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العاملة العزيزة،

التابعة للبلديات والمجالس المحلية أو للمؤسسات المعترف بها

كراس معلوم ��ات الذي يحتوي عل ��ى معلومات
نض ��ع بني يدي ��ك ّ
عينية وخاصة بش ��أن حقوقك كمس ��اعدة في رياض األطفال .لقد
ّ
بذلن ��ا جهدا كبيرا ب ��أن نكون دقيقني قدر اإلم ��كان ،لكن االخطاء
واردة دائم ��ا وأب ��دا ف ��ي احلس ��بان– وعلي ��ه ،ال يص ��ح اعتب ��ار ه ��ذه
الك � ّ�راس بدي�ل�ا عن اإلستش ��ارة القانوني ��ة .باالضاف ��ة ،من املهم
التيقظ المكانية تغيير وتعديل القوانني واالتفاقيات اجلماعية.
نن ��وه ب ��أن املؤسس ��ات واجلمعي ��ات التي حتظ ��ى ،ح ّتى ولو بش ��كل
جزئ ��ي ،مبيزاني ��ات م ��ن املجالس احمللي ��ة و/أو م ��ن وزارة التعليم
تعتب ��ر مؤسس ��ات معت ��رف به ��ا غي ��ر الرس ��مية .مؤسس ��ة م ��ن هذا
النوع ملزمة بدفع اس ��تحقاقات روات ��ب تتطابق مع تلك التي تدفع
للعامالت في مؤسسات بلدية.
بالتالي ،فإن العامالت في رياض أطفال تابعة لـمؤسسات معترف
به ��ا غير الرس ��مية مؤهالت مبوجب ق ��رارات محاكم العمل بتلقي
رات ��ب يتطاب ��ق مع الرات ��ب الذي تتلق ��اه املس ��اعدات العامالت في
رياض األطفال التابعة لـلبلديات واملجالس احمللية.
لإلستفس ��ار والتأك ��د من ش ��روط اس ��تحقاقاتك على نحو موس ��ع
الكراس ،ندع ��وك الى التوج ��ه للجمعيات "عنوان
أكثر م ��ن هذا ّ
العامل" و "إيتاخ-معك" وذلك بحس ��ب التفاصيل املذكورة في
الكراس.
الصفحة األخيرة من هذا ّ
نش ��كر :العي ��ادة القانونية حلقوق النس ��اء في العمل ،ف ��ي اجلامعة
العبري ��ة في القدس للمس ��اهمة في كتابة وإعداد ه ��ذا الكراس في
نسخته باللغة العبرية.
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الراتب ومكوناته
أجر احلد األدنى
مبوجب القانون ،ومنذ ش ��هر ،1.1.2017املش � ّ�غل/ة ملزم/ة بدفع
االقل لكل س ��اعة عمل.
اس ��تحقاق بقيم ��ة  26.88ش .ج .عل ��ى
ّ
ه ��ذا األجر مرش ��ح لإلرتفاع خالل الع ��ام الق ��ادم .إن كنت تعملني
شهري وبوظيفة كاملة ( 186ساعة شهرية) يكون على
على أساس
ّ
ـــالي أدنى بقيمــة  5،000ش .ج.
ال ّ
ـمشغل/ة دفع أجر ش ّ
ـهري إجم ّ

بأن االلتزام بدفع استحقاق أجر احلد األدنى لك يسري على كل
ننوه ّ
أنواع الوظائف ،مبا يش ��مل فترة التدريب والتأهيل واإلس ��تكماالت
واأليام التحضيرية لبداية السنة الدراسية في الروضة.

حق العاملة بتلقي أجر احلد
مهم! ال يجوز فرض شروط أو إبطال ّ
ّ
األدن ��ى .ح ّتى إذا و ّقعت على موافقة بتلقي أجر أقلّ من ذلك ،ال
شرعية لذلك.
راتب الـمساعدة
وظيف ��ة كامل ��ة للمس ��اعدة ال يجوز أن تتع ��دى  5أي ��ام .وإذا عملت
شهري) ،يجب أن تتقاضى
يومي أو
ّ
س ��اعات إضافية (على اس ��اس ّ
 125%مقاب ��ل الس ��اعتني اإلضافيتني ف ��ي اليوم الواح ��د و 150%
مقابل كل ساعة إضافية تزيد عن الساعتني.

مكونات عديدة
مهم :راتب املس ��اعدة قي املؤسس ��ات البلدية ل ��ه ّ
ّ
واألم ��ر وارد ب ��أن تكون ��ي مؤهلة لتلقي ع�ل�اوة في الرات ��ب بقيمة
يقره القانون .ملعرفة قيمة راتبك املس ��تح ّقة ،اس ��تعملي
أعل ��ى ّمما ّ
احلاسوب اخلاص على موقع نقابة املوظفني:
מחשבון_השוואהhttp://maof2012.org.il/.
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•املبلغ الظاهر في احلاس ��وب محتس ��ب وف ًق ��ا لوظيفة كاملة ،أي
 42.5ساعة في األسبوع.
•الدرج ��ات لوظيفة مس ��اعدة تختلف وفقًا للمس ��توى التعليمي
للمس ��اعدة وترتفع مع زيادة سنوات األقدمية .الدرجة األدنى
هي  4والدرجة األعلى ،فقط جزء من املساعدات يصلنها ،هي
 .+8ملعرف ��ة درجتك اخلاصة باإلمكان مراجعة دس ��تور العمل
(חוקת העבודה) أو استشارة نقابة العمال (الهستدروت).
التأخر في دفع األجر
املش � ّ�غل/ة ملزم/ة بدفع أجرك ح ّتى موعد أقصاه التاس ��ع من الشهر
املشغل/ة
يتوجب على ّ
الذي يلي ش ��هر العمل .على س ��بيل املثالّ ،
دفع أجر ش ��هر ّأيار ح ّتى موعد أقصاه التاس ��ع من شهر حزيران .في
املشغل/ة بذلك ،ميكن رفع دعوى للمطالبة بتعويض
حال لم يوفي ّ
عل ��ى التأخر ف ��ي دفع األجر .يس ��ري مبدأ التقادم عل ��ى رفع دعوى
للمطالب ��ة بتعوي ��ض على التأخر ف ��ي دفع األجر بعد ع ��ام من التأخر
األولية) ،مع
في دفع األجر أو بعد  60يوما من دفع األجر (بحسب
ّ
مت التأخر في دفع األجر ثالث م � ّ�رات في العام الواحد،
ذل ��ك ،اذا ّ
يبدأ التقادم بعد ثالثة أعوام.

