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الدليل التنظميي لعدالة

ً
أوال:
هدف الدليل
أعد الدليل اإلداري ليمشل األسس والقواعد الواجب اتباعها يف الجوانب
اإلدارية لتطبيق النظم السلمية اليت تهم مؤسسة عدالة .ويتصف هذا
الدليل مبا ييل:
1 .1يرتكز هذا الدليل عىل قانون الجمعيات اإلرسائييل من سنة
.1980
2 .2يرتكز هذا الدليل عىل دستور عدالة الداخيل واملقر من قبل
مسجل الجمعيات سنة .2012
3 .3مت اعداد هذا الدليل مبشاركة إدارة وطاقم عدالة.
 4 .يوزع هذا الدليل عىل العاملني يف املؤسسة ويبدأ رسيانه من
لحظة توزيعه.
5 .5لسان حال الذكر يف هذه التعلميات هو كلسان حال األنىث.
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ً
ثانيا:
السياسة التنظميية للمؤسسة
.1

مبادئ عدالة التنظميية:
1 .1.1احرتام حقوق املوظف وتطوير قدراته وإتاحة الظروف ّ
لمنوه
املهين داخل "عدالة".
1 .1.2توفري أجواء مهنية مالمئة تحرتم مبدأ املساواة وكرامة
وخصوصية الفرد ومتنع املضايقات الجنسية .
1 .1.3املسؤولية تجاه خدمة جمهور الهدف.
1 .1.4مبىن تنظميي حيوي يرتكز عىل الفاعلية والنجاعة يف العمل.
1 .1.5اعمتاد املهنية كقمية مركزية يف العمل وتطويرها.
1 .1.6اعمتاد التخطيط االسرتاتيجي عىل املدى البعيد والقريب.
1 .1.7تطوير موارد "عدالة" من حيث القدرات واملعرفة والعالقات
واملوارد املادية.
1 .1.8اعمتاد الشفافية يف اتخاذ القرارات وتطبيقها واملسائلة
الداخلية.
ً
1 .1.9اعمتاد الخربة ،الكفاءة واملؤهالت أساسا يف عملية التوظيف
والرتقيات دون متيزي.
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ً
ثالثا:
الهيكل التنظميي
1 .1يهدف الهيكل التنظميي ملركز "عدالة" تعريف الوظائف واألدوار
واملسؤوليات املركزية يف كل وظيفة ،والعالقات بني الوظائف.
2 .2املدير العام مسؤول عن توضيح ممضون الدليل لكل املوظفني،
وتنفيذه الجاري.
3 .3تعريف الوظائف هنا يتطرق اىل الوظائف الرئيسية وال يحرص
جميع الوظائف يف عدالة.

املجلس العام
ّ
مدقق خارجي

لجنة املراقبة

الهيئة
اإلدارية

لجنة مالية

لجنة توظيف
املدير العام

القمس القانوين

القمس اإلداري
واملايل

قمس العالقات
الدولية

قمس اإلعالم
والنرش
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) أالهيئة اإلدارية
تتكون الهيئة االدارية من سبعة أعضاء ،وتعمل الهيئة اإلدارية
مبوجب سياسات الجمعية وتكون مسؤولة عن اإلدارة السلمية
لعدالة .وتجمتع حسب الحاجة بحيث ال يقل عن اربع مرات يف السنة.
مهام الهيئة اإلدارية:
1 .1وضع وإقرار السياسات واسرتاتيجيات العمل العامة.
2 .2توظيف وإقالة مدير عام وتقيمي أدائه املهين.
3 .3مناقشة واقرار خطة العمل السنوية والخطط االسرتاتيجية بعيدة
املدى.
4 .4إقرار املزيانية السنوية ومتابعة تنفيذها من خالل اللجنة املالية.
5 .5تقيمي العمل السنوي ومدى تحقيق أهداف "عدالة".
6 .6إقرار اسرتاتيجيات تطوير املوارد.
7 .7إقرار السياسة االقتصادية للمؤسسة.
8 .8مناقشة قضايا لها أبعاد جماهريية واسعة.
9 .9متثيل "عدالة" أمام األطر الخارجية يف قضايا تخص السياسة العامة
لعدالة.
ّ
1010مناقشة واقرار التقرير املايل املدقق.

)برئيس الهيئة اإلدارية:
هو املسؤول عن تنظمي وتنسيق عمل الهيئة اإلدارية ،واالهمتام
بقيامها مبهامها.
مهام رئيس الهيئة اإلدارية كما ييل-:
.1
.2
.3
.4
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1متابعة برنامج العمل السنوي للهيئة اإلدارية ،والذي يمت وضعه
مبشاركة بايق األعضاء.
2االهمتام بانعقاد الجلسات يف موعدها مبا ينص عليه الدستور أو
األنظمة الداخلية.
3التنسيق مع املدير العام لتحضري جدول أعمال اإلدارة لكل جلسة.
4االهمتام مبدى مشاركة األعضاء يف الجلسات.

الدليل التنظميي لعدالة

ج) اللجنة املالية:

تتكون اللجنة املالية من عضوي إدارة عىل األقل ،املدير العام او
ّ
من يخول من قبله ،املدير املايل واالداري ويركز عملها املدير املايل.
تجمتع اللجنة املالية ثالث مرات يف السنة عىل األقل ،وتتخذ قراراتها
بتصويت أغلبية حضور أعضاء اللجنة .ميتنع عضو اللجنة املالية عن
التصويت يف حال وجود تضارب مصالح ويمشل ذلك التصويت عىل
رواتب املوظفني مبا يتعلق بأعضاء الطاقم املتواجدين يف اللجنة.
ّ
تسجل اللجنة املالية محارض جلساتها وتحفظها يف ملف خاص للجنة،
ويقوم رئيس اللجنة املالية بإرسال نسخ عن املحارض لجميع أعضاء
الهيئة اإلدارية بشكل دامئ.
تمشل مهام اللجنة املالية ما ييل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1مراجعة التقارير املالية املرحلية.
2إجراء تعديالت عىل املوازنة السنوية املصادق عليها – يف حال
تجاوزت قمية التعديالت  10%من املبلغ ّ
املحدد يف البند.
3مراجعة املوازنة السنوية ً
بناء عىل اقرتاح الربنامج السنوي العام.
4تحضري وتعديل سلم وسياسة املعاشات.
5إقرار تغيريات يف مرشد املوارد البرشية واالستحقاقات.
6اتخاذ قرار بشأن اتفاقيات ورشوط عمل مع مزودي خدمات
خارجيني مببالغ تتعدى مبلغ  10,000دوالر أمرييك سنوي.
7اللجنة املالية مبثابة لجنة استئناف من قبل املوظفني عىل قرارات
املدير املايل بخصوص قضايا مالية عينية.

)د لجنة التوظيف:

تتكون اللجنة من  3اىل  5أعضاء عىل النحو التايل :عضوين من الهيئة
اإلدارية ،املدير العام ،مدير القمس  /الوحدة ذات الصلة بالوظيفة.
النصاب القانوين هو  3أعضاء عىل األقل ومن بينهم عضو إدارة.
مهام لجنة التوظيف:

ّ
وتعي اللجنة موظفني للوظائف الشاغرة الثابتة.
1 .1تختار
 2 .تمسع هذه اللجنة استئنافات موظفني مبسائل فصلهم.
3 .3تكون قراراتها بعد مساع االستئنافات من أعضاء اإلدارة فقط.
9
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الهيئة اإلدارية

املدير العام

اللجنة التنفيذية

القمس
القانوين
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القمس اإلداري
واملايل

قمس العالقات
الدولية

قمس اإلعالم
والنرش

ً
رابعا:
تعـريف الـوظائف
واألدوار املركزية

الدليل التنظميي لعدالة

1.1املدير العام
يمت تعيني املدير العام من قبل مجلس اإلدارة.
مسؤوليات املدير العام ما ييل:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6

1تطبيق قرارات الهيئة اإلدارية واللجان املؤسساتية.
1قيادة وبلورة عمل "عدالة" من أجل تطبيق أهداف املؤسسة،
واالهمتام بتطبيق النظام املايل واإلداري للمؤسسة.
1اإلرشاف عىل اعداد خطة العمل السنوية .
1مراجعة اداء املوظفني وتقيميه.
1اإلرشاف عىل عملية التوظيف وفصل املوظفني.
1متثيل عدالة أمام املؤسسات الرمسية املحلية والدولية.

2.2القمس القانوين
2.2.1مسؤوليات مدير القمس القانوين:
2 .2.1.1املسؤول املبارش عن عمل مديري الوحدات القانونية
وتطويرها والتنسيق فميا بينها.
ً
2 .2.1.2اتخاذ القرارات بشأن تقدمي المتاسات وفقا ملعايري اختيار
امللفات ومراجعتها مبشاركة مديري الوحدات القانونية.
ّ
2 .2.1.3اتخاذ قرارات بتبن ملفات جديدة بالتنسيق مع مديري
الوحدات القانونية ذات الصلة وفق معايري اختيار القضايا
(ملحق رقم .)2
2 .2.1.4استالم تقارير شهرية من مدراء الوحدات يف القمس القانوين.
2 .2.1.5التنسيق مع املدير العام ومدير قمس املرافعة الدولية وتطوير
املوارد ومدير قمس اإلعالم والنرش.
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2 .2.1.6تحديد القضايا الطارئة للعمل مبشاركة مدراء الوحدات ذات الصلة.
2 .2.1.7تقيمي عمل القمس القانوين.
2 .2.1.8مراجعة مواد قانونية ووضع اسرتاتيجيات قانونية بالتشاور
مع الطاقم القانوين.

2.2.2مدير وحدة قانونية
هو محامي مسؤول عن إدارة الوحدة القانونية داخل القمس
القانوين ويرسي عليه مفعول الوصف الوظيفي للمحامي يف
البند  ،2.3ومهامه هي كما ييل-:
2 .2.2.1تخطيط اسرتاتيجي لقضايا الوحدة وتحديد أولوياتها
الحقوقية مبشاركة مدير القمس القانوين.
ّ
2 .2.2.2تحديد وبناء وتنفيذ خطط العمل بناء عىل األولويات املحددة
يف القمس القانوين.
2 .2.2.3تطوير موارد الوحدة البرشية واملالية باملشاركة مع مدير
القمس القانوين وبالتنسيق مع مدير القمس اإلداري واملايل
ومدير قمس تطوير الربامج واملرافعة الدولية.
2 .2.2.4إدارة طاقم الوحدة والذي يمشل مراجعة ومتابعة العمل
القانوين.
2 .2.2.5بناء رشاكات مع مؤسسات محلية ودولية.
ّ
2 .2.2.6اعداد تقارير شهرية ونصف سنوية وسنوية تفصل املهام
ّ
املنفذة يف الوحدة وعرضها ملدير القمس القانوين.
2 .2.2.7التنسيق مع الوحدات القانونية األخرى واألقسام املختلفة يف
"عدالة".
2 .2.2.8التنسيق مع قمس االعالم حول اسرتاتيجيات االعالم حول
امللفات يف الوحدة.

2.2.3محام
2 .2.3.1متثيل قانوين يف ملفات "عدالة".
2 .2.3.2العمل عىل امللفات القانونية بالتنسيق مع مدير الوحدة.
2 .2.3.3املبادرة لتطوير ملفات لخدمة جمهور الهدف.
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2 .2.3.4تقدمي استشارة قانونية لجمهور الهدف.
2 .2.3.5املشاركة يف ندوات ومؤمترات يف البالد والخارج.
ّ
2 .2.3.6كتابة وإعداد تقارير مهنية ومقاالت يف مجال التخصص.
2 .2.3.7متثيل قضايا العمل يف اإلعالم بالتنسيق مع مدير
الوحدة القانونية ومدير قمس اإلعالم والنرش.
2 .2.3.8مشاركة يف ائتالفات محلية تتعلق بعمل الوحدة
الحقويق.
2 .2.3.9إعداد تقارير شهرية.
2.2.4محامي متدرب
تجهزي وكتابة مواد قانونية ومساعدة للقمس القانوين ،وتنفيذ
جميع اإللزتامات امللقاة عليه كمحامي متدرب حسب قانون
نقابة املحامني.

