
 

  

  
Workers' Rights for Caregivers (03/2019) 
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www.facebook.com/migrantcaregivers 

െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ ഉപേദശവും നിയമസഹായവും നൽകു� ഒരു  ലാേഭതര 
സംഘടനയാണ്  കാവ് ലാഓേവദ് . ഇ�സാേയലിൽ േജാലിെയടു�ു�  ഇ�സാേയലിേയാ 
വിേദശിേയാ (വിസയു�വേരാ അ�ാ�വേരാ) ആയ എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും, 

ഇ�സാേയലി നിയമം ഉറ��നൽകു� അവകാശ�ളാണ് താെഴ െകാടു�ിരി�ു�ത്.  
 

മിനിമം 
ശ�ളം    

മുഴുവൻ സമയ (ഫുൾൈടം) േജാലിയ്�് (�പതിമാസം 182      
മണി�ൂറുകൾ)   5,300 NIS; ദിവേസന  212 NIS; മണി�ൂറിന്  29.12 NIS. 

മാസശ�ള�ിെ� ഭാഗമായു�താണ് ആഴ്ചബ� . മിനിമം     
േവതനേമാ അതിലധികേമാ നൽകു� െതാഴിലുടമകൾ�് അവരുെട     
വീ�ിൽ താമസി�� േജാലി െച��� ഒരു െതാഴിലാളിയുെട      
ശ�ള�ിൽ നി�ും ആേരാഗ� ഇൻഷുറൻസ്, േദശീയ ഇൻഷുറൻസ്,      
താമസ�ിലവ് , മ�� ചിലവുകൾ എ�ീ വകകളിൽ ച��പകാരം      
നി�യി��റ�ി��� തുക കുറയ് �ാൻ  അവകാശമു�് .  

ശ�ള 
ദിവസം  

ഓേരാ മാസവും േജാലി െചയ്തതിനു� ശ�ളം അതിനടു� മാസം       
9-ആം തീയതി�കം  ലഭി�ാൻ െതാഴിലാളി�് അവകാശമു�്.  

  

ഓവർ 
ൈടം/ 
അധികസ
മയം  

െതാഴിലുടമയുെട വീടിനു പുറ�ു താമസി�ു�വേരാ (LIVE-OUT),     
െതാഴിലുടമയുെട വീടിനു പുറ�ു ആശുപ�തി, പുനരധിവാസ േക��ം      
(rehabilitation) േപാലെ� �ല�ളിൽ േജാലി െച���വേരാ ആയ      
െതാഴിലാളികൾ�ും , �പതിദിനം എ�� മണി�ൂറിലധികം സമയം േജാലി      
െച���ുെ��ിൽ, അധികസമയശ�ള�ിന് (ഓവർൈടം)    
അർഹതയു�്.  

അധികസമയ�ിനു� ഏ�വും കുറ�  ശ�ളം : 

ആദ�െ� ര�് അധികമണി�ൂറുകൾ�്: മണി�ൂറിന് 36.40 NIS      
എ� നിര�ിൽ. 

അതിനു േശഷം വരു� ഓേരാ അധികമണി�ൂറിനും 43.70 NIS എ�        
നിര�ിൽ. 

 

 

ആഴ്ച
േതാറുമു
� 
അവധിദി
വസം 

2016 ജൂൈല 7-നു പുറെ�ടുവി� േദശീയ െതാഴിൽ േകാടതി ഉ�രവ്        
�പകാരം �പകാരം ഏെതാരു ശു�ശൂഷകനും (ശു�ശൂഷകയ്�ും)     
ആഴ്ചേതാറും തുടർ�യായ 25 മണി�ൂറുകൾ േജാലിസമയ�ിൽ     
നി�ും ഇളവ് അനുവദി�ി���്. ശു�ശൂഷകെ�/യുെട മതേമാ     
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പൗരത�േമാ അനുസരി�് അനുസരി��� ഒരു ഒഴിവുദിവസവും     
ഇതിലുൾെ�ടും  

  

വാർഷിക 
അവധി 

എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും ശ�ളേ�ാടു കൂടിയു� വാർഷിക     
അവധി�് അവകാശമു�്. 

