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, לפטור תנוהל טיפול בבקשות מטעם מטופלים סיעודיים המעסיקים שני עובדים זרים בקורת גג אח

 מחובת הלנת עובד זר לגבי אחד מהעובדים 

 רקע .א

בעניין "נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר חדש/הארכת היתר  9.2.0002על פי פסקה א' לנוהל מספר 

(, רק מטופל הזקוק לטיפול במשך רוב "נוהל הטיפול בבקשה להיתר"להעסקת עובד זר בענף הסיעוד" )להלן: 

-רים, התשנ"איג' לחוק עובדים ז1שעות היממה, זכאי להיתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לפי סעיף 

(. כלל זה מהווה איזון בין הרצון לאפשר טיפול סיעודי בביתו של קשיש או אדם "היתר העסקה")להלן:  1991

עם מוגבלות, לבין הצורך למנוע פגיעה בעובדים ישראלים העוסקים בעבודות סיעוד לפי שעות, כך שמטופל 

 ך בעובד ישראלי.  סעודי הזקוק לטיפול בשעות היום בלבד, יוכל להיעזר לצורך כ

קבעה כי "תנאי לקבלת היתר להעסקת עובד זר  12.05.09מיום  147בהתאם לאמור, החלטת ממשלה מספר 

 .."..בענף הסיעוד הוא שמבקש ההיתר יתחייב, כי העובד הזר יתגורר עמו

ההגירה )להלן: האוכלוסין ועם זאת, החלטת הממשלה הנ"ל הסמיכה ועדה מייעצת להמליץ לראש רשות 

"מנכ"ל הרשות"( על קביעת אמות מידה לחריגים בכל הנוגע להלנת עובד זר שלא בבית המטופל, ככל 

 שיתברר כי קיים צורך כזה.  

לאחר בחינת הסוגיה כולה, הצוות מצא כי חובת הלינה בבית המטופל מבטיחה שמתן השירותים למטופל אכן 

נוסף, מצא הצוות כי מתן אפשרות לעובד זר שלא ללון בביתם של יתקיים בכל השעות שהמטופל נדרש להן. ב

מטופלים מסוימים, עלולה להוביל לפגיעה קשה במטופלים סיעודיים אחרים, ובמיוחד אלו הזקוקים לטיפול 

אינטנסיבי בשעות הלילה, נוכח העדפתם של חלק מהעובדים הזרים לעבוד בבתי מטופלים סיעודיים מבלי 

י אפשרות זו גם מאפשרת לעובד הזר לעבוד בשעות הערב או הבוקר המוקדמות בעבודות להתגורר איתם, וכ

שש להשתקעות פרטיות אחרות בניגוד לתנאי רישיון עבודתו, או להתגורר בתאים משפחתיים, דבר המעלה ח

 אותם עובדים במדינה.

בבית אחד, אכן יש מקום יחד עם זאת, הצוות מצא כי במקרים בהם ישנם שני עובדים זרים מועסקים כדין 

שהרשות תשקול קביעת פטור מחובת הלנת אחד מהעובדים הזרים בבית מטופל סיעודי, בכפוף לתנאים 

 מיוחדים כפי שיפורט להלן בנוהל זה.

 , ולאחר לימודן, המנכ"ל קיבל את ההמלצות.28.10.14המלצות הצוות הועברו למנכ"ל הרשות ביום 

 ת הצוות.נוהל זה מהווה יישום של המלצו

 

 מטרת הנוהל .ב

נוהל זה בא לפרט את אופן הטיפול בבקשות של מטופלים סיעודיים שלהם שני עובדים זרים לסיעוד 

 מועסקים כדין תחת קורת גג אחת, לבקש פטור מהחובה להלין את שני העובדים הזרים בו זמנית בביתם.ה
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 תנאים כלליים להגשת הבקשה .ג

 ידי מטופלים סיעודיים העומדים בתנאי סף כלהלן: בקשה לפי נוהל זה ניתן להגיש רק על .1.ג

.א. לנוהל 3)או יותר(, בהתאם לסעיף ג. שני עובדים זריםמעסיק יחיד בעל היתר להעסקת  .א.1.ג

 הטיפול בבקשה להיתר.

זרים המתגוררים תחת קורת גג אחת ומקיימים משק בית  שני עובדיםשני מטופלים המעסיקים  .ב.1.ג

 משותף.

