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 الملخص

 

 

طددار القددانوني لءجددراءات العماليددة التددي تددتف بصدددد عمددال فلسددطين  ددو تفدداد  إن الهدددف مددن اإل

اإلشددكاليات التددي تقددع علددى العمددال فددي حددال القيدداق بمطددالبتهف بددالحقوم العماليددة مددن ر  العمددل 

ويستو  فدي ذلدف فدي حدال ادان العامدل الفلسدطيني يعمدل داخدل األراضدي التابعدة إداريدا لسدلطات 

صددعيد المطالبددة العماليددة للعامددل الفلسددطيني الدده  تددف انتدابدد  مددن قبددل ، أو حتددى علددى  االحددتالل

 مؤسست  الفلسطينية للعمل خارج فلسطين .

 

لددها سددتقوق الباحثددة بايضدداا اإلجددراءات العمليددة القانونيددة التددي ترشددد العامددل فيهددا لكيفيددة المطالبددة 

، خاصدة لدولة االحتاللل بحقوق  العمالية في ظل االستغالل اله  قد يتعرض ل  من قبل ر  العم

وسديتف  .مادية و لوجستية متعلقة بجود االحتالل صعوباتاختالفات في القوانين، و  في ظل وجود

مدال الخدط بايضداا اإلجدراءات العمليدة لع اوالتناول  هه اإلجراءات تدريجيا حيث ستقوق الباحثة  

وايفيددة المطالبددة بددالحقوم تبددة المتر ثددف إيضدداا المسددؤولية القانونيددة  ،األخضددر بالشددكل القددانوني

، ا  دون العمالية في حدال تدف الددخول المداان العمدل داخدل الخدط األخضدر بالشدكل الغيدر قدانوني

 .  تصريح

 

االثدر ل داخدل المسدتعمرات وتوضديح لعمدستنتقل الباحثدة للحدديث حدول اإلطدار القدانوني لومن ثف 

كيفيددة المطالبددة ال لووصدداو بدددونها، القددانوني المترتددب للعمددال الددهين يعمولددون بتصدداريح عمددل 

الخط األخضر واوج  االختالف بين العالقة العمالية داخل المستعمرات وداخل ، بالحقوم العمالية

 ما يترتب على ذلف من حقوم عمالية . تبيان ومن ثف

 

المنتدددبين للعمددل مددن قبددل مؤسسددة فلسددطينية  نعلددى العدداملين الفلسددطيين امددا سدديتف تسددليط الضددوء 

مل خارج فلسطين أيا اانت وسديلة االنتددا  ، حيدث سدتقوق  الباحثدة بايضداا الطبيعدة القانونيدة للع

 .أثناء عمل  حال وجود نزاع عمالي  لهلف العمل من حيث ايفية المطالبة بالحقوم العمالية في
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Abstract 

 

 The aim of the legal framework for labor procedures in relation to 

Palestinian workers is to avoid conflict that may arise in employment 

relationship concerning workers' rights from the employer. This also 

extend to Palestinians’ workers inside the administrative territory of the 

occupation authorities, and even to claims of employment rights raised by 

Palestinian worker who was assigned by his Palestinian establishment to 

work outside Palestine. 

 

Therefore, the researcher will clarify the practical legal procedures that 

must be followed in a claim relating to labor rights of Palestinians’ 

workers who may be subject to exploitation by an employer of the 

occupying power, especially in the presence differences of jurisdiction, 

and due to material and logistical difficulties related to the existence of 

the occupation.  

These procedures will be addressed gradually where the researcher will 

first clarify the practical procedures for the workers in the Green Line 

(Israel) area, and then explore the legal liability of the parties, and how to 

issue a labor claim in the case of illegal entrance, i.e. without work 

permit, to the Green Line. 

 

Then the researcher will then examine the legal framework for workers in 

the illegal statements, and clarify the legal effect concerning working in 

the statements with or without working permit.    It will also the legal 

similarities and differences applied to workers in the statements and those 

working in the Green Line, and how workers’ rights could be affected.  

  

 It will also bring special attention to the Palestinian workers assigned by 

a Palestinian institution to work outside of Palestine, whatever the means 

of that assignment, where the researcher will clarify the legal nature of 

that work in terms of how to claim labor rights in case of employment 

conflict.  
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 المقدمة

 

فهددف مددن أجددل لقمددة العددي  فددي الوقددت الحددالي  نمددال الفلسددطينييثمددة مصدداعب تثددار علددى العإن 

يتنازلون عن أبسدط حقدوقهف فدي الندوق اومدن والماادل واالسدتقرار ، ادل ذلدف ويغامرون بحياتهف ،

لقاء فرصة عمل تؤمن لهف الحدد األدندى مدن متطلبدات الحيدان ، إنهدف العمدال داخدل الخدط األخضدر 

مدنهف فهدف مالحقدون مدن قبدل األجهدزن األمنيددة  االحددتالللدولدة وبغد  النردر عدن موقدق القدانون 

 في ال المناسبات . لدولة االحتالل

 

علددى مدددار السددنوات تتوافددد عمددال داخددل الخددط األخضددر وداخددل المسددتعمرات سدداعية وراء لقمددة 

والمسدتوطنات يفدوم متوسدطها  فدي  دولة االحتاللحيث نررا إلى أن متوسط األجور في ،العي  

مرن وأن البطالة مستمرن في الضفة الغربية ، فان الطلدب علدى العمالدة  2،2ة بمقدار الضفة الغربي

 الهين يبحثون عن العمل . نوالمستوطنات ال يزال ابيرا في صفوف الفلسطينيي دولة االحتاللفي 

 

الددهين قددد تددررمهف ظددروف المعيشددة  ن دها إلددى جانددب وجددود طائفددة أخددر  مددن العمدال الفلسددطينيي

لفلسطينية إلى العمل خارج فلسطين ، فثمة مصاعب تجتاز الحقوم العمالية ااتهما وأوضاع مؤسس

خاصدة فدي ظدل عددق تنرديف نصدول العمدل لهؤالء تستدعي الوقوف لوضع اإلطدار القدانوني لهدا 

 الفلسطينية لحقوم   ؤالء العمال .

 

 أهمية الدراسة

ل الخددط األخضددر أو حتددى إلددى إن اسددتمرار الحراددة العماليددة مددن داخددل الضددفة الغربيددة إلددى داخدد

خارج ، تستدعي االلتفات إلى دراسدتها فهدهه الدراسدة تسدلط النردر علدى الجاندب القدانوني لهدؤالء 

،وايفية إيجاد  الحلول القانونية للمطالبة بحقوقهف في ظدل العقبدات االسدتغاللية  نالعمال الفلسطينيي

فدي  نها مدا يجعدل العمدال الفلسدطينييالتي يتعرضون لها خاصة وان فلسطين تقع تحت االحتالل  د

 نامدا ستضدع  دهه الدراسدة الحلدول القانونيدة لعمدل الفلسدطينيي ،مازم من ضياع حقوقهف العماليدة 

 .المنتدبين للعمل خارج فلسطين 

 

 أهداف الدراسة

ين تهدددف  ددهه الدراسددة إلددى توضدديح الجوانددب القانونيددة المتعلقددة بكيفيددة المطالبددات العماليددة للعددامل

 ،وأيضا العاملين الفلسطينيين المنتدبين للعمل خارج فلسطين  ،لسطينيين داخل الخط األخضرالف

 وتهدف  هه الدراسة الي وضع مادن علمية للقارئ تساعده على ايفية المطالبة بحقوق .

 

 إشكالية هذه الدراسة 

مداق الحصددول تشدكل عائقددا أ نإن األوضداع المر وندة والرددروف التدي يمددر بهدا العمدال الفلسددطينيي

 على المتطلبات العمالية وفي ظل تلف الرروف فان التساؤل يثار عن اوتي : 

وداخدددل  مدددا  دددو اإلطدددار القدددانوني النددداظف لحقدددوم العمدددال الفلسدددطينيين داخدددل الخدددط األخضدددر

 ؟ المستعمرات
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العدداملين خددارج فلسددطين لددد   نأيضددا مددا  ددو اإلطددار القددانوني الندداظف لحقددوم العمددال الفلسددطينيي

 ؤسسة فلسطينية ؟م

 

 منهجية الدراسة

التحليلدي بداالطالع علدى النصدول  الوصدفي اتبعت الباحثة في صلب  هه الدراسة أسلو  المنهج

ومن ثف إيضاا ،داخل الخط األخضر والتعليق عليها   نالقانونية الناظمة لحقوم العمال الفلسطينيي

 للعمل خارج فلسطين . نتد الم الترتيبة الدولية في ايفية النرر للعامل الفلسطيني

 

 الدراسات السابقة 

 األتي : واجهت الباحثة في  هه الدراسة عدن من الصعوبات تمثلت في 

 

 داخدل الخدط االخضدر للقضدايا العماليدة األرشفةصعوبة الوصول للمعلومات :وذلف لوجود -1

 .ترجمات قانونية بالشكل الدقيق  إلىباللغة العبرية والتي تحتاج 

 

علدى الصدعيد  أواق األبحاث السابقة في موضوع الدراسدة سدواء علدى الصدعيد المحلدي انعد-2

فدي جامعدة النجداا الوطنيدة 2014فلف توجد سو   دراسة  واحدن تف نشر ا  فدي  عداق العربي 

)الضدفة ورزن(العداملين  نفي الية الدراسات العليا بعنوان الوضدع القدانوني للعمدال الفلسدطينيي

للكاتب جعفر شرقية حيث تف فيهدا تنداول الحقدوم العماليدة للعمدال  داخدل داخل الخط األخضر 