അവധിയുെട കാലയളവ്: ആദ� അ�ു വർഷേ�യ്�് 14      
േജാലിദിന�ൾ. 

േജാലിയിൽ കയറി പതിമൂ�ാം െകാ�ം മുതൽ െവേ�ഷെ� നീളം       
�കമ�ിൽ വർ�ി�് നാലാഴ്ച വെര ആകാം. ഈ വാർഷിക        
അവധി�ു നി�ൾ േപാകുെ��ിൽ നി�ള�െട പതിവ് ശ�ളം തെ�       
(മിനിമം ശ�ളേ��ാൾ കുറവ�ാ�യിടേ�ാളം) നൽകുവാൻ    
െതാഴിലുടമയ്�് ബാധ�തയു�്. ഉപേയാഗി�ാ� വാർഷിക    
അവധിദിന�ൾ പരമാവധി മൂ�ു വർഷ�ൾ വെര കൂ�ി െവയ്�ാനും       
നി�ൾ�് അനുവാദമു�്. അ�െന േശഖരി� അവധിദിന�ൾ     
ഉപേയാഗി�ാൻ െതാഴിലുടമ നി�െള അനുവദിേ��തു�്.    
ഏെത�ിലും െതാഴിലുടമ സ��ം െതാഴിലാളിെയ വാർഷിക     
അവധിെയടു�ു�തിൽ നി�ും വില�ിയാൽ ആ െതാഴിലാളിയ്�്     
മുഴുവൻ പിരി��വിടൽ കൂലി (full severance pay) സഹിതം േജാലി രാജി         
െവ�ാനു� അവകാശമു�്. വാർഷിക അവധിദിന�ൾ�ു�    
കൂലി നൽകു�ു എ� കാരണം പറ�ു െകാ�് നി�െള അവധി        
എടു�ു�തിൽ നി�ും തടയുവാൻ െതാഴിലുടമയ്�് അവകാശമി�.  

വാർഷിക അവധി എടു�ു� സമയേ��് നി�ള�െട േജാലി      
െച�ാൻ പകര�ാരെന/രിെയ ഏർ�ാടാ�ാനു� യാെതാരു    
ബാധ�തയും നി�ൾ�ി� . ആ സമയം നി�ൾ�് പകരം      
ആെരെയ�ിലും േജാലി�് െവ�ുകയാെണകിൽ ആ വ��ിയുെട     
ശ�ളം വഹി�ാനു� ബാധ�തയും നി�ൾ�ി�! 

ഉ�വാവ
ധി  

നി�ള�െട മതേമാ േദശീയതേയാ അനുസരി�്, വിവിധ     
ആേഘാഷ/ഉ�വ ദിന�ള�െട ഭാഗമായി (ആഴ്ച േതാറുമു�     
വി�ശമാവധിദിവസ�ില� ഉ�വദിവസം എ�ിൽ ) �പതിവർഷം 9     
ദിവസ�ൾ വെര അവധി എടു�ുവാനു� അവകാശം     
നി�ൾ�ു�്.   ഉ�വാവധിയുെട നീളവും 25 മണി�ൂറാണ് . 

ഉ�വാവധിയിൽ േജാലിെച��� െതാഴിലാളി�് ലഭിേ�� ശ�ളം:     
മിനിമം ദിവസശ�ള�ിെ� ഒ�ര ഇര�ിയുെടയും (24     
മണി�ൂറുകൾ�്) മിനിമം മണി�ൂർ നിര�ിെ� ഒ�ര ഇര�ിയുെടയും      
(25ആമെ� മണി�ൂറിന്) തുക  ആണ്  

