مشروع رفع مستوى الوعي القانوني لحقوق العمال الفلسطينيين في القدس الشرقية المرحلة (2102-2102 ) III

إصابات العمل واإلجازة
المرضية
نشرة شهرية تهتم بشؤون العمال المقدسيين العاملين في سوق العمل اإلسرائيلي والمستوطنات العدد اخلامس ،تشرين الثاني 2012 ،
قانون مخصصات األيام الماضية:
لقد تم تشريع قانون مخصصات األيام المرضية من أجل ضمان حق العمال غير المنظمين في الحصول على أجرتهمم
في فترات مرضية تضطرهم الغياب عن عملهم ،و تقاضي جزء من أجرتهم عن الفترة المرضية.
إن القانون يعطي العامل حق أدنى وهو  81يوم في السنة مع إمكانية تجميع هذه األيام حتى  09يوم.
إن ما حدده القانون هو الحد األدنى فقط ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معظم اتفاقيات المعمممل المجممماعميمة،

ماصمة

االتفاقيات الصناعية ،ألزمت تأمين العامل بصناديق عامة لضمان أيام مرضيه إضافية والمتمي تمممكمن المعماممل ممن
استحقاق أيام مرضية تزيد عن  81يوم بالسنة.
وينص القانون على أن العامل ال يستحق تقاضي تعويض مالي عن األيام المرضية التي لم تُستغل من قبله ،إالّ إذا سُمح له
بذلك بموجب اتفاقية العمل الجماعية ،كما هو الحال في المؤسسات الحكومية مثالً.
إن العامل الذي عمل في أيام مرضه وتقاضي عن هذه األيام أجرا ال يحق له المطالبة بدفع تعويض إضافي له مقمابمل
األيام المرضية.

مركبات األجر التي تشمل في حسبان األيام المرضية هي:
 ان األجر األساسي ،وعالوة األقدمية ،وعالوة غالء المعيشة ،وعالوة عائلية ،وعالوة مهنية. إن األجر مقابل األيام المرضية يعد جزء من األجر العادي وهو شبيه به ،بحيث أنه على المُشغل دفعه في الممموعمد المذييدفع به أجر العامل ( بشرط أن العامل قدم التقارير الطبية لمُشغله قبل أسبوع من موعد الدفع).
إن عدم دفع األجر مقابل األيام المرضية أو التأ ر في دفعه ،مثله كمثل التأ ير في دفع الراتب العادي ،وبهذه المحمالمة
يحق للعامل مطالبة مُشغله بدفع تعويض تأ ير أجره مقابل األيام المرضية.

إصابات العمل:
تقسّم إصابات العمل إلى قسمين:
 .8حادث العمل :وهو ما قد يحدث للعامل أثناء تأديته لعمله في مكان العمل أو أثناء

روجه من البيت إلى العمل؛ ساعة

قبل الوصول للعمل أو العكس ساعة بعد الرجوع من العمل ،كذلك حادث الطرق الذي يحدث أثنماء المخمرون ممن
العمل إلى البيت أو العكس أو

الل تأدية العامل لعمله.
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الصفحة الثانية

 .2أمراض المهنة :يتعرض العامل ألمراض مهنة بسبب تعرضه المستمر
أثناء عمله في أعمال معينة ومحددة؛ وهي إصابات دقيقة متواصلة
العمل والتي تؤدي في نهاية المطا

الل فترة زمنية متواصلة لمممواد مسمممممة

الل فترات زمنية والتي تحمدث بسمبمب فمرو

إلى مرض المهنة ،كأمراض في الرئة مممن يمعمممل فمي المغمازات السماممة ،أو

إصابات في أجهزة السمع جرّاء التعرض إلى ضجيج مستمر أثناء العمل.
على العامل في حالة تعرضه إلصابة عمل أن يقوم بالتالي:
تقديم طلب ( مخصص إصابة) لمؤسسة التأمين الوطني مرفقا إليها تقارير طبية.
قسائم الرواتب (كلوشات).
نموذن رقم  259موقّع من صاحب العمل بخصوص وقوع الحادث

طاب قبض مخصصات العالن الطبي:
يجب تقديم الطلب في النموذن المالئم ،في فرع مؤسّسة التأمين الوطني في مكان اإلقامة

الل  82شهر ممن تماريم

اإلصابة.