مهــ � ّ�م! ُيفض ��ل توثي ��ق التأخ ��ر ف ��ي دف ��ع األج ��ر على نح ��و دقيق.
احملكمة ال تقبل توثيقا غير دقيق!
قانون إبالغ العامل/ة – شروط التوظيف
خطيا الذي يشمل
مبوجب القانون ،على املش � ّ�غل/ة أن ّ
يقدم لك إبالغا ّ
تتعدى  30يوما من أول يوم
تفاصيل شروط العمل وذلك خالل فترة ال ّ
يتضمن عليها اإلبالغ:
عمل ل ��ك .من ضمن املعلومات التي يجب أن
ّ
الشخصية ،تاريخ بداية التوظيف ،عرض
هوية املش � ّ�غل/ة وتفاصيلك
ّ
ّ
وش ��رح املهام األساس � ّ�ية في وظيفتك ،حتديد اس ��م أو وظيفة املس ��ؤول
الجزء األول
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الـمباش ��ر علي ��ك ,األجر ومواعيد تس ��ديده ،الراتب االساس � ّ�ي والذي
مبوجب ��ه يدف ��ع األج ��ر ،م ��دة ي ��وم العم ��ل االعتي ��ادي أو اس ��بوع العمل
�بوعي وأن ��واع الدفعات ضمن الضمانات
االعتيادي ،يوم الراحة االس � ّ
يتوجب
االجتماعي ��ة .ح�ي�ن يط ��رأ تغيي ��ر معني عل ��ى ش ��روط العم ��لّ ،
املشغل/ة في موعد أقصاه  30يوما.
إبالغك بذلك على يد ّ

أقرها
مه � ّ�م! ليس بوس ��ع إب�ل�اغ من ه ��ذا الن ��وع امل � ّ
�س بحقوقك الت ��ي ّ
جماعي أو عقد عمل فردي.
التوسع أو اتفاق
القانون ،أو مبوجب أمر ّ
ّ

قسيمة الراتب
املش � ّ�غل/ة ملزم بتس ��ليمك قس ��يمة رات ��ب مقابل كلّ ش ��هر عمل في
موعد أقصاه التاسع من الشهر الذي يلي شهر العمل.
على س ��بيل املثال ،ميكن تسليم قس ��يمة راتب شهر ّأيار ح ّتى التاسع
من شهر حزيران.
تتضمن
م ��ن ضم ��ن املعلوم ��ات التي يج ��ب على قس ��يمة العم ��ل أن
ّ
أقدمية ،س ��اعات العم ��ل ،عدد أيام
عليه ��ا :تاريخ بدء التش ��غيل،
ّ
العطل ��ة وأي ��ام املرض التي قد أس ��تغلت خالل الش ��هر وع ��دد األيام
املس ��تح ّقة املتبقي ��ة ،رات ��ب العامل ��ة االعتي ��ادي ،أج ��ر احل ��د األدنى
الش ��هري وأج ��ر احلد األدن ��ى مقابل س ��اعة العمل ،عدد الس ��اعات
االضافي ��ة واألج ��ر املس ��تحق بصدده ��ا ,تفصي ��ل رس ��وم النقاه ��ة،
مس ��تحقات العطل ��ة ومس ��تحقات األي ��ام املرضي ��ة الت ��ي قد س ��ددت
لك ،عالوات أخرى قد سددت لك ،تفصيل مبا خصم من الراتب
واملقتعطات لصالح الضمانات االجتماعية.

صممي على
مه � ّ�م! قس ��يمة الراتب متكّ نك م ��ن متابعة حقوق ��كّ :
ح ّقك بإستالم قسيمة راتب مفصلة وفي امليعاد.
خصم من الراتب
ال يح � ّ�ق للمش ��غل/ة اخلصم من راتبك إلاّ اذا كان اخلصم مس ��موح
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جلي.
مبوجب القانون بشكل ّ
اخلص ��م املس ��موح مبوج ��ب القان ��ون :ضريب ��ة الدخ ��ل ،اقتطاع ��ات
التأم�ي�ن الوطن ��ي ،اقتطاع ��ات التأم�ي�ن الصح ��ي ،صن ��دوق التوفير
للتقاع ��د ،رس ��وم لنقاب ��ة العم ��ال (اذا كان ��ت هنالك نقابة) ،رس ��وم
معامالت مهنية-تنظيمية للمنظمة التمثيلية.

