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הלשכותהפרטיותלהבאה,לתיווךולטיפולבעובדיםזריםבענףהסיעוד



18/19מספרחוזרמנהלמינהל




עדכוןלענייןהסכמיםבילטראלייםלגיוסהוגןומפוקחשלעובדיםזריםהנדון:
מקצועייםבענףהסיעוד


עדכון מפוקחים,להלן גיוס הסדרי למדינות,אודות ישראל מדינת בין בילטרליים הסכמים באמצעות

המוצאשלעובדיםזריםלסיעוד:


ישראל .א מדינת בין שנחתם הבילטראלי ההסכם של האשרור הליכי הסתיימו לאחרונה
הסכמים על לחתימה מו"מ לנהל ממשיכה ישראל מדינת במקביל, הפיליפינים. לממשלת

 םמספרמדינותנוספות.ע,דומים


הזהיר .ב הצפי בסיעוד, הבילטרליים ההסכמים ליישום מיחשובית בהיערכות הצורך לאור
תוךהפסקתהליכיהגיוסעובדיםזרים,לתחילתיישוםשלההסכמיםהבילטרלייםבסיעוד

לסיעודמחו"לשלאבאמצעותאחדההסכמים,הואלקראתאמצעאוסוףהחציוןהראשון
תינתןללשכות,(.הודעהמפורטתלגבימועדתחילתהיישום2020יוני-)אפריל2020שלשנת

 בעודמועדקודםתחילתה.

במסגרתההסכמיםהבילטראליים, .ג ההסדריםשייושמו פירוטהתכניםהעיקרייםשל להלן

הדומיםלהסדריםשפורסמולידיעתהלשכותבמסגרתיישוםהסדריהפיילוטהבילטראליים
 יןהיתרבמסגרתגיוסמפוקחשלעובדיםזריםלסיעודבעבר:בעבר,ב


בישראל .1 בסיעוד לעבודה היום,מועמדים הקיימים הסף תנאי במכלול לעמוד יצטרכו

בישראל החלים ולנהלים לחוק בדיקות,בהתאם זה, ובכלל הסיעוד, בתחום לעבודה
ממשלתית תעודה הצגת פלילי, רישום העדר בדיקת מקיפות, סיוםבריאות בדבר

בעניין תעודות או בחו"ל ביתי לסיעוד ממשלתי מבחן הכשרה/ קורס של בהצלחה
בפיזיותרפיהבמוסדלהשכלהגבוה מוכרעלידיההכשרהכאחותסיעודיתפרקטיתאו

 בני לפחות יהיו העובדים כן המוצא. דוברי23מדינת ילדיםבישראל, ללאהוריםאו ,
 תאימים(ברמההמאפשרתתקשורתסבירהבישראל.במקריםמ-אנגלית)אורוסית


יפורסמולכללהציבור,האפשרותוהמועדיםלהגשתמועמדותלעבודהבסיעודבישראל .2

וזכויותשל חובות בדבר הצגתמידע תוך בשפההמובנתלמועמדים, במדינותהמוצא,
זה ובכלל בישראל זרים סיעוד הע,עובדי תנאי שכר, המותרת, העבודה סקהתקופת

וניכוייםמותרים,בנוסחשיתואםעםרשותהאוכלוסיןוההגירה.המידעיכלולגםפירוט
להסכם, בהתאם בישראל לעבודה וההשמה הגיוס הליכי של כללי ותיאור הסף תנאי
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,ובכללזההעובדהשישראלתבצעהגרלהרנדומאליתביןהמועדיםשיעמדובתנאיהסף
ש ל25%-כך אלו ממועמדים )ראולפחות לישראל להגעה המועמדים במאגר יכללו א

פירוטלהלן(.הפרסוםגםיכלולמידעאודותההוצאותוהתשלומיםהמותריםשיוטלועל
העובדהשהמועמדיידרשלממןאתכרטיס,המועמדבמסגרתהגעתולישראלובכללזה

במ לתלונות טלפון מספר דוא"ל/ כתובת יכלול המידע כן לישראל. שלו קרההטיסה
 שמועמדנדרשלשלםתשלומיםשלאכדין.


