
Зароб�тна плата-
 М�н�мальна зароб�тна плата за роботу на повну ставку (не б�льше 182 годин на м�сяць)
складає 5600 шекел�в, а м�н�мальна зароб�тна плата за годину роботи складає 30,76
шекел�в. Роботодавц� в буд�вельн�й галуз� зобов'язан� наймати �ноземних роб�тник�в не
менше н�ж на 211 годин на м�сяць, при цьому не менше 29 годин роботи будуть
понаднормов�, з б�льш високою зароб�тною платою в�дпов�дно до �зраїльського
законодавства. Отже, при цьому зароб�тна плата за м�сяць з наднормовими буде вище
м�н�мальної зароб�тної плати. Вищевказане в�дноситься до зароб�тної плати брутто до
допустимих в�драхувань, зазначених нижче.

Понаднормова робота:
Звичайний робочий час не перевищує 8 годин на день при 6-денному робочому тижн�.
Якщо ви працювали понад в�с�м годин на день, ви отримаєте за перш� дв� години
понаднормової роботи 125% в�д вашої звичайної погодинної оплати прац�; за кожний
наступний додатковий час - на оплату в розм�р� 150% в�д звичайної зароб�тної плати.

Витрати на проїзд -
якщо Ваш роботодавець не надає Вам транспорт для поїздки на роботу, Ви
маєте право на в�дшкодування роботодавцем транспортних витрат в�д м�сця роботи
до м�сця вашого проживання � назад в�дпов�дно до ставки участ� роботодавця, яка
пер�одично оновлюється � в даний час складає 22.6 шекеля, або варт�сть
проїзного квитка (оплачується дешевший вар�ант). Якщо вам необх�дно прибути на
робоче м�сце, яке знаходиться на в�дстан� б�льше 40 км в�д вашого м�сця
проживання, � роботодавець не надасть вам транспорт, Ви маєте право на
в�дшкодування в розм�р� 150% в�д зазначеної ставки.

В�драхування:
Роботодавець зобов'язаний в�дняти в�д Вашої зароб�тної плати р�зн�
в�драхування в�дпов�дно до закону (прибутковий податок � соц�альне
забезпечення) � може в�дняти додатков� суми, наприклад, на житло, додатков�
витрати та медичне страхування (в�дпов�дно до сум, встановлених
законодавством). Розм�р в�драхувань не може перевищувати 25% в�д м�сячної
зароб�тної плати. Отримати детальну �нформац�ю про вс� дозволен� в�драхування
можна на стор�нц�, опубл�кован�й на веб-сайт� Управл�ння р�зними мовами за
адресою:https://www.gov.il/he/departments/general/foreign_workers_rights_booklets
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Роботодавець зобов'язаний виплачувати Вашу зарплатубезпосередньо на банк�вський
рахунок в Ізраїл�, який в�дкритий т�льки на Ваше �м'я.  
    
Категорично заборонена виплата зароб�тної плати гот�вкою.    

Ваш роботодавець зобов'язаний виплачувати зароб�тну плату не п�зн�ше дев'ятого числа
м�сяця, наступного за м�сяцем роботи.
          
Роботодавець зобов'язаний щом�сяця надавати плат�жну в�дом�сть зароб�тної плати, в
як�й вказуються зароб�тна плата, її складов� � утримання в�дпов�дно до закону.        

Зверн�ть увагу - отримання оплати за понаднормову роботу гот�вкою незаконно �
невиг�дно!

Ви маєте право на щотижневий вих�дний тривал�стю не менше 36 годин посп�ль.
Вих�дний включатиме в себе суботу, якщо �нше не погоджено з Вами в письмов�й форм�.  

Роботодавець не має права викликати Вас на роботу у вих�дний, п�д час
в�дпустки або в святков� дн�.

У раз� порушення Ваших прав ми рекомендуємо звертатися
до Інформац�йного центру �ноземних роб�тник�в або

 до Уповноваженого з прав
�ноземних роб�тник�в при М�н�стерств� прац� за адресою:

     

foeignr@labor.gov.il або по телефону: 074-7696161 � по
телефону 050-6290758

за допомогою текстових пов�домлень або через
додаток WhatsApp.

Для запитань та �нформац�ї
Зателефонуйте в наш

"кол-центр для �ноземних роб�тник�в" 
1-700-707-899

Або через онлайн-форму:
https://cimihotline.formtitan.com/homepage#/
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