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 עדכון מקום העבודה לעובדים זריםנוהל 
 

כללי .א
 

נוהל מעבר " לנוהל חלופינקבע להלן , 4542/02ץ "בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בבג

 ". עובד ממעסיק למעסיק

 
לאפשר לעובדים זרים לעבור מטרתו של הנוהל , בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון

, הנוהל חל על עובדים זרים בתחום הסיעוד . באותו ענףיקלמעס בקלות ובמהירות ממעסיק

 . החקלאות והתעשייה

 
אצל מעסיק בעל , שהגיע לישראל לעבודה באחד מהענפים עליהם חל הנוהל עובד על חל זה נוהל

 . היתר

 
 ודרישות תנאים .ב

 

 הגבלה ין א. כחוקהועסק בולשמו הובא ארצה ו תחום באותו כל עובד רשאי לעבור ממעסיק למעסיק

 . בהם רשאי עובד זר לעבור ממעסיק למעסיק מספר הפעמים על

 
 מבלי ,הקודם מעסיקו את לעזוב שנאלץ עובד או נפטר הקודם שמעסיקו עובד או שפוטר עובד 1.ב

 יוכל להסדיר את העסקתו אצל מעסיק אחר - שדיווח על עזיבתו את המעסיק למשרד הפנים

 .לא יבוצעו הליכי אכיפה או הרחקה נגד העובד, תם ימיםבמהלך או.  ימים90בתוך תקופה של 

לדווח למשרד הפנים על מעבר למעסיק אחר באותו ענף  העובד הזר על, ככל שניתן, עם זאת 2.ב

  .הנוכחי המעסיק את לעזיבתו קודם עוד

 יום 30 תוך האוכלוסין ברשותת ללשכגיע שיהחקלאות והמסעדות ,  זר בתחום התעשייהעובד 3.ב 

 נסיבות עקב מעסיקו את שעזב מיום יום 60 תוךב או ,מרצון הקודם מעסיקו את שעזב וםמי

 .  לחודש ימים2/רישיון ישיבה מסוג ביוכל לקבל , )פיטורין או מעסיק פטירת( בו תלויות שאינן

זרים  עובדים העסקת לשם הנדרשים התנאים בכל העומד ,חדש מעסיק יש כבר ולעובד היה 4.ב

 בקשה ישירות להגיש יוכל שהעובד הרי, הההעבר את מיידית לאשר מקום מצאה והלשכה

 .1/ב מסוג ישיבה לרשיון
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עליו להיות משוייך ללשכה , עובד בתחום הבניין והסיעוד המבקש לעבור למעסיק חדש  5.ב

 .לא ניתן לאשר מעבר למעסיק חדש ללא שיוך כאמור. תאגיד/פרטית

 היה .החדש המעסיקה בה מתנהל התיק של בלשכ תיק וחלפת יש חדש מעסיק עם המגיע עובד 6.ב

 אין .החדש לתיק ויצורף החדש המעסיק ללשכת יוזמן התיק ,אחרת בלשכה קודם תיק ולעובד

 .הקודמת ללשכה העובד את לשלוח

 . בהם רשאי עובד זר לעבור ממעסיק למעסיק מספר הפעמים על הגבלה אין 7.ב

 הנחה (הנדרשת הרשיון לתקופת מעבר חודשים -6 ל בתוקף רז דרכון להציג הבקשה מגיש על.  8.ב

 .)לשנה /1 ב מסוג רשיון שינתן

 .ועדכנית חזותית תמונה לצרף הבקשה מגיש על 9.ב

 . מהעובדשחרור מכתב לדרוש אין 10.ב

 .לקבלו שיש הרי ,מהמעסיק מכתב לעובד יש אם 11.ב

 בתקופה לעבוד ולא לו שניתן הישיבה יוןרש מועד חלוף בטרם ללשכה להגיע להבהיר שעליו יש 12.ב

 יש להסדיר מעמדו חדש מעסיק עם כבר והגיע במקרה . )2/ב ישיבה רשיון וקיבל במקרה (זו

 . הרלוונטייםבהתאם לנהלים 

  חודשים63 ולכל היותר בשהייה של עד  חודשים51ניתן לאשר מעבר למעסיק חדש גם לאחר  13.ב

