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ورقة معلومات للمصاب في حادث عمل الجئين – תאונות עבודה פליטים ערבית
الكثير من الالجئين يتعرضون لإلصابات خالل العمل ،حيث يتعرض هؤالء العمال للكثير من المعاناة ويصبحون في احيان كثيرة
معاقين ومحدودي حركة طوال ايام حياتهم .كيف تحمون انفسكم من حوادث العمل؟
اذا شعرتم بأنكم مضطرون للقيام بعمل ما من شانه أن يعرضكم للخطر فاعتمدوا على شعوركم وقولوا ذلك لمدير العمل.
اذا حمل شخص ما بمفرده حمولة ثقيلة الوزن اكثر من الالزم فإن ذلك قد يؤدي إلى انزالق غضروفي وإلى حدوث مشاكل في الظهر.
اذا كان السلّم مخلخال فمن الممكن أن ينهار .سقوط العامل من علو مرتفع قد يصيبه بإصابات بالغة في رأسه وأطرافه.
استخدام االدوات الحادة في العمل وبدون قفازات مالئمة يتسبب في حدوث جروح وإصابات وبتر إصابع.
العمل في الغبار يتطلب من العامل ارتداء كمامة تمنع اإلصابات في الجهاز التنفسي.
على العامل أن ينتعل حذاء مرتفعا وقويا عند العمل في البناء وفي اماكن يكون العامل عرضة لإلصابة فيها.
وال تنس القبعة التي تحمي رأسك.
ماذا نفعل في حال اإلصابة؟
اذا اصبت في العمل وتوجهت لتلقي عالج طبي في مستشفى او صندوق مرضى ،فقل انك اصبت في العمل واذكر كيف وفي أي
ساعة .هناك مشغلون يحاولون اقناع العامل بأن ال يبوح للمستشفى بأنه اصيب في حادث عمل ويعدونه في المقابل بالحصول على
تعويض مالي .من صالحك أن تقول في المستشفى الحقيقة وأن تحكي لهم بأنك اصبت في حادث عمل وذلك ألن المبلغ الذي ستحصل
عليه في حادث العمل أكبر بكثير من المبلغ الذي يعدك به المشغل.
من المهم أن تستوضح من هو المشغل ،اسمه الكامل ،رقم سيارته ،أي تفاصيل تشخيصية فور الدخول إلى العمل .ومن المهم أن تسجل
عنوان مكان العمل وأن تطلب الحصول على قسائم الراتب.
يتوجب على العامل بعد اإلصابة أن يقوم بتعبئة نموذج בל .250/هذا النموذج هام للغاية .انه يشكل مصادقة على حصول حادث ويقدم
إلى المستشفى .يجب أن تطا لب المشغل بالتوقيع على النموذج .واذا لم يعطك النموذج المطلوب فابلغ المستشفى بأنه رفض اعطاءك
النموذج وأعطهم رقم هاتفه .من المستحسن أن تطلب من المشغل أن يعطيك صورة من النموذج قبل تقديمه إلى المستشفى.
لست ملزما بأن تدفع مقابل العالج الطبي الذي تتلقاه من المستشفى! وذلك ألن مؤسسة التأمين الوطني هي الجسم الذي يموّل العالجات
الطبية لمصابي العمل ،بما في ذلك المكوث في المستشفى ومواصلة العالج في صناديق المرضى بعد مغادرة المستشفى ،هل دفعت
تكاليف العالج؟ احتفظ بالوصوالت .بعد أن يتم االعتراف بك كمصاب في حادث عمل من مؤسسة التأمين الوطني يمكنك استرداد
المبلغ الذي دفعته للمستشفى مقابل تكاليف العالج.
من حقك البقاء في المستشفى لتلقي العالج الطبي إذا قرر الطبيب ذلك حتى إذا كان بقاؤك في المستشفى غير مقبول على مشغلك.
عند خروجك من المستشفى اطلب من الطبيب تقريرا لتلخيص مرضك ونموذج "شهادة طبية أولى لمصاب العمل" .اطلب من الطبيب
أن يسجل لك كم يوما مرضيا تحتاج .من المهم أن تكون هذه الشهادة بحوزتك انت وليس بحوزة المشغل .إذا قال لك المشغل بانه
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بحاجة لهذه الرسالة من أجل تقديم دعوى ضد التأمين الوطني فصوّره واحتفظ بالصورة بحوزتك .وافعل االمر ذاته ايضا بخصوص
من أجل مواصلة

الفحوص التي اجريت لك.

