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STATE OF PALESTINE

وزارة العمل
وحدة تنظيم التشغيل الخارجي

Ministry of Labor
The External Employment Organizing Unit

الرقم:

Ref:

التاريخ 2018-11-22 :

Date:

نصائح وإرشادات هامة يف كيفية التعامل مع إصابات العمل داخل اخلط األخضر ومتابعتها

نحن في و ازرة العمل الفلسطينية /وحدة تنظيم التشغيل الخارجي وداخل الخط األخضر ،نرجو السالمة واألمان لجميع عمالنا الفلسطينيين

داخل الخط األخضر والمحافظة على حياتهم ،والعودة يوميا من أماكن عملهم إلى أسرهم وأطفالهم بصحة وعافية ،ولكن ال سمح هللا عند
التعرض إلى حادث عمل أو إصابة عمل ومهما كانت درجة خطورتها ،فيجب عليهم إتباع الخطوات اآلتية -:

 وجوب الذهاب إلى مستشفى داخل الخط األخضر وتلقي العالج األولي الالزم ،ويفضل إن تكون عملية النقل إلى المستشفى
من خالل سيارة اإلسعاف اإلسرائيلية .
 تعبئة نموذج ( توفس ) 250 -من قبل صاحب العمل( المشغل اإلسرائيلي) .
 تعبئة نموذج ( توفس –  ) 211من قبل صاحب العمل( المشغل اإلسرائيلي) .
 االحتفاظ بالتقرير الطبي األولي ( تقرير المستشفى) .
 متابعة اللجان الطبية من اجل تحديد نسبة العجز إن وجدت .
 إحضار أخر ثالثة قسائم رواتب شهرية (تلوش مسكورت) .
 إحضار ورقة حساب بنكية أصلية.
 إحضار صورة عن الهوية الشخصية وكذلك صورة عن تصريح العمل .
 إحضار أية وصوالت أصلية تم دفعها من قبل العامل المصاب مثل( إثمان أدوية وعالج  ،كشفيات طبيب  ،ومواصالت).

ً
مالحظات هامة جدا -:

 أيها العامل المحترم/أيتها العاملة المحترمة لالستفسار يجب مراجعة مكتب العمل القريب من منطقة سكناك في أقرب وقت ممكن .
 يجب تسليم طلب التعويض عن إصابة العمل إلى مؤسسة التامين الوطني اإلسرائيلية خالل عام واحد فقط من تاريخ اإلصابة.
 أيها العامل المحترم/أيتها العاملة المحترمة وعلى الرغم من عدم وجود تصريح عمل معك أصالً  ،فان قانون العمل اإلسرائيلي
وإجراءات مؤسسة التامين الوطني اإلسرائيلية في التعويض فإنها تسري عليك  ،ولكن من الضروري ان يكون لديك بعض إثباتات
العمل من اجل توثيق وتأكيد عالقة العمل بينك وبين المشغل أمام القضاء .

مع التكرم بقبول فائق االحرتام،،،
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وداخل اخلط األخضر
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