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حاالت الإقالة التي ت�ستوجب التعوي�ض
هناك حاالت في القانون متكن العامل من االستقالة من العمل مببادرة منه ،دون أن تفقده حقه بتعويض الفصل كامال من
صاحب العمل عن فترة عمله ،ومن أهم هذه احلاالت:
 .1ترد ملموس في ظروف العمل أو بسبب ظروف أخرى والتي حتول دون مواصلة العمل ( وفي معظم األحيان تكون ظروف
طارئة أو غير متوقعة) .إن قضية التردي امللموس في ظروف العمل تفحص حسب كل قضية وقضية وليس حسب
إحساس العامل بذلك ،وطبقا لقرارات محاكم العمل فمثالً:
•تقليص عدد أيام العمل بشكل جذري وذلك على مدار فترة غير محددة ،يحسب كترد في ظروف العمل.
• توزيع عمل مميز أو غير متساوي بني العمال.
•تخفيض درجة العامل مثال من مسؤول إلى عامل عادي.
• نقل العامل من عمله إلى مكان عمل آخر ،بحيث أن املسافة بني مكان سكنه ومكان عمله اجلديد زادت بشكل كبير.
•تخفيض راتب العامل بدون سبب موضوعي.
•تأخير دائم أو متواصل بدفع األجرة.
•عدم دفع الراتب أو استحقاق احلقوق االجتماعية طبقا للقانون أو االتفاقيات اجلماعية أو اتفاقية خاصة بني
ومشغله.
العامل ُ
• إجبار العامل على العمل ساعات إضافية بشكل دائم وبغير إرادته.
•تبليغ غير صحيح من قبل املُشغل ملكتب العمل /دائرة املدفوعات بالنسبة لعدد األيام التي يتشغلها العامل
أو فترات عمله أو قيمة أجره ،ميكن اعتبارها تردي في الظروف العمل التي تمُ كن العامل من االستقالة من عمله
من غير أن يفقد حقه باحلصول على تعويضات الفصل من العمل.
من اجلدير بالذكر في هذا السياق ،أن العامل املستقيل من عمله عقب التردي في ظروف العمل يجب عليه وفقا للقانون إبالغ
ُمشغله بالتردي احلاصل بظروف عمله ،وذلك من أجل إتاحة اجملال ملُشغله لتحسني الظروف املتردية إذا أمكن ذلك.
 .2االستقالة من العمل بسبب وضع صحي أو حالة مرضية للعامل أو احد أفراد أسرته (زوجته ،أوالده ،والده ،أحفاده أو جده)،
والتي عقبها يصعب على العامل مواصلة عمله وبشرط أن تكون احلالة املرضية سببا الستقالته كالتفرغ لعالج طبي أو
السفر أو ما شابه ذلك ،فال يفقد العامل حقه بتعويض الفصل من العمل ،وفي هذه احلالة يجب على العامل االستناد
إلى تقارير طبية ،وليس من الضروري أن تكون احلالة املرضية نتجت بسبب عمل العامل أو ظروف عمله ،ولكن الضروري أن
تكون سببا الستقالته من العمل .كذلك يجب على العامل أن يبلغ املُشغل عن نيته باالستقالة بسبب احلالة املرضية
وذلك بسبب إعطاء املُشغل فرصة لتشغيله في عمل يتوافق مع حالته الصحية.
 .3إيقاف العمل بسبب الوفاة (وفاة العامل أو صاحب العمل) أو إفالس صاحب العمل وكذلك في حالة حل الشركة.
 .4العاملة التي تستقيل من عملها خالل  9أشهر من يوم الوالدة لتعتني باملولود ،تستحق مكافأة نهاية اخلدمة كمن
متت اقالتها ،وكذلك احلال ملن تستقيل لتتبنى طفال ً وترعاه ( لم يكمل  13عاماً) خالل  9أشهر من يوم التبني ،شريطة
حصولها على قرار حكم بالتبني.
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 .5في حال إنهاء مدة االتفاقية :يستحق العامل مكافأة نهاية اخلدمة
كمن متت إقالته ،ولكن في حال أن عرض عليه صاحب العمل جتديد
االتفاقية ورفض العامل ،فيعتبر العامل هنا مستقيالً ،شريطة أن
يكون صاحب العمل قد عرض التجديد على العامل وقام بإرساله
له قبل  3أشهر على األقل من تاريخ انتهاء مدة االتفاقية.
 .6استقالة عامل/عاملة بسبب وصوله إلى سن التقاعد.
 .7استقالة بسبب الزواج ونقل مكان السكن إلى بلدة الزوج /الزوجة،
على أن ال تقل املسافة عن  40كم.
 .8استقالة بسبب نقل مكان العمل ملكان آخر يبعد عن املكان احلالي
مسافة ال تقل عن  40كم.
 .9عامل موسمي عمل على األقل  3مواسم متواصلة في مكان عمل
واحد ولم يؤمن له عمال ً متواصال ً في هذا املكان.
 .10عامل اختير لرئاسة سلطة محلية أو نائب رئيس (ال ينطبق في
حال موافقة صاحب العمل خطيا ً على ذلك ،وعلى أن حتسب فترة
تعيينه اجازة دون راتب).

