
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדש המוזמן מחו"ל באמצעות לשכה  טופס הצהרת מעסיק בעניין אפשרות בידוד של עובד זר 

 פרטית מורשית 

 ,רב שלום

 

לאור התפשטות נגיף הקורונה ובהמשך להנחיות משרד הבריאות הישראלי ולמדיניות רשות 

 האוכלוסין וההגירה, אני מצהיר כלהלן:

 

 

  לישראל של העובד להזמנתו  הסכמת רשות האוכלוסין וההגירה  אתבזאת הנני מבקש

_________ ________דרכון _____מספר ____ __________הזר ____________

בהתאם  _______ )להלן: העובד הזר( לצורך מתן טיפול סיעודי עבורי__מדינה ___

 /עבוריג' לחוק עובדים זרים )להלן: היתר העסקה( 1להיתר ההעסקה שבידי לפי סעיף 

 __________מטופל סיעודי בעל היתר העסקה שהוא קרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה

לצרף צו  )ציין קירבה( או שאני אפוטרופוס שלו )על האפוטרופוס

_____ )להלן: המטופל(, תוך _________________ ת.ז. ___________אפוטרופסות(

 החרגת העובד הזר מהגבלות  הכניסה של זרים לישראל בתקופת פנדמיית הקורונה. 

  ידוע לי כי בהתאם להנחיות רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הבריאות,  עם הגעתו

יתו של המטופל בב םשאינ הולמיםבמגורים לשהות בבידוד   , עליולישראל על העובד הזר 

 ,כפי שמפורסמות באתר משרד הבריאותהסיעודי והעומד בהנחיות משרד הבריאות, 

יתכן ותקופה זו תוארך אם ימצא כי לעובד תסמיני ידוע לי כי  ימים לפחות, וכי  14במשך 

 הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.ו' כומחלה 

  כן ידוע לי ואני מתחייב לספק לעובד הזר, עם הגעתו לישראל, הסעה ישירה למקום

י בכללהבידוד על חשבוני שלא בדרך של תחבורה ציבורית, וכן מקום בידוד העומד 

הנחיות משרד הבריאות תוך סיפוק צרכי העובד הזר )כגון אוכל, תרופות, כביסה 

ימים או תקופה ארוכה  14ד של לפחות וכו'( במשך כל תקופת הבידו אינטרנט אלחוטי

 יותר אם תידרש על ידי משרד הבריאות. 

 

  : והנני מתחייב לפעול   הנחיות בידודקראתי את הנחיות הבידוד באתר משרד הבריאות

בהתאם להנחיות אלו וגם להסביר אותן לעובד הזר בשפה שהוא מבין, וכן חתמתי על 

 הצהרת הבידוד  באתר משרד הבריאות בנוגע לעובד הזר.

  מקום הבידוד שהכנתי עבור העובד הזר בו הוא יוכל לגור במשך כל תקופה הבידוד יהא

 בכתובת להלן: _____________________________  )להלן: "מקום הבידוד"(, 

 

האגף להסכמים בילטרליים    

Bilateral Agreements Division  

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/


 
 

 

  האגף להסכמים בילטרליים 
Bilateral Agreements Division  

 

 

  ידוע לי כי במשך תקופת הבידוד אסור לעובד הזר לצאת ממקום הבידוד וכי הדבר מהווה

ין כניסתו לישראל ושהייתו בה בתקופת מגפת יתנאי לכל הסכמה חריגה שתינתן בענ

הקורונה, וכן ידוע שאם העובד הזר יפר איסור זה הוא צפוי לסנקציות בהתאם לסמכויות 

אני מתחייב להבהיר זאת . משרד הבריאות וכן למעצר ולהרחקה מישראל, לאחר שימוע

או אם העובד הזר ולדווח מיד למשרד הבריאות אם העובד הזר יפר את הבידוד ו/לעובד 

 יגלה תסמינים שיכולים להיות תסמיני מחלה .

  ככל שתידרש ממשרד הבריאות, תקופת בידוד נוספת עבור העובד הזר בעקבות תסמינים

בידוד  מגורים הולמים לעובד לצורך המשך או הדבקה וכו' במשך תקופת הבידוד,  אספק 

   על חשבוני., תנדרשנוספת הוצרכי העובד הזר גם במשך תקופת הבידוד ה

  העסקת עובד זר -לתוקף היתר  נוסף  דלעיל מהווה תנאי בהתחייבויותייידוע לי כי עמידה

, וכי אם אפר התחייבות זו הרשות תהיה רשאית לסיעוד שברשותי/שברשות המטופל

וכן חשובה ביותר לשמירה על בריאות  יטול/סירוב/סיוג ההיתר לאחר שימוע, בלשקול 

 הציבור ואני מתחייב לעמוד באופן קפדני על האמור לעיל.

 

 :ולראיה באתי על החתום 

 

 

 

 תאריך: _________________ שם מלא: _________________

 

 קרבה למטופל )אם החותם אינו המטופל(___________________

 

 

 חתימה: _____________________

 


