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 העסקת עובד זר בענף הסיעודהזמנה ו נוהל

 מטרת הנוהל .א

של  הסדרת העסקתו בישראלל ,הסיעוד בענףבישראל מחו"ל לעבודה להזמנת עובד זר  ותטיפול בבקשה אופןלקבוע את 

וכן  זר לסיעוד של עובד הארכת תוקף רשיונולענף הסיעוד, בבתוקף בעל היתר העסקה  מטופל על ידי עובד זר לסיעוד

 לקבוע את התנאים לתוקף הרישיון הניתן לעובד זר לסיעוד.

 

 הגדרות בנוהל זה .ב

 רשות האוכלוסין וההגירה - הרשות

 זרים ברשות האוכלוסין וההגירה במינהל עובדים סיעודאגף  - סיעודאגף 

 לשכות מינהל האוכלוסין האזוריות - /לשכת הרשותלשכות

 1991-יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א1היתר העסקה לפי סעיף  - היתר

 במינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה זרים באגף סיעוד, יחידת טיפול בעובדים -יחידת טיפול בעובדים 

 במינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה יחידת טיפול בלשכות פרטיות באגף סיעוד, -יחידת טיפול בלשכות 

 במינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה באגף סיעוד,במעסיקים יחידת טיפול  -יחידת טיפול במעסיקים 

בעובדים זרים בענף הסיעוד בהתאם להוראות סעיף ת להבאה, תיווך וטיפול יהפרטית המורש ההלשכ - לשכה פרטית

 1959-לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט 65

"נוהל לשכות פרטיות להבאה לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף  ,9.2.0001נוהל מספר  - נוהל לשכות פרטיות

 .הסיעוד"

 מטופל בעל ההיתר  - המטופל

 אגף סיעודליחידת טיפול בלשכות בהעברת בקשה מקוונת  - דיווח או מנה

 הורים, ילדים ובני זוג :בני משפחה מדרגה ראשונה - בני משפחה

 יום 60"מנה" להזמנת עובד זר מחו"ל שתהא בתוקף למשך  - מנת הברקה

 העברת אישור ראשוני לכניסה לישראל מרשות האוכלוסין וההגירה לנציגות ישראל בחו"ל  – הברקה

 

 רקע .ג

כמפורט באתר האינטרנט  סיעוד באגףלהיתר העסקה להגיש בקשה נדרש  סיעוד,ענף הבהמבקש להעסיק עובד זר  .1.ג

 .)להלן: "המבקש"(  www.piba.gov.ilשכתובתורשות השל 

בהתאם תטופל  . הבקשה, תוך תשלום אגרת בקשה כדיןאופן מקווןתוגש בבקשה להיתר להעסקת עובד זר  .2.ג

נוהל טיפול בבקשה " ,9.2.0002 בנוהל מספרהמפורסמים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לקריטריונים 

. ככלל, רק אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל "לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers/he/נוהל%20לשכות%20פרטיות%20להבאה,%20לתיווך%20ולטיפול%20בעובדים%20זרים,%20בענף%20הסיעוד%202014.pdf
http://www.piba.gov.il/
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/foreigns_new_extending_permit_caregiving_procedure/he/נוהל%20טיפול%20בבקשה%20לקבלת%20היתר%20חדש%20או%20הארכת%20היתר%20להעסקת%20עובד%20זר%20בענף%20הסיעוד.pdf
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ככל , והבקשה תטופל בהתאם לאמור בנוהל זה. ייבחנו ע"י אגף סיעודרשאים להגיש בקשה להיתר. מקרים חריגים 

היתר זה  ל סמךבהתאם לתוקף אישור שהיית הזר בארץ. כמו כן, ע יינתןט לאשר את הבקשה, תוקף ההיתר לשיוח

 המטופל יוכל להעסיק עובד זר השוהה בישראל בלבד.

נוהל לשכות  ת הפרטיות ועל פימהלשכווהעובד הזר המועסק על ידו נרשמו באחת  מטופלההיתר הינו כי תוקף תנאי ל .3.ג

 רסמות באתר הרשות.רשימת הלשכות הפרטיות המורשות מפות, פרטיו

 או באמצעות אחת הלשכות הפרטיות הנ"ל., עצמאי רשאי להגיש את הבקשה להיתר באופןהמבקש  .4.ג

בקש כי לשכה פרטית ולללפנות  המבקש , עלהסיעודבענף  ולצורך מימושו והעסקת עובד זר היתרהקבלת אחר ל .5.ג

בהתאם לתנאי ההיתר ו כמפורט להלןברישומי הרשות,  ותרשום את ההעסקהמתאים עובד זר  עבור המטופלתווך ת

  .למטופל שניתן

נוהל והעומד בתנאי הנמצא כבר בישראל באפשרות הלשכה הפרטית לבצע השמת עובד זר לצורך מימוש ההיתר,  .6.ג

השמת עובד זר הנמצא בישראל כדין, הן . בהתאם להוראות הנהלים הרלוונטיים למחו" זה, או להזמין עובד זר חדש

תאם הבו ליחידת טיפול בלשכותמנה שליחת דיווח או באמצעות הזמנת עובד זר חדש מחו"ל יעשו על ידי הלשכה והן 

  להוראות נוהל זה.

, )להלן: "חוק הכניסה לישראל"( 1952-חוק הכניסה לישראל, תשי"בהעסקת העובד תאושר בכפוף לקיום הוראות  .7.ג

תקנות הכניסה לישראל , 2014-תקנות הכניסה לישראל )אמצעי בקרה על מעבר עובדים בענף הסיעוד(, תשע"ד

נוהל לשכות פרטיות, לקיום לתנאי , 2014-)קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד(, תשע"ד

 נוהל זה.  ההיתר של המטופל וכן בהתאם להוראות

עבור מטופל של עובד זר מתוך ישראל או להשמה חדשה  מחו"ל להזמנת עובד זרמלשכה פרטית קבלת בקשה  לאחר .8.ג

ח שלמניעה לפעולה המבוקשת ת המצאנבהתאם לנוהל זה ואם לא הנדרשות ראשוניות בדיקות יבוצעו בעל היתר, 

 .תעודכן במערכת "אביב"הודעה על קליטת מנה בדואר אלקטרוני.  "מנה"הפרטית  ללשכה

 בנוהלבאתר הרשות פורסמו  ,בתחום הסיעודזרים טרליים לגיוס עובדים בילולהסכמים הת ממשלה בהתאם להחלטו .9.ג

הנוהל , )להלן: "9.7.0004 מספר הזמנת עובדי סיעוד זרים לעבודה בסיעוד ביתי במסגרת הסכמים בילטראליים,

 בענין אופן הזמנת העובדים נוהל זההוראות במקרה זה, , ואלוהתנאים המפורטים לגיוס ורישום עובדים  "(הבילטראלי

 .9.7.0004אלא הוראות נוהל  ,עובדים אלהן לגבי הזמנת במלוא ולא יחול

 

 העסקת עובדים זרים בענף סיעודכלליים בעקרונות  .ד

לזר לא תאושר . "סיעוד 1ב/" מסוגישיבה  מלכתחילה ברשיוןכנס לארץ שנעובד זר ניתן להעסיק על פי ההיתר רק  .1.ד

ולא יאושר  "סיעוד – 1ב/"ישיבה כלשהו ברישיון ישיבה מסוג החלפת רישיון השוהה בישראל )לרבות זר השוהה כדין( 

  ענף הסיעוד.ל ענף אחרמ 1ון ב/יבעל רישזר מעבר עובד 

הפרטית הישראלית המבקשת להזמינו, התקשרה לצורך  תנאי להתרת כניסתו לישראל של עובד זר הינו כי הלשכה .2.ד

עם לשכה פרטית במדינת המוצא  ,בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקההכולל תנאים נדרשים  ,גיוסו בהסכם בכתב
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, למעט מקרים )לשכה זרה( שהיא בעלת רישיון מטעם מדינת המוצא לתווך עובדים לעבודה מחוץ למדינת המוצא

 . 9.7.0004אל מוזמן באמצעות ההסכמים הבילטראליים ובהתאם לנוהל רהמוזמן לישבהם העובד הזר 

איסור הוא ה. בני משפחה מדרגה ראשונהעובדים זרים אשר להם של  או המשך העסקתםלישראל  אין לאשר כניסתם .3.ד

 . כאמורבמקביל של בני משפחה בישראל  שהייה/או ועל העסקה 

   . 55-גבוה מאו  23-שגילם נמוך משל עובדים זרים לעבודה בענף הסיעוד הזמנתם לישראל א תאושר ל .4.ד

תנאי להתרת כניסתו של עובד זר מחו"ל לעבודה בישראל בענף הסיעוד, הוא כי העובד הזר שולט בדיבור בשפה  .5.ד

יוכח כי לצורך הטיפול במטופל, , בהם במקרים חריגים .שהן שפות נפוצות המדוברות בישראל ,או הרוסית האנגלית

ליחידה לטיפול  מפורטת , ניתן להגיש בקשהשפתו של המטופלשפה אחרת שהיא דרוש כי העובד הזר יהא דובר 

 . בעובדים שתיבחן על ידי מנהל היחידה

ובדי לא ניתן להזמין עובדים זרים לעבודה בענף הסיעוד, ממדינות מוצא שאין נסיון בהיקף רחב ומשמעותי בהבאת ע .6.ד

 סיעוד מהן.

