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ما هي شبكة القدس للمناصرة المجتمعية؟
شبكة القدس للمناصرة المجتمعية ( )JCANهي منظمة مجتمع مدني فلسطينية غير
ربحية تعمل في القدس الشرقية ،تأسست في عام  2009من قبل مجموعة من متخصصين
مهنيين استجابة للحاجة الملحة للمجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية.
شبكة القدس للمناصرة المجتمعية تختص في القضايا القانونية لتمكين سكان القدس
المهمشين الذين يعانون من انتهاكات لحقوقهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية،
والسياسية ،وكذلك من السياسات المستمرة لالحتالل اإلسرائيلي التي تؤدي إلى اإلفقار
والتشريد والتهميش داخل المجتمع المقدسي .الهدف االساسي وعلى المدى الطويل للشبكة
هو تنمية مجتمع قوي في القدس الشرقية  ،بحيث يتمكن سكان القدس من الحصول على
حقوقهم ومستحقاتهم وتغيير النظام الذي فيه هم سكان من الدرجة الثانية.

نموذج العمل و الممارسة في شبكة القدس للمناصرة المجتمعية

إن شبكة القدس للمناصرة المجتمعية تسعى لتنمية الوعي لدى المجتمع المقدسي بأهمية
الحقوق والحصول عليها .كما وتساعد األفراد في تطوير المهارات التي يحتاجونها
للوصول والحفاظ على حقوقهم .تعمل شبكة القدس على أساس حق المجتمع بالممارسة
 ، )Rights-Based Community Practice- RBCPكما وضعتهاجامعة ماكجيل في
كندا ويجري تكييفها بشكل شامل في الشرق األوسط مع األخذ بعين اإلعتبار السياق
المحلي .تستخدم الشبكة أدوات حق المجتمع بالممارسة  RBCPجنبا إلى جنب مع السكان
المحليين – لتنظيم العمل المجتمعي والتمكين القانوني لتمكين المجتمع على المستويات
 ،الفردية والمؤسساتية والمجتمعية وذلك لحداث تغيير في السياسات .

مراكز شبكة القدس للمناصرة المجتمعية

تديرشبكة القدس حاليا مركزين في المناطق األكثر حاجة في القدس ،في الطور و
صور باهر حيث تفتقر هذه المجتمعات لجميع الخدمات تقريبا  ،تمتد خدمات شبكة
القدس إلى ما هو أبعد من هذه األحياء .تقدم مراكز شبكة القدس خدماتها للمجتمعات
التي هي إلى حد كبير فقيرة ومحرومة ،والتي تواجه مشاكل خطيرة ومنهجية مما
يؤدي الى خنقها وخنق سكان القدس الشرقية بشكل عام  :السكن الغير مستقر (لعدم وجود
تصاريح و هدم المنازل)؛ عدم لم شمل األسر وتسجيل األطفال ،وضعف فرص الحصول
على الوثائق المدنية ،وكذلك المماطلة في اإلجراءات القانونية ومعاناة البيروقراطية،
وإهمال خدمات الرعاية المجتمعية و البنية التحتية .المساعدة القانونية أيضا باهظة
التكاليف وال يمكن االعتماد عليها في كثير من األحيان .إن هذه القضايا مجتمعة والتي
تواجه سكان القدس الشرقية تؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم األساسية األمر الذي يفاقم
ظاهرة النزوح المتزايدة للسكان من المدينة.

التواصل مع الشبكة الدولية للمناصرة المجتمعية ()ICAN
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كعضو في الشبكة الفلسطينية للمناصرة المجتمعية ( ، ) PCANوالتي أيضا لديها مراكز
في الضفة الغربية ،فإن شبكة القدس لديها اإلمكانيات لبناء القدرات والمساعدة والتدريب،
ولها كادر فلسطيني من الفنيين المدربين في جامعة ماكجيل الذين يستطيعون رسم

الخطط للمساعدة اإلدارة وتنمية الموارد ،والذي يشكل جزءا من جهد دولي تقوم به
الشبكة الدولية  ICANفي جامعة ماكجيل ،بهدف نشر استخدام حق المجتمع بالممارسة
وذلك في المشاريع الدولية للتنمية.
نعبئ قدرة المتطوعين في المجتمعات لمساعدة السكان تحديد أولوياتهم والدفاع عن
القضايا التي هي األكثر أهمية بالنسبة لهم.

كيف نعمل

نساعد في تنظيم السكان المقدسيين معا من أجل حل المشاكل الجماعية ،وال سيما تلك
التي تؤدي إلى عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية.
نسعى لتطوير القدرة التطوعية للمجتمع لمساعدة السكان في تحديد أولوياتهم ومناصرة
القضايا التي هي األكثر أهمية بالنسبة لهم.
نسعى لتمكين السكان من الوصول إلى حقوقهم ومستحقاتهم ومكافحة إجراءات
البيروقراطية المعقدة التي تتحكم في استمرارية تدفق هذه الحقوق.
نسعى لزيادة الوعي بالحقوق القانونية وتشجيع السكان أنفسهم من افراد و مجتمعات
إلتخاذ الخطوات والقرارات التي تؤثر على حياتهم .لقد حققت شبكة القدس للمناصرة
المجتمعية ( ،)JCANمن خالل هذه المبادئ ،نجاحا في مساعدة العديد من السكان بضمان
حقوقهم في مخصصات التأمين الوطني ،وجمع شمل األسرة ،ووقف سحب بطاقة الهوية.
نسعى لتطوير مهارات التمكين وحماية حقوق األفراد والجماعات والمؤسسات من خالل
وحدة تنمية الموارد والتطوع .وقد تم تدريب المئات من المتطوعين على التواصل مع فئات
المجتمع وتطوير الحمالت وإدارة أنشطة تعتمد على أسس حق المجتمع بالممارسة .
نسعى في التأثير على صناعة القرارت والسياسات وتقديم الخدمات ،لجعلها تتماشى
مع االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان .و تشمل نجاحاتنا تغييرات اإلجراءات
البيروقراطية للتعامل مع ملفات سكان القدس الشرقية المتعلقة بنظام مؤسسة التأمين
الوطني.

سجل حافل من النجاحات

في السنوات الخمس الماضية نجحت شبكة القدس في تقديم المشورة القانونية ألكثر من
خمسة االلف من سكان القدس الشرقية .وقد استفاد هؤالء السكان مباشرة من المناصره
المجتمعية وبرامج التوعية القانونية والدورات التدريبية ،وحمالت التوعية العامة.
تواصلنا مع الجمهور كان مكثفا ،تمت زيارة أكثر من خمسة االف منزل من قبل موظفي
الشبكة وأكثر من  100من المتطوعين .عمل المتطوعون أكثر من  7000ساعة في الخدمة
المجتمعية .إن شبكة القدس تعمل وتتشابك مع أكثر من  20منظمة أخرى مجتمعية
وذلك لضمان عدم تكرار جهودنا وأن جماعات المجتمع المدني تعمل معا لتعزيز القدس
الشرقية.
حين يتعلم السكان المهمشين (المستفيدين) كيفية الدفاع عن أنفسهم ،والحصول على
حقوقهم ومستحقاتهم ،وتعلم مهارات العمل والحصول على الفوائد الكاملة من العمل،
فإنهم يتوقفون عن رؤية أنفسهم كفقراء  ،ويصبحون أعضاء فاعلين في مجتمع مدني
نابض بالحياة الفلسطينية ،ويبقون صامدين في مدينتهم المحتلة.

تنظيم المجتمع  +العمل المجتمعي  +المناصره القانونية
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التأمين الوطني االسرائيلي
• الجباية
• مخصصات األوالد
• العجز
• اصابات العمل
• البطالة
• ضمان الدخل

وزارة الداخليه االسرائيليه
• لم الشمل
• سحب الهويات
• تسجيل االوالد

الضريبه

• ضريبة مسطحات ( االرنونا )  ,تقسيط ,تخفيض ,ديون
• ضريبة التلفزيون البث

دائرة التنفيذ و االجراء

• تنفيذ قرارات المحاكم
• فتح ملفات جباية ديون
• فتح ملفات تحصيل شيكات

اخر

• هدم المنازل
• مخالفات البناء
• التامين الشخصي ضد الحوادث في المدارس
• قانون العمل :
 -1بشكل عام
 -2عمل الشبيبه
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التامين الوطني
 .1تامين االمهات :
• منحة الرقود في المستشفى :وهي منحه تدفعها مؤسسة التامين الوطني لقاء
نفقات الرقود في المستشفى بسبب الوالده.
و يتم تقديم طلب بدل الرقود في المستشفى من قبل المستشفى الذي تمت الوالده
فيه لمؤسسة التامين الوطني ,و بالتالي على الوالده ان تجلب معها هويتها و هوية
زوجها و ان تسلم المستشفى رقم حساب الزوجه او الحساب المشترك.
اما اذا كانت الوالده خارج حدود دولة اسرائيل عندها تقوم الوالده بدفع تكاليف
المستشفى و بهذه الحاله تستحق استرداد المبلغ من مؤسسة التامين الوطني و
يجب ارفاق شهاده من المستشفى عن الوالده و سند قبض من المستشفى عن تسديد
تكاليف الوالده مع النموذج .و يجب تقديم الدعوى خالل  18شهر من يوم الوالده.
• منحة الوالده :دفعه تدفعها مؤسسة التامين الوطني للوالده خالل شهر من موعد
الوالده و تودع في حساب البنك الذي يودع فيه مخصصات االوالد و في اول والده
في حساب البنك الذي تم ابالغ المستشفى به ,و هدفه مساعدة العائله على تحمل
المصاريف الناتجه عن الوالده .
مبالغ منحة الوالده :
للولد االول-1,719ش.ج
للولد الثاني-773ش.ج
للولد الثالث و لقاء كل ولد اضافي في العائله-516ش.ج
لتوامين-8,594ش.ج
لثالثة توائم-12,891ش.ج
• مخصصات الوالده :دفعه تدفعها مؤسسة التامين الوطني للوالده التي انجبت 3
توائم او اكثر ,و بعد مرور  30يوما من الوالده بقي  3مولودين على االقل على قيد
الحياه ,و هذه المنحه تستحقها الوالده اذا استحقت منحة الرقود في المستشفى و
منحة الوالده.
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تدفع مخصصات الوالده شهريا منذ الشهر االول بعد والدة التوائم و لغاية 20
شهرا ,حيث تحصل االم الوالده في الثالثة اشهر االولى على مبلغ معين حسب عدد
التوائم و يقل تدريجيا كل ثالثة اشهر..

