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 טרת הנוהלמ .א

 ,נוהל זה נועד לפרט את ההסדרים המיוחדים החלים לעניין הזמנתם מחו"ל של עובדים זרים .1.א

תרים להעסקת עובדים זרים לפי יה בעלי ,בבתי מטופלים סיעודייםמתן טיפול סיעודי שיועסקו ב

, באמצעות לשכות )להלן: "חוק עובדים זרים"( 1991-' לחוק עובדים זרים, התשנ"איג1סעיף 

לחוק שירות  65לפי סעיף  בסיעודתיווך ולטיפול בעובדים זרים ל ,הבאהתרים ליפרטיות בעלות ה

 . )להלן: "חוק שירות התעסוקה"( 1959-התעסוקה, התשי"ט

הלן: "הרשות"( מתוקף סמכויות שר הפנים הנוהל נקבע על ידי ראש רשות האוכלוסין וההגירה )ל .2.א

)להלן: "חוק  1952-ולפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב שהואצלו לו לפי חוק שירות התעסוקה

של נוהל זה והוראותיו , לפי חוק עובדים זריםממונה" לישראל"( וכן מתוקף סמכויותיו כ"הכניסה 

יג' לחוק 1ירות התעסוקה ולפי סעיף לחוק ש 65מהוות תנאים נוספים לתוקף ההיתרים לפי סעיף 

תוקף וכן לטיפול בבקשות למתן או להארכת  ,(או "היתר" בלשון יחיד "תריםיה"עובדים זרים )להלן: 

אשרות ו/או רישיונות ישיבה ועבודה בישראל לעובדים זרים בענף הסיעוד, לפי חוק הכניסה לישראל 

זה עלולה להוות הפרה של תנאי ההיתרים. אי ותקנותיו. בשל כך, הפרת אחד או יותר מתנאי נוהל 

לכך, במקרה של הפרה כאמור, ראש הרשות יהא רשאי, לאחר שימוע, להחליט לבטל או להגביל 

, וזאת את ההיתרים ו/או לסרב למתן היתרים ו/או רישיונות בעתיד ו/או לחלט ערבויות רלוונטיות

ל זה סמכות להטיל מכת אחרת, ובכלמבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של הרשות או של רשות מוס

 . או להגיש כתב אישום בגין הפרה כאמורקנס מינהלי ו/

את פרק ה' לנוהל הזמנה והעסקת עובד זר בענף הסיעוד )נוהל  להחליףהאמור בנוהל זה נועד  .3.א

בכל הקשור לעובדים (, 5.3.0002 נוהלהמפורסם באתר האינטרנט של הרשות:  5.3.0002מספר 

להוסיף על יתר הוראותיו, וכן להוסיף על לישראל במסגרת הסכמים בילטראליים, זרים שיובאו 

הוראות נוהל לשכות פרטיות להבאה תיווך וטיפול בעובדים זרים לענף הסיעוד )נוהל מספר 

נוהל הלשכות "להלן:  , 9.2.0001 נוהלמפורסם באתר האינטרנט של הרשות: ה 9.2.0001

 בענף זר עובד להעסקת היתר הארכת או חדש היתר לקבלת בבקשה הטיפול ( ונוהל"הפרטיות

ראש  .(9.2.0002נוהל ר האינטרנט של הרשות: תהמפורסם בא 9.2.0002הסיעוד )נוהל מספר 

ו על שינויו, וכן לקבוע תנאים נוספים הרשות רשאי בכל עת להורות על תיקון נוהל זה או על עדכונו א

בכל עת, כמו גם לקבוע נהלים או הנחיות מיוחדות לגבי סוגי עובדים זרים, הכל בהתאם לנסיבות, 

 לצרכים ולשיקול דעתו.

יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים זרים בישראל נתונות לשינויים ומושפעות מאירועים  .4.א

מדיניותה של הממשלה, הצורך בהסכמה של העובדים ושל המעסיקים  :ושיקולים שונים, בין היתר

בכל הקשור לעבודה בישראל ו/או להמשך עבודה כאמור, כמו גם לקיומו של משא ומתן מורכב בין 

ואם מדינות, ולמפגש רצונות בין צדדים, באשר להסדרת כניסתם והעסקתם של העובדים באופן הת

או  בישראל או אירועים בלתי צפויים /או קיומו של מצב חירום, ואת הדין ואת המדיניות בישראל

https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_worker_employment_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreigns_new_extending_permit_caregiving_procedure
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. אין באמור בנוהל זה לגבי מכסות מרביות של עובדים זרים ו/או במתן היתר להעסקת בחו"ל

עובדים זרים או במתן רישיונות עבודה לעובדים זרים, משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף 

עבודתם, או המשך עבודתם של  עובדים זרים או של מספר כלשהו לגבי שהייתם, כניסתם לישראל, 

 מסוים של עובדים זרים בתקופה או בתקופות מסוימות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי לאור ייחודיות ההסדרים לגיוס עובדי סיעוד זרים  .5.א

דושים לעומת הענפים האחרים בהם כבר נקבעו הסדרים כאמור,  והחי ,בילטראלייםבהסכמים 

הכרוכים ביישום ראשוני של הסכם בילטראלי מלא כאמור בענף הסיעוד הביתי,  הן בישראל והן 