לא ניתן להזמין לעבודה בישראל בענף הסיעוד עובדים זרים ממדינות שאין להן נציגות דיפלומטית בישראל. יודגש כי  .7.ד

 קונסוליית כבוד לא תיחשב נציגות דיפלומטית לעניין זה.

המחלות הבאות או ב)א( לחוק עובדים זרים, לא ניתן להזמין לישראל עובד זר שהנו נשא של אחת 1בהתאם לסעיף  .8.ד

 .חולה בה: שחפת, דלקת כבד, עגבת, זיבה, איידס

לא תאושר הזמנת עובד זר מחו"ל כאשר בהיתר ההעסקה נקבע תנאי שאינו מאפשר הזמנת עובד זר מחו"ל או תנאי  .9.ד

 .חודשים 7-אחר שאינו מקויים במסגרת ההזמנה, וכן כאשר תקופת ההיתר שניתן למטופל הינה קצרה מ

מנת עובד זר אלא בכפוף להוכחת היעדר רישום פלילי או רקע פלילי בחו"ל, אישור הלשכה הפרטית כי לא תאושר הז .10.ד

העובד הוכשר כנדרש לעבודה בענף הסיעוד אצל המטופל אשר לצורך הטיפול בו הוא מוזמן לישראל, והצגת תעודה 

 עוד במוסד המוכר על ידה. רשמית מן המשרד הממשלתי הרלוונטי במדינת המוצא לפיה העובד עבר הכשרה לסי

, ותילקחנה 1תקופת השהייה המירבית של עובד זר בישראל, תיחשב החל מיום כניסתו לראשונה לישראל ברשיון ב/ .11.ד

 בחשבון גם תקופות בהן שהה העובד הזר מחוץ לישראל )חישוב "ברוטו"(. 

ברשיון ישיבה מסוג  לישראל ממועד כניסתו לראשונההנספרים  םחודשי 51אשר השלים בענף הסיעוד עובד זר  .12.ד

סיעודי חלופי או חדש, ועליו לצאת מישראל לאחר תקופת  מטופלאצל  קבועה , אינו רשאי להתחיל העסקה חדשה1ב/

תאריך תום תוקף הרישיון אף אם וזאת  ,יום הנספרת מיום הפסקת העסקתו החוקית האחרונה 60התארגנות בת 

 מועד מאוחר יותר.להאחרון שניתן לו הוא 

סיעוד  1חודשים מיום קבלת רישיון ב/ 51סיעוד אשר סיים תקופת העסקה אחרונה כדין, לאחר בענף העובד זר  .13.ד

 ליציאתו מהמדינהלהיערך ימי היערכות ליציאה מהמדינה, בהם הוא אינו רשאי לעבוד, אלא  60-זכאי ללראשונה, 

ימי ההיערכות  60-של תנאי הרישיון, אינו זכאי לסיעוד שרישיונו בוטל מחמת הפרה בענף ה. יובהר כי עובד זר בלבד

 האמורים.
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בענף הסיעוד אשר עובד זר להסדרת העסקתו הזמנית של הניתנת האפשרות  ההינ ,סקה הקודמתילאמור בפחריג 

שיצא  בענף הסיעודכמחליף לעובד זר , 1חודשי שהיה בישראל מאז כניסתו לראשונה ברישיון ב/ 62 – 51בין  השלים

מס'   בנוהלבתנאים שנקבעו  ת העובד המחליףויזה(, בכפוף לעמיד )אינטר תחוזר האשר באמצעותמישראל לחופשה 

חודשים להחלפה  62-51התרת העסקה קצרת מועד של עובדים זרים לסיעוד השוהים בישראל בין , "נוהל  5.3.0004

 ".באינטרויזהזמנית של עובדים זרים לסיעוד שיצאו מישראל לחופשה 

וממשיך להיות מועסק כדין על ידי לישראל  מאז כניסתו לראשונהם חודשי 51ים בענף הסיעוד אשר השלעובד זר  .14.ד

עד  מטופלו רשאי להמשיך לעבוד בישראל אצל אות החודשים, 51בו היה מועסק כדין קודם סיום  סיעודי מטופלאותו 

 63מעבר לתקופת  עובד זההעסקתו של הארכת  .1ב/ברשיון חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה  63להשלמת 

נוהל בחוק הכניסה לישראל ובהמפורטים  לעמידה בתנאיםבכפוף תאושר אצל אותו מטופל סיעודי בלבד, , החודשים

 זה.

סיעוד" יהא רשאי לעבוד בישראל אך ורק בענף הסיעוד ואצל  1עובד זר המחזיק ברישיון ישיבה ועבודה תקף מסוג "ב/ .15.ד

לאחר רישומו כדין באמצעות לשכה פרטית מורשית. עבודת העובד הזר בניגוד לאמור,  בתוקף בעל היתר מטופל

 בישראל.עבודה שניתן לו לצורך  מהווה הפרה של תנאי הרישיון

לעבוד בסיעוד סבורה הלשכה הפרטית כי העובד אינו כשיר סיעוד, ענף הבמידה ובמהלך העסקת העובד הזר ב .16.ד

התמכרות לסמים פציעה, לרבות מחלת נפש,  עבוד ו/או מסכנת את הסובבים אותומחלה המונעת ממנו ל)לדוגמה: 

על העובד הסוציאלי האחראי (, מאפשרת לו לעבוד בסיעוד ה, או כל מניעה זמנית או קבועה אחרת שאינו/או אלכוהול

 ברשות העובדים הסוציאליים ת על.ת הארצי.המפקחלהעביר דיווח בכתב אל בה רשום העובד,  בלשכה הפרטית

, בצירוף חוו"ד מטעם העובד הסוציאלי האחראי בלשכה הפרטית וכן מסמכים לתמיכה בחוות האוכלוסין וההגירה

דעת והמסמכים שהועברו אליה, התבחן את חוות  )ובהיעדרה, עו"ס מטעם הרשות( המפקחת הארצית ברשות .דעתו

את חוות הדעת לפיה העובד אינו כשיר לעבוד בסיעוד, עליה להעביר המלצתה להמשך טיפול  ובמידה והיא מאשרת

 .של היחידה , לפי שיקול דעתהבכתב לעובדבעל פה או לצורך עריכת שימוע  באגף סיעוד יחידת אכיפה מינהליתב

שמיעת טענותיו )אם בעל לאחר  .באמצעות הלשכה הפרטית העובד אל ויועברהזימון לשימוע בע"פ או השימוע בכתב 

ענף בנוגע להמשך העסקתו ב סיעודת אגף החלט תתקבלובירור נוסף ככל שיהיה בכך צורך, , פה או אם בכתב(

הזר עובד השלא לאשר השמה של אגף סיעוד  טעםמ, רשאי פקיד מוסמך אלובמקרים יצוין כי  .סיעוד בישראלה

 .החלטה בעניין למטופל סיעודי חדש, עד לביצוע בירור מעמיק וקבלת

לרבות חקירה פלילית, הליך פלילי נגד העובד,  מתנהלפיו במידה ובמהלך העסקת העובד הזר בסיעוד, התקבל מידע ל .17.ד

עבר על חוקי מדינת ישראל עבירה שבגינה אין לאשר את המשך שהותו או העסקתו, או שהתקיימו לגביו ד בהעוכי  או

דיווח בצירוף אסמכתאות רלוונטיות לטיפול ה, יועבר מסורבת מלכתחילהלישראל היתה בקשה להזמנתו נסיבות בגינן 

במקרים מתאימים יועבר המידע במידה והורשע העובד בפלילים, לא יוארך תוקף רשיונו. יודגש כי  .מינהל אכיפה וזרים

 האמור גם לרשויות המוסמכות )משטרת ישראל, משרד הרווחה, משרד הבריאות וכיוב'(.

