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  עובדי� זרי� בתחו� הסיעוד 

 תקציר

 ומעלה65 מכלל אוכלוסיית ישראל ה	 בני �10%כ .1
1

 קשישי	�להל�  (
2

רבי	 מ� ). 
והנפשי וזקוקי	 ) קוגניטיבי(ההכרני , הקשישי	 לוקי	 בבריאות	 ובתפקוד	 הפיזי

הטיפול בה	 יכול להינת� . להשגחה בכל שעות היממה ולעזרה בפעולות היו	 יו	
אבל הטיפול במסגרת המשפחה , בקהילה או במוסדות המיועדי	 לכ!בבית	 ו
נתפס עדי" מ� הטיפול במסגרת מוסדות) הסביבה הטבעית(והחברה 

3
ולרוב עלותו , 

 .נמוכה יותר

אחת הדרכי	 להשאיר בקהילה קשישי	 המוגבלי	 בתפקוד	 והזקוקי	 להשגחה 
	 ישראלי	 לטיפול קשה לגייס עובדי. בכל שעות היממה היא טיפול בה	 בבית	

ז או " עו�להל� (והפתרו� לכ! הוא הבאת עובדי	 זרי	 , בה	 במש! כל שעות היממה
)  היתר העסקה�להל� (ז "זכאותו של הקשיש לקבל היתר להעסקת עו). זי	"עו

נקבעת על פי תוצאות מבחני תפקוד שבה	 נבחנת מידת תלותו בזולת לצור! ביצוע 
פעולות היומיו	
4

 זכאותו של הקשיש נית� לו היתר העסקה לפי חוק לאחר שנקבעת. 
)ז" החוק או חוק עו�להל�  (�1991א"התשנ, עובדי	 זרי	

5
 אימצה 2006בספטמבר . 

הממשלה
6

ז בענ" "משרדי בדבר שיטה חדשה של העסקת עו� המלצות של צוות בי�
הסיעוד
7

 ). השיטה החדשה�להל�  (

זי	 "יניות בנושא כניסת	 של עועל קביעת המד, בי� השאר, משרד הפני	 מופקד .2
 חוק �להל�  (�1952ב"התשי, לישראל ויציאת	 ממנה על פי חוק הכניסה לישראל

לא , לפי חוק הכניסה לישראל. ועל פי התקנות שהותקנו מכוחו, )הכניסה לישראל
ז"יינתנו לעו

8
אלא א	 )  רישיו� עבודה או רישיו� ישיבה�להל� ( אשרה ורישיו� ישיבה 

להעסיקו מחזיק בהיתר העסקהכ� המבקש 
9

. 

 �להל� (ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני	 , על פי נתוני רשות האוכלוסי� .3
 היתרי	 תקפי	 �57,000 היו בישראל כ2010בתחילת אוגוסט , )רשות ההגירה

זי	 בסיעוד"להעסקת עו
10

כי ) �42,000כ( מה	 �73%באותו מועד היה רשו	 בנוגע ל. 
ז פעיל אחד"פחות עובעל ההיתר העסיק ל

11
. ז פעיל" לא העסיקו עו� 27% �והיתר , 

__________________ 

 .110' עמ, 60' מס, Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙�˘2009 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1

 . ומעלה בתור קשיש65להל� נגדיר אד� שגילו . אי� הגדרה בחוק" קשיש"למילה  2
3 � .בתי אבות ובתי חולי� סיעודיי

4 ADL -  Activity of Daily Living 

. 2238ח "ס, $2010ע"התש, )12' תיקו� מס(חוק עובדי� זרי� : כנסת תיקו� לחוק אישרה ה2010במרס  5
 ).ע" תיקו� תש$להל�  ($23.4.10התיקו� נכנס לתוק' ב

 .2006 מספטמבר 448החלטת ממשלה  6

7 "�, בראשות רביב סובל" דוח הצוות הבינמשרדי לבחינת ענ' הסיעוד בנושא העסקת עובדי� זרי
 ).2006ספטמבר (התקציבי� לשעבר סג� הממונה על 

 . לחוק עובדי� זרי�1'כהגדרתו בפרק ד 8

 .ע של החוק"בחוק הכניסה לישראל כניסוחו בתיקו� תש) ג(2סעי'  9

 מההיתרי� התקפי� היו ברשות 85%, 2009על פי נתוני יחידת הסיעוד של רשות ההגירה מדצמבר  10
� .קשישי

שב של משרד הפני� מתו- קישורו להיתר ההעסקה ז בעל רישיו� עבודה רשו� במערכת המח"כל עו 11
 ".נטש"או " ז פעיל"עו"למשל , שנית� למעסיקו ומתו- ציו� מצב העסקתו
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זי	 שניתנה לה	 אשרת כניסה לאר* לצור! " עו�56,000במועד זה שהו בישראל כ
 .מה	 לא היה תק") 19% (10,543אבל רישיו� העבודה של , עבודה בסיעוד

 

 פעולות הביקורת

דרי טיפולה של רשות  בדק משרד מבקר המדינה את ס2010אוגוסט �בחודשי	 אפריל
ז"ההגירה במת� שירותי	 לקשיש לצור! העסקת עו

12
גיבוש : אלה הנושאי	 שנבדקו. 

סדרי ; איכות השירות הנית� לקשיש; ז בסיעוד"השיטה החדשה להעסקת עו
זי	 בני השמה "מיצוי אפשרויות ההעסקה של עו; זי	 בסיעוד"העסקת	 של עו

היתרי	 ללשכות פרטיות ופיקוח ;  זהבסיעוד ועידוד העסקת	 של ישראלי	 בתחו	
אצל הממונה : הבדיקה נעשתה ברשות ההגירה. זי	 בסיעוד"עליה� ועל מעסיקי עו

אצל מרכז , אצל מרכז יחידת הסיעוד, ) הממונה�להל� ( לחוק 1כהגדרתו בסעי" 
בדיקות השלמה . הלשכות הפרטיות בסיעוד ואצל הממונה על האכיפה המינהלית

במדור תשלומי	 ואצל המפקחת הארצית , באג" מרש	 ומעמד: הנעשו ברשות ההגיר
, ובמשרד התעשייה; במשרד האוצר; על העובדי	 הסוציאליי	 שבלשכות הפרטיות

 ).ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה 

 

 עיקרי הממצאי�

 ז בסיעוד והיערכות ליישומה"גיבוש שיטה חדשה להעסקת עו

משרדי בדבר שיטה � המלצות של צוות בי� אימצה הממשלה2006בספטמבר , כאמור
זי	 המיועדי	 "את העו, לפי השיטה החדשה. ז בסיעוד"חדשה של  העסקת עו

לעבודה בסיעוד יביאו לישראל גופי	 מקצועיי	 המתמחי	 והעוסקי	 באופ� בלעדי 
גופי	 אלו יהיו מורשי	 מטע	 המדינה . ז בסיעוד"בתיוו! ובטיפול בעו, בהבאה

השיטה נועדה לשפר את ).  לשכות פרטיות או לשכות�להל� (ה ונתוני	 לפיקוח
ז ולבטל את "להבטיח את זכויות העו, ז בקשיש"השירות לקשיש ואת טיפולו של העו

זי	 הנמצאי	 "ובה בעת להגביר את פיקוח המדינה על העו, כבילתו למעסיק מסוי	
לתיוו! , נוהל לשכות פרטיות להבאה" עוגנו עיקרי השיטה ב2007במאי . באר*

 ). נוהל הלשכות או הנוהל�להל� " (ולטיפול בעובדי	 זרי	 בענ" הסיעוד

ה .1 ש ד ח ה ה  ט י ש ה  	 ו ש י י ל ת  ו כ ר ע י  הועבר 2008מספטמבר  :ה
ת לרשות ההגירה שבמשרד "זי	 ממשרד התמ"בהדרגה הטיפול בהעסקת	 של עו

עד , ואול	 הועלה שא" שעברו שנתיי	 מאז העברת האחריות לרשות ההגירה. הפני	
היא טר	 השלימה את היערכותה ליישו	 כל ) 2010אוגוסט (מועד סיו	 הביקורת 

 .מרכיבי השיטה החדשה

ה .2 ש ד ח ה ה  ט י ש ה  	 ו ש י י ר  ח א ב  ק ע  בדיו� בבית המשפט העליו�:מ
13
 

�בעתירה בנושא השיטה החדשה ויישומה דיווחה המדינה שהוק	 צוות ליווי בי�

__________________ 

ביקורת קודמת בנושא ראו מבקר . המועסקי
 ברוב
 המכריע בידי קשישי
 שבוחרי
 להישאר בקהילה 12
 .470' עמ, "י
 לזקני
 בבית
מת� היתרי עבודה לזרי
 המסייע"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„50 ·)1999 , המדינה

‰Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Ï˘ Èˆ¯‡ ÔÂ‚¯‡ ÊÂÚÈÁ‡ '‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó , ‰˜ÂÒÚ˙‰Â ¯ÁÒÓ � #4957/07 "בג 13
Á‡Â' ,� .תקדי
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 זרי
 בתחו
 הסיעוד

התכנס , 2008בינואר , הדי� בעתירההועלה שמאז מת� פסק . משרדי לעניי� הפעלתה
וכ! לא זו בלבד שהצוות לא קיי	 את . ולמעשה הוא לא פעל,  הצוות רק פע	 אחת

אלא שהוא ג	 לא ליב� בעיות ולא גיבש המלצות , ההסדר שד/וח עליו לבית המשפט
 .בנוגע להפעלת השיטה החדשה

 

 איכות השירות לקשיש

 לשיפור השירות לקשיש והטיפול בובתכלית השיטה החדשה גלומה ג	 השאיפה 

ה .1 ק ס ע ה ר  ת י ה ת  ל ב ק ל ת  ו ש י ג נ על ,  כדי לקבל היתר העסקה:ה
וזאת באמצעות הדואר או באמצעות הגעה , הקשיש להגיש בקשה לרשות ההגירה

הועלה ששירותיה השוני	 של רשות ההגירה . למוקדי	 שבה	 ניתני	 ההיתרי	
ולעומת זאת , זורות ברחבי האר* לשכות הפ�30לציבור הרחב ניתני	 באמצעות כ

מה שמקשה על , בקשה להיתר העסקה אפשר להגיש בארבעה מוקדי	 בלבד
מה ג	 שארבעת המוקדי	 אינ	 ממוקמי	 בלשכות ; הקשישי	 מיישובי הפריפריה

בכ! נפגע טיב השירות שנותנת רשות ההגירה לקשיש הנזקק . של רשות ההגירה
 .ז"להעסקת עו

ו .2 ע ת  מ א ת ש "ה י ש ק ל וז  ב ל  ו פ י ט ה ב  י ט ל  ע ח  ו ק י פ  כדי :ו
על הלשכה הפרטית לעמוד על צרכיו , להבטיח את הטיפול המיטבי בקשיש

ז המתאי	 לו מתו! עמידה על יכולותיו ועל התאמתו "לבחור את העו; הייחודי	
להדריכו לטפל בצרכיו המיוחדי	 של ; ובייחוד לעבודה ע	 הקשיש, לתחו	 הסיעוד

; ז המיועד לטפל בו"על הכשרתו ועל כישוריו של העולמסור לקשיש פרטי	 ; הקשיש
 ).ס" עו�להל� (ללוות את הטיפול בקשיש באמצעות עובד סוציאלי 

שהייתה תקפה , לש	 השגת מטרות אלה נקבע במתכונת הראשונה של נוהל הלשכות
ס של הלשכה יבקר לפחות ארבעה ביקורי	 שוטפי	 בשנה בבית "כי עו, 2010עד יוני 
לה שרשות ההגירה לא אכפה באופ� סדור ושוט" על הלשכה לקיי	 את הוע. הקשיש

 קבעה רשות ההגירה כללי	 שצמצמו את השירותי	 2010ביוני , יתר על כ�. חובתה זו
, מספר ביקורי הבית הופחת לשניי	 בשנה בלבד: שהלשכות מחויבות לתת לקשיש

. ס של הלשכה" יכול להיעשות שלא בידי עו� אצל מרבית הקשישי	 �ואחד מה	 
רשות ההגירה לא ערכה עבודת מטה מקדימה לבחינת תקצוב� של הלשכות קוד	 

הרשות ג	 לא פירטה בנהליה . שהחליטה להפחית ממחויבות� למת� השירותי	
 .סי	 של הלשכות"הוראות בנוגע לדרכי הפיקוח על פעולות העו

לשכה הוא אחד ההסברי	 של רשות ההגירה להפחתת מספר ביקורי הבית מטע	 ה
סי	 של "ג	 עו, סי	 של הלשכות"מלבד העו, שאצל מרבית הקשישי	 מבקרי	

חברות סיעוד הפועלות מטע	 המוסד לביטוח לאומי
14

כ� מבקרי	 בבתי הקשישי	 , 
סי	 מטע	 הלשכות לשירותי	 חברתיי	 של הרשויות המקומיות"עו

15
ואול	 הועלה . 

להסדיר ע	 השירות לזק� שקוד	 לקביעת ההסדר החדש לא דאגה רשות ההגירה 
האחראי על פעילות� של הלשכות לשירותי	 (במשרד הרווחה והשירותי	 החברתיי	 

כיצד יועבר המידע מביקורי בית אלו אל רשות ההגירה ) חברתיי	 ברשויות המקומיות
 .לצור! מת� טיפול נאות לקשיש

__________________ 

 .1995)ה"התשנ, ]נוסח משולב[חברות אלו מעניקות שירותי סיעוד לקשישי
 זכאי חוק הביטוח הלאומי  14
 .221' עמ,  לקשישי
 בקהילהראו בדוח זה בפרק שעניינו מת� שירותי סיעוד 15
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ו .3 ע ה ל  ש ו  ת ו ר י ש כ ת  ק י ד ז "ז קובע שקוד	 להבאת עו"חוק עו :ז"ב
בדיקה רפואית כדי לוודא שאינו נשא של אחת המחלות , בי� השאר,  עליו לעבורלאר*

 .המנויות בתוספת לחוק או חולה בה

ובשל , ל"ז מחו"עלה שנוהלי רשות ההגירה חסרי	 כללי	 בדבר הטיפול בהזמנת עו
בה� תקלות הנוגעות לבדיקות רפואיות ולהצגת ,  תקלות בהלי! הבאת	וכ! אירע

 .מסמכי	 מזויפי	

 

 ז בסיעוד"סדרי ההעסקה של העו

לפיכ! נקבע . ז תנאי העסקה הוגני	"אחת ממטרות השיטה החדשה היא להבטיח לעו
זי	 "שמעסיקיה	 של העו, בי� השאר, בנוהל הלשכות שתפקיד� של הלשכות לוודא

על פי החוקי	 והתקנות הנוגעי	 , ישמרו על זכויותיה	 ועל תנאי העסקת	 של אלה
ובכלל זה תשלו	 שכר	 ותשלו	 דמי הביטוח , הנקבע בחוזי ההעסקהלעניי� ועל פי 

 .הרפואי

ו .1 ע ה ת  ק ס ע ה ת  י נ ב בית המשפט העליו� נדרש בפסק דינו מנובמבר  :ז"ת
2009

16
ז בתחו	 הסיעוד ופסק כי יש להסדיר "לבעייתיות שבתבנית ההעסקה של עו, 

 .בחקיקה את מכלול השאלות הקשורות לתבנית העסקה זו

טר	 הביא זאת לידי סיו	 עד מועד סיו	 , שהסדרת הנושא באחריותו, ת"משרד התמ
אשר לרשות . העניי� יובא לדיו� נוס" בבית המשפט העליו�. כשנה אחר כ!, הביקורת
שעליה	 הורתה הממשלה , ז" זו לא הסדירה נושאי	 אחרי	 הנוגעי	 לעו�ההגירה 

2010בהחלטתה מינואר 
17

ז על ידי הלשכה "בה	 הסדרת תשלו	 שכרו של העו, 
 .א	 לא עבד בשנה הראשונה לבואו לאר*, הפרטית

ה  .2 ד ו ב ע ה י  נ י ד ל ה  ק ס ע ה ה י  ז ו ח ל  ש  	 ת מ א ת ה ת  נ י ח ב
ל א ר ש י על הלשכה להכי� חוזה העסקה שנועד להסדיר את , על פי נוהל הלשכות :ב

כ� עליה להגיש לממונה דוגמה . ז"החוזה יינת� לקשיש ולעו. ז"תנאי העסקתו של העו
צירו" אישור מטע	 עור! די� שהוא בדק את החוזה ומאשר כי הוראותיו של החוזה ב

תואמות את דיני העבודה בישראל ואת הנהלי	 וההתחייבויות החלי	 על המעסיקי	 
 .ז בסיעוד"ועל הלשכות הפרטיות בכל הקשור להעסקת עו

וממילא ברור שרשות ההגירה לא וידאה , ואול	 החוזי	 הללו לא נמצאו אצל הממונה
אופ� שיטתי שעורכי די� מטע	 הלשכות אכ� בדקו ואישרו שהחוזי	 תואמי	 את ב

 .דיני העבודה בישראל ואת הנהלי	 האחרי	 הקשורי	 לנושא

 

 זי� הנמצאי� באר�"מיצוי העסקת עו

ז " שאימצה את השיטה החדשה להעסקת עו2006החלטת הממשלה מספטמבר 
. זי	 בסיעוד יותר מהנדרש"* עובסיעוד נועדה בי� היתר להבטיח שלא יימצאו באר

זי	 חדשי	 "לפיכ! נקבעו בנוהל הלשכות כמה מגבלות שנועדו למנוע הבאת עו
זי	 בעלי אשרה תקפה לעבודה בסיעוד שאינ	 "לישראל כל עוד נמצאי	 בישראל עו

__________________ 

 .תקדי�', ÔËÂÏ‚ ‰„�ÏÂÈ 'Á‡Â ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ÈÏÓ¯ÂÙ � #1678/07 "בג 16
 .2010 מינואר 1274החלטת ממשלה  17
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זי	 בעלי אשרה תקפה א! "לצור! זה יוק	 מאגר מידע ממוחשב של עו. מועסקי	
זי	 נוספי	 לאר* תהיה מותנית במיצוי "והבאת עו, )מאגר ה�להל� (חסרי מעסיקי	 

 .הפוטנציאל שבמאגר

ולכ� בפועל לא ,  לא הקימה רשות ההגירה מאגר מידע כזה2010הועלה שעד יוני 
משו	 כ! לא מוצה פוטנציאל . ל"זי	 שאפשר להביא מחו"הוגבל עד אז מספר העו

זי	 נוספי	 "ל עו"או מחוולמרות זאת הוב, זי	 בני השמה בסיעוד"ההעסקה של עו
 .להעסקה בסיעוד

 

 פיקוח ואכיפה בתחו� הסיעוד

כדי לוודא שהקשישי	 , בנוהל נקבע שהלשכות יהיו נתונות לפיקוח ממשלתי הדוק
זי	 נוספי	 "זי	 ושלא יובאו עו"שיובטחו זכויותיה	 של העו, יקבלו שירות נאות

 .זי	 בני השמה"ל כל עוד נמצאי	 באר* עו"מחו

ע .1 י ב תק ו כ ש ל ה ל  ש  � ל ד ו ג  כדי למנוע פיצול יתר של השוק לחברות :ת 
קטנות וכ! לאפשר לרשות ההגירה לקיי	 עליה� מער! פיקוח ובקרה יעיל

18
נקבע , 

 �200 מעסיקי	 ו200בנוהל הלשכות כי היתר של לשכה יהיה תק" כל עוד רשומי	 בה 
התיר ללשכות  ל2010בד בבד ע	 זאת החליטה רשות ההגירה ביוני . זי	 לפחות"עו

 �3,000 מעסיקי	 ו�3,000זי	 הרשומי	 אצל� מ"להעלות את מספר המעסיקי	 והעו
 . זמנית�זי	 בו" עו�4,000 מעסיקי	 ו�4,000זמנית ל�זי	 בו"עו

זי	 "אמנ	 צמצו	 מספר הלשכות באמצעות קביעת ס" מזערי של מעסיקי	 ושל עו
הגירה לפקח עליה� פיקוח  יש בו כדי להקל על רשות ה�וכ� העלאת הגבול המרבי 

 �4,000זי	 ל"מת� היתר ללשכות להעלות את מספר המעסיקי	 והעו, ע	 זאת. יעיל
אלה יזכו ליתרו� רב . עלול להביא לידי יצירת מספר מצומצ	 של לשכות גדולות מאוד

ובעיקר של ,  יכולת התחרות של יתר הלשכותעומנגד עלולה להיפג, בזכות גודל�
אה עלולה להיות פגיעה ביכולת הקשיש ובני משפחתו לבחור התוצ. הקטנות שבה�

 . לשכה ולקבל שירותי	 ראויי	

2. 	 י ק י ס ע מ ה ל  ע ו ת  ו י ט ר פ ה ת  ו כ ש ל ה ל  ע ח  ו ק י ,  על פי הנוהל:פ
 �להל� (תינת� לה אפשרות להשמיע את טענותיה , א	 יימצא שלשכה הפרה הוראות

, )חוק שירות התעסוקה �להל�  (�1959ט"התשי, על פי חוק שירות התעסוקה) שימוע
, יהיה אפשר לבטל, וא	 לאחר קבלת תגובתה יימצא שבכל זאת התלונה מוצדקת

 .להתנות או לא לחדש את ההיתר שנית� לה, להגביל, להתלות

בידי רשות ההגירה ) 14%( הלשכות 125 מתו! 18בעת הביקורת הועלה שבדיקת� של 
חוזות האכיפה של רשות ההגירה ממוני מ. העלתה כי ה� הפרו לכאורה הוראות שונות

כדי , ) כתב שימוע�להל� ( מה� על החשדות שהועלו נגד� �15המליצו להודיע בכתב ל
ואול	 הועלה שעד מועד סיו	 הביקורת לא . שיוכלו לטעו� את טיעוניה� נגד החשדות

וזאת א" שבדיקת� של לשכות ; גיבשה רשות ההגירה כתבי שימוע לאות� הלשכות
אשר . המשיכו לפעול, חו* מאחת, לשכות אלו. 2010 כבר בתחילת רבות הסתיימה

במועד ,  שלח לה� הממונה כתב שימוע2009א" שבדצמבר , לשלוש הלשכות האחרות

__________________ 

‰Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Ï˘ Èˆ¯‡ ÔÂ‚¯‡ ÊÂÚÈÁ‡ '‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó , ¯ÁÒÓ � #4957/07 "עמדת המדינה בבג 18
Á‡Â ‰˜ÂÒÚ˙‰Â ,'� .תקדי
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,  ה� עדיי� היו בטיפול הלשכה המשפטית של רשות ההגירה2010הביקורת ביולי 
 .והממונה טר	 החליט סופית בעניינ�

ה שהאכיפה המינהלית על בעלי היתר העסקה הועל, בדומה לאכיפה על הלשכות
 א" היא התעכבה לאור! זמ� והוזנחה �שנחשדו בהפרה לכאורה של הוראות שונות 

 .בשלבי	 שוני	 של הטיפול

 

 עיקרי הממצאי�

אחת מדרכי הטיפול בקשישי	 המוגבלי	 בתפקוד	 והזקוקי	 להשגחה בכל שעות 
). ישוריו מתאימי	 לעבודה בסיעודשכ(היממה היא טיפול בה	 בבית	 בידי עובד זר 

קשישי	 שנבחנו . טיפול כזה מאפשר לשמר את סביבת	 המשפחתית והחברתית
, לטיפול ולסיוע בכל שעות היממה, ועל פיו נקבע שה	 זקוקי	 להשגחה, במבח� תלות

 .ז בסיעוד"זכאי	 לקבל היתר להעסקת עו

שרדי בדבר שיטה מ� אימצה הממשלה את המלצותיו של צוות בי�2006בספטמבר 
השיטה החדשה נועדה בעיקר לשפר את השירות . ז בסיעוד"חדשה להעסקת עו

, ז ולפקח פיקוח הדוק על הלשכות"להבטיח את זכויותיו של העו, הסיעודי לקשיש
. זי	 בני השמה"ל כל עוד נמצאי	 באר* עו"זי	 מחו"שימנע בי� היתר הבאת עו

ת " הועבר בהדרגה ממשרד התמזי	" הטיפול בהעסקת	 של עו2008מספטמבר 
 .והיה על הרשות להפעיל את השיטה החדשה, לרשות ההגירה שבמשרד הפני	

ואול	 נמצא שרשות ההגירה טר	 השלימה את היערכותה ליישו	 כל מרכיבי 
וכ! עדיי� לא , א" שעברו שנתיי	 מאז הועבר הטיפול לאחריותה, השיטה החדשה

למרות קביעתו של בית , ת"אשר למשרד התמ. יושמו עקרונות השיטה באופ� מיטבי
 .ז"משרד זה טר	 סיי	 להסדיר את תבנית העסקתו של העו, המשפט העליו�

על רשות ההגירה לפעול ביתר שאת להסדרת	 וליישומ	 של מכלול הנושאי	 
לנתח ולאבח� תמיד את צורכיה	 של , עליה לבחו�. ז בסיעוד"הקשורי	 להעסקת עו

כ! יקלו המנגנוני	 הפועלי	 מטעמה . נחיותיה לצרכי	 אלוהקשישי	 ולהתאי	 את ה
וזאת מתו! שמירה על זכויותיו של , על הקשישי	 ויסייעו לשפר את איכות חייה	

ל כל עוד שוהי	 באר* "זי	 מחו"כ� על הרשות למנוע בעד הלשכות מלהביא עו. ז"העו
מה ראוי , וצרכמשרד הא, ועליה לשוב ולשקול ע	 גופי	 אחרי	, זי	 בני השמה"עו

 .זי	 הרשומי	 בכל לשכה"להיות מספר	 המזערי והמרבי של המעסיקי	 והעו

 

♦ 
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 מבוא

ורבי	 מה	 לוקי	 , )20 קשישי	�להל�  (19 ומעלה65 מכלל אוכלוסיית ישראל ה	 בני �10%כ .1
, הקשיי	 מתבטאי	 בניהול משק הבית. והנפשי) קוגניטיבי(ההכרני , בבריאות	 ובתפקוד	 הפיזי

ניידות , טיפול בהפרשות, רחצה, התלבשות, אכילה(צאות בזמ� ובמרחב ובפעולות היומיו	 בהתמ
ע	 העלייה בתוחלת החיי	 ובשיעור הקשישי	 בקרב האוכלוסייה עולה ג	 ). בבית ומחוצה לו

שיעור הקשישי	 המוגבלי	 בתפקוד	 והזקוקי	 להשגחה בכל שעות היממה ולעזרה בפעולות 
 . הביתהיומיו	  ובניהול משק

במוסדות המיועדי	 לכ# , בבית	 ובקהילה: אפשר לטפל בקשישי	 המוגבלי	 במסגרות שונות
אבל הטיפול בקשיש במסגרת משפחתו , גריאטריי	�ופעמי	 בבתי החולי	 הכלליי	 והשיקומיי	

בתי אבות ובתי חולי	 ( נתפס עדי$ מ� הטיפול במסגרת מוסדות � שה	 סביבתו הטבעית �וחברתו 
�ה"התשנ] נוסח משולב[בחוק הביטוח הלאומי ' לפיכ# פרק י. ולרוב עלותו נמוכה יותר, )	סיעודיי

נועד בי� היתר להשאיר את הקשישי	 במסגרת , הד� בביטוח סיעוד, ) חוק הסיעוד�להל�  (1995
הקהילה זמ� ממוש# ככל האפשר באמצעות מת� טיפול אישי לזקוקי	 לעזרה בביצוע פעולות 

חוק הסיעוד מקנה לקשישי	 סיעודיי	 זכאות לגמלת . המקל ג	 על משפחותיה	טיפול , היומיו	
הזכאות נקבעת לפי תוצאות מבחני תפקוד שבה	 נבחנת מידת תלותו של הקשיש בזולת . סיעוד

. את המבחני	 מבצע המוסד לביטוח לאומי). 21 מבחני תלות�להל� (לצור# ביצוע פעולות היומיו	 
שראלי משק$ את המגמה הרווחת במדינות המערב להרחיב את שירותי חוק הסיעוד הי, הנה כי כ�

 .22הטיפול והסיוע לאוכלוסיית הקשישי	 במסגרת הקהילה

אחת הדרכי	 להשאיר בקהילה קשישי	 המוגבלי	 בתפקוד	 והזקוקי	 להשגחה בכל שעות  .2
# כל שעות היות שקשה לגייס עובדי	 ישראלי	 לטיפול בה	 במש. היממה היא טיפול בה	 בבית	

זכאותו של הקשיש לקבל ). זי	"ז או עו" עו�להל� (הפתרו� לכ# הוא העסקת עובדי	 זרי	 , היממה
 .נקבעת לפי תוצאות מבחני התלות)  היתר העסקה�להל� (ז "היתר להעסקת עו

