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א"תשפאבז"ט

2021יולי25



 10/2021חוזר ראש מינהל מס' 
 

 לכבוד
 מעסיקי עובדים זרים בענף הסיעוד

 לשכות פרטיות מורשות להבאה לתיווך ולטיפול בעובדים הזרים בענף הסיעוד
 

שלוםרב,


 
 2021-, התשפ"אנגיף הקורונה החדש –הוראת השעה הנחיות להגשה ולטיפול בבקשות בתקופת 

 


להלןדבריהסברוהוראותבענייןהגשתבקשותלהארכתרישיוןעובדיסיעודזריםמסיבותהומניטריות
)להלן:"חוקהכניסה1952-(לחוקהכניסהלישראל,התשי"ב1א)ב3חריגות,לוועדההמייעצתלפיסעיף

 בהתאם "החוק"( ה החדש(, נגיף הקורונ –חוק הכניסה לישראל )הוראת שעה  להוראותלישראל"/
"(:השעה הוראת)להלן: " 2021-התשפ"א



 :כללי .1

)להלן: .א וההגירה האוכלוסין רשות הקורונה, פנדמיית של החריגות בנסיבות בהתחשב
להארכה שהגישו בקשות אשר סיעודיים למטופלים הודעות מספר פרסמה "הרשות"(

לישראל,בעניין(לחוקהכניסה1א)ב3חריגהשלרישיוןעובדזרלסיעודנדחולפיסעיף
זו, תקופה במהלך כן מישראל. הזרים העובדים ליציאת מוארכות היערכות תקופות
ניתנותקופותהיערכותדומותלגבימטופליםשנקבעבהליךמשפטישהוגשעלידםעקב

 .2020דחייתבקשהכאמור,כיעלהעובדהזרלצאתמישראלהחלממרץ

 

רשותהאו .ב במהלךתקופתהקורונה, למטופליםכן חריג וההגירהאפשרהבאופן כלוסין
51-63סיעודייםלהתחיללהעסיקבאופןזמניעובדיםזריםלסיעודאשרשהובישראלבין

אחרים זרים עובדים של כמחליפים שלא לראשונה, לישראל כניסתם מאז חודשים
 בחופשות.

 
הו .ג חלטלתקןאתבהתחשבבהקלותובתקופותההיערכותשניתנולמטופליםהאמורים,

,עלמנתלאפשרעיוןבלבדמוגבלתלתקופה(לחוקהכניסהלישראל1א)ב3הוראותסעיף
הסף חלקמתנאי גםאםלאהתקיימו כאמור, מהבקשותשנדחו  חלק ואישור מחדש

וגםאםבמועדהגשתהבקשהעברו 8הקבועיםבחוק, שנהמיום13שניםאךלאעברו
 אשונה.כניסתהעובדהזרלישראללר

 
כןבהתאםלהוראתהשעה,לגבימישקיבלאישורהרשותלתחילתהעסקתעובדסיעוד .ד

 יהאלאשרבקשה51-63זרבעתשהעובדשההבין ניתן חודשיםבישראלכאמורלעיל,
גםאםלאהתקיימוחלקמתנאיהסף1א)ב3שתוגשלפיסעיף (לחוקהכניסהלישראל,

 חודשיםבישראל.63הגשתה,העובדהזרטרםסייםהרגילים,וביןהיתר,גםאםבעת
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לא יאוחר מיום  כי, הם החריגותהבקשות   הגשת/ מחדש לעיון עקרוניים תנאים .ה
אחת הלשכות הפרטיות  באמצעותלרשות האוכלוסין וההגירה,  תועבר 2021.0.121

אצל העובד הזר  רישיון הארכתל בקשהוטיפול בעובדי סיעוד זרים,  לתיווךהמורשות 
 מוסמך גורם דעת חוותתצורף  אליההמטופל הסיעודי אשר עומד בתנאי הוראת השעה, 

