
1 
 

 

 

 

 

: הסיעוד בענף הזרים העובדים סוגיית לבחינת ועדה

  וטיפול תיווך, הבאה

 דוח מסכם והמלצות

 

 4102 ספטמבר

  



2 
 

 

 תוכן העניינים
 3 .......................................................................................................................................................  פתיחה דברי. 0

 2 ......................................................................................................................................  מינוי כתב. 4

 5 ................................................................................................................... הוועדה בדיוני תתפיםומש ועדה חברי. 3

 6 ................................................................................................................................................... הוועדה המלצות. 2

 01 ..................................................................................................................................למונחים והסברים הגדרות. 5

 41 .................................................................................................................. ספרות וסקירת קונספטואלית מסגרת .6

 41 ..................................................................................... ממושך לטיפול השירותים ממערכת כחלק בית טיפול 6.1

 45 ......................................................................................... כללית סקירה – בישראל לזקנים השירותים מערך 6.2

 31 ........................................................................................................... ספרות סקירת – בסיעוד זרים עובדים 6.3

 32 ...................................................................... בסיעוד זרים עובדים העסקת תחום ושל הוועדה להקמת כללי רקע. 1

 31 .......................................................................................................................... שנידונו סוגיות – הוועדה עבודת. 8

 20 .............................................................................. כמותיים נתונים – הסיעוד בתחום זרים לעובדים והיצע ביקוש. 9

 20 .......................ס"למ ונתוני מנהליים נתונים  – זרים ועובדים היתרים בעלי, היעד אוכלוסיות: כלליים רקע נתוני 9.1

 51 ......................................................................................................... במאגר זרים עובדים בקרב סקר ממצאי 9.2

 75 ............................................................................................................................................. רקע

 75 .......................................................................................................................................... שיטה

 75 ....................................................................................................................................... ממצאים

 64 ............................................................................... כמעסיקים רשומים שאינם היתר בעלי בקרב סקר ממצאי 9.3

 26 ................................................................................................................. והמדגם הסקר אוכלוסיית

 26 ...................................................................................................................... הנתונים איסוף שיטת

 26 ....................................................................................................................................... ממצאים

 18 .............................................................................לעתיד ותחזית זרים לעובדים והיצע ביקוש בין פער אומדני 9.4

 55 ............................................................... 3102 בשנת בסיעוד זרים לעובדים להיצע ביקוש בין הפער אומדן

 58 ............................................................................................................ זרים לעובדים לביקוש תחזית

 82 ................................................................. ל"מחו חדשים זרים עובדים להבאת מכסה לקביעת הנתונים בסיס 9.5

 81 .....................................................................................................................................................  מקורות רשימת

 90 .....................................................................................................................................................  לדוח נספחים

 90 ................................................................................................... הוועדה מליאת לפני שהופיעו המוזמנים רשימת

 93 ....................................................................................................................................... קודמות ועדות המלצות



3 
 

 . דברי פתיחה 1
 

ֶכם יֶה ָלֶכם, וְַׁלגֵּר, ַהָגר ִאּתְׁ ָפט ֶאָחד, יִהְׁ  ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמשְׁ

 במדבר, ט"ו, ט"ז
ָדָקה  ָצא ַחיִים צְׁ ָדָקה וָָחֶסד יִמְׁ ף צְׁ  וְָׁכבֹודרֹדֵּ

 'פרק כא ,משלי
 

 בענף ושיטת ההעסקה הזרים עובדיםמטופלים הסיעודיים, הה סוגיית בחינתועדה ציבורית שעסקה במובא בזה דוח 

. הטיפול ההולם באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים הנובעים ממוגבלות ונכות )קשישים, נכים צעירים וילדים הסיעוד

חלק מהסיוע לאוכלוסייה זו מסופק  09-י החברה הישראלית. מאז תחילת שנות הנכים( הינו מטרה נעלה שעומדת בפנ

ידי עובדים זרים. לאורך השנים הנושא מלווה בהתלבטויות לגבי אופן ההסדרה המתאים שמאזן בין צרכי -על

 עלתה בכלל. לאחרונההישראלית ועל החברה  , על התעסוקההמטופלים, זכויות העובדים הזרים, וההשפעה על המשק

לאור המלצת בג"ץ החליט שר הפנים להקים ועדה ציבורית  זרים. עובדים של בגיוס ובהשמה קושי שיש הטענה

 שתברר את העובדות ותבחן את המדיניות הקיימת. 

ועל עדותם  ועדת אקשטיין(,ו)ועדת אנדורן, ועדת סובל  שקדמו לה עדה מתבססות על עבודתן של ועדות והמלצות הו

ים שהופיעו בפניה. בסיס עובדתי מרכזי להמלצות הוועדה מקורו בריכוז ועיבוד נתונים מנהליים של גורמים רב

 ידה.-קיימים, ובאיסוף נתונים חדשים באמצעות סקרים שהוזמנו על

 

הדוח נפתח בהמלצות הוועדה ובפרקים הבאים מוצגת סקירה כללית של מערכת השירותים ושל סוגיות בנושא 

 סיעוד, הרקע להקמת הוועדה, ולבסוף פרק המסכם את הנתונים הכמותיים. ענף הים בהעסקה של עובדים זר

  

אנשים עם נכויות, משפחות, נציגים של לשכות פרטיות, של אנו רוצים להודות לכל האנשים שהופיעו בפני הוועדה: 

ג'וינט -ה למאיירסתודתנו נתונ חברות סיעוד ושל עמותות, אנשי מקצוע ממשרדי ממשלה ואנשי מחקר ואקדמיה.

 מכון ברוקדייל על הליווי המקצועי, ריכוז ואיסוף נתונים, ועל הסיוע בכתיבה ובגיבוש דוח הוועדה.

 

 בכבוד רב

 
________________________ 

  ד"ר שמשון שושני, יו"ר

_____________________ 
  גב' אנה כץ

_____________________ 
 ד"ר לאה נס

_____________________ 
  או נציגה גב' יעל אנדורן

_____________________ 
 פרופ' פייסל עזאיזה

_____________________ 
או נציגו מר עמית לנג    

_____________________ 
או נציגו עמי-מר אמנון בן  

  
_____________________ 

או נציגו יוסף-פרופ' שלמה מור  



4 
 

  . כתב מינוי2
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 עדהוחברי ועדה ומשתתפים בדיוני הו. 3
 

עדה וחברי הו  

 עדהוד"ר שמשון שושני, נציג ציבור, יו"ר הו

 עדה ותהילה פרימן, רשות האוכלוסין וההגירה, מרכזת הו עו"ד

 פרופ' פייסל עזאיזה, נציג ציבור

 ד"ר לאה נס, נציגת ציבור

 גב' אנה כץ, נציגת ציבור

 וסין וההגירהמר אמנון בן עמי, מנכ"ל רשות האוכל

 גב' יעל אנדורן, מנכ"לית משרד האוצר

 יוסף, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי-פרופ' שלמה מור

 מר עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה

 

 עדהובפגישות הו המשרדיםנציגי 

 משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה

 מר משה נקש

 גב' מרב אברהמס

 עו"ד שושנה שטראוס

 עו"ד יפעת חן 

 

 האוצרמשרד 

 מר אורי שיינין

 

 

 עדהומקצועי של הו ליווי

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס

 גב' ג'ני ברודסקי

 מר שמואל באר

 מר יניב כהן

 

 המוסד לביטוח לאומי

 גב' אורנה זמיר

 גב' רבקה רוזנברג

 

 

 

 משרד הכלכלה

 מר רון בר יוסף

 עו"ד איריס מעיין

 

 

 



6 
 

 הוועדה המלצות. 4
 

סיעוד בישראל. ענף ההעובדים הזרים ב העסקת בתחום הקיימות המרכזיות הסוגיות את ביסודיותבחנו עדה וחברי הו

ד של דעות, תפיסות והתנסויות מבעלי עניין  ומגוון רחב מאעשר מפגשי הוועדה שמעו החברים -במהלך שישה

של לשכות פרטיות, של  יםנציגאנשים עם נכויות, משפחות, הופיעו לפני הוועדה  יתר. בין הומומחים בתחום הסיעוד

 עמותות, אנשי מקצוע ממשרדי ממשלה ואנשי מחקר ואקדמיה.ושל  חברות סיעוד

 

ממקורות שונים, ובהם מאגרי נתונים מידע מכון ברוקדייל אשר ריכז -ג'וינט-ידי מאיירס-הוועדה לּוְותה מקצועית על

להשלמת מידע שהיה חשוב לחברי הוועדה לצורך  מנהליים וחומר רקע שהוגש לוועדה. כמו כן ביצע המכון שני סקרים

 המלצותיה וסייע בכתיבה ובגיבוש של דוח הוועדה. 

 

המלצות אחרות הן ו באופן מיידיהמלצות שניתן ליישם  ןה ןחלק .מגוון של סוגיותלעדה מתייחסות והמלצות הו

ות המורכבות הקשורות למתן מענה עדה עלה שאין פתרון קל לסוגיוהדורשות היערכות לטווח ארוך יותר. מדיוני הו

עדות קודמות, גם ועדה זו רואה לנכון לפתח מענים על בסיס כוח והולם לצרכים של אנשים עם מוגבלויות. בדומה לו

עדה הצרכים הרבים של ונגד עיני חברי הולאדם ישראלי ועל בסיס פיתוח שירותים תומכים נוספים. עם זאת עמדו 

ענות בצורה ראויה הית ושל בני משפחותיהם וחוסר היכולת של המערכת הנוכחית לזקנים וצעירים עם מוגבלויו

עדה גם עמדו על ההשלכות השליליות שיכולות להתפתח כתוצאה ולצרכים אלה ללא סיוע של עובדים זרים. חברי הו

תשומת  הקדישה עדהוכי הו ואאפ יתר על מענה זה. יצוין-ישענותומהמהעדר הגבלה במספר העובדים הזרים בסיעוד 

מענה  המיידי להבטיח האינטרס בין היתר ,מנוגדים להיות שעשויים אינטרסים לב רבה בהמלצותיה לאיזון בין

לצורכי האנשים עם מוגבלות שרוצים להמשיך לחיות בקהילה, האינטרס להבטיח עבודה ותנאי עבודה נאותים 

הזדקנות מתעוררים בעקבות ם לצרכים המיהולום לעובדים הזרים המגיעים לישראל, האינטרס לפתח מענים מקיפי

הימנע מדחיקת עובדים ישראלים משוק האינטרס הציבורי הרחב לפתח את המשק הישראלי ולוכן האוכלוסייה 

 . העבודה

 

 

I. מדיניות כוללת בתחום הסיעוד 

 

 1המלצה 

לצרכים של אוכלוסיית עדה סבורים שמדינת ישראל צריכה לעצב מדיניות כוללת כדי לתת מענה הולם וחברי הו

 ת.והזקנים ושל אנשים עם נכויות שזקוקים לעזרה בפעילויות היום יומי

 

 רציונל 

במספר האנשים הזקוקים לסיוע מלווים בגידול  בישראלהעלייה בתוחלת החיים וההזדקנות הצפויה של האוכלוסייה 

על אף הפתרונות הרבים שהתפתחו .  )0-ו 6)ר' פרקים  קוגניטיביתאו פיזית  ,בחיי היום יום בגלל מוגבלות תפקודית
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לאורך השנים נראה כי קיים צורך בהיערכות כוללנית ומתואמת של כל מערכות הבריאות והרווחה כדי להבטיח 

 התייחסות מקיפה למכלול הצרכים הצפויים לגדול.

 

 2המלצה 

ם שיכולים לצמצם את הביקוש לטיפול חברי הוועדה ממליצים לפתח שירותים קיימים ולהקים שירותים חדשי

. )ר' , משפחה אומנתידי עובדים זרים. אחדים מהשירותים שהוזכרו הם מרכזי יום, הוסטלים-הסיעודי המסופק על

  (.25-ו 24 צותהרחבה בהמל

 

 רציונל 

גם  הרוב המכריע של אנשים עם מוגבלות תפקודית מעדיפים לגור בקהילה ולהימנע ממעבר למסגרות מוסדיות.

יה המקצועית תומכת במדיניות המאפשרת המשך חיים בקהילה ובפיתוח שירותים מתאימים לצורך כך. יהקהיל

(, אולם אלה לא מספקים את הצרכים של האנשים הזקוקים לסיוע רב 6' פרק )רבשנים האחרונות פותחו מענים רבים 

לצרכים אלה. חברי הוועדה סבורים שיש ידי עובדים זרים התפתח כתשובה -במשך שעות רבות ביום. הטיפול על

 בייחוד לאור הגידול הצפוי במספר הזקנים. ,את הצורך בעובדים זריםמקום לפתח מענים מקיפים כדי למתן 

 

 3המלצה 

חברי הוועדה ממליצים לעודד כוח אדם ישראלי לעסוק במתן טיפול סיעודי כדי לצמצם את הביקוש לעובדים זרים. 

השקעה בהכשרה, תשלום דיפרנציאלי למטפלות לפי רמת ההכשרה  לעומק את הכיוונים הבאים:לשם כך מוצע לבחון 

 פיתוח פרופסיונלי של התחום. ו ,שרכשו

 

 רציונל 

. מהספרות עולה טיפול סיעודי עולה כאתגר מרכזי לא רק בישראל אלא בכל המדינות המפותחותלפיתוח כוח אדם 

תחום הסיעוד. הנושא עבודה בכוח אדם ללרתום ולגייס במציאת דרכים שצפוי מחסור בעובדי סיעוד ושיש צורך 

ידי אנשי מקצוע ומומחים מהאקדמיה. יצוין שהמלצה זו תואמת את -הועלה פעמים רבות במהלך דיוני הוועדה על

 והמלצות ועדת אקשטיין בנספח(. 6ההמלצות של ועדות קודמות )ר' פרק 
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II. סיעוד ומדיניות ההקצאה להבאת עובדים חדשיםביקוש והיצע לעובדים זרים בענף ה 
 

 4המלצה 

ביקוש לעובדים זרים הגבוה מההיצע של העובדים הזרים החוקיים הנמצאים בארץ, שבחלקו נאמד  2902בסוף שנת 

 כדי חוקיים זרים עובדים די שיהיו לכך לדאוג שיש חברי הוועדה סבוריםידי העסקת עובדים לא חוקיים. -נענה על

זר. כמו כן, חברי הוועדה סבורים  עובד להעסיק ומעוניינים בקריטריונים העומדים האנשים של צורכיהם את לספק

 שיש לנקוט צעדים כדי לצמצם את מספר העובדים הזרים הלא חוקיים.

 

 רציונל

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, בשנים האחרונות אחוז המימוש של היתרים להעסקת עובדים זרים בסיעוד 

 אחת מהסוגיות המרכזיות שעלו על שולחן הוועדה היא מה הסיבה שכחמישית. 09% עד 55%-עומד על כבאופן חוקי 

קר מיוחד שעסק באוכלוסייה בעלת ההיתרים אינם ממומשים. לצורך כך, הוועדה הזמינה ס כלל מההיתרים עד רבע

דיווחו שהם שרוב בעלי ההיתר הלא ממומש נמצא סקר ב הלא ממומשים ובסיבות שהביאו אותם לאי מימוש ההיתר.

בין . הפער שנמצא במעמד לא חוקי(עובדים זרים מדובר על נראה שאינו מדווח לרשות וככל העובד זר ) מעסיקים

 שמעסיקים היתר בעלי משקף הנמוך מדןוהא 1עובדים. 5,999-ל 4,599נע בין  חוקייםהביקוש להיצע של עובדים זרים 

ודיווחו  כיום זר עובד מעסיקים שאינם היתר ילבע גם משקף הגבוה מדןווהא, חוקי לאהנמצא בארץ במעמד  זר עובד

 (.0.4 -ו 0.2ים )ר' פרק אם היו מוצאים עובד מתאים זר עובד להעסיק מעונייניםשהיו 

ללשכות להבאת עובדים זרים חדשים שהוקצתה הוגדלה המכסה  2902מאז חודש מאי ב להבהיר כי ובעניין זה חש

. 2904עד למאי  במהלך שנים עשר החודשים םאלף עובדים זרים חדשי 09-באופן שאפשר להביא לישראל כ לישראל

שהותרה להבאה, והגיעו  מהמכסה באופן משמעותי היה נמוך בתקופה זו יסות של עובדים חדשיםמספר הכנעם זאת, 

את מרבית כלומר, פוטנציאלית אפשר היה להביא עובדים חדשים נוספים כדי לסגור  אלף עובדים. 6-לישראל רק כ

העסקת עובדים זרים באופן  ןזיות לכך הכאך פער זה לא נסגר. כפי שיפורט להלן בהרחבה, שתי הסיבות המר הפער

  .לא חוקי והוצאת היתר בשלב מוקדם להיערכות לקראת ימים קשים יותר

 

 5המלצה 

 הוועדה של ברשימה שנמצאו העובדים של הסטטוס לשינוי שר הפנים בהחלטת תומכים הוועדה חברי .א

 בטיפול עוסקיםכי אכן הם  שנמצא לעובדים עבודה לתת אשרת ,, כלומר"(רוזנטל ועדת)" ההומניטרית

 . לוועדה ההומניטריתוהגישו בקשה בגינם בתוקף  היתרים בעלי אצל סיעודי

תנאי  לוועדה ולאמץ לפנות ניתן שבעבורם העובדים מספר את לצמצם ממליצים הוועדה ביחס לעתיד, חברי .ב

 אזור, ההיתר בעל הנכות של רמת, בארץ שהייה זמןכגון ) ההומניטרית לוועדהלהגשת בקשות  ברוריםסף 

חברי הוועדה  '(. וכד סיבת עזיבת המטופל האחרוןאצל מטופל סיעודי, בעבודה , התמדת עובד זר אוגרפייג

, או בתקנות שיהיו בסמכות שרי הפנים, הכלכלה ראשית בחקיקהקריטריונים אלה  להגדירממליצים 

 . והאוצר

                                                           
1
החל תהליך של מתן אשרות עבודה לעובדים שהיו במעמד לא חוקי ופנו לוועדה ההומניטרית )"ועדת רוזנטל"(.  4102בתחילת שנת   

 הפער המוצג הוא אומדן לאחר ספירת עובדים שפנו לוועדה ההומניטרית כעובדים עם מעמד חוקי למרות שהתהליך עוד לא הסתיים. 
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להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים יהיו מעורבות בתהליך הפרטיות חברי הוועדה ממליצים שהלשכות  .ג

 בטרם מגישים את הבקשה. הלשכה ההפניה לוועדה ההומניטרית ושתתקבל חוות דעת של עובד סוציאלי של 

 

 6המלצה 

 המכסה. ל"מחו חדשים זרים עובדים להבאת שנתית מכסה  ישנה לפיו הנוהל את להמשיך שיש סבורים הוועדה בריח

 זמני באופן 29% ומאז, משנה למעלה לפני עד 09%) בארץ הנמצאים העובדים מסך אחוז של במונחים מוגדרת

: הבאים הפרמטרים בסיס על חושב זה אחוז. 05%-ל המכסה גובה את לעדכן ממליצה הוועדה(. ץ"בג המלצת בעקבות

, (09%-05%) ההיתרים של המימוש אחוז מדןוא, הסיעוד בענף האחרונה בשנה שנתנו החדשים ההיתרים מספר

  (.0.5 פרק' ר. )שנפטרו מטופלים של מחדש להשמה שהתפנו הזרים העובדים ספרמו

 זרים עובדים ביציאת מותנים יהיו 2% ועוד התניה ללא נתנויי 02%: הבא באופן המכסה את לחלק ממליצה הועדה

שעזבו את ישראל בתום הרשומים בלשכות ינתן ללשכות ביחס לשיעור העובדים . תוספת זו תמהארץ חוקיים לא

כמו כן, ככל שיהיה מימוש מלא של תוספת זו, הוועדה ממליצה להסמיך את משרדי  .ולא נשארו בה תקופת האשרה

בכפוף לאחוז המימוש של באחוז נוסף והמכסה להבאת עובדים זרים  תהכלכלה, האוצר ורשות האוכלוסין להגדיל א

 .ההיתרים

ביציאת עובדים זרים לא חוקיים את גבולות ישראל, הוועדה ממליצה  2%משלים להתניית במקביל לכך וכצעד 

עידוד העסקת עובד באופן חוקי ולהימנע מהעסקת עובדים זרים ללהפעיל תכנית הסברה בעת קבלת היתר לראשונה 

ר המעוניין בכך לא חוקיים. שילוב של שני צעדים אלו עשוי לתרום לכך שמחד מכסת ההבאה תבטיח שכל בעל הית

יוכל לממש את ההיתר ולהעסיק עובד זר חוקי, ומאידך להקטין ככל הניתן את תופעת ההעסקה הלא חוקית של 

 עובדים זרים בסיעוד על ידי הסברה ויצירת תמריצים להבאת עובדים זרים באופן חוקי.

 

 רציונל 

למנוע לעובדים זרים מצד אחד, ומאידך וילדים נכים נכים צעירים  ,לספק את הביקוש של זקניםהצורך במכסה נועד 

(. לפי 0הבאת עובדים זרים מעבר לנדרש ולמנוע תופעות לא רצויות שהיו נפוצות בעבר כגון "פליינג ויזה" )ר' פרק 

דיווחי אנשי מקצוע ונציגים של ארגונים שונים שהופיעו בפני הוועדה תופעות אלה פחתו לאור המגבלות שהונהגו 

כדי למקסם את ההתאמה בין הביקוש להיצע לעובדים זרים בסיעוד, הוועדה רואה חשיבות . האחרונות בשנים

לשם קביעת השיעור הנדרש להבאה, התבססה הוועדה על בקביעת מכסה שמשקפת את הצורך בצורה מיטבית. 

על ידי מכון ברוקדייל.  הקיימים בידי רשות האוכלוסין ועל ממצאי הסקר שהוזמן על ידה ובוצע נייםהנתונים העדכ

 לצורך החישוב נלקחו בחשבון הפרמטרים הבאים:

 .חולפתה בשנה הניתן החדשים ההיתרים מספר .0

 .בשנה החולפת זר עובד שהעסיקו היתר בעלי הנפטרים מספר .2

 .09%-05% להניח יש כי סבורה הוועדה; החדשים ההיתרים של הצפוי המימוש שיעור .2

 חוקיים שנותרים בארץ.מספר העובדים הזרים הלא  .4

משמעותי שהגיעו לארץ לעבוד בענף הסיעוד היקף העובדים הזרים הלא חוקיים מנתוני רשות האוכלוסין עולה כי 

החלטת שר הפנים וזאת לאחר עובדים  09,999-שוהים במעמד לא חוקי כעדיין כיום . 2902בשנת  02,999-ועמד כל כ

בנוסף הוועדה סברה כי לאור זאת, עובדים במסגרת הועדה ההומניטרית )ועדת "רוזנטל"(.  4,999-"להלבין" קרוב ל
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יש לעודד , ממש את ההיתרל שצפוייםלהבטיח מענה לאחוז בעלי ההיתרים החדשים בכל שנה לכלי המדיניות שבאים 

ים להימנע מהעסקת עובדים לא חוקיים. בהתאם, הוועדה סברה זר העוסקים בתחום של עובדים את כלל הגורמים 

יהיו תלויים ביציאת העובדים הזרים הלא חוקיים מישראל בתום תקופת  ממכסת ההבאה 2% שכי יש לקבוע 

האשרה. מבנה זה עשוי ליצור את התמריץ להבאת עובדים זרים חוקיים לישראל ולהקטין את התופעה של השתקעות 

 . חוקיים עובדים זרים לא

 

לבצע הסדר משלים  הוועדה סברה כי ישלצורך עידוד הלשכות והקשישים הסיעודיים להעסקת עובדים חוקיים 

תהיה באופן יחסי בהתאם לשיעור העובדים שהיו רשומים ללשכות להסדר זה, שיקבע כי חלוקת המכסה הנוספת 

הסברה למניעת העסקה תכנית לבצע  מוצע לצעד זה, במקבילבלשכות בתום תקופת האשרה ושיצאו את ישראל כדין. 

תכנית תתמקד בבעלי היתר חדשים אשר נפגשים לראשונה במערכת ועדיין לא הבאופן לא חוקי של עובדים זרים. 

מעסיקים עובד זר. במצב זה, היכולת להשפיע על ההחלטה הינה גדולה לאין ערוך, לעומת המצב בו הקשיש מעסיק 

 .מוגבלת ילשכנעו לפטר את העובד בכדי להביא עובד זר באופן חוקוהיכולת  לא חוקי עובד זרכבר בפועל 

 

 7המלצה 

 בפעימות תיעשה הפרטיות שכותלל ל"מחו בדים זריםעו להבאת התקופתית המכסה חלוקתחברי הוועדה ממליצים ש

 ולא פעם בשנה.  השנה לאורך

 

 רציונל

 יותר של המכסה בין הלשכות לפי הביקוש בפועל במהלך השנה.חלוקה תקופתית נועדה  להבטיח חלוקה טובה 

 

 8המלצה 

שתביא  הפרטיות חברי הוועדה ממליצים על הקצאה דיפרנציאלית של המכסה להבאת עובדים חדשים בין הלשכות

, ההבאות מימושהם ניבחשבון את גודל הלשכה )כך שלשכות קטנות יוכלו לגדול ולהתפתח( ופרמטרים נוספים וב

כמות ההשמות של עובדים זרים חוקיים מתוך ישראל, הצלחה בהשמות )משך זמן ההשמות שבוצעו(, היקף ההשמות 

 והיקף השמות בפריפריה.   נכים בקרב נכים צעירים וילדים

 

 רציונל

הקצאה דיפרנציאלית של המכסה נועדה לעודד יעילות של הלשכות בהשמה, ומתן שירות בהתאם לצרכים של 

 ות יעד שונות.אוכלוסי
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 9המלצה 

חברי הוועדה תומכים בהגבלה הקיימת להבאת עובדים זרים חדשים על פי עמידה של הלשכות ביעד השמה. הוועדה 

, ולגבי 05%עובדים( להביא עובדים חדשים מחו"ל יהיה  299ממליצה ששיעור ההשמה המאפשר ללשכות קטנות )עד 

 , כמו המצב כיום. 05%יתר הלשכות 

 

 רציונל

 בין הלשכות הגדולות והקטנות נועדה לאפשר גמישות ללשכות קטנות ולאפשר להן להתחרות. דיפרנציאציהה

 

 11המלצה 

חברי הוועדה ממליצים לבוא לקראת בעלי היתר שהעובד שלהם הפסיק את עבודתו ולא התחיל עבודה חדשה כדין 

להביא עובד חדש מחו"ל במקום העובד שעזב אותם  ללא "( ולתת להם אפשרות עזבאצל מטופל סיעודי אחר  )העובד "

חודש ועל כן הוא לא ניתן להשמה אצל מעסיק חדש  50צורך בתקופת המתנה, בתנאי שהעובד שעזב נמצא בארץ מעל 

הגבלה על מספר מעברים החדשות שנקבעו לבתקנות תומכת בנוסף, כדי למנוע עזיבות וחוסר יציבות, הוועדה  כדין.

 ין מעסיקים בפרק זמן נתון )תוך התחשבות בנסיבות עזיבת העובד את המעסיק(. של העובד ב

 

 רציונל

כיום בעל היתר שהעובד שלו מפסיק את עבודתו ולא נרשם לעבודה חילופית כדין אצל מעסיק אחר ולא יצא את 

ובתקופת הביניים רשאי ישראל )"נוטש"(  חייב להמתין תקופה של שנה לפני שניתן להביא עבורו עובד חדש מחו"ל, 

יצוין שבעבר הוא לא היה יכול להביא עובד חדש מחו"ל לתקופה בלתי מוגבלת  להעסיק רק עובד שכבר נמצא בארץ.

ממילא שכן  ורק לאחרונה, על מנת להקל על בעלי ההיתר, הוגדרה תקופה של שנה. הוועדה ממליצה לבטל מגבלה זו 

 העובד שעזב לא ניתן להשמה. 

 

 11המלצה 

 מענה לאפשר כדי בפריפריה זרים עובדים של יותר מצומצם היצע של לבעיה מיוחד מענה לתת חברי הוועדה ממליצים

הארץ. זאת באמצעות הקצאה דיפרנציאלית להבאה של עובדים חדשים כפי  במרכז שגרים לאנשים ביחס יותרשוויוני 

 לאחרונה למתן אשרת עבודה לפי אזורים גאוגרפיים.לעיל וכפי שקודם בתקנות שנתקבלו  0שעולה בהמלצה מס' 

 

 רציונל

בפני הוועדה הובאו טענות על קשיים רבים יותר למצוא עובד זר לטיפול בבעל היתר שמתגורר בפריפריה. ממצאי 

)ר'  בפריפריהם רבים יותר של אנשים מוגבלים למצוא עובד זר על קשייאף הם מעידים הסקר שנערך במסגרת הוועדה 

 .(0.2 פרק
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 12המלצה 

 לאפשר כדי צעירים לנכים זרים עובדים של יותר מצומצם היצע של לבעיה מיוחד מענה לתתחברי הוועדה ממליצים 

עירים(, הקצאה ונכים צ ענפים )קשישים-. זאת באמצעות קביעת תתיוהמוגבלות הגיל קבוצות לכל נייושוו מענה

לעיל, וקידום תקנות למתן אשרת עבודה לפי  0דיפרנציאלית להבאה של עובדים חדשים כפי שעולה בהמלצה מס' 

התקנות החדשות בדבר ההגבלות תיושם לאחר בחינת ההשלכות של יישום מוצע כי הצעה זו  ענפים.-תתי

הזמינות של העובדים פעה של תקנות אלו על את ההשלבחון על מנת . זאת הגיאוגרפיות והבקרה על מספר מעברים

 הזרים בישראל לעבודה אצל נכים צעירים. 

 

 רציונל

בפני הוועדה הובאו טענות על קשיים רבים למצוא עובד זר לטיפול בנכים צעירים וילדים נכים. ממצאי הסקר שנערך 

במיוחד ברמות ים צעירים, לממש את ההיתר בקרב ילדים ונכם רבים על קשייאף הם מעידים במסגרת הוועדה 

הגבוהות של מוגבלות. העובדה שנכים צעירים וילדים גרים עם בני משפחה עלתה במסגרת הסקר כאחד הגורמים 

התורמים לקושי זה. זאת משום שלדעת בעלי ההיתרים עובדים זרים מעדיפים לטפל באנשים סיעודיים המתגוררים 

 (.  0.2בגפם )בעיקר קשישים( )ר' פרק  

 

III.  תהליך הבאת העובדים הזרים והטיפול בהם 

 

 13המלצה 

 ןמהש המדינות עם בילטרליים הסכמיםלתת עדיפות גבוהה לקידום תהליך החתימה של  חברי הוועדה ממליצים

 .בסיעוד הזרים העובדים מגיעים

 

 רציונל

ישראל לבין המדינות שמהן ועדות קודמות, חברי הוועדה הגיעו למסקנה שרצוי לקדם הסכמים בין ממשלת ובדומה ל

מגיעים העובדים הזרים לצורך יצירת מנגנון ממשלתי להבאה ישירה של עובדים זרים בענף הסיעוד.  בין היתר הדבר 

נועד למנוע תופעות לא רצויות של גביית דמי תיווך לא חוקיים. כיום אסור ללשכות תיווך לגבות כספים מהעובדים 

דים זרים מתבקשים לשלם כספים עבור האפשרות להגיע לעבוד בארץ. גביית דמי עצמם, אולם הושמעו טענות שעוב

תיווך אלה לא זו בלבד שפוגעת בעובדים הזרים, אלא יכולה להוות תמריץ להביא עובדים חדשים מחו"ל )במקום 

 (.0בפרק  להשקיע  מאמצים בהשמה של עובדים הנמצאים בארץ(. )ר' המלצות ועדות קודמות בנספח, ודיוני הוועדה

 

 14המלצה 

חברי הוועדה ממליצים לתת פתרונות למטופלים סיעודיים שהעובדים שלהם יוצאים לחופשות ארוכות, למשל 

חודשים ועל כן אינם ניתנים להשמה אצל מעסיק חדש אולם הם  50באמצעות עובדים שהעסקתם הסתיימה לאחר 

חברי הוועדה בדים מחליפים. חודשים. מוצע שעובדים אלה ישמשו בתקופה זו כעו 62-עדיין שוהים בארץ פחות מ

ואף פרסום מאגר עובדים אלו לשימוש הלשכות  של רשות ההגירה בנושא זההניסויי ממליצים לאמץ את הנוהל 

 .הפרטיות
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 רציונל

להישען אל כיום כאשר העובד הזר יוצא לחופשה ארוכה או אינו יכול לעבוד בגלל מחלה, הקשישים והנכים צריכים 

שאינו נותן פתרון למספר מבוסס על העסקת עובד ישראלי שבדרך כלל פתרון חלופי למצוא או  הסיוע של בני המשפחה

לאוכלוסייה זו. אין כיום מאגר מוסדר של עובדים זרים שיכולים לשמש כמחליפים וחברי  ותהדרושהטיפול שעות 

בין הנמצאים בארץ יק ללא מעסהוועדה סבורים שרצוי לתת מענה לצורך זה באמצעות הקמת מאגר מקרב העובדים 

 . לשימושן של הלשכות הפרטיות חודש 62-50

 

 15המלצה 

. לפיקדון זה הארץ את יעזוב כאשר עובד הזרל יינתןש פיקדון של שיטהבחקיקה  להנהיג ממליצים עדהוהו חברי

הנקבע  התשלום מסכום חלק מראש יופרש סיעוד חוק זכאי עבור)זכאי להם  יופקדו כספי פנסיה ופיצויים שהעובד

 לפיקדון(. 

