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بالنساء  خاصة  حقوق  من  األدنى  احلد  تفّصل  هنا  الدليل  هذا  في  الواردة  املعلومات 
للعمال  العمل  قانون  يكفلها  التي  األساسية  للحقوق  إضافة  يأتي  وهو  العامالت، 
حال.  بأي  احلقوق  هذه  عن  التنازل  باإلمكان  ليس  السواء.  على  والعامالت 
اجلماعية  االتفاقات  أو  اخلاصة  العمل  عقود  تكفلها  التي  احلقوق  من  املزيد  هناك 
القانونية.  املشورة  محّل  أبدا  يحل  ال  الدليل  هذا  املختلفة.  العمل  فروع  في   املتبعة 

إعداد: احملامية ايا برتنشتاين، نقابة معا العمالية
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مقدمة :
العمالية.  مًعا  نقابة  من  مببادرة  العمل  في  النساء  حلقوق  الدليل  هذا  إصدار  يأتي 
منذ  الشرقية  القدس  في  العمل  عن  والعاطلني  العمال  خدمة  في  النقابة  تنشط 
الفقر في شرقي القدس لتشمل نحو  آفة  2000. في اآلونة األخيرة اتسعت  عام 
الفجوات  وّسعت  التي  االقتصادية  السياسات  بفعل  وذلك  السكان،  من   78%
األهالي  وصول  صّعب  الذي  الفاصل  اجلدار  بناء  خلفية  وعلى  االجتماعية، 
ألماكن عملهم وللمؤسسات املسؤولة عن تقدمي اخلدمات البلدية واالجتماعية. 

ال شك أن للنساء نصيب األسد من هذه السياسات، فأماكن العمل مغلقة أمامهن 
بسبب التمييز في التشغيل وشح فرص العمل. هكذا جتد املرأة الفلسطينية نفسها 
دخل  رفع  في  املساهمة  عن  وعاجزة  االجتماعية،  احلياة  على  التأثير  من  مهّمشة 
املجتمع  نصيب  الفقر  ويكون  الرجل،  دخل  على  لالتكال  تضطر  التي  العائلة 

الفلسطيني بأسره. 
نسبة النساء العامالت املقدسيات ال تتعدى ال%12، وهؤالء يواجهن استغالال 
اخلاص  الدليل  هذا  إصدار  الواجب  من  رأينا  لذا  حقوقهن،  معرفة  عدم  بسبب 

بحقوقهن في العمل، كنساء وكأمهات.
انطلقنا  والبطالة،  العمل  قضايا  معاجلة  في  األمد  طويلة  جتربتنا  من  مستفيدون 
بالتعاون مع جمعية »عير عميم« وبدعم من االحتاد االوروبي  في مشروع جديد 
الفاصل.  اجلدار  طرفي  كال  على  القدس  أهالي  حقوق  لدعم  أخرى،  وصناديق 
جلمهور  للحقوق  والتوعية  القضائي  التمثيل  توفير  في  عمالية  كنقابة  وسنختص 

العمال والعاطلني عن العمل، رجاال ونساء. 
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الفصل األول: املساواة في العمل

ل التمييز بني العمال على أساس اجلنس، احلمل، كونهم أهل،  ممنوع على املشغِّ
السن، القومية وغيرها، في كل حالة من احلاالت التالية:

  أثناء القبول للعمل
  ظروف العمل وعلى رأسها األجر

  الترقية في العمل
  التأهيل أو االستكماالت املهنية

  الفصل وتعويضات الفصل

 الفصل الثاني: التحّرش اجلنسي 

في  الطبيب،  لدى  الباص،  في   – مكان  كل  في  اجلنسي  التحرش  القانون  يحّرم 
الشارع وفي مكان العمل. 

ما هو التحّرش اجلنسي؟

ميكنه  اجلنسي هو كل تصرف ذي طابع جنسي من طرف شخص معني  التحّرش 
إيذاء شخص آخر. التحرش اجلنسي قد يكون إحدى هذه احلاالت: 

ذا طابع جنسي؛ عمل مشني؛   املرأة  املطلوب من  العمل  يكون  – عندما  ابتزاز    
معاملة مهينة جلنس أو جنسوية اإلنسان؛ تلميحات متكررة ذات طابع جنسي. 

ش    لكي تعتبر التلميحات املتكررة ذات الطابع اجلنسي حتّرًشا جنسيا، على املتحرَّ
بها أن ُتعبر قوال أو فعال عن رفضها لهذا التصرف. 

  العاملة التي تتعرض للتحرش من قبل املسؤول عنها في العمل، غير ملزمة بإبداء 
عدم رضاها عن هذه التصرفات، وال يعتبر هذا شرطا لكي تعتبر هذه التصرفات 

حتّرشا جنسيا. 
جنسيا.  حتّرشا  تعتبر  ال  ومتبادلة،  حرة  وبإرادة  طيبة  بروح  املغازلة   

ما هو التنكيل؟ 
هو كل ضرر من كل نوع )مثال: الفصل من العمل أو اإلساءة بظروف العمل(، يأتي على 
أثر التحرش اجلنسي، أو بعد شكوى أو دعوى مت تقدميها بخصوص التحرش اجلنسي. 

