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Introducere

Acest ghid prezint� o parte din drepturile �i obliga�iile 
referitoare la angajare �i viz� pentru muncitorii 
str�ini din Israel. Acest rezumat este furnizat doar 

în scopul unei inform�ri generale �i nu este un substitut 
pentru formul�rile legilor relevante, a reglement�rilor, 
procedurilor, permiselor, autoriza�iilor �i/sau ordinelor 
de prelungire care au caracter obligatoriu.

Condi�iile �i obliga�iile referitoare la vize �i permise 
de reziden�� în Israel a�a cum sunt ele prezentate în 
acest ghid constituie condi�iile aplicabile în general 
muncitorilor str�ini. Îns�, este posibil ca diferitele condi�ii 
sau obliga�ii cuprinse aici s� se aplice muncitorilor str�ini 
din anumite domenii sau care se afl� în circumstan�e 
speciale, iar în astfel de cazuri condi�iile mai stricte vor 
fi aplicabile, mai degrab� decât cele men�ionate aici. 
Condi�iile de angajare descrise în acest ghid reprezint� 
condi�iile minime. Dac� angajatorul �i angajatul cad de 
acord asupra unor condi�ii de angajare mai favorabile 
într-o anumit� privin�� sau dac� un acord colectiv sau un 
ordin de prelungire care se aplic� la locul de munc� al 
angajatului presupune condi�ii mai favorabile, atunci 
condi�iile favorabile vor fi aplicabile în cazul muncitorului 
respectiv în loc de cele enumerate mai jos.

În general, un angajat str�in în Israel are dreptul la 
acelea�i condi�ii de lucru ca �i un angajat israelian. 
În plus fa�� de aceste drepturi de baz�, angajatorii 
trebuie s� furnizeze muncitorilor str�ini un contract de 
angajare scris, o asigurare de s�n�tate privat� �i condi�ii 
de cazare adecvate.

Sumele din acest ghid sunt actualizate din timp în 
timp. Acest ghid reflect� starea legisla�iei din Israel cu 
începere din 1.4.2015.
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Cuprins:

Pentru comoditatea cititorului, acest ghid a fost scris la masculin, îns� toate informa�iile se 
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angajatorul nu au nevoie de “permisiune” din 
partea angajatorului lor actual. Îns�, muncitorii 
trebuie s� dea un preaviz angajatorilor actuali �i 
trebuie s� notifice API cu privire la schimbare prin 
agen�ia de recrutare la care sunt înregistra�i sau 
prin firma de resurse umane.

Muncitorii str�ini neangaja�i au pân� la 90 de zile 
de la data la care î�i p�r�sesc fostul loc de munc� 
s� g�seasc� �i s� se înregistreze la un alt loc de 
munc� în serviciul unui angajator autorizat în 
sectorul indicat pe viza de lucru a muncitorului. 
Dac� muncitorul nu se înregistreaz� la un loc de 
munc� legal în decurs de 90 de zile, acesta trebuie 
s� p�r�seasc� teritoriul Israelului, în caz contrar 
poate fi re�inut �i expulzat.  

Reguli speciale pentru sectorul acord�rii de 
îngrijire

Obliga�ia de a furniza un preaviz scris

Un îngrijitor str�in trebuie s� furnizeze un aviz în 
form� scris� agen�iei private de recrut�ri la care 
este înregistrat, dar �i angajatorului invalid (sau 
reprezentantului acestui angajator) înainte de a 
p�r�si locul de munc� respectiv.

Perioada minim� în care un îngrijitor str�in trebuie s� 
dea preaviz angajatorului este dup� cum urmeaz�:

A. Dac� îngrijitorul a fost angajat de c�tre un 
angajator invalid pentru o perioad� de cel pu�in 
7 zile �i pân� în 3 luni – preavizul trebuie s� fie 
de 7 zile.

B. Dac� îngrijitorul a fost angajat pentru o perioad� 
de 3-6 luni – preaviz de 14 zile.

C. Dac� îngrijitorul a fost angajat pentru o perioad� 
de 7 luni pân� la un an – preaviz de 21 de zile.

D. Dup� primul an de angajare – îngrijitorul trebuie 
s� dea un preaviz de cel pu�in o lun�.

Un îngrijitor str�in care pleac� de la angajatorul 
invalid f�r� a-i da un preaviz scris dup� cum este 
men�ionat mai sus sau care î�i p�r�se�te locul de 
munc� înainte de perioada minim� de notificare, 

Angajare legal�
Conform legilor �i procedurilor relevante, doar 
angajatorii care dispun de permise de angajare 
valide de la Autoritatea pentru Popula�ie �i Imigr�ri 
din cadrul Ministerului de Interne (denumit în 
continuare:API) pot angaja muncitori str�ini �i 
doar muncitorii str�ini cu permise de munc� valide 
�i vize B/1 (denumite în continuare:vize de lucru) 
pentru sectorul relevant pot fi angaja�i de c�tre 
ace�ti angajatori autoriza�i.

Angajatorii care sunt autoriza�i s� angajeze 
muncitori str�ini trebuie s� înregistreze angajarea 
muncitorului str�in conform procedurilor API 
pentru sectorul relevant înainte de începerea 
angaj�rii. Muncitorii str�ini trebuie s� fie angaja�i 
pe un post cu norm� întreag� de c�tre angajatorul 
lor legal. Este interzis� angajarea cu jum�tate de 
norm� a unui muncitor str�in. 