ഹ�വആ 

(havraa)/
സുഖെ�ട
ൽ ശ�ളം  

ആദ� ഒരു വർഷം േജാലി െചയ്തതിനു േശഷം നി�ൾ�് 5        
ദിവസെ�യ്�ു� സുഖെ�ടൽ ശ�ളം (ദിവസം 378 NIS എ�       
നിര�ിൽ) ലഭിേ��താണ്. ര�ാമെ�യും മൂ�ാമെ�യും    
വർഷ�ളിൽ 6 ദിവസ�ൾ�ും, നാലാം വർഷം മുതൽ പ�ാം       
വർഷം വെര 7 ദിവസ�ൾ�ും ഉ� സുഖെ�ടൽ ശ�ളം ലഭി�ും.        
പ�ാം വർഷം മുതൽ സുഖെ�ടൽ ശ�ളം �കേമണ വർധി�്        
പരമാവധി 10 ദിവസ�ൾ�ു വെര ലഭി�ാവു�താണ്.  



 

Sick pay / 
അസുഖ 
സമയ
െ� 
ശ�ളം

 

നി�ൾ�് േരാഗകാരണ�ാൽ േജാലി�് ഹാജരാകാൻ    
പ�ിയിെ��ിൽ, ഒരു േഡാക്ടറുെട എഴു�ു ഹാജരാ�ു� പ�ം      
കൂ�ി െവ�ി��� േരാഗദിവസ�ളിെല ശ�ളം നി�ൾ�്     
നൽകാനു� ബാധ�ത നി�ള�െട െതാഴിലുടമയ്�ു�്. ആദ�     
േരാഗദിന�ിന് നി�ൾ�് ശ�ളം ലഭി�ി�, ര�ാമെ�യും     
മൂ�ാമെ�യും േരാഗദിന�ളിൽ 50% ദിവസേവതനം ലഭി�ും,     
നാലാമെ� േരാഗദിനം മുതൽ ദിവസേവതന�ിെ� 100% ലഭി�ും.      
നി�ൾ േജാലിെചയ്തു തുട�ു� ദിവസം മുതലാണ് േരാഗദിന�ൾ      
എ���ത്. നി�ൾ േജാലിെചയ്ത ഓേരാ മാസ�ിനും 1.5      
േരാഗദിന�ൾ െവ�് (ഒരു വർഷം 18 േരാഗദിന�ൾ) പരമാവധി 90        
േരാഗദിന�ൾ നി�ൾ�് എടു�ാവു�താണ്. നി�ൾ േരാഗാവധി     
എടു� സമയ�ു നി�െള േജാലിയിൽ നി�ും പിരി�� വിടാൻ       
െതാഴിലുടമയ്�് അവകാശമി�.  

Severance/sep
aration pay 

പിരി��വിടൽ/ 
പിരി�ുേപാ
കൽ   ശ�ളം  

േജാലിയിൽ ഒരു വർഷം പൂർ�ിയാ�ിയ േശഷം താെഴ പറയു�       
ഏെത�ിലും കാരണ�ാൽ നി�ൾ േജാലി കരാർ     
അവസാനി�ി�ുകേയാ നി�െള േജാലിയിൽ നി�ും പിരി��     
വിടുകേയാ െചയ്താൽ നി�ൾ�് പിരി��വിടൽ ശ�ളം (Pitzuim)      
ലഭി�ാൻ അർഹതയു�്. 
പിരി��വിടൽ കൂലി സഹിതം േജാലി അവസാനി�ി�ാൻ അർഹമായ      
കാരണ�ൾ: െതാഴിലുടമ മരി��േപാവുകേയാ നഴ്സിംഗ്േഹാമിേല�്    
മാറുകേയാ െച��ക; വിസ പുതു�ി കി�ാതിരി�ുക;     
േജാലിസാഹചര��ൾ േമാശമാവുക (ശ�ളം ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ    
െതാഴിലിട അവകാശ�ൾ സംര�ി�െ�ടാതിരി�ുകേയാ);   
േജാലിയിൽ തുടരാൻ സാധി�ാ� വിധം നി�ള�െട ആേരാഗ��ിതി      
േമാശമാവുക; നി�ള�െട സ��ം നവജാതശിശുവിെന    
പരിപാലിേ��ി വരിക മുതലായവ. പിരി��വിടൽ േവതനം     
കണ�ാ�ു�ത് മിനിമം �പതിമാസ ശ�ള�ിേ�േയാ (5,300 NIS),      
അലവൻസ് അട�മു� ശ�ള�ിേ�േയാ അടി�ാന�ിലാണ്.    
േമ�റ�വയിൽ ഏതാേണാ വലുത്, ആ സംഖ�െയ നി�ൾ േജാലി       
െചയ്ത വർഷ�ള�െട എ�ം (including any part of a year's work)          
െകാ�് ഗുണി�ുക. ഈ കി��� സംഖ�െയ     
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ും പിരി��വിടൽ/പിരി�ുേപാകൽ  
ശ�ളം കണ�ാ�ു�ത്. േജാലി അവസാനി�ി�ു� ഉടൻ തെ�      
പിരി��വിടൽ/  പിരി�ുേപാകൽ  ശ�ളം ലഭിേ��താണ്.  

