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املعلومات الواردة في هذا الدليل تهدف لتوعيتك حلقوقك وواجباتك 
فيما يتعلق مبخصصات البطالة، ضمان الدخل، تكملة الدخل، 

إصابة عمل، وكيفية حتصيلها، كما يساهم في تعريفك باإلجراءات 
اخلاصة مبكتب العمل. الدليل مكتوب بلغة املذكّر وهو موّجه 

لكال اجلنسني. املعلومات في هذا الدليل ال حتل أبدا محل املشورة 
القانونية. 

إعداد: الطاقم النقابي في مًعا
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مقدمة

نحو %78 من سكان القدس الشرقية يعيشون حتت خط الفقر، 
ولكن رغم هذا الوضع العصيب تضع مؤسسة التأمني الوطني 
ومصلحة االستخدام في القدس الشرقية الكثير من العراقيل 

التي تصّعب على العمال والعاطلني عن العمل حتصيل حقوقهم 
في مخصصات البطالة وضمان الدخل وحتى في حالة التعرض 

إلصابة عمل.
في مواجهة هذا الوضع تنشط نقابة مًعا منذ 14 عاما، وتعالج 

آالف القضايا وتقدم اإلعانة والتمثيل القضائيني للمتضررين. جتربتنا 
الطويلة تشير إلى أن معرفة احلقوق والواجبات وتقدمي الطلبات 

بالصورة الصحيحة، تساهم في التغلب على العراقيل املذكورة 
وحتصيل كامل احلقوق. 

يأتي إصدار هذا الدليل كجزء من مشروع جديد تتعاون فيه نقابة 
معا مع جمعية »عير عميم« بدعم من االحتاد األوروبي وصناديق 

أخرى، ويهدف إلى دعم حقوق أهالي القدس على كال طرفي اجلدار 
الفاصل. سنختص كنقابة عمالية في تقدمي اخلدمات القانونية 

واالستشارية لألهالي في كل ما يتعلق مبجالي العمل والبطالة في 
مواجهة أصحاب العمل اإلسرائيليني ومؤسسة التأمني الوطني 

ومصلحة االستخدام. كلنا أمل أن يجد القارئ في هذا الدليل ما 
يزيد وعيه لضمان حقوقه ومعرفة كيفية الدفاع عنها. 
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مصلحة االستخدام ومؤسسة ا
لتأمني الوطني – املهام وتقاسم األدوار 

مؤسسة التأمني الوطني:
 تتولى مسؤولية تأمني الوضع االقتصادي للمواطن في حالة 
البطالة أو فقدان القدرة على العمل وحاالت أخرى، كما أنها 

مسؤولة عن فحص الطلبات للمخصصات اخملتلفة وعن دفعها. 
لغرض فحص استحقاق املواطن لطلب اخملصصات الذي قّدمه، 

تطالبه مؤسسة التأمني بتقدمي مستندات مختلفة. التعاون مع 
متطلبات التأمني الوطني هو إلزامي، وعدم التعاون قد يؤدي لرفض 

الطلب. 

مصلحة االستخدام:
لتقاضي مخصصات مثل البطالة، ضمان الدخل وتكملة الدخل 

على مقدم الطلب املثول في مكتب العمل مباشرة بعد حتوله إلى 
عاطل عن العمل، والتسجيل بشكل دوري، غالبا مرة في األسبوع، 

وقبول كل عمل مالئم يتم توجيهه إليه.  
عدم االلتزام بالواجبات جتاه مكتب العمل يقود فورا لشطب حقك 

باخملصصات أو تأخير دفعها.



القسم األول: تقدمي طلبات ملؤسسة 
التأمني الوطني 

1. مخصصات ضمان الدخل 
مخصصات ضمان الدخل هي مخصصات معيشة تُعطى ملن 

يفتقد مصدر دخل بديل. لذلك، على مكتب العمل التعامل 
مبسؤولية كبيرة لدى نيته حرمان العاطل عن العمل من هذه 

اخملصصات. 

شروط االستحقاق
✦  مواطن في إسرائيل ملدة 24 شهرا متواصال على األقل 

✦  أمت العشرين من العمر 
✦  عدم توفر مصدر دخل بديل )مثال: عمل، أمالك، مساعدة ثابتة من 

العائلة(*
✦  من يقل دخله عن احلد األدنى املنصوص عليه في القانون، 

يستحق مخصصات جزئية تدعى “تكملة دخل”
✦  املثول والتسجيل في مكتب العمل حسب تعليمات مكتب 

العمل
✦  إذا كان/ت مقدم/ة الطلب متزوجا/ة، يكون على الزوج/ة أيضا 
تلبية شروط االستحقاق املذكورة هنا، ما عدا في حاالت خاصة 
يعيش فيها الزوجان منفصلني وال يقوم الزوج/ة بإعالة مقدم/ة 

الطلب. 

قيمة اخملصصات:  
تتراوح مخصصات ضمان الدخل بني 1384 شيكال و4400 شيكل، 

حسب الوضع الشخصي واالجتماعي ملقدم الطلب:
✦  أعزب بال أوالد يستحق مخصصات بقيمة 1384 شيكال. 

✦  زوج + ولدين وأكثر يستحق 2897 شيكال.

7
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تكملة الدخل: 
تكمل دخل العامل حتى احلد األدنى لألجور وحسب الوضع 

الشخصي: 
✦  عامل أعزب بال أوالد، يستحق تكملة ليصل الدخل الكلي إلى 

2925 شيكال. 
✦  زوج يعمل أحد فرديه + ولدين وأكثر، يستحق تكملة ليصل 

الدخل الكلي إلى 5271 شيكال.