التابعة للبلديات والمجالس المحلية أو للمؤسسات المعترف بها

يحق للمشغل/ة خصم "مبلغ للتبرع"
مثال على خصم ممنوع :ال ّ
واحلرة ،عالوة على
واخلطية
اذا ل ��م يرفق ذلك مبوافقتك الواضحة
ّ
ّ
يصح أن يكون
ذل ��ك ،يجب أن يكون التبرع لهدف اجتماعي وال ّ
املشغل/ة ذاته.
الهدف هو ّ
باالضاف ��ة الى ذلك ،ميكن خصم دين قيمته محددة وواضحة ،نتج
عن التزام خطي من العاملة للمشغل/ة ،على شكل قسط شهري،
يتعدى اخلصم ربع الراتب الشهري (االجمالي) .على
ش ��رط أن ال ّ
س ��بيل املثال ،القرض الذي تأخذه العاملة من املش � ّ�غل/ة يعتبر دين
يس ��دد على ش ��كل أقس ��اط ،وذلك وفقا للش ��روط املذكورة اعاله.
مع ذلك ،يحق للمش ��غل/ة عند انتهاء عالقة العمل خصم كلّ بقية
الدين من الراتب األخير.
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صندوق توفير التقاعد
�دي والذي يت � ّ�م حتقيقه
يح � ّ�ق ل ��كلّ عاملة احلص ��ول على تأمني تقاع � ّ
عبر دفع مقتطعات من طرف العاملة وأخرى من طرف املش � ّ�غل/ة.
وتكون نسبة املقتطعات على النحو التالي:
•عل ��ى حس� �ــــاب العاملــــــ ��ة 6.5% :من األج ��ر اإلجمالي
لتوفير التقاعد.
•على حس� �ـــــاب الـمش� �ــغل/ة 7% :من األج ��ر اإلجمالي
لتوفير التقاعد و  6%لتعويضات اإلقالة.
االجمالي لراتب
اإللزامية بحس ��ب األجر
يتم حتديد قدر املقتطعات
ّ
ّ
ّ
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العينية
ويحق للعامل ��ة أن تختار ش ��ركة اإلدارة
العامل ��ة األساس � ّ�ي.
ّ
ّ
يتوجب حتويل املقتطع ��ات اليها والتي من ش ��أنها إدارة التأمني
الت ��ي ّ
التقاعدي.
صندوق األستكماالت
ل ��كلّ عامل ��ة احل � ّ�ق باحلص ��ول عل ��ى صن ��دوق اس ��تكمال .صندوق
االس ��تكمال هو توفير من ح ��ق العاملة مدته  6س ��نوات .يتم حتويل
مبالغ ش ��هرية للصندوق م ��ن طرف العاملة ومن طرف املش ��غل/ة،
على النحو التالي:
•على حســـاب العامــــــلــــــــــــة 2.5% :من األجر اإلجمالي.
•على حســـــاب الـمشــغل/ة 7.5% :من األجر اإلجمالي.
استرجاع مصروفات املواصالت
توجب
ل ��ك ّ
احلق بإس ��ترجاع مصروفات املواصالت مقاب ��ل كلّ يوم ّ
علي ��ك خالل ��ه اس ��تخدام املواصالت العام ��ة من اج ��ل الوصول الى
م ��كان العمل ،بغ ��ض النظر إن كنت تس ��تخدمني املواصالت العامة
اخلاصة .اذا كان مسلكك يتيح استعمال "بطاقة السفر
أو س ��يارتك
ّ
الش ��هرية" ،يح ��ق للعاملة اس ��ترجاع ثمنها بالكام ��ل .في احلاالت
األخرى ،يكون االس ��ترجاع بقيمة مصروفات املواصالت لعشرين
يوم عمل في الشهر.
مستحقات النقاهة
العمال في الس ��وق احلص ��ول على مس ��تحقات النقاهة
يح � ّ�ق جلميع ّ
األقدمي ��ة وحجم الوظيفة .الش ��رط
�نويا ،وذلك بالتناس ��ب م ��ع
س� ّ
ّ
الوحيد الس ��تحقاق احلصول على مس ��تحقات النقاهة هو إمتام س ��نة
يتم تس ��ديد مس ��تحقات
عمل كاملة (عقب إمتام س ��نة العمل الكاملة ّ
ارجتاعيا ،مبا يش ��مل الس ��نة االولى) .يت � ّ�م الدفع عامة خالل
النقاهة
ّ
أشهر الصيف.
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ل ��ك احل � ّ�ق بدفع ��ة نقاه ��ة بقيم ��ة  421ش .ج .مقاب ��ل ي ��وم نقاهة.
تقر بحس ��ب التس ��عيرة في القطاع العام ،ويتم
(تس ��عيرة يوم النقاهة ّ
حتلنتها من حني آلخر).

التابعة للبلديات والمجالس المحلية أو للمؤسسات المعترف بها

أقدمية
يتف ��اوت عدد ّأي ��ام النقاهة املس ��تح ّقة ،وذلك اس ��تنادا عل ��ى
ّ
العاملة في الوظيفة وهو مجدول كاآلتي:

عدد سنني العمل
1-10
11-15
16-19
20-24

 - 25فما فوق

أيام النقاهة املستح ّق ة للعاملة
9
10
11
12
13

ميكنك رفع ش ��كوى لتلقي مس ��تحقات النقاهة مقابل السبع سنني
األخيرة.

الجزء األول
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العطل والتغيب عن العمل
ّ
التغيب عن العمل بسبب املرض
احلق في
ّ
تغيب كهذا تسري
ّ
التغيب عن العمل بسبب املرض .على ّ
يحق لك ّ
الشروط التالية:
1 .1يح � ّ�ق لك احلص ��ول على أجر كامل مقابل ّأي ��ام املرض ،وذلك
بداية من اليوم األول.
كل عام.
كأيام
مرضية ّ
2 .2ميكنك استغالل شهر كامل ّ
ّ
املرضي ��ة ،وذل ��ك دون تقييد على
3 .3ميكن ��ك مراكم ��ة جمي ��ع ّايامك
ّ
األيام.
عدد ّ
املرضية
األيام
4 .4باالضافة ،باالمكان تقاضي األجر مقابل جميع ّ
ّ
الت ��ي تراكم ��ت مع نهاي ��ة عالقة العم ��ل ،بش ��رط ألاّ تكوني قد
املرضية.
االيام
استغليت أكثر من  65%من مجمل ّ
ّ

املرضية
األيام
في حال اس ��تمرت حالتك
املرضية لفترة تتع � ّ�دى عدد ّ
ّ
ّ
اضافي ��ة مل � ّ�دة
املس ��تح ّقة ،يح � ّ�ق ل ��ك احلص ��ول عل ��ى عطل ��ة م ��رض
ّ
األقدمية .في هذه احلالة تتقاضني أجرا
كل س ��نة من
أس ��بوعني على ّ
ّ
االعتيادي وبش ��رط ألاّ تتع � ّ�دى هذه احلالة
�كل  50%م ��ن األجر
يش � ّ
ّ
ستة أشهر متواصلة.

املرضية مش ��روط بتقدمي
األيام
نن � ّ�وه ّ
بأن احلص ��ول على أجر مقابل ّ
ّ
طبي معتمد من صندوق املرضى.
مستند ّ
التغيب عن العمل بس ��بب مرض طفل أو مرض
ه ��ل ّ
يحق للعاملة ّ
الوالدين/شريك احلياة؟
مرضي ��ة بغية االش ��راف على طفلك
بإمكانك اس ��تغالل ثماني ��ة ّأيام
ّ
أحادية
مرضية ل�ل�أم
املري ��ض (اذا كان دون س � ّ�ن ال ّ 16 ،)16أي ��ام
ّ
ّ
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مرضية بغية
الوالدية بغية االش ��راف على طفلها املريض ،و  90أيام
ّ
ّ
سن ال  18يعاني من مرض عضال .كما
دون
طفل
على
�راف
االش �
ّ
مرضية بغية االشراف على
باالمكان اس ��تغالل فترة أقصاها ّ 30أيام
ّ
ش ��ريك احلياة اذا كان مريضا لفترة طويل ��ة ومتواصلة (وكان معتمدا
مرضية بغية االشراف على والديك
على مساعدة اآلخرين) و  6أيام
ّ
اذا كانوا بحاجة للعناية وكنت قد حصلت على مصادقة من طبيب.