 ברציפותלפיה המטופל העסיק את העובד הזר בתקופה הקובעת, מיום דחיית הבקשה, 
 במטופל. קשה לפגיעה לגרום הוכי הפסקת העסקת העובד עלול הדעת חוות למועד עד


כדילגרועמחשיבותתנאיהסףהרגליםלפיסעיףו.יצויןכיאיןבחקיקתהוראתהשעה

(לחוקהכניסהלישראל,שנועדולחזקאתמדיניותההגירהשלישראל,לכווןאת1א)ב3
בעבודהאצלמטופליםסיעודייםאם הזריםעלמנתשיתמידו הסיעוד התנהלותעובדי

לחפש אלו עובדים ולתמרץ בישראל, נוספות עבודה בתקופות לזכות אצלירצו עבודה
הייחודיותששררו הנסיבות לאור עםזאת, יחד המטופליםהסיעודייםהקשיםביותר.
בישראלבמהלךתחילתההתמודדותעםמגפתהקורונה,הוחלטלאפשרבחוק,הסדרת
העסקהגםלמישלאעמדבמכלולהתנאיםהרגיליםהאמורים,אםיגישבקשהבהתאם

 בלתשלשלושהחודשיםממועדפרסוםהחוק.לחוקולחוזרזהבמשךתקופהמוג

 
 להלןפירוטתנאיהוראתהשעהוהוראותלהגשתהבקשות. .ו

 
 :השעה הוראת לפי חוזר/בקשה חדשה לעיון בקשהלהגיש  הרשאים  סוגי המטופלים .2

ניתןיהאלהגישבלבד, 21.10.2021זה ועד ליום  חוזר מתאריך החללהוראת השעה,  בהתאם .א
ו סעיףלרשותהאוכלוסין מחדשבבקשהשנדחתהלפי בקשהלעיון לחוק1א)ב3ההגירה, )

הכניסהלישראל,שתדוןבחריגהמחלקמתנאיהסףהרגיליםלפיהסעיףהאמורכפישיפורט
 להלן,ובלבדשהתקיימולגביאותהבקשה,אחתמהנסיבותכלהלן:

 

 .1 סעיף לפי קודמת )ב3בקשה י1א על הוגשה אשר לישראל הכניסה לחוק המטופל( די
האוכלוסין רשות מטעם בהודעה נדחתה הזר, הסיעוד עובד רישיון להארכת הסיעודי

 שמיום בתקופה המייעצת 1.3.2020וההגירה/הוועדה ליום )להלן:31.3.2021ועד
 "הבקשההמקורית"(.



 .2 סעיף המטופלהסיעודי1א)ב3בקשהלפי אשרהוגשהעלידי לחוקהכניסהלישראל, )
ריש האוכלוסיןלהארכת רשות מטעם בהודעה נדחתה הזר, הסיעוד עובד יון

ובעקבותהודעתהדחיה,הוגש,לאיאוחר1.3.2020וההגירה/הועדההמייעצתקודםיום
,הליךמשפטילביתהדיןלערריםלפיחוקהכניסהלישראלאולפיחוק31.3.2021מיום

,והתקייםבקשרלהליךהמשפטיבתימשפטלענייניםמינהליים)להלן:"הליךמשפטי"(
 אחדמאלה:

 
1.3.2020נקבעבהליךהמשפטיכיעלהעובדהזרלצאתמישראלבתקופההחלמיום .א

 אולאחריה.

,כיהבקשהלהאריךאתהרישיוןתוחזר1.3.2020נקבעבהליךהמשפטי,החלמיום .ב
 לרשותהאוכלוסיןוההגירהלעיוןמחדש.