واجبات متلّقي مخصصات ضمان الدخل: 

✦  على كال الزوجني املثول والتسجيل في مكتب العمل. عدم مثول 

أحد الزوجني في املوعد احملدد له، يؤدي لشطب اخملصصات لشهر 
كامل. 

✦   قبول كل عمل مالئم. رفض العمل املالئم يؤدي لشطب 
اخملصصات ملدة شهرين. 

✦  التعاون مع مؤسسة التأمني الوطني: توفير املستندات املطلوبة، 
وتبليغ املؤسسة بأي تغيير يطرأ على التفاصيل. عدم التعاون مع 

املؤسسة يؤدي لشطب اخملصصات. 

إجراء تقدمي الطلب: 
✦  يوصى بتقدمي الطلب للتأمني الوطني مبساعدة نقابة مًعا أو 

جهة قانونية أخرى. 
✦  يجب اإلسراع في تقدمي الطلب. 

✦  باإلمكان تقدمي منوذج الطلب األولّي، والحقا تقدمي بقية 

املستندات املطلوبة وخالل املدة الزمنية التي حتددها مؤسسة 
التأمني. 

✦   مهم!! من الضروري أن تطلب من موظف التأمني تزويدك 
مبستند يقرّ باستالمه الطلب، وقائمة تفصل املستندات التي 

قدمتها واملستندات الناقصة.  
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✦  لدى تقدميك الطلب، اطلب من املوظف مستند توجيه ملكتب 

العمل.  
✦  إذا اخترت تقدمي الطلب بالبريد أو بالفاكس، احتفظ مبستندات 

البريد أو الفاكس التي تقرّ بإرسالك الطلب. 
✦  لدى تقدمي كل مستند إضافي، اطلب من املوظف مستندا يقر 

باستالمه من قبل مؤسسة التأمني. 
✦  مهم!! احتفظ بنسخ عن كل املستندات املتعلقة بطلب 

مخصصات ضمان الدخل.
✦  إذا مت إعالمك بقبول أو برفض طلبك لضمان الدخل، اطلب 

احلصول على البالغ خطيا. 
✦  على مقدم الطلب وزوج/ته املثول فورا في مكتب العمل ثم 

التسجيل الدوري في املواعيد التي يحددها مكتب العمل.

املستندات املطلوبة:  
✦  صورة عن بطاقة الهوية مع امللحق الذي يحمل عنوان اإلقامة 

احلالي. 
✦  تفاصيل حساب البنك الذي تريد حتويل اخملصصات إليه. 

✦  تقرير من البنك أو كشف حسابك اجلاري في األشهر الثالثة 

األخيرة. 
✦  على من يدرس تقدمي إثباتات على تعليمه. 

✦  تقرير/شهادة من مؤسسة تعليمية تشمل تاريخ بداية ونهاية 

التعليم. 
ل، ملن  ✦   مستندات تتعلق بإنهاء العمل والتعويضات من املشغِّ

هذا وضعه. 
✦  تقارير حول الدخل واألمالك، كما هي مبيَّنة في منوذج طلب 

ضمان الدخل. 
✦  تفاصيل بشأن سيارة/دراجة نارية/تراكتور/ تراكتورون /شاحنة 

ميتلكها أو يستخدمها مقدم الطلب. 
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✦  على من يدفع نفقة طالق إرفاق صورة عن قرار احملكمة بدفع 

النفقة وإثباتات على حتويل الدفعات. 
✦  على العامل الذي يقدم طلب تكملة دخل تقدمي تقرير من 

ل يدل على تشغيله.  املشغِّ
✦  قسائم األجور الثالث األخيرة.

✦  قسيمة التأمني التقاعدي أو أي مستند يدل على دخل إضافي. 

امتيازات إضافية يستحقها متلّقي مخصصات ضمان الدخل! 
يحق ملتقاضي مخصصات ضمان الدخل امتيازات مختلفة منها: 
مساعدة في دفع إيجار البيت، تخفيض في رسوم البلدية )أرنونا(، 

الكهرباء، السفر في املواصالت العامة، إعفاء من الدفع مقابل 
خدمات تطور الطفل، دعم مالي لدى حيازة نظارات بصرية وأجهزة 

سمع. باإلمكان احلصول من مؤسسة التأمني على توجيهات في 
سبيل حتقيق هذه االمتيازات. 
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منوذج طلب مخصصات ضمان الدخل: 
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2. مخصصات البطالة
من يستحقها؟ 

✦  عامل أجير عمل على األقل 12 شهرا من أصل 18 شهرا، قبل 

بداية فترة البطالة. الشهر الذي عمل فيه العامل بشكل جزئي 
يُحَسب كشهر عمل كامل.