 .כניסיונייםבמדינות המוצא, שלבי הגיוס הראשוניים לפי נוהל זה נקבעו 

 

  רקע .ב

ההסכמים הבילטראליים בהם התקשרה מדינת ישראל בקשר להבאתם לישראל של עובדים זרים  .1.ב

ר גיוס מפוקח של כוח אדם מקצועי למתן טיפול למטופלים סיעודיים בבתיהם, לסיעוד, נועדו לאפש

בהליך מיודע, שקוף ואובייקטיבי, תוך מניעת התופעות הפסולות של גביית עמלות שלא כדין מן 

העובדים הזרים במסגרת הליכי הגיוס הפרטיים שנהגו בעבר, ובהתחשב, בין היתר, בפסק הדין 

 .2405/06בבג"ץ 

ליים בין ישראל למדינות המקור של עובדים זרים לסיעוד, שני אגרת ההסכמים הבילטרכך, במס .2.ב

הצדדים התחייבו, בין היתר, להילחם בתופעות פסולות בקשר לגיוס והעסקת עובדים זרים שלא 

 כדין, ובכלל זה בגביית סכומים בלתי חוקיים מהעובדים המגויסים.

תחייבו בהסכמים האמורים, להעמיד מועמדים ה מקור של העובדים הזריםכן, מדינות הכמו  .3.ב

להם עבר מיומנים, כשירים מבחינה רפואית, בעלי הסמכה מתאימה לצורך העבודה הנדרשת ושאין 

 פלילי. 

מועד הכניסה לתוקף של יישום נוהל זה, לשכה פרטית י נקבע כהחל מהמועד לגביו תודיע הרשות כ .4.ב

 לחוק שירות התעסוקה 65לפי סעיף  בסיעודרים תיווך ולטיפול בעובדים זהבאה, לל יתרת הבעל

רק ממדינות איתן תהיה רשאית להזמין עובדים זרים לסיעוד מחו"ל, )להלן: "לשכה פרטית"( 

פורט בהודעת יכפי ש התקשרה ישראל בהסכמים בילטראליים מאושררים ורק כמפורט בנוהל זה,

יישום הדרגתי אחר של  על ,עתהלפי שיקול ד ,הרשות רשאית בנסיבות העניין להודיעהרשות. 

 כפי שיפורסם על ידה. ההסכמים 

נוהל זה, המדינות איתן התקשרה ישראל כאמור, הן  מועד פרסום המהדורה הראשונה שלנכון ל .5.ב

  וסרי לנקה. הפיליפינים
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 תנאי סף, פרסום, בחירה רנדומאלית וראיונות -הקמת מאגר המועמדים הממוחשב  .ג

המבקשים לעבוד בענף  ,ביתי יעודעבודה בסהזרים ל למועמדים תנאי הסף העיקריים שנקבעו .1.ג

 הם כלהלן:  שראל במסגרת ההסכמים הבילטראליים, הסיעוד בי

לי לגיוס מפוקח של עובדי אתה התקשרה ישראל בהסכם בילטרימדינת המקור אאזרחי  .א.1.ג

 סיעוד זרים. 

  .לפחות 23 לגי .ב.1.ג

 .קילוגרמים לפחות 45משקל ומטר לפחות  1.5 גובה .ג.1.ג

  בעבר. א עבדו בישראלל  .ד.1.ג

. לעניין סעיף זה, בישראל שוהיםקרובי משפחה מדרגה ראשונה העובדים או  היעדר .ה.1.ג

, עובד אחים ואחיותקרובי משפחה מדרגה ראשונה הם הורים, ילדים ובני זוג. אשר ל

, זר רשות רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב להתיר כניסה לישראל של עובדמוסמך של ה

 להשתקעות בישראל של בני המשפחה.ה מעלות חשש כאשר נסיבות המקר

   .עבר פלילי עדריה .ו.1.ג

ואינם סובלים נמצאו בריאים פיזית ומנטלית, מסוגלים לעבודה סיעודית קשה בישראל  .ז.1.ג

 .איידסו המחלות הבאות: שחפת, צהבת, עגבת, זיבה, ובכלל זה אחת מכל מחלה כרונית

  ות לימוד שנ 10לפחות  של תיכונית   בעלי השכלה .ח.1.ג

תקשורת בסיסית עם לכל הפחות המאפשרת  ,דוברי השפה האנגלית ברמה סבירה .ט.1.ג

 ים בישראל.יגופים רלוונט

בעלי הסמכה לעבודה בסיעוד מחוץ למדינתם, לאחר שעברו קורס הכשרה מוכר מטעם  .י.1.ג

 כלהלן: ,מדינתם

שעות לפחות, עברו  760 של הכשרה רלוונטיתעברו בהצלחה  – בפיליפינים .1.י.1.ג

כמטפלים הזכאים לעבוד  הסמכההמוסמכות במדינתם הרשויות  מן וקיבלו ,בחינות

בעלי תעודה המאשרת כי השלימו קורס סיעוד או שהם או  ,מחוץ למדינתם

 ממשלת הפיליפינים. המאושרת על ידי  שנים במכללה 4פיזיותרפיה של 

ימים לפחות וקיבלו  45 שנמשךהשלימו בהצלחה קורס למטפלים  – בסרי לנקה .2.י.1.ג

רת על ידי רשויות המדינה, או השלימו בהצלחה קורס סיעוד מעשי תעודה מוכ

חודשים לפחות, המוכר על ידי הרשויות במדינה, וקיבלו הכרה  11 שנמשך

 ים.ות/מעשי /יםכאחיות

ו/או לגוף הממשלתי הרלוונטי  ,הרשות רשאית לפנות למשרד לתעסוקת חו"ל במדינות המקור .2.ג

