
 

 

 

 الطوارئ حاالت في للعاملين العمل عالقات وحدة ارشادات
 أزمة فيروس كورونا

 
 

 :مقدمه

 

 إجابات االجتماعي والرفاه العمل وزارة في العمل عالقات وحدة لكم تقدم, كورونا فيروس انتشار أعقاب  في

 . الفترة هذه في العمال وحقوق العمل بعالقات تعلقي بما واستفساراتكم تساؤالتكم على

 للتطورات وفقًا آلخر وقت من تحديثها يتمو النشر، تاريخ من اعتباًرا المفعول سارية أدناه والتعليمات االرشادات

  .الصحة وزارة إلرشاداتو

 الصحة وزارة إلرشادات اتحتلنوال اتتحديثال بمتابعة المواطنين تدعو االجتماعي  والرفاه العمل وزارة

 .بموجبها والعمل ،الصحه وزارة موقع على المنشورة

 

 

 او مدفوعه غير الجازه الخروج – كورونا فيروس أزمة ظل في العمال وحقوق العمل عالقات

 :العمل من االقاله او مدفوعه اجازه

 

 ؟ (اجازة  بدون راتب /مجانية إجازة) مدفوعة غير إجازة معنى ما

 عالقة لكن األجر، فيها تلقىي ال وأيضا العمل عن العامل بها يتوقف محدده فتره هي المدفوعة الغير اإلجازة

 ولحساب  العمل في األقدمية حساب لغرض عمل فترة تعتبر ال الفترة هذه. قائمة تبقى المشغّل وبين بينه العمل

 .(المرضيات او االجازات او النقاهه لرسوم االستحقاق, ذلك على مثال) باالقدميه المتعلقه الحقوق

 

 ؟ مدفوعة غير إجازة أخذ قبل استماع جلسة إجراء يتوّجب هل

 . مدفوعة غير إلجازة العامل اخراج قبل استماع جلسة بإجراء ملزم غير المشغل عام بشكل

 . مدفوعة غير إلجازة للخروج العامل موافقة اخذ المشغل على يتوجب لكن



 

 

 شأنها من محدودة غير لفترة مدفوعة غير اجازه الى العامل اخراج العمل محكمة احكام حسب أنه بالذكر جدير

  .استماع جلسة بإجراء ملزم المشغل الحاله وبهذه عمله من العامل اقالة تعتبر ان

 لمستحقات استحقاقه لفحص الوطني التأمين لمؤسسة بالتوجه له يُنصح مدفوعه غير الجازه العامل خروج عند

 لمخصصات لالستحقاق العمل ومكتب الوطني التأمين مؤسسة قبل من تسهيالت هناك نشره تم كما.  البطاله

 .يونيو 1 حتى مارس 1 من بدءا, األقل على يوًما 30 لمدة مدفوعة غير إجازة الى خرجوا الذين للعمال البطالة

 .الوطني التامين مؤسسة موقع راجع المعلومات من لمزيد

 مكتب موقع راجع المعلومات من لمزيد - العمل مكاتب في المثول إلى بالحاجة يتعلق فيما تسهيالت أيًضا هنالك

 .العمل

 قبل من دفعات تحويل إمكانية حول للعامل الخاص التقاعد صندوق مع بالتواصل يُنصح, ذلك الى باالضافه

 .التقاعد صندوق في واالقدميه تأمينيال لتسلسلا قطع يتم ال حتى للصندوق نفسه العامل

 

 

 ؟ االعاقه ذوي من اشخاص او مدفوعة غير إلجازة الحوامل النساء اخراج تجاه مختلف تعامل هناك هل

 او( مدفوعة غير إلجازة اخراج او) اجر من تخفيض او عمل ساعات تقليص يمنع النساء تشغيل قانون بموجب

 بدون أشهر، 6 من ألكثر العمل مكان نفس في أو المشغل نفس عند عملت التي الحامل المرأة بفصل القيام

 غير الجازه الحامل العامله اخراج في المعني المشغل على لذلك  .العمل وزارة من تصريح على الحصول

