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ამ დოკუმენტში განმარტულია ისრაელში უცხოელი მშრომელების ძირითადი 

უფლებები და მოვალეობები. ეს რეზიუმე მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციაა და არ 

წარმოადგენს კანონს, რეგულაციას, სავალდებულო  ფორმის ნაცვლობას. 

 

ამ მემორანდუმში აღწერილია ისრაელში ვიზისა და ბინადრობის ნებართვასთან 

დაკავშირებული პირობები და ვალდებულებები. არის ზოგადი პირობები, 

რომლებიც გამოიყენება უცხოელი მუშახელის უმეტეს ნაწილში მსხვილი 

დასაქმების ინდუსტრიაში, სადაც ისრაელში დასაქმებულია უცხოელი მუშები. 

შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს დამატებითი პირობები ან ვალდებულებები, 

რომლებიც ამ მემორანდუმში არ არის ნახსენები. გარკვეულ სფეროებში მყოფ 

უცხოელ მუშებზე ან სპეციალურ ან განსაკუთრებულ გარემოებებში 

 

ამ წესდებით განსაზღვრული სამუშაო პირობები მინიმალური პირობებია. თუ 

დამსაქმებელი და დასაქმებული შეთანხმდნენ კონკრეტულ საკითხთან 

დაკავშირებით უკეთესი სამუშაო პირობების შესახებ, ან თუ უკეთესი პირობები 

განისაზღვრება კოლექტიური ხელშეკრულების ან გაგრძელების ბრძანებების 

საფუძველზე, რომლებიც ვრცელდება დასაქმებულის სამუშაო ადგილზე, მაშინ  

ვრცელდება.ამ დოკუმენტში მითიებული პირობების ნაცვლად დასაქმებულზე 

ვრცელდება ის უკეთესი პირობები  

როგორც წესი, ისრაელში უცხოელ მუშაკს აქვს იგივე სამუშაო პირობები, 

რომლითაც  უფლებამოსილია ისრაელეკი მუშაკი. ამ ძირითადი უფლებების 

გარდა, დამატებით, დამსაქმებლებმა უნდა უზრუნველყონ თავიანთი უცხოელი 

მუშაკებისთვის წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება, კერძო სამედიცინო 

დაზღვევა და სათანადო საცხოვრებელი . 

 

ამ მემორანდუმში მითითებული თანხები დროდადრო განახლდება. ეს უფლება 

ასახავს ისრაელის სახელმწიფოში არსებულ სამართლებრივ ვითარებას 2022 წლის 

იანვრის შესაბამისად . 

სარჩევი 

4   )გვერდი( დასაქმება კანონიერი1.   

 4   :ზოგადი. ა 

6   შეზღუდვები და წესები სპეციალური - მუშაკები მომვლელი უცხოელი. ბ 

 წინასწარი პერსონალების მომვლელი უცხოელი პერიოდი სპეციალური1.  

6     შეტყობინებისთვის წერილობითი 

 დამსაქმებლის მუშაკთა მომვლელ უცხოელი შეზღუდვები გეოგრაფიული2.  

7     შესახებ შეცვლის 
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 სამუშაო ხშირი მუშაკებზე მომვლელ უცხოელ მათ კონტროლი სპეციალური3.  

7      ცვლილებები 

 მიერ  ფირმის საბროკერო სააგენტოების კერძო მუშაკების მომვლელი უცხოელი4.  

8   :მოთხოვნები რეგისტრაციის 

   წესები და შეზღუდვები სპეციალური - მუშაკები უცხოელი სფეროს სამშენებლო . გ 

9 

  

10   გაგრძელება ვადის მოქმედების ვიზის სამუშაო და ვიზა სამუშაო2.   

  

10    ზოგადი. ა  

12     პერიოდები ყოფნის ნებადართული დამატებითი. ბ 

12    შეფები სპეციალისტი და მუშაკები უცხოელი სფეროს მეურნეობის სოფლის1.   

12    სფეროში სასტუმრო და სფეროში სამშენებლო მუშაკები უცხოელი2.  

12    სფეროში მოომვლლთა მუშაკები უცხოელი3.  

 მოომვლლთა გამოიყენება რომლებიც, შეზღუდვები სავიზო სპეციალური . გ

13   მუშაკებზე უცხოელ სფეროში 

13   იმყოფებიან დაუსაქმებლად რომლებიც მუშაკები უცხო მომვლელი1.   

  )თვემდე63 -(51 თანამშრომელი უცხოელი შემცვლელი როგორც, რეგისტრაცია2. 

 13 

14    მუშაკები უცხოელი დასაქმებული  სფეროში მოომვლლთა3.  

 შეზღუდული მძიმე განსაკუთრებით ვიზა სამუშაო სპეციალური4.  

14     მოვლისთვის პირთა მქონე შესაძლებლობის 

15     სფეროები ნებადართული დასაქმების3.   

16   შეფერხება პასპორტის4.  

16    დაზღვევა ჯანმრთელობის5.   

16    დაზღვევა სოციალური6.  

17    ადგილი საცხოვრებელი7.  

17   ხელშეკრულება შრომითი წერილობითი8.  

17    კომპონენტები მისი და ხელფასები9.   

19    გამოქვითვები ხელფასის10.  

22    ბიულეტენი და შვებულება, დღე დასვენების ყოველკვირეული11.  
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23    შეწყვეტა სამუშაოს12.  

23    ზოგადი - შეტყობინება წინასწარი. ა 

23      მუშაკები სფეროს მოომვლლთა - შეტყობინება წინასწარი. ბ 

23     ანაზღაურება გათავისუფლებისთვის . გ 

24     მუშაკისთვის უცხოელი ანაბარი .დ 

25     შეტანა საჩივრების13.  

26      შევიწროება სექსუალური14.  

26     ვაჭრობა ადამიანებით და მონობა15.  

 26     ინფორმაცია საკონტაქტო ზოგადი16.   

1. კანონიერი დასაქმება 

ა. ზოგადი 

მხოლოდ იმ დამსაქმებლებს, რომლებსაც აქვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მოსახლეობისა და საემიგრაციო ორგანოს დასაქმების მოქმედი ნებართვა 

(შემდგომში - მოსახლეობის ორგანო), შეუძლიათ დაიქირაონ უცხოელი მუშები და 

მხოლოდ უცხოელი მუშაკები, რომლებსაც აქვთ შესაბამის სფეროებში 

ბინადრობისა და მუშაობის ნებართვები, როგორც ეს განსაზღვრულია 

მოსახლეობის ორგანოს მიერ. (შემდგომში:B / 1 ტიპის სამუშაო ვიზა) დასაქმება 

შესაძლებელია დამსაქმებელთა მიერ დასაქმების ნებართვების შესაბამისად. 

 

ლიცენზირებული დამსაქმებლები, რომლებიც ასაქმებენ უცხოელ მუშებს, 

ვალდებულნი არიან დაარეგისტრირონ ეს უცხოელი მუშები დასაქმების 

დაწყებამდე, მოსახლეობის ორგანოს პროცედურების შესაბამისად, რომლებიც 

ეხება შესაბამის დასაქმებას. 

უცხოელი მუშები უნდა იყვნენ დასაქმებულები თავიანთი კანონიერი 

დამსაქმებლის მიერ. აკრძალულია უცხოელი მუშაკების დასაქმება ნახევარ 

განაკვეთზე. 

 

უცხოელი მუშაკებს აქვთ მუშაობის უფლება მხოლოდ ლიცენზირებულ 

დამსაქმებელთან, რომელთანაც ისინი რეგისტრირებულნი არიან იმ დროს. 

უცხოელ მუშაკებს არ აქვთ მუშაობის უფლება სხვა დამსაქმებელთან, თუნდაც 

სამსახურში შესვენების, შვებულების, დასვენების დღეების ან ჩვეულებრივი 

სამუშაო საათების შემდეგ. უცხოელი მუშა, რომელიც დასაქმებულია სხვა 

დამსაქმებელთან, მისი ამჟამინდელი რეგისტრირებული დამსაქმებლის გარდა, 

სავარაუდოდ, დეპორტირდება. დამსაქმებელი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ 

უკანონოდ ასაქმებს უცხოელ მუშაკს, შეიძლება დაჯარიმდეს ან სისხლის 

სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს. 
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უცხოელი მუშას ეძლევა სამუშაო ვიზა, რომლის საშუალებითაც მას შეუძლია 

უცხო ქვეყნებიდან შესვლა ისრაელში, კონკრეტული ლიცენზირებულ 

დამსაქმებელთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, 

რომელის თანახმადაც მუშაკი თანახმაა იმუშაოს ისრაელში. ამრიგად, 

დასაქმებულის სამუშაო ვიზა (B / 1 ტიპის ვიზა) განპირობებულია უცხოელი 

მშრომელის გულწრფელი და ნამდვილი მიზნით რომ იმუშაოს იმ 

დამსაქმებლისთვის, რომელმაც ის ისრაელში მოიწვია. თუ უცხოელი მუშაკი 

ჩამოვა ისრაელში პირველი მოსვლის შემდეგ, და დატოვებს დამსაქმებელს, 

რომელმაც იგი მიიწვია ქვეყანაში მისი ჩამოსვლიდან ცოტა ხნის შემდეგ, 

რომელმაც ის მოიწვია გულწრფელი და ნამდვილი მიზნით მაგრამ უცზოელმა 

მუშაკმა არაგულწტფელად გამოიყენა ეს, ის შეიძლება გააძევეს ისრაელიდან 

მიღებული სამუშაო ვიზის ბოროტად გამოყენების გამო, წინასწარი გაფრთხიკების 

შემდეგ.  

 

უცხოელ მუშაკებს, რომელთაც სურთ დატოვონ დამსაქმებელი ან შეცვალონ 

ამჟამინდელი დამსაქმებელი სხვა დამსაქმებლით, გულწრფელი მცდელობის 

შემდეგ იმუშაონ თავიანთ დამსაქმებელთან, რომელმაც ისინი მიიწვია ისრაელში, 

არ სჭირდებათ თავდაპირველი დამსაქმებლისგან "ნებართვა". ამავე დროს, 

დასაქმებულმა, რომელიც თავის ამჟამინდელ დამსაქმებლის დატოვებას 

ცდილობს, წინასწარ უნდა აცნობოს დამსაქმებელს (და რეგისტრირებულ კერძო 

ბიუროებს) დამქირავებლის შეცვლის სურვილის შესახებ. საჭირო წინასწარი 

შეტყობინების შესახებ დეტალებისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული განყოფილება 

"დასაქმების შეწყვეტა". უძრავი ქონების კერძო სააგენტოები, დაკომპლექტებული 

კომპანიები ან სხვა სუბიექტი არ დაავალდებულებს უცხოელ მუშაკს გადაიხადოს 

ნებისმიერი საკომისიო გადასახადი ისრაელში ახალი სამუშაოების მოძიებაში 

გაწეული დახმარებისთვის. 

 

უცხოელ მუშაკს, რამდენადაც მან არ დაასრულა მისთვის მინიჭებული 

მაქსიმალური ვადა ისრაელში, და რომელიც არ არის დასაქმებული,  აქვს 90 

დღემდე ვადა წინა დამსაქმებელთან სამუშაოს შეწყვეტის დღიდან, სხვა სამუშაოს 

საპოვნელად . და დარეგისტრირებულ სფეროში უფლებამოსილ დამსაქმებელთან 

მუშაობისთვის. მოსამსახურემ, რომელიც კანონიერად არ არის რეგისტრირებული 

მოსახლეობის ორგანოს ჩანაწერებში, როგორც იურიდიული თანამშრომელი, უნდა 

დატოვოს ისრაელი 90 დღის განმავლობაში, ხოლო თუ თანამშრომელი არ 

დატოვებს ისრაელს ნებაყოფლობით, ის შეიძლება დააპატიმრონ და გააძევონ 

ისრაელიდან. 

ყურადღებით! უცხოელი მუშაკი, რომელსაც სურს დარჩეს ისრაელში 90 დღეზე 

მეტი ხნის განმავლობაში სამუშაოს გარეშე, სამედიცინო მიზეზების გამო, წინასწარ 

უნდა დაუკავშირდეს ხელისუფლებას ელფოსტით PT-T@Avoda.piba.gov.il, 

დამხმარე დოკუმენტებით. 
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თუ ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ გამართლებულია უცხოელი მუშაკი 

ისრაელში სამუშაოდ 90 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში დარჩეს, მაგალითად, 

სამედიცინო ვიზიტზე უახლოესი დანიშვნის შემთხვევაში, სასამართლოში 

ჩვენების მიცემის ახლო თარიღის შემთხვევაში, ან სოციალური დაცვის 

სამედიცინო კომიტეტში დასწრების თარიღიდან (სამუშაო შემთხვევის 

შემთხვევაში), ორგანო გასცემს B/2 ლიცენზიას (ტურისტი) (რომელიც არ იძლევა 

ისრაელში მუშაობის უფლებას). 

თანამშრომელს შეეძლება მიმართოს, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ასევე მოითხოვოს 

ლიცენზიის გაგრძელება დამატებითი ვადით. 

