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 ' כסלו תשפ"בכ

 מוסדות הסיעוד בעלי היתר להעסקת עובד זר בענף מוסדות הסיעודלכבוד: 

 שלום רב,

 תפקיד כח עזר בענף מוסדות סיעוד ב להעסקה הזמנת עובדים זרים מנפאל  הנדון :

 

גרת , הבאתם לישראל של עובדים זרים ככוח עזר למוסדות סיעוד תהא במס183בהתאם להחלטה  .1

הסכמים בילטראליים בין מדינת ישראל למדינות המוצא של העובדים הזרים, וזאת על מנת 

להבטיח הליך גיוס הוגן, מפוקח, שקוף ומיודע, ולמנוע גביית דמי תיווך שלא כדין מהעובדים 

 הזרים.

מפוקחת ה חתמו על הסכם בילטראלי ועל הסדר יישום להבאתםנפאל מדינת ישראל וממשלת  .2

, באמצעות בבתי אבות בישראל בתפקיד כח עזרמיומנים לעבודה  נפאליםת של עובדים והמיודע

  ומחלקת תעסוקת עובדים זרים בנפאל  בישראל )להלן: הרשות(רשות האוכלוסין וההגירה 

DOFE).) 

ם ללא עבר פלילי, עמדו בבדיקות רפואיות נדרשות ינהבמסגרת הסכם  זה  המגויסים המעומדים  .3

חודשים( או הכשרה  3סיימו בהצלחה הכשרה במתן טיפול סיעודי )קורס של ו לעבודה בישראל

 כאח/ות מעשית או מיילד/ת, בפיקוח ואישור שלטונות נפאל. 

תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים זרים במוסדות "  9.2.0012מספר  נוהללבהמשך  .4

 הנוהל האמור  זכאי לפי המוסד ,  קישור לנוהל", אשר פורסם באתר האינטרנט של הרשות  סיעוד 

ים להגיש לאגף  להסכמ נדרש  ומעוניין להגיש בקשה להזמנת עובדים,  מחו"לזרים להזמין עובדים 

תצהיר  בעל היתר פנוי להעסקת " ,בצרוף  טופס בקשה בכתב להזמנת עובדים זריםבילטרליים 

וזאת   "הקורונה עובד זר   בענף מוסדות  הסיעוד המבקש להזמין עובד זר מחו"ל בתקופת מגפת

 . בנוהל מתוך מאגר המועמדים שעמדו בתנאי הסף כמפורט להזמנת עובדים 

 yahav-באמצעות דוא"ל:  לאגף להסכמים בילטרליים את הטפסים יש לשלוח   .5

siudmosdi@piba.gov.il  עד הוצאת מכתב זה, ממואו   \תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההיתר ו

 המאוחר מבניהם.

 *אחרת. דוא"ללכתובת  ניתן להגיש מסמכים*לא 

העובדים  לא יהא רשאי לשנות  את מספר מוסד הסיעוד  , כאמור  יםלאחר שליחת הטפסיודגש כי  .6

    בבקשתו.שציין 

 

נכללו במאגר אשר רנדומאלי, עובדים זרים באופן  ,ישובץ לכל מוסד סיעודיהבקשות,  ליטתלאחר ק .7

 שיבוץ העובדים יעשה בהתחשב .המועמדים לאחר שעמדו בתנאי הסף ונבחרו בבחירה הרנדומלית

 ובמספר מוסדות הסיעוד כלל בבקשות  ,למוסד הסיעוד במכסת ההיתרים הפנויים שיש  בין היתר

  המועמדים הרלוונטיים.

https://www.gov.il/he/Departments/policies/terms_for_amploying_foreignworkers_as_assitance_in_caregiving_institutes_procedure
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/ms2_.pdf
mailto:%20yahav-siudmosdi@piba.gov.il
mailto:%20yahav-siudmosdi@piba.gov.il
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תוך התחשבות בהעדפות שיבוץ מגדר העובד יקבע בהתאם למאגר העובדים הזמינים להשמה ו .8

מתחייב לגבי מגדר העובדים אינו  האגף להסכמים בילטרליים  המעסיק כפי שצוינו בטופס הבקשה.

 שישובץ למעסיק ויתכן כי למעסיק מסוים ישובצו עובדים משני המגדרים יחד.

למוסד הסיעודי בדוא"ל, עבור כל  אליים טרלאחר שיבוץ העובדים, יעביר האגף להסכמים ביל .9

כפי שיעודכן מעת לעת, בו ישובצו פרטיהם של  חוזה העסקה סטנדרטיעמד ששובץ עבורו, מו

 המועמדים של בעל ההיתר. 

ל הפרטים הנדרשים ויחזירו כשהוא חתום עבור כל מועמד, ימלא המעסיק בחוזה ההעסקה את כל .10

siudmosdi-yahav- ימי עבודה באמצעות דוא"ל:  4על ידי מורשה חתימה מטעמו בתוך 

hozim@piba.gov.il .  ,תעסוקת  למחלקת יועבר החוזה לאחר קבלת החוזה המלא והחתום

 .עובדים זרים בנפאל 

המועמדים  בנפאל. תוכן חוזה ההעסקה יוצג ויוסבר למועמדים באמצעות הרשויות המוסמכות  .11

לחתום על חוזה ההעסקה ועל טופס כתב התחייבות, בו יתחייבו למלא אחר תנאי רישיון  יתבקשו

  .העבודה שיקבלו לצורך עבודה בישראל

, 1ח למעסיק דרישה לתשלום אגרות: אגרת רישיון ב/לאחר קבלת החוזה חתום על ידי העובד, תשל .12

 , אגרה שנתית(.17.3.2022ואגרת אשרת כניסה )וכן, החל מיום 

 האגף להסכמים בילטרליים ישלח אתר התשלומים הממשלתילאחר תשלום האגרות באמצעות  .13

שראל במדינת המוצא אישור למתן אשרת כניסה לישראל, בכפוף לעמידת המועמד לנציגות י

 בבדיקות הנציגות.

במקרה שמועמד ששובץ לא הסכים להצעת העבודה או שנמצא כי אינו עומד בתנאים לקבלת אשרה  .14

 .על כך לבעל ההיתר תשלח הודעהורישיון לעבודה בישראל, או יבטל את הגעתו מכל סיבה שהיא, 

במידת האפשר לשיבוץ מועמד חלופי, אשר לגביו  יפעל  האגף להסכמים בילטרליים זה, במקרה 

 יחולו ההוראות וההליכים המפורטים לעיל.

. לבעל ההיתר לגבי המועדים הצפויים להגעת עובדיו לישראל האגף להסכמים בילטרליים יודיע .15

ות על חשבון המעסיקים, עודייחודי למעבר העובדים למלוניות יימשרד הבריאות מכין מתווה י

ופירטי המתווה יפורסמו למעסיקים בעוד מועד. במקרה שלא יגובש או יפורסם מתווה כאמור כל 

)ולא נציג  הסיעודי המוסד ידי על המועסקיתבקש לשלוח נציג מטעמו, שהינו עובד ישראלי  מעסיק 

בדים בנתב"ג, ימסור , אשר פרטיו יימסרו מבעוד מועד, על מנת שיפגוש את העוחברת כוח אדם(

תצהיר  "לבידוד בתנאים המפורטים ב " לעובדים חוזה עם חתימה מקורית, ויעביר את העובדים 

בעל היתר פנוי להעסקת עובד זר   בענף מוסדות  הסיעוד המבקש להזמין עובד זר מחו"ל בתקופת 

   "מגפת הקורונה

 

ין היתר עמידת המועמדים בבדיקות כפוף למשתנים רבים ובשל העובדים מועדי הגעתם כי  יובהר .16

  ם וכו'.י, טיסות, ביטולים מצד העובדים, שביתות, אירועי טבע,  אירועים בטחונרפואיות

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/ms3_nepali.pdf
mailto:%20yahav-siudmosdi@piba.gov.il
mailto:%20yahav-siudmosdi@piba.gov.il
https://ecom.gov.il/counterspa/home/19/0/0?clear=true
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 לשינויים הנתונים נושאים הם בישראל זרים עובדים של ועבודתם שהייתם ,כניסתם כי יודגש .17

 של בהסכמה הצורך ,הממשלה של מדיניותה ,היתר ובין ,שונים ושיקולים מאירועים ומושפעים

 לקיומו גם כמו ,כאמור עבודה להמשך או/ו בישראל לעבודה הקשור בכל המעסיקים ושל העובדים

 עובדים של הגעתם להסדרת באשר המדינות בין רצונות ולמפגש מדינות בין מורכב ומתן משא של

 יותהמדינ ואת הדין את התואם ובאופן ,בילטראליים הסדרים או הסכמים באמצעות זרים

בחוזר זה או בקבלת בקשה להזמנת עובדים זרים  באמור אין . םעובדיה הגעת להסדרת בישראל

 ,לישראל כניסתם ,שהייתם לגבי ,כלשהו לגוף או לאדם התחייבות או הבטחה לפי טופס זה, משום

 .מסוימות בתקופות או בתקופה זרים עובדים של מסוים מספר של המשך עבודתם או עבודתם

 בכבוד רב

 ששון רייסין  שירלי

 מנהלת אגף הסכמים בילטרליים

 

 

 

 

 

 העתקים : 

 גב' ענבל משש, ראש מינהל עובדים זרים

 משה נקש , מנהל אגף היתרים 

 מנהלת המחלקה ליישום סטנדרטים בסיעוד בגריאטריה, משרד הבריאות גב' צפי דיאמנט הילל

 ג גב' יפעת בראל, מנהל יחידת יה"ב נתב"

 

 

 

 


