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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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• قانون احلد الأدنى للأجور
 -مركبات الأجر التي ت�شمل الأجر الأدنى
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• قانون تعوي�ض الف�صل من العمل
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• قانون حماية الأجر
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 -مركبات �أجر ال ت�شمل يف الأجر الأدنى
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 موعد دفع الأجر وتعوي�ضات الت�أخري يف دفع الأجر اخل�صم من �أجر العامل -احلقوق التي ال ميكن للعامل التنازل عنها

املكتب الرئيسي :القدس ،وادي اجلواز
شارع املقدسي  ،59ص.ب20735 :
هاتف6278997 / 6285918 :
فاكس6289284 :
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كما في كل عدد جديد يصدر عن املقدسي،
ولشعورها بأهمية إصدار مادة قانونية تتعلق
بأكبر شريحة في اجملتمع الفلسطيني أال
وهي شريحة العمال ،عملت الدائرة القانونية
للمقدسي على إعداد مادة قانونية متخصصة
تتناول بالتفصيل كافة القوانني التي تنظم
حقوق العمال وواجباتهم لتبني لهم ماذا
يترتب عليهم من التزامات وما هي احلقوق
واملميزات التي نص عليها القانون للعامل.
وفي هذا العدد نضع بني أيديكم النشرة
الثانية املتعلقة باألجر.

فرع الرام

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

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

 -1قانون احلد الأدنى للأجور
يعتبر قانون احل ّد األدنى لألجور أحد قوانني احلماية املوجودة في
(دولة إسرائيل) منذ عام  1987وفي دول أخرى كثيرة خاصة في
الدول الغربية .ويهدف قانون أجر احل ّد األدنى إلى ضمان العيش
بكرامة لكل عامل .ويتم تعديل أجر احل ّد األدنى بني احلني
واآلخر ويعتبر ملزما ً لكل املشغّلني .األمر يعني أن العامل ،إذا
ما ع ّبر عن استعداده للعمل مقابل أجر يقلّ عن أجر احل ّد
األدنى ،أو أنه كان قد وقّع على اتّفاق يؤكّد فيه موافقته على
ذلك ،فإن القانون ال يعترف مبثل هذا االتفاق ،وعلى املشغّل
أن يكمل أجر العامل ليصل إلى أجر احل ّد األدنى احمل ّدد في
القانون .و قانون احلد األدنى لألجور يضمن تلقي أجر شهري /أو يومي مببلغ معني ال يقل عن املبلغ احملدد في القانون.
إن التعديل األخير على قيمة احلد األدنى لألجر للعامل مبرتب شهري كامل ( أي  186ساعة) هي  3.900شيكل 1مبا يعادل
 21,70شيكل للساعة الواحدة .ويجري تعديل هذا األجر وهو  %47.5من متوسط األجر في األول من نيسان من كل عام.

مركبات الأجر التي ت�شمل الأجر الأدنى
أجر أساسي
عالوة غالء معيشة
إضافة محدده متفق عليها ثابتة أو جماعية

مركبات �أجر ال ت�شمل يف الأجر الأدنى
إضافة للحد األدنى لألجر يدفع للعامل زيادات إذا كان يستحقها حسب القانون أو اإلتفاقيات اجلماعية ،وال تشكل جزء
من أجره األدنى ،مثل:
إضافة أجر حسب األقدمية
إضافة عائلية
إضافة عمل وورديات
زيادة حسب إنتاج العامل
مكافآت سنوية
دفع مصاريف كالسفريات وغيرها
دفع مصاريف التليفون
للعامل احلق في تقاضي احلد األدنى لألجر إن كان عمله على أساس أجر ساعة/يومي/شهري ،أو على أي أساس آخر
كوحدات إنتاج أو بيع مثالً.
ومن اجلدير ذكره ،أنه إذا تقاضى العامل ما دون األجر األدنى ،فيحسب األجر األدنى عند احتساب تعويض الفصل ،وكذلك
تقتطع منه دفعات التقاعد ومخصصات املرض.
أحرص/ي دائمًا على المحافظة على نسخ من كافة الوثائق المتعلقة بالعمل مثل الكلوشات ،صور
شيكات ،رسائل داخلية ،عناوين ....

