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א"תשפשבט'א
2021ינואר14

017/2021סימוכין:
 

 
של עובדים זרים  1ין הארכה של תוקף היתרים להעסקת עובדים זרים ותוקף רישיונות ב/יהודעה בענ

 הסיעודף בענ

 


, )תיקון(נגיף הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים( –)הוראת שעה חוק הארכת תקופותלתאםבה

2021-א"פשהת "12.01.2021מיום, "(החוק)להלן: , בעניין והיתריםהארכת ידיותנישנרישיונות על

תותמנהלייורשו הארכותהיבעניעדכנכםלאבקש, תריםלהעסקתעובדיםזריםורישיונותעבודהשלין

 כדלהלן:,הסיעודףבענעובדיםזרים

 

 זרים עובדים הסיעודף בענהיתריםלהעסקת סעיף לפי ז1, עובדים לחוק יג' )להלן: וכן"היתר"רים ,)

"רישיון עבודה")להלן:הסיעודבענףעובדיםזריםל1ב/מסוג רישיונותעבודה ,לחוקיוארכובהתאם(,

וזאתכלעודהרשותלאהודיעה,אגרהלרשותהאוכלוסיןוההגירהוללאצורךבתשלוםללאצורךבפנייה

הותלולפיולאהיתריםאוהרישיונותלאבוטלווכלעודהנציגם/אחרתלבעלהיתר/בעלרישיוןמסוים

.כלדין


 לא תוקפו ואשר30.9.21ועדליום1.9.20מיוםחלהמקוריתוקפופקיעתמועדשיוןרישאוהיתר

נגיףהקורונההחדש()אישוריםרגולטוריים(–)הוראתשעהתקופותבעבר בהתאם לחוק הארכת  הוארך

:בהתאםלמפורטלהלן"(תקופות הארכתחוק :"להלן)2020-ף"התש

 

 חודשים. 3-יוארכו ב –היתרים ורישיונות שניתנו לתקופה של עד שנה  .1

 חודשים. 6-יוארכו ב –שלוש שנים ת שניתנו לתקופה של מעל שנה ועד היתרים ורישיונו .2

יוארכו בשנה. –היתרים ורישיונות שניתנו לתקופה של מעל שלוש שנים  .3


לצורךההארכההאמורה,וההארכהתופיעבמערכתהאוכלוסיןלפנותלרשותידרשיהמעסיקלאהעובד/

בגיןההארכהלמעסיקמסמךהיתרחדששלחמדבקתרישיוןחדשלעובד/תילא.הממוחשבתשלהרשות

.האמורה


הב יעניין להעסקת הסיעודתרים בענף זרים עובדים ההיתר סטטוס את לראות רשותניתן באתר

 .קישורלבירורסטטוסההיתרבקישורהבא:,האוכלוסיןוההגירה

 
בקישורהבא: וההגירה, להיכנסלאתררשותהאוכלוסין לבירורתוקףרישיוןשלהעובדיםהזריםניתן

 .קישורלבירורסטטוסמעמדהעובדהזר



https://govforms.gov.il/mw/forms/Receivinginformationforemployer@piba.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=DepositForeign@piba.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=DepositForeign@piba.gov.il
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רבעלרישיוןמוארךאצלמעסיקבעלהיתרתריםתאפשרהמשךהעסקתעובדזיוההתהארכתהרישיונו

וההגירהבהתאםלנהליםהרגיליםקודם רשותהאוכלוסין ידי על אםההעסקהאושרהבכתב בתוקף,

כהבלבד.רמועדההא


 זר עובד מעבר במקרהשל עםזאת, יחד הוארך שרישיונו מעסיקים, המעסיקהמיועד/בין הלשכהעל

לרשותהאלפנותהפרטיתהמטפלת בבקשהלקליטתהעובדוכלוסין הנהליםהרגילים, לפי באופןמקוון

החדש, המעסיק אצל לנהליםהזר בהתאם אלו לבקשות בקשר פרטנית הודעה ותצא יבחנו והבקשות

ולהודיעבהתאםלנהליםהרגיליםלרשותהאוכלוסין.כןיהאצורךלפנותהסיעודנףבעהרגיליםהחלים

הפסקתהעסקתעובדזראצלמעסיק.לובאופןמקווןעלכלמקרהש


חודשיםונרשמוכעובדיםמחליפים63-ל51נמצאיםבישראלביןאשרהזריםעובדיהסיעודלגבי,כמוכן

 51 – 62 ביןבישראל השוהים לסיעוד זרים עובדים של מועד קצרת העסקה התרתלנוהל"בהתאםל

מישראל ושיצא לסיעוד זרים עובדים של זמנית להחלפה חודשים " וכן5.3.0004מספר הרשות של

 הגעת על הגבלות בעקבות הסיעוד בענף זרים עובדים קליטת בענייןשפרסמההרשותבהתאםלהקלות

 להמשךתינתן הארכה גורפת  לא, 16.3.2020מיוםהקורונה מגפת מחמת לישראלחדשים זרים עובדים

 כניסתו מיום חודשים 63 תקופת לסיום עברמ, כאמוראצל המעסיק אצלו הותר העובד לעבוד  ההעסקה

 63לתקופת  מעבר. ככל שמתבקשת הארכת רישיון של עובדים אלו הזר העובד של לישראל הראשונה

 .5.3.0006 לנוהל בהתאם ההומניטארית לוועדה בקשות להגיש יש חודשים


אגרתבקשה.חלפטורמתשלוםאגרתרישיון/הריש,החוקלאורהוראותיצויןכי


לעיל האוטומטיותכמפורט ההארכות תקופת ההיתר/,לקראתתוםתוקף בעל לפנותעל הרישיון בעל

אםלנהליםהרגילים,באופןמקוון.לרשותבבקשהלהארכתההיתריםבהת



נהליהרשותבקשרעםהעסקתעובדיםזרים.איןבאמורלעיללגרועמהיתרהוראותהחוק/
 
 
 

 
 

 העתק:
 וסף, מנכ"ל הרשותפרופ' שלמה מור י

 עו"ד דניאל סלומון, יועמ"ש הרשות
 עו"ד שושנה שטראוס, יועצת משפטית

 משה נקש, מנהל אגף היתרים
 ענת טויטו, מנהלת אגף מת"ש

 שירלי רייסין ששון, מנהלת אגף הסכמים בילטראליים
 רו"ח רועי עמיר, מנהל תחום פיננסים

 


