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    "ו שבט תשע"חט 
 2012ינואר  31 

 000סימוכין:
 

 02/12חוזר ראש מינהל מספר 
 

 לכבוד
 הלשכות הפרטיות

 הסיעוד בענף זרים בעובדים וטיפול תיווךל ,להבאה היתר בעלות
 

 
ובדי סיעוד זרים במסגרת ההסדרים הזמנת עעידוד החלטה על חלוקת יתרת מכסת הבאה ל הנדון:

 סרי לנקהעם נפאל ו לייםאהבילטר
 

 

הנני להודיעכם על החלטת מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, לו הואצלו סמכויות שר הפנים לפי 

לנוהל  6.7.8בהתאם לשיקול הדעת לפי סעיף ו ,1959-תשי"טהלחוק שירות התעסוקה,  65סעיף 

להלן: לשכות פרטיות להבאה לטיפול ולתיווך בעובדים זרים לענף הסיעוד ) נוהל, 9.2.0001מספר 

, 2017-18 בדבר חלוקת יתרת ההברקות מהחציון הראשון של שנת מכסת ההבאה מחו"ל (  "הנוהל"

לעידוד הזמנת עובדי סיעוד זרים שנבחרו במסגרת הסדרים בילטראליים עם נפאל וסרי לנקה. להלן 

 פירוט: 

רשאית, האוכלוסין וההגירה )להלן: "הרשות"( לנוהל, רשות   6.7.8בהתאם לסעיף  .1

חלק את יתרת מכסות ההבאה של עובדי סיעוד זרים מחו"ל ל, התאם לשיקול דעתהב

 קבע.לפי תנאים שת שלא נוצלו בחציון הראשון של שנת מכסת הבאה

 

  , בין היתר, מכסת ההבאה, שקלה הרשותן חלוקת יתרת ילקבל החלטה בעני בבואה .2

את הצו על ווד, הסכמים בילטראליים בענף הסיע קידוםן יהחלטות הממשלה בעניאת 

ובמיוחד , ואח' קו לעובד ואח' נגד מדינת ישראל  2405/06תנאי וההחלטות בתיק בג"ץ 

. ין חשיבות קידום הסדרים בילטראליים בענף הסיעודיבענ 29.6.14את ההחלטה מיום 

ילוט יזרים שהוכשרו במסגרת הסדרי הפהעובדים חלק מהה הרשות כי כן שקל

 43-כ)סה"כ  2017בשנת נפאל וסרי לנקה ן ממשלות בין ישראל לבי ייםלאלטרהבי

  בשנה זו. לעבודה בישראל  הוזמנוטרם עובדים( 
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יתרת מכסת ההבאה של החציון הראשון של את החליט המנכ"ל לחלק לאור האמור,  .3

ו עובדים זרים אלו עבור , ללשכות פרטיות שיזמינ2017-18שנת מכסת ההבאה 

ל לישראעובד זר שיגיע כל וך היתרה האמורה, בגין מת ללשכות  יתןוכן ל מטופליהם, 

מכסה נוספת  במסגרת הפיילוט, לפי חוזר זהבעקבות הזמנת לשכה  15.5.18עד ליום 

שניתן יהא  זמין עובד זר נוסף לישראל שלא במסגרת הפיילוט עד למועד האמורלה

 של הרשות.והכל בכפוף לנהלים הרגילים  בלבד, 31.5.18שימוש עד לתאריך   לעשות בה

 
העובדים את הזמין בקש לכל לשכה פרטית רשאית לבמסגרת החלטה זו, ובהר כי י .4

ין ילענ רהגבלה בהית שנקבעה להן הלשכות)מלבד  ילוטיהזרים שהוכשרו במסגרת הפ

ת הזמנת עובדי הפיילוט ות וכד' המונעוזה או שנמצאו נסיבות אחרות כגון חקיר

 .אלו ילוטיםית בפולהשתתפ עד כהולא רק הלשכות שנרשמו מחו"ל( 

 