 

 רציונל

בענף הסיעוד ישנם עובדים זרים רבים שנכנסו עם אשרה של עבודה בענף זה וכיום נמצאים במעמד לא חוקי ואינם 

(. הפיקדון הוא אמצעי שנועד לתת תמריץ לעובדים הזרים לעזוב את הארץ עם תום 0.0עוזבים את הארץ )ראה פרק 

גם עשוי לסייע למעסיקים לא לצבור את מלוא ההתחייבות לתשלומי פיצויים  הפיקדוןתקופת אשרת העבודה. 

 .תקופת ההעסקהבמהלך כל  ןלחלק אלא והפנסיה לסוף תקופת ההעסקה

  

 16המלצה 

ה פרטית ללשכ רישוי למתןעובדים(  299של גודל מינימאלי ) הקיימת ההגבלה את לבטל חברי הוועדה ממליצים

חברי הועדה ממליצים לשמור את חובת הפקדת הערבות בהתאם  .וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד תיווך להבאה, 

 . 2909לקבוע בתקנות שירות התעסוקה, 

 

 רציונל

חברי הוועדה למדו שישנן לשכות קטנות המשרתות אוכלוסיות בעליות צרכים ומאפיינים ייחודיים )למשל מאפייני 

שפה ותרבות( ואוכלוסיות המתגוררות בפריפריה. לכן, הוועדה סבורה שלא רצוי להגביל לשכות על בסיס מספר 

פתוחה לטובת אוכלוסיית הקשישים והנכים.  מינימאלי של עובדים. כמו כן חברי הוועדה סבורים שיש לאפשר תחרות

 הערבות מהווה כלי להבטחת יציבות ותפקוד תקין של הלשכות הפרטיות.

  



14 
 

 17המלצה 

ידי הלשכות הפרטיות העומד -התעריף המקסימאלי שניתן לגבות עלשמשרד האוצר יבחן את חברי הוועדה ממליצים 

 ואת מנגנון העדכון המתאים. שמה של עובד חדש, לה₪  2,999לחודש לטיפול שוטף, ועל  ₪  59כיום על 

 

 רציונל

. הסיעוד בענף זרים עובדים של וטיפול תיווך, להבאה הפרטיות הלשכות של  הנוהל הנהגת מאז עודכנו לא התעריפים

 . מאז בנוהלבחקיקה ו שנעשו שינויים של הכספיות ההשלכות את לבחוןמוצע , בנוסף

 

 18 המלצה

שבמידה והשמת עובד זר חדש אצל מטופל לא הצליחה ו/או נמשכה פחות משנה, ולמטופל לא הובא  הועדה ממליצה 

תרו ובהתאם לחודשים שנ₪(  2,999עובד זר אחר במקומו לשביעות רצונו, תשיב הלשכה למטופל החזר יחסי )מתוך 

 . חודשים מתאריך ההשמה 02עד לתום 

 

 רציונל

גם במקרים בהם ₪(   2,999מטופלים העלו בפני חברי הועדה בעיה של תשלום דמי השמה מלאים בהתאם לנהלים )

ההשמה נמשכה פחות משנה והלשכה הפרטית לא מצאה עובד מחליף עבורם. במקרים אלה המטופלים נאלצים לפנות 

הועדה להמליץ על החזר הסכום היחסי ללשכה אחרת למציאת עובד ולשלם שוב עבור ההשמה. לכן, ראו לנכון חברי 

 ידי הלשכה.-לא הייתה השמה עלעבור החודשים בהם 

  

 19המלצה 

-יכין חוזה העסקה לדוגמה. החוזה יהיה נגיש לשימוש מעסיקים, למשל על הכלכלה משרדחברי הוועדה ממליצים ש

 של המשרדים. אינטרנטה אתריהפצתו באמצעות  ידי

 

 רציונל

הועלה בפני חברי הוועדה הצורך לנקוט בצעדים שמקלים על מעסיקים ועובדים זרים להסדיר את יחסי העבודה 

 ביניהם. חוזה העסקה לדוגמה יכול לתת ביטחון לשני הצדדים ולקדם יחסי עבודה תקינים. 

 

 21המלצה 

 ים עובד זר בסיעוד. למעסיק חובות/זכויות מסמךיכינו ויפרסמו  והפנים הכלכלה משרדיחברי הוועדה ממליצים ש

 

 רציונל

בדומה להמלצה הקודמת, מסמך זכויות וחובות יכול לסייע לקדם יחסי עבודה תקינים ולשמור על זכויותיהם של 

 העובדים והמטופלים גם יחד.
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 21המלצה 

. עם הקיים למצבהעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד באמצעות תאגידים כאלטרנטיבה  לבחון ממליציםחברי הוועדה 

 זאת, חברי הוועדה סבורים שאין להטיל עלויות משמעותיות נוספות על המטופל הסיעודי בשל שינוי צורת ההעסקה.  

 

 רציונל

כיום, המעסיק הישיר של העובד הזר בענף הסיעוד הוא בעל ההיתר; הלשכות הפרטיות משמשות כגורם מתווך 

שאחראי על: הבאת העובדים, הכשרתם, ומתן סיוע שוטף לעובדים ולמעסיקים. העברת ההעסקה מבעלי ההיתר 

יד את הנטל המוטל על קשישים ונכים ויושם בענף הבנייה(, יכולה להוראנדורן   ועדתידי -לתאגידים )כפי שהומלץ על

-בכל הכרוך בהסדרי תשלום )חישובי שכר, חופשות, פיצויים, ביטוחים וכו'(, ולשמור על זכויות העובדים. העסקה על

ידי תאגידים יכולה לתרום גם להתייעלות בהשמת עובדים אצל בעלי היתר, ולצמצם את התמריצים להבאת עובדים 

 סבורים שיש צורך לבחון את העלויות הכרוכות בכך ואת העלות מול התועלת.  מעבר לנדרש. חברי הוועדה

 

 22המלצה 

 כדי העובדים ועלהפרטיות  הלשכות עלוהל והנ החוק של אכיפהלו לפיקוח דומא רבה עדה מייחסים חשיבותוחברי הו

 הקשוריםהנהלים הוועדה ממליצה להקפיד במיוחד על יישום . נהלים אלו פי-על פועלותהפרטיות  שהלשכות להבטיח

 לשמירה על זכויותיהם ועל הנהלים שבאים להבטיח את איכות הטיפול במטופלים הסעודיים., העובדיםלהכשרת 

חברי הוועדה מייחסים חשיבות לעריכת ביקורי בית של הלשכות אצל המטופלים וממליצים לאמץ נוהל שהוצג בפני 

 כדי להבטיח שהביקור נעשה באופן מקצועי.לעובד ביום ביקורים  09-ל את מספר ביקורי הבית להועדה המגבי

 

 23המלצה 

לבין זרים בסיעוד להבאה, תיווך וטיפול בעובדים ת ופרטי ותבין לשכ ההפרדה על חברי הוועדה ממליצים להקפיד

 האדם בכוחה ביניהן ברור הפרדה נדרשתהיתר  ביןהגירה. אוכלוסין והבהתאם לנוהל של רשות הברות הסיעוד ח

 .ומשניים אחראים סוציאליים עובדים בין הפרדה, זה ובכלל

 

IV. תוח מערך השירותים וצמצום הביקוש לעובדים זרים בסיעודפי 

 

 24המלצה 

כאמור, חברי הוועדה סבורים שדרושה היערכות מקיפה של מערכת השירותים בארץ כדי למלא את הצרכים של 

, הדן במערכת 6.2עם צרכים סיעודיים ההולכת וגדלה כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה )ר' פרק האוכלוסייה 

השירותים(. פיתוח של כוח אדם ישראלי ופיתוח והרחבה של מענים נוספים היה מעשיר את מגוון אפשרויות הטיפול 

מהמענים העיקריים ומאפשר דחייה או ביטול של הצורך בהעסקת עובד זר אצל חלק מהאנשים. להלן אחדים 

 שהציעה הוועדה:

  פיתוח נוסף של מרכזי יום והקמת מרכזי יום חדשים, הרחבת שעות הפעילות, הפעלה בסופי   -מרכזי יום

 שבוע, הפעלת מרכזי לילה;

  סיעודיות; אוכלוסיותהקיים והתאמתו לצרכים של  השירותים סל העשרת -קהילות תומכות 
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  ופתרון למקרים של מענה לטיפול  תי נופשון הנותנים פסק זמן לבני משפחההרחבת הנגישות לשירו -נופשונים

 ;במטופל במספר ימים בודד )בעת החלפת עובדים, חופשה קצרה של העובד וכד'(

  השקעה רבה יותר בהנגשת מידע כדי להבטיח שאוכלוסיית היעד ובני  -הנגשת מידע על שירותים וזכויות

 ירותים הקיים;המשפחות יוכלו למצות את מערך הש

  שילוב בני שירות אזרחי במערך השירותים, כגון במרכזי יום ובקהילות תומכות; -שירות אזרחי 

  לוב האוכלוסייה המתנדבת לשנת שירות במערך השירותים;יש –שנת שירות 

 ;תכנית למגורים משותפים של סטודנטים עם קשישים 

  פיתוח חלופות נוספות לדיור לקשישים שאינם יכולים להישאר בביתם ואינם  -הוסטלים ופתרונות דיור

 ; משפחות אמנהרוצים לעבור למוסד סיעודי, כגון 

  עבודה מועדפת לחיילים משוחררים בתחום הסיעודמיקוד ענפי; 

  בידיהם היתר להעסקת עובד  או למטופלים שלא קיים הניתנות לבעלי היתר מוקפאהטיפול הרחבה של שעות

קשיש שאינו מעסיק עובד זר על אף שיש בידו היתר  -)דהיינו במסגרת חוק ביטוח סיעוד זר בענף הסיעוד

 .(או שלא מבקש היתר על אף שזכאי העסקה

 

 25המלצה 

השירותים ו רווחהרשות האוכלוסין וההגירה, משרה ה)משרדי -חברי הוועדה ממליצים להקים צוות יישום בין

שיבחן  כלכלה(משרד הואוצר המשרד אזרחים ותיקים, המשרד לבריאות, המוסד לביטוח לאומי, משרד ה, הברתיים

  . 24ידי עובדים זרים, כגון אלה המוזכרות בהמלצה מספר -ויקדם את הפיתוח של חלופות לטיפול סיעודי על
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 . הגדרות והסברים למונחים5
 

 

לפירוט ראה אתר רשות ההגירה והאוכלוסין:  - בענף הסיעודבעלי היתר להעסקת עובד זר 

http://www.piba.gov.il/subject/foreignworkers/pages/default.aspx 
 

  :ענף סיעוד, מינהל  - ידי אגף ההיתרים-על לעובד זר בענף הסיעוד ניתן העסקה היתרבעל היתר בתוקף

 או לטיפול הזקוק שירות למעסיקים ולעובדים זרים, רשות האוכלוסין וההגירה. ההיתר ניתן למטופל

 לקבוצת בהתאם נקבעים העסקה היתר למתן הבסיסיים הזכאות היממה. תנאי שעות רוב במשך להשגחה

 יינתן וז גיל בקבוצת למטופל נתןישי העסקה היתר -ומעלה  פרישה מגיל וגבר המבקש )אישה של הגיל

 עד של לתקופה יינתן וז גיל בקבוצת למטופל הניתן היתר - פרישה גיל עד וגבר עד שנתיים; אישה של לתקופה

 אצל רשום להיות המטופל על, ובין היתר: שנים;  (.  בענף הסיעוד קיימים תנאים מיוחדים לתוקף ההיתר 3

 להעסיק המטופל על, הסיעוד בענף זרים בעובדים תיווך וטיפול, להבאה היתר בעלות הפרטיות הלשכות אחת

 מלאה במשרה הזר העובד את להעסיק המטופל על ,בתוקף( סיעוד נףע - 0 /ב( עבודה אשרת בעל זר עובד רק

 .לפחות

 זר  סיעוד עובד להעסקת הזכאות מימוש לצורך אותו מנצלים והם היתר להם שיש מי: ממומש היתר בעלי

 .וברשות האוכלוסין וההגירה )מעסיקים עובד זר בפועל( כחוק ע"י רישום בלשכת תיווך

 קצבת לקבל כדי בעיקר – אותו /היתלוהקפיאו הם אולם היתר להם שיש מי: /מותלהמוקפא היתר בעלי 

 .לאומי עבור העסקת עובד ישראלי במקום עובד זר לביטוח מהמוסד מוגדלת סיעוד

 

 

 חוקיים זרים עובדים

 :תנאים שני של בקיומם מותנית זר עובד של העסקתו זרים, עובדים לחוק התאםב

 עובדים להעסיק הממשלה מתירה שבהם הענפים מבין , בענףופעיל תקף העסקה בהיתר יחזיק . המעסיקא

 .זרים

 .ההיתר ניתן לו מעסיק אותו אצל רשום ויהיה העסקה, ענף לאותו בתוקף עבודה אשרת תהיה זר לעובד .ב

 .יום 30 עד  -נפטר שהמעסיק או פעיל מעסיק + תקף היתר תחת נמצא + תקף 2 /ב או 1 /ב רישיון בעל: הסיעוד בענף

 

 חוקיים לא זרים עובדים

 על עונים אינם כרגע אך )ל"חוקיים )כנ זרים עובדים של להגדרה בהתאם חוקיים, זרים עובדים בעבר שהיו זרים

 .זו של הגדרה לפחות אחד קריטריון

 יום מאז שעזב מעסיק חוקי, ולא נרשם אצל מעסיק חוקי אחר.  09עובד שעברו : הסיעוד בענף

 

http://www.piba.gov.il/subject/foreignworkers/pages/default.aspx
http://www.piba.gov.il/subject/foreignworkers/pages/default.aspx
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, על פי דיווחי הלשכות עובדי סיעוד זרים בעלי אשרה בתוקף שהנם ברי השמה ואינם מועסקים 'מאגר' עובדים זרים:

רשות האוכלוסין וההגירה. מטרת המאגר  במאגר ממוחשב אשר מתעדכן שבועית ומנוהל ע"יהפרטיות, מופיעים 

 לאפשר ללשכות למצוא עובדים שנמצאים בארץ ופנויים להשמה.

 

אשר  חברה שמטרתה היחידה היא הבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעודלשכה פרטית/לשכת תיווך: 

. כדי להעסיק מטפל סיעודי זר באופן חוקי, על המעסיק קיבלה היתר לכך מהממונה ברשות האוכלוסין וההגירה

 והעובד להיות רשומים באחת מלשכות התיווך. 

 

כולל עובדים זרים חוקיים ועובדים זרים לא חוקיים שהיו  ,סך העובדים הרשומים בלשכה עובדים רשומים בלשכה:

 ם נגרעו ממצבת העובדים של הלשכה. לשכה וכעת אינם מועסקים כחוק אצל אף מטופל סיעודי, וטרבבעבר רשומים 

 

 אישור הניתן ללשכה להביא עובד זר מחו"ל. הברקות: 

בענף אפשר להאריך את השהות של עובד זר שלפיו התקבל תיקון לחוק  2900במרץ רוזנטל(: ועדת ועדה הומניטרית )

וכמו שנקבע בחוק, זאת,  שנה אצל אותו מעסיק. בעקבותבמשך מעבר לחמש שנים גם אם לא עבד לפני כן הסיעוד 

מעוגנת הוועדה  . הפעילות שלמטעמים הומניטריים חריגיםאישורים הוקמה ועדה מייעצת לשר הפנים לעניין מתן 

 המספר עמד על מאה רישיונות 2900-. בלהמליץ לשר לאשר יכולהשהוועדה אישורים  שלמכסה נקבעה  .בנוהל

)פרוטוקול  מאתיים רישיונותהמספר עמד על  2902, בשנת (2900)תחילת עבודת הועדה במחצית השנייה של שנת 

 (. 2902 בנובמבר 00)הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים, 

 

 http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspxלפירוט ראה אתר המוסד לביטוח לאומי:  – קצבאות ביטוח לאומי

 פעולות בביצוע הזולת בעזרת התלויים לאנשים גיל קבוצות פי-על שונות קצבאות שלוש מגדיר הלאומי הביטוח חוק

 עד 00 לבני – לנכים מיוחדים לשירותים קצבה( ב) ;00 לגיל הגיעו לא שעדיין לילדים – נכה לילד גמלה( א: )היומיום

 .פרישה לגיל שהגיעו למי – סיעוד גמלת( ג) ;פרישה גיל

  בהוצאות מיוחדים צרכים עם בילד המטפלת למשפחה לסייע נועדה נכה לילד הגמלה -גמלה לילד נכה 

אותה  לעודד וכן תפקודו את לשפר שנועד אחר טיפול בכל או בו הקשה והסיעודי האישי הכרוכות בטיפול

 .והקהילה הבית במסגרת בילד לטפל

 גיל  לאחר גם, בחירתם לפי, ולעתים) פרישה גיל עד 00 לבני משולמת - שר"מ – מיוחדים לשירותים הקצבה

 מתמדת להשגחה שזקוקים או היומיום פעולות בביצוע הזולת בעזרת שתלויים למי מסייעת והיא( פרישה

 שיקום או רפואה, סיעוד שירותי בו שניתנים במוסד שמאושפז מי .לאחרים או לעצמם חיים סכנת למניעת

 .לקצבה זכאי אינו

 )במסגרת ולחיות )אנשים בגיל פרישה( להמשיך לקשישים לאפשר נועדה - גמלת סיעוד )חוק ביטוח סיעוד 

 היומיומי בתפקוד לעזרה הזקוקים מהם לאלה אישי טיפול מתן באמצעות ,ככל האפשר ממושך זמן הקהילה

 בתפקודו המוגבל ישראל תושב קשיש כל זכאי לגמלה .בהם המטפלות למשפחות ובכך לסייע ,להשגחה או

http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx


19 
 

 ובתנאי ,היומיום פעולות לביצוע הזולת בעזרת תלות ובמבחן הכנסות עומד במבחן והוא הקוגניטיבי או הפיזי

 במחלקה או סיעודי במוסד ששוהה מי "(.מוגן דיור"ב או משפחה בן בבית, בביתו(בקהילה  מתגורר שהוא

 .לגמלה זכאי אינו בבית אבות סיעודית

 

 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כממוצע של שני רכיבים: -מדד הפריפריאליות נבנה על - מרכז ופריפריה

הראשון מבטא את קרבתה של רשות מקומית לכל אחת מהרשויות המקומיות האחרות בארץ, משוקלל 

בהתאם למדד, רשות בגודל האוכלוסייה שלהן. השני מתייחס לקרבתה של הרשות לגבול מחוז תל אביב. 

אשכולות, החל  09-נמוך יותר. הרשויות המקומיות מסווגות ל מקומיות פריפריאלית יותר מקבלת דירוג

הכולל את הרשויות  09הכולל את הרשויות המקומיות הפריפריאליות ביותר, ועד אשכול  0מאשכול 

 המקומיות המרכזיות ביותר.
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 מסגרת קונספטואלית וסקירת ספרות . 6
 

ידי מערכות פורמליות -אנשים עם מוגבלות תפקודית זקוקים לסיוע במילוי צורכיהם היומיומיים. סיוע זה ניתן על

ביתיות כגון הוסטלים או מוסדות סיעודיים. דוח זה מתמקד -ובלתי פורמליות, והוא ניתן בבית או במסגרות חוץ

 בקצרה לסקור לנכון ראינות תפקודית או קוגניטיבית. בנושא של טיפול סיעודי בבית בידי עובד זר לאנשים עם מוגבלו

כרקע להבנת מקומו של טיפול זה בכלל מערך השירותים. הדוח ומסקנותיו מתייחסים לכל  מרכזיות סוגיות מספר

קבוצות הגיל באוכלוסייה, אולם הסקירה תתמקד באוכלוסיית הזקנים המהווה את האוכלוסייה העיקרית שמקבלת 

 ם זרים. טיפול של עובדי

 טיפול בית כחלק ממערכת השירותים לטיפול ממושך 6.1

( לאנשים עם מוגבלויות היא אחד האתגרים העיקריים בחברה של ימינו. long-term careהספקת טיפול ממושך )

מוגבלות היא תוצאה של נכות פיזית, נפשית או חושית. מאחר שהמוגבלות גוברת עם הגיל, הזדקנותה המואצת של 

גם אם ייתכנו שיפורים במצב התפקודי של הזקנים,  . מביאה לגידול מהיר במספר הקשישים המוגבלים החברה

שיפורים אלה לא יקזזו את הצורך הגובר בטיפול ממושך בעקבות ההזדקנות של החברות והעלייה בתוחלת החיים 

(Lafortune, OECD, 2007 .) 

 

שילוב כלשהו אלה כוללות שך בחסות שירותי הבריאות והרווחה. תכניות לטיפול ממו הוקמובכל המדינות המפותחות 

טיפול ממושך כולל של שירותי בריאות, רווחה, דיור ותמיכה לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, נפשיות או קוגניטיביות. 

ם שוני בין ואין אחידות בין המדינות השונות בסל השירותים המוצעים לזקנים מוגבלים. ראשית, קיי ,מגוון שירותים

, קיים שוני בין שניתסל שירותים עשיר יותר מאחרות.  ןולכן יש כאלה שיכולות להרשות לעצמ ,המדינות במשאבים

דמוגרפיים, בתרבות ובמערכת הערכית, אשר משחקים תפקיד מרכזי -ם, הסוציוימדינות בדפוסים האפידמיולוגי

יסת התפקיד של המשפחה יש חשיבות מכרעת בקביעת סל בהגדרת הצרכים ובקביעת סדרי העדיפויות. כך למשל, לתפ

 השירותים.

 

למרות השוני בין המדינות, רוב המדינות המפותחות הקימו מערכת של שירותים לטיפול ממושך שניתן לתאר אותה 

  –טיפול אישי  ; home health-)כולל טיפול בריאותי רפואי  במסגרת הבית( 0)על פני רצף מבחינת מקום ההספקה: 

סיוע בפעולות האינסטרומנטליות כגון  –סיוע בפעילויות היומיום כגון רחצה, הלבשה וניידות; ניהול משק הבית 

 במסגרת הקהילה( 2; )ציוד רפואי, התאמת הבית וטכנולוגיות מיוחדות כגון לחצני מצוקהניקיון, בישול וסידורים; 

 )כגון בתי אבות ומוסדות לאשפוז סיעודי(.   סגרות מוסדיותבמ( 2; ))כגון מרכזי יום ושירותים אמבולטוריים אחרים(

בשני העשורים האחרונים הייתה התפתחות מואצת של טיפול בזקנים במסגרת הבית בכל המדינות המפותחות. 

תכניות לאשפוז בית של קופות וחוק ביטוח סיעוד, יחידות לטיפול בית כגון  ,בישראל התפתחו תכניות חדשניות

הזקנים אשר מקבלים סיוע דרך תכניות אלה של אחוז המספר והיות הוספיס בית וקהילות תומכות. החולים, תכנ

בשנים  4למשל אחוז הזקנים המקבלים טיפול אישי בבית דרך חוק ביטוח סיעוד גדל כמעט פי  .באופן משמעותי וגדל

היה גידול משמעותי במספר מקבלי טיפול במסגרת הבית  OECD-ובמדינות ה(. גם בארה"ב 05%-ל 5%-)מ 2990–0009

(Buhler-Wilkerson, 2007; OECD, 2005) . 
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מעבר לעלייה בצרכים כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה, גם  יניתן לייחס את ההתפתחות המואצת של טיפול בית

 Kane, Kane andית )לחצים לשחרור מוקדם מבתי חולים והתפתחות טכנולוגית המאפשרת טיפול במסגרת הבל

Ladd, 1998  .) 

 

-בהכרח תשובה חדלהן בסוגיות ודילמות רבות, שאין  המראשית הוההתפתחות של השירותים לטיפול ממושך מלּו

שינויים דמוגרפיים וחברתיים כגון הזדקנות האוכלוסייה, גידול במספר המוגבלים, שינויים במבנה  משמעית.

דים בפני החברות בכלל, והחברה בישראל בפרט, אתגר של פיתוח מענים המשפחה ויציאת נשים לעבודה מעמי

 לצורכיהם של הקשישים המוגבלים.

 

מדינות שונות ברחבי העולם מתמודדות עם הצורך לפתח קווי מדיניות ומערכות לטיפול ממושך אשר יענו על הצרכים 

הבסיסיים של המוגבלים ובו בזמן ירסנו עלויות וייצרו איזון מתאים בין תפקיד המשפחה לבין תפקידה של המדינה, 

  חות מגבילה.פהמנת להבטיח את הטיפול ההולם והמועיל ביותר בסביבה -על

 

בכל המדינות המפותחות הוקמו תכניות לטיפול ממושך בחסות שירותי הבריאות והרווחה. למושג "טיפול ממושך" 

ההגדרה כוללת שילוב כלשהו של שירותי בריאות, רווחה וחברה, , פי רוב-הגדרה רחבה, המשתנה ממדינה למדינה. על

דיור, תחבורה ותמיכה לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, נפשיות או קוגניטיביות, המעוניינים לנהל חיים עצמאיים ככל 

 פני שירותים מוסדיים. השירותים הקהילתיים-האפשר. ברוב המדינות ניתנת עדיפות לשירותי בית וקהילה על

 ידי המשפחה. -נתפסים כמשלימים את הטיפול הניתן על

 

 אחריות המשפחה ואחריות המדינה בסיוע לזקנים המוגבלים בתפקודם

בכל משפחה היא סוגיית מדיניות שמלווה את שירותי הרווחה בכל התחומים. לסוגיית חלוקת האחריות בין המדינה 

חת איכות חייו של הפרט. המדינה לוקחת, למשל, חלק מדינות הרווחה קיימת תפיסה שלמדינה יש אחריות בהבט

רמת ההכנסה המינימלית או באחריות להבטחת הכנסה והיא גם לוקחת על עצמה אחריות להספקת שירותי בריאות.  

, נתונים לשינויים על פי  סדרי העדיפויות שנקבעים בדרך כלל בזירה מספקתסל שירותי הבריאות שמדינת רווחה 

ן לומר, שבתחום  הטיפול הממושך, ובמיוחד בתחום של הספקת סיוע במסגרת הבית, המדיניות עדיין . ניתהפוליטית

בשלבי התפתחות ומלווה בלבטים רבים בנוגע לקביעת גבולות האחריות בין המשפחה והמדינה. גם במדינות 

לא חד משמעיים ומשתנים  ב באשר לאחראיות המדינה, גבולות האחריות עדייןקונצנזוס רחהסקנדינביות, בהן קיים 

 עם הזמן, בין היתר כתוצאה מההזדקנות של האוכלוסייה והנטל הכלכלי על שירותי הרווחה. 

 

עובדה היא שלמרות ההתפתחות המואצת של שירותים לטיפול ממושך בכלל, ושל טיפול במסגרת הבית בפרט, 

. מערכות השירותים הפורמאליים לזקנים (OECD ,Wiener, 2003,2995המשפחה היא עדיין מקור הסיוע העיקרי )

מוגבלים באים, במרבית המדינות, להשלים את הסיוע של המשפחה. למערכת הערכית ולתפיסת המחויבות של 

המשפחה תפקיד מרכזי העומד בבסיס עובדה זו, אך אין להתעלם גם מגורמים כלכליים. גם מדינות עשירות כמו 

לעצמן לשאת בנטל הטיפול ללא סיוע של המשפחה. לכן, על אף הבדלים  מדינות סקנדינביה לא יכולות להרשות
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ערכיים ותרבותיים בין מדינות שונות באשר למקומה והמחויבות של המשפחה, אנו עדים לתפקידה המרכזי בסיוע 

 לקשישים בכל העולם . 

 

ליון איש יכמעט מ הםלפי הנתונים בישראל מדגימים את ההיקף הנרחב של התופעה של טיפול בזקנים מוגבלים

ברודסקי, מטפלים לפחות באדם זקן אחד ) ,+ בישראל29 -( מאוכלוסיית בני ה22.5%(, המהווים כרבע )006,999)

עם זאת, אין ספק שכיום בכל המדינות המפותחות קיימת הכרה שזו לא האחריות (.  2902, ג'., שנור, י., באר

התעניינותם של קובעי מדיניות ושל מתכנני שירותים במטפלים הבלעדית של המשפחה. בשנים האחרונות גוברת 

 הבלתי פורמליים בקשישים ובזיהוי דרכים לסייע ולהקל עליהם.

 

קיימת הסכמה רחבה שלולי העזרה הבלתי פורמלית הנרחבת, קשישים רבים לא היו יכולים להישאר בקהילה והיו 

ת מייחסים חשיבות רבה לעזרה הבלתי פורמלית והם צריכים לעבור למסגרות מוסדיות. לכן, קובעי המדיניו

ידי גורמים ציבוריים -בעבר, התמקדה העזרה הפורמלית המסובסדת על. מעוניינים לשמר משאב חברתי זה גם בעתיד

. רק במקרים אלה ראתה החברה חובה פונקציונליות-דיסאו בקשישים שחיו במשפחות , ענייםרק בקשישים עריריים, 

של הקשישים. לעומת זאת, כיום הכיסוי של מערכות השירותים התרחב עקב ההכרה שהמשפחה  לדאוג לרווחתם

לבדה אינה יכולה לשאת בעומס הטיפול ושלעומס זה יש השלכות חברתיות. יתרה מכך, הקלה וסיוע לבני המשפחה 

השירותים ונעשים  גוברת הנטייה לראות בתומכים עצמם אוכלוסיית מטרה של מערכתוהיא כיום מדיניות מוצהרת 

 מאמצים רבים יותר לזהות את צורכיהם מתוך דאגה לבריאותם הפיזית והנפשית.

 

 טיפול במסגרת הבית או טיפול במסגרת מוסדית –אין כמו בבית? 

הינה מורכבת יותר ממה שנראה על פני השטח ומעלה  מוסדית במסגרת טיפול ובין בבית שירותים בין החלופה סוגיית

שאלות רבות. עולות שאלות קודם כל בנוגע להעדפות של הזקנים, אבל גם ליכולת של המערכת הבלתי פורמאלית, 

ושל מערכת השירותים הפורמלית לספק חלופה הולמת בבית. כמו כן עולות שאלות של עלות ושל תועלת. לחלק 

ותר מבוססות, ואילו לחלקן האחר התשובות בספרות המחקרית אינן חד משמעיות ודורשות מהשאלות יש תשובות י

 התעמקות מחקרית נוספת. 

 ? מה רוצים הזקנים

מחקרים מצביעים על ההעדפה הברורה של מרבית הזקנים להישאר בבית, גם כאשר נזקקים לטיפול סיעודי. כך עולה 

מהזקנים דיווחו על רצונם  09%-(. על פי המחקר, למעלה מAARP,2999מאחד המחקרים המצוטטים ביותר בספרות )

להזדקן בבית. אפשר היה לטעון שהתדמית של המוסדות הוא שלילי, ויתכן שאם היו מתנסים במוסד הם היו משנים 

מעניינים בהקשר זה ניתן לצפות במחקרים שנערכו רק לאחרונה בארה"ב. להבדיל  מאיריםממצאים באת דעתם. 

, בארה"ב זקנים נכנסים למוסדות לטיפול ממושך גם לתקופות קצובות בזמן כדי לקבל שיקום או לתקופת מישראל

יום של שהייה  09החלמה. חלק מזקנים אלה נשארים במוסדות ורובם אכן חוזרים לקהילה. יתרה מכך, נמצא שאחרי 

 (.   Arling, et.al., 2010במוסדות שני שליש מהזקנים הביעו העדפה ברורה לחזור לקהילה )

אין ספק שהמדיניות הרווחת ברוב המדינות בעולם היא לפתח שירותים בבית כדי לאפשר לאדם להזדקן במקום. 

