
 

 
 ّ ي
 
ن مرشد حقوق ن للعامالت والعاملي    ) اإلرسائيلّيي 

ان 
ّ
 (  2021  كانون الث

 
 
 

 األدنن لألجور 
ّ
 األدن  ل الحد

ّ
 األدن  لليوم: للعاملي   بوظيفة    29.12شيكل، للّساعة:  5,300ساعة شهرّية(، هو  182)  وظيفة الكاملةلالحد

ّ
شيكل. الحد

  األسبوع   6كاملة 
  األسبوع  5شيكل، وللعاملي    212أّيام ف 

  أّي حال، ليس أقّل من   244.67أّيام ف 
شيكل  29.12شيكل )وف 

 للّساعة(. 

ل أن يدفع األجر  موعد الدفع  
ّ
  مقابل شهر عمل معي ّ   عىل المشغ

ّ
. يحّق للعّمال اسع من الشهر قبل الت ال 

ّ
فقوا عىل دفع األجر و الت

ّ
لي   أن يت

ِّ
الُمشغ

ة  هرّي عن فتر
ّ
تها الش

ّ
قويما بحسبشهر ليس مد

ّ
ة الواقعة بي    لت ل عن الفتر

ِّ
  23آب وحترّ   24)عىل سبيل المثال: أن يدفع المشغ

  
ين األّول(.  1أيلول ف  ل أن يدفع األ   تشر

ِّ
  هذه الحاالت، عىل المشغ

هرّي حترّ ف 
ّ
فق عليها"   9جر الش

ّ
هر المت

ّ
ة الش أّيام بعد انتهاء "فتر

 
ّ
  وافق عليها الط

   . رفانوالتر

ذي يعمل  ساعات العمل اإلضافّية  
ّ
دفع ساعة إضافّية للعامل ال

ُ
  األسبوع  6ت

ذي يعمل  8أّيام ف 
ّ
  اليوم، وللعامل ال

  األسبوع بعد  5ساعات عمل ف 
  8أّيام ف 

ى الـ  42باإلضافة إل ذلك، إذا عمل العامل أكتر من دقيقة.  24ساعات و
ّ
  تتعد

تر
ّ
  األسبوع، يتّم اعتبار الّساعات ال

 42ساعة عادّية ف 

  األسبوع  6عامل  يعمل  ساعة كساعات إضافّية )عىل سبيل المثال: 
ة  5 –أّيام ف 

ّ
  اليوم الّسادس  8أّيام لمد

  –ساعات  5ساعات وف 

   الّساعات اإلضافّية بحسب عدد الّساعات  حسابساعات إضافّية(. يتم  3ساعة عمل عادّية و  42 : عمل
  يوم عمل معي ّ  أو ف 

ف 

 األدن  لألجر  أسبوع عمل معي ّ  
ّ
فع: بحسب الحد

ّ
  أّيام أو أسابيع أخرى(. الد

  األولي ّ   اعتي   ّس المقابل  ،)وال يتم خصم ساعات العمل ف 

 شيكل للّساعة(.   42.75 -% 150بعد الّساعتي   األولي ّ  ) لكّل ساعة و  ،اعة(شيكل للّس  36.40)% 125 –

ل.  تسجيل ساعات العمل
ِّ
  حال الخالف مع المشغ

ّ )ساعة البدء واإلنهاء( ف   من المهّم تسجيل ساعات العمل بشكٍل يوم 

ات
ّ
ل أن يدفع بدل أجر السفرّيات لمكان العمل حترّ مبلغ أقصاه  سفري

ِّ
 شيكل لليوم.  22.60عىل المشغ

ّ  يوم الرّ  ّ يكون عبارة عن   احة األسبوعي ل فيما ساعة متواصلة تتضّمن يوم راحة العامل بحسب دينه  36يوم الراحة األسبوع 
ِّ
غ
َ
فاق مع الُمش

ّ
، وبحسب االت

ق بيوم الراحة  
ّ
. إذيتعل ّ ا لمقابل بنسبة  األسبوع 

ً
  يوم الراحة، يكون مستحق

باإلضافة من أجر يوم العمل العادّي،    %150ا عمل العامل ف 

 . إل ذلك، يستحّق العامل الحصول عىل يوم راحة بديل

ة
ّ
  يوًما صافًيا    14     اإلجازة السنوي

  األسبوع  6لمن يعمل   كّل سنة  ف 
أّيام الجمعة والّسبت  أّيام ف    كّل سنة لمن يعمل    12، وال تشمل 

