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לכבוד:
הלשכות הפרטיות בעלות היתר להבאה ,תיווך וטיפול בעובדים זרים בסיעוד

הנדון :מרכז ארצי להארכת רישיונות עבודה לעובדים זרים בסיעוד
ברצוני לבשר לכם כי רשות האוכלוסין וההגירה הקימה מרכז ארצי להארכת רישיונות עבודה לעובדים זרים בסיעוד ,במטרה
לייעל ולשפר את השירות הניתן לעובדים ולמעסיקים ולהפחית את עומסי העבודה הקיימים כיום בלשכות מינהל האוכלוסין,
הפזורות ברחבי הארץ.
המרכז הארצי להארכת רישיונות שוכן ברח' בן יהודה  ,34מגדל העיר קומה  ,13ירושלים מספר הטלפון.02-6294560/1/7 :
בימים אלה יחל המרכז לפעול במסגרת מצומצמת ("תקופת מבחן") ,כאשר תחילה יזמן מרכז השירות את נציגי הלשכות
הפרטיות המורשים בלבד .נציגי הלשכות יקבלו הודעת זימון מראש ,והגעתם למרכז הארצי תהווה מפגש חד פעמי שנועד
להנחותם בביצוע תהליך הגשת הבקשה להארכת רישיונות לעובדים זרים בסיעוד .בשלב זה ,יגיעו הנציגים למרכז הארצי
עם מסמכים שיפורטו להלן ועם מספר דרכונים מצומצם.
מדבקות הרישיונות יופקו על ידי עובדי המרכז ,ויודבקו על ידי הנציגים בדרכונים.
בהמשך יעבירו הלשכות הפרטיות את הבקשות להארכת רישיונות העבודה לעובדים זרים במייל לכתובת
 ,m.rishyonot@piba.gov.ilזאת מבלי להגיע למרכז הארצי .הבקשות ייבחנו על ידי עובדי המרכז ,ובמידה ויוחלט להאריך
את רישיונות העבודה של העובדים הזרים בגינן הוגשו הבקשות ,יישלח המרכז ,בדואר רשום ,ללשכה הפרטית ,את מדבקות
הרישיונות.
הלשכה הפרטית תחויב להדביק את הרשיונות בדרכונים של העובדים הזרים תוך שבעה ימים מיום קבלתם.
הלשכה הפרטית תחויב לשמור את המסמכים המקוריים לצורך ביקורת.
על הלשכה הפרטית להעביר למרכז הארצי להארכת רישיונות טבלה מרוכזת בה יפורטו שמות העובדים הזרים ,להם הודבק
רשיון העבודה בדרכון בציון מספרו .את הטבלה יש להעביר כשהיא חתומה על ידי נציג מורשה של הלשכה הפרטית ,שמצהיר
כי הרישיונות הודבקו בדרכוניהם של העובדים הזרים המפורטים בטבלה (מצ"ב הטופס).
את הטבלה יש להעביר בדוא"ל לכתובת מייל של המרכז.
להלן רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשות:
1.1טבלה המרכזת את השמות ומספרי הדרכונים של העובדים הזרים בגינם הוגשו הבקשות להארכת הרישיון (מצ"ב הטופס).
2.2טופס בקשה להארכת רישיון עבודה לעובד הזר ,ממולא כנדרש .ניתן להוריד את הטופס באתר הרשות בכתובת .www.piba.gov.il
3.3תמונת דרכון (פספורט) סרוקה של העובד.
4.4צילום הדרכון של העובד הזר.
5.5צילום תעודת זהות של המעסיק.
6.6טופס התחייבות להמשך העסקה של העובד הזר חתום על ידי הלשכה הפרטית וטופס התחייבות לביטוח רפואי מהמעסיק ( -מצ"ב הטופס).
7.7העתק אישור ביטוח רפואי של העובד הזר.
8.8אישור מנת מת"ש.
9.9אישור על תשלום אגרה בסך  ,₪ 180ששולמה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות בכתובת www.piba.gov.il
שימו לב שתוקף הדרכון של העובד הזר בתוקף ל 18 -חודשים.
רישיון העבודה יינתן לתקופה מירבית של  12חודשים .אם תוקף הדרכון של העובד הזר הינו פחות מ  18 -חודשים ,יונפק לו
רישיון עבודה לתקופה של שישה חודשים ,מתום תאריך פקיעת תוקף דרכונו.
בקשות להארכת רישיון העבודה עבור עובדים זרים השוהים בישראל מעבר ל 63-חודשי העבודה:
יש להעביר למרכז ארצי להארכת רישיונות לעובדים הזרים ,חוות דעת של רופא ,עובד סוציאלי או אח מוסמך (לא מטעם
הלשכה הפרטית) ,על הקשר והתלות שבין המעסיק לעובד הזר בציון שמו ומספר הדרכון שלו .בחוות הדעת יש לתאר את
הקשר בין העובד הזר למעסיק הסיעודי .ראוי שיתואר במכתב שניתוק הקשר בין המטופל הסיעודי לעובד הזר עשוי להביא
להחמרה במצבו של המטופל .חוות הדעת ,תיכתב בשפה העברית ,תהא חתומה בידי הגורם המוסמך בצירוף חותמת ,וציון
שם פרטי ,כתובת ומספר טלפון.
יש להמציא מסמך זה רק פעם אחת בעת הארכת הרישיון לעובד זר אשר שוהה בישראל מעבר ל 63-חודשים.
בשלב זה ,הזמנת עובדים מחו"ל והנפקת אשרת כניסה חוזרת יוסיפו להתבצע בלשכות מינהל אוכלוסין בהתאם לנהלים הקיימים.
יובהר כי הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מנוהל לשכות פרטיות להבאה ,לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בסיעוד .בהתאם
להוראת סעיף  6.4לנוהל זה ,הלשכות הפרטיות בסיעוד לא יורשו לגבות מהמעסיקים הסיעודיים ,תשלום נוסף עבור שירות
הארכת רשיונות העבודה לעובדים זרים הרשומים בלשכתן ,כששירות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהשירותים השוטפים
שמעניקות הלשכות הפרטיות למעסיקים הסיעודיים ,בגינם מקבלות תשלום חודשי בסך  ₪ 70כולל מע"מ.
אני מאמין כי תהליך זה ייעל את השירות עבור המעסיקים הסיעודיים,
עבור העובדים הזרים ועבור הלשכות הפרטיות.
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