ش ذاته. هناك مثال إمكانية أن  ض بالسوء هو املتحرِّ ليس من املفروض أن يكون املتعرِّ
ل نفسه  ل من حترش أحد العمال بها، وعلى أثر الشكوى يقوم املشغِّ تشكو عاملة للمشغِّ

أو عمال آخرون بالتنكيل بها.

ما العمل إذا تعرضت للتحّرش اجلنسي؟ 
  إجراء جنائي – التحرش اجلنسي والتنكيل هما مخالفتان جنائيتان، وباإلمكان تقدمي 

شكوى للشرطة بخصوصهما. 
ل. ميكن أن تقضي احملكمة  ش و/أو املشغِّ    إجراء مدني – باإلمكان مقاضاة املتحرِّ
إلى  إضافة  النفسي،  واألذى  اإلهانة  على  شيكل   60،000 أقصاه  مادي  بتعويض 

تعويض آخر عن أي ضرر فعلي إذا وقع. 
ل، وعليه معاجلة الشكوى     إجراء الضبط الداخلي - باإلمكان الشكوى لدى املشغِّ
بسرعة، واحلسم خالل سبعة أيام عمل بالنسبة ألسلوب معاجلة التحرش )اإلمكانيات 
وإبالغ  وفصل(،  العمل  من  نقل  الرتبة،  تخفيض  إنذار،  توبيخ،  للمشغل:  املتاحة 

العاملة، خطيا، بقراره وباحلجج التي قادت إليه.  

توصية: لتسهيل تقدمي دعوى حملكمة العمل الحقا، يجب تقدمي الشكوى ضد 
التنكيل أو التحّرش اجلنسي في أسرع وقت ممكن، وتوثيق احلدث في مفّكرة خاصة 

أو تسجيله على جهاز الهاتف، وإعالم صديق/ة او أحد أفراد العائلة املقربني كي 
 يتمكنوا من الشهادة لدى احلاجة.
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الفصل الثالث: حقوق النساء أثناء عملية تنظيم األسرة – عالج 
اإلخصاب، إجهاض وما شابه

احلقوق بعد اإلجهاض
يحق للعاملة التي أجهضت، التغيب عن العمل لسبعة أيام على حساب أيام املرض التي 

تستحقها )بتقرير طبي يحق لها التغيب حتى ستة أسابيع(. 
ل من فصل العاملة أو تقليص نطاق  في فترة التغيب عن العمل بسبب اإلجهاض مُيَنع املشغِّ

وظيفتها.

عالج اإلخصاب
يحق للعاملة اخلاضعة لعالج اإلخصاب التغيب عن العمل على حساب أيام املرض التي 
ل مسبقا بذلك. مدة التغيب هي كما يلي: تستحقها، شرط تقدمي تقرير طبي وإبالغ املشغِّ
   للعاملة بنظام خمسة أيام أسبوعيا – حتى أربع دورات عالجية في السنة، و16 يوما 

لكل دورة. 
  للعاملة بنظام ستة أيام أسبوعيا – حتى أربع دورات عالجية في السنة، وحتى 20 يوما 

للدورة.
   إذا لم تستحق العاملة أياما مرضية كافية – يكون التغيب عن العمل على حسابها وبال أجر. 
اإلخصاب  أو  اإلخصاب  لعالج  خضوعها  بسبب  تتغيب  التي  العاملة  فصل  مُيَنع   
اخلارجي، وخالل 150 يوما بعد انتهاء فترة تغيبها عن العمل، شرط أن تكون العالجات 
بهدف والدة الولد األول أو الثاني من الزوج احلالي، وبشرط أن تكون العاملة قد أعلمت 

ل مسبقا بتغّيبها لهذا الغرض وسّلمته تقريرا طبيا.  املشغِّ
ل أن يفصل العاملة بإذن خاص من وزير االقتصاد، أو    رغم ما ذكر سالفا، يحق للمشغِّ

في حالة مرور عامني على يوم تغيبها األول عن العمل. 
ل من فصل العاملة التي تخضع لعالج اإلخصاب، حتى لو لم تتغيب فعال عن  مُيَنع املشغِّ

مكان العمل، بتوفر الشروط التالية: 
ل ستة أشهر على األقل.    تعمل العاملة لدى نفس املشغِّ

ل بالعالجات ثالثة أيام عمل على األقل بعد تلّقيها فترة التبليغ املسبق    بّلغت العاملة املشغِّ
بالفصل. 

ل تقريرا طبيا خالل 14 يوما من التبليغ املسبق بالفصل.    سّلمت العاملة املشغِّ
احلالي. الزوج  من  الثاني  أو  األول  الولد  والدة  لغرض  هي  العالجات   

 الفصل الرابع: حقوق النساء أثناء احلمل 
תתתתתת

ل من تشغيل العاملة  ل بحملها. مع هذا مُينع املشغِّ ليس من واجب العاملة تبليغ املشغِّ
الشهر  ابتداء من  األسبوعية،  العطلة  أيام  إضافية وفي  ليلية وساعات  بنظام ورديات 

اخلامس، لذا يوصى بإعالمه باحلمل في هذه الفترة. 