שירות "להלן: )רשות הת ההסכם הבילטראלי מול יישם אמהבמדינות המקור שהוסכם שהוא 

 על ,שנוסחה יתואם בין המדינות ,הודעהלבקש כי יפרסמו בקרב אזרחי מדינתם ו(, "התעסוקה הזר

תרים להעסיק יהאפשרות והתנאים להגשת מועמדות לעבודה אצל מעסיקים פרטיים שהם בעלי ה
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בענף הסיעוד , מידע על תנאי עבודה עובד זר בסיעוד ביתי בישראל. ההודעה תכלול, בין היתר

 מחיה כלליים בישראל, שכר מינימום משוער ותנאים אחרים, תנאי הסףתנאי בישראל, הביתי 

, עלויות מותרות מוערכות להליך הגיוס, משך מרבי של העסקה מותרת בישראל, תיאור למועמדים

וקישור לאתר אינטרנט  גדרמכללי של הליך הגיוס והמיון, הערכה של מספר מועמדים נדרשים מכל 

 ת עובדים זרים בישראל בשפה המובנת למועמדים. והמכיל מידע על זכויות וחוב

לכך וימציאו הוכחות  ,ת שבהודעהוהמועמדים יגישו מועמדויות לשירות התעסוקה הזר לפי ההנחי .3.ג

 על ידי שירות התעסוקה הזר. יאומתושהם  עומדים בתנאי הסף שנקבעו, אשר 

ספר מועמדים כפי שיוסכם בין המדינות, שירות התעסוקה הזר יעביר לרשות את לכשירשמו מ .4.ג

פרטיהם של כל המועמדים שעמדו בתנאי הסף הראשוניים, לצורך בדיקה ראשונית של הרשות 

 בדבר עמידתם בתנאים לגבי עבודה קודמת ושהות קרובי משפחה בישראל. 

, תערוך הרשות הגרלה האמורותת שלא נפסלו על ידי הרשות לפי הבדיקו מועמדיםלגבי  .5.ג

מגדר כל ההגרלה תיערך לגבי מהמועמדים ) 75%לצורך בחירה של עד  ,לית ממוחשבתארנדומ

 בנפרד( ותעביר לשירות התעסוקה הזר את רשימת המועמדים שנבחרו.

המועמדים שפרטיהם הועברו על ידי הרשות לשירות התעסוקה הזר, לאחר הבדיקות וההגרלה,  .6.ג

יקבעו על ידי הצדדים. כל מועמד שיגיע ימילוי שאלון ממוחשב באתר/ים שלון מוקלט ויוזמנו לראי

במאגר  ,איון המוקלטיוהר , השאלון שמילא להכללת פרטיו תוהסכמ את לראיון יתבקש לאשר

וצג לגורמים מוסמכים מטעם שתי המדינות, ללשכות הפרטיות המורשות יממוחשב מטעם הרשות ש

 לצורך בחירתם לעבודה בישראל. ,יעודיים וקרובי משפחה רלוונטייםבישראל, ולמטופלים הס

 מתוך המערכת ן ממוחשבעל שאלובכתב המועמד יענה , ולאחר שכל מועמד יזוהה, איוןריה לפני .7.ג

למועמד ראיון אישי  יערך, ילשאלון ההממוחשבת שהוכנה על ידי הרשות. בסיום הליך מתן המענ

על בסיס ישאל המועמד שאלות רלוונטיות י במסגרתו ,על הרשותמוסכם מראיין גוף לם, על ידי מצו

התשובות לשאלונים ופרטיו של כל מועמד,  ,. כל הראיונות המצולמיםשאלות שהוכנו על ידי הרשות

מועמדים והשמת  בחירה ,לניהול ,יעודית של הרשותי ממוחשבת  יוכנסו למאגר מועמדים במערכת

הרשות תהיה רשאית  (."מועמדיםהניהול  "מערכת)להלן: סיעוד ביתי בישראל במחו"ל לעבודה 

ראיונות באמצעות תוכנת ראיונות עבודה עריכת ה לאפשר וכןלהוסיף או לגרוע שאלות בכל עת, 

   , בהתאם לשיקול דעתה.אנושיבמקום באמצעות מראיין  ,יעודיתי

ידי הרשות. תוצאות מועמד בדיקות רפואיות לפי טופס שנקבע על היבצע איון, יבסמוך למועד הר .8.ג

חודשים(  6-חודשים( ותעודה ממשלתית על העדר רישום פלילי )בתוקף ל 3-הבדיקות )בתוקף ל

יומצאו לשירות התעסוקה הזר. כל מועמד שלא עבר את הבדיקות הרפואיות בהצלחה, או שלא 

 הציג תעודה בדבר העדר רישום פלילי יוסר ממאגר המועמדים.
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ותעודה ממשלתית על העדר רישום רפואיות הבדיקות ינות של התוצאות תקמועמדים שהציגו  .9.ג

, הראיונות המוקלטים והשאלונים שלהם יהיו פתוחים לצפייה של גורמים מורשים במערכת פלילי

 ניהול המועמדים. 