3.3القمس املايل واإلداري

إدارة املوارد البرشية واملالية للمؤسسة ومتابعة العمل املكتبي
الجاري والدعم اإلداري للطاقم.
3.3.1املدير املايل واإلداري:
 3 .3.1.1املسؤول واملرشف عىل عمل وأداء الطاقم اإلداري واملايل
املذكور يف هذا الفصل.
3 .3.1.2تنسيق عمل اللجنة املالية وتفعيلها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
3 .3.1.3تحضري موازنة سنوية بالتعاون مع مدراء األقسام والوحدات
واملدير العام ومدير قمس تطوير الربامج واللجنة املالية.
3 .3.1.4مراقبة ومتابعة تنفيذ رصف املوازنة السنوية.
3 .3.1.5تحضري املوازنات املالية للمشاريع املختلفة.
3 .3.1.6تحضري تقارير مالية فصلية وتقارير مالية للجهات املانحة
والرمسية.
3 .3.1.7الحق يف التوقيع عىل الحسابات البنكية.
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3 .3.1.8تحضري وتجهزي التقرير املايل السنوي ملدقق الحسابات
الخارجي.
3 .3.1.9متابعة عمل إدارة املكتب وشؤون املوظفني اإلدارية
وحقوقهم.
3 .3.1.10إدارة وتطوير موارد "عدالة" البرشية.
3 .3.1.11اتخاذ قرارات تتعلق بالرصف واملصادقة عىل بنوده وعىل
املشرتيات وإدارة حسابات البنك الجارية ومراقبة وإقرار
املعاشات.
3 .3.1.12إدارة وتطوير الجهاز املايل والربامج املحوسبة.
3 .3.1.13إدارة أمالك املؤسسة وفق قرارات الهيئة اإلدارية.

3.3.2مدير املكتب
3 .3.2.1املسؤول عن إدارة مكتب مركز عدالة بفروعه ،ودعم عمل
األقسام والوحدات واملوظفني يف مهامهم.
3 .3.2.2اإلرشاف عىل عمل الطاقم املكتبي يف "عدالة".
3 .3.2.3متابعة ومراقبة شهرية لصناديق االستكماالت والتأمينات
بالتنسيق مع مدير القمس اإلداري واملايل.
3 .3.2.4استيعاب املوظفني الجدد واملتطوعني وتحضري اإلتفاقيات
الشخصية.
3 .3.2.5متابعة شؤون املوظفني بكل ما يتعلق بتحضري رواتب
ومتابعة تسجيل االجازات واملرضيات والتأمينات املختلفة.
3 .3.2.6اإلرشاف عىل عملية التوثيق وأرشفة امللفات واملكتبة.
ّ
مسجل الجمعيات بكل ما يتعلق باإلدارة السلمية.
3 .3.2.7العمل أمام
3 .3.2.8تعيني وتنظمي جلسات اللجان املنبثقة من الهيئة اإلدارية،
تحضري املواد الالزمة للجلسة وإصدار وتوزيع املحارض وتنظمي
اجمتاع الهيئة العامة.
ّ
3 .3.2.9متابعة ومراقبة العضوية يف الهيئة العامة لـ "عدالة".
3 .3.2.10تنسيق األمور اإلدارية أمام الجهات املانحة بالتنسيق مع
مدير القمس اإلداري واملايل ومدير قمس املرافعة الدولية
وتطوير املوارد.
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3.3.3مساعد إداري
3 .3.3.1أداء املهام املكتبية العامة ،من نسخ وتصوير وفاكس وبريد
وأرشفة ملفات ،ومتابعة جدول مواعيد املؤسسة والتحضري
لالجمتاعات واللقاءات.
3 .3.3.2استقبال املكاملات الهاتفية وتحويلها وتنظمي جدول مواعيد
املؤسسة واملدير العام .
3 .3.3.3تأمني نرش التعلميات واملعلومات الرضورية ألعمال املؤسسة .
3 .3.3.4اإلرشاف عىل عمل مدبرة املزنل
3 .3.3.5املسؤولية عن تجهزيات ومشرتيات املكتب من مستلزمات
مكتبية واجهزة وبالتنسيق مع مدير املكتب.
3 .3.3.6ادارة مزيانية الصندوق الصغري.

3.3.4املحاسب الداخيل
إدارة حسابات املؤسسة يمشل:
3 .3.4.1تعريب وأرشفة املستندات املالية ذات الصلة ودمجها يف
برنامج الحسابات املحوسب.
3 .3.4.2تحضري الشيكات/الحواالت املالية للزمودين .متابعة حسابات
البنوك ،املزودين واملوظفني وإجراء التسويات يف حساباتهم
بشكل جاري.

4.4قمس املرافعة الدولية وتطوير املوارد
4.4.1مدير قمس املرافعة الدولية وتطوير الربامج
4 .4.1.1املسؤول عن ادارة شؤون قمس املرافعة الدولية وتطوير
الربامج وتجنيد األموال.
4 .4.1.2تطوير اسرتاتيجيات ،تشبيك ومشاريع وخطط عمل القمس
بالتعاون والتنسيق مع مدراء األقسام والوحدات.
4 .4.1.3تخطيط وتطوير ومتابعة املرافعة الدولية ،تطوير مرئية
وعمل عدالة عىل الصعيد الدويل.
4 .4.1.4متثيل "عدالة" أمام مصادر المتويل املختلفة وتوثيق العالقة
معهم.
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4 .4.1.5اإلرشاف عىل طلبات الدعم للمؤسسات الداعمة.
4 .4.1.6اتخاذ قرارات بخصوص متثيل عدالة خارج البالد بالتنسيق مع
مدراء األقسام والوحدات واملدير العام.
4 .4.1.7إدارة طاقم القمس ومتابعة وتقيمي عمله وتنفيذ خطط
وأهداف عدالة.
ً
 4 .4.1.8تطوير مجاالت عمل وقدرات طاقم القمس بناء عىل
احتياجات القمس.
 4 .4.1.9تجنيد متطوعني ومتدربني دوليني بالتنسيق مع األقسام
املختلفة ذات الصلة.
 4 .4.1.10تسلمي تقارير شهرية ونصف سنوية وتحضري تقارير لصناديق
المتويل.
4 .4.1.11العمل املبارش مع املدير املايل لتحضري التقارير املالية واملزيانيات
لصناديق المتويل.

4.4.2منسق مرافعة دولية
4 .4.2.1تشبيك وعمل مع مؤسسات وائتالفات دولية عىل عالقة مع
عدالة وتعىن يف قضايا حقوق اإلنسان .
4 .4.2.2التعاون مع قمس اإلعالم والنرش يف نرش أخبار ومقاالت حول
عمل "عدالة" يف وسائل اإلعالم الدولية.
4 .4.2.3تنظمي جوالت وحمالت تحشيد وأيام دراسية للدبلوماسيني
واملجموعات من خارج البالد.
4 .4.2.4كتابة تقارير ملؤسسات دولية.

 5.5قمس العالقات العامة
5.5.1مدير قمس اإلعالم والعالقات العامة
5 .5.1.1هو املسؤول عن عمل قمس اإلعالم والعالقات العامة.
5 .5.1.2تخطيط وبناء اسرتاتيجية عمل القمس بالتنسيق مع األقسام
والوحدات التنظميية األخرى.
5 .5.1.3مسؤول عن الفعاليات والنشاطات الجماهريية واأليام
الدراسية ،الندوات واملؤمترات.
5 .5.1.4إدارة وتطوير عمل الطاقم ومتابعة وتقيمي عمله وتطوير قدراته.
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5 .5.1.5وضع مضامني اإلصدارات واملنشورات واملوقع االلكرتوين.
5 .5.1.6تطوير موارد القمس وقدرات طاقمه ً
بناء عىل إحتياجات
القمس.
5 .5.1.7تقدمي تقارير شهرية ونصف سنوية وسنوية.
5 .5.1.8تطوير نرش ومرئية "عدالة" عىل الشبكات االجمتاعية
واإلعالم االجمتاعي.
5 .5.1.9بناء الرشاكات وتطوير العالقة مع وسائل اإلعالم.

ّ
5.5.2مركز إعالمي وعالقات عامة
5 .5.2.1كتابة و/أو ترجمة و/أو توزيع البيانات الصحفية ومتابعة
العمل مع املراسلني الصحفيني.
5 .5.2.2تنظمي وترتيب املقابالت واملؤمترات الصحفية والعمل
الجماهريي.
5 .5.2.3متابعة ما ينرش يف اإلعالم عن "عدالة" وقضايا حقوق
االنسان.
5 .5.2.4تنظمي األرشيف اإلعالمي.
ّ
اإللكرتونية.
5 .5.2.5كتابة األخبار والتقارير لنرشات "عدالة"
5 .5.2.6تطوير ودعم االصدارات املرئية واملمسوعة.
5 .5.2.7تســلمي تقاريــر شــهرية ملديــر قــم االعــام والعالقــات العامــة.
5 .5.2.8ادارة حمالت اعالمية والتنسيق مع مؤسسات اخرى.

ّ
5.5.3مركز املنشورات
5 .5.3.1تنسيق أبحاث وكتابة تقارير ومنشورات وبالتنسيق مع
مدراء الوحدات.
5 .5.3.2تحرير نرشات عدالة.
5 .5.3.3حتلنة ونرش وتحرير جميع املواد املتعلقة يف قضايا عمل
"عدالة" يف املوقع اإللكرتوين والشبكات االجمتاعية.
 5 .5.3.4مسؤول عن النرشة اإللكرتونية وتوزيعها لقامئة الربيد اإللكرتوين.
5 .5.3.5تسلمي تقارير شهرية ملدير قمس االعالم والعالقات العامة.
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6.6مكتب النقب

ً
يعمل فرع "عدالة" يف النقب وفقا لرؤية وأهداف واسرتاتيجيات
عمل "عدالة" بهدف التفاعل عن قرب مع قضايا وحقوق السكان
العرب يف النقب.
ّ
6.6.1مركز مكتب النقب
6 .6.1.1تنسيق عمل "عدالة" يف النقب من خالل التنسيق املبارش
مع املدير العام ومدراء األقسام والوحدات ومكتب "عدالة"
املركزي ،وهو يعمل تحت ارشاف املدير العام.
6 .6.1.2قيادة وإدارة مهام ونشاطات وخطط عمل "عدالة" يف النقب
بالتنسيق مع مدراء األقسام والوحدات ذات الصلة.
6 .6.1.3تطوير عمل وأهداف "عدالة" يف النقب.
6 .6.1.4بناء رشاكات محلية ودولية لدعم قضايا النقب.
6 .6.1.5تسلمي تقارير شهرية ونصف سنوية وسنوية للمدير العام.
6 .6.1.6قيادة جوالت دراسية يف النقب لوفود من صحفيني،
دبلوماسيني ،طالب الخ.
التشــبيك واملشــاركة وبنــاء ائتالفــات وتحالفــات بالتنســيق مــع
ّ 6 .6.1.7
مركــز مكتــب النقــب ومــدراء األقســام والوحــدات ذات الصلــة.
6 .6.1.8املبادرة اىل ملفات جديدة وبحث يف قضايا النقب.

6.6.2باحث ميداين يف النقب
6 .6.2.1تركزي قضايا وشكاوى النقب.
6 .6.2.2جمع مواد بحثية وميدانية :معلومات ،حقائق ،وثائق وغريها
لدعم القضايا اليت يعمل عليها القمس القانوين وقمس املرافعة
الدولية وقمس اإلعالم والعالقات العامة.
6 .6.2.3تنظمي وإدارة أيام دراسية ،مؤمترات ،ورشات عمل،
ومحارضات يف مواضيع مختلفة.
ّ
6 .6.2.4تسلمي تقارير شهرية ونصف سنوية وسنوية ملركز مكتب
النقب.
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7.7متطوعون

ً
املتطوع هو من يعمل لخدمة "عدالة" وفقا للقانون ،دون مقابل
ّ
ودون أن تكون العالقة بينه وبني "عدالة" عالقة عامل ومشغل.
7 .7.1القمس اإلداري واملايل هو املسؤول عن استيعاب املتطوع وتسجيله
وتحديد فرتة تطوعه.
7 .7.2يعمل املتطوع تحت إرشاف مدير الوحدة او القمس الذي انضم اليه.
7 .7.3يحق للمتطوع اسرتجاع املصاريف الجارية املنصوص عليها يف دليل
املوارد البرشية واالستحقاقات.

