
  
This project is funded by the European Union 

  

 זכותון לפי שעות, ערבית (01/2017) حس  ساعات -  في إسرائيل اجاب األ للعّمال مرشد لحقوق

في  تقدم االستشارة والدعم القانوني للعمال/ العامالت. كل العمال/ العامالت الذين يعملون هو منظمة غير ربحية عنوان العامل""

  :الحصول على كافة حقوقهم ممن حقه ( تأشيرة عملائزين على حكابوا حائزين أو غير إذا  سواء) إسرائيل

 

 ،شيكل 200: لليوم  ،شيكل 5,000(, ساعة شهريا 186)  لوظيفة كاملة الحد االدنى من االجر الذي يتقاضاه العامل     الحد األدبى من األاجر

  شيكل 26.88: للساعة

 .اليوم التاسع من الشهر )عن الشهر الماضي( دفع األجر حتى موعد أقصاه يتوجب على المشغـِّل     موعد الدفع

ة حسب عدد الساعات في ذلك ضافياالساعات تحسب ال. ساعات عمل في اليوم 8الساعة االضافية هي كل ساعة ما بعد  ساعات اضافية

كل (, للساعة شيكل  33.6% )125 - الساعتان االوليان :دفع(. وال نخصم من ساعات العمل في أيام اخرى)اليوم 

 (.للساعة شيكل (40.32)% 150 - ساعة ما بعد الساعتين االوليين

  .حال وقوع خالف مع المشغلل( ساعة بدء الدوام ونهايته) بصورة يومية من المهم االهتمام بتسجيل ساعات العمل     تسجيل ساعات العمل

 .  لليوم شيكل 26.40 ل حتى مبلغ اقصاهالعمإلى  يدفع بدل مصاريف السفرأن  يتوجب على المشغل     مصاريف السفربدل 

% 150 عمل العامل في يوم عطلته فمن حقه الحصول علىإذا  .ساعة متتالية تشمل يوم عطلة العامل حسب ديانته 36 يوم العطلة االسبوعي

 . ذلك يحصل على يوم عطلة بديلإلى  ضافةيوم العمل وباإلأجر  من

العامل الذي يعمل يوما  - مثال . في السنوات االربع االولى, (بما في ذلك يوم العطلة االسبوعي) اسبوعان في كل عام     العطلة السنوية

من حقه الحصول على يومي اجازة مدفوعة فإن  مقابل المرة الواحدةشيكل  150 واحدا في االسبوع ويحصل على

   .السنة الخامسة فصاعدا عدد ايام االجازة ابتداء منيزداد  .شيكل 300(  =ايام اجازة) 2×150 سنويا

لم تصادف في ايام عطلته إذا  بعد ثالثة اشهر عمل على تسعة ايام عيد حسب ديانته،حصل يأن  من حق العامل      ايام العيد

كان يوم عطلته الدائم يصادف في يوم العيد فمن حقه الحصول على بدل عيد بقيمة راتبه العادي لهذا إذا  االسبوعية.

من حقه الحصول على بدل ومن راتب يوم العمل % 150 ق العامل الذي يعمل في يوم عيده الحصول علىمن ح. اليوم

 %(.250 ذلك )بمجموعإلى  ضافةالعيد باإل

في السنتين الثانية . لليوم شيكل 378 ايام من النقاهة بقيمة 5العامل الذي ينهي عاما من العمل، يحق له الحصول على     بدل الصحة

 بدل صحةيستحق  حسب ساعات العامل الذي يعمل.  ايام 7  -ايام، وفي السنة الرابعة حتى السنة العاشرة  6 ةوالثالث

 أيام 7للعامل  ويحق شاقل.  421النقاهة  بالنسبة لعمال النظافة عن طريق مقاول تكون قيمة يوم  .حسب حجم وظيفته

 .النقاهة سنوياً  من أيام 9 فيحق للعامل العاشرة إلى الرابعة السنة األولى، اما من سنوات نقاهة سنوياً خالل الثالث

)عدد ساعات العمل  186يجب تقسيم النتيجة على . (عدد الساعات الشهرية) 4.3 ×  عدد ساعات العمل االسبوعية  احتساب حجم الوظيفة

 . (لوظيفة كاملة الشهرية

 بحيث تكون على االقل ساعات عمل 6 الساعة بعد ثالثة ارباعا دتهم استراحةيستحق  عمال بدنيا يزاولالعامل الذي  استراحات

 خصم مبلغ من االجر مقابل(. ساعات عمل 8 ساعة بعد ثالثة ارباع في العمل غير البدني) ساعة متوالية نصف

يسمح للعامل بالخروج من مكان أن  شرط ستراحةيخصم من راتب العامل وقت االأن  يستطيع المشغل: استراحة

  .لالعم

يدفع له أجره في حال تقديم مصادقة طبية، مع العلم أن  يتوجب على المشغل - الذي يمرض ويتغيب عن العملالعامل      ايام مرضية

% من 100اليومين الثاني والثالث. وما قيمته االجر عن ن % م50نسبة دفع تم اليوم األول فيما يأجر  ه ال يتم دفعبأن

  .يوم الرابع فصاعدااالجر اليومي ابتداء من ال

العامل عاما كامال فانه يستحق الحصول على تعويضات في حال فصله من العمل، أو في حال توقف عمله يعمل أن  بعد     إقالة تعويضات

وحقوق أجر  الصحية للعامل؛ والدة، أو في حال عدم  دفع ةفي حاالت استثنائية مثل: ظروف عمل سيئة؛ الحال

 عدد سنوات Xالشهر االخير أجر  م احتساب التعويضات حسبت: مع وقف عالقات العمل. يلدفعموعد ا  .اجتماعية