احلق باحلص ��ول على أجر كامل مقابل ّأيام املرض
مه � ّ�م أن
نتذكر! ّ
ّ
األيام ذات الصلة.
ُيلغى اذا عملت خالل ّ
العطلة السنويّ ة
�نوية مدفوع ��ة،
كلّ عامل ��ة متل ��ك احل � ّ�ق باحلص ��ول عل ��ى عطل ��ة س � ّ
بالتناس ��ب م ��ع حجم وظيفته ��ا ،مبا يعادل ّ 22أي ��ام عطلة (ملن تعمل
يتوجب استغاللها خالل عطلة الصيف
 5أيام في األس ��بوع) بحيث ّ
(األشهر :متّوز-آب).

ّأيام العطلة املستح ّقة تتعلّق بعدد ّأيام عملك خالل األسبوع.

مه � ّ�م! ال ت ��درج في اط ��ار أي ��ام العطلة :عط�ل�ات األعي ��اد التي ال
إتفاقية أو
يس ��مح خالله ��ا العم ��ل مبوج ��ب القان ��ون ،أو مبوج ��ب
ّ
وأيام
تقلي ��د ،اض ��راب أو إغ�ل�اق تعجي ��زيّ ،أيام إج ��ازة ال ��والدة ّ
اإلب�ل�اغ املس ��بق لإلقالة كم ��ا هو مق � ّ�ر مبوجب القان ��ون أو مبوجب
اجلماعية.
االتفاقية
ّ
ّ
دفع األجر مقابل ّأيام العطلة:
�ادي خالل ّأي ��ام العطلة ،باس ��تثناء
يح � ّ�ق ل ��ك تقاض ��ي األجر االعتي � ّ
مصروفات املواصالت.
الجزء األول
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هل باالمكان استبدال ّأيام العطلة بنقود؟
�نوية،
اذا م ��ا ترك ��ت م ��كان العم ��ل قب ��ل اس ��تغالل ّأي ��ام العطلة الس � ّ
األيام التي
املش � ّ�غل/ة مل ��زم/ة في هذه احلالة بتس ��ديد األجر مقاب ��ل ّ
لم تستغلّينها.
األجر خالل أشهر الصيف:
احلق باحلصول على
اذا تع � ّ�دت
أقدميتك املتراكم ��ة ال  5أعوام ،لك ّ
ّ
سنويا  ،مبا يشمل شهر آب ،ح ّتى لو لم
أجر مقابل  12ش ��هر عمل
ّ
فعليا خالل هذا الشهر.
تعملي ّ

احمللية إلزامك عل ��ى التواجد في البلدية
مع ذلك ،بإمكان الس ��لطة
ّ
للمساعدة بإجناز وظائف مكتبية خالل هذا الشهر ،مبا ال يشمل 22
يوم عطلة مستح ّقة خالل أشهر الصيف (األشهر :متّوز –آب).
وف ًق ��ا لدس ��تور العم ��ل ف ��ي الس ��لطات احمللي ��ة (חוקת העבודה)
يوص ��ى املش � ّ�غل/ة بإيج ��اد وظيف ��ة وأج ��ر للمس ��اعدات اللوات ��ي لم
يتممن  5سنوات أقدمية بعد .تنظيم املساعدات القطري وجمعية "
إيتاخ-معك" يعملون على تعديل هذا البند حتى يتم تشغيل جميع
�هرا في الس ��نة .يوصى متابعتنا في هذا الش ��أن.
املس ��اعدات  12ش � ً
خاصة مدفوعة (التي ليست جزء من العطلة السنويّ ة)
عطالت
ّ

ّأيام حداد
ــغيب بس� �ــبب فتـ ��رة احلــداد ،بـــإن كــ ��ان ذلــك لــدوافع
يح � ّ�ق لـــك الت ّ
(ملدة ّ 7أيام) .هذا صحيح في حـــــالة
ديـن ّـيــة أو تــقـلـيديــّة عن العمل ّ
مــــ ��وت (ال س ��مح الل ��ه) أحـ ��د الوالدي ��ن ،أح ��د األطفال ،ش ��ريك
األي ��ام من أجرك
احلي ��اة ،أخ أو أخ ��ت وذلك ب ��دون أن تخصم هذه ّ
أو من ّأيام عطلتك.
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ساعات العمل خالل اليوم السابق للعيد
خالل األيام السابقة أليام العيد تكون مدة يوم العمل  5.5ساعات.

التابعة للبلديات والمجالس المحلية أو للمؤسسات المعترف بها

اإلختيارية
األيام
ّ
ّ
التغيب
خاللها
�ن
�
ك
مي
ثابتة
�ام
�
أي
هي
والتي
ة
إختياري
�ام
�
بأي
�ق
�
حل
ا
�ك
ل�
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ع ��ن العم ��ل دون اإلنتق ��اص م ��ن أجرك الش ��هري .للحص ��ول على
اإلختيارية الس ��نوية والتي ميكنك من ضمنها إختيار ّأيام
األيام
ّ
قائمة ّ
عطلتك ،توجهي الى النقابة أو تص ّفحي القائمة املنش ��ورة في البنود
رقم  40.4 ،40.3 ،40.2من دستور العمل (חוקת העבודה).
اإلختيارية على النحو اآلتي:
ميكنك إختيار ّأيام عطلتك
ّ
احمللية،
تعدت  5س ��نوات في الس ��لطة
•اذا كان ��ت أقدميت ��ك قد ّ
ّ
اإلخيارية املستح ّقة .3
يكون عدد ّأيام العطلة
ّ
احمللية،
•اذا كان ��ت أقدميتك لم تتعدى  5س ��نوات في الس ��لطة
ّ
اإلخيارية املستح ّقة .2
يكون عدد ّأيام العطلة
ّ

