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פ"תש,אדרכ'

011סימוכין:
 

 :לכבוד
 סיעודבעלי ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף ה

 סיעודהלשכות הפרטיות המורשות לענף ה


שלוםרב,
 
 

בעקבות הגבלות על הגעת עובדים זרים חדשים  הסיעודהקלות בעניין קליטת עובדים זרים בענף :הנדון

לישראל מחמת מגפת הקורונה

 
 

שר הורה , ומתוך הבנת הקושי של המטופלים הסיעודיים הריני להודיעכם, כי בשל מגפת הקורונה

עובדים זרים לסיעוד הנמצאים בישראל, לעבודה אצל   השמתו לקבוע הקלות בדבר נלמשרדהפנים 

אשר יהיו בתוקף במשך מטופלים סיעודיים בעלי היתרי העסקה. להלן פירוט ההקלות בנהלי הרשות 

  :תקופת המגבלות וכל עוד לא ניתנה הודעה אחרת


 הבריאות משרד להוראות בהתאם כידוע, של כניסתם נמנעה לישראל בעולםזרים היעדים מכל

מיוחדבהתחשבבצורךלמנועוב,15/03/2020עלרקעהמגבלותהחדשותמיום.בתקופתמגפתהקורונה

,הרגישיםלהידבקותבנגיףהקורונהולצמצםאתהסיכוילהפצתהמגיפהמטופליםסיעודייםפגיעהב

.לישראל מחו"ל עובדי סיעוד זריםניתן בתקופה זו להכניס יהא לא 


יתכןומשפחתושלמטופלסיעודייבמקריםבהםגםגםבהתחשבבכך,כיזוניתנתההנחיהןכייצוי

עדייןקייםתנאיבידודושירותיםנלוויםנדרשים,אזיעובדזרמחו"לעבורתצליחלהתחייבלהסדיר

שה סיכוי הבידוד, בתקופת כחולה ימצא עובד תקופתואז את תאריך משפחה אותה כי צורך יהא

 לעובד הבידוד הבריאות, הוראותמשרד המחלהלפי לסיוםתסמיני משמעותיעד שיהווהקושי דבר

 ולחברהכולה.משפחותאלועבור

 
במשךהתקופההאמורה,הוחלטעלשורתהקלותלסיועלמטופליםסיעודייםשירצובהתחשבבאמור,

 חודשיםבה,כלהלן:63לקלוטעובדיםזריםלסיעודהשוהיםבישראלואשרטרםסיימו

 הועסקו לא אשר, בישראל חודשים 51 תום עד השוהים לסיעוד זרים עובדים קליטת ןילעני הקלות .א

איןככלל,לחוקבהתאם - הרשות ונהלי לישראל הכניסה לחוק( 1א) 11 סעיף – ימים 90 מעל ןיכד

ימים90ךבמששההעובדאותואםסיעודימטופלאצללעבודהכדיןלהירשםזרלעובדלאפשר

,הקורונהמגפתבתקופת,זאתעםיחד.ההעסקהלאימוצדקתסיבהללא,כדיןהעסקהללאבישראל

ההחשיבותלאורו של העסקת תרת זרים עובדים אצל בישראל הסיעודיים,הנמצאים המטופלים

שלעובדיסיעודזריםגםהארכתרישיונםקליטתם/ןלאפשרימוצדקבנסיבותהעניככלל,כינמצא

לאהיורשומיםכדיןאצלמעסיקסיעודיבמשךתקופהשלחודשים,גםאם51השוהיםבישראלעד

באמצעותלשכהפרטיתתלרשותופליםסיעודייםהמוגשובקשותשלמטככלל,,לכךאי.יום90מעל
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90מעלבישראלשהההמבוקשהזרהעובדאםגם,מהירמורשתלפיהנהליםהרגילים,יאושרובהליך

הרגיליםללאיום הנהלים ביתר הבקשה לעמידת בכפוף וזאת כדין, מעסיק נמצאו, שלא ובתנאי

 נסיבותמיוחדותהמצדיקותשקילתסירובהבקשה.



( 1()ב)א3 סעיף–חודשים 52-63 בין בישראל השוהים לסיעוד זרים עובדיםהעסקת  ןילעני הקלות .ב

-הרשות של  5.3.0002והל נל 12-13סעיפים דולישראל  הכניסה לחוק ככלל,עובדיםזריםלסיעוד

 סיימו 51אשר רשאבישראלחודשים אינם לפחות, חדש, מעסיק אצל עבודה להתחיל מלבדים

כמחליפיםזמנייםשלעובדיםזריםקבועיםלסיעודאשריצאולחופשותבחו"ל,ורקעדלתוםתקופת

עםזאת,בתקופתהמגבלותעליחד.שלהרשות5.3.0004,בהתאםלהוראותנוהלהחופשהשנקבעה

"למאחר,נמצאכיעובדיםזריםרביםאינםיוצאיםלחופשותבחולהזמנתעובדיםזריםחדשיםמחו"