✦  يحق للعامل احلصول على مخصصات البطالة في احلاالت 

التالية: 
الفصل من العمل* 

✦  االستقالة بسبب الوضع الصحي للعامل أو ألحد أقربائه من 
الدرجة األولى.*

✦  االستقالة بسبب االنتقال للسكن ملسافة تزيد على 40 
كيلومترا لغرض االنتقال للسكن مع الزوج/ة.* 

✦  االستقالة بسبب إساءة ملموسة في ظروف العمل، أو لظروف 
أخرى ال متكّن العمل من مواصلة العمل.**   

✦  استقالة عاملة خالل تسعة أشهر من يوم الوالدة لغرض رعاية 
طفلها، متنحها احلق في مخصصات البطالة بعد فترة انتظار 

مدتها 90 يوما.**  
✦  عامل أجير استقال بإرادته يستحق مخصصات البطالة بعد 

فترة انتظار مدتها 90 يوما من يوم توقفه عن العمل، ولكن 
عليه املثول في مكتب العمل والتسجيل بانتظام من اليوم األول 

الستقالته. 
✦  يحق لعامل أجير عمل في مكانَيْ عمل مختلفني، وُفصل من 

أحدهما، املطالبة مبخصصات البطالة لقاء العمل الذي فقده شرط 
مواصلة عمله في املكان الثاني بوظيفة جزئية. 

** في احلاالت املشار إليها بنجمة، يحق للعامل أيضا احلصول على 
ل. تعويضات الفصل من املشغِّ
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قيمة مخصصات البطالة:  
تتراوح قيمة مخصصات البطالة بني %80-%65 من معدل أجر 

مقدم الطلب في األشهر الستة األخيرة التي سبقت مثوله األول 
في مكتب العمل، وتتحدد حسب سن مقدم الطلب ووضعه 

االجتماعي. 
واجبات مقدم طلب البطالة: 

✦  التعاون مع مؤسسة التأمني الوطني وتزويدها بكل املستندات 
املطلوبة. 

✦  املثول في مكتب العمل مباشرة مع وقف العمل. 
✦  املثول في املواعيد التي يحددها مكتب العمل طيلة أشهر 

استحقاقك خملصصات البطالة. التغّيب غير املبرر عن مكتب العمل 
يقود لشطب اخملصصات ملدة شهر. التغيب غير املبرر خالل الشهر 

األول يؤدي لرفض طلب اخملصصات من أساسه. 
✦  قبول كل عمل مالئم يوّجهك إليه مكتب العمل. أي رفض غير 

مبرر القتراح العمل يؤدي لشطب 30 يوما من أيام استحقاقك 
للمخصصات وتأجيل دفع اخملصصات بثالثة أشهر. 

إجراء تقدمي الطلب: 
✦  يُوَصى بتقدمي الطلب مبساعدة نقابة معا العمالية أو جهة 

قانونية أخرى. 
✦  يجب تقدمي الطلب مباشرة بعد التوقف عن العمل )سواء 

الفصل أو االستقالة(.
✦  ميكن تقدمي الطلب وحده في البداية يحتوي على تفاصيلك 

وتوقيعك، ثم تقدمي بقية املستندات املطلوبة خالل املدة التي تقررها 
مؤسسة التأمني الوطني. 

✦  على مقدم الطلب املثول في مكتب العمل والتسجيل في 

املواعيد التي يحددها لك.
✦  مهم!! من الضروري أن تطلب من موظف التأمني تزويدك مبستند 
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يقرّ باستالمه الطلب، وبقائمة تفصل املستندات التي قّدمتها 
واملستندات الناقصة.  

✦  إذا اخترت تقدمي الطلب بالبريد أو بالفاكس، احتفظ مبستندات 
البريد أو الفاكس التي تقرّ بإرسالك الطلب. 

✦  لدى تقدمي كل مستند إضافي، اطلب من املوظف مستندا يقر 

باستالمه من قبل مؤسسة التأمني. 
✦  لدى تقدميك الطلب، اطلب من املوظف مستند توجيه ملكتب 

العمل.  
✦  إذا مت إعالمك بقبول أو برفض طلبك لضمان الدخل، اطلب 

احلصول على البالغ خطيا. 
✦  على مقدم الطلب املثول مباشرة في مكتب العمل والتسجيل 

الدوري في املواعيد التي يحددها مكتب العمل. 

املستندات املطلوبة: 
✦  كتاب الفصل من العمل أو إنهاء العمل ينص على سبب وقف 

العمل. 
ل  ✦  قسائم األجور عن األشهر ال18 األخيرة، أو تقرير من املشغِّ

بالنسبة لفترة التشغيل وقيمة األجر، والذي يظهر في الصفحتني 
6-5 في منوذج طلب البطالة. 

✦  مستند حول تفاصيل حساب البنك. 

✦  في حالة االستقالة املبررة عليك تقدمي املستندات املالئمة – 

مستندات طبية تدل على الوضع الصحي للعامل أو ألحد أقربائه 
ل  )من الدرجة األولى(، كتاب االستقالة، دعوى للمحكمة ضد املشغِّ

النتهاكه حقوق العامل، الخ. 

تقاضي مخصصات البطالة:  
✦  على مؤسسة التأمني الوطني أن تزودك بقرارها بشكل خطي، 

وتشمل عدد أيام البطالة التي تستحق احلصول لقاءها على 
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اخملصصات. 
✦  على التأمني تزويدك شهريا وبشكل خطي بتفاصيل األيام التي 

تقاضيت عنها مخصصات البطالة. 
✦  إذا لم تستلم املستندات عليك أن تطلب استالمها باليد من 

املؤسسة. 
✦  هام!! احتفظ بكل املستندات التي حتتوي على تفاصيل 

اخملصصات املدفوعة وعدد األيام املستحقة. 