יועבר המידע או בן משפחתו,  מטופלחשדות מבוססים לביצוע עבירות או הפרת תנאי היתר על ידי ה התקבל מידע על .18.ד

לבדיקת המרחב הרלוונטי במינהל אכיפה וזרים ובמידת הצורך גם לרשויות המוסמכות )משטרת ישראל, משרד הרווחה 

במינהל עובדים זרים,  סיעודי אגף וכו'(. בהתאם לממצאי הבדיקה ולאחר מתן זכות טיעון כדין לבעל ההיתר על יד
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בעניין קבלה והארכת היתר בענף  9.2.0002תתקבל החלטה בכל הנוגע להמשך תוקף ההיתר, בהתאם להוראות נוהל 

לקבל החלטות בבקשות במקרה של חשדות חמורים, ובהתחשב במכלול הנסיבות, הרשות רשאית שלא  .הסיעוד

הגבלה אחרת מתאימה, להתנות הסכמה בבקשה כאמור בו/או אותו מטופל, ללהזמנה או קליטה של עובד זר חדש 

 בענין המשך תוקף ההיתר.סופית עד לקבלת החלטה וזאת 

יהא רשאי לבקש הזמנה של עד שני עובדים זרים מחו"ל בשנה )תחילת המניין מיום כניסת העובד הזר  מטופל .19.ד

אחר או יצא את הארץ שלא באמצעות אשרת חוזר  טופלמשמו נרשם כדין אצל  הראשון(, ובתנאי שהעובד הרשום על

 כפוף לעמידה ביתר תנאי נוהל זה.)אינטר ויזה( וכן ב

עובד זר בענף הסיעוד המועסק כדין בישראל ומבקש לצאת מן הארץ לצורך חופשה בחו"ל או ביקור במדינת מוצאו  .20.ד

"נוהל הטיפול באשרת כניסה חוזרת  ,5.3.0024נוהל  ולשוב לישראל לאחר מכן, תטופל בקשתו בהתאם להוראות

 לישראל לעובדים זרים השוהים בארץ כדין ומבקשים לצאת לחו"ל ולשוב בחזרה".

 נדרש לעמוד באחד התנאים הבאים: להזמין מחו"ל עובד חלופי במקום עובד שעזבשמבקש  מטופל .21.ד

במערכת הממוחשבת נרשם אושר והחדש  מטופלוהרישום ל אחר מטופלהעובד הזר הקודם מועסק כדין על ידי .א. 21.ד

 של הרשות.

הממוחשבת במערכת  עודכנתהארץ ללא אשרת כניסה חוזרת לישראל ויציאתו מ יצא מןהעובד הזר הקודם .ב. 21.ד

 של הרשות.

כנדרש בהתאם לדיווח על סיום העסקת העובד הזר  מטופלהקודם את ההזר עזב העובד ה מאז חלפה שנ.ג. 21.ד

 .דווח כנדרש על סיום העסקת העובד הזרבהם במקרים  במערכת הממוחשבת של הרשות.

והדיווח על סיום העסקת העובד הזר , לישראל לראשונה הקודםהזר  חודשים מיום כניסת העובד 51חלפו מעל .ד. 21.ד

 מערכת הממוחשבת של הרשות.כנדרש בנקלט 

 .בעקבות בקשה להכרה בו כבן זוג של תושב או אזרח המדינה .ה. העובד הזר הקודם קיבל מעמד אחר בישראל21.ד

 לאגף סיעודמפורטת ניתן להגיש בקשה מאז עזב העובד הזר הקודם את המטופל,  טרם חלפה שנה.ו. ככל ו21ד.

תחום סיעוד  ת/ מנהלהסיעודאשר תועבר להחלטת מנהל אגף  takanot@piba.gov.il באמצעות דוא"ל

 .ימים לכל המאוחר 7בתוך  אשר רשאים לאשר את הבקשה

, בכפוף לעריכת שימוע, לבטל כל אשרה תסין וההגירה רשאיהאוכלו לחוק הכניסה לישראל, רשות 11בהתאם לסעיף  .22.ד

ורישיון הניתנים מכוח נוהל זה, במידה ונמצאה אי עמידה בהוראות החוק ו/או בתקנות ו/או בנהלים ו/או התגלה אי 

ו/או הוכח כי העובד קיבל את האשרה והרישיון בחוסר תום לב או  מסירה של מידע מלא ומקיף על ידי מקבל הרישיון

 לביטול הרישיון.אחרת המלצה מנומקת  ו/או במקרה שבו התקבלה במרמה

קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת )לתקנות הכניסה לישראל על עובד זר בסיעוד חלות הגבלות גיאוגרפיות בהתאם  .23.ד

ם לתקנות הכניסה לישראל בין מעסיקים בהתא בקרה על המעברוכן  ,2014-התשע"ד(, עובדים זרים בענף הסיעוד

כמו כן, על עובד זר בסיעוד חלה חובת מתן . 2014)אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד(, התשע"ד 

 לנוהל זה. ו'יש לעיין בפירוט בפרק לפירוט לגבי הגבלות אלו הודעה מראש לפני התפטרות. 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/handling_multiple_entry_visa_to_israel_foreign_workers_2012/he/5.3.0024.pdf
mailto:takanot@piba.gov.il
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 עובד זר מחו"להזמנת  .ה

 :באגף סיעוד בלשכותע"י יחידת טיפול  אופן הטיפול .1.ה

המוצא  במדינתגורם מורשה לתיווך עובדים זרים התקשרות עם , באמצעות לאחר שמצאה הלשכה הפרטית .א.1.ה

, בתוקף בעל היתר מטופלהמתאים לצרכי זר בחו"ל עובד  ,עריכת הבדיקות הנדרשות ע"פ נוהל לשכות פרטיותו

בהתאם למתכונת  דיווחליחידת טיפול בלשכות , עליה לשלוח הקבועים בנהלי הרשותדרישות לולתנאים העונה 

זר מחו"ל  להזמין עובדפרטית במקרים בהם מבקשת לשכה . כמפורט בנוהל הלשכות הפרטיותהדיווח הנהוגה 

 במסגרת ההסכמים הבילטראליים על הלשכה לפעול כאמור בנוהל הבילטראלי.

 ים:הבא התנאיםקיומם של , בין היתר, הממוחשבת במערכת ייבדק, הדיווחלאחר קבלת קובץ  .ב.1.ה

 ללא הגבלה על הבאת עובדים זרים מחו"ל. ,ר לשכה פרטית תקףהית (1

 נוהל הלשכות הפרטיות.בהמופיעות  זכאות הלשכה להברקה בהתאם למכסות ואחוזי ההשמה (2

 .בפועל(המועסק ם תחתיו עובד היתר העסקה תקף, פעיל ופנוי )לא רשובעל  מטופלה (3

 . מטופלה בהיתר של רלוונטית היעדר הגבלה אחרת (4

 שנים. 55שנים ועד  23בין  -גיל העובד (5

 , אם היה. מטופלסטטוס עובד קודם של ה (6

 .שהייה קודמת בישראל של העובד המוזמן (7

 מדרגה ראשונה הנמצאים בישראל.   לעובד הזר אין קרובי משפחה (8

 שנים לפחות 3-על הדרכון להיות תקף ל .הצגת צילום דרכונו של המוזמן (9

 טופס הצהרת מנכ"ל הלשכה הפרטית על עמידה בדרישות נוהל לשכות פרטיות. (10

תופק , יחידת טיפול בלשכותעל פי בדיקת  ואין מניעה אחרתבמידה והדיווח עומד בתנאים המפורטים לעיל,  .ג.1.ה

