
1. Bilang OFW sa Israel, ano ang kailangan kong identification document o 

ID Card? 

 

Kailangan ko bang dalhin ito palagi? Dapat dalhin sa lahat ng oras ang 

passport na may work visa na itinatak ng Ministry of Interior at 

nakapangalan sa employer na siya ring nakasaad sa kontrata. Ilakip sa 

iyong passport ang certificate of registration mula sa iyong manpower 

agency. 

 

2. Gaano katagal bago ko makuha ang aking work permit o residence visa? 

 

Ang work permit ay itinatatak ng Ministry of Interior sa passport sa 

pagdating ng worker sa Israel.  Ang haba ng work permit ay karaniwang 

isang taon o mas maigsi base sa permit ng employer.  Ang work permit ay 

kailangang i-renew sa Ministry of Interior isang buwan bago ito mapaso. 

 

3. Ano ang mga kagawiang labag sa kultura o kaugalian ng mga Israeli? 

 

Dapat na igalang ang mga Jewish religious holidays at practices tulad ng 

pag obserba ng weekly Shabbat (mula sunset ng Biyernes hanggang sunset 

ng Sabado) na nagbabawal ng pag-iingay at pagtrabaho, pagsindi ng ilaw, 

kalan at iba pang bagay na de-kuryente o umaapoy. 

 

4. Anong mga gawain ang itinuturing na magandang asal sa Israel? 

 

Itinuturing na magandang asal ang pakikipag-usap ng magalang sa lahat ng 

tao pati na sa mga bata.  Ang mga Israelis ay pranka at tuwirang sinasabi 

ang kanilang iniisip o nararamdaman. 

 



5. Ano ang dapat kong malaman tungkol sa karaniwang pagkain o mga 

kagawian sa pagkain dito sa Israel? 

 

Humus at pita bread, falafel, vegetable salad, shawarma, at mga lutuing 

baka, isda at manok ang karaniwang pagkain ng mga taga Israel. Bawal 

ang pagluto ng baboy, hipon, pusit, alimango, lobster at mga katulad.nito. 

Iwasang magluto sa bahay ng amo ng tuyo, bagoong at iba pang pagkain 

na di tanggap sa kanilang pangamoy at panglasa. 

 

6. Maaari ba akong mag open ng bank account?  Paano? 

 

Tulad sa Pilipinas, kailangan na magpakita ng passport na may valid work 

visa/permit. 

 

7. Paano ako bibili o mag-aaply para sa simcard o linya ng cellphone? 

 

Madaling makahanap ng callcards at cellphone sa mga malls at iba pang 

pamilihan sa Israel. 

 

8. Paano ang karaniwang paraan ng transportasyon sa Israel? Paano ito 

gamitin? 

 

Kadalasan ay bus at taxi ang paraan ng transportasyon sa Israel. May mga 

lugar din na maaaring marating sa pamamagitan ng Sherut (katumbas ng 

mga FX taxi sa Pilipinas). 

 

9. Saan madalas nagkikita-kita ang mga Pilipino?  Paano pumunta doon? 

 

Tuwing Linggo, madalas magkita-kita ang mga Pinoy sa Takana (Central 

Bus Station) sa Tel-Aviv. Ito ay mall na daungan ng mga bus at sherut. 

Ganito rin ang dinarayo ng mga Pinoy na nasa labas ng Tel Aviv tulad ng 

Jerusalem, Haifa, Beersheva, Eilat at iba pa. 



10. Gusto kong maging maayos at kapaki-pakinabang ang aking 

paghahanapbuhay bilang OFW dito sa Israel, ano ang aking dapat 

pakatandaan tungkol sa aking employer o kumpanya? 

 

Maging magalang at matapat sa kanila at mag-focus sa iyong trabaho sa 

lahat ng oras. 

 

11. Ano ang gagawin ko kung ako ay papipirmahin ng aking employer ng 

kontrata na nakasulat sa wikang hindi ko maintindihan o ang mga 

nilalaman nito ay kaiba sa kontratang inaprubahan ng POEA? 

 

Huwag itong pirmahan. Mahigpit ang batas ng Israel sa mga dokumentong 

may kinalaman sa pagtatrabaho ng mga manggagawang banyaga. Ang 

mga kontratang dumadaan sa verification ng POLO-Israel ay 

kinakailangang may bahagi na nakasalin sa wikang Ingles. Pag-aralan 

mabuti ang mga dokumento na pinapapirmahan sa iyo. Huwag magmadali 

pumirma or kung maaari ay humingi muna ng kopya ng dokumento upang 

isangguni sa taong nakakaunawa o sa Embassy/POLO. 

 

12. Paano ko makokontak ang Philippine Embassy / Consulate o Philippine 

Overseas Labor Office (POLO)? 

 

18 Bnei Dan St., 66260 Tel-Aviv, Israel 

Telephone :    (9723) 544-4531 / 602-2496 

Fax No.  :    (9723) 544-4580 

Hotline No. :    (97254) 466-1188 

Mobile No. :    (972) 5479-86967 

E-mail  :    polota@netvision.net.il 

 

 



13. Anong emergency number sa Israel ang maaari kong tawagan kung 

sakaling kailangan ko ang tulong ng pulis, doctor/ambulansya, bumbero, 

etc.? 

 

Ang mga sumusunod ay emergency numbers sa Israel : 

 

 Israel Police Force    : 100 

 Ambulansya     : 101 

 Bumbero     : 102  

 Hotline (Sexual Assault Crisis Center) : 1202 

 

___ 


