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االنتهاكـــات التي يتعرض لها العمـــال
نشرة شهرية تهتم بشؤون العمال المقدسيين العاملين في سوق العمل اإلسرائيلي والمستوطنا ت

العدد السابع ،كانون الثاني 2013

االفتتاحية:
ففي هذا العدد سوف نسلط الضوء على بعض االنتهاكات التي يتعرض لها
العمال الفلسطينيين في سوق العمل اإلسرائيلي ومنها التمييز في ساعات
اقرأ في هذا العدد
ساعات العمل والمغادرة
الفصل من العمل
التحرش
وكالة عمالية مؤقتة

العمل ،الفصل من العمل ،التحرش ،ووكاالت العمالة المؤقتة.
ساعات العمل والمغادرة المسموح بها :
بموجب قانون ساعات العمل والراحة عام  ،1591تحححددت سحاعحات
العمل التي يُسمح أن يعمل فيها الموظف باليوم إلى  8ساعات في اليحوم
و 59ساعة في األسبوع ولكن هناك حاالت يسمح فيها القانون بتجاوز تلك
التحديدات .كما يجب الدفع للموظفين لساعات العمل اإلضافية ،باستثحنحاء
بعض الفئات من الموظفين المستثنيين من القانون.

ويجب أن يتم حساب ساعات العمل اإلضافية على أساس يومي وليس أسبوعي أو شهري .وقد قحام وزيحر
العمل والشؤون االجتماعية بالسماح للمشغلين بالدفع لساعات العمل اإلضافية إلى حد أقصى يبلح -11
 19ساعة باألسبوع ويجب أن يكون المبل المدفوع لساعات العمل اإلضافية بمعدل دفع أعلى من معدل
الدفع لساعات العمل العادية وينص القانون أنه يتم الدفع ألول ساعتين إضافيتين في اليوم بمعدل ¼1
أضعاف الدفع للساعة العادية وألية ساعات بعد تلك الساعتين يكون الدفع بمعدل  ½1من الدفع للساعحة
االعتيادية  . 1ويحق للموظفين يوم راحة لكل أسبوع ال تقل مدته عن  63ساعة ويتم تحديد هذا اليحوم
بناء على ديانة الموظف ليتمكن من إتمام واجباته الدينية .كما يتم تخصيص بعض المستحقات من قبل كل
من المشغل والموظف لتوفير صندوق التقاعد ويمكن الحصول عليه في حاالت العجز وعند موت الموظحف
من قبل ورثته .وتبل النسبة التي يتم تخصيصها للتقاعد  % 1..9حيث يدفع المحشحغحل % 11
والموظف نسبة  %9.9كما يجب أن يخصص المشغل نسبة  %3لتعويضات إقالة الموظف .
 .1المادة  11أ
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وبموجب قانون مخصصات األيام المرضية عام  ،15.3يحق الدفع للموظفين لأليام المرضية بمحعحدل
يوم ونصف لكل شهر .وبموجب القانون ال يتم الدفع لليوم األول من اإلجازة المرضية ولكن يدفع للحيحوم
الثاني والثالث بنسبة  %6..9من األجر اليومي االعتيادي واليوم الرابع بنسبة  % .9محن األجحر
اليومي االعتيادي  . 1ويحق للموظفين الذين يعملون لمدة تزيد عن سنة الحصول على مخحصحصحات
نقاهة.6
كما يحق للموظفين بموجب القانون الحصول على تعويض عن مصروفات السفر ويتم حسحبحة تحلحك
المصروفات بناء على عدد األيام التي استخدمت فيها المواصالت العامة للوصول إلى مكان العمحل وفحي
بعض الحاالت يقوم المشغلون بإيجاد حل كما يحق للموظفين بموجب القانون الحصول على تعحويحض
عن مصروفات السفر ويتم حسبة تلك المصروفات بناء على عدد األيام التي استخدمت فيها المحواصحالت
العامة للوصول إلى مكان العمل وفي بعض الحاالت يقوم المشغلون بإيجاد حل بديل وهو توفير سحيحارة
خاصة بالعمل للموظفين وهذا أمر يتفق علية المشغل والموظف .ويُلزَم المشغلين بدفع مصحروفحات
5
السفر بموجب مرسوم صادر عن وزارة العمل
الفصل من العمل:

يعتبر الفصل غير العادل من العمل أو حرمان الموظفين المقالين من حقوقهم من أكثر الحمحشحاكحل
الشائعة عند االرتياد لطلب المعونة من العيادة القانونية ومن بين الحاالت المسجلة للمراجعين شكحلحت
نسبة  %11منهم ( 61من بين  ) 115الحاالت التي تتعلق بالفصل عن العمل وعدم التحعحويحض
الكافي بعد فقدان الوظيفة .وهناك بعض الحاالت التي يُسمح فيها للمشغل بإنهاء عقد الوظيفة بحدون
إشعار مسبق ،فعلى سبيل المثال يحق له إنهاء الوظيفة خالل أو عند إنهاء الفترة التجريبحيحة أو فحي
الحاالت التي يعمل فيها الموظف بعقد لفترة محددة أو لمشروع محدد زمنياً ولكن بشكل عحام هحنحاك
قوانين وتحديدات تحكم إنهاء عقد الوظيفة ويجب االمتثال لها من قبل المشغل والموظف عندما يريد أي ًا
منهما إنهاء الوظيفة.

 2قانون مخصصات األيام المرضية ،5736 ،عام  ،1791المواد  2و .5
http://www.martindale.co.il/Article.aspx?ArticleID=40&Text=Labor+and+Employment+Law+in+Israel 3
PLG Worldbook, Labour Relations-Israel at http://www.plgworldbook.eu.com/Resources/p/9/x/Israel%20-%420Employment.pdf 4
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ومن إحدى األمثلة على الفصل غير العادل :الفصل على أساس التمييز وهناك العديد من القوانين التحي
تحظر المشغل من فصل الموظف ألسباب تتعلق بالتمييز على أساس الجنس أو العرق أو الحديحن أو
العمر أو العجز . 9كما يوفر القانون حماية للنساء الحوامل والنساء اللواتي أنجبن أطفاال لحتحوهحم محن
الفصل إال في بعض الحاالت االستثنائية التي يمكن اإلثبات من خاللها أن إنهاء عقد الوظيفة ال يتعلق بحيي
شكل من األشكال بحمل المرأة أو بإنجابها للطفل.3
وفي الحاالت التي يكون فيها العمال منظمين أو يشكلون جزءا من اتفاقية جماعية فإنهم يكونوا محمييحن
نوعا ما من الفصل التعسفي وذلك بموجب عضويتهم في النقابات العمالية ،أما بالنسبة للموظفين غحيحر
المنضمين إلى نقابات عمالية يكون عقد عملهم المنفذ الوحيد لحمايتهم ولكن بشكل عام فحإن عحقحود
العمل تسمح للمشغل بإنهاء عقد العمل ولكن مع إشعار مسبق وتعويض إقالة مالئم ويحنحص قحانحون
التبلي المسبق بالفصل أو اإلقالة لعام  1111على أنه يقع على عاتق الطرفين إرسال إشعار مسبق قبل
إنهاء العقد وتزيد مدة اإلشعار الكافية مع مدة العمل لدى المشغل وإذا قام أحد الطرفين بإنهاء عحقحد
العمل بدون إشعار مسبق يحق للطرف المتضرر تلقي مبل تعويضي بقدر أجرة شهر عمل ولكن ال ينطبق
هذا اإلجراء في حال تم خرق جسيم للعقد من قبل أي من الطرفين كما أشارت محاكم العمل اإلسرائيلية
إلى أنه يحق لجميع العمال حضور جلسة استماع لدى المحكمة قبل فصلهم..
وفضال عن التبلي المسبق بالفصل يحق للموظفين الحصول على تعويضات اإلقالة بمبل أجرة شهر لحكحل
عام من العمل وإذا تم إنهاء عقد العمل ألسباب تيديبية يقل مبل تعويضات اإلقالة أو يُلغى كما تقل محدة
اإلشعار المسبق بالفصل أو تلغى .ويمكن للموظف الذي يتقاعد بمحض إرادته أن يحصل على تحعحويضحات
اإلقالة فقط في حاالت معينة مثل إنجاب األطفال ،أو األمراض الخطيرة أو تردي ظروف العمل ويعحتحبحر
هذا النوع من التعويض كمكافية لفترة الخدمة في العمل وكمبل يساعد الموظف حتى يستطيع أن يؤمن
عمال بديال.
وعندما يتم فصل الموظف بشكل غير عادل يمكنه رفع قضية ضد المشغل أمام محكمة العمل ،ويتمحثحل
الحل المعتاد ألي خرق لعقد العمل بتقديم تعويض عن األضرار وهو قرار متخذ بالعادة من قبل محاكم
العمل وفي بعض الحاالت االستثنائية يُمكن أن تصدر المحكمة قرار بإرجاع الموظف إلى منصبه في العمحل
حيث تمنح القوانين السابقة محاكم العمل السلطة بإرجاع الموظفين إلى أماكن عملهم في ححال تحم
إثبات أنه تم إيقاف عقدهم على أسس تمييزية.8
 5التوظيف ( قانون الفرص المتكافئة) عام 1711
 1قانون توظيف المرأة
Yoseph Herman v. Sonol Israel Ltd., judgment of Dec. 29, 2002 as cited in Guy Davidov, Unbound: Some omments on Israel’s Judicially- 9
Developed Labor Law, Comparitive Labor Law and policy Journal, Vol. 30 No. 2, p. 305
 1التعريف بقانون العمل المحلي ،دولة إسرائيل
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/info/national/is.htm#_Toc14149951
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التحرش :