 הממוחשבת.אישור המנה יעודכן במערכת . להזמנת עובד זר מחו"ל "מנת הברקה" מהמערכת

יום בלבד. לאחר  90-הוא להודעה על הפקת מנת הברקה תישלח ללשכה הפרטית, בציון כי תוקף מנת ההברקה  .ד.1.ה

דואר אלקטרוני ליחידת טיפול קבלת ההודעה על משלוח מנת ההברקה, על הלשכה הפרטית לפנות באמצעות 

המערכת ת העובד מחו"ל. יצויין כי ה"מנה" שהופקה על ידי , בבקשה להמשך הליך הטיפול בהזמנבעובדים

במקרה זה, אינה מהווה אישור סופי להזמנת עובד מחו"ל, וכי אישור ניתן בכפוף לביצוע בדיקות  הממוחשבת

 בעת הגשת בקשת ההברקה כמפורט להלן. היחידה לטיפול בעובדים זריםנוספות על ידי 

על דחיית הודעה ללשכה הפרטית תשלח , המפורטים לעילמהתנאים  או יותר אחדבבמידה והדיווח אינו עומד  .ה.1.ה

או בן המשפחה  מטופללהודיע על כך להפרטית ועל הלשכה  )"דו"ח שגויים"( הדחייהתוך פירוט סיבת הדיווח, 

 .מטופלהעבור בבקשה המטפל 

וכן בטרם בוצעה יום ממועד הפקתה  90בטרם חלפו ו ליחידת טיפול בעובדיםלאחר העברת מנת הברקה אם  .ו.1.ה

לשכה הפרטית כי ברצונו לבטל ל בן משפחה מקרבה ראשונה או אפוטרופוסהמטופל או  הודיעההברקה בפועל, 

יודגש כי . מנת ההברקהביטול  לצורךיחידה לטיפול בעובדים לעל כך על הלשכה הפרטית לדווח את ההברקה, 

היחידה במידה ונתגלתה תופעה של ביטולי מנות הברקה באופן תדיר של לשכה פרטית מסויימת, יועבר דיווח מן 

  .ובירור לצורך בדיקה עובדים זריםבמינהל  אגף תאגידים ולשכות פרטיותללטיפול בעובדים 
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 :ביחידת טיפול בעובדים באגף סיעוד הטיפול אופן .2.ה

על הלשכה הפרטית להגיש , במערכת הממוחשבתפקת מנת הברקה נה.ד לנוהל זה ולאחר 1כאמור בסעיף ה. .א.2.ה

. על הבקשה לעמוד כפי שמפורסם באתר הרשות בקשה להזמנת העובד הזר מחו"ל יחידה לטיפול בעובדים,ל

 תנאים והדרישות הבאים:ב

 עו"ד מיופה כוח.או או אפוטרופוס או בן משפחה מדרגה ראשונה עודת הזהות של בעל ההיתר צילום ת (1

 ,העובד המוזמןהלשכה הפרטית, ובו פרטי  (1נספח ) לעובד סיעוד זר לישראל אשרת כניסהמתן בקשה ל (2

 .חתום על ידי נציג הלשכה הפרטית והמעסיק והמעסיק

יש בו מצויינים פרטיו האישיים של העובד הזר ותוקף דרכונו.  וזמן,המהעובד של  דרכונודף ראשי מצילום  (3

 שנים לפחות מיום הגשת הבקשה. 3-לוודא שהדרכון בתוקף ל

 חתום ע"י העובד המוזמן וכן חתום על ידי הלשכה הפרטית המזמינה של העובדאישיים ה ופרטישאלון טופס  (4

 .5נספח 

יודגש כי ככל  במידה ונשוי. פרטי בן הזוגאת  הכוללת, תעודה ציבורית המעידה על מצב אישי נוכחיצילום  (5

 .ומאומתת מקוריתהשתאושר הבקשה, יהא על העובד להציג בפני הקונסול את התעודה הציבורית 

אפוטרופוסו  מטופל אוהלמעסיק וללשכה פרטית המזמינים עובד סיעוד זר מחו"ל חתום ע"י כתב התחייבות  (6

 .2נספח  –והלשכה הפרטית  מטעמואו בן משפחה מדרגה ראשונה 

 .4 נספח –דו"ח ביקור טרום השמה חתום ע"י עו"ס מטעם הלשכה הפרטית  (7

 העובד לפיהעל ידם  שיוסמךאו גוף אחר  המוצא במדינת רלוונטי ממשלתי ממשרד רשמית תעודה העתק (8

 בפני להציג העובד על יהא, הבקשה שתאושר ככל כי יודגש .ידו על המוכר במוסד לסיעוד הכשרה עבר הזר

 .המקורית התעודה את הקונסול

 .המקורית התעודה את הקונסול בפני להציג העובד על יהא, תאושר הבקשהשתעודת לידה. ככל  העתק (9

רשות האוכלוסין וההגירה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים מאומתים תומכים כלשהם כפי שהיא  (10

 תראה לנכון.

 אגרות. בהתאם ללוחתשלום אגרה אישור העתק   (11

בהתאם לצילום  ת פרטי העובד המוזמן במערכת אביביקלוט אבקשה, המטפל בבעובדים יחידת טיפול עובד  .ב.2.ה

וכי יוודא כי הבקשה עומדת בתנאים ובדרישות . כמו כן למטופלהדרכון שהוגש ויבצע קישור תיקים בין העובד 

היתר  כבעל המטופלבמערכת אביב רשום י ודא כוי בין היתרכמפורט לעיל. הומצאו כלל המסמכים הנדרשים 

ולא הומצאו במידה  .הפקתה ממועד יום 90 חלפו לאו תקפהושקיימת מנת הברקה פנוי העסקה תקף, פעיל ו

 המסמכים הנדרשים, יידרש המבקש להשלימם לצורך המשך טיפול בבקשה. כלל

רשום באחד מן הסטטוסים הבאים, תסורב הבקשה על הסף ויישלח למבקשים מכתב  מטופלבמידה ויימצא כי ה .ג.2.ה

 סירוב מנומק:

 בחו"ל שנמצא כמי רשום (1
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 תושב להיות חדל (2

 עבר (3

 כנפטר  הוצהר או נפטר (4

 די בעל ההיתר בעבר. את רשימת כל העובדים שהועסקו על י מטופלהיש לבדוק בתיק  .ד.2.ה

לבדוק האם יש רשאי להזמין עובד זר מחו"ל,  מטופלנמצא כי הוכן במידה והומצאו כלל המסמכים הנדרשים,  .ה.2.ה

קישור במידת הצורך בעבר בישראל, יבוצע במידה ונמצא כי העובד שהה  שהה בישראל בעבר. העובד המוזמן

, שהיותיוחוקיות בישראל,  שהיותיולישראל, משך  כניסותיוחוקיות  –, וכן ייבדקו הנתונים הבאים לתיקיו הקודמים

מצבו האישי, להסדרת מעמד,  והליכים קודמיםמישראל, בקשות  יציאותיואופן סוג הרישיון שהיה ברשותו, 

  וכיוב'. ומעמדם בישראל ראשונה מדרגה המשפח בני הימצאות

, 1.2.0001לנוהל  . אם יש הגבלה יש לפעול בהתאםהמוזמן העובדלוודא שלא קיימת הגבלה כלשהי לגבי  יש .ו.2.ה

 .ן שירותים המצריכים בירור מקדים""נוהל מת

במידה והבקשה עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים לעיל, תאושר הבקשה, יבוצע עדכון בחוצץ אשרות  .ז.2.ה

לנציגות ישראל במדינת מוצאו של המוזמן )"הברקה"( אשרת כניסה בקשה למתן  תישלחשבמערכת אביב, 

ים בדו"ח העו"ס המצויינ מטופלתוך פירוט צרכי הבלבד, למעט במקרים בהם לא קיימת נציגות במדינת המוצא, 

 .מטופלמטעם הלשכה הפרטית ובבקשת ה

 .מטופללו עותק מההברקה יישלח ללשכה הפרטית .ח.2.ה

נכנס לישראל שלא כדין/ סורבה כניסתו לישראל בעבר/ שהה שלא כדין, נעצר והורחק/  במידה ויימצא כי העובד .ט.2.ה

מסר פרטים כוזבים כדין/  ניסה לקבל מעמד כלשהו בישראל/ בני משפחתו שוהים בישראל בין כדין ובין שלא