 �1991א"התשנ, לאחר שנקבעת זכאותו של הקשיש נית� לו היתר העסקה לפי חוק עובדי	 זרי	
משרד . ז הוא עובד שאינו אזרח ישראל או תושב בה"עו, על פי חוק זה). ז"או חוק עו החוק �להל� (

, זי	 לישראל ויציאת	 ממנה"על קביעת המדיניות בנושא כניסת	 של עו, בי� השאר, הפני	 מופקד
ועל פי התקנות , ) חוק הכניסה לישראל�להל�  (�1952ב"התשי, על פי חוק הכניסה לישראל

 רישיו� �להל� ( אשרה ורישיו� ישיבה 23ז"לא יינתנו לעו, פי חוק הכניסה לישראלל. שהותקנו מכוחו
 . 24ז מחזיק בהיתר העסקה"אלא א	 כ� המבקש להעסיק את העו, )עבודה או רישיו� ישיבה

 רשות �להל� (ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני	 , על פי נתוני רשות האוכלוסי� .3
. 25זי	 בסיעוד" היתרי	 תקפי	 להעסקת עו�57,000יו בישראל כ ה2010בתחילת אוגוסט , )ההגירה
 �והיתר , 26ז פעיל אחד"היה רשו	 כי בעל ההיתר העסיק לפחות עו) �42,000כ( מה	 �73%בנוגע ל

__________________ 

 .110' עמ, 60' מס, Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙�˘2009 , סטטיסטיקההלשכה המרכזית ל 19

 . ומעלה בתור קשיש65להל� נגדיר אד
 שגילו . אי� הגדרה בחוק" קשיש"למילה  20
21 ADL -  Activity of Daily Living  

22 ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ ‡˘Â�· ˙ÂÈ�È„Ó ·ÂˆÈÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„-ÌÈÏ‡¯˘Èבראשות המשנה לנגיד בנק ישראל פרופ  '
 .104' עמ, )2007ספטמבר (טיי� צבי אקש

 . לחוק עובדי
 זרי
1'כהגדרתו בפרק ד 23

 .ע של החוק"בחוק הכניסה לישראל כניסוחו בתיקו� תש) ג(2סעי-  24

 מההיתרי
 התקפי
 היו ברשות 85%, 2009על פי נתוני יחידת הסיעוד של רשות ההגירה מדצמבר  25

   .קשישי

רכת המחשב של משרד הפני
 מתו/ קישורו להיתר ההעסקה ז בעל רישיו� עבודה רשו
 במע"כל עו 26
 ".נטש"או " ז פעיל"עו"למשל , שנית� למעסיקו וציו� מצב העסקתו
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זי	 שניתנה לה	 אשרת כניסה " עו�56,000במועד זה שהו בישראל כ. ז פעיל" לא העסיקו עו� 27%
 .מה	 לא היה תק$) 19% (10,543שיו� העבודה של אבל רי, לאר/ לצור# עבודה בסיעוד

את המלצותיו של ) 2006 החלטת הממשלה מספטמבר �להל�  (27 אימצה הממשלה2006בספטמבר 
, ) השיטה החדשה�להל�  (28ז בענ$ הסיעוד"משרדי בדבר שיטה חדשה של העסקת עו�צוות בי�

ז ולבטל "את זכויות העולהבטיח , ז בקשיש"שיטה שנועדה לשפר את איכות הטיפול של העו
זי	 הנמצאי	 באר/ ולמצות את "להגביר את פיקוח המדינה על העו, 29כבילתו למעסיק מסוי	

זי	 המיועדי	 לעבודה בסיעוד יביאו לישראל גופי	 "את העו, על פי השיטה החדשה. העסקת	
 גופי	 אלו .זי	 בסיעוד"בתיוו# ובטיפול בעו, מקצועיי	 המתמחי	 והעוסקי	 באופ� בלעדי בהבאה

 2007במאי . 30) לשכות פרטיות או לשכות�להל� (יהיו מורשי	 מטע	 המדינה ונתוני	 לפיקוחה 
" לתיוו# ולטיפול בעובדי	 זרי	 בענ$ הסיעוד, נוהל לשכות פרטיות להבאה"עוגנו עיקרי השיטה ב

 ). נוהל הלשכות או הנוהל�להל� (

ה את סדרי טיפולה של רשות ההגירה   בדק משרד מבקר המדינ2010אוגוסט �בחודשי	 אפריל
גיבוש השיטה החדשה : אלה הנושאי	 שנבדקו. 31ז"במת� שירותי	 לקשישי	 לצור# העסקת עו

מיצוי ; ז בסיעוד"סדרי העסקת עו; איכות השירות הנית� לקשיש; ז בסיעוד ויישומה"להעסקת עו
היתרי	 ;  בענ$ זהזי	 בני השמה בסיעוד ועידוד העסקת ישראלי	"אפשרויות העסקה של עו

אצל : הבדיקה נעשתה ברשות ההגירה. זי	 בסיעוד"ללשכות הפרטיות ופיקוח עליה� ועל מעסיקי עו
, )זי	 או הממונה" הממונה על מת� היתרי	 להעסקת עו�להל� ( לחוק 1הממונה כהגדרתו בסעי$ 
. פה המינהליתאצל מרכז לשכות פרטיות בסיעוד ואצל הממונה על האכי, אצל מרכז יחידת הסיעוד

במדור תשלומי	 , באג$ מרש	 ומעמד: בדיקות השלמה נעשו ביחידות אחרות של רשות ההגירה
ובמשרד ; במשרד האוצר; ואצל המפקחת הארצית על העובדי	 הסוציאליי	 שבלשכות הפרטיות

 ).ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , התעשייה

 

 

 רכות ליישומה ז בסיעוד והיע"גיבוש שיטה חדשה להעסקת עו

 בנושא הרחבת אפשרויות התעסוקה של ישראלי	 200532הממשלה בהחלטתה מאוגוסט  .1
משרדי בראשות סג� הממונה על התקציבי	 במשרד האוצר דאז מר �על צוות בי�, בי� היתר, הטילה

בדוח . זי	 בסיעוד"לגבש המלצות לשינוי שיטת העסקת	 של עו)  ועדת סובל�להל� (רביב סובל 
באותו חודש .  היא המליצה על שיטת העסקה חדשה2006	 שהגישה ועדת סובל בספטמבר מסכ

לייש	 את ) הנושא היה אז באחריותו(ת "אימצה הממשלה את המלצות הוועדה והטילה על שר התמ
 .השיטה

__________________ 

 .2006 מספטמבר 448החלטת ממשלה  27
28 "
, בראשות רביב סובל" דוח הצוות הבינמשרדי לבחינת ענ- הסיעוד בנושא העסקת עובדי
 זרי

 
 ).2006טמבר ספ(לשעבר סג� הממונה על התקציבי

# זו הותנה "עד לפסיקת בג. תקדי�, 'ÂÓÚ"„·ÂÚÏ Â˜ "Á‡Â '� 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ˙˙  #4542/02 "בג 29
. בעבודה עבור מעסיק מסוי
, זי
 בסיעוד"ובכלל
 עו, זי
 המגיעי
 לישראל"מת� רישיו� הישיבה לעו

. דתית בזכויות היסוד שלוז למעסיק ופוגע פגיעה לא מי"# נקבע כי הסדר זה כובל את העו"בפסיקת בג
ויש , ז בתנאי האמור"כי אי� שר הפני
 רשאי להתנות את רישיו� הישיבה שנית� לעו, לכ/ נקבע ש
)אי

 .זי
" בנוגע לעו) מאוז� ומידתי )לגבש הסדר העסקה חדש 

מי שעיקר עיסוקו או מקצתו בתיוו/ : "1959)ט"תשי,  לחוק שירות התעסוקה62כהגדרת� בסעי-  30
 ". למעט שירות התעסוקה,עבודה

מת� היתרי עבודה לזרי
 "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„50 ·)1999 , ביקורת קודמת בנושא ראו מבקר המדינה 31

 .470' עמ, "המסייעי
 לזקני
 בבית

 .2005 מאוגוסט 4099' החלטת ממשלה מס 32
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המטרה הראשונה היא לשפר את איכות השירות . לשיטה החדשה שלוש מטרות עיקריות .2
לפיכ# הוטל על הלשכות הפרטיות לעמוד על צורכיה	 הייחודיי	 . פול בולקשיש ואת איכות הטי

, ז לכל אחד מה	"להתאי	 עו, שרוב	 המכריע ה	 קשישי	, של בעלי היתר העסקה הרשומי	 אצל	
 .לדאוג להכשרתו ולפקח על טיב טיפולו בקשיש

. יפולו בקשישז במהל# ט"להבטיח שיישמרו זכויותיו של העו: מטרתה השנייה של השיטה החדשה
 .ז הנוגעות להעסקתו בסיעוד"לפיכ# הוטלה על הלשכה ג	 החובה לדאוג לזכויות העו

ז רשאי לעבור "ועו, מעסיק בעל היתר העסקה רשאי לעבור מלשכה ללשכה, על פי השיטה החדשה
; שלמעסיק וללשכה יש היתרי	 כנדרש:  והכול בתנאי	 האלה�ממעסיק למעסיק ומלשכה ללשכה 

. על פי הנוהל, ושבידיה	 אישור כי הלשכה רשמה שינויי	 אלו; והעובד רשומי	 בלשכהשהמעסיק 
כפי שהיה , ז לעבור ממעסיק אחד לאחר נועדה למנוע את כבילתו למעסיק מסוי	"ההרשאה לעו

 .נהוג בשיטה הישנה

 זי	 שאינ	"זי	 חדשי	 לישראל לעבודה בסיעוד כל עוד יש עו"למנוע הבאת עו: המטרה השלישית
מועסקי	 א$ שה	 בעלי רישיו� תק$ לעבודה בסיעוד ובני השמה לפי חוק הכניסה לישראל ולפי 

זי	 חסרי "לש	 כ# הוטל על רשות ההגירה להקי	 מאגר ממוחשב של עו. נוהלי רשות ההגירה
זי	 "זי	 נוספי	 לאר/ תהיה מותנית במיצוי העסקת	 של העו"הבאת עו).  המאגר�להל� (מעסיקי	 

 .מאגרהרשומי	 ב

 �1959ט"התשי,  לחוק שירות התעסוקה65ז נקבעו בסעי$ "ארצי של עו�כללי	 בנושא תיוו# בי�
ת "לצור# יישו	 השיטה החדשה פרס	 משרד התמ, נוס$ על כ#).  חוק שירות התעסוקה�להל� (

להוסי$ על ההוראות הקבועות בחוק שירות : הוראות הנוהל נועדו. 33 את נוהל הלשכות2007במאי 
להתנות את תוקפ	 של ההיתרי	 המיוחדי	 הניתני	 ללשכות , וקה ובתקנות שהותקנו מכוחוהתעס

 ולהבטיח טיפול נאות בנזקק הסיעודי מתו#  34) היתרי	 ללשכות או היתרי	�להל� (הפרטיות 
 .ז"הבטחת זכויותיו של העו

. דו לו בסמו# לפרסו	 הנוהל הוגשו לבית המשפט העליו� כמה עתירות שהתנג2007במאי  .3
 )./ אחיעוז" בג�להל�  (35הדיו� בה� אוחד

שבעקבות הגשת העתירות , בי� השאר, ע	 זאת צוי�.  נדחו העתירות2008בפסק הדי� שנית� בינואר 
וזה החליט , ) צוות ליווי בי� משרדי�להל� (משרדי לעניי� השיטה החדשה �הוק	 צוות ליווי בי�

המבח� : "מלבד זאת נקבע בפסק הדי�. אחר פרסומולתק� כמה הוראות בנוהל ובחוזרי	 שהוצאו ל
בכל עת שדני	 אנו בנושא זה של הבאת עובדי	 .... האמיתי של הנוהל יהא ע	 יישומו ומימושו

הביאו לפגיעה קשה בעובדי	 , ובמיוחד הסדר הכבילה, זרי	 ארצה חובה לזכור כי נהלי העבר
כ# כי מספר העובדי	 שהגיעו ארצה לעבודה שתר	 ל, כמו כ� נוצר תמרי/ כלכלי בלתי ראוי. הזרי	

 ".בענ$ הסיעוד עלה על הנדרש

. ת לבחו� את הגופי	 שביקשו היתר להפעלת לשכה פרטית"לאחר מת� פסק הדי� החל משרד התמ
והחלה הפעלת השיטה החדשה על פי נוהל ,  לשכות פרטיות�152 ניתנו היתרי	 ל2008באוגוסט 
 לשכות �7ו,  לשכות שלא עמדו בתנאי ההיתר20ריה� של  נשללו הית2008מספטמבר . הלשכות

 לשכות 125 היו רשומות ברשות ההגירה 2010במועד הביקורת ביולי . אחרות לא פעלו או נסגרו
 .בעלות היתר תק$

__________________ 

 . עודכ� נוהל זה2010ביוני  33
 63 וחלו על לשכות כאמור ג
 הוראות סעי- ,ת"ע של החוק נית� ההיתר מטע
 שר התמ"עד תיקו� תש 34

ע "מתיקו� תש. ת"המחייבות אות� לקבל רישיו� לתיוו/ כוח אד
 משר התמ, לחוק שירות התעסוקה
 .הלשכות פטורות מחובה זו) ראו להל�(ואיל/ 

‰Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Ï˘ Èˆ¯‡ ÔÂ‚¯‡ ÊÂÚÈÁ‡ '‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó , ‰˜ÂÒÚ˙‰Â ¯ÁÒÓ � #4957/07 "בג 35
Á‡Â ,'תקדי�. 
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ÔÈ· ÈÂÂÈÏ ˙ÂÂˆ Ì˜Â‰ ÈÎ ÔÈÂˆ ¯ÂÓ‡‰ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ·˘ Û‡-‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ ˙ÏÚÙ‰Ï È„¯˘Ó ,
ÂÂˆ Ò�Î˙‰ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï˘ ‰ÏÚÂ‰ÔÈ·‰ ÈÂÂÈÏ‰ ˙-˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ È„¯˘Ó , È�ÂÈ·2009 ,

ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙ‰ ‡Â‰ ‰˘ÚÓÏÂ . ˙È·Ï ÂÈÏÚ ÁÂÂ„˘ ¯„Ò‰‰ ÌÈÂ˜ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÍÎÂ
ËÙ˘Ó‰ , ‰ËÈ˘‰ ˙ÏÚÙ‰Ï Ú‚Â�· ˙ÂˆÏÓ‰ ˘·È‚ ‡ÏÂ ˙ÂÈÚ· Ô·ÈÏ ‡Ï Ì‚ ˙ÂÂˆ‰˘ ‡Ï‡
‰˘„Á‰ . È�ÂÈÓ˘ ÔÈÂˆÈ2009 È�ÂÈ „ÚÂ 2010ÌÈ�Â˘ ÌÈ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÁ„�  ,Á‰ Ô‰· ˙ÂËÏ

 ÈÏ‡ÈˆÂÒ „·ÂÚ Ï˘ ˙È· È¯Â˜È·· ˙Â¯Â˘˜‰) ÔÏ‰Ï-ÂÚ "ÂÚ Â‡ Ò"ÌÈÒ (˙ÂÎ˘Ï‰ ÌÚËÓ ,
 Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡Â ÌÈ˘È˘˜‰ Ï˘ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Â„ÚÂ�˘ ÌÈ¯Â˜È·

ÂÚ‰" ÌÈÊ)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

שהצור# לבסס בהדרגה את תפעולה ,  למשרד מבקר המדינה2010רשות ההגירה השיבה בדצמבר 
ולכ� , עסקה החדשה בסיעוד חייב קיו	 דיוני	 פנימיי	 תכופי	 בתו# הרשות עצמהשל שיטת הה

ע	 זאת מסרה הרשות שכדי ללב� נושאי	 . משרדי�הוש	 פחות דגש בכינוס צוות הליווי הבי�
הרשות הוסיפה . הקשורי	 להפעלת השיטה נפגשו נציגיה ע	 נציגיה	 של משרדי	 הנוגעי	 בדבר

ולכ� היא מתכוונת לכנס את , יטה החדשה נכנסו לתוק$ רוב מרכיביהשבתו	 שנתיי	 להפעלת הש
 .משרדי כדי להסיק מסקנות ולהחליט בדבר המש# יישומה של השיטה�צוות הליווי הבי�

ÔÈ·‰ ÈÂÂÈÏ‰ ˙ÂÂˆ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ‰ÏÂÚÙ˙ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ Â˙Â‰Ó· „ÚÂ� È„¯˘Ó
‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ Ï˘ ;‡ ÂÈÏ‡ ˙Â�Ù‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‰�ÂÓÓ‰ ÍÏ‰Ó· Â¯¯ÂÚ˙‰˘ ˙ÂÏ‡˘‰ ˙

‰ÓÂ˘ÈÈ ,Ô‰· ÔÂ„Ï ‰È‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ÓÂ . ¯„‚· ‡Â‰ ÌÈÈ˙�˘ ¯Á‡Ï ˜¯ „·ÚÈ„· ÂÒÂ�ÈÎ
„ÂÚÈÈ ˙‡ËÁ‰Â .ÍÎÓ ‰¯˙È ,È‡- ÏÚ ‡Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ È„ÈÏ ˙Â˘¯‰ ˙‡ ‡È·‰˘ ÏÂÎÈ ÂÒÂ�ÈÎ

Â· ÌÈ‚ˆÂÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙Ú„ . ‡˘Â�· ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙·Â˘˙Ó Ï˘ÓÏ ‰ÏÂÚ ÍÎ
ÈÈÂ�È˘‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ Ïˆ‡ ˙È·‰ È¯Â˜È·Ï Ú‚Â�· ÂÚ·˜�˘ Ì)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

, רשות זו נועדה.  הוקמה במשרד הפני	 רשות ההגירה2008ביולי , 36לפי החלטות הממשלה .4
שחלק� היו נתונות עד אז בידי , י	ז"האחריות בכל הנוגע לעואת רכז את הסמכויות ול, בי� השאר

החלו , 37 קווי	 מנחי	 שנקבעו בהחלטות ממשלהעל פי, ע	 הקמת רשות ההגירה. ת"משרד התמ
, 38זי	"ת אל רשות ההגירה את יחידת הסמ# לעו" להעביר בשלבי	 ממשרד התמ2008בספטמבר 

כדי ). זי	" יחידת הסמ# לעו�להל� (זי	 "שהייתה מופקדת על אישור הבאת	 והעסקת	 של העו
חלוקת האחריות בי� משרד להשלי	 את העברת סמכויותיה של היחידה וכדי להגדיר מחדש את 

 תיקו� �להל�  (�23.4.10התיקו� נכנס לתוק$ ב. 39ת למשרד הפני	 אישרה הכנסת תיקו� חקיקה"התמ
 ).ע"תש

זי	 כמסגרת ארגונית ברשות "בוטלה יחידת הסמ# לעו, ע"בעקבות תיקו� תש, 2010באפריל 
 41זי	"רי	 להעסקת עוהופקד על מת� ההית,  לחוק1 ולפי סעי$ 40ולפי החלטת הממשלה, ההגירה

 . עובד משרד הפני	 ששר הפני	 הסמיכו לכ#�" הממונה"

עובד מדינה שמונה למנהל יחידת : ע הוגדר הממונה בחוק"עד תיקו� תש, אשר למינוי הממונה
 לפטור מחובת מכרז את מינוי הממונה וקבעה שהוא ייבחר בהלי# 42הממשלה החליטה. הסמ#

__________________ 

 .2008 מאפריל 3434) ו2002 מיולי 2327החלטות  36
 .2008 מאוגוסט 3887) ו2008 מיוני 3599החלטות  37
 .2002 מיולי 2327הוקמה על פי החלטת ממשלה  38
39  
 .2010מרס , 2238ח "ס, 2010)ע"התש, )12' תיקו� מס(חוק עובדי
 זרי

 .2009 מינואר 4402החלטה  40
 .ז"יג לחוק עו1לפי סעי-  41
 .2009 מינואר 4402)  ו2004 מאוקטובר 2615החלטות  42
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 סיי	 את תפקידו מי שמילא את תפקיד הממונה 2010בסו$ יולי . מיוחד של ועדה לאיתור מועמדי	
 � �1959ט"התשי, )מינויי	( לחוק שירות המדינה 23 על פי סמכותו לפי סעי$ �ושר הפני	 , עד אז

, ל רשות ההגירה מר אמנו� ב� עמי לשמש בתפקיד הממונה למש# שלושה חודשי	"מינה את מנכ
 שעל פי החלטת הממשלה 2011סרה בתשובתה מינואר רשות ההגירה מ. 2010עד סו$ אוקטובר 

 .ל רשות ההגירה לשמש בתפקיד הממונה באופ� קבוע" מינה שר הפני	 את מנכ201043מדצמבר 

 ביוזמת משרד הפני	 החלה חברה חיצונית לבחו� היערכות ארגונית חדשה לרשות 2009באוגוסט 
 הציגה החברה את המלצותיה 2010י ל רשות ההגירה שהתקיי	 ביול"בדיו� בראשות מנכ. ההגירה

ל "החברה המליצה כי בכפו$ למנכ. בנושא המבנה הארגוני של הרשות הנוגע לטיפולה בזרי	
זי	 "שיכלול את יחידות האכיפה של יחידת הסמ# לעו,  מינהל אכיפה�הרשות יוקמו שני מינהלי	 

למעסיקי	 ולעובדי	 ומינהל שירות ; ויחידות אכיפה אחרות הפועלות במסגרת רשות ההגירה
בסיכו	 . זי	"את היחידות שטיפלו במת� היתרי	 במסגרת יחידת הסמ# לעו, בי� היתר, שיכלול

ל הרשות את המלצות החברה בכל הנוגע למינהל האכיפה וביקש להמשי# ולבחו� "הדיו� קיבל מנכ
 .את המלצות החברה בכל הנוגע למינהל השירות למעסיקי	 ולעובדי	

זי	 ותעסוקת ישראלי	 בתחו	 "משרדית לנושא עו� מונתה ועדת משנה בי�2009בפברואר  .5
בכתב ).  ועדת המשנה�להל� (כלכלית �נדה החברתית'שנועדה לפעול במסגרת פורו	 האג, הסיעוד

ל משרד האוצר כי היא תדו� בהעלאת ס$ הניקוד של מבחני התלות "המינוי של הוועדה קבע מנכ
בכלי	 לתמרו/ ישראלי	 לעסוק בתחו	 הסיעוד ובנושאי	 , ז"לצור# קבלת היתר להעסקת עו

 החליטה 2009במאי . זי	 בסיעוד"נוספי	 שתבחר הוועדה כדי לצמצ	 את היק$ העסקת	 של עו
ל רשות "שוועדת המשנה רשאית להמלי/ למנכ, )2009 החלטת ממשלה ממאי �להל�  (44הממשלה

 החלטת ממשלה מינואר �להל�  (201045 בהחלטת ממשלה מינואר. ההגירה על אמות מידה נוספות
 .2010דהיינו עד סו$ יולי , נדרשה הוועדה לסיי	 את משימותיה בתו# שישה חודשי	) 2010

 2010ביולי . 2010 התכנסה ועדת המשנה פעמיי	 ואחר כ# התכנסה שוב רק באפריל 2009בשנת 
 46 החליטה הממשלהובאותו חודש, טר	 גיבשה הוועדה המלצות בנושאי	 שהתבקשה לדו� בה	

 מסר משרד האוצר למשרד מבקר 2010ביולי . 2011לתת לה ארכה להגשת המלצותיה עד ינואר 
ורגישות רבה נדרשת בגיבוש המלצותיה , המדינה שהנושאי	 שהוטלו על הוועדה מורכבי	 ביותר

 .בה� קשישי	 ונכי	, משו	 שה� ישפיעו על אורח חייה� ועל תפקוד� של אוכלוסיות חלשות

 מסר משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי ועדת המשנה נמצאת בשלבי	 2011בתשובתו מינואר 
כלכלי החליט לתת לוועדה ארכה נוספת למת� �והקבינט החברתי, סופיי	 של גיבוש המלצותיה

 .2011המלצותיה עד תחילת מרס 

ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙Ó ˙‡ ˙È˙˘‰Ï ‰„ÚÂ� Ê Ô
ÌÈ¯ÙÂ˘ÓÂ ÌÈ˘„Á ˙Â„ÂÒÈ ÏÚ ‰ÏÈ‰˜· ˘È˘˜Ï ÚÂÈÒ‰ .‰ËÈ˘‰ Ï˘ ‰È˙Â�Â¯ÒÁÂ ‰È˙Â�Â¯˙È ,

ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È¯·„Î ,‰ÓÂ˘ÈÈ· ÔÁ·È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ , ·ÎÚ˙‰ ÌÈÈ˙�˘Î ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ
‰È·ÈÎ¯ÓÓ ˜ÏÁ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ .‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ÌÓÂ˘ÈÈÏ ÏÚÙ˙ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯ , ÛÂˆ¯

¯˜Â·ÓÂ. 

 

__________________ 

 .2536' החלטה מס 43

 .2009 ממאי 147' החלטה מס 44

 .2010 מינואר 1274' החלטה מס 45

 .2010 מיולי 2004' החלטה מס 46
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 איכות השירות לקשיש 

היתר כזה נית� בהסתמ# על ; ז צרי# לקבל היתר העסקה בסיעוד"מעוניי� להסתייע בעוקשיש ה
בהיתר ההעסקה הנית� לקשיש מצוי� שעליו . 47תוצאות מבח� תלות שמבצע המוסד לביטוח לאומי

ז שבאחריות לשכה ושהוא בעל רישיו� ישיבה באר/ "להירש	 בלשכה בעלת היתר ולהעסיק רק עו
 .לצור# עבודה בסיעוד

מתוכ	 ,  היתרי העסקה55,805 היו בתוק$ 2009מנתוני יחידת הסיעוד עולה כי בסו$ דצמבר 
 ניתנו 2009בשנת ). ראו להל�(מה	 היו מוקפאי	 ) 3% (1,649, 48היתרי	 לקשישי	) 85% (47,613
 בעלי �10,411ו,  בקשות להיתרי	 נדחו525,  היתרי	 הוארכו15,735,  היתרי	 חדשי	13,646

 624 ביצע המוסד לביטוח לאומי 2009כי בשנת , עוד עולה ממסמכי יחידת הסיעוד. טרוהיתרי	 נפ
 .מבחני תלות לקשישי	 שאינ	 זכאי	 לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסת	

הייתה צריכה להיער# , המופקדת לפי החוק על מת� היתר העסקה ורישיו� ישיבה, רשות ההגירה
וככל האפשר ג	 על פי צורכי הקשישי	 , ה ונהליהלטיפול בנושאי	 האלה על פי החלטות הממשל

 :להל� סקירה על היערכותה של רשות ההגירה לטיפול בנושאי	 האמורי	. זי	"והעו

 

 ז "היתר להעסקת עו

כמו כ� . היתרי העסקה יינתנו בהתחשב במאפייני שוק העבודה על ענפיו השוני	, ז"על פי חוק עו
ל או לסוגי עבודה או ענפי	 מסוימי	 תנאי	 למת� היתר  לקבוע דר# כל49לשר הפני	 ניתנה הרשאה

 .ותנאי	 שייכללו בהיתר

1. Â Ú  ˙ ˜ Ò Ú ‰  ¯ ˙ È ‰ Ï  ‰ ˘ ˜ ·  ˙ ˘ ‚ ‰"„ Â Ú È Ò ·  Ê:  להעסקת 	על מת� היתרי
. 50"ממונה סיעוד ארצי"ובראשה עומד , ז בסיעוד מופקדת יחידת הסיעוד שברשות ההגירה"עו

על , ז בסיעוד"די לקבל היתר להעסקת עוכ. 51יחידה זו נותנת שירות לציבור בארבעה מחוזות
טופס הבקשה בליווי הסברי	 . הקשיש להגיש בקשה לקבלת היתר באחד מארבעת המחוזות

והבקשה והמענה עליה יכולי	 להישלח בדואר או , מתפרסמי	 באינטרנט באתר רשות ההגירה
וע נקבעו למת� יומיי	 בשב. 52להימסר ביד באחד המחוזות האמורי	 בזמני	 שנקבעו לקבלת קהל

בה	 שעות , וכ� קיי	 מענה טלפוני מוקלט המוסר פרטי	 חשובי	, מענה טלפוני אנושי לשאלות
 .הקבלה במחוזות וכתובת אתר האינטרנט

__________________ 

וא
 אי� הקשיש זכאי , מבחני תלות נעשי
 בעקבות תביעה של גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי 47
 . ה
 נעשי
 בעקבות בקשה מטע
 רשות ההגירה)בה הכנסתו לגמלת סיעוד בשל גו

 . ומעלה68 ומעלה וגברי
 בני 65נשי
 בנות  48

 .ת"ע של החוק ניתנה ההרשאה לשר התמ"עד תיקו� תש. ז"יד לחוק עו1על פי סעי-  49

הוטל על רכז מחוז ירושלי
 ,  יצא ממונה סיעוד ארצי לחופשה ללא תשלו
2009היות שבספטמבר  50
 ). מרכז יחידת הסיעוד)להל� ( את כל הטיפול הנוגע לתחו
 הסיעוד לרכז

 .חיפה ועומר, ירושלי
, אביב)תל 51

52  �תוצאות מבחני התלות של מגישי הבקשות מועברות מהמוסד לביטוח לאומי אל רשות ההגירה באופ
� .מקוו
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 זרי
 בתחו
 הסיעוד

¯Â·ÈˆÏ ˙�˙Â� ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ , „ÓÚÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ˙Â¯È˘ Ì‰·
˙ÂÁ¯Ê‡ÏÂ ,Ì˘¯ÓÏ ,˙Â¯˘‡ Ô˙ÓÏÂ ÌÈ�ÂÎ¯„Ï ,Î ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ�˙È�-30 ˙ÂÎ˘Ï ) ÔÏ‰Ï- 

‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÎ˘Ï (ı¯‡‰ È·Á¯· ˙Â¯ÂÊÙ‰ ,ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˙È‰· ÏÂÙÈË‰ ÂÏÈ‡Â" ÌÈÊ
ÌÈ„˜ÂÓ ‰Ú·¯‡· ˜¯ Ô˙È� ,‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È·Â˘ÈÈÓ ÌÈ˘È˘˜‰ ÏÚ ‰˘˜Ó˘ ‰Ó .ÂÊÓ ‰¯˙È ,

 ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÎ˘Ï ¯‡˘ Ï˘ Ô�Î˘Ó ˙ÂÓÂ˜ÓÓ ÌÈ�Â˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ�ÎÂ˘ ÂÏ‡ ÌÈ„˜ÂÓ
)‡‰ ‰È˙Â¯È˘ ÌÈ�˙È� Ô‰·˘‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈ¯Á .( ˙Â˘È‚�· Ú‚ÂÙ ÌÈ„˜ÂÓ‰ ËÂÚÈÓ

Ì‰ÈÏ‡ ˙ÈÊÈÙ‰ . Ï‡ ˙ÈÊÈÙ ÚÈ‚‰ÏÂ ÍÈÏ‰‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ÌÈÙÈ„ÚÓ˘ ÈÓ Ì‰ ÍÎÓ ÌÈÚ‚Ù�‰
ÌÈ„˜ÂÓ‰ , ¯‡Â„‰ È˙Â¯È˘· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ‡ÏÂ) ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙·Â˘˙ ˙Ï·˜·Â ‰˘˜·‰ ˙ÁÈÏ˘·
‰¯È‚‰‰.( 

ÎÏ ˘È‚�Â ÏÈÚÈ ‰È‰È ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ÍÈÏ‰˘ ÁÈË·‰Ï ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÏÚ‰ÂÂ˘ ‰„ÈÓ· ÌÈ˜˜Ê�‰ Ï .
‰ÈÏÚ ÍÎ Ì˘Ï ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ˙Â¯È˘˘ ‚Â‡„ÏÂ ‡˘Â�· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ„˜ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙Â·¯‰Ï

ÌÈ¯Á‡‰ ‰È˙Â¯È˘ ÌÈ�˙È� Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ì˙Â‡· Ô˙�ÈÈ ‰Ê. 

