
 
   

           ካቭ-ላዖቬድ (1/2017) טיגריניה    

 ካቭ ላዖቬድ ንሰራሕተኛታት ሕጋዊ ምኽርን ሓገ ዝን ዝህብ ዘይመንግስታዊ ገ ባር ሰናይ ማሕበር እዩ። 

 
ዝተሓተ ደሞዝ ዝተሓተ ደሞዝ ንምሉእ ሰዓታት ስራሕ (186 ሰዓታት ኣብ ወርሒ)28.66 ሸክል ንሰዓት 5,000 

ንወርሒ። 

ክፍሊ ግዜ፡  ወርሓዊ ደሞዝ ዝውሃበሉ ግዜ ካብ ዕለት 9 ናይታ ድሕሪኣ ዘላ ወርሒ ክሓልፍ የ ብሉን።  

ዝያዳ ሰዓታት 
(ኦቨር ታይም)  

መዓልታዊ ካብ 8 ሰዓት ንላዕሊ ኣብ ንሰርሓሉ ግዜ ኦቨር ታይም ክሕሰበልና ይግባእ። ኣብተን 2 ት 2 
ቀዳሞት ዝያዳ ሰዓታት ብ125% (33.6) ድሕሪኡ ዘሎ ሰዓታት ድማ ብ150% (40.32) ክንክፈል 
ይግባእ። 

ምቁጽጻር ሰዓታት 
ሰራሕ፡  

ኣብ ነ ፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝስራሕካዮ ሰዓታት ክትምዝግቦ ኣ ገ ዳሲ ኢዩ (መጀመርን መወድእን ግዜ ስራሕ) 
/// ምናልባት ምስ ኣስራሒካ ምስ ዘይትሰማማዕ መወከሲ ስለ ዝኽውን። 

 

ወጻኢታት መጓዓዝያ  ኣስራሒኻ ካብን ናብን ስራሕ ናይ መጓዓዝያ ዘውጻእካዮ ገ ንዘብ ክሳብ 26.40 ሸክል ኣብ ዓልቲ መዓልቲ 

ክኸፍለካ ኣለዎ። 

 

ሰሙናዊ ዕርፍቲ 36 ሰዓታት ዕርፍቲ ኣብ ሰሙን ክህልወካ ኣለዎ ።እዚ ድማ እቲ ኣብ ሰሙን እትወስዶ ህዝባዊ ባዓል 
ምስ  
ሃይማኖትካ ዝኸይድ ዘጠቃለለዩ። እንተ ድኣ ኣብ ዕርፍትኻ ሰሪሕካ 150% ናይ መዓልታዊ ክፍሊትካ  
ክትረክብ ኣለካ ። ዝተፈለየ  መዓልቲ ድማ ከምተወሳኪ። 
 

ዓመታዊ ዕርፍቲ ኣብተን ቀዳሞት 4 ናይ ስራሕ ዓመታት ፣ 8  ሰዓት ኣብ መዓልቲ 6  መዓልትታት ኣብ ሰሙን 
ንዝሰርሕ 14  መዓልትታት ዓመታዊ ዕረፍቲ ንዓመት ይግብኦ ። 5 መዓልትታት ኣብ ሰሙን ንዝሰርሕ 
ድማ 12 መዓልትታት ዕረፍቲ ይግበኦ ። 

ህዝባዊ በዓላት፡   ድሕሪ ናይ 3 ኣዋርሕ ስራሕ ፡  ናይ 9 መዓልታት ህዝባዊ ባዓላት ኣብ ዓመት ክትቅበል ይግበካ፤ ምስ  
ሃይማኖትካ ዝኸይድ። (እዚ መዓልታት ኣብ ተቅርበሉ፡  ኣብ ግዜ ሰሙናዊ መዓልቲ ዕርፍትኻ ክኸውን 
የ ቡሉን።  
እንተድኣ ህዝባዊ ባዓልካ ኣብ ስሩዕ ናይ ስራሕ መዓልታት ውዓሉ፡  ናይ ህዝባዊ ባዓልካ ክፍሊት 
መዓልቲ ክትክፈል ብመለከዒ ናይ ኩሉ ግዜ ደሞዝካ ፡ ግቡእካ ኢዩ። እንተ ድኣ ኣብ ግዜ ህዝባዊ ህዝባዊ 
ባዓልካ  
መዓልቲ ስራሕካ ፡  ክፍሊትካ 150% ናይ መዓልታዊ ክፍሊት ተለኪዑ ክትቅበል ግቡእኻ ኢዩ። እዚ ድማ  
ተወሳኺ ንህዝባዊ ባዓል ክፍሊት (250% ዘጠቃለለ እዩ።) 

