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 בענף הסיעוד  1ב/הארכת רישיונות לטיפול בבקשות נוהל ה

 ( לחוק הכניסה לישראל1א )ב3לפי סעיף  וחריגים מטעמים הומניטריים מיוחדים

 רקע .א

בסיום תקופת ו בלבד,זמנית מוזמנים לישראל לצורך עבודה המועסקים בישראל בענף הסיעוד, זרים עובדים  .1.א

  .נם רשאים להשתקע בארץ, ואימישראל לצאת עליהםהמותרת בדין,  המרביתההעסקה 

 מודעים מראש לכך שבסיום תקופת העבודההמטופלים הסיעודיים והן  יםהזר יםהעובדהן בהתאם לאמור,  .2.א

יש לאור זאת, לא תותר המשך שהותו בישראל. , ומדינת מוצאולחזור להעובד על החוקית הזמנית, והשהות 

ואי התרת תקופת העבודה הזמנית החוקית, ראל בתום מיש העובדים הזרים חשיבות בהקפדה על יציאת

 הקבועות בחוקחודשים  63עד  של המרביותמעבר לתקופות  חדש מעסיקהמשך העסקתם בישראל על ידי 

 .ובנהלים

 המרביתהשהייה תקופת לחריג קובע ( "החוק")להלן:  1952 -, תשי"בהכניסה לישראל ( לחוק1א)ב 3סעיף  .3.א

)להלן: עבודה ו רישיון ישיבהקובע סמכות מוגבלת להארכת בכך שהוא  עודסיזר בענף ה עובדלהמותרת 

המותרת בהתאם  המרביתאת תקופת העבודה הזר השלים העובד גם אם  כאמור,זר של עובד  ("הרישיון"

 ,קריםשל מ מצומצםבמספר  (""הרשות)להלן:  ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירהלחוק )ב(  -)א( וא3 לסעיף

  ובלבד שהתקיימו שורה של תנאי סף שנקבעו באותו סעיף מסמיך., יטאריים מיוחדיםמטעמים הומנ

עבודה התקופת מיצוי לאחר  מישראלהזרים יציאת העובדים ל הדרישה העקרונית לגרוע מןחריג זה אינו בא  .4.א

למטופל  פתרונות נקודתיים ומצומצמים במקרים הומניטריים חריגים ביותר, ,, אלא לתתזמנית בהה

תקופת שהותו הסתיימה על אף ש ,סיעודבענף ה מסויםשל עובד זר העסקתו הזקוק להמשך  יודסיע

 מיוחדהומניטרי במקרים של צורך רק . אי לכך, החריג נועד לחול בישראל של העובד המותרת המרבית

 .כמפורט להלן זה נוהלוראות העומד בדרישות החוק וה וחריג

צו הכניסה לישראל )מכסה מתפרסם מעת לעת  ( לחוק,4()1בא)3סעיף לפי  שר הפנים סמכותהתאם לב .5.א

של  מרביתהקובע מכסה שנתית  שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים מיוחדים(

  . רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים

סמכותו הפעלת לעניין  מייעצת וועדהשר הפנים  מינהלחוק,  (2()1)ב א3סעיף לפי  וסמכותבהתאם ל ,כןכמו  .6.א

וזאת לאור הצורך לברור את המקרים החריגים  ,("וועדהה")להלן: הסעיף האמור וקבלת החלטות מכוח 

והעומדות בתנאי הסף שנקבעו ועדה ולהמוגשות  מתוך כלל הבקשות להפעלת הסמכות, והמתאימים ביותר

   .שנקבעה המרביתבהתאם למכסה ובחוק, 
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את הטעמים ההומניטריים החריגים לשקול, בין השאר,  המייעצת דהווע, על ההפנים בבואה להמליץ לשר .7.א

חודיות הטיפול הסיעודי הנדרש לו, או יוהמיוחדים המתקיימים במטופל הסיעודי והקשורים למורכבות או לי

לבחון כן ו ,עמידתו של העובד הזר המבוקש בתנאי רישיונו בעבראת לנסיבות אישיות אחרות של המטופל וכן 

אצל המטופל הספציפי  בישראלהעסקתו באישור הצורך  לגבי ,לבקשה המצורפת תהמקצועידעת החוות את 

לשהות זמנית של עובדים זרים בישראל, הנוגעת , הכל בהתחשב במדיניות המבקש להעסיקו באופן חריג

 .על ידי שר הפנים בצושנקבעה  המרביתוהמכסה 

לפי נוהל זה, הבקשה תדחה ויהא על העובד הזר ככל שהועדה המייעצת לשר לא תמליץ לשר לאשר בקשה   .8.א

 .ימים 30לצאת מישראל תוך 

 מטרת הנוהל .ב

 . בהןהטיפול אופן  ואת ( 1א )ב3לפי סעיף להסדיר את אופן הגשת הבקשות 
 

 תנאים ודרישות .ג

 :בלשכות הרשות האזוריות(ולא ) באחד מהאופנים הבאיםבקשות מכוח נוהל זה תוגשנה  .1.ג

רטיות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, באמצעות אחת הלשכות הפ (1)

 . בחתימה אלקטרונית מאובטחת vaada20@piba.gov.ilדוא"ל לכתובת 

אפוטרופסו  או בן משפחתו/ הגשת בקשה לפי נוהל זה באמצעות לשכה פרטית מהווה הסכמת המטופל ו/

כתובת ות והחלטות של הרשות בקשר לבקשה יועברו על ידי הרשות באמצעות הודעות דוא"ל לכי בקש

ברישומי הרשות, וכי משלוח הודעה או דרישה  הכפי שמופיע לשכה הפרטיתהדוא"ל הרשומה של ה

 .לעובד הזר המבוקש /אפוטרופסו ללשכה הפרטית כאמור תהווה המצאה כדין למטופל ולבני משפחתו/

 הלשכות הפרטיות המורשות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות בכתובת:רשימת את 

www.piba.gov.il. 

 באחת משתי הדרכים הנ"ל בלבד:באופן ישיר על ידי המטופל או על ידי בן משפחה מקרבה ראשונה  (2)

 – ועדה הומניטארית, בניין כי"ח –רים : רשות האוכלוסין וההגירה, אגף היתדואר רשום לכתובתב .א

 ירושלים., 42רח' אגריפס 

ענף  –אגף ההיתרים ל -הגשה ידנית ישירות על ידי המטופל או בן משפחה מקרבה ראשונה ב .ב

המפורסמות באתר  בשעות קבלת הקהל (5קומה  –)בניין כי"ח  בירושלים 42, רח' אגריפס סיעוד

 .האינטרנט של הרשות

ו בן משפחתו או אפוטרופסו יגישו את הבקשה באופן ישיר, הם יתבקשו לציין במקרה שהמטופל א

החלטות או בקשות קבלת ל לצורך "כתובת דוא , בנוסף לכתובת מגוריו של המטופל גםבבקשה

או דרישות  ותהווה אישור כי משלוח הודעות או החלטירישום כתובת דוא"ל כאמור של הרשות. 

mailto:vaada20@piba.gov.il
http://www.piba.gov.il/
http://www.piba.gov.il/
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בקשר  לעובד הזר המבוקש /אפוטרופסו למטופל ולבני משפחתו/לכתובת זו מהווה המצאה כדין 

 לבקשה.

 אפוטרופסו בן משפחתו/ חתום על ידי המטופל/ה בלבד בקשה מקוריבאמצעות טופס לרשות  הבקשה תוגש .2.ג

כאשר הבקשה מוגשת באמצעות לשכה פרטית מורשית, אזי הטופס המקורי ישמר במשרד הלשכה  .החוקי

 כאמור לעיל, בתוספת חתימה אלקטרוניתבטפסים סרוקים מצעות דוא"ל הפרטית והבקשה תועבר בא

מאובטחת של הלשכה ואישור כי טפסי הבקשה המקוריים החתומים בידי המבקש  שמורים במשרדי הלשכה 

 '(.נספח א) לביקורת

ט המפר ,מנומק וחתום על ידי המטופל הסיעודי/ בן משפחתו/ אפוטרופסו החוקיהסבר מכתב לבקשה יצורף  .3.ג

של העובד הזר בעניינו מוגשת  עסקתואישור ההחריגות בגינן זקוק המטופל לההומניטריות את הסיבות 

 בבקשה כמפורט להלן.התומכים ומסמכים  הבקשה

לפיה מתקיימים טעמים הומניטריים מיוחדים וחריגים הקשורים חוות דעת מנומקת בכתב לבקשה תצורף  .4.ג

הנדרש למטופל, או לנסיבות אישיות אחרות של המטופל, תוך פירוט  למורכבות או לייחודיות הטיפול הסיעודי

 : הבאיםהתנאים בכל תתקבל רק חוות דעת העומדת יודגש כי   .)נספח ב'( אותם טעמים או נסיבות

עובד סוציאלי שיש לו אם הבקשה מוגשת על ידי לשכה פרטית: מאלו:  דעל ידי אחתינתן חוות הדעת  (1

לענף הסיעוד, ואם הבקשה  א בעל תפקיד בכיר בלשכה פרטית מורשיתשלוש שנות ותק לפחות והו

של י לרופא מוסמך, אח מוסמך, עובד סוציאמוגשת על ידי המטופל או בן משפחתו ללא לשכה פרטית: 

ות בתחום בעל ניסיון של שנתיים לפחשהוא  הרשות המקומית שבתחומה מתגורר המטופל הסיעודי

 הסיעוד.