כי במסגרת ארגו� מחדש , 2010רשות ההגירה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .לת הרחבת מוקדי הטיפול האמורי	שנעשה ברשות בחודשי	 האחרוני	 נשק

2. Â Ú  ˙ ˜ Ò Ú ‰ Ï  ‰ „ È Ó ‰  ˙ Â Ó ‡"„ Â Ú È Ò ·  Ê:נדרשה , 53 על פי החלטות הממשלה
אלה צריכות לאז� בי� ; זי	 בסיעוד"רשות ההגירה לקבוע אמות מידה למת� היתרי	 להעסקת עו

זי	 כדי להמשי# "צורכיה	 של חולי	 ונכי	 המוגבלי	 בתפקוד	 והזקוקי	 לשירותיה	 של עו
. זי	 המועסקי	 בישראל"ובי� מדיניות הממשלה לצמצ	 את מספר העו, להתגורר בבית	 ובקהילהו

" קריטריוני	 למת� היתר להעסקת עובד זר בענ$ הסיעוד"בהתא	 לכ# קבעה הרשות את הנוהל 
 .54) נוהל הקריטריוני	�להל� (

,  במקרי	 חמורי	ז בסיעוד תוענק רק"הזכאות להיתר העסקה של עו, על פי נוהל הקריטריוני	
ולא , שבה	 מטופל זקוק לטיפול ולסיוע בביצוע רוב פעולותיו היומיומיות ברוב שעות היממה

היתר . ז במשרה חלקית או במש# שעות ספורות או ימי	 ספורי	 בשבוע"תתאפשר העסקת עו
בנוהל מפורט איזו בקשה מ� . אלא א	 נקבע אחרת בהיתר, העסקה נית� בדר# כלל לשנתיי	

שות שאינ� עומדות בקריטריוני	 הבסיסיי	 אפשר להעביר לבדיקת ועדה מקצועית מייעצת הבק
 .המלצות הוועדה מוגשות לאישור הממונה על מת� היתרי העסקה. 55 ) ועדה מקצועית�להל� (

 �7,462ובמענה ל, מהבקשות נדחו) 3% (261:  תיקי	�8,201 דנה הוועדה המקצועית ב2009בשנת 
היו היתרי	 לחצי שנה ) 3,102 (41%מתו# היתרי	 אלו ; 56י	 לתקופות שונותבקשות ניתנו היתר

 .57בשל שחרור מבתי חולי	

__________________ 

 .2009 ממאי 147' מס) ו2007  מאוגוסט 2211' מס, 2001 מספטמבר 642' מס: החלטות ממשלה 53
 .2010הנוהל עודכ� בינואר וביוני  54

.  בנכי
)וועדה אחרת , ועדה אחת דנה בעניינ
 של קשישי
: למעשה פועלות שתי ועדות מקצועיות 55
בוועדה הדנה בקשישי
 חברה ג
 אחות ארצית . בראש כל ועדה יושב רופא בעל התמחות בגריאטריה

במידת הצור/ . 
 אחות ארצית מהמוסד לביטוח לאומיובוועדה הדנה בנכי
 חברה ג, ממשרד הרווחה
מוזמנות לישיבות הוועדות נציגת המחלקה המשפטית של רשות ההגירה או פסיכולוגית מטע
 משרד 

כ� משתתפת בישיבותיה� של שתי הוועדות מרכזת הוועדות מטע
 יחידת הסיעוד של רשות . הבריאות
 .ההגירה

 .למשל התבקשו השלמות מסמכי
 או נערכו ביקורי בית,  מהתיקי
 בוצעו פעולות אחרות7%)ב 56
והיתר זמני למשוחררי
 , עודכ� נוהל הקריטריוני
, 2009על פי החלטת הממשלה ממאי , 2010מיוני  57


, מת� היתרי
 אלו אינו מתבסס על מבחני תלות. מבתי חולי
 נית� לפרק זמ� מרבי של שלושה חודשי
כדי להארי/ . ולפיה מבקש הבקשה נזקק לרצ- טיפולי, החולי
אלא על אבחנה של רופא מטע
 בית 

 .על הנזקק לעבור את ההלי/ הרגיל של מבחני תלות מטע
 המוסד לביטוח לאומי, את ההיתר הזמני
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 החמירה את הקריטריוני	 המנחי	 את הוועדה המקצועית וקבעה 2009הממשלה בהחלטתה ממאי 
 .2009שהוועדה תפעל על פיה	 מאוקטובר 

ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Î ˜¯ , È�ÂÈ·2010 ,È¯ËÈ¯˜‰ Â�‚ÂÚ Ï‰Â�· ÌÈ¯ÈÓÁÓ‰ ÌÈ�Â
ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ,Ì‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÏÁ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â. 

 מסרה למשרד מבקר המדינה כי היה צור# לעג� בנוהל לא 2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
, אלא ג	 נושאי	 נוספי	, רק את הקריטריוני	 המחמירי	 הנוגעי	 לפעולת הוועדה המקצועית

הרשות ציינה כי השינויי	 . ז בחשבו� בנק על שמו"של העולמשל החובה להפקיד את שכרו 
, ושינויי	 בתדירות גבוהה יכולה להביאה לידי בלבול, שנדרשו נוגעי	 לאוכלוסייה מבוגרת ברובה

ה� פנימיי	 וה� ע	 משרדי ממשלה , בשל כ# ובשל הצור# בתיאומי	 רבי	. ולכ� אי� לבצע	 תדיר
 .2010 עוגנו במרוכז רק ביוני השינויי	 בנוהל הקריטריוני	, אחרי	

 ‰Ï·˜˙‰ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙¯ÓÁ‰Ï Ú‚Â�· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È‡Ó·2009 , ¯·Î Ì‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÎ ˘¯ÂÙÓ· ‰˙¯Â‰ ‡È‰Â

 ¯·ÂË˜Â‡Ó2010 ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Î ˜¯ Ï‰Â�· Â�‚ÂÚ Ì‰ Ï·‡ . ˙‡¯Â‰Ï ¯˘‡
 ˙·ÂÁ ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ÂÚ‰ ¯Î˘ Ï˘ ‰„˜Ù‰‰" ÂÓ˘ ÏÚ ˜�· ÔÂ·˘Á· Ê- ‰Ï·˜˙‰ ÂÊ ‰‡¯Â‰ 

 ¯‡Â�È· ˜¯2010 , ÏÂÚÙÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ¯·Î ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ¯Á‡Ï ‰�˘ Ú·¯ ¯ÓÂÏÎ
ÌÈ¯ÈÓÁÓ‰ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÈÙ ÏÚ. 

3. ¯ ˙ È ‰  ‡ Ï Ï  ‰ ˜ Ò Ú ‰ Â  ˙ Â È Ë ¯ Ù  ˙ Â Î ˘ Ï ·  Ì È ˜ È Ò Ú Ó  Ì Â ˘ È קבלת   :¯
קשיש בעל היתר העסקה יוכל , ה החדשהועל פי השיט, ז"היתר העסקה הוא תנאי להעסקת עו

חובתו זו מצוינת בהיתר ההעסקה הנית� לו . ז רק א	 נרש	 באחת הלשכות הפרטיות"להעסיק עו
 .ז לפי צרכיו"להבטיח שהלשכה תתאי	 לו עו, בי� השאר, ונועדה

 ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙·˘ ‰ÏÚ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ È�Â˙�Ó2010 ˘¯„�Î ‰Î˘Ï· ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ ‡Ï 1,260 
)3% (ÏÚ·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï Û˜˙ ¯˙È‰ È"ÂÚ Ï˘ ÂÈ˜ÈÒÚÓÎ ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰˘ Ê"˙ÂÁÙÏ „Á‡ ÏÈÚÙ Ê .

 „ÚÂÓ Â˙Â‡·˘ ‰ÏÚ „ÂÚ1,605 ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ Û˜˙ ‡Ï ‰˜ÒÚ‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ· „ÂÚÈÒ· ÌÈ˜ÈÒÚÓ 
ÂÚ Ï˘ ÂÈ˜ÈÒÚÓÎ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯·"˙ÂÁÙÏ „Á‡ ÏÈÚÙ Ê. 

ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ¯˙È‰ ÈÏÚ· ÌÈ˘È˘˜‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÏÚ"· ÌÈÓÂ˘¯ Ì�È‡˘ Ê ‰Î˘Ï
˘¯„�Î ÌÓÂ˘È¯Ï ‚Â‡„ÏÂ È‰˘ÏÎ .ÂÚ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÌÈ˘È˘˜‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ" Í‡ Ê

Û˜˙ Â�È‡ Ì¯˙È‰ ,ÍÎÏ È‡ÎÊ ˘È˘˜‰ Ì‡ Â˘Â„ÈÁÏ ‚Â‡„ÏÂ. 

,  מסרה למשרד מבקר המדינה שרק לאחר תקופת הרצה2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
 להכביד על המעסיקי	 ניתנה לה	 היערכות ושליחת מכתבי הסבר למעסיקי	 הסיעודיי	 וכדי לא

זי	 " הוחלט שלא להארי# אשרות של עו2009ורק  לקראת סו$ שנת , אורכה לצור# רישו	 בלשכות
הרשות הוסיפה שהיא תוודא כי עד סו$ . המועסקי	 אצל מעסיקי	 שלא נרשמו בלשכות פרטיות

 מסרה הרשות שכל 2011בתשובתה מינואר .  כל המעסיקי	 יהיו רשומי	 בלשכות כנדרש2010שנת 
ולשכות רשות ההגירה הונחו ,  שויכו ללשכות פרטיות2010המעסיקי	 הסיעודיי	 שטופלו בשנת 

 .שלא לטפל במעסיק סיעודי א	 אינו משוי# ללשכה פרטית

4. Â Ú  ˙ ˜ Ò Ú ‰"„ Ò Â Ó ·  ‰ ‰ Â ˘  ˘ È ˘ ˜ ‰  ¯ ˘ ‡ Î  Ê:	לא ,  על פי נוהל הקריטריוני
בתי אבות , מרכזי שיקו	, בתי חולי	(במוסדות זי	 לקשישי	 השוהי	 "יינתנו היתרי העסקת עו

משו	 שבמוסדות אלה ה	 מקבלי	 שירותי סיעוד , חו/ מקשישי	 בדיור מוג� או באשפוז יו	, )'וכו
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בכפו$ למקובל , מטופל השוהה במוסד ורוצה תוספת טיפול יכול. כל שעות היממה מעובדי המוסד
 .להעסיק עובד ישראלי, באותו מוסד

יש קשישי	 , למשל. הגירה עלה שיש מקרי	 חריגי	 בעלי היבטי	 פסיכולוגיי	ממסמכי רשות ה
. ובמהלכה נוצר ביניה	 קשר רגשי מיוחד, ז כדי� תקופה ארוכה"שבטר	 נכנסו למוסד העסיקו עו

 .ניתוק קשר זה בבת אחת עלול לגרו	 לקשיש נזק נפשי

ית קלינית מטע	 משרד הבריאות כי פסיכולוג, 2009כדי לפתור בעיות כגו� אלה נקבע באוקטובר 
 .והממונה יחליט א	 לאשר היתר חריג, תבח� את הבקשות ותמלי/ לממונה בנוגע לכל מקרה

למרבית .  בקשות למת� היתר כאמור70 הוגשו 2010מנתוני יחידת הסיעוד עלה שעד אוגוסט 
 בקשות �5ו, נתיי	ז במוסד לתקופות שונות עד ש" נית� היתר חריג להעסיק עו� במספר 65 �הפוני	 

 .נדחו

הוא הגור	 ,  מסרה למשרד מבקר המדינה כי הממונה2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
זי	 מתו# סטייה מ� הנהלי	 בנסיבות "ז להתיר העסקת עו"יג לחוק עו1המוסמ# על פי סעי$ 

ד קבעה שוועדת משנה במשר) ראו לעיל (2009הרשות הוסיפה שהחלטת ממשלה ממאי . מיוחדות
האוצר תקבע בתו# ארבעה חודשי	 כללי	 מיוחדי	 מקלי	 בנושא פעילותה של הוועדה 

הרשות הסבירה כי מאחר שבפועל את .  א# שנה וחצי אחר כ# טר	 נקבעו כללי	 כאמור, המקצועית
ומאחר שאי� זה סביר שלא נקבעו כללי	 מקלי	 תקופה ; ההיתרי	 במקרי	 החריגי	 נות� הממונה

הומניות , ומאחר שנדרש להחליט החלטות רגישות; ממשלה הכירה בצור# לקבע	כה ארוכה א$ שה
 לנוכח כל אלה החליט הממונה דאז כי �ודחופות בנוגע לבעיות קשות של מגישי בקשות סיעודיי	 

 מסרה 2011בתשובתה מינואר . הוא יפעיל את סמכותו החוקית, לאחר היוועצות, במקרי	 חריגי	
שלפיו פסיכולוגית קלינית מטע	 משרד הבריאות תמלי/ לממונה בנוגע הרשות כי ש3נה ההסדר 

 כל בקשה במקרי	 הומניי	 חריגי	 תידו� בוועדה 2010ונקבע שמספטמבר , למקרי	 חריגי	
 .ס במקצועה"שהיא עו, בדיוני	 אלו תשתת$ ג	 המפקחת הארצית ברשות ההגירה; המקצועית

 ¯·Ó·Â�Ó Â˙·Â˘˙· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÏÂ‡Â2010‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ  , ‰Ê ÔÈ‡˘
 ÏÙËÓ Ì¯Â‚ ˙Ò�Î‰ ‡˘Â�· Ú·˜˙ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ¯È·Ò)ÂÚ"Ê ( Ì¯Ë· ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓÏ

‰Ï‡‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ÛÂ‚‰ ÌÚ ˙‡Ê ‰Ó‡È˙ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‡Â‰˘ . ¯È·Ò‰ „¯˘Ó‰
ÂÚ ˙˜ÒÚ‰·˘"˙Â¯„ÒÂÓ Ô�È‡˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈÚ· ˘È „ÒÂÓ· Ê ,ÂÚ‰ ÛÂÙÎ ÈÓÏ Ï˘ÓÏ" Ê

ÚÂˆ˜Ó„ÒÂÓ· ‰‰Â˘ ˘È˘˜‰˘ ˙Ú· ˙ÈÏÂ‰È� Â‡ ˙È , ¯˘‡Î ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ÈÓ ÏÚ Â‡
ÂÚ‰ ÔÈÈ�Ú· ‰ÈÚ· ˙¯¯ÂÚ˙Ó"Ê . ˜Â˜Ê ÏÙÂËÓ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ÔÂÁ·Ï ˘È˘ ¯ÈÚ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó

„ÒÂÓ‰ Ô˙Â�˘ ‰Ê ÏÚ ÛÒÂ� ÏÂÙÈËÏ ;ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ Ì‡˘ ÛÈÒÂ‰ Û‡Â" ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÊ
˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰È ‰ÁÈÎ˘ ‰ÚÙÂ˙Ï ‰È‰˙‡˘Â�· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÈÓ . 

 ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Û‡) ÔÏ‰Ï-‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó  ( ¯·Ó·Â�Ó Â˙·Â˘˙·
2010‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ  , ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ È„È· Â�˙È� ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰˘

Â˙‡ ÂˆÚÈÈ˙‰ Ì¯Ë· .ÂÚ· Í¯Âˆ ÔÈ‡ Â˙Ú„Ï˘ ÛÈÒÂ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó" ¯Á‡Ó ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÊ
Ù‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ˘˙Â�ÂÚÓ ÏÚ ÁÂ˜È ,Î˘˙‰"‰-1965 ,ÂÈ˙Â�˜˙ ÈÙ ÏÚÂ , ÏÙËÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ

 Ì‰ÈÏÚ ÁÈ‚˘‰ÏÂ ÌÏˆ‡ ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈ˘È˘˜·24‰ÓÓÈ· ˙ÂÚ˘ . 

 ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ Ì„˜‰· ‰�Ù˙ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙‡Ê ÏÎ ÁÎÂ�
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó ‡˘Â� ˙‡ Ì˙È‡ Ì‡˙˙Â. 
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 שירותי� לקשישחובות הלשכה בתחו� מת ה

שלשכות פרטיות שהתמחו והתמקצעו , כדי לשפר את איכות השירות לקשיש נקבע בשיטה החדשה
אחד . וה� יהיו נתונות לפיקוח המדינה, זי	 לעבודה בתחו	 זה"בתחו	 הסיעוד ה� שיביאו את העו

מתפקידיה המרכזיי	 של הלשכה הוא להכיר את מוגבלותו ואת צרכיו הייחודי	 של הקשיש 
נוהל הלשכות מפרט את חובות הלשכה . ז שיוכל לטפל בו כראוי"שבטיפולה ולהתאי	 לו עו

לדאוג : בי� השאר, על הלשכה מוטל, לפי הנוהל. ז"הפרטית בתחו	 מת� השירותי	 לקשיש ולעו
לסייע לקשיש לבקש היתר להעסקת ; ס מטעמה יבקר את הקשיש בביתו וילווה את הטיפול בו"שעו

ובייחוד , ז בעקבות בדיקת יכולותיו והתאמתו לתחו	 הסיעוד"בחור את העול; ז בסיעוד"עו
ז פרטי	 על הכשרתו ועל כישוריו של "למסור לקשיש המיועד להעסיק את העו; התאמתו לקשיש

ולהדריכו לטפל בצרכיו , ז הוכשר לעבודה בסיעוד טר	 השמתו בעבודה"לדאוג שהעו; ז"העו
בכל , בי� השאר, על הלשכה לסייע לו, ז"אשר לעו. סקהמיוחדי	 של הקשיש שאצלו הוא מוע

על הלשכה להכי� חוזה העסקה ולתת . הקשור להסדרת	 ולהארכת	 של רישיו� העבודה והדרכו�
וכ� עליה לסייע לקשיש להסדיר את תשלו	 הביטוח הרפואי והביטוח הלאומי , ז"אותו לקשיש ולעו

למשל א	 אינו ,  הקשיש עומד בתנאי ההעסקהעל הלשכה ג	 לדווח לממונה א	 אי�. ז"עבור העו
 .ז את שכרו"משל	 לעו

) מ"כולל מע(ח " ש70לשכה רשאית לגבות מקשיש בעד שירותיה השוטפי	 עד , על פי הנוהל
אשר . 58ז אצלו"עבור השמת העו) מ"כולל מע(ח " ש2,000פעמי מרבי של �לחודש וכ� סכו	 חד

 ז תשלו	 מרבי של "הייתה רשאית לגבות מעולשכה , 59 לפי תקנות שירות התעסוקה�ז "לעו

ז ללשכה פרטית אחרת בי� באר/ "וזאת לאחר שהפחיתה את הסכו	 ששיל	 העו, ח" ש�3,400כ
 .היא רשאית לגבות ממנו את עלות הטיסה, א	 מימנה הלשכה את טיסתו לאר/. ל"ובי� בחו

1. ‰ Î ˘ Ï ‰  Ì Ú Ë Ó  È Ï ‡ È ˆ Â Ò  „ · Â Ú  È „ È  Ï Ú  ˘ È ˘ ˜ ·  Ï Â Ù È Ë ‰  È Â Â È Ï: על 
, ס שיהיה מסוגל לאבח� את צורכי המעסיקי	 הסיעודיי	"על הלשכה להעסיק עו, והל הלשכותפי נ

לתקשר ע	 העובד וע	 המעסיק לצור# אבחו� ופתרו� , זי	 בעלי כישורי	 כנדרש"להתאי	 לה	 עו
להכשיר עובדי	 בכירי	 אחרי	 מטע	 , סי	 של הלשכה"לפקח על צוות העו, של בעיות בהעסקה

 ).ס אחראי" עו�להל� ( לבקר ביקורי בית אצל הקשיש ולפקח עליה	 הלשכה שיוסמכו

נקבע שבתמורה לתשלו	 , 2010שהייתה תקפה עד יוני , במתכונתו הראשונה של נוהל הלשכות
ביקור )  א:   (ס לביקורי	 בביתו בשלושה שלבי	"תשלח עו, בי� השאר, שישל	 הקשיש ללשכה היא

להתאי	 את , לאבח� את סוג השירות הנדרש, ל צורכי הקשישז כדי לעמוד ע" קוד	 להשמת העובית
ביקור בית נוס$ בחודש ההעסקה )  ב(;   ז"העובד לצורכי הקשיש ולבחו� את התנאי	 המוצעי	 לעו

ז "ביקורי בית שוטפי	 בתקופת העסקתו של העו)  ג(;   ז"כדי לבחו� את קליטתו של העו, הראשו�
כדי להדרי# את העובד , ) ביקורי בית שוטפי	�להל� (ה  ולפחות ארבע פעמי	 בשנשככל שיידר

 .להדרי# את המעסיק בדבר זכויותיו של העובד ולפתור בעיות בהעסקה, בדבר הטיפול

ובהתבסס על העובדה , עקב טענות שהעלו הלשכות נגד ההוראות בדבר ביקורי הבית השוטפי	
 יו	 60 המוסד לביטוח לאומי בכל סי	 מטע	"שאצל רבי	 מ� המטופלי	 הסיעודיי	 מבקרי	 ג	 עו

בעדכו� לא רק . 2010עודכנו ההוראות בנושא זה ע	 עדכו� נוהל הלשכות ביוני , )ראו להל�(
אלא שונתה ג	 , שהחובה לקיי	 ביקורי בית שוטפי	 צומצמה לתדירות של מינימו	 פעמיי	 בשנה

המקבלי	 שירותי סיעוד לפי וזאת בנוגע לקשישי	 , ההוראה בנוגע לגור	 שיבצע את ביקורי הבית
ז שחלק משכרו משול	 על ידי חברת סיעוד הפועלת מטע	 המוסד "חוק הסיעוד באמצעות עו

בנוגע לקבוצה זו נקבע שביקור בית אחד מתו# השניי	 ).  הקבוצה הראשונה�להל� (לביטוח לאומי 

__________________ 

היא לא תוכל לגבות ממנו תשלו
 נוס- על התשלו
 החודשי , משגבתה הלשכה דמי השמה ממעסיק 58
 .ימה אצלו עובדי
 אחרי
 באותה תקופהוזאת ג
 א
 הש, במש/ שנה מיו
 ההשמה

פורס
 , 2006)ו"התשס, )תשלומי
 ממבקש עבודה בקשר לתיוו/ עבודה(תקנות שירות התעסוקה  59
 .2010המעודכ� לאפריל , בפדאור החדש
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 הקבוצה �להל� (	 ורק אצל יתר הקשישי, ס"ולא של עו, יוכל להיות ביקור של עובד בכיר בלשכה
 .ס"יהיו שני ביקורי הבית השנתיי	 ביקורי עו) השנייה

ÂÚ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÌÈ˘È˘˜‰ ˙È·¯Ó"‰�Â˘‡¯‰ ‰ˆÂ·˜‰ ÌÚ ÌÈ�Ó� Ê , Ï‰Â�‰ ÈÂ�È˘ „ÚÂÓÓ ÍÎÂ
ÂÚ È¯Â˜È·Ï ˙È˙�˘‰ ‰·ÂÁ‰ ‰ÓˆÓËˆ‰"„·Ï· „Á‡ ˙È· ¯Â˜È·Ï Ì‰È˙·· ‰Î˘Ï‰ ÌÚËÓ Ò .

‰ÈÈ�˘‰ ‰ˆÂ·˜Ï ¯˘‡ , ÏÏÎÂ ÏÏÎ ‰ÎÂÊ ‰�È‡ ÂÊÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚËÓ ˙È· È¯Â˜È·Ï ,
ÂÚ‰ Ï˘ ÂÈ¯Â˜È· ¯ÙÒÓ ˙ÁÙÂ‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ" ÌÈÈÓÚÙÏ ÂÊ ‰ˆÂ·˜ Ïˆ‡ ‰Î˘Ï‰ ÌÚËÓ Ò

„·Ï· ‰�˘·. 

Â˙ÂÎÈ‡· Ì‚Â Â˙ÂÓÎ· Ì‚ ‡ÂÙ‡ ÌˆÓÂˆ ˘È˘˜Ï ˙�˙Â� ‰Î˘Ï‰˘ ˙Â¯È˘‰ , ‰ÏÚÂ‰ Ï·‡
‰Ê ÌÂˆÓˆ ˙Â¯ÓÏ˘ , ÍÒ· ÌÂÏ˘˙‰ ÏÈ·˜Ó· ˙ÁÙÂ‰ ‡Ï70˘ " ÌÏ˘Ï ˘È˘˜‰ ÏÚ˘ Á

Ï‰È˙Â¯È˘ ¯Â·Ú Â˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ È„Ó ‰Î˘Ï. 

ÂÊÓ ‰¯˙È , ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÓÈ„˜Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú ‡Ï ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ‰ÏÚÂ‰
 ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ Ô˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓÓ ˙ÈÁÙ‰Ï ‰ËÈÏÁ‰˘ Ì„Â˜ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰

ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰ ÌÈ˘È˘˜Ï .Î�Ó ‰Á�‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï‰Â� ÈÂ�È˘ ¯Á‡Ï ˘„ÂÁÎ ˜¯" ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï
Î¯Ó ˙‡È�ÂˆÈÁ ÈÏÎÏÎ ıÚÂÈ ÌÚ ‡˘Â�‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „ÂÚÈÒ‰ ˙„ÈÁÈ Ê . ¯·Óˆ„ „Ú2010 , Ì¯Ë

ÂÊ ‰�ÈÁ· ‰ÓÈÈ˙Ò‰. 