ישיר .3 באופן מועמדותם את יגישו חו"ל,המועמדים לתעסוקת השירות ללשכת

הממשלתיתהמוכרתבמדינתהמוצאבלבד,ללאמעורבותלשכותתיווךפרטיותאחרות
הכוללמספר,במדינה.כלמועמדיקבלמהלשכההממשלתיתאישורעלהגשתמועמדותו

הלשכהרישום בקשתו. התקדמות את לברר מנת על לפנות יוכל הוא באמצעותו ,
הממשלתיתתבדוקאתעמידתהמועמדיםבתנאיהסףשנקבעו,תשלחהודעותמנומקות
הסףהנדרשיםותעביראתרשימתהמועמדים בכתבלמועמדיםשאינםעומדיםבתנאי

ותהאוכלוסיןוההגירההעומדיםבתנאיהסףלרשותהאוכלוסיןוההגירהלבדיקתה.רש
עלפסילתמועמדיםברשימהשימצאשאינם,תודיעללשכההממשלתיתבמדינתהמוצא

עוניםעלדרישותהנהליםהרלוונטייםשלהרשות,תוךהנמקתסיבתהפסילה,והלשכה
 בכתב.הממשלתיתבמדינתהמוצאתודיעעלכךלמועמד


75%-רנדומליתלבחירתלאיותרמרשותהאוכלוסיןוההגירהתבצעהגרלהממוחשבת .4

ללשכה התוצאות את ותשלח והבדיקות הסף דרישות בכל שעמדו מהמועמדים
הממשלתיתבמדינתהמוצא,אשרתודיעבכתבלמועמדיםשלאעלובהגרלהעלביטול

 מועמדותם.


יוזמנולראיונותמצולמיםבמדינתם.הראיונותיבוצעו,המועמדיםשנותרובמאגרהסופי .5
שתכיןבש רשימה מתוך שאלות ויכללו מתאימים( במקרים רוסית )או האנגלית פה

גםלענותעל יתכןשהמועמדיםיתבקשו כן הרשותותועברללשכההממשלתיתבחו"ל.
 שאלוןממוחשב.


לרשות .6 יועברו המועמדים אודות מידע עם ביחד רלוונטי( אם )והשאלונים הראיונות

אותםבמאג אשרתשלב המועמדיםהאוכלוסין, אפשרותסינון יכלול אשר רממוחשב,
 בהתאםלתכניםשונים.


והשאלונים .7 הראיונות במאגר עיון תאפשר בני,הרשות סיעודיים/ מטופלים עבור רק

משפחותיהם,באמצעותנציגיםמורשיםשלהלשכותהפרטיותהמורשותבישראל,לאחר
 ולעשות המידע סודיות על לשמור בכתב יתחייבו השמתשאלו לצורך רק שימוש בו

לאלהפיץאתהמידע העסקהבתוקף, היתרי עובדיםזריםלסיעודאצלמטופליםבעלי
לצרכים במאגר שימוש או עיון לאפשר ולא מורשים בלתי נוספים לגורמים במאגר

 שאינםהשמתמטפלבביתמטופלסיעודי.


יוצגוראיונותמצולמיםשלמספר,לכלמטופלבעלהיתרהרשאילהזמיןעובדזרמחו"ל .8
מועמדיםרלוונטייםמתוךהמאגרו/אולבנימשפחתוהמטפליםבו,לאחרשאלונמצאו
רשות בנהלי הקבועות הפעולות ביצוע ולאחר לכללים בהתאם למטופל, מתאימים
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של ורישום ובדיקה המטופל, בבית השמה טרום ביקור ביצוע זה, ובכלל האוכלוסין
 אודותהמטופלוצרכיוהטיפוליים.מידעמפורט


חוזה .9 על יחתום המשפחה בן המטופל/ המאגר, מתוך מתאים מועמד בחירת לאחר

העסקהסטנדרטישתכניונקבעובאישורמשרדהעבודההישראליעלמנתשיתאיםלמצב
שיסופקו המגורים תנאי כגון מידע יפורט בו נספח יכלול ואשר בישראל, החל החוקי

זרבביתהמטופלהסיעודי,אנשיםאחריםהמתגורריםעםהמטופלאםישנם,למועמדה
וכן כללי מעברלטיפולסיעודי בו מיוחד צרכיםמיוחדיםשלהמטופלהדורשיםטיפול
מטלותמיוחדותשיוטלועלהעובדהזרמעברלמטלותהסיעודיותהרגילותוכו'.הנספח

 אליתהאחראיתשלהלשכה.ייחתםעלידיהמטופלועלידיהעובדתהסוצי


כמקובל .10 המטופל, עבור הזר העובד לקליטת ממוחשבת בקשה לרשות תעביר הלשכה
ופעולהזו"תחסום"זמניתאתהמועמדלקבלתהצעותעבודהנוספותבמאגר–)"מנה"(