מספר קבל הפניה ליפיילוט סדר הלישראל במסגרת השיגיע זר יצוין כי כל עובד  .5

בנוסף, במסגרת הגיוס . כן לתלונות עובדים זריםשל הרשות  קו החםהטלפון של ה

סיוע פרטני מאת הקונסוליות והרשות לצורך הסדרת כל הליך  ןבהתאם לפיילוט, נית

לישראל, וניתנת הודעה ללשכה הקולטת לגבי מועד הגעת כל עובד  ההגעה של העובדים

אושרו להגעה לישראל לאחר בדיקות אלו למדינה. כן יצוין כי מאחר ועובדים 

לתקנות של הוראת השעה האחרונה קונסוליית ישראל בחו"ל טרם כניסה לתוקף 

 , (2006-)תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה, התשס"ו שירות התעסוקה

מאותם עובדים רשאיות לגבות לא יהיו ת העובדים המזמינות אהלשכות הפרטיות 

 הוראת השעה.לאותן תקנות, כפי שנקבע ב 3סכום מותר כאמור בתקנה 

 
לנוהל  6.7.15לפי סעיף ללשכות הפרטיות, מראש בנוסף לאמור, ניתנת בזאת הודעה  .6

ת להגדיל באופן ובכוונת הרשכי ובהתחשב בהחלטות ממשלה ולהליכים בבג"ץ כאמור, 

יים להעובדים הזרים שיוכשרו ויובאו במסגרת הסדרים בילטראמספר משמעותי את 

להתנות אחוז שיקבע ממכסות הרשות בכוונת אה הבאה, וכי לכן, בשנת מכסת ההב

הבאת עובדים זרים ל 2018-19החל משנת מכסת ההבאה ההבאה של כל לשכה פרטית 

 יים.לבמסגרת ההסדרים הבילטרא
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 לפי חוזר זה: להלן הנחיות להשתתפות בפיילוט  .7

 
נפאל וסרי לנקה, המדינות  ילוט בילטראליים בין ישראל לביןיבמסגרת הסדרי פ .א

שענו על , לעבודה בישראלשהגישו מועמדות  נבחרו באופן רנדומאלי מועמדים
מו כפי שפורס תנאי סף של הכשרה קודמת, העדר עבר פלילי, בריאות, גיל וכו'

 ו. כל המועמדים שנבחרו עבורהרשות ופורסמה במדינות אלועם בהודעה שתואמה 
נותרו שעות מטעם ישראל. נכון לתאריך חוזר זה,  60קורס הכשרה נוסף  של 

 נשים; 20 -ו גברים  11לפי הפירוט הבא: נפאל:  מועמדים שטרם הוזמנו לישראל
 .גברים 12סרי לנקה: 

פרטיות יהיו רשאיות להזמין את המועמדים הנ"ל  , לשכותכאמור לעיל בחוזר זה .ב
 .ת של כל לשכהיוזאת מעבר למכסה החציונ ,31.5.18עד ליום 

עד גיע לישראל ישהוזמן לפי חוזר זה ואשר  בגין כל עובד זרלחוזר, כן בהתאם  .ג
 הברקתל מכסה אחת נוספת לקבל  תרשאיהפרטית הא הלשכה ת  ,15.5.18ליום 

לוט, ובלבד שהתקיימו כל יתר התנאים יבמסגרת הפי לאשלישראל נוסף עובד זר 
לפי הנהלים הרגלים של הרשות וכי ההזמנה הנוספת תתקבל ברשות קודם יום 

31.5.18 . 

