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 נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות
 

 רקע .א

( "החוק")להלן:  1952 -לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 6נוהל זה נקבע מכוח הסמכות לפי סעיף  .1.א

בישראל לקבוע תנאים לתוקף האשרות ורישיונות הישיבה של עובדים זרים, והוא חל לגבי עובדים זרים 

 בענף הסיעוד.כדין המועסקים 

המיוחד של העבודה בענף הסיעוד, במטרה למנוע פגיעה  העו תוך התחשבות באופיהנוהל נקב הוראות .2.א

בנסיבות בהן הוא נשאר  ,במטופלים הנכים והקשישים כתוצאה מהתפטרות פתאומית של המטפל הזר

ניצול לרעה של האשרה ורישיון הישיבה, והכל תוך התחשבות כן למנוע חסר ישע ללא טיפול נדרש, ו

 קו לעובדעמותת   4542/02, ושהותוו בפסיקה בבג"ץ ( לחוק2א)ג3ביטוי בסעיף  בעקרונות המוצאים

 .  דורון יהודה נ' משרד הפנים ואח' 1834/09ובהחלטה בבג"ץ  ,ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'

 מטרת הנוהל .ב

 לקבוע כי תוקף האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד זר בענף הסיעוד יותנו בכך, שהעובד ייתן .1.ב

ין זה, הנו המטופל הסיעודי, או בן משפחתו מדרגה ראשונה אשר קיבל עליו את לענימעסיק )ו למעסיק

הודעה מראש לפני התפטרות ( ענייניולטפל ב, כאשר המטופל אינו כשיר חובותיו של מעסיק עובד זר

ליך בו , וכי עובד זר בענף הסיעוד שאינו נותן הודעה מראש כאמור, יהא צפוי להזהבנוהל להלן פורט מכ

 מישראל.  תווהרחק, או אי הארכת תוקף רישיונושלו בישראל, האשרה ורישיון הישיבה  ביטולשקל יי

ובמיוחד אין  ,בתחום יחסי העבודה סיקלמעמתייחס למישור היחסים שבין העובד  נוהל זה אינו כי יובהר .2.ב

ים ולהתפטרות, בהוראות נוהל זה כדי לגרוע ו/או להוסיף מהוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטור

. עם זאת יובהר כי 1951-, ומחוק חופשה שנתית, תשי"א)להלן: "חוק הודעה מוקדמת"( 2001-תשס"א

 להיחשב גם כהודעה מוקדמת לפי חוק הודעה מוקדמת. הודעה מראש לפי נוהל זה עשויה

)להלן: כלליות של רשות האוכלוסין וההגירה ה יהלגרוע מסמכויותכדי עוד יובהר כי אין בנוהל זה  .3.ב

רישיונות ישיבה, בין היתר, במקרה בו הוכח כי עובד /או אשרה ומתן ( לבטל, לסרב או לסייג "הרשות"

 זר נטש מטופל בנסיבות מחמירות.  

נהלי הרשות בעניין משמורת ו/או הרחקה של מהוראות כמו כן אין בנוהל זה לגרוע מהסמכות לפי חוק ו .4.ב

 קדת ערבויות.עובד זר  ו/או לעניין הסמכות לדרוש הפ

בנוסף, יובהר כי אין בנוהל זה כדי למנוע מרשויות אכיפת החוק מלפעול על פי כל דין לרבות על פי חוק  .5.ב

טיפול נוהל  – 02/11חוזר ראש מינהל מספר , ועפ"י )להלן: "חוק העונשין"( 1977-העונשין, התשל"ז
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נוהל טיפול  :פורסם באתר הרשותחובת דיווח על פי חוק העונשין, המ –באלימות כלפי קשיש חסר ישע 

 .באלימות כלפי קשיש חסר ישע

 תנאים ודרישות   .ג

 משך ההודעה מראש .1.ג

תפטר  מבקש להובענף הסיעוד, בישראל לעבודה  1מסוג ב/לו אשרה ורישיון ישיבה  ושניתנעובד זר 

, הודעה מראש בכתב קודם לנוהל זה .3.י, ייתן, בכפוף להוראות סעיף גמעבודתו אצל מטופל סיעוד

 ( כמפורט להלן: "הודעה מראש"ההתפטרות, )להלן: 

החל מהיום השביעי לאחר תחילת העבודה אצל המטופל, ועד לתום שלושת החודשים הראשונים  .א.1.ג

