عن الجمعيـة

تعمــل جمعيــة مركــز الدميقراطيــة وحقــوق العاملــن
يف فلســطني منــذ تأسيســها يف أواخــر العــام  1993عــى
تقديــم املســاعدة القانونيــة للعــال الفلســطينيني
إناثــأً وذكــورا ً  ،ســواء كانــوا يعملــون يف ســوق العمــل
الفلســطيني او يف ســوق العمــل اإلرسائيــي  ،ومــن خــال
عمــل الجمعيــة تــم مالحظــة ان هنــاك حاجــة للمعرفــة
بالحقــوق الــواردة يف قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7
لســنة  2000ومنهــا االجــازات بشــكل عــام .
لذلــك اتــت هــذه املطويــة لتعريــف العامــل/ة بحقوقــه
يف موضــوع االجــازات التــي يســتحقها حســب قانــون
العمــل الفلســطيني رقــم  7لســنة . 2000
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أخي العامل  /أختي العاملة
إن جميــع الحقــوق الــواردة يف قانــون العمل الفلســطيني
ومــن ضمنهــا االجــازات متثــل الحــد االدىن لحقــوق
العامــل/ة التــي ال يجــوز التنــازل عنهــا ويف حــال وجــود
اتفــاق او نظــام داخــي مينــح حقوق ـاً للعاملــن يطبــق
القانــون او االتفــاق او النظــام ايهــا افضــل للعامــل/ة.
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اإلجــازات

4

أخي العامل  /أختي العاملة
يف حــال عــدم حصولــك عــى اي مــن االجــازات الــواردة
يف هــذا الدليــل فــا تــردد/ي االتصــال بنــا ملســاعدتك يف
الحصــول عــى حقوقــك القانونيــة
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اإلجازات السنوية

يســتحق العامــل/ة إجازة ســنوية مدفوعة األجر

مدتهــا اســبوعان عــن كل ســنة يف العمــل  ،وثالثة اســابيع
للعامــل/ة يف االعــال الخطــرة والضــاره بالصحــة وملــن
امــى خمــس ســنوات يف املنشــأة واالحــداث
منــع القانــون العامــل/ة مــن التنــازل عــن االجــازة
الســنوية  ،يف الوقــت الــذي اتــاح تجزئــة االجــازة
الســنوية بنــاء عــى اتفــاق طــريف االنتــاج ،كــا نــص عــى
عــدم جــواز تجميــع االجــازة الســنوية الكــر مــن ســنتني
متتاليتــن  ،لذلــك فــان عــى العامــل/ة املطالبــة باجازتــه
الســنوية حتــى لــو مل يعــرض عليــه صاحــب العمــل ذلــك
لتثبيــت حقــه فيهــا .
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إجازة االعياد الدينية
والرسمية

يســتحق العامــل /ة اجــازة مدفوعــة االجــر

خــال االعيــاد الدينيــة والرســمية وال تحتســب هــذه
االجــازات مــن االجــازة الســنوية
االعيــاد الدينيــة  :مــع مراعــاة االعيــاد الخاصــة باملســلمني
واالعيــاد الخاصــة باملســيحني تكــون كااليت -:
عيد الفطر  :ثالثة ايام
عيد االضحى :اربعة ايام
عيد امليالد املجيد  :ثالثة ايام
عيد الفصح :ثالثة ايام

اإلجازات الرسمية

االعيــاد الرســمية التــي متنــح فيهــا للعامــل/ة
اجــازة بأجــر كامــل كــا يــي -:
اليــوم الوطنــي  :يــوم واحــد ويصــادف االول مــن
كانــون الثــاين مــن كل عــام
عيــد العــال العاملــي :يــوم واحــد ويصــادف االول
مــن ايــار مــن كل عــام
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عيــد االســتقالل  :يــوم واحــد ويصــادف الخامــس
عــر مــن ترشيــن ثــاين مــن كل عــام

يجــوز لصاحــب العمــل تشــغيل العامــل بعــد
موافقتــه يف ايــام االعيــاد املحــددة وذلــك يف
املهــن التــي متــارس يف املنشــأت التاليــة:

املستشفيات ودور العالج.
الصيدليات.
املخابز واألفران.
محطات تعبئة الوقود.
املسارح ودور السينام واملالهي ،وما شابهها
نقل الركاب.
الفنــادق واملطاعــم واملقاهــي ومــا مياثلهــا مــن
أماكــن تقديــم املأكــوالت واملرشوبــات.
محــات البقالــة و بيــع الحلويــات و الفاكهــة
والخضــار وغريهــا مــن املأكــوالت.
محالت بيع امللبوسات واألحذية.
صالونات الحالقة.
أقســام الطــوارئ يف مصالــح امليــاه والكهربــاء
واالتصــاالت.
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اإلجازات الثقافية

يســتحق العامــل/ة اجــازة ثقافيــة مدفوعــة
االجــر مدتهــا اســبوع يف الســنة الواحــدة

وذلــك لتمكينــه مــن املشــاركة يف الفعاليــات واألنشــطة
التــي تســاهم يف تنميــة الوعــي النقــايب والقانــوين لــدى
العاملــن وتعميــق معرفتهــم وواجباتهــم العامليــة.
واملشــاركة يف األنشــطة الثقافيــة التــي يعلــن عنهــا مــن
قبــل االتحــادات العامليــة.واي نشــاط ثقــايف يعقــد
خــارج و /أو داخــل فلســطني.