 ולכן במאגרשלמחליפיםלפינוהלהקייםצורךהוהםחוששיםשלאיוכלולחזוראליהבתקופהזו,

 פחת.5.3.0004

 
ין קליטת עובדים זרים לסיעוד השוהים ימספר הקלות לענלקבוע  הוחלט המפורט לעיללאור 

 חודשים כלהלן: 52-63בישראל בין 


להרחיבאתהנסיבותהוחלט- חודשים 52-63עובדים זרים בין  העסקת אפשרויות הרחבת .1

מחמתעובדיםזריםבאופןזמנילפיהנוהלהנ"ל,בתקופתההגבלותלבצעהשמהשלניתןןבה

הקורונהמגפת שאין להם עובד זר קבוע מטופליםסיעודייםבעליהיתריםפנוייםשגםכך,

מכל סיבה אחרת,אלאהםזקוקיםלעובדזרבחו"ל באופן זמני גם  להעסיק רשאים יהיו,

.קליטתהעובדיםתעשהבכפוףחודשים בישראל 52-63עובדים זרים השוהים בישראל בין 

באמצעותלשכהפרטיתוכאמורבחוזרזה,להגשתבקשהלרשותבהתאםלנהליםהרגילים

 לא עוד וכל הבקשה.נמצאהמורשית, את לאשר אחרת שהתחילמניעה סיעודי מטופל

להמשיךולהעסיקאתהעובדהזרגםלאחרשיבקשלהעסיקעובדזרלסיעודלפיפיסקהזו,

בקשהלוועדהההומניטריתבסיעודבהתאםלנוהללהגישידרשיחודשיםבישראל,63שסיים

שלהרשות.5.3.0006מספר

 

מחליף-הזמנית ההעסקה תקופת הארכת .2 זר עובד שקלט סיעודי מטופל השוההלגבי

בישראל ויזה,אךהעובדהזרהקבועחודשיםכמחליףלעובדקבועשיצאלאינטר52-63בין

לאחזרלישראלעדלמועדשנקבעבאינטרויזהשקיבלמחמתמגבלותמגפתהקורונה,תינתן

המח הזר העובד את להעסיק להמשיך הסיעודי למטופל לתקופתאפשרות מעבר גם ליף

מעברלמגבלתההאינטרויזהשנקבע 90לעובדהקבועוכן נוהל הנ"ל,5.3.0004הימיםלפי

החזרתהעובדהקבועמחו"להתרתהעדלוזאת הארכהכאמורהיאבכפוףלמתן ודעהעל.

.,וכןבכפוףליתרהנהליםהרגיליםהארכתההעסקהלרשותבאמצעותהלשכההפרטית


ם בהתא ,בלבד בישראל חודשים 63 תום עד יוארך הזר העובד רישיון, ל"הנ מקריםשני הב

 . להוראות חוק הכניסה לישראל
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עובדזרהשוההביןהשמתןיבנוסף,לעני-בין מעסיקיםהימים  30תקופת זמנית של  הארכה .3

בישראלחודשים52-63 , ג.הוראות 4.ב.)1סעיף לנוהל 5.3.0004( הזרלפיהןהנ"ל העובד

ימיםללאמעסיקלאיחולולגביעובדזרשבקשהלקליטתולפינוהל30המבוקשלאשההמעל

 .ימים מתאריך חוזר זה 30תוך זהתוגש

 
האחרונות–הפרטיות הלשכות של הבית ביקורי יןילענ הקלות .ג ההתפתחויות רקע ,על כיהוחלט

חדשהבתקופ הודעה ועד הנוכחית ה , ונציג במהלךבמידה סיעודי מטופל אצל ביקר 6הלשכה

למועדהביקורהנדרשבתקופתמגבלותהקורונה, קייםאתחובתלשכהתוכללההחודשיםשקדמו

בןהמשפחהוהעובדהזר,באמצעותשיחתטלפוןעםהמטופל/ביקורהביתהנוסףאצלאותומטופל,

 נוהל ביתבהתאםלהוראותהרגילותשל בדו"חביקור 9.2.0001אשרתתועד הרשות. מקריםבשל

בכתבובאופןמידיעלכךלמפקחתהארציתדווחלטפלבאירועבאופןמקצועיוכןלעלהלשכהחריגים

 .בהתאםלנהליםהרגיליםתברשותבדיםהסוציאלייםשלהלשכותהפרטיועלהעו

 

עד להודעה יחולו ובלבד מגפת הקורונה יובהר כי ההקלות האמורות לעיל הן הקלות זמניות לתקופת 

/השמת בתום התקופה יחולו הנהלים הרגילים החלים על העסקת העובדים הזרים .מעדכנת של הרשות

יות לעקוב אחר פרסומי הרשותבענף הסיעוד. על המטופלים הסיעודיים והלשכות הפרט עובדים זרים

 לעניין זה.

 

נוספיםפתרונותושקילתחשיבהלבחינתהמצבכלהעתרשותהאוכלוסיןוההגירהמקיימיםשרהפניםו

 .בתקופההחריגהובכללאשריתנומענההולםלמטופליםהסיעודיים

 
 
 

 
 

 העתק:
 ח"כ אריה מכלוף דרעי, שר הפנים

 הרשותפרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל 
 יוסי אדלשטיין, ראש מינהל אכיפה וזרים

 עו"ד שושנה שטראוס, יועצת משפטית
 משה נקש, מנהל אגף היתרים
 ענת טויטו, מנהלת אגף מת"ש

 עו"ד יפעת חן, מנהלת אגף תאגידים ולשכות
 שירלי רייסין ששון, מנהל אגף הסכמים בילטראליים

 קדונותיפנינה בראשי, מנהלת תחום פ
 סיעוד, מנהלת תחום יאירה מרדכי

 עו"ד שריי גבאי נוריאל, מחלקה משפטית