 

(ድመይ ሃቭራኣ) ሓደ ምሉእ ዓመት ስራሕ ዝፈጸመ ሰራሕተኛ፡  ሃቭራኣ ቀዋሚ መዓልታዊ መለክዒ ናይ 378 ሸክል 

ይግበኦ ። ን1ይ ዓመት 5X 378 ፡ ን2ይ ን3ይ ዓመት 6 መዓልታት X 378 ሸክል፡  ካብ 4ይ 
ክሳብ 10ይ ዓመታት 7መዓልታት ሽ 378። ግዝያዊ ሰራሕተኛ ሕሳቡ ብመሰረት ምንዋሕ ናይ ስራሕ 

ግዜ ይኸዉን። ንብደላላይ ኣብ ጽርየ ት ናይ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝኽፈል ኣቭራኣ 421 እዩ። 

ኣብተን ቀዳሞት 3 ዓመታት 7 X 421፡ ድሕሪ 4ይቲ ዓመት ድማ 9 X 423 እዩ። . 

  

ዕርፍቲ ጉልበታዊ 
ዕዮ 

ስራሕተኛ ድሕሪ 6 ሰዓታት ናይ ስራሕ 45 ደቃይቅ (ብዉሕዱ 30 ደቃይቅ ናይ 6 ሰዓታት ቀጻሊ ዝኾነ  
ስራሕ ) ከዕርፍ ግቡእ ኢዩ ። ንጉልበታዊ ዕዮ ዘይሰርሑ ሰራሕተኛታት ድማ 45 ደቓይቅ ድሕሪ 8 
ሰዓታት። 

 ኣስራሒ ካብ ስራሕተኛ ደሞዝ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ዘጉድል፡  ስራሕተኛ ኣብ ዕርፍቲ ግዜ ንስራሕ 
 ቦታ ሓዲጉ ምስ ዝኸይድ ጥራይ ይኸዉን ። 

  

ክፍሊት ኣብ ግዜ  
ሕማም፡  

 

ብምኽንያት ሕማም ምስ ዘይ ትሰርሕን ካብ ዶክቶር መረጋገ ጺ ምስ ተምጸኣሉን ፡  ንስራሒካ 
ክኸፍለካ ግደታ ኢዩ። ናይ መጀመርታ ምዓልቲ ሕማም ኣይትኽፈልን፡ ን2ይ 3ይ መዓልቲ ሕማም ግን  
ናይ ኩሉ ግዜ ደሞዝካ ፡  ካብ 4ይ መዓልቲ ሕማም ንድሕሪት ድማ 100% ናይ ኩሉ ግዜ ደሞዝካ  
ክኸፍለካ ኣለዎ። 



ትሕጋግ/ካሕሳ  ድሕሪ 1 ዓመት ናይ ስራሕ ትሕጋግ ክፍሊት ክትክፈል ይግበኣካ፡  እንተ ድኣ ተሰጉግካ ብምኽንያት 
ኣስጋኢ 
ኩነ ታት ስራሕ፡  ብምኽንያት ጥዕና፡  ብምኽንያት ውላድ፡  ደሞዝካ ስለዘይተቀበልካን ብምኽንያት  
ማሕበራዊ መሰላትን ። ግዜ ክፍሊት፡  ምስራሕ ኣ ተብቀዓሉ፡  መሰናበቲ ክፍሊት ትወስድ። ሕሳብ 
ኣከፋፍላ፡  ናይ ሓደ ወርሒ ደሞዝ ዝርብሐ ብቁጽሪ ዓመታት ናይ ስራሕ ትኽፈል (ንስሩዕ ዘይኮነ  ክፍሊት 
ግዜ ስራሕ ናይ ዓመት ዘጠቃለለ) 