לשכה המבקשת להזמין עובד זר מחו"ל במסגרת הפיילוט הנ"ל, וכן לזכות  .ד
  :מרדכי בכתובתאלירן בהברקה נוספת כאמור, תגיש לרשות בקשה בדוא"ל למר 

pilotsiud@piba.gov.il  מצ"ב ה 'נספח א תחייבותהטופס הומשלוח באמצעות מילוי
 מנכ"ל הלשכה בפני עו"ד. חתום על ידי

בקשות לפי חוזר זה יתקבלו עד למועד בו יוזמנו כל המועמדים או עד ליום  .ה
 , לפי המוקדם.15.5.18

חל איסור חמור על הלשכה או מי מטעמה ליצור קשר עם המועמדים קודם ההגעה  .ו
 .לישראל וכל התקשורת עם המועמדים תעשה אך ורק באמצעות הרשות

א מוטלת על הלשכה לת הרשות כי ובדיק( נספח א')אחרי קבלת התצהיר החתום  .ז
, לפי הנהלים הרגילים מגבלה או מניעה אחרת להזמנת עובדים זרים מחו"ל

שני קישורים באמצעות דוא"ל באמצעותם תוכל לצפות בראיונות ללשכה  יישלחו 
, לפי הפיילוטים שטרם הגיע לישראל דקות לגבי כל מועמד 10-מצולמים של כ

איון והמסמכים יהיו ללא יבשאלון שמילא ובחוו"ד מנהלת הקורס שעבר. הר
 .מזהה אלא רק מספר סידוריפירטי זיהוי של המועמד 

תה העת ישלחו בדוא"ל ללשכות שהגישו תצהירים כאמור, דוגמאות לחוזי כן באו .ח
הזמנת עובד ין, וטופס יהעסקה באנגלית, עברית ונפאלית/סרי לנקית לפי הענ

 למילוי.

על הלשכה לפעול לפי הנוהל הרגיל לאחר קבלת הקישורים והמסמכים הנ"ל,  .ט
 פעילים העסקה להתאים את העובדים למטופלים סיעודיים זכאיים בעלי התרי

 בתוקף, באמצעות עובד סוציאלי מטעם הלשכה.ו

אותו מטופל סיעודי שביקש להזמין מצאה הלשכה כי  אחד המועמדים מתאים  ל .י
מלא את טופס הזמנת העבודה שנשלח לישראל לצורך הטיפול בו, על הלשכה ל

mailto:pilotsiud@piba.gov.il
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אליה, ואת חוזה ההעסקה שנשלח אליה )לפי המדינה הרלוונטית(, לחתום על 
שני מסמכים העביר ס ההזמנה ולהחתים את המעסיק על חוזה ההעסקה, ולטופ
  . שלעילכתובת הדוא"ל לרשות באמצעות אלו 

בעת קבלת מסמכים כאמור כך שהזמנה לגבי כל מועמד תטופל לפי סדר הגעתה,  .יא
 והמועמד ימחקוהמסמכים לגבי  איוןיבסעיף הקודם לגבי מועמד אחד, הר

 .לשכות פרטיות לגבי אותו מועמדנוספות של בקשות  לא יתקבלומהקישור הנ"ל, ו

מועמד ההצעת העבודה תועבר לעובד באמצעות הרשויות ועם קבלת הסכמתו של  .יב
 הזר להצעה יישלח ללשכה עדכון על כך בדוא"ל.

 טפסי "ל הנ"לבאמצעות הדואמיד לאחר קבלת העדכון הנ"ל, על  הלשכה להעביר  .יג
 ום השמה, התחייבות הלשכה והמעסיקדוח ביקור טר: רגילים כלהלןהברקה 

אגרת וכן אישור על תשלום להזמנת עובד מחו"ל, טופס בקשת אשרת כניסה, 
 אשרה.

של  המספר הסידוריאת  הולציין ב למת"ש  " מנהבמקביל על הלשכה לשלוח  " .יד
 העובד שנבחר. 

אם הבקשה תעמוד בתנאים הרגילים להזמנה מחו"ל לפי בדיקת מת"ש, מת"ש  .טו
שור הברקה ללשכה וכן בקשת הברקה תועבר מיחידת יה"ב לקונסוליה יעביר אי

 בחו"ל.