 . لالجازه العامل إخراج قبل العمل وزارة في التنظيم لمديرية التوجه مدفوعه

 االلكتروني البريد الى المخصص النموذج إرسال يجب ، التصريح على الحصول لغرض

hasdara.woman@economy.gov.il 

 

 الوالدين أحد على مثال, والعامالت العاملين من أخرى فئات على أعاله مذكور هو كما قيود هناك ان الى يُشار

 " )الحق كل" موقع ادخلوا اوفى لتفاصيل – الخصوبة عالجات أثناء أو ، بعدها ماو األمومة إجازة فترة خالل

 .(الكورونا فترة خالل للعاملين ارشاد ليلد

 على وافق العامل أن شريطة مدفوعه غير الجازه خراجهمال مانع يوجد ال ، اإلعاقة ذوي باألشخاص يتعلق فيما

 .  مدفوعه الغير لالجازه الخراجهم السبب ليست االعاقته وان ذلك
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 أن في شك هناكو الحمل أثناء العمل من كفصل تم/  مدفوعه غير الجازة أخرجك قد العمل صاحب كان إذا

 نموذج تعبئة بواسطة ، القانون وتطبيق تنفيذ مديرية إلى شكوى تقديم يمكنك ، قانوني غير بشكل تم قد الفصل

 .lreport.achifa@economy.gov.i: االلكتروني البريد طريق عن, االنترنت عبر

 .7347839/40/49/50-03  الهاتف رقم على وا 354-354- 1800 البداله بواسطة او

 وأيضا العمل قوانين وفق العمل وجعلهم المشغلين على القانون فرض إلى الشكوى إجراءات تهدف: ةمالحظ

 وتطبيق تنفيذ مديرية صالحيات ضمن من ليست . المتكررة أو أخرى مخالفات ارتكاب منع من منعهم الى

 إال شكوى تقديم يمكن ال بانه ننوه. ماديا الشكوى صاحب تعويض أو ، طبيعته إلى الوضع إعادة  العمل قوانين

 .مدفوعه غير الجازة اخراجك/  العمل من فصلك قبل وليس  مخالفهال ارتكاب بعد

 يحوي الذي ، (والوالدة الحمل)" الحق كل" موقع زيارة خالل من الحمل أثناء حقوقها معرفة عامله كل ندعو

 .بالموضوع الصلة ذات للحقوق  متنوعة ونشرات معلومات عدة على

 زيارة خالل من كوروناال فترة في الوالده لمخصصات العامله حقوق على التعرف باإلمكان ذلك بالى باالضافه

 .الوطني التامين مؤسسة موقع الوطني التأمين مؤسسة موقع

 

 

 البطاله؟ رسوم على الحصول العمل من اشهر 6 يتم لم الذي الجديد العامل يستحق هل

 

 ونصف السنه فترة خالل اشهر 6 عِمل عامل كل الكورونا فترة في, بها التصريح تم التي للتسهيالت وفقا 

 على التنويه وجب السياق هذا في. ذلك من اقل عِمل لمن استحقاق يوجد ال. البطاله مخصصات يستحق, االخيره

 خالل فقط واحد عمل يوم ان حيث. بالمجمل عمل اشهر 6 انما متواصه عمل اشهر عن يدور ال الحديث ان

 .عمل شهر انه على اعتباره يتم الشهر

 يوم 30 عن تزيد لفتره مدفوعه غير إجازة الى اخراجهم تم الذين العمال, الكورونا فترة في التسهيالت ضمن من

 إجازة أيام لديهم تبقى لو حتى البطاله مخصصات يستحقون 1.6.2020 تاريخ حتى 1.3.2020 تاريخ من

 واالستحقاق الشروط حول اوفى لمعلومات, البطاله مخصصات لتحصيل اضافيه شروط هناك. مستغله غير

  .العربيه باللغه المتاح الوطني التامين لمؤسسة المخصص موقع زيارة الرجاء الكورونا فترة خالل

 9687* الرقم على العمل مكتب مع هاتفيا التواصل باإلمكان
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 فترة خالل أو الصحي الحجر فترة خالل التقاعد لصندوق دفعات تحويل في االستمرار العمل صاحب على هل