 הודעה של שבוע ימים לפחות;   -לעבודתו אצל המטופל  )תקופת הניסיון( 

החל בחודש הרביעי לעבודתו אצל אותו מטופל ועד תום החודש השישי לעבודתו שבמהלך התקופה  .ב.1.ג

 ימים לפחות;    14של הודעה  –אצל המטופל 

 החל בחודש השביעי לעבודתו אצל אותו מטופל ועד תום שנת עבודתו הראשונהשבמהלך התקופה  .ג.1.ג

 מים לפחות;   י 21של הודעה  – אצל המטופל

 של חודש ימים לפחות.הודעה  –שנת עבודתו הראשונה  מתוםהחל  .ד.1.ג

 

 אופן מתן ההודעה מראש  .2.ג

 .לתוקף כניסת ההתפטרותותכלול את יום מתן ההודעה ואת יום  בכתבההודעה מראש תינתן  .א.2.ג

על העובד למסור את ההודעה מראש הן ללשכה הפרטית אצלה הוא רשום, והן למטופל הסיעודי,  .ב.2.ג

המטופל הסיעודי אינו יכול לטפל בענייניו כמעסיק, מחמת ליקוי גופני או שכלי, על העובד ואם 

 נציג מטעם המטופל.  למסור את ההודעה מראש  למי שמשמש בפועל כמעסיקו/

זר רשאי למסור העתק הודעה העובד ה, הודעה למעסיק וללשכה הפרטיתהבתו למסור בנוסף לחו .ג.2.ג

אוכלוסין מינהל שירות מעסיקים ועובדים זרים ברשות הפרטיות באגף תאגידים ולשכות מראש גם ל

  .hodaa-siud@piba.gov.il: ( באמצעות דוא"ל"אגף תאגידים ולשכות פרטיות"הגירה )להלן: וה

ב לעשות יהעובד אינו מחוי .לנוהל זה כנספח אטופס למתן הודעה מראש, בשפות שונות, מצורף  .ד.2.ג

 לבד.ב הדוגמ משמששימוש בטופס זה והוא 

 

http://www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/02110211.aspx
http://www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/02110211.aspx
http://www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/02110211.aspx
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 נסיבות מיוחדות .3.ג

אם התקיימו נסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי  ,עובד זר לא חייב במתן הודעה מראש

האם מדובר בנסיבות  ,בין היתר ,לעניין זה, ייבדק יעבוד בתקופת ההודעה מראש הקבועה בנוהל זה.

ס בלשכה הפרטית, בהתאם לחובת חריגות אשר הובאו לידיעת הלשכה הפרטית, ונבדקו ודווחו ע"י עו"

לנוהל לשכות פרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף  6.3.16הקבועה בסעיף  הדיווח

 .נוהל לשכות פרטיותהסיעוד, המפורסם באתר הרשות: 

 

 הליך הטיפול בהודעה מראש .ד

 פרטית שקיבלה הודעה מראש:לשכה 

תודיע מיד למטופל, או אם המטופל הסיעודי אינו יכול לטפל בענייניו כמעסיק, מחמת ליקוי גופני או  .1.ד

 למי שמשמש בפועל כמעסיק/נציג מטעם המטופלתודיע שכלי, 

 מת עובד זר חלופי בהתאם לצרכיו.השבתפעל באופן מיידי לסייע למטופל  .2.ד

 ק המטופל.יק את ההודעה מראש בתייתת .3.ד

 

 הגשת תלונות  .ה

מטופל סיעודי או נציגו או לשכה פרטית המבקשים להגיש תלונה בעניין אי מתן הודעה מראש על ידי  .1.ה

דוא"ל: באמצעות  אגף תאגידים ולשכות פרטיותלבכתב נוהל זה, יפנו הוראות עובד זר תוך הפרת 

hodaa-siud@piba.gov.il לוונטיים בנוגע לתלונהתוך ציון מלוא הפרטים וצירוף מסמכים ר. 

תכלול את פרטי העובד הזר, פרטי המטופל, פרטי המתלונן ודרכי ההתקשרות עימו, תיאור הפניה  .2.ה

 נסיבות המקרה וכל מידע רלוונטי אחר לתלונה. 