 ההליךהמשפטיתלויועומד. .ג



ניתןבלבד, 21.10.2021בהתאם להוראת השעה, החל מתאריך חוזר זה ועד ליום נוסףב .ב
וההגירה,בקשהחדשהלפיסעיף לחוקהכניסה1א)ב3יהאלהגישלרשותהאוכלוסין )

לישראל,להארכתרישיוןעבודהשלעובדזרלסיעודשתידוןבחריגהמחלקמתנאיהסף
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כפיש הרגיליםהקבועיםבחוקהאמור, ובכללזהגםאםהעובדהזרטרםיפורטלהלן,
 ,ובלבדשהתקיימונסיבותכלהלן:חודשיםמיוםכניסתולראשונהלמדינה63סיים

 -  שבין 1.3.2020בתקופה ליום וההגירה31.3.2021ועד האוכלוסין רשות ,
 המבקש,אישרה הסיעודי המטופל אצל הזר העובד של העסקתו את

עלאףשחלפויותרמ חודשיםאך51-במסגרתהקלותלפנדמייתהקורונה,
חודשיםמיוםכניסתולישראללראשונהשלהעובד.63-לאיותרמ

 

 שיוגשו בנסיבות הבקשות לגבי השעה הוראת בתקופת יחולו שלא( 1א )ב3תנאי הסף לפי סעיף  .3
 ( לחוזר זה:2נות בחלק )המצוי

 

(לחוקהכניסהלישראל1א)ב3בתקופתהוראתהשעה,הוועדההמייעצתלפיסעיף .א
הסעיף לפי זר עובד רישיון הארכת לאשר הפנים לשרת להמליץ רשאית תהיה

לחוזרזהלעיל,גם2האמור,אםהתקיימולגביהאחתהנסיבותהמפורטותבסעיף
סקתהעסקתוהאחרונהשלהעובדהזרקודםהגשתיוםמיוםהפ90אםעברומעל

חודשיםברציפותאצלמטופלאחדקודם24הבקשה,גםאםהעובדהזרלאהועסק
גםאםהעובדהזרסייםתקופתהעסקהקודםהגשתהבקשהשלא הגשתהבקשה,
החלטה התקבלה אם וגם אבות, לבית המטופל מעבר או המטופל פטירת מחמת

 (לחוק.1א)ב3םלגביאותועובדזרלפיסעיףקודמתשלשרהפני

 

אחת .ב מתקיימות לגביה בקשה לאשר יהא ניתן השעה, הוראת בתקופת בנוסף,
גםאםבעתהגשתהבקשההמקוריתלפיסעיף2הנסיבותלפיסעיף (1א)ב3לעיל,

שניםמיוםכניסתושלהעובדהזרלישראל8שנדחתהבתקופההקובעת,עברומעל
שניםמיוםכניסתושלהעובדהזר13,ובלבדשבאותומועדלאעברומעללראשונה
 כאמור.

 

בידי .ג העסקתם תחילת שאושרה זרים עובדים לגבי בקשות לעניין לעיל, כאמור
 שההמעל העובד הקובעתכאשר המבקשבתקופה 51המטופל –חודשיםבמדינה

אם העובד הזר  גם(1א)ב3ניתןבתקופתהוראתהשעהלאשראתהבקשהלפיסעיף
 חודשים מאז כניסתו לראשונה למדינה. 63סיים  טרם

 
 התנאים הנוספים לאישור בקשה לפי הוראת השעה: .4



 .א מלבדכאמורבסעיף כליתרהתנאיםהרגילים3במסגרתתקופתהוראתהשעה, לעיל,
 סעיף )ב3לפי 1א מס' בנוהל כמפורט הכל יחולו, ה-5.3.0006( בבקשותטיפולנוהל

מטעמיםהומניטרייםמיוחדיםוחריגיםלפיסעיףבענףהסיעוד1להארכתרישיונותב/
לקרואאותוביחדעםהשינוייםהמפורטיםבחוזרשיש, (לחוקהכניסהלישראל1א)ב3

 זהלגביתקופתהוראתהשעה.