സ് േ��് 
െഡേ�ാസി�്/ 
േദശീയ 
നിേ�പം 

നി�ള�െട ശ�ള�ിെ� ഒരു ഭാഗം ലഭി�ു�ത് ഏെത�ിലും      
ഏജൻസിയിൽ നി�ാണ് എ�ിൽ, 30.10.2016 വെര ആ ഏജൻസിയിൽ       
നി�ും നി�ൾ�് ലഭി�ിരു� ശ�ള�ിെ� ഭാഗമായു�     
പിരി��വിടൽ ശ�ളം (െപൻഷനും) േജാലി നിർ�ു� സമയ�ു      
ലഭി�ാൻ നി�ൾ�് അർഹതയു�്. 01.11.2016 മുതൽ ഈ      
ഏജൻസികൾ അവരുെട ഭാഗ�ു നി�ും നൽേക� പിരി��വിടൽ      
ശ�ളവും െപൻഷനും േദശീയ നിേ�പ ഫ�ിേല�്     
െകാടു�ുകയാണ് െചേ��ത്. ഈ സംഖ� നി�ൾ�് ഇ�സാേയലിൽ      
നി�ും തിരി�� േപാകു� സമയ�ു, അതിൽ നി�ും 15% നികുതി        
എടു�തിനു േശഷം നി�ൾ�് ലഭി�ും. ഏജൻസികൾ�് മാ�തേമ      
ഇ�പകാരം ഫ�ിേല�് നിേ�പി�ാനു� അവകാശമു��.    
ച��പകാരം പിഴകൾ ഈടാ�ു�ത് ശു�ശൂഷകെ�/യുെട േജാലി     
നിയമാനുസൃതമായി അവസാനി�ി�് 90 ദിവസ�ൾ മുതൽ, ആറു      
മാസം വെരയു� കാലയളവിൽ ആയിരി�ും. ഈ ആറു      



 

മാസ�ൾ�ു�ിൽ പിഴ തീരു�തു വെര മാസം േതാറും ഒരു തുക ഈ         
ഫ�ിൽ നി�ും ഈടാ�ു�തായിരി�ും. 

േജാലി 
അവസാനി�ി
�ു�തിന് 
മുൻപ് 
നൽേക� 
േനാ�ീസ് 

7 ദിവസ�ളിലധികം േജാലി െചയ്തി��� ഒരു ശു�ശൂഷക/ൻ      
രാജിെവയ്�ാൻ ആ�ഗഹി�ുെ��ിൽ, രജി�ർ െചയ്തി���    
ഏജൻസിയിലും ഒ�ം െതാഴിലുടമയ്�ും എഴു�് രൂപ�ിലു�     
മു�റിയി�് നിർബ�മായും നൽേക�താണ്. ഈ എഴു�് അവരുെട      
ക�ിൽ കി��� ദിവസവും അവസാന േജാലിദിനവും അറിയി�ിൽ      
വ��മാേ��തു�്. 
രാജി മു�റിയി�് നൽേക� സമയം: 

- 7 ദിവസ�ൾ മുതൽ 3 മാസ�ൾ വെര േജാലി െചയ്തവർ�് - 7          
ദിവസ�ൾ മുൻേപ; 

- 3 മുതൽ 6 മാസ�ൾ വെര േജാലി - 14 ദിവസ�ൾ; 
- 6 മുതൽ 12 മാസ�ൾ വെര േജാലി - 21 ദിവസ�ൾ; 
- ഒരു വർഷേ��ാൾ കൂടുതൽ േജാലി - ഒരു മാസം. 

