ِبطلع ِلك
دليل حقوق النساء العامالت

عزيزيت العاملة؛
نضع بني يديْك هذا الدليل املتواضع من أجل السعي لتوضيح وتعميق معرفتك مباه ّية حقوقك األساس ّية يف حقل العمل .فنحن نرى
أنّ رفع وعي النساء لحقوقه ّن يف العمل يُسهم يف وضع حدٍّ لظاهر ِة استغالل النساء الفلسطين ّيات العامالت ،ويف تحسني رشوط
تشغيلهنَّ.
الخاص يف إرسائيل
الفلسطيني
القطاع
يف
العامالت
الفلسطينيات
النساء
حقوق
"انتهاك
كيان،
ة
ي
جمع
أجرته
الذي
البحث
أظهر
ّ
ّ
ّ
( ")2013صور ًة قامت ًة لظروف تشغيل النساء الفلسطين ّيات يف إرسائيل ،إذ يجري استغالل عدم معرفة النساء بحقوقه ّن وانتهاكها
منهجي .و ُيضاف إىل انتهاك املُشغّلني لحقوق العامالت العرب ّيات ،التقصريات الواضحة من طرف الدولة ،عىل شاكلة عدم توفري
بشكل
ّ
فرص عمل مالمئة وعدم فحص مدى تطبيق قوانني العمل الوقائ ّية يف أماكن عمل النساء العرب ّيات.
ِ
ٍ
العمل ّية ،وهي ُمحدّ ثة حتى نهاية أيّار َ .2015و َج َب التنويه بأنّه قد تطرأ
معلومات أساسي ًة حول
يشمل هذا الدليل
حقوقك ّ
نصح دامئًا مبراجعتنا أو مراجعة حقوق ّيني
تعديالت قانونية بعد نرش هذا الدليل ال نستطيع بطبيعة الحال التط ّرق إليها مسبقًا ،ولذا يُ َ
ختصني .ونشدّ د أيضً ا عىل أنّ املعلومات املطروحة يف هذا الدليل هي معلومات أساس ّية وأ ّول ّية فقط ،وال تشكّل استشارة قانون ّية
ُم ّ
وال تُعترب ً
ختص.
بديل عن االستعانة مبُ ٍ
حام أو ُم ٍّ

{

ٍ
ِ
معلومات أخرى و/أو عىل استشارة قانون ّية ،الرجاء التو ّجه إىل:
رغبت بالحصول عىل
يف حال
نسوي
القسم القانو ّين يف كيان -تنظيم
ّ
هاتف ،04 – 8641291 :أوinfo@kayan.org.il :

}
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إبالغك بشروط العمل
ِ
ِ
عملك ،وذلك خالل  30يو ًما عىل األكرث من بداية عملك .عىل البالغ أن يشمل:
تسليمك بالغًا خطّ ًّيا يعرض فيه رشو َط
عىل امل ُشغّل
الرسمي وتفاصيل العاملة؛
تفاصيل طر ْيف تعاقد العمل :أي تفاصيل امل ُشغّل
ّ
توصيف الوظيفة؛
موعد بداية العمل و ُم ّدته ،يف حال كان لفرتة مح ّددة؛
ساعات العمل؛
املسؤول/ة املبارش/ة عنك يف العمل؛
ذكر جميع املبالغ امل ُستحقّة للعاملة؛
أيّام العطل األسبوع ّية؛
املؤسسات التي تُح َّول املبالغ إليها.
تفاصيل عن امل ُستحقّات االجتامع ّية وتفاصيل ّ
يف حال كانت العاملة موظّفة من خالل رشكة قوى عاملة أو رشكة خدمات ،يجب عىل البالغ الخط ّّي أن يشمل أيضً ا الرشوط املوجودة يف اتفاقية
يل.
التشغيل بني الرشكة وبني املشغِّل الفع ّ

الحد األدنى لألجر
ّ
يُح ّدد قانون الح ّد األدىن لألجور
لعام  ،1987الح ّد األدىن لألجر الذي
أقل
ُي َنع امل ُشغّل من دفع أج ٍر َّ
قمت ِ
منه ،أو تقييده ،حتى لو ِ
أنت
بالتنازل عنه .أ ّما إذا كانت وظيفتك
جزئيّة فيجري عن َدها تحدي ُد األجر
تب ًعا لجزئ ّية العمل.
نعرض ِ
لك يف الجدول أدناه قامئة
الح ّد األدىن لألجور ،ابتدا ًء من شهر
نيسان  ،2015وللسنوات القادمة:

الحد األدنى لألجور
ّ

الزمنية
الفترة
ّ

شيكل
ً 4,650
التاليي:
املبلغي
املبلغ األعىل من بني
ْ
ْ

 1نيسان  31 - 2015آذار 2016
نيسان  – 2016حزيران 2016

القطري العام لألجور
شيكل أو  47.5%من املعدّل
ً 4,650
ّ
يف يوم .1/4/2016
التاليي:
املبلغي
املبلغ األعىل من بني
ْ
ْ

أيلول  – 2016كانون األول 2016

القطري العام لألجور
 4,825شيكالً أو  47.5%من املعدّل
ّ
يف يوم .1/4/2016
 5,000شيكل.

ابتدا ًء من كانون الثاين 2017
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}}موعد دفع األجر
ِ
مثل :إذا
عملت فيهً .
وفقًا لقانون حامية األجور لعام  ،1958يجب عىل املشغّل دفع األجر حتى اليوم التاسع من الشهر الذي ييل الشهر الذي
ِ
بدأت العمل يف شهر شباط فإ ّن عىل املشغّل دفع مستحقّات شهر شباط حتى موعد أقصاه التاسع من شهر آذار لنفس السنة .وإذا مل يقم
يحق ِ
لك الحصول عىل تعويضات بسبب التأخري.
املشغّل بدفع أجرة العمل وفقًا للبند أعالهّ ،

(تلُوش)
}}قسيمة الراتب ْ

كل شهر.
يجب عىل امل ُشغّل تسليمك قسيمة راتبك حتى اليوم التاسع من ّ

}} على قسيمة الراتب أن تشمل البيانات التالية:
ýýتفاصيل العاملة الشخص ّية :االسم ،اسم العائلة ورقم الهويّة؛

ýýتفاصيل امل ُشغّل :االسم ،رقم الهوية أو رقم الرشكة ،عنوان ومكان العمل أو عنوان مكتب املشغّل؛
ýýاألقدم ّية يف مكان العمل :تاريخ بدء العمل ،األقدم ّية املتواصلة يف نفس مكان العمل؛

الشهري أو باملقاولة؛
اليومي أو
ýýطبيعة الوظيفة :حجم الوظيفة ،طريقة الدفع :وفق الساعة أو العمل
ّ
ّ

ýýساعات العمل :تفصيل أيام العمل وساعاته الفعلية .يف حال أ ّن قانون ساعات العمل والراحة ال يرسي عىل العاملة يجب ذكر
ذلك بوضوح تا ّم يف قسيمة الراتب؛

ýýمستحقات أخرى مثل أيام العطلة السنويّة وما تبقى منها ،واأليّام امل َرض ّية التي تم استغاللها وما تبقى منها؛

