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

العدد السادس 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:

•الإقالة واال�ستقالة

تتناول هذه النشرة من نشرات مشروع حماية حقوق
العمال املمول من اإلحتاد األوروبي ،حاالت اإلقالة
ّ
واالستقالة ،واالستقالة مستحقة التعويض ،وحساب
تعويضات اإلقالة ،وفترة اإلبالغ املسبق.

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 :

www.al-maqdese.org

أيار 2012

الإقالة واال�ستقالة
�أحق ّية احل�صول على تعوي�ضات الإقالة :من عمل سنة واحدة بصورة متواصلة ومتت إقالته ،يستحق
تلقي تعويضات إقالة من املشغّل الذي أقاله.
توقفات يف فرتة العمل ال تقطع فرتة الأقدمية :يُحفظ للعامل عمله بصورة متواترة حتى في حالة وجود

توقف خالل فترة العمل ألحد األسباب التالية:
أ .األعياد ،العطل السنوية.

ب .عطلة أو إجازة مدفوعة األجر ،أو غير مدفوعة األجر تعطى للعامل وفقا للقانون أو مبوافقة املشغّل.
ج .إضراب
د .حادثة أو مرض /عطلة والدة /وقاية احلمل.
ه .االستدعاء للخدمة االحتياطية في اجليش.
و .كل توقف لم تقم خالله عالقة العامل -املشغّل ال يتجاوز فترة  3أشهر .عند حدوث توقف عن
العمل لثالثة أشهر تبدأ األقدمية للحصول على تعويضات اإلقالة من جديد.
مهم التنويه الى أن التوقفات املذكورة أعاله ،ورغم أنها ال تقطع فترة األقدمية ،لكنها ال تحُ سب دائما ً

كاملة في حساب تعويضات اإلقالة .فترة املرض مثال :حتى  30يوما ً لكل سنة عمل.

الإقالة قبيل نهاية �سنة العمل الأوىل (بعد � 11 - 10.5شهرا) :يُنظر إلى اإلقالة بهذه احلالة كما لو

أنها أتت بهدف التهرب من دفع تعويضات اإلقالة ،ولذلك ،يستحق العامل تعويضات إقالة ،إال إذا مت اإلثبات
بواسطة املشغّل (إغالق العمل ،مثال )..واجب اإلثبات يقع على املُشغّل.

بحكم الإقالة)
اال�ستقالة ُم�ستح ّقة تعوي�ضات الإقالة (ا�ستقالة ُ
فيما يلي ذِكر لبعض احلاالت التي يستحق فيها العامل تعويضات اإلقالة رغم أنه لم تتم إقالته من قبل
املشغّل بل هو من استقال من عمله:
الصحي املُعتلّ أو وضع أحد أفراد عائلته (زوجة ،ابن،
صحي :استقالة العامل بسبب وضعه
ّ
 .1وضع ّ
طبية ،ورسالة من طبيب العمل ،تؤهل العامل للحصول على تعويضات
والد) مدعومة مبستندات ّ
اإلقالة ،فقط في حال لم يقترح املشغّل عليه عمال ً مالئما ً للتقييدات التي حددها الطبيب في
رسالته.
 .2االستقالة بعد الوالدة :العاملة التي تستقيل خالل  9أشهر من يوم الوالدة من أجل رعاية طفلها
األحقية في احلصول على تعويضات اإلقالة (الوضع يسري على الزوج أيضا في حاالت معينة).
لديها
ّ
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 .3تغيير مكان اإلقامة :ميكن اعتبارها كاستقالة مستحقّ ة تعويضات اإلقالة في احلاالت التالية:
أ .االنتقال لبلدة في منطقة تطوير /زراعية من بلدة ليست ضمن منطقة تطوير /زراعية،
شرط اإلقامة هناك م ّدة  6أشهر على األقل.
ب .االنتقال بسبب الزواج إلى البلدة التي أقام فيها الزوج قبل الزواج ،طاملا أن املسافة بني
مكان اإلقامة اجلديد ومكان اإلقامة السابق هي فوق الـ  40كم ،ومكان اإلقامة اجلديد
أبعد عن مكان العمل من مكان اإلقامة السابق.
ج .االنتقال في أعقاب الطالق -طاملا أن املسافة بني مكان اإلقامة اجلديد ومكان اإلقامة
السابق فوق الـ  40كيلومتراً ،وبشرط اإلقامة في محل اإلقامة اجلديد  6أشهر على األقل.