 ביחידת טיפול בעובדים.המרכז וכיוב', תועבר הבקשה להזמנתו להחלטת 

הבקשה בשל אי עמידה באחד או יותר מן התנאים  עילה לסירוב יחידת טיפול בעובדיםעובד ומצא במידה  .י.2.ה

מכתב וללשכה הפרטית  מטופליישלח ל ו/או בשל מניעה לאישור הבקשה לגופה, והדרישות המפורטים בנוהל זה,

במכתב הסירוב תצויין האפשרות להגשת ערר פנימי בהתאם  - סירוב מנומק, והסירוב יעודכן במערכת אביב

 (.1.6.0001נוהל מספר בקשות ועררים על החלטות לשכות ומטה רשות האוכלוסין וההגירה )קליטת לנוהל 

  אופן הטיפול בנציגות ישראל בחו"ל .3.ה

את נציגות ישראל במדינת המוצא יידע על כך תו את ההברקההממוחשבת בצע במערכת ת יחידת טיפול בעובדים .א.3.ה

, וכן את הלשכה הפרטית באמצעות דואר אלקטרוני כי הבקשה עומדת הממוחשבתמערכת הבאמצעות 

 במדינת המוצא.ישראל בנציגות  בהזמנת העובד הזר לישראל טיפולהבקריטריונים וניתן להמשיך 

 בנציגות זו בלבדינת מוצאו, ולהגיש אל נציגות ישראל במד הלשכה הפרטית תעדכן את העובד כי עליו לפנות .ב.3.ה

 כדלהלן:בקשה 

 נוכחות אישית של העובד חובה. (1

 .לפחות דרכון זר בתוקף לשלוש שנים (2

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_service_from_population_registry/he/220.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/receiving_requests_against_decisions_2014/he/1.6.0001_0.pdf
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 .ממדינת מוצאו של העובד הזר לאנגלית מתורגמתו מאומתת תעודת לידה מקורית (3

  .הבקשההחודשים שקדמו להגשת  6אשר הונפקה במהלך דת יושר מקורית, מאומתת ומתורגמת, תעו (4

הצגת חוזה עבודה מתורגם בשפה אותה מבין העובד הזר, הכולל אישור מתורגמן על נכונות התרגום  (5

הישראלי והן על ידי העובד הזר, וחתום אף בחתימת  מטופלבתוספת עותק באנגלית החתום הן על ידי ה

 עורך דין ישראלי המאשר כי החוזה תואם את חוקי מדינת ישראל ונהלי הרשות.

תעודה רשמית ממשרד ממשלתי רלוונטי במדינת המוצא לפיה העובד הזר עבר הכשרה לסיעוד במוסד  (6

 המוכר על ידו.

בבית חולים או מוסד שנערכו בדיקות רפואיות  על ,משרד העבודה או הבריאות במדינת מוצאמרפואי אישור  (7

נקבע כי העובד  ןה, בהבמהלך שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשמוכרים על ידי הנציגות, רפואי 

ל אחת או יותר מהמחלות הבאות: שחפת, דלקת כבד, עגבת, זיבה, שבין היתר בריא וכי אינו חולה או נשא 

, באותה מדינה במדינת המוצא על חשש למחלות מדבקות אחרותישראל במידה וידוע לנציגות  איידס וצהבת

 .העובד אינו חולה או נשאלדרוש מסמכים נוספים על מנת לוודא כי רשאית הנציגות 

לעברית או אנגלית, חתום ע"י  ומתורגם מסמך שהוכן על ידי הלשכה הפרטית בשפה המובנת לעובד הזר (8

את הזכותון לעובדים זרים ומידעון בדבר הודעה מוקדמת המפורסמים באתר ל הלשכה הפרטית, הכולל מנה

, גובה העובדים הזרים במשרד הכלכלהפרטיו ומספר הטלפון של ממונה זכויות האינטרנט של הרשות, 

בד הזר והתשלום החוזי שהלשכה הזרה רשאית לגבות ממנו, אומדן השכר והתשלום המותר לגביה מן הע

, גיל, מטופל, תיאור העבודה ותקופת העבודה ובכלל זה: מין המטופלוניכויים מן השכר, מידע בדבר זהות ה

ול מיוחד הדורש התמצאות רפואית, קרובים נוספים של זקוק לטיפ מטופלמשקל, אופי המוגבלות, האם ה

, סוג המגורים שיסופקו לעובד מטופל, אזור גיאוגרפי ומקום מגורי המטופלהמתגוררים בבית ה מטופלה

  הזר וכיוב'.

וך בתוקף וון תיייאישור ממשרד העבודה המקומי שהלשכה הזרה אשר גייסה את העובד הינה בעלת ריש (9

 במדינה הזרה.

 עם קבלת ההברקה, יש לבצע התאמה בין הנתונים המוצגים בהברקה לבין המסמכים שהגיש העובד הזר.  .ג.3.ה

 30אחד או יותר מן המסמכים הנדרשים לעיל, יתבקש העובד הזר להשלימם בתוך  גככל שהעובד הזר לא הצי .ד.3.ה

 לעובד הזרהנציגות ככל שהמסמכים הנדרשים לא הומצאו, תסורב הבקשה והודעה על כך תישלח ע"י  יום.

 וליחידת טיפול בעובדים.

הה בעבר בישראל והאם יש לו קרובי משפחה מדרגה שבין היתר האם העובד  ייבדק העובד הזר יוזמן לראיון בו .ה.3.ה

יחידת  בשפה אחרת שאושרה על ידיאו  ידיעותיו של העובד בשפה האנגליתבדים בישראל, ראשונה החיים או עו

 ופרטיםהכשרתו הסיעודית של העובד  ,שתאפשר רמת תקשורת סבירה בישראלדיבור  בדגש על, טיפול בעובדים

 , בני משפחה המתגוררים עם המטופל, גילו, משקלו, מקום מגוריו, סוג וצרכי הטיפולמטופלה)מין  מטופלבנוגע ל

 וכיוב'(.
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שהעובד הבין את ולהחתימו על מסמך הצהרה המתורגם לשפת העובד ולאחר הסביר לעובד על הקונסול ל .ו.3.ה

השיוך הגיאוגרפי של העובד  ההגבלות המיוחדות החלות על עובדי סיעוד זרים בישראל,  תוכנו.במסמך יפורטו

ההגבלות שיחולו לגבי מעברים לאזורים , הסבר לגבי המיועד מטופל הסיעודיבישראל בהתאם למקום מגורי ה

בקרה על מספר מעברים של העובד הזר בין אחרים, חובת מתן הודעה מראש קודם עזיבת מטופל סיעודי, 

אין לעובד בני משפחה מדרגה ראשונה בישראל, כי נמסר לו זכותון בשפה שמעסיקים לאחר ההגעה לישראל, 

וכי , העובד מבין את חוזה העבודה המובנת לו וכי הוא מסכים לנטילת טביעות אצבע ממנו עם הגעתו לישראל

בהתאם לתקנות הכניסה . במהלך שהותו בישראלאליו הוזמן ת ענף העבודה אין באפשרות העובד לשנות א

 מסמך. מסמך זההעובד חתם על  נוכח כילישראל, לא ניתן להנפיק אשרה לעובד הזר אם הקונסול לא 

 ההצהרה יישמר בקונסוליה.

, על פי שיקול דעתו באפשרות הקונסול בנציגות ישראל בחו"ל לערוך בדיקות נוספות בעניינו של העובד הזר .ז.3.ה

למתן רישיון ישיבה  סמכויותיו הקונסולריות, לצורך בחינת עמידת העובד הזר בתנאים ובדרישותלובהתאם 

במידה והקונסול מסתייג מאישור הבקשה להזמנת העובד, תועבר הסתייגותו בכתב  .סיעוד 1ועבודה מסוג ב/

 בבקשה.  תמטפלאשר יחידת טיפול בעובדים  לבחינת 

אשרת , יוזמן העובד לקבלת ונמצא כי העובד הזר עמד בתנאים ובדרישות ועבר את הראיון בהצלחה במידה .ח.3.ה

 .מיום הכניסה לישראל סיעוד שתוקפו לחודש בלבד 1רשיון ישיבה ועבודה מסוג ב/כניסה ו

יום,  30בנציגות ישראל. בחלוף  1מועד קבלת הרישיון מסוג ב/ימים מ 30על העובד הזר להיכנס לישראל בתוך  .ט.3.ה

 יפוג תוקף הרשיון.