19

حزيران 2017

ً
خامسا:
دليل املوارد البرشية
واإلستحقاقات
 .1سياسة ومبادئ ادارة املوارد البرشية يف "عدالة"
1.1.1حقوق املوظفني:
1 .1.1.1لكل موظف الحق بكل مستحق مادي يمضنه القانون أو أي
اتفاق سائد يف سوق العمل و\أو تنص عليه اتفاقية العمل
مع املوظف.
1 .1.1.2الحق باتفاقية عمل واضحة وتفصيلية موقعة تمشل وصف
وظيفي واضح لعمل ومسؤوليات املوظف وكذلك لواجباته.
1 .1.1.3الحق باستالم مستحقاته املادية يف الوقت املحدد واملتفق
حالة تأخري ألسباب موضوعية يجب إبالغ املوظف
عليه؛ يف ً
بذلك مسبقا وابالغه عن فرتة التأخري املتوقعة.
1 .1.1.4الحق يف مساع اعرتاضه لقرارات متس بحقوقه أمام مدير
القمس املسؤول أو /واملدير العام.
ً
1 .1.1.5الحق "بالمساع" وفقا للقانون اإلرسائييل قبل فصله من
العمل.
1 .1.1.6الحق باالستئناف خالل اسبوعني من إعالمه بفصله من عمله
أمام لجنة التوظيف واليت تمسع موقفه ومساع موقف املدير
العام وتعطي قرارها النهايئ خالل فرتة ال تتعدى ال 30
ً
يوما من االستئناف.
 1 .1.1.7الحق بحماية المسعة والخصوصية مبا يف ذلك عدم اإلساءة
اليه وعدم اخرتاق اي قانون تجاهه مثل املنع او الحماية من
التحرش الجنيس.
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1.1.2واجبات املوظفني:
1 .1.2.1تنفيذ كافة املهام املتعلقة بوظيفة املوظف حسب اتفاقية
العمل بإخالص ومواظبة ومهنية.
1 .1.2.2تحضري وتسلمي تقارير العمل املطلوبة.
1 .1.2.3املشاركة يف ورشات العمل والتخطيط واالعتكاف واجمتاعات
الطاقم والهيئة اإلدارية.
ً
1 .1.2.4عدم املس بالحقوق املحفوظة لعدالة وفقا للقانون وخاصة ما
ينرش بامس عدالة واملحافظة عىل مصلحة املتوجهني لـ"عدالة"
وخصوصية ملفاتهم ورسيتها.
1 .1.2.5االلزتام باللباس املالمئ والالئق خالل ساعات العمل.
1 .1.2.6املحافظة عىل ممتلكات املؤسسة وعدم اساءة استخدام اجهزتها.
1 .1.2.7احرتام اعضاء الطاقم االخرين وعدم اإلساءة لهم.
1 .1.2.8عدم القيام بأي عمل به تضارب مصالح مع عمل عدالة.
1 .1.2.9اعالم مدير القمس/الوحدة ومدير املكتب يف حالة قيامه مبهام
اضافية مدفوعة األجر ال تخص عمل عدالة ,وذلك من اجل
الشفافية ،ومنع تضارب املصالح.
1 .1.2.10كل عضو طاقم هو عضو يف الهيئة العامة لعدالة وترسي
عليه جميع الحقوق والواجبات املقرة يف دستور عدالة.

1.1.3التوظيف:
اجراءات التوظيف:
1 .1.3.1يعلن عن الوظيفة الثابتة والشاغرة يف الوسائل املرئية اليت
تصل اىل جمهور واسع من مجموعة الهدف يمشل موقع عدالة
اإللكرتوين ملدة اسبوعني عىل األقل.
1 .1.3.2يمشل اإلعالن عن الوظيفة :املمسى الوظيفي ،املهام املطلوبة
واملؤهالت الرضورية للوظيفة وتحديد تاريخ نهايئ الستالم
طلبات التوظيف.
1 .1.3.3يمت استدعاء املالمئون للوظيفة ملقابلة أمام لجنة التوظيف.
1 .1.3.4تحافظ لجنة التوظيف عىل الرسية وخصوصية الفرد.
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ّ 1 .1.3.5
تدون لجنة التوظيف قراراتها مبحرض يمشل عدد املتقدمني
اللذين متت مقابلتهم واختيارها للرمشح املالمئ وارسال املحرض
والسرية الذاتية بعد اعالمه بالقبول اىل اعضاء الطاقم
واإلدارة.
1 .1.3.6يجب اعالم املرشحني عن وضعيه املناقصة خالل فرتة زمنية
معقولة.

1.1.4تقيمي عمل املوظفني
مبادئ عملية التقيمي:
1 .1.4.1يتطرق التقيمي إىل أداء املوظف وانجازه لألهداف اليت وضعت
يف خطة العمل ،وذلك من خالل فحص نقاط القوة ونقاط
الضعف يف عمله ،مدى التطور والتقدم يف األداء ،ومدى
ومستوى تفاعل املوظف داخل "عدالة" ومع طاقمها.
1 .1.4.2يعمتد التقيمي عىل التعلم واستخالص العرب والنقد الذايت.
ّ
الرسية واحرتام حق خصوصية
يعمتد التقيمي عىل املهنية،
ّ 1 .1.4.3
املوظف.

إجراءات التقيمي:
الشخص املسؤول
مدير الوحدة/القمس – املدير
املبارش

ّ
املوظف
املدير املبارش
املدير العام
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اإلجراء
بإجراء تقيمي مرتني عىل
يقوم
ً
األقل سنويا
يقوم مدير الوحدة/القمس
مبناقشة التقيمي مع املوظف
يبدي مالحظاته عىل التقيمي
يقوم باعمتاد التقيمي وارساله
اىل املدير العام واملدير االداري
يقوم مبراجعة وتقيمي عمل
األقسام والوحدات ومالحظات
املوظف الذي اجري له التقيمي
ودراسة الحاجة لالجمتاع
باملوظف ومن مث اعمتاد التقيمي

الدليل التنظميي لعدالة

دليل
اإلستحقاقات املالية
1.1تعريف وتفسريات

1 .1.1مكان العمل – مكتب عدالة يف حيفا وفروعها
1 .1.2العمل يف ساعات الدوام – يمشل القيام مبهام عمل لعدالة
يف إطار ساعات العمل خارج مكان العمل (ال يمشل العمل من
البيت).
ّ
1 .1.3ساعات مكملة – ساعات ما بعد الدوام األسايس لغاية
استكمال عدد الساعات للوظيفة.
1 .1.4ساعات إضافية – ساعات عمل ما بعد الساعات األساسية
للوظيفة.
1 .1.5حالة طوارئ – حالة استثنائية ناتجه عن وضع أو حدث غري
اعتيادي يتطلب فيه تواجد أفراد طاقم من عدالة يف ساعات
خارج الدوام أو أيام الراحة األسبوعية ويمت اإلعالن عنها من
قبل املدير العام بعد التشاور مع رئيس اإلدارة.

2.2استيعاب املوظف
يحصـل كل موظـف جديـد أو كل موظـف نقـل اىل وظيفـة جديـدة يف
عدالـة على:
2.2.1إشعار برشوط الوظيفة يمشل:
• وصف الوظيفة
• تاريخ بداية العمل
• ساعات العمل ونسبة الوظيفة
• فرتة التجربة والتدريب
• الراتب األويل
• استحقاقات ورشوط العمل
• امس املسؤول املبارش عن املوظف
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2 .2.2نسخة من الدليل التنظميي يمشل دليل نظم وتعلميات العمل
 2 .2.3اتفاقية عمل ّ
مفصلة

ملحق رقم ( )1أ إشعار بخصوص ظروف العمل
ملحق ( )1ب شعار حول تغيريات يف رشوط العمل

3.3ساعات العمل
.3.1

.3.2
.3.3
.3.4
.3.5

.3.6
.3.7

3ساعات العمل األساسيةً يف عدالة للوظيفة الكاملة هي  8ساعات
يوميا 40 ،ساعة أسبوعيا 176 ،ساعة شهريا 5 ،أيام يف األسبوع
من األحد حىت الخميس ،أو من االثنني حىت الجمعة.
ً
 3ساعات العمل يف الوظائف الجزئية ّ
تحدد وفقا التفاقية العمل الخاصة.
ً
ّ
3عىل املوظف أن يتواجد يف مكان العمل وفقا لساعات العمل
األساسية ّ
املحددة له يف اتفاقية العمل.
3العمل من البيت ال يعترب كساعات عمل اال مبوافقة مسبقة ويف
حاالت استثنائية من قبل املدير العام و/أو املدير املايل وإرفاق
تقرير عمل ّ
مفصل.
3يحق للموظف استكمال الساعات الناقصة للوظيفة يف أيام أخرى
يف ذات الشهر ،يف حال عدم استكمالها خالل أيام العمل املحددة
يف االتفاقية .يف حالة عدم استكمال الساعات الناقصة للوظيفة
األساسية يمت خصم هذه الساعات يف املعاش الشهري أو اخزتالها
من أيام اإلجازة املستحقة وبالتنسيق مع املوظف.
3عىل الرغم مما ذكر اعاله الوظيفة الكاملة للوالد/ة ممن لديه/ها
اطفال لغاية  3سنوات هي  38ساعة اسبوعية (وظيفة والد/ة)،
ً
ابتداء من .1/7/2015
وذلك
ً
ً
3عىل كل موظف االلزتام بحتلنة ساعات الدوام يوميا ووفقا له
يمت حساب ساعات العمل الشهرية وبتوقيع املوظف عىل تقرير
الساعات ،بعد اقرارها من قبل مدير املكتب.

4.4الساعات اإلضافية

ّ
التقيد يف ساعات وأيام العمل ّ
ّ
املحددة وإنجاز املهام
4 .4.1عىل املوظف
بنجاعة يف إطار ساعات الدوام األساسية.
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.4.2
.4.3
.4.4

.4.5

4الساعات اإلضافية هي ساعات العمل ما بعد ساعات العمل
للوظيفة الكاملة (يمشل حاالت الطوارئ).
ً
4العمل بساعات إضافية تكون وفقا لطلب املدير العام او املدير
املايل ومصادقتهم الخطية.
4ساعات إضافية مصادق عليها ،هي ساعات عمل ما بعد الساعات
عدد الساعات
األساسية للوظيفة .اما يف حال وجود
نقص يف ً
ً
ّ
من
4.1
لبند
وفقا
لة
املكم
الساعات
يف ذات الشهر يمت أوال خصم
ً
الساعات اإلضافية ومن مث يحتسب عدد الساعات اإلضافية وفقا
لبند .4.2
4العمل يف ايام الراحة األسبوعية واألعياد منوط مبوافقة مسبقة ً
من قبل املدير العام و/أو املدير املايل ،وتدفع هذه الساعات وفقا
لقانون ساعات العمل والراحة لسنة .1951

ملحق رقم ( )2طلب بالعمل ساعات اضافية

 5.5العمل يف ساعات غري اعتيادية

5 .5.1وهي العمل من خالل املشاركة يف اعتكاف /مؤمترات وورشات
عمل يف نهاية األسبوع (جمعة وسبت)
5 .5.2ساعات املشاركة يف هذه الفعاليات تحسب كالتايل:
يوم الجمعة اذا كان يوم راحة  ،فيتحول يوم الراحة من يوم
الجمعة اىل يوم األحد التايل ،اما يوم السبت فتدفع ساعات
العمل حسب بند .4.5
5 .5.3املشاركة يف مؤمترات ومحارضات يف ساعات غري اعتيادية خالل
األسبوع عىل املشارك يف هذه الفعاليات استبدال هذه الساعات
بساعات عمل اعتيادية.

