نشرة شهرية تهتم بشؤون العمال المقدسيين العاملين في سوق العمل والمستوطنات اإلسرائيلية

العدد الخامس عشر

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:
•حاالت الإقالة التي ت�ستوجب التعوي�ض

كما في كل إصدارات املقدسي ولشعورها بأهمية نشر
املواد القانونية التي تتعلق بأكبر شريحة في اجملتمع
الفلسطيني أال وهي شريحة العمال .عملت الدائرة
القانونية للمقدسي ضمن مشروع احلد من انتهاكات
حقوق العمال في سوق العمل اإلسرائيلية على اصدار
هذه النشرة التي تتناول نسبة تعويضات اإلقالة،
ومكافأة نهاية اخلدمة ،والتبليغ املسبق ،واإلجازات
السنوية ،ومخصصات النقاهة ومصروفات السفر.

املكتب الرئيسي :القدس ،وادي اجلواز

شارع املقدسي  ،59ص.ب20735 :
هاتف6278997 / 6285918 :
الرقم اجملاني1700-709-717 :
فاكس6289284 :
بريد الكترونيlegal@al-maqdese.org :

فرع الرام

الشارع الرئيسي ،عمارة اجلوالني  ،ط1
هاتف2347077 / 234 0116 :
فاكس2349149 :
بريد الكترونيinfo@al-maqdese.org :
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ن�سبة تعوي�ضات الإقالة
إن مبلغ التعويضات للعامل يحسب على أساس أجر الشهر األخير مضروبا بعدد سنوات 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 هي 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

كيفية احت�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة
 فيما يتعلق بالعامل الذي يعمل براتب شهري :راتب شهر عن كل سنة. العامل بأجر (ليس براتب شهري) :أجر أسبوعني عن كل سنة. العامل املوسمي :جزء من السنة يستحق املكافأة حتى لو أن فترة عمله لم تكمل السنة. موعد دفعها هو اليوم األبعد من املواعيد التالية: يوم توقف عالقة العامل مع صاحب العمل. املوعد املقرر للدفع حسب االتفاقية. -في حال لم يتم دفع التعويضات خالل  15يوما ً من موعد الدفع فيعتبر ذلك تأخيرا في الدفع.

قانون تبليغ م�سبق بالإقالة  /اال�ستقالة لعام 2001
إن حق التبليغ املسبق (اإلشعار) باإلقالة أو االستقالة ينص عليه القانون واالتفاقيات اجلماعية في كل الفروع
التشغيلية وهدفه إعطاء العامل فرصة للبحث عن عمل آخر.
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الإ�شعار بالإقالة و�إنهاء اخلدمات
�أو ًال :العامل براتب �شهري:
 خالل الشهور الستة األولى :يوم عن كل شهر. بداية من الشهر السابع وحتى نهاية السنة األولى :ستة أيام إضافة إلى يومني ونصف عن كل شهرإضافي.
-إذا عمل العامل مدة أكثر من سنة فإن فترة التبليغ املسبق تكون شهر كامل ( 30يوم).

ثاني ًا :العامل ب�أجر يومي ولي�س براتب �شهري:
 خالل السنة األولى :يوم عن كل شهر. خالل السنة الثانية 14 :يوم إضافة إلى يوم عن كل شهرين خالل سنة العمل هذه. خالل السنة الثالثة 21 :يوم إضافة إلى يوم عن كل شهرين خالل سنة العمل هذه. بعد السنة الثالثة :شهر.إن مدة اإلشعار (التبليغ املسبق) هي حق للعامل واملُشغل على حد سواء ،فإذا أقيل العامل من عمله من غير
أن يعطى إشعارا بذلك حسب ما ذكر أعاله ،يحق له مطالبة صاحب العمل بأجرة أيام فترة اإلشعار أو جزء منها
للمشغل اشعارا ً بذلك،
كما ف ّ
للمشغل فإذا استقال العامل من غير أن يعطي ُ
ُصل أعاله .كذلك األمر بالنسبة ُ
للمشغل أن يخصم أجر هذه األيام من أجرته اجلارية.
يحق ُ

قانون الإجازة ال�سنوية
ينص قانون اإلجازة السنوية على منح العامل حق اخلروج إلجازة مدفوعة األجر مقابل كل سنة عمل ،أما مدتها
فهي كما هو مفصل في اجلدول أدناه:
سنوات األقدمية
 4-1سنوات