مخصصات العطلة وما شابه؛ مجموع
مخصصات النقاهةّ ،
 ýýالراتب :أجرة الساعة ،األجرة الشهريّة العاديّة ،إضافات عىل الراتبّ ،
الراتب امللزم بالرضيبة؛ فروقات األجور يف فرتات متفاوتة؛
ملخصصات التقاعد ،وكل خصم أجر
ýýخصومات من األجر :رضيبة الدخل ،خصومات التأمني
الوطني ،التأمني الص ّح ّي ،تحويالت ّ
ّ
يجب تفصيله وفقا لنوع الخصم واملبلغ املخصوم؛
ýýطريقة الدفع :يجب ذكر تفاصيل من يقوم بدفع الراتب .ويف حال كان الدفع عرب تحويالت بنكية يجب ذكر رقم الحساب
الذي يتم تحويل الراتب إليه وتفاصيل البنك؛
ýýالح ّد األدىن لألجر :يجب ذكر األجر حسب الساعة.
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}}

ساعات العمل
ينص قانون ساعات العمل والراحة لعام  1951على ما يلي:
ّ
ýýيتألّف أسبوع العمل من  43ساعة عىل األكرث؛
 6ýýأيام عمل يف األسبوع =  8ساعات عمل عىل األكرث؛
 5ýýأيام عمل يف األسبوع =  9ساعات عىل األكرث.
يل من  7ساعات عمل.
ýýيتألّف يوم العمل اللي ّ

اإلضافية
}}ساعات العمل
ّ

املفصلة أعاله يُعترب ً
يحق لك تلقّي أجر إضايفّ مقابل هذه الساعات ،بحيث تزيد
عمل بساعات إضاف ّيةّ .
أي عمل تتعدى ساعاته ساعات العمل االعتياديّة ّ
ّ
العادي للساعة كام ييل:
األجر
عن
قيمته
ّ
ساعتي إضاف ّي ْتي؛
العادي ألول
 125%ýýعىل األقل من أجر العمل
ّ
ْ
لكل ساعة إضافيّة أخرى ابتدا ًء من الساعة الثالثة.
العادي ّ
األقل من أجر العمل
 150%ýýعىل ّ
ّ

أسبوعية
يومية أو
أحقية الساعات اإلضافية هي
ّ
ّ
ّ

يحق لك الحصول عىل أجر مقابل الساعات اإلضافية ،حتى إذا عملت يف اليوم التايل
حني تعملني يف يوم ما أكرثَ من ساعات العمل العاديّة كام ذُكر أعالهّ ،
أقل من  8ساعات.
ّ
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إضافية.
ال يمكن إلزامك بالعمل لساعات
ّ
ýýيف حال عدم موافقتك عىل العمل لساعات إضاف ّية يُحظر عىل امل ُشغّل إلزامك بذلك أو فصلك نتيجة
لذلك.
فيحق للمشغّل عدم تشغيل العاملة لساعات
ýýالعمل لساعات إضاف ّية ليس حقًا من حقوق العاملة.
ّ
إضافيّة متى شاء ،أو اشرتاط العمل لساعات إضافيّة بأخذ إذن ُمسبق منه ،وهذا ال يُعترب مخالفة لرشوط
عمل العاملة.

قانون الساعات اإلضافية ال يرسي يف الحاالت التالية:
مناصب رفيعة وخاصة الاليت يحصل َن عىل أجر عا ٍل نسبيًّا ،مثل الاليت يشغلن
1.1العامالت الاليت يشغل َن
َ

مناصب إدارية رفيعة كاالستشارة القضائية واملحاسبة وما شابه.

خاصة مثل الرشطة ،وبعض عاميل سلك الدولة ،والصيّادين ،والب ّحارة.
2.2قطاعات ومهن ّ

أي إمكانية ملراقبة عدد ساعات
3.3عمل ال ميكن مراقبة ساعات العمل فيه ،مبعنى أنه ال توجد للمشغّل ّ

}}

االستراحات خالل العمل
ýýإذا كان عملك يندرج تحت فئة "األعامل اليدويّة" ،فإنّك تستحقني أخذ اسرتاحة خالل يوم العمل ،عندما يتجاوز عملك  6ساعات .تتك ّون االسرتاحة
خالل يوم العمل من  45دقيقة ،منها اسرتاحة واحده متواصلة مدّ تها  30دقيقة و 15دقيقة ميكن استغاللها بشكل غري متواصل.
بالسنّ .أما يف املهن العادية فإنك تستحقني
يُقصد باألعامل اليدويّة تلك األعامل التي تتطلب جهدً ا جسديًّا ً
خاصا مثل التنظيف والعناية باملتقدّ مني ّ
الحق بأخذ اسرتاحة من أجل أداء فريضة الصالة .يف أيام العمل التي تسبق أيام
اسرتاحة مدتها  45دقيقه حينام يتجاوز عملك  8ساعات .ومينح القانون ّ
يحق لل ُمشغّل تشغيل العاملة مدة  7ساعات متواصلة من دون اسرتاحة.
العطلة األسبوع ّية أو أيام األعيادّ ،

}}

األسبوعية
العطلة
ّ

يحق لك التم ّتع بعطلة أسبوع ّية مدّ تها  36ساعة متواصلة عىل األقل .تشمل العطلة األسبوع ّية أحد أ ّيام الجمعة ،أو السبت أو األحد ،وفقا الختيارك .يف
ّ
ِ
تقل عن 150%
ووافقت عىل ذلك ،يجب عىل املُشغّل أن يدفع لك مقابل هذه الساعات أجرة عمل ال ّ
حال طُلب منك العمل خالل عطلتك األسبوع ّية
من أجرة العمل العاديّة ،وأن مينحك يو َم عطلة بديالً.

}}
		

األسبوعية		 ،
االضافية في العطلة
الساعات
ّ
ّ
ّ
أما عن أجر عمل ّ
فهو كالتالي:

العادي؛
ساعتي إضافيّ ْتي تحصلني عىل  175%من األجر
ý ýمقابل أ ّول
ّ
ْ
العادي.
األجر
من
200%
يساوي
أجر
عىل
تحصلني
للعمل
ة
ي
اإلضاف
الثالثة
الساعة
من
 ý ýابتدا ًء
ّ
ّ
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}}

وتنقالت أثناء العمل
سفريات من وإلى العمل
ّ
ّ
عىل امل ُشغّل إعادة املبلغ الذي تدفعينه للوصول ملكان العمل وذلك يف حال تع ّدى بُعد مكان سكنك
محطتي
األقل ،أو إذا استدعى الوصول إىل مكان العمل استخدام
عن العمل مسافة  500مرت عىل ّ
ْ
األقل.
باص عىل ّ
تستحق العاملة تلقي املبلغ األرخص من بني تذاكر السفر باملواصالت العامة أو بطاقة السفر
ّ
الشهريّة .يصل الح ّد األعىل لرسوم السفريّات للعمل (حتى عام  )2015إىل  26.40شيكالً لليوم
الواحد.

المشغل من دفع رسوم السفريات
متى ُيعفى
ّ
 .1إذا ِ
محمي بحسب قانون الح ّد األدىن لألجور1987 -؛
الخاصة وتعملني يف مكان عمل
كنت من ذوي االحتياجات
ّ
ّ
 .2يف حال قام امل ُشغّل بتوفري السفر من بيتك حتى مكان العمل؛
 .3عند تغ ّيبك عن مكان العمل بسبب مرض أو نقاهة.