6.6أيام الراحة األسبوعية واألعياد
6.6.1أيام الراحة األسبوعية
أيام الراحة األسبوعية يف عدالة هي يومني متواصلني من
األيام الجمعة والسبت واألحد.
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6.6.2األعياد واأليام الرمسية والوطنية
6 .6.2.1األعياد واأليام الرمسية والوطنية يف عدالة هي كااليت:

االيام التواريخ
عيد االضحى

3

عيد الفطر

3

عيد امليالد

2

عيد الفصح عند
املسيحيني

2

راس السنة امليالدية

1

يوم الغفران
(יום כיפור)

1

يوم العمال العاملي

1

25/12-26/12

األول من السنة
امليالدية

األول من أيار

للموظفني اليهود يضاف:
عيد راس السنة
العربية

2

عيد العرش (סוכות)

1

عيد الفصح (פסח)

2

عيد العنرصة
(שבועות)

1

6 .6.2.2ساعات العمل الرمسية يف يوم ما قبل يوم العيد (وقفة
العيد) ست ساعات.
6 .6.2.3يحق للصامئ يف شهر رمضان انهاء دوامه يف الساعة الثانية بعد
الظهر عىل ان ال تقل ساعات دوامه عن  6ساعات.
6 .6.2.4األيام الوطنية العامة واليت تعلن عنها لجنة املتابعة العليا
للجماهري العربية يف إرسائيل تعترب كأيام عطل مدفوعة
األجر.
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7.7اجازات
7.7.1اجازة سنوية
7 .7.1.1يحق لكل موظف يعمل بوظيفة كاملة أيام إجازة سنوية
كالتايل:
•ملن لديه أقدمية يف العمل من 1-5سنة
			
• من  6-10سنة
• من  11-15سنة

		

• من 16-20سنة

		

•  21ومـا فــوق		

ً
 16يوم سنويا
ً
 18يوم سنويا
ً
 20يوم سنويا
ً
 22يوم سنويا
ً
 24يوم سنويا

7 .7.1.2أيام اإلجازة ال تمشل أيام الراحة األسبوعية واألعياد.
7 .7.1.3عىل املوظف استغالل أيام اإلجازة يف كل سنة.
7 .7.1.4يحق للموظف ومبوافقة مسبقة من املدير املايل أو مدير
املكتب استغالل عىل األقل  7ايام سنويا فقط ،وتأجيل
األيام املتبقية للسنتني التاليتني ً .املوظف الذي ال يستغل
ايام اجازته يمت اعالمه بذلك خطيا.
7 .7.1.5للمؤسسة الصالحية بترسيح املوظف إلجازة بأي موعد ترتئيه،
وبعد أن يمت التنسيق املسبق مع املوظف شهر عىل األقل.
ً
7 .7.1.6عىل املوظف تنسيق أيام إجازته مع مدير القمس وفقا
لظروف العمل واإلمكانيات وتقدمي طلب بذلك.
تتعدى السبعة أيام عىل
7 .7.1.7يف حال طلب أيام إجازة ملدة
ً
املوظف تقدمي الطلب شهر مسبقا عىل األقل.

ملحق رقم ( )3طلب إجازة.
7.7.2اجازة والدة
7 .7.2.1يحق للموظفة اجازة والدة ملدة  14اسبوع او  98يوما وفقا ملا
ينص عليه القانون.
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7 .7.2.2يف حال متديد إجازة الوالدةّ ،
يقدم طلب خاص بذلك.
7 .7.2.3يف فرتة إجازة الوالدة حسب البند  7.2.1تسمتر عدالة بدفع
املستحقات من تأمني مدراء وصندوق استكمال للموظفة
ً
شهريا ،رشط ان تقوم املوظفة بدفع حصتها من هذه
املستحقات خالل فرتة االجازة.
ً
7 .7.2.4يحق للموظف (األب) طلب اجازة والدة وفقا للقانون.

ملحق رقم ( )4طلب متديد إجازة والدة.
7.7.3إجازة غري مدفوعة
يحق للموظف طلب إجازة غري مدفوعة من خالل المنوذج املرفق يمشل
ً
األسباب ومدة اإلجازة ووفقا ملوافقة مدير القمس واملدير العام ،استحقاقات
ً
اإلجازة غري املدفوعة وفقا للقانون.

ملحق رقم ( )5طلب إلجازة غري مدفوعة.

8.8مرضيات
.8.1

.8.2
.8.3
.8.4
.8.5

.8.6
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يوم يف الشهر18 ،
8أيام املرضية املستحقة للوظيفة الكاملة هي 1.5
ً
يوم يف السنه ،ولغاية  90يوم من بداية العمل وفقا للقانون.
ً
ابتداء من اليوم
8يحق للموظف دفع كامل مقابل أيام مرضية
األول برشط إرفاق مصادقة طبية .يحق للموظف استغالل لغاية 3
ايام مرضية يف السنة دون ارفاق مستند طبي.
8يحق للموظف استغالل  7أيام يف السنة من أيام املرضية املستحقة
يف الحاالت املتعلقة يف فحوصات الحمل للزوجة ،عالجات اإلخصاب
والوالدة.
8يحق للموظف استغالل  8أيام مرضية يف السنة بسبب مرض
االبن/ة (لغاية جيل  18سنة) ويمت خمصهم من أيام املرضية
املستحقة يف بند .8.1
8يحق للموظف استغالل  6أيام مرضية يف السنة بسبب مرض أحد
الوالدين رشط ان يكونوا بجيل  65وما فوق وعاجزين عن القيام
مبهامهم اليومية االساسية حيث يمت خمصهم من أيام املرضية
املستحقة حسب بند .8.1
ّ
8يحق للموظف استغالل  6أيام مرضية يف السنة بسبب مرض
الزوج/ة ويمت خمصهم من أيام املرضية املستحقة يف بند .8.1
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8 .8.7أيام مرضية غري مستغله ال تدفع مع إنتهاء عمل املوظف يف
عدالة.

ملحق رقم ( )6ترصيح بالتغيب ليوم واحد بسبب مرض.

9.9أيام نقاهة

ً
يحق للموظف أيام ورسوم نقاهة وفقا للقانون الساري عىل
القطاع العام.

1010أيام حداد

يحق للموظف سبعة أيام حداد مدفوعة يف حالة وفاة أحد أفراد
العائلة من الدرجة االوىل (الوالدين ،زوج/زوجة ،أبناء /بنات ،أخوة /
أخوات) وثالثة ايام حداد مدفوعة يف حال وفاة من الدرجة الثانية
(الوالدين من الطرف اآلخر الجد والجدة األحفاد األعمام والعمات
األخوال والخاالت).

1111استحقاقات ورشوط عمل

ً
ابتــداء مــن
1111.1يحــق لــكل موظــف يف عدالــة تأمــن "صنــدوق تقاعــد"
الشــهر األول لعملــه .حيــث تكــون نســبة التعويضــات مبوجبــه .8.33%
1111.2يحق لكل موظف يف عدالة عدا املمترنني وطالب الحقوق صندوق استكمال
بعد ستة أشهر من بداية العمل ( 7.5%عدالة و  % 2.5 -املوظف).
الحق يف الحصول عىل التعويضات يف حال إنهاء عمله
1111.3لكل موظف ً
يف عدالة ووفقا لقانون التعويضات و/أو اتفاقية العمل.
1111.4لعدالة الحق ًبعدم دفع أي تعويضات للموظف املقال يف حاالت
جنائية ووفقا للقانون يف هذا الخصوص.

 1212رسوم عضوية وتأمني مهين:

1212.1كل موظف يف عدالة هو عضو يف الهيئة العامة لعدالة وتخصم
رسوم العضوية ّ
املقررة سنويا من راتبه.
1212.2تدفع عدالة رسوم العضوية يف نقابة املحامني ورسوم التأمني
املهين العادية.
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1212.3يف حالة خروج املحامي إلجازة غري مدفوعة لفرتة طويلة فان رسوم
العضوية هي عىل حساب املحامي.

1313سلفيات

يحق للموظف طلب سلفية للراتب خالل الشهر بقمية ال تتعدى 50%
من راتبه الصايف وليس أكرث من  3,000شاقل ومبوافقة املدير املايل.

ملحق رقم ( )7طلب للحصول عىل سلفية عىل حساب الراتب.

1414هدايا أعياد ومناسبات

1414.1متنح عدالة لكل عضو من اعضاء طاقمها هدية سنوية يفً نهاية
السنة املالية ترتاوح بني  1000 – 500شاقل جديد ووفقا لقرارات
املدير املايل.
 1414.2ملدير املكتب الصالحية بأن يقرر مبنح هدايا ألعضاء الطاقم يمشل
مبناسبات اجمتاعية رشط
اال تتعدى ً
املتطوعني واعضاء اإلدارة ً
ّ
الهدية ال 200 -شاقل ووفقا إلعتبارات املزيانية املقررة سنويا.
للطاقم يف نهاية السنة
 1414.3للمدير املايل الصالحية مبنح مكافأة مالية ً
وملرة واحدة ًوبعد موافقة اللجنة املالية ووفقا إلعتبارات املزيانية
ّ
املقررة سنويا.

1515اسرتجاع مصاريف للموظفني واملتطوعني

ترسي التعلميات ادناه عىل الطاقم العامل واملتطوعني مبا يخص
اسرتجاع مصاريف مضن العمل يف "عدالة" كالتايل :

1515.1مصاريف سفريات:

1515.1.1سفريات من البيت اىل مكان العمل (ذهابا وإيابا)
1515.1.1.1اسرتجاع مصاريف سفريات من البيت اىل مكان
العمل تعترب دخل لدى املوظف ولذلك يرسي عليها
قوانني الرضائب مثلها كأي دخل اخر.
1515.1.1.2تدفع مصاريف سفريات ملن بحاجة للسفر من البيت
دفعها
اىل مكان العمل ووفقا ملصاريف فعلية ،ويمت ً
شهريا من خالل املعاش الشهري (إجمايل) ،ووفقا
للبنود أدناه.
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1515.1.1.3يمت تحديد مبلغ االسرتجاع وفقا لسعر تكلفة
املواصالت العامة" ،التذكرة الشهرية" ،واذا مل يتوفر
ذلك ،يتحدد املبلغ حسب التكلفة الفعلية اليومية يف
املواصالت العامة للموظف.
1515.1.1.4اسرتجاع مصاريف سفريات حسب بند  15.1.1.2ال
يتعدى باي حال مبلغ بقمية خمسة أضعاف املبلغ
األقىص املحدد يف اتفاقيات العمل العامة بهذا
الخصوص (צו הרחבה) واملحتلن بني الحني واآلخر.
1515.1.1.5يف حال عدم توفر املواصالت العامة املنتظمة ملكان
سكن املوظف ويضطر املوظف اىل استعمال سيارته
الخاصة ،يمت احتساب اسرتجاع مصاريف السفر حسب
للمعاش إجمايل)
 1.2شاقل جديد لكل كم (يضاف ً
بحيث ال يتعدى بأي حال املبلغ وفقا لبند .15.1.1.4
1515.1.1.6عىل املوظف ان يبلغ عن أي تغيري يطرأ مبكان
سكناه ملدير املكتب.
1515.1.2سفريات أثناء العمل
1515.1.2.1سفر أثناء العمل هي سفريات من مكان العمل إىل
أماكن أخرى وتخص العمل الوظيفي.
1515.1.2.2سفر أثناء العمل يمت من خالل املواصالت العامة ،يف
حال تفضيل املواصالت الخاصة (تاكيس) أو السيارة
الخاصة للموظف او استئجار سيارة ,عىل املوظف اخذ
موافقة املدير املايل و/أو مدير املكتب قبل السفر.
1515.1.2.3تكاليــف ســفريات أثنــاء العمــل تعتــر تكاليــف
ّ
للمشــغل وعليــه يــم اســرجاعها مــن الصنــدوق الصغري.
1515.1.2.4يف حال استخدام املوظف سيارته الخاصة لشؤون
العمل أثناء الدوام ،يدفع  1شاقل جديد ً للكم
الواحد صاف ويف الراتب الشهري ,ومنوطا بتعبئة
منوذج وتقرير يمشل تاريخ ومسار وهدف السفر مع
إرفاق الوصوالت األصلية .

