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



 ,רב שלום

  הסיעוד בענף זרים עובדים לכניסת הודעה על הרחבת המתווה: הנדון

 

להודע מתווהלכ20.05.2020המיוםבהמשך בעניין ניסתעובדיםזריםבענףהסיעודהשוהיםבחופשת,

הגשת שרתפארחיבהאתהמתווהומ,המ09.07.2020שרהפניםמיוםמולדתמחוץלישראל,ולהודעת

הלישראלשלעובדיםזריםבענףהסיעודבתקופתמגבלותהכניסהלישראלשהוטלומחמתכניסבקשותל

בנוגעועלמנתלסייעלמצוקתהמטופ מגפתהקורונה להלןהכלליםוההנחיותלעתהזו ליםהסיעודיים,

לכניסתעובדזרחדשבענףהסיעוד:

 להיות ידרשו העובדים .1 ימים 14בבידודבישראלבמשך  לפחות הבידודהנחית מרגע וזאת ה.

משרד  של האינטרנט באתר מתפרסמות אשר הבריאות משרד להנחיות בהתאם יתקיים

 הבריאות.

המעסיק באחריות יהיה הבידוד .2 המעסיק. מקוםהבידוד את בכתובת שאינה ביתו של יסדיר

שירותיםחשבונועלהבידודתקופתכלבמשךלעובדויספקהסיעודי המזמין את העובד,המטופל

 וגישהלאינטרנט.כביסה,שירותי,אוכלזהובכללבידודבתנאיחייםשגרתלקיום

 משרד של הכללים לפי הבידוד למקום ישירות ג"מנתב מגיע העובד כי לוודא המעסיק על .3

 .הבריאות

ה באחריות .4 יחתום הזר שהעובד לוודא לישראל כניסתו טרםלשכה על  הוא לפיה הצהרה,

בקשר,בישראל בידוד ימי14-ל להיכנס סכיםמ בשפתו הסבר וכן והנחיותלהסדרי הבידוד

הבידוד לתקופת בקשר הבריאות משרד של, נייד טלפון מורשהאישמספר עובד שהוא קשר

בלשכהדוברשפתהעובדאושישלושירותיתרגוםלשפתהעובד,למקרהשלשאלותאותלונות,

וכתובתמספרי טלפון דוא"ל, כתובת וכן אש, מכבי אדום, דוד מגן משטרה, של טלפונים

עלה כן ממונהעלזכויותעבודהשלעובדיםזריםבמשרדהעבודה. לשכהלסייעוואטסאפשל

לישראלעלמנתשיוכל כרטיססיםבמחירשוקסבירמידעםכניסתו לעובדלרכושעלחשבונו

הבידוד. בעת הטלפון באמצעות בכפוףלתקשר תהיה העובד חשבון על הסים כרטיס רכישת

 להסכמהבכתבשלהעובדבהיצויןהמחיר.

באמצעותקישורהמופיע בריאותה למשרד לדווח המעסיק על חובה ,לישראל העובד כניסת עם .5

 בהתאם בבידוד הימצאותו ועל העובדשל שהייתו מקום על מידי באופן באתרמשרדהבריאות

 .הבריאות משרד של לנהלים
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 .עלהמעסיקלהסדירלכלעובדביטוחרפואימלאשיהאבתוקףגםעבורתקופתהבידוד .6

 ייעודי מענה ייתן הבריאות שרדמ,העובד חלה כי בישראל הבידוד בתקופת ויתגלה במידה .7

 בבידוד להישאר העובד יידרש ,המענה ובמסגרת ייתכן .בחולה הטיפול לגביוינחה למקרה

המשךתקופתהבידוד.הבריאות משרד להנחיות בהתאם וזאת יום14מ יותר ארוכה לתקופה

 תהיהגםהיאבאחריותהמעסיק.

םבתקופתהבידוד,חלה,ככולשלאתבוטלאולעובדי  -תשלום ימי מחלה בגין תקופת הבידוד  .8

כפישעודכנהביום תעודתהמחלההגורפתשלמשרדהבריאות, עלידימשרד9.3.2020תתוקן,

הבריאות,וכותרתה"עדכוןתעודתמחלהגורפתלעובדהשוההבבידודלפיצובריאותהעם)נגיף

 החדש התש"ף2019הקורונה שעה( _)הוראת בית( )בידוד לנכות"2020-( העובד רשאי לפיה ,

והעובדיםהזריםלפימאחר.ממכסתימיהמחלההצבורהשלוכנגדהיעדרותבתקופתהבידוד

 הרי מחלהצבוריםולפיכךשאיןחוזרזההנםעובדיםחדשים, במהלךתקופתלהםמכסתימי

 דהעבודה.יחדעםזאת,ישלפעוללענייןזהלפיהוראותמשרהבידודהםלאיקבלושכר.

 

בהתאםהואניתןלשינויויובהרכילאוראיהוודאותהרבההקיימתבתקופהזו,מתווהזהנכוןלעתהזו

להגבלותשיוטלובמדינותהרלוונטיתמחמתמגפתהקורונהובהתאםלשיקולהדעתשלרשותהאוכלוסין

כלליםוההנחיותהקבועיםבנהליהרשות.כןיובהרכיהכלליםהמפורטיםבחוזרזההנםבנוסףל.רהוההגי



באמצעות מעסיקבעלהיתרפנויהרשאילהזמיןעובדזרלענףהסיעודוהמעונייןלהזמיןעובד,נדרשלהגיש

,בנוסףלמסמכיםהקבועיםבנוהל,גםאתהמסמכיםהבאים:הלשכה הפרטית

 הצהרת מעסיק ) נספח א' למסמך זה(

 זה( הצהרת עובד )נספח ב' לנספח

 ים.קבועשיונות בהתאם לכללים הילהנפקת רהבקשות תטופלנה ע"י המרכז הארצי * 

הנחיותמשרדהבריאותלנוחיותכם,מצ"בקישורלאתרמשרדהבריאות:



 
 עתק:ה

 ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הרשותפרופ
 חברי הנהלת מינהל עובדים זרים

לשכה משפטית 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=EAIaIQobChMI8oH-1LnH6gIV2ITVCh1WfwoIEAAYASAAEgL5P_D_BwE

