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كانون ثاني 2014

إعداد :احملامية ايا برتنشتاين ،نقابة م ًعا العمالية

اإلرشادات الواردة في هذا الدليل هي احلد األدنى الذي يكفله
اإلسرائيلي للعمال من سن  18عاما فما فوق ،وأي
قانون العمل ٍ
تنازل عنها من قبل العمال يكون غير ساري املفعول .املعلومات
صحيحة إلى حني تاريخ صدور الدليل ،وال حتل أبدا محل املشورة
املذكر ولكنها موجهة لكال اجلنسني.
القانونية .الصياغة هي بلغة
َّ
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يأتي إصدار هذا الدليل للحقوق في العمل مببادرة من نقابة م ًعا
العمالية التي تنشط في خدمة العمال والعاطلني عن العمل في
القدس الشرقية منذ عام  .2000في اآلونة األخيرة اتسعت آفة
الفقر في شرقي القدس لتشمل نحو  %75من السكان ،وذلك بفعل
وسعت الفجوات االجتماعية ،وعلى
السياسات االقتصادية التي ّ
خلفية بناء اجلدار الفاصل الذي ص ّعب وصول األهالي ألماكن
عملهم وللمؤسسات املسؤولة عن تقدمي اخلدمات البلدية
واالجتماعية .وعليه ،رأينا من واجبنا تكثيف جهودنا في دعم
صمود األهالي والطبقة العاملة منهم خصوصا ،إلى حني حتقيق
كامل حقوقهم بالعيش احلر الكرمي.
مستفيدون من جتربتنا طويلة األمد في معاجلة قضايا العمال
والعاطلني عن العمل انطلقنا في مشروع جديد بالتعاون مع
جمعية «عير عميم» وبدعم من االحتاد االوروبي وصناديق
أخرى ،لدعم حقوق أهالي القدس على كال طرفي اجلدار
الفاصل .وسنختص كنقابة عمالية في تقدمي اخلدمات القانونية
واالستشارية لألهالي في كل ما يتعلق مبجالي العمل والبطالة
مقابل أصحاب العمل االسرائيليني ومؤسستي التأمني الوطني
ومصلحة االستخدام ،وذلك من خالل طاقم نقابيينا ومحامينا.
ويأتي اصدار هذا الدليل كجزء من هذا املشروع ،وكلنا أمل ان
يجد فيه القارئ ما ميكن ان يزيد وعيه لضمان حقوقه وملعرفة
كيفية الدفاع عنها.

دليل احلقوق في العمل

احلد األدنى لألجور
قيمة احلد األدنى لألجور تتغير من حني آلخر وتنشر في موقع
وزارة االقتصاد (*) ( ، )moital.gov.ul/achifaوتعادل حاليا
 23،12شيكل للساعة ،أو 4300شيكل للشهر للعامل على أساس
شهري بوظيفة كاملة .على صاحب العمل دفع أجر العامل في
األول من كل شهر عن شهر العمل السابق ،بحيث ال يتأخر الدفع
عن التاسع من كل شهر .على املشغل ان يدفع للعامل عن كل أيام
العمل ،مبا في ذلك أيام التأهيل ،دورات االستكمال ،االجتماعات
وما شابه ذلك.

الساعات اإلضافية שעות
عدد ساعات العمل بوظيفة كاملة تعادل  43ساعة أسبوعيا.
في األعمال التي يجري العمل فيها خمسة أيام أسبوعيا ،أي
تسع ساعات يوميا ،حتسب الساعات اإلضافية ابتداء من الساعة
العاشرة ،وفي األعمال التي يعمل فيها ستة أيام أسبوعيا ،أي
ثماني ساعات يوميا ،حتسب الساعات اإلضافية ابتداء من الساعة
التاسعة.

األجر عن الساعات اإلضافية :

يعادل األجر عن أول ساعتني إضافيتني نسبة  %125من أجر الساعة
العادية.
يعادل األجر عن الساعة اإلضافية الثالثة وما بعدها نسبة %150
من أجر الساعة العادية.

توصية  :טיפ
نوصي العمال بتسجيل ساعات عملهم يوميا في دفتر خاص،
يشمل التاريخ وساعة بدء يوم العمل وساعة نهايته والساعات
اإلضافية .يعتبر هذا املستند رسميا ويقبل كدليل في محاكم
َّ
املشغل .في حال توفر سجل
العمل في حالة نشوب نزاع مع
احلضور للعمل نوصي بتصويره واالحتفاظ بنسخ عنه.