Muncitorii str�ini pot lucra exclusiv pentru angajatorul 
înregistrat �i autorizat la momentul respectiv. Nu 
le este permis s� lucreze pentru un alt angajator, 
nici chiar în timpul pauzelor de la lucru, în 
vacan�e, zile de odihn� sau dup� orele de lucru 
obi�nuite. Dac� se descoper� c� un muncitor str�in 
lucreaz� pentru un alt angajator decât angajatorul 
înregistrat la momentul respectiv, muncitorul în 
cauz� poate fi expulzat. Dac� se descoper� c� un 
angajator angajeaz� în mod ilegal un muncitor 
str�in, angajatorul în cauz� poate fi amendat sau 
i se pot aduce acuza�ii penale.

Muncitorii str�ini care doresc s� plece sau s� schimbe 

4 5



poate fi expulzat din Israel f�r� audiere.

Îns�, obliga�ia de a da un preaviz nu se va aplica 
în circumstan�ele speciale în care angajatul nu va 
trebui s� lucreze pe parcursul perioadei de preaviz.

Informa�ii suplimentare

Pentru detalii cu privire la metoda de angajare 
a îngrijitorilor str�ini, cerin�ele referitoare la 
înregistrarea de c�tre agen�ii de recrutare autorizate 
�i alte condi�ii �i limit�ri speciale, cât �i informa�iile 
referitoare la înregistrarea în baza de date cu 
îngrijitori str�ini neangaja�i, v� rug�m s� consulta�i 
site-ul web www.piba.gov.il

V� rug�m s� re�ine�i:îngrijitorilor str�ini li se cere s� 
locuiasc� la domiciliul angajatorilor lor care sunt în 
vârst� sau care sufer� de un handicap. Este interzis� 
angajarea unui îngrijitor str�in f�r� aranjamentul de 
a locui la domiciliul angajatorului sau angajarea 
acestuia cu jum�tate de norm�.

Reglement�ri speciale pentru muncitorii din 
construc�ii

Independent de cele men�ionate mai sus, muncitorii 
str�ini angaja�i în sectorul construc�iilor pot 
schimba angajatorul doar semestrial, pe data 
de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie a 
fiec�rui an, dup� ce au dat angajatorului un preaviz 
conform cu legisla�ia. Dac� muncitorul dore�te s� 
schimbe angajatorul între semestre, în cazul în 
care angajatorul s�u actual �i-a înc�lcat drepturile, 
muncitorul poate solicita acest lucru de la Avocatul 
poporului pentru drepturile muncitorilor din 
cadrul Departamentului pentru muncitori str�ini 
al Ministerului Economiei la:03-7347230, fax: Se 
pot g�si detalii despre alte proceduri speciale cu 
privire la muncitorii str�ini din sectorul construc�iilor 
pe site-ul web al Avocatului poporului la www.
moital.gov.il.

Autoriza�ii
�i permise
de lucru
(Viz� B/1)

Conform legisla�iei israeliene, 
muncitorilor str�ini Ii se permite s� 
lucreze în Israel doar temporar, dup� 
care trebuie s� p�r�seasc� imediat �ara 
sau vor fi re�inu�i �i expulza�i.

Vizele de lucru în Israel (B/1) sunt 
eliberate de c�tre consulatele israeliene 
din str�in�tate în urma solicit�rilor 
primite de la angajatori autoriza�i eligibili prin 
intermediul serviciilor unor agen�ii israeliene de 
recrutare autorizate sau conform acordurilor 
bilaterale, urmând procedurile, verific�rile �i 
aprob�rile relevante ale API.

Oricine intr� în Israel cu o alt� viz� decât B/1, cum 
ar fi o viz� de turist sau de student, nu va avea 
dreptul s� schimbe viza într-o viz� de lucru sau un 
permis de lucru dup� sosirea sa în Israel.

Durata fiec�rei vize de lucru B/1 eliberate de 
c�tre API pentru muncitorii str�ini este limitat� la 
o perioad� de maxim un an o dat�.

Astfel, chiar dac� permisul de lucru al angajatorului 
este valabil pentru o perioad� mai lung� de timp, 
viza B/1 a lucr�torului va fi eliberat� pentru maxim 
un an o dat�.

Prelungirea vizei de lucru B/1 este supus� legisla�iei 
�i procedurilor �i discre�iei API. Cu excep�ia 
îngrijitorilor str�ini care sunt supu�i unor 
reglement�ri diferite (citi�i mai jos), viza nu va 
fi prelungit� pentru perioade suplimentare o 
dat� ce au trecut 63 de luni de la data primei 
intr�ri a muncitorului în Israel.

Re�ine�i c� perioada maxim� de lucru permis� în 
Israel poate fi mai scurt� pentru anumite tipuri de 
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muncitori, cum ar fi muncitorii sezonieri, cei care 
lucreaz� pe baz� de proiect sau cei care sosesc în 
urma unor acorduri speciale, iar în aceste cazuri 
perioada de lucru mai scurt� va fi în conformitate cu 
circumstan�ele sosirii muncitorului �i cu procedurile 
API relevante.

Un muncitor str�in poate fi de asemenea expulzat 
din Israel pentru motive care includ abuzarea sau 
înc�lcarea legilor israeliene �i/sau a procedurilor 
care se refer� la el, cum ar fi s� fac� declara�ii 
false în aplica�ia pentru viz�, dovedindu-se a nu 
fi calificat în sectorul de lucru pentru care a sosit 
în Israel sau dac� are rude de gradul întâi (în afar� 
de fra�i/surori) în Israel.

Procedurile API permit muncitorilor din sectorul 
acord�rii de îngrijire �i din agricultur� care �i-au 
îndeplinit perioada maxim� legal� de lucru în Israel, 
s� r�mân� în �ar� pentru înc� 60 de zile, cu începere 
de la ultima zi de angajare. Scopul acestei perioade 
suplimentare este de a permite muncitorului s�-�i 
finalizeze preg�tirile pentru plecarea din Israel.