طلب مخصصات مرضية اثر اإلصابة:
تقوم مؤسسة التأمين الوطني بدورها بفحص طلب العامل ثم يُدفع بدل األيام المرضية لملمعماممل جمرّاء اإلصمابمة
لحسابه في البنك وفق التقارير الطبية ولغاية مدة أقصاها ثالثة أشهر ،ويتم دفع التعويض بنسبة  % 55ممن ممعمدل
أجرة العامل في الثالثة أشهر التي سبقت مدة العمل.

طلب عاجز محتان:
في الكثير من األحيان تكون اإلصابة بالغة و طيرة بحيث أنها تؤدي إلى عجز دائم عند المصاب يعيقه عن المعمممل
أو يمنعه من الرجوع إليه في الفترة بعد انقضاء الثالثة أشهر األولى ،ثم يحول إلى لجنة من التأمين الوطني ويمتمم إيمقما
راتبه ،وفي هذه الحالة يستطيع العامل المصاب تقديم طلب آ ر لمؤسسة التأمين الوطني ( طلب عاجز ممحمتمان)،
وبعد فحصه من قبل مؤسسة التأمين الوطني والتيقن من عجزه عن العمل كما ذكر أعاله يدفع له راتباً شهريا حسمب
معدل أجره وذلك حتى تنتهي إجراءات نسبة تعيين عجزه الدائم.

طلب تعيين نسبة عجز دائم ( اعاقة دائمة):
في حاالت معينة يبقى عند العامل المصاب عجز "جسدي" أو صحي إثر إصابته ،وفي هذه الحاالت بعد عالن المعماممل
المصاب واستقرار حالته الصحية ،يقوم بتقديم طلب آ ر لمؤسسة التأمين الوطني ،وهو طلب تعييمن نسمبمة عمجمزه
الدائم عن العمل .وتقوم مؤسسة التأمين الوطني بعد ذلك بواسطة لجنة طبية بفحص العامل المصماب ممن أجمل
تعيين نسبة العجز الدائم لديه .وفي حالة تعيين نسبة عجز دائم من  %81إلى  % 80يدفع للمصماب تمعمويمض بمدفمعمة
واحدة تحسب حسب نسبة عجزه ومعدل معاشه.
أما إذا كانت نسبة العجز ما فوق  % 29يدفع للعامل المصاب تعويض حسب نسبة عجزه ومعدل معاشه.
وفي حالة رفض الطلب أو تحديد نسبة إعاقة ال تعكس حقيقة وضع العامل ،يحق للعامل االستئنا

على قرار اللجمنمة

الطبية بخصوص نسبة العجز الدائم للجنة طبية عليا من قبل مؤسسة التأمين الوطني ،وعلى قمرار الملمجمنمة المعملميما
يمكن االستئنا

(بأمور قانونية فقط) إلى محكمة العمل اللوائية.
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الصفحة الثالثة

تقديم دعوى إلضرار جسمانية:
بعد انتهاء فحص أمور العامل في مؤسسة التأمين الوطني أو من

اللها ،يحق للعامل المصاب تقديمم دعموى ضمد

مُشغله أو شركة التأمين (إذا كان المُشغل مؤمنا) للتعويض عن أضراره الجسمانية عقب الحادث ،في همذه المحمالمة
على العامل مقدم الدعوى إرفاق تقرير طبي من طبيب مختص بخصوص نسبة عجزه (إصابته) ،وكذلك اإلثبمات
بأن حادث العمل وقع بسبب إهمال من المُشغل جراء عدم توفير وسائل الوقاية واألمان والسالمة للعمال.