 ליה חתימה מקורית תוך ציון מספר רישיונו לעיסוק במקצוע.נותן חוות הדעת חתם ע (2

מועד נותן חוות הדעת הצהיר כי נפגש עם המטופל במקום מגוריו קודם מתן חוות הדעת וציין את  (3

 הביקור.

 נותן חוות הדעת הצהיר בחוות דעתו על משך היכרותו את המטופל הסיעודי (4

הסיעודי, המפרט את ההיסטוריה הרפואית של  מכתב בחתימת הרופא המטפל במטופליש לצרף לבקשה  .5.ג

 העדכני. והתפקודי המטופל ואת מצבו הרפואי

 נאמן למקור.העתק או  יבמידה והמטופל הינו חסוי, יש לצרף לבקשה צו מינוי אפוטרופוס מקור .6.ג

 טופס ויתור על סודיות חתום על ידי המטופל עצמו/ אפוטרופוס חוקי )נספח ג'(.לבקשה יצורף  .7.ג

 .בו לומד מטופל קטין יש לצרף דו"ח מהמוסד החינוכיבמידה וה .8.ג
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)ואם אינו דובר אנגלית או עברית, אזי  המובנת לובשפה  ,בפני עו"דאשר נחתם תצהיר העובד הזר יש לצרף  .9.ג

 :ולפיו עברית(משפת העובד לשפה ה נוטריוניבתרגום 

 הוא מסכים ומצטרף לבקשת המטופל הסיעודי להארכה חריגה של אשרתו. (1

או באם הבקשה תידחה,  ,לו והוא מבין כי אם הוא יחליט לחזור בו מהסכמתו לבקשת המטופל הוסבר (2

להעסקתו  הבקשלאשר לא הרשות רשאית שוימים מיום ההחלטה,  30תוך  מישראל יהא עליו לצאת

 שתוגש על ידי מטופל אחר.

אושרה העסקתו  רק אצל אותו מטופל בגינולעבוד הוא יהא רשאי  ,הוא מבין כי אם הבקשה תאושר (3

נהלי רשות דין ול, הכל בהתאם לישראלמהחריגה, ובסיום העסקתו אצל אותו מטופל יהא עליו לצאת 

 .האוכלוסין וההגירה

אודות מידע בין היתר, והקודמות בישראל,  ,העסקותיושהותו, מעמדו ם הנוגעים להוא מסכים שפרטי (4

הלשכה הפרטית, ו מטעמו יםנציג ,מבקשלידיעת היובאו בישראל,  קרובי משפחה חקירות, הרשעות,

וכי הוא מוותר על כל טענה של חיסיון או פרטיות המידע  בבקשה,מתן החלטה לצורך   ככול הנדרש וזאת

 בקשר למידע זה.

 .על כל שינוימידית להודיע  מתחייבוכן כי הוא  בארץ ובחו"לשל העובד מצבו המשפחתי  (5

או  הין הבקשה ללשכה הפרטית המגישה את הבקשיבענ כי הוא מסכים כי המצאת החלטות או דרישות (6

למטופל סיעודי בכתובתו או כתובת דוא"ל כפי שצוין בטופס הבקשה או לכתובת דוא"ל של בן משפחה 

של המטופל או אפוטרופסו כפי שצוין בבקשה שהוגש תהווה המצאה כדין לעובד הזר לכל דבר וענין וכי 

הגורם המגיש את הבקשה על מנת שאלו יוכלו להעביר אליו לידיעה הוא יודע כי עליו לשמור על קשר עם 

 החלטות או דרישות של הרשות.

 עילות לדחיית הבקשה על הסף .ד

המבקשים להאריך שהות בישראל מעבר  נועדו לעודד עובדי סיעוד זרים ( לחוק1א )ב3לפי סעיף  סףהתנאי 

ולא לשהות בישראל מעבר לתקופות המותרת  טופלים הסיעודייםלהתמיד בעבודתם אצל המלתקופה הרגילה, 

האריך אשרה ורישיון לעובד סיעוד זר לפי נוהל זה, רק אם העובד דון בבקשה לניתן ליהא למשל,  כך בדין.

עו בחישוב התמיד לפחות שנתיים אצל מטופל סיעודי אחד )פטירת מטופל ומעבר לבית אבות באופן קבוע לא יפג

לטפל נשאר נקבע כי תנאי להגשת עובד זר לפי הנוהל הוא שהעובד הזר  ,בנוסף. רצף ההתמדה לעניין זה(

יחד עם זאת, נקבע בחוק כי שני  שלו לבית אבות. עד לפטירת אותו מטופל או מעבר קבוע שלו אחרוןבמטופל 

לא יחולו כאשר המבקש הוא אדם עם נכות קשה וחריגה במיוחד, שהוא מתחת לגיל פרישת חובה. הנ"ל תנאים ה

 ה פירוט להלן בנוהל(.)רא
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   ה לפחות עדה המייעצת, אם התקיימובקשות שיוגשו לפי נוהל זה ידחו על הסף ולא יועברו להמשך דיון בו

 עילות להלן:אחת מה

 .למטופל אין היתר העסקה תקף, פעיל ופנוי להעסקת עובד זר בענף הסיעוד .1.ד

נף לע 1שיון שהייה ועבודה מסוג ב/יר תהנתין הזר אותו מבקש המטופל להעסיק לא נכנס לישראל באמצעו .2.ד

 .הסיעוד

חודשים לפחות מיום כניסתו לישראל לראשונה באשרת עובד זמני בענף הסיעוד )עובד זר  63לא חלפו  .3.ד

חודשים בישראל רשאי לעבוד כעובד מחליף לעובדים זרים שיוצאים  63חודשים אך טרם סיים  51שסיים 

"נוהל להתרת העסקה קצרת מועד  5.3.0004מספר  ראות נוהלויזה, בהתאם להו לחופשה בחו"ל באינטר

חודשים להחלפה זמנית של עובדים זרים לסיעוד  51-62של עובדים זרים לסיעוד השוהים בישראל בין 

 .בקשות לפי נוהל זה( וולא ניתן להגיש בגינ שיצאו לחופשה עם אשרת כניסה חוזרת"

( לחוק, למעט 1א )ב3התקבלה החלטה קודמת של שר הפנים להארכת רישיונו של העובד הזר, לפי סעיף  .4.ד

תגורר יחד עם המטופל הסיעודי בעת פול בבן זוג של המטופל הסיעודי שההחלטה להאריך רישיון לשם טי

 העסקת העובד הזר.

. מסוים חות, אצל מטופל סיעודיחודשים רצופים לפ 24לפי רישומי הרשות, העובד הזר לא הועסק במשך  .5.ד

כאילו יחשב עבר בין מטופלים בעקבות פטירת מטופל או מעבר המטופל למוסד סיעודי, עובד זר שין זה, ילענ

 ברציפות. מסוים  מטופלב לטפל  המשיך 

פל הסיעודי בו בעקבות פטירת המטושלא העובד הזר סיים את תקופת העסקתו החוקית האחרונה בישראל  .6.ד

 מעבר אותו מטופל סיעודי למוסד סיעודי באופן קבוע.שלא בעקבות  ל, אוטיפ

 שנים מיום כניסתו לישראל לראשונה של העובד הזר ברישיון עבודה. 8חלפו  .7.ד

ן בקשות המוגשות לפי נוהל זה להארכת רישיון של עובד זר לסיעוד עבור מטופל יעל אף האמור לעיל, לעני .8.ד

)להלן:  זה להלןקטן תקיימים לגביו אחד התנאים הקבועים בסעיף ומ יעודי שטרם הגיע לגיל פרישת חובהס

שנים  8, במקום 7.דין סעיף ילעיל, ולענ 6.ד, 5.ד, 4.דלא יחולו התנאים האמורים בסעיפים ( "מטופל מורכב"

  שנים. 13יחול 

 לפחות. 188%מטופל סיעודי הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור של  (1

 מיוחדת. 100%ה צה"ל או נפגע פעולת איבה שהוכר כנכה סיעודי בדרגת נכ (2

 לפחות. 188%ילד נכה הזכאי לקצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור של  (3

המוסד מי שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו כמטופל סיעודי עקב פגיעה בעבודה, ונקבע לגביו על ידי  (4

 בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום יום.", כי הוא "תלוי לחלוטין לביטוח לאומי
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רונה בישראל של ימים מיום סיום תקופת העסקתו החוקית האח 90-במועד הגשת הבקשה חלפו למעלה מ .9.ד

  . העובד הזר המבוקש

ימים  30-ל עדאיחור בהגשת בקשה של במקרה אמות המידה שנקבעו, סגרת במ על אף האמור, א.9.ד

ועדה, ושת הבקשה והיא תועבר לדיון ב, תינתן ארכה להגהימים שקבע המחוקק 90מעבר לתקופת 

בעלי ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף  המטופלים הסיעודייםשל יהם בנסיבות וזאת בהתחשב

 . והמטרה ההומניטארית הסיעוד

ובמקרים דלעיל,  8סעיף ד.כמפורט בא( לחוק ו1( )1)ב 3מטופל מורכב כהגדרתו בסעיף כן לגבי  ב.9.ד

ם שקבע המחוקק, הימי 90יום מעבר לתקופת  60תינתן הארכת מועד של עד , המתאימים לכך

 ם המורכבים במיוחד, כוונת המחוקקלצורך הגשת הבקשה וזאת בהתחשב במצבם ונסיבותיה

   .בסיעוד ומספרם המצומצם באוכלוסיית בעלי ההיתרים

דחו על יצה בהתאמה, י, לגבי כל קבודלעילהמוארכים לאחר המועדים  שיוגשובקשות יחד עם זאת,  ג.9.ד

באיחורים מעבר לאמור לגבי כל  כי, נמצאת, וזאת מאחר וונוספ ותנתנו לגביהן ארכיהסף ולא י

של הסעיף לבין המטרה האסדרתית החשובה  ההומניטריים הנ"ללאחר איזון בין השיקולים קבוצה, 

ך את המועדים לגבי אין מקום להארי, בותיו של המטופל מורכביםה כי מצבו ונסיגם בהנח ,המסמיך

התכלית האסדרתית של הסעיף המסמיך והמועדים שנקבעו על מנת שלא לסכל את קשות, וזאת בה

 .על ידי המחוקק בו

 . ד' כנספחלנוהל זה  דברי הסבר לאמות המידה הנ"ל מצורפים ד.9.ד

 ות שאינן עומדות בתנאי הסףשהליך הטיפול בבק .ה

ערכת הבקשות הממוחשבת, תוך קישור תיקי העובד עובד הרשות הקולט את הבקשה, יפתח תיק בקשה במ .1.ה

הזר והמעסיק הסיעודי לתיק הבקשה. לאחר מכן יבדוק עובד הרשות האם הבקשה עומדת בתנאי הסף 

 .הנדרשים כמפורט לעיל והאם הוגשו מלוא המסמכים

י הבקשה , ובכלל זה כהמפורטות לעילה על הסף ילדחימתקיימת אחת או יותר מן העילות במידה ונמצא כי  .2.ה

תידחה הבקשה על הסף והודעה על כך תישלח לא עמדה באמות המידה להארכת המועד להגשת הבקשה, 

 יום 30למגיש הבקשה בציון כי הבקשה לא תובא לדיון בפני הוועדה וכי על העובד הזר לצאת מישראל בתוך 

 .ממועד ההודעה

עובד הרשות למטופל מכתב דרישת  ישלח הנדרשים,במידה ולא צורפו לבקשה אחד או יותר מהמסמכים  .3.ה

עד להשלמת המסמכים החסרים לא תטופל הבקשה וכי יום, בו יצוין כי  14השלמת המסמכים החסרים בתוך 

 .יום תידחה הבקשה על הסף 14אלמלא יושלמו המסמכים החסרים בתוך 
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למגיש תישלח והודעה על כך  , הבקשה תידחה על הסףיום 14המסמכים החסרים בתוך במידה ולא צורפו  .4.ה

יום. העתק  30וכי על העובד הזר לצאת מישראל בתוך  בציון כי הבקשה לא תובא לדיון בפני הוועדה הבקשה

 של הרשות.חשבת ובמערכת הממהדחיה  , תוך עדכוןממכתב הדחייה על הסף יישלח למינהל אכיפה וזרים

 :מהירדיון  .ו

  מועדהאמות המידה להארכת  /בתנאי הסף תאף אם עומד ,לא תאושר בקשה שתוגש לפי נוהל זהככלל,  .1.ו

 או יותר מהנסיבות להלן:אחת התקיימו אם , לעיל

 ( להעסקת אותו עובד זר על ידי מטופל סיעודי אחר.1א)ב3הוגשה בקשה לפי סעיף  .1.1.ו

ניתן צו הרחקה נגד העובד הזר ו/או התקבלה החלטה של עובד רשות מוסמך או של ערכאה  .1.2.ו

 ד לצאת את ישראל.כת לפיה על העובשיפוטית מוסמ

 הסיעוד.  בענף שלא בישראל העובד הזר הועסק  .1.3.ו

פליט או בקשה למעמד ישראל ובכלל זה, בקשה בבקשה לקבלת מעמד מסוג אחר הגיש העובד הזר  .1.4.ו

בין משרדית למתן ה, או בקשה לוועדה עם ישראלי חיים משותפיםאו  נישואין לישראלילמעמד מכוח 

 .מטעמים רפואיים עיכוב הרחקה /, או לקבלת מעמדמטעמים הומניטארייםבישראל מעמד 

 :מהירדיון  - קריטריונים שלעילשהתקיימו לגביהן אחד או יותר מההליך הטיפול בבקשות  .2.ו

לעיל, המפורטות או יותר מהנסיבות אחת  ,אם מצא עובד הרשות כי התקיימו לגבי העובד הזר המבוקש .2.1.ו

גם ר היהדיון המניתן לערוך את . מהירליך דיון בה חברי הועדהלעיון הבקשה את עביר יהא רשאי לה

 בהתאם לצורך. שיחה טלפונית בין חברי הוועדהבאו  אלקטרונית בתכתובת

פרטי המטופל והעובד, פרטים לגבי מצבו  לחברי הועדה תכלול בין היתר אתהבקשה פרטי העברת  .2.2.ו

פרט רלוונטי וכל כאמור לעיל, הנסיבות הרלוונטיות לדיון המהיר הרפואי והסוציאלי של המטופל, פירוט 

 אחר.

שלח ית הבקשה,ככל שהחלטת הועדה היא שלא להמליץ לשר הפנים לאשר את  לאחר הדיון המהיר, .2.3.ו

בדואר  אושהגישה את הבקשה  החלטת סירוב מנומקת למטופל המבקש, באמצעות הלשכה הפרטית

 30בד הזר לצאת מישראל תוך יצוין כי על העו הב, בבקשה שהוגשה שצוינהכתובת דוא"ל  רשום/ רגיל/

ככל שהעובד לא יצא במועד, שהייה בלתי חוקית זו תביא לניכוי מדמי הפיקדון שנצברו לזכותו  .יום

העתק ממכתב הדחייה יישלח . 2016 –בהתאם לתקנות עובדים זרים )פיקדון לעובדים זרים( תשע"ו 

 ת של הרשות.למינהל אכיפה וזרים, תוך עדכון דחיית הבקשה במערכת הממוחשב
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החליטה הועדה להמליץ לשר לאשר את הבקשה, תעביר המלצה מנומקת לשר. ככל שהשר יקבל את  .2.4.ו

או  מטופל המבקש באמצעות הלשכה הפרטיתלהחלטת השר תישלח ההמלצה ויאשר את הבקשה, 

המטופל  תוך ציון כי על הלשכה הפרטית/, כתובת דוא"ל שצוינה בבקשה שהוגשה רשום/ בדואר רגיל/

יום  60להסדרת הדבקת רישיון מוארך בדרכון העובד הזר תוך לפעול  ,לשכה פרטית מורשיתאמצעות ב

וכי אם הרישיון של העובד הזר לא יוארך ן זה, יבכפוף לקיום כל יתר נהלי הרשות לענימיום ההודעה, 

 ימים, ההחלטה תתבטל החל מהיום האמור, ויהא על העובד לצאת 60בהתאם להחלטת השר, תוך 

 תעודכן במערכת המחשוב של הרשות.העתק החלטת השר  מישראל.

  לדיון מהיר דלעיל:תקיימו בהן נסיבות לא ההליך הטיפול בבקשות ש דיון רגיל: .ז

בבקשה שהועברה לדיון בהליך רגיל, תיבדקנה, בין היתר, העסקותיו הקודמות של העובד הזר בישראל,  .1.ז

נאי רישיונותיו, פעולות אכיפה ככל שננקטו נגדו, בקשות סיבת סיום העסקתו אצל כל מעסיק, עמידתו בת

ב. במידת הצורך, רשאית הוועדה לבקש מגורמי הרשות השונים מידע "להסדרת מעמד במידה והגיש וכיו

 ומסמכים הנוגעים לעובד הזר.

