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 5/20211חוזר ראש מינהל מס' 

 
 לכבוד

 ביתיהסיעוד ה בענף הזרים העובדים מעסיקי
 בסיעוד זרים עובדים לתיווך הפרטיות הלשכות

 ,רב שלום

 שלא ממדינה אדומהלישראל  זרים עובדים כניסת בעניין עדכון: הנדון

 

על איסור  אלרממשלת ישהחליטה , ובשל צורך להתמודד עם הזן החדש "אומיקרון", 2021.11.27 ביום

שיאושרו. כניסת זרים למשך שבועיים, למעט חריגים  

ובאישור שרת הפנים, איילת שקד, על החרגת כניסתם לישראל של עובדים זרים כדי , הבהמשך להחלט

 בענף הסיעוד להלן עדכון בעניין כניסת עובדים זריםלמנוע פגיעה במטופלים הסיעודיים הזקוקים להם, 

 : 29.11.2021לבין  28.11.2021בין החל מחצות הלילה ש לתוקף ת. ההחלטות להלן נכנסולישראל

 : הירוק התו במתווה העומדיםחדשים  כניסת עובדים זרים .א

לישראל  )בכפוף לתנאי הכניסה הרגילים לפי נהלי הרשות כגון צורך זרים  עובדיםניתן לאשר כניסת 

בלבד לאחר הכניסה  שעות 72 שלא בבית המטופל הסיעודי למשך בבידודכניסה וכו'(  ולשהות באשרת 

  להלן:דלישראל, אם  פעלו כ

 שעות קודם ההמראה לישראל. 72הציגו תוצאה שלילית לבדיקת קורונה שבוצעה  .1

 מילאו טופס הצהרת כניסה לישראל. .2

 עם כניסתו לישראל וקיבלו תוצאה שלילית.  PCRביצעו בדיקת  .3

 שנייה ביום השלישי לנחיתתם וקיבלו תוצאה שלילית. PCRביצעו בדיקת  .4

 
 :הירוק בתו עומדים שאינם חדשים זרים כניסת עובדים .ב

יוכלו להיכנס לישראל  הביתי ף הסיעודבענ עומדים בתנאי התו הירוק שאינם חדשים זרים עובדים

  בכתב מקדים אישור קבלת לאחר  רק אךבכפוף לנהלים הרגילים של הרשות לצורך כניסה כאמור,  

  החוץ )בעת קבלת אשרת הכניסה(. משרד או וההגירה האוכלוסין מרשות

למלא טופס הצהרת כניסה לישראל ולצרף לטופס את אישור הכניסה  חייבים יהיו זרים אלו עובדים

שעות קודם  72לישראל שקיבלו. כן העובד יידרש להציג תוצאה שלילית של בדיקת קורונה שבוצע 

 ההמראה לישראל. 
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עם ההגעה לישראל,  העובד יידרש לבצע בדיקת קורונה נוספת, ולהיכנס לבידוד לפי התנאים הקבועים 

 . ושלא בבית המטופל הסיעודי ד הבריאות,  על חשבון המעסיקעל ידי משר

ימים בכפוף לקבלת תוצאה שלילית של בדיקת קורונה נוספת, וכל  7העובד יוכל לצאת מבידוד לאחר 

עוד לא התקיימו נסיבות אחרות שבעקבותיהם משרד הבריאות מבקש להאריך את תקופת הבידוד )כגון 

 עובד זר אחר ששהה איתו בבידוד וכו'( .  סימפטומים של מחלה או מחלה של

 .בחיסון עם הגעתם לישראל חייביםעובדים אלו 

לאחת מהמדינות שהוגדרו  שלא -  יזהואינטר  -אישור יציאת עובדים זרים וחזרתם לישראל  .ג

 :מותכאדו

 ומעוניינים, הבריאות משרד ידי על שהוגדר כפי ,בישראל הירוק התו בתנאי שעומדים זרים עובדים

 ויזה(, אינם נדרשים לפנות לוועדת חריגים-לטוס לחו"ל, ובידיהם אשרה ואשרת חוזר בתוקף )אינטר

 . והם ידרשו בתקופת בידוד כאמור בסעיף א' לעיל

 

 -בישראל הירוק התו בתנאי עומדים ואינםבישראל  השוהים זרים עובדים

 טרם יציאתם להתחסן בישראלנדרשים מעוניינים לצאת לחופשת מולדת, השוהים בישראל ו עובדים

 . ולעמוד בתנאי התו הירוק לצורך אישור כניסתם באינטרויזה

ולא התחסנו כלל, נדרשים להתחסן חיסון ראשון מחוץ לישראל בחופשת מולדת נמצאים העובדים 

. על הלשכה הפרטית לפנות בהתאם לכללים בישראלחיסון נוסף  להתחסן במדינתם ויהיה עליהם

 לציין כי העובד התחסן במדינתו ולבקש עבורו אישור עליה למטוס.למרכז הארצי לרישיונות 

יודגש, כי התנאים והכללים עשויים להשתנות בהתאם להחלטות שיתקבלו בהלימה למצב התחלואה, יש 

 וההגירה. אתר רשות האוכלוסיןתקשורת ובלעקוב אחר הכללים המעודכנים המתפרסמים ב

 
בקישור                                     הבריאות משרד הנחיות את בעיון לקרוא הדרישה את מחליף אינו זה חוזר

green-9covid1-travel-https://corona.health.gov.il/directives/air/  
 
, בקישור זרים לכניסת בקשר וההגירה האוכלוסין רשותהנחיות ו

https://www.gov.il/he/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020 
 

 .121/2021, סימוכין 15.11.21שפורסם ביום  מסמך זה מחליף את המסמך

 
 העתק: הנהלת מינהל עובדים זרים

https://corona.health.gov.il/directives/air-travel-covid19-green/
https://www.gov.il/he/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