الخط األخضر الناجمة عن تنفيه عقد العمدل والنزاعدات العماليدة وانتهداء العقدد ولدف يدتف تنداول 

 التي  ي محل  هه الدراسة البحثية .لتلف المطالبة أماق المحااف و اإلجراءات العملية

 

حددول  ددهه  أرائهددف إلددىللوصددول فددي داخددل الخددط األخضددر ن صددعوبة التواصددل مددع القضددا-3

 .الدراسة 

 

 خطة الدراسة

اإلجدراءات المتبعدة عمليدا للمطالبدة يتنداول المبحدث األول  حيدث  من مبحثدين تتكون  هه الدراسة 

 وذلف مفصدال علدى مطلبدين اداوتي: المطلدب األخضر بالشكل القانوني ،  طداخل الخ العمالية في 

: العمددال ريددر الثدداني  المطلددبوعددن العدداملين بشددكل قددانوني ) العمددال الرسددميون(  ثالحدددي :األول

 قانونيين .ال

 

فدي حدال العمدل علدى الحددود  نللعمال الفلسطينييالقانوني  الوضع لمبحث الثاني يتحدث عن وأما ا

  داخدل المسدتعمرات ومطلبدد العداملين فددي حيدث تندداول فدي مطلبد  األول الفلسدطينية أو خارجهدا ، 

 المنتدبين للعمل بالخارج. نالعاملين الفلسطينييالثاني 
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: اإلجراءات المتبعة عمليا للمطالبة العمالية الفلسطينية في داخل المبحث األول

 الخط األخضر

 

 

مكتبدا حكوميدا لالسدتخداق تابعدا لجهداز اإلدارن المدنيدة  39ما يقار   يوجد في الضفة وقطاع رزن 

. حيدث  يعتبدر دولدة االحدتالل توال إليها مهمة إصدار تصاريح العمل فديفي المناطق المحتلة ، و

العمل عن رير طريق  مكاتب االستخداق المهاور عمل رير قدانوني ، بينمدا علدى الصدعيد المقابدل 

اريح ويحددررون الغيددر حاصددلين علددى  ددهه التصدد ننجددد أفددراد الشددرطة تالحددق العمددال  الفلسددطينيي

سدديما وأن مكاتددب االسددتخداق تفددرض قيددودا اثيددرن علددى مددنح  ددهه  ضددد ف ،الالمخالفددات العاليددة 

التصاريح تحت مبررات أمنية وبالتالي نجد وجود حرمان واضح فدي  إعطداء التصداريح  للعمدال 

ويفهددف مدن إطددار  1 .دولددة االحدتالللقضدايا أمنيددة أو نشدطاء النقابددات مدن العمددل فدي  االدهين اعتقلددو

العمدال  -2العمدال الرسدميون أو القدانونيون .-1العمدال و دف :  الحديث السابق أن  يوجد نوعين من

قانونيين  . وذلف التقسيف يسدتتبع بضدرورن الحدال الوقدوف علدى ادل قسدف الرسميين أو رير  لارير 

 سعيا لمعرفة اإلجراءات الممارسة بحقهف .

 

 

 ) العمال الرسميون(دولة االحتالل  : العاملين بشكل قانوني فيالمطلب األول

 

يعرف العمال الرسميون بانهف العمال الهين يتف تسجيلهف لد  مكاتب العمل التابعة لدوزارن العمدل و

، حيث تعد مكاتدب العمدل )تلوش(والهين يحصلون على اشوف أجور معترف بها  لدولة االحتالل

ة وسكان الضف لدولة االحتالل بانها الطرف الوسيط التي تنرف عالقة العمل ما بين أصحا  العمل

فتقوق بتوفير بطاقات عمدل الغدرض منهدا متابعدة المسدائل الضدريبية  ،والقطاع الباحثين عن العمل

وبالتالي متابعة التدفق الرسمي للعمالة الفلسطينية ومنع أ  تاثير سلبي منها  علدى ،والتسجيل فقط 

 2.مواطني دولة االحتاللفرل توظيق 

 

يسدتلزق عمدل بطاقدة ممغنطدة ثددف  دولدة االحدتاللداخدل أن توجد  العامدل للعمدل  إلدىالتنويد  ويجدب     

الحصول على التصريح وتقدوق مكاتدب العمدل باصددار عددن  أندواع مدن التصداريح منهدا تصداريح 

العامدل  ححيدث يدتف مدن ،تصداريح الخددمات وتصداريح الصدناعة ، وتصاريح الزراعدة ، والبناء ، 

ي سرائيلعلى اتفام بين  وبين المقاول اإل التصريح المخصص للعمل اله  سيقوق بالتوج  إلي  بناء

ثددف تددتف بعددد ذلددف الترتيبددات بددين مكتددب العمددل وذلددف المقدداول لغددرض اسددتالق التصددريح المطلددو  

 3وتسليم  للعامل .

 

                                                
ية ضد الطبقة العاملة الفلسطينية وحركتها النقابية في دولة فلسطين المحتلة من عام سرائيلاإلجراءات اإلرزوز،عادل : 1

 .16،ل1990العمالية :راق هللا ، ت:مراز الدراسا1،ط1989الى 1967
،القدس وراق هللا : معهد أبحاث السياسات 1، طمراجعة1997-1967: إسرائيلالعمل الفلسطيني في فرسخ،ليلى: 2

 25،ل1998القتصادية الفلسطيني .
 .2:00الساعة .2019\2\5. طولكرق . مكتب العملمقابلة  3
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وحيثمددا يتبددع العامددل اإلجددراء القددانوني السددابق بالصدددد ويحصددل علددى التددرخيص القددانوني للعمددل 

بدنف  العامدل الفلسدطيني  يثار  نا االتالي: بان   دل يعامدل  داخل الخط األخضر فان التساؤل اله 

 ؟ي المواطنسرائيلالمعاملة التي تتف تجاه العامل اإل

 

أنهدا دولدة االحدتالل بمراجعدة األحكداق والقدوانين المتبعدة فدي لءجابة على ذلف التساؤل فاننا نجدد  

يلية ومددن حملددة الهويددات للعمددال الفلسددطيينن مددن حملددة الهويددات االسددرئأفددردت أحكامددا خاصددة 

فبدالررف مدن القيداق ،ي سدرائيلعلدى خدالف العامدل اإل دولدة االحدتاللالفلسطينية الدهين يعملدون فدي 

إال أننددا نجددد وجددود اددف  ائددل مددن التمييددز والالمسدداوان فددي المعاملددة التددي تمارسددها  ،بددنف  العمددل

يلدزق التدالي حيدث  نجدد مدثال ييدز فية ويدنص عليهدا القدانون ومدن أوجد   دها التمسدرائيلالحكومة اإل

ي بنف  االشترااات التدي سرائيلالعامل بدفع مخصصات للتامين بموجب قانون التامين الوطني اإل

ي إال ان  ال يحصدل إال علدى ثالثدة أندواع مدن التاميندات  و دي التدامين فدي سرائيليدفعها العامل اإل

وإعانددات الوضددع واألمومددة   حالددة إصددابة العمددل ، والتددامين فددي حالددة إفددالس صدداحب العمددل ،

  4نوعا من التامينات واإلعانات االجتماعية . 12ي يستحق سرائيلبالمقابل نجد العامل اإل

 

ي والفلسدطيني بحدد أدندى سدرائيلوررف جود تمييز واضح إال أنندا نجدد إقدرارا  لكدال مدن العامدل اإل

 لألجدور إلى أن الحد األدنىويشار بضرورن  االلتفات ،( شيكل 5300موحد لألجور يبلغ مقداره )

 ةوأما بصدد المطالبدة فيثدار التسداؤل عدن اوتدي وفدق أ  قدانون يدتف المطالبد،يتغير من حين وخر 

نجدد المحكمدة اإلقليميدة قضدت علدى اوتدي :  ف؟ بالحد األدنى فهل يسر  القانون الجديدد أق القدديف 

 5 . ومستقبلي باثر رجعيبشان سداد الحد األدنى لألجور  بان القانون الجديد يسر  

 

ضدد العامدل الفلسدطيني يثيدر التسداؤل السدابق بالدهار  االطالع على الوضع القانوني العنصدر  بو

ية سددرائيلأيضدا فددان اددان ثمدة مفارقددات علددى مسدتو  الحقددوم العماليددة تفرضدها عليدد  الحكومددة اإل

 فماذا عن ايفية المطالبة بههه الحقوم ؟

 

أحكامدا خاصدة لمثدل  دؤالء العمدال  أفردت يةسرائيلاإلسابق أن الحكومة في ال باإلشارن أسلفنااما 

لقددانون العمددل المتبددع لددديهف ولددي   نالفلسددطينييالعمددال  باخضدداع ددها يعنددي االعتددراف الصددريح 

حسدب  وبالتالي المطالبة بالحقوم العمالية لد  محكمة العمدل الموجدودن لدديهف ،لقانون الفلسطيني ل

حيث قضت محكمة العمل في القدس على اوتي : أن  بصددد ،ن المشغل مكان العمل وحسب عنوا

تحديد القانون المطبق على عقود العمل التي ينتمي أطرافها لنرف قانونية مختلفدة وفدي حدال ريدا  

العقددد بمكددان  خددر العالقددات المتينددة التددي تددربط إرادن األطددراف الصددريحة أو الضددمنية وريددا  

... اما واستندت فدي تبريدر ذلدف بيق مكان تنفيه العمل انقطة انطالمفسيكون القانون الواجب التط

ي علددى العمددال الفلسددطينيين يسددتمد حيويتدد  مددن مبدددأ المسدداوان ومددن سددرائيلأن تطبيددق القددانون اإل