ועדה ובמקרים דחופים ה מחבריה. 3של לפחות ובקוורום הוועדה תתכנס לדון במידת האפשר אחת לחודש  .2.ז

 תכתובת אלקטרונית.רשאית לקיים דיון טלפוני או דיון באמצעות 

כל מידע או מסמך נוסף שלדעתה מן המטופל או מן העובד הזר במסגרת דיוניה, רשאית הוועדה לבקש  .3.ז

נדרשים לצורך קבלת החלטה בבקשה, וכן רשאית הוועדה על פי שיקול דעתה לשלוח נציגים מטעמה לערוך 

 ביקור בבית המטופל.

אין אם הנסיבות ההומניטריות כנדרש בחוק, האם מתקיימות ה, בין היתר, ועדהוסגרת דיוניה, תשקול הבמ .4.ז

 רבית הקבועה בצובמכסה המ חובה לעמודלוכן תהא כפופה  ,ב"בישראל וכיו השתקעותבניסיון למדובר 

 .לחוק (4) (1א)ב3שנקבע בהתאם לסעיף 

שלח החלטת סירוב מנומקת יתהבקשה, לאשר את ככול שהחלטת הועדה היא שלא להמליץ לשר הפנים  .5.ז

כתובת דוא"ל  רשום/ בדואר רגיל/למטופל המבקש, באמצעות הלשכה הפרטית שהגישה את הבקשה או 

ככל שהעובד לא יצא . יום 30יצוין כי על העובד הזר לצאת מישראל תוך  בה, שצוינה בבקשה שהוגשה

בהתאם לתקנות עובדים זרים  הפיקדון שנצברו לזכותובמועד, שהייה בלתי חוקית זו תביא לניכוי מדמי 

. העתק ממכתב הדחייה יישלח למינהל אכיפה וזרים, תוך עדכון 2016 –)פיקדון לעובדים זרים( תשע"ו 

 דחיית הבקשה במערכת הממוחשבת של הרשות.
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יקבל את  ל שהשרקשה, תעביר המלצה מנומקת לשר. ככהחליטה הועדה להמליץ לשר לאשר את הב .6.ז

בדואר החלטת השר תישלח למטופל המבקש באמצעות הלשכה הפרטית או המלצה ויאשר את הבקשה, ה

באמצעות המטופל  , תוך ציון כי על הלשכה הפרטית/כתובת דוא"ל שצוינה בבקשה שהוגשה רשום/ רגיל/

זר לפעול מול לשכה פרטית מורשית להסדרת הדבקת רישיון מוארך בדרכון העובד ה לשכה פרטית מורשית

יום מיום ההודעה, בכפוף לקיום כל יתר נהלי הרשות לעניין זה, וכי אם הרישיון של העובד הזר לא  60תוך 

ימים, ההחלטה תתבטל החל מהיום האמור, ויהא על העובד לצאת  60יוארך בהתאם להחלטת השר, תוך 

 ר תעודכן במערכת המחשוב של הרשות.מישראל. העתק החלטת הש

 דההועת והחלטערר על  .ח

בכתובת המפורסמת באתר על החלטות המתקבלות מכוח נוהל זה ניתן לערור לבית הדין לעררים בירושלים, 

ימים מיום מתן ההחלטה בהתאם להוראות  30-ללא שיהוי ותוך לא יאוחר מהאינטרנט של משרד המשפטים, 

 )ב( לחוק הכניסה לישראל. 'כד 13סעיף 

 החוק וסעיפיו .ט

 (1א)ב3סעיף  1952  -"בחוק הכניסה לישראל, התשי

 1959 -תשי"טחוק שירות התעסוקה, 

 נספחים .י

 נספח א' טופס בקשה

 חוות דעת לבקשה –נספח ב' 

 הצהרת ויתור על סודיות –נספח ג' 

 בקשה לפי נוהל זהלאמות מידה להארכת מועד להגשת דברי הסבר  –נספח ד' 
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 שם: 
 

 מצב אישי:  גיל:  ת"ז: 

 טלפון: כתובת: 

 שם הלשכה הפרטית: תאריכי היתר נוכחי:

 סיבות סיום העסקה: סה"כ עו"ז שהועסקו על ידי המטופל: 

 
 שם: 

 

 קרבה למטופל: ת"ז:

 כתובת:
 

 טלפון נוסף: טלפון נייד:

  

 שם:
 

 נתינות: תאריך כניסה לישראל: מס' דרכון:

 מעסיקים בעבר: סה"כ
 

 סיבות סיום העסקה:

 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  'מתקיימים טעמים הומניטריים מיוחדים ( הקובעת כי 5.3.0006חוות דעת מנומקת בכתב )נספח ב' לנוהל הועדה ההומניטארית מס
תוך פירוט  אחרות של המטופל,וחריגים הקשורים למורכבות או לייחודיות הטיפול הסיעודי הנדרש למטופל, או לנסיבות אישיות 

 יודגש כי תתקבל רק חוות דעת העומדת בכל התנאים המופיעים בנוהל. אותם טעמים או נסיבות,

  והתפקודי מכתב בחתימת הרופא המטפל במטופל הסיעודי, המפרט את ההיסטוריה הרפואית של המטופל ואת מצבו הרפואי
 העדכני.

 ופל עצמו/ אפוטרופוס חוקי )נספח ג'(.טופס ויתור על סודיות חתום על ידי המט 

 .במידה והמטופל הינו חסוי, יש לצרף לבקשה צו מינוי אפוטרופוס מקורי או העתק נאמן למקור 

 במידה והמטופל קטין יש לצרף דו"ח מהמוסד החינוכי בו לומד 

 אזי בתרגום נוטריוני לעברית( ולפיו:תצהיר העובד הזר אשר נחתם בפני עו"ד, בשפה המובנת לו )ואם אינו דובר אנגלית או עברית , 

 הוא מסכים ומצטרף לבקשת המטופל הסיעודי להארכה חריגה של אשרתו. .א

הוסבר לו והוא מבין כי אם הוא יחליט לחזור בו מהסכמתו לבקשת המטופל, או באם הבקשה תידחה, יהא עליו לצאת מישראל  .ב
 להעסקתו שתוגש על ידי מטופל אחר. ימים מיום ההחלטה, והרשות רשאית שלא לאשר בקשה 30תוך 

הוא מבין כי אם הבקשה תאושר, הוא יהא רשאי לעבוד רק אצל אותו מטופל בגינו אושרה העסקתו החריגה, ובסיום העסקתו אצל  .ג
  אותו מטופל יהא עליו לצאת מישראל, הכל בהתאם לדין ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה

ובין היתר, מידע אודות חקירות, הרשעות, קרובי הקודמות בישראל,  ם הנוגעים לשהותו, מעמדו והעסקותיוהוא מסכים שפרטי .ד
וכי  , נציגים מטעמו והלשכה הפרטית, וזאת ככול הנדרש לצורך מתן החלטה בבקשה,לידיעת המבקשמשפחה בישראל, יובאו 

 זה. הוא מוותר על כל טענה של חיסיון או פרטיות המידע בקשר למידע

 פירוט מצבו המשפחתי של העובד בארץ ובחו"ל והתחייבות להודיע על כל שינוי. .ה

כי הוא מסכים כי המצאת החלטות או דרישות בעניין הבקשה ללשכה הפרטית המגישה את הבקשה או למטופל סיעודי בכתובתו  .ו
או אפוטרופסו כפי שצוין בבקשה או כתובת דוא"ל כפי שצוין בטופס הבקשה או לכתובת דוא"ל של בן משפחה של המטופל 

שהוגש תהווה המצאה כדין לעובד הזר לכל דבר וענין וכי הוא יודע כי עליו לשמור על קשר עם הגורם המגיש את הבקשה על מנת 
 שאלו יוכלו להעביר אליו לידיעה החלטות או דרישות של הרשות.

 וטרופסו החוקי, המפרט את הסיבות ההומניטריות החריגות מכתב הסבר מנומק וחתום על ידי המטופל הסיעודי/ בן משפחתו/ אפ
 בגינן זקוק המטופל להמשך העסקתו בסיעוד של העובד הזר בעניינו מוגשת הבקשה.

 

 
____________  ________________                ________________ 

 המבקש: תחתימ          שם המבקש:            תאריך:      

 
פרטי 

 :המטופל

מגיש פרטי 

 הבקשה:

העובד פרטי 

 הזר:
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 ( לחוק הכניסה לישראל2א )ב( )3חוות דעת לבקשה לוועדה הומניטארית על פי סעיף 
 
 

 :  שם
 

 מצב אישי:  גיל:  ת"ז: 

 כתובת: 
 

 
 הנני מתחייב כי:

 " :( במקום מגוריו ביום ____________, קודם המטופלנפגשתי עם המטופל אשר פרטיו לעיל )להלן"

 מתן חוות דעת זו.

