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يعمل القسم القانوني في كيان على توفير استشارة 
ومساعدة قانونية للنساء في عدة مجاالت منها : العمل، 

التأمين الوطني واالحوال الشخصية.

كيـان - تنظيم نسوي 
شارع ارلوزوروف 118، حيفا 33276

تلفون: 04-8641291، 04-8661890
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 kayan@netvision.net.il :بريد الكتروني
www.kayan.org.il :موقع انترنت

نحن مجموعة نســاء عربيات اقمنا كيان- 
تنظيم نســوي لنعمــل معا علــى إحداث 
تغييــر اجتماعي نســعى مــن خالله لرفع 
مكانة النســاء وزيادة مشاركتهن الفعالة 

في المجتمع. 
نحن نؤمن ان ذلك يتم عن طريق تمكين 
النساء وتدعيم دورهن الفعال في الحياة 

الشخصية والعامة. 
ونؤمن ان تمكين النســاء اقتصاديا من 
خــالل ضمــان اســتقاللهن االقتصــادي 
وتحصيل حقوقهن في العمل هما شرطان 
أساســيان لرفــع مكانتهن فــي المجتمع 

واخراجهن من دائرة الفقر.

بكرامةبكرامة
كي تكسبيكي تكسبي
لـقـمــة عـيــشـك 

تم اصدار هذا الكراس ضمن برامج القسم القانوني في كيان.
يعمل القسم القانوني بدعم من : مؤسسة المجتمع المفتوح، 

cfd الصندوق الجديد السرائيل، صندوق راشي وصندوق

أيامم اللعططلةةة االسسنووويةة
ل  ّشــغللعاملــة أن تخــرج لعطلة ســنوية ويجب على الم يحــق
منــح العاملة أيــام عطلة كما ينــص قانون العطلة الســنوية. 
أيام العطلة الســنوية تزداد مع ســنوات العمل في نفس مكان 

العمل، وأدناها 14 يوما أما أقصاها فهو 28 يوما. 

أيامم ممرضضيةةة
ى أجــرا عن أيام مرضية شــرط تقديم  يحــق للعاملــة أن تتلقّ
تقريــر طبي للمشــغل. يحق لــكلّ عاملة الحصــول على يوم 
ونصف اليوم على كلّ شــهر عمل كامل عند نفس المشغل أو 
في نفس مكان العمل. األيام المرضية السنوية التي تحق لكل 
عاملة تزداد مع ســنوات العمل لكن أقصاها هو 90 يوما. على 
اليــوم األول من اإلجــازة المرضية ال يدفع للعاملة، في حين أنّ 
المشغل ملزم أن يدفع على اليومين الثاني والثالث %37.5 من 
األجــر اليومي، وهو ملــزم أن يدفع على اليــوم الرابع وصاعدا 

%75 من األجر اليومي. 

أججر تععوييضضااتتت اإلإلقققالةة
 ل أن يدفــع للعاملة تعويضــات فصل إذا تميجب على المشــغ
فصلهــا بعد انتهاء ســنة عمل متواصلة. القانــون ال يلزم دفع 
تعويضــات إذا قامــت العاملــة باالســتقالة، ما عــدا في حاالت 

استثنائية. 
ـا بدفع  ل فيهــا ملزمـهنــاك حــاالت اســتثنائية يكــون المشــغ

تعويضات فصل حتى قبل انتهاء سنة عمل واحدة. 
أجــر تعويضات الفصــل هي بقيمــة األجر الشــهري اإلجمالي 

(·¯ÂËÂ) االخير  x عدد سنوات العمل.

يي ممسسبققق للإلققالة وواالالسستتققالةة تببليغغ خخططّ
ل أن يبلّغ العاملــة بقراره إقالتهــا خطيا مع  ّيجــب على المشــغ

رة لإلقالة.  إعطاء فترة زمنية مبكّ
رة لإلقالة تزداد مع فترة العمل، حيث يلزم  الفترة الزمنية المبكّ
المشــغل مــع عاملة عملت مــدة تصل إلى 6 أشــهر أن يعطيها 
يوما على كلّ شهر عمل، ومن الشهر السابع وما فوق عليه أن 
يعطيها زيادة يومين ونصف على كل شــهر عمل، وبعد ســنة 

عمل واحدة عليه أن يعطيها فترة شهر.

رة لإلقالة، على المشغل  يشار إلى أنه في الفترة الزمنية المبكّ
أن يدفع للعاملة أجرها حتى اليوم األخير للعمل. 

