
 בישראל להחליף מעסיק זרים המבקשים סיעוד מיוחדות לעובדי הגבלות

 סיעוד יד עובדי על מעסיק להחלפת מיוחדים תנאים המפרטות הישראליות התקנות על הסבר להלן

 הנגרם מנזק בישראל מטופלים סיעודיים על להגן מיועדים אלה תנאים. לישראל הגעתם לאחר זרים

 אצל עבודתם את עוזבים סיעוד עובדי כאשר או, בפתאומיות אותם עוזבים סיעוד עובדי כאשר

 .במדינה יותר מרכזיים באזורים תעסוקה לבקש מנת על בפריפריה המתגוררים מטופלים  סיעודיים 

מספר . ז.ת________________  גברת\אדון את לסעוד מנת על לישראל הוזמנת

 אישור ויזה או בכל יירשם זה אזור. ______________ באזור ת\המתגורר_______________ 

 (.שלך הוויזה: להלן) עבורך יוצא אשר עבודה

עליו  העבודה לחוזה בהתאם ל"הנ המטופל הסיעודי  את לסעוד ממך מצופה, לישראל הגעתך לאחר

 .חתמת

   -מעסיק החלפת 

 רשויות אצל כחוק המנרש החדשה ההעסקה אם רק בישראל , אחר מטופל סיעודי לסעודתהיה רשאי 

 ובכפוף, בישראל זרים בעובדים ולטיפול לתיווך מורשית פרטית לשכה ידי על, בישראל ההגירה

  :הבאות המיוחדות להגבלות

 גיאוגרפיות הגבלות

 רק  בסיעוד לעבודה להירשם מורשים" הפריפריה אזור" ויזה רישום עם זרים סיעוד עובדי

 .ובצפונה הארץ בדרום, ישראל של הפריפריה באזורי המתגוררים מטופלים סיעודיים  אצל

 אביב באזור תל לעבודה להירשם מורשים אינם" המרכז אזור" ויזה רישום עם סיעוד עובדי ,

 .בפריפריה כולל, בארץ האחרים באזוריםאצל מטופלים סיעודיים  לעבוד רשאים הם אולם

 אזור  בכל סיעוד לעבודת להירשם מורשים" אביב תל אזור" ויזה רישום עם סיעוד עובדי

 .בישראל

לו ים בהם הותר באזור/ התמיד בעבודתו אצל המטופל הסיעודייחד עם זאת, אם עובד הסיעוד הזר 

באופן קבוע למוסד  של המטופל או עד להעברתואותו סעד עד לפטירת המטופל הסיעודי , לעבוד

טופל וגרפית תתבטל עם פטירת המ, אזי ההגבלה הגיאלא ניתן להעסיק עובדים סיעוד זריםסיעודי בו 

או העברתו למוסד כאמור, והעובד יהא רשאי להירשם דרך לשכה פרטית לעבודה בסיעוד  הסיעודי

חודשים בישראל וכי התקיימו יתר  51אצל מעסיק בעל היתר בכל מקום לישראל, ובלבד שלא סיים 

 עסקה חדשה. ההתנאים הרגילים לרישום ה

 מעסיקים של תכופה לתחלופה בנוגע פיקוח

 ומשום ,שנתיים של בתקופה פעמים 3 לפחות ה\עבודתו מקום את ה\מחליפ ה\זר סיעוד ת\עובד אם

 עשויים היא או הוא, נה לעובד/תשנית הויזה את לרעה מנצלים ת\העובד כי ההגירה רשות חושדת כך

, להם נהשנית הויזה את לרעה מנצלים העובדת או העובד כי מתברר אם. לחקירה מזומנים להיות

  .שימוע לאחר מישראל מורחקים להיות עלולים היא או הוא

 סיעוד פיטורי עובדפטירת המטופל הסיעודי, , סיעודי למוסדמעבר מטופל סיעודי  בשל מעסיק שינויי