    5يوًما ف 
أّيام ف 

  الّسنوات ال
 األول.  خمساألسبوع، ف 

ا.  الّسادسةيرتفع عدد أّيام اإلجازة ابتداًء من الّسنة 
ً
 فصاعد

ام األعياد
ّ
  الّس  9ل يستحّق العام      أي

ةاألعياد . نة بحسب ديانتهأّيام عيد ف 
ّ
  رأس الّسنة،  2:  اليهودي

  عيد الغفران،  1أّيام ف 
العيد األّول  يوم  1يوم ف 

    1  للعرش،
    2  سمحات توراه،  يوم ف 

  من الفصح،    يوم ف 
ان 
ّ
     1العيد األّول والث

     1يوم االستقالل ويوم ف 
األعياد  شفوعوت.  يوم ف 

  عيد الميالد،  2: المسيحّية
  رأس السنة الميالديّ  1أّيام ف 

يوم الجمعة العظيمة )الفصح(،   1، عيد الظهور اإلله  )الغطاس( 1ة، يوم ف 
  يوم الفصح،  1

  عيد الفطر،  3: األعياد اإلسالمّيةيوم أحد العنرصة.  1يوم عيد الصعود، و  1يوم ثان 
  عيد األضىح،   4أّيام ف 

  1أّيام ف 
  رأس السنة الهجرّية، 

يف.  1يوم ف    المولد النبوّي الشر
 يوم ف 

ابت للعامل  إذا  بعد ثالثة أشهر من العمل،  
ّ
ا    ،خالل العيد صادف يوم العمل الث

ً
  ذلك يكون مستحق

ألجر عيد بحسب راتبه العادّي ف 
 . حتر إذا لم يعمل اليوم

ا لـ  
ً
  يوم العيد يكون مستحق

%  175األول، و  8ـ  ال  مقابل ساعات العمل% من أجر يوم العمل العادّي  150العامل الذي يتم تشغيله ف 
اسعة و   ي   مقابل الّساعت

ّ
ة، وأو  / الت يحصل العامل    باإلضافة إل أجر العيد )أيّ وما فوق، وذلك    ة% مقابل الّساعة الحادي عشر 200العاشر

ة، و275ساعات،    8مقابل أّول    %250مجمل  عىل   اسعة والعاشر
ّ
ة وما 300% مقابل الّساعات الت % ابتداًء من الّساعة الحادي عشر

 (. فوق

ات النقاهة
ّ
  الّسنوات   6، ومقابل لليوم شيكل 378أّيام نقاهة بمبلغ  5يستحّق العامل الذي أتّم سنة عمل الحصول عىل دفع مقابل      مستحق

انية أّيام ف 
ّ
الث

الثة، و
ّ
ة  7والث      10، ومن بعدها  20-16أّيام من الّسنة    9، و 15-11أّيام من الّسنة    8، وأيام من الّسنة الّرابعة حترّ العاشر

أّيام نقاهة ف 
 . العامل الذي يتّم تشغيله بحسب الّساعة يستحق مخّصصات نقاهة بحسب نسبة وظيفته. الّسنة

 ساعة.  42عىل عدد ساعات العمل األسبوعّية  تقسيم  ِحساب نسبة الوظيفة 

احات ة    ،عمل يدويّ بالذي يعمل    ،يستحّق العامل االست 
ّ
احة لمد   حي   تكون نصف ساعة   6الّساعة بعد    4/ 3الحصول عىل استر

ساعات عمل، ف 
  األعمال غت  اليدوّية، 

ل  8الّساعة بعد  4/ 3منها، عىل األقل، متواصلة )ف 
ِّ
غ
َ
احة: بإمكان الُمش ساعات عمل(. خصم األجر مقابل االستر

ط أن ُيسمح للعا  احة بشر ك مكان العمل باكًرا. بمل أن يخصم من أجر العامل وقت االستر  أن يتر

ام م  
ّ
ل ملزم بسداد األجر    –تغّيب عن العمل  يمرض أو  يالعامل الذي       ةي  ِض ر  أي

ّ
ّ المشغ  بناًء عىل تقديم تقرير طت  

ّ
  اليوم الث

   . اليوم األّول ال ُيدفع. ف 
ان 

 
ّ
، وابتداًء من اليوم الرّ % 50الث ُيدفع والث ّ .  %100ُيدفع ابع من األجر اليوم  ّ  من األجر اليوم 
 

قيل من عمله أو أوقف عمله   تعويضات اإلقالة  
ُ
  حال أ

ا لتعويضات ف 
ً
  العمل، يكون العامل مستحق

تفاقم ظروف   : ألسباب استثنائّية، مثلبعد إتمام سنة ف 
للعامل؛ استقالة من أجل تربية طفل )حترّ  الّصىّح   فل    العمل؛ الوضع 

ّ
الط ات   9يبلغ 

ّ
  حال عدم دفع األجر والمستحق

شهور(، أو ف 
 االجتماعّية. 