രാജി അറിയി�ിെ� ഒരു പകർ�് നി�ള�െട ൈകവശം      
സൂ�ിേ��താണ് 

െതാഴിൽ നിയമ�പകാരം, നി�െള േജാലിയിൽ നി�ും പിരി��      
വിടു�തിനു മുൻപ് എഴു�ാൽ ഉ� മു�റിയി�് െതാഴിലുടമ      
നൽേക�തു�്. മു�റിയി�് കാലാവധി നി�ൾ േജാലി െചയ്ത      
കാലയളവിെന അനുസരി�ിരി�ും: 

- ആദ� ആറു മാസേ�യ്�് - ഒരു ദിവസം; 
- ഏഴാമെ� മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വെര - ഓേരാ അധിക         

മാസ�ിനും 2.5 ദിവസ�ൾ െവ�്; 
- ഒരു വർഷ�ിന് േശഷം - ഒരു മാസം.  

ഇ�പകാരം മു�റിയി�് നൽകു�തിൽ നി�േളാ െതാഴിലുടമേയാ     
പരാജയെ�ടുകയാെണ�ിൽ, േനാ�ീസ് കാലാവധിയിേല�ു� പതിവ്    
ശ�ളം നഷ്ടപരിഹാരമായി മറുക�ി�് നൽേക�തു�്. 
െതാഴിൽ േകാടതി വിധി �പകാരം, െതാഴിലുടമ മരി�� േപായതിനാലാണ്       
േജാലി നഷ്ടെ�ടു�െത�ിലും െതാഴിലാളി�് മുൻ കൂർ േനാ�ീസ്     
േവതനം ലഭി�ാൻ അവകാശമു�്.  
അവസാന േജാലിദിന�ിന് േശഷവും കുറ�ത്    
ഒരാഴ്ചേ�യ്െ��ിലും െതാഴിലാളിയ്�് താമസസൗകര�ം   
ഏർെ�ടു�ുവാനു� ചുമതല െതാഴിലുടമയ്�ു�്. 

െപൻഷൻ  നിയമ�പകാരം, ഓേരാ െതാഴിലാളിയ്�ും േവ� െപൻഷൻ തുക      
മാ�ിെവയ്�ാനു� ചുമതല െതാഴിലുടമയ്�ു�്. െപൻഷെ�    
ഘടക�ൾ: 1.1.2017 മുതൽ 12.5% മാ�ി െവേ��താണ്. ഇതിൽ       
6.5% ”GEMEL”-നു േവ�ിയും 6% പിരി��വിടൽ ശ�ള�ിെ�യും      
(Pitzuim) ഭാഗമാണ്. േജാലിയിൽനി�ും േവർപിരിയു� സമയ�ു     
െതാഴിലാളി�് െപൻഷെ� ആെക�ുക നൽേക�താണ്. നി�ൾ     
രാജി െവ�ുകയാെണ�ിൽേ�ാലും, പിരി��വിടൽ ഘടകം അട�ം     
നി�ൾ�് േവ�ി മാ�ിെവ�ി��� മുഴുവൻ െപൻഷൻതുകയും     
െതാഴിലുടമ നൽേക�താണ്.  

