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Kav LaOved යනු සේවකයින් උසෙසා උපසේශන සහ නීති ආධාර සපයන ලාභ සනාලබන
සංවිධානයකි. ඊශ්රායල් ජාතික සහෝ විසේික (වීසා ඇති/සනාමැති ) සියලුම
කම්කරුවන්ට නීතිසයන් පහත සඳහන් හිමිකම් සහතික කර තිසේ .

අවම වැටුප (Minimum Wage )

මසකට පැය 182 ක පූර්ණකාලීන රැකියාවක් සඳහා NIS 5300 , දිනකට NIS 212 , පැයකට NIS 29.12 .
සති අන්ත දීමනාව මාසික වැටුපේ පකාටසකි . අඩුවශපයන් අවම වැටුපවත් පෙවන පේවාපයෝජකයන්ට තම
නිවපේම රාත්රිය ෙතකරන පේවකයන්පේ වැටුපපන් නීතිේරකාරව නියම වූ වවද්ය රක්ෂණය , ජාතික
රක්ෂණය , නවාතැන් , හා පවනත් වියදම් අඩුකරෙැනීමට අවසර තිපේ.

වැටුප් සෙවීම් කලයුු සේලාව (Payment Time )
ඔබපේ මාසික වැටුප ඊළඟ මාසපේ 9 වන දින පහෝ ඊට පපර පෙවියයුතුයි.

අතිකාල (Overtime )
සේවාසයෝජකයාසේ නිවසින් බැහැරව ජීවත්තවන සාත්තුසේවකයකු ( live – out ) පහෝ පේවාපයෝජකයා
සමෙ නිවසින් බැහැරව ( පරෝහපේ පහෝ පුනරුේථාපන ේතානයක ) වැඩකරන පේවකයන් දිනකට පැය 8 කට
වඩා වැඩකරන අවේතාවක අතිකාල දීමනා සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. පලමු පැය 2 ට අවම අතිකාල පෙවීම පැයකට
NIS 36.40 කි. පැය 2 ක කාලය ඉක්මවා යන සෑම පැයකටම NIS 43.70 කි.

සතිසේ විසේක දිනය (Weekly Rest day )
නීතියට අනුව සෑම පේවකයකුම සතියට පැය 25ක නිවාඩුවකට හිමිකම් ලබයි, එයට ඔබපේ ආෙමික පහෝ
ජාතික විපේක දිනයක් ඇතුලත් විය හැකිය ( අවුරුද්දට ඇති ලන්කාපේ නිවාඩු දින 9 )

වාර්ශික නිවාඩු කාලය (Annual Vacation )
සෑම පේවකපයකුට ම වැටුේ සහිත වාර්ික නිවාඩු කාලයක් සඳහා හිමිකම තිපේ. වාර්ික වැටුේ සහිත නිවාඩු
කාලය සතිපේ නිවාඩු දින ඇතුළත් කර පනා පෙන පළමු වසර 5 පවනුපවන් වසරකට වැඩ කරන දින 14කි.
රැකියාපේ පයදී සිටින 13වන වසපර් සිට වාර්ික නිවාඩු දින ෙණන සති හතර දක්වා වැඩි පේ. වාර්ික නිවාඩු
කාලය තුළදී ඔබපේ පේවාපයෝජකයා ඔබට නියමිත නිත්ය මාසික වැටුප පෙවිය යුතු ය. එය අවම වැටුපට වඩා
අඩු පනාවියයුතුය . පාවිච්චි පනා කරන ලද වසර තුනක වාර්ික නිවාඩු දින ඔබට ලබා ෙත හැකි ය.
පේවාපයෝජකයා විසින් එපේ නිවාඩු ලබා දීම පනා කරන්පන් නම් පේවකයාට පූර්ණ වන්දි සහිතව ඉවත් වීපම්
හිමිකම තිපේ. නිවාඩු දින පවනුපවන් පෙවීමක් කිරීපමන් පේවාපයෝජකයාට ඔබ ඇත්පතන් ම නිවාඩු ලබා
ෙැනීම වැළැක්වීපම් හැකියාවක් නැත.
ඔබපේ වාර්ික නිවාඩුව අතරතුරදී ඔබ පවනුපවන් වැඩ කිරීමට පකපනකු පසායා දීම ඔබපේ වෙකීමක් පනා පේ.
එපේ ම, ඔබ පවනුපවන් වැඩ කරන්නා පවනුපවන් ඔබ වැටුේ පෙවිය යුතු නැත.