את  ליחידת טיפול בעובדיםעל הלשכה הפרטית להעביר עם הגעתו של העובד הזר למעבר הגבול בישראל,  .י.3.ה

וללא תלות בתוקפו של היתר  ,לתקופה של שנה 1מסוג ב/ -בד לצורך הארכת  תוקף רישיון הישיבה ופרטי הע

 ההעסקה.

 

 סיעוד 1ארכת רשיון ישיבה מסוג ב/ה .ו
 

מידי שנה יש להאריך את  על כן סיעוד אם רישיון עבודתו בישראל אינו בתוקף, זר בענף החל איסור להעסיק עובד  .1. ו

 .סיעודזר בענף ה לסיעוד שניתן לכל עובד 1רישיון הישיבה מסוג ב/

ימים לפני תום תוקף הרישיון  90-ל 60בין וגשו יבענף הסיעוד לעובדים זרים  1הארכת רשיון ישיבה מסוג ב/בקשות ל .2. ו

  .בלבד רשום המטופל הבית הפרט כההלש ע"י םליחידת טיפול בעובדיבאמצעות טופס מקוון הקודם של העובד הזר, 

ובכפוף לעמידה בתנאים הבאים הטופס המקוון  באמצעותתהא  בקשה להארכה על ידי הלשכות הפרטיותההגשת  .3. ו

 במצטבר:

  להלן:כלל המסמכים המפורטים המצאת  .א.3.ו

באמצעות אתר האינטרנט  בלבד ישראליהאגרה תשולם בכרטיס אשראי  ,זר עובדתשלום אגרת רישיון ל (1

 .קישור לתשלום ,של רשות האוכלוסין וההגירה

https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=19&catalog=4&category=invalid&language=he
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באמצעות לשכה טופס הבקשה יוגש  של עובד זר בענף הסיעוד,טופס בקשה להארכת רישיון שהייה ועבודה  (2

קישור . הטופס נמצא באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה .בנפרד זר עבור כל עובדפרטית, 

 לטופס.

ממועד  חודשים לפחות 18–בתוקף ל . על הדרכון להיותעבורו מוגשת הבקשהזר ה עובדהשל  צילום דרכונו (3

 .הארכת הרישיון המבוקש

 שוהים בארץ.הבני משפחה מדרגה ראשונה )הורים, בני זוג, ילדים( של העובד  היעדר .ב.3.ו

, עליו לעמוד בנוסף לתנאים 1חודשים מיום כניסת העובד לישראל לראשונה ברישיון ב/ 51במידה ועברו מעל  .ג.3.ו

 המפורטים לעיל, אף בתנאים הבאים:

 לפחות שנה באופן חוקי על ידי בעל ההיתר המבקש להמשיך ולהעסיק את העובד הזר.העובד מועסק  (1

המציא חוות דעת עו"ס מטעם שירותי הרווחה או רופא או אח מוסמך בנוגע לקשר  או מי מטעמו מטופלה (2

בה מצויין כי הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי  ,לעובד הזר מטופלוהתלות בין ה

. חוות הדעת תומצא כתנאי להארכה הראשונה בלבד )מעבר מטופלתגרום לפגיעה קשה ב ופלמטלאותו 

 . מטופלחודשים( ולא תידרש כתנאי להארכות נוספות בעתיד אצל אותו  51-ל

או דרכונו הזר  קף ההיתרהארכות תוקף רישיון לעובד העומד בתנאי סעיף זה תהא לשנה או בכפוף לתו (3

  ינהם.לפי המוקדם מב של העובד,

 .במשרדיה לשמור את מסמכי המקור של כל בקשהעל הלשכה הפרטית החובה  .ד.3.ו

 :הליך הטיפול .4. ו

 .במערכת אביבהבקשה  ט אתוקלייחידת טיפול בעובדים עובד  .א.4.ו

בארץ יבדוק האם לעיל,  2בהתאם לסעיף ה.יוודא עמידת העובד הזר בתנאים ובדרישות יחידת טיפול בעובדים עובד  .ב.4.ו

יוודא , וכי עודנו בתוקף מטופלה בהיתר שליבדוק כי לא חל שינוי עובד, מדרגה ראשונה של השוהים בני משפחה 

להוראות בהתאם העובד  רשיוןן מניעה אחרת להארכת באמצעות הלשכה הפרטית, וכי אי מטופלמשוייך להעובד כי 

 הבקשה במלואה. קליטתימי עבודה מיום  14הבקשה תטופל בתוך  נוהל זה.

כי לא הוגשו כלל המסמכים הנדרשים, ישלח באמצעות דואר אלקטרוני דרישה יחידת טיפול בעובדים מצא עובד  .ג.4.ו

לצורך השלמת התהליך, ויסגור את הבקשה במערכת הממוחשבת.  המסמכים החסריםללשכה הפרטית להמצאת 

  .להגיש בקשה חוזרת באמצעות הטופס המקוון עם כלל המסמכים הנדרשים על הלשכה הפרטית

רה, ניתן להאריך את תוקף ושיהבקשה עומדת בתנאים ובדרישות ואין מניעה לאכי יחידת טיפול בעובדים מצא עובד  .ד.4.ו

חודשים ממועד כניסתו לישראל  51. יחד עם זאת, הארכת רישיונו של עובד שחלפו לתוקף הדרכון בכפוף הרשיון

 . להמשיך להעסיקושל המעסיק המבקש  לראשונה כעובד זר, תהא כפופה גם לתוקף ההיתר

 חודשים 18 אינו עולה עלחודשים. במידה ותוקף דרכונו של העובד הזר  12נתן לתקופה מירבית של ירשיון העבודה י .ה.4.ו

 מועד פקיעת תוקף הדרכון. לפניחודשים  6-יה לתוקף הרשיון שיונפק לו יה, ממועד הגשת הבקשה
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 .הרשיוןינפיק ויעדכן הארכת תוקף הרישיון בתיק זר יחידת טיפול בעובדים עובד  .ו.4.ו

לשכה שמי של הלכתובת המשרד הררשום  בדוארבמרוכז ישלחו יבצירוף הטבלה המרכזת מדבקות הרישיון  .ז.4.ו

ישמור יחידת טיפול בעובדים עובד  .עם היחידהמראש או באמצעות מסירה ידנית בתיאום  מגישת הבקשה פרטיתה

 בתיק הלשכה הפרטית.מספר הדואר הרשום עותק של הטבלה המרכזת בצירוף 

ימים מיום  14 עד להדביק את רשיונות העבודה בדרכונים של העובדים הזרים תוך מחוייבתהלשכה הפרטית  .ח.4.ו

  קבלתם.

שלח תוהבקשה תסורב לפי נוהל זה, עומדת בתנאים ובדרישות  אינהכי הבקשה יחידת טיפול בעובדים מצא עובד  .ט.4.ו

אפשרות להגשת וכן דרישת יציאה של העובד מן הארץ  תוךמנומקת, סרוב הודעת ללשכה הפרטית בדואר אלקטרוני 

בהתאם לנוהל הטיפול בבקשות ועררים על החלטות לשכות ומטה רשות האוכלוסין  - יום  21תוך  ערר פנימי

ודא כי המטופל קיבל את ההודעה וכן להסביר לו את על הלשכה הפרטית לו(. 1.6.0001וההגירה )נוהל מספר 

 מינהל אכיפה וזרים.וכן תשלח הודעת עדכון לבתיק זר בגיליון הרישום הממוחשב  סירוב הבקשה יעודכן תוכנה.

תחום הבמידה והחליט מנהל  .תחוםה , יועבר הערר לבחינת מנהלההחלטה לסירובעל פנימי ככל שיוגש ערר  .י.4.ו

סרוב מנומקת, עם דרישת יציאה של וללשכה הפרטית הודעת  מטופלשום לבדואר רלדחות את הערר, ישלח 

כד לחוק הכניסה 13לבית הדין לעררים בירושלים מכוח סעיף  ובציון האפשרות להגשת ערר העובד מן הארץ,

 .1952-לישראל, תשי"ב

להאריך את תוקף רישיון העבודה מצא עובד הלשכה כי הבקשה עומדת בתנאי ובדרישות ואין מניעה לאישורה, ניתן  .יא.4.ו

חודשים ממועד כניסתו לישראל  51בכפוף לתוקף הדרכון. יחד עם זאת, הארכת רישיונו של עובד זר שחלפו 

 לראשונה כעובד זר, תהא כפופה גם לתוקף ההיתר.