بالغ ُمسبق  

 االستقالة باإلقالة/ 

 

ل تقديم بالغ  شعىل العامل والم
ِّ
ّ غ ة تشغيل العامل: الّسنة األول  خّط  يوم عن كّل شهر،   –مسبق قبل االستقالة/اإلقالة، وبحسب فتر
انية  

ّ
الثة    14  –خالل الّسنة الث

ّ
  الّسنة الث

سنوات عمل أو    3يوًما+ نصف يوم عن كّل شهر. بعد   21  –يوًما+ نصف يوم عن كّل شهر. ف 
فعشهر.  –أكتر 

ّ
م  – الد

ّ
ذي ال يقد

ّ
رف ال

ّ
ة. عىل الط   تلك الفتر

  بقيمة األجر ف 
ان 
ّ
رف الث

ّ
ا للط

ً
ا أن يدفع تعويض

ً
ا مسبق

ً
 بالغ

 
ّ
ل2008بحسب أمر توسيع من عام   قاعد  الت

ِّ
  إشائيل الحصول عىل مخّصصات تقاعد من المشغ

هر الّسابع    ، يستحّق كّل عامل ف 
ّ
ابتداًء من الش

ة( من مكان عمل آخر،     األشهر الخمسة األخت 
  حال كان لديه صندوق تقاعد نشط )صندوق تقاعد خّصص له أموال ف 

لبدء عمله، وف 
ل أنيكون 

ِّ
ر مخّصصات التقاعد  عىل الُمشغ

ّ
ّ أشهر بأثر ر  3، بعد يوف  ، لليوم األّول من العمل. جع 



 

 

  
قاعد ف 

ّ
:    2021 عام  مخّصصات صندوق الت ال 

ّ
خار،  6كالت

ّ
خار، و  %6.5% من العامل مقابل االد

ّ
ل مقابل االد

ِّ
% إضافّية  6من المشغ

 مقابل مكّون األتعاب. 
  حال العمل بأّيام الّسبت/العيد ه  جزء   مكّونات األجر 

قاعد: ساعات العمل العادّية )ف 
ّ
  يجب تخصيص األموال منها لصندوق الت

التر
ولكن بحسب قيمة الّساعات العادّية وليس    ،عامل، يجب تخصيص مخّصصات تقاعد للعامل من هذه الّساعاتمن العمل العادّي لل

  حال يتم تشغيل العامل عىل أساس أجر+ عمولة/مكافأة، يجب االقتطاع 
ساعات سبت/عيد(، الَمَرِضّيات واإلجازات مدفوعة األجر. ف 

قاعد من مكّونات العمولة/المكافأة أي
ّ
ا. لصندوق الت

ً
 ض

ي جزء من الّسنة 
ن
ُيمنح   عمل ق  .) ّ الّسنة فقط )يحصل عىل جزء نست   األجر ه  من حّق من يعمل جزًءا من  العيد مدفوعة  وأّيام  الّسنوّية  اإلجازة  حّق  الحّق 

ط أن يكون العامل قد أتّم بالحصول عىل   (، بشر ّ ة جزء من الّسنة )الجزء النست  
ّ
قاهة وتعويضات اإلقالة مقابل العمل لمد

ّ
ات الن

ّ
مستحق

ل.  سنة عمل واحدة عىل األقل
ِّ
 عند المشغ

  تلد   الحمل والوالدة
تر
ّ
ة    الحصول عىلخالل الّسنة األول من عملها  تستحّق العاملة ال

ّ
  تعمل    16إجازة والدة مدفوعة األجر لمد

تر
ّ
أسبوًعا. العاملة ال

ة    –أكتر من سنة  
ّ
     15أسبوًعا، منها    26تستحّق إجازة والدة لمد

تر
ّ
ال العاملة    إجازة غت  مدفوعة األجر. 

أسبوًعا مدفوع األجر والبافر

تها ربــ
ّ
ة أطول، تستحق إجازة غت  مدفوعة األجر مد

ة قصوى تستمّر لسنة. عملت، قبل الوالدة، فتر ة عملها وحترّ فتر  ع فتر

الحامل العاملة  تشغيل  تغيت  ظروف  أو  إقالة  منع 
ُ
من    ،ت أكتر  تشغيلها  تّم    

تر
ّ
العمل  6ال مكان    

ف  من    ،أشهر  خاّصة  موافقة  من دون 

ساء. 
ّ
 المسؤولة عن تشغيل الن

هر الخامس للحمل. 
ّ
 ُيمنع تشغيل الحوامل بأعمال ليلّية ابتداًء من الش

ة    تعود من إجازة الوالدة لعملها الّسابق لفتر
تر
ّ
ل إرجاع العاملة ال

ِّ
 يوًما بعد إنهاء إجازة الوالدة.  60عىل المشغ