ഗർഭകാലവും 
�പസവാവധി
യും  

സാ��ിക മ��ാലയ�ിനു കീഴിെല "വനിതാ െതാഴിൽ" നിയമ      
ഓംബുഡ് സ്മാെ� പ�ൽ നി�ു� �പേത�ക അനുമതി     
െതാഴിലുടമയ്�് ലഭി�ാ�യിടേ�ാളം, ഗർഭിണിയായ ഒരു    
െതാഴിലാളിെയ േജാലിയിൽ നി�ും പിരി�� വിടു�ത്     
നിയമവിരു�മാണ്. നി�ൾ�് B1 വിസ ഉെ��ിൽ, �പസവി�ു�      
സമയ�ു ആശുപ�തിയിൽ കഴിയുവാനു� െചലവും,    



 

�പസവ�ിലവവിനായി ഒ��വണേ�യ്�ു� തുകയും, 15    
ആഴ്ചേ�യ്�് ശ�ളേ�ാടു കൂടിയ �പസവാവധിയും േദശീയ     
ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ�ിട���ിൽ (Bituach Leumi) നി�ും നി�ൾ�്      
ലഭിേ��തു�്. ഗർഭകാല�ിെ� അവസാന മാസ�ളിൽ    
നി�ള�െട വിസ കാലാവധി തീരുകയും, നി�ള�െട B1 വിസ       
പുതു�െ�ടാതിരി�ുകയും െച��കയാെണ�ിൽ, നി�ൾ ആഭ��ര    
(interior) മ��ാലയ�ിൽ േപായി B2 വിസ േനേട�തു�്. കൂടുതൽ       
വിവര�ൾ�് ഗർഭകാലേ�യും �പസവെ�യും കുറി��� Kav     
LaOved-െ� ലഘുേലഖ വായി�ുക. 

െഹൽ�് 
ഇൻഷുറൻസ്  

നി�ള�െട മുഴുവൻ േജാലി കാലയളവിേല�ുമു� ആേരാഗ�     
ഇൻഷുറൻസ് അടയ്�ുവാൻ െതാഴിലുടമയ്�് ചുമതലയു�്.    
നി�ൾ ഒരു െതാഴിലുടമയുെട അടു�് നി�ും േജാലി നിർ�ി       
േപാവുകയാെണ�ിൽ, ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല��ൾ   
നഷ്ടെ�ടാതിരി�ുവാൻ അേത ഇൻഷുറൻസ് ക�നിയിൽ നി�ൾ     
തുടർ�ും െഹൽ�് ഇൻഷുറൻസ് അട��െകാ�ിരി�ണം.    
െമഡി�ൽ ഇൻഷുറൻസ് റ�് െച�െ�ടുകയാെണ�ിൽ,    
ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി തീരു�ത് െതാ��� 30 ദിവസ�ൾ�കം      
അത് പുതു�ാവു�താണ്. നി�ൾ ഒരു െതാഴിലുടമയിൽ നി�ും      
മെ�ാരു െതാഴിലുടമയുെട അടുേ�യ്�് മാറുകയാെണ�ിൽ, ഒേര     
ഇൻഷുറൻസ് ക�നിയുെട േസവനം തെ� വിനിേയാഗി�ുവാൻ     
�ശ�ി�ുക. നി�ള�െട അവകാശ�ൾ നഷ്ടെ�ടാതിരി�ാൻ    
േവ�ിയാണിത്.  

നാഷണൽ 
ഇൻഷുറൻസ്   

നി�ള�െട െതാഴിലുടമ നി�െള നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ്     
ഇൻ�ി����ിൽ (Bituach Leumi) രജി�ർ െച��കയും, നി�ള�െട      
ശ�ളമനുസരി�� നിയമ�പകാരമു� നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ്    
മാസഫീസ് അടയ്�ുകയും െചേ��താണ്. 

യാ�ത�ിലവുക
ൾ  

നി�ൾ താമസി�ു�ത് െതാഴിലുടമയുെട വീടിനു പുറ�ാണ്     
(LIVE-OUT) എ�ിേലാ, നി�ൾ ആശുപ�തിയിലാണ് േജാലി െച���ത്      
എ�ിേലാ, നി�ള�െട േജാലിസംബ�മായ യാ�താചിലവിനു� പണം     
നൽകാനു� (റീഫ�് െച�ാനു�) ബാധ�ത െതാഴിലുടമയ്�ു�്.  

