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לכבוד: 
מטופלים בעלי היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד
הלשכות הפרטיות המורשות לענף הסיעוד

שלוםרב ,


הנדון:עדכונים למתווה כניסת/החזרת עובדים זרים מחו"ל בענף הסיעוד -תקופת קורונה

בהמשך להודעות רשות האוכלוסין וההגירה (להלן :"הרשות") מתאריכים  ,20/05/2020,12/07/2020
בעניין החזרת עובדי סיעוד אשר שוהים בחופשת מולדת מחו"ל והבאת עובדים סיעוד חדשים לישראל
ולאחרהיוועצותמחודשתעםמשרדהבריאותהרינילעדכןולהבהירכלהלן :


 .1הוראותחוזרזהיחולוהןבקשרלבקשותלהחזרתעובדזרלסיעודשיצאלחו"לבאשרתכניסה
חוזרת(להלן:"אינטרויזה") ולאהצליחלחזורלישראלמחמתמגבלותשהוטלובעקבותפנדמית
הקורונה,והןלגביהזמנתעובדיםזריםחדשיםמחו"ללסיעוד.
 .2הבהרה לעניין החזרת עובד זר אשר שוהה בחופשת מולדת -יודגשכיבקשהלהחזרתעובדים
זריםמ"אינטרויזה"למעסיקהקודםאצלוהועסקואולמעסיקחדש תטופלרקאםלאעברו50
חודשיםמיוםכניסתהעובדהזרלראשונהלישראלבאשרתעבודה.במידהועברומעל50חודשים
כאמור,תאושרהזמנתהעובדרקבכפוףלכךשהמזמיןהינו המטופלשהעסיקאתהעובדקודם
יציאתומישראללחופשה(אובןזוגשלאותומטופלהמתגוררביחדעםאותומטופל).
 .3עדכון הצהרות נדרשות -הזמנה של עובד זר מחו"ל מחייבת הצהרה והתחייבות מטעם הלשכה
הפרטיתהמזמינהאתהעובדהזר,אשרבדקהומצאהכיישנםתנאיבידודנדרשיםלעובדהחוזר
באופן יחידני בכתובת שיצוין בהצהרה ,ובכלל זה שירותים נלווים ,או כי הסדירה לבקשת
המעסיקתנאיבידודבמלוניותבהתאםלמתווהלהלן,שלאעלחשבוןהעובדהזר,ואכןהצהרה
תומכת של המטופל הסיעודי בעל ההיתר .כן הלשכה תידרש לאשר כי לאור בדיקתה ,ובכוונת
אותוהמעסיקלהמשיךלהעסיקאתהעובדלאחרחזרתולישראל.בנוסףתצהירהלשכהכיתדאג
לאיסוףהעובדמשדההתעופהלפיהוראותחוזרזהוהוראותמשרדהבריאות,והעברתוישירות
למקום הבידוד ,ולהסדרת ביטוח רפואי שיהא בתוקף מיד עם הנחיתה עבור העובדים . מצ"ב
כתביהצהרהלשימושכם.
 .4מקום הבידוד–
א .הבידודלאיעשהבביתושלהמטופלהסיעודי.

ב .תנאי המגורים של מקום הבידוד יהיו בתנאי מגורים הולמים לעובד זר לסיעוד .בכלל זה
המגוריםבבידודיהיונקיים,יכללוחלון,דלת,מיטה,שירותיםומקלחתפרטייםלעובד,כלי
מיטה ,כלי רחצה ,ארון ,אוורור או חימום וכו' .יש לספק לעובד את כל צרכי המזון ,פינוי
אשפהוכביסהלאורךכלתקופתהבידוד.
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ג .תקופתהבידודתהיהבהתאםלהנחיותמשרדהבריאותבאותההעתוכןבהתאםלצובריאות
העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד והוראות שונות) ,כן יתכן שתקופת הבידוד תוארך
ובאחריותשלמישהתחייבבקשרלבידודהראשונילטפלולהיותאחראיגםלתקופותבידוד
נוספות. 

ד.בהיוועצותובתיאוםעםמשרדהבריאותיתכנושתיאפשרויותבידודכלהלן:
 .1בידוד יחידני כאשר העובד המבודד אינו שוהה בבידוד בבית המטופל ואינו שוהה עם אף
אדם אחר ואינו חולק את השירותים והמקלחת עם אף אדם אחר .במקרה זה ,הלשכה
הפרטיתהמזמינהאתהעובדתבדוק ותאשרכיתנאיהבידודקיימיםועוניםעלהתנאים
לפיחוזרזהולפיהנחיותמשרדהבריאותואתשהותהגורםמטעםהמטופל(בןמשפחה)או
הגורם מטעם הלשכה (עובד מורשה) ,האחראי למתן לשירותים הנלווים לעובד (שם ת.ז.
טלפוןנייד)ולדווחעלכלהפרתבידודאודיווחעלהופעתתסמינים.
 .2בידוד במלונית בקפסולות של עד  6עובדים – לשכותפרטיותהמבקשותלהליןקבוצהשל
עד 6עובדיסיעודזריםבאזורבידודמופרדבמלוניתאכסניהאומלון,יגישולרשותבקשה
עקרונית לאישור מקום הבידוד על מנת שישמש לקבוצות של עובדים כאמור .הבקשה
לאישור תכלול התייחסות לכתובת המתקן ,תנאי הבידוד כולל חדרי שירותים ,שיטת
אספקתהמזון,שיטתפיקוחובקרה,פרטיםעלהסיועהרפואיוכןמסמכיםנלווים ותועבר
לאישורמשרדהבריאות.