 

 תהליך הזמנת עובדי סיעוד על ידי הלשכות הפרטיות .ד

מציא לאגף הסכמים בילטראליים לה נדרשתהמבקשת להזמין עובדים זרים מחו"ל, כל לשכה פרטית  .1.ד

במערכת ניהול לעיון ושימוש  בקשהופס ט Siud@piba.gov.il-Yahav: ברשות, באמצעות דוא"ל

הלשכה ומנכ"לה, בין היתר, כי הלשכה ועובדיה יעשו  בו תצהירו כתב התחייבותבצירוף  המועמדים

תרים ימטופלים סיעודיים בעלי האצל שימוש בנתוני המועמדים רק לצורך השמת עובדים זרים 

יפת המאגר או המידע שבו לכל להעסקת עובדים זרים בסיעוד, בהתאם לכל דין, וכי הם מבינים שחש

מטופל סיעודי בעל היתר או שאינו עובד מורשה של הלשכה,  ובכלל זה כל גורם ,ורם בלתי מורשהג

מהווה הפרה חמורה של  ,או אפוטרופוס של המטופל העסקה או בן משפחה רלוונטי של המטופל

לחוק  65לפי סעיף הפרטית לשכה ל שניתןהיתר התנאי נוהל זה ועלולה להביא לשלילת הוראות ו

ידית של אפשרות העיון במאגר והזמנת עובדים זרים עסוקה, לאחר שימוע, וכן להפסקה משירות הת

תצהיר כי ידוע לה כי חל איסור חמור ליצור קשר ישיר או עקיף עם הפרטית הלשכה  בנוסף,מחו"ל. 

הגעתם לישראל( וכי כל קשר כאמור  טרםאו עם המועמדים הזרים )ו/נציגי שירות התעסוקה הזר, 

וכי הפרה של תנאי זה מהווה הפרה  ,לייםאהאגף להסכמים בילטר ורק באמצעות הרשות/ יתבצע אך

של תנאי ההיתר של הלשכה ועלולה להביא לשלילת ההיתר לאחר שימוע והפסקת אפשרות 

 השימוש במערכת ו/או הפסקת אפשרות הזמנת עובדים זרים מחו"ל.

היתר בתוקף, אשר המציאה את  לכל לשכה פרטית בעלת יעניקהסכמים בילטראליים לאגף ה .2.ד

ניהול הרשאה לשימוש במערכת ואשר אין מניעה אחרת בעניינה,  ההתחייבויות כאמור לעיל,

תתבקש לבחור הפרטית סיעודיים, והלשכה  מטופליםלצורך השמת המועמדים אצל  מועמדיםה

ק לעובדי בסיסמא יותר רבמערכת ושימוש  במערכת. היעודית שתזהה את כל הפעילות שליסיסמא 

 כבעלי תפקידים בכירים. על ידי הרשות שאושרוהלשכה 

  :הבאות חומרההלעמוד בדרישות , יהא על הלשכה מועמדיםהניהול לצורך השימוש במערכת  .3.ד

 חיבור לאינטרנט מהיר סטנדרטי.ו, דפדפן כרום, 10או  8גרסאות  windowsמערכת 

סמא, הלשכה תוכל לעיין במידע, וקביעת הסי מועמדיםהניהול לאחר קבלת ההרשאה למערכת  .4.ד

יקבע על ידי יאו של מספר מועמדים פנויים ש ,בשאלונים ובראיונות של מכלול המועמדים הפנויים

וכן תהא לה אפשרות לבצע חיפוש בתוך מאגר המועמדים לפי  ,לי לכל לשכהאהרשות באופן רנדומ

לא יופיעו פרטים מזהים הפרטיות (. במידע שיוצג ללשכות מגדרקריטריונים שיופיעו במערכת )כגון 

אלא כל מועמד יזוהה לפי מספר סידורי  ,מספר ת.ז. זר( ,מספר דרכון ,של המועמדים )כגון שם

 שמופק על ידי המערכת.

mailto:Yahav-Siud@piba.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/BL16.pdf
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 נוהל לאחר שהלשכה תתאים לכל מטופל המבקש להזמין עובד זר חדש מחו"ל בהתאם להוראות .5.ד

תוכל להעביר בדוא"ל  דים שלכאורה מתאימים לצרכיו, היא, מועמד או מספר מועמ9.2.0001

ראיון המוקלט בו בשאלונים היצפיקישור ל ן,כדיאפוטרופוס  /המטפלים בהשמה בני משפחה למטופל/

יהא על הלשכה  ,מועמדיםהניהול במידע שבמערכת יה יהצפלפני  ים./רלוונטיהים /מועמדהשל 

לכל  שקיבל בקישורבמידע או  כי חל איסור על שימוש האפוטרופוס /בן המשפחה מטופל/להבהיר ל

אצל בעל ההיתר. אזהרה כאמור תופיע גם בסיעוד מתאים לעבודה מלבד לבחירת מועמד  ,צורך

כלל  עם ,סואפוטרופ /משפחתובן  לשתף מטופל/חל איסור על הלשכה גם כי  יודגש ישלח.יש בקישור