ისრაელში მუშაობის გარეშე 90 დღის განმავლობაში ყოფნა B/2 ლიცენზიის 

მოთხოვნის ან მოპოვების გარეშე შეიძლება გამოიწვიოს დაკავება და გაძევება, 

ასევე უკანონო ყოფნისთვის ყოველთვიური დეპოზიტის გამოქვითვა. 

Ეს არის მნიშვნელოვანი! უცხოელ მუშაკს შეუძლია მოიპოვოს ინფორმაცია მისი 

რეგისტრაციის სტატუსის შესახებ მოსახლეობის ორგანოს კომპიუტერულ 

ჩანაწერებში მოსახლეობის ორგანოს ვებ – გვერდზე "ონლაინ ინფორმაცია 

დამსაქმებლებისა და უცხოელი მუშაკებისთვის" ძებნის საშუალებით, 

ინფორმაციის საიტზე დააჭირეთ ღილაკს "ინფორმაციის მოძებნა" და შეარჩიოს 

"უცხო მუშები "ვარიანტი, შესაბამისი დეტალების შევსება ფორმაში ეკრანზე 

გაიხსნება ელექტრონული" ინფორმაცია - უცხოელი მუშაკები "და შემდეგ 

დააჭირეთ ღილაკს" ინფორმაციის ნახვა ". ქვემოთ მოცემულია ზემოთ მოცემული 

ონლაინ ინფორმაციის პირდაპირი ბმული: 

 https://www.gov.il/en/service/foreign_workers_data_files / 

garigeba legaluria 

 

 

ბ. უცხოელი მომვლელი მუშაკები - სპეციალური წესები და შეზღუდვები 

 

აქ მოცემულია სამი დამატებითი შეზღუდვა მომვლელთა სფეროში სამუშაოს 

შეცვლასთან დაკავშირებით, რომელიც დაკავშირებულია მოხუც და ინვალიდ 

ადამიანებ ზე ზიანის მიყენებასთან. 

1.  სპეციალური პერიოდი უცხოელი მომვლელი პერსონალების წინასწარი 

წერილობითი შეტყობინებისთვის 

მოვლის სფეროში დასაქმებულმა უცხოელმა, რომელსაც სურს დატოვოს 

ხანდაზმული პაციენტი ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ვისთვისაც 

იგი არის დასაქმებული, წინასწარ უნდა აცნობოს წერილობითი შეტყობინებით 

ამის შესახებ იმ ბიუროს, რომელშიც ის არის რეგისტრირებული, ასევე პაციენტს ან 

პაციენტის წარმომადგენელს ან მისი ოჯახის წევრს. 
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უცხოელმა მედდის მუშაკმა ხანდაზმულ პაციენტს ან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირს (შემდგომში პაციენტი) უნდა გააცნოს მისი 

განზრახვის შესახებ  წინასწარი გაფრთხილებით, როგორც ეს განსაზღვრულია 

მოსახლეობის ორგანოს სპეციალურ პროყოკოლში არანაკლებ ქვემოთ მითითებულ 

დროის ფარგლებში: 

  

ა. თუ უცხოელი მომვლელი მუშაობდა პაციენტან შვიდი დღიდან სამ თვემდე 

ვადით: მან უნდა შეატყობინოს პაციენტს მინიმუმ შვიდი დღით ადრე მუშაობის 

შეწყვეტამდე. 

ბ. თუ უცხოელი მომვლელი მუშაობდა პაციენტან სამიდან ექვს თვემდე ვადით: მან 

უნდა გაფრთხილოს სულ მცირე 14 დღით ადრე სამუშაოს შეწყვეტის შესახებ. 

გ.  თუ უცხოელი მომვლელი მუშაობდა პაციენტან შვიდი თვიდან ერთ წლამდე 

პერიოდის განმავლობაში: მან უნდა შეატყობინოს მინიმუმ 21 დღით ადრე, სანამ 

შეწყვეტს მუშაობას. 

დ.  მუშაობის პირველი წლის შემდეგ: მან უნდა შეატყობინოს მინიმუმ ერთი თვით 

ადრე  მუშაობის შეწყვეტამდე. 

 

 უცხოელი მომვლელი რომელიც დატოვებს პაციენტს წინასწარი წერილობითი 

შეტყობინების გარეშე, როგორც ეს მითითებულია ზემოთ, ან რომელიც წინასწარ 

გაემგზავრება გაფრთხილების პერიოდის დასრულებამდე, სავარაუდოდ, 

დეპორტირდება ისრაელიდან, წინასწარი შეტყობინების შემდეგ.  

ამასთან ერთად, წინასწარი შეტყობინების ვალდებულება არ ვრცელდება 

განსაკუთრებულ გარემოებებში, მაგალითად უცხოელი მუშაკის ბოროტად 

გამოყენების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში არ არის მიზანშეწონილი 

მოსამსახურისგან ამ სამუშაოს გაგრძელება 

 

 2,  გეოგრაფიული შეზღუდვები უცხოელი მომვლელი მუშაკთა დამსაქმებლის 

შეცვლის შესახებ 

 

უცხოელი მომვლელი მუშაკისთვის სამსახურისთვის გაცემული სამუშაო ვიზა 

(ვიზა) განსაზღვრავს ისრაელის გეოგრაფიულ რაიონებს, სადაც უცხოელი მუშაკი 

უფლებამოსილია მიმართოს სამუშაოს, შემდეგნაირად: 

 უცხოელ მომვლელ მუშაკს, რომელსაც აქვს ვიზა, წარწერით "პერიფერიული 

არეალი", მხოლოდ დარეგისტრირება შეუძლია ისრაელის შორეულ ადგილებში 

მცხოვრები მოხუცი ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან სამუშაოდ, 

როგორც ქვეყნის ჩრდილოეთით, ისე ქვეყნის სამხრეთით. 
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უცხოელი მომვლრლი თანამშრომელი, რომელსაც აქვს ვიზა, წარწერით 

"ცენტრალური არეალი", არ აქვს უფლება იმუშაოს თელ-ავივის რაიონში, მაგრამ 

მას უფლება აქვს იმუშაოს ისრაელის სხვა რაიონებში, როგორიცაა იერუსალიმი და 

ხაიფა, აგრეთვე პერიფერიებშიც. 

უცხოელ მომვლელ მუშაკს რომელსაც აქვს ვიზა, წარწერით "თელ ავივის მიდამო", 

შეუძლია დარეგისტრირდეს მომვლელად სამუშაოდ ისრაელში 

ყოველივე ზემოთქმულის მიუხედავად, როდესაც უცხოელი მომვლელი 

მკურნალობს მის პაციენტს ცენტრალურ ან პერიფერიულ მიდამოში, როგორც ეს 

გათვალისწინებულია მისი სამუშაო ვიზით, და ის განაგრძობს მუშაობას ამ 

პაციენტისთვის, მანამ ეს პაციენტი მოკვდება ან სანამ პაციენტი სამუდამოდ გადავა 

მოხუცთა თავშესაფარში. ამის შემდეგ უცხოელ თანამშრომელს შეუძლია 

გადავიდეს სამუშაოდ სხვა პაციენტთან, რომელსაც აქვს ნებართვა უცხოელი 

მომვლელის დასაქმების შესახებ ისრაელის ნებისმიერ რაიონში, მანამ სანამ 

უცხოელი მუშაკი არ დაასრულებს ისრაელში მუშაობისთვის დაშვებული 

მაქსიმალური ვადას, და ექვემდებარება კანონიერ ახალი დასაქმების 

რეგისტრაციას ლიცენზირებული კერძო ბიუროს მიერ. 

ეს შეზღუდვა დადგენილია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მოხუცი 

დამსაქმებლები და ქვეყნის პერიფერიულ რაიონებში მცხოვრები შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირები მიიღებენ სათანადო ზრუნვას უცხოელი 

მედპერსონალების მიერ, რომლებიც მოწვეულნი არიან ისრაელში მათზე ზრუნვის 

მიზნით. 

 

 

 

 

 3,   სპეციალური კონტროლი მათ უცხოელ მომვლელ მუშაკებზე, ხშირი სამუშაო 

ცვლილებები 

 

თუ უცხოელი მომვლელი მუშაკი შეიცვლის თავის სამუშაო ადგილს ისრაელში, 

სულ მცირე, სამჯერ, ორი წლის განმავლობაში, და თუ ამ ცვლილებების გამო, 

მოსახლეობის ორგანო ეჭვობს, რომ უცხოელი თანამშრომელი იყენებს 1/1 სამუშაო 

ვიზას, თანამშრომელი შეიძლება მიიწვიონ მოსახლეობის ადმინისტრაციაში. 

სავარაუდოდ, თანამშრომელი, რომელიც აღმოჩნდება რომ  მან გამოიყენა B \ 1 

ტიპის ვიზა ბოროტად , ის დეპორტირდება ისრაელიდან, წინასწარი შეტყობინების 

შემდეგ. 

 

შრომის ცვლილებები შემდგომი მიზეზების გამო:  პაციენტის მუდმივ გადაყვანაზე 

ისეთ ინსტიტუციურ გარემოში, როგორიცაა მოხუცთა თავშესაფარი, უცხოელი 

მუშაკის გათავისუფლება პაციენტის მიერ, პაციენტის გარდაცვალება ან უცხოელი 
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მუშაკის შეწყვეტა სხვა უცხოელი მუშაკის შემცვლელად. შვებულებაში 

საზღვარგარეთ წასვლა, არ ჩაითვლება სამსახურში ცვლილებებად მუშაკის მიერ.  

ისეთ  გარემოებებში როდესაც უცხოელი მუშაკი არ არის ვალდებული განაგრძოს 

მუშაობა, მაგალითად, უცხოელი მუშაკის ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში 

სამუშაო ადგილზე, ან მისი შრომითი პირობების სერიოზული დარღვევის 

შემთხვევაში, არ ჩაითვლება B \ 1 ტიპის ვიზის  ბოროტად გამოყენებად.. 

 

4,  უცხოელი მომვლელი მუშაკების კერძო სააგენტოების საბროკერო ფირმის  მიერ 

რეგისტრაციის მოთხოვნები: 

 

უცხოელმა მომვლელი მუშაკები უნდა დარეგისტრირდნენ ისრაელში მუშაობის 

მთელი პერიოდის განმავლობაში ისრაელის ერთ – ერთ კერძო საბროკერო 

ფირმაში, რომელსაც აქვს ლიცენზია და ევალება უცხოელი მომვლელის 

დასაქმების განთავსება და ზედამხედველობა. უცხოელი მომვლელი მუშაკები არ 

არიან ვალდებულნო კონკრეტულ ბიუროსთან მუშაობით და მათ შეუძლიათ 

შეცვალონ ბიუროები, რომლებიც ექვემდებარება ახალ ბიუროს, მისი მეშვეობით 

ბიუროს ჩანაცვლებას მოსახლეობის ორგანოს ჩანაწერებში. 

ამიტომ, ყველა ახალი უცხოელი თანამშრომელი უნდა იყოს მიწვეული ისრაელში 

ლიცენზირებული ისრაელის კერძო ბიუროს მიერ, ხოლო რეგისტრირებული 

ბიუროს წარმომადგენელი უნდა შეხვდეს ახალ უცხოელ მომვლელ მუშაკს 

აეროპორტში, მიიყვანოს იგი მოხუცთა ან ინვალიდ პაციენტთა სახლში და აუხსნას 

უცხოელ მუშას საჭიროებისამებრ მისი მოვალეობები. 

ამის გარდა, ისრაელის კერძო ბიუროს სოციალურმა მუშაკმა ან კვალიფიციურმა 

წარმომადგენელმა უნდა მოინახულოს მოწვეული პაციენტი და უცხოელი მუშაკი 

ყოველი ახალი მოთავსებიდან 30 დღის განმავლობაში და მოინახულოს ისინი 

წელიწადში ორჯერ მაინც, რათა დარწმუნდეს, რომ განთავსება სწორად ჩატარდა, 

და მოაგვაროს თუკი რაიმე პრობლემა არსებობს. 

 

პასუხისმგებელმა კერძო ბიურომ ასევე უნდა მიაწოდოს უცხოელ მედპერსონალს 

კერძო ბიუროს წარმომადგენლის ტელეფონის ნომერი, რომელთან დაკავშირება 

შეიძლება კითხვების ან პრობლემების შემთხვევაში, ასევე მისცეს მას "განსახლების 

წერილი", რომელშიც აღწერილია თანამშრომლის მონაცემები, დამსაქმებლის 

მონაცემები და პირადი ინფორმაცია.: ბიუროს დეტალები 

კერძო ბიურომ უნდა აცნობოს მოსახლეობის ორგანოს ერთი კვირის განმავლობაში 

უცხოელი მუშაკის ნებისმიერი ცვლილების შეტანის შესახებ მან უნდა 

უზრუნველყოს უცხოელი მუშაკის B / 1 ტიპის ვიზის მოქმედების ვადის 

გაგრძელება ყოველწლიურად მოსახლეობის ორგანოსთან დაკავშირებით და 

დაეხმარეთ მუშაკს მოიძიოს ალტერნატიული კანონიერი სამუშაო მომვლელობის 

სფეროში. ისრაელში ჯერ არ არის დადგენილი კანონით მომვლელობის სფეროში 

მუშაობის მაქსიმალური ვადა. 
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კერძო ბიუროს წარმომადგენლები ვალდებულნი არიან დახმარება უნდა გაუწიონ 

პაციენტს და უცხოელ მუშაკს, საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც რაიმე 

გაურკვევლობა ან პრობლემა ჩნდება სამუშაო ადგილზე, ისრაელში კანონიერად 

მუშაობის მთელი პერიოდის განმავლობაში. 

