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حقوق العمال يف التعوي�ض ،الإفال�س ،تبديل امل�شغل والإقالة

تعوي�ض الف�صل عند تبديل املُ�شغل �أو مكان العمل
في حالة انتقال العامل من مكان عمل آلخر عند نفس املُشغل ،ال يسلبه حقه بتعويضات الفصل من
العمل عن كامل فترة عمله.
كذلك األمر ،عند تبديل املُشغل في نفس مكان العمل ،ومواصلة العامل عمله في نفس ظروف العمل ،ال
يُعطي للعامل حق باملطالبة بتعويضه عن املُشغل األول ،ألن املُشغل اجلديد يلتزم مبواصلة كامل حقوقه
وتعويض الفصل عن كامل فترة العمل ،إال ّ إذا تنصل املُشغل من هذه املسؤولية خطيا وأشعر العمال بذلك.
إن العامل الذي ينتقل من ُمشغل آلخر في نفس مكان العمل ،وتبدل املُشغلون في مكان العمل احلالي،
يحق له مطالبة ُمشغله األول بتعويضات الفصل من العمل عن فترة عمله عنده ،وفي حالة أن املُشغل
اجلديد تعهد بالتزام خطي مبواصلة حقوقه ودفع التعويض عن املٌشغل األول ،يُعفى املُشغل األول من دفع
تعويضات الفصل من العمل.

ت�أمني حقوق العمل يف حالة �إفال�س/حل ال�شركة
في الكثير من احلاالت تعلن الشركة إفالسها ،عندما يتعسر عليها دفع أجور العمال والتعويضات عن فترة
عملهم لديها.
في هذه الظروف ،يُعطي القانون عمال الشركة ( أو أي شخص لديه دين عند الشركة) ،إمكانية تقدمي طلب
أمر إعالن إفالس الشركة إلى احملكمة املركزية التي تقوم بدورها بالبت باملوضوع ،وإصدار أمر حل الشركة
ومن ثم تعيني حارس قضائي عليها.
بعد إصدار قرار أمر حل الشركة من قبل احملكمة املركزية ،يقوم العمال بدورهم بتقدمي دعاوى املتعلقة
بحقوقهم العمالية لدى احلارس القضائي ،الذي يقوم بدوره بفحص الدعاوى والتيقن منها ،ومن ثم يجري
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تقدميها ملؤسسة التأمني الوطني.
إن مؤسسة التأمني الوطني تدفع للعمال حقوقهم حلساباتهم البنكية مباشرة ،والتي تشمل تعويض الفصل،
وأجرة العامل ،وذلك حتى مبلغ أقصاه  72000شيكل حدده القانون ،ويجري تعديل هذا املبلغ سنويا.
يذكر هنا ،أن رسوم احملكمة املركزية إلصدار أمر حل الشركة هي رسوم باهظة تقارب ( 5000شيكل) ،ولذلك
يُفضل أن تقدم الدعوى من قبل مجموعة عمال بشكل جماعي ،من أجل تقاسم التكلفة العالية ،وكذلك
عليهم التحلي بالصبر بسبب املدة الزمنية التي تطول نسبيا من يوم تقدمي الطلب بأمر حل الشركة وحتى
تقاضيهم حقوقهم.
هناك إمكانية أخرى حيث ميكن للعامل أن يتوجه إلى مؤسسة املقدسي – العيادة القانونية لتلقى املساعدة
واملشورة بهذا الصدد ،وهناك إمكانية إلعفاء العامل من رسوم احملكمة.

حاالت تعترب �إقالة تلزم التعوي�ضات
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:
تردي 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 أيام العمل بشكل جذري وذلك على مدار فترة غير محددة ،يحسب كتردي في ظروف العمل.
• توزيع عمل مميز أو غير مساوي بني العمال.
• تخفيض درجة العامل مثال من مسئول 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 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.
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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 الفرصة ملُشغله لتحسني الظروف
املتردية إذا أمكن ذلك.

• االستقالة 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 على 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.
• إيقاف العمل بسبب الوفاة (وفاة العامل أو صاحب العمل) أو إفالس صاحب العمل وكذلك في حالة حل
الشركة.
• استقالة والد/والدة بعد الوالدة أو الت ّبني بهدف العناية بالطفل.
• انتهاء فترة عقد العمل وصاحب العمل لم يعرب عن نيته بتجديده أو يبادر لتجديده.
• استقالة عامل/عاملة بسبب وصوله إلى سن التقاعد.
• استقالة بسبب الزواج ونقل مكان السكن الى بلدة الزوج /الزوجة ،على ان ال تقل املسافة عن  40كم
• استقالة بسبب نقل مكان العمل ملكان اخر يبعد عن املكان احلالي مسافة ال تقل عن  40كم

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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