În ceea ce prive�te muncitorii str�ini din construc�ii, 
perioada suplimentar� de �edere în Israel care le 

este permis� dup� încheierea perioadei legale de 
lucru este de doar 30 de zile, având în vedere c� 
ace�ti muncitori primesc sume depuse de c�tre 
angajatorii lor pe baza beneficiilor de angajare 
direct de la API în momentul plec�rii lor din Israel, 
cu condi�ia s� p�r�seasc� �ara în perioada specificat�.

Este important de re�inut c� unui muncitor str�in 
nu îi este permis s� lucreze în timpul perioadei 
suplimentare de �edere mai sus men�ionate.

Un muncitor str�in din domeniul acord�rii de 
îngrijire trebuie s� dea un preaviz scris înainte de 
a înceta serviciile pentru un angajator invalid.

Doar API poate elibera sau prelungi vize �i 
permise. Fi�i prev�z�tori în privin�a oric�ror 
p�r�i care promit perioade lungi de angajare 
sau la elemente infrac�ionale care elibereaz� 
vize, autoriza�ii sau permise falsificate.

Reguli speciale de limitare a vizei pentru 
îngrijitorii str�ini:

Îngrijitorii str�ini neangaja�i:

Neîncadrându-se la regula de 63 de luni formulat� 
mai sus, îngrijitorii str�ini neangaja�i nu se pot 
înregistra la un nou angajator o dat� ce au 
trecut 51 de luni de la sosirea lor în Israel. Prin 
urmare, îngrijitorii str�ini neangaja�i trebuie s� 
p�r�seasc� teritoriul Israelului o dat� ce au trecut  
51 de luni de la momentul sosirii lor.

Îngrijitorii str�ini angaja�i 

Conform legilor referitoare la accesul în Israel, 
este acordat� o îng�duin�� special�  unui muncitor 
str�in care a fost angajat legal pentru cel pu�in 12 
luni chiar înainte de limita de 63 de luni de c�tre 
un anumit angajator în vârst� sau care sufer� de 
un handicap.

În astfel de cazuri, angajatorul  poate aplica la 
API pentru a solicita o prelungire special� a vizei 
îngrijitorului �i va trebui s� ata�eze o opinie social� 
sau medical� dup� cum este prev�zut în lege, care 
s� ateste c� întreruperea angaj�rii îngrijitorului 
contractat la momentul respectiv îi poate d�una 
substan�ial angajatorului.

În urma aprob�rii cererii, API poate prelungi viza 
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îngrijitorului str�in pentru perioade suplimentare 
de câte un an o dat�, chiar �i dup� ce au trecut 63 
de luni de la data primei lui sosiri, atâta timp cât va 
continua s� lucreze pentru respectivul angajator.

Un muncitor str�in cu o viz� �i un permis de lucru 
valide care dore�te s� revin� în Israel dup� o vizit� 
în str�in�tate trebuie s� se asigure c� înainte de 
a pleca din Israel prime�te o „inter-viz�” care îi 
permite s� se întoarc�, în conformitate cu procedurile 
relevante ale API.

Un îngrijitor str�in trebuie s� dea un preaviz scris înainte 
de a înceta serviciile pentru un angajator invalid.

Sectoare 
permise

Un muncitor str�in poate primi o viz� de lucru 
în Israel pentru unul din sectoarele care sunt 
deschise angaj�rii de muncitori str�ini, cum ar 
fi:acordarea de îngrijire persoanelor care sunt în 
vârst� sau care sufer� de handicapuri, în agricultur�, 
construc�ii sau în buc�t�ria etnic�. Sectorul pentru 
care a fost aprobat� angajarea este indicat pe viza 
muncitorului. Dup� ce sose�te în Israel pentru a 
lucra într-un anumit sector permis, muncitorul nu 
va avea dreptul s� schimbe sectorul permis. Astfel, 
de exemplu, un muncitor care a sosit în Israel 
pentru a asigura servicii de îngrijire la domiciliu nu 
va avea dreptul de a schimba angajatorul pentru 
a lucra în buc�t�ria etnic�, iar un muncitor care a 
sosit în calitate de chef specializat în buc�t�ria 
etnic� nu va avea dreptul de a lucra în construc�ii 
sau în agricultur�.

Mai mult decât atât, un muncitor str�in nu are 
dreptul de a lucra într-un sector de lucru care 
nu este permis conform condi�iilor vizei sale nici 
m�car în orele libere sau în weekend-uri. Lucrul 
într-un alt tip de loc de munc� decât cel pentru 
care muncitorul str�in a venit în Israel constituie 
o înc�lcare a condi�iilor vizei. 

Fi�i prev�z�tori în leg�tur� cu agen�iile care aranjeaz� 

intrarea dvs. în Israel pentru a lucra într-un domeniu 
pentru care nu sunte�i potrivit, promi�ând c� ve�i 
schimba locul de munc� odat� ajun�i în �ar�. O 
astfel de situa�ie poate avea drept consecin�e 
expulzarea imediat� a muncitorului, cât �i sanc�iuni 
penale �i administrative împotriva angajatorului 
�i a agen�iei.

Re�inerea 
pa�aportului

Conform legisla�iei israeliene, fiecare persoan� 
trebuie s� poarte cu sine un document oficial 
de identificare.