 ÌÚËÓ ˙ÂÏÚÂÙ‰ „ÂÚÈÒ‰ ˙Â¯·Á ‡ÏÈÓÓ˘ ‰È‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚÓ ÏË�‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈ¯·Ò‰‰ „Á‡
ÂÚ ÁÂÏ˘Ï ˙Â·ÈÂÁÓ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰" ÏÎ Ò60ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰ ÌÈÏÙÂËÓ‰Ó ÌÈ·¯ Ï‡ ÌÂÈ  .

ÂÚ Ì‚˘ ÔÈÂˆÈ"Ó ÌÈÒ ÌÈ¯˜·Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÎ˘Ï‰ ÌÚË
ÌÈ˘È˘˜‰ È˙··60 . ‰‚‡„ ‡Ï ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â- ˘„Á‰ ¯„Ò‰‰ ˙ÚÈ·˜Ï Ì„Â˜ 

 Ï‰Â�·- ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· Ô˜ÊÏ ˙Â¯È˘‰ ÌÚ ¯È„Ò‰Ï ) ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï (˜È·Ó Ú„ÈÓ‰ ¯·ÚÂÈ „ˆÈÎ ˙Â˘¯ Ï‡ ÂÏ‡ ˙È· È¯Â
˘È˘˜Ï ˙Â‡� ÏÂÙÈË Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ ‰¯È‚‰‰. 

תוצאות מזיקות עלולות להיות לשינוי הסעי$ בנוהל הלשכות המאפשר ללשכה לשלוח לאחד 
ג	 א	 הוא ממלא , כי לעובד כזה, ס"עובד לשכה שאינו עו, אצל רוב הקשישי	, מביקורי הבית

על כ# .  מיומנות לאבח� בעיות בתחו	 הסוציאליאי� הכשרה מקצועית וא$ לא, תפקיד בכיר בלשכה
האחראית לפיקוח על פעילות , ס במקצועה"עו,  מפקחת ארצית ברשות ההגירה2010עמדה ג	 ביוני 

אי� , ג	 א	 הוא בעל תפקיד בכיר בלשכה, ס"היא ציינה כי מי שאינו עו. סי	 בלשכות הפרטיות"העו
ומנות הנדרשי	 כדי לפרש התנהגות לא מילולית לו הכשרה מקצועית טיפולית וג	 לא הידע והמי

הדרכתו של , לדעתה. אישיות�וכ# לזהות בעיות בי�, ז"המלמדת על מצוקות של הקשיש או של העו
ס האחראי מטע	 הלשכה ופיקוחו על ביקורי הבית של בעל התפקיד הבכיר אינ	 בגדר תחלי$ "העו

מוסד לביטוח לאומי דורש מחברות הסיעוד המפקחת א$ ציינה שה. ראוי להיעדר המיומנויות האלה
סי	 בתחו	 הנזכר וא$ קבע לכ# תוכניות הכשרה "הפועלות מטעמו להכשיר את הבקרי	 שאינ	 עו

ולעומת זאת בנוהל הלשכות המעודכ� לא נדרשו מ� הלשכות דרישות דומות בנוגע , מתאימות
 .לעובדיה�

דינה כי השינויי	 האמורי	 בנוהל  מסר למשרד מבקר המ2010משרד האוצר בתשובתו מדצמבר 
 .נעשו שלא בידיעתו ושלא על דעתו

 מסרה למשרד מבקר המדינה כי במפגשי	 רבי	 ע	 נציגי 2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
הלשכות הפרטיות ה� טענו כי התעריפי	 שנקבעו בנוהל אינ	 מכסי	 את עלויות התפעול השוטפות 

ל# השנה הראשונה להפעלת השיטה החדשה נקבע כי הרשות א$ ציינה שבמה. של הלשכות

__________________ 

 .221' ראו בדוח זה בפרק שעניינו מת� שירותי סיעוד לקשישי
 בקהילה עמ 60
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מה שהביא בפועל , מ"התשלומי	 שהמעסיקי	 מחויבי	 לשל	 ללשכה בעד שירותיה כוללי	 מע
כ� היא ציינה שהכנסות הלשכות . מ"לצמצו	 ההכנסות המותרות של הלשכות בגובה שיעור המע

לא להארי# הוראת שעה ש, על א$ פניות הרשות, ת החליט"הצטמצמו ג	 משו	 שמשרד התמ
 אי� 2010ולפיכ# מתחילת ספטמבר ; ל"ז בגי� הבאתו מחו"שהתירה ללשכות לגבות תשלו	 מהעו
בעקבות שינויי	 אלו וכדי שלא לפגוע בשיטה החדשה . ז"הלשכות רשאיות לגבות תשלו	 מהעו

ייבדק החליטה הרשות כי מ� הראוי שלא להפחית את סכומי הגבייה המותרי	 מהמעסיקי	 בטר	 
. הרשות הוסיפה שהוחלט בתיאו	 ע	 האוצר לבצע בדיקה כלכלית. הנושא בדיקה כלכלית מקיפה

 . טר	 הסתיימה הבדיקה2010עד דצמבר 

,  למשרד מבקר המדינה התייחס להסברי רשות ההגירה2011ת בתשובתו מינואר "משרד התמ
 אי� � 61ות התעסוקההארכת הוראת שעה בתקנות שיר� בשל אי� 2010ולפיה	 החל בספטמבר 

ת הסביר שהוראת השעה "משרד התמ. ל"ז בגי� הבאתו מחו"הלשכות רשאיות לגבות תשלו	 מהעו
ומשו	 , לא הוארכה בשל הקושי של גורמי האכיפה לאכו$ את החוק בגי� גבייה מעל המותר

) ילאומ�המעוג� באמנה של ארגו� העבודה הבי�(שההסדר האמור היה בבחינת חריג על רקע הכלל 
ת הבהיר כי "ע	 זאת משרד התמ. האוסר על מתוו# עבודה לגבות תשלו	 כלשהו מדורשי עבודה

ז תשלו	 עד לגובה "רשאית לגבות מעו)  לשכה זרה�להל� (לשכה פרטית הפועלת מחו/ לישראל 
ולשכה פרטית ישראלית רשאית להתקשר ע	 לשכה זרה ולקבל ממנה , 62המרבי שנקבע בתקנות

 .המרבי שנקבעתשלו	 עד לגובה 

 ‰�Â˘‡¯‰ ‰�˘· ¯·Î ˙Â˘¯Ï ˙ÂÚÂ„È ÂÈ‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ˙Â�ÚË˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ ˙ÏÚÙ‰Ï , Ì¯Ë· „ÂÚ ‰˘ÚÈ˙ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˜È„·‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ

Ï‰Â�‰ ÔÎ„ÂÚ , È�ÂÈ·2010 , Ô‰Â ˙È˙ÂÓÎ Ô‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓÏ ˙ÂÎ˘Ï‰ È˙Â¯È˘ ÂÓˆÓÂˆ ÂÈÙÏÂ
˙È˙ÂÎÈ‡. 

 רשות ההגירה מסרה בתשובתה למשרד � הבית של הלשכות אצל המעסיקי	 אשר להפחתת ביקורי
שביקורי הבית אצל המעסיקי	 : מבקר המדינה שבפני הממונה דאז הועלתה טענה חוזרת ונשנית

ורבי	 מה	 , חלק מהביקורי	 נעשי	 אצל הקבוצה השנייה שעיקרה נכי	, לפי הטענה. תכופי	 מדי
רשות ההגירה הוסיפה כי א$ על . תקי� מ� הבחינה הקוגניטיביתאנשי	 עצמאיי	 המתפקדי	 באופ� 

הודגשה בו , פי שהנוהל המתוק� צמצ	 את מספר ביקורי הבית השוטפי	 שהלשכה מחויבת לה	
לפתור בעיות ולבקר בבית המטופל , זי	"חובת הלשכות לעמוד בקשר שוט$ ע	 המעסיקי	 וע	 העו

החובה לבקר לפחות שני ביקורי בית שוטפי	 , דעתהלפיכ# מסרה רשות ההגירה כי ל. לפי הצור#
 יחדיו ה� מבטיחות טיפול נאות של �בשנה קלנדרית וחובת הלשכה לפתור את הבעיות המתעוררות 

 .הלשכה במטופליה

 ¯·Ó·Â�Ó Â˙·Â˘˙· ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÂ‡Â2010‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ  ,
ÚÓ‰ Ïˆ‡ ˙È·‰ È¯Â˜È· ˙‡ ‰˙ÈÁÙ‰ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘‰ÈÈ�˘‰ ‰ˆÂ·˜‰Ó ÌÈ˜ÈÒ , ÌÏˆ‡ ¯˘‡

ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚËÓ ˙È· È¯Â˜È· ÏÎ ÔÈ‡ ,„ÒÂÓ‰ ˙„ÓÚÏ „Â‚È�· . ¯ÒÓ ‡Â‰ „ÂÚ
 „ÒÂÓ‰ ÌÚËÓ ˙ÂÏÚÂÙ‰ „ÂÚÈÒ‰ ˙Â¯·Á˘ ˙È·‰ È¯Â˜È· ÔÈ· ¯Â˘˜Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Â˙Ú„Ï˘

‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙·ÂÁ ÔÈ·Â Ô‰Ï˘ Ô‰ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÚˆ·Ó ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï. 

__________________ 

)ו"התשס, )תשלומי
 ממבקש עבודה בקשר לתיוו/ עבודה ( בתקנות שירות התעסוקה3הנוגעת לתקנה  61
2006. 

 . שבתקנות האמורות2ז לחוק שירות התעסוקה ועל פי תקנה 69על פי סעי-  62



 277 עובדי
 זרי
 בתחו
 הסיעוד

 רשות ההגירה מסרה בתשובתה למבקר �סי	 " לביקורי הבית של עובדי	 בכירי	 במקו	 עואשר
ס בכל ביקור תקופתי אצל "המדינה שא$ המוסד לביטוח לאומי הכיר בכ# שאי� צור# בנוכחות עו

שה	 מטפלי	 סיעודיי	 , "בקרי	"ואת ביקורי הבית מטע	 המוסד יכולי	 לעשות ג	 , קשיש
, לפיכ# לממונה דאז נראה סביר ההסדר החדש. סי	"קצר והנתוני	 לפיקוח עושהודרכו לכ# בקורס 

סי	 אחראי	 "ולפיו מתקיימי	 ביקורי בית של עובדי	 בכירי	 בלשכות שהודרכו לכ# בידי עו
 .וזאת מלבד ביקורי הבית של הגופי	 האחרי	, בלשכות

�‰ ˙È·‰ È¯Â˜È· ÔÈ· ¯Â˘˜Ï ÔÈ‡˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙·Â˘˙Ï ÛÒÂ� ÔÈ·Â ÂÓÚËÓ ÌÈ˘Ú
˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙·ÂÁ ,¯ÈÎ· „·ÂÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì‡ Ì‚

ÂÚ È„È· Í¯„Â‰"È‡¯Á‡ Ò , ‚ÂÒ‰ ÔÓ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ÂÏ ‰�˜ ‡ÏÂ ÌÂÁ˙· ¯ˆ˜ Ò¯Â˜ ÂÏÂ ¯·Ú ‡Ï
ÂÚ‰ ÌÚÂ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÚ Ì˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰ ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ�Â˜˘"ÌÈÊ. 

 רשות ההגירה מסרה בתשובתה �של המוסד לביטוח לאומי אשר לקבלת מידע מביקורי הבית 
שא	 יוחלט ברשות כי יש צור# , למשרד מבקר המדינה כי סוכ	 בי� הממונה דאז ובי� המוסד

אבל בשלב זה אי� לרשות , �1981א"התשמ, תוגש בקשה נפרדת לפי חוק הגנת הפרטיות, במידע
ה שבמסגרת הדיו� הכללי בעניי� השיטה הרשות הוסיפ. צור# בכל הדיווחי	 התקופתיי	 מהמוסד

ובהתא	 לכ# ה	 , ייבח� א	 יש צור# במידע השוט$, 2010המתוכנ� לקראת סו$ שנת , החדשה
 .יפעלו

‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÂÏÈ‡Â , ˙Â˘¯Ï ¯È·Ú‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÔÈ‡˘
ÂÓÚËÓ ˙ÂÏÚÂÙ‰ „ÂÚÈÒ‰ ˙Â¯·Á· ÛÒ‡�‰ Ú„ÈÓ ‰¯È‚‰‰ ,‡ Ú„ÈÓ‰˘ ÌÂ˘Ó ÂÈÏ‡ ¯·ÚÂÓ Â�È

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÏÚÂÙ‰ „ÂÚÈÒ È�ÈÈ�ÚÏ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÈÊÎ¯ÓÏ Ì‡ ÈÎ
‰ÏÈ‰˜· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ÈÙÂ‚Ï Â‡ .Â˙·Â˘˙· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ·˙Î ‰Ê ÔÈÈ�Ú· , ‰Î „Ú˘

ÂÚ Ï˘ ˙È·‰ È¯Â˜È· ÔÈ· ÌÂ‡È˙ Í¯Ú� ‡Ï" Ï˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Â ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÌÚËÓ ÌÈÒ
ÂÙ‰ „ÂÚÈÒ ˙Â¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰Ï‡ Â‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚËÓ ˙ÂÏÚ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·˘ ÌÈÈ˙¯·Á . ÌÂ‡È˙Ï Ï‰Â� ˙�Î‰ ÌÂÊÈÈ ‡Â‰ ÈÎ ÛÈÒÂ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ÍÈÏ‰ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯Â˜È·‰. 

2. ˙ Â Î ˘ Ï ‰  Ì Ú Ë Ó  ˙ È · ‰  È ¯ Â ˜ È ·  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù: במתכונתו הראשונה של , כאמור
ס מטע	 הלשכה יבקר ביקורי בית שוטפי	 בביתו של הקשיש "שעו, בי� השאר, נוהל הלשכות נקבע

שלאחר כל , כ� נקבע בנוהל.  ולפחות ארבע פעמי	 בשנהשז ככל שיידר"במהל# תקופת העסקת העו
על הדוח יחתמו הוא . ביקור בבית המטופל על מבצע הביקור לרשו	 דוח ובו סיכו	 ממצאי הביקור

מלבד זאת . ויק בלשכה ויימסר לביקורת רשות ההגירה לפי דרישתהוהדוח ית, ס האחראי"והעו
נקבע בנוהל שהלשכה תדווח לממונה כל רבע שנה בתאריכי	 קבועי	 על הביקורי	 מטע	 הלשכה 

 ניתנו ללשכות הנחיות הנוגעות לכל 2009בחוזר של ממונה הסיעוד הארצי ממאי . אצל כל מעסיק
 .ת הנוגעות לביקורי הבית השוטפי	 יישלחו בחוזר נפרדאבל נכתב שהוראו, סוגי ביקורי הבית

ובהיעדר� ,  לא ניתנו ההנחיות המובטחות2010ואול	 הועלה שעד מועד עדכו� הנוהל ביוני  )א(
כי אז במסגרת האכיפה , רק א	 לשכה לא קיימה הוראות אחרות של הנוהל. שררה עמימות

מקרי	 אחרי	 לא הקפידה רשות ההגירה ב. התייחסה רשות ההגירה ג	 לביקורי הבית השוטפי	
ס מטע	 הלשכה יבקר לפחות ארבעה ביקורי בית "לאכו$ באופ� סדור ושוט$ את החובה שעו

 .בשנה

לא הוציאה רשות ההגירה , שבו נקבעו הוראות כלליות, עוד הועלה שמלבד נוהל הלשכות )ב(
 לא הוצאו הנחיות להסדרת ,בי� השאר. ס"הוראות מפורטות לעניי� הפיקוח על פעילותו של העו

ולא נקבע , סי	 בלשכות"ס על טיב עבודת העו"דרכי הפיקוח של המפקחת הארצית בתחו	 העו
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לאחר השמה , בביקורי טרו	 השמה(באילו נושאי	 ובעיות על מבצעי ביקורי הבית להתמקד 
 .ומה	 המדדי	 שה	 יכולי	 להיעזר בה	, )ובאופ� שוט$ במהל# השנה

 מסרה למשרד מבקר המדינה כי בשל החידושי	 הרבי	 2010ובתה מדצמבר רשות ההגירה בתש
, שהיו כרוכי	 בהפעלת השיטה החדשה ובשל קשיי	 ביישומה הוחלט ליישמה בהדרגה ובזהירות

ואחד המרכיבי	 בשיטה שלא הוקפד על יישומ	 היה נושא הביקורי	 השוטפי	 של עובדי הלשכות 
ולכ� , יוני	 שוני	 ובתגובות שהועברו לרשות הועלו קשיי	הרשות הוסיפה כי בד. אצל המעסיקי	

שלא , לא גובש נוהל ביצועי מפורט בעניי� תדירות	 ואופ� ביצוע	 של הביקורי	 השוטפי	
הרשות ציינה שרק . כהוראות הביצוע המפורטות שניתנו בנוגע לביקורי טרו	 השמה ולאחר השמה

 . סופיות בנושא ביקורי הבית נכללו בו הוראות2010ע	 עדכו� הנוהל ביוני 

 רשות ההגירה מסרה בתשובתה �אשר להיעדר נהלי	 מפורטי	 הנוגעי	 לפיקוח על ביקורי הבית 
ס אחראי בעל "למשרד מבקר המדינה כי כתנאי יסודי לקבלת רישיו� חויבה כל לשכה להעסיק עו

 ציינה כי לאור הרשות. רישיו� מטע	 משרד הרווחה ובעל ותק של שלוש שני	 לפחות במקצוע
המחויב לפעול לפי סטנדרטי	 , הנתו� בי� היתר לפיקוחו של משרד הרווחה: ס"אחריותו של העו

 �סי	 המשניי	 של הלשכה "האחראי על כל הסדרי הביקורי	 והמפקח על העו, מקצועיי	 מוסכמי	
ורי הבית הרשות הוסיפה כי לסיכו	 ביק. לאור כל אלה לא הייתה דחיפות מיוחדת בהוצאת נהלי	

עד שהיא , ובשלב הביניי	, בחרו הלשכות להיעזר בשאלוני	 שהכי� בעבר המוסד לביטוח לאומי
עוד מסרה הרשות שהיא . היא סבורה שהשימוש בשאלוני	 אלו סביר, תקבע לכ# שאלוני	 מיוחדי	
 .פועלת לקבוע נהלי	 נחוצי	

ÂÚ‰˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"È‡¯Á‡‰ Ò Ò˜�Ù· Ì˘¯� 
ÂÚ‰"ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˜ÂÁ· ˘¯„�Î ÌÈÒ ,�˘˙‰"Â-1996 , ¯Â˘È‡ ˙�ÈÁ·· ‡Â‰

˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙¯˘Î‰Ï ,ÂÏÚÂÙ ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡ Í‡ . ˙ÂÏÚÂÙ ˙ÂÎ˘Ï‰˘ ˙ÂÈ‰
‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ È„È· ÌÈ�˙È�‰ ÌÈ¯˙È‰ ÈÙ ÏÚ , ÌÈÏÁ ÌÈÏ‰�‰ ˙‡ˆÂ‰Â ÔÏÚÂÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙·ÂÁ

‰ÈÏÚ .ÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜ÚÓ „Á‡ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ‡Â‰ ‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ Ï˘ „Â
ÂÚ‰"ÌÈ˘È˘˜· ÌÈÊ ,˙ÂÎ˘Ï‰ ÌÚËÓ ˙È·‰ È¯Â˜È· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡Â .

„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Í¯ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙Â˘¯‰ ‰˙ÈÈ‰ ÍÎÏ. 

 

✯ 

 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ËÒÂ‚Â‡2010)  ÔÏ‰Ï-˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ( , Û‡
È�˘ ˘ÂÏ˘ Â¯·Ú˘˙ÂÎ˘Ï‰ Ï‰Â� ÌÂÒ¯Ù Ê‡Ó ¯˙ÂÈÂ Ì , È‡Ó·2007 , ‰¯·ÚÂ‰ Ê‡Ó ÌÈÈ˙�˘ÎÂ

‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯Ï ‡˘Â�Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ,‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÈÂ‡¯Î ‰Î¯Ú� Ì¯Ë ‡È‰ . ÌÚ ¯·Î
 ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ‰„ÓÚ ‡Ï ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï‰Â� Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ ˙ÏÈÁ˙

 ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ „Á‡ ˙‡ ˘È˘˜Ï Â˜ÙÒÈ-˙È· È¯Â˜È· ÂÚ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘ "Ò , ÔÈ· Â„ÚÂ�˘
ÌÏÂ‰ ÏÂÙÈË ˘È˘˜Ï Ô˙È�˘ ‡„ÂÂÏ ¯‡˘‰ , ˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏÂ „·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ Ú‚Â�· ÂÎÈ¯„‰Ï

‰˜ÒÚ‰· . Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈ�ÚÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙Â‡¯Â‰ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
ÂÚ‰"Ò . È�ÂÈ· ˜¯2010Â¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â�· ÌÈÏÏÎ ‰ÈÏ‰�· ‰Ú·˜ ‡È‰  . „ÚÂÓ·

Ê È˜ÈÒÚÓ Ïˆ‡ ˙ÂÎ˘Ï‰ È‚Èˆ� Ï˘ ˙È·‰ È¯Â˜È·Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ‰˙�È˘ Ì‚ ‡È‰ ‰
ÂÚ"Ê ,˜ÈÒÚÓÏ ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï˘ Ô‰È˙Â¯È˘ ÌÂˆÓˆ Ì˙ÂÚÓ˘Ó˘ ÌÈÈÂ�È˘ .‰ÙÂˆÓÎ ‡Ï˘ , ÌÂˆÓˆ

‰Î˘ÏÏ ˜ÈÒÚÓ‰ Ï˘ È˘„ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙‰ ˙˙ÁÙ‰· ‰ÂÂÏ ‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ . ‰ËÈÏÁ‰ ˙‡Ê ÏÎ
ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ„˜‰Ï ÔÂÎ�Ï ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï˘ Ô·Âˆ˜˙ ˙�ÈÁ·Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰È˙

˙ÂÎ˘Ï‰ .ÂÚÏ ˜˜Ê�‰ ˘È˘˜Ï ˙Â¯È˘‰ ·ÈË· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ˘È ‰Ï‡ ÏÎ·"Â· ÏÂÙÈË‰ ·ÈË·Â Ê. 
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 ÌÈ‡˘Â�‰ Ï˘ Ì˙¯„Ò‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È˘˜‰ Ï˘ Â˙È·· ÌÈ¯Â˜È·Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ : ÌÈ¯ÈÎ· ˙ÂÎ˘Ï È„·ÂÚÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ ˙ÈÈ�˜‰

¯˜·Ó‰ ÔÙÂ‡· ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ ˙È·‰ È¯Â˜È· ˙·ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡Â ÌÈ˘È˘˜‰ È˙·· ˙È· È¯Â˜È· ÌÈ
ÚÂ·˜Â È˙ËÈ˘ , ÏÂÙÈË Ô˙Ó ÁÈË·‰Ï ¯˘Ù‡ Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ È¯˜ÈÚ‰ ÈÏÎ‰ Ì‰ ÂÏ‡ ÌÈ¯Â˜È· ÔÎ˘
˘È˘˜Ï ˙Â‡�. 

 

 

 ז בסיעוד"סדרי העסקת עו

 ז"אשרת כניסה לישראל ורישיו� עבודה לעו

אלא א	 כ� המבקש להעסיק , ז" אשרה ורישיו� ישיבה לעולא יינתנו, לפי חוק הכניסה לישראל .1
 .63ז מחזיק בהיתר העסקה"את העו

ובכלל זה תנאי	 , ז"בחוק הכניסה לישראל נקבעו א$ תנאי	 להארכת אשרות ורישיונות ישיבה לעו
 של 65"הזמנת עובד זר בתחו	 הסיעודי"הנוהל . 64זי	 המועסקי	 בסיעוד" הנוגעי	 לעו	ייחודיי

ל ואת הלי# הנפקתו של רישיו� ישיבה "ז לסיעוד מחו"רה מסדיר את הטיפול בהזמנת עורשות ההגי
 .וקובע את התנאי	 להארכתו, 66הנית� בדר# כלל לשנה, ז"ועבודה לעו

 ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ È�Â˙�Ó2010 Ï‡¯˘È· Â‰˘ 55,986ÂÚ " ‰�˙È�˘ ÌÈÊ
„ÂÚÈÒ· ‰„Â·Ú Í¯ÂˆÏ ı¯‡Ï ‰ÒÈ�Î ˙¯˘‡ Ì‰Ï ,Â Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÔÂÈ˘È¯ ÌÏÂ‡10,543) 19% (

Û˜˙ ‰È‰ ‡Ï Ì‰Ó .Î-45%ÂÚ‰ ÏÏÎÓ "ÌÈ�ÈÙÈÏÈÙ‰Ó ÂÚÈ‚‰ „ÂÚÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÊ ,Î-14% 
Ï‡Ù�Ó ,Î-14%‰·Â„ÏÂÓÓ  ,Î-11%Î Â„Â‰Ó -3%‰È�ÓÂ¯Ó  ,Î-3%‰�È‡¯˜Â‡Ó  , ˙¯˘ÚÂ

Ó ÂÚÈ‚‰ ÌÈ¯˙Â�‰ ÌÈÊÂÁ‡‰-55˙Â¯Á‡ ˙Âˆ¯‡ . 

ÂÚ‰ ¯ÂÚÈ˘"�È‡ Ì‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÔÂÈ˘È¯˘ ÌÈÊ‰ÏÈÚÈ ‡Ï ‰ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰¯ÂÓ Û˜˙ Â . ˙Â˘¯ ÏÚ
Ì‰· ‚Â‰�Ï „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰ÏÂ Ì¯Â˙È‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯È‚‰‰. 

ולפיו לשר הפני	 הסמכות , ז בסיעוד" לעויבחוק הכניסה לישראל נקבע הסדר ייחוד, כאמור .2
 �ז בסיעוד מעבר לתקופה המרבית של חמש שני	 "להארי# את האשרה ואת רישיו� הישיבה של עו

: וזאת בהתקיי	 התנאי	 המפורטי	 בחוק, נוספות שכל אחת מה� תימש# עד שנה אחתלתקופות 
 .ז תפגע במטופל"טיפול רצו$ במש# שנה באותו מטופל סיעודי והוכחה שהפסקת העסקתו של העו

במקביל להסדר הייחודי שנקבע בחוק הכניסה לישראל הנחה אג$ מרש	 ומעמד הפועל ברשות 
 חודשי	 מהמועד שבו 51ז מעבר למעסיק חדש לאחר "אי� לאשר לעוכי בתחו	 הסיעוד , ההגירה

 .ניתנו לו לראשונה אשרה ורישיו� עבודה באר/

__________________ 

 .ע של החוק"בחוק הכניסה לישראל כניסוחו בתיקו� תש) ג(2סעי-  63

 .לחוק הכניסה לישראל) ב(א3סעי-  64

 .2009מעודכ� לספטמבר , 5.3.0002' נוהל מס 65
 .ז מוגבל לתוק- היתר ההעסקה שבידי המעסיק"תוק- רישיו� העבודה הנית� לעו 66
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 ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ‰ÏÚ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ È�Â˙�Ó2010 ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ˜ÒÚÂÓÎ ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ 
13,421ÂÚ " ı¯‡· Â‰˘ ¯˘‡ Û˜˙ ‰„Â·Ú ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÌÈÊ52 Ì˙ÒÈ�Î „ÚÂÓÓ ¯˙ÂÈÂ ÌÈ˘„ÂÁ 

‰�Â˘‡¯‰ı¯‡Ï  .‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ˙ÈÈÁ�‰ ÈÙ ÏÚ ‰·È˘È‰ ÔÂÈ˘È¯Â ‰¯˘‡‰ ÂÎ¯‡Â‰ Ì˙È·¯ÓÏ ,
‰˙ÈÈÁ�‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÏÂ‡Â ,Ï ‰¯˘Ù‡ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ�Â˙�‰Ó-513) 4% ( Ì‰Ó

 ¯Á‡Ï ˜ÈÒÚÓ ÛÈÏÁ‰Ï52ı¯‡Ï ‰�Â˘‡¯‰ Ì˙ÒÈ�Î „ÚÂÓÓ ¯˙ÂÈÂ ˘„ÂÁ . 