הלשכה גבל וסביר של מועמדים שוהיא רשאית לשתף רק מספר מו ניהול מועמדיםהמאגר במערכת 

כן הלשכה רשאית להדפיס את המידע הרלוונטי לגבי כמו  .בחרה עבור המטופל כמפורט לעיל

, או להציג / אפוטרופוסמשפחה בן למטופל/ וולהעביר ,עמדיםמוהניהול ים מתוך מערכת /מועמדה

 או במשרדי הלשכה. בביתםאת הראיונות באמצעים אלקטרוניים  להם

, מועמד מתוך המאגר, עליה להיכנס לדף בן משפחה/ אפוטרופוס בהסכמת המטופל/ ,בחרה הלשכה .6.ד

ור, בקשה להזמנת האמ ףדולהגיש דרך ה מועמדיםהניהול הממוחשב של אותו מועמד במערכת 

מטופל, תוך ציון מספר היתר ההעסקה ומספר ת.ז. של ה לעבודה בסיעוד בביתהעובד הזר 

המטופל. שליחת הבקשה על ידי הלשכה לרשות באמצעות המערכת הממוחשבת מהווה בקשה 

 מטופל הספציפי אשר פרטיו מולאו במערכת על ידי הלשכה. הזר עבור עובד להזמנת 

, סטאטוס המועמד במערכת יעבור ממצב של מועמדיםהניהול מצעות מערכת עם הגשת הבקשה בא .7.ד

ופרטיו לא יהיו זמינים לצפייה או לבחירה על ידי לשכות  ,"זמין להשמה" למצב של "לא זמין להשמה"

 פרטיות אחרות.

שעות משעת ההגשה,  3ובמשך  ניהול מועמדיםהחל מרגע הגשת הבקשה באמצעות מערכת  .8.ד

ית לבטל את בקשת ההזמנה באמצעות המערכת הממוחשבת, ללא צורך רשאהפרטית הלשכה 

 בנימוק כלשהו. 

על ידי המערכת יום, כל הבקשות להזמנת עובדים זרים מחו"ל אשר לא בוטלו, יועברו  כלבסוף  .9.ד

כבקשה למנת  ,(לשכת השירות למעסיקים )שמו החדש של מדור התשלומיםבאופן אוטומטי ל

בקשר לבקשה זו  ללשכת השירות למעסיקיםה באמצעים נוספים הברקה, וזאת ללא צורך בפני

מייתרת את הצורך הקודם בשליחת  מועמדיםהניהול הגשת הבקשה באמצעות מערכת  כלומר,)

  .(ללשכת השירות למעסיקים "הדוא"ל או "מנ

בדוק את זכאותם של הלשכה והמטופל להזמנת עובד זר מחו"ל וזאת ת לשכת השירות למעסיקים .10.ד

, וכן  נוהל הזמנת והעסקת (9.2.0001 נוהל) בין היתר, להוראות נוהל הלשכות הפרטיות בהתאם,

 להזמנת העובד הזר בידי הלשכה מניעהככל שקיימת  .(5.3.0002 נוהלעובד זר בענף הסיעוד )

, באמצעות דוא"להפרטית ללשכה  בכתב על כך לשכת השירות למעסיקים תודיעהמטופל,  /הפרטית

 ים לצפייה.ופרטיו יהיו זמינ" זמין להשמה" העובד יחזור לסטטוס

https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_worker_employment_procedure
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שהוגשה באמצעות מערכת  ,הזמנת העובד הזר מחו"לל הבקשהלאשר את על פניו ככל שאין מניעה  .11.ד

 ציוןב ,הזמנהעקרוני לאישור הפרטית עביר ללשכה ת לשכת השירות למעסיקים, מועמדיםהניהול 

 .  אושרה הזמנתושפרטי העובד הזר 

מעסיקים, על הלשכה הפרטית להגיש תוך שני ימי עבודה מיום קבלת אישור לשכת השירות לב .12.ד

מטופל העקרוני להזמנה, עבור הור שהופיעו באי שפרטיו ,בקשה מקוונת להזמנת העובד הזר

אתר ל באמצעות התחברות עם כרטיס חכםהבקשה המקוונת תוגש הסיעודי לגביו הוגשה הבקשה. 

 :הבאיםאישורים המסמכים ואת היש לצרף  לטופס הבקשה המקוון. המקוון הטופס ומילוי הרשות

 צוינוחוזה העסקה חתום על ידי המעסיק בו מולאו על ידי הלשכה פרטי העובד הזר כפי ש .א.12.ד

 :שירות למעסיקיםבאישור העקרוני שניתן על ידי לשכת ה

  י נוסח א' טחוזה סטנדרעל המעסיק לחתום על  –המעסיק הוא המטופלכאשר

 (כשהמטופל הוא המעסיק)

  ל על המעסיק לחתום ע –של המטופל הוא המעסיק בן משפחה או אפוטרופוסכאשר

 )המעסיק הינו בן משפחה או אפוטרופוס( – בחוזה סטנדרטי נוסח 

)המהווה נספח לחוזה ההעסקה ובו פירוט  המיוחדים"ותנאי העסקה צרכים "תיאור  טופס .ב.12.ד

