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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הכניסה לישראל )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(, 
התשפ"א-2021

בתקופהשעדתוםשלושהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזה,יקראואתסעיף3א)ב1(1צהוראתשעה
לחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-11952,כךשלאחרפסקה)1א(יבוא:

חוקהכניסהלישראל,התשי"ב-1952)להלן-  כללי
החוק(,מסדיר,ביןהשאר,אתכניסתםשלזרים 
לישראלואתשהייתםבה,ובכללזהאתכניסתםושהייתם
שלזריםלצורךהעסקתםלתקופותזמניות,אשרבסיומן

עליהםלעזובאתהמדינהצ

את המסדירות שונות הוראות החוק קובע כן כמו
מתן לצורך בישראל המועסק זר של הזמנית ההעסקה
טיפולסיעודי)להלן-עובדסיעודזר(,אשרבעניינודנה
3א)ב1(לחוקמסמיךאתשרהפנים זוצסעיף הצעתחוק
להאריךרישיוןשלעובדסיעודזרלצורךהתחלתטיפולו
סייםאת שהעובדהזר לאחר סיעודיחדש,גם במטופל
תקופותהשהייההמרביותהמותרותלולפיהחוק,וזאת
המתקיימים וחריגים מיוחדים הומניטריים מטעמים
במטופלהסיעודי)להלן-הארכה(צבקשותהארכהאלה
בתנאי אי–עמידה בשל השאר, בין להידחות, עשויות
הסףשבסעיף,אובשלטעמיםמהותייםשנמצאולאחר
שקויםדיוןבבקשהבוועדההמייעצתשהוקמהלפיסעיף

3א)ב1()2(לחוקצ

בעקבותהתפשטותנגיףהקורונהוהמגפהשנוצרה
בעקבותיה,הוטלובעולםכולו,ובישראלבפרט,הגבלות
התפשטות את למנוע במטרה האוכלוסייה על שונות
המגפה,לרבותהגבלותעלכניסהלמדינותויציאהמהןצ
בעקבותכך,הצטמצםבתקופתההגבלותגםמספרםשל

עובדיסיעודזריםחדשיםשנכנסולישראלצ

צמצוםמספרםשלעובדיהסיעודהזריםהחדשים
בשלמגפתהקורונהכאמור,יצרצורךחריגובלתיצפוילתת
פתרונותטיפולזמנייםלאוכלוסייתהמטופליםהסיעודיים
בישראלהמחזיקיםבהיתרלהעסקתעובדזרלסיעוד,לפי

סעיף1יגלחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991צ

בעקבותהאמור,החלמחודשמרס2020,שהואהמועד
האוכלוסין רשות הודיעה ההגבלות, עיקר החלו שבו
תקופת מתן על החליטה כי הרשות( - )להלן וההגירה
זרים סיעוד עובדי של מישראל ליציאתם היערכות
שבקשותההארכהלגביהםנדחוכאמור,שבהלאתיאכף
הדרישהליציאתםמישראל)להלן-תקופתהיערכות(צ
הודעותעלתקופתהיערכותליציאהמישראלכאמור,ניתנו
גםלגביעובדיסיעודזריםשהחלטהסופיתשלערכאה
בחודשמרס מישראל לצאת עליהם כי קבעה שיפוטית

2020אולאחריוצ

מזמןלזמןפרסמההרשותהודעותהמאריכותאת
התחלואה ירידת עקב ,2021 בשנת ההיערכותצ תקופת
בישראלוהגדלתכמותהטיסותהנכנסותלמדינה,נמצא
כימספרהעובדיםהזריםלסיעודהנכנסיםלישראלחזר
כמוכן מגפתהקורונהצ כפישהיהקודםתחילת להיות
שהו שכבר זרים סיעוד עובדי של רבה כמות נמצאה
בישראל,אשרטרםסיימואתתקופותההעסקההמרביות
המותרותלהםלפיחוק,ושהיופנוייםלהשמותחדשות
כדיןצאילכך,ניתנההודעהעלהפסקתתקופתההיערכות
האמורים, הזרים הסיעוד עובדי של מישראל ליציאה
ונמסרכיעליהםלצאתמישראלעדיוםכ'בתמוזהתשפ"א