السنوية
اإلجازة
ّ

لكل عاملة
يحق ّ
ينص قانون اإلجازة السنوية لعام  1951عىل أنّه ّ
ّ
السنوية التي تستحقينها
التم ّتع بإجازة سنويّة .يعتمد عدد أيام اإلجازة ّ
بأقدم ّيتك يف مكان العمل .ويوضح الجدول أدناه عدد أيام اإلجازة
قياسا بسنوات األقدم ّية يف العمل ،كالتايل:
السنويّة ً

العامالت  5أيام في األسبوع العامالت  6أيام في األسبوع

األقدمية في مكان العمل نفسه

 10أيّام يف السنة

 12يو ًما يف السنة

 1-4سنوات

 12يو ًما يف السنة

 14يو ًما يف السنة

 5سنوات

 14يو ًما يف السنة

 16يو ًما يف السنة

 6سنوات

 15يو ًما يف السنة

 18يو ًما يف السنة

 7سنوات

 16يو ًما يف السنة

 19يو ًما يف السنة

 8سنوات

 17يو ًما يف السنة

 20يو ًما يف السنة

 9سنوات

 18يو ًما يف السنة

 21يو ًما يف السنة

 10سنوات

 19يو ًما يف السنة

 22يو ًما يف السنة

 11سنة

 20يو ًما يف السنة

 23يو ًما يف السنة

 12سنة

 20يو ًما يف السنة

 24يو ًما يف السنة

 13سنة

 20يو ًما يف السنة

 24يو ًما يف السنة

 14سنة وما فوق
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إذا كن ِ
فإن أيام اإلجازة التي تستحقينها:
ت تعملين بواسطة مقاول عمل
ّ
العامالت  5أيام في األسبوع

العامالت  6أيام في األسبوع

األقدمية في مكان العمل نفسه
ّ

 11يو ًما يف السنة

 13يو ًما يف السنة

 1-4سنوات

 12يو ًما يف السنة

 14يو ًما يف السنة

 5سنوات

 17يو ًما يف السنة

 19يو ًما يف السنة

 8-6سنوات

 23يو ًما يف السنة

 26يو ًما يف السنة

 9سنوات والخ

السنوية التي تستحقينها:
أيام اإلجازة
ّ
إذا كنت تعملين في شركة تنظيف ،تكون ّ
العامالت  5أيام في األسبوع

العامالت  6أيام  /األسبوع

األقدمية في مكان العمل نفسه

 10أيّام يف السنة

 12يو ًما يف السنة

 1-2سنوات

 11يو ًما يف السنة

 13يو ًما يف السنة

 4-3سنوات

 13يو ًما يف السنة

 15يو ًما يف السنة

 5سنوات

 18يو ًما يف السنة

 20يو ًما يف السنة

 6سنوات

 19يو ًما يف السنة

 21يو ًما يف السنة

 8-7سنوات

 23يو ًما يف السنة

 26يو ًما يف السنة

 9سنوات وما فوق

}}

السنوية
رسوم اإلجازة
ّ
يتم حساب أجر أيّام اإلجازة السنويّة كام ييل:
عادي.
 إذا كنت عاملة تتقاضني أج ًرا شهريًا ،يجب عندها أن تتلقّي أج ًرا ليوم اإلجازة يساوي أجرك يف يوم عمل ّاليومي املتوسط يف الشهور الثالثة
 إذا كنت عاملة تتقاضني أج ًرا يوم ًّيا أو حسب ساعات العمل ،يت ّم عندها حساب يوم إجازتك عىل أساس أجركّ
األخرية التي عملت فيها قبل خروجك لإلجازة.
 وجب هنا التوضيح بأ ّن الساعات اإلضافيّة أو تكلفة السفر أو حيازة سيارة أو مصاريف األكل واملبيت ،وما شابه ،هي كلّها أمور ال تُحتسب ضمنرسوم اإلجازة السنويّة.
يحق للعاملة ما يلي:
إضافة إلى ما ذكر أعاله
ّ
األقل.
 7 .1أيام إجازة متواصلة يف السنة عىل ّ
سنتي ،فقط.
 .2مراكمة أيام اإلجازة غري املستغلّة مبوافقة امل ُشغّل ملدة ْ
ُستغل ّإل بعد أن تنهي عملك لدى
 .3ال ميكنك التنازل عن إجازتك السنويّة ،حتى لقاء مبلغ ما ّيل من امل ُشغّل .ال ميكن دفع بدل أيّام اإلجازة التي مل ت ّ
املشغّل.
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السنوية:
التغيب عن العمل التي ال تُحسب ضمن العطلة
}}أيام
ّ
ّ
 أيّام العيد التي تحصلني فيها عىل عطلة عيد وفق القانون (أنظري الحقًا)؛ إجازة الوالدة؛ِ
مرضت خالل أيّام
 إجازة مرضية بسبب مرض أو حادث (مع ترصيح ط ّب ّي) .إذايحق لك تلقّي أجر هذه األيام كأيّام إجازة مرض ّية ،وال يجري حساب
إجازتك السنويّة ّ
هذه األيام كأيّام إجازة سنويّة جرى استغاللها.
 أيام حداد عىل قريب من الدرجة األوىل :أب ،أم ،أخ ،زوج ،إلخ...العمل التي
 أيام اإلرضاب ،وذلك فقط يف حال كان اإلرضاب مق ّر ًرا من طرف نقابة ّتنتمي إليها العاملة.

رضية
العطلة َ
الم ّ

بدل أيّام املرض التي تغ ّي ِ
مرضت وتغ ّي ِ
ِ
يحق لك عندها الحصول عىل أجر َ
بت بسببه عن
إذا
بت عن العمل بسبب مرضك ،وق ّدمت ترصي ًحا طب ًيا مالمئًاّ ،
الحق حتى باالتفاق بينك وبني
ويحق لك أيضً ا تقديم ترصيح موقّع منك م ّر ْتي يف السنة بدالً من تقرير صادر عن طبيب .ال يجوز التنازل عن هذا ّ
العملّ .
امل ُشغّل.
لكل شهر) ،وحتى م ّدة مرتاكمة أقصاها  90يو ًما.
السنة (أي مبع ّدل يوم ونصف اليوم ّ
م ّدة العطلة امل َ َرضيّة املسموح بها هي  18يو ًما يف ّ

ضية؟
ما هي الفترة َ
الم َر ّ

يحق لها مراكمة يوم ونصف اليوم
شهري تعمل طيلة السنة :تكون الفرتة املرضيّة ّ
 ýýعاملة بأجر
كل أيّام مرضها مبا يشمل أيام العطلة األسبوعيّة واألعيادّ .
ّ
كل شهر.
عن ّ
كل أيّام مرضها ،باستثناء أيّام العطلة األسبوع ّية واألعياد.
يومي أو بأجر حسب ساعات العمل :تكون الفرتة املرض ّية ّ
ýýعاملة بأجر ّ
الخاصة من األوالد
يحق للعاملة التغ ّيب عىل حساب عطلتها املرض ّية يف حال مرض أحد أوالدها أو والديْها ،وأيضً ا لغرض العنايه بذوي االحتياجات
ّ ýý
ّ
واألهل ،وذلك مع إبراز ترصيح ط ّب ّي.
أيام العطلة
ّ
اليوم األول
اليوم الثاين
اليوم الثالث
اليوم الرابع وما فوق

ضية
رسوم العطلة َ
الم َر ّ
رسوم
0
العطلة
عادي
نصف األجر ليوم عمل ّ
عادي
ضية
نصف األجر ليوم عمل ّ
َ
الم َر ّ
عادي
عمل
ليوم
الكامل
األجر
ّ
* عىل العاملة التي تتغ َّيب عن عملها بسبب مرضها ،إعالم املُشغّل بهذا خالل  3أيّام من يوم تغ ّيبها األول ،وعليها إبالغه بالفرتة التي ال تستطيع العمل فيها.
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ضية
}} موعد دفع الرسوم َ
الم َر ّ
عىل امل ُشغّل أن يدفع ِ
األقل
لك الرسوم املرض ّية يف نفس موعد دفع أجر العمل ،رشيطة أن تكوين قد ق ّدمت له شهادة مرض ّية قبل  7أيام عىل ّ
من هذا املوعد .يف حال عدم تقدميك للشهادة املرض ّية قبل  7أيام من املوعد املذكور أعاله فسوف تُدفع الرسوم املرض ّية يف املوعد التايل لدفع
األجر.
تستحق العاملة تلقّي تعويضات عن التأخري ،إذ يعترب القانون الرسوم املرض ّية جز ًءا ال يتج ّزأ
يف حال عدم دفع الرسوم املرض ّية أو تأخري دفعها،
ّ
من أجر العمل.

