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

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
الثالثة املتعلقة مبساواة اجر العامل والعاملة.

فرع الرام

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

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

قانون م�ساواة �أجر العامل والعاملة:
لقد مت تشريع هذا القانون من أجل ضمان
مساواة األجر أو كل مقابل بني العامل والعاملة
في نفس املكان ومقابل نفس العمل او عمل
مشابه ،وننوه أن العمل املشابه ليس بالضرورة
هو نفس العمل الذي يقوم به الرجل وإمنا عمل
مشابه له مبدئيا ً من حيث اجلهود ،والكفاءات
املهنية ،واملسؤولية ،وفي نفس ظروف العمل.
قانون عمل املرأة احلامل:

 . 1قانون عمل املر�أة احلامل:
لقد حدد قانون عمل املرأة لعام  1954حقوق
املرأة العاملة ،ومن جهة أخرى حدد واجبات
املُشغل ومحددات معينة بالنسبة لتشغيل
املرأة في ظروف معينه ،كاإلخصاب واحلمل واحملافظة على احلمل ،والوالدة واألمومة ،وما شابه.

 . 2عالجات الإخ�صاب واحلمل
يحق للمرأة العاملة (دون املس بحقوقها املالية) التغيب عن عملها من أجل تلقي عالج طبي لإلخصاب
واحلمل (حتى أربعة عالجات طبية) ملدة  16يوما خالل فترة احلمل ملن تعمل  5أيام في األسبوع ،أو  20يوما
ملن تعمل  6أيام في األسبوع.
ومن اجلدير بالذكر هنا ،أنه يحق للزوج التغيب عن عمله ملدة  12يوما في السنة من أجل تلقي عالج
اإلخصاب وذلك بعد إرفاق التقارير الطبية من الطبيب املُعالج وإبالغ املُشغل مسبقا عن الغياب.

 . 3فرتة احلمل
يحق للعاملة التغيب في فترة حملها إذا كان األمر ضروريا حسب تقرير طبي ،وفترة غيابها ال متس
مبواصلة حقوقها حسب أقدميتها عند ُمشغلها.
كذلك األمر ،يحق للمرأة احلامل التغيب عن عملها دون املس بأجرها من أجل مراقبة احلمل وفحوص طبية
على مدى فترة حملها وذلك ملدة  40ساعة ملن تعمل أكثر من  4ساعات يوميا ،و 20ساعة ملن تعمل أقل
من  4ساعات يوميا.
عندما تكون املرأة احلامل في شهرها اخلامس من احلمل عليها إبالغ ُمشغلها بذلك ،وبدوره مُينع من
تشغيلها ساعات إضافية وفي أيام الراحة األسبوعية ،إال ّ إذا وافقت على ذلك وأرفقت تقرير طبي يتيح
لها ذلك ،وأيضا مُينع املُشغل من تشغيل املرأة احلامل في ساعات الليل إال ّ إذا وافقت على ذلك بكتاب
خطي.
إن قانون عمل املرأة يحظر على املُشغل تخفيض ساعات عمل املرأة بشكل ميس بأجرها أو بدخلها إال ّ
بتصريح خطي من وزير العمل ،وهذا بشرط أن تكون املرأة عملت عند ذات املُشغل  6شهور على األقل.
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كذلك مُينع على املُشغل من فصل العاملة الثابتة في عملها أثناء فترة حملها وبسبب احلمل ،ولكن
للمشغل أن يفصل العاملة احلامل بعد احلصول على تصريح خطي من وزير العمل ،والذي يُعطى
ميكن ُ
بعد التيقن أن الفصل ليس بسبب احلمل.

 . 4حقوق الأم العاملة بعد الوالدة:
ر�سوم العالج
تستحق احلامل نفقات العالج والوالدة في املستشفى ،ويغطي التأمني الوطني نفقات الوالدة
ومتابعة الطفل (يتم حتويل النفقة مباشرة إلى املستشفى) وذلك حني تكون األم:
مواطنة أو مقيمة أو زوجة مواطن أو مقيمة.
عاملة أجنبية أو زوجة عامل أجنبي مكثا في البالد  6اشهر متواصلة قبل الوالدة (ما عدا زوجة
عامل من مناطق الضفة الغربية احملتلة و /أو قطاع غزة).
مواطنة ،أو زوجة مواطن أجنبت خارج البالد ،حتصل على املنحة مباشرة.