שהיא מבצעת אכיפה על כל  מסרה למשרד מבקר המדינה 2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
 מאז � 2010היא מסרה שמסו$ אוגוסט , זי	 בסיעוד"אשר לעו. השוהי	 הבלתי חוקיי	 בישראל

זי	 חסרי "מאגר ממוחשב של עו"ראו להל� בפרק (הקמת המאגר וסיומו של מבצע הסדרת מעמד	 
שר להנחייתה א. זי	 בסיעוד שאי� לה	 מעמד חוקי במדינה" הוגברה האכיפה על עו�") מעסיקי	

 הרשות מסרה שהיא � חודשי	 ויותר 51ז אינו יכול לעבור למעסיק חדש לאחר ששהה באר/ "שעו
על פי . ז כזה"לרבות הנחיה בנוגע למי שמעסיק עו, הפיצה ללשכות הנחיות ברורות לעניי� זה

 .ז חלופי"מתאפשרת למעסיק תקופת התארגנות קצרה למציאת עו, ההנחיה

 

 שות החוק ונוהלי רשות ההגירה ז בדרי"עמידת העו

ז לעבודה בתחו	 הסיעוד עוד בטר	 השמתו "השיטה החדשה נועדה להבטיח את התאמתו של העו
ז לאר/ על המעביד לקבל אישור ממוסד "לפני כניסתו של העו, ז"על פי חוק עו. לטיפול בקשיש

 המחלות המנויות ז נבדק בדיקה רפואית ונמצא שאינו נשא של אחת"רפואי במדינת החו/ שהעו
ז "על הלשכה לוודא שכישוריו ויכולותיו של העו, על פי נוהל הלשכות. בתוספת לחוק או חולה בה

. ז לעבודה בסיעוד טר	 השמתו לטיפול בקשיש"ועליה להכשיר את העו, מתאימי	 לצורכי הקשיש
ל "באתו מחווכתנאי מוקד	 לה, נקבע בנוהל שהוא יוכשר באר/ מוצאו, ל"ז המובא מחו"אשר לעו

ולפיה , על הלשכה להציג תעודה רשמית מאושרת כדי� ממשרד ממשלתי רלוונטי של מדינת המוצא
, לפי הנחיות אג$ מרש	 ומעמד שברשות ההגירה, מלבד זאת. ז הוכשר לסיעוד במוסד מוכר"העו

, ז ידיעת השפה האנגלית ברמה שתאפשר לו לתקשר ע	 הקשיש או ע	 בני משפחתו"נדרשת מהעו
 .ז ממזרח אירופה או מחבר העמי	 המוש	 אצל קשיש הדובר את שפתו"ו/ מעוח

Â Ú  ˙ ‡ · ‰"Â Á Ó  Ê"Ï:יובא העו 	אלו על "ז מחו" בטר 	של תנאי 	ל וכדי להבטיח את קיומ
, ז עומד בתנאי	 האמורי	"עליה להתחייב שהעו, בי� היתר. 67הלשכה לחתו	 על כתב התחייבות

כתב . תנאי העסקתו ומגוריו, ובכלל	 סוג הטיפול הדרוש, שישושהוסברו לו עיקרי חובותיו כלפי הק
ז אשרה "והיא הנותנת לעו, ההתחייבות בחתימת הלשכה מוגש לאחת מלשכות רשות ההגירה

פרופיל "כמו כ� על הלשכה למסור ללשכת רשות ההגירה . ורישיו� ישיבה לצור# עבודה באר/
יד3וח בפרופיל על מצבו הרפואי הכללי של בי� השאר . ובו נתוניו של הקשיש המסוי	, "מעסיק

ויתוארו , על משקלו ועל הטיפול הרפואי שהוא נזקק לו, על האבחנה הרפואית העיקרית, הקשיש
מידע זה יועבר לנציגות הישראלית באר/ . ז מיועד אליה	"תיאור כללי הבית והמשפחה שהעו

 .זהז מתאי	 למעסיק "ז ויסייע לה לבחו� הא	 העו"מוצאו של העו

ז לאר/ תבדוק "לפני בוא העו, של רשות ההגירה" הזמנת עובד זר בתחו	 הסיעודי"לפי הנוהל 
, ז"לראיי� את העו, בי� השאר, עליה. הנציגות הישראלית הא	 התנאי	 האמורי	 אכ� מתקיימי	

לבדוק את מסמכיו ולבחו� ככל האפשר הא	 נתוניו מתאימי	 לנתוני הקשיש כפי שפורטו בפרופיל 
 .סיקהמע

__________________ 

 .8056טופס ב,  ענ- סיעוד)ל "כתב התחייבות למעסיק וללשכה פרטית המזמיני
 עובד זר מחו 67
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ÂÚ ˙‡·‰ ‡˘Â�· ÌÈ¯Â¯· ÌÈ„„ÓÂ ÌÈÏÏÎ ÌÈ¯ÒÁ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÈÏ‰Â�˘ ‰ÏÚÂ‰"ÂÁÓ Ê"Ï .
 È‡ÓÓ ÍÓÒÓ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· Ì¯„ÚÈ‰2010 ˙Â˘¯·˘ „ÓÚÓÂ Ì˘¯Ó Û‚‡ Ï‰�Ó Ï˘ 

‰¯È‚‰‰ .ÔÈÂˆ ‰Ê ÍÓÒÓ·" : ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙�ÓÊ‰ ÍÈÏ‰· ˙ÂÏ˜˙ ¯ÙÒÓ ÂÈ‰ ‰�Â¯Á‡‰ ‰ÙÂ˜˙·
ÂÁÓ"�Â˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â ˙Â�Â˘ ˙Â·ÈÒ�· Ï ÌÈ)˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È„· , ˙Ï·˜Ï ‰ÈÏÂÒ�Â˜Ï ˙ÈÊÈÙ ‰Ú‚‰

‰¯˘‡‰ ,ÂÎÂ ÌÈÙÈÂÊÓ ÌÈÎÓÒÓ ˙‚ˆ‰' ."( ˜Â„·Ï ÔÂÂÎ˙Ó ‡Â‰ ÍÎ Ï˘·˘ ÛÈÒÂ‰ Û‚‡‰ Ï‰�Ó
 ÌÎÒÏÂ- ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ˙È¯ÏÂÒ�Â˜‰ ‰·ÈËÁ·Â ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯· ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÛÂ˙È˘· - ˙‡ 

ÂÚ ˙�ÓÊ‰· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰"ÂÁÓ Ê"ı¯‡Ï Â‡Â· „ÚÂ Â˙�ÓÊ‰ ·Ï˘Ó Ï . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ˙Ú·
‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë. 

 

 בחינת התאמת� של חוזי ההעסקה לדיני העבודה בישראל 

ז "על הלשכה להכי� חוזה העסקה שנועד להסדיר את זכויותיו ואת חובותיו של העו, על פי הנוהל
ו$ על הלשכה להגיש לממונה דוגמה של החוזה בציר. ז"החוזה יינת� לקשיש ולעו. בעת העסקתו

אישור מטע	 עור# די� שהוא בדק את החוזה ומאשר כי הוראותיו תואמות את דיני העבודה 
זי	 ועל לשכות פרטיות בכל "על עו, את הנהלי	 ואת ההתחייבויות החלי	 על מעסיקי	, בישראל

 .ז בסיעוד"הקשור להעסקת עו

‰�ÂÓÓ‰ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÊÂÁ‰ Â‡ˆÓ� ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú ˙Ú· , ¯Â¯· ‡ÏÈÓÓÂ ˙Â˘¯˘
 ÌÈÊÂÁ‰˘ Â¯˘È‡Â Â˜„· ÔÎ‡ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÌÚËÓ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ˘ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰‡„ÈÂ ‡Ï ‰¯È‚‰‰

‡˘Â�Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÏ‰�‰ ˙‡Â Ï‡¯˘È· ‰„Â·Ú‰ È�È„ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙. 

 ÏÂÏÎÓ Ï˘ Ì˙¯„Ò‰ ˙‡ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ‰ÓÈÏ˘‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
˘Î‰ ˙‡Â Â˙Ó‡˙‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ�˘ ÌÈ‡˘Â�‰ÂÚ‰ Ï˘ Â˙¯" „ÂÚÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ‰„Â·ÚÏ Ê

˘È˘˜· ÏÂÙÈËÏ Â˙Ó˘‰ È�ÙÏ „ÂÚ . ÌÈ‡˘Â� Ï˘ Ì˙¯„Ò‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
ÂÏ‡. 

שכל לשכה המבקשת ,  מסרה למשרד מבקר המדינה2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
, לשכהל ה"ל מחויבת להגיש לרשות ההגירה טופס התחייבות ובו הצהרת מנכ"ז מחו"להזמי� עו

זי	 שאינ	 "טופס זה נועד למנוע הבאת עו. ז מתאי	 לצורכי המעסיק ושהמעסיק אישר זאת"שהעו
ע	 זאת ציינה הרשות שמנהל אג$ מרש	 ומעמד ברשות פועל . מתאימי	 למעסיקי	 סיעודיי	

 2010לש	 כ# התקיי	 בספטמבר . ז בכל הענפי	"לקבוע נהלי	 מפורטי	 יותר בנושא הזמנת עו
וסוכ	 בו  שצוות , נציגי משרד החו/ ונציגי	 מהרשות, שותו של מנהל אג$ מרש	 ומעמדדיו� ברא

 .וזו תועבר לדיונו של צוות רחב יותר, משנה יכי� טיוטת נוהל בנושא

 הרשות מסרה שאכ� היא לא חייבה את �אשר להעברת	 של העתקי החוזי	 מהלשכות לרשות 
בהירות משפטית בנוגע �� היתר משו	 שיש איוזאת בי, הלשכות להגיש לה את העתקי החוזי	

/ קרא למדינה לפתור נושא זה "הרשות ציינה שבג. ז בסיעוד"לתנאי ההעסקה הבסיסיי	 של העו
ונושא זה עדיי� , / הוגשה בקשה לדיו� נוס$ בהרכב רחב"על פסק הדי� של בג. בדר# של חקיקה

ת הכינה במקביל " של משרד התמעוד ציינה הרשות שהלשכה המשפטית. תלוי ועומד ללא הכרעה
. ז בסיעוד נשאר אפוא במצב של עמימות"כל נושא תנאי ההעסקה של עו. וזו לא קודמה, הצעת חוק

הרשות מסרה שבנסיבות אלו קיימת בעיתיות במת� גושפנקה ממשלתית לנוסחיה	 של חוזי העסקה 
 .לב הנוכחיולכ� הוחלט שלא להתערב בנושא זה בש, בתחו	 הסיעוד אפילו בעקיפי�
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È‡ Û‡ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-˙Â¯È‰·‰ , ÌÈÊÂÁ ÈÁÒÂ� ‡ÈˆÓ‰Ï ˙Â˘¯„� ˙ÂÎ˘Ï‰
ÂÚÏÂ ÌÈ˜ÈÒÚÓÏ"ÌÈÊ . ˘È˘ ÌÈ‡˘Â�· ˙Â‚È¯Á ˙ÂÎÏ‰ Ì‰· ÂÚ·˜� ‡Ï Ì‡ ÔÁ·˙ ˙Â˘¯‰˘ È„Î

˙Â¯È‰· Ì‰· ,Ï‰Â�· ˘¯„�Î ˙Â˘¯Ï Â‚ˆÂÈ ÌÈÊÂÁ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ. 

 

 יוז בסיעוד והבטחת זכויות"תנאי ההעסקה של עו

ז העוסק בסיעוד יקבל מ� הקשיש שכר ותנאי	 "אחת ממטרות השיטה החדשה היא להבטיח כי העו
 .הוגני	

זכותו� לעובד "ת בעברית ובכמה שפות אחרות מסמ# ושמו " פרס	 משרד התמ2007בתחילת 
 �להל� (ז בתחו	 העבודה בישראל "המרכז את תמצית זכויותיו וחובותיו הבסיסיות של העו, 68"הזר

לתקנות או לצווי ההרחבה , בזכותו� צוי� שאי� התמצית הזאת בבחינת חלופה לחוק). ותו�זכ
, 	עוד צוי� שתנאי ההעסקה המפורטי	 בו ה	 התנאי	 המינימליי. אלא ה	 המחייבי	, הרלוונטיי	

 .יחולו התנאי	 העדיפי	, וא	 בהסכ	 מסוי	 נקבעו תנאי עבודה עדיפי	

ובה	 , אל זכאי לתנאי העסקה שווי	 לאלה של העובד הישראליז בישר"שהעו, עוד צוי� בזכותו�
על המעביד לספק : ז זכויות מיוחדות"מלבד אלה יש לעו. דמי הבראה וחופשות, לפחות שכר מינימו	

אחד הנושאי	 שחוזה ההעסקה . הסכ	 עבודה בכתב ועוד, מגורי	 הולמי	, לו ביטוח רפואי פרטי
 . וממנו נגזר התשלו	 בעד השעות הנוספות שהוא זכאי לה�,אמור להסדיר הוא אור# יו	 העבודה

1. Â Ú  Ï ˘  ‰ ˜ Ò Ú ‰ ‰  ˙ È � · ˙"„ Â Ú È Ò ·  Ê: במרכזה של עתירה שהוגשה לבית 
וכ# נדרש , זי	 בסיעוד זכאי	 לתשלו	 עבור שעות נוספות"הא	 עו: המשפט העליו� עמדה השאלה
בפסק הדי� . 69	 הסיעוד שבתבנית ההעסקה של עובדי	 זרי	 בתחותבית המשפט העליו� לבעייתיו

 אינה עומדת �זכות	 של העובדי	 הסיעודיי	 לשעות נוספות : " נאמר בי� השאר2009מנובמבר 
הנוגעת ה� לאוכלוסיית הנכי	 הסיעודיי	 וה� לעניינ	 של , היא תוצר של בעיה כללית יותר. לעצמה

, על פני הדברי	, ותרתהס,  וזאת בשל תבנית העסקה הייחודית בתחו	 זה�העובדי	 בתחו	 הסיעוד 
נראה שהדר# הראויה לפתרו� הסוגיה העקרונית הניצבת , במקרה זה. ... את חוקי המג�, כשלעצמה

בפנינו היא הכרעה מושכלת ומקיפה של המחוקק במכלול השאלות הקשורות לתבנית ההעסקה 
 ".הייחודית של עובדי	 זרי	 בתחו	 הסיעוד

למשרד מבקר )  היוע/ המשפטי�להל� (ת "שרד התמ כתב היוע/ המשפטי של מ2010באוגוסט 
ת "הכי� משרד התמ, מר אלי ישי, ת דאז"המדינה כי עוד בשנת כהונתו האחרונה של שר התמ

תיקוני	 אלו לא קודמו משו	 . ז בסיעוד"הצעות מפורטות לתיקוני החקיקה הנדרשי	 להעסקת עו
לדברי . לשפות את המעסיק הסיעודיז בסיעוד בלא "שה	 היו מייקרי	 את עלות העסקתו של העו

אבל ה� , בעקבות זאת היו התייעצויות ע	 המוסד לביטוח לאומי וע	 משרד האוצר, היוע/ המשפטי
 .לא הניבו הסכמה

Ó˙‰ ¯˘Ï ¯ÊÚÈÏ‡ Ô· ¯˘‰ Ï˘ Â˙Â�Ó˙‰ ÌÚ˘ ÔÈÈˆÂ ÛÈÒÂ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰" ˙‡ Ï·È˜ ‡Â‰ ˙
Î�Ó ˙‡ ‰Á�‰Â ÂÓ„Â˜ Ï˘ ˙È�Â¯˜Ú‰ Â˙„ÓÚ"¯·Ï Â„¯˘Ó Ï·Â˘ ¯ , ˙‡ ‚È˘‰Ï ¯˘Ù‡ Ì‡‰

˙˘¯„�‰ ‰˜È˜Á‰ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î È„ÂÚÈÒ‰ ˜ÈÒÚÓ‰ ˙‡ ˙ÂÙ˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ÓÎÒ‰ . ÌÏÂ‡Â
ÈÂÙÈ˘ ÏÎÏ „‚�˙‰Ï ÛÈÒÂ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó .Ó˙‰ ¯˘ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÍÎÈÙÏ" ˙‡ Ì„˜Ï ¯˘‡Ó ˙

‰˜È˜Á‰ ˙ÂÚˆ‰. 

__________________ 

68  � מעודכ� )ת " כפי שהתפרס
 באתר האינטרנט של משרד התמ)במועד סיו
 הביקורת היה נוסח הזכותו
 .2009לינואר 

 .תקדי�, 'ÔËÂÏ‚ ‰„�ÏÂÈ 'Á‡Â ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È·  ÈÏÓ¯ÂÙ � #1678/07 "בג 69
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ז "סקה של עו מסר שר הפני	 מר אלי ישי למבקר המדינה כי תבנית ההע2010בתשובתו מנובמבר 
והעיקרו� המנחה , בסיעוד היא בעייתית וא$ סותרת את נורמת ההעסקה הנוהגת בחברה הישראלית

ובכלל זה מת� תשלו	 בגי� שעות , ז ופיצויו כדי�"שיש לפעול לפיו הוא הקפדה על זכויות העו
רת ת דאז הוא הנחה את הלשכה המשפטית של משרדו להכי� תקנות להסד"לכ� כשר התמ. נוספות
שר הפני	 הוסי$ שמתו# נתינת הדעת להכבדה הצפויה על הקשיש ועל הנכה הסיעודי בשל . הנושא

ואול	 להצעת . הוא פעל ליצירת הסדר אשר ישפה אות	 על כ#, תוספת התשלו	 שתוטל עליה	
 .ובשל כ# עוכב קידומו, ההסדר טר	 נית� מענה

/ "ר המדינה שעל פסק הדי� של בגמסר למשרד מבק, 2010בתשובתו מנובמבר , משרד המשפטי	
סיכומי	 בנושא מטע	 היוע/ המשפטי לממשלה אשר יוגשו לבית . /"אמור להתקיי	 דיו� נוס$ בבג

 .ת"ובכלל	 משרד התמ, המשפט העליו� יתואמו ע	 כל הגופי	 הנוגעי	 בדבר

2. Â Ú Ï  Ì È Ú ‚ Â � ‰  Ì È Ù Ò Â �  Ì È ‡ ˘ Â �  ˙ ¯ „ Ò ‰"„ Â Ú È Ò ·  Ê : החלטת הממשלה
 .ז בסיעוד"הוראות להסדרת נושאי	 הנוגעי	 לעו,  בי� השאר, כוללת2010מינואר 

ו )א( ע ל ר  כ ש  	 ו ל ש ה"ת כ ש ל ה י  ד י ל  ע ה , ז  נ ש ב ד  ב ע א  ל  	 א
/ ר א ל ו  א ו ב ל ה  נ ו ש א ר זי	 לישראל רק כדי " כדי למנוע את הלשכות מלהביא עו :ה

הונחה שר הפני	 בהחלטת , לגרו$ רווחי	 מעמלות תיוו# ולא כדי לספק לה	 עבודה בפועל
 ועדת �להל� (הרווחה והבריאות של הכנסת ,  להביא לאישור ועדת העבודה2010מינואר ממשלה 
תקנות אלו אמורות להטיל על הלשכה . לחוק שירות התעסוקה) ג(65תקנות לפי סעי$ ) העבודה

כולה , ל ואשר לא עבד בשנה הראשונה לבואו לישראל"ז שהביאה מחו"הפרטית חובה לשל	 לעו
ובלבד שהעובד לא סירב סירוב בלתי סביר להצעת , קופה שבה לא עבדבעד הת, או חלק ממנה

 יו	 ממועד 30את התקנות האמורות היה צרי# להגיש לאישור הוועדה בתו# . עבודה מהלשכה
 .החלטת הממשלה

ÂÏ‡ ˙Â�˜˙ ˙˜È˜Á· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‰ÏÚÂ‰ , ÈÏÂÈ· ˜¯Â2010 ,
Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ‰�˘ ÈˆÁÎ‰ , ˙Úˆ‰ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ‰¯È·Ú‰

ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ Â¯Â˘È‡Ï ˙Â�˜˙. 

 למשרד מבקר המדינה כי המלאכה 2011 ומינואר 2010 מדצמבר הרשות ההגירה מסרה בתשובותי
הרשות ציינה כי הסמכות בעניי� התקנות . המורכבת של הכנת התקנות אכ� ארכה כשישה חודשי	

הרשות . ולכ� נדרשו שינויי	 נוספי	, 2010הפני	 בסו$ אפריל ת לשר "הועברה ממשרד התמ
ת הצעת תקנות לצור# היוועצות כמתחייב " העביר שר הפני	 לשר התמ2010הוסיפה שבדצמבר 

 .מהחלטות הממשלה ומחוק שירות התעסוקה

 ¯‡Â�È „Ú˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2011 ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ‰�˘ , ÌÂÏ˘˙ ‡˘Â� ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë
Ï ‰Î˘Ï‰ ÔÓ ¯Î˘‰ÂÚ"Ê ,ı¯‡Ï Â‡Â·Ï ‰�Â˘‡¯‰ ‰�˘· „·Ú ‡Ï Ì‡. 

ו )ב( ע ה ת  ב ו ט ל  � ו ד ק י  בהסכמת שר �ת "ז קובע ששר התמ"יא לחוק עו1 סעי$ :ז"פ
 רשאי לקבוע חובה על מעבידו של �לאחר התייעצות ע	 שר הפני	 ובאישור ועדת העבודה , האוצר

).  פיקדו��להל� ( לחודש ח" ש700עד , ז שהעסיק באותו חודש"ז להפקיד כספי	 לטובת כל עו"עו
ת לקבוע תשלו	 מופחת של הפיקדו� "ע של החוק הותר לשר התמ"בתיקו� תש, יצוי� שבי� השאר

ז זכאי לקבל את הכספי	 "שעו, עוד נקבע באותו סעי$ חוק. ז המועסק בסיעוד בידי יחיד"בנוגע לעו
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עד , א יציאה זמניתל, ז עזב את ישראל"ובלבד שהעו, 70ששולמו בעדו בתנאי	 שקבע שר הפני	
 .תפוגת תוקפו של רישיו� השהייה לפי הוראות חוק הכניסה לישראל

 אימצה את המלצות ועדת סובל בנוגע לשיטת 2006הממשלה בהחלטתה מספטמבר , כאמור
ובכלל� המלצת הוועדה כי גובה הפיקדו� של מעסיק בסיעוד , ז בסיעוד"ההעסקה החדשה של עו

 .ח" ש300יהיה 

ËÏÁ‰˘ ‰ÏÚÂ‰‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ÂÊ ‰Ï˘ÓÓ ˙ , ‡Ï Ï·ÂÒ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜˘ ÈÙÎ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˙„˜Ù‰Â
‰¯„ÒÂ‰. 

 2010הוטל על שר הפני	 בהחלטת ממשלה מינואר , כדי להסדיר את הפיקדו� בתחו	 הסיעוד
בתקנות תוטל חובה על החברות הנותנות שירותי , על פי ההחלטה. להתקי� תקנות מיוחדות בנושא

כמשמעותו ,  להעביר לחשבו� בנק נפרד71ז"מי והמעסיקות עוסיעוד מטע	 המוסד לביטוח לאו
. את הסכומי	 שהמוסד לביטוח לאומי מעביר אליה� לתשלו	 פיצויי פיטורי� ופנסיה, בסעי$ האמור

 .ז במועד יציאתו מהאר/"הסכו	 שיופקד יינת� לעו

נזקק ז מבחינת ה"בהחלטת הממשלה הובהר כי אי� בהחלטתה כדי לייקר את עלות העסקת העו
והסכומי	 שיועברו לחשבו� הבנק ישמשו במקו	 תשלו	 פיצויי פיטורי� ופנסיה ששילמה , הסיעודי

 .ז חברת הסיעוד שהעסיקה אותו"לעו

 ¯ÁÂ‡È ‡Ï ‰„Â·Ú‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ¯Â·ÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡ ˙Â�˜˙‰ ÂÈ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ
 È�ÂÈ ˙ÏÈÁ˙Ó2010 ,¯Â˘È‡Ï Â˘‚Â‰ ‡Ï Ô‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡Â‰. 

 אינו מספק את צורכ	 של כל 2010ההסדר בדבר הפיקדו� שקבעה למעשה הממשלה בינואר 
ז זכאי	 לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח "זי	 בסיעוד היות שלא כל בעלי היתר להעסקת עו"העו

אי לכ# נקבע באותה החלטת ממשלה שוועדת המשנה בראשות נציג משרד האוצר תבח� . לאומי
זי	 בסיעוד ותגיש את מסקנותיה עד סו$ יולי "דר זה את כלל מעסיקי העוכיצד אפשר לכלול בהס

 ניתנה לוועדת המשנה ארכה להגשת המלצותיה 2010בהחלטת הממשלה מיולי , א# כאמור. 2010
 .2011כלכלי ארכה נוספת עד תחילת מרס �ולאחר מכ� נת� לה הקבינט החברתי; 2011עד ינואר 

מבקר המדינה כי הוחלט שכצעד ראשו� יופקד הפיקדו� עבור משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד 
ולאחר מכ� ייבחנו אפשרויות , זי	 שמעסיקיה	 זכאי	 לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי"עו

כל מעסיק מחויב לשל	 בעד , משרד האוצר הוסי$ שעל פי חוק. להסדרת מנגנו� משלי	 עבור היתר
אי� בכ# כדי לאפשר פגיעה ,  הסדר הפיקדו� חל עליוולכ� ג	 א	 אי�, ז"זכויות סוציאליות לעו

 .ז"בעו

 מסרה למשרד מבקר המדינה כי לפני אישורו של הסדר 2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
. זי	"הפיקדו� בענ$ הסיעוד מ� ההכרח שוועדת העבודה תאשר הסדר בסיסי בעניי� הפיקדו� לעו

הובאו לאישור ועדת , את ההסדר הבסיסי האמורהכוללות , תקנות בעניי� פיקדו� בענ$ הבניי�
 הוועדה ה סירב2010בשנת . א# היא דחתה אות� מסיבות שונות, 2007העבודה פעמי	 רבות מאז 

. ז"לאשר תקנות אלו לנוכח טענות שהועלו בנוגע לדר# השקעת הכספי	 עד למועד מסירת	 לעו
וני	 לקבוע תנאי	 להשקעת כספי הרשות הוסיפה שמשרד האוצר בשיתופה פועלי	 בחודשי	 האחר

__________________ 

 .ת"ע של החוק הייתה הסמכות נתונה בידי שר התמ"עד תיקו� תש 70
ז בסיעוד הזכאי
 לגמלת סיעוד מהמוסד "זי
 אלו מועסקי
 אצל קשישי
 בעלי היתר להעסקת עו"עו 71

 עד )ז חלק משכרו " המוסד לביטוח לאומי משלמת לעוחברת סיעוד הפועלת מטע
. לביטוח לאומי
 . וכ/ קשישי
 אלו מממשי
 את גמלת
 זו)גובה סכו
 הגמלה 
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בסיו	 המכרז יהיה אפשר להגיש לאישור . הפיקדו� באמצעות יציאה במכרז חדש המיועד לבנקי	
 .ועדת העבודה ג	 את הצעת התקנות להסדר הפיקדו� בענ$ הסיעוד

ו )ג( ע ה ת  ו י ו כ ז ל  ע ה  נ ו מ מ מ"ה ת ה ד  ר ש מ ב  הממשלה החליטה :ת"ז 
ת יטפל ג	 בתלונות "ז הפועל במשרד התמ"על זכויות העוכי הממונה , בי� השאר, 2006בספטמבר 

 .בתחו	 הסיעוד

ז הפועל "הורחבו והוגדרו תפקידיו של הממונה על זכויות העו, ע של החוק עוגנו"בתיקו� תש
ז לא "סמכויות הממונה על זכויות העו, על פי התיקו�. ת במסגרת חקיקה ראשית"במשרד התמ

חו/ ממקרי	 שבה	 , 72סיעוד שלא במסגרת עסקו או משלח ידוז ב"יופעלו כלפי יחיד המעסיק עו
,  ובמקרי	 של עברות מי�73להחזקה בתנאי עבדות או לעבודת כפייה, קיי	 חשש לסחר בבני אד	

ז " הממונה על זכויות העו�תלונות שיוגשו בנושאי	 אחרי	 . 74של אלימות או של הטרדה מינית
ועל על פי די� או להעביר את התלונה לגישור בהסכמת יהיה רשאי להפנות� לבירורו של גו$ אחר הפ

 .המתלונ� והנילו�

 אשר עסקו בהכנת התיקו� לחוק הסבירה נציגת משרד הפני	 75בדיוני ועדת הפני	 והגנת הסביבה
כמוה	 , המעסיקי	 הסיעודיי	 ג	 ה	 אוכלוסייה חלשה הזקוקה להגנה, לדבריה. את עמדת המשרד

ולפיכ# אי� מקו	 להוסי$ ; זי	 קיימי	 מנגנוני	 אחרי	"יותיה	 של העוכדי לאכו$ את זכו. זי	"כעו
זי	 נגד קשישי	 ונכי	 " שיוכל להגיש תביעות בש	 העו�ז " של ממונה על זכויות העו�עוד מנגנו� 

 .כאשר לקשישי	 ולנכי	 אי� מנגנו� כזה

רי	 החמורי	 חו/ מבמק, ז בסיעוד"ז לא יטפל אפוא בתלונתו של עו"הממונה על זכויות העו
, ז המועסק בסיעוד לפנות לגופי	 אחרי	 לפי סוג בעייתו"לבירור תלונתו יוכל העו. שפורטו בחוק
רשויות האכיפה הפליליות והמינהליות של המשרדי	 המופקדי	 על נושא התלונה , בה	 המשטרה

 .או ערכאות משפטיות

 

✯ 

 

„ÂÚÈÒ· ‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ Ï˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á‡ ÈÎ Û‡ , ÈÙÏ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï‰Â� , Ô‚‰Ï ‡È‰
ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ"Ê , ¯·Ó·Â�· Ú·˜ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÎ Û‡Â2009 ¯È„Ò‰Ï ˜˜ÂÁÓ‰ ÏÚ ÈÎ 

È„ÂÁÈÈ‰ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙È�·˙Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡˙ÂÚ‰ Ï˘ " „ÂÚÈÒ· Ê- ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ 
Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˜˙� ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ‰ÏÚÂ‰"‡˘Â�‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Â‡Â·· ÌÈÈ˘˜· ˙ .