"aging in place"  לסלוגןהפך ( נפוץ בעולם הגרונטולוגי בשני העשורים האחרוניםOECD, 2005 הנתונים מוכיחים .)    
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בכלל, גדלה עד מאד ההקצאה לשירותים במסגרת הבית בשנים האחרונות. סה"כ  OECDשבאירופה, ובמדינות ה 

)למשל בשבדיה( מהתוצר הלאומי הגולמי, אם  2%-)למשל בספרד ופורטוגל(, ל 9.2%ההוצאה לטיפול ממושך נעה בין 

יבורית על . לעומת מגמות בעבר הלא כל כך רחוק, שהראו שכמעט כל ההוצאה הצ0.5%-כי רוב המדינות מוציאות כ

מההקצאה הציבורית לשירותים לטיפול ממושך  29%-טיפול ממושך הוקדשה לטיפול במסגרת מוסדית, כיום כ

.  גם בארה"ב, שבה באופן מסורתי 59% -(, ובישראל מגיע עד כOECD, 2005מוקצים לטיפול במסגרת הבית )

ואים שינוי בשנים האחרונות. עדיין, סך ההקצאה הציבורית הייתה נטויה לחלוטין לטובת הטיפול המוסדי, אנו ר

העלות המוסדית גבוהה יותר ולכן, למרות שמרבית הזקנים נשארים במסגרת הקהילה, חלק משמעותי של המשאבים 

 הציבוריים מושקעים באחוז קטן יחסי של זקנים השוהים במוסדות לטיפול ממושך. 

 

פותחות בדפוסי השימוש בשירותים מוסדיים, קיימת מעניין כי למרות שקיימת שונות מסוימת בין המדינות המ

. בישראל, 5%-ל 5%בסה"כ רמה גבוהה של דמיון. חלקם של הזקנים במוסדות לטיפול ממושך נע ברוב המדינות בין 

, שהוא נמוך לעומת כל המדינות המפותחות 2.5%-אחוז הזקנים הנמצאים במוסדות לטיפול ממושך נאמד בכ

גרים  09%-כ-הם דיירי מוסדות לטיפול ממושך ו 29%-הזקנים המוגבלים גרים בקהילה: כ האחרות. בישראל, מרבית

בקהילה. יתרה מכך, אחוז הזקנים במוסדות לא עלה בשנים האחרונות )פרט ליפן(,  וזאת למרות ההזדקנות של 

 רק  ובישראל.  , כמו בקנדה, דנמוהאוכלוסייה במדינות המפותחות. במדינות מסוימות שיעורי המיסוד אף ירד

בהקשר זה כדאי לציין שבמקביל פותחו פתרונות דיור מסוגים שונים שניתן לראותם כסוגים חדשים של תכניות 

הניצבים בטווח שבין הטיפול במסגרת הבית לבין מסגרות מוסדיות )דיור מוגן, דיור תומך, דיור מותאם, מקבצי דיור, 

יפול בקהילה לבין הטיפול במסגרות מוסדיות הולך ומטשטש הוסטלים וכו'(. ניתן לומר שהגבולות בין הט

(Lundsgaard, 2005.) 

 

 עד כמה שירותים בבית הם חלופה לשירותים מוסדיים? 

זקנים מוגבלים בטיפול ממושך הכרוכים בכאמור, המדינות השונות ניצבות בפני האתגר לתת מענה לצרכים הגוברים 

, downward substitution)מטה" )-כלפי-לעמוד במשימה היא "החלפהבמסגרת תקציבים מוגבלים. אחת הדרכים 

שירותים בבית יחליפו את השירותים  :למשל ,שירותים יקרים ואינטנסיביים יוחלפו בשירותים יקרים פחות ,כלומר

של ושירותים בבית או במסגרות מוסדית יחליפו את השירותים בבתי חולים כלליים. המידה והסוג  ,במסגרת מוסדית

הטיפול הקהילתי משפיעים על מידת האפשרות להחלפה. כאשר היקף השירותים מוגבל יש סיכוי נמוך יותר שיוצעו 

אלטרנטיבות למיסוד, במיוחד לזקנים בעלי מוגבלות קשה יותר. מעל ומעבר לנגישות השירותים הקהילתיים, גורמים 

ם קהילתיים לשירותים מוסדיים, כולל הספקת מיטות אחרים יכולים להשפיע על יכולתו של הזקן לבחור בין שירותי

 מוסדי.הוהמידה של ההשתתפות העצמית במימון הטיפול 

 

אחת התקוות של הרפורמות במערכת לטיפול ממושך במדינות רבות הייתה שהנגישות הגבוהה של השירותים בבית 

 תגרום להפחתה בשימוש בבתי חולים כלליים וגם במוסדות לטיפול ממושך.
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 זו שאלה של איזון

 תמידגם אם הזקנים ואנשי המקצוע גם יחד, מעדיפים את הטיפול במסגרת הבית, אף אחד לא סבור שהדבר אפשרי 

הזקנים. אולם, עדיין רווחת האמונה כי הרחבת זמינותם של שירותים בבית הייתה מאפשרת לחלק  כלועבור 

 מהזקנים הנכנסים למוסדות להישאר בביתם. 

 

טרה של מערכת השירותים היא ליצור רצף טיפולי ואיזון בין הטיפול בבית לבין הטיפול במסגרת מוסדית. על כן, המ

 .Tucker, etאיזון הטיפול, שמבטא את השילוב האופטימלי שבין שירותים בבית לבין מוסדות בשטח גיאוגרפי נתון )

al, 2008; Williams et.al, 2009שירותים בבית כך שאלה יוכלו להוות  (. ראשית, צריך להבטיח זמינות של

אלטרנטיבה מעשית עבור הזקנים ובני משפחתם. כמו כן, חשוב להבטיח אלטרנטיבה מוסדית עבור אלה שאכן 

זקוקים לכך. במילים אחרות, עבור זקנים מסוימים הטיפול במסגרת מוסדית יכול להוות אלטרנטיבה טובה ואולי 

. השאלה היא של איתור וזיהוי נכון של זקנים אלה ולמנוע כמה שניתן השמה יחידה מבחינתו ומבחינת בני משפחתו

 לא מתאימה ולא נחוצה. 

 

 תועלת של הטיפול בבית מול הטיפול במסגרת מוסדית?-מה עם השאלה של עלות

פור שילסכון בהוצאות ויהציפייה לחנובע מ( downward substitutionמטה )-כלפי-העניין של קובעי מדיניות בהחלפה

-costבאיכות הטיפול. אלא שהאתגר מורכב יותר ממה שאפשר לחשוב. מחקרים הבודקים את העלות והיעילות )

effectiveness של שירותים חלופיים אלה מראים תוצאות מעורבות. אחת הבעיות הגדולות היא שלא ברור אם )

שהעלות הציבורית של הטיפול בבית עבור  אףההוצאות לטיפול ממושך,  ולהכך סהרחבת הטיפול הביתי תקטין את 

זאת משום  2.מזו של הטיפול במסגרת מוסדית נמוכהמרבית הזקנים )במיוחד המוגבלים במידה קלה ובינונית( 

לקזז את ההפחתה  היכול ,משמעותית במספר האנשים שמקבלים טיפול בבית השהרחבת הכיסוי, קרי, הגדל

כאשר הוא  הלגידול בהוצאות. הראיות מצביעות שהרחבת הטיפול הביתי יעילבהוצאות בטיפול מוסדי, ואפילו לגרום 

מסופק לזקנים שאכן היו נכנסים למוסדות. לכן, המפתח להשגת יעילות נמצא בזיהוי מתאים של אוכלוסיית היעד. 

ת מכוון ידי הספקת טיפול בבית, טיפול זה חייב להיו-אם רוצים להימנע מגידול בסך ההוצאות לטיפול ממושך על

לאוכלוסיות שהיו פונות לטיפול מוסדי. אולם, אם תכניות לטיפול בית משרתות אוכלוסיות שבכל מקרה לא היו פונות 

אלא פשוט על תוספת שירותים והרחבת  ,לטיפול מוסדי, ההוצאות רק יגדלו, כי אז אין מדובר על מניעת מיסוד

כון לסידור מוסדי, ועם זאת, אנו גם יודעים שעל כל זקן במוסד הכיסוי. כפי שנידון לעיל, אנו מכירים את גורמי הסי

לכן השאלה של איתור  ;לעולם לא ייכנסו למוסדאך אותם גורמי סיכון  שיש להםנמצא מספר זקנים בקהילה 

 אוכלוסיית היעד המתאימה אינה פשוטה כלל.

 

                                                           
סד יכולה להיות נמוכה מעלות הטיפול בבית אם יש זכאות לסבסוד משמעותי של המדינה לטיפול יצוין שעבור המשפחה העלות במו  

המוסדי. כמו כן, מבחינת המשפחה, עלות הטיפול הביתי עשויה להיות גבוהה אם האדם זקוק לטיפול במשך כל שעות היממה. 
2
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לעומת הטיפול במסגרת מוסדית. מעט מאוד למעשה, עד היום ניתן דגש רב לסוגיה של עלות ויעילות של הטיפול בבית 

דגש ניתן להיבט של התועלת או של התרומה הדיפרנציאלית לזקן. בכדי להגיע למסקנות מושכלות ומבוססות, מחקרי 

ההערכה חייבים לכלול באותם מחקרים עצמם היבטים של תוצאה ותרומה לבריאותו של הזקן ולאיכות חייו ובחינת 

כניות המניבות תוצאות ירודות מבחינת בריאותו של הזקן עלולות להיחשב שקולות או נושא העלויות. אחרת, ת

בסוגיה זו באופן אינם מטפלים טובות רק משום שהן עשויות לגרום לחיסכון בהוצאות. בדרך כלל, מחקרים כלכליים 

ל החלופות השונות, ( שoutcomesיתרה מזו, דרוש מחקר נוסף שיספק את הבסיס העובדתי לתוצאות ) משביע רצון.

מאחר ולא בהכרח יש לראות בחסכון בהוצאות את היעד הרצוי אלא לספק את הטיפול ההולם ביותר, גם אם זה 

 באותה עלות. 

 

והשני ארבע שנים לאחר מכן.  בישראל, נערכו שני מחקרים על התחליפים. האחד נערך שנה לאחר החלת חוק הסיעוד

מצביעים על כך שבניגוד לציפיות הייתה עלייה ניכרת  (0002, פקטור ופרימק, הממצאים של המחקר הראשון )נאון

במספר הפניות להשמה מוסדית מיד לאחר החלת החוק. זו יכולה להיות תוצאה של הנגישות הרחבה יותר מערכת 

מטפלים  השירות בעבור אוכלוסיית המוגבלים, כאשר החוק הוביל לכמות גדולה של פניות לעזרה ולהגברת הקשר עם

 בצרכיםמקצועיים )באמצעות הערכת זכאות(. לכן, עלתה המודעות לשירותים הקיימים, במיוחד למוסדות. הירידה 

ידי העלייה בדרישה לעזרה כתוצאה מגילוי מקרים חדשים בין -מוסדית כתוצאה מהחוק כנראה קוזזה על להשמה

זקנים בעלי המוגבלות הקשה, אשר עד כה לא היו בעלי המוגבלות הקשה. מכאן שהחוק סייע בזיהוי של הלקוחות ה

 מוכרים לרשויות המטפלות, ובהפנייתם  לטיפול מוסדי.

 

מצביע על שינוי משמעותי בדפוסי המיסוד של זקנים והוא  (,0005)נאון ושטרוסברג,  0002המחקר השני התבצע בשנת 

המתגוררים במוסדות והממתינים להשמה תשושים )בעלי מוגבלות בינונית(. המספר הכולל של הזקנים התשושים 

בעלי המוגבלות הקשה לא היה שינוי  קרב)לפני יישום החוק(. אולם, ב 0005מאשר בשנת  0002בשנת  25%-היה נמוך ב

סבלו  מוסדית להשמה פנו אשר אלה תשושים זקניםמשמעותי. הממצאים מראים גם כי בעקבות יישום החוק, 

ורות, היו מבוגרים יותר, ושיעור גבוה יותר מהם אלמנות ואלמנים מאשר השיעור מבעיות פיזיות וקוגניטיביות חמ

בקרב אוכלוסיית הזקנים התשושים הפונים לפני יישום החוק. אולם, אין שינויים משמעותיים במאפייני בעלי 

מצביעים על המוגבלות הקשה יותר, שמצבם היה חמור במיוחד גם לפני יישום החוק. ניתן להסיק שממצאי מחקר זה 

שינויים משמעותיים בדפוסי המיסוד בקרב הזקנים התשושים בעקבות החלת חוק ביטוח סיעוד בישראל. שימוש 

ואכן, ניתן להבחין  .ממיסודפי החוק מאפשר לבעלי המוגבלות הפחות קשה להישאר בבתיהם ולהימנע -בשירותים על

מיסוד. העובדה כי לא נצפו השלכות גם על בעלי המוגבלות בירידה מתמשכת בפניות של זקנים בעלי מוגבלות בינונית ל

 הקשה יוחסה לרמה הנמוכה יחסית של הקצבה.

 סקירה כללית –מערך השירותים לזקנים בישראל  6.2
ידי עובדים זרים הוא חלק ממערך רחב יותר של שירותים שניתנים -כאמור, מתן טיפול סיעודי בבית הקשישים על

הביקוש, הבעיות והפתרונות לעובדים זרים כדאי להביא בחשבון את המכלול כולו. להלן נציג  לזקנים.  כדי לבחון את

 בקצרה את השירותים העיקריים. 
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 שירותי בריאות בקהילה

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי )המיושם האוכלוסייה שירותי הבריאות לזקנים בקהילה ניתנים, כמו לכלל 

(, במסגרת המרפאות הקהילתיות לרפואה ראשונית של קופות החולים, במרפאות לרפואה מקצועית, 0005משנת 

קשישים ואנשים עם  עבור מיוחדים השנים פותחו שירותים במכוני שיקום, בבתי חולים כללים וכו'. במהלך

 מספקות אלה תכניותת בבתי חולים כללים ויחידות לטיפול בית ואשפוז יום. מחלקות גריאטריו כגון, מוגבלויות

ידי צוות רב מקצועי של אחיות רופאים, -( )כולל ביקורי בית עלhome health careטיפול בריאות בבית )

קופת פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ועובדים סוציאליים(. היחידות לטיפול בית החלו להתפתח לראשונה על ידי 

החולים הכללית עוד בראשית שנות השבעים. מאז התפתח השירות זה בהדרגה בכל קופות החולים ובאזורים השונים 

 בארץ. ישנו שוני משמעותי בהיקף ובאינטנסיביות של שירות זה בין הקופות וכן בין האזורים השונים. 

 

 חוק ביטוח סיעוד

 .0000אפריל אז והיא הופעלה מ ,סיעוד ביטוח בכנסת תכנית אושרההמוסד לביטוח לאומי,  חוק , במסגרת0009 בשנת

ועומדים  הקוגניטיבי או/ו הפיזי בקהילה, מוגבלים בתפקודם החוק מקנה גמלה לזקנים )בגיל פרישה( המתגוררים

 יום. -היום פעולות לביצוע הזולת בעזרת תלות ובמבחן הכנסות במבחן

 

 מקצבת 00%בשיעור  גמלה תלות: רמות לשלוש שמותאמות סיעוד גמלת של רמות שלוש נקבעו 2995מאז חודש ינואר 

 ביתי טיפול שעות 0.55המממנת  יום(-היום פעולות ברוב הזולת בעזרת רבה במידה ליחיד )לזקן שתלוי מלאה נכות

פעולות בעזרת הזולת ברוב  במידה רבה מאוד שתלוילזקן ) ליחיד מלאה נכות מקצבת 059%בשיעור  גמלה שבועיות;

 מלאה מקצבת נכות 060% בשיעורוגמלה  ;שבועיות ביתי טיפול שעות 06המממנת  (יום ברוב שעות היממה-היום

 מתמדת( להשגחה שזקוק מי וכן, היממה שעות בכל יום-היום פעולות בכל הזולת בעזרת לחלוטין ליחיד )לזקן שתלוי

הממוצע.  השכר על עולות אינן הכנסותיו אם מלאה סיעוד לגמלת הזקן זכאי שבועיות. ביתי טיפול שעות 00 המממנת

 הכנסותיו אם .הגמלה למחצית זכאי הממוצע, הוא מהשכר פעמים 0.5 ועד הממוצע מהשכר גבוהות אם הכנסותיו

 של הגבוהות הרמות בשתי סיעוד גמלת שמקבל מי לגמלה. זכאי אינו הממוצע, הוא השכר פעמים 0.5-מ גבוהות

(, זו למסגרת מחוץ והן הסיעוד גמלת במסגרת )הן עובד זר מעסיק כלל ואינו בלבד ישראלי עובד מעסיק והוא, הגמלה

 שלוש של לתוספת זכאי, מלאה נכות מקצבת 059% בשיעור של לגמלה שזכאי מי. שבועיות טיפול שעות לתוספת זכאי

 טיפול שעות ארבע לתוספת זכאי, מלאה נכות מקצבת 060% בשיעור של לגמלה שזכאי מי; שבועיות טיפול שעות

 .לו שנקבעה התלות רמת לפי השעות תוספת למחצית זכאי הכנסות עקב הגמלה למחצית הזכאי. שבועיות

 

ניתנה הִגמלה במסגרת חוק סיעוד רק כשירות בעין )שירותי סיעוד( ולא בכסף, למעט מקרים שבהם לא  2990עד שנת 

נמצא שירות זמין. סל שירותי הסיעוד כולל בחירה בין טיפול אישי בבית הזקן, טיפול אישי במרכז יום, שירות לחצן 

שנקבעת לפי  הסיעוד גמלת כגובה שעלותםהשירותים ַלּפרט, מצוקה, מוצרי ספיגה ושירותי כביסה, או שילוב ביניהם. 

רמות גמלה, ניתנים על ידי חברות וארגונים שִעמן מתקשר המוסד לביטוח לאומי במכרז. המוסד לביטוח לאומי 

, המוסד 2904עד שנת  2990משנת  מעביר לחברות ולארגונים תמורה כספית עבור השירותים שאותם הן מספקות.

דוח י הציע לתת גמלה בכסף לזכאים שמעסיקים עובד זר במסגרת ניסוי שנערך במספר סניפים )ראה לביטוח לאומ

(. כיום במסגרת הוראת שעה, זכאי חוק סיעוד מכל הארץ )המעסיקים עובד זר( 2902, ברודסקי, רזניצקי וכהן, מחקר
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חברת סיעוד. במקביל נערך מחקר יכולים לבחור לקבל את הגמלה בכסף ולשלם ישירות לעובד הזר ללא תיווך של 

 מלווה שבוחן את היישום לקראת קבלת החלטה להמשך הסדר זה.

 

רובם המכריע (.  2904המוסד לביטוח לאומי,  ,סטטיסטי רבעוןקשישים ) 069,999 -כיום זכאים לחוק ביטוח סיעוד כ

כשירות יחיד והיתר בשילוב עם (; מהם כשני שלישים )מטפלת ישראלית או מטפלת זרהטיפול אישי בבית  מקבלים

מקבלים משדר מצוקה(;  02%-מקבלים מוצרי ספיגה וכ 29%מבקרים במרכזי יום, קצת מעל  5%-שירותים אחרים )כ

 , המוסד לביטוח לאומי(. 2902)סקירה שנתית, 

 

 ,להם ניםהנית מהשירותים כללי באופן מרוצים הסיעוד גמלת מקבלי כי עולה האחרונות בשנים שנערכו ממחקרים

 . (2902ואחרים,  רזניצקי) יום מרכז שירותי אלוש ובין( 2994, ואחרים ברודסקי) בבית מטפלת שירותי אלוש בין

 

עובדות זרות. מטפלות ישראליות הן והיתר , ישראליות במסגרת חוק ביטוח סיעוד הן המטפלות מן שני שלישיםכ

 .ישראליות ממטפלות מקבלים שירותים מהזכאים רבעים משלושה ועל כן יותר זכאים, 0.6עובדות בממוצע עבור 

 ובני הזכאי של מיכולותיו הכלכליות הגמלה ומושפע ברמת תלוי המטפלות מכלל הישראליות המטפלות שיעור

 מקבליהזרות עולה ככל שעולה רמת המוגבלות. כמו כן, שיעור זה נמוך יותר בקרב  המטפלות שיעור; משפחתו

)סקירה  זרות מטפלות העסקת לבין כלכלית יכולת לקשר בין עדות –  הגמלה מחצית מקבלי לעומת מלאות גמלאות

 , המוסד לביטוח לאומי(. 2902שנתית, 

 

צוין שמרבית הקשישים הזכאים לחוק סיעוד המעסיקים עובד זר התנסו קודם במטפלת ישראלית ועברו להעסיק י

, מתוך 2902נתונים שנתקבלו מאגף הסיעוד במוסד לביטוח לאומי באוקטובר  לפימטפלת זרה כאשר מצבם התדרדר. 

התחילו לקבל גמלה כאשר  6% -כ רק זרה ומהםהעסיקו מטפלת  24,999-כ, סיעוד ביטוח לחוקזכאים  055,544

 המטפל הראשון אתם "נכנסו" לסעוד היה עובד זר. 

 

 הכללית באוכלוסייה מהשיעור שלושה פי הגבוה שיעור – הכנסה הבטחת מקבלות העבודה בגיל מהמטפלות 02.5%-כ

 מקבלות מהמטפלות 29%-כ, לוהכ הכנסה. סך השלמת תוספת מקבלות, פרישה גיל מעל, 52%-כ. העבודה בגיל

 בחברה יותר החלשות הקבוצות אחת עם נמנות הסיעודיות המטפלות .הכנסה השלמת תוספת או הכנסה הבטחת

יחסית )סקירה שנתית, המוסד לביטוח  נמוך ובשכר משרה בחלקיות ,בארעיות מאופיינת תעסוקתן – הישראלית

מכאן, שבכדי לעודד כוח אדם ישראלי לטיפול סיעודי ולמתן את הצורך בעובדים זרים, יש צורך בין . (2902לאומי, 

 .היתר בהעלאת השכר ודאגה לתנאי העבודה

 מרכזי יום

הקשיש התשוש או תשוש הנפש  יבקשישים בקהילה הנותנת מענה לצורכמרכז יום הוא מסגרת יומית לטיפול 

עד שעות  יום משעות הבוקר בכלומאפשרת לדחות או למנוע את יציאתו מהבית למסגרת מוסדית. מרכז היום פועל 

 הקשישים תשירות הסעיתר ניתנים במסגרתו . בין המוגבליםלקשישים  ,על בסיס קבוצתי ,טיפולוניתן בו  םיהצהרי

 חברתית, שירותי כביסה, שירותי עובד סוציאלי ואחות רחצה, פעילותאפשרות ם, יי, ארוחות בוקר וצהראליומביתם ו

מרבית מרכזי . את השירות מממנים משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי והרשויות המקומיות. פעילות תעסוקתיתו
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אחרים )כמו "מטב" ידי גופים וולונטריים -על 04%(, 00%ידי עמותות מקומיות למען הזקן )-היום מופעלים על

 .ידי גופים פרטיים-על 5%-וומלב"ב( 

 

מרכזי היום מיועדים בעיקר לקשישים מוגבלים החיים בקהילה, ובהם קשישים זכאי חוק ביטוח סיעוד וגם קשישים 

יאלי במחלקת הרווחה מוגבלים שאינם זכאי חוק ביטוח סיעוד. הפניית קשישים למרכזי יום נעשית בידי עובד סוצ

ברשות המקומית או מטעם הוועדה המקומית לחוק סיעוד. הקשישים משתתפים השתתפות עצמית בתשלום על 

המבקרים במרכזי היום הם זכאי חוק ביטוח סיעוד, והשירות ממומן בעבורם רוב פי מבחני הכנסה. -השירות על

 מכספי גמלת הסיעוד. 

 

אחוז המבקרים במגזר הכפרי הוא פי קשישים.  05,999-מרכזי יום המספקים שירותים לכ 059כיום פועלים קצת מעל 

. היה גידול ניכר בהשוואה לשנת , בהתאמה(+65-המתוך בני  0.0%-ו 6.0%)במגזר העירוני  מהאחוז המקביל 2.5

 מהקשישים באותה שנה(.  9.0%)קשישים  2,055-מרכזי יום וסיפקו שירותים ל 52, שבה פעלו 0009

 

 קהילות  תומכות

"אשל" )האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל(, יוזם ומקים ברחבי  ארגוןהרווחה, בשיתוף  משרד

גוון שירותים ופעילויות חברתיות במסגרת השכונה, המספקת ִמ  תכניתהארץ קהילות תומכות לקשישים. זוהי 

שעות ביממה, וכן אב  24לאפשר לקשישים להמשיך להתגורר בביתם. בכל התכניות יש מוקד לקריאת חירום  במטרה

או הזמנת בעלי מלאכה  בדירהביצוע תיקונים קלים  ובהםיומיים, משכונה המסייע לחברים בתכנית בצורכיהם היו

ת )רופא(, שירותי חירום רפואיים, תומכת הם שירותי בריאו בקהילהלפי הצורך. שירותים נוספים שניתן למצוא 

 זקניםהרווחה מסבסד  משרדת בתכנית כרוכה בתשלום חודשי. פעילויות חברתיות ותרבותיות ושירותי ייעוץ. החברּו

 .הכנסה השלמת מקבלי

 מיועד לכלל הקשישים המתגוררים בקהילה.  השירות

 

. אחוז החברים קשישים 50,999-קרוב לובהן היו חברים  ,קהילה תומכתשל  תכניות 269-כיום פועלים בארץ כ

מהאחוז המקביל ביישובים עירוניים  2.2+( ביישובים כפריים גבוה פי 65-ב"קהילה תומכת" )מתוך אוכלוסיית בני ה

  .(5.4%לעומת  05.0%)

 

אה מכך גדל ובמספר החברים בהן. כתוצ הקהילות התומכותמרשים במספר  גידולבעשר השנים האחרונות נרשם 

 (.2995בסוף  6.2%-ל 0005בסוף  9.4%-)מ 02אחוז הקשישים החברים ב"קהילה תומכת" פי 

 
 

 נופשונים

מחוץ לבית ולאפשר להם לשהות שירות הנופשון מיועד לתת מענה זמני )ממספר ימים ועד מספר שבועות( לקשישים 

מצב מיוחד,  ב. שחרור הקשיש מבית חולים כללי וצורך בתקופת מעבר עד שיוכל לחזור לביתו; א. :להעקב סיבות א

צורך במנוחה לבני המשפחה המטפלים בקשיש. משרד הרווחה  ג.כגון מחלה או נסיעה של המטפל העיקרי בקשיש; 

 .מפקח עליושירות ווהשירותים החברתיים אחראי ל
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 פי מבחני הכנסה.-בתשלום, עלקבלת השירות כרוכה בהשתתפות עצמית 

פי בקשת הקשיש או בני משפחתו בפנייה אל -כאמור, השירות מיועד לקשישים בתקופת מעבר. השירות ניתן על

יום בנופשון כרוכה באישור מחלקת הרווחה המקומית; לשהייה של  05מחלקת הרווחה ברשות המקומית. שהייה עד 

יום נדרש אישור מנהל  45–20שירות לזקן במשרד הרווחה, ולשהייה של יום נדרש אישור המפקח המחוזי של ה 29–06

 השירות לזקן.

יפו, מעלה אדומים, נצרת -כיום יש בישראל שמונה מסגרות נופשונים לקשישים )ביישובים חיפה, ירושלים, תל אביב

 מיטות.  092עילית, דימונה, בני ברק ופתח תקווה(, ובהן 

 
 מקצועיים-שירותים סמך

באמצעות הלשכות המקומיות  והשירותים החברתיים, במשרד הרווחה השירות לזקןשירותים אלה ניתנים מטעם 

נכללים טיפול אישי, עזרה ביתית וטיפול כוללני המשלב בתוכו הן טיפול אישי והן במסגרת זו לשירותים חברתיים. 

 עזרה ביתית. 

מוגבלים, אך נמצא שאינם די מכיוון שאינם  ,חוק סיעוד פיללגמלה שירותים אלה נועדו לקשישים שאינם זכאים 

 מסוגלים לתפקד בכוחות עצמם.

 ;מטעם השירות לזקן מהמחלקות לשירותים חברתיים קשישים עזרה בניהול משק הבית 4,499-כקיבלו  2902בשנת 

 .בניהול משק הבית(קיבלו טיפול כוללני )שילוב של טיפול אישי ועזרה  0,299-וקשישים קיבלו טיפול אישי  640

 
  דיור מוגן לקשישים

לבין ביתו  ,המנוהל כמסגרת כוללנית ,בין בית אבות )ראו בהמשך(שמסגרת מוגנת הנמצאת ברצף  הואהדיור המוגן 

מיועדות לקשישים עצמאיים בתפקודם ה גוון רחב של מסגרות דיורִמ הדיור המוגן כולל של הזקן בקהילה. 

מבחינת הגוף המפעיל,  ,עצמאי. יש הבדלים רבים בין התכניות השונות של הדיור המוגןהמעוניינים לנהל משק בית 

הכולל  ,והשירותים הניתנים. עם זאת, ברוב התכניות קיים סל שירותים בסיסי מקבלת השירותהגודל, האוכלוסייה 

דייר הקשיש להחליט אם היכולתו של הדיור המוגן הוא  ייחודו שלאם בית, היענות לקריאת מצוקה ומועדון חברתי. 

 גוון השירותים המוצע לו בתכנית.ומתי לנצל את ִמ 

הציבורי/ממשלתי מיועד לקשישים עצמאיים בתפקודם המבקשים לנהל משק בית עצמאי שאין  המוגן הדיור

ובהם מתן עדיפות  ,פי מדדי קבלה שונים-בבעלותם דירה. לדיור המוגן מתקבלים רק קשישים הזכאים לכך על

 לקשישים המתקשים לשכור דירה בקהילה ולקשישים בודדים.

 

משרד הבינוי והשיכון ומתוחזק באחריות משותפת של משרד הבינוי והשיכון באחריות נבנה  הממשלתימוגן ה דיורה

יש מחויב . הקשחברה שזכתה במכרזאותו  תעולים, ומנהלם בומיועד לחסרי דיור והכנסה, ר ואה. ומשרד הרווחה

ואילך מועבר כל תקציב  2995קצבאות ופנסיה. משנת  ובה גם ,מהכנסתו הכוללת 0%לשלם כהשתתפות עצמית 

 הדיור המוגן למשרד הבינוי והשיכון. תתחזוק

 

 כולה לממן שירותים אלה.שימיועד לאוכלוסייה ומציע שירותים נוספים  המסחרימוגן ה דיורבדרך כלל ה
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יחידות דיור  20יחידות דיור, שהן  22,999 ןמסגרתוב ,דיור מוגן לקשישים לתכניות ש 004היו בארץ  2902שנת סוף ב

ידי -סבסוד )על יש (יחידות הדיורמ 45%-מהתכניות )שבהן כ 69%-כל+. 55 יחידות לאלף בני 64או  +65 לאלף בני

 ןמסגרתמיחידות הדיור(, הדיירים הגרים ב 55%-מהתכניות )עם כ 49%-בכ, ואילו הממשלה או גופים וולונטריים(

 . מממנים את מלוא עלות השירות

 

 

 שירותים מוסדיים

חולים לחולים כרוניים  בתיכן משרד הרווחה ו בפיקוחאבות ומעונות  המוסדות לטיפול ממושך בישראל כוללים בתי

 ותשושי נפש.  ים לקשישים סיעודייםדומיוע הבריאות ומחלקות סיעודיות הפועלים בפיקוח משרד 

 

פי חוק זה, -. על1965-חוק הפיקוח על המעונות, תשכ"האבות ועל מעונות במסגרת  משרד הרווחה מפקח על בתי

 נתונים לבדיקה ולפיקוח מטעמו. מוסדות אלו שיון ממשרד הרווחה ויאבות או מעון הוא קבלת ר תנאי לפתיחת בית

 

חוק לתיקון דיני פי -הכולל את הכנסות בן הזוג והילדים של הקשיש )עלפי מבחן הכנסות -סיוע במימון ציבורי ניתן על

 .(1959-, התשי"ט[מזונות]המשפחה 

 

והשירותים בפיקוח משרד הרווחה היו  0,999-, כ20,999-היה כ 2902מספר המיטות במוסדות לטיפול ממושך בסוף 

בפיקוח משרד הבריאות ומיועדות לקשישים  –  20,999-, ועצמאייםתשושים ומיועדות לקשישים היו והחברתיים 

מסך המיטות משתייכות  62%-התפלגות המיטות לטיפול ממושך לפי מגזר מצביעה על כך ש. סיעודיים ותשושי נפש

 למגזר הממשלתי.  4%-למגזר הוולונטרי ו 24% למגזר הפרטי,

זו, בשנים האחרונות אנו עדים , מהנמוכים במדינות המפותחות. יתרה מ2.5%-אחוז הקשישים במוסדות נאמד ב

לירידה באחוז הקשישים הנמצאים במוסדות. מרבית הקשישים נשארים בקהילה, גם המוגבלים שבהם. בין הגורמים 

הסיוע של בני משפחה והפיתוח המואץ של שירותים בקהילה, ובהם הטיפול הסיעודי בידי עובדים  –שמאפשרים זאת 

 זרים.