 . ניתן לאשר ניוד עובד מענף לענףבכל מקרה לא.  בתחום הסיעודלמעט

באשרה מסוג  שהייה יותר לו להשלים תקופת, 25.3.07לישראל לפני לראשונה עובד זר שנכנס 

 העובד הזר לא עבר את )"נטו"( ישןהחישוב העל פי  חודשים וזאת בתנאי שגם 63עד  1/ב

שהייתו ת תקופ, 25.3.07לאחר לראשונה עובד זר שנכנס לישראל .  החודשים63תקופת 

 תיחשב מיום כניסתו הראשונה לישראל בין אם שהה בישראל במשך כל 1/ בבאשרה מסוג

 .התקופה ובין אם לאו

 ויצא מישראל ואינו נמצא בישראל אך 25.3.07עובד אשר נכנס לארץ לראשונה לפני , עם זאת 14.ב

 מיום 1/ג ב יש לחשב את תקופת רישיון שהייה ועבודה מסו-מבקש לשוב אליה ולעבוד בה 

 .שקבל אשרה ורישיון זה לראשונה

 5.3.0022                                   נוהל מספר  ההגירה ומעברי הגבול, נהלי רשות האוכלוסין



 
 5.3.0022: מספר נוהל 5:  קוד תחום אשרות:תחום

 
 5  דף  מתוך    3  3   :קוד נושא עדכון מקום עבודה לעובד זר: נושא

   

 1.8.2009תאריך עדכון 
 
 

לא תבוצע אכיפה כלפי עובד זר בשנה הראשונה מיום כניסתו לישראל אלא אם כן קיימות , ככלל 15.ב

 .נסיבות מיוחדות לכך

 ובתיק המעסיק רישום בתיק לערוך יש ,מעסיק של ראויה לא התנהגות והעובד ידווח על היה 16.ב

 .ת"התמ למשרד כך ולדווח על )למידע סיקהמע תגובת כולל(העובד 

יוכל , והגיע ללשכה בתוך פרקי הזמן המנויים לעיל, מפורטים להלןה התנאים בכל העומד עובד . ג
 מהסייגים יותר או אחד בו יתקיים כן אם אלא ,ימים לחודש 2/ב מסוג ישיבה רשיון קבלל

 :להלן המפורטים

 .הציבור בריאות או רהציבו שלום את לסכן כדי בשהותו יש  1 .ג

 .הבקשה את לאשר אין שבגינה עבירה ישראל מדינת חוקי על עבר 2 . ג

 .בישראל נמצאים – בת,בן,אב,אם,זוג ת/בן:ראשונה מדרגה משפחתו בני  3 .ג

 אצל שלו הישיבה רשיון את להאריך העובד בקשת מסורבת היתה בגינה אשר אחרת סיבה 4.ג

 .הנוכחי מעסיקו

 :הטיפול הליך .ד

 .לבקשה צורפו הדרושים המסמכים כל כי ויוודא מולאו בטופס הפרטים שכל יבדוק הלשכה פקיד 1 . ד

 החלטה ותינתן החשדות ייבדקו העובד של מחלה או פליליות לעבירות חשדות קיימיםבמידה ו 2 . ד

 .אלו חשדות לבדוק יש – המעסיק כלפי כאמור חשדות מסתברים .הבדיקה לתוצאות בהתאם

 .הרלוונטים הגורמים את וליידע המעסיק בתיק רישום לערוך הבדיקה לתוצאות בהתאם

 

עם , במקרה זה . עובד כנגד במשטרה תלונה הוגשהש הסיבה מן רק רישיון מתן לסרב אין

קבלת הודעה מהמשטרה על סגירת התיק או הגשת כתב אישום או הרשעה יש לפנות לדסק על 

 .שיינתנו לתשובות בהתאם דעת שיקול מנת שיבחן את התיק ויפעיל

 

 העובד של אלימות על המעסיק של תלונה : כגון , חריף במקרה מדובר כי נראה פניו על אם 
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 בהתאם דעת שיקול פעילולה. בתלונה הטיפול סטאטוס ולבדוק למשטרה לפנות יש' , וכיוב

 .שיינתנו לתשובות

 

 אותן והתמונות בדרכון התמונות מול אל לזהותו וכן הדרכון למול המבקש פרטי את לבדוק יש 3 . ד

 .לבקשתו מצרף הוא

  .תיק פתיחת לנוהל בהתאם תיק לפתוח יש 4 .  ד

 עם מגיע העובד בהם במקרים אביב מערכת למול והגבלות העובד פרטי את יבדוק הלשכה פקיד 5 . ד