إضافية مستح ّقة:
خاصة
عطل ّ
ّ
تتغيب عن العمل ّ 3أيام على حس ��اب
يح � ّ�ق للعامل ��ة التي ّ
تتزوج أن ّ
املشغل/ة بذلك قبل احلدث بأسبوع.
املشغل/ة .عليك إبالغ ّ
ّ
�زوج إحدى/أح ��د بناتها/أبنائها أن
تتزوج/يت � ّ
يح � ّ�ق للعامل ��ة الت ��ي ّ
تتغيب عن العمل يوم عقد القران على حس ��اب املش � ّ�غل/ة .عليك
ّ
املشغل/ة بذلك قبل احلدث بأسبوعني.
إبالغ ّ

الجزء األول
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ّ
مستحقة بموجب قانون النساء
حقوق
العامالت
التغيب بسبب اخلضوع لفحوصات
ّ
اذا كن ��ت حامل وتعملني أس ��بوع عم ��ل كامل (ّ 5أي ��ام عمل) ،أكثر
التغي ��ب عن العمل به ��دف إجراء
يومي ��ةّ ،
يحق لك ّ
م ��ن  4س ��اعات ّ
ملدة قدرها  40س ��اعة وذلك بدون
طبية تتعلّق باحلملّ ،
فحوص ��ات ّ
طبي ��ة .اذا كنت تعملني
�س براتب ��كّ .
امل � ّ
يتوجب إرف ��اق ذلك بوثيقة ّ
ملدة قدرها
يوميةّ ،
التغيب ع ��ن العمل ّ
يحق لك ّ
أ ّق ��ل من  4س ��اعات ّ
 20ساعة بحسب نفس الشروط ولذات الغاية.
التغيب بسبب حماية احلمل
ّ
ُ
التغيب عن عملك ألكثر من 30
اذا أجبرت خالل فترة احلمل على ّ
مخصصات
يحق لك احلصول على
يوما بس ��بب وضعك
الصحيّ ،
ّ
ّ
حماي ��ة احلمل من مؤسس ��ة التأمني الوطني (م ��ن أجل احلصول على
طبية
هذه
يتوجب تقدمي استمارة ّ
ّ
املخصصات ّ
خاصة ،إرفاق وثيقة ّ
مخصصات
يحق لك أيضا احلصول على
وموافقة من املش � ّ�غل/ة)ّ .
ّ
م ��ن مؤسس ��ة التأمني الوطني مقابل كل فت ��رة
إضافية ،بحيث ال تقلّ
ّ
ع ��ن  14يوما ،ف ��ي اطار حماي ��ة احلمل .في حال امتنعت مؤسس ��ة
أقل من
تغيبت ّ
التأم�ي�ن الوطنيّ ،
ألي س ��بب كان (إفتراضا ،أل ّن ��ك ّ
املخصص ��ات ،يحق لك احلص ��ول على ّأيام
 30يوم ��ا) عن تس ��ديد
ّ
مرضية ،بشرط أن تكوني قد راكمت أياما كهذه.
بدل
ّ

املشغل/ة بأ ّنك حامل؟
يتوجب عليك إبالغ ّ
خالل ّأية مرحلة ّ
يتوج ��ب عل ��ى العامل ��ة احلامل إب�ل�اغ املش � ّ�غل/ة عن حمله ��ا مبوعد
ّ
أن بوس ��عها فعل
يتأخ ��ر عن الش ��هر اخلام ��س للحمل (م ��ا يعنيّ ،
ال ّ
يحق
ذل ��ك خ�ل�ال الش ��هر اخلامس) .ب ��دء من الش ��هر اخلام ��س ،ال ّ
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إضافي ��ة ،إلاّ مبوافقتها
للمش ��غل/ة إل ��زام العامل ��ة بالعمل س ��اعات
ّ
طبية.
وبإرفاق وثيقة ّ

التابعة للبلديات والمجالس المحلية أو للمؤسسات المعترف بها

إجازة الوالدة
•تس ��تحق العامل ��ة الت ��ي عمل ��ت مدة س ��نة على األق ��ل في نفس
مكونة من 26
مكان العمل أو لدى نفس ّ
املشغل ،إجازة والدة ّ
�بوعا مدفوعة األجر (رسوم الوالدة) من
اسبوعاً ،منها  14أس � ً
قبل التأمني الوطني و 12أسبوع ًا إضافي ًا غير مدفوعة األجر.
•تس ��تحق العاملة الت ��ي عملت مدة أقل من س ��نة في نفس مكان
�بوعا
العم ��ل أو ل ��دى نف ��س املش � ّ�غل ،إج ��ازة والدة من  14أس � ً
مدفوعة األجر (رسوم الوالدة) من قبل التأمني الوطني.
• ميك ��ن الش ��روع بإج ��ازة ال ��والدة  7أس ��ابيع قبل موع ��د الوالدة
احلق ،خالل إج ��ازة الوالدة
ال ُـمرتق ��ب أو اق � ّ�ل من ذلك .ل ��ك ّ
مخصصات الوالدة والتي تدفع على يد مؤسسة
باحلصول على
ّ
التأمني الوطني.
•ميكنــــ ��ك ،بع ��د م ��رور ال  6أس� �ـــابيع األول ��ى مش ��اطرة إج ��ازة
خطي ��ا بأ ّنك
ال ��والدة م ��ع ش ��ريك حيات ��ك.أذا قم ��ت باإلب�ل�اغ ّ
املتبقية م ��ن اإلجازة وعن ّنيت ��ك الرجوع الى
تتنازل ��ي عن امل � ّ�دة
ّ
املتبقي ��ة من
العم ��ل ،يس ��تطيع ش ��ريك حيات ��ك اس ��تغالل امل � ّ�دة
ّ
اإلجازة بدال عنك.
التغيب بعد الوالدة
ّ
إضافة إلجازة الوالدة املدفوعة ،يس ��مح ل ��ك بتمديد إجازة الوالدة
تتعدى الع ��ام الواحد من ي ��وم الوالدة (إجازة ب ��دون أجر).
مل � ّ�دة ال ّ
بالتغيب ،بدون أجر،
احمللية عن ّنيت ��ك
علي ��ك إبالغ إدارة الس ��لطة
ّ
ّ
يتوجب عليك اإلبالغ عن ّنيتك
كما عليك حتديد ّ
التغيب .كما ّ
مدة ّ
بالرجوع للعمل قبل موعد العودة بشهر.