اما وخلصت المحكمة العليدا   6  التطلع والحصانة إلبطال التمييز رير المناسب في سوم العمل  

                                                
.جمعية 1،ط1994شباط 4-3وقائع ندوة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة القدس أبو شكر،د عبد الفتاا: 4

 .115-114،ل1994ر  :القدس،االقتصاديين الع
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ية فدي المنطقدة سدرائيلها على اوتي :  أن عالقات العمل في الجيدو  اإلفي سابقة قضائية أخر  ل

ي  مددع مراعددان مبددادئ قددانون العمددل والوضددع القددانوني سددرائيليجددب أن يطبددق عليهددا القددانون اإل

ي سدرائيلالخال في  هه المناطق وعززت ذلف االستنتاج بان عالقات العمل في ضوء القانون اإل

ردندي وتوصدلت لدهلف فدي ضدوء مبددأ المسداوان بدين المدوظفين الدهين أاثر شدجاعة مدن القدانون األ

 7 . ..يؤدون نف  العمل وال يوجد فروم بينهف 

 

 فقد حددت حيث مدن تقادق تلف الدعو  التي يحق فيها للعامل تقديف دعو  لمحكمة العمل أما من  و

ل ،ولكدن نجدد أن تلدف سنوات تبدأ من تاريخ إنهاء عالقة العمل بدين صداحب العمدل والعامد 7بمدن 

إن دعدو  التعدوي   - 1اوتدي أمر استثنائي فلكل قاعدن استثناء  يتمثل فدي  االمدن اان يوجد عليه

المترتب عن التاخير في دفع الراتب الشهر  يمكن تقديف الدعو  ضد المشغل بالنسبة لألجر حتى 

ف الدعو  ضد المشغل حتدى سنوات أما بالنسبة للتعوي  عن التاخر في دفع األجر  فيمكن تقدي 7

اهلف فيمدا يتعلدق ببددل اإلجدازن -2سنة واحدن من اليوق اله  اان على المشغل أن يدفع  للعامل  ، 

السددنوية فدديمكن تقددديف الدددعو  للمطالبددة ببدددل أيدداق  اإلجددازن السددنوية  التددي لددف تسددتغل فعليددا فقددط 

النقا ددة) االسددتجماق( فبامكددان وفيمددا يتعلددق بدددعو   مسددتحقات -3( األخيددرن فقددط  ، 3للسددنوات )

العامددل الدده  لددف يحصددل  علددى مسددتحقات النقا ددة خددالل فتددرن عملدد  أو جددزء منهددا رفددع دعددو  

سدنوات مدن الموعدد  الده  ادان  7للحصول على تلف المستحقات باثر رجعي وذلف إذا لدف تمضدي 

ن الفلسدطينيين ويشار بضرورن الهار إلدى أن العداملي8يجب أن يحصل في  على مستحقات النقا ة .

بوظيفة جزئية تدفع لهف مخصصدات النقا دة بشدكل نسدبي يدتالءق وحجدف الوظيفدة التدي يشدغلونها ، 

بجميددع الفددروع يتلقدون تلددف المخصصددات مددن المشدغل مباشددرن ولددي  عددن  نوالعداملين الفلسددطينيي

 9طريق مكتب العمل .

 

ل أن يسدلف إحدد  المسدلكين اوتدين وأما عن ايفية التوج  للمطالبة بتلف األتعا  فيمكن لهلف العام

حيدث يقدوق بتعب دة طلدب  الده  يدتف  و دها يكدون مجداني  التوج  لمكتب العمل الفلسطيني -1و ما :

تزويده إياه من قبلهف ويحضر مع  ورقة  بنف أصلية وصورن  ويت  والده  بددوره يتراسدل مكتدب 

 ليات معينة لدفع األتعا  و دي  حيث تكون ،ي في مكتب العمل بالقدسسرائيلالعمل مع الجانب اإل

%  100فدان العامدل ياخده نسدبة  مدثال  مختلفة حسب نوع التصريح المبرز فان اان تصدريح بنداء

ااملة مدن التدوفيرات واألتعدا   ،وأمدا تصداريح الزراعدة والصدناعة والخددمات فدان العامدل ياخده 

عمدل إال بمدا  دو نسدبت  % من صاحب العمل فلف يتكفل مكتب ال28% من مكتب العمل و 72نسبة 

التوجدد  مباشددرن لمحددامي مددن داخددل الخددط األخضددر لتقددديف المشددورن القانونيددة لدد   -2فقددط  72%

  10واستالق أتعاب  و ها ما يشكل إر اقا على العامل بدفع مبالغ طائلة في سبيل تحصيل األتعا .

 

                                                                                                                                       
 ./https://www.nevo.co.il الموقع االلكتروني . انظر.  األستاذ عادل سماره، من مكتب المحامي 7
األستاذ عادل .من مكتب المحامي 26/11/2013.تاريخ الصدور 1342-01-11رقف  لمحكمة العمل الوطنية قرار قضائي 7
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ب علي  أن يتوقق عن وينبغي اإلشارن إلى أن العامل بصدد مطالبت  بالحصول على التوفيرات يج

العمل تماما من أجل الحصول على تلف التدوفيرات مدن مكتدب العمدل ،حيدث أن فتدرن التوقدق عدن 

العمل يجب أن ال تقل عدن  ثالثدة أشدهر باسدتثناء العمدال الدهين يحملدون تصداريح عمدل فدي مجدال 

فهف عن العمل البناء فهؤالء يستطيعون أن يتقدموا بطلب لسحب توفيراتهف بعد مرور شهر من توق

أن طلدب سدحب التدوفيرات  2019-2018، ولكن اله  يحدث في  هه األيداق تحديددا فدي السدنوات 

  11يستغرم على األقل ستة أشهر حتى يحصل العامل على مستحقات  .

 

داخدل الخدط  نوبناء على ما سبق أعاله  بالهار فان االعتراف الصريح بوجدود العمدال الفلسدطينيي

فدداللجوء ال يعنددي عدددق إمكانيددة التوجدد  للمحددااف الفلسددطينية  ،ون خددال بهددفاألخضددر وإفددراد قددان

فاحيانددا قددد يحدددث عمليددا أن يتفددق مقدداول فلسددطيني مددع  ية لددي  بشددكل مطلددق  ،سددرائيلللمحددااف اإل

للعمل داخدل الخدط األخضدر مقابدل  نمقاول من داخل الخط األخضر على إحضار عمال فلسطينيي

 ين الده  يكدون مسدؤوال عدن العمدال الفلسدطينيوالعمل الفلسدطيني  كون اإلشراف من قبل ر  يأن 

يثدار بصدد تلدف الواقعدة  ي )ر  العمل األصلي ( وتقاضي األجر من   فهنا سرائيللد  المشغل اإل

 لهلف العامل الفلسطيني ؟ ةالتساؤل عن األساس القانوني الناظف للتوج   للمحااف الفلسطيني

 

ما أسلق بالهار يمثل مطالبة عمالية صرفة اما لو اان العمل متواجد أن تود الباحثة اإلشارن  إلى 

 ينبغددي تددوافر مددا  ددو مقددرر بالقددانون الفلسددطيني النطبددام العالقددة العماليددة حيددث  فددي فلسددطين 

  عقدد العمدل بتدوفر عناصدر  تطلدب   نجدده  2000لسدنة  7رقدف  بالرجوع لقانون العمل الفلسدطينيو

انطبدام العالقدة  ياإلشدراف والتبعيدة وتدوافر األجدر وبالتدال مداو قدة عمدل لتكيق العالقدة أنهدا عال

 ادان يتلقدى اإلشدراف والتبعيدة مدن إن  العمالية فبناء لما سبق أعاله بالهار فان المقاول الفلسدطيني 

فانددد  بدددهلف تربطددد  مدددع المقددداول  ي أصددديلإسدددرائيلالمقددداول الفلسدددطيني رردددف وجدددود مقددداول ذلددف 

إمكانية لجوئ  للمحااف الفلسطينية للمطالبة العماليدة ، بالتالي  ما يبرر  و ها الفلسطيني عالقة عمل

جددود القدددرن علددى ووال يشددرط أن يكددون إشددراف مباشددر مددن قبددل ذلددف المقدداول الفلسددطيني فيكفددي 

حيددث نجددد سددندا لددهلف  مددا صدددر عددن محكمددة الددنق  الفلسددطينية ادداألتي :  ، الرقابددة واإلشددراف 

ن إشدراف وإدارن أن يكدون بوسدع ر  العمدل أن يمدارس اإلشدراف واإلدارن  المقصود بالتبعيدة مد

حيدث وبنداء علدى   12وإما وان  تخلى عن ذلدف و دو قدادر علدى ممارسدت  ال ينفدي التبعيدة  أرادإذا 

برفدع دعدو   التوج  للمطالبة العمالية أمداق المحدااف الفلسدطينية ذلف يمكن لهلف العامل الفلسطيني 

رردف  علدى العامدل بعددق إيصدال قسديمة الراتدب لد  لطيني في حدال قداق باالحتيداعلى المقاول الفلس

 و ها ما أقرت  محكمدة صدلح طدولكرق بصددد النردر بالئحدة دعدو  استالمها من المقاول األصيل 

الجهددة ذمددة  بدالقول أن  اسدتندت فيهددا الجهدة المدعيددة حيددث   فحوا دا مطالبددة ببداقي أجددور عماليدة 

لها بالمبلغ المطالب بد  نتيجدة قيامهدا بالعمدل لدد  المددعى عليهدا فدي مديندة  المدعى عليها مشغولة

علدى اوتدي : بعدد تددقيق البياندات ووقدوف المحكمدة  افار سابا داخل الخط األخضر حيدث نصدت 

