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  العامل/ة العزيز/ة،
  

مجاالت الحراسة والنظافة في مقاولي الخدمات  من قبلسريان مفعول قانون تشغيل عمال  1/11/2013تاريخ يبدأ في 

سرائيل في إة وبين حكومة رت في المفاوضات بين الهستدروت العامّ روط التي تقرّ القانون الشّ يثبّت ة. في هيئات عامّ 

  .2012ل كانون األوّ  من ةة العمل الجماعيّ اتفاقيّ 

  ة" هي:"هيئات عامّ  بأنّها الشركات التي تعّرف

 محلية ومجالس السلطات السرائيل، إسرائيلي، بريد مثل: جامعات، الصندوق القومي اإل لة ومدعومة،موّ يئات مُ ه

"هيئات  بأنّها فةمتاحف. يمكن العثور على التفصيل الكامل للهيئات المعرّ ال، حّددةة م، مدارس دينيّ محّددةة دينيّ 

التالي:  الرابط برمدعومة" ع

0http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/006549ea4cf37dbec225770c0

3a0758/ce4fc469a0c1b90ec22576c0002d85e8?OpenDocument.( 

 و من خالل استخدام أ ة من داخل مستشفى حكوميّ يّ ة تبيع خدمات صحقانونيّ هيئة  كلّ  -  ةصحّ مؤّسسات ال

  .مستشفى حكوميّ  نشآتم

عون بالشروط ستتمتّ  كمنّ بأفترض وبناء عليه يُ  ،)2013كما ذُكر، يبدأ سريان مفعول القانون مطلع تشرين الثاني (

  .10/12/2013فترض أن يُدفع حتى تاريخ من الممن راتب شهر تشرين الثاني الذي  اءً دحّسنة بالمُ 

عن  بند شرحٌ  كلّ وقد أرفق بن تطرأ على قسائم رواتبكم، أفترض من المالتعديالت التي  جميعتركيز  مستندفي هذه ال يتمّ 

  اتب.عطائه وظهوره في قسيمة الرّ وقعة إلرقام والفترة المتباألمدّعم جوهره، مثال 

  

 النظافة/الحراسة ياسة ومسؤولال النظافة/الحرّ رفع أجر عمّ  . 1
 حراسةالنظافة/الل امع 

o الراتب وفقًا  – ش.ج. 4646.25 حسب وفقًا لـتُ ( – ش.ج. 24.98لى إرتفع تساعة العمل  ةأجر: شرحال

 ).وظيفة كاملةفي مل ساعة ع( 186 علىوتُقسم للقانون الجديد لوظيفة كاملة) 



  

2

o أجر ش.ج. ( 1,998 قدرها ساعة في الشهر يتقاضى أجرً  80حراسة الذي يعمل النظافة/العامل : مثال

 ).إجماليّ 

 

  حراسةالنظافة/المسؤول 

i. الراتب وفقًا للقانون ( ش.ج.  4852.75 حسب وفقًا لـتٌ  - ش.ج. 26.1لى إرتفع تساعة العمل  ةأجر: شرح

 ).وظيفة كاملةفي ساعة عمل ( 186 على تُقَسمالجديد لوظيفة كاملة) 

ii. أجر ش.ج. ( 2,087 قدرها ساعة في الشهر يتقاضى أجرً  80حراسة الذي يعمل النظافة/ال مسؤول: مثال

 ).إجماليّ 

 :10/12/2013تاريخ في دفع يُ ساتب الذي من الرّ  شهر، ابتداءً  كلّ  متى يظهر في قسيمة الراتب. 

 

 قتفوّ المنحة  . 2
 

 ق في دها طالب الخدمة بخصوص التفوّ يحدّ  عاييرا لموفقً ق منح تفوّ نة، نهاية السّ في ة في السنة، مرّ لمقاول يدفع ا شرح:ال

 .ذاتها السنةفي التي دفعها  لرواتب% من مجمل ا1هو  العمل، بمبلغ عامّ 

 :سنة،  كلّ من ثاني دفع مطلع شهر كانون الاها في الراتب الذي يُ ظى بالمنحة يتلقّ حمن ي متى يظهر في قسيمة الراتب

  ار.يّ أدفع مطلع شهر عن الراتب الذي يُ  تتأّخروبحيث ال 

 صاتتقاعد للمخصّ الصندوق إلى تحسينات في التحويالت  . 3
 

 تعويضاتى اللاتحويل ال 
 

o فرة في نهاية فترة العمل.اشهر مبالغ للتعويضات تكون متو ل كلّ ل المشغّ حوّ يُ : شرحال 

موال التعويضات في نهاية فترة أالتوصية القاطعة اليوم هي عدم سحب  مع ذلك، على أنّ  ،التأكيد من المهمّ 

لى التقاعد إلى التقاعد. سحبها قبل الخروج إفي صندوق التعويضات حتى الخروج  إبقاء التعويضات العمل، بل