חוותדעתשלאחד,21.10.2021 מיום יאוחר ולאבנוסףלתנאיםהנ"ל,ישלצרףלבקשה .ב
שנותותקשללשכהפרטיתמורשית3הגורמיםהמוסמכיםהבאים:עובדסוציאליבעלמ

לתיווךעובדיסיעודזרים,רופאאואחות,אשרביקרבביתהמטופלהסיעודי,ואישרכי
מטופלבמהלךהתקופה לאותו טיפולסיעודי העובדהזרהמבוקשהועסקבפועלבמתן

 1.3.2020מיום חל31.3.2021עד או , העניין, לפי חוותברציפותקו, מתן למועד ועד ,
עלולה מטופל לאותו סיעודי טיפול במתן הזר העובד של העסקתו הפסקת וכי הדעת,

 לגרוםלפגיעהקשהבמטופל.
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יהאלדחותאתהבקשותעלהסףאםימצאשאינםעומדיםבתנאיםלפי .ג ניתן כי יצוין
א הבקשה את לדחות ניתן יהא וכן השעה, בעקבותיהןהוראת אשר נסיבות נמצאו ם

הוועדהתסבורכיאיןמןהראוילהאריךאתרישיוןהעובדהזר,בהתחשבבהוראותסעיף
(כנוסחובהוראתהשעהומטרתו.כך,ביןהיתר,ניתןיהאלדחותאתהבקשות1א)ב3

הרשות, בנהלי כמפורט רישיונו בתנאי ועמידתו הזר העובד בהיסטוריית בהתחשב
הסיעודיבאינ המטופל ובהיסטוריית במטופל, הזר העובד טיפול רציפות לאי דיקציות

יהיו השעה הוראת לפי בקשות דחיות על הודעות וכו'. זרים עובדים של כמעסיק
 מנומקות.

 
 השעה:הוראות לעניין אופן הגשת הבקשה/ הבקשה לעיון מחדש/ חוות הדעת לפי הוראת .5

 בלבד.21.10.2021ניתןלהגישאתהבקשותעדתאריך .א

 

 .ב  הדעת הבקשות/חוות את להגיש עובדיםבאמצעותיש לתיווך מורשית פרטית לשכה
 לפיבסיעודזרים הבקשה את להגיש המבקש הסיעודי המטופל יפנה אליה  בלבד,

 .וזאתבאמצעותטופסמקווןהוראתהשעה,



וחתימהשל .ג הגורםהמוסמך,ישלצרףלבקשהטופסחוותהדעתוהסכמהלאחרמילוי
משפחתו/אפוטרופ בן או הסיעודי והמטופל כ–ס גורםאנספחמצורף דעת )חוות

 מוסמך(.

 

הוועדה .ד וההגירה/ האוכלוסין רשות של התכתבות שכל הסכמה מהווה הבקשה הגשת
המייעצתבענייןהבקשהתועברלמטופלולעובדהזרבאמצעותכתובתדוא"לשלהלשכה

 הפרטיתהמגישה.

 
תשלחלכתובתהדוא"לשלהלשכהלאח .ה רשותהאוכלוסין רהטיפולבבקשהובדיקתה,

 הפרטיתהמגישה,הודעהלגביאישוראודחייתהבקשה.

 
ימים30ככולשהבקשהתאושר,יהאעלהמטופל,באמצעותהלשכההפרטית,לפעולתוך .ו

) הרישיון אגרת את 175לשלם טיפול₪( להמשך הזר, לעובד רישיון סיעודילהנפקת
 תוך  הזר העובד של הרישיון הוסדר לא המבקש. על30במטופל מיוםההודעה ימים

 אישורהבקשה,הבקשהתידחה.

 
בהודעת .ז שיצוין המועד עד מישראל לצאת הזר העובד על יהא תדחה, שהבקשה ככול

 הדחיה.כןיצויןבהודעתהדחיההזכותלהגישעררבענייןהודעתהדחיה.

 
 

 
:העתק

 פ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסיןפרו
 יחזקאל ליפשיץ, לשכת השרה

 עו"ד שושנה שטראוס, סגנית היועמ"ש
                                מייעצת חברי הוועדה ה