בור מטופל סיעודי המעסיק רק עובד זר אחד בלבד, תדחה על הסף בקשה לפטור מחובת ההלנה ע

 אשר צוינה לעיל. 12.05.09מיום  147 'חלטת הממשלה מסהבהתאם להוראות 

 

 תנאים ודרישות .ד

 :בקשה ראשונה להעסקה ללא לינה

 בן משפחתו/ בקשה מכוח נוהל זה תוגש באמצעות מכתב הסבר מנומק וחתום על ידי המטופל הסיעודי/ .1.ד

אפוטרופסו החוקי. במכתב יפורטו הנסיבות החריגות בגינן מבקש המטופל להלין אחד משני העובדים 

הזרים המועסקים בבית המטופל מחוץ לביתו, הסבר לגבי ההתמודדות עם אי זמינות אחד העובדים 

 לבקשה יצורפו המסמכים הבאים: ,הזרים בשעות הלילה ככל שתאושר הבקשה

 המלמדים על מצבו של המטופל. מסמכים רפואיים עדכנים .א.1.ד

תצהיר המטופל אשר נחתם בפני עו"ד לפיו ידוע לו והוא מתחייב כי אם בקשתו לפטור מחובת  .ב.1.ד

ההלנה תאושר, יהא עליו לשלם לחשבון הבנק של העובד הזר שלא ילון בביתו, שכר מינימום 

שכירות עבור לפחות ותנאי העסקה אחרים המתחייבים על פי דין העבודה החל בישראל, דמי 

מגורים סבירים עבור העובד הזר והוצאות נלוות מתחייבות כגון ארנונה עבור מגורי העובד  הזר 

הנפרדים, בניכוי הוצאות מותרות לפי תקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

ת עובדים תקנו")להלן:  2000-תנאים הוגנים( )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, תש"ס

 (. "זרים )ניכויים(

 במידה והמטופל הינו חסוי, יש לצרף לבקשה צו מינוי אפוטרופוס מקורי או העתק נאמן למקור. .ג.1.ד

אישור עו"ס של הלשכה הפרטית בו רשום המטופל הסיעודי כי לא תהיה בשהות מטפל אחד בלבד  .ד.1.ד

טיפולי בלתי סביר על בבית המבקש/ים בשעות הלילה להוות פגיעה בטיפול במטופל/ים או עומס 

 העובד הזר הנשאר ללון בבית.

 בלבד. liveout@piba.gov.ilבאמצעות דואר אלקטרוני בקשות מכוח נוהל זה תוגשנה  .2.ד
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 :ארכת אישור העסקה ללא לינהבקשה לה

 אישור העסקת העובד הזר ללא לינה יצורפו המסמכים הבאים: להארכתלבקשה  .3.ד

 נסיבות בקשת הארכה.יפורטו מכתב ובו  .א.3.ד

אישורים על הפקדת משכורתו של כל אחד מהעובדים הזרים המועסקים על ידי המבקש לחשבון  .ב.3.ד

 בנק על שמו של כל עובד כמתחייב מתנאי היתר ההעסקה.

עבור מגורים סבירים והוצאות נלוות מתחייבות כגון הוכחות לתשלום המטופל את דמי השכירות  .ג.3.ד

הזר הנפרדים, בניכוי הוצאות מותרות לפי תקנות עובדים זרים  ארנונה עבור מגורי העובד

 .)ניכויים(

אישור עו"ס של הלשכה הפרטית בו רשום המטופל הסיעודי כי לא תהיה בשהות מטפל אחד בלבד  .ד.3.ד

בטיפול במטופל/ים או עומס טיפולי בלתי סביר על  בבית המבקש/ים בשעות הלילה להוות פגיעה

 העובד הזר הנשאר ללון בבית.

 הליך הטיפול .ה

 עובד הרשות יבדוק את עמידת המטופל בכל התנאים והדרישות המופיעים לעיל. .1.ה

במידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הסף לאישור בהתאם לסעיף ג' דלעיל, ישלח עובד הרשות מכתב  .2.ה

 סיבת הדחיה.סירוב למטופל בציון 

במידה והבקשה עומדת בתנאי הסף כאמור, תועבר הבקשה לבדיקה של ועדה מקצועית מייעצת הפועלת  .3.ה

לפי סעיף ו לנוהל הטיפול בבקשה להיתר, אשר תעיין במסמכים רפואיים ומסמכים אחרים שיצורפו 

לן: "הממונה"(,  )לה 1991-לחוק עובדים זרים, התשנ"א 1לבקשה ותמליץ בפני הממונה כהגדרתו בסעיף 

 אחד ללא לינה בבית המטופל. האם להתיר העסקת עובד זר

בבואה להמליץ לממונה, על הוועדה לשקול, בין היתר, אם העסקת העובד ללא לינה תפגע באיכות  .4.ה

 הטיפול הניתנת למטופל בהתחשב בצרכיו ובתפקודו במהלך הלילה.

בבקשה תשלח תשובה בכתב בדואר המלצתה המנומקת לממונה, והחלטת הממונה  הועדה תעביר .5.ה

 למטופל, תוך עדכון ההחלטה במערכת הממוחשבת של הרשות. 