 . لى التقاعدإالخروج عند صات الشهرية التي تستحقونها ا ببرنامج التقاعد وبمبلغ المخصّ كثيرً  مسّ ي

o بند الته (التفصيل في من األجر األساسي للعامل ومبلغ رسوم النقاهة خاصّ  8.33% لحّول المشغّ يُ  :تفصيلال

 لتعويضات (وليسإلى ا% 6ل ل المشغّ حوّ عمل في يوم العطلة، يُ الو أضافية إ). مقابل العمل ساعات 5

8.33%( 

o ة قدميّ أولديه ) ش.ج. 2,087ألساسي هو ساعة في الشهر (أجره ا 80 عمل الذي حراسةالنظافة/العامل : مثال

ذا إ ش.ج. للتعويضات. 185.2 المشغّل عنه لحوّ يُ  ،)ش.ج. 136.4 رسوم النقاهة سنوات في العمل (دفعة 5

من  %150( ش.ج. 37.02 ساعة العمل يتقاضى فيه عنساعات في يوم العطلة الذي  5اشتغل هذا العامل 

) ش.ج. 24.98 - ش.ج. 37.02( ش.ج. 12.04 - جرينفارق بين األل على الل المشغّ حوّ يُ  ،)العاديّ  جراأل

X 5 )للتعويضات. ش.ج. 3.6 مبلغ ،)ساعات عمل 
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o يظهر التحويل . 10/12/2013ع بتاريخ ودفمالراتب المن شهر، ابتداء  كلّ : متى يظهر في قسيمة الراتب

ساسي وتحويل على بدل جر األلى األتحويل عإلى تقسيم اللتعويضات" ومن دون إلى ا تحويلاللـ" جماليإكمبلغ 

 ضافية/ساعات راحة.إساعات 

 ئتمانالإلى صندوق ا تحويلال 
 

o ياموال بواسطة العامل والمشغل شهرألليه اإالذي تحّول والتقاعد  سنّ صندوق االئتمان المحفوظ حتى : شرحال. 

o ل )، ويحوّ 5بند الصيل في تفالساسي ومن مبلغ رسوم النقاهة (جره األأمن  6.5% : يحول العاملتفصيلال

ل ل المشغّ ويحوّ  %6.5ل العامل و في يوم الراحة، يحوّ أضافية إعمل ساعات ال%. كذلك، مقابل بدل 7ل المشغّ 

 .%5ل من العامل والمشغّ  ل كلّ السفر يحوّ  اتصمقابل مخصّ . 7%

o قدمية أولديه ) ش.ج. 2,087ساعة في الشهر (أجره األساسي هو  80 عمل الذي حراسةالنظافة/العامل : مثال

 ل لصالحهل المشغّ ش.ج. ويحوّ  144.5ل يحوّ  ،)ش.ج. 136.4 هي رسوم النقاهة سنوات في العمل (دفعة 5

ساعات في يوم الراحة  5ذا كان هذا العامل قد عمل إ). ياشهرش.ج.  300.1 ما مجموعه( ش.ج. 155.6

 12.04  – على الفارق بين التحويلينف ،)ةالعاديّ  جرةمن األ %150( ش.ج. 37.02 هي الساعة أجرةوفيه 

ما (   ش.ج. 4.2 ل لصالحهل المشغّ ويحوّ  ش.ج. 3.9 لحوّ يُ  ،)ساعات عمل( X 5) 24.98-37.02( ش.ج.

من  ل كلّ يحوّ مثالً،  ،ش.ج. 200 إلىصل تي تالسفر ال اتصمقابل مخصّ . )يّاش.ج. شهر 8.1 مجموعه

 ).ياش.ج. شهر 20 ها مجموعم( ياش.ج. شهر 10 لالعامل والمشغّ 

i. يظهر التحويل . 10/12/2013تاريخ في دفع الراتب الذي يُ من شهر، ابتداء  كلّ : متى يظهر في قسيمة الراتب

ساسي وتحويل على جر األومن دون تقسيم لتحويل على األئتمان االلتحويل المشغل على دفعات  جماليّ إكمبلغ 

مخصوم من  جماليّ إ، مبلغ على انفراد ،يًضاأ ،ويظهرصات سفر. ضافية/ساعات راحة ومخصّ إبدل ساعات 

 ئتمان.الالعامل على دفعات ا

 

 ستكمالالصندوق ا . 4
 

 يال شهرليه من قبل العامل والمشغّ إموال أتحويل  سنوات يتمّ  6توفير لفترة صندوق : شرحال. 

 ل ل المشغّ ويحوّ  ،)5 بندالفي  تفصيلالته (ومن رسوم النقاهة خاصّ  ساسيّ جره األأمن  2.5% ل العامليحوّ : تفصيلال

 .%7.5ضعاف هذا المبلغ أي أبالضبط ثالثة 

 ش.ج. 55.5 لحوِّ يُ ) ش.ج. 2,087هر (أجره األساسي هو ساعة في الشّ  80 عمل الذي حراسةالنظافة/العامل : مثال، 

 ).ياش.ج. شهر 222.25 ما مجموعه( ش.ج. 166.75 ل المشغل لصالحهويحوّ 

 10/12/2013تاريخ في دفع من الراتب الذي يُ  شهر، ابتداءً  كلّ  راتب:متى يظهر في قسيمة ال. 