Re�inerea pa�aportului unui muncitor împotriva 
voin�ei sale constituie o infrac�iune penal�. Un 
angajat al c�rui pa�aport este re�inut împotriva 
voin�ei sale de c�tre un angajator, o firm� de 
resurse umane, o agen�ie de recrutare sau de 
c�tre orice alt� persoan�, poate depune o plângere 
la poli�ia israelian�.
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Asigurare de 
s�n�tate

O asigurare de s�n�tate adecvat� este extrem de 
important� pentru muncitorul str�in, pentru c� f�r� 
o astfel de asigurare acesta nu va fi acoperit în 
cazul consulta�iilor unui medic sau al spitaliz�rii, 
care pot fi foarte costisitoare. Orice persoan� 
care are nevoie de îngrijiri medicale urgente va 
beneficia de acestea necondi�ionat în spitalele 
israeliene, îns� va fi taxat pentru  cheltuieli dac� 
îi lipse�te asigurarea adecvat�.

Angajatorii de muncitori str�ini sunt obliga�i s� 
le asigure acestora asigurare medical� privat� pe 
tot parcursul perioadei de angajare. Angajatorul 
trebuie s�-i furnizeze angajatului un rezumat al 
politicii de asigurare într-o limb� pe care acesta 
o în�elege. În cazul în care compania de asigur�ri 
refuz� s� acopere anumite condi�ii sau proceduri, 
muncitorul str�in poate face recurs împotriva acestei 
decizii. În multe din cazuri, acest recurs trebuie 
înaintat în termen de 21 de zile de la primirea 
notific�rii cu privire la refuzul companiei. Muncitorul 
str�in poate aplica la ONG-urile enumerate la 
finalul acestei bro�uri pentru a primi asisten�� în 
aceast� problem�.

Securitate 
social�

Institutul Na�ional de Asigur�ri (în ebraic�, Bituach 
Leumi) le ofer� muncitorilor str�ini asigurare în 
cazul r�nirilor la locul de munc� sau în cazurile de 
maternitate, cât �i compensa�ii pentru salariile 
nepl�tite �i compensa�ia de reziliere a contractului 
în cazul în care angajatorul intr� în lichidare sau 
d� faliment.

Asigurarea privat� de s�n�tate men�ionat� mai 
sus acoper� doar r�nirile care nu �in de locul de 
munc�. Un angajat, care este r�nit la locul de 
munc�, trebuie s� înainteze o solicitare la Institutul 
Na�ional de Asigur�ri pentru a primi tratament 
medical �i compensa�ie.

Este important ca muncitorul str�in s�-�i întrebe 
angajatorul care este num�rul dosarului deschis 
în numele s�u la Institutul Na�ional de Asigur�ri, 
având în vedere c� acest num�r va fi necesar în 
caz de spitalizare sau în cazul unor revendic�ri în 
urma r�nirilor la locul de munc�.

Pot exista diferen�e la nivelul deducerilor din salariu 
permise pentru acoperirea Asigur�rii Na�ionale 
în cazul muncitorilor str�ini cet��eni ai unor ��ri 
care au semnat cu Israelul tratate referitoare la 
securitatea social�. Pentru informa�ii, v� rug�m s� 
contacta�i Institutul Na�ional de Asigur�ri.
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Salariul �i 
componentele 
sale

Un muncitor angajat în Israel are dreptul la un 
salariu minim pentru munca sa.

Pe lâng� acest salariu minim, care este actualizat din 
timp în timp, se pl�tesc sume lunare suplimentare 
pentru ore suplimentare �i pentru indemniza�ia 
de transport. 

O dat� pe an, fiecare muncitor are dreptul de a 
primi o sum� suplimentar� cunoscut� sub numele 
de “plat� de recuperare” care se calculeaz� în 
func�ie de vechimea sa la locul de munc�.

Salariul muncitorilor str�ini trebuie pl�tit prin 
depunere într-un cont bancar exclusiv pe numele 
muncitorului str�in. Îns�, dac� muncitorul este 
de acord �i dac� aceast� condi�ie este prev�zut� 
în contractul de angajare, prin acord colectiv 
sau dac� a�a se obi�nuie�te la locul de munc� al 
acestuia, o parte din salariu poate fi pl�tit� sub 
form� de alimente �i b�uturi (excluzând b�uturile 
intoxicante) oferite de c�tre angajator la locul 
de munc�. Valoarea atribuit� acestor alimente �i 

Cazare
Angajatorul trebuie s�-i asigure unui muncitor str�in 
o cazare adecvat� pe parcursul întregii perioade 
a angaj�rii muncitorului �i pentru un minim de 7 
zile dup� terminarea angaj�rii. Cazarea trebuie s� 
îndeplineasc� condi�iile prev�zute de reglement�rile 
relevante �i trebuie s� includ� urm�toarele:

Un spa�iu de minim 4 metri p�tra�i pentru fiecare 
muncitor, nu mai mult de 6 muncitori într-o camer�, 
dulapuri �i paturi personale pentru fiecare muncitor, 
înc�lzire �i ventila�ie, iluminare rezonabil� �i prize în 
fiecare camer�, ap� cald� �i rece la toalet�, buc�t�rie 
�i du�uri, chiuvete �i bufete �i dulapuri de buc�t�rie, 
arz�toare, un frigider, mas� �i scaune, o ma�in� 
de sp�lat la 6 muncitori �i un extinctor. Trebuie s� 
existe acces rezonabil la spa�iile de locuit �i la b�i.

Contract de 
angajare scris

Angajatorul este obligat s�-i furnizeze muncitorului 
str�in un contract de angajare scris într-o limb� 
pe care acesta o în�elege, în care s� fie prev�zute 
detaliile referitoare la angajarea sa.