المرضية؟
العادي عند حساب الرسوم
اليومي
ما هو األجر
ّ
ّ
ّ

شهري :األجر غري الصايف (بروطو)30/
ýýللعاملة بأجر
ّ
الشهري يف الشهور الثالثة
متوسط األجر
ّ
يومي أو بحسب عدد ساعات العمل :التفسري املتّبع هو حساب األجر مبوجب ّ
ýýللعاملة وفقًا ألجر ّ
التي سبقت املرض.

عطلة األعياد
ويحق لك أيضً ا أن تختاري األعياد وفقا
يحق لك التمتّع بـ  9أيام عطلة أعياد يف السنة ،وتكون مدفوعة األجرّ .
وفقًا لقانون ساعات العمل والراحةّ 1951 -
لديانتك.

مستحقات األعياد تُدفع كاآلتي:
ّ
* إذا ِ
أي عالقة بأقدميّتك يف العمل.
شهري :ستتلقّني راتبك
كنت عاملة بأجر
الشهري الثابت من دون ّ
ّ
ّ
ِ
استوفيت هذيْن
يومي أو تتقاضني حسب ساعات العمل ،سيت ّم عندها االعرتاف بعطلة األعياد كعطلة مدفوعة األجر ،إذا
* إذا كنت تعملني بأجر ّ
الرشطي:
ْ
 .1إمتام  3أشهر عمل عىل األقل يف نفس مكان العمل.
 .2مل تتغ ّيبي عن العمل قبل يوم العيد أو يو ًما بعده ،من دون موافقة امل ُشغّل.
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رسوم النقاهة
يحق لك الحصول عىل رسوم نقاهة بعد إمتامك سنة كاملة من العمل .تتعلّق رسوم النقاهة وعدد أيامها بعدد سنوات العمل لدى امل ُشغّل ،وبالقطاع الذي
ّ
كل عام ،وفقًا ألوامر صادرة عن وزارة االقتصاد.
تتبعني له (القطاع الخاص أو القطاع العام) .تُح ّدد قيمة رسوم النقاهة يف شهر آب من ّ

لكل يوم نقاهة (هذه القيمة سارية حتى يوم )1/7/2014
يف القطاع الخاص =  378ش.ج ّ
لكل يوم نقاهة.
يف القطاع العام =  423ش.ج ّ

الئحة عدد أيام النقاهة المستحقة للعاملة في القطاع الخاص:
أيام النقاهة
عدد ّ
5
6
7
8
9
10

األقدمية في نفس مكان العمل
عدد سنوات
ّ
1
2-3
4-10
11-15
16-19
 20وما فوق
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تأمين التقاعد
امي يف سوق العمل" ،وأمر التوسيع بخصوص هذه االتفاقيّة ،يُلزمان امل ُشغّل بأن يدفع ِ
لك مستحقّات تأمني تقاعد،
االتفاقيّة الجامعيّة "تأمني تقاعد إلز ّ
ِ
فوري يف حال أعلمت امل ُشغل بأ ّن لديك صندوق
ميض  6أشهر عىل العمل لدى امل ُشغّل ،أو بشكل ّ
رشيطة أن يكون عمرك  20سنة وما فوق ،وذلك بعد ّ
تقاعد من قبل.

مخصصات صندوق التقاعد
ّ
ُخصصات إىل صندوق التقاعد بواسطة مساهمة ماديّة ِ
الطرفي (العاملة
املخصصات لصندوق التقاعد من
منك ومن امل ُشغّل .تصل نسبة
ّ
يجري تحويل امل ّ
ْ
تدريجي .وعىل العاملة املساهمة بنسبة  6%من األجر املؤ ّمن فيام يسهم
علم أ ّن هذه النسبة نشأت عن ارتفاع
وامل ُشغّل) إىل  17.5%من األجر املؤ َّمنً ،
ّ
املشغّل بنسبة  5%للتقاعد و  5.5لتأمني التعويضات.
األجر املؤ ّمن الذي يؤخذ بالحسبان لدفع مخصصات تأمني التقاعد ،هو األجر املعتمد لحساب تعويضات اإلقالة وفقا لقانون تعويضات اإلقالة واألنظمة يف
هذا الخصوص ،املبلغ األقىص املعرتف به لغرض تأمني التقاعد اإللزامي هو املعدل العام لألجور يف القطاع لنفس السنة.

حقوق المرأة العاملة خالل فترة

الحمل والوالدة
وعالجات اإلخصاب
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}}

فترة الحمل
عليك إبالغ املشغّل بحملك حتى الشهر الخامس من الحمل .لكن إذا كنت تعملني بوظيفة فيها موا ّد خطرة أو إشعاعات ومصادر حراريّة ،فعليك
إبالغ مشغّلك بحملك خالل  10أيام من يوم علمك بالحمل.
مينع تشغيلك بشكل متواصل بالقرب من مصادر حراريّة أو يف مكان عمل يحتوي موا َّد خطرة .إذا مل يستطع املشغل إيجاد عمل بديل لك ،فأنت
الوطني.
مخصصات حامية الحمل من التأمني
تستحقني تلقي ّ
ّ
ابتدا ًء من الشهر الخامس:
ُينع تشغيلك أكرث من  6أيام يف األسبوع.
خطي تقدمينه للمشغّل.
مينع تشغيلك بورديّات ليليّة ،بنا ًء عىل طلب ّ
مينع تشغيلك ساعات إضافيةّ ،ال إذا وافقت وأرفقت تقري ًرا طبّيًّا يسمح لك بذلك.
يحق لك التغيّب عن العمل لغرض إجراء الفحوصات الطبيّة ،من دون أن تُخصم الساعات التي تغيّبت فيها عن العمل من أجرك ،منذ لحظة إعالم
 ّامل ُشغّل مبوضوع الحمل ،وذلك كام ييل:
األقل ،أن تتغ ّيب عن العمل حتى مدة أقصاها  40ساعة خالل فرتة الحمل.
كامل ،م ّدة  4ساعات يوم ًّيا عىل ّ
يحق للعاملة التي تعمل أسبو ًعا ً
ّ )1
بأقل من  4ساعات يوم ًّيا التغ ّيب عن عملها حتى م ّدة أقصاها  20ساعة خالل فرتة الحمل.
كامل ّ
يحق للعاملة التي تعمل أسبو ًعا ً
ّ )2

