
 

 

Drepturile de Muncă (in Domeniul de Ingrijire) 

 01/2017 סיעוד רומנית 

 

Kav LaOved este o organizatie fara profit care ofera consultatii juridice si indrumare muncitorilor. Urmatoarele drepturi sunt 
garantate de legislatia Israeliana totulor muncitorilor in Israel, Israelieni sau straini (cu sau fara visa). 

Salariu Minim este de 5000 shekeli pentru norma intreaga (186 de ore pe luna); 200 shekeli pe zi; 26.88 shekeli pe ora. Daca 
patronul plateste salariul minim sau mai mult, are dreptul sa scada din salariu bani pentru asiguraremedicala, asigurare 
sociala de stat, cazare si mancare, in acord cu legea. Banii de buzumar sunt a parte din salar. 

Termene de plata Salariul sa plateste in fiecare luna nu mai tirziu de 9 ale lunii pentru luna precedenta 

Ore Suplimentare Muncitori care nu dorm in casa patronului or stau cu patronal in spital, primesc platire pentru ore suplementare peste 8 
ore pe zi. Primele 2 ore –33.60 NIS sekeli pe ora, fiecare ora aditionala – 40.32 sekeli pe ora. 

Zile de odihna 
saptamanale 

Incepand la 7.7.2016, muncitorul primeste 25 de ore neintrerupte libere pe saptamana. Aceste ore includ ziua libera in 
functie de religia angajatului. Stapanul trebue sa dea voie muncitorului sa ese din lucru in ziua de odihna saptamanale. 

Concediu Anual Fiecare muncitor are drept de esit la concediu annual platit. Zile de concediu  sunt: 14 zile de concediu platit (care nu 
includ ziua libera saptamanala) in primii 4 ani de munca; numarul de zile se mareste pana la 4 saptamani in anul 13. Daca 
ati luat concediul anual, primiti salariul normal pe luna respectiva. 
Muncitorul are drept de adunat zilele de concediu para la 3 ani, stapanul este obligat sa dea voie de esi tinpul adunat. 
Muncitori case nu primesc voie de esit pe tinpul adunat poate sa se concedieze si sa primeasca despagubiri. Platire pentru 
lucru in timp de concediu nu este acceptat in loc de esire la concediu. 
Muncitorul nu este obligat sa gaseasca pe altcineva in locul lui pentru timpul de concediu. 

Sarbatori Din momentul in care va’ti angajati, aveti dreptul la 9 zile de sarbatoare libere platite pe an in functie de religia sa, atita 
timp cit ziua de sarbatoare nu coincide cu ziua de odihna saptamanala. Ziua de Sarbatoare este de 25 de ore, exact cum 
ziua de odihna saptamanala. Cine lucreaza in ziua de sarbatoare primeste salarul de zi X 150% (pentru 24 de ore) si inca 
un salar de ora x 150% (pentru ora 25)  

Alocatie de Odihna 
('Dmei Havraa') 

Angajatul care a lucrat cel putin un an are dreptul odata pe an la o suma platita de patron. Aceasta suma este 378 sekeli 
pe zi inmultita cu: 5 zile pentru primul an; 6 zile pentru 2 si 3 ani; 7 zile pentru 4 pina la 10 ani. Numarul zilele de odinha 
dupa 10 ani se mareste incet pana la 10 zile dupa 20 ani. 

Concediu de Boala Angajatul are dreptul la concediu medical platit in functie de vechimea sa in munca (o zi si jumatate pentru fiecare luna 
lucrata) pina la un total de 90 de zile, pe baza de certificat medical. Prima zi de boala nu se plateste. Pentru a doua si a 
treia zi de boala patronu va plati 50% din salariul sau de baza, incepind cu a patra zi 100%. 

Despagubiri De 
Concediere 

Dupa un an lucrat angajatul are dreptul sa primeasca despagubiri in cazul in care: a fost concediat; patronul decedeaza 
sau este internat intro institutie de ingrijire; viza angajatului nu este renoita; conditile de munca se deterioreaza (ne plata 
salariului etc.); starea sanatatii a angajatului (cu certificat medical); ingrijire de copil dupa nastere. Plata se calculeaza: un 
salariu lunar inclusiv banii de buzunar (dar nu mai putin decit salariul minim per luna- 5000 sekeli) pentru fiecare an 
lucrat (sau parti de an). Daca primiti parte din salariu prin intermediul unei agentii, relativ la salar care agencia a platit,  
aveti dreptul la despagubiri de concediere dela agentie platite in momentul intreruperii activitatii, daca a lucrat mai mult 
decat 6 luni, or cand se schimba anul calendar. 