העובדת הסוציאלית והמעסיק  חתום על ידי - תנאי ההעסקה ודרישות מיוחדות של המטופל(

 .האחראית של הלשכה

 .של הלשכה תהאחראי בדת הסוציאליתהעואישור של וחתימה  עם דו"ח טרום השמה .ג.12.ד

אשר  (או כפי שיעודכן מעת לעת ₪ 175על ידי המעסיק ) תשלום אגרת הרישיוןעל אישור  .ד.12.ד

 .אתר התשלומים הממשלתייש לשלם באמצעות: 

 .אפוטרופוס( מונה בעל ההיתרל)אם  ותצו אפוטרופס .ה.12.ד

שירות התעסוקה המאפשרות גביית לפי חוק תקנות העבודה  שרעל ידי ו יותקנבעתיד ככל ש .ו.12.ד

שכה למלא ולצרף גם כתב תתבקש הל –עמלה מותרת על ידי הלשכה מהעובד הזר 

לפי נוהל עובד הזר כלפי ה בו יפורטו חובות הלשכותאשר יתווסף לנוהל זה, , התחייבות

 .הלשכות הפרטיות ובהתאם להוראות אותן התקנות

באמצעות  ,על ידי הלשכה הפרטיתבקשה המקוונת להזמנת עובד זר בסיעוד הגשת הכי יודגש  .13.ד

הלשכה הפרטית כי של מהווה אישור  לעיל, כמפורט כרטיס החכםעם הלאתר הלשכה  התחברות

ידוע לה כי הפרת וכי הבקשה המקוון, בטופס שהיא עומדת/תעמוד בכל ההתחייבויות וההצהרות 

ועלולה  שבידה, היתרהמהווה הפרה של תנאי  הללוייבויות התחהאו הצהרות ן האו יותר מ אחת

 להביא לביטולו/סיוגו לאחר שימוע.

כי התקיימו כל  ויבדוקעל נספחיו, את הטופס המקוון  לוטיק ברשותליים אבילטרהאגף להסכמים  .14.ד

   האגף יעדכן את הלשכה באמצעות דוא"ל., מניעה או חוסריתגלו שככל . התנאים הנדרשים

https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/bilaterallyInvitationEmployee@piba.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/patient_employment_a.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/patient_employment_a.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/family_employment_b.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/family_employment_b.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/BL11.pdf
https://ecom.gov.il/counterspa/home/19/4/extension
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בן  מטופל/מעסיק/ הרשאים בכל שלב לפנות הן ללשכה והן באופן ישיר לוין כי עובדי הרשות יצ .15.ד

פי שיקול נדרשים לשבדיקות או בירורים  לצורך אפוטרופוס של המטופל, /המטופל של משפחה

אפוטרופוס של  /והמעסיק/ המטופל/ בן משפחה של המטופלדעתם בקשר להזמנה, ועל הלשכה 

הפרה של תנאי נוהל זה הווה י. אי שיתוף פעולה האלובירורים בדיקות ה עם לשתף פעול המטופל

 לאחר שימוע. תריםיההסיוג  ל/ולהביא לביט לועלו

או לשכה פרטית להזמנת עובד זר, אם תמצא כי  יובהר כי הרשות רשאית לדחות בקשת מטופל ו/ .16.ד

בכתב לצורך הטיפול  לא מולאו כל התנאים הנדרשים, וכן היא רשאית בכל שלב לבקש השלמות

בבקשה כאמור. במקרה של דחיית הבקשה, הרשות תודיע על כך בכתב ללשכה באופן מקוון, ותציין 

 ן זה.יידע את המעסיק בענייאת סיבת הדחייה, ועל הלשכה ל

על מנת שיוכל  ,המועמדים יחזור למאגר מוזמןהבמקרה של דחיית הבקשה כאמור, העובד הזר  .17.ד

 שכה פרטית עבור מטופל אחר.להיות מוזמן על ידי ל

יודגש כי אין זכות קנויה להזמנת עובד זר מחו"ל, וכי הרשות רשאית לעכב  – עילות דחייה נוספות .18.ד

מתן החלטה ו/או לסרב בקשה להזמנת עובד זר מחו"ל כאשר קיימות ראיות לכאורה לביצוע הפרות 

המעלה חשש לפגיעה בעובדים המטופל של החוקים ו/או הנהלים הרלוונטיים, באופן  מצד הלשכה/

או הפרת הנהלים ו/או כתבי ההתחייבות הרלוונטיים, ובין היתר ראיות לפיהן ו/הזרים המוזמנים, 

בהליכים פליליים, או בהליך חקירה או שימוע או המעסיק מצויים בהליכי פירוק או כינוס,  הלשכה/

ם, או לפי חוק שירות התעסוקה, או טו לחוק עובדים זרי1תלוי ועומד לצורך קבלת החלטה לפי סעיף 

  לתוקף או להארכת תוקף ההיתר שברשותם.בתנאים  יםעומד המעסיק אינםו/או  כאשר הלשכה

 

 הכנת העובדים להגעה לישראל .ה

את החוזה והצעת העבודה  יעבירכי אין מניעה לאשר את הבקשה,  לייםאמצא האגף להסכמים בילטר .1.ה