طلب مخصصات البطالة:
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3. حوادث عمل
كل عامل في إسرائيل مؤّمن من قبل التأمني الوطني

ضد حوادث العمل أو إصابة عمل، وعلى التأمني 
تعويضه عن إصابته، فقدان دخله، وتغطية نفقات 

عالجه الطبي الناجم عن اإلصابة. على العامل 
أن يقدم للتأمني الوطني “طلب بدل اإلصابة في 

ل.  العمل والتبليغ عن إصابة عمل” موقّعة منه ومن املشغِّ
هذا الفصل يعالج موضوع اإلصابة املتسببة عن حادث عمل 

بالتحديد. إذا كنت تعاني عجزا صحيا بسبب العمل، أو مرض 
مهنة، عليك التوجه حملاٍم مختص باحلقوق الطبية. 

بسبب تهرب الكثير من املشغلني من االعتراف بحقوق العمال 
في حالة التعرض حلادث عمل، نفّصل فيما يلي حقوقك في هذا 

اجملال واإلجراءات الواجب اتّباعها لتحصيل حقوقك. نقابة مًعا في 
خدمتك في كل املراحل املطلوبة.

من يعتبر مصاب في حادث عمل؟  
✦  العامل الذي أصيب أثناء العمل أو بسببه. 

✦  عامل أصيب بحادث في الطريق املؤدي مباشرة من بيته للعمل أو 

من عمله للبيت. 
✦  عامل تعرض خللل صحي أثناء العمل أو بسببه. 

بدل اإلصابة بحادث عمل: 
✦  إذا عجز العامل عن أداء عمله بعد حادث العمل، يتقاضى بدل 

إصابة بقيمة %75 من معّدل أجره في األشهر الثالثة األخيرة التي 
سبقت اإلصابة. 

✦  إذا عجز العامل عن أداء عمله بنفس حجم الوظيفة الذي سبق 
اإلصابة، يستحق احلصول على مخصصات إصابة أقل من 75%. 

✦  بدل اإلصابة يُدفع مقابل مدة أقصاها 91 يوما خالل 12 شهرا من 

يوم احلادث.
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✦  االعتراف بحادث العمل ميكّنك من احلصول على عالج مجاني 
لإلصابة. 

ل  ✦  االعتراف بحادث العمل ميكّنك من تقدمي دعاوى أخرى ضد املشغِّ
والتأمني الوطني.

املراحل واخلطوات الواجب اتّباعها

في موقع احلادث -
✦  اهتم باحلصول على عالج طبي الئق. 

ل أو مندوبه األعلى رتبًة في موقع العمل  ✦  سارع بإبالغ املشغِّ

بإصابتك نتيجة حادث عمل، واطلب مستند رقم 250. 
✦  سارع بتسجيل تفاصيل احلادث – أسماء العمال الذين تواجدوا 

في مكان احلادث، كيفية وقوعه، اسم املدير املسؤول في موقع 
العمل. 

لدى وصولك لتلقي العالج الطبي- 
✦  على كل عيادة أو طبيب تقدمي العالج األولي لك حتى دون مستند 

 .250
✦  بّلغ الطبيب بأنك أُصبت في العمل واطلب منه تسجيل ذلك في 

تقرير العالج الطبي. 
✦  اطلب نسخة عن تقرير العالج املفصل والذي يشمل – وصف 

احلادث، وصف اإلصابة واألضرار األولية، تقرير بأيام فقدان القدرة على 
العمل إذا كانت كهذه.

✦  اطلب مستندا بتوجيهك ملواصلة العالج الطبي. 
ل )أو مندوبه األعلى رتبة( بأيام املرض التي حددها  ✦  بّلغ املشغِّ

الطبيب املعالج وأرسل له نسخة عن التقرير الطبي الذي ينص 
على وقوع حادث عمل )مفضل بالفاكس الذي يوفر لك إقرارا 

باإلرسال(. 
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مواصلة العالج الطبي –
✦  اطلب من الطبيب أن يسجل خطيا على كل تقرير طبي أو 

وصفة طبية يصدرها، أن العالج هو إلصابة العمل، واطلب منه 
نسخة.

✦  احتفظ باملستندات والوصفات الطبية املتعلقة باإلصابة. 
ل بالنسبة أليام املرض ووضعك  ✦  كن على اتصال دائم باملشغِّ

الصحي بعد اإلصابة. 

تقدمي طلب بدل اإلصابة في العمل للتأمني الوطني: 

✦  استعن بنقابة مًعا لدى تسجيل الطلب وتقدميه، أو بأية جهة 
قانونية أخرى. 

✦  سارع في تقدمي الطلب، التأخير في تقدميه ألكثر من 12 شهرا 

بعد احلادث قد يؤدي لرفض الطلب. 
✦  باإلمكان تقدمي الطلب األولي دون كامل املستندات، ثم إمتامها 

الحقا خالل األيام التي حتددها مؤسسة التأمني. 
✦  مهم!! من الضروري أن تطلب من موظف التأمني تزويدك مبستند 

يقرّ باستالمه الطلب، وقائمة تفصل املستندات التي قدمتها 
والناقصة.  

✦  إذا قدمت الطلب بالبريد أو بالفاكس، احتفظ بتقرير البريد أو 
الفاكس بإرسال الطلب. 

✦  لدى تقدمي كل مستند إضافي، اطلب من املوظف مستندا يقر 

باستالمه من قبل املؤسسة. 