}}

حماية الحمل
مخصصات حامية الحمل
األقل من أجل حامية حملك ،وبتصديق من طبيب
ýýيف حال تغيّبت عن عملك م ّدة  30يو ًما عىل ّ
مختصّ ،
يحق لك عندها تلقّي ّ
ّ
الوطني .يف حال مل تتع َّد أيام تغيبك عن العمل  30يو ًما ،ميكن عندها التعامل مع أيّام الغياب كإجازة مرضيّة بنا ًء عىل طلبك.
مؤسسة التأمني
من ّ
ّ
ومخصصات النقاهة وهي ال تدخل يف حسابات أيّام اإلجازة السنويّة.
 -ýýفرتة حامية الحمل معرتف بها لغرض حساب األقدم ّية
ّ
مخصصات حامية الحمل يجب أن يتوفّر ما ييل:
ýýمن أجل استحقاق ّ
األقل من األشهر الـ  14التي سبقت خروجك لفرتة حامية الحمل.
الوطني لفرتة  6أشهر عىل ّ
ُ ýýدفعت عنك رسوم التأمني
ّ
املختص.
ýýإرفاق موافقة من الطبيب
ّ
مخصصات حامية الحمل مرفقة مبوافقة طب ّية هو  12شه ًرا من بداية فرتة حامية الحمل.
ýýاملوعد األخري لتقديم طلب ّ
مخصصات حامية الحمل وفقا للراتب األخري (معدل الرواتب الثالثة األخرية للعاملة قبل الخصم) ،وذلك حتى مبلغ أقصاه املع ّدل العا ّم لألجور.
ýýتُحسب ّ
الوطني بإرفاق موافقة طبيّة تجيز لك العمل بشكل جز ّيئ ،وذلك يف الحاالت التي تواصلني فيها
مخصصات حامية حمل جزئيّة من التأمني
ّ ýý
يحق لك تلقّي ّ
ّ
املخصصات وفقًا للفرتات التي تغيّبت فيها عن العمل.
أقل .يُح ّدد مبلغ
املجيء للعمل بشكل جز ّيئ ولساعات عمل ّ
ّ
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}} إجازة الوالدة
أقل ،بحسب
يحق لك التمتّع بعطلة والدة م ّدتها  26أسبو ًعاُ ،يكن من ضمنها استغالل  7أسابيع أو ّ
ýýإذا كنت تعملني لدى املشغّل م ّدة عام عىل األقلّ ،

رغبة العاملة ،قبل موعد الوالدة املفرتض وما تبقّى ،بعد يوم الوالدة.

ِ
األقل يف مكان العمل فإنك تستحقّني
عملت م ّدة سنة عىل ّ
مخصصات الوالدة مل ّدة  14أسبو ًعا رشيطة ّأل تعميل خالل هذه األيام .وإذا
ّ ýý
يحق لك تلقّي ّ

 12أسبو ًعا إضافيّة ،ولكن من دون أجر.

ýýيف حال مكوثك خالل إجازة الوالدة يف املستشفى نتيجة ٍ
يحق لك إضافة فرتة مكوثك يف املستشفى عىل فرتة إجازة الوالدة،
ألسبوعي عىل ّ
مرض،
األقلّ ،
ْ
ملدة أقصاها  4أسابيع.

لكل طفل عن امل ّدة املسموحة.
يحق للعاملة متديد فرتة إجازة الوالدة مب ّدة  3أسابيع ّ
ýýيف حال والدة توأم أو أكرثّ ،
ميض  14أسبو ًعاُ .ينع امل ُشغّل من تأجيل عودتك لفرتة تزيد عن  3أسابيع من موعد
ýýيف حال تل ّقيْ ِت ّ
مخصصات والدة بإمكانك العودة إىل العمل بعد ّ

إبالغ العاملة له بذلك.

ُ ýýينع املشغّل من إقالة عاملة حامل قبل خروجها لعطلة الوالدة ،ومينع أيضً ا من إقالتها أو تسليمها بالغًا باإلقالة يف فرتة إجازة والدتها ،من دون أخذ إذن
من وزارة العمل ،وبعد أن أثبت أ ّن اإلقالة غري متعلّقة بالحمل أو بالوالدة أو بالتغيّب عن العمل خالل فرتة الحمل أو إجازة الوالدة.

مخصصات والدة .يف حال عملت العاملة خالل فرتة
ُ ýýينع امل ُشغّل من تشغيل عاملة موجودة يف إجازة والدة .وتُ نع العاملة من العمل طاملا أنّها تتلقّى ّ
أي عالقة بالفرتة الزمنيّة التي عملت فيها العاملة خالل إجازة والدتها.
يحق للتأمني الوطني اسرتداد ّ
إجازة الوالدة ّ
كل األموال التي ُدفعت لها ،من دون ّ

}} إجازة والدة للعامل
يحق للعامل الذي ولدت زوجته ،الحصول عىل إجازة والدة جزئيّة ابتدا ًء من األسبوع السابع للوالدة ،يف حال اختارت العاملة تقصري عطلة والدتها والعودة
ّ
إىل العمل.

مخصصات الوالدة
}}
ّ

الوطني خالل عرشة أشهر من بني الـ  14شه ًرا قبل موعد الوالدة ،أو خالل  15شه ًرا من الـ  22شه ًرا قبل موعد
فعت عنها رسوم التأمني
يحق للعاملة التي ُد ْ
ّ
ّ
متوسط األجر العا ّم
أضعاف
أربعة
أقصاه
مبلغ
ى
ت
وح
الوالدة،
موعد
سبقت
التي
األخرية
الثالثة
األشهر
يف
اتبها
ر
يعادل
مبا
والدة
صات
مخص
ّي
ق
تل
الوالدة،
ّ
ّ
ّ
لكل شهر.
ّ

}} حقوقك خالل إجازة الوالدة
مخصصات النقاهة.
ýýتُشمل فرتة إجازة الوالدة يف حساب ّ
ýýال تُشمل فرتة إجازة الوالدة يف حساب األح ّق ّية للعطلة السنويّة.
تستحق أن يستم ّر املشغّل بتحويل
األقل،
ýýالعاملة املستحقّة لتحويالت صندوق التقاعد ،والتي عملت لدى املشغل مدة  6أشهر قبل بداية حملها عىل ّ
ّ
حصتها من التحويالت.
الدفعات للصناديق خالل فرتة إجازة الوالدة ،رشيطة أن تُح ّول العاملة أيضً ا ّ
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}} إجازة غير مدفوعة للعاملة
كل  4أشهر
األقل قبل خروجها إىل إجازة الوالدة ،متديد إجازة الوالدة ملدة شهر واحد عن ّ
سنتي عىل ّ
يُسمح للعاملة التي عملت يف مكان العمل مدة ْ
أقدم ّية يف العمل ،ولكن لفرتة ال تتع ّدى سنة واحدة بعد الوالدة .يشكّل هذا التمديد إجازة غري مدفوعة ،تُحفظ خاللها عالقات العمل ،لك ّن العاملة ال
تُراكم خالل هذه الفرتة حقوقًا مثل اإلجازة السنويّة أو النقاهة.

}} إجازة غير مدفوعة للزوج العامل
تستغل زوجته حقّها هذا وعادت إىل العمل ،رشيطة أن يتوفّر أحد الرشوط التالية:
ّ
الحق بإجازة غري مدفوعة إذا مل
للعامل أيضّ ا ّ
1.1عملت زوجته  6أشهر متواصلة قبل خروجها إىل إجازة غري مدفوعة.
الحرصي ،بسبب إعاقة أو مرض زوجته.
افه
2.2إذا كان الطفل موجو ًدا تحت مسؤول ّية األب الحرصيّة أو تحت إرش
ّ

}} الرضاعة
إذا ِ
يحق لك التغيّب عن العمل ساع ًة يف اليوم ،أو تقليص يوم العمل بساعة عىل مدار األشهر األربعة التي تيل إجازة الوالدة،
كنت تعملني بوظيفة كاملة ّ
أي عالقة بكونك ُمرضعة بالفعل أم ال.
من دون أن يؤث ّر ذلك عىل راتبك .هذا الحق مكفول من دون ّ

نش ّدد :إذا ِ
كنت تعملني يف عمل مع موا َّد خطرة يجب عليك إبالغ املشغل بأنّك تُرضعني ،ويجب عىل امل ُشغّل محاولة إيجاد عمل بديل
ِ
لك.