 ם המטופל הינו ______  חודשים/שנים.משך היכרותי ע 

 

 במקרה שחוות הדעת מוגשת על ידי עובד סוציאלי יש  למלא את המשבצת הרלוונטית: 
 

  הנני עובד סוציאלי המוגדר כעובד בכיר בלשכה על ידי לשכה פרטיתבמקרה שחוות הדעת מוגשת :

 חות בתחום.שנים לפ 3הפרטית המורשית _________________  ואני בעל/ת ותק של 

  אני בעל ניסיון של שנתיים הרשות המקומיתבמקרה שחוות הדעת מוגשת על ידי עובד סוציאלי של :

 לפחות בתחום הסיעוד.

 

 פירוט חוות הדעת:
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 **ניתן לצרף לטופס זה מידע רפואי ו/או כל מידע רשמי רלוונטי אחר.

 
_____________________________         

 תאריך                 חותמת וחתימה:                  
 יסוק במקצוע()חתימה מקורית תוך ציון מספר רישיון לע
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 הצהרת ויתור על סודיות

 

 

 _________________   אני הח"מ* ______________      _________________
 מס' תעודת זהות                   שם משפחה        שם פרטי      

        * יש למלא את פרטי המטופל/ת הסיעודי

 

 מצהיר בזאת על הסכמתי כדלהלן:

 

מפורט ומלא אודות מצב בריאותי, ליקויי הגופניים בעבר ובהווה, זכאותי אני מסכים/ה לכך שמידע  .1

לקצבאות וכן דרגת נכותי המוכרת, הקיים לגביי בקופות החולים ו/או המוסד לביטוח לאומי ו/או 

במוסד רפואי ו/או רשויות הרווחה ו/או משרד הביטחון ו/או לשכות פרטיות מורשות או גוף אחר, 

 וסין וההגירה או למי מטעמה.יימסר  לרשות האוכל
 

, תעביר 1959-לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט 65אני מסכים כי לשכה פרטית כהגדרתה בסעיף  .2

לרשות האוכלוסין וההגירה כל דו"ח או חוו"ד סוציאליים  או מידע אחר שהגיע אליה במסגרת מילוי 

ים זרים בענף הסיעוד, וכי מידע מחויבויותיה לפי  נוהל לשכות פרטיות להבאה, תיווך וטיפול בעובד

אודות הטיפול בבקשתי להיתר , מתן היתר ו/או ביטל היתר ו/או התנייה או סיוג היתר  יימסר על ידי 

 רשות האוכלוסין וההגירה ללשכה פרטית במידת הצורך.
 

לאפשר לרשות האוכלוסין וההגירה או לגורם מטעמה לשקול את  הסכמתי זו באה אך ורק על מנת .3

מידת תפקודי והזדקקותי לסיוע של עובד זר למתן טיפול סיעודי ו/או לדון או להחליט בכל בקשה 

שתוגש על ידי בקשר להיתר או לאשרה או רישיון עבודה לעובד זר לסיעוד, וכן לצורך פיקוח ווידוא 

 ינתן לי להעסיק עובד זר אם יינתן לי היתר כאמור.לגבי מילוי אחר תנאי היתר ש
 

אני מסכים למסור כל מידע שיידרש ממני על ידי רשות האוכלוסין וההגירה או מי מטעמה לצורך  .4

קבלת החלטה בבקשתי למתן היתר להעסקת עובד זר ו/או בכל בקשה עתידית בקשר להיתר ו/או 

פעולה עם כל פיקוח מטעם הרשויות בעניין קיום  לאשרה  או רישיון ישיבה לעובד סיעוד, וכן לשתף

 תנאי ההיתר אם יינתן.  

 

 ולראיה באתי על החתום                                         

 

 

____________________  ________________________________ 
 חתימת המטופל או האפוטרופוס החוקי         תאריך             

 



 מרכז שירות ומידע ארצי
*3450 

  

1 
 
 איתך, במסלול חייך 

 

www.piba.gov.il 
 

יום להגשת בקשה  90מידה לצורך בחינת הארכת המועד של האמות דברי הסבר לקביעת 

( לחוק הכניסה לישראל, מטעמים 1א)ב3להארכת רישיון עובד זר לפי סעיף 

 הומניטאריים מיוחדים 

 רקע: .א 

כת להאר שר הפנים סמכותהפעלת נוספים לצורך תנאי סף קבע  לחוק הכניסה לישראל 32 תיקון.1 

במקרים הומניטריים מיוחדים, לפי  ,מעבר לתקופות ההעסקה הרגילותלסיעוד  רז עובדשהות 

 ( לחוק.1א )ב3סעיף 

יום  90תוך  פיו יש להגיש בקשות לפי הסעיף האמורתנאי סף ל הוסיףהאמור בין היתר, התיקון .2 

  אחרונה של העובד הזר המבוקש.חוקית המיום הפסקת העסקתו ה

יוגשו רק ( 1א )ב3לפי סעיף ע כי הבקשות ותה לקביהיהימים,  90ין תקופת יבענ מטרת התיקון.3 

, ובכך ממנהעובדים זרים לסיעוד השוהים כדין בישראל במשך תקופת התארגנות ליציאה עבור 

לעודד את העובדים הזרים לסיעוד שסיימו תקופת העסקה מותרת רגילה, לפנות בזריזות לטיפול 

של העובדים לשהות בישראל שלא כדין מניע המצום במטופלים הסיעודיים הקשים ביותר, תוך צ

העסקה חריגה בהתאם לסעיף המסמיך בעתיד יוכלו להסדיר את מעמדם במסגרת בתקווה כי 

עדה המייעצת ולצמצם את עומס הבקשות החריגות שהוגשו לוגם כן התיקון האמור נועד  הנ"ל.

הבקשות וליתן מרבית וד את עדה ללמולו אשר לא אפשר ,של הסעיף המסמיך לפי נוסחו הקודם

ין זה דברי ההסבר להצעת חוק יראה לענ) מענים מנומקים לציבור המבקשים תוך תקופה סבירה.

, 14.5.18הצעות חוק הכנסת מיום  - הכניסה לישראל )הארכת רישיון לעובד זר בענף הסיעוד(

 (.(160-162עמודים )

בקשה לפי הסעיף דלעיל אשר הוגשה על הסף כל החלה לדחות  , הרשותהאמור התיקון בעקבות.4 

 , ביחד עם בקשות שלא עמדו ביתר תנאי הסף לפי הסעיףהימים שנקבעו בחוק 90לאחר שעברו 

והועדה החלה לדון בבקשות  ון נתנה את אותותיהקדשה בעקבות התיההתנהלות הח .המסמיך

ון, במסגרתו, יום, במקום המצב קודם התיק 30וליתן מענים לכלל הבקשות תוך תקופה של עד 

יתה אפשרות מעשית לבחון את כלל הבקשות לגופן ובפועל לא ימחמת מספר הבקשות הרב, לא ה

 ת של שנה ויותר.וניתנו מענים במשך תקופ

פלוני נ' משרד  35002-03-19בעמ"נ  בבית המשפט המחוזי בירושלים פס"דניתן  18.8.19ביום .5 

כת רישיון עבודה של עובד סיעוד זר לטפל בגין בקשה הומניטרית להאר, )טרם פורסם( הפנים

 90הוגשה כחודש וחצי לאחר תום מאחר והסף נדחתה על  אשרבמטופל סיעודי צעיר במצב קשה, 

 הימים הקבועים בחוק. 

ימים ה 90של  להאריך את המועד טבועה כי לשר הפנים יש סמכותפסק הדין, נקבע גרת מסב.6 

שאלה ר את הבקשה נשוא פסק הדין לדיון בזיהח בימ"שלכן בסעיף האמור, ושקבע המחוקק 

   ן היה מקום להאריך את המועד להגשת הבקשה ולא לדחות אותה על הסף.יהאם בנסיבות העני
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 ןבעקבותיה נית, 6612/19 םבר"בתיק , מטעם המדינה בקשת רשות ערעור העל פס"ד זה הוגש.7 

שלוש בתיק זה וב ערעורהאת אשר דחה , 31.12.19 ביוםשל בית המשפט העליון דין מנומק פסק 

  . בנסיבות דומותשהוגשו בקשות רשות ערעור נוספות 

 

  ין אופן הפעלת הסמכות להארכת מועדיםילענהעליון  בית המשפטקביעות .ב 

הסעיף המסמיך הינה מטרתה העיקרית של כי העליון דינו, קבע בית המשפט במסגרת פסק .8 

כיהם של מטופלים סיעודיים במקרים ...התכלית ההומניטרית שעניינה מתן מענה לצר"