املستندات املطلوبة:
✦  قسائم أجور عن األشهر الثالثة األخيرة 

✦  مستند 250 

✦  كامل التقارير الطبية باملرض وأيام فقدان القدرة على العمل 

✦  كشف حساب البنك 
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القسم الثاني: 
اإلجراءات امام مصلحة االستخدام

وظيفة مصلحة االستخدام هي إيجاد أماكن عمل مالئمة 
للعاطلني عن العمل. 

على من يقدم طلبا للتأمني الوطني للحصول على مخصصات 
البطالة أو ضمان الدخل، املثول والتسجيل في مكتب العمل في 

املواعيد التي يحددها مكتب العمل، وقبول كل عمل مالئم، كشرط 
للحصول على اخملصصات. 

في هذا الفصل من الدليل سنفّصل ما هي حقوق وواجبات الباحث 
عن عمل في مكتب العمل أثناء مثوله، تسجيله، توجيهه لعمل أو 

لتأهيل مهني، واخلطوات املطلوبة منه لتحصيل كامل حقوقه.

1. املثول والتسجيل في مكتب العمل

التسجيل األولّي -
لدى فصلك من العمل أو تقدميك طلب ضمان الدخل، عليك املثول 

والتسجيل فورا في مكتب العمل. 
فقط بدءا من تاريخ التسجيل في مكتب العمل يبدأ التأمني 
الوطني بدفع اخملصصات وحساب أيام االستحقاق خملصصات 

البطالة. 

على مكتب العمل تسجيل اسم ورقم هوية كل متوجه إليه، 
وتزويده ببطاقة االتصال )كراس تسجيل حضورك في مكتب 

العمل(. 

التسجيل حسب نوع اخملصصات -  
هام!! التسجيل اخلاطئ لنوع اخملصصات املطلوبة ميكن أن يؤدي 

حلرمانك من اخملصصات. 
إذا كنت طالب مخصصات ضمان الدخل – عليك تقدمي نسخة 
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عن طلب ضمان الدخل )حتى لو كان غير موقّع من التأمني أو لم 
يتم تسليمه بعد( واحلصول على بطاقة االتصال بصفتك طالب 

ضمان دخل. اطلب حفظ كل املستندات في ملفك الشخصي لدى 
مكتب العمل. في حالة ضمان الدخل يكون على كال الزوجني املثول 

والتسجيل في مكتب العمل.
إذا كنت طالب مخصصات بطالة – عليك تقدمي قسائم األجر 

األخيرة واحلصول على بطاقة االتصال بصفتك طالب مخصصات 
ل السابق ومكتوب فصل، إذا توفرت  بطالة. قّدم توصية من املشغِّ

لك هذه املستندات، كما اطلب حفظ املستندات في ملفك 
الشخصي لدى مكتب العمل. 

استالم بطاقة االتصال-
في نهاية التسجيل سيزوّدك مكتب العمل ببطاقة االتصال التي 

تشتمل على تفاصيل مثل: نوع الطلب، يوم التسجيل األول في 
مكتب العمل، يوم التسجيل الثابت ووتيرة التواجد املطلوبة منك 

)أسبوعيا أو شهريا مثال(. 
لدى كل مثول في مكتب العمل اطلب من املوظف الذي يستقبلك 

التوقيع على البطاقة باسمه وتدوين تاريخ احلضور. 
هام!! عدم توقيع املوظف على البطاقة قد يؤدي حلرمانك من 

اخملصصات. 

مقابلة مهنية وتصنيف -
لدى التسجيل في مكتب العمل، املفروض أن يجري معك املنّسق 

املهني مقابلة مهنية ملعرفة تفاصيلك الشخصية، مهنتك، 
دراستك األكادميية، جتربتك املهنية، مؤهالتك، مهاراتك وبرامجك 

املستقبلية، وذلك ليتمكّن من حتديد طبيعة العمل والتأهيل 
املهني املالئمني لك.
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تصنيف حسب الوضع الصحي= 
لدى تسجيلك األولي في مكتب العمل، على املنّسق املهني 

االستفسار حول وضعك الصحي لتحديد طبيعة العمل املالئم 
لك. على املوظف طلب توقيعك على “تصريح عن احلالة الصحية” 

ويشمل حتديد كل اإلعاقات الصحية التي تعاني منها. 
مُيَنع مكتب العمل من توجيهك إلى عمل ال يالئم وضعك الصحي 

شرط أن تكون قد قدمت املستندات الطبية املالئمة. 

إذا كنت تعاني إعاقة صحية معترف بها من قبل التأمني الوطني 
– عليك تقدمي نسخة عن املستندات من التأمني الوطني ملكتب 

العمل ومطالبة املوظف بحفظها في ملفك الشخصي. 

  >לשכה<לשכת >, שם המחוז< מחוז 
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  ' ________________תעודת זהות מס נושא________  _________אני החתום מטה 

  )שם מלא(                                  
  

 :מצהיר בזאת כדלקמן ______________________________ -המתגורר ב
  )כתובת מלאה(                                   

  
  

אני כשיר לכל עבודה ולמיטב ידיעתי איני סובל ממגבלות רפואיות המונעות ממני לעסוק   
  .בעבודות כלשהן

  
  

 :אני סובל מבעיות רפואיות המגבילות את תפקודי כמפורט להלן  
  

  ___________________________________________________________  
  

  ___________________________________________________________  
  

  ___________________________________________________________ 
  

 מסמכים רפואיים . ימים שבעהתוך , אני מתחייב בזאת להמציא ללשכת שירות התעסוקה
מאמתים את  התומכים ו הבריאותי בדבר המגבלות הרפואיותעדכניים המשקפים את המצב