)30ביוני2021(צ

רבות פניות ברשות התקבלו לאחרונה זאת, עם
ממטופליםסיעודייםומבנימשפחותיהם,ולפיהןנוצרקשר
טיפולימשמעותיביןעובדיסיעודזריםשלגביהםניתנה
הסיעודיים המטופלים לבין ארוכה, ההיערכות תקופת

שבהםהםטיפלובתקופהזוצ

כדילמנועניתוקקשרטיפוליארוךטווחזה,מוצע
בהצעתחוקזולאפשרבאופןחריג,בהוראתשעההתקפה
ואישור מחדש בחינה פרסומה, מיום חודשים 3 למשך
הקורונהצ מגפת בתקופת שנדחו ההארכה בקשות של
זאתכאשרהקשרהטיפוליביןהמטופללעובדהזרנמשך
מעללחצישנה,בשלההסתמכותעלתקופתההיערכות
הארוכהשניתנהבעקבותמגפתהקורונה,ובלבדשבעת
הגשתהבקשה,העובדהזרלאשההבישראלמעל13שניםצ

זונועדהלאזןביןהשיקולים הוראתשעהמוצעת
החשוביםשבבסיסתנאיהסףהקבועיםבסעיף3א)ב1(לחוק
שלפיהםנבחנותכיוםבקשותההארכה,לביןהרצוןלתת
פתרוןלאוכלוסייתהמטופליםהסיעודייםאשרהסתמכה
במשךתקופהארוכהעלתקופתהיערכותשניתנהבשל
מגפתהקורונה,לאחרשבקשותשהגישולפיסעיף3א)ב1(

לחוקנדחובתקופהזוצ

לישראל, הכניסה ותקנות לחוק 2 סעיף  סעיף 1
בנוגע שונות הוראות קובעים התשל"ד-4ע19,  כללי

לאשרותולרישיונותהישיבההנדרשיםמזרים 
לשםכניסתםלישראלאושהייתםבה,ובכללןהדרישה
מעובדזרלהחזיקרישיוןלישיבתביקורמסוגב/1)עובד

זמני(,שבומצויןהענףשבוהוארשאילעבודבישראלצ

ס"חהתשי"ב,עמ'354;התשע"ח,עמ'06עצ 1
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בפסקהזו-")1ב( )א(

"גורםמוסמך"-הגורםהמוסמךכהגדרתובסעיףקטן)ב()2(,אוגורםשהוא
בעלתפקידבכירבלשכהפרטית,כמשמעותםבהגדרההאמורה;

"הליךמשפטי"-עררכמשמעותובסעיף13כד,ערעורמינהלילפיסעיף
משפט בתי לחוק 12)א( סעיף לפי ערעור רשות בקשת או 13לא,

לענייניםמינהליים,התש"ס-22000;

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עד
יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(צ

בפסקהזו-")1ב( )א(

"גורםמוסמך"-הגורםהמוסמךכהגדרתובסעיףקטן)ב()2(,אוגורםשהוא
בעלתפקידבכירבלשכהפרטית,כמשמעותםבהגדרההאמורה;

"הליךמשפטי"-עררכמשמעותובסעיף13כד,ערעורמינהלילפיסעיף
משפט בתי לחוק 12)א( סעיף לפי ערעור רשות בקשת או 13לא,

לענייניםמינהליים,התש"ס-22000;

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עד
יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(צ

הוראותהחוקקובעותהגבלותשונותעלמשךתקופת
2לחוקקובעכי עבודתושלהעובדהזרבישראלצסעיף
רישיוןלישיבתביקוריינתןלשלושהחודשים,וסעיף3א)א(
לחוקקובעכיאםהרישיוןניתןלעובדזר-רשאישרהפנים
להאריכולתקופותנוספותשלעדחמששניםצסעיף3א)ב(
לחוקקובעכיאםרישיוןלישיבתביקורניתןלעובדסיעוד
זר-רשאישרהפניםלהאריכומעברלחמששניםושלושה
התקיימו אם מרבית(, העסקה תקופת )להלן- חודשים
תנאיהסעיף:העובדהזרהועסקבמתןטיפולסיעודילאותו
מטופל,ברציפות,במשךהשנהשבתכוףלפניתוםתקופת
ההעסקההמרבית,וניתנהחוותדעתשלגורםמוסמךכי

