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

مــلــــــــخص قوانين مساواة
أجر العامل و العاملة
نشرة شهرية تهتم بشؤون العمال المقدسيين العاملين في سوق العمل اإلسرائيلي والمستوطنات العدد الرابع  ،تشرين أول 2012
قانون مساواة اجر العامل و العاملة:
الـمـ ـان وقـابـل
لقد تم تشريع هذا القانون من أجل ضمان مساواة األجر أو كل مقابل بين العامل والعاملة في نفـ
العمل الذي يقوم به الرجل وإنما عمل مشابه لـه
بالضرورة هو نف
العمل أو عمل مشابه ،وننوه أن العمل المشابه لي
نف
ظروف العمل.
مبدئياً من حيث الجهود ،ال فاءات المهنية ،والمسؤولية ،في نف
قانون عمل المرأة الحامل:

 . 1قانون عمل المرأة الحامل:
لقد حدد قانون عمل المرأة لعام  1591حقوق المرأة العاملة ،ومن جهة أخرى حدد واجبات المُشغل وتقيـيـدات مـعـيـنـة
بالنسبة لتشغيل المرأة في ظروف معينه ،كاإلخصاب والحمل والمحافظة على الحمل ،والوالدة واألمومة ،وما شابه.

 . 2عالجات اإلخصاب والحمل:
بحقوقها المالية) التغيب عن عملها من أجل تلقي عالج طبي لإلخصاب والحمـل (حـتـى
يحق للمرأة العاملة ( دون الم
أربعة عالجات طبية) لمدة  11يوما خالل فترة الحمل لمن تعمل  9أيام في األسبوع ،أو  22يوما لـمـن تـعـمـل  1أيـام فـي
األسبوع.
ومن الجدير بالذكر هنا ،أنه يحق للزوج التغيب عن عمله لمدة  12يوما في السنة من أجل تلقي عالج اإلخصـاب وللـ
بعد إرفاق التقارير الطبية من الطبيب المُعالج وإبالغ المُشغل مسبقا عن الغياب.

 . 3فترة الحمل:
يحق للعاملة التغيب في فترة حملها إلا كان األمر ضروريا حسب تقرير طبي ،وفترة غيابها ال تم
حسب أقدميتها عند مُشغلها.

بمواصلة حقوقهـا

بأجرها من أجل مراقبة الحمل وفحوص طـبـيـة عـلـى
األمر ،يحق للمرأة الحامل التغيب عن عملها دون الم
كذل
لمدة  12ساعة لمن تعمل أكثر من  1ساعات يوميا ،و 22ساعة لمن تعمل أقـل مـن  1سـاعـات
مدى فترة حملها ولل
يوميا.
من الحمل عليها إبالغ مُشغلها بذل  ،وبدوره يُمنـع مـن تشـغـيـلـهـا
عندما ت ون المرأة الحامل في شهرها الخام
وأرفقت تقرير طبي يتيح لها لل  ،وأيضا يُـمـنـع
ساعات إضافية وفي أيام الراحة األسبوعية ،إالّ إلا وافقت على لل
ب تاب خطي.
المُشغل من تشغيل المرأة الحامل في ساعات الليل إالّ إلا وافقت على لل
ال بـتـصـريـح
بأجرها أو بدخلهـا إ ّ
إن قانون عمل المرأة يحظر على المُشغل تخفيض ساعات عمل المرأة بش ل يم
خطي من وزير العمل ،وهذا بشرط أن ت ون المرأة عملت عند لات المُشغل  1شهور على األقل.
يُمنع على المُشغل من فصل العاملة الثابتة في عملها أثناء فترة حملها وبسبب الحمل ،ولـ ـن يـمـ ـن
 .1كذل
للمُشغل أن يفصل العاملة الحامل بعد الحصول على تصريح خطي من وزير العمل ،والذي يُعـطـى بـعـد الـتـيـقـن أن
بسبب الحمل
الفصل لي

العدد الرابع تشرين أول 2212

الصفحة الثانية

 .1إجازة الوالدة:
تستحق المرأة التي تلد إجازة من العمل لمدة  12أسبوعا ،ويم نها الخروج إلجازة مبـاشـرة بـعـد الـوالدة او خـالل 1
أسابيع قبل الوالدة .يمنع منعاً باتاً تشغيل أو إقالة عاملة في فترة إجازة الوالدة ،هناك إم انية توزيع اإلجازة بين الرجـل
والمرأة شرط أن تخرج المرأة لإلجازة في الستة أسابيع التي تلي فترة الوالدة.

 .9تمديد إجازة الوالدة واإلجازة بدون راتب:
إلا اضطرت األم والطفل لعالج طبي بعد الوالدة فيحق لها تمديد إجازة الوالدة (حتى  11أسبـوعـا) أو تـقـسـيـم
إجـــــازة الـــــوالدة ،ألن الـــــعـــــالج الـــــطـــــبـــــي ال يـــــحـــــســـــب مـــــن أيـــــام اإلجـــــازة.
إلا كان هناك أكثر من مولود واحد فيحق لألم تمديد إجازة الوالدة بأسبوعيـن ،بـاإلضـافـة إلـى إجـازة الـوالدة،
يستحق األب أو األم إجازة بدون راتب لالعتناء بالطفل ،وت ون مدة اإلجازة هي ربع عدد األشهر التي عمال فيها لـدى
المشغل ،حتى سنة واحدة .شرط هذه اإلجازة هو أقدميه سنتين على األقل لدى نف المشغل .كـذلـ  ،فـفـي
نف
هذه اإلجازات  -تمديد إجازة الوالدة أو إجازة بدون راتب بعد إجازة الوالدة  -يمنع المشغل من إقالة األم العاملة.

 .1مخصص المرأة الوالدة أثناء إجازة الوالدة:
يحق للمرأة العاملة أن تحصل على كامل أجرها (حتى أعلى اجر حدده القانون) في فترة إجازة الوالدة ،ولل
أن:
تعمل عاملة أو مستقلة في إسرائيل.
تعمل في خارج البالد ،إلا كانت هي ومشغلها مواطنين إسرائيليين وتمت اتفاقية العمل في البالد.
ت ون موجودة ضمن إطار التأهيل المهني ،وبلغت 11سنة ودفع عنها رسوم التأمين الوطني.
المشغل.
أن ت ون قد عملت مدة ال تقل عن  1أشهر على األقل وال يشترط عند نف

 .7مخصصات التأمين الوطني المتعلقة بالوالدة:
يدفع التأمين الوطني المخصصات التالية:
منحة للحفاظ على الحمل.
عالج الوالدة (أو منحة عالج الوالدة خارج البالد).
مخصصات الوالدة.
رسوم الوالدة (للفترة الزمنية في إجازة الوالدة).
تمويل فحص ماء الرأس (للنساء فوق سن  39سنة).

شـرط