 

ቅድሚ ምቁራጽካ 
ክትህቦ ዘለካ 
ግዜ፡  

ቅድሚ ካብ ስራሕ ምብራርካ ምቁራጽ ኣብ መንጎ  ኣስራሓይን ሰራሕተኛን ናይ ጽሑፍ መጠንቀቅታ ሓበሬታ  
ክወሃሃቡ ይግባእ። እቲ ሓበሬታ ድማ ኣብ ስራሕ ዝገ በር ግዜ መጠን ይምርኮስ ። ኣብ 1ይ ዓመት፡  ሓደ 
መዓልቲ ኣብ ነ ፍሲ ወከፍ ወርሒ፡  ኣብ 2ይ ዓመት ከኣ 14 መዓልቲ ተወሳኺ ½ መዓልቲ ን ነ ፍሲ ወከፍ  
ወርሒ፡  ኣብ 3ይ ዓመት ከኣ 21 መዓልታት ተወሳኺ ½ መዓልቲ ን ነ ፍሲ ወከፍ ወርሒ ፡  ድሕሪ 3 ዓመት 
ዘሎ ግዜ ከኣ ሓደ (1) ወርሒ ።  
ክፍሊት፦ እቲ ኣቀዲሙ መጠንቀቅታ ሓበሬታ ዘይሃበ ሰብ ነ ቲ ካልእ ሰብ በቲ ዘሎ ስሩዕ ናይ ደሞዝ 
መጠን 
ኣብቲ ግቡእ ካሕሳ ክኸፍሎ ይግባእ ። 

 

ንጥሮተኛ ዝወሃብ 
ገ ንዘብ 

ብመሰረት 2008 ዝወጸ ሕጊ ኣብ ስራሕተኛታት ከምዘመልክቶ ነ ፍሲ_ወከፍ ሰራሕተኛ ንጥሮታ 
ዝኸውን ተቀማጢ ገ ንዘብ ክዕቅብ የ ገ ድድ። ኣብ 2013 10% ኢዩ; ኣብ 2014 12% ኢዩ: ኣብ ኣብ 
2016 18% ኢዩ ነ ኣብ 2017 18.5% ኢዩ  ። 
ብደላላይ ኣብ ጽርየ ት ናይ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝወሃብ ፐንስያ፡ 15.33% ካብ ናይ ኣስራሒ፡ 6.5% 
ድማ ካብ ናይ ሰራሕተኛ ኣውሪዱ ሕሳብ ናይ ፐንስያ ከፊቱ ከቐምጠሉ ኣለዎ። ተወሳኺ ሕሳብ ናይ ከረን 
እሽተልሙት ድማ ክኸፍልተልና ኣለዎ። ናቱ ድማ 7.5% ካብ ናይ ኣስራሒና 2.5 ድማ ካብ ናይ 
ሰራሕተኛኣውሪዱ  
ከቐምቐጠልና።  

  

ትሕቲ ዓመት 
እንተዲኣ ሰሩሕካ 
ዘለዉኻ መሰላት 

ዓመታዊ ዕርፍትን ባዓላትን ናይ ምውሳድ መሰል ኣለካ። ዋላ ውን ምሉእ ዓመትእንተዘይሰራሕካ  
ገ ለ ክፋል መዓልታት ናይ ምርካብ መሰል ይህልወካ ። ትሕጋግን ኣቭራኣን ግን ካብ ሓደ ዓመት  
ንላዕሊ እንተ ሰሪሕካ ጥራይ እዩ ናይ ምውሳድ ማሰላት ዘለካ። 

 