يُشكل التحرش في مكان العمل مشكلة فعلية للعمال الفلسطينيين في القدس الشرقية وبالرغم من إتخاذ
التحرش أشكاال عديدة إال أن التحرش الجنسي يعتبر من أعلى درجات التحرش وأخطرها .ويحظر قانحون
منع التحرش الجنسي 9.98-الذي شُرع عام  1558كافة أشكال التحرش الجنسي وال يشحمحل هحذا
القانون أماكن العمل فقط وإنما كافة األماكن التي يحصل فيها التحرش الجنسي .وتعنى المحادة )3( 6
(ج) بقضية التحرش في أماكن العمل وينص القانون بين التحرش الجنسي يشمل نوايا ذات طحبحيحعحة
جنسية اتجاه "الموظفين في إطار العمل واتجاه شخص في إطار خدمة العمل باستخدام السحلحطحة أو
الهيكلية الوظيفية في العمل أو الخدمة" وتعتبر تلك األفعال تحرش ًا جنسي ًا بغض النظر عحن قحيحام
الشخص الذي تم التحرش به بإبالغ الجهة التي قامت بالتحرش بينه غير مهتم بنواياها الجنسية.
وكاالت عمالية مؤقتة

في السنين العشرين األخيرة ،شاعت ظاهرة العمال الذين تم تشغيلهم من قبل وكاالت عمالية مؤقتة فحي
إسرائيل ويوجد هناك عالقة ثالثية األبعاد بين كل من المستخدم (المؤسسة أو الشركة المحسحتحفحيحدة)
والوكالة والموظف وتكون الوكالة في إطار هذه العالقة بمثابة الوسيط .وتقوم الوكالة بإرسال الحمحوظحفحيحن
للعمل في شركة أو مؤسسة معينة وتستمر بمراقبة عمل هؤالء الموظفين وتلعب الوكالة دور المحشحغحل
بعدة طرق فعلى سبيل المثال تقوم الوكالة بدفع األجور للموظفين الذين تجد لهم عمالً .ويختلف نحظحام
التوظيف هذا عن النظام التقليدي للتوظيف حيث تكون العالقة مباشرة بين المشغل والموظف .ومقحارنحة
مع دول أخرى ،فإن في إسرائيل نسبة عالية من األفراد الذين يتم توظيفهم من قبل هذه الوكاالت ححيحث
أنها  9-5مرات أعلى من المعدل الموجود في كل من إنجلترا وفرنسا وألمانيا .5ومعظم المحوظحفحيحن
الذين يتعاملون مع هذه الوكاالت من الفئات التي تقع على هامش سوق العمل مثل فئة الشباب والنسحاء
واألقلية العربية في دولة إسرائيل  . 11إن التعامل مع هذه الوكاالت يعفي المشغلين من التعامل بشحكحل
مباشر مع الموظفين ،األمر الذي ال يضمن لهم حقوقهم وامتيازاتهم المستحقة .وبالرغم من أن تحلحك
العقود تكون بطبيعتها مؤقتة
إال أن العمل ذاته ال يكون مؤقتا ،ويُستغل هذا النظام بالعادة لطرد الموظفين القدامى وتشغيل الجدد أو
تشغيل الموظفين الذين تم فصلهم.
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في عام  ،1118تم تعديل قانون تشغيل الموظفين من قبل متعاقدي القوى البشرية رقحم -9.93
 11 1553وبموجب هذا التعديل يتوجب على الشركة أو المؤسسة المستفيدة من عمل الموظحفحيحن
تشغيلهم تلقائياً بعد انقضاء تسعة أشهر على نفس الوظيفة التي تم الحصول عليها من قحبحل وكحالحة
التوظيف .ويكمن الهدف من هذا القانون في تحديد نسبة تشغيل العمال من قبل وكاالت التوظيحف وذلحك
ألنها تحرمهم من حقوقهم األساسية في التعويضات والمستحقات واالمتيازات االجتماعية.
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