}} اإلقالة واالستقالة
اإلقالة خالل الحمل:

األقل ،إال بعد موافقة وزير العمل .ويرسي منع اإلقالة ،أيضً ا ،عىل العامالت املؤقتات .يُعترب
تُ نع إقالة عاملة حامل عملت يف مكان العمل لنصف سنة عىل ّ
أي عالقة بأقدم ّية
عدم تجديد عقد عمل العاملة الحامل لفرتة مح ّددة مبثابة إقالة ،ولذلك فهو ممنوع ،أيضً ا .تُ نع أيضً ا إقالة عاملة بسبب حملها ،من دون ّ
األقل.
العاملة قي أماكن عمل يعمل فيها  6عاملني عىل ّ

اإلقالة خالل إجازة الوالدة وبعدها
تُ نع إقالة عاملة خالل إجازة الوالدة وكذلك ملدة  60يو ًما بعد عودتها من إجازة الوالدة أو اإلجازة غري املدفوعة .ال ميكن إقالة العاملة خالل فرتة الـ 60
يو ًما منذ عودتها للعملّ ،إل بعد الحصول عىل إذن من وزير العمل.
يف حالة اإلقالة بعد إجازة الوالدة ،يُلزم امل ُشغّل بإبالغ العاملة مسبقًا ووفقا للقانون .تبدأ فرتة البالغ املسبق من اليوم الـ  61بعد عودة العاملة إىل العمل
من إجازة الوالدة.

اإلقالة خالل اإلجازة غير المدفوعة وبعدها
تُ نع إقالة عاملة يف فرتة اإلجازة غري املدفوعة التي جاءت يف أعقاب إجازة الوالدة ،وكذلك تُ نع إقالتها مل ّدة  60يو ًما بعد عودتها من اإلجازة غري املدفوعة،
ّإل بعد الحصول عىل إذنٍ من وزير العمل.
يف حالة اإلقالة بعد إجازة غري مدفوعة ،يُل َزم امل ُشغّل بإبالغ العاملة ُمسبقًا ،وفقًا للقانون.
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}}

تقليص حجم الوظيفة
األقلّ ،إل بعد الحصول عىل إذنٍ من وزير العمل.
ُينع تقليص حجم الوظيفة لعاملة حامل عملت يف مكان العمل نصف سنة عىل ّ

}}

استقالة عاملة من أجل العناية بالطفل
تستحق الحصول عىل
العاملة التي عملت يف مكان العمل مل ّدة سنة واحدة عىل األقل ،واستقالت من أجل العناية بطفلها خالل  9أشهر من يوم والدته،
ّ
تعويضات إقالة كام لو أنّها أقيلت (يشمل تعريف العناية بالطفل تغيري مكان العمل أو حجم الوظيفة أو مسافة السفر ،من أجل تسهيل العناية بالطفل
مخصصات بطالة يف الـ  90يو ًما األوىل بعد االستقالة.
عىل العاملة) .العاملة التي استقالت ال
ّ
تستحق تلقّي ّ

}}

استقالة الزوج من أجل العناية بالطفل
يستحق تلقّي تعويضات إقالة إذا توفّر لديه أحد هذه
العامل الذي عمل يف مكان العمل ملدة سنة واحدة عىل األقل واستقال من أجل العناية بطفله،
ّ
الرشوط:
1.1عملت زوجته  6أشهر متواصلة قبل موعد استقالته (يشمل فرتة إجازة الوالدة) وعادت لعملها؛
الحرصي بسبب إعاقة أو مرض زوجته؛
2.2إذا كان الطفل موجو ًدا مبسؤول ّية األب الحرصيّة أو بإرشافه
ّ
األقل قبل يوم الوالدة ،ومل توقف عملها من أجل العناية بالطفل.
متواصل عىل ّ
ً
3.3إذا كانت الزوجة عاملة مستقلّة ملدة  12شه ًرا

}} فترة عالجات اإلخصاب
يحق للعاملة التي تخضع لعالجات إخصاب التغ ّيب عن العمل لغرض تلقّي العالج من أجل والدة طفلها األول أو الثاين ،رشيطة أن تبلّغ املشغّل مسبقًا.
ّ
تُعترب أيّام التغ ّيب أيّا ًما مرض ّية .يجب ّأل يتع ّدى مجمل أيّام الغياب  16يو ًما ،يف مكان عمل ميت ّد أسبوع العمل فيه عىل  5أيام ،وألّ يتعدى  20يو ًما يف
مكان عمل ميت ّد أسبوع العمل فيه عىل  6أيام.

}} اإلقالة خالل عالجات اإلخصاب
تُ نع إقالة عاملة خالل تغيّبها عن العمل يف فرتة تلقيّها عالجات إخصاب للحمل من أجل والدة طفلها األ ّول أو الثاين ،وتُ نع كذلك إقالتها حتى  150يو ًما
سنتي من بدء عالجات اإلخصاب.
بعد عودتها إىل العملّ ،إل بإذن من وزير العمل .يرسي منع اإلقالة حتى ْ
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اإلقالة واالستقالة
املادي للعاملة حتى تتمكّن من البحث
يحق لك الحصول عىل تعويضات إقالة .هدف هذه التعويضات هو ضامن األمان
عندك إقالتك من مكان العمل ّ
ّ
عن مكان عمل بديل ،من دون ضغوطات وأعباء ماديّة ،رشيطة أن تكون قد أمتَ ْم ِت سنة عمل عند نفس امل ُشغّل.

األقدمية:
التغيب أثناء فترة العمل ال يقطع فترة
	}
ّ
ّ
ýýاألعياد واإلجازة السنويّة؛
ýýعطلة أو إجازة مدفوعة األجر ،أو غري مدفوعة األجر تُعطى للعامل(ة) وفقًا للقانون ،أو مبوافقة امل ُشغّل؛
ýýإرضابات؛
ýýحادثة أو مرض /إجازة والدة /حامية الحمل؛
ýýاالستدعاء للخدمة االحتياط ّية يف الجيش؛
ألقل من  3أشهر مع عدم وجود عالقة عاملُ /مشغّل ،وت ّم استئناف العمل فيام بعد.
ýýالتغ ّيب عن العمل ّ

	}

اإلقالة قبل نهاية سنة العمل األولى
يُنظر إىل اإلقالة التي تأيت قبل فرتة وجيزة من إنهائك لسنتك األوىل يف مكان العمل ،عىل أنّها إقالة بهدف الته ّرب من دفع تعويضات اإلقالة .لذلك ،أُلزِم
امل ُشغّل يف العديد من قرارات محاكم العمل بدفع تعويضات اإلقالة للعاملةُ ،رغم أنها مل تُن ِه  12شهر عمل لديه.

	} حساب تعويضات اإلقالة

كل سنة عمل ،وفقا ألجرك األخري.
ý ýنسبة تعويضات اإلقالة :هي شهر واحد عن ّ
ý ýاألجر اإلجمالي (بروتو) :يجري حساب تعويضات اإلقالة وفقًا لألجر اإلجام ّيل.
األسايس،
ينص القانون عىل أ ّن امل ُركّبات التي تؤخذ بالحسبان لدفع تعويضات اإلقالة هي :األجر
ُ ý ýمر ّكبات األجر لحساب التعويضّ :
ّ
الخاصة بالظروف العائل ّية وزيادات غالء املعيشة.
األقدم ّية ،املعطيات
ّ

ý ýعموالت (نسبة من المبيعات)

تتغي قيمته من شهر آلخر ،قضت قرارات محاكم العمل بأ ّن حساب تعويضات اإلقالة يتم اعتام ًدا عىل املبلغ
حني تشكّل العموالت جز ًءا من األجر ،بحيث ّ
الذي يساوي مع ّدل الراتب يف الـ  12شه ًرا األخرية من العمل.