 18על חודשים. במידה ותוקף דרכונו של העובד הזר אינו עולה  12העבודה יינתן לתקופה מירבית של רישיון  .יב.4.ו

 חודשים לפני מועד פקיעת תוקף הדרכון. 6-חודשים ממועד הגשת הבקשה, תוקף הרישיון שיונפק לעובד יהיה ל

 ת הארכת רישיון.קעובד הלשכה יעדכן הארכת תוקף הרישיון בתיק הזר ברישומי רשות האוכלוסין וינפיק מדב .יג.4.ו

 יםמטופלמעבר עובד בין  .ז

 פעיליםתרי העסקה יים בעלי המטופלבין י לעבור רשאוהסתיימה העסקתו עובד זר המועסק בישראל כדין בענף הסיעוד  .1. ז

ואין צורך בקבלת במערכת הממוחשבת של הרשות, באמצעות לשכה פרטית ובכפוף לרישום  ,בענף הסיעוד וקףבתו

 מטופלחייב ליתן הודעה מראש בכתב ל מטופליחד עם זאת, עובד סיעוד העוזב  .הקודם למעבר מטופלהסכמת ה

 , "נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות".10.1.0001 בנוהלוללשכה הפרטית כמפורט 

)להלן:  , 2014-בענף הסיעוד( התשע"דמעבר עובדים זרים  לבקרה עבהתאם לתקנות הכניסה לישראל )אמצעי  .2. ז

ים לפחות, באופן מטופלהפסיק עבודתו אצל שלושה האחרונות שנתיים האשר במהלך  עובד זר "תקנות המעברים"(

 עובדיםבמינהל  סיעודתועבר הבקשה לבחינת אגף שמעלה חשש לניצול לרעה של האשרה ורשיון הישיבה שניתנו לו, 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/pre_notice_before_resignation_procedure/he/9.2.0011.pdf
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זרים. במסגרת בחינת הבקשה ובירור החשש לניצול לרעה כאמור, רשאי עובד האגף, בין היתר, לזמן את העובד 

כי אין  וימצאבמידה . לצורך מתן הזדמנות לעובד להשמיע טענותיו במשרדי האגף, לשימוע)באמצעות הלשכה הפרטית( 

כי  וימצאחדש. במידה  מטופלעסקתו על ידי עבודותיו של העובד משום ניצול לרעה, תאושר הבקשה לה םבנסיבות סיו

 עובד האגףרשאי ון הישיבה שניתנו לו, ימעידות על ניצול לרעה של האשרה וריששל העובד תיו עבודו םנסיבות סיו

רשיונו של העובד או לסרב חדש וכן לבטל את אשרתו ו מטופלשה להעסקתו על ידי קלדחות את הבהמוסמך לכך 

מסירת מכתב סירוב מנומק לעובד, בציון דרישת יציאה מן הארץ וכן בציון האפשרות להגשת ערר לבית להאריכם, תוך 

 כד לחוק הכניסה לישראל. 13הדין לעררים מכוח סעיף 

, 2014-ם זרים בענף הסיעוד(, התשע"דעובדיקביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת )בהתאם לתקנות הכניסה לישראל  .3. ז

עובד זר המגיע לעבוד בענף הסיעוד משויך לעבודה באחד מתוך שלושה אזורים שונים במדינה: תל אביב, מרכז או 

יעוד המשויך לפריפריה אינו רשאי לעבוד באזורים מרכז או תל אביב, ועובד המשויך לאזור מרכז אינו ספריפריה. עובד 

ב לוודא באמצעות הלשכה הפרטית ועיון בדרכנו של העובד הזר, כי הוא משויך לאזור ואזור תל אביב. חשרשאי לעבוד ב

קישור למפת החלוקה לפני תחילת ההעסקה של העובד הזר.  -המגורים הקבוע של המטופל הסיעודי בעל ההיתר

 לאזורים.

 נדרש להסדיר , חודשים מיום כניסתו לישראל כעובד זר בענף הסיעוד 51וטרם חלפו  מטופלסיים עבודתו אצל ש עובד .4. ז

 תוך תקופה שלהקדם ולכל המאוחר בבאמצעות לשכה פרטית מורשית, בעל היתר בתוקף,  חרא מטופלהעסקתו אצל 

 .מיום הפסקת העסקתו האחרונה ימים 90 עד

 פרטיתהעל העובד להתייצב בלשכה  ימים מסיום העסקתו, 7ולכל המאוחר בתוך אצל המטופל  סיום ההעסקהמיד עם  .5. ז

על הלשכה לתעד את הצעות העבודה המופנות  .עבודהולקבל הצעות חדשות ללעדכן את פרטיו על מנת  בה הוא רשום,

הלשכה תדווח  ,יסרב, מסיבות שאינן מוצדקות, לשלוש הצעות עבודהאו  בלשכה הפרטית לא יתייצבעובד ה. ככל שלעובד

נצל לרעה את רישיונו מאם העובד השקול יבחן את הנושא ואשר ירשות האוכלוסין אגף סיעוד בל באופן מפורטמיד ו על כך

ף זה ייכנס לתוקף ביום יסע ., זאת בכפוף לשימוע( לחוק1)א() 11בהתאם לסמכות לפי סעיף  ביטולובאופן המצדיק 

2.10.2022. 

 אחר. מטופלחודשים בישראל, אינו זכאי להסדיר העסקתו אצל  51 השליםהימים  90כי עובד אשר במהלך תקופת יודגש  .6. ז

חודשים בישראל  51חלפו  בטרםבבקשה להסדרת העסקתו  באמצעות לשכה פרטית יחד עם זאת, כל עוד פנה העובד

 החדש. מטופלוהבקשה עומדת בתנאים ובדרישות, ניתן לאשר הסדרת העסקתו אצל ה

לצד האמור, במידה והעובד עומד בקריטריונים הקבועים בנוהל להתרת העסקה קצרת מועד של עובדי סיעוד השוהים  .7. ז

(, 5.3.0004שים להחלפה זמנית של עובדי סיעוד שיצאו מישראל לחופשה באינטר ויזה )נוהל מס' חוד 51-62בישראל בין 

 ניתן יהא לאשר את המשך שהותו בישראל בהתאם לנוהל. 

הימים כאמור לעיל, תוך שהעובד והמטופל עומדים  90לשכה פרטית שתיווכה בין עובד זר למטופל חדש במהלך תקופת  .8. ז

על תיווך העובד ותחילת העסקת העובד אצל המטופל ליחידת טיפול בלשכות בתנאים ובדרישות לפי נוהל זה, תדווח 

 על קיום חובותיה לפיו.החדש, בהתאם לנוהל הלשכות הפרטיות תוך מסירת תצהיר מנכ"ל 

בהוראות נוהל ואם ההשמה עומדת בתנאים הקבועים של הלשכה הפרטית  דיווחתערוך בדיקה ל המערכת הממוחשבת .9. ז

בין  מנת מעבר) שלח ללשכה הפרטיתיתהדיווח קליטת השמה במחשבי הרשות, הודעה בדבר הבקשה לתעודכן  ,זה

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/special_restrictions_for_nursing_workers_wishing_to_replace_their_employer/he/מפת%20חלוקה%20גאוגרפית.jpg
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/special_restrictions_for_nursing_workers_wishing_to_replace_their_employer/he/מפת%20חלוקה%20גאוגרפית.jpg
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גילתה מניעה לאישור ההשמה ישלח ללשכה הפרטית  הממוחשבתת ערכהמאם בדיקת  (.מעסיקים/לשכותמטופלים/

על תשובת  המטופל או מי מטעמוובו פירוט סיבת הדחיה. על הלשכה הפרטית לידע את העובד הזר ואת  דו"ח שגויים

  .הרשות

בהתאם לתנאים ולדרישות לאישור ההעסקה מצאה מניעה נלא ש, וככל במחשבי הרשותלאחר קליטת מנת המעבר  .10. ז

 תאושר הבקשה ותירשם ההעסקה החדשה. כמפורט לעיל,

רכת אביב בין העובד , יבוצע קישור במעףתק 1ב/ברשיון מחזיק  מטופלבמידה והעובד שאושרה בקשתו להחלפת  .11. ז