مهم التنويه
تعويضات .

يؤهل بحد ذاته للحصول على
إلى أن تغيير مكان اإلقامة إلى ما فوق الـ  40كيلومترا ال ّ

 .4االستقالة في أعقاب االنتخاب ملنصب عام.
اتفاقية العمل :العامل الذي كان موظفا ً وفقا التفاقية عمل لفترة محددة وانتهت
 .5عدم جتديد
ّ
هذه الفترة ،ينظر اليه في ضوء قانون تعويضات اإلقالة كما لو أنه أقيل ،إال إذا اقترح املشغّل عليه
جتديد اتفاقية العمل قبل  3أشهر من انتهائها.
 .6عامل ال يتلقى حقوقه األساسية :عامل ال يتلقى حقوقه األساسية املنصوص عليها في قوانني
احلماية واألوامر التوسيع (عطلة ،دفع إضافة أجر مقابل ساعات عمل إضافية ،رسوم نقاهة) ،ليس
مجبرا ً على مواصلة العمل ،لكن يتوجب عليه إبالغ املشغّل أنه غير مستعد ملواصلة العمل دون
تلقي احلقوق ،وإعطاء املشغّل فرصة إلصالح الوضع .إذا لم يستجب املُشغّل لطلبه ،بإمكان العامل
االستقالة ،ويكون مستحقا لتلقي تعويضات اإلقالة.
 .7تدهور ملموس في ظروف العمل :يحدد البند  11من قانون تعويضات اإلقالة أن من استقال
بسبب تدهور ملموس في ظروف عمله -فهو مستحق لتعويضات اإلقالة .يتطرّق التدهور في شروط
العمل لتغييرات جوهرية في ظروف العمل ،في نظام العمل ،أو مبكانة العامل في مكان العمل.
مهم التنويه أن على العامل أن يعطي للمشغّل رسالة فيها ينذره برغبته في االستقالة في أعقاب التدهور
بظروف العمل من أجل متكني املشغّل من إعادة الوضع إلى سابق عهده.
أمثلة لتدهور في ظروف العمل:
 تغيير في نسبة الوظيفة ،تغيير نوعي في ساعات العمل (االنتقال من وردية ليلية لوردية نهار ،مثال)،أخذ منصب إداري من عامل ودمجه في وظيفة غير إدارية ،سحب إمكانية التق ّدم الوظيفي ،النقل
ملكان عمل بعيد (البعد أكثر من  27كيلو مترا أو يستلزم سفر بـ  3خطوط مواصالت).
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 ارتفاع األجر هو أحد الشروط األساسية في عالقات العمل ،وإذا قرّر املُشغّل تخفيض األجر دونموافقة العامل -يحق للعامل االستقالة بسبب تدهور ظروف العمل ،وتلقي مخصصات اإلقالة
كما لو أنه أقيل من عمله.
بيئية ،مشاكل أمان في مكان العمل ،خلق
 ظروف تتيح للعامل عدم مواصلة عمله :أضرار ّظروف عمل ال متكّن العامل من مواصلة نفس العمل.
من يحدد ،اتفاقية العمل �أم املمار�سة العملية؟ كل تغيير يطلب أحد الطرفني إجراؤه على ظروف
العمل املتبعة لفترة طويلة يعتبر تغييرا ً في اتفاقية العمل (حتى لو لم تكن هناك اتفاقية عمل
مكتوبة) ويستلزم موافقة الطرفني .مثال :عامل تشير اتفاقية العمل اخلاصة به أنه باإلمكان تشغيله
ورديات نهارية أو ليلية لكن على مدار  5سنوات مت تشغيله بورديات ليلية فقط ،تعتبر مطالبته للعمل
اتفاقية العمل ،وذلك ألن
بورديات نهارية تدهورا في ظروف العمل .املمارسة العملية هنا تتغلّب على
ّ
عمل العامل ملدة سنوات في ظروف معينة ،فعليا ً أوجد “اتفاقية عمل جديدة باملمارسة” بينه وبني
املُشغّل.
األحقية باالستقالة واعتبارها
مهم التنويه الى أنه في حال مرور فترة طويلة منذ تدهور ظروف العمل،
ّ
كما لو كانت إقالة ال تعود ممكنة للعامل.