˘¯Ï ¯˘‡‰¯È‚‰‰ ˙Â ,ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â� ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ÂÊ"Ê , Ì‰ÈÏÚ˘
 ¯‡Â�ÈÓ ‰˙ËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙¯Â‰2010 ,ÂÚ‰ Ï˘ Â¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙¯„Ò‰ Ì‰·" ‰�˘· Ê
‰Î˘Ï‰ ÔÂÓÈÓ· ı¯‡Ï Â‡Â·Ï ‰�Â˘‡¯‰ ,ÂÊ ‰�˘· „·Ú ‡Ï ‡Â‰ Ì‡. 

‰ÏÈ·Î‰ ¯„Ò‰ ÏÂËÈ· È„ÈÏ Â‡È·‰ ‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ È˘·‚Ó ,ÂÚ· Ú‚Ù˘" Û�Ú· Ê„ÂÚÈÒ‰ ,
ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ô‚‰Ï ˘È˘ Â˘È‚„‰Â .Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯" ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Â„ÈÙ˜È ˙

Ì�Â¯˙Ù ÏÚ Â‡· Ì¯Ë˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙¯„Ò‰Ï ÂÏÚÙÈÂ ÌÈÏ‰�· ÂÚ·˜�˘ ˙Â‡¯Â‰‰ , ‰È‰È˘ È„Î
‰ËÈ˘‰ Ï˘ ‰Ê ÈÊÎ¯Ó „ÚÈ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎ‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ¯˘Ù‡. 

__________________ 

 .ז"לחוק עו) 3(לא1סעי-  72
 .'סימ� ז, לחוק העונשי�' כמשמעות
 בפרק י 73
 .1988)ח"התשמ, לחוק שוויו� ההזדמנויות בעבודה) 1)(א(7הטרדה מינית כהגדרתה בסעי-  74
 .4' עמ, 2010ינואר ,  של ועדת הפני
 והגנת הסביבה127' ל מספרוטוקו 75
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 ועידוד זי� בני השמה בסיעוד"מיצוי פוטנציאל ההעסקה של עו

 העסקת� של ישראלי� בענ� זה

זי	 לישראל "ז בסיעוד היא מניעת הבאת	 של עו"אחת ממטרות השיטה החדשה בתחו	 העסקת עו
. זי	 בני השמה שאינ	 מועסקי	 בסיעוד וכ� עידוד העסקת ישראלי	 בתחו	 זה"כל עוד יש בה עו

זי	 בסיעוד חסרי "של עושיוק	 מאגר ממוחשב , 2006לש	 כ# נקבע בהחלטת הממשלה מספטמבר 
עוד קבעה . זי	 נוספי	 לאר/ תהיה מותנית במיצוי כוח האד	 שבמאגר"ושהבאת עו, מעסיקי	

שלזכאי גמלת סיעוד התלויי	 בעזרת הזולת במידה רבה תינת� , 200976במאי , הממשלה בנושא זה
 .ז"א	 ה	 יעסיקו עובד ישראלי ולא עו, תוספת שעות סיעוד

1.  Ï ˘  · ˘ Á Â Ó Ó  ¯ ‚ ‡ ÓÂ Ú"Ì È ˜ È Ò Ú Ó  È ¯ Ò Á  Ì È Ê: על פי מטרות השיטה 
נקבעו בנוהל הלשכות כמה מגבלות שנועדו למנוע הבאת , החדשה ועל פי מדיניות הממשלה בנושא

זי	 בעלי אשרות כניסה לאר/ לצור# "ל בשעה שבישראל כבר מצויי	 עו"זי	 חדשי	 מחו"עו
 ההגירה תקי	 מאגר ממוחשב לש	 כ# נקבע שרשות. א# אינ	 מועסקי	 בענ$ זה, עבודה בסיעוד

זי	 נוספי	 לאר/ לעבודה בסיעוד על ידי הלשכות "והבאת עו, זי	 חסרי מעסיקי	 בסיעוד"של עו
זי	 יוכלו להירש	 למאגר בדר# שיקבע "העו. תהיה מותנית במיצוי העובדי	 שיהיו רשומי	 בו

 .והלשכות הפרטיות יהיו רשאיות לקלוט עובדי	 מהמאגר, הממונה

זי	 "ל רק א	 שיעור העו"ז חדש מחו"י3תר ללשכה פרטית להביא עו, לה שנקבעה בנוהללפי המגב
זי	 "ובתנאי ששיעור העו, זי	 בסיעוד" או פחות מס# העו0.5%שיהיו רשומי	 במאגר יהיה 

 יעד �להל�  (�97%זי	 הרשומי	 בלשכה המבקשת לא יפחת מ"המועסקי	 כדי� מקרב העו
לא יאושר ללשכות , זי	 בסיעוד" מס# העו�1%זי	 שבמאגר ל"עווהיה ויגיע שיעור ה. 77)ההשמה

 .�0.5%ל עד שיפחת שיעור	  ל"זי	 מחו"להביא עו

מדי שנה בשנה לקראת מועד חידוש ההיתרי	 ללשכות ייבדקו כל : בנוהל נקבעה מגבלה נוספת
עור והוא שיקבע את שי, על פי בדיקה זו תקבל כל לשכה ניקוד. הלשכות שפעלו בשנה החולפת

א# לשכה שלא תעמוד , ) שיעור ההבאה�להל� (ל בשנה שאחריה "זי	 שתוכל להביא מחו"העו
יצוי� שעל פי נוהל הלשכות . 78ל אלא במקרי	 חריגי	"ביעד ההשמה לא תוכל להביא עובדי	 מחו

זי	 לישראל  מיוני "לשכה רשאית להביא עו,  ועל פי חוזר הממונה מאותו חודש2010שעודכ� ביוני 
זי	 שהיו רשומי	 בלשכה בסו$ " ממספר העו10% בהיק$ שלא יעלה על 2011 ועד סו$ מאי 2010
ל מספר מרבי " יוכלו כל הלשכות להביא מחו2011ובהתא	 לכ# נקבע שעד סו$ מאי ; 201079מאי 
 .וזאת בתנאי שכול� יעמדו ביעד ההשמה, ז" עו5,113של 

 ˙�˘ ÍÏ‰Ó· „ÂÚ˘ ‰ÏÚÂ‰2009È˜‰Ï ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ‰ÏÁ‰ ¯‚‡Ó‰ ˙‡ Ì , ‡Ï ‡È‰ Í‡
Í¯Âˆ‰ È„ ‰ÎÂ¯Ú ‰˙ÈÈ‰ ,‰„È· ‰ÏÚ ‡Ï ¯·„‰Â . ˙ÏÈÁ˙·2010˙È�˘· ÂÓÈ˜‰Ï ‰ÏÁ‰ ‡È‰ . 

פירטה את עיקרי ההליכי	 והזמינה ,  פרסמה רשות ההגירה הודעה על הקמת המאגר2010במרס 
יוני	 זי	 שלא היו מועסקי	 באותה העת ושהיו בני השמה אצל מעסיקי	 לפי התנאי	 והקריטר"עו

 נדחה תארי# היעד עד 2010בתחילת יולי . 2010להירש	 למאגר עד סו$ מאי , שפורסמו בהודעה

__________________ 

 .2009 ממאי 142' החלטת הממשלה מס 76
# "ואול
 במהל/ הדיוני
 בבג, 98% נקבע שיעד ההשמה יהיה 2007בנוסח נוהל הלשכות ממאי  77

� .97%)משרדי להורידו ל)אחיעוז החליט צוות הליווי הבי
78 
ז בעל " פרטית תגיש בקשה לממונה ותוכיח כי המטופל זקוק לעוא
 לשכה,  על א- הכללי
 האמורי

 .ישקול הממונה מת� אישור חריג, זי
 הנמצאי
 באר#"כישורי
 מיוחדי
 שאינ
 נחלת העו
 התברר לרשות ההגירה שיש צור/ לתק� ולעדכ� את נתוני הלשכות שהיו 2010ע
 הפעלת המאגר ביוני  79

 
כ/ חישובו של  שיעור ההבאה  התבסס על נתוני הלשכות אי ל). ש"מת(רשומי
 במדור תשלומי
 .19.7.10)המעודכני
 ל
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 החלה רשות ההגירה להפעיל את המאגר ובמקביל פרסמה 2010בתחילת יוני . 2010סו$ אוגוסט 
הנוהל מסדיר את אופ� ).  נוהל המאגר�להל�   (80"הטיפול בעובדי	 זרי	 במאגר סיעוד"את הנוהל 

את דרכי הטיפול בהשמת	 אצל מעסיקי	 ואת תיאו	 התהלי# , זי	 הרשומי	 במאגר"טיפול בעוה
 .ע	 הלשכות הפרטיות

 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ·˘ ‰ÏÂÚ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ È�Â˙�Ó2010 ¯‚‡Ó· ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ 118ÂÚ "„·Ï· ÌÈÊ ,
 ÂÏÈ‡Â1,860ÂÚ " ‰Ó˘¯‰Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜· Â„ÓÚ Ï‰Â�‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‡Ï ÌÈÊ
¯‚‡ÓÏ ,ÏÂÓ˘¯� ‡ ; „ÂÚ ¯‚‡ÓÏ ÂÓ˘¯� ‡Ï ÔÎ1,121ÂÚ " ÌÈ‡˘¯ ÂÈ‰ ÌÈÏ‰�‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈÊ

 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú Ì˘¯È‰Ï2010 , ‰Ê „ÚÂÓÓ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‰Ó ‰ÏÏ˘� ÂÓ˘¯� ‡Ï˘Ó Í‡
ÍÏÈ‡Â . ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2010ÂÚ‰Ó ÌÈËÚÓ ˜¯ ¯‚‡ÓÏ ÂÓ˘¯� " ‡Ï‰ ÌÈÊ

ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜· Â„ÓÚ˘ ÌÈ˜ÒÚÂÓ. 

Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÏÚÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ Ì¯Â˙È‡" ˙Â¯˘‡˘ Û‡ „ÂÚÈÒ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì�È‡˘ ÌÈÊ
ÂÊ ‰„Â·Ú Í¯ÂˆÏ Ì‰Ï Â�˙È� ı¯‡Ï ‰ÒÈ�Î‰ , ÌÈ„ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú˘ ÈÓ· Ô‰ ‚Â‰�Ï „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰ÏÂ

ÂÓ˘¯� ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ¯‚‡ÓÏ ‰Ó˘¯‰Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜· ,Ì‰· ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡ ¯·Î˘ ÈÓ· Ô‰Â. 

בתחילת , על פי החישוב. ד ההשמהבכל חודש רשות ההגירה מחשבת את עמידת� של הלשכות ביע
, ל"ז מחו"ביעד ההשמה והיו רשאיות להביא עו) 76%( הלשכות 125 מתו# 95 עמדו 2010ספטמבר 

) 21% (26: אשר לכל היתר. וזאת בכפו$ לכמות המרבית שאושרה לה	 על פי חישוב שיעור ההבאה
ל בשל סייג "זי	 מחו"א עושתי לשכות אחרות לא היו רשאיות להבי, לשכות לא עמדו ביעד ההשמה
שכל עוד לא הפעילה , ואול	 יצוי�. ועוד שתי לשכות היו לא פעילות, בהיתר שהטיל עליה� הממונה

הרשות את המאגר באופ� שיטתי היא לא יכלה לאכו$ על הלשכות עמידה ביעד ההשמה ולהגביל� 
 .ל"זי	 מחו"בהבאת עו

 È�ÂÈ „Ú˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2010¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ‰ÏÈÚÙ‰ ‡Ï  Ï‰Â�· ˙Â¯ÎÊ�‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙‡ ‰
¯‚‡Ó‰ ,ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Â„ÚÂ�˘"ÂÁÓ ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈÊ" ¯ÊÚÈ‰Ï ¯˘Ù‡ „ÂÚ ÏÎ Ï

ÂÚ·"ı¯‡· ÌÈ‡ˆÓ� ¯·Î˘ ÌÈÊ ,ÂÚ‰ ˙ÂÓÎ ‰Ï·‚Â‰ ‡Ï ÏÚÂÙ·Â" Â‡È·‰ ˙ÂÎ˘Ï‰˘ ÌÈÊ
ÂÁÓ"Ï .ÂÊÓ ‰¯˙È ,È‡˘ ‰ÏÚ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÈÎÓÒÓÓ-ÂÚ· ‰Ú‚Ù Û‡ ¯‚‡Ó‰ ˙ÏÚÙ‰" ÌÈÊ

È�· ÂÈ‰Â ı¯‡· Â‰˘˘È‡ Ï˘· Í‡ ‰Ó˘‰ -ÌÈ˜ÈÒÚÓ Ïˆ‡ ı·˙˘‰Ï Â˘˜˙‰ ¯‚‡Ó‰ ˙ÏÚÙ‰. 

‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,  „ÚÂ�˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂ�‚�Ó‰ ‡Â‰ ¯‚‡Ó‰
ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ·‚‰ÏÂ ˙ÒÂÂÏ"„ÂÚÈÒ‰ Û�Ú· ˘Â˜È·‰ ÈÙÏ ı¯‡· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈÊ . ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯

Â È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÂÏÈÚÙ‰Ï È„Î ˘¯„�‰ ÏÎ ˙‡ ‰˘Ú˙ ‰¯È‚‰‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ Â˙ÂÚˆÓ‡· ÏÈ·‚˙
ÂÚ‰"ÂÁÓ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ Â‡È·È˘ ÌÈÊ"Ï. 

 מסרה למשרד מבקר המדינה שבתקופה הקרובה היא 2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
זי	 שאינ	 מועסקי	 בסיעוד א# עומדי	 "מתכוונת לצאת שוב במבצע פרסו	 שיבהיר לעו

באר/ לצור# עבודה בסיעוד עליה	 להירש	 כי כדי שיוכלו להישאר , בקריטריוני	 להירש	 למאגר
 לאחר הקמת המאגר וסיו	 הסדרת מעמד	 של � 2010הרשות ג	 מסרה שמסו$ אוגוסט . למאגר

רשות ההגירה , אשר ליעד ההשמה.  נעשית אכיפה נגד חסרי מעמד חוקי במדינה�זי	 בסיעוד "העו
חדשה הוחלט לעשות זאת מסרה כי בשל החידושי	 הרבי	 והקשיי	 הכרוכי	 בהפעלת השיטה ה

הרשות הסבירה שא$ כי יעד . ואחת הדוגמאות לכ# היא מימוש יעד ההשמה, בהדרגה ובזהירות
 כדי שמטופלי	 לא 2010נדחה יישומו עד קי/ , ההשמה הוא חלק עקרוני ויסודי של שיטת ההעסקה

 .ל"זי	 מחו"ייפגעו מהגבלת הבאת	 של עו

__________________ 

 .2010 מעודכ� לסו- מאי 5.3.0003' נוהל מס 80
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 È�ÂÈÓ Ì‚˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2010 ,‰Ó˘‰‰ „ÚÈ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ „ÚÂÓ , ‡Â‰ ÔÈ‡
 ¯ÙÒÓ ˙ÂÒÈÂÂÏÂ ˙ÂÏÈÚÈ· ˙ÂÎ˘Ï‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ‡È·‰Ï ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ ‡Ï‡ ÌÈÏÙÂËÓ· ÚÂ‚ÙÏ ¯ÂÓ‡

ÂÚ‰"ÂÁÓ Â‡·ÂÈ˘ ÌÈÊ"ÂÚ ÌÈÈÂˆÓ „ÂÚ ÏÎ Ï"ı¯‡· ‰Ó˘‰ È�· ÌÈÊ . „ÚÈ ˙ÏÚÙ‰ Ì‚ ÔÎÏ
ÌÈÏÙÂËÓ· ÚÂ‚ÙÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ ‰Ó˘‰‰. 

2. ˙ ˜ Ò Ú ‰ Ï  È Ï Î Ï Î  ı È ¯ Ó ˙Â Ú  Ì Â ˜ Ó ·  È Ï ‡ ¯ ˘ È  „ · Â Ú  "Ê: #בהמש 
זי	 ולעידוד העסקת	 של עובדי	 ישראלי	 בתחו	 "למדיניות הממשלה לצמצו	 מספר העו

 כי מי שזכאי לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי ותלוי 2009החליטה הממשלה במאי , הסיעוד
בלבד שהוא מעסיק ו", בעזרת הזולת במידה רבה תינת� לו תוספת שעות סיעוד לפי המדדי	 שקבעה

חוק ". או שאינו מממש היתר להעסקת עובד זר, עובד ישראלי ואינו בעל היתר להעסקת עובד זר
ז יקבל תוספת " שמי שאי� בידו היתר או שההיתר הותלה והוא אינו מעסיק עו81הסיעוד תוק� כ#

שבעל היתר , לצור# יישו	 הלי# זה הוסדר בי� רשות ההגירה ובי� המוסד לביטוח לאומי. כאמור
ז הזכאי לתוספת האמורה ומעוניי� להעלות את סכו	 גמלתו חות	 על טופס של רשות "להעסקת עו

ורשות ההגירה מעבירה את המידע , ) הקפאת היתר�להל� (ההגירה שהוא מוכ� להקפיא את ההיתר 
 .82באופ� מקוו� למוסד לביטוח לאומי

  היתרי	 מוקפאי	  1,649 היו 2009דצמבר מנתוני יחידת הסיעוד שברשות ההגירה עולה כי בסו$ 

יוצא אפוא שלמרות התמרי/ הכלכלי .  ההיתרי	 התקפי	 שהיו ברשות הקשישי	47,613מס# ) 3%(
 .שיעור נמו# בלבד מבעלי ההיתר בחר באפשרות זו, ז"להעסיק עובד ישראלי במקו	 עו

¯Á·˘ ¯˙È‰‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÍÂÓ�‰ Ì¯ÂÚÈ˘ ÁÎÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡ Ïˆ�Ï Â
¯ÂÓ‡‰ ÈÏÎÏÎ‰ ıÈ¯Ó˙‰ , „¯˘Ó ÌÚÂ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰ÁÂÂ¯‰ ,‰ÏÈ‰˜· ÌÈ˘È˘˜· ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ , Â�Á·ÈÂ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Â˜„·È
ÂÚ ÌÂ˜Ó· ÈÏ‡¯˘È „·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ¯˙È‰‰ ÈÏÚ· ˙‡ „„ÂÚÏ ¯˘Ù‡ „ˆÈÎ"Ê. 

למשרד מבקר המדינה שהתמרי/ הכלכלי האמור  מסרה 2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
ואילו הרשות אינה אלא מתווכת בעניי� , נקבע בתוכנית של משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי

 .היא מודיעה למוסד על מעסיקי	 שהקפיאו את היתריה	: זה

כי מספר ההיתרי	 המוקפאי	 איננו , המוסד לביטוח לאומי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
דד טוב די הצור# לבדיקת יעילותו של התמרי/ הכלכלי משו	 שיש ג	 זכאי	 להיתר שדחו את מ

 .ועל כ� אי� ה	 נכללי	 ברשימת המקפיאי	, הוצאתו

ıÈ¯Ó˙‰ ÔÈÈ�Ú· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ,˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙ÙÒÂ˙˘-
˙ÂÚ˘ ·Â¯ Í˘Ó· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ˘È˘˜Ï ÚÂ·˘· ÏÂÙÈË ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡ ‰ÓÓÈ‰ - ‰· ÔÈ‡ 

ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï Â˙Â‡ÎÊ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ˘È˘˜Ï È‡„Î ‰È‰È Â�ÚÓÏ˘ ˘ÓÓ Ï˘ ıÈ¯Ó˙ ÌÂ˘Ó"Ê. 

וקשה , 2009משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שמת� התמרי/ הכלכלי החל בשנת 
משרד האוצר הוסי$ שסוגיית התמרי/ . להסיק מסקנות בדבר יעילותו על בסיס תקופה כה קצרה

בדיוני	 אלו . עסקת ישראלי	 נדונה בישיבות ועדת המשנה בראשות נציג משרד האוצרהכלכלי לה
 .ובמידת הצור# ייקבעו דרכי	 לשיפורו, נבחנת יעילות התמרי/

__________________ 

תיקוני חקיקה ליישו
 התכנית הכלכלית לשני
 (התיקו� נעשה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית  81
 .2009יולי , 2203ח "ס, 2009)ט"התשס, )2010) ו2009

 .לי/ המאפשר לזכאי להיתר לחזור בו מההקפאהכ� נקבע ה 82
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 זרי
 בתחו
 הסיעוד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÏÎÏÎ‰ ıÈ¯Ó˙‰ ÏÏ‚·˘ ‰˜ÒÚ‰ ¯˙È‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ˘È Ì‡ Ì‚
Â˘˜·Ï ‡Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Â¯Á· , Ï˘ ËÚÂÓ ¯ÂÚÈ˘ ˜¯ ˙‡Ê ÏÎ·3%¯˜Ó  Â‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈ‡ÎÊ‰ ·
‰Ê ıÈ¯Ó˙· ¯ÊÚÈ‰Ï Â¯Á· ¯˙È‰ . ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ï ·Ï ÌÈ˘·Â ÍÎ Ï˘·) ˙ÙÒÂ˙‰ ÔÈ‡˘

‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ·Â¯ Í˘Ó· ÚÂÈÒÏ ˜Â˜Ê˘ ÈÓÏ ˙˜ÙÒÓ ( ÔÂÁ·Ï ‡˘Â�· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ
¯˙È‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ¯Á·˘ ÈÓ ˙‡ Ì‚ ÚˆÂÓ‰ ıÈ¯Ó˙‰ ÏÂˆÈ�Ï „„ÂÚÏ ¯˘Ù‡ „ˆÈÎ , È„Î ˙‡ÊÂ

ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ"ÌÈÊ. 

 

 

 זי� בסיעוד "היתרי� ללשכות פרטיות ופיקוח עליה� ועל מעסיקי עו

זי	 לעבודה בסיעוד יביאו לישראל לשכות פרטיות העוסקות א# "בשיטה החדשה נקבע שאת העו
 .וה� יהיו נתונות לפיקוח הדוק, זי	 בתחו	 הסיעוד"בתיוו# ובטיפול בעו, ורק בהבאה

 

 היתרי� ללשכות פרטיות

אלא א	 כ� נית� לה היתר , ז"התעסוקה אוסר על לשכה פרטית לעסוק בתיוו# עבודה לעוחוק שירות 
בנוהל הלשכות צוי� שהוראות הנוהל נקבעו . 83מיוחד לכ# מאת שר הפני	 ובתנאי	 שקבע בהיתר

כתנאי	 למת� היתרי	 ללשכות על ידי בעל סמכות ברשות ההגירה שהואצלו לו סמכויות השר 
הממונה , על פי נוהל זה). 84 הממונה�להל� (מתוק$ סמכותו , ירות התעסוקהלעניי� זה לפי חוק ש

, יפעל באופ� שוט$ להבטיח את עמידת הלשכות בהוראות חוק שירות התעסוקה ובהוראות הנוהל
יבצע בדיקות ;  בקשות להיתרי	� בעצמו או באמצעות עובדיו �ובי� היתר הוא יקבל ויבדוק 

לגרוע , ויהיה רשאי להוסי$ תנאי	 להיתר או לנוהל; גו$ מוסמ# אחר בעצמו או בשיתו$ �וביקורות 
 .מה	 או לשנות	

הפועל במסגרת רשות ההגירה יקבל ) ש" מת�להל� (שמנהל מדור תשלומי	 , עוד נקבע בנוהל
הוראות וחוזרי	 מחייבי	 , דיווחי	 ורישומי	 מהלשכות הפרטיות ויפרס	 מדי פע	 בפע	 הנחיות

שעיקר	 שינויי	 ברישומ	 של מעסיקי	 ושל , ווחי	 שהלשכות מחויבות בה	הדי. לעדכו� הנוהל
 �כל לשכה , 85ש הפזורי	 ברחבי האר/"מועברי	 באופ� מקוו� לעשרה מדורי מת, זי	 בלשכה"עו

ש מועבר באופ� מקוו� מדי יו	 ביומו ללשכות "המידע שנצבר במת. למדור שהיא משויכת אליו
מערכת (� באופ� ידני למערכת הממוחשבת של משרד הפני	 ואחר כ# הוא מוז, רשות ההגירה

ש מעביר ללשכות רשות ההגירה משמש אחד ממקורות המידע שלשכות "המידע שמת"). אביב"
 .ז או לצור# הארכת	"רשות ההגירה מסתמכות עליה	 לצור# מת� אשרה ורישיו� עבודה לעו

על פי הנדרש בנוהל או על , ת בסיעודעל ריכוז הטיפול בסוגיות הקשורות לתפקוד הלשכות הפרטיו
 ). מרכז לשכות�להל� " (מרכז לשכות פרטיות בסיעוד"מופקד ברשות ההגירה , פי דרישות הממונה

__________________ 

כמו כ� לפי , ת"ע של החוק נית� ההיתר על ידי שר התמ"עד תיקו� תש.  לחוק שירות התעסוקה65סעי-  83
חלה בעבר חובה על הלשכה ג
 לקבל רישיו� לתיוו/ כוח אד
 מאת ,  לחוק שירות התעסוקה63סעי- 

 .ה מחובה זוע ואיל/ היא פטור"א/ מתיקו� תש, ת"שר התמ
ת וה� שר הפני
 סמכות זו למי שהופקד " ועד מועד סיו
 הביקורת האצילו ה� שר התמ2009מאוגוסט  84

משמע ". הממונה"ע הוגדר "אשר בתיקו� תש, ז"יג לחוק עו1לפי סעי- , ז"על מת� היתר להעסקת עו
קוד
 לכ� . רטיתשבכל אותה תקופה הממונה הוא בעל הסמכות למת� היתר ג
 למעסיק וג
 ללשכה פ

 .הואצלה הסמכות למת� היתר ללשכות פרטיות לממונה סיעוד ארצי

85 � .אביב)רחובות ותל, תקווה)פתח, עפולה, נתניה, ירושלי
, חיפה, חדרה, שבע)באר, בערי
 אשקלו
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1. ˙ Â Î ˘ Ï Ï  Ì È ¯ ˙ È ‰ ‰  Ô ˙ Ó ·  Ï Â Ù È Ë ‰  Í È Ï ‰  לצור# מת� ההיתר או חידושו על :˙
. חו	 הסיעודזי	 בת"בתיוו# ובטיפול בעו, הרשות לבדוק הא	 הלשכה אכ� עוסקת א# ורק בהבאה

כגו� את חוסנה הכספי , כמו כ� עליה לבדוק את עמידת הלשכה בתנאי	 האחרי	 הנזכרי	 בנוהל
 .ואת עמידת נושאי המשרה שבה בדרישות המקצועיות הנדרשות

 עד תחילת �וזאת לשנה ,  ניתנו לראשונה היתרי	 ללשכות פרטיות2008בסו$ אוגוסט , כאמור
 הודיע הממונה שסיו	 שנת 2009ממונה סיעוד ארצי מיולי ואול	 בחוזר של . 2009ספטמבר 

ולכ� ההיתרי	 שבידי הלשכות המורשות , הפעילות הראשונה מחייב היערכות מיוחדת של הרשות
באותה הדר# הוארכו היתריה� של . 2009 עד סו$ דצמבר �יוארכו הארכה גורפת בארבעה חודשי	 

 בי� היתר משו	 שעדיי� לא הסתיימו הליכי תיקונו ,2010 עד סו$ יוני �כלל הלשכות עוד פעמיי	 
 כבר נכנס 2010וא$ כי מאפריל ,  הודיע הממונה שנוהל הלשכות עודכ�2010ביוני . 86ז"של חוק עו
 עד סו$ ספטמבר �ע לתוקפו הודיע הממונה שהיתרי הלשכות יוארכו באותה הדר#  "תיקו� תש

ה זו צוי� ג	 שהלשכות רשאיות לבקש הארכה בהודע). 2010 הודעת הממונה מיוני �להל�  (2010
לצור# זה ה� התבקשו למלא טופס ; 2010�2011 הארכת היתר לשנת  �נוספת על זו שניתנה לה� 

יצוי� שרק באותה הודעה . 2010בקשה למת� היתר על נספחיו ולהגישו למרכז לשכות עד  סו$ יולי 
 .כה פרטית בתחו	 הסיעודניתנה ג	 ללשכות חדשות האפשרות לבקש היתר להפעלת לש

‰�Â˘‡¯Ï ˙ÂÎ˘ÏÏ ÌÈ¯˙È‰‰ Â�˙È�˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , Í˘Ó· Û¯Â‚ ÔÙÂ‡· ÂÎ¯‡Â‰ Ì‰
‰�˘Î , ÏÎ· Ô˙„ÈÓÚ ÏÚ ˘„ÁÓ ¯È‰ˆ‰ÏÂ ·ÈÈÁ˙‰Ï È�Ë¯Ù ÔÙÂ‡· Â˘¯„� ‡Ï ˙ÂÎ˘Ï‰Â

˙ÂÎ˘Ï‰ Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈ‡�˙‰. 