 ינתן לשנה אחת בלבד.החליט הממונה על אישור הבקשה, האישור י .6.ה

ככול שמטופל שבקשתו אושרה כאמור יבקש להעסיק עובד זר בהתאם לאישור המיוחד שהוא קיבל, יהא  .7.ה

עליו להעביר לרשות תצהיר העובד הזר אותו הוא מבקש להלין מחוץ לביתו, אשר נחתם בפני עו"ד, 

ידוע לו כי  המפרט כיבשפה המובנת לו )ואם אינו דובר אנגלית או עברית, אזי בתרגום נוטריוני לעברית(, 

ככל שתאושר הבקשה הוא לא ילון בבית המטופל, אך המטופל יספק לו מגורים חילופיים על חשבון 
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המטופל, תוך ביצוע ניכויים כדין לפי תקנות עובדים זרים )ניכויים(, וכי הוא אינו רשאי לעבוד בעבודה 

שכר מינימום חודשי כדין אחרת או אצל מטופל אחר בשעות שאינו בבית המטופל, וכן כי הוא זכאי ל

 לפחות בגין משרה מלאה לפחות בגין כל חודש עבודה.

 

על החלטות המתקבלות מכוח נוהל זה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט  .ו

 יום.  45לעניינים מנהליים, בתוך 

 

 החוק וסעיפיו .ז

 1991-לחוק עובדים זרים, התשנ"א 1סעיף  .1.ז

זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור ניכויים מהשכר בעד תקנות עובדים  .2.ז

 )להלן: תקנות עובדים זרים )ניכויים(( 2000-מגורים הולמים(, תש"ס

 

 נספחים .ח

 תצהיר המטופל –נספח א'  .1.ח

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישראל  נת    מדי
וההגירה ן  סי כלו  רשות האו

טיפול בבקשות מטעם מטופלים סיעודיים  - 9.2.0009נספח א' לנוהל 
 הלנת עובד זר המעסיקים שני עובדים זרים בקורת גג אחת, לפטור מחובת

 לגבי אחד מהעובדים

  

 תצהיר

 

___, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת אני הח"מ _______________, הנושא ת.ז. __________

 האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן: 

תצהיר זה תומך בבקשתי לקבל פטור מחובתי להלין את העובדים הזרים המועסקים על ידי בביתי, המוגשת לפי  .1

מטעם מטופלים סיעודיים המעסיקים שני עובדים זרים בקורת גג  "נוהל טיפול בבקשות 9.2.0009נוהל מספר 

 אחת, לפטור מחובת הלנת עובד זר לגבי אחד מהעובדים" של רשות האוכלוסין וההגירה.

ידוע לי ואני מתחייב כי אם בקשתי הנ"ל תאושר, יהא עלי לשלם לחשבון הבנק של העובד הזר המועסק על ידי אך  .2

 הסכומים כלהלן:  אשר לא ילון בביתי, את כל

 שכר מינימום לפחות ותנאי העסקה אחרים המתחייבים על פי דין העבודה החל בישראל. א.

ב. דמי שכירות עבור מגורים סבירים עבור העובד הזר והוצאות נלוות מתחייבות כגון ארנונה עבור מגורי העובד 

ר העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הזר הנפרדים, בניכוי הוצאות מותרות לפי תקנות עובדים זרים )איסו

 )להלן: "תקנות עובדים זרים )ניכויים("(.  2000-הוגנים( )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, תש"ס

הפקדת שכר שלא יפתח משכר ידוע לי ואני מבין כי על מנת להאריך אישור חריג שניתן לי כאמור, יהא עלי להוכיח  .3

המינימום כדין  בחשבונות  בנק  של כל אחד משני העובדים הזרים המועסקים בביתי, וכן תשלום שכ"ד וכו' עבור 

 העובד הזר שלא לן בביתי.

ידוע לי כי אין בתצהירי זה לגרוע מכל חובה המוטלת עלי כדין כלפי העובדים הזרים, ובכלל זה, רישום בלשכה  .4

 שית, תשלום דמי ביטוח רפואי כדין עבור העובדים, העסקתם בטיפול סיעודי בלבד בביתי וכו'.פרטית מור

 

תצהירי זה ניתן בתמיכה לבקשתי לקבלת פטור מחובת הלנת אחד מבין שני העובדים הזרים אותם אני רשאי להעסיק 

 לפי היתר להעסקת עובד זר שקיבלתי.

 

 תצהירי זה אמת. אני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי כי תוכן

 

  ________________                                    ________________ 

 חתימת המצהיר                                                                      תאריך           

 אישור

בפני ___________ הנושא ת.ז.  אני הח"מ, ____________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום __________ הופיע

__________, ואחרי שהזהרתי אותו/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

                                                      ________________ 

 עו"ד                       

 