ملحق رقم ( )8تقرير سفريات شهري اثناء العمل.
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1515.2مصاريف وجبات الطعام-:

يمت اسرتجاع تكلفة مصاريف وجبات الطعام أثناء العمل
كالتايل:
1515.2.1يف حالة املكوث يف مكان العمل يف ساعات غري اعتياديه وبعد
الدوام بـ  3ساعات عىل األقل (وليس قبل الساعة السابعة
مساء) يدفع مبلغ لغاية  30شاقل جديد مقابل أكل ورشب
خالل العمل يف املكتب.
1515.2.2يف حالة إمتام مهمة تخص عمل عدالة مبسافة تبعد 40
كيلومرتا عىل األقل من مكان العمل او البيت ,مع إقامة
أكرث من  5ساعات يمشل زمن السفر يدفع مبلغ لغاية 50
شاقل جديد مقابل اكل ورشب خالل ساعات العمل.
1515.2.3استحقاق مصاريف تكلفة وجبات طعام منوطا بتعبئة منوذج
وتقرير ووصوالت أصلية ترفق مع تقرير العمل الشهري
(صاف) من خالل املعاش.
حيث يمت دفعها
ٍ
1515.2.4ملدير املكتب الصالحية باتخاذ قرارات بخصوص اقرار مصاريف
وجبات طعام يف حاالت خاصة واستثنائية بظل ظروف عمل
خاصة وغري اعتيادية.

ملحق رقم ( )9تقرير مرصوفات خالل ساعات العمل.
1515.3مصاريف إقامة وسفر خارج البالد-:

ّ
املتطوع املوجود خارج البالد مبهمة تخص عدالة عىل
يحصل املوظف أو
مصاريف إقامة وسفريات وذلك بعد ًتقدمي تفاصيل حول اإلقامة
ومصاريفها املتوقعة ملدير املكتب وفقا ملا ييل:
ً
 15.3.1يدفع مبلغ بقمية  60دوالر أمرييك يوميا 50 /يورو لكل
يوم عمل كمصاريف أكل ورشب وذلك يف حالة عدم
توفري وجبيت أكل منظمة عىل األقل يف اليوم الواحد
من قبل ّ
الداعني ،ويف حالة توفري وجبة واحدة من قبل
ّ
الداعني يدفع مبلغ بقمية  30دوالر أمرييك  25/يورو
لليوم الواحد.
 15.3.2يحق للمسافر يف مهمة اىل خارج البالد تأمني صحي
خالل فرتة اقامته خارج البالد.
 15.3.3اسرتجاع مصاريف سفر إضافية مثل مواصالت و/او
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استخدام انرتنت وهاتف لخارج البالد منوطا بإرفاق
مستندات تثبت الرصف ،وتعبئة منوذج يمشل تاريخ
السفر والعودة وهدف السفر وتقرير حول النشاط .

1616استكماالت

خصص عدالة مبلغ ّ
ُ 1616.1ت ّ
محدد يف املزيانية السنوية العامة الستخدامه
لالستكماالت.
االســتكمال للموظــف
1616.2تســاهم عدالــة بقــم مــن تكاليــف دورات
ً
بالفائــدة لعمــل عدالــة وذلــك وفقــا لتوصيــة مديــر
والــي تعــود
ً
الوحدة/القــم ومنوطــا مبــدى الحاجــة لالســتكمال واعتبــارات تخــص
املوازنــة العامــة الســنوية ومبوافقــة املديــر املــايل واملديــر العــام.
1616.3أيام وساعات االستكمال ّ
املقررة يف ساعات الدوام تحسب كأيام
وساعات عمل مدفوعة.

1717استضافة ضيوف

ّ
املخصص الستضافة ضيوف من خارج البالد خارج مكتب عدالة
1717.1املبلغ
ال يتعدى ال 120 -شاقل للشخص الواحد.
ّ
املخصص الستضافة ضيوف داخل مكتب عدالة خاضع
1717.2املبلغ
العتبارات وقرارات مدير املكتب رشط اال يتعدى مبلغ وقدره 40
شاقل للفرد.
1717.3يحق ملدير املكتب يف حاالت استثنائية وغري عادية إقرار مصاريف
ضيافة تتعدى املبالغ أعاله برشط أال تكون أكرث من  30%من
املبلغ العادي املذكور يف بند .17.1

1818اسرتجاع مصاريف ألعضاء اإلدارة
يرسي عىل اعضاء اإلدارة البنود ادناه:
•بند  15.1.2بخصوص اسرتجاع مصاريف السفريات.
•بند  15.2بخصوص اسرتجاع مصاريف وجبات الطعام.
•بند  15.3بخصوص مصاريف اإلقامة والسفر اىل خارج البالد.
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1919تغيريات

يحق للمدير املايل وبعد التشاور مع اللجنة املالية اجراء تغيري يف هذا
الفصل رشط اعالم الطاقم واإلدارة حول التغيري بأرسع ما ميكن.

2020قوانني العمل اإلرسائيلية

جميع البنود يف هذا الفصل ال تنقص من أي حق ينص عليه القانون اإلرسائييل،
واذا تضارب تفسري أي بند من البنود أعاله مع القانون اإلرسائييل ،فيرسي مبدأ
اختبار التفسري الذي مييل ملصلحة املوظف.
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سياسة أختيار القضايا
الخـاصـة بـعـدالة
ُ
ّ
ّ
ّ
الخاصة مبركز
األصلية املتعلقة بسياسة إختيار القضايا
كتبت الوثيقة
عدالة ّإبان تأسيس املركز يف العام  .1996وقد جرى تحديث هذه الوثيقة
يف العام  ،2007كجزء من سريورة التقيمي اليت ُيجريها مركز عدالة ،ويمت
تحديثها مضن عملية التخطيط اإلسترياتيجي للسنوات 2019 – 2015
ّ
وتقرر ما ييل:
ّ
الرئيسية اليت يسعى عدالة إىل تحقيقها هي تحقيق املساواة
األهداف
ّ
ّ
ّ
ّ
والعدل يف كل من الحقوق الفردية والجماعية للمواطنني الفلسطينيني
العرب يف إرسائيل يف مختلف املجاالت ،إىل جانب الدفاع املرتكز عىل
ّ
الدويل عن حقوق العرب الذين يعيشون تحت االحتالل
القانون
اإلرسائييل منذ .1976
ّ
ّ
مركز عدالة يتبن القضايا بالنيابة عن املواطنني الفلسطينيني
ّ
ّ
املدنية
العرب ،يف املجاالت الثالث الحق يف األرض والتخطيط ،والحقوق
ّ
ّ
ّ
االجمتاعية يف الحاالت التالية:
االقتصادية -
والسياسية ،والحقوق
.1
.2
.3
.4

ّ
املدنية لألفراد أو
1عند وجود انتهاك لحقوق اإلنسان أو للحقوق
ً
ّ
العربية ،من ِق َبل دولة إرسائيل ،بناء عىل انمتائهم
املجموعات
ّ
نحو غري مبارش.
عىل
أم
مبارش
نحو
عىل
ذلك
أكان
سواء
القومي،
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
ّ
ٌّ
القضية ،باالستناد إىل
قانوين لهذه
أساس
2حني يكون هنالك
ّ
ّ
الدويل.
اإلرسائييل َو/أو القانون
القانون
ٌ
ّ
ٌ
كبري أن يكون هنالك عالج قانوين مالمئ للقضية.
احمتال
3عند وجود
ٍ
ٍ
ّ
ّ
4يقوم مركز عدالة بتول القضايا الجنائية بامس األفراد وبالرشطني التاليني:
ً
ّ
ّ
ً
ًّ
جنائيا وفقا
أ .ال تشكل الوقائع الواردة يف الئحة االتهام تجاوزا
للقانون الدويل لحقوق اإلنسان؛
ٌّ ّ ٌ
ب .أن تكون هنالك ٌ
ّ
حجج دستورية جادة تثريها القضية ،بحيث
ّ
ُ
يكون من شأنها ،إن قبلت ،إسقاط الئحة االتهام.
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ّ
اإلجرائية
5 .5يقوم مركز عدالة بمتثيل املتظاهرين العرب أثناء املرحلة
ّ
قضية االحتجاج َّ
ّ
موجهة ضد القمع
يف اعتقاالتهم ،يف حني تكون
نحو غري مبارش.
عىل
أو
مبارش
نحو
ٍّ
والمتيزي واالحتالل ،إن عىل ٍ
ّ
ّ
نة ،قضايا متعلقة باألرضار
6 .6يتول مركز عدالة ،يف
حاالت معي ٍ
ٍ
ّ
َّ
الدستورية عىل أساس
املتسببة لألفراد ،لدى انتهاك حقوقهم
ّ
القومي وحني يتيح قانون تعويض الرضر.
انمتائهم
ّ
ّ
يتبن عدالة القضايا املعروضة عىلّ املحاكم اإلرسائيلية يف ما
ّ
ّ
الفلسطينية املحتلة تحت الظروف التالية:
يتعلق باألرايض
ّ
القضية ّ
ّ
تحد ًيا لقوانني الكنيست اليت تنتهك
7أ .حني تشكل
.7
القانون الدويلّ.
ّ
ّ
القضية قرارات أو ممارسات السلطات
تتحدى
ب .حني
ّ
ّ
ّ
اإلنساين ،بحيث
الدويل
اإلرسائيلية اليت تنتهك القانون
ٌ
ّ
تأثري بالغ عىل جزء كبري من ضحايا اإلحتالل
للقضية
يكون
كمجموعة.

ّ
املدعى عليهم:

8 .8يف معظم الحاالت ،يقوم مركز عدالة برفع دعاوى ّ
ضد:
ّ
ّ
الرمسية لدولة إرسائيل؛
املؤسسات
أ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ب .املؤسسات "شبه الرمسية" يف الدولة ،اليت تقدم خدمات هامة
ّ
ّ
اليهودي؛ الوكالة
القومي
للجمهور (نحو :الجامعات؛ الصندوق
ّ
اليهودية)؛
ً
متيزيا ّ
ضد املواطنني العرب
جـ .األفراد والرشكات الذين ميارسون
ّ
يف إرسائيل بسبب انمتائهم القومي.