නිවාඩු දින ( Holidays )
ඔපේ රට / ආෙම අනුව, වසරකට ආෙමික නිවාඩු දින 9 ක් ලබා ෙැනීමට ඔබට හැකි ය. ඒ සඳහා එම දින ඔබපේ
සතිපේ විපේක දිනයන්හි පනා පයදිය යුතු ය. නිවාඩු දිනයක කාලය සතිපේ විපේක දිනපේදී පමන් ම පැය 25කි.
පමම දිනයන්හි පේවය කරන්පනකුපේ වැටුප දිනක අවම වැටුප පමන් 150% කි ( 24 hour) + 150% × 1 hour salary (
25 වන පැයට )

ප්රථිකර්ශම සෙවීම ( Recuperation Pay )
පූර්ණ වසරක් පේවය කිරීපමන් පසු ඔබට දින 5 ක ේරථිකර්ම පෙවීම් ලැපේ ( දිනකට NIS 378 බැගින් ) , පදවන
සහ පතවන වර්ෂවලදී දින 6 ක පෙවීම්ද ,4 වන අවුරුද්පද් සිට 10 වන අවුරුද්ද දක්වා දින 7 ක් වශපයන් ,
වැඩකරන 10 වන වසපර් සිට පමම පෙවීම කරන දින ෙනන උපරිමය 10ක් දක්වා ක්රමපයන් වැඩිපේ.

අසනීප සෙවීම් ( Sick Pay )
ඔබ වවදය සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරමින් අසනීප නිසා වැඩ පනා කර සිටින විටදී ඔබපේ පේවාපයෝජකයා
අසනීප දින පවනුපවන් ඔබට වැටුේ පෙවිය යුතු ය. පළමු අසනීප දිනය වැටුේ රහිත ය. පදවන හා තුන්වන අසනීප
දින පවනුපවන් ඔබට වදනික වැටුපපන් 50%ක් හිමි පේ. සිේවන අසනීප නිවාඩු දිනපේ සිට ඉදිරියට ඔබට
වදනික වැටුපපන් 100%ක් හිමි පේ. ඔබ වැඩ පටන් ෙත් දිනපේ සිට අසනීප දින ෙණන ෙණනය කරනු ලැපේ.
වැඩ කළ සෑම මසකට ම දින 1.5ක් බැගින් වසරකට දින 18ක් පලස උපරිම අසනීප නිවාඩු දින 90ක් ලබා ෙත හැකි
ය . නිවාඩු අතරතුර ඔබව පේවපයන් ඉවත්කිරීමට පේවාපයෝජකයාට පනාහැක .

වන්දි සෙවිම් ( Severance ( Pitzuim ) / Separation Pay )
වසරක පේවපයන් පසු ඔබපේ පේවාපයෝජකයා මිය යාම නිසා පහෝ සාත්තු නිවාසයකට මාරු කිරීම නිසා පහෝ
වීසා අලුත් පනා කිරීම නිසා පහෝ වැටුේ හා සමාජ හිමිකම් පනා පෙවීම වැනි කාරණාවක් මත වැඩ තත්වය පිරිහීම
නිසා පහෝ ඔබ පේවය කිරීම වළක්වන පසෞඛ්ය තත්වයක් නිසා පහෝ ඔබපේ අලුත උපන් දරුවන් රැක බලා
ෙැනීමට පහෝ ඔබ පේවය අවසන් කරන්පන් නම් පහෝ ඔබට වන්දි ලබා දිය යුතු ය. වන්දි වැටුප ෙණනය කරනු
ලබන්පන් එක් මසක අවම වැටුප (NIS 5300 ) පහෝ ඊට වැඩි වන දීමනා සහිත වැටුප පලසයි. පෙවීම ෙණනය කරනු
ලබන්පන් ( NIS 5300 ) ඔබ වැඩ කර තිපබන වසර ෙණනින් ( වැඩ කල වසරක පකාටසක් වුවද ඇතුලත්ව ) වැඩි
කිරීපමනි. රැකියාව අවසන් කල පසු පම් දීමනා ඉක්මනින් ඔබට ලැබියයුතුය.

