
 

 

 قائمة مستحقات مختصره للعمال الفلسطينيين الذين يعملون بفرع البناء داخل إسرائيل

 ساعة شهريا ( ,  182شيقل )   5600يعمل بمرتب شهري كامل لمن لعامل أجر ا -الحد األدنى لألجور :

 شيقل .    30.77  هو  والحد األدنى للساعة                              

 فيه . لغاية اليوم التاسع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل للعامل , أن يدفع الراتب  المشغلعلى  -األجر :موعد دفع 

: أضافية  بعد   -ساعة عمل  كل ساعة عمل  للعاملين     8  هي  في     6ساعات عمل  كل ساعة عمل األسبوع   أيام  أو 

عد ساعات العمل العادية (, وتحسب  ب  تحسب  األسبوع ) الساعة اإلضافية  في  م  أيا   5ساعات للعاملين     9   بعد             

 % . 150% وكل ساعة بعد الساعتين اإلضافيتين زيادة  125الساعة اإلضافية أول ساعتين 

من بيته إلى المعبر ومن المعبر إلى مكان بدل سفريات يوميا    شيقل كحد أعلى   26.20يحق للعامل مبلغ    -بدل سفريات :

   في حال دفع العامل بدل سفريات .   وإياباذهابا  العمل

مراجعة قسيمة ري  ن يسجلون بدل السفريات في قسيمة الراتب دون دفعها فعليا . لذلك مهم جدا وضرومعظم المشغلي     

 بأن المشغل دفع السفريات فعليا ولم يسجل ذلك زورا في قسيمة الراتب . والتأكداالنتباه الراتب شهريا .

   5يعمل    منل  ايوم 12 مدتها األولى    سنوات الخمسة سنوية مدفوعة األجر لليستحق العامل أجاز   -بدل إجازة سنوية :

 أيام األجازة السنوية .   األسبوع , ومع تزايد سنوات العمل تزدادأيام في    6يعمل  منل ايوم 14األسبوع و أيام في 

) الليشكا ( توقفت عن دفع   اإلسرائيليةحيث أن دائرة المدفوعات  ,   تم تغيير نظام دفع األجازة السنوية    2017  من سنة       

 أو دفعها.   السنويةجازة يجب على العامل مطالبة صاحب العمل بالخروج لأل للعمال سنويا ,   السنويةجازة بدل األ

 رين يسجلون بأنهم دفعوا بدل األجازة السنوية في قسيمة الراتب دون دفعها فعليا . لذلك مهم جدا وضرو معظم المشغلي          

 السنوية  فعليا ولم يسجل ذلك زورا في قسيمة الراتب .بأن المشغل دفع بدل األجازة  والتأكداالنتباه مراجعة قسيمة الراتب شهريا .

. مرضية  إجازةبدل  الحصول على يحق للعامل, في حالة المرض والتعطل عن العمل بسبب ذلك  -بدل أجازة مرضية :

غير مدفوع األجر     المرضية  األجازةمن    اليوم األوللصاحب العمل .    تقديم تقرير طبي أو شهادة مرضيهوعلى العامل  

  ايوم 25  يحق للعامل  و اليومي .    ألجر امن    % 100  ومن اليوم الرابع فما فوقمن األجر    % 50  اليوم الثاني والثالث

 على األكثر خالل فترة عمله .   ايوم 161  مرضيه سنويا وله أن يجمع  أجازه

دائرة المدفوعات اإلسرائيلية عن دفع بدل األجازة توقفت حيث  ,   المرضيةاألجازة دفع تم تغيير نظام   2019من سنة     

 مطالبة المشغل مباشرة بدفع بدل األجازة المرضية .  على العامل  لذلك  , المرضية للعمال 

مراجعة قسيمة  ري  مهم جدا وضروعها فعليا .  ن يسجلون بأنهم دفعوا بدل األجازة المرضية في قسيمة الراتب دون دفمعظم المشغلي  

 االنتباه والتأكد بأن المشغل دفع بدل األجازة المرضية فعليا ولم يسجل ذلك زورا في قسيمة الراتب .راتب شهريا .  ال

,    أيام   8أيام , والسنة الثالثة والرابعة     6األولى والثانية  السنة  في  العامل بدل استجمام  يستحق    -مستحقات االستجمام :

   ..  شيقل  378 يوم االستجمام قيمة   أيام  9السنة الخامسة وحتى العاشرة من و

مراجعة قسيمة    ريمهم جدا وضرو  مة الراتب دون دفعها فعليا .  في قسي  االستجمامن يسجلون بأنهم دفعوا بدل  معظم المشغلي      

   بأن المشغل دفع بدل االستجمام  فعليا ولم يسجل ذلك زورا في قسيمة الراتب .  والتأكداالنتباه الراتب شهريا .  

