
الهستدروت
معا ومن أجلك 

نقابة عامل البناء واألخشاب يف الهستدروت

عزيزي العامل يف قطاع البناء،
يحق للعامل الذي تغيب عن العمل بسبب املرض تلقي دفع مقابل هذا التغيب.

بفضل إجنازات الهستدروت، يحق للعمال يف قطاع البناء، مبا يف ذلك العمال الفلسطينيون، 
التمتع باحلقوق احملسنة يف كل ما يتعلق ببدل األيام املرضية.

من املهم أن تعرف - اعتباًرا من يناير 2019، يحق للعامل الفلسطيني يف فرع البناء أن يتلقى 
بدل أيام مرضية مباشرة من صاحب العمل )وليس من قسم املدفوعات كما كان حتى اآلن(.

يف  الصفحات التالية ، ستحصل على جميع املعلومات حول احلق لبدل االيام املرضية وكيف 
ميكن ممارسة هذا احلق.

هل تغيبت عن العمل بسبب املرض؟ يحق لك تلقي الدفع مقابل جزء 
من األيام التي تغيبت فيها! عامل فلسطيني يف قطاع البناء - الهستدروت يعتني بك! 



لن يتلقى العامل أجر مقابل اليوم األول للتغيب 
سيتلقى العامل أجر بنسبة %50 من االجر اليومي مقابل اليومني الثاني والثالث للتغيب 

سيتلقى العامل أجر بنسبة %100 من االجر اليومي مقابل اليوم الرابع وما فوق

كيف يتم دفع بدل االيام املرضية؟ يحق للعامل املريض تلقي بدل أيام مرضية وفقًا للتفصيل التالي:

ستظهر الدفعة يف الراتب الشهري التالي، بينما ميكنك يف الوقت نفسه رؤية خصم األيام 
التي تغيب فيها العامل  من حصة االيام املرضية.

هل تغيبت عن العمل بسبب املرض؟ يحق لك تلقي الدفع مقابل جزء من األيام التي تغيبت فيها! 
ما هو بدل األيام املرضية؟ بدل األيام املرضية هو عبارة عن دفعة تهدف إلى تعويض العامل الذي 
تغيب عن العمل لعدة أيام بسبب املرض. خالل عملك جتمع األيام املرضية وميكنك استغالل هذه 

األيام يف حالة التغيب عن أيام العمل بسبب املرض.
كم يوم مرضي يوجد للعامل؟ يستحق عامل ذي أقدمية ملدة عامني أو أكثر يف قطاع البناء يف 

إسرائيل )وليس بالضرورة لدى صاحب العمل نفسه(، ومن السنة الثالثة من العمل يف قطاع البناء 
يف إسرائيل 25 يوًما مرضًيا يف السنة وجتميع ما يصل إلى 161 يوًما مرضًيا لدى نفس صاحب 

العمل.
يحق لعامل ذا اقدمية اقل عن سنتني يف قطاع البناء يف إسرائيل، تلقي الشروط احملددة يف 

القانون التي تنطبق على كل عامل يف إسرائيل، والتي تشمل 18 يوًما مرضًيا يف السنة وجتميع ما 
يصل إلى 90 يوًما مرضًيا لدى نفس صاحب العمل.

يحق للعامل الذي بدأ عمله يف القطاع حتى 1.8.04 احلصول على توفير لصندوق بدل االيام 
املرضية بنسبة 2.5٪.



ما الذي يجب القيام به للحصول على بدل مقابل األيام التي تغيب فيها 
العامل عن العمل بسبب املرض؟ 

1.  توجه الى أحد مكاتب التوظيف التابعة للسلطة الفلسطينية واحصل على إحالة إلى وزارة 
الصحة يف السلطة.

2.  اخلضوع لفحص طبي يف وزارة الصحة الذي يحدد ما إذا كان سيمنح العامل إجازة مرضية. 
يجب أن تتضمن شهادة املرض تفاصيل العامل، وعدد األيام التي سيتغيب فيها عن العمل، 

واسم الطبيب وعنوانه، وتاريخ إصدار الشهادة.
تقدمي الشهادة املرضية لصاحب العمل.  .3

يف حال مت تقدمي جميع املستندات املطلوبة إلى صاحب العمل، يحق للعامل أن يحصل يف راتبه 
الشهري التالي على بدل األيام املرضية املستحق له وفًقا للشروط احملددة أعاله.

كيف ميكن للعامل معرفة عدد االيام املرضية املتراكمة التي جمعها؟ ابتداًء من شهر يناير 
2019، يتعني على صاحب العمل أن يفصل يف قسيمة راتب كل عامل عدد األيام املرضية 
التي جمعها. تظهر يف قسيمة الراتب أيًضا األيام التي جّمعها العامل لدى صاحب العمل 

قبل يناير 2019:

عدد األيام املرضية 
املتجمعة تظهر هنا



الهستدروت
معا ومن أجلك 

نقابة عامل البناء واألخشاب يف الهستدروت

يحق ألعضاء الهستدروت احلصول على املشورة واملساعدة الشخصية يف فروع 
الهستدروت يف جميع أنحاء البالد وهم يقدمون اخلدمة للعمال الفلسطينيني. 

للحصول على معلومات حول الفروع التي تقدم اخلدمة باللغة العربية، اتصل مبركز 
املعلومات واخلدمة يف الهستدروت.

* يف الوقت احلالي ، يتم حتويل رسوم التعامل للعمال الفلسطينيني يف قطاع البناء 
من قسم املدفوعات إلى نقابة العمال اإلسرائيلية ، بنسبة 0.75 ٪ من أجر العامل. 

االنضمام كعضو يف الهستدروت مجاني.

الهستدروت العامة هي أكبر منظمة عمالية يف إسرائيل، والتي تهتم بتحسني ظروف العمل 
وحقوق العديد من العمال يف إسرائيل، مبا يف ذلك العمال الفلسطينيون الذين يعملون بشكل 

قانوني يف إسرائيل.
بسبب نشاط الهستدروت، مت احلصول على حقوق محسنة جلميع العاملني يف قطاع البناء، مبا 

يف ذلك العمال الفلسطينيون. هذه احلقوق منصوص عليها يف االتفاقية اجلماعية يف قطاع 
http://bit.ly/2suYeyR :البناء

لديك أسئلة حول حقوقك؟ هل تريد االنضمام إلى الهستدروت دون أي تكلفة إضافية *؟
 اتصل مبركز الهستدروت للمعلومات واخلدمة أيام االحد حتى اخلميس بني الساعات

16:00-8:00، على رقم 9530000-03. خارج هذه الساعات، اترك رسالة وسنعود إليك 
خالل ساعات العمل. ميكنك أيًضا احلصول على معلومات حول حقوقك على موقع انترنت 

https://bit.ly/2WHZERw :الهستدروت، هنا

هل أنت مهتم مبقابلة ممثل هستدروت للحصول على املشورة واملساعدة؟

عامل فلسطيني يف قطاع البناء - الهستدروت يعتني بك! 