  .ל"המגבלות הנ
  

בדק על ידי ועדה לבדיקת יידון וי, ידוע לי כי מצבי הבריאותי כעולה מן המסמכים שאמציא
  .כושר ואני מתחייב לפעול על פי החלטתה ולהופיע בפניה במידה ואדרש

  
כונים ומדויקים והנני מתחייב נ, שמולאו על ידי כמפורט לעיל, אני מצהיר בזאת כי הפרטים

ידוע לי כי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין . להודיע ללשכה על כל שינוי שיחול בהם
  .מסירת פרטים שאינם אמת

  
___/___/___                  __                 ______________________________  

  פרטי ושם משפחה                            חתימה    שם       תאריך                         
  
  
  

  לשימוש משרדי
  

  ________________________: שם מקבל הטופס
  

  _____________________: חתימת מקבל הטופס
  

  ___/___/___: תאריך קבלה
  
  
  
  265. ת.ש
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قيود صحية أخرى: يجب تقدمي “تصريح عن احلالة الصحية” يشمل 
تفصيال للقيود الصحية واألعمال التي تعجز عن القيام بها. 

يجب عند التسجيل إبراز التقارير الطبية املالئمة وطلب التوجيه 
إلى جلنة لتحديد القدرة على العمل التي تقرر امكانياتك 

ومحدودياتك املهنية.
عليك تزويد مكتب العمل باملستندات الطبية احملدَّثة من األطباء 

املعاجلني حلالتك، وذلك خالل أسبوع من يوم تقدمي “التصريح عن 
احلالة الصحية”. 

عليك تزويد مكتب العمل بوجهة نظر طبيب مختص، إذا ُطلب 
ذلك منك، خالل 30 يوما من يوم تقدمي الطلب. 

على جلنة فحص القدرة على العمل االنعقاد خالل مدة أقصاها 
شهر من يوم تقدمي كامل املستندات املطلوبة. 

هام!! على الباحث عن عمل تقدمي تصريح عن حالته الصحية لدى 
كل تغيير في وضعه الصحي.

تصنيف حسب الوضع االجتماعي-
✦ أم لولد تقل سنه عن عامني وتطالب بضمان الدخل - معفية من 
املثول في مكتب العمل – عليِك أن تطلبي تسجيل تفاصيل وضعك 

االجتماعي في ملفك الشخصي لدى مكتب العمل. 
✦ معيل وحيد ألوالد تقل سنهم عن سبع سنوات: يستحق 

تسهيالت في نوع العمل املالئم املعروض عليه. على املعيل 
تقدمي مستندات تدل على وضعه االجتماعي، سن األوالد واألطر 
التي يتواجدون فيها واملطالبة بحفظ كل املستندات في امللف 

الشخصي. 

تصنيف حسب مستوى الثقافة واملهنة -
يجب تقدمي شهادات ومستندات تدل على تأهيلك وجتربتك املهنية: 

لني سابقني توصيات من مشغِّ
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لذوي املهن – شهادة مهنة، رخصة عمل مهنية، مثال: رخصة 
سياقة شاحنة. 

شهادات تدل على املستوى الثقافي.
لألكادمييني: قّدموا شهادات إنهاء اللقب األكادميي )نسخ أصلية( 

من مؤسسة للتعليمالعالي، معترف بها من قبل مجلس التعليم 
العالي. إذا تعلمتم خارج البالد، عليك تقدمي “تصريح اعتراف 

بالشهادة” من جلنة تقييم الشهادات من خارج البالد في وزارة 
التربية والتعليم. يُوَصى أيضا بتقدمي سيرة ذاتية محدَّثة لعرضها 

لني. أمام املشغِّ

املثول في مكتب العمل -
عليك املثول في املواعيد املطلوبة منك في يوم تسجيلك األولي في 

مكتب العمل. 
يحق للموظف دعوتك للمثول في مواعيد إضافية. 

التغيب عن موعد التسجيل الثابت، أو اليوم اآلخر الذي استدعاك 
فيه موظف مكتب العمل، يؤدي لشطب مخصصاتك ملدة شهر.

مراحل التسجيل -  
املثول الشهري – إذا حتدد لك يوم تسجيل شهري وتعذر عليك 

الوصول ملكتب العمل في اليوم احملدد، عليك الوصول للتسجيل في 
املكتب في يوم آخر من نفس الشهر.

التسجيل األسبوعي – عليك التواجد أسبوعيا في اليوم احملدد لك. 
التسجيل لدى املوظف – لدى كل تسجيل اهتم بأن يسجل املوظف 

في بطاقة االتصال تاريخ مثولك، اسمه وتوقيعه. عدم توقيع 
املوظف على البطاقة يؤدي إلى شطب مخصصاتك ملدة شهر.

التسجيل االلكتروني – خارج مكتب العمل مثبت جهاز تسجيل 
الكتروني. لتمكينك من التسجيل عبر اجلهاز االلكتروني، على 
املوظف أن يأخذ بصمة إصبعك ويخزّنها في اجلهاز. التسجيل 

االلكتروني هدفه تسريع عملية التسجيل في مكتب العمل ولكنه 
ليس إلزاميا ملن يفضل انتظار دوره للموظف.
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توصية!

نوصي بقيامك بشكل شخصي بتسجيل مواعيد مثولك في 
مكتب العمل وكذلك تسجيل اسم املوظف الذي استقبلك. 