ජාතික තැන්පු ( State Deposit )
ඔබපේ වැටුපපන් පකාටසක් නිපයෝජිතායතනයකින් ලබාෙන්පන්නම් , ඔබ පේවය අත්හිටුවන අවේතාවක , එම
ආයතනපයන් පෙවියයුතු වන්දි පෙවීම් සහ විශ්රාම වැටුේ පෙවීම්වල 2016/10/30 දක්වා ඔබට හිමි මුදේ සඳහා
හිමිකමක් ඇත. නමුත් 2016/11/01 සිට ඉදිරියට ඔබට එම නිපයෝජිතායතනය විසින් පෙවියයුතු ඔවුන්පේ වන්දි
පෙවීම් සහ විශ්රාම වැටුේ වල පකාටස ජතික තැන්පතුපවහි තැන්පත් කරයි. පමම මුදේ Israel රජපේ 15% ක
බද්දකට යටත්ව ඔබ රැකියාව නිමකර මවුරටට නැවත යනවිට ලබාෙතහැක. පමම අරමුදලට තැන්පතු
නිකුත්කිරීමට බලය ඇත්පත් නිපයෝජිතායතන වලට පමණි. නිර්පද්ශයන්ට අනුව, රැකියාව නීත්යානුකූලව
අත්හිටුවා දින 90 කට පසුව පමම අරමුදපලන් දඩ මුදේ අඩුවීම ආරම්භ වී මාසිකව ක්රමානුකූලව මාස 6 කට
පසුව අරමුදල ශූන්ය ( zero ) අෙයකට පත්පේ.

ඉල්ලා අේවීසම් පූර්ශව නිසේෙනය සහෝ රැකියාව අවසන්
කිරීම ( Prior notice to Resignation or Termination )
දින හතකට වඩා පේවය කරන සෑම සත්කාරක පේවකපයක් ම පේවය සැපයීම ආරම්භ කරන දිනය හා අවසන්
කරන දිනය තමන් ලියාපදිිංි වී ඇති නිපයෝජිතායතනයට හා පේවයයාට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු ය. සත් දිනක් හා
මාස තුනක් අතරතුරදී දින හතක් තුළ දැනුම් දිය යුතු ය. මාස තුපන් සිට හය දක්වා දින 14කි. මාස හපේ සිට 12
දක්වා දින 21කි. වසරකට වැඩි නම් මාසයකි. සැම විට ම දැනුම් දීම කළ ලිපිපේ පිටපතක් ළඟ තබා ෙන්න.
කම්කරු නීති අනුව ඔබ / ඔබසේ සේවයයා විසින් සේවය අවසන් කිරීසම් ලිඛිත ෙැනුම් දීමක් කළ යුු
ය.
දැනුම් දීපම් කාල පරිච්චපේදය තීරණය වන්පන් පේවා කාලය අනුවයි. පෙවීම තීරණය වන්පන් පමපේ ය: ඔබ /
ඔබපේ පේවයයා දැනුම් දීම කිරීමට අසමත් වන්පන් නම්, ඔබ / ඔබපේ පේවයයා ඔබ පේවය කිරීමට නියමිත
කාලය පවනුපවන් ේථිර වැටුප වන්දි පලස පෙවිය යුතු ය. කම්කරු නීති අනුව දැනුම් දීපම් කාලය පමපේ ය: මාස
හයක් පවනුපවන් සෑම මාසයක් පවනුපවන් ම දින එකයි. හත්වන මාසපේ සිට වසරක් දක්වා සෑම මාසයකට ම
එක් දිනක් බැගින් දින හයක් හා අමතර සෑම මාසයක් ම පවනුපවන් දින 2.5 බැගින්. වසරකට පසු පූර්ණ එක්
මාසයක්.

කම්කරු උසාවි තීන්ු අනුව සේේයයාසේ මරණය නිසා සේවය අවසන් වීමකදී සේවකයා
කලින් ෙැනුම් දීසමන් සෙවීම් ලැබීමට හිමිකම් ලබයි.
සේවය කරන අවසන් දිනසේ සිට අඩු වශසයන් සතියක කාලයකට සහෝ සත්තකාරක සේවකයාට
නවාතැන් පිරිනැමීමට සේේයයා බැඳී සිටියි.