ý ýساعات عمل إضافية

ال يجري إدراج ساعات العمل اإلضاف ّية يف ضمن حساب تعويضات اإلقالةّ ،إل يف الحاالت التي تتلقى فيها العاملة أج ًرا عا ًّما (مقاولة) ،وعندها يجري
حساب التعويضات وفقًا ملعدل الـ  12شه ًرا األخرية يف العمل.

ý ýتغييرات في نسبة الوظيفة خالل فترة العمل

تناسبي مع حجم الوظيفة يف
يف الحاالت التي عملت فيها العاملة بنسب وظيفة مختلفة ،يكون حساب التعويضات وفقًا لألجر األخري قبل اإلقالة ،وبشكل
ّ
سنتي).
ّ
كل فرتة (مثال :يف أ ّول سنتني بنصف وظيفة ،ثم سنتان بوظيفة كاملة؛ يف هذه الحالة يجب حساب نصف معاش وظيفة كاملة مقابل أ ّول ْ

ý ýتغييرات في األجر خالل فترة العمل

إذا طرأ تخفيض يف األجر خالل فرتة العمل ،يجب حساب التعويضات لفرتة ما بعد التخفيض وفقا لألجر املخفَّض ،وت ُحسب تعويضات فرتة ما قبل
التخفيض بحسب األجر األخري قبل التخفيض.

ýýتغييرات في عدد ساعات العمل

شهري ،يت ّم عندها حساب التعويضات وفقا ملع ّدل األجور يف الـ 12شه ًرا األخرية من العمل.
تغي عدد ساعات العمل بشكل
ّ
إذا ّ
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	}

موعد دفع تعويضات اإلقالة
عىل املشغّل دفع تعويضات اإلقالة خالل  15يو ًما من انتهاء عالقة العمل .يُعترب التأخري يف دفع تعويضات اإلقالة مخالفة قانونيّة تلزم امل ُشغّل
بدفع تعويض إضا ّيف عىل التأخري ذاته.

تلقي تعويضات في الحاالت التالية:
في حال استقالة العاملة،
ّ
يحق لها ّ
الصحي ،والذي يحول دون العودة للعمل.
1.1إذا كانت االستقالة نابعة من وضعها الص ّح ّي ،أو من وضع أحد أفراد عائلتها
ّ
2.2إذا أتت االستقالة بعد  9أشهر عىل وضع العاملة ملولودها ،ومن أجل رعاية الطفل.
تقل فرتة مكوثها عن  6أيام قبل موعد تقديم
3.3إذا كانت االستقالة نابعة من مكوث العاملة يف ملجأ لحامية النساء املع َّنفات ،رشيطة أالّ ّ
االستقالة.
 4.4إذا أتت االستقالة نتيجة لتغيري مكان اإلقامة بعد الزواج ،ولهذه الحالة الرشوط اآلتية:
ýýإذا كانت املسافة بني مكان اإلقامة الجديد ومكان اإلقامة السابق تزيد عن  40كيلوم ًرتا ،بحيث يُعترب مكان اإلقامة الجديد أبع َد من مكان
اإلقامة السابق؛ االنتقال بعد الزواج للبلدة التي أقام فيها الزوج/ة قبل الزواج؛ أو تغيري مكان اإلقامة يف أعقاب االنضامم للزوج/ة الذي انتقل
ملكان عمل آخر وفق أحد الرشوط التالية (إذا كان الزوج يخدم يف الجيش /الرشطة /مصلحة السجون وكانت املسافة بني مكان اإلقامة الجديد
ومكان اإلقامة السابق تزيد عن  40كيلوم ًرتا.
ýýإذا كان الزوج قد أُ ِ
رسل مله ّمة خارج البالد ألكرث من  6أشهر ،ومل تحصل العاملة عىل عطلة غري مدفوعة األجر ،أو يف أعقاب انتقال الزوج –إذا
كان موظفًا حكوميًّا -إىل القدس ،يف حال كانت املسافة بني مكان سكنه السابق والقدس  40كيلومرتًا عىل األقل.
السكني يف أعقاب الطالق ،طاملا أ ّن املسافة بني مكان اإلقامة الجديد ومكان اإلقامة السابق تزيد عن  40كيلومرتًا ،ورشيطة أ ّن اإلقامة
ýýاالنتقال
ّ
تقل عن  6أشهر.
محل اإلقامة الجديد ال ّ
يف ّ

5.5عدم تجديد اتفاقيّة العمل عند انتهاء فرتة العمل املتّفق عليها بني العامل وامل ُشغّل ،ويف حال عدم تجديد امل ُشغّل للعقد ينظر القانون للعاملة كام
وتستحق تعويضات اإلقالة ،إلّ إذا اقرتح عليها امل ُشغّل تجديد اتفاقية العمل قبل  3أشهر من انتهائها.
لو أنها أُقيلت،
ّ
6.6نتيجة إلساءة رشوط العمل والعالقات يف إطار العمل ،ورشيطة أ ّن ذلك أ ّدى إىل عدم إمكانيّة الطلب من العامل العودة إىل مكان العمل (مثل عدم
تلقي العاملة حقوقها االساسيّة ،والتدهور امللموس يف ظروف العمل).
7.7يؤ ّهل جيل التقاعد للحصول عىل تعويضات اإلقالة تلقائ ًّيا ،رشيطة أ ّن العاملة بدأت العمل يف مكان العمل نفسه قبل بلوغها جيل التقاعد ،وهي ال
األقل من أجرها.
متلك صندوق تقاعد كانت تح ّول إليه تعويضات اإلقالة بنسبة  8.33%عىل ّ

	}

إبالغ مسبق باإلقالة واالستقالة
هدف اإلبالغ املسبق باإلقالة أو االستقالة هو منحك فرصة للبحث عن مكان عمل آخر ،ولل ُمشغّل البحث عن عاملة أخرى.
يجب عىل اإلبالغ باإلقالة /االستقالة أن يكون خطّ ًّيا ،وأن يتض ّمن موعد دخول اإلقالة /االستقالة إىل ح ّيز التنفيذ .م ّدة اإلبالغ بقرار اإلقالة متعلّقة
بأقدم ّية العمل لدى امل ُشغّل.
ٍ
تعويضات بحجم أجرك للفرتة التّي مل يبلغك
يف حال قام امل ُشغّل بإقالتك من دون أن يبلغك ُمسبقًا وفق الفرتات الزمن ّية امل ُلزمة ،يجب أن يدفع لك
فيها بقرار اإلقالة.
نوضح :إ ّن فرتة اإلبالغ امل ُسبق عند إقالتك خالل اإلجازة املرضيّة تبدأ بعد انتهاء إجازة املرض.
وينع امل ُشغّل من إخراجك لعطلة قرسيّة يف فرتة اإلبالغ املسبق.
ُ
يف حال استالمك بالغًا ُمسبقًا ،فإ ّن عالقات العمل خالل فرتة البالغ امل ُسبق تستم ّر ،وتستم ّرين كعاملة يف مراكَ َمة الحقوقّ ،إل إذا ق ّرر امل ُشغّل إيقافك
يل خالل هذه الفرتة ،وعندها عليه أن يدفع لك مقابل فرتة التبليغ.
عن العمل بشكل فع ّ
مع انتهاء عملك ،وخالل  14يو ًما من يوم العمل األخري ،أو خالل  7أيام من يوم طلب العاملة ذلك (املوعد األقرب بينهام) ،يجب عىل امل ُشغّل أن
يقوم بتسليمك مكتوبًا خط ًّيا يشمل تاريخ بداية عالقة العمل وتاريخ انتهائها.
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تطبيق القانون