 .1في شهر متوز سيصبح احلد األدنى  4100شيكل جديد
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 .2قانون تعوي�ض الف�صل من العمل :
ينص قانون تعويضات اإلقالة من العمل الصادر عام ،1963
على أن العامل الذي يعمل لدى صاحب عمل واحد وفي
مكان عمل واحد ،وأقيل من عمله بعد سنة عمل متواصلة
أو بعد موسمني متواصلني (املوسم  3أشهر متواصلة من
العام عمل فيها  60يوما على األقل خالل عامني) ،يستحق
تعويضات إقالة من صاحب العمل.
كذلك عند فصل عامل الذي تقاربت مدة عمله لسنة عمل
(مثال  11شهر) يُلزم املُشغل بدفع تعويض فصل لسنة وذلك
العتبار الفصل بهذه الظروف تهربا من دفع التعويض من قبل صاحب العمل ،إال إذا أثبت صاحب العمل غير ذلك.
إن اإلقالة من العمل ميكن أن تكون خطية بكتاب فصل أو شفوية .مع العلم أن كتاب فصل خطي يُسهل على العامل
إثبات فصله من العمل فيما لو توجه العامل إلى محكمة العمل.

 . 3قانون حماية الأجر
هذا القانون يعتبر من أهم قوانني احلماية وأقدمها والهدف
من تشريعه هو ضمان دفع الراتب املستحق ومبوعد محدود
دون تأخير وحتى حمايته من أطراف خارجية ( حجوزات وغيرها)

موعد دفع الأجر وتعوي�ضات الت�أخري يف دفع الأجر
يحدد القانون مواعيد لدفع أجرة العامل حتى اليوم اخلامس
أو العاشر من كل شهر وهو ما يعرف بالقانون « اليوم احملدد»،
وفي حال قام املشغل بدفع الراتب في اليوم العاشر من
الشهر التالي ،أي ما بعد اليوم احملدد ،يحق للعامل املطالبة بتعويض عن التأخير وذلك خالل عام من يوم اعتبار األجر
متأخرا .أو خالل  60يوما من يوم تلقي األجر املتعلق به التعويض ،كله حسب املوعد السابق.
يجب على املشغّل دفع األجر باليوم األخير من شهر العمل وحتى العاشر من الشهر التالي ،وإذا لم يتم ذلك ،يتم
تغرمي املشغل بتعويضات تبلغ  %5باألسبوع األول و  %10على كل أسبوع آخر يليه.
حملكمة العمل صالحية تقليص تعويضات تأخير األجر أو إلغائها إذا اتضح أن التأخر عن دفع األجر في موعده احملدد
كان بسبب خطأ غير مقصود من صاحب العمل ،أو بسبب ظروف ال يتحكم بها صاحب العمل ،أو عقب خالف حول
املبلغ بشرط أن يكون املبلغ املتفق عليه قد دفع في املوعد القانوني احملدد لدفعه .إن التعويضات بسبب تأخر دفع األجر
احملكوم بها للعامل تعتبر جزءا ً من أجرة العامل.

قوانين الحماية هي قوانين ملزمة أي
ال يمكن وضع شروط عليها
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اخل�صم من �أجر العامل
يحظر القانون أي خصم من أجر العامل ،بإستثناء ما هو مسموح به قانونا ً وفقً ا للمادة  25من قانون حماية األجر ،ومن
أهمها:
•مدفوعات تخصم حسب القانون كضريبة دخل أو تأمني وطني.
•دفعات جارية لصندوق تعويضات  /مكتب العمل – دائرة املدفوعات.
•قرض (دين) للعامل من صاحب العمل حسب التزام خطي للعامل ،ولكن بشرط أن ال يخصم ألجل الدين أكثر من %25
من أجرة العامل.
•سلف وقروض أعطيت للعامل على حساب أجرة عمله اجلاري.

احلقوق التي ال ميكن للعامل التنازل عنها
إن جزء من قوانني العمل تعتبر «قوانني واقية» والتي تعطي العامل حقوقه وحتميه ،ومينع املشغل
من التهرب من تطبيقها بأي شكل من األشكال ،حتى لو بناء على رضا العامل املطلق.
ومن أهم هذه القوانني والتي ال ميكن التنازل عن حقوق العامل مبوجبها ،هي:
•قانون دفع األجر وقانون احلد األدنى لألجور.
•قانون دفع األجر كدفع األجر في موعده احملدد.
•قانون العمل بساعات إضافية وأيام الراحة األسبوعية.
•قانون اإلجازة السنوية.
•قانون اخملصصات املرضية.
•قانون تعويض الفصل من العمل.
•قانون مساواة األجر بني العامل والعاملة.
كذلك هناك بعض احلقوق التي ال ميكن التنازل عنها مبوجب اتفاقيات العمل اجلماعية أو األوامر
االحترازية ،مثل (مصاريف السفر ،ومخصصات النقاهة ،وعالوة املعيشة ،وبدل إنذار مسبق)...

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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