وردية الليل :

مدة الوردية الليلية التي تقع ساعتان منها على األقل بني الساعة
 22:00مساء و 6:00صباحا هي سبع ساعات .وعليه ،حتسب
الساعات اإلضافية ابتداء من الساعة الثامنة.
ال ميكن تشغيل العامل اكثر من  12ساعة في اليوم ،وأكثر من  15ساعة إضافية في
األسبوع إال بتصريح خاص من وزير االقتصاد .يجب أن تفصل بني يومي عمل استراحة
مدتها ثماني ساعات على األقل.
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* موقع وزارة االقتصاد moital.gov.ul/achifa

دليل احلقوق في العمل

االستراحة أثناء العمل

بدل األعياد :דמי חגים

يحق للعامل االستراحة لوقت قصير أثناء العمل لتجديد نشاطه
وتعتبر هذه جزءا من وقت العمل ويتقاضى عنها أجره .ملن يعمل
ست ساعات فما فوق يحق له اخلروج الستراحة مدتها  45دقيقة
للطعام والراحة ،على أن يكون نصف ساعة منها بشكل متواصل.
تكون هذه االستراحة على حساب العامل ،اال اذا طلب املشغل من
العامل التواجد أثناء استراحته في العمل عندها تكون االستراحة
ِّ
املشغلُ .يسمح للعامل بالصالة أثناء العمل إذا تطلبت
على حساب
ديانته ذلك ،ولكن بالتنسيق مع صاحب العمل وحسب متطلبات
العمل.

يحق ملن يعمل على أساس يومي او حسب الساعة وأمت ثالثة أشهر
في مكان عمله ،احلصول على بدل األعياد ،بشرط انه لم يتغيب
ِّ
املشغل.
عن العمل قبل أو بعد العيد بيوم دون إذن
يحق للعامل على أساس شهري احلصول على بدل األعياد منذ بدء
عمله ،فيحصل على راتبه الكامل عن الشهر الذي لم يعمله كامال
بسبب اخلروج إلجازة العيد.
يحق للعامل غير اليهودي االختيار بني احلصول على بدل أعياد
ديانته أو األعياد اليهودية .العامل غير اليهودي الذي اختار أعياد
ديانته ولكنه يعمل في مكان عمل مغلق في أعياد اليهود ،لن
يحصل على نفقات مضاعفة .باإلمكان احتساب أيام أعياد اليهود
كجزء من أيام اإلجازة السنوية وتقاضي نفقات مقابلها.
األجر عن العمل في أيام العيد يعادل  %150من األجر العادي ،مع
ضمان حق العامل باخلروج الى يوم إجازة بديل.

العطلة األسبوعية
يحق للعامل أن يعطل ملدة  36ساعة متواصلة أسبوعيا ،وهي
تصادف عادة أيام اجلمعة ،السبت أو األحد حسب ديانة العامل أو
حسب املتبع في مكان العمل.
تعادل كل ساعة عمل في يوم العطلة األسبوعية  %150من أجر
الساعة العادية ،ويعادل أجر أول ساعتني إضافيتني في هذا اليوم
 %175من أجر الساعة العادية ،وبدءا من الساعة اإلضافية الثالثة
يعادل األجر  %200من أجر الساعة العادية .يحق للعامل احلصول
على عطلة بديلة عن تلك التي عمل خاللها ،تكون مدتها  36ساعة
متواصلة.
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أيام احلداد ימי אבל
يحق ملن عمل ثالثة أشهر على األقل احلصول على أجره عن فترة
أيام احلداد في حالة وفاة قريب من الدرجة األولى (أحد الوالدين،
األوالد ،الزوج/ة ،األخوة) – على أال تفوق السبعة أيام ،وبحسب
ما تقتضيه ديانة العامل.