විශ්රාම වැටුප ( Pension )
නීතිය අනුව පේවයයා සෑම පේවකයකු ම පවනුපවන් විශ්රාම මුදේ පවන් කර තැබිය යුතු ය.
විශ්රාම වැටුපේ අිංෙ පමපේ ය : 2017/01/01 සිට අපපේ මුලික වැටුපපන් 12.5% මාසිකව පවන්කලයුතුය. එයින් 6%ක්
විශ්රාම වැටුප (Gemel) වන අතර 6%ක් වන්දි වැටුේ (Pitzuim) පේ. පේවයයා පේවකයාපේ නමින් බැිංකු ගිනුමක්
ආරම්භ කර සෑම මසක ම විශ්රාම වැටුප එහි තැන්පත් කළ යුතු ය. එම මුදල පේවය අවසන් කරන විට
පේවයකයාට ලබා දිය යුතු ය. රැකියාව කරන අතරතුර විශ්රාම වැටුප පවන් කර නැති පේවකයන් පවනුපවන්
සමේත මුදල ම පේවය අවසන් වන අවේථාපේදී එකවර ලබා දිය යුතු ය. ඉේලා අේවීමකදී වුව පේවයයා ඔබ
පවනුපවන් පවන් කරන ලද වන්දි වැටුප ද සහිතව සමේත විශ්රාම මුදල ම ඔබට ලබා දිය යුතු ය.

ෙර්ශභනී භාවය හා මාතෘත්තවය ( Pregnancy and Maternity )
අඩුතරමින් මාස හයක කාලයක් පේවය කර ඇති ෙර්භනී පේවිකාවක ආර්තික කටයුතු අමාත්යන්ශපේ ,
කාන්තා කම්කරු අන්ශපේ පකාමසාරිේපේ විපශ්ශ අනුමැතිපයන් පතාරව පේවපයන් පනරපා හැරීම නීති
විපරෝධීය. දරුවා ඉපදීපමන් පසු ඔබට ඔබපේ පරෝහේ ොේතු ආවරණය පමන් ම එක් වරක් පමණක් පෙවනු
ලබන උපත් දීමනාව ද , සති 15ක වැටුේ සහිත මාතෘ නිවාඩු ජාතික රක්ෂණය (Bituach Leumi) න් හිමි පේ. ඔබපේ
ජාතික රක්ෂණ පොනු අිංකය සඳහන් වන පේඛනයක පිටපතක් තබා ෙැනීම වැදෙත් ය.
ඔබ ෙර්බනී කාලපේ අවසන් මාස කීපය තුල ඔබපේ B1 වීසා බලපත්රය කේ ඉකුත් වී එය අලුත් පනාකපේනම් ,
ඔබට හැකියි අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාිංශයට ( ministry of interior ) පොේ B2 කාන්ඩපේ වීසා බලපත්රයක්
ලබාෙැනීමට.
ෙර්ශභනී කාන්තාවන් සවනුසවන් නිර්ශසේශ ෙැන ෙැනීම සඳහා ෙර්ශභනීභාවය හා ෙරු උපත්ත පිළිබඳ
Kavlaoved පත්රිකාව කියවන්න.

සසෞඛ්ය රක්ෂණය ( Health Insurance )
සමේත පේවා කාලය පවනුපවන් ම ඔබපේ පේවාපයෝජකයා විසින් ඔබපේ පසෞඛ්ය රක්ෂණය පෙවිය යුතු ය. ඔබ
ඔබපේ පේවාපයෝජකයා පවනුපවන් පේවය කිරීම අවසන් කරන්පන් නම් ඔබපේ වරේරසාද අහිමි වීම වළක්වා
ෙැනීම සඳහා ඔබ එම සමාෙම සමෙ ම පසෞඛ්ය රක්ෂණය පවනුපවන් පෙවීම් කරපෙන යා යුතු ය. වවද්ය
රක්ෂණය අවලිංගු වුවපහාත් එය අවලිංගු වූ දින සිට දින 30ක් ඇතුළත අලුත් කර ෙත හැකි ය.
ඔබ ඔබසේ නිසයෝජිතායතනය සවනේ කරන්සන් නම්, ඔබ කලින් බැඳී සිටි රක්ෂණ සමාෙම සමෙ ම
දිෙට ම කටයුු කරන බව හා එම සමාෙම ඔබ සවනුසවන් එය සවනේ සනා කරන බව තහවුරු
කරෙන්න. එය ඔබසේ හිමිකම් අහිමි වීම වළක්වා ෙැනීසමහි ලා වැෙෙත්ත ය.

