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حقوق العمال باالتفاقيات مع املشغلني
حقوق املوظفني  /العمال يف قطاع الفنادق:
االتفاق اجلماعي ما بني الهستدروت ومجالس نقابة العمال التي متثل العاملني في الفنادق املنتشرة بكل
أرجاء البالد ورابطة فنادق «إسرائيل»:

إتفاق بخصوص تنظيم العمل الفندقي في “إسرائيل”

هذه االتفاقية تلخص احلقوق األساسية املنصوص عليها في القطاع الفندقي وفق االتفاق اجلماعي ،وقد
أدرج هذا االتفاق في اتفاق مؤرخ بتاريخ ( 2007/01/01والذي مت تقدميه للتسجيل في  ،)2007/5/17فيما يلي
أهم ما ورد في االتفاق اجلديد:
 أسبوع العمل :أسبوع العمل يتكون من  5أيام  40ساعة أسبوعية. يوم العمل :يوم العمل يتكون من  8ساعات وإذا عمل العمل مساء السبت فيكون يوم العمل 7ساعات على أن يدفع له عن  8ساعات وإذا عمل في مساء األعياد فيكون يوم العمل  6ساعات
على أن يدفع له عن  8ساعات.
 ورديات :وردية الليل تكون من  6ساعات و 20دقيقة ووردية املساء تكون من  7ساعات و 20دقيقةوفي احلالتني يدفع للعامل أجر عن  8ساعات.
		
 إجازة سنوية:			
				

من السنة  5-1عدد أيام اإلجازة 12
من السنة  8-6عدد أيام اإلجازة 18
من السنة  23 + 9يوم

 مخصصات نقاهة:				
				
				
				

السنة  5 = 1أيام
السنة  7 = 5-2أيام
السنة  8 = 9-6أيام
السنة  10 = 12-10أيام
السنة  12 = + 13يوم

من املقرر سريان هذه االتفاقية وحلولها مكان االتفاقيات اجلماعية السابقة املوقعة من تاريخ
 2007/01/01إذ أنه مت التوصل بني الهستدروت ومجالس نقابة العمال التي متثل العاملني في الفنادق
املنتشرة بكل أرجاء البالد ورابطة فنادق إسرائيل إلى اتفاق بشأن عدد من التغييرات في ظروف
العمل واألجر ،وفي حالة وجود أي تعارض بني أحكام االتفاق اجلديد وأحكام االتفاقات السابقة يتم
األخذ بأحكام االتفاق اجلديد.
وقد تطرقت االتفاقية اجلماعية إلى ساعات العمل والعطل واإلجازات وساعات الراحة واملواصالت واملالبس
والى كل أمر ميت للعمل الفندقي بصلة.
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حقوق املوظفون يف قطاع التمري�ض
لقد وقعت االتفاقية العمالية في قطاع التمريض في
 ،2009/8/30وهذا اتفاق تاريخي غير مسبوق في تاريخ عمل
التمريض ،ومن أبرز ما جاء فيها:
•زيادة الراتب بنسبة  %4للحد األدنى لألجور وفقا
لألقدمية في العمل.
•زيادة الراتب بسبب املشاركة في دورة مهنية بنسبة
 %2.5للحد األدنى لألجور.
•زيادة نصف ساعة عمل للموظف الذي يسافر من
مريض آلخر.
•راتب تقاعدي ُمحسن يبلغ قيمته ما يعادل %18.3
من أول يوم عمل.
•دفع كامل التعويضات في حالة االستقالة من
العمل وليس فقط في حالة الفصل.

حقوق العمال يف قطاع البناء
هناك اتفاق جماعي بخصوص العاملني بقطاع البناء  ،2010/01/20وقعت اجلمعية العاملية للمقاولني وصناعة البناء
اجلديد الصناعية عليه وسيطبق ألول مرة على جميع العاملني في قطاع البناء.
حقوق العمال املنصوص عليها في االتفاق اجلديد:
أجور عمال بناء من الدرجة األولى ستبلغ  4350شيكل ،وأجور املدراء حتى الدرجة الثامنة ستبلغ  ،6200واحلد األدنى
لألجور ستكون أعلى في هذه املهنة بقيمة  500شيكل.
سوف تكون هناك زيادة للراتب العام بنسبة  ٪ 6لسنتني من تاريخ دخول هذا االتفاق حيز النفاذ .وهذا يعني أن بدء
التنفيذ الفعلي لألجور في قطاع البناء والتشييد بنسبة  ٪19أكثر من احلد األدنى لألجور.
“السلم الوظيفي” :يعطى وفق األقدمية في سنوات العمل وليس وفق سنني العمل التي اشتغلها العمال لدى
مقاول واحد .وسوف يكون العمل في األسبوع  42ساعة مبقدار ساعة واحدة أقل من املعتاد في املهنة.
الصندوق :املوظفني للمرة األولى أيضا يحصلون املستحقات املذكورة في القانون ،مثال ً فإنه سيتم احلصول على مزيد
من املنافع االجتماعية العمال :تقاعد شامل من أول يوم عمل ،والتعويض عن إلغاء العمل بسبب حالة الطقس،
حصة من أيام العطلة السنوية ،وأيام املرض.
تسريح العمال :اآللية :يتضمن االتفاق إتباع آلية التشاور مع الهستدروت ،مثل طريقة آلية التكافؤ لتسوية النزاعات.
االتفاق ينطبق أيضا على املوظفني العاملني املتعاقدين والعمال األجانب والفلسطينيني العاملني في هذا القطاع.