رة لإلقالة كمــا ينص القانون،  فــي حال عدم إعطاء فتــرة مبكّ
رة التي  على المشــغل أن يدفــع للعاملة أجرا عن الفتــرة المبكّ

كان ملزما بها.
كما وواجب على العاملة تبليغ المشــغل  بقرار استقالتها خطيا 
رة لإلستقالة. الفترة الزمنية المبكرة  مع إعطاء فترة زمنية مبكّ
لالستقالة مطابقة بشــروطها وعددها للفترة الزمنية المبكرة 

لالقالة كما جاء على تفصيلها اعاله. 
رة لإلســتقالة, يحــق لصاحب  فــي حــال عدم إعطــاء فترة مبكّ
العمل مطالبة العاملة بتعويض مادي بقيمة اجر هذه الفترة. 

فــي حاالت خاصــة واســتثنائية يمنــح القانون امكانيــة اعفاء 
العاملة من العمل بالفترة الزمنية المبكرة.  

مالالحظظــة:: النص أعاله هو ليــس النص الملزم للقانون وهو ليــس النص الوافي   ·
للواجبــات والحقوق. كمــا وان النص اعالة يعــرض  الحقوق االساســية للعامالت 
وال يحتــوي على كل مركبات هذه الحقوق والواجبــات كما جاءت في القانون وفي 

قرارت المحاكم التي قامت بتفسيره و تطبيقه.  

المعلومات المفصلة أعاله محدثة ليوم النشر، كانون األول 2007.



ســؤال ســؤال 11::
هلل تععلمم  ماا ههوو األألججرر الششههري األألدننى اللذيي يللزمم القاانونن اِّـِّـشغغل 

بددفعهه لللعامملةة؟ 
1. 4,000 ش.ج.
2. 2,000 ش.ج.
3. 3,710 ش.ج.

4. 1,500 ش.ج. 

ســؤال ســؤال 22::
هلل تععلمم ما ههوو األألججرر األألدنىى للسااعةة، اللذذيي يلزلزمم القاانونن اِّـِّـشغغل 

بددفعهه لللعامملةة؟
1. 15 ش.ج.
2. 25 ش.ج.

3. 19.95 ش.ج.
4. 12 ش.ج.

      
ســؤال ســؤال 33::

هلل تععلمم ماا ههوو الععدددد األألقصصى لسساععات الععملل االييوميميةة؟ 
1. 8 ساعات 

2. 8.6 ســاعات للعامالت 5 أيام في األســبوع، و 8 ساعات 
للعامالت 6 أيام في األسبوع (شرط أن ال تتجاوز ساعات 

العمل األسبوعية 43 ساعة). 
3. 10 ساعات 
4. 12 ساعة  

األألججر االششههرريي األألألدنىى
قانــون األجر األدنى ينص على وجــوب دفع أجر أدنى للعاملين 
ــذ القانون يرتكــب مخالفةً  والعامــالت. المشــغل الــذي ال ينفّ
ـا للعقوبات التي ينــص عليها القانون.  ضـجنائيــةً ويكون معر
ـهري األدنى للعاملة هــو 3,710 ش.ج. واألجر االدنى  األجرالشـ

وفق ساعة العمل هو 19.95 ش.ج.. 

الععددد  األألقصصىىى لسسسااعاات العممل الييوومميةة
ســاعات العمل القصوى ليوم واحد هي 8.6 ســاعات للعامالت 
5 أيام في األســبوع و 8 ســاعات للعامالت 6 أيام في األســبوع، 

شرط أن ال تتجاوز ساعات العمل األسبوعية 43 ساعة. 
على المشــغل دفع ساعات اضافية للعاملة التي تتجاوز ساعات 

عملها الحد االقصى الذي نص عليه القانون. 
علــى الســاعتين األولــى والثانية يجــب دفع أجر قــدره 125%، 
وابتداًء من الساعة الثالثة وما فوق يجب على المشغل دفع أجر 

قدره 150%. 
مالالحظظــةة: هناك بعض فئــات العمل التي تختلف ســاعات العمل القصوى   ·
كرت أعاله، لكن ما ورد ذكره أعاله يســري على  فيها عن الســاعات التي ذُ

أغلبية فئات العمل. 

مخخصصصصااتت الننقااههةة
يجب علــى كلّ صاحب عمــل أن يدفع مخصصــات نقاهة لكلّ 
عاملة مع انتهاء ســنة عمل متواصلة، وبعد كلّ سنة باستمرار. 
إن أجــر مخصصات النقاهة هو ثابت بقيمة 318 ش.ج. لليوم، 
حيــث يحق للعاملة صاحبة ســنة عمل واحــدة في مكان العمل 
الحصــول علــى مخصصات نقاهــة بقيمــة 5 أيــام، وللعاملة 
لســنتين- ثالث ســنوات يحــق لهــا الحصول علــى مخصصات 
بقيمة 6 أيام، وللعاملة 4-10 سنوات مخصصات بقيمة 7 أيام، 

وللعامالت 20 سنة وأكثر- مخصصات بقيمة 10 أيام. 