 األجر؟ مدفوعة غير اإلجازة

 العادي االجر من جزء تعتبر التي مرضيات رسوم على الحصول العامل يستحق الصحي، الحجر فترة خالل

 .التقاعد لتأمين دفعات منه يخصص أن المشغل على يجب ولذك للعامل،

 بتحويل ملزم ليس المشغل وبذلك مؤقتًا، العمل عالقة تأجيل يتم األجر، مدفوعة غير اإلجازة فترة خالل بينما

 .ذلك غير على تنص جماعيه او خاصه عمل اتفاقية هناك كانت اذا اال التقاعد لصندوق دفعات

 مدفوعة غير إجازة فترة خالل اإلداري التأمين/  التقاعد لصندوق دفعات تحويل عدم أن إلى اإلشارة تجدر

 التقاعد حقوق استمرارية على بالحفاظ الموظف يُنصح لذلك .التأمين استمرارية قطع تسبب ان شأنها من األجر

 .بنفسه أموال إيداع طريق عن التأميني والتسلسل

 

 السنوية؟ اإلجازة أيام حساب على مركزة إجازة الى للخروج العامل الزام العمل لصاحب يمكن هل

 العمل صاحب على لكن العمل صاحب صالحيات من هي اإلجازة موعد تحديد السنوية، اإلجازة قانونل وفقا

 القانون من 9 المادة تتطلب. احتياجاته االعتبار بعين واخذ الموظف مع بالتنسيق الصالحية هذه ممارسة

 مدة كانت اذا لكن العطلة، بدء تاريخ من األقل على يوم 14 قبل مسبقًا إشعاًرا العمل صاحب يعطي أن المذكور

 .المسبق اإلشعار هذا بإعطاء التزام يوجد ال ، أيام سبعة عن تقل اإلجازة

 

 مدفوعه؟ الغير االجازة انتهاء عند العمل الى العامل ارجاع المشغل على يتحتم هل

 امكانيه لديه توجد ال انه المشغل رأى اذا لكن. ذلك يفرض قانون يوجد ال, عمل اتفاقية وجود عدم حال في

 الحديث كان اذا للتنويه. استماع لجلسة العامل دعوة فعليه مدفوعه الغير االجازة انتهاء بعد للعمل العامل الرجاع

 من خاص بتصريح اال تلقائيا العمل من فصلها يمكن ال فانه النساء تشغيل قانون عليها يسري عماليه فئات عن

 .االجتماعي والرفاه العمل وزارة في التنظيم مديرية

 

 مدفوعه؟ الغير االجازة فترة خالل مرضيه شهاده استصدار باإلمكان هل

 على الحصول يستحق وال العمل عن فيها يتوقف العامل لكن قائمه العمل عالقة مدفوعه الغير االجازه فترة خالل

  . المذكوره االجازه خالل مرضيه شهاده الستصدار معنى هناك ليس لذلك. العمل عالقة عن الناتجه الحقوق

 

 



 

 

 :المنزل من العمل

 

 العمل؟ إلى بالحضور مطالبين الوالدين وكال المنزل في أبناؤه يكون الذي الوالد والتزامات حقوق هي ما

 وعليه كالمعتاد العمل عالقة ستستمر الصحي، الحجر يخص فيما الصحة وزارة من تعليمات وجود عدم حال في

 على اإلشراف أجل من العمل عن التغيب الموظف اراد حال في لكن. العمل لمكان التوجه العمال على يتوجب

 القيام إمكانية فحص ، ذلك في بما وممكنة، مناسبة حلول عن للبحث العمل صاحب مع التواصل عليه ، األطفال

 بدون إجازة الى الخروج ، ذلك من بدالً  ، أو السنوية اإلجازة حساب على العمل عن الغياب أو المنزل من بالعمل

 .البطالة استحقاقات على للحصول الوطني التأمين مؤسسة إلى التقدم وبالمقابل أجر

 

 

  ما؟ مرحلة في المنزل من للعمل تصريح هناك سيكون هل

 متاحة اإلمكانية هذه لذلك. المنزل من العمال بتشغيل المشغلين يلزم ولم المنزل من العمل القانون ينظم لم