הפסקתהעסקתותפגעקשותבמטופלצ

,)20 2011,בחוקהכניסהלישראל)תיקוןמס' בשנת
התשע"א-2011,נוסףסעיףקטן)ב1(לסעיף3אלחוקצלפי
סעיףקטןזה,שרהפניםרשאילהאריךרישיוןשלעובד
סיעודזרמעברלתקופתההעסקההמרבית,אףאםלא
כלומר לעיל, הנזכרים לחוק 3א)ב( סעיף תנאי התקיימו
תחילת לשם הזר העובד של עבודתו מתבקשת כאשר
קיימת זאת סמכות חדשצ סיעודי מטופל אצל העסקתו
לשררקאםהתקיימותנאיהסףהמפורטיםבסעיףקטן)ב1(
האמור,אשרנוספובעיקרםלסעיף3אלחוקבשנת2018,
התשע"ח-2018צ ,)32 מס' )תיקון לישראל הכניסה בחוק
תנאיסףאלההםתנאיםעקרונייםוחשוביםביותר,אשר
ידי על ישראל של ההגירה מדיניות על לשמור נועדו
יהיורשאיםלבקש אשר מספרהעובדיםהזרים צמצום
לתקופות מעבר בישראל עבודתם תקופות את להאריך
הרגילותהמותרותעלפיהחוק,וכןלתמרץעובדיסיעוד
זריםלהתמידבעבודתםאצלמטופליםסיעודייםלאורךכל
תקופתעבודתםבישראלצכמוכןנקבעותנאיסףמעטים
יותרבפסקה)1א(שלסעיף3א)ב1(לחוק,מאלהשנקבעו
בפסקה)1(שלאותוסעיף,כדילתמרץעובדיסיעודזרים
)1(,לטפלבקבוצה שאינםעומדיםבתנאיהסףשבפסקה
המצומצמתשלמטופליםסיעודייםבעלימוגבלויותקשות

ביותר,שהםמתחתלגילפרישתחובהצ

עםזאת,ובלילגרועמהחשיבותוהנחיצותשלתנאי
והבלתי החריגות הנסיבות עקב כי מוצע כאמור, הסף
יש העולמית, הקורונה מגפת בשל שהתקיימו צפויות
רישיונם את להאריך זמני, באופן הפנים, לשר לאפשר
כל לגביהם שהתקיימו שלא אף זרים סיעוד עובדי של

)1(לסעיף3א)ב1(לחוק,וזאתבשל תנאיהסףשלפסקה
העסקתםאצלמטופליםשהסתמכועלתקופתההיערכות
הארוכהשניתנהכאמורבחלקהכללישלדבריההסברצ
לכןמוצעלקבועהוראתשעהשתעמודבתוקפהלמשך
שלושהחודשים,ובמהלכםייבחנושובבקשותלהארכת
רישיוןשלעובדסיעודזרשנדחובמהלךהתקופהשחלובה
הגבלותבשלנגיףהקורונה,ויהיהניתןלאשרןאףאםלא
התקיימוכלתנאיהסףהאמורים,ובלבדשעמדובתנאים

המוצעיםבהצעתהחוקצ

לפסקה )1ב()א( המוצעת

חוזר שימוש נעשה שבהם מונחים להגדיר מוצע
בפסקה)ב1(המוצעתלסעיף3אלחוק:

להגדרה "התקופה הקובעת"-התקופההקובעתהמוצעת
נועדהלתחוםאתהתקופהשלגביהיחולוההקלותלפי
הוראתהשעהצמוצעלהתחילאתהתקופההקובעתבחודש
מרס2020,מאחרשתחילתתקופתההיערכותחלהבחודש
זהצכמוכן,מאחרשהוחלטכאמורבחלקהכללילדברי
ההסבר,שתקופתההיערכותמסתיימתבסוףחודשיוני2021,
הוחלטלתחוםאתהתקופההקובעתחצישנהקודםלכן-
בסוףחודשדצמבר2020צכךנמצאכימישהתחיללהעסיק
עובדסיעודיזרלפניתוםהתקופההקובעת)לפניסוףחודש
דצמבר2020(יעסיקבפועלאתהעובדלתקופהשלמעלחצי
שנה,עדתוםתקופתההיערכות)סוףחודשיוני2021(צכך
ההקלותהמוצעותבהצעתהחוקיחולורקבמקריםשבהם
נוצרקשרטיפולימשמעותישנמשךמעלחצישנה,בין
העובדיםהזריםלביןהמטופליםהסיעודייםשהעסיקואותם

בהסתמךעלתקופותההיערכותשניתנולגביהםצ

המונח את להגדיר מוצע - משפטי" "הליך  להגדרה 
3א)ב1( סעיף של )ג( משנה בפסקת הנזכר משפטי הליך

)1ב(המוצע,ואשרמוגשלשםתקיפהשלהחלטההדוחה
בקשתהארכהצהליכיםאלההם:עררלפיסעיף13כדלחוק,
ערעורמינהליכאמורבסעיף13לאלחוק,אובקשתרשות
ערעורלפיסעיף12)א(לחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,

התש"ס-2000צ

מוסמך גורם להגדיר מוצע - מוסמך" "גורם  להגדרה 
סוציאלי עובד 3א)ב(לחוק: לסעיף )2( כהגדרתובפסקה
בעלכישוריםכפישקבעשרהפנים,רופאאואחמוסמךאו
עובדסוציאלישישלושלוששנותותקלפחותוהואבעל

ס"חהתש"ס,עמ'190צ 2
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עלאףהאמורבפסקה)1(,שרהפניםרשאילהאריךאתרישיוןהישיבהשל )ב(
עובדזרלשםהמשךטיפולבמטופלסיעודי,אםהתקיימותנאיםאלהוהכולאף
אםלאהתקיימוהתנאיםהמנוייםבפסקה)1()א(,)ב(או)ד(,ולענייןפסקה)1()ג(,

במקום"8שנים"יקראו"13שנים":

במהלךהתקופההקובעתניתנההחלטהלדחותאתהבקשהלהאריך )1(
אתהרישיון;

המטופלהסיעודיהגישבתוךשלושהחודשיםמיוםפרסומושל )2(
החוקהכניסהלישראל)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התשפ"א-

2021,חוותדעתבכתבמגורםמוסמך,שניתנהלאחרשהגורםהמוסמך
נפגשעםהמטופלבמקוםמגוריובמהלךשלושתהחודשיםהאמורים,

ואשרקובעתכיהתקיימוכלאלה:

העובדהזרהועסקבפועלבמתןטיפולסיעודילאותומטופל )א(
אשרהגישלגביואתהבקשהשהתקיימולגביההנסיבותהמפורטות
בפסקתמשנה)ב()1(אובפסקתמשנה)ג(,במהלךהתקופההקובעת

אובחלקה,ברציפות,עדלמועדמתןחוותהדעת;

הפסקתהעסקתושלהעובדהזרבמתןטיפולסיעודילאותו )ב(
מטופלעלולהלגרוםלפגיעהקשהבמטופלצ

תפקידבכירכהגדרתובסעיף62לחוקשירותהתעסוקה,
בלשכה שירותהתעסוקה(, חוק - התשי"ט-1959)להלן
פרטיתבעלתהיתרמיוחדלתיווךולטיפולבעובדיםזרים

בענףהסיעודלפיסעיף65לחוקהאמורצ

בכיר עובד גם זו להגדרה להוסיף מוצע כן כמו
בלשכהפרטיתכאמור,אףאםהואאינועובדסוציאליאו
אםהואעובדסוציאליבעלותקשלפחותמשלוששניםצ
זאתמאחרשעובדיםבכיריםאלהמבצעיםאתביקוריהם
בפיקוחהעובדהסוציאליהנזכרבהגדרת"הגורםהמוסמך"
האמורהצמצבזהמקובלכברהיוםבמסגרתחלקמביקורי
הביתאצלמטופליםסיעודייםהמעסיקיםעובדיסיעוד
זריםכדין,אשרהלשכותהפרטיותלענףהסיעודמחויבות
לבצעםבהתאםלתנאיההיתריםלפיסעיף65לחוקשירות

