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06.05.2020 

 أيها العامل العزيز،

تريد إطالعك على أن الحكومة  ,األجانب حقوق العمالإن دائرة المسؤول عن 

قراًرا ينص على اعتماد تعليمات جديدة  2020مايو/أيار  5اإلسرائيلية اتخذت يوم 

عامل فلسطيني يتم تشغيله في إسرائيل بناًء على تصريح عمل يشمل  أيمفادها أن 

المبيت، يحق له الحصول على السكن الالئق والتأمين الصحي على نفقة مشّغله طيلة 

فترة عمله. ويحق للمشّغل )رب العمل( اقتطاع جزء من راتب العامل مقابل هذه 

. فيما األخرى المنصوص عليها قانونًا الخصوماتالخدمات الجديدة، باإلضافة إلى 

 يلي تفاصيل هذه التعليمات الجديدة: 

 التأمين الصحي على نفقة المشغل طيلة فترة تشغيل العامل:  .1

يمنحك التأمين الصحي التغطية لمواجهة أي حالة محتملة من إصابتك بجروح / 

ق لك بمرض / تخّوفك من احتمال انتقال عدوى فيروس كورونا إليك، حيث يح

 الحصول على العالج الطبي في إسرائيل طيلة فترة إقامتك في أراضيها. حينها

وفي حال احتياجك للعالج الطبي، يجب عليك مراجعة المشّغل لالطاّلع منه على 

 مكان الحصول على هذا العالج.

 السكن الالئق على نفقة المشغل طيلة فترة تشغيلك من قبله، بما يشمل اآلتي: .2

 متر مربع 4حة المبيت المخصص لكل عامل عن ال تقّل مسا 

  منح كل عامل الفراش الخاص به مع مستلزماته من سرير ومخدة وغطاء

  ولحاف. 

  أفراد  9ال يمكن أن يبيت في شقة واحدة أكثر من 

  تضم أي شقة التدفئة الكهربائية والتهوية 

 فصل أي شقة سكنية تقع في موقع العمل عن هذا الموقع بشكل يحميها من  يتم

أي مخاطر محتملة، بما في ذلك احتمال التعرض لسقوط أدوات وأغراض من 

 مكان عاٍل أو التعرض لمواد خطرة

 إلمداد الماء الساخن والبارد على األقل تضم الشقة مغسلة واحدة 

 لتضم الشقة جهاز فرن غاز واحد على األق 

 .تضم الشقة أدوات األكل بالعدد المناسب لعدد العمال المقيمين فيها 

  المأكوالت الجاهزة للعمال على  يقدمتضم الشقة الثالجة، إال إذا كان المشغل

 نفقته
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 .)تضم الشقة زاوية للجلوس من أجل تناول الطعام )الُسفرة 

  يجوز استخدام ال يجوز استخدام زاوية تناول الطعام )السفرة( للنوم، كما ال

 .أي غرفة نوم لتناول الطعام

  تضم الشقة المراحيض والحمام إما داخل الشقة أو في مسافة معقولة منها مع

 احتمال الوصول إليهما بشكل سريع وُمريح

 إمداد الحمام بالماء الساخن والبارد 

  تزويد الحمامات بالسخانات المناسبة لتوفير كمية من الماء الساخن تكفي

 عمال أو بأي جهاز للتدفئة الكهربائية السريعة  9الستحمام 

  للعمال خدمات الغسيل الخارجية  يقدمتضم الشقة الغسالة، إال إذا كان المشغل

 على نفقته

 تضم الشقة اإلنارة الكهربائية المالئمة 

 يتم ربط الشقة بنظام صالح للصرف الصحي 

 كة البلديةيتم إمداد الشقة بمياه الشرب الواردة من الشب 

 يتم تزويد الشقة بوسائل إخماد الحرائق 

  )تضم أي غرفة من غرف الشقة، بما فيها الحمام، مقبس كهربائي )بريز

 مقابس كهربائية على األقل 3واحد على األقل؛ أما المطبخ فيجب أن يضم 

أن  علىيحق للمشغل في فرع البناء توفير المبيت لعماله في موقع البناء،   -للعلم! 

. كما يجب على أي مشغل في فروع لبّي الشقة جميع الشروط المفصلة أعالهت

 الزراعة والصناعة توفير خزانة مالبس أو صندوق لتخزين المالبس لكل عامل. 