  .المشغل وامكانيات العمل ظروف وفق العمل، وأصحاب الموظفين بين اتفاقيات بواسطة

 الموظف على ، المنزل من للعمل اإلمكانية واتاحة الظروف بتكييف العمل صاحب قام حال في أنه الى يشار 

 .العمل صاحب إلرشادات وفقًا بالعمل القيام

 

 :الطوارئ حاالت في العمل عالقات

 :مقدمه

 فيروس انتشار أعقاب في وذلك ،(الطوارئ حاالت في العمل خدمة) الطوارئ أنظمة على الحكومة رئيس وقع قد

 .إسرائيل في الكورونا

 يتم: بموجبها  ،1967 لعام الطوارئ بحالة العمل قانون في المتاحة اآللية تفعيل يمكن  االنظمة هذه بموجب

 وتجنيد الوجوديةو االساسيه الخدمات لتقديم  عمل مكان او حيوية عمل اماكن انها على عمل اماكن على االقرار

 . الوجوديةو االساسيه الخدمات تقدم التي المصانع في للعمل أمر اصدار بواسطة العمال

 خالل من وذلك والوجودية االساسيه الخدمات تقدم التي العمل أماكن في للعمل أمر اصدار بواسطة العمال تجنيد

 كورونا فايروس يسببه الذي المرض بسبب البالد في الحالية الطوارئ حالة اثر للقانون الرابع الفصل تطبيق

(Novel Coronavirus 2019-nCoV,) بموجب 2020/1/27  تاريخ في الصحة وزير عنه أعلن والذي 



 

 

 الصحة منظمة ايضا عنه أعلنت والذي, وخطير معد مرض أنه على العامة الصحة قانون من( 1) 20 البند

 .عالمي وباء انه على 2020/3/11 تاريخ في العالمية

 

 ؟"حيوي عامل" تعريفي تم إذا ما معرفة يمكنني كيف

 الموظفين من نوعان تجنيد يتم الطوارئ حالة في ،الطوارئ بحالة العمل قانون من 18 و 17 للمادتين وفقًا

 : وجودية خدمة تقدم أماكن او ةالحيوي العمل ألماكن

 طابع ذات أساسية خدمة يقّدم  عمل مكان او  الحيوي العمل مكان في يعمل الذي العامل – الداخلي المجند .1

 .  وجودي

 أساسية خدمة يقّدم  عمل مكان او  حيوي عمل مكان إلى بالذهاب الملزم الموظف - الخارجي المجند .2

 مكان وبين الخارجي المجند بين ان الى يشار. العمل مكان نفس في عادة يعمل ال انه الرغم على فيه للعمل

 .بذلك منوط هو ما كل على عمل عالقة تسري الحيوي العمل

 ، وجودي طابع ذات أساسية خدمة يقّدم  عمل مكان او حيوي عمل مكان في للعمل الدعوة تتم الطوارئ، حالة في

 عن اإلعالن بعد االجتماعية والشؤون العمل وزير صدرهي الذي ، العمل لخدمة لمثولل رسمي أمر خالل من

 القانون هذا بموجب العمل لخدمة للمثول األمر تسليم باإلمكان. اعاله مذكور هو كما القانون من 4 الفصل تطبيق

 التسليم موعد من ساعة 24 مرور بعد ،للقانون وفقا. العمل مكان في العمال لجنة أو العمل مكان صاحب إلى

 اإلعالنات لوحة على األمر نشر يتم العمل، مكان في عمال لجنة وجود عدم حال في  .تم قد األمر ابالغ يعتبر

 .العمل مكان في

 

 ؟" وجودية خدمة لتقديم عمل مكان " أو" حيوي عمل مكان" عملي مكان يٌعتبر هل

 وضمان ، العام واألمن الدولة لحماية تشغيله يمكن أو يعمل منه، قسم أو عمل، مكان أي هو الحيوي العمل مكان