وطططنيي دففعع تأأم
يجب على المشــغل أن يســدد عــن العاملة التأميــن الوطني، 
وأن يــزود العاملــة بســند راتــب شــهري فيه تفصيــل لراتبها 
وللمخصوميــات (ÌÈÈÂÎÈ) التي يجب دفعها وفــق القانون. كما 

يجب على المشغل دفع سفريات للعاملة. 

بعض األسئلة لفحص معلوماتك

هل تعلمين ما هي حقوقك في مكان العمل؟ هل تعلمين ما هي حقوقك في مكان العمل؟ 

هل برايك يقوم المشغل بتأدية كل واجباته وفق ما ينص عليه القانون؟ هل برايك يقوم المشغل بتأدية كل واجباته وفق ما ينص عليه القانون؟ 

ســؤال ســؤال 44::
هــــل تتعللم مما ههو األألجججر اللذيي على اِّـششــغغلغل ددفععهه لللعاامالت ممقابل 

سااعات العمملل ااإلإلضاافيية؟ 
1. %150 من األجر األساسي
2. %200 من األجر األساسي

3. %100 - مشابه لألجر العادي
4. %125 على الســاعة األولى والثانية و %150 ابتداًء من 

الساعة الثالثة وما فوق. 

ســؤال ســؤال 55: : 
هلل تععلمم أنههي يججبب ععللى اِّـِّـششغل دففع ممخصصصصصاتتن نققاهةة لككلّ ععامملة 

َّـَّـ نههايةة كللّ سسننةة عممللل مسستممرة وممتوواصلللة؟؟ 
1. ال أعلم

2. اعلم 
3. اعلم والمشغل يقوم بتنفيذ ذلك. 

4. اعلم والمشغل ال يقوم بتنفيذ ذلك.  

ســؤال ســؤال 66::
ــي للععامملة  هــــل تتعللمـــ أننهه يججببب عللى ااِّـشــغغل ددفــععع تتأم ووطنـن

وتتززوييدهها بسسندد رراتبب؟ 
1. ال أعلم

2. اعلم 
3. اعلم والمشغل يقوم بتنفيذ ذلك. 

4. اعلم والمشغل ال يقوم بتنفيذ ذلك.  

ســؤال ســؤال 77::
هلل تععلمم ما ههو عددد أييامم الععطلة السسنويية االذيي يححقق لككلّ ععامملة 

تععملل بووظييفةة ككاملةة؟ 
1. 12 يوما 
2. 14 يوما 
3. 21 يوما 

4. العدد األدنى هو 14 يوما والعدد األقصى هو 28 يوما، 
ا لعدد ســنوات العمل في نفس مكان العمل  وذلك وفقً

أو عند نفس المشغل.

ســؤال ســؤال 88::
هلل تععلمم ما ههوو عدددد األييامم اِّـرضضية الذذيي تتحقق لللعامملة؟؟ 

1. يــوم ونصــف على كلّ شــهر عمــل كامــل عند نفس 
المشغل، أو في نفس مكان العمل 

2. يومان على كلّ شهر عمل كامل
3. 10 أيام سنوية
ا ّا سنوي4. 14 يوم

ســؤال ســؤال 99::
هــــل تتعللم مما ههو أججرر تعوويضضات اإلإلقالة االلتيي ععلىى اِّـششــغغل ددفععها 

للععامللة التيي ييتمم فصصللهها باانتههاء سننة ععمللل؟ 
1. 5,000 ش.ج.  

2. 50,000 ش.ج.
3. األجر األدنى للدفع x عدد سنوات العمل 

4. األجر الشــهري اإلجمالي ©·¯ÂËÂ® االخيرx عدد سنوات 
العمل 

ســؤال ســؤال 1010::
يي ممســــبقق للععامملة  هلل تععلمم أنّ اللققانوون ييلزمم اِّـِّـششــغلل بتببليغغغ خخطّ

قبلل إققالتتها ويللززمم الععامململة ببواججب مششاببه ققببل اسستققاالتهها ؟ 
1. ال أعلم
2. اعلم .

3. ال يوجد واجب كهذا. 

إستعراض ألهم الحقوق 