دليل احلقوق في العمل

اإلجازة السنويةחופשה
يحق للعامل استغالل أيام اإلجازة السنوية فعليا ،وليس فقط
احلصول على نفقاتها .فترة اإلجازة للعامل بوظيفة كاملة على
أساس شهري تصل أول أربع سنوات إلى  14يوما تزيد في السنوات
التي تليها .للعامل بوظيفة جزئية تتحدد فترة اإلجازة نسبيا جلزئية
الوظيفة وفترة العمل.
تشمل اإلجازة أيام العطلة األسبوعية وال تشمل ما عداها من
إجازات مثل األعياد ،املرضية ،يوم االنتخابات للكنيست ،إجازة
الوالدة ،فترة التبليغ املسبق.
ِّ
املشغل حتديد توقيت اإلجازة ،ولكن عليه األخذ باالعتبار
من حق
طلب العامل اخلروج في موعد آخر ،على أن يقوم العامل بتبليغه
بذلك خطيا قبل املوعد بـ  30يوما.
باإلمكان تقسيم فترة اإلجازة ،على أن تكون سبعة أيام منها
ِّ
املشغل إخراج العامل إلجازة عليه تبليغه
متواصلة .إذا اعتزم
بذلك مسبقا ،وإذا زادت مدة اإلجازة عن سبعة أيام فعليه تبليغه
بذلك قبل أسبوعني من املوعد.
يحق للعامل عدم استغالل أيام اإلجازة ونقل ما ال يزيد عن سبعة
أيام منها من سنة ألخرى ،وذلك ملدة ثالث سنوات متواصلة فقط.
في حال إنهاء العامل عمله دون استغالل أيام إجازته فمن حقه احلصول على نفقاتها.

اإلجازة املرضيةחופשת
حتق للعامل الذي يقدم تصريحا طبيا لتغيبه عن العمل بسبب
مرضه أو مرض االبن/ة ،الزوج/ة ،الوالد/ة ،أو بسبب حمل
وإجناب الزوجة .على التصريح ان يكون صادرا عن طبيب صندوق
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املرضى وليس عن طبيب خاص.
الفترة التي يستحق عنها العامل إجازة مرضية هي يوم ونصف عن
كل شهر عمل ،على أال تزيد عن  90يوما باملجمل.

نفقات اإلجازة املرضية:
ال ُتدفع نفقات عن يوم املرض األول ،وتعادل عن اليوم الثاني
والثالث من املرض  %50من األجر العادي ،وعن اليوم الرابع فما
فوق تعادل  %100من األجر.
اذا استغل العامل كامل أيام اإلجازة املرضية فال يحق له احلصول
على نفقات إجازة مرضية إضافية.
مينع فصل العامل خالل خروجه إلجازة مرضية.

بدل نفقات السفرהנסיעה
يحق للعامل احلصول على بدل نفقات السفر ،إال في احلاالت التي
يوفر فيها صاحب العمل وسيلة السفر.
على املشغل ان يعيد للعامل نفقات سفره على أال تزيد عن 25،20
شيكل لليوم ،أو حسب قيمة بطاقة السفر الشهرية للمواصالت
العامة ،األرخص من بني االثنني.
العامل الذي يضطر الستخدام سيارة أجرة بسبب العمل أيام
السبت او العيد او في ساعات متأخرة ،فمن حقه احلصول على
 25،20شيكل لليوم فقط ،إال اذا اتفق على غير ذلك بني الطرفني
أو حسبما ينص االتفاق اجلماعي.
ال يحق للعامل احلصول على بدل نفقات السفر عن األيام التي
يتغيب فيها عن العمل.
دليل احلقوق في العمل

بدل النقاهةדמהבראה
يحق للعامل احلصول على بدل النقاهة فقط بعد إمتامه سنة عمل
على األقل ،وقيمته  374شيكال لليوم (القيمة تتغير من حني آلخر،
حسبما ينشر في موقع وزارة االقتصاد)

أيــام النقــاهـة املستحقـة للعـامل
بوظيفة كاملة هي التالية:
السنة األولى –  5أيام
السنتان الثانية والثالثة –  6أيام
السنة الرابعة وحتى العاشرة –  7أيام
السنة ال 11حتى ال 8 – 15أيام
السنة ال 16وحتى ال 9 –19أيام
من السنة العشرين فما فوق –  10أيام

يحولها املشغل من حسابه ،و%5،5
أ .بند التوفير التقاعدي ّ %6 -
ويحولها للصندوق؛
من أجر العامل يخصمها املشغل
ّ
ِّ
املشغل من حسابه.
يحولها
ب .بند تعويضات الفصلّ %6 :
يحق للعامل حترير اموال التعويضات من صندوق التأمني
التقاعدي حتى في حالة استقالته من العمل ،اال في احلاالت التي
تبرر حرمانه منها.