كما من املهم الإ�شارة إلى أنه في كثير من احلاالت ليس هناك اتفاق بني العامل واملشغّل إذا ما كان
احلديث يدور حول تدهور في ظروف العمل ،ومن أجل تلقي تعويضات اإلقالة يجب تقدمي دعوى حملكمة
تبت إذا ما كان هناك تدهورا ً في ظروف العمل أم ال.
العمل ،التي ّ
خم�ص�صات البطالة في حال استقالة العامل في أعقاب التدهور في ظروف العمل -يحق للعامل تلقي
مخصصات بطالة كأي عامل أقيل (كذلك في األشهر الثالثة األولى).
يؤهل من تلقاء نفسه للحصول على تعويضات اإلقالة ،لكن فقط إذا كان
 .8جيل التقاعدّ :
العامل قد بدأ العمل في نفس مكان العمل قبل بلوغه جيل التقاعد وليس لديه صندوق تقاعد
ُح ّولت إليه تعويضات اإلقالة بنسبة  %8.33على األقل من راتبه.
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ح�ساب تعوي�ضات الإقالة
إلجمالي األجر (الراتب األخير قبل اإلقالة).
الأجر الإجمايل :حساب تعويضات اإلقالة يتم وفقا
ّ
مر ّكبات الأجر حل�ساب التعوي�ض :وفقا ً للقانون ،املركبات التي تؤخذ باحلسبان لدفع تعويضات اإلقالة هي
أقدمية ،وإضافة العائلة ،وإضافة الغالء .مع ذلك ،قررت محكمة العمل أنه ليس
املرتب األساسي ،وإضافة
ّ
مهما كيفية تسمية اإلضافة ،بل فحواها -اإلضافة التي تشكّل جزءا ً ثابتا ً ال يتجزّأ من الراتب تشكّل جزءا ً
من األجر عند حساب تعويضات اإلقالة.
عموالت (ن�سب املبيعات) :العموالت التي تشكّل جزءا من الراتب هي أيضا قسم من راتب العمل حلساب
تغير من شهر
تعويضات اإلقالة ،وذلك وفقا للبند  9من أنظمة تعويضات اإلقالة ،العامل الذي تلقى راتبا ً ّ
إلى أخر (بسبب تغييرات في مبلغ العموالت ،مثال) يتم حساب راتبه من أجل حساب تعويضات اإلقالة وفقا
لـ مع ّدل الراتب في الـ  12شهرا األخيرة من عمله.

�ساعات عمل �إ�ضافية:

غير مشمولة في تعويضات اإلقالة .لكن معاش املقاولة مشمول (وعندها يتم

حساب التعويضات وفقا ملع ّدل الـ  12شهر عمل األخيرة)« .ساعات عمل إجمالية» أو «أجر شامل» مشمولون
في حساب تعويضات اإلقالة ألنهم مركب ثابت في األجر.
تغريات يف ن�سبة الوظيفة خالل فرتة العمل :احلساب هو وفقا للراتب األخير قبل اإلقالة قياسا ً حلجم
الوظيفة في كل فترة (مثال :أول سنتني بنصف وظيفة وسنتني أخريني بوظيفة كاملة :مقابل أول سنتني
يجب حساب نصف معاش وظيفة كاملة).
تغيريات يف الأجر خالل فرتة العمل :إذا حدث تخفيض في األجر خالل فترة العمل يجب حساب التعويضات
لفترة ما بعد التخفيض وفقا لألجر اخملفّ ض ،وحساب تعويضات الفترة ما قبل التخفيض حسب الراتب
األخير قبل التخفيض.
تغير حجم ساعات العمل بشكل شهري ،احلساب يتم وفقا ً ملع ّدل
تغيريات يف حجم �ساعات العمل :إذا ّ
الراتب في الـ  12شهرا األخيرة في العمل.
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فرتة الإبالغ امل�سبق
اإلبالغ املسبق :العامل الذي يستقيل ،أو املشغّل الذي يقيل عامال ً مجبران على إعطاء بالغ مسبق بصورة كتابية
أقدمية العامل في مكان العمل.
للطرف الثاني .فترة اإلبالغ املسبق تتحدد حسب
ّ
الدفع مقابل اإلبالغ املسبق :في حال لم يلتزم العامل أو املشغّل بواجب اإلبالغ املسبق عليهما دفع تعويض
للطرف الثاني مبا يساوي األجر العادي الذي كان يدفع عن مثل هذه الفترة .للمشغّل احلق بخصم املبلغ من األجر
املستحق للعامل.
فترة اإلبالغ املسبق لعامل شهري:
في األشهر الـ  6األولى