 

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, ისრაელის კერძო ბიუროებს არ შეუძლიათ 

დააკისრონ გადასახადი უცხოელი მომვლელების დაქირავებაზე, ხოლო უცხოელი 

მშრომელების წარმოშობის ქვეყანაში უცხოელი ბიუროების განთავსება, 

რომლებიც ისრაელში გაგზავნიან უცხოელი მომვლელების მუშაკები ისრაელის 

კერძო ბიუროებთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად ერთჯერადი 

გადასახადი უცხოელი მომვლელებისგან რომელიც არ აღემატება 3,811.02 შეკელს. 

გარდა ამისა, უცხოელი თანამშრომელი ვალდებულია გადაიხადოს ისრაელში 

ფრენის ბილეთის თანხა და თავის ქვეყანაში დასაბრუნებელი ბილეთის 

ღიებულებაც.  

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: უცხოელი მომვლელების პერსონალი რეგულარული 

სამუშაო კვირის განმავლობაში უნდა ცხოვრობდეს პაციენტების სახლებში. 

აკრძალულია "სახლს გარეთ საცხოვრებელი ადგილის შესახებ" შეთანხმება ან 

ნაწილობრივი დასაქმება.  

გ. უცხოელი მუშები სამშენებლო სფეროში - და ამის სპეციალური შეზღუდვები და 

წესები 

 

სამშენებლო სფეროში დასაქმებულ უცხოელ მშრომელებს შეუძლიათ სხვა 

დამსაქმებელთან გადასვლა მხოლოდ კვარტალში ერთხელ -  ყოველი წლის 1 

იანვარს, 1 აპრილს, 1 ივლისსა და 1 ოქტომბერს, დამსაქმებელზე წინა 

წერილობითი შეტყობინების შემდეგ. 

 

 თუ დასაქმებულს სურს სხვა დამსაქმებელთან გადასვლა, გარდა ამ კვარტალური 

თარიღებისა, და დაამტკიცებს, რომ მისმა ამჟამინდელმა დამსაქმებელმა დაარღვია 

მისი უფლებები, დასაქმებულს შეუძლია მოითხოვოს იმის ნებართვა რომ 

დაუკავშირდეს უცხოელი მშრომელთა უფლებების დირექტორს შრომის 

სამინისტროში (იხ. საკონტაქტო ინფორმაცია ქვემოთ მოცემულ განყოფილებაში 

"საჩივრები." 

სამშენებლო სფეროში უცხოელ მუშებს, რომლებიც ისრაელში მოდიან შრომითი 

ხელშეკრულების შესაბამისად, ლიცენზირებულ დამსაქმებელ კონტრაქტორთან , 

და რომელთაც სურთ შეცვალონ დამსაქმებელი როგორც ზემოთ არის 

მითითებული, მხოლოდ სხვა დამსაქმებელთან გადასვლით, რომელიც ასევე არის 

დამსაქმებელი ლიცენზირებული კონტრაქტორი უცხოელი მუშების დასაქმებაში - 

სამშენებლო სფეროში. 
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სამშენებლო სფეროს უცხოელ მუშებს, რომლებიც ისრაელში ჩამოდიან 

რეგისტრირებულ უცხოელ კონტრაქტორთან (სამშენებლო კომპანიასთან) 

დასაქმების ხელშეკრულების შესაბამისად, როგორც ეს მითითებულია მათ ვიზასა 

და სამუშაო ნებართვაში, მხოლოდ ამ სამშენებლო კომპანიებს შეუძლიათ 

გაცვლიან სამუშაოს და შეიძლება არ იმუშაონ ლიცენზირებულ 

კონტრაქტორებთან.. 

დასაქმებულმა, რომელიც ცდილობს შეცვალოს დამქირავებელი, უნდა 

წარუდგინოს განცხადება მოსახლეობის ორგანოს ახალი მთხოვნილი 

დამსაქმებლის მეშვეობით. ახალ დამსაქმებელთან მუშაობა შეიძლება დაიწყოს 

მხოლოდ მოსახლეობის ორგანოსგან წერილობითი დადებითი  პასუხის მიღების 

შემდეგ, რომელიც გადაეგზავნება ახალ დამსაქმებელს, რომელიც ვალდებულია 

აცნობოს დასაქმებულს. 

 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, დამსაქმებლის მხრიდან უცხოელი მშრომელის 

მიმართ სერიოზული დარღვევების შემთხვევაში, უცხოელმა მიშამ, რომელიც 

დასაქმებულია რეგისტრირებულ უცხოელ კონტრაქტორში (შემსრულებელი 

კომპანია), შეუძლია სპეციალური მოთხოვნა წარუდგინოს მოსახლეობის ორგანოს, 

ლიცენზირებულ დამსაქმებლის გამოცვლის განსაკუთრებული ნებადართვის 

შესახებ. მისი დამსაქმებელი კონტრაქტორი, ან პირიქით., და საჩივრის განხილვის 

შემდეგ,  გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსახლეობის ორგანო. 

 

 

 

 

 

2.   სამუშაო ვიზა და სამუშაო ვიზის მოქმედების ვადის 

გაგრძელება .  

ა. ზოგადი 

ისრაელის კანონის თანახმად, უცხოელ მუშებს უფლება აქვთ ისრაელში იმუშაონ 

მხოლოდ დროებითი პერიოდის განმავლობაში, რომლის ბოლოს მათ 

დაუყოვნებლად უნდა დატოვონ ისრაელი. თუ ისინი დაარღვევენ ამ 

ვალდებულებას, სავარაუდოდ დაპატიმრდებიან და გაძევებულნი იქნებიან 

ისრაელიდან. 

 

სამუშაო ვიზებს ისრაელში (B / 1) გასცემენ ისრაელის საელჩოები საზღვარგარეთ, 

მოსახლეობის უფლებამოსილ ორგანოში წარდგენილი განცხადების საფუძველზე, 

უფლებამოსილი დამსაქმებლის სახელით, კერძო ბიუროს მეშვეობით ან ისრაელსა 
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და აშშ-ს შორის ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე. თანამშრომლის 

წარმოშობის ქვეყანა - ექვემდებარება შესაბამის პროცედურებს, ტესტებს და 

დამტკიცებას მოსახლეობის ორგანოს მიერ. 

 

ისრაელში შემოსული უცხოელი, რომელიც არ იყენებს B / 1 ტიპის ვიზას, 

მაგალითად, ტურისტი ან სტუდენტი, ვერ შეძლებს მისი ვიზის გადაკეთებას 

სამუშაო ვიზაში ან სამუშაო ნებართვის მიღებას ისრაელში ჩასვლის შემდეგ. B / 1 

ტიპის მოსახლეობის ორგანოს მიერ გაცემული ვიზა შეზღუდულია ერთი წლის 

მუშაობის პერიოდით  უცხოელი მუშაკისთვის. შესაბამისად, მაშინაც კი, თუ 

დამსაქმებლის მიერ გაცემული სამუშაო ნებართვა ძალაშია უფრო ხანგრძლივი 

პერიოდის განმავლობაში, დასაქმებულის სამუშაო ვიზა გაიცემა არა უმეტეს ერთი 

წლის ვადით. 

 

სამუშაო ვიზის გახანგრძლივების შესაძლებლობა ექვემდებარება მოსახლეობის 

ორგანოს გადაწყვეტილებას და შეხედულებისამებრ. მომვლელი სფეროს გარდა 

(რომელიც ქვემოთ დეტალურად იქნება აღწერილი), სამუშაო ვიზა არ 

გაგრძელდება 63 თვეზე მეტი ვადით, თანამშრომლის ისრაელში პირველი 

შესვლის დღიდან. 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ყოფნის მაქსიმალური დაშვებული პერიოდი 

შეიძლება მოკლე იყოს გარკვეული სახის უცხოელი მუშებისთვის, მაგალითად, 

სეზონური მუშებისთვის, ისრაელში მოსული მუშებისათვის, რომლებიც 

კონკრეტული პროექტის განსახორციელებლად არიან ან სპეციალური 

ხელშეკრულების საფუძველზე ისრაელში შემოსულებისთვის. ამ შემთხვევებში 

ყოფნის უფრო მოკლე პერიოდი შეესაბამება თანამშრომლის ჩამოსვლის 

გარემოებებს და მოსახლეობის ორგანოს შესაბამის პროცედურებს. 

 

ისრაელის კანონმდებლობის ბოროტად გამოყენების ან დარღვევის შემთხვევაში, ან 

შესაბამისი სხვა ცრუ მოქმედებების ჩადენის საფუძველზე,  მათ შორის ცრუ 

განცხადებები მის სავიზო განაცხადთან დაკავშირებით, ისრაელში ჩასვლა იმ 

დამქირავებლის დატოვების განზრახვით რომელთანაც მან ხელი მოაწერა სამუშაო 

კონტრაქტს. შემთხვევები, როდესაც აღმოჩნდება, რომ თანამშრომელი არ არის 

შესაფერისი შრომის სფეროში რისთვისაც ის ისრაელში ჩამოვიდა, ან თუ 

აღმოჩნდა, რომ თანამშრომელს პირველი ხარისხის ნათესავები ჰყავს (გარდა 

ძმებისა და დებისა, რომლებიც მან განაცხადა) ისრაელში., მოხდება უცხოელი 

მუშაკის განდევნა ისრაელიდან სამუშაო ვიზის გაუქმებით ან არ 

გაუქნებით,წინასწარ გაფრთხილების შემდეგ.,  გარდა ამისა, მოსახლეობის 

ორგანომ შეიძლება უარი თქვას სამუშაო ვიზის მოქმედების ვადის გაცემაზე ან 

გახანგრძლივებაზე ან ამ ტიპის ვიზის გაუქმებაზეც კი, თუ შესაბამისი 
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გარემოებების გამო გაირკვა, რომ განმცხადებელი აპირებს დასახლებას ისრაელში, 

ან ის არ აპირებს თავისი მუშაობის პერიოდის ბოლოს ისრაელის დატოვებას. 

 

მოქმედი სამუშაო ვიზის მქონე უცხოელი თანამშრომელი, რომელსაც სურს 

დაბრუნდეს ისრაელში საზღვარგარეთ ვიზიტის შემდეგ, უნდა მივიდეს ისრაელის 

დატოვებამდე, პირადად მოსახლეობის ორგანოს ერთ – ერთ რეგიონულ 

განყოფილებაში და მიიღოს სპეციალური ვიზა სახელწოდებით "Inter-Visa", 

რომელიც საშუალებას აძლევს მას დაბრუნდეს ქვეყანაში, მოსახლეობის ორგანოს 

შესაბამისი პროცედურების თანახნად. თანამშრომლის მიერ გადასახდელი 

"ინტერვიზის" ღირებულებაა 180 შეკელია (ეს თანხა ყოველწლიურად განახლდება 

ცხოვრების ინდექსის შესაბამისად). უცხოელი თანამშრომელი რომელიც ისრაელს 

"ინტერვიზის გარეშე" დატოვებს, ისრაელში დაბრუნების უფლებას არ მიიღებს. 

 

 

ბ. დამატებითი ნებადართული ყოფნის პირობები 

მოსახლეობის ორგანო გარკვეულ შემთხვევებში საშუალებას აძლევს უცხოელ 

მუშებს დამატებითი შეზღუდული პერიოდით დარჩნენ ისრაელში, რომლის 

განმავლობაშიც მათ საშუალება ექნებათ ისრაელში იყვნენ სამუშაო ვიზის 

შესაბამისად, ისრაელში ყოფნისთვის დაშვებული მაქსიმალური პერიოდის 

დასრულების შემდეგ. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უცხოელ მუშაკს არ აქვს 

უფლება იმუშაოს ზემოაღნიშნულ ყოფნის დამატებითი პერიოდის განმავლობაში 

და ეს ვადა გაიცემა მხოლოდ ისრაელიდან გამგზავრების მზადების მიზნით. 

ქვემოთ მოცემულია წესები გარკვეული დარგების მიხედვით ყოფნის დამატებითი 

პერიოდის შესახებ  

 

 1,   სოფლის მეურნეობის სფეროს უცხოელი მუშაკები და სპეციალისტი 

მზარეულები   . 