يجب تقديم الدعوى لمؤسسة التامين الوطني في نهاية  30يوم من الوالده مرفق
مع الدعوى ورقه عن حساب البنك.
• مخصصات الحفاظ على الحمل :تدفع مؤسسة التامين الوطني هذه الدفعه للمراه
العامله التي اضطرت على التوقف عن العمل عند كونها حامال من جراء تعرضها او
تعرض الجنين لحالة خطر الناتجه عن الحمل  ,التي اضطرت الى التغيب عن عملها
لفتره متتاليه ال تقل عن  30يوم .و هدف هذه المخصصات تعويض المراه على
فقدان اجرها عند كونها في حالة الحفاظ على الحمل  ( ,تبلغ المخصصات معدل
اجر المراه في االشهر  3التي سبقت حالة مراقبة الحمل ولكن التزيد عن 286.47
شيكل يوميا,على ان ال تستحق التعويض عن اجازتها من جهات اخرى او تكون قد
استنفذت االجازات المدفوعه االجر بموجب القانون.
ويتم تقديم دعوى للحصول على المنحه في مؤسسة التامين الوطني.و يجب ارفاق
شهاده خطيه من الطبيب المختص .و يجب ان يتم تقديم الطلب خالل  12شهر من
انتهاء الفتره االولى من فترات الحفاظ على الحمل .يتم دفع المنحه مباشره الى
حساب البنك.
• بدل الوالده :وهي دفعه تدفعها مؤسسة التامين الوطني للمراه العامله التي خرجت
الى اجازة والده .يعوض بدل الوالده الوالده على فقدان دخلها في الفتره التي ال
تعمل فيها جراء الحمل و الوالده .يدفع بدل الوالدة في منتصف إجازة الوالدة,
بدفعة واحدة الى حساب البنك التابع لمن تستحقه.
بدل الوالدة هي مخصصات بديلة لألجر ولكنها محددة بالدخل األقصى لدفع رسوم
التأمين للعاملة األجيرة والعاملة المستقلة  ,كما كان في الشهر الذي سبق يوم
إيقاف عمل الوالدة ..يمكن تسليم النموذج إلى مؤسسة التأمين الوطني عند التوقف
المقدر للوالدة (والتي تسلم
عن العمل .ولكن ليس قبل  9أسابيع قبل الموعد
ّ
النموذج قبل الوالدة ،تطلب من الطبيب الذي يعالجها التصديق على موعد الوالدة
المقدر في النموذج).
شهرا من يوم بدء استحقاق الوالدة لقبض
آخر موعد لتسليم نموذج الطلب هو ً 12
بدل الوالدة.
• بدل الوالده لالب :يحق لالب ان يستبدل زوجته في جزء من اجازة الوالده بعد
مرور  6اسابيع منذ الوالده  ,و لمدة  21يوم متتاليا على االقل,ويجب ان توافق االم
الوالده خطيا على اقتسام اجازة الوالده مع زوجها.
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 .2تامين االوالد:
• مخصصات االوالد :هي مخصصات شهريه تدفع لكل عائله من سكان اسرائيل عن
كل ولد دون سن 18تدفع المخصصات الشهرية حسب عدد األوالد .تدفع المخصصات
لحساب االم و لذلك حساب االم يجب ان يرفق للطلب او حساب مشترك لالب و
االم.
اما اذا كان الوضع ان االهل مطلقين فيتم ارفاق ورقه من المحكمه بالنسبه للحضانه
و حساب بنك بالنسبه للوالد الحاضن .و يجب التاكد من ان الطفل قدد تم تسجيله
في وزارة الداخليه.
بعد وهو يتواجد في إسرائيل.
تدفع المخصصات لولد لم يبلغ الـ -18من عمره ُ
وفيما يتعلق بولد يمكث خارج البالد  -فتدفع المخصصات لألشهر الستة األولى
من مكوثه في الخارج .وفي حالة مكوثه خارج البالد لمدة تزيد على  3أشهر،
فتدفع المخصصات في الحاالت التاليةُ :يبعث أحد والديه إلى الخارج من قبل
مشغل إسرائيلي أو يقضي الوالد/ة سنة استكمالية ،أو يعمل عند مشغل إسرائيلي
في الخارج ،وكذلك في حالة مكوث عائلته في الخارج بسبب العالج الطبي الذي
يتلقاه أحد أفراد العائلة والذي ال يمكن تلقيه في البالد.
يتم تحديد مبلغ المخصصات وفقًا لعدد األوالد في العائلة وحسب تاريخ ميالدهم.
يتم تعديل مبلغ المخصصات في األول من كانون الثاني كل عام بناء على ارتفاع
جدول غالء المعيشة في السنة األخيرة.
مالحظه :زواج الولد او البنت الذي لم يبلغ سن  18يلغي الحق بالمنحه.
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مبالغ مخصصات االوالد:
لقاء اوالد ولدوا حتى 31/5/2003
عدد االوالد

مبلغ المخصص

ابتداء من تاريخ

			
1

			
140ش.ج

1.8.2013

			
2

			
140ش.ج

1.8.2013

			
3

			
172ش.ج

1.8.2013

			
4

			
336ش.ج

1.8.2013

			
5

			
354ش.ج

1.8.2013

الذين ولدوا بعد 2003/6/01
عدد االوالد

مبلغ المخصص

ابتداء من تاريخ

			
1

			
140ش.ج

1.8.2013

			
2

			
140ش.ج

1.8.2013

			
3

			
140ش.ج

1.8.2013

			
4

			
140ش.ج

1.8.2013

		
 5و ما بعد

			
140ش.ج

1.8.2013

مالحظه :يتم اضافة مبلغ مخصصات االوالد مقابل الولد الثالث و الرابع في العائله
فقط و ذلك بمبلغ وقدره  118ش.ج لكل ولد ابتداء من  1.1.2011و ذلك اذا كان
احد الوالدين يتلقى مخصصات ضمان الدخل  ,نفقه ,مخصصات الشيخوخه مع
اضافة تكملة دخل او مخصصات ارامل و ايتام مع اضافة تكملة دخل.
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 .3ضمان الدخل:
هناك نوعان من المخصصات:
• ضمان الدخل :وهي مخصصات كامله تدفع الشخاص ليس بمقدورهم ان يضمنوا
النفسهم دخال من عمل ,مثل مرضى  ,معاقين ,مصابي عمل او عاطلين عن العمل و
ال يستحقون اية دفعات بموجب برامج اخرى.
• تكملة الدخل :وهي مخصصات جزئيه تدفع الشخاص دخلهم من العمل ام من
مصدر اخر اقل من مستوى الدخل االدنى المطلوب للمعيشه ( تكمله الجر منخفض
,لبدل بطاله ,لنفقه و غيرها).

• شروط الحصول على ضمان الدخل:
 .1االقامه في اسرائيل
 .2بالنسبه للدخل الزوج او الزوجه يجب ان ال يزيد عن مبلغ معين يحدد وفق
سنك  ,حالتك االجتماعيه ,و عدد االفراد ( .بالنسبه للحساب ال يؤخذ بالحسبان
الدخل من مخصصات االوالد  ,مخصصات لولد معاق,من مخصص محدودية تنقل,
من مخصص رعايه صحيه ,من بدل معيشه الرمله و من مخصصات خاصه لمعاق
عمل.
من يدفع بموجب قرار محكمه نفقه لزوجته او اوالده ,و هم ال سكنون معه ,يخصم
مبلغ دخله  ,غير ان المبلغ المخصوم من دخله ال يزيد عن مبلغ مخصص ضمان
الدخل الذي يستحقه بموجب االنظمه.