 . لالقتصاد األساسية الحيوية الخدمات وتقديم الصادرات استمرار

 أو الغذاء ، الماء: التالية المجاالت أحد في وجودية خدمات يقدم عمل مكان هو وجودية خدمات لتقديم عمل مكان

 هاقرّ ي خدمة ةأي أو البريدو االتصاالتو العامة والصحة والطبية الصحية الخدمات توفير وكذلك ، الكهرباء

 سببت تعطلت أن لتيوا السكان رعاية أو اإلمدادات على للحفاظ ضرورية أنهاب االجتماعي والرفاة العمل وزير

 . بأكمله لالقتصاد كبيرا ضررا



 

 

 اماكن عن االجتماعي والرفاه العمل وزارة في الطوارئ حاالتل  البشرية القوى وحدة علنت روتيني، كإجراء

 مهامها من التي الوزارية، االستشارية اللجنة لقرار وفقًا وجودية، خدمات لتوفير عمل اماكن / الحيوية العمل

 لتقديم عمل مكان / حيوي عمل مكان عن اإلعالن بضرورة البشرية القوى على العام للمفتش  والتوصية الفحص

 .وجودية خدمات

 الموظفين بإخبار البشرية القوى وحدة قبل من حيوي أنه على تعريفه تم الذي عمل مكان على ةالمسؤولي تقع

 كمكان عريفهت على العمل مكان داخل عام مكان في الموافقة نشر وكذلك حيوي، عمل مكان في يعملون بأنهم

 .حيوي عمل

 السلطة من طلب على بناء وذلك الحيوية العمل اماكن إلعالن مختصرة عملية هناك الطوارئ، حاالت في

 مكان عن يُعلن ،البشرية القوى على العام المفتش مع الداخلي األمن وزارة/  الدفاع وزارة استشارة وبعد المعينة

 .محدودة لفترة حيوي عمل كمكان عمل

 

 ؟ فيه أعمل ال الذي حيوي عمل مكان في للخدمة استدعائي يمكن هل

 .طوعي بشكل العمال توظيف الممكن من يكن ولم الحيوي العمل مكان داخل العمال في نقص وجود حال في

 خالل من االقتصاد تعزيز  أجل من ،اضافيين عمال تجنيد امكانية بفحص  بشريةال القوى على العام المفتش يقوم

 التابعة العمل يطالب وقائمة بشريةال للقوى الحالية القوائم من وذلك ألساسيةا المهن في ةصتمخ عاملة قوى

 . العمل خدمة لسلطة

 ، 62 و 16 بين تتراوح وامرأة ، 67 و 16 بين عمره ،ثابت مواطن يكون ان يجب العمل بخدمة الملزم

 .واحد عام جيل حتى أطفال لديها امرأة أو حامل امرأة أو شرطي أو جندي باستثناء

 

 بي؟ الخاصة الدفع شروط ستكون ماذا ، حيوي مصنع في تجنيدي تم إذا

 في ذلك غير تقرر اذا اال العمل، صاحب لدى المعتاد الراتب هي التجنيد وقت في األجور ستكون عام، بشكل

 هناك كان إذا(. الجماعي االتفاق هذا مثل توقيع يتم لم ، اليوم حتى) الصدد هذا في موقعة جماعية عمل اتفاقية

 .العاملة القوى على العام المفتش الى التوجه يمكن الشأن، هذا في العمل ومكان المجند العامل بين خالف

 

 

 



 

 

 العمل؟ لخدمة المعينين الموظفين على ةنطبقمال العمل قوانين هي ما

 

 تم الذي للعامل األصلي العمل صاحب أن على 2006 لعام الطوارئ حاالت في العاملين حماية قانون ينص

 تحويل إلى باإلضافة باألقدمية المتعلقة العامل حقوق على يحافظ أن ،حيوي عمل مكان في للعمل بالمثول ابالغه

 .حيوي عمل مكان في للعمل تجنيده فترة خالل العامل اقالة يمنع كما .التقاعد لصندوق الدفعات