األجر عن التغيب لفحوصات روتينية
يحق للعاملة احلصول على أجر كامل لقاء ساعات تغيبها عن العمل بسبب فحوصات 
طبية روتينية متعلقة باحلمل، مثل فحص اولتراساوند، فحوصات الدم، فحص ماء 

السلى )Amniocentesis( وغيرها. 
يتم حتديد فترة التغيب مدفوعة األجر بسبب الفحوصات على النحو التالي: 

  للعاملة أكثر من أربع ساعات يوميا – 40 ساعة خالل كل أشهر احلمل. 
  للعاملة أقل من أربع ساعات يوميا – 20 ساعة خالل كل أشهر احلمل.

منع الفصل أو تقليص نطاق الوظيفة/الدخل للمرأة احلامل
عملت  إذا  وأجرها،  وظيفتها  نطاق  تقليص  أو  احلامل  العاملة  فصل  من  ل  املشغِّ مُيَنع 
لديه ستة أشهر على األقل، إال بإذن من وزارة االقتصاد. فصل العاملة احلامل يعتبر 

مخالفة جنائية. 
ل بتقليص نطاق وظيفة/دخل العاملة في احلاالت التالية:  مع هذا، ُيسَمح للمشغِّ

  إذا طلبت العاملة نفسها تقليص نطاق وظيفتها، مثال بتوصية من الطبيب. في هذه 
ل تقليص أجرها تبعا لذلك.  احلالة يحق للمشغِّ

ل.  باملشغِّ تتعلق  ال  ألسباب  اإلنتاج  وانخفض  باإلنتاج،  متعلقا  الدخل  كان  إذا    
تقييدات على العمل أثناء احلمل

منع التشغيل في ورديات الليل
ليلية  ورديات  في  حلملها  اخلامس  الشهر  من  بدءا  العاملة  تشغيل  من  ل  املشغِّ مُيَنع 

)الوردية التي تقع ساعتان منها على األقل بني الساعات 22:00-6:00( 
الشروط  جميع  توفرت  اذا  ليلة  وردية  في  عاملة  بتشغيل  ل  للمشغِّ ُيسمح  ذلك  مع 

التالية: 
  وافقت على ذلك خطيا،

  وقدمت تقريرا طبيا، 
  ويتناسب العمل مع الشروط التي نص عليها التقرير الطبي. 
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إعفاء من العمل ساعات إضافية أثناء احلمل 
وفي  إضافية  ساعات  العمل  من  معفية  فوق،  وما  اخلامس  الشهر  في  احلامل  العاملة 

العطلة األسبوعية. 

حفظ احلمل
ما هو حفظ احلمل؟ 

تقييد حتركات احلامل إلمكانية تعّرضها هي أو اجلنني خلطر  فيه  يتم  الذي  هو الوضع 
صحي نابع من احلمل، أو إذا كان نوع العمل، مكان تنفيذه أو أسلوب تنفيذه، ميكن 

ل وظيفة بديلة يقترحها عليها.  أن يعّرض العاملة أو جنينها للخطر، وليس للمشغِّ

مخصصات حفظ احلمل
ُتدَفع هذه املخصصات للعاملة التي تضطر للتغيب عن عملها بسبب حفظ احلمل ملدة 

30 يوما متواصلة. 
مخصصات  على  بل  أجرها،  على  احلصول  العاملة  تستحق  ال  الفترة  هذه  خالل 
حساب  لغرض  العمل  في  أقدميتها  تواصل  حفظ  مع  الوطني،  التأمني  مؤسسة  من 

حقوقها: تعويضات الفصل، بدل النقاهة، اإلجازة.   
التقاعد اخلاص  ل في فترة حفظ احلمل مواصلة حتويل الدفعات لصندوق  على املشغِّ
بالعاملة، شرط أن تكون قد عملت لديه ستة أشهر على األقل وأن تكون قد حّولت له 

اجلزء اخلاص بها لتحويله للصندوق. 

شروط استحقاق مخصصات حفظ احلمل:
  مواطنة في إسرائيل. 

  ُدفعت عنها رسوم التأمني الوطني بوصفها عاملة أجيرة او مستقلة، مقابل ستة أشهر 
على األقل من أصل 14 شهرا سبقت يوم وقف عملها بسبب حفظ احلمل. 

  تقرير طبي من طبيب نساء ووالدة حول حفظ احلمل لفترة 30 يوما متواصلة على 
األقل. 

  عدم تقاضي مبلغ مقابل حفظ احلمل من جهة أخرى. 
  لم تغادر البالد في فترة حصولها على مخّصصات حفظ احلمل لـ 30 يوما متواصلة 
تستحق  أخرى،  مرة  احلمل  حفظ  إلى  احلمل  نفس  خالل  احتاجت  ثم  األقل،  على 
حفظ  لفترة  خضعت  إذا  اإلضافية  الفترة  مقابل  إضافية  مخصصات  على  احلصول 

احلمل ملدة 14 يوما متواصلة على األقل. 