 

 הליך  טיפול הרשות בתלונות  .ו

יודיע למתלונן/ ללשכה הפרטית כי התלונה הקולט את התלונה,  אגף תאגידים ולשכות פרטיות עובד 1. ו

 . התקבלה ונמצאת בטיפול

ובכלל זאת  ,את התלונה מול הגורמים הרלוונטיים אגף תאגידים ולשכות פרטיותעובד יברר  לאחר מכן, 2. ו

נרשמה  עובד הזר ע"י המטופל המתלונןעסקת ההאם ה ובין היתר יבדוק ,מול המטופל או נציג מטעמו

הודעה בעל פה מסירת , הודעה מראשכל מהו תוכן התלונה )היעדר  ,ההעסקה , מה משך תקופתכדין

http://www.piba.gov.il/Regulations/9.2.0001.pdf
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והאם העובד הזר העביר לרשות  עים בנוהל זה(או אי עמידה במועדים הקבואו ללשכה הפרטית בלבד 

כמו כן יבחן עובד הרשות האם מן  ., כפי שמאפשר לו נוהל זההודעה מוקדמתהבדוא"ל העתק מ

 נסיבות חמורות.התלונה עולות, על פניו, 

 מבלי שניתנה ,העובד הזר עבר למעסיק אחרעל פניו כי  אגף תאגידים ולשכות פרטיותעובד  מצא 3. ו

העובד הזר  , יוזמןלכאורה וכי נסיבות העניין חמורות ,והל זהבהתאם לנ למעסיקו הקודם הודעה מראש

 להשמיע את טענותיו בהקדם האפשרי.

, יש לבדוק ובמסגרתו )במידת הצורך, באמצעות מתורגמן( השימוע ייערך בשפה המובנת לעובד הזר 4. ו

אין לדרוש ממנו כי , אשר בגינן לנוהל זה 3ג.בין היתר, אם התקיימו נסיבות מיוחדות כאמור בסעיף 

עקבות בשתתקבל יוסבר לעובד כי ההחלטה  כמו כן .יעבוד בתקופת ההודעה מראש הקבועה בנוהל זה

לשכה פרטית  בהיעדרהוא רשום, או לחילופין,  בהפרטית ימסר לו באמצעות הלשכה התשימוע ה

פקס אשר באמצעותם הוא מבקש מספר דוא"ל או כתובת דואר או יתבקש העובד למסור  רלוונטית,

הזדמנות לטעון את הזר לאחר שניתנה לעובד  לקבל הודעה בכתב על ההחלטה שתתקבל בעניינו.

  ט להלן.כמפורטיעוניו בעניין זה, תתקבל החלטה מנומקת 

 ןעליה, זהעל הלשכות הפרטיות לשתף פעולה עם הפיקוח מטעם הרשויות בכל הנוגע לעניין זה, ובכלל  5. ו

והכל בהתאם לסעיף נסיבות ההעסקה וההתפטרות כל מידע או מסמך שיש ברשותן לעניין  למסור

 .לנוהל הלשכות הפרטיות 6.6.2

רה על חוק יחשד כי נעברה עב ,התלונהבמסגרת בירור  אגף תאגידים ולשכות פרטיות, עובדמצא  6. ו

 התלונה למשטרת ישראל. בצירוף כך  יועבר דיווח עלהעונשין כלפי העובד או כלפי המטופל, 

 

 תוצאות התפטרות בלא מתן הודעה מראש  .ז

את התלונה, ממצאי  אגף תאגידים ולשכות פרטיותיעביר עובד , הזרלאחר שמיעת טענות העובד  .1.ז

מנהל/ת אגף  לבחינתוהמלצתו לאור מכלול הבדיקות שערך,  נערך לעובד,ממצאי השימוע ש, בירורה

 . יותתאגידים ולשכות פרט

ללא מתן הודעה מראש לפני התפטרות בהתאם להוראות  את המטופלעזב זר העובד הכי ככל שיימצא  .2.ז

מנהל/ת אגף  /תרשאי חמורות ובאופן שגרם לפגיעה במטופלוכי ההפרה נעברה בנסיבות  נוהל זה,

, להחליט על ביטול )כמפורט בסעיף הבא( בהתחשב במכלול נסיבות המקרה ,אגידים ולשכות פרטיותת

 ורישיון הישיבההאשרה תוקף  לעובד הזר, ו/או לסרב להאריך את האשרה ורישיון הישיבה שניתנו

 . לתקופות נוספות
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תר השיקולים הבאים: בין הי יישקלולקבל החלטה כאמור,  מנהל/ת אגף תאגידים ולשכות פרטיותבבוא  .3.ז

 תוהעסקהעובד הזר מהוראות נוהל זה, נסיבותיו של המטופל הסיעודי, היסטוריית  סטייתמידת 

בעבר, קיומן של  המעסיק על ידיהעובדים הזרים  תהעסקשל העובד הזר בישראל, היסטוריית  תוושהיי