 .3اذا كان عاطل عن العمل:
• ان يكون مسجل في قسم مصلحة االستخدام و لكن لم يتم عرض عمل عليه او
تم عرض عمل عليه ال يالئم وضعه او حالته الصحيه  ,او تمت احالته للتشخيص
و التاهيل الصحي.
• من يتلقى مخصصات بطاله و هي اقل من مبلغ المخصص يستحق تكملة دخل
.
• يجب احضار مستند من مصلحة االستخدام و طالما بقي مقدم الطلب عاطال
عن العمل و بنفس الوقت يطالب بعمل بموجب القواعد.
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 .4من يتواجد في تاهيل مهني.
 .5و من يعمل في اجر منخفض :سواء اذا كان اجير او مستقل و دخله يقدر باقل
من الحد االدنى  ,و يؤخذ ايضا بالحسبان سنه حالته االجتماعيه و عدد افراد االسره
و بشرط ان يعمل في وظيفه كامله او ان يعمل بوظيفه جزئيه بسبب وضعه
الصحي او الن مصلحة االستخدام لم تجد له عمال اخر.
 .6سجين في اعمال عامه ( שירות עבודה ) اي اعمال للمجتمع بامر من المحكمه.
 .7سجين اطلق سراحه :من كان في السجن  6اشهر متتاليه على االقل و بشرط انه
قدم طلبا لتلقي مخصصات حتى شهرين بعد الشهر الذي اطلق فيه سراحه ,واذا قام
بتقديم الطلب بعد تلك الفتره يسقط حقه  .تدفع المخصصات لمدة شهرين على
االكثر.ممكن ان يستحق الطالب لمخصصات ضمان الدخل بعد فترة الشهرين اذا لم
يتوفر له عمل ولكن ذلك بعد ان يقوم بالتوجه لمكتب العمل.
 .8سجين في اقامه جبريه ( :מעצר בית)  :من يتواجد طوال ساعات اليوم في اقامه
جبريه و لديه قرار حكم بشان فترة االقامه الجبريه و فترة االستحقاق تكون طالما
تم استيفاء هذا الشرط.
 .9اذا كانت ام لطفل لم يتجاوز من العمر سنتين او اذا كان في عائله حاضنه.
 .10اب لطفل وحيد بما في ذلك اب متزوج يعيش  ,يعيش منفصال عن زوجته,
يتكفل و يرعى طفله الوحيد الذي لم يبلغ من العمر السنتين.
 .11من بلغ سن التقاعد.
 .12امراه حامل  :تستطيع الحصول على مخصصات ضمان الدخل باحضار تصديق
طبي مسجل فيه اسبوع الحمل و يتم الدفع من السبوع  13و حتى نهاية الحمل.
 .13مريض ال يستطيع ان يعمل الكثر من  30يوم متتاليا ,و المقصود هو مرض
مؤقت  ,حادثه ,عمليه جراحيه و ما شابه ,فترة االستحقاق تكون طالما بقي ال
يستطيع العمل و حتى  6اشهر.
 .14من يعتني بفرد مريض في االسره :على ان يسكن مع المريض بصفه دائمه سواء
كان ولد او زوج/ه و يحتاج الى رعايه دائمه و يقوم برعايته معظم ساعات اليوم ,
 45يوما متتاليا على االقل و ذلك قبل تقديم الطلب.
ان فترة االستحقاق تكةن لمدة  6اشهر  ,و لكن في بعض الحاالت ال يتعدى الشهرين
 :و ذلك
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• اذا كان المريض يتلقى مخصص ولد معاق و تقوم االم برعايته او اذا كان
المريض في رعاية ابيه فقط.
• اذا كان الوالد المريض في سن التقاعد فما فوق.
• والد يعتني بابن مريض ال يستحق المخصص و اذا طبق عليه م ذكر في البند
رقم  7او البند رقم .9
• من يعتني بولد بالغ مريض او بوالد مريض ال يستحق المخصص اذا كان
المريض يتلقى مخصصات الولد المعاق او اذا كان هناك شخص اخر يستحق
هذا المخصص.

من ال يستحق ضمان الدخل:
من بحوزته سيارة ,إال إذا كان مقعداً برجليه أو مريضًا ال يستطيع العمل ,او إذا
كان هو او احد افراد عائلته يحتاج سيارة من اجل تلقي عالج طبي ,او أن لديه ولد
معاق.
من بحوزته دراجة نارية يستحق المخصصات.
ابتداء من األول من كانون الثاني  2007ان الذي بحوزته سيارة أيضًا ويشتغل
ويتلقى أجراً منخفضًا  ,قد يستحق المخصصات ان كان يفي بالشروط التالية :
 .1دخله من العمل يزيد عن  25%من معدل األجر  2207شيكل (إبتدا ًء من)1.1.2013
 ,وان كان قد وصل الى سن التقاعد -دخاه من العمل يزيد عن  17%من معدل األجر
 1,501شيكل (إبتدا ًء من. )01.012013 -
 .2حجم محرك السيارة حتى  1300سم مكعب ,ومرت  7سنوات على األقل من سنة
االنتاج ( سنة  1999صحيح لكانون الثاني .)2007
او حجم محرك السيارة حتى  1600سم مكعب ,ومرت على األقل  12سنة من نهاية
سنة االنتاج ( سنة  1994صحيح لكانون الثاني .) 2007
 . 3ليس بحوزته سيارة أخرى.
 .4من يقيم في مؤسسة وتتحمل خزينة الدولة كافة تكاليف مكوثه في المؤسسة.
من يقبض مخصصات ضمان الدخل ويغادر البالد إلى الخارج يجب عليه فحص
المخصصات للفترة التي يقيم فيها في الخارج.
استحقاقه لقبض
ّ
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من يغادر البالد إلى الخارج بهدف تلقي العالج الطبي ،الذي ال يمكن تلقيه في البالد،
مريضا من العائلة بهدف تلقي عالج طبي مثل هذا ،وقد حصل
أو من يرافق فر ًدا
ً

يستمر بقبض المخصصات حتى
الصحة ،فإنه
على تصديق على الخروج من وزارة
ّ
ّ
للفترة التي يقضيها في الخارج.

مبالغ مخصصات ضمان الدخل (إبتدا ًء من )01.01.2010 -
تركيب العائلة

الذين يبلغ عمرهم  20-25سنة ومعفيون من
الحضور الى مكاتب خدمة العمل الذين يبلغ
عمرهم  25-55سنة
الذين لم يقبضوا
مخصصات في
كانون األول -
ديسمبر  2002أو
الذين قبضوا
مخصصات عادية

				
فرد
				
*زوجان
			
زوجان+ولد
		
زوجان  +ولدان وأكثر
أعزب/عزباء ،مطلق/ة ،أرمل/ة  +ولد
أعزب/عزباء ،مطلق/ة ،أرمل/ة +
ولدان وأكثر

 1,595شيكل
 2,193شيكل
 2,393شيكل
 2,672شيكل
 2,672شيكل
 3,110شيكل

الذين قبضوا مخصصات
مكبرة في كانون األول -
ديسمبر 2002

 1,794شيكل
 2,393شيكل
 2,672شيكل
 3,110شيكل
-

* الذين يبلغ عمرهم  20-25سنة وملزمون بالحضور الى مكاتب خدمة العمل
( الذين ال عمل لهم ,يعملون بأجر منخفض ,يتعلمون في التأهيل المهني ) يحصلون
على نحو مخصصات  80%من المبالغ المذكورة أعاله.
الذين تتراوح أعمارهم بين  25-20الذين يجب أن يتوجهوا إلى مكتب العمل
(والعمال العاطلين عن العمل من ذوي األجور المتدنية ،أو يخضع للتدريب
المهني):
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تكوين األسرة

حصل يصل الدخل
إلى هذا المبلغ
يخول له الحصول
على معاش (كامل
أو جزئي)

وحيد

 2،865شيكل -
المتلقين بدل
المعدل الطبيعي

زوجين

زيادة معدل
المتلقين بدل -
 3،271شيكل
 3،952شيكل
 المتلقينبدل المعدل
الطبيعي 4,390
شيكل -

مبلغ اإلعانة لمن
مبلغ اإلعانة
لم يحصل على
ألولئك الذين
حصلوا على منفعة المخصصات في
في ديسمبر  2002ديسمبر 2002
أو حصل على
بمعدل زيادة
المخصصات
بمعدل العادي
 1,528شيكل

 2,037شيكل

زيادة معدل
المستفيدين من
المعاشات
زوجين  +الطفل  4,390شيكل
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 2,546شيكل

زوجين 2 +
أطفال أو أكثر

 5,167شيكل

 2,843شيكل

عازب/
والمطلقات  /ه،
الزوج  /الطفل

 5,356شيكل

 2,843شيكل

عازب /
والمطلقات /
ه ،الزوج + /
 2أطفال أو
أكثر

 6,135شيكل

 3,310شيكل

 1,358شيكل

 1,867شيكل

تكوين األسر

حصل يصل الدخل
إلى هذا المبلغ
يخول له الحصول
على معاش
(كامل أو جزئي)