 .קודםה ומטופלאצל  העסקה סיום ו החדש ויעודכןמטופלל

לשלוח באמצעות הלשכה הפרטית , עליו ףתק 1ב/ברשיון אינו מחזיק  מטופלשאושרה בקשתו להחלפת במידה והעובד  .12. ז

 .לעיל 'ובקשה להארכת רשיונו של העובד הזר, המשך הטיפול בבקשה יבוצע בהתאם לסעיף  יםדליחידת טיפול בעוב

יימה יום מן המועד בו הסת 90שחלפו מעל לאחר  מטופללהחלפת חריגה בקשה הלשכה הפרטית העבירה מידה וב .13. ז

לעובד שתינתן  ליחידת טיפול בלשכות, תוךוהיא תועבר העסקתו האחרונה של העובד, ככלל לא תאושר הבקשה, 

 .זה בכתבבענין  טענותיולהעלות את אפשרות 

ין יאשר יבחן האם מוצדק בנסיבות הענביחידת טיפול בלשכות  מוסמךהלבחינת הגורם טענות העובד בכתב תועברנה  .14. ז

ובין היתר יבחן האם קיימים טעמים מיוחדים אשר לא אפשרו לאותו  ,יום 90לאפשר העסקת העובד על אף חלוף מעל 

  .הימים 90במהלך עובד זר או לסוג עובדים זרים למצוא עבודה בענף הסיעוד 

פעל י ,יום 90ל מע חלוףין לאשר העסקת העובד על אף יכי קיימת הצדקה בנסיבות הענלא מצא הגורם המוסמך במידה ו .15. ז

 כלהלן:

ייערך לעובד שימוע ע"י הגורם המוסמך באגף הסיעוד, בכתב או בעל  ,סיעוד בתוקף 1במידה ולעובד רשיון ב/ .א15ז.

בו יתאפשר לו להשמיע טענותיו בנוגע לטעמים מיוחדים אשר לא איפשרו פה לפי שיקול דעת הגורם המוסמך, 

 לו להסדיר העסקתו בסיעוד ולשכנע כי יהא מוצדק בנסיבות העניין לאפשר לו למצוא עבודה בתחום הסיעוד. 

 ירשום נמצא כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים לאפשר לעובד הזר להמשיך ולעסוק בתחום הסיעוד,במידה ו  .ב15ז.

להסדיר ללשכה הפרטית כי ניתן  במערכת המומחשבת וכן יעביר הודעה הודעהבאגף הסיעוד הגורם המוסמך 

 .ימי עבודה 14העסקתו אצל המטופל הסיעודי המבקש להעסיקו וזאת בתוך 

תירשם הערה במערכת ימים,  90נמצא כי אין מקום לאשר את בקשתו של העובד הזר להסדרת העסקתו לאחר   .ג15ז.

יכין העובד המוסמך מכתב סירוב מנומק ובו בנוסף, אין להסדיר את העסקתו של העובד הזר.  המומחשבת לפיה

של העובד הזר וכן הודעה כי ככל שלא יצא מהארץ במועד  יום וביטול רישיונו 30דרישת יציאה מן הארץ בתוך 

על  .זרהפרטית אליה משויך העובד הלשכה ל. מכתב זה יועבר הוא יהא צפוי למעצר ולהרחקה מישראלהאמור 

המכתב ולאשר קבלת המכתב על ידי העובד מיום קבלת  ימים 7 בתוךעובד הזר הלשכה הפרטית להעביר ל

 .הזר

הלשכה הפרטית ובו שלח לעובד מכתב סירוב מנומק באמצעות יי –בתוקף  סיעוד 1רשיון ב/במידה ולעובד אין  .ד15ז.

החלטת הסירוב תעודכן בגיליון הרישום והעתק ממנה יישלח למינהל  .ימים 14דרישה ליציאה מישראל בתוך 

 אכיפה וזרים.
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אף חריגה מבלי שהגיש בקשה על ידי מינהל אכיפה וזרים ימים ונעצר  90כדין מעל בסיעוד  הועסק אעובד של .ה15ז.

  בהתאם לנהלים.והחלטה בעניינו תתקבל  יקורת גבולותיועבר לשימוע בפני ממונה ב ימים, 90בחלוף 

 שסיימו עבודתם בישראל עובדים זריםיציאת  .ח

ממועד סיום , הנספרים יםיום נוספ 60ד להישאר בישראל ע רשאי ,בישראל החוקית אשר סיים עבודתוזר עובד  .1. ח

עד  על העובד לצאת מישראללצורך קבלת שכרו, טיפול בחפציו והתארגנות ליציאה מישראל.  העסקתו האחרונה,

 ההתארגנות.תום תקופת 

  תקופת ההתארגנות.משך לעובד הזר ל ישיבה כלשהו אין להנפיק רישיון .2. ח

 בתקופת ההתארגנות העובד אינו רשאי לעבוד.  .3. ח

. ואולם, אכיפה )משמורת ו/או הרחקה(, לא יינקטו נגד העובד הליכי האמורה במשך תקופת ההתארגנותככלל,  .4. ח

נהלי  הוראה מהוראותאו כי הפר  הפר את תנאי רישיון הישיבה והעבודה שלו בישראל העובדכי מצא יויבמידה 

לשימוע בכפוף  ,מישראלו הרחיקול עצרולאין מניעה בין אם במהלך תקופת ההתארגנות ובין אם לפניה,  הרשות,

 , בהתאם לנהלי אכיפה.כדין ה ביקורת גבולות והוצאת צו הרחקהבפני ממונ

למעט  ,ימים 60-מעבר ל ,מטופללבין אם לעובד ותקופת התארגנות, בין אם  הארכת משךתתאפשר לא ככלל,  .5. ח

  .רשותהגורם המוסמך בע"י  שיאושרוחריגים מקרים 

יא לחוק עובדים זרים ולתקנות עובדים זרים 1קדון בהתאם לסעיף יסיעוד אשר הופקד עבורו פבענף העובד זר  .6. ח

לצאת מישראל שלא לצורך יציאה זמנית, נדרש להגיש ליחידת  עומדואשר , 2016-התשע"ו (,זרים פיקדון לעובדים)

או חברת  פרטיתהלשכה הבאמצעות  בקשה לתשלום כספי הפיקדון )בין אם בעצמו ובין אםשל הרשות  נותהפיקדו

 ואם עשה כן, ויצא מישראל במועד, הואימי עבודה טרם מועד יציאתו מישראל  10לפחות , הסיעוד המעסיקה אותו(

יהא רשאי לקבל את כספי הפקדון שהצטברו עבורו, לאחר ניכויים כדין, בדלפק הבנק המנהל את כספי הפקדון 

פיקדון לעובדים זרים בשדה התעופה בן גוריון, לאחר שעבר את ביקורת הגבולות. לפרטים לענין זה ראו נוהל 

 .9.0.0003 נוהלהמפורסם באתר האינטרנט של הרשות בקישור: 

 תחולה .ט

 בקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נוהל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהן, תטופלנה בהתאם להוראות הנוהל המעודכן.

 

 החוק וסעיפיו .י

 1952-תשי"ב, חוק הכניסה לישראל

 1974-, תשל"דתקנות הכניסה לישראל)א( ל5תקנה 

 2014 - (, התשע"דקביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעודתקנות הכניסה לישראל )

https://www.gov.il/he/Departments/policies/deposit_monies_foreign_workers_constructions_technology_procedure
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 2014 -התשע"ד ,תקנות הכניסה לישראל )אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד(

 1991 - חוק עובדים זרים, תשנ"א

 1959 - , תשי"טקהסוחוק שירות התע

 

  ספחיםנ .יא

 
 לעובד סיעוד זר לישראלכניסה בקשה למתן אשרת  - 1נספח 

 התחייבות למעסיק וללשכה פרטית המזמינים עובד סיעוד זר מחו"לכתב  – 2נספח 

 עובד זר בתחום הסיעודטופס להארכת רישיון  - 3נספח 

 דו"ח ביקור טרום השמה – 4נספח 

  טופס קורות חיים להזמנת עובד זר בסיעוד – 5נספח 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/appendix_A_siud.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/appendix_b_siud.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/appendix_C_siud.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/appendix_D_siud.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/appendix_E_siud.pdf