მოსახლეობის ორგანოს პროცედურები საშუალებას აძლევს სოფლის მეურნეობის 

სფეროში მყოფ უცხოელ მუშებს, აგრეთვე და პროფესიონალ მზარეულებს, 

რომლებმაც დაასრულეს მაქსიმალური ლეგალური ვადა ისრაელში, დარჩნენ 

ქვეყანაში დამატებით 60 დღის განმავლობაში, მათი ბოლო თარიღის დღიდან 

ლეგალური სამსახურისა. დარჩენის დამატებითი პერიოდი ითვალისწინებს და 

მიზნად ისახავს თანამშრომელს მიერ ისრაელის დატოვებისთვის მზადების 

დასრულებას. 

 

 

2, უცხოელი მუშაკები სამშენებლო სფეროში და სასტუმრო სფეროში 
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უცხოელი მშრომელები სამშენებლო სფეროში და სასტუმროს სფეროში მუშაობის 

ბოლო კანონიერი პერიოდის დასრულებიდან მხოლოდ 30 დღეს იღებენ ისრაელის 

დასატოვებლად. სამშენებლო და სასტუმროს სფეროებში მუშების დამატებითი 

ხანმოკლე პერიოდი მოსახლეობის ორგანოს მიერ განპირობებულია ამ სფეროებში 

მოქმედი უცხოელი მუშაკებისთვის უკეთესი მოწყობით, რაც საშუალებას აძლევს 

თანამშრომლებს საშუალება მიიღონ თავიანთი დამსაქმებლების მიერ 

განკუთვნილი თანხები, როგორც განვადების ანაზღაურება და პენსია. 

გადასახადები და ა.შ.  

 .  3,  უცხოელი მუშაკები მიმვლელთა სფეროში 

უცხოელი მომვლელები რომელიც წყვეტს კანონიერი სამსახურს დატოვებას 

ისრაელში, უფლება აქვს 90 დღის განმავლობაში დარჩეს ისრაელში, ბოლო 

მიცემული სამუშაოს თარიღის დასრულებიდან ქვეყნდან გასამგზავრებლად.. 

  

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: უცხოელი თანამშრომელი, რომელიც არალეგალურად 

რჩება ისრაელში ზემოაღნიშნულის შესაბამისად დარჩენის დამატებითი პერიოდის 

შემდეგ, დაექვემდებარება გამოქვითვას მისი "ანაბრის" ოდენობიდან, როგორც ეს 

მითითებულია ქვემოთ მოცემულ "დასაქმების შეწყვეტის" ნაწილში. უკანონოდ 

ზედმეტად გადახდილი ექვსი თვის შემდეგ, თანამშრომელმა შეიძლება დაკარგოს 

ანაბრის სრული ოდენობა. 

 

დისტანცია დაიკავეთ იმ ორგანოებისგან, რომლებიც დიდხანს მუშაობას 

გპირდებათ, ან აგრეტვე იმ კრიმინალური პირებისგან, რომლებიც გასცემენ ყალბი 

ვიზებს ან პასპორტებს. სხვადასხვა ბიუროების უცხოელი მუშების კერძო 

ბიუროებისა და ლიცენზირებული მშრომელთა კომპანიების სიები, მათ შორის 

მათი საკონტაქტო მონაცემები, გამოქვეყნებულია მოსახლეობის ორგანოს ვებ – 

გვერდზე. 

  

გ.  სპეციალური სავიზო  შეზღუდვები, რომლებიც  ვრცელდება მომვლელთა 

სფეროს უცხოელ მუშაკებზე 

1, მომვლელი უცხო მუშაკები რომლებიც დაუსაქმებლად იმყოფებიან 

 ზემოთ აღნიშნულის მიუხედავად, რაც შეეხება 63 თვიან მაქსიმალურ პერიოდს, 

მომვლელთა სფეროს მომუშავა უცხოელი მუშებს, რომლებიც არ არიან 

დასაქმებულნი მოვლის სფეროში, 

 არ შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ხანდაზმული ან ახალ ინვალიდ პაციენტთან 

სამუშაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, თუ გასულია 63–51 თვე 

ისრაელში ჩამოსვლიდან,. ამიტომ, არასამუშაო უცხოელმა მომვლელებმა უნდა 

დატოვონ ისრაელი,თუ ისინი კანონიერად არ დარეგისტრირებულან კერძო 

მემკვიდრეობის ბიუროს მეშვეობით, კანონიერი სამუშაოსთვის, როგორც 
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"უცხოელი მუშების შემცვლელი", ისრაელში ჩასვლის თარიღიდან 51 თვის შემდეგ, 

თუკი ისინი არ მუშაობენ   

ხანდაზმული ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტებისთვის რომელთა 

მუდმივი უცხოელი მუშაკები გაემგზავრნენ შვებულებაში საზღვარგარეთ, ქვემოთ 

მოცემული პირობების გათვალისწინებით 

 

 

 

2, რეგისტრაცია, როგორც შემცვლელი უცხოელი თანამშრომელი (51-63თვემდე) 

(ისრაელში ჩასვლის დღიდან 63–51 თვეების განმავლობაში) - 11 თვიანი 

სპეციალური გათავისუფლება ეძლევათ უცხოელ მომვლელ მუშაკებს, რომლებიც 

51 თვის განმავლობაში იმყოფებიან ისრაელში, მაგრამ ვისაც სურთ 

დარეგისტრირდნენ როგორც დროებითი მომვლელები (ე.ი. შემცვლელი) 

ხანდაზმული ან ინვალიდი პაციენტებთან სამუშაოდ, რომელთა მუდმივი 

უცხოელი მუშები შვებულებაში გაემგზავრნენ საზღვარგარეთ. ამიტომ, უცხოელი 

მომვლელი მუშაკები, რომლებსაც ჯერ არ შესრულებიათ ისრაელში პირველი 

შესვლის დღიდან 63 თვე, ( მათ შორის არიან უცხოელი მუშები, რომლებმაც 51 

თვის ვადა გაიარეს ისრაელში და რომლებსაც ამის გამო არ უშვებენ მუდმივი 

ახალი განსახლების დასაწყებად), შეულია იმუშაოს შემცვლელად, დროებითი 

მოსახლეობის ადმინისტრაციაში რეგისტრაციის პირობით (როგორც შემცვლელი). 

კერძო ბიუროს მეშვეობით და იმ პირობით, რომ ისინი არ არიან 

რეგისტრირებულები, როგორც შემცვლელი 30 დღის განმავლობაში ეს პერიოდი. 

63 თვის ბოლოს, ისრაელში შესვლის დღიდან, შემცვლელი უცხოელი მუშაკის  

აღარ აქვს უფლება ისრაელში იმუშაოს, თუნდაც შემცვლელად, კანონიერი 

მუშაობის დასრულების შემდეგ, ვალდებულია დასტოვოს ქვეყანა, და თუ არა, 

სავარაუდოდ, ისრაელიდან დეპორტირდება.  

 

მომვლელობის სფეროში დასაქმებული უცხოელი მუშაკები .3  

ისრაელში შესვლის კანონი ითვალისწინებს განსაკუთრებულ შეღავათებს 

მომვლელთა სფეროში მომუშავე უცხოელი მუშებისათვის, რომლებიც კანონიერად 

მუშაობდნენ ხანდაზმულ ან ინვალიდ პაციენტთან შეუწყვეტლივ არანაკლებ 12 

თვის განმავლობაში, ისრაელში ნორმალურად  63 თვიანი მაქსიმალური 

დასაქმების მუშაობის პერიოდთან დასრულებამდე. . ასეთ შემთხვევებში, 

ხანდაზმულმა დამსაქმებელმა ან ინვალიდმა უნდა მიმართოს მოსახლეობის 

ორგანოს, მისი დამრეგისტრირებელი კერძო ბიუროს მეშვეობით, დასაქმებულის 

სამუშაო ვიზის სპეციალური გახანგრძლივების მოთხოვნით, სამედიცინო 

დასკვნის ან სოციალური მუშაკის დასკვნის შესაბამისად, კანონის საფუძველზე 

რომ ამჟამინდელი უცხოელი მუშაკის წასვლა სერიოზულ ზიანს მიაყენებს 

პაციენტს. განაცხადის დამტკიცების პირობით, უცხოელი მომვლელის სამუშაო 

ვიზა შეიძლება გაგრძელდეს ერთჯერადი დამატებითი პერიოდით, ისრაელში 
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მისი პირველი შესვლის დღიდან 63 თვის გასვლის შემდეგაც კი, უცხოელი მუშაკი 

განაგრძობს მუშაობას იმავე თავის პაციენტთან. (თუ კი პაციენტი, გარდაიცვალა, 

და თუ  მისი მეუღლეც ასევე იღებს ნებართვას უცხოელი მუშაკის დასაქმების 

შესახებ და თუ ისინი დასაქმების თავდაპირველ პერიოდში იმავე მისამართზე 

ცხოვრობდნენ გარდაცვლილ დამსაქმებელთან ერთად).  

 

 4. სპეციალური სამუშაო ვიზა განსაკუთრებით მძიმე შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა მოვლისთვის 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად,  განსაკუთრებულ ჰუმანიტარულ სიტუაციებში 

შეზღუდული რაოდენობით, უცხოელმა მომვლელმა მუშაკმა, რომელმაც 

ისრაელში ჩასვლის თარიღიდან მინიმუმ 63 თვე დაასრულა, მომვლელ სფეროში 

მუშაობის ვიზით, შეუძლია მიიღოს სპეციალური ვიზის ვადა  განსაკუთრებით 

მძიმედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ინვალიდა პაციენტზე მოსვლელად. 

მოსახლეობის ორგანოს თანხმობის საფუძველზე, 

 მხოლოდ განაცხადებები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ქვემოთ ჩამოთვლილ 

წინაპირობებს, განიხილავს მრჩეველთა კომიტეტი და ყველა განაცხადი, რომელიც 

არ აკმაყოფილებს ქვემოთ ჩამოთვლილ წინაპირობებს, უარყოფილი იქნება 

შეუყოვნებლად. 

ა. სპეციალურ ჰუმანიტარულ სიტუაციებში სპეციალური ვიზის მისაღებად 

განცხადება  ისრაელის მოსახლეობას ორგანოს გადაეცემა უშუალოდ 

განსაკუთრებით მძიმე ინვალიდობის მქონე პაციენტის მიერ ან ლიცენზირებული 

კერძო ბიუროს მეშვეობით, უცხოელი მუშაკის კანონიერი დასაქმების პერიოდის 

დასრულებიდან 90 დღის განმავლობაში.  

ბ. უცხოელი მუშაკის ლეგალური დასაქმების პერიოდი დასრულდა მის მიერ 

მოვლილი ბოლო პაციენტის გარდაცვალების, ან აღნიშნული პაციენტის მოხუცთა 

თავშესაფარში მუდმივი გადაყვანის შედეგად. 

გ.  ისრაელში ლეგალური დასაქმების პერიოდში უცხოელი მომვლელი 

თანამშრომელი ლეგალურად და მუდმივად მუშაობდა მინიმუმ ერთ პაციენტთან, 

მინიმუმ ორი წლის განმავლობაში. 

დ.  შინაგან საქმეთა მინისტრს არ მიუღია გადაწყვეტილება  უცხოელ მუშაკისთვის 

სპეციალური ვიზის მინიჭების შესახებ ჰუმანიტარული მიზეზების გამო, სხვა 

დამსაქმებელთან მომვლელად მუშაობის მიზნით (გარდა პაციენტის მეუღლისა) . 

ე.   8 წელიწადზე მეტი არ არის გასული, რაც უცხოელი თანამშრომელი პირველად 

შემოვიდა ისრაელში.  

ყოველივე ზემოდ ნათქვამის და მიუხედავად, ტუ კი არის პაციენტი, რომელსაც 

განსაკუთრებით მძიმე ინვალიდობა აქვს, და ის არია 67 წლამდე ასაკის, და თუ კი 

შესაბამისი ორგანოები მიიჩნევენ რომ იგი აკმაოფილებს უმსაღლესი დონის 

ფიზიკურ შეზღუდვებს, მას შეუძლია მოითხოვოს მისი მომვლელი მუშაკისთვის 

სპეჩიალური სამუშაო ვიზის მიღება, ჰუმანიტარული საბაბის გამო. მაშინ მასძე არ 



 
 
 

17 
 

გავრცელდება ზემოთ აღნიშნული ბ-დ პუნქტები, ხოლო ე პუნქტის 8 წლიანი 

შეზღუდვის ნაცვლად იქნება 13 წლიანი შეზღუდვა.  

თუ სპეციალური სამუშაო ვიზის მოთხოვნა ჰუმანიტარული საბაბის გამო 

უარყოფილია, ან უარყოფილია საკონსულტაციო კომიტეტში განხილვის მერე, 

ყცხოელ მუშაკს ეძლევა 30 დღიანი ვადა ისრაელიდან გასასვლელად. თუ კი ის არ 

გავა ისრაელიდან ამ დროის განმავლობაში, იგი დაკავებული და 

დეპორტირებული იქნება ისრაელიდან. 