كيف حتّصلني مخصصات حفظ احلمل؟
تقدمي طلب ملؤسسة التأمني الوطني في منوذج خاص بعنوان »طلب بدفع منحة حلفظ 

احلمل«. 
ع من قبل طبيب نساء ووالدة.  إرفاق الطلب بتقرير طبي عن حفظ احلمل، موقَّ

تقدمي الطلب بعد مرور 30 يوما على بداية فترة حفظ احلمل، وقبل انقضاء سنة على 
بداية الفترة. في حالة االحتياج لفترة حفظ حمل إضافية خالل نفس احلمل، يجب 
 12 خالل  وذلك  إضافية،  بفترة  الطبيب  فيه  يقر  الوطني،  للتأمني  طبي  تقرير  تقدمي 

شهرا منذ بدء فترة حفظ احلمل اإلضافية. 

حفظ احلمل ألقل من 30 يوما
العاملة التي تضطر للتغيب عن عملها بسبب وضعها الصحي، أو ألن مكان العمل، 
تنفيذه، يعّرضها أو جنينها للخطر، وال تستحق مخصصات حفظ  نوعه أو أسلوب 
ل على حساب أيام اإلجازة  احلمل، تستحق احلصول على بدل إجازة مرضية من املشغِّ

املرضية التي تستحقها، شرط أن تقدم التقارير الطبية املالئمة. 
بخطر(،  صحتها  يهدد  ال  عملها  أن  )مع  بعملها  القيام  تستطيع  ال  التي  العاملة 
مدفوعة،  غير  إلجازة  اخلروج  تستحق  بديلة،  وظيفة  ل  املشغِّ لها  يوفر  ولم 
ذلك.   على  املترتبة  احلقوق  وبقية  العمل  في  األقدمية  تواصل  حفظ   مع 

إقلب الصفحة لرؤية النموذج املالئم 
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الفصل اخلامس: حقوق ما بعد الوالدة

إجازة والدة
ل، أن تختار بني اخلروج    يحق للعاملة التي عملت 12 شهرا على األقل لدى نفس املشغِّ
إلجازة والدة ملدة 14 أسبوعا أو 26 أسبوعا. العاملة التي ترغب في اخلروج إلجازة أطول 
ل بذلك قبل موعد عودتها للعمل  26 أسبوعا عليها تبليغ املشغِّ 14 أسبوعا وأقصر من  من 

بثالثة أسابيع. 
ل، تستحق اخلروج إلجازة والدة  12 شهرا لدى نفس املشغِّ   العاملة التي عملت أقل من 

ملدة 14 أسبوعا فقط. 
  يحق للعاملة االختيار بني استغالل إجازة الوالدة كاملة بعد الوالدة، أو استغالل جزء منها 

)حتى سبعة أسابيع( قبل الوالدة.  
  مُيَنع فصل العاملة خالل إجازة الوالدة، كما مُيَنع تشغيلها خالل هذه الفترة. 

  ال يحق للعاملة احلصول على أجر خالل إجازة الوالدة، بل تستحق مخصصات والدة من 
مؤسسة التأمني الوطني لقاء ال14 أسبوعا. ال تستحق العاملة أجرا أو مخصصات عن فترة 

تزيد على 14 أسبوعا. 
احلقوق بالعمل أثناء إجازة الوالدة

مُيَنع  60 يوما من يوم عودتها للعمل، كما  أثناء إجازة الوالدة وخالل  العاملة  مُيَنع فصل    
تقليص نطاق وظيفتها أو دخلها. 

بدل  االجتماعية:  واحلقوق  العمل  في  األقدمية  حساب  يتواصل  الوالدة  إجازة  خالل    
النقاهة، اإلجازة، اإلجازة املرضية وتعويضات الفصل. 

ل االستمرار في حتويل الدفعات    خالل فترة االستحقاق ملخصصات الوالدة، على املشغِّ
لصندوق التقاعد اخلاص بالعاملة. 

تقصير إجازة الوالدة 
في حاالت معينة ميكن تقصير إجازة الوالدة، مثال في حالة وفاة اجلنني.تقسيم إجازة 

 الوالدة بني الوالدة وزوجها 
يحق للرجال تقاسم إجازة الوالدة مع زوجاتهن، بدءا من األسبوع السابع للوالدة، شرط 

أن تكون الزوجة مستحقة إلجازة والدة واختارت تقصير إجازتها والعودة لعملها، ويكون 
بإمكانهما احلصول على مخصصات الوالدة إذا توفرت فيهما الشروط الالزمة. 

له تصريحا خطيا من املرأة بتنازلها عن جزء من  لتحصيل هذا احلق على الزوج أن يقدم ملشغِّ
إجازة الوالدة. 

 

 )12.2009( 330 /בל

  
 
 

 
  
 

   بدفع منحة لحفظ الحملطلب
  ) حفظ الحمل یلغي حقك بالحصول على المنحةفي حينالخروج والمكوث في خارج البالد (

  

  

 یتوجب أن ترفقي بهذا الطلب

  .فقطیعّبأ النموذج من قبل طبيب مختص في األمراض النسائية والتوليد , )331/ نموذج ب ل (شهادة طبية  
  

  الطلبّدم آيف یق

 . یوما متتاليا من حفظ الحمل30 بعد مرور الطلبكن تقدیم یم 
 

لألسئلة واألستفسار یمكن التوجه .  أو إحضاره لفرع مؤسسة التأمين الوطني القریب من محل سكناك الطلبیمكن إرسال نموذج  
  .04 – 8812345أو * 6050لتلفون 