تجدد تكييدق  فانهداون نوفدق القدا حكمة على ما ثبت لها من وقدائع مسدتنبطة مدن البيندات المقدمدةمال

عي والمدعى علي   ي عالقة عمل والتي تعرف بانها ) ال ما يبهل  العامل من العالقة ما بين المد

جسماني لقاء أجر سواء اان  ها العمل دائما أو مؤقتدا أو عرضديا أو موسدميا ،ولمدا  أوجهه ذ ني 

                                                
 .11:00الساعة .7/3/2019بالقضايا العمالية .طولكرق . المختص   المحامي عادل سمارهمقابلة األستاذ  11
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اددددان مددددن الثابددددت للمحكمددددة أن المدددددعى عمددددل لددددد  المدددددعى عليدددد  اعامددددل وذلددددف فددددي شددددهر 

حيدث ترصدد فدي ذمدة المددعى عليد  مدن أجدره اليدومي و دي شديقل و 350وباجرن يومية 7/2018

عي قدد تدف علدى أامدل دشيكل وبهلف يكون االلتزاق الواجب على عداتق المد 2800شيقل مبلغ  350

...فتجدد المحكمدة مدن خدالل وج  وأن  ناك التزاق على المددعي عليد  بالمقابدل بددفع أجدرن المدعي

شيقل لتغدو مطالبة المددعي  2800عي علي  بالمبلغ  هه البينات أن ذمة المدعى علي  مشغولة للمد

أن ذلف ال يمنع العامل الفلسدطيني  بالمقابل نجد   13( . قائمة على أساس سليف يصلح لحملها علي  

 ال يعطيد  اافدة  حقوقد     يسدرائيلية وذلف في حال اان المقداول اإلسرائيلبالتوج  أيضا للمحااف اإل

المسبب في طردن  قد يكون بدل ساعات إضافية أو بدل سفريات أو   ، فقد  ال يقوق باعطاء العامل

ر  عمدل أصديل وتربطد  بد  عالقدة عمدل وان ااندت بشدكل ريدر   ندا  حيث يعتبر أيضداالتعسفي 

 14. . مباشر 

 

يقومدددون بالحصدددول علدددى  ناألاثدددر قلقدددا  دددو أن نصددق العمدددال الفلسدددطينييوينبغددي االلتفدددات  أن 

حيدددث أن تكلفدددة التدددرخيص السدددائدن تتدددراوا مدددا بدددين ،سدددرن ترخيصدددهف للعمدددل عدددن طريدددق سما

وأن اثير من  ؤالء العمال يعملون بدون عقدد مكتدو  وال  ي،إسرائيلشيكل  2500شيكل و2000

 صدداحب عمددل يختلددق عددن أن يعمددل  ددؤالء العمددال لددد   األرجددحومددن ، يتلقددون قسدديمة راتددب 

ة المدفوعات التي دفعها العمدال يمق قدرت األساس ى  ها لوعخيص المبين في الترصاحب العمل 

فدي عدداق  يإسدرائيلمليدون شديكل  652بمددا قددره  السمسدار ( باتداون)  والتدي مدا تسدمى  نالفلسدطيين

 .  15ي و ها ال يشمل العاملين دون ترخيص إسرائيلمليار شيكل  1.018وبين   2017

 

 اإلجددراءاتمددل بتلددف العمددل القددانوني يسددتدعي الوقددوف علددى معرفددة العااددان  وتددر  الباحثددة إن 

فماذا عن .يعقبها ضياع الحق المالي مآزمقد يستوخي الوقوع في  األمرخاصة وان جهل  في ذلف 

 دها لدها العامل بشكل رير قانوني فهل يمكن ل  االحتماء بمرلة القانون للمطالبة بحقوق  العمالية ؟ 

 سيكون إطار الحديث عن  في المطلب الثاني .ما 

 

 العمال الغير رسميون ، الغير قانونيون المطلب الثاني:

 

العمدال الدهين يعملدون بددون تصداريح حيدث  بدانهف:ير رسميون أو الغير قانونيونالعمال الغيعرف 

 16أجور ف.ع فمن خالل متعهد العمل ويتف دأو  واألصدقاءمن خالل المعارف  إمايتف تشغيلهف 

 

 إسدرائيلثلدث عمدال الضدفة والقطداع فدي أن حدوالي  إسدرائيلوتشير دائرن اإلحصاء المرازية في 

الده  يجعلهدف  يعملون بطريقة رير منرمة )بالتهريب( أ  عن رير طريق مكاتب االستخداق األمر

 17من الخدمات االجتماعية التي يتمتع بها العامل بشكل منرف . يفقدون العديد

                                                
 .22/11/2018تاريخ الصدور.839/2018المنعقدن في طولكرق في الدعو  الحقوقية رقف  لمحكمة الصلححكف  13
المختص بقضايا عمالية داخل الخط   المحامي عادل سماره. وأيضا 19/2/2019.طولكرق. لنقابة العماليةامقابلة  14

 .11.00الساعة األخضر .
،مؤتمر العمل الدولي الدورن  وضع عمال األراضي المحتلة:بعنوان تقرير صادر عن مكتب العمل الدولي جنيق  15

 .18.ل2017،2018
 . ، مرجع سابق مراجعة1997-1967: إسرائيلفي  العمل الفلسطينيفرسخ،ليلى:  16
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بهدا العمدال الحاصدلون  االقتصدادية التدي يضدطلع األنشدطةأندواع وتود الباحثة اإلشدارن إلدى تشداب  

علددى تددراخيص وريددر الحاصددلين علددى تددراخيص ، وان اانددت تنطددو  علددى بعدد  االختالفددات 

الملحوظة.وفي حين أن رالبيدة العمدال مدن حداملي الوثدائق ومدن ريدر حداملي الوثدائق يعملدون فدي 

ن الحاصدلي ويدرجح أن يعمدل العمدال ريدر،قطاع البنداء ، وتعمدل نسدب مماثلدة فدي قطداع التصدنيع 

على تراخيص في قطاعدات التجدارن والزراعدة والمطداعف والفندادم ، وتختلدق شدروط العمدل مدن 

الدهين يحملدون ترخيصدا والعمدال  األشدخالاختالفا جو ريدا للغايدة بدين  واإلعالناتحيث العقود 

علدى تدرخيص فدي  اال يتمتدع العمدال الدهين لدف يحصدلو األخدص،ممن لي  بحوزتهف وثائق وعلدى 

التدامين  أو األجدرفوعدة دم المرضديةالسدنوية أو  اإلجدازنمدن قبيدل  باعاندات تقريبا  األحوالجميع 

 أجدور فال تخصدف ضدريبة الددخل مدن  أوجميعدا تقريبدا ال يتلقدون قسديمة اجدر  أنهفالصحي ، اما 

 18نقدا وال يستفيدون من أ  نوع من الحماية االجتماعية .

 

 ؟مد  تمتع  ؤالء العمال بمرلة الحماية القانونيةالوقوف على طبيعة  ؤالء العمال تستدعي لها ف 

 

محرومدون مدن أ  الده  يعملدون بصدورن  ريدر نراميدة ) بالتهريدب(  ننجدد أن العمدال الفلسدطينيي

حماية قانونية أو اجتماعية  ، وبالتالي فهدف أاثدر عرضدة لالسدتغالل مدن العداملين بصدورن قانونيدة  

ف فريسدة لالسدتغالل الفداح  مدن قبدل أربدا  العمدل وفي ظدل ريدا  تلدف الحمايدة فدان ذلدف يجعلهد

ين وما يزيد األمر سوءا أن معرمهف يعملون بدون عقود مكتوبة  ، األمر اله  يجعل من سرائيلاإل

ي التنكر لحقوقهف  في مجاالت األجور ، األتعا  ، اإلجدازات سرائيلالسهل على صاحب العمل اإل

 19... الخ .

 

ونيددة تفددرض علددى  ددؤالء العمددال اللجددوء إلددى محدداميين لتحصدديل ريددا  الحمايددة القان إنحيددث و

-10ولكن مقابل دفع مدا بدين  ،حقوقهف في مجاالت األجور وتعويضات الفصل عن العمل ورير ا

وفدي الواقدع ال يقدق األمدر عندد  دها الحدد فدان ،للمحامي من إجمدالي المبدالغ المسدتحقة لهدف  20%

ن قبدل أصدحا  العمدل وأيضدا مدن  مكاتدب العمدل فدي العمال الفلسطيني عرضة لالحتيال أيضدا مد

% احدد أدندى مدن األجدر 1و ها الد  علدى مسدمع ومدرأ  الهسدتدروت التدي تاخده  ،دولة االحتالل

فدان العامدل ذلدف وانتيجدة  20.دولدة االحدتاللاإلجمالي للعامل الفلسطيني  النرامي اله  يعمدل فدي 

 التدددوفيراتتطيع مطالبددة مكتدددب العمدددل مالصددقة لدخولددد  للعمدددل بشدددكل ريددر قدددانوني فانددد  ال يسددد

ادون مكتدب العمدل ال يعتدرف  المخصصة ااتعا  للعمال و ها ما يجعل  فريسدة لصداحب العمدل .