مبلغ المخصصات

وحيد

 2,865شيكل

 1,697شيكل

زوجين

 3,952شيكل

 2,334شيكل

زوجين  +الطفل

 4,390شيكل

 2,546شيكل

زوجين  2 +أطفال أو
أكثر

 5,167شيكل

 2,843شيكل

عازب /والمطلقات  /ه،
الزوج  /الطفل +

 5,356شيكل

 2,843شيكل

عازب  /والمطلقات /
ه ،الزوج  2 + /أطفال
أو أكثر

 6,135شيكل

 3,310شيكل

الطفل اليتيم او الطفل
المهجور

 1,982شيكل

ولدان يتيمان او
مهجوران

 2,903شيكل

كل ولد اخر يتيم او
مهجور

 849شيكل

مؤمن ( يشمل إبن الزوج أو ابن ُمتبنى) وكذلك حفيد يعتمد في معيشته
ابن ّ
المؤمن ,حتى سن  18عاماً ,ما عدا شاب أو شابة تزوجوا .سواء أنهى تعليمه
على
ّ
في مؤسسة تعليمية فوق ابتدائية أو أنه في إطار ما قبل الخدمة العسكرية  -حتى
سن  20عاماً ,أو متطوع في سنة خدمة  -حتى سن  21عاماً ,ولكن إذا كان سيؤدي
الخدمة العسكرية رأسًا بعد فترة التطوع -بدون تحديد السن ,أو يخدم في جيش
الدفاع االسرائيلي ,ما عدا الجيش النظامي -حتى بلوغه سن  22عامًا وال يزيد عن
انتهاء  36شهراً من الخدمة ,شابة في الخدمة الوطنية وجندي في مسار أكاديمي
 -حتى سن  22عاماً.
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 .1شخصان متزوجان ,او رجل وامرأة معروفان جماهيريًا كزوجين يعيشان
معاً.
.2ولد تركه والداه في اسرائيل  ,او ولد تركه أحد والديه وتوفي الثاني او
انه ال يسكن معه وال يعيله او انه يعيش بشكل دائم خارج البالد  ,او اختفى  ,او
غير معروف.
.3مبلغ دخلك الذي يحدد استحقاقك لمخصصات .إن كانت مدخوالتك
ومدخوالت زوجتك\زوجك من أجر عمل ,تقاعد ,او معاش يستبدل األجر
 ,أقل من المبلغ الذي يحدد االستحقاق فإنك تستحق المخصصات شرط ان
تستوفي شروط االستحقاق األخرى.
 .4تامين البطاله :هو مبلغ من المال يخصص للشخص المؤمن المقيم في اسرائيل
عاطل عن العمل رغما عنه لمساعدته لفتره معينه ليتمكن من البحث عن عمل.
هناك عدة شروط وجب توافرها لقبض واستحقاق مخصصات البطاله:
• ان يكون الشخص مؤمن وذلك يعني:
• ان يكون مقيم في اسرائيل اقامه دائمه او ان يكون مقيم باقامه مؤقته ويحمل
تاشيره للمكوث.
• ان يكون قد بلغ سن  20ولم يصل سن التقاعد بعد (.هناك استثناء بالنسبه للعمر
:
➢ شخص بين عمر  18-20سنه المعيل الوحيد لعائلته  ,او الذي لديه ولد ومسؤولية
اعالته عليه.
➢ شخص بين عمر  15-18سنه يحق له مخصصات بطاله بشروط معيته.
• ان يكون قد عمل عامل اجير والمشغل ملزم بدفع رسوم التامين الوطني االسرائيلي عن
الشخص قبل البطاله
• ان يكون قد اتم مدة التاهيل الالزمه ويقصد بذلك:
➢ بالنسبه للعامل االجير الذي يعمل بشكل شهري  :العمل لمدة  360يوم  ,تم
دفع رسوم تأمين البطالة من أجلها من ضمن األيام الـ -540التي سبقت بداية
فترة البطالة.
➢ بالنسبه للعامل االجير الذي يعمل بشكل يومي  :العمل لمدة  300يوم ,تم دفع
رسوم تأمين البطالة من أجلها من ضمن األيام الـ -540التي سبقت بداية فترة
البطالة.
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➢ بالنسبه للعامل الذي كان يعمل بشكل شهري ويومي  :يحسب كالذي يعمل
بحساب يومي ويتطلب منه عمل  300يوم.
➢ بالنسبه لفترة العمل فالفتره التي يتم العنل بعا قبل سن  18ال تاتي في حسلب
فترة االستحقاق للبطاله.
• ان يكون عاطل عن العمل :
➢ ويقصد به ان يكون مسجل في مكتب العمل كعاطل عن العمل ويقوم بالحضور
اليجاد وظيفه مالئمه له ولكن لم يتم ايجاد وظيفه مالئمه.
➢ ان الشخص الذي قام بترك العمل لوحده وبدون سبب وجيه فانه يبدء بتلقي
مخصصات البطاله بعد  90يوم من التوقف عن العمل ,وجب حضوره لمكتب
العمل بعد التوقف عن العمل.
➢ ان الشخص الذي قام بترك العمل بسبب وجيه  ,مثل الوضع الصحي له ,
لزوجه او ابنه  ,او سوء ظروف العمل  ,وجب احضار اوراق تثبت ذلك.
➢ ترك العمل بسبب تغيير في مكان السكن او العمل  ,يجب ان تكون المسافه بين
العمل ومكان السكن الجديد اكثر من 60كيلو متر او  40كيلو متر الم لديها
طفل لم يبلغ سن  7سنوات حتي يحسب سبب وجيه لترك العمل.
اما االشخاص الذين ال يستحقون مخصصات البطاله هم:
• العامل المستقل
• الشخص الذي ال يعمل بتاتا
ان دعوى المطالبه بمخصصات بدل البطاله وجب تقديمها خالل  12شهر من اليوم
الذي تم الحضور به لمكتب العمل  ,اما اذا تم تقديم الدعوى بعد تلك الفتره وتم
رؤيته كشخص المستحق لتلك المخصصات فانه ال يتم دفع له عن الفتره السابقه
خالل ال  12شهر التي سبقت تقديم الدعوى.
• يحسب مبلغ مخصصات البطاله حسب مبلغ الدخل من العمل الغير صافي الذي
كان قبل فترة البطاله لمستحقي البطاله ,وان المبلغ اليومي االساسي الحتساب
المخصصات  346 :شيكل ابتداء من 1.1.2014
ان مخصصات البطاله هي مخصصات يوميه ومشروطه بحضور طالب البطاله
لمكتب العمل بااليام والساعات المفروضه .ان ايام المستحقه بالدفع بمخصصات
البطاله يمكن تغيرها وتقليلها من شهر الخر وذلك حسب عدد ايام التي تم العمل
خاللها وهذه االيام ال تشمل ايام السبت واالعياد ,ان الشخص الذي قام بالحضور
لمكتب العمل يستحق مبلغ بدل البطاله عن االيام التي تم العمل بهافي الشهر.
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ان اول  5ايام من فترة  4اشهر المتواصله ال يتم الدفع لها مخصصات بطاله وان
ايام الحداد و 30يوم ايام مرضيه التي تمت خالل فترة البطاله يتم دفع بدل بطاله
عنهم كاالتي:
بالنسبه الول يومين مرض ال يتم الفع اال اذا استمرت المده المرضيه الى  12يوم
متواصله ويجب ابراز االوراق الطبيه لمكتب العمل حتى يتم حساب المده.
• للشخص الذي يتلقى مخصصات اخرى من مؤسسة التامين الوطني :
ال يستحق االشخاص التاليه قبض مخصصات شيخوخه :
➢ بدل االصابه بالعمل.
➢ بدل والده.
➢ بدل مخصصات الحفاظ على الحمل..
بدل البطاله للمتدربين بالمحاماه والمحاسبه:
المحامين والمحاسبين الذين انهوا فترة تدريبهم و سجلوا المتحان النقابه ال يكونوا
مستحقين لبدل البطاله عن الفتره التي تكون الول شهرين قبل مدة االمتحان(
ابتداء من .)1.6.2010
بدل البطاله للعامل في اجازه بدون راتب:
ان العامل الذي خرج الجازه بدون راتب ليس بارادته يحق له بدل بطاله ولكن
بشرط:
➢ ان يكون قد خرج الجازه لمدة  30يوم متواصله على االقل بعد ان يكون قد
اخذ جميع العطل واالجازات التي تحق له حسب قانون العمل.
➢ ان يحضر مكتوب من المشغل موضحا فيه ان االجازه الماخوذه بدون راتب
اعطيت من قبل المشغل نفسه وليس من العامل.
➢ وجب على العامل ان يتواجد في مكتب العمل في فترة االجازه بدون راتب.
➢ ال يجوز لصاحب العمل ارجاع العامل في فترة بدل البطاله حتى لو كانت
اليام معدوده واال خسر العامل استحقاقه.
➢ ال يوجد بدل بطاله للمعلم في فترة االستكمال.
➢ على العامل الموجود باجازه بدون راتب لمده اكثر من شهرين متواصلين
وجب عليه حسب القانون ان يقوم بدفع بدل التامين الوطني والصحي.
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االوراق الواجب ارفاقها لدعوى مخصصات بدل البطاله:
اوراق واثباتات على فترة العمل واالجر:
➢ ورقة اثبات من المشغل على فترة العمل وعلى االجر او التلوشات عن  18شهر
االخيره والتي تبين ايام العمل والمبلغ المدفوع.
➢ ورقة اثبات من المشغل تبين سبب توقفك عن العمل وتاريخ التوقيف مع
توقيع صاحب العمل وختمه ,اذا تم فصلك من العمل وجب احضار االوراق
المثبته ذلك.
شهرا فقط
يمكن تقديم الطلب المتكرر لقبض مخصصات البطالة بعد مرور ً 12
من موعد بداية االستحقاق السابق.العاطلون عن العمل الذين ال يبلغون الـ -40من
بعد ،والذين يقدمون أكثر من طلب واحد لقبض مخصصات البطالة خالل
عمرهم ُ
 4سنين ،يقبضون مخصصات البطالة ،لقاء جميع طلباتهم ،لفترة أقصاها 180%
يوما من ضمن أقصى عدد ممكن من األيام .
ً
يخفض مبلغ مخصصات البطالة في الفترة اإلضافية ويبلغ  85%من مخصصات
البطالة.
 .5تامين مصابي العمل:
المؤمنين بالتامين الوطني عن االصابات بالعمل :
➢ العامل االجير ما عدا شرطي  ,الذين يعملون في االمن والسجون.
➢ العامل المستقل ,وذلك بشرط ان يكون مسجل بالتامين الوطني االسرائيلي.
➢ من يكون ضمن تاهيل مهني او اعادة تاهيل
➢ وكذلك المعالون بالمؤمن الذي توفي في أعقاب إصابة في العمل (أرمل/ة،
أيتام ،والدان وأفراد عائلة آخرون  -بظروف خاصة).
وتعتبر اصابة العمل كل من :اصابة العمل  ,والمرض المهني اي الذي نتج بسبب
العمل ,وتكون في اصابة العمل اذا حدثت وفق االسباب التاليه:
➢ ان يكون الشخص في طريقه الى العمل من بيته او المكان الذي نام فيه  ,او من
مكان عمل الى مكان العمل الثاني.
➢ في وقت العمل ومكان العمل نفسه,او بالقرب منه وذلك ممكن ان يكون لمنع
ضرر مادي اوضرر بالجسم.
➢ في ساعات العمل ,اصيب باصابه ولكن ليس بسبب العمل تسبب بها شخص اخر
في مكان العمل او بالقرب منه ولكن بشرط ان ال يكون هناك عالقه للمصاب
باصابته.
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➢ للمؤمن االجير ,بمكان مطعم الذي هو وافراد العمل ذهبوا لالكل فيه في
فترة االستراحه التي اعطيت بعلم المشغل والتي ال تتعدى  3ساعات في وقت
الذهاب الى ذلك المكان او الرجوع منه الى مكان العمل.
➢ للمؤمن االجير ,والذي هو عضو بلجنة العمالوكان اثناء تادية واجباته في
العمل من العمل والى العمل.
➢ للمؤمن االجير ,بطريقه من العمل او بيته الى امتحانالذي والمعد من قبل
قانون التلمذه الصناعيه او حسب قانون العمل ,او في طريق عودته من االمتحان
الى العمل او بيته.
➢ ايضا االعتداء اثناء العمل حتى لو كان نوع االعتداء جنسي تعتبر اصابة عمل
اذا ادت الى اصابه جسميه او نفسيه وتحتاج الى عالج طبي
ان الحادث ال يعتبر اصابة عمل اذا غير العامل طريقه ولم يذهب مباشره الى منزله
او لم يذهب مباشره الى عمله  ,ولكن تعتبر اصابة عمل حتى لو ان العامل قام بتغيير
طريقه اذا :
➢ حتى يقوم بالصاله في مكان العباده.
➢ حتى يقوم بايصال ابنه الى الحضانه او الروضه ,وايضا الرجاعه من هناك.
اذا قام المصاب بسياقة المركبه باهمال وعدم اتباع النظام والقانون فانها ال تعتبر
المصاب توفي بسبب الحادث ,او اصبه عجز
حادث عمل ,اال اذا كان المؤمن او
وعدم القدره على العمل لمدة  10ايام على االقل.