حقوق املوظفني يف قطاع احلرا�سة
لقد مت التوقيع على اتفاقية عمالية بقطاع احلراسة في شهر تشرين الثاني ،2008/وأبرز ما جاء فيها:
•زيادة راتب بنسبة  %2.5من احلد األدنى لألجور.
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•إلغاء رسوم ترخيص األسلحة.
•املدفوعات مقابل مالبس العمل تكون على املُشغل وليست على العامل.
•حق املوظف باملثول جللسة استماع قبل البت في أمر فصله.
•التحول من راتب تقاعدي أساسي إلى راتب تقاعدي شامل.
•تأمني ضد مخاطر العمل من عجز أو موت بقيمة  150ألف شيكل.
•زيادة يوم على أيام الراحة واالستجمام.
•زيادة نسبة األيام املرضية إلى  24يوم في السنة.
•توفير اإلقامة على نفقة املُشغل للعمال الذين يسكنون بعيدا عن أماكن عملهم.

حقوق الطالب املوظفني
حسن من حقوق
لقد وقعت الهستدروت (إحتاد العمال واملوظفني) مبشاركة إحتاد الطالب على اتفاق ي ُ ّ
الطالب املوظفني ،ومن أبرز ما جاء في هذا االتفاق ،ما يلي:
•زيادة راتب بنسبة  %5ابتداء من  ،1/2010كذلك نص االتفاق على أن طالب اللقب الثاني املاجستير)
املوظفني يحصلون على زيادة راتب بنسبة .%10
•زيادة ملرة واحدة ،بنسبة  %9عن كل شهر عمل في عام .2009
•راتب تقاعدي شامل من أول يوم عمل ابتداء من  ،1/2010بنسبة .%17.5
لقد سمح االتفاق اجلديد للطالب بزيادة مدة ساعات عملهم ،وذلك بعد أن كان القانون يسمح لهم بأن
يعملوا  36ساعة بالشهر ،أصبح اآلن بإمكانهم العمل  120ساعة بالشهر مبا يعادل  3/4وظيفة.
يلغي االتفاق اجلديد تقييد ساعات عمل الطالب املوظفني أثناء إجازات االمتحانات.

حقوق العمال يف حال تبدل �صاحب العمل
في اآلونة األخيرة وبسبب ظروف احلياة املتقلبة ،حتدث تغييرات كثيرة وسريعة بخصوص املشغلني في
القطاعات التشغيلية ،وعلى سبيل املثال للحصر ،نذكر من هذه التغييرات ما يلي:
•بيع الشركة أو ورشة العمل أليدي أخرى.
•تبديل اسم الشركة باسم أخر.
هذه التغييرات ليست بالضرورة أن تفقد العامل حقوقه العمالية عند صاحب العمل األول ،فعندما يباع
مصنع أو ورشة عمل أليدي أخرى ،أو يندمج مع مصنع آخر ،تقع على املُشغل اجلديد مسؤولية مواصلة
حقوق العامل كدفع أجرته ،حقوقه العمالية حسب أقدمية ومقتطعات مكتب العمل ،إال ّ إذا تنحى عن
هذه املسؤولية ،بواسطة إعالن خطي طبقا للقانون وبعد إشعار العمال باألمر.
ومن اجلدير بالذكر ،أنه في حال تبديل صاحب العمل تنتقل امللكية للمالك اجلديد وتبقى االتفاقيات
بخصوص العمال سارية املفعول دون أي تغيير فيها ،وأي تغيير فيها يجب التفاوض بشأنه مع اللجنة
املُمثلة للعمال ،وإذا لم يتم التفاوض وأخذ أي قرار من جانب املُشغل من فقط ،يحق للعمال اإلضراب
والتوجه إلى محكمة العمل.
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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