 .ب 

 

                                                                                                                                       
سطين المحتلة من عام ية ضد الطبقة العاملة الفلسطينية وحركتها النقابية في دولة فلسرائيلاإلجراءات اإلرزوز،عادل : 17

 .25،مرجع سابق.ل1989الى عام 1967
الدورن ، ر العمل الدوليوضع عمال األراضي المحتلة ،مؤتمتقرير صادر عن مكتب العمل الدولي جنيق : 18

 .17ل،2017،2018
،مرجع 1994شباط 4-3وقائع ندوة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة القدس أبو شكر،د عبد الفتاا: 19

 .121-120سابق،ل
ع ،مرج1994شباط 4-3وقائع ندوة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة القدس أبو شكر،د عبد الفتاا:  20

 .121سابق،ل
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ولكن   ل ريا  الحماية القانونية لهلف العامل يقق عائقا أماق توجه  للمطالبة بحقوقد   فدي الواقدع 

 العملي ؟

 

 ي تخاطب أيضا  ؤالء العمال في المطالبة بحقدوقهف العماليدة سرائيلنجد عمليا أن أحكاق القانون اإل

في حال تف إثبات  لوجود عالقة العمدل مدع رفع دعو  على صاحب العمل حيث يمكن لهلف العامل 

إثبدات وحيث إن اان يمكن للعامل بحسب القانون الفلسدطيني  ،ر  العمل في داخل الخط األخضر

 ( مدن قدانون العمدل الفلسدطيني 28انونيدة سدندا لدنص المدادن )الق بكافة طدرم اإلثبدات عالقة العمل 

 إمكانيةل   أتااأيضا بكافة الوسائل حتى أن   اإلثباتمنح العامل الحق في  يسرائيلاإلفان القانون ،

العمدل  إلصدابة تعرضد في العمل  أو فدي حدال  أحقيت  إلثباتتسجيل مكالمة  اتفية مع ر  العمل 

تقرير طبدي  وإحضاروتلقي العالج  األخضررااز العالج في داخل الخط مثال فيمكن ل  التوج  لم

وجددود العالقددة فددان المطالبددة وحيثمددا اثبددت أو إحضددار شددهود  تصددوير أمدداان العمددل  أوبمكوثدد  

، و ها ما قررت  محكمدة 21قانوني العمالية تنفرد شان  شان العامل القانوني الحاصل على تصريح 

 دولدة االحددتاللق عامدل ال يحمددل وثيقدة عبددور تخولد  العمدل فددي الصدلح فدي نتانيددا حيدث أقددرت حد

بالحصدول علدى تعويضددات عدن اإلصددابة التدي وقعددت لد  بغد  النرددر عدن الجهددة المسدؤولة عددن 

 22.التعوي  مقابل ما لحق  من خسائر وما تكبده من ألف ومعانان وما لحق  من عجز 

 

 

العمالية الواردن في قدانون العمدل  دي فقدط ثمة مصطلح ينبغي االلتفات ل  و و أن الحقوم اما أن 

وفي حال تف االتفدام مدع صداحب العمدل  ،تمثل الحد األدنى للعامل واله  ال يجوز ل  التنازل عن  

ويجدب  ،على أن يتف أخد ما  و أعلى من الحد األدنى فان  ها االتفام يصبح ملزمدا وبقدون القدانون

تطبيق  وال يجوز لصاحب العمل بعد ذلف إنقدال  دهه الحقدوم بحجدة أن قدانون العمدل يعطدي أقدل 

 23منها.

 

ي لمخاطبدة أيضدا العامدل بشدكل ريدر قدانوني سرائيلوتر  الباحثة أن امتداد أحكاق قانون العمل اإل

يمكدن التندازل عنهدا  منطقي فان اان العامل اله  وبقون القانون يتلقى حقوق  التي تمثل حد أدنى ال

فمن با  أولى أن تكون حقوم العامل بشكل رير قانوني مكفولة مدن ضدياعها مدن قبدل االسدتغالل 

التددي قددد تحدددث وتدددفع لمثددل  ددهه  تالمفددروض علدديهف مددن قبددل أربددا  العمددل فددي ظددل المعددرقال

 .األساليب للعمل 

 

 

 

 

 

                                                
 .11.00الساعة .27/2/2019المختص بالقضايا العمالية .طولكرق .  المحامي عادل سمارهمقابلة األستاذ  21
ق.من مكتب المحامي محمد وتد 01/01/2013(،بتاريخ 9196/08في قضية رقف ) لمحكمة صلح نتانياقرار قضائي  22

)الضفة  نالوضع القانوني للعمال الفلسطينيي،جعفر:ق.نقال عن شرقية16/09/2013،المحامية مراق عمر بتاريخ 

 .2014،)رسالة ماجستير منشورن(، جامعة النجاا الوطنية ، نابل  ،فلسطين ، وغزة(العاملين داخل الخط األخضر
 .2012. دليل العامل في فلسطينمراز الديمقراطية وحقوم العاملين في فلسطين. 23
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  :المبحث الثاني

العمل على الحدود الفلسطينية أو  في حال نالوضع القانوني للعمال الفلسطينيي

 خارجها

 

قدد تددفع بهدف للعمدل خدارج فلسدطين  نإن تفاقف األوضاع القانونية التدي يمدر بهدا العمدال الفلسدطينيي

وذلف أما لغرض البحث عن راتب أعلى يسد متطلباتهف المعيشية االلجوء للعمل فدي المسدتعمرات 

أو أحياندا طبيعدة العمدل عمل في الضفة الغربية بغية الحصول على مستو  أجور مرتفع مقارنة بال

لغرض خدمدة وظيفتد   إماالفلسطيني قد تتطلب من العامل و و على رأس وظيفت  اللجوء للخارج 

أو لغددرض الحصددول علددى خبددرن معينددة أو أدوات تخدمدد  فددي إطددار وظيفتدد  واددل ذلددف األمددر قددد 

 يعرض  لعدن جوانب قانونية تستدعي الوقوف عليها .

 

 : العاملين في داخل المستعمراتب األولالمطل

 

أقامت دولة االحتالل العديد من المستوطنات رير الشدرعية علدى األراضدي الفلسدطينية وعشدرات 

المناطق الصناعية الحدودية علدى األراضدي الفلسدطينية ، و دي تعامدل معاملدة المسدتوطنات بعددق 

ل والعددامالت علددى مددن العمددا اوالف ، حيددث يجبددربموجددب القددانون الدددولي  شددرعيتها وقانونيتهددا 

،  متعدددددنمسدددتوطنات والمنددداطق الصدددناعية ويتعرضدددون لمخددداطر وانتهاادددات العمدددل فدددي  دددهه ال

أ مها:االستغالل في العمل من قبل السماسدرن ومقداولي العمدل ،سداعات العمدل الطويلدة ،التعدرض 

لعمل في المهدن الشداقة ، طدرد ، الضغط النفسي واإلساءن الدائمة ، اللمخاطر والمبيدات الكيماوية 

العمال خاصة بعدد تعرضدهف إلصدابات أثنداء العمدل ، ال يحسدب لهدف بددل أيداق الغيدا  الناتجدة عدن 

اإلصددابة ، يسددجل لهددف الحددد األدنددى أليدداق العمددل تشددغيل األطفددال والنسدداء فددي ظددروف ريددر الئقددة 

 24وضارن بالصحة .

 

فددي مندداطق صددناعية أو ورشددات عمددل داخددل نجددد أن الكثيددر مددن العمددال الفلسددطينيين يشددتغلون و

ين سدرائيلالمشدغلين اإل نبل يمكن القول بدان الكثيدر مد،ية في الضفة الغربية سرائيلالمستوطنات اإل

أقدداموا ورشددات عملهددف فددي تلددف المندداطق الصددناعية ، مددن أجددل التهددر  مددن دفددع حقددوم العمددال 

اددان يطبددق علددى  ددؤالء العمددال  ي . حيددث أندد  بالسددابقسددرائيلالفلسددطينيين بموجددب القددانون اإل

ي . مثدال سرائيلوالمشغلين قانون العمل األردني اله  يعطي حقوقا أقل مما يعطي  قانون العمل اإل

مددنح العمددال قيمددة تعددوي  الفصددل مددن العمددل أو عدددق علددى ذلددف الفددارم فددي الحقددوم العماليددة 

محكمة العمل الوطنية  ونجد في ذلف ما قضت ب 25.مخصصات نقا ة ، سفريات أو ما شاب   ذلف 

علدددى اوتددي : أن القدددانون الواجدددب التطبيدددق علدددى  لهدددا  سددابقة قضدددائيةفدددي  فددي يهدددودا وسدددامرا 

المستانفين  و القانون األردني المعمول ب  بالمنطقة وفقدا لألسدبا  التاليدة : لغدة العقدد حيدث ااندت 

المنطقدة ولدف يدتف تنفده ا داخددل لغدة العقدد بالعربيدة وتدف ترجمتهدا إلدى العبريدة ، تدف تنفيده العمدل فدي 

                                                
24 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3414  12/2/2019تاريخ زيارن الموقع في. 
 .11:00الساعة .2019\2\6.طولكرق. النقابة العماليةمقابلة  25

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3414
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ين فدي المنطقدة سدرائيلية واان معرف العمال المستانفين مدن قبدل السدكان ريدر اإلسرائيلالجيو  اإل

 26ية الخدمات بشكل منفصل  .سرائيليون الهين يعيشون في الجيو  اإلسرائيلفي حين تلقى اإل

 

لعليا واله  بموجب  جر  إلدزاق صدر قرار حكف مبدئي عن محكمة العدل ا 2007أن  في سنة إال  

وتبعا لهلف القرار عليهف القيداق ، ي سرائيلالمشغلين في مناطق المستوطنات تطبيق مواد القانون اإل

ية فضددال عددن قددانون العمددل سددرائيلبدددفع حقددوم العمددال الفلسددطينيين لددديهف وفددق قددوانين العمددل اإل

حكدف أصدبحت  نداك مسداوان  تامدة بدين األردني ، ومدن  دها البدا  يمكدن القدول باند  عقدب قدرار ال

وبددين العامددل  دولددة االحددتاللي فددي داخددل إسددرائيلالعامددل الفلسددطيني الدده  يشددتغل لددد  مشددغل 

ي فدي منداطق المسدتوطنات أو منداطق الضدفة الغربيدة إسدرائيلالفلسطيني اله  يشدتغل لدد  مشدغل 

والتدي دولدة االحدتالل  فديسندا لدهلف إحدد  السدوابق القضدائية بشدان المحكمدة العليدا حيث نجد 27.