ميكــن للعامــل/ة االســتفادة مــن االجــازة
الثقافيــة خــال ســبعة ايــام عمــل متتاليــة
أو مجــزأة خــال الســنة الواحدةمــن خــال
اتفــاق منظــم مــع صاحــب العمــل.
عــى العامــل/ة تقديــم طلــب للمشــاركة يف النشــاط
والــذي يشــتمل عــى اســاء املرشــحني مــن العاملــن
والنشــاط املعلــن عنــه ومــكان انعقــاده ومدتــه يف مــدة
ال تقــل عــن اســبوع قبــل انعقــاده اذا كان داخــل
فلســطني او تقديــم طلــب املشــاركة قبــل شــهر اذ كان
النشــاط خــارج فلســطني
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عــى العامــل/ة تقديــم املســتندات التــي تثبــت حضــوره
النشــاط ،ويســقط حقــه يف تقــايض األجــر عــن مــدة
اإلجــازة الثقافيــة إذا ثبــت عــدم التحاقــه بالنشــاط ،كــا
ال يحــق لــه تقــايض األجــر عــن أيــام الغيــاب إال لســبب
مــروع.

إجازة الحج

للعامــل/ة إجــازة مدفوعــة األجــر ال تقــل
عــن أســبوعني ألداء فريضــة الحــج

رشيطــة ان ميــي  5ســنوات يف املنشــأة ،ومتنــح لــه ملــره
واحدة
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إجازة في حالة الوفاة

يف حــال وفــاة أحــد أقــارب العامــل/ة حتــى
الدرجــه الثانيــة يســتحق العامــل/ة إجــازة
ملــدة ثــاث ايــام

مدفوعة االجر ال تحستسب من اجازته السنوية
(االقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة هــم  :االب واالم  ،الزوج
والزوجــه ،الجــد والجــدة ،االبــن واالبنــه ،االخ واالخــت ،
الحفيــد والحفيده).

إجازة ألسباب عارضة

يف حــال تغيــب العامــل/ة عــن العمل لســبب
عــارض مثبــت يتــم احتســابه مــن االجــازة
الســنوية
مبــا ال يتجــاوز العــرة ايــام خــال الســنة الواحــدة
بــرط ان ال يزيــد التغيــب خــال املــره الواحــدة عــن
ثــاث ايــام متتاليــه .
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اإلجازة المرضية

للعامــل/ة يف حالــة املــرض إجــازة مرضيــة
مدفوعــة األجــر مدعمــه بتقريــر مــن اللجنــه
الطبيــة

مدتهــا اربعــة عــره يوم ـاً خــال الســنة الواحــدة ويف
حــال تجــاوز هــذا الحــد يتــم منحــه اجــازه ملــدة اربعــة
عــرة يوم ـاً اخــرى بنصــف االجــر اذا لــزم االمــر .
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إجازة الوالدة

تســتحق العاملــة اجــازة والدة مدفوعــة االجــر مدتهــا 10
اســابيع منهــا  6اســابيع عــى االقــل بعــد الــوالدة  ،عــى
ان يكــون قــد مــى عــى عملهــا قبــل كل والدة مئــة
ومثانــن يوم ـاً يف العمــل.
وال يجــوز فصــل املــرأة العاملــة بســبب اجــازة الــوالدة اال
اذا ثبــت انهــا اشــتغلت بعمــل اخــر خاللهــا
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إجازة رعاية الطفل
أو مرافقة الزوج
يجــوز للمــرأة العاملــة الحصــول عــى اجــازة بــدون اجــر
لرعايــة طفلهــا او ملرافقــة زوجهــا وفقـاً ملصلحــة العمــل.

This publication has been produced with the assistance
of Ministry of Foreign Affairs of Denmark. The contents
of this publication are the sole responsibility of the
Democracy and Workers ’ Rights Center and can in no
way be taken to reflect the views of Ministry of Foreign
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تــم اصــدار هــذه النشــرة بدعــم مــن وزارة الخارجيــة
 ان محتويــات هــذه النشــرة هــي مــن مســؤولية.الدينماركيــة
مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن وال تعكــس بأي شــكل
.مــن االشــكال وجهــة نظــر وزارة الخارجيــة الدينماركيــة
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