מבקר המדינה שהלשכות חתמו בעת קבלת  מסרה למשרד 2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
החוזרי	 , הנהלי	, כי ה� מתחייבות לקיי	 את כל החוקי	, כתנאי לקבלת	, ההיתרי	 לראשונה

לדברי . והתקנות הרלוונטיי	 וכ� לדווח לרשות על כל שינוי בתו# שבעה ימי	 מיו	 התרחשותו
היסוד של הלשכות או בפיקוח לכ� הארכת ההיתרי	 באופ� גור$ לא פגעה במילוי חובות , הרשות

 .והאכיפה של הרשות בנוגע ללשכות

משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי שינוי ההנחיות בעניי� הלי# חידוש ההיתרי	 
 .נעשה שלא בידיעתו ושלא על דעתו

È�Ë¯Ù ÔÙÂ‡· ÌÈ¯˙È‰‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ·Â˘Á˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ‰˙�ÈÁ· ÍÂ˙Ó
‰Î˘Ï ÏÎ ,‡ÏÂ‰�ÂÓÓ‰ ‰˘ÚÂ ¯ÊÁ˘ ÈÙÎ Û¯Â‚ ÔÙÂ‡·  ,ÂÏ Ì‚ ¯Â¯· ‰È‰ ¯·„‰Â . ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï

ÍÎ ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ‰ ˙Â„·ÂÚ :„·Ï· ˙Á‡ ‰�˘Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Â�˙È� ÌÈ¯˙È‰‰ ; Í¯„· Ì‰È˙ÂÎ¯‡‰
ÂÊ Í¯„· ‡Ï˘ ÌÎÈ¯‡‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ˙Â˘¯‰ È¯·Ò‰· ÂÂÏ ‰¯ÂÓ‡‰ ; ˘Â„ÈÁ ˙‡¯˜Ï

 ¯·ÓËÙÒ· ÌÈ¯˙È‰‰2010 ÈÏÚ·Â ˙ÂÎ˘Ï‰ Â˘¯„�  ˙¯„Ò ˘„ÁÓ ‡ÏÓÏ ‰Î˘Ï· ÌÈ„È˜Ù˙
ÌÈ�Â˘ ÌÈ‡˘Â�· ˘„ÁÓ ·ÈÈÁ˙‰ÏÂ ¯È‰ˆ‰Ï Â˘˜·˙‰ Ì‰·Â ÌÈÒÙË .¯ÚÂÈ „ÂÚ , Ì�Ó‡˘

ÌÈ˜ÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Â·ÈÈÁ˙‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ,ÌÈÏ‰�‰ , ˙Â�˜˙‰Â ÌÈ¯ÊÂÁ‰
ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ ÍÂ˙· ÈÂ�È˘ ÏÎ ÏÚ ÁÂÂ„ÏÂ ‡˘Â�· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ , ¯Â„ÒÂ È˙ËÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ Ï·‡

Ù ‰˜È„· ˙ÂÚˆÓ‡·¯ÂÓ‡ ‰È‰ ˙È�Ë¯ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÎ· Â„ÓÚ Ô‰ ÔÎ‡ Ì‡ ÔÂÁ·Ï
‰Ï‡‰ , ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·Â-¯˙È‰‰ ˙Î¯‡‰Ï Ú‚Â�· ËÈÏÁ‰Ï  . ‰Î¯‡‰‰ Ï˘· Ú�Ó� ‰ÊÎ ÁÂ˜ÈÙ

ÌÈ¯˙È‰‰ Ï˘ ˙Ù¯Â‚‰. 

__________________ 

86  
)ט"התשס, )העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדי
 זרי
) (13' תיקו� מס(הצעת חוק עובדי
 זרי
2009. 



 291 עובדי
 זרי
 בתחו
 הסיעוד

2. ˙ Â Î ˘ Ï ‰  Ï „ Â ‚  ˙ Ú È · ובי� היתר נקבע ,  נוהל הלשכות כולל הנחיות בדבר גודל�:˜
וכ� שלא יינתנו היתרי	 לתאגידי	 קשורי	 או , ובלתי תלוישעל כל לשכה לפעול באופ� עצמאי 

 .עקי$ או באמצעות גופי	 חיצוניי	,  באופ� ישיר�לתאגידי	 הפועלי	 מתו# תיאו	 ביניה	 

ה )א( כ ש ל ל  ש י  ר ע ז מ ה ה  ל ד ו היתר של לשכה תק$ כל עוד ,  על פי נוהל הלשכות:ג
היה מספר , שיקבע הממונה, פהא	 במש# תקו; זי	 לפחות" עו�200 מעסיקי	 ו200רשומי	 בה 

 .הממונה רשאי לבטל את ההיתר, הרשומי	 בה פחות מזה

מפסק הדי� עולה שהמדינה . / אחיעוז"הוראה זו נכללה בנושאי	 שעליה	 עתרו העותרי	 בבג
הסבירה שההוראה נועדה למנוע פיצול יתר של השוק לחברות קטנות וכ# לאפשר לה לקיי	 מער# 

, משרדי לעניי� השיטה החדשה החליט�וד נמסר לבית המשפט שצוות ליווי בי�ע. פיקוח ובקרה יעיל
ולקראת שנת ההיתר השנייה , שתינת� ללשכות ארכה של שנה להגיע להיק$ האמור, בי� היתר

 .יישקל באופ� פרטני עניינה של כל לשכה פרטית שלא עמדה בתנאי זה

באופ� פרטני במהל# השנה שבה ניתנו כמוהו כשאר הנושאי	 שלא טופלו , ג	 נושא זה לא טופל
, 2010רק בעדכו� נוהל הלשכות ביוני . ללשכות אישורי	 גורפי	 להארכת ההיתרי	 שברשות�

עוג� העיקרו� שיש להפעיל שיקול דעת בנוגע לכל לשכה , כשנתיי	 וחצי לאחר פסק הדי� האמור
, 2010עתו מיוני בהתא	 לכ# מסר הממונה בהוד. שלא עמדה בהיק$ המזערי הנדרש בנוהל

 מעסיקי	 כנדרש והמבקשות להארי# את תוק$ �200זי	 ו" עו�200שלשכות שרשומי	 בה� פחות מ
 עליה� להגיש בקשה מנומקת לאישור חריג למרכז הלשכות עד תחילת � 2010�2011ההיתר לשנת 

ת לא תטופל בקשת הלשכה להארכ, א	 לא תוגש בקשה כאמור או שהממונה יחליט לדחותה; יולי
 .ההיתר

.  קבע הממונה אמות מידה לצור# קבלת החלטות בנוגע לגודלה המזערי של לשכה2010ביוני 
. בתנאי האמור) 45%( הלשכות 125 מתו# 56 לא עמדו 2010מנתוני רשות ההגירה עולה שביוני 

 הלשכות �53ול;  הלשכות לא הגישו לרשות ההגירה בקשה מנומקת לאישור חריג56שלוש מתו# 
שש לשכות קיבלו : נת� הממונה אישור חריג לתקופות שונות, שפנו בבקשה מנומקת, האחרות

והשאר קיבלו אישורי	 , מועד חידוש ההיתרי	, 2010אישור לשלושה חודשי	 עד סו$ ספטמבר 
 .2010�2011לתקופות שונות עד סו$ ההיתר שיינת� לשנת 

ה כי על פי התחייבות המדינה  מסרה למשרד מבקר המדינ2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
 התיר הממונה דאז המש# פעילות ללשכות קטנות במקרי	 שלדעתו 2010בקי/ , / האמור"בבג

 .הצדיקו זאת

ה )ב( כ ש ל ל  ש י  ב ר מ ה ה  ל ד ו  במתכונתו המקורית של הנוהל הייתה לשכה פרטית :ג
והותר , נאי זה שונה ת2010ביוני . זמנית�זי	 בו" עו�3,000 מעסיקי	 ו3,000רשאית לרשו	 עד 

 .זמנית�זי	 בו" עו�4,000 מעסיקי	 ו4,000ללשכה להעלות את מספר	 עד 

 ¯ÙÒÓ ˙¯ÈˆÈ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ÍÏ‰Ó˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ˘ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Â‡Ó ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÎ˘Ï Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ .ÔÏ„Â‚ ˙ÂÎÊ· ·¯ ÔÂ¯˙ÈÏ ÂÎÊÈ ‰Ï‡ ,‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ „‚�ÓÂÚ 
˙ÂÎ˘Ï‰ ¯˙È Ï˘ ˙Â¯Á˙‰ ˙ÏÂÎÈ ,ÂÔ‰·˘ ˙Â�Ë˜‰ Ï˘ ¯˜ÈÚ· , „ÂÓÚÏ ÌÂÈÎ ¯·Î ˙Â˘˜˙Ó‰
¯˙È‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÛÒ‰ ˙˘È¯„· , Â˙ÁÙ˘Ó È�·Â ˘È˘˜‰ ˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚Ù Ì‚ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ

ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï·˜ÏÂ ‰Î˘Ï ¯ÂÁ·Ï. 

 שקביעת גודל� של הלשכות היא 2010אג$ התקציבי	 במשרד האוצר מסר בתשובתו מנובמבר 
מתו# רצו� לנצל את , בי� היתר, מגבלות אלו נקבעו. 2006שנת תולדה של מסקנות ועדת סובל מ

יתרו� הגודל של הלשכות כדי לצמצ	 את ההוצאות החלות על המעסיקי	 הסיעודיי	 בגלל הצור# 
 .בפיקוח צמוד ויעיל על פעילות� של הלשכות
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אה כי הממשלה רו, )ל" החשכ�להל� ( ציי� החשב הכללי במשרד האוצר 2010בתשובתו מנובמבר 
וכי , בעסקי	 קטני	 ובינוניי	 מקור חשוב ליצירת מקומות עבודה ולהפחתת שיעור האבטלה במשק

א# איפשרה לממונה לקבוע את , ועדת סובל היא שקבעה את גודלה המזערי  והמרבי של לשכה
ל שענ$ הסיעוד הוא בעל מאפייני	 מיוחדי	 "ע	 זאת ציי� החשכ.  ואיל�2008#גודלה של לשכה מ

זי	 ולית� שירותי	 להיק$ "לאפשר ללשכות פרטיות להעסיק מספר רב של עו, בי� היתר, י	המצדיק
הוא ציי� . בתנאי שלא ייפגע השירות ולא יעלה המחיר למעסיק הסיעודי, דומה של מעסיקי	

ל הוסי$ כי "החשכ. ממוקדת ופשוטה יותר, שבעקבות הגדלת הלשכות תיעשה האכיפה עליה� קלה
ולפיכ# לא תיווצר ,  של לשכות פרטיות קטנות להמשי# ולפעול בענ$לא תיפגע האפשרות
לאור כל זאת אי� סתירה בי� מדיניות הממשלה להגברת שילוב	 של , לדבריו. קרטליזציה בתחו	 זה

ל כי " הוסי$ החשכ2011בתשובתו מינואר . עסקי	 קטני	 ובינוניי	 לבי� הגדלת הלשכות הפרטיות
במשרד האוצר ולרשות ההגירה בוח� בימי	 אלו סוגיות שונות צוות משות$ לאג$ התקציבי	 
 .לרבות סוגיית גודל�, הנוגעות לפעילות� של הלשכות

 למשרד מבקר המדינה כי הפיקוח על מספר קט� 2010רשות ההגירה מסרה בתשובתה מדצמבר 
הוסיפה הרשות . יותר של לשכות גדולות יעיל ועדי$ מ� הפיקוח על מספר גדול של לשכות קטנות

והמחירי	 , כי מאחר שהמחירי	 שהלשכות רשאיות לגבות מהמעסיקי	 נקבעי	 בנוהל הלשכות
אי� חשש שצמצו	 מספר הלשכות יביא להעלאת , 87זי	 נקבעו בחקיקה"שה� רשאיות לגבות מהעו

 .מחירי	

 והמחירי	, כי בטווח הקצר אכ� ייחסכו הוצאות ניהול, משרד מבקר המדינה מציי� כי קיי	 חשש
ואול	 בטווח הארו# עלולה להיווצר קבוצה מצומצמת של לשכות פרטיות , למעסיקי	 לא יעלו

לצד יתרונותיה� של הלשכות הגדולות יחסית קיי	 חשש שצמצו	 . שישלטו בשוק בשל יתרו� לגודל
בייחוד , מספר הלשכות יפגע בהיקפ	 ובאיכות	 של השירותי	 לקשיש וביכולת עמידתו כנגד�

 .� ייפגע עקרו� התחרות ושוויו� ההזדמנויות לנותני שירותי	 אחרי	כ. בפריפריה

 È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ‰Ú·˜ Ï·ÂÒ ˙„ÚÂÂ˘ ÛÈÒÂÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó)È¯Â˜Ó‰ ( Ï˘
ÂÚ‰Â ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰" ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰˙‚‡„ ÍÂ˙Ó ‰Î˘Ï· ÌÈÓÂ˘¯ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ‰ ÌÈÊ

ÂÚÏÂ ˜ÈÒÚÓÏ"˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ Ï˘ ˜Â„‰ ÁÂ˜ÈÙÏÂ Ê .‰ ‰ÏÁ‰ ‰ËÈ˘‰ ˙ÏÚÙ
 ¯·ÓËÙÒ· ˜¯2008 ,¯ÂÓ‡ÎÂ ,‰ÓÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ,ÌÈ‡˘Â�‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â :

˘È˘˜Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘ ,ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ  ÏÚ ‰¯ÈÓ˘"˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â Ê . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,‰ÎÂ„Ó‰ ÏÚ ·˘ÂÈ Û˙Â˘Ó ˙ÂÂˆ˘ ¯Á‡Ó , ˙‡ Ì‚ ÔÁ·È ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È

˘Ï‰ Ï„Â‚ ÈÂ�È˘ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰˜ÈÒÚÓÏ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ˙ÂÎ , ˙Â�Ë˜ ˙ÂÎ˘Ï Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈ ˙‡
 ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ ÏÚÂÙ· Á˜ÙÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡Â „Â¯˘Ï- ‰ËÈ˘‰ ˙Â¯ËÓ· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ· ˙‡Ê ÏÎ 

‰ÒÈÒ··˘ ˙È˙¯·Á‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ È„ÚÈ·Â , ˙ÚÈ�ÓÂ ˙Â¯Á˙‰ ÔÂ¯˜Ú ¯ÂÓÈ˘ Ô‰˘
ÌÈÈ�Â�È·Â ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˙Â¯È˘ È�˙Â� Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘Â ‰ÈˆÊÈÏË¯˜. 

 

זי� בסיעוד"לשכות פרטיות ועל מעסיקי עופיקוח על 
88
  תמונת מצב� 

1. ‰ Ù È Î ‡ ‰ Â  Á Â ˜ È Ù ‰  ˙ Â È Â Î Ó Ò:" חוק עו	בי� , ז וחוק שירות התעסוקה מסדירי
 היו הפיקוח 2008עד ספטמבר . זי	"את סמכויות הפיקוח על לשכות פרטיות ועל מעסיקי עו, השאר

 במסגרת 2008מספטמבר . ת"תמז שפעלה במשרד ה"והאכיפה בתחו	 זה בידי יחידת הסמ# לעו

__________________ 

תשלומי
 ממבקש עבודה בקשר לתיוו/ ( בתקנות שירות התעסוקה 3הארכת תוקפה של תקנה ) בשל אי 87
ז בגי� הבאתו " אי� הלשכות רשאיות לגבות תשלו
 מעו2010מספטמבר , 2006)ו"התשס, )עבודה

 .ל"מחו

 .זי
 בסיעוד"הבדיקה לא כללה את הפיקוח ואת האכיפה על עו 88
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הקמתה של רשות ההגירה הועברו חלק מהמפקחי	 של יחידת הסמ# אל רשות ההגירה במשרד 
ביצעו את הפיקוח , 2010שנכנס לתוק$ באפריל , ז"ע של חוק עו"ומאז ועד תיקו� תש, הפני	

 .ת וממשרד הפני	"והאכיפה מפקחי	 ממשרד התמ

ז בי� משרד "ז סמכויות האכיפה בתחו	 העו"לקו בחוק עובמסגרת תיקו� החקיקה האמור חו )א(
בחלוקה זו ניתנה למשרד הפני	 סמכות בלעדית בנושא הפיקוח המינהלי . ת"הפני	 למשרד התמ

) ז והיתר לקיי	 לשכה פרטית"בה	 היתר להעסקת עו(והפלילי על קיו	 תנאי ההיתרי	 לסוגיה	 
זי	 "ה סמכות בלעדית על תנאי העסקת	 של העות ניתנ"למשרד התמ. ופיקוח על העסקה ללא היתר

ועל זכויותיה	 הסוציאליות הנובעי	 מחוקי העבודה שבסמכות האג$ לאכיפת חוקי עבודה 
 .89ת"שבמינהל הסדרה ואכיפה במשרד התמ

„¯˘Ó ÏÎÏ ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÈ„ÚÏ·‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ ÛÒÂ� , ˙ÂÈÂÎÓÒ ˜ÂÁ· Â�˜Â‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘Ï
˙ÂÏÈ·˜Ó ÁÂ˜ÈÙ ,Ï ÂÏÎÂÈ Ì‰ Ô‰ÈÙÏÌÈ‡˘Â�‰ Ì˙Â‡ ÏÚ Á˜Ù , ˙„ÓÚ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì‰·

ÂÚÏ ÌÈÓÏÂ‰ ÌÈ¯Â‚Ó"È‡ÂÙ¯ ÁÂËÈ· ˙¯„Ò‰ ÏÚÂ Ê. 

 ¯·Ó·Â�· ˙Ò�Î‰ Ï˘ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Â ÌÈ�Ù‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈ„·2009 Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· 
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÚÈ·‰ ¯ÂÓ‡‰ ˜ÂÁ‰ ,‡˘Â�· ‰˜È˜Á‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ‰ÂÂÈÏ˘ , ˙‡

ÂÁ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÂˆÈÙÓ Â˘˘Á˜. 

ת להסכמה " הגיעו משרדי הפני	 והתמ2010ממסמ# של רשות ההגירה הועלה שביוני  )ב(
בנוגע לטיוטת נוהל שנועד להסדיר את גזרת הפעילות של כל משרד ואת תיאו	 דרכי העבודה 

הכלל המרכזי שנקבע בטיוטת נוהל זה הוא שכל משרד יטפל בתלונות וייזו	 אכיפה . ביניה	
 יטפל �בנושאי	 שבה	 ניתנה למשרדי	 סמכות מקבילה ; בה	 סמכות בלעדיתבנושאי	 שניתנה לו 

יעביר , ת"וא	 במהל# טיפולו יעלו נושאי	 שה	 בסמכותו הבלעדית של משרד התמ; משרד הפני	
, כ� הוסדרו בטיוטת הנוהל דרכי העברת מידע בי� המשרדי	. משרד הפני	 את הנושא הזה לטיפולו

 .זמנית באותה בעיה�ניה	 בובי� השאר כדי שלא יטפלו ש

שפיצול הסמכויות אכ� יוצר , 2010ת מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר "משרד התמ
כבר כעת עולות . הנוהל שגובש הוא ראשוני. מורכבות רבה בעבודת השטח ומחייב תיאו	 יו	 יומי

 .ו� בה�ובכוונת אנשי המקצוע משני המשרדי	 להיפגש ולד, סוגיות שלא הוזכרו בו

2. ‰ Ù È Î ‡ ‰ Â  Á Â ˜ È Ù ‰  È Ù Â  יחידות הפיקוח והאכיפה על לשכות פרטיות ועל מעסיקי :‚
ובראש כל מחוז אמור , פועלות ברשות ההגירה בארבעה מחוזות)  פיקוח ואכיפה�להל� (זי	 "עו

ואול	 במועד הביקורת היו רק שני ממוני מחוזות ).  ממונה המחוז�להל� (להיות ממונה על האכיפה 
שמילא ג	 את תפקידיה	 של ממוני מחוז המרכז , ונה מחוז ירושלי	 וממונה מחוז הצפו� ממ�

 .ומחוז הדרו	

 למשרד מבקר המדינה שבתקופת 2011 ומינואר 2010רשות ההגירה מסרה בתשובותיה מדצמבר 
ת לרשות ההגירה היה קושי למנות "הביניי	 בטר	 הסתיי	 תהלי# העברת יחידת הסמ# מהתמ

הרשות תאייש את המשרות החסרות לכשתסתיי	 קביעת המבנה הארגוני . זיי	 חדשי	ממוני	 מחו
 .וא	 יימצא שיש צור# בכ#, של מינהל האכיפה והזרי	 ברשות

3. ˙ Â Î ˘ Ï  Ï Ú  ˙ È Ï ‰ � È Ó  ‰ Ù È Î ,  מת� ההיתרי	 ללשכות כרו# בפיקוח על פעילות�:‡
דות בהוראות של חוק ובנוהל הלשכות נקבע שהממונה יפעל באופ� שוט$ להבטיח שהלשכות עומ

שהממונה יבצע בלשכות בדיקות , בי� היתר נקבע בנוהל. שירות התעסוקה ושל נוהל הלשכות
__________________ 

 לא בנושא התארגנות
 )ת "מינהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד התמהביקורת לא כללה בדיקה ב 89
ראו (ע של החוק ולא בנושא מעורבות
 בעבר בכל הקשור לאכיפה על הלשכות "בעקבות תיקו� תש

� ).להל
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 ויטפל בתלונות שהוגשו נגד � בעצמו או באמצעות עובדיו או בשיתו$ גו$ מוסמ# אחר �וביקורות 
 �להל� (הממונה יאפשר לה להשמיע את טענותיה , א	 יעלה חשד שלשכה הפרה הוראות. לשכות

יהא רשאי , וא	 ימצא שהיא אכ� הפרה הוראות, 90על פי חוק שירות התעסוקה, )עריכת שימוע
 .להתנות או לא לחדש את ההיתר שנית� לה, להגביל, להתלות, לבטל

 טיפל 2009ועד אמצע שנת , המועד שבו החלה הפעלת השיטה החדשה בסיעוד, 2008מספטמבר 
בנושאי	 שהאג$ טיפל . ת"ג$ רישוי והסדרה שבמשרד התמבמכלול הנושאי	 הנוגעי	 ללשכות א

ובכלל	 שינויי	 הנוגעי	 לבעלי תפקידי	 , מת� אישורי	 לשינויי	 לפי בקשות הלשכות: בה	
ריכוז ; טיפול בתלונות נגד לשכות; ס אחראי"ל או עו"מנכ, למשל בעל מניות, בכירי	 בלשכה

קבלת החלטות מינהליות ;  בעקבותיה�אחריות לשימועי	 שנעשו; הממצאי	 מבדיקת הלשכות
ע של "שהלשכות היו חייבות בה� כתנאי מקדמי לקבלת היתר עד תיקו� תש (91בנוגע לרישיונות

 הועבר הטיפול בנושאי	 השוני	 בהדרגה מאג$ רישוי והסדרה שבמשרד 2009מאמצע שנת ). החוק
 תות למת� הרישיונות את הסמכ" האציל שר התמ2010בסו$ ינואר . ת אל רשות ההגירה"התמ

ת אל רשות " הועבר הטיפול בכל הנוגע ללשכות הפרטיות ממשרד התמ2010ומפברואר , לממונה
 .על ריכוז הטיפול בסוגיות הקשורות ללשכות מופקד מרכז הלשכות שברשות. ההגירה

)‡( ÊÂÁÓ‰ ‰�ÂÓÓ ¯ÒÓ ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ‰˙˘Ú�˘ ‰˜È„·· , ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ‡Â‰˘
Â ÔÂÙˆ‰ ˙ÂÊÂÁÓÌÂ¯„‰ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ�Ï , ÔÈ‡ Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÎ· ÈÎ

ÂÚ‰ È˜ÈÒÚÓ ÏÚÂ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰"˘‡¯Ó ÂÚ·˜�˘ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ È„ÚÈ ÈÙ ÏÚ ÌÂÊÈ ÌÈÊ ,
ÊÂÁÓÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ Ú„ÈÓÂ ˙Â�ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ‰˘Ú� ‡Ï‡. 

 ושעל פיה� ,בבדיקה אצל מרכז הלשכות עלה שתלונות או ידיעות הנמסרות לו בדבר לשכה כלשהי
 אלה מועברות לבדיקת המחוז שאליו �הנוהל או תנאי ההיתר , אי� היא עומדת בהוראות החוק

אבל לא ניהל , מרכז הלשכות שמר העתקי	 מהחומר שהעביר למחוזות. שייכת הלשכה הפרטית
, השלב שבו נמצא הטיפול, מתי הועבר, רישו	 מסודר המאפשר לדעת לאיזה מחוז הועבר הטיפול

 בנה מרכז הלשכות טבלה 2010בעקבות הביקורת ביולי .  התקבלו מהמחוז תוצאות הטיפולוהא	
 .שנועדה לעקוב אחר מצב הטיפול בפניותיו למחוזות הפיקוח והאכיפה

א	 לשכה פרטית חשודה בהפרת , לפי חוק שירות התעסוקה ולפי נוהל הלשכות, כאמור )ב(
על הממונה לערו# לה ,  כלשכה פרטית בסיעודהנוהל או תנאי ההיתר שנית� לה, הוראות החוק

ולאפשר לה לטעו� )  כתב שימוע�להל� (לצור# השימוע עליו להודיע לה בכתב על החשד . שימוע
, להתלות, הוא יוכל לסייג, א	 סבר הממונה שיש מקו	 לכ#, לאחר מכ�. א$ ה	 בכתב, את טיעוניה

 .להתנות או לבטל את ההיתר שנית� לה

 125 מתו# 15בדיקת� של , 2010שמסר מרכז הלשכות למשרד מבקר המדינה ביולי על פי נתוני	 
וממוני , שהיו רשומות ברשות ההגירה העלתה כי לכאורה ה� הפרו הוראות שונות) 12%(הלשכות 

 .המחוזות המליצו לערו# לה� שימוע כדי לברר את החשדות

ÈÙ‰ ˙ÂÊÂÁÓ Â˘·È‚ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â ÁÂ˜
Ô„‚� ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„˘Á‰ ¯Â¯È· Í¯ÂˆÏ ˙ÂÎ˘Ï‰ Ô˙Â‡Ï ÚÂÓÈ˘ È·˙Î ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ , Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ

ÚÂÓÈ˘ È·˙Î Ô‰Ï ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ‰�ÂÓÓ‰ ; ¯·Î ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ˙ÂÎ˘Ï ˘ÓÁ Ï˘ Ô˙˜È„· ÈÎ Û‡ ˙‡ÊÂ
 ¯‡Â�È·2010) ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ È�ÙÏ ¯˙ÂÈÂ ‰�˘ ÈˆÁ( , ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ˘Ï Ú·¯‡·Â

·‰Ò¯Ó ÌÈ˘„ÂÁ· ‰˜È„ , È‡ÓÂ ÏÈ¯Ù‡2010 .˙Á‡ ‰Î˘ÏÓ ıÂÁ ,ÏÂÚÙÏ ÂÎÈ˘Ó‰ ¯˙È‰ ÏÎ. 