رسوم املرافعة

عدالة إىل جباية رسوم املرافعة من أصحاب القضايا يف
9 .9يسعى مركز ّ
جميع الحاالت ،إل:
ّ
ّ
دعم مادي؛
أ .إذا مل يكن ألصحاب االلمتاسات مصادر ٍ
ّ
القضية ،وطلب من
ب .إذا كان مركز عدالة هو املبادر لرفع
ّ
امللمتسني األفراد االنمضام إليه لصالح األهداف القانونية اليت
يسعى إليها املركز.
َّ
َ
 1010ينبغي أن ّ
عة كجزء من التوكيل املوقع
يمت تسديد رسوم املراف
ّ
ّ
القانوين الذي
عليه من ِق َبل امللمتسني يف وقت مبكر من المتثيل
يقوم به مركز عدالة.
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النفقات اليت متنحها ،أو تلك اليت تفرضها ،املحاكم

ّ
ّ
القانوين الوحيد يف
1111أ .إن كان مركز عدالة هو املمثل
فسي َ
ُ
ّ
مسح لعدالة ،مبوافقة مسبقة من قبل امللمتسني،
القضية،
بتحصيل جميع النفقات اليت تفرضها املحاكم.
ّ
ّ
القانوين يف القضية مع
ب .إن كان مركز عدالة يتشارك المتثيل
آخرينّ ،
فإن املركز (عدالة) سيحصل عىل مبلغ يتناسب مع
َد ْوره ،من النفقات اليت تحكم بها املحكمة.
قرارا يفرض عىل امللمتسني الدفع ّ
جـ .إن أصدرت املحكمة ً
للمدعى
عليهّ ،
فإن ّ جميع امللمتسني ينبغي أن يتشاركوا يف دفع
ُّ
ً
الرسوم ،إل إذا اتفق عىل غري ذلك مسبقا.
د .يف حاالت التعويض عن الرضر ،سيطالب مركز عدالة بنسبة
تتالءم مع سعر السوق من ّأية تعويضات أو تسويات بعد
القضية نيابة عن ّ
ّ
املدعني ،وذلك باالستناد إىل قواعد نقابة
رفع
املحامني يف إرسائيل.
َّ
هـ .ينبغي أن يكون البندان (أ) َو (د) ً
جزءا من التوكيل املوقع من
ّ
ًّ
قانونيا.
وقت مبك ٍر من قيام عدالة بمتثيلهم
ِقبل امللمتسني يف
ٍ

ّ
ّ
عمليات اتخاذ القرارات:

ّ ّ ُ
ّ
1212يقع عىل عاتق املدير
القانوين اتخاذ القرار بتبن القضايا املعروضة
ّ
عىل املحاكم أو عدم تبنيها بعد التشاور مع مديري الوحدات
القانونية.
ّ
القانوين استعراض القضايا
 1313بالرغم من املذكور أعاله ،عىل املدير
ّ
أمام مجلس اإلدارة بغية اتخاذ قرار بقبول القضايا أو رفضها ،وذلك
بعد التشاور مع رئيس مجلس اإلدارة يف الحاالت التالية:
َ
ً
ّ
ّ
أساس ِقيي ،بشأن
منقمسا ،عىل
القانوين
أ .إذا كان رأي الطاقم
ٍ
ّ
قبول أو رفض مركز عدالة لقضايا معينة؛
ّ
سياسية ّ
ّ
خاصة وغري
ب .إذا كان لتبن هذه القضايا إسقاطات
ّ
اعتيادية.
ّ
القضية ال تقع بصورة واضحة يف مجال عمل مركز
جـ .إذا كانت
عدالة.
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ّ
عدالة
جمعية
دستور
ّ
ّّ

ّ
القانوين لحقوق األقلية العربية يف إرسائيل
املركز

ّ
الجمعية:
امس

ّ

1.1جمعية عدالة
ّ
ّ
ّ
ّ
القانوين لحقوق األقلية العربية يف إرسائيل
املركز
ّ
(يف ما ييل :عدالة أو الجمعية).
مكانة عدالة وأهدافها

ّ 2 .2
ّ
كجمعية حقوق
تأسست عدالة يف شهر ترشين الثاين عام 1996
ّ
ّ
والفردية لدى املواطنني
الجمعية
إنسان ،من أجل تعزيز الحقوق
ّ
ّ
ّ
جمعية غري حكومية ،غري حزبية ،غري
العرب يف إرسائيل .وهي
َّ
ّ
ومسجلة يف دولة إرسائيل.
ربحية
3 .3تهدف عدالة إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف دولة إرسائيل ّ
عامة،
ّ
العربية ّ
ّ
خاصة ،مبا يف ذلك الدفاع عن حقوق اإلنسان
وحقوق األقل ّية
ّ
اإلرسائييل.
لدى جميع األفراد الخاضعني للقضاء
ّ
كجمعية لحقوق اإلنسان إىل مبادئ
4 .4يستند تطبيق أهداف عدالة
ّ
ّ
العاملي لحقوق اإلنسان ( )1948وإىل املعاهدات الدولية
اإلعالن
لحقوق اإلنسان.

ّ
العضوية يف عدالة:

ّ
ّ
لكل إنسان يف ّ
يحق ّ
التقد ُم أن يطلب
سن الثامنة عرشة فما فوق
5 .5
ّ
ّ
يسجل يف الطلب امسه ورقم
جمعية عدالة ،بحيث
االنمضام إىل
ً
ُه ّ
ّ
عضوا يف
ويرصح مبا ييل" :أطلب االنمضام
ويته ومهنته وعنوانه،
ّ
ّ
الجمعية معروفة يل .إذا جرى قبول
جمعية عدالة .أهداف ودستور
ً
انمضامي عضوا ،فسوف ألزتم بتعاميل الدستور وقرارات الهيئة
ّ
ّ
للجمعية".
العامة
ّ
الجمعية َمنوط بقرار مجلس اإلدارة؛ إذا رفضت
6 .6قبول األعضاء يف
ّ
ّ
اإلدارة قبول الطلب وأعلمت صاحبه بتسويغاتها ،يحق للمتقدم أن
ّ
ّ
للجمعية يف اجمتاعها القريب.
العامة
يطعن يف القرار أمام الهيئة
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ّ
العضوية
ُ 7 .7ي ِق ّر مجلس إدارة عدالة ،بني الفرتة واألخرى ،رسوم
السنوية وموعد دفعهاَ ،
ّ
ّ
الجمعية؛
القرار عىل جميع أعضاء
ويرسي
ً
ً
ِّ
ّ
ّ
لكن ال يحدد مبلغا ّ
سنوية.
عضوية
أقل من  150شاقل كرسوم
سجل ّ
ّ
يضم أمساء جميع األعضاء ،ورقم
8 .8تعمل عدالة عىل إدارة
بطاقة ُه ّ
وية ّ
كل منهم ،ومهنته ،وعنوانه ،ومواعيد تسديد رسوم
ّ
العضوية ،واملبلغ.
ّ
العضوية يف عدالة:
9 .9تنتهي
ّ
عدم تسديد رسوم العضوية ،وذلك بعد تسلمي العضو
 .أعند
ّ
خط ًّيا ،ما مل يعمل عىل تسديد املبلغ خالل ً 30
ً
يوما من
ا
إنذار
ُ
ّ
خط ّي آخر ُ
ومنح فرصة
تاريخ الرسالة ،وبعد أن أرسل له إنذار
كافية إلمساع ّادعاءاته أمام مجلس اإلدارة قبل مرور موعد
ّ
عضويته بسبب عدم الدفع ،ومل يقم بطلب االسمتاع
انتهاء
ً
إىل ّادعاءاته ومل يقم بتسديد املبلغ خالل  30يوما من موعد
الرسالة األخرية.
ّ
ّ
 .ب يف حالة الوفاة ،أو بتقدمي بالغ استقالة خطي ،أو بسبب
ّ
عضويته مبوجب البند "ت" أدناه.
إسقاط
ّ
ّ
ّ
 .جيحق ملجلس إدارة عدالة اتخاذ قرار بإنهاء عضوية أحد أعضاء
ُ
عدالة بسبب نشاطات ت ّ
ّ
الجمعية َو/أو َتتناقض مع
رض بعمل
ّ
ّ
ّ
ثلث املصوتني
العضوية ،عىل ّأن يكون ّالقرار بأغلبية ّ ِ
ترصيح ُ
وبعد أن كفل للعضو حق إمساع ادعاءاته .إذا قر ّر مجلس
العضويةُ ،ي َ
ّ
ّ
يتمضن
رسل إىل العضو بالغ خط ّي
اإلدارة إنهاء
ً
تسويغات القرار ،ويصبح القرار نافذا بعد تصديق الهيئة
ّ
العامة عليه ،وبعد أن ُمنح الطرفان فرصة كافية إلمساع
ّادعاءاتهما قبل التصديق عىل القرار.

ّ
العامة
الهيئة

كل سنة ،يف مكان وموعد ّ
ّ
العامة ّ
مرة ّ
يحددهما
1010تنعقد الهيئة
ُ
وترسل دعوة ّ
لكل عضو قبل عرشة ّأيام عىل
مجلس اإلدارة،
ّ
ّ
العامة ،تمشل جدول أعمال الجلسة،
األقل من موعد انعقاد الهيئة
ومكان وساعة انعقادها.
ّ
ّ
استثنايئ للهيئة
1111يحق ملجلس إدارة عدالة أن يدعو لعقد اجمتاع
ّ
ّ
العامة ،وذلك يف مكان وموعد يحددهما مجلس اإلدارة ،ويدعو
األقل من املوعد ّ
ّ
ّ
املقرر.
الجمعية قبل خمسة ّأيام عىل
إليه أعضاء
ّ
ُّ
ّ
ُ
1212يحق للجنة املراقبة ،أو لعرش أعضاء الهيئة العامة ،التوجه بطلب
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ّ
ّ
ّ
العامة.
استثنايئ للهيئة
خط ّي إىل مجلس إدارة عدالة لعقد اجمتاع
ُيرفق بالطلب جدول أعمال االجمتاع .قبل الطلب ،يعمل مجلس
العامة خالل ً 21
ّ
يوما من موعد
اإلدارة عىل عقد اجمتاع الهيئة
ُّ
تسلم الطلب.
ِّ
ّ
العامة هو ّ
ّ
ّ
جمعية عدالة
أي عدد من أعضاء
القانوين للهيئة
1313النصاب
َ
ّ
ْ
يحرضون االجمتاع يف الوقت واملوعد املحددين يف الدعوة .ولكن إذا
الجمعيةّ ،
ّ
كان عدد الحضور ّ
يصوت الحضور عىل
أقل من ربع أعضاء
ّ
ّ
العامة أو تأجيلها ملدة أسبوعني؛ ويف حالة تأجيل
انعقاد الهيئة
االجمتاع ّ
قانونيا ّ
ًّ
بأي عدد.
ملدة أسبوعني يكون هذا االجمتاع
أعضاء اإلدارة ،وبناء عىل قرار
1414يقوم رئيس إدارة عدالة ،أو أحد ّ
اإلدارة ،بافتتاح الجلسة وإدارتها ،إل إذا جرى انتخاب رئيس آخر
ّ
العامة.
للجلسة من ِق َبل الهيئة
ّ
ُّ َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بأغلبية عادية من املصوتني ،إل إذا نص
1515تتخذ قرارات الهيئة العامة
َ
ّ
الجمعيات ( )1980عىل غري ذلك (يف ما ييل:
الدستور و/أو قانون
القانون).
ّ
ِّ 1616
ً
يعي مجلس اإلدارة سكرتريا الجمتاع الهيئة العامة يعمل عىل
َ
ْ
تدوين محرض االجمتاع.
ّ
العامة:
1717صالحيات الهيئة
 .أانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة مبوجب أحكام الدستور؛
 .بانتخاب أعضاء لجنة املراقبة؛
ّ
املايل والتقرير الكالميّ
ّ
 .جاالطالع عىل تقرير اإلدارة والتقرير
وتقرير لجنة املراقبة ،ومناقشة هذه التقارير والتصديق عليها؛
ّ
 .دإقرار ّ
كل ما يتعلق بسياسات عدالة؛
 .هإقرار تعديالت يف الدستور؛
ّ
 .وتعيني مراقب حسابات خارجي.