 

 إنتبه! يحق للمشغل أن يقتطع من راتبك المبالغ اإلضافية التالية: 

o  شيقل شهريًا  125للمشغل اقتطاع مبلغ أقصاه مقابل التأمين الصحي: يحق

  من راتبك. 

o  للمشغل اقتطاع أي مبلغ مقابل السكن إذا كنت تعمل في فرع البناء، ال يجوز

المصاريف والكهرباء وضريبة السكن )األرنونا( والمياه )فيما يلي: "

   "(.اإلضافية

o ،للمشغل  يحقفإن المبلغ األقصى الذي  إذا كنت تعمل في فرع الزراعة

شيقل لكل شهر ومقابل المصاريف  239اقتطاعه من راتبك مقابل السكن يبلغ 

شيقل  548شيقل لكل شهر )أي ما يبلغ إجماالً  309اإلضافية ما أقصاه 

 شهريًا(. 
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o  ،للمشغل  يحقفإن المبلغ األقصى الذي إذا كنت تعمل في فرع الصناعة

شيقل لكل شهر،  93.65غ اقتطاعه من راتبك مقابل المصاريف اإلضافية يبل

وفق للمشغل اقتطاعه من راتبك الشهري  يحقالمبلغ األقصى الذي  يكونفيما 

 يجري تفصيله في الالئحة أدناه:  ما

 المبلغ بالشواقل منطقة السكن

  إذا لم يملك المشغل الشقة 

 المبلغ بالشواقل

  الشقة يملك المشغل كان إذا 

 ₪  212 ₪  424 القدس

 ₪  241 ₪  482 تل أبيب

 ₪  161 ₪  321 حيفا

 ₪  143 ₪  321 أواسط البالد

 ₪  143 ₪  286 جنوب البالد

 ₪  131 ₪  263 شمال البالد

  متى أصبح حقك في الحصول على السكن الالئق والتأمين الصحي ساري

 المفعول؟

على أن يبقى هذا  2020مايو/أيار  5لقد سرى مفعول هذا الحق اعتباًرا من يوم 

الحق ساري المفعول طالما يجري تشغيلك وتوفير المبيت لك داخل إسرائيل. وإذا 

، فإن مفعول 2020مايو/أيار  5كنت تدخل األراضي اإلسرائيلية وتبيت فيها قبل يوم 

 . 2020مايو/أيار  5التاريخ أي يوم  هذا الحق أصبح ساريًا اعتباًرا من هذا

  من المهّم أن تعلم! ال يحق للمشغل االحتفاظ ببطاقة الهوية الخاصة بك!

ال يحق للمشغل االحتفاظ بأوراقك الثبوتية في أي وقت. وإذا قام المشغل بذلك، 

ها فالمطلوب منه إعادة هذه األوراق إليك فوًرا! أما إذا لم يسلّمك األوراق بعد أن طلبت

 منه، فالرجاء أن تراجعنا باألمر. 

 علم بما إذا كان المشغل يملك الشقة؟ ال تهل  هل لديك أي سؤال أو استفسار؟  

لم يُراعي المشغل توفير السكن الالئق لك أو منحك التأمين الصحي، أو إذا قام  إذا

باقتطاع ما يفوق المبالغ المذكورة أعاله من راتبك، أو إذا تعّرض المشغل لك بأي 

 : تراجعنا بهذا األمر على النحو التاليطريقة أخرى، فالرجاء أن 

 .050-6290758: الواتس آب foreignr@labor.gov.il :  البريد اإللكتروني
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  !ال تتنازل عن حقوقك 

القانون، فإن أي مشغل ال يلتزم بهذه التعليمات وال يوفر للعامل لديه السكن  بمقتضى

يُعتبر مخالفًا  2020مايو/أيار  5الالئق وال يمنحه التأمين الصحي اعتباًرا من يوم 

للقانون ويكون عرضة لفرض الغرامات عليه. ويشار إلى أن اقتطاع أي مبلغ يتجاوز 

إننا ح بها طبقًا للقانون يُعتبر أيًضا مخالفة قانونية. المبالغ المذكورة أعاله والمسمو

  والرد عليها! نلتزم بالتجاوب مع أي شكوى تصلنا