الجزء األول
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ّ
بالتغيب ملدّ ة ساعة بعيد إنتهاء إجازة احلمل
احلق
ّ
التغيب
يح � ّ�ق للمس ��اعدات اللوات ��ي تعمل ��ن في الس ��لطات
احمللي ��ة ّ
ّ
األيام التي تعملن فيها  6ساعات على األقلّ ،
يومية ،خالل ّ
س ��اعة ّ
مر عام كامل .هذا يعني أ ّنه ليس
دون اإلضرار
ّ
بأجرهن وذلك على ّ
أقل من 6
األيام الت ��ي تعملني خالله ��ا ّ
بوس ��عك إس ��تغالل ذلك ف ��ي ّ
س ��اعات .بالرغم من تس ��مية هذه الس ��اعة "س ��اعة إرضاع" ،فهي
بغض النظر إن أرضعت أم ال.
مستح ّقة لك ّ
عالجات اإلخصاب
بالتغي ��ب عن العمل بس ��بب عالج ��ات اإلخصاب على
ُيس ��مح لك
ّ
املرضية املتراكم ��ة ،وذلك على مدى 4
األي ��ام
حس ��اب حص ّتك من ّ
ّ
عالجية في السنة كما يلي:
سلسالت
ّ
أسبوعية
عالجية – إن كنت تعملني ّ 5أيام
 16يوما لكل سلسلة
ّ
ّ
أسبوعية
عالجية – إن كنت تعملني ّ 6أيام
 20يوما لكل سلسلة
ّ
ّ

التغيب بسبب إجهاض؟
هل ّ
يحق للعاملة ّ
ملدة أس ��بوع .ميكن متديد هذه
ف ��ي حالة إجهاضّ ،
التغيب ّ
يحق لك ّ
التغيب بس ��بب
الفترة ّ
طبية مناس ��بةّ .
ملدة  6أس ��ابيع اذا تو ّفرت وثيقة ّ
املرضية املتراكمة.
األيام
يتم على حساب حص ّتك من ّ
إجهاض ّ
ّ
تسديد أقساط صندوق التوفير التقاعدي وصندوق اإلستكماالت
يح � ّ�ق ل ��ك االس ��تمرار بدف ��ع األقس ��اط لصال ��ح صن ��دوق التوفي ��ر
التقاعدي وصندوق اإلستكماالت خالل إجازة الوالدة.
حصت ��ه/ا خ�ل�ال
ب ��دوره/ا ،عل ��ى الـمش � ّ�غل/ة االس� �ـــتمرار بدف ��ع ّ
مخصصــــــات الوالدة
الفت ��رة التي يدفــ ��ع التأميــن الوطــني خاللهـــــ ��ا
ّ
مخصصات حماية احلمل) ،بنفس النس ��بة التي كان/ت يدفع/
(أو
ّ
تدفع بحسبها خالل فترة التشغيل.
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اإلقالة واالستقالة

التابعة للبلديات والمجالس المحلية أو للمؤسسات المعترف بها

جلسة استماع
يتوجب اإلبالغ عنها
ال ميكن إقالتك قبل عقد جلس ��ة اسماع (والتي ّ
عمالي ��ة ،يكون
وقت ��ا كافيا قب ��ل انعقاده ��ا) .إن كنت عض ��وا بنقابة
ّ
مجديا االستعانة بها خالل هذه املرحلة،جللسة االسماع هدفان:
أ .إتاحة الفرصة امام العاملة اإلصغاء للتفس ��يرات التي تس ��تند
اليها ّنية اإلقالة.
ضد
ب .إتاحــــ ��ة الفرصــ ��ة امـــــــ ��ام العاملــة لعـــ ��رض ّإدعـــاءات ّ
قــــرار اإلقالــــة.
واجب اإلبالغ الـمسبق عن قرار باإلقالة
قرار باإلقالة مش ��روط باإلبالغ املس ��بق من طرف املش � ّ�غل/ة والقرار
قدم
باإلستقالة مشروط باإلبالغ املسبق من طرفك .اإلبالغ املسبق ُي ّ
خطيا ويحدد به تاريخ بداية سريان مفعول اإلقالة أو اإلستقالة.
ّ
ف ��ي كال احلالتني –اإلقالة واإلس ��تقالة -املش � ّ�غل/ة ملزم/ة بتس ��ديد
األجر لقاء فترة اإلبالغ املس ��بق ،إلاّ في حال لم تبلغيه/ا في الوقت
الـمناسب .في هذه احلالة ُتلزمي انت بالدفع له.
ّ
املستحقة لك وما هي مدّ ة اإلبالغ املسبق
ما هي مدّ ة اإلبالغ املسبق
يتوجب عليك إعطاؤها؟
التي
ّ

أقدمي ��ة تع � ّ�دت الع ��ام الواح ��د ول ��م تتع � ّ�دى الع ��ام
أذا كان ��ت ل ��ك
ّ
شهرا كام ً
ال قبل إقالتك.
اخلامس :يحق لك أن تتل ّقي إبالغً ا مسبقًا ً
مدة اإلبالغ املس ��بق
لعاملة لها
تعدت خمس ��ة أعوام :تكون ّ
أقدمية ّ
ّ
املشغل/ة.
املدة كما ّ
شهرين .العاملة ملزمة بتقدمي ذات ّ
التجريبية ،يجب أن
العمال ،باس ��تثناء العاملني خالل الفت ��رة
إقال ��ة ّ
ّ
تتم إستنادا على سبب ٍ
احمللية
واف وعلى موافقة متبادلة بني السلطة
ّ
ّ

الجزء األول
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العمال أو الهستدروت اجلديدة (اذا كنت عضو ًا بها).
وجلنة ّ
تتم املوافقةُ ،يحال احلسم الى وساطة ُيتفق عليها.
في حال لم ّ
العمال أو الهستدروت
نوه على أ ّنه ح ّتى في حال تو ّفر موافقة جلنة ّ
ُن ّ
اجلديدة على إقالتك ،ال ميكن إقالتك قبل عقد جلسة إسماع.

