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 ו' חשון תשע"ט 
 2018אוקטובר  15 

 021סימוכין 
 לכבוד

 הלשכות הפרטיות לענף הסיעוד


 08/18חוזר מנהל מינהל  
 

 עדכון בעניין הסדרים בילטראליים להבאת עובדי סיעוד זרים



 מספר מנהל ראש לחוזר 02/18בהמשך 31.01.18מיום סעיף לפי לסמכויות, שירות65וכן לחוק
ה 1959-תשי"טהתעסוקה, סעיף לפי הדעת ולשיקול "החוק"( 6.7.8)להלן: מספר ,9.2.0001לנוהל

לענף זרים עובדים ולתיווך לטיפול להבאה פרטיות ללשכות שניתנו ההיתרים לתוקף תנאי המהווה
הסיעוד,הננילעדכןכלהלן:




 .א הסיעודהזריםשהוכשרו עובדי כלל כי עדכהבמסגרתניתנתבזאתהודעהללשכותהפרטיות,
 לעבודהבישראל לנקההוזמנו וסרי נפאל לבין ישראל בין הפיילוט, ולאנותרהלעתזו,הסדרי

יתרתעובדיםלהזמנהלישראלבמסגרתהסדריםאלו.
 

יחדעםזאת,בימיםאלונחתםהסכםבילטראליכולל,ביןישראללפיליפינים,בענייןגיוסמפוקח .ב
אשרע זרים, סיעוד עובדי בסעיףשל שפורטו הפיילוטכפי דומיםלעקרונותהסדרי 7קרונותיו

עם דומים בילטראליים להסכמים הגעה לצורך ומתן, במשא נמצאת ישראל וכן הנ"ל לחוזר
מדינותנוספות.

 
 .ג בסעיף לאמור בהמשך ללשכות, 6.7.8ניתנתבזאתהודעהמראש ובסעיף 6לנוהל 2/18לחוזר

קולעובדנ'מנהליחידתהסמךלעובדיםזרים2405/06בתיקבג"ץהנ"לוכןבהתחשבבהחלטות
ההסכמיםואח' ההסכם/ ליישום ההכנה הליכי בסיום כי רלוונטיות, ממשלה בהחלטות וכן ,

אותם במסגרת לסיעוד, זרים עובדים להזמנת ביצוע נוהל מועד, בעוד הרשות תפרסם הנ"ל,
לאיתאפשרעודההסכמיםוהחלמהמועדשיפורסםעלידיהרשו תלתחילתביצועההסכם/ים,

המשךגיוספרטישלעובדיםזריםלסיעוד,שלאבמסגרתההסדריםהמפוקחיםהאמורים.
 

תקנותבדבר .ד הרווחהוהשירותיםהחברתיים, עלידישרהעבודה, ככולשיתפרסמו כי יצוין, כן
בדיםבישראל,לאחראישורהסכוםהמותרלגבייהמעובדיםזריםעבורהשירותיםהניתניםלעו

ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסתובהסכמתשריהפניםוהמשפטים,בהתאםלסמכות
במסגרת מפוקח, באופן המותרים, הגבייה סכומי העברת לאפשר הרשות תפעל החוק, לפי

ההסדריםהאמורים,והכלכפישיקבעבאותןתקנות.
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ללשכותהצעותלשאלות .ה ככולשיהיו זהללשכותהפרטיות, בהמשךלפניותהקודמותבעניין כן
נוספותשניתןלשאולאתהמועמדיםלעבודהבישראלבמסגרתראיונותמוקלטים,שאלונים,או
הצהרותהעובדיםוכדומהאוהצעותאחרותלשיפורההסדריםאךאשרלאיפגעו,לדעתהרשות,

גבייתסכומיםשלאכדיןמהעובדיםהזריםבמסגרתגיוסם,ניתןלהעבירןבכתבבאפשרותמניעת
ואלוישקלועלידיהרשות.SIUD@PIBA.GOV.ILלמשרדנובדוא"ל

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 יואל ליפובצקי              

                                  מינהל                                                                   הראש                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 מר שלמה מור יוסף, מנכ"ל.

 מר יוסי אדלשטיין, מנהל מינהל אכיפה וזרים.
 טראוס, סגנית )בכירה( ליועמ"ש.עו"ד שושנה ש

 מנהלת אגף תאגידים ולשכות. -גב' יפעת חן, עו"ד 
 מר משה נקש, מנהל אגף היתרים.

 ששון, מנהלת אגף הסכמים בילטרליים.  –גב' שירלי רייסין 
 מנהלת המרכז הארצי להנפקת רישיונות.הגב' רונית אליאן, 

 .המפקחת הארצית על העו"ס -הגב' רננה לוי, עו"ס 
 מר שמעון זיגזג, מינהל אכיפה זרים.

 הלשכה המשפטית.  -הגב' שריי גבאי, עו"ד 
 מר שלמה יפת, אגף תאגידים ולשכות.
 מר שלומי גיל, אגף תאגידים ולשכות.

 מר אלירן מרדכי, אגף היתרים.
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