يوم عن كل شهر

في األشهر بني 12-7

 6أيام  2.5 +لكل شهر

سنة فما فوق

شهر إبالغ مسبق

فترة اإلبالغ املسبق لعامل وفق ساعات:
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خالل السنة األولى

يوم عن كل شهر عمل

خالل السنة الثانية

 14يوما  +نصف يوم عن كل شهر

خالل السنة الثالثة

 21يوما ً  +نصف يوم عن كل شهر

ما فوق الثالث سنوات

شهر إبالغ مسبق
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فرتة الإبالغ امل�سبق �أطول وفقا التفاقية العمل :ميكن التفاقية العمل أن حت ّدد فترة إبالغ مسبق أطول
بشرط أن تُلزم كال الطرفني.
الإبالغ امل�سبق و�أيام املر�ضية :باإلمكان إقالة عامل في إجازة مرضية ،لكن فترة اإلبالغ املسبق تبدأ بعد
انتهاء إجازة املرض.
الإبالغ امل�سبق و�أيام العطلة ال�سنوية :يمُ نع املشغّل من إخراج العامل لعطلة في فترة اإلبالغ املسبق.
استمرار مراكمة احلقوق خالل فترة اإلبالغ املسبق :إذا تلقى العامل إبالغا ً مسبقا ،عالقات العمل خالل فترة
اإلبالغ املسبق تستمر ويستمر العامل في مراكمة احلقوق (مثل األقدمية للتعويضات ،العطلة وما الى ذلك).
إذا أقيل بشكل فوري ،تنفصل عالقات العمل في حلظة اإلقالة.
عدم العمل خالل فرتة الإبالغ امل�سبق :إذا قام عامل بإعطاء إبالغ مسبق وفقا للقانون ،يحق للمشغّل أن
يتوقّف عن تشغيل العامل بشكل فعلي خالل هذه الفترة لكن عليه أن يدفع له مقابلها.
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يف حال تغيرّ املُ�ش ّغلني
تغير املشغّلني من املفترض أن تحُ فظ كل احلقوق في مكان العمل حتت إدارة املشغّلني
حفظ احلقوق :بحالة ّ
اجلدد (حساب أيام العطلة ،مخصصات النقاهة ..الخ وفقا لفترة األقدمية الشاملة) .تحُ فظ احلقوق حسب
مكان العمل العيني.

الأحق ّية يف تعوي�ضات الإقالة
أ .إذا استمر العامل في عمله بنفس املكان :ليس هناك حق أوتوماتيكي لتلقي تعويضات إقالة
تغير املشغّلني .في الفترة بني مشغّل وآخر هناك إمكانيتان :األولى أن يقوم املشغّل
في أعقاب ّ
األصلي بإقالة العامل وأن يدفع له تعويضات اإلقالة ،وعندها حني يتم استيعاب العامل حتت

إدارة املشغّل اجلديد تبدأ أقدميه من الصفر .الثانية ،أن ال يقوم املشغّل األصلي بإقالة العامل،
حصته من التعويضات
فيواصل العمل لدى املشغّل اجلديد .املشغّل األخير هو اجملبر بدفع ّ
وحصة املشغّل السابق.
ّ
تغير هوية املشغّل ،يكون
ب .إذا استقال العامل :في حال قرر العامل إيقاف عمله في أعقاب ّ
مستحقا لتلقي تعويضات اإلقالة (بنفس منطق بند تدهور ظروف العمل).
ج .املشغّل اجلديد ،الذي اشترى املصنع ،يكون ملزما بديون املشغّل السابق بكل ما يتعلّق
بالتحويالت لصندوق التقاعد والرواتب غير املدفوعة ،إال إذا نشر إعالنا ً بوجوب تقدمي دعاوى خالل
 90يوما ً ولم تق ّدم الدعاوى خالل هذه الفترة اخملصصة لها.

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 السادس عشر
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