مخصصات العجز عن العمل:

مؤمن حدثت له «إصابة في العمل» (حادث عمل أو مرض مهني) ،وكذلك المعالون
بالمؤمن الذي توفي في أعقاب إصابة في العمل (أرمل/ة ،أيتام ،والدان وأفراد عائلة
آخرون  -بظروف خاصة).
حادث عمل  -حادث يطرأ عند العمل وبسبب العمل ،بما في ذلك حادث يطرأ في
ينص عليها القانون (.حسب
الطريق إلى العمل ومنه وحادث ضمن الظروف التي ّ
القانون فان حادث العمل يعتبر من وقت الخروج من باب المنزل للذهاب مباشره
الى العمل وحتى الرجوع مباشره من العمل الى المنزل ).
مرض مهني  -مرض يعاني منه المؤمن بسبب عمله ،وهو مسجل بقائمة األمراض
ينص عليها القانون.
المهنية التي ّ
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العامل المستقل الذي يكون مدينًا برسوم التأمين ،يسلب منه استحقاقه لقبض
المخصصات أو تدفع له مخصصات منخفضة (بموجب مبلغ الدين ومدة التأخر

بالدفع) .ال يستحق العامل المستقل غير المسجل في مؤسسة التأمين الوطني عند
حدوث اإلصابة قبض المخصصات.
 .6تامين البطاله :هو مبلغ من المال يخصص للشخص المؤمن المقيم في اسرائيل
عاطل عن العمل رغما عنه لمساعدته لفتره معينه ليتمكن من البحث عن عمل.
 .7تامين العجز:
هناك نوعان من العجز :
األقل إذا عانى
األقل أو  40%على
• العجز الطبي :عجز طبي بنسبة  60%على
ّ
ّ
معين ،حدد له عجز طبي بنسبة  25%على
المؤمن من ّ
جراء عيب ّ
عدة عيوب ومن ّ
األقل)
األقل (لر ّبة بيت معاقة –  50%على
ّ
ّ
• العجز الوظيفي :وهو عدم القدره على العمل ويتضمن مفهوم العمل االعمال
المنزليه وذلك بنسبة .50%
ومن الجدير بالذكر ان من يقبض مخصصات عجز وليس لديه اي دخل اخر فانه
يعفى من دفع رسوم التامين الوطني .
➢ الشخص الذي يقبض مخصصات عجز ولكن يكون اقل من من مستوى الدخل
االدنى المطلوب للمعيشه يمكنه ان يطلب تكملة دخل.
➢ ان الشخص الذي يقبض مخصصات عجز عام ووصل سن التقاعد فانه سيحصل
على مخصصات شيخوخه فقط ولكن يؤخذ بعين االعتبار المبلغ الذي كان
يقبضه الشخص اي ان مبلغ الشيخوخه لن يقل عن المبلغ الذي كان يؤخذ من
العجز.
➢ ان االشخاص الذين يتلقون مخصصات عجز يحق لهم حسب القانون الحصول
على تخفيضات معينه مثل  :التخفيض في دفع ضريبة االمالك  ,بالنسبه
للمواصالت من يتلقى مخصصات عجز ونسبة العجز لديه  74%فانه ياخذ
تخفيض في المواصالت ,من يتلقى ايضا مخصصات عجز ونسبة العجز لديه
 74%فيحق له ان ياخذ مساعده من وزارة االسكان بدفع اجرة البيت سواء كان
في المساكن العامه او الخاصه ,من لديه نسبة عجز عام  74%و 80%عجز
طبي فانه يحق له ان ياخذ تخفيضا على اجرة المكالمات الهاتفيه.
➢ ان االشخاص الذين يتلقون مخصصات عجز ونسبة العجز لديهم هي  75%فما
فوق فانهم يستحقون نسبة تخفيض على ضريبة الشراء.
➢  2,342ابتداء من  1.1.2014للفرد الذي عدم كفائته هي  75%فما فوق
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مخصصات العجز
مخصصات العجز لولد معاق:
وهي مخصصات شهريه تدفعها مؤسسة التامين الوطني االسرائيلي عن االوالد من
سن  91يوم ولغاية  18سنه وذلك حسب االعاقه التي يعاني منها الولد.
ويعتبر الولد معاق حسب القانون وذلك لغرض الحصول على مخصصات الولد
المعاق من التامين الوطني االسرائيلي:
 .1عند اعتماد الولد على مساعدة االخرين.
 .8تامين مصابي الحوادث:
من يستحق بدل الحادث :مصابي الحوادث تدفع مخصصات لمن أصيب بحادث قد
طرأ في البيت ،في العطلة وفي وقت الفراغ ،وفقد قدرته على األداء في أعقاب
يوما على األكثر من فقدان القدرة على
الحادث ،وتدفع هذه المخصصات لفترة ً 90
القيام بالواجبات اليومية.
 .9مخصصات ضمان الدخل:
 .10النفقه للمراه المطلقه واوالدها :وهو مبلغ من المال يعطى من قبل مؤسسة
التامين الوطني االسرائيلي للمراه المطلقه واوالدها بناء المقيمين في اسرائيل
على قرار حكم صادر من المحكمه ,وبشرط ان يكون المحكوم عليه متهرب من دفع
المبلغ وان يكون من حملة الهويه الزرقاء.
شروط استحقاق النفقه:
للمرأة  -إذا كان في رعايتها ولد واحد على األقل ،أو عجزت عن إعالة نفسها
(حتى إذا لم يكن معها ولد) ،أو إذا بلغت ال -60من عمرها وما فوق (حتى إذا لم
يكن ولد في حضانتها).
للولد الذي ال يكون بحضانة أمه وال يسكن معها  -ومعظم تكاليف إعالته ليست على
حساب خزينة الدولة أو سلطة محلية.
ينص عليه القانون.
➢ إختبار الدخل  -إستيفاء شروط اختبار الدخل كما ّ
➢ ال تستحق المرأة التي تقبض النفقة وتغادر إلى خارج البالد دفع النفقة عند
مكوثها في الخارج
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ان المبلغ الذي يتم دفعه هو المبلغ الذي حدد في قرار حكم المحكمه او المبلغ الذي
مؤسسة
نصت عليه انظمة التامين الوطني االسرائيلي حسب المبلغ االدنى تدفع
ّ
لمستحقة النفقة دفعة شهرية وتتخذ اإلجراءات
التأمين الوطني االسرائيلي
ّ
ضد المدين بالنفقة لجباية المبلغ الذي فرض عليه بموجب قرار الحكم
التنفيذية ّ
حدد بموجب
بكامله .إذا نجحت
مؤسسة التأمين الوطني بجباية مبلغ النفقة الذي ّ
ّ
قرار الحكم بكامله من المدين ،وكان هذا المبلغ أعلى من النفقة الذي دفعتها
للمستحقين.
مؤسسة التأمين الوطني إلى المستحقة ،فسيدفع الفرق
ّ
ّ
للمرة الواحدة لمن كان زوج /ة عند الوفاه،
منحة الوفاه :تدفع مخصصات المنحة
ّ
وعند انعدام الزوج/ة  -لولد قابض المخصصات الذي توفي .مبلغ المخصصات من
 .8,757 1.1.2014شيكل وإذا استحق قابض المخصصات عالوة تكملة الدخل 8,757
شيكل
إذا توفي زوج قابض مخصصات الشيخوخة وعالوة تكملة الدخل ،فستدفع منحة
مبلغها  8,757شيكل .
من المفروض ان تدفع منحة الوفاة تلقائ ًيا وال حاجة لتقديم طلب قبض المنحة,
ولكن اذا لم يتم ذلك فيجب تقديم طلب للحصول عليها.
 .11تامين الشيخوخه:
مخصص الشيخوخه :وهي عباره عن المخصصات التي تدفع من قبل مؤسسة التامين
الوطني االسرائيلي للمواطنين الساكنين في حدود منطقة اسرائيل الذين وصلوا
سن الشيخوخه
يحق لمتلقي مخصصات الشيخوخه تخفيض في الدوائر التاليه:
• شركة الكهرباء :بالنسبه لمتلقي مخصصات الشيخوخه مع تكملة الدخل يحق
له تخفيض حتى  50%حتى  400كيلو واط.
• شركة بيزك : :بالنسبه لمتلقي مخصصات الشيخوخه مع تكملة الدخل يحق
له نسبة تخفيض على الخطوط المسجله باسم الشخص المتلقي المخصصات.
➢ ضريبة التلفزيون : :بالنسبه لمتلقي مخصصات الشيخوخه يحق له خصم
حتى  50%على دفع ضريبة التلفزيون .هذه النسبه تعطى بشكل تلقائي وذلك
حسب القوائم في مؤسسة التامين الوطني االسرائيلي.
➢ وزارة المواصالت  :بالنسبه للمواطنين الذين وصلوا سن الشيخوخه و متلقين
مخصصات الشيخوخه مع تكملة الدخل يحق لهم نسبة تخفيض في المواصالت
العامه ,ان التخفيض هو بنسبة  50%لكل انواع بطاقات المواصالت.
➢ كوبات حوليم  :بالنسبه للمواطنين الذين وصلوا سن الشيخوخه و متلقين
مخصصات الشيخوخه مع تكملة الدخل يحق لهم نسبة تخفيض بنسبة 50%
على االدويه.
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➢ السلطه المحليه :بالنسبه لمتلقي مخصصات الشيخوخه يحق له  25%خصم
تلقائي واذا اثبت تدني مستوى الدخل او انعدامه فانه يحصل على  30%حسب
الدخل.
بالنسبه لمتلقي مخصصات الشيخوخه مع تكملة الدخل يحق له نسبة تخفيض
 100%بالنسبه لضريبة االرنونا على  100متر من الشقه.
➢ وزارة االنشاء :بالنسبه لمتلقي مخصصات الشيخوخه مع تكملة الدخل يحق
له مساعده في ايجار المنزل.
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وزارة الداخليه
لم الشمل