  

 סקירת ספרות  –עובדים זרים בסיעוד  6.3

אין הרבה מחקרים בתחום של עובדים זרים בסיעוד. בארץ נערכו מספר מחקרים בנושא, והם נוגעים בכמה נקודות 

 עיקריות, כגון הסיבות לבחירה במטפל זר, שביעות הרצון מהטיפול וחלופות להעסקת מטפל זר.

 

פני עובד ישראלי. רוב הזקנים -( מציינת מספר סיבות להעדפת העסקה של עובד זר על2902) פרופ' אסתר יקוביץ

המוגבלים מעוניינים להישאר בקהילה וזקוקים למטפלת לשם כך. כיום ישנו מחסור במטפלות ישראליות והן אינן 

בצירוף העלות הנמוכה נותנות פתרון לחלק גדול מהזקנים הזקוקים לטיפול במשך שעות רבות ביום. סיבות אלו 

 יחסית של העסקת מטפלת זרה, מובילות זקנים רבים להעדיף מטפלת זרה על פני מטפלת ישראלית. 
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בשני העשורים הקודמים, אך בחמש השנים האחרונות קצב  העדפה זו גרמה לגידול מתמשך במספר המטפלים הזרים

ות על תעסוקת ישראלים, על המשק ועל שלילילכות השגם  הגידול התמתן באופן משמעותי. להעסקת עובדים זרים יש

 .החברה בישראל

 

( מוצג המחיר הכלכלי והחברתי של העסקת עובדים 2902במאמר 'חלופות לעובדים זרים בסיעוד' )אברהם ותמיר, 

זרים בסיעוד ומוצעות מספר חלופות למתן טיפול לקשישים בקהילה. במאמר נטען שהעסקת העובדים הזרים דוחקת 

רגליהם של העובדים הישראלים הלא מיומנים, שהביקוש עבורם היה גדול יותר אלמלא הזמינות של העובדים את 

 –הזרים. כמו כן נטען שלזמינות העובדים הזרים יש השפעה שלילית על השכר של העובדים הישראלים הלא מיומנים 

ה ניתן לנצל עובדים זרים, למשל גביית בסיעוד, ובכלל המשק. השפעה שלילית נוספת היא הקלות הגדולה יותר שב

 דמי תיווך לא חוקיים מהעובד עבור כניסתו לישראל או הבאת עובד שלא לצורך רק לשם גביית דמי תיווך לא חוקיים. 

הכותבים מציעים שלוש חלופות לטיפול בקשישים סיעודיים שאינן מתבססות על העסקת עובדים זרים. אפשרות 

המקצועיות הנדרשת כדי לעבוד בסיעוד, מרמה של עובדים לא מיומנים לרמה של עובדים אחת היא להעלות את רמת 

מקצועיים בעלי הכשרה והסמכה. הרעיון הוא ליצור פרופסיה שתגדיל את מקצועיות המטפל, את האטרקטיביות של 

נטגרטיבי. הכוונה העיסוק, ואת שביעות הרצון של המטופל. אפשרות שנייה היא שינוי של מבנה הטיפול לשירות אי

היא לספק סל שירותים המותאם לצרכים של הזקן ונבחר לפי העדפות הזקן ומשפחתו בסיוע של מתאם טיפול. 

הרעיון הוא לתת לכל זקן תקציב אישי לפי מידת נזקקותו שבאמצעותו יוכל לרכוש שירותים כגון תיאום טיפול, 

ישת ציוד עזר, שירות תיקונים לבית, מרכז יום ושירותים טיפול סיעודי, עזרה בבית, התאמת סביבת המגורים ורכ

רפואיים. אפשרות שלישית היא מתן גמלה כספית לשימוש חופשי )מלבד לשם העסקת עובד זר( שתוכל לשמש את 

הזקן טוב יותר במענה לצרכים אינדיווידואליים, למשל לרכישת שירותים, להעסקת מטפל, או לתשלום לבן משפחה 

   המטפל בזקן. 

המחברים עשו הערכה משווה של החלופות לפי מספר קריטריונים, כגון עלות תקציבית, השלכות על שוק העבודה 

והשלכות חברתיות. מסקנתם היא שהחלופה השנייה, 'שירות אינטגרטיבי', היא החלופה הטובה ביותר, והם 

 ממליצים ליישם אותה.

 

פול הרצוי להם וההיתכנות של חלופות להעסקת מטפלים זרים במחקרים אחרים נבחנו העדפות המעסיקים לגבי הטי

 בעיני הזקנים ובעיני המטפלים עצמם.

( נבחנו היבטים שונים של שני שירותי הסיעוד 2902במחקר בשם 'שירותי סיעוד ביתיים לזקנים' )איילון ואחרים, 

 24-( מטפל זר ל2למספר שעות; ( מטפל ישראלי 0הביתי המרכזיים המשמשים את אוכלוסיית הזקנים הסיעודית: 

 שעות ביממה.

המחקר נערך על מדגם של יהודים תושבי המרכז מקרב כלל מקבלי גמלת הסיעוד של הביטוח לאומי, ורואיינו בו 

 הזקנים עצמם ובני המשפחה והמטפלים שלהם )במידת האפשר(. 

אלי וכי זהו הטיפול המועדף עליהם. במחקר נמצא שרוב המעסיקים מטפל זר אינם מעוניינים להחליפו במטפל ישר

 וקא טיפול מסביב לשעון. ובעוד שבקרב המעסיקים מטפל ישראלי חלק לא קטן היו מעדיפים ד

לגבי האפשרות של מטפל ישראלי מסביב לשעון, לא נמצא שיש רצון לעבוד במשרה כזו בקרב המטפלים הישראלים. 

 שעות ביום. 0 אולם רובם כן הביעו מוכנות לעבוד במשרה מלאה של

 ישראלים.  מטפלים מאשר וניצול אלימות מעשי ליותר חשופיםכמו כן, נמצא שמטפלים זרים 
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סקר בקרב מדגם מתוך כלל בעלי ההיתר להעסקת עובד זר  2990מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ערך בשנת 

במידה רבה או רבה מאוד מהעובד הזר מהמעסיקים עובד זר היו שבעי רצון  00%-(. במחקר נמצא ש2909צורי, -)בר

 המועסק בביתם. 

 העובדים של תפיסתם את מבטאת שהיא או(, 68.6%) אחרת אלטרנטיבה העדר משקפת ההעסקההמעסיקים,  לדברי

 הכלכלי השיקול(. 33.0%) ישראלי עובד בהעסקת השלילית התנסותםאת  – ומנגד ,(42.4%)  ויעילים כמסורים האלה

 בלוישק ציינו 17.0% רק  ;משמעותי כשיקול המרואיינים בתשובות נזכר אינו זרים עובדים של יחסית זולה עלות של

 .ביותר הזול הפתרון היותה עקב זר עובד העסקת על ההחלטה את

פני כל החלופות שנשאלו לגביהן: העסקת עובד -עוד עולה מהמחקר שרוב המעסיקים מעדיפים להעסיק עובד זר על

שכר שווים, העסקת עובד ישראלי עם תוספת שעות טיפול מהביטוח הלאומי, העסקת בן משפחה ישראלי בתנאי 

; 2902בהשתתפות הביטוח הלאומי או מעבר למוסד סיעודי. במחקר זה, כמו במחקרים אחרים )ברודסקי ואחרים, 

שישים ובני ( נמצאה שביעות רצון גבוהה מאוד מהטיפול של המטפלת הזרה בקרב ק2994ברודסקי ואחרים, 

 משפחותיהם. 

 

(, בקרב זכאי חוק ביטוח סיעוד 2902ג'וינט מכון ברוקדייל )ברודסקי, רזניצקי וכהן, -ידי מאיירס-במחקר שנערך על

היה עובד זר וכי הייתה שונות רבה  40%-באזורי ניסוי לגמלאות כספיות, עלה כי ל 060%או  059%ברמות גמלה של 

באשדוד. כמו כן נמצא  25%-ברמת גן ובני ברק לכ 69%-ושיעורם נע בין למעלה מ בין אזורים שונים בארץ למשל,

)לעומת אלו  060%אחוז הזקנים שיש להם היתר להעסקת עובד זר גבוה יותר בקרב זקנים ברמת גמלה של במחקר ש

היתר להעסקת  בעלי שיעור+ 09(, זקנים מבוגרים יותר לעומת צעירים )למשל, בקרב זקנים בני 059%ברמת גמלה של 

(; נשים זקנות )לעומת גברים(, זקנים שגרים לבד )לעומת 25%הוא השיעור  50ובקרב זקנים עד גיל  56%עובד זר הוא 

אחוז  .אינם זקוקים להשגחה מתמדת(אלו שגרים עם אחרים(, וזקנים שזקוקים להשגחה מתמדת )לעומת אלו של

זקנים שאינם עולים.  מאשר בקרב (09-ותר בקרב העולים )משנות ההזקנים שיש להם היתר להעסקת עובד זר נמוך י

בקרב זקנים שאינם עולים. כמו כן בקרב זקנים המקבלים השלמת  55%-יש היתר, לעומת כ 00%-בקרב העולים לכ

 מהזקנים שאינם מקבלים השלמת הכנסה.  55%היתר, לעומת  היה 26%-הכנסה, ל

 

לאוכלוסיות מוגבלות )טיפול ממושך( מעסיקה מדינות מפותחות רבות. בשנים  סוגיית כוח האדם למתן טיפול סיעודי

 OECD-האחרונות נכתבו מאמרים רבים בספרות המקצועית, כולל דוחות וסקירות מקיפות של האיחוד האירופי ו

(2995 ,Colombo, 2011 ;(2007 Lamuraסור  . העיסוק הנרחב בנושא נובע בין היתר מהזדקנות האוכלוסיות וממח

בכוח אדם זמין בתחום זה. בין הדרכים  הנפוצות המוצעות לפיתוח כוח האדם הדרוש ניתן למנות את שיפור השכר 

 ותנאי העבודה, הכשרת העובדים, ופיתוח פרופסיונלי. 

 

ידי העסקה של עובדים זרים -בדומה לישראל, גם מדינות אחרות מתמודדות עם האתגר של טיפול בזקנים בקהילה על

עוד. קיים קושי להשוות את דפוסי ההעסקה של עובדים זרים בין מדינות בגלל שוני בהגדרה מי נחשב לעובד זר בסי

וגם בגלל הבדלים בצורות ההעסקה )יש למשל הבדלים בסוגיה אם המטפלים גרים עם המטופלים או לא(. כתוצאה 

וד במדינות אחרות בהשוואה לישראל. מזה אנו עדים לדיווחים לא עקביים באשר לחלקם של עובדים זרים בסיע
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באחד מהמחקרים נמצא שבארצות הברית, קנדה, ובריטניה כחמישית מהמטפלים הם זרים, ובאירלנד קצת מעל רבע 

(Surveys of employers (UK and Ireland), American Community Survey (U.S.), IPUMS International 

Canada.)  2902שליש מהמטפלות במסגרת חוק ביטח סיעוד הן זרות )סקירה שנתית, יצוין שבישראל, כאמור, כ ,

למרות ההבדלים, מדינות מתמודדות עם בעיות דומות, כגון גביית דמי תיווך לא חוקיים המוסד לביטוח לאומי(.  

ונראה שהממשלה   – "living-in"  –ושמירה על זכויות העובדים.  בקנדה קיים דפוס העסקה דומה לזה שבישראל 

 (.2990קנדה )נתן,  של מניסיונה ללמוד יכולה שישראל קשיים אלה, כךעושה מאמצים להתמודד עם 

בקשר לקשיים בגיוס ובהחזקה של כוח אדם בתחום הסיעוד, מעניין לציין שמדינות רבות נוקטות כיום מדיניות 

שלום ישיר )שכר( או באמצעות מתן שמטרתה לעודד ולאפשר לבני משפחה להיות המטפלים באמצעות מתן ת

 (. Lundsgaard,,2995תגמולים בדרכים שונות לבני משפחה מטפלים )
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 . רקע כללי להקמת הוועדה ושל תחום העסקת עובדים זרים בסיעוד 7
 

 

בעלי היתר  55,999-היו כ 2902בסוף שנת שנות התשעים. אז מבישראל קיימת העסקה של עובדים זרים בענף הסיעוד 

לא  זרים עובדים 02,999-, וקרוב לבענף הסיעוד חוקיים זרים עובדים 49,599-סיעוד, כענף ההעסקת עובד זר בל

 לא נרחיב בנתונים כמותיים, מאחר שבהמשך מוקדש לכך פרק מיוחד. . בענף הסיעוד חוקיים

 

בפרק זה נציין מספר נקודות עיקריות בתחום של העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד בישראל ונעלה בקצרה סוגיות 

 שהיוו רקע להקמת הוועדה. 

 

יצוין שקדמו לוועדה הנוכחית מספר ועדות שעסקו במגוון סוגיות המלוות את התפתחות התחום במהלך השנים. 

 זרים עובדים העסקת שיטת תכנוןיס לקביעת מדיניות ונהלים: )א( ועדה ל"משרדיות שהיוו בס-נזכיר שתי ועדות בין

)"ועדת אנדורן"(; )ב( הוועדה ל"בחינת ענף הסיעוד",  2994", זרים עובדים להעסקת רשיונות למתן ותנאים  בישראל

ם זרים. בין )"ועדת סובל"(. ועדת אנדורן לא התמקדה בענף הסיעוד אלא בכל הענפים שבהם מועסקים עובדי 2996

פי המלצות -ידי בעלי ההיתר. על-היתר המליצה על הסדרת ההעסקה של העובדים הזרים באמצעות תאגידים ולא על

הוועדה יש צורך להתאים את המודל המוצע לענף הסיעוד, ובמיוחד עקב ההשלכות על העלות הגבוהה יותר הנגזרות 

והציעה רפורמה בענף  2996הגישה את המלצותיה בשנת  עבור בעל ההיתר, במקרה זה קשישים ונכים. ועדת סובל

הסיעוד להסדרת נהלי העבודה של הלשכות הפרטיות להבאה, תיווך, וטיפול בעובדים זרים בסיעוד. לנוחיות הקורא, 

 המלצות שתי ועדות אלה מובאות בנספח של הדוח. 

 

 בביצוע היממה שעות רוב במהלך וסיוע לטיפולמוענקים לאנשים הזקוקים  סיעודב זרים עובדים להעסקת היתרים

ידי -האוכלוסיות העיקריות שמטופלות עלת )כגון רחצה, הלבשה, ניידות, הליכה לשירותים(. היומיומיוהפעולות  רוב

חוק ביטוח סיעוד(, נכים צעירים )חלקם הגדול מקבלים ל םקשישים מוגבלים )חלקם הגדול זכאי ןעובדים זרים ה

 ד לביטוח לאומי(סווילדים נכים )המקבלים גמלת ילד נכה מהמ ,מהמוסד לביטוח לאומי( קצבת שירותים מיוחדים

, רשות ההיתריםבאגף הסיעוד ידי ענף -עלהיום היתר להעסקת עובד זר בסיעוד ניתן ההמתגוררים בקהילה. 

( שמבוצעים ADLבהתאם לקריטריונים שברובם מבוססים על מבחני הערכות תלות תפקודיים )האוכלוסין וההגירה, 

 . למטופלים הסיעודיים על ידי המוסד לביטוח לאומי

 

 .קריטריוניםב יםמדשעוונכים  בענף הסיעוד אין כל מגבלה על מספר ההיתרים להעסקת עובד זר שניתנים לזקנים

 הקשישים המוגבלים והנכים. כלומר, מספר העובדים בענף הסיעוד מושפע מגודל הביקוש בקרב אוכלוסיית 

 

ושלושה  שנים חמש של לתקופהבכל שנה עד  לחדשה , ויכוליםלשנה אשרה מקבליםעובדים זרים העובדים בסיעוד 

בהגיעם (. מסיבות הומניטריות נקבע שעובדים אשר מועסקים אצל אותו מעסיק מעל שנה חודשים 63 ) חודשים

וד הם נשארים לעבוד אצל אותו יכולים לחדש את האשרה כל עלכניסתם לעבודה בישראל לראשונה  62-לחודש ה
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 נוהלי , לפיעל כך היתר להעסקה. נוסף קיבל שזכאי לאחר אלא ,מכסה לפי שלא אשרה מקבל הזר העובדמעסיק. 

 בביתו.  העובד את להלין חייב זר עובד סיעוד להעסקת היתר בעל האוכלוסין וההגירה רשות

 

 בענף הסיעוד, המעסיק של העובד הזר הוא בעל ההיתר )הקשיש או הנכה, או הורה של ילד נכה(. 

 

 ם לאורך השנים. אחד השינויים המשמעותיים חל בעקבות שינוי של בהליך נתונים זרים עובדים של ההעסקה הסדרי

במשך השנים היה נהוג שעובדים זרים . "זרים עובדים בהעסקת הכבילה" הסדר את שפסלה 2996 בשנת ץ"בג פסיקת

על דעת עצמם בין מעסיקים. בעקבות פסיקת בג"ץ שונה נוהג זה, ובכלל לעבור רשומים אצל מעסיק ואינם יכולים 

. במסגרת רפורמה זו נקבעו הסדרים חדשים להבאה ורישום של 2990בענף הסיעוד הונהגה רפורמה שהחלה בשנת 

מעסיק סיעודי בעל היתר המחפש עובד זר יפנה ללשכה  פי הנהלים החדשים-ות. עלידי לשכות פרטי-עובדים זרים על

וזו תתווך לו עובד מתאים. הלשכה הפרטית לא מעסיקה את העובד הזר, אלא ההעסקה היא ע"י המטופל  ,הפרטית

י רצונם. עצמו. כל משך תקופת ההעסקה, גם העובד הזר וגם המעסיק הסיעודי יהיו רשאים לעבור ללשכה אחרת לפ

שיקול דעתם.  יפ-ל, העובד הזר יהיה רשאי להחליף מעסיק, והמעסיק יהיה רשאי להחליף את העובד הזר עעל כך נוסף

 ח"ש 2,999 של פעמי-חד תשלוםמהמעסיקים  לגבות רשאיות ההגירההאוכלוסין ו רשות אישור את שקיבלו ,הלשכות

 החברות, בתמורה. בהןורשום  באמצעותן זר עובד שמעסיק מי מכל ח"ש 59 של חודשי ותשלום ,זר עובדהשמת  על

 העובדים .הסיעודי המעסיק לרשות זר עובד ולהעמדת הזרים העובדים של לכשירותם אחראיות להיות אמורות

 בהליך. בישראל )לשכות( אדם כוח חברות עם העובדות מקומיות אדם כוח חברות באמצעות ל"בחו בסיעוד מגויסים

  .רפואיים ואישורים יושר תעודת להמציא נדרשים העובדים הגיוס

 

הוקמה רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים והוגדרה חלוקת אחריות בין משרד הכלכלה )אז  2990בשנת 

התמ"ת( לבין משרד הפנים. כך למשל, רשות האוכלוסין וההגירה אחראית למתן היתרים, מתן אשרות כניסה 

 הזרים העובדים זכויות על פיקוחעל לשכות התיווך וכו', ואילו  משרד הכלכלה אחראי ללעובדים זרים, רישוי ופיקוח 

 .עבודה מחוקי הנובעות

 

 להעסקת רפורמה יושמהיצוין שבענפים אחרים נהוגות שיטות אחרות להעסקת עובדים זרים. כך למשל בענף הבניין 

 . להעסקתם ואחראים העובדים את המביאים תאגידים באמצעות העובדים

 

 שנועד לאפשר זרים עובדים מאגר הוקםהנמצאים בארץ, הזרים כחלק מהכלים למיצוי תעסוקה של העובדים 

 עובד רק כי נקבע .נוספים זרים עובדים להביא במקום בישראל השוהיםחוקיים  זרים עובדים של מחדש השמתם

חודשים  62ועד חודשים  52מעל  עובדים הנמצאים בנוסף, .במאגר להירשם יוכל חודשים 52-פחות מ בישראל שנמצא

יכולים לשמש בתור עובדים מחליפים בקרב בעלי היתר שהעובד שלהם נמצא מיום כניסתם לישראל לראשונה 

 .וזאת בהתאם לנוהל ניסויי שמנהיגה רשות האוכלוסין וההגירה ת מולדתבחופש

 

זרים ועמותות לזכויות עובדים כגון "קו לעובד", באשר ידי עובדים -במהלך השנים נשמעו טענות רבות, בעיקר על

 –לתופעות שליליות הקשורות בהבאת עובדים זרים שלא לצורך. אחת התופעות הבולטות היא של "פליינג ויזה" 
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 זרים עובדים מהבאת הרווח את למקסם כדי. מהעובד הזר הכנסת עובדים שלא לצורך במטרה לגבות דמי תיווך

 הדלת" תופעת) אחרים להביא כדיממעגל העובדים החוקיים  מיותרים והוצאתם עובדים באתה שלנוצרה תופעה 

נאמר שגורמי התיווך גובים דמי תיווך שלא כחוק בסכומים גבוהים מאוד ובכך ניתן תמריץ להבאת  "(. המסתובבת

 (.   2990ן, עובדים ללא צורך, ולכן הגיעו עובדים שלמעשה לא הייתה להם תעסוקה בטיפול סיעודי )נת

 

(, המדינה 2902)משרד הכלכלה, (OECD)  כלכלי ופיתוח פעולה לשיתוף הארגון ההמלצות ביישום התקדמות לפי דוח

מים בילטרליים אשר ככלים כמו הס באמצעות לצורך שלא זרים עובדים הבאת של הכדאיות להפחתת צעדיםמקדמת 

רכי המשק לבין ותרומה משמעותית לחיזוק ההתאמה בין צ תורמיםו מונעים רווח עודף של גורמי התיווך הפרטיים

ונותנת זרים. הממשלה מקדמת מדיניות של גיוס עובדים זרים באמצעות הסכמים בילטרליים העובדים ההיקף גיוס 

בענפי החקלאות והבניין  יצוין כי(. IMOעדיפות לביצוע אותם הסכמים בשיתוף עם ארגון ההגירה הבינלאומי )

, ועד כה הובאו במסגרת הסכמים אלו מעל 2900ים החל משנת יים זרים רק באמצעות הסכמים בילטרלמובאים עובד

המדינה מקדמת בימים אלו פיילוט להבאת עובדים זרים משתי מדינות בענף הסיעוד  אלף עובדים. כמו כן, 09-ל

פעות פסולות כגון דמי הכולל הכשרה של העובדים בחו"ל והעלאת הרמה המקצועית של העובדים תוך מניעת תו

 . התיווך

 

תהיה רשאית להביא עובדים זרים נוספים פיו לשכה -שעלנוהל  מפעילה וההגירה האוכלוסין רשות 2909מאז יוני 

 קיים התנאים הבאים:תמחו"ל בה

מסך העובדים הזרים  0%מספר העובדים הזרים החוקיים הנמצאים בישראל ואינם מועסקים אינו עולה על  .0

 .3בסיעודהעובדים 

 שהובאו מהעובדים97%  של כדין והעסקה השמה ביעד עומדתש ללשכה להביא עובד חדש היתר ניתן .2

 . באמצעותה

 מסך העובדים הזרים שרשומים בלשכה(. 09%-הלשכה לא עברה את המכסה השנתית שהוקצתה לה )כ .2

 

 שלושה קריטריונים: יפ-למכסה שנתית ארצית זו מחולקת בצורה לא שווה בין הלשכות השונות ע

 ;השיעור השנתי הממוצע של העובדים הזרים המועסקים מקרב העובדים הזרים הרשומים בלשכה .0

 ;(גיל המטופלי נכים )לפי יד-לשיעור העובדים הרשומים בלשכה ומועסקים ע .2

 4שיקול דעת הממונה על רמת תפקודה של הלשכה )למשל, תלונות מוצדקות על הלשכה(. .2

 

מסך כל העובדים הרשומים בה  02%-0%עת לכל לשכה מכסת הבאת עובדים זרים מחו"ל שנעה בין מדי שנה נקב ,כך

 (. 09%המכסה הארצית הכללית שנקבעה ) את ומשקפת

מקום לשיקול דעת של הממונה לאשר ללשכה הבאת עובד זר גם אם היה למרות הכללים שנקבעו, במקרים חריגים 

 עומדת בכל התנאים. אינה 

                                                           
3
 פי רשות האוכלוסין, סעיף זה אינו מופעל כיום-על  

4
 האוכלוסין, סעיף זה אינו מופעל כיוםפי רשות -על  
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, הסיעודיים מהמעסיקים חלק אצל זרים עובדים של בהשמהבגיוס ו קושי שיש הטענה ועלתה שבה האחרונות בשנים

, וכי קיים מחסור של עובדים חוקיים כדי לתת מענה בפריפריה שמתגוררים מי ואצל קשה שמצבם מי אצל בעיקר

 ושמכסת להשים שאפשר חוקיים בדיםעודי  בישראל אין כי טוענות הפרטיות הלשכותלביקוש לעובדים זרים בסיעוד. 

 .מספיקה אינה חדשים עובדים להבאת ההיתרים

 

מסך כלל העובדים הזרים בענף  09%עמדה על  2909-2902כאמור, המכסה השנתית הארצית שהייתה קיימת בשנים 

העסקתו יורד הרשומים בלשכות הפרטיות ובכפוף לתנאים שנקבעו )למשל עובד זר שחלפה שנה מיום סיום הסיעוד 

הוגשו מספר תביעות לבג"ץ ע"י לשכות פרטיות כנגד הגבלת מספר  האחרונותבשנים . מרישומי הלשכה הפרטית(

המליץ בג"ץ להקים ועדה  00.2.2902העובדים החדשים שכל לשכה רשאית להביא מדי שנה. בפסיקה האחרונה מיום 

פניה. כמו כן הומלץ שעד להנתונים שיובאו  פי-עלציבורית שתברר את העובדות ותבחן את המדיניות הקיימת 

רשות האוכלוסין וההגירה, הנהיגה בעקבות כך  .29%-ל 09%-שמסקנות הוועדה יוגשו תוגדל המכסה השנתית מ

 .29% –עד לקבלת המלצות הוועדה, את השיעור הזה  ,באופן זמני

 

יימת לגבי הבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים מינה שר הפנים ועדה זו על מנת שתבחן את המדיניות הק 05.5.2902-ב

כפי שאומר כתב המינוי, מטרת הוועדה היא לבחון את הביקוש לעובדים זרים בסיעוד ואת ההיצע  בענף הסיעוד.

( להבאת עובדים זרים חדשים מחו"ל. כמו כן נתבקשה 09%הקיים כבסיס לבחינת הצורך בהגדלת המכסה הקיימת )

 רשות האוכלוסין וההגירה ולבחון את הצורך בתיקונים רצויים.  הוועדה להתייחס לנוהלי

 

 סוגיות שנידונו –עדה ועבודת הו. 8
 

ועדה הופיעו נציגי לשכות התיווך, נציגי עמותות, ופני הלישיבות.  06וערכה  2902עדה התכנסה לראשונה ביולי והו

. יצוין שקיימים פרוטוקולים (ומעסיקים סיעודיים )רשימה מלאה בנספח ,אנשי אקדמיה, נציגי משרדי הממשלה

 עדה.ומלאים של דיוני הו

ועדה. אלה מייצגים שורה ארוכה של בעיות בתחום ופני הללהלן הנושאים העיקריים שהעלו הגורמים שהופיעו 

ת במיקוד שונה. מצד אחד, מטפלים זרים. במהלך הדיונים עלו סוגיול נוגעהטיפול הסיעודי בקהילה, ובמיוחד ב

 נושאים קונקרטיים להסדרת המערכת הקיימת.  צד שני,הנוגעות במהות המענים הרצויים, ומביותר סוגיות כלליות 

ידי מספר גורמים, אולם חשבנו לנכון להציגם לפי הגורמים הדומיננטיים שהעלו את -חלק מהנושאים הועלו על

 הנושא.

 ספר נושאים בתחום הסיעוד שלדעתם חשוב להתייחס אליהם:אנשי המקצוע והאקדמיה הדגישו מ



38 
 

 מטופלים סיעודיים נזקקים לשירותים של  - פיצול האחריות בתחום שירותי הסיעוד בין מספר רב של גורמים

גופים רבים כגון: ביטוח לאומי )גמלאות(, רשות האוכלוסין )היתר לעובד זר(, משרד הרווחה )מרכזי יום( וקופות 

חולים )טיפול רפואי(. תחומי האחריות השונים המפוצלים בין הגורמים מקשים על המטופל לממש ולמצות את 

 זכויותיו.

 מקובל כיום בקרב אנשי המקצוע שלהזדקנות בקהילה יש יתרונות רבים. ראשית, זהו  - ההזדקנות בקהיל

. כמו כן, יש עדויות לשיפור איכות החיים של המטופל, ויש חיסכון כספי לפרט מעדיפים הזקניםשהפתרון 

 ולחברה ביחס לטיפול מוסדי.

 היבטים. דובר על כך שמטפלים נושא תעסוקת ישראלים בסיעוד עלה מכמה  - תעסוקת ישראלים בסיעוד

שעות ביממה. כמו  24ישראלים יכולים להיות חלופה לחלק מהעובדים הזרים, עבור מי שלא ממש חייב טיפול של 

ץ יתמרתת כן, דובר על המחסור שיש כיום במטפלים ישראלים ועל ההכשרה החסרה שלהם. הוצע לשקול ל

 יותר.ישראלים להיכנס לתחום ולעשותו מקצועי ומתגמל ל

 כלל או הכשרה  רוב עובדי הסיעוד, ישראלים וזרים כאחד, אינם עוברים הכשרה - הכשרת המטפלים הסיעודיים

ובמיוחד עבור המטפלים בבעלי  ,לטיפול סיעודי. מספר דוברים העלו את חשיבות ההכשרה באופן כללי מספקת

 מוגבלויות פיזיות ונפשיות קשות. 

 הועלתה הטענה שיש לצמצם במידת האפשר את ההסתמכות על עובדים זרים בסיעוד.  - חלופות לעובדים זרים

פוגעת בפיתוח שירותי הסיעוד הניתנים  וההסתמכות עליהם זאת משום שהם מהווים תחרות לעובדים ישראלים

ן לאפשר שימוש בקצבאות שלה  – למשל ,לשם כך הועלו מספר חלופות אפשריות לעובדים הזרים ע"י ישראלים.

ליצור מסלול של 'שירות לאומי' שבו  היה רעיון נוסף שעלה לצורך העסקת בן משפחה שיטפל בו. ,זכאי המטופל

המתנדבים יטפלו בקשישים. וכמובן, לעודד עובדים ישראלים להיכנס לתחום הסיעוד וליצור להם מסגרות 

 עם זאתשעות.  24הצרכים של מי שצריך יותר מכמה שעות טיפול ביום אך פחות מ  מלא אתהעסקה שיכולות ל

טיפול במשך שעות מרובות להצרכים של הזקוקים להשגחה או  את ממלאתנאמר שזמינותם של העובדים הזרים 

 ,דהכולים לתרום לצמצום היעדרויות מהעבו, ייותר. צוין שעובדים זרים מקלים על בני המשפחה בעלות נמוכה

 שאר לחיות בקהילה. יומאפשרים לקשישים לה

 נציגי לשכות התיווך הדגישו את הנושאים הבאים:

 אינה עונה על  09%הטענה היא שמכסה שנתית של  - מחסור בעובדים זרים ובקשה להגדיל את מכסות ההבאה

 כפי שמשתקף מהפער בין מספר ההיתרים לבין מספר העובדים הזרים. ,הביקוש לעובדים

 עובדים זרים כדי לפעול.  299כיום לשכה צריכה להעסיק לפחות  - (211ול הגבלת גודל מינימלי ללשכה )ביט

מטעמי חופש העיסוק והצורך בלשכות מתמחות )עובדים  ,הועלתה בקשה לבטל את ההגבלה לגודל לשכה מינימלי

 דוברי ספרדית למשל( שהן קטנות מעצם טבען. 