ية أو المنددداطق سدددرائيلفدددي المسدددتوطنات اإل نجددداء فيهدددا اوتدددي : إن  توظيدددق العمدددال الفلسدددطيين

وبدررت ذلدف بدان ،ين سدرائيلالصناعية في مجال االستيطان يكون ذلدف خاضدعا لمجدال القدانون اإل

ي يقدوض سدرائيلنون اإلبالمقارندة مدع تطبيدق القدا نالقانون األجنبي على العمدال الفلسدطينيي قتطبي

يين وذلددف سدرائيلويددؤد  إلدى التمييدز ضددد ف مقابدل العمددال اإل نالضدر  شدامل العمددال الفلسدطينيي

ألنهف فلسطينيون وان عالقات العمل مشتقة من الحقوم والواجبات المفروضة على األطراف فان 

سدية مختلفدة لمدن يقدوق بموجب القانون ال يحق لها التمييز بين العمدال مدن جن دولة االحتاللسلطة 

 28بنف  العمل سندا لمبدأ حسن النية ومبادئ المساوان والعدالة  

 

حيددث وبتحليددل مضددمون الحكددف الددوارد أعدداله فنجددد أندد  يقضددي بتطبيددق قددانون العمددل  علددى عقددود 

يين فيمدا يتعلدق بالعمدل فدي المسدتوطنات سدرائيلالعمل بين العمال الفلسطينيين وأصدحا  العمدل اإل

ية ، مالف تفق الطرفان على خالف ذلف .ولكن نجد تطبيق ذلف عمليا يرل محددودا ،إذ لدف لسرائياإل

يشمل  ها التطبيدق إال بعد  الجواندب ،مدثال الحدد األدندى لألجدور التدي جدر  توسديع نطاقهدا مدن 

خالل أوامر عسكرية . وفي حين أن حكف المحكمة العليا فدتح قندوات أمداق العمدال الفلسدطينيين فدي 

ية ، فانددد  ينبغدددي عددددق سدددرائيلطنات للمطالبدددة بحقدددوم وإعاندددات متسددداوية فدددي المحدددااف اإلالمسدددتو

االسدددتهانة بتخدددوفهف مدددن رفدددع دعدددو  ضدددد أصدددحا  العمدددل . ويردددل العمدددال الفلسدددطينيون فدددي 

المستوطنات معتمدين على صاحب العمل في تجديد ترخيصهف ، حيث وامدا أعلمدت بعثدة أرسدلها 

تقرير حول أوضاع العمال في األراضي المحتلة  حيث جاءت باالتي مؤتمر العمل الدولي إلعداد 

   أن بع  العمال رفعوا دعوا ف أماق المحكمة بمساعدن من االتحاد العاق لنقابات عمال فلسدطين 

 29، رير إن إجراءات المحااف قد تستغرم عدن سنوات  .

 

ل بدداخل المسدتعمرات يدتف أيضدا وأما عن  لية العمل في تلف المستعمرات فاننا نجدد أيضدا أن العمد

عن طريدق  تصداريح يدتف تحصديلها مدن مكاتدب االرتبداط المددني ، امدا أند  ال يغفدل وجدود تسديب 

                                                
وانرر أيضا القرار 26/11/2013. تاريخ الصدور 1342-01-11في القضية رقف  قرار قضائي لمحكمة العمل الوطنية 26

. انرر الموقع األستاذ عادل سمارهمن مكتب المحامي  26/11/2013تاريخ الصدور  14-10-48803رقف  القضائي

https://www.nevo.co.il/. 
 والضفة إسرائيلالعاملين في  نمعلومات إرشادية للعمال الفلسطينيي إسرائيلملخص حقوق العمال في النقابة العمالية: 27

 2017.فلسطين.
 .26/11/2013.تاريخ الصدور . 1342-01-11في القضية رقف  لمحكمة العمل الوطنيةقرار قضائي  28
 .25، مرجع سابق ، ل وضع عمال األراضي المحتلة: بعنوان تقرير صادر عن مكتب العمل الدولي جنيق 29
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قددانوني ودخددول لتلددف المسددتعمرات بالشددكل الغيددر قددانوني خاصددة فددي مواسددف معينددة مثددل قطددق 

المشددغلين  فددان مددن مصددلحةأو التددوت أو رير ددا مددن الفواادد  والخضددروات الموسددمية ، الزيتددون 

 تتقدوق بتسدهيل دخدول العمدال إلدى المسدتعمرايددفعها  ا مدتحصيل أابدر قددر مدن األيدد  العاملدة م

يسددتدعي أيضددا الوقددوف عددن ايفيددة  تباعددداد ضددخمة ودخددول  ددؤالء العمددال إلددى تلددف المسددتعمرا

 30المطالبة العمالية بحقوقهف .

 

ن ايفية المطالبة العمالية لمثل وعقب دراسة  لية العمل في المستعمرات فان التساؤل يثار ع

  ؤالء العمال ؟

 

لي  ال   التهر  من دفع حقوم العمال بان وانوع من عمليا  نجد األمر يزداد سوءا فاله  يحدث

ي أنها مناطق مستوطنات فان منداطق معيندة ال تعتبر دا سرائيلالمناطق الصناعية بنرر الجانب اإل

ي وتخضدددعها إلحكددداق قدددانون العمدددل سدددرائيلانون اإلوبالتدددالي تخرجهدددا مدددن إطدددار القددد،مسدددتوطنة 

ية في حال التعرض لها بمثل تلف القضايا العمالية فان القاضي سرائيلاألردني، وبل إن المحااف اإل

باحكداق القدانون األردندي أو حتدى المحدامي المترافدع فاند  يقدوق بداجراء مصدالحات خارجيددة   لجهلد

ء القضددية العماليددة تحددت طائلددة المصددالحة و ددها مددا يددررف وبالتددالي إنهددا إلنهدداء مثددل  تلددف القضددايا

العامل على توقيع تلدف المصدالحة وبالتدالي حرماند  مدن الحقدوم العماليدة والتدي تكداد تمثدل حقدا ال 

 31ي.إسرائيليمكن التنازل عن  وفي ذلف مخالفة لصريح القانون سواء اان فلسطيني أق 

 

لقضددايا للمحددااف الفلسددطينية فددان القضدداء الفلسددطيني التوجدد  بتلددف ا أراد  إن  ونجددد العامددل أيضددا

فان تلف ثمة معرقالت تعيق العامدل وتقدق ،ينصب لتطبيق قانون العمل الفلسطيني ولي  األردني 

حيدث وبمراجعدة أحكداق القضداء الفلسدطيني نجدده طبدق أماه حائرا بجهة المطالبة بحقوق  العماليدة. 

مدا حددا بدهلف لتعريضد  للطعدن  اشد ة فدي مسدتوطنة ايددارالقانون الفلسطيني على مطالبة عمالية ن

( مدن قدانون 31إلدى  أحكداق المدادن )  االدستور  إال أن المحكمة الدستورية رفضت الطعدن اسدتناد

والتنددي تددنص علددى اوتددي  :  ال يجددوز مباشددرن  2006( لسددنة 3المحكمددة الدسددتورية العليددا رقددف) 

ب العاق أو احد مساعدي   ممدثال عدن مؤسسدات الدولدة ، اإلجراءات أماق المحكمة إال بواسطة النائ

عددن عشددر  نومددن بدداقي الخصددوق بواسددطة محددامي ال تقددل  مدددن خبرتدد  وممارسددت  لمهنددة المحامددا

لبيان العمر المهني لوايل الطداعن فيمدا إذا ااندت  نسنوات   وبمخاطبة نقابة المحاميين الفلسطينيي

ن أن الطاعن لف يكمل مدن العشدر سدنوات وعليد  ردت العشر سنوات أق ال تبي تمدن خبرت  تجاوز

 32الطعن  

 

  

عمليدا فنجدد ا حدددت جهدة التخاصدف   دولدة االحدتاللأما فيما يتعلق بالمستعمرات التي تعترف بهف 

حسب مكان وقوع المستعمرن حيث قسمت أماان وجود ا إلدى ثالثدة منداطق جهدة الشدمال أ  مدن 

ان المحكمدة المختصدة  دي محكمدة العمدل فدي حيفدا فدي حدين حد زيمدر وباقدا إلدى راس النداقورن فد

جعلت اختصال مناطق مستعمرات التي تقع في القسف الجنوبي من اختصال محااف العمل التي 
                                                

 .11.00الساعة .2019\2\6.طولكرق .النقابة العماليةمقابلة  30
 .11.00الساعة .6/2/2019.طولكرق . النقابة العماليةمقابلة  31
 .28/11/2018المنعقدن في راق هللا بتاريخ  المحكمة الدستورية العلياحكف صادر عن  32
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تقع في ببر السبع وأما عن المستعمرات التي تقع بالوسط  أ  من حد زيمدر إلدى تدل أبيدب فجعلدت 

 وفي حال أراد العامل االسدت ناف  قع في تل أبيب االختصال القضائي ينعقد لمحكمة العمل التي ت

فاند  ينعقدد االختصدال للمحكمدة اإلقليميدة )اللوائيدة( والتدي يقدع للحكدف الصدادر عدن تلدف المحدااف 

 33مقر ا في القدس.