Contractul de angajare trebuie s� includ� urm�toarele 
informa�ii: identitatea angajatorului �i a angajatului, 
descrierea postului, detalii despre condi�iile 
salariului �i componentele acestuia, raportarea 
la costurile de trai, datele pl��ii, detaliile tuturor 
deducerilor din salariu, detaliile referitoare la 
contribu�iile p�r�ilor la beneficiile sociale, data la 
care începe angajarea �i durata angaj�rii, orele 
normale de lucru �i ziua s�pt�mânal� de odihn�, 
detalii despre concediul pl�tit, inclusiv vacan�ele, 
ocaziile festive �i concediul de boal� �i detaliile 
despre asigurarea de s�n�tate �i cazarea furnizat� 
de c�tre angajator. Contractul trebuie s� includ� 
de asemenea informa�ii de contact cu privire 
la înaintarea de plângeri la Avocatul poporului 
pentru drepturile muncitorilor str�ini din cadrul 
Departamentului pentru muncitori str�ini al 
Ministerului de Economie.
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b�uturi nu poate fi mai mare decât valoarea lor 
obi�nuit� pe pia��.

În continuare sunt prezentate detaliile 
acestor pl��i:

A. Salariul minim – Salariul minim lunar pentru un 
angajat care lucreaz� cu norm� întreag� (maxim 
186 de ore pe lun�) este de 4,650 ILS. Salariul 
minim pentru ora de lucru este de 25 ILS. 

Se subliniaz� faptul c� în cazul muncitorilor str�ini 
din sectoare sau locuri de munc� în care salariile 
sunt mai mari decât salariul minim dup� cum 
este prev�zut în Acordul colectiv, salariile mai 
mari �i condi�iile mai bune de lucru se vor aplica 
în conformitate cu Acordul.

Este indicat ca muncitorul s� p�streze un 
registru scris al orelor sale de lucru zilnice �i 
al zilelor libere.

B. Plata pentru ore suplimentare de lucru – Un 
angajat care lucreaz� 6 zile pe s�pt�mân� are 
dreptul la o plat� suplimentar�, peste salariul 
minim, dac� lucreaz� mai mult de 8 ore pe zi; 
un angajat care lucreaz� 5 zile pe s�pt�mân� are 
dreptul la o plat� suplimentar� pentru fiecare 
or� de lucru care dep��e�te 9 ore pe zi.

Pentru fiecare din primele dou� ore suplimentare 
pe zi, angajatul are dreptul la o plat� de 125% din 
tariful cu care este pl�tit în mod obi�nuit pe 

or�. Pentru fiecare or� suplimentar� 
în plus, angajatul are dreptul la o 
plat� de 150% din tariful cu care 
este pl�tit în mod obi�nuit pe or�. 
Conform legii relevante în acest 
caz, regulile de mai sus cu privire 
la plata orelor suplimentare nu se 
aplic� unui îngrijitor care locuie�te la 
domiciliul angajatorului s�u invalid.

C. Indemniza�ie de transport – Pe lâng� salariu, 
un angajat care necesit� transport pentru 
a ajunge la locul de munc� are dreptul la o 
indemniza�ie de transport de la angajator 
pentru aceste cheltuieli. Suma de rambursat se 
ridic� fie pân� la un maxim de 25.20 ILS pe zi, 
fie reprezint� echivalentul costului unui permis 
sau bilet de autobuz pre-pl�tit, în func�ie de care 
dintre cele dou� cost� mai pu�in. Un angajat 
care locuie�te la locul de munc� sau un angajat 
al c�rui angajator îi asigur� transportul la locul 
de munc� pe propria cheltuial�, nu are dreptul 
la aceast� indemniza�ie de transport.

D. Plat� de recuperare –  Un angajat care are cel 
pu�in un an de angajare are dreptul – o dat� 
pe an – la o sum� cunoscut� sub denumirea 
de – “plat� de recuperare” (în ebraic�, “dmai 
havraah”) din partea angajatorului s�u.Aceast� 
sum� este calculat� la un tarif de 371 ILS pe zi, 
multiplicat� cu 5 sau mai multe zile, în func�ie 
de num�rul de ani în care muncitorul a lucrat 
pe postul respectiv, dup� cum urmeaz�:

- Pentru primul an de angajare – 5 zile

- Pentru al doilea �i al treilea an de angajare – 6 zile

- Începând cu al patrulea �i pân� la al zecelea 
an de angajare – 7 zile.

Plata de recuperare se face o dat� pe an, între 
lunile iunie �i septembrie.

E. Ziua de salariu – Un muncitor care este angajat 
lunar are dreptul de a-�i primi salariul pân� pe 
data de 9 a fiec�rei luni, pentru luna anterioar�.

10 11



Deduceri din 
salariu

Un angajator poate deduce urm�toarele sume 
din salariul unui muncitor str�in:

A. Pl��ile cerute de lege (impozitul pe venit �i 
asigurarea na�ional�).

B. Deduceri pentru cazare �i cheltuieli aferente, 
dar f�r� a dep��i limita prev�zut� în reglement�ri 
(consulta�i detaliile de mai jos).

C. Deduceri care s� acopere pl��ile pentru asigurarea 
medical� privat� (pân� la limita prev�zut� în 
reglement�ri, dar f�r� a dep��i 124.73 ILS pe 
lun�).

D. Sume pe baza datoriilor pe care angajatul le 
are fa�� de angajator, în cazul în care angajatul 
a consim�it în scris pentru aceste deduceri. 
Taxele �i impozitele impuse prin lege pentru 
muncitorii str�ini nu pot fi deduse din salariul 
muncitorului  în absolut nicio situa�ie.

În afar� de acestea nu mai exist� alte sume 
care pot fi deduse din salariul muncitorului.