 

 .هرا سلفا من یوم تقدیمها  ش12لن تدفع المنحة لفترة أآثر من ,  حسب القانون –لمعرفتك  
 

 il.gov.btl.wwwیمكن األستعانة بموقع األنترنيت التابع لمؤسسة التأمين الوطني , لتفاصيل إضافية  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الطلبیجب التوقيع على نموذج 

مؤسسة التأمين الوطني     
  المخصصاتإدارة 

 

330/ ب ل   

  8من  1صفحة 
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منحة الوالدة הההה הההה 
منحة الوالدة ُتصَرف ملرة واحدة للمرأة التي تلد في مستشفى )أو مكثت في املستشفى 
تكون  أن  شرط  العاملة  غير  للمرأة  أيضا  املنحة  ُتَنح  الوالدة(.  من  ساعة   24 خالل 

مواطنة في إسرائيل )وفي حاالت أخرى(. 
قيمة املنحة ת

)*( لدى والدة ثالثة توائم أو أكثر يحق للوالدة احلصول على مخصصات شهرية. كيف حتّصلني مخصصات الوالدة؟ 

بطاقة  للمستشفى  تقدم  أن  الوالدة  على  الطلب.  بتقدمي  املخّولة  اجلهة  هو  املستشفى 
املنحة  يتم حتويل  بزوجها.  أو  بها  اخلاص  البنك  رقم حساب  الزوج،  هويتها وهوية 

خالل شهر مباشرة حلساب البنك. 
الوالدة التي لم تكث في املستشفى ال تستحق املنحة، إال في حاالت خاصة. 

مخصصات الوالدة
خروجها  لوال  العاملة  ستتقاضاه  كانت  الذي  األجر  محل  الوالدة  مخصصات  حتل 
إلجازة والدة. يتم حتويل املخصصات دفعة واحدة بعد الوالدة مباشرة حلساب بنك 

العاملة، بعد خصم رسوم التأمني الوطني والصحي وضريبة الدخل.  
قيمة مخصصات الوالدة 

تتحدد قيمة املخصصات حسب أجر العاملة، وال تتعدى ال1432.33 شيكال لليوم. 
من يستحق املخصصات؟ 

  نساء عامالت مؤّمنات في التأمني الوطني. 
شروط  استوفى  قد  يكون  أن  شرط  زوجته،  مع  الوالدة  إجازة  يتقاسم  رجل   

االستحقاق. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)07.2008 (360/ בל

 طلب دفع مخصصات والدة
 لمن یطلب إجازة والدة 

 
 
 شرح

استحقاق مخصصات الوالدة  .1
 :الرجل الذي يستحق مخصصات الوالدة هو الذي يستوفي الشروط التالية  

 .  يومًا98زوجته تستحق مخصصات والدة عن . أ

منذ انتهاء ستة أسابيع من يوم الوالدة وعادت إلى عملها , لوالدة المتبقية لهاوافقت زوجته على التنازل عن قسم من فترة مخصصات ا. ب
 .خالل هذه الفترة 

 . توقف عن العمل من اجل استبدال زوجته في إجازة الوالدة. ج

 . يومًا متواصًال21الفترة التي يستبدل فيها زوجته ال تقل عن . د

 شهرًا من بين 15 شهرًا أو 14 أشهر من بين 10نه دفع رسوم تأمين من دخله آمستقل أو أ, ُدفهت عنه رسوم تأمين من أجره آعامل. هـ 
 .  األخير من بين اإلثنين– بعد الوالدة اليوم األخير من األسابيع الستةأو ,  شهرًا سبقت يوم إيقاف العمل22

ولكن بحيث ال يزيد عن خمس, 90ف عمله ُيقسم على دخله الفعلي في الربع سنة اليت سبقت إيقا: مخصصات الوالدة لليوم الواحد لألب . و
 . 30 مقسومًا على متوسط األجورمرات 

 
 

 تعليمات لتعبئة النموذج  .2

يجب إرفاق تصريح من صاحب العمل عن تاريخ عودة .  عليهمايوقعانو –)ب ,  أ (هي التي تمأل البندين زوجة مقدم الطلب -الوالدة . أ
 . الزوجة إلى العمل

 . بخط  واضح  وبدقة) د , ج( اء تعبئة  تفاصيلك الشخصية في البندين الرج. ب

صاحب العمل أو الشخص الذي ُآّلف بذلك ).  ي–ح ( م اوالتأآد من أن يمأل المشّغل صاحب العمل األقس, ) و , هـ ( يجب تعبئة البندين . ج
 .  بشرط أن يكون موظفًا في المصنع, من قبله يحق له أن يوقع على النموذج

 . 11إن آنت عضوًا في آيبوتس يجب التأآد من أن تمأل سكرتارية الكيبوتس  البند . د

 . يجب أن توقع في البند ز. هـ 

 12يجب تقديم الطلب خالل . يمكن إرسال الطلب بواسطة البريد, يجب تقديم الطلب في فرع مؤسسة التأمين الوطني في منطقة سكناك . و
 . ألوليومًا من يوم اإلستحقاق ا

 . دفعة واحدة عن آل فترة اإلستحقاق, يتم إيداع مخصصات الوالدة في حساب البنك التابع لمقدم الطلب المذآور في الطلب. ز