ጥንስን ሕርስን  ንጥንስቲ ስራሕተኛ ካብ ስራሕ ምስጋጉ ዘይሕጋዊ ተግባር ኢዩ ። ኣብ ትሓርሰሉ ግዜ ናይ ሕክምና  
ዝጸነ ሓትሉን ከምኡ ውን ሓደ ግዜ ናይ ሕርሲ ዝተሓከመትሉን ወጻኢታት ክሽፍነ ላ ኣለዎ ። ብተወሳኺ  
ድማ ን3 ወርሒ ናይ ሕርሲ ፍቃድ ብሃገ ራዊ መድሕን ዝኽፈል ይወሃባ ። ናብ ሕክምና ክትወጽእ ከላ ግን 
ምስ ፓስፓርታን ከምኡ ዉን ኣብ ግዜጥንሲ ተኸታተሊ ንዝወሰደቶም ሓበሬታ ዝሓዙ ጽሑፋት ዶኩመንታት 
ሒዛ ኪትመጽእ ኣገ ዳሲ ይኸውን። 
 

ጥዕናዊ መድሕን   ኣሰራሒኻ ጥዕናዊ መድሕን ከደልወካን ካብ ወርሓዊ ዶሞዝካ ዝቁረጽ ካብ 125 ሸኪል ንወርሒ ዘይበዝሕን 
ከኽፍለካን ግደተኡ ይኸውን ። ባዕልኻ ናይ ጥዕናዊ መድሕን ክተውጽእ ምስ እትደሊ ድማ ኣብዚ ግዜ’ዚ 
ናብ ያፎ ክሊኒክ ብምኻድ ሓገ ዝ ምሕታት ይከኣል። 

 

ሃ ገ ራዊ መድሕን  ኣስራሒኻ ናይ ሃ ገ ራዊ መድሕንካ ከራጋግጸልካ ይግባእ። እቲ ሃ ገ ራዊ መድሕን ቁጽሪ ፋይል ናይ ኣስራሒኻ 
ክፍሊት ቅብሊት ቅዳሕ ምሳኻ ክትሕዞ ኣገ ዳሲ ይኸዉን። እዚ ከኣ ኣብ ሕክምና ብናይ ስራሕ ሓደጋ ወይ  
ኣደ ብሕርሲ ምስ እትጸንሕ ክጠቅመካ ይኽእል። 

 

ሕክምናዊ መርመራ ንእትገ ብሮ ኩሉ ሕክምናዊ መርመራ (መድሃኒታት) ወጻኢታት ብናይ ውልቅኻ ሕክምናዊ መድሕን ይሽፍን። 
ኣብ ስራሕ ዘጋጥመካ ሓደጋታትን ከምኡ ውን ንኣደ ኣብ ግዜ ሕርሲን ጥራይ ግን ብሃገ ራዊ መድሕን 
ይሽፈን ። 
ምናልባት ሃንደበታዊ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመካ እዩ፡ ናይ ጥዕናዊ መድሕን ወይ ቅቡል ዝኾነ  ቪዛ 
እንተዘይብልካ ግን ኣብ ዝኾነ  ሕክምና ኬድካ ክትረኤ (ክትምርመር) ትኽእል ኢኻ፤  እዚ ከኣ ንደሕራይ 
ዝኽፈል ይኸውን። 
 

ካቭ ላኦቨድ  (ተጣባቒ 

መሰል ሰራሕተኛታት) 

073-2153517/4, ጎደና ናሃላት ቢንያሚን 75 , ተል ኣቪቭ        መሲላ (ማሕበራዊ ጸገማት፡ ስድራቤትን ህጻናትን) 

04-8643350,  ጎደና ሀርጸል 18, ሃይፋ                                           03-6879727 ፡ጎደና ሪሾን ለጺዮን 3, ተል ኣቪቭ   

 

ሆትላይን  (ጉዳይ ቪዛን 

እሱራትን) 

03-5602530                                                                       ያፎ  ክሊኒክ  (ጉዳይ ኢንሹራንስን, ጸገማት ጥዕናን)                    

 ጎደና ናሃላት ቢንያሚን 75 , ተል ኣቪቭ                                              03-6873027/ 03-6873718.  9 - Hadror  St., Jaffa.                                                                                  

 