Deducerea lunar� maxim� permis� pentru asigurarea 
de s�n�tate, cazare adecvat� �i cheltuieli aferente 
�i sume datorate angajatorului, este de maxim 
25% din salariul angajatului. Trebuie subliniat 
faptul c� aceasta nu este o deducere automat� 
�i angajatorul poate deduce doar cheltuielile 
efective. Astfel, atunci când totalul deducerilor 
permise constituie mai pu�in de 25% din salariu, 
angajatorul nu poate deduce tot procentajul 
de 25%. În plus, în cazurile în care totalul 
deducerilor permise efective dep��esc 25%, 
angajatorul nu are dreptul de a deduce mai 
mult de 25% lunar. Se face o excep�ie în cazul 
ultimei luni de angajare în care pot fi deduse 
toate cheltuielile permise.

Un angajator care angajeaz� un muncitor str�in în 
afacerea sa trebuie s�-i furnizeze lunar angajatului 
un flutura� de salariu detaliat în care se specific� 
salariul, componentele sale �i toate deducerile din 
salariu, conform prevederilor din lege.

În continuare sunt prezentate detalii despre 
deducerile permise men�ionate mai sus:

Impozitul pe venit – plata impozitului pe venit 
este dedus� din salariul angajatului de c�tre 
angajator �i este transferat� autorit��ilor fiscale. 
Angajatorul nu are dreptul de a deduce din 
salariul unui muncitor str�in nicio contribu�ie sau 
tax� impus� angajatorilor pentru muncitorii str�ini, 
iar aceste sume trebuie pl�tite autorit��ilor de c�tre 
angajator independent de salariul muncitorului.

Asigurarea na�ional� (în ebraic�, Bituach 
Leumi) – în scopul acoperirii acestei asigur�ri, 
angajatorul poate deduce 0.04% din primii 5,556 
ILS din salariul unui muncitor str�in �i 0.87% din 
fiecare shekel din salariul s�u care dep��e�te 5,556 
ILS. Sumele deduse trebuie transferate de c�tre 
angajator Institutului Na�ional de Asigur�ri.
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Reguli �i deduceri suplimentare se pot aplica 
muncitorilor str�ini care sunt cet��eni ai unor ��ri 
care au semnat tratate referitoare a securitatea 
social� cu Israelul. Pentru informa�ii suplimentare 
v� rug�m s� contacta�i Institutul Na�ional de 
Asigur�ri la *6050 of 04-8812345 sau pe internet 
la www.btl.gov.il.

Deduceri din salariu pentru asigurarea de 
s�n�tate

Asigurarea de s�n�tate trebuie pl�tit� de c�tre 
angajator, iar angajatorul poate deduce o parte 
din aceste cheltuieli din salariul muncitorului str�in 
pân� la sumele maxime indicate mai jos:

Pentru un angajat care lucreaz� în servicii de 
infirmerie – pân� la jum�tate din suma pe care 
angajatorul a pl�tit-o pentru asigurare sau 124.73 
ILS, oricare dintre cele dou� sume este mai mic�.

Pentru un angajat care lucreaz� în orice alt 
domeniu – maxim o treime din suma pl�tit� de 
c�tre angajator pentru asigurare �i nu mai mult 
de 124.73 ILS, oricare dintre cele dou� sume 
este mai mic�.

Deducerea din salariu pentru cheltuieli de 
cazare:

Atunci când locuin�a furnizat� muncitorului nu 
este de�inut� de c�tre angajator, angajatorul 

poate deduce din salariul muncitorului anumite 
sume pentru cazare în func�ie de zona din �ar� în 
care locuie�te angajatul, dup� cum este indicat 
în tabelul urm�tor:

Totalul deducerilor lunare (în ILS) în func�ie 
de zona de reziden��:

Jerusalim 393.68

Tel-Aviv – 447.99

Haifa – 298.69

Centru – 298.69

Sud – 265.52

Nord-  244.31

Important!  Dac� reziden�a este de�inut� de c�tre 
angajator, deducerea maxim� permis� este redus� 
la jum�tate din sumele indicate mai sus.

Cheltuieli aferente:

Angajatorul poate deduce o sum� lunar� din 
salariul muncitorului str�in pentru folosirea apei 
�i a electricit��ii �i pentru impozitul pe proprietate, 
dup� cum urmeaz�: 124.73

- Un îngrijitor str�in – 79.33 ILS

- Orice alt muncitor str�in - 92.27 ILS.
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Ziua s�pt�mânal� 
de odihn� �i 
permisiile

Perioada s�pt�mânal� de odihn� – conform 
Legii din 1951 privind orele de lucru �i odihna, 
muncitorii str�ini au dreptul la o perioad� de odihn� 
de cel pu�in 36 de ore pe s�pt�mân�, care trebuie 
s� includ� fie vinerea, sâmb�ta sau duminica, în 
conformitate cu religia muncitorului.

Conform legii relevante în acest caz, regula 
dep��irii celor 36 de ore nu se aplic� îngrijitorilor 
care locuiesc la domiciliul angajatorului, care îns� 
trebuie s� primeasc� s�pt�mânal o zi de odihn�.

Concediu pl�tit – Fiecare muncitor are dreptul 
la urm�torul num�r de zile de concediu pl�tit în 
fiecare an:

- Pentru fiecare din primii 4 ani de angajare - 14 
zile pe an.

- Pentru al cincilea an – 16 zile pe an.

- Pentru al �aselea an – 18 zile pe an.

- Pentru al �aptelea an – 21 de zile pe an.

Num�rul zilelor de concediu indicate mai sus 
sunt zile calendaristice, care includ weekend-
urile, ele nu sunt doar zile lucr�toare. Prin 
urmare, în primul an, o persoan� care lucreaz� 
5 zile pe s�pt�mân� va primi în practic� 10 zile 
lucr�toare de concediu pl�tit, iar cineva care 
lucreaz� 6 zile pe s�pt�mân� va primi în practic� 
12 zile lucr�toare de concediu. Aceea�i regul� se 
aplic� �i anilor urm�tori.