منحة الوالدة
كل مواطنة أو مقيمة تلد أو تستحق رسوم العالج ،حسب التفصيل أعاله ،تستحق منحة والدة
من التأمني الوطني ،تبلغ قيمة املنحة :
						
للمولود االول

1653

شيكل

للمولود الثاني					

743

شيكل

للمولود الثالث					

496

شيكل

للمولود الرابع (ولكل طفل اخر في نفس العائلة)

496

شيكل

توأمني						

8260

شيكل

						
ثالث توائم

 12,390شيكل

�إجازة الوالدة
تستحق املرأة التي تلد إجازة من العمل ملدة  12أسبوعا ،وميكنها اخلروج إلجازة مباشرة بعد الوالدة
او خالل  6أسابيع قبل الوالدة .مينع منعا ً باتا ً تشغيل أو إقالة عاملة في فترة إجازة الوالدة ،هناك
إمكانية توزيع اإلجازة بني الرجل واملرأة شرط أن تخرج املرأة لإلجازة في الستة أسابيع التي تلي
فترة الوالدة.
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متديد �إجازة الوالدة والإجازة بدون راتب
إذا اضطرت األم والطفل لتلقي عالج طبي بعد الوالدة فيحق لها متديد إجازة الوالدة (حتى 16
أسبوعا) أو تقسيم إجازة الوالدة ،ألن العالج الطبي ال يحسب من أيام اإلجازة.
إذا كان هناك أكثر من مولود واحد فيحق لألم متديد إجازة الوالدة أسبوعني ،باإلضافة إلى إجازة
الوالدة ،ويستحق األب أو األم إجازة بدون راتب لالعتناء بالطفل ،وتكون مدة اإلجازة هي ربع عدد
األشهر التي عمال فيها لدى نفس املشغل ،حتى سنة واحدة .شرط هذه اإلجازة هو أقدمية سنتني
على األقل لدى نفس املشغل .كذلك ،ففي هذه اإلجازات  -متديد إجازة الوالدة أو إجازة بدون راتب بعد
إجازة الوالدة  -مينع املشغل من إقالة األم العاملة.

خم�ص�ص املر�أة الوالدة �أثناء �إجازة الوالدة:
يحق للمرأة العاملة أن حتصل على كامل أجرها (حتى أعلى أجر حدده القانون) في فترة إجازة الوالدة،
وذلك شرط أن:
تعمل عاملة أو مستقلة في إسرائيل.
تعمل في خارج البالد ،إذا كانت هي ومشغلها مواطنني إسرائيليني ومتت اتفاقية العمل في البالد.
تكون موجودة ضمن إطار التأهيل املهني ،وبلغت 18سنة ودفع عنها رسوم التأمني الوطني.
أن تكون قد عملت مدة ال تقل عن  6أشهر على األقل وال يشترط عند نفس املشغل.

اال�ستقالة نتيجة الوالدة
تستحق العاملة أن تستقيل خالل تسعة اشهر من يوم الوالدة ،لكي تعتني بطفلها ،ويعطى
هذا احلق لألب أيضاً ،شرط أن تكون زوجته تعمل كمستقلة ،أو عملت ستة اشهر متواصلة قبل
االستقالة ،أو إذا كان الولد في حضانته ورعايته املطلقة.

الإقالة بعد �إجازة الوالدة
أماً ،ومينع التمييز ضدها بشروط
بعد إجازة الوالدة يحق لألم أن تعود إلى العمل ومتنع إقالتها لكونها ّ
العمل لهذا السبب.
ويحق للنساء اللواتي متت إقالتهن ،عند عودتهن من إجازة الوالدة بدون راتب حسب القانون ،منحة
بطالة .كذلك حتق لهن «منحة تبليغ مسبق» وهي أجر عمل ألسبوعني أو شهر بدون العمل الفعلي.

حقوق تتعلق بالتبني
تستحق املرأة التي تتبنى ولدا ً عمره أقل من عشر سنوات منحة والدة ،كذلك تستحق االم املتبنية
إجازة والدة كاألم البيولوجية ،ورسوم والدة من التأمني الوطني في فترة إجازة الوالدة.
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 . 5خم�ص�صات الت�أمني الوطني املتعلقة بالوالدة
يدفع التأمني الوطني اخملصصات التالية (التي وردت تفاصيلها سابقا)
•منحة للحفاظ على احلمل.
•عالج الوالدة (أو منحة عالج الوالدة خارج البالد).
•مخصصات الوالدة.
•رسوم الوالدة (للفترة الزمنية في إجازة الوالدة).
•متويل فحص ماء الرأس (للنساء فوق سن  35سنة).

التغيب عن العمل ب�سبب مر�ض الأوالد
يحق للوالدين (األب واألم) حسب القانون أن يتغيبا عن العمل حتى ستة أيام في السنة بسبب مرض
األوالد (حتى سن  16سنة) .ويعتبر الغياب كأيام مرضية ،ويعطى هذا احلق فقط إذا كان الوالدان
يعمالن ،أو إذا كان الطفل/الطفلة في حضانة أحد الوالدين فقط ،لكن مينع الوالدان من استخدام
هذا احلق في نفس الوقت.

حقوق �إ�ضافية للطفل من مكان العمل
متنح االتفاقيات اجلماعية ،في أماكن عمل كثيرة ،األم حقوقا ً إضافية بشأن األمومة :التغيب عن
العمل أياما إضافية بسبب مرض طفلها ،يوم عمل قصير ،استخدام خدمات الروضة أو مساهمة
املشغل في رسوم الروضة ،كذلك فإن على املشغل أن مينح هذه احلقوق لألب بالتساوي ،إذا كان األب
والدا ً وحيدا ً (الولد في حضانته املطلقة) ،أو إذا كانت األم تعمل ولم متارس هذا احلق.

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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