3. დასაქმების დაშვებული სფეროები:  

 ისრაელში აძლევს საშუალებას მას რაც, ვიზას იღებს თანამშრომელი უცხოელი 

, მუშებისთვის უცხოელი მუშაობს რომელიც სფეროში ერთ-ერთ იმუშაოს

 მოვლითი პირთა მქონე შესაძლებლობის შეზღუდული და მოხუცთა, მაგალითად

 მუშაობა შენობაზე, დამლაგებლები სასტუმროს, მეურნეობა სოფლის, მომსახურება

 სამზარეულოში ეთნიკურ აზიის არიან სპეციალისტები რომლებიც მზარეული ან

 მუშაკის უცხოელი გადაწყდა რომელშიც სპერო. სპეციალისტები ტიპის სხვა ან

 მუშაკი უცხოელი რაც, შემდეგ მას. ვიზაში სამუშაო მის მითითებულია, დასაქმება

 მუშაკს უცხოელ, სამუშაოდ სფეროში უფლებამოსილ ერთ-ერთ ჩამოვა ისრაელში

, ამრიგად .სფეროში ავტორიზებულ სხვა სამუშაოდ გადავიდეს უფლება ექნება არ

 მომვლელთა არის როგორც, თანამშრომელი მოსული ისრაელში, მაგალითად

, იმუშაოს მზარეულად-შეფ რომ უფლება მიეცემა არ, დასაქმებული სფეროში

 არ უფლება მუშაობის  ჩამოსულს სამუშაოდ სპეციალისტად ისრაელში ხოლო

.ინდუსტრიაზე სამშენებლო ექნება 

 ისრაელში პირდებიან რომლებიც, შუამავლები არასანქცირებული ისრაელში არიან

 ვერ მუშაკი თუკი გამოცვლას სამუშაოს შემდეგ ჩასვლის ისრაელში და შესვლას

 ასეთმა და წარმოადგენს სიცრუეს ეს ყოველივე. სფეროს აღნიშნულ შეეგუება

 გაძევება დაუყოვნებლივი თანამშრომლის გამოიწვიოს შეიძლება სიტუაციამ

 მიმართ შუამავლის და დამსაქმებლისა აგრეთვე და, ისრაელიდან 

.აღძვრა სანქციების სამართლებრივი სისხლის და ადმინისტრაციული 

 

 

შეფერხება პასპორტის4.  

 თან ვალდებულია ადამიანი ყველა, თანახმად კანონმდებლობის ისრაელის 

 პასპორტის თანამშრომლის. პასპორტი, მაგალითად, მოწმობა პირადობის ჰქონდეს

 სამართლის სისხლის წარმოადგენს საწინააღმდეგოდ ნების მისი ფლობა

 საწინააღმდეგოდ ნების მისი პასპორტს რომლის, მოსამსახურეს .დანაშაულს

, პირი სხვა ნებისმიერი ან ბიურო კერძო, კომპანია საშტატო, დამსაქმებელი ფლობს

.პოლიციაში ისრაელის საჩივარი შეიტანოს შეუძლია 

დაზღვევა ჯანმრთელობის5.  
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 აქვს მნიშვნელობა უდიდესი დაზღვევას დონით მაღალი ჯანმრთელობის 

 გარეშე დაზღვევის ჯანმრთელობის ასეთი ვინაიდან, მუშაკისთვის უცხოელი

 შეიძლება რაც, დაფარვა ჰოსპიტალიზაციის ან ვიზიტის ექიმთან ექნება არ მუშაკს

 დახმარება სამედიცინო გადაუდებელი ვისაც, ყველას .ღირდეს ძვირი ძალიან

 ყოველგვარი საავადმყოფოში ისრაელის მკურნალობას მიიღებს, სჭირდება

, დაზღვევა ჯანმრთელობის სათანადო აქვს არ მას თუ მაგრამ, გარეშე წინაპირობის

. გადახდა საფასურის ჰოსპიტალიზაციის ან მკურნალობის დაეკისრება მას

 მათ უზრუნველყონ არიან ვალდებულნი დამსაქმებლები მშრომელების უცხოელი

 .განმავლობაში პერიოდის სამუშაო მათი დაზღვევა სამედიცინო პირადი

 რეზიუმე პოლისის დაზღვევის მიაწოდოს უნდა მუშაკს უცხოელ დამსაქმებელმა

.ენაზე გასაგებ მისთვის 

 არ ,ჩვეულებრივ ,ეძლევა მუშაკს უცხოელი რომელიც, დაზღვევა ჯანმრთელობის

 ჯანმრთელობის არსებობდა რომლებიც, პირობებს სამედიცინო მოიცავს

 სამედიცინო დამატებით მოიცავს არ აგრეთვე ის და, გაცემამდე დაზღვევის

 დასკვნის სამედიცინო პროფესიული როდესაც, შემთხვევებში იმ მომსახურებას

 დახმარების სამედიცინო დაბრუნებას სამუშაოს შეძლებს ვერ მუშაკი, თანახმად

 იძულებული თანამშრომელი, შემთხვევებში ასეთ. შემდეგ დღის90  მიღებიდან

 აქედან. სამკურნალოდ ქვეყანაში წარმოშობის თავის დაბრუნდეს იქნება

 მიიღოს მან რომ მუშაკისთვის უცხოელი მნიშვნელოვანია ძალზე, გამომდინარე

უფლებები სამედიცინო  თავისი შეინარჩუნოს რათა, ზომა საჭირო ყველა  

 დასაქმებულის თუ. პერიოდში მუშაობის ისრაელში  ქვეყანაში წარმოშობის

 სამედიცინო ან მკურნალობის გარკვეული ამბობს უარს კომპანია სადაზღვევო

 უმეტეს. გადაწყვეტილება ეს გაასაჩივროს შეუძლია მას, დაფარვაზე პირობების

 უარის კომპანიის სადაზღვევო შეტანა საჩივრის სავალდებულოა შემთხვევაში

 დასაქმებულს. განმავლობაში დღის21  დღიდან მიღების შეტყობინების შესახებ

 მონაცემები რომელთა, ორგანიზაციებს დამხმარე დაუკავშირდეს შეუძლია

.მისაღებად დახმარების საკითხში ამ, ბოლოს უფლების ამ მოცემულია 

 

დაცვა სოციალური6.  

 სამუშაო მუშაკებს უცხოელ უზრუნველყოფს ინსტიტუტი ეროვნული დაზღვევის 

 აგრეთვე, დაზღვევით მშობიარობის, დაზღვევით შემთხვევის ავარიის

 შრომითი ან შემთხვევაში გადაუხდელობის ხელფასის, კომპენსაციით

 ზემოთ. გამო გაკოტრების ან დაშლის ფირმის დამსაქმებლის, ანაზღაურება

 სამუშაოებთან მხოლოდ მოიცავს დაზღვევა სამედიცინო კერძო აღნიშნული

 თანამშრომელმა დაშავებულმა სამუშაოზე .დაზიანებებს დაკავშირებულ

 სარჩელი შეიტანოს უნდა მისაღებად კომპენსაციის და დახმარებისა სამედიცინო

 მუშაკმა უცხოელმა ყველა რომ, მნიშვნელოვანია . დაზღვევაში სოციალურ

 სახელზე მის გახსნილი, ნომერი საქმის მისი არის რა თუ, დამსაქმებელს ჰკითხოს

 და საჭირო ნომერი ეს .)სოცდაზღვევაში( ინსტიტუტში დაზღვევის ეროვნული

 ან  ჰოსპიტალიზაციის შედეგად დაზიანების სამუშაო იქნება მოთხოვნილი

.შემთხვევაში შეტანის სარჩელის 
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 ადგილი საცხოვრებელი7.  

 ადეკვატური მუშაკის უცხოელი უზრუნველყოს უნდა დამსაქმებელმა

 რეგულაციებში შესაბამის აკმაყოფილებს რომელიც, ადგილი საცხოვრებელი

 პერიოდის მთელი დასაქმების მუშაკის უცხოელი პირობებს მითითებულ

.ვადით დღის შვიდი მინიმუმ შეწყვეტიდან სამუშაოს და განმავლობაში 

4  მინიმუმ დასაქმებულზე: მოიცავდეს უნდა ადგილი საცხოვრებელი

 ექვსი არაუმეტეს ოთახში ერთ როდესაც საძინებელს მეტრის კვადრატული

 თითოეული საწოლი და კარადები პირადი; იმყოფება თანამშრომელი

 შესაბამისი ოთახში თითოეულ; ვენტილაცია და გათბობა; თანამშრომლისთვის

, სააბაზანოებში წყალი ცხელი და წყალი ცივი; წერტილები ელექტრო და განათება

; სამზარეულოში კარადები და დახლები ,გაზი; საშხაპეებში და სამზარეულოებსა

 და; ადამიანზე ექვს მანქანა სარეცხი;  სკამები და მაგიდა; მაცივარი; გაზქურა

, ზალაში მისვლა იყოს უნდა მოსახერხებელი. მოწყობილობა ხანძარსაწინააღმდეგო

 უზრუნველყოფილი სფეროში საექთნო. წერტილებში სველი და ტუალეტებსა

.  სახლში პაციენტის პირობები საცხოვრებელი მომვლელის იყოს უნდა 

. ხელშეკრულება შრომის წერილობითი8.  

 შრომითი ისეთი გააფოემოს მუშაკთან უცხოელ ვალდებულია დამსაქმებელი

 მან ხელშეკრულებაში ამ. იყოს გასაგები დასაქმებულისთვის რომ, ხელშეკრულება

 უნდა ხელშეკრულება შრომის. პირობები სამუშაო მუშაკის განსაზღვროს უნდა

 პირადობას დასაქმებულის და დამსაქმებლისა: ინფორმაჩიას შემდეგ მოიცავდეს

 ხელფასის, პირობებს ხელფასის, აღწერას სამუშაო, ნომერს პირადობის და

 გადახდის ხელფასის აგრეთვე. პირობებს კავშირების ურთიერთ და კომპონენთებს

 აგრეთვე აღინიშნოს უნდა. დეტალებს გამოქვითვის ხელფასიდან, თარიღებს

 ჩვეულებრივი, ხანგრძლივობა დასაქმწბის და თარიაღი დაწყების დასაქმების

 ავაზღაურებადი, ყოველკვირეულად ღედ დასვენების და საათები სამუშაო

 ბიულეტენის, დღეები შვებულების,  შესახებ დღეების არყოფნის სამუშაუზე

 მიცემული მიერ დამსამებლის.  დეტალები ანაზღაურების დღეების

 განთანსებული მიერ მის აგრეთვე და დეტალები დაზღვევის ჯანმრთელობის

 მითითებული ითოს უნდა აგრეთვე ხელშეკრულებაში. დეტალები საცხოვრებლის

 მშრომელთა უცხოელ პერიოდში მუშაობის, დეტალები ინფორმაციის საკონტაქტო

. წასადგენად საჩოვროს კომისარისთვის სამინისტროში შრომის უფლებების 

კომპონენტები მისი და ხელფასები9.  

 ამ. აქვს ხელფასი მინიმალური მოსამსახურეს დასაქმებულ ისრაელში 

 დამატებით, განახლდება დროდადრო რომელიც, გარდა ხელფასის მინიმალური

 გზის და, სამუშაოსთვის ზეგანაკვეთური გადაიხდება თანხები ყოველთვიური

 ადგილიდან საცხოვრებელი თავისი იმგზავროს უნდა დასაქმებულმა თუ ფული

 განკუთვნილი სფეროში მომვლელთა არის არ თანხა ეს( ადგილზე სამუშაო

 პირველი, ერთხელ წელიწადში). ადგილზე სამუშაო მის  ცხოვრობს ის რადგანაც

 თავისი აქვს უფლება თანამშრომელს ყოველ, შემდეგ დასრულების მუშაობის წლის

 როგორც ცნობილია რომელიც, თანხა დამატებითი მიიღოს დამქირავებლისგან



 
 
 

20 
 

 სტაჟის დასაქმებულის დაანგარიშდება რომელიც", ანაზღაურება აღდგენის"