 6 מתוך 2עמוד 
המוסד לביטוח לאומיa 6 من 2صفحة 

 מינהל הגמלאות 
 דמי לידה

 مؤسسة التامين الوطني
 إدارة المخصصات  

 1719 شيكال للولد األول في األسرة  مخصصات الوالدة 
 773 شيكال للولد الثاني في األسرة 

للولد الثالث في األسرة وكل ولد 
إضافي 

 516 شيكال 

 8594 شيكال عن التوأمني 
 12891 شيكال عن ثالثة توائم )*( 

 4297 شيكال  عن كل ولد إضافي )للتوائم الثالثة( 
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يحق ملؤسسة التأمني الوطني حرمان العاملة من مخصصات الوالدة إذا عادت لعملها 
أثناء إجازة الوالدة. 

الفترة التي ُتدَفع عنها مخصصات الوالدة
رسوم  العاملة  فيها  دفعت  التي  األشهر  عدد  حسب   – أسبوعا   14 أو  أسابيع  سبعة 

التأمني الوطني، وحسبما يلي:
مستقلة،  أو  أجيرة  كعاملة  الوطني  التأمني  رسوم  عنها  ُدفعت  ملن  أسابيع:  سبعة   
والدة. إلجازة  خروجها  قبل  األقل  على  شهرا   14 أصل  من  أشهر   6  ملدة 

  14 أسبوعا: ملن ُدفعت عنها رسوم التأمني الوطني كعاملة أجيرة أو مستقلة، ملدة 10 
أشهر من أصل 14 شهرا قبل خروجها إلجازة والدة، أو 15 شهرا من أصل 22 شهرا 

قبل خروجها إلجازة والدة.
عن  الوطني  التأمني  رسوم  فيها  ُدفعت  كفترات  حسابها  يتم  أخرى  فترات  هناك   
الوالدة،  حفظ  الوالدة،  البطالة،  التالية:  املخصصات  تقاضي  فترة  منها  العاملة، 

اإلصابة في العمل وغيرها.
مخصصات والدة لفترة أطول

يحق للعاملة احلصول على مخصصات والدة لفترة أطول من املعتاد في احلاالت التالية: 
  والدة أكثر من ولد واحد – إضافة 3 أسابيع عن كل ولد إضافي )وإضافة أسبوعني 

فقط إذا كانت املرأة تستحق مخصصات والدة لسبعة أسابيع( 
  إذا مكثت الوالدة في املستشفى ل15 يوما على األقل أو أربعة أسابيع على األكثر، 
فترة  عن  والدة  مخصصات  تستحق  عندها  الوالدة،  إجازة  خالل  أو  الوالدة  بعد 

مكوثها في املستشفى.  
الوالدة  إجازة  خالل  أو  الوالدة  بعد  املستشفى  في  املولود  مكث  إذا   
عندها  إضافية،  أسابيع  عشرة  من  أكثر  وليس  إضافيا  يوما   15 لفترة 
املستشفى. في  املولود  بقاء  فترة  عن  والدة  مخصصات  الوالدة   تستحق 

 كيفية حتصيل املخصصات؟
يجب تعبئة منوذج »طلب مخصصات الوالدة« وتسليمه باليد أو بالبريد ملؤسسة التأمني 

الوطني. 
يجب إرفاق الطلب باملستندات التالية: 

  شهادة والدة من املستشفى. 
ل.    تفاصيل أجر العاملة في األشهر العشرة األخيرة، مع تصريح من املشغِّ

في حالة تديد فترة مخصصات الوالدة يجب تقدمي طلب لتمديد أو تقسيم مخصصات 
الوالدة، مرفقة بتقرير من املستشفى يشمل تفاصيل الوالدة واملولود وفترة املكوث في 

املستشفى. يجب تقدمي الطلب فقط بعد تقدمي »طلب مخصصات الوالدة«. 
النموذج املالئم:

 

 )14.09.2010 (368 /בל

  
  

 
  طلب تمديد أو تقسيم 

  بدل إجازة ألم ُمتبنية/  والدة مخصصات
  

  يجب إرفاق ما يلي للنموذج

 .  تصريح من المستشفى عن فترة المكوث–عند طلب تمديد أو تقسيم في أعقاب مكوث الطفل او المرأة الوالدة في المستشفى  

  . في أعقاب التقسيم والعودة إلى إجازة والدة بعدها تصريح من صاحب العمل عن الرجوع إلى العمل –عند طلب تقسيم  

  

  

  آيفية تقديم الطلب

 . يجب تقديم هذا النموذج فقط بعد تقديم طلب لمنحة والدة: لمعلوماتك  

                           . يجب إرسال نموذج الطلب او إحضاره الى فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكناك  
   04 – 8812345أو *  6050الستفسارات يجب التوجه الى هاتف رقم لألسئلة وا

 .il.gov.btl.wwwلتفاصيل إضافية يمكن اإلستعانة بموقع اإلنترنت التابع لمؤسسة التأمين الوطني  

  . لمخصصاتوفقًا للقانون، يجب تقديم الطلب خالل سنة واحدة من يوم االستحقاق األول ل 

  

  

  

  