הממוחשב.לאחראישורה"מנה"באופןעקרוניעלידיהרשות,יהאעלהלשכהלהעביר
תוםביחדעםהנספחלרשותהאוכלוסיןבאמצעותסריקהלתוךהמערכתאתהחוזההח

הממוחשבת,ביחדעםטופסבקשה/כתבהתחייבותהלשכההפרטיתלהזמנתהעובדהזר
את תעביר הרשות הלשכה. של אלקטרונית/מאושרת בחתימה חתומה המטופל, עבור

ה את תסביר אשר המקור, במדינת הממשלתית ללשכה והנספח העבודה,החוזה צעת
כוללהתנאיםבביתהמטופללפיהנספח,למועמד.אםהמועמדיסכיםלהצעתהעבודה,
ועל המשפחה בן המטופל/ ידי על שנחתם הסטנדרטי ההעסקה חוזה על יחתום הוא
מסמכיםנוספיםנדרשיםלצורךהוצאתאשרתעבודהלצורךהגעהלישראל,אשריועברו

ןיוליהשלישראלבמדינתהמוצא/לרשותהאוכלוסבאמצעותהלשכההממשלתיתלקונס
 לפיהעניין.


הקונסוליה .11 מאת אשרתו את לקבל לעובד תסייע המוצא במדינת הממשלתית הלשכה

בימיםובשעות לצורךהגעתהעובדלישראל כרטיסטיסהלישראל, חשבונו ולרכושעל
העובד של טיסתו אודות המידע המדינות. בין מראש רשותיועבר,שיקבעו ידי על

האוכלוסיןלידיעתהמטופלהסיעודי/משפחתובאמצעותהלשכההפרטית,ונציגמורשה
שלהלשכההפרטית,כקבועבנהליהרשות,יתבקשלהגיעלשדההתעופהעלמנתלפגוש

 אתהעובדולבצעהשמתובביתהמטופל.


מ .12 והמעסיק, העובד הלשכה, על יחולו לישראל, הזר העובד הגעת החובותלאחר כלול
שיעודכנו כפי הזכויותוהמטלותהחלותעליהםכיוםבהתאםלחוקולנהליםהקיימים,

 מעתלעת.


העובדיםהזריםאשריגיעולישראלבמסגרתההסכםיוכלולהתקשרלקוטלפונילפניות .13
עובדיםזרים,לצורךקבלתמידעוהגשתתלונותבמקריםבהםהלשכההפרטיתהמורשת

בהתאםלנוהל.תלונותאלויועברולטיפול/בדיקה/חקירהשלהגורמיםלאתיתןמענה
 הממשלתייםהרלוונטיים.


ללשכה .14 לשלםעמלתתיווך לסיעוד זר עובד בתקנותחובת יקבע העבודה שמשרד ככל

בהעברה הזר העובד ידי על זה סכום של מפוקח תשלום יוסדר המזמינה, הפרטית
 שיקבע, כפי בנקאי שיק בגיןבנקאית/ הזר לעובד הלשכה מטעם קבלה מתן ווידוא
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הלשכה יהאעל בעתהעברתחוזההעסקהחתוםלרשות, במקרהזה, הסכוםששולם.
מורשהשלהלשכה יתחייבנציג בו הפרטיתלחתוםגםעל"כתבהתחייבות"סטנדרטי

ליהפרטיתלספקלעובדיםהזריםשירותיםכפישהלשכהמחויבתהיוםלפיהחוקולפינה
הרשותכפישיעודכנומעתלעת,כנגדתשלוםזה,וכןבענייןחובתהלשכהליתןהחזרים

 בגיןהסכוםהאמור,כולואוחלקו,כפישיקבעבאותןתקנות.



בברכה,





בברכה,



יואלליפוביצקי

ראשהמינהל




העתקים:
.רשותהאוכלוסיןוההגירהמנכ"למרשלמהמוריוסף,

מריוסיאדלשטיין,מנהלמינהלאכיפהוזרים.
עו"דשושנהשטראוס,סגנית)בכירה(ליועמ"ש.

מנהלתאגףתאגידיםולשכות.-גב'יפעתחן,עו"ד
מרמשהנקש,מנהלאגףהיתרים.

הלשכההמשפטית.-הגב'שרייגבאי,עו"ד
מרשמעוןזיגזג,מינהלאכיפהזרים.

הלתאגףהסכמיםבילטרליים.ששון,מנ–גב'שירלירייסין
אגףתאגידיםולשכות.–גב'שירןנאור,עו"ד

הגב'רוניתאליאן,מנהלתהמרכזהארצילהנפקתרישיונות.
המפקחתהארציתעלהעו"ס.-הגב'רננהלוי,עו"ס