 

Dupa instructia de 
minsterul de 
interior 

Din partea muncitorului: 
Cine a lucrat 7 zile or mai mult si vrea sa termine lucrul trebuie sa anunta pe scris patronului si Firmei cu care lucreaza: 
Daca a lucrat 7 zile pana la 3 luni timpul de preaviz este 7 zile, dela 3 lunu pana la 6 luni – 14 zile, dela 6 luni pana un an 
– 21 de zile, dupa un an – o luna 

 



Preaviz de 
Terminarea 
relatiilor de munca 
dupa legea 

 
Moncitorul si patronul trebuie sa dea unul altuia in scris preaviz inainte de terminarea relatiei de munca. 
Perioada de preaviz este: 

Din partea patronului: 
 In primele 6 luni de munca- o zi pentru fiecare luna lucrata; incepand cu a 7-a luna- 6 zile plus doua zile jumate pentru 
fiecare luna lucrata; dupa un an- o luna. 
 Partea care nu a dat preaviz este obligata sa plateasca perioada respectiva conform salariului. Nota: aveti dreptul la plata  

de preaviz si in cazul care patrunul decedeaza. 
Stapanul este obligat sa dea casare la muncitor o saptamana dupa terminarea relatiilor de munca. 

Pensia Dupa legea revizuita din anul 2008, fiecare muncitor in Israel are dreptul la pensie platita dela locul de munca (patronul) 
inceput 6 luni  dupa ce a inceput lucrul. Muncitor care a avut pensia aranjata irainte de inceputul lucrului, are drept de 
continunarie pensiei imediat. In anul 2008 suma pe care patronul trebuie sa plateasca este - 1.66% din salar(din care 
0.833% este pe socoteala despagubirilor) In anul 2009 suma pentru pensia a crescut la -3.32% din salar, anul 2010 - 5%. 
din salar, anul 2011 6.67%, anul 2012 8.34%, si in 2013 10% din salar.  
Incepand la 1.1.2017 patronul plateste 12.5% din care 6% sunt pentru despagubiri si 6.5% sunt pentru pensia (“gemel”) 
Conform directiunilor de Ministerul Muncii, datoria patronului care are un muncitor strain este sa pastreze la banca banii 
care au fost acumulat fiecare luna intru un cont personal pe numele muncitorului, si sa transfere sumele acumulate in cont 
de catre muncitorului la terminare perioadei de munca. 

Maternitate Cuncedierea unei angajate insarcinate care a lucrat mai mult de 6 luni este ilegala. Femeia insarcinata are dreptul la plata 
spitalizarii pentru nastere, o indemnizatie de nastere si plata concediului de maternitate pe timp de 3 luni de la asigurarile 
sociale de stat 

Asigurarea 
medicala 

Este important ca angajatul sa aiba asigurare de boala. Patronul trebuie sa plateasca aceasta asigurare pentru toata 
perioada angajarii. Este bine ca angajatul sa continue plata politei de asigurare medicala dupa ce sa intrerupt relatia de 
munca la aceeasi agentie de asigurari pentru a pastra continuitatea. Daca patronul anuleaza asigurarea medicala dar 
angajatul cere companiei de asigurari in mai putin de 30 de zile sa continue pe cont propriu plata, compania de asigurari e 
obligata sa accepte. 
Cand angajatul schimba stapanul, el trebue sa cere sa ramaie la aceias firma de asigurare la care a fost, si sa tine polise 
care a avut de mai inainte. 

Transportare 

Asigurarea sociala 
de stat 

Patronul are obligatia sa plateasca angajatului pretul de transportare or Cand petronul este in spital. 

Patronul trebuie sa inregistreze angajatul la asigurarea sociala de stat. Patronul care plateste ingajatului mai putin de 1000 
shekeli se care si nu e obligat de plate pentru asigurare e obligat sa deschide un dosar la asigurare de stat pe numale 
ingagjatului. Este important ca angajatul sa primeasca o copie a actului si numarului de inregistrare, pe care a putea avea 
nevoie in cazul de internare in spital (in caz de accident de munca sau nastere). 

Hărtuire Sexuală Legea in Israel pedepseste hărtuirea sexuală care include si: amenințarea cu concedierea in cazul in care angajata refuză 

actul sexual, comportament indecent sau sugestii de natură sexuală. In aceste cazuri angajata poate contacta Kav 

LaOved. 

Taxe Pentru 
Agentii de Plasare 

Agentia de plasare nu are voie sa ceara muncitorului nici o plata pentru viza de munca sau pentru plasarea muncitorului 
in israel. Este interzis ca agentia de plasare sa ceara bani pentru plasarea muncitorului care se afla deja in israel. 

Pregatirea plecarii 
din Israel 

Angajatul caruia i s-a terminat perioada de lucru in Israel, are dreptul sa mai ramane in Israel inca 60 de zile dupa data 
expirarii visei. 

Pasaport Confiscarea pasaportului de către patron sau agentie este o incălcare a legii 

 

 

 https://www.facebook.com/metapelet.rus 
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