ජාතික රක්ෂණය ( National Insurance / Bituach Leumi )
ඔබපේ පේවාපයෝජකයා විසින් ඔබ ජාතික රක්ෂණ ආයතනපේ (Bituach Leumi) ලියාපදිිංි කර ඔබපේ වැටුප
අනුව නීතිපයන් නියම කර ඇති පරිදි ඔබපේ ජාතික රක්ෂණ ොේතු පෙවිය යුතු ය.

ෙමන් වියෙම් ( Travel Expenses )
ඔබ පේවාපයෝජකයාපේ නිවපේ ජීවත් පනා වන්පන් නම් ( live-Out ) පහෝ පේවාපයෝජකයා පරෝහේෙත කර සිටියි
නම් ඔබපේ පේවාපයෝජකයා ඔබපේ ෙමනාෙමන වියදම් ඔබට ආපසු ලබා දිය යුතු ය.

ලින්ික හින්සන සහ අතවර ( Sexual Assault & Harassment )
ඊශ්රායේ නීතිය ේරකාරව ලිිංගික ේරහාර හා හිරිහැර නීති විපරෝධී පේ. එයට ලිිංගිකව එක් පනා වුණපහාත්
පේවකයකු අේ කර දමන බවට කරන ේරකාශ ද, අවිනීත ේරහාර පහෝ ලිිංගික ේවරූපී පිරිනැමීම් ද ඇතුළත් පේ.
එවැනි අත්දැකීමකට මුහුණ දුන් ඕනෑම පේවකයකුට
Kav LaOved පවත ඒ බව දැනුම් දිය හැකි ය.

ෙමන් බලපත්රය ( Passport )
පේවාපයෝජකයාට පහෝ නිපයෝජිතායතනයකට ඔබපේ ෙමන් බලපත්රය රඳවා තබෙැනීමට අයිතියක්
පනාමැති අතර එපේ තබාෙැනීම සාපරාධි අපරාදයකි.

තැරැේ ොේු ( Brokerage fees )
ඔබපේ වැඩ කිරීපම් වීසා සකේ කිරීම පවනුපවන් පහෝ ඔබ ඊශ්රායලයට රැපෙන ඒම පවනුපවන් ( NIS 3,732 )
වැඩි ොේතුවක් අය කිරීමට නිපයෝජිතායතනයට අවසර නැත. එපේම, දැනට ඊශ්රායලපේ සිටින ඔබ

පවනුපවන් නව පේවාපයෝජකයකු පසායා දීම පවනුපවන් ද ඔබපෙන් මුදේ අය කිරීමට නිපයෝජිතායතනයට
අවසර නැත..

සේවාසයෝජකයින් අතර කාලය සහ රටින් නික්මයාමට
සූොනම් වීම
( Time between Employers & before leaving )
ඊශ්රායලය තුල මාස 51 ට වඩා අඩුපවන් පේවය කරඇති පකපනකුට හැකියාවක් තිපබනවා කුමනපහෝ
තැරැවුකාර එජන්සි ආයතනයක් හරහා දින 90 ක් තුල තවත් පේවාපයෝජකයකු පසායාෙැනීමට. නමුත් මාස 51
ක් ( අවුරුදු 4 යි මාස 3ක් ) පහෝ වැඩි පකපනකුට, කාර්යන්ශය සඳහන් කර ඇති පරිදි අවසර ඇත්පත් තාවකාලික
රැකියාවන් පහෝ පකටිකාලීන රැකියාවන් සඳහා පමනි. මාස 63 කට ( අවුරුදු 5 යි මාස 3 ) පසු රැකියාව අවසන්
කල පකපනකුට තමන්පේ වීසා බලපත ඉකුත්වී තවත් දින 60 ක් ඊශ්රායලය තුල රැඳී සිටිය හැකි අතර, සමහර
අවේතාවල ඔබට හැකියාවක් තිපබනවා විපශ්ෂ වීසා බලපත්රයක් ( special visa ) / Humanitarian visa සඳහා
ඉේලුම්කිරීමට

මුලාශ්රය: Kav LaOved සිංවිධානය
Thank you Prasad Gunarathna and Francis Solomantine for the trans