ويقصد به الطلب الذي يقدم لوزارة الداخليه االسرائيليه وذلك للم شمل عائله
التي يكون احد افرادها مقيم في داخل منطقة /اوحدود اسرائيل ومن حملة الهويه
الزرقاء و متزوج/ه من اخر ال يحمل الهويه الزرقاء .
يتم تقديم الطلب وفق معايير وشروط معينه وواجب توافرها لقبول الطلب من
قبل وزير الداخليه للم شمل االسره :
 .1ان يكون الزوج او الزوجه من حملة الهويه الزرقاء سواء كانوا مقيمين او
من حملة الجنسيه االسرائيليه.
 .2ان يكون المقيم داخل منطقة /اوحدود اسرائيل ساكن فيها بشكل فعلي لمدة
 3سنوات متواصله .
 .3ان يكون هناك اثباتات القامة مركز الحياه في منطقة اسرائيل.
 .4ان ال يكون احد افراد عائلة الطالب للم الشمل والمطلوب له مسجون امني .
 .5ان اليكون الطالب للم الشمل و /او المطلوب سجين سابق سواء من ناحيه
جنائيه او امنيه.
 .6ان يكون عمر المطلوب لم شمله اذا كان ذكر فوق  35سنه و اذا كان انثى
فوق  25سنه.
كيفية اثبات مركز الحياه في داخل منطقة /اوحدود اسرائيل :
 .1ارفاق للطلب اوراق حساب ارنونا عن فترة  3سنوات .
 .2ارفاق للطلب اوراق حساب مياه عن فترة  3سنوات .
 .3ارفاق للطلب اوراق حساب كهرباء عن فترة  3سنوات .
 .4ارفاق للطلب اوراق حساب بنك .
 .5ارفاق للطلب ورقه من كوبات حوليم تثبت التسجيل.
 .6ارفاق للطلب تلوشات العمل اذا كان الطالب يعمل.
 .7ارفاق للطلب عقد ايجار عن فترة  3سنوات.
 .8ارفاق شهادات مدارس لالوالد الطالب تثبت اماكن دراستهم.
 .9يجب ان يكون الطالب للم الشمل مثبت في مؤسسة التامين الوطني االسرائيلي
مكان اقامته وفاتح ملف جبايه اي ان ال يكون لديه مشاكل مع مؤسسة التامين
الوطني االسرائيلي.
 .10ويجب ان يتم ارفاق للطلب صور عن الهويات الطالب والمطلوب لم شمله.
 .11ورقة حسن سير وسلوك من وزارة الداخليه الموجوده في مكان السكن
المطلوب.
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 .12ارفاق صوه عن رخصة سياقة المطلوب ان وجدت.
 .13يجب ارفاق  3صور شخصيه للطالب والمطلوب لم شمله.
 .14يجب ارفاق صورة عرس تضم الطالب والمطلوب للم الشمل.
 .15يجب ارفاق عقد الزواج.
 .16يجب ارفاق جواز السفر سواء االردني او الفلسطيني او اي جواز سفر اخر
للمطلوب لم شمله ساري المفعول لهدة سنتين.
خطوات لم الشمل:
 .1في البدايه يتم تقديم طلب لفحص امكانية الموافقه على طلب تقديم لم شمل
اولي للعائله مع تعيين موعد في الداخليه في حالة الموافقه لتقديم الطلب الثاني
ويحتوي:
• تفاصيل الطالب والمطلوب.
• يجب ارفاق  3صور شخصيه للطالب والمطلوب ويجب ارفاق صورة عرس
تتضمن الطالب والمطلوب فيها.
• يجب ارفاق عقد الزواج.
• يجب ارفاق صوره عن هوية الزوج والزوجه.
 .2يتم تعبئة نموذج الطلب الثاني ( السيره الذاتيه ) يحتوي على :
• تفاصيل الطالب والمطلوب من اسم رباعي  ,رقم هويه  ,مكان االقامه ,العمل ,
والهواتف .
• تفاصيل عن افراد عائلة المطلوب من االم واالب واالخوه واالخوات وزوجاتهم
وازواجهم ,ارقام هوياتهم مكان سكنهم وارقام تلفوناتهم.
• حلفان يمين موجود في الطلب على ان المطلوب ليس لديه اي ملفات جنائيه
او امراض تناسليه او اي عالقه بجهه ارهابيه او كان لديه في الماضي ,وعلى انه
لن يقوم باي عمل ضد اسرائيل في المستقبل.
• حلفان يمين موجود في الطلب ايضا من الطالب على ماذكر اعاله وعلى انه
متزوج من المطلوب .
يجب ارفاق كل الوثائق التي ذكرت اعاله الثبات مركز الحياه .
➢ تواجد الطالب ( الذي يحمل الهويه الزرقاء) واجب في وزارة الداخليه اثناء
تقديم الطلب .
➢ يجب ان يتم تصوير السيره الذاتيه ثالث نسخ واما ارفاق الوثائق االصليه او
تصويرها مع احضار النسخه االصليه منها.
➢ يجب ان يتم دفع الرسوم على تقديم الطلب
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هناك عدة مراحل في لم الشمل اذا تمت الموافقه عليه:
 .1يتم اعطاء المطلوب لم شمله موافقه باقامه تسمى (ב )1/لمدة  15شهر و
الذي يتم تمديده لمدة سنه وبعد مرور  27شهر من دائرة االرتباط ,وحسب
االجراءات يتم اعطاءه موافقه هويه مؤقته (א )5/تمدد كل مره لمدة سنه
لفترة  3سنوات و التي يتم على اثرها ان لم يكن هناك اسباب للمنع باعطاء
اقامه دائمه.
 .2على الطالب والمطلوب ان يقوموا بالتوجه لوزارة الداخليه قبل انتهاء موعد
االقامه بثالثة اشهر حتى يتم تقديم طلب للتمديد االقامه وايضا ابالغ وزارة
الداخليه على كل تغيير حصل .
 .3قبل تمديد االقامه تقوم وزارة الداخليه بعمل فحص جديد بالنسبه لمركز
الحياه وبالنسبه الستمرارية الزواج ويطلب من الزوجين احضار اثباتات على
استمرارية الزواج من صور .
 .4يتم عمل اجراء اخر في وزارة الداخليه يسمى(שימוע) قبل الموافقه على
التمديد.
 .5يجب االنتباه الى ان وزارة الداخليه االسرائيليه مرتبطه بمؤسسة التامين
الوطني ولذلك فانه عند نزول موظفي التامين لالحصاء او لفحص مكان
االقامه يقومون بطرح بعض االسئله التي في مرحلة ما يتم اللجوء اليها من
قبل وزارة الداخليه ويتم الفحص فيها من ضمن الطلب لم الشمل الذي قدم.
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هدم المنازل
اوامر الهدم:
هناك نوعان الوامر الهدم
 .1امر الهدم االداري
 .2امر الهدم القضائي
اوال :امر الهدم االداري  :وهو االمر الذي لم يدخل الى مسار القضائي وتم اعطاءه
عن طريق قاضي وانما بناء على معطيات والقانون اعطى الصالحيه لهيئتان تعنى
والبناء المحليه التابعه لرئيس بلدية القدس –لجنة التنظيم والبناء اللوائيه التابعه
لوزارة الداخليه.
ويتم تحويل امر الهدم االداري الى قضائي اذا لم يتم االمر االداري بالشكل الصحيح
وال يسقط وانما يحول الى قضائي.
االدعاءات التي يتم على اثرها استصدار امر بالهدم االداري من قبل احدى الهيئتين
:
 .1اذا تم الكشف البناء بدون ترخيص مطلقا وهو في طور البناء ولم يتم تجهيزه
للسكن الفعلي ولم يتم بعد السكن فيه لفتره تزيد عن الستين يوما قبل الكشف عن
فان اللجنه المعنيه تملك الحق باصدار امر هدم اداري فوري وتقوم بتنفيذه.
 .2اذا تم الكشف متاخر عن البناء غير المرخص اي بعد تاهيله للسكن وسكنه فعلي
او في حالة الكشف عن بناء يقام بصورة مخالفه للرخصه فانه يتم تقديم الئحة
اتهام جنائيه لدى محكمة الشؤون المحليه بالقدس ضد مقيمي البناء  ,المهندسين
القائمين على البناء واصحاب البناء انفسهم بتهمة مخالفة قانون التنظيم والبناء
او مخالفة امر وقف االعمال القضائي اذا تم استصداره (.اذا لم يتم التوصل لمقيمي
البناء االصليين فانه يتم استصدار الئحة اتهام ضد الساكن الفعلي للمبنى بتهمة
استعمال مبنى غير مرخص.
 .3يتم الصاق قار االمر بالهدم االداري على حائط الخارجي للبناء او في اي مكان
اخر ممكن رؤيته بوضوح للعين ويتم وضع التاريخ وساعة الصاق االمر.
يتم تنفيذ امر الهدم االداري خالل :
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•  24ساعه من ساعة الساق القرار – اذا كان البناء بدون ترخيص
•  72ساعه من ساعة الساق القرار -في كل حاله اخرى.
• ان الشخص الذي يرى انه تضرر بسبب امر الهدم االداري الذي صدر يستطيع