 .العمل )بما فيها العمل في جزء من السنة(
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 بالغ مسبق

     استقالة/قالةإل

:   قالة حسب المدة الزمنية التي عملها العاملاإلأعطاء بالغ خطي مسبق قبل االستقالة/  لمشغـِّلواالعامل يتوجب على 

يوما +  21 -يوما + نصف يوم لكل شهر. في السنة الثالثة  14 -يوم واحد لكل شهر؛ خالل السنة الثانية  -السنة األولى 

يدفع أن  على الطرف الذي لم يعط بالغا مسبقا  -دفع  شهر. -سنوات عمل فصاعدا  3نصف يوم لكل شهر. بعد 

 . هذه الفترةالمستحق عن ات للطرف الثاني بحجم األجر تعويض

النسبة التي  ، 2008 في عام .تقاعدلل يقوم المشغل بتحويل مبالغأن  من حق كل عامل, 2008 حسب أمر توسيع من عام تقاعد

 2009 في عام, التعويضات على حساب% 0.833 منها%, 1.66 تبلغمن الراتب يتوجب على المشغل تحويلها 

 في عام, %10 2013 في عام, %8.32 2012 في عام, %6.67 2011 ي عاموف%, 5 2010 في عام%, 3.32

الصناعة والتجارة  حسب توجيهات وزارة  %12.5 2017 وفي عام %12 %12.25 2016 في عام, 2014

فائدة على  ك معحفظ األموال المحولة بصورة شهرية في حساب بن اجنبيا عاماليتوجب على من يشغل , واالستخدام

بالنسبة لعمال النظافة عن    العامل عند انتهاء تشغيله.إلى  حسابهذا الاسم العامل، وتحويل األموال التي تراكمت في 

 يتم أن وبالمقابل يجب قيمة الراتب، من٪ 15.33 بقيمة توفير مبلغ العمل صاحب وينبغي علىطريق مقاول تكون 

االستكمال  صندوق يسمى إضافي صندوق فتح العمل صاحب على أيضا يتوجب .العامل من راتب ٪6.5 بنسبة خصم

العامل. من راتب ٪2.5 خصم وبالمقابل يتم الراتب، من٪ 7.5 قيمته فيه ما العمل يوفر أصحاب  

عمل في اجزء من 

 السنة

يحصل ) ط هو من حق العامل الذي عمل جزءا من السنة فق عيد وأيام عطلة سنويةدفعة مقابل الحق في الحصول على 

الجزء ) من السنةما في جزء  هعمل أيضا مقابل  إقالة اتوتعويض بدل صحةيحصل العامل على (. على الجزء النسبي

 .المشغل قد أتّم عاما واحدا على االقل لدىالعامل يكون أن  بشرط(, النسبي

د الحصول من التأمين الوطني على تغطية مصاريف من حق العاملة التي تل. حملممنوع إقالة عاملة من العمل خالل ال     ووالدة حمل

إلى  من المهم الحضور .ة األجرعأشهر مدفو 3المكوث في المستشفى، هبة والدة لمرة واحدة وإجازة والدة مدتها 

 . وثائق متابعة عملية الحملالمستندات والالمستشفى مع جواز سفر وكافة 

العالجات الطبية للعامل ما عدا حوادث العمل ومصاريف المكوث في المستشفى يغطي التامين الصحي الخاص جميع      عالج طبي

نافذة  تأشيرةوحتى العامل الذي ال يمتلك تامينا طبيا ف ,في حالة طارئة.  الوالدة المغطاة من قبل التامين الوطنيأجل  من

 (. موعد الحقويدان بتكاليف العالج في المستشفى في ) تلقي العالج في مستشفىيستحق  المفعول

شيكل شهريا.  125اكثر من يخصم من اجره ليس أن  يرتب تامينا طبيا للعامل ويسمح لهأن  يتوجب على المشغل     تأمين صحي

حاليا في شركتي التامين "كالل" و "منورة" ) .يرتب موضوع التامين الطبي بنفسه يمكنه القيام بذلكبأن  العامل المعني

 (فقط

ل على صورة من وصل القسيمة العاميحصل أن  من المهم. وطنيالتأمين بالالعامل  تأمين توجب على المشغلي     تأمين وطني

إذ يمكنه استخدامه في حال مكوثه في المستشفى ي )بحيث يسجل في الوصل رقم ملف المشغل(، وطنالتأمين المدفوعة لل

 (.  والدة/ حادث عمل) للعالج

يكونه تهديدا بفصل العامل/ة أن  رائيل يحظر االعتداء/ التحرش الجنسي الذي قد يكون من ضمن ما يمكنالقانون في اس     اعتداء اجنسي

إذا  جنسي.الطابع العروض ذات التجاوب مع المن عمله/ا في حال رفض اقامة العالقة الجنسية، العمل المشين او 

 . امل""عنوان الع إلى  تعرض/ت العامل/ة اللتحرش الجنسي فيمكنه/ا التوجه

 هواتف هامة

 6883766-03 هاتف  ,75 شارع نحالت بنيامين -المكتب الرئيسي: تل أبيب   "عنوان العامل"

 8643350-04  هاتف, 18 هرتسل شارع – حيفا

 5133120-03 هاتف, 9 هدرور شارع -يافا : لمهااجري العمل وعديمي المكابة )أطباء لحقوق االبسان( عيادة

 5602530-03 75 نحالت بنيامين شارع الموقوفين اجاب األ عّمالمركز دعم لل

 6879727-03–( لتقديم المساعدة في مجال المشاكل االجتماعية) مسيال

 