הודעה על תאריך הגעת העובד תישלח ללשכה בדוא"ל והלשכה תתבקש להעביר  .טז
הצפי אישור כניסה למשרדי יה"ב בנתב"ג. הסדרת פרטי הנציג שיגיע לשדה לצורך 

ואישור  מיום אישור המנה במת"שלהגעת העובדים הינו כשלושה שבועות 
ילוט ניסיוני ולכן יתכנו עיכובים או י. יחד עם זאת, המדובר בהסדר פההברקה

 שינויים והרשות לא תהיה אחראית לכך.  

ל נציג מורשה של הלשכה לפגוש את העובד במשרדי יה"ב בנתב"ג במועד נחיתתו. ע .יז
על הנציג להביא לנתב"ג שני עותקים של חוזה העבודה חתומים על ידי המעסיק 

חתימה מקורית. הנציג יתבקש להחתים את העובד הזר על החוזים עם נחיתתו ב
העובד יקבל את רישיון  בפיקוח יה"ב, ולמסור עותק אחד לעובד ואחד למעסיק.

כן הנציג יחתום בפני פקידי יה"ב על  ( במעמד זה,1העבודה לתקופה של שנה )ב/
 אישור כי פגש את העובד.

והמשך הטיפול יהא  המעסיק יתהעובד לב אתקח ילאחר מכן נציג הלשכה י .יח
 בהתאם לנהלים הרגילים של  הרשות.

לאחר נחיתת העובד הזר שהוזמן במסגרת ההסדר הפיילוט, ואם טרם הגיע תאריך  .יט
הברקה הנוספת מעל למכסת את ה, הלשכה תוכל לפנות למת"ש ולבקש 31.5.18

חר בדיקת נחיתתו ן זה. לאי, בהתאם לנהלים הרגילים לעניהההברקות הרגילה של
של העובד שהגיע במסגרת הפיילוט לפי נוהל זה והעסקתו אצל מטופל, וכן יתר 

ינתן אישור ללשכה לביצוע ההברקה יהתנאים הרגילים לאישור ההברקה, 
 נוספת.ה
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הברקת העובד הזר במסגרת הפיילוט וההברקה  - יובהר כי שתי ההברקות .כ
של הלשכה, ומדובר בתוספת הנוספת, לא ירדו ממכסת ההברקות החציונית 

 הברקות במסגרת חלוקת הברקות שלא מומשו בחציון הראשון של שנת ההברקה.

 

 דגשים נוספים: .כא

      אין מניעה כי הלשכה תגבה מהמעסיק את דמי ההשמה ודמי הטיפול השוטפים  -
 לגבי עובדים אלו בהתאם לנוהל הרגיל. 

פעולה עם החוקרים אם  לשתף על הלשכהולוטים ישל הפי מחקר מלווה מתבצע  -
 ה.יפנו אלי

 חל איסור לגבות מהעובדים תשלום כלשהו. -

 

 pilotsiud@piba.gov.ilלשלוח מייל לכתובת: לשאלות ניתן 

 
 

 

 ,בכבוד רב  

 

 יואל ליפובצקי
 נהלימראש   

 העתק:
 ותמנכ"ל הרשיוסף, -מור –פרופ' שלמה 

 בכירה ליועמ"ש ס. -גב' שושנה שטראוס, עו"ד
 מנהלת אגף תאגידים ולשכות פרטיות –גב' יפעת חן, עו"ד 

 משה נקש, מנהל אגף היתרים
 המחלקה המשפטית –נוריאל, עו"ד  –גב' שריי גבאי 

 המחלקה המשפטית –מר אבי גבאי, עו"ד 
 ת המרכז הארצי להארכת רישיונותגב' רונית אליאן, מנהל

 וני, מרכז הלשכות הפרטיות בסיעודניסים שמעמר 
 מרדכי, אגף היתרים אלירן
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