__________________ 

 . לחוק שירות התעסוקה68סעי-  90
 . לחוק שירות התעסוקה63ת לפי סעי- "רישיו� לתיוו/ כוח אד
  מאת שר התמ 91
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ז אצל מעסיק בטר	 קיבל זה "השמת עו: אלה כמה מ� החשדות להפרות לכאורה של הוראות שונות
זי	 בדרישות החוק לעניי� השכר "עמידת החוזה שסיפקה הלשכה למעסיקי	 ולעו�אי; היתר העסקה

גביית דמי תיוו# ; ז בבית המעסיק"בדיקת תנאי המגורי	 שסופקו לעו�אי; הושעות העבודה והמנוח
ז או ביקורי	 "ס מטע	 הלשכה לא ביקר אצל המעסיק ביקורי טרו	 השמת עו"עו;  92שלא כדי�

; זי	 ולמעסיקי	 הרשומי	 בלשכה"ש על שינויי	 בנוגע לעו"לא דווח למת; ז"שלאחר השמת עו
 .ו פתחה סניפי	 ללא אישור מרשות ההגירההלשכה החליפה נושאי תפקידי	 א

 ÈÏÂÈ·˘ ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ2010 ˙ÂÎ˘Ï ˘ÂÏ˘ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÏÂÙÈË· ÂÈ‰ 
 ¯·Óˆ„· „ÂÚ˘ ˙Â¯Á‡2009˙Â„˘Á ÊÂÎÈ¯ Â·Â ÚÂÓÈ˘ ·˙Î ‰�ÂÓÓ‰ ÔÓ ÂÏ·È˜  . „ÚÂÓ·

ÌÈ�Â˘ ÌÈ·Ï˘· ˙ÂÎ˘Ï Ô˙Â‡· ÏÂÙÈË‰ ‰È‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙ÈÙÂÒ ‰ËÏÁ‰ ËÈÏÁ‰ Ì¯Ë ‰�ÂÓÓ‰Â 
Ô�ÈÈ�Ú· , ˙�˘ ÛÂÒ· ¯·Î ÚÂÓÈ˘‰ ·˙ÎÏ ‰˙·Â‚˙ ˙‡ ‰¯ÒÓ Ô‰Ó ˙Á‡˘ Û‡ ˙‡ÊÂ2009 . ˙‡

 È‡ÓÓ˘ Ú·˜Â ‰�ÂÓÓ‰ ‚ÈÈÒ ‰ÈÈ�˘‰ ‰Î˘ÏÏ ¯˙È‰‰2010 ˙ÈÙÂÒ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï „ÚÂ 
ÂÚ ‡È·‰Ï ‰Ï ¯˙ÂÈ ‡Ï ‰�ÈÈ�Ú·"ÂÁÓ ÌÈÊ"Ï .˙È˘ÈÏ˘‰ ‰Î˘ÏÏ ¯˘‡ , ¯·Óˆ„·2009 ÌÚ 

ÂÈ˘È¯ ˙‡ ‰¯ÈÊÁ‰ ‡È‰ ‰„‚� ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙ÏÈÁ˙„ÂÚ ‰ÏÈÚÙ ‰�È‡Â ‰�. 

ת אל רשות " הועבר הטיפול בכל הקשור ללשכות ממשרד התמ2010עוד עלה כי א$ שמפברואר 
. ת"ממצאי הבדיקה בעניינה של לשכה אחת נוספת נשארו להמש# טיפול במשרד התמ, ההגירה

 כי הטיפול בלשכה זו הוקפא עד לסיו	, ת למשרד מבקר המדינה" כתב משרד התמ2010בספטמבר 
שפעלה בענ$ (הא	 נעשו הליכי	 לא תקיני	 הקשורי	 בבדיקת לשכה אחרת : הבירור בסוגיה

 .ת היה מעורב בבדיקת שתי הלשכות"אשר עובד משרד התמ) החקלאות

 ¯·ÓËÙÒ· „ÂÚ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰˘ ˙ÂÈ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2009 
·ÎÚ˙Ó ‰È‡ˆÓÓ· ÏÂÙÈË‰˘ ˙ÂÈ‰Â ,¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙˘„ÂÁÓ ‰˜È„· ÏÂ˜˘˙ ‰

‰ÂÂ‰· ˙ÏÚÂÙ ‡È‰ „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï È„Î ÂÊ ‰Î˘Ï·. 

 בעקבות 2010שבשנת ,  מסרה למשרד מבקר המדינה2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
ובלשכה , בדיקת לשכות פרטיות ולאחר קבלת כתבי שימוע הפסיקו שלוש לשכות את פעילות�

ע	 זאת מסרה הרשות שאכ� התעכב חלק . שנהאחרת הוגבלה עבודתו של בעל תפקיד בכיר במש# 
הרשות הוסיפה . אחר של פעולות האכיפה נגד הלשכות מחמת חילופי גברי ברשות ההגירה

זאת לאחר בחירת	 של ראש מינהל אכיפה , שהנושאי	 הללו יטופלו טיפול מסודר מעתה ואיל#
שית להסדרת המבנה וזרי	 וראש מינהל השירות לאזרח ברשות ולאור עבודה אינטנסיבית הנע

 .הארגוני של שני המינהלי	 ולהסדרת יחסי הגומלי� ביניה	

4. Â Ú  È ˜ È Ò Ú Ó  Ï Ú  ˙ È Ï ‰ � È Ó  ‰ Ù È Î ‡"Ì È Ê:, 93ז" לפי חוק עו 	מעסיק לא קיי 	א
יית� לו , בה	 תנאי	 שנקבעו בהיתר העסקה או חובה החלה עליו כלפי עובדיו, תנאי	 שפורטו בחוק

, וא	 ימצא שיש מקו	 לכ#, כלומר יערו# לו שימוע,  לפניוהממונה הזדמנות להשמיע את טענותיו
לסרב לבקשת המעביד לקבל היתר , מטע	 זה בלבד, כ� הוא רשאי. הוא רשאי לבטל את ההיתר

 .94עד שלוש שני	: מש# תקופת הסירוב. העסקה

__________________ 

ל א- שלכאורה הלשכה "לשכה בישראל התקשרה ע
 לשכה בחו, חוק שירות התעסוקהשלא על פי  92
יצוי� שהגו- . ז סכו
 הגבוה מהתשלו
 החוזי שנקבע בהסכ
 בי� שתי הלשכות"ל גבתה מהעו"בחו

 .  של המשטרה433המטפל באכיפה בנושא גביית דמי תיוו/ שלא כדי� היא יחידת להב 
 .ז"לחוק עו) א(טו1סעי-  93

 .עד שנה: ע היה מש/ תקופת הסירוב למת� היתר העסקה"תיקו� תשעד  94
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, סירוב להקצאתו/הגבלת היתר/ביטול"הוציאה רשות ההגירה את הנוהל , על פי הוראות החוק
בנוהל זה נקבע שהממונה ישתמש ).  נוהל הלי# שימוע למעסיק�להל� " (יקי עובדי	 זרי	למעס

בעיקר למעסיקי	 שפגעו בזכויות בסיסיות , להגביל או לסרב להקצאתו של היתר, בסמכותו לבטל
 .זי	 או שהפרו את תנאי ההיתר הפרה יסודית"של עו

ממונה " שונות מופקד ברשות ההגירה זי	 בשל חשד כי הפרו הוראות"על השימועי	 למעסיקי עו
את התלונות שרשות ההגירה מקבלת בנושא היא מעבירה בדר# כלל לבדיקת ". על אכיפה מינהלית

א	 סבר הממונה על אכיפה , ואול	 על פי נוהל הלי# שימוע למעסיק; מחוזות הפיקוח שלה
על בסיס . ה מקדמיתהוא יכול  לערו# שימוע למעסיק ג	 ללא בדיק, מינהלית כי המקרה חמור

הממונה על אכיפה מינהלית שולח למעסיק כתב שימוע שמרוכזי	 בו החשדות , ממצאי הבדיקה
לאחר שהממונה על אכיפה מינהלית מקבל . שהועלו נגדו ומאפשר לו לטעו� את טענותיו בכתב

ורו של הוא מעביר לאיש, וא	 לדעתו יש להפעיל נגדו הליכי	 מינהליי	, ובוח� את תגובת המעסיק
 .הממונה הצעת החלטה בעניי� זה

)‡( ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‚Èˆ�Ï ¯ÒÓ ˙ÈÏ‰�ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ , ÂÈÏ‡ ˙ÂÚÈ‚Ó ÈÎ
ÂÚÓ Ô‰ ˙Â·¯ ˙Â�ÂÏ˙"ÂÚ· ˙ÂÏÙËÓ‰ ˙Â�Â˘ ˙Â˙ÂÓÚÓ Ô‰Â ÌÈÊ"ÌÈÊ , ˙˜È„·Ï Ô¯È·ÚÓ ‡Â‰Â

‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÊÂÁÓ .¯·„ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ˘ ‡ˆÓ� ˙‡Ê ÌÚ ,Â ÔÈ·
˙Â�ÂÏ˙‰ Û˜È‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ Â�ÓÓ˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ ÂÈ„È· ‡ˆÓ� ‡Ï ¯‡˘‰ , ·Ï˘ ÏÚ

Ô‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÏÚÂ ‰�ÂÏ˙ ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ , ˙Â�ÂÏ˙‰ ˙¯·Ú‰ ¯·„· ÌÂ˘È¯ ÂÈ„È· ‰È‰ ‡Ï ÔÎÂ
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ÏÂÙÈËÏ :Ô˙˜È„·Ï Â¯·ÚÂ‰ ˙Â�ÂÏ˙ ÂÏÈ‡ ,ÊÂÁÓ ‰ÊÈ‡ÏÂ Â¯·ÚÂ‰ È˙Ó. 

)·( ÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· Ë2010 „‚� ˙Â�ÂÏ˙ ˙ÈÏ‰�ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ïˆ‡ Â‡ˆÓ� 
ÌÈ�Â˘ ÏÂÙÈË È·Ï˘· ÌÈ˜ÈÒÚÓ ,ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ·ÎÚ˙‰ Ô‰· ÏÂÙÈË‰˘ ‰ÏÚÂ‰Â . ÌÈÎÓÒÓ·

Â‡ˆÓ�˘: 

 וזאת א$ ,  תלונות שהממונה על אכיפה מינהלית טר	 העביר� לבדיקת מחוזות הפיקוח14 )1(

 .2010 סו$ יוני  עד� תלונות �7ו, 2009 מה� הוגשו עוד בשנת �4ש

 מה� הופנו �9וזאת א$ ש,  תלונות שלדבריו הועברו למחוזות הפיקוח אבל טר	 נענו10 )2(
 .2010ומקרה אחד הופנה בפברואר , 2009למחוזות עוד בשנת 

, א# הממונה על אכיפה מינהלית טר	 טיפל בה�,  תלונות שמחוזות הפיקוח בדקו והשיבו12 )3(
 �8ובנוגע ל, 2009וא קיבל את תשובת מחוזות הפיקוח עוד בשנת  מה� ה�3וזאת א$ שבנוגע ל

 .2010נוספות הוא קיבל תשובות מהמחוזות לכל המאוחר עד אפריל 

היא . אבל לא הצליחה לבסס האשמה בעברה פלילית,  תלונות שהמשטרה טיפלה בה�7 )4(
. ו	 לאכיפה מינהליתכדי שישקול הא	 יש מק, העבירה את הטיפול בה� לממונה על אכיפה מינהלית

 .2009  מה� הועברו אליו עוד באוגוסט �5א$ ש, הוא טר	 טיפל בתלונות

 תלונות שבעניינ� שלח הממונה על אכיפה מינהלית כתבי שימוע למעסיקי	 עוד בתחילת 8 )5(
הוא לא , ולא התקבלו תגובות המעסיקי	, 2010א$ שכתב השימוע האחרו� נשלח עוד במרס . 2010

 . אליה	 שוב ולדרוש את תגובותיה	דאג לפנות

א# , 2010 תלונות שבעניינ� התקבלו תגובות המעסיקי	 לכתב השימוע לכל המאוחר במרס 6 )6(
 .טר	 התקבלה החלטה בעניינ	, לדברי הממונה על אכיפה מינהלית

כלולי	 חשדות , שטר	 התבררו, בחשדות נגד מעסיקי	 בעניי� הפרות לכאורה של הוראות שונות
בה	 תשלו	 שכר או ביטוח , ז"ביצוע תשלומי	 שוני	 לעו�לאי; ז באופ� חלקי"סקת העולהע

להעסקתו שלא על פי תנאי ; לגביית כספי	 ממנו בעבור רישו	 פיקטיבי אצל המעסיק; רפואי
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להפעלת אלימות ; ללינתו שלא בבית המעסיק; ההיתר או בעבודה אחרת או במקו	 עבודה אחר
 .ולהטרדה מינית; נגדו

 הנחה 2009בנובמבר , אשר להחלטות להגביל או לבטל היתרי העסקה לתקופה מסוימת )ג(
הממונה את הממונה על אכיפה מינהלית כי עליו לדאוג שמידע זה יופ/ ליחידות השונות ברשות 

יצוי� שמידע זה . כדי שיפעלו על פי ההחלטות, בה� יחידות האכיפה ויחידות ההיתרי	, ההגירה
 ").אביב("ז� למערכת המחשוב של משרד הפני	 אמור להיות מו

 ËÒÂ‚Â‡·2010 Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙ÈÏ‰�ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯ÒÓ 12 
 ˙�˘· Ì‰· ÏÙÈË ‡Â‰˘ ÌÈ˜ÈÒÚÓ2010 ;Ï-10 ‰�˘ Í˘ÓÏ ¯˙È‰‰ ˙‡ ÏË·Ï ËÏÁÂ‰ Ì‰Ó 

¯˙ÂÈ Â‡ . ˙Î¯ÚÓ· ‰˙˘Ú�˘ ‰˜È„·· ÌÏÂ‡Â"·È·‡ " ËÒÂ‚Â‡·2010Ï Ú‚Â�·˘ ‰ÏÚÂ‰ -5 
¯˙È‰‰ ÏÂËÈ· ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÔÊÂ‰ ‡Ï Ì‰Ó ,Ï Ú‚Â�·˘ Û‡-2 ¯‡Â�È· „ÂÚ ËÏÁÂ‰ Ì‰Ó 2010 ,

Ï Ú‚Â�·Â-3 ÌÈ¯Á‡‰ - ÈÏÂÈ ÛÂÒ· 2010 ,·˘ÁÓ· ‰˜È„·‰ È�ÙÏ ÚÂ·˘. 

 ביקשו ארגוני נכי	 כי כל החלטה לשלול את היתרו של נכה תישקל בזהירות 2008בשנת  )ד(
כי הממונה , ת דאז מר אלי ישי"זאת הנחה שר התמבעקבות . בשל הנזק הרב העלול להיגר	 לו מכ#

 .לא יבטל היתר של נכה קשה אלא בהמלצתה של ועדה בראשות שופט בדימוס

 ¯·Ó·Â�·2009 ˙‡ ˙ÓÈÈÒÓ ‡È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˘‡¯· Ê‡ ‰„ÓÚ˘ ÒÂÓÈ„· ˙ËÙÂ˘‰ ‰ÚÈ„Â‰ 
‰· ‰˙�Â‰Î ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ Ê‡ÓÂ ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰�ÂÓ˘ Í˘Ó· ,‰„ÚÂÂ‰ ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï .

 ˙ÈÏ‰�ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ïˆ‡ Â¯·Ëˆ‰ „ÚÂÓ Â˙Â‡Ó27 Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈÎ� „‚� ÌÈ˜È˙ 
ÂÊ ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‰�˙Ó‰‰ Ï˘· Ì„Â˜ ‡Ï. 

העסקה : בי� היתר, החשדות נגד המעסיקי	 הנכי	 על הפרות לכאורה של הוראות שונות כוללי	
העסקתו ;  ביטוח רפואיבה	 תשלו	 שכר או, ז"ביצוע תשלומי	 שוני	 לעו�אי; ז"חלקית של העו

הפעלת אלימות ; דרישת תשלו	 ממנו בעבור הסדרת רישיו� העבודה; בעבודות שונות ולא בסיעוד
 .הטרדה מינית; נגדו

כי , 2010בשל קושי לאתר שופט בדימוס שיעמוד בראש הוועדה הנחה שר הפני	 מר אלי ישי ביוני 
בעקבות זאת הנחה יוע/ השר . תפקיד זמניתעד שזה יימצא יש לגייס עור# די� חיצוני שימלא את ה

 .את הממונה כי יתחיל בהליכי	 לאיתור עור# די�

ÌÈ˜ÈÒÚÓ „‚� ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„˘Á ÔÂÁ·Ï ‡ÂÙ‡ ‰¯ÂÓ‡ ÒÂÓÈ„· ËÙÂ˘ ˙Â˘‡¯· ‰„ÚÂ-ÌÈÎ� ,
ÌÈ¯˙È‰‰ ˙ÏÈÏ˘ Ì¯Ë ¯˙ÂÈ ‰¯È‰Ê ‰�ÈÁ· Ì˙Â‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰„ÚÂÂ‰ Ì˙ÂÎ� Ï˘·Â . ÌÏÂ‡Â

ÁÏ Ì¯˜ÈÚ· ÌÈÓÂ„ ÂÏ‡ ˙Â„˘ÁÌÈ˜ÈÒÚÓ „‚� ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„˘-ÌÈ˘È˘˜ , Ì‰È¯˙È‰ ˙ÏÈÏ˘Â
ÌÈÎ�Ï ˜Ê�‰ ÔÓ ˙ÂÁÙ Â�È‡˘ ˜Ê� Ì‰Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎÏ , ÔÓ

ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ¯˙È‰ ÈÏÚ· ÌÈ˘È˘˜ ÏÚ ˙ÂÈÏ‰�ÈÓ ˙ÂÈˆ˜�Ò ˙ÏË‰˘ ÈÂ‡¯‰" ÏÚ ‡È‰ Ì‚ ‰˘ÚÈ˙ Ê
¯ÂÓ‡Î ‰„ÚÂ Ï˘ ‰˙ˆÏÓ‰ ÒÈÒ·. 

 מסרה למשרד מבקר המדינה שמער# האכיפה המינהלית 2010רשות ההגירה בתשובתה מדצמבר 
האכיפה המינהלית בתחו	 זה במהל# . ולא נקבע לו מבנה ארגוני, זי	 טר	 נבח�"על מעסיקי עו

הרשות הוסיפה שרישו	 ומעקב נעשי	 בעת .  הייתה חלקית ולא סיפקה את כל הצרכי	2010
 היא ציינה שבכוונתה לבדוק את המבנה .וחל שיפור בהלי#, האחרונה על כל התלונות והבדיקות

 .הארגוני ולשפרו כדי ליצור מערכת ראויה
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ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ¯˙È‰ ÏÂËÈ·Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰Ï ¯˘‡"„ÂÚÈÒ· Ê , ¯Ó ÌÈ�Ù‰ ¯˘
 ¯·Ó·Â�· ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ È˘È ÈÏ‡2010 ˙ˆÚÈÈÓ ‰„ÚÂ ‰�ÂÓÓ‰ ‰�ÈÓ 

ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˙È‰ ÏÂËÈ· ‡˘Â�·"ÚÈÒ· Ê„Â .‰�˘ ÈˆÁÏ ‰˙�ÂÓ ‰„ÚÂÂ‰ , „ÂÓÚÈ ‰˘‡¯·Â
‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯·˘ ÌÈ¯ÊÂ ‰ÙÈÎ‡ Ï‰�ÈÓ Ï‰�Ó . ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÔÂ„˙ ÂÊ ‰„ÚÂ ÈÎ ÛÈÒÂ‰ ¯˘‰

ÂÚ È˜ÈÒÚÓ Ï˘ Ì‰È¯˙È‰ ÏÂËÈ· ˜¯Ù‰ ÏÚ „ÓÂÚ Ì‰·˘" „ÂÚÈÒ· ÌÈÊ- Ì‡Â ÌÈ˘È˘˜ Ì‡ 
ÌÈÎ�. 

5. Â Ú  ˙ ˜ Ò Ú ‰  Ô È ‚ ·  ‰ ˘ È � Ú ‰  ˙ ¯ Ó Á ‰ Â  ‰ Ù È Î ‡ ‰  Ï Â Ú È È"Ô È „ Î  ‡ Ï ˘  Ê: 
ז באמצעות "אחרונות הופעלו הליכי אכיפה בגי� עברות של העסקה שלא כדי� לפי חוק עובשני	 ה
 חוק העֵברות �להל�  (�1985ו"התשמ, לפי חוק העבירות המינהליות" עברות מינהליות"הגדרת� 

וזאת מתו# השערה כי האכיפה המינהלית תייעל את ההליכי	 ותביא לידי סיומ	 , )המינהליות
 .במהירות

 תיקי	 �52 הוטלו קנסות ב2010 עד אוגוסט 2009	 שהתקבלו מרשות ההגירה עלה שמינואר מנתוני
בה� העסקה שלא כדי� או ללא חוזה , שנוהלו נגד מעסיקי	 בתחו	 הסיעוד בשל עברות שונות

סכו	 הקנסות . ז"תשלו	 שכר מינימו	 או ביטוח רפואי וניכויי יתר משכרו של העו�אי, כנדרש
 .ח" ש395,000 �שהוטלו היה כ

, ) הגברת האכיפה�העסקה שלא כדי� )(14' תיקו� מס(בדברי ההסבר להצעת חוק עובדי	 זרי	 
צוי� כי מאחר שלהוכחת קיומ� של עברות העסקה שלא כדי� נדרש להוכיח שקיי	 , �201095ע"התש

עו ומאחר שהקנסות המינהליי	 שנקב, ז"יסוד נפשי של מודעות מצד המעביד להיותו של העובד עו
חוסר היעילות . האכיפה המינהלית מביאה לידי חוסר יעילות דווקא, על עברות אלו גבוהי	 למדי

, בא לידי ביטוי בשיעור גבוה של נקנסי	 בשל העסקה שלא כדי� המבקשי	 להישפט בבית המשפט
וכ# במקו	 שהאכיפה המינהלית תייעל את . ולרוב הבקשות האלה קדמו בקשות לביטול הקנסות

היא גורמת לקיו	 הליכי	 ממושכי	 ומסורבלי	 לפני התובע , 	 ותביא לידי סיומ	 במהירותההליכי
ובסופו של דבר וביותר ממחצית המקרי	 היא מסתיימת בהלי# , במסגרת בקשות לביטול הקנסות

עוד נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק כי בשל התרחבות התופעה של העסקת . פלילי בבית המשפט
ז להתמודד ע	 תופעה זו באמצעות הגברת "החליטה ועדת השרי	 לענייני עוז שלא כדי� "עו

על כ� משרד המשפטי	 שוקד על תיקונ� של תקנות העבירות . ז"האכיפה בתחו	 העברות על חוק עו
כדי לבטל את תחולתו של חוק העברות , �1992ב"התשנ, ) עובדי	 זרי	�קנס מינהלי (המינהליות 

. ז שלא כדי�"שעניינ	 עברות של העסקת עו, ז"לחוק עו) ב(�ו) א(4, )א(2המינהליות על הסעיפי	 
 .בעקבות תיקו� התקנות והחוק יוגשו כתבי אישו	 על עברות אלו לכשיהיו ראיות לכאורה לביצוע�

שקידומו של תיקו� התקנות האמורות , משרד המשפטי	 מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
הוא הוסי$ שע	 . שהוזכר לעיל, ז בעניי� העסקה שלא כדי�"ק עומותנה בסיומה של חקיקת תיקו� חו

הוא ימשי# , חוק ומשפט של הכנסת את ההצעה, סיו	 הליכי חקיקה אלו וא	 תאשר ועדת החוקה
 .המשלימה את חקיקת תיקו� החוק, בהתקנת התקנות

 

✯ 

 

__________________ 
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 299 עובדי
 זרי
 בתחו
 הסיעוד

‰˙ÂÈ¯Á‡Ï „ÂÚÈÒ· ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰¯·ÚÂ‰ Ê‡Ó˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ 
‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ˙È„ÚÏ·‰ , ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ ˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ·ÎÚ˙‰

˙Â�Â˘ ˙Â‡¯Â‰ ˙¯Ù‰· Â„˘Á�˘ . Ô‰ ÔÎ‡ Ì‡ ¯¯·Ï È„Î ÚÂÓÈ˘ Í¯Ú� Ì¯Ë Ô˙È·¯ÓÏ ÏÚÂÙ·
˙Â¯·Ú‰ ˙‡ Â¯·Ú ,Ô˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ . ¯˙È‰ ÈÏÚ·Ï ¯˘‡

ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï"‰ ˙¯Ù‰· Â„˘Á�˘ „ÂÚÈÒ· Ê ˙Â�Â˘ ˙Â‡¯Â- ˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ Ì‚˘ ‡ˆÓ� 
ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈ·Ï˘· ‰Á�ÊÂ‰Â ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ‰·ÎÚ˙‰ Ì‰ÈÏÚ. 

 ÁÂ˜ÈÙ Á˜ÙÏÂ ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚÂ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ ˜Â„‰ ,‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ÍÎ· ‚È˘‰Ï È„Î .

˙Ú· ‰· ,‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡ ÌÈÏˆ�Ó‰ ˜ÂÁ‰ È¯ÙÓ ˙‡ ÚÈ˙¯‰ÏÂ ˘È�Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚
 ÌÈ˘ÏÁ ÌÈ¯Ê‚Ó Ï˘ Ì‰È˙Â˘ÏÂÁ-ÂÚ Â‡ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ÌÈ˘È˘˜ "ÌÈÊ. 

 

 

 סיכו�

 ˙ÈÚ·Ë‰ ˙È˙¯·Á‰ Â˙·È·Ò· ˘È˘˜· ÏÂÙÈË‰- Â˙ÏÈ‰˜·Â Â˙ÁÙ˘Ó· - ÔÓ ÛÈ„Ú ˘Ù˙� 
˙Â„ÒÂÓ· ÏÂÙÈË‰ .‰ ‰ÏÈ‰˜· Ì„Â˜Ù˙· ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ÌÈ˘È˘˜‰ ˙¯‡˘‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡ ‡È

¯Ê „·ÂÚ È„È· Ì˙È·· Ì‰· ÏÂÙÈË .˙ÂÏ˙ ÔÁ·Ó· Â�Á·�˘ ÌÈ˘È˘˜ , Ì‰˘ Ú·˜� ÂÈÙ ÏÚÂ
‰Á‚˘‰Ï ÌÈ˜Â˜Ê ,‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· ÚÂÈÒÏÂ ÏÂÙÈËÏ ,ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˙È‰ Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ"Ê 

„ÂÚÈÒ·. 

 ¯·ÓËÙÒ·2006ÔÈ· ˙ÂÂˆ Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ˆÓÈ‡ - ‰˘„Á ‰ËÈ˘ ¯·„· È„¯˘Ó
ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï"„ÂÚÈÒ· Ê .Á‰ ‰ËÈ˘‰˘È˘˜Ï È„ÂÚÈÒ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ¯˜ÈÚ· ‰„ÚÂ� ‰˘„ ,

ÂÚ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ÁÈË·‰Ï"˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÚ ˜Â„‰ ÁÂ˜ÈÙ Á˜ÙÏÂ Ê , ˙‡·‰ ¯˙È‰ ÔÈ· Ú�ÓÈ˘
ÂÚ"ÂÁÓ ÌÈÊ"ÂÚ ı¯‡· ÌÈ‡ˆÓ� „ÂÚ ÏÎ Ï"‰Ó˘‰ È�· ÌÈÊ . ¯·ÓËÙÒÓ2008 ÏÂÙÈË‰ 

ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰·"Ó˙‰ „¯˘ÓÓ ‰‚¯„‰· ¯·ÚÂ‰ ÌÈÊ"Ù‰ „¯˘Ó·˘ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯Ï ˙ÌÈ� ,
‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰Â. 

 ‰ËÈ˘‰ È·ÈÎ¯Ó ÏÎ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ Ì¯Ë ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡Â
‰˘„Á‰ ,‰˙ÂÈ¯Á‡Ï ÏÂÙÈË‰ ¯·ÚÂ‰ Ê‡Ó ÌÈÈ˙�˘ Â¯·Ú˘ Û‡ , ˙Â�Â¯˜Ú ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÍÎÂ

È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ‰ËÈ˘‰ .Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯˘‡"˙ ,ÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ Â˙ÚÈ·˜ ˙Â¯ÓÏÔ ,
ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙È�·˙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈÈÒ Ì¯Ë ‰Ê „¯˘Ó"Ê. 

 ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ÏÂÏÎÓ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈÏÂ Ì˙¯„Ò‰Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
ÂÚ ˙˜ÒÚ‰·"„ÂÚÈÒ· Ê .ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ , ÌÈ˘È˘˜‰ Ï˘ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙‡ „ÈÓ˙ ÔÁ·‡ÏÂ Á˙�Ï

 ÏÚ ÂÏ˜È ‰ÓÚËÓ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ�Â�‚�Ó‰˘ ÍÎ ‰È˙ÂÈÁ�‰ ˙‡ Ì‰Ï ÌÈ‡˙‰ÏÂ ÂÚÈÈÒÈÂ ÌÈ˘È˘˜‰
Ì‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï ,ÂÚ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙Ó ˙‡Ê"ÌÈÊ . ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÔÎ

ÂÚ ‡È·‰ÏÓ ˙ÂÎ˘Ï‰ „Ú· ÚÂ�ÓÏ"ÂÁÓ ÌÈÊ"ÂÚ ı¯‡· ÌÈ‰Â˘ „ÂÚ ÏÎ Ï"‰Ó˘‰ È�· ÌÈÊ ,
ÌÈÙÒÂ� ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ÏÂ˜˘ÏÂ ·Â˘Ï ‰ÈÏÚÂ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÎ , È¯ÚÊÓ‰ Ì¯ÙÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ó

Â ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ Ï˘ È·¯Ó‰ÂÂÚ‰"‰Î˘Ï ÏÎ· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈÊ. 

 



 


