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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

ملخ�ص قوانني ت�شغيل العمال الفل�سطينيني يف امل�ستوطنات
مدة العمل:
يتكون العمل من ثمانية ساعات عمل فعلية45 ،
ساعة باألسبوع بعد خصم فترة االستراحة غير
مدفوعة األجر.
الساعات اإلضافية:
لكل ساعة إضافية بعد ساعة العمل التاسعة
تعطى للعامل إضافة  %25على أجرة ساعته
العادية على أال تزيد عن ساعتني في اليوم.
قانون احلد األدنى لألجور :على املشغل أن يدفع
للعامل حسب قانون العمل اإلسرائيلي واألوامر
العسكرية اإلسرائيلية ،وبذلك تصل أجرة الساعة
الواحدة إلى  20.7شيكل على األقل ،وأما احلد
األدنى لراتب العامل الشهري فيصل إلى 3,850
شيكل ،حسب قرار جلنة حتديد األجور في إسرائيل.
العطلة األسبوعية:
يوم العطلة األسبوعية هو يوم اجلمعة ،ويستحقها
كل عامل عمل أكثر من ثالثة أيام في األسبوع،
وميكن للطرفني أن يغيرا يوم العطلة األسبوعي.
العطلة السنوية:
مينح كل عامل يعمل في مؤسسة منتظمة إجازة
بأجر ملدة أسبوعني ،وتصبح مستحقة بعد أن
يكون قد عمل ما ال يقل عن  240يوما ُ في السنة،
وال حتسب منها أيام العطل الرسمية واألعياد
الدينية ،وإذا انتهى استخدام عامل عمل مدة ال
تقل عن  80يوما خالل مدة ال تتجاوز األربعة شهور
حتق له إجازة مدفوعة األجر بنسبة املدة التي
عملها وال يجوز جمع اإلجازات ألكثر من سنتني،
ويحق للعامل احلصول على مبلغ مالي بدل إجازة
عن السنتني.
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اإلجازة املرضية:
يحق للعامل إجازة مرضية بأجر مدتها أسبوعني
خالل السنة الواحدة ،شرط أن يكون قد أمضى 6
أشهر في العمل وبتقرير من الطبيب على أن يكون
اليوم األول غير مدفوع األجر.
إجازة ثقافية:
يحق للعامل إجازة ثقافية عمالية مدتها عشرة
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أيام مدفوعة األجر في السنة.

بدل السفريات:

األعياد :يحق للعامل إجازة مدفوعة األجر في
أيام العطل الرسمية واألعياد الدينية ،وفي حال
اشتغال العامل في يوم عطلته الرسمية أو
الدينية فإنه يتقاضى ما ال يقل عن  %150وال تزيد
عن  %250من أجره املعتاد.

ال يغطي املشغل بدل سفريات العامل.

مستحقات الشيخوخة:
بعد مرور  6أشهر من العمل على املشغل أن
يودع للعامل نسبة من معاشه كمستحقات
شيخوخة في صناديق تقاعد خاصة بذلك.
إعالم مسبق بالفصل :على املشغل أن يبلغ
العامل الذي يعمل عنده بأجر شهري خطيا ً قبل
شهر من فصله وعليه أن يبلغ العامل الذي يعمل
عنده بشكل يومي قبل أسبوعني من موعد
فصله وعلى العامل الذي يتقاضى أجره شهريا ً
أن يبلغ مشغله خطيا ً قبل شهر من استقالته.
نسبة التعويضات:
يحق للعامل أجرة شهر عن كل سنة ،ويحق
للعامل احلصول على تعويضات في حالة وفاة
املشغل أو في حالة إنهاء عقد العمل.

بالنسبة للعامالت:
يحق للعاملة أن تترك عملها بسبب زواجها وأن تترك
عملها بعد حملها بالشهر السادس ،أو بعد الوالدة
لتربية طفلها وأن حتصل على جميع حقوقها.
إجازة أمومة:
يحق للعاملة إجازة مدفوعة األجر ملدة ثالثة أسابيع
قبل الوالدة وثالثة أسابيع بعد الوالدة ،وميكن للعاملة
أن جتمع أسابيع ما قبل الوالدة إلى أسابيع ما بعد
الوالدة في إجازة واحدة.
التوجه للمحكمة:
على العامل التوجه فورا ً للمحكمة لتحصيل
حقوقه بعد تركه للعمل.
ننصح العامل الفلسطيني بأن يقوم باالحتفاظ
بدفتر يسجل عليه ساعات العمل اليومية وبشكل
منتظم ألنه يعتبر دليل قوي بيد العامل عندما
يرفض رب العمل أو املشغل إعطاء املستحقات
للعامل.

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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