اتفاقية املناطق):

بعد معركة قضائية استمرت  14سنة في احملاكم اإلسرائيلية وصلت املؤسسة القضائية العليا في
إسرائيل إلى قرار يحمل رقم  03/5666بتاريخ  2007/10/10ويقضي بسريان قانون العمل اإلسرائيلي في
املستوطنات ،ومعنى ذلك أ ّن العمال الفلسطينيني الذين يعملون لدى مشغلني إسرائيليني ،يستحقون
كل احلقوق االجتماعية التي يستحقها العمال اإلسرائيليون حسب القانون ومنها احلد األدنى لألجور،
واحلقوق االجتماعية مثل مستحقات العطل السنوية ،واإلجازات املرضية ،واألعياد ،ومخصصات التقاعد
وحق التنظيم العمالي وغيرها.
هذا وتسري أيضا على العمال االتفاقيات اجلماعية التي تسري في إسرائيل ومن أهمها االتفاقيات
في مجال الزراعة التي تعطي للعمال فوائد كثيرة .ويعتمد قرار احملكمة العليا اإلسرائيلية وهو قرار
ال استئناف عليه ،على مبدأ املساواة بني العمال اإلسرائيليني والفلسطينيني في مكان العمل ،حيث
كتب نائب رئيس احملكمة العليا اليعيزر ريفلني في قرار احملكمة« :تطبيق القانون اإلسرائيلي على العمال
الفلسطينيني يستمد حيويته من مبدأ املساواة ومن الطموح األساسي مبنع التمييز غير املقبول في
سوق العمل اإلسرائيلية» .وشارك في صنع القرار تسعة قضاة ،حيث ردوا قرار محكمة العمل القطرية،
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التي قررت عام  2004بأن القانون الذي يسري على العمال الفلسطينيني املشغلّني لدى إسرائيليني في
الضفة الغربية هو القانون األردني الذي ط ّبق في املنطقة منذ عام  1967واألوامر التي أصدرها القائد
العسكري للمنطقة في حينه وحتى اليوم املتعلقة باحلد األدنى لألجور .وأضاف القضاة بان هناك صلة
العمال الفلسطينيني بإسرائيل ،وهي تتجلى في عدة حاالت :احلصول على أجرة بالعملة اإلسرائيلية،
بني
ّ
وتشغيلهم من قبل مشغّل إسرائيلي ،وتعبئة الوثائق باللغة العبرية ،وحتديد أيام اإلجازات واألعياد كما
هو متبع في إسرائيل وحتى خصم الضريبة من أجرتهم لسلطات الضريبة اإلسرائيلية .وبناءا عليه
يتحمل اإلسرائيليون مسؤولية دفع أجور العمال حسب قانون العمل األفضل بالنسبة للعمال وفي هذه
احلالة ،قانون العمل اإلسرائيلي.
ومن اجلدير ذكره أن قرار احملكمة ال يحتاج إلى فترة خاصة من أجل تطبيقه ،فمن اللحظة التي صدر فيها
القرار يجب البدء في العمل فيه دون احلاجة إلى وقت إضافي.

عزيزي العامل/عزيزتي العاملة
العمال
تعلن مؤسسة املقدسي لتنمية اجملتمع وضمن مشروع «احلد من انتهاكات حقوق
ّ
الفلسطينيني من القدس العاملني في سوق العمل اإلسرائيلية» املمول من اإلحتاد األوروبي ،عن
إستعدادها لتقدمي اإلستشارات واخلدمات القانونية واإلجابة عن تساؤالتكم

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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