عدد أيام العمل األسبوعية
 5أيام عمل
 6أيام عمل
14

11

5

سنوات

16

12

6

سنوات

18

14

7

سنوات

21

16

 8سنوات وما فوق

تصل إلى 28

تصل إلى 21
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مالحظات:
•من عمل أقل من سنة يحق له إجازة يوم لكل شهر عمل.
• األرقام املفصلة في اجلدول أعاله صحيحة ملن عمل بوظيفة كاملة.
•معظم القطاعات التشغيلية تدفع مقابل بدل اإلجازات للعمال
الفلسطينيني في مكتب العمل/دائرة املدفوعات ،ولكن بقيمة احلد األدنى (
 12يوم لكل سنة) ،دون األخذ باحلسبان مسألة أقدمية مدة العمل.
•بناء على ذلك يحق للعامل مطالبة صاحب العمل مباشرة استكمال أيام
إجازته حسب األقدمية وفق اجلدول املبني أعاله.
•إن مدة التقادم الزمني للمطالبة ببدل أيام اإلجازة هي  3سنوات من يوم
انتهاء العمل.
•إن اجلدول أعاله يحدد أيام اإلجازة السنوية كحد أدنى حسب القانون وميكن أن
يزيد عدد األيام طبقا ً التفاقية العمل اجلماعية في فرع العمل.
• موعد اخلروج لإلجازة السنوية ينسق مسبقا ( 14يوما على األقل) بني العامل
واملُشغل ،وتكون أيام اإلجازة السنوية متواصلة وال ميكن جتزئتها إال ّ مبوافقة

العامل بحيث يكون جزءا منها  7أيام متواصلة على األقل.

•إن العامل الذي يعمل في أيام إجازته في عمل آخر ويتقاضى أجرا عنه ،ال يحق
له مطالبة ُمشغله ببدل األجر بدل أيام اإلجازة.
•ال يجوز جمع اإلجازات ،ولكن يحق للعامل وباالتفاق مع صاحب العمل
استغالل  7أيام على األقل من اإلجازة وإضافة ما تبقى إلى اإلجازة املستحقة
له في السنتني املقبلتني.
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�أيام ال تعترب من �ضمن الإجازات:
•أيام العطل واألعياد سواء حسب القانون أو االتفاق ،وكذلك يوم العطلة األسبوعية.
•أيام إجازة الوالدة.
•األيام التي ال يستطيع فيها العامل القيام بعمله بسبب احلادث أو املرض.
•أيام اإلضراب.
•فترة اإلشعار بترك العمل في حال عدم جتاوزها  14يوما.

�إجازة غري مدفوعة
اإلجازة غير مدفوعة األجر ،هي إجازة لفترة زمنية محددة أو غير محددة والتي يتم االتفاق عليها بني العامل
واملُشغل .وفي خالل هذه الفترة تكون عالقة العمل في مفهومها القانوني مجمدة ،أي أن العامل ال يتقاضى
أجرا أو أي حقوق اجتماعية ،كإجازة سنوية ،ونقاهة ،ومقتطعات لدائرة املدفوعات ،وكذلك ال تُشمل في فترة
العمل من أجل حسبان تعويضات الفصل من العمل أو أقدميه فترة عمل العامل من أجل حسبان حقوقه .ومن
اجلدير بالذكر أن فترة اإلجازة غير مدفوعة األجر رغم أنها ال حتسب فترة عمل إال ّ أنها ال تفصل تواصل حقوق
العامل بني الفترة السابقة لها والفترة التي تليها.

خم�ص�صات النقاهة
وفقا التفاقية جماعية عامة يترتب على املُشغلني في جميع الفروع التشغيلية دفع مخصصات نقاهة بقيمة
 351شيكل لكل يوم حتى يوم  ( 2010/07/01اعتبارا ً من  2011/07/01من املمكن أن تصل إلى  ) 365في القطاع
اخلاص ،وذلك حسب اجلدول املُبينّ أدناه:
سنوات األقدمية