  إلزامي التوقيع على نموذج الطلب

  
  
 

  
  
  
  
 

 

 

  مؤسسة التأمين الوطني
   إدارة المخصصات 

  

/ نموذج
368 

 تمت صياغة هذا النموذج بالمذآر ولكنه موّجه للنساء والرجال على حد سواء 
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متديد إجازة الوالدة على حساب العاملة
   يحق للعاملة اخلروج إلجازة والدة غير مدفوعة، على حسابها، منذ انتهاء إجازة 
يوم  من  سنة  عن  تزيد  ال  ل،  املشغِّ نفس  لدى  عملها  فترة  ُربع  ملدة  وذلك  الوالدة، 

الوالدة. 
  يحق للعاملة التي أبلغت املشغل بتمديد إجازتها بعد إجازة الوالدة، العودة لعملها 
بأربعة  املوعد  قبل  للعمل  العودة  برغبتها  ل  املشغِّ تبليغ  وعليها  احملدد،  الوقت  قبل 

أسابيع.  
60 يوما من يوم عودتها  الوالدة وخالل  أثناء إجازة  العاملة  ل من فصل  مُيَنع املشغِّ   

من اإلجازة. 
دفع  تنظم  أن  وعليها  بطالة،  مخصصات  العاملة  تستحق  ال  الوالدة،  إجازة  أثناء    

الرسوم للتأمني الوطني بشكل مستقل. 
يحق  دة،  امُلمدَّ الوالدة  إجازة  بانتهاء  للعمل  العاملة  قبول  ل  املشغِّ رفض  حال  في    
يوم  من  يوما   90 مدتها  انتظار  فترة  بعد  بطالة  مخصصات  على  احلصول  للعاملة 

خروجها إلجازة الوالدة. 

الفصل السادس: حقوق العاملة بعد إجازة الوالدة

منع الفصل من العمل أو تقليص نطاق الوظيفة بعد إجازة الوالدة
ل من فصل العاملة خالل 60 يوما من انتهاء إجازة الوالدة، كما ميَنع من      مُيَنع املشغِّ

تقليص نطاق وظيفتها أو دخلها. 
بالبقاء  ل من مطالبتها  املشغِّ مُيَنع  الوالدة.  إجازة  بعد  للعمل  العودة  للعاملة      يحق 
في البيت وتقاضي أجرها، وذلك خالل 60 يوما من املدة التي مُيَنع فصلها خاللها.  

 )ساعة رضاعة( أثناء العمل
    يحق للعاملة بوظيفة كاملة التغيب عن العمل ساعة واحدة في اليوم، على حساب 

ل، خالل أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل.  املشغِّ
    العاملة غير املرِضعة تستحق هي أيضا »ساعة رضاعة«. 

    ساعة الرضاعة تأتي إضافة لالستراحات األخرى التي تستحقها العاملة
االستقالة لغرض رعاية الطفل 

 يحق للعاملة التي تعمل سنة واحدة على األقل في مكان العمل )وفي حاالت معينة 
رعاية  لغرض  الوالدة  يوم  من  أشهر  تسعة  خالل  واستقالت  أيضا(،  للعامل  يحق 

طفلها، احلصول على تعويضات الفصل. 
ل رسالة خطية باالستقالة من العمل، تشرح فيها سبب االستقالة.  على العاملة أن تسلم املشغِّ
للحصول على مخصصات البطالة بعد استقالتها، على العاملة االنتظار 90 يوما من 
يوم توقفها عن العمل. في احلاالت التي تستقيل فيها العاملة من العمل بسبب تردي 
وضعها الصحي أو وضع فرد من العائلة من الدرجة األولى، أو بسبب إساءة ملموسة 
في ظروف عملها، أو ألسباب أخرى ال تّكنها من مواصلة العمل، عندها تستحق 

العاملة احلصول على مخصصات البطالة دون حاجة لفترة انتظار من 90 يوما.  
حتديد ساعات العمل بعد إجازة الوالدة

 22:00 تقع ساعتان منه على األقل بني  الليل )عمل  مُيَنع تشغيل عاملة في ساعات 
ليال و6:00 صباحا( أو خالل العطلة األسبوعية، خالل أربعة أشهر من انتهاء إجازة 

الوالدة، إال إذا وافقت العاملة على ذلك خطيا وبوضوح. 
منع الفصل

مُيَنع فصل العاملة في احلاالت التالية، إال بإذن من وزير االقتصاد: 
ل.     عاملة حامل، تعمل على األقل ستة أشهر لدى نفس املشغِّ

عالقة  بال  حتى  ممنوع  وهو  جنائية،  مخالفة  يعتبر  العمل  من  احلامل  العاملة  فصل 
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الفصل السابع: إعالة األسرة 

أيام مرضية بسبب مرض أحد األوالد
   بإمكان العامل/ة التغيب عن العمل ملدة ثمانية أيام في السنة على حساب أيام املرض 

التي يستحقها، بسبب مرض أحد األوالد إذا قّلت سّنه عن 16 عاما. 
   يحق ملعيل/ة وحيد/ة التغيب عن العمل 16 يوما في السنة لنفس السبب املذكور 

آنفا. 
   يتم الدفع بنفس نظام الدفع مقابل األيام املرضية لألب/أم. 