 הסכומים שהלשכות רשאיות לגבות  - יות לגבות מהמעסיקים הסיעודייםהעלאת גובה התשלום שהלשכות רשא

  הרגולטור. הטענה היא שהסכומים נקבעו מזמן ולא עודכנו בהתאם לעליית המדד.ידי -לנקבעים ע

 בבעלות חלק מחברות הסיעוד יש גם  - הקפדה על ההפרדה בין חברות הסיעוד ללשכות התיווך שהן מפעילות

( ולעסוק בהבאה, תיווך וטיפול SPCלשכת התיווך צריכה להיות עצמאית לגמרי ) ,התקנון פי-ללשכת תיווך. ע
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ולדאוג שאין  אתבלבד. הדרישה שהועלתה היא להגדיל את ההקפדה על ההפרדה הז בענף הסיעוד בעובדים זרים

 שיתוף עובדים או משאבים בין חברת סיעוד לבין לשכה שבבעלותה. 

 מטופלים המגישים  - עדה ההומניטריתוים עובד זר על בסיס הגשת בקשה לוצמצום מספר האנשים המעסיק

רשם יאינם יכולים לה ועדה ההומניטרית לצורך העסקת מטפל שעבר את תקופת השהייה הקבועה בחוקובקשה ל

זמן רב  נדרשעדה ההומניטרית וובלשכת תיווך עד שהבקשה מאושרת. בשנים האחרונות הוגשו בקשות רבות לו

היה מספר גדול של מעסיקים ועובדים שלא היו רשומים בלשכת תיווך במשך תקופה  משום כך .עליהןלעבור 

ארוכה. הועלתה בקשה לקבוע קריטריונים להגשת הבקשות, לצמצם את מספר האישורים למקרים הומניטריים 

שלא יהיו מקרים רבים של מעסיקים שאינם רשומים בלשכה לאורך  דיכ ,בלבד ולקצר את משך הטיפול בבקשות

 זמן.

 (05%) יעד ההשמה הועלתה הטענה שההגבלה של - השפעה גדולה יותר של מגבלת ההבאה על לשכות קטנות 

שמספר מוחלט  מפני, שחלות על כל הלשכות, מגבילות יותר את הלשכות הקטנות. זאת 09%ומכסת הבאה של 

מתבטא אף הוא בגידול  09%השמה, וגידול של  05%-לא מועסקים יכול להוריד אותן מתחת לקטן של עובדים 

של מספר מוחלט קטן של עובדים, מה שמקשה על החברות האלו להתחרות ולגדול בהתאם לביקוש של 

 לקוחותיהן. 

 בה הערבות גם כאן נטען שגובה הערבות מקשה יותר על הלשכות הקטנות. אמנם גו - ביטול/דירוג הערבות

הנדרשת מלשכה קטנה נמוך יותר, אך לא בפרופורציה המתאימה לגודל שלה. הועלתה בקשה לדרג את גובה 

 לבטלה כליל.   – או  ,הערבות כך שישקף את גודל הלשכה

 :הבאיםאת הנושאים  העמותה המייצגת זכויות עובדים הדגיש

 נה היא שלשכות התיווך גובות דמי תיווך לא חוקיים הטע - גביית דמי תיווך לא חוקיים ואי פיקוח מצד המדינה

בשיתוף החברות בארצות המוצא של העובדים. גביית דמי תיווך לא חוקיים היא ניצול לרעה של הסמכות להכניס 

 פוגעת בעובדים. כמו כן נטען שהרשויות בישראל אינן עושות די כדי למגר את התופעה.היא ו ,עובדים לישראל

 הטענה היא שכדי להרוויח את דמי התיווך הלא  - לצורך על מנת להרוויח את דמי התיווך הבאת עובדים שלא

 05%ההגבלה של  .רבים ככל האפשרעובדים  לישראלחוקיים )אלפי דולרים לעובד( יש ללשכות אינטרס להביא 

 .ןולכן אין לשנות אות ,מקטינות את האפשרות להביא עובדים שלא לצורך 09%השמה ומכסת הבאה של 

 :הבאיםנציגי המעסיקים הסיעודיים הדגישו את הנושאים 

 )הועלתה הטענה שלילדים נכים ולבוגרים  - הגבלה של העובד הזר לקבוצת מטופלים )ילדים/נכים/קשישים

כי המטפלות מעדיפות לעבור לעבוד אצל זקנים. מסיבה זו  ,נכים קשה יותר למצוא מטפלת שתתמיד בעבודה

הוצע שעובדים שמגיעים לארץ ידעו מראש באיזו קבוצת אוכלוסייה הגיעו לטפל ולא יוכלו להחליף קבוצה לאחר 

 שהגיעו.

 )מעסיקים מהפריפריה התלוננו שיותר קשה להם למצוא  - הגבלה של העובד הזר לאזור גאוגרפי )מרכז/פריפריה

קרוב לריכוזים גדולים של מטפלות.  ,כי המטפלות מעדיפות לעבור לעבוד במרכז הארץ ,לת שתתמיד בעבודהמטפ

מסיבה זו הוצע שעובדים שמגיעים לארץ ידעו מראש באיזה אזור בארץ הם יכולים לעבוד ולא יוכלו להחליף אזור 

 לאחר שהגיעו.
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 מאלצת את המטופל למצוא היא ו ,רה על החוקעב  נטישת מטופל חסר ישע היא  - אכיפה כלפי מטפלים נוטשים

. הוצע שתבוצע אכיפה כלפי מטפלים נוטשים ותרגיל נסיבותמטפלת אחרת באופן מיידי, תהליך לא פשוט גם ב

 למנוע מקרים כאלו.ככל האפשר ו מלנטוש מטופלים כדי להרתיע

 הטענה היא שהמטופלים מתקשים במימון העסקת המטפלת עקב הכיסוי  - קושי במימון העסקת עובדים זרים

 החלקי בלבד של ההעסקה ע"י גמלאות הביטוח לאומי.

 עובדה זו ו ,עובדים שהמעסיק צריך להכיר יש מספר רב של זכויות - קושי בשמירה על כל הזכויות של העובדים 

 ים.לעתים לפגיעה בזכויות העובדים ולתביעות של המעסיק מתגור

 לא קיים כיום פתרון חוקי להעסקת מטפלת זרה מחליפה לתקופת  - קושי בהשגת מטפלת לסופי שבוע וחופשות

 החופשה השנתית, וגם לסופי שבוע אין פתרון מסודר.

 

  נוספים שלדעתם יש להתייחס אליהם: נציגי משרדי ממשלה שונים העלו נושאים

 שיוכל לשמש את  בענף הסיעוד של חוזה העסקת עובד זר הועלתה הצעה להכין נוסח - חוזה העסקה לדוגמה

 המעסיקים.

 בקרב עובדים זרים בענף הבניה קיים הסדר של הפקדת כספי הפנסיה והפיצויים לפיקדון שניתן למשוך  - פיקדון

ביציאה מישראל. הדבר נועד לתמרץ את יציאת העובדים במועד החוקי. הועלתה  ,אותו רק לאחר סיום ההעסקה

 לאמץ את המודל הזה גם בענף הסיעוד. ההצעה

 כדי למנוע את התופעה של תשלום דמי תיווך לא חוקיים ע"י העובד הזר עבור הכניסה  - הסכמים בילטרליים

מגיעים. ההסכמים אמורים  לישראל, ישנו תהליך של חתימת הסכמים בילטרליים עם המדינות שמהן העובדים

 היתר הכניסה לישראל בתשלום לא חוקי.למנוע מחברות פרטיות להתנות את קבלת 

  כיום המטופל הסיעודי )או בן משפחה( חייב להיות המעסיק של  - מלא באופןהעסקת המטפל הזר ע"י חברה

הדבר כרוך במורכבות שאינה קלה למשפחות רבות )חישוב הזכויות, התשלומים, ביטוח בריאות, . המטפל הזר

את האפשרות של יצירת הסדר שבו חברה תהיה המעסיק של העובד  ביטוח לאומי וכו'(. הועלתה הצעה לבחון

לחילופין, הודגש הצורך בהנגשת האפשרות לקבלת  )בדומה לענף הבניה( והמטופל הסיעודי יקבל שירותים ממנה.

הקצבה בכסף באופן שיגדיל את ההכנסות של הקשיש, דבר שעשוי לאפשר לקשיש לעמוד בכל ההתחייבויות 

בצורה  הומי השכר. כצעד משלים לכך העלו נציגי הממשלה את הצורך בחוברת מידע המסבירהחוקיות של תשל

 נהירה את הזכויות והחובות הכרוכים בהעסקת עובד זר.

 במהלך הישיבות הועלה מספר פעמים שחשוב להשקיע מאמצים בבקרה,  - פיקוח על הלשכות ועל העובדים

זכויות העובדים  לע השמירהאוכלוסיית היעד, בטיפול האיכות את: נהלים בכדי להבטיח הפיקוח ואכיפה של 

 . מדינת ישראלמדיניות ההגירה של  וקיום
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 נתונים כמותיים  – ביקוש והיצע לעובדים זרים בתחום הסיעוד. 9
 

 בישראל. מטרת הנתוניםבענף הסיעוד  פרק זה מציג ריכוז נתונים על אוכלוסיות היעד ועל הביקוש לעובדים זרים

 חוקיים לספק תמונה כוללת ורחבה ככל האפשר ולבחון באיזו מידה קיים פער בין הביקוש להיצע של עובדים זרים

בישראל. מקורם של חלק מהנתונים בעיבודים לנתונים מנהליים )בעיקר של רשות האוכלוסין וההגירה ושל המוסד 

הוועדה: אחד לבקשת מכון ברוקדייל -ג'וינט-יירסלביטוח לאומי(, וחלקם מבוססים על שני סקרים ייעודיים שערך מא

 בקרב עובדים ב"מאגר" העובדים, ושני בקרב בעלי היתר שלא רשום כי מומש.   

 

 נתונים מנהליים ונתוני למ"ס  –נתוני רקע כלליים: אוכלוסיות היעד, בעלי היתרים ועובדים זרים  9.1
 

להעסיק עובד זר בסיעוד הן אנשים מגיל פרישה ומעלה המוגבלים שלוש אוכלוסיות היעד העיקריות שיש להן היתר 

בתפקוד היומיומי )חלקם זכאים לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי וחלקם אינם זכאים בגלל גובה הכנסה(, 

מהמוסד   –שר"מ   –עם מוגבלות בתפקוד היומיומי )רובם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים  64/65-00אנשים בגיל 

הזכאים לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי בתנאים מסוימים. )ליתר  00ח לאומי(, וילדים מתחת לגיל לביטו

 פירוט ר' "קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד", רשות האוכלוסין וההגירה(.

 

 היתרים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

 

הם  05%נשים בעלי היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד. מהם, א 54,452היו  2904, בינואר 0כפי שעולה מלוח 

 (. 0,499-הם ילדים )כ 2%-(, וכ5,599-הם נכים צעירים )כ 09%אנשים(;  45,699-קשישים )כ

 

 

 *2114להעסקת עובד זר בסיעוד לפי גיל, ינואר פעיל בתוקף בעלי היתר : 1לוח 

 אחוזים סה"כ בעלי היתר )מספרים מוחלטים( 

 54,452 099 

18-1 0,499 2 

64-19 5,425 09 

65+ 45,626 05 

 או שאדם קיבל היתר הארכה  לאדם יהיה יותר מהיתר אחדכי יתכן שיהיתרים מאחר המספר בעלי ההיתר קטן ממספר *            
 .טרם הסתיים ההיתר הקיים שברשותו              
 מרשות האוכלוסין וההגירה 2904לנתונים מנהליים שנתקבלו בינואר  של מכון ברוקדייל מקור: עיבוד             

 

 

חשוב לבחון את ההזדקנות של האוכלוסייה בישראל ואת בגלל חלקם המשמעותי של הקשישים בקרב בעלי ההיתר, 

מוצגים נתונים על היקף הקשישים בארץ ותחזית  2בלוח ההשלכות האפשריות על היקף הצורך בטיפול סיעודי. 

 . לעתיד
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 )אלפים, סוף שנה( 2135-2112+ 81+ ובני 65: סה"כ אוכלוסייה, בני  2לוח 

 
 

 
2112 

 

 
2121 

 
2125 

 
2131 

 
3135 

 
 סה"כ

 

 
5,004 

 
0,096 

 
0,045 

 
09,695 

 
00,206 

 
 +65בני  

 

 
022 

 
0,024 

 
0,292 

 
0,454 

 
0,669 

 
מכלל  +65בני  %

 האוכלוסייה
 

 
09.4 

 
02.2 

 
02.2 

 
02.0 

 
04.6 

 
 +81בני 

 
225 

  

 
200 

 
220 

 
420 

 
555 

 
+ מבני 81בני  %
65+ 

 
25.9 

 

 
25.6 

 

 
24.6 

 
20.0 

 
22.6 

 מקור: למ"ס, תחזית בינונית

 

  אלף 022-כמנתה  +(65 )בני ליון נפש, ואוכלוסיית הקשישיםימ 0-כמנתה אוכלוסיית ישראל  2902שנת בסוף 

לפי . כפול מזה של האוכלוסייה הכללית כמעטקצב הגידול של הקשישים מהאוכלוסייה.  09%-, כנפש

אלף  0,024-להגיע ל 2925-ו 2929 תחזית האוכלוסייה צפוי מספרם של הקשישים בשניםהחלופה הבינונית ל

פוי לעלות בעשורים נשאר יציב, הוא צ הקשישיםבהם אחוז שלאחר כשני עשורים אלף, בהתאמה.  0,669-ול

יות הוא צפוי לה 2925ואילו בשנת , 02% קצת מעל יהיה חלקם של הזקנים באוכלוסייה 2929. בשנת יםהקרוב

 . 05%-קרוב ל

 

  09 בני של משקלם, קודמות למגמות בניגוד+. מהנתונים עולה ש09עיקר הזקוקים לטיפול סיעודי הם בני+ 

 עמד 2902 בשנת) 24%-ל 2925 שנת עד שוב יעלה אך, 25%-ל 2925 שנת לקראת י רד הקשישים כלל מתוך

 (.25% על זה אחוז
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מציג את שיעור ההיתרים לכל קבוצת גיל באוכלוסייה. הנתונים נותנים קנה מידה כללי המשלב  (2לוח )הלוח הבא 

צת מעל חצי  בעת ובעונה אחת את היקף האנשים עם מוגבלות ואת היקף הביקוש לעובדים זרים בכל קבוצת גיל. ק

 4%-בקרב הקשישים )קרוב ל 6%-(, ואחוז זה מגיע לקצת פחות מ9.65%אחוז מכלל האוכלוסייה הם בעלי היתר )

 בקרב הנשים הקשישות(. 5%בקרב הגברים הקשישים וכמעט 

 

 *2114לפי גיל ומגדר, ינואר , להעסקת עובד זר בסיעודפעיל בתוקף בעלי היתר  : 3לוח 

 
 

 סה"כ

 

 גברים

 

 םינש

 מספרים  מוחלטים
 

 
  

 

 סה"כ
54,452 00,094 26,260 

00-9 0,499 069 549 

64-00 5,425 2,545 2,602 

65+ 45,626 04,400 22,025 

 

 אחוז מהאוכלוסייה בארץ 

 

   

 9.00 9.45 9.65 סה"כ

00-9 9.95 9.96 9.94 

64-00 9.02 9.02 9.02 

65+ 5.60 2.09 6.04 

או שאדם קיבל היתר הארכה טרם  לאדם יהיה יותר מהיתר אחדכי תכן יישיתרים מאחר הקטן ממספר ה* מספר בעלי ההיתר 
 .הסתיים ההיתר הקיים שברשותו

  ולנתוני למ"ס וההגירה האוכלוסין מרשות 2904 בינואר שנתקבלו מנהליים לנתונים ברוקדייל מכון של עיבודמקור: 
 

 

 מציג את אחוז ההיתרים להעסקת עובד זר בסיעוד מתוך אוכלוסיית יעד פוטנציאליות )בעלי גמלאות  4וח ל

ילדים נכים מסך כל מקבלי קצבת ילד סיעוד, שר"מ וילד נכה(, לפי גיל. מהלוח עולה שאחוז ההיתרים של 

( נמוך מסך כל ההיתרים של 29%נכים צעירים מסך כל מקבלי גמלת שר"מ ) ( ואחוז ההיתרים של5%נכה )

 46%(. בקרב מקבלי הגמלאות הגבוהות ביותר אחוז ההיתרים גבוה יותר: 22%-קשישים זכאי חוק סיעוד )כ

ממקבלי  00%-גמלה; ו 055%ממקבלי שר"מ ברמה של  40%גמלה;  060%-ו 059%ממקבלי סיעוד ברמה של 

  קצבת ילד נכה )ברמה גבוהה(.
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 2113העסקת עובד זר בסיעוד לפי אוכלוסיות יעד שונות, : אחוז בעלי היתר ל4לוח 
 

 אחוז בעלי היתר אוכלוסיית יעד

 זכאי חוק ביטוח סיעוד 

 מסה"כ מקבלי גמלת סיעוד

 00%ממקבלי גמלה ברמה של 

 059%ממקבלי גמלה ברמה של 

 060%ממקבלי גמלה ברמה של 

 

 060%או  059%ממקבלי גמלת סיעוד ברמה של 

 

22% 

2% 

20% 

55% 

 

46% 

  

 מקבלי גמלת שר"מ*

 מסה"כ מקבלי גמלת שר"מ

 59% של ממקבלי גמלה ברמה

 095%ממקבלי גמלה ברמה של 

  055%ממקבלי גמלה ברמה של 

 

29% 

5% 

22% 

40% 

 מקבלי גמלת ילד נכה

 מסה"כ מקבלי גמלת ילד נכה

 ממקבלי גמלה ברמה נמוכה 

 ממקבלי גמלה ברמה בינונית 

 ממקבלי גמלה ברמה גבוהה 

 

5% 

9.0% 

4% 

00% 

* יצוין שבין מקבלי קבצת שר"מ יש גם קשישים )אנשים שקיבלו קצבה זו בטרם הגיעו לגיל זכאות לחוק ביטוח סיעוד 
 ובחרו להמשיך לקבל קצבה זו(

ועדת שושני, ומקור: עיבודים של מכון ברוקדייל לנתונים מנהליים שנתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי כמצגת ל
 2902אוקטובר 

 

 אחוז לא מבוטל מהקשישים שהם בעלי היתר  - יתרהקשישים זכאים לחוק סיעוד מתוך כלל בעלי ה

להעסקת עובד זר אינם זכאים לחוק ביטוח סיעוד )סביר להניח שבגלל גובה הכנסה(. מנתונים שהוצגו בוועדה 

ם בעלי היתר הם זכאים לחוק ביטוח סיעוד מהקשישי 55%-ידי המוסד לביטוח לאומי ניתן לאמוד שכ-על

 לא זכאים. 22%-ואילו כ

 

 מהזכאים לחוק ביטוח סיעוד מקבלים שירותים 2/4-כ - אחוז הזכאים לחוק ביטוח סיעוד עם מטפלת זרה 

 .  , המוסד לביטוח לאומי(2902והיתר מעובדות זרות )סקירה שנתית,  ישראליות ממטפלות

 

  מרבית המטפלות במסגרת חוק ביטוח  - המטפלות במסגרת חוק ביטוח סיעודאחוז המטפלות הזרות מכלל

 , המוסד לביטוח לאומי(. 2902, וכשליש הן מטפלות זרות )סקירה שנתית, ישראליות הןסיעוד )כשני שלישים(  
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  בשנים האחרונותבהיקף ההיתרים מגמות 

  מהתרשים עולה 2902-2994מציג את מספר ההיתרים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד בשנים  0תרשים .

שנים ה. העלייה המשמעותית חלה עד 2994בשנת  22,002-היתרים לעומת כ 55,009היו  2902שבסוף שנת 

משך זאת על אף ה יה וניכרת יציבות במספר ההיתרים.ינעצרה העל 2909. ניתן לומר שמאז שנת 2909–2990

 הגידול במספר הקשישים בישראל בתקופה זו.

 

 2113-2114, מספר ההיתרים הפעילים בתוקף להעסקת עובד זר בענף הסיעוד: 1תרשים 

 
  2904מקור: נתונים שנתקבלו מרשות האוכלוסין וההגירה, יוני 

 

 

  ירידה  החל 2902-2990 , בשנים5כל קבוצות הגיל. כפי שעולה מלוח בהשינויים לאורך השנים אינם אחידים

  .היתרים לקשישיםבמספר היה יעלחלה נכים צעירים ושל ילדים נכים ושל במספר ההיתרים 

 
 

 

 

33,883 
37,419 

44,178 

51,744 
54,758 55,805 56,887 55,793 

58,491 57,110 

4112 4115 4116 4111 4118 4119 4101 4100 4104 4103 
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 2113-21195:  מספר ההיתרים הפעילים בתוקף להעסקת עובד זר בענף הסיעוד, לפי קבוצות גיל, 5לוח 

שינוי  2902 2902 2900 2909 2990 

במספר 

 יתרים הה

2902-2990 

אחוז 

-השינוי ב

2902-2990 

 2% 0,295 55,009 50,400 55,502 56,005 55,095 סה"כ

00-9 0,620 0,524 0,450 0,420 0,206 252- 05%- 

65/64-00 6,554 6,590 6,260 6,205 6,200 242- 5%- 

65/+60+ 45,602 40,644 40,900 59,562 40,502 0,099 4% 

 מרשות האוכלוסין וההגירה 2904 ביוני לנתונים מנהליים שנתקבלוברוקדייל של מכון  מקור:  עיבוד               

 

 

אוכלוסיות היעד בשנים אלה. בשלושת התרשימים בגודל מעניין לבחון את השינוי במספר ההיתרים ביחס לשינוי 

 ןם באותשלהלן אנו מציגים את השינוי באוכלוסיית מקבלי גמלאות ילד נכה, שר"מ וסיעוד ואת השינוי בהיתרי

 קבוצות הגיל המתאימות. בהשנים 

 

  לעומת זאת, מספר 2990מבשנת  25%-היה גבוה בכ 2902מספר המקבלים קצבת ילד נכה בשנת  -ילד נכה .

במספר ההיתרים. מכאן שאחוז  05%, כלומר, ירידה של 2990ביחס לשנת  05%היה  2902ההיתרים בשנת 

)תרשים  מתוך האוכלוסייה הפוטנציאלית 22%-באופן משמעותי בכ ההיתרים בקרב מקבלי קצת ילד נכה ירד

2) . 

 בקרב מקבלי שר"מ  2990לעומת שנת  20%-היה גבוה ב 2902מספר המקבלים שר"מ בשנת  - מקבלי שר"מ(

, 2990ביחס לשנת  05%היה  2902(. לעומת זאת, מספר ההיתרים בשנת 26%היה גידול של  055%ברמה של 

   (.2)תרשים מתוך האוכלוסייה  הפוטנציאלית במספר ההיתרים  25%כלומר ירידה של 

 היה  2902( בשנת 060%-ו 059%חוק סיעוד ברמות הגבוהות ) גמלאותמספר המקבלים  -מקבלי חוק סיעוד

 4%-היה גבוה ב 2902. לעומת זאת, מספר בעלי ההיתר מקרב הזכאים בשנת 2990לעומת שנת  22%-גבוה ב

. מכאן שגם בקרב הקשישים, אחוז ההיתרים מתוך זכאי חוק ביטוח סיעוד ירד 2990ביחס לשנת  בלבד

  (. 4)תרשים  06%-בכ במהלך שנים אלה

 

 

 

 

 

                                                           
5
 יצוין שהנתונים מוצגים בהתאם לחלוקת קבוצות הגיל כפי שנתקבלו מרשות האוכלוסין וההגירה.  
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)שנת  2113-2119, ומקבלי קצבת ילד נכה: שיעורי גידול 18-1של בני פעילים בתוקף היתרים : 2תרשים  
2119=111)* 

  

משום שבין השנים האלה היו שינויים  ,נכה ולא רק את הזכאים ברמות הגבוהות* הנתונים כוללים את כלל הזכאים לקצבת ילד 
 ברמות הזכאות לקצבת ילד נכה.

ושל נתונים של המוסד לביטוח  2904מקור: עיבוד של מכון ברוקדייל לנתונים שנתקבלו מרשות האוכלוסין וההגירה ביוני 
 2902באוקטובר ועדת שושני לוומצגת שהוצגה  2904 רבעון סטטיסטי: לאומי

 

  

100 
94 

89 87 
85 

100 
105 

111 

118 

125 

80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130

4119 4101 4100 4104 4103 

 מקבלי קצבת ילד נכה

  18-0היתרים לבני 
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 שנת) 2113-2119 ,גידול שיעורי: מ"שר קצבת * ומקבלי67/64-19 בני שלפעילים בתוקף  היתרים: 3תרשים 
2119=111) 

 

. הרוב המכריע של בעלי היתר לעובד זר בקבוצות גיל אלו מקבלים 64-00ולנשים בנות  65-00* הנתונים מתייחסים לגברים בני 
 שר"מ. 

ושל נתונים של המוסד לביטוח  2904של מכון ברוקדייל לנתונים שנתקבלו מרשות האוכלוסין וההגירה ביוני  מקור: עיבוד
 2902ועדת שושני באוקטובר לוומצגת שהוצגה  2904רבעון סטטיסטי : לאומי

 
  

100 
102 

96 96 
95 

131 

126 

100 

107 

115 

125 

136 

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

4119 4101 4100 4104 4103 

 67/64 -19היתרים של בני 

 מ ברמה גבוהה"שר מקבלי

 מ רמה נמוכה"שר מקבלי
 מ"כ מקבלי שר"סה

 מקבלי שר"מ ברמה בינונית
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 2113-2119כלל הזכאים ובעלי היתר פעיל ובתוקף: שיעורי גידול,  –: זכאי הרמות הגבוהות של חוק סיעוד 4 תרשים
 *(111=2119)שנת 

 

)כולל המקבלים  060%-ו 059%+( זכאי חוק ביטוח סיעוד ברמות 60+ וגברים בני 65* הנתונים מתייחסים לקשישים )נשים בנות 
מחצית גמלה בגלל גובה הכנסות( ואינם כוללים את כלל ההיתרים של קשישים. זאת משום שלהבדיל מקבוצות גיל אחרות, חלק 

 ם זכאים לחוק סיעוד בגלל מבחן ההכנסות. לא מבוטל מבעלי ההיתר בקרב הקשישים אינ

ושל נתונים של המוסד לביטוח  2904של מכון ברוקדייל לנתונים שנתקבלו מרשות האוכלוסין וההגירה ביוני  מקור: עיבוד
 2902ועדת שושני באוקטובר לוומצגת שהוצגה  2904רבעון סטטיסטי : לאומי

 

 מימוש ההיתר 

 שים את ההיתר בפועל, כלומר, אינם מעסיקים עובד זר. הלשכות מאינם ממ חלק מבעלי ההיתר להעסיק עובד זר

זקן או ההפרטיות אמורות לדאוג שהעובדים הזרים יהיו רשומים ברשות האוכלוסין וההגירה לפי שם המעסיק )

גיל לבין קבוצת רישום עובד זר בקרב בעלי היתר הקשר בין מוצגים נתונים על  5-ו 6בלוחות נכה בעל ההיתר(. ה

מציג  6ההבדל בין שני הלוחות הוא דרך ההצגה: לוח וסוג אזור מגורים )מרכז ופריפריה על בסיס הגדרות למ"ס(. 

אנו  5את התפלגות הגיל ואזור המגורים של בעלי ההיתר לפי רישום על אודות העסקת עובד זר, ואילו בלוח 

   .אודות העסקת עובד זר לפי גיל ואזור מגוריםעל רישום מציגים 

123 

117 

100 

108 

113 

124 

131 

100 101 102 102 103 

100

105

110

115

120

125

130

135

4119 4101 4100 4104 4103 

 168% -זכאים 

 בעלי היתרם זכאי

הזכאים כלל  

150% -זכאים   
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התפלגות הגיל ואזור המגורים של בעלי היתר להעסקת עובד זר בסיעוד לפי רישום כמעסיקים ברשות : 6לוח 
 2114האוכלוסין, ינואר 

לא רשומים 
כמעסיקים ולא 

ה עדופנו לו
ההומניטרית 

 (רוזנטל )ועדת

לא רשומים 
פנו  -כמעסיקים 

ה ועדול
ההומניטרית 

  (רוזנטל)ועדת 

רשומים 
 כמעסיקים

בעלי  סה"כ

 היתר

 

 מספר סה"כ 54,452 20,050 2,054 00,449

 אחוז 099 099 099 099

 

4 

04 

02 

 

2 

0 

00 

 

2 

0 

00 

 

2 

09 

05 

 גיל:

00-9 

64-00 

65+ 

 

50 

20 

 

52 

25 

 

52 

25 

 

52 

25 

 אזור מגורים:*

 מרכז

 פריפריה

 

1.0 

2.5 

4.6 

8.9 

23.4 

59.6 

 

0.7 

1.8 

2.6 

6.3 

23.5 

65.2 

 

0.4 

1.9 

2.1 

6.9 

24.1 

64.6 

 

0.6 

2.0 

2.7 

7.3 

23.9 

63.6 

 גיל ופריפריאליות:

 00-9פריפריה 

 00-9מרכז 

 64-00פריפריה 

 64-00מרכז 

 +65פריפריה 

 +65מרכז 

או שאדם קיבל היתר הארכה טרם  לאדם יהיה יותר מהיתר אחדכי תכן יישהיתרים מאחר המספר בעלי ההיתר קטן ממספר   *
 שברשותו.הסתיים ההיתר הקיים 

 הוגדרו מרכז(. 09–5הוגדרו פריפריה ואשכולות  6–0** החלוקה למרכז ופריפריה מבוססת על הגדרות למ"ס )אשכולות 
 מרשות האוכלוסין וההגירה 2904מקור: עיבוד של מכון ברוקדייל לנתונים מנהליים שנתקבלו בינואר 
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 )באחוזים( 2114העסקת עובד זר בקרב בעלי היתרים, לפי גיל ואזור מגורים, ינואר  עלרישום  :7לוח 

לא רשומים 
כמעסיקים ולא 

ה עדופנו לו
ההומניטרית 

 (רוזנטל )ועדת

לא רשומים 
פנו  -כמעסיקים 

ה עדולו
ההומניטרית 

  (רוזנטל)ועדת 

רשומים 
 כמעסיקים

   סה"כ

 כ*מספר סה" 54,452 20,050 2,054 00,449

 אחוז מבעלי ההיתר 099 52 5 20

 

20 

20 

29 

 

5 

6 

5 

 

64 

65 

52 

 

099 

099 

099 

 גיל:

00-9 

64-00 

65+ 

 

20 

22 

 

5 

5 

 

52 

50 

 

099 

099 

 אזור מגורים:**

 מרכז

 פריפריה

 

25 

26 

26 

26 

20 

29 

 

0 

6 

5 

6 

5 

5 

 

55 

65 

55 

60 

52 

52 

 

099 

099 

099 

099 

099 

099 

 גיל ופריפריאליות:

 00-9פריפריה 

 00-9מרכז 

 64-00פריפריה 

 64-00מרכז 

 +65 פריפריה

 +65מרכז 

או שאדם קיבל היתר הארכה טרם  לאדם יהיה יותר מהיתר אחדכי תכן יישהיתרים מאחר המספר בעלי ההיתר קטן ממספר   *
 .הסתיים ההיתר הקיים שברשותו.

