
من نحن
"معغاليم" هو صندوق بتمويل من الدولة متت إقامته لصالح العامل بسن ٥٠ فام 
فوق والذين ميارسون مهناً منهكة ألكرث من ٧ سنوات متواصلة، أو لديهم ٢٠ سنة 

أقدمية بدون تحديد السن.
العامل الذين من املؤكد أن بعضهم يشعرون باإلنهاك، ميكنهم االنتقال إىل مسار 
تأهيل، تطوير، أو تغيري مهنة بتمويل كامل من الصندوق. وعندها يستفيد رب 

العمل من عامل راض اكرث، مهني أكرث وذي إنتاجية أعىل.  

املسارات
صندوق "معغاليم" يعرض مسارين مركزيني، يعمالن بتنسيق كامل مع رب العمل، من 

أجل ضامن التعاون املثمر بني اإلدارة والعامل لصالح منو وازدهار املنظمة. 
مسار ترقية وتطوير عامل

يف هذا املسار ميول الصندوق وبشكل كامل مسار تأهيل، تطوير أو تغيري مهنة 
ميكنهم  الصندوق  معايري  يستوفون  الذين  العامل  فإن  ذلك،  إىل  إضافة  للعامل. 

الحصول عىل بدل معيشة خالل فرتة التعليم.
مسار تقاعد مبكر

بدل  التقاعد،  سن  قبل  سنتني  حتى  العامل  الصندوق  مينح  املسار  هذا  يف 
املسار  هذا  القانون.  يف  محدد  هو  مام  أبكر  التقاعد  من  ميكنهم  معيشة، 
إىل  الخروج  فيهاعن  العامل  ميتنع  التي  الحاالت  يف  الرد  توفري  إىل  يهدف 
وإنتاجيته.   صحته  تترضر  قد  لذلك  ونتيجة  اقتصادية،  العتبارات  املبكر  التقاعد 

ما هي املهنة املنهكة؟
تعترب مهنة كمهنة منهكة إذا توفر بخصوصها أثنان عىل األقل من املميزات التالية:

 عمل ينطوي عىل حمل األثقال بشكل متواصل.
 عمل يتطلب الوقوف بشكل متواصل.

 عمل بدين يف ظروف مناخية صعبة.
 عمل يف محيط من الضجة واإلنهاك يؤدي إىل ضعف السمع.

 عمل يف ظروف حرارة ورطوبة ، دون عالقة لذلك بحالة الطقس.
 عمل يف ظروف باردة، دون عالقة لذلك بحالة الطقس.

 عمل يف محيط من املواد الخطرة.
 عمل يف محيط من الروائح الكريهة.

 سائقون ومشغلو معدات آلية هندسية مطالبون بسفريات متواصلة. 
 عمل يف خطورة أمان عالية.

 عمل يف ورديات ثابتة ملدة طويلة، وعىل األقل ٤ ورديات مسائية/ليلية يف الشهر. 
 عامل يعاين من اإلنهاك عىل أساس تحديد طبي للجنة تابعة إىل مؤسسة التأمني الوطني.

افحص اآلن  إذا كان عاملك يستحقون االمتيازات الخاصة 
التي نعرضها وهكذا ستتمكن من االستفادة من ميزانية  

الصندوق هذا العام. 

حني يحصل عاملك عىل تطوير مهني بتمويل من 
الدولة، وتزدهر منظمتك بفضل عامل راضني، جيدين 

وناجعني أكرث،  هذا هو االقتصاد االجتامعي!

بغية االندماج يف نشاط الصندوق واالستفادة من االمتيازات الخاصة 
التي نعرضها يف هذا العام، اتصلوا بنا عىل رقم هاتف

 1-800-071-144
 www.magalim.org.il    او زوروا موقعنا 