 :القوانين هذه ألحكام المجندين العمال يخضع ال ،1967 لعام الطارئ العمل قانون بموجب

 ؛ 1953 لعام الصناعية التلمذة قانون - 1

 .القانون ذلك وفق شابا المجند كان إذا 1953 لسنة الشبيبة عمل قانون - 2

 .1954 لعام النساء عمل قانون - 3

 .1959 لعام التشغيل خدمة قانون - 4

 في التشغيل يحظر الذي) منه 9 البند باستثناء ، 1951 لعام والراحة العمل ساعات قانون فإن ذلك، إلى باإلضافة

 يتعلق فيما. ذلك الوزير قرأ اذا اال المجند عمل على ينطبق ال ،(بذلك الوزير يسمح لم ما األسبوعية العطلة

 قانون من( ب) 26 المادة بموجب األسبوعية العطلة في للعمل عام تصريح هناك األسبوعية، العطلة في بالتشغيل

 .العمل خدمة

 على الحصول المجند للعامل يحق ال ،1951 لعام السنوية اإلجازة قانون أحكام من الرغم على ذلك، إلى إضافةً 

 فترة أن أو اإلجازة بدل لدفعة اإلجازة في المجند العامل حق من الحكم هذا ينتقص ال كماو. فعلية سنوية إجازة

 .اإلجازة استحقاق حساب لغرض االقدمية فترة في شملها سيتم كمجنّد عمله

 

 العمل؟ في االستمرار علي جبتوي فهل عمل، خدمة في تجنيدي يتم لم إذا

 لتقديم  عمل مكان او  الحيوي العمل مكان في للعمل العمل وزير قبل من الزامه يتم لم الذي الموظف على يجب

 .الشأن هذا في الصحة وزارة لتعليمات االنصياع ،وجودية خدمة

 

 كورونا؟ من خوفًا العمل مكان إلى القدوم بعدم لي يُسمح هل

 بااللتزام يتعلق فيما الصحة وزارة لتعليمات االمتثال العمل، وأصحاب العمال ذلك في بما الجمهور، على يجب

 .كالمعتاد العمل عالقة ستستمر خاصة تعليمات هناك تكن لم اذا لكن. الصحي بالحجر

 



 

 

 

 

 الصحة؟ وزارة من قرار بموجب العمل مكان اغالق تم حال في تعويض أي على الحصول لي يحق هل

 .الصحة وزارة تعليمات بموجب عملهم مكان إغالق تم الذين ألولئك منظمة تعويضات آلية توجد ال حاليا

 للموظفين البطالة لمخصصات لالستحقاق العمل ومكتب الوطني التأمين مؤسسة قبل من تسهيالت هناك ذلك، مع

 .يونيو 1 حتى مارس 1 من بدءا, األقل على يوًما 30 لمدة مدفوعة غير إجازة الى خرجوا الذين

 .الوطني التامين مؤسسة موقع راجع المعلومات من لمزيد

 مكتب موقع راجع المعلومات من لمزيد - العمل مكاتب في المثول إلى بالحاجة يتعلق فيما تسهيالت أيًضا هنالك

 .العمل

 

 :الصحي الحجر في العمل عالقة

 

 ؟ الصحي الحجر أيام مقابل االجر أستحق هل

 أو المرضيات رسوم لقانون وفقًا متراكمة مرضية أيام, ساعات حسب عامل او شهري عامل, للعامل كان اذا

 الطبية للشهادة  وفقًا المرضية إجازته استحقاق ممارسة للعامل يمكن عليه، السارية الجماعية العمل التفاقية وفقا

 .الصحة وزارة في العامة الصحة خدمات عن المسؤولة عن الصادرة العامة

 

 المرض؟ أيام خالل األجر تلقي في سأستمر هل. العمل أستطيع وال بالفيروس مرضت

 المرضية األيام وفق يتم العمل عن غائبًا العامل فيها يكون التي األيام عن المرضيات رسوم لدفع االستحقاق

( األطفال مرض بسبب الغياب) المرضيات رسوم قانون او المرضيات رسوم قانون بموجب للعامل  المتراكمة

 .العمل عقد أو الجماعي  العمل التفاق وفقًا أو

 