 იქნას უნდა ხელფასი მუშების უცხოელი. ადგილზე სამუშაო საფუძველზე

 მუშაკის უცხოელი ამ მხოლოდ იხსნება რომელიც, ანგარიშზე საბანკო გადახდილი

 თუ .წესდება ორგანოს მოსახლეობის განსაზღვრავს ამას როგორც, სახელით

 მითითებულია პირობა ეს თუ და ეთანხმება წერილობით თანამშრომელი

 მიიღება იგი თუ ან, ხელშეკრულებით კოლექტიური, ხელშეკრულებით შრომითი

 ნაწილი ხელფასის შესაძლებელია, ადგილზე სამუშაო თანამშრომლის

) გარდა სასმელების  ალკოჰოლური სასმელით და საკვებითა გადაიხადოთ

 უნდა არ ღირებულება სასმელის და საკვების ამ. მიერ მებლისდამსაქ

 .ღირებულებას საბაზრო ნორმალურ სასმელების და საკვებისა აღემატებოდეს

:დაკავშირებით გადახდებთან აღნიშნულ დეტალები მოცემულია ქვემოთ 

 რომელიც, თანამშრომლისთვის ხელფასი მინიმალური - ხელფასი მინიმალური. ა

. შეკელი5,300  არის) თვეში საათი182  მაქსიმუმ( განაკვეთზე სრულ მუშაობს

 უნდა ხაზგასმით. შეკელი29.12  არის ხელფასი მინიმალური საათის სამუშაო

, ადგილებში სამუშაო ან სფეროებში იმ მუშებისთვის უცხოელი რომ, აღინიშნოს

 ითვალისწინებს ბრძანება ან წესდება ან ხელშეკრულება კოლექტიური სადაც

 უფრო ,სფერო სამშენებლო როგორიცაა, ხელფასს მაღალ ხელფასზე მინიმალურ

. მიეცეთ უნდა პირობები უკეთესი დასაქმების და ხელფასები მაღალი

 ყოველდღიური აღრიცხვა წერილობითი აწარმოონ ვურჩევთ თანამშრომლებს

. შესახებ დღეების და საათებისა დასვენების, საათების სამუშაო 

 ექვსი კვირაში მუშაობს რომელიც, მოსამსახურეს - ანაზღაურება ზეგანაკვეთური. ბ

 თუ, ოდენობით ხელფასის მინიმალური ანაზღაურება დამატებითი ეძლევა, დღე

 კვირაში მუშაობს რომელიც, თანამშრომელს. მუშაობს მეტს საათზე რვა დღეში იგი

 დღეში საათში დამატებით ყოველ ანაზღაურება დამატებითი ეძლევა, დღე ხუთი

 ყოველი საათის ორი პირველი სამუშაოების ზეგანაკვეთური. მეტს საათზე ცხრა

 ჩვეულებრივი მისი მიიღოს აქვს უფლება დასაქმებულს, განმავლობაში საათის

, განმავლობაში საათის სამუშაო დამატებითი ყოველი125%.  ხელფასის საათობრივი

150%.  ხელფასის საათობრივი ჩვეულებრივი თავისი ეძლევა დასაქმებულს

 ზემოთ შესახებ ანაზღაურების სამუშაოს ზეგანაკვეთური, შესაბამისად განჩინების

 მომუშავე სფეროში მომვლელ ვრცელდება არ დებულებები მოცემული

 ის რომელსაც, სახლში პაციენტის თავისი ცხოვრობს რომელიც, თანამშრომელზე

. უვლის 

 რომელსაც, თანამშრომელს იმ, გარდა ხელფასის - გადასახადი მგზავრობის . გ 

, მისასვლელად ადგილზე სამუშაო სჭირდება ტრანსპორტირება

 დაბრუნება თანხის .დანახარჯს სამგზავრო ამ უბრუნებს დამქირავებლისგან

 ღირებულება ბილეთის ავტობუსის ან ,დღეში მაქსიმუმ შეკელამდე22.60  შეადგენს

 უფრო რომელი, ფასი ბილეთის სამგზავრო გადახდილი წინასწარი უფასო ან

, თანამშრომელს ან მოსამსახურეს მცხოვრებ ადგილზე სამუშაო. დაბალია

 თანხის ამ აქვს არ, სამუშაოზე მიყავს ხარჯით თავისი დამსაქმებელს რომელიც

.უფლება მიღების 

 მინიმუმ დაასრულა რომელმაც, მოსამსახურეს - თანხა გამოჯანმრთელების.  დ

 მიიღოს - ერთხელ წელიწადში - აქვს უფლება, სამუშაო წლის ერთი
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 შეკელი378  ემყარება თანხა ეს. დამსაქმებლისგან მისი“ თანხა გამოჯანმრთელების"

 დამოკიდებულია რაც, გამრავლებით დღეზე) მეტი ან(  დღის ხუთი, დღეში

 ქვემოთ როგორც, ადგილზე სამუშაო მის  წლების მუშაობის დასაქმებულის

აღნიშნულია 

დღე ხუთი - წლისთვის პირველი მუშაობის -  

 დღე ექვსი - განმავლობაში წლის მესამე და მეორე მუშაობის  

 დღე შვიდი - განმავლობაში წლის სამუშაო მეათემდე- მეოთხედან

 სექტემბრის და ივნისისა, ერთხელ წელიწადში გაიცემა თანხა გამოჯანმრთელების

 დასაქმებული და დამსაქმებელი როდესაც, შემთხვევისა იმ გარდა, თვეებში

.თარიღზე სხვა გადახდის შეთანხმდნენ 

 არის ყოველთვიურად რომელიც, დასაქმებულს - თარიღი გადახდის ხელფასის . ე 

თავისი მიიღოს აქვს უფლება, დასაქმებული  უგვიანეს არა ხელფასი თვის წინა

.დღისა მეცხრე თვის ყოველი 

 

გამოქვითვები ხელფასის10.  

: ხელფასიდან მუშაკის უცხოელი თანხები ეს გამოქვითოს შეუძლია დამსაქმებელს  

 და გადასახადი საშემოსავლო( გადასახადები გათვალისწინებული კანონით. ა

).დაცვა სოციალური 

 არა მაგრამ, გამოქვითვა ხარჯების დაკავშირებული მასთან და საცხოვრებლისა. ბ 

 არის ქვემოთ დეტალები ( . მაქსიმუმისა მითითებული რეგლამენტში უმეტეს

.) მოცემული 

, დასაფარავად ღირებულების დაზღვევის ჯანმრთელობის კერძო გამოქვითვები . გ

 სასარგებლოდ დასაქმებულის დამსაქმებელი არეგულირებს რომელსაც

).მაქსიმუმამდე დადგენილ რეგლამენტით( 

 დამსაქმებლის დასაფარად დავალიანების დასაქმებულის თანხები გარკვეული . დ 

 არავითარ .გამოქვითვებს ამ ეთანხმება წერილობით თანამშრომელი თუ, მიმართ

 მშრომელების უცხოელი გადასახადები და საზღაური ჩამოიჭრება არ შემთხვევაში

 .ეკისრებათ დამსაქმებლებს კანონით რომლებიც გადასახადები, ხელფასიდან

 მასთან და საცხოვრებლისა ადეკვატური, დაზღვევის ჯანმრთელობის(

 დაქირავებულის)., ზემოთ იხილეთ შესზხებ ხარჯების დაკავშირებული

,  ყოველთვიურად ხელფასიდან მუშაკის უცხოელი ანაზღაურება დავალიანების

 ხაზი მნიშვნელოვანია. მდე-25%  ხელფასის დასაქმებულის მაქსიმუმ დასაშვებია

 დამქირავებელს რომ და ავტომატური არის არ გამოქვითვა ეს რომ, გავუსვათ

 საცროდე, ამიტომ დანახარჩი ფაქტობრივად მხოლოდ ჩამოჭრა აქვს უფლება

 დამსაქმებელს, ნაკლებია ზე-25%  ხელფასის მაჩვენებელი გამოქვითვის დასაშვები

 როდესაც, შემთხვევებში იმ, ამისა გარდა25%.  სრული გამოქვითოს უფლება აქვს არ

,  ს-25%  აღემატება ოდენობა გამოქვითვების დასაშვები ფაქტობრივად

 არსებობს. მეტით ზე-25%  შემცირება ხელფასის თვის აქვს არ დამსაქმებელს



 
 
 

22 
 

 დასაშვებია რომელშიც ,საუბარი თვეზეა ბოლო სამუშაოს სადაც, გამონაკლისი

 ს-25%  ხელფასის ისინი თუ, კი მაშინაც, გამოქვითვა ხარჯის კუთვნილი ყველა

 მისცეს უნდა ყოველთვიურად დამსაქმებელმა მუშაკის უცხოელი. აღემატება

, ხელფასი მითითებულია რომელშიც, ბლანკი დეტალური ხელფასის მშრომელს

. შესაბამისად კანონის გამოქვითვა ყველა ხელფასიდან და კომპონენტები ხელფასის

 არის არ მომვლელს უცხოელ ამუშავებს სახლში საკუთარ რომელიც, პაციენტი

.ბლანკი ანაზღაურების მისცეს მუშაკს უცხოელ ვალდებული 

 ზემოთქმულის დეტალები გამოქვითვების დასაშვები მოცემულია ქვემოთ 

: მიხედვით 

 გადასახადები გადასახადის საშემოსავლო - გადასახადი საშემოსავლო

 გადაეცემა და ხელფასს თანამშრომლის აკლდება მიერ დამქირავებლის

 ისრაელის იხილეთ ინფორმაციისთვის დამატებითი. ორგანოს საგადასახადო

 უცხოელი შეუძლია არ დამქირავებელს. გვერდი – ვებ ორგანოების საგადასახადო

 რაიმე დამსაქმებლებს მშრომელთა ჩამოართვას ხელფასიდან მშრომელის

 ხელისუფლების გადაიხადოს უნდა დამსაქმებელმა თანხები ეს და,  გადასახადი

.დამოუკიდებლად ხელფასზე დასაქმებულის ორგანოში 

 

დაზღვევა სოციალური 

 პირველი ჩამოართვას შეუძლია დამსაქმებელს, მიზნით დაზღვევის ამ - 

 დამატებითი ნებისმიერი და0,04%  ხელფასის თანამშრომლის შეკელიდან6,331

 დამსაქმებელმა. თანხას აღნიშნულ ზემოთ ხელფასიდან მისი0,87%  თანხიდან

 ზემოთ. ინსტიტუტში დაზღვევის სოციალური თანხები ეს გადარიცხოს უნდა

 არსებობდეს შეიძლება. განახლდება ყოველწლიურად თანხები მითითებული

, მუშაკებს უცხოელ ეხება რომლებიც, გამოქვითვები და კანონები დამატებითი

 სოციალური აქვთ რომლებსაც, მოქალაქეები სახელმწიფოს იმ არიან რომლებიც

 დამატებითი. სახელმწიფოთან სისრაელი ხელშეკრულება დაცვის

.ინსტიტუტს სოცდაზღვევის დაზღვევის დაუკავშირდით ინფორმაციისთვის 

 დამსაქმებელი :გამოქვითვები ხელფასის დაზღვევის ჯანმრთელობის 

 დაზღვევის ჯანმრთელობის მშრომელის უცხოელი გადაიხადოს ვალდებულია

 მუშაკის უცხოელი ნაწილი ხარჯების ჩამოართვას შეუძლია მას და საფასური

 რომლებიც, თანხებამდე მაქსიმალურ ჩამოთვლილ ქვემოთ ხელფასიდან

 ზრდის ინდექსის ღირებულების ცხოვრების განახლდება ყოველწლიურად

:შესაბამისად 

 დამსაქმებლის - მუშაკისთვის უცხოელი დასაქმებული სფეროში მომვლელთა 

, შეკელი 6.5514 ან, მეტი ნახევარზე თანხის გადახდილი დაზღვევისთვის მიერ

.დაბალია უფრო რომელიც 

 დამსაქმებლის - შემთხვევაში მუშაკის უცხოელი დასაქმებული სფეროებში სხვა 

 და მესამედი ერთი მაქსიმუმ თანხის გადახდილი დაზღვევისთვის მიერ

.დაბალია უფრო რაც, შეკელი 7.7212 არაუმეტეს 
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 მეურნეობაში სოფლის :ხარჯებისთვის საცხოვრებელი გამოქვითვა ხელფასიდან 

 სოფლის რომელიც, მუშაკისთვის უცხოელი :მუშაკებისთვის მომუშავე

 ხელფასიდან მუშაკის უცხოელი, დასაქმებული სფეროშია მეურნეობის

, საცხოვრებლისთვის სათანადო ოდენობა მაქსიმალური გამოქვითვის

 არის, ჩათვლით ხარჯების დამხმარე გადასახადის წყლის, ელექტროენერგიის

.დროდადრო როგორცგანახლდება ან, თვეში შეკელი 57.315 

 სხვა გარდა მეურნეობის სოფლის - საცხოვრებლისთვის გამოქვითვები 

 გარდა მეურნეობის სოფლის რომლებიც, მუშებისათვის უცხოელი :საწარმოებში

 და ხელფასებიდან საცხოვრებლის, დასაქმებულები არიან საწარმოებში სხვა

 მაქსიმალური დასაშვები ხარჯების საცხოვრებელი დაკავშირებული მასთან

: გამოიანგარიშება შემდეგნაირად დაანგარიშება 

 გათვალისწინებული დასაქმებულისთვის მიერ დამსაქმებლის როდესაც

 დამქირავებელს, საკუთრება დამსაქმებლის არის არ ადგილი საცხოვრებელი

 ადგილის საცხოვრებელი ჩამოაკლოს ხელფასიდან დაქირავებულს შეუძლია

, დასაქმებული ცხოვრობს სადაც, ქვეყანაში იმ დამოკიდებულია რაც, ოდენობა

: ცხრილში შემდეგ მოცემულია ეს როგორც 

:ფართი საცხოვრებელი 

 დაქვითვის ყოველთვიური მუშაკთა მრეწველობის სამეურნეო-არასასოფლო 

: თანხა 

შეკელი 31.104  - იერუსალიმი  

 შეკელი 90.204 - ავივი თელ  

შეკელი  326.82 - ხაიფა  

შეკელი 326.82 - ცენტრი ისრაელის 

შეკელი 90.542 - ტერიტორია სამხრეთის  

შეკელი 67.332 - ტერიტორია ჩრდილოეთის  

:მითითება მნიშვნელოვანი 

 ეკუთვნის რეზიდენციას დასაქმებულის სფეროში სამეურნეო-არასასოფლო თუ 

 ხელფასზე დასაქმებულის სფეროში სამეურნეო-არასასოფლო, დამსაქმებელი

 მხოლოდ თანხების აღწერილი ზემოთ მხოლოდ არის თანხა დასაშვები ნაკლები

 განახლდება ყოველწლიურად თანხები აღნიშნული ზემოთ .ნახევარი

.შესაბამისად ზრდის ინდექსის ღირებულების საცხოვრებლის 

 არიან არ ვინც მუშაკებისთვის იმ -  გამო ხარჯების საცხოვრებელი ჩამოქვითვა

.: მეურნეობაში სასოფლო დასაქმებულნი 

 ხელფასი მშრომელის უცხოელი ჩამოართვას შეუძლია დამსაქმებელს 

 და გამოყენებისთვის ელექტროენერგიის და წყლისა თანხით ყოველთვიური

), გადასახადი ქონების( გადახდისთვის გადასახადების ადგილის საცხოვრებელი

: თანხებისა შემდეგი უმეტეს არა 
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,შეკელი 81.91 - მუშაკისთვის მომვლელი 

,შეკელი 95.33 - მუშაკისთვის სხვა  

 

 

.  და შვებულებები, დღე დასვენების ყოველდღიური11.  