   في حالة إصابة أحد األوالد مبرض ُعضال أو إذا كان الولد يعاني إعاقة، وكذلك في 
حالة معيل/ة وحيد/ة، يزداد عدد األيام املرضية. 

لم  العامل/ة  زوج/ة  بأن  تقريرا  وكذلك  طبيا،  تقريرا  يطلب  أن  ل  للمشغِّ يحق     
يحصل على 8 أيام إجازة في نفس األيام. 

الفصل الثامن: لتحصيل حقوقك نوصي مبا يلي: 

   اعرفي حقوقك وتابعي املدفوعات وقسائم األجر التي حتصلني عليها. 
كل بالغ منك للمشغل يجب ان يكون خطيا، فما يقال شفهيا يصعب إثباته. 

ري بطاقات احلضور للعمل.     سجلي ساعات عملك أو صوِّ
ل على اتفاق جماعي، هذا     تنظمي نقابيا وشّكلي جلنة عمالية للتفاوض مع املشغِّ

يزيد فرص حتسني ظروف العمل.
   باإلمكان الشكوى لدى »الوحدة لعالقات العمل في وزارة االقتصاد«، على الرقم 

املجاني: 1800800390
   باإلمكان مقاضاة صاحب العمل لدى محكمة العمل، حتى سبع سنوات من يوم 
وفي  عامني(  )حتى  النقاهة  شأن  في  الفترة  تقصر  ل.  املشغِّ على  االستحقاق  تكّون 

اإلجازة السنوية )3 سنوات(، اال اذا مت تقدمي الدعوى في فترة عمل العامل. 
التنظم في نقابة يكفل لك اإلعانة القضائية في حتصيل حقوقك، مبا في ذلك من     

خالل التوجه حملاكم العمل.

واضحة بني الفصل واحلمل. فصل عاملة بسبب حملها يشّكل تييزا ممنوعا، وميّكن 
العاملة من املطالبة بتعويضات. 

    عاملة أثناء عالج اإلخصاب.
فيها  تتغيب  التي  األيام  في  الفصل  مُينع  املعّنفات.  للنساء  ملجأ  في  تكث  عاملة      

العاملة عن العمل، أو خالل 60 يوما بعد عودتها للعمل. 
    العاملة التي عملت سنة على األقل واستقالت من العمل بسبب مكوثها في ملجأ 
تستحق احلصول  استقالتها،  قبل  األقل  يوما على   60 فيه  املعّنفات، ومكثت  للنساء 

على تعويضات الفصل.    
إعالة  الدين،  القومية،  السن،  اجلنسي،  االنتماء  خلفية  على  عاملة  فصل  مُيَنع      

األسرة، وغيرها. 
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الفصل التاسع: أهمية التنظيم النقابي:

احتماالت  ويزيد  ل،  املشغِّ مقابل  التفاوضي  موقعهم  يقّوي  نقابيا  العمال  تنظيم 
احلد  لتفوق  تشغيلهم  ظروف  وحتسني  عملهم  فترة  أثناء  حقوقهم  على  حصولهم 
األدنى الذي يكفله القانون. يكفل القانون للعمال احلق بالتنظم النقابي، ويحّرم على 
أصحاب العمل انتهاك حقوق العمال املنظمني أو الناشطني في نقابة أو جلنة عمالية، 

ومينع فصلهم واإلساءة بظروف تشغيلهم. 
محاوالت  إحباط  الى  قانوني  غير  بشكل  العمل  أصحاب  بعض  يسعى  هذا  مع 
للحصول  العمالية  مًعا  نقابة  الى  بالتوجه  العمال  نوصي  لذا  أنفسهم،  تنظيم  العمال 
بشكل  التنظيم  عملية  إلتام  الالزمة  والنقابية  القانونية  واملشورة  املرافقة  على 
نضوجها  حني  إلى  النقابي  التنظيم  عملية  سرية  على  احلفاظ  يجب  كما  سليم. 
العمال.  عدد  ثلث  تنظيم  عمالية  جلنة  لتشكيل  يكفي  رسميا.  عنها   واإلعالن 

الفصل العاشر: نقابة معا العمالية في خدمتك:

نقابة مًعا العمالية تنّظم في صفوفها آالف العمال من فروع مختلفة، وتكفل املرافقة 
النقابية والقضائية لتنظيم العمال في جلان عمالية بغرض الوصول التفاقات جماعية 
مواجهة  في  القضائية  اإلعانة  ألعضائها  النقابة  تكفل  كما  عملهم،  ظروف  وحتسني 

أصحاب العمل ومؤسستي التأمني الوطني ومصلحة االستخدام.
   تقدم النقابة املشورة القانونية األولية مجانا

العمل(  الوطني ومصلحة االستخدام )مكتب  التأمني  متابعة ملفات ضد مؤسسة     
تستوجب دفع رسوم عضوية

   متابعة ملفات ضد أصحاب العمل تستوجب دفع رسوم عضوية إضافة إلى 300 
شيكل دفعة ملرة واحدة مقابل فتح امللف.

رسوم العضوية في النقابة: 
   للعاطل عن العمل 150 شيكال سنويا

   للعامل 240 شيكال سنويا.
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