  .יוב'יק וכבה עבד העובד הזר אצל המעסנסיבות ייחודיות של העובד הזר, משך התקופה 

כמו כן ייבדק האם עזיבת העובד הזר את המטופל הסיעודי אינה עולה לכדי נטישה והזנחה, כמפורט  .4.ז

חובת דיווח על פי חוק  –טיפול באלימות כלפי קשיש חסר ישע נוהל  – 02/11חוזר ראש מינהל מספר ב

דיווח הככל שבעקבות  .נוהל טיפול באלימות כלפי קשיש חסר ישע :העונשין, המפורסם באתר הרשות

 נערכה בדיקה ע"י משטרת ישראל ו/או פקיד סעד, ייבדקו במידת האפשר גם ממצאי הבדיקה.

תוך פרק הזמן  , יהא על העובד לצאת מישראלהזר בוטלו האשרה ורישיון הישיבה של העובדבמידה ו .5.ז

מישראל. מנהל/ת אגף  הרחקהל, ואם לא כן יהא צפוי למעצר וודעה שנמסרה לעובדקבע בהנש

 לדרוש מהעובד להפקיד ערבות להבטחת יציאתו כאמור. תאגידים ולשכות פרטיות רשאי/ת 

הלשכה  לאחר קבלת החלטת מנהל/ת אגף תאגידים ולשכות פרטיות, תישלח לעובד הזר באמצעות   .6.ז

כתובת הדואר או אל  לשכה פרטית כאמור בהיעדרוית שהגישה את הבקשה לרישום העסקתו, הפרט

הפקס שמסר בשימוע, הודעה מנומקת בכתב ובשפה המובנת לעובד, אודות ההחלטה מספר "ל או דוא

, וככל שנקבעה ערבות להבטחת יציאה מן הארץ, יצויינו גם גובה הערבות, אופן הפקדתה שהתקבלה

לבית הדין לעררים בירושלים,  הודעה תצויין האפשרות להגשת עררשולי הב .להפקדתה ומועד אחרון

 .1952-כד לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב13מכוח סעיף 

 יידוע העובדים הזרים  .ח

טרם הגעתו לישראל, יוחתם העובד הזר בנציגות ישראל בחו"ל על הצהרה לפיה הוא מודע, בין היתר,  1. ח

 בכתב לפני הפסקת עבודתו בסיעוד.  לחובתו למסור הודעה מוקדמת

כפי שפורסם באתר האינטרנט , נוהל זהמתמצית לידי העובד הזר הפרטית להעביר  ההלשכבאחריות  2. ח

בעת רישומו של העובד הזר אצל מעסיק  .לוהמובנת ה לשפ בתרגוםשל רשות האוכלוסין וההגירה, 

אודות חובת  הזר ועו של העובדצהיר )במסגרת הצהרת מנכ"ל( על יידלההלשכה הפרטית חדש, על 

  .מסירת הודעה מוקדמת

 החוק וסעיפיו .ט

 . 1952  -חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

 
 נספחים  .י

 נספח א- דוגמא לנוסח הודעה מראש

http://www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/02110211.aspx


 

 
 

 מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים
 

 9.2.0011והל נספח לנ
 

 

  3450* טל:  מרכז שירות ומידע ארצי 

 
 

 

 הודעה על סיום העסקה - דוגמה 

 לכבוד,  

 המעסיק: __________________________

 והלשכה הפרטית:____________________

 תאריך:___________________________

  

מספר דרכון _________________ של , י, _________________________________אנ

במתן טיפול סיעודי  נתי להפסיק את עבודתיווכי בכ /המדינת _________________ מודיע

 אצל המעסיק/ה: ________________________________. 

__ ימי ההודעה _התפטרותי תכנס לתוקף ביום ______________________, לאחר סיום _

 ת.מתן הודעה מראש לפני התפטרונוהל , כמתחייב מהוראות מראש

 

   

 בברכה,

 

 _____________________ שם

 _______________ מספר דרכון

 __________________ חתימה

          

 
 ,הגירהאוכלוסין והרשות האגף תאגידים ולשכות פרטיות בגם לזו טופס הודעה העתק מניתן לשלוח 

אין חובה יודגש כי . 02-6469642או באמצעות פקס:  hodaa-siud@piba.gov.ilבאמצעות דוא"ל 
 נתון לשיקול דעת העובד/ת  משלוח ההודעה לרשותהאוכלוסין וההגירה, ו לשלוח את ההודעה לרשות

 הפרטית. שכהלמעסיק ולל את החובה לשלוח הודעה בכתב אינו מחליףאך 
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