במקרים "להגשת הבקשות מועד את הכרה בסמכות השר להאריך ולכן ה "מורכבים מיוחדים

יש בית המשפט כי " ציין". עוד תגשים בצורה טובה יותר את התכלית שלשמה נחקק ,הראויים

עניין הקשור ב –לזכור כי עסקינן בתנאי סף לדיון בבקשה המוגשת למענו של מטופל סיעודי 

 .קשר הדוק להגנה על כבודו ורווחתו"

קביעת סדר מועדים קשיח שאינו מאפשר מענה מותאם לאילוצים כך מצא בית המשפט כי ".9 

וצרכים חריגים שנסיבות החיים מביאות עמן פוגעת ביכולתו של שר הפנים להפעיל את סמכותו 

 ."ק הסעיףאוי וחוטאת לתכלית ההומניטרית המובהקת שלשמה נחקרבאופן 

עבוד נ' עיריית חיפה,  901/14לעניין זה מפנה פסק הדין של בימ"ש העליון לפסק הדין בבר"ם .10 

במסגרתו נקבע כי מנהל הארנונה מוסמך להאריך מועד להגשת השגה, למרות שסמכות זו אינה 

על מנת לאפשר לגוף המינהלי להעניק לציבור שירות מיטבי וכן מופיעה בחוק המסמיך, וזאת "

 ". ות סמכותן בשרירות לבלכדי לחזק את אמון הציבור ברשויות, שאלו לא מפעי

כן באותו פסק הדין אליו הפנה העליון בעניין הסמכות הטבועה להאריך מועדים להשגה על שומת .11 

מסקנה זו אף צפויה לחזק את אמון הציבור ברשויות, אשר אינן אמורות נאמר גם כי " ,ארנונה

החוק כערלות לב עד כדי כך שאינן מוכנות אף לשקול הארכת מועד, ולו להיות מוחזקות מכוח 

 ."במקרים חריגים

ן הארכת מועדים יוכן בפסק הדין בעני ,עצמונשוא המלצה זו  בפסק הדיןהן מאידך, ניתן למצוא .12 

הפעלת שיקול הדעת על ניתן ללמוד כי  ליו הפנה בית המשפט, גם אמרות מהןבקשר לארנונה א

 .ובמשורה בזהירות להיעשות להארכת מועד

סמך ידו, בפסק דינו את פסק דינו של בימ"ש המחוזי עליו סקר בית המשפט העליון כאשר כך .13 

המינהלי להארכת מועדים דעתו שיקול צוין כי לפי פסק הדין האמור, על השר להפעיל את 

 " בזהירות ובריסון."...

 מסגרות שבקביעת מהחשיבות ממעיט ניאי, אכןכי "הדין נשוא המלצה זו בפסק צוין בנוסף,  .14 

 הוועדה של עבודתה סדרי על להקל כדי היתר בין, דנן הסוג מן בקשות להגשת ברורות זמנים

". יחד עם לשרת נועדה היא שאותם המורכבים המקרים בבחינת תפקידה את לבצע לה ולאפשר

 האפשרות של מוחלטת שלילה מחייבת אינה זו תכלית של הגשמתהזאת, לדעת בית המשפט "

 ."בסעיף שנקבע המועד את להאריך
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סמכותם " ( כי 33ו, נאמר במפורש )סעיף נכן בפסק הדין לעניין ארנונה שהוזכר בפסק הדין בעניינ.15 

אמורה להיות מופעלת אך לעיתים חריגות,  להארכת מועד לקבלת השגה... של מנהל הארנונה...

בות ובוודאות שהן כה חשובות בתחום במתינות, ובזהירות. זאת על מנת שלא לפגוע ביצי

ת כשומה שלא הוגשה בגינה השגה במועד הופ –הדינאמי של חיובי ארנונה, שכן ככלל 

 ".לסופית

"ד העיקרית ונשטיין במסגרת הצטרפותו לחויכן באותו פסק דין בעניין הארנונה, ציין השופט רוב.16 

שמקופה של מחט יהפוך לפתחו  "..ער אני לחשש... שמאחוריו הרצון שלא לפתוח פתחבתיק כי 

של אולם בכגון דא, תוך הצפת ועדות הערר בבקשות להארכת מועד. איני מקל ראש בכך, אך 

והסמכות צריך שתהא  תפקידן של ועדות הערר הוא לעמוד בפרץ, וכך גם בתי המשפט...

הפנמת נשטיין את חשיבות י." כן ציין השופט רובמופעלת אך באורח חריג כדרך הארכות מועד

 "האופן החריג של הסמכות והזהירות בשימוש בה, ויתנו לכך הנוגעים בדבר את דעתם  תדיר."

הימים לגבי סעיף  90ין השיקולים שיש לשקול לצורך קבלת החלטה בבקשות להארכת מועד ילענ.17 

רית העיקרית של הוראת החוק, קבע בית א( לחוק הכניסה, מעבר לתכלית ההומניט1א )ב3

יש להתחשב בשיקולים רלוונטיים, ובין היתר כי ן, בדומה לבית המשפט המחוזי, המשפט העליו

מידת האיחור, הסיבה לו, מורכבות עניינו של המטופל הסיעודי והתכלית האסדרתית הרחבה "

 .("1א)ב3העומדת ביסודו של סעיף 

שיחים ונקבעו בו תנאים קעל ידי המחוקק ( תוקן 1א )ב3סעיף  ןן טענות הרשות לפיהיעניל.18 

שמנעו אפשרות מעשית לטיפול בבקשות אלו,  ת אלפי הבקשות שהוגשו בעבר לרשותבעקבו

יכולות בבקשות  קבע בית המשפט כי בעיות אלו "המייעצת הועדה חוזרת של  המהצפ חששוה

  "לבוא על פתרונן במישור שיקול הדעת.

בלתי חוקית של עובדים  עידוד שהות בדברהחששות שהועלו על ידי הרשות  ,כן לדעת בית המשפט.19 

"ברירת" מטופלים והימנעות , וכן עבודה בעבודות אשר אינן בתחום הסיעוד, תוך זרים בישראל

לקבל מענה באמצעות קביעת אמות מידה , יוכלו "מטיפול במטופלים המורכבים והקשים במיוחד

 ."מתאימות לטיפול בבקשות שהוגשו תוך חריגה מהמועד

השר יהיה רשאי לקבוע אמות מידה "ת המשפט העליון שוב כי בי קבעפסק הדין סיכום ב.20 

התכלית  –הסעיף ובכלל זה  להפעלת הסמכות, באופן שיעלה בקנה אחד עם תכליות

ההומניטרית שעניינה מתן מענה לצרכיהם של מטופלים סיעודיים במקרים מורכבים 

 ." מיוחדים

 

 :פסק הדיןקביעת אמות המידה בהתאם ל.ג 

פסק שיש חשיבות בכל מקרה בו מוגשת בקשה לפי סעיף העליון  בית המשפטעולה מהאמור, כי .21 

את הנסיבות הרלוונטיות, ובכלל זה  את אורך  הימים הקבועים בחוק, לשקול 90( לאחר 1א )ב3

כמפורט בפסק הדין של בית המשפט  -נהיבעני ומידת השליטה של המבקש)העיכוב, סיבת העיכוב 
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תיו של המבקש, על מנת להחליט אם יש מקום להאריך את המועד ונסיבו המחוזי שאומץ בעליון(

 בהתחשב בתכלית ההומניטרית העיקרית של הסעיף המסמיך.

יחס לחשיבות שקילת התכלית האסדרתית של הסעיף יחד עם זאת, בית המשפט העליון גם התי.22 

קלה על הוחשיבות קביעת מסגרת זמנים ברורה להגשת בקשות, בהתחשב, בין היתר, בהמסמיך, 

 המקרים בבחינת תפקידה את לבצעעל מנת לאפשר לה " ה של הועדה המייעצתעבודתסדרי 

  "  .לשרת נועדה היא שאותם המורכבים

כל בקשה לגבי  ,אופן פרטני ומעמיקעדה, הצורך לבדוק בוורשות והבפן הביצועי, לפי ניסיון ה.23 

רכזי של  עבודה יא לעומסדאי יבאת כלל הנסיבות שהוזכרו בפסק הדין ו ,המוגשת באיחור

דבר אשר יעכב את הטיפול  ,עדהונתוני הבקשות עבור הוריכוז וסיכום פרטי ועדה המכינים את וה

הצורך לדון ולהחליט באופן פרטני במכלול  כןעדה. וובקשות לדיון במכלול ההכנתם של ב

המהותיות הבקשות להארכת מועד, לצד העבודה המסועפת של הועדה בדיון בטענות ובנסיבות 

ובכך עצמה המייעצת  עדהוודיוני הב צור עומסיי של הבקשות ההומניטריות שעמדו בתנאי הסף,

מתן מענים למבקשים תוך זמן סביר אי בטיפול בבקשות וביותר יביא לעיכובים משמעותיים 

 .ף המסמיךיל את מטרת הסעתסכו

 באמצעות ל"הנ אסדרתיותה הבעיות על להתגבר הציע העליון המשפט בית, המפורט דינו בפסק.24 