 

 تحسينات في رسوم النقاهةال . 5
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 ام النقاهة التي يّ أضرب عدد  ة العامل وحجم وظيفته. يتمّ ا ألقدميّ د مبلغها وفقً يتحدّ ول، ضافية يدفعها المشغّ إدفعة : شرحال

كاملة)، الوظيفة الساعات عدد ( 186ت الشهرية التي يعملها على ة) في عدد الساعاا لألقدميّ يستحقها العامل (وفقً 

 ).جر الشهريّ األ( 12على نقسم ش. ج. (مبلغ يوم النقاهة الواحد) و 433في  ونضرب

 تفصيلال: 

  ام النقاهةيّ أعدد     ة لدى المقاولعدد سنوات االقدميّ   

  7  ولىالسنوات الثالث األ  

  9  10 حتى الـ 4 من السنة الـ  

  10  15 حتى الـ 11 نة الـمن الس  

  11  19 حتى الـ 16 من السنة الـ  

  12  24 حتى الـ 20 من السنة الـ  

  13  25 من السنة الـ  

 حسب تُ  –ش.ج.  136.4 يتلقى دفعة شهرية بمبلغساعة في الشهر،  80 سنوات ويعمل 5 ةأقدميّ  الذي لديهعامل ال: مثال

 أجرة( ش.ج. X 423) وظيفة كاملة ،186 تقسم على 80ات الشهرية الـالساع( X 0.43) ةام نقاهة سنويّ يّ أ( 9 وفقًا لـ

 .12 على) يوم النقاهة

 :10/12/2013تاريخ في دفع ، ابتداء من الراتب الذي يُ ياشهر متى يظهر في قسيمة الراتب. 

 

 مكان العملفي  قصففي م الطعام وجبات االشتراك في الدفع مقابل . 6
 

 وبنفس ا االشتراك في الدفعال طالب الخدمة يستحقون هذعمّ  نّ أ يطةشر الطعام وجبات يتّم االشتراك في تكلفة: شرحال ،

 المبالغ.

 ال ومسؤولي عمّ  لوجبة في المطعم، فإنّ لش.ج.  20اله بـ عمّ شارك في الدفع لذا كان طالب الخدمة يإ: مثال

 .ا االشتراك في الدفععون بهذالنظافة/الحراسة يتمتّ 

 10/12/2013تاريخ في ، ابتداء من الراتب الذي يدفع ياشهر تب:متى يظهر في قسيمة الرا. 

 ملموسةة عياد وهديّ هدية لأل . 7
  

 ل في رأس السنة وفي عيد الفصح هدية عيد للعامل ومسؤول النظافة/الحراسة.منح المشغّ يُ : شرحال 

 فصح والذين يعملون بوظيفة س السنة وختام عيد الأذي يحل فيه رلعمال الذين يشغّلون في مطلع الشهر الا: تفصيلال

م طالب الخدمة يقدّ  راتب. كذلك، حينعبر قسيمة الا تعطى الهدية مالي . ش.ج. 212.5كاملة، يتلقون هدية عيد بمبلغ 

ال طالب عطاها لعمّ أال ومسؤولي النظافة/الحراسة هدية ملموسة بنفس القيمة التي ل عمّ اله هدية ملموسة، يمنح المشغّ لعمّ 
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هدية  تقديمو أنظمة معينة بخصوص توزيع هدية العيد ابتداء من أقدمية معينة، أكانت لدى طالب الخدمة ذا إالخدمة. 

 نظمة نفسها على عمال ومسؤولي النظافة/الحراسة. تسري األ –مختلفة وفقًا لنسبة الوظيفة 

 :1310/12/20تاريخ في ، ابتداء من الراتب الذي يدفع ياشهر متى يظهر في قسيمة الراتب. 

  

  

  ّة مسؤول عن تطبيق القانون الجديدوزير المالي .  

  ُباللغة الخدمة تقّدم مسيء (التشغيل الشكاوى عن  – القانون لى قسم تطبيقإه التوجّ  رجىلتطبيق القانون، ي

   يوصى كذلك باستشارة محام/ية.. 354-354-800-1 -  نجليزية)الروسية واإل العبريّة، ة،يّ بالعر

  تطبيق قوانين العامل، وتشمل  تعزيزقانون  بموجبالقانون تكون  الذي ينتهكلمقاول ض على االتي تُفرالعقوبات

الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون هي وزارة االقتصاد. في حال اقتضت وعقوبات مالية ومسؤولية جنائية، 

  يًضا. أ، لى طالب الخدمةإهذه العقوبات  توجيه يمكن ،الحاجة

  

  يرسكيفيتاي سإالمحامي  توجيه منمر غرينابل، بوأولمرت وت إعداد الطالبين نعومي