صّور واحتفظ بكل بطاقات التسجيل االلكتروني )البطاقات من 
اجلهاز متّحي بسرعة(.

إذا مثلت لدى موظف املكتب ولم يوقع على بطاقة االتصال، 
سارع بالتوجه لنقابة مًعا ملعاجلة املوضوع

َّر عن مواعيد التسجيل -    التغيب املبر
مرض: قّدم تقارير طبية موقعة من مؤسسة طبية معترف بها 
حول فترة املرض، واطلب حفظها في ملفك الشخصي. طالب 

ضمان الدخل ملزم بتقدمي التقرير الطبي ملكتب العمل والتأمني 
الوطني أيضا.

حمل: طالبة ضمان الدخل منذ دخول حملها أسبوعه ال13، معفية 
من املثول في مكتب العمل – عليها تقدمي تقرير طبي من طبيب 
نساء ووالدة إلى مؤسسة التأمني الوطني، وأن تطلب من التأمني 

الوطني تقريرا بإعفائها من املثول في مكتب العمل وتسليم 
املستند ملكتب العمل. 

طالبة بطالة منذ دخول حملها أسبوعه ال20 مطالبة بالتسجيل 
مرة في الشهر – يجب تقدمي تقرير طبي من طبيب نساء ووالدة 

ملكتب العمل، وطلب تقرير مبواعيد التسجيل الشهرية احملددة لها. 
وفاة أحد األقرباء من الدرجة األولى: يجب تقدمي شهادة وفاة رسمية.

مقابلة عمل في نفس يوم التسجيل: طالب بطالة ميكنه التغيب 
عن التسجيل شرط إبراز تقرير يدل على إجراء املقابلة وموعدها. 

طالب ضمان دخل ممنوع من التغيب عن التسجيل بسبب مقابلة 
عمل. 

إعالن عن بدء العمل: يجب تزويد مكتب العمل بتقرير رسمي من 
ل يحمل تاريخ بدء العمل، وذلك خالل مدة أٌقصاها أسبوع من  املشغِّ
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موعد التغيب عن التسجيل.
السفر ملكة املكرّمة ألداء فريضة احلج: طالب العمل املسلم 

املطالِب مبخصصات ضمان الدخل وتعتبر هذه املرة األولى التي يؤدي 
فيها فريضة احلج، يستحق احلصول على تقرير بالتغّيب ل23 يوما 

بغرض أداء فريضة احلج، فقط في فترة احلج )ال تشمل العمرة(. 
لدى عودتك من احلج عليك الوصول في أسرع وقت إلى مكتب 

العمل وتقدمي جواز السفر الذي يحمل ختم مغادرة األردن والعودة 
إليه والتوقيع على تصريح بذلك.
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توصية!

2. التوجيه لعمل مالئم

ما هو العمل املالئم؟
عمل قانوني يحترم حقوق العمال كما ينص عليها القانون. 

عمل يالئم الوضع الصحي والقدرة اجلسدية للباحث عن العمل، 
طبقا لقرار اللجنة لتحديد القدرة على العمل اخلاصة مبكتب 

العمل. 
مُيَنع توجيه املرأة لعمل في ساعات الليل.

ملعيل وحيد ألوالد في سن 3-2، العمل املالئم هو العمل بني 
الساعات 17:00-7:30، إال إذا اقتنع املوظف بوجود ترتيب لألوالد 

ميكّنه من اقتراح عمل في ساعات أخرى.
ملعيل وحيد ألوالد في سن 7-4 – العمل املالئم هو بني الساعات 
17:00-8:00، إال إذا اقتنع املوظف بوجود ترتيب لألوالد ميكّنه من 

اقتراح عمل في ساعات أخرى.

إذا اعتقدت أن العمل الذي وُّجهت إليه غير قانوني، 
نوصيك بقبول العمل ثم التوجه إلى نقابة مًعا 

للتشاور ومعاجلة املوضوع. 
إذا كان العمل الذي وُّجهت إليه غير مالئم لوضعك 

الصحي، اطلب عرضك على اللجنة لتحديد القدرة على 
العمل اخلاصة مبكتب العمل. 

التوجيه للعمل واملثول في مقابلة عمل 
تواجد في املوعد واملكان احملدد لك ملقابلة العمل. إذا مت حتديد مقابلة 

ل ونّسق معه مسألة  العمل خارج مكتب العمل، اتصل باملشغِّ
الوصول للمقابلة. عدم املثول في مقابلة العمل يقود لتسجيل 

ل التوقيع  “رفض عمل”. في نهاية مقابلة العمل اطلب من املشغِّ
على مستند التوجيه للعمل. 
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توصية!

احتفظ بنسخة عن مستند التوجيه للعمل موقّعا ومعبَّأً من 
ل. املشغِّ

 سّلم مستند التوجيه للعمل ملوظف مكتب العمل الذي يعالج 
ملفك.

التوجيه لتأهيل مهني – التأهيل املهني يعتبر عمال مالئما وذلك 
شرط أنه يالئم الوضع الصحي للباحث عن عمل. 

املثول في مكان العمل الذي اقترحه مكتب العمل 
إذا تركت مكان العمل بال مبرر خالل 14 يوما من يوم قبولك للعمل، 

سيتم تسجيلك رافض عمل. 