 הוגדרו מרכז(. 09–5הוגדרו פריפריה ואשכולות  6–0)אשכולות  ** החלוקה למרכז ופריפריה מבוססת על הגדרות למ"ס
 מרשות האוכלוסין וההגירה 2904מקור: עיבוד של מכון ברוקדייל לנתונים מנהליים שנתקבלו בינואר 
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 אינם 20%-עדה ההומניטרית )ועדת רוזנטל( וופנו לו 5%מבעלי ההיתר רשומים כמעסיקים,  52%ל ובסך הכ 

 עדה ההומניטרית. ורשומים כמעסיקים עובד זר וגם לא פנו לו

 

 :בקרב הקשישים, אחוז גבוה יותר רשום  הנתונים המנהליים מצביעים על הבדלים לפי גיל לגבי מימוש ההיתר

 הפוניםבהתאמה(. אין הבדל באחוז  ,64%-ו 65%לעומת  52%עובד זר לעומת נכים צעירים וילדים ) כמעסיק

עדה ההומניטרית גבוה יותר וגם לא פנו לושניטרית לפי קבוצת גיל. אחוז הלא רשומים כמעסיקים עדה ההומולו

 ( בהתאמה. 29%-ו 20%, 20%בקרב ילדים ונכים צעירים מאשר בקרב קשישים )

 

 ( נמוך במיוחד באופן יחסי 55%-ו 55%אחוז הילדים והנכים הצעירים בפריפריה שרשומים כמעסיקים )בהתאמה ,

עדה ההומניטרית גבוה בהרבה ואחוז אלה שאינם רשומים כמעסיקים וגם לא פנו לו ,ובמקביל ;יתר הקבוצותלכל 

 בהתאמה(.   ,26%-ו 25%מיתר הקבוצות )

 

 בדקנו את ההבדלים במימוש  -"( תמימוש היתרים לפי חלוקה גאוגרפית של רשות האוכלוסין וההגירה )"תקנו

בנושא זה )לפי חלוקה זו  תות האוכלוסין וההגירה שמשמשת בסיס לתקנוההיתר לפי החלוקה הגאוגרפית של רש

הארץ מחולקת לשלושה אזורים: פריפריה, מרכז ותל אביב(. יש לציין שהממצאים על מימוש ההיתר דומים מאוד 

 , ולכן לא מצאנו לנכון להציג לוח נוסף. 5לאלה המוצגים בלוח 

 

 זרים בסיעודהנתוני רקע על היקף העובדים 

 

 סוף שנה(במספר עובדים זרים בסיעוד השוהים בישראל, לפי שנים ): 8לוח 

 2114עד יוני  2113 2112 2111 2111 2119 

 42,242 49,404 40,269 42,240 42,400 42,026 חוקיים*

 ***09,200 00,002 09,960 09,022 09,290 02,696 לא חוקיים**

)ב( לעובד הזר יש אשרת עבודה לאותו ענף ורשום אצלו מעסיק )ר' פרק -היתר תקף ומתקיימים שני תנאים: )א( שהמעסיק בעל  *
 הגדרות(

; מספר העובדים ** עובדים שהיו בעבר עובדים זרים חוקיים אך כרגע אינם עונים על קריטריון אחד לפחות )ר' פרק הגדרות(
 מושפע מהוועדה ההומניטרית )"ועדת רוזנטל"( 2902הלא חוקיים בשנת 

עובדים שפנו בגינם לועדה ההומניטרית )ועדת "רוזנטל"( ושינו את מעמדם מלא חוקי  2,054*מספר זה הוא אחרי "הלבנת" **
)ומספר  04,902למעד חוקי. לפני החלטת השר להלבין עובדים אלה, מספר העובדים הזרים הלא חוקיים בענף הסיעוד היה 

 העובדים החוקיים היה נמוך בהתאם(. 
מבוסס על עיבוד  2904(; הנתון לשנת 2902-2990) רשות האוכלוסין וההגירה ,פרסומים: נתוני זרים בישראל, סיכום שנתימקור: 

 מיוחד עבור הועדה

 

  חלה ירידה במספר העובדים הזרים החוקיים בענף הסיעוד. מספר  2902-ו 2990עולה שבין השנים  0מלוח

הייתה  2902, בשנת 2902-2990העובדים הלא חוקיים בשנים . לאחר ירידה במספר 2,252-העובדים קטן ב
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יצוין גם שמספר העובדים  .2990עלייה במספר העובדים הלא חוקיים, אולם מספרם קטן מזה שהיה בשנת 

 מושפע מהוועדה ההומניטרית )"ועדת רוזנטל"(. 2902הלא חוקיים בשנת 

 

 ם הזרים, לפי שנים )סוף שנה(: אחוז העובדים הזרים בענף הסיעוד מסה"כ העובדי9 לוח

 2990 2909 2900 2902 2902 

 55 50 55 55 55 חוקיים*

 50 50 52 60 50 לא חוקיים**

)ב( לעובד הזר יש אשרת עבודה לאותו ענף ורשום אצלו מעסיק )ר' פרק -מתקיימים שני תנאים: )א( שהמעסיק בעל היתר תקף ו *
 מתוך סך העובדים הזרים החוקיים באותה שנההגדרות(. אחוז העובדים הזרים בסיעוד 

אחוז העובדים  ;** עובדים שהיו בעבר עובדים זרים חוקיים אך כרגע אינם עונים על קריטריון אחד לפחות )ר' פרק הגדרות(
מושפע מהוועדה  2902; מספר העובדים הלא חוקיים בשנת הזרים בסיעוד מתוך סך העובדים הזרים הלא חוקיים באותה שנה

  הומניטרית )"ועדת רוזנטל"(ה
 רשות האוכלוסין וההגירה ,: נתוני זרים בישראל, סיכום שנתיעיבוד מכון ברוקדייל לנתונים שהתפרסמומקור: 

 

  בשנים האחרונות אין שינוי בחלקם של העובדים הזרים בסיעוד מתוך סך העובדים הזרים החוקיים השוהים

בחלקם של העובדים הזרים בסיעוד בקרב העובדים הזרים הלא חלה עלייה  2902-2990בישראל. בשנים 

מושפע מהוועדה  2902-2904 יםיצוין גם שמספר העובדים הלא חוקיים בשנ (.0חוקיים השוהים בישראל )לוח 

 ההומניטרית )"ועדת רוזנטל"(.

 

 ד, לפי שנהומספר כניסות לישראל בפעם הראשונה של עובדים זרים בענף הסיעו *מספר הברקות:  10לוח 

כניסות מתוך  % מספר כניסות מספר הברקות שנה

 הברקות

5005 9,130 8,402 82% 

5006 00,009 9,138 80% 

5007 04,450 9,918 80% 

5008 8,101 8,696 011% 

5009 6,453 5,696 90% 

5010 5,836 5,681 91% 

5011 2,111 2,511 92% 

5015 2,606 2,258 91% 

5012 5,610 5,512 91% 

 65% 5,991 9,455 5014מאי -5012יוני 

להיתר  המשויכיםבלבד,  0/בכמות הברקות לעו"ז סיעוד אישורים הניתנים ללשכה כדי להביא עובד זר מחו"ל. הברקות: *
 05.0.04סיעודי, נכון ליום 

 מקור: נתונים מנהליים, נתקבלו מרשות האוכלוסין וההגירה 
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  2902בשנת . 2902חלה ירידה במספר ההברקות )אישורים להבאת עובדים זרים חדשים( עד שנת  2990משנת 

ניכר אחוז גבוה של כניסות של עובדים זרים בסיעוד מתוך  2990הייתה עלייה במספר ההברקות. משנת 

 (. 09ההברקות )לוח 

 

 

 מוצא, באחוזיםכניסות ראשונות לפי ארץ   – עובדים זרים בסיעוד: 5תרשים 

 
 

  22.6.2904מקור: עיבוד לנתונים מנהליים שנתקבלו מרשות האוכלוסין וההגירה, 

 

  (, כחמישית הגיעו 22%היו מהודו ) 2902כשליש העובדים הזרים החדשים בענף הסיעוד שהגיעו לארץ בשנת

מסתמנת  2902-2995מהפיליפינים ואותו אחוז הגיעו ממולדובה. בשנה זו לא הגיעו עובדים מנפאל. בשנים 

לעומת שהגיעו לארץ ם מהעובדי 42%הם היוו  2995ירידה בחלקם של העובדים הזרים מהפיליפינים. בשנת 

 (.5, ובמקביל חלה עלייה משמעותית בחלקם של העובדים מהודו )תרשים 2902בשנת  20%

 

  לפי ארץ מוצא. מהתרשים ניתן  2902א' מציג את המצאי של העובדים הזרים בסיעוד בסוף שנת 5תרשים

ם מהודו ואחוז דומה יש מהעובדים הזרים החוקיים הם מהפיליפינים וקצת פחות מחמישית הלללמוד שכש

 דובה.לממו

42 

9 

13 

4 

13 

19 

23 

14 

22 

12 

21 

8 

21 

32 

21 

16 

0 

10 

 אחר נאפל סרי לנקה מולדובה הודו פיליפינים

4115 

4119 

4103 

2005 2009 2013 2005 2009 2013 2005 2009 2013 2005 2009 2013 2005 2009 2013 2005 2009 2013 
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 באחוזים, 2113מצאי בסוף שנת ארץ מוצא, לפי  סיעודענף העובדים זרים ב: א'5תרשים 
 

 
 

 20.5.2904מקור: עיבוד לנתונים מנהליים שנתקבלו מרשות האוכלוסין וההגירה,       
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 31.8.2113-ראשונה, נכון להכניסה הבארץ בענף הסיעוד לפי חודשי שהייה מ: עובדים זרים 6תרשים 

 
  29.0.2902קבלו מרשות האוכלוסין וההגירה, לנתונים מנהליים שנת לשל מכון ברוקדיי מקור: עיבוד             
 .עובדים 49,244נתונים כללו              

 

 69%  שנים, קצת מעל שליש היו  5-היו בארץ פחות מ 2902מהעובדים הזרים החוקיים בענף הסיעוד  באוגוסט

 .(6)תרשים  שנים 09-היו בארץ למעלה מ 5%ואילו  ,שנים 09-ל 5בין 

 

 

 לשכות תיווך ומספר העובדים

 כפי  די זר באופן חוקי, על המעסיק והעובד להיות רשומים באחת מלשכות התיווך.כדי להעסיק מטפל סיעו

תיווך בבענף הסיעוד,  ה של עובדים זריםהבאבלשכות פרטיות העוסקות  095, בארץ פועלות 00שעולה מלוח 

 00בין לשכה עם  עהמספר נ ;. קיימת שונות רבה במספר העובדים הזרים הרשומים בלשכותהםטיפול בבו

 49%הלשכות הגדולות רשומים  00-עובדים זרים רשומים. ב 2,006לשכה עם בין עובדים זרים רשומים ל

 מהעובדים. 

 

 

 

 

 

 

 60% 
35% 

5% 

שנים  5עד  שנים 5-10 בין   

שנים +10  
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 (2113רשומים בענף הסיעוד )מאי הזרים העובדים הלשכות פרטיות לפי מספר : 11לוח 

 

 +511 311-511 211-311 111-211 111עד  סה"כ מספר עובדים

 20 00 20 26 02 095 מספר לשכות

אחוז מכלל 

 העובדים

099 0.4 0.5 09.0 04.2 64.0 

"הקצאת הברקות מחו"ל ללשכות הפרטיות בסיעוד לתאריכים של מכון ברוקדייל לנתונים במסמך:  מקור: עיבוד
 רשות האוכלוסין וההגירה  ",0/6/2902-20/5/2904

 
 

 ממצאי סקר בקרב עובדים זרים במאגר 9.2

 

 רקע
קר בקרב עובדים זרים ב"מאגר" במטרה להעריך את מספר העובדים הזרים השוהים כחוק בישראל, אינם נערך ס

 להעסיק מעוניין הוא זר אךבעל היתר שאין לו עובד זמינים באופן מעשי להשמה אצל מטופל סיעודי הם עובדים ו

ברשות האוכלוסין וההגירה מנוהל מאגר של עובדים זרים שסיימו את עבודתם אצל המעסיק הקודם, לא  כזה. עובד

ולא שובצו  חודשים( 50)המאפשרת להם השמה אצל מעסיק חדש ה החוקית שלהם בישראל יעברו את תקופת השהי

להן ומטרתו לאפשר בארץ  זמין לכל הלשכותהמאגר, המבוסס על דיווחי הלשכות הפרטיות,  עדיין למעסיק חדש.

להציע עבודה לעובד שהתפנה. עובד שהפסיק לעבוד לא נכלל במאגר באופן מיידי  וניתנת ללשכה שבה היה רשום פרק 

 29עובדים שהתפנו מעבודה בעקבות פטירת המעסיק נכללים ברשימת המאגר רק לאחר   .מעסיק חדשלו למצוא זמן 

 09אחרת )פיטורין, התפטרות וכו'( מתווסף העובד למאגר הכללי לאחר  במקרים של הפסקת עבודה מכל סיבה. ימים

 . ימים

 

חלקם כמובן מוצאים  ;לכל אורך השנה בממוצע עובדים 699-שבוע ומכילה כ בכלרשימת העובדים במאגר מתעדכנת 

מתוך המאגר משתבצים עולה כי לשנתיים האחרונות מנתוני הרשות  עבודה, וחדשים נכנסים במקומם לרשימה.

קרי, הזרם של הנכנסים והיוצאים מהמאגר בממוצע בשבוע. עובדים זרים  029-כלעבודה אצל מטופל סיעודי חדש 

  עומד על כחמישית ממנו.

 

המבקש עובד. אולם בתוקף לשבץ אותו אצל בעל היתר  אפשרהשמה ו-כל מי שנמצא ברשימה הנו ברבאופן עקרוני, 

ן להשיג את העובדים האלו ולמצוא להם עבודה טוענות שקשה להשיג את העובדים הרשומים לשכות התיווך שתפקיד

במאגר ושהם לא בהכרח מחפשים עבודה. כדי להעריך את היקף הבעיה ואת היקף העובדים שאכן זמינים לעבודה, 

 ניסינו להתקשר לכל העובדים במאגר ולבדוק את מידת הזמינות שלהם.
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 שיטה
 506. הרשימה הכילה פרטים של 22.90.2904-קיבלנו את רשימת העובדים שהיו רשומים במאגר בלשם ביצוע הסקר 

 השאלהאיון קצר לגבי יעובדים זרים. שיטת העבודה הייתה להתקשר לכל העובדים ברשימה ולנסות לראיין אותם ר

תאם לשפה שהעובד הזר בה ,אם הם עובדים ואם הם מחפשים עבודה. הראיונות נערכו בעברית, באנגלית וברוסית

סיונות ינ שלושהעם העובדים הרשומים במאגר בוצעו עד  קשר ליצור היכולת את לבחון כדימכיר טוב יותר. 

 .לניסיוןסיון יבהפרש של מספר ימים בין נ ,התקשרות לכל אחד מהעובדים

 

 

 

 ממצאים

  עובדים.  506מנה  סך העובדים הזרים שהיו רשומים במאגר ,5תרשים שמשתקף מכפי 

 :סיונות התקשרות שונים שנעשו ילא אותרו בשלושה נ)מהעובדים במאגר  52% שהם ,עובדים 202 לא אותרו

 (בהפרש של מספר ימים

 :05%-בניסיון השני ו 00%אותרו בניסיון הראשון,  66%)מהעובדים במאגר  40%הם שעובדים,  204 אותרו 

 ( עקב סירוב או בעיית שפה. 5%עובדים ) 05 מקרב אלה שאותרו לא רואיינו. (בניסיון השלישי

 :09%-ו השיבו לפחות על השאלה אם הם מטפלים כיום במישהו מאלה שאותרו 05%)עובדים  260 רואיינו 

 השיבו על כל השאלות(

 מהעובדים ב"מאגר" 45%רואיינו  ולהכך בס. 

  

 השמה: סקר בקרב עובדים זרים בענף הסיעוד הרשומים ב"מאגר" בעלי 7תרשים 
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 'מאגר'כ עובדים ב"סה

596 

 

 אותרו

 584 (48%) 

 
 רואיינו

 569   

מאלה   95%)
  45%; שאותרו

 (מהמאגר

 לא רואיינו

15 

 

 

 לא אותרו

215 (55%) 
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  בחנו אם יש הבדל במאפיינים בין העובדים שרואיינו לבין אלה שלא רואיינו )במספר מאפיינים שהיו זמינים

אחוז העובדים במאגר ממולדובה שרואיינו גבוה מזה של יתר המדינות  02לוח מלצוות המחקר(. כפי שעולה 

ים שעבדו פחות מחצי שנה במקום מהעובד 52%, בהתאמה(. כמו כן, הצלחנו לראיין 49%-לעומת כ 59%)

 מקרב אלה שעבדו מעל חצי שנה במקום העבודה הקודם שלהם. 22%העבודה הקודם שלהם, לעומת 

 

 )באחוזים(מתוך המאגר, לפי מאפיינים נבחרים רואיינו שעובדים  :12לוח 

 אחוזים 
 45 סה"כ רואיינו

 :פי ארץ מוצאל
 מולדובה

 הודו
 סרי לנקה
 פיליפינים

 
59 
40 
26 
20 

 פי תקופת ההעסקה הקודמת:ל
 פחות מחצי שנה
 יותר מחצי שנה

 

 
52 
22 

 

 : חיפוש עבודה בקרב העובדים שרואיינו )באחוזים(13לוח 

 אחוז 
 אינם מחפשים עבודה

 מהם:     
     
 םיאינם עובד     
 עובדים     

 מהם:        
 הגדירו את העבודה כקבועה        
 הגדירו את העבודה כזמנית        
 סיוןיהגדירו את העבודה כנ        

 

50 
 
 
6 

04 
 
00 
5 
5 

 מחפשים עבודה
 מהם:   
   
 אינם עובדים    
 עובדים      
 מהם:      
 הגדירו את העבודה כקבועה       
 הגדירו את העבודה כזמנית        
 סיוןיהגדירו את העבודה כנ        

 
  
 זמינים לעבודה באופן מיידי 
 אינם זמינים לעבודה באופן מיידי  

 

20 
 
 
69 
49 
 
 
24 
55 
00 
 
00 
02 
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 כבר עובדים ומקרב  04%אינם מחפשים עבודה )מהם  כבר אמרו שהם 50%שרואיינו,  הזרים מקרב העובדים

 .(02לוח  ')ר ;הגדירו את העבודה הנוכחית כקבועה( 00%העובדים 

 

 49%-מהם אינם עובדים היום ו 69%אמרו שהם מחפשים עבודה ) 20%שרואיינו,  הזרים בדיםומקרב הע 

 (.02לוח  ')ר ;סיון(יומהם רובם הגדירו את העבודה הנוכחית כזמנית או כנ ;עובדים

 ( 20%מקרב העובדים שמחפשים עבודה  ,)אמרו שהם זמינים לעבודה מיידית. 00%מכלל העובדים שרואיינו  

 

 עובדים במאגר שעבדו בסיעוד בזמן הריאיון* )באחוזים(: 14לוח 

 אחוזים 
 22% אינם עובדים בסיעוד

 עובדים בסיעוד
 מהם הגדירו את העבודה:   
 כקבועה   
 כזמנית   
 כניסיון   
 
 משך תקופת העבודה הנוכחית:   
 עד חודש    
 בין חודש לשלושה חודשים    
 יותר משלושה חודשים    
     

50% 
 
09 
00 
0 
 
 
52 
05 
00 

 מקרב העובדים שרואיינו *

  ,מחפשים עבודה ו 50%, ומהם דיווחו שהם אינם עובדים בסיעוד 22%מכלל העובדים מהמאגר שרואיינו-

אינם עובדים בענף במאגר דיווחו שמכלל העובדים הזרים  4% ,. קריאינם מחפשים עבודה בסיעוד 20%

 .מחפשים עבודה בתחום זההסיעוד ואינם 

  ,הגדירו את העבודה  09%מהם ואמרו שהם עובדים כבר היום בסיעוד,  50%מכלל העובדים במאגר שרואיינו

יותר משלושה עובדים  00%-בין חודש לשלושה חודשים, ועובדים  05%עובדים עד חודש,  52%כקבועה, 

 (. 04לוח  ')רחודשים 

 

  296מתוך  26%עובדים שאמרו שהם מחפשים עבודה. הם מהווים  77לסיכום, במסגרת הסקר איתרנו 

 מכלל העובדים שבמאגר.  13%-והעובדים שהצלחנו לאתר, 

 
 
 
 

  029-כמתוך המאגר משתבצים לעבודה אצל מטופל סיעודי חדש עולה כי לשנתיים האחרונות מנתוני הרשות 

אקטיבית של  יתכן כי חלקם מוצאים עבודה בכוחות עצמם מבלי לקבל פניהבממוצע בשבוע. עובדים זרים 

 בעקבות הצטרפותם למאגר. הלשכות
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 ממצאי סקר בקרב בעלי היתר שאינם רשומים כמעסיקים 9.3
 

היקף על עדה ביקשו לקבל נתונים וביקוש והצרכים לעובדים זרים בסיעוד, חברי הוהכדי לאמוד טוב יותר את 

אם הדבר  – בפועל םממשים אותמאינם  יםהיתרההסיבות לכך שחלק מבעלי  עלוללמוד ההיתרים שאינם ממומשים 

או מסיבות אחרות שאינן קשורות להיצע של עובדים.  או בעובדים מתאימים חוקיים עובדיםהיצע של נובע ממחסור ב

אלף עובדים זרים. אך עם זאת, לא  4-וצלת של כחשוב להבהיר כי בשלב בו נעשה הסקר קיימת מכסת הברקות לא מנ

כך  שם לנעשה בה שימוש להבאת עובדים זרים חוקיים נוספים. נתון זה, היווה את אחת משאלות הבסיס של הסקר. 

 ושאינם רשומים כמעסיקים עובד זר בפועל. פעיל ובתוקףמכון ברוקדייל סקר בקרב בעלי היתר -ג'וינט-ערך מאיירס

 

 הסקר והמדגם אוכלוסיית 
. לגבי כל היתר צוין אם קיים רישום 2904צוות המחקר קיבל קובץ שכלל  את כל ההיתרים הפעילים ובתוקף בינואר 

לא היה  05,204 לאצמכלל האנשים עם היתר,  .6.בעלי היתר 54,452-היתרים ו 55,009עובד. הקובץ כלל העסקת של 

סוג אוכלוסייה )א( (. כדי לאפשר ניתוח לפי 09%-אנשים )כ 0,544 מהם נדגמוזר.  עובדשהם מעסיקים רשום 

)החלוקה למרכז  אלושכבות  6נערך מדגם לפי  אזור גאוגרפי )מרכז/פריפריה(,)ב( -)זקנים/נכים צעירים/ילדים נכים( ו

הדבר  .כז(כמר 09–5הוגדרו כפריפריה ואשכולות  6–0כאשר אשכולות  ;ופריפריה נעשתה על בסיס ההגדרות של למ"ס

לוח  'ר( )מהמדגם המקורי 65%איש ) 0,909. בפועל רואיינו יכללו מספיק מקרים מכל קבוצהטיח שבסקר יבנועד לה

פרטים להתקשרות הקובץ שנתקבל לא כלל גבי מרבית האנשים, ל) איתור-אי הריאיון היית-הסיבה העיקרית לאי (.05

אצלם אחוז  ;הקבוצות היה דומה, פרט לקבוצה של הילדים בפריפריה. אחוז הריאיון בקרב כל (והיה צורך באיתור

נערכה  , לאהמדגם כלל את כל המקרים )כלומרה תבשכבש. אולם, מאחר (40%) הריאיון מתוך המדגם היה נמוך יותר

 . קבוצה זוהשייכים בפועל ללמעשה התקבל מידע ממחצית האנשים מהמקרים(,  099%דגימה, אלא נלקחו 

 וח נערך שקלול על בסיס מספר הראיונות בפועל בכל שכבה כדי לייצג נאמנה את כלל אוכלוסיית הסקר.בשלב הנית

  

                                                           
6
או שאדם קיבל  מספר האנשים בעלי ההיתר נמוך ממספר ההיתרים, מאחר שישנם מקרים שבהם לאותו אדם יש יותר מהיתר אחד  

 .תר הקיים שברשותו.היתר הארכה טרם הסתיים ההי
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 הדגימה* שכבות לפי, בפועל יםניאיורהמו המדגם הסקר אוכלוסיית :15לוח 

 פריפריה** מרכז** סה"כ 

  00-9 64-00 +65 00-9 64-00 65+ 

אוכלוסיית 
 הסקר*

05,202 255 0,269 0,225  044  626  2,500  

 499 299 044 499 299 299 0,544 מדגם

מתוך  %
אוכלוסיית 

 הסקר

09 56 06 4 099 22 00 

רואיינו 
 בפועל 

0,909 022 042 250 60 042 266 

 רואיינו %
מתוך 
 המדגם

65 66 50 65 40 50 65 

  2904כל בעלי ההיתר להעסקת עובד זר בסיעוד שעבורם לא היה רשום עובד זר בינואר  :הסקר * אוכלוסיית

 .כמרכז( 09–5הוגדרו כפריפריה ואשכולות  6–0פי הגדרת הלמ"ס )אשכולות -** החלוקה למרכז ופריפריה נערכה על

 

 שיטת איסוף הנתונים
של ילד נכה(, ובמקרים שלא היה אפשר לראיין הנתונים נאספו באמצעות ריאיון של בעל ההיתר )של הורה, במקרה 

ידי מראיינים -איון נערך עליאת בעל ההיתר רואיין התומך העיקרי בו )בן המשפחה העוזר לו ביותר בחיי היומיום(. הר

 שעברו הדרכה מצוות המחקר באמצעות שאלון שהוכן במיוחד לצורך הסקר. 

בעל ההיתר; ולגבי יתר המרואיינים, הריאיון נערך עם התומך  מהקשישים נערך ריאיון עם 09%-מהנכים ו 55%בקרב 

 העיקרי. 
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 ממצאים
 

 7דיווח על העסקת מטפלת בפועל

  מהם דיווחו שאינם  05%: בפועל מציג את הדיווח של בעלי ההיתר באשר להעסקה של מטפלת 06לוח

דיווחו שהם מעסיקים עובדת  62%ים מטפלת ישראלית, קדיווחו שהם מעסי 00%מעסיקים מטפלת כלל, 

מבעלי  64%כי שהם מעסיקים גם עובדת זרה וגם ישראלית. כלומר, מהנתונים עולה דיווחו  0%-זרה ו

)כאמור לעיל, חלקם פנו לוועדה כן מעסיקים עובד זר  ההיתר שאינם רשומים כמעסיקים עובד זר, בפועל

 . ההומניטרית(

 הקשישים דיווחו שהם מעסיקים מטפלת זרה מאשר נכים צעירים, גם במרכז וגם אחוז גבוה יותר מ

 בפריפריה. 

 

 (באחוזים) מגורים אזור וסוג גיל קבוצות לפי זרה ממטפלת או/ישראלית ממטפלת עזרה מקבלים  :16 לוח

 פריפריה** מרכז** סה"כ 

 +65 64-00 00-9 סה"כ +65 64-00 00-9 סה"כ  

N   באוכלוסיית
 הסקר*

05,202 09,052 255 0,269 0,225  4,260 044  626  2,500  

N  266 042 60 455 250 042 022 522 0,909 במדגם 

 099 099 099 099 099 099 099 099 099 סה"כ אחוזים***

 05 25 45 00 02 25 56 06 05 אין מטפלת 

יש מטפלת 
 ישראלית

00 29 5 04 20 05 02 00 05 

 66 44 20 62 65 40 20 64 62 יש מטפלת זרה

יש מטפלת 
 ישראלית וגם זרה

0 - 9 9 9 0 2 0 2 

  2904* כוללת את כל בעלי ההיתר להעסקת עובד זר בסיעוד שעבורם לא היה רשום עובד זר בינואר 

 הוגדרו כפריפריה, אשכולות  6–0)אשכולות  פי הגדרת הלמ"ס-**  החלוקה למרכז ופריפריה נערכה על
 כמרכז(. 09–5     

  המדגם שקלול לאחר הסקר לאוכלוסיית מתייחסים *** האחוזים

 

                                                           
7
לנוחיות הקורא, מכאן והלאה אנו כותבים "מטפלת ישראלית" או "מטפלת זרה", מאחר שהרוב המכריע של העובדים בסיעוד )גם   

 הישראלים וגם הזרים( הנם נשים.
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  מהקשישים מעסיקים עובדת זרה,  65%מהנתונים עולה: . בלבד מציג את ההבדלים לפי קבוצות גיל 0תרשים

ם הנכים מעסיקים עובדת זרה. ניתן גם ללמוד מהילדי 20%-מהנכים הצעירים מעסיקים עובדת זרה ו 40%

, ולכן לאחוז יותר גבוה מהם אין ישראלים עובדים מעסיקים קשישים, מאשר פחות צעירים, ונכים שילדים

 מטפלת בכלל. 

 

 לפי קבוצות גיל* )באחוזים( ,או ממטפלת זרה מטפלת ישראלית מעסיקים:  8תרשים 

 

 אחוז אחד דיווחו שהם מעסיקים מטפלת זרה וגם מטפלת ישראלית. במקרים אלו הם נספרו כמעסיקים עובדת זרה.* 

 

  לדעת את  אפשר-איבדקנו האם קיימים הבדלים בהעסקת מטפלת לפי קבוצת גיל ורמת מוגבלות. מהסקר

 רמות הגמלה של זכאי חוק ביטוח סיעוד וזכאי שר"מ, אולם הסקר כלל מספר שאלות על רמת המוגבלות

.  את "barthel"8)"ברטל"  , ע"שמקובל לבחינת רמת מוגבלות מאינדקסהתפקודית של בעל ההיתר )חלק 

. בהתאם לציון שקיבלו אודות הילדים(על לא והשאלות על רמת מוגבלות שאלנו רק את הנכים והקשישים )

מציג את הדיווח על העסקת מטפלת לפי קבוצות  0 תרשיםבסקלה, חילקנו את האוכלוסייה לשתי קבוצות. 

 גיל ורמת מוגבלות.

  02%מהנכים הצעירים ברמת מוגבלות גבוהה מעסיקים מטפלת זרה לעומת  55%מהנתונים עולה כי 

 מהקשישים באותה רמת מוגבלות. 

 

                                                           
8
 Mahoney F. and Barthel D. Functional Evaluation: The Barthel Index. Med J Rehabilitation; 14:61-65, 1965. 
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 מעסיקים מטפלת ישראלית או מטפלת זרה לפי קבוצת גיל ורמת מוגבלות )באחוזים(: 9תרשים  

 
 

 בקרב המעסיקים כיום עובדת זרה
 

 :תוך בדיווחו שמצאו את המטפלת הנוכחית  65%מקרב המעסיקים עובד זר,  משך חיפוש עובד

-מגיע ל , שיעור זהבקרב הילדים .מעל חודש מציאת המטפלת הנוכחית ארכהדיווחו ש 22%-חודש ו

)בקרב קשישים  לא נמצא הבדל לפי רמת מוגבלות .(09תרשים  ')ר 20%ובקרב נכים צעירים ל 52%

 .ונכים צעירים(
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ברמת מוגבלות בינונית  
62-09 

ברמת מוגבלות גבוהה  
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 חיפשו עובד מעל חודש, לפי גיל )באחוזים( –בקרב המעסיקים עובד זר : 11תרשים 

 

 

 נכיםבקרב המעסיקים עובד זר, אחוז הלא מרוצים גבוה יותר בקרב  - שביעות רצון מהמטפלת הנוכחית 

 (.00)תרשים צעירים ברמת מוגבלות בינונית  נכיםצעירים ברמת מוגבלות גבוהה מאשר בקרב 
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 +65 62-09 08-1 כ"סה
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 מידת שביעות רצון מהמטפלת הנוכחית, לפי גיל ורמת מוגבלות )באחוזים( –: בקרב המעסיקים עובד זר 11תרשים 

 

 

 

בעלי ההיתר שמעסיקים בפועל עובדת זרה נשאלו כיצד הסדירו את ההעסקה של  - הזר העובד של ההעסקה הסדרת

ידי לשכת תיווך ו/או פנו לוועדה ההומניטרית. יצוין שלא בטוח -דיווחו שהסדירו זאת על 09%-המטפלת. למעלה מ

 שהמרואיינים יודעים להבחין בין חברות סיעוד לבין לשכות תיווך.  

 

 מעסיקים כיום מטפלת זרה ינםבקרב בעלי היתר שא

 

 ( 45%מקרב בעלי ההיתר שכיום אינם מעסיקים מטפלת זרה נמצא שכמחצית ) - העסיקו בעבר מטפלת

-ו 60%, 50%הצעירים, אחוז זה גבוה מאשר בקרב הקשישים ) הנכיםהעסיקו מטפלת בעבר. בקרב הילדים ו

 , בהתאמה(.42%

 

 מעסיקים כיום מטפלת  ינםמחצית מאלה שאמקצת פחות  -חודשים האחרונים ה תחיפשו מטפלת בשלוש

הצעירים  הנכים(, אחוז הילדים ו45%אך חיפשו מטפלת בעבר חיפשו מטפלת בשלושת החודשים האחרונים )

  , בהתאמה(. 40%, 20%, 20%שחיפשו מטפלת בשלושת החודשים האחרונים נמוך מזה של הקשישים )
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ברמת מוגבלות  
 62-09גבוהה 

ברמת מוגבלות  
 62-09בינונית 

ברמת מוגבלות  
 65+גבוהה 

ברמת מוגבלות  
 65+בינונית 

 בכלל לא/במידה מועטה רבה/במידה רבה מאד
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 שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה, לפי קבוצות גילבעלי היתר העסקה של מטפלת זרה בקרב -סיבות לאי: 17לוח 

 אחוז המרואיינים שהשיבו במידה רבה מאוד/במידה רבה* –

 

 +65 64-19 18-1 סה"כ 

N )2,055 004 204 5,042 באוכלוסייה )לאחר שקלול 

N  060 025 000 406 במדגם 

     

 44 55 50 45 יקר מדי

 20 25 26 20 לא רוצה אדם נוסף בבית 

 20 22 24 26 מעדיפים עובד ישראלי 

 25 20 00 25 מסתדרים ללא עובד זר

 00 25 22 20 אין מקום בבית

התברר שלא זכאי לגמלה 

מביטוח לאומי )סיעוד, שר"מ, 

 ילד נכה(

6 2 5 0 

 * האחוז מתייחס לכלל האוכלוסייה לאחר שקלול המדגם

 

  העסקה של מטפלת זרה בקרב בעלי היתר שאינם מעסיקים מטפלת זרה היא -הנפוצה ביותר לאיהסיבה

 .(05צעירים )לוח  ונכיםבעיקר בקרב ילדים  ,להם מדי היקר ההעסקהש

   (05מסתדרים ללא עובד זר נמוך בקרב ילדים מאשר ביתר הקבוצות )לוח הם אחוז המשיבים ש. 