Concediul ar trebui luat la sfâr�itul anului de 
angajare de care �ine sau în decursul urm�torului an 
de angajare, atunci când angajatul �i angajatorul 
cad astfel de acord.

S�rb�tori religioase – To�i muncitorii str�ini 
angaja�i pe lun� au dreptul la plat� pentru pân� la 
9 zile de s�rb�toare religioas� pe an, atunci când 
zilele men�ionate nu cad în timpul perioadei 
s�pt�mânale de odihn�. S�rb�torile religioase pot 
fi cele ale religiei muncitorului sau s�rb�torile 
religioase evreie�ti, dup� cum alege angajatul.

Concediu de boal� pl�tit – angajatul are dreptul 
la un concediu de boal� pl�tit în func�ie de durata 
angaj�rii sale (o zi �i jum�tate pentru fiecare lun� 
lucrat�), pân� la un total de 90 de zile pe baza 
prezent�rii unei adeverin�e medicale care s� ateste 
s� angajatul a lipsit de la munc� din cauza bolii.

Angajatul nu are dreptul la plat� pentru prima 
zi de boal�. Pentru a doua �i a treia zi de boal�, 
angajatorul trebuie s�-i pl�teasc� angajatului 
50% din salariul s�u obi�nuit, iar începând cu 
cea de-a patra zi – salariul s�u obi�nuit – pân� la 
perioada maxim�.
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Încheierea 
rela�iilor de 
lucru

Preaviz

Un muncitor angajat lunar, care î�i p�r�se�te locul 
de munc�, trebuie s�-i dea un preaviz angajatorului 
dup� cum urmeaz�:

În primele 6 luni de angajare – câte o zi pentru 
fiecare lun� lucrat�.

Din a �aptea zi a angaj�rii sale �i pân� la sfâr�itul celei 
de-a unsprezecea luni - 6 zile, plus înc� dou� zile �i 
jum�tate pentru fiecare lun� suplimentar� de lucru.

Dup� un an de angajare – o lun�.

Un angajator care dore�te s� concedieze un 
muncitor trebuie de asemenea s�-i dea acestuia 
un preaviz a c�rui durat� este indicat� mai sus. 

Un angajat sau un angajator care nu furnizeaz� 
un preaviz, va trebui s�-i pl�teasc� celeilalte p�r�i 
o compensa�ie de valoarea salariului obi�nuit 
care i-ar fi fost pl�tit angajatului pe parcursul 
perioadei respective.

Abandonarea sau neajutorarea unei persoane 
incapacitate este o infrac�iune penal� �i poate 
duce la acuza�ii �i/sau expulzare.

Independent de cele men�ionate precedent, în 
sectorul acord�rii de îngrijiri, muncitorul str�in 
nu poate pleca de la angajatorul s�u înainte de 
încheierea unei perioade mai lungi de preaviz, 
cu excep�ia unor circumstan�e speciale în care nu 
este rezonabil s� se solicite ca acesta s� r�mân� în 
continuare angajat.

Compensa�ie pentru rezilierea contractului 
(în ebraic�, pitzuyei piturim)

Un angajat care este concediat dup� ce a lucrat 
pentru un angajator sau într-un loc de munc� pentru 
o perioad� de un an sau mai mult, are dreptul 
la o compensa�ie pentru rezilierea contractului 
(pitzuyei piturim).Tariful compensa�iei de 
reziliere a contractului este salariul pe o lun� 
pentru fiecare an de angajare la angajator sau 
la locul de munc�. Un muncitor a c�rui angajare 
este întrerupt� dup� un an de angajare ca urmare 
a mor�ii sau a faliment�rii angajatorului - sau, în 
cazul unei corpora�ii, pe baza lichid�rii acesteia 
– are dreptul la o compensa�ie de reziliere a 
contractului ca �i când ar fi fost concediat. Un 
ordin general de prelungire referitor la pensii îi 
oblig� pe to�i angajatorii israelieni. Pentru detalii, 
v� rug�m s� contacta�i Ministerul Economiei la 
www.moital.gov.il. 

Se aplic� reguli speciale privind compensa�ia de 
reziliere a contractului pentru muncitorii str�ini 
care lucreaz� în construc�ii angaja�i de firme 
autorizate de resurse umane. Pentru ace�ti 
muncitori, angajatorul depune în fiecare lun� 
o anumit� sum� într-un fond special aflat sub 
supravegherea API, iar muncitorii care p�r�sesc 
definitiv teritoriul Israelului aplic� la API pentru 
a primi sumele economisite pentru ei, fie la 
aeroport în momentul plec�rii din Israel, fie prin 
transfer bancar în str�in�tate dup� plecarea lor. 
Muncitorii care dep��esc în mod ilegal perioada 
de �edere specificat� pe viza lor pierd o parte din 
suma colectat� lunar, iar dup� o �edere ilegal� de 
6 luni, ace�tia pierd întreaga sum�. 

Detaliile cu privire la aceste reguli sunt prezentate 
în ghidul special referitor la drepturile muncitorilor 
din construc�ii, publicat de c�tre Avocatul poporului 
pentru drepturile muncitorilor str�ini din cadrul 
Departamentului pentru Muncitori str�ini al 
Ministerului Economiei de pe www.moital.gov.il
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H�r�uire sexual�
Un angajator sau o alt� persoan� care h�r�uie�te 
sexual un angajat comite o infrac�iune penal�. Dac� 
întâlni�i orice tip de h�r�uire sexual�, pute�i depune 
o plângere la poli�ie. Pentru sprijin emo�ional, 
pute�i apela num�rul de urgen�� al Centrului pentru 
Sprijinirea Victimelor H�r�uirii Sexuale *1202. 