3. رفض العمل واالستئناف عليه

رفض العمل من قبل طالب مخصصات البطالة يؤدي إلى شطب 
30 يوما من أيام استحقاقه للمخصصات وتأجيل دفع اخملصصات 

ملدة ثالثة أشهر من يوم الرفض.
لطالب مخصصات ضمان الدخل – يتم شطب اخملصصات ملدة 

شهرين. 

 إذا قرر مكتب العمل تسجيلك رافض عمل بشكل 
تعسفي، توجه فورا لنقابة معا أو جلهة قانونية أخرى 

ملعاجلة املوضوع.

بالغ بتسجيل رفض عمل
تسجيل رفض عمل يلغي فورا مخصصاتك. لذلك ُفرضت على 

مكتب العمل تعليمات صارمة هدفها منع تسجيل الرفض بشكل 
تعسفي وغير مبرر. 
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ل على  يتم تسجيل الرفض إذا رفضت العمل، وإذا سجل املشغِّ
مستند التوجيه للعمل أنك رفضت العمل بوضوح.

يجب تسجيل الرفض بحضورك.
لدى إبالغك بقرار الرفض، على موظف مكتب العمل تفسير 

األسباب التي قادته للقرار بتسجيلك رافض عمل.
على املوظف أن يقدم لك نسخة عن مستند “منوذج بالغ بتسجيل 

رفض العمل” وذلك بعد تعبئة التفاصيل الالزمة، بينها – تفسيرات 
قرار تسجيل الرفض خطيا، كما عليه أن يفسر لك مضمون 

املستند. 
لست ملزما بالتوقيع على مستند تسجيل الرفض، ولكن املوظف 

ملزم بتسليمك نسخة عنه في كل األحوال.
عليك االستمرار في التسجيل في مكتب العمل حتى لو مت 

تسجيلك رافض عمل. عدم املثول في مكتب العمل يؤدي 
حلرمانك من حقك في االعتراض على قرار الرفض ويؤدي لشطب 

مخصصاتك. 

االستئناف على قرار رفض العمل
في حالة تسجيلك رافض عمل بشكل تعسفي توجه فورا إلى 

نقابة معا ملعاجلة املوضوع.
االستفسار األولي قبل تقدمي استئناف رسمي على قرار رفض العمل 
التعسفي من خالل التوجه ملدير مكتب العمل، ميكن أن يؤدي إللغاء 
القرار وإبطال احلاجة إلجراء جلنة استئناف – لذا نوصيك باالستعانة 

بنقابة معا أو جهة قانونية أخرى، للقيام بهذا اإلجراء على الفور. 
تقدمي استئناف – باإلمكان االستئناف على قرار رفض العمل خالل 7 

أيام من يوم إعالمك بقرار الرفض. 
نوصيك بالقيام بهذا اإلجراء مبساعدة نقابة مًعا أو جهة قانونية 

أخرى.
التأخير في تقدمي االستئناف ميكن أن يؤثر سلبا على احتماالت جناح 
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اإلجراء.
على جلنة االستئناف البحث في االستئناف خالل مدة أقصاها 60 

يوما من يوم تقدمي االستئناف. 
يجب دعوة املستأنف جللسة جلنة االستئناف قبل موعد اجللسة 

بعشرة أيام على األقل.
على جلنة االستئناف إبالغ املستأنف بقرارها خالل مدة أقصاها 10 

أيام من يوم انعقاد اجللسة. 
على مكتب العمل تنفيذ قرار جلنة االستئناف خالل مدة أقصاها 14 

يوما من يوم اتخاذ القرار.
إذا مت إلغاء “رفض العمل”، اطلب من مكتب العمل خريطة مثول 

معّدلة للشهر الذي مت فيه تسجيل الرفض. 
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  . יציין פקיד ההשמה במקום החתימה עובדה זו–סרב דורש העבודה לחתום   
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القسم الثالث: خطوات لتحصيل حقوقك 
في مكتب العمل والتأمني الوطني

لتحصيل حقوقك عليك تلبية متطلبات التأمني الوطني ومكتب 
العمل، والقيام مبتابعة دقيقة إلجراءات هاتني املؤسستني بالنسبة 

لطلبك ومثولك وتسجيلك. بذلك تستطيع أن تعرف إذا كنت 
تلقيت كامل حقوقك، ويسّهل عليك وعلى من يعالج وضعك 

مساعدتك في حتصيل حقوقك في حال انتهاكها. 

متابعة التأمني الوطني
تسجيل موعد تقدمي الطلب

تسجيل مواعيد توجهك للتأمني الوطني ملتابعة الطلب
نسخة عن الطلب واملستندات املرفقة به

مستند ينص على قبول أو رفض الطلب
كشف حساب البنك من يوم تقدمي الطلب

كامل املستندات التي وصلتك من التأمني الوطني خالل فترة 
معاجلة الطلب

متابعة مكتب العمل
إجراء تسجيل املثول في مكتب العمل – لدى كل مثول سجل تاريخ 
املثول، اسم املوظف الذي استقبلك أو نسخة عن بطاقة املثول من 

اجلهاز االلكتروني. 
سّجل كل توجه أو طلب من املوظفني منك.  

احتفظ بنسخة عن املستندات التي سّلمتها ملكتب العمل وتاريخ 
تسليمها.

احتفظ بالتقارير الطبية لفترة مرضك.
احتفظ بنسخ عن أية قرارات بشأنك صادرة عن مكتب العمل. 

احتفظ بنسخ عن مستندات التوجيه للعمل أو للتأهيل املهني. 
احتفظ بكل املستندات التي تصلك من مكتب العمل. 
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