 הם מדי, ואילו אחוז המדווחים שהם מסתדרים ללא עובד זר או ש היקר העסקהבפריפריה בולטת הסיבה שה

 .(05בית נמוך מזה שבמרכז )לוח במעדיפים עובד ישראלי או שאין מקום 
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שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה, לפי בעלי היתר העסקה של מטפלת זרה בקרב -סיבות לאי :18לוח 

 מאוד/במידה רבה*אחוז המרואיינים שהשיבו במידה רבה  –פריפריאליות 

 

 פריפריה מרכז סה"כ 

N )0,592 2,620 5,040 באוכלוסייה )לאחר שקלול 

N  002 224 406 במדגם 

    

 45 40 45 יקר מדי

 20 49 20 לא רוצה אדם נוסף בבית 

 22 20 26 מעדיפים עובד ישראלי 

 22 20 25 מסתדרים ללא עובד זר

 09 26 20 אין מקום בבית

זכאי לגמלה התברר שלא 

מביטוח לאומי )סיעוד, שר"מ, 

 ילד נכה(

6 6 5 

 * האחוז מתייחס לכלל האוכלוסייה לאחר שקלול המדגם
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העסקה של מטפלת זרה בקרב בעלי היתר שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה וחיפשו מטפלת, -סיבות לאי: 19לוח 

 ד/במידה רבה*ואחוז המרואיינים שהשיבו במידה רבה מא – לפי קבוצות גיל

 

 +65 64-19 18-1 סה"כ 

N )2,500 664 225 2,452 באוכלוסייה )לאחר שקלול 

N  000 092 00 295 במדגם 

     

מתקשים למצוא מטפלת מתאימה 

 )בגלל שפה, תרבות וכו'(

46 24 24 40 

 22 20 20 25 התנסות שלילית בעבר

עובדים לא מעוניינים לעבוד אצלנו 

 משפחה אחרים בביתבגלל שיש בני 

04 20 25 0 

עובדים לא מעוניינים לעבוד בגלל 

 חומרת המצב הסיעודי

04 24 06 02 

עובדים לא מעוניינים לעבוד בגלל 

 מיקום גאוגרפי

04 29 05 02 

 * האחוז מתייחס לכלל האוכלוסייה לאחר שקלול המדגם

 

  ,קושיהעסקה היא -הסיבה הנפוצה לאיבקרב בעלי ההיתר שאינם מעסיקים מטפלת זרה אבל חיפשו מטפלת 

  במיוחד בקרב קשישים.  –א מטפלת מתאימה מבחינת שפה, תרבות וכו' ולמצ

 שגרים אחרים משפחה בני שיש – האחת, הן העסקה-לאי נפוצות סיבות שתי צעירים ונכים ילדים בקרב 

 .  הנכה של הסיעודי המצב חומרת בגלל אצלם  לעבוד מעוניינים לא שעובדים – והשנייה, בית באותו

  אחוז בעלי ההיתר שאינם מעסיקים מטפלת זרה אבל כן חיפשו מטפלת ושמדווחים שעובדים לא מעוניינים

 (.00וח )ללעבוד אצלם בגלל מיקום גאוגרפי גבוה הרבה יותר בפריפריה מאשר במרכז 
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העסקה של מטפלת זרה בקרב בעלי היתר שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה וחיפשו מטפלת, -סיבות לאי :21לוח 

 ד/במידה רבה*ואחוז המרואיינים שהשיבו במידה רבה מא –פריפריאליות לפי קבוצות 

 

 פריפריה מרכז סה"כ 

N )0,055 2,204 2,450 באוכלוסייה )לאחר שקלול 

N  040 055 295 במדגם 

    

מטפלת מתאימה  מתקשים למצוא

 )בגלל שפה, תרבות וכו'(

46 59 25 

 24 26 25 התנסות שלילית בעבר

עובדים לא מעוניינים לעבוד אצלנו 

 בגלל שיש בני משפחה אחרים בבית

04 06 0 

עובדים לא מעוניינים לעבוד בגלל 

 חומרת המצב הסיעודי

04 04 05 

עובדים לא מעוניינים לעבוד בגלל 

 מיקום גאוגרפי

04 0 25 

    

 * האחוז מתייחס לכלל האוכלוסייה לאחר שקלול המדגם
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 שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה, לפי קבוצות גילבעלי היתר  העסקת עובד זר בקרב-סיבות לאי :12 תרשים

 אחוז המרואיינים שהשיבו במידה רבה מאוד/במידה רבה –ורמת מוגבלות 

  

 מסתדרים ללא עובד זר

 

 

  מבעלי ההיתר ברמות הגבוהות של המוגבלות דיווחו שהם מסתדרים ללא מטפלת זרה כסיבה לאיאחוז נמוך-

 (.02)תרשים  העסקה של מטפלת זרה

16 

39 

33 

12 

ברמת מוגבלות  
 62-09גבוהה 

ברמת מוגבלות  
 62-09בינונית 

ברמת מוגבלות  
 65+גבוהה 

ברמת מוגבלות  
 65+בינונית 
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, לפי וחיפשו מטפלת העסקת עובד זר בקרב בעלי היתר שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה-: סיבות לאי13תרשים 

 ד/במידה רבהואחוז המרואיינים שהשיבו במידה רבה מא – קבוצות גיל ורמת מוגבלות

  

 המטופל שלעובדים לא מעוניינים לעבוד אצלם בגלל מצבו הסיעודי 

 

 

  אחוז גבוה מבעלי ההיתר שאינם מעסיקים מטפלת זרה וחיפשו מטפלת זרה מדווחים  ,02מתרשים כפי שעולה

 שעובדים לא מעוניינים לעבוד אצלם בגלל חומרת מצבם הסיעודי, גם בקרב נכים צעירים וגם בקרב קשישים.

 

 

 עניין להעסיק עובד זר

 טפלת זרה אילו היו מוצאים בעלי ההיתר שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה נשאלו אם היו מעסיקים כיום מ

 השיבו בחיוב, ללא הבדל בין קבוצות הגיל. 59%מטפלת מתאימה. 

  כאשר בוחנים את מידת העניין להעסיק מטפלת זרה לפי רמת מוגבלות, נמצא שאחוז בעלי רמת המוגבלות

 ')רנית הגבוהה המעוניינים להעסיק מטפלת זרה גבוה מאשר האחוז בקרב בעלי ההיתר ברמת מוגבלות בינו

 , גם בקרב נכים צעירים וגם בקרב קשישים.(04תרשים 

 

23 

9 

39 

5 

ברמת מוגבלות  
 62-09גבוהה 

ברמת מוגבלות  
 62-09בינונית 

ברמת מוגבלות  
 65+גבוהה 

ברמת מוגבלות  
 65+בינונית 
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או )השיבו בחיוב לשאלה: "אם הייתם מוצאים כיום עובד זר מתאים, האם הייתם מעסיקים אותו : 14תרשים 

 )באחוזים(, לפי קבוצת גיל ורמת מוגבלות ?"(שהחלטתם לא להעסיק עובד זר בינתיים

 

 

55 

45 

79 

40 

ברמת מוגבלות  
 62-09גבוהה 

ברמת מוגבלות  
 62-09בינונית 

ברמת מוגבלות  
 65+גבוהה 

ברמת מוגבלות  
 65+בינונית 
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רצון שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה, לפי בעלי היתר העסקה של מטפלת זרה בקרב -סיבות לאי :21לוח 

 אחוז המרואיינים שהשיבו במידה רבה מאוד/במידה רבה* –להעסיק 

 

מעוניינים  סה"כ 
 להעסיק

לא 
מעוניינים 

 להעסיק

N )2,400 2,595 4,005 באוכלוסייה )לאחר שקלול 

N  004 202 495 במדגם 

המשיבים )לא התפלגות 

 מעסיקים מטפלת זרה(

099 59 59 

    

 46 40 45 יקר מדי

 45 20 20 לא רוצה אדם נוסף בבית 

 25 26 26 מעדיפים עובד ישראלי 

 42 02 25 מסתדרים ללא עובד זר

 20 04 20 אין מקום בבית

התברר שלא זכאי לגמלה 

מביטוח לאומי )סיעוד, שר"מ, 

 ילד נכה(

6 2 0 

 מתייחס לכלל האוכלוסייה לאחר שקלול המדגם* האחוז 

 

  מהנתונים עולה שאחוז גבוה יחסית מבעלי ההיתר שאינם מעסיקים מטפלת זרה וגם אינם מעוניינים להעסיק

העסקה של עובד זר, ובהן: לא רוצים אדם נוסף בבית, מסתדרים ללא -מטפלת כזו דיווחו על סיבות אחדות לאי

 (.20)לוח זאת לעומת בעלי היתר שכן מעוניינים להעסיק מטפלת זרה  העובד הזר, ואין מקום בבית;
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העסקה של מטפלת זרה בקרב בעלי היתר שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה וחיפשו מטפלת, -סיבות לאי: 22לוח 

 ד/במידה רבה*ואחוז המרואיינים שהשיבו במידה רבה מא –רצון להעסיק לפי 

מעוניינים  סה"כ 
 להעסיק

לא 
מעוניינים 

 להעסיק
N )0,229 2,900 2,490 באוכלוסייה )לאחר שקלול 

N  005 004 200 במדגם 

התפלגות המשיבים )לא מעסיקים 

 מטפלת זרה וחיפשו מטפלת(

099 60 20 

    

מתקשים למצוא מטפלת מתאימה 

 )בגלל שפה, תרבות וכו'(

46 52 25 

 29 20 25 התנסות שלילית בעבר

מעוניינים לעבוד אצלנו עובדים לא 

 בגלל שיש בני משפחה אחרים בבית

04 06 0 

עובדים לא מעוניינים לעבוד בגלל 

 חומרת המצב הסיעודי

04 20 2 

עובדים לא מעוניינים לעבוד בגלל 

 מיקום גאוגרפי

04 00 0 

 * האחוז מתייחס לכלל האוכלוסייה לאחר שקלול המדגם            

 

 על הביקוש למטפלות זרות שעולים מהסקר על בעלי היתר "לא ממומש"סיכום ממצאים עיקריים 

, למרות בשלב כלשהו להעסיק מטפלת זרהכוונה הוצאת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד מבטאת לרוב  (0

המספר המשמעותי של בעלי היתר שאינם רשומים כמעסיקים מטפלת זרה בפועל, כפי שהוא מתבטא 

 בממצאים להלן:

קשישים  –באופן לא חוקי  עובד זרבפועל  מעסיקים שאינם רשומים כמעסיקים,  ההיתר בעלימרבית  .א

אך לא כולם, ולא ברור מדוע הם אינם  עדה ההומניטריתו)חלקם פנו לו יותר מילדים ונכים צעירים

 .(רשומים

 .בעברמטפלת זרה היתר שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה, העסיקו החלק משמעותי מבעלי  .ב

 זרה בעבר. היתר שאינם מעסיקים כיום מטפלת זרה חיפשו מטפלת החלק משמעותי מבעלי  .ג

מחצית מאלה שאינם מעסיקים מטפלת זרה דיווחו שאילו היו מוצאים מטפלת מתאימה היו  .ד

 מעוניינים להעסיקה. 

ף על . נוסההיתר לבעליהעסקה של מטפלת זרה היא שההעסקה יקרה מדי -סיבה מרכזית שעלתה כגורם לאי (2

בגלל מצבו הסיעודי הקשה או  מסוים אצל מטופלרצונם של עובדים לעבוד -כך עלו קשיים אחרים, כגון אי
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בגלל מיקום גאוגרפי. הממצאים מעידים על קשיים רבים יותר לממש את ההיתר בקרב ילדים ונכים צעירים, 

 במיוחד ברמות הגבוהות של מוגבלות ובפריפריה.

 אומדני פער בין ביקוש והיצע לעובדים זרים ותחזית לעתיד  9.4

 

אנו עושים שימוש בנתונים מנהליים )בהתייחס  2902כדי לאמוד את הפער בין הביקוש להיצע לעובדים זרים בשנת 

למספר ההיתרים ולמספר העובדים הזרים בסיעוד( ובנתונים שעלו מהסקר שערך מכון ברוקדייל בקרב בעלי היתר 

 ממומש". כמו כן נציג תחזית לביקוש לעובדים זרים לשנים הבאות, על בסיס הנחות שונות."לא 

 

 2113אומדן הפער בין ביקוש להיצע לעובדים זרים בסיעוד בשנת 
 ביקוש לעובדים זרים בסיעוד

 ( לפי היתרים0)

 היו:  2902לפי הנתונים שהוצגו לעיל המבוססים על נתונים מנהליים, בשנת 

 54,452 להעסיק עובד זר בסיעודפעיל ובתוקף בעלי היתר 

  מהם:

 20,050 רשומים כמעסיקים   

 2,054 ("ועדת רוזנטל"עדה ההומניטרית )וו לונפ   

 00,449 עדה ההומניטריתולא רשומים כמעסיקים ולא פנו לו   

 

 

 ( לפי מעסיקים בפועל או מעסיקים בפועל ומעוניינים להעסיק2)

 

 הסקר שערך מכון ברוקדייל:בהתבסס על 

 29,111 מדן מעסיקים עובד זר בפועלוא

 50,511 מעוניינים להעסיק עובד זר עובד זר בפועל אומדן מעסיקים וא

 

 היצע של עובדים זרים בסיעוד

 :4103בהתבסס על נתונים מנהליים, בסוף שנת 

 21,282 מספר עובדים זרים חוקיים 

 00,953 חוקיים מספר עובדים זרים לא
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 ועדתמעבר לרשומים בוועדה ההומניטרית )" 2,611-מהנתונים עולה שמספר המעסיקים עובד זר לא חוקי הוא כ

 רוזנטל"(, לפי התחשיב הבא: 

( + מספר 21,282מספר העובדים החוקיים ) (א)
 (3,812ועדת רוזנטל )והעובדים הרשומים ב

22,358 

 29,111 מספר מעסיקים בפועל (ב)

 *2,624 )א( –ההפרש    )ב(  

 העובדים החוקיים אכן מועסקים 21,282* אומדן זה הוא מינימלי, מאחר שלא כל 

 

 *מדן הפער בין הביקוש להיצעוא

 מדן הפערוא הנחה 

בהנחה שנותנים מענה של עובד חוקי לכל בעלי ההיתר 
  בפועלשמעסיקים עובד זר  ופעיל בתוקף

  לאחר ועדת "רוזנטל"( 2,511-)כ עובדים 8,511

בהנחה שנותנים מענה של עובד חוקי לכל בעלי ההיתר 
שמעסיקים עובד זר או מעוניינים להעסיק  ופעיל בתוקף

 עובד זר

 לאחר ועדת "רוזנטל"( 1,111-)כ עובדים 00,106

 

 ועדת)" ההומניטרית לוועדה בקשה בעבורם שהוגשה לעובדים אשרות מתן של תהליך מתבצע אלה בימים* 
 .שיאושר למספר בהתאם ייסגר מהפער שחלק כך"(, רוזנטל

 

 

 ההעסקה מהסדרת נמנעים חוקיים לא זרים םעובדי מעסיקי של מבוטל לא שמספר לכך הדעת את לתת יש, זאת עם

 היתר בעלי של זר עובד להעסקת הרצון אודות לנתונים בזהירות להתייחס יש, כן כמו. חוקי זר עובד של הבאה ידי על

 זר עובד להביא היו יכלו אלו היתר שבעלי העובדה עם מתיישב אינו זה נתון שכן, בפועל זר עובד מעסיקים שאינם

, בחלקה, תהיה חוקיים זרים עובדים שהבאת לכך הדעת את לתת יש, לכך אי. נוצלה שלא ההברקות מכסת באמצעות

 של ההעסקה להסדרת, בנכים הטיפול לשיפור יביא אשר דבר. מישראל חוקיים לא זרים עובדים של ליציאה במקביל

 .בישראל חוקיים הלא הזרים העובדים השתקעות את ויקטין, הלשכות פעולות על הפיקוח שיפור, הזר העובד
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 תחזית לביקוש לעובדים זרים
 

להלן תחזית לביקוש עובדים זרים בסיעוד לפי הנחות שונות. מטרת התחזית לתת קנה מידה לשינויים הצפויים 

ן בתחילת כפי שצוישינויים דמוגרפיים צפויים ודפוסי הביקוש לעובדים זרים בקרב קבוצות גיל שונות.  בעקבות

שיעור השינוי במספר מקבלי ו הגידול הדמוגרפיר הפרק, הרי שהנתונים של השנים האחרונות מלמדים על כך ששיעו

 קצבת סיעוד אינו בהכרח גורם יחיד שניתן להסתמך עליו לצורך קביעת מדיניות בהקשר של הגדלת מספר המכסות

 2%-, אך מספר ההיתרים גדל ב22%-גדל מספר המקבלים קצבת סיעוד ב 2990-2902. כך למשל, בשנים וברלעתיד הק

, בעוד מספר ההיתרים קטן בתקופה 25%-ב 2990-2902פר הזכאים לקצבת ילד נכה גדל בשנים בלבד. יתר על כך, מס

 יתה נשארת בעינה.יבמספר ההיתרים אל מול מצב בו רמת הביקוש ה 20%המגלם פיחות של  - 05%-זו ב

באותה רמה ן מניח ששיעור הביקוש יישמר שני מודלים אפשריים: הראשו המייצגיםתחזיות מוצגים כאן שני סוגי 

ביחס לגודל האוכלוסייה. השני מניח ששיעור השינוי בשנים הבאות יהיה דומה לשיעור השינוי בחמש השנים 

 האחרונות.

יש להתייחס לתחזיות אלו כקריאת כיוון אפשרית לשנים הבאות על הצורך כאמור, נוכח השינויים התכופים 

רחב הצפוי של האפשרויות לגידול הנדרש במספר העובדים קריאת כיוון המציגה את המ .זרים הפוטנציאלי בעובדים

, ראוי להן שייבחנו בטווח הקצר בהתאם, ההמלצות בעניין המכסות להבאת עובדים זרים הזרים בעשורים הבאים.

 מעת לעת, ובכל אופן יתבססו על הנתונים העדכניים בנושא.

 

 2113תחזית לפי רמת הביקוש בשנת  -מודל )א( 

לפי קבוצות גיל  2902בהנחה שדפוסי הביקוש שנמצאו בשנת  ,2925-2902לביקוש לעובדים זרים לשנים להלן  תחזית 

על דפוסי  ושומרתומין ימשיכו להתקיים לאורך כל שנות התחזית. תחזית זו נותנת ביטוי לשינויים הדמוגרפיים 

  .בשנת הבסיס הביקוש הקיימים

 : 2902ש לשנת לחישוב רמת הביקו אנו מציגים שלוש אופציות

 ( היקף הביקוש לפי מספר בעלי ההיתר בתוקף )לפי נתונים מנהליים(0) 

    ינים להעסיק עובד )לפי הסקר(היתר בתוקף שמעסיקים עובד זר בפועל או מעוניה( היקף הביקוש לפי מספר בעלי 2) 

 ר(היתר בתוקף שמעסיקים עובד זר בפועל )לפי הסקה( היקף הביקוש לפי מספר בעלי 2)

 

 (.2929-2902המציג תחזית לשנים  05תרשים  'ר)תחזית לפי מודל )א(: 

 

בשנת  09,699-; ל2929בשנת  60,699-ל 2902ת בשנ 54,699-הביקוש לעובדים זרים בסיעוד יגדל מכ(, 0)הנחה לפי 

 . 2925בשנת  092,099-; ול2929בשנת  00,999-; ל2925

 

; 2929בשנת  06,099-; ל2925בשנת  56,299-ל; 2929בשנת  65,099-ל 2902בשנת  50,699-(, הביקוש יגדל מ2הנחה )לפי 

 .2925בשנת  05,999-ול
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; 2929בשנת  02,099-; ל2925בשנת  52,699-; ל2929בשנת  62,599-ל 2902בשנת  40,099-(, הביקוש יגדל מ2הנחה )לפי 

 . 2925בשנת  02,099-ול

 

 לפי מודל )א( 2121-2113שיעור גידול שנתי ממוצע לשנים 

 2929-2902לפי זה הגידול השנתי הממוצע בשנים  .מונחים של שיעור גידול שנתי ממוצעלניתן לתרגם את הגידול 

 . תחת שלוש ההנחות 2.5%-בכנאמד 

 

)מספר באלפים, סוף  2113לפי דפוסי הביקוש בסוף  2135-2113תחזית לביקוש לעובדים זרים בסיעוד  :15תרשים 
 מודל )א(  –*  שנה(

 

 

  +(65+/60, 65/64-00, 00-9לפי מגדר וקבוצות גיל )* 

 ( היקף הביקוש לפי מספר בעלי ההיתר בתוקף )לפי נתונים מנהליים(0)

    ינים להעסיק עובד )לפי הסקר(היתר בתוקף שמעסיקים עובד זר בפועל או מעוניה( היקף הביקוש לפי מספר בעלי 2) 

 היתר בתוקף שמעסיקים עובד זר בפועל )לפי הסקר(ה( היקף הביקוש לפי מספר בעלי 2)

 

למ"ס )חלופה בינונית(; עיבודים על סמך סקר מכון ברוקדייל; נתונים מנהליים של רשות  ,מקור: תחזית אוכלוסייה
 האוכלוסין וההגירה 

 

 

54.5 

56.5 
58.5 

60.5 
62.7 

64.9 
67.2 69.6 

51.5 
53.4 

55.3 
57.2 

95.0 
61.4 

63.6 

65.8 

49 50.8 
52.7 

54.4 
56.4 

58.5 
60.5 

62.7 

4103 4102 4105 4106 4101 4108 4109 4141 

  
1) לפי (* 

5)לפי  (* 

2) לפי (* 
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 2113-2119שנצפתה בשנים  תחזית לפי דפוסי הביקוש לעובדים זרים במגמה -מודל )ב( 

המתחשב במגמה של הביקוש לפי קבוצות גיל  2925-2902להלן מודל חלופי לתחזית לביקוש לעובדים זרים לשנים 

. מודל זה נותן ביטוי לכך שבשנים )כלומר, לפי הגידול השנתי הממוצע בשיעור ההיתרים( 2902-2990ומין בשנים 

בחשבון רק שינויים  מביאהמגמת הגידול שכי תכן ימהגידול באוכלוסייה ויהאחרונות הגידול בביקוש היה קטן 

 בעתיד. ואשר ייתכן כי יימשכו  שיםחשינויים נוספים שמתר תמבטא ינה( אמודל אדמוגרפיים )לפי 

 לחישוב רמת הביקוש:  אנו מציגים שלוש אופציותגם במודל זה 

 נתונים מנהליים( ההיתר בתוקף )לפי( היקף הביקוש לפי מספר בעלי 0) 

להעסיק עובד זר )לפי יתר בתוקף שמעסיקים עובד זר בפועל או מעוניינים ה( היקף הביקוש לפי מספר בעלי ה2)
 הסקר(

 .היתר בתוקף שמעסיקים עובד זר בפועל )לפי הסקר(ה( היקף הביקוש לפי מספר בעלי 2)

 

 (.2929-2902המציג תחזית לשנים  06תרשים  ')ר (:בתחזית לפי מודל )

 

בשנת  50,599-; ל2929בשנת  50,299-ל 2902ת בשנ 54,599-הביקוש לעובדים זרים בסיעוד יגדל מכ(, 0)הנחה לפי 

 . 2925בשנת  50,999-; ול2929בשנת  50,499-; ל2925

 

; 2929 בשנת 56,299-; ל2925בשנת  56,499-ל; 2929בשנת  55,099-ל 2902בשנת  50,599-(, הביקוש יגדל מ2הנחה )לפי 

 .2925בשנת  56,999-ול

 

; 2929בשנת  52,599-; ל2925בשנת  52,599-; ל2929בשנת  52,599-ל 2902בשנת  40,999-(, הביקוש יגדל מ2הנחה )לפי 

 . 2925בשנת  52,299-ול

 

 לפי מודל )ב( 2121-2113שיעור גידול שנתי ממוצע לשנים 

 2929-2902לפי זה הגידול השנתי הממוצע בשנים  .שנתי ממוצעמונחים של שיעור גידול לניתן לתרגם את הגידול 

 . תחת שלוש ההנחות 9.0%-בכנאמד 

 

)מספר  2113-2119מגמת הביקוש בשנים לפי  2135-2113תחזית לביקוש לעובדים זרים בסיעוד  :16תרשים 
 מודל )ב( – באלפים, סוף שנה(*
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  +(65+/60, 65/64-00, 00-9לפי מגדר וקבוצות גיל )* 

 ( היקף הביקוש  לפי מספר בעלי ההיתר בתוקף )לפי נתונים מנהליים(0)

    ינים להעסיק עובד )לפי הסקר(היתר בתוקף שמעסיקים עובד זר בפועל או מעוניה( היקף הביקוש לפי מספר בעלי 2)

 על )לפי הסקר(והיתר בתוקף שמעסיקים עובד זר בפה( היקף הביקוש לפי מספר בעלי 2)

 

ית אוכלוסייה למ"ס )חלופה בינונית(; עיבודים על סמך סקר מכון ברוקדייל; נתונים מנהליים של רשות מקור: תחז
 האוכלוסין וההגירה 

 

 

 

 

 

  

54.5 
55.1 55.6 56.1 56.6 57.2 57.7 58.3 

51.5 52.1 52.6 53.1 95.0 54.1 54.6 
55.1 

49 49.6 50 50.5 51 51.5 52 52.5 
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5)פי ל (* 

2) לפי (* 
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 קביעת מכסה להבאת עובדים זרים חדשים מחו"ל בסיס הנתונים ל 9.5
 

בפרק הקודם סקרנו בהרחבה את המגמות והביקוש הצפוי בטווח הארוך. תחזיות אלו מייצרים כר נרחב לאפשרויות 

בפרק זה  נתונים מעודכנים נציג לקביעת מכסת הבאה לשנים הקרובות. לצורך קביעת מכסת הבאה לשנים הקרובות 

 המכסה להבאת עובדים חדשים מחו"ל.  לעדכוןים שמשמה 2904י לליו

נקודת המוצא לדיון על מכסת ההבאה של עובדים זרים לענף היא הצורך לספק עובדים חוקיים לבעלי היתר חדשים. 

אלף בממוצע, מספר זה אף תאם את מספר בעלי ההיתר החדשים בשנים עשר  02-בשנים האחרונות עמד מספרם על כ

מלמדים הנתונים של רשות האוכלוסין . אותולא כל בעלי ההיתר אכן ממשים . 2904החודשים האחרונים שלפני יולי 

 09%-. על פי הממצאים מהסקר שהוזמן על ידי הוועדה כבפעל מבעלי ההיתר מממשים את ההיתר 09%עד  55%-ככי 

 נובע מהעסקה לא חוקית. חלק מהפער .מבעלי ההיתר מעסקים בפועל עובד זר

 עם נתונים לעניין ניצול המכסה בשנה האחרונה. חלק אחר של הפער קשה יותר להסבר ואף אינו מתיישב עם זאת,

להביא עובדים זרים חוקיים נוספים לישראל כמעט ללא הגבלה  כזכור, בשנים עשר החודשים האחרונים ניתן היה

נתונים אלו  אלף הברקות כלל לא מומשו. 4-נמצא שכ ובכל אופן מתוך סך העובדים(, 29%)נקבעה מכסת הבאה של 

יחס למכלול הנתונים בכדי לקבל אומדן סביר לעניין מספר המטופלים המעסיקים בפועל עובד מלמדים כי יש להתי

 05%שילוב של כלל המידע הזה הביא את הוועדה לסבור כי נכון להניח כי שיעור המימוש של ההיתרים עומד על  זר.

 אותו.  בעלי היתר המעוניינים לממש 00,959-, יש לתת מענה לבהתאם מכלל ההיתרים החדשים.
 

 הצורך בעובדים זרים לבעלי היתרים חדשים

 02,999 2904ליוני  2902היתרים חדשים שנתנו בין יולי  מספר

 00,959 מההיתרים 05%היתרים המבוסס על המדן המימוש של וא

 

אלף בעלי היתר להעסקת עובדים זרים.  00-במקביל להצטרפות של בעלי היתר קיימים הרי שבכל שנה נפטרים כ

מהם היו רשומים כמעסיקים של עובד  6,055בעלי היתרים, אך רק  09,664-בשנים עשר החודשים האחרונים נפטרו כ

חודשים, ובהתאם ניתן  52-פחות מ אלעובדים שוהים בישר 2,456זר. מתוך קבוצת העובדים החוקיים הרי שרק 

 מחדש. אצל מעסיק להשימם
 

 מיפוי עובדים של בעלי היתרים שנפטרו

 09,664 2904ליוני  2902מספר בעלי ההיתרים בתוקף שנפטרו בין יולי 

 6,055 מספר בעלי ההיתרים בתוקף שנפטרו והיו רשומים כמעסיקים

 2,456 שנפטרו מתוך בעלי היתריםעובדים שהתפנו להשמה מחדש 

 2,590 מתוך בעלי היתרים שנפטרו העובדים שאינם ברי השמה
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אי לכך, הצורך בהבאת עובדים זרים חדשים לבעלי ההיתר הינו תוצאה של חיסור מספר העובדים הזרים הקיימים 

 שהמטופל שלהם נפטר, מתוך סך העובדים הזרים הנדרשים לעבודה בענף הסיעוד עבור בעלי היתר חדשים.

 

 להלן חישוב המכסה להבאת עובדים חדשים מחול על בסיס הנתונים שהוצגו לעיל: 

 למימוש חדשים היתרים .א 00,959

 שהתפנו השמה ברי עובדים .ב 2,456

 '(ב פחות' א) ל"מחו דרושים זרים עובדים כ"סה .ג 5,554

 2904 מאי בסוף בלשכות הרשומים העובדים מספר .ד 50,092

  בלשכות הרשומים הזרים העובדים מספר מתוך אחוז .ה 04.6%

 

להעניק סמכות למשרדי הכלכלה, האוצר ורשות האוכלוסין להגדיל את המכסה הזו  צורךהוועדה סבורה שיש בנוסף, 

מבעלי  09%-. זאת בהתייחס לממצאים מהסקר שהוזמן על ידי הוועדה על פיהם כ05.0%-ועד ל נוסף 0.2%-ב

בכדי להעמיד  05.0%-. בהתחשב בנתונים אלו המכסה הייתה צריכה לגדול בההיתרים מעסיקים בפועל עובדים זרים

 מספר עובדים זרים חוקיים לכלל בעלי ההיתר שיעסיקו בפועל עובד זר.

 

כסת ההבאה בשנים עשר מעובדים זרים חדשים, הרי ש 5,554-מלמדים על צורך ב נתונים אלושחשוב לציין כי על אף 

במשך תקופה זו, המכסה ועדיין  עובדים מעל המלצת הוועדה( 2,599עובדים ) 09,999-כ החודשים האחרונים עמדה על

 עובדים זרים חדשים 6,999-תה נמוכה אף מהמכסה המוצעת על ידינו ועמדה על מעט מתחת לישמומשה בפועל הי

בדים זרים בלבד. אחד ההסברים לכך, כפי שהממצאים מהסקר מעלים הוא ההעדפה של חלק מהמטופלים להעסיק עו

לא חוקיים חלף העסקת עובד זר חוקי. הסבר זה אף נתמך בנתונים של רשות האוכלוסין על הגידול במספר העובדים 

הזרים הלא חוקיים בשנים האחרונות. המלמד על מגמה ברורה של העדפת עובדים זרים לא חוקיים על ידי חלק 

 מהמטופלים.
 