ין יהגבלות בענהם טופס הצהרת עובד זר לסיעוד לגבי לשירות התעסוקה הזר, ביחד ע החתומים

 של המטופל. הגיאוגרפי מקום מגוריומעבר בין מעסיקים בו מצוין 

מבין הוא עם העובד הזר, יסביר לעובד את הצעת העבודה ויוודא כי  רקשצור ישירות התעסוקה הזר י .2.ה

, וכתב ההצהרה תגרפיוגאואת הוראות החוזה, מסמך המגבלות על מעבר בין מעסיקים והגבלות 

על ימי עבודה  7תוך בדבר חובות וזכויות בישראל. אם העובד מסכים להצעה יהא עליו לחתום 

החוזה, על נספח הצעת העבודה, על מסמך המגבלות על מעבר בין מעסיקים וכן על הצהרה בדבר 

 חובות וזכויות בישראל. 

לא חתם תוך התקופה האמורה על  החליט העובד הזר שלא לקבל את הצעת העבודה אובמידה ו .3.ה

אי מתן המענה במועד, ושירות  חוזה ההעסקה והמסמכים הנדרשים, עליו לנמק את סירובו/

האגף להסכמים הנימוק לכך.  ועלהסירוב  על לייםאלאגף להסכמים בילטרהתעסוקה הזר יודיע 

ולשלוח מסמכים  כי עליה לבחור מועמד חלופי עבור המטופל,הפרטית ללשכה  ליים יודיעאבילטר
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 /וסבירותה מתאימים להצעה החלופית, ובמקביל הרשות תהיה רשאית, לאחר שקילת סיבת הסירוב

 אי מתן המענה, להסיר את המועמד מהמאגר ולא לאפשר הגעתו לישראל.

להצעת העבודה, יודיע על כך שירות  הזר חתם על המסמכים שהועברו אליו, כהסכמהעובד במידה וה .4.ה

ישראל הרלוונטית אישור להנפקת  קונסולייתויוברק ל ,לייםאאגף להסכמים בילטרלהזר התעסוקה 

את הבקשה לקונסוליה ע לעובד להגיש יאשרת כניסה לישראל עבור העובד. שירות התעסוקה הזר יסי

נטילת בצירוף אישורים על העדר רישום פלילי, בדיקות רפואיות, הסכמה ל ,לאשרת כניסה לישראל

 פס בקשה, ומסמכים נדרשים נוספים., טועבאצטביעות 

דמי טיפול  מותרים על ידי העובד הזר  העבודה יתקין תקנות שיאפשרו תשלום עמלה/ ששרככל  .5.ה

ירות, העובד שדמי  ללשכה הפרטית בישראל, ובתנאי שתקנות אלו יכללו תשלום מראש של עמלה/

שלום שנקבע בתקנות; את הת ,באמצעות הקונסוליה הישראלית הרלוונטיתלרשות, הזר יעביר 

והלשכה תתבקש להוציא  קבע, באופן מרוכז;יתעביר את הסכום ללשכה הפרטית בדרך שת הרשות

רשאיות  תהיינהכן הרשויות כמו . שומןיקבע לייי, הכל כפי שיפורט בתקנות או בנוהל שבגין כך קבלה

 בתקנות.   קבעיככל שחובת תשלום כאמור ת ,תשלום העמלה המותרתלהחליט על דרך אחרת ל

בסיעוד, מצאה קונסוליית ישראל בחו"ל כי אין מניעה לאשר כניסת העובד לישראל לעבודה במידה ו .6.ה

 ימים מיום ההנפקה. 30בתוקף למשך  1ב/יונפקו לו אשרה  ורישיון מסוג 

, שירות התעסוקה הזר יסייע לעובד להזמין כרטיס טיסה ויודיע לרשות על לאחר הנפקת האשרה .7.ה

האגף להסכמים שניתן, בימים ובשעות העבודה הרגילות בישראל(.  לבישראל )ככ מועד נחיתתו

ו,  ויהא על הלשכה להודיע על הגעת העובד, ועל כל שינוי שיחול ב מועדעל  ליים יודיע ללשכהאבילטר

 למעסיק. כך

ל יובהר כי על אף הסכמת העובד להגיע לישראל, ייתכנו מקרים בהם נסיבות אישיות בלתי צפויות ש .8.ה

לשכה הפרטית לביטול או לעיכוב הגעתו לישראל. במקרים אלה, הרשות תודיע על כך ליביאו העובד 

  .לרשותעל כך המידע גיע יבהקדם האפשרי, בהתחשב במועד בו 

 

 קליטת  עובדי הסיעוד בישראל .ו

בתוקף  1ב/ רישיון ישיבה ועבודה מסוג יונפק לו על ידי עובד הרשות ,עם נחיתת העובד בישראל .1.ו

 .מסור טביעות אצבעיידרש להוא ולשנה, 

עת גיע לשדה התעופה בשיעל הלשכה לשלוח נציג מורשה  ,לשכות פרטיותבהתאם להוראות נוהל  .2.ו

  הנחיתה על מנת לפגוש את העובד.

