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 לעובד זר בענף הסיעוד  הגשת בקשה להיתר העסקה ןאופ
 

 
 האפשרויות הבאות: על מנת לפתוח בתהליך הנפקת היתר, ניתן להגיש את הבקשה באחת משתי

 
 באופן מקוון בלינק המצורף: . 1

 

https://www.gov.il/he/service/nursing_foreign_worker 
 

 היתר העסקה לעובדים זרים בענף הסיעוד  -.לבחור את השירות המבוקש1
 .לסמן את גיל המטופל עבורו מוגשת הבקשה 2

 .לסמן איפה נמצא המטופל שעבורו מוגשת הבקשה  3

 
 אחר ההנחיות באתר.  ולהמשיך לעקוב

 
 ₪ . יתבצע בזמן הגשת הבקשה באופן מקוון באמצעות כרטיס אשראי.   310 -עלות השירות◄

 

 
 התאגיד:  . שליחת הבקשה באמצעות2

 
 ם:ים הבאיכזכאים לגמלת סיעוד מביטוח לאומי יש לצרף את המסמעבור ◄

 
ז של . צילום תיש לצרף חתום על ידי מי שמוגדר כמעסיק. אם החותם איננו המטופל,  התחייבות מעסיק - טופס ב' ✓

 החותם .
 חתום על ידי המטופל בלבד או אפוטרופוס חוקי בצירוף צו אפוטרופוס.  הצהרת ויתור על סודיות - טופס ג' ✓

 

 יש לצרף את המסמכים הבאים:  חולים במחלה אונקולוגית עבור  ◄
 
מסמכים רפואיים מפורטים ועדכניים מרופא אונקולוג, המעידים על המצב הרפואי לפיהם נדרשת עזרה סיעודית  ✓

 במשך רוב שעות היממה. 
ז של . יש לצרף צילום תחתום על ידי מי שמוגדר כמעסיק. אם החותם איננו המטופל,  התחייבות מעסיק - טופס ב' ✓

 החותם .
 חתום על ידי המטופל בלבד או אפוטרופוס חוקי בצירוף צו אפוטרופוס.  הצהרת ויתור על סודיות - טופס ג' ✓

 
ומעלה, שזקוקים  85מטופלים מגיל ) ומעלה יש לצרף את המסמכים הבאים: 85עבור מגישי בקשה מגיל ◄

 (. פי סעיפים אחריםלא זכאים על  לטיפול וסיוע במשך רוב שעות היממה בביצוע רוב הפעולות היומיומיות
 
במשך רוב  הרפואי של המטופל לפיהם דרושה עזרה סיעודית עבורם  ומסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מצב✓

 מרופא המשפחה .  -שעות היממה
 חתום ע"י אח או אחות.  ADL)תפקודי )דוח  -דוח רפואי✓

ז של . יש לצרף צילום תחתום על ידי מי שמוגדר כמעסיק. אם החותם איננו המטופל,  התחייבות מעסיק - טופס ב' ✓

 החותם .
 חתום על ידי המטופל בלבד או אפוטרופוס חוקי בצירוף צו אפוטרופוס.  הצהרת ויתור על סודיות - טופס ג' ✓

 

סיעודי יש לצרף את  עבור מטופלים מגיל פרישה ומעלה העומדים להשתחרר מבית חולים/ מוסד  ◄
 המסמכים הבאים: 

 
את  המציינת את הצורך ברצף טיפולי וכן, יש לציין  אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים או המוסד הסיעודי, ✓

 .התאריך המשוער לשחרור המטופל )דרושה חתימה, חותמת ומספר הרישיון של הרופא(
ז של . יש לצרף צילום תחתום על ידי מי שמוגדר כמעסיק. אם החותם איננו המטופל,  התחייבות מעסיק - טופס ב' ✓

 החותם .
 חתום על ידי המטופל בלבד או אפוטרופוס חוקי בצירוף צו אפוטרופוס.  הצהרת ויתור על סודיות - טופס ג' ✓

 . הצהרה למטופל המשתחרר מבית החולים -טופס ה' ✓
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גיל פרישה שאינם זכאים לגמלת סיעוד בגין גובה הכנסתם יש לצרף את המסמכים  מטופלים מעל עבור ◄
 הבאים: 

 
   טופס מלא של בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות✓

 מפורט ועדכני, חתום על ידי רופא  סיכום מידע רפואי ✓

ז של . יש לצרף צילום תחתום על ידי מי שמוגדר כמעסיק. אם החותם איננו המטופל,  התחייבות מעסיק - טופס ב' ✓

 החותם .
 חתום על ידי המטופל בלבד או אפוטרופוס חוקי בצירוף צו אפוטרופוס.  הצהרת ויתור על סודיות - טופס ג' ✓

 

 ₪ . האגרה יתבצע לפי הפירוט הבא:  620עלות אגרת הבקשה המלאה הינה 

. התשלום יתבצע במהלך מילוי הטופס בלבד באופן  להיתר₪ עבור אגרת הבקשה   310תשלום בסך  .1
    .מקוון

₪ עבור טיפול בבקשה עבור ביצוע הערכת תלות למטופל שלא זכאי לגמלת   310שובר תשלום בסך  .2
 .ההשלמת אגרת בקש. סיעוד בגלל גובה הכנסתו, ומבקש להעסיק עובד זר

 
 

 

 
כן לקבל את  כמו לאחר שליחת הבקשה להיתר, ניתן לברר מידע על מצב הטיפול בבקשה להיתר בלינק הבא ו

 .ההיתר באופן מקוון והורדתו למחשב או לנייד
 

https://www.gov.il/he/service/permit-employing-foreign-workers-care-givers 
 

https://ecom.gov.il/counterspa/home/19/4/invalid?language=he
http://ecom.gov.il/counterspa/home/19/4/invalid?language=he
https://www.gov.il/he/service/permit-employing-foreign-workers-care-givers