ن�سبة تعوي�ضات الإقالة
إن مبلغ التعويضات للعامل يحسب على أساس أجر الشهر األخير
مضروبا بعدد سنني العمل وأجزائه نسبية من السنة ،وأيضا إن أجر
العمل املأخوذ بحسبان تعويضات األجر ال يقل في أساسه عن نسبة
احلد األدنى من األجر وفقا لنسبة الوظيفة ( .أجرة العمل املأخوذة
باحلسبان هو األجر األساسي دون أي زيادات كساعات إضافية أو سفريات،
وما شابه ذلك).
إن حق التعويض عن اإلقالة يتقادم بعد مرور  7سنوات على اإلقالة ،وأما
حق عن التأخير بدفع تعويضات اإلقالة يتقادم بعد سنة من يوم اإلقالة.
ويذكر هنا أنه بناءا ً على اتفاقات جماعية بني بعض النقابات وأرباب
العمل ،يجبى من املُشغلني نسبة على حساب تعويض الفصل والتي
تشكل نسبة  %72من قيمة التعويض ،حيث أنه عند استحقاق العامل
لتعويض الفصل يحق له مطالبة مشغله باستكمال تعويض الفصل
نسبة  .%28وهذا النهج تطبق في العمل في فرع البناء من تاريخ
 ،10/1990وفي باقي فروع العمل أألخرى كالزراعة والصناعة واخلدمات،
من تاريخ .1/2005
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حاالت ينظر �إليها على �أنها ا�ستمرارية يف العمل على الرغم من توقف العمل فعلي ًا
•اخلدمة العسكرية.
•أيام الراحة األسبوعية واألعياد واإلجازة السنوية.
•اإلجازة التي متنح للعامل بأجر حسب القانون أو مبوافقة صاحب العمل.
•اإلجازة التي متنح للعامل دون أجر حسب القانون أو مبوافقة صاحب العمل.
•أيام اإلضراب.
•الغياب بسبب حادث أو مرض.
•توقف مؤقت دون قطع عالقة العامل بصاحب العمل ،أو توقف مت خالله قطع عالقة العامل
بصاحب العمل ملدة ال تتجاوز  3أشهر.
•تدريب أو خدمة يقوم بها العامل وفقا ً لقانون حالة الطوارئ.

�إغالق �أمني ،هل يعترب ا�ستقالة �أم �إقالة؟
لقد تطرقت احملاكم اإلسرائيلية بقراراتها لقضايا الطوق األمني على العمال الفلسطينيني ،فيما إذا كانت تعتبر
إقالة والتي متنح العامل حق التعويضات ،أم تعتبر استقالة التي تعفي املشغلني من دفع التعويضات.
وفي هذا املوضوع خاصة ينوه أن احملاكم تطرقت إلى قضايا الطوق األمني املفروض على العمال الفلسطينيني في
كل حالة حسب الظروف الشخصية للعامل وتصرفات األطراف في مثل هذه الظروف ،فمثال :يجب على العامل
أن يحافظ على عالقته مع املُشغل بعد الطوق األمني مطالبا إياه بنوايا صادقة بالرجوع إلى العمل وعمل الالزم
من قبله ،وكذلك األمر يجب على املُشغل عمل كل الالزم لتجديد تصريح العامل بعد الطوق األمني كإصدار
مكاتبات ملكتب التشغيل في املنطقة ومتابعتها.
في حالة عدم عمل الالزم من قبل املُشغل الستصدار تصريح يحق للعامل املطالبة بتعويض الفصل من العمل،
أما إذا ثبت أن املُشغل عمل كل املطلوب منه ولم يستطع استصدار تصريح للعامل ألسباب غير متعلقة به
كموانع أمنية ،رمبا يجري إعفاء املشغل في هذه احلالة من دفع التعويض.

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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