يحق للمش ��غل/ة التنازل عن تواج ��دك في مكان العمل خالل
مهم! ّ
ّ
فترة اإلبالغ املسبق ،شريطة أن يدفع لك أجرا كامال لقاء هذه الفترة.
ما هي العواقب املترتبة على إقالة بدون إبالغ مسبق؟
احلق باحلصول
اذا متّت إقالتك بدون تقدمي إبالغ مسبق ،يكون لك ّ
على تعويض يساوي أجرك العادي لقاء فترة اإلبالغ املسبق.
تعويضات اإلقالة
�هرا عند مشغل/ة
اذا عملت بش ��كل متواصل ولفترة ال تقل عن  11ش � ً
هوية الـمش � ّ�غل/ة)
واح ��د/ة أو في م ��كان عمل واحد (ح ّتى لو ّ
تبدلت ّ
يحق لك احلصول على تعويضات.
ومتّت إقالتكّ ،

هنالك بعض من احلاالت التي متنحك إس ��تحقاق تعويضات على
إرادية من طرفك:
الرغم من ّ
أن اإلستقالة هي مبادرة ّ
1 .1في حال إس ��تقلت من الس ��لطة احمللية خالل الس ��نة األولى من
يوم الوالدة بهدف رعاية الطفل/ة.
2 .2ف ��ي ح ��ال إنته ��ت م � ّ�دة عقد العم ��ل ول ��م ُيعرض علي ��ك جتديد
العقد.
تردي ظروف العمل على نحو واضح
3 .3في حال إستقلت بسبب ّ
(على س ��بيل املثال –تخفيض أجرك بش ��كل جل � ّ�ي ،تغيير كبير
يطرأ على ساعات عملك ،إلخ).
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.6
.7

4ف ��ي ح ��ال إس ��تقلت ح�ي�ن بلغت جي ��ل التقاع ��د وه ��و جيل 62
تدريجي ��ا ف ��ي
للنس� �ــــاء (م ��ن الـمتوق ��ع ارتف ��اع جي ��ل التقاع ��د
ً
السنوات القادمة).
5ف ��ي حال إس ��تقلت بس ��بب تغيير مكان الس ��كن –االنتق ��ال الى
مسكن الزوج -وذلك بسبب الزواج ،الذي يبعد  40كلم على
األقلّ عن مكان الس ��كن الس ��ابق والذي يبع ��د عن مكان العمل
أكثر من مكان السكن السابق.
6في حال إسـتقلت بســـبب إنتقـــالك الى ملجــأ للنساء ا ُملع ّنفات.
7في حال إس ��تقلت ،ال س ��مح الله ،بسبب مرض أو إصابة ما،
أي م ��ن أبناء/بنات العائلة
أو بس ��بب مرض ش ��ريك حياتك أو ٍّ
�م/ن دون س � ّ�ن  .18في حال ،ال س ��مح الل ��ه ،مرض
ّمم ��ن ه � ّ
تتم املصادقة عليها
العامل ��ةّ ،
طبية ،والتي ّ
يتوجب تقدمي وثيقة ّ
مخولة.
طبية ّ
من قبل جلنة ّ

قيمــــــة التعويضــــات :هي مبلغ راتب شـــــهري لقاء كلّ ســـنة عمل.
�نوي الذي يعقب إمتام س ��نة العمل األول ��ى ،مينح العاملة
اجل ��زء الس � ّ
جزئية.
إستحقاقا باحلصول على تعويضات
ّ

التقيي ��دات املفروضة على إقالة عاملة حامل ،أو التي تتل ّقى عالج
إخصاب أو بعد إنتهاء إجازة الوالدة:
اإلقالة بسبب احلمل أو بسبب تل ّقى عالج إخصاب أو بسبب إجازة
الوالدة ممنوعة.
ح ّتى في حال غياب صلة مباشرة ما بني اإلقالة وكونك حامل ،وإذا
حتق
ملدة جتاوزت  6أش ��هر ،ال ّ
كن ��ت تعملني في نف ��س مكان العمل ّ
املس مبدخول ��ك أو حجم وظيفت ��ك ،إلاّ إذا متّت املوافقة
إقالت ��ك او ّ
على ذلك من قبل وزارة االقتصاد.
واجب احلصول على هذه الـموافقة تسري أيضا في احلاالت التالية:
•خالل عالج ��ات طفل أنابيب أو عالج ��ات إخصاب :و 150
الجزء األول

18

تغيبك بسبب عالجات طفل أنابيب أو عالجات
يوما بعد إنتهاء ّ
بحالتي والدة ،على األكثر،
إخصاب ،شريطة أن يتعلّق ذلك
ّ
مع شريك حياتك احلالي وخالل عملك في نفس مكان العمل
املشغل/ة.
أو لصالح نفس ّ
أن
• 60يوما بعد عودتك من إجازة الوالدة .جتدر اإلش ��ارة إلى ّ
عرض اإلبالغ املسبق عليك خالل هذه الفترة أيضا ممنوع.

ــــق
مهــــ � ّ�م! خــــ�ل�ال هــــ ��ذه الفتـــ ��رات املــذكـــ ��ورة أعــــ�ل�اه ،ال يـــح ّ
�س بحجـــ ��م وظـيـفـتـك أو مبــدخول ��ك  ،إلاّ إذا ّمتـــت الــموافـقـة
املــــ � ّ
على ذلك من قبل وزارة االقتصاد.
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حقوق مهمة إضافية
ّ
عمالية
حق اإلنضمام الى نقابة
ّ
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األساسية املستح ّقة
عمالية هو أحد احلقوق
حق اإلنضمام الى نقابة
ّ
ّ
ّ
عمالية هي مؤسسة التي
نقابة
كان/ت.
/ة
أي
عامل/ة
أو
فرد
لكلّ
ّ
ّ
تفي ببعض الشروط.
شخصية وإرادية.
عضوية العاملة هي
.1
ّ
ّ
دميقراطية.
 .2املؤسسة
ّ
املشغل/ة.
 .3املؤسسة مستقلّة وليست حتت إمرة ّ
التزاما امام الـمش ��غل بعدم اإلنضمـام الى
ح ّتى إن كنـــت قد و ّقعت
ً
ـــــالي ��ة – ال قيمـــــ ��ة لذل ��ك ،ومن ح ّقــــــ ��ك اإلنضمام الى
نقــاب ��ة عم ّ
عمالية.
نقابة
ّ
يحق للمشغل/ة
حق كل عاملة اإلنضمام الى نقابة
عمالية وال ّ
من ّ
ّ
عل ��ى االطـــــــ�ل�اق أن يســــيئ/تس ��يئ الي ��ك فق ��ط لكـــــون ��ك عـضو
ـــالية أو بس ��بب حتفي ��زك العامالت على تش ��كيل نقابة أو
بنقاب ��ة ّ
عم ّ
عمالية.
جلنة
ّ
حظر التمييز
يحظ ��ر على املش� � ّــغل/ة التــمييز ب�ي�ن موظفيـــه أو مرش� �ـــحي العمـــل
عــــل ��ى اس� �ـــاس اجلنـــس ،ميولهم اجلنــــس ��ية ،احلــالـــة الش� �ـــخصية،
األبوة واألمــومـــة ،اجليل،
احلمــــل ،عالجات إخــصــ ��اب ،حــالـــة ّ
األصـــل ،الدين ،القــوم ّـية ،مس ��قط الرأس ،وجهة النظر ،احلزب
اإلحتياطي ��ة في اجلي ��ش .ليس امله � ّ�م هنا إن
املنتم ��ى الي ��ه أو اخلدم ��ة
ّ
املهم يتم ّثل بالنتيجة – إذا
كان/ت املش � ّ�غل/ة قد عمد/ت التمييزّ ،
�ؤولية إظهار ّبينة العكس
م ��ا كانت النتيجة يش ��وبها التمييزّ ،
فإن مس � ّ
املشغل/ة.
يقع على كاهل ّ