  . السنةفي مدفوعة األجر  أجازة أعياد  أيام   10يحق للعامل  -بدل أعياد : 



 

مراجعة قسيمة   ريمهم جدا وضروالراتب دون دفعها فعليا ,  ة  ن يسجلون بأنهم دفعوا بدل األعياد في قسيممعظم المشغلي

 بأن المشغل دفع بدل األعياد  فعليا ولم يسجل ذلك زورا في قسيمة الراتب .  والتأكداالنتباه  الراتب شهريا .

وليس مهما عند   ثالث سنوات فما فوقلمدة  عامل الذي يعمل في إسرائيل  ال   -أموال ألغراض التعلم ) كيرن شتلموت ( :

من %   2.5حصة المشغل من مستحقات التعلم    للسادسة   الرابعة  السنة, من    راض التعلم غله مستحقات أل  يحقأي مشغل  

حصة  و%  5  المشغل  حصة    فما فوقالسابعة  من السنة  ,    المدفوع  تب االر   من      %  1  وحصة العامل    الراتب المدفوع

 . % 2.5العامل 

  وضروريمهم جدا  قسيمة الراتب دون دفعها فعليا .    في  التعلم    إلغراضمستحقات  ن يسجلون بأنهم دفعوا  معظم المشغلي

أن و  ,  التأكد بأن الراتب المسجل هو نفس الراتب الذي تحصل عليه بالفعل  و  االنتباه  مراجعة قسيمة الراتب شهريا .

 قسيمة الراتب .المشغل دفع هذه المستحقات فعليا ولم يسجل ذلك زورا في 

 .  ن بدل زواج ويوم واحد بدل والدة للولد أو البنت اأيام بدل فترة حداد ويحق له يوم  3يحق للعامل   -بدل فترة حداد :

العمل , حصة العامل (     3يتكون من    -التقاعد وتعويضات الفصل : من حصة التقاعد    ,  حصص ) حصتين  صاحب 

  راتب من ال%     6.6  العامل    منحصة التقاعد  ,    %    8.33    المشغل  منيضات  التعوالراتب , حصة  من  %     7.1  لمشغل  ا

إلى دائرة   تحول  هذه األموالل حسب قسيمة الراتب ,  من قيمة الراتب األساسي المسج  % 22, أي ما مجموعه حوالي  

 .   إسرائيلفي  لعمل لمن الشهر األول   , األسرائيليه المدفوعات

.    بان الراتب المسجل في قسيمة الراتب هو الراتب الذي حصل عليه بالفعل    والحذر واالنتباه  الحيطةأخذ    على العامل 

 . من الراتب المسجل في قسيمة الراتب تحسب وتدفع  وتعويضات الفصل  مستحقات التقاعد

لعامل بكتاب فصل ا  إبالغيجب    من العمل  في حال فصل العامل     -إعالم مسبق عن ترك العمل ) فصل أو استقالة ( :

للفصل    اإلنذارمدة  .خطيا لصاحب العمل    االستقالة  إبالغ خطي من صاحب العمل للعامل , وفي حالة استقالة العامل يجب  

 القانون .ما نص عليه أو حسب  لعمل ا إنهاءشهر من  االستقالة أو

العمل  قضائية  رفع دعوى    للعامل    يحق   -رفع قضية لمحكمة العمل : لمحكمة العمل خالل سبع سنوات من تاريخ ترك 

رفع قضية لالمدة القصوى  تكون  ة السنوية   في حال اإلجاز,    العملخالل فترة  حصل عليها  يلمطالبة المشغل بالحقوق التي لم  

 العمل .  إنهاءمن ثالث سنوات  هي للمحكمة

عمل  صاحب ال  يطلب منهأو ما شابه ذلك    مخالصةورقة    أيعدم التوقيع على  ب  والحذر  الحيطة  أخذأاالنتباه    ى العاملعل 

ضد    قضائيةيصعب جدا عليه تحصيل حقوقه من المشغل في حال رفع قضيه  ألن ذلك     ,  عند انتهاء عمله  التوقيع عليها  

 . المشغل 

لقسيمة راتب  ه  , وفي حال استالمبهاتعويضات مرتبطة بما يسجل  الألن كل    على العامل الحذر واالنتباه لقسيمة الراتب

 بالمحكمة على العامل توفير أدله كافيه في حال رفع قضيه لدعم قضيه  غير صحيحة بالمعطيات واألرقام الموجودة بداخلها ,  

ل تطبيق خاص في خالأو من    خاصةفي مفكره    العمل ) ساعة بداية ونهاية العمل (دقيق لساعات  و, مهم جدا تسجيل يومي  

 ومهمة جدا إلثبات الدعوى القضائية وبالتالي نجاحها . داعمةهذا التسجيل هو بمثابة أدله وبراهين  ,  التلفون ) الجوال (

 -يمكنك التواصل معنا من خالل تلفونات طاقم الجمعية :

 0598111264, عرفات عمرو  0509099044, عبد الحليم داري   0525349870خالد دوخي المحامي 

 (لدعم العمال الفلسطينيين والدفاع عنهم في إسرائيل  \جمعية عنوان العامل )  :أو من خالل صفحتنا على الفيس بوك  