عدد أيام النقاهة املستحقة

سنة

 5أيام

3-2

 6أيام

10-4

 7أيام

15-11

 8أيام

19-16

 9أيام

 20وما فوق

 10أيام
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مالحظات:
•يستحق العامل مخصصات نقاهة بشرط إنهاء سنة عمل أولى في مكان عمله.
•إن العامل في وظيفة جزئية تدفع له مخصصات نقاهة بشكل نسبي حسب
جزء الوظيفة.
•يستحق العامل مخصصات النقاهة بعد إنهاء عالقة العمل وذلك لفترة السنتني
األخيرتني لعمله ،ويحق له املطالبة بها خالل سبع سنوات من استحقاقها وذلك
طبقا لقانون التقادم الزمني.
•يتقاضى العمال الفلسطينيون في جميع الفروع التشغيلية مخصصات النقاهة
من ُمشغليهم مباشرة ،حيث أنه ال يُقتطع أي مبلغ ملكتب العمل بدل مخصصا

النقاهة.
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الأعياد
•يحق للعامل االحتفال بأعياده والغياب عن عمله في أيام أعياده املعترف بها وتقاضي أجره كامال عن هذه األعياد.
•يحق للعامل احلصول على أجر مقابل أيام األعياد ،شريطة أن ال يكون قد تغيب ( دون موافقة املشغّل ) في اليوم
الذي سبق يوم العيد وفي اليوم الذي يليه.
•يحق للعاملني التغيب عن عملهم في أيام العيد املدرجة في ديانتهم ،بصرف النظر عن ديانة أغلبية العاملني
في موقع العمل.
•العاملون الذين يلزمون بالعمل خالل يوم الراحة األسبوعي أو في األعياد ،يحق لهم احلصول على زيادة في األجر
تصل إلى  %50على األقل من أجرهم العادي مقابل كل ساعة عمل ،إضافة إلى يوم راحة بديل.
•مقابل الساعات اإلضافية في يوم الراحة أو األعياد ،يحق للعامل احلصول على  %175من أجر عمله العادي مقابل
أول ساعتني ،و  %200من أجره العادي مقابل كل ساعة بعدها.
•إن العامل الفلسطيني الذي يتقاضى أجرا عن أعياده التي يتغيب عنها ال يحق له مطالبة ُمشغله اإلسرائيلي
بأجر عن األعياد اليهودية التي ال يعمل خاللها.
•تفصيل األعياد ( للمسلمني) هو ( :عيد الفطر ثالثة أيام ،وعيد األضحى أربعة أيام ،ويوم رأس السنة الهجرية،
واملولد النبوي الشريف – اجملموع  9أيام).
•تفاصيل األعياد ( للنصارى ) هو :عيد امليالد يومني ،ورأس السنة يوم ،ويوم الوحي يوم واحد ،ويوم اجلمعة قبل عيد
الفصح يوم واحد ،وعيد الفصح يوم واحد ،وعيد األسابيع يوم واحد.

م�صروفات ال�سفر
•إن مساهمة صاحب العمل في مصروفات السفر (من وإلى العمل) منصوص عليها في اتفاقية جماعية عامة،
وتنطبق على جميع القطاعات التشغيلية.
•إن إعادة مصروفات السفر من وإلى العمل حددت مبوجب االتفاقية اجلماعية حتى مبلغ  21.14شيكل لليوم (وفقا
آلخر تعديل) إعادة مصروفات السفر ال تدفع ملن يُنقل إلى العمل على حساب صاحب العمل أو من قبله.
•إن العامل الذي يتغيب عن العمل ال يحق له املطالبة مبصروفات السفر عن اليوم الذي تغيب فيه.
•في بعض احلاالت يجري االتفاق بني العامل واملُشغل على أن األجر يشمل مصروفات السفر.
• في حالة عدم تلقي العامل مصروفات السفر التي يستحقها ،يحق للعامل مطالبة املُشغل دفع مصروفات
السفر عن فترة ال تتجاوز  7سنوات من تقدمي الدعوى بسبب التقادم الزمني.
•يفرض القانون على املُشغلني تسجيل مصروفات السفر في قسائم الرواتب وقيمتها ،وعدم تسجيلها يشكل
بينة لصالح العامل وإثبات على عدم دفعها.
ّ
•إن مصروفات السفر ال تدفع في أي حال من األحوال عن طرق مكتب العمل/دائرة املدفوعات.
العدد الخامس عشر

نيسان 2012

7

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
العدد الخامس عشر
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