الجزء األول
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التوجه للمحاكم وحتصيل احلقوق
ّ
�ت بصراعات عمل ه ��ي محكمة
احملكم ��ة التي م ��ن صالحيته ��ا الب � ّ
يحق للمش ��غل/ة
العم ��ل .من ح ّقك
التوج ��ه الى هذه احملكمة وال ّ
ّ
يحق للمشغل/ة أن يسيئ/
منعك عن ذلك .عالوة على ذلك ،ال ّ
تس ��يئ ال ��ى عامل ��ة كانت قد استفس ��رت ع ��ن حقوقه ��ا و/أو رفعت
املس بحقوقها.
دعوى ضده/ا بسبب ّ

خارجية ،ال
بالتوجه الى وس ��اطة
إلتفاقية التي ُتلزم
مه � ّ�م! ال قيمة
ّ
ّ
ّ
األساسية على نحو
اإلتفاقية تعلّل احلقوق
س � ّ�يما إذا ما كانت هذه
ّ
ّ
الكراس.
عما هو ّ
مغاير ّ
مفصل في هذا ّ
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"عنــــــ���وان العامـــــل" للدف���اع عن حقوق العمال ه���ي جمعيــــة غير
ربحي���ة هدفها الدفاع عن حقوق العمـــــــ���ال أصحاب الدخل املنخفض
في ســــــــوق العمل في إسرائيل .منذ تأسيسها في عام  ،1991تساعد
"عنـــ���وان العامــــل" جميع العمال ،م���ن مواطني الدولة اليهود والعرب،
وم���ن مهاج���ري العمل ،من العمال الفلس���طينيني م���ن املناطق احملتلة،
وم���ن الالجئني ،على حتصيل حقوقهم العمالية .كما وتعمل اجلمع ّية
على حتس�ي�ن القوانني في مجال العمل وعلى رفع الوعي بصدد احلقوق
بشــــكل عام.
العمالية
ٍ
لـ "عن���وان العامـــــــــل" أربعـــــــة فروع ف���ي البـــــالد (تل أبيب ،حيفا،
القدس ،الناصرة) 25 ،موظف/ة وأكثر من  100متط ّوع/ة.
وهذه إمكانيات التواصل مع جمعية "عنوان العامل":
فــرع الناصـــرة( :لالستشارة باللغة العربية)
هاتف04-6082228 :؛ فاكس153-4608228 :؛
فــــرع حيفـــا  -هاتف04-8643350 :؛ فاكس04-8644238 :؛
فرع تل أبيب  -هاتف03-6883766 :؛ فاكس03-6883537 :؛
بريد إلكترونيnazareth@kavlaoved.org.il :
موقع إلكترونيwww.kavlaoved.org.il :
عنوان العامل

ע.ר.
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تس���عى جمعية "ايتاخَ -م َع ِ
���ك ،حقوقيات من أج���ل العدالة االجتماعية"
إلسماع صوت النس���اء من الشرائح االجتماعية واجلغرافية واالقتصادية
املس���تضعفة في إس���رائيل ،وللدفاع عن حقوقهن .منذ تأسيسها في عام
 ،2001تق���دّ م اجلمعية املس���اعدة والتمثي���ل القانوني املجاني للنس���اء
مبختل���ف املجاالت ،كالعمل والتأمني الوطني ،من خالل فروعها في تل
أبيب وبئر الس���بع وحيفا ،وذلك امياناً بأهمية أن يشمل القانون وجهات
النظر والرؤى اخلاصة لدى النس���اء من مختلف شرائح املجتمع ،وضمان
مناليتهن التامة نحو حتصيل حقوقهن.
وكج���زء مرك���زي من رؤيتها ،تعم���ل جمعية ايتاخ َ -م َع ِ
���ك منذ عام
ِ
املس���اعدات العامالت في امل���دارس ورياض
 2008عل���ى تعزيز حق���وق
األطفال ،بكال اجلهازين ،الرسمي واخلاص .بحيث تقوم اجلمعية منذ عام
ِ
للمساعدات الناشط في امليادين العامة
 2011مبرافقة التنظيم ال ُقطري
واحمللية والقضائية ،بغية تغيير تعريفات املهنة وحتسني شروط عملهن.
وهذه إمكانيات التواصل مع جمعية إتاخ َم َع ِك:
فرع تل أبيب  -هاتف03-5163936 :؛ فاكس03-5163940 :؛
فرع حيفا( :لالستشارة باللغة العربية)
هاتف04-8525128 :؛ فاكس04-8510721 :؛
فرع بئر السبع( :لالستشارة باللغة العربية)
هاتف08-6270718 :؛ فاكس08-6652658 :؛
بريد إلكترونيmail@itach.org.il :
موقـع إلكـترونيwww.itach.org.il :
עמותת איתך َم َع ِك (מעכי) -משפטניות למען צדק חברתי

ע.ר.
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دليل حقوق المساعدات

في
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التابعة للبلديــات والمجالـــس المحليـــة
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