مجلس إدارة عدالة وطريقة انتخاب األعضاء

ّ
الجمعية ،ويكون
 1818يعمل ً مجلس إدارة عدالة مبوجب سياسات
ّ
مسؤول عن اإلدارة السلمية لعدالة ،مبا يف ذلك نشاطاتها التنظميية
ّ
ّ
واملزيانية ،وتجنيد املوارد ،وإقامة فروع جديدة لعدالة.
والجماهريية،
 1919عىل أعضاء مجلس اإلدارة أداء وظائفهم بإخالص ،والعمل ملصلحة
عدالة ويف إطار أهدافها ،بغية تعزيز األهداف ،وذلك مبوجب دستور
ّ
العامة.
عدالة وقرار الهيئة
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ّ
يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ،رشيطة أن تكون بينهم
2020
ّ
سيدتان عىل األقلّ.
 2121أ .يجري انتخاب مجلس اإلدارة عىل النحو التايل:
ّ
العامة لجنة تعيينات ّ
مكونة من عضوين اثنني
تختار الهيئة
لجنة
أو ثالثة ليسوا من أعضاء مجلس اإلدارة (يف ما ييلّ :
التعيينات) .وظيفة لجنة التعيينات أن تقرتح أمساء املرشحني
بعد التشاور مع اإلدارة .تعرض
لإلدارة الجديدة ،وذلك َّ
َ
املقرتحني أمام األعضاء يف
لجنة التعيينات أمساء املرشحني
ّ
ذلك بتسويغات وتفسريات ترشح
العامة ،وترفق
الجلسة
ّ
ّ
اقرتاحهمُ ،
العامة
ويرسل ذلك خط ًّيا لجميع أعضاء الهيئة
ّ
ّ
العامة (يف
أعمال الهيئة
مع إرفاق
بالغ حول جدول َّ
للجمعية ّ
َ
َ
ما ييل :املرشحون املقرتحون)؛ يصبح املرشحون املقرتحون أعضاء
ّ
يف مجلس اإلدارة إذا ّ
العامة عىل ترشيحهم
صدقت الهيئة
بعد مناقشة تسويغات مجلس اإلدارة .إذا مل ّ
تصدق الهيئة
ّ
ّ
ّ
بعضهم ،تعمل الهيئة العامة
عىل
أو
حني
املرش
العامة عىل
ّ
عىل انتخاب أعضاء جدد بدل املرشحني املقرتحني الذين مل تقم
بالتصديق عىل انتخابهم.
ّ
ّ
ًّ
 .بال يحق للجنة التعيينات أن تقرتح أيا من أعضائها لعضوية
اإلدارة.
ُّ
ُُ ً
ِّ
ًّ
 .جما ورد ذكره آنفا ال مينع أيا من األعضاء أن يقدم ترشحه إىل
إدارة عدالة.
ّ
ّ
ّ
 2222ال يحق للهيئة العامة للجمعية التصديق عىل اقرتاح ترشيح عضو
جديد ملجلس اإلدارة ،وال تنتخبه يف الحاالت التالية:
ّ
 .أإذا مل ميض ً 30
ّ
عضوية املرشح يف عدالة.
يوما بعد عىل
ّ
ِ ّ
أجريا يف عدالة َو/أو ّ
املرشح يعمل موظ ًفا ً
يقدم لها
 .بإذا كان
ّ
خدمات معينة مدفوعة األجر.
ّ
َ
ً
ّ
لجمعي ٍة
مديرا
عضو مجلس إدارة أو يعمل
 .جإذا كان املرشح
ُّ
ّ
ّ
أمرييك،
السنوية تربو عىل  100,000دوالر
مزيانيتها
ُ
ّ
ومثة ّ
ّ
فعيل من تضارب
تخوف
وأهدافها تشبه أهداف عدالة
املصالح ّ
ّ
ازدواجية املناصب.
جراء
ّ
 .دإذا ّكان املرشح عىل عالقة قربى من الدرجة األوىل مع أحد
املوظفني الكبار يف عدالةَ ،و/أو قربى من الدرجة األوىل مع
ّ
مرشح آخر ملنصب رئيس مجلس إدارة عدالة َو/أو مع عضو يف
مجلس اإلدارة.
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ّ
منصبا ً
ً
ّ
برملانية أو حركة
كبريا يف قامئة
 .هإذا كان املرشح يشغل
ّ
َّ
ممثلة يف ّ
ّ
عدة سلطات محل ّية نحو :عضو برملان؛
سياسية
ّ
َ
ّ
ً
ّ
حزب ما؛
أمني عام؛ عضو مكتب سيايس؛ من يتلقى أجرا من
ٍ
ّ
محل ّية ،أو بسبب وجود ّ
ّ
فعيل لتضارب
تخوف
رئيس سلطة
املصالح ّ
ّ
ازدواجية املنصب ،مبا يف ذلك اإلرضار مبكانة عدالة
جراء
ّ
كجمعية لحقوق اإلنسان مستقلة وغري ّ
ّ
حزبية.
َ
ّ
ُ 2323ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة لدورة مدتها سنتان .ال يشغل عضو
ّ
ّمجلس اإلدارة منصبه هذا ملدة تزيد عن أربع سنوات متتالية،
إل إذا صادق مجلس اإلدارة عىل متديد ذلك ألسباب ّ
خاصة يجري
ّ
العامة ،رشيطة عدم متديد
تدوينها ،ويخضع ذلك لتصديق الهيئة
واليته ألكرث من سنتني.
 2424عند شغور منصب عضو مجلس إدارة ،يعمل مجلس اإلدارة عىل
تعيني عضو بديل له خاضع ألحكام البند ( )22أعاله ،ويكون
ّ
ّ
العامة القريب.
التعيني ساري املفعول حت انعقاد اجمتاع الهيئة
أحد الرشوط املذكور يف ّ
أي من أعضاء اإلدارة ُ
2525إذا توافر يف ّ
املادة ()22
ً
ّ
كاف إلبعاده عن عضويته يف مجلس
الواردة آنفا ،ففي ذاك سبب
ٍ
َ ً
ّ
اإلدارة ،وذلك وفقا للمادة ( )28من القانون.

نظام عمل مجلس اإلدارة

ً
رئيسا له من بني أعضائه.
 2626ينتخب مجلس اإلدارة
ّ 2727
يحدد مجلس اإلدارة نظام عمله بالطريقة اليت يراها عىل أن
تخضع ألحكام الدستور.
ّ
ّ
ّ
 2828يتخذ مجلس اإلدارة قراراته بأغلبية أصوات األعضاء املشاركني ،إل
إذا ّ
نص الدستور عىل غري ذلك.
يقل عن أربع ّ
 2929يجمتع مجلس اإلدارة حسب الحاجة ،مبا ال ّ
مرات يف
السنة.
ّ
 3030يدعو رئيس مجلس اإلدارة أعضاء املجلس لالجمتاع قبل سبعة أيام
ّ
األقل من موعد االجمتاع ،ويورد يف الدعوة يوم وساعة االجمتاع
عىل
ّ
وجدول أعماله (يف ما ييل :اجمتاع اعتيادي)؛ يف الحاالت العاجلة
ّ
ميكن إرسال دعوة الحضور خالل فرتة ّ
زمنية أقرص ،أو اتخاذ قرارات
بأغلبية األصوات بالتصويت ْ
ّ
عب الهاتف أو عن طريق الربيد
عاجلة
ّ
اإللكرتوين.
ِّ
ّ
ّ
اعتيادي هو حضور أربعة من أعضاء
القانوين الجمتاع
 3131النصاب
ّ
األقل؛ لكن يجوز لرئيس مجلس اإلدارة عقد
مجلس االدارة عىل
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اجمتاع بحضور ثالثة أعضاء ،وذلك بعد ّ
مدة انتظار نصف ساعة من
املوعد ّ
املحدد يف الدعوة.
ّ
يحق لعضو مجلس اإلدارة إضافة ّ
أي موضوع هو مضن صالحيات
3232
ّ
مجلس اإلدارة عىل جدول أعمال االجمتاع ،رشيطة أن يبلغ باألمر
رئيس مجلس اإلدارة قبل انعقاد االجمتاع ّ
َ
مبدة ّ
زمنية كافية.
ّ 3333
يدون مجلس إدارة عدالة اجمتاعاته وقراراته يف َمحرض ،مبا يف ذلك
ُّ
َ
ْ
ّ
اإللكرتوين.
القرارات اليت اتخذت عب الهاتف و/أو الربيد

لجنة املراقبة /هيئة رقابة /مراقب حسابات

ّ
ّ
ّ
تتكون من عضوين من
العمومية لجنة مراقبة
الجمعية
 3434تنتخب
ّ
ّ
َ
أعضاء عدالة يستوفيان رشوط الصالحية اليت تنص عليها املادة
( )22أعاله مع التغيريات املستوجبة.
ّ ّ
ّ
 3535والية لجنة املراقبة ّ
متتد من اجمتاع الهيئة العامة السنوي حت
ّ
السنوي التايل.
اجمتاعها
ّ
مراجعة األمور املالية ،وإدارة أمالك عدالة،
 3636تعمل لجنة املراقبة عىل ّ
سجلت املحاسبة ،وهي ُم ّ
خولة بفحص
ومراجعة إدارة وسالمة
ّ
ّ
ّ
إدارة الجمعية مبوجب القانون
السلوكيات األخالقية،
نزاهة
وسالمة ّ
َّ
أو هذا الدستور؛ وعليه فهي مخولة باالطالع عىل جميع الوثائق
وإجراء تحقيقات بالطريقة اليت ترتئيها.
 3737ال يجوز تجديد انتخاب عضو للجنة املراقبة شغل منصبه أربع
سنوات متتالية.
ّ
ّ 3838
تقدم لجنة املراقبة توصياتها أمام الهيئة العامة بخصوص
ّ
ّ
املايل ،وذلك مبوجب أحكام املادة ( )30أعاله.
التصديق عىل التقرير
ّ
 3939ال ّ
ّ
تقدم لجنة املراقبة التقرير السنوي للهيئة العامة قبل عقد
ّ
جلسات اسمتاع ّ
يترضر من نتائج التقرير.
لكل هيئة أو شخص قد
ّ
ّ
ّ
قانوين بدل لجنة املراقبة،
العامة تعيني محاسب
 4040يحق للهيئة
َ
الصالحية
وتعمل عىل انتخابه ،رشيطة أن يستويف رشوط
املنصوص عليها يف ّ
املادة ( )22مع التغيريات املستوجبة (يف ما ييل:
ّ
هيئة الرقابة)؛ ترسي أحكام مواد هذا الفصل -مبا يف ذلك أحكام
ّ
املواد الواردة يف اإلشارة "ت" من القانون -عىل هيئة الرقابة مع
التغيريات املستوجبة.
 4141دون اإلخالل مبا سبق ،تقوم عدالة بتعيني محاسب قانوينّ
للجمعية غري هيئة الرقابة ومبا تقتضيه ّ
ّ
املادة ( 19ت) للقانون،
َ
جره لتعاميل اإلشارة "ت" من
وتخضع طريقة تعيينه وتحديد أ ِ
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القانون مع التغيريات املستوجبة.

تعيني َّ
املخولني بالتوقيع:

ّ
ّ
توكل ً
أحدا من أعضاء إدارتهاَ ،و/أو من أصحاب
 4242يحق لعدالة أن
ُ
ّ
األساسية يف عدالة ،بالتوقيع عىل مستندات ت ِلزمها،
الوظائف
ّ
وبتنفيذ نشاطات املؤسسة.

ُ
ُ
األمالك ،والتصفية
توزيع
ِ

َ ّ
ُ
ُ
ُ
ألهداف "عدالة"
ستخدم إل
أمالك "عدالة" ومدخوالتها ال ت
4343
ِ
ّ
ّ
ًّ
وغاياتها فقط .من املحظور كليا أن يتقامس أعضاؤها أية أرباح أو
ِ
انتفاعات.
ّ
ّ
الجمعية ،إن تبقى يشء من أمالكها بعد تسديد
4444يف حالة تصفية
ّ ُ
ّ
ّ
نحو
عىل
ة
جماهريي
سة
مؤس
إىل
األمالك
هذه
نقل
ت
ديونها كافة،
ِ
ما هي َّ
معرفة به يف البند  )2(9من قانون رضيبة الدخل (الصيغة
ّ
مشابهة
الجديدة)  ،1961رشيطة أن تكون أهداف هذه املؤسسة
ِ
ومقاربة ألهداف عدالة.
ِ

تفسري وتعديل الدستور

ّ
َ
املستخدمة يف هذا الدستور ُي َ
قصد بها الرجال والنساء
 4545صيغة املذكر
عىل ّ
حد سواء.
 4646قانون التفسريات ( )1981يرسي عىل تفسري هذا الدستور مع
التغيريات املستوجبة.
َ
ّ
 4747إدخال ّ
ْ
أي تعديل عىل تعاميل هذا الدستور يتطلب ثلث أصوات
ّ
أعضاء الهيئة العامة املشاركني يف التصويت.
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منظومة قانون منع
التحرش الجنيس – 1998
هدف القانون :
•هذا القانون جاء ملنع التحرش الجنيس والتنكيل بهدف املحافظة
عىل كرامة االنسان ،حريته وخصوصيته ،ولتعزيز املساواة بني
الجنسني.
•التحرش الجنيس ممكن ان ميارس عىل يد الرجال ،النساء أو ان
ميارس ضد النساء والرجال.
القانون ُي ﱢ
عرف التحرش الجنيس القيام بأي عمل من األعمال التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

1االبزتاز بالتهديد ،أي مطالبة الشخص بالقيام بأعمال ذات طابع
جنيس.
2أعمال مشينة ،أي القيام بعمل ما يهدف اىل اإلثارة ،االشباع أو
التحقري الجنيس ،أو القيام بعمل مشني يف أماكن عامة وبحضور
شخص اخر ومن دون موافقته.
ً
ً
3تقدمي عروض متكررة ،تحمل طابعا جنسيا ،لشخص كان قد أبدى
رفضه أو امتعاضه لهذه العروض.
4اإليحاءات املتكررة لجنسانية شخص كان قد أبدى استنكاره لهذه
اإلشارات.
ّ
"5تعامل مهني" او محقر املوجه لإلنسان فميا يتعلق بجنسه/ها او
مبيوله/ها الجنسية.