 

وتر  الباحثة أن العمل بالمستعمرات وان اان يخدق مصالح العمال لنيل لقمة العي  إال أن  يمكدن 

والتوج  للعمل داخل القطاع الفلسطيني اله  وال سيما يحفظ حدق العامدل بالتوجد  االستغناء عن  ، 

 للمطالبة العمالية فحق االلتجاء للقضاء مكفول للجميع وافلت  الدساتير والقوانين .

 

 

 العامل الفلسطيني المعار للعمل خارج فلسطين :المطلب الثاني

 

ت بزيدادن حرادة الهجدرن طددوليدة التدي ارتبانتشرت علدى مددار العصدر الكثيدر مدن المشدروعات ال

وظا رن انتقال عدد من العاملين بشكل مؤقت من بلد األق إلدى بدالد متطدورن ، امدا أن التوسدع فدي 

فددي ماموريددات مؤقتددة للعمددل فددي الخددارج حراددة النقددل الدددولي وإيفدداد عمددال أو مهندسددين للعمددل 

ادل والممثلدين التجداريين مدن بلدد إلدى  خدر ل المنددوبين وانتشار التجارن الدولية التدي صداحبت تنق د

ن شدان  أن يثيدر موما يسهف بالتالي في نمو عالقات العمل الدولية واله   ،يسوده قانون مغايرذلف 

بالتالي الحيرن فدي القدانون الده  يحكدف عالقدات  دؤالء العمدال بالمؤسسدات التدي يعملدون بهدا متدى 

 34تبطون في نشاطهف في مكان محدد . اانوا ال يمارسون عملهف في مكان ثابت وال ير

 

قددد يطلدب مصددنع للبوظددة فدي األردن مددن مصدنع للبوظددة فدي فلسددطين تزويددده  :علدى سددبيل المثدال

 ،بالعامل المسؤول عن خلطة البوظة الفلسطينية ما يتعين إرسال  بناء على عقد مبرق بين الطدرفين

  يستدعي معرفدة حقدوم  دها العامدل أو قد يحدث إرسال العامل للتدر  بهلف المصنع . األمر اله

هدل  دي المحدااف الفلسدطينية أق محدااف ففي حال تعرضد  أليدة مشداال فدي ايفيدة المطالبدة بحقوقد  

 الدولة المعار إليها ؟ 

 

القدانون المخدتص فدي المشدروعات المتعدددن الجنسدية فانندا نجدد  لتحديددولءجابة عن  ها التسداؤل 

أنددد  تنددداول بصددددد  2012لسدددنة  4مددددني الفلسدددطيني رقدددف بمراجعدددة أحكددداق مشدددروع القدددانون  ال

االلتزامددات التعاقديددة ونددص علددى اوتددي : يسددر  علددى االلتزامددات التعاقديددة قددانون الدولددة التددي 

يسر  قانون الدولة التي تف فيها العقدد  يسر  فيها الموطن المشترك للمتعاقدين ، فان اختلفا موطنا  

 35 الرروف أن قانونا  خر  و المراد تطبيق   ما لف يتفق المتعاقدان أو يبين من

 

                                                
 .2.00الساعة .27/2/2019المختص بالقضايا العمالية .طولكرق .  المحامي عادل سمارهمقابلة األستاذ  33
 8،ل1992،اإلسكندرية:منشان المعارف،1،ط تنازع القوانين في عالقات العمل الفردية،منير:دعبد المجي 34
 .2012لسنة  4رقف  المشروع المدني الفلسطيني( من 25/1المادن ) 35
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وبتحليددل  ددها الددنص وبتاصدديل  نجددد أن المشددرع الفلسددطيني تعامددل بصدددد تلددف العالقددات التعاقديددة 

حيددث احتددرق المشددرع ابتددداء   مبدددأ  ،علددى سددبيل الترتيددب واألولويددة  واضددعا ثالثددة ضددوابط إسددناد

ولكددن ذلددف يقضددي التسدداؤل اوتددي بددان راف القددانون المختددار مددن قبددل األطددسددلطان اإلرادن أ   

 المشرع  الفلسطيني  ل تبنى  إرادن اإلطراف الصريحة أق الضمنية ؟

 

إذا ما تف التامدل بصدريح الدنص فانندا نجدد أن األصدل  دو األخده بدارادن األطدراف الصدريحة ادون 

ع الفلسدطيني ولكدن نجدد أن المشدر،ستنباطها من قبل القاضدي جهد  ال اإلرادن الضمنية بحاجة إلى

 .) أو يبين من الرروف( اوتي  عبارن النص بدليل أخد باإلرادن الضمنية أيضا وذلف 

 

 فاننداإذا ما توافرت إرادن األطراف الصريحة أو الضمنية علدى اختيدار القدانون المنطبدق نجد أن  و

وضددع ضددابط بددديل و ددو ضددابط المددوطن المشددترك أ  فددي حددال اددان الطددرفين قددد  نجددد المشددرع 

ينعددق أيضدا  دها اله  قد يحددث أند  قدد  ولكن ،توطنين في بلد واحد فاننا نطبق قانون ذلف البلد  م

و دو ضدابط  وأخيدر  فنجدد أن المشدرع وضدع ضدابط ثالدث،  مجدال للتطبيدق لدالضابط وال يكدون 

 من بينهف .مكان أبراق العقد و ها الضابط األاثر منطقية 

 

في حال ااندت االلتدزاق التعاقدد  وارد علدى منقدول ادون تلف الضوابط اانت خاصة  ونالحظ  بان

تطرم لاللتزامات التعاقدية الواردن على عقار بان حدد القدانون المطبدق  دو قدانون موقدع المشرع 

 36العقار.

 

قد يحدث أن القاضي في بع   إال أن  المشروع الفلسطيني رير مطبق في فلسطين  ونررا لكون 

صدددد أ  دعددو  الددواردن فيدد  امبددادئ عدالددة وإنصدداف فالقاضددي ب قددد يسترشددد بالقواعددد ،األحيددان

أن يمتنددع عدن النرددر فيهدا بحجددة عددق وجددود ندص أو وجددود ندص شدداب  معروضدة عليددة ال يجدوز 

  37.الغموض وإنما يجب علي  البحث عن الحل وإال اان مرتكبا لجريمة إنكار العدالة

 

جميع الدول تتبنى نف  ضوابط اإلسناد المتبعة ليست   يتعين االلتفات إلى أنفولكون العالقة دولية 

مما يتعين االطالع على بع  التوجهات الدولية بهها الصددد علدى النحدو  ،لد  القضاء الفلسطيني

 اوتي :

 

نجددد توجهددا نحددو تطبيددق قددانون مكددان تنفيدده العمددل فددي بدداري   حيددث قضددت محكمددة برواسددل ف

 اإلجدازاتبشدان  1951مدارس  19أن قوانين في عالقة عمل دولية  1970مارس  3التجارية في 

ومددزودن بجددزاءات جنائيددة ، وأندد  يجددب أن يطبددق فددي شددانها القددانون   مددرنالسددنوية للعدداملين ، 

البلجيكدي بوصددف  قددانون مكددان تنفيدده العمددل الدده  اددان يددتف فددي بلجيكددا .ونجددد أن محكمددة اسددت ناف 

الدده  طبددق القددانون  1938بر نددوفم 2برواسددل رددت  ددها المبدددأ أيضددا فددي حكمهددا الصددادر فددي 

 38االيطالي بوصف  قانون مكان العمل .

                                                
 .2012لسنة  4رقف  المشروع المدني الفلسطيني( من 25/2المادن ) 36
 .2001لسنة  2رقف  قانون أصول المحاكمات المدنية  والتجارية(من 164المادن ) 37
 .245،لمرجع سابق، قوانين في عالقات العمل الفرديةتنازع ال،منير:دعبد المجي 38
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مددن القددانون  37و  36واددهلف نجددد المحكمددة العليددا النمسدداوية طبقددت فددي عالقددة عمددل المددادتين 

النمساو  التي توجب التمسف  بقانون مكان إبراق العقد دون أن يكون للخصدوق أن يختداروا قانوندا 

 39النمسا بين نمساويين وأجنبي .  خر متى اان العقد مبرما في

 

قد أخضعت 1964يوني   25اما نجد أيضا محكمة النق  المصرية قضت في حكمها الصادر في 

دعو  المسؤولية التقصيرية التي تجيز للعامل المطالبة بالفرم بين التعوي  الجزافي والتعدوي  

المحلدي أ  قدانون البلدد الده   العمدل للقدانون إصداباتالكامل عن األضدرار التدي ال يغطيهدا تدامين 

 40الفعل المنشئ لاللتزاق وقع فيها 

 

تلدف وقياسدا عليهدا بالعامدل الفلسدطيني فهدو أجنبيدا عندد عملد  فدي  السدابقةوباالطالع على األحكداق 

األجنبيدة ف تلف الدولدة اامح  إلىفي االلتجاء  األحقيةخارج دولت  ما يعطي  الدول طالما اان عمل  

محدااف الدولدة  دو حدق  إلدىااللتجاء  ياألجانب ففحق  ،إقليمهالحيات  في   الالزمة للمطالبة بحقوق

و و يعد ضمن مجموعة الحقوم التي تشكل الحد األدنى لما يتعين ،مقرر بمقتضى القواعد العامة 

ولدهلف فدان تجا دل الدولدة لد  يعقدد  ،على الدولة أن تخول  لألجانب المقيمين في إقليمها من حقوم 

 41يتها الدولية على أساس إنكار ا للعدالة .مسؤول

 

بصدددد مطالبتدد  العماليددة األجنبددي فددي حدال عمددل بفلسددطين  فاندد  العامددل وتدر  الباحثددة أندد  بصدددد 