ბიულეტენი 

:დასვენება ყოველკვირეული 

 თანამშრომელს, თანახმად კანონის დასვენების და საატებისა სამუშაო წლის1951 

 უნდა რომელიც, პერიოდი დასვენების ყოველკვირეყლი  საათის36  მინიმუმ აქვს

, თანახმად განკარგულების.კვირას ან შაბათს ან, პარასკევს მოიცავდეს

 ზემოთ ეს როგორც,  საკოთხი ხანგრძლივობის დღის დასვენების ყოველკვირეული

 ცხოვრობს რომელიც მუშაკს მეპატრონე მომვლელ შეეხება არ, მითითებული იყო

 უფლება მუშაკს ამ შემთხვევაში ნებისმიერ მაგრამ, სახლში დამსაქმებლის მისი

.საათისა25  არანაკლებ ზედიზედ დასვენებისა ყოველკვირეყლი  აქვს 

 ეძლევა ყოველწლიურად თანამშრომელს ყოველ - შვებულება არანაზღაურებადი

:შესაბამისად წესებისს შემეგი დღეები შვებბულების ანაზღაურებადი 

 დღიანი16  - განმავლობაში წლის ხუთი პირველი მოვლის პაციენტის ერტიდაიგივე

.წელიწადში შვებულება ანაზღაურებადაი 

. წელიწადში შვებულება დღის21  -წლიდან მეექვსე დასაქმწბის პაციენტთან იმავე 

 დღე დამატებითი შვებულების: შემდეგ მუშაობის პაციენტთან იმავე წლიდან მარვე

 შვებულებისა დღის28  უმეტეს არა მაგრამ, შესაბამისად წლის დამატებითი ყოველი

.წელიწადში 

 ღეები ჩამოთვლილი ზემოთ დღეების შვებულების: გაითვალისწინოთ გთხოვთ

 არის არ და, კვირას-შაბათ აგრეთვე მოიცავს როც, დღეებია კალენდარული

 მუშაობს რომელის, მუშაკი, ამტიგად. დღეები რეალური სამუშაო იუცილებლად

 წლის ხუთი პირველი ტავისი მიიღებს რეალურად, დღეს ხუღ კვირაში

 რომელიც ადამიანი ხოლო, შვებულებას დამატებით დღე12  ავლობაშიგანმ

 მიიღებს განმავლობაში წლის ხუთი პირველ, კვირაში დღე ეხვსი მუშაობს

. შემდეგ ასე და, შვებულებას ანაზღაურებად დღიან14  რეალურად 

, ბოლოს წლის სამუშაო მიღებული იქნას უნდა შვებულება, ჩვეულებრივ

. არსებობს ამისთვის შვებულება 

 და დღეები შვებულების დააგროვოს სურს მუშაკს თუ, მიუხედავად ამის ყოველივე

 და,  განმავლობაში წლის მომდევნო ან წლის სამუშაო შნდეგი ისინი გამოიყენოს

7  მხოლოდ გამოიენოს შეუძლია დასაქმებულს, თანახმაა დამსაქმებელიც თუ

 გამუყენების შემდგომში დააგროვოს დღეები დანარჩენი და დღე შვებულების

.  განმავლობაში წლის მესამე ან წლის შემდეგი, მიზნით 
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 რომელიც, თანამშრომელს ყოველ -) რელიგიური( დღესასწაულები

 მაქსიმუმ წელიწადში მიიღოს აქვს უფლება, დასაქმებული არის ყოველთვიურად

 ემთხვრვა არ დღესასწაულები ეს თუ, დღესასწაული რელიგიური ცხრა

 იყოს შეიძლება შვებულებები. დღეებს დასვენების ყოველკვირეული

 დასაქმებულის, დღეები დღესასწაულების ებრაული ან რელიგიის თანამშრომლის

.შესაბამისად არჩევანის 

 ხელფასის ეძლევათ თანამშრომლებს - გადახდა დღეების ავადმყოფობის

 დამსაქმებელთან ამჟამინდელ დამოკიდებულია რაც, დღეები ანაზღაურებადი

90  ჯამში), თვისთვის სამუშაო დღე ნახევარი-ერთ( ხანგრძლივობაზე მუშაობის

 ცნობის სამედიცინო საჭიროა  შემთხვევაში არყოფნის სამსახურში,  დღემდე

 პირველი ავადმყოფობის ანაზღაურება აქვთ არ თანამშრომლებს. წარდგენა

 უნდა დამსაქმებელმა განმავლობაში დღის ავადმყოფი მესამე და მეორე. დღისთვის

 მან - დღიდან მეოთხე ხოლო50%,  ხელფასის მისი დასაქმებულს გადაუხადოს

.ვადამდე მაქსიმალურ ხელფასი რეგულარული დასაქმებულის გადაიხადოს უნდა 

 

შეწყვეტა სამუშაოს12.  

ზოგადი -  შეტყობინება ადრეული. ა  

 რომელიც და სფეროში მომვლელ არის არ რომელიც, მუშაკმა უცხოელმა

, ადგილი სამუშაო დატოვოს სურს და დასაქმებული არის ყოველთვიურად

 :შეტყობინებით წერილობითი დამსაქმებელს აცნობოს უნდა წინასწარ

:შესაბამისად 

 ყოველი სამუშაოს დღე ერთი - განმავლობაში თვის ექვსი პირველი დაქირავების•  

.თვისთვის 

 და დღე ექვსი - ბოლომდე თვის მეთერთმეტე თვიდან მეშვიდე დასაქმების•  

.თვისთვის დამატებითი ყოველი სამუშაოს დღე ორნახევარი კიდევ 

.თვე ერთი - შემდეგ წლის დასაქმების•   

 უნდა ასევე, თანამშრომელი დაითხოვოს სურს რომელსაც, დამსაქმებელმა 

.ნათქვამი იყო ზემოთ როგორც, გაფრთხილება წინასწარი მსგავსი გააკეთოს 

 მხარეს მეორე, აცნობებს არ წინასწარ რომელიც, დამსაქმებელი ან დასაქმებული 

 ამ რომელიც, განაკვეთით ხელფასის სტანდარტული ევალება კომპენსაცია

.დასაქმებულს გადაეცემოდა განმავლობაში პერიოდის 

მუშები სფეროს მომვლელთა - შეტყობინება წინასწარი. ბ 

 პაციენტების მქონე შესაძლებლობის შეზღუდული და ხანდაზმული 

 გაცემული მომვლელებისათვის უცხოელი, გამო საჭიროებების განსაკუთრებული

 აცნობონ წინასწარ მოვალეობა მათი პირობაა მოქმედების ვიზების სამუშაო

 აღნიშნულია ეს ვიდრე ადრე უფრო, წინ დატოვების სამუშაოს დამსაქმებლებს

 ამ დამსაქმებლები თავიანთი დატოვონ უფლება აქვთ არ მათ რომ და, ზემოთ

 უცხოელი მოითხოვონ მიზანშეწონილი არის არ. დასრულებამდე პერიოდის
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 ვადის შეტყობინების დიდი უფრო მუშაკებისთვის უცხოელი. მუშაკი

 მომვლელ განყოფილებაში მოცემულ ზემოთ მოცემულია ხანგრძლივობა

“.ვადა სავალდებულო სპეციალური შეტყობინების წერილობითი მომუშავეთა 

 წინასწარი მიტოვება პირის მქონე შესაძლებლობის შეზღუდული ან უმწეო 

 ალტერნატიული როდესაც, გარემოებებში იმ ან/  და გარეშე გაფრთხილების

 სამართლის სისხლის წარმოადგენდეს შეიძლება, შესაძლებელი არის არ დახმარება

.გაძევება ან/  და დევნა სამართლებრივი სისხლის გამოიწვიოს და დანაშაულს 

ანაზღაურება გათავისუფლებისთვის . გ  

 ან დამსაქმებელთან ერთ სამსახურიდან გაათავისუფლეს რომელიც, მოსამსახურეს 

, განმავლობაში წლის მეტი ან ერთი, შემდეგ მუშაობის ადგილზე სამუშაო ერთ

 განთავისუფლების. ანაზღაურება განთავისუფლების მიიღოს აქვს უფლება

 ან დამსაქმებელთან იმავე ხელფასი თვის ერთი არის განაკვეთი ანაზღაურების

, ხურესმოსამსა. წლისთვის ყოველი დასაქმების ადგილზე სამუშაო იმავე

 დამქირავებლის შემდეგ წლის ერთი შეუჩერდა სამსახური რომელსაც

 - გამო ლიკვიდაციის კომპანიის ან,, შემთხვევაში გაკოტრების ან გარდაცვალების

 ზოგადი. გაათავისუფლეს იგი თითქოს, ანაზღაურება მიიღოს აქვს უფლება

 დამსაქმებელზე ყველა ისრაელში დაკავშირებით პენსიებთან დავალება

 შრომის დაუკავშირდეთ, გთხოვთ, ინფორმაციისთვის დამატებითი. ვრცელდება

 http://www.molsa.gov.il გვერდზე – ვებ სამინისტროს 

მუშაკისთვის უცხოელი ანაბარი .დ 

 საპენსიო, ანაზღაურების განთავისუფლების გადასახადები დამსაქმებელთა 

 პირობების სამუშაო: შემდგომში. (შ.ა და ხარჯზე ფონდის სასწავლო და ფონდისა

, მშენებლობაში მუშების უცხოელი), სახელით დამსაქმებლის ანაზღაურება

 უნიკალური და დაწესებულებებში საექთნო და ინდუსტრიასა, სასტუმროებში

 მომვლელი უცხოელი აგრეთვე, ინსტიტუტი და ტექნოლოგია. პროექტებისთვის

 უნდა, კომპანიებს მომვლელი ხელფასის თავიანთი იღებენ რომლებიც, მუშაკები

 მოსახლეობის მართავს რომელსაც, ანგარიშზე  ანაბრის, დამსაქმებლებმა შეიტანონ

 მიერ დამსაქმებლის. სახელზე მუშაკის უცხოელი ასეთი თითოეული ორგანო

 იმ გამოითვლება თანხა გადარიცხული ანგარიშზე ანაბრის ყოველთვიურად

 გადაიხადოს უნდა დამსაქმებელმა თითოეულმა რომელიც, მიხედვით თანხის

 კოლექტიური განსაზღვრულია ეს როგორც, პირობებში სამუშაო აღნიშნულ ზემოთ

, თანხა მეტი უფრო ან, ბრძანებით გაგრძელების შესაბამისი ან ხელშეკრულებით

 შეტანილი მიერ დამსაქმებლის. ხელშეკრულება შესაბამისი შეთანხმებულია თუ

 სრულ იყოს უნდა არ ანაბარი მიმდინარე მინიმალური ფონდში საანაბრო

. ნაკლები ზე-12.5%  ხელფასის ყოველთვიური დასაქმებულის განაკვეთზე

 დასაქმების მებულისდასაქ მხოლოდ, მიუხედავად ზემოთქმულის ყოველივე

 შეიტანოს შეუძლია დამქირავებელს, განმავლობაში თვის ბოლო და პირველი

 სამუშაო მუშაკის უცხოელი დაანგარიშდება რომელიც, თანხა პროპორციული

.თვეში ბოლო ან პირველ დღის 

http://www.molsa.gov.il/
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 ზემოაღნიშნული შესატანი მუშებისათვის უცხოელი მიერ დამქირავებლის 

