
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין אפשרות בידוד של עובד זר ומימוש הנחיות רשות האוכלוסין  לשכה פרטיתטופס הצהרת 

 בעניין נגיף הקורונה

 

 ,רב שלום

 

אני הח"מ, ____________________ ת.ז. _____________________מנכ"ל ומורשה 

(  "הלשכה"חתימה של הלשכה הפרטית )שם(  _____________ ח.פ. ___________ )להלן: 

להזמין לישראל עובד זר עבור מטופל סיעודי במסגרת מתווה הרשות העדכני אשר המבקשת 

 , כלהלן:בשמי ובשם הלשכה ומתחייב,מצהיר ,  24.08.20פורסם ביום 

 

לאור התפשטות נגיף הקורונה ובהמשך להנחיות משרד הבריאות הישראלי לפי צו בריאות העם 

 -( )בידוד בית( )הוראת שעה( ולמדיניות רשות האוכלוסין וההגירה2019)נגיף הקורונה החדש 

 

 לישראל של העובד הזר  להזמנה –זה הסכמת רשות האוכלוסין וההגירה ב הריני לבקש

העובד "________________ דרכון ______________ מדינה __________ )להלן: 

( לצורך מתן טיפול סיעודי עבור המטופל _________________ ת.ז. "הזר

(, תוך החרגת העובד הזר מהגבלות הכניסה של "המטופל"________________ )להלן: 

 זרים לישראל בתקופת פנדמיית הקורונה. 

 ישמש_______________ מס' הנייד ________________. פרטי הנציג מטעם הלשכה 

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

ות בבידוד במקום שאינו ביתו של המטופל והעומד לשה- יולישראל עלהעובד הזר  הגעת

ימים לפחות, וכי יתכן ותקופה זו תוארך אם ימצא  14בהנחיות משרד הבריאות, במשך 

 כי לעובד תסמיני מחלה וכו' הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

  הנחיות הבידוד באתר משרד הבריאות: המתווה העדכני של הרשות ואת קראתי את

שלא על חשבון , -הזר כי ישנם תנאי בידוד נדרשים לעובד , בדקתי ומצאתיהנחיות בידוד

 - להודעת הרשות 4סעיף תנאים המפורטים בהתאם להזר והעובד 

  בהתאם  , ובכלל זה שירותים נלוויםמטההמצוינת דני בכתובת יבאופן יח

 .להודעת הרשות 1למפורט בסעיף ד.

 במלונית י בידוד תנא ובידיעת העובדלבקשת המעסיק  הסדרתי לעובד הזר

, אשר אושרה על ידי הרשות לשמש כמקום בידוד למספר המצוינת מטהבכתובת 

כן אני  .)להלן: "הקפסולה"( להודעת הרשות 2עובדים בהתאם למפורט בסעיף ד.

המשויכים לאותה מתחייב כי עובד זה, יחל עבודתו יחד עם יתר העובדים הזרים 

   .קפסולה

  מינהל עובדים זרים 

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


 
 

 

 
 
 

 מינהל עובדים זרים       
 

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

  ._______  )להלן: "מקום הבידוד"(____בכתובת להלן: ______________________

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

או הדבקה וכו' במשך תקופת הבידוד, אדאג שיסופק מקום בידוד וצרכי העובד הזר גם 

 שלא על חשבון העובד הזר.במשך תקופת הבידוד הנדרש, 

  הסברים בעל פה ובכתב בשפה שמבין על וידאתי כי העובד קיבל ממני ו/או מנציג לשכתי

חובותיו בעת הבידוד, על השירותים שיקבל, על כך שהוא יודע כי ישהה בבידוד עם 

, ועל מספר טלפון נייד של נציג הלשכה ככל שמגיע לבידוד בקפסולה -עובדים נוספים

 ת או הופעת תסמינים. אליו יתקשר במקרה של שאלות, בעיו

 העובד המבודדעמוד בקשר עם הלשכה באמצעות עובדיה המורשים ת כי אני מתחייב 

מידי יום, לוודא שהוא מקבל את כלל השירותים הנדרשים ולטפל בכל בעיה במקום 

 הבידוד.

 חל איסור לעובד להשתמש בתחבורה ציבורית עת הגעתו לישראל ועל הלשכה י ידוע לי כ

לדאוג לאיסוף העובד הזר משדה התעופה ולהעבירו הישר למקום הבידוד. ככול שמדובר 

נציג לשכתי או לשכה אחרת אשר אושר לה לבודד עובדים אדאג כי  -בבידוד בקפסולה

 הלשכה האחרתבד בתיאום מול ידאג לפגוש ולהסיע את קבוצת העובאותה קפסולה, 

 ואוודא רישום הנציג ופרטי ההסעה. 

  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

העובד הזר יפר איסור זה הוא צפוי כי יבוצעו ביקורות במקום וככל והקורונה, וכן ידוע 

לסנקציות בהתאם לסמכויות משרד הבריאות וכן למעצר ולהרחקה מישראל, לאחר 

לעובד הזר, ולדווח מיד למשרד הבריאות אם העובד  שימוע,  ואני מתחייב להבהיר זאת

 הזר יפר את הבידוד ו/או אם העובד יגלה תסמינים שיכולים להיות תסמיני מחלה.

  למעסיק בהסדרת הביטוח  כי הלשכה באמצעות עובדיה המורשים תסייעאני מתחייב

שיהא בתוקף החל ממועד הנחיתה בישראל, במשך תקופת הבידוד הרפואי לעובד הזר 

 ובמהלך תקופת עבודתו של העובד.

 

  כן, אוודא כי העובד קיבל הסברים בעל פה ובכתב לגבי תסמיני מחלה אפשריים עליהם

על תסמינים או חולי, אני מתחייב כי  ידווחיש לדווח בזמן הבידוד. במקרה שעובד 

. ככול - יההוראות ולמלא אחר חברת הביטוח הלשכה תסייע לעובד ליצור קשר מידי עם 

חברת הביטוח בקשר עם כי הלשכה תעמוד ייב שמדובר בבידוד בקפסולות, אני מתח

 ולקבל הוראות והנחיות ממשרד הבריאות ורשות האוכלוסין לגבי העובדים האחרים 



 
 

הנמצאים עם העובד באותה קפסולות ולסייע לעובדים למלא אחר הוראות והנחיות 

 משרד הבריאות. /חברת הביטוח 

 

 

 מינהל עובדים זרים 
 

 

   את הזמנת העובד ידוע לי כי הרשות רשאית לפי שיקול דעתה שלא לאשר ללשכה

אם יעלה חשש כי  ,במסגרת המתווהשיתבקש להזמינם  הנוכחי או עובדים זרים אחרים

 ההסדרים לפי חוזר זה או לפי הנהלים הרגילים לא יתקיימו או הופרו.

  הרישיוןמהווה הפרה של תנאי  ההתחייבות שלעילהפרת אחד או יותר מתנאי ידוע לי כי, 

 נתןשיי הרישיוןביטול, התליה, סיוג או התניה של , עלולה לגרור אחריה אי חידושו

הלשכה כתנאי  שהפקידהלפי החוק ו/או לחילוט מלא או חלקי של הערבות  הללשכ

 .לקבלת ההיתר

 

 

 :ולראיה באתי על החתום 

 

 

 _________________:   תאריך: _________________ שם מלא

 

 

 חתימה וחותמת:___________

 