התעסוקהצ

3א)ב1( לסעיף המוצעת )1ב()ב()2( בפסקה כאמור
הוא החוק הצעת לפי להקלות מהתנאים אחד לחוק,
שהגורםהמוסמךביקרבביתהמטופלהסיעודיונפגשאיתו

בתקופתהוראתהשעהצ

לפסקה )1ב()ב( המוצעת

כמוסברבהרחבהבחלקהכללישלדבריההסבר,בשל
הנסיבותהמיוחדותוהבלתיצפויותשלמגפתהקורונה
על הסיעודיים המטופלים ובשלהסתמכות העולמית,
תקופותההיערכותשניתנוכמפורטלעיל,מוצעלקבוע
כיבתקופתהוראתהשעהלאיחולועלבקשתההארכה
תנאיהסףהקבועיםבפסקה)1()א(,)ב(ו–)ד(שלסעיף3א)ב1(
לחוק,שעניינם:התמדתהעובדהזרבעבודתואצלהמטופל

הסיעודיהאחרוןשבוטיפלקודםשהוגשהבקשתההארכה
חודשים 24 במשך הקודם( הסיעודי המטופל - )להלן
לפחות,סיוםהעסקתושלהעובדהזראצלהמטופלהקודם
בעקבותפטירתושלהמטופלאומעברולביתאבות,וכן
האמור, הסעיף לפי זר לעובד הארכה קבלת על הגבלה

לפעםאחתבלבדצ

להמיר השעה, בתקופתהוראת מוצע כך, על נוסף
אתתנאיהסףשבפסקה1)ג(שלסעיף3א)ב1(לחוקהקובע
הגבלהשלפיהבעתהגשתהבקשהלאעברו8שניםמיום
כניסתולראשונהשלהעובדהזרלישראל,כךשבמקום
8שניםיקראו13שניםצהקלהזומוצעתבדומהלהגבלת
)1א(שלסעיף שהותהעובדיםהזריםהחלהלפיפסקה
3א)ב1(לחוק,לגביבקשותהארכההמוגשותבידימטופלים

סיעודייםשלהםמוגבלויותקשותביותרצ

שרק נוספים תנאים שני לקבוע מוצע כן, כמו
בהתקיימםרשאיהשר,בתקופתהוראתהשעה,להאריך

אתבקשותהארכה:

תנאיאחדהואכיבתקופההקובעת,קרימתחילתחודש
החלטה ניתנה ,2021 דצמבר חודש סוף ועד 2020 מרס
המוצעת )1ב()ב()1( )פסקה ההארכה בקשת את לדחות
זוכדילוודא 3א)ב1(לחוק(צמוצעלקבועהוראה לסעיף
לעיל המוצעות ההקלות יחולו שלגביה שהאוכלוסייה
המטופלים אוכלוסיית תהיה השעה, הוראת בתקופת
הסיעודייםשהעסיקועובדיםזריםבהסתמךעלתקופות
במשך הקורונה, מגפת בעקבות שפורסמו ההיערכות
תקופהשלמעלחצישנהלפחות,כמוסברבדבריההסבר
להגדרה"התקופההקובעת"לעילבפסקה)1ב()א(המוצעת;
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עלאףהאמורבפסקתמשנה)ב()1(,רשאיהשרלהאריךרישיוןבהתאם )ג(
להוראותפסקתמשנה)ב(אףאםההחלטהלדחותאתהבקשהלהאריכוניתנה
לפניהתקופההקובעת,ובלבדשהוגש,נגדהחלטתהדחייה,לאיאוחרמתום

התקופההקובעת,הליךמשפטי,שהתקייםלגביואחדמאלה:

נקבעבמסגרתההליךהמשפטיכיעלהעובדהזרלצאתמישראל )1(
בתקופההקובעתאולאחריה;