التنكيل:
•ممارسة الضغط عىل اإلنسان املشتىك عليه/ها أو املشتيك/ه أو
شهود العيان او ملن له صله يف معالجة موضوع الشكوى أو الدعوى
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اليت مت تقدميها بعد حصول التحرش الجنيس( .ال ّ
تقدم بالعمل ألنها
ّ
قدمت شكوى ،او تغيري يف رشوط العمل)...
•هذه املادة القانونية جاءت لتدافع عن املشتيك/ه ،الشهود
واملسؤول/ه عن معالجة موضوع شكوى التحرش الجنيس.
•نرش صورة ،فيلم ،تسجيل لشخص ذات طابع جنيس ،اليت ممكن
ان تهني الشخص أو أن تجلب له الخزي والعار بحال عدم موافقته.

ماذا نعين ”بإطار العمل“ ؟!
.1
.2
.3
.4

1مكان العمل (املقر)
2مكان اخر يمت به برنامج عمل مثل دورة استكمال يتواجد بها
موظفون من نفس مكان العمل...
3خالل العمل ,خالل السفر اىل مكان العمل ،جلسة طاقم خارج
مكان العمل.
4استغالل منصب ،يف أي مكان آخر (بيته ،بيتها سيارته)...

ُ
شغل/ة:
واجبات صاحب/ة العمل/امل ِ

ً
•عىل صاحب/ة العمل اتخاذ التدابري املالمئة ،تبعا للوضع ،ملنع
التحرش الجنيس أو التنكيل يف إطار عالقات العمل ،أن كان ذلك
َّ
عىل يد عماله او املسؤول من قبله حىت لو مل يكن مشغله وان يمت
معالجة كل حاله برسعة وبشكل مهين.
•ميكن مقاضاة صاحب العمل شخصيا بسبب عمل مستخدميه/او
مسؤولني من قبله حىت لو مل يكونوا عماله بشكل مبارش.

َ
ُيلزم صاحب العمل بالتايل:
•تحديد إجراءات تقدمي شكوى جراء تحرش جنيس أو تنكيل يف
ّ
مكان العمل والتحقق منها ،والبت يف هذه الشكاوى بشكل ناجع.
•العمل كل ما يف استطاعته ملنع تكرار هذه املمارسات وإصالح
الرضر ألالحق باملشتيك جراء التحرش أو التنكيل.
ّ
َ
•ملزم صاحب العمل ،الذي يشغل  25عامل/ة وأكرث ،بتحديد أنظمة
عمل تتطرق إىل البنود الرئيسية لقانون منع التحرش الجنيس
والتنكيل يف إطار عالقات العمل ،وعليه أن ّ
يحدد من خالل هذه
األنظمة وسائل وطرق تقدمي الشكاوى عن التحرش الجنيس
والتنكيل وطرق تعامل ومعالجة مكان العمل لهذه الحاالت ،تبعا
46
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لقرار صاحب العمل.
•عىل صاحب العمل اإلعالن عن هذه األنظمة بني عماله.
•إقامة فعاليات رشح وإرشاد للمدراء وللمديرات والعمال
والعامالت يف مكان العمل.
•اتخاذ التدابري الالزمة لحماية املشتيك/ة.
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ملحق رقم -1أ
إشعار بخصوص ظروف العمل

وفقا للمادة ( 1أ) لقانون إشعار املوظف (ظروف العمل) سنة 2002
ّ
1.1امس املشغل - :عدالة  -املركز القانوين لحقوق األقلية العربية يف إرسائيل
الوضعية القانونية :جمعية مسجلة
رقم التسجيل 580312247
العنوان :ص.ب  8921حيفا 31090
رقم الهوية:
		
امس املوظف:
العنوان:
2.2تاريخ بدء العمل من:
حىت تاريخ:
3.3مدة العقد من تاريخ		 :
4.4امس الوظيفة:
%
5.5نسبة الوظيفة:
6.6املهام الرئيسية للموظفة هي كما ييل:
7.7امس ووظيفة املسؤول املبارش عن املوظفة:
8.8األساس الذي يمت حسبه دفع الراتب:
9.9الراتب األسايس هو:
تفاصيل جميع املبالغ املدفوعة للموظف بدل أجر عن العمل هو عىل النحو التايل:
دفعات ثابتة
**بنود الدفع

دفعات غري ثابته
*** تاريخ
الدفع

**بنود الدفع

راتب أسايس:
بروطو

نقاهة – حسب املعايري يف القطاع العام شهر 6
شهر 12

سفريات:
ش.ج.

مصاريف عامة (أكل ،سفريات خالل
العمل)
هدايا
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يف شهر 12
من كل سنة
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1010ايام العمل:
1111ساعات العمل:
1212عدد الساعات:
 1313أيام الراحة األسبوعية للموظف:
• دفعات الحقوق االجمتاعية اليت يستحقها للموظف:
نوع الدفع امس رشكة
التأمينات

النسبة امللقاة عىل
النسبة امللقاة
ّ
املشغل التعويضات
عىل املوظف
ّ
املشغل

تاريخ بدء
الدفع

تقاعد
آخر

ّ
هذه الرسالة ليست اتفاقية عمل ،امنا اشعار من املشغل بخصوص ظروف
العمل األساسية .ال يوجد يف هذا اإلشعار ما يحد من الحقوق املمنوحة
للموظف مبوجب أي قانون ،او اتفاق جماعي (קיבוצי) أو اتفاقية عمل.

			
التاريخ:

ّ
توقيع املشغل:
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ملحق رقم -1ب
إشعار حول تغيريات يف رشوط العمل

1

إىل:

املوظف:
رقم الهوية:
العنوان:
من - :عدالة  -املركز القانوين لحقوق األقلية العربية يف إرسائيل
رقم التسجيل 580312247
العنوان :شارع يافا  94حيفا
وفقا للمادة  3لقانون إشعار املوظف (ظروف العمل) عام  ،2002أبلغك
بالتغيري الذي سيطرأ عىل ظروف العمل الخاصة بك وهي عىل النحو التايل:
البند الذي جرى عليه تغيري

ابتداء من:

التغيري

ال يوجد يف هذا اإلشعار ما يحد من الحقوق املمنوحة للموظف مبوجب أي قانون،
او اتفاق جماعي أو عقد عمل.

			
التاريخ:

توقيع صاحب العمل:

ً
ّ
هذا اإلشعار حال حدوث
 1وفقا للمادة  3من قانون إشعار املوظف (ظروف العمل) عام  ،2002عىل املشغل تسلمي املوظف ّ
اي تغيري يف ظروف العمل .تسلمي هذا اإلشعار يجب ان يمت خالل  30يوما من تاريخ اعالم املشغل.
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ملحق رقم 2
طلب للعمل بساعات إضافية
امس املوظف:
الوحدة/القمس:
ً
مرفق بهذا طلب بالعمل بساعات إضافية للموظف أعاله وفقا للتفاصيل
واألسباب التالية:
وصف الطلب:
سبب الطلب:

تاريخ تنفيذ العمل:
عدد الساعات/األيام املتوقعة:
التوقيع:
			
املدير املسؤول:
•املصادقة النهائية منوطة بتقرير عمل ّ
مفصل من قبل املوظف.

توقيع املدير العام

توقيع املدير املايل

تاريخ
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ملحق رقم 3
طلب إجازة
تاريخ تقدمي الطلب:
االمس :
رقم الهوية:
القمس/الوحدة:
اطلب مصادقتكم إلجازة يف التواريخ التالية:
			
من تاريخ:

وحىت تاريخ (يمشل) :

			
املجموع الكيل:

أيام

يف حال مل يتبق لدي أيام اجازة غري مستغلة أطلب خصم هذه األيام من
راتبي:
		
امس املوظف:

التوقيع		:

تاريخ:

ّ
عىل املوظف االهمتام بإقرار املوقعني أدناه قبل الخروج لإلجازة:
مصادقة املدير املبارش:
			
االمس:

			
التوقيع:

تاريخ:

مصادقة مدير مكتب:
			
االمس:
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التوقيع:

تاريخ:

الدليل التنظميي لعدالة

ملحق رقم 4
طلب لمتديد اجازة والدة
1.1للتعبئة من قبل املوظفة
			
امس العائلة:

االمس الشخيص:

تاريخ الخروج إلجازة والدة:
تاريخ انتهاء اجازة الوالدة:
اطلب بهذا متديد اجازة الوالدة حىت تاريخ:
توقيع املوظفة:
2.2للتعبئة من قبل مدير القمس/الوحدة
موافق /غري موافق
السبب:

				
التوقيع:

التاريخ:

3.3للتعبئة من قبل مدير املكتب
موافق /غري موافق
السبب:

				
التوقيع:

التاريخ:
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ملحق رقم 5
طلب إلجازة غري مدفوعة
1.1يعبأ من قبل املوظف:
		
رقم الهوية:

امس العائلة:

املدة املطلوبة من تاريخ		 :

االمس الشخيص:
حىت تايخ:

سبب اإلجازة غري املدفوعة:
ترصيح-:
ً
معلوم لدي بان خالل فرتة اإلجازة غري املدفوعة لن اكون مؤمنا يف تأمني
التقاعد مبا يمشل ًفقدان القدرة عىل العمل /اإلعاقة /املوت الخ.
معلوم لدي ايضا بان عيل االتصال مبارشة مع رشكة /صندوق التأمني
لرتتيب الدفعات عىل حسابي الخاص خالل فرتة اإلجازة غري املدفوعة.
			
التوقيع:

التاريخ:

2.2املسؤول املبارش:
يويص /ال يويص:
السبب:
			
التوقيع:

التاريخ:

3.3املدير العام/املايل:
يويص /ال يويص
السبب:
		
التوقيع:
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ملحق رقم 6
ترصيح بالتغيب ليوم واحد بسبب مرض
التاريخ :
			
امس املوظف:

الوظيفة :

القمس/الوحدة:
			
يوم املرضية:

التاريخ :

التوقيع :
مدير املكتب :
مالحظة مدير املكتب:
			
الرصيد حىت نهاية :

هو :

مالحظات أخرى :
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ملحق رقم 7
طلب للحصول عىل سلفية
عىل حساب الراتب
امس املوظف:
القمس  /الوحدة:
عدد سنوات األقدمية:
		
املبلغ املطلوب:

عدد الدفعات السرتجاع السلفية1/2/3 :

توقيع املوظف:
الستخدام قمس الرواتب
راتب املوظف:
			
نسبة الوظيفة:

شهري  /حسب ساعات:

			
املبلغ املصادق عليه:

عدد الدفعات:

توقيع مدير املكتب		:

توقيع املدير املايل:
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ملحق رقم 8
تقرير سفريات شهري

سفر بالسيارة الخصوصية ألهداف العمل

الرقم

التاريخ

من ساعة

حىت ساعة

هدف السفر

البعد
بالكم /
اتجاه واحد

البعد
باتجاهني

املجموع

				
التاريخ:

امس املوظف:

مصادقة املسؤول:
مالحظات:
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ملحق رقم 9
تقرير مرصوفات خالل ساعات العمل
Work Expenses Report
			
امس املوظف:
الرقم
تسلسيل
No.

التاريخ
Date

من الساعة
Beginning

Employee Name
حىت
الساعة
End

مبلغ
الرصف
Cost

وصف للعمل
Description

املجموع

				
التاريخ:

Date:

			
مصادقة املسؤول:

Supervisor Signature:

مالحظات				:
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