 הגידול במספר העובדים הלא חוקיים

 העובדים זרם ממוצע לפי - להישאר שעשויים חוקיים לא עובדים

 חוקיים בשלוש השנים האחרונות הלא

0,204 

 לפי - לעזוב עם פטירת המעסיק החוקי שעשויים חוקיים לא עובדים

 חוקיים בשלוש השנים האחרונות הלא העובדים זרם ממוצע

2,205 

 

האוטומטית להבאת עובדים זרים חדשים לישראל נים אלו, הוועדה סבורה שיש לקבוע כי המכסה בהתאם לנתו

תהיה תלויה ביציאת העובדים הזרים הלא חוקיים מישראל. ככל שסך  2%-. והיתרה, בשיעור של כ02%תעמוד על 

שסיים את תקופת  עובדים, הרי שכל עובד 2,205-העובדים הזרים הלא חוקיים שיעזבו את ישראל יעלה מעבר ל

 לישראל. במקומו עובד חדש להביא יהיה ניתן  מישראל, שייצא האשרה שלו

חוקיים מוצע לבצע הסדר משלים להסדר זה, זרים הסיעודיים להעסקת עובדים  והמטופליםלצורך עידוד הלשכות 

באופן יחסי ללשכות בהתאם לשיעור העובדים שהיו רשומים בלשכות בתום שיקבע כי חלוקת המכסה הנוספת תהיה 

לעידוד העסקת  חדששראל כדין. כמו כן, מוצע להפעיל תכנית הסברה בעת קבלת היתר תקופת האשרה ושיצאו את י
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עובד באופן חוקי ולהימנע מהעסקת עובדים זרים לא חוקיים. שילוב של שני צעדים אלו עשוי לתרום לכך שמחד 

מכסת ההבאה תבטיח שכל בעל היתר המעוניין בכך יוכל לממש את ההיתר ולהעסיק עובד זר חוקי, ומאידך להקטין 

רים בסיעוד על ידי הסברה ויצירת תמריצים להבאת עובדים ככל הניתן את תופעת ההעסקה הלא חוקית של עובדים ז

 זרים באופן חוקי.
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 נספחים לדוח

 רשימת המוזמנים שהופיעו לפני מליאת הוועדה

 

 נציגי משרדי הממשלה
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   פפרמן בני מר הכלכלה  משרד

 גב' זהבה וייזר משרד הרווחה 

 ד"ר דניאל גוטליב המוסד לביטוח לאומי

 גב' מרים שמלצר המוסד לביטוח לאומי 

 מר יוסי אדלשטיין רשות האוכלוסין וההגירה

 גב' רננה לוי האוכלוסין וההגירהרשות 

 רוזנטל מרים ד"עו הומניטרית העדה ווה ר"יו

 דוד מאיר מר הכלכלה משרד

 ח"כ מיכל רוזין עובדים הזרים ה בעיותבחינת ליו"ר ועדת הכנסת 

 

 אנשי אקדמיה

 שם ארגון

   יקוביץ אסתר' פרופ בריאות למדעי גוריון, הפקולטה בן אוניברסיטת

 פרופ' ליאת איילון בר אילן אוניברסיטת

 פרופ' ישראל דורון אוניברסיטת חיפה

 ד"ר יורם עידה אוניברסיטת תל אביב

 

 נציגי חברות ועמותות

 שם ארגון

 תמיר יוסף' פרופ ל"ישראל, אש ג'וינט

 ישראל בן חני ד"עו "לעובד קו"

 ליבוביץ עידית' גב "לעובד קו"

 טובה אבן חןגב'  "טובלי סיעוד ורווחה בע"מ"

 מר עמיקם אבן חן "טובלי סיעוד ורווחה בע"מ"

 ד"ר יצחק בריק 'האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

 צביקה רם  אחיעוז

 שמואל ערמון אחיעוז

 יריב שוריאן אחיעוז

 ירון בן גרא אחיעוז

 אריאלה בן צור אחיעוז

 מר יואב קרמזון אחיעוז

 מר שמואל ערמון  אחיעוז

 מר אבנר עורקבי ה"אהבעמותת 

 מר דורון רז אגוד

 עו"ד רבקה איינהורן ב"כ לשכות קטנות

 מר שלום מרדכי מחלקת שירותי סיעוד

 גב' תמי גליל שחר דרך הלב

 גב' גבריאלה מונטיאנו "נירן"

 גב' גלית נקש "ננה" שירותי סיעוד
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 שם ארגון

 מר אליעזר קוגן "סול"

 מר לבנון ברזני "הדר"

 מר אשרף ג'עפרי שירותי רווחה לקשיש ב.א.ס

 עו"ד אהרון אברמוביץ הסתדרות העובדים הלאומיים, יו"ר

 גב' שמחה בניטה עמותת "מזור", יו"ר

 גב' נילי ברוש עמותת "מזור"

 גב' שושי ברוך עמותת "מזור"

 גב' טלי קקון עמותת "מזור"

 מר יואב שמחי הסתדרות העובדים הלאומיים

 

 פרטייםאנשים 

 שם ארגון

 גב' חנה אלג'ם אם למטופל נכה מאה אחוז

 גב' אורלי שרר בת למטופלת סיעודית

 מר בני מימוני בן למטופלת סיעודית

 גב' פנינה לוין בת למטופלת סיעודית

 מר דן אלבז מטופל סיעודי

 מר ארז כהן מטופל סיעודי

 גב' סבינה סינג עובדת זרה

 

 ארגונים שהגישו ניירות עמדה 

  ארגון

 אחיעוז

 איגוד נותני שירותי סיעוד בישראל

 המרכז לחיים עצמאיים

 טובלי )לשכה פרטית(

 י. דן )לשכה פרטית(

 לשכות קטנות ובינוניות

 מזור

 קו לעובד

 ה"באה
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 המלצות ועדות קודמות

 

 2114ועדת אנדורן,  א( המלצות

 .בו מותרת כזו שהעסקה עבודה ענף בכל זרים עובדים להעסקת מכסה לקבוע תוסיף הממשלה .0

 .זרים העסקת עובדים תותר שבהם בענפים למעסיקים פרטניים זרים עובדים העסקת היתרי עוד יינתנו לא .2

 להעסיק יחזיקו ברשיון אשר תאגידים ידי על יועסקו פלוני בענף בישראל לעבוד שיורשו הזרים העובדים .2

 יורשה המורשים מן התאגידים אחד כל(. מוגבל יהיה אלה תאגידים של מספרם) ענף באותו זרים עובדים

 .2,999 -ל 599 בין שינוע, זרים עובדים של מוגדר מספר להעסיק

 עובד שיעסיק כל בגין הרשיון דמי גובה. המדינה לאוצר רשיון דמי בתשלום יותנה לתאגיד הרשיון מתן .4

. ממנו גבוה סכום או,ישראלי עובד העסקת עלות לבין זר עובד העסקת עלות שבין הפער את ישקף התאגיד

 בתקופה להעסיק יורשה הזרים שהתאגיד העובדים במספר האמור הסכום כמכפלת יחושבו הרשיון דמי

 .חודש מדי עובד זר שעובד הנורמטיבי שעות העבודה במספר בהתחשב, הרשיון דמי משתלמים שבעדה

 הזרים של העובדים שכרם בתשלום מחויבים המורשים התאגידים יהיו, הזרים העובדים של כמעבידיהם  .5

 כל לתשלום גם יהיו אחראים התאגידים. ממעבידיהם דין לפי העובדים זכאים להם התנאים כל ובמתן

 .זרים עובדים העסקת בגין דין לפי החלים וההיטלים האגרות

 יהיה והעובד ,מוגדר כסף סכום, חודש מדי, מעסיק שהוא זר עובד כל עבור להפריש יחויב מורשה תאגיד כל  .6

  .תקופת עבודתו בתום ישראל את עזיבתו עם שמו על שנצבר הסכום את לקבל זכאי

 לתאגידים אלו יפנו עובדים העסקת מותרת בהם ובמקצועות בענפים זרים עובדים בפועל להעסיק שיבקשו מי .5

 על מנהלית הגבלה תהיה לא .התאגידים ידי על המועסקים זרים עובדים בפועל להעסיק מנת על ,המורשים

 שתקבע בענף הכוללות למכסות אצלו )בכפוף לעבודה לקלוט יוכל בפועל שמעסיק הזרים העובדים מספר

 מותרת שבו בענף פועלים הם עוד כל - כלשהו יזדקקו להיתר לא כאלה בפועל מעסיקים .כאמור( ,הממשלה

 עובדים בפועל להעסיק שמבקשים מי בין תחרות תתפתח ,הצפוי עודף הביקוש לנוכח .זרים עובדים העסקת

 .כיום הקיים למצב ביחס יעלה עובדים אותם של העסקתם שמחיר לכך תביא ותחרות זו ,בענף זרים

 בענף יעבדו ובלבד שלא, המורשים התאגידים ובין בפועל מעסיקים בין למעבר הזכות תישמר הזרים לעובדים .0

 והזכות הכבילה ביטול. הזר למעסיקו העובד בין הכבילה שתבוטל כך, בו לעבוד שהורשו מזה אחר עבודה

 של העסקתם עלות לייקור הם אף יביאו ,ענף אותו בתוך בפועל ומעסיקים מעסיקים בין חופשי למעבר

 .העסקתם ותנאי שכרם תנאי ולשיפור הזרים העובדים

 בפועל המועסקים  אצלם העובדים כי ולוודא להקפיד מחויבים יהיו הזרים העובדים של בפועל מעסיקיהם .0

 .הזרים כאלה  לעובדים תנאים מתן לאי באחריות הם גם וישאו, נאותים העסקה לתנאי זוכים

 המדיניות)בישראל   לעבודה נוספים זרים עובדים הבאת איסור לעניין הממשלה במדיניות שינוי יחול לא .09

 "(.סגורים שמים" כמדיניות הידועה
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 נציב המסחר והתעסוקה, התעשיה במשרד הסמך ביחידת ימונה הזר העובד של זכויותיו הבטחת לשם .00

 יהיה הנציב. נשמרו לא כי זכויותיהם סבורים הם בו מצב בכל לפנות הזרים העובדים יוכלו אליו קבילות

 .המורשים מידע מהתאגידים לקבל זכאי יהיה כך ולצורך התלונות את לברר מוסמך

 
 

 2116ועדת סובל,  המלצות ב(

 לשכה להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים 

מי שזכאי להעסיק עובד זר בתחום הסיעוד, יהיה רשאי להעסיק אך ורק עובד שהוטבע בדרכונו אישור לעבוד  . 0

בענף הסיעוד, ואשר נמצא באחריותה של לשכה פרטית מורשית ובעלת היתר להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים 

 זרים בענף הסיעוד )להלן: לשכה(.

 הבאת עובד זר בתחום הסיעוד לארץ תהיה רק באמצעות לשכה. . 2

עובד זר בתחום הסיעוד יהיה רשאי לעבוד רק אצל בעל ההיתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד שהוא או בן  . 2

המעסיק(, משפחתו מדרגה ראשונה שקיבל על עצמו את חובות המעסיק יהיו המעסיקים של העובד )להלן: 

 ובאמצעות לשכה. תנאי זה יפורט באשרת השהייה של העובד בישראל.

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ינפיק רישיונות והיתרים לתיווך כוח אדם בענף הסיעוד בהתאם לתנאים  . 4

. רישיון כאמור יונפק ללשכה שמטרת 0050-שיקבעו על ידו מתוקף סמכותו לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 תה היחידה היא הבאה, תיווך וטפול עובדים זרים בענף הסיעוד.פעול

 ברישיונות שיוענקו ללשכות ייכללו, בין היתר, התנאים הבאים:  . 5

, ולא תוכל להעסיק עובדים SPC (Sole Purpose Company)הלשכה תהיה חברה בעלת ייעוד בלעדי  .א

 המוגדרת ברישיונה. ישראלים בתחום הסיעוד או לעשות כל פעילות אחרת מלבד הפעילות

 הלשכה תחויב בקיום מערכת הנהלת חשבונות שקופה, שתהיה גלויה בפני הממשלה. .ב

הלשכה תמסור לכל עובד חדש וכן לעובד קיים, בתחילת שנה קלנדארית, מידע בכתב לגבי זכויותיו, בשפה  .ג

שרד התעשייה, שהעובד מבין, בנוסח שיאושר על ידי הממונה על יחידת הסמך לעניין עובדים זרים במ

 המסחר והתעסוקה )להלן: הממונה(.

הלשכה תמסור לכל מי שמבקש להעסיק עובד זר, מידע בכתב לגבי שיטת העסקת העובדים הזרים, בנוסח  .ד

 שאישר הממונה.

הלשכה תתחייב לא לנקוט כלפי עובדים זרים באמצעים לא חוקיים, כגון: אלימות, כליאת שווא, או עיכוב   .ה

יב שלא לבקש מן המעסיק לנקוט באמצעים כאמור או לגרום למעסיק לעשות זאת בדרך דרכון,  וכן תתחי

 אחרת.

הלשכה תאתר עבור העובד הזר מקומות עבודה שהיא מבקשת להציע לו. הלשכה תציג לעובד את מקומות  .ו

י העבודה שאותרו, לרבות מידע על זהות המעסיק, מאפיינים ייחודיים של המעסיק המחייבים טיפול סיעוד

מיוחד )כגון: לקות חמורה, משקל וכו'(, מקום העבודה, סוג העבודה, שכרו של העובד, תנאי העבודה, תקופת 

העבודה ומקום המגורים. לאחר שיוצגו לעובד מקומות העבודה כאמור, יבחר העובד היכן הוא מעוניין 

 לעבוד, ויופנה לאותו מקום עבודה.
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 חובות הלשכה: . 6

על יכולותיו והתאמתו למעסיק בפרט ולתחום הסיעוד בכלל ולמסור למעסיק  לבחור את העובד תוך עמידה .א

 פרטים אודות הכשרתו וכישוריו. 

 להפנות את העובד לרישום ביומטרי. .ב

 לקיים הכשרה והדרכה של העובד לעבודה בענף הסיעוד הביתי. .ג

 להכין חוזה העסקה בנוסח שיאושר על ידי הממונה, שיינתן למעסיק ולעובד. .ד

עובד סוציאלי, שיבקר בבית המעסיק, בתדירות שתקבע על ידי הממונה. העובד הסוציאלי ידריך להעסיק  .ה

את העובד בדבר הטיפול, ידריך את המעביד בדבר זכויותיו של העובד, יפתור בעיות נקודתיות ויידע את 

 העובד בדבר הדרכים לפנייה לממונה על הזכויות במשרד התמ"ת.

עובדים בלשכה, וכן על כל הפסקת העסקה, לרבות: עבודה בניגוד לתנאי ההיתר, לדווח לממונה על רישום  .ו

פטירות, מעבר המטופל למוסד סיעודי או עזיבה של הארץ, וכן על אירועים חריגים, בהתאם לכללים שיקבע 

 הממונה.

ים להגיש למעסיק עזרה בהסדרת תשלום הביטוח הרפואי ובהפקדת כספים לחשבון הפיקדון, בהתאם לכלל .ז

 שיקבע הממונה.

לוודא תשלומים לביטוח הרפואי ולחשבון הפיקדון ולדווח לממונה על כל מקרה של אי ביצוע תשלום כנדרש.  .ח

 כמו כן, לדווח לממונה על אי תשלום שכר.

 ש"ח לקבלת הרישיון, לצורך הבטחת זכויות העובדים והמעסיקים. 599,999להפקיד ערבות בסך של  .ט

סמך השמה, בשפתו של העובד, המודיע לו כי עליו להתייצב אצל מטופל פלוני הלשכה תמסור לכל עובד מ .י

 בכתובת פלונית.

 לשמור אצלה את תצלום דרכונו של העובד. .יא

מעסיקים. זאת, על מנת לאפשר מערך פיקוח ובקרה  2,999עד  299-תוכל כל לשכה לטפל בו זמנית ב 2995בשנת  . 5

ת השוק על ידי מספר לשכות מצומצם, מאידך גיסא. מספר יעיל מצד הממשלה מחד גיסא, ולמנוע ריכוזיו

 ואילך, יקבע על ידי הממונה. 2990העובדים הזרים, המינימאלי והמרבי לכל שנה משנת 

 

 העובד הזר והמעסיק

אשרת השהייה של עובד זר תחודש אחת לשנה במשרד הפנים על ידי המעסיק, או על ידי הלשכה בייפוי כוחו של  . 0

יצוין כי יותר לו לעבוד אצל מעסיק, שהינו בעל היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד, הקשור המעסיק. באשרה 

 ללשכה.

ל. יחד עם רשאי לעבוד רק אצל מעסיק שהלשכה שלחה אותו אליו, באמצעות מכתב השמה, כמפורט לעי עובד . 0

ה, לא יורחק מן הארץ, זאת, עובד שיועסק בביתו של מעסיק בעל היתר, ואולם הוא לא נשלח למעסיק בידי לשכ

אלא אם כן הוא המשיך להיות מועסק אצל המעסיק כאמור, או לא הסדיר את רישומו בלשכה או במאגר )לפי 

ימים מיום שניתנה לו התראה בכתב להסדיר את הרישום בלשכה; לא יימחק רישום של עובד  29העניין( בתום 

לא עם כן ניתן אישור מראש של הממונה על הזכויות בלשכה מבלי שקיימת לשכה חלופית שהעובד נרשם אליה, א
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במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על מנת להבטיח שזכויותיו של העובד לא תפגענה. הוראה זו לא תחול על 

 להלן. 02מחיקת עובד בשל עזיבת הארץ, פטירה, או על מחיקת רישום כאמור בסעיף 

רשאים לעבור בין הלשכות הפרטיות השונות. לעובדים הזרים העובדים הזרים והמעסיקים בעלי ההיתרים יהיו  . 09

יינתן חופש מעבר מלא בין המעסיקים בעלי ההיתר. לשכה תוכל לקלוט עובדים זרים מלשכות אחרות, ובלבד 

שמספר העובדים הזרים המועסקים דרכה לא יעלה על המספר המרבי אותו קבע הממונה. לשכה לא תוכל לבטל 

 עובד אלא בסוגי מקרים שאישר הממונה.חד צדדית רישום של 

מעבר העובדים בין לשכות ובין מעסיקים יירשם אצל הממונה וכן בכרטיס מגנטי שיונפק לעובדים על ידי  . 00

הממונה, ויתעדכן באופן שוטף אל מול הממשלה באחריות הלשכה המטפלת בעובד. בכרטיס המגנטי יופיעו, בין 

 ימני זיהוי נוספים ופרטי המעסיק.היתר, פרטיו הביומטריים של העובד וס

עובד שעזב לשכה מסוימת, ולא נרשם בלשכה אחרת מכל סיבה שהיא, יירשם במאגר עובדים חסרי מעסיקים  . 02

במשרד התמ"ת )להלן: המאגר(. פרטי העובדים הכלולים במאגר, לרבות דרכי יצירת קשר איתם יפורסמו באופן 

 שוטף באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

הלשכה כי עובד מסוים הפסיק לעבוד תחת אחריותה, והעובד לא נרשם בלשכה אחרת או במאגר, לא נפטר  דווחה . 02

ולא יצא מהארץ, הוא יימחק מרשימת העובדים של אותה הלשכה בתום שנה ולאחר שהממונה וידא כי העובד 

 אינו מועסק אצל המעסיק האחרון המדווח וכי לא ניתן לאתרו.

 תמריצי הלשכה

באת עובד זר חדש לישראל יותנה בכך ששיעור העובדים הזרים המועסקים כדין מקרב העובדים הזרים היתר לה . 04

)להלן: יעד ההשמה(. לעניין זה, המועד הקובע  00%-הרשומים בלשכה המבקשת את היתר ההבאה לא יפחת מ

 לבדיקת יעד ההשמה הינו יום הוצאת הוויזה לעובד החדש על ידי משרד הפנים.

משיעור העובדים  09%כל לשכה תהיה רשאית להביא עובדים זרים לישראל בהיקף שלא יעלה על  2995בשנת  . 05

 הזרים הרשומים בלשכה ביום שיקבע הממונה. 

, תיבדקנה כל הלשכות שפעלו בשנה החולפת. לפי בחינה זו ינוקדו החברות, 2990לפני תחילת כל שנה, החל בשנת  . 06

 ההבאה מחו"ל: ועל בסיס הניקוד תינתן עדיפות במכסות

משקל של שליש יינתן לשיעור השנתי הממוצע של העובדים הזרים המועסקים מקרב העובדים הזרים  .א

 הרשומים בלשכה. ככל ששיעור זה גבוה יותר, הניקוד יהיה גבוה יותר.

משקל של שליש יינתן לעובדים זרים תחת אחריות הלשכה המועסקים על ידי נכים קשים. הוראות בדבר  .ב

 ה יינתנו, מזמן לזמן על ידי הממונה. ככל ששיעור זה גבוה יותר, הניקוד יהיה גבוה יותר.פרמטר ז

משקל של שליש יינתן לשיקול דעת של הממונה על יחידת הסמך על רמת תפקודה של הלשכה. בין שאר  .ג

 השיקולים, יהיו: תלונות של עובדים ומעסיקים ושהממונה על יחידת הסמך מצא שהן מוצדקות. 

וד יקבע את השיעור של העובדים הזרים שהלשכה תוכל להביא מחוץ לארץ בשנה העוקבת )להלן: שיעור הניק . 05

משיעור העובדים הזרים הרשומים בלשכה בתחילת השנה,  05.5%-ל 2.5%הבאה(, כך שהמשרע ינוע בין 

. 2.5%סה של בממוצע כל החברות במונחי מספר עובדים. בתחילת השנה תינתן לכל הלשכות מכ 09%-בהתאמה ל

 לעיל. 06עד לסיום הרבעון הראשון יתעדכן אחוז המכסה בהתאם לציון הנגזר מהאמור בסעיף 
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לשכה שאינה עומדת ביעד ההשמה לא תוכל להביא עובדים לארץ, גם אם טרם הביאה עובדים על פי שיעור  . 00

 .05-05ההבאה כאמור בסעיפים 

לעיל, או שמיצו את זכותן להביא עובדים  04דר בסעיף היה ושיעור הלשכות שאינן עומדות ביעד ההשמה המוג . 00

מכלל הלשכות, יאפשר הממונה על יחידת הסמך לעובדים  59%לעיל, יעלה על  05או  05זרים כאמור בסעיפים 

זרים ללשכות הקרובות ליעד ההעסקה, שלא מיצו את זכותן להביא עובדים זרים, להביא עובדים זרים מחו"ל, 

מכלל הלשכות לפחות להביא עובדים מחו"ל. קביעת  29%-תאפשר לשיעור שאינו נופל מכך שבכל רגע נתון י

השיעורים כאמור תעשה בהתאם למספר העובדים בכל לשכה, כך שהשיעורים לעיל יחושבו לפי מספר העובדים 

 הרשומים בכלל הלשכות, ולא לפי מספר הלשכות. 

מסך העובדים הזרים בענף  0%-מאגר יתמלא ויגיע ללעיל, היה וה 05או  05, 04על אף האמורים בסעיפים  . 29

מסך העובדים הזרים בענף  9.5%הסיעוד, לא תאושר הבאת עובדים זרים מחו"ל עד אשר יפחת המאגר עד כדי 

הסיעוד. כל לשכה שתרצה לתווך עובדים למעסיקים במהלך תקופה זו תעשה זאת מתוך המאגר עד לירידתו 

 כאמור.

אחראיות להבטחת תעסוקה לעובדים הזרים שנכנסו לישראל במשך השנה הראשונה הלשכות הפרטיות יהיו  . 20

ט., אשר תתמלא במקרה של חילוט מלא או חלקי 6לשהייתם בארץ, ותעמדנה לשם כך ערבות כאמור בסעיף 

שלה, כתנאי למתן אישור להבאת עובדים לארץ. הערבות האמורה תחולט לטובת עובדים במידה והתלוננו על אי 

תם במשך השנה הראשונה, ונציב הזכויות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מצא כי תלונתם מוצדקת העסק

 וכי הלשכה לא הוכיחה כי הדבר לא נגרם באשמתה.

משרד הפנים לא יאפשר הבאת עובד זר מחו"ל עד לאישור הממונה, לאחר שבדק שהלשכה עומדת בתנאים  . 22

 המפורטים לעיל.

ט לחוק שירות 60דע את העובדים הזרים טרם כניסתם לישראל, בהתאם לסעיף הלשכות יהיו מחויבות ליי . 22

והתקנות לפיו )תקנות שירות התעסוקה( )מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך  0050-התעסוקה, התשי"ט

, וכן למסור להם את המידע המפורט להלן: חובת העובד לעבוד בישראל בענף הסיעוד 2996-עבודה(, התשס"ו

קים בעלי היתר בלבד, כללי המעבר בין מעסיק למעסיק ובין לשכה ללשכה. צרכיו ומוגבלויותיו אצל מעסי

המיוחדים של המעסיק, וכן הסיוע והטיפול להם הוא זקוק, לרבות: סוג הלקות או המוגבלות ממנה הוא סובל, 

 א שולט ועוד.דרישות טיפוליות מיוחדות, מין, משקל, קשיים פיזיים מיוחדים בטיפול, שפות בהן הו

 

 ממונה על זכויות

 ביחידת הסמך לעניין עובדים זרים במשרד התמ"ת יהיה ממונה על זכויות של עובדים ומעסיקים בתחום הסיעוד.  . 24

 

 תשלום

יא. לחוק עובדים זרים. גובה הפיקדון 0על העובדים הזרים בענף הסיעוד יופעל מנגנון הפיקדון הקבוע בסעיף  . 25

ש"ח בחודש. הלשכות הפרטיות יסייעו למעסיקים בתשלום הפיקדון באמצעות הנפקת  299יעמוד על סכום של 

הפקדת הכספים בהתאם לכללים שוברי תשלום וביצוע מעקב אחר הפקדת הכספים כאמור, וידווחו לממונה על 

 שיקבע. למען הסר ספק, חובת תשלום הפיקדון מוטלת על בעל ההיתר להעסקת העובד הזר. 
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ש"ח  59-הלשכות הפרטיות יורשו לגבות תשלום חודשי על שירותיהן השוטפים מהמעסיק. גובה התשלום יוגבל ל . 26

 מבעל ההיתר.

ש"ח, בעבור  2,999חד פעמי מהמעסיק, שלא יעלה על  בנוסף לתשלום החודשי, תוכלנה הלשכות לגבות סכום . 25

השמת עובד אצל המעסיק. הלשכה לא תוכל לגבות מהמעסיק תשלום נוסף, מעבר לתשלום החודשי, במשך שנה 

 שלמה מיום ההשמה, וזאת גם אם השמה אצלו עובדים אחרים במהלך אותה שנה.

, 26ן במישרין ובין בעקיפין, לבד לאמור בסעיפים הלשכות הפרטיות לא יגבו תשלום נוסף כלשהו מהמעסיק, בי . 20

25 . 

 

 פיקוח

מערך הפיקוח של משרד התמ"ת יכלול, בין היתר, ביקורות עומק בלשכות, על מנת לוודא את תקינות העסקת  . 20

 העובדים והשירות הניתן למעסיקים.

 

 מעבר לשיטה החדשה

. ביום 2995דת הסמך על מנת לקבל רישיון לשנת יום יירשמו הלשכות השונות ביחי 29ולמשך  0.09.96החל מיום  . 29

 יפרסם הממונה על יחידת הסמך את רשימת הלשכות המאושרות. 20.02.96

יחלו ברישום העובדים הזרים והמעסיקים בלשכות  2995לשכות המבקשות רישיון לשנת  0.0.95החל מיום  . 20

שנרשמו בלשכות שלא הצליחו לעמוד  . מיום זה, עובדים ומעסיקים20.2.95השונות. הרישום ימשך עד ליום 

( יוכלו להירשם בלשכות אחרות במהלך 299בתנאי הסף המינימאלי של כמות המעסיקים הרשומים אצלן )

 יום. 29תקופה של 

לשכה שרשמה עובד ומעסיק תיתן להם אישור בכתב על רישומם אצלה. רישום של העובד לא יתבטל, גם במקרה  . 22

 ם. על החברה להעביר רישומים אלה לממונה.של הפסקת ההעסקה לאחר הרישו

 לעיל. 02במקביל לרישום על ידי הלשכות, עובדים שלא יירשמו בלשכות האמורות יירשמו במאגר, כאמור בסעיף  . 22

בסיום תקופת הרישום בלשכות ובמאגר יבוצע מבצע אכיפה על מנת להרחיק מהארץ שוהים בלתי חוקיים אשר  . 24

 בענף הסיעוד, ולא נרשמו בלשכות או במאגר.נכנסו לישראל על מנת לעבוד 

 תיקון חקיקה

לחוק שירות התעסוקה, כך שמתן היתר ללשכות יהיה בכפוף לאפשרות לגבות ערבות  65יש לבצע תיקון בסעיף  . 25

 מהן, וכמו כן יוסמך השר לקבוע תשלום מרבי שניתן לגבות בעבור שירותי התיווך והטיפול מהמעסיק.

 בדיקות התלות.

בראשות הממונה ובהשתתפות המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר לבחינת אמות המידה  ימשרד-צוות ביןיקום  . 26

 (.ADLלקבלת היתר לעובד זר, ובפרט את אמות המידה הנובעות מבדיקת התלות )

( יבוצעו ADLיום )מבחן -בדיקות התלות להערכת רמת התלות של המטופל בסיוע בביצוע פעולות היום  . 25

סד לביטוח לאומי. אגרת בקשה להיתר העסקת עובד זר בענף הסיעוד על ידי מי שלא זכאי להיבדק באמצעות המו
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לזכאות לגמלת סיעוד תוגדל בסכום השווה לעלות בדיקת התלות להערכת רמת התלות של המטופל בסיוע 

 יום.-בביצוע פעולות היום

 

 

 

2111ג( המלצות ועדת אקשטיין,   

 על השלכות לה ויש ,גרדא זרים עובדים של התעסוקה מתחום למעשה חורגת זה בתחום המדיניות שאלת   . 0

 .המוגבלויות ובעלת המזדקנת באוכלוסייה בבית לטיפול הכוללת המדיניות

 באוכלוסייה לטיפול כוללת מתכנית מהותי כחלק בסיעוד התעסוקה את תבחן ישראל ממשלת כי ממליץ הצוות . 2

 .בישראל המוגבלויות ובעלת המזדקנת

 השיטה  ,למשל) בעולם הנהוגות שיטות אימוץ לשקול יש המזדקנות באוכלוסיות הטיפול בחינת במסגרת . 2

 .ישראל של המיוחדים לתנאים נדרשות התאמות תוך ,בסיעוד הזרים העובדים של לתנאים הנוגע בכל (הקנדית

 .השירותים נותני של האינטרסים לבין השירותים מקבלי של האינטרסים בין לאזן זו בחינה על

 ענף כולל ,המשק ענפי בכל ישראלים עבודת להעדיף יש ,אימצה שהממשלה כלכלי–החברתי היום לסדר בהתאם . 4

 שעות 24 עובדים אינם שלרוב ישראלים סיעודיים מטפלים העסקת לעידוד דרכים למצוא יש לפיכך .הסיעוד

 את לבחון יש .לעיל שמצוין כפי לישראלים עדיפות המקנה מדיניות הממשלה אימצה שנה לפני .(המטופל בבית

 להקטנת הקיימות האפשרויות את לבחון יש בעת בה .להרחבתה האפשרויות את וכן זו מדיניות של יעילותה

 מוצא ביממה טיפול שעות 24 –ל המחויב מטפל שבו מצב ,כלומר) בענף זרים עובדים בקרב "מקבילה" תעסוקה

 .נוספת עבודה

 .ביממה שעות 24 של טיפול נדרש לא שבהם במקרים זר לעובד הביקוש להקטנת דרכים לבחון ממליץ הצוות . 5

 לאכוף דרכים יימצאו אם ,ביממה שעות 24 של טיפול נדרש כאשר רק זר עובד לעסקת אישור מתן ,לדוגמה

 .זאת

 שעות 24  של לטיפול ההיתרים במיוחד - העובדים מעסיקי בקרב ההיתרים קבלת את לבחון ממליץ הצוות . 6

 את לבחון צריך שמא או קבוע זה מצב אם וכן ,"לשעון מסביב" טיפול נדרש אכן אם לבדוק צורך יש .ביממה

 .לתקופה אחת מחדש ההיתר

 הסיעוד מתחום עובדים של זליגה למנוע כדי בענף התעסוקה ואכיפת ההיתרים הענקת מדיניות את לבחון יש . 5

 .אתנית ומסעדנות ניקיון ,למשל) אחרים תעסוקה לתחומי

 עבודה של מעמד הקניית ,למשל) הטבות בעזרת - הסיעוד בתחום ישראלים תעסוקת הגברת על ממליץ הצוות . 0

 כמו ,העבודה בכוח השתתפות מעוטות אוכלוסיות לרבות - ישראלים שיעודד תמריצים מערך לבנות יש .מועדפת

 .הסיעוד בתחום לתעסוקה לעבור - והערבים החרדים
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 באמצעות לישראל הבאתם עצם של לעלויות מעבר עמלה תשלום ללא סיעוד עובדי להבאת מנגנון למצוא יש . 0

 אופן על שתפקח ישראלית נציגות ושליחת המוצא מדינות עם הסכמים באמצעות או לאומיים–בין ארגונים

 .העובדים שכירת

 