بدديال عدن الضدوابط  الحهو على نهج  هه الددول السدابقة بالدهار وتطبيدق مكدان إبدراق العقدد ينبغي 

، حيث أن تطبيق قانون ذلف البلدد  د المطالبات العماليةأ  تبني مبدأ إقليمية القوانين بصد، السابقة 

يزيد من سيادتها في تطبيق قانونها على العامل الوطني واألجنبي علدى حدد سدواء  لدديها ،امدا أند  

،  مختلددقلعدداملين وطنددي وأجنبددي يعمددالن بددنف  مكددان العمددل ويخضددع اددل مددنهف لقددانون ال يعقددل 

وإنمدا يوجدد اسدتثناء حيدث دأ اإلقليمية ال ينطبق بشكل مطلق مبأن اإلشارن إلى  الباحثة  تود ولكن 

علدق بمسدائل أ  تطبيدق مبددأ شخصدية القدانون فيمدا يت البلد للعامدل األجنبدي  يقتضي تطبيق قانون 

 ة.االنتخابات واأل لي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .92،لالمرجع السابق 39
 .263،لالمرجع السابق 40
 .10،ل1972،منشان المعارف: اإلسكندرية،2،طتنازع االختصاص القضائي الدوليصادم، شاق: 41
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 الخاتمة

 

تتفدرع أن نطام االختصدال القضدائي يختلدق بصددد المطالبدات العماليدة التدي قدد اشفت الدراسة 

، حيث تلعب قواعد تنازع القوانين دور ا في  ها عن منشات مختلفة تبعا لمكان عمل ذلف العامل 

حيث أن ال دولة من با  االحتفاظ بسيادتها وايانهدا تبدهل جهود دا بتطبيدق قانونهدا علدى الصدد و

 العمال العاملين لديها .

 

 ،ي تمثيلهدا للحدد األدندى المقدرر بد ليدة فدأن الدول تحترق قوانين العمل وتحترق الحقوم العمافنجد 

فتضع إطار للمفارقة مدا المقررن لتلف الحقوم  تختلق في النسب المخصصة بالمقابل  نجد ا ولكن

بين العامل الوطني والعامدل األجنبدي وصدوال إلضدفاء ندوع مدن السديادن وتحقيدق التفضديل للعامدل 

فنجددد ا وان احترمددت  دولددة االحددتالللددة حيددث أننددا وبصدددد المطالبددات العماليددة فددي دو الددوطني .

إال أننا نجد وجود مشداال فدي المطالبدات العماليدة  ،  دولة االحتاللحقوم العامل الفلسطيني داخل 

وما يعقب  األمر الدخول ي سرائيلما بين الجانبين الفلسطيني واإل صراعات إقليمية تفرضها وجود 

مل الفلسطيني ،حيث ال يحصل العديد مدن العمدال ول إلى منح حق للعابغية الوصباجراءات معقدن 

على عقد استخداق مكتو  أو شفهي يوفر لهف سبل الحصول على الحقوم واإلعاندات، وال يحصدل 

سو  عدد قليل من العمال على الحقوم المشمولة بموجب قانون العمل ااإلجازن السنوية وإعانات 

من العمال ال يسدتفيدون مدن أ  ندوع مدن أندواع  التامين الصحي  باإلضافة إلى أن الغالبية الكبر 

 الحماية االجتماعية  وال يحصلون على قسائف أجور .

 

وأما على صعيد العمل في المستوطنات فهي ليست دولة وإنما منطقة اقتحمت المناطق الفلسطينية 

لددهلف نجددد جانددب مددن التضددليل وضددياع الحقددوم فددي العمددل بهددا  ،وأضددفي عليهددا عدددق الشددرعية 

وتطبيق عدن ثغرات قانونية من با  االلتفاف علدى حقدوم العامدل وتطبيدق  ،لتحايل على القانونوا

ي ، لها ينبغي أن تتاا للعمال سدبل  وصدول فعالدة إلدى الخددمات سرائيلانون األصلح للمشغل اإلالق

أمدا علدى  القانونية والى المحااف دون أن يضدطروا إلدى دفدع رسدوق تعيدق سدبل وصدولهف للعدالدة .

نجد احتراما وإقرارا على المستو  الدولي بحقوم العامل األجنبدي العامدل خدارج الصعيد الدولي ف

 ها ال يمنع مدن قبيدل  بي العمل بها بناء على ترخيص فانفان اان بفلسطين يسمح لألجن،فلسطين 

ف الددول المعاملة بالمثل لعمل  ها الفلسطيني بالخارج والمطالبة العمالية حسدب قواعدد اإلسدناد بتلد

 .  إقرار السيادن لمثل تلف الدول من با

 

 النتائج والتوصيات

 تتلخص ا ف النتائج والتوصيات لهها البحث بما يلي: 

 

 النتائج:

 احتراق الحقوم العمالية أمر مقرر لجميع الدول وينبغي االلتزاق ب  وعدق مخالفت .-1

 

 ر أمام  القضايا العمالية.االلتزاق بتطبيق قواعد اإلسناد من قبل القاضي المنرو-2
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 التوصيات:

 

أوصي بوجود نشدرات بحثيدة مكثفدة بحقدوم العمدال وعقدد ورشدات عمدل تسدتدعي لفدت العامدل -1

 المنشات داخل الخط األخضر . في  لحقوق

 

ي في عمدل موقدع بحثدي سرائيلأوصي بالعمل المكثق والتعاون ما بين الجانبين الفلسطيني واإل -2

القانونيددة المتعلقددة بالعمددال الفلسددطينيين لتكددون مرجعيددة قانونيددة لكددل باحددث  متددرجف بشددان األحكدداق

 . يإسرائيلو فلسطيني

 

أوصي بالحرل على إبراق عقود عمل مكتوبة ما بدين العامدل والمشدغل لمدا لد  مدن أ ميدة فدي  -3

 إثبات عالقة العمل .
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 أوال المصادر

 

 .2012لسنة  4لمشروع المدني الفلسطيني رقف ا-1

 .2001لسنة  2قانون أصول المحاامات المدنية  والتجارية رقف -2

 .2000لسنة  7قانون العمل الفلسطيني رقف -3

 

 ثانيا المراجع

 

،اإلسكندرية:منشان 1:تنازع القوانين في عالقات العمل الفردية ،طر، منيدعبد المجي1 -

 .1992المعارف،

-3و شكر،د عبد الفتاا:وقائع ندون القو  العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة القدس أب -2

 .1994.جمعية االقتصاديين العر  :القدس،1،ط1994شباط 4

ية ضد الطبقة العاملة الفلسطينية وحراتها النقابية في دولة سرائيلرزوز،عادل :اإلجراءات اإل-3

 .1990، العمالية :راق هللا ت:مراز الدراسا1،ط1989الى 1967فلسطين المحتلة من عاق 

 .1972منشان المعارف: اإلسكندرية،،2صادم، شاق:تنازع االختصال القضائي الدولي،ط -4

،القدس وراق هللا : معهد 1مراجعة، ط1997-1967: إسرائيلفرسخ،ليلى:العمل الفلسطيني في -5

 .1998أبحاث السياسات القتصادية الفلسطيني .

 

 لمجالت ومنشورات المؤسساتثالثا: ا

 نمعلومات إرشادية للعمال الفلسطينيي إسرائيلالنقابة العمالية:ملخص حقوم العمال في -1

 .2017والضفة .فلسطين. إسرائيلالعاملين في 

داخل الخط األخضر  نوزارن العمل.قائمة مختصرن بالحقوم األساسية  للعاملين الفلسطينيي-2

 .2017انرر أيضا وزارن العمل.اتيب العامل .فلسطين .\2018\11\1. فلسطين .2018لعاق 

 إعالن منشور لد  مكتب وزارن العمل. -3

تقرير صادر عن مكتب العمل الدولي جنيق :وضع عمال األراضي المحتلة ،مؤتمر العمل  -4

 .2017،2018الدولي الدورن 

 

 رابعا: قرارات المحاكم القضائية 

 10/10/2007.تاريخ الصدور03/5666لقدس في قضية رقف قرار قضائي لمحكمة العمل ا  -1

 من مكتب المحامي األستاذ عادل سماره .

.تاريخ 2011لسنة  662حكف لمحكمة النق  المنعقدن في راق هللا في الدعو  الحقوقية رقف  -2

 .16/6/2013الصدور 

 .28/11/2018حكف صادر عن المحكمة الدستورية العليا المنعقدن في راق هللا بتاريخ -3

 .10/2017/ 22الصدور . تاريخ  14-10-48803قرار قضائي لمحكمة العمل الوطنية رقف -4
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  .26/11/2013.تاريخ الصدور 11-01-1342الوطنية رقف قرار قضائي لمحكمة العمل -5

ق.من 01/01/2013(،بتاريخ 9196/08قرار قضائي لمحكمة صلح نتانيا في قضية رقف ) -6

 ق.16/09/2013وتد ،المحامية مراق عمر بتاريخ  مكتب المحامي محمد

تاريخ  .839/2018حكف لمحكمة الصلح المنعقدن في طولكرق في الدعو  الحقوقية رقف  -7

 .22/11/2018الصدور

 

 

 : المواقع االلكترونيةخامسا

1- aspx?id=3414http://info.wafa.ps/ar_page. . 

2-   https://www.nevo.co.il 

 

 

 : المقابالت الشخصية سادسا

 مقابلة مكتب العمل. -1

 .الخاصة باعمال البناء  مقابلة نقابة العمال -2

 مقابلة األستاذ عادل سماره  المختص بالقضايا العمالية داخل الخط األخضر . -3
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  الملحق
 

نموذج سحب توفيرات   
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