 طفلي؟ على المفروضة الصحي الحجر أيام مقابل االجر تلقي أستحق هل

 فترة  ايضا شملي الصحة وزارة في العامة الصحة خدمات عن المسؤولة عن الصادر العام الطبي التصريح

 على والحصول العمل عن التغيب باإلمكان هذا وعلى .العامة صحة ألمر وفقًا الصحي الحجر في الطفل مكوث

 .(األطفال مرض بسبب الغياب) المرضيات رسوم قانون  بموجب االجر استحقاق

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he
https://www.taasuka.gov.il/he
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/04022020.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/04022020.pdf


 

 

 

 

 الصحي؟ الحجر فترة خالل األجر هو ما

 يحق والثالث الثاني اليوم من ،للغياب األول اليوم في لألجر استحقاق يوجد ال المرضيات، رسوم قانون وفق

 ٪ 100 على الحصول للموظف يحق فصاعدا الرابع اليوم ومن اليومي راتبه من% 50 على الحصول للعامل

 .العامل لدى المتراكمة المرضية األيام وفق غيابه أيام عن راتبه من

 .العمل اتفاقية وفق الدفع يجب ،ذلك غير على تنص التي جماعيه عمل اتفاقية وجود حالة في

 

 عمل؟ أيام هي وهل يوم، 14 حساب يتم متى منذ

 14 أو إسرائيل، إلى الوصول تاريخ من عادي يوم 14 هي الصحي الحجر فترة الصحة، وزارة لتعليمات وفقًا

 .المرض هذا يحمل من مع االخير التواصل بعد من يوم

 

 العمل؟ صاحب إبالغ الصحي الحجر في يقيم الذي الموظف على يجب هل

 حول ممكن وقت أقرب في العمل صاحب يبلغ أن الصحي الحجر في يمكث الذي الموظف على يتحتم. نعم

 .الصحي الحجر في البقاء وجوبه

 

 العمل؟ لصاحب طبي تصريح تقديم علي يجب هل الصحي الحجر في دخلت لقد

 خدمات عن المسؤولة عن الصادر عام طبي تصريح العمل لصاحب الموظف سيقدم ، أعاله مذكور هو كما. نعم

 المرضية بالشهادة المرفق الموظف من تصريح أيًضا الشهادة تتضمن أن يجب. الصحة وزارة في العامة الصحة

 .الصحي الحجر وسبب الموظف تفاصيل على يحتوي والذي العامة،

 

 الغياب؟ بسبب الموظف فصل يمكن هل

ً . ال ً  كان أنه لمجرد الصحي الحجر في متواجد عامل اقالة يحظر للمشغلين الصحة وزارة لتعليمات وفقا  عن غائبا

 .الصحي الحجر فترة خالل العمل مكان

 

 

 



 

 

 

 

 

 العمل عالقات مجال في األسئلة من المزيد

 يعمل الذي "الحق كل" موقع زوروا الكورونا فترة خالل العمل موضوع حول أخرى استفسارات لديكم كانت ان

 على ادخلوا. الفترة هذه خالل بانتظام تحديثه ويتم الحكوميه والمؤسسات الوزارات مع والتعاون بالتنسيق

 بجهات االتصال بمراكز قائمة أيًضا تتضمن والتي ،" 2020 طارئ وضع – الكورونا"  الرئيسية الصفحه

 *( 2383) العامه الجديده للهستدروت التابع معلومات مركز ذلك في بما ، أخرى مساعده

 

 واتخاذ الصحة وزارة إلرشادات االمتثال العمل وأصحاب الموظفين من يُطلب

 العامة الجمهور  وصحة صحتهم على للحفاظ االحتياطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 محام, كيالني إبراهيم

 العمل عالقات عن مسؤول

 االجتماعي والرفاه العمل وزارة

https://www.kolzchut.org.il/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_-_%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6_2020_%28%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_-_%D7%9E%D7%A6%D7%91_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D%29?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&utm_campaign=Corona-Emergency&utm_term=Status-URL&fbclid=IwAR3_nRFjRyBrKEhZHg0J7cpWXUlbUj6y2HIKH_Guoc5mzXaEZv6S4riB6ZE