المتابعة الطبية يجب االنضمام إلى احد صناديق المرضى في منطقة سكناك لمواصلة العالج والمتابعة الطبية .اطلب في المستشفى أن
يعطوك نموذجا الختيار صندوق المرضى الذي تريده .إذا لم تحصل من المستشفى على شهادة طبية اولى لمصاب عمل فيتوجب عليك
قول ذلك لطبيب صندوق المرضى بحيث يعطيك شهادة كهذه بموجب االوراق التي زودك بها المستشفى عند مغادرته.
من أجل الحصول على مستحقاتك المالية
من التأمين الوطني يجب أن يكون لديك حساب بنك .إذا لم يكن لديك حساب بنك واستصعبت فتح حساب فإن "عنوان العامل" يستطيع
مساعدتك في فتح حساب بنك.
اذا صادق لك الطبيب على المزيد من االيام المرضية (اطلب منه ذلك) ،فعليك تحويل المصادقة على ذلك ("شهادة طبية إضافية
لمصاب العمل") إلى مؤسسة التأمين الوطني .يمكـّنك هذا االجراء من الحصول على مستحقات لغاية  91يوما مرضيا .يجب تقديم
طلب لتحديد درجة اإلعاقة .تحدّد لك لجنة طبية إعاقة مؤقتة للفترة التي ال يمكنك خاللها العمل وعليه يمكنك الحصول خالل هذه الفترة
على مخصصات.
اذا كانت إصابتك بالغة وال يمكنك العودة لمزاولة العمل فيجب تقديم طلب لتحديد درجة اإلعاقة :تحدد لك لجنة طبية إعاقة مؤقتة للفترة
التي ال يمكنك العمل خاللها ،وبالتالي يمكنك الحصول على مخصصات .ومن المحبذ التوجه إلى محام ليقوم بهذه المهمة .من المهم أن
تحصل على توصيات جيدة حول المحامي الذي تختاره .ومن المهم أن توقع على اتفاق يفصّل بدقـّة األجر الذي يحصل عليه المحامي.
تذكـّر أن الوقت يمر بسرعة وبالتالي يجب أن تحوّل إلى مؤسسة التأمين الوطني النماذج المناسبة في ابكر وقت ممكن.
من أجل الحصول على استشارة ومساعدة يمكن التوجه إلى "عنوان العامل" في ايام الثالثاء بين الساعة  12.00و16.00 -
شارع نحالت بنيامين  ،75تل أبيب ،الطابق الثالث
نلفت انتباهك:
ال توقع على أي نموذج ال تعرف ما ورد فيه .ولذا فاطلب من شخص تثق به أن يترجم لك مضمون النموذج قبل التوقيع عليه.
•

هناك مشغلون يحاولون اقناع العامل بأن ال يبوح للمستشفى بأنه اصيب في حادث عمل ويعدونه في المقابل بالحصول على

تعويض مالي .من صالحك أن تقول في المستشفى الحقيقة وأن تحكي لهم بأنك اصبت في حادث عمل وذلك ألن المبلغ الذي ستحصل
عليه في حادث العمل أكبر بكثير من المبلغ الذي يعدك به المشغل.
•

اذا رفض المشغل تعبئة نموذج الدعوى الخاص بالتأمين الوطني والتوقيع عليه فإن هذا االمر قد يعيق معالجة دعواك .من

أجل ضمان حقوقك يتوجب عليك أن تبرز أمام مؤسسة التأمين الوطني تفاصيل لشهود عيان للحادث ،قسائم راتب أو أي دليل آخر
على أنه كانت هناك عالقات عامل مشغل بينك وبين مشغلك.
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