 .אביב מערכת למול המעסיק פרטי את גם לבדוק יש הבקשה הגשת בעת כבר פוטנציאלי מעסיק

 :שסורבה 2/ב לרשיון בקשה .ה

 יש הסרוב את .יום 14 תוך מהארץ ליציאה ודרישה ,הסירוב סיבת את הסירוב בהודעת לציין יש  1 .ה

 .רשום בדואר הודעה לשלוח לחילופין או ההודעה קבלת על להחתים ,ביד למסור

 .רובהסי סיבת את לציין ובמלל "אחר" הגבלה זר בתיק לעדכן יש 2 . ה

 :שאושרה 2/ב לרשיון בקשה .ו

 . יש לגבות אגרה בהתאם ללוח האגרות 1 . ו

 .הזר הדרכון בתוך  ולהדביקה2/נפיק מדבקה בלה יש 2 . ו

 .זר בתיק ההארכה פרטי את לעדכן יש 3 . ו

 .תיקים קישור לבצע יש ,נוסף זר תיק נמצא 3.1 . ו

 .בדרכון לחותמות בהתאם הפרטים כןלעד יש ,קודמות הארכות זר בתיק עודכנו לא 3.2  ו

 הצליח לא התקופה ובתום ימים -30 ל 2/ב מסוג ישיבה רישיון וניתן הבקשה אושרה בו במקרה  4 .ו

 רשיון רשאי העובד לשוב ולפנות למשרד הפנים ולקבל  הארכת ,חלופי מעסיק למצוא העובד

 למציאת הימים שקיבל 30ך במהל מאמצים עשהובלבד ש.  נוספים ימים -30 ל 2/ב ישיבה מסוג

ואין סיבה אחרת מהסיבות המנויות ' – וכיוב למעסיקים פניות ,אדם כח לחברת ניותפ (מעסיק

 ) לעיל לסרוב הבקשה
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אצל מעסיק חלופי בתוך פרק זמן של של עובד זר להסדיר את עבודתו בכל מקרה לא יסרב פקיד . 5 ו

 .  מיום שעזב את מעסיקו ימים90

1.8 

 :שאושרה 1/ב- ל מעמד חלפתלה בקשה .ז
 

 שיבקש מבלי 1/ב מסוג ועבודה שהיה רישיון לקבלת בקשה ולהגיש ללשכה להגיע רשאי העובד כי יודגש

 לסרב סיבה אין ואם בנוהל לאמור בהתאם בבקשה לטפל יש .2/ב מסוג ישיבה לרישיון בקשה תחילה

סירוב גם ה הן עילות 2/ מסוג בשהייה רישיוןמתן עילות סירוב ל(מבחינת המעסיק או העובד  הבקשה את

 .בדבר הנוגעים כל את בכך ולעדכן הבקשה את לאשר שיש הרי. )1/במתן רישיון שהייה מסוג ל

 

 .הקודם המעסיק ללשכת העובד את לשלוח ולא החדש המעסיק בלשכת בבקשה לטפל יש אלו במקרים

 :הבאים מהסטאטוסים באחד עמופי שאינו ולוודא אדם בתיק המעסיק פרטי את לבדוק יש 1 . ז

 .כנפטר הוצהר או נפטר 1.1 . ז

 .תושב להיות חדל 1.2 . ז

 .עבר 1.3 . ז

 .ל"בחו שנמצא כמי רשום 1.4 . ז

 .זר עובד להעסקת פנוי היתר בעל אינו 1.5 . ז

 

 :הבאות הפעולות את לבצע יש, שאושרה בקשה . 2ז

 .הזר הדרכון גבי על ביקולהד הישיבה רישיון תוקף מדבקת להנפיק יש 2.1 . ז

 .לעיל 2 .ו ' בס כאמור זר בתיק הרישיון פרטי את לעדכן יש 2.2 . ז

 קודם מעסיק אצל " העסקה סיום " לסגור יש כן לפני אך ,המעסיק פרטי את לעדכן יש 2.3 . ז

 .חדש למעסיק עובד קשר ולבצע

 .זר ובדע עסקתה לנוהל בהתאם התחייבות על והמעסיק העובד את להחתים יש 2.4 . ז

 

 :הבאות הפעולות את לבצע יש, שסורבה בקשה .  3ז

 .אגף לזריםל העתק ,סירוב מכתב להוציא יש 3.1 . ז

 .בקובץ הסירוב לעדכן 3.2 . ז

 5.3.0022                                   נוהל מספר  ההגירה ומעברי הגבול, נהלי רשות האוכלוסין