 თანხა დეპოზიტის და გარდა ხელფასის გადახდილი დასაქმებულისთვის ანაბარი

. ხელფასიდან მისი ჩამოიჭრება არ 

 მათ, თანხას დაგროვილ ანგარიშზე საანაბრო მიიღებს თანამშრომელი უცხოელი

 შემცირებასა გადასახადების საბანკო, ჩათვლით პროცენტის დარიცხული შორის

 კანონიერად ისრაელიდან, გადახდას გადასახადის ნაკლები ით-15%  და

 ან დოლარში აშშ შეუძლია მიღება თანხის თანამშრომელს. წასვლისთანავე

 გავლის პუნქტის გამშვები სასაზღვრო, ბანკში აეროპორტის, ისრაელში ევროებში

 განცხადება დამსაქმებელმა მისმა ან დასაქმებულმა) მოხდა ეს თუ( შემდეგ

10  არანაკლებ გამგზავრებამდე, ორგანოს მოსახლეობის წინასწარ წარუდგინეს

 საზღვარგარეთ გადარიცხვით საბანკო ან) განმავლობაში დღის სამუშაო

 დღის სამუშაო30  გაგზავნიდან განაცხადის ანგარიშზე საბანკო დასაქმებულის

 უფლება აქვთ არ მუშებს უცხოელ, შემდეგ მიღების ანაბრის ამ, . განმავლობაში

.ისრაელში დაბრუნდნენ 

 ყოფნის ლეგალური ქვეყანაში ისრაელს დატოვებს არ თანამშრომელი თუ 

 გამოიქვითება თანხებს დეპოზიტიდან მოსახლეობის, შემდეგ დასრულების

, განმავლობაში თვის ყოველი ყოფნის უკანონო ისრაელში მიერ თანამშრომლის

 უკანონო. თანხა სრული დაკარგოს შემდეგ ყოფნის უკანონო თვის ექვსი ხოლო

 ორ ერთიდან ყოფნის გადაჭარბებული: შემდეგი იქნება გამოქვითვა ყოფნის

 ოთხ სამიდან; გამოქვითვა იანი-, 25% თვემდე სამ-ორ; ით-15%  გამოქვითვა, თვემდე

; გამოქვითვა, 50% თვემდე ხუთ ოთხიდან; გამოქვითვა იანი-, 35% თვემდე

 თანხა მთელი, შემდეგ თვის ექვსი; გამოქვითვა, 65% თვემდე ექვს ხუთიდან

 თვის18  განცხადება წარადგინა არ თანამშრომელმა თუკი, ჩამოიჭრება

 ისრაელში რომ, დაადასტურებს რაც, დღიდან დატოვების ისრაელის განმავლობაში

 გამო შეცდომის ან კონტროლთ რაა მისი იყო გამოწვეული დარჩენა უკანონო მისი

 საანაბრო აქვთ რომლებსაც, მუშაკებს უცხოელ. არაკეთილსინდისიერად ან

 ანგარიშზე თავიანთ ანაბრები ყოველთვიური შეამოწმონ შეუძლიათ, ანგარიშები

 ორგანოს მოსახლეობის ჩანს ეს როგორც, ბალანსი არსებული ანგარიშში და

 ძებნის ინტერნეტში საშუალებით ვებსაიტის ორგანოს მოსახლეობის, ჩანაწერებში

 უცხოელი და დამსაქმებლებისა ინფორმაცია ონლაინ" საშუალებით

 შევსება დეტალების შესაბამისი", მუშაკები უცხოელი" ვარიანტი". მუშაკებისთვის

 ეკრანზე რომელიც", მუშაკები უცხოელი - ინფორმაცია" ფორმაში ელექტრონულ

 უცხოეთის მოცემულია ქვემოთ". ნახვა ინფორმაციის" შეეხეთ შემდეგ და გაიხსნება

 – ვებ ორგანოს მოცემულია რომელიც, ბმული პროცედურის ანაბრის მუშაკთა

 - გვერდზე

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/deposit_monies_foreign_workers_constructions_tech

 დამატებითი შესახებ პირობების სამუშაოdf nology_procedure/en/9.0.0003.p

 პირობების სამუშაო სახელით დამსაქმებლის აგრეთვე, მისაღებად ინფორმაციის

 უცხოელი სფეროებში სხვა დასაქმების, შესახებ მითითებების ანაზღაურებაზე

 – ვებ სამინისტროს შრომის ინფორმაცია იხილეთ, სასარგებლოდ მუშების

: www.molsa.gov.il .ბმულზე გვერდზე 
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 შეტანა საჩივრების13.  

 კანონმდებლობით შრომითი შეასრულა არ რომელმაც, დამსაქმებელი

 უცხოელ რომელიც, დამსაქმებელი შორის მათ, ვალდებულებები დაკისრებული

 დასაქმებულის რომელმაც ან, ხელფასი მინიმალური გადაუხდია არ მუშაკს

 თავისი შეასრულა არ ან, თანხა მეტი თანხებზე დასაშვებ ჩამოაჭრა ხელფასიდან

 ჯანმრთელობის, ბინადრობის, ხელშეკრულების შრომითი ვალდებულებები

, გაგზავნა შეტყობინების წინასწარი შესახებ გათავისუფლების, შესახებ დაზღვევის

 ადმინისტრაციული, სანქცია ფინანსური მოსალოდნელია, შესაბამისად კანონის

.სასჯელი სისხლისსამართლებრივი ან ჯარიმა 

 ნაკისრი წინაშე მის შეასრულა არ დამსაქმებელმაც რომლის, მოსამსახურეს 

 გათვალისწინებული კანონით პრეტენზია აქვს რომელსაც ან, ვალდებულებები

 შეიტანოს შეუძლია, დაკავშირებით დარღვევასთან პირობების სხვა შრომითი

. კომისარს უფლებების მშრომელთა საგარეო სამინისტროს შრომის საჩივარი

 ან გაგზავნით ფოსტის ელექტრონული290758 -7696161, 0506 -: 074ტელეფონით

.Foreignr@labor.gov.il - ფოსტით.ელ 

 შეგიძლიათ ასევე ზედამხედველთან უფლებების მშრომელთა წარდგენა საჩივრის 

: შევსებით ფორმის ონლაინ გვერდზე – ვებ სამინისტროს შრომის შეავსოთ

. www.molsa.gov.il 

 მისი შეამციროს, თანამშრომელი დაითხოვოს დამქირავებელს უკრძალავს კანონი

 მიერ თანამშრომლის პირობები სამუშაო მისი გააუარესოს ან ხელფასი

 იგი რომ გამო იმის ან, გამო სარჩელის ან საჩივრის შეტანილი კეთილსინდისიერად

სარჩელის ან საჩივარის ეხმარება მუშაკს სხვა . შეტანაში კეთილსინდისიერად 

, ზემოთხსენებული როგორც, არალეგალუად იქცევა რომელიც, დამქირავებელი

 სისხლის სჩადის ,ხელქვეშ მის არის რომელიც, მიმართ მუშაკის უცხოელი

 აღნიშნული ზემოთ შეიტანოს შეიძლება რისთვისაც, დანაშაულს სამართლის

. საჩივარი 

 შორის ქვეყანას მათ და ისრაელში რომლებიც, მუშებს უცხოელ შეუძლიათ ასევე

 სოფლის ამჟამად( ფარგლებში ხელშეკრულებების ორმხრივი გაფორმებული

 სფეროში მომვლელთა ასევე, სფეროში სასტუმროს და მშენებლობისა, მეურნეობის

 შემსრულებელ უცხოურ არიან დასაქმებულნი რომლებიც ან) პროგრამებში სხვა და

, ორგანოს მოსახლეობის დაუკავშირდით,. დანაშაულს ჩადის ,კომპანიებში

 ან დამსაქმებლებთან ეხება შეტანას საჩივრის ან ინფორმაციას იღებს რომელიც

889.-707-700-: 1ნომერია ტელეფონის ხაზის ცხელი. ბიუროებთან კერძო 

 

შევიწროება სექსუალური14.  

, თანამშრომელს ავიწროებს სექსუალურად რომელიც, პირი სხვა ან დამსაქმებელი 

 სექსუალურ სახის რაიმე თუ . ჩადის დანაშაულს სამართლის სისხლის

. პოლიციაში შეიტანოთ საჩივარი შეგიძლიათ, განიცდით შევიწროებას

mailto:Foreignr@labor.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 გადაუდებელი დარეკოთ შეგიძლიათ მისაღებად დახმარების ფსიქოლოგიური

1202 *  დარეკვით მსხვერპლთათვის ძალადობის სექსუალური ხაზში დახმარების

).მამაკაცებისთვის* 1204 ( დარეკვით ან) ქალებისთვის( 

ვაჭრობა ადამიანებით და მონობა15.   

 უარი მას თუ ან, თანამშრომელი დასაქმებული პირობებში მკაცრ უკიდურესად 

, მიღებაზე პირობების ადამიანური ან თავისუფლებების ძირითადი ეთქვა

. გახდეს მსხვერპლი დანაშაულის ვაჭრობის ადამიანებით ან მონობის შეიძლება

 აქვთ დახმარება იურიდიული უფასო მსხვერპლებს დანაშაულების ამგვარი

. დეპარტამენტისგან დახმარების იურიდიული სამინისტროს იუსტიციის

: განყოფილებას ამ დაუკავშირდეთ, გთხოვთ, ინფორმაციისთვის დამატებითი

. ქ სოლდის ჰენრიეტა, ავივი-თელ: მისამართი4  აკრიფეთ44 -60-70-700-1 ტელეფონი

16 

 

ინფორმაცია საკონტაქტო ზოგადი16.  

:ნომრები ტელეფონის გადაუდებელი  

: 100პოლიცია•   

: 101დახმარება სასწრაფო•   

: 102ჯგუფი სახანძრო•   

: ორგანიზაციები არასამთავრობო უფლებების მშრომელთა  

:ხაზი თანამშრომლის 

6883766 -: 03ტელეფონი. სართული4 - მე. 75, ქ ბინიამინის ნაჰალატ: ავივი ტელ 

6883537-: 03ფაქსი 

 ჰაიფა224,  ოთახი, სართული მეორე), სახლი ჰაკრონოტის. 18 (ქ ჰერცლის :ჰაიფა 

8644238 -: 04ფაქსი8643350, -: 04ტელეფონი 

: kavlaoved.org.il მიხედვით ინფორმაციის განთავსებული ვებგვერდზე ან 

):ისრაელი( უფლებებისთვის ადამიანის ექიმები 

 უფლებებისა სამედიცინო წარმომადგენლობა და კონსულტაცია, კლინიკა უფასო 

. საკითხებში დაზღვევის სამედიცინო და 

15:00  ოთხშაბათი, სამშაბათი, კვირა: საათები კლინიკის 

5133120-: 03ტელეფონი 

იაფო. 4, ქ საპირის ბარუქ  

 : phr.org.il ინფორმაციაზე განთავსებულ გვერდზე – ვებ ან  

მსხვერპლთათვის ძალადობის სექსუალური ხაზები გადაუდებელი 
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ქალები1202:   

6566813-04 - ენაზე არაბულ  

: 1203კაცები  

:საელჩოები   

.ისრაელში საელჩოს ქვეყნის თქვენი დაუკავშირდეთ შეგიძლიათ თქვენ  

 ვებ სამინისტროს საქმეთა საგარეო იხილოთ შეგიძლიათ ინფორმაცია დამატებითი 

.www.mfa.gov.il გვერდზე – 

: ცენტრი რეფერალური მუშაკების უცხოელი მისამართი მოსახლეობისთვის 

889-707-700-1 

, პრეტენზიებს და გამოკითხვას მშრომელთა უცხოელ განიხილავს ცენტრი 

 და მივიდნენ საფუძველზე ხელშეკრულების ორმხრივი ისრაელში რომლებიც

.მუშაკთაგან კომპანიების შემსრულებელი უცხოელი ისრაელში 

: ცენტრი ინფორმაციის ეროვნული ინსტიტუტის დაზღვევის-სოც 

ცენტრი საინფორმაციო ეროვნული - დაზღვევა ეროვნული 

8812345 -: * 6050, 04ტელეფონი  

 ინფორმაციის და სამსახურისა ეროვნული ორგანო საემიგრაციო და მოსახლეობისა

* 3450 - ცენტრი 

: გვერდი-ვებ  

 www.piba.gov.il 

 განყოფილება დეპოზიტების ორგანოს საემიგრაციო და მოსახლეობისა

Pikdonot@sa.piba.gov.il 

7085060 -: 074ტელ  

 ინფორმაციის ონლაინ შესახებ ანაბრების და მდგომარეობისა დასაქმებულის

 უფლების ამ: https://www.gov.il/en/service/foreign_workers_data_files მისაღებად

 საემიგრაციო და მოსახლეობისა მიჰყევით, მისაღებად შესწორების ან განახლების

www.piba.gov.il გვერდს – ვებ ორგანოს 

 

http://www.mfa.gov.il/
http://www.piba.gov.il/