ൈലംഗിക 
പീഡനം  

ൈലംഗിക പീഡനവും (sexual assault) ൈലംഗിക അതി�കമവും (sexual       
harassment) ഇ�സാേയലി നിയമ�പകാരം കു�കരമാണ്. ൈലംഗിക     
ബ��ിേനാ ൈലംഗികസ�ഭാവമു� ഉപകാര�ൾേ�ാ സ�തം    
നൽകാ� ഒരു െതാഴിലാളിെയ േജാലിയിൽ നി�ും പിരി��വിടും എ�്       
ഭീഷണിെ�ടു�ു�തും ഇ�ര�ിൽ നിയമവിരു�മാണ്. ൈലംഗിക    
ആ�കമണ�ിന് ഇരയായ ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും    
േപാലീസിേനാേടാ ഏജൻസിേയാേടാ പരാതിെ�ടാവു�തും, കാവ്    
ലാഓേവദി െന വിവരം അറിയി�ാവു�തുമാണ്.  

പാസ്േപാർ�് െതാഴിലുടമയ് േ�ാ ഏജൻസിയ് േ�ാ നി�ള�െട പാ�് േപാർ�്    
അവരുെട ൈകവശം െവയ്�ുവാനു� അധികാരമി�. അ�െന     
െച���ത് ഒരു �കിമിനൽ കു�മായി പരിഗണി�െ�േ�യ്�ാം.  

ഏജൻസി ഫീ/ 
ദ�ാൾ തുക 

േജാലിയ്�ു� വിസ ശരിയാ�ുവാനായിേ�ാ നി�െള ഇ�സാേയലിൽ     
െകാ�് വരു�തിനായിേ�ാ േവ�ി 3,732 NIS-ൽ കൂടുതൽ തുക       
നി�ളിൽ നി�ും ഈടാ�ുവാൻ ഏജൻസികൾ�് അധികാരമി�.     



 

നി�ൾ േനരെ� തെ� ഇ�സാേയലിൽ ആെണ�ിൽ, പുതിയ ഒരു       
െതാഴിലുടമെയ കെ��ാൻ േവ�ി പണം ഈടാ�ുവാൻ     
ഏജൻസിയ്�് അനുവാദമി�  

വ�ത�സ്ത 
െതാഴിലുടമക
ൾ�ിടയിലും 
തിരി�� 
േപാകു�തിനു 
മുൻപും ഉ� 
സമയം  

51 മാസ�ളിൽ കുറ� കാലയളവ് ഇ�സാേയലിൽ ത�ിയ ഒരു       
െതാഴിലാളിയ്�്, ഏെതാരു േ�ബാ�ർ ഏജൻസി വഴിയും െതാഴിൽ      
അവസാനി�ി�� 90 ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ പുതിയ േജാലി     
കെ��ാവു�താണ്. 51 മാസ�ൾേ�ാ അതിൽ കൂടുതേലാ     
സമയം ഇ�സാേയലിൽ ത�ിയ ഒരു െതാഴിലാളിയ്�്, ബ��േറായിൽ      
പ�ികെ�ടു�ിയ �പകാരമു� താത്കാലികേമാ   
�ഹസ�കാലേ�യ്േ�ാ ആയു� ഒരു േജാലി മാ�തേമ െച�ാൻ      
അവകാശമു��. 63 മാസ�ൾ�് േശഷം േജാലിയിൽ നി�ും      
േവർപിരിയു� ഒരു െതാഴിലാളി�്, അയാള�െട വിസ കാലാവധി      
തീർ�തിന് േശഷം 60 അധികദിവസ�ൾ കൂടി ഇ�സാേയലിൽ      
ത�ാനു� അവകാശമു�്. അ�ര�ിലു� ചില    
സാഹചര��ളിൽ നി�ൾ�് മനുഷ�ത�പരമായ പരിഗണന െവ���     
(“�പേത�ക”) വിസയ്�് അേപ�ി�ാവു�തും ആണ്. 

 

 