ان يطلب من المحكمه اصدار امر بابطاله  ,ولكن طلب االبطال ال يعني ايقاف او
ابطال امر الهدم االداري اال اذا قامت المحكمه باصدار امرتجميد مؤقت لتنفيذ
امر الهدم االداري  ,ان المحكمه كخوله ان تصدر امر التجميد او الوقف المؤقت
بحضور احد االطراف فقط وذلك اذا اقتنعت المحكمه ان االمر واجب في تلك
الحاله  ,ولكن ان ال تكون مدة الوقف المؤقت تزيد عن  15يوم  ,بعد هذه المده
تستطيع المحكمه ان تقيم جلسه بحضور الطرفين لتمديد المده مره اخرى.
• يجدر االشاره الى انه ال يتم تنفيذ امر الهدم االداري اذا تم صدوره بعد مرور 30
يوم من يوم تقديم حلفان اليمين عن الوضع العقار مختوم على يد مهندس اللجنه
المحليه او اي مهندس اخر .
• في حالة الهدم االداري فان تكاليف الهدم تكون على حساب صاحب المبنى  ,اما
بالنسبه لحطام البيت فانه يستلمه كي يتصرف به وفق مشيئته.
• اذا قدمت الئحة االتهام من قبل اللجنه اللوائيه فان الحكم ينص على تخويل اللجنه
ذاتها بهدم البناء بعد انقضاء الفتره او المهله للترخيص ,النه في بعض الحاالت
عوضا عن صدور االمر بالحبس والهدم يتم اصدار قرار بوجوب الهدم او الترخيص
خالل فترة محدده تتراوح ما بين  12-13شهرا قابله للتمديد بشروط معينه.
• عند اصدار حكم يقضي بترخيص البناء او هدمه خالل فتره معينه وام يتم ذلك
فانه تقدم الئحة اتهام تسمى عدم االنصياع (אי ציוד) المر قضائي.
ثانيا امر الهدم القضائي : :وهو االمر الذي دخل الى مسار القضائي وتم اعطاءه عن
طريق قاضي محكمة الشؤون المحليه  ,ويصدر امر الهدم القضائي ضد الشخص
صاحب المبنى الذي اقيم او تم استخدامه من دون ترخيص جزئي او كلي تتم
ادانته وتغريمه بغرامه حسب جدول معين ويكون للقاضي الصالحيه بان يضيف الى
الغرامات امر هدم قضائي.
وعليه فان القاضي يامر المتهم بان يقوم بنفسه بهدم المبنى بنفسه ,او يوكله
للجنه اللوائيه او المحليه بان تقوم بهدمه اذا طالبت بذلك
حسب البند رقم ( ()204א) من قانون العقوبات االسرائيلي فان العقاب االقصى
المنصوص عليه هو سجن لمدة سنتين او دفع غرامه ماليه تحدد قيمتها وفق
معايير وتقديرات مختلفه للشخص القائم بعمل او مستخدم ارض بدون رخصه
والذي بموجب االستخدام مطلوب رخصه وبالنسبه للعمل الذي يتم بعد صدور
القرار بالحبس او الغرامه فيكون العقاب غرامه ماليه وحبس اضافي لمدة سبعة
ايام لكل يوم تم العمل به .
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التأمين الشخصي ضد الحوادث وقانون العمل للشبيه
التامين الشخصي ضد الحوادث ( بالنسبه للحوادث في المدرسه ):

التامين الشخصي ضد الحوادث وضع لتغطية مجموعه واسعه من المجاالت  ,التامين
الشخصي ضد الحوادث للوالد يعطى عن طريق المؤسسة التعليمية التي يتم فيها
دفع مبالغ في مؤسسة تعليمية بداية كل عام دراسي  ,التامين يعطي تغطيه 24
ساعه كل يوم وبكل مكان في العالم  ,مجال التغطيه يكون على العجز ,الموت
,فقدان القدره على العمل .
المؤمنين حسب القانون هم:
 .1التأمين ضد الحوادث والعجز العمل
 .2مصابي حوادث الطرق
 .3حوادث وامراض الموظفين
 .4ضحايا االعمال العدائيه
 .5طالب المدارس
التامين الشخصي ضد حوادث طالب المدرسه الزامي حسب قانون اسرائيل  ,والقانون
يلزم كل مدرسه ان تقوم بتامين طالبها  ,ان التامين يغطي حوادث الطالب التي
تقع في المدرسه او خارجها التأمين على الحوادث الشخصية للطالب يضمن أنه في
حاالت الضرر للطالب سوف يتلقى التغطية الكاملة.
قانون العمل :
قانون العمل بالنسبه للشبيبه
واحدا من قوانين الحماية الموجودة في دولة إسرائيل.
يعتبر قانون عمل الناشئة
ً
عاما .يضع القانون
وهو يهدف إلى ضمان حقوق الشبيبة العاملة من أبناء ً 15-18
ويحدد وبشكل واضح ساعات العمل
الفتى العامل والفتاة العاملة في المركز
ّ
وساعات الراحة ألبناء الشبيبة .جاءت تعليمات القانون من أجل :الحفاظ على صحة
وسالمة وتعليم الفتيان العاملين والفتيات العامالت.
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بموجب قانون عمل الناشئة في إسرائيل:
• ُيسمح في إسرائيل تشغيل عمال من جيل  14فما فوق (فقط في العطلة
عاما.
ّيا تشغيل األوالد تحت سن ً 14
الصيفية) .ويحظر كل ّ
• يجب الحصول على تصريح من طبيب العائلة من أجل تشغيلهم.
يوميا فقط ،و 40ساعة
• يمكن للفتيات والفتيان العاملين العمل  8ساعات
ّ
أسبوع ًيا.