Sclavie �i trafic 
uman

Dac� lucra�i în condi�ii extrem de aspre sau dac� 
vi s-au refuzat libert��i fundamentale sau condi�ii 
umane fundamentale, este posibil s� fi�i o victim� 
a gravei infrac�iuni de sclavie sau trafic uman.

Victimele unor astfel de infrac�iuni sunt eligibile 
pentru asisten�� legal� gratuit� din partea 
Departamentului de Asisten�� Legal� a Ministerului 
de Justi�ie.

Pentru detali i  v� rug�m s� contacta�i 
Departamentul: 

Tel: 03-6932743  

Fax: 03-6932755 

Adres�: str. Henrietta Szold 4, Tel Aviv.

Depunerea de 
plângeri

Un angajator care nu i-a pl�tit muncitorului 
str�in salariul minim, care a dedus din salariul 
muncitorului sume care dep��esc totalul permis 
sau care nu �i-a îndeplinit obliga�iile stabilite 
în contractul de angajare cu privire la cazare, 
asigurare de s�n�tate, flutura� de salariu detaliat 
sau preaviz de concediere, comite o infrac�iune 
administrativ� �i poate fi amendat cu 5,000 ILS 
sau mai mult pentru fiecare contraven�ie. În 
cazurile grave, unui astfel de angajator i se pot 
aduce acuza�ii penale.

Un muncitor al c�rui angajator nu a îndeplinit 
obliga�iile men�ionate precedent sau care are o 
plângere referitoare la înc�lcarea altor condi�ii de 
angajare stabilite prin lege, poate face plângerea 
pe lâng� Divizia de aplicare a legisla�iei muncii 
din cadrul Ministerului Economiei, sunând la 
1-800-800-126.  

În plus, muncitorii pot face o plângere pe lâng� 
Avocatul poporului pentru drepturile muncitorilor 
str�ini din cadrul Departamentului pentru Muncitori 
str�ini al Ministerului Economiei:03-7347230, 
050-6240546, fax: 03-7347269

Este interzis prin lege ca un angajator s� concedieze 
un angajat, s�-i reduc� salariul sau s� modifice 
termenii angaj�rii din cauza unei plângeri sau a 
unei revendic�ri f�cute de c�tre angajat sau pentru 
ajutarea cu bun� credin�� a unui alt angajat s� 
înainteze o astfel de plângere sau revendicare. 
Un angajator care se poart� astfel cu un  muncitor 
str�in comite o infrac�iune penal� pentru care 
poate fi acuzat, dup� cum este descris mai sus.
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Program:  

Duminic�:  9:00-15:00 pentru îngrijitori

Luni:  13:00-17:00 pentru îngrijitori
16:00-18:00 pentru muncitorii 
din construc�ii (în chinez�)

Mar�i:  12:00-18:00 persoanele care 
cer azil (pe baz� de programare)

Miercuri:  10:00-14:00 muncitori în 
agricultur�, inclusiv din Tailanda
14:00-17:00 pentru israelieni

Joi: 11:30-16:00 imigran�i 
muncitori (doar agen�ii de 
cur��enie priva�i)
10:00-14:00 asisten�� cu 
Bituach Leumi (sarcin�, na�tere, 
accidente la locul de munc�)

Informa�ii 
generale

Numere de telefon pentru urgen�e

Poli�ie: 100
Ambulan��: 101
Pompieri: 102
Pentru informa�ii generale, consiliere �i asisten�� 
legal� pentru muncitori str�ini, pute�i contacta 
urm�toarele organiza�ii non-guvernamentale 
pentru drepturile muncitorilor:

Kav La’Oved (Linia verde pentru muncitori)

Str. Nahalat Binyamin 75, et. 4, Tel Aviv.
Tel: 03-6883766.
www.kavlaoved.org.il
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Kav La’Oved

în Haifa:
Str. Herzl 18 (Beit Hakranot),
et. 2, camera 224,
Haifa 33121 
Tel: 04-8643350, 
Fax: 04-8644238

Linia verde pentru muncitori migran�i

Nahalat Binyamin 75, Tel Aviv
Tel: 03-5602530,
Fax: 03-5605175
www.hotline.org.il 

Program:

Duminic�: 9:00-12:00, 14:00-17:00
Luni: 14:00-18:00
Mar�i: 9:00-13:00
Miercuri: 14:00-18:00
Joi: 9:00-13:00

Medici pentru drepturile omului(Israel)

Str. Baruch Sapir, parter, Tel Aviv
Tel: 03-5133120
Fax:03-6873029
www.phr.org.il

Doctor generalist/de familie –
Dum., Ma., Jo., 16:00
Speciali�ti (ginecologie, ortopedie, psihiatrie �i 
altele) – pe baz� de programare
Pediatru – Vineri, 9:00

Informa�ii suplimentare

Pute�i de asemenea s� contacta�i ambasada ��rii 
dvs. în Israel – pentru informa�ii consulta�i site-ul 
web al Ministerului de Externe:www.mfa.gov.il.

Centrul de Informa�ii al Institutului Na�ional de 
Asigur�ri (Bituach Leumi):
Tel: *6050, 04-8812345
www.btl.gov.il

Autoritatea pentru Popula�ie �i Imigrare
Centrul na�ional de servicii �i informare: *3450
www.piba.gov.il

Informa�iile cuprinse în acest 
ghid pot fi actualizate din timp 
în timp. Consulta�i versiunea în 

englez� actualizat� care se g�se�te 
pe site-ul web al API.

© Toate drepturile rezervate.
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רשות האוכלוסין וההגירה
Autoritatea pentru Popula�ie 
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