  . מידה אמות קביעת

 המשפט תשבי הסעיף של ההומניטרית התכלית את להגשים מנת ועל, ל"הנ במכלול בהתחשב.25 

, הסמכות של האסדרתי בפןגם  התחשבות תוך אך, שלו עיקריתה התכלית אישה קבע העליון

 אורכןש, המחוקק ידי על שנקבעו לתקופות מעבר משמעותית ותתקופ, מידה כאמות לקבוע וצעה

 כפי החיים נסיבות מאילוצי הנובעים הסבירים האיחורים מרבית את שיכללו מנת על מספק

 קביעתב פועלב המדובר. המאוחרת הבקשה את לקבל להסכים יש ןבמסגרת ,הדין בפסק שמוזכר

 היתר לקבלת בתנאים שעמדו סיעודיים מטופלים הם המבקשים כללשמאחר   כי" חזקה" מעין

 סיבת את לראותיש  האמוררי אהומניטה הסעיף לפי בקשה המגישים, זרים עובדים עסיקלה

 כנסיבות המבקש נסיבות אתו ,תמוצדק כסיבה ל"הנ המועדים במסגרת הבקשה בהגשת האיחור

 . בהגשתה האיחור אף על בבקשה לדון להסכים, במכלול בהתחשב, ולכן, קלות אינןש

 תוהנוספ המשמעותיות ותהתקופ במסגרת תוגש שלא שהבק לגביגם לקבוע  וצעהזאת,  לצד.26 

, תמוצדק עיכוב סיבתונ המבקש שלמדובר בנסיבות קשות שבהנחה  גם כי, במסמך זה המומלצות

, ולכן יש מקום לדחות יגבר המחוקק ידי על שנקבעו המועדים סביב עמידהשל  האסדרתי הפןאזי 

 .הבקשותאת 

הסמכות להארכת מועדים לפי הסעיף המסמיך  מידה להפעלת אמותנקבעו האמור,  אורל.27 

   :להלןדכ

איחור בלגבי כל בקשה שתוגש ( 1א )ב3לפי סעיף אריך את המועד להגשת בקשה סכים לההל.א 

ין עמתקבע סת על כך, ש. המלצה זו מבוסחוקהימים הקבועים ב 90-מעבר ל ימים 30 עדשל 

מאחר והמבקש הוא בעל היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד, אזי מדובר  לפיה" החזק"
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מוצדקת בהתחשב באילוצים כי סיבת האיחור , ושמצבו הסיעודי ודאי אינו קלבמבקש 

המטרה , ימים 30של עד בהגשה  איחוראלו, בבנסיבות והידועים של נסיבות החיים, 

 רתית.ההומניטרית העיקרית של הסעיף גוברת על המטרה האסד

)בהתאם  המטופלים הסיעודיים המורכבים במיוחדהקבוצה המצומצמת של  מעבר לכך, לגבי.ב 

נם כמפורט בסעיף ישהמחוקק החליט להקל בעני א( לחוק(1()1א)ב3להגדרה המובאת בסעיף 

מצבם המורכב כי לאור לצורך הסעיף האמור, אחרת  "חזקה", יש מקום לקבוע מעין האמור

 של לצרכיהם מענה מתן שעניינה ההומניטרית והתכלית לכך מתלווהביותר והקושי ה

יש להאריך את המועד להגשת הבקשה גם  ,מיוחדים מורכבים במקרים סיעודיים מטופלים

ההמלצה  --- ודוק .הימים הקבועים בחוק 90-מעבר ל ימים 60 עדתוך איחור של  האם הוגש

בהתחשב ניתנת גם  ,שים ביותרלגבי קבוצות המטופלים הק להאריך את המועדים עוד יותר

לפי הערכת משרדנו בהתבסס על מטופלים  5,000 -כ שלמצומצמת שמדובר בקבוצה בכך 

בעלי היתרים להעסקת  72,000-כשל המשמעותי לעומת המכלול , נתוני המוסד לביטוח לאומי

ולכן הארכת המועדים הנוספת , שהאמור בסעיף הקודם יחול לגביהםעובדים זרים בסיעוד 

דרתי ומדיניות ההגירה בפן האס פחותתפגע , זווהמיוחדות הבעניין הקבוצה המצומצמת 

 רי יגבר.אובנסיבות אלו הפן ההומניט

לגבי כל קבוצה הנ"ל, הנוספות איחורים בהגשת הבקשות מעבר לתקופות לגבי יחד עם זאת, .ג 

ביותר של שמדובר בנסיבות איחור מוצדקות ונסיבות אישיות קשות  בהנחהבהתאמה, וגם 

זאת . אלו במקרים ותהבקש להגשת המועדים את להאריך מקום איןלקבוע כי  המבקש,

ועל אף , לגבי כל קבוצה בהתאמה מאחר ובנסיבות של איחור מעבר למועדים האמורים

תכלית האסדרתית ההתכלית ההומניטרית העיקרית של הסעיף המסמיך, ששקלנו את 

 המפורטים  שיקוליםמכלול הב , בהתחשב ין היתרבא שתגבר, וזאת היסעיף החשובה של ה

  להלן:

, בישראלרגילה עבודה חשיבות עידוד העובדים הזרים לסיעוד אשר סיימו תקופת (1 

והמבקשים להמשיך לשהות בה, להסכים תוך פרק זמן מוגבל לטפל במטופלים 

השארת ין זה, ילענ .ותר אותם הסעיף המסמיך נועד לשרתהסיעודיים הקשים בי

 , תסכל מטרה זוהנ"ל עדים להגשת הבקשות פתוחים מעבר לתקופות המומלצותהמו

זרים שהות בלתי , ותאפשר לאותם עובדים תוך פגיעה במטופלים הקשים האמורים

במשך , שלא כדיןחילופית  לברור מטופלים קלים יותר או לעסוק בעבודהמוגבלת 

ין זה דברי ההסבר י)ראה לענ). םתקופות ארוכות עד הגשת בקשה להסדרת עבודת

להצעת חוק הכניסה לישראל )הארכת רישיון לעובד זר בענף הסיעוד(, הצעת חוק 

 לפיה:  160' פסקה שנייה בעמ, 14.5.18הכנסת, 

 והזמן הבקשות עומס ומחמת ,המייעצת לוועדה בקשות אלפי הוגשו האחרונות "בשנים

 גורף אישור מתן על 2016–2014 בשנים הפנים שרי החליטו ,אותן לבדוק הנדרש הרב

 קל בו שהטיפול במי לטפל לעבור העדיפו זרים עובדים ,כך עקב .בקשות  -9,000לכ

 "((.זמן לאורך זרים עובדים בהעסקת התקשו רבים סיעודיים ומטופלים ,יותר
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המייעצת להסדיר את עבודתה עדה וושתאפשר לקביעת מסגרת זמנים ברורה חשיבות (2 