عاما يمكن تشغيلهم حتى  9ساعات يوم ًيا 40 ،ساعة
• إذا بلغوا من العمر ً 16
أسبوع ًيا.
• ال يمكن تشغيلهم في ساعات الليل.
المحدد بموجب دينهم.
• ال يمكن تشغيلهم في يوم العطلة
ّ
• يجب منحهم  36ساعة متواصلة للراحة أسبوع ًيا.
• يحق لهم الحصول على استراحة لمدة  4/3ساعة 2/1،ساعة منها متواصلة في
يوم عمل يزيد عن  6ساعات.
• يحق للفتيات والفتيان العاملين الحصول على إجازة سنوية تصل إلى 18
يوماً.
ُيعتبر تشغيل فتى أو فتاة وبشكل يتناقض مع تعليمات القانون مخالفة جنائية.
يضمن مراقبو وزارة العمل والرفاه تطبيق القانون.
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الضريبه
األرنونا  :و هي ضريبة المسقفات المفروضه حسب القانون على مستخدمي المباني(
تفرض ضريبة االرنونا على من يسيطر على العقار و يسكن فيه) و االراضي ,و
يحدد مبلغ االرنونا حسب المنطقه ,نوع السكن  ,االستخدام و المساحه.
من يسكن في العقار هو من يدفع او تفرض عليه ضريبة االرنونا حتى لو كان
يسكن عقار ليس له او ملكه او مستاجر بسكل قانوني.
يتم التوجه لحل مشكله في االرنونا الى قسم الجبايه في البلديه  ,وبالنسبه
للتخفيض الى قسم التخفيض في البلديه .
تخفيض االرنونا  :يمنح التخفيض في األرنونا لألسباب المتعلقة بالدخل لكل سنه
على حدى وفقًا لعدد األفراد الذين يسكنون في الشقة ووفقًا لمعدل دخلهم في
األشهر :تشرين األول ،تشرين الثاني وكانون األول الدخل الشهري غير الصافي
( بروتو) لمن في حيازته الشقه ولجميع الساكنين معه  ,اي مصدرر دخلويشمل
ذلك  :الراتب معاش التقاعد االعانه التبرع المنحه الدعم الدخل من ايجار شقه
التعويضات الدفعات التي تقدمها مؤسسة التامين الوطني االسرائيلي وغيرها.
وبالتالي يتم تعبئة النموذج وتوضيح العمل الذي تتم
معدل الدخل الشهري غير الصافي (بروتو) عن األشهر ،تشرين األول ،تشرين
ّ
بمن فيهم
معه
الساكنين
ولجميع
ة
الشق
حيازته
في
ن
لم
األول
وكانون
الثاني
ّ
َ
َ
أي مصدر دخل ،حيث يشمل ذلك :الراتب ،معاش التقاعد،
ولد لعائلة حاضنة ،من ّ
شقة ،التعويضات ،الدفعات التي
اإلعانة،
التبرع ،المنحة ،الدعم ،الدخل من إيجار ّ
ّ
تقدمها مؤسسة التأمين الوطني ،وغيرها .ولذلك ،يجب في إطار نموذج الطلب
ّ
سن  18فما فوق،
تتم مزاولته ،ودخل جميع أفراد البيت من ّ
تفصيل العمل الذي ّ
بكل واحد من أفراد البيت بالنسبة إلى األشهر
وإرفاق المستندات المالئمة
الخاصة ّ
ّ
المذكورة أعاله.
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➢ بالنسبه للمتقاعدون  :يحق للمتقاعد تخفيض في قسم االرنونا:
➢ ان الشخص المتقاعد المتلقي احد المخصصات التاليه من مؤسسة التامين
الوطني االسرائيلي فانه يستحق تخفيض تلقائي بنسبة  25%عن  100متر مربع
من المساحه :مخصصات شيخوخه ,مخصصات ارامل ,عجز بسبب اصابة عمل .
➢ ان الشخص المتقاعد الذي اخذ نسبة عجز من مؤسسة التامين الوطني بنسبة

 75%قبل حصوله على مخصصات الشيخوخه يستحق تخفيضا بنسبة .80%
➢ ان الشخص المتقاعد يستحق نسبة تخفيض  100%على  100متر لمساحة
العقار في حال حصوله على مخصصات شيخوخه مع ضمان دخل .
ضريبة البث :ضريبه سنويه متعارف على تسميتها بين العموم بضريبة التلفاز وهي
ضريبه قانونيه تفرض سنويا على مالكي اجهزة التلفاز وتقسم اللى قسمين
متساويين بحيث يشمل القسم االول االشهر السته االولى من السنه والقسم الثاني
يشمل االشهر السته الثانيه من السنه وهي ثابته لكل مالكي اجهزة التلفاز وليس
بها تفاوت في القيم الماليه.
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دائرة التنفيذ و االجراء
و هي الدائره التي من خاللها يقوم الدائن باستيفاء حقه من المدين بعد ان يكون قد
اخذ قرار حكم لصالحه سواء كان قرار الحكم من المحكمه او انه بموجب شيك
او كمبياله قام المدين باعطاءه لصالح الدائن.
يوجد دائرة اجراء واحده بجانب كل محكمة صلح في الدوله.
يتم تعريف صاحب الحق الذي قام بتقديم قرار المحكمه للتنفيذ او الذي قدم
الشيك او الكمبياله للتحصيل  :بالدائن ويسمى الشخص الذي يتوجب عليه اعطاء
الحق بموجب القانون :المدين

طلب التنفيذ:

 .1يستطيع الدائن بتقديم قرار الحكم مصدق من قبل المحكمه للتنفيذ الي دائرة
اجراء موجوده و يجب ان يقدم طلب لفتح ملف مبين فيه اسم المدين و عنوانه و
يجب ان يتم ارفاق قرار الحكم مع ورقه من الداخليه تبين عنوان المدين و يجب ان
يتم ذكر اذا كان المدين قاصر او غير مسؤول.

 .2بعد تقديم الطلب يقوم المنفذ بتسليم مكتوب اخطار للمدين موضحا به على انه
وجب عليه تنفيذ الحكم الصادر ضده خالل مدة  20يوم من استالم المكتوب و يجب
ان يتم ارفاق قرار الحكم الصادر ضده او ان يقوم بالتوجه لدائرة االجراء خالل
مده اقصاها  21يوم لالستجواب بالنسبه لقدرته الماليه على دفع المبلغ و ان يتم
تقسيطه على دفوعات .
اما بالنسبه للمدين الذي قام باستالم مكتوب االخطار من دائرة االجراء فعليه اتخاذ
احدى الخطوات االتيه خالل  20يوم من موعد االستالم:
 .1اذا تم فتح ملف دائرة االجراء ضد المدين على اثر شيكات راجعه ’ فعليه تقديم
الئحة اعتراض للمحكمه و يقوم بتوضيح كل االعتراضات ضد هذا الدين كله او
جزء منه ’ و حتى ان يقوم باعالء ذريعة انه تم سداد المبلغ المطالب به .
 .2اذا تم فتح ملف دائرة االجراء ضد المدين على اثر قرار حكم صادر من المحكمه
’ فعليه يستطيع المدين بالطعن على ان المبلغ المطالب به قد تم سداده كله او
جزء منه و بالتالي فانه غير مدين للدائن.
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 .3اذا لم يقدم المدين االعتراضات بالوقت  ,يحسب المطالب به كدين على المدين
و من تلك اللحظه ال يحق للمديناظهار تساؤالت بالنسبه للدين و انما تساؤالت في
كيفية دفع هذا الدين.
 .4في بعض االحيان تقوم المحكمه باعطاء تمديد للوقت لتقديم االعتراضات على
الدين و لكن في هذه الحاله على المدين ان يقوم بالتوضيح للمحكمه لماذا قام
بالتاخير في تقديم الطلب.
اذا لم يقم المدين باالعتراض او قام بذلك و لم يتم قبول اعتراضه فعليه التوجه
لدائرة االجراء و المطالبه بعقد جلسه للتحقيق بالنسبه لوضعه المالي  ,وعلى اثر
قيام هذا التحقيق يقوم القاضي بالصدار قرار بالمبلغ الشهري الواجب دفعه للدائن
.
و بالتالي فان للمدين  3اختيارات لدفع المبلغ :
 .1ان يقوم المدين بدفع المبلغ الشهري كما تم وضعه من قبل الدائن ,او كما
تم وضعه بشكل تلقائي من قبل دائرة االجراء و التنفيذ على ورقة االخطار .
 .2ان يقوم بتقديم طلب لتقسيط المبلغ على دفعات شهريه خالل  20يوم من
استالم مكتوب االخطار و يجب عليه ارفاق حلفان يمين عن وضعه و ارفاق
ورقة التنازل عن السريه ’ مع ارفاق جميع االوراق التي تبين قيمة مصروفاته
( الفواتير ) .االوراق الواجب ارفاقها للطلب :فاتورة ارنونا  ,فاتورة كهرباء ,
فاتورة ماء  ,كشف حساب من البنك ,عقد ايجار ,صورة هويه  ,تلوشات.
 .3ان يقوم بالمثول بالمحكمه في دائرة االجراء و التنفيذ خالل  21يوم من
تاريخ استالم مكتوب االخطار لعقد التحقيق في وضعه المالي  ,و غالبا ما يتم
هذا التحقيق بدون تواجد ممثل عن الدائن و هذا يعود الى ان للدائن فرص
اخرى للتواجد في هذا التحقيق في اوقات اخرى ليقوم بالتحقيق مع المدين
بنفسه.
يستطيع القاضي ان يقوم بدعوة المدين للتحقيق بالنسبه لوضعه المالي بناء على
طلب المدين نفسه او بناء على طلب الدائن .عدم حضور المدين الى جلسة التحقيق
تؤدي الى ان يصدر ضده قرار امر احضار تنفذ من قبل الشرطه.
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