توصية :

مع انتهاء عملك اطلب من املشغل مستند  – 161مستند لتحرير
تعويضات الفصل من صندوق التقاعد.

للعامل بوظيفة جزئية يحتسب بدل النقاهة نسبيا جلزئية الوظيفة
او جلزئية فترة التشغيل ولألقدمية في العمل.

التقاعد :פנסיה
على املشغل حتويل دفعات لصندوق التقاعد عن كل عامل أمت
ِّ
املشغل القيام
 21عاما ،وكل عاملة أمتت  20عاما .يتوجب على
بذلك بعد إمتام العامل ستة أشهر من العمل ،اال اذا كان العامل
ِّ
املشغل بتأمينه من بداية
مؤمنا في صندوق تقاعد ،عندها ُيل َزم
ّ
عمله.
ابتداء من عام  2014تبلغ نسبة الدفعات الواجب حتويلها إلى
صندوق التقاعد  ،%17.5 -تنقسم على النحو التالي:
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الفصل من العمل :פיטורי

توصية  :טיפ

يحق للمشغل ان يفصل العامل من عمله فقط بعد إجراء جلسة
استماع ،يكون العامل قد حصل قبلها بوقت معقول على مبررات
الفصل ليتمكن من إعداد ر ّده عليها .من حق العامل إحضار محام
لتمثيله في جلسة االستماع .على الفصل أن يتم بحسن نية
ولسبب موضوعي وليس العتبارات غريبة.

في حالة حدوث إساءة في ظروف العمل نوصي العامل بإبالغ
ِّ
املشغل باإلساءة خط ًّيا ،وإمهاله وقتا إلصالح الوضع.

تعويضات الفصل:

تعويضات الفصل حتق للعامل الذي أمت سنة عمل كاملة وأيضا:

ُفصل من عمله.
توفي.
استقال بعد ان أبلغ املشغل بحدوث إساءة ملموسة في ظروف
عمله على نحو ال ّ
ميكنه من مواصلة العمل ،ولم يتم تصحيح
اإلساءة.
استقال بسبب وضعه الصحي.
استقال/ت بسبب انتقاله/ا للسكن ملسافة تزيد عن  40كيلومترا
من مكان عمله لغرض االنضمام للسكن مع الزوج/ة.
ِّ
املشغل.
استقال على أثر وفاة
بلغ سن التقاعد.
عاملة استقالت خالل تسعة أشهر من يوم الوالدة.
إفالس صاحب العمل.
ُتدفع تعويضات الفصل ملن مت فصله قريبا من فترة إنهائه السنة
ِّ
املشغل ان الفصل كان لسبب موضوعي وليس
األولى ،اال اذا اثبت
لغرض التهرب من دفع تعويضات الفصل.
13-12

عمال من القدس واحمليط الذين مت فصلهم بشكل تعسفي من مصنع صودا سترمي في
ميشور ادوميم في لقاء مع ناشطي نقابة مع ًا
دليل احلقوق في العمل

كيفية حساب التعويضات :איך
للعامل بأجر شهري حتسب التعويضات على أساس قيمة األجر
األخير  Xعدد سنوات العمل.
للعامل بأجر يومي أو حسب الساعة  -معدّ ل عدد أيام /ساعات
العمل خالل آخر  12شهرا  Xتعريفة األجر األخير عن اليوم/
الساعة (املرتفع)  Xعدد سنوات العمل.