נקבע,בתקופההקובעתאולאחריה,במסגרתההליךהמשפטיכי )2(
הבקשהלהאריךאתהרישיוןתוחזרלמשרדהפניםלעיוןמחדש;

ההליךהמשפטיתלויועומדצ" )3(

עלאףהאמורבפסקתמשנה)ב()1(,רשאיהשרלהאריךרישיוןבהתאם )ג(
להוראותפסקתמשנה)ב(אףאםההחלטהלדחותאתהבקשהלהאריכוניתנה
לפניהתקופההקובעת,ובלבדשהוגש,נגדהחלטתהדחייה,לאיאוחרמתום

התקופההקובעת,הליךמשפטי,שהתקייםלגביואחדמאלה:

נקבעבמסגרתההליךהמשפטיכיעלהעובדהזרלצאתמישראל )1(
בתקופההקובעתאולאחריה;

נקבע,בתקופההקובעתאולאחריה,במסגרתההליךהמשפטיכי )2(
הבקשהלהאריךאתהרישיוןתוחזרלמשרדהפניםלעיוןמחדש;

ההליךהמשפטיתלויועומדצ" )3(

תנאישניהואכיהמטופלהסיעודיהגישבתוךשלושה
דעת חוות זו, שעה הוראת של פרסומה מיום חודשים
שלגורםמוסמך)פסקה)1ב()ב()2(המוצעתלסעיף3א)ב1(
לחוק(צעלחוותהדעתלקבועכיהעובדהזרשלגביומוגשת
הבקשההועסקבפועלבישראלאצלהמטופלשהגישאת
הבקשה,במהלךהתקופההקובעתאובחלקה)בהסתמך
עלתקופותההיערכותשניתנו(,וכיהקשרביניהםנמשך
עדלמועדמתןחוותהדעתצכמוכן,מוצעכיחוותהדעת
הזרבמתןטיפול העסקתושלהעובד תקבעכיהפסקת
סיעודילמטופלשהגישלגביואתהבקשה,עלולהלפגוע
במטופלהאמור,וזאתבדומהלהוראההקבועהכיוםבסעיף

3א)ב()2(לחוקצ

לפסקה )1ב()ג( המוצעת

הסיעודיים המטופלים על נוסף כי לקבוע מוצע
בפסקה כאמור הקובעת בתקופה נדחו שבקשותיהם
הוראת תחול לחוק, 3א)ב1( לסעיף המוצעת )1ב()ב()1(
התקופה תום עד הוגשו, שבהם במקרים גם השעה
הקובעת,הליכיםמשפטייםנגדהחלטתדחייהשניתנה
לפניהתקופההקובעת,וזאתבלבדשהתקייםאחדמאלה

לגביההליכיםהמשפטיים:

נקבעבמסגרתההליךהמשפטיכיעלהעובדהזר )א(
לצאתמישראלבתקופההקובעתאולאחריה;

נקבע,בתקופההקובעתאולאחריה,במסגרתהליך )ב(
משפטי,כיהבקשהתוחזרלמשרדהפניםלעיוןמחודש;

ההליךהמשפטיתלויועומדצ )ג(

מוצעלהחילכאמוראתהוראתהשעהגםבנסיבות
שבהןבקשתההארכהנדחתהבמסגרתהליךמשפטי,משום
עובדי לגבי גם חלו ההיערכות תקופת על שההודעות
סיעודזריםשהחלטהשיפוטיתקבעהכיעליהםלצאת
מישראלבתקופההקובעתאולאחריה,ולכןהמטופלים
הסיעודייםשהעסיקועובדיםזריםאלה,עשוזאתבהסתמך

עלהודעותההיערכותצ

כמוכן,מוצעלהחילאתהוראתהשעהגםבנסיבות
שבהןנקבעבהליךהמשפטיעלהחזרתהבקשהלעיוןמחדש
ברשותאובנסיבותשבהןההליךהמשפטיתלויועומדצ
זאתמאחרשגםבמקריםאלההתקיימובמהלךהתקופה
הקובעת,תקופותהיערכותשלאנאכפהבהןיציאתםשל
עובדיסיעודזרים,בשלקיומםשלאותםהליכיםמשפטייםצ
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