וב ליתן מענים לאוכלוסייה המבקשת תוך תקופה בצורה שלא תפגע בצורך החש

השארת  - סבירה, ולא להשאיר את המבקשים בחוסר ודאות במשך תקופות ארוכות

 תוך ביצוע בדיקהמועדי הגשת הבקשות פתוחות מעבר לתקופות המומלצות לעיל, 

עדה ולרכזי ו, לא תאפשר לומעבר למועדים הנ"ל נסיבות כל איחור ואיחורשל  פרטנית

יישארו בכלל המבקשים, אשר עדה לעמוד בעומסי העבודה הגדולים, ובכך יפגעו הו

לסעיף המסמיך נועד, בין  32תיקון  -תוך זמן סביר )ודוקבחוסר ודאות ולא יקבלו מענים 

עדה והיתר, לתקן את המצב שהיה קיים בעבר בהעדר מועדים קבועים להגשת בקשות לו

 (.סבר לתיקון  הנ"ל, כפי שעולה במפורש מדברי הההמייעצת

 51-63חשיבות עידוד העובדים הזרים לסיעוד השוהים בישראל ללא מעסיק קבוע בין (3 

חודשים, להסכים באופן מזורז לשמש מחליפים לעובדים זרים אחרים אשר יצאו 

ובכך ליתן מענים למטופלים המתקשים למצוא עובדים מחליפים  - לחופשות בחו"ל

ביצוע עבודות כמחליפים מעבר לתקופות המוצעות  וזאת מאחר שאי,לתקופות אלו 

ין זה דברי י)ראה לענ ועדה המייעצת להמשך שהות בישראל.ולעיל, ימנע הגשתם ל

 הצעת(, הסיעוד בענף זרההסבר להצעת חוק הכניסה לישראל )הארכת רישיון לעובד 

 ((.161' בעמ אחרונה פסקה, 14.5.18, הכנסת חוק

אשר בחר ביודעין בתיקון  - קנקבעו על ידי המחוקגם במועדים ש להתחשב הצורך(4 

, להוסיף תנאי סף קשיחים ורבים לתוך הסעיף המסמיך על אף המטריה לחוק 32מספר 

 אף עלכך,  שלהחשובה. ב האסדרתיתמנת להגשים את התכלית  עלההומניטרית, 

על ידי בית המשפט  השנקבעלהגשת הבקשות לפי הסעיף  המועד להארכת הסמכות

את  להרחיב שלא חשיבות קיימתון, אך בהתחשב בסייגים שצוינו בפסק דינו, העלי

 למועדים שהוצעו לעיל. ברמע מוגבל בלתי באופןהמחוקק  שקבע מועדיםה

 השתקעות מניעת תוך ישראל מדינת של ההגירה מדיניות על השמירה חשיבות(5 

עובדים זרים  11,000-ככי כבר כיום ישנם  יצוין - הזרים העובדים של כדין שלא ושהייה

לסיעוד אשר המשיכו לשהות שלא כדין בישראל לאחר סיום תקופת העסקתם החוקית, 

-כ לצדהמותרת,  המרביתהשוהים שלא כדין בתוך תקופת ההעסקה  1,000-כ ועוד

עובדי סיעוד המועסקים כדין. כן יצוין כי  מעבר לעובדה שתקופות השהייה  57,000

חוזים משמעותיים של עובדי הסיעוד הזרים בישראל, הבלתי חוקיות הארוכות של א

בעיות רחבות היקף  עימהשהות זו מביאה . היא בעצמה פוגעת במדיניות ההגירה

 להורים הנולדים הזרים העובדים דיליל היחסו בישראל משפחות הקמת כגוןנוספות, 

ול המדינה בגין טיפ הוצאותלהם הם נדרשים,  והשירותיםששהו בישראל שלא כדין 

חובות  הצובריםבקליניקות במימון הרשויות או בבתי חולים  אלו לעובדים הניתןרפואי 

, רפואייםחירום  במצבישלא כדין אלו  שוהיםבמשמעותיים בעקבות הצורך לטפל 
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 במקצועות ישראלים עובדים מול תחרות תוך מותרות לא בעבודותהעסקת העובדים 

 . ועודועוד  מוגברות יפהאכ הוצאות, אקדמאיתהשכלה  תנדרש לא בהם

שבקשתו נדחתה מחמת איחור בהגשתה מעבר למועדים הנ"ל, להעסיק  המבקש זכות(6 

 עובד יןיבענ ועדהולהגיש בקשה חדשה ל זה ובכללכדין,  בישראל הנמצאעובד זר אחר 

 הסף בתנאי ועומד בישראל ןכדיסיים תקופת העסקה "רגילה"  אשרזר לסיעוד 

 דחיית - "למחו חדש זר עובד הזמנת וכן, המייעצת עדהוול הומניטרית בקשה תלהגש

פירושה  איןהבקשות ההומניטריות שהוגשו באיחור מעבר למועדים שנקבעו לעיל, 

 זר עובד להעסיק הפנייתו אלא, כלל עובד זר לסיעוד העסקת אפשרות מהמבקש שלילה

או  חודשים 63עד  של המותרת העבודה תקופת תוך, כדין בישראל השוהה לסיעוד אחר

 ישראלב להישאר רשאי הזר העובד בהם, הימים לאחר תקופת השהייה המותרת 90תוך 

 8,000-כ במסגרת"ל מחו חדשים זרים עובדים הזמנת תוך או, ליציאתו היערכות תוך

 .זה לענף שנה מידי לישראל המוזמנים החדשים הזרים הסיעוד עובדי

 חשש ואף, במדינה מעמדם על ארוכה של עובדים זרים לסיעוד שהייה ותהשלכ(7 

 בית לפסיקת בהתאם -.לפסיקת בית המשפט העליון לפי, תושב זכויות להקניית

לגבי עובדים שם נאמר , ישראל מדינת נגד לעובד קו 1105/06בג"ץ  בתיק העליון המשפט

 חזקה זיקה הזמן במהלך מפתח"זרים לסיעוד השוהים בישראל במשך תקופות ארוכות, 

 לאלו דומות זכויות כבעל, חלקית ולו, לראותו המצדיקה זיקה, שוהה אהו בה למדינה

 יבעקבות דברים אלו, בית המשפט הורה למדינה לקבוע הסדרי ביטוח .."תושב של

שנים, והשאיר דלת  10בריאות עדיפים לעובדים זרים לסיעוד השוהים בישראל מעל 

 השוהים זרים עובדים ותלזכוי בקשר ונהלים הסדרים יןיפתוחה לטענות נוספות בענ

פתיחה בלתי מוגבלת וארוכה של המועדים להסדרת  .כאמור במדינה ארוכות תקופת

יצירת מצב של  אושלא כדין תקופה ארוכה בישראל,  שוהההמעמד של עובד זר לסיעוד 

סחף בו הועדה תמליץ על מתן אישורים גורפים לשהייה במדינה לאלפי עובדים זרים 

את מספר  מאוד עד תרחיב ודאיות סבירה לדון במכלול הבקשות, לסיעוד בהעדר אפשר

 הדין בפסק בהתחשב במדינהלטעון לזכויות יתר  וכלוהעובדים הזרים לסיעוד שי

( 1א)ב3 לסעיף 32בדברי ההסבר לתיקון  שצוין כפי. במדינה ארוכות שהות תקופותו

 הפנים שרי ונאלצ, הומניטריות בקשות לגבי משמעותיים סף תנאי בהעדר, לחוק

 סיעוד עובדי של מעמדם להסדרת חריגות בקשות 9,000-כ גורף באופן לאשר הרלוונטיים

מכסת המקרים  משמעותית של  התוך הגדל ,ששהו תקופות ארוכות במדינה זרים

לשנה בשלב ראשוני לאחר חקיקת הסעיף. כתוצאה  200על  העמדההומניטריים ש

 הזרים הסיעוד עובדי ממחצית יותר, כיוםל, לחוק הכניסה לישרא שוניםמהתיקונים ה

 האמור שלאור וודאי, חודשים 63 של הרגילה השהות קופתת מעל בה שוהים בישראל

שאלו יצברו שנים  לשל המדינה, ככ ההגירה מדיניות את לאתגר עלול הדבר, הדין בפסק

 הרצוןבין מדיניות הגירה תוך איזון  בלעצרשאית  ריבונית מדינה כי ספק יןאוזכויות. 

מענה לצרכי המטופלים הסיעודיים בדמות עובד זר אשר יעניק לו שירותי סיעוד  ליתן
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בביתו, לבין חשיבות יציאתם של עובדים זרים אלו לאחר תקופת העסקה זמנית, מבלי 

 פתח, חוק הכניסה לישראל אמנם פתח כןלשיטענו לצבירת זכויות תושבות במדינה. 

בו וכן במקרים  ינושצו הפרטניים במקרים במדינה זריםלהישארות ארוכה של עובדים 

לחוק, המחוקק החליט ביודעין לקבוע  32בתיקון  אךהחריגים לפי הסעיף המסמיך, 

 מעמד הסדרת במסגרת בישראל זרים עובדים של יתר שהות לאישור רבים סףתנאי 

 .רהההגי במדיניות משמעותית פגיעה למנוע במטרהלחוק,  (1א )ב3 לסעיף בהתאם

בקשר לפוטנציאל להפיכת עובדים זרים  בהתחשב, בין היתר, באמור בפסק הדין הנ"ל

 .לסיעוד לתושבים בעקבות שהות ארוכה טווח

 באופן, הסמכות להפעלת מידה אמות לקבוע רשאי השרכזכור, בית המשפט העליון קבע כי ".28 

ת אמות מידה כאמור קביעאשר על כן,  ."...לחוק( 1ב)א3 סעיף תכליות עם אחד בקנה שיעלה

מענה  נותנת, 6612/19בר"ם שהוזכרו בפסק הדין בתיק  שיקוליםלעיל, המבוססות על איזון בין ה

וכן , טרה האסדרתיתהתחשבות גם במשל החקיקה, תוך  והעיקרי הולם לפן ההומניטרי החשוב

, ואשר ימנע ,בקשר לאיחורהתעמקות בטענות עובדתיות רבות בירור וצורך באת ה מייתרת

, ותביא לפגיעה במקרים סבירהלבצע את עבודתה בצורה המייעצת עדה ומהו כאמור לעיל,

 .ה לשרתדהקשים שהועדה נוע

לאילוצים וצרכים חריגים שנסיבות החיים "ענה מ נותנת, דלעילאמות המידה קביעת  לסיכום: .29 

 על קבעושנ המועדים לעומת משמעותית ואף סבירה ארכה יקבל מבקש שכל בכך "עמן מביאות

 איזון ךתו של הסעיף המסמיך,  החשוב האסדרתי בפן בהתחשב גבולות גם תציב אך, המחוקק ידי

  .עילדל השיקולים כלל בין נדרש

 

 

 