 .3במהלךתקופתהבידודיערכוביקורותלאכיפתהבידודוכןרשאיגםמשרדהבריאותלבקר
במקוםהבידודהמיועד.אישרמשרדהבריאותאתמקוםהבידוד,האישוריישארבתוקף
למספרעובדיםזריםכמפורטבאישורלתקופהכפישיפורטבאישור .
 .4מספרלשכותפרטיותיהיורשאיותלעשותשימושבמשותףבמקוםבידודמאושרבתיאום
ביניהןגםלמתןהשירותיםהנלוויםוהפיקוחובלבדשיפעלובהתאםלאישורשניתןולא
יכניסולמקוםמספרעובדיםמעברלמספרהמרבישאושרלאותומקום. 

 .5כלל העובדים המשויכים לאותה הקפסולה יחלו את תקופת הבידוד באותו המועד .לא
תתאפשר הוספה של עובדים נוספים לדירה \ יחידת אירוח כאשר באותה העת עובדים
אחריםנמצאיםשםבבידוד.

 .6לאחרסיוםהבידודשלקבוצתעובדים,עלהלשכהלדאוגלהסעתהעובדיםלביתהמטופל
הסיעודיבהתאםלנהליםהרגילים.

 .5מתן הודעה באתר משרד הבריאות לגבי מקום הבידוד–טרםנחיתתהעובדים,באחריותהלשכה
הפרטית המזמינה להודיע באופן מקוון באתר משרד הבריאות על מקום הבידוד של העובד
הנוחת.לאניתןלשנותאתמקוםהבידודללאדיווחמראשבאתרמשרדהבריאותודיווחלרשות
האוכלוסיןוההגירה.
 .6איסוף העובדים משדה התעופה – חל איסור על שימוש בתחבורה ציבורית ועל הלשכה לדאוג
לאיסוף העובד הזר משדה התעופה באמצעות רכב בו ישב רק העובד הזר והנהג המורשה,
ולהעבירו הישר למקום הבידוד .ככול שמדובר בבידוד בקפסולה ,הלשכות הפרטיות המורשות
יהיו רשאיות לפעול בתיאום ביניהן להפגשה והסעה של העובדים ,כך שנציג לשכה אחת ידאג
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לפגוש ולהסיע את קבוצת העובדים בתיאום מול הלשכות האחרות שידאו וירשמו את פירטי
ההסעהוהגורםהפוגשאתהעובדים.
 .7מתן הסברים וסיוע לעובדים המבודדים – על הלשכה הפרטית לוודא כי העובד קיבל הסברים
בעלפהובכתבבשפהשמביןעלחובותיובעתהבידוד,עלהשירותיםשיקבל,עלכךשהואיודעכי
ישהה בבידוד עם עובדים נוספים ,ועל כך שיימסר לו מספר טלפון נייד של נציג הלשכה אליו
יתקשרבמקרהשלשאלות,בעיותאוהופעתתסמינים.כןעלהלשכהבאמצעותעובדיההמורשים
לעמוד בקשר עם העובדים המבודדים מידי יום ,לוודא שהם מקבלים את כלל השירותים
הנדרשיםולטפלבכלבעיהבמקוםהבידוד.עודיובהרלעובדכיככלויפראתהנחיותהבידודהוא
צפוילהליכיאכיפהוהרחקהמישראל.
 .8ביטוח רפואי – על המעסיק בסיוע הלשכה הפרטית להסדיר ביטוח רפואי עבור העובד שיהא
בתוקףהחלממועדהנחיתהבישראל,במשךתקופתהבידודובמהלךתקופתעבודתושלהעובד.
 .9סיוע במקרה של תסמינים או חולי –עלהלשכההפרטיתלוודאכיהעובדקיבלהסבריםבעלפה
ובכתב לגבי תסמיני מחלה אפשריים עליהם יש לדווח בזמן הבידוד .במקרה שעובד מדווח על
תסמיניםאוחולי,עלהלשכההפרטיתלסייעלעובדליצורקשרמידי עםהביטוחהרפואיולמלא
אחרהוראותהמבטח.ככולשמדוברבבידודבקפסולות,במקרהשעובדאחדמדווחעלתסמינים,
עלהלשכותהפרטיותלעמודבקשרעםהמבטחולקבלהוראותוהנחיותלגביהעובדיםהאחרים
הנמצאים איתו באותה קפסולות ולסייע לעובדים למלא אחר הוראות והנחיות המבטח/משרד
הבריאות.

הרשותרשאיתלפישיקולדעתהשלאלאשרהזמנתעובדיםזריםמחו"לאםעולהחששכיההסדריםלפי
חוזרזהאולפיהנהליםהרגיליםלאיתקיימואוהופרו .

הבקשותלהזמנתעובדים,תוגשנהבאמצעותהלשכותהפרטיותהמורשותותטופלנהע"יהמרכזהארצי
להנפקתרישיונותבהתאםלכלליםהקבועים .

העתק :פרופ' שלמה מור יוסף ,מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה
ד"ר אשר שלמון ,מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים ,משרד הבריאות
מר רובי שמש ,לשכת שר הפנים
חברי הנהלה -מינהל עובדים זרים
לשכה משפטית – מינהל עובדים זרים
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