في حال جرى انتهاك حقوقك في
التوجه إلى:
العمل ،يمكنك
ّ

العمل وأصحاب العمل ،وبني جمعيّات حقوق العامل
تتخصص هذه املحاكم بقضايا العمل ّ
 .1محاكم العمل:
ّ
وحل النزاعات بني ّ
وأصحاب العمل أو أماكن العمل ،ورشوط العمل ورشوط األجر والتمييز يف مكان العمل.
قسمي:
تنقسم محاكم العمل إىل
ْ

اللوائية (בית דין אזורי לעבודה)
محكمة العمل
ّ

متخصصة مبواضيع العمل كام ذُكر أعاله .صالح ّية هذه املحاكم موازية لصالح ّية املحاكم املركزيّة.
هناك  5محاكم لوائ ّية
ّ

القطرية (בית דין ארצי לעבודה)
محكمة العمل
ّ

متخصصة بسامع االستئنافات عىل قرارات محاكم العمل اللوائيّة ،ويف الغالبيّة الساحقة من الحاالت يُعترب قرارها قرا ًرا نهائيًّا .ميكن من
هذه املحكمة
ّ
الناحية النظريّة االستئناف عىل قراراتها لدى محكمة العدل العليا ،التي ال تسمح لنفسها بالتدخّل يف قرارات املحكمة القطريّة إلّ يف حاالت نادرة
واستثنائ ّية ،فقط.

تركيبة القضاة يف محاكم العمل:

تتك ّون الهيئة القضائ ّية يف محاكم العمل اللوائ ّية من ٍ
العمل وامل ُشغّلني (الخربة األكادمي ّية غري رضوريّة لل ُممثّلني ،لكن يجب أن
قاض وممثلني من طرف ّ
يتمتّعوا بخربة جديّة يف مجال العمل).
العمل وممثل من طرف امل ُشغّلني.
أ ّما يف محكمة العمل القطريّة فتتكون الهيئة القضائ ّية من  3قضاة ،وممثل من طرف ّ

 .2مديرية تنظيم وتطبيق القوانين في وزارة االقتصاد:
هاتف  2570* :أو  /03 – 7347839فاكس.03 – 6828690 :
الربيد االلكرتو ّين. Report.Achifa@economy.gov.il :

حددة من أجل تقديم دعوى أمام محكمة العمل:
الفترة
الزمنية ُ
ّ
الم ّ
يحق للعاملة تقديم دعوى أمام محكمة العمل حتى م ّدة أقصاها  7سنوات من يوم استحقاق الدفع ،إلّ يف الحاالت اآلتية:
بشكل عا ّمّ ،
ُستغل فعليًّا يف السنوات الثالث األخرية ،وخالل  3سنوات من يوم استحقاق الدفع.
1.1تعويض بدل إجازة مرضيّة :ميكن تقدميها بخصوص أيّام اإلجازة التي ت ّ
2.2تعويض مستحقات النقاهة :إذا كانت العاملة ما تزال موجودة يف إطار العمل ،ميكنها املطالبة خالل م ّدة أقصاها  7سنوات .أ ّما إذا توقفت عن العمل
سنتي عمل ،وخالل  7سنوات.
فيمكنها املطالبة فقط لقاء آخر ْ
3.3تعويض لتأخري إجازة سنوية :يف حال عدم دفع بدل اإلجازة السنويّة يجب تقديم الدعوى خالل  7سنوات من أجل الحصول عىل كامل املستحقات .أ ّما
التعويض عن التأخري يف دفع األجر حتى سنة واحدة من اليوم الذي مل يُدفع األجر ،أو خالل  60يو ًما من يوم استالم األجر ،حسب املوعد األقرص من بينهام.
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חוק דמי מחלה ,התשל"ו 1976 -

الحدّ
موعد دفع األجر = מועד תשלום שכר
قسيمة الراتب = תלוש שכר
ساعات العمل = שעות עבודה
الساعات اإلضافية = שעות נוספות
االسرتاحة = הפסקה
الراحة األسبوعية = מנוחה שבועית
سفريات العمل = נסיעות לעבודה
اإلجازة املرض ّية = חופשת מחלה

األدىن لألجور= שכר מינימום

دليل حقو

التقادم = התיישנות

إبالغ مسبق = הודעה מוקדמת

إقالة واستقالة = פיטורין והתפטרות

إجازة والدة = חופשת לידה

حامية الحمل = שמירת היריון

تأمني التقاعد = פנסיה

بدل النقاهة = דמי הבראה

عطلة العيد = חופשת חג

اإلجازة السنو ّية = חופשה שנתית

شكر للمتطوعة رنا اغبارية ،طالبة الحقوق،
عىل املساعدة يف إعداد هذا املنشور.

إبالغ برشوط التشغيل = הודעה בדבר תנאי עבודה

ق النساء

العامالت

إعداد :القسم القانوين كيان
التدقيق اللغوي :عالء حليحل
تصميم :رازي نجار

طبي = אישור רפואי
ترصيح ّ

القانونية
المصطلحات
ّ

قانون املستحقات املرضيّة لعام 1976

ِبطلع ِلك

חוק הגנת השכר,
תשי"ח1958-
חוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א1951-

חוק שכר מינימום,
תשמ"ז1987-

قانون مساواة الفرص يف العمل

قانون األجر املتكافئ للعامل والعاملة لعام
1996

قانون س ّن التقاعد لعام 2004

قانون عمل النساء لعام 1954

قانون اإلعالم املسبق باإلقالة واالستقالة
لعام 2001

قانون تعويضات اإلقالة لعام 1963

قانون اإلجازة السنويّة لعام 1951

חקוק שוויון הזדמנויות בעב�ו
דה התשמ"ח1988-

חוק שכר שווה לעובדת
ולעובד התשמ"ו 1996

חוק גיל פרישה ,התשס"ד 2004 -

חוק עבודת נשים
התשי"ד1954-

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים
ולהתפטרות ,תשס"א2001-

חוק פיצויי פיטורין ,תשי"ג
1963-

חוק חופשה שנתית
התשי"א1951-

قانون ساعات العمل والراحة لعام 1951

قانون حامية األجر لعام 1958

قانون الح ّد األدىن لألجور لعام 1987

اسم القانون

שם החוק

أسماء القوانين

قائمة بأسماء القوانين والمصطلحات القانونية التي
استخدمت واعتمدنا عليها أثناء كتابة هذا المرشد:

} }ملحق
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،

نسوي
كيان -تنظيم
ّ

تم تأسيسه عام  ،1998ويطمح ملجتمع
متن ّوع آمن وعادل وخا ٍل من التمييز الجندري ،تحظى به النساء العربيات
الفلسطينيات بتكافؤ الفرص لتحقيق الذات .وتأخذ دورقيادي ومؤث ّر يف
املجتمع من خالل إدراكهن وتحقيقهن لحقوقهن الفردية والجامعية.
لتحقيق هذا ،نسعى يف كيان لتشكيل حركة نسوية فاعلة وممنهجة
قطريًا ،تؤثر عمل ًيا عىل املجتمع من خالل مواجهة مس ّببات وجذور قضايا
وظواهر التمييز الجندري والدفاع عن حقوق النساء وضامن انخراطهن يف
دوائر اتخاذ القرار بشكل عام.
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