 וביצועאת העובד לבית המטופל ויסייע בקליטתו הנאותה יסיע מורשה של הלשכה הפרטית הנציג ה .3.ו

  פרטיות.ות יתר הפעולות לפי נוהל לשכ

שגרירות הרשות או מטעם  טציה מטעםנככל שהעובד יתבקש להגיע לאוריילישראל, לאחר הגעתו  .4.ו

 זו. להגיע לאוריינטציה  ,בתיאום עם המעסיק ,יש לאפשר לעובד ,שלומנוחה השבועי ארצו ביום ה
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הנהלים ויתר  פרטיותי נוהל לשכות לאחר השמת העובד הזר יחולו ההוראות הכלליות הרגילות לפ .5.ו

הגיע לישראל באמצעות הסכם הזר שעובד הובלבד שאם  להעסקת עובד זר בסיעוד ביתי, הרלוונטיים

יחתם בין המעסיק יבילטראלי יעבור לעבוד אצל מעסיק חדש, על הלשכה לוודא כי חוזה ההעסקה ש

על  םפורסמשח חוזה ההעסקה הסטנדרטי הרלוונטי, כפי תחילת ההעסקה יהא בנוס טרםלעובד הזר 

 . נוהל זההתאם לב ידי הרשות

לפניות עובדים זרים של רשות האוכלוסין  הטלפונילפנות למוקד בכל עת העובד הזר יהא רשאי  .6.ו

במקרה של שאלות או תלונות שלא במשרד העבודה לממונה על זכויות עובדים זרים  וכןוההגירה 

מוקד הטלפוני יפנו ללשכה . ככל שנציגי הרשות ובכלל זה נציגי ההפרטית טופלו על ידי הלשכה

 פתרון בעיות וכו'. הפרטית, על הלשכה לשתף פעולה עם נציגים אלו לצורך מתן מידע/

 

 הגעתם לישראל  טרםאיסורים בקשר לתקשורת עם מועמדים או נציגים זרים  .ז

 ו/או המועמדים לביןאו מי מטעמם,  ,הלשכות, המעסיקים בין קיום קשר על חמור איסור חל .1.ז

נציגים רלוונטיים אחרים של המדינות הזרות במדינת המוצא ו/או ובדי משרד העבודה נציגי או ע

 .הגעת העובדים לישראל טרם

חל איסור חמור על הלשכות או המעסיקים או מי מטעמן, ליצור קשר עם נציגים רלוונטיים של  .2.ז

גיוס עם המועמדים והעובדים, במהלך כל שלבי ה ו/אוהמדינה השולחת את העובדים הזרים, 

 ועד לאחר הגעת העובדים הזרים לישראל. 

כל פניה וכל תקשורת בקשר להבאתם או להעסקתם של העובדים מותרות אך ורק באמצעות  .3.ז

 הרשות. 

צפויים לביטול סירוב ו/או סיוג ההיתרים  ,מעסיק שלא יפעלו בהתאם לאמור לשכה פרטית/ .4.ז

 שבידיהם, לאחר שימוע. 

 

 ללשכות הפרטיות תשלומים .ח

 מןרשאיות לגבות דמי תיווך אינן ק שירות התעסוקה ותקנותיו, הלשכות הפרטיות לפי חו .1.ח

תקנות אשר יאפשרו גביית  תקיןהעובדים הזרים לסיעוד. יחד עם זאת, ככל ששר העבודה י

עמלה מותרת, יפורסמו הוראות בקשר לאופן ביצוע התשלומים ואופן מתן קבלות על ידי 

שולמו, וכן לגבי חובת הלשכות הפרטיות למסור לכל עובד הלשכות הפרטיות בגין הסכומים שי

סיעוד זר ששילם עמלה כאמור, כתב התחייבות לגבי חובותיו לפי נוהל הלשכות הפרטיות ולפי 

 .נוהל זה, וכן לפי התקנות שיותקנו

מי חל איסור על הלשכה הפרטית או  יודגש כי -איסור ניכוי תשלומים משכר העובדים הזרים  .2.ח

 .בניגוד לדין ות משכר העובד הזר או לגבות ממנו כל סכוםלנכ המטעמ
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 ,בחוזה ההעסקה הסטנדרטי שנקבעוסכומים רק  המעסיק רשאי לנכות משכר העובד הזר .3.ח

 .עליו בהתאם לדין ולתנאים החלים

 

 תכלליהוראה  .ט

 והרישיוןמחויבים לעמוד בתנאי האשרה  ,העובדים הזרים לסיעוד שיגיעו לישראל לפי נוהל זה 

התחייבויות עליהם חתמו במסגרת בקשותיהם ה יבתנאי חוזה ההעסקה וכתב וכןיבלו, שק

טיפול סיעודי בצורה אמינה ומקצועית למטופלים הסיעודיים  לספקלכניסה לישראל, וכן עליהם 

 ,המטופל בלימוד צרכי המטופל כנדרש, תוך קבלת הדרכה וסיוע שוטף מאת נציגי המעסיק/

ד הזר והן המטופל הסיעודי הן העוב רץ, בהםם לאחר ההגעה לאבמיוחד בחודשים הראשוני

 למציאות החדשה.  הסתגלותלסיוע לצורך  זקוקים

 

 המסגרת הנורמטיבית .י

 ותקנותיו 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א .1.י

 ותקנותיו 1952-, התשי"בחוק הכניסה לישראל .2.י

 ותקנותיו 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט .3.י

 

 

 

 