مدة اإلبالغ املسبق بالفصل:
على املشغل إبالغ العامل مسبقا وبشكل خطي بنيته فصله من
العمل ،وحتديد التاريخ الفعلي لوقف عمله .تختلف املدة حسب
األقدمية في العمل ،وهي كما يلي:
للعامل بأجر شهري :يوم واحد عن كل شهر في األشهر الستة األولى،
يضاف اليها يومان ونصف عن كل شهر يليها حتى إمتام السنة .بدءا
من السنة الثانية تصل فترة التبليغ املسبق إلى شهر.
للعامل بأجر يومي/حسب الساعة :خالل السنة األولى  -يوم عن
كل شهر؛ بعد إمتامه السنة األولى –  14يوما؛ خالل السنة الثانية
–  14يوما ويوم عن كل شهرين؛ خالل السنة الثالثة –  21يوما
ويوم عن كل شهرين من تلك السنة؛ بعد إمتام ثالث سنوات -
شهر.
يحق للمشغل االستغناء عن عمل العامل خالل فترة التبليغ املسبق
وأن يدفع له مقابلها .ال يحق للمشغل ان يخصم من بدل مدة
التبليغ املسبق أيام اإلجازة أو اإلجازة املرضية.
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مدة اإلبالغ املسبق باالستقالة:

ِّ
املشغل تبليغا مسبقا وخطيا بنيته االستقالة
على العامل إعطاء
من العمل ،وذلك خالل نفس الفترة التي أوردناها بشأن التبليغ
بالفصل .على رسالة التبليغ ان تشمل التاريخ وكذلك التاريخ
الذي ينوي فيه العامل التوقف عن العمل.
في حال عدم تبليغ املشغل بذلك يكون من حق املشغل ان يخصم
من العامل أي مبلغ يستحقه لقاء فترة التبليغ التي لم يعمل خاللها.

قسيمة األجرתלוש שכר
على املشغل إعطاء العامل قسيمة أجر عن عمله كل شهر ،حتى
التاسع من الشهر التالي .عدم إعطاء القسيمة أو إعطاء قسيمة
ِّ
املشغل بدفع تعويضات مالية للعامل.
منقوصةُ ،تلزم

ما ضرورة قسيمة األجر؟ חשיבות ה

ّ
متكن العامل أن يعرف إذا تلقى حقوقه الكاملة.
ضرورية لدى تقدمي دعاوى ملؤسسة التأمني الوطني عن إصابة عمل،
والدة ،بطالة.

تثبت ظروف تشغيل العامل في حال اضطر ملقاضاة املشغِّل لدى محكمة
العمل.

مركبات قسيمة األجر؟ הרכב התלוש
تفاصيل العامل :االسم الشخصي ،اسم العائلة ورقم بطاقة الهوية.
املشغل :االسم ،رقم هوية ِّ
تفاصيل ِّ
املشغل/رقم الشركة ،العنوان.
تاريخ بداية التشغيل وسنوات األقدمية.
فترة العمل التي يتم مقابلها دفع األجر ،وتشمل ساعات وأيام
العمل الفعلية.
دليل احلقوق في العمل

أيام اإلجازة واإلجازة املرضية التي استغلها واملتبقية.
عدد أيام اإلجازة واإلجازة املرضية التي استغلها العامل او املتبقية في
الشهر احملدد.
تفاصيل املدفوعات للعامل :األجر العادي ،األجر عن الساعات
اإلضافية،
النقاهة ،املرضية ،اإلجازة ،بدل نفقات السفر.
اخلصم من األجر.
طريقة الدفع.
قيمة احلد األدنى لألجور للشهر والساعة في موعد الدفع.

اخلصم من األجر :ניכויי
يحق لصاحب العمل ان يخصم من أجر العامل املبالغ التالية فقط:
خصم إلزامي :ضريبة الدخل ،رسوم التأمني الوطني والتأمني
الصحي.
رسوم عضوية/خدمة في نقابة عمال.
توفير التقاعد.
غرامة منصوص عليها في االتفاق اجلماعي او في القانون.
مبلغ وافق العامل بوضوح وخطيا على خصمه من أجره ،على أال
يزيد املبلغ عن ربع أجره.

مالحظة هامة – :اذا لم يخصم املشغل رسوم التأمني الوطني
ِّ
املشغل أن يفعل .اذا تبني ذلك بعد
فعلى العامل ان يطلب من
انتهاء العمل يجب التوجه الى فرع التأمني الوطني مع قسائم
ِّ
املشغل وليس على
األجر ليثبت ان الدين للتأمني الوطني يقع على
الدين عن العامل
العامل .عندها تقوم مؤسسة التأمني بإلغاء َ
ِّ
املشغل مباشرة.
وجتبيه من

تبليغ العامل بشروط التشغيل:
ِّ
املشغل إعطاء العامل خالل  30يوما من بدء عمله ،بالغا خطيا
على
يفصل فيه قيمة أجره ،ظروف تشغيله ،حتديد طبيعة وظيفته،
ّ
ِّ
عدد ساعات عمله ،الخ .على املشغل تبليغ العامل خطيا في حال
طرأ تغيير في ظروف التشغيل.

* ُدفعات مت صرفها سلفا على حساب األجر.

كل خصم آخر :نقص مبلغ في الصندوق ،ضرر تسبب أثناء العمل،
هدايا وغيرها ،ممنوع!
ِّ
للمشغل من األجر األخير.
باإلمكان جباية بقية دين على العامل
يجب تسجيل كل خصم في قسيمة األجر.
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لتحصيل حقوقك نوصي مبا يلي :איך
اعرف حقوقك وتابع املدفوعات وقسائم األجر التي حتصل عليها.
كل بالغ منك للمشغل يجب ان يكون خطيا ،فما يقال شفهيا
يصعب إثباته.
صور بطاقات احلضور للعمل.
او
عملك
سجل ساعات
ِّ
ِّ
املشغل على اتفاق
تنظم نقابيا وشكل جلنة عمالية للتفاوض مع
جماعي ،هذا يزيد فرص حتسني ظروف العمل.
باإلمكان مقاضاة صاحب العمل لدى محكمة العمل ،حتى سبع
ِّ
املشغل .تقصر الفترة في
تكون االستحقاق على
سنوات من يوم ّ
شأن النقاهة (حتى عامني) وفي اإلجازة السنوية ( 3سنوات) ،اال
اذا مت تقدمي الدعوى في فترة عمل العامل.
التنظم في نقابة يكفل لك اإلعانة القضائية في حتصيل
حقوقك ،مبا في ذلك من خالل التوجه حملاكم العمل.

التنظيم بشكل سليم .كما يجب احلفاظ على سرية عملية
التنظيم الى حني نضوجها واإلعالن عنها رسميا .يكفي لتشكيل
جلنة عمالية تنظيم ثلث عدد العمال.

أهمية التنظيم النقابي:
ِّ
املشغل،
يقوي موقعهم التفاوضي مقابل
تنظيم العمال نقابيا ّ
ويزيد احتماالت حصولهم على حقوقهم أثناء فترة عملهم
وحتسني ظروف تشغيلهم لتفوق احلد األدنى الذي يكفله القانون.
يكفل القانون للعمال احلق بالتنظم النقابي ،ويح ّرم انتهاك حقوق
العمال املنظمني أو الناشطني في نقابة أو جلنة عمالية ،ومينع
فصلهم واإلساءة بظروف تشغيلهم.
مع هذا يسعى بعض أصحاب العمل بشكل غير قانوني الى إحباط
محاوالت العمال تنظيم أنفسهم خوفا من ازدياد قوتهم .لذا
نوصي العمال بالتوجه الى نقابة م ًعا العمالية للحصول على
املرافقة واملشورة القانونية والنقابية الالزمة إلمتام عملية
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 30عامل من القدس الذين متكنت نقابة معا من دمجهم في سلطة اآلثتر كعمال ثابتني
بعد نضال طويل ضد طريقة التشغيل املؤقتة بواسطة شركات القوى البشرية
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نقابة معا العمالية في خدمتك :מען
نقابة م ًعا العمالية تؤطر في صفوفها آالف العمال من فروع
مختلفة ،وتكفل املرافقة النقابية والقضائية لتنظيم العمال في
جلان عمالية بغرض الوصول التفاقات جماعية وحتسني ظروف
عملهم ،كما تكفل النقابة ألعضائها اإلعانة القضائية في مواجهة
أصحاب العمل ومؤسستي التأمني الوطني ومصلحة االستخدام.
تقدم النقابة املشورة القانونية األولية مجانا؛ متابعة ملفات ضد
مؤسسة التأمني الوطني ومصلحة االستخدام (مكتب العمل)
تستوجب دفع رسوم عضوية؛ متابعة ملفات ضد أصحاب العمل
تستوجب دفع رسوم عضوية إضافة الى  300شيكل دفعة ملرة
واحدة مقابل فتح امللف.
رسوم العضوية في النقابة هي كما يلي:
للعاطل عن العمل  150شيكال سنويا؛ للعامل  240شيكال سنويا.
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