 מעסיק שינויי. לעיל הנזכר הפיקוח לצורכי עבודה מקום להחלפת ייחשבו לא ,זמנית העסקה תום או

 הפרת או מוחשית הרעה כגון ,בעבודתו להמשיך הסיעודי העובד מן לצפות ניתן לא בהן נסיבות בשל

 .הוויזה של לרעה כניצול ייחשבו לא העבודה במקום הסיעוד בעובד פגיעה או ההעסקה תנאי

  



 בכתב מוקדמת הודעה

 מוקדמת בכתב הודעה לתת, מוגבלויות בבעל הטיפול הפסקת לפני, מחויבים סיעודיים עובדים

. להעסקתו האחראית הישראלית הפרטית התיווך וללשכת, האחראי לקרובו או מטופל הסיעודיל

 המינימלית המוקדמת ההודעה תקופת תום לפני עבודתו את להפסיק אסור הסיעוד לעובד

 :להלן כמפורט

 עליו – חודשים שלושה ועד ימים שבעה של תקופה במשך המטופל אצל הזר העובד עבד אם 

 .העבודה הפסקת קודם לפחות ימים שבעה של מראש הודעה ליתן

 מראש של הודעה ליתן עליו – חודשים לשישה שלושה בין המטופל אצל הזר העובד עבד אם 

 .העבודה הפסקת קודם לפחות יום 14

 של  מראש הודעה ליתן עליו – לשנה חודשים שבעה בין המטופל אצל הזר העובד עבד אם

 .העבודה הפסקת קודם לפחות יום 21

 לפחות  חודש של מראש הודעה ליתן עליו – שנה מעל המטופל אצל הזר העובד עבד אם

 .העבודה הפסקת קודם

 באופן סביר ניתן לא בהם אחרים מקרים או, העבודה במקום הסיעוד בעובד פגיעה של במקרה

 .חלה אינה לעיל כאמור מוקדמת הודעה לתת החובה, בעבודתו להמשיך הסיעודי העובד מן לצפות

 עמד במגבלות לא כי – הסיעוד עובד טענות שמיעת לאחר – בישראל ההגירה רשויות ימצאו אם

 .מישראל מורחק להיות עלול הוא, לעיל האמורות

 המבקש הצהרת

 בעל אזור : ______________הדרכון ומספר מדינה: ________________________ שם

 ___________________: המבוקש המוגבלויות

 עבור זר סיעוד כעובד בישראל לעבוד לי שתאפשר ויזה לקבל לבקשתי נוגעת זו הצהרה 

 .לעיל המצויןהמטופל הסיעודי 

 המטופל  של מגוריו לאזור בנוגע לי המובנת בשפה המידע את קראתי כי בזאת ה\מצהיר אני

 הגיאוגרפיות הנוגעות למגבלות בנוגע גם כמו, שלי בוויזה ירשם אשר, לעיל המצוין הסיעודי

, המעסיק בישראל החלפות למספר הנוגע המיוחד הפיקוח, בישראל בהסקתי שינוי לכל

 ואני ,מטופל סיעודי עבור העבודה הפסקת לפני בכתב מוקדמת הודעה לתת והחובה

 .לעיל האמורות במגבלות לעמוד ת\מתחייב

 ה \עלול אני, לעיל האמורות המגבלות מן יותר או אחת שהפרתי יימצא אם כי ה\מבין אני

 .שימוע לאחר מישראל ת\מגורש להיות

 באתר נוסף מידע למצוא ניתן כי לי נאמר וכי לעיל האמור של עותק קיבלתי כי ת\מאשר אני 

 www.piba.gov.il. האינטרנט

------------------------ 

 חתימת העובד

 , היום בפניי הזה המסמך על ה\חתם לעיל ה\האמור ת\המבקש כי בזאת ת\מאשר אני

